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VOORREDE.

Reeds bij de verschijning van het Prospectus, te gelijk met de eerste .Aflevering van dit Woorden
waarvan het eerste of Fransch-Nederduitsche gedeelte thans kompleet het licht ziet, werd het-boek,
noodige omtrent de aanleiding tot zijne zamenstelling, omtrent zijne inrichting, enz. door mij aangegeven,
en 't is hier de plaats, om het hoofdzakelijke daarvan nogmaals te vermelden.
Toen de oplage van VAN Moocx's Woordenboek, dat langen tijd een' welverdienden goeden aftrek
vond, schier geheel uitgeput was, droeg de eigenaar van 't kopij-regt mij de taak op, daarvan ?f een'
herzienen tweeden druk gereed te maken, Of wel, zoo mij dat noodig voorkwam, een geheel nieuw
Woordenboek, op ongeveer gelijke schaal bewerkt, te leveren. Zonder in 't minst te kort te doen aan
de verdienste van gezegd Woordenboek, heb ik gemeend tot het laatste te moeten overgaan. Om niet
te spreken van zoo vele, aan 't gebied der natuurwetenschappen en der technologie ontleende woorden,
welke v a n Mo o c k's Woordenboek niet heeft en gedeeltelijk ook niet hebben kan, miste ik bij een aantal
artikelen die volledigheid van behandeling, die orde in de ontwikkeling der verschillende woordbeteekenissen, welke mij een volstrekt vereischte schenen. Ik sloeg dan de handen aan 't werk, en stelde mij
zelven ter taak, om, zoo mogelijk, een Woordenboek te leveren, dat aan de behoefte van onzen tijd
voldoet; een Woordenboek, dat zich gemakkelijk, en zelden vergeefs, laat raadplegen, niet alleen door
den leerling op de scholen, maar ook door den geleerde in zijn kabinet; een Woordenboek, dat ten
sleutel van verklaring en vertolking kan dienen, zoowel voor hem, die een werk over natuur-, of .schei-,
of genees- of kruidkunde beoefent, als voor hem, die een theologant of jurist of wijsgeer of ontleedkundige leest; dat de termen van den astronomist en den mathematicus, zoowel als die van den industrieel
en den koopman, van den zeevaarder en den krijgsman verklaart, ja zoo veel doenlijk elke nomenclatuur
bevat; een Woordenboek, eindelijk, dat niet enkel de gekuischte taal der letterkunde en der beschaafde
standen, maar ook de dagelijksche volkstaal opneemt, en ten opzigte van deze laatste eene breede plaats
inruimt aan die gemeenzame zegswijzen, spreekwoordelijke uitdrukkingen en spreekwoorden, waarin
zich de aard, het karakter, de physionomie der beide volken zoo duidelijk afkaatst en die de aandacht
van den wijsgeerigen taalvorscher in zoo ruime mate verdienen.
De uitvoering van zulk eene taak -- wien, die ze in hare gansche uitgestrektheid kan overzien en
daarbij de beperktheid zijner krachten gevoelt — wien zou ze niet afschrikken! Gelukkig wordt zij
eenigzins mogelijk gemaakt, aanmerkelijk verligt door eene reeks van lexikographische werken over
wetenschap en kunst en taal, die vóór en na, vooral in onzen tijd, het licht zagen. Wat van zoo
menig' auteur in 't gebied der positieve kennis geldt, is vooral van toepassing op den Woordenboehschrijver: hij bedient zich van de werken zijner voorgangers als van zoo vele bouwsto/fen, waaruit hij,
met verwerping van het min bruikbare en onder aanvulling van het ontbrekende, een nieuw gebouw
optrekt, of, met andere woorden, die werken dienen hem gezamenlijk tot een voetstuk, dat aan zijn
gewrocht een hooger standpunt moet geven. Ook bij de zamenstelling van dit fransch-nederduitsch
Woordenboek werd een vlijtig en dankbaar (wij hopen, ook een gepast en oordeelkundig) gebruik gemaakt van den arbeid der beroemdste fransche Lexikographen; inzonderheid is er geraadpleegd met de
werken van de Acadé mie, van L a v e a u x, Na p o l é o n- Landais, vooral ook, maar met veel omzigtigheid, van Bescherelle, die in zijn Dictionnaire National een verbazend, rijke voorraadschuur van
taalwetenschap opgetrokken en den arbeid van al zijne voorgangers op het lexikographisch terrein aan
eene strenge kritiek onderworpen heeft, maar die op zijne beurt een' allerscherpsten beoordeelaar heeft
gevonden in Poitevin, van wiens arbeid almede partij is getrokken. Voor de termen uit het gebied
der natuur-wetenschappen strekte mij vaak Jo u r d a n's Diction n wire tot vraagbaak, terwijl bovendien
nog een menigte werken over natuurlijke historie, over technologic enz. door mij zijn nageslagen.
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Bij de behandeling van ieder woord heb ik allereerst naar duidelijkheid, naar algemeene verstaanbaarheid gestreefd, en waar bloote vertaling van het woord daartoe niet toereikend scheen, eene korte omschrjving gegeven. Bij woorden van meer dan ééne beteekenis geldt als vaststaande regel, dat eerst
de eigenlijke en letterlijke, dan de meer uitgebreide en vervolgens de overdragteljke of figuurlijke zin is
opgenomen; terwijl elke dier beteekenissen, waar 't noodig en nuttig was, door synoniemen of zinverwante woorden of wel door voorbeelden is opgehelderd, en gepaard gaat met de opgave der gebruikelijkste
zegswijzen en spreekwoorden, in welke het behandelde woord eene hoofdrol speelt. De verschillende
deden der woordverklaring zijn door liggende streepjes gescheiden; terwijl voorts de aanwending van
verschillende lettersoorten, van klein-kapitalen in 't ligchaam van vele artikelen, en dgl., het hare zal
bijdragen om het oog spoedig het gezochte te doen vinden. De vette of zoogenaamde compact-letter,
waarmede ieder hoofdwoord is gedrukt, zal het vinden van dat woord gemakkelijk maken ook daar,
waar men, om ruimte te sparen, vele woorden van dezelfde etymologische familie onder ééne alinea
heeft gerangschikt.
Dat bij ieder hoofdwoord het rededeel, waartoe het behoort, en, waar 't vereischt werd, ook de soort
van het rededeel wordt opgegeven, behoeft naauwelijks vermelding. Bij de substantieven was echter die
aanduiding overtollig, daar de achtergevoegde letters m. en i. voor de beide geslachten die woordensoort
genoeg kennelijk maken. Diezelfde twee letters, benevens de n. ter aanduiding van 't neutrum of onzijdig geslacht, zijn ook gebezigd tot geslachtsaanwijzing der nederduitsche substantieven. Bij de adjectieven van verschillenden uitgang voor de beide geslachten, zoo mede bij de substantieven, die levende wezens beteekenen en voor beide geslachten niet denzelfden vorm hebben, is de vrouwelijke uitgang
onmiddellijk achter den mannelijken vorm geplaatst, en wel naar eene zoo eenvoudige regelmaat, dat
men daarin bezwaarlijk kan mistasten. Waar afwijking of onregelmatigheid plaats heeft, is dit kort,
en zoo wij meenen, duidelijk aangewezen. Voorts zal de gebruiker van dit Woordenboek nog menige
andere grammaticale bijzonderheid, zoo als b. v. het meervoud der. zamengestelde substantieven, ook dat
der op al eindigende substantieven en adjectieven, 't gebruik van avoir of être bij de onzijdige werk
als in 't voorbijgaan vermeld vinden.
-worden.z
De als adjectieven gebruikte deelwoorden, het verledene zoowel als het tegenwoordige, hebben eene a fzonderlijke plaats in de alphabetische woordopvolging gekregen; waar echter die orde het niet verhinderde, is het als adjectief voorkomende verleden deelwoord als zoodanig bij zijn werkwoord vermeld.
Ook is het dienstig geacht, bij schier alle werkwoorden, die voor den terugwerkenden en wederkeerigen
vorm vatbaar zijn, die beide vormen afzonderlijk te vermelden.
Wat de uitspraak der fransche woorden betreft, hare algemeene regels zijn bij den gebruiker van dit
Woordenboek als bekend ondersteld; waar zij van die regels afwijkt of in een of ander opzigt Benige
zwarigheid kan opleveren, is zij onmiddellijk achter het woord, en wel naar de regelmatige f r a n s c h e
uitspraak, aangewezen. Bovendien vindt men aan het hoofd van iedere letter des alphabets een artikel,
dat de orthoepische bijzonderheden dier letter beknoptelipk opgeeft.
Ter wille van den Vreemdeling, en inzonderheid van den Franschman, die casu Quo met medehulp
van dit Woordenboek onze taal mogt willen aanleeren, heb ik zekere nederduitsche woorden van een
accent voorzien. Het zijn inzonderheid de lettergrepen be en ge, en de uitgangen elen en eren, waar
die lang zijn (b. v. in bédelen, gével; bevélen, hantéren), op welke men dit accent aantreft. Ook
waar een woord uit verscheidene korte lettergrepen bestaat, is die, welke den klemtoon heeft, vaak met
een toonteeken voorzien, zoo als dit mede 't geval is in woorden van gelijke spelling maar v.tn verschillende beteekenis (als v é r w e n d en v e r w é n d, k d r n e t en k o r n ë t, enz.), ten einde eene verkeerde uitspraak, waarin de vreemdeling zeer ligt vervalt, te voorkomen. Om gelijke reden zijn doorgaans ook
de aan 't fransch ontleende basterdwoorden met een toonteeken gemerkt. Ik erken intusschen, met een'
geachten Recensent, dat die accentuatie van nederduitsche woorden een wat vreemde figuur maakt, en
schroom niet, als mijne tegenwoordige meening er bij te voegen, dat zij Of meer stelselmatig door 't gansche werk toegepast, Of geheel weggelaten had moeten worden. Die onschuldige teekentjes zullen
intusschen, zoo zij al niet veel baten, gewis ook niet veel schaden. In 't hollandsch-fransch gedeelte van
het Werk zal ik mij te dezen opzigte aan een' vasten regel binden.
In de spelling der fransche woorden heb ik de Academie gevolgd ; is ergens, om eene of andere
reden, daarvan afgeweken, dan staat dit er bij vermeld. Voor het nederduitsch heb ik gemeend, mij
in dit Werk over 't geheel aan het algemeen gebruikelijke stelsel van Siegenbeek te moeten houden.
De in dit Woordenboek gebezigde Verkortingen, meestal het vak van wetenschap, kunst, enz., waar
een woord behoort, betreffende, alsook de teekens, vindt men achter deze voorrede verklaard. ----toe
Aan het einde van 't Werk treft men de toegezegde lijsten of tabellen aan, namelijk eene L ijs t van
Mans- en Vrouwen-namen, eene Geographische lijst en eene Tafel .der onregelmatige
Werkwoorden.
Er blijft mij nog over, een woord te zeggen aangaande de uitgebreidheid, die dit Boekdeel gekregen
heeft boven de bij 't Prospectus gedane raming, bij welke de Uitgever v a n M o o c k 's Dictionnaire tot
maatstaf had genomen. Reeds bij de bewerking der eerste letters bleek mij, dat ik verre buiten de gezette grenzen moest gaan, wilde ik getrouw blijven aan min plan om een zoo veel mogelijk volledig
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Woordenboek te leveren, of dat ik, zoo ik die grenzen niet overschrijden wilde, duizenden nieuwe aan
taal on vermeld, duizenden nuttige en noodige verklaringen achterwege moest laten. Mijne-winstedr
keuze kon en mogt niet twijfelachtig zijn, en dit te minder met het oog op den uiterst lagen prijs
(7 1 /2 cent per vel van 16 bladzijden, ieder met 88 kompres gedrukte regels bedekt), voor welken de Uit
dit Werk heeft verkrijgbaar gesteld. Wij vleijen ons, dat het taallieverd en taalbeoefenend publiek-gevr
zich, ter wille van het tegenwoordig gehalte van dit Woordenboek, zijne prijsvermeerdering gaarne zal
getroosten.
Ten slotte. Terwijl ik met deze regelen de laatste hand leg aan een Werk, welks zamenstelling mij
vier jaren lang schier onverpoosd heeft bezig gehouden, gevoel ik maar al te wel, dat ik de mij opgedragen taak, het mij zelven voorgestelde plan niet dan onvolkomen, gebrekkig heb volbragt. Wel mag
ik betuigen, zeer veel vlijt, moeite en zorg aan dit Boekdeel besteed te hebben; maar toch, al hadde ik
niet reeds bij den aanvang geweten, dat geen menschenwerk, gevolgelijk ook niet het mijne, ooit de
volmaaktheid bereiken kan, elke terugblik, dien ik, al voortschrjvende, ter wille van de veelvuldige ver
afgewerkte gedeelte moest slaan, zou er mij van overtuigd hebben. Wat mij bij die-wijzngeopht
terugblikken als verkeerd of overgeslagen in de oogen viel, heb ik in een aanhangsel aan 't einde van dit
deel, onder het opschrift Bij v o e g s e Is en Y e r b e te ring e n, vereenigd. Gewis zullen er meer feilen -- ik mag hopen niet al te veel — in aanwezig zijn; maar die op te sporen, door nogmaals met het
oog de lange baan van d tot Z te doorwandelen, daartoe, 'k beken het, ontbrak mij de moed. Ik kan
dus niet anders, dan daarvoor de toegevendheid van Beoordeelaars en Gebruikers inroepen, en die zal
mij gewis ook door niemand geweigerd worden, die weet, hoe ligt het oog des correctors in soortgelijk
drukwerk op de niet zelden onduidelijk afgetrokken proefbladen en revisiën iets over 't hoofd ziet.
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Lijst der Verkortingen.

NB. Bij de onderstaande verklaringen der verkortingen betreffende namen van wetenschappen, kunsten, enz., denke men zich, zoo 't er niet reeds bijgevoegd is, de woorden terme de..., t e r in
van of uit de..., b. v. A{;►1c Terme d'aariculture, term uit den landbouw.

AA
a.
abs. of absol.
abusiv.

Artif.

.

actif, bedrijvend, overgankelijk.
absolument, onbepaald, zonder
voorwerp.
abusivement, bij misbruik, verkeerdeljk.

Artill.
Astr. of Astron.
Astrol.
aux.
4ziat.

Admin.
adv.

adjectif bijvoegelijk naam woord.
Administration, zaakbeheer.
adverbe, bijwoord.
Afhneur (terme d'), afdrfjversterm, term der metaal-zui-

Agric.

Agriculture, landbouw.
Agronomie, landhuishoudkun-

Barb.

Alch. of Alchim.

Alchimie, alchimie of goudma-

Alg. of Algèb.
Amid.
Anat.
Anc. thane.

Algèbre, algebra of stelkunst.
Amidonnler,stijfselmakersterm.
Anatomie, ontleedkunde.
Ancien style de chancellerie,
oude kanselarij-stijl.
Ancien, Ancienne, oud, oude.
Ancienne chevalerie, oud rid-

Beaux arts,
belg.
Bitil.
Bijout.

adj.

,

Affin.

veraars.

Agron.

Anc.
--

chev.

---

tout.

.

-- jur.
--

législ.

--- mar.
--- mij.
----

prat.

----

Test.

angl.

Ant. of Antiq.
--- grec. of gr.
---

rom.

Arch. of Archit.
Archeol.
Arith.
Arm. of Armur.
Arp. of Arpent.
Arqueb.
art.

Artificier, vuurwerker, vuurwerkers -term.
Artillerie, artillerie of gescliutkunde, artillerie -term.
Astronomie, sterrekunde.
Astrologie, sterrewigchelarij.
auxiliaire, helpend, hulpwoord.
Aziatisch.

de.

kerskunst.

derwezen.

Ancieunes coutumes, oude kosturnen of gebruiken, oud ge-

bruiksregt.

Ancienne jurisprudence, oude
regtsgeleerdheid.
Ancienne législation, oude wetBeving.
Ancienne marine, oud zeewezen, verouderde zeeterm.
Ancien terme militaire, oude
krijgsterm.
Ancienne pratique, oude praktijk , oude term der regtspraktijk.
Ancien Testament, Oud Tes-

tament.
anglais, engelsch.

Antiquité, oudheid.
Antiquité grecque grieksche
oudheid.
Antiquité romaine, romeinsche
oudheid.
Architecture, bouwkunde.
Arcbéologie, oudheidkunde.
Arithmétique, rekenkunde.
Armurier, wapensmid, wapen-

Banq.

Bill.
Blas.
Bonn. of Bonnet.

Banque, Banquier, bank, bankier, bankiers -term.
Barbarisme
taalwoestheid ,
vreemde , verkeerde woord vorming.
Beaux arts, schoone kunsten.
,

belgisch.

Bible, bijbelterm uit den Bijbel.
Bijoutier, juwelier, juweliersterm.
Billard,biljartspel, biljart-term.
Blason, wapenkunde, blazoen.
Bonneterie, kousen- en mut:

senhandel.

Botanique, planten- of kruid kunde.
Boucher, slager, slagers -term.
Bouch.
Boulang.
Boulanger,
broodbakker, bakBoul. of
kers -term.
Boutonnier
knoopmaker.,
Bout.

Bot.

,

Boyaud.
Bras.
Briq. of Briquet.
Brod.
burl.
b. v.

knoopmakers-term.

Boyaudier, darmsnaarmakersterm.
Brasserie, brouwerij , brou-

wers-term.

Briqueterie ,steenbakkers -tern.
Broderie, borduur -term.
burlesque (style), in koddiger
stil.
bij voorbeeld.

C.

,

makers-term.

Arpentage
landmeetkunde ,
landmeters -term.
Arquebusier geweermaker ,
wapenmakers -term.
article, lidwoord.
,

,

Call. of Calligr.
Carr. of Carross.
Cart.
Cath. of Cathol.
Catopt.
Cham.

Calligraphic schoonschrijfkunst.
,

Carrossier,koetsenmakers-term.
Cartier, kaartenmakers -term.

Catholicisme, culte catholique,
bij de katholjken, term der
katholijke kerk.
Catoptrique, spiegelleer.
zeemtouwers Chamoiseur
,

term.
Chant. of Chancell. Chancellerie (style de), kanselarij-stjl.

Ix
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École, schoolgeleerdheid, schoolaal, school-term.

Chand.

Chandelier,Chandellerie,kaar-

I col.

Chap.
Charc.
Charp.
Chary.
Chas. of Chass.

Chapelier, hoedemakers-term.
Charcutier, spekslagers-term.

ecclés.

ecclésiastique, geestelijk, ker-

Econ .

Economie, huishouding, term

Cbaudr.
Chev. of Cheval.
Chim.

semakers-term.

Charpentier,timmermans-term.
Charron, wagenmakers -term.
Chasse, jagtterm,bij 't jagtwezen.
(term.
Chaudronnier , koperslagers Chevalerie, bij 't oude ridder-

dom.

Economie domestique, huis-

--

polit.

onomie politique, staathuisEc

--

rur.

Economie rurale,

----

wezen.

Chimie, Chemie, scheikunst.
anc.
Chimie ancienne, oude chemie.
Chir.
Chirurgie, wondheelkunst.
Chron. of Chronol. Chronologie, tijdrekening.
coil. of collect.
collectif of col lectivement, ver---

zamelwoord, in verzamelenden zin..
(term.
Corn.
Commerce , handel , handelscomp.
composé, zamengesteld.
compar.
comparatif, vergelijkende trap.
cond. of condit.
conditionnel , voorwaardelijke
tijd.
Conf. of Confis.
Confiseur, suikerbakkers-term.
Confit.
Confiturier, kon/ituriers-term.
Conj.
Conjonction, voegwoord.
Constr.
Construction , bouw -term, in
de bouwkunst.
nay.
Construction navale, scheepsbouw-term.
Cord.
Cordier, touwslagers-term.
Cordon. of Cordonn. Cordonnier,schoenmakers•term.
Corr.
Corroyeur, leertouwers-term.•
Cost.
•
Costume , kostuum, kleederdragt.
Cout. anc.
Coutumes anciennes, oud gebruiksregt.
Cout. of Coutur. Couturière, naaisters-term.
Coutel.
Coutelier, messemakers-term
Couvr.
Couvreur, leidekkers-term.
Crist. of Cristall. Cristallographie , kristalbe schrpving.
Crit.
Critique , kunstbcoordeeling ,
kritiek.
(term.
Cuis.
Cuisine, kookkunst, keuken----

kelijk.

, van 't huishouden.

,

Ecrit.

, houdkunde.

, houdkunde.

landhuis-

bijbeltaal.
égyptien, egyptisch,
eigenlijk, in eigenljken zin.
eiland.

cig
eil.

ellipt.

elliptiquement, elliptique, bij

Email.

enz.

Eying!.
,

Equit.
Escr.
espagn.
etc.
Europ., europ.
--

huishoudings -

Ecriture, Heilige Schrift, in de

égypt.

exag.
Expr.

houdkunst ,
term.

prov.

uitlating, eene uitlating bevattend.
Emaiileur, brandverwers-term.
ep zoo voort.
Epinglier, spelde- en haalde, makers-term.
Equitation, rjkunst.
Escrime, schermkunst, scherm school, scherm-term.
espagnol, spaansch.
et ce que suit, et caetera, en
zoo voort.
europeesch.
par exagération, bij vergrooting.
Expression, uitdrukking.
Expression provc °ibiale,spreekwoordelike uitdrukking.
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f.

féminin, vrouwelijk , van 't

Fabr.

Fabricant, fabrikant, fabrjk-

fam.

vrouwelijk geslacht.

wezen.

familier, familiêrement , gemeenzaarn, in gemeenzamer
stijl.

Dans. of Danse,
défect.
démonstr.
dénigr.
Dent.

dep. of depart.
dergl.

Dess.
Dévot.

Didact.
Dioptr.
Diplom.
Distill.
Divin.
Dogm.

dom.

Dor.
Dr.
Dr. tout.
Drap.
Dj nam.

Danse, danskunst, dans-term.
défectueux, gebrekkig.
démonstratif, aanwijzend.
dénigrement (avec) , met min-

achting, smadelik.
Dentiste, tandmeesters-term.
departement.
dergelijke.
Dessin, teekenkunst.
Dévotion, in de taal der vromen, godsdienst-term.
Didactique, leer of onderwisterm,woord der leervoordragt.
Dioptrique, straalbrekingsleer.
Diplomatie, staats- of gezantschapskunst.
Distillation , stookkunst,destilleerders-term.
Divination, wigchelarj, waarzeggerij.
(leer.
Dogmatique, term der jeloofsdomestique, de huishouing, de
landhuishoudkunde betre ffend.
Doreur, vergulders-term.
Droit, regtswetenschap.
Droit coutumnier, lands- of gebruikelijk regt.
Drapier, lakenwevers -, lakenverkoopers-term.
Dynamique, krachtenleer.

E.
e. a.

Eaux et for.

en andere.

Eaux at forêts, waterstaat en
boschwezen.

Fauc. of Faueonr. Fauconnerie, valkerij, valkeniers-term.

Féod.

Féodalité, leenstelsel, uit den

génit.
Gant.

génitif, tweede naamval.
Gantier, handschoenmakers-

Géneal.
Géod.

Généalogie, geslachtkunde.
Géodésie, aard- of landverdee-

Géol.

Géographie, aard kskunde.
Géologie, aardkun

tijd van 't leenstelsel.
Ferbl.
Ferblantier, blikslagers-teem.
fig.
figuré (au), figurément, figuurlijk, in oneigen t j ken zin.
Fin. of Financ.
Finances, finantie-wezen.
Fleur.
Fleuriste, bloemkweeke7•s-term.
Fond.
Fondeur, gieters-term, smelIers-term.
Fond. de caract. Fondeur de caractères, lettergieters-term.
For.
Forêts, forestier, boschwezen.
Forg.
Forgeron, gro fsmids-term.
Fortif.
Fortification , vestingbouw kunst.(term.
Fourb. of Fourbiss. Fourbisseur, zwaardveders Fr.
France, Frankrijk.
futur, toekomende tijd.

Géom.

Glac.

Gnom.

Gouvern.

term.

ling, aardmeting.

Géométrie, meetkunde.
Glacerie, spiegelmakers-term.
Gnomonique ,zonnewijzerkunst.
Gouvernement, gouvernement.
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x
gr.

Gram.
Gray.
Guer.
Gymn.

Litt. anc.

Littérature ancienne, oude let-

Graveur, gravure, graveurs-

-- — mod.

Littérature moderne, nieuwere

Guerre, krj/gswezen.
Gymnastique , ligchaamsoe fe-

Liturg.

Liturgie, kerkdienst, inzonderheid katholische kerkdienst.
Locution, zegswijze, uitdruk-

g

recque, grieksch.
spraakkunst.

term.

ning, gymnastiek.

H.
H.
H. anc.

Histoire, geschiedenis.
Histoire ancienne,oude geschie-

terkunde.

letterkunde.

Loc.

----

king.

adv.

Locution adverbiale, bijwoor-

conj.

Locution conjonctive , voeg-

deljke uitdrukking.

woordeljke uitdrukking.
Locution familiére, gemeenzame zegswijze.

fam.

H. d'Allem.

Histoire d'Allemagne, geschie-

— fam. et prov. Locution familiere et proverbiale, gemeenzame en spreek-

H. d'Angl.

Histoire d'Angleterre, geschie-

-- interj.

H. eccl.

Histoire ecclésiastique, kerke-

denis.

denis van Duitschland.

woordelijke zegswijze,

Locution interjective, als tus-

denis van Engeland.

lijke geschiedenis.
Histoire moderne, nieuwere geH. mod.
schiedenis.
Histoire naturelle, natuurlijke
H. n.
historie.
Histoire religieuse, godsdienst H. rel.
geschiedenis.
Bistoire romaine, romeinsche
H. rom.
geschiedenis.
Histoire sacrée, gewijde geH. sacr.
schiedenis.
Histoire, geschiedenis.
list.
hoo fdst. of hfdst. hoofdstad.
Horl. of Horlog. Horloger, uurwerk- of horlogi,e-mokers-term.
Horticulture, tuinbouw.
Hort.
Hydraulique
, waterleidingsHydr. of Hydraul.
kunst, waterwerken, waterbouwkunst.
Hydrostatique, waterweegkunHydrost.
de, waterstandsleer.

-- pop.
-- prép.
-- prov.
Log.

Lomb. Venet.

Luth.

schenwerpsel gebezigde uitdrukking.
Locution populaire, volksuitdrukking, volkszeggen.
Locution prepositive, als voorzetsel dienende uitdrukking.
Locution proverbiale, spreekwoordeltjke uitdrukking.
Logique, redeneerkunde.
Lombardisch-Venetiaanseh.
Luthier , muzijk-instrument
makers-term.
-

I

masculin, mannelijk.
masculin pluriel , mannelijk

m.
m. pl.

meervoud.
Macon, Maconnerie,metselaarsterm, metsel-term.
Machine à napeur, stoommaMach. it nap.
chine.
Manège, rijkunst, rijschool.
Man.
Manufacture , manufactuur-,
Manuf.
fabrijkwezen.
Marine, zeewezen.
Mar.
Mareebal, Maréchallerie, hoef
imparfait, onvolmaakt verleden Marécb.
smids-term.
tad.
Mathématiques, wiskunde.
Math.
impératif, gebiedende wijs.
Mécanique,
werktuigkunde.
Mécan.
impersonnel, onpersoonlijk.
Médecine, geneeskunde.
Imprimerie, Imprimeur, boek- Méd.
Médecine véterinaire, veeart
Méd. vétér.
drukkers-term.
senijkunde.
indéclinable , onverbuigbaar,
Mégissier, zeemtouwers-term.
Mégiss.
onveranderlijk.
Men, of Menuis. Menuisier, schrjnwerkers- of
indéllni, onbepaald.
huistimmerrnans-term.
indicatif, aantoonende wijs.
Métallurgie, scheikunde of beMétall.
infinitif, onbepaalde wijs.
werking der ertsen.
injurieux (terme), schimp- of
Métbaphysique, bovennatuurMétaphys.
scheldwoord.
kunde.
interjection, tusschenwerpsel.
Métrologie, weêrkunde.
Métrol.
invariable, onveranderljk.
Meunier, molenaars-term.
Meun.
inzonderheid.
Midd. of Middelt. Middellandsche.
ironiquenient, spottenderwijs.
Militaire, krjgswezen.
Mil. of Milit.
irrégulier, onregelmatig.
Mineur, Mine, mijn- of bergMin.
italien, italiaansch.
wezen.
Minéralogie, delfstofkunde.
Minér.
Miroitier, spiegelmakers-term.
Mir. of Miroit.
moderne, hedendaagsch, nieumod.
wer.
Modes, modehandel, modewaar.
Modes
japonais, japaneesch.
Monnaie, muntwezen.
Jardinage, tuinderij, tuinmans Mon. of Monn.
Morale, zedeleer.
Mor.
woord.
Musique, muzijk of toonkunst.
Jésus Christ, Jezus Christus. Mus.
Mystère, Mystique, godsdienstMy st.
Jeu, speel-term.
verborgenheid, mystiek.
Joaillier, juweliers-term.
Mythologie, fabelleer, godenleer.
Jurisprudence, regtsgeleerd- Myth.
Mythologie
indienne, indische
ind.
heid.
godenleer.

Mac. of Maconn.
1

*

I.

imparf.
impér.
impers.

Impr. of Imprim.

-

indécl.
indéf.
indic.
infin.
injur.
interj.
invar.
inz.

iron.

irr. of irrég.

ital.

;r.

jap.
Jard.
J. Chr.
Jeu
Joaill.
Jur.

-

--

L.
Lap. of Lapid.
Législ. anc.
Libr.
Litt. of Littér.

Lapidaire, steensnijders-term.
Législation ancienne, oude

wetgeving.
Librairie, boekhandels-term.
Littérature, letterkunde.

H.

N.
nl.

Nay. of Navig.

neutre, onzijdig.
Noord, Noorden.
namelk.
Navigation, scheepvaart.
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'o.

\Toord -oost.

nom. of nomin.

nominatif, eerste naamval.

NW.

Noord-west.

Numism.

Numismatique, oude munt- of
penningkunde.
®.

0.
0. a.
Oisel.
Opt.
Orf. of Orfèvr.
Org.

Oost,00sten.
onder anderen.
Oiseleur, vogelvangers-term.
Optique, gezigtkunde, lichtleer.
Orfevre, Orfèvrerie, goud- of
zilversmids-term.
Organiste, orgel-term, orgel-

R.

Rail. of Rain.

raffinaderij, raffinadeurs -term.
Relieur, boekbinders-term.
relatif, betrekkelijk.
Religion, godsdienst.
Religion chrétienne, christelj-

Rhét.
Riv.
rom.
Rub.
rur.
rust.

Rhétorique, redekunst.
Rivière, rivier, riviervaart.
ronnain, romaine, romeinsch.
Rubanier, lintwerkers-term.
rural, landelijk.
rustique, boersch.

spelers-term.
P.

Raffinerie, Rafpineur, suiker -

Rel.
rel. of relat.
Relig.
-- chrét.

ke godsdienst.

SSal.

Saline, zoutwerk, zoutkeet-

Saun.
Say. of Savonn.
Scol.

part.

Palais, in geregtsstijl.
Papetier, papiermakers-term.
Passementier, passernentwerkers-term.
participe, participes, deelwoord,

Scuip.

Saunier, zoutzieders-term.
Savonnier, zeepzieders-term.
Scolastique, schoolterm, schoolsche wijsbegeerte.
Sculpture, Sculpteur, beeldhou-

-- prés.

participe présent, tegenwoor-

---- passé

participe passé, verleden deel-

Sellier, zadelmakers-term.
Serrurier, slotemakers-term-.
singulier, enkelvoud.
Soierie (fabrique de), zijde-fa-

Pat. of Pátiss.
Paume
Pay.
Pêche
Peint.

Patissier, pasteibakkers-term.
Paume, kaatsspel.
Paveur, straatmakers-term.

Sell.
Serr.
sing.
Soier.
St., Ste.
Stat. of Statist.

Saint, Sainte, heilige, sint, sinte.
Statistique , staatshu^.shoud,-

Stuc.
subj. of subjonc.
subst.

Stucateur, stukadoors-term.
subjonctif, aanvoegende wijs.
substantif, zelfstandig , zel f-

substant.

substantivement, als zelfstan-

Suer.
Superl.
Synon., synon.

Sucrerie, suikerziederij.
Superlatif, overtreffende trap.
Synonyme , geljkbeteekenend

Pal.
Papet.
Passem.

Pellet.
Perr. of Perruq.
pers.
Pbarm.
Phil. of Philos.
Philol.
Phrén.
Phys.
Phvsiol.

pl.
Plomb.
Poés.
-- dram.
Poet., poét.
Pol.
Polit.
pop.
ss.

Kt.

pr.
pr., zie V. pr
Prat.
prep.
pres.
Aron.
Pros.
Prov.
prov.
prov.
Provinc.
pruiss.
Psychol.

deelwoorden.

dig deelwoord.
woord.

Pêche,visscherj,visschers-term.
Peinture, Peintre , schilderkunst, schilders-term.
Pelletier, bontwerkers-term.
Perruquier, paruikmakers- of
kappers-term.
personne, persoon, of personnel, persoonlijk.
Pharmacie, apotheek, apothekers-term.

Philosophie, wijsbegeerte.
Philologie, taaw
etenschap.
Phrénologie, schedelleer.
Physique, natuurkunde.
Physiologie, natuurleer van 't
menscheljk ligchaam.
pluriel, meervoud.
Plombier, loodgieters-term.
Poésie, dichtkunst, poëzij.
Poésiedramatique , tooneelpoëztj.
(terljk.
Poétique, poétiquement, BichPolice, politie.
Politique, staatkunde.
po p ulaire, bij 't volk te huis
behoorend.
possessif, bezitteljk.
Poterie, Potier, pottebakkerij,
pottebakkers-term.
prononcez, spreek uit.
Pratique, regtspraktjjk.
preposition, voorzetsel.
present, tegenwoordig, tegenwoordige tijd.

pronom, voornaamwoord.
Prosodie, leer der syllabenmaat.
Proverbe, spreekwoord.
proverbialement, spreekvoordel jk.
provincie.
Provincialisme,gewesteljk taaleigen, uit de landschapsspraak.
pruissisch.
Psychologie, zielkunde.

term.

werd, beeldhouwers -term.

brjk.

kunde.

standig naamwoord.

dig naamwoord gebruikt.

woord; zoo veel beteekenend als.
T

Tact.
Taill.
Tann.
Tapiss.
Tech.
Teint.
Test.
Theat.
Théol. •
---- cath.
Tir. of Tir. dor
Tiss.
Tond.
Tonn.
Tourn.
Trictrac
Trigon.
triv.
Tuil.
Typ. of Typogr.

Tactique,wapen- of strijdkunst.
Tailleur, kleêrmakers-term.
Tanneur, leêrlooijers-term.
Tapissier, tapijtwerkers-term,
behangers-term.
Technologie,bedr j fsleer,kunstterm.
Teinturier, verwers-term.
Testament, testament, verbond.
Théàtre, tooneelterm.
Théologie, godgeleerdheid.
Théologie catholique, roomsche godgeleerdheid.
Tireur dor,gouddraadtrekkers- term.
Tisserand, wevers-term.
Tondeur, droogscheerders•term.
Tonnelier, kuipers-term.
Tourneur, draaijers-term.
Trictrac (Jeu de), tiktak- of
verkeerspel.
Trigonometrie , driehoeksmeting.
(meen.
trivial, trivialement, plat, geTuilerie, pannebakkerij, pannebakkers-term.
Typographie, boekdrukkunst,
boekdrukkers-term.

V.
Qø

qc.
qn.

quelque chose, iets.
quelqu'un, iemand.

V.
V. a.

verbe, werkwoord.
verbe actif, overgankelijk of
bedrijvend werkwoord.
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V.
V.

a.

a. et n.

volgens anderen.

verbe actif et neutre, bedrfj-

vend en onzijdig werkwoord.
verbe auxiliaire hulpwerkV. aux. of auxil.
woord.
V. imp. of impers. verbe impersonnel, onpersoon lijk werkwoord.
verbe irrégulier, onregelmatig
V. irr.
werkwoord
verlie neutre, niet-overgankeV. n
lijk of onzijdig werkwoord.
verbe pronominal, werkwoord,
V. pr,
dat met twee voornaamwoorden van denzelEden persoon
vervoegd wordt terugwerkend werkwoord, ook: wederkeerig werkwoord.
Vannier, mandemakers-term.
Vann.
Vénerie, jagtwezen, jagtterm.
Véner.
verkleinwoord.
verklw.
verkort, verkorting van.
verk.
Verrier, glasblazers-term.
Verr.
Véterinaire, veeartsenij, paarVétér.
dedoctors-term.
,

Vign.

Vigneron

Vitr.

Vitrier, glazenakers-ter.

voc. of vocat.
vuig.

W.

West, westen.

z.
Z.
zamengetr.
zamentr.
ZO.
Zool.
zoogen.
z. v. a.
Z W.

indique un mot inusité ou
peu usité.

zie.
Zuid, zuiden.
zamengetrokken.
zamentrekking.
Zuid-oost.
Zoologie,natuurleer der dieren,
zoogenaamd.
zoo veel als.
Zuid-west.

Bijzondere ieekens.

t beteekent een oud woord,

eene verouderde uitdruk-

king, een' term, die verouderd is of begint te verouderen.
4 duidt een nieuw woord, een
woord van nieuwere vorming aan.
5 duidt een niet of weinig
gebruikelijk woord aan.
duidt een oud en niet-gebruikeljk woord aan.

indique un mot vieux et is
i s inusité.

- -

vocatif, vijfde naamval.
vulgaire,vulgairement, gemeen

z

Signes particuliers.

+ indique un mot nouveau,
un néologisme.

wijngaardeniers

W

,

1- indique on vieux mot, une
vieille expression, un terme
qui a vieilli ou qui commence à vieiilir.

,

term.

A.
A, m., eerste letter an 't alphabet en eerste der
klinkers, de A, f. : un grand A, un petit a, eene
groote A, eene kleine a. — (Als subst. neemt zij 't
meervoudsteeken niet aan : deux a, plusieurs a,
twee a's, vele a's. Van twee opeenvolgende a's behoort elke ot eene afzonderlijke lettergreep: Aaron,
Isaac, B0 l (pr. a-aron, isa-ac, ba -al) . Door e en
o gevolgd, klinkt zij afzonderl ij k: aéronaute, Israël,
chaos, Pharaon; maar Caen wordt uitgesproken
als stond er can. In faon, paon, Laon, Craon en
in hunne afgeleiden wordt de o, in taon, St.-Laon,
aout, aouteron de a niet gehoord,terwijl zij
toch in aouter en het part. passé aouté als a fzonderlijke syllabe klinkt.) — La panse dun a, de
buik of ronde aanvangshaal eener a; van daar :
it na pas fait une panse d' a, hij heeft geene haal
aan eene a (geene letter) gemaakt; (fig.) hij heeft
niets gedaan. Ne savoir panse d'A, niets -toeten,
volslagen dom zijn. Ne savoir ni A ni B, geen 14
voor een B kennen; . (fig.) diep ,onkundig zijn, niets
weten. (Prov.) Etre marque à l'A, met de A ge
zijn, d. i. van de eerste soort zijn ; alle-teknd
anderen in verdienste overtreffen. Depths A jusqu' à Z, van A tot Z., d. i. van 't begin tot het einde.
a, 3de pers. van den prds . des Indic . van
avoir. Heeft. Il a, hij heeft; elle a, zij heeft; 11 a
eu, hij heeft gehad; ii a été, hij is geweest . Zie
AVOIR en ETRE.
a, prép., waarvan de hoofd-functie is , eene
betrekking van toeëigening , rig ing , strekking,
van beweging naar eene plaats , 0/' wel een
doel , een voorwerp , een denkbeeldig of wezentljk einde aan te duiden, zoodat het geheel
aan den dativus of 3den naamval beantwoordt en
door aan, naar, voor, tot, te, ten, ter
vertaald wordt: Rendre à César ce qui appartient
a César, aan Cesar (den keizer) geven, wat aan
Cesar behoort (wat des keizers is); Aller à Paris,
naar Parijs gaan ; Utile à Ia patrie, nuttig voor
't vaderland ; Cela tend à votre bonheur, dat
strekt tot uw geluk; Arriver á Naples, te Napels
aankomen. — Ten gevolge der grammaticale figuur,
die men ellips of uitlating noemt, schijnt a nog
de plaats van verscheidene andere voorz., zoo als
après, avec, vers, pour, dans, sur,ar, selon,
environ enz. te bekleeden, ofschoon het inderdaad
geene andere betrekking dan de bovengenoemde
aanduidt : manger morceau it morceau, schijnt te
staan voor : manger un morceau après l'autre,
terwijl de elliptische zegsw ze aangevuld luiden
zou : manger en faisant succéder un morceau à
on autre morceau ; in Terre à blé, Bouteille à
encre, Tenir à honneur, schijnt à de bestemming,
't gebruik aan te duiden, terwijl dit eigenlijk geschiedt door de uitgelaten woorden destiné, propre, servant, zoodat deze elliptische uitdrukkingen
aangevuld moeten luiden : tetre propre à y semer
du blé, bouteille destinée à contenir de l'encre,
tenir comme chose propre a faire honneur. - Door
zulke en soortgelijke ellipsen wordt à nu eens vertaald door na : A ces paroles, b ce discours on
s'écria, na (op of bij) deze woorden, deze rede,
riep men uit;— dan eens door voor: Pas It pas,
schrede voor schrede; — of door volgens, naar:
A sa mine, à son habit, à lair dont it parle, on
pourrait croire, volgens (of naar) zijn gelaat, zijne
kleeding, de wijze, waarop hid spreekt, zou men
kunnen denken. — ; of door op : Vivre a la francaise, op fransche wijze leven; — of door in : Bátir
a I'italienne, in den italiaanschen smaak bouwen;
— of door me t : Un chapeau à Naut bards, een hoed
met hooge ronden; — of door door : Se laisser
prendre a l'apparence, zich door den schijn laten
bedriegen; -- of door tegen : A cinq pour cent, tegen vijf ten honderd, enz. Zijn door it twee subst.
verbonden , waarvan het tweede dient om den
aard, de soort von het eerste te bepalen, of wel

om het,. gebruik van 't eerste aan te wijzen, dan
laten- zij zich veelal in 't nederduitsch door één
zamengesteld woord uitdrukken : Arbre à pain,
broodboom; Arme à feu, vuurwapen; Bateau à
vapeur, stoomboot; Canne à sucre, suikerriet; Terre
à froment, korenland enz. -- Ook staat à ten
gevolge eener ellips dikwijls vóór de, des: A de
tels hommes rien ne saurait étre impossible zul
kan niets onmogelijk zijn, c . i. a-kenmsch
,

1'effort, à la puissance, au pouvoir de tels hommes....; Ne vous abaissez pas à des larmes, verneder u niet tot tranen, d. i.... à la honte des
larmes; I1 doit prétendre à de plus hautes places,
hij moet naar hooger posten dingen, d. i.... à 1' avantage, a 1' honneur de plus hautes places. — Het
voorz. a verschuilt zich als 't ware dikwijls door
de zamentrekking, die het ondergaat, door zich te
verbinden met de lidwoorden Ie en les, waarmede
het dan zamengestelde woorden vormt, die de dubbele waarde der elementen, waaruit. , zij zamengesteld zijn, behouden. Die woorden zijn: au, voor
à le, en aux voor à les: L'égalité est au cimetière, mais elle n'est que là, de gelijkheid is op 't
kerkhof, maar zij is alleen daar ; Aux petits des
oiseaux Dieu donne la páture, aan de jongen der
vogelen geeft God het voedsel. Bij het adj. tout,
dat zijne plaats tusschen het voorz. en het lides.
neemt, vervalt de zamentrekking: à tout Ie monde, aan iedereen, à tons les hommes, aan alle
menschen. -- Men herhaalt à vóór ieder der vol
complementen : La lecture sert à orner les--gend
prit, à régler les moeurs et ' à former Ie jugement, het lezefl dient ons den geest te versieren,
de zeden te regelen en het oordeel te vormen.
Aba, Abat of Abe, m. Oostersch kleedingstuk n., bestaande uit eene soort van jas zonder
mouwen, met eene wijde broek ; — ook het grove
laken, waarvan het gemaakt wordt en dat ook
salonska heet.

Ahab , ' m. Naam der gepreste matrozen in
Turkije.
Ab abrupto, z. ABRUPTO.
Ab absurdo, z. ABSURDO.
Abaca, m. Philippijnsche banaanboom m., van
welks bladeren men matwerk , doek en andere
voorwerpen maakt; eene vlas- of hennepsoort op de
Manillen.

Abaco, zie ABAQUE.
Abacot, m. Hoofdsieraad n. der oude en-

gelsche koningen; — staatsmuts f. in den vorm
eener dubbele kroon.
Abaissant, e, adj. (en part. prés. van abaisser) Vernederend, verlagend.
Abaisse, f. Dun uitgerold stuk deeg n., dat de
pasteibakkers op onderscheidene wijzen gebruiken.
Abaisseinent, ni. De daad van verlagen en
't gevolg daarvan : verlaging, lagerwording , zak
daling f. — Vermindering van fortuin, rang,-king,
stand , moed enz. , vernédering, verootmoediging,
geringheid f. -- [Chir.] Faire 1'opération de la
cataracte par ab-, de ondoorschijnend geworden
kristallen lens van het oog in 't beneden deel van
't glasachtig ligchaam doen dalen. Ab- de la matrice, de door- of uitzakking der baarmoeder in
de scheede. -- [Alg.] Ab- d'une equation, cle herleiding eener vergelijking tot een' logeren graad, tot
hare eenvoudigste gedaante. — [Astrora.] Ab du pole, d'une étoile. De (schijnbare) dalingvan
de pool, van eene ster naar den horizont.
Abaisser, v. a. Verlagen, lager maken, doen
zakken of dalen, nederlaten, strijken: Ab- one
muraille, un store, un pont-levis, les voiles, eengin
muur lager maken , een zonnescherm , eene ophaalbrug nederlaten , de zeilen strijken ; Ab- la
voix, Ie ton de Ia voix, de stegs, den toon ver
zachter spreken of zingen. — De waarde,-zachten,
verdienste , magi enz. verminderen, vernederen,
1

ABAISSETJR

"+

ABATTEUR,

a gevolgd): I1 ne coïlta riep aux Athéniens d'ableur wille au pillage, het kostte den Atheneren
niets hunne stad ter plundering prijs te geven. —
Onbezocht laten, niet meer bezoeken : Depuis quel que tem ps on a abandonné ce spectacle, sedert
eenigen tijd bezoekt men dien schouwburg niet meer.
— Toesertrouwen, overgeven : Ab- le soin de ses
affaires à un homme intelligent et probe, de zorg
voor zijne zaken aan een' verstandig' en regtscha
pen' man toevertrouwen.

verootmoedigen, verlagen, verkleinen, verzwakken:
Dieu abaisse les superbes, God vernedert de Iwovaardigen. -- [Géom.] Ab- une perpendiculaire
sur une ligne, eene loodlijn op eene lijn laten vallen. -- [Alg.] Ab- une equation, eene vergelijking tot een' lageren graad herleiden, haar ver
[Elort.] Ab- une branche, eenen-envoudig.
tak inkorten, bi den stam afsnijden. — [Pátiss.]
Ab- la pate, het deeg met den rolstok de vereischte
dunte geven.
s'ABAISSER, V. pr. Lager worden, zakken, dalen. Le vent s'abaisse, de wind bedaart, aat
liggen. Quand on charge le chameau, it s'ab'tisse
sur Ie ventre, als men den kameel belast , laat
hij zich op den buik neder. — Zich verlagen, zich
verkleinen , zich vernederen. S'ab- au mensonge,
zich tot de leugen verlagen ; S'ab- jusqu'á feindre, zich tot veinzen vernederen.
Abaisseur , adj. m. [Anat.] Nedertrekkend
van zekere spieren): Un muscle ab -, eene neder
rekkende
Ook alssubst.: Lab- de 1'oeH, de-spier.—
neêrtrekkende oogspier. -- [Chir.] Ah- de la langue,
tongneêrdrukker, z. v. a. glossocatoche, z. aid.
Abait, m. [Pêch.] Lokaas; z. APPAT .
Ab alter of Abaitter, V. a. Met aaslokken.
Aba j oue, I. Wangzak m., wangtasch f. (ge lijk vele apen, knaagdieren en zekere vleêrmuizen die aan 't beneden deel der wangen (á bas joue)
hebben). — Ook ( (am.) de dikke, neêrhangende
wangen eens menschen, hangwangen, hangkoonen.
-- [Cbarc.] De zijdoelen van een' gekookten var liens- en kalfskop.
t Abalienation , f. Vervreemding f., ver
overgang m. van eigendom (in 't ram. regt).-kop,
Abaliéner, v. a. Vervreemden, verkoopen.
baloeirdir, V. a. (fam.) Verstompen , dom
maken, verdierlijken (ten gevolge van mishandelingen) .
Abalourdissement, m. (fam.) Verstomping,
dommaking, verdierlijking f. (door mishandeling) .
Abaina of Abanne, m. [Bot.] Eene soort
van lelievormige planten, z. v. a. ANTHERIE.
Abandon, m. Verlatenheid f., verlaten toestand m. van eersen persoon of eene zaak. Gevolgd
door de beteekent het: de daad van verlaten, het
verzaken, verwaarloozen, de afstand m., afstanddoening , cessie f.: Lab- volontaire de ses droits,
de vrijwillige afstand van zijne regten.Door is
gevolgd beteekent het: de daad van zich over te

S'ABANDONNER, V. pr. Zich ongedwongen bewegen ,

zich zonder teugel overgeven, zich prijs geven,
inwilligen, opvolgen: L'homme doft s'ab- is la Providence, de mensch moet zich geheel aan de Voorzienigheid onderwerpen, overgeven. L'homme s'abandonne trop souvent, quand it est abandonné
par la fortune , de mensch verliest maar al te

dikwijls den moed, als hij door de fortuin ver-

laten wordt. Cette femme s'abandonne is tout
le monde, deze vrouw is voor ieder veil.
Ab annation , f. Verbannisig f. voor één jaar,

^

éénjarige verbanning (vroeger toegepast op onwil
manslag) .
-lekurign

Abaptiste, z. v. a. TREPAN.
Abaque, m. [ Arch.] Dekstuk o. van het ka
zuil (doorgaans tailloir of trapèze ge--pitelnr
heeten). — [Mini] Waschbak m. voor het goud enz.
(ook abaco genoemd). — Rekenta eitje n. bij dd
oude Grieken; eerie schenktafel f. of buffetn.
t Abartielilation, f., z. V. a. DIARTHROSE.

Abasourdir, v. a. (fam.) Doof maken, doen

ontstellen, onthutst, verbijsterd maken.

Abaasourdissant , e, adj. Verdoovend : Un
bruit ab-, een verdoovend geraas. Nouvelle ab-e,

bijsterende tijding.

I

Abasourdissern ent, m. Verdooving; verbijstering, ontsteltenis f.
Abat, m. Het vellen, dooden (van vee), zie

ABATTAGE. — [i\iar.] Abat (is bas) le feu , bevel -

woord om het schieten te staken.
Abatage, Abatant, zie ABATTAGE, ABATTANT.

Abatardi, e, adj. (en part. passé van abatardir) Verbasterd, ontaard.
Abatardir, v. a. Doen ontaarden, den aard
(van dieren en planten) doen afwijken, verbasteren. Meestal fig. gebruikt : La longue servitude
abatardit Ie courage, de langdurige slavernij ver

(vermindert, verslapt, bederft) den moed. -baster

S'A BATARDIR , V. pr. Ontaarden, verbasteren, van

geven aan, de overgave, zei fverzaking .1. Un par-

fait ab- is la volonté de Dieu , eene volkomene aard veranderen, verslappen.
Abatardissement , ni. Verbastering, ontovergave aan Gods wil. — Spreekt men van werken des verstands , van de voortbrengselen der aarding f. enz.
Abat-chanvée, f. Geringe wolf. (in Poitou,
kunst, van de manieren, dan beduidt het: zekere
emakkelijke overvloed m., eene bevallige achte- Saintonge en elders). Plur. Des abat-chauvées.
Abatée, zie ABA F TÉE.
oosheid f., zonder gemaaktheid of gezochtheid :
Abatellement, m. Handelsverbod n. (aan hen,
Son discours est plein dun heureux ab-. Ook : vol
vertrouwen n.: Parler aver ab-.
-komen die hunne verbindtenissen niet nakomen).
Abat-faim, m. [Cuffs.], (fam.) Groot stuk
,
onbestuurd,
adv.
Onverzorgd
A L 'ABANDON ,
vleesch, opgedischt om den eersten honger te stilveronachtzaamd, ter prooi, ten roof, in 't wild.
Abandonnataire, m. en f. [ J ur.] Hij of zij, len, maagpleister f. — Plur. Des abat -talm.
Abat-loin , m. [Agric Hooigat n . (boven de
tot wiens of wier voordeel een afstand geschiedt.
Abandonné, m. Liederlijk mensch, ongebon- ruil) . Plur. Des abat-foin.
Abatis, zie ABATTIS.
dene. — ABANDONNEE, f. Een veil vrouwspersoon,
Abat jour, m. [Arch.] Vallicht, scheplicht n.,
n., allemonshoer f.
Abandonné, e, adj. (en part. passévan aban- . kóekoek m.; ook bij misbruik gebezigd voor de
donner) Verlaten, onbezocht, woest; — ongebon- lichtweêrkaatsers (réflecteurs) aan de verschilden, liederlijk. — [ Jur. ] Des choses ab-es, verla- lende verlichtingstoestellen. — Plur. Des abat-jour.
Abattable, adj. Wat zich laat neêrwerpen,
ten voorwerpen, die de eigenaar niet langer bezitten wil. -- A pas ab-és, op goed geluk, op het omhouwen, sloopen.
Abattage, m. helling, omhouwing, omhaktoeval af.
Abandonnement, m. Grove ongeregeldheid king f. (van boomen), de houthak m.; het vel- of
f. van zeden, van gedrag , ongebondenheid, los hakloon; -- het slagten van vee; — het dooden
liederlijkheid f. -- Het woord is in al-bandighe, van zieke of schadelijke dieren (als gezondheidszijne andere beteekenissen verdrongen door het kor- maatregel); — het kielen, op zijdehalen van een schip.
Abattant, m. Valscherm, valluik , valblind n.;
ter en welluidender abandon.
Abandonner, V. a. Verlaten, begeven, zich tafelklap f., neêrslaand tafelblad n.
Abattee, f. [Mar.] Onwillekeurige beweging,
verwijderen van: Ab- femme at enfants, vrouec
en kinderen laten zitten. Ah- un malade, een' waarbij het schip, door zijn zwaartepunt gaande,
zieke opgeven. Ab- one succession, eene nalaten eerie -waaijing maakt, het afvallen, omleggen.
Abattentent , m. Verzwakking , krachtverlaten varen. Ab- ses droits, van zijne rep--schap
ten afstand doen. -- Ab- Ie jeu, van 't spel ge mindering, zwakte, matheid, kwifning f.; — neêrheel afzien; ook wel: het spel opgeven, voor gewon- slagtigheid , mistroostigheid, verslagenheid, lustenen verklaren. Ab- ses armes, zijne wapens afleggen loosheid, mismoedigheid I. Cette nouvelle Ie mit
wegsmijtèn. -- [Mar.] Ab- une prise, een schip iZ''e. dans 1'a-, deze tijding maakte hem geheel neêrder vrijlaten, na het genomen te hebben. Ab- un( slachtig. --- Avec ab -, mismoedig, mistroostig, lus ancre, een anker kappen. —Ter prooi laten, bloot. teloor.
Abatte'ur, m. Om-, neêrhouwer, houthakker
tellen, overgeven, prijs geven (en dan steeds dooi

Y
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AIBATTIS

--

C'est un grand ab- de besogne,
't is iemand, die veel afdoet, een flink werkman.
C'est on grand ab- de bois, de quilles, 't is een
baas in 't kegelen; doorgaans iron. voor: windbrelier, windbuil, snoever, zwetser m.
Abattis, m. Het omhouwen of vellen; liet omgehouwene of gevelde, gekapte boomgin; afbraak f.,
puin m.; — [Mil.] verhakking_ verschansing f. door
omgehouwen booroen en struiken; — [Chas.] menigte geveld wild n.: Faire an grand ab- de gibier, eene groote slagting onder 't wild aanr2gten, veel wild neêrleggen. Ook het spoor der jonge
wolven door het gras. — [Carr.] Eene menigte
uitgebroken steenen eener steengroeve. — [Bouch.]
Afval m. van geslagt vee (Buiden , vet, ingewand). — [Cuis.] Eetbare afval van gevogelte (kop,
pooten, lever enz.); ook van slagtvee (tong, hersens, zwézerik enz.). Vroeger ook gebruikt in den
zin van abattoir.
Abattoir, m. Slagthuis n., algemeens slagtplaats f. eener gemeente..
Abattre, v. a. Neêrwerpen, doen vallen, vellen,
omverhalen, omwerpen; afhouwen, afslaan, wegkappen, omhouwen , afbreken , slechten, sloopen;
slagten, dooden, doodslaan; — verzwakken, ver
ontzenuwen, ontmoedigen, neêrslagtig ma--slapen,
ken. — Ab- d' un coup de fusil, nederschieten.
Ab- la toi son, de wol afscheren. Ab- du blé, koren amaaijeu. La pluie abat in poussière, de regen slaat het stof neder. La pluie abat le vent,
de regen stilt den wind. -- (Prov.) Petite pluie
abat grand vent , met zachtheid kan men veel
uitvoeren; een goed woord vindt eene goedeplaats;
bedaardheid stilt grooten toorn. Ab- son jeu, zijn
spel, zijne kaarten bloot leggen (ten bewijze dat
men gewonnen heeft). Ab- du bois, schijven slaan
(in het dam- en trictracspel); kegels omwerpen.
—Ab- de la besogne, ab- bien du bois, veel en
vlug werken. — Ab- les fumées du vin, de wijn
verdrijven, neêrslaan (b. v. door een' kop-dampen
kofj). — Ab- la bride, den teugel laten schieten,
vieren. — [Mar.] Ab- an vaisseau en carêne, een
vaartuig kielhalen, op zijde werpen. Faire ab- un
vaisseau, een schip laten afvallen; ook het weder
in de windstreek brengen. — [Corr.] Ab- les
cuirs, de huiden aftrekken, villen. — [Tann.] Ab les peaux, de huiden doen zinken, met vocht doen
doortrekken. — [Chap.] Ab- un chapeau, de randen en den bol van een' hoed plat maken, neirstrijken. — [Vétér.] Ab- un cheval, een paard neêrwerpen (om het eene of andere bewerking tedoen
ondergaan. Ab- du pied, de hoeven afsnijden,
afkorten. — [Man.] Ab- l'eau is un cheval, een
paard afvegen, a fdroogen. — [Chir.] Ab- la cataracte, de kunstbewerking van de staar verrigten door abaissement (z. aid.). — [Fauc.] Ab
den vogel tusschen de beide handen druk -1'oiseau,
(om hem Benig geneesmiddel te doen doorzwel--ken
gen) — ABATTRE v. n.: le vaisseau abat, het
schip valt af.
S'ABATTRE , v. pr. Vallen, nederstorten (van een
paard); invallen, instorten (van een dak, een huis
enz.); nedervallen, nederstrijken (van vogels, van
een onweder); gaan liggen, bedaren, afnemen, ver
koorts). — Moe--minder(vaw,nde
deloos, neérslagtig worden; van zijne kracht, magt;
invloed enz. verliezen. Mes forces s'abattent, de
krachten begeven, ontvallen mij, bezwijken. — Elkander doen vallen : Les Romains et les Carthaginois cherchèrent longtemps it s'abattre les
uns les autres.
Abattu, e, adj. (en part. passé van abattre)
Geveld, omgehouwen, neêrgeworpen, neêrgevallen,
neêrgezegen; gestreken (van zeilen); — krachteloos,
/laauw; neérslagtig, ontmoedigd, zwaarmoedig, bedrukt, verslagen, bedwelmd. Aller , courir bride
(of h bride) abattue, met lossen teugel rijden, uit
al zijne magt loopen.
Abattue, f. [Sal.] De kooktijd m. eener zout
-pan;—
[Mar.] Het afvallen van een schip.
Abatture, I. Het afslaan, vooral der eikels.
—. Abattures, f. pl. [Chas.] De struiken, die
een gejaagd hert enz. terneder treedt; het daar
door ontstane spoor.
Abat-vent, m. Windscherm, windschut; afdak n. [Hort.] Schut- of dekmat f. — Plur. Des abatvent , schuinsche planken in de galmgaten van een'
klokketoren.

Abat-voix, m. Klankbord n., hemel m., ver
een spreekgestoelte). Plur. Des abat--hemltn.(va
voix.
Abbaeornite, m. ^4bt m. met de waardigheid
van graaf; abtgraaf, grafelijk abt. m.
Abbatial , e, add. (dir. a- ba -ci-al) . Wat den
abt of de abdis of de abdij aangaat: La maison
ab -e , het abtshuis; Des droits abbatiaux, abtsof abdij-renten. — Ook als subst. gebezigd: L'abbatial de St-Denis.
Abbaye, f. Abdij f. — (Prov.) Pour un moine
l'abbaye ne manque (ne faut) pas, 't klooster is
niet om één' monnik gebouwd; één persoon minder
doet niets tot de zaak. — Des, souliers de cuir
d'abbaye, zeer zachte schoenen. — Etre de l'abbaye
(le quelqu'un, tot iemands gezelschap, omgang, gebehooren.
t Abbaiette, f. (verllw. van abbaie) Kleine

m. -- (fain.)

.

ABDOMINAL.

abd ij f.

Abbé, m. ebt, kloostervoogd m.; ook wie zich
als abt kleedt en vogrdoet, zonde)- eene abdij te
hebben. Abbé régulier of titulaire, geestelijke of
geordende abt. Abbé séculier of commendataire
(en commende), wereldlijke of vruchtbruikende abt.
Abbé en second, prior van een klooster. — Abbé
de cour, eenjong, wellevend, weelderig geestelijke.
Abbé de Sainte Espérance, abbé .de Ste. Elpide,
een abt zonder abdy, abt bij aanmatiging. — (Prov.)
Le moine répond comme l'abbé climate, gelijk de
ouden zingen, zoo piepen de jongen; zoo heer, zoo
knecht; zoo de herder, zoo de kudde. On vous
attendra comme les moines font l'abbé, men zal
u al etende, d. i. in 't geheel niet, wachten. Se
promettre la vigne de l'abbé, zich een Luilekkerlands-leven beloven of voorstellen. — Jeu de l'abbé,
abtspel (waarbij elk der spelers alles nadoet wat
één voordoet). Jouer a l'abbé, dat spel spelen;
stille muzijk maken. Pas d'abbé, statige tred. m.
Table d'abbé, rijk voorziene disch m. Face d'abbé,
monniken-tronie f., vollemaansgezigt n.
Abbesse, f. Abdis, kloostervoogdes; — hoerenwaardin f.
ABC of Abécé, m, Al de letters, het 4BCof
AB, alphabet; AB-boek n. L'ABC d'un art, d'une
science, d'une affaire, de eerste beginselen eener
kunst of wetenschap, de aanvang 'eener zaak. —
(Prov.) N'étre qu'a l'ABC, nog weinig weten.
Renvoyer qn. it l'ABC , iemand als een weetniet behandelen , hem naar de AB-bank ver
-wijzen.
Abeéder, V. n. Zweren, zich tot eene zweer
zetten, etteren. — s'ABCÉDER, v. pr. La tumeur.
s'abcède, 't gezwel zet zich tot zweren, tot etteren.
Abeès, m. Zweer f., ettergezwel n., etterbuil,
verzwering f.
,

Abeisse, z. ABSCISSE.

Abdal of Abdallah , m. Perziaansche man)
nik ; turksche derwisch; tartaarsche priester m.
Addest , m. Handwassching , reiniging f. bij
de Perzianen en Turken (als godsdienstpebruik).
Abdication, f. Afstand m., vrijwillige neder legging of opzegging f. van een ambt, waar
vorstelijk gezag. —-dighe,rtnz.va
[Jur.] L'abd- d'un fels, de verstooting f. van een'
zoon. . [Coro.] L'abd.- de ses biens, de afstand
m., overgave , ce ss ie f. van zijne goederen,
z. V. a. abandon, abandonnement.
Abdiquant, m. Afstanddoener, kroonneérleg-

ger m.

Abdigner, V. a. Vrijwillig afstand doen van,
afstaan, nederleggen (de kroon, den scepter, 't bewind, een ambt enz.). — Abd- ses vices, ses passions,
zijne ondeugden, hartstogten vaarwel zeggen, af
— [Jur.] Abd- an Ills, eengin zoon ver -legn.
Abd- ses Mens, van zijne goederen afstand-stoen.
doen. — Het wordt ook zondervoorwerp gebruikt:
Ce prince a abdiqué, die vorst heeft de regeringnedergelegd.— Ook als v. pr.: s' ABDIQUER : Une couronne ne s'abdique pas sans regret, eene kroon
wordt niet zonder spijt neergelegd. I1 s'est ab
q ué, hij heeft zich vergeten, de welvoegelijkheid-di
uit het oog verloren.

Abditolarves , m. pl. [H. n.] Eene soort
van 't geslacht der vliesvleugelige insecten.
Abdomen, m. (spr. —mènn) [Anat.] De onderbuik m., het onderlijf, de smeerbuik m.
Abdominal, e, adj. [Anat.] Wat den onderbuik aangaat, daartoe behoort. Région abd-e,

ABDTJCTEIJ R

ABLECTES.

--

onderbuikstreek. Nageolres ab -es, buikvinnen. — [ Chand. ] driehoekige talktrog, smeerPoissons abdominaux, visschen met buikvinnen. bak m. -- (Prov.) Un ab- appelle un ab -, men
ABDOIIINAUX, m. pl. [H. n.] Vissch.en met buik
gaat van kwaad tot erger; een ongeluk komt niet
Insecten van het geslacht der loopkevers.-vine. alleen.
Abduetear, m., of als adj. : Muscle abdAbimé, e, adj. (en part. passé van abimer)
[Anat. ] 4/trekkende , buitenwaarts- trekkendespier In den afgrond gestort, verzonken, verzwolgen, bef., abductor m
dolven.
Abduction, f. Anat.] Werking f. der abducAbimer, V. a. In een' afgrond werpen, vertors, aftrekking, buz.tenwaartsche spierbeweging f. zwelgen, doen vergaan of verzinken, bedelven: Le
Afleiding,
sluitrede
-- [Log.]
f., waarbij de hoofd- Vésuve abima Pompee et Herculanum. — In 't
stelling duidelijk bevat is in den mináerterm. — verderf storten, ongelukkig maken, te gronde rig[Phil.] Uitdrijving, verwijdering f. van een of meer ten. — (fam.) Bederven, schenden, zwaar besclaatot het betoog onnoodige voorstellen.
digen : La pluie a abimé mon chapeau, de regen
Abe, z. ABA. — Abece, z. ABC.
heeft mijn' hoed geheel bedorven. -- Ah- un adverAbeeedaire, m. AB-boek n. — Ook als adj.: saire par des raisonnements, zijne tegenpartij door
ab
AB-boek;
un
enfant
AB-kind
redenéringen
tot zwijgen brengen. - ABIMER, V. n.
-,
Livre
ab -, een
n. — Un homme ab -, een aanvanger m. in eene In een afgrond vallen, verzinken, vergaan. I1 est
wetenschap of kunst. Une ignorance ab- , eene abimé de dettes, hij zit tot over de oorera in schulvolslagen onwetendheid f.
den. — S'ABlMER, V. pr. Zich in een' afgrond stort Abéchernent, Abeequement, Abégne- ten; verzwolgen worden, verzinken; — zich in
ment, m. Het voeren meten wit den bek (van vo- den grond boren; zich geheel; aan iets overgeven
g ls).
of toewijden, zich verdiepen in; zich diep verootAbécher, (meer gebruikelijk zijn) Abeequer moedigen.
Ah intestat, z. INTESTAT.
en Abequer, V. a. Voeren, jonge vogels opkweeAb irato, adv. (latijn) Door een' toornige, in
ken. — Verlekkeren, belust maken. — s'ABECQUER,
toorn (gemaakt, gedaan). [Jur.] Testament ab
V. pr. Elkander uit den bek voêren.
Abée, f. Opening, waardoor het water op het irato, uiterste wil m., in toorn gemaakt.
molenrad valt, om dat in beweging te brengen.
Abirritant, e, adj. [Méd.] Prikkelstillend,
Abeiette of Aveiette, f. (verklw. van abeille) bedarend.
Abirritation, f. [Méd.] Vermindering f. der
Bijtje n.
Abeille, f. Bij, honigbij f.; ook het zuidelijke prikkeling, der levenswerkzaamheid in eenig lig
sterrebeeld der bid. Ab- commune, ouvrière, sans
-chamsdel.
Abirriter, V. a. [Méd.] Den prikkel vermindesexe, neutre , travailleuse , werkbij; Ab- male,
mannetjes-bij, hommel-bij; Ab- terrestre , aardbij, ren , de te groote organische gevoeligheid weg
-nem.
hommel m.
Abject, e, adj. (de et wordt liefst uitges'rroAbelane , z. AVELINE. -- Abelanier, z.
ken) Verworpen, verachteljk, gemeen, laag, slecht,
AVELINIER, COUDRIER.
vuig, gering.
Abel-mose of Abel-ntosch, z. AMBRETTE.
Abépithymie, f. [Méd.] Verlamming f. der
t Abj ectement, adv. Op verachtelijke, lage
wijze.
zonnevlecht [plexus, solaris] .
Abjection , f. Verworpenheid , verachtelijk
Abégner, Z. ABECHER.
vuigheid f. , staat van diepe vernedering-heid,
% Abéquiter, V. a. (spr. qui = cui) Vliegend
wegrijden..
door eigen schuld; — verootmoediging f. (voor God).
% Aberrant, e, adj. .d fdwalend, afwijkend.
]- Abj urable, adj. A fzweerbaar, af te zweren.
Aberration, f. [Astr.] Schijnbare afwijking,
Abjuration, f. Afzwering (van eene geloo fsdwaling in de christenkerk), verzaking f. — Faire
beweging f. eerier vaste ster. --[Opt.] reiersp
ding f. der lichtstralen. [Med.] Verdwalinq f. der abjuration de ses principes, de ses erreurs, de
vochten. -- Dwaling, doling, afdwaling f. (van 't ses passions, zijne grondbeginsels, zijne dwalingen,
zjne hartstogten opgeven , voor altijd vaarwel
verstand, de verbeelding enz.).
_Abéti, e, adj. (en part. passé van abêtir) zeggen.
Ab j uratoire, adj. Wat tot de afzwering beVerdierlijkt, verstompt.
Abétir, V. a. Verdierlijken, dom maken, van trekking heeft : Acte ab-e, a fzwerings-acte.
Abjure, e, adj. (en part. passé van abju't verstand berooven. — ABETIR, V. n. en SAMETIE. V. pr. Dom, dof, stomp worden. S'abêtir à rer) Afgezworen.
Abjurer, v. a. Afzweren, plegtig en onder
force de boire, zijn verstand verzuipen.
eede verzaken (inz. wat men ketterij noemt); —
Abétissant, e, adj. Verdierlijkend, domma
-kend. voor altijd verlaten , laten varen, opgeven, onAbétissement, m. Verdiertijking, zedelijke herroepeljk vaarwel zeggen. Elle a abjure tout
sentiment de pudeur et de vertu, zij heeft alle
ontaarding f.
Abévacu.atson, f. Gedeeltelijke, onvolkomene gevoel van 'eerbaarheid en deugd uitgeschud. —
V. n. elfzweren : II a abjure entre les
ABJURER,
ontlasting of ontlediging f.
Ah hoc et ab hac, adv. (latijn) verward, mains de son evêque. — S'ABJURER, V. pr. Afgezonder orde of regel, in 't wild, in 't honderd zworen worden. Les erreurs qui portent profit ne
(b.v. spreken, redenéreny, van den os op den ezel. s'abjurent jamais, de voordeelgevende dwalingen
Abhorré, e, adj. (en part. passé van abhor- worden nooit afgezworen.
Ablactation , f. [Med ] Spening, staking f.
rer) Verfoeid, verafschuwd.
Abhorrer , V. a. (pr. a- bor-ré) Ver foeijen, van 't zogen.
-f- Ablais, m. pl. Afgewaaid koren n. op het
verafschuwen, diepen afkeer, afgrijzen hebben van,
gruwen voor. Het komt zelden anders dan in den veld; ook het nog staande koren.
Ablaque, f. Sc/wane perzische zijde f., ook ar
tegenw. tijd voor. — S'ABHORRER, V. pr. Van zich
dassine geheeten.
zelven een' afschuw hebben; elkander ver foeijen.
Ablagnéation, f. (pr. que = cud). [Agric.]
Abianneur, Abienneur, m. [Jur.] Bewaar
een in beslag genomen goed.
-derm.van ontblooting f. van de wortels, ophakking f. der
Abiétin, e, adj. [Bot.] Naar het dennenblad aarde om eenen boom, om eenen wijnstok.
Ablateur, ru. [Vétér.] Bijzonder mes n. om
gelijkend, naaldvormig. Des plantes ab -es, eene
den staart der schaffen af te nemen, schapen nes.
soort van woekerplanten op groene boomgin.
Ablatif, m. [Gram.] De zesde naamval der
Abiétine, f. Harsachtige zelfstandigheid, door
latijnsche naamwoorden, de nervier, derver m.
Caillot uit de Straatsburger hars afgezonderd.
Ablation, f. [Chir.] Wegneming, a fneminul
Abiétigne, (ad/. , alleen voorkomende in:)
[Chim. Acide abietique, dennenhars-zuur ; ook f. van een lid, een gezwel enz.; — [Méd.] de tusschenpoos
van rust bij koortsen; beperking f. van
veel
als
abiétine.
zoo
Abigéat, m. [Jur,] Veediefstal m., veedieverj f. het dageljksch voedsel der zieken.
Ablativo, adv. (fam.) Het woord komt allen
Abiine, Abynre , m. Grondelooze diepte f.,
peillooze kolk, afgrond m.; — hel f., jammerpoel voor in de uitdrukking: Ablativo tout en un tas,
m. : Un ah- de malheurs, een afgrond van el- alles ondereen op een' hoop.
Able, m. , Witvisch m., blei, bliek f., -ruisvoorn,
lende. — Ondoorgrondelijkheid, onbegrijpelijkheid f.:
e
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Les secrets de la nature sopt des ab -. — [Bias.

Het afgezonderd middenvak van een wapenschild.

ruis m.

Ableetes, of Ablecti, en beter SELECT!, ni.

ABL1GAT

ABORIL

-

Abomasuni of AbornasLis, m. De 4demaag
p1. Keursoldaten bij de Romeinen, die in oorlogs
t. der herkaauwende dieren, vetmaag (ook cailtijd de lijfwacht der consuls uitmaakten.
Ablégat, m. Pauseljk vice-legaat m. (ablégat lette geheeten).
Abominable, adj. Verfoeijeljk, afschuwelijk,
apostoliciue), die den nieuw benoemden kardinaal
(fig.) Musique abominable zeer
afgrijseljk ;
den kar?tinaalshoed brengt.
Ablégatlon, f. De waardigheid f. van vice- slechte, afschuwelijke muzijk. ABOMINABLEMENT,
legaat.
[Jur.] Verbanning, waartoe volgens de adv. Verfoeijeljk enz.
Abomination, t. Afschuw m, afgrijzen n., verronzeinscke wetten de vaders hunne kinderen konfoeijing, f. gruwel m. Avoir qn. of.qc. en ab-, van
den verwijzen.
Ablepsie 1. Verstandszwakte, stompzinnig- iemand of iets een afgrijzen hebben. Etre en ah- a
iemand tot een' afschuw zijn. Les ah-s des e%heid 1. (Eig. blindheid, gezigtsontberìng).
Ableret, m. Kruisnet Ii., totebel 1., vierkant tils, de verfoeiselen, schancldaden der Heidenen.
ophaainet.
t Aboniiner, v. a. Verfoeijen.
A-bon-cornpte, ill. Gedeeltelijke vooruitbetaling
Ablet, ni., Ablette, 1. (verkiw. van ABLE, Z.
Plur. Des a-boaAblet, m. Lokaas n. om blei te vangen. f. iets ter goeder reltening.
aid.).
compte.
Ablette de uier, f. Zeeblei f., witbaars m.
Abondaninient, ede. Overvloedig, za overAblier, m. Bleinet n., net am blei te vangen.
ruimschoots, meer dan toeAbloes, m. Pl. (spr. a-blo) Kleine steunmu- vloed, in menigte;
reikend.
ren onder houten gebouwen.
Abondanee, t. Overvloed m., overdaad, volAbhtant, e, adj. A[wasschend, afspoelend.
[Méd.] Weekniakend en oplossend. Ook als subst. heid, onbekrompenheid 1. Parler dab, onvoorbeiii. Un al)luant, voor un remècle abluant, een op- reid, uit de volheid des harten spreken. Parler avec
ah - , lang, gemakkelijk en met grooten rijkdom
lossend, zuiverend middel n.
Ablué, e, adj. (en part. passé van abluer) Ge- van denkbeelden en uitdrukkingen spreken.
(Prov.) La bouche pane de lab- du coeur, waar
wasschen, opgehaald.
't hart vol van is, loopt de mond van over.
Abhter, V. 0. Wasschen, ophalen, opf'rssschen,
Ahondant e, adj. Overvloedig, overvloei verlevendigen (al. het verduisterd schrift op oud
perkament of papier).
S'ABLUEE, V. pr. Gewas- jend, rijk, rijkelijk. Un style ah-, een gemakkelijk vloeijende,
stijl.
schen of opgehaald worden.
Abonder, v.
weeld=loeijen
a.
overvloedig zijn,
Ablution, 1. Wassching, reiniging 1., inz. die,
welke door deze en gene godsdienst wordt voorge- overvloed hebben; in menigte bijeenkomen, toevloeischreven. H- [Cath.] De wijn m. waarmede de jen, toestroomen : Les cliialands abondent dans
miskelk gezuiverd wordt. Het water en de wijn, cette boutique, de klanten stroomen naar dien
waarmede de priester na de communie zich de sin- winkel toe. Ah- en son sens, niet te overtuigers wasc/it. Die a[wassching zelve. Ook de drie- gen, waanwijs, eigenzinnig zijn. Ah- dans le sens
voudige wassching van het linnengoed dat tot dune personne, iemands meening omhelzen en onetc viering der mis gediend heeft.
[Pharm.] dersteunen.
Afwassching, zuivering f. eener artsenij.
Abonnataire, m. en f. (alleen bij de admiAbnégation, t. Zelfverloochening, verzaking nistratie gebruikelijk), Z. V. a. ABONNE.
Aboiiné, m. Abonnée, 1. hij of zij, die
f. van zich zelven (van zijne kwade neigingen, zinnelijkheid enz.).
Afstand m., verloochening 1. zich verbindt om tegen een' vasten, soms vooruit
te betalen prijs een te leveren voorwerp (boek- of
(van zijne reqten, voorregten enz.).
Abol of Aboieinent, Aboinient, m. Geblaf, plaatwerk, een tijdschrift enz.) op bepaalde tijden
gebaf, gebas, gekef n., het blaf/en, baffen, bassen, te ontvangen of aan zeker genot (tooneelvertooningen, baden enz.) deel te nemen, inteekenaar m.,
keffen (van een' hOfl(l).
Abois, m. p1. [Chas.] Uiterste nood m. van inteekenaarster f. deelnemer m., deelneemster f.
een gejaagd hert, wild zwijn enz. Le cerf est aux a b onnent gea bonneerde m. en 1.
abois, het hert kan niet meer ontsnappen, is door
Abonnement m. Bepaalde waardéring t.
de aanblaffende honden ingesloten. Le cerf tient eener onzekere zaak;
inteekening, voorafbestelles abois, het hert ziet al loopende naar de ver- ling, vooruitbetaling t. op het bezit of genot eener
volgende honden om. La cerr tient les derniers zaak. — [Spect.] Ah - suspendu, opgeheven ab-, voorabuis, het hert valt met den dood worstelend neder. stelling, hij welke de abonnenten het intretgeld als
(fam.) Doodstrijd m. van een', mensch.; wan- anderen betalen.
hopige toestand m. eener zaak. Etre, mettre of
Abonuei-, v. a. Voor eene zekere som bedinréduire aux abuis, aan den rand des verderfs zijn, pen; voor iemand een abonnement nemen: Abonbrengen. La forteresse est aux abois, de vesting kan nez-moi h ce journal, teeken voor mij op dat dag't niet langer houden. Sa vertu était aux abois, blad in.
Onzikere inkomsten op eene vaste som
zijne (hare) deugd stond op eene zware proef, was stellen.
S'ABONNE1I, v. pr. Een abonnement voor
op het punt van bezwijken.
zich zelven nemen, inteekenen, een verdrag aanAboli, e, adj. (en part. passé van abolir) gaan, iets regelmatig tegen een' bepaalden prijs
Afgeschaft, opgeheven.
ontvangen of genieten, zich a bonn ire ii.
Aboli r, v. a. Afschaffen, opheffen, buiten geAbonni, e, adj. (en part. passé van abonnlr)
bruik stellen, krachteloos maken, vernietigen. [Mid.] Beter geworden, verbeterd: Un yin ah-, wie perDe verrigtingen van een orgaan, een of ander ver- sonne ab-e, een beter geworden wijn, een verbet vvd
schijnsel geheel doen ophouden. Ab- un crime, (wel- mensch.
eer) de regterljke vervolging eener misdaad op souAbonnir, v. a. Goed maken, beter maken,
verein gezag stuiten.
S'ABOLIR, v. pr. Afgeschaft verbeteren, veredelen: Une bonne cave abonnit
worden, in onbruik geraken. [Jur.] Tout crime Ie sin. [Pot.] Winddroog (half droog) laten wars'abolit au bout dun certain nombre d'années, den.
ABONN1II V. n. Goed beter worden,
alle misdaad wordt door lengte van tijd, door ver- beteren: Cet homme n'abonnira jamais.
S'A
faring, opgeheven.
BONN1II, v. pr. Beter worden, zich verbeteren, verAbolissable, adj. Afschafbaar, ophef baar.
edelen: Ce via s'est abonni en traversantla mer.
Abolissernent, m. Het afschaffen, opheffen, Die wijn is door de zeereis veredeld.
vernietigen.
Abonnissement m. Beterneaking; beterAbolition, f. Afschaffing, opheffing, vernietiwording t.
ging 1. (van gebruiken, gewoonten)
Abord, m. Aankomst 1. (aan een' oever, eene
Ah- dun
crime, de kwijtschelding t. der straf, genadeschen- kust of andere plaats) landing 1.; [Mar.] toegang,
king t. op souverein gezag. Le repentir emporte ingang m., aanvaart- of aanlandingspunt n. Les
lab- du passé, het berouw bewerkt de vergeving côtes de Hollande sont de difficile abord, de
der zonde.
[Méd.] Het geheel en al ophouden hollandsche kusten zijn moeijeljk te naderen of
der verrigtingen van een orgaan.
aan te doen.
[Mil.] Aanval, m aangreep 1.:
Abolitionisine, m. De leer, de gevoelens der Soutenir le premier abord, den eersten aanval
abolitionisten (zie 't volg. woord).
uithouden; I'ahord fut rude entre les vaisseaux,
Abolitioniste, m. Voorstander m. van de de schepen tastten elkander hevig aan.
Het
afschaffing der slavernij verdediger m. der slaven- wordt in 't meerv. gebruikt van de toegangen,
vrijlating, abolitionist.
de anneals- en verdedigingspunten van eene vesAbolle, Aholla of Abola, t. Soldaten-win- ting, eene legerplaats enz. : Tous les abords de
terjas in. zonder mouwen (bij de Ouden).
cette place sont dangereux, proteges, couvert.s etc.
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D'ABORD

--

ABOYER.

-- (vanersonen sprekende) Nadering, toenade- mind leurs affaires — Buizen of pijpen in elkanring, ontvangst f., wijze van ontvangen, van voor- der doen vatten, aanpassen. — S'ABOUCHER, V. pr.
komen: Ce ministre a l'abord facile, deze mi- Bijeen komen tot een mondgesprek. -- [Anat.]
nister is gemakkeljk te naderen, ontvangt demen- Zich vereenigen, zamenloopen, inmonden (van vaschen op minzame wijze; Son premier abord in- ten en aderen) .
Abouenient of Abonment, m. [Mén.)Gladspire la confiance , zijne eerste ontvangst, toespraak boe ,emt vertrouwen in. — (weieer ook) heid, niet-voelbaarheid f. (der voegen, naden of
Toevloed n. (van menschen, vreemdelingen), sterke lasschen) .
toevoer m. (van waren), in welke beteekenis men
t Abouffer, V. a. en n. Buiten adem brengen;
nu affluence, abondance gebruikt.
den adem kwijt raken.
Abougri, e, adj. liever RABOUGRI, Z. aid.
D'ABORD, adv. Aanvankelijk, eerst, in het eerst, in
den beginne. — D'ABORD, TOUT D'ABORD, adv. DadeAbouquement m. [Sal.] Het storten von
lijk, terstond, op staanden voet, oogenblikkelijk, ten nieuw zout op het oude.
Abouquer, v. a. [Sal.] Nieuw zout op het
eerste. --- t D'ABORD QUE, conj. (voor dès que, aussitót que), noodra — AU PREMIER ABORD, DANS LE oude storten.
About, m. [Charp.] Einde n. van een bewerkt
PREMIER ABORD, DE PRIME-ABORD, DES L'ABORD,
adv. Bij den eersten oogopslag, van 't eerste oogen- stuk hout; stootstuk; aanzetstuk n. — t Avoir
beaucoup d'abouts, veel om handen hebben.
blik af.
Aboutage, m. [Mar.] Het zamenslaan der einAbordable, adj. Genaakbaar, toegankelijk.
Abordage, m. [Mar.] Het aankomen, landen; den van twee touwen.
de entering, aanboordklamping f. het stooten, botAbouté, e, adj. (en part. passé van abouter)
sen van twee schepen tegen elkander, of van een [Charp.] Met de einden aaneen gevoegd. — [Blas.]
schip tegen rotsen, ijsbergen enz., . aanzeiling, aan - Met zamenloopende einden.
Aboatement, m. Zamenvoeging, aansluiting
stooting f. (abordage fortuit). Etre à l'abordage,
geelnterd liggen. Recevoir un abordage , aange- f. der einden van twee stukken hout, van twee
zeild worden. — Faire l'abordageen belle, den planken.
Abouter, V. a. Met de einden tegen elkander
boegspriet in 't groote want van 't v jandelijk schip
jagen om het te enteren. — A L'ABORDAGE ! Geën- zetten, aansluiten.. — S'ABOUTER, v. pr. Jan de
einden zamengevoegd, aangesloten zijn.
terd ! aan boord geklampt!
Aboutir (van bout, einde), v. n. (à qc). UitAbordant, m. Het enterend, aan boord klam
schip. (Minder gebruikelijk is ABORDEUR.) -pend loopen op, aangrenzen, aanpalen, belenden, zich
rekken tot (van eene straat, een' veld, een tuin
Abordé, e, adj. (en part. passé van aborder) uitst
Geënterd : Un vaisseau abordé. — Ook als subst. enz.). — Eindigen, toeloopen: Ces peupliers aboutisl'abordé, m. en l'hbordeë, f. het geënterd schip, sent en pointe, deze populieren eindigen in eene
spits, loopen spits toe. — Zamenloopen, naar eén
fregat enz.
Aborder, v. B. Aanlanden, aan wal komen of punt zich rigten, convergéren: Les rayons
gaan, aanleggen, aanbaren, belanden , voet aan dun cercle aboutissent à son centre, de stralen eens
land zetten (de dichters gebruiken 't in
i deze be- cirkels loopen in zijn middelpunt zamen. — Strekteekenis ook als v. a.);— naderen, in eene plaats, ken, ten gevolge hebben, op us,tloopen, eindigen: Vos
in een land aankomen. (Ook in dezen zin komt het plaintes n'aboutiront a rien, uwe klagten zul
nergens toe dienen, zullen doelloos zijn —-len
als v. a. voor: II aborde le noir séjour de l'impitoyable Pluton.) — Toevloeijen, toestroomen : Le Ten ' doel hebben, toegepast worden op : Les soins
peuple abordait en foule. — ABORDER, v. a. Na- qui aboutissent au corps sont intinis. de zorgen,
deren, op zijde treden (om tot iemand te spreken) die 't ligchaam raken, zijn talloos. — (Chir.] Zweaanspreken. — Ter tafel brengen, behandelen, be- ren, etteren, rijp worden : Cet abcès aboutit, dat
redenéren, zoeken op te lossen (een vraagstuk, gezwel zet zich tot etteren. — [Hydr.] Ab- des
een onderwerp) . — [Mar.] Enteren, aan boord tuyaux, buizen in elkander voegen, aaneen soldéklampen ; aanstooten, aanzeilen. — Buiten de ren. — ABOUTIR (van bouton), of S'ABOUTIR , v. pr.
krijgs-manoeuvres beteekent Ah- un vaisseau, een .[Hort.] Knoppen krijgen, uitbotten.
Aboutissant, e, adj. Aangrenzend, strekschip (onwillekeurig) aanzeilen, stooten, en Abun vaisseau, een schip (met opzet) ter zijde ko- kend tot enz. (Alleen in lett. zin gebruikelijk.)
Aboutissants, m. pl. Eigentljk: de grenzen
men. — S'ABORDER v. pr. Elkander enteren; elkvan een erfgoed aan de beide einden in de lengte.
ander naderen, aanhouden, aanspreken.
Het komt meest altijd met tenants voor: Les teAbordeur, z. ABORDANT.
Aborigène , adj. Jan een land eigen, in- nants et ah- de grenzen der breedte en lengte,
de grenzen, einden, belending; — ook: de geheiheemsch (van dieren en planten).
Aborigènes, m. p1. Oorspronkelijke of eerste men, bijzonderheden, 't voor en tegen (van een
regtsgeding, eene onderneming). Savoir les tenants
bewoners van een land, stamvolk n.
t Aborné, e, adj. (en part. passé van abor- et ab- de qn. (in ongunstigen zin), iemands ganner) (nu liever borné) .fgepaald: un champ ab-. schen omgang, zijn doen en laten, zijn gansche wet Abornement, m. (nu liever homage) Het zen door en door kennen.
Aboutisseinent, m. Aangezette lap m. (van
afpalen, begrenzen; de afpaling, begrenzing. f.
Aborner , v. a. (nu liever borner) Af eene of andere stof), aangezet stuk. n. — [Chir.]
Het r jpen ' en etteren eener wond.
palen, begrenzen.
Ah ovo bijw. (lat( n) Van het begin of den
Abortif, ive, adj. Vóór den gewonen tijd,
ontijdig, vóór de rijpheid (geboren) . Un fruit of oorsprong af. (Woordeljk: van het ei.)
Aboyant, e, adj. Bla fend, baf/'end, lee/fend,
enfant abortif (ook als subst. un abortif , un
avorton), eene ontijdig geboren vrucht, een kind, bassend.
Aboyer, V. n. Blaffen, ba ffen, keffen, bassen,
dat ter wereld komt, eer het den tot het leven
vereischten tra van ontwikkeling heeft verkre- aanblaffen enz., aanslaan : Ab- aux voleurs, tegen
gen. -- [Mid.] Vruchta fdrjvend. — [Bot.] Niet de dieven blaffen, bij inbraak aanslaan. Ab- contot rapheid, tot vereischte ontwikkeling komende, tre of après les passants, de voorbijgangers na of
aanblaffen. — Vurig naar iets verlangen, sterk op
onvolwassen, doof.
Abot, m. Springriem m., slot n. of kluister f. iets gesteld zijn, aagt maken op: Ab- après une
charge, après une succession. — Schelden, uitjou(aan de voeten van een paard).
Abàuehé, e, adj. (en part. passé van abou- wen, naschreeuwen, beschimpen , belasteren : Ce
cher, Ineen gestoken , aangepast (van buizen, médisant aboie après tout le monde. — Soms
wordt het als v. a. gébezigd: Ce médisant aboie
pijpen).
Abouthement, m. Mondgesprek n., zamen - tout le monde, die kwaadspreker belastert iederspraak, bijeenkomst f. tusschen twee of meer per- een, spaart niemand. Ah- ses domestiques, altijd
sonen. (Het woord begint in dien zin te veroude- met zijne bedienden kijven. — (Prov.) Aboyer b
ren.) — Ineenvatting, aanpassing, in elkander slui- la lune, tegen de maan blaffen; op iemand schimting f. (van buizen). --- [Anat.] Vereeniging f., za- pen, dien men niet kan schaden; iets boven zijn
menloop m. van twee vaten, gemeenschap f. van de vermogen ondernemen. Tout chien qui aboie ne
vertakkingen der slagaders. [Anastomose is zn dien mord pas, niet elke hond, die blaft, bijt ook; wie
dikwijls dreigen, doen niet veel kwaad. Jamais bon
zin gebruikel( ker.)
A►boueher, v. a. Personen bijeen brengen tot chien n'aboie à faux, een wijs man wordt niet
een mondgesprek: Je les ai abouchës et ils ont ter- boos zonder reden; een knap mensch weet zijn doel
,
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ABOYEUR

-

te bereiken. -- S'ABOYER, V. pr. Elkander aanblaf/'en.
Aboy eur, m. Blaffer m.; de hond m., die
de nabijheid van het wild verraadt door aan te
slaan; — kwaadsprekend, scherp hekelend mensch;
schreeuwer; — nadager, jagtmaker m.: Un ab de places, een vurig jagtmaker op posten of beuitroeper , rondventer m. (van
dieningen ;
blaauwboekjes , moordhistories enz.) ; — aanroeper m. der rijtuigen bij 't uitgaan van den
schouwburg. — [H. n.] Poelsnip, dubbele snip f.
Fém. ABOYEUSE.
Abracadabra, m. Zoogenaamd tooverwoord,
waarmede men voorgaf o. a. de koorts te kunnen
wegnemen; — zinledige, nietsbeduidende taal. f.
1- Abracadabrant, e, adj. (iron. et fam.)
Verbazingwekkend, verstommend, verbluffend.
Abrachie, f. [Anat.] Armlooze misgeboorte f.
Abranches, m. pl. [H. n.] Kieuwloozen.
Abraquer, z. EMBRAQUER.
Abras, m., z. BREE.
Abrasion, f. [Chir. et Mid.] .4 fschil Tering ;
prikkelende werking f. van sterke purgeermiddelen.
Abraxas of Abrasax; z. v. a. ABRAc thABRA, Z. old.
Abre, m., z. ASRUS.
Abrégé, m. Korte, zaamgevatte inhoud m.,
kort begrip, verkortschrift n.; afkorting, verkorte
schrijfwijze f. (van een woord). — [Org.) Het cilinderraam, de toonspanen, abstracten. — EN ABRÉGÉ,
adv. In 't kort, in weinig woorden.
Abrégé, e, adj. (en part. passé van abréger)
Verkort, afgekort.
Abrégenient, m. Het afkorten; de afkorting f.
Ab- un récit, een verhaal bekorten.
Abréger, v. a. Korter maken, bekorten, ver
Ab- un ouvrage, een werk zamenvatten,-korten.
den ganschen inhoud beknopt teruggeven. Ab- on
mot, een woord afkorten.. Ab- ses jours, zijn leven verkorten. — Het wordt ook zonder voorwerp
gebezigd :. Prenez ce chemin, it abrège, sla dien
weg in,, hij loopt toe. Vous êtes trop long, abrigez, gij zijt te langwijlig, maak het :korter.
POUR ABREG
ER, ode. Kortheidshalve. -- SABREGER, V. pr. Verkort of korter worden; zich bekorten, minder woorden gebruiken.
Abreuvage, m. Drenking; bevochtiging f.
Abreuvé, e, adj. (en part. passé van abreuver) Gedrenkt; doorweekt, doortrokken.
-{- Abreavement, m. Het drenken; bevochtigen.
Abreuver, v. a. Drenken, laten drinken, wateren (de paarden, koeijen enz.); — bevochtigen,
besproeijen, begieten, doorweeken, doortrekken (de
aarde, den grond); — gronden, grondverwen. Abrqn. de préjuges, iemand vooroordeelen inplanten.
Abr- qn. d'ennuis, de chagrins, de douleur, iemand met verveling, verdriet, droefheid overstel
tout le monde dune nouvelle, een nieuws-pen.Abr
overal ronddragen, tot ieders ooren brengen. Abr(les tonneaux, des cures, tonnen, kuipen met water vullen (om te zien of zij lekken) . — S'ABREUVER, v. pr. Drinken (van vee) . — Zich overdeken, overstelpen : S'abr- de larmes, de sang, de
p1aisirs, zich in zijne tranen, in bloed, in vermalien baden.
Abreiivoir, n., Wed, n., drinkplaats, drenk- en
badplaats f. (der paarden enz.); houten of steenera
bak of trog m. ter dress/sing van het vee. — [Mac.]
Opening f. tusschen de voegen van twee hardstéenen om er vloeibaren mortel in te gieten. — (burl.)
Abr- a mouches, groote wond f. in 't aangezigt
of aan 't hoofd. — (Prov.) Un bon cheval va
Bien tout seul a 1'abr-, een goed paard loopt alleen
naar 't wed (als men van tafel opstaat en zich
zelven wat te drinken haalt).
Abréviateur, in. Inkorter, verkorter, kort
schrijver; —pauselijke kanselarij-schrijver m.-begrip
Abréviatif, ive, adj. Afkortend: signe ab -,
afkortingsteeken n.
Abréviation, f. Afkorting, afsnijding, letterafkapping f. — Abr- algébrique, herleiding eener
zamengestelde hoeveelheid tot eene eenvoudiger of
tot de eenvoudigste uitdrukking.
Abréviativement, adv. Verkort, bij verkorting.
t ,Abrévier, v. a. Afkorten. (Vervangen door
ABREGER.)

ABSCISSE.

Abreyer, v, a. [Mar.] z. ABRITER.
Abri, m. Lommer, schuilplaats, wijkplaats f.,
toevlugtsoord n, schutsmuur, scherm m., beschut
tegen wind, regen, zonnegloed enz.; — be--ting
scher'ming, toevlugt f. — (Prov.) Un homme
sans abri est un oiseau sans aid, een mensch
zonder dak is een vogel zonder nest. -- A L'ABRI,
adv. Beschut, bedekt, beveiligd. Mettre à l'abri, , beschutten, beveiligen, onder dak brengen. Etre
à l'abri de qc., voor iets beveiligd, bedekt zijn.
Se mettre à l'abri de la pluie, voor den regen
schuilen.
Abricot, m. Arikoos f. (de vrucht)
Abrieoté, m. [Conf.] Gekonfijt en gesuikerd
stukje abrikoos.
Abricotier, m. Abrikozenboom, abrikoos m.
Abricotine, f. Abrikoos pruim f., soort van
pruim, die naar de abrikoos gelukt.
Abritant, e, adj. [Bot.] Beschuttend. Feuilles
abr-es, schutbladeren (die bij den slaap der plant
nederwaarts hangen en de bloem als beschutten). Lois abr-es, beschermende wetten.
Abrité, e, adj. (en part. passé van abriter)
Beschut, beveiligd.
Abriter, V. a. Onder eene beschutting, een dak
brengen, tegen wind, regen enz. beveiligen, bedekken; beschutten, beschermen. — [Mar.] Abr- (vroeger abreyer) une voile, een zeil bedekken (door
een ander zeil, zoodat er de wind niet in kan vallen). — S'ABRITER, v. pr. Schuilen, onder-, ach
zich beveiligen; elkander schuilplaats,-terschuiln,
bescherming, hulp verleenen.
Abrivent, in. Dekmat, stroomat f. (bij tuiniers,
bij steen- en pannebakkers). [Mil.] Strooijeu bivouak-hut f.
Abrogation, f. Opheffing, a fschang, herroe
intrekking, vernietiging f. (eener wet).
-ping,
Abrogé, e, adj. (en part. passé van abroger)
Afgeschaft enz. : Une loi abrogée.
Abrageable, adj. Afschafbaar,R herroepbaar.
Abroger, V. a. Opheffen, afschaffen, te niet
doen, vernietigen, intrekken, herroepen (b. v. wetten, gebruiken) . — S' ABROGER, V. pr. Afgeschaft
worden: Cette loi s'est abrogée d'elle mime.
Abrohani, in. Fijn en zeer breed oost-indisch
neteldoek in.
Abrotone, f., of AURONE, f. Averuit, ave
[Artemisia abrotanum, L.]
-ronf.
Abrotonoïde, adj. Averuitachtig.
Abrouti, e, adj. Door 't vee afgevreten (van
de knoppen der boomgin)
Abroatissenient, m. Het afvreten, ofwelden (van een bosch).
Abrupt, e, adj. Steil en ongelijk, afgebroken
(van rotsen, gronden); — onzamenhangend, hor
-tend
stootend (van den stijl).
Abrapto (ab of ex), adv (lat n). Schielijk,
onvoorziens, plotseljk, onverwacht.
Abras of Abre, m. Paternostererwt f. (eene
oostersche peulvrucht), weesboontjes (te Amsterdam zoo geheeten naar 't zotte costuum der wees
aldaar) .
-kinder
Abrnti, e, adj. (en part. passé van abrutir)
Verdierlijkt, verstompt. — Plante abr-e, ver
Ook als subst. gebruikt:-basterd,onpl.—
on abruti, een verdierljkt, tot een dier verlaagd
mensch.
Abrutir, v. a. Dom en log maken, den geest
verstompen, verdierlijken : L'excès du vin abrutit
les bommes, abrutit l'esp rit, het overmatig gebruik des wins verdierlijkt de menschen, verstompt
den geest. — 't Wordt ook als v. n. gebruikt:
La chasse, les festins, qui conviendraient comme
délassement, abrutissent comme occupation. —
S'ABRUTIR, V. pr. Dom en dierlijk worden.
Abratissant, e, adj. Verdierlijkend, geestverstompend.
Abrutissement, m. Dierljke toestand m.,
beestachtige domheid, ligchamel jke en zedelijke
verlaging f.
Abrutisseur, subst. en adj. m. Wie dom
maakt of verdierlijkt: Les Tures sont abrutisseurs
of sont on people abrutisseur.
Abseisse, C.
• [Géom.] Deel n. der as of des
diameters; dat gedeelte der abscissen-lijn (aangenomen lijn, ter bepaling van de eigenschappen eener
kromme lijn of gebogene vlakte), 't welk tusschen
haar aanvangspunt en den ordinaat ligt.

ABSCISSION

--

Abscission, f. [Chir.] Afsnijding, wegneming f.
(vooral van een week deel).
t Abscondre, V. a. Verbergen, aan 't gezigt
onttrekken. -- S'ABSCONDRE, V. pr. Zich verbergen.
Absenee, f. Afwezigheid, afwezendheid f., afwezen, afzijn n. Les peiles de labs-, de smart
der scheiding. — .Abs- d'esprit, verstrooidheid f.
van gedachten, mangel m. aan oplettendheid. -L'abs- des lois, het ontbreken, niet Voorhanden zijn
der wetten. -- EN L'ABSENCE, adv. Bij af weziglield.
Absent, e, adj. Afwezig, a fwezend, niet egenwoordig; niet voorhanden; — verstrooid, onopmerkzaam. — Ook alssubst. gebruikt: Plaider In
cause de l'absent, de zaak des afwezigen verdedigen.
— (Prov.) Les absents out tort, de afwezigen
hebben (krijgen doorgaans) ongelijk. On oublie
aisément les absents, uit het oog, uit het hart.
-I- Absentéisme, m. Reiszucht, reiswoede f.
overdreven zucht f. (inz. der Engelschen) om buiten
is lands te reizen.
Absenter (s'), .v. pr. Zich verwijderen, heen of weggaan ; wegbleven; -- vlugten, zich te zoek
maken, zich schuil houden.
Abside, f. [Arch.] Het half-gewelf, waarmede
al de oude christen-hoofdkerken eindigen en dat door
een opengewerkt hek van het schip der kerk af
gescheiden wordt ; — De troon m. des bisschops; —
't verhemelte, waaronder de gouden of zilverenzon
met de gewijde hostie ter aanbidding aan de geloovigen wordt ten toon gesteld ; — Het reliquienkastje. -- [Astr.] De beide keerpunten in de loopbaan eener planeet, waarvan het eene (aphelium of
apogeum) het verst, het andere (perihelium of perigeum) het digtst bij de zon of de aarde U. De
lijn, die deze punten vereenigt, heet ligne des absides, absiden-lijn f. grootste as f. der planetenbaan.
Absidal, e, adj. Wat tot de abside behoort,
er de gedaante van heeft.
Absinthate, m. [Chim.] ,llsemzuur-zout n.
Absinthé, f. [Bot.] Alsem m., alsemkruid n.,
-- alsemdrank m., — bitterheid, grievende smart f.
zielsverdriet n. La vie est mêlée d'abs-.
Absinthé, e, adj. [Pharm.] Met alsem gemengd : Potion abs-e, alsemdrankje.
Absinthine, f. [Chem.] De zelfstandigheid f.,
waaraan de alsem zijne bitterheid ontleent.
Absinthiqiie, add.: Acide abs-, alsemzuur.
Absolu, e, adj. Onafhankel,jjk, ongebonden,
onbeperkt, oppermagtiq, volstrekt : Rot abs-;
autorité abs-e. — Gebiedend, meesteracht2-g, beslissend, geen tegenspraak gedoogend : Parler dun
ton abs-. — Geheel, volkomen, volledig, volslagen
Solitude abs-e. — [Gram.] Buiten betrekking, of
op zichzelvenstaande, niet betrekkelijk, oNbeheerscht,
volstrekt (het tegengestelde van relatif). Ablatif
abs-, ona fhankeli,7ke, door geen ander uitgedrukt
woord beheerschte ablativus of Ede naamval. —
[Phys.] Mouvement abs-, pesanteur abs-e, vol
zich zelve beschouwde beweging, zwaarte.-strek,op
— Jeudi abs-, witte .Donderdag.
Absolimnient, adv. Onafhankelijk enz. ; —
gebiedend enz. (zie ABSOLU) ; volstrekt, volstrektelijk,
noodzakelijk, onvermijdelijk: I1 faut que j'y aille
abs-, ik moet er volstrekt , noodzakelijk heen. —
Abs- parlant, in 't algemeen gesproken, nier 't
geheel genomen. — L'homme considéré abs-, de
mensch op zich-zelven beschouwd.
-t. Absoluteur, -trice, adj. Vr;sprekend.
Ook als subst. : Vrijspreker m., vrijs reekster f.
Absolution, f. Vrijspreking f., ontslag H. van
een' schuldige) : [ Cath.] Zondenvergeving, stra fontheffing, kwijtschelding , absolutie f.
Absolutisme, m. Onbeperkte alleenheerschap
-pijf.,d►elr
daarvan, a b sol u t i sin u s n.
Absolutiste, ni. Planhanger, voorstander van
de onbeperkte alleenheersch.appzl, absolutist m.
Absolsitoire, adj. Vri sprekend, strafontheffend. Bref abs-, a flaatbrie/.
Absorbable, add. [Chem.] Opslorpbaar.
Absorbant, e, [Pharm., Chim.] Opslorpend,
inzuigend, opdroogend, veronzijdi end, verdeelend,
absorbérend. [Bot. en Anat.J Des vaisseaux
abs-s, opslorpende vaten, zuigvaten. — Den geest,
de aandacht, den tijd geheel o f grootendeels bezig
houdende, boeijende, wegnemende: Une occupation
abs-e; des travaux ribs-.s. — Ook als subst. m.
gebezigd : Les alcalis sont des abs-s, de loogzouten
zijn zuuropslorpende, zuurverzwakkende stoffen.
-

-

ABSTRACTION.

5 Absorbanter, V. a. [Pharm.] Absorbérende
middelen gebruiken.
Absorbé, e, adj. (en part. passé van absorber) Verzwolgen, verdiept, verzonken. — (pop.)
Il est abs-, hij heeft wat (eene ziekte) onder de
leden.
Absorber, V. a. Inzuigen, op zuigen, opslorpen,
a b so r b é re n ; verzwelgen, verslinden, inslokken;—
doen verdwijnen, te niet doen, verloren doen gaan
(van kleuren, geluiden, geuren, smaak). — Geheel
bezig houden. (den geest, de aandacht), geheel of
grootendeels wegnemen (den tijd) — [Chim.] Les
alcalis absorbent les acides, de loogzouten slorpen
de zuren op, verzachten, , matigen, verstompen de
werking der zuren. — Etre absorbé dans l'étude,
in de studie verdiept, verzonken zijn. — Het wordt
ook zonder voorwerp gebezigd : Tout Ie corps
exhale comme it absorbe. — S'AESORBER, V. pr.
Verzwolgen worden, verloren gaan, zich verliezen : La pluie s'absorbe dans les sables, de regen
verliest zich, verdwijnt in het zand.
Absorptlf, ive, adj. [Chim.] z. v. a. AB-

SORBANT.
Absorption, f. Inzuiging, opslorping, verzwel-

ging f.
Absorptivité, f. Opslorpingsvermogen n., inzuigingskracht f.
Absoudre, v. a. (zonder déf. en subj. imp.)
Vrijsp reken; — vergeven, verontschuldigen; regtvaardi.gen: je vous absous de votre négligence, ik
vergeef u uwe nalatigheid. - [ Cath.] De zonden
vergeven , ontzondigen , kwjjtschelden, absolutie
geven. — 't Wordt somtijds zonder voorwerp gebezigd : Les lois qui, absolvent. — S'ABSOUDRE, V.
pr. Zich zelven vergiffenis schenken, zich vrijspre
ken : Jamais un criminel ne s'absout de son crime.
Absous, orate, adj. (en part. passé van absoudre) Vrijgesproken.
Absoute, I. [Cath.] 4lgemeene zondenvergi ffenis, absolutie f. op witten Donderdag in rye
latijnsche, en op goeden Vrijdag, in de grieksche
Kerk; de preek f., welke 't volk op die absolutie
voorbereidt; — de bewierookingen, besproeijingen
en gebeden rondom de doodkist bij de lijkdienst.
Abstème, adj. en subst. m. en f. Wie geen
wijn drinkt; wie het nachtmaal slechts. onder ééne
gedaante (die des broods) gebruikt. — [Bot.] Plante
abstème, plant, die weinig voedsel verlangt.
Absten ant, e, mij. en subst. Wie zich onthoudt, inz. van zijne stem uit te brengen, de buiten
stemming blijvende.
Abstenir (s'), v. pr. Zich onthouden, zich
wachten, mijden, nalaten : S'abst- de vin, de café,
geheel geen wijn, geen leaf/li drinken.
Abstention, f. Onthouding f. -- [Jur.j Eigen
onbevoegdverklaring f. eens regters om on eene
zaak te oordeelen; — afstand m. eener erfenis (bij
de Romeinen).
Abstergent, e, [Méd.] Reinigend, zuiverend,
afvoerend. — Ook als subst. m.: Un abstergent,
een reinigend, afvoerend middel.
Abstergé, e, adj. (en part. passé van absterger) Gezuiverd. Une plaie abstergee.
Absterger, v. a. [Chir.] Zuiveren, untwasschen
(van wonden, zweren) . — S'ABSTERGER, V. pr. Gezuiverd, gewasschen worden.
Abstersif, ve, adj. Zuiverend, reinigend.
Abstersion, f. Het reinigen, zuiveren, uit
wond) ; de reiniging f.
-waschen(r
Abstinence, f. Onthouding, matigheid, soberziekenheid f. ; [ Méd.] dieet n., magere kost m.,
is f. [Cath.] Jours d'abst-, onthoudingsdagen,
Uen, waarop geen vleesch mag gebruikt worden.
. Abstinent, e, adj. Onthoudend, onthoudzaans, matig, sober.
Abstractif, ive, adj. Door afzondering (abstractie) gevormd; afgetrokken begrippen uitdruk
Rend.
Abstracteur, m. Wie eerre abst rae t i e maakt.
Abstr- de quintessence, een chemist, alchimist m.
Abstraction, f. [Log.] Afzondering, aftrekking, scheiding, abstractie f. (waardoor de
eigenschap of een deel eener zaak van die zaak
zelve afgezonderd wordt) . — Abstr- faite des circonstances of Faisant abstr- des circonstances, de
omstandigheden niet in aanmerking genomen, afgezien van de omstandigheden. — Raisonner sur
unie abstr-, over een algemeen (abstract) voorwerp
-
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ABSTRACTIVEMENT

--

sjnken. — Abstractions, pl. Verstrooidheid f. van

geest, van gedachte.

Abstractivement, adv. Afgezonderd, op zich
zelf (beschouwd) . Abstr- parlant, de zaak in 't af-

getrokken beschouwd.
Abstraire, V. a. [Log.] Aftrekken, in gedachten afzonderen, scheiden; — ontrukken, geweld
wegvoeren.
-daig
Abstrait, e, adj. [Log., Gram.] Afgetrokken,
afgezonderd, abstract (in tegenst a met c o n c r e t);
— diepgaand, diepzinnig, mocjjel2jk te begrijpen,
de denkkracht zeer inspannende; — verstrooid, gfgetrokken, verdiept, in mijmering verzonken. — Etres
abstr-s, afgetrokken wezens, die niet wezentlijk,
maar alleen in onze verbeelding bestaan. — Mathématiques abstr-es, zuivere wiskunde. --- Nombre
abstr-, onbenoemd getal.
Abstraitement, adv. In 't afgetrokken, in
afgetrokken zin ; diepzinnig, enz., z. ABSTIIAIT.
Abstrus, e, adj. Verborgen, duister, donker,
moeijelijk te verstaan, zwaar te doorgronden.
Absurde, adj. Ongerijmd, zot, belageheljk, bespottelijk, met het gezond verstand strijdig. — Ook
als subst. gebezigd : Réduire une opinion it labs-,
bewijzen dat het beginsel of de gevolgtrekking eener
ravening valsch, onhoudbaar is.
Abstirdeinent, ode. Ongerijmd enz., zie AB-

ACATAST ATIQT E.
die geen deel van eene schilderij uitmaakt. -- Acuniversitaire, administratieve afdeeling der universiteit van Frankrijk. -- Ac- d'équitation, descrime, de danse, rij-, scherm-, dansschool T. —
Ac- de jeu, openbaar speelhuis, dobbelhuis n.
Aeademifier, v. a. Tot akademie-lid maken.
Aeadémique, adj. Akadeinisch, de hoogeschool
betreffende. Figure ac-, studie - figuur voor den
teekenaar. Figure de proportion ac figuur iets
meer dan halve levensgrootte.
Académiquement, adv. 4kademisch, op akademische wijze.
Académiser, v. a. [Paint.] , Naar 't model
(academie) teekenen. — S'ACADEMISEit, V. pr.
Zich naar de beginsels, de regelen der Fransche
,4kademie schikken.
-,

Acadéniisier, z. v. a.

ACADEMIF1EP,.

Aeadénmiste, in. en f. Akademist, leerling in.
en T. in eene gymnastie-school.
'
Acagnarder, v. a. (pop. et fam.) Lui en liederlijk maken.. — S'ACAGNAlIDER, v. pr. Een lui,
weelderig, liederlijk leven leiden.
Aeaj oei, m. [ Bot.] Mahonie-boom; olifavtcluisboom nl. — Bois d'acajou, mahonie-hout n. Des
ineubles d'acajou, mohoniehouten meubelen.
Acalfein, e, adj. [Bot.] Kelkloos, zonder kelk.
Acalienib, T. [Bot.] Plant of plantensoort f.
zonder bij- of nevenkelk.
SURDE.
Absurdité, f. Ongerijmdheid, zotheid, strijdig
Acalifourchonné, e, adj. (fam.) Schrjlings
rede.
-heidmt gezeten ; te paard.
Absurdo (ah of ex), adv. (latjjn) Van eene
Acalifonrehonner (s'), v.pr. (faxra.) Schrjongerijmdheid uitgaande, ongerijrnd.
lings (ii califourchon) gaan zitten.
Absus, m. [Bot.] Soort van egyptische cassia T.
Acalot, m. [H. n. Mexicaansche waterraaf T.
Aburot, m. Parkiet m., groen vogeltje van de
Acalyphe, m. [Bot.] Indiaansche brandnetel m.
Goudkust.
Aeamnacu,m. [B-.n.) Gekui fdevliegenvangerm.
Abus, m. Misbruik, wangebruik verkeerd geAca.npsie, f. [Med.] Ziekelijke gewrichtsbruik n. ; — dwaling f., verzien, misverstand n., stijfheid T.
fout f., ah u 1 s n. ; — bedrog n., misleiding f. : le
Acannpti, adj. [Ph -s.] liet licht niet terug monde nest qu'abus et vanite, de wereld is enkel kaatsend, akamptisch.
.
bedrog en ijdelheid. — Abus de soi-même, zelf beAcainptosoine, adj. [H. n.] Met onbuigzaam
vleicking T.
lip f.
-j- Abusentent, m. Misbruikmaking f.
Acane,f. [Bot Braambezie, braarnbezie -stew k f.
Abuser (de qrr. of de qc.) v. n. Misbruiken,
Acanga of Acauque, m. [H. n.] Het Guimisbruik maken. Ab- dun domestique, te veel van nésche hoen ; de amerikaanse/te kuifkoekoek m.
een' bediende vergen, hein met werk overladen. AhAcanthabole, m. [Chir.] Splinter- of graatdune felle, een neisje verleiden. — ABUSER, v. a. tang f.
Bedriegen, misleiden, om den tuin leiden. -- s'AAcanth aeé, e, adj. [Bot.] Stekel -, doornachtig.
Act.nthacées, of Acauthoïdes, T. pl. SteBUSEIt, v. pr. Zich bedriegen, zich vergissen: Je
me suis abusé de deur florins en comptant, ik kelachtige, distelvormige planten.
Acanthe, T. [Bot.] Beerenklaauw m. [Arch.]
heb mij twee gulden misrekend.
Ahtiseur, m. Bedrieger, verleider m.
Sieraad n. van loofwerk (naar den bladervorm van
Absisif, eve, adj. Verkeerd, wederregtelijk, 't gewas zoo geheeten).
onbehoorlijk, strijdig met wetten, regels of goede
Acanthies, T. pl. [H . n.] Insecten van 't gegebruiken ; -- oneigenlijk, strijdig met de taal, slacht der halfschildigen, die veel op weegluizen gedoor 't gebruik niet 'gewettigd.
lijken.
Ahusivennent, adv. Verkeerdeljjk enz., z. ABUAcanthoïdes, z. ACANTIIACEES.
Asanthologie, T. Puntdicht - verzameling T.
SW; — per abuis, bij vergissing, bij verzinnend.
Abater, v. a. (eigenlijk) Mikken; uitgoo2jen,
Acanthophage, adj. [H. n.] Van distels
uitslaan, om te zien wie 't eerst zal spelen. — levend, distelvretend.
ABUTER, v, n. Met de einden aan elkander raken
Acanthoptéi•ygiens, m. pl. [H. n.] Visschen
(van twee stukken hout).
met stekelvinnen.
Abutilon, m. [Bot.] Fluweel-maluw f.
Acapit, m. Soort van leenregt n., dat bij eiken
Abyrne, z. ABiME.
overgang van eigendom aan den régtstreekschen
Acabit, m. Soort, goede of slechte eigenschap f. heer betaald werd.
(inzonderheid van vruchten en groenten) ; — kaAcardie, T. [Anat.] 't Ontbreken van het hart.
rakter n., aard m., slag n. (van personen, en meest
Acare, m., z. CHION. - Acarer, z. ACCAPER.
in kwaden zin) : Gans de même ac-, volkje n. van
Acaridtre, adj. Kregel, kijfziek, twistziek,
knorrig.
één slag.
Acacia, m. of Acacie, f. Acacia-boom m.
t Acariátreté, T. Kregelheid, kij fzucht T.
Académicien, m. aanhanger m. der SocraAearinia of Marikina, m., z. SINGE-LION.
tische en Platonische school bij de Grieken; akadeAcarne of Acarn an, m. [EI. n.] Witte zeemie-lid n., a k a d e m i s t m., inz. (bij de Franschen) brasem m. ; --- [Bot.] Steekkruid n., casaubonische
lid van eene der 31 akademiën, die het Instituut uit- distel m.
maken. — ACtEMICIENNE , T. Vrouwelijk akadeAcarns, m. (spr. a -ka-ruce) Kaasworm m.,
ene-lid.
mijt, made T.
Académie, f. A kademie f., oorspronkelijk de
t Acasaner (s'), v.pr. Inslapen, insluimeren.
naar zekeren Akademos dus geheeten plaats bij
Acatalecte, Acatalectique, adj. [Pods.],
Athenen, waar Plato leerde; — naam van ver Vers ac-, volkomen vers n., a katalektikus, m.,
genootschappen en instellingen, van oefen--schilend jambische versmaat van ééne lettergreep meer dan
plaatsen voor eene of meer wetenschappen of kun- de katalektikus.
sten, voor eene of meer der geleerde faculteiten; —
Acatalepsie, T. [Phil.] Onbegrijpelij kheid T.;
cene van de vijf a fdeelingen der universiteit teer, die niets zekers aanneemt; -- [Méd.] Ver van Frankrijk, znz. l'ac- francaise, de fransche stgndsverbijstering T.
akademie ; -- ook doorgaans voor : universiteit,
Aeataleptique, adj. Onzeker, twijfelachtig,
hoogeschool, T. (waar de verschillende faculteiten a k a t a l e p t i s c h;— aan verstandsverbijstering
vereenigd zijn) ; — de vergaderplaats T. der aka- lijdende. -- Als subst. : twijfelaar m.
demie-leden; 't gebouw der hoorleschi ol. -- [Peint.]
Acatastatiquev, adj. [Méd.] Onregelmatig,
lieve geheele figuur, 't zij naakt of ligt gedrapeerd, onbestendig (van koortsen) .
:

ACCÈS.

10ACAT11OLIQUE
-1- Acatholique, adj. 1Viet-katholisch. Ook als
subst. gebezigd : een niet -kat holjk.

Acaule, adj. [Bot.] Stengelloos, ongesteeld; —
met bladerloozen stengel; — kortstengelig, kort -

gesteeld.

Aceablant, e, adj. Drukkend, zeer zwaar of
bezwaarl ij k, moeijel jk. --- Reproche ace-, diepkrenkend verw ij t. Nouvelle acc-e, terneerslaande, droevige, . gr.-levende tijding. Personae, visite acc-e,
lastig, onverdragelijk mnensch of bezoek.
Accable, e, adj. (en part. passé van accabler)
Terneergeslagen, benaauwd, gedrukt, bezwaard,
overstelpt. — Ace- de dettes, met schulden overladen.
Ace- de sommeil, door den slaap overmeesterd,
vakerig. Ace- par le nombre, door overmagt overtel ^t. Ace- sous le poids de la misère, bezwijkend
onder den last der ellende.
AccablenieAt, m. Druk m., ternederdrukking;
neêrslagtigheid, afgeinatheid, uitputting; verslap p in g, zwakte f., verdriet, hartzeer n., kommer m.;
last, overlast m., overladenheid, beslommering f.
Aceabler, v. a. Terneder drukken, onder den
last doen bezwijken, overladen; — overstelpen, benaauwen, bedroeven, bezwaren, ontmoedigen, uit putten; — lastig vallen, kwellen, vervelen, pijnigen;
-- overmeesteren, de overhand krijgen. — Het wordt
dikwijls in goeden zin gebezigd : Ace- qn. de lou
iemand met lof, met geschenken-anges,dprt
overladen. — Somtijds zonder voorwerp: Cet homme
accable par l'êminence de ses talents, the man
wekt ontzag door zijne uitstekende talenten. —
S' ACCABLER , v. pr. Zich overladen : s'accabler d'affair°es, zich te veel zaken op den hals halen.
Accalnnée, f. (minder goed ACCALMIIE). [Mar.]
Kortdurende windstilte f.
Accaparé, e, adj. (en part. passé van ac-

censivement, m. Het in grondpacht geven of
nemen, grondverpachting f.
t Accenser, V. a. In grondpacht geven afnemen.
— S'ACCENSER , zijne vrijhei verkoopen om een

ander te dienen.
t Accenseur, m. Grondpachter; grondverpachter ; tienden- inzamelaar m. — Fém. ACCENSEUSE.
Accent, m. Stembuiging, toonrijzing of - daling
f., toonval m. : Ace- g rammatical, spraakkunstige toonval, die de lettergrepen zwaar of scherp
maakt (onderscheiden van quantiteit, die ze lang
of kort maakt) . Ace- logique of rationel, logische
toonval, redetoon (gedeeltelijk door de zinteekens
aangeduid) . Ace- oratoire of pathétique , rhetorische toonval, redenaars - toonval, nadruk m.
(die 't gevoel, de aandoening des sprekers uitdrukt).
Ace- tonique, klemtoon. — Uitspraak f.: Aceprovincial of local, gewestelijke, plaatselijke uit
tongval. Pour Bien parley it ne faut point-sprak,
avoir d'acc-, om wel te spreken, moet men geenerlei bijzonderen tongval laten hooren. — Toon,
klank m., uitdrukking f. : Lace- du désespoir,
de la joie, de toon der wanhoop, der vreugde. —
Gram.] Toonteeken, klankteeken n.: Ace- aigu
C '), scherp toonteeken ; Ace- grave ('), zwaar
t oonteeken ; Ace- circonflexe (") omgebogen toon
kapje n.
-tekn,
Accentuation, f. Toonaanduiding, klemteging f. ; het plaatsen der toonteekens.
Accentaé, e, adj. (en part. passé van accentoer) _Den klemtoon hebbend ; van een toonteeken
voorzien.
Aceentner, V. a. Met stembuiging of toonval
spreken; met een accent teeleen en, a c c e n t u e r e n.
— Ook zonder voorwerp gebezigd: I1 ne sait pas
ace-, hij weet den klemtoon niet behoorlijk te leggen,

de toonteekens niet goed te zetten. — S'ACCENTUER,
eaparer) Opgekocht.
Accapareni ent, m. Opkooping f. (uit winst- V. pr. Met een klankteeken voorzien worden.
Acceptable, adj . Aannemelijk, aanneembaar.
bejag) ; — de opgekochte waar f.
Acceptant,e, adj..4annemend, ac c e p t é eend.
Accaparer, v. a. Opkoopen, wegkoopen (om
Acceptant, m. -e, f. [Jur.] Aannemer, aan
de prijzen te doen stijgen) . — Ace- les voix, les
wisselzaken gebruikt men accep--nemstr.(I
suffrages, de stemmen omkoopen, ze door slinksche
teur.)
wegen op een' persoon vereenigen.
Acceptation, 1. .Aanneming (van een ambt,
Accaps reeir, m., -ease, f. Opkooper m.,
opkoopster f. — Un ace- de In faveur publique, eene erfenis) ; goedkeuring, inwilliging (van een
een bemagtiger van de volksgunst. Une accapareuse contrac) ; [Corn.] Ace- dune lettré de change,
de coeurs, eene hartenwinster, veroveraarster der aanneming, ace e p t a t i e f. (van een' wisselbrief) .
Accepté, e, adj. (en part. passé van accepter)
harten.
Accarer, v. a. Een' beschuldigde met (in tegen Aangenomen, ingewilligd, geaccepteerd.
Accepter, V. a. Aannemen, aanvaarden (een
zijn' medebeschuldigde verhooren.-wordighevan)
Aceariation, f. Het verhoor (les beschuldigden ambt, eene erfenis) ; goedkeuren, inwilligen (een
contract)
; aannemen te betalen, a c c e p t e r e n (een'
in tegenwoordigheid van zijn' medebeschuldigde.
Accastillage, m. Mar.] Vertuinin. f., kas- wisselbrief) . — Ace- son sort, sa condition, zich,
teel n., voor- en achterdeel n. van een schip, bak m. aan zijn lot, zijnen toestand onderwerpen. J'en
en schans f. (Men zegt nu gaillard d' avant en gaillard accepte l'augure, ik neem het als voorteeken aan,
ik hoop, dat het zoo zal uitvallen, als men mij doet
d'arrière.)
Accastillé, e, adj. (en part. passé van accas- hopen. — Ook zonder voorwerp gebezigd : 11 vient
d'ètre nommé is cette place, on ne sait s'il actiller) [Mar.] Vertuind.
Accastiller, v. a. [Mar.] Van bak en schans ceptera, hij is tot die bediening benoemd, men weet
niet of hij zal aannemen. — S'ACCEPTEE., V. pr.
voorzien, eertuinen.
Aeeéder, v. n. (à qc.) Toestemmen, toetreden, Aangenomen worden: Ces propositions ne peuvent
s'accepter.
bewilligen, goedkeuren; — toegang hebben.
Accepteer, m. [Cam.] Aannemer, acceptant
Acceleratenr, -trice, add. [Gnat.] Versnel
voortdrijvend : Muscles accélérateurs, ver -lend, m. (van een' wisselbrief) .
Acceptilation, f. Kwijtbrief m., qui-tantie f.
spieren. — [Phys.] Force accélératrice,-sneld
zonder betaling, kwijtschelding f.
versnellende kracht, toenemende snelheid.
Aceeption, f. Planneming, persoonsaanneming,
Aeeeleration, f. [ Pil) s.J Versnelling, ver
snelheid (van een vallend ligchaam).-merdingf.va voorkeur f., aanzien n. Rendre la justice sans
— [Astr.j Versnelde, bewegen f. (eener plane (? t). ace- de personnes, regtspreken zonder aanzien des
Dageljjksche vooruitgang m. (in de schijnbare be- persoons, onpartijdig regtspreken. Iln'ya po int
weg-ing der vaste sterren). — [Mid.] Toenemende d'acc- de personnes devant Dieu, bij God geldt geen
snelheid f. (van den polssl (l g, den bloedsomloop). — aanneming des persoons. — [Gram.] Beteekenis f.,
Bespoediging, vaardige afdoening f. (eenerza(lk). , zin m. (waarin men een woord opneemt).
Accès, m. Toegang m. (tot eene plaats of tot
Accéléré, e, adj. (en part. passé van ace d lérer) Ver :sneld, bespoedigd, verhaast. — [Mil.] Pas een' persoon) I1 est rare que la vérité uit accès
acc-, versnelde pas, stormpas m. — Voiture acc-e, aupres du trone, de waarheid heeft zelden toegang
of als subst. une acc-e, snelwagen m., diligence f. tot (nadert zelden) den troon. Les accès de in
Aoeé1érer, V. a. Versnellen, de snelheid der science ne Bont p as sans difirculté, de eerste bebeweging doen toenemen; .-• bespoedigen, verhaasten, ginselen der wetenschap zijn niet gemakkelijk. —
aan(lri, ven. — s 'ACCÉLÉRER , v. pr. Sneller worden, Aanval m. (eener ziekte, eener koorts). Un petit
g

[

accès de fièvre, eene vermaning van koorts. -versnellen.
Voorbijgaande gemoedsbeweging, vlaag f.: Aeeès de
ER
IFERE , z. ald.
Aecélérifère, m. Liever CEL
Aeeense, f. (weleer) Pacht-contract n., grond folie, de colère, gekke, toornige vlaag. II a des
verpachte zaak f. ; pachtprijs m.,-verpachtinqf.;d aeeès de libéralité, hij heeft vlagen van mildheid,
grondpacht f. — Aeeense, m. bij de romeinsche mi er bekruipt hem soms een geest van mildheid. -surnuméraire (z. all.) ; senaatsdienaar-litez.va Tweede stemming f. (bij de verkiezing van een'
paus, in g evel bit de eerste geen kardinaal 't ver
m., soort van deurwaarder bij de Romeinen.
getal stemmen gehad heeft).
-eischt
t Accensenient, Accensissement of Ac.

g
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Accessibilité, f. Genaakbaarheid, gemakkelijk
hebben mij naar de levenswijze, het doen en la-heidf.vantogj ten van dat gezin te schikken, daarin als thuis
Accessible (a), adj. Genaakbaar, toeganke- te worden.
ljk (van plaatsen en personen) . — Acc- it laraison,
Accliné, e, adj. [H. n.] Overhellend, gebogen.
vatbaar voor rede ; ace- aux souffrances des mal
Accoincons, m. pl. [Arch.] Stop- of aanzetgevoelig voor het lijden der ongelukkigen.-heurx, stukken, aanzetsparren (van een dak).
Accession , f. Toestemming, toetreding f. (bijv.
t Accointahle , adj. Handelbaar , gezellig,
tot een verdrag.) -- [Jur.] Aanwas m., toeneming I. vriendelijk.
van een eigendom door vereeniging met een onder
Accointance , C. Omgang m., vertrouwelijktroonsbeklimming, komst f.-horigvwep;— heid, gemeenzaamheid C. — [Jur.] Ongeoorloofde
tot den troon (door Bossuet in dien zin gebruikt) ; gemeenschap C. tusschen een' man en eene vrouw.
-- verschijning I. op eene plaats (op regterljk bevel);
t Accointé, m., -e , C. Minnaar m., minna— zamenvoegsng C.
res f.; bloedverwant m. en I.
Accessit, in. (latijn) Tweede prijs, bij- of nevent Accointer, v. a. Aanspreken, kennis mas m.; — tweede stemming f.. (z. v. a. accès in ken; omgaan. — s'ACCOINTER (de qn.) v. p. (fain.)
dien zin).
gemeenzaam , vertrouwelijk omgaan. S'acc-d'une
Accessoire, adj. .lanhangend, bijbehoorend, felle, zich met een meisje inlaten, ongeoorloofder
bijhoorig.
omgang met haar hebben.
Accessoire, m. Aanhangsel n., bijkomende
1 Accolseu ient, m. Bedaring f., het ophouden
zaak f., toevoegsel, bijwerk n., bijzaak f., onder eener innerlijke beweging.
voorwerp n.
-geschikt
t Accoiser, v. a. Doen bedaren, stillen. —
Accessoireanent, adv. Bij wijzevan aanhang- S'A000iSER, v. pr. Bedaren ; — van zijne kracht
set of toevoegsel.
verliezen.
Accidence, f. [Phil.] Aard m., wezkn n:,
Accolade , C. Omhelzing, omarming f., -mogelijkheid C. van het toevallige.
(Chev.) ridderslag m.: Donner face- à qn., ie
Accident, m. Toeval n., onvoorziene gebeur
ridder slaan; (iron.) iemand een' degenstoot-mandto
ongeval, ongeluk, ongemak , lé'tsel n. ----tenisf.; in de ribben geven. Recevoir lace-, tot ridder geMéd.] bijkomend ziekteverschijnsel n. -- [Peint.] slagen worden. -- De plegtigheid f. , waarmede
Wijziging f. van 't algemeen effect door licht- en iemand in het legioen van eer (légion d'honkleurschikking: Ace- de lumlere , bijlicht, toe- peur) wordt opgenomen. -- Strik m. ter vereenivallig invallend licht n. — [Géol., Strat.] Ace- ging van woorden, regels, notenbalken, posten in
de terrain, afwisseling, oneffenheid f. des bo- eene rekening enz. -- [Cuis.] Une ace- de lapedems, der vlakten. — [Phil.] Toevalligheid f., reaux, twee zaamgestrikte gebraden konijnen.
het toevallige, niet wezentljke, de toevallige eigenAecolader, V. a. Omhelzen; — door eene aeonschap f. — [Mus.] Bijteeken, toevallig teeken n. lade (z. ald.) vereenigen. — .]- s'ACCOLADER, v. pr.
in
den
(niet
sleutel aangeduid). -- PAR ACCIDENT, Elkander omhelzen; -- (Mil.) in de orde van 't leadv. Bij toeval, bij geval, bij ongeluk.
gioen van eer opgenomen worden; — openlijk in
Accidentaliser, v. a. Toevallig maken, aan een' hoogeren militairen rang erkend worden.
de kansen van het toeval overgeven. — -)- s'ACCiAccolage, m. [Agrie. en Hort.] Het binden
DENTALISER, v. pr. Jan de kansen van het toeval van de wijnstokranken, van de vruchtboomtakken
overgegeven worden.
aan staken of latwerk.
Accidentalité, f. [Phil.] Toevalligheid, hoeAccolé, e, adj. (en part. passé van accoler)
danigheid f. of toestand m. van het toevallige.
Zamengevoegd, vereenigd. --- [Bias.] .Niet een' hals
Accidenté, e, adj. (en part. passé van accivoorzien (van dieren); omstrengeld (b. v. een-band
denter) . [Strat.] Oneffen, ongelijk, afwisselend. --- boom door een slang); zijdelings zamengevoegd
Une vie diverseinent acc-e, een leven vol afwis
(van twee schilden) .
.elingen of tegenheden.
t Accolee, C. R adderslag m., z. v. a. ACCOLADE.
Accidentel, le, adj. Toevallig. — [Mus.] Signe
Accolement, m. Kant in. eens wegs tusschen
ace-, bijteeken (z. ACCIDENT) ; Ligne ace- le, bilijn, de straat en de sloot.
lijn, boven de 5 gewone notenlijnen of den notenbalk
Aceoler, V. a. Omhelzen, om den hals vatten.
getrokken.
(In dien zin weinig gebruikt.) -- [Pol.] Bij den
Accidentellement, adv. Toevallig, bij toeval, kraag. pakken, aanhouden. - [Agric. en Hort ;]
Bevallig, bij geval.
Aanbinden, opbinden (van wijngaard-ranken, leiAccidenter, v. a. [Strat.] One/fen, moeijelijk boomtwijgen). — Vereenigen, zamenvatten (met een
bruikbaar maken, met beletselen, hindernissen voor
acccolade of strik.) -- [Arch.] Om Bene zuil slings-zien ren (b. v. palm- of lauriertakken, wijngaardbla(een terrein, een slagveld).
Accinite, z. AXINITE.
den); -- twee stukken hout zamenvoegen ons elkant Acciper, v. a. lVemen, wegnemen.
der te steunen. — [Bias.] Twee schilden met de
Aecipitres, M. pl. [H. n.] Roofvogels.
zijden zamenvoegen, aaneen sluiten. — Ace- des téAceipitrin, e, adj. Naar de roofvogels ge- mcrns, getuigen tegenover elkander stellen. --- Acelijkende.
deux noms dans un méme discours, twee namen
Accipitrine, C. [Bot.] Soort van wilde latuw C. in dezelfde rede bij of naast elkander plaatsen. —
Accise, C. Regt n. op de eetwaren, verbruiks- (Prov.) Ace- la cuisse, la botte a qn., iemand laag
belasting f., accys, accijns m.
vleijen, voor iemand kruipen, hem met groote onAcclannateur, m. Toejuicher m. , (weinig ge- derdanigheid ontvangen. -- S'ACCOLER, V. pr. Elkbruikt) .
ander omhelzen; elkander omstrengelen.
Acclamation, C. Toejuiching , luidruchtige
Accolure, f. [Agrie. en Hort.] Stroo-, biesgoedkeuring f., handgeklap, gejuich, vreugdgeroep band, m. bindteen I. (ter opbinding van ranken en
n. — PAR ACCLAMATION, acly. Met eenparige, en takken). -- Ook z. v. a. ACCOLAGE.
luid uitgedrukte toestemming, met gejuich, zonder
t Acconnunettre, v. a. honden tegen elkanhoo fdel jke stemming (bijv. verkiezen, een' voorslag der ophitsen.
aannnemen) , bij acclamatie.
Aecominodable , adj. Vereffenbaar , bij te
Acclauler, v. a. Gezamentlijk toejuichen, bij leggen.
acclamatie goedkeuren.
Acconimodage, m. [Cuffs.] Toebereiding f.
t Acclainper, v. a. [Mar.], liever JI IELER, — [Coif.] Het opmaken (van het haar, van eerre
z. ald.
pruik); het loon daarvoor.
Acclimaté, e, adj. (en part. passé van acAccommodant, e, adj. Geriefelijk, toegevend,
eilmater) . Aan de luchtstreek of 't klimaat gewend inschikkelijk, rekkelijk, verdraagzaam. — Ook als
ace 1 urn a te e r d. —• Ook als subst. gebezigd : subst. gebezigd: Les plus ace-s, de inschikkelijkste
gn acclimaté.
menschen.
Accliniatement, m. Gewenning C. aan de
Accommodation, f. [Phil.] Connaitre par
kwh tstree k, inheemschma ki ng , a c c l i m a t a t i e, ace-, eene zaak door het denkbeeld van eene anacclinsatie, acclimatiséring C.
dere kennen. — [Théol.] Système d'acc-, schik
Accliinater, v. a. Aan .de luchtstreek doen
stelsel n. van accommodatie. ---kingstel,
Qewennen; inheemsch maken.S'ACCLIMATER, Vroeger ook z. v. a. ACCOMMODEMENT.
v pr. Jan de luchtstreek gewennen; aan 't
Aceorninodé, e, adj. (en part. passé van acklimaat gewoon raken. -- J'aurai de la peine commoder) Geschikt, passend, overeenkomstig:
- -

-

ui m'acclimater dans cotta famille, ik zal moeite

A

Lair dopt etre ace- aux paroles, ' t geldt moet
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overeenkomstig de woorden zijn, met bij de woorden passen; — vereffend, in der minne bijgele, d (van
een' twist) -- toebereid (van spijzen); -- uitgedost,
toegetakeld; mishandeld; — bemiddeld, gegoed, rijk:
Etre ace- des biens de la fortune, met goederen
gezegend zijn; Vn homme Bien, , mal ace-, een ge
onbemiddeld man. — Etre mal ace-, slecht-goed.,
gekapt zijn. (In dien zin verouder(L )
Aeeoinniodement, m. ierdraq,vergel k, n.
schikking, vereffening, a fmaking, bijlegging, bemiddeling, bevredirjing, verzoening f. (van eengeschil ).
(Prov.) Un mechant acc- vaat misuk que le meilleur pi'ocès, een mager verdrag is beter dan 't vetste proces. — Middel ter verzoening : J'ai trouvé
un ace- á cette ailaire, ik heb een middel gevonden 0111 die zaak bij te leggen. — Inrigting tot ge
dien zin verouder(l.) ---mak,verfijnqz.(I
[Peint.] Schikking der draperiën of o1nkleedingen.
Accommoder, v. a. Passen, lijken, aanstaan,
zeef' gelegen zijn, goed te pas komen : Cette pièce
de terre 1'accommoderait bigin , accommoderait
fort son part, dit stuk gronds zou hem zeer ge
gelegen zijn, zou goed bij zijn park, komen.-schikt
-- 1'erzoenen, bevredigen (strijdende p artijen); in
der minne b "leggen, vereffenen (geschillen, twisten). — Schikken, regelen, overeen brengen, m er
maken : Ace- sa dépense à son revenu,-enkomstig
zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen. —
Rangschikken, in orde brengen, goed inrigten. —
(iron. et fain.) Toetakelen, mishandelen. — (Pray.)
On 1'a accommodé tout de roti, men heeft hem da
toegetakeld. -- Goed bedienen, goed huisvesten-nig
(van een' gaai kok, logementhouder enz.) -- Klaar
toebereiden (van spz^zen). --- Twee schijn--maken,
baar strijdige dingen overeen brengen (meest in
ongunstigen zin) : Acc- In religion avec les plaisirs,
de godsdienst met de vermaken overeen brengen. —
[Coif.] Opmaken , kappen. (In dien zin verou(lerd.) — Ace- qn. de qc., iemand met iets gerieven, het hem afstaan, overdoen, verkoopeg; ook
zonder rég-ime indirect : Si vette étolTe nous convient, je virus accommoderai, indien die sto f u aan
kan ik u er aan helpen, zal ik it vaarvan-sta,
-

voorzien.

S'ACC0%xMODER, v. pr. Zijn gemak nemen, het
zich gemakkelijk maken; zich met te veel vrij

gemeenzaamheid van iets bedienen; ---postirhed,
bï.gelegd, vereffend, bevredigd, verzoend, worden;
het eens worden; — zich opschikken, het toilet maken; — zich toetakelen: I1 s'est accommodé de In
belle maniére, hij heeft zich deerlijk bemorst, leelijk gehavend, duchtig bezopen enz -- Snee- à,
zich schikken naar ('t gebruik, den tad, de luimen,
de omstandigheden enz.); aanstaan, lijken, passen.
— s'Ac :-de, goed of ten minste niet slecht vinden
en er zich van bedzenen : Sociale s'accommoáa I
de 1'innocenteoie des festins, Socrates
11(1111 d
Socra nam
aan de onschuldige vreugd der feestmalen; 'II Bait
s'acc- de tout, hij weet met alles te ereden te
zijn, hij- neemt alles voor lief; Qudnd it trouve de
bon vin In s'en ascommode comme it faut; als hij
goeden wijn aantreft, laat hij Item zich naar den
aard snaken. — (Prov.) Quand on na pas de quoi
s'ace-, it faut snee - de ce qu'on a, men moet roeijeu met de riemen, die men heeft; men moet de te
naar de nering zetten. Accommodez-vous, Ie-ring
pays est large, neem uw gemak, er is plaats genoeg
(iron, van iemand, die zich te vrijpostig gedraagt).
Acconimodeur, m. Ace-s de religion, godsdienst-zamensmelters, zij, die de verschillende christen- kerkgenootschappen wenschen te eereenigen.
Aceonupagnage, m. [Manuf.] Fijne inslag
m, bij met goud opgewerkte stoffen.
Aeeonipagnate.ir , m. -trice, f. [Mus.]
Begeleider nl., begeleidster f., lijf of zjj, die met de
stem of een instrument de hoof part] , van een muzijkstuk ondersteunt. — Ook medepltgtige, deelgenoot m. en f : Pourquoi le crime trouve-t-il plu
na act- que la vertu ells même ?
-tó
AeeonIpagné, C. adj. (en part. passé van accom)agn(Ir) _ Vergezeld, begeleid.
Acconnpagnement, nl. Begeleiding, vergezel1 ng, f.; stoet m., gevolg n., sleep m , geleide, n.;
bedekking f. (escorte); -- vererschte bijzaak f.,
toebehooren, noodiq sieraad n.; — [Mus. ] begeleiding (met de stem o f een sp eeltuigg om de hoofdpartzl te steunen en beter te doen uitkomen); —
[Arch. et Plint.) aanvulling f., bijfiguren, bjste:

A000RDER.
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raden; -- [Bias.) Sieraden of figuren buiten en om
het wapenschild.
Accompagner, v. a. Vergezellen, begeleiden,
medegaan; gepaard gaan met, volgen op; uitgeleide

doen, uitlaten. -- Passen , goed staan, voegen.,
goed komen bij : cette coiffure accompagne been
(merveilleusement been, admirablementl son visage, dat kapsel past goed (wonderwel) bjj haar gelaat. — [Mus.] Begeleiden, accom agnéren, de
hoo fdparljj met de stem of een speeltuig ondersteunen en doen uitkomen ; meelespel en , medezin gen.
-- In dien zin ook zonder voorwerp gebruikt: ii
accompagne bieg, mal, it livre ouvert. — s'AC0O3-1PAGNER , V. pr. [Mus.] Zich begeleiden, at
zingend een instrument bespelen. — t S'acc- de

n., iemand medenemer, zich doen vergezellen)

g( meest in slechten zin).

e, add. (en part. passé van aceomplir) Voleind, volbragt, voltrokken: Il n'a pas
encore ans accomplis, hi is nog geen volle 24
jaar oud. — Vervuld, verwezenlijkt ; —,olmaakt,

volkomen, voortreffelijk, volslagen, met alle gewenschte hoedanigheden voorzien.
Acco'nplir, v. a. Geheel afmaken, volvoeren,
volbrengen, voltrekken, voleindigen, voltooijen; -uitvoeren, p ten uitvoer brengen (een voornemen,
taak) ; vervullen , voldoen aan , nakomen (zijn
woord, zijne belofte, bedreiging enz.). — [Teint.]
Ace- la cuve, een versch kuipbad maken. -- s'AC-

v. pr. Vervuld, volbragt worden, tot stand
komen : Que la volonté de Dieu s'accomplisse !
Gods wil geschiede ! --- Volmaakter, meer volkomen worden.
Aecomplissement , m. Volvoering , voleinding, afdoening; vervulling, ver wezenlijking, uitvoering f.; — (weleer ook) volkomenheid, voortref
personen)
-felijktd.(van
Accon, m. Soort van platboomde schuit f.
ten, schoren, schragen;
Accorage, m. Het stut
-- het schoorwerk.
COMPLIR ,

Accord, m. Overeenstemming, , oede,verstandhouding, eensgezindheid , een.dragt f. Etre d'ac-

cord, van 't zelfde gevoelen zijn, het eens zijn, in

overeenstemming zijn. Etre d'accord aver soi-méme,
zich-zelven gelik blijven, consequent zin : Demeurer d'accord, erkennen, toestemmen. Tomber
d'accord, toestemmen, niet betwisten. Mettre d'accord, verzoenen; in overeenstemming brengen. --Verdrag, vergelijk n., overeenkomst, schikking, I. ac
e o o r d n. --_ Juiste verhouding, overeenstemming,
evenredigheid f. — [Mus.] Ineensmelting, ineenvatting f., zamenklank m., harmonie f. (van stemmen,
speeltuigen) f.; stemming, toonshoogte f. (van een instrument). Mettre d'accord, stemmen, op den ver
toon brengen. — DUN CO IMUN ACCORD,-eischtn
ado. Eenparig, eenstemmig. --- n'ACCORI (voor j'en
suis d'acc.-), toegestemd, aangenomen, goed ! --ACCORDS m., pl. [Poes.] Toonen , klanken , acCo o r d e n. — [Mar.] Schoren, stutten. — Huwelijksvoorwaarden. — (fam.) Ii est de tous bons
accords, hi zegt op alles ja, 't is hem alles goed.
Accordable, adj. Wat zich laat overeen brengen, toestaan, verzoenen, stemmen enz. (zie de ver
ACCORDER).
-schilendbk va
Aceordailles, pl. (pop.) Onderteekening der
huwelijksvoorwaarden; die anderteekende voorwaarden zelven.
Accordant, e, adj. [Mus.] Overeenstemmend,
goed zamenklinkend.
Accordé, e, adj. (en part. passé van accorder) Toegestaan, vergund; — gestemd.
Aecordé, m., -e, f. Verloofde m. en f., bruidegom m., bruid f. (Beter fiancé, fiancée.)
Aceorde ! [Mar.] Gelijk geroeid ! -- Als subst.:
Commander l'accorde , het bevel tot gelijkmatig
roeijen geven.
Accordeon, m. [Mus.] Naam van een nieuw
muzijk-instrument met toetsen en blaasbalg.
Accorder, v. a. Bevredigen, degoedeverstandhouding herstellen , eensgezind maken , overeen
brengen, doen overeen siemmen, bemiddelen, bij
vereffenen. — [Gram.] Ace- (of faire ace--legn,
le verbe aver son sujet, hel werkwoord met zijn
onderwerp doen overeen stemmen, het in denzetfden persoon en in 't zelfde getalplaatsen; Actl'adjectif aver le substantif, het bg voegelijknaamwoord in 't zelfde geslacht en getal als 't zelfstaatdig naamwoord plaatsen. — [Mus.] Ace- une harpe,
,

AC CORI)ETTR
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un piano, eene harp, een piano stemmen). Acc- les
instruments les uns avec les autres, de speeltuigen
op denzelEden toon brengen. (Prov.) Accordez vos
flutes ! neem uwe maatregelen, houd u gewapend,
pas op uw tellen ! — [Perot. ] Ace- les tons, den
jui.sten kleurtoon geven, schaduw en licht goed ver
Ce peintre excelle dans fart d'acc- ses-deln.
tableaux, deze schilder verstaat uitnemend de kunst
om eenheid en overeenstemming in zijne schilde
te brengen. -- Bewilligen, vergunnen, toe--ren
staan, verleenen (eene gunst, een voorregt). La

ACCOTTRIR.

13

Accotoir, m. Zijleuning , f. (Weinig in gebruik.) — Ook z. v. a. ACCORE , z. aid.
Accouchée, f. Kraamvrouw. f. — (Prov.) Caquet de lace- , kraamkamer-praatjes. -- Faire
l'acc-, uit luiheid te bed blijven (zoowel van een'
man als van eene vrouw gebezigd).
Accouchement, m. 1let kramen, bevallen, baren , de bevalling , kraam , verlossing; geboorte
f. -- (fig.) L'acc- dune pareille idée na pas-hulp
du lui couter deaucoup de peine, de bevalling (het
aan 't licht brengen) van zulk een denkbeeld moet
nature a accordé la raison it 1'homme et la force hem niet veel moeite gekost hebben.
au lion, de natuur heeft den mensch met rede, den
Accouciiier, v. n. Bevallen, in de kraamti komen,
leeuw met kracht begiftigd, beschonken, toegerust. kramen, verlost worden; — aan den dag brengen, in
Ook zonder voorwerp gebezigd : Il accordait avec 't licht geven (werken des vers ands, doorgaans met
bonté et refusait aver grace. Les dieux ne lui ont moeite, na veel arbeids.) — (Prov.) Accouchez
pas accordé de revoir (d. i. la faveur de revoir) done ! ['oor den dag er mei ! zeg op wat ge achsa patrie. — Erkennen, voor waar erkennen, in terhoudt ! On a Uien de la p eine a le faire hcc-,
stemmen, toestemmen, beamen. — Acc- une felle en 't valt moeijelijk hem aan 't praten, aan 't klapmanage, een meisje ten huwel ijk beloven.
pen te krijgen. — ACCOUCHER , v. a. Verlossen, geS' ACCORDER , v. pr. Eensgezind , eenstemmig
oortehulp toedienen. Ook zonder voorwerp gebehet eens zijn of worden, in goede verstan - zigd : Adressez-vous. it ce docteur, ii accouche.
?2'In g leven, overeen stemmen. S'acc. avec soimêAccoucheur , m. Vroedmeester, geboorte/telme, zich zelven gelijk blijven, consequent zijn., per m. -- [H. n.] Soort vanpad, vrij algemeen in
(Prov.) Its s'accoráent comme cliien et chat, zij de omstreken van Parijs. - ACCOUCHEUSE , f.
leven met elkander (verdragen elkander) als hon- Vroedvrouw. (Gebruikelijker is sage-femme.)
den en katten. — Alet elkanderstrooken, bij elkanAccoudé, e, adj. (en part. passé van aceou der assen, rijmen, zamenstemmen (van kleuren, der) Op den elleboog geleund.
celtuigen, verzen, stemmen). — Toegestaan woeAccooudement, in. [Mil.] Aansluiting, ooitraking f. der ellebogen.
denS; elkander toestaan.
Aceordeur, m. Stemmer m. van piano's, orAccouder (s'), V. pr. Op den elleboog leugels enz.); — stalen stemwerktuig n.; stemvork I. nen. — [Mil.] Elkander met de ellebogen raken
Aceordo, m. [Mus..] Italiaanse/te bas m. met en steunen.
Aecoudoir, m. Leunkussen n., armleuning f.,
12 of 15 snaren.
Accordoir , m. [Mus.] Stemhamer ; stem- vensterkussen n. ; — [Arch.] Leunmuur in. -hoorn. m.
(pop et iron.) Allez chercher plus loin des acAccore, m. [Mar.] Schoor of stut m. van een coudoirs, leun, waarop ge wilt, maar niet op Vii.
Aeeoned, v. a. .Het eene paard aan den staart
op de helling staand schip; — de buitenrand m.
van 't andere vastmaken (van coue, voor q ueue,
eener bank of klip.
Aeeore, adj. [Mar.] Cote accore, steile, scherpe staart) — [Chas.] Acc- un cerf, een hert digt
kust.
op de hielen zitten.
Accoulin, m. [Techn.] .Iliciers^ jh n. (voor d
Accoré, e, adj. (en part. passé van accorer)
steen bakkers) .
Geschoord, onderstut.
Accouuple , f. [Chas.] Koppelba.ncl in. der
Aceorer, v. a. [Mar.] Schoren, onderstutten
(een schip op de werf).; -- vastleggen (vaten, ba- jagthonden.)
len enz.) .
Accouplé, e, adj. (en part. passé van auAccorné, e, adj. [Bias.] Gehoornd, met hoor ceupler) Gepaard, gekoppeld, zamengevoegd.
andere kleur dan het dier, -- [Fort.]-neva
Accouplernent, m. Paarswijze vereeniglin fj,
koppeling f. (b. v. van ossen voor den ploeg); --Met een hoornwerk voorzien.
Accort, e, adj. ((am_) Welwillend, voorko- het paren, bespringen, dekken enz. (van dieren, !cr
mend, inschikkelijk, ho ffel jk, beleefd; -- (vroeger) voortteling); — in deftigen stijl en in de poëzij ook
voor de vereenigi.ng van man en vrouw; — ook van
behendig, sluw.
t Accortement, adv. Behendig, sluw, op lis- onbezielde voorwerpen : Le funèbre acc- de la nuit
et du silence, du remords et du crime, de akeliqe
tige wijs.
Aecortise, f. (vroeger ookACCORTESSE . ([am.) paring (vereeniging) van den nacht en de stilte,
Welwillendheid , voorkomendheid, beleefdheid f.; van de wroeging en de misdaad. — [Arch.] Bij(vroeger) sluwheid, omzigtigheid f.
eenplaatsing f. der zuilen.
Aceoripler , v. a. Paarsgewijs zamenvoegen,
% Accostable , adj. Genaakbaar, handel
-bar. koppelen, paren, vereenigen. Acc- du liege, Iles
Accoste I [Mar.] Genaderd! aangelegd ! -- serviettes, linnen, servet)en zanienbinden (voor de
.41s subst. : Commander 1'accoste , het bevel tot wasch). Acc- des pigeons, twee duiven (do /fer en
aanlegging geven.
duif) paren oei jongen voort te brengen. [Agree.]
Accosté, e, adj. (en part. passé van accoster) Acc- des boeufs, des vaches, ossen, paarden paar Genaderd, aangesproken ; — [Mar.] op zijde ge- gewijs voor den ploeg spannen. [Arch.] Acc- des ra
zuilen paarsgewijs bijeenplaatsen. [Trictr.]-lones,
komen; — [Bias.] Pal accosté de six annelets,
paal met drie ringen aan weerszijden.
Ace- ses dames, zijne schijven twee aan twee op de
Aecoster, v. a. (aan.) Op zijde komen, na- velden of pijlen van 't bord plaatsen, de schijven ver
deren om aan te spreken; -- (Mar.) naderen (de
Ce serait vouloir ace- le loup et-binde.(Prov)
kust), digt langs varen; aan boord leggen. — S'AC- la brehis, dat ware 't onmogelijke beproeven. -GOSTER , V. pr. Elkander naderen om te spreken; S' ACCOUPLER, v. pr. Met elkander paren (van eenige
(am.) Omgaan, gemeenschap hebben , verkee- dieren).
Accourei e, ad'. (en part. passé van accourren meest in ongunstigen zin) : Je ne sais de quelles gons vous vous accostez, ik weet niet met wat cir) Verkort, in-, afgekort. --[Bias.] z. u,EZE.
menschen gij omgaat.
Accourcie, f. [Mar.] , z. ACCOURSE; -- (pop.
Aceotar, m. [Mar.] Boeiplank f., schans ot et (am.) Verkortende weg m., bijpad n.
potdek n.
Accourcir, v. a. Korter maken, korten, in-,
Aeeotenient , m. [Pay.] Berm m., ruimte afkorten , afnemen , doen krimpen. — Accour-tusschen straatweg en sloot, tusschen huis en goot. cir, v. n. Kort worden. — s' ccouRein, v. pr.
-- [.Horl.] Wrijving der deelen van een uurwerk. Korter worden , korten , afnemen , krimpen.
Aceote-pot, m. [Tech.] Soort van ijzeren
Acconrcissement, m. liet korten, bekorten.
ring m., om een' pot zonder pooten het omvallen (Zelden gebruikt dan van de lengte der dagen en
te beletten.
van den weg.)
Aceoter , v. a. Zijdelings steunen, schoren,
Aecoures, f. pl. [Chas.] Vlakke plaatsen
stutten, doen leunen . — ACGOTEIt , v. n. [Mar.] ver tusschen twee basschen, waar de honden het wild
op zijde vallen (van een schip, door de kracht van den »toeten grijpen, loerplaats f.
wind.) -- S'ACCOTER, V. pr. (fam.) Leunen. -Acconrir, v. n. Toe-, aan-, bj loo en,
t
met
[ Horl.] Elkander wrijven en belemmeren (van de toesnellen, toeschieten, toeo;len. (Het word
doelen eens uurwerks.)
avoir vervoegd, als men de handeling, met être,
^

)

-

--
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Accrochoment, m. Het aanhaken; de aan
-hakingf.
Accrocher, v. a. Ophangen (aan een' spyker, haak enz.); — inhaken, vasthaken. (Prov.)
accouwu a votre secours.)
Aecourse, f. [Arch.] Buiten-galler'• f., gang Belle file et méchante role trouvent toujours
qui les accroche, een mooi meisje en een slecht
m:; — [Mar.] scheepsgang m., gangboord n.
Aecouru, e, adj. (en part. passé van accourir) kleed blijven ligt haken, hebben veel aanstoot te l#den. — Verstrikken, door list of behendigheid ver
dangeloopen, toegesneld.
aan den haak krijgen. — Ver -krijgen,'tof
AA'ccoittré, e, adj. (en part. passé van accouuitstellen, aan den haak hangen (b. v. een-tragen,
tref_) Zot gekleed, mal uitgedost, raar toegetaproces). — [Mar.] Enteren, aan boord klampen.
keld.
Accoutrement , m. (fam. en iron.) Zotte, — S'ACCIROCHER, V. pr . Blijven haken afhangen, vast
vreemde kleedin g f., wonderlijke opschik m.; — raken; zich vasthouden, vastklampen; — [Mar.
(weleer) staatsiekleed n.; ook de uitrusting van een' elkander enteren; — handgemeen worden. ([am.1
Cet homme s'accroche à mol, die man hangt míá
ruiter, een' soldaat tnz.
Ai,coiitrer, v. a. (fam. et iron.) Opschikken, aan als eene klit (klis), ik kan niet van dien man
^ooljen, uitdossen, mal kleedera; — mishandelen, los komen. — Quand on est mal dans ses affaires,
ïeistcren,toetjzkelen: On la accoutré de toutes pièces, on s'accroche a tout, als iemands zaken slecht
men heeft hem een f ksch pak slaag gegeven, ook : hid staan, neemt hij ieder hulpmiddel te baat.
Aceroire, v. n. (Enkel in den infin. gebruikeis.duchtig over de tong gegaan. -- S 'ACCOUTRER, V.
lijk, na faire.) Verkeerdelijk of zonder grond geloopr. Zich vreemd, belagcheljk opschikken.
ven.
Faire acc- qc. a qn., iemand iets wijs (of
Accoutreur, m. [Tech.] Toebereider m. van
a(8 ;men; 't gevolg dier handeling op 't oog heeft:
zoog a ik zijn geroep hoorde, ja! accouru a son
scours. Bij hem gekomen zijnde, zeide ik: je suis

c& trekplaat (bij 't gouddraadtrekken).

t Accoutumanee, f. Gewoonte f., aanwen se n., hebbelijkheid f.
Accoutunié, , e (à soms de en avec) adj. (en
part. passé van accoutumer) Gewend; gewoon,
e gen. — A L 'ACCOUTUIIÉE , adv. (fam.) Als gewoon

naar ouder gewoonte.
-lijk,
Aecontunier (à), v. a. Gewoon of gewend
aanwennen
:
Accwennen
,
taken ,
, gewennen
les boeufs an joug, de ossen aan 't juk gewen
[Man.] Acc- un cheval, een paard afrigten.--rne.
AeeOUTUMER (de), v. n. (met avoir).

Gewoon

of gewend zijn, plegen : Avoir accoutumé de se
promener, gewoon zijn te wandelen. (Men zegt tewoordig liever :

avoir coutume de...) — Ook

£onder régime : Faites comme vous 'avez accoutumé) — s 'ACCOUTUMER (a) v . pr. Zich gewennen,
zich aanwennen. S'acc- avec qn., zich naariemand
leeren schikken. S'acc- aver certaines idées, zich

diets) maken, op den mouw spelden, doen geldoven (wat niet waar is). — En faire acc-, bedriegen, misleiden, om den tuin leiden. — S'en
faire acc-, zich verhoovaardigen (zonder grond),
al te hooge gedachten van zich zelven hebben, zich
veel inbeelden, laatdunkend of waanwijs zijn.
Accroissement, m. Aangroeijing, toeneming,
uitzetting f. door groeikracht (bij dieren en planten) of door uitwendige_ aanzetting van gelijk
deden (bij de mineralen); — aanwas, was--sortige
dom m.; — het wassen of rijzen (van 't water);
— vermeerdering, vergrooting, uitzetting, uitbreiding, toeneming f. (van eene stad, eenen staat, iemands zaken, fortuin enz.)' — [Alg.] Calcul des
acc-s des fonctions, de differentiaal-rekening f.
Aceroitre, v. a. Doen aangroeien, vermeerderen, uitbreiden, grooter maken, doen toenemen.
-- ACCRO1TRE, V. n. (met avoir als men op de han-

awinc en AN1CROCHE.

deling, met être als men op den toestand ziet)
Aangroeijen, aanwassen, toenemen, grooter of meer
uitgebreid worden. — [Jur.] Acc- a qn., ten voor
iemand komen : Dans les tontines, la-delvan
part des morts accroit aux vivants, bij de ^frentemaatschappijen erven de levenden het deel r overledenen. — s'ACCROITRE , V. pr. Toenerven , zich
vermeerderen , zich uitbreiden , grooter worden,
aanwassen (eig en fi g .) .
Aeeroupi, e, adj. ( en part. passé van accroupir) 1Veêrgehurkt, op de hurken (hielen) gezeten.
— [Bias.] Zittend.
Aceroupir (s'), V. pr. Nederhurken, op de
hielen, op het achterdeel gaan zitten; — ineen zak
luiheid). — Somtijds als v. a. gebo--ken(b.Vva
zigd voor: nederlaten, laten zakken (het ligchaarn
op het achterdeel); ook voor verstomp en (den geest).
m Aceroupissenient, m. Het vederhurken,
het zitten op de hurken of op het achterdeel; -Verstonlping, verdierlijking f.
Accru, m. [Flortic.] Wortelspruit f.
Accra, e, adj. (endpart. passé van accrottre)
Aangegroeid, vermeerderd.
Accrue, f. Aanwas m., vermeerdering f.
Accubiteur, m. Titel der kamerheeren aan
't hof der Byzantijnsche keizers.
Accubitoire, adj. Wat het aanleg- of rustbed der Ouden betreft, daartoe behoort.
Accuei!, m. Onthaal n., bejegening, ontvangst,
opname f. (in goeden en kwaden zin.) Faire acc(alleen in goeden zin), wel ontvangen, onthalen,
vriendelijk opnemen. — [Com.] Faire ace- of bon
ace,- met betaling vereeren , h o n o r é r e n (een'
wissel).
Aceneillant, e, adj. Goed onthalend, minzaam, vriendelijk, voorkomend.
Aeeueilli, e, adj. (en part. passé van accueillir) Onthaald, ontvangen. Une demande bieis
accueillie, eene wel opgenomen vraag.
Accneillir, v. a. Onthalen, ontvangen, bejégenen ('t zij wel of kwalijk); — opnemen, (een verzoek, eene vraag). — (fig. en iron. voor assaillir)
La tempête les accueillit, de storm overviel hen.
-- S 'ACCUEILLIR , V. pr. Zich eene goede ontvangst

enz.) vastgehaakt; aan den haak gehangen, uitgestelá; vertraaijd (van eerre zaak, een proces enz...

uitgang, zak m. — [Mar. Kleine kreek f. achter gronct m. eener baai-. --[Chas.] Achterste ^ suil-

niet zekere denkbeelden gemeenzaam maken.

Accouvé, e, acij. (en part. passé van accouver) Stoelvast, op dezelfde plaats blijven, als eene
lwn, die broedt.
Accouver, v. a. Te broeijen zetten (eene hen).
— s'ACCOUVER, V. pr. Beginnen te broefjen. -- I1
s'aecouve, hij hokt maar t' huis.
Aecrédité , e, adj. (en part. passé van acc r diter) Vertrouwen genietende, in goeden naam,
in. aanzien staande, invloedrijk, welgezien; — met
geloofsbrieven voorzien, gevoljnagt.igd, erkend, geaccred i teerd (van een' gezant, agent enz.)
Aceréditer , V. a. In vertrouwen , goeden
naam, aanzien, achting brengen, crediet verschaf(en, klanten bezorgen; -- in omloop brengen en
waarschijnlijk maken, ingang verschaffen (aan eene
tijding, een gerucht). --- [Com.] Acc- qn., iemand crediet openen , eenen crediet-brief geven ,
borg voor hem staan bij eenes. derde. -- [Dip!.]
Geloofsbrieven geven, volinagtigen , a cc r e d stelren. - S'ACCREDITER, V. pr. Aanzien, achting,
vertrouwen , crediet verwerven . Cette nouvelle
saccrédite, die tijding vindt meer en meer geloof,
wordt geloofwaardiger. Cet usage s'accrédite, dit
gebruik begint wortel te schieten.
Aceréditenr , m. [Com.] Borg , borgblp-

ver m.

Aecrétion, f. [Méd.] Aangroeijing f. (Men gebruikt liever accroissement.) — [H. n.] Uitwen
aanzetting, toeneming f. van een ligchaam door-dige
aanzetting f. van buiten (inz. van mineralen).
Accroc, m. (spr. a-kro) Voorwerp n., waar
blijft haken en ze scheurt:-anmetdklr
haak, spijker, nagel, splinter, doorn m. enz. —
de- daardoor veroorzaakte scheur f., winkelhaak
m.; — (fam.) hinderpaal in., hindernis, belemmering f. — [Miroit.] Het mat geslepen gedeelte van
eest' spiegel.
Acerochage, m. Ophanging, aanhaking f.
Aecrochant, e, adj. Aanhakend , vastha1 Accroche, f. Haak; m.; — beletsel; n.; z. AG-

Accroché, e, adj. (en part. passé van ac- verschaffen.
Aceal, m. (spr. a-led) Enge plaats f. zonder
crtsher) Opgehangen (aan een' spijker, kapstok

ACCULÊ
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hoek m. (der vossen -, dassen -, konijnenholen.) -[Artill.] Paal m., die het terugspringenvan 't kanon belet.
Acculé, e, adj. (en part passé van acculer)
In eenen hoek, in de engte gedreven. — [Bias.] Steiderend en op het achterdeel zittend (van een paard);
ers naar elkander geri,gt (van ka—. met de kam
,onnen). — [Mar.] Gekromd, gebogen (van deleg[ers of buikstukken).
Aecnleinent, m. [Mar.] Boogswijze ronding
f. der buikstukken of leggers. — Het zakken.
van 't achterdeel eens rjtuigs door ongelijke oplading.
Accuier, V. a. In de engte, zn een' hoek, teren
een' muur enz. dringen. — [Chas.] In den achter
schuilhoek, in 't achterhol drJven. — Een rij -sten
achterover doen hellen. — ACCULEK, V. n.-tuig
Mar.] Het achterover - dompen (van 't schip) —
et achterover - hellen (van een rijtuig). — s'ACCULER, V. pr. In een' hoek, tegen een' muur enz. gaan
staan, zich. den rug dekken (ter betere vercled i ginq). — [ Man.] Steigeren en op het achterdeel

zonder zi- tbaar hoofd. —[Anat.] Misgeboorte zon
hoofd (ook ACEPHALE, E geheeten).
-der
Acéphalie, f. [Anat.] Hoofdeloosheid f.
Acéphalocyste, m. [H. n.] Ingewandsworm
m. zonder hoofd.
Acéphalo-gastre, adj. [H. n.] Zonder hoofd
en buik ; -- - pode, adj. Zonde?' hoofd en voeten;
— -thore, mij. Zonder hoofd en borst.
Acéracé, e, adj. [Bot.] .hornachtig. -- Acéraeées , f. pl. Ahorn-gewassen.
Acérain, e, Wij. Staalachtig.
Acerbe, adj. Wrang, zamentrekkend van
smaak ; [ Méd.] bitterzuur ; — ruw, bits, term -

stootend.

Acerbite, f. Wrangheid f.
Acère, adj. [H. n.] Horenloos, zonder voelhorens. — Acères, m. pl. Dieren zonder wervelbeenderen.
Acé ré, e, adj. (en part. passé van acérer)
Verstaald ; met staal belegd ; scherp gepunt ; —
spits toeloopend, naaldvormig (van bladeren, vinnen
enz.) — bijtend, vinnig, hekelend, scherp; —t [Méd.]
wrang, zamentrekkend.
zinken.
Acérer, v. a. Verstalen ; met staal beleggen ; —
5 Accnmulateur, m., -trice, f. Ophooperm.,
scherp, bits, bijtend, kwetsend maken (bije. zijne
ophoopster f.
Aceumatation, f. Op- of opeenhoopi,ng, op- pen, zijn' stijl)..
.4céreux, ease, ad/. [Bot.] Naaldvormig,
of opeenstapeling f.; hoop, stapel m.
its toeloopend (beter aeere.) — Du pain acereux,
Acetininlé, e, adj. (en part. passé van accugrofste soort van brood.
nailer) Opeengehoopt, opeengestapeld.
Acczumuler, v. a. Op- of opeen hoopen, zaAce ride , ni. [f harre.] Pleister of zalf f.
me'nhoopen, op- of opeenstapelen; verzamelen, bij- zonder was.
een brengen , bijeen schrapen. — Somtijds zonder
Aeérique, adj. Aside ac-, ahornzuur n.
Acerre, f. Reukdoos f., wierookvat n. (der
voorwerp gebezigd : 11 ne songe qua accumuler.
— s'ACCUMULER, V. pr. Zich ophoopen ; aanzienlijk Ouden) ; — klein reukaltaar n. bij een' doode.
vermeerderen, oploopen (van achterstallen).
Acéruire, f. Stuk staal om mede te verstalen.
Accurbitaire, m. [Méd.] Lintworm m.
Asessence, f. Neiging f. tot verzuring ; het
t Accusabilité, f. Aanklaagbaarheid f., hoe- zuurworden.
Acescent, adj. m. Zuurwordend, zuurachtig.
danigheid van 't geen te beschuldigen is.
Acétabmile, f. Azijn fleschje, azijnvaasje n.
Aecusable, adj. Aanklaagbaar, te beschuldigen.
S Ace nsataire, Acctnsatoire, adj. A an- (der Ouden). — [Anat.] Bekken n., gewrichtsholte f., waarin een beenderhoofd sluit. -- [H. n.]
ktagend, beschuldigend.
Aeensateur, m., -trice, f. Beschuldiger, aan - Soort van zeepolyp.
Aeétabailé, e, A.cétabnlenx, ease, Acé'lager, klager m., beschuldigster, aanklaagster,
klaagster f. -- Ace- public, openbaar aanklager tabntifornie, adj. [Bot. et H. n.] Beke7 wormig ,
n.
-In
verheven
stijl
en napvormig.
in., apenbaar ministerie
Acétate, m. [Chico.] Azijnzuur zout n. Acin poëz2j ook als adj. gebezigd : un glaive acs-,
een beschuldigend zwaard.
d'alumine, azijnzure aluinaarde f.
Aceusatif, m: [Gram.] Aanklager, lijder m.,
Acété, e, adj. Zuurachtig.
noofrwerp n., lede naamval m.
t Acétense, f. Zuring t.
Accusation , f. Beschuldiging , aanklaging,
Acétennx, ease, astij. [Chico.] Azijnzuurachtiy1;
aanklagt, klagt, bctigting f. ; -- verwijt n.;
--- zuursmakend ; — acide ac-, verdund azijnzmsr,
zcpdenbekentenis, biecht f.
az nig zuur.
Aecnsatoire, adj., z. ACCUSATAIISk.
Acétiíication, f. [Clhim.] Azijnvorming f.,
Accusé, e, adj. (en part. passé van accuser) overgang m. tot azijnzuur.
,chuldigd, aangeklaagd.
Acétifier, V. a. [Chim.] In azijnzuur doen

Z

Ascese, m., -e, f. Beschuldigde, aangeklaagde

m: en f. — [Corn.] Accusi de réception, berigt
van ontvangst.
Accuser, V. a. Beschuldigen, aanklagen, betigten, te laste leggen, aanwrijven, aantijcjen, ver
wijten. Ce fait vous accuse, dit feit spreekt-stnie,
tegen u, klaagt u aan. -- Openbaren, ontdekken,
aanduiden, aan den dag brengen : 1'habit de eet
homme accuse sa profession, het kleed van dien
neon duidt zijn beroep aan. — Berigten, melden,
berigt geven (van de ontvangst van een' brief, wisset, pakje) : Accusez-moi reception; berigt mij de
ontvangst. — Ace- juste, naauwkeurig zijn in een
berigt. Ace- faux, niet naauwkeurig zin, de waar
te kort doen. -- t [Jur.] Ace- un acte de-heid
faux, beweren dat eene oorkonde, een stuk valsch
is. (Men zegt nu liever arguer de faux) -- [Cath.]
Aee- ses péchés, zijne zonden belijden, biechten. --[Jeu] Ace- son jeu, son point, zijne kaarten bekend maken, openleggen (voor zoo ver de regels
van 't spel vorderen), d e c t a r é r e n. — [Stulp. et
Peint.] Het bedekte aanduiden: Ace- le nu, het

naakt doen doorschijnen.
s'ACCUSER, V. pr. Zich beschuldigen, zich aan
zijne misdaad belijden, zich schuldig erken --klagen,
een, zich verwijten, zich wijten ; — elkander beschuldigen. -- S'acc- en confession, biechten. —
S'acc- sol -même, zich - zelven verraden, aanklagen.
-- S'acc- réception, elkander berigt geven (van de
tinvangst eener zaak).
Aeêne, f. [Bot.] Doornbezie- struik m.
Acéphale, adj. en s. m. en f. Hoofdeloos, zonder
rri rhoofd ---- [H. n.] Zekere soort van weekdier,

veranderen, doen overgaan. — sACÉTI
FlER , v. pr.
Tot azijnzuur overgaan.

Acétiinètre, ni. [Chico.] 4zijmmneter m., werk tuig om de kracht des azijns te bepalen.

Acétique, adj.: [Chico.] Acide ac-, azijnzuur.
Acétigneunent, adv. [Chim.] Op de wijze vase.

azijnzuur (b. v. gistend).

Aeétite, m. [Chun.] Naam, aan de azijnzwre
zouten (acétates) gegeven, alsm en twee oxydatiegraden van den wijnazijn aannam.
Acetol, m. [Pharm.] Gewone azijn m. --Aeétolat, m. Overgehaalde medicinale azijn.
Acétoselié, e, adj. [Bot.] Zuringachtig.
Achalandage,'m. Beklantheid ; be/slanting f.,
het bezorgen van klanten.
Achalandé, e, adj. (en part. passé van acha-

lander) Beklant, veel nering hebbende.
Achalander, V. a. Klanten bezorgen, beklant
maken, nering verschaffen. — S'ACHALANDER, V. pe.
Zich klanten bezorgen, klanten krijgen.

Aeharné, e, adj. (en part. passé van achar-

ner) Bloeddorstig, bloedgierig, verwoed, verbitterd,
vergramd.
Acharnenient, m. Vleeschwoede f., gretige
aanval m. op aas, roofgierigheid, f., bloeddorst m. ;
— verbittering, verwoedheid, vergramdheid, woede f. ; — hardnekkigheid f., onwrikbaren moed nn.
(in den strijd) : — sterke, blinde gehechtheid f.
(b ij v. aan 't spel).
Acharner, V. a. (eig.) Op vleesch belust maken;
-- verbitteren, aanhitsen, tergen, opzetten, in 't
harnas jagen. — S'ACHARSER, V. pr. Met woede
vervolgen of aanvallen : Le lion s'acharne s u r sa

1 6ACHAT

--

prole; deux t.igres s'acharinent Fun c o n t re l'autre;

— zich verbitteren, vergramd worden; -- zich

ACIDE.

tooijen, volvoeren, volbrengen, afmaken, afdoen,
de laatste hand leggen (aan een werk, schilder#,

hechten, geheel overgeven: s'ach- nu jeu, h l'étude. gebouw, dichtstuk enz.) A peine eut-i1 achevé (ses
Aehat, m. Koop m., het gekochte ; — aankoop, p aroles) que chacun applaudit, naauweljks had
inkoop m., het koopen. — Prix d'achat m., inkoops- ij uitgesproken, of ieder juichte toe. Ach- d'eerire,
de lire, die diner, de boire etc., afschrijven, uitprijs m. -- Livre d'achat m., inkoopboek n.
Ache, f. [Bot. l Eppe f., soort van peterselie. lezen, afeten, uitdrinken enz. Ach- ses jours, sa
Achée, f. Worm m., masker, insect n. (als aas vie, sterven. -- Volkomen maken, volsnaken ; —
om visschen te vangen) ; peurworm (laiche).
ten top voeren ; — in den grond helpen, bederven,

h

Achement, m., z. ILACHEMENT.

Acheminé, e, adj. (en part. passé van acheminer) Affaire ach-e, aangevangene, in gang
gebragte zaak. — [Mar.] Cheval ach-, bijna

afgerigt paard (dat reeds aan toom en sporen gehoorzaamt).
Acheminement, m. Middel n. om tot iets te
geraken, aanleiding, inleiding f., bevorderingsmiddel n., weg m.
Acheminer, V. a. Op weg brengen; -- aan
den gang helpen ; leiden tot, den weg banen tot
(b. V. den vrede). -- [Man.) Ach- un cheval, een
paard gewennen om refit uit te loopen, het a frigten.
— S'ACHEINIINER, V. pr. Zich op weg be geven -àn gang zijn, vooruitgaan, vorderen.
strekken tot, zamenwerken. — S'ach- vers, loopes(

naar.

Aehéron, m. [Myth.] Rivier der onderwereld.
— [Poés.] hel, onderwereld f , dood in.
Aehérontique, adj. Wat den Acheron be-

treft, acherontisch.
Acheté, e, adj. (en part. passé van acheter)
Gekocht ; — met moeite verworven.
Aeheter, V. a. Koopen, aankoopen, inkoopen;
-- met moeite, gevaar enz. vew erven, duur betalen. — Ach- comptant, voor gereed geld koopen.
Ach- au of pour comptant, op zekeren tijd (soms
tot op 3 maanden) koppen. Ach- à terme, a crédit,
op tijd, te borg koopen. Ach- à charge d'escompte,
op voorwaarde van korting (bij vervroegde betaling)
koopen. Ach- cher, it bon marche, a vil prix,
ducur, goedkoop, schandekoop (voor een' spotprjs)
koopen. Ach- en gros, en dé"tail, in 't groot, in 't
klein koopen. Ach- an double, dubbel zoo duur

betalen. Ach- au pokds de lor, tegen goud opwegen.
Ach- des voix, des suffrages, zich voor geld of

gunsten stemmen verwerven. Ach- an homme, een.'
plaatsvervanger or remhl(.,, ant (bi de krijgsdienst)

koppen. — Ach- an prix (aux degens) de sa vie,
de son sang, met zijn leven, met zijn bloed koopen.
-- (Proc.) Qui bon 1'achète, bon ie boit, wie ,goed

ruin d r e n; — dooden, afmaken (een' gekwetste); ---(fam.) geheel dronken maken. --- [Pot.] Den laatsten vorm geven. — [Man.1 De afrigting (dressuur)
voltooijen. — [Teint.] De laatste verve geven, uitverwen. -- (Loc. fam.) C'est pour l'achever de
p eindre, dat moet hem geheel bederven, dfat geeft
hem den nekslag (geheel verschillend van : eest
pour achever de ie peindre, om de laatste penseelstreken aan zjjn portret te geven) .
S'ACHEVER, V. pr. Eindi g en, ten einde spoeden,
!geëindigd, voltooid, volbragt worden ; -- zich geheel
te gronde rigten ; -- zich dronken drinken. S'achde peindre, zich geheel bederven, zich de rest, den
nekslaggeven (onderscheidenvan Ach- de se peindre,
de lamste hand aan zijn portret leggen).
Acheveur, m. [Tech.] Grootste der velijnof perkament-bladen, waarvan zich de goudslagers
bedienen.
Achevoir, m. [Tech.] Afmaker m., gereed
waarmede men het laatste fatsoen aan zekere-schap,
voorwerpen geeft ; — plaats , waar men zekere
voorwerpen brengt om ze af te maken ; laatste tijd
der fatsoenéring van een werk. — (MVianuf.) La
pièce, l'étofie est a lach-, het stuk, de stof is bijna,
op eenige ellen na, klaar.
Achille, m. H. n.] Achilles, prachtige suri,naamsche dagvlinder m. — [Anat.] Tendon d'Ach-,
Achilles pees f., gemeenschappelijke pees van de
tweebuikige kuit- en zoolsp ier.
Achillée, f. [Bot.] Duizendblad n., germ f.,
soort van St.-Jakobs-kruid.
Achire, m. [.H. n j Soort van visch zonder
borstvinnen, naar schol gélijkende.
Achlys, f. (pr. a-kli -ce) [Méd.] Verduistering f.
van 't Bezigt door eene zweer op het horenvlies ;
die zweer f. zelve.
Achne, m. (pr. ch=k), [Méd.] Vlokkig slfjm
n. der oogleden ; — fijn geschaafd linnenpluksel
H. ; -- ligt schuim n. op eene vloeistof.
..

[

Achoppeuneut, m.

(eig.) Aanstoot m. met den

voet. liet wordt alleen fig. gebruikt met pierre
betaalt, heeft wat goeds ; g oede waar is nooit te Pierre d'ach-, steen m. des aanstoots, ergernis f.,
duur
koopen. Qui struikelblok n., valstrik m., elke gelegenheid of
duur. Ach- tête et queue, heel
achète ce qu'il ne peut, vend après ce qui'l ne aanleiding tot feilen, zondigen ; -- onvoorziene
veut, wie koopt wat hij niet kan betalen, moet later hinderpaal m.
Achop er, V. a. et n. en s'ACIIOPPER, V. pr.
verkoopen wat hij niet kan missen. Ach - par francs
et vendre par écus, goedkoop inkoopen en duur (weleer) Str
uikelen ; --(fain.) zich stootera, te,qengeverkoopen. Mieux vaut acheter qu'emprunter, beter houden, belet worden,. vallen in, zich overgeven aan..
komen dan borgen.
Achores, m. pl. (pr. ch=k) [Méd.] Melkkorst f.,
S ACHETER , v. pr. Gekocht worden : Le repos de slijtui,q e dauwworm m.
Aehoriste, adj. (pr. ch=k)•: Symptóme ach -,
l'áme ne s'achèt.e pas trop cher.
-}- Acheteresse, f. Koopster f.
onafscheidelijk, onfeilbaar kenteeken.
Achon, Achouroui, m. [Bot.] Blaauw CamAcheteur, ril. Kooper nl. ; --- koopziek mensch
m. (In den laatsten zin alleen vormt het acheteuse f.) pêche-hout H.
Aehevage, m. [Pot.] Laatste vorm m., dien
Achrowatique, adj. (pr. ch=k) [Opt.] Kleur.de werf?nan aan een stuk aardewerk geeft.
loos, ongekleurd, zonder kleurscha ting. Lunette
Achevaler, V. a. [Mil.] De beide oevers van aehr-, achromatische verrekijker (die het beeld zonder
cane rivier of de beide zijden van eenen weg, van bonte randen of valsche kleuren opneemt).
Bene vallei bezetten. —. Ook als v. pr. : L'armee
Achromatiser, v. a. (pr. ch=k) [Opt.] Onts'est achevalée sur ce íleuve; -- en als adj.: kleuren, de regenboogskleuren wegnemen, oplossen.
--- Ook als adj. : Lumière achromatisee, ontkleurd
Une armée achevalée.
Achevé, e, adj. (en part. passé van achever) licht ; Rayons achromatisés, ontkleurde stralen.
Achromatisme, in. (vr. ch=k) [Opt.] OpThy einde gebragt, afgemaakt, voltooid, voleindigd;
— te gronde gerigt, geruïneerd ; — ten top ,ge- slor'ping, vernietiging f. der lichtkleuren in de
vsoerd ; — volmaakt, volkomen, uitmuntend in zijne optische werktuigen.
Aehronique, Aehronyque, adj. (pr. eh^k)
soort : un tableau achevé, eene uitmuntende schilderij. Ook soms in kwaden zin : un lou achevé, [Astr.] Tegenover de zon staande.
Achronizoique, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Wat
een volslagen gek. In dien zin ook zonder subst. :
Eiles sont achevees, zij zijn volslagen gek, 't zijn niet duren kan : Médicaments achr- s, spoedig beuitgemaakte gekkinnen. — Son voyage 1'a rendue dervende artsenijen.
Achthéoáraphe, m. (pr. ak-té—) Gewigtplus achevée qu'elle n'était, hare reis heeft haar
nogg ziekér gemaakt dan zij was. -- Un cheval beschrijver m.
Achthéographie, L (pr. ak-té—) Gewlgtachevé, een volkomen afgertgt (gedresseerd) paard.
Achèvernent, m. )'oleindiging, volvoering, beschrijving f.
Aeicuulaire, Acieulé, e, Aeleuliforeme,
voltoofjing, volbrenging, f. -- volkomenheid, volmaaktheid, voortreffelijke, hoogst zorgvuldige en adj. [Bot. et H. n.] Naaldvormig, spits toeloc Pend.
nette uitvoering L — [Poés. dram.] Einde der ontAside, adj. Zuur, rinssch, zerp, wrang. -- Ook
als encbst. m. gebezigd : Aitner les acides, van zuur
knooping. --- [Teint.] Laatste zwartverwing f.
Aehever, V. a. Voleindigen, voleinden, vol- houden.

A.CIDE
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Acide, m. [Chim.J Zuur n., elke zel fstandigheid, die de eigenschap heeft om zich met een oxyde
of eene zoutvatbare basis te verblinden ter vorming
van een zout.
Aeidifère, adj. [Chico.] Zuurhoudend, zuur bevattend.
Acidifiable, adj. [Chim.J Verzuurbaar, geschikt om tot zuur over te gaan.
Acidifiant, adj. [Chim.J Zuurmakend, in

zuur veranderend.
Acidification, f. [Chin.] Verzuring f., overgang tot den staat van zuur.
Aeidiifié, e, adj. (enpart. passé van acidifier)
[Chim.] Verzuurd, in zuur veranderd.
Acidifier, v. a. [Chim.] In zuur veranderen,
verzuren. — S'ACIDIFIER, v. pr. Zuur worden.
Acidité, f. Zuurheid, zurigheid, scherpheid f.,
zure smaak m.
Acidote, adj. [Bot.] Puntig, in eene punt uit

-lopend.
Acidule, adj. Zuurachtiq, zwak zuur, rinsch,
met zuurachtige stoffen vermengd of aangemaakt.
Eaux acidules, zuurbronnen. — Ook als subst.
gebezigd : Un acidule, des acidules.
Acidule, e, adj. (enpart. passé van aciduler)
Slap zuur gemaakt, verzuurd.
Acidnler, v. a. [Chim. et Méd.] Zuurachtig
vermenmaken, verzuren, met zuurachtige stoffen
gen. — s'ACIDULER, V. pr. Zuurachtig worden,
verzuren.
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bleekheid; stoornis, wanorde f.; -- (sofn(ds) onachtzaamheid I. in kleeding.
Aeot, m. [Hort.] Laag mest rondom een tuinbed.
Acotai of Acotay, m. [Tech.] Geitenvoet nl.
(hef boom der papiermakers).
Aeoter o/ Aeotter, I. a. [Hort.] Onmesten.
Bene laag mest rondom eert nieuw bezaaid o f beplant
bed lengen.

:cotyledon, e, of Aeotytédóné, e, adj.
[Bot.] Zonder zaadlobben en kiemblad, naaktkiemend. — Ook als subst., f. pl. gebezigd : Les aco-

tylédones of acotyrlédonees.
Aeo11p, m. [\Zil.] .Stoornis, die Bene linie of

een front in den marseb doet golven.

-t- Acousrnate, m. Ingebeeld geluid in de lucht;

— oorgesuis n.

Acousniatique,

adj. en subst. m. en f. Jf ie
Concert, chant ae-, hoor-

hoort zonder te zien.

c oncert , hoorgezanq. — Oningewijd leerling zaan
.Pythagoras.
Acoustique, I. Gehoorleer, hoorkunde, toon of klankleer, akustiek I.

Aeonstique, adj. Wat dient om klanken voort
te brengen, te w Uzigen, waar te nemen, a k u s t i SC h:
Corne ac -, hoorbuis (voor dooven of hardhooren(fen);
Voute ac-, klankgewelf ; Instrument ac-, klankversterkend werktuig, gehoorwerktuig ; Remède ac-,
gehoorsterhend middel; Nerf ac-, gehoorzenuw.
Aeouti, m. zie AGOETY.
Aeque, I. 1 er franschin!1 v(ln't hol!. woord a a k.
,

Aequéreur, m. t'erwerver, verkrijger m. (door
Acier, m. Staal n. ; — ( fig. etoét.) Het van
koop) ; kooper m. (inz. van onroerend goed). .t'ém.
degen, lans, bijl enz. — Un coeur d'acier, een sta ACQUEREL'R o f ACQUEREURE, zeldzamer ACQUÉREusE.
ig : zwaard,
staal of ijzer gemaakte wapen of werktu

Acquérir, V. a. Verwerven, verkrijgen, bei. ongevoelig hart.
-len,d.
Aciération, f. [Tech.] Staalvorming f., het komen-, erlangen, knopen, aankoope i. (bijv. lan (1 e
huizen) ; — zich verschaffen, aa~innen, ver-ryen,
staalmaken.
(rijkdommen, kundighe (l en, vrienden). —-zameln
Aciérer, v. a. [Tech.] Het ijzer tot staal
maken, stalen, verstalen. — Ook als adj. : Du Ier Ook zonder voorwerp gebezigd : Ce jeune homme
acquiert tons les jours, die jongeling neemt dage aciere, in staal veranderd ijzer.
lijks toe (in goede manieren, wereldkennis enz.).
Aeiéreux, euse, adj. Staalachtig (ijzer).
Aciérie, f. Staal fabrijk, staalhut I. ; -- staal Ce vin acquiert, die wijn wordt allengs beter. --winkelm. s'ACQUERIR, V. pr. Zich verwerven, zich verschaffen enz. ; — ook verworven, verkregen worden
Aciforrne, adj. [Bot.] Naaldvormig.
Acinaciforme, adj. [Bot.] Sabel- of zwaard La sagesse ne peut s'acq- sans experience, de
-voing. wijsheid kan niet verkregen worden (laat zich niet
verw ( rven) zonder ondervindin (/ .
Aciniforme, adj. [Anat.] Druifvormig.
Aegtiét, m. [fur.] Verkregen goed H. (ho ten
Aciphylle, adj. [Bot.] Met puntige bladeren.
Achtste, adj. [Opt.] Niet-straalbrekend, stra- erfenis) ; — t (fam.) winst f. voordeel n. -- (Prov.)
len doorlatend (ofschoon de eigenschappen tot straal - Il n' y a si bel acq uit que le don, wat men krijgt,
hoeft men niet te I0oopen.
breking, hebbende).
Acleidien, ne, adj. [H. n.] Zonder sleutelbeen.
Acgtitter, v. a. Door aankoop verwerven.
cquiescenient, m. Berusting, bewilliging,
Acmastigne, add. [Méd.] Fièvre acm-, ontinwilliging, toestemming, aanneming f., bilval m.
stekingskoorts I.
Acquiesces ()l) v. n. Berusten, toestaan, i.nAcmé, m. [Mid.] Hevigste graad m. eener
willi.gen, goedkeuren, beamen, zich laten welgeval
ziekte, toppunt n.
-len,
zich onderwerpen.
Aenide, I. [Bot.] Virginiaansche hennep, waterhennep m.
Acquis, e, adj. (en part. passé van acquérir)
Door koop verkregen, verworven, gewonnen enz. --Acocat, m. [Tech.] Rigthout n. der (luwe
Je nous suis acquis, ik lair u toegedaan, geheel
wevers.
Aeolin, m. [H. n.] Waterkwakkel m., mexi- (/ enegen. -- (Prov). Bien mal acijuis ne profite pas,
ka'ei/ k verkregen goed gedijt niet.
caansch waterhoen n.
Acolytat, m. [Cath.] De rang m. van akolyt
Aequis, m. Kennis, ervaring, wetenschap, kunst
(zie ACOLYTE).
wereldkennis I. ; -- invloed m.-vardighef.;—
Acolyte, m. [Cath.] Ondergeestelijke, nat reder, (door rijkdom, rang enz.)
Acquisition, I. 1 erwervinp, verkrijging I. (van
altaardienaar, ak 0 l t m. ; -- (fam.) begeleider,
goederen (door aankoop) ; van talenten, roem, rijk
volgeling; aanhang m.
m. [Bot.] Wolfswortel m., monniksstudie, arbeid (nz.) ; — het verworvene,-dom(r
de aankoop, koop m., aanwinst f. — (fam. et iron.)
kap f., a k o n i et m. (eene vergiftige plant) .
J'ai
fait
1'acqd'un gros rhume á la promenade,
Aconitine, I. [Chim.] Het in den akoniet
ik heb bij de wandeling eerre duchtige verkoudheid
gevonden loogzout n.
Aconitique, adj. [Chim.] Acide ac-, akoniet - opgedaan.
Acquit, m. Kwijtbrief m., quitantie I. bewijs n.
zuur n.
Acontias, m. [H. n.] Pilslanq m., pijladder f. van sch li/do itdelgi.ng. — Pour 1'acq- de ma conAeontismolog ie, I. [Mil.] Kunst of leer van science, tot onthe ng, geruststelling I. van 7/if/li.
geweten. -- [Coco.] Pour acq-, voor quitantze,
't ijlschi,eten en spieswerpen.
A cope, adj. [Méd.] Versterkend, verzachtend, betaald, ontvangen (onder wissels enz.) Acq- de
paiement, de douane, tolbriefje, tolbewijs n. (van
rustgevend.
Acopis. of Acopos, m. [Miner.] Zekere fijne betaalde regt(n). Acq- it caution, geleibriefje, passeerbrie fje n., tolcedel I. Acq- de franchise, veysteen met goudvlekken.
Acoquinant, e, adj. (fam.) Verleidelijk, aan briefje (v(In uitvoerregten) — Acq- patent, koaantrekkelijk.
-lokeij, ninl(l2,)ke aanwijzing I. op de schatkist (bij gratiAcoquiner, v. a. (fam.) Verwennen, lui en fiicatiën). — [Bill.] Eerste stoot, uitstoot m. Donner
liederlijk maken, verslaafd maken aan, verlekkeren un bel (bon), u❑ mauvais acq-, zijn' bal goed,
slecht uitstooten. Jouer à I'acq-, spelen wie alles
op. — s'ACOQUINER, V. pr. Zich verwennen enz.
Acore, m. [Bot.] Maagwortel m., kahnus m., zal betalen. - PAR M tNIÉRE D'ACQUIT, adv. (fam.)
lisch I.
onachtzaam, onverschillig, welstaanshalve, om er
Acorie, f. [Méd.], Hondshonqer, geeuwhonger m. maar van (1f te komen.
Aequittable, ad j. I Oldoenbaar, betaalbaar.
Acosmie, f. [Méd.] Ziekelijk uitzigt n., gelaats-

t
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Acquitté, e, adj. (en part. passé van acquitter) Voldaan, betaald ; -- [Jur.] voor niet-overtuigd verklaard, vrijgesproken.
Acquitteinent, m. Betaling, afdoening, kwijting f. ; -- [Jur.] vrijspraak f. (bij gebrek van

schuldbewijzen).

Acquitter, V. a. Betalen, afdoen, voldoen;
quitantie geven. -- Acq- qn., voor iemand betalen ;
-- ook [Jur.] iemand van de beschuldiging vrij
-- Ac q - an devoir, une promesse, sa-sprekn.
parole, eenen pligt vervullen, eene belofte, zijn

ACTION.

op te plaatsen. -- S ACROTÉRES , m. pl. Dc uiter-

ste ligchaamsdeelen.
S Acrotériasme, m. [Chir.] Het afzetten der
uiterste ledematen.
Acrotisme, m. [Phil.] Nasporingvan de'eersle
oorzaken der dingen.
Acte, n1. Daad f., werk n., handeling, verrigting
f. ; elk gevolg eener werking. -- Ook in zedeljken
zin van elke goede of slechte daad gebruikt : Un

acte vertueux, perfide, eene deugdzame, snode
daad. Acte de p iété, d'ingratitude, daad van godswoord houden. Acq- sa conscience, zijn geweten vrucht, van ondankbaarheid. — Verklaring, betuibevredigen. — ACQUITTER, V. n. Ontslaan, onthef- ging, erkentenis f. : Faire acte de soumission, zijne
fen, vereffenen : La reconnaissance n'acquitte p as onderwerping betuigen. — Faire acte de complaidun g rand bienfait , de dankbaarheid verent sance, uit welwillendheid iets doen, waartoe men
(betaalt) eene groote weldaad niet. — S'ACQUITTER, niet verpligt is. Faire acte de bonne volonté, eene
V. pr. Betalen, eene schuld afdoen. (Prow.) Qui zaak ter geruststelling van 't geweten beproeven,
s'acquitte s'enrichit, wie betaalt, wordt riker; wie zonder hoop op goed gevolg. Faire acte de présence,
zijne schuld betaalt, verarmt niet. — Zich kwijten zich op eene plaats vertoonen, waar men welstaans(van een' pligt, last), wel waarnemen, vervullen, halve zijn moet. --- [Jur.] Al wat door tusschenvoldoen aan ; — [Jeu] 't Verlorene herwinnen en komst van een' openbaar' ambtenaar wordt opgekamp -op spelen ; ook [Bill.] den eersten stoot doen stel !; geregtelijk geschrift n., oorkonde f., protocol n.;
liever Bonner son acquit). - S'en acquitter, zich schriftelijk bewijs n. van Bene handeling, verpligling
hendig uit Bene•moe' jelgkheid redden.
of overeenkomst ; die handeling zelve. In dien laatAcranie, f. [Anat.] Het ontbreken der hersen- sten zin zegt men : Faire acte d'héritier, de pos
pan (geheel of gedeeltelijk).
als erfgenaam, als bezitter handelen. ----seur,
Aerasie, f. [Mid.] Slechte vochtmenging f. ; -- Demander, prendre acte dune plainte, eene ooronmatigheid f.
konde of geregtelijk bewijsschrift van eene klagt
Acratie, f. [Mid.] Onvermogen n. van zich le vragen, zich laten uitreiken. — In het dagelijksch
leven beteekent : Prendre acte de in déclaration,
bewegen ; krachteloosheid f.
Acre, adj. Scherp, bijtend, wrang ; -- bits, de laven de qn., betuigen, dat men zich bij gelestekelig, kwetsend.
g enheid van iemands verklaring of bekentenis zal
Acre, m. Oude fransche akkermaat, doorgaans bedienen ; en Je prends acte de ma diligence, de
won exactitude, ik neem u tot getuige, dat ik een
lo vierkante meters groot.
Acréuient, m. [Corn.] Soort van turksche der eersten tegenwoordig was, dat ik mij niet heb
laten wachten. -- [Théol.] Acte humain, daad
huiden.
Acreté, f. Scherpte, scherpheid, wrangheid t.; met overleg en vrijen wil verrigt. -- [Dram.] Bedrij f n., eene der hoofdafdeelingen van een tooneel— bitsheid, terugstootendheid t.
4- Aeribologie, f. Juistheid f. in 't-spreken, stuk.
ACTES , m. pl. Staatsschriften, staatshandelingen,
in den stijl, strenge woordenkeus f.
Acridophage, m. Sprinkhaaneter m.
besluiten, handvesten, oorkonden, recgtsverhandelinAcriuioiue,1. Scherpte (inz. der vochten, des gen, registers, bewijsstukken, protocollen. -- Actes
des apotres, handelingen der Apostelen (een der
bloeds) , wrangheid ; -- bitsheid, bitterheid f.
Aeriinonieux, ease, adj. Scherp, b tend; — boeken van 't Nieuwe Testament).
Actée, f. [Bot.] Christoffel-kruid n., soort van
bits, hékelend.
Acrinie, f. [Med.] Vermindering f., ophouden slaapbollen.
.- Actéoniser, V. a. Horens opzetten.
B. van afscheiding.
Acteur, m., -trice, f. Tooneelspeler, schouw
Acrisie, f. [Méd.] ,.t/loop m. eener ziekte zon
schouwspeelster f.,-spelr,m.ton
merkbare crisis.
-der
niet
crisis,
tooneelist m. en f. ; -- bewerker, bedrijver, deelneAeritique, adj. [Mid.] Zonder
mer m., bewerkster, bedrij (ster, deelneemster f.
gevaarlijk.
Acroamatique of Acroatique, adj. Geheim, C'est un des principaux acteurs dans vette nézonder verklaring niet verstaanbaar (van boeken, gociation, hij speelt eene hoofdrol in die onderhan
-deling.
geschriften). Men zegt liever ésotérique.
Actiaque, adj. Wat Actium en den bij die
Aerobate,m. en f. Koorddanser m., - danseres f.
Acrobatique, adj. Wat de koorddansers be- kaap geleverden slag betreft. Jeux actiaques, spelen
treft; — [Mécan.] Tot ophijschen van lasten ge- van Actium (om de 3 jaren gevierd). Années acti^ques, jaren na den slag van Actium.
schikt.
Aetif, ive, adj. Werkend, handelend, werkzaam,
Acrochordon, m. [Mid.] .Knobbeltjen., wratf.
Acroconue, adj. Langharig. — Acroconie, voortvarend, levendig, krachtig, snelwerkend; ijveri ,
omzijnsierlijk
vlijtig,
bedrijvig. — Dettes actives, uitstaande gelPalmboom
m.
in
Guiana,
[Bot.]
m.
den, vorderingen, het te-.goed. In dien zin ook als
gebladerte dus genoemd.
Acrolithe, m. Houten of bronzen standbeeld subst. m. gebezigd : l'actif. -- Avoir voix active et
U. (bij de Ouden) met marmeren handen en passive, stemgeregtigd en verkiesbaar tevens zijn.
— Commerce actif, actieve handel (wanneer een
voeten.
4. Acrologie, f. [Phil.] Leer van de eerste staat meer aan 't buitenland verkoopt dan h# van
daar ontvangt). — [Gram.] Verbe actif, bedrijvend
beginselen of het absolute.
Acroinial, e of Acrou►ien, ne, adj. [Anat.] werkwoord. — [Mil.] Service actif, werkelijke
dienst, onder de wapens doorgebragte tijd.
Wat tot het schouderbladshoofd behoort.
Actinie, I. [.H. n.] Zee-anemoon, zeenetel f.,
Aeromion, m. [Anat.] Uiteinde van het schoueene soort van polypen of koraaldieren.
elerblad; schouderbladshoofd n.
Acroinphale of Acromphallon, m. [Anat.]
Actinolithe of Actiuote, f. [H. n.] Straalsteen, moedersteen m.
Uiteinde der navelstreng.
Action, f. Werking, verrigting, handeling,
Aeronyque, adj. [Asir.] Met den ondergang
der zon opkomend ; met den opgang der zon on- daad, beweging (als oorzaak, beschouwd) , werkende
kracht, werkzaamheid, f. Etre en action, in bederg aand.
Acropathie, f. [Méd.1 Ziekte der uiterste weging zijn, zich gedurig bewegen. Mettre en action
ligchaamsdeelen ; ook van den mond der baarmoeder. in beoefening, in praktijk brengen: Le bon nest
Acropole, f. Stadsvesting f., stadsburg m., ci- que le beau mis en action, het goede is niets dan
het schoone in beoefening (in praktijk) gebragt.
tadel f. , inz. die van .4thenen, a k r o p o l i s.
-t- Aerosophie, f. Wijsheid f., die alleen aan Action de graces, dankzegging, dankbetuiging f.,
(Prov.) Les actions soot des males, les paroles
God behoort.
Acrostiche, m. [Pods.] naamdicht n., verzen, sont des femelles, daden zijn beter dan woorden;
welker begin- (soms ook eind-) letters namen of 1 beter gehandeld dan geredeneerd. — Parler aver
woorden vormen. -- Ook als adj. : Vers acr-s, action, met warmte f., vuur n., levendigheid f.
nadruk m. spreken. I1 met de l'action dans tout
naamdichtverzen.
Acrotère, M. lArch.] Uitstekend voetstuk, ce qu'il fait, hij zet gang m. bij aan al wat hij
postament of pedestal n. aan de gevels om er beelden doet. -- Gebarenspel n., de houding, beweging, ge-
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Aeutangulaire, adj. [Géom.] Scherphoekig,
baren van een' tooneelspeler of redenaar. Langage
d'action, gebarentaal f. Cet orateur a beaucoup wat een' scherpen hoek vormt.
Aciitangalé, e, ad/. [Géom.] Scherphoekig,
d'action, die redenaar heeft eene levendige voordragt.
— [ Man.] Ce cheval a toujours la bouche en action, wat scherpe hoeken heeft.
dat paard speelt gedurig met zijn gebit, doet steeds
.- Acutesse, f. Scherpte, puntigheid f.
Acuticaudé, e, adj. [H. n.] Spitsstaartig,
den mond schuimen.— [Litt., Poes. ] Hoofdbedrijf n.,
hoofdstof f., hoofdonderwerp n., voorstelling I. in met spitsen staart.
handeling (niet in redenéring) — ( Mil.] Gevecht,
Acniticorne, adj. [H. n.] Spitsgehoornd.
treffen n. Engager une action, handgemeen worden.
Acnitifolié, e, adj. [Bot.] Spitsbladerig.
Action héro^q ue, heldenfeit, heldenstuk n. Action
Acatilobé, e, adj. [Bot.] Met spitse lobben.
Actitirostré, e, adj. [.H. n.] Scherpsnavelig.
d'éclat, schitterend wapenfeit n. — [Corn.] In-

gelegd, geld, aandeel, bewijs n. van aandeel, van
snschrr v g, actie f. (bijv. in den aanleg van een'
spoorvee , in eene handels-compagnie). Fondre.une
action, een aandeelsbewijs verkoopes, tot geld maken. (fig. et (am.) Ses actions haussent, baissent,
zijn aanzien n., invloed m., crediet n. vermeerdert,
vermindert. — [Jur.] Regtsvordering f., eisch m.,
aanklagt, vervolging I. ; de bevoegdheid of het regt
daartoe.
Actioniste, m. Actie-handelaar m. (inz. in
Engeland).
Aetionn able, adj. Vervolgbaar, betrekbaar

voor 't geregt.

Actionnaire, m. et f. Actie-houderm. ; actie

bezitter of bezitster van aandeelen (in-houdsterf.,
eene onderneming van handel, industrie of finantiën.
-. Actionnairenient, adj. In, als of bij actien.
Actioiiner, v. a. In regten vervolgen, geregtelijk aanklagen, eerre regtsvordering instellen, voor
't geregt betrekken. — S 'ACTIONNER , v. pr. zich beweging geven, met levendigheid te werk gaan.
Activement, adj. Werkzaam, bedrijvig, leven dig, niet kracht en nadruk; — [Gram.] Wills bedrijvend gebruikt, in bedrijvenden zin:
Activer, v. a. In werkzaamheid zetten, in werki.ng of aan den gang brengen ; aandrijven, bespoedigen. — S'ACTIVER, V. pr. In werking gebragt,

Acyanoblepsie, f. [Mid.] Gezigtsgebrek, (lat

de blaauwe kleur vuurrood doet schijnen.
-- Acyrologie, f. Oneigen.lijkheid, oneigenlijk
gebruik van woorden en uitdrukkingen.
Aey sie, f. [Mid.] Onvruchtbaarheid.
Adage, in. Spreekwoord n., zinspreuk f.

Ada«-io, m. [Mus.] Langzaam te spelen stuk;
— als acv. Langzaam, bedaard.
Adam, m. [Théol.] Le vieil Adam, de oude
Adam, de mensch in den zondestaat. Le nouvel
Adam, de nieuwe Adam, de mensch in den staat
van genade. — (Prov.) I1 se croit de la cote d'Adam,
hij meent,van hooge afkomst te zijn. Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam, hij is mij geheel en al
onbekend.
Adannantin, adj. m. Van diamant, diamant
lichtrijk als diamant ; — Coeur-achtig,rdof
ad-, ongevoelig hart.
Adainaran, m., z. BADAMIER.
Adami q ne, adj. Adamisch. Terre ad-, ada-

mische aarde f., het bezinksel, de slib f. van in 't

water vergane stoffen.
Adansonie, f. [Bot.] Plantensoort, waartoe
o. a. de apenbroodboom behoort (naar den franschen
natuurkenner Adanson).
Adaptable, adj. Aanwendbaar.
Adaptation, f. Aanpassin g , inpassing f. (van
twee voorwerpen) ; -- 5 verbinding, gelijkstelling f.
aangezet, bespoedigd worden.
Activité, f. Werkende kracht f., werkend verAdapté, e, adj. (en, part. passé van adapter)
morgen, werkvermogen n., werkzaamheid, bedrijvig Aangepast, sluitend gemaakt; — toegepast, geëigend,
wakkerheid, veirkracht f. ; — spoed m., vaar -heid, passend.
Adapter, v. a. Aanpassen, inpassen,sluitend
levendigheid, voortvarendheid f., vuur n.,-dighe,
vlot, naarstigheid, noestigheid f. — [Chun.] Kracht, maken ; — toepassen, gepast, overeenkomstig maken.
werking f. (van 't zout enz.) — [Mil., Admin.] Act- — S'ADAPTER, v. pr. Passen, sluiten, zich laten
de service, werkelijke, wezenlijke, actieve dienst f., aanpassen ; — zich voegen, schikken naar.
(in tegenstelling met non-activité). -- Sphère d'act-,
Adatais of Adatis, m. Fijn bengaalsch newerkkring m.
teldoek n.
Actrice, f. zie ACTEUR.
Addiction, f. [Jur.] Toekenning, toewijzing f.
Aetuaire, m. Zeker ligt vaartuig n. met zeilen
Addition, f. Bijvoeging, toevoeging f.; bijvoegsel,
en riemen bij de Ouden ; — geregtsschrijver, houder toevoegsel, aanhangsel n., toelaag, toegift f. —
m. der acten en protocollen ; — proviandmeester m. [Arith., Alg.] Zamentelling, optelling, bitelling,
bij de rom. soldaten.
additie. -- [Impr.] jRandnoot, kantteekening f. —
-[. Aetoialisation, f. Verwezenlijking, ver - [Jur.] Informer par add-, een nieuw onderzoek
tegenwoordiging f.
instellen.
-I- Actualises, v. a. Tegenwoordig maken, verAdditionné, e, adj. (en part. passé van adwezenlijken. — -I- S'ACTUALISER , v. pr. Verwezenlijkt ditionner) Bijgeteld, opgeteld.
worden. ••
Additionnel, Ie, adj. Bijgevoegd, bijkomend,
-I- Aettnalité, f. Tegenwoordige toestand m., wer- aanvullend ; bij te voegen ; Appointement add-, b ij kelijkheid, wezenlijkheid I. — Voilà des q uestions bezoldiging, toelage. Centimes add-s, opcenten.
palpitantes d'act-, dat zin vraagstukken, die tegen
Additionner, V. a. Zamentellen, bijeen tellen,
belangstelling opwekken. -wordigealmn optellen, a d d é r e n. — S 'ADDITIONNER , v. pr. ZaActuariole, m. Verkleinwoord van actuaire mengeteld worden Ces sommes ne peuvent s' add-.
(in de eerstgenoemde beteekenis).
Addueteur, adj. m. [Anal.] Muscles add-s,
Actuel, Ie, adj. Wezenlijk, werkelijk, dadelijk; aanvoerende trekspieren; ook als subst. m. : l'addtegenwoordig, huidig, hedendaagsch, nu gebruikelijk, de l'oeil, de binnenwaarts trekkende oogspier t.
thans in zwang, actueel.
Adductif, ave, adj. [Anat.] Aanvoerend, binActuellement, adv. Werkelijk, dadeljk ; nu, nenwaarts trekkend.
op dit oogenblik, tegenwoordig.
Adduction, f. [Anat.] Aanvoerende, binnen
-wartsche
Aeudie, f. [H. n.] Lichtkever, cucujo nl. (in
spierbewegin f.
Amerika).
Adecte, adj. [Mid.]g Stillend, bedarend.
Acuité, f. Scherpte, scherpheid, puntigheid I.
Adélobranches, m. pl. [H. n.] Schijnbaar
Acrd, m. (pr. a-ku) [Pêch.] Achtergrond m. kieuwlooze weekdieren.
van de door netten aan 't strand afgezette ruimte.
Adélopodes, m. pl. [H. n.] Schijnbaar voeteAculé, e, adj. [H. n. Met een' angel voorzien, telooze dieren, voetverbergers.
geangeld.
Adélostonies, m. pl. [H. n.] SchijnbaarmonAoalétforuie, adj. [Bot., H. n.] angelvormig, delooze dieren, mondverbergers.
stekelig.
Adel p hie, f. [Bot.] liet zamenwassen vanvele
Acuwniné, e, adj. Scherp toegespitst.
helmstijltjes op één' stengel.
Acumiiieux, ease, adj. Spits uitloopend.
Adelphixie, f. [Anat.] Gelijke gesteldheid van
Acnponeture, f. [Chir ] 1Vaaldsteek m., door- de zamenstellende deepen eens ligchaams.
prikking f. van een lijdend deel met naalden.
Ademonie, f. [Mid.] Angst, m. onrust, geAcuponeturer, v. a. [Chir.] Den naaldsteek jaagdheid f.
Ademption, f. [Jur.] Herroeping, vernietiverrigten. — Acu p onetureur, Acuponcteur,
ging f. (van een legaat enz.)
m. Wie den naald steek verrigt.
Acuit, beter AIGU.
Adénalgie, f. Mid. Klierpijn f. — AdenalAcutangle, adj. [Géom.] Scherphoekig: Tri
gique, adj. Wat de klierpijn betreft.
scherphoekige driehoek ni.
-anglec,
Adenographe, m. [Anat.] Kleerbeschrijver m.
:

g
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ADÉNOGRAPHIE

Adénographie, f. [Anat.] Klierbeschrijving f.
Adénographique, adj. [Anat.] Klierbeschrj-

vend.

5 Adénoïde, adj. [Anat.] Klíervormig.
Adenologie, f. [Anat.] Kllerenleerf., verhan-

delin • f. over de klieren.

Adénologique, adj. [Anat.]. Walde klieren -

leer betreft.

Adéno-méningée, adj. L [Méd.] Fièvre ad-,

tijm- of snotkoorts f.

-

Adénoncose, f. [Méd.] Hard kliergezwel n.
Adéno-nervense, f. [Méd.] Oosterschepestf.

(wegens hare zenuwverschijnsels en opzwelling der
klieren zoo geheeten) .
Adéno-pharyngite, F. [ Méd.] Ontstekingf.
van de amandelen en het slokdarmshoo fd.
Adénophthalmie, f. [Méd.) Ontsteking f. der
ooglidklieren.
Adenotomie, f. [Anat.] Ontleding, doorsnijding f. der klieren.
Adénose, f. [Mid.] Chronische klieraandoe-

nin g f.
Adent, m. [Charp.] Burghaak m., tandvormige

kerf of keep f.

Adéphage, adj. Peeletend, vraatzuchtig (bij

-namvHerculs).

Adephagie, f. [Méd.] Overmatige eetlust m.,

vraatzucht f.

Adepte, m. et f. Goudmaker m., goud-maakster
f., wie den steen der wijzen meent gevonden te
hebben ; schatgraver m., - schatgraafster f. ; — ingewijde m. en f. in de verborgenheden eener secte,
in de geheimen eener wetenschap.
Adé quat, e, adj. (pr. qu=cou). [Phil.] Volledig, volkomen, volmaakt, geheel; overeenstemmend,
gepast.
Adesmes, m. pl. [H. n.] Braziliaansche handvleugeligen.
Adextre, e, adj. [Bias.] Ter regter zijde
staande.
Adhérenee, f. Vereeniging, naauwe zamenvoeging f., het aanhangen, aankleven ; -- [Phvs.]
aanklevingskracht, a d h e si e (waardoor twee 'ligchamen, welker effene oppervlakten elkander in zeer
vele punten aanraken, blijven zamenhangen) ; aan
gehechtheid f. (aan Bene partij, Bene meeninq-kleving,
enz., meest in kwaden zin).
Adhérent, m. Aanhanger. (Meest in'tmeerv.
en in kwaden zin gebezigd.)
Adherent, e, adj. Aanhangend, aanklevend;
— [H. n., Bot.] dig aanliggend, alszaamgegroeid,
zamenhangend. ,
Adhérer (h), v. n. Aankleven, aanhangen,
ais aangehecht zijn ; — toetreden, toestemmen, bij
vallen, van 't zelfde gevoelen zijn. -- s'AD"RER,
V. pr. Elkander aankleven, aanhangen.
Adheritance, f. [Jur.] Toeëigening bij ver
leenrecht).
-kop(in't
Adhésif, ive, adj. Wat inwilliging, toestemming uitdrukt : Signe adhésif, toestemmend teeleen.
— [Chém.] Emplátre adhésif, kleefpleister. Ook
als subst. in dien zin : Un adhésif.
Adhésion, f. 4ankleving, zamenhanging, aan
— [Phys. ] aanklevingskracht f., zie-hecíingf.;
ADHERENCE ; — verknochtheid, verkleefdheid f. (aan
Bene partij) ; — [Pol.] 't erkennen en huldigen van
een' nieuwen meester ; toestemming f. van een
souverein in de tractaten van andere vorsten ; toestemming, toetreding f. (tot een voorstel, een amendement enz.) ; goedkeuring f.
Ad hoe, adv. (latijn (verkorting van ad, hoc
wegotium, tot die zaak, toe).
daar
Regtstreeks, juist,
bepaald, bijzonder. Répondre ad hoc, onvoorwaardeljk, stellig antwoorden.
Ad hoininem, adv. (latijn) Op den man aan,
regtstreeks.
Ad honores adv. (latijn) Eershalve, om des
naams, des titels wil.
-^- Adiaeritolátrie , f. Verstandelooze ver
grof fetichismus n.
-eringf.,
Adiantace, e, adj. [Bot.] Naar vrouwenhaar
gelijkend . — ADIANTACEES, f. pl. Plantensoort van
de familie der varenkruiden.
Adiante, m. [Bot.] Vrouwenbaar, venushaar,
haarkruid n., muurruit f.
Adiantite, f. [Minér.] Vrouwenhaarsteen m.
Adiaphane, adj. Ondoorzigtig.
Adiaphore, adj. [Phil.] Onverschillig, noch
-

ADJIJTORION.

goed, noch slecht ; — als subst. m. wijnsteengeest
m. zonder reuk.
Adiaphorèse, ook Adiapneustie, f. [Méd.]
Onderdrukte huiduitwaseming f.
Adiarrhée, f. [Mid.] Verstopping, verhindering f. van den stoelgang.
Adieu, m. Vaarwel, afscheid n., a fscheidsgroet f.
Vaak gebruikt met uitlating der werkwoorden
faire, dire enz. : Adieu ! vaarwel ! tot weêrziens !
Gode bevolen ! — Sans adieu ! zonder afscheid,
tot (lusjes, tot straks ! Couper court aux adieux,
het afscheidnemen kort maken. [Pods.] Les adieux
du jour, het vallen van den avond. -- Dire adieu
h qc., iets laten varen, er van afzien. — Au moindre
danger, adieu leur courage, bij 't minste gevaar,
weg is al hun moed. Si la fiévre redouble, adieu
le malade, als de koorts verdubbelt, dan is 't met
den zieke gedaan. — (Pray.) Adieu paniers, ven
de zaak is gansch mislukt, het-dangesotfi,
plan is in duigen gevallen.
Adipeux, ease, adj. [Anat. J Vet, smerig,
vettig : Membrane adipeuse, vetvlies.
Adipide, f. [Chim.] Vetstof f., vetachtig lig
-chamn.
Adipocïne, f. [Chim.] Vetwas, walschot n.
Adipsie, f. [Méd.] Dorstgebrek n., het ontbreken van dorst.
Adire, m. [H. n.] zie ADIVE .
t Adiré, e, adj. (en p art. passé van adirer)
[Jur. ] Verlegd, te zoek, niet te vinden (van papieren) .
t Adirer, v. a. Verliezen, verleggen, te zoek

maken.

Adition, f. [Jur.] Komt alleen voor in Adition
d'hérédité : aanvaarding f. van eene erfenis.
Adive, m. [H. n.] Kleine schakal m., soort

van barbarjsche hond.
Adjacent, e, adj. Aanliggend, aangrenzend,
belendend ; — [Géom.] Angle adjacent, aanliggende hoek.
Adjectif, m. [Gram.] Bijvoegeljk naamwoord,
eigenschapswoord n.
Adjectif, ive, adj. Bivoegelijk : [Chim.]
Couleurs adjectives, bvoegelijke kleuren (die om
op het doek te hechten een bijtmiddel noodig hebben).
— [Gram.] Verbe adjectif, bjvoegeljkwerkwoord.
Adjectivement, adv. Als bfjvoegeljk naamwoord gebruikt, op bijvoegelijke wijze.
Adj eetion, f. Bijvoeging, toevoeging f.
t 5 Adj ectiver, v. a. [Gram.] Een woord in
b jvoegeljken zin gebruiken . — S'ADJECTIVER, V. pr.
Als b2,lvoegeljk woord gebruikt worden.
Adjoindre, v. a. Bijvoegen, toevoegen (alleen
van personen gebruikt). — S 'ADJOINDRE qn . V. pr.
Zich iemand toevoegen, tot ambtgenoot nemen.
Adjoint, m. Ambtsmedgezel, ambtshelp er, toegevoegd persoon, medeaangestelde, bijzitter, a d
Junn at m. — [Rhét.] Bijkomende, ondergeschikte
omstandigheid f. — [Gram.] Bijgevoegd woord,
tusschenwoord n.
Adjoint, e, adj. Toegevoegd.
Ad j onction, f. Toevoeging, bijvoeging f. (van
een' ambtshelper).
Adjudant, m. [Mil.] Hulpofficier m., inz. een
officier, die de dienstbestellingen bezorgt.
Ad judicataire, m. et T. Wien eenen ko op ,
eerie aanneming geregtelijk toegewezen, gegund wordt.
Add uidicateur, m. Toewijzer m., de notaris,
deurwaarder enz., die de openbare toewijzing doet.

Ad j udi eatif,ive, adj. Toewijzend, toekennend.
Adjudication, f. Geregtelijke toewijzing, toe-

kenning f.

Adj ugé, e, adj. (en part. passé van adjuger)

Toegewezen.

Ad j tiger, V. a. Toewijzen, toekennen, toeslaan
(inz. bij openbare verkoopingen, aanbestedingen enz).

-- Adj- nn prix, een' prijs toekennen. — S 'ADJUGER ,

V. pr. ( am.) Zich toeëigenen, aanmatigen.
S Ad j »rateur, m. [Cath.] Bezweerder m.
Adjuration, f. [Cath.] Bezwering f., bezweringsformulier n.
Adjurer, V. a. [Cath.] Bezweren, in's Heeren
naam bevelen ; -- ernstig bidden, met kracht en
klem verzoeken, smeeken, vermanen, aanbevelen. —
S' ADJURER , V. pr. Elkander p legtig bezweren.
Ad j utatoire, adj. Helpend, ondersteunend
(van zaken gebruikt).
Ad j uteur, m. Helper m.
Ad j utorion, m. (iron.) Overtollige opschik m.

--

ADJUVANT
Adjuvant, m. [Pharm.] Ondersteunings-middel n., bij-artsenij f., die de werking van het hoo fdmitldel bevordert.
Ad libitum, adv. (latijn) (pr. tum=tomm)
Naar welgevallen, naar willekeur, naar believen.
Admettre, V. a. Toelaten, toegang geven, aan
opnemen, ontvangen ; — vergunnen, inwil -nem,
ligen, toestaan (een verzoek, smeekschrift) ; -- voor
waar, geldig, zeker erkennen, doen gelden (eene
stelling, verontschuldiging). — ( fig. et fam.) Admqn. au coin du feu, iemand zonder pligtplegingen
vriendschappelijk ontvangen. -- S'ADDIETTRE, v.
Toegelaten worden, voor waar, geldig erkendworden.
Adininicnle, m. [Jur.] Hul bewijs, onvolkomen
bewijs, vermoeden n. — [ Méd.] z. v. a. ADJUVANT
(z. aid.) — [Bot.] Steunsel n., stut m., schoor f.
Administrateur, m., -trice, f. Bestuurder,
beheerder, waarnemer, opzigter, bewindhebber, gezagvoerder, regent, voogd, vader m. , --- bestuurster,
beheerster, waarneemster enz., regentes, voogdes,
moeder f. — Esprits administrateurs, beschermengelen, gedienstige geesten.
Administratif, ive, adj. Besturend, beheerend.
het beheer eener zaak betreffende.
Administration, f. Bestuur, beheer, bewind,
opzigt n. ; besturing, beheering, bewindvoering,
administratie f. (van bijzondere
waarneming, adm
of openbare zaken, f nantiën) ; — de vergader- en
werkplaats der administrateurs. — Adm- de la
justice, handhaving van het regt, regtspleging f.; —
adm- des témoins, des preuves, het voorbrengen,
bijbrengen van getuigen, bewijzen. — [Cath.] Toediening, uitreiking (der sacramenten) . - - [ Mid.]
Toediening, aanwending (van een geneesmiddel).
-

ADOPTÉ.
Admix, e, part. passé van AD IETTRE.
Adonissibilité, f. Aannemelijkheid, aanneem

-barheid,
ontvankelijkheid.
Admissible, adj. .E4annemelijlk, aanneembaar,
ontvankelijk, geldig, toe te laten.
Admission, f. Aanneming, opneming, opname,
toelating f. (Gevolgd door a, als het eene waardiglivid, bediening, een' graad enz., -- door dans, als
het een genootschap, vergadering enz. geldt.)
Admittatur, m. (latijn) Bewijsschrift n. van
bekwaamheid, toelatingsbewijs n.
Adinodatif, m. [Gram] . Wijzigingswoord,
bijwoord n..
Admodiateur, Admodier, z. AMODIATEIJR,

AMODIER.

Admonéter, V. a [Jur.] In 't geheim of binnenskamers (à huis ekes) geregteigk waarschuwen,
vermanen, berispen. --- VADMONETE, E, de dus
vermaande m. en f.
Adwonitetar, m., -trice, f. Vermaner, wearschuwer m. ; vermaanster, waarschuwster f. La
conscience est un sévère adm-, 't geweten is een
gestreng herinneraar, vermaner.
Admonitif, ive, adj. [H. ecci.] Vermanend,
berispend.
Admonition, f. Vermaning, waarschuwing,
herinnering, berisping f., vermaan n. — [H. eccl.]
Kerkelijke vermaning, censuur f.
Adné, e, [Bot.] Aangewassen, aangegroeid.
Adnexion, f. Aanhechting, naauwe zaaienvoeging f.

Adnotation, f. [H. eccl.] Pauselijk antwoord
op zekere verzoekschriften (enkel door zijne handteekening daarop te zetten).
Adobe, m. In de zon gebakken metselsteen.
Administratrice, f., z. ADIIIINISTRATEUR.
Adolescence, f. De leeftijd, die op de kindschAdministré, e, adj. (en part. passé van administrer) Bestuurd, beheerd ; — toegediend. — Als heid volgt (meest van knapen gebezigd), jongeling .subst. Les administrés, de onder beheer staanden, sehap. f., ,jongelingsjaren. — Lad- du monde, het
eerste tijdperk, de kindschheid der wereld.
ge administreerden.
Adolescent, m., -e, f. Jongeling m., jongedochAdministrer, v. a. Besturen, beheeren, waar
bedienen (openbare of bijzondere zaken, /1--nem, ter f., aankomeling m. en f. (iron.) C'est un jeune
nantiën enz.) Ook zonder voorwerp gebezigd : Ii ad-, 't is een nog onervaren, onbezonnen jong
commande en monarque, mais it administre en mensch. --- Ook als adj. gebezigd : Un jeune homme
père. — Handhaven, doen uitoefenen (het regt). — ad-, een aankomend jongeling; —une philosophie
Voorbrengen, bijbrengen (getuigen, bewijzen). — ad••e, eene nog jonge, niet gevormde wijsbegeerte;
Uitreiken, toedienen (een geneesmiddel, een sacra- un arbre ad-, een jonge, nog geen vruchtdragende
ment) : Le malade a été administré, de zieke is boom.
Adonide, f. [Bot.] ddonisbloem f., Adonisbediend geworden, heeft de genademiddelen der
kerk, het laatste oliesel ontvangen. — (fain. etpop.) roosje, duivelsoog, vuurroosje n. — ADONIDE, m.
.

Adm- des coups de baton, des coups de pieds á qn.

iemand op stokslagen, op schoppen onthalen. --S'ADMINISTRER, v. pr. Bestuurd, beheerd worden;
— zich toedienen, gebruiken, nuttigen.
Admirable, adj. Bewonderenswaardig, bewonderenswaard ; — voortreffelijk, wonderschoon, ver
uitstekend, uitmuntend, onvergelijkelijk.-rukelij,
— Chim.] Le sel adm- de Glauber, Glauberzout, wonderzout. — Ook als subst. : Ceci surpasse l'adm-, dat gaat het wonderbare te boven.
Admirablement, adv. Op bewonderenswaarde
wijze; wonderbaarli'k, wonderlijk, voortreffelijk,
wonderwel, wonder fraai.
Admirateur, m., -trice, f., Bewonderaar m.,
bewonderaarster f. — Ook als adj. gebezigd voor:
veel of gedurig bewonderend : Un homme admira-

teur, une femme admiratrice.
Admiratif, ive, adj. Wat bewondering, ver
uitdrukt of aanduidt, bewonderend,-wonderig
verwonderend. [Gram.] Point adm- (!), verwonderingsteeken , uitroepinqsteeken. — [ Litt.] Le
genre adm -, de bewondersngwekkende, wegslepende
stijl.
Admiration, f. Bewondering; — opgetogenheid,

verrukking, verwondering, verbazing f. — Ook van
't bewonderde voorwerp en in 't meerv. gebezigd:
On tient à ses vieiiles adm-s, men is verkleefd aan
de voorwerpen zijner vroegere bewondering.
Adiniratrice, f., z. ADMIRATEUR.
Admiré, e, adj. (en part. passé van admirer)

Bewonderd.
Admirer, V. a. Bewonderen, met bewondering
of verwondering aanschouwen, verbaasd staan ; —
(iron.) vreemd, wonderlijk, zot vinden. — s'ADMIRER,
v.pr. Zich zelven bewonderen, met zich zelven ingenomen zijn; — elkander bewonderen.
s Admironiane, m. Bewonderingszuchtige,
albewonderaar m. — Admiromanie , I. Bewonderingszucht f.

z. ADONISTE.
Adonien o f Adonique, adj. en s. m. Adonisch
vers n. of ad o n i c u s m., eene versmaat, uit een'

daktylus en trochaeus (soms spondeus) bestaande.
Adonion, m. Krijgszang (bij de oude Lacedemoniers).
Adonis, m. Zeer schoon en behaagziek jongeling
m. (naar den schoonen Adonis uit de grieksche
Myth.) Faire l'Adonis, den pronker spelen, zich
behaagziek aanstellen. -- [Bot.] .4donisroos, z
ADONIDE ; --- [H. n.] Een duitsche blaauwkleurige
vlinder m.; — zekere sljmvisch in den Atlant. oceaan
en de A iddell. zee).
Adoniser, v. a. (fam.) Schoon als Adonis maken;
-- optooien, opschikken, oppronken. — S'ADONI,SEB,
V. pr. Zich opschikken, mooi maken ; zich behaagziek gedragen ; — met zijne eigene schoonheid ingenomen zijn.
4 Adoniseur, m. Opschikker, kapper m.
A oniste, m. Kruidkenner in., die de planten
van een' openbaren of bijzonderen tuin beschrijft of
er den katalogus van maakt.
Adonné, e, (à) adj. (en part. passé van
ADONNER) Overgegeven, verkleefd, gehecht.
Adonner, v. n. [Mar.] Gunstigworden, ruimen,
uitschieten (van den wind).
ADONNER (S'), (à) v. pr. Zich overgeven, toewijden, hechten (aan de studie, aan den arbeid enz.),
zich vlitig toeleggen (op eenig vak), zich verslaven
(aan het spel, den drank). — Sad- á un lieu, it
une personne, eene plaats, eengin persoon gaarne
en dikwijls bezoeken. — Ces deux caractères s'adonnent, die twee karakters aarden naar elkander.
Adoptable, adj. Aanneembaar, aannemelijk.
Adoptant, e, adj. et s. Hij of zij, die eenvreemd
kind als het zone of hare aanneemt.
Adopté, e, adj. (en part. passé van adopter)
Aangenomen. Ook als subst. : Un ado t.e, une
adoptie, een aangenomen kind n. (zoon of dochter).

22ADOPTER

--

Adopter, v. a. [Jur.] Een vreemd kind naar
de voorgeschreven regtsvormen als eigen kind aan
een vreemd kind als tot vader en moeder-nem;
zin; — aannemen, omhelzen, voor waar 0/' g egrond
erkennen, zich houden aan, deelen in (een p lan, een
gevoelen enz.) ; — lijden, ondergaan, zitla onderwerpen aan (de gevolgen van iets) ; — zich toeëigenen zonder toestemming des eigenaars of schrijvers ; — wettelijk bekrachtigen (eene wet, een
wetsartikel). — Adopter de, ontvangen van, ontleenen aan. — S 'ADOPTER , v. pr. Aangenomen wor- -i
den ; -- Zich aan elkander hechten.
Adoptif, ive, adj. Aangenomen, als kind aan
wordt ook van hem 0/haar gezegd,-genom.—Ht
die een vreemd kind als het zijne of hare aangenomen heeft : Un père adoptif, une mere adoptive,
des parents adoptifs.
Adoption, f. [Jur.] .Aanneming tot kind; -wettelijke bekrachtiging; --opneming, invoering,
i
inlijving f. (van vreemde woorden in eene taal) ; —
keuze, voorkeur (van een studie-vak, eene levens
ijze enz.). C'est mon fils dad-, 't is mijn meest-w j
geliefde zoon, mijn lieveling. C'est mon fils par ad-,
't is mijn zoon door aanneming, 't is mijn aangenomen zoon.
Adorable, adj. .anbiddenswaardiq, aanbiddelijk, de hoogste vereering waard. — Bij vergrooting gebezigd van al wat men zeer hoog acht, sterk
bemint : C'est une femme ad-, 't is eene aanbiddenswaardige vrouw, een engel van eene vrouw.
Elle est d'une bonté, dun caractère ad-, zij bezit
Bene hemelsche goedheid, een hoogst beminnelijk
karakter. — ([am.) Un vin ad-, een heerlik, u2tstekend wijntje, eenig in zijne soort.
-1- Adorablement, adv. Op aanbiddelijke wijze
— uitstekend wel.
Adorateur, m., -trice, f. Aanbidder m.,
aanbidster f. ; — warm vereerder, vurig minnaar;
blind bewonderaar m., vereerster I. enz. ; — laag
vleijer, kruiper m. : les princes trouvent plus d'adorateurs que d'amis, de vorsten vinden meer
vleiers dan vrienden. -- Ook als adj. gebezigd: Un
peuple adorateur.
Adoratif, ive, adj. Aanbidding uitdrukkend.
Adoration, f. Aanbidding, hoogste vereering f.
(van 't Opperwezen). Ad- du pape, eerste openbare
hulde aan den paus na zijne verkiezing. Elire un
papa par voie dad-, eenen paus zonder stemming
verkiezen en huldigen. — Vurige liefde f., warme
verkleefdheid f., diepe eerbied m.
Adoré, e, adj. (en part. passé van adorer)
Aangebeden ; — vurig bemind.
Adorer, v. a. Aanbidden, goddelijke eer bewijzen. Ook zonder voorwerp gebezigd : Les Juifs
adoraient à Jérusalem. — Den nieuw verkozen
paus huldigen. - Eerbied, achting, genegenheid bebonen ; — (bi vergrooting voor : hartelijk lief
hebben, blind vereeren, diep eerbiedigen. — (Prov.
et fig.) Ad- le veau dor, het gouden kalf aanbidden,
een' rijke of aanzienlijke met kruipenden eerbied
behandelen. — s 'ADORER , v. p r. Veelvan zich zelven

houden ; — elkander vurig beminnen.
Ados, m. [Hort.] .^4 hellend, naar de zon gerigt tuinbed n., geleund (geadosseerd) tegen een'
muur, heining enz.
Adossé, e, adj. (en part. passé van adosser)
Met den rug (tegen een voorwerp) geleund. —
[ Bias.] Ruggelings tegen elkander staande (van
twee dieren).
Adosser, v. a. Met den rug zetten (tegen
een voorwerp). --Add- une maison contre un rocher, een huis tegen eene rots aanbouwen, doen
leunen. Add- une troupe contre un boes, een' troep
den rug dekken door een bosch. — [fllas.] Ruggelings tegen elkander plaatsen. — S'ADOSSER, v. pr.,
leunen tegen; — zich rug aan rug plaatsen; -[Mil.] zich den rug dekken.
Adonbement, m. Kalfatering f.
Adonber, V. a. In orde brengen, herstellen,
kalfateren (een schip); -- mishandelen; — [Jeu]
Aanraken (eene schijf, een stuk, om het goed te
zetten, niet om het te spelen).
Adoubeur, m. Hersteller m.
Adouci, m. [Manut] Eerste polijsting van
spiegels en kristal.
Adonci, e, adj. (en part. passé van adoucir)
Verzacht, zachter genaakt, zachter geworden: Un
temps ad-, Une voix, une expression ad-e. --

ADRESSER.

Dragelijker , handelbaarder, minder gestreng gemaakt of geworden, bedaard, gestild.
Adoucir, v. a. Verzachten, verzoeten, zachter,
zoeter maken, het bittere, zoute, scherpe, wrange,
harde, ruwe, woeste, gure enz. doen verminderen,
lenigen (zoo in lett. als in dig. zin.) : Ad- l'acide du
citron, de zuurte van den citroen met suiker ver
breken. Ad- la voix, de stem verzachten.-zoetn,
La pluie adoucit le temps, de regen maakt het
weder zachter. Les arts ont adouci l'homme, de
kunsten hebben den mensch minder ruw, beschaa fder gemaakt. Ad- des lions, des tigres, leeuwen,
tijgers temmen, den woesten aard benemen. Ad- la
colère, la douleur, den toorn, de droefheid matigen, stillen. Ad- lair du visage, een vriendelijker
gelaat aannemen. Ad- une faute, een' misslag be-.,
mnantelen, verontschuldigen. Ad- la position de qn. ,
iemands toestand verbeteren, dragelijker maken
enz. — [Tech.] Slijpen, polijsten glad maken;
afstompen, afronden, minder hoekig maken; zui.
veren (het goud); smedig maken (het ijzer). [Peint.]
De kleuren zachter maken, doen ineen smelten.
;

s' ADOUCIR , v. pr. Zachter, zoeter, bedaarder,
handelbaarder, minder ruw, bitter, ondrageljk enz.
worden; — aangedaan worden.
Adoueissage, m. Polijsting f. (van metalen);
polijstpoeder n.; verzachting, tempering f. (van
kleuren); verzachtingsmiddel n.
Adoueissant, e, [Mid.] Verzachtend, bedai'end, lenigend, pijnstillend. Ook als subst. m. Un
adoucissant, een pijnstillend middel.
Adoucissertnent , m. Het verzachten , verzoeten,; verzachting, verzoeting; — matiging, tem
leniging, verligting f. enz., al wat geschikt-pering,
is om zwarigheden te verminderen of te verkleinen, om personen of zaken handelbaarder en gemakkelijker te maken. (Vgl ADOUCIR).
Adoucissear, m., -euse, t. Gladslijper, spie
-gelsijprm.,
slipster f.
Adoné, e, adj. [Chas.] Gepaard, gekoppeld
(van patrijzen enz.) .
Adoux, m. [Teint.] Bloem f., het ligte blaauwe schuim of de blaauwe aderen op de gistende
pastel- of weede-kuip.
Ad patres, ode. (pr. -trèss), (latijn) Eig. tot
de vaderen (teruggekeerd) ; — gestorven, dood)
(fain.) Aller ad p -, sterven; envoyer ad p-, naar
de andere wereld zenden; étre ad p-, dood zijn.
Adragant, m. • Dragant- of trezganth-,qom f.
Adragantine, f. [Chim.] Dragantstof f., het
hoofdbestanddeel der dragant-gom.
Adraier (s'), v. pr. Zich op weg begeven;
aan eenig werk beginnen.
Adrarise, f. [Mid.] Wortel der aristolochia
(haarwortel).
Ad rem (pr. , -rèmm), adv. (latijn) Eig. aan,
tot de zaak. Repondre ad rem, kort en bondig
antwoorden. — Ad rein ! tot de hoofdzaak teruggekeerd!
t Adressant, e, adj. [Admin.] Lettres patentes adr-es au parlement, open brieven, te bezorgen aan 't parlement.
Adresse, f. Geschiktheid (van hand of lijf),
handigheid, vaardigheid, bedrevenheid f.; — vaardigheid (van geest), bekwaamheid, schranderheid,
sluwheid, list, f., overleg, beleid n. Tour d'adr-,
handgreep, kunstgreep, handgaauwheid, gaauwigheid, goochelaarskunst f.; — sluwe zet, slimme
streek m. — Aanwijzing f. van een' persoon vol
zijn' naam, stand en verblijf; opschrift (bui--gens
ten op brieven, pakketten enz.), adres. Bureau
d'adresses m., adreskantoor n. Il me Arend pour
son bureau d'adr-, hij doet mij allerlei lastige navragen, hij draagt mij allerlei zaken op. C'est un
vrai bureau d'adr-, die mensch is een wandelend
nieuwsblad, weet alle nieuwtjes. Le trait ira is son
aidresse, de zet, steek zal zijn' man treffen. Avezvous quelques adr-s, hebt gij aanbevelingen, recormandatiën ? — Plegtig schrijven n. van een' geringere aan een' hoogere (om geluk te wenschen, rouw
te doen, te smeeken, te danken enz.); ver--beklag
toog n. bij eenig gezaghebbend ligchaam ingediend;
antwoord n. der kamers op de troonrede, adres n.
Adressé, e, adj. (en part. passé van adres ser) Gezonden aan 't adresvan, geadresseerd,
gerigt.
Adresser, v. a. Toezenden, toesturen, doen toekomen o f geworden, a dr e s s é r e n. On ma adressé
.

ADROBOLON

AÊRIEN.

---

a vous, men heeft mij aan u verwezen. - Adr- la
parole à qn., iemand toespreken. Adr- une prière à
Dieu, eene bedetot God opzenden. Adr- des reproches
a qnl, iemand verwijtingen toevoegen. Adr.• une
question à qn., eene vraag aan iemand rigten.
Adr- ses pas vers un lieu, ergens heen gaan. I1
ma adressé un homme fort instruit, hij heeft mij
een zeer kundig mensch aanbevolen. Adr- un ouvrage an rol, een werk aan den koning opdragen. 5 ADRESSER, V. n. Treffen, liet wit raken. Bien adrn'est pas petite affaire, goed treffen is geen kleinig-

S'ADRESSER (a) v. pr. Zich regtstreeks wenheid.
den, rigten, de toevlugt nemen (tot iemand); toespreken, het woord rigten; -- raken, aangaan, betreffen : Cela s'adresse a mol, dat gaat mij aan,
daarmede word ik bedoeld, die schoen past mij.
A qui pensez-vows vous adr-, tegen wien denkt ge,
dat gij spreekt ? Waar ziet ge mij voor aan? —
—

.

(Prov.) I1 faut s'adresser à Dieu plutót qu' à ses
saints, men moet maar terstond naar 't groote
kantoor gaan. — Gerigt, geadresseerd zijn : Cette
lettre s'adresse a lui , die brief is aan hem
gerigt.
A drobolon, m. [Bot.] Naam van 't indische bdellium.
Adrogation, f. (Jur.)Aannemingf. als kind van

iemand, die niet meer onder vaderlijke magt staat.
Adroit, e, adj. Handig, behendig, vlug, vaardig, bedreven, geoefend, afgerigt in ligchaamsbewegingen: — sluw, listig , loos, geslepen, gevat,
oolf k.
Adroitement, handig enz. (z. ADIIOIT) .
Adulaire, f. [Minér.] Wit schelpvormigveldspaath n., maansteen, zonnesteen, water-opaal m.,
wolfsoog, visschenoog n., a d u l a a r m.
Adiilateur, m., -triee, f. Vleijer, pluimstrijker, flikloojer, oogendienaar m., vleister,luimstrijkster, flikflooister, oogendienares f. — Ook als
adj. gebezigd : Lan gage adulateur, lage, huichelachtig vleiende taal.
Adulation , f. Lage, baatzuchtige vleijerij,
kruiperij, fl-ikflooijerj, loftuiter2' f.
S Adulatoire, adj. Hetzelfde als ADULATEUII
als adj.
Adulé , e , adj. (en part. passé van aduler)
Laag gevleid.
Adeuler, V. a. Laag vleijen, kruipen, flikflooijen, pluimstrijken. — S'ADULER, v. pr. Zich dwaselik vleijen.
Adulte, adj. Volwassen, huwbaar, manbaar,
mondig. — Het wordt ook van dieren en planten
gebezigd, die den vollen wasdom bereikt hebben. bangues ad-s, talen, the tot den hoogsten graad
van volkomenheid zijn gebragt.
ADULTE, m. et f. Jongm,an ,m., jongedochter f.
S Adultération, f. Vervalsching f.
Adultère, adj. Overspelig, echtbreukig; —
verkeerd, valsch, tegennatuurlijk. Ook als subst.
gebezigd: Un, une ad-, een echtbreker, echtschender, overspeler, m., eene echtbreekster, echtschendster, overspeelster f. Min gebruikelijk is 't vrouwel.

adultéresse.
Adultere , m. Echtbreuk, echtschending f.,
overspel n.
Adtaltéré, e, adj. (en part. passé van adultérer) Vervalscht.
Adcultérer, v. a. [Pbarm.] Vervalschen.
Adultérin, e, adj. In overspel geteeld. , Ook
als subst. gebezigd : Un adultérin, des adulterins.
--- 't Wordt ook van talen gezegd : Une langue
ad- e, eerie taal, uit de vermenging van andere
ontstaan.
Adurent, e, adj. Brandend, bijtend.
Adulte, adj. Verbrand, als verbrand uitziend;
-- S [Mid.] ontstoken.
Adustion, f. (pr. , —sti-on) Verbranding f.;
— [Mid.] z. v. a. CAUTERISATION.
Adtutértum, m. (pr. --romm) [Anat.] Moeder
-horens.
Advenir, v. n. (Somtijds AVENJR, z. ald.) Bij
toeval gebeuren. Advienne que lïourra, laat gebeuren wat wil.
Adveutiee, of Adventif, ive, adj. Toeval
buiten bijkomend, niet aan eene zaak ei--lig,von
gen, vreemdsoortig. — Plantes adventices, in '1
wild rroeijende, niet gezaaide planten.
Adven u, e, adj. (en part. passé van advenir)

Toevallig gebeurd. — Ook van personen (voor ap-
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paru.: Le Christ -vous est done advenu, Christus
is u alzoo verschenen. (Men zegt ook AVENU, z. ald.)
Adverbe, m. [Gram.] Bijwoord n.
Adverbial , e, adj. [Gram.] Bijwoordelijk;
als bijwoord.
Adverbialement , adv. [Gram.] Bijwoordelijk.
Adverbialiser, v. a. [Gram.] Als bijwoord
gebruiken. — S'ADVERBIALISER, v. pr. Bijwoord
worden, in een bijwoord veranderd worden.
Adverbialité, f. [Gram.] Bijwoordeltijkheid f.
Adverbif ier, v. a. [Gram.] z. ADVERBIALISER.
Adversaire , m. Tegenpartij , weêrpartij f.,
tegenstrever , tegenkanter, tegenstander m. Het
wordt somtijds van eene vrouw gebruikt, zonder
't vrouwelijk geslacht aan te nemen : Cette femme
est un dangereux adv-, die vrouw is eene gevaar
tegenpartij.
-lijke
Adversatif, ive, adj. [Gram.] Tegenstellend, tegenstelling aanduidende.
Adverse, adj. Komt alleen voor in : Partie
adv- , tegenpartij (in regten) ; Avocat adv-, advokaat der tegenpartij; — fortune adv-, tegenspoed,
onspoed. — [Bot.] Zijwaarts, naar de bloem gerigt.
Adversité, f. Tegenspoed, rampspoed, onspoed
m.; ramp f., onheil, ongeluk, ongeval n., slag m.
Advertanee, f, Oplettendheid f.; — (vroeger) waarschuwing f.
t Advitalité, f. [Jur.] Levenslang genot.
Ady, m. [Bot.] Palmboom m., die den abenga
voortbrengt, uit welks sap men een' bedwelmenden
wijn bereidt.
Adynamie, f. [Mid.] Krachteloosheid, zwakte
f., onvermogen n.
Adynamique, adj. [Mid.] Krachteloos, uitgeput. Fièvre ad-, rotkoorts.
.Ieidie, f. [Bot.] Woekerzwam f., woeker
-padestolm.
doiodynie, f. (pr. é -do-io —) [Mid.] Pijn
in de teeldeelen.
}Edolographie f. (pr. é-do-io—) [Anat.]
Beschrijving der teeldeelen.
l doiologie, f. (pr. édo-io—) [Anat] . Ver handeling f. over, de teeldeelen; — welvoegeljkheidsleer f.
.Ldoiopsophie, f. (pr. é. do-io-pso-fie)Méd.]
en.
Hoorbare ontsnapping van gas uit de teeldeelen.
Jdoiotoinie, f. (pr. é-do-io--) [Anat.] f. ont
leding der teeldeelen.
iEdoïte, f. [Chir.] Ontsteking -der uitwendige
vrouwelijke teeldeelen.
AEgagre, f. [H. n.] Wilde geit.
u;gagropile, f. [H. n.] haarbal m. (in de
maag der herkaauwende dieren) ; gemzen kogel,
steenkogel m. (in de maag der klipgeiten).
AEgialite, adj. [F!. n.] Aan 't strand levend
,

-

(van vogels).

Egilops, m. [Mid.] Geitenoog n., kleine, diepe,
eeltachtige zweer f. aan den binnenhoek der oogle
den; — Bot.] Dolik, windhaver f.
AEgitlia
le, adj. [H. n.] Vliegenetend (vanvogels).
JLgopodion, m. [Bot.] Geitenvoet m., kar.,

wei f.

Aémère, adj., z. AHEMEIIE.
Aérage, m. Luchting, luchtverversching f.
Aération, f. [Hort.] Het luchten (der planten in de broeikassen); — voorts z. v. a, ASRAGE.
Aéré, e, adj. (en part. passé van aérer) Luchtig, net goede luchttrekking (van een huis); -[Chim.] met lucht doortrokken.
'Aérer, v a. Luchten, lucht geven, uitluchten,
de lucht ververschen. — [Chico] , Met koolzuur
doordringen of bezwangeren. — s'AERER, V. pr. Gelucht worden.
Aérien, ne, adj. Wat van lucht is, tot de
lucht behoort of betrekking heeft , er de eigenschoppen van bezit : Fluide aérien, luchtaardige,
luchtvormige vloeistof; — Esprits aériens, luchtgeesten; — wat de lucht bewoont, daarin leeft,
voorvalt, oprijst, geplaatst is; — uiterst fijn en
ligt, zuiver als lucht : Vox age aérien, luchtreis;
Ascension aérienne, opstijging in de lucht; Taille
aérienne, hoogst fijne en bevallige gestalte. — [Anat.]
Voies aériennes, luchtwegen (de buizen , die de
lucht in de longen brengen). — [Bot.] Plantes
aériennes, van zucht 0! eieest van lucht levende
planten. Vaisseaux aériens, luchtvaten. -- [Peint.]
Perspective aérienne, lucht-perspectief.
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É RIFÈRE

---

Aérifère, adj. Luchtvoerend : [ Anat.] Voles
aérifères, luchtaanvoerende wegen of kanalen. —
Ook als subst. m.: Les ventilateurs sont des aér-s.

AFFAIRE.
Afadissant, e, adj. Smakeloosmakend, wal

-ginwekd.

Aifadissement, m. Het la maken; lafheid,
flaau heid; walging, misselijkheid f.

Aerifleation, f. [Phys.] Luchtmaking, verandering eener vaste of druipend vloeibare stof in
A aibli, e, adj. (en part. passé van affaiblir)
eene luchtvormige.
Verzwakt.
Aériforme , adj. [Phys., Chim.] LuchtvorAffaiblir , v. a. Verzwakken , zwak maken,
mig, luchtaardig.
van kracht berooven, ontzenuwen, krenken; —verAérique, adj. [Minér.] Onder den bijzonderen minderen, doen afnemen, doen kwijnen (het ere(liet, gezag, de wetten, de hartstogten enz). —
invloed der lucht geplaatst.
Aertser, v. a. [Phys., Chim.] Luchtvormig [Tech.] Dunner maken: Aff- une planche, une
maken, tot de fijnheid , doorschijnendheid, veer- barre de fer, eene plank, ijzeren staaf afnemen.
krachtigheid, zamendrukbaarheid van lucht of gas [Monn.] Ligier maken (het geld). — S'AFFAIBLIR,
brengen. — S'AÊRISER, v. pr. Luchtvormig worden. V. pr. Zwak worden, verzwakken, verslappen; afAérite, adj. [H. n.] Geheel in lucht levend. nemen (zoo eig. als fig.) .
Alfaiblissant, e, adj. Verzwakkend.
Aerivore, adj. [H. n.] Van de lucht levend,
Aifaiblissernent, m. Verzwakking, ontzenulucht etend.
wing, krachtafneming, krenking; — vermindering,
Aéroelavicorde, m. Windklavier n.
Aérodynamique, f. [Phys.] Luchtdrukkings- kwi,)ning; gehalte-vermindering f. (der munten).
leer f.
Affaire, f. Wat te doen is, zaak, bezigheid,
Aérognosie, f., z. AÉROLOGIE.
verrigting, aangelegenheid f.; -- regtszaak f., regtsAérographie, f. [Phys.] Luchtbeschrijvingf. geding, pleidooi, proces n.; — het onderwerp eener
beraadslaging, onderhandeling of vereffening; overAérographique, adj. Luchtbeschrijvend.
Aérolithe, m. [Minér.] Luchtsteen, meteoor wegingsp unt, geschilpunt n.; -- koop, verkoop m.,
de
uit lucht gevallen steen m.
-sten, overeenkomst, handelszaak, onderneming, beroeps Aérologie, f. [Phys.] Luchtleer, luchtkunde f. zaak f.; — zorg, moeite, bekommernis, zwarigheid,
verlegenheid, beslommering, ongelegenheid f., geAérologue, m. et f Luchtkundige m. en f.
Aéromancie, f. Luchtwaarzeggerij, voorspel- schil n., twist m., gevaar n.; — [Mil.] Gevecht,
treffen n., slag, strijd m., ontmoeting f., wapenling f. uit de gesteldheid der lucht.
Aéromancien , ne, adj. et subst. Uit de feit n. — Avoir air- a qn., met iemand iets te doen
luchtvoorspellend; — luchtwaarzegger m., lucht hebben, tot he-in inz (afhankelijke) betrekking staan.
-warzegstf. Avoir aff avec qn., met iemand gezamenlijk iets te
Aéronael,m. Luchthonig,honigdauwm.,manna n. behandelen, te beredenéren, te vereffenen hebben. —
Aéromètre, m. [Phys.] Luchtmeter m., werk- (fam.) Avoir aff. de qn. nu de q c., iemand of iets
tuig om den graad van digtheid der luchtte meten. noodig hebben. — Aff- de coeur, .liefdezaak f., minAérométrie, f. [Phys.] Luchtmeetkunst, lucht nehandel m. -- Alt de rien, onbeduidende, zeer
-kundef. gemakkelijke zaak. — Aff- d' honneur, ook enkel
affaire, eerezaak f., soms ook : tweegevecht, duel
Aérométrique, adj. Luchtkundig, de lucht
betreffende.
-meting n. — In gemeenzamen. stijl wordt air- vaak als
Aéronaute, m. 'et f. Luchtreiziger, m., synoniem met chose, ding, gebruikt. -- All- d'or,
zeer voordeelige zaak f., winstbeloovende koop*m.
luchtreizigster f., luchtschipper in.
Aéronautique, f. Luchtreiskunst f., de kunst — C'est une aff-, dat is moeijelijk! — Ce n'est
pas une aff-, dat is gemakkelijk genoeg. —Ce n'est
om den luchtbol te besturen.
Aérophane, adj. Doorschijnend in of als de pas une petite alT-, dat is geen kleinigheid. —Ceci
est (fait) mon aff-, dat komt mij te stade, dat is
lucht.
Aérophobe, adj. [Mid.] Luchtschuw. -- Ook een kolfje naar mijne hand. — C'est mon aff-, dat
is mijne zaak, dat gaat een ander niet aan. --- Le
als subst. m. et f. een luchtschuw mensch. Aérophobie, f. [Med.] ,Luchtschuwheid, lucht- bon, le meilleur de l'aff- est que..., het mooiste,
het wonderlijkste daarbij is, dat .... — (fain. et
of ljchtvrees f.
Aérophone, adj. [H. n.] Helderklinkend (van iron.) Votre aff- est faite ! uwe zaak is uit, is
mislukt, er valt niets meer te hopen. — Son aff
skin).
Aérophore, adj. Luchtvoerend, lucht houdend. est faite, hij gaat sterven, 't loopt met hem ten
Aérostat, m. Luchtbol, luchtballon m., lucht- einde ; — ook : hij heeft zijn fortuin gemaakt. —
Etre en aff- avec qn., met iemand iets uitstaande
sehip n.
hebben, in onderhandeling met iemand zijn. —
% Aerostateur, m., z. AERONAUTE.
Faire aff-, het eens worden, de zaak ten einde brenAérostatier, m. Luchtbolbestuurder, lucht
-schiperm. gen. — Faire son aff- dune chose, zich ergens
Aerostation, f. [Phys.] Luchtbolkunst f., de mede belasten, voor den uitslag instaan. — (Prov.)
Avoir aft- it in veuve et aux liéritiers, met eene gekunst om luchtbollen te maken en te gebruiken.
Aérostatique, f. Lucht-evenwigtsleer f. we- duchte tegenpartij te doen hebben.
Ook
als
AFFAIRES, pl. Zaken, aangelegenheden, beroeps tenschap van het evenwigt der lucht. -adj. gebruikt voor wat tot den luchtbol behoort of bezigheden, huiselijke belangen, fortuins-omstandigheden; — staatsbeheer, staatsbestuur, 's lands
betrekking heeft : Ballon air-, luchtbol.
zaken,. volksbelangen, volks- of staatstoestand ; —
Aérostier, m., z. AEROSTATIER.
Aérotone, m. [Mil.] Windroer n., windboog m. handelszaken; — schulden enz. — Homme d' aff-,
zaakbezorger. — Agent d' af -, zaakwaarnemer.
*rugineux, ease, adj. Roestkleurig.
A ;sthème, m. [Mid.] Gevoel n., gewaarwor- — Faiseur d' aft-, geldschieter, speculant in geldzaken. Chargé d' aff-, zaakgelastigde. — (Loc.)
ding f.
J;sthésie, f. [Mid.] Gevoeligheid f. ; gevoel- Parler aff-, parler d aff-, over zaken spreken, de
(der bijeenkomst) behandelen. Ceux qui
hoofdzaken
,
vermogen n.
n'ont point d' afd s'en font, wie niets te doen
.etiologie, f. z. ETIOLOGIE.
Aétite, f. [Minér.]Adelaarsteen, klappersteenm. heeft, maakt zich wat te doen ; het ledig zijn ver
al spoedig. A demain les air-! Wie morgen-velt
Afatonier , m. [Bot.] Wilde pruimenboom,
leeft, morgen zorgt ! de zorgen tot morgen I Les
sleedoorn m.
Affabilité,1. Spraakzaamheid, vriendelijkheid, aff- font les bommes, oefeningmaakt den meester;
welwillendheid, goedaardigheid f. (doorgaans van de arbeid maakt bekwaam. I1 West point de petites
aff-, de kleinste vijand kan gevaarlijk worden.
meerderen jegens minderen) .
Affable, adj. Spraakzaam, vriendelijk, inne- Je n'entends point les af-, 'k wil niets meer daar van. hopren; 't geschiede, zoo als ik 't hebben wil.
mend, goedaardig, welwillend.
% Faire ses al-, aller à see aff, zijne natuurlijke
S Affablement, adv. Spraakzaam enz.
Affabulation, f. Zedeles f., zedelijke zin m. behoeften verrigten. La chaise d' afd , de (voor malige) koninklijke nachtstoel (het stilletje). Cette
eener fabel.
Affadi, e, adj. (en part. passé van affadir) femme à ses afd , die vrouw heeft de maandstonden.
— (Prov.) II a plus d' aff- que le légat, hij is
Laf, smakeloos.
Aifadir, v. a. Laf, smakeloos maken; walge- overkropt met bezigheden. Traiter les aff- en comlijk maken (van spijzen); — afkeer, walging ver- mencant par Argus et en finissant par Briarée,
wekken, doen walgen, kwalijk maken. — S'AFFA- de záken met ijver en spoed doorzetten.
Affaire, e, adj. Druk, bezig, bedrijvig, bezet,
DIR, V. pr. Laf, smakeloos, walgelijk worden.
.

--
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volhandig, veel omhanden hebbende. 11 a 1'air aangetast, aangedaan, lijdend, gestoord in zijne
alf-, de drukten, zorgen liggen op zijn gelaat. — organische verrtigtingen: Sa poitrine est air-e, hij
Ook als subst.: Faire l'aff-, den bedrijvigen man (zij) heeft het op de borst. — L'ouïe est aff-e par
uithangen.
les sons, 't gehoor wordt aangedaan , getroffen
Affaissage, m., z. AFFA1TAGE.
door de geluiden. — Le chant a été de tout tem p s
Affaissé, e, adj. (en part. passé van affais- aft- aux bergers, de zang is van ouds den herdeser) Ingezakt, gedrukt, gebukt, gekromd.
ren eigen, door de natuur geschonken geweest. —
Aífaissement. m. Verzakking , in- , neer-, Le revenu de cette terre est aft- á l'extinction
doorzakking, -zinking; — verzwakking, bezwijking. de ses dettes, de opbrengst van dit land is bestemd
Alfaisser, v. a. Doen zakken, inzinken, door- tot de uitdelging zijner schulden. — [Alg.] Quanbuigen (onder een' last), nederdrukken; — ver tité aff-e dun exposant, grootheid met een' eapokrachteloos, moedeloos maken. — [Fauc.]-zwaken, nent of magtsaanwijzer voorzien.
z. AFFAITER. - S'AFFAISSER, V. pr. In-, near-,
Affecter, v. a. Een herhaald en meestal ver
doorzakken, -buigen, -zinken (door eigen zwaarte);
gebruik maken (van zekere woorden, geba--kercl
— gebukt, gekromd gaan, zich buigen (onder den ren, zegswijzen, manieren) , overal zoeken aan te
last der jaren, 't verdriet enz.). — Sa tête s'af- brengen, uithangen; — pronken, pralen , vertoon
faissa sur son bras, zij liet het hoofd op haren arm maken (niet hetgeen men niet of schaars heeft); —
zakken.
opzettelijk doen, zich gelaten, zich aanstellen, veinAfaitage, m. [Faut.] Afrigting L van een' zen, nabootsen : Aft- un air de dévotion, zich
roof vogel; a f rigtingskunst f.
vroom aanstellen, een vroom gezigt zetten; — streAifalté, e, adj. (en part. passé van afiaiter) ven, haken, ijverig begeeren of zoeken, vurig ver
A f aerigt.
naar : César affectait la première place,-lange
Atfaiteinent, m. [Faut.] Ilet afrigten, z. Cesar streefde naar 't hoogst gezag; — voorliefde
AFFAITAGE.
toonen voor, gesteld zijn op : Aft- un auteur, un
Afi'aiter, V. a. [Faut.] , 4 frigten, dress é- lieu de promenade. (In dezen zin liever affectionren (van een' roofvogel) — [Tann.] De huiden ner, z. ald.) — treffen, roeren, aandoen, indruk
looigaar maken. — [Arch.] z. ENFAiTER (gelijk maken : Cette injustice m'aftecte, die onregtvaarhet in dien zin moet gespeld worden).
digheid treft, schokt, krenkt, smart mij; — tot
Atfatteuur, m. [Fauc.] Afrigter m. (van een' een zeker gebruik bestemmen, vaststellen, wegleg
roofvogel voor de jagt).
zekere inkomsten, renten enz.); — ver -gen(b.v
Affalé, e, adj. (en part. passé van AFFALEif)
vasthechten (b. v. zekere voorregten aan een'-binde,
4/gedreven, aan lager wat vervallen.
post); — [Med.] aandoen, aantasten, lijdend of
A(faler, v. a. [Mar. Doen zakken, neêrtrek- ziek maken; la goutte af%cte les articulations, de
ken, aanhalen (het want, om de wrijving te over- jicht doet de gewrichten aan; — [Phys.] Le sel
winnen); — aan lager wal brengen : Les vents et marin affecte dans sa cristallisation la figure enles courants peuvent aft- un vaisseau, de winden Pique, het zeezout neemt bij zijne kristalschieting
en stroomen kunnen een vaartuig aan lager wal den teerlingvorm aan ; Le chaud et Ie froid affecbrengen. In dien zin ook v. n: le vaisseau affale, tent les corps, de warmte en koude deeles zich aa
het schip komt aan lager wal. — S'A FFALER, v. de ligchamen mede; — [Prat.] verpanden, hypo2w. plan lager wal geraken; -- zich langs een t h e Ic é r e n; — [Alg.] eene grootheid door een teer
touw naar beneden laten glijden.
ken, coëfficiënt, exponent wijzigen. S'AFFECTER,
Airairté, e, adj. (en part. passé van afiainer) v. pr. Aangedaan, getroffen worden; — nagemaakt,
Hongerig, uitgehongerd, verhongerd; hongerlijdend, nagebootst, geveinsd worden.
behoeftig — gretig, zeer begeerig„ happig (naar
At%ctif, ive, adj. Aandoenlijk, treffend, inrijkdom, lof, vermaak enz.) -- Fcriture aff-e, te drukmakend, liefde inboezemend : A l'amour atmager schrift, te dunne letters. Habit all-, be- est opposé l'amour effe if, tegenover de innerlijke
kromnpen, te krap kleed. Meuble aft-, stuk huis
(in 't hart gevoelde) l e staat de werkelijke (in
waaraan het hout gespaard schijnt. — (Prov.)-rad, daden zich openbarend liefde. Faculté aft-e, geVentre ail- na point d'oreilles, eene ledige maag voelsvermogen. [Phil.] Puissance aft-e, gevoeligheid.
luistert naar (leen redenering; praatjes vullen den
Affection , f. Genegenheid , gehechtheid, neibuik niet. — Ook als subst. gebezigd : Un affamé, ging, liefde, vriendschap, voorliefde, goedgunstig]

—

use aff e, een hongerlijder m., lijdster f., uitge
-

-

-

livid, teederheid f., welbehagen n.; — het voorwerp

hongerde m. en f.
zelf der genegenheid : Mettre son air it qe. of a
Atfamer, v. a. Uithongeren, hongerig maken, qc., zijn hart aan iemand of iets hangen; — Chahonger laten lijden, hongersnood veroorzaken. -- que jour on se détache de quelqu' one de ses aft-,
(rg. et fam.) Aff- les convives, Aff- une table, al- elken dag laat men een of ander voorwerp zijner
les alleen opeten, de gasten laten toekijken. — Aft- genegenheid varen. — [Méd.] Aandoening, kwaal,
l'esprit, Ie coeur, den geest, het hart hoogst begeerir; ziekte, f., pijnlijke indruk m. : air- de poitrine,
vaar iets maken; ook: alle bezigheid daaraan ont- borstaandoening. =--AFFECTIONS, pl. Gemoedsaantrekken. — Aft- son denture, zijn schrift te ma- doeningen, hartstogten, driften; -- gewaarwordin.per of schraal maken. — Aft- un habit, een kleed gen (van ziel of liqchaam, voor zoo ver zij op de
te krap snijden o f maken. — S'AFFAMER , V. pr. gezondheid invloed hebben); — [Theol.] ZtelsverUitgehongerd worden.
heffing f. tot God.
t Afianner, Met moeite verdienen; den grond
Alfectionnant, e, adj. Beminnend, hechtend.
bebouwen , akkerwerk verrigten; — afmatten,
Ai%ctionné, e, adj. (en part. passé van af
kwellen. — S'AFFANNER, v. pr. Zich afmatten,
Toegenegen, verkleefd, toegedaan, goed --fectionr)
zwoeren, tobben.
gunstig. Ook als subst., als onderschrift van brieAffannotre, f. Loon n., dat den dorschers en ven (door meerderen aan minderen geschreven):
maaijers i n natura, d. i. met een gedeelte' van Votr. e aft-, e, uw toegenegen (dienaar, dienares)
Aifectionément, adv. Op teedere, harte
het gedorschte of gemaaide, betaald wordt.
-lijke,
Atféagement, Afféage, m. [Dr. féod.] Begoedgunstige wijze.
leening f. eens onadellijken met een gedeelte van een
Afreetionner, v. a. Genegenheid hebben of toeriddergoed.
dragen (zoo 't personen geldt alleen van meerderen
Afl'éager, v. a. [Dr. feod.] Een leen tot een tot minderen); — liefhebben, beminnen, veel houden
burlier- of boerenleen maken; een' onadellijke daar
van, smaak hebben voor, ingenomen zijn met, voor-medbln. liefde toonen voor, gesteld zijn op : Air un auteur,
Atféagiste, m. [Dr. food.] Achterleenhouder m. un lieu de promenade, bijzonder gesteld zijn op een'
Affectation, f. Gemaaktheid, ,gedwongenheid, schrijver, eene wandelplaats ; — de aandacht beeigekunsteldheid, gezochtheid (in doen en spreken); ,jen, belangstelling inboezemen : Ce drame affectionschijngevoeligheid, nabootsing, naliping f.; — ver- ne les spectateurs et les lecteurs, dit toonee^toonmaking, pralerfj f. (met hetgeen men niet of stuk boeit de aanschouwers en de lezers. — S'AFin geringe mate bezit); — overdreven zucht f., FIRcTIooeER (it), v. pr. Zich sterk hechten aan,
streven n. — [Jur.] verband n., hypotheek f. op zijn hart zetten op, lief krijgen, behartigen. —
een erfgoed; — bijzondere bestemming f. eener geld- S'af qn., iemands genegenheid winnen; s'air mutuellement., elkander genegenheid toedragen.
som
Atfeetlonnivité, f. [Phrén.] GevoelceermoAffecté, e, adj. (en part. passé van affecter)
Gemaakt, gekunsteld , gezocht , gedwongen; over- gen, dat Ons de voorwerpen, die ons omringen, en
dreven; — aangedaan, rctroljen, gevoelig; -- [ técl.] van ons dierbare personen komen, doet beminnen.
.
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Affect,ieusement , adv. Liefderijk , harte-

1 jk, innemend.

Af ectiaeux, euise, adj. Hartelijk, innemend,

roerend, vriendelijk, liefderijk, vriendschappelijk.
Affenage, m. [Agric.] Het voederen (inz. der

schapen) .

Affener, Affenager,

AFFINOIR.
nen). -- (fig. et fain.) Elle a le bee aft-, le eaquet
alt-, la langue all-e, zij heeft eerie gladde of scherpe
tong, spreekt rad en vaardig, is niet op haar n iondje gevallen.

Affilée, f., z. FILEE.
Affiler, V. a. Slijpen, wetten, scherpen; ~t

-

v. a. Voêren (het vee). zetten. Aff- le caquet a qn., iemand alles haarfijn

(Het woord is vooral in 't westen en midden van vertellen) — [ Tir.] Voor de trekplaat gereed ma-

Frankrijk in gebruik.)
Af érenee, f. Opbrengst f. (van eenig goed).
lférent, e, adj. [Jur.] Portion ou part afd e,
gedeelte n., dat elk der regthebbenden van een onverdeeld goed toekomt, toekomend deel n. — [Méd.]
Vaisseaux af -s, lympha-vaten of inzuigingsaderen,
die de opgeslorpte vochten in de watervaatklieren
voeren.
t Afférir, v. n. Betamen, passen.
Affermable, adj. Verpachtbaar.
AfFerma ge, m. Verpachting f. (van een landelijk goed); — de pachtprjs m. daarvan.
Affermé, e, adj. (en part. passé van affermer)
In pacht gegeven of genomen, verpacht.
Afferiner, v. a. In pacht geven of nemen, ver
pachten (een landelijk goed); — [Adm.]-pachten,
de opbrengst der indirecte belastingen verpachten)
Affernmi, e, adj. (en part. passé van affermir)
Vast, duurzaam, bestendig gemaakt; -- bevestigd,
verzekerd, bekrachtigd.
Afferinir, v. a. Vast, stevig maken, vast zetten; hard maken; — sterken, versterken, kracht
geven, bevestigen, grondvesten, duurzaam maken.
— Alt- on bruit, une nouvelle, een gerucht, eene
tijding bevestigen. — [ Arch.] Alt un terrain, een'
grond beheijen. — [ Man.] Aft- la bouche dun
cheva-1, een paard aan het bit gewennen. — S'AFFERDIIR, V. pr. Vast, stevig, hard, duurzaam worden ; — zich versterken, zich bevestigen.
Af erinissement, m. Het vastzetten; de vastzetting, vast-, hardwording; sterking, versterking,
bevestiging, duurzaammaking, grondvesting f.
Afféron, m. [Tech.] Malie f. van eei rjgsnoer.
Affété, e, adj. Gemaakt, gedwongen, gezocht.
Affétérie , f. Gemaaktheid , gekunsteldheid f.,
kleingeestige en te merkbare zorg om te behagen ;
— gemanierdheid, gezocht eid f. (in den stijl, in de
schoone kunsten) .
Affetto (con) ou A ettuoso , ( ital.) adv.
{Mus.] Met gevoel, warmte, aandoening (te spelen).

A

Affeuraáe, Affeurer, z. AFFORAGE, AFFORER.
Affiichage, m. Openlijke aanplakking.

Affiche, f. Aangeplakt berigt, aanplakbiljet,
plakkaat n.; — bewijs, kenteeken n.; — [Pech.]
haakstok m.; — [ Cordon.] afval n. van leder op de

ken (goud- of zilverstaven). — [ Agr.] La gelé`e
afpile les bles, de vorst maakt de halmen van 't korendun en spit.. — [ Hort.] Op ééne rij (file) plooinil (beter aligner). — s'AFFILER, v. pr. Geslepen worden : Les couteaux s'aipilent it sec, de
messen worden droog geslepen.
Affileu.r, m. -euse, f. Slijper m., slijpster f.
Affiliation, f. .lanrHeming f. als kind; — opneming f. in een genootschap, g-i-lde, gemeente enz.;
opneming van een' broeder vrijmetselaar in eense
loge, waartoe hij tot dus verre niet behoorde; —
verbindinq, vereeniging, verbroedering a If i l i a t i e f.
Affilié , e, adj. (en part. passé van aíiilier)
•lanrenomen als kind, als medelid, g e a //i l i ë e rd.
Affilier, v. a. Ells kind aannemen; — in de ge
orde, een genootschap ('nz,)-menschap(vri
opnemen; verbinden, verbroederen. — s'AFFILlER,
v. pr. Zich vereenigen, zich zantensmelten, zich wnsluiten, in zich opnemen.
Affiloir, m. Sl2jp -, wet-, oliesteen m., om (le
braam van geslepen werktuigen weg te nemen; —
aanzetleder n. (der barbiers), wetstaal n. (der slagers); — nijptang f. (der perkamentm(ikers).
Affiloires, f. pl. [Menuis.] Zamengevoegde en
in hout gezette slijp.steenen.
Affinage, m. Zuivering, loutering, afdrijving,
verfijning f. (der metalen; vroeger ook van sulker,
salJneter, waarvan men nu raffinage z('gt). [Tech.]
Fijnschering f., beste en laatste schering van 't laken; - hekeling f. (van vlas en h (' nnen); — fijnpunting, aanpunting f. (de)' naald('n) —persing 0/
walsing f. van 't bordpapier ( ('oor boekenbanden);
ook he plakken van eerie strook papier o/ linnen
om de kanten van 't karton, om het uitwijken of
afstompen voor te komen; — het omwerken en uilspreiden der aarde (om vrijer' toegang aan regen,
lucht en licht te gev ('n). — (fig). L'aff- du style, het
beschaven, polsten van den sttijl.
Affiné, e, adj. (en part. passé van affiner
Gezuiverd, gelouterd ; .gehekeld.
Affineanent, n1. Verouderd synoniem van AFFItiAGE.

Afl iner, v. a. Verfijnen, zuiveren, louteren,
reinigen, afdrijven (van metalen) ; -fijner naaken: les sangliers aflinent leurs défenses,
de wilde zwijnen scherpen hunne slagtanden; -(fain. et pop.) misleiden, bedriegen door list; slue r
maken ; — [ Tech.] fijnscheren, hekelen enz. (z.
onder AFFiNA(E.) Le temps et In cave alline l(e
fromage, door lang in den kelder liggen wordt de
kaas f jner, scherper van smaak. — [Mar.] Lie
temps afhne of s'af Ine, het weer heldert op. —
s'AFFINER, v. pr.1)unner, fijner, zuiverder worden;
-- verfijnd, beschaafder worden.
Afinerie, f. Plaats f., waar men de metalen
zuivert : drijfhaard, frischhaard m. ; draadtrekkerij f. ; ijzerblik H. in rollen.
Affineur, m. Zuiveraar, louteraar; a fdrijver;
frisscher ; gaarmaker ; fijnscheerder ; hekelaar m.
(In de beide laatste beteekenissen heeft het een f.
Afiineuse, fiijnscheerster, h('kelster.)
Affinité, f. Overeenkomst, gelijkvormigh ,
betrekking, verwantschap f. (tusschen woorden,
denkbeelden, zeden, karakters, kunsten enz.) ; —
verbindtenis, gemeenschap f. (tusschen personen) ;
— [Jur.] Zwagerschap, verzwagering, verwant
a f f i n i te i t, f. (tusschen een der eclatgenooten-sclap,
en d.e bloedverwanten des ander(n). [Cath.] Affspírituelle , geestelijke verwantschap, geelschap,
soort van verbindtenis, bij den doop en het vormsel
aangegaan. — [Chico.] Kracht of verwantschap f.
van zamenhang (íusschen de atomen (1/ molekulln
der lig(hamen). Aft- chimi;lue, chemische aantrek
keurverwantschap (tusschen de atomen-kingsracht,
van de eerie stof met die van eerie ander('). AfÏélémentaire, stofverwantschap. Aff- pour I'oxygène,
verwantschap voor de zuurstof, .ontbrandbaar,
-he1df.

leest. — Petites aft-s, aff-s publiques, advertentieblad n. — :H_omme-afï-s, een man, die in sommige
groote steden de straten doorwandelt met een groote
plank of bord vol aankondigingen op de borst en
den rug, advertentie-man m., wandelend advertentie-blad n.
Affiche, e, adj. (en part. passé van aflicher)
Aangeplakt; — geveinsd, voorgewend, gemaakt.
Afficher, v. a. Openlijk aanplakken; — overal
bekend maken; — ten toon hangen, aan den dag
leggen, uitkramen; pronken, pralen, vertoon maken
(met zijne gevoelens, levenswijs, rijkdommen enz.)
— Aff- sa honte, zijne eigene schande bekend maken; zijne schandelijke beginselen luid verkondigen.
Alf- une femme, zich op de ontvangen gunsten
eener vrouw beroemen, haren naam bezoedelen.
Aft qn., iemand hemelhoog prijzen. — [ Cordon.]
De randen van het leder op de leest a fsn den. -uien ne
s'AFFICHER, V. pr. Aangeplakt worden u
peut sail- sans timbre, niets mag ongezegeld aangeplakt worden; — zich doen doorgaan (voor een'
geleerde, rijke enz.); — zich ten toon, aan de kaak
stellen, zich aan 't gepraat van 't volk prijs geven.
Afficheer, m. Aanplakker m.
Affidé, e, adj. Ami aft-, vertrouwd vriend.
Ook als subst. (maar steeds in kwaden zin) voor:
vertrouweling, geheim agent, spion m. — Lesaffides,
m. pl., naam van de leden der akademie te Paviv
t Affier, v. a. Verzekeren, vertrouwen (niet
meer in de geschreven taal gebruikelijk).
Affile, m. [Tech.] Smeer- of vetzakje n. (ter
bestrjking van ijzeren gereedschap).
A ft inoir, m. Louteringswerktuig m. ; vlas -,
Affilé , e, adj. (en part. passé van affiler)
Geslepen, gewet, scherp; — dsenhalmig (van gra- hennephekel m.
:

AFFION

--

AFFRANCIIR.
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Affion, m. Een der namen van den opium,

mijn hoofd; — pijnigen, plagen, kastijden, tuchtigen:

Alenconsch,e kant.
Aif iquer, V. a. Opwerken (van kant) .
Affiquet, in. (meest in 't meerv. en iron. gebezigd) Allerlei vrouwentooi ni. (armbanden, hals
ringen enz.) . — Breikoker m., breihoutje n.-snoer.,
Affirmant, e, adj. z. AFFIRMATIF.
Alfirivatif, ive, adj. Bevestigend, stavend,
bekrachtigend, verzekerend, beamend, toestemmend.
Parler d' u n ton aff-, op een' beslissender, stouten,
meesterachtigen toon spreken. — [Log.] Proposition
aff- e, bevestigend voorstel. -- Ook als subst. gebezigd van iemand, die voor de regtbank der inquisitie zijne zoogenaamde ketterijen volhield.
Alfirniation, f. Bevestiging, staving, bekrachtiging, verzekering, beaming, toestemming f. ; —
Jur.] pleetige verklaring (met of zonder eed) ; —
[Log.] stellige, bevestigende uitdrukking.
Affirniationnel, adj. m. [Gram.] Le verbe
être est aft-, het werkwoord zijn drukt de bevestiging uit.
Aliruaative, f. [Log.] Bevestigende stelling,
meening f., toestemmend gevoelen n. Il y eut dix
voix pour l'aff- et cinq pour in négative, er waren
tien stemmen vóór en vijf tegen. Prendre l'afT pour
ou contre qn., zich bepaald vóór of tegen iemand
verklaren.
Affirmativennent, adv. Bevestigender wijze,
bevestigend, verzekerend.
Af irnier, v. a. Bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, staven, beamen, toestemmen; — [Jur.]
verklaren (met of zonder eed) ; — [Log.] Toute
proposition afl:irme ou nie, elk voorstel bevestigt
of ontkent. — S'AFFIRMER, V. pr. Bevestigd worden: Ce fait ne s'affirme pas.
Afixe, adj. [Gram.] .langehangen. Meest als
subst. m. gebezigd van zekere uitgangen of aangehangen eindletters, die in de hebreeu'wsche, syrische,
turksche e. a. spraakkunsten de betrekking tot een'
der 3 personen aanduiden; toevoegsel, aanhangsel n.
Atflachir, vroeger ook Aflaquir, v. n. Slap,
zwak, kw eend worden.
Af Ie, e, adj. Verschaald (van geestrijke vochten) .
Afileurage, m. [Mout.] Veel uitleverend meel
n. — [Papet.] Menging f. der papierpap.
Affleurant, e, adj. [Mout.] Mélange aff-,
mengsel n., van tarwe, rogge en gerst. — [ Papet.]
Pile aff- e, stamper m. ter menging van de pa-

— S'AFFLIGER, v. pr. Zich bedroeven, zich-tijden.
kwellen enz. ; — elkaar bedroeven, verdriet aandoen.
Affluence, f. Zamenvloeijing, toevloeijing f.
(van water);— [Méd.] aandrang m. van vochten naar
eenig ligchaamsdeel) ; — toevloed, toeloop m. (van
menschen), overvloed, toevloed m. (van koopwaren,
schepen enz.) of zaken ; — [ Phys.] Les affi-s éleetriques, de elektrische toestrooming f.
Affluent, e, adj. ,4anvloeijend, toestroomend:
Le Rhin et ses riviéres affil-es, de Rijn en zijne
bijrivieren. — [ Mid.] Humeurs all-s, toevloeijende,
aandringende vochten. — [ Phys.] Matière affil-e,
toevloeijende elektrische stof.
Affltient, m. Toevloeisel, toevloeiend water n.
Le Rhin a plusieurs ail-s, de Rijn heeft vele bijrivieren.
Aifluer, v. n. Invloeijen, zich ontlasten, zich
uitstorten, zich werpen, uitwateren : Les rivières
q ui affluent dans le Rhin, de rivieren, die zich in
den Rijn ontlasten. [Mid.] Le sang afflue verg ie
coeur, het bloed stroomt naar het hart toe ; —
toeloopen, in groote menigte zamenstroomen (van
menschen), in overvloed aangevoerd worden (van
waren) .
Aflux, m. [Mid.] Toevloed, aandrang m.
(van vochten), congestie f.
Affolage, m. (weleer: verzotheid, overgroote
liefde) . [ Hart.] Ziekte der anemonen, die ze enkel
bladeren en geen bloemen doet dragen.
Al olé, e, adj. Verzot, verslingerd, dol verliefd.
— [Mar.] Aiguille aff-e, miswijzende kompasnaald f.
miswijzend kompas n.
Afl'olenient, m. [Phys.] Miswijzing der kom
-pasnld.
Affoler, v. a. (fain. et satyr.) Dol verliefd of
gek van liefde maken; betooveren. — AFFOLER, C. n.
Dol verliefd worden ; — [Hort.] bladeren zonder
bloemen voortbrengen (van anemonen).--- S'AFFOLER,
v. pr. Verzot zijn op, vurig beminnen.
Affolir, v. n., s'Alfolir, v. pr. Gek worden.
Alfonder, v. a. et n. Doen zinken ; zinken.
florage, m. [Dr. féod.] Regt n., dat aan een'
heer voor den verkoop van wijn betaald werd.
Afforer, v. a. [Dr. éod.] Den prijs der wijnen,
der levensmniddelen bepalen.
Afforestage, m. Regt van houtgebruik uit
een bosch (vooral in 't zuiden van Frankrijk).

a f oen m. ; met ambra en saffraan bereide opium m. Affi- Ie corps par le jeune, les disciplines, la péAfigtuage, m. [Tech.] Het opwerken der nitenee, het ligchaam door vasten, tucht, boete kas

.
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Afiforester, v. a. Het regt van houtgebruik uit

Affleiirée, f. [Papet.] De door den stamper ge- een bosch toestaan, houtvrijheid verleenen.

mengde papier pap f., fijne papierstof, heelstof f.,
Aflfouage, m. Houtgeregtigdheid f. het regt, om
heelgoed n.
in een bosch zijn noodig brandhout te hakken ; —
Afleuremerit, m. [Tech.] E ffenmaking (van onderhoud n. aan brandstof eener fabrijk, smelterij).
twee zamenliggende voorwerpen, b. v. een luik met
Afoua geinent, m. Telling der stookplaatsen
den vloer). — [ Géol.] Het aan den dag komend of haarden (ter regeling van de belasting, weleer
uiteinde eener metaal- of steenkoolader.
vooral in Provence gebruikelijk).
Alfleurer, V. a. [Arch.] Effen, gelijk, waterAffouager, ere, adj. Wat het regt van
pas maken, in 't zelfde vlak brengen (de planken van affouage (z. old.) betreft, daartoe behoort, wiezulk
een' vloer, de steenen van een' muur). — [ Papet. [ een regt heeft.
De papierpap mengen. — [ Boulang.] Een behoorlijk
Affonager, v. a. De haardsteden van een dorp
mengsel van tarwe, rogge en gerst maken. — [ Géol.] tellen.
Aan de oppervlakte des grands te voorschijn komen
Affouillable, adj. Tot opgraving en doorzoe(van metaal of steenkooladeren) .
king geschikt (van den waterbodem).
Aiflietif, ive, adj. [Jur.] Peine aft-, lijfstraf.
Afoaagiste, m. Houthak-geregtigde m.
Affliction, f. Diepe en duurzame smart, droe fAffouillement, m. Het graven in den bodem
held, droefenis, zielesmart f., harteleed, hartzeer, der wateren (om er de door 't zand weêrhouden
zielsverdriet n., kommer m. ; — oorzaak der droe f- voorwerpen uit te halen).
heid (en dan vaak in 't meerv. gebruikt) : Dieu
Af oniller, v. a. Den waterbodem opgraven.
nous éprouve souvent par des aft-s, God beproeft
Affourche, f. [Mar.] Vertuijing. — Ancre11'afi-,
ons dikwijls
or wederwaardigheden, rampen. vertuianker. — Cable d'att-, tuiankertouw.
Afflia-é, e, adj. (en part. passé van affliger)
Af ourehé, e, adj. (en part. passé van af ourBedroef bedrukt, treurig ; — gekweld, geplaagd, ether) Vertuid; — schrijlings gezeten.
geteisterd ; — [Méd. ] ziek, lijdend. — Ook als subst.
Afoureher, V. a. [Mar.] Vertuijen, voor en
gebezigd: Un affiigé, une affligée, een, eene bedroefde, achter een anker uitwerpen. Ook onzijdig gebezigd:
treurende.
Le vaisseau aff-, het schip ligt vertuid. — Aff a la
Afligeant, e, adj. (alleen van personen ge- voile, het tuianker met het schip zelf uitbrengen.
bezigd) Bedroevend, verdrietig, kwellend. I1 est aff-, Afd en patte d'oie of en Parke de chat, het schip
(loc. impers.) Het is bedroevend.
met 3 ankers in den vorm van een' ganzepoot ver
Affliger, V. a. Bedroeven, verdrieten, kwellen,
Tech.] Lasschen. — (fam.) Beschrijden,-tuijen.—[
bekommeren, krenken; — droefheid, verdriet, hart- zich schrijlings zetten (b. v. op een dier) . — S'AFzeer, kommer, kwelling aandoen ; - verwoesten, FOURCHE t, v. pr. Zich vertusjen.
teisteren, bezoeken, treffen, doen lijden : La peste,
Affourragement; m. Voedering f. van 't vee.
la famine, la guerre afiligent un pays, pest, honAf ourrager, v. a. Voederen, voêren, voeder
,gersnood, oorlog teisteren een land ; -- lastigvallen, geven. — S'AFFOURRAGER, v. r. Zich van voeder
vervelen, vermoejen : le babil de ce sot aff- mon voorzien, voedervoorraad opdoe
n.
oreille, 't gebabbel van dien zot vermoeit mijn oor,
Atiraichir, v. n., z. FRAICHIR.

AQi-,L

AF RANVIil
Afranehi, e, adj. (en part. passé van affranchir) Prij gemaakt, bevrd, verlost. — Ook als
subst. gebezigd : Un affranchi, een vrijgemaakte
slaaf; une aflranchie, eerre vrijgemaakte slavin.
Airanehir, v. a. Vrij maken, bevrijden, voor

s
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Afronter, v. a. liet hoofd bieden, moedig onder

de oogen treden, van voren aanvallen, stout aantasten (den vijand); — trotséren, tarten, bravéren,
niet ontzien (de revaren, den dood) ; — F % be
driegen, om den Tuin leiden. — Affr- Ie eiel, den
vrij verklaren, vrij laten ; — verlossen, ontheffen, hemel trots bieden (van voorwerpen gebezigd, die,
ontslaan, los maken ; — frankéren (een' brief enz.) door hunne hoogte als 't ware den hemel bedreigen) .
-- [Mar.] Afir- la pompe, de pomp lens maken, — Affr- 1'opinion publique, zich niet om de openlens pompen, vrij houden. — [Tech.] Affr- une bare meening bekreunen, haar trotseren.
futaille, een fust uitbranden (om den vatsmaak te
Aifronterie, f. Stoute bedriegerij f., bedrog n.
verdrijven). — [Vétér.] Affr- un animal, een dier
Aflfronteur, m., -ease, f. Bedrieger m.,
lubben. — S'AFFRAvCHIR, V. pr. Zich vrij maken bedriegster f.
enz.; — zich ontheffen, zich ontdoen, zich onttrek Alfublé, e, adj. (en part. passé van afrubler)
ken : s'affr- du jong, het juk afwerpen, afschudden. Gekleed, gedekt, gebuid; — vol, als overdekt: it
4. Afranchissable, adj. Vr(verklaarbaar. est aff- d'opinions superstitieuses, hij zit vol van
1franchisseiiient, m.Vrjmaking, vrijlating, bi.;geloovigheden. — (Prov.) I1 est aft- dun vilain
vrijwording f.; — bevrijding, ontheffing 1. (van lasten, chapeau, hid heeft den besten naam niet.
regten, opbrengsten); — frankéring f. (van brieven
Affliblement, m. (weleer) Sluijer m., kleed,
enz.) ; — ook z. v. a. castration, z. aid. — Affr- hulsel n. ; — ((am. et iron.) Quel ridicule aff-!
politique, het regt van vele hedendaagsche volken wat belagchelijke, smakelooze opschik, vermomming!
om naar eene grondwet geregeerd te worden.
Affubler, v. a. (weleer) Omsluijeren, omhullen,
Atiranehisseur, m. Bevri,)der, vrijmaker m.; omhangen, bedekken, kleeden ; — (nu fans. et iron.)
-- ook z. v. a. chdtreur, z. old.
op zotte, vreemde, belagchelijke wijze kleeden, toeAifre, f. Groote angst m., vreesf., schrik m. Het takelen ; — (fig.) All- qn. de ridicules, iemand
woord wordt zelden gebruikt dan in 't meerv. en hoogst belagcheli,)kmaken. — S 'AFFUBLER , V. pr. Zich
in de zegswijze : les atïres de la mort, de doods vreemd, ongepast, zottelijk kleeden ; — (fig.) s'affFaire afire, se faire afire de-angst.—(fmeiro) de ridicules, zich hoogst bespottelijk aanstellen.
qn., de qc., schrikken, van iemand of iets schrikken.
Afiusé, e, adj. (en part. passé van affuser)
lfréné, e, adj. Beteugeld.
Opgegoten.
r (s'), V. pr. Zich verbroederen. (Het
Affitser, v. a. [Pharm., Mid.] Opgieten, eene
woord komt alleen b ij Montaigne voor.)
opgieting doen.
Aifrété, e, adj. (en part. passé van airéter)
Af'iision, f. [Pharm.] Opgieting f., opgietsel n.;
Bevracht.
— [i%Iéd.] opgieting, opstorting f. (van koud water
Afrétesnent, m. [Mar.] Bevrachting f. (Niet op eenig ligchaamsdeel).
te verwarren met le fret, het vrachtloon.)
Afi t, m. [Artill.] Onderstel n. of legger m.
Affreter, V. a. [Mar.] &vrachten, een schip van het grof geschut, roopaard, rolpaard, ram aard,
ts f.,
in huur nemen. (Niet te verwarren met fréter, een affuit n. — [Chas.] Schuilhoek m., wachtplaa
schip in huur peven.) — S 'AFFIIETER , V. pr. Bevracht waar de jager het wild beloert). — [Charp.] Affut
worden. — Sous-affréter, onderhuren (van hem, de scie, zaagstoel m. — (Prov. et fig.) Etre à
die 't vaartuig in zijn geheel in bevrachting heeft l'affut, op den loer staan, de gelegenheid bespieden.
genomen) .
C'est un homme d'afïdt, 't is een slimme vent,
Atfreteur, m., -euse, f. Hij of zij, die een sluwe vos. •
schip bevracht, bevrachter m., bevrachtster f. — SousAtntáge, m. Het stellen van 't geschut op de
affréteur, onderhuurder (van "een in zijn geheel aan affuiten; — het wel rigten van een stuk (in dien
den bevrachter verhuurd schip).
zin verouderd). — [Tech.] Het slijpen, wetten
Affreusernent, adv. IJselijk, vreeselijk. Het (van gereedschappen met schuin toeloopenden snij
zeker stel schaven (voorlooper, r elschaa f,-kant);—
woord wordt meest in ger*enzamen en kwaden zin
bruiktvoor beaucoup, extremement : Affr- laid, reeschaaf, sponningschaaf) ; — raam n. ( erpapierel leelijk, ijselijk leelijk.
vormers) ; opwerking, opknapping f. (van oude
Afreux, euse, adj. .d fgrijseljk, afschuwelijk, hoeden) .
vervaarlijk, vreeselijk, verschrikkelijk, schromelijk,
Af'ité, e, adj. (en part. passé van aff ter) Op
ijselijk, ontzettend, naar, akelig.
't affuit gesteld ; — geslepen op een' steen ; — slim,
Atfriandé, e, adj. (en part. passévanaffrian- sluw ; — van 't gereedschap voorzien, dat men ail'uder) Belust, verlekkerd.
tage (z. aid.) noemt.
Affriandant, e, adj. Belustmakend. Un mets
Aif ter, v. a. Op 't a uit stellen; — het iwatir-, eene slaijs, die doet watertanden. — Style schut rigten (in dezen laatsten zin liever metten
en batterie) ; — [Tech.] slijpen, scherpen, wetten,
affr-, een suikerzoete, honigzoete stil.
S Afi•iandentent, m. Belustmaking f.
aanpunten (van gereedvchappen). — S'AFFUTER, V.
Affriander, V. a. Verlekkeren, op lekkernijen pr. Op '.t affuit gesteld worden ; — geslepen worverzot maken, verwennen, belust maken; — aan- den ; — [Chas.] Zich in den schuilhoek plaatsen.
lokken, verlokken;— [Pëch., Chas.] met aas lokken. — (fig.) ils s'allutert pour nous jouer quelque
--- S'AFFRIAVJER , V. pr. Zich aan lekkernijen ge- tour, zij liggen op den loer (bespieden de gelegenheid)
wennen, verlekkerd, snoepachtig worden.
om ons een' of anderen streek te spelen.
% Aff tiara, m. (pop.) Kleinigheden, allerlei
Atiriché, e, arlj. (en part. passé van affrieber)
Braak ligr,end.
opschik m. — Afïutiaux, pl., al wat men noodig
S Aifrieher, v. a. [A. ric.] Braak laten. — heeft om iets te doen.
AlIut-traineau, m. [Artill.] Slede-affuit n.,
5 S'AFFRICIiER, braak worden.
Affriojeisient, m. Aanlokking, verlekkering f. eene soort van affuit, waarvan men zich in 't geAirio er, V. a. (fam.) Aanlokken, verlekkeren; bergte bedient.
— door vleijerij, mopje praatjes om, den tuin leiden.
Afin de (steeds gevolgd door een in f.), Ain
— S'AFFRIOLER , V. pr. Verlekkerd worden.
que (steeds gevolgd door een subj.), conj. Opdat,
Aifriter, V. a. [Cuffs.] Boter smelten (vooreen ten einde, om, met oogmerk om.
Afioume, m. [Comm.] Zeer fijn vlas n. uit
baksel, of om den 'jjzersmaak van eerre nieuwe pan
te verdr(()ven. — S'AFFrtITER, aan 't bakken geraken. de Levant.
Af stoler, V. a. (pop. et iron.) Opschikken, uitAffront, m. Openbare beleedigingf. (metwoord
of daad, en met verachting gepaard), hoon, eerroof, dassen.
Afrieaine, f. [Bot.] Indische of turksche ansmaad, schimp m. ; — beschaming, schande, oneer f.
— Sa mémoire lui fait souvent affront, zijn ge- jelier m., fluweelbloem I. (ook oeillet d'Inde geheugen laat hein dikwijls in den steek, speelt hem heeten).
Africanisine, m. Barbaarsche uitdrukkenr,
dikes ; is parten.
t Aífrontaille, f. Begrenzing, aanpaling f. door zekere in Afrika geboren lati, nsche schrijvers
,
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(van een' skakor).
-[Alfrontable, adj. Trotseerbaar, wat getart
kan en mag worden.

gebezigd, afrikanismus.

ac3^zienrl, de nezigte.n naar elkander gegierd.

middelen.

Aga of Asha, m. Bevelhebber, overste m., ir
-zonderhi
bij de Turken.
Agat, ant, e, adj. Prikkelend, tergend, .gaande
t Aifronntatlon, f., z. CONFRONTATION.
Aifronté, e, adj. (en part. passévan affronter) makend, uitlokkend, uitdagend. — AGACANTS, m.
Getrotseerd, celart, gebraveerd. -1Blas.] Elkander° pl. [Méd.] Liet prikkelende, zacht opwekkende

AQACE

A o-ace, f. Volksnaam van il'n gemeenen ekster
in vele gedeelten ran i'I(1fll1jjli. (Ook agacli€,
tgase en L1t(O (/(le(1(fl.)
van awei)
Agaeé, C, (1(i./. (('11 jUilt.
l:gf1if/. .l(( of sleeuw (van (le 1(111(1(11) ; (jC])Pliliel(l, ohieivelft (la)!f/(('t ff('I(l(f(l.
Aaceinent. Di. I!(l xi('C-, ./()1flJ)- of eqqjworden (dei tanden),: ) j(l(Ii!(/elUIIIl(' prikkeling ((lPi
zenuwen). (In //q. zin (j()1U ik! iiun LL((tI(.
Itgaeer , r. (t. Slee of sleeuw, ('(/i(I of stomp
naken (dc 1(111(1(11. Cfl() (lix door (le zuren geschiedt)
ligt J)1ikkel(fl , aandoen (de 'efli1 ven) ; plagen, X(1l1Cii, aanhitsen, verbitteren; --- O/)1fl(Iil(1!
(Ulfl(l1j1'(fl, aanxln)/(n : aanlokken, (/01111(1e ,n(lkrn,
verliefd maken. -- S'AGA(: ER, v. /)ï. S1()!i1/) fJClIl(Ulkl,
gprikkeld worden; -- elkander opwekken, aanr /V('
1l ophitsen.
tgaceiie. 1. (meest in 't il/re/V. q(1)e:i(l(l.) Aan1d)kkiii(J. aanzetting, 1. (der liefdedrift van ilt'ii k/lilt eeiii vrouw).
1- Agaeeiir, m. .. lauli ii.e,, (vrijer, opstokerm.
1-• .igaein m. 1. i/lmiin ilL . eksteroog n.
S AgaillartIir, V. (1. Vrolijker maken. - t
S'AGA1LI.1tI)IR, V. /1/ . . Vrolijker /01(1(1/.
?tgala(ie, (1(1/. Mill.] Z(((((fr( moedermelk,
Met zogend; niet zuigend, V/i/i 11i0C(lC1'rnelk verstoken.
Agalaetie, (pr. t=e) 1. [Méd.] Afwezigheid
van melk in de moederborsten.
Agalaneée, f. [Bot.] Volksnaam van den
eglantier of wilden rozelaar rn in 't zuiden van
Frankrijk.
Aaler g v. a. [Agric.] Een maïsveld voor 't
eerst wieden.
Aa11oche, m.[Bot.]Alod - hout , paradijshoUtfl.
Agalloehites, f. p1. Versteend aloe-hout n.
Agaliiiatolithe, 'Ti. [Minr.] Beeldsteen m.,
eene soort van speksteen.
Agarne, adj. [Bot.] Zonder geslachts-werktuigen;
- ook zoo veel als cryptogame.
Agami, m. [H. n.] Troinpetvogelm., een zuidasnerikaansche moerasvogel.
Againie, f. [Bot.] Afwezigheid van geslachts
werktuigen (zoo als bij de paddestoelen en wierplanten) ; ook voorgesteld als synoniem van crypg

In.
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togarnie.

Aganite, m. [Agrîc.] Volksnaam van het roeslig koren in 't zuiden van Frankrijk.
Aganter, V. a. [Mar.] Harder loopen, inhalen,
naderbij komen; aangrjpen, aanvatten. - Agantel
(als bevelwoord) , aangevat!
Agape, f. Liefdemaaltijd bij de eerste Christenen,
ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaal. (In de
9(1e eeuw beteekende agape niets meer dan aalmoes.)
Agaphite, f. [Miner.] Oostersche turkoois m.
Agaric, m. [Bot.] Bladzwam, booinzwanx n.;
- ag- de clibne, tonderzwam, vuurzwam; agde mélèse of ag- blanc, lorkenzwanx (een braakmiddel in de veeartsenijkunst). (De hedendaagsche
naturalisten geven den 1(O1fl agaric alleen aan het
bladzwam, en bevatten al de andere in 't geslacht
bolet.)

AGENOTTILLER.

-

Agarice, t. [Min.] Steenzwam, mineraal zwam.
Agaricé, e, Agariciforme, Agariciné,
e, agaricoide, adj. [Bot.] Zwamachtig, zwanivormig.
Agas, m. [Bot.] Volksnaam van den geineenen
oiiornboons in 't zuiden van Frankrijk.
Agasse, t., Z. AGACE.
Agastrique, adj. et subst. m. [H. n. ] Zondee
darmkanaal, dier zonder darmkanaal.
Agastrononiie, Agastronervie, 1. [Méd.]
Gemis n. van zenuwwerking in de maag.
Agasyllis, m. [Bot.] Animoniak-qonistruik m.
Agate, 1. Maat, aqaatsteenm. (zeker half-edelgesteente) ;
[ Tech.] polijststeen (voor 't goud)
-. [Bot.] naam van vele tulpen.
Agathodémon, ra. [Myth.] De goede geest m.,
het goede beginsel.
Agathotogie, 1. Leer t. van 't hoogste goed.
Agatifère, adj. [Min e r.] Aqaatbevattend.
Agatifier (s'), v. pr. [Miner.] Zich in agaa
veranderen, tot agaat overgaan.
Agatin, e, adj. Aqaatkieurig.
Agatine, [H. n.] Agaatpeer I., patrijs m. (zekel
schelpdier).
Aatis, m. [Agric. et îorêts] Schade, door
vee in oeverstreken veroorzaakt.

Agatiser, v. a. [Mi di.] In agaat doen verifl(1CI(1i.

Agatoide. Agaloique, (lilf. {Mindr.] 1jaatIC/it/fl, (lqa(IIL'OIlIi f/. (((101 (If//lilt tje!jlelule.
Agave, t. [Bot.] De (1,0C1ik(U11(Sc/((' a/al'.
Agave, e, (0(/. .Y(1(i1 de (1//(1ie gelijkende.
Jtge (igc 10. Natuurlijke (lI/ill I1. (l('1 dingen,
7ewone levensduur III. (der (((()(j(./((,)( ook (/e/ (Ije/('ii;
0 planten),. 0i1(1('/NlOn( Ill.; -- Iei'e)(xt(/(l/)('ik, -t/j(/raIc
1 ., l(((I(,'1l/j(I in.: Ie premier ice, (P eerste l('V(lixtjJ(l
L'igi de (1iNL(I UH). de Jiiin 111fl 0fl(I(/.cC/i,i( 1
L'/Ig(' •( I iiI, (/1' I(i(11(1((/l1I0 jaren; J.;iae scinuIe, de
jijjx1ieiI. ouderdom. - - I (1I0((/((u( iJ(I .0(1/it het
)ogenblik (IL') . geboorte, ouderdom, j((((1i : Etre du
rnenie age, ('((1/ (11,1 (1/(/c1( ic//jul , ei'eii ou d zijn;
Quel age iz- OLZ ? hoe owl :ijt gij hoc veel
11(11)1 1(11 gij ? --- Voortgang, i'(ii(ICli(ij/ i/i 't leven:
L',age (01111/ 1/1 1)iN(1I. (/1 j(11•e(i, (If' /ijji('1'elP'flJ( doet (I(' (I(l/ii( bedaren. - 1(i(lt.(1( l(((IiSt/j(l III..
'I(((I(I , iIOI,i (//'(jxl(ei(I I.: Porter 1( poids de I'ige, (lvii
((xl (lex 0i((l(1(IOIii' dragen; Etre su r l'á ge, op jiii. iii,
-

)

'((j((((((l C(J(i. -- 1)1' tijd , 11(1(1(11/ 1(1/il leeft, ii'(iUi'li/

I( Ji(1.0)1(('li of :(ila(i b('xt(((üi of bi'xtaqii liebb'ii
de 1Ofi iL'(. hij is 't

ii i'zt I'orritniiiit , le hiio

(1(1(1(1(1, de 1(11(1 l'(lIi zijn > hij,!. c(jii 11//tijd. z(jnc

eeuw. F I t iI. I Le iii en :1ev, lii i?)(ljn(k I/e/' 1/11(1(Iele('il ('til . th . ] 1.( I il/il iv áges du niiiiiile, de
vier l(j(I/W/h(1( of ((i(iI'((( ilci wereld: 1ilge iloi,
(Ie gouden, zilveren,
ila!'/x(tit , (E li l a ii. de
koperen, eeuw. - (/iq. ) Age lor. gelukkige
tijd; iige de fyi, t(j(l 1(1)1 (((((Ing, jiext. l(Oiif/('lsfl(iO(l
(liZ. - [ ANtI'.] Age de kt ]iiiii. (((1(ler(I(i,ii (1(1
i/N 111(1(1/i ieriii(1(i1(, de xe/Ill (1(1 laatste nieuwe
(

.

linijwii 1q11. - [1_nc. I B(1 (Ci , a-n les plaisirs.
(Its
. 1iiiii - ui' I ;l(.i, de j((//(/. Cast 1(
(s1)iIliI/ie5
. Age ciibel i2( 1(1)11.. ... i/ut is (II iiç1le tijd i'((i).....

liijil( , kritische tijd, iij(l van 't ii/1/((((1(Ieli (It')' iiiitaiidstonden. Un homme de 11)115 les temps cl de totis
les áges, Ccii man, ervaren, lii de kennis der Oil(Ii
(('1' jxi/iiii/ii lx: Etre de son,áge, :ieli iiiiiir
vii nieuwe
:ijiic jaren, :ijii iei/ii;il (R'li(l(lt'l(. E tre duti eerta inU LO( , op zekerejaren, (I. 1. niet /011(1 iIi(( zijn.
E tre (1111e dcux ages,noch , jong ,auh oud :jjii, op
middelbaren Ier/tijd zijn. Etr e ilkgi i. of cii age
i1n of aoir lïigv Ie..., null f/eliniy/ :j)n (((ii.... Ne
1i/ii/iiliC ISJilit son age, jon er .S(/(i)(u)i (ill/i i/i/ill ix.
Sa ligure napoint di'iai , jiii voorkomen duidt
ij(i( J(l(e(i niet aan. i\(i \ i)i I . point ildi, one/i le
JIiJiJ )((((/( le eiiiil :11/i. Ce i:Iic al ist hors dèg(,
(l(it ])(((l((l lee/nut nul meer (duidt (/01(1 zijne tanden
ii1i oil(l(1(loni niet (((1/ aan). (,)iicl áre a le Jail
Ic cclie liourrici t hoe is de no/k i'cei min?

line 11/hij 1.1 zy ((((1.: bevallen? -- i '.i; C EN AGE.
adv. Jchtereenvolgend, '(((Ii CCitiO lilt ((UW, van
qexiflehi tot (/ixl(lClit.

igé (dgd) , e. (id/. ()uil. P. i. op zekeren leeftijd
bepaald getaljaren bereikt hebbende,.
-'-€ de (iii(J. (l( \ iiigt, iii (iiii[iiiiiI t OhS , i(jf, huh,lig. vijftig JO/Nil 0(1(1. .-. (lull. d. I. lwo(/ ((info/en:
homme age, ftiniiic igit, bijna/de, bedaagde Oit(h
(/el1((lJi(i( , Ciii

1(1(1/1. '('l()ii(O.

Agenee, 1. Zaakii'aa/'/uinerxrhu/i Ii., zacikagentuur 1, ; -

il'((((//idnhb/(q 1., (lllLI(b0l((iJI ii..

litt k(i/iiO((i of buirun i(iii ((/( (/'/(nt.

tiieiieé, e, (hij. ((/i])(//t.])((x.ui (iii igencer) Ge-

gerangschikt;- (/i1Ii. ) ((/)fjil((((h(l. ((/ig(.cehikt.
%geneeiiien1 , in. .Sc/ibkIinj. 1ef/e/ilf/ , behooplijke hiiihiiiiiij f.; ( , (/ . hi(i)(,/ 11. i((iN1l(/( (li onderscheir
dene (I('(/('/i ((,((/. .ili(jl(l(/l/, i(1x0/u'/i bouii'kunsi01(1(1(1!,

.ih(/(i(li'ui enz. ;

- (fig.
(f/f!. ii /iiii.) L ig- its phrases,

i/i zin- en ii'(h)/(l(/iboilii'.
.%geneer, v. a. (fa/li.) Se/i bkkrn. ja lxi J)1aot.ii,
beluunljlu z(i/ii(i(i(Hlfi'n : - -i- (/am.) opt 0(4j(/i.
1/1(1(11 maken; - [ [).jj , .%rcJt.] (//(!(lll/(/ ( , in goed
i'eiljiiiiil brengen; - (/ii.) (h/i sljji beschaven.
- s.%([ENCI:i1, 1'. ])i'. ZE/t apse/uk/ceo, 0 l 1 t 00 iJC
- zich l)(l((l//lii.
Agenda. (ii. dalih((IiCi(bOClij(', zaluhoekje, kla4-

boekje 0.. bIhei(il(ix(I( I.
.igène. ((rij.

]Bot.] .Vii( i'OOrlb(CIi(/(/i(l.

.%géiiéiiie. 1. Onvruchtbaarheid, o/iqeselih.'il1juld t. t(/ voorttéling.
Agenoiiillé. e, (((If. (en part. Jill/c! CC//i axeflOi1iJt(i) (iikiihhI.
.%geuouiillei', u'. (t. 1)(,e/i k/(i(l(Ii. -NOi• [((Eli. I'. ])/. Knielen„ (1/) (IC lxnsei'ii

ne(/(/knielen,

vallen-

eiii Vuelill li(Jeil; -- voor hei/mind

i1(l:!,L!i/ k1l(

ill.
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AGENOUILLOIR

— AGLOSSOTOMOGRAPHIE.

Agenouilloir, m. Knielbankje, knielkussen n.
Agent, m. Werkend wezen n., werker, voortbrenger m., werkende oorzaak, werkende kracht f.;
-- [Méd.] Agents morbifiques, ziekte -oorzaken; agents thérapeutiques, genezingsmiddelen;
[Econ. polit.] Agents de la production , de in-

dustrielen van beroep en hunne gereedschappen;

Agilité, f. Vlug hid, vaardigheid, snelheid, gezwindheid, lenigheid, behendigheid, radheid f. (van
lijf en leden) ; — buigzaamheid f. (van de stem) ;
— levendigheid, gemakkelijkheid, vaardigheid f. (van
den geest) .

Agio, m. [Corn.] Agio, opgeld n. Verschil
tussciien de naave- (nominale) waarde en de wezent-

agents de la circulation, het geld. —Agent , zaak lijke waarde van de muntspeciën, van gereed geld
zaakverzorger, uitvoerder m. Agent d'af--voerd, en bankpapier, van landsmunt en vreemd geld. (Dit
faires, zaakwaarnemer m. Agent de change, wis - verschil heet ook change, wissel.) — Voordeel n.,
selmakelaar m. Agent de remplacement, bezorger uit de wisseling van verschillende speciën voort .

van plaatsvervangers bij de krijgsdienst, (fam.) ziel
Agent diplomatique, gezantschappe--verkopm.
lijk agent. Agent de police, geregtsdienaar, policiedienaar, diender m.
Agéométrie, f. Onwetendheid f. in de beginselen der meetkunde.
Agérasie, f. [Méd.] Het niet- verouderen, jong schijnen, een nog wakkere, frissche, groene ouderdom m.
Agérate, m. [Bot.] Leverbalsem, tuinbalsem m.,
malvasierkruid H.
Ageustie 0/ Agheustie f. [Méd.] Onvermogen n. om te smaken, te proeven.

vloei ende.— Interest m. der voorschotten op franse/me
handelsplaatsen gedaan. — Soort van premie f., die
de geldschieter zich boven den interest laat betalen.

Zamenhoopsel n. van verschillende stoffen.
Agglomeration, f. Zamenhooping, ophooping,
uitwendige aanzetting, .zamenballing f.
Aggloméré, e, adj. (en art. passé van agglomérer) In massa vereenigd, zamengepakt, opeen
gehoopt: La neige aggl-e, de zaamgebalde sneeuw.
tells subst. AGGLOMZERÉES F. pl. [Gal.] Het door ui.twendi-ge aanzetting gevormd gesteente.
Aggloinérer, V. a. Tot een bal, kluwen of
klom; vormen; ophoopen, zamenhoopen: La richesse
du sol aggloméra les homines dans cette contrée,
de rijkdom des bodems hoopte de menschen in die

Agioter, V. n. Den actie - handel, de agiotage (z.
old.) drijven ; — met geld of wissels woekeren.
Agioteur, m., -ease, f. Hij of zij, die actiehandel drijft, actie-handelaar m., -ster f., papier
Ook als adj. gebezigd : La-speculantm.f—
gent agioteuse, het actie -handeldr2^vend volke.
Agir, V. n. Doen, handelen, werken, te werk

Agglornérat of Conglomérat m. [Géol.]

landstreek op. — S'AGGLOMERER, V. pr. Zich za menpakken, zich zamn.enballen, zich ophoopen, zich
tot een' klomp, tot een kluwen vormen.
Agglutinant, e, o f beter Aggliitinatif, ive,
adj. [l%tdd.] Zamenklevend, aaneenl(jmend : des
renredes of des emplátres aggl- s, o/ als subst.

des agglut Ina ti[s, kleefmiddelen, hechtmiddelen,

l^lee f- u/ hechtpleisters.

Agglutination, f. [Méd.] Vereen?ging, za-

menklevina (van de lippen eeneg won (l ) ; werking
der kleefpleisters, aanheeling f.
Agglutiné, e, adj. [Méd.] Zamengekleefd,

zamengehecht.

Af.;glutiner. V. a. [Méd.] Zamenkleven, aaneen hechten, doen aanheelen. — S 'AGGLUTIN ER, v. pr.

Zaamgeklee fd, •e•eenigá zijn.
Aggravant, e, adj. Verzwarend, verergerend,
[Jur.] Une circonstance aggr-e, eeneverzwarende
omstandigheid. — [Phys.] Force aggr-e, bijko-

mende kracht.

AGIAU.
Agiographe en Agiographie, z.
Agiolo giq ae, z. HAGIOLUGIQUE

Zie ook

.

HAGIO —.

.

Agiosidere, z. HAGIOSIDERE.
Agiosimandre, z. HAGIOSIMANDRE.

Agiotage, In. [Corn.] Actie - handel m., wis selspel (in alle handelsteden gedreven op het rijzen
en dalen der schuldbrieven door geldmannen, die ze
uit winstbejag koopgin en verkoopgin); — laakbare
kunstgrepen in den effecten-handel om de fondsen
te doen rijzen of dalen.

g aan , zich gedragen : agir en honnête homme, als

een eerlijk man handelen ; it nest jamais sans agir,
hij is altij d bezig. — Invloed hebben, inwerken,
indruk maken ; la musique agit sur les nerfs, de
muzijk maakt indruk op (werkt op) de zenuwen.
— In regten vervolgen : Agir contre qn., iemand
een regtsgeding aandoen, dagvaarden. — S 'AGIR (de)
V. pr. et impers. Gelden, op aan komen, de vraag
zijn : it s'agit de ma fortune, het geldt mijn ver
mijne welvaart hangt er aan, mine fortuin-mogen,
staat op het spel.
Agissaut, e, adj. Doende, handelende, wer-

kende, bedrijvende ; krachtig, werkzaam, sterk.
` Agissennent, ni. De daad f. van handelen, beweging f. van handeling, van werking.
Agitable, adj. Bewegelijk ; behandelbaar.
Agitateur, m. Beroerder, onruststoker, roer -

vink, woelgeest, opstandverwekker, open/ier m., —
Agitatrice, f. Onruststookster f.

Agitation, f. Beweging, schudding, schon-ne
ling f. (der zee, lucht enz.) ; - onrust, kwelling,
-

stoornis, gemoedsbe weging, gelaagdheid f.; — woeling, gisting, volksbeweging f. ; — [Méd.] woelig
een' zieke) ; ligte ongesteldheid f. (door-heidf.(van
overmatig gebruik van drank); moegel2jke spijsvertering f.
Agitato, adv. [Mus.] Woelig, onstuimig.

Aggravation, f. [Jur.] Verzwaring, vermeerdering f. (van straf) . -- [Mid.] Verergering f. (der
Agité, e, adj. (en part. passé van agiter) Bekwaal) .
Aggrave, m. (in de oude kerktucht) Een ver wogen, verontrust, geschokt, beroerd ; — opgeworgraad m. van kerkban, die den banne--zwarde pen, ter tafel gebragt (van eenvraagstuk).
Agiter, V. a. Heen en weir bewegen, schoniling den burgerlaken omgang met de geloovigen ontzeide en het réaggrave vooraf ging; (sedert de 18de m el en, slingeren, schudden, schokken ; — veronteeuw slechts) eene verscherpte bedreiging f. met rusten, storen, beroeren, kwellen ; — aandrijven,
den kerkban. — [Vétér.] Kloof f., ziekte aan de doen handelen ; — in beweging, in gisting brengen
pooten der honen door te lang op een' harden, (de gemoederen) , aanstoken, ophitsen ; — treffen,
aandoen, een diepen indruk maken ; — opwerpen,
steenigen grond te loopen.
Aggravé, e, adj. (en part. passé van aggraver) op het tapijt of ter tafel brengen, behandelen, beVerzwaard, vermeerderd, verergerd ; -- met den redenéren, onderzoeken (een vraagstuk) . — s 'AGITER ,
V. pr. Bewogen worden ; onrustiger, woeliger, onverzwarenvlen kerkban getroffen.
Aggravelnent, m. Verzwaring f., verzwaarde, stuimiger worden: La nier sagite, de zee begint
hol te staan ; — in omloop komen (van geld) : -verergerde toestand m.
woelen, zich gedurig bewegen, zich heen en weder
Ag graver, v. a. Verzwaren, verergeren, ver
vermeerderen, drukkender maken (de fout,-hogen, werpen (van een' zieke) ; zich kwellen, zich plagen,
den arbeid, de schande, de straf enz.) ; — den ver zich verontrusten ; — getroffen, aangedaan, geschokt
kerkban uitsp reken. — S'AGGRAVER, V.-zwarden worden (b. v. door eene redevoering) ; — behandeld,
beredeneerd, besproken worden (van een vraagstuk) .
pr. Verzwaard enz. worden.
S Aggrédir, V. a. Aanvallen. (Door Voltaire In den laatsten zin ook onpersoonlflk gebezigd : IL
s'est agité une importante question, er is eene begebruikt.)
langrijke vraag opgeworpen.
Agheustie, f. z. AGEUSTIE.
Aglactation, f. [hied.] Zogverplaatsing f.
Agiau of liever Agio, m. Kleinood n., r e l i
Aglonidration, Aglonterer, z. AGGLOM — .
i e f. vrouwentooi m. ; — [Tech.] verguld --qu
Aglosse,, f. [:H.. n.] Ceder-mot f.
kussen n. (der vergulders) .
Aglossie, f. [Med.] Tongeloosheid f., het ontAgile, adj. Vlug, vaardig, gezwind, lenig, buigbreken
der tong.
zaam, behendig, flink. — Als subst. m. L'agile, de
Aglossotontographie, f. [Med.] Beschrijvinnq
pijladder, pijlslang f. — Les agiles, z. sCIUPdENS.
f. van een' toneeloozen mond.
Agilenment, add . Vlug enz ., Zie AGILE.

AGUTTINANT

Agliatinant, Aglittination, Aglutiner,
z. AGGLUTIN---.
Ag-hitition, 1. [Méd.] Onvermogen n. om te
slikken.
Agnaeat, m. [Bot.] , Z. AVOCATIER.
Agnan, m.[Mar.] Klinkijzer n., ter omklinking van de boulen der boelpianken.
Agnat, in. [Jur.] Aqnaat m., aanverwant
door afstamming van vaderszijde.
Agiiation, (pr. ag -na-cl -on), 1. Maagschap,
verwantschap f. van vaderszijde.
S Agnatique (pr. ag-na-), adj. Van manszfjde verwant, agnatiseli.
Agneau, m. Lam n., schaap beneden 't jaar;
lamsnleesch n.; — zachtzinnig, vreedzaam inenech
In. — Agneau de l it, zooglam n. Agneau pascal,
iwaschiam; — [Blas. lam met een vaantje.
Agnelage, Agiieleinent, m. Het lammerenwvrpen, het jongen dec schapen.
Agneler, v. n. Lammeren werpen.
Agnelet, m. Jonq lam, lammetje n.
Agnelin, m. Wol t. der voor de eerste maal
choren lammeren ; - ook als adj. t. Lame agn-e,
mmerwol van de eerste schering.
Agnes, t. Eenvoudig, onschuldig, onervaren
meisje n., onnoozele duif t. ROle d'Agnès, rolvan
een onschuldi f naïf meisje.
Agnosie, f. Onwetendheid, onkunde f.
Agnus, m. (latijn) (pr. a-nioss) Wassen lams-

1

r

beeldje; gewijde versierde beeldjes (voor hinderen).
Agnus castns, m. latijn (pr. ag-nuss ens-toss)
[Bot.] Kuisc/iboom m., zekere heester, ook vitex
genaamd.
Agnus -Dei, in. lat. (pr. ag-fuss De-t). Gebed
hij de r. kat/s. mis, dat met deze woorden aanvangt;
naam der muzijk, die zich hij het uitdeelen der
hostie laat hooren.
Aoge, m. A/leidingsriool n. voor 't water in
de namen.
Agomphe, adj. [H. n.] Zonder tanden in de
kaken.
Agoinphose, t. Het waggelen of losstaan der
tanden in hunne kassen.
Agoiie, m. [H. aiic.] Openbare wedstrijd im,
kampspel n.
Agone, adj. [G e ol.] Zonder hoeken of kanten.
Agonie, f. Doodstrijd, doodsnood m., doodslienaauwdheid f., uiterste n., worsteling f. met den
dood. Etre a lagonie, op sterven of te zieltogen
tijgen ; — groote angst, zielsbenaauwdheid t.
Agoiair, v. a. (pop.) Uitschelden, beschimp en.

— SAGONHS, v.

AGRÉMENT.

-

pr. Elkander uitschelden.

Agonisant, e, adj. Zieltogend, stervend. Ook
als subst. gebezigd : Uii ag-, one ag- e , een of eeoc
zieltogende. La confrérie des agonisants, de voor
(Le stervenden biddende broederschap (te Rome).
Agoniser, V. n. Op sterven of op het uiterste
livjgen, zieltopen, met den dood worstelen.
Agonistarque, m. [H. anc.] Opziener m.
der worstelspelen.
Agonistique, t. [H. anc.] Worstelkunst, wed-

strjdkunst 1.
Agonographie, t. [FL. anc.] Beschrijving, der
würstelspelen.
Agonothète, rn. [H. anc.] Strijdregelaar,
kampregter rn.
Agoranorne, m. [H. anc.] Marktmeester m.
(te Athenen).
Agoranoniie, t. [H. ane.] Markt -policie t.,
markt- of handelstoezigt n.
Agorarqiie, m. [EI. anc.] Marktmeester ni.

(te Sparta).

Agouti, ill. [H. n.] Varkenkonijn n. (in Âmerika).
Agrafe, f. Haak ni., haakje o., spang t., spanghaak in., gesp t.; [Arch.] IJzeren grijphaak ter
verbinding van steenen ; bindsieraad (aan bogen);
—[Vann.] gevlochten rand of krans m (aan monden
of korven) ; - [Bot.] weirhaak ni., haakvormig
haar op zekere planten.
Agrafer, v. a. Toehaken, vasthaken. S'GRAFEll. V. pr. Toegchaakt, zamengebonden worden; —
(vulg.) s'agr- a qn., zich aan iemand als 't ware
vast klampen.
Agraire, adj. [EI. anc.] Het land, de akkers betre/fende: Lois agr-s, akkerwetten (der Romeinen).
Agrandi, e, adj. (en part. passe van ac'ranthr)
Vergroot, grooter gemaakt, vermeerderd, uilgebreid.

AgraIl(lir. 7'. a. 1eyjrooten . g ran t er, nilg.111/hel? . uitbreiden,. a it/e(Jf/('fl ;ven, ii' ,de,en.,
toenemen, (Inc/i (1(LuiliI()(jj('M i1i hG/f/I. fortuin,
aanzien);:-- Oi'ci?Iijivii : 1(5 \ O\flitII 5 ont coutumo
lagi- lout ce iiii'its iai'iiiuliiif. de 1(ii(J('FX overdry ven ( CCiJi(UJt,'ii ) iJ(Iii((lilijk cii ii'iit zij gezien
hebben; -- veredelen, verheffen: Sa plume aainn it it hult ic qu'elle touche, c(ilii' (hare) jii'ii V(i((IC1I
al vol zij' aanraakt. - - t gr- ses l)1).t(l , ses vues ,
Si's ili'sseiiis, soil aui!iif oil. zV ii(' /)l(liili('ii, oogmerken, ii)ii1ii(iii(')iX. eerzucht verder iliii'ii XlF(kIO7l
l),'(id(!

(10(11

-

-

'I ill)I('i(l(ii . ('('iii' li1)'1/(i( iliifJl /Ci'('li . -- S' AG iL\NIOit,
I , . /)i. Ziel, l'Ci(/1i5)/('ii . f/1'oilrl. uitgebreider u.or(l(',I : -- - zich verheffen, zich verrijken,, iucci ver-

mogend, aanzienlijk ii'(i,(liii.

uitbrei-

Agi'aiadisseniei.l . in. 1e1gIoOiili!/,

ding, uitlegging f.; (1(1liil'((- , uitleg

in.; -- t'ii'iiii
Ii, , '!I. iei - iiieei•i1ei - i)i1, (1(1IilJiO(ji!i(J, verhelring, OpkIiiiiiiiliij I - .
-I-- tgiiiiditîf, in. [Grain.] 1('i(jlootelid, nitb,'iiliiiI •ii'iioi'iI ii.
_grd ant, :grava(ion, Agraver, zie
o;i;e.\ - .
%gréable, (1(1/. . 1iiiiiiiiaciiii . bPr(illil,. 1lili(lq('l)fl,

lii'/. liefelijk, aanminnig,
Ii tf/. iii iiPliieli(l, (10)1 iie'iieljk,
(l 1)1e. tOL'', - iiuIIelljk. 1ieiiilie (avui t) pour

stemmen, goedkeuren, goedvinden. \ aus nuiez pour
a n a lik (xini, - t iiiii bevel van (iii' ineideic lot
:tli?' mindere),. laat ii dat f/(':efj(I zijn; zóó zult g(j
t (10(01. - - Ook als .s oud. (!(l)lUi(/OI : Faire I aaiealie. le('lui?(l oeken Ie lie/,i;!il. ii II) nemen; den
-ie nemende X/)(l('il . %I1ii I teidei bie a 1 ul t Ie, li-ct
aangenanie iiii'l lil nuttige /1(11111.
_n I (sI bie iiient. ui/i'. .l(Iii!lPii(i(liii. l)ilia(jeljk
(1(Ii(llfl, op bevallige ijj(.
'

- .

Igreage, Dl. lliiioluaixloini ii. (le Itoi'oleaiix).

.%gréé, in. Verdedi g er iii. , olie voor

'jp

han.

(!('lo(iilb(lIilC iiiOij/ jileiteii

ti.I(er , i. a. (uiisliq , in dank aannemen, nut

(/(1uu'tle!O uiiti(iiui/u'fl. goedopnemen ( b. t'. iemands
(u(u1il,(i(l. O('i(SlC ('lu.) : Dieu agree Lu prière lu
j uste,
-ie. (nil i'(',iuOluIt 11(1 lu('I)i'(I des 1 (IJli'(i(u1 (fOil/i.

_t.:- !ici.luis iusluuuls. gelief (15 ll/(l/Iffliiff ill/i

luii'ii,iieiiliiui/ u/i//u te nemen., - Goedkeuren, (1(1/u,.
/i('ifli 1/ : It iiuiiiit P a liUi(( Sn (l(IIuiO-iu)fl. St nomination, (Ii //ui/ii(l('/ lire/I zijn oiiillii/. zij/it 1/1'
/11/eu/u i/Of tiou'di'lc-uuid. --- _ ha ';lcffi'ui , uuu('l ('(ii (i//lilt
of (ulie//i/(//(( karakter iUI(l('('(Il'/( : Le lui

praticiens ule 111/I les I Il1Iii1uU\ II iOiiiiuieii&,
de honing lie'/l praktizijns 1:1/ (II' l((u/(l/l-o/(f/livauu ice/I
(((//(f/1l1'!/I. toegelaten . - 11(i(.I _tni•((i; nu s Ii-O(ali,
('f_li schil) (I//I/u if/en, optakelen. --- _'lidli: I-Il '.'i ir liie'.51(1/Ill , veroorloven, goedvinden, goedkeuren. —
aI1vi:il. u. n. Jh'i'/lll(,i . behagen, O/(1lif/(/(i/(/l/i : i/lu,
passen, fob-u : ( l a iu' luiI —agree 1)115 111/1 .11//out
Ill_i/u niet aan, i/(/i(/(/(Jt lieiuu niet. -- SAGIlLEII,
I , . ji/'. Gunstig (/(lnf/e///H/ue/( i/O//li/i.
ule-

-

-

Agréeur, . .\aIul.\ Li R.
.'tgregat. in. O/uluu/l/io'l, ziiu(u('uuh(u(uiucel n., zn.
/uu('/uluil/i(//'/i(l(' //u('XO/ 1. ((u/u gcl1cxoou1i/e .11(1//eli,

1L511i(11i1tl n.
tgrégal jijn . 1. Tiueluuliui.

opneming, (i))/i(l//iC t.
(/(/i((/ulS(li/(/) enz.); -- I - 1l it. Vereeniging t.
(in
lil_'/' fl/ill Ifi(;!/ (lO()i bi//fle/Ij/la en /i((liti(la ij(/,('le//
--- de 1/1(1, iii' fJ(((o/(l V(//i uugI(gi z. (/1(1. .--- Iluys.J
O/u/uoa;ui/(q u'(1u' uii'ili'ui zulu/il/i /1//til i//It/hI iV/i/i/iili/i(J -

:(uiuieuulu(//(f/ lul. il(/ uuuifiliifi of atomen. - - I CIuini.
Z(1luie///(il/f/ ui//i in'lijlc\f)(i/li(/e.s1;//i//.
_t giégé. e. oud). (en J)(//1. passé i'(//i auiuer)

Z(/uuu//u/(/Iuu(/eI/d, (i/i/l('/'!(/I/l/i(/(///l : -- [[1. it. in familie
lii l(i''i((l(' (I//i dieren). - [Bot.] Fleurs
/ljiijl'/iHflJil( lifiie//i/'fl (die uit (1/i zelfde punt i'/i/l
feii .s1iiijil 1 e i(/(u/Oli f//i kui,uueuu : planles iu !lcui
[Ei- (5 l/i(u('///i/l/lu(l(l-ll/(lIC/Oii' »life;
t i.ir(gé . m. J()(f/'(/(('f/(l persoon of ////ul/1(uu(u(ur;
buitengewoon le('/(/ii/ Ill. t i/i (II' )/'(Il('i( . uui('/li(!Juu(fl
en z.) : tv-i -u een (full lor in (ie /111'/i . die lull iie
-

i/ill/I u/i ( , .1 . (///i/'li-Ç of(P .Slii(l1/11(/1 /ii(1/Xt iujituuoI(uu
%gr(ger. i a. Opnemen, toelaten (in /1/i ge'((iii101ui(/l. f/(U/iS/l(o!/i. (Jul11. f/i . (/11 iui/ il'//ffoli'iiiu/I
li'eiiioi' in ('('uh' (i('/ /a(u/ll/it(/i i/i/i 1 1(01(151/ onder-

wijs). - - [Pli s. J Zamen voegen,, VC/ ('1 /1 fIJI/u (deden.
liii , (iuual1(oulukelUlc Ill//i/U/i i)ec1(/((ii )
.tg1( ieiit . ill. _ /(u/uquuio/(/u/ulioi(i, bevalligheid,
ile!1a(ue!ijlc//('iul. i/u/u/iuu(/uuiluei(l.belnun/lUIclu/'i(l.Iielelijlcii( , i(l. (((((i/ui (i/i ijluuid : - goedkeuring, toestemming,
inwilliging, vergunning f., (j(ii(liiuiolcui n.; -- verfuig, vcu - lu.stigi/ug t. iuuauuk, genoegen ii., uitspanning,
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Agréments, pl. [Mus.] Sierlijke manieren (voorslagen, trillers, rouladen enz.) — [Modes] 4angebragte sieraden, versierselen, tiptooisels (aan kleedingstukken ; -- ook aan meubelen enz.) . — (Loc.)
Avec tous ses agréments, met al zijn toebehooren.
— ARTS D'AGRÉMENT, z. ART.

Agréner, V. a. [Mar.] Ledig pompen, uitpompen.
A rès, m. pl. Scheepstoerusting f., scheepswant,
takelwerk, mast- en zeilwerk n.
-f- Agresser, v. a. Aanranden, aanvallen, uit
-dagen.(DorRblis
gebezigd.)
Agresseur, m., -ease, I. Aanvaller, aanranuitdager
m.,
der m., aanvalster, aanrandster f.;
uitdaagster f.
Agressif, ive, adj. dangrjpend, aanvallend,
aanrandend, aantastend.
Agression, f. Aanranding, aantasting f., aan
aanval m.
-grep,
Agressivenient, adv. Aanvallender wijze.
Agreste, adj. Landelijk; woest, wild, onbebouwd ; — lomp, onbeschaafd, ruw, boersch, grof.
Agreyeur, m. [Tech.] — IJzerdraadtrekker,
-maker m.
Agricole, adj. Land-, akkerbouwend, akker
Peuple agr- ; — den landbouw be--bouwdrijven:
vorderend; Sociéte agr-, genootschap of maatschappij
van landbouw ; — wat den landbouw betreft, daaruit voortvloeit : Produits agr-s, landbouw producten ; Prospéritë agr-, bloei des landbouws.
Agrieniteur, m. Landbouwer, landman, akkerman, boer, landbouwkundige in.
Agriculture, f. Landbouw, akkerbouw, veldbouw m. ; landbouwkunde.
Agrie, f. [Méd.] Invretende uitslag m.
Agrier, m. [Anc. jur.] Grondcijns m., akkertiende f. in geld ; — soort van zwarte druif f.
Agriffer, V. a. Met de klaauwen of nagels
grijpen. — S'AGRIFFER, V. pr. Zich met de klaauwen,
de nagels vasthouden; de nagels inslaan.
Agriministe, m. Verkooper of maker m. van
kleine modewaren, sieraden ; meubelversierder m.;
z. v. a. passementier, z. aid.
Agriwoniées, f. pl. [Bot.] Leverkruidplanten.
Agrion, m. [H. n.] Waternymf.
Agriophage, m. Wilde-dieren-eter m.
Agriote, z. GRIOTTE.
Agriothymie, f. Waanzinnige of ziekelijke

moordlust m.

Agripatune, m. [Bot.] Hartekruid n. (Ook
cordiaque geheelen.)
Agripenne, m. [H. n.] Rijstvogel ; Carolini-

sche ortolaan m.

a. (pop.) Gretig aangrjp en, aan
s'AGRIPPER, V. pr. Zich vastklampen,-paken.—
zich vastklemmen.
A grippeur, m., -ease, f. Aanpakker m.,
aanpakster f.
% Agrographe, m. Landbouwbeschrijver m.
Agrographie, f. Landbouwbeschrjving f.
Agrographigue, adj. Wat de landbouwbeschrijving betreft. .
Agrologie, f. Landbouwleer f., verhandeling f.
over den landbouw.
Agrologique, adj. Wat de landbouwleerbetre f t.
Agrowane, m. Landbouwzuchtige, overdreven
beminnaar of voorstander m. van den landbouw.
Agronianie, f. Landbouwzucht, overdreven
liefde f. voor den landbouw. Agroniène, m. Landbewoner n.
Agronome, m. Landbouwkundige, wetenschappelijk gevormd landbouwer; schrijver m. over den
landbouw.
+ Agronométrie, f. Juiste kennis f. van 't
geen zekere uitgestrektheid gronds kan opleveren,
veldvruchtsmeting f.
Agrononiie, f. Landbouwkunde, landhuis
kunde f.
-houd
Agronomique, adj. Landbouwkundig, landhuishoudkundig, wat de landbouwwetenschap bevordert of betreft, agronomisch : Société agr-,
maatschappij van landbouw.
A gronomiquement, adv. Op landbouwkundige wijze.
Agropile, liever AEGAGROPILE.
Agrostide, f. [Bot.] Bundelgras, kwastgrasn.
Agr- éventé, windhalm m.
Agrouelle, f. [H. n.] Waterveelvoet m.; —
[Bot.] volkszwans van het klierkruid.
Agripper,

V.

AIDE.

Agrouper, v. a. [Paint.] In groepen bijeen
voegen, groepéren. (Gebruikel jker is grouper.) —
S'AGROUPER, V. pr. Zich tot groepen vormen, te
hoop loopen (van 't volk).
Agrypnie, f. [Md.] Slapeloosheid f.
Agua, m. [.H. n.] Braziliaansche schildpad f.
Agnacaté, m. [Bot.] Avogadopeer f.
Aguassière, m. [H. n.] Water-ineenl f.
Aguerri, e, adj. Ten oorlog afgerigt, beproefd,
geoefend, gehard.
Agnerrir, v. a. Ten .00rlog afrigten, krijgsha flig, krijgskundig maken.; — verharden , aan
vermoe(enissen, ontberingen, gevaren, smarten jewennen. — S'AGUERRIR, V. pr. Zich aan den krijg
gewennen, krijgshaftig, krijgskundig worden; zich
verharden, zich gewennen.
1- Aguuerrisseinent, m. Afgerigtheid ten oorlog, krijgshaftigheid f.
A gasets, m. pl. , Loerplaats, hinderlaag f. (Alleen
voorkomende in:) Etre (se mettre, se tenir) aux
ag-, Op den loer liggen, beloeren; Mettre qn. aux
tig-, iemand op den loer zetten ; — ( fig.) Se tenir
aux ag-, de gelegenheid bespieden (b. v. ons een'
post te krijgen).
Agui, in. [Mar.] Aanbindknoop m.; zit- of hangtouw n. (in welks eindlus de matroos kan zitten) .
Aguigner, v. a. Met de oogen wenken, (fain.)
een oogje geven.
I Aguignettes, f. pl. Steelswijze blikken (als
wenk ot waarschuwing), oogjes.
Aguitles, f. pl. Katoenen van Aleppo.
Agtiillot, m. [Mar.] Splitsijzer n., splitser m.
-j- Agui.nper, v. a. Eene nonnekap opzetten.
Agui, m. [Bot.] Mannastruik m.
Agyne, Agynaire, Agynique, adj. [Bot.]
Zonder vrouwelijk orgaan, zonder stampertje.
Ah ! interj. 0 ! Ach! Ha ! Och ! Oei! Aai!
Ah, Ah!, Ha ha!
Ahwtule, f. [H. n.] Adder f.
-

-

Altah, in. z. HAHA.
Ahaler, v. n. Hagen (na vermoeijenis). —

den ede-in laten gaan (b. v.
over een' spiegel).
Ahan, m. Kreet van inspannin g bij hakken,
trekken, tillen enz. ; — zware arbeid, landarbeid
m. (pop.) Suer d'ahan, zweetgin van 't werken.
Ahanable, adj. Vermoeijend, afmattend ; —
bebouwbaar.
Ahaner, V. n. Den kreet a h a n ! doen hooren ;
— zwaar werken, zwoegen ; — ± bebouwen, beploegen ;
I ( fig.) aarzelen, weifelen.
Aheurté, e, adj. (en part. passé van aheurter)
Stij (zinnig, bij zijne meening blijvend.
Aheurtenient, m. Eigenzinnigheid,halsstarrigheid, koppigheid f.
5 Aheurter, V. a. Stij fzinni, maken. — S'AHEURTER (à ge.) v. pr. Stijfhoofdig, eigenzinnig
in iets zijn, stijf en sterk op iets staan, in zijne
meening volharden, doordrijven.
Ah! ! interj. Oei! Ai! Ach! (kreet van ligAHALER, V. C. Beademen,

--- -

chaarnspijn),
-[. Ahonter, Ahontir, V. a. Onteeren, schande

aandoen.

Ahouai of Ahttia, m.

[Bot.] Gemeene klok

-jesbom.

Ahu, m. [H. n.] Groote gazelle of wilde geit f.

in Tartarije.

Ahuuri, e, adj. (en part. passé van ahurir) . (fam.)
Onthutst, verslagen. — Ook als subsi. gebezigd. Un

ahurie, une aheurie, een of eerre onthutste.

Ahurir, V. C. (fam.) Doen ontstellen, verbijste-

ren, verbluffen.

Al, m. H. n.] Luiaard m.

Aiche, m. Angelwormpje n. z. AGREE.
Aicher, V. a. Aas aan den vischhaak doen,

aanslaan.

-}- Aidable, adj. Helpbaar, te helpen.
-}- Aidance, f. Hulp f., bijstand m., onder-

steuning f.

Aidant, e, adj. Helpend, (zelden voorkomend
dan in :) Dieu aid-, met Gods hulp. — Ook als
subst. in deze zegswijze : Malgré lui et ses aid-s,
(verbasterd in : malgré lui et ses dents), in spijt
van hem en al zijne helpers, zijn' aanhang.
Aide, f. Hulp, hulpverleeninq, hulpbieding, ondersteuning f., bistand m., haan reiking f.; helper,
steun, toeverlaat m., toevlugt f. ; — dienst f., nut,
voordeel n. (dat men uit het gebruik van een ding

—

AIDE

trekt) ; — hulp- of bijkerk (nu succursale ge/weten).
-- A 1'aide de, avec l'aide de, met hulp of behulp
van, door middel van. — Ainsi Dieu me soit en
aide ! zoo waarlijk helpe mij God ! (slotwoorden
van een' eed). (Loc. prov.) Dieu nous soit en aide
Wel be/come 't u ! (tot iemand die niest) ; God
zegene u ! (tot een' bedelaar, wien men geene aal moes kan geven). Bon droit a desoin d'aide, 't is
niet genoeg refit te hebben, men moet het ook kun
doen gelden. Un peu d'aide 'fait grand kien,-ne
eene kleine hulp doet soms veel goed. Crier a 1'aide,
om hulp roepen, of enkel bij ellips : a l'aide ! help !
AIDE, m. en f. Helper m., helpster f., aan iemand
toegevoegd persoon om met en onder hem of haar
eenig werk te verrigten : Aide de cuisine of l'oflice,
bijkok, onderkok, koksmaat ni.; tweede keukenmeid f.
Aide-macon of à macon, Aide-couvreur of is couvreur, o)iperman, handlanger, die de bouwsto/f'en
aanvoert. Aide de cérémonies, onder- ceremoniemeester. Aide de camp, generaal- adjudant. Aidemajor, vleugel- of regiments- adjudant. Aide-major
de place, onder plaatsmajoor. Aide d'artillerie,
stukjonker.
AIDES, pl. Onderstandgelden, schattingen, beden
(voormalige naam der indirecte belastingen). Cour
des aides, accijns - gerept n., accijns-kamer f. Aller
a la cour des aides, leentje-buur spelen, tot een
ander de toevlugt neuzen (van iemand die geld ter
leen vraagt; van een' schrijver, die zijn werk ten
deele door een ander laat maken; van eerie vrouw,
wie haren man niet genoeg is) . — Al wat den ruiter
ter besturing van z jn paard dient : toom, sporen,
stem, knieën enz. Donner les aides extrémement
fines, een paard met groote juistheid besturen. Ce
cheval a les aides fines, dat paard luistert goed
naar zijn' ruiter, is hoogst gedwee.
Aidé, e, adj. (en part. passé van aider) Geholpen, ondersteund.
Aidean, m. [Tech.] Weeg- of hooiboom m.
Airier, v. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen, te
hulp komen, bijspringen, de hand bieden, voorthelpen, dienen, dienst bewijzen, gerieven. Aider qn.,
iemand hulp verleenen met raad, aanbeveling, voor
aalmoes enz. Aider a qn., iemand helpen-schot,
door met hem den arbeid, de moeite, 't gevaar enz.
in persoon te deelen. (fig.) Aider à la nature, de
werking der natuur bevorderen. -- Aider an succès
dune entreprise, bevorderlijk zijn in, toebrengen
tot het welslagen eener onderneming. -- Aider à la
lettre, het ontbrekende of duistere in eene uitdruk king aanvullen, verhelpen; ook ter opsiering (van
;

een verhaal) wat bijvoertjen. — [Man. Aider un
cheval, een paard naar de regels zich ren beweg en. — [Mar.] Aider un vaisseau dans son mouvement, de werking van 't roer door het want onder
(Loc. prov.) A qui se léve matin,-steun.—
Dieu aide et prête la main, God helpt wie vroeg
opstaat ; de morgenstond heeft goud in den mond. —

L

Ainsi m'aide Dieu ! of Ainsi Dieu m'aide ! Zoo
waarlijk helpe snij God (als slot van een eedformulier).
S'AIDER , v. pr. Zich bedienen, zich behelpen, gebruiken : II s'aide de sa main gauche comme de
sa main droite, hij gebruikt (bedientzich van) zijne

AIG RFJT .

^a

(fg.) Avoir un oeil d'aigle, avoirIe regard (lavue)

de I'aigle, zeer scherpzinnig zijn. — (Proc.) Crier
comme un aigle, scherp en doordringend schreeuwen, moord schreeuwen. — Koperen kerklessenaar
m. in den vorm eens arends. — Aigle marin, zeeof vischaren(1. Aigle royale of doré, koningsarend,
goudarend Aigle ossil'rague, stcenaren,d. Aigleautour, valkarend. [Piet.] Grand-aigle of papier
groot - adelaar -papier n. (het grootste-grandile,
papier - forma (l t.) -- Pierre d'a gle, z. IEv'ILE. —
Bois d'aigle, adelaarshout n. (welriekend houtuit
China en Japan. --- AIGLE, f. (als zinnebeeld van
majesteit en overwinning, als standaard of veldtee/un) : Laigle fran raise , de fransclie adelaar
(alsveldteeken onder 't keizerrijk). L'aigle impétiale, de keizerlijke of rijksadelaar (wapen van de
oosíenr(ksche mnonarc ie).
Aiglet n, AigreIiii,m. Wijl ing f., schelvisch m.

Aigiette, f. (vroeger ,AIGLIAU) [Bias.] Kleine
arend. (z. AIGLON en ALFAION.)
Aiglon, m. Jonge arend : I'aigle nourrit ses
aiglons de chair, (Ie arend voedt zone jongen met
vleesch. — [Blas.] Jonge arend zonder snavel en
klaauwen. (Synoniem met alérion.)
Aiglnres, f. pl. Rosse vlekken op 't gevederte
van den valk.

Aigoeeros, m. [Bot.] z. V. a. FENU - GREC, z . old
Aigre, in. Zuur n., zuurheid, zurigheid; --bitsheid, spijtigheid f. — I1 y a encore de l'aigre
dans fair, de lucht is nog guur, scherp. — Aigre
de eèdre, -de-citron, -de-litnon, limonade f.
Aigre, adj. Zuur, scherp, prikkelend, zamen trekkend, wrang (van smaak) ; goor, verzuurd (door
bederf) ; odeur aigre, senteur aigre, zuurachtige
reuk, zuurreuk; gout aigre, zure smaak, netzuur
(als gevolg van slecht in de ?haag verteerde spijzen);
— scherp, ruw, doordringend, krischend (vary
sten, van toon) ; -- bros, niet smeedbaar (van metalen) ; — onvriendel ( k, hard, bits, bijtend, s/)ijtig
schamper, stekelig, vinnig (van woorden, stijl, hu
[Peihit.] Couleurs aigres, slecht-meurnz.)—
zamenpassende, te sterk afstekende, schreeuwende
kleuren. — (Loc.) Lair, Ie vent est aigre, (le lucht,
de wind is ruw, schei]),), guur.
Elle est aigre
comme vei^jus, zij ziet zoo zuur als azijn.
Aigre-tdonnx, -once, adj. Zuurzoet, scherp zoet, half zuur half zoet; — des paroles aigresdouces, bitterzoete woorden.
Aigref ri, m. (fain. et iron.) Sluwert, boze
schalk, vos, bedrieger, gelukzoeker m.; — z. v. a.
.

;

r1IGLEFIN, z. old. .

Aigrelet, te, adj Zwak of slap zuur, zuur

meer spy, jtig,-achtig,rnszuje;—mof
wat bits, een beetje scherp.
Aigreinent, adv. (zelden dan fig. gebezigd)
Vinnig, scherp, heftig, met bitterheid, met gevoe-

ligheid.

Aigreanoine, f. [Bot.] Leverkruid, boel/eens-

kruid

n.

Aigremnore, m. Houtshoolpoeder m. (voor de

vuurwerkers) .
Ai pret,

te, adj. Zuurachtig ; z. v. a. AIGIIELET.

Aigrette, f. [f-I. n.] Kuif f. (op 't hoofd van
soinini(/e vogels); —pluim f., vederbos, reigerbos m.
(als sieraad op dameshoeden, op paradebe(lden, op
den kop der staatsiepaarden enz.); helmbos, pluimbos, 11(111(15 m.; paardenharen pornpon m. op militaire
hoofddeksels);— glaspluim f. (van fijn gesponnen glas
gema(lkt) — tril naald f., tremulant m. (pluimvormi,ge damestooi van edelgesteenten of paarlen ; —
vuurwerk n., waarvan (ie vonken eerie glaspluim
nabootsen; --- [Pli s.] elektrische straalbundel (aan
2EI)OIOD--.
de einden en hoeken der geëlektriseerde ligch.amen);
Aïe ! interj. Ach ! och ! oei ! o wee!
[Bot.] zaad-, haar-, vederkroon f., pluimpjes
Alet 1, m. Grootvader, vaders- of moeders- op de zaden o f vruchten van sommige planten ; ook
vader m. ; (pl. aïeuls) — voorvader, voorzaat m., op vele insecten. — [H. n.] Reiger m., met lange
van wien men afstamt. (pl. aieux) . liet meerv. vezelige veren aan eten beneden rug (grande aigr-,
aïeux beteekent ook : die in de verloopen eeuwen petite aigr-) ; — zeepaauw (zekere vischsoort) ; ---leefden (en heeft in dien zin geen enkelv.: Nos aïeux vederschelp t. — uilaap m. (met eerie haarkuif op
étaient aussi sages que nous, onze ouden waren den k ( p) .
zoo wijs als wij.
Aiisrette, e, add. Gekuifd, bevederd, behaard.
Aïeule, f. Grootmoeder f., (pop.) grootje n.
Aigretto, m. [Bot.] P,roveneaalsche naam der
Aigaire, m. [Agr.] Afwateringssloot f.
gemeene zuring.
Aige of Ai°le, f. [Mid.] Witte vlek f. vóór
Aigreur, m. Zuurheid, scherpheid f. (van
op den oogappel
vruchten, (lranken, spijzen) ; goorheid f. (vangmelk,
Aigle, m. Arend, adelaar m. ; — man van een s(lus); — zuur n., zode f., zure oprisping f. (uit
doordringend, scherpzinnig verstand. -- Avoirdes de m(lag) ; — bitsheid. bitterheid, schamperheid,
Seux d'aigle, zeer scherp zien; valkenoogen hebben. spijtigl id; het zure, bittere, onaangename; — aan9`

linker hand als (van) de regter. — Elkander helpen.
bijstaan enz. : Aides-vouz les uns les autres, helpt
elkander. — Zich zelven helpen, zich weren, niet
werkeloos blijven : Le ciel veut que Ion s'aide, de
hemet wil, dat men zelf zijne krachten inspange.
(Loc. prov.) Aide toi, le ciel 't aidera, help u
zelven en God zal helpen; God helpt wie zich zelven helpt.
Aidoiodynie, . Aidoiographie enz. , zie

—

--
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vankelijke verb2tterinq, oneenigheid, ontstemdheid f.

— [Gray.] harde, te zwarte, te diep ingebeten

plaatsen.

Aigrière, f. Zure karnemelk met zemelen (als

varkensvoeder)

Aigriette, f. Zure kers f.
Aigrir, V. a. Verzuren, zuren, zuur maken,
zuur doen worden. La chaleur aigrit le lalt, de

warmte maakt de melk zuur o f goor ; — bits, spijtig,
onhandelbaarder maken, verbitleren, vertoornen:
L'infortune aigrit les malheureux, de tegenspoed
verbittert de ongelukkigen. Aigrir Dieu, God verbomen. — Aigrir deux perronnes, twee personen
met elkander oneens maken, tegen elkander opzetten.
— Aigrir in souffrance, het lijden verzwaren, gevoeliger maken-. — Aigrir les affaires, de zaken

meer ingewikkeld, verward maken - AIGRIR , V. n.
Zuur worden (gebruikelijker is s'aigrir) — S'AIGRIR
V. pr. Zuur worden; — boos, gaande, toornig,
driftig, verbitterd worden (van personen) ; pijn
smartelijker, grievender worden; — meer-l(jker,
ingewikkeld, verward worden.
S Aigrissentent, m. Verzuring, verbittering f.
Aigu, ë, adj. Scherp, spits, puntig ; spitstoeloopend; — schel, doordringend, oorkwetsend (van geluiden(; — hevig, smarteljk, stekend, snijdend (van
tigchaams- en zielesmarten); — [Méd.] heet, spoedig
voortgaande. — [Gram.] Accent aigu, scherp toon
[Math.] Angle aigu, scherpe hoek. -teknO.—
Aignacle, (pr. é-gu-a-áe) f. Waterplaats f.
(voor de schepen ter inneming van versch water)
— in:enomen watervoorraad m.
Ai mail, m. Morgendauw m. — [Chas.] Accoutumer les chiens is l'aig-, de honden op de
ochtendjagt afrigten.
Ai •acayer, (pr. é-gua-ié) v. a. Doen waden,
in 't weed brengen ; — uitspoelen, spoelen (de wasch) .
Aigue-iiiarine, f. Zeegroene, doorzigtige edelsteen, beryl nn.
Aigiiière, f. Lampetkan, waterkan f., met tuit
.

en, hadscat.

f..Eene lampetkan-vol f.
Aijeii1Iade, (pr. é-guï-lia-de) f. Drijfstok,
prikkel m. (der ossendrijvers en voerlieden).
Aiguillat, (pr. é-guï-) m. [H. n.] Soort van
zeehond, dorenlzaai, speerhaai m.
Aiggi lle, (pr. é-guï-lj') f. Xaald, naainaald f.
Aig- 'i breder, it piquer, borduur-, stiknaald ; Alga Goudre, naainaald; Aig- à emballer, Aig- d'emballeur, d'emballage, of it trois carnes, paknaald,
driekante naald ; Aig- a rentraire, stopnaald ; Aigà tapisserie, tapijtnaald, stiknaald ; Aig- a passer,
rzlgnaald ; Alg- a tricoter, breinaald ; Aig- de tote,
haarnaald, haarspeld ; Aig- à réseau, filetnaald;
Aig- it voiles, zeilmakersnaald ; Aig- a ralingue,
lijknaald (om de lijken aan de zeilen te zetten) ;
Aig- it merliner, marinaald ; Aig- a gargousse,
kardcesnaald (der vuurwerkers) — [Horl.] Wijzer
(der uu2 -werken ; (van zonnewijzers gebruikt men
liever style) ; Aig- des heures of petite aig-, uurwijzer m. ; Aig- des minutes of grancl.e aig-, minuutwijzer m. — Wijzer aan eene locomotief, die
met Juistheid den graad der stoomkracht aangeeft;
ook liet wechanismus van om een vast punt be
weeCtl jke rails, ten einde 'de spoorwagens van den
eersen spoorweg op den anderen te doen overgaan. [Chir.] Naald der wondheelers : Aig, a appareil, verbandnaald, gewone naald; Aio- -. cataracte, staarnaald ; Aig- a f st ale, fistelnaald; Alga inoculation, inentingsnaald ; Aig- à ligature,
hechtnaald; Aig- á séton, etterdragtsnaald enz. —
Obelisk, pronknaald, tijdnaald, grafnaald. — Torenspits f., naald. — Bergspits f., spitse bergtop m.
— Radeernaald (der graveurs en emailschilders).
— Steenboor f. (der metselaars, der mijnwerkers).
— Steunpi,;ler m. (bij bruggen). — IJzeren armm.
eerier lantaarn. — Wormziektef. (dervalken). Spitse visschersboot f. — [[HI. n.] Naaldvisch, snaper,
snee >er' In., zeenaald, zeeadder f. zeepaardje n. —
[Bot.] Aig- de Pergerof de Vénus, Venusstraalm.Aig-s, pl., de stampertjes van de bloesems der vruchtboorren. — Aig- aimantée of de marine, magneet
Aig- le dé linaïson, neigings- of inclinatie-'-nald.
naald. — Aig- d'essai, toetsnaald. — Aig- de ba
tong f. — (Loc. prov.) De fil en aig-, ils-lance,
en vierent a se quereller, van 't eene woord tot
het andere geraakten zij eindel k in twist. Raconter
do fill en aig-, haarfijn, in al zijne bijzonderheden
Ai; ^aierée,

:

,

AIGVILLONNETJX.
vertellen. Disputer sur la pointe d'un-e aig-, om een'
stroohalm, om eene nietigheid twisten. EI le ne sail.
pas faire no point d'aig-, zip kan geen steek maken;
c(j is traag en dorp. hournir de fil et d'aig-s, voor
(I/h's, zelfs voor 't geringste zorgen. Chercher une
aid;- dans une botte de loin, eerie naald in een Soil
hooi zoeken, d. i. vergeefs zoeken.
Aiguil1è, (pr. (-guï-) adj. [Bot.] Naaldvormi(1.
Aiguillee, (pr. é-guï-) f. Draad in., om in
eerie naald te steken, vadem n. draads.
AAiguiller, (pr. (-5u -) v. a. Den staar ligten
met de staarnaald (in (leze beteekenis verouderd).
— [Nanuf.] Aig- la soie, de zijde op den haspel
met de naald zuiveren.
Aiguilletage. (1r. é-guï-) m. liet beslaan der
veters. — [lS7ar.I I-let sersen, sjorren, de ('((('Illgingsw2 ze der einden van verschillende deelgin van
't want.

Aiguailleté, e, (pr. é-guï-) adj. (en part. passé
van alguilleter) Beslagen (van nestelband) ; — vastgesjord (van een kanon). — (fi(1.) Homme aig-, ge
gemaakt inensch.
-dwonge,
Ai,uilleter, (pr. (-Sill-) V. a. Toeveteren,
toevijgen (in dien zin niet meer gebruikel ( k) ; —
met veterband (1/ nestelkoord beslaan ; — [Mar.]
Seisen, twee voorwerpen door touwwerk 'eieenic en;

— vasts;/orren (van een kanon) — S'AIGUILLETER,
I'. pr. Toe geveterd worden ; — beslagen worden (van
veterband) ; — met seisingen verbonden worden
— vastgesjord (('1)1 11111.
Aiguilletier, m., -ière, f. (pr. e-guï-) Nestel of vetermaker m., - ,haakster f.
Ai i illette, (pr. e- ( uï-) I. (eigenlijk en weleer
naaldje n.) Veterband, veter- of nestelkoord, rijg snoer n. ; — nestelsnoer n. (als militair schouder
[Cuffs.] Dunne-sieradnlvtk aeijn).
vleeschreep F. (van den rug eens gebraden vogel.');
— [Mar.] lira f., waarmede de seising gelegd wordt.
— Aig-s pl. [Mar.] rabanden ; standers (1/ oplan-

gers der kattesporen. —Nouer Taffy-, een' knoop in

den draad, leggen. — (fig.) Nouer 1'aig- a qn., iemand den nestel knoopen (eerie soort van bezwerinc:
die 't volbrengen van den huweijfli. pligt moest
onmoggelijk maken). — Cull li l aig-, op goed fortuin loopgin (van liederlijke vrouwen sprekende.) -(Pr(lv.) Il ne fait pas bon servir un maitre qui
serre les vieilles aig-s, men wint weinig- in de
dienst van een' gortenteller. — Láeher Yaig-, zijn,
gevoeg doen (in dien zin veroude ( d).
Aiguilleur, m. (pr. (guï-) 11(1 die de kraan
omdraazt, als de wijzer der locomotief een' te hoogen graad van stoomkracht aanduidt; ook de bestuurder der beweegbare rails bij overgang der
wagens op een' ancderen spoorweg.
Aigiiillier, (fir. éguï-) m., -iere, f. Naa.ldenmaker m., - maakster f.; naaldenverkooper m.,
- verkoopster I.
Aiguillier, (pr. éguï-) m. Naaldenkoker (tege)iwoordi.g, gebruikt men daarvoor enkel ÉTUI)
Spitsnet n.
c;uillere, (pr. é-guï-) I. [Péeh.].
A
Aignil Ion , (pr. e-/lul-) m. Prikkel, prikstok,
dr fs ok m. ; — angel m. (der bijen I. a. insect( n).
— Aansporing, aanprikkeling, opwekking f., aan
spoorslag m.: La gloire gist un puissant-drang,
aig-, de roem is een veel vermogende prikkel, eerie
krachtige drijfveer. — Bijtende, vinnige kritiek f.,
ilekelend talent n. — [Tech.] Verkeerde rigtzng f.
van den diamant op het glas. — [Théol.] L'al g de la chair, de bekoringen van liet vleesch, de
vleeschelijke lusten. — -j (Prov.) A dur áne, (Inc
ai -, eerie verwénde tong behoeft sterk prikkelende
Ill iddelen. — AIG lull yS, pl. Stekels (van egels,
van de meeste visschee, ook van de oppervlakte der
Jill nten) . — [C11as.] De punten van den drek van
t wild ; die drek zelf.
Aiguillonnè, C. (pr. e-guï-) (ill/. (en part.
passe van aiguilionner) Ge rikkeld ; — aangesl)oord ; — stekelig. — AIIUILLOti5ÉS m. pl. [11.n.]
Stekeld ieren.
Aiinillonner, (pr. é-:ii-) v. a. Prikkelen,
Ill et alen 1» ikkel voortdr(/ven; — aansporen, aan
aanprikkelen, aanmoedigen, aanzetten,-drijven,
aanporren, ('(1,111 /15111 — S'AIGUILLON\ER , v. pr.
Jangespeord, aangemoedigd worden ; — zich zelven aansporen.
:

-

,

.

.t g^ ilonneax, eiise, (pr. é-guï-) Stekelig,

met stekels o/ prikkels bezet. (.11('n zegt liever ai guillonne.)

AIGVILLOTS
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Aignillots, (pr. é-guï-) m. pl. [Mar.] Roer
roerbanden (op welke het roer in de vin--haken,
rrin(Jen draait) .
Aiguisable, (pr é-guï) adj. Slijpbaar, aan-

zet boar.

Aigitisage, (pp. é-gal-) m. Slijping, wetting,
scherping f. ; het slijpen.
Ai uisé, e, (pr. e-guï-) adj. (en fart. passé
van aiguiser) Geslepen, gewet, gescherpt, aan
aangepunt, scherp ; =- opgewekt, aangeprik--gezt,
keld, aangespoord. Avoir la langue aiguisée,
scherp van tong, bits zijn.
Aiguisement, (pr. é-guï-) m. Slijping f.; het
slijpen. (Men gebruikt liever AIGUISAGE, Z. aid.)
— aanprikkeling f.
Aigu iser, (pr. é-guï-) v. a. Scherp maken, scherpen, slijpen, wetten, aanzetten, aanpunten ; — vaardiger, vlugger, werkzamer maken, opscherpen, opwekken, verlevendigen, aanprikkelen, aansporen. Le
travail aiguise 1'éppétit, de arbeid scherpt, vermeerdert, verhoogt den eetlust, maakt hongerig. — (Loc.)
Aig- ses couteaux, zich tot den strijd, den aanval
voorbereiden. Aig- ses dents, zich klaarmaken om
eens goed te eten. — S'AIGUISER, v. pr. Geslepen, gescherpt worden; — opgewekt, aangeprikkeld worden.
Aiguiserie, (pr. é-guï-) f. Sljper j f.
Aiguiseur, m., -euse, f. (pr. é-guï-) Slijper
m. ; slijpster f.

Aiguité, (pr. é-gu -) f. [Mac.] hoekigheid,
kantigheiri f.
5 Aigunient, adv. Bits, vinnig, op ruwe wijze.
Aí1, m. Knoflook, knooplook n. (Plur. Ails of
Aulx, waarvan het eerste bij de tuiniers het meest
in gebruik is.)
Alle, f. Vleugel m., vlerk, wiek, schacht t.;
— bescherming, bedekking, hoede, wacht, leiding,
besturing f., toezigt n.: Un enfant ne craint rien
sous les alles de sa mère, een kind vreest niets
onder de vleugelen (de bescherming, hoede enz.)
zijner moeder. — [Poes.] Les alles du temps, des

vents, du plaisir, de l'espérance, de l'imagination

etc., de vleugels (de vlugge vaart, de snelheid) van
den tijd, van de winden, van 't vermaak, van de
hoop, van de verbeelding enz). — (Loc. prov. et
fig.) La peur lui donne des alles, lui met des
alles aux talons, de vrees jaagt hem voort, ver
zijne schreden. Ii ne bat plus que-snelt,bvug
d'une aile, hij is zijne beste kracht, zijn' meesten
invloed enz. kwijt, 't loopt met hem op een eind.

Cela ne va que dune alle, dat gaat traag, lam,

sukkelend voort. P.ogner les alles à qn., iemand
kortwieken, iemands raagt, invloed, uitgaven enz.
besnoeijen. Voler avant d'avoir des alles, willen
vliegen vóor men vleugels heeft, iets boven zijne
krachten ondernemen. N' avoir pas l'aile assez forte
iets moeijelijks ondernemen. Voler de ses propres
alles, op eigen wieken drijven, op eigen voeten
staan, zelfstandig handelen. Tirer une plume de
l'aile a qn., iemand eene veer uit den staart trekken,
hem plukken. Tirer d' une chose pied ou alle, haring
of kuit van iets hebben, er op eerie of andere wijze
voordeel van trekken. Battre de l'aile, vermoeid,
in verlegenheid zijn. En avoir dans l'aile, ernstig
ziek worden ; een verlies, eene schande ondergaan,
een' tik krijgen, verliefd worden. Baisser ses alles,
zijne vlerken (den moed) laten zakken. A tire d'aile,
met den meesten spoed. — [Mil.] Vleuqel m., zij
een in slagorde geschaard leger, ook-gedltvan
van eene vloot. Alle en lair, ligt om te trekken
vleugel. — [Fortif.] Zijde of flank (van een bolwerk)
het uiteinde (van een horenwerk enz.) — [Tech.]
Vleugel, zijgedeelte van een gebouw. Alles d'une
église, lage zijden of kleine gewelven naast het
groote. Alles dune ecluse, z2)jmuren eener sluis.
Alles de mouche, klinknagels, latspijkers. — Aile
(de moulin à vent) molenwiek f., molenzwengel m.
Tourner I'aile an vent, den molen vaar den wind
zetten ; — tand m. van het rondselrad ; blad n. van
den windvang (in een uurwerk) ; — zijrand m.
(van een' hoed) ; -- zijkant m. (vaneen' straatweg,
eene straat) ; — losse boden rand m. om de in
lood gezette ruiten; — oor n. van eene lardeerpriem.
— [Cuis.] (Vleugel van een' gebraden vogel). —
[Anat.] Alles du nez, de l'oreille, des poumons,
neus-, oor-, longenvleugels; Alles de la vulve,
schaamlippen. — [Bot.] Bijtak m., bijvrucht f. (die
naast een hoofdtak of hoofdvrucht uitschiet); veêrtjes 0 f pluimpjes (aan vele zaden) ; Alles d'artichaut
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bijbollen eener artisjok. — [H. n.] Naam van vele
schelpen : Aile d'ange, engelvleugel; Aile large of
a rehord, diklip f.; Aile de chauve-souris, vleermuisschel^n f. hanekam m.; Aile de papillon, elindervleugel, guinésche toethoren in. — [Brass.]
Zeker engelsch bier, ale.
Aile, e, argil. Gevleugeld, gevlerkt, gewiekt.
Poisson ailé, vliegende visch m. — [Myth.] Le
cheval ailé, 't gevleugeld paa rri, Pegasus. — [Mee.)
Vis ailée, vleugelsciiroe f, handschroef f. [Bot.]
Gevederd, van veêre 2- of pluimpjes voorzien. -A.ILEES , f. pl. [11. n.] Vleugelschelpen of -horens
(een geslacht van weekdieren).
Aileron, ni. Vleugelspits f.; — boutje n. (van
een' gebraden vogel.) — vin f. (van zekere visschen); — schepbord n. (van een waterinolenrad);
— zeker klein buitenwerk n. eerier vesting. (Prov. et fans.) Se faire dormer sur les ail-s, zich
den hoogmoed, de snoeverij enz. laten a fleuren.
Ailette, f. (verkleinwoord van aile) Vleugel
n. — [Tech.] Bezetsel, belegstuk n., voering f.-tje
(van een' schoen, eerie hemdsmouw, eerie kous enz.).
— [1iMar.] Verlengstuk der achterboorden.
Aillade, f. Kno flooksaus f.
Ailleurs, adv. Elders, ergens anders, op eene
andere plaats. — .n'AILLEUns ad/v. Daarenboven,
bovendien, voorts, wijders, ten andere, ten tweede,
behalve dat, overigens, van een' anderen kant; —
in andere opzigten, anders, overigens, voor 't overige; — van elders, van eene andere plaats.
Aillolis , in. Knoflooknat n. (in de fransche
Antilles) .
5 Aillogiser, v. a. Met knoflook vermengen.
,

Ailuire, i., z. HILOIRE.

Aiinable, adj. Beminnenswaardig, beminnelijk, aanminnig; lieftallig, innemend, behageljk ,
liefelijk , aangenaam , aantrekkelijk; goed, lief,
vriendelijk, minzaam. — Ook als subst. gebezigd.
Adieu, ma tres aimable ! Vaarwel, mijn waardste ! Faire l'aimable, den behaagzieke spelen. Un
aimable, een saletjonker.
5 Airnableinent, ode. Op beminnelijke wijze,
minzaam enz., z. AIMABLE.
Aiinant, in. Zeilsteen, noordsteen, magneet
m.; — iets aanlokkelïjks, aantrekkelijks n., aan
lokaas n. — Aim- arme, ge--trekingsachf.,
wapende, beslagen magneet. Aim- généreux, zeilsteen, die zijne kracht gaarne mededeelt. Aim- rigoureux, sterke magneet (die een' zwaren last
draagt). — [Chico.] Aim- arsénical, gesmolten
mengsel van gelijke deden zwavel, spiesrjlans en ar-

senicurn. - Aim- de Ceylan, z. TOURMALINE.

Ainiant, e, arlj.Beminnend,lie (hebbend; rnenschlievend; vriendelijk, innemend.
Ainnantaire, adj. [iUinér.] Zeilsteen bevattend : Mine aim-, zeilsteenmijn f.
Airnantation, f. Nlededeeling f. der zeilsteenkracht; het magnetisch maken.
Ainianté, e, adj. (en part. passé van aimanter) Met zeilsteen bestreken, magnetisch. — Aiguille ainn-e, kompasnaald f.
Aimanter, v. a. Met zeilsteen bestrijken, mag
maken, de eigenschappen Iles zeilsteens me--netisch
dedeelen. — S'ADIANTEiI, v. pr. Magnetisch worden.
5 Aihnantin, e, adj. Twat den zeilsteen eigen
is, daartoe behoort : Force aim-e, zeilsteenkracht f.
(nu force magnétique).
Ainte, e, adj. (en part. passé van aimer) Bemind, geliefd.
Ainner, v. a. Beminnen, minnen, liefhebben,
lieven; behagen scheppen, genoegen vinden, gaarne
doen. Aimer in lire of Aimer la lecture, gaarne
lezen, smaak in 't lezen hebben. L'olivier alma les
paus chauds, de of j (boom bemint (wast het liefst,
gedijt het best) in warme landen. — AIMEII
MIEUX, liever hebben, liever willen, meer houden
van, de voorkeur geven aan. Jaime mieux danser
que chanter, ik heb meer smaak in het dansen
dan in 't zingen. Jaime mieux danser que de
chanter, ik wil (nu) liever dansen dan zingen. —
(Loc. prov.) Qui Bien aime, Bien chátie, wie zijn
kind lief heeft, spaart de roede niet. Qui m'aime,
me suive, wie mij liefheeft, volge mij. Qui m'aime,
aime mon chien, wie mij lief heeft, bemint ook
mijn hond (d. i. of het mijne). I1 aime mieux deux
oeufs qu'une prune, hij geeft aan een groot voordeel
de voorkeur boven een gering. Aime mieux un
tiens que deux to l'auras, heb liever één' volte in

AIMOSCOPIE
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de hand dan twee in de vlugt. Aimer comme Ia
prunelle de Voel! (de ses eux), als zijn' oogappel

Cette maison est sur na grand air, dat buis is op
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beminnen.

SADlER, V. pr. Elkander beminnen; — zich zeiVen beminnen, met zich zelven ingenomen zijn.

S'aimer clans un lieu, gaarne op eene plaats zijn;
daar heren, liefst groeijen enz. : Les saules salment (liever se plaisent) dans les lieux liumides,
de wilgen groejjen liefst op vochtige plaatsen.

Aimoseopie, Z. HÉMOSCOPIE.

Ainard, m. Strik in. of las t., ons liet net aan
een tostso vast te maken.
Aiiie, t. Lies t. - Houten speetje n., waaraan
men de haringen rijgt om ze in den rook te bangen. — Biaasbalgleder n. (der orgels).
Aiiié, e, adj. en subst. Eerstgeborene, oudste:
Fils amné of Aîné, oudste zoon; Flue amnde of
Aînée, oudste dochter. Ouder (van liet tweede
kind met betrekking tot bet derde enz.; ook in Jt
algemeen van iemand, die meer jaren telt). Ii est
votre aîné de dix ans , hij is tienjaar ouder dan gij.
Aiiiesse, f. Eerstgeboorte t. — Droit dam-,
eerst:eboorteregt ii.
-I- Aus, conj. Maar.

Ainsi, adv. Dus, aldus, zoo, aizoo, op die wijze, in dier voege, dusdanig. — In elliptische uitdrukkingen 'neemt liet vaak den vorm van een
voegwoord aan en laat zich dan overzetten door:
derhalve, gevolgeljjk , bij gevolg, diensvolgens. Ainsi mit-il liet zij zoo, Amen I Pour ainsi parIer, pour ainsi dire, om zoo te spreken, om zoo le
zeggen. On est ainsi fail, zoo zijn de menschen,
dat is de eeuw. Ii est ainsi fait, dat is zoo zijn
aard.
Alol of Ajol, m. Soort ran blei of buck f.
Air , m. Lucht f. Air al inOsp1iuiiiu(. dampkringslucht. Le grand air, (Ie (1juli lucht. Piiiidre lair ,, vei•n•lu' liirl,t (een luchtje) scheppen.
Lair natal. (IC i(l(IC1l(ili(luli( hulit. ( Iiaiigerda Ir.
van lurid i'uii Iliiiui:I. ((((((I) veranderen. Mettr e
of exposer p . ii lair, iets Ie luchten zetten. l)onHei. de I'ii I i. ii liJie C huiiitiie, Ii)Ie k(1iiic1 Iiu1ien,
er de lucht laten (Iflu1'ti('kkCii. i)oniiir la la ir it

hei Ci1' ilij( uit ('Cii vat bier
/1(11(11 (opdat (1(( (l(ii1ll)kiiiif/.S(iiiiIikiii(/ litI l'C/il
uur II itvbujeii) ; - 1-1( 1 .': n ., . cl/a' t(i'Iki(i(liIi(J('. Oilzigibair vloeistof, die eenige overeenkomst ,iiel de
lucht hee ft: A ir • hal, h'i'ei.diiclt, iili1.I(/(1(1.S
-. ii'ili(I In. ((Ii' lucht in b'u'cgiii ) . 4 ir 1iais.
koeltje. Ii ne fait uoin t il ai r, 1 1 is (/('('li i('i)Hl ,
x airs, oi h'i Iojt
geen (opt. Se t (Jilt entr e leit
oup (tail, (/('i(itt(' koude, t'('lkoii(lll('i(l t.
51(1(11? C oup
— Wijze, 11111)1 i'I• t. ('(lii (lOCh, X/)l('kCl', zich le
kl'ed'ii enz.; uiterlijk aaii:ieii. 'i'OOlkfiliiCfl. aanschijn, (ii': iit, ii il:i1 1 t, gelaat, ii'('Zlli 11., lioli(Iiilç;;
(J('lijk(iii( f.. zlI''eiii In. A.s oh l'ai r noble, gnuitt,
ccii li/lip, gl(n)lsili roorkuiiii'n hebben. Lair du
monde, itt li (0111, de manieren, gebruiken 1'(lfl
110 tonneau (IC liiuii.

, ,

de (jl(iOlC îl'(lCI(I, 1(111 hit liiif. Avail la r luit
fripon, er als een S(liCIlIi uitzien. Un air do mystère, een geliciii:iiiiiig gelaat. Vous n ez lair
d'avoir troll liii, gij 'schijnt Ii' iii! I1 ( (11 (iiiki'li le
/l('bil('fl. — JI)' , zaniju'jj.c f. c(lng.clu/j(' , mji:a , iq,
liC(lj('. deuntje n. aria t. LNbfre 'uis darts l a i r ,
5('
(('(ix c(iii, de u'ii.c niet hebben. t II flhi it
(111 (l

((it (liiiikliC(I. — 1%IiI r.j Snelheid, vaart 1.,
gji!Ii(! m. (ruit ('(ii schip).. 12 It air do vent, eene
U'iii(lXlICi'k (Het 0(11(1! als zeeterm (((ft/i aire geschreven (il lX iliiit ti(illhl'Cli/Ii.) --- [\ian.} Gang
HI.. Wi'lUil!'fJ, liOU(Iili(J f. : Ce clteal va it tons airs,

dat J)(l(iuil fli(lUkt alle u'en(Iiiigeli, (Ik iitcit ve1kist, doet ii'iil 111(11 wil. — I Paiitt . (t Sriil i. I Uit
air (10 lilt. (Ie houding vaneen hoofd, Imp. (le
?I'jj ze, waarop ('(fl lion/il çJi'teCk('ii(l (ii (i(iligrb1(I(t
is. Il itv a it tl'air itaiis ce latdeni , de toniU'('ljil'fl .(C/i(i(lili zich niet behoorlijk vinden(/rond

(If. (1ti.] l.'t)i((ilU l)1(it(l l'aii, (IC t'O(/('l 1()(/t Ii
11(1(1g , liii liet g(:igt. \(iiiei CittiP ilelix illS, (I])
(IC wijze ill') , 1(i))fr()fj('ls vlie g en. -- [Liturg.] Siiijjer
In. (liii (1(11 iiiixkellc in de grieksche kerk. —

(Lor.) Pitndre an air de feu, zich een weinig

wall/il's, lifj 1 vuur gaan. J(' COttiUi5 des paroles sir iet air lit, 'ii; heb er al tuit gehoord, de
zaak is mij reeds bekend. Ce so it Its pens du liel
air , lu grain! air, 't zijn lieden uit de groote wereld (lCqinu!n(ildig meest iioiiixcl, (jeb(zi(/(l can menschen uit lager' stand, die (IC manieren, de kleeding, de taal der grooteit pogen na te bootsen).

*

)
genoten voet ilt(/C1i(Jt (titelt z('(/t (lOolfJa(iflS
su r nil grand lou, stir uit gititi.I pied) . lreiidre
liii), du bureau , z(i(kelt uit te t(i).)cli(1l 11(1e de ;c'VOCli?ii.( zijii 11111 hen, (lC over eene zaak tiioeten

(Cit

!iCSli(n'lt. 1.0e iit;iiuit (II 11(1 air, (('ii .cilinon,
luchtig (JC1C(Jiii huis. hilt I Ie l'a 'I', (/1(1(1/i beie'i'(Jing,
11(1 geschreeuw maken , . Nefai re ( ttI ( silt ie lair,
(1!lCiIii'lie 11)0(1/C doen. (jill)). et /am.) .'t\ Oil liLt 1'
lIen.
ii ta danse, geschiktheid, (1(11)1)/I lii! dansen hebben.
(pop.) Se donner 1(1 l)Lt I . . : jii biezen jiiikI:i'n. (le
1111(11 ius'l.nn. lii nit' , uitijdelheid, ii 11 ii;i'iilii'file,

uit pralerij. -- EN LAt ii, (1(l)'. (eigenlijk) in dc
lucht: L'I (i (it 1)1 i. tirer ii a coup en t'aii, in
(Ie lucht schieten, :0/1(1)1 hit .O•li(il I),) (enig (10(1
1' ligt')); (fig. (t /0111.) tii(/(e/0/ic moeite beu,

zijn doel n i(t (wueibnn . Tout IC monde, totite Ia
.\ Ii IC. I ütiti_' It iH1tIS()it ((t (it lui t. iedriiiii. de
ix lu in 1(J) (0 '1(1e)'.
(JIlliOliC 51)1(1, 'I (/(liCelC huis
Et re en l'air, (t P tout (a l';ti I'. qCI)) 51(11)1 lobill')), niet oiuliuxleuu,il :jjul iii .\(/lji?(ii : t ii ('(,Hlier (it la I i. ('('1) zwevende Ii 1/i: t: it cabinet en
la t t, ren llun(1I1liiru'tje. Avoir l(iiiji)t11s le 1)1(11 Cii
luit, (tie tOOji)tiiS (it lair, uIl(,d op .(JiuOhlf/.(l(i(ifl,
(i;iu (1/ Ie reizen, uit 11' gaan) , (Ill/jib bonjiut cut
u!iuiIl(;c'ii, ui(lu , it iii.clij zijn. 'L'oitl C St l'oitiiite ('St
(it lilt I. cjjui . gansche fortuin 1)11)151 (1)) niets de,lelijks [Mil.] Etre rit lair, u'('ul ongunstige, slecht
.'lelIiuug lu bbeii . JtiIei (it I'tii, in (1efl
)l'11(l (il. i. l'iil(htckH).S) ji)'(ilcfl. ili's (1)111(15 en
11111. •c1iinnkjes. Jiu(1(If)('.c, ri'iiui.'i'is. Des i'fl(flit((S,
Its (i'liIittCS (il I 'aiirn, i'('1'(jee/x(liC bedreigingen, bezorgdheden. l4ttSOItit(I (it lai r, it 't honderd /11(1lui. lid! Ir (ii tuit, lurhlka.slri'bcn bouwen. Faire
th_s vers pour 1111(1 Iris i_it lair, verzen con) (Cit
(b('))kl)i(I)bi(j U('(1t, t'(I(il iemand, (li(' lii))) i)0(iil f/1'i(li
lice/I. iiiul.eit. - .tiis, », i.ui'lt , lu(/'titiiiii(u , uitgestrektheid f. (II'S' (l(uiil/iPu'ii;'(ix : Uimmensit e des
is. (1) (i))iI)('t(Ijjk!lPi(I 1/i')' I)iil)1 - CC/i)))' .((ll()itllOC
a irs,
(Ill)) ij!,i1i'n : 1 1 1(ii)Ir( des airs, (JCiii(l(iIde inaiiieu'cui
aannemen. S(_ donner h's ai rs, h .iiaiuls airs,
li(l0/\('11i1 manieren 'flhlb(iOt.O')l. (liii 111(1)) 1(1)1 aanzien
c1i' 1 ' ) t. zich guools(lt (iOii.(lCIICil :iu,'It veel in-

beelden.

Aiiige, in. 1.tielitt'('ul('uS(IlilUJ f. lui eeoc iuijjut.
1tii',iiiii , lii. (;('i'l-IO)jii'r. n . (e eut iuiiugx(1 (100)(10(1)1.1 1(1)1 lOt) (JC('Ii'it koper ('ii S lot I! (1(h)) zink).
t . itt_.' sta t ue it't I itIn , ('(it k(iji()('it ,'ii(ifl(bl)u)b(l. —
t it coeur (1't haiti. ii'ut (iitgcr()i'lifJ, (ii)iii(t(I00(JC)t(b

unit. Un front d'airain, i'))) kojii'iu'u. s(l)(1)Iiuiti'I(iOX I'O(iiliiSl/iI, In rain maim ii I . lit! (1(,11(l11iii d
koper of 1)1(1(1(11 (il i. 1ii kanon). I it i alit fatal
501111e, 't 'il(iO(il))tii(/ itt(l(llll id. i. de klok) klinkt,

slaat. I it Sit'('!C (IL 11111 it , eene )(flhljixìS)((ij!JC eeuw,

1(11 xIi'clti t)jub. t it t . l(t (1111 i;t itt, ('('ill' iluonge,
.tI'Oelt'. (lu)iliiil1)(l( lucht. t ii 'voile lt irain . cia
Oui(l(i(iu(11ii)fjl)(1ui do iji. iltt ii' sLit lit I mitt , xli'rij,

tool '1 fl(1f/((ldUh1 bouwen.) (Prov.)1(5 injures

5(( . i't%eiit Stil' l')tii')ttIt (t l es bi(itt)ttIS 1111' IP -itI)IC,
1)1(11 t'iu('(it de bclecdijinçj in nooit, de _weldaden,

zeer spoedig.,

Aire, f. Eik i'/fi'it OiiiuCui'I (ik n., inz. (il (IOu'.ÇClt'tb(S) ilL, (l((I f. — [(ioin. ] iii(iililC 1 , vlakteinhoud iiui, )'l(Ikli'-tiil(/ll)((iiIll('ilI 1. (((ii(/ figuur) .
F\1ti.1 Windstreek . ljO)))j)(i5:,l)((k ni.; .)il(IliCi(l of
vaart f. taut een schil) (ook air in. (1(ll(it(n, :. (11(1. )
- [Arch.] i.ti te (tUliP maison, (I) ruimte 1. 1)15.1(11(0 de iIilili'i), de ruiinte in (I))) (1(11/. i.Itii(1
(t . liii bassin, (IL (/IOil(li'i(Iki( t. (van iili)lilt of kill)
('(Ii) ('Cut (bok. I.itti'(.( d'un l)htit(11(i. (IC iitnilellaa/ 1.,
V'(((IF'O]) (I e vloertegels bol))))) . lui 'P (tUit 1)0111,
(II' borinbeldeidi!ig ('(1)) ((1)1 11111f,. - I luc.] Nest H.
('(1)1 (lIt roofvogel. 1_lit fit (11(111 de 1)1)101e it i(', ((it
valk van (/(i(1 '1(15. -- [Anat.] 'JCwi1iiq m . (Ion)-

fJ(1(Ii)) iii (((It) ge/olIn) . - [Astrol.] l.i('IilIii(ii)X in.,
lichtkroon f. (Oil) (Ie :iit en (Iii(iC,C sterren).

[Tech.] Bovenvlak it. ran ill) qi(;ot (l(IulliC(bd.
Jti(iltSlC (1(1' vierkante l)(iik('ll.( (all ((it zoiiliitoe1(15. (.(t'iil(l( /110(115 in ((/1(11 ('i(ClilU'iuk.
Airée, f. 1b(l. n., 1l(JC('('(l/O 11/ schoven, die uncut

lut ((itS Iru (louse/dog op (liii ilo(nh(h)cr brengt.
Aii'elle, t. .1iyuli'i(bC iC, 1oscltbe:ic , blaauwc
bes f; -- ultyut()(l)(:ie-xiì(1ik iii.
Aii'er, t'. fl. [Fauc.] .VestCIL'i(, zijn nest maken
(('((i( u'(1((f('O(J('iX)
Ais , in. Plank, deel 1., bord, ?('i)lbn'bluik,
blind ; p(1i(((i n.; Ll'CCiI.] ]'\(l((ifl ('(((t '('(ku'l(i
planken (i/ S buiden in VcI'sCltillCfl(lc' aiitbacliicn ge-
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bezigd. — [Bouch.] hakbank. — [Md.] Spalk. (.Men
gebruikt doorgaans éclisse). — (fam.) Renfermé
entre quatre ais, ,geMst, in de doodkist gelegd.
Aisanee , f. Losheid, gemakkelijkheid, ongedwongenheid, vaardigheid f. (in verrigtingen, manieren, spreken enz.) — Welstand m., bemiddeldheid, gegoedheid, onbekrompenheid, ruimte f.
van vermogen, van bestaan. -- Aisances, f. pl.,
ook cabinet dais-, lieux dais- bestekamer f., sekreet n. Fosse dais-, sekreetput m. — [Jur.] Geregtigdheden, servituten.
Aiseeaii, In., z. AISSETTL.
Aise, f. Genoegen n., blijdschap, vreugde, tevredenhei.d f., welbehagen n. , schik nl. — Ge
ijke, geriefelijke toestand m., gemak n.,-makel
rust, ongedwongenheid f. — (Loc.) Mettre qn. is
son aise, iemand aanmoedigen, gerust stellen.
Etre is son aise, fort is son aise, zich vrij kunnen
bewegen, onbelemmerd zijn; er wel of warmpjes inzitten, een goed bestaan hebben. (Prov.) I1 West malade que de trop d'aise, 't gaat hem al te goed, heng
deert niets dan zijn, te lui en lekker leven. 5 Paix
et aise, vrede en gemak ; Vivre en paix et ,aise,
rustig en stilletjes leven. ((con.) Se mettre a son
aise, met te veel vrijpostigheid, gemeenzaamheid te
werk gaan; (soms ook) tegen de welgemanierdheid
zondigen. N'en prendre qu' is son aise, zich geenszins overhaasten, niet meer of minder doen dan
't ons zelven bevalt. A votre aise ! tot uwe bevelen I geheel tot uwe dienst ! wanneer rij wilt! —
(iron.) geneer u niet I (tot iemand, olie zich te veel
vrijheden veroorlooft. — A L'AISE, adv. Zonder
moeite ligtel jk, gemakkelijk, op zijn gemak. —
AISF.S, f. pl. Gemak : Aimer, chercher ses aises,
zijn gemak lief hebben, zoeken.
Aise, adj. Blijde, verblijd, vernenoegd, vrolijk.
Aisé, e, adj. Gemakkelijk, ligt (te doen); gemakgevend: Cela vous est Bien aisé is dire, gij
hebt goed praten. Cet homme est aisé is vivre,
die man is zeer handelbaar in den omgang. Avoir
des manières aises, ongedwongen manieren heb
aisé, Bene vlugge verbeelding,-ben.Avoirl'spt
vlug begrip hebben. Uri habit aisé, een gemakkelijk
zittend kleed. Une morale aisée, Bene te ruime, te
rekkelijke zedeleer. — Bemiddeld, gegoed.
Aiselie, f. [Bot.] Beetwortel m., die van bui
-tenrod,va
binnen wit is.
Aisenient, m. Gemak n. (Prov.) A son point
et aisement of A ses bons points et aisements, op
zijn aernak; op zijne inruiltjes ; — Weleer ook gebezigd voor • geheim gemak, sekreet n., en voor de
gemak aanbrengende voorwerpen (rijtuig , huis
-radenz.)
Aisérn ent, adv. Gemakkelijk, ligtelijk, zonder
moeite.
Aissade, f. Punthouweel n. --- [Mar.] Broeking f.
Aissantes, f. pl., of Aisseaiix , Aissis,
Bardeanx, in. pl. Dekplanken, dakboorden
(der rietdekkers)
Aissaugne , assaugiie of essauigute, f.
[Pech.] Zaknet n., soort van zegen f.
Aisselier, m. [Tech.] Draagband m., bindstuk n.; — verlengde erin of vleugel van een rad.
Aisseliére, f. [Tech.] Bodemstuk n. van een vat.
Aisselle , f. [Anat.] Oksel m. , schouder
[Bot.] Blad- of twjgoksel (binnenwaart--holtef.
sche hoek onder het aanhechtpunt van een blad
op een' tak of van een' tak op den stam) . —
[Mar.] •Ails- dune ancre, ankeroksel (de binnen
gevormd door de schacht en de armen-hoekn
van het anker) .
Aissette of Aiseette, f., Aiseeau of Ais seaii, m. Disseltje, krom kuipersmes n.
Aissieu, m., z. ESSIEU.
Aisson, ns. [IbIar.] Vierarmig ankertje n.
Aetiologie, f., Z. ET
IOLOGIE.
Aitone of Aytoue, f. Soort van huislook. n.
.bitres of Etres, m. pl. Toebehooren n., bij
-gebouwn.
Aj o, m. [Bot.] Gele narcis f., krokusje n.
A j one, m. [Bot.] Stekende brem f.
A j oupa, m. - oodhut f., ruw op palen rustend
bladerdak n. (in (Íe koloniën).
A j oilré, e, wij. [Bias.] Doorbroken, doorluchtig, met openingen.
A j ourné , e, adj. Uitgesteld, verdaagd; —
[Jur.] Gedagvaard, gedaagd.
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Aj ournalhle, adj. Uitstelbaar, wat men mag
en kan uitstellen.
Ajournement, m. Uitstelling f. tot een' anderen dag; uitstel n. -- [Ju[•.] Dacgvaarding, daginrl, indaging f.
A j ourner, v. a. Uitstellen, verzetten (tot op
een' anderen (lag (I• tijd. — [Jur.] Darivaarclen,
dagen, voor 't geregt roepen tenen een.' bepaalden
tijd. — S'AJOL• I :. EIt, v. pr. Uitgesteld worden.
La chanibre s'est ajournee, (Ie kaoner heeft hare
eerstvolgende zitting op filezen o f olien dag bepaald.
A j outaule, aci j. B rlvoegbaar.
ti outaje, m. [Tech.] BGwoegsel, z. AJUTAGE.
Ajouté, e, adj. (en part. passé van ajout(r)
Bj gevoegd, toegevoegd.
Ajouté, nl. [Imprim.] B jvoegsel (op handschri ften, proefbladen enz.)
A j outée, f. [Géom.] Verlengde lijn f.; ver
eenex hin.
-lencstuk.
A j ooster, v. cc. Bijvoegen, toevoegen, bijdoen,
toedoen, bijtrekken. — Aj- l'action it paroles,
(Ie laad aan 't zeggen paren. La mo:lestis' ajoute
au mérite, cie zedigheid verhoogt, vermeerdert (geeft
meer waarde aan) de verdienste. — Aj- foi, ge
staan, Jelooven. — Aj- à la lettre (au Conte,-lof
au text('), een verhaal opsieren (//' aankleeden; er
van 't zijne bedoen. — S'AJOUTER, v. pr. Bíjgevoegd worden; zich bijvoegen, zich aansluiten.
A j oftoir, m. [Tech.] z..5.1? 1
A j oHve, m. [Bot.] Gutnésche laurierstruik m.
Ajoilx, m. ['heck.] houvasten, twee ijzeren
veeren ter vastzellingvan (le trekplaat.
.ti list, ln. [ítlar.] Splits f. (ter aanhechting van
twee einden tou (t' ). Faire aj-, splitsen.
.%,.j ustage, in Vere /fen/ng f. der muntstukken
door afvill'ng, justérin , a,justéving f.
A j ustenI ent, m. Juist- (1/ ,elijkínaking, litt'//'e(( ii? (der muntplaatjes), i, king f. ((ler gewigten,
maten) ; — ver fraais in:, versiering f. (van een huis,
tuin ('nz.) ; — tooi, opschilc ni., sieraad n. (vooral
vaan, vrouwen) ; — schikking, bemiddeling f., ver,rj elijk n.
A,j sister, v. a. Juist (//' effen maken (door of1)1/li it(j van het te-veel n/' ba voeging van het te-kort);
vere/fenen of j u st e r e n (de muntsch(i//I'S, eer zij
den stempel ontvangen) ; ijken (gier gewigten en
maten) ; — schikken, regelen, rigten, wist zetten,
behoorlijk plaatsen, zamenvoecjen (b, v, de verschil
eenex machine, de voorwerpen eenex-lencd
schilderij, de draperiën van een standbeeld ('nz.) ;
aanpassen, pas maken, aanbrenren, doen aan- of
i zeilt nami : Aj- une chose it
inslu iten. (In e;g.zn
une autre; in fig. zin(: Aj, une efiose et une sufre
t)n ajuste un couverele a uné holte ; on ajuste la
/ievotion et la coquetterie.) — Be' '('i (iigen, verzoenen, bijleggen, in der minne sch-ikl en ; '-- overeen
brengen (twee schrijvers, woorcden). — _lanleggen,
mikken (om te schieten) : Aj- son coup, goed_ 2nikken, het wit goed in 't oog vatten. — Opsieren,
opschikken, optooiien, versieren; netjes kleedera,
kappen, opsmukkenz ; — (ion.) toetakelen, leesijk
havenen, teisteren, mishandelen. -- tls.] Stemmen
(men zegt liever accorder) . — [ 'IJS n.] Aj- un cheval,
een paard a f ri.gten, dresséren. • [yNlar.] Splitsen,
twee touweinden hecht ineen werken. — (Lo)'.)1-ljt)/utes clhoses pour un lessein, alle anaatregelen
reinen om in een plan te slagen. — On 1'a ajusté
It foutes pièces, lig heeft zijn proces met de kosten
verloren ; ook : h(1 is deerlijk over (le tong gegaan
(men heeft allerlei kwaad van he (n Bespraken). (Prov.
et J))?/). j Aj ustez vos flutes, ziet het ('1 i?.(te worden,
legt ce zaak i(1 ; ook : let wel wat gij doet, pas op
uw tellen, nee in uwe inaatregelen,.
s'MUSTER, V. 19x. Goed gerigt, flci„laatst, aan gebra't, aangepast worden; passen, I)j lkander'
passen, met elkander overeen konten , elkander
lijken; — zich schikken, zich rir ten ; — eens worden, overeen komen, elkander verstaan; -ge
maken, zich in postuur stellen ; — zich op--red
tooijen, zich kleedgin.
A j ustesse, f. Synonie/n Met ,ij uslensent in
den Cu) van tooi, opschik.
A j eisteur, m. [Tech.] 'Werkman, die de ver schillentle deelgin van een werktuig ineen zet (in 't
horologiemaken heet hij finisseur), 0m( nvoeger,
monteerden ; — veie/fenaar m. (der muntpla(t tjes).
— Balancien ajusteur m., maten - en gewzgten -IILakei (volgens de rijks- '1an(laar(Is of leggers).
(

,
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A j ustoir, m. [Monn.] Vere ffeningsschaal ,
muntschaal, adjusteer- balans f. (waarop de muntplaatjes vóór de stempeling gewogen worden).
A j usture, f. [Maréch.] Geringe groef in een
hoefijzer ter betere aansluiting.
A j stage, m. [Tech.] Buisje o f ijpje n. ter
vereeniging van twee chemische toestelen; bek m.
of mondstuk n. eener fonteinbuis, eener gaspijp.
Akanthieone, Akanthieonite, Arendo-

lithe , I. [Minér.] Donlerblaauw-groene, ondoorzigtige talksteen m.
Aknème, adj. [Méd.] Zonder beenen of dijen.
Akologie, f. [Méd.] Leer der uitwendige heelmiddelen. (Men zegt doorgaans pharmacologie.)
Akystiques, adj. en subst. m. pl. [H. n.] Visschen zonder zwemblaas.
Alabandine, Albandine en (minder goed)
Alrnandine, f. Glassteen m., edelgesteente tusschen
den robijn en amethyst.
Alab archie, f. Waardigheid van a l a b a r c h
of stadhouder der Joden van ,llexandrie. — Tol
vee-doorvoer te Alexandrië.
-regtn.vad
Alabastrin, e, adj. Albastachtig.
Alabastrigne, adj. Wat het albast betreft.
Ook als subst. f.: de kunst om het albast te bewerken.
Alabastrite of Alabastre, f. Gipsalbast,
valsch albast n., eene witte, korrelige, fijne en harde
gipssoort, die men eertijds als vensterruiten gebruikte
en waarvan men vazen zonder ooren maakte, die
men alabastrons of alabastros noemde.
t Aláebir, v. n. et a. Wcekelijk, verwijfd
worden of maken. - S'ALACHIR, v. pr. Flaauw
vallen, bezwijmen. —± Aláchissement, m. Ver
krachtverlies n.
-slapingf.,
Alacrité, f. Levendigheid, opgewektheid, wak
-kerhidf.
Alaetaga of Alagtaga , m. Tartaarsche
springhaas m., pijlrat f.
Alaidir, v. n. Leelijk worden.
Alaigreté, f., z. ALACRITE.
Alaigrir, v. a. Vervrolijken, opwekken,

wakker maken.

Alaise, Alaiser, z. ALÉZE en ALESER.

-f- Alaisier, v. a. Gemakkelijk maken, verligten.
Alalie, f. Onvermogen n. om te spreken; toe-

vallige stomheid f.

Alanibie, m. [Chim.] Destilleerkol f f., -helm m.,
overhalingstoestel 'n. — Passer one affaire par lal-,
Mettre (tirer) une affaire à l'al-, eene zaak rijpelijk, grondig, van alle kanten onderzoeken, haar
wikken en wegen.
Alainbiqué, e, adj. (en part. jassé van alambiquer) Gekunsteld (van den stijl) ; — vermoeid,
afgefoold (van den geest).
Alambiquer, v. a. Overhalen, destilléren. —
(fam.) Al- 1' esprit, den geest vermoeijen, afwerken.
-- Allez an fait, sans al-, ga rent op de zaak aan,
zonder haar uit te pluizen, zonder spitseindigheid.
Alambiqueur, in. Overhaalder; — uitpluizer,
vitter, woordenzifter m.
Alan, Allan of Alain, m. Bulhond m., voor
de wilde-zwijnenjagt.
Alana, f. [Minér.] Polijst-aarde f., roodsteen m.
(in plaats van tripel gebruikt).
Alandier, m. [Tech.] Ovenhaard m.
Alandine, f. [Bot.] Synoniem met MORINGE.
-t- Alangouri, e, adj. (en part. passé van
alangourir) Kwijnend, zwak; smachtend.
t Alangourir, v. a. et n. Kwijnend maken,
kwijnen. — t s'ALAvGOURIR, v. pr. Kwijnend worden; — verliefd worden.
Alanguir, v. a. Kw,inend maken. —ALAN'GUIR,
V. n. Kwijnend, zwak, ontzenuwd zijn; — zijne
geestkracht verliezen. — S'ALANGUIR, v. pr. Kwinend, smachtend worden, verslappen.
Alanguissenient, m. Verflaauwing, flaauwte,
nwêrslagtir;heid f.
Alaque, f. [Arch.] Plint f.
Alaquéca, f. (pr. qu —cou) [Minér.] Bloed
(oostindische steen) .
-.stelprn
Alarguer, v. n. [Mar.] In zee steken, het
ruime sop kiezen.
Alarmant, e, adj. Onrustbarend, ontstellend,
ontroerend, verontrustend.
Alarnze, f. Wapen-, hulp-, nood-, brandkreet m.,
alarm n., plotselinge schrik, ontsteltenis, onrust,
beroering f.; — bezorgdheid f., kommer, angst m.,
hevige ongerustheid f. (in (lezen zin doorgaans in

AI,BTJM.
't meerv. gebezigd); — alarmklok f. — Donner les
al-s, de voorposten verontrusten. Vivre dans les al-s,
in gestadige onrust leven. — (Prov.) L'alarme est an
camp, (le vergadering, 't gezelschap is in rel)
en roer.
Al araie, e, adj. (en part. passé van alarmer)
Ontsteld, verschrikt, onthutst, door schrik, angst,
kommer, vrees bevangen.
Alariner, v. a. Alarm slaan, den alarmkreet
geven; verontrusten, doen schrikken, ontstellen
verslaan, vrees of schrik aanjagen, vervaard maken,
beangstigen, beroeren; — ook: kwetsen, beleedigen:
Des expressions qui alarment les oreilles pudiques,
uitdrukkingen, die kuische ooren kwetsen. — s'ALARMEn., v. pr. Ontrust, verschrikt, beangst worden,
ontstellen, schrikken, zich verontrusten, zich ver
maken.
-vard
Alarmiste, m. Onrustverwekker m.
Alas, m. [Péch.] Vischnetvleugel m.
Alaterne, m. [Bot.] Soort van kruis- of wegedoren in. (eene sierplant in tuinen).
Alatli, m. Mnerikaansche zeeraaf f. ; Mexicaansche ijsvogel m., vischeter m.
;

Albandine, z. ALABANDINE.

Albarelle, f. [Bot.] Eetbare paddestoel m.,
die op den kastanjeboom en witten populier wast.
Albation, z. DEALBATION.

Albatre, m. Albast, albaster n., marmerachtige,
witte, polijstbare steen. — Un cou d'alb-, een albasten, d. i. zeer blanke hals.
Albatros, m. (pr. —tro-ce) [H. n.] Stormvogel ni., groote watervogel in den Zuidelijken oceaan.
Albe, Albette, Albète, z. ABLE, ABLETTE.

Alberge, f. [Bot.] Hartperzik f., soort van
vroegrijpe perzik. Alb - jaune, sa Traanperzik f.
Albergeage, Albergeinent, m. [Féod.]

Verblij fsregt, het refit van een' heer om in 't huis
van zenen vassal zijn' uitrekte nerven. — [Jur. anc.]
Erfpacht f.
t Alberger, v. a. herbergen, huisvesten. —
In erfpacht geven.
Albergier, ni. [Bot.] hartperzikboom m.
Albernus, m. [Corn.] Levantsch kamelot n.
Albicante of Carrie, f. [Jard.] Klaproos,
windr 00sf.,soortvan anemoonmetvuilwitte bladeren.
Albicaude, adj. [H. n.] Met witten staart.
Albicaule, adj. [Bot.] Met witachtigen stengel
,

of stam.

Albiceps, adj. [H. n.] Met wit hoofd.
Albieolle, adj. [H. n.] Met witten hals.
Albicore, in. [H. n.] Groote makreel in.
A.Ibieorne, adj. [.H. n ;] Met witte voelsprieten.
1- Albification, z. DEALBATIGN.
Albiflore, adj. [Bot.] Met witte bloemen.
Albiniaeulé, e, adj. [H. n.] Met witte vlek

-ken,ivtgl.

Albintane, adj. [H. n.] Met witte handen of

voorvoeten.

Albin, e, adj. Witkleurig als de albinos (z. ald.).

Albinerve, adj. [Bot.] 3letwittebladerribben.
Albinisme, m., Albinie,f. A l b i n i s ne u s n.
afwijking in de bewerktuiging van dieren en planten,
maar vooral van den mensch, zich kenmerkende door
de witheid der huid en der haren en de kennelijke
roodheid van den oogappel.
Albinos , m. (pr. — no -ce) Witteling, kak
blanke moor m. (vgl. Albinisme).-kerla.witng,
Sommige schrijvers hebben ALBESA van eenevrouw
gebruikt.
Albipede, adj. [H. n.] Met witte pooten of

voeten.

Aibipenne, adj. [H. n.] Met witte vleugels.
Albique, f. [Minér.] Witte bolus m.
Albirostre, adj. [H. n.] Met witten snavel.
Albitarse, adj. [H. n.] Met witte voorvoeten.
Albite, f. [Minér.] Witte schorl ni.
Albiventre, adj. [H. n.] Metwittenbuik, witbuikig.
Aibran, Alebran, Albrent, z.IIALBRAN.
Albrener, z. H ALBRENER.
Albuginé, e, adj. [Anat.] Wit. .Hureuralb-e,
wit oogvocht; Tunique alb-e de 1'oeil, het witte

oogvlies.

Albugineux, eitse, adj. [Anat.] Witachtig.

Albugo, m. Witte vlek f. in 't oog, oogwolkje n.
Albule of Albula, m.

Naam van allerlei vis-

schen, die eersen zilvergloed hebben.

Album, m. (pr. al-bosom) [Ant. rom.] Met

ALBUMEN

--

pleister bestreken schrijftafel der Ouden; -- naamrol,
vriendenrol f., gedenkboek, album n.
Albumen, m. (pr.—mènn.), z. PERISPERME.
Albumine, f. [Chim.] Eiwitstof.
Albuinineux, euse, adj . [Chim.] Eiwitachtig,
eiwitstof bevattend.
Albusniniforine, adj. Naar eitwitstof uiter-

lijk geli kende.

Alhuininuirie, f. [Méd.] Lozing eener eiwit-

stof- bevattende urine.

Aleade, m. Regter, stadsregter m. in Spanje,
alcalde of alcade in.
Aleadie, f. Regterschap n., regterswoning f. in
Spanje.
Aleahest, Alk ahest, Altahest, m. Alge

oplossingsmiddel n. der alchirnisten.
-men
Aleaïque, adj. [Poés.] Vers ale-, alcaïschvers,
viervoetige versmaat der Ouden (naar Alcxus benoemd) .
Alealescence, f. [Chico.] Ontwikkeling van
het vlugtig alkali (ammoniak) bij de rottende gis
-ting.
Alealeseent, e, adj. [Chico.] Tot rottende
gisting overgaande.

Aleali, m. [Chim.] Loogzout, alkali n.; zekere
zeeplant, waaruit men de soda trekt.
Alealicité, f., Z. ALCALINITE.

Alealifiable, adj [Chico.] Voor alkaliséring
of rottende gisting vatbaar.
Alealifiant, e, adj. [Chico.] Alkalisch makend,
alkalisérend.
Alealigène, adj. Wat de loogzouten doet ontstaan, loogzoutvormend. Wills subst.: de loogzout stof.
Alcalirnètre, m. [Tech.] Loogzoutmeter m.,
werktuig ter bepaling van de hoeveelheid loogzout
in potasch of soda.
Alcalimétrique, adj. Wat tot den loogzout
netter behoort: Tube ale-, buis des loogzoutmeters.
Alealin, e, adj. [Chico.] Loogzoutachtig, ala.l i sch, alkalinisch: Sel alkalin, loogzout.
.

-

Alealiniser, z. v. a. ALCALISER.

Alcalinité, f. [Chico.] Loogzout-eigenschap n.,
loogzoutigheid, alkaliniteit f.
Alealinule, adj. (verklw. van alcalin): [Chico.]
Sel ale-, een zout, dat niet meer onzijdig is, maar
na verzadiging slechts eene geringe overmaat van
loogzout bevat.
Alealisation, f. [Chico.] Loogzoutvorming;
loopzout- afscheiding, al k a 1 i s a t i e, alkaliséring f.

Alealiser, v. a. [Chico.] Loogzoutaardig of

alkalisch maken, a 1 k a 1 i s é r e n; uitloogen. — SALpr . De eigenschappen van 't loogzout
krijgen.
.
Alcaloide of Alealide, m. [Chim.] Alge
naam, waarmede men de-m.enzoutvabrsif,
planten-loogzouten van de mineralische onderscheidt
(b. v. quinine, strychnine, brucine enz. ).
Alcanna, Aleana, of Aleanne, AlhenCALISER, v.

na, f. [Bot.] Een altijd groen boompje in Egypte

en Indië, waarvan de alkanna- of alkonet-wortel
der apotheken komt, die tot rood- of geelverwing
van tincturen en zalven wordt gebezigd.
Alearazas, Alearraza, m. Koelkruik f.,
zeer poreus /leschvormig vat in Spanje e. a.warme
landen.
Alee of Alcée, m. [H. n.] Elanddier n.
Aleée, f. [Bot.] Herfstroos, stokroos f., zigtnsaartkruid n.
Alchiniélech, m. [Bot.] Egyptische steenklaver f.

Alchirnie, f. Scheikunde bij uitnemendheid;
wetenschap van den steen der wijzen, hermetische
wijsbegeerte, ale h e m i e f., de zoogenaamde kunst
van de omzetting der metalen, van de goudmakerij
of van 't bereiden een-er universele artsenij, die
het leven onbepaald kan verlengen. -- (Prov.) Ii
fait de l'achimie avec les dents, hij onthoudt zich
het noodige om maar rijk te worden.
Alehilnille, f. [Bot.] Leeuwenvoet m.
Alehimique, adj. Wat tot de alchemie behoort,
daartoe betrekking heeft, a 1 c h e m i s c h: Rêveries
alch-s, goudmakersdroomen.
Alchimiste, m. Beoefenaar m. der alchemie,
goudmaker, adept, alchemist m. — (fig. et iron.)
iemand, die dingen van weinig of geen waarde duur
verkoopt.

Alehiron of Alehéron, [Minér.] Galblaas
-stenm.(id
galblaas der runderen).

ALECTORIEN.

^`J

Aleide, m. [H. n.] Herkules-kever m.; — ( fig.)
een sterk en moedig man.
Alcoates, m. p 1. [Chim.] Verbindingen van
alkohol en een zout.
Alcool of Alcohol, m. [Chico.] Gezuiverde.
van water beroofde wijngeest, overgehaalde wijngeest, alkohol m. Ale- absolu, watervrije alkohol.
Ale- faible, brandewijn m.
Alcoolat, in. [Chico.] Welriekende, geurig,
gemaakte alkohol m.
Alcoolate, m. [Chico.] .MTet watervrije zouten

verbondene alkohol m.

Alcoolide, m. [Chico.] Organische verbinding,

die alkohol bevat.

Alcoolime, m. [Chico.] Eigenlijk gezegde al-

kohol m.

Alcoolification, f. Alkoholische of wijngeest -

gisting f. ; werking, waardoor de alkohol zich in
een, suikerhoudend vocht ontwikkelt.
Alcoolique, adj. Alkohol bevattend. Liqueurs
alc-s, naam der brandeuwgnen, ratafiaas en tafel
-likeurn.
Alcoolisation, f. [Pharm.] (weleer) Herlei
stof tot een aller fijnst poeder.. — [Chico.]-dingf.er
Alkohol- of wijngeest-vorming t., z. v. a. ALCOOLIFICATION ; versmenging van alkohol met een ander
vocht; het daaruit ontstane mengsel; — overhaling,

zuivering f., z. RECTIFICATION.

Alcooliser, v. a. [Pharrl.] (weleer) Tot allerfijnst poeder ^-maken. — [Chico.] Met wijngeest
rmengen; — door gisting alkohol verwekken; -zuiveren, overhalen.
AleooloEnètre of Aleoomètre, m. AAlkoholo f wijngeestmeter, brandew jnmeter m., in graden
afgedeelde glazen buis om de hoeveelheid alkohol in
een vocht te bepalen.
Aleoolométrique, adj. Wat den wijngeest
-metrnzo
eigenschappen betreft.
Alcoolotif, m. [Pharm.] Alkoholi.sch middel n .
tot uitwendig gebruik.
Aleoran, z. CORAL.

Alcoraniste, subst. en adj. m. en f. KoranvereerOer nl., -vereerster f.; koranverklaarder m.
Aleornogiie, f. [Pharm.] Boombast m. tegen
de longtering; het daaruit bereide middel n.
Alcove, f. Slaapvertrekje n., afgeschoten ruimte
in eeve kamer ter plaatsing van eerie legerstede,
alkoof, alkove f.
5 Alc®viste, n. Vertrouweling, gezelschap houder m. eener vrouw naar de wereld.
Alcrebit, m. Blaasbalghoed m., ijzerenwerktui
aan een' smeltoven.
Aleyon of Martin-pèeheur, m. [H. n.]

IJsvogel, duikerkoning m., een zee- en moerasvogel
van snelle vlugt.
Aieyoniens, adj.,. m. pl. Jours ale-, dagen, van

zeestilte (7 dagen voor en 7 dagen na den zomer -

zonnestilstand, wanneer de ijsvogels gerekend werden hunne Naesten te maken en te broe2,len).
Aleyonite, f. Versteend plantdier n. van
'tvoorkomen eener vrucht (vijg, appel, peer, enz.)
Aldéhyde, m. [Chim.] Gedesoxydeerde alkohol
m., eerie vlugtige, niet-zure zelfstandigheid, door
de eerste werking der lucht op de waterstof van
den alkohol geboren; azijnstof f.
Aldéhydique, adj. [Chico.] Acide aid- of
Acide lampique, zuur, dat men verkrijgt door
aldehyde in de vlam van platina-spons te verbranden.
Alderman, m. Overheidspersoon m. in de steden van Engeland, , soort van schepen.
Aldin, e, adj. Edition aldine, Alri-in-/ache uitgave f. 01 druk m. (naar Aldus Manutius en zijne opvolgers, boekdrukkers te Venetic). Caractères aldins,
Lettres aldines, cursy f-letters, schuinliggende druk
-letrs
(doorgaans italiques geheeten.)
Ale of Aile, f. Enge/ach ongehopt bier, n.
Aleatoire, adj. [Jul.] • Van het toeval af-

hangend : Les assurances sont des contrats al-s,
de assurantiën zijn kans- of toevals- contracten.
Aléatoirenient, ode. Op toeraliige wijze.
Alebrande of Aldebrande, f., z. HALBRAN.

Alebrener, z. HALBRENERI.
Alechtre of Alectre, f. [Bot.] Soort van

hanekam n1.

Aleeret, z. HALECRET.

Alectorien, ne, adj. Tot den haan behoorenelle.
Het komt alleen voor in: Pierre al -ne (vroeger

ook Alectoire f. gelaeeten) Maansteen m. (in de maag
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der hoenders). Jeux al-s, hanengevechten (als volks

--vermak).

Aleetoromancie of Aleetryonnancie, f.

Haanwigchelar'ij, baanwaarzeggerij f., voorspelling
uit het wegpikken der op een alphabet gelegde
graankorrels door eengin haan.
Alectoronmancien of Alectryoinancien,

subst. en adj. m. 1laanwigchelaar in.
Alectre, z. ALECHTEE.

Alectrides, m. pl. [11. n.] Hoenders, wier
vleugels tot vliegen geschikt zijn (in 't stelsel van
Cuvier) .
Alectrintorphe, adj. Hoendervormig.
Alectryonaancie, Alectry oniancien, z.
ALECTORO-.
Alégate, z. ALICATE.

Alége, z. Allege.
Alégre, Aléáresse, Alegro, Alegretto,

z. ALL — .

Aleiron of Aléron, m. [Manuf.] Raam n.
waaraan de scheringen van een weefgetouw gehecht
zijn.

Alentbroth, subst. en adj. m. [Alchim.] Wijs -

heidszout, philosophisch zout, alkalisch wonderzout n.

A 1'eneontre, z. ENCONTRE.
Aléne, f. [Tech.] Els f., priem m.
Aléné, e, adj. [Bot.] Els- of priemvormig (van
bladeren) .
t Alenée, f. Ademhaling. Tout dune al-, in
éénen adenn.
Aiénier, nl. Elzeninaker, elzenverkooper, m.
Alénois, z. CRESSON.

1- Alentir, Aleiitisseni ent, z. RALENTIR ,

RALENTISSEMENT.
Alentouur, n1 . Omtrek

m., omstreken: Les bols
d'alentour, de omliggende bosschee. Het wordt doorgaans in 't meerv. gebezigd: Ruder dans les al-s, in
de omstreken rondzwerven. — Les al-s de qn. de
iemand omringende, tot hem behoorende personen. —
Het wordt ook als bijw. gebruikt: Roder alentour.
A I'envi, z. ENVI.
Ale p ase, Alepasse of Lapas, f. [Mar.]

Eiken dwarshout aan den spriet.
Alepidotes, f. pl. [H. n.] Ongeschubdevisschen.
Ale p ine, f. [Corn.] Stof van zijde en wol (naar
de stad Aleppo benoemd) . — Ook adj.: Galles alepines, aalnoten van Aleppo.
Alerion, m. [Bias.] Jonge arend m. met uit
vleugels, zonder klaauwen en snavel. —-gesprid
[H. n.] Volksnaam van de muurzwaluw f.
Alerte, adj. Wakker, vlug, vaardig, flink, rad; —
waakzaam, bij de hand, handig. — Alerte ! interj.
en adv. Op ! opgepast sa wakker!
Alerte, f. Onverwachtalarm n., opschudding f.
!

!

Alesage of Alésage, nl. [Tech.] Het wit-

boren of polijsten, tweede boring van een metalen
buis, een' geweerloop enz., waardoor deze inwendig
de vereischte wijdte, zuiverheid en gladheid krijgt.
Aléser, v. a. [Tech.] Witboren of polijsten
(z . ALESAGE) . — Al- les monnaies, demuntschiven
hameren en rond slaan, de randen opwerken.
Alésoir, nl. [Tech.] Witboor, poljstboor f.
Alester, Allestier of Alestir, v. a. [Mar.]

Ligten (een schip) —S'ALESTER, v. pr. [Mar.] Zich
gereed maken (om iets te doen).

Alésure, f. [Tech.] Boorspanen, afval bij 't

metaalboren.

Aléthologie, f. Waarheidsleer f.

$Alethologique, f. Wat tot de waarheidsteer

behoort.

Alètre, f. of Alétris m. [Bot.] Meelbloem f.
Alette, T. [Mar.] Verlengsel n. derachterboorden.
[Arch.] Kleine vleugel m. — uitstekende penantlijst f.
Aleurie, f. [Bot.] Soort van paddestoel in.
Aleuronlancie, f. Meelwi-gchelarij f., het waar

uit meel- en I renhoopjes.

-zegn
Aleuroinancien, m. -ne, f. MIeelwigchelaar
m., -sterf.
Alevin, m. Jonge visch m., ter bevolking van de
vijvers.
Alevinage, m. Kleine vischjes, die de visschers
weder in 't water werpen. , katvisch in.
Aleviner, v. a. Eenen vijver van jonge visch

voorzien.
Alevinier, m. Vijver m. ter aanfokking van

visch.

Alexandrin, e adj. [Poét.] : vers al-, of als

ALGAE.

subst. un al-, een vers of versregel van 12 of 13 lettergrepen, uit f jambische voeten bestaande, alexandrjnsch vers n.; alexandrijn m. — [Méd.] Emplátre
al- , opwekkende pleister f. , (waarinveel knoflook
kwam; nu buiten gebruik) . -- Ecole al-e , Alexandríjnsche school f. de letterkunde, waarvan .Alexandrie de hoofdzetel was.
Alexandrinisine, m. [Phil.] Het stelsel der
4lexandrijnsche school.
Alexipharinagite, adj. [Méd.] Giftbestrijdend, wat de werking der vergiften te keer gaat.
Ook als subst. m.: tegenlift n.

Alexipyrétique, adj. [Mid.] Koortswerend,
koortsverdrg vend.
Alexitère, adj. [Méd.] Helpend of reddend;
gi fta fdr jvend, z. v. a. alexipharmaque.
Alezan, e, adj. Rosachtig. Che val al- of als
subst. un alezan, vospaard, n., vos m.
Alèze, Alese of Alaise f. Gevouwen laken n.
als onderlegsel voor zieken. — [Charp.] llanzetstuk n.
Alfange, f. [lard.] Bindsalade f. — Chinesche
of tartaarsche strijdbende, 1., bataillon n.
Alfénic of Alphénie, nl . Gedraaid suiker
-goedn.,rstuikm
Allier, m. [H.ist.] Vaandeldrager, standaard
vaandrig m.
-drage,
Alfonsie, f. [Bot.] Amerikaansche palmboom..
-

Alfonsin, z. ALPHOISIN.

Altos, Alphos of Alphose, m . [Méd.] Meel vlek, witte huidvlek f., eene soort van melaatschh.eid.
Algacé , e, adj.

gelijkende.

[Bot.] .LVaar zeegras of wier

Al;alie, f. [Chir.] .EI ftappingsbuis f., Pisa ftap-

per m.

Al ;anon, m. Galeislaafketen f. (voor dezulken, die vrijheid hebben om alleen de stad door te
gaan) .
Algarade, f. Uitval m., ruwe en onverwachte
beleediging, krenking f. smaad, schimp m.

Algarisine of Algaritihmime, z. ALGOII — .
Algaroth, m. [Pharili.] Braak- en purgee7-

poeder n.

Algatrane, f. [Mar.] Soort van scheepspek n.
Algazelle, f., z. GAZELLE.
Al"ebre, f. Stelkunst, letterrekening, vergel jkings'er; algebra f. — (fig. et fain.) C'est de
l'algehre pour lui, daarvan verstaat hij niets, dat
is hem te hoog.
Algébrique, adj. Stelkunstiq, algebraïsch.
Algébriquemnent, ode. Op stelkunstige wijze;

naar de regels der algebra.
Algébriser, V. n. et a. Zich met de algebra bezig
houden, stelkunst leergin; — te duister, te wetens
schappelijk spreken of schrijven.
Algébriste, ni. Stelkundige, algebraïst m. —
Ook als adj.: des auteurs alg-s, schrijvers over de
algebra.
Aigeolo gie, f. Verhandeling f. over de wierplanten.
Al(réolo gue, m. Beoefenaar, kenner m. der
wierp^anten.
Algérienne, f. Openbaar rijtuig n., soort van
omnibus nl. te Parijs.
Algérine, f. [Pharm.] Nieuwe drank, die al
de eigenschappen van het bier en der gashoudende
limonaden bezit.
Algide, adj. [Méd.] Fièvre al-, koude koorts f.
eene kwade, tusschenpoozende koorts, die zich doó'
een gevoel van ijskoude openbaart.
Algoïde, adj. [Bot.] Wier- of zeegrasvormig.
Algologie, f. [Bot.] Leer f. der waterplanten .
(Beter phycologie.)
Algolo gigue, adj. [Bot.] Wat tot de leer der
waterplanten betrekking heeft.
Algolo°ue, m. [Bot.]

m. der wa'ferpplanten.

Kenner en beoefenaar

Algonquin, m. (eigenlijk de naam van een'
noor d -amerikaanschen volksstam). Ruw, plomp,

ongebolsterd mensch.

Ai' orisnie, Algorithnie, m. Ctjferkunst,
reken7eunst f. Alg- des fractions, breukre erring f.
Algorithniique, adj. Wat tot de cjjferkunst
behoort: géométrie alg-, rekenkunstige meetkunde,
meetkunde door ber ekening.
Alguazil, m. (pr. — you-a-). Spaansch geregtsdienaar; — (iron.) diender, spoorhond m. der policie.
Algae, f. [Bot.] Zeegras, wier n. — (l'erkiw.
ALGUETTE f.)

---

ALIIAGI
Alhagi, m. [Bot.] hlannaboa;n m.
A.lhaiIdal, m. [Pharm.] Coloquint- koekje n.
Alhenna, M. Z. AI.CANNA.

Alihanies, f. pl. Oostindisch katoen, n.
Alibi, m. [Jur.] _1 fivezigheid f. van eerre plaats,
waar men vermoed werd 'te zin, a 1 i b i n.: 11 a
prouve son al-, hij heeft zone aanwezigheid op eerre
andere plaats dan (lie der misdaad bewezen. (Plur.
des alibi.)
Alihiforain, m. (pop.) Uitvluggt f., nietig voor
-wendslH.
Alihile, adj. [Med.] Voedend, tot voeding ge
-ic/(d,'oezam.

AliJ)ilité, f. [Méd.] Voedzaamheid f.
Aliboron, m. (weleer) Eenduwerf, vindin,q-

rijk menseh; — (nu, fam.) een zot, belagchelijk
mensch m. — Maitre ai-, de ezel ('in La font(line's
fabelen).
Aliboufier, m. [Bot.] Storax-boom m.
Alicate, f. [Tech] . Tang f. der emailleurs of
smeltwerkers.
AAlichon, m. [Tech.] Schepbord van een watermolenrad. (Ook aileron gehe('len.)
Alieorne, m. [.11. n.] Een der narren van den
rhinoceros.
Alidade, f. Diopter- 0/ vizier-liniaal n. aan een'
hoekmeter, een kop eren beweegbaar en horizontaal
liniaal, waarop twee met ki)lcspleten of gaatjes
voorziene metalen plaatjes loodregt aangebragt
zijn; — elke wijzer op een instrument, dat aaniv st hoeveel graden het omgedraaid is, graadboog m.
Alidre, f. [B-. n.] Witte adder of slang f.
Aliénabilité, f. Vervreemdbaarliezd f.
Aliénable, adj. Vervreemdbaar, verkoopbaar.
Aliénataire, m. en f. [lui Veewerver, koopeer in. (van een vervreemd goed); veewedster,
koopster f.
Aliénateur, m., -trice, f. [Jur.] Vervreemder, verkoopar m., vervreemdster, verkoopster f.
Aliénatioee, f. [Jur.] Vervreemding, verkooping, overdragt f. (van een roerend of onroerend
go( d) ; — verwtildering, vervreemding (der gemoederen, der gevoelens), a fkeerigh-eid f. ; -verstandsverbijstering f. — Al- mentale of enkel Al-,
2vaanzinnigh.eid, - krankzinnigheid f.
Aliéné, e, adj.. (en part. passé Vol? aliéner)
Vervreemd; — v('rw)jderd, oneens; — waan.zinni.g.Aliéné, m., -e, f. Krankzinnige, m. en f.
Aliéner, v. a. [Jur.) Vervreemden, overdragen
(een eigendom bij regterizjke (lcte) . Al- gratuitement,
geven, vermaken. Al- it titre onereux, verknopen,
ruilen; —de genegenheid doenverliezen, verwijdering,.
ail-eensgezindheid, weérzin, afkeer verwekken, ver
L.a eruauté de Néron lui aliéna l'esprit-vremdn:
de tous sas su ets, de wreedheid van Nero maake
t
al zijne onderlanen van hem a fkeerig. — Sa der-

niere maladie lul a aliené leirit,

zz ne laatste

ziekte heeft bui maim 't verstand beroofd. — s'ALIEivER, v. pr. Vervreemd, overgedragen worden; -zich afscheiden, afzonderen ; — van zich vervreemden, a fkeerig maken: I1 s'est aliéné tons les coeurs,
hij hee /t alle harten van zich, vervreemd, alle ,qene,genheid o /achting verloren; —'t verstand verliezen

La tête de eet homme s'aliène de plus en plus:

het 110(11(1 van dien man raakt meeren meer in de war.
Alifornie, adj. [_El. n.] Vleygelvormig.
Aligné, e, adj. (en part. passé van aligner)
Op de lijn, in de rigtingsfinie geplaatst, in de mooi1/1(11, gerooid; — in orde gebragt, geregeld.
Ali;nenHent, m. Plaatsing, rigtinq f. op eerre
regte lijn (van huizen, boomere enz.) ; rigtingslzjn,
roo'ilj n f. — rooytng, afmeting f. 7nethetrigtsnoer; —
[ Mil j het rigten eenar bende kr2igsvolk; de rigtingslini.e f. — ALIGNJn1ENT ! als bevelwoord: rigt u ! —
[Astr.] Méthode des al-s, leerwijze tot het vinden
van de sterrebeelden en daartoe behoorende sterren
door middel van lijnen, die men denkbeeldig van de
eerren tot de anderen trekt.
Aligner, v. a. Op ééne lijn of rij plaatsen; de
rigtingslijn trekken, rooijen; — troepen in dezelfde
rigtinq plaatsen. — Al- sec affaires, zijne zaken in
orde brengen, regelen ; gelijkmatigen gang in zone
zaken brengen. Al- ces phrases, zin stijl en taal
metgroote zorg beschaven; -- ook iron. voor :
schreven. — [V1ener. Dekken, bespringen.-- s'ALIGNEI, v.pr. Op dezelfde ljjn ggebragt worden, gerooid
worden ; —zich in de ri jlingslijn plaatsen; -- (pop.)
zich met elkander meten, vechten. -- Ces phrases

ALIVRER.
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s'alignent minutieusement, die volzinnen zijn uiterst
zorgvuldig afgepast, afgerond.
Alignette, f. [Pêch.] Speetje n., waaraan min
den te rooken haring rijgt.
Alignoir, m. [Tech.] IJzeren wig f. der leiwerkers.
Alignole, f. [Pëch.] Treknet (in de Middel
-landschez.
Alignonet, m., z. V. a. ALIGNOIR.

All Ereent, m. Voedsel n., spijs f., kost m., levens
onderhoud n. — La lecture est l'al--mideln,
de l'esprit, het lezen is 't voedsel voor den geest.
Le bols est l'al- du feu, het hout voedt, onderhoudt
het vuur. — [Jur.] Aliments, pl., al wat tot voeding,

huisvesting en onderhoud van iemand noodig ks,
verzorgingskosten.
Al.imentaire, adj. Wat het voedsel of levens
betreft: Sues al-s, voedende sappen. ---onderhu
ur.] Pension al-, jaarlijksch kostgeld. — [ Anat.]
"anaux of Conduits al-s, spijskanalen (strot, maag,
darmen). — [Méd.] Régime al-, voedingsvoorschrift,
^

dieet n.

Alimentation, f. Voeding f., het voeden; ver

onderhouding f.; — bezorging f. van levens -plegin,

(beter approvisionnenlent).
-mideln
Alimenté, e, adj. (en part. passé van alimentei

Gevoed; wel voorzien van levensmiddelen (van eerre
markt, eene stad); — verzorgd, verpleegd.
AliQnenter, V. a. Voeden, sp zigen; onderhou
verplegen, verzorgen — van levensmiddelen-den,
voorzien (eerre markt, stad enz.); — ondersteunen,
bevorderen (den handel, eene onderneming); aan
aanblazen (de hartstorten, het oproer). ---stoken,
[Jur.] Onderhouden, kostgeld betalen. [Phys.] Al-

une chaudière à vapeur, in

een' stoomketel het

water bestendig op dezelfde hoogte houden. —
S' ALIMENTER , v. pr. zich voeden, zich onderhoecden; — gevoed, ondersteund, aangeblazen worden.

Alimentellx, euse, adj. [Méd.] Voedzaam.
Alimentivité, f. Voedings-instinct n.
Alitnoche, m. [H. n.] Witkoppige gier m.
Alinéa, m. Nieuwe regel m., begin van een

nieuw artikel of van een' nieuwen regel na geëin,digden volzin (gewoonlijk in schrift en druk
aangeduid door een weinig in of uitte springen;—
de turschen twee zulke nieuwe regels
regels begrepen
tekst m. (De Académie schrijft in meerv. des
alinéa, 't welk afgekeurd wordt, als zijnde het
woord, door het accent aan te nemen, gefranciseerd).
Miner, v. a. Optuigen; uitrusten.
linger, V. a. Van linnen voorzien, linnen verschaffen. — 5 s'AL INGER , V. pr. Zich van linnen

voorzien.
Alipède, adj. Met vleugels aan de voeten (bijnaam van Mercurius); — [H. n.] vleugelhandig (als
de vledermuizen) . Ook als subst. m. pl. Les alipèdes, de vleugelhanmdigen.
Aliptérion, m. Zalfvertrek n., zalfkamer f.
,

(bij de baden der Ouden) .

Aliptigite, f. [Méd. any.] Zalfkunst, zarr-

kunde f.

Alignante, adj. [Math]. Partie of Quantité
al-, onevenmatig deel n. (dat, eenige realen geno-

men, niet gelijk aan 'tgeheel kan worden), niet
opgaande deeler m. — Ook als subst. f.: 6 est l'alde 19, 6 is een onevenmatiq deel van 19.
Aliquote, adj. [Math.] Partie o f Quantité al-,
evenmatig deel n. (dat, eenige malen genomen,
gelijk aan 't geheel kan worden), opgaande deeler,
factor m. -- Ook als subst. f.: 6 est l'al- de18 ; 6 is
een evenmatig deel van 18.
Alice, f. [Bot.] Vrucht van den lotusboom,
lotusbezie, f.

Alisé, adj..n. [Mar.] Vents al-s, passaatwinden.
Alisier, n. [Bot.] Lotusboom m.
Alisme, m. [Bot.] Waterweegbree f.
Alisme, e, Alisrnoide, adj. [Bot.] .V~aai°
waterweegbree gelijkende.
Alité, e, adj. (en part. passé van aliter) Te
bed liggend; bed eri-g.
leg
Aliter, V. a. liet bed doen houden, bedlegerig
maken. — [Pêch.] Bij lagen op elkander leggen

met zout tusschen elke laag. — s'ALITET(, V. pr.
Te bed gaan (wegens ziekte), bedlegerig worden; —
ziek worden.
Aliturgique, as/i. [Cath.] Jours al-s, dagen
zonder liturgie, zonder eigenlijke kerkdienst.
Alivrer, z. ALLIVEER.
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ALIZARI

Alizari, m. [Corn.] MMleêkrap f., gedroogde
meékrapwortel m.
Alizarine, f. [Chico.] Het roodkleurend beginsel der meekrap.

Alize, Alizé, Alizier, z. ALIS —.
Alkékenge, m. [Bot.] Jodenkers f. (Ook coqueret geheeten).
Alkernies, m. Met kermes of purperkorrels
gekleurde, zeer smakelijke tafel- likeur f.
Allaise, f. Dwarse zandbank f. in eene rivier.
Allaitant, e, adj. Zogend.
illlaité, e, adj. (en part. passe van allaiter)
Gezoogd; — opgekweekt.
Allaitement, m. Het zogen of laten zuigen.
Allaiter, V. a. Zogen, met de moedermelk voeden,
de borst geven. — All- l'áme, l'esprit, de ziel, den
geestvoeden, opbo • wen. — S'ALLAITER, v. pr. Gezoogd
worden, de borst krijgen.
Allaites, f. pl. De tepels of spenen eener wolvin.
Allan gonrir, Allanguir, Allanguisscment, z. ALANG—.
Allant, m. Een gaande, iemand die gaat: Tout
atlant et versant, de gaande en komende man. Meestal
wordt het in 't meerv. gebezigd : Les allapts et les
versants.
Allant, e, adj. Gaarne gaande of loopende,
v1 q, wakker, goed ter been.
Allantoate, m. [Chico.] Pisvlieszuur zout n.
Allantolde, f. [Anat.] Pisvlies, worstvlies n.
Allantoïque, adj. [Chico.] Acide all-, Pis-

vtieszuur n.

Allarger, V. a. Verbreeden; , z. ELARGIR.
Allargissement; m., z. ELARGISSEMENT.
Allarguer, V. n. [Mar.] Afhouden (om een
geraar te vermijden).
Allebote, f. Volksnaam der kleine druiventros sea, door de wijnlezers over 'thoofd gezien.
Alleboter, V. n. De wijnstokken nalezen.
Alleboteur, m.,-ease, f. W(jngaardnalezerm.,

-naleester f.

-

ALLER.

Alléger, V. a. Verli,gten, iemand ó f iets een
gedeelte van zijnen last ontnemen, ligter maken;
li-gten (een schip); verminderen (de belastingen
de openbare schuld) ; -- verzachten, stillen, lenigen (eerre ligchaams- of zi,elesmart). — [ Man.]
All- of Allégir ook Aliégérir un cheval, een paard
liet van gang maken, zorgen, dat het niet gedrukt
van schouders is.- S'ALLEGER, V. pr. Vlinder zwaar,
li.gter worden (in eig. en /i'/. zin)
Allégérir, v.a. [Man.], z. ALLEGER.
Allégir, v. a. ['Tech.] _ian alle .zijden afnemen,
dunner maken, a(dunnen (b. v. een' balk, eerre plank,
eerre (Is). — [ Man.] A11- un cheval, -z.

ALLEGE1(.

A1légorie, I. Zinnebeeldigevoorstelli:ng inwoorden of teekens, overdragtelijke, verbloemde rede, gelijkenisrede, gelijkenis, voortgezette leenspreuk,
allegorie f. — zinspeling, toespeling f.
Allégorique, aclj. Zi,nnebeeldiq, overdragtelUk,
leenspreukig, verbloemd, a l l e g o r i, s (•l(.
Al légoriquenient, adv. Zinnebeeldelijk, op
verbloemde, allegorische wiJze.
Allégoriser, v. a. Zinnebeeldig of verbloemd
spreken of schrikven, leenspreuken gebruiken, een'
overdragtelijken zin geven, door z2,nnebeelden voor
verklaren, a l l e ij o r i s i r e n. — Ook zon -steln
voorwerp gebezigd : Aimer à all-. Savoir all-.-der
Allégoriseur, m. (meest in ongunstigen zin)
Iemand, die gaarne en dikwijls zinnebeelden gebruikt, een leenspreukenman, Jagtmaker op allegorien.
Allégorisine, m. Kunst of wetenschap f. dei
l

allegorie.
Allegoriste, m. Zinnebeeld- verklaarder, uit
een' schrijver (1/ van een tekst in allego--legrvan
ris ch en zin, mythen - uitlegger, leenspreuk -verklaax, -

der, allegorist m.

Allègre, adj. Blijgeestig, blijmoedig, vrolijk,
levendig, vlug, wakker; — vlug ter been, gaauw,
r°ad. (Het woord wordt weinig en dan nog enkel in
gemeenzemen stijl gebruikt.)
-t-Allegrennent, adv. Blijgeestig, vrolijk enz.,
z. ALLÈGRE.
Allégresse, f. Luide vreugde, levendige blijdschap, vrolijkheid inz. openbare volksvreugde, f.
Des eras d'allénresse, vreuiadegalmen, blijdschapskreten. [Cath.7 Les sept all-s, de zeven hemelschee
vreugden, een ,gebed over de zeven oorzaken van
vreugde o heugelijke verborgenheden, lie de Maagd
in haar leven had. ((Ineen in dezen laatsten zin
wordt het woord in 't rneerv. gebez i:'1'!.)
Á11é gretto, a(Iv. [Mus.] (verklw. van allegro)
Eenigzins vlug en vrolijk.
Allégro, adv. [Mus.] Vlug en vrolijk, levendig
(minder snel dan pr(sto) . — Ook het in die beneging gespeelde of gezongen stuk. Plur. Des allégros.
Allegne, C. adj. (en part. p(ltsé van alléguer)
parr jehaald, bijgebragt, aangevoerd.
Allé goer, v. a..Ia7ihalen, bijbrengen, aanvoer
ren, inbrengen (b. v. voorbeeldel,, 'redenen, verontschuldiging(n, bewijsplaatsen enz.) — 5 s'ALLEGUER,
V. pr. Aangehaald,, b jgebragt worden.
Allélomachie, F. [Schol.] Tegenstrijdigheid,

Alléché, e, adj. (en part. passé van ALLECHER)
.Aangelokt.
Allèehement, m. Aanloksel, lokaas n. Het
wordt alleen fig. en doorgaans in 'tmeerv. gebruikt:
Les all-s du péché, du monde, de aanlokking, ver
zonde, der wereld.
-leidngr
Allécher, V. a. Door aas lokken, aan -, uitlok
vermaak, verleiding, beloften enz.-ken;—dor
zachtjes aantrekken, verleiden. --- S'ALLECHER, atngelokt, ongemerkt verleid, vervoerd worden.
Allée, f. Gang m. (van een huis); laan, wandellaan, dreef, wandeldreef f. Allée couverte, overdekte, van boven zaamgegroeide laan. Allée découverte of à eiel ouvert, van boven opene laan.
Allée simple, laan van twee rijen boomen. Allée double ie quatre rangs, drie lanen, door vier boomenrijen
gevormd, waarvan de middelste en doorgaans breedsir maitresse-allée, hoofdlaan, heet, terwijl de beide
andere contra-allies, zijlanen, heeten. Allée rampante, zachtglooijende laan.
Allee, f. Het gaan. In dezen zin nooit alleen
cruikt: L'allée et le retour, L'allée et la venue,
en liever nog : Les aflees et les venues, het gaan botsing f. van twee di-nr,en.
Alléluchie, f. [Schol.] Zamenstemming f.,
en komen, het heen- en weêrloopen (inz. om in'
verband n. tusschen twee di (f111.
enige zaak te slagen) .
Alleluia, m. (pr. al-lé- lu-ia), (hebreeuwsch,
% Allégateur, m. Aanhaler, bijbrenger m. van
letterpk: looft den Heer!) Lofzang— (Prov.) Faire
b wijsplaatsen.
Allegation, f. Opwerping, bijbrenging, aan - l'all-d' ene close, dune personae, iets of iemand
v oering f. (van een feit, eene verontschuldiging enz.); bovenmate prij zen, hemelhoog verhe jfen. — [Bot.]
de opgeworpen, aangevoerde zaak f. ; — (weleer ook) zurkel, zure klaver, klaverzuring , f., koekoeksbrood n. (Daar h,et woord door aanneming van
aanhaling van bewijsplaatsen.
Allége, f. [Mar.] Ligter m., ontladin.gs- vaartuig 't accent ge franciseerd is, moet heimeervoud eerre s
Steunmuur,
dra
aannemen,
hoewel de .Académiedes alleluia schrij ft.)
in.
—
[Arch.]
scheepskameel
n.;
Allemand, e, adj. Hoo0dui1sch, duitsch. -err, drag steen m. — Het aan een' stoomwagen
(locomotief) toegevoegde voertuig, dat steenkolen en -Ils subst. Duitscher, m., Duitsche vrouw (1/ Duitsche f. L'Allemand, de hoogduitsche taal f., het
wester aanvoert, de tender, m.
Allégé, e, adj. (en part. passé van alléger) hoogduitsch. — ( Loc. prow.) Une 11 00(11 d'All-,
Verligt, gelipt, minder zwaar of gedrukt geworden. een twist zonder oorzaak. ('('st du haat all- pour
t Allégeanee, f. (van alléger) Verligting, ge- moi, dat is mij onverstaanbaar, onbegrijpelijk
Alleinande, f. Een levendige, vrolijke duitsche
wigtsvermindering f.; — verzachting, leniging f.,
dans m. ; de wijs f. van dien dans.
troost m.
Allen.anderie , f. [Tech.] Werkplaats €.
Allégeance, f. (van 't lat. alligare) [Pol.] Alleen gebruikelijk in serment d' all-, huldigingseed, waar het ijzer tot staven wordt gesnmeed.
Aller, v. n. Gaan, zich van de eerre plaats naar
onderdaans -eed (in Groot-Brittanje) .
Allégenient, m. Verligting f. (vermindering de andere bewegen, treden, stappen, voortgaan,
wijn gewipt, van last, van drukking); ligting f. (van loopgin, varen . Alden, reizen : Aller de Vienne h
een vaartuig); vermindering f. (van belastingen); — I a .H aye, van Weerren naar den Haag gaan (re ( zen,
trekken) . Aller de France en Italie, van Frankrijk
verzachting, leniging f., troost m.

ALLER,
naar Italië gaan. --Iet ontvangt door bijkomende
woorden eene menigte wf.jzigingen, zoo als uit de
volgende voorbeelden blijkt: Aller très loin , zeer
ver gaan. Aller en courant, snel gaan, loopen. Aller
grands pas, met groote schreden gaan, stijf door
stappen. Aller petits pas, kleine stappen doen,
langzaam gaan. Aller aa pleines voiles, met volle zeilen
varen. Aller a pasdo tortue, met schildpadschreden,
d. i.. zeer langzaam (laan, den slakkengang gaan.
Aller bon train, grand train, goed door gaan, snel
door rijden, hard varen. Aller sur Ie faite d'une
maison, op de nok van een huis loopen. Aller par
monts et par vaux, over bergen en dalen, d. i.: in
alle rigtingen gaan. Aller par terre, par eau, par
mer, over land, water, zee gaan. Aller par Ie cheYnin le plus court, langs den kortsten weg gaan.
Aller droite, à gauche, regts, links gaan. Aller
en avant, en arrière, vooruit, achteruit gaan. Ce
terrain va en pente, en montant, die grond loopt
afwaarts, opwaarts. Aller par besoin, par plaisir,
uit noodzakelijkheid, uit vermaak gaan. Aller a pied,
à cheval, te voet, te paard gaan. Aller it patens,
s ehaatsenrijden. Aller en voiture, en bateau, r ij
varen. Aller par le chemin de Ier, par le ba -den,
met den spoorwagen, met de stoom-t.eauàvpr,
gaan, Aller avant, après, derrière, voorop,-bot
achter, achteraan gaan. Aller les uns après les auties, achter elkander gaan. Aller à la promenade
gaan wandelen. Aller au spectacle, la guerre, PP
la mort, naar den schouwburg, ten oorlog, ter dood
gaan. Aller it la pêche, uit visschen gaan. Aller
aux rouvclles, a la découverte, op nieuws, op ont
dekking uitgaan. Aller en llal)it noir, in het zwart
gekleed gaan. Aller presque nu, bijna naakt gaan.
— Zich uitstrekken, zich rigten, voeren, leiden: Ce
fleuve va it lest, deze strooma vloeit (loopt, rigtzich)
naar 'toosten. La font va depots le village Josqu'à la rivlère, liet bosch strekt zich uit (loopt, reikt)
van het (tori) tot aan de rivier. Son manteau lui va
jusqu' it la cheville, zijn mantel reikt (hangt) tot aan
zijne enkels. — Verloopen, voorbij gaan, voortgaan
(vandentijd). Rien ne va si vile que le temps, niets
gaat (verloopt) zoo snel als de tijd. — Duren: Cette
séance n'ira pas it deux heures, die zitting zal geen
tweeuren duren. — Werken, dienstdoen, gaan, loopen
(van raderwerk, veêren enz.): Ce ressort va mal,
die veêr werkt slecht. Ma moutre va trente heures,
mijn horologie loopt dertig uren. — Passen, van pas
zijn, sluiten: Cette clef ne va pas cette serrure,
Weze sleutel past niet op dat slot. — Staan, goed of
slecht gemaakt, aangebragt zijn, passen; passen bij,
overeen komen met, goed staan, goed bijeen komen:
e manteau vous va been, die mantel staat u goed.
Ce pantalon me va, die broekpast mij. Le rose va
aux blondes, de rozekleur staat blonde meisjes of
vrouwen goed. Ce ruban va parfaitement a ce
cisapeau, (lat lint past uit.utuntend bij dien hoed. Le
bleu et Ie jaune vont Bien ensemble, blaauw en geel
komen goed bij elkander, passen bij elkander. — Varen,
zich bevinden, in goeden of slechten toestand zijn:
Comment-allez-vous? hoe vaart rij? Comment va
votre santé ?hoe gaat (staat) het niet uwe gezondheid.
Les affaires allaient Bien en Italie, de zaken stonden
in Italië goed. — Vorderingen maken; vooruit gaan,
l.a goeden gang zijn, vorderen: Cesjeunesgensvont
Dien dans Ieurs études, die jongelieden leergin goed
aan. Votre ouvrage ne va pas, uw werk vordert
niet. Alen zegt ook l'ouvrage va, voor: er is veel
werk; L'ouvrage ne va pas, er is weinig werk. —
Lijken, aanstaan, beharen, bevallen: Cet homme
me va, die man lijkt mij. Cela me va, ca me va, dat
staat mij aan. — Groeigen, wassen, "ontwikkelen,
gedijen: Ces arbres vont Dien, ne vont pas mal, die
boomera groeijen goed, niet slecht. — Beloopen, bedra
stijgen tot: A combien votre compte va -t-il ?-gen,
Hoe veel beloopt (hoe hoog loopt) uwe rekening? —
Strekken, dienen, uitloopen: Cola tend a vous
honorer, dat strekt om u te onteeren. Cola ne peut
aller riep, dat kan nergens toe strekken, nergens
op uitloopen. — Opklimmen, stijgen, zich verheffen,
Ii faut aller b la cause, met moet tot de oorzaak
oppklirnmen. Les prièresd'un coeur pur vont toujours
Dieu, de gebeden van een zuiver hart stijgen altijd
tot God. — Doordringen tot, treffen, roeren, aandoen: Cette scène nous allait au coeur, dat tooneel
drong door tot ons hart, trof ons, maakte ons
aangedaan. — Afgaan, ontlasting of stoelgang heb
heeft verscheidene-ben.:I1stalépuirfo,h
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keeres ontlasting gehad. Aller par haut, braken,
overgeven. Aller par haut et par bas, braken en stoelgang hebben. — — Aller wordt, even als het neder
gaan, met weglating van het voorz. pour-duitsche
(om), (100v eene onbepaalde wijs gevolgd in de beteekenis van: zich in beweging stellen om iets le
doen: Aller dormir, gaan slapen. Aller savoir des
nouvelles de qn., naar iemand gaan vernemen.
Aller trouver qn., iemand gaan bezoeken. — Aller,
door eene onbepaalde wijs gevolgd, beteekent ook:
op het punt zin van te gebeuren: Je vals partir,
ikzal (ikga) zoo dadelijk vertrekken. Le jour va
finir, de dag loopt ten einde. On va se mettre
table, men zal terstond aan tafel gaan. — Nog
dient aller, gevolgd door eene onbepaalde wijs, om
sierlijkheid of kracht aan de uitdrukking te geven:
N'allez pas vous imaginer que je tra hirai jamais
I'honneur, verbeeld u toch niet, dat i.k ooit de eer
zal schenden. — Door een tegenwoordig deelwoord
gevolgd, duidt aller de voortduring der beweging,
der handeling aan: Aller cherchant (of en eh-),
al zoekende gaan. Le ruisseau va serpentant (of
en serp-), de beek vloeit al kronkelende. La fièvre
va déclinant (of en déel-), de koorts neemt voort
af. — In de gebiedende wijs gebruikt, dient-duren
aller vaak tot tusschenwerpsel en beteekent 1° een'
wensch: Allen, que Dieu vous bénisse ! Ga, en
moge God u zegenen! 20 eene aanmoediging: Allons,
du courage ! at tout ira bies, welaan, moed gevat!
en alles zal wel gaan. 3° een verwijt : Allez, Monsieur, votre conduite est indigne, hoor, Mijnheer,
uw gedrag is slecht. 4o eerie verwensching of bedreiging: Allez, misérable ! je vous méprise, weg,
scheer u weg, ondankbare! ik veracht u. kk een
gebod van henen te gaan : Va ! allez ! ga vertrek. —
Aller depair, metelkandergelijkstaan, elkanderevenaren : C icéron va de pair aver Démosthène, Cicero
evenaart (doet niet onder voor) Demosthenes— (Lor..
et pros.) Aller en t'autre monde, sterven, de groote
reis aannemen. Aller au delb du terne, meer doen
dan noodig is, zich onderscheiden.. Aller terre P
terre, bij zijnen stand blijven; bescheiden zijn; niets
wagen. Aller loin, het ver brengen; te ver gaan, zich
vergeten. Cette affaire ira loin, die zaak zal opzien
baren, zal ver klinken. Aller ia campagne, naar
het land, naar buiten gaan. Aller en campagne,
het land bereizen (voor zaken); te veld trekken (van
troepen; maar dan zegt men liever entrer en campagne) . Aller sur cingg uante ans, in zijn vijftigste
jaar zin, naar de vijftig loopen. Aller a tout, over
al geschikt toe zijn, van zessen klaar zijn. C'est
on homrne fait pour aller is tout, uit hem kan
veel worden, hij kan 't ver brengen. Aller an feu,
tegen 't vuur bestand, vuurbestendig, vuurproef
zijn (van vaat—werk). Aller la lessive, tegen 't
wasschen kunnen, niet verschieten (van gekleurde
stoffen). Aller aux voix, aux opinions, zijige stem,
zijn gevoelen zeggen; de stemmen, de meen in gen
opnemen. Aller au scrutin, zijn stemballetje of
stembriefje in de bus gaan werpen. Aller aux in-
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formations, aux enquetes, aux renseignements
sur qn., berigten, narigten omtrent iemand gaan
inwinnen. Aller au plus pressé, 't noodzakelijkste
eerst onder handen nemen. La fontaine va, de
ontein springt, geeft water. Le feu va, het vuur
randt. Le poufs va, de pols klopt, slaat. Ces ei
ne rost pas, die schaar snijdt niet. Aller-seaux
par dessus le marché, op den koop toe gegeven
worden. Aller droit, tout droit, regtuit gaan; zich
naar plint en eer gedragen. Aller droit en affaires,
rond en eerlijk handelen. Aller droit au fait, an
but, regt (zonder omwegen) op de zaak, op het
doel afgaan. Allez vous promener! Allez au diable,
P tous les diables ! au diantre ! Loop henen! loop
naar den duivel ! Aller son chemin, onbezorgd
voortgaan,. Aller son petit bonhomme de chemin,
stilletjes zijn' gang gaan. Aller son grand chemin,
eenvoudig en zonder erg te werk gaan. Aller son
(le) droit clsenlirt, opregt en eerlijk handelen. Aller
son train, zijn' gang gaan. C'est un las d'aller
(voor un homme las d'aller), 't is een traag, gemakliee'end mensch. (pop.) II n'y va que dune
fesse, hij doet het dood op zijn gemak. bites lui
cola et puffs allez vous cbauifer It son feu, zeg
hem dat eens in 't Bezigt (wr)j f hem dat eens onder
tien neus) en blijf dan nog goede vrienden niet hein.
Toujours va (lui danse, 't moge goed gooit of slecht.
Tout y va, paille at blé, alles wordt er aan ten
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koste gelegd om te slagen. Cela va tout seul, dat is
eene zeer gemakkelijke, eenvoudige zaak. Tout va
à la débandade, alles loopt in de war, in 't honderd. Y aller roildement, de franc jeu, rond en
open te werk gaan. N'y aller pas de main morte,
wakker toeslaan, duchtig afranselen; bits, ruw,
scherp in 't redenéren zijn. Aller par quatre chemins, omwegen, uitvluqten zoeken. Aller vite en
besogne, de zaken spoedig afmaken; met overhaas ting handelen. Aller a tout vent, met alle winden
waasjen, zeer onstandvastig zijn. Aller aux nues,
grooten opgang maken. A force de mal aller, tout
ira bien, na regen komt zonneschijn; 't zal wel eens
beter worden. On va bien loin depuis qu'on est
las, men verliest een' kostbaren tijd, als men den
moed laat zakken. Tant va la cruche á l'eau
qu'enfin elle se brise, de kruik gaat zoo lang te
water, tot zij breekt. Tous Chemins vont á Rome,
elke weg loopt naar Rome; men komt langs ver
wegen tot hetzelfde doel. Les premiers-schilend
vont devaht, wie eerst komt, wie eerst maalt. Aller
eahin-caha, zoo maar voortsukkelen, zonder merk
verbetering of verergering. Cette chose dolt-bare
aller de suite, die zaak moet onmiddellijk na eene
andere gedaan worden; zij is 't natuurlijk gevolg
eener andere. — [Mii.] Aller an feu comme a la
noce, bljpnoedig in 't vuur (ten strijde) gaan. Aller
à la découverte, op verkenning uitpaan. — [Mar.]
Aller á toutes voiles, met volle zeilen loopen, alle
zeilen bijhebben. Aller au plus près du vent, ligt
lij den wind houden. Aller vent largue, met een'
Breeden of ruimen wind zeilen, voor bakstagwind
loopen. Aller entre deux écoutes, Allervent arrière,
tusschen twee schoten, vlak voor den wind zeilen.
Aller debout au vent, den wind vlak tegen hebben.
Aller a la bouline, met halven wind zeilen. Aller
an lof, loeven. Aller it ia dérive, afvallen. Aller á
mats et a Cordes, voor top en takel drijven. Aller
au plein, de volle zee kiezen. Aller terre a terre,
de kust niet uit het oog verliezen. — [Chas.] Aller
de bon temps, pas voorbij gekomen zijn (van het
hert). N'aller plus de temps, sedert een of twee
dagen voorbij gekomen zijn. Aller d'assurance, stap
onbezorgd gaan. Aller au gagnage, in 't ko--voets,
renland gaan (oen er te grazen). Aller de hautes
erres, sedert zeven of acht uren voorbij gegaan zj n.
Aller en quête, gaan opsporen en opjagen (metden
gpoorhond) . Aller sur sol, se sur-aller, se surmarcher, langs denzelfden weg terugkeeren. --[Man.] Aller de l'oreille, bij elken stap den kop
buigen of knikken. Aller en selle, te paard stijgen,
zich in den zadel zetten. (Aller a la selle beteekent:
de bestekamer gaan). Aller á poll, zonder zadel
rilden. Aller étroit, bij het midden der rijbaan
blijven. Aller large, zich van 't midden der rijbaan
verwijderen. Aller á toutes jambes, á toute bride,
a bride abattue, het paard zoo snel mogelijk laten
loopen; met lossen teugel rijden. Aller á trois jambes,
kreupel gaan.

LAISSER ALLER, laten gaan, niet weerhouden, los
Laisser aller une personae, iemand aan zich-laten.
zelven overlaten, zich niet meer met hem bemoeijen,
de hand van hein aftrekken. Laisser aller les chases,
les affaires, les évènements (ook enkel laisser aller),
4e zaken hun' natuurt jken loop laten nemen en stil
den uitslag afwachten. Laisser tout aller, alles
verwaarloozen. Laisser tout aller sous sol, alles
laten loopen (zijne uitwerpselen niet kunnen terug
houden).. - Se laisser aller, gedwee, zwak, te toegevend zin; — den moed verliezen, nedrslagtig
worden; — zich zelven veronachtzamen. Se laisser
aller á, geen weérstand bieden aan: il se laisse
aller a la seduction hij geeft der verleiding gehoor.
Elle se laisse aller a la tristesse, zij gee ft zich aan
de treurigheid over.
Y- ALLER, er heen gaan; j'y vals de ce' pas, ik
ga er dadelijk heen (in den toekom. en voores. tijd
laat men y liefst weg om den, hiatus te vermijden:
Irez-vous au bal, ce soir ? j'irai, zult gij dezen
avond; naar 't bal gaan ? ik zal er heen gaan); — te
werk gaan, handelen: y aller doucement, rudement,
zachtjes, ruw te werk gaan. Comme il y va! wat
legt hij 't ruw of wild aan! — gelden, betreffen, aan
dezen zin onpersoonlijk) : Il y va de-komenp(i
la vie, het geldt het leven, het leven hangt er aan.
11 y va de ma réputation, mijn goede naam is er
meê gemoeid; — wagen, zetten (op eene kaart): De
comlien y allez-vous, hoeveel zet ge? waagt ge?
:
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j'y vals de einq francs, ik zet vijf francs. J'y vals
du jeu, ik waag eene som gelijk aan die, welke op
tafel ligt. In dezen zin ook zonder y : Allez-vous?
zet ge iets ? speelt ge mêe ? Va mon reste l om mijn
overschot ! Va banque ! om de aansche bank!
EN ALLER (onpersoonlijk gebruikt), gelegen zijn,

gesteld zijn : Il en va (il en ira) de cette affairela, comme de l'autre, het gaat (zal gaan) met die
zaak als met de andere. (Men zegt liever: il en est,
il en sera) . -- Faire en aller (met weglating van
't voornaamw.), doen uitgaan, henengaan. Faire eD
aller les insectes nuisibles, de schadelijke insecten
verdrijven. Faire en aller la fièvre, de koorts doen
verdwijnen.

S'EN ALLER, V. pr. Henengaan, vertrekken, eene
plaats verlaten: S'en aller de Paris, uit Parijs gaan,
Pars verlaten; Va-t' en! ga henen! — afnemen, ver minderen, ophouden (van kwalen): Les maladiev

viennent tout à coup et s'en vont lentemeent, de

ziekten komen op eens en verdwijnen langzaam,
komen te paard en vertrekken te voet; — slijten,
afnemen: Ces souliers s'en sont alles bien vite,
die schoenen zijn spoedig versleten; — verwelken,
verbleeken, verschieten: La beauté de cette femme
s'en va avant 1'áge, de, schoonheid dier vrouw
verwelkt (verdwijnt) vóór den tijd. Ce drap est
bon teint, aussi ne s'en va-t-il pas, dat laken
is in de wol geverwd, daarom verschiet het niet;- besteed, gebruikt, weggenomen worden. Tout son
temps s'en va au jeu, al zijn tijd gaat met spelen
henen; — wegloopen, ledig loopen: Ce baril d'huile
s'en est allé, dat vaatje olie is ledig aeloopen; —
verdamnpen, vervliegen: La vertu des alcohols, des

sels etc. s'en va, quand les bouteilles ne sopt pas
hermétiquement fermées, de kracht der alkohols,
der zouten enz. verdampt, vervliegt, als de flesschen
niet luchtdigt gesloten zijn; — overloopen, overkoken: Ne laissez pas le chocolat s'en aller, laat
de chocolaad niet overkoken; — optrekken, ver
le brouillard s'en va, de mist trekt op;-dwijne:
la tache s'en va, de vlek verbleekt, verdwijnt; -(fig. et fain.) in zwijm vallen, bezwijmen, flaauw
worden: Soutenez le, je crois qu'il s'en va, ondersteun hem, ik geloof, dat hij van zich zelven valt;
— op sterven liggen: Cet homme s'en va, die mala
ligt op 't uiterste. (Men zegt ook I1 s'en va mourir,
11 s'en va mourant). — Door een in/init. gevolgd
beteekent s'en aller, op het punt staan, gereed zijn,
zich gereed maken: Je men vals faire une promenade, ik ga eene wandeling doen. (Beter zegt
men: je vals faire une promenade). — (Prov.) Cë
qui eient de la flute s'en va par le tambour, zoo
gewonnen, zoo geronnen. Biens mal acquis s'en.
vont de même, kwalijk verworven goed gedijt niet,
heeft geen' zegen. — Il s'en va jour, nuit; it s'en
va midi, onze heures, 't zal welhaast dag, nacht
worden; 't loopt naar twaalven, naar elven. (Beter:
it est, il sera bientót jour etc.) — Cette affaire
s'en va an diable, die zaak is naar de maan, loopt
te niet, is mislukt. — [ Jeu] S'en aller dune carte,
eene kaart wegwerpen. Pourquoi s'en est-il allé
de son trèfle, waarom heeft hij zich van zijn klaverb/ad ontdaan? Allez,-vous-en de votre pique,
speel uw schoppenblad. — S'en aller grand'erre,
snel afnemen, verminderen.
Aller, m. Het gaan. (Weleer ook: het karakter,
de geaardheid.) — Au long aller petit fardeau pèse,
op den langen weg weegt een geringe last zwaar.
Il a eu faller pour le venir, hi heeft de reis, den
gang te vergeefs gemaakt. — Le pis aller, 't ge
voordeel, het {'rootste kwaad (dat uit iets-ringste
kan of moet voortv'oe jen), het slimste geval. — Je
seraf votre pis aller, ik zal uwe laatste toevlugt
zijn. -- Au pis aller, adv., in 't ergste geval, als
't op zin kwaadst wil of loopt.

Alléser, Allésoir, Allésure, z. ALES -.

Allen, m. [Dr. féod.] Vrije, onafhankelijke
bezitting f. Alleu noble, roturier, adellijk, niet adellijk goed. Franc alleu, vrijgoed, cijnsvrje eigen-

dom m.
Alliacé, e, adj. Naar knoflook riekend. Odeur
all-e, knoflookreuk.
Alliage, m. Metaalmengsel n. (zonder kwik);
zamensmelting f., legéring; — soms ook het metaal,
dat men met een edeler metaal vermengt, het toevoegsel, allooi, alliëersel (der munten) — [Phys.]
Vermenging, vereeniging f. — .( fig.) Onzuiverheid,
onvolkomenheid; vervalsching f.: un coeur sans all-,
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een rein hart. All- frauduleux, bedriegelijke ver
[Arith.] , ègle d'alliage,-mengi,vralschf.regel van menging.
Alliaire, z. ALLIARIE.
Alliantie, f. Verbindtenis, vereeniging; echt
ver -vernig;maschp,verzwgin
[Polit.] verbond, bondgenootschap-wantschpf.;—
n., alliantie f. All- offensive et défensive, aan
verdedigend verbond. Traité dal!-,-valend
verdragsoorkonde f., alliantie -tractaat H. —
[Théol.] L'ancienne all-, het oude verbond (van
(god met Abraham en zijn nageslacht) . La nouvelle
all-, het nieuwe verbond (dat, waarvan Christus
de middelaar is) . — (fig.) T'ereeniging, vermenging f.:
L'alliance du bien at du mal, de la nature et
de Fart, de vermenging, paring van 't goed en 't
kwaad, van natuur en kunst. — [Orfèv.] Trouw
nl.
-ring
Alliarie, f. [Bot.] .Knoflookkruid n.
Allié, e, adj. Vermaagsciwpt; -- zaamgesmolten, ,gelegeerd; — vereenird, verbonden.
Allie, m., -e, f. Verwant, maag, aanverwant;
-- bondgenoot, geallieerde nl. en f.
Allientent, m. [Tech.] Knoop m. in het touw
tiener kraan.
Allier, v. a. Mengen, vermengen, zamensmelten,
innig verbinden, le g é r e n, a ii i g é r en (metalen,
ook vochten); — door 't huwelijk vereenigen, trouwen, huwen; vermaagschappen., aanverwant maken;
— verbinden, in verbond doen treden, a l l i é r e n;
--- (lig.) voorwerpen van verschillenden aard ver
paren, zamenparen: rill- la prudence à-enig,
la valeer, beleid aan dapperheid paren; — woorden,
denkbeelden met elkander in verband brengen. -S'ALLIER, v. pr. Zich vermengen: lacier et l'argent
s'allient très-difficilement, het staal laat zich zeer
moeijelijk met het tin zamensmelten; — zich ver maagschappen, zich door 't huwelijk verbinden; —
een verbond sluiten (van vorsten en stoten); — zich
door vriendschap verbinden; — wel bij elkander
passen, eene goede uitwerking doen: Les fleurs
dun rouge foncé s'allient bierf avec les fleurs dun
bleu Toned, de donkerroode bloemen staan wel bij
(strookers met) de donkerblaauwe; — (fig.) La religion ne saurait s'all- avee une vie dissolue, de
godsdienst kan niet met een ongebonden leven gepaard wezen. Parement le mérite s'allie a la fortune, verdienste en rijkdom gaan zelden zamen of
gepaard.
Allier, m. [Chas.] Patrijsnet, wachtelnet n.
Alligator, m. [H. n.] Kaaiman m., soort van
krokodil m.
Alliugue, f. [Tech.] Paal m., dien men op
eengen afstand van den oever in de rivier slaat,
om het vlothout tegen te houden.
Allittération, f. [Rhét.] herhaling f. van dezelfde letters of lettergrepen, letter of syllaben
allitteratie f. (doorgaans een beuzelig-rilmn.,
woordenspel b. v. in 't zeggen: qui terre a, guerre
a, veel koeijen, veel moeijen; of in Voltaire's vers
Non it nest rien que Nanine n'honore; maar-regl:
somtijds als klanknabootsing zeer gelukkig aangebragt b. v. in Racine's vers: Pour qui Bont ces
serpents qui sitflent sur nos têtes?)
Allivrendent, m. [Admin.] Grondlasten-aandeel n., door elke gemeente, tederen grondeigenaar
in Frankrijk gedragen, volgens de indeelingen van
't kadaster.
Allivrer, v. a. De grondlasten verdeelen, naar
verhouding van de inkomsten der eigenaars.
Allobro ;e, m., Allobroog in., naam van een
oud krijgshaftig volk in het tegenwoordige Dauphiné en Savoye; van daar synoniem met: Savoyaard
m.; — (fig.) een plomp, onbehouwen mensch, on-

gelikte beer m.

Allocation, f. Goedkeuring, bewilliging f.,
b. v. van eene c, eldsom voor eene gedane of te doene
uitgave; van een' in rekening gebrctgten post; liet
op rekening gebragte artikel. — [ Jur.] Volgorde f.

der bevoorregte schuldeischers in de verdeeling der

goederen van een' schuldenaar; de toewijzing f.
zelve van die goederen.
Alloehror, e, adj. [Bot.] Kleurvee'anderend.
Alloehrolsine, in. [H. n.] Kleurverscheiden heid, kleurwisseling f.
Alloenition, f. Aanspraak, toespraak f. (der
romeinsche keizers en veldheeren aan hunne troepen, ook van de nieuwere legerhoofden); redevoe-
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ring f. (van den paus tot de in consistorie verrader(le kardi-nalen).— [Numism.] Gedenkpenning m.,
vertoonende op de keerzijde een' romeinsch' veldheer, die zijne soldaten toespreekt.
Allodial, e, adj. [Jur. anc.] Vrij van leen
niet - leenroerig, eigenerfelijk: Biens allodiaux,-cijns,
i'/'ij('. niet -leenroerige goederen.
Allodialité,f. Leen ligtsvrijheid, onroerigheidf.

Alloiige, f. [Tech. Verlengstuk, aanzetstuk,
verlengsel n. (inz. van kleedenen en meubels),
aansteekblad n. (van eenti tafel); — [Coin.] pacpierstrook f., aan een' wissel geplakt, dien men
wil overdragen (endosséren) nádat de rug reeds
met overdragten vol staat. — [ Chun.] Glazen aan
I. — [Bouch.j l leeschhaals-zetbuis,anhcgpIf
m. — [Arch. nay.] Oj'langer, stutsteker m.
Allonges, pl. Valsche vlechten. All- de perruque,
lange krulyruik, allonge pruik I.
Allona(, e, adj. (en part. _pass(' van allonger)
Verlengd, lang, langwerpig; uitgestrekt; *— (/1g.)
visage all-, li gure of mine all-e, lang, betrokken,
misnoegd gezirt ()/ gelaat. — [ rauc.j Diseau all-,
valk, oliezijne vederen in de volle lengte heeft.
Allongeable, adj. Verlengbaar.
Allongennent, m. I erleng-ing, langermaking;
langerwording, rekking, uitrekkzng f. —%( fig.) C'est
un ]omme qui eherche toujours des all-s, 't is
iemand, die altijd de zaken op de lange baan
schuift.
Allongeoir, m. [Tech.] Synoniem met ALLONGE.
Alloy er, v. a. Laveer maken, verlengen (door
toevoeging van iets gel ksoorli-(s); rekken, uitrekken ; uitstrelkken; -doen duren: Ce débiteur
tàche dallong( r le temps, die schuldenaar tracht
den tijd te rekken. —(/am.) All- .la courroie, pel
een be per
ktbestan ween rond te komen, de terinzg naar de nering zetten; ook: te veel bijvoordeelen
uit zynen post, jl/(e bediening trekken. All- le
parchemin, wijd uiteen schr2,jven, om er te meer
voor in rekening te bren; en; kunstgrepen bedenken,
zwarigheden verzinnen, one een proces te rekken. -All- le ,pas, met groottin schreden gaan. -- All- le
visage a cl n., iemand een lang Bezigt doen zetten. -Eser j All- un coup d'épée, ene botte, een' stoot
ebrengen door den arm uitte strekken. — [(hip.]
All- on aside, een zuur aanlengen, slapper maken.
— ['Ian.] All- un cordage, een touw klaag° maken,
het in zijne lengte op het dek halen; een touw (loop
splitsing met een ander vereenigen. All- un ❑avire,
een schip overlangs op zijde kolven, om het te e ai-'
teren. All- la terre, langs de kust houden. — ALLOtiGER, V. n. [Iauc.] L'oiseau allonge, de yokel
1rijpt zijne langste vederen. — s'ALLO(GER, V. pr.
Verlep' it worden, langer worden; rekken; zich ni
de lensde uitstrekken; — ( pop.) niet den degen o f
sabel vechten, elkander op de punt nemen; ook:
plukharen; elkander af kloppen.
Allo!1ynIe, adj. Vreemdnam hij, een' anderen
naam dragende: ouvrage all-, een boek, dat onder
een' anderen naam dan dien des schrijvers ill', iii
itgegeven. Ook als subsi. gebezigd: Un allony me.

io

,

Allopathe, m., z. ALLOPATHISTE.

Allopathie, f. [liléd.] Geneeswijze, volgmes
welke men middelen aanwendt, die eerre aan de
kwaal tegenovergestelde werking voortbrengen; de
bestrijding der ziekte door't verwekken tiener zh.ekte
van anderen aard.
-- Allopathique, ad j. [1V1éd.] Twat tot die
geneeswijze behoort 0/' betrekking heeft, a l 1 o p athisch.
-I- AllopatlAquaement, adv. Op allopathisc re
weze.
-(- Allopathisé, e, adj. (en part. passé on

allopathiser) [Nill.] Un malade all-, een volgens
de allopathie behandelde zieke m. en f.
-I- Allopatlaiser, v. a. [Méd.] De voorscheiEten
der allopathie in beoefening brengen, een' zieke behandelen door bid hem ziekten te verwelken van
anderen aard, dan die hij heeft.
-t- Aliohathiste, ni. 1Vled.] Een reneesl r,
die de allopathie voorstag t. die geneeswijze vclr t,
een allopaat] m.
Allophane, f. [Miner.] Kiezelachtig aluinaardc-

hydraat n.

Allotenlent, m. [Jur. an(.] 1 erdeel-ing.
Allotir, [Jun. ave j v. a. . l/ni!eelen maken.
Allotriologie, f. [Schol.] minzenging van
vreemdsoortige dingen in eenti leer o/• in (le rede.
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Allotriophage, m. [Path.] Eter m. van niet stare ophooping van slijk, zand, steengruis ene.
aan de kusten en riviermonden; aanslibbing, opAllotriophagie, f. [Mid.] Ziekelijke trek m. slijkeng f.
naar oneetbare dingen of bedorven spijzen.
Almadie, f. Groote praam f. op de kusten
Ai ouable, adj. Toe te staan, geldig, aanne- van Afrika.

eetbare of schadelijke dingen.
nze1

jn (in eene rekening).

Alloiuchier , m. {Bot.] Volksnaam van den

lotusboom m.

Alloaé, e, adj. (en part. passé van allouer)
Bewilligd, goedgekeurd, toçiestct cn.
Allouer , v. a. Bewilligen, toestaan, toekennen, verleenen (eene jaarwedde, schadeloosstelling
enz.); — laten gelden, goedkeuren (een' post in eene
rekening, eene uitgave, Inz. het jaarljksch budget
van openbare uitgeven en ontvangsten). — ( fig.)
All- ses heures pour l'éternité, zijne uren voor
de eeuwigheid besteden.
Allonrdir, z. ALOURDIR.
Ahuchou, m. [Tech.] Tand m. van een hamrad.
Allgder, V. a. Toespeling maken, zinspelen.
ilanaage, m. Het aansteken; het branden.
,L% Hunne of Allurni, m. (ook FLA)IJ3ART ge

Stuk brandend hout n., brandende hout -hetn)
-spanm.

A11uune, e, adj. (en part. passé van

allumer)

Almageste, m. Naam der oudste verzameling
van astronomische waarnemingen, alma ,q es t in.
Alniagra , Alnmagre , m. IMinér.] Bruinroode okeraarde, spaansche roodaarde f., indisch'
rood n.
Almanach , m. (pr. al-ma-na) Tijdwjjzer,

dagwijzer, kalender, almanak m.; jaarboekje n.

Aim- nautique, zeemans - almanak. — (Loc. prov.)
Faire of composer des alm-s, hersenschimmen ma-

ken, luchtkasteelen bouwen. Prenez de mes aim-s,
volg mijnen raad, let op mijne voorspelling. C'est
an aim- de l'an passé, 't is Bene a fgeloopen zaak,
eene oude historie. Son corps est un aim-, zijn
ligchaam is een weirglas, hij is hoogstgevoelig voor
elke weêrsverandering.
Almandine, f. [Minér.] Soort van granaat,
roode robijn, karbonkel m. (ook alabandine genoemd).
Almée, f. Openbare zangeres en danseres f. in
't Oosten.
Alinicantarat, m. [Asir.] Kleine cirkel m.,
evenwijdig aan den horizont, hoogte-cirkel, hoogteparallel m.
Alinugée, f. [Astrol.] Stand van twee starren, als zij tot elkander hetzelfde aspect heb
gelijk hunne huizen, d. i. 120° van elkander staan.-ben
Aloès, m. (pr. a-lo-ess) (Bot.) Aloe f. uit
een bitter sap oplevert. ---hemnscplat,di
Bois d' aloès, aloe-hout, paradijs -hout n., sebesten-cordia f. (Met de aloe-plant heeft dit hout
niets dan den naam gemeen.)
Aloétique , adj. Wat aloë bevat: Pillules
al-s, aloe-pillen. Ook als subst. : Un aloétique,
een aloë-middel.
Alogandromélie, f. [Mid.] Wanschepsel n.
met menschel2;jke ledematen aan 't ligchaani von
een dier.

Aangestoken, ontstoken, ontvlamd, ontbrand; —
LBlas.) Anhoogrood, vuurrood (van gelaat).
derskleuri,g (van oogen).
Ailiunelle, f. Pas ontstoken kolenbranders
oven m.
Allumer, V. a. Aansteken, ontsteken, in brand
steken, doen branden, aanmaken (het licht, het
vuur, of wel overdragtelijk het voorwerp, dat het
licht of vuur draagt, of bevat): All- la chandelle ,le
Bois, de kaars het hout, aansteken. A11 la lampe,
le four, ale lamp, den oven doen branden. All une
salle, de lichten eener zaal ontsteken. All- Ie feu,
het vuur aanmaken (de gereed gemaakte brandstof vuur doen vatten). All- du feu, vuur maken
(tot een of ander oogmerk) . -- Verwekken, ver
doen ontstaan; aanstoken , aanhitsen,-orzaken,
aanwakkeren : All- la guerre, la discorde, den
oorlog, de tweedragt verwekken ; All- la haine,
Aloghermaphroditie, f. [Mid.] Gedrogbele courage, den haat, den moed aanprikkelen. — lijke vereeniging f. der beide geslachten bij één
All- le visage, het gelaat doen ontvlammen, het wezen.
bloed in 't aangezigt jagen. — All- le sang, het
Alogie, f. [Schol.] Ongerijmdheid f., onzin m.
bloed in heftige beweging, in gisting brengen. —
Alogigae, adj. [Schol.] Geen bewijs behoe(Prov. et faro.) All- la lampe, druk inschenken. vend, uit zich zelf zeker.
--S'ALgemaaktheid
aanzien.
All- qn., iemand met
Alogi.e, m. Boeitoisw n.; pontreep f.
LUMER, v. pr. Vuur of vlam vatten, ontbranden,
logotrophie. f. [Méd.] Onregelmatige vosontvlammen (in eig. en fig. zin); — verwekt, ver ding f. en daaruit ontstane miswas m. der leontstoken, aangestookt worden. — (Prov.)-orzakt, dematen.
11 nest bols si vert qui ne s'allume, de bedaardAloi, m. Wettelijk gehalte n. van goud en
ste verliest eindelijk zijn geduld.
zilver, allooi n.; — hoedanigheid f. eener waar
Allumette, S. Zwavelstok m. All- chimique, (meestal in kwaden zin). — Homme de bon alo,
All- allemande, wrjj(vuurhoutje n., lucifer m. man van goeden huize, van regtschapen wandel.
Allumettier, m., -tière, f., of Al uDne- Procédés de mauvais aloi, oneerlijke, slinksche
tier, -tière. Zwavelstokken-maker of ver/cooper handelwijze. — (Loc.) Cela est de bon aloi, dat
is billijk, gepast, geoorloofd, geldig.
m., -maakster of -verkoopster f.
Ali umeur, m. Aansteker (der straat- of schouw
Aloine, f. [Chim.] Naam van een organisch
gasontsteker na.,-burglichten),aopskr loogzout, dat men in de alod wil gevonden hebben.
—

,

i

(Fém. ALLUMEUSE)

Aloique, adj. [Chim.] Acide al-, aloëzuur n.
Aloniancie , f. Zoutwigchelarzj f., waarzeg

velstokken gemaakt worden; zwavelstok-, lucifer-doosje n.
A'lure, f. Gang, tred, stap m., weze van gaan,
van ligchaamshouding : On connalt Bien des gens
à leur all-, men kent zeer vele menschen aan hun
Ook van dieren, inz. van paarden: Le-nega.
pas, le trot et le galop sopt les trois all-s du
cheval, de stap, de draf en de springloop zijn de
drie gangen of loopwijzen van het paard. --- Gedrag a., handelwijze f.; -- rigting f. (doorgaans
verkeerde), die eene zaak neemt of die men haar
geeft. — [Minér.] Loop m. of rigting eener ertsader. --(fig. et fain.) Avoir des all-s, een' gehei.men liefdehandel hebben. (Man.] Ce cheval a les
all-s froides, dit paard ligt de pooten te weinig
op. -- ALLURES, pl. [Chas.] Loopwijze van het
wild; — plaatsen, langs welke het wild heen komt.
— [Mar.] Loop van een schip met betrekking tot
de rioting van den wind en de plaatsing der zeilen.
Allusif, ive, adj. Zinspelend, toespelend.
Allusion, f. Zinspeling, toespeling, f., wenk m.

Alomancien, m., -ne, f. Zoutwigehelaar m.,

Alopécure, m. [Bot.] Vossestaart m.
Alors, adv. Toen, toenmaals, te dien;
dan, alsdan; in dat geval. (Prov.) Alors comme
alors, komt tijd, komt raad; wie dan leeft, dan
zorgt. Les bommes d'alors, de toenmalige menschen, de menschen van dien tijd. — ALORS QUE,
conj., inoezi, vaak gebruikt voor lorsque, wanneer, zoodra als, terwijl : 11 ense te .venger alors
qu'il te trahit, hid meent u Yé wreken, terwijl hef
u verderft. (z. ook LOBS.)

Aan- of opgespoeld. Terrains alluviaux.
Alluvion, f. Op-, aanspoelsel n., allengs ant-

al-s lui tom/wat foutes róties, of Ii croft que les

Allumi, z. ALLUME.
Alinmière, f. Werkplaats f., waar de zwa-

Alluvial, e, of Alluvien, ne, adj. [Geol.]

uit zout.

-gerj

ster f., wie uit het zout waarzegt.

Alonge, Alongement, alonger, z. ALL---.
Alopécie, f. [Mid.] Vosziekte f., het uitval-

len der haren.

Alose, f. [H. n.] Elft m.

Alosier, m., of Alosière f. El ftnet n.,

Alouate, m. rH. n.] Roede brulaap, bui/erin.

Alonehi, m. Kaneelgom f., geurige hars f. vain
den witten kaneelboom.
Alone, f. Volkswoord voor ALOUETTE.

Alonette, f. Leeuwerik m. --- Terres á al-s,
zandige landerijen. -- (Prov.) Ii attend que Les

ALOUI JI
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al-s von lui tomber toutes réties dans Ie brec, hij
wacht tot (of hij meent dat) de duiven hem gebraden in den mond zullen vliegen. C'est un pays
dans lequel les al-s tombent du ciel toutes róties, 't is een regt Luilekkerland. Si le ciel tombait, it y aurait Uien des al-s prises, als de hemel
inviel, zouden er veel leeuweriken gevangen woeden (boertig zeggen tegen iemand, die altijd met
een als of indien voor den dag komt). S'éveilIer, partir, travailler au chant de t'al-, zeer vroeg
opstaan, afreizen, aan 't werk zijn.
Alom-di, e, adj. (en part. passé van alourdir)
Dof, bot, log, verstompt.
Alourdir, v. a. Zwaar, log, traag, botmaken,'
verstompen — ALOURDIR, v. n. Log, dof, dom worden. — s'ALOUIRDIR, v. pr. Log, dof, traag enz.
naorden.
Aloyage, m. [Tech.] Soort van allooi ten gebruike der tinnegieters; — het goud en zilver legéren of het vereischte allooi geven.
Aloyau, rn. [Cuis.] Lendenstuk, ribbestuk, n.,
harst m.
Moyer, v. a. [Tech.] Jan goud en zilver het
wettelijk allooi of gehalte geven; -- het tin met
een ander metaal vermengen.
Alpaca of Alpaga, m. [H. n.] liet peruaiaansche woldier, de kameelgeit f.
Alpaga, m. Schoone stof van de wol der alpacas; namaaksel daarvan.
Alpage , m. Weideregt n. in de bergen (van
Dauphiné)

Alpique, adj. [Géogr.] Wat tot de Alpen b- hoort, Alpisch.
Alpiste, m. [Bot.] Kanarie-gras, glansgras; h anari.e -zaad n.
Alque, m. [H. n.] Soort van pinguin, vetgans f.
Alquiifoux, m. [Miner.] Naam, dien het poe
zwavellood, loodglans of glazuurerts in-dervomig
den handel en bij de pottebakkers draagt.
Alrunes, f. pl. Vrouwen bij de oude Germanen, wie men geheime wetenschap toeschreef; —
soort van houten huisgoden.
Alsine, f. [Bot.] Muizenoortje n., soort van
muurkruid. Als- des Alpes, zandkruid, sterre bloempje n.
Altérable , adj. Veranderbaar, verandert jk
(inz. onder den invloed der lucht) .
Altérabilité, f. Veranderlijkheid f.
Altérant, e, adj. Dorstverwekkend. — [ Méd.
Des nlédicaments alt-s, o als subst.: Des altti
rants, middelen die, zonder de uitlozingen te bevorderen, allengs den toestand der vaste en vloeibare deden des ligchaamns veranderen en verbeteren, altererende middelen, alterantia.
+ Altératenr, m., -trice, f., adj. en subst.
Hij of zij, die verandering te weeg brengt.
+ Altératif, i t e, adj. [Méd.] , z. v. a. AL RANT. Ook als subst. gebezigd : Un altératif.
Alteration , f. Y eranderini (doorgaans ten
kwade), -verslimmering, verergering, ontaarding f.
(b. v. van 't ligchaamsgestel , de gezondheid, het
karakter, de zeden enz.) . L' alt- de l' amitié , de
verkoeling der vriendschap; — ontroering, ontstel ten'is f., schrik n1. alteratie f.: Cette nouvelle lui a cause une grande alt-, die tijding heeft
een' diepen indruk op hem gemaakt, heeft hem zeer
getroffen, geschokt; — Alt- des monnaies, verbaging van de innerlijke waarde der munten met behoud van hare nominale waarde, vervalsching f..;
Alt - d'effets publics, d'actes civils (beter falsification), vervalsching van effecten, van burgerlijke asten. -- [Phys.] Verandering, omzetting,
wijziging f. in den toestand van eenig ligchaam.[Méd.] Verandering in 't gelaat, in de uitwerpselen, de melk enz. Alt- des aliments dans l'estomac, omzetting der spijzen in de maag, eerst tot
chijm- pf spispap, dan tot chijl- of melksap.
ALTERATION, f. Dorst in., met droogte van
tong en keel gepaard.
Altercation, f. Oneenigheid f., kleine twist m.,
woordenwisseling, harrewarrerj f., geharrewar,
gekijf n.
Altéré, e, adj. (en part. passé vanaltérer, ver
Veranderd , gewijzigd (ten kwade) -anderz.),
vervalscht; — ontsteld, ontroerd, aangedaan, gealge
tereerd. — [Mus.] Des notes alt-es, noten, die
met kruisen of B-mollen verhoogd of verlaagd zijn..
Altéré, e, adj. (en part. passé van altérer.
dorstig maken) Dorstig, dorst hebbend : Tigre altéré de sang, bloeddorstige tijger,; (fig.) bloeddorstip mensch ; Une plante altéree, eene dorstige,
veel water vereischende plant. Als subst. : Cost un
altere, 't is een nimmerzat, hij heeft nooit genoeg
(van iemand, die naar winsten haakt).
Altérer, v. a. (van 't lat. alterare) Verander
ren, wijzigen (doorgaans ten kwade), verergeren,
verslimmeren; vervalschen (de munt, de dranken);
bederven, doen hntaarden, (de zeden); verminderen, verflaauwen, verkoelen (devriendschap, liefde);
krenken, schenden, benadeelen, storen (de rust,
eendragt, den goeden miscm) ; verctraaijen (dewaarheid, een verbaal, eene plaats uit een boek) ; —
schokken , treffen, gevoelig aandoen , ontroeren,
doen ontstellen; — (Mus.) door kruisen of Bmollen verhoogen of verlagen. — S'ALTERER, F. Jrr.
Veranderd, verergerd worden, bederven, ontaarden : Le vin s'altère iU fair, de wijn verschaalt
in de open lucht. Les couleurs s'altèrent au soled, de kleuren verschieten, verbleeken in de zon;
— aangedaan, geschokt worden.
Altérer, v. a. (van 't lat. altare) Dorst verwekken, dorstig maken. Ook zonder voorwerp
gebezigd: La chaleur altère, de warmte maakt
dorstig ~ s'ALTERER, v. pr. Dorst krij gqen: I1
s'altère a force de travailler, 't harde werken doet
hein dorst krijgen.
Alternance, f. Beurtelingsche opeenvo4 eng f.
-- [Géol.] Afwisseling der lagen of schichten.

Alpagne of Alpagne, z. ALPACA.

Alpam , m. [Bot.] Halabaarsche flesschenboom m.
Alpestre , adj. ..dlpisch, wat tot de Alpen
betrekking heeft of behoort. Plantes alp-s, planten,
die op niet zeer hooge bergen, zoo als de Cevennes, groeijeu, (Die, welke op aanzienlijke hoogten
wassen, heeten plantes alpines.)
Alpha, m. Naam der eerste letter van 'tgriek
sche alphabet, overeenkomende met onze a. — Alpha
et Omega, A en 0, eerste en laatste letter van 't
grieksche alphabet; — (fig.) het begin en het einde;
zinnebeeld van Gods eeuwigheid.
Alphabet , m. De letterteekens eener taal,
tiet .ABC of AB, alphabet. n.: de letterklanken;
--- AB-boekje n., — [Impr.] Un volume de deux
alphabets, een boekdeel van 50 vellen strums (omdat het fransche alphabet 20 letterteekens aanneemt
en men vroeger de opeenvolgende bladen met de
volgletters van 't alphabet toekende, hetgeen nu
meest net cijfers geschiedt). [Coin.] Register van
2t bladen; elk met eene letter van 't alphabet geteefund. — ( fig. en fam.) N'en être encore qua la!p.haLet, nog in de eerste beginselen zijn.
Alphabéta,ire, adj. Wat het alphabet betreft,
weit tot de wetenschap behoort om de klanken en
klankwijzigingen eener taal door schrij fteekensvoor
te stellen. Tableau alph-, vergelijkende tabel van
verschillende alphabetten. — Un alphabétaire, een
schrijver, die de door hem behandelde onderwerpen
in alphabetische orde plaatst.
Alphabétigne, adj. 41ph.abetisch, wat aan
't alphabet eigen is, er toe behoort; naar volgorde
ters, volgens 't AB.
der let
Alphabétiquentent, adv. Op alphabetische
ttarjze.
Alphabétiste, nl. Uitvinder, ontwerper m. van
"t alphabet.
.Alphanet, m. [H. n.] (waarsch ijnlijk) De
Thnésche valk m., naar den steenvalk gelijkende.
Alphitédon, m. [Chir.] Beenbreuk, schedel&reuk f., met vergruizing der beenderen.
Al hitonnianeie, f. Wigchelar j met meel, met
gepelde gerst of rgrutten.
Alphitoinancien , m. , -ne, f. Waarzegger
ncn., - zegster f. uit meel of grutten.
Alphonsir), m. [Chic.] Kogeltrekker in., driearmige kogeltang f, (naar den uitvinder ,dlphonso
Ferri zoo c ereeten) .
-

Alphos, z. ALFOS.
Alpicole, Alpigène, adj. [Bot.] Op de Al-

pen of hooge gebergten groeijende.
Alpin, e, adj. <4lpiseh, z. ALLESTRE; — [ Géol.]
Wat naar de steensoort der Alpen gelijkt.
Aipiou, m. [Jeu] Tee/ecu, dat men bij 't basvette in de kaart maakt om aan te duiden, dat
mem zijn' inzet verdubbelt.
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Alteriaat, m. [Agile.] Afwisseling f. in `t
bebouwen der akkers. — [Hist.] Voorregt n., krachtens hetwelk twee steden beurtelings de zetel van
een bestuur of beheer zijn, a item n a a t n.
Alternatif, ive, adj. Beurtelings, af-, ver
bij afwisseling. Charge alt-ive, wissel --wiselnd,
ambt n., een beurtelings door twee of meer person waargenomen ambt. — (Log.) Proposition
alt-ive, wisselvoorstel n., bevattende twee tegenovergestelde gedeelten, waarvan men noodzakelijk een
moet aannemen.
Alternation , f. Afwisseleng, omwisseling,
beurtwisseling f. — [Algèb.] z. PERMUTATION.
Alternative, f. Afwisseling f., opvolging van
twee dingen, die beurtelings wederkeeren; -- wis
keus tusschen twee of meer doorgaans-seikuf.,
even moeijelijke of bezwarende dingen, noodkeus,
dubbelkeus; verlegenheid f. -- [Agric.] Alt- des
cultures, afwisseling in de gewassen, waarmede
men een' akker bebouwt.
Alternativemeiit, adv. Beurtelings, bij beur
afwisselend, om den andere.
-ten,
Alterne, adj. [Géom.] Angles alternes, wisselende hoeken. -- [Bot.] Feuilles alternes, Beurtsgewijs, om den andere geplaatste bladeren.
Alterné e, adj. (en part. passé van alterner)
[Bias] Kruiselings geplaatst.
Alterner, V. n. Afwisselen, wisselen, omwisvelen, beurtelings handelen; bij beurten waarne
men (eene bediening, bevelvoering enz.) — (Rist.)

gronde rigten.
ALUMELLES, f. pl. [Mar.], Messingen, ijzeren plaatjes in den kop van `t roer, in
de gaten van zekere schijven en spillen.
Alumiiiaire, adj. [Minér.] Pierre al-, vulkanische aluinhoudende steen m.
Alhiniinate, f. [Chico.] Aluinzuur zout n.
Aluinine, f. [Minér.] Aluinaarde f., aluminium-oxyde n., kleihoudende aarde f.
Alitininé, e, 'adj. (en part. passé van aluminer)
Met aluinaarde vermengd of verbonden.
Aluminer, V. a. Met aluinaarde vermengen
of verbinden.
Alunilneux, ease, adj. Aluinachtig, aluinig,
'aluinhoudend, naar aluin smakend.

champ.
Alternité , f. Afwisseling, beurtopvolging t.
(van zekere deelen rondom een gemeenschappelijk
middelpunt) .
-}- Alterquer, v. n. Redetwisten.
Altesse, f. Hoogheid, Doorluchtigheid (als vor-

kokerij f.

Het voorregt van 't alternaat (z. ALTERNAT) genieten. --- [Bot.] Elkander beurtelings opvolgen,
om den anderen geplaatst zijn (van bladeren). iAgric.] Achtereenvolgend , de soort der gewassen
arp een' akker afwisselen. In den laatsten zin wordt
het ook als v. a. gebruikt: Alt- la culture dun

stelijke eeretitel).

Althée, f. [Bot.] Heemst f., kaasjeskruid n.,

althea

f.

(z. GUIMAUVE.)

Altheline, f. [Chim.] Zouttiatbare basis t, in

den althea- wortel ontdekt.
Altier, ère, adj. (pr. al-ti-é, al-ti-ère) Trotsch,
hoogmoedig, fier; aanmatigend, verwaand.
Altièreinent, ode. (pr. al-ti-è—) Op trotsche
wijze, hoogmoedig enz.
Altiloque, adl. H. n.] Luidsprekend, schel
van stem (van vogelen ).
Altimètre, m. [Géom. Hoogtemeter m.
Altimetrie, f. (Géom]] Hoogtemeting, hoog
Aitinnétriclne, adj. Wat tot-temkunsf.—
de hoogtemeting behoort of betrekking heeft.
Altimétriquuenient , adv. [Géom.] Volgens
de regels der hoogtemeting.
[

Altïque, m., of Altise f. [H. n.] 14ardvleo f.,

springer nl.

Altitonnatice, f. (Burl.) Donderaar uit de
hoogte (titel van Jupiter).
Altitonn ant , e , adj. Uit de hoogte donderend (van Jupiter sprekende.
Altitude, f. [Géogr.] Hoogte f. eenar plaats
boven den zeespiegel.
Altivole, adj. [Bot.] Hoogkli mend (van klimplanten).
Alto, m. [Mus.] Groote viool f., ook viole
(z. aid.) geheeten; -- de altstem f. (nu haute-cóntre voor de mannen en contralte voor de vrouwen
geh eetera) .
Altco, m. [H. n.] Volksnaaln voor vele roofvogels, kerkuil, ooruil m. enz.
Alude, f. z. ALUTE.
Aludel, m. [Chim.] Sublimeerpot m., tegelvor-

ge, bedemlooze aarden pot of buis; eenige van
zulke in elkander gestoken potten.
Aluine of Aluyne, f. [Bot.] Volksnaam voor

absinthe, alsem.

Alale, f. [H. n.] Vlerkje, vleugeltje n.; —

vleueelpunt f.; — schubbetje aan de basis der vleugels van sommige insecten.
Alumelle, f. (weleer) Iet, scherp of de snede f.
van messen; — lans f., lansijzer n.; beitelvormig
gereedschap n.; schaafbeitel m. -- (Loc. prov.) Se
toer (ie sa propre al -, zich door uitspattingen te

—

Aluiniiniate, m. [Chim.] , z. ALUMINATE.
Alunuinière, f., z. ALUNIÈRE.
Aluwinifèpre , adj. [Minér.] Aluinhoudend,

aluinbevattend.

Alunninigaie, adj. [Chim.] Sel al-, zout n.
waarvan aluinaarde de basis is.
Alnrninite, I. [Minér.] Zuivere natuurl ij ke
aluinaarde.
Alunninium, m. (pr. — omm) [Chim.] Metaal, welks verbinding met de zuurstof de aluin
-arde
voortbrengt.
Alum, m. [Chim.] Aluin m., verbinding van
zwavelzure aluinaarde en zwavelzure potasch.
Alunage, m. [Teint.] Het aluinen.

Alnnation, f. [Chico.] Vorming f. van den

aluin.

Aluné, e, adj. (en part. possé van aluner)
Gealuind, met aluinwater doortrokken.
Aluner, v. a. Aluinen, met aluinwater doortrekken, in aluinwater doopera, of kolen. — s'ALUNER, v. pr. Gealuind worden.
Aluniére, f. [Tech.] Aluinwerk n., aluin Aluuifère, adj. [Minér.] 14uinhoudend, aluin -

bevattend.

Alunique, adj. [Minér.] Wat gevormden

aluin bevat.

Alunite, f. [Minér.] 141uinsteen m.
Alunogène, m. ] Minér.] Zwavelzuur aluin

hydraat n.

-arde

Alurne, m. [H. n.] Schenkelkever m.

Alutaeé, e, adj. [H. n.] Wat de kleur van bezaanleder heeft.
Mute, f. Gekleurd schapenleder, bezaanleder n.
Aluyne, f., z. ALUINE.

Alvarde, f. [Bot.] Onecht sparto -gras of spaan sche brem f., draad- of vlechtgras n.
Alvéolaire, adj. [Anat.] Wat de tand kassen
betreft of dáartoe behoort.
Alveolariforine, adj. [H. n.] Bijencelvosmmg,
van den vorm der bijencellen.
Alvéole, f. [B.. n.] Bijencel, wascel f. — [Anat.]

tandkas f. ; — oorholte f. ; -- Bot.] kuiltje n. of
ten.
holte f. in sommige deelen der plan
Alvéolé, e, adj. [H. n.] Met celvormige hollen

bezet, celvormig.

Alvéolifère, adj. [H.n.] Celdragend, cellen

hebbende.

Alvéoliforme, adj., z. ALVEOLAUIF®u)1E.

Alvin, e, adj. [Anal., Med.] Wat den built,
den onderbuikhetre ft, daaruit voorkomt: Dé;jeelions
of évacuations alvines, uitwerpselen, ontlastinrjstoffen, afgang m.

Alvinage, Alviner, Aivinier, z.
ALEVIN, ALEVIN AGE, ALEVINER, ALEVINIER.
Alype of Alypon, m. [Bot.] Struikachtige

klootbloem f.

Alyse, f. [Bot.] , z. ALISE.
Alyselnninthe, n. [H. n.] Ingewandsworm m.

van

vele dieren.

-

Alysm►me, m. [Méd.] Angst m., ongerustheid f.

Alysson, m. [Bot.] Wilde kers f. steenkruid n.
Alytarchie, f. [Art. gr.] De waardigheid van
alytarch (z. ALITARQUE.)
Alytarque, m. [Ant. gr.] Alitarch, opzigter,
handhaver n1. (Ier orde in de olynn2pische spelen.
S Aniabiliser, v. a. Beminnelijk maken.

lna1>ilité, f. Beminnelijkheid, liefelijkheid,
aanminnigheid, beminnenswaardigheid f.

Amadelphe, adj. [Bot] . Zamenwassend.
Aniades, z. HAMADES.
Amadiganliser, v. n. Lanl;dradig schrijven

na(naar den ouden franschen langwijligen roinanAi
dis de Gaule).

AMADIS

AMATINER.

Ainadis, m. Romanheld, dapper en hoffelijk
minnaar m. i — soort van handlubbe f.
Amadise, e, adj. (en part. passé van amadiser)
Verleidelijk.
Amadiser, V. a. Verleiden, door schoone gevoelens en zoete woorden verblinden.
Amadou, m. Zwam, vuurzwam, tonderzwam, f.
— Sec comme de lain-, mager als een geraamte. —
Drap dam-, in de verw verbrand laken. — Prendre
feu comme de l'amadou, als buskruid opvliegen,
om eene kleinigheid driftig worden.
Amadoaé, e, adj. (en part. passé van amadouer)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd.
Amadouement, m. Gevlei, gestreel n.
madotier, v. a. Vleijen, liefkozen, streelen,
aanhalen; — stillen, door zachte woorden tot bedaren
brengen, honig om den mond smeren. — S'AMADOUER,
v. pr. Gevleid worden; — tot bedaren gebragt worden.
Amadouerie, f. [Tech.] Zwam fabrjk.
Amadoneiir, m., -euse, f. [Tech.] Zwam bereider m., -bereidster f. ; — S vle, er m., vleister f.
Amadoutier of Amadouvier, m. [Bot.]
Eikenzwam, f. (waarvan het vuur- of tonderzwam
bereid wordt) .
Ainagalaete, m. et f. Zoogbroeder m., zoog -

k

zuster f.

Amaigri, e, adj. (en part. passé van amaigrir)
Vermagerd.
Amaigrir, V. a. Mager maken, vermageren.
Le jeune, le travail, les maladies amaigTissent
1'homme, het vasten, de arbeid, de ziekten vermageren het ligchaam. — [ Tech.] Dunner maken, afdunnen. — Ook zonder voorwerp gebezigd : On
pretend que l' usa ge du vinaigre amaigrit. —
AMAIGRIR, v. n. Mager worden; vermageren, uit leren.- S'AMAIGRIR, v. pr. Mager worden; indroogen.
Amaigrisseinent, m. Vermagering, uittering;
magerheid f.
Amaillade, [Pêch.] Soort van schakelnet n.
Amaladir, (s') v. pr. Zich ziek houden.
malgamation , L. [Chim.] Vermenging f.
van kwik met een ander metaal, a m a l ,q a m a tie f.
Amalgame, m. [Chim.] Metaalmengsel of
allooi n. met kwik, amalgama n; — mengsel n.,
vermenging f. (van personen en zaken, die niet b ij
elkander passen; meest in kwaden zin).
Amalg amé, e, adj. (en part. passé van amalgamer) Met kwik gemengd; — vereenigd, zaamge-

S

mengd.

Amalganier, v. a. [Chim.] Kwik met een
ander metaal vermengen, een amalgama maken; —
(fig. et fans.) ondereen mengen, vreemdsoortige personen en zaken vereenigen. — S' AMALGAMER, v. pr.
Met kwik vermengd worden; — zich vermengen,
naauw vereenigen (zonder bij elkander te passen) .
Amalgaaneur, m. Toetser, beproever m. van
het amalgama (z. AMALGAME.)
Anialouasse, m. [H. n.] Volksnaam van de
graauwe ekster f.
Ainan, m. [Com] . Fraai Levantsch katoen n.
— [Mar.] Draaireep f.
Ainande, f..dmandel m.; — vruchtpit, kern T.
— [Confis.] Am- lissée, suiker-amandel m., bruidsuiker f. Am- pralinée, in brandende suiker gerooste
amandel.
Amandé, m. Amandelmelk f.
Amandé, e, adj. [Pharm.] Met amandelen
bereid.
Aniandier, m. f4mandelboom, n. -- Am- nam,
dwergamandelboom, amandelstruik m.
Amandouri, m. [Com.] Katoen van ..4lexandrië.
Amanite, f. [Bot.] Soort van paddestoel
Amanitine, f. [Chim.] Vergiftigend beginsel
n. der paddestoelen.
Amant, m. -e, f. Minnaar, vrijer, lievert,
liever, m. ; minnares, vrijster f. lief, liefje, liefste n.
Les amants, de geliefden, beminden, verloofden.
Ainaper, v.. a. [Mar.] Een zeil met kracht aan
-grijpen
om het te bergen of vast te maken.
Amarantacé, e, adj. [Bot.] Naar de amarant
gelijkende. - LES AMIARANI TACEES, f. pl. De amarant -

m.

bloemen.

Amarante, f. [Bot.] Immergroen, duizend
-schon,aekmfluwb,
amarant f.
Ammarente, adj. Amarantkleurig.
Amarantine, f. (verklw. vanamarante) [Bot.]
Klaproos, roode anemoon f.
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Amarantolde, adj. Synoniem met A IARANTACÉ.

Anlareilleur, m. [Tech.] Verzorger m. del

,

oesterputlen.

Amarescent, e, adj. [Bot.] Bitterachtig.
Aanarinage, n. liet bemannen van een op den
vijand genomen schip.
Arnarine, f. [Chim.] Veronderstelde zeïfstandi.gheid, waaraan men den bitteren smaak van vele
dingen heeft toegeschreven.
Aiiariné, e, adj. (enpart. passé van amariner)
[Mar.] Vaisseau am-, met nieuw scheepsvolk bemand schip (na genomen te zijn); — on matelot am-,
een aan het scheepwerk en de zee gewend matroos. —
Des viandes, des légumes am- es, voor de zeereis
ingemaakte, gemarineerde spijzen en groenten.
Amariner, v. a. [Mar.] Een genomen schip,
met nieuw volk bemannen; — aan de zee, aan 't
scheepswerk gewennen; — (in zeemanstaal) krijgen,
beet krijgen. — S'AMARINER, v. pr. Zich aan de zee,
aan t scheepswerk gewennen.
-j- Anlarir, v. n. Bitter worden; — verdrietig,
somber, gemelijk worden.
Amarque, f. [Mar.] Baak, boei, zee- haventon f.
Ainarraaage, m. [Mar.] 1-let vastleggen, mee
een schip; ankering; — verbinding van-renva
het takelwerk met het touwwerk ; — plaats waar
een dubbel gelegd touw door een dunner touw (ligne
dam-) wordt vastgebonden.
Amarre, f. [Mar.] Kabel, sjortouw n. (ter vastlegging van een schip of ter vastzetting van de
voorwerpen in een schip) Ce bhtiment est sur sas
am-, dat vaartuig ligt gemeerd.
Amarrer, v. a. Mar.] Vastleggen, meeren (een
vaartuig); — vastzette
n (de voorwerpen in een vaartuig).
Amaryllis, T. (pr. —li-ce) [Bot.] Narcislelie f.
— [H. n.] Zekere fraaie dagvlinder m.
Amas, m. Verzameling, zamenhooping f., hoop
m. (van allerlei voorwerpen); ophoopinq, aanzameling (van vochten); -- toevloed, zamenv)oed m., me-

nigte (van menschen) .
Arnassé, e, adj. (en part. passé van amasser)
Zamengehoopt, opgehoopt.
Amassement, m. Hetopeenhoopen, verzamelen.
Amasser, v. a. Verzamelen, bijeen zamelen, ophoopen, optassen, opgaderen. — Am- des connais-

sances, des trésors de science, kundigheden, schat
wetenschap opdoen of vergaderen. — Ook-tenva
zonder voorwerp gebezigd in den zin van goederen
bijeen zamelen, bijeen schrapen, potten: L'avare
n'amasse que pour amasser. — ( Loc.prov.) Pierre
qui roule n'amasse point de mousse, de sleutel, dien
men bij zich draagt, is altijd blank. -- S'AMASSER,
v. pr. Zich verzamelen, opgehoopt worden; voor zich
opgdren. Ook onpersoonlijk gebezigd : I1 s'amassa
heaucoup de monde autour de ce charlatan, er
verzamelde zich veel volks om dien kwakzalver.
Amassette, f. [Tech.] Spadel, verwspadel m.,
paletmes n. (met dun en buigzaam lemmer) .
Arnasseur, m., -euse, f. Verzamelaar, ophooper m.; verzamelaarster, ophoopsterf. — (Loc.
v.) Mieux vaut bon gardeur que bon amasseur,
'er een goed bewaarder dan een goed spaarder.
A père amasseur, fill gaspilleur, wal de vader heeft
opgespaard, brengt de zoon door.
Ainatelotage, m. [Anc. mar.] Verdeeling van
't scheepsvolk voor de dienst.
Arnateloter, V. a. De matrozen voor de dienst
in paren of rotten verdeelen, zoodat de een de wacht
te kooi en de ander op dek heeft.
Amateur, m. Beminnaar, liefhebber : Am- de
la chasse, de la table, liefhebber van de jagt, van
de tafel. Am- de la vertu, beminnaar, vereerder,
vriend der deugd. — Zonder eenig complement bete-ekent het kunstvriend, iemand, die uit smaak en niet
beroepshalve eene schoone kunst beoefent : Tableau,
musique dam-. Onder de kunstenaars van beroep
wordt het in kwaden zin gebezigd : Chanter, p eindre,
sculpter, dessiner enan -, als liefhebber (d. i. middelmatig of gebrekkig dingen, schilderen, beeldhouwen, toekenen.
% AMAT1UCE, f. Beminnares, liefhebster.
Amati, e, adj. (en part. passé van amatir)
Mat, dof.
Amatiner, V. a. (In gemeenamen stijl) Vroeg
doen opstaan.
Amatiner, V. a. Eene teef door een' bulhond

Zt
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ANATIR

--

doen dekken. — S'AllaT1INERR, z. pr. i-oor ieder veil

zij (van eerie vrouw).

int.-itir, v. a. [Orf.] Het goud mat of dof,
zonder polijsting laten of maken. [Moen.] Witko-

ken (der muntschjven) . -- S'.^MxTnR, V. pr. Dof of
mat gemaakt worden, dof worden.
Annauirose, f. [Méd.] JTerduislering f. van 't
gezigt, zwarte staar f.

Annaurotique, adj. Ilan zwarte staar lijdend;

AJ\IBROSIAQITE.
Annbitieiix, ease, adj. Eerzuchtig, eergierig,
lofgierig, heerschzuchtig, hoogstrevend; — gemaakt,
gezocht, gezwollen (van den stijl). — Ook als subst.

gebruikt : L'ambitieux, les ambitieux.
Ainbition, i. Eerzucht, eergierigheid, lofgierigheid, roemzucht, roemgierigheid, heerschzucht,
staatzucht f.
Annbitionner, v. a. Sterk najagen, bejagen,

vurig begeeren, ijverig staan of dingen naar (amb
ten, eerbewijzen), de eerzucht hebben om iets te
doen, te zijn of te schijnen.
amazone, f. — moedige vrouw, heldin f.; ((am.)
Amblant, m. [Man.] Telganger in., telle t.,
manwijf n. driedekker m.; — een dames-rij/deed m. paard, dat den telgang gaat.
Amble, f. Telgang, telpas, telgang, drieslag,
(ook habit dam- genoemd); —eene dame in'trijkleed.
— [H. n.] Surinaamsche geelvinken.; braziliaansche tel m., loopwijze, waarbij het dier de beide beepapegaai m.
nen van eene zijde te gelijk opligt en voortzet.
Anabact, m. (pr. am-bakt) [Féod.] Regtsgebied, Cheval qui va l'amble, telganger m. Louis et
wat de zwarte staar betreft.

Amazone, f. [Myth.,Hist.] Krijoshafticevrouw,

ambacht n.

% Ambages, f. pl. Omslagtzgheid f. , omslag m.
van woorden, omwegen; verwarde rede f.
Annbaginal, e, adj. [Jur. alle.] Charte amb- e,

wederzijdsche schenking tusschen man en vrouw ten
voordeele van den langstlevende.
Ambalba, m. [Bot.] Trompetboom m. (van Jagnaïca) ; slangenhout n.
Ainbalard, m. [Tech.] Kruiwagen m. (der
papiermakers) .
Ambassade, f. Waardigheid f. enpost m. van
een' afgezant; gezantschap n. ; — bezending f. (aan
een' vorst of staat) ; — de afgezant en zijn gevolg; —
het hotel, de bureaux van 't gezantschap; — (fig. et
(am.) boodschap f. (tussch.en bijzonderepersonen).
-}-

Anhbassader, v. n..Als afgezant onderhan

vertegenwoordigen.
-deln,
Ainbassaderie, f. Synoniem van AMBASSADE,
iron. en in kwaden zin.
Ambassadeur, m. Gezant, afgezant (doorden

Benen vors/ of souvereinen staat aan den anderen
gezonden); — (fig. et fain.) boodschapdoener, bood
-schaper,bodm.
Ambassadorial, e, adj. Wat tot een gezant -

schap, tot een' afgezant behoort: Pompe amb-e,

gezantschapspraal f.

Ambassadrice, f. Afgezantvvrouw; — (fig.
at fam.) boodschapster f.
Ambattage, m. [Teelin.] Het beslaan van een

wiel of rad.

Ambe, f. Twee te gelijk uitkomende nommers
van de vijf (in zekere loterijen); — twee uitgekomene nommers van dezelfde horizontale rij (in 't
lotto- of quine-spel) .
Annberboa, nl. [Bot.] Gele muskusbloem, ko-

renbloem f.

Anmbesas, m. [Jur.] Twee azen (in het trictracspel). (Meer gebruikelijk is beset.)

la girafe sont les deux seuls animaux qui mardient naturellement l'amble, de beer en de ka

zijn de eenige dieren, die van nature-melpard
teiganrers zijn. — (Prov.) Mettre qn. aux ambles,
iemand tot zijn' plagt, tot rede brengen.
t Ambler, v. n. Den telgang gaan.
Ambleur, m. [Man.] Stalmeester m. van den
grootgin en kleinen stal (bij de voormalige koningen van Frankrijk)_ — [Véner.] Hert n., dat de
achterloopers voorbij het spoor der voorloopers zet.
In dien zin ook adj. : Un eerf ambleur.
Amblier, m. [Man.] Telganger m., telle f.
Ainblosie , f. [Méd.] Vruchta fdrjjvin j f.

(Gebruikelijker is Av0RTEMENT.)

S Aniblotitlue, adj. [Mud.] Vruchtafdrijvend.

(Gebruikelijker is AVORTIF.)

n
j Ablure,
f. Het te/gaan.
Antblygoiie,adj. Stomphoeki g .
Amblyopie, f. [Méd.] Gezigtsverzwakking,

^

- verduistering : het wolkig, nevelig zien (de eerste
graad van zwarte staar).

Aalbon of J ubé, m. [Arch.] Soort van hoog
spreekgestoelte n. in de oude kerken, met eert'
trap aan weêrszijden, van 't welk de epistel en 't
evangelie voorgelezen en soms ook de preek uit
werd , kerklessenaar , kansel m. —-gesprokn
[Chir.] Kraakbeenige rand m. om eene beenderholte. — [Mar.] E iken dekboord n. (In beide laatste beteekenissen verouderd en buiten gebruik.)

Ambonchoir , Aniboutir , Aniboutissoir, z. EMB—.
Awbranloire , nl. [Tech.] Groote houten

ploegpin f.

Ambre, m. Amber nn. — Ambre gris, ambergrijs n., graauwe, harsachtige stof, die om haren
sterken, liefelijken geur tot reukwerk dient. —
Ambre jaune (ook succin of carabé genoemd),
gele amber, barnsteen m. — Ambi°e blanc, oneigen-

lijke naam van het walschot (blanc de baleine).
— (Prov.) Fin comme l'ambre, zeer gevat, scherp
vend, omsluitend.
-zing.
Ambidenté, e, adj. [EI. n.] Met tanden in de
Ainbré, e, adj. (en part. passé van ambrer)
beide kaken.
met
geurig
gemaakt,
doortrokGeamberd, niet amber
Antbidextérité, f. Gelijke vaardigheid
ken, gekleurd. Odeur ambrée, ambergeur. Couleur
beide handen.
Anibidextre, adj. Une personne amb-, of als ambrée, barnsteenkleur.
iemand
die
regtsch
en
Ambréade, f. [Coen.] I'alsche of nagemaakte
subst. Un, une ambidextre,
linksch is, een regtsch-en-linksche, iemand, die zich gele amber m.
A'nbreate, m. [Chim.] Ambreïne-zuur zout n.
even vaardig en onverschillig van beide handen beAinbréine, f• [Chim.] Grondstof of basis van
dient: — (fig.) een regter, die van beide partijen geschenken aanneemt, dubbelhartige: - - sluwert, goo- het ambergrijs.
Ambréique, adj. [Chim.] Acide ambr-, amchelaar m.
5 Ambier, v. a. Omgaan, omheen gaan;— (fig.) bremne-zuur.
Ainbrer, V. a. 4rnberen, met amber geurig
staan, dingen, streven (b. v. naar eeneg post).
Anibigère, f. adj. [Géom.] Ligne amb-, zekere maken, doortrekken, kleuren. — S 'Ai1IBRER , v. pr.
hyperbolische kromme lijn f. van den 3en graad.
Met amber geurig gemaakt, doortrokken, gekleurd
Anibign, m. Meestal koude maaltijd m., waar- worden.
Antbresin, e, adj. [Chim.] Poudre ambr-e,
bij te gelijk vleesch en vruchten worden opgedischt
en geen soep verschijnt; — % mengsel n. van strijdige amberpoeder n.
Anibrette, f. [Bot.] .ilmberbloem, muskusbloem
dingen, dubbelzinnig mensch m.; — soort van kaart
dat de speelwijzen van verscheidene spellen-spel, f. Poire d'ambr-; amberpeer f.
Ainbriu, e, adj. .dmberkleurig, amberachtig,
vereenigt, ambigu-spel n.
Armbig», ë, adj. Dubbelzinnig, voor tweederlei barnsteenachtig.
Anibroisie
of Ainbrosie, f. [Myth.] Goden
uitlegging vatbaar.
ambrozijn n.; — kostelijke spijs, lekkernij f.-spijf.,
Ambig-uite, f. (pr.— gu-i-té) Dubbelzinnigheid f.
% An^bibuiment, adv. Dubbelzinnig, op dub- - [Bot.] z. AIIBROSIE.
Ainbrolo ie, f. [Chien.] Verhandeling f. over
belzinnige wijze.
den amber.
Anjbiopie, f. [Méd.] Het dubbelzien.
Anlbrosiacé, e, adj. [Bot.] Naar arnbros2eAmbité, e, adl. [Tech.] Ondoorschijnend en
kruid gelijkende.
vol knobbels (van glas).
Amnbrosiaque, adj. Heerlijk riekend, ambroArnbitieusernent, adv. Eerzuchtig , eergie
s i s c h, als a mnbroz (Jim.
rig; — hOOgdravend, gemaeilet (van den stijl).
Ainbiant, e, adj. [PhyTs.] Omringend, omge-
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leêren klepje, de luchtklep f. van een' blaasbalg.
Lame de la plume, het binnenvlies der penneschacht. L'ame dun canon, de ziel of inwendige
holle ruimte van eene geschutbuis. L'ame dun
IJRoSIACÉ.
Ainbrosien, ne, adj. 4mbrosiaansch , wat violon, cle stapel van eerre viool. L'àme d'une stabetrekking heeft of behoort tot Ambrosius (kerkva tue, de ziel of kern f. van een standbeeld, om
uit de Ode eeuw). Als subst.: een monnik of-der welke de pleister wordt aangebragt of liet »letaal
gegoten wordt, eirond f guur f., gietcorne in. Carrie
eene non van de orde van St. Ambrosius.
Ambrosin, e, adj. 11emelsch zoet, van hemel d'un cordage, ale draad m. in 't middens der ver
strengen van een touw. Lame dune-schilend
schen geur of smaak, a m b r o s is c h.
Arnb,ibaies, pl. [Antiq. rom.] Syrische fluit fused, de kecfelvormi,ge opening f. in 't ligchaam
te Rome.
-speltrnigko eener vuurpijl. L'ame (in de tabaksfabrieken), de
Ambulance, f. Veldhospitaal , vervoerbaar stok, om welke de gesponnen tabak geslagen wordt;
krijgsziekenhuis n.; — al de persoonlijke en stofe- ook de korte blaadjes in 't binnenst der karotten.
(pop.) L'áme dun fagot, de dunne takken in het
1 j/ce hulpmiddelen van zulk een hospitaal.
Ambulant, e, adj. Van plaats veranderend, midden van eery' takkebos. — [Bias.] L'àme d'une
niet- gezeten , omzwervend , rondtrekkend, heen - devise, het bijschrift ter verklaring der figuur in
en weêrlooperd, omwandelend, reizend. — Mar- een devies.
Anié, e, adj. (Zamentrekkingvanaimé) [Chaise.]
chands amb-s, marskramers. H6pital amb-, veldhospitaal n. [Méd.] Erysipèle amb-, loopende Bemind. A nos amés et féaux sujets, aan onze
roos f. (fig. et fan.) Spectre amb-, wandelend lieve en getrouwe onderdanen.
Amécer, v. a. [Agric.] Een' wijngaard uit
spook n., zeer mager mensch m., levend geraamte n.
dunne ranken wegsnijden.
-dune,al
Ambulation, f. [Méd.] -Het wandelen, de
Ainéeher, v. a. [Mil. arre.] Een musket van
wandeling f.
zijne
lont
voorzien.
Rondtrekkend,
Anibulatoire , adj. [Jur.]
Anielanche, m. [Bot.] Apenmispel m.
geen' vasten zetel hebbende (gelijk sommige geregtsAmélanehier, in. [Bot.] Alpcnmi.cpelboom m.
hoven). — (Loc.) La volonté de 1'homme est amb-,
Aniéléon, m. Normandische appeldrank m.
dien
zin
ver
'S menschen wil is veranderl'jk. (In
Atneiette, f. (verklw. van áme) Zieltje.
n.] Mouvements amb-s, gaande-ouder.)—[H
Améliorable, adj. Verbeterbaar.
bewegingen, bewegingen op vaste steunselen, op
Anibrosie, f. [Bot.] Ainbrocie- kruid, druiven

(een geurig plantengieslacht).-kruid,goen.

Anibrosié, e, adj. en subst. [Bot.], z. AM-

voeten.
-j- Ambuler, v. n. Rondgaan, rondtrekken,
wandelen.
Anibulipède, adj [.I. n.] Met tot loopen
geschikte voeten.
Anne (áme), F. Ziel f., levensbeginsel n., inz. dat des
menschen : geest m., leven, hart, gemoed., n.. Les
facultés de l'áme, de zielsvermogens. Etre ému
jusqu' it fame, jusqu' an fond de fame, tot in
de ziel, tot in het diepst der ziel, innig, zeer die
getroffen, ontroerd zijn. Avoir lame navrée, allersmartelijkst aangedaan zijn. — (f aan-.) Bonne
hme, goede ziel, onnoozel, onergdenkend mensch ni.
-- _let betrekking tot de gods(li.enst : Anse chrétienne, christenziel. Sauver son ame, zijne ziel
zalig maken. Pète des ámes of Jour des ámes,
Allerzielen-dag (2den November) . — De ziel als afgescheiden van 't ligchaam : Prier Dieu pour le
repos de 1'áme, God bidden voor de rust der
ziel. Les gymes bienheureuses, damnées, de gelukzaligen, verdoemden. (lig. et fan.) C'est son
áme damnée, hij is hem met lijf en ziel toegedaan.
-- Binnenste, gemoed, geweten n., hartegrond m.:
II salt biera dans son ame que j'ai raison, h, j weet
wel in zijne ziel, dat ik rtelijk heb. Dans touter
vos actions, écoutez votre ame, luister bij al uwe
daden naar uw geweten — Kracht f., nadruk m.,
leven, vuur, gevoel n., levendige uitdrukking f.:
Chanter, déclamer aver dine, met gevoel en nadruk
zingen, voordragen. Ce tableau manque d'àme,
die schilderij maakt geen indruk, laat den aan
koud. Le sculpteur donne de l'áme au-schouwer
marbre, de beeldhouwer geeft leven aan (bezielt
het) marmer. — Leven, bestaan, adem : Rendre
fame, sterven, den geest geven. Avoir l' ame sur
les lèvles ; op sterven liggen. Sur mon ame ! bij
mijne ziel, bij mijn leven, bij mijne eer ! —• Persoon.
mensch, individu m. (zonder ouderdom noch
geslacht in aanmerking te nemen): line population
de cent mille àmes, eene bevolking van honderd
duizend zielen. Je n'y trouvai pas une seule
áme vivante, ik vond er geen levende ziel, geen
sterveling. — Beginsel n., grondslag m., hoofdzaak f.:
La justice est fame des luis , de geregtigheid
is de ziel, de grondslag der wetten. — Drij fveêr f.,
steun, hoofdbewerker, hoofdbestuurder, leider m.
Être l'âme d'une eetreprise, d'une conjuration,
de hoofdrol, in eene onderneming, eene zamenzwering spelen, er de ziel van zijn. C'èst un corps
sans ame, dat is een ligchaam zonder ziel (van
een gezelschap, eene vereeniginrg, een lener enz.
zonder hoofd, of waarvan het hoofd onbekwaam
is, niets beteekent). — Mon âme, ma chère dine,
âme de mon time, ome de ma vie, idole de mon
ame (woordjes van liefde, van liefkozing) , hartje,
schatje, liefste n. enz. — (fig. et dam.) Jtofe qui
na que l'áme, stof, die niet duren kan, spoedig
versleten. is. — [Tech.] L'âme dun soufflet, het

Ainéliorant, e, adj. (Chins.] Verbeterend,
zuiverend.
Amélioration , f. Verbetering , verandering
ten goede; waardevermeerdering f. — [Chim.] ver
zuivering, veredeling f.
-jnig,
Ainelioré, e, adj. (en part. passé van améliorer] Verbeterd.
Amnéliorer, v. a,. Verbeteren, beter maken (wat
niet in goeden staat is); de waarde vermeerderen
(b. v. van lander jen); —[Chim.]zuiveren, verf(jnen,
veredelen (een metaal). — s'AM ELIOREP,, v. pr. Beter
worden, verbeteren.
Annéliorissement, m. [Hist.] Verbetering,
die een comrnandeur der orde van Malta in zijne
commanderie moest maken, alvorens hij eene andere
kon verkrijgen.
Aniel1e, f. [Bot.] Sterrebloem f., sterrekruid n.
A^nellié, m. [Bot.] Volksnaam van den arnandelbooén in 't voormalig Languedoc.,
t A.nteloïer , V. a., z. V. a. AMELIORER.
Autelotte, f ., z. AMOLETTE.

Amen, (pr. amènn) (hebreeuwsch woord, dat

de meeste gebeden besluit) liet zij zoo ! a m e n ! —
Attendez jusqu' a amen, wacht tot het einde.

Depuis Pater jusqu' á amen, van 't begin tot het

einde, van a tot z. — Dire amen, toestemmen,
genoegen nemen.
Aménage, in. Goederen-vervoer n. ; vracht f.
Aenénagenient, in. [Eaux et for.] Beheer n.
van een bosch, regeling f. van den houthak enz.
Ainéna er, v. a. [Eaux et for.] Een bosch
beheeren, den houthak, het rooien, den houtcerkoop enz. regelen.
t Amendable, adj. Verbeterbaar, vatbaar
voor verbetering ; — beboetbaar.
Amende, f. Geldboete, boete, geldstraf T. ;

oudt'j is ook : vergoeding, herstelling f. — (Prov.)

Les battus paient lam-,

wie de schade heeft

krijgt de schande op den koop toe ; de onschuldigen
hebben veel te lijden. — Am- honorable, openlijke
schuldbekentenis f., onteerende straf in 't oude
lij fstraffelijke regt, welke den schuldige noodzaakte,
in 't openbaar zijne misdaad te belijden en vergiffenis er voor te vragen. (fig. et fans.) Faire amhonorable d' une chose, ergens vergiffenis voor
vragen.
Arnendé, e, adj. (en part. passé van amender)
Verbeterd, in waarde toegenomen (vooral van
landerijen); — [Man.] Coeval am-, in 't vleesch
gekomen, lijvig geworden paard.
Annendeanent, m. Verbetering, verandering f.
ten goede; waardevernneerdering f. (van landerijen
door bearbeiding, wieding, bemesting enz.): ook
voor: mest, bemesting f. — [Parlem.] Wijziging f.
in eerre wet, een ontwerp, een besluit (bij de
openbare behandeling in de kamers).
Amender, v. a. Verbeteren, beter maken, een'
graad van volkomenheid te weer geven (zoo in liet
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stoffelijke als zedelijke). [Agric.] Am- une terre,
een stuk lance verbeteren, voor den plantengroei
geschikter maken door toevoeging eener vreemde
zelfstandigheid. [Jur.] . Am- un projet de lol,
een wetsontwerp wijzigen door verandering van
uitdrukkingen en woorden. % Am- un ouvrage, een
werk verbeteren. — (Prov.) Cela n'amendera pas
votre marché, dat zal uw lot, uw' toestand niet
beter maken. — AMENDER, v. n. Beteren, in beter'
toestand komen: Ce malade n'amende point, die
zieke betert niet. — (Prov.) Jamais cheval ni méchant homme n'amenda pour aller à Rome, door
reizen wordt men niet beter. -- Cela fait amle ble, dat doet de prijzen van 't graan dalen (In
dien zin verouderd en weinig in gebruik) —
S'AMENDER. v. pr. Zich verbeteren, beter worden. —
(Prov.) Mal vit qui ne s'amende, wie zich niet
betert, leeft slecht.
Amendeur, m. Grondverbeteraar m.
Amène, adj. Liefelijk, aanminnig.
nieiié, e, add. (en part. passé van amener)
Aangebragt, bijgevoerd. Preuve am- de Bien loin,
ver gezocht bewijs n. Comparaison am-e de trop
loin, gedwongen vergelijking. Médaille Bien am-e,
wel uitgevoerde (naar den zin des makers geslaagde)
gedenkpenning.
Amenée, f [Jur. anc.] Dagvaarding f.
% Amènement, m. Aanbrenging, aanvoering f.
Amener, v. a. Aanbrengen, medebrengen, naar
iemand of naar eene plaats geleiden, aanvoeren,
toevoeren: Amenez-moi votre fils, breng mij uwen
zoon mede. Ces marchandises seront amenées It
Paris par le chemin de Ier, die waren zullen met
den spoorwagen naar Parijs vervoerd worden.
Quel sujet vous amène? wat brengt u hier, herwaarts ? — Tot zich trekken: 11 amène It lui tous
les profits, hij trekt alle voordeelen aan zich. -Invoeren, doen aannemen: Am- une mode , un
usage, eene mode, een gebruik in zwang brengen.
Am- un sujet de conversation, Am- la conversation sur un sujet, het gesprek op iets brengen,
een onderwerp ter tafel, op het tapijt brengen. —
Drijven, bewegen, aanleiding geven: On désirait
1'amener It parler de ses campagnes, men verlangde
hem ,er heen te brengen om over zijne veldtogten te
spreken. Am- qn. a un sentiment, iemand trapsgewijs tot een gevoelen brengen. — Veroorzaken,
te weeg brengen: Cet évènement peut am- une
guerre, dat voorval kan een' oorlog ten gevolge
hebben. (Prov.) Un malheur en amène un autre,
een ongeluk komt zelden alleen. — [Jeu] Ambeset, double-deux, rifle de six, twee azen, twee
tweeën, twee zessen werpen. — [Litt.] Am- Bien
un dénoument, eene ontknoopin wel voorbereiden,
kunstig aanbrengen. -- [Mar.] Am- les voiles,
de zeilen strijken. Am- son pavillon, zijne vlag
strijken tot teeleen van overgave. Am- une marque
à terre, zich in de rigtingslinie van twee voor
plaatsen, zoodat er één bedekt egordt.
-werpn
Alnenie, f. [Méd. Synoniem 'met AMENORRHEE,
z. ald. — [Jur. anc.] Eene der afdeelingen van
een regtsgebied.
Améinité, f. Aangenaamheid, lie felijkhe?d, aan
(eenex plaats); aangename zachtheid (der-valighed
lucht); — vriendelijkheid, lieftalligheid, aanminnigheid f.
Aménomanie, f. [Méd.] Vrolijke waanzin
-nighe.df
Amenorrhee, f. [Méd.] Het ziekelijk uitblijven
der maandstonden.
Anientacé, e, [Bot.]Katjesdragend. — AntENTACEES f. pl. [Bot.] Talrijke groep van houterige
bloembladerlooze planten, welker bloemen als zoogenaamde katjes staan.
Amentevoir, V. a. Zich herinneren.
menuiser, v. a. Dunner maken, afdunnen
(eene plank, pin enz.)
Amer, (pr. amèr), amère, add. Bitter. Avoir
la bouche amère, een' bitteren smaak in den mond
hebben. (Prov.) Ce qui est amer á la bouche est
doux au coeur, bitter in den mond, maakt het
hart gezond. — Smartelijk, verdrietelijk, grievend.
Douleur amère, bittere, diep gevoelde smart. Larmes amères, bittere, door zielsverdriet gestorte
tranen. — Bijtend, bits, scherp, beleedigend: Reproches amers, bittere, grievende verwijten. —
Les Hots amers, het zeewater, de zoute; golven. —
(fam.) Bêtise amère, allerdomste streek.
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Anter, m. (pr. a-mèr) Het bittere; --- de gal I.
van sommige dieren, vooral van visschee. — [Méd.].
Amers, m. p1. Bitters, naam van vele plantaardige
artsenijen tot de klasse der tonica of versterkende
middelen behoorende.
Amèrement, adv. Bitterlijk (alleen in fig. zin.)
Aniérie,ain, e, adj. 4merikaansch. tells subst.
een Amerikaan, eerre Amerikaansehe, inz. een bewoner' en bewoneres der Vereenigde Staten van
]Voord-Amerika.
Ainers, m. pl. [Mar.] Landteekens, (molenas,
torens, vlaggestokken enz. , als gidsen voor den
zeeman om eene reede, haven of rivier in te lóopen). Prendre ses amers, de landteekcns opnemen
(waarnemen).
Amertnme, f. Bitterheid f., bittere smaak m.;
-- het bittere, grievende (van 't berouw, de wroeging enz.); — diepe smart f., zielsverdriet, hartzeer n.; — het bijtende, scherpe, kwetsende, beleedigende (in eene rede, een geschrift), bitsheid, gal f.,
smaad m.
Alnestrenient, m. [Tech.] Vermenging van
't gewasschen so/fibers met wijnsteenasch (bij ver
-- Ainestrer, v. a. Die vermenging ver -wers).
-rigten.
Amesurement , m. Afmeting, a fpassing f.,
-- [Jur.] Schatting, waardebepaling f.
Aniesurer, v. a. Schatten, op zijnejuistewaordebepalen. --- -I- Am- un sujet, schadevergoeding
eischen.
Aniétabole of A'nétaniorphote , adj.
[H. n.] Jan Beene gedaantewisseling onderhevuj
(van insecten).
Amiiétaniorpliose, f. [ 11. n.] Het ontbreken der
gedaantewisseling (bij sommige insecten).
Aniétannorphote, z. AMIETABQLE.
-j- Auiète, I. (verklw. van àme) Zieltje n. (Bij
Montaigne voor zwakke, bloode ziel.)
Anieté, e, [Jur. anc.] Fief ameté, leengoed,
voor welks regten de leenheer en de leenman eene
bepaalde overeenkomst gemaakt hebben.
Améthyste , f. Amethist m., violet klewrig
edelgesteente n.
Améthysté, e, Améthystin, e, adj. Amethist- of violetkleurig. — Ainethystée, I. [Bot.]
amethist-plant f.
Ametrie, f. Onregelmatigheid, wanverhouding,
onevenredigheid f.
Anzeubleinent , m. Stoffeersel, kamerhuis
meubelen.
-radn.,
Ameubler, v. a., z. AMMEUBLIR.
Ameublir, v. a. Jan onroerend goed de ,hoedanigheid van .roerend goed geven. —; [Agric.]
Den grond losser, luchtiger maken, opwerken ,
tillen.
Ameublisseinent, m. [Jur.] Verandering f.
in roerend goed; het roerend gemaakte goed. —
[Agric.] Opwerking, lossermaking I. van den grond,
til m.
Anieulonner, v. a. [Agric.] Koren of hooi
te koop zetten.
Amenté, e, adj. (en part. passé van ameuter)
Te hoop geloopen, opgeruid, opgehitst.
Ameuter, v. a. [Chas.' Koppelen, de honden
gewennen om zamen te sagen. — Te hoop brengen
(het volk, de voorbijgangers), opruijen, aanstoken,
ophitsen, gaande maken. — S'AMEUTER, v. pr. Zamenrolten, met oproerige oogmerken bijeen komen.
Ami, m., Arnie, f. Vriend m., vrienden f. —
Ami de cour, schijnvriend, Ami de table, de bouteille, tafelvriend, bekervriend. Ami de la maison,
huisvriend. Ami jusqu' aux autels, vriend, die
alles wil doen behalve wat niet de godsdienst strijdt.
Ami jusqu' It la bourse, vriend, die geen geld wil
leenen. (Prov.) Les bons comptes font les bons
amis, effen rekeringen maken goede vrienden. On
connait les amis au besoin, in den nood leert men
zijne vrienden kennen. Ami au preter, ennemi au
rendre, door leenen maakt men zich vrienden, vutar
door terugvragen vijanden ; gaarne leenen, maar
ongaarne teruggeven. Bien server fait amis, et
vrai dire ennemis, gedienstigheid maakt vrienden,
de waarheid zeggen maakt vijanden. Ami a pendre et à dépendre (of It vendee et a dependre)
een vriend op leven en dood. — Minnaar m., minnares f. (in dien zin doorgaans (fam.) bon ami,
bonne amie). (Prov.) Sage ami et sotte amie,
onze vriend moet wis zijn, maar onze geliefde or
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sn-in2 gres mag niet te veel verstand hebben. Jamais
honteux neut belle amie, wie verlegen is, krijgt
bieen mooi meisje; in de liefde moet men niet eer
zijn. — Liefhebber, beminnaar, voorstander,-egn
beschermer m., liefhebster, befninnares, voorstand ster, beschermster f. — Aanhanger m., aanhangster f. — Dikwijls dient aini als gemeenzaan of
we! geringschattend woord van toespraak : L'ami,
peua-tu m'indiquer un autre chemin ? Zeg eens
vriend (vriendje), kunt ge mij een' anderen weg
wijzen? Ami de la faveur, de la fortune, wie alleen Glen grooten en rijken zijn hof maakt, pluim
m. — La société des Amis,-strijke,ognda
't genootschap der Vrienden, der Kwalers. — Ami,
amie wordt ook gezegd van dieren, die voor den
mensch genegenheid aan den dag lei cfen, en van za
voordeel, gemak aanbrengen:-ken,dihmut
Le chien est l'ami de 1`homnve; le vin est lam!
(goed voor) de l'estomac. — In `t quadrille -spel heet
ami hij, die den geroepen' heer heeft.
AMI, E, adj. Bevriend: Peuples amis, bevriende
volken; —Couleurs amies, wel zamenpassende kleuren; — La fortune amie, de gunstige fortuin; —
un visage ami, een welwillend, vriendelijk gelaat.
Amiable, aá'7. Vriendelijk, minzaam. In dien
zin weinig gebruikelijk.) Am- comlpositeur, twistvereeenaabr in der minne. — [Math.] Nomhres
am-, bevriende getallen, zoo als 284 en 220, omdat
de som van al (le deelers (met de eenheid) van 't
eene getal het andere voortbrengt. — A L 'AMIABLT.
loc. adv. In der minne, in 't vriendelijke, op min-

zame wijze. Vente a l'amiable , verkooping uit
vrije hand.
Aniiablenient, adv. Op minnelijke wijze, in
der minne.
Aniian of Ainihan, m. [Mar.] Naam aan
bioord van ieder ding van touw of hout, dat men
voor 't oogenblik bi gebrek van 't eigenlijke voor werp gebruikt.
Amiantacé, e, adj. [Minar.] Naar amiant
of asbest gelijkende, steenvlasachtzg.
.Arai ante, m. [Minér.] Del fsto f/elijk vlas, steen
aardvlas, bergvlas n., vlassteen, vezelsteen m.,-vlas,
bergwol f. asbest, amiant m., bij de Bussen
steenzijde f. (kamenisjilk) geheeten.
Ainiantoide, adj. Dat het voorkomen van
amiant heeft.
Amical, e, adj. Vriendschappelijk : Conseil
am-, vriendschapsraad, vriendenraad. (Niet van
personen en ook niet in n1. pl. gebruikelijk.)
Amidine, f. [Chien.] De oplosbare zel fstandigh.eid in ieder zetmeelbolletje.

Ainicalement, adv. Vriendschappelijk, als
vriend.
Amict, m. [Liturg.] Priesterlijk schouderdek set n., tusschen de albe en de soutane; a m i c t u s m.
Arnidin, m. [Chico.] Het omkleedsel van ieder

zetmeelbolletje.

Amidon, m. Stijfsel, stij fselmeel, zetmeel n.
Aniidoniser, V. a. [Chim.] Tot stij fsel of zet
(toen overgaan.
-mel

Amidonite, f., z. AMIDINL.

An►idonner, V. a. [Tech.] Stijven, met stijfselpap besmeren, door stijfselpap halen. — s'AMiDONNER, V. pr. (iron.) Zich poederen.
Amidoniterie , f. Stij fselmakerij , sti fsel fabr'jk f.
Arnidonnier, m., -ière, f. Std fselmaker m.,
-maakster f. Ook als adj. voorkomend: Les ouvriers am-s, de knechts van de stijfselfabriek.
Arnie, f., z. AMI.

Amigdale, f. en zijne afgeleiden, z. AMYGDAL E.
Amincir , v. a. Dunner maken, verdunnen,
dunnen. — s 'AMINCIR , v. pr. Dunner gemaakt worden, dunner worden.
Amincissement, m. Verdunning; dunnerwor-

c in g 1.

AMMMOPHILE.

—

Amineur, m. (weleer) Gezworen zoutmeter m.
A miral, m. Vlootvoogd, bevelvoerder der vloot,
a dm ir a a 1, a m i r a a 1, m.: — het admiraalschip
(ook vaisseau amiral); het wachtschip (in de haven,
waar de vonnissen van den krijgsraad uitgevoerd
worden) . — [H. n.] Een der schoonste daguifinders,
de admiraal of nommer- vlinder m.
Aniiralat , m. Ilet groot - admiraalschap n.
(enorm. fransche waardigheid, in 1830 opgeheven).
Amirale, f. .ddmtraalsvrouw f.
Amirante, f. Admiraal bij de Spanjaarden.

^a

Annirauté, f. 4dmiraalswaardigheid f., admiraalschap n.; — opperbeheer n. der zeezaken, zeebewind n., zeeraad m., ádmira li teit f. — Conseil dam-, raad van koloniaal toezigt (in Frankrijk sedert eenige jaren ingesteld).
Ainiré, m. [Jard.] : Am-roux en Am- joannet,
twee soorten van zomerperen.
Amissibilité, f. [Jur.] Verliesbaarheid f.
Antissible, adj. [Jur.] Verliesbaar.
Atnission, f. [Jur.] Verlies n.
Arnitié, f. Vriendschap , wederzijdse/te toegenegenheid en verkleefdheid f., hartenverbond n..
Contraster, lier, faire am- aver qn. Vriendschap
met iemand sluiten. Manquer a lam-, de vriendschap schenden. Prendre qn. en aniitié, vriendschap voor iemand opvatten. Se lier dam- aver
qn., een vriendschapsverbond met iemand sluiten.
(Prov.) L'am- passe le gant, onder vrienden kijkt
men zoo naauw niet. — Ook in 't meerv. gebruikelijk: Les tienfaits s'ouhlient, les am-s cessent, de
weldaden worden vergeten, de vriendschapsverbi.ndteni,ssen nemen een einde. Men gebruikt het woord
ook van de genegenheid, die sommige dieren voor
den mensch, ja sommige onbezielde dingen voor elkander aan den dag leggen : L'am- du chien, du
cheval hour son maitre, de vriendschap, rehechtheid van den hond, van het paard voor zijn' mees Ier. L'am- de la vigne pour 1'ormeau, de voorkeur
van den wijnstok voor den olm. — (fam.) Goede
dienst, gunst f., gunstbewijs, genoegen, vermaak n.

Faites moi lam- de passer chez mon frère, doe
mij 't vermaak bij mijn' broeder aan te gaan. —
[Peint.] Overeenstemming der kleuren. (In dien
zin verouderd.) — [Corn.] Le bon blé a de lam(of a de la main) het goede graan valt zwaar in
de hand, laat zich vettig aanvoelen. Cette étoffe
na point dam-, deze stof is hard, wreed op het
aanvoelen. — AMITIES, f. pl. Verpligtende, beleefde
woorden, beleefdheden; groetenis: I1 ma fait mille
am-, hij heeft mij duizend beleefdheden bewezen.
Faites lui mes am-), doe hem (haar) mijne groete.

t Amnitonnei of Enimitouner , V. a. In
-

zachte stoffen wikkelen.
Amman, m..dmbtman, titel van een gemeente
Zwitserland. De voorzitter van 't zwit--hofdin
sersch eedgenoodsch.ap heet l a n d am m a n.
Amini, m. [Bot.] Hoerenkomijn n.
Ammochosie, f. (pr. clh = k) [Mid.] Zandbad.

Aminodyte, adj. [H. n.] In 't water levend
(van dieren en planten). Ells subst. in. Zandadder f., Tobias- of zandvisch, zand-aal m.
Ammoline, f. [Chico.] Zoutvatbare basis uit
de niet overgehaalde dierlijke olie van Dippel.
Ammolique, adj. [Chim.] Sel am-, zout, dat

die stof tot basis heeft.

Ammon, m. Bijnaam, van Jupiter, zoo als hi
in de Libysche woestijn met een ramshoofd werd
voorgesteld; van daar [H. n.] Corne d' Ammon,
Amrnonshoren, ammoniet m., een versteend weekdier (wegens de overeenkomst der schelpen met de
horens op 't hoofd van Jupiter .4inmon)
An.inonéen, ne, adj. [Ant.] Ecriture amm-ne, Lettres amm-es, geheimschrift n., heilige letters der egyytische priesters.

Ammoniac, aque,

adj.

[Chim.] Sel amm-,

ammoniak-zout, een grjswit, glasachtig zout van
scherpen pissmaak. Gomme amm- aque, harsgons f.
uit Oost-Indie.
Ainnnoniacal, e, ]Chico.] Vlug loogzout of
ammoniak bevattend of daarvan den reuk, de eigenschappen hebbende.
Ainsnoniaeé, e, [Chim.] Ammoniak bevattend.
Ammoniate, m. [Chim.] Verbinding van ammoniak met een metaal-oxyde.
Aennioniaque, f. [Chico.] Vlug loogzout n.,
ammoniak m., eerre verbinding van stikstof en Waterstof.
Ammoniagaé, e, adj., z. AMONIACÉ .
Ammonite , f., z. v. a. Corse d'Ammon , z.

AMNION.

Ammoniiire, f. [Chim.] Verbinding van den
ammoniak met de oxyden van sommige metalen.
Amnlonolde, adj.

rens gelijkende.

[.11. n.] Naar ammonsho-

Ammophile, adj. [H. n.] Gaarne in zand

levend.

All ÉSIE

—

AMOUR.

Amnésie, f. [Méd.] Geheugenverlies n., ge- Aunorce, f. Lokaas, aas n. Am- vive, lok
levende visch, die tot lokaas dient; —-vischm.,
Ainnestique, f. [Didact.] f. De kunst van aanloksel n. ; aanlokking , verleidelijkheid f. —

heugen.zwakte f.

Pankruid, zundkruid n.; het knalpoeder voor de

vergeten, vergeetkunst f.

Amnicole, adj. [H. n.] plan de rivieroevers slaghoedjes. Coyne dam-, pankruidhoren m. Lamna pas pris, 't ge- weer (de pistool) heeft geketst,
Annnioinancie, f. [Ant. gr.] Waarzegerjjf. 't schot is niet afgegaan. Sans bruler one am-,
zonder
een schot te doen. — [ Tech.] Opgelost
[amnios]
.
lamsvlies
uit het
Auanios , m. [Anat.] Lamsvlies n. , dat de goud, zilver of platina om er de koperen voor
-werpni
te dompelen.
vrucht in 't moederlijf omgeeft, van welke het enAinoreé, e, adj. (en part. passe van amorcer)
kel gescheiden is door een vocht, les eaux of la
liqueur de 1'amnios, ook enkel les eaux, het lams- Van lokaas. ook van pankruid voorzien; — aan
verleid.
-gelokt,
vocht, kinderwater, ge/weten. — [Bot.] Slijmig
Ainoreement, rit. , z. AltORCAGE.
vocht, dat de bevruchte zaadkorrel bevat.
Amoreer, v. a. Van aas vo'rzi,en; (het vischAniniotique, Amnique, adj. [Anat.] Wat
tot het lamsvlies behoort. — [ Chun.] Acide amn- tuig), met aas lokken (vogels, visschen); — krui(t
groeijend.

amnios -zuur.

op de pan of op 't zundgat doen; het slaghoedje

stelijke vergiffenis : kwijtschelding van straf aan
velen voor staatsnzisdaden, vergeving en vergeting,
amnestie f...
Amnistie, e, adj. (en part. passé van amnistier) Begenadigd, In de amnestie begrepen. Ook als
subst. : Les amnestiés, de begenadigden, g e a m-

zilver of platina doopen. — Een' hevel met vocht
vullen en hem omkeergin om den korten arm in te
dompelen. — Een gat voorboren, om het niet den
avegaar te voltoo2,jen. Een stuk ijzer aan 't eene
eind bijna wigvormig afplatten. — s'AMORCER, v. pr.
Met aas, met pankruid voorzien worden.
Ainorcetur, ni., -emise f. lid of zij, die lok
gebruikt; verleider m., verleidster f.
-as
Anmorcoir, nl. [Tech.] Voorboor, steekboor,
spitsboor f. — Koperen slaghoedjes-doosje n.
Amoroso, adv. (ital.) [Mus.] Zacht en teeder.
Auiorphe, adj. [H. n.] Zonder bepaalde ge
vormeloos.
-dante,
Amorphie, f. [H. n.] Vormeloosheid, wanstaltigheid, misvormdheid f.

Amnistiable, adj. Voor stro /ontheffing vat- opzetten. Ook zonder voorwerp gebezigd: Je n'ai
pas en Ie temps d'amorcer. — Aanlokken, verlokken,
baar : Des prisonniers amn-s.
Aunnistie, f. Bedelving in de vergetelheid; vor- verleiden. — [ Tech.] Het koper in opgelost goud,

nestiëerden.

Aninistier, V. a. in de vergetelheid begraven;
ongestraft laten, in de algemeene vergiffenis begrij
-

pen, amnestiéren.

Amodiateur, m., -trice, f. Landpachter m.

-pachtster f.

Amod i ation, f. Verpachting, pacht f.
Amotlier, V. a. In pacht geven, verpachten
Annoindrir, v. a. Verminderen, minder of

kleiner maken, doen afnemen. — AM OI? DRIR, v. n.
en S'AMOli IJRIR, V. pr. Verminderen, minder of
kleiner worden, afnemen.

1- Amoinclrissance, f. liet verminderen; de

vermindering f.

Andoincirissement, m. Vermindering, afne-

ming f.

Amoindrisseur, m. Verminderaar; — bekorter, zamentrekker m. van eens anders werken.

Antoise, f., z. MOISE.
Amoissonnement, m• [Féod.] liegt n. op

den oogst.

-f- 5 Am.oitir, v. a. Bevochtigen; — vermurwen.

Atnolette, f. [Mar.] Spilgat n.
Annolli, e, adj. (en part. passé van amollir)

Verweekt, verwijfd geworden.
Aenollir, v. a. Zacht, week, lenig maken; —
verzwakken, verslappen, verwijfd maken; — ver
vermurwen. — S'AMOLLIR,-zachten,vrd
V. pr. Zachter, leniger worden; — krachteloos,
ontzenuwd, verwj fd worden; — verteederd, zachter
gestemd worden,
Aniollissant, e, Verzachtend; verzwakkend,
ontzenuwd.
Amollissentent, m. Verzachting , weekma hing; weekheid, lenigheid f. — Verslapping, ont-

zenuwing; weekelijkheid f.

Amo,ne, m. [Bot.] Plantengeslacht, waartoe

de gember, kardamom en paradijskorrels behooren.
Am- sausage, wilde gember f.
Amoneele, e, adj. (en part. passé van amon-

eeler) Opgehoopt.
Amonceler, v. a. Ophoopen, opstapelen, op-

tassen, zamenhoopen, te hoop brengen, of zetten;
in menigte bijeen zamelen, bijbrengen (b. v. bewijzen). - S'AIIONCELER, v. pr. Zich ophoopen, zich
opeen stapelen (lett. en fig.).
Amoneellenient, m. Op/moping.
Arnont, adv. [Bot.] Stroomopwaarts (het tegengest. van aval). Le pays dam-, het hooger
gelegen land, bovenland. Ces marchandises viennent dam-, die koopwaren komen van boven.
stroomafwaarts. En am- de la ville, boven de stad,
de rivier op. Aller- en am-, tenen den stroom op
varen. — [ Mar.] Vent dam-, wind tusechen IVO.
en ZO. door 't 0. heen. — [ Fauc.] Mettre 1'oiseau
am-, den vogel loslaten, opwerpen. L'oiseau tient
am-, de valk houdt zich zwevend boven zijne prooi.
Annontal, e, adj. [Mar.] Oostelijk. Les vents
amontaux, de oostewinden.
Amorsa ge of Amoreement, m. Het oplengen van kruid op de pan vaneen vuurwapen. —
[Péch.] Plet hechten van lokaas aan het vischtuig.

Anmorti, e, adj. (en part. passé van amortir)

Verdoofd, verzwakt, uitgebluscht; — afgelost.
Anuortir, V. a. Minder hevig maken, de kracht
der werking matigen, doen bedaren , temperen;
verzwakken, verbleeken, (van kleuren); verdooven,
dempen (van geluiden); verlammen; [Cuffs.] Amof faire am- des légumes, groenten afkoken. —
Verkoelen , allengs uitdooven , uitblusschen (het
vuur der jeugd, de hartstogten), verstompen (den
angel der smart). — [ Prat.] Am- une rente, eene
rente aflossen, haar doen ophouden doorafbetaling
van 't kapitaal. Am- ses dettes, la lette publique,
zijne schuld, 's lands schuld door achtereenvolgende betalingen uitdelgen, afdoen, am o r ti s ér e n. — [ Féod.] Am- toi et hommage, zich van
den leenpligt vrijkoopen, doen ontheffen. — [ Mar.]
Am- un batiment, de vaart van een schip stuiten.
-- AMORTIR, v. n. [Mar.] Gedurende de eb gestrand blijven. — s'AMORTIR, v. pr. Minder hevig
gemaakt worden, verflaauwen, bedaren enz. (in al
de beteekenissen van 't bedrijvend werkwoord) .
Ainortissable , adj. Aflosbaar, uitdelgbaar
(van renten, schulden).
Amortissenient, m. i4fkoop m., uitdelging f.
(van renten, jaargelden enz.), vernietiging f. (der
openbare schuld door achtereenvolgende aflossingen). Caisse, fonds dam-, de kas, het fonds, bestemd tot de achtereenvolgende uitdelging der openbare schuld, amortisatie-kas f., amortis a t i e- f o n d s n. — [Jur. anc.] Het overlaten van
een goed aan de doode hand; verlof, door den
koning voor geld aan lieden van de doode hand
gegeven om eigenaars te worden, onder bepaling
van het goed niet weder te mogen verkoopen. —
[Arch.] Topsieraad n. op een gebouw, sluitsieraad
van eenig gedeelte eens bouwwerks. Mettre un
vase en am-, met eene vaas sluiten, laten a fsterven; ook de naam der holkeelen (aan de buiten
deuren), die 't inwateren beletten. —-ramen
Het gestrand blijven van een vaartuig bij ebbe. —

L'am- des passions, de verdooving, uitblussching

der hartstogten.

Amoiiillante, adj. [Agric.] Vache amouillante, koe, die op het punt van te kalven is of

werkelijk kalft, kalfkoe.

Auiouille, f. [Agric.] Biest f., eerste melk
eerier koe, die gekalfd heeft.
Amouiller, V. a. Kalven.
Amour , m. (in 't meervoud doorgaans f.)
Liefde. Am- Bivin, sensuel, goddelijke, zinnelijke
liefde. Am- paternel, maternel, conjugal, filial,
fraternel, vader-, moeder -, huwelijks -, kinder-,
broederliefde. Door het voorz. de aan een ander

BHOERACIÉ

--

woord verbonden, bepaalt Tit laatste 1p den aard

der liefde: Am- d'interèt, de concupiscence, baat zuchtige, vleescheljjke of zinnelijke liefde; 2° het
voorwerp cler liefde: L'am- de Dieu, du proehain,
du travail, du jeu, áe liefde tot Gort, it den
naasten, tot glen (/1 /)j;(/ tot het spel; 3` ye persoon, welke olie he/(f( koestert: Fain- des pères, des
mè•es, des peoples, cie /j( , /(f( , (I-e• vaders, eteI rnoeders, der volken. — (Prov.) Tout par am- et riep
par force, men slaagt beter riet zachtheid roan
nnet geweld, met liefde dan met dwang. Pour l'am(Ie Dieu, oïn Goals wil; om niet. Voos avez 1'air
•
de travailler comme pour l'am- de Dieu, gij schijnt
slechts ongaarne, omdat het niet anders kan, te
werken. Allen-y pour l'am- de moi, ga er one
mijvent wil, mij ten gevalle, heen. Am- de soi,
li,e file tot zich zelven, zelfliefde (als instinct) . Ampropre, eigenliefde, (meestal in a?en zin van) te
trooge, te voordeelige ge,1achte van zich-zelven. —
Liefile, geslachtsl-ie frie, lie fde(lri ft, min f. ; ook
minnehandel m., g a l a n t e r i e f. Am- missant,
ppr , fidèle , éternel , coy iiable, adultère, opko-

mnencle , zuivere , geírouwe , eeuw ge , strafbare
echtbreukige li,e fd(i. (fam.) Faire l'am-, zijn ho f
maken, vr2len. Filer le parfait am-, langdurig en
kuisch beminnen. (Prov.) Am- apprend les ages
i danser, rye liefde doet wonderen. I1 n'y a ni
belles prisons ni la ides am-s, geen kerker is moor-,
geen liefje Teelijk. A battre faut 1'am-, slaag ver drij ft cie liefde.

C'est un vrai remède d'am-, zij

is een waar middel (remedie) tegen (Ie liefde. Les

lunettes et les cheveux gris Bont des reinèdes
(I'am-, een bril en grijze haren jagen de liefde
weg. Fr oides mails , cbaudes ani -, koude handen,
warme tie fcle. -- Amour drukt ook wit: het voorwerp
(lat n7,en hartstogtelijk bemint: Cet enfant est 1'am-

de ses parents, dat kind is de wellust zijner ouders.
Les arts lont mes woles am-•, cie kunsten zijn
't eerair; voorwerp mwfJner liefhebberij. -- Mon
amour (als liefdeterm, oudtijds m'amour), mijn
Ii/Ii. schatje. Am- plat (It tij tic. zuiver geestelijke,

van al het z iii iii li,fke ontdane, platonische fie/tic.

Ouvrage fait aver am-, een uit eigene menging

e,^n zorgvuldig uitgevoerd werk. — Amour wordt
ook van de onderlinge genegenheid der , (lieren, inn.
van de paardrift cler wik fjes gebruikt. Et.re en am(o f en chaleur) , loopsch zijn (van hon (f en) , krolsch
z/n (van katten), togtig zijn (van ko('z,Ien), bronstig
zijn (van vog ( len) enz. — [Abri(.] La terne est
en am-, de grondt bezit welige groeikracht. J y th.] L' Amour, th' liefde, lie filegod ; <1 m o r
^ up i d o (bij de Grieken E r o s) , de zoon, van Venus,

Beau comme 1'Am-, volmaakt schoon. (fig. el fam.)
C'est un nlour, 't is een allerliefst kind , een
engel van een -meisje of vrouw. Cette moutre est
un véritable ani -, dat horologic is waarlijk allerlie fst, alleraardigst. Les Amours, de lie filegoócljes,
broeders van Cupicdo. — [Jeu] Jeu de l'tnn-,
liefdespel (veel gelijkende op't gauzes/i( l). — [Eau(.]
Volex cl'am-, de valken vrij rond laten vliegen om
de honden te ondersteunen.
Ainonraché, e, Wij. Smoorlijk verliefd, ver

-sli^geop.
Amouracher, v. a. (fang.) Smoorlijk 'ei/je/t!
gmaaken. — S'_31o1 aACiEU, v. pr. Eerre dwaze liefde
opvatten, dol of smoorlijk verliefd worden, zich

verslingeren.

Anioiirette, f. (verklw. van amour) Voorbij
niet ernstig gemeende liefde, niinnar ij f.,-gande,
minnehandel m. Se magier par am-. uit liefde een
huwelijk beneden zin' stangt aangaan. -- [Bot.]
Naamma van vele lieve weidebloempjes , liefdegras,

koekoeksbloem/íje n. — A31OURETr:s, f. pl. [Cuffs.]
De beste vleeschstuljes, patersneecl jes, het merg
ii it tie beengieren.
Antonreuisement, adv. Verliefd, met liefde,
teeder (b. v. iemand (i anzien); — bevallig, met bevalligheid, liefelijk (b. v. schilderen, spelen, zing ( n)
Anloureax , -ense , adj. Verliefd, minziek, tot minnen geneigd, liefde , aandwiclend, liefde
inboezemend, lonkend, lodderig: Eperdument, passi
dol, smoorlijk, hartstogtelijk 'er--onemta,
lie//i. Lettres am-euses , minnebrieven. Regards
am-, verlief(ie, lodderige blikken. (Prov.) I1 est

am- des onze mille vierles, of Il serait am- d'une

chèvre ('Oilier, hij loopt alle schorten, alle mutsen
na, is op elke vrouw verliefd. — Am- de, gesteld,
gezet op, ingenomen met, gehecht aait, verzot op:

A PH1CTYO .
I1 est am- de tableaux, hij houdt nnarltirl veel (is
verzot op, is een liefhebber) van schilderijen. 11 est
am- de la liberté, hij is gehecht aan ,(is een voor
verdediger) der vrijheid. Etre am-, de-stander,
ses ouvrages, de ses opinions, niet zijne werken,
zijre meen/eigen ingenomen zijn. — [Peint.] Pinceau am-, niollir penseel, aanminnigeschiide'rw jze.

[Agrie.] Torre am-euse, goed bemeste, doorwerkte, vruchtbare grond. [Manuf.] Drap am-,
zacht en vast aanvoelend laken. — AMOUi(EUX m.,
-EUSE, f. APJ?Paar, vrijer, m., minnares, vi-j ster f.,
geliefde, vel-liefde m. en f.
Aniovibilité, f. zi fzetbaarheid f.

Ainovible, adj. Afzetbaar (van postbekleeders);
herroepelijk, onbestendig (van posten, (i mbten).
Anapac, m. [Corn.] Lijmhars f., gain van twee
boornen der Molukken.

Aiiipasteler, v. a. [Tech.] , z. EMPASTELERAmnpélidé, e, adj. [Bot.] Naar den wijnstok

gel ijkende.

Arnpélite, f. Zwarte kleiachtige leisteen m.,
zwarte schiefer/del, aardhars, f., vroeger voor de
wijngaarden gebruikt, en ook crayon des charpen-

tiers, timmermanskor-[i t, ge/weten.
Ampélographie, f. Wijnberg- of 2w n,crard

bescrrrgving f., verhandeling f. over den wijnstok.
Ampharistère, adj. [Didact.] Linkse/t, onhandig.

Amphéniérine of Aniphiniér ine, f. [Mud.]

Alledaagsche koorts f.

Ainphiarthrose, f. [Anat.] IIal f betvecelf klucid, onmerkbaar beweeglijke gewrichtsverbinding
f. van twee beenderen.
Amnphibie, adj. (van (lieren en planten) Op
het land en in 't water levend, tweeslachtig, hal fslachtig, a nip h i bis c P. — .A.niPisiiuiE, m. (alleen
van dieren) Dier n., dat op het land en in 'I seater
kan leven, inz. een koudbloedig longdier, kraakbeendier, (mninder goed) tweeslachtig of halfslachtig
dier, amphibie f. — (fig. et fain.) C'est on
amphibie, 't is een man, die twee veruiteeeloopende
ambachten drijft, of twee strijdige ineen/ogen heeft.
ARnphibien, ne, adj. [H. n.] .kucht, en water
inademend.
Aniphibiographie, f. [H. n.] Beschrijving
der arpltibiën.
Aniphibio ;ra p pique, adj. [H. n.] Wat tot
de amphibiën-bescTiir ving behoort of betrekking
heeft.
Ainphibiolithe, m. [Géol.] ..lmphibie-steen
m., versteende amphibie f.
Aitiphihiologie, f. [[1. n.] Arnphibién-leer f.,
verhandeling f, over de arnzphibrën.
Amphibiologigne, adj. [ i-i. n.] Wat tot cie
amphib-ën-leer behoort of daartoe belrekking heeft.
Amphibiologue, m. [VI. n.] Een kenner of
beoefenaarr ni. van rte amphibiën.
Asaephiblestro'fde, adj. [Anal.] Membrane
amph-, het netvlies van 't oog.
Amphibole, m. [Minér.] i_loornblende, zwarte
schort f.
Aniphibolie, f. [Philo].] Dubbelzinnigheid f.
Amphibolii'ére, adj. [Min-/r.] Iioornblendebevattend.

Amphibolique, adj. [Minér.] Roche amph-,
steensoort, waarvan hoornblende de basis is.
Anaphibolite, f. [Géol.] Bijna geheel, uit ge?kri..ctalliseerde hoornblende bestaande steensoort f_
Anipliibolonjie, f. Dubbelzinnigheid f. in de
rede, vatbaarheid f. voor tweederlei uitlegging.
Aniphibologique, adj. Dubbeleinraig.

Amftgphibologiqneinent, adv. ,Op slubbelzin-

nige wgze, dubbelzinnig.
Ainphiboloïde, adj.

gelijkende.

[Géol.] Naar hoornblende

A!nphibragIie, adj. et subst. m. [Pods. anc. 1

Voetmaat f. van drie lettergrepen, waarvan cie niid
delste lang is, amphibraehys m.
Aniphiearpe, adj. [Bot.] Plante amph-, plant,
die vruchten van tweederlei gedaante draagt of
welker vruchten op verschillende tijden rijpen.
A«iphieéphale, adj. [H. n.] Met twee legenoverstaande hoofden.
Amphictyon, m. [Ant. gr.] Vertegenwoordi-ger m . van eerie (Ie r grieksche bondstegen, die sternregt
had in den Conseil des amph-s, den raad der arnphictyons of de vergadering der algerneene Staten
van Griekenland.
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Amphictyonique, adj. [Ant. gr.] Wat tot
den raad der amphictyons behoort or betrekking heeft.
Amphieyon, m. [H. n.] Fossiel verscheurend
dier, in het fransche departement Gers gevonden.
Amphicyrte, adj. [Didact.] Afgerond, bijna
bolvormig.
Amphidiarthrose, f. [Anat.] Dubbele inwrichting f.
Amphigène, adj. [Chim.] Corps amph-, enkelvoudig li,q chaam, dat door zijne verbinding met
andere zel fstancligheden zuren en bases voortbrengt.
AMPHIGENE, m. [Miner.] Witte vulkanische granaat,
leuciet, leucolith m.
Aniphigoilri, m. Verwarde taal, wartaal,
onzamenhangende rede, zinnelooze woordenkraam f.
(meest opzettelijk zoo gemaakt).
Amphigourique, adj. Verward, onverstaanbaar.
Ainphigouriquement , adv. Verward, op
onverstaanbare wjze.
Amphihexaèdre, adj. [Miner.] Dubbelteer
kristallen.)
-lingvorm(a
Amphimacre, adj. en subst. m. [Poés. alle.]
Voetmaat f. van drie lettergrepen, waarvan de middelste kort is, a m p h i m a e e r m.
Amphimalle, m. [Ant. rom.] Wintermantel m.
der Romeinen, aan beide zijden ruig.
Amphimérine, adj., z. AMPHEMERINE.
Am.phipneuste, m. [H. n.] Dier met dubbelen

ademhalin!stoestel (door kieuwen en door longen.)

Amphipode, adj. [H. n.] Animal amph-, of als

subst. on amphipode, dier met tweederlei voeten.
Amphiptère, m. [Bias.] Gevleugelde draak m.
or slang f.
Arnphisbene, [H. n.] Ringelslang f.
Amphisciens, adj. en s.m.pl. [Géog.] Tweescha
bewoners van den verzengden aardgordel.-duwiren,
Amphisuiile, f. [Chir.] Tweesnijdend mes n.
Amphistome, adj. [H. n.] Om den mond of
om eene opening staande . - AMPHISTOIIE , m. Dub-

belworm m. , een ingewandsworm, vooral der vogelen.
Amphitheatral, e, adj. Wat tot een amphi.theater behoort or betrekking heeft, a mp h i t h e atraal.

Amphitheatre, m. Oudtijds ronde of ovale,
nu halfronde trapsgewijs of schuin opgaande
schouwplaats f. tegen over het tooneel, amphitheater n. — Plaats, waar de hoogleeraars der ontleed kunde, scheikunde enz. hunne lessen geven ; ontleedkamer, snijkamer f. — Ce terrain va of s'elève
en am h- (forme amph-), die grond loopt trapsgewijs or allengs op.
Amphithéatrigae, adj. [Paléogr.] Papier
amph-, soort van egyptisch papier n., in 't oude
Rome veel in gebruik.
Amphitrite, f. (eig.) Naam van de gemalin des
zeerods Neptunus;— (fig.) de zee f. Le sein d'Amph-,
de schoot, de diepte der zee, de zee. Le dos d'Amph-,
het vlak, oppervlak n. der baren. — [H. n.] Zand
rolvormige waterworm m.
-koerm.,
Am phitryon, m. Gastheer, mild onthaler m.
(naar den hoofdpersoon in een blijspel van Molière);
soms ook z. v. a. horendrager m.
Amphore, f. [Ant.] Wijnvaas f. met twee ooren
of handvatsels; amphora f. — [Poés.] Kruik,
flesch f. ; — groote wijnmaat f. der Romeinen; —
[Astr.] Naam, dien de Ouden soms aan den Waterman gaven.
Ample, adj. Lang en breed, wijd, ruim, wat
in lengte en breedte de gewone maat overschrijdt;
— wijdloopig, uitvoerig, breedvoerig, omstandig,
ampel.
Amplecti `, -ive, adj. [Bot.] Geheel omvattend.
Ampleinent, adv. Ruimschoots, overvloedig, —
breedvoerig, wijdloopig; in 't breede.
Ani pleer, f. Ruimte, wijdte, breedte, f. (inz.
van bekleedingen); — breedvoeri heil f.
Am plexicanle, adj. [Bot.] Den stengel omvattend.
Amplexiflore, adj. [Bot.] De bloem omvattend.
A^npliatif, -ive, adj. Uitbreidend, toevoegend (2nz. van pauselijke breven en bullen).
Ampliation, f. [Fin. et Admin.] Dubbel arschrift, duplicaat n. Pour amp!-, voor gelijkluidend
afschrift, voor copie conform . — [Jur.] Afschrift
van 't oorsp ronkelijke gedeponeerde stuk. — Bref
damp!-, uitbreidend en ophelderend bijvoegsel eener
pauselijke breve.

AMUSER.
Ampliflcateur, m. Uitbreider, ustwijder m.

(alleen van taal en stijl en in kwaden zin gebezigd.)
Amplification, f. [Rhét.] Uitwijding, uiteenzetting, ontwikkeling f. ; — vergrooting, overdrj
ving f. ; — opstel over een gegeven onderwerp (in
de collegien); (iron.) Ampl- de college, slechte uit
verwarde woordenkraam f., gedwongen-enztig,
en dorre arbeid, m. — [Opt.] Schijnbarevergrooting
van de schijf der hemeiligchamen in 't mikroskoop.
Amplifier, v. a. Uitbreiden, uiteen zetten, uit wijden over (een onderwerp); — vergrooten, wat
bijvoegen, overdrijven.
Amplipenne, adj. [H. n.] Met grooteen breede
vleugels.
Ainplissiine, adj. Zeer wijd of breed (fam. en
weinig in gebruik); — voormalige eeretitel van den
rector der universiteit van Parijs; hoogaanzienljke,
hoogedele.
Amplitude, f. [Géom.] Regte lijn, begrepen
tusschen de beide uiteinden van den boog eener
parabool. — [Astr.] Boog des horizonts, die uitdrukt
hoeveel een hemellicht buiten het Oosten opkomt.of
buiten het Westen ondergaat, amplitudo m.[Artill.] Ampl- de jet, schotwijdte f., boog, dien een
werptuig beschrijft.
Ainpondre, m. 'Bot.] Naam der blad- en
bloemscheeden van zekere palmboomen op Madagas -

kar en de Mascarenhas.
Ampoule, f. Fleschje n. (In dien zin oud en
buiten gebruik). La sainte amp-, het heilige olie
Rheims, met welks olie de koningen-fleschjvan
van Frankrijk van Clovis tot Lodewijk XVI. gezalfd
werden en dat in 1793 werd verbrijzeld. — Mid.
Blaar f. — [Chim.] Dikbuikige flesch f. — [Pbys.]
Luchtbelletjes n. (op't water gevormd, als 't regent).
Aumpoulé, e, adj. Opgeblazen, gezwollen, hoogdravend, winderig (alleen van den stijl in gebruik);
.

[

— [Bot.] Blaasvormig.

Amponlette, f. [Artill.] Een van touwwerk
en vet vervaardigde zundgatsprop f. — [Mar.]
Scheepszandlooper m.
Ampullaeé, e, adj. [H. n.] Fleschvormig,
blaasvormig. — Ampullaire, adj. Fleschjesvormig. Als subst. m. Zeker eenschelpig zoetwater
-wekdirn.
Amputation, f. [Chir.] Afzetting (van een
ligchaamsdeel), amputatie f.

Amputé, e, adj. (en part. passé van amputer)
Afgezet, geamputeerd. Als subst. een mensch,
die de kunstbewerking der afzetting ondergaan
heeft, geamputeerde m. en f.
Ampater, v. n. [Chir.] Afzetten, amputéren,
eene amputatie verrigten.
Amrita, m. [Muth. id.] Godenambrozijn n.
Amt lette, f. (de 4cadémie noemt het m.) Ge-

waand voorbehoedmiddel n. tegen ziekte, betoovering
enz., amulet n.
Amiiiiitionne, e, adj. (en part. passé van
amunitionner). Place bies amm- e, goed van krijgsvoorraad voorziene plaats.
Amunitionner , v. a. Van krijgsvoorraad
voorzien.
Amure, f. EMar.] Halstouw n., hals m. Am- s
de bonnettes, bpzeilshalzen. Avoir les am-s á tribord,
à babord, met stuurboords-, bakboordshalzen zeilen.
Changer dam, de halzen omzetten, wenden. Am-s
du grand foe, uithalers van den kluiver. Am- de
misacne, fokhalzen. Dogue d' amure, z. DOGUE.
AmRrer, v. a. [Mar.] De halzen toezetten, de
zeiltouwen aanhalen. Amure à tribord ! stuurboordshalzen toe!
% Anmusable, adj. Vermaakbaar, voor onder
vatbaar.
-houd
Amusant, e, adj. Vermakelijk, verlustigend,
tijdverdrijvend.
Amusement, m. Vermaak, tijdverdrijf n., ver
tijdkorting f., onderhoud n. ; — tf dver--lustign,
lies n., vertraging f., oponthoud ,n., — misleiding,
begoocheling, ijdele belofte f. — Etre lam- dune
société, het voorwerp der spotternij in een gezelschap zijn.
Amuser, V. a. Vermaken, verlustigen, den tij
verdrijven, onderhoud of tijdverdrijf verschaffen; -ophouden, den tijd doen verliezen, de aandacht a ftrekken, verstrooien ; — misleiden, met fraaije beloften paaijen, met ijdele hoop voeden. Ook zonder
voorwerp gebezigd. Des promesses qui amusent. —

(Prov.) Am- le tapis, praten om te praten, onbe-
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duidend geklap uitslaan. — S'AMUSER, v. pr. Zich
vermaken, zich verlustigen; — beuzelen, den tijd
verliezen; zich ophouden. — Sam- de qdi , iemand
voor den gek houden, beet hebben. — (Prov.) S'ama la moutarde, zich met volstrekt nuttelooze dingen
bezig houden. [Jard.] Am- in sive, den boommeer
hout en scheuten dan gewoonlijk laten.
An1eLsette, f. (fam.) Klein vermaak n., beuzeling, speelpop f. — Een voormalig schietgeweer op
affuit en van klein kaliber.
S Amuseur, nl. Vermaker; -- misleider, veel

-belovrm.

Anayetique, adj. [Méd.] Médicaments am-s,

bijtende plaatselijke, am y ktische geneesmiddelen,
Aniyèlie, f. [Anat.] Iet ontbreken van 't 'rug-
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Anabrochisme, m. [Chir.] Kunstbewerking
(nu in onbruik) om de binnenwaarts gerigte oog haartjes uit te trekken.

Anabrose, f. [Méd.] Wegknaging f. (door

scherpe vochten).

Aitaeaamptique, adj. [Phys.] Terugkaatsend

(van'tlicht en 't geluid), anakamptisch.

Anaeaniptiqueinent, adv. Bij wijze van terugkaalsing.
Anaeandef, m. [H. n.] Draadslang f.
Anacarde, in. [Bot.] .dcajou -noot, indische

olifantsluis f.
Anacardier, m. [Bot.] Anacard-ie-boom, acajou, olz fantsluisboorn (in Amerika en Oost -India.)

S Anacar thasie , f. [Mid.] Lifichaamszui-

gemerg.

vering f. raar boven, uitwerping, braking f.

inwendige amandelvormige deelen.
-sortme
Ainygdale, [Anat.] Amandel m., naam der beide
keelklieren (ook tonsillen geheeten). — Ook als adj.
gebruikt : Des glandes amy gdales.

subst. en adj. [Méd.] , z. EXPECTORANT.
5 Anaeèphalèose, in. (Rhét.] Korte herha-

Antygdalaire, adj. [Géol.] Roche am-, steen

Ainy ;dalé, e, Amygdaliné, e, adj. [Bot.]

Amandelvormig.

Ainygdalifère, adj. [H. n., Bot.] 4mandeldragend; amandelvormige deelen hebbende.
Autygdalin, e, adj. Van amandelen, met amanddelen bereid; — naar de vrucht des amandelbooms
gelijkende. — [Géol.] Roche am-e, Steensoort met
eivormige en als door eennetwerk verbonden deelen.
Amygdaline, f. [Chico.] Amandelstof f., eene
bijzondere, in den bitteren amandel ontdekte stof.
Amygdaliné, e, adj. z. AMYGDALE.

Amygdalite, f. [Méd.] Ontsteking der keelklieren, keelontsteking f.
Amygdalithe, f. [Géol.] Amandelsteen, a m y gdalith, m.
Ainygdaloïde, adj. [Géo1 .] z.v.a. AMYGDALAIRE.
Amygdalophore, inn. [Bot.] z. v. a. AMtANDIER.

Aniylacé, e, adj. Zetmeelachtig, naar zetmeel
of stijfsel gelijkende.

Aritylonine, f. [Chin.] Bijzondere zelfstandigheid, door de werking van zekere zuren op het
zetmeel voortgebragt.
Amywome, in. [H. n.] Z. CYCLOPE.

Amyntique, add. [Pharm.] Bewarend, ver

Anacatharsigiie of Anacathartigiae',
linrg f. der hoofdpunten.
Anaclhorète, n1 . (pr. ch = 1e) Kluizenaar,
bosch- en spelonkbewoner, heremiet m.
Anaehorètigaie, adj. Kluizenaarachtig. Vie
an-, kluizenaarsleven.
Anachrenipsie, f. (pr. ch = k) [l\Iéd.] z. v. a
EXPECTORATION,

Anachronisme, m. (pr. eh = k) Tijdreken
fout f., misslag in. in de tijdrekening, tzldverplaat sing f., an,aehronismus m.
Anaeinènie, f. Schudding in alle lirichaamsdeelen ten gevolge van gymnastische oefeningen.
Anaclase, f. Ombuiging, afwijking f. van
een lid naar buiten.
Anaclastique, adj. [Opt,.] Point aft-, straalbuigingspunt. Couches an-s, schijnbaar krommie of
gebroken lijnen ten gevolge der straalbreking. Ook
-

als subst. m.: straalbrekingsieer f., z. DIOPTRIQUE.
Anaelétèries, f. pl. [i list. alec.] Plegtige

feesten bij de meerderjarigheid der konincien.

Anaelintère, f. [Filyg.] Lange ruststoel.
Anaclisie, f. [ivied.] Liggende houding (van

een' zieke in .zijn bed).
Anaeoehe, f. WWeCrhoudinq, vertraging 1.
Anaeollènne of Anacollèniate,

Kleefmiddel n. op wonden.

ra. [Med.]

-sterknd.
Anaeoluthie, f. [Grain.] Uitlating, waar
Amnyride, f. [Bot.] Balsemboom of - struik m.
voorstel het woord, waarop een-dormeni
Aniyrine, f. [Chin1.] Stof, uit het harsig sap uitgedrukt woord betrekking heeft, weglaat, b. v.
Qui sect Bien son pays na pas besom d'aieux, voor:
des balsembooms getrokken.
An, m. Jaar n. La fleur des ans, les jeunes Celui qui enz.
ans, de jeugd f. Les tiieux ans, Ie poids of le farAn acomidde, in. [Méd.] herstelling f. der gedeau des ans, de ouderdom m. I1 y a cent ans, zondheid.
Anaconehylisnie, m. [Méd Iet gorgelen.
mille ans, 't is honderd, duizend jaar (zeer lang)
geleden. Une fois, deux fois l'an, een -, tweemaal
Anaeondo, in. [H. n.] Afro sslang, reuzen's jaars. Le premier de l'an, de eerste dag des jaars slang f.
(door 't gebruik gewettigde uitdrukking, terwijl men
A^naerèontignne, adj. Anakreontisch , in de
niet zorgen mag le dernier of le dernier jour de manier van den griekschen lierdichter .dnakreon;
l'ar). Avoir dix ans, tien jaar oud zijn. Aller sur aanvallig, teeder en los.
vingt. ans, 'bijna twintig jaar oud zijn, naar de
Anaerise, f. [Jur.] Onderzoek n. ten gevolge
twintig loopen. Un an son né, een afgeloopen jaar. van 't getuigenverhoor.
Par an, jaarlijks. (Loc. prov.) Bon an, mal an, 't eerre
Anactesie, f. [Méd.] Krachtherkrj ging f.
jaar door 't andere. (fam.) Bon jour, bon an ! een
Anaeyele, m. [Bot.] St.-Jakobs-kruid, paddegezegend nieuwejaar ! [Cath.] Bout de l'an, ziel kruid n.
een jaar na iemands dood. ANS, pl. Ouder--mis
Anacyclique, adj. [Poes.] Vers an-s, verzen,
do n m., bedaagdheid f., hooge jaren. (An wordt die men kan oenkeeren en van achteren naar voren
meest in dagteekeningen en met de hoofdgetallen lezen, kreeftverzen. Ook als subst. m. gebruikt.
gebruikt; vgl. ANNEE.)
Anadiplose, f. [Gram.] Verdubbeling f., eene
Ana, in. Verzameling f. van anecdoten, kwink- figuur, waardoor de volgende zin begint, gelijk de
slagen, losse gedachten enz. van een' beroemd' man voorgaande eindigt; — [Méd.] Verdubbeling der
(omdat men met dien uitgang zulke verzamelingen koortsaanvallen.
kenmerkt : Voltairiana, Bonapartiana ' enz.) (Flier.
5 Anadose, f. [Méd.] Verdeeling der voedingsDes ann.) — [Méd.] Fan elk evenveel (op recepten). sappen door 't geheele ligchaam, z. DIADOSE.
Anabaptisme, m. Leer f. der wederdoopers.
Anadronte of A.n astase, f. [Méd.] PerAnaba p tinto, m. Aanhanger m. van de leer plaatsing van een vocht naar boven. — ANADROder wederdoopers, anabaptist in.
MIE, aá7. [H_. n.] Poissons an-s, visschen, die uit
Anabase, f. [Bot.] Zoutbezie- struik m. — zee de rivieren opzivemmen.
[Méd.] Eerste tijdperk n. der ziekte.
Aniieniie, , Aniesthésie, f. [Méd.] , z. ANEAnabasse, f. (Com.] Blaauw en wit gestreepte MIE, ANESTIHESIE.
deken f.
Anagallis, f. [Bot.] Guichelheil, guichheil n.,
Anabatique, adj. [Mid] . Toenemend (van z. DIOURON.
ziekten), anabatisch.
Anaglyphe, m. [Ant.] Half verheven beeldAnabène, adj. et subst. m. [H. n.] Op de boo- werk. — [Aunt.], z. cAexnsus.
men klouterend dier.
Anaanoste, in. [Hist. aoc.] Voorlezer m. aan
Anabénodactyle, adj. [H. n.] Met klouter- tafel.
vingers voorzien.
Anagoge, m. [Mid.] Braking.
Anableps, m. [H.n.] Smeerlingm. (zekerevisch).
Anagogie, [Tbeol., Phiiol.] Zielsverheffing f.
Anabole, f. [Mod.] liet opbrengen en uitwerpen. tot het bovenzinnelijke .— Zinnebeeldige verklaring f.
door hoesten.
van den letterlijken zin der 11. Schrift.
—
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Anagogique, a(lj. Geesti^erhe/fend; —een' geestelijken, verborgen (mystieken) zin aan de letterlij Ice beteekenis gevend, c- eheirnzinnicl, an a g o g i s c h.
Anagrantmatigne, adj. Wat het anagram
betreft, daarnaar gelijkt; z. ANAG RAM ME .
Anagramnmatiquenieut, adv. Bij wijze van

Ietterverzettinq.

ANARCHISTE.

letterrekening I. in den ruime°ten zin des woorrds.

— An- dun discours, dune pièce de théatre, uit

kort begrip, overziet, verslag n., beoordee--treksl,
ling I. vn eene redevoering, een tooneelstuk. —
adv., ten slotte, alles
wel overwogen.

EN DERNIERE ANALYSE, loc.

Analysé, e, adf (en part. passé van analyser)

Anagrammatiser , v. n. Zich met letter- Ontleed, ontbonden.
verzettingen bezig houden; ook v. a.: an- un nom,
Analyser, v. a. Ontleden, ontbinden, oplossen,
een' naam door letterverzetting tot een' anderen ontwikkelen, uiteen zetten, eerre analysis doen. of
maken. - S'ANAGRAMMATISER, V. pr. Door letter- maken. -- s'ANALYSER, V. pr. Ontleed, ontbonden
wisseling omgezet worden.
worden.
Anagrammatisine, m. Kunst f. van anaAnalyste„ m. [Math.] Kenner m. der w•iskungrammen te maken.—Waarzeggerij uit de letters stiae analysis, analyticus, algebraist m.
van een' naam.
Analytique, adj. [Log. et Math.] Ontledend,
Anagrammatiste, m. anagrammen-maker, ontbindend, oplossend, analytisch, langs analetterkeerder m.
lytischen weg verkregen.
Anagramme , f. Letterverzetting f., letterAnalytiqueinent , adv. Op ontbindende,
keer m., wisselwoord, anagram n., b. v. Révolution ontledende wijze, door ontbinding of oplossing.
francaise in Un Corse la finira ; Frère Jacques
Anamartésie , I. [Didact.] Onfeilbaarheid,
Clément in C'est l'enfer qui ma créé.
feilloosheid, onzondigheid I.
Anagraphe , m. [Méd.] Voorschrift, reAnamnésie, f. [Méd.] Terugkeer m. van 't
cept n.
geheugen. — [Didact.] Herinneringskunst f.
Anal, e, adj. [Anat.] Tot den aarsbehoorende.
Anamnestigne, adj. [Méd.] Remèdes an-s,
Région anale, aarsstreek f. — [H. n.] Nageoire geheugensterkende middelen. Signes an-s, teekens,
anale, of als subst. l'anale, de staartvin f., vin die 't voorafgegane herinneren.
onder den staart.
Anamorphique, adj. [Minér.] Vervormd,
Analcime, m. [Min.] Teerlingvormige zeo- verkeerd (van kristallen).
lith m., die het glas eenigzins krast.
Anainorphose, I. [Arts phys.] Drag- o f schijn
Aii aleetes, pl. [Philol.] 14 n a t e k t e n, uitgekunst ono die-beldn.;—rogtkeif.,d
lezen stukken van een' of meer schrijvers, bloem beelden te teekenen, d. i. voorwerpen zoodaniq te
Overschot n. van den maaltijd (bij de-lezingI.— zeekenen, dat zij alleen op zekeren afstand gezien
Grieken) . — Slaven, met het schoonhouden der hunne vereischte gedaante hebben of zich, hoewel
feestzaal belast.
wanstaltig voor 't oog, in een' cylinderspiegel regel
AnalecteiYr, m. Bloemlezer, schrijver of verovereenstemmend vertoonen, a n a in o r--matigen
zamelaar m. van analekten.
phosis I.
Analèine of Analemme, m. [Astr.] 4 n a-

1 em m a n., platte sfeer f. op 't vlak des meridiaans; de dierenriem of zodiak op zonnewijzers; —
eene oude soort van astrolabium.
Analepsie , f. [Méd.] Beterschap, aansterking f.
Analeptique, adj. [Méd.] Versterkend, opwekkend. Ook als subst. gebruikt: Un analeptique.
% Analgésie, f. [Méd.] Panloosheid f., ongevoeli.gheid voor smartel ij keindrukken.
Anallavion, f. [Géol.] Zamenzetting f. van
uiteengevallen steenbrokken.
Analogie, f. Overeenkomst, gelijkenis, verhouding of betrekking f. tusschen twee of meer verschillende dingen, gelijkvormi g heid, overeenstem
verwantschap, inz. taalovereenstemming f.,-ming,
geljkvormigheids-regel m., analogie f. Raisonner, juger par an-, volgens den regel of de wet der
overeenkomst, volgens de verhouding van de eene
zaak tot de andere redenéren, oordeelen. — [Math.]
Beden, verhouding, evenredigheid f. (Beter raison,

proportion.)
Analogique, adj. Overeenkomstig, verwant

kvormig, betrekkelijk, analogisch. -schapt,
gelijkvormig,

Analo gignieinent, adv. Volgens den regel of

de wet der overeenkomst, op analogische wijze.
Analogisine, m. Gevolgtrekking f. uit het
uitwerksel tot de oorzaak; sluitrede f. uit de leer
der overeenstemming; toestand m. van overeen
-komstihed.
Analogue, adj. Overeenkomstig, soortgelijk,
gelijkend, verwant, analoog. Langues an-s, talen, die iin den zinbouw ongeveer de analytische
orde der gedachten volgen (in tegenst. met langues
transpositives). — Ook als subst. m.: Ce mot fran-

cais na point dan- en hollandais, dit fransche
woord heeft geen gelijkbeteekenend woord in 't hol
-landsch.
% Analose, I. [Meid.] Kwijning, tering I.
Analyse, I. Ontleding, ontbinding, uiteenzetting, ontwikkeling, oplossing I. (van een ding in zijne
beskinddeelen, van een geheel in zijne deelen),
teruggang m. van het zamengestelde tot het enkele,
analysis, analyse I. — [Gram.] An- grammaticale, spraakkunstige ontleding (die de woorden
elk op zichzelf en een voor een beschouwt en hare
soort met de wijzigingen van geslacht, getal, naamval, wijs, tijd, persoon doet kennen). An- logique,
redekunstige ontleding, rede-ontleding (die een
voorstel in zijne deelen: onderwerp, gezegde, voor
bepalingen, ontbindt). — [Math.] An--werpn
mnuthématique, wiskunstige analysis, de algebra of

Ananiorphosigne, adj. Wat tot de drogbeeldteekening behoort.
Ananas, nl. [Bot.] Ananas f., eene plant der
keerkringslanden, die ook in Europa gedijt; hare
vrucht, koningsappel m.; — soort van groote, zeer
geurige aardbezie.
Anaiidraire, Anandrine, Anandrique,
adj. [Bot.] Fleur an-, bloem of bloesem zonder
helmstG ltjes of mannelijke bevruchtingswerktuigen.
Ananthe, adj. [Bot.] Bloesemloos, geen bloem

dragend.

Anapeste, m. [Poés. anc.] Opspringer, wederslag m., versvoet van twee korte en ééne lange
lettergreep, ook a n t i - d a k t y lie s m. of omgekeerde
dakt lus eheeten.
Anapét
ie, I. [Méd.] Vaatverwijding I.
Anaphalantlasis, m. [Méd.] Het uitvallen
der wenkbraauwharen.
Anaphlase, f . [Meid.] , z. v. a. MASTURBATION.

Anaphonèse, I. Stemoefening, sterke stemuitzetting f.; het schreeuwen.
Anaphore , I. [Rhét.] Woordherhaling f.,
waardoor eenige zindeelen of versregels met hetzelfde woord beginnen, a n a p h o o r f.
Anaphoriquie, adj. Eene woordherhaling of
anaphoor bevattende; — 5 [Meid.] van boven ont^lastende.
Anaphrodisie, f. [Meid.] Mangel n. aan ge
-slachtdrif.
Anaphrodite, adj. [Meid.] Ongevoeligvoorde
liefde, ongeschikt ter voorttélinq.
Anaphroditique, adj. [H. n.] Wat niet de
vrucht eener eigenti jke voortteling is (van een
bewerktuigd ligchaam, dat zich zonder medewerking
der beide geslachten ontwikkelt) .
Anaplasie, I. [Chic.] Vastwording, bevestiging I. eener beenbreuk.
Anaplérose, f., z. v. a. PROTHESE, Z . ald .
Anaplérotigtie, adj. [Meid.] Vleeschmakend,
wederaanvullend.
5 Anapneuse, f. [Meid.] Ademhaling I.
Anaptysie, I. [Meid.] Kwijling, speekseluit
werping I.
Anarchie, f. Regéringloosheid, wanorde, onbandigheid f., wettelooze staat ni., a n a r c h i e I.
Anarchique, adj. „ Regéringloos, wetteloos,
onbandig, in verwarring, an arch isch.
Anarehisei+, v. a. In den staat van regering
-losheid
storten.
Anarchisme, m. Stelsel van de voorstanders
der regérinqloosheid.
Anareliiste, nl. maanhanger, voorstander m.
-
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A_NARRHHÉE
der regérrinf,f loosheid, der wanorden en beroeringen,
anarchist m. -- Ook als adj. gebruikt: Des

principes anarchistes.

Anarrhée, f. [Méd.] Aandrang nl. der vochten
naar de bovenste ligchaamsdeelen. ---Anarrhéique, adj. Wat die opstijging te weeg brengt.
Anarrhique, m. [H. n.] Zeewolf m.
Aiiarrhopie, f. [Méd.] Bloedsopstjging f. naar
't hoofd. — Anarrhopique, adj. Wat tot die
opstijging betrekking heeft.
Anarthre, adj. Gewrichteloos.
Areas, m. Veldduif f.
Anasargiie, f. [Med.] Huidwaterzucht f.
Anaspase, f. [Méd.] lbiaagkramp, zamentrekking f. der maagwanden.
Anastaltique, adj. [Méd.] Zamentrekkend,
stel= end.
Ynastase, f. [Méd.] , z. ANADROME.
Anastatique, f. [Bot.] Roos f. van Jericho.
Anastéchéiose, f. [Méd.] Ontbinding f. van een

1-i.gchaarn of van een gedeelte zijner bestanddeelen.

Anastome, m. [H. n.] , z. BEC-OL VERT.
Anastonlosant, e, adj. [Anat.] Voor inmon-

ding en vertakking vatbaar.
Anastoniose, f. [Anat.] Vertakking, zamen
loopende inmonding f. der aderen en andere buiizen, verbinding f. der zenuwen; — [ Bot.] vertakking, vaatgemeenschap f.
Anastornoser (s'), V. pr. [Anat.] Alet de
einden of openingen zarnenkomen, ineen loopen,
inmonden.
Anastomotique , adj. [Anat.] Rameaux
an-s, verbindings- of gemeenschapstakken tusschen
twee. vaten. ! [ Méd.] ANASTOMATIQUES, m. pl.,
z. v. a. APERITIFS.
Anastrophe, f. [Gram.] Woordverplaatsing f.,

ongebruikelijke omkeering der gewone volgorde,
b. v. Fort envie de rire nous avons, of ook door 't'
gebruik gewettigde, b. v. 'VIe voici voor voici moi.
Anatase, f. [Mindm I3laauwe, regthoekige,
achtkante schorl m.
An ate of Attole, f. [Coco.] Indische roode
verfstof naar den indigo gelijkende. — [Bot.]
Struik m., die deze verfstof oplevert.
Anathématique , adj. Den banvloek prijs
gegeven.
Anathemati ser, v. a. In den kerkban doen.
can de kerkgemeenschap uitsluiten, den banbliksem
uitschieten: — vervloeken, verwenschen.
Anafliematisnne, in. Godsdienstgeschriftt n.,
bestemd om den banvloek tegen deze of gene ketterij
uit te lokken.
Anathèine, m. Kerkban, banvloek, banbliksernin., anathema, anatheem n., afsnfjdingvan
(le kerkgemeenschap , met vervloeking gepaard.
lancer, fulmíner, proponeer fare-, frappen d'an-,
zien banvloek uits reken, met den banbliksem tre ffen; --- plegtige a f/euring, veroordeeling, wraking f.
-- Ook als adj. gebeziggd: ()u'il soit anathème, celui
qui a 1e In main sur Point du Seigneur, vervloekt
zij hij, di.e de hand aan den gezalfden des heerere
heeft geslagen. — [Myth. tine.] tiet den onderaard
goden gewade slagto/fer n.
-sc/en
Anatide, adj. Eend- achtig, dom als eerre eend
'f gans.
Auatïfère, m., of als adj.: Conque an-, [H. n.]
I;endmossel, ganzenmossel m. — Anatiférifornie, adj. Naar zulk eerre schelp gelijkende.
An ti tin, e, adj. [H. n.] Eendvormig, naar Bene
rend gelijkende.
'% atipède of Anatique, adj. Naar een'
eendenpoot gelijkende.
Anatoeisune, m. Verandering f. (convers-ie)
rler renten in kapitaal; rentewoeker m., rente van
rente f.
Anatomie, f. Ontleedkunde, ontleedkunst,
ontleding, snijkunde, snij kunst, anatomie f. de
t.verktuigelijke scheiding en afzondering van de ver
weefsels der ligchamen van menschen,-4chilend
(lieren, planten; leer en beoefening der organische
levensvoorwaarden; — ontleed ligehaam, kunstmatig
toebereid ligchaamsd eel, p r w p a r a a t, U.--en planmatig onderzoek n.; ontleding (van
boeken, stellingen, gevoelens enz.). — Ampllithéatre
(vroeger theatre) d'an-, ontleedkamer, snjkamer f.,
't 7ebauw dei lijkontledingen en anatomische lessen.
Anatontique, adj. Ontleedïcundig, a n a t oinis e,h.
r

,

,
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Anatoniisant, e, adj. Ontledend.
Anatorniquement, adv. Op ontleedkundige
wijze.
Anatonmiser,v. a. Ontleden, anatomisdren;
— siaauwkeurig, grondig, tot in de m inste b(zonderheden onderzoeken (b. v. een boek).
Anatoiniste, m. Ontleedkundige, a na to mn i st m.
Anatrésie, f. [Chic.] Panboring, trepanatie f.
Anatripsie, f. [Chit.] Wrijving f.
Anatripsologie, f. Leer f. der wrijvingen,
verhandeling f. over de inwr jvingen..
Aiiatriptigiie, adj. Tot wrijving, inwrijving
dienstig.
Aiiatron, m., z. NATRON.
5 Antitrope, f. [Méd.] Geweldige braking f.
An audie, f. [Méd.] Stemmeloosheid f., hooge
graad van heeschheid.
Anaxyride, m. [Ant.] Lange broek f. der
barbaren.
1 Ancelle, f. Slavin, dienstmaagd; — echtgenoot, vrouw f. -- j- Ancelette, f. (verklw. van
ancelle) Dienstmeisje; — vrouwtje, liefje n.
Ancétres, m. pl. Voorouders, voorvaderen,
voorzaten. (Het werd weleer ook in 't enkelv. gebruikt voor vader, grootvader, voorganger. Nog
heden komt het in poëzij en deftigen stijl voor in
(ten zin van: beroemd voorzaat van een edel huis).
Anche, f. [Mus.] Mondstuk, mondrietje n.; —
tong f. eener orgelpijp. -- Anche de moulin, meelgat n.
Anché, e, adj. (en part. passé van ancher)
[Mus.] Van mondstuk, van tongen doorzien: Un
hautbois Bien anché.
Ancher, v. a. [Mus.] Van mondstuk, van
tongen voorzien.
Anchilops, m. [Méd.] Ooghoekgezwel n. (voor
of ter zijde van den traanzak) .
Anchois, nl. Ansjovis f.
Ancholie, f., z. ANCOLIE.
Anchusate, m. [Chico.] Anchusazuur zout n.
Anchase, m. [Bot.] Ossetong, orcanet f. (eene
verwplant) .
Anchusé, e, adj. [Bot.] Naar ossetong gelijkende.
Anchusine, f. [Chim.] Roodkleurend beginsel
der ossetong.
Anehusique, adj. [Chim.] Acide anvil-, anchusa-zuur, ossetong-zuur n.
Ancien, ne, adj. Oud, wat sinds lang bestaat:
Anc- ami, Anc- monument, Any -ne lol, Anc -ne
manière de vivre ; — in regtstreeksche tegenoverstelling met nouveau, moderne : L'Ane- et le
Nouveau Testament, lane -ne Grèce et la Grèce
moderne. — Oud, voormalig, gewezen, uitgediend,
niet meer in bediening: Anc- evêque, Any- avocat
oRd- voormalig of gewezen bisschop, advokaat.
Retrouver son ape -ne gaieté, zijne oude, voormalige
verlorene vrolijkheid terugkrijgen. — Het wordt
zoo wel zelfst. als bije. gebezigd van hein, die het
langst een' post bekleed heeft, het langst lid van
een genootschap geweest is: Quoique plus jeune
que voos it est votre any- dans la compagnie,
ofschoon honger dan gij, is hij ouder als lid. —
Ook soms als gemeenzame groet tot een' oud' mon
Salut, mon anc-! .11_é ! bonjour, lane-! —ANCIEN, m.
Oude m., persoon van den ouden tijd, inz. h , die
geschriften of kunstwerken heeft nagelaten: Citer
on anc-, een' oude, een' schrijver der oudheid aan
Ouderling m., waardigheid in de pro--halen.—
testantsche kerk. — Oudste in dienstjaren, in lidmaatschap; — gildehoofd n., overpaan m. -- ANcIENS, m. pl. Ouden, de volken en groote m annen,
die voor de vestiging van 't christendom geleefd
hebben, inz. de Grieken en , Romeinen: Aimer les
ape-, les ouvrages des anc-, Etudier les modèles des
anc-. — [Hist. Juive] Oudsten, oudváders, hoofden
der stammen of groote familiën. — [Adm. for.]
Arbres any-, booroen van honderd en meer jaren.
Anciennennent, adv. Oudtijds, outings, eertijds, lang geleden, in lang verloopen eeuwen.
Aueienneté, f. Oudheid, langdurigheid 'f.:
lane- d'un édifice, d'un usage. Dans fang-, in de
oudheid, eertijds, zeer lang geleden. De toute anein de aloudheid, in lang verloopen eeuwen, sinds
onheugelijke tikden. — Vroegere in dienst treding,
vroegere ambtsbekleeding, vroegere opneming f. in
--

-
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volging f. staar de dienstjaren, ancienniteit f.
glaemulation
périt, quand les grades ne sont que
suite de l'anc -, de wedijver gaat verloren,

-----

ANE•
Andotiillette, f. (verklw. van andouille)

Worstje n.

Andralogopélie, f. Wanstaltigheid f., waar
wanneer de bevorderingen enkel 't gevolg van
een menschenligchaam ledematen van een dier-dor
dienstouderdom zijn.
schijnt te hebben.
Ancile, m. [Ant.] Het heilige bronzen schildje,
Andranatornie of AndrotoDnie, f. Ontaan Numa Pompilius uit den hemel gezonden, leding f. van 't rnenscheljjk ligchaam.
eene soort van palladium voor Rome. Ook de naam
Andrarthroeace, f. [Méd.] Gewrichtsbeen der elf naar dat gewaande hemelgeschenk gemaakte eter m.
schildjes.
Andrene, m., Andrenète, F. [H. n.] Een naar
Ancipité, e, adj. [Bot.] Met tweemin of meer de* bij gelijkend insect.
scherpe kanten, tweesnijdend.
Andréolithe of Andreasbergolithe , m.
Aneistre, m. [Bot.] Roosvormige plant f., aan [Minér.] Andreolith, kruissteen m. (Ook HARMoAmerika eigen.
TOME geheeten.)
Ancistroïde, adj. TWeérhaakvormig.
Andriale, f. [Bot.] Woldistel m.; wilde latuw f.
Ancistropode, adj. [H. n.] Met kromme
Andrienne, f. Soort van vrouwen sleepkleed n.
nagels (van zoogdieren).
Androcéhhaloïde, f. [Minér.] De mankopAncolie, f. [Bot.] Akelei, klokjesbloem f., pan- steen m. , een steen van de gedaante eens manshoofds.
toffeltje n. De gemeene akelei heet ook Gant de
Androgénésie, f. [Phil.] Beoefening of weNotre Dame, d. i. Onze-Lieve- Vrouwe-handschoen. tenschap van de liggchamelijke en zedelijke ontwikAnconé, m., of als adj. Muscle anconé m. keling der menschheid. — Androgénésiquue, adj.
[Anat.] De uitstrekkende spier f. van den voorarm, flat die wetenschap betreft.
elleboogsspier.
Androgyne, adj. [Bot.] Fleur andr-, TweeslachAncrage, in. [Mar.] Ankerplaats f., anker tige bloem of plant. [.11. n.] Dieren, die, terwijl zij
m. — Droit d'anc-, ankerregt n., ankertol nl.,-grond de beide geslachten bezitten, niet kunnen voorttélen
paalgeld, havengeld n.
dan door twee aait twee te paren, zoo als de
Ancre, m. [Mar.]. Anker, scheepsanker n. Ancre slakken.
de dot, de jusant, vloert-, ebbe-anker. Ancre d'afAndrogynie, f. Vereeniging der beiderlei gefourche, vertuianker. Ancre de toue of a touer, slachtswerktuiren bij een wezen, in een' bloemlkelk.
werpanker. Grande o f maitresse ancre, groote anker
Androgynisrne, m. [Anat.] Tweeslachtigheid f.
of plechtanker. Ancre de salut of de miséricorde,
Androïde, adj. Menschvormig, naar den mensch
noodanker. 'Jeter l'ancre, het anker laten vallen, gelijkende. — ANDFSOIDE, m. Kunstige, beweegbare
voor anker gaan. Lever l'ancre, het anker ligten. menschengestalte f., menscheljk automaat m. (zoo
Couper l'anere, het anker (het ankerkabel) kappen. als Vancanson's fluitspeler) .
Chasser sur les ancres, op de ankers wegdrijven,
Androlepsie, f. [Ant. gr.] liet nemen van
de ankers naslepen. Jeter un pied d'ancre, voor gijzelaars als waarborgen.
een oogenblik een ligt anker uitwerpen. (fig.) On
Andromanie, f. Manswoede, mansdolheid f.,
ne jette pas l'ancre dans le fleuve de In vie, het ontembare begeerte van sommige vrouwen naar de
leven (de tijd) laat zich niet ophouden, gaat steeds mannen.
zijn' gang. — Grond m. van vertrouwen, toevlugt f.,
Andromède, f. [Bot.j Wilde rosmarijn m.
toeverlaat m. C'est mon ancre de salut, dat is
Andros, m., [Ant-.] Mannenvertrek bij de
mijne eenige, laatste toevlugt. Jeter la dernière Grieken. [Puist.] Voor de mannen bestemde plaats
ancre, een laatste poging doen, een uiterst redmid- in de grieksche kerken. — ANDRONITIDES, n1. pl.
del aanwenden. — Anker n., ijzeren muursteun, Mannenfeestzalen bij de Grieken.
muurhaak in., meest in den vorm van eene S, T
Androphobe, adj. iliannenschuw.
of Y. --- Anker n., vochtmaat, van verschillende
Androphobie, f. ]Mannenschuwheid, vrees f.,
landen; als voormalige wijn- en oliemaat in Neder voor de -mannen; mensrhenhaat m.
0,38805 liter.
-land=
Androphore, m. [Bot.] Ilelimstijltje n.
Aneré, e, adj. (en part. passé van ancrer) GeAndropoáon, m. [Bot.] Baardgras, kameel
ankerd; — bevestigd, vastgeworteld. — [Bias.]
-hoin.
Croix ancré, ankerkruis n.
Androsace, m. of Androselle, f. [Bot.]
Ancrer, V. n. (Men zegt liever mouiller) 4n- Mansharnas, mansschild, mansbloed, harnaskruid n.
keren, ten anker gaan, het anker laten vallen; —
Androsènie, adj. [Bot.] Plante andr-, plant,
ANCI ER, v. a. (fig.) Anc- son coeur, sa volonté à an
die vruchten met bloedrood sap draagt. Als subst. m.
objet, zijn hart, zijn wil aan een voorwerp vast- Koenraadskruid n.
hechten, daartoe bepalen. — s'ANCRER, v. pr. Zich
Androtomie, f., z. ANDRANATOMIE.
ankeren, zich vastzetten (b v. in iemands gunst,
Ane (áne), in. Ezel m., (iron.) graauwtje n., langvertrouwen, in eene waardigheid).
oor in.; — (fig.) domkop, domoor m., uilskuiken n.,
Ancrure, f. [Tech.] Muuranker m. — Laken- vlegel, lompert, botterik m. (Loc. prov.) Lane de
plooi f. (soms door 't slecht spannen bij 't scheren la cornmunaute est toejours le plus mal báté, de
veroorzaakt).
gemeente-ezel wordt altijd het slechtst gezadeld :.
Aney—, z. ANKY-.
men verzuimt het algemeen welzijn om aan zijne
Anda, m. [Bot.] De slaapboom m. van Brazilit. eigene belangen te denken. A laver la tête d'un
Andabate, m. [Ant.] Geblinddoekte kamp
hue on perd sa lessive, 't is den Moriaan gewas-vechtr schen, 't is rergeefsche moeite. On ne saurait faire
te paard.
A3idaillots, m. pl. [Mar.] Stagringen, ringen boire un hoe qui na pas soif, wie niet wil is niet
van dun, taai hout ter vastzetting van de drie te dwingen. II cherche son ane, et it est dessus,
zeilen.
-hoekig hij zoekt zijn' ezel en zit er op: hij zoekt iels, dat
Andaai n, in. [Agric.] Zwade, zwad f. (wat een hij in de hand heeft. Pour vous montrer que votre
?naaijer lij elke schrede kan afmaaijen), gang, áne nest qu'une bête, om te te bewijzen, dat gij
streek en. 11 y a trente and-s sur la largeur de ce ongelijk hebt. C'est an hne báté, 't is een groote
pré, die weide is 30 gangen of zeisstreken breed.
stonnnerik. C'est an áne dél)hté, 't is een vrouAndalou, m. „lndalusisch paard, genet n.
wengek. C'est le pont aux hues, 't is een hoogst
Andante, adv. [Mus.] Gematigd, niet te schie- gemakkelijke zaak, Jan en alleman weet of kent
lijk. Un andante, een in die beweging gezet stuk. dat; 't is eene ezelsbrug, een hulp- of verligtincis— ANDANTINO, adv. Iets sneller dan andante, min middel voor onkundigen. Les chevaux courent les
of naeer langzaan.
bénéfices et les ánes les attrapent, de paarden, die
Andarini, m. Gekorrelde vermicelli f.
de haver verdienen, krijrgen ze niet. Avoir an vin
Anders, m. pl. [Vétér.] Melkachtige uitslag rn . d'dne, als verdierlijkt zijn na te veel gedronken te
der kalveren.
hebben. Votre hue nest qu'une bête, gij weet niet
Andtonnille, f. Worst f., beuling m. (Loc. prov. ) wat gij zegt o f doet. I1 y a plus d'un é ne it la foire
Nul ne peut faire and- de tels 1 oyaux, een eerlijk qui s'appelle Martin, er zijn er meer, die zulk
scan versmaadt zulke middelen, zoekt niet zich een'. naam dragen; er is meer gelijk dan eigen.
zelven met onregtvaardig goed te verrijken. — Bien s'escrimer dune máchoire d'ane, een groot
[Papet.] Knobbeltjes in 't papier. — And- áe tahac, eter zijn. Contes de Peau d'áne, kindersprookjes,
tabalrsrol, karot f.
praatjes voor de vaak. Nul ne sait mieux que
Andouiller, m. [Vénér.] Uitspruitseln., soort l'ane, oh le bat le blesse, ieder weet zelf het best
van horentje aan 't gewei van een hert.
waar de schoen hein wringt. 11 ressemble a l'áne
:

b''
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ANG ÊLI ,TJE MENT.

de Buridan, hifi lijkt Buridans ezel: hij weet niet
wat besluit 1j nemen, wat partij hid kiezen zal.

Anéinonine, f. [Chico.] Eigene kam ferachti je
stof, -in de anemoon vervat.

Pour un point (faute d'un point), 1V1artin perdit
son áne, een punt te kort doet het spel verliezen;

door een klein verzuim mislukt eene groote zaak.
1'êtu comme un áne., koppig, eigenzinnig als een
ezel. Méchant comme un ane rouge, hoogst boosaardig. I1 est sérieux comme un àne qu'on étrille,
hij neemt eene gemaakte, belagchelijke cle ftigheid aan.

La patience est 1a vertu des arses, ggeduld is eerre
ezelsdeugd. On 1'a sanglé comme nn arre . II is op

't strengst behandelra; hij heeft van de taart gehad.
Cest un dne panmi les singes, hij is 't mik unt
der spotters; men houdt hem 101.1 'l lapje. t_est,

1'áne du moulin, hij is de zondenbok. Brider un
arre par la queue , het paard vóór den wagen spannen. Iiaire lane, pour avoir du Chardon, zich onnoozel aanstellen om wat te krijgen. C'est I'áne
couvert de la peau du lion, 't is een ezel in de
Leeuwenhuid, een Ill //u opsnijder. Oreilies d'áne,
Bonnet d'/Lne, ezelsboren, ezelslrtuts (als straf opge
— Jech.] Toestel ter vastzetting van een te-zet).

bewerken voorwerp bij velerlei ambachten : ezel,
bok, Knecht in.; —sn/j; )rbak m. (der boekbin(lers);
— drukbank f. (der boekdrukkers). -- EN DOS
1j'ANE, als een ezelsrug, zadelvormig, spits toeloopend, met weerzijdsche gloouing. Toit en dos d'àne,
zadeldak n.

Anéaiiti, e, adj. (en part. prés. van aneantir)
Vernietigd; verwoest; neer eslagen, ontsteld, verplet; — diep verootrnoedig^
Anéantir, v. a.. Vernietigen, te niet doen ; —
vernielen,, verwoesten, uitoe2,len, onderstboven keiren, doen vallen; — hevig doen ontstellen,,. schok
verpletten. — s'ANl. NT11, V. Jo. Vergaan, ver -ken,
worden, te niet (1/ bijna te niet gaan, ver -nietgd
verloren rain; — zich diep verootmoed,2--dwijne,
gen o/ verned eren, zich in 't stof werpen (voor (od) .
Aiiéantissenieut, m. Vernietiging f., ter2^cbrenging tot het niet; -- Vernieling, verwoesting,
antiverwerping, omkeering, uitrocájing, verdelging f.,
volslagen verval n. ; --- diepe verootmoediging
Vrijwillige vernedering f. (voor G(ld); -verslapping f. der li-gchaamskrachlen, diepe ver
-s1agenhif.v
geest, uitputting f.

Anèbe, artj. [ .\i( /i mailbaal°.
Anecdote, f, Historische trek m., levensbij
bekend en doorgaans scherp ge -zonulerhidf.,m
voorval uit de geschi,edeni,s, uitiemands b2j--teknd
zonder leven, anekdote f.
Aneedotier, in., -ière, f. anekdoten-verzamelaar, anekdoten-verteller m., -verzamelaars (er,
-vertelster f. (meest in ongunstigers zin).
Aueedotique , adj. _-/u/ekdoti ch, , naar eerre
anekdote gelijkende , daartoe betrekking heb
Comé^iie an-, blijspel, op eerre anekdote-bend.
gegrond.
Anée (lné(), I. Ezelslast m., ezelsvracht f.
— Oude inhoudsmaat in 't zuiden van Frankr Lik.
Aneilèine, Z. COMMELINE.
Aneilèse, f. [Méd.I Opstopping f. van winden in , ill darmen; buik gijn f.
Anelectrique, add..\ iet-elektrisch, onelektri.seerbaar.
Aiiéloptère , Anélytre, m., of als adj.
Insecte an-, insect zonder vleur,, eldeksels.
Aiteine, adj. [Méd.] Bloedeloos. --Anéniie, f.
Bloedscfebrek n.

AneHnobate, nl. [Art.] Luchtspringer, koorde-

danser m.

Anénioeorde, m. [Mus.] Windklavier, soort

van Eools-harp.
Aneiiiographie , f. [Phy s.] Windbeschrijv•ng F. — Anémographique, au/f. Wat tot de
wind beschrijving behoort o/' betrekking heeft.
Anéiitouiètre, [Tech.] Windmeter m.
Anéinomertrie, F. [PhtiTs.] iiindmeetkunstf.,
kunst om de siÉelheid en kracht der winden te meten of hunne riling te bemalen.
Aiiéinoe^iétro/i-apple , m. Windschrijver
slinger-windnneter m., werktuig, dat de verande,ring (les winds zelf aanteekent. -- Schrijver over
de windsveranderingen.
Anéaiione , F. [Bot.] Windroos, wi,ncibloem,
klaproos , anemoon f. -- An- de roer, zeeane-

nwon, z. V. a.

AC1'INIE.

Ani ,ioiié, e, adj. [Bot.] haar de anemoon-

gelijkende.

Anéiaionigqite, adj. [Chico.] Acïde an-, ane-

moon-zuur n.

Anénionoide, aOij. Anemoonvornii.a.
Aiienioseope, nl., z. v. a. AvEMMO iETRE.
Anéniotrope, m. [Tech.] Bewegerm. doorden

wind, aangebragt aan een toestel ter chocolaad;
bereiding.
Anencéphale , adj. [Anat.] dlersenloos.
Aneiicéplialie , F. [Anat.] t. ersenloosheid
ontbrek,ing f. der hersenen (bij eerre ongeboren
vrucht.) .
Anentéré, a(lj. [H. n.] Zonder darmkanaal.
— Ook als subst. Les anenterés, m. pl., de maag
fusie-diertjes zonder darmkanaal of anus.-diertjs,n
Anentéréinie, F. [Méd.] Bloedsgebrek n. in
de ingewanden.
Anenterotrophie, F. [Méd.] Vermindering F.
van 't volumen der ingewanden.
Anépigraplie , adj. [iNuimmism.] Zonder opschrift (van gedenkpenningen).
Auépithyiiiie, F. [[Vied.] Uitgedoofd begeer-

vermogen n., verlies van honger, dorst, teeldrift enz.
Anéréthisuie, at [Mécl.] Gebrek n. aan prik
-kelbarhid.
Anerie (hnerie), F. Ezelachtigheid, grove dom
ezelsstreek, groote bok m.
-heidf.;
Anerponte, adj. [Bot.] Langs booroen en muren opklimmend.
Anervie, F. [Méd.] Gebrek n. aan zenuw?werking, verlamming F.
Anésie, F. [Méd.] Beterschap F.
Aasesse (tinesse), f. Ezelin; — dom wijf n.
— Lait d'án-, ezelinnemelk f.
Anestliésie, f. Gevoelsgebrek n., geheele of gedeeltelijke ongevoeligheid F.
+ Anestliesiques , al. pl. [Méd.] Pijndoo-

vende, gevoelloosmakende middelen (b. V. de chlo-

ro form).

Aneth, m. [Bot.] Dille f.
Anétique, adj. [Méd.] Pijnstillend, bedarend .
Anévrisnial, e, adf. [Méd.] Wat het slagadergezwel betreft of daartoe behoort.
Aiiévrisinatique, adj. [Méd.] Wat de kenteekens van 't slagadergezwel heeft.
Anévrisine , m. [Méd.] Slagadergezwel n.,
slagaderbreuk f.
Anfraetueux , euse , adj. Kronkelend , ge
gedraaid, vol bogten, bogtig.
-kromd,
Anfraetnosité , F. Kromming , kromte f.;
(Anat.] hoogte, verhevenheid f. (der beenderen). -ANFIIACTUOSITÉS, F. pl. Hersenkronkelingen.
Angarie, F. Beslaglegging f. op een natiofuzal
of vreemd schip om voor het gouvernement te laden, vervoerverpligting f.
Angarier, V. a. Gedwongen diensten opleggen;
met belastingen overladen; — kwellen, plagen.
Ange, m. Engel, hemelbode, godsbodem. Ange
gardien of tutélaire, bescherm-, schutsengel. Ange
exterminateur', engel des verder fs , wurgengel.
— Hoogst deugdzaam, zeer zachtmoedig mensch m.;
uitstekend schoone vrouw F. , allerbekoorlijkst
meisje n. (Loc. fig. et faro.) -f- Voir des anges yílets, den hemel geopend zien, een droomer, dweeper
zijn. Etre aux anges, buiten zich zelven van vreugde
zijn. Rire aux anges, alleen en zonder rede lagchen. Boire aux anges, drinken, zonder meer ie
weten op wiens gezondheid. Ange bouifi, kind met
dikke, bolle wangen. (iron.) Ange de grève, kruijer, lastdrager m . — ANGE , [Artill.] Kettingkogel m.
Manches d'anges, zeer wijde, korte mouwen aan
vrouwenkleederen. — ANGE of ANGELOT, m. een

naar den rog gelijkende visch der Middellandse/sv zee.
An;éia1, e, adj. [Anal.] Vaatrijk.
Angéiographe enz. , Anggéioscope enz.,

z. AN GIO-.

Angelet, m., Angelette F. (verklw. van ante)

Engeltje, liefje m.

Angéliquue, adj. Engelachtig, hemnelsch; — voortreffelijk, uitstekend, allerbekoorlijkst. Salutation
ang-, engelgroete f., Ave-Maria n. 5iège aug-, de
heilige of pauselijke stoel (nu siège apostolique).
Couronne ang-, roy aunse aug-, voormnaligebenaming van de kroon en het rijk van Hongarije.
Angélique,f. [Bot.] Engelwortel m., angelica F.
— [Mus.] Angelica, F. een luitvorinig speeltuig.
Augéligaeznent, adv. Engelachtig.

ANQÊLISER
-I- Angéliser, V. a. Verengelen, den engelen
getik maken,
Angélolátrie , f. Engelenvereering f., aan
engelen.
-b`idngf.er
Angelot, m., Angelotte, f. (verklw. van ange)
Engeltje, liefje.
Angelot, m. Zekere Normandische kaas f. —
Voormalige fransche en engelsche munt, met het
beeld eens engels, engeldaalder m. (ook ange dor
Geheeten).
Angelus, m. (pr. an-gé-luss) Angelus n., engelgroete f., gebed in de r. kat/t. kerk, dat met dit
woord begint; — het klokgelui, dat dit gebed aankondigt; — zonden-vergiffenis f.
Angennme, Angenin , m. [Bias.] Zesbladerige bloem f.
Angéolement, m. [Agric.] Ligte omploeging,
onaspitting f.
Angiectasie, f. [Mid.] Vaatuitzetting, vaat
Angiectasique, i. adj. Wat-verwijdng,f.—
cie vaatverwijding betreft.
Angiiie, r. [Mid.] Keelvernaauwing, keelontstek ng f. — Angineux, ease, adj. Wat de keelonísteking betreft, daarmede gepaard gaat.
Angioctasie, f., z. V. a. ANGIECTASIE.
Angiographe, m. [Anat.] Beschrjver der va
-tenva'mschljkofdier
ligchaam.
Angichémie , f. [Mid.] Bloedsophooping f.,
bioedsaandrang m.
Angiographie, f. [Anat.] Vaatbeschrijving,
aderleer 1. — Angiographique, adj. Wat de
vaatbeschrijving betreft.
Angiohy drographe, m. [Anat.] Beschrijver
der lympha- of bloedwater-vaten.
Angiohydrographie , f. [Anat.] Beschrijving 1. der bloeawatervaten. — Angiohydrographique, adj. Wat die beschrijving aangaat.
Angiohydrologie, f. Leer f. der lympha- of
bloedwatervaten, watervaatleer f. — Angiohydrologique, adj. Wat die leer betreft.
Angiohydrotomie, f. Watervaatontledin.g f.
Angiohydrotomique, adj. Wat die ontle(iLng betreft.
Angioleneite, f. [Mid.] Ontsteking der bloedmates-eaten.
Angiologee, f. [Anat.] Vatenleer, aderleer f.
— Angiologique, adj. Wat tot de aderleer behoort.
Angiopyrie, f. [Méd.1 Ontstekingskoorts f.
Angioscope , m. [Anat.] Haarvaatmi-kroskoop n.
Angioseopie, f. [Anat.] Beschouwing f. der
haarvaten met het mikroskoop. — Aiigioscopique, adj. Wat tot die kunst betrekking heeft.
Angiose, f. [Mid.] Ziekte f., die haren zetel
in het bloedvatenstelsel heeft.
Angiosperine, adj. [Bot.] Vaatzadig (van
planten, welker zaad in een' van den bloenikelk gescheiden vat zit.
Angiospore, adj. [Bot.] Zaadverbergend.
Angiostorne, adj. [H. n.] Engmondig.
Angioténie, f. [Mid.] Ontstekingskoorts f.
e sterk oj) de bloedvaten werkt.
Angiotenique, adv. [Mid.] Ontstekend.
Angiotomie, f. [Anat.] Vaatontleding, f.
Aiioirolle, f. [Mar.] Galeitakel n.
Angite, f. [Mid.] Vaatontsteking f. (in 't ai
gemeen) .
Anglais, e, ads. Engelsch.
Anglais, m. -e. f. Engelschman, ni., Engel.sclze 1. — L'Anglais of La langue anglaise, het engelsch , de engelsche taal f. — (fam.) Un anglais, een
onmeêdoogend schuldeischer m. — Anglaise f. zekere levendige engelsche dans m., en de daartoe behoorende wijs f. — Maladie anglaise, miltzucht,
zwaarmoedigheid f. (niet de bij ons zoogenaamde engelsche ziekte), z. v. a. spleen. — ANGLAISES, f.
pl. [Coiff.] Lange krullen langs de slapen; —
[Tapiss.] Dikke garen of zijden bezetsels. — A L'AiSGLAISE, adv. Op zijn engelsch, naar engelschen
trant.
An%laisé, e, adj. (en part. passé van anglaiser) Cheval angl-, een op engelsche wijze gekortstaart, geangliseerd paard.
Anglaiser, V. a. Op zijn engelsch kortstaar
n, a n g l i s é r e n. — S'ANGLAISER, V. pr. Gekort -te
geangliseerd worden.
-star,
Angle, in. [Géom.] Hoek m. Angle droit, obtus,
,
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aigu, regte, stompe, scherpe hoek. Angle saillant,
rentrant, uitspringende, inspringende hoek. Angle
rectiligne, curviligne, inixtiligne, regtl(jnige, krom1 jnige, gemengde (door eene regte en eene kromme
lijn gevormde) hoek. Angles opposés, correspondants, internes, externes, tegenoverstaande, over
eenkomstige, inwendige, uitwendige hoeken. Angle
supplémentaire, aanvullingshoek. Angle horaire,
uurhoek. Angle dièdre, tweevlakkige hoek. Angle
d'incidenee, invalshoek. Angle de reflexion, uitvalshoek, terugkaatsingshoek. Angle de réfraction,
straalbuiçjingshoek.
Angle e, adj. (en part. passé van angler)
[Blas.] Anglé de fleurs de lis, met leliebloemen in
de hoeken.
Angler, V. a. Hoekig maken, hoeken geven; de
hoeken naauwkeurig vormen.
Anglésite, m. [Minér.] Natuurlijk zwavel
-zur
lood n.
Anglet, m. (verklw. van angle) Hoekje; hoek
van een stuk gronds; — [Arch.] regthoekige
holte f.
Angleux, ease, adj. [Bot.] Hoekig, in de
hoeken der pit vast zittend.
Anglican , e , adj. Anglikaansch, L'église
angl-, de bisschoppelijke, episkopale of anglikaansche kerk in Engeland. — ANGLICAN M. -E, f.
Belijder m., belijdster f. van de leer dier kerk.
Anglicanisme, m. De leer der bisschoppelijke, heerschende kerk in Engeland, a n g l i c a n is.
mus n.
Anglicisé, e, adj. Verengelscht : Mot hoilandais angl-, verengelscht hollandsch woord, hol
woord met een' engelschen uitgang.
-landsch
-Anglieiser, V. a. Verengelschen, engelsch maken, eene engelsche houding, inrigting enz. geven,
op zijn engelsch kleeden; een' engelschen uitgang
geven (aan een woord). — S'ANGLICISER, V. pr.
Zich tot een' Engelschman maken, als een Engelschman leven, zich kleeden enz.
Anglicisme , m. Engelse/me taaleigenheid f.;
en elsche zegswijze f., in eene andere taal verkeer(Jelidk gevolgd, anglicismus m.
Angloir, m. [Tech.] Hoekmeter, m., zwei f.,
zwaaihaak m.
Anglois, m. [Phtiss.] Pruimetaart f.
Anglornane, adj. Verzot op al wat engelsch
-is. Vooral als subst. gebruikt: Un anglomane, een
overdreven voorstander, navolger van 't engelsche,
een anglomaan.
Anglomanie, f.. Overdreven, zotte voorliefde
of zucht t. voor al wat engelsch is.
Anglomaniser, v. n. Gemaakt en slaafsch
(ie engelsche manieren en zeden nabootsen. —
GLO lIANISER, V. pr. Zich te slag fich naar het engelsche schikken.
Anglophobe, adj.Schuw voor de :ngelschen,
Anglophobie, f. Schuwheid, vrees f., of
heer m. voor de Engelschen.
Angoisse , f. [Mid.] Hartbeklemming , benaauwdheid f. ; — angst m., groote beangstheid f.,
zwaar zielelijden n. Ang-s mortelles , dernières
ang-s, doodsangst m. — Poire hang-, wrange peer f.;
--- mondprop , peervormige ijzeren bal m., in
den mond gestoken om 't schreeuwen te beletten. —
(fig.) Avaler des poires d'ang-, bittere pillen te
slikken hebben.
Angoisser, v. a. Angst, kwelling aandoen; —
lastig vallen. — ANGOISSER, v. n. Angst, smart gevoelen, beangst zijn. — % S'ANGOISSER, v. pr. Zich
kwellen, zich alle moeite geven.
Angoisseusenient, adv. Met beangstheid ,
angstig.
Angoisseux, ease, adj. Beangstigend, benaauwend.
Angora, m. [Ant.] Werpspies of halve piek f.
der Franken. — [Pech.] IJzer met dubbelen
weerhaak , om de schelpdieren van tusschen de
rotsen en klippen te trekken.
Angone, f. [Mid.] Zamentrekking f. van 't
strottenhoofd, niet vrees voor verstikking.
Angora, m. [H. n.] Naam van katten, konijnen en geiten uit Angora in Anatolië. Ook als adj.
Chat angora.
Angrec, m. [Bot..] • Een der namen van de
vanille.
Angrois, m. [Tech.] TVigje n. ter vastzetting
van dm<n steel in drn hazer.
.
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ANGUIC1UR,E
Anguiehure, f. [Clias.] Jagthorenriern , ja
Anguicide, adj. Slangendoodend.
Augaifornie, adj. Slangvormig.
Anguillade, f. Slag m. met een aalsvel, ineen

-,^ersbandlim.

doek, zweep enz.

-gedrain

Augnillaire, adj. Slangvormig.
Auguille, f. Aal, paling in. (Loc. prov.) Touj ours paté d'ang-s, het beste verveelt op 't eind.
I1 ma échappe comme une ang-, hij ontgleed mij

als een aal: ik kon met hein niet klaar komen.
-- Ecorcher laag- par la queue, de zaak verkeerd

Rompre fang- an genou, iets onmogelijks beproeven. Il y a aug- sous roche, daar
steekt wat achter , de zaak is niet pluis. I1
semble lang- de Mélun, it Brie avantqu'on l'écorche, hij schreeuwt eer hij geslagen wordt. Femme
se retourne mieux qu'ang-, eene vrouw staat nooit
verlegen, vrouwenlist gaat bovenal. Pour trop pres
lang-, on la perd, haastige spoed is zelden-ser
goed, haast u langzaam. Ang- de linie, slang f. —
ANGUILLES , pl. [Mar.] Sledebalk m. (om 't schip
vin de helling te doen a floopen. [Manuf.] Valsch.e

aanvatten.

vouwen, die 't laken soms in den volmolen krijgt.
Auguillé, e, adj. [H. n.] Aalvormig.
Aiiguillers, m. pl. [Mar.] Zoggaten (nu lu
geheeten.)
-mières
Anguillette, f. (verklw. van anguille) Aaltje,

palingje n.

Auguillidien, ne, adj., z. v. a. ANGUILLE.

Auguillière, f. dalkaar, f., aalvijver in.
Auguilliforme, Anquilloïde, adj. Aalvor
mig (van visschen en reptilian).
Anguillonnenx, euse, adj. Glad als een aal;
— sluw, geslepen, listig, bedriegel jk.
Antruiuée, f. [Géom.] Vlakke kegelsnede f. van
den 3^Wen graad, slangelijn f.
Anguis, m. [H. n.] z. ORVET.
Angulaire , adj. Hoekig. Pierre ang-, hoek

hoofdpersoon, hoofdrolspeler m. —-stenm.;—

Dents an g-s of canines, hoek of hondstanden.
Angulairement, adv. Hoeksgewijs.
Angule, e, adj. Met hoeken voorzien, hoekig.
A.nguleux, ense, adj. Met hoekige, scherp -

puntige oppervlakte; — vinnig, stekelig, bits, spit ij, bijtend.

Augulifère, adj. Hoekig. — Angulinervé, e,
adj. diet hoekige ribben (van bladeren). — Anga-

lirostre, adj. Met spitsen, hoekiger snavel (van

vogel.).

Angnstation, f. [Mid.] Tegennatuurlijke vaat

-venauwigf.
Angnstielave,m. [Ant. rom.] Purpergordel m.,
naauwsluitend kleed der romeinsche ridders, der
plebetsche regenten en raadsheerszonen.
t Angustie, f. Beklemming, pijn f., nood m.
Angustiniane, adj. [li. n.] Met smalle han(ten. — Angustirostre, adj. Met swollen sna-

Angnstisilique, e, adj. [Bot.] Met
vel
smalle, langwerpige vruchten.
.

-

Angusture, f. [Pharm.] .f4ugustura-bast, rn.

een scherp bittere, kruidige, in afwisselende koortsen zeer heilzame bast.
Anhélation, f. [Méd.] Admborstigh.eid, kort aelemigheid f.
Anhéler, v. a. [Tech.] Het vuur op den
^vereischten hittegraad houden (in de glasblazerijen).
Anhéleux, euse, acte. Zwaaradlemend, belemwerd van ademhaling. Ook als subst. gebezigd: Un
anhéleux, uien anhéleuse, een kortademige nl. en f.
Anheloge, m. [Tech.] handgeld n. der werklieden bij een goederen-vervoer.
Anhydre, adj. [Chim.] Watervrij (inz. van
zouten en oxyden) .
Anhydrite, f. [Géol.] Watervrije zwavelzure
kalk m.
Anhydrose, f., z. ANIDROSE.
Ani, m. [H. n,] Madenvreter m. een braziliaansche vogel, die naar den koekoek gelijkt.
Aniceton, m. [Pharm.] lioo fdzeerpleister f.
Anieroehe, f. [Ant.] Soort van haakvormig
handwapen, n.; — zwarigheid f., kleine hinderpaal
in., belemmering f.; — opzettelijk opgeworpen hindernis f.
Anidrose, f. [Méd.] Vermindering of verdwfj7t1,ng f. van zweet, zweeteloosheid f.
Anjer (tinier), m. Ezeldrijver, ezelhoeder. nl.
Aniére (àniére), f. EzeldrijEster, ezelhoedster f.

ANIMOSITI .
Anil of Anir, m. [Bot.] Indigo plant.
Anille,f. [Tech.] Molenijzer, ankerkruis n.,
soort van ijzeren ring, die den bovensten steen van
een' korenmolen steunt; — kruk f., leunstokje n.
Animadversion, f. Scherpe afkeuring, gestrenge bestraffing f. (met woorden); — afkeer,
blijvende haat m.
Animal, e, .adj. Dierlijk; — zinnelijk, viceschelijk, wellustig. — Régne an-, dierenrijk n.
Huiles an- es, acides animaux, oliën, zuren, die
men van de dieren ontleent, dierlijke oliën en zse ren.
Animal, Pl . ANIMAUX , m. Dier, beest n.; --

(flg. et fam.) dom, lomp mensch n1. — An- raisonnable, redelijk dier, mensch.
Aninlaleule, m. (verklw. van animal) Diertje,
dat enkel door 't mikroskoop te bespeuren is, inz. de
naam der zoogen. zaaddiertjes (an-s spermatiques).
Animaletilisine, in. [Physiol.] Leer f., dat
de dierlijke ligchaamsvrucht uit zaaddiertjes bestaat. — Anitnalculiste, m. Aanhanger m. dier
leer.
Animaletilovisme, m. [Physiol.] Leer f.,
dat de ligchaamsvrucht door de zamenwerking der
zaaddiertjes en 't vrouwelijk ei ontstaat. — Ani
► alenloviste, m. Aanhanger in. dier leer.
-n
Animalifère, adj. [Physiol.] Dieren dragesul
of bevattend.
Aniinalisable, adj. Geschikt om in de eigen
zelfstandigheid des li,gchaams over te gaan, zich
daarmede te vereenzelvigen (van spijzen en dranken sprekende).
Animalisation, f. Verandering f., overgang m.
des voedsels in de eigen dierlijke zelfstandigheid.,
verdierlijking, animalisatie f.
.Animaliser, V. a. Verdierlijken, tot den rang

van het dier verlagen; aan plantaardige stoffen de
eigenschappen der dierlijke zelfstandi g heden geven.
Met de eigen zelfstandigheid van het dier vereen
dierlijke stof omzetten. — S'ANIMALISER,-zelvign,
v. pr. Zich tot den rang van het dier verlagen,
zich verdierlijken; — de eigenschappen der dierlijke
sloffen krijgen (van plantenstoffen sprekende); met
de eigen zelfstandigheid van het dier vereenzelvigd,
geasszIn1,1eerd worden.

Animalisme, m. [Physiol.] Leer f., dat de
dierlijke ligchaamsvrucht geheel gevormd in't manneli k zaad voorhanden is, zaaddierenleer f.
niinaliste, m. Voorstander In. der zaaddierenleer, a n i in a l i s t m.
Animalité, f. Dierlijkheid f., eigene hoedanigheden van het dier.
Aninmatenr, trice, adj. Bezielend, levenwekkend. Ook als subst.: Dieu est Jan- de tons les
étres, God is de bezieler van alle wezens.
Animation, f. Bezieling, levenverwekhing; —
gloed, warmte f., vuur (in de woorden, daden); —
ook wel: driftvervoering, verbittering f.
Animné, ill. [Pharm.] Anima -gom, vloedhars f.

Ani,né, e, adj. (en part. passé van animer) Bezield, levend; levendig, vurig, aangevuurd, bemoedigd, geanimeerd.
Animelles, f. pl. Rams- teelballen. — [Anat.]
Oorklieren (langs de binnenkaak) .
Aniiner, v. a. Bezielen, leven geven; — verlevendigen, levendigheid bijzetten, beweging en werkzaamheid geven; -- opwekken, bemoedigen, aansporen , aanvuren, — vertoornen, toornig maken, opzetten, opstoken. — [Mus.] An- un instrument, een
speeltuig doen klinken. — [Agric.] An- la terre, den
grond vruchtbaar maken (door mest, bearbeiding
enz.).— [Méd.] An- une plain, eene wond tot ettering brengen. — S'ANIMER, V. pr. Bezield worden;
verlevendigd, opgewekt, bemoedigd worden; warm,
driftig worden, vuur vatten, ontgloeijen.

Aninie;ix, ease, adj. Moedig; toornig, op/nopend, hartstogtelijk; vijandig.
Aniniine, f. [Chem.] Zoutvatbare basis 1`. in
de dierlijke olie.
Ani mique, adj. [Chim.] Sel an-, animine-zoutra.
Animisme, m. [Didact.] Leer f., die elk in
versverschijnsel, elke ziekte van de bewerktuigde
ligchamen poogt te verklaren door 't aannemen van
de ziel als eerste oorzaak, animisinus n. — Ani miste, m. Aanhanger m. dier leer.
Anienosité, f. Verbittering, vergramdheid f.,
hevige haat, wrok m., vijandschap f. wraaklust m.;
— hartstogtelijke warmte, voorb Jgaande drift i'. (in
't f edenéren, redetwisten).
,
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Anion, m. [Phys.] Ligchaarn n., dat door de
galvanische werking zich naar de negatieve pool
eener kolom van Volta begeeft.
Anis, m. [Bot.] 1njsplant f.; anijszaad n.,
anijs m. Anis étoilé of badiane, steranijs of badian m. Dragée d'anis of enkel apis, anfgssuiker,
muisjes. — Weleer zesde men fig.: Petits anis,

Avoir de l'anis, voor Petits enfants, Avoir beaucoup d'enfants.
Anisé, e, adj. (en part. passé van aniser) Met
anijs gekruid. Liqueur an. e, anf sdrank, angs iii.
Anises, V. a. Den anijssmaak geven, niet anijs
kruiden, of toebereiden. — (weleer ook) Veel kinderen verwekken. — S'AMISER, v. jer. Den anijssmaak

krijgen.
Anisette, f. [Distill.] Op anijs getrokken brandewijn, m. fijne a;v ijslikeur, a n i z e t t e f.
Anisoehele, adj. [H. n.] gilet ongelijke klaauwen (van roofvogels).
Anisocycle, ni. [Ant.] Werptuig n. voor pfjlen.
Anisodactyle, adj. [H. n.] 131etonget j/ke teersen
(van vogels) .
Anisodonte, adj. [ft n.] filet ongelijke tanden.
Anisopétale, adj. [Bot.] Net ongelijke bloem
-bladern.
Anisophylle, adj. [Bot.] Met ongelfjkebladeren.
Anisotigdie, adj. [MMinér.] Onregelmatige kristallen schietende.
Ankyloblépharon, m. [Anat.] Tegennatuurlike vereeniging f. van de randen der beide oogleden.
Ankyloglosse, m. [Anat.] Gebrekkige krommAag en stijfheid der tong.
Ankylonièle, f. [Chir.] Kromme sonde f., haakvormiq mes n. tot het opensnijden der wonden.
Ankylonnérisnme, m. [Méd.] Ziekelijke zanwnhang m. van twee deelen.
Ankylose, f. [Méd.] Gewrichtsstijfheid, ver groel ing f.
Ankyloser, V. a. Eene gewrichtsstijfheid te weeg
brengen, tot vergroeijing doen overgaan. — S'A:-KYLOSER, v. pr. Tot gewrichtssi j fheid overgaan.
Anhylotoitie, m. [Chir.] Krom mes n. ter los
aangegroeide tong.
-makingvde
Ankyroide, adj. Haakvormig.
Annabasse, z. ANABASSE.
Annal, e, ad '. (pr. ann-al) Eenjarig, één jaar
durend of geldend.
Ann ales, f. pl. Jaarboeken, annalen, geschiedverhaal der in eenera staat (in eene stad, in een.
genootschap) gebeurde zaken, naar volgorde der, jaren; -- geschiedenis f., geschiedboek n. — (faun.) Etre
bien dans les ann- de qn., bij iemand goed aangeschreven staan.
Annaliste, m. Jaarboekschrijver, a n n a lis t m.
Annate, f. Jaargeldregt, a n n a a t n., datgene,
wat weleer van de inkomsten des eersten jaars van
een geestelijk ambt in de pauselijke schatkist moest
gestort worden-; nu : hetgeen aan 't hof van Rome
voor de uitgevaardigde benoemingsbullen wordt betaald.

Anneau, in. Ring, m., inz. Vingerring; oog n.
Ann-x dune elaine, schakel, f. schalm m. eener
keten. Ann-nuptial, trouwring, Ann- à cacheter,
zegelring. Ann- du pêcheur, visscherring, pauselijke zegelring (waarop Petrus in eene vischschuit
is afgebeeld). Ann- astronomique, horaire, solaire,
uurrin, , zonnering. Ann-x de la chevelure, rond
Ann-x dun serpent, ringvor--gekruldhaon.
mige bogten, kronkels van eene slang. — (fig.) Les
ann-x de la chaine des êtres, de schakels van de
keten der wezens. (Loc. prov.) Ne mets ia ton doigt,
ann- trop étroit, .sluit geen ongelijk huwelijk; wik kel u niet in moeijelijkheden. — [Bias.] Krans m.
om een wapenschild.
Année, f. Jaar, n. An est considére comme
an tout indivisible, année comme composée de
parties ou comme divisible, an wordt als een ondeelbaar geheel, année als bestaande uit deelen beschouwd. Anneé veut être qualifiée par les évènements qui en ont rempli la durée, année wil
nader bepaald worden door de gebeurtenissen gedurende dat tijdsvcrloop. L'an 1804 est une simple
expression chronologigue, l'année 1851 appelle un
qualificatif, p. e.: a éte bonne, stérile etc., Fan 1851
is eene eenvoudige tijdsaanduiding of chronologische
uitdrukking, l'annee 1854 verlangt een bepalend of
omschrijvend woord, b. v.: is goed, vruchtbaar enz.
geweest. Le commencement, - Ie milieu, Ie bout of

Ia fin de l'année, het begin, midden, einde des jaars.
L'année dernière, précédente, l'année suivante,
prochaine, qui vient, het vorige, verleden jaar, het
volgende, aanstaande, toekomende jaar. Année astronomique of solaire, zonnejaar, astronomisch
jaar. Année civile, burgerlijk jaar. Année lunaire,
maanjaar. Année julienne, juliaansche jaar. Année
bissextile, schrikkeljaar. Année scolastique of scolaire, schooljaar. Année commune of moyenne,
het jaar dooreen genomen (als midden tusschen
goede en kwade, jaren). Année de deuil, rouwjaar.
Année de probation, proefjaar. Les premières
(tendres, jeunes, belles) années, de jeugd, de jeugdige leeftijd; Les lourdes (dernières) années, le
poids (le froid) des années, de ouderdom. -- Soubaiter la bonne année P qn.,, iemand nieuwsjaar
wenschen. — D'ANNEE EN ANNEE, loc. adv. Van jaar
tot jaar, allengs, trapsgewijs.
Annelé, e, adj. (en part. passé van anneler)
Gekruld (van haarlokken); geringd, van ringen of
kringen voorzien (zoo als sommige zuilen, het lig
-chamvn
vele slangen enz.)
Anneler, V. a. Krullen, opkrullen (het haar);
— (weleer) van ringen
en voorzien, aan ringen han gen,. • met ringen sluiten. — Ann- an pore, een
zwin ringen, het een' ring door het einde van den
snuit steken. Ann- une jument, eene merrie ringen
(om 't bespringen te verhoeden). --- s'ANNELER, V. pr.
Gekruld worden.
Annelet, m. (verklw. van anneau) Ringje n.
[Bias.] Kransje n. — AN'NELETS, pl. [Arch.] Smalle
vierkante lijstjes aan het dorisch kapiteel.
Annélides, m. pl.. [H. n.] Ringwormen, zekere
geléde, roodbloedige wormen.
5 Anneliire, f. Krulling (der haren).
Annexation, f. [Prat.] Aanhechting f.
Annexe, m. Aanhangsel, bijvoegsel, bijbehoo
n., bijlage f.
-rend
Annexé, e, adj. (en part. passé van ANNEXER)
Aangehangen, bijgevoegd.
Annexer, V. a. Aanhangen, aanhechten, bijvoegen, vereenigen. — s'ANNEXER, v. fir. Aangehecht,
verbonden worden.
Annexion, f. Aanhechting, bijvoeging.
Annihilable, adj. Vernietigbaar.
Annihilation, f. Vernietiging, te niet doening;
opheffing f. — S'ANNIHILER, v. pr. Vernietigd, opgeheven worden.
Amnion, m. [Anc. Jur.] Jaar n. Bénéfice d'ann-,
uitstel van een jaar (aan schuldenaars).
Auniversaire, adj. Wat jaarlijksch op denzelfden tijd wederkeert. Jour, fête ann-, jaarfeest n.,
jaardag m.
Anniversa-ire, m. Jaardag, verjaardag m.,
jaarlijksche vierdag van eene merkwaardige gebeur
jaargetij, feestgetij n., geboorte-verjaring f.;-tenis,
— [Cath.] Jaarli ksche dienst f. voor een' overledene.
Annoisi, f. Bot. St.-Jans-kruid n.
Annomination, f. [Rhét.] Naamzinspejng f.,
naamwoordenspel n.
Annonaire, adj. [Rist. rom.] Wat de levens
betreft. Loi ann-, wet op de levering van-mideln
levensmiddelen door de provinciën, die met betrekking tot die wet Provinces ann-s heetten.
Annonce, f. Aankondiging, bekendmaking f.,
bezigt n., advertent ie f. Feuille d'ann-s, advertentje-blad n. — Ann-s de manage, huwelijksgeboden, kerkgeboden, geboden.
Annoiieé, e, adj. (en art. passé van annoncer)
Aangeduid, aangekondigd, verkondigd, berigt.
Annoneer, v. a. Aankondigen, afkondigen, ver
kondschappen, melden, kennis geven, be--kondige,
rigten, bekend maken, ter kennis van 't publiek
brengen, annoncéren, advertéren, in decouen, voor-.
rant doen plaatsen ; — beloven, doen hopen.
spellen : Les fleurs annoncent les fruits, de bloesems
voorspellen (zijn de voorloopers van) de vruchten; —
openbaren, aan den dag leggen, te,& bewijs, ten teeken strekken van: Les vieux annoncent la gloire de
Dieu, de hemelen vertellen Gods eer; — prediken :
Annoncez 1'Evangile aux pauvres, predikt den armen het Evangelie; — aanmelden, aandienen, vara,
iemands komst kennis geven. Se faire annonce•,
zich laten aandienen, zijn' naam laten noemen, eer
men ergens binnentreedt. — S'ANNONCER, v. pr. Af
aangekondigd, openbaar gemaakt woe--gekondi,
den: Cette nouvelle s'annoncera demain; –- zich
aanmelden; — elkander berigt geven; — zich goed

ANNONCEUR

°--

of kwalijk voordoen of doen kennen; -- zitli te
kennen geven, zich openbaren, ziele doen zien.
Annoneeiir, m. Aankondiger m., weleer de
naam des toonPelspelers, die bij 't einde van het gespeelde stuk opgaf welke stukken den volgenden
heer zouden gespeeld worden. (fain.) Ann- de nou
nieuws arier, nieuwsverbreider m. In dien-vels,
zin zou men van eene vrouw Annonceuse kunnen

ANORR%JVNQUE.
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[Cath.]

adelen, veradelen, voor adellijk verklaren; -- ver
— En ce pays le ventre anoblit, in dat-edln.
land wordt de adel door de vrouw overgedragen,
is men adellijk door eene adellijke moeder.
Anoblissenient, m. Vei adeling, verheffing f.
tot den adelstand. Lettres dan-, brieven van
adeldom.
Anode, m. [Phys.] Oppervlak n., langs hetwelk een elektrische stroom in een ligchaam vloeit.
Anodie, f. [Méd.] Het onzamenhangend, ver
-ward
spreken.
Anodin, e of Anodyn, e, adj. [Méd.] Pijn
d, verzachtend, bedarend. Ook als subst.:-stilen
Un anodin, eene pijnstillende, smartverdoovende

koren.
Annotateur, m. -trice, f. Hij of zij, die aan-

Anodinie of Anodynie, f. Pijnloosheid ; pijnbedaring, gevoelloosheid f.
Anodonte, adj. [H. n.] Tandeloos. — ,lis
subst. ni.: Vijvermossel.
Anoïe, f. [Mid.] Verstandszwakte, onnoozel-

zeggen.

Annonchalir, (s'), v. pr. Zorgeloos, achte-

loos worden.

Annoneiade, f. Naam van velerlei geestelijke
en militaire orden. Weleer ook z. v. a. :
Annoneiation,

f. Maria- boodschap I.

het feest daarvan (21 Maart); — eene schilderij,
welke die boodschap des engels aan de Maagd voor
-stel.
Annone, f. [list. rom.] Levensmiddelen inz.

teekeningen, verklarende aanmerkingen op een werk
maakt; aanteekenaar m., -ster, f.
Annotation, f. Aanteekening, ophelderendeaannurki-ng, verklarende noot f. (op een' tekst, een
werk). Meest in het meerv. gebruikt : Ouvrage eniiehi d'ann-.s. — [Jur. ant.] Geregtelijke opschr 1vi.ng of inventaris f. van Je goederen eens misdadigers of beklaagden. — [Com. et Admin.] dan
-teknig,f.h
nota-nemen.
Annoté, e, adj. (en part. passé van annoter)
Net aanmerkingen verrijkt, voorzien.
Annoter, v. a. 4anteekeningen, ophelderende
aanmerkingen maken (op een werk, een' tekst) . —
[Jur. ani.] Geregteljk opsch- ijven (de goederen van
een' misdadiger). — [Com. et admin.] Opteekenen,
nota nemen (van den vervaldag eens wissels) . —
s' Aï\NOTER , v. pr. Met aanteekeningen verrijkt worden; — geregtelk opgeschreven worden; — opgeteekend worden.

Annotin, e,

adj.

[Cath.] La Paque ann-e,

het doopsjaar feest (omdat men oudtijds alleen op Paschen doopte) .

. Anuaire, m. Jaarboekje n., inz. voor weten
nijverheid, staathuishoudkunde enz.), ka--schapen,
lender, almanak m.
-)- Anniialitè, f. hoedanigheid van 't geen jaar
-ljkschi,aredf.
Annuel, le, adj. Jaarlijksch, wat eenjaar duurt,
teder jaar terurkeert, wat men jaarlUksch ontvangt
of betaalt. — [Bot.] Plante ann-le, jarige, eenjarige
plant.
Anneuel, m. [Cath.] Dagelijksche zielmis f. een
jaar lang. — [Ani. legisi.] Jaarljksche ambtcijns m.
Annuellement, adv. Jaarlijks, ieder jaar, per
jaar, elk jaar eens.
Annaité, f. Jaarlijksche aflossing f. der renten
van een geleend kapitaal, te gelijk met een bepaald
gedeelte van dat kapitaal, eenvoudige amortisatie,
annuïteit n. — Bref d' ann-, volmagt ter ver
een' schuldenaar, die in gebreke blijft-volgina
een pensioen of jaargeld te betalen (in Engeland).
Annulabilitè, f. Vernietigbaarheid, ophef baar-

artsenij.

heid f.

Anolis, m. [H. n.] Hagedis f. van Amerika en

de Antillen.

Anonial, e, adj. Onregelmatig, afwijkend,
tegen den regel, anomaal. [Gram.] Verlies anomaux, onregelmatige werkwoorden.
Anomalie, f. Afwijking van de erkende en

vastgestelde regelen, onregelmatigheid, ongelijkvormighetid, uitzondering f. — [Astr.] 14 wikingshoek m., afstand der ware of gemiddelde plaats
eener ster tot haar perihelium.
Anonialisti ^^e, adj. [Astr. ] Année of Révolution an-, de lijd, dien de aarde (of andere planeet) gebruikt om weder in hetzelfde punt van
hare loopbaan te komen, a n o m al i st is c h jaar,
a n om a ii st i s c h e omwenteling f., schijnbare omloopstijd m. der zon.
Anomie, f. Wetteloosheid f. — [H. n.] Schelp
ongelijke schelpen, bastaardmossel f., ook-diermt
AN011TITE geheeten.
Anomphal, e, [Anat.] Navelloos.
Anon (anon), m. (verklw. van hue) Ezeltje, jonge
ezel, ezelsveulen n.
Anone, f. [Bot.] Flesschenboom; fleschappel m.
Anonnement (ánonn—), m. Het werpen of
veulen der ezelin. — ]let stotteren, stamelen, haperen in 't lezen of voordragen.
Anonner (ánonner), v. n. Een veulen werpen
(van de ezelin sprekende). — Stotteren, stamelen,
haperen. — Soms ook als v. a. gebezigd: An- un
discours, eene rede uitstotteren, stamelend voor-

dragen.

geheven worden.

Anonyme, adj. Nameloos, ongenoemd, zonder
naam, anoniem. Auteur an-, schrijver, die zich
niet noemt. Livre, tableau an-, boek, schilderij,
zonder naam des makers. [Conn.] Société an-,
namelooze compagnieschap (wekker firma niet bij
't publiek bekend is). — Ook als subst. gebezig d:
Un anonyme, een ongenoemd schrijver of een boek
zonder naam des schrijvers. Garder l'an-, zich niet
als maker noemen. Se cacher sous Ie voile de Ian-,
zich onder den sluiter der anonymiteit verbergen.
Anorchide, adj. [Anat.] Zonder teelballen.
Anordie, f. [Mar.] Stijve koelte f. uit het
noorden. (Doorgaans zegt men coup de nord.)
Anordir, v. n., of S'ANORDIR, v. pr. [Mar.]
Naar 't noorden loopen (van den wind).
Anorexie, f. Gebrek n. aan eetlust, afkeer m.
van spijs.
S Aiior ;anigne, Anorgique, adj. [H. n.]
Onbewerktuigd, zonder levenswerktuigen. (Gebruikelijker is inorganique.)
Ánor anogénie, f. [H. n.] Wordingsleer f.
der leven ooze natuur.
Anorganographie, f. Beschrijving f. der
onbewerktuigde wezens.
Anorganoloaie, f. Verhandeling f. over de
onbewerktuigde ligchamen, inz. over de mineralen.

rensof voelsprieten. — Annulipède, adj. Met ge-

bezielde natuur f.

held f.

Annulable, wij. Vernietigbaar, ophef baar.
Annulaire, adj. Ringvormig; geringd, geribd,
geschikt voor 't omvatten door een' ring. Eclipse
ann-, ringvormige zonsverduistering. Doigt ann-,
ringvinger
ANNULAIRE, f. [H. n
Ringrups.
AnIlulatif', -ive, adj. [Jur.] Vernietigend,
. —

.]

opheffend, annullérend (vonnis).
Annulation, f. Vernietiging, opheffing, teniet
-dvenig,
omverwerping f.
Annuulé, e, adj. (en part. passé van annuler)
Vernietigd, opgeheven, g e a n n u l l e er d.
Annuler, v. a. Vernietigen , opheffen, te niet
doen, voor nul of ongeldig verklaren, herroepen,
an n u l l é r e n. — S 'ANNULER , V. pr. Vernietigd, op-

Annulieaude, adj. [H. n.] Met Beringden
staart. — Anniilicorne, ad.j. Met geringde ho-

ringde pooten.

Anobion, m. [H. n.] z. VRILLETTE.

Anobli, e, adj. (en part. passé van anoblir)
Geadeld, veredeld. -- Ook als subst.: Un anobli,
une anoblie, iemand, die tot den adelstand ver

-hmenis,
geadelde m. en f.
Anoblir, V. a. Tot den adelstand verheffen,

Anor;igiie, z. ANORGANIQUE.
Anorgisme, m. [Pliys.] De levenlooze of on-

Anormal, e, adj. (en. p 1. anormaux) Onregeimatig, met den regel strijdig, afwijkend. Ook als
subst. gebezigd: L'anorrnal, het afwijkende, met den
regel strijdige.

Anornmalle, f. [of Mid.] Anormnalitè, f.

Onregelmatigheid, uitzondering f. op den regel.
Anorrhynque, adj. [H. n.] Zonder bek.
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Anosie, f. [Méd.] Ziekteloosheid f.
Anos'nie, f. [Méd.] Reukverzwakking f.
Anosphrésie, f. [i%léd.] Reukvermindering f.,

S Antéeedeinnient, adv. Vooraf, van te voren.
Antécédent, e, adj. Voorafgaand, voorop
voorgaand.
-gand,
Antecedent, m. Het voorafgegane, vroeger
verlies n. van den reuk.
Anoure, adj. [H. n.] Staarteloos. Ook als subst.: gebeurde. [Gram.] antecedent n., vooropgaand
Les anoures, de kruipende dieren zonder staart. woord met betrekking tot een volgend: In: Dieu
Anse, f. [Tech.] Oor, handvat, handvatsel, qui nous gouverne, is Dieu het antecedent van qui.
hengsel n., greep m. (Loc. prov.) Cette cuisinière — ANTECEDENTS, M. pl. Voorafgegane of vroegere
fait danser lance du panier, of L'anse du panier gebeurtenissen of verhoudingen; de verrigtingen,
vaut beaucoup à cette cuisinière, die keukenmeid gedragingen, denkwijze enz. van iemands verloopen
brengt hare inkoopen hooger in rekening, dan zij )even, antecedenten: Avoir de bons ou de
er voor betaald heeft. Faire le pot ie deux anses, mauva,is ant-. Ook in dien zin in 't enkelv.: C'est
de handen in de zijde zetten. — [ Mar.] Kleine baai, un fácheux ant- pour lui. — [Arith., Alg.] Voor
ondiepe bogt, kreek f., inham m. — [ Arch.] Anse
(lste en 30e) termen eener evenredigheid.-gande
de panier, gedrukt gewelf n. (met minder hoogte -- [Méd.] Voorafgaande verschijnselen der ziekte,
f.,
de
halve
diameter).
dan
[Math.] Bogenreeks
voorloopers.
t Antéeesseur, m. Hoogleeraar in de regten.
zoodanig aaneengevoegd, dat zij den elliptischen
Antechrist, m. Antichrist m., laatste en gevorm nabootsen. — ANSE, f. Verbond, z. HANSE.
Ansé, e, adj. Van een oor, handvat, hengsel duchtste vijand, die 't christendom hebben zal; —
voorzien; hengsel- o foorvormig
bestrijder m. van Christus en diens leer; geloofsAnséatique, adj., z. HANSEATIQUE.
vervolger m.
Antédiluvien, ne, adj. [Géol.] Wat tot het
Anser, v. a. [Tech.] Van een oor, handvat,
greep, hengsel voorzien.
tijdperk vóór den zondvloed behoort, a n t e, d i l u v i.
Ansérées, nl. pl. [H. n.] Vaam der zwem a a n s c h. Histoire ant -ne. Geschiedenis der tijden
vogels bij Cuvier; zwemvogels.
-vliesot.g vóór den zondvloed; overoude geschiedenis.
Antennaire, adj. [H. n.] Wat de voelsprieten
Anséride, Ansérien, iie, Ansériné, e,
adj. [.H. n.] Gansvorinig.
der insecten aangaat.
Ansérine, f. [Bot.] Ganzevoet m. Ans- mariAntenne, f. [Mar.] Ra f. of spriet m. van een
time of velue, zoutkruid n. Ook als adj. gebruikt iiatijnsch of driehoekig zeil. — [ H. n.] Voelspriet,
in: Peau ansérine, ganzehuid f., het zoogenaamde voellieren m., dien de meeste geléde dieren ten getale
kippevel. ,
can twee, vier, 50105 vijf hebben) .
Ansérine, e, adj., z. A\SÉP.IDE.
Antenné, e, adj. [H. n.] Met voelhorens voor
Ansette, f. (verklw. van anse) Oortje, heng
-zien.
handvatje n.; — ringvormig touweind, oor n.;-seltj,
Antennifère, adj. [_H. n.] Voelhorensdragend.
— klein keukenkomfoor n. met een handvat.
Antennifornie, adj. [H. n.] Voelhorenvormig.
Ansière, f. [Péch.] Net n., dat men in de
Antennole, f. (verklw. van antenne) [Mar.]
kreken uitzet.
Kleine zeilspriet f. (in de Jlliddellandsche zee).
Anspeet, m. [Mar.] Handspaak f., hefboom m.
Antennule, f. (verklw. van antenne) VoelAnspessade, nl. [Ant. mil.] Landspassaar, spits f., de korte geléde uitsteeksels aan de kaak
lannspezaat In., soort van onder - officier.
van vele insecten (doorgaans palpes geheeten).
Antagonisme, m. Wederstand m. van twee
Anténuptial, e, adj. Wat het huwelijk vooraf
strijdige krachten, tegenwerking f. (b. v. der spieren, gaat. (in. pl. antén.uptiaux.)
der verschillende organen); — 4. wedijver nl.,
Antéoceupation, f. [Rhét.] Voorloopige weworsteling, vijandschap.
derlegging van mogelijke tegenwerpingen (meer beAntagoniste, m. Tegenstrever, tegenwerker, kend als prolepse).
dwar .boomer m.; partij f., tegenpartij f., vijand,
Antépectoral, e, adj. [H. n.] Vóór op de
antagonist in. [Anat.] Muscles ant-s, tegen borst geplaatst. (m. pl. aritépectoraux.)
-werknd
spieren.
Antépénultiènie, adj. Op twee na de laatste,
Antale m., [.H. n.] lVitte wolfstand in. (buis de derde van achteren: Syllabe, ligne, page ant-.
schelp, ook DENTALE geheeten).
-vormi,ge Ook als subst.: l'antépénultième, f. de vóór-voorAntalgie, f. [Méd.] Afwezigheid f. van pijn. laatste lettergreep, derde lettergreep van achteren,
Antal ique, adj. [Méd .] Pijnstillend, bedarend. antepenu1tima.
Antan, m. Verleden jaar n. Het woord is
Antéphialtigne, adj. [Méd.] Remède ant-,
alleen gebruikelijk in: Les neiges d'antan, de sneeuw middel tegen de maagdrukking of nachtmerrie.
can 't vorige jaar, en in (Prow.) Je men soucie
Anteprécédent, e, adj. Het voorlaatste voor
comme des neiges d'antan, ik geef er geen zier
-afgnd.
om, ik stoor er snij niet aan.
f Antéprédicainents, m. pl. Voorloopige
Antanaclase, f. [Anc. rhét.] Herhaling f. van vragen.
hetzelfde woord in verschillende beteekenis.
Antérieur, e, adj. Vooraan, van voren aan
Antanaeoge, f. [Rhét.] Tegenbeschuldiging f.,
Partie ant-e dun vaisseau, voorgedeelte-wezig:
kunstige overbrenging van de beschuldiging op den van een schip, voorschip. — Voorafgaand, vroe,

gen gebeurd: Découverte ant-e, vroegere ontdek
créance est ant-e a la sienne, mijne-king.Ma
schaaldvordering is ouder dan de zijne. — [Gram.] ,

beschuldiger.

Antanaire, adj. Beneden 'tjaar oud (van huis ieren, in eenige oorden van Frankrijk). [Fauc.]
iseau ant-, valk, die nog niet geruid heeft.
Antanier,- ière,adj. [Fauc.] Van 't vorige jaar.
Antanois, e, adj. [H. n.] Van 't vorige jaar
(sprekende van rammen, schapen, kalveren, die
nog geen twee jaar oud zijn).
Antapodose, f. [Rhét.] Figuur, waardoor de
woorden van een voorstel in dezelfde of in olnre?ceerde orde op de woorden van een ander voorstel
slaan. — [ Méd.] Terugkeer m. der koortsaanvallen.
Antaretigne, adj. [Astr.] Zuidelijk. Pole
ant-, zuidpool. Terres ant-s, zuidpoollanden. Cer-

en FUTUR.
Antérieureinent,adv.Vooraf, vroeger, eerder.
Antériorité, f. Vroegerheid, eerfierheid f.,
ouderzijn n., vroegere dagteekening f.
Anternon, in. [Tech.] Dwarsdam m. door

z. PRETERIT

een zoutmoeras.

t Antéstature, f. [Mil ] In der haast opgeworpene verschansing f.
Antéversion, f. [Med.] Verplaatsing f. van.
een orgaan, omkeering f. der baarmoeder.
Antheetigne, z. ANTI-HECTIQUE.

Anthélie, f. [Météor.] Tegenzon, bijzon f.
Anthélix, in. [Anat.] Binnenzoom m. van 't
Anthelniintigne, adj. [Med.] Wormafdrg-

cle polaire ant-, zuidpoolcirkel nl.
Antarthritique, Antasthinatique, zie

uitwendig oor.

ANTI-ART-.

Ante, f. [Arch.] Uitstekende hoekpilaar nl. —
[Tech.] Windbord f. van eerre molenroede. —
[Peint.] Soort van steel, waarin men het wasch-

vend. Ook als subst. m., wormmiddel n.
Anthémis, m. [Bot.] Kamil- bloem f.
Anthéral, e, adj. [Bot.] Wat de stofkolfjes
Antébrachial, e, adj. [Anat.] Wat tot den der bloemen betreft.
Anthère, f. [Bot.] Stofkolfje n., mannelijk gevoorarm betrekking heeft. Region ant-e, voorarm slachtsdeel der bloem, dat het bloemstof bevat en op
streek f.
geen
vooraff.
Staat
van
't
de helmstijltjes zit.
-1- Antécédence,
Anthérie, m. [Bot.] Haarmos n.
gaand is, het voorafgaan. — [Astr.] Schijnbare
Anthérifère, adj. [Bot.] Stofkolfjes dragend.
teruggang m. der planeten van 't O. naar 't W.

penseel steekt.

,

i

ANTHERIFOR1iE

--

Anthériforme, adj. Naar stofkolfjes gelijkende.
Anthérin, e, adj. [H. n.] Op bloemen levend.
Anthérigne, ad j. [Bot.] Wat tot de stof-
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Antliroponnagnétisme, m. [Phys.] Iet

dierlijk magnetisrnus, ten opzigte van de verhouding tusschen den mensch en alle andere ligchamen.
kolfjes betrekking heeft.
Anthropoanancie, f. Waarzegging f. uit
Anthèse, f. [Bot.] Bloeitijd m. der bloemen.
menschelijke ingewanden.
Anthoeère, f. [Bot.] Soort van leverkruid n.
Anthroponiancien, m. -ate, f. Wie de anAnthodendron, m. [Bot.] , z. v. a. RHODOthropo zantie uitoefent.
DENDRON.
Ant iropoanètre, m. Menschmeter m., werk-]- Anthographie, f. Bloemenspraak f., de tu ig ter bepaling van de verhoudingen der lig
kunst om zijne gedachten door bloemen uit te
-chaomsdeln.
drukken. 1 Anthropometrie, f. Menschmeetkunde f.
Antholithe, f. [Bot.] Canarisch koren; — leer van de afmetingen der verschillende ligchaamsversteeningen met bloem figuren.
deelen. — Anthro ponaétrique, adj. Wat die
Anthologie, f. [Litt.] Bloemlezing, keurver- leer of het daarbij dienstig werktuig betreft.
zameling f. van gedichten, spreuken, gezegden enz.
Anthropomorphe, adj. Menschvormig. Als
-- [Bot.] Verhandeling f. over de bloemen.
subst. m. [H. n.] Naam van den alraunwortel of
Anthologue, m. Schrijver, verzamelaar m. de mandragore; -- ook van eene klasse der zooglener bloemlezing , eener verhandeling over de dieren, waartoe de orang-oetang, popgo, gibbon
bloemen.
enz. behooren.
Anthophage, adj. [Bot.] Van bloemen levend.
Anthropornorphie, f. Gelijkenis f. op den
Anthophore, adj. [Bot.] Bloemdragend. — mensch. -- Anthropontorphigoie, adj. Naar
Als subst. m.: Soort van vliesvleugelig insect n.
den mensch gelijkend, menschvormig,vermenschelijkt.
At► tlhophyllite, m. [Bot.] Kruidnagel in.
Anthropomorphiser, v. a. Eene menschelijke
Anthophylloéide, adj. Bloemen voorstellend. gedaante geven.
Lettres anth-, bloemletters.
Anthropomor phisine, mn. Voorstelling f. van
Authore, ni. [Bot.] Soort van wolfswortel m. God onder menschelijkevormen; — dwaalleer f.,
of monnikskap :f., geel ijzerhoedje n.
volgens welke God ligchamelijk is.
Anthosperme, m. [Bot.] Amberstruik in.
Anthropontorphologie, f. Wetenschap f.
Anthostome, adj. [H. n.] Bloemmondig, met van den vorm der verschillende ligchaamsdeelen.
een' bloemvormigen mond. — Anthostoines, m.
Anthroponiorphologique, adj. Wat de
pl. Groep ingewandswormen.
bovengenoemde wetenschap betreft.
Anthozoaire, adj. [H. n.] Min of meer op
Aiithropoinorphon, In. [Bot.] tortel van
bloemen gelijkend.
de manrlragore of het alrauunkruid.
Antliozasie, f. [Bot.] Overgang (Ier bladeren
Anthroponolnie, f. [i. n.] Leer f. van de
tot bloembladeren.
wetten der vorming en levensverrigtingen van den
Anthracifère, adj. [Minér.] Steenkoolbevat- mensch.
tend; — door glanskool gekleurd (van steenen). —
Anthropopathie, f., of Anthropopathis[Géol.] Glanskoolhoudend.
nie, nn. Voorstelling van God metmenschelsjke
Anthracine, f. [Méd.] Soort van kankerach- hartstoglen.
tige pestbuil f.
Anthropophage, m. Menschenéter m.
Anthracite, m. [, linér.] Glanskool, koolblenAnthropophagie, f. Het menschenëten.
f.,
anthraciet in.
de
-1- Anthropophobe , m. Mensch.enschuwer,
Anthraciteux, ease, adj. [Minér.] Kool - menschenhater in.
blende bevattend.
-]- Anthropophobie, f. Menschenvrees, schuw
Anthraeolithe, n1. [Minér.] Bijzondere soort
voor imenschen; menschenhaat.
-heidf.
Dan koolblende f in Hongarije.
Anthropopliore, adj., z. ANTHROPOMORPHB.
Anthracomètre of Antraconistre, in.
Anthroposoniatolo; ie, f. Leer, verhande[Chim.] Koolzuurmeter m. — Anthraconiétri- ling f. betre/fende de zamenstelling van 't menscheqite, adj. Wat den koolzuurmeter aangaat.
t[jke ligchaam. — Anthroposomatologique,
Anthraeose, I. [Méd.] Ooglidbrand m.
adj. Wat die leer betreft.
Anthrax, nl [Méd.] Pestkool, peslbuil f. —
Antl ► roposophie, f. Kennis, wetenschap f.,
[H. n.] Zekere tweevleugelige vlinder m. van snelle van 's inenschen zedelijke natuur. — Anthropovlugt.
sophigite, arlj. Wat die wetenschap aangaat.
Aiithrène, m. [H. n.] Bloemkever m.
Anthropothéisnie, m. Voorstelling f. van
Anthribe, m. [H. n.] Molkever m.
God onder de gedaante en met de eigenschappen van
f.
Geneeskunde
Anthropiatrie,
f.
[lVIéd.]
rnensch.
een'
S
van den mensch (in tegenst. met veeartsenijkunde).
Anthropotoniie, f. Menschenontleedkunst f.
Anthypnotique, adj. [Méd.] Slaapverdrijvend.
Anthropoehimie, f. [H. n.] l47etenschap dei
chemische verschijnselen in 't menschelijke ligchaam. Als subst. in., slaapverdrijvend middel n.
Anthropofornie, adj. [H. n.] Menschvormig.
Anthypophore, f. [Rhét.] Voorloopige weAnthropogénésie of Anthropogénie, f. derlegging en ontzenuwing f. can de tegenwerpinKennis, wetenschap f. van de menschelijkevoort gen der partij.
Anti, grieksch voort. in vele zamengestelde
ontstaan des menschen. — Anthro--téling,va'
pogééiiesigiue, adj. Wat die wetenschap betreft. fransche woorden, beteekenende tegen , b. v. anAnthropo nosie, f. Menschenkunde f., int. timoine, antipode; vóór een klinker soms verkort
ten opzigte van zijn' ligchaamsbouw of uit een tot ant, b. v. antarctique. In woorden van latijn
anatomisch oogpunt.
afkomst staat het in de plaats van ante en be--sche
Anthropographe, m. Menschbeschrijver m.; teekent vóór, vroeger , b. v. in antichambre,
— schilder in. van 7nenschenfiguren.
antidate. In pacts van anti staat soms ante, zoo
Anthropographie, f. Anatomische mensch- als in antechrist.
beschrijving f.; natuurlijke historie f. van 't menschAntiaeides, in. pl. [Méd.] ook adj. Médicadom. — Anthropographigne, menschbeschrij- ments ant -, tegenzuren (die de ontwikkeling der
vend.
zuren in de maag tegengaan).
-]- Anthropokaïe, in. (eig.) IMIenschenverbranAntiades, f. pl. [Anat.] .mandelen, halsder; inquisileur m.
klieren.
Anthropoliktre, m. Menschaanbidder m.
Antiadite, f. [Méd.] Amandelontsteking f.
Anthropol atria, f. Iilenschaanbidding f.; aanAntiaérophthore, adj en subst. nl. Behoedbidding van een' vermenschelijkten God.— Anthro- middel n. tegen bedorven lucht, tegen de pest.
polatrique, adj. Menschaanbiddend.
Antiaphrodisiaqne of AntiaphroditlAnthropolithe, m. Versteende menschelijke que, adj. [Méd.] De teeldrift bestrijdend. Ook als
subst. m. een teeldriftstillend middel n.
ligchamen of beenderen.
Anthropologie, f. Natuurleer f. van den
Antiapopleetigae, a(lj. en subst. n1. [Méd.]
mensch, wetenschap van den mensch naar zijne Tegen de beroerte dienend (middel).
4- Antiaristocrate, in. en f. Hij of zij, dir
natuurlijke gesteldheid; — ( fig.) elke rede, elke uit
aan God organen of gewaarwordingen-druking,e tegen de adelheerschappij is, anti-aristokraat in en f.
Anti-arthritiquie, adj. [Méd.] Jichtwerend.
van vreugde of smart toeschrijft.
Authropologigae, f. Wat de natuurleer van
Anti-astlinmatignne, adj. [Méd.] Tegen de
aamborstigheid dienende,
den mensch betreft, menschnatuurkundig.
M,

,
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Antiathrophe, adj. Teringwerend. Ook als
subst.: middel tegen de tering.
Antibaechique, adj. en subst. m. [Poés.]
Voet m. van drie lettergrepen, waarvan de twee

Anticoeur, m., z. v. a. AVANT- COEUR.
Anticolique, adj. Koljkwerend.
Anticonstitutionnaire , adj. en subst. m.
[Hist. eecl.], z. V. a. JANSENISTE.
Anticonstittitionnel,le, adj. Ongrondwettig ,

-

eerste lang zijn.

Antiballoinènes, m. pl. [Méd.] Geneesmid
elkanders plaats kunnen vervangen, die-deln,i
van gelijksoortige werking zijn.
Anti -bols, m. [Charp.] Lat of rigchel f. op
den vloer eener kamer langs den muur om 't behangsel voor beschadiging door de meubelen te beveiligen.
Anti-cabinet, m. [Arch.] Voorvertrekje n.
nticachectique of antieacochymique,
ad^ [Méd.] Kwaadsappigheid bestrijdend (middel).
Anticancéreux, ease o aitticarcitiomateux ,; euse , adj. [Méd.]] liankerbestrijdend
(middel).

Anticarde, m. [Anat.] Hartkuil m.
Anticatharral, e, adj. [Méd.] Tegen zin
aandoeningen, tegen hoest en verkoud--kingachte
heid dienstig (middel).
Antieausotique, adj. [Méd.] De brandende

koorts bestrijdend (middel).
Antichambre, f. Voorkamer, zijkamer, voor
spreekkamer f. (Loc. lam.) Propos d'ant-,-zal,
gemeene praatjes, dienstboden praatjes. Faire antChez qn., bij iemand op gehoor wachten; Passer sa
vle le faire ant-, zijn leven slijten met om posten
te verzoeken, met sollicitéren. Pilier d'ant- , ie
voortdurend om osten gaat verzoeken.-mand,ie
Faire ant-, iemand lang laten wachten, eer men
hein gaat spreken.

met de bestaande staatsregeling strijdig. — Anticonstituitionnelleinent, ode. Op ongrondwettige wijze.

Anticonversioniste , m. Bestrijder van de
conversie (z. conversion) der rente.
Anticour, m. [Arch.] , z. V. a. AVANT-COCR.
Anticré p usenle, m. [Phys.] Tegenschemering f., het licht aan de tegenoverzijde van 't eigenljke schemerlicht.
Antieritique, adj. Tegenbeoordeelend , de beoordeeling bestrijdend. — Antieritique, m. Tegenbeoorleelaar , wederlegger m. eener beoordeeling; ook : vijand m. van kritiek. — Antieritique, f. Te,q enbeoordeelinq, wederlegging f. eener
boekbeoordeeling, bestrijding f. van het afkeurend
oordeel, antikritiek f.
Antietérique, adj. [Mod.] De geelzucht bestrijdend (middel)
Antidactyle, z. v. a. ANAPESTE. ,
Antidartr eux, z. v. a. ANTIHERPETIQUE.
Antidate, f. [Jur.] Verkeerde, valsche dag teekening f. , (met opzet) vervroegde dagteekening.
Antidaté, e, adj. Eene vervroegde dagteekening dragende, geantidateerd.
Antidater, v. a. Eene vervroegde, valsche dagteekening stellen, a n t i da t e`r e n. — S'ANTIDATER,
v. pr. In dagteekening vervroegd worden.
+ Arntidémoerate, m. Weirstrever m. der
volksregéring.
Antidénioniaque, m. Duivelloochenaar m.
Antidesme, m. [Bot.] Slangenboom, slangen
-dorenm.
Antidespote, adj. en subst. m. Willekeur be-

Anticholérique, adj. [Méd.] De cholera bestrijdend (middel).
Antichrèse, f. [Jur.] Verpandin g f. van 't
vruchtgebruik van een onroerend goed ter uitdel
-ftnqer
schuld.
Antiehrétien, ne, adj. Het christendom vijanrlig,, met het christendom strjjd ig. Ook als subst.: strijdend; — despoten -viand.
hij of zzl, die de christelijke leer bestrijdt.
Antidiarrhéique, adj. [Mid.] Buikloop beAntichrist ianisuie, m. Tegen - christendom n., strijdend (middel).
met het christendom strijdige leer f.; leer en regeAntidigestif, ive, adj. [Méd.] De vertering
ring van den antichrist.
tegenwerkend.
Antichthones, in_ pl. [Géogr.] Tegenweners,
Antidinique, wij., ook subst. M. [Med.] .Duimens•hen, die op gel jke breedtegraden, maar op zelingwerend (middel).
tegengestelde halfronden wonen. Ook als adj.
Antidogumatisnie , m. [bidact.] Twijfel
.Remmes ant-.
leer f.; bestrijding van het dogmatismus.
Anticipant, e, adj. [Méd.] Vroeger inval
Antidore, in. [Liturg.] Gewijd brood (bij de
I'ievres ant-es, vervroe--lend,aticpér. Grieken, voor hen, die niet ter communie kunnen
gende koortsen. Rèi'les ant-es, vóór den tijd ver gaan) .
-scliUned
maandstonden.
Antidotaire, adj. Vergiftbestrijdend. -- Ari4. Antieipatif, ive, adj. Vervroegend.
TIDOTAIRE , M. [Méd.] Oude naam der recepten Anticipation, f. Verri,gting vóor den bepaal- boeken, artsenijboek n.
d^ tijd, vervroeging f., het vooruitnemen, bij
Antidote, m. [Méd.] Tegengift n., behoedmidvoorraad beschikken over nog te verdienen loon, del n. tegen vergiftiging; — middel , waarmede
ewer de staatsinkomsten enz. , a n ti c i,p at i.e f. men een zedelijk kwaad, een' nadeel/gen invloed
Ant- de paiemvnt, vooruitbetaling f., het voor - bestrijdt.
af betaalde. — Ingreep, inbreuk f. op iemands
-I- Antidranuatique, adj. Met de regels der
regten n/ eigendom. --- [Pbil.] Eene voorbarig ge- tooneelkunst, der tooneelpoezij strijdig.
nomene algemeens gevolgtrekking. f. — [Com.]
Antidyssentérique, adj., ook subst. m. Den
Voorschot n. op eens bezending von waren. — roodgin loop bes/rijdend (middel) .
(Loc. adv.) Par ant-, vóór den tijd, bij vervroeAntie, f. [H. n.] 1Iorenvormige kuif (van som
ging, vooruit, voorscholsgewijs, bij anticipatie.
vogels) .
-mige
Antieipé, e, adj. Vervroegd,, te vroegtijdig:
Antiéinéti q ue , adj., ook subst. m. [Med.]
Paiement ant-, vervroegde betaling, betaling voor Brakingstuitend (middel).
den tijd. Vieillesse ant-e, te vroeg invallende grijs
Antienne, f. [Cath.] Beurtzang m. van twee
Plaisirs ant-s , vervroegde, reeds bij voor -heid. koren. — (Loc. prov.) Chanter of Annoncer une
genotene vermaken.
-rad mauvaise ant-, eene kwade tijding brengen. ChanAuticiper, v. a. Vervroegen, vooruit û/ vóór ter toujours la même ant-, altijd het oude liedje
den tijd doen, vroeger beschikken, te vroeg genie- zingen, over dezelfde zaak spreken. — Antienten. Ant- le paiement, vooruit of vóór den ver - nes, f. pl. Spreuken yoof verzen der IL Schrift,
valdag betalen - ANTICIPER , V. V. Inbreuk maken, toepasselijk op de gevierde kerkplegtigheid; -zich iemands goed toeëigenen : Ant sur- les droits bijzondere gebeden ter eere van de Maagd.
de qn., in iemands regten grijpen. Ant- sur les reAntiéolien, ne, adj. Denwind tegenhoudende
venus, zone inkomsten reeds vooruit opnemen of (b. v. zulke bergen).
verteren. Ant- sur one succession, op ,esse te ver
Antiéphialtique, adj., ook subst. m. [Med.]
erfenis teren. Ant- sur les evènements,-wachten De nachtmerrie werend (middel).
de gebeurtenissen vooruitloopen. — [Mus.] Eene
Antiépileptique, ad'., ook subst. m. [Méd.]
noot of akkoord vóór den tijd doen hooren. — De vallende ziekte bestrjdend (middel).
S'ANTICIPER, V. pr. Vervroegd worden.
4 Antievangélique, adj. Met het Evangelie
Antieivilisateiir, m.; -trice, f. Hij of zij, strijdig.
die de .beschaving bestrijdt of tegengaat.
Antifareineux, adj., ook subst. m. [Vdtér.]
Antieivilisation, f. Tegenbeschaving f.
Den worm bestrijdend (middel). ,
Antifébrile, adj., z. v. a. FEBRIFUGE.
-I- Anticivigae, adj. Onburgerljk, met den
Antifernientescible, adj. De gistende Werbmrgerpligt strijdig.
-I- Anticivisme, m. Onburgerlijk gedrag, on- king te keer gaande.
A.ntifusioniste, m. Vijand n. van de ineenbu'rgerl jke gevoelens.
-

-

.

:

--

ANTIGALACTI(WE

smelting der partijen (inz. der aanhangers van
den ouderen en den jongeren tak van Bourbon).
Antigalactique, adj., z. v. a. ANTILAITEUX.
Antigéometre, m. Vijand der meetkunde.
ntigoriurn , in. (pr — riomm) [Tech.]
A

.

Glazuur n. van 't aardewerk.

Antigocntteux, adj., z. v. a. ANTI - ARTHRITIQUE.

Antigraphe, m. Afschrift, tegenschrift n.
Antihectigae, adj., ook subst. nl. [Méd.] De

longtering bestrijdend (middel).

Antihénmorrha;i q ue , adj„ ook subst. m.
[Méd.] Bloedingstelpend (middel).
Antihérnorrhoidal, e, adj., ook subst. m.
-,4ambeijen- verdrijvend (middel) . (m. pl. antihémorrhoidaux. )
Antiherpétique, adj., ook subst. m. [Med.]

Den dauwworm bestrijdend (middel).
Antihydro p hobique , adj., ook subst. m.
[Méd.] Tegen de hondsdolheid of watervrees dienend (middel) .
Antihydropique, adj., ook subst. m. [Med.]
Waterzuchlgenezend (middel).
Antihypoeondriaque, adj., ook subst. m.

[Med.] Tuten de miltzucht of zwaarmoedigheid
dienend (middel).
Antihystérique, adj., ook subst. m. [Méd.]

De opstijginq der baarmoeder bestedend (middel).
Anti-ictérique, adj., ook subst. in. [Méd.]
Geelzuchtverdrijvend (middel) .
Antilactenx, ease, adj., ook subst. m. [Med.]
Meika fdrijvend (middel) .

Antilarnbane, adj. [H. n.] Het voedsel met
de pooten naar den bek brengend (van vogelen).
Ook als subst 111. pl. LES ANTILA MANES.
Antilibéralisme, m. [Pol.] Tegen-liberalw
mus (z. libéralisme) .
Antilochevre, f. [H. n.] Geitantilope f.
Antilogie , f. [Log.] Str f digheid f., tegen
sommige gedeelten eener vel fde rede.-spraicf.n
Antiloïniique, adj., z. ANTIPESTILENTIEL.
.

-

Antiloïnnotechnie, f. [Méd.] Pestbestrij-

dingskunst f.

Antilope, f. [H. n.] Antilope, hertegeit, ga-

zelle f.

Antilysse, adj.. z. v. a. ANTIHYDROPHOBIQUE.
Antiniéphitique, adj. [.11yg.] Lcchtverbete-

rend, luchtzuiverend.

Antinietabole , f. [Log.] Herhaling f. van
dezelfde woorden in omgekeerde plaatsing en ver-

anderden zin.

Antinnétalepse, f. [Log.] Tegenoverstelling f.
van twee denkbeelden, door dezelfde woorden uitgedrukt en in verschillende orde herhaald.
Antirnétathèse , f. [Log.] Herhaling f. van
dezelfde woorden in tegenovergestelden zin.
Autimoine, m. [Chim] Spiesglans, spiesglas n,,
a n t i m o n ie. f. Sulfure d' ant-, zwavelspiesglans.
Beurre of chlorure d'ant-, spiesglansboter f. ,
chloor-antimonium n.
4. Antinnonacal, e, adi. Den monniken vijamdig, van 't monniken- of kloosterwezen a fkeerig.
4 Antiinouarchique, adj. Strijdig met de
alleenheersching.
4. Antintonarehiste, m. Tegenstander der alleenheersching, monarchen-vijand.
Autinionial, e, adj. [Chun.] Met spiesglans
bereid, spiesglanzig. Ook als subst. m. Les antimoniaux, de spiesglansbereidingen.
Antimoniate, m. [Clint] Antimoniumzuur
zout , spiesglanszuur zout n.
Antimonié, e, adj. Spiesglansbevattend.

Antiinonieux, ieuse, adj. [Chim.] Acide
ant-, antimonig zuur n.
Antilnonifère , adj. [Minér.] Spiesglansbe-

vattend.
Antinionique, adj. [Chim.] Acide ant-, Antimonium-zuur, spiesglanszuur.
Antiznonite , in. [Chin.] Antimonigzuur
zout n.
Antinioninnze, t. [Minér.] Spiesglansverbinding f.

Antiinrveux , ease, adj. , ook subst. m.
[Vétér.] Snotgenezend (middel).
-j- Antirational, e, adj. Strijdig met den
geest., de belangen des volks. (m. pl. antinatio-

naux.)

Antiné p hrétique, adj., ook subst. m. [Méd.]
.Nierziekte-bestrijdend, graveelwerend (middel).
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Antinomie, f. [Phil.] Strijdigheid f. van
twee wetten, twee beginsels; schijnbare tegen
-sprakI.de
rede met zich zelve.
Antiodontalgique, adj., ook subst. in [Méd.]
Tan'pijnbestrijdend (midd( l).
Antlorbastique, adj., ook subst. m. [Méd.]
De bloedopwelling, de te groote prikkelbaarheid bestrijdend (midd( l).
.ntipape, n1. Tegenpaus, onwettige paus m.
AntipéIpisrne, m. Pausbestrzjding f.
Antipapiste, nl. en I. Pausbestr2jder m. -beslrïdte,• I.
Antiparalitique,'aclj., ook subst. m. [Métl.]
Tegen (te verlamming dienstig (midd ( l)
.ntiparallèle, adj. [Géom.] Lignes ant-

Tegen arallelen.

Autiparastase, f. [Rhét.] Figuur, waar( h ill! in beweert , (lat eene afgekeurde , ver
daad integendeel lofwaardig is; tegen --ordel

bews n.
Antipartenaire, m. et f. 1I ()/ zij, die terenover een ander geplaatst is (bij een spel, naah
t jd, bal ('z.)
Antipathie, f. Natuurlijke afkeer of tegen
tegengevoel U. — [ 'Ii s.] Gebrek ii. acan-zinm.,
verwantschap. — [Peint.] Strijdigheid van twee
kleuren) .
Antipathigae, adj. Afkeerig, tegenzinu'ekkend, strijdig met elkander.
Antipatriote, m. Tegenstrever m. der va
-derlansvi,
vijand m. des vaderlands.
Antipatriotisnie, m. Tegenpatriotisan-us (z.
pat riotisme) .
Antipéristaltique, adj. [Méd.] Tegendrenijend, tegenworrizsgewIJs, wat de wormsgewijze beweging der ingewanden wederstreeft.
Antipéristase, f, (Phil. an(.) Tegenwerking f.
van twee natuurkrachten, werking 1'. van twee eigenschappen, waarvan de een( de kracht der crwzdere verhoogt,

Autipestilentiel, le, adj. [Méd.] Pestwerend,
Antipharmaque, adj., ook subst. m. [Méd.]
Vergi ftbestr2jdend (mid(lel); tegengift.
Antiphasie, f. Tegenspraak, wederleggir1,i f.
Antiphernaax, adj. in pl. Prat.] Uoederen, die le man bij huwel^ks-con^ act aan zijmie
vrouw schenkt.
-I- Antipliilosophe, m. et f. Vijand m., vijandin f. der w sbegeerte.
-t Antiphilosophie , f. ldIet de wijsbeg ikte
strijdige denkwijze f.
+ Autiphilosoplhisine, m. 1l•et de vaische
:

wijsbegeerle strijdige denkwijze f.
+ Antiphilosophiste , m. Bestrijder der

schíjnwIjsgeeren.

Antiphlogistigfe, adj. ook subst. m. [ .]

Oittstekz-ngwerend, hittelemperend (middel).

Autiphonaire o/ Antiphonier, m. [Liturg.]

Gezangboek der psalmen, beurtzangen en hymnen.

Aiitiphone, m, [Liturg.] Tegenzang, wissel-

of beurtzang m., psalmvers n., ciat door eene

antienne (z. aid.) wordt beantwoord.
Antiphonie, f. Logische strijdigheid
Anti phrase, f. [RTiét.] Tegenbenaming, be-

noeming I. van een voorwerp door het tegendeel
(doorgaans spottenderw ( s).
4. Auitiphraser, V. n. Tegenbenamingen ge
voorwerpen door hun tegendeel acan -bruiken,d
duiden, antiphraséren.
,

Autiphthisique, adj., ook subst. m. [Méd.]

Teringwerend (mid(lel).
Autiphysi ie, adj. Tegennatuurlijk; —[Méd.]
Tegen de opzetting can winden dienstig; in die11
zin ook subst. m. Un antiphysique.
Antipleuritique, adj. et subst. m. Tegen 't
z dewe dienstig (mniddel) .

Antipodagrique, z . v. a. ANTI - ARTHRITIQCE..
Antipodal, e, adj. Wat de tegenvoeters belie/I: a n t i p o d ix c h; — weérstrevend.
Antipode, m. [Géog.] Tegenvoeter, tegenvos-

teling m., benaming van hen, the ten opzigte van
elkander onder een' tegenovergestelden meridiaan
It parallel wonen, antipoden; ook de zoodamiq
tegenovergelegen plaatsen. (Loc.) Je voudrais
(lull fut aux ant-s, 'k wou, dat hij op de iookerhei zat (ver van hier was). — Tegenkanter,
.

bestrjjder, vijand m.; het tegenovergestelde, strijdige,
omgekeerde: C'esi fint- du bon sens, 't is onzin;
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't is een onverstand. Ce sont des ant-s, 't zijn
lijnregt strijdige zaken, karakters of humeuren.
Antipraxie, f. [Méd.] Strijdige gesteldheid in
de verschillende ligchaamsdeelen van denzel fden

Scheurbuikwerend of - genezend (middel).

gang tegenwerkt.

verend (middel).

zieke.
Antiprogressif, ive, adj. Wat den vooruit -

Antipsorique, adj. et subst. m. [Méd.] Tegen

jeukenden uitslag, tegen schurft dienstir ; schurft middel n.
Antiptose, f. [Gram.] Verwisseling van den
eengin naamval met den anderen.
Antipntride, adj. et subst. m. [Méd.] Bederf-,
verrottingwerend (middel).
Antipyique, adj. et subsi. m. [Méd.] Ettering werend (middel).
Antipyrétigne, adj. et subsi. m. [i%1 d.] Koorts
koortsmiddel D.
-verdíjn;
;

Antipyrotique, adj. Tegen brandwonden dien

brandmiddel n.

Autiquaille, f. Oudheid f., voorwerp der oud

-stig;

zin), oude munt, oud por -heid(nmact
weinig waarde; oude prul f. of-selinz.,va
vod n.; — al wat oud en uit de mode is; -- oude
vrouw, inz. die zich nog als eene jonge kleedt en

voordoet.
Autiquaire, m. Oudheidkenner, oudheidonder-

zoeker m., beoefenaar van de voorwerpen der oud
(een ongeleerd verzamelaar van oudheden heet-heid
amateur de l'antiquité) ; — weleer de afschrijver,
die in oude kapitalen schreef; de boekenbewaari oude handschriften. Nog
plaats; een handelaar in
heden in Duitschland: een koopman in oude boeken,
in Frankrijk i)ouquiniste geheeten.
Antiquariat, m. Kennis der oude gedenkleekenen, opschriften, penningen, standbeelden ensieraden, oudheidkennis f. Weleer: een kabinet van
oudheden; ook het ambt van antiquarius.
Antique, adj. (het tegenovergestelde van moder n e) Oud, aloud, ouderwetsch, van den ouden tijd,
tot de oudheid behoor ende, a n ti e k; — uit de mode,
uit den smaak; oud uitziend (van personen). —
ANTIQU E, m. Het oude, het klassieke schoon der
oudheid, oude kunst, oudheid f., ieder grieksch of
romeinsch beeldhouwwerk n. Dessiner l'ant- of
d'apres Pant-, naar standbeelden, bas-reliefs enz. der
oudheid teekenen. — A L'ANTIQLJE, adv., ouderwets,
naar den ouden smaak, naar de voormalige mode.
Antigneinent, adv. Oudtijds; ouderwets.
Antiquer, v. a. [Rel.] Naar den ouden smaak
inbinden.
Antiquité, f. Oudheid, aloudheid t., de lang
verloo . en eeuwen; — de ouden, de lang voor ons
geleefdhebbenden: l'opinion de Pant- est que...— Een
voorwerp uit de oudheid, oud overblijfsel, bouwval n. L'ant- classique, de oudheid, voor zoo ver
zij de gewrochten der Romeinen en Grieken betreft.
-- ANTIQUITES, f. pl. Oudheden, gewrochten, gebruiken, zeden enz. der oudheid, antiquiteiten.

Antirachitigne, adj. et subst. m. [Méd.] De
engelsche ziekte bestrijdend (middel).
Antirationalisme, m. [Phil.] Bestrijding van
het redegeloof.
Antiréformiste , m. llervormingbestrijder,
viand m. van de partij des vooruitgangs.

Antireligieux, -euse, adj., z. IRRELIGIEUX.
Antirépablieaiii, e, adj. et subst. Der re-

publiek vijandig, onvrijburgerlijk; bestrijder in. van
den republikeinschen regéringsvorm.
Antirépublicanisme, m. De leer, de gevoelens der gemeenebestbestrijders.
-I- Antirevolutioiinaire, adj. et subst. Wat
of wie de omwentelingwederstreeft; wat of wie de

tegenomwenteling bevordert.

Antirrhétigiie, adj. [Phil.] Weirleggend,

tegensprekend. Ook als subst. m.: een wederlegger,
bestrijder m.
Autisalle, f. Voorzaal f., vertrek vóor eene zaal.

.Antisatire, f. [Arch.] Tegen-satire, beantwoording van een hekelschrift.
Antisee, adj. et subst. [Astrol.] Op gelijken
afstand van de keerkringen.
Antiscepticisme, m. [Phil.] Tegen-twijfelleer f., dogmatismus n.
Antisciens, pl. [Géog.] Tegenschaduwigen,
menschen op gelijken afstand aan weerszijden van
den evenaar en die des middags tegencverrestelde

schaduwen hebben..

Antiscolique, adj., z. VERDIIFUGE.
Antiscorbutique, adj. et subst. in. [Méd.]

Antiserophulenx, -ease, adj. [Méd.] De

vlierziekte bestrijdend of genezend.

Antiseptique, adj. et subst. in. [Méd.] Bederf-

Antisocial, e, wij. Onmaatschappelijk, onge^ell ig; tegen de burgerlijke orde. (m. pl. antisoeiaux)
Antisocialement, adv. Op onmaatschappe'ijke wijze.

Antisocialisme, m. Bestrijding van het so;ialismus (z. socialisme).
Antisocialiste, m. Vijand van 't socialismws
,z. socialisme).
Antis p ase, f. [Méd.] Afleiding f. der vochten;

,egenprikkeling f.

Antispasmodique, adj. et subst. m. [Méd.]

Krainpstillend (middel).
Antispaste, m. [Poes. anc.] Vierlettergrepige
wet m., beslaande uit twee lange lettergrepen tus,chen twee korte, antispastus m.
Antispastique, adj. [Méd.] Afleidend, vooral
]oor blaartrekkende middelen.
Antispiritualisme, m. [Phil.] Ontkenning
van het geestelijke in den mensch.
Antistérigrne, f. Kruk, leenstok.
Antistiehon, m. [Philol.] Verandering van
Bene letter in eene andere.
Antistrophe, f. Tegenzang m. of antwoord n.
van 't koor ter linkerzijde van het grzeksche tooneel
op de strophe van 't koor ter regterz2jde. — [Gram.]
Omzetting f. van twee woorden, die van elkander
afhangen.
Antisyphilitique, adj. et subst. m. [Méd.]

De venusziekte bestr jdend, a n t i s y p hi l i t i s c
(middel) .
Antitétanique, adj. et subst. m. [Méd.] De
regtstijvigheid of spierkramp bestrijdend (middel).
-1- Antithéatral, e, adj. Niet voor het tooneel
geschikt, ontooneelrnatig.
Antithénar, m. [Anat.] De duinilrekspier f.
Antithèse, f. [Rhét.] Tegenstelling f., 't zij
in woorden of in -denkbeelden, antithesis f.
Antithésique, adj. Wat de tegenstelling betreft of door haar plaats heeft.
Antithétaire, in. [Jur.] Beschuldigde m., die

Bene tegenbeschuldiging inbrengt.

Antithétique, adj. [Rhét.] Tegenstellend.

Antitragien, ne, adj. [Anat.] Muscle ant-,
spier f. van het kraakbeenplaatje aan 't uitwendige

oor.

Antitragus, m. [Anat.] Kraakbeenplaatje m.

aan 't uitwendige oor.

Antitrinitaire, m. [Rist. eccl.] Drieeenheidsloochenaar m.
Antitype, m. Tegenbeeld n.
Autitypie, f. [Méd.] Tegenstand m., hardheid f.
-}- Antiunioniste, m. Bestrijder m. der ver
landen, twee kerkgenootschap--enig(vatw
pen enz.)
Antivarioli que, adj. et subst. m. De kinderpokken bestrijdend (middel).
Autiv énérien, ne, z. ANTISYPHILITIQUE.
Antivermiculaire, z. ANTIPERISTALTIQUE.
Antiv ermineux, z. VERMIFUGE.
Antiverolique, z. ANTISYPHILITIQUE.

Antizyntique, adj. [Chim.] Gistingwerend.
Antlie, f. [H. n.] Zuigspriet m.
Antolle, m. Kruidnagel ni.
Antoil, m. [Mar.] Schotbout m.
Antoine, m. Feu St. Ant-, .dntenius -vuur n.,
de roos f., eene huidontsteking. — (Loc. prov.) Repa,s
de St. Ant-, maaltijd m. van brood en water.
Antoiser, v. a. [Tech.] Mest op hoopen zetten.
Antonomase, f. [Rhét.] Naamverwisseling f.,

gebruik van een gemeen naamwoord voor een ergen
of omgekeerd.
Antonymie, f. [Rhét.] Beenplaatsing van
strijdige woorden.
Antre, m. Natuurlijke grot, spelonk f., ondrraardsch hol, rotshol n. — [Anat.] Beenderholte f.
met naauwen ingang. -- (Loc. prov.) C'est l'antre
du lion, dat is 't leeuwenhol: 't valt moeijelijk daar
weder uit te komen.
Anubie, f. [Bot.], z. LAURIER.

Anuer, v. a. [Chas.] Het gunstig ' oogenblik
wacr -cnicn om de pertrijzen in de vluctt te schieten.
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als gevolg eerier ziekte. — [Phil.] Overgae j a. 'ar^
de menschelipke natuur tot een' hoogoren of lagerere

t % Anuiter, v. n., en S'auniter, v.pr. Zich
op reis door den nacht laten overvallen.
Anns, in. [Anat.] Aars nl., mond van den

staat.

Anxiété, f. Angst m., beangstheid, benaauwdheid, bekommering f., kommer m.; — [Méd.] beklemming, zamensnoering f. van een orgaan.
Auxienx, -euse, adj. [Méd.] Beklemd, zaaien-

Apapelandir (s'), v. pr. Fijnvrooin, scar ^^heilig worden; den Jijnvrorne spelen.
Aparte, m. Terzzjdespraak f. ii;' het toontiet.

endeldarm.

gesnoerd.

Aochlésie, f. [Méd.] Rust, kalmte f., ophou

ziekteverschijnsels.

-den.r

Aonyehopore, add. [H. n.] Zonder navels.
Aorasie, i. [Myth.] gr. 't Verschijnen der

goden aan een' sterveling onder eene menschelijke
gedaante.

Aoriste, m. [Gram. gr.] Onbepaalde tijd m.,
tidvorin van het onbepaald verleden. In defransche
spraakkunst noemde men weleer zoo den parfait of !.

Apantom antie, f. Waarze(Iging I. uit de onverwachts verschijnende voorveer ien.

Apartlirose, f., Z. V. a.. DIAPITU IOSE.

Apathie, I . Gevoelloosheid; onversch ilflgheicl,
onrievoeligheid, zorgeloosheid I.
Apathig ne. adj. Gevoelloos; zonder hartstoqten; ongevoelig. [ H. n.] lN'aam van de eerste (ii.
deeling der dieren zonder wervelbeen deren; ook dery
zoiiphieten o/ straaldieren van Cuvier.
Apathiser, v. a. Ongevoelig maken. --- S S'APATHISER, V. fir . Ongevoe lig worden.
Apatite, f. [Miner.] Natuurli(ike phosjlwrzure

pretérit défini.

kalksteen m. — Apatitique, adl. Dien kalksteen
bevattende, daaruit bestaande.

aorta.

tegenscheur m. aan een beleeaigd deel.
Apedetite, adj. [Phil.] Onopgevoed, onwetend.
Apedeutisuie. m. [Phil.] Onwetendheid f. uil
mangel aan oerleiding.
Apelle, ni. [Méd.] Man met te korte voorhuid1.
— besnedene m.
ApeiIiantisme, m. [Ant er.] Verbanning f.
voor° een jaar wegens onwillekeurigen manslag; -0/ ee i/b('i(I I. van één jaar.
t Apepsie, f. [Méd.] Slechte spijsvertering f.

Aorte, f. [Anat.] Groote pols- of slagader,
hoofdslagader f. Ook als adj. gebruikt: Artère
Aortévrisme, m. [Méd.] Ziekelijke verwij-

ding f. der groote slagader.
Aortigne, adj. [Anat.] Wat de groote slagader betreft of daartoe behoort.
Aortite, m. [Méd.] Ontsteking f. der groote

slagader.

.

Aoiit, m. (pr. ou) Augustus nl. of de 8ste
maand desjaars, oogstmaand f.; — oogsttijd m. Faire
l'aou.t, inoogsten. -- (Prov.) En Aout at en ven dan g es, it n'y a ni fètes ni dimanclies, menig werk
duldt geen uitstel.

Aoiité, e, (pr. a-ou-té), a(1j. (en part. passé
van aouter) Gerijpt, door de Augustus-warmte tot
rfjpheid gekomen.
Aoiiteuient, in. (pr. a-ou—) lijping, rijpwording f.
Aouter (pr. a-ou-té), v. a. [.i ort.] Doen rij
rijpheid brengen. -- s'AOÛTER, V. pr. De-pen,to
vereischte vastheid krijgen, om het winterweder
door te staan (van knoppen en takken).
% Aouteron, m. (pr. ou -ta-ron). Maaier,
oogster m.

Apagtne, m. [Char.] Verschuiving f. van beenderen uit hunne natuurlijke plaats.
Apagogie, I. [Log.]

Apécheme, m. [( hic.] Ten enschok,we)rstuit ,n..

Terugvoerinq f. op eerie

ongerijmdheid, gevolgtrekking f. uit het ongerijmde
dur te maken tegenwerpingen.
Apagyne, adj. [Bot.] Slechts eenmaal zaad dragend.
Apaisé, e, adj. (en part. passé van apaiser)

Bevredigd, bedaard, gestild.
Apaisenient, mn. Gemak n. (('am.) Faites sela
a votre ap-, doe (lat op uw gemak, als ge er eens
lust en tijd toe hebt. — Weleer [3 ur.] : bevredigingsverdrag.
Apaiser, v. a. Bevredigen, tevreden stellen,
verzoenen, stillen, doen bedaren, sussen. Ap- une
querelle, een geschil bijleggen. A;g- an créditeur,
een' schuldeischer paaien. Ap- la faim, la soif,
denhonger stillen, den dorst lesschen. Ap-1'incendie,
den brand blusschee. — S 'APAISER , v. pr. Bedaren,
tot bedaren komen, stil worden. Le vent s'apaise,
de wind gaat liggen, bedaart, heeft uitgeraasd.

Apaiseur, m. (fam.) Bevrediger in.
Apallage, m. [Mid.] Overgang der ziekte tot

gezondheid.

Apanage, m. Prinsen -lijftogt m., -jaargelden,
verzorging der jongere prinsen van een regerend
huis door geld of door de inkomsten, het vrucht
daartoe aangewezen goederen; — het-gebruikvan
eigenaardige van een persoon of zaak , natuurlik
gevolg n.: La raison est Yap- de 1'homme, de rede
is den mensch eigen.. Les infirmités soot lap- de la

vieillesse, de zwakheden zijn het aandeel, het onvermijdelfjk lot rtes ouderdoins.
Apanage, e, adj. (en part. passé van apanager) Met een' lijftogt beschonken; ten l j ftogt ge-

geven.

Apereeptibiiité, f. [I)idact.] Bemerkbaar

-heidI.

Apereeptilile, adj. I bidact.] Bemerkbaar.
A.pereeption, f. [bidact.] Opvatting, waar -

neming f.; iel f bewustzijn n.; zelfbeschouwing I.
Apereevabie, add. Bemerkbaar, zi fltbaar.

Apereevanee, f. Waarnemingsvermogen n.
Apereevoir, v. a. Beginnen te zien, vanverre
bespeuren, beiszerken, gewaarworden., ontdekken.,
waarnemen, zien; — begrzj ren, vatten; — opmerken, onderscheiden. — s'ArERGEVOIft. v. par. Bespeurd, bemerkt, gezien worden; — ontdekken, bemerken, inzien, gewaarworden.
Apercher, v. a. [Clias.] De plaats bemerken,
waar een vogel zijn nachtverblijf houdt.
Apercoir, m. [Tech.] Blikken plaat f., aan

weirszr,Iden van de sl rrsch f des spel(1e)t n.t ke7,s.
.t1)(10 U. 01. Vlucitig overz-if;t n.; — hoofdinhoud m., kort uittreksel n — los ontwerp n.; —
schatting, raming f., overslag in.
,

Apersii, C. add. (en part passé van aperee . (ir)

Bemerkt, bespeurd.

Aperée, f. [_[! . n.] Oostindi.sch zzo din n.
Apérianthace, e, adj. [Bot.] Zonder bl4emhulsel of bloemseh.eede.
A p éritif, ivo, adj. et subst. n. [Méd.] 0 nend, ontsluitend (mid (1 el).
A )eritoire, m. [Yeah.] ^1 f'untingsschij f f. dei,
spel (1enmkers, gelijkmaker m.
Apetale of Apéta1é, e, adj. [Bot.] Zonder
bloemkroon, zonder bloembladeren.
Apétalie, f. [Bot.] Bloernblad': ifl' sheid f.
Apetaliflore, adj. [Bot.] Bloemen zonder

bloembladeren dragend.

é Atpetissé, C. adj. (en part. passé van al'tisser) Verkleind, ingekort, afgenomen.
% Apetissenient, m. Verkleining,. vermindering, inkorting, (1/11(1/ ii4l f.
maken, verkleinen,
:i Apetisser, v. (1, It
inkorten, verminderen. (Gebruikelijker zijn rapetisser en r accoureir.) .-- " s' vIETISSER , C. pr , .
Kleiner of korter worden, 2nkriir2/en.
Apette, f. Volksnaam der gewone bij.
A pen pres, loc. adv. Bijna , bikans , ten naaster

bij, omtrent (z. PRfs).

Aphanèse, m. [i%l.iuit. ] Jrsenikz?cur ko.ern.
Aphaniptère, adj. [11. n.] Vleugelloos.
.t pil
add. [EI. n.] _I1 donkerhleu-

rige vleugels.

Apanager, ere, adj. Wat de apanage of den

Aphasic, f. [Phil.] Besluiteloosheid f.
Aphéiie, m. Zonsverte f., het 1, ii waar eerie
planeet op haren grootsten afstand van de zon is,

Apanagiste, m. Bezitter m. van een apanage

Apherèse, F. [Gram.] .Afsnijding f.; wegla-

Apanager, V. a. Een' lijftogt geven, met een

apanage beschenken.
lijftogt betreft.

aphetiuin n.

trog eerier letter of lettergreep van voren (b. v.
logs voor alors, las voor heias). -' _.1J'7ieApanthropie, f. [Méd.] i}Ienschenschuwheid f., 1 ruing van een overtollig liii.

of lijftogt. Ook als adj.: Prince apanagiste.
Apanthisnle, m. Verkrachting f.
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Aphésie of Aphésis f. [Méd.] Het afnemen, wegblijven der ziekten.
A p hidipha ge, Aphidivore , adj. [H. n..]
Bladluisetend.
1l. p hidigène of Aphigène, adj. [Bot.] Door
bladluizen, veroorzaakt, nooit gebraqt.
Aphigenose, f. [Bot.] Bladluisziekte, luis ziekte f.
Aphilantropie, f. [Didact.] Gebrek n. aan
menschenlze fde; rnenschenhaat m.
Aphlé, e, adj. [Bot.] Zonder schors.
Aphlogistique, ad'. Zondervlarn brandend.
Aphodie, f. [H. n.]] Mistkever m.
Aphone, adj. Klank- of stemmeloos.
Aphonie, f. [Méd.] Sternmeloosheid f., verlies n.
der stenen.
,

--

APOCALYPSE.

Apièceur , m., -euse, f. Stukwerker m.,
-werkster f., wie bij 't stuk werkten betaald wordt.

Apiétrir, v. u., of S'apiétrir, v. pr. Slechter
worden, in waarde verminderen.
Apifère, adj. Bijendragend.
Apiforme, adj. Bivorinig.
Apinaire, m. [Ant. rom.] Potsenmaker, goochelaar m..
Apiquage, in. [Mar.] Regtstandigzetting L
Apiquer, v. a. Regtstandig of bijna recgtstcindig of loodregt zetten (b.v. de raas) . -- APIQUER, C. n.
Le vaisseau apique, het schip is rept boven't anker,

de kabel hangt te lood.

Apitoieinent, m. Verwekking f. van medel jden, meéwarIgheid f.
ALpitoyant, e, adj. Erbarmelijk, medelijden
Aphorisnie , m. Kern- of leenspreuk, korte verwekkend.
stelling . beknopt voorschrift n. (inz. in geneeskunde
Apitoyer, v. a. Tot medelijden verwekken, weeen regtsgeleerdheid).
moedig maken, aandoen. — S'APITOYER (sur. qn. of
Aphoristiqne, adj. In den vorm van losse qc.) v. pr. _langedaan, weemoedig worden, roedel*spreuken voorgedragen , leenspreukig , op ho r s- den krijgen, zich erbarmen.
tisch.
Apivore, adj. [H. n.] Bijenetend. Alssubst. m.:
Aphoristigtuement , adv. Op leenspreukige Bijmeter, b2lenwol f m.
wijze.
Aplai geer, V. a. [Manuf.] Het laken uit de
Apltracte, m. [Ant. gr.] Onoverdekt schip n. haren 0/ uit het eerste water werken, de wolvezels
net kaarden los)naken in hun de vereischte streek
met Bene rij riemen.
Aphrite, f. Bijzondere soort van meerschuim n.; u/ rigt ing geven:
--- [11. n.] Bijenvlieg f.
Aplaigneur, m. [Tech.] Wolophaler, in.
Aphrixite , f. [Minér.] Zwarte turmaljjn m.
Aplani, e, adj. (en part. passé van aplanir)
Aphrode, adj. [Didact.] Met schuim bedekt.
Geëffend, vereffend, uit den weg geruim.
Aplanir, v. a. Gelijk, vlak of effenrna1Ien, efA p hrodislaque, adj. [Méd.] Teeldri ftwekkend; de teeldeelen versterkend.
fenen, slechten; — uit den weg ruirnen, doen verdunjAphrodisiasnie, m. [Méd.] Bislaap m.
nen, opruimen (zwarigheden). — (fig.) iipl- les
Aphrodisie, f. Manbaarheid f. — Aphrodiveel beloven en weinig doen. --- S' APLANIB -monts; ,
sies, f. pl. Venusfeesten.
V. pr. Geë rfen.d, vlak gemaakt worden, vlak worden;
Aphrodisiographe, adj. Het mingenot be- — verdwi,jnen; opgeruimd worden.
schrijnend.
Aplanissement, m. E//ening, vlal inaking,
Aphrodisiographie, I. Beschrijving f. van slechting; -- vereffening, opruiming (van z-wurig't mingenot; --- [Med.] Verhandeling f. over de heden).
Aplater, v. a. [Mar.] De matrozen b? bakkan
venusziekten. — Aphrodisiographique, adj.
Wat tot die beschrgving, die verhandeling behoort verdeeles (bij zeventallen om uit denzelfden bak of
schotel te eten). .
of betrekking heeft.
Aplati, e, adj. (en part. passé van aplatir) AfAphrodite, f. [Myth.] De uit zeeschuim geboren Venus; — [H. n.] Zeerups, zeemuis f.; ,replat, plat.
Aplatir, V. a. Plat maken (zonder iets af te
Aphr- hérissée, goudworm, glansworm m. -- Ani
of plantes aplir-s, zelfbevruchters.
-maux mennen), plat slaan, pletten; (fain. et fig.) neêrdrukAphroditographie, f. [Astr.] Beschrijving f. ken, verslompen. — s 'APLATIR, v. pr. Plat worden:
der planeet Venus. — Aphroditographique, La terre s'aplatit vers les deux póles. -- (fiq.) L'orgueil s'aplatit : de hoogmoed wordt vernederd.
Wat die beschrijving betreft.
Aplatisseneent, in. Platmaking, pletting;
Aphrogale of Aphrogéda, m. Tot schuim
platwording; afplatting f. (b. v.) der aarde.
geklopte melk f.
Aphroniile, f. [Bot.] Tilde lelie f., eene pis
Aplatisserie, f. [Tech.] Pletterij f.
afdfrlvende plant.
Aplatisseur, m. [Tech.] Pletter, platinaAphronitre , m. [Chim.] Gezuiverd salpe- leer m.
ter n.
Aplatissoir, m. [Tech.] Plethamer m., pietAphrosyne, m. [Méd.] Zinneloosheid f., het rol I.
S Aplestie, f. [Méd.] Onverzadelijkheid I.
ijlen in koortsen.
t Aplester, V. a. [Mar.] Zeilklaar snaken.
Aphthalose, m. [Minér] Zwavelzure potasch f., zout n. van Duobus.
Alet, m. [Pêch.] haringnet n.
Apléter, v. a. [Agric.] Bespoedigen.
A p lithe of Aphte, m. [Méd.] Oppervlakkig
Apléteur, n1. Snelwerkend wijngaard.e'nier m.
mondzweertje n -- APHTES pl. Spruw f.
Aplite, m. [Géol.] Afliet nl., uit kwarts en
AphthecLx, ease, adj. [Méd.] Met spruw geveldspaatla bestaande.
paard.
Aplocère, adj. [H. n.] Met eenvoudige voelAphye, f. [FT. n.] Puitaal; katvisch m.
sprieten of horens.
Aphylle, adj. [Bot.] Bladerloos.
Api, m. [Bot.] Zekere kleine fransche appel,
Aplomb, m. Loodregte stand, regtstandigheiel f.,
ape- appel. — [Loc.] Les joues de eet enfant lont (bij werklieden) het lood; — zekere vastheid van
deux pommes d'api, dat kind heeft wangen als handelen, van karakter en gedrag. -- VAPLOXB,
wijnappeltjes.
adv. Loodregt, regtstandig, te lood, in 't lood. Soms
Apiaire, adj. [H. n.] Naar eene bi gelijkend; ook enkel aplomb: , Le soleil darde apl- ses rayons. —
— bojenetend.
[Dans. , Escr.] Etre d'apl-, vast op de beerven staan.
Aplome, m. (Liturg. gr.) Altaar doek m. —
A pie, adv. Loodregt, .z. Pic.
Apical, e, adj. Wat de kruin of den top
Minér.] Zeker mineraal van aardachtige zel/stanigheid.
van iets betreft m. (m. plug. - apicaux).
Aplostome., adj. [H. n.] Met enkelvoudigen
Apieé, e, adj. [Bot.] In eene zeer kennelijke
spits uitloopend.
mond of opening.
Aplotoinie, f. [Cher.] Eenvoudige insnijding f.
Apicicourbe, adj. Met omgebogen uiteinde.
Apiciflore, adj. [Bot.] Met bloemen aan de opening van een week deel.
uiteinden.
Aplysie, f. [H. n.] Zeehaas m. (weekdier).
A.piciliaire, adj. [Bot.] .dan den top van
Apnée, f. [Méd.] Ademloosheid, verstikking f.
Apnéologie, f. [Méd.] Verhandeling, f. over de
een orgaan geplaatst.
verschillende soorten vaan verstikking.
Apicole, in., Z. v. a. APICULTEUR.
Apnéosphyxie, f. [Méd.] Het uitblijven van
fm.[H.n.] Korte, scherpe, niet harde
^n^I.Cule9
den aders en den polsslag, schijndood m.
Apneuiinie, f. [Anat.] Lonreloosheid f.
Apiculé, e, adj. [Bot.] Met kleine punt.
Apneustie, f., z. v. a. APNEE.
Apiculteur, m. Bijenhouder, immeker m.
Apiculture, f. Bijenteelt f.
Apoealbase, m. Vergiftige gomhars 1.
Apocalypse, f. Openbaring f., laatste boek vin
Apide, adj., z. V. a. APatt.E.
-

.
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't Nieuwe Testament, ap o k a typ sis f.; — duistere
taal f., met figuren en diepzinnigheden overladen
stil m. — (Prov. et pop .) Cyst le cheval de 1'Apocalypse, 't is het paard uit de Openbaring, een leelijke, magere knol.
Apocalyptique, adj. De Openbaring (van Johannes) verklarend; — (fam. et iron.) profetisch,
naar openbaring gelijkende, duister, onbegrijpelijk,
apokalyptisch.
Apocapnisme , m, [Méd.] Berooking riet

kruidige dampen.

Apocatastase, f. [Asir.] Terugkeer m. eener

ster tot hetzelfde punt van haren kringloop. —

F[Méd.] .Herstelling, genezing f.
. Apocatharsie, f. [Méd.] Zuivering f. van
het darmkanaal. — Apocathartique, adj. Zui-

verend.
Apocénose, f. [Méd.] Ziekelijke ontlediging f.
(Ier vaten.
Apochylisnne , Apochylirne , Apochylinne, m. [Plasm.] Verdikt plantensap, ook r ob
geheeten.

Apoco , m. (ital.) Dwaashoofd , zot. Parler
comme un apoco, in 't honderd praten. 5 A i^oco,
adv. Slecht uitziend, slecht gekleed.
Apocope, f. [Gram.] Afsnijding f. eener letter
of lettergreep aan 't einde van een woord (b. v.
encor voor encore).
Apocopé, e, adj. Gram.] Afgesneden.
Ap ocrenate, m. [Ch
im.] Mineraalwaterzuur

zout n.

Apocrénique, adj. [Chim.] Acide ap-, mi

-neralwtzu.
Apoerisiaire, m. Sinds de Tide eeuw benaming der bisschoppelijke, inz. pauselij ke gezanten,
aan 't hof van Constantinopel of wel aan een ander hof.
Apoerisie, f. Méd.] Afzondering, uitschei
i. (van overtolligheden uit het ligchaam). -ding
Apocroustique, adj. [Méd.] Uit- of terugdrijvend, zamentrekkend.
Apoeryphe, adj. Onbekend, verborgen, ver
twijfelachtig , onzeker, verdacht, van-onderstl,
twijfelachtig gezag , ondergeschoven, a p o k r y f
(van boeken en schrijvers, inz. van die bibelboeken, welker inhoud niet als geloofsregel beschouwd wordt) — Une nouvelle ap-, eene betwijfelbare, niet te vertrouwen tijding f. Un auteur
ap-, een niet geloofwaardig , verdacht schrijver.
Ook als subst. : l'apocryphe, les apocryphes, voor
livre, livres ap - ; — 1'apocryphe voor l'auteur ap - ,
de onbekende schrijver.
Apocyésie, f. [Chir.] Bevalling, geboorte f.,
het baren.
Apocyn, m. [Bot.] HIondsgras, hondskruid n.;
ap- gobe- mouches, vliegenvanger m.; ap- maritime, zeehondsgras n.; ap- a la ouate, syrische zijdeplant of asklepia f.
A p odaerytique , adj. [Méd.] Den tranen
opwekkend en vervolgens stuitend.
-vloed
Apode, adj. [H. n.] Voeteloos, zonder voeten.
— APODES, m. pl. Visschen zonder buikvinnen;
vogels met zeer korte voeten , zoo als de zwaluwen.
A p odietique, adj. [Log.] Overtuigend, bewijzend klaar ; volstrekt noodzakelijk, onwederlegbaar , ontegensprekeli k, ap o di k t is c P.
Apodie, f. [Anat.] Voeteloosheid f.
Apodioxis , f. [Rhét.] Verwerping f. (met
minachting of verontwaardiging), van een voorstel.
A p odopnique , adj. [Méd.] De ademhaling
herstellend.
Apodose, f. [Rhét.] Tweede gedeelte van een'
volzin, nazindeel n.
Apogalactisine, m. [Méd.] Spening f.
Apogée, m. [Astr.] Aardverte f., punt, waar
Bene planeet het verst van de aarde is , a p ogeum n.; =– toppunt n. , hoogste graad (b. v.
[

A

van roem) .
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Apolepsie, f. [Méd.]Stu'4ing, staking, terughouding f. van eene vloeistof ` den adem, polsslag) .
Apolexie, f. Afgeleefde grijsheid f.
Apolinose , f. [Chir.] Kunstbewerking der
fistel aan den anus.

Apollinaire, adj. [Hist. nab.] Ter eere van

Apollo.

Apollon, m. [Myth.] Apollo. -- (fig.) Les fels, les
favoris d'Ap-, de dichters. L'amour a été son Ap-,

de liefde heeft hem zone zangen ingegeven. — Naam
van een' grooten en schoonen dagvlinder m. — Voor
korte slaaprok jn.
-malige
Apollonieon, m. [Mus.] Groot cylinder-orgel n_,
(lat op vijf zarnenhan (jende klavieren door verscheidene personen te gelijk bespeeld wordt.
Apollonion, m. [Mus.] Speeltuig met twee
klavieren en een pijpwerk, door een' automaat
bespeeld.
Apolloniser, v. n. Dichten als Apollo: — verzen maken.

Apologétique, adj. Verdedigend, regtvaardigend, apologétis c h. Als subst. m.: 't verweirschrift van 't Christendom door Tertullianus.

Apologie, f. Verdediging f. (bij woorden of

geschrift) , reggtvaardiging f., verweerschrift n., lofspraak, lofrede f. — Sa conduite fait son ap-, zijn
gedrag zelf is zijne verdediging, zijne lofspraak.
Apologigite, adj. Verdedigend. (Door apologétique verdrongen).
Apologiser, v. a. Verdedigen, eene lofrede
houden. (Door 111irabeau gebruikt.)
Apologiste, m. Verdediger, regtvaardiger, voor
lofredenaar, apologist, apologeet m.-sprek,
Apologise, n. Waar of verdicht verhaal n..
waarmede reen zijdelings tot een zedelijk en leerzaam doel wil komen, leer fabel f., a poloog m.
-}- 5 Apoltronner, v. a. Bloohartig maken.
Apoltronir, v. a. [Fauc.] Denen roofvogel de
achtersporen afsnijden. Ook z. v. a. APOLT1IocNER.
Apoltrouiser, z. e. a. APOLTRONNER.
Apolyse of A olysie, f. [lbléd.] De verwijcde-

ring i. der verbanden, het einde eener ziekte. — In
de grieksche kerk : het weozenden der gemeente
(gelik aan 't ite, missa est der latijnsché kerk) .
Aponiathésie, f. [Méd.] Het vergeten eenei
geleerde zaak (als ziekteverschijnsel). •.
Apoinécounètre, m. [Géom.] A fstandsmeternl.
voor verafgelegen voorwerpen.
Aponiéeoa»étrie, f. [Géom.] Vertemeetkunst f.

— [Mil.] Afstandsmeting f. dooi' use passen der manschappen.
Aponiychtose of Apo nnystose, f. [Méd.]
Beving en ruisching f. in het hoofd.
Ap one, adj. et subst. m. [Méd.] Pijnwerend
(middel) .
Aponévrograpliie, f. [Anat.] Beschrijving f.
der peesvliezen, peesbeschrijving.
Aponévrologie of Aponévrosiologie, f.
[Anat.] Verhandeling f. over de peesvliezen, peeskunde f.
Apornévrose of Apennorose, f. [Anat.]

Vliezige uitbreiding f. eener spier, peesvlies n.
Apoiiévrotique, mij. Wat de peesvliezen

betreft; breedpezig.

Aponévrotonie, f. [Anat.] Ontleding f. der
peesvliezen; losmaking f. der peesvliezigqe openingen.
Aponitrose, f. [Chir.] liet bestroo(en eener

wond, eener zweer met salpeter.
Apophase, f. [Rhét.] Zelf-logenstraffing f.,
wederlegging van zich zelven.
A ,ophlegnlatiqiie, adj. [Méd.] Veel slijm of
speeksel afscheidend, kwijlend.
Apophlegniatisant, e, adj. ensubst.m. [Méd.]

slipma fvoerend (middel) .

Apophlegmatiser, v. a. [Méd.] De slijmspu-

wing bevorderen.

Apophlegnzatisi ne, m. [Méd.] Afvoering f.

van het slijm.

Bedorven smaak m.

Apophthegme, m. . Terkwaardig en bondig
gezegde n., korte zinrijke spreuk, kernspreuk t.; —
(pop.) strik m., verrassing f.; — ook synoniem met
AI IIERESE. — (iron.) Cet homme ne page que par
ap-s, dat is een repte spreukemman.

werktuig ter namaking van teekeningen, nateeke-

ligchaamsvrucht, afdrijving f. Als adj. Vruchtaj^
drijvend.
A p ophyge, f [Arch.] Plaats, waar eene zuil
uit haar grondstuk opgaat.

Apogeusie of liever Apogueusie, f. [Méd.]

Apogon, m. ] B. n.] Zeehaan, knorhaan m.
Apogone, adj. [H. n.] Baardeloos.
chrift van een oorspron% Apographe, m. Afs
keljk stuk. — [Tech.] Naam van een nieuw

naar

M.

Apointisser, v: a. [Tech.] Puntig maken.

Apophtore, m. [Méd.] Vernieling f. van de

APOPHYLLITE

APOTRE.

Apophyllite, f.. [Mii,ér.] Visschenoogsteen m.
Apophyse, f. Elke min rer;elrriatige hoogte :
[M k1.] beenuitwas, beenuitsteeksel ï.; [Bot.] uitwas,

Apostolat, m. 4postelsclhap, apostelambt; zen
bisschopswaardigheid, pauselijke-delingschap.;—
regérinq f.
Apostolicité, f. [Théol.] Overeenstemming f.
in de leer met de apostolische kerk, of in zeden met
die der apostelen.
Apostoligae, adj. llpostolisch, wat van de
apostelen komt, met hunne leer overeen stemt.
Mission ap-, zending der apostelen; zendelingschap
ter voortplanting van 't c/J1'istendom. — Pauselijk,
al wat den roomschee stoel betreft, daarvan uit
Chatnbre ap-, pauselijke rekenkamer, de ge -gat.
beheerders van 's pausen inkomsten.-zamenlZk
Majeste ap-, apostolische majesteit, titel der pausen in de middeleeuwen. Siège ap-, bisschopszetel,
bisdom in de eerste tijden der Kerk. Royaume ap-,
het Iiongaarsche rjlk.
ApostoligIIefnent, adv. Op apostolische wijze,
als de apostelen, heilig; pauselijk.
-1- Apostoliser, V. a. Prediken, tot het christendom bekeeren.
Apostolore, nl. [Pharm.] _./postelzalf f. (zoo
genoemd om hare twaalf bestanddeel(n).
Apostrophe, f. [Rhét.] 4fwending, redewen
eerre figuur, waardoor de redenaar onver--dingf.,
wacht zijne voordragt schijnt af te breken en regtstreeks het woord tot iemand rigt of wel afwezige
personen (1/ zaken als tegenwoordig aanspreekt.
Scherpe bestraffing (If vermaning, levendige : harde
toespraak f., verwijt H. — [Gram.] .lfka])pingsteeken, weglalingsteeken n., ('postroph f. ('). — ) 1\Ied.]
. 1 fkeer m. van spy en. — In komischer st jl ook
de blaauwe plek, buil, schram, als ,gevold van een'
ontvangen klap, slag (1/' schop : Il avait une apau milieu de la face. Ook van een' bultenaar zegt
men in denzelidee stijl : qu'il a ure ap- sur le dos.
Apostrophes, v. a. [Rhét.] Den gang der
voordragt afbreken om het woord tot een persooFl.
(If' zaak te rigten of om a fwezire voorwerpen als
tegenwoordig aai te spreken; — iemand hard aan
scherpe vermaningen r;/' verwU tingen toe --sprekn,
voegen; — (fam.) een' klap, eerre oorvijg, een' stok slag enz. geven.
-t- Aposta ne of Apostème, [Med.J Zweert.
ettergezwel. n. (14Ten gebruikt tegenwoordig meestal
abeès) . • [Prov. et fig.) I1 faut que 1'a11- créve, de
zaak moet eens aan 't licht konen.
-I- Apostuiner, v. n. Zweren, etteren.
Aposy mie, m. [Méd.] 4fschilfèring f.

74

aanzetsel n. bij sommige mosplanten.
Apoplanèse, f. [1VIéd. j Verdwaling f. der
vochten, inz. der maandelijksche zuivering.
Apoplectique, adj. [Méd.] Vat tot de beroerte
behoort, met beroerte dreint; door beroerte verlamd,
geraakt. Ook als subst.: een beroerde, geraakte; een
beroerte bestrijdend nlirldel.
Apoplexie, f. [Méd.] Beroerte, geraaktheid f.
Apopnixie, f. [I1éd.1 Gevoel n. van verstikking.
Apopsychie, f. [Med.] Verstikking, diepe onmaqt f.

Apoptose, f. [Méd.] Losmaking f. van een ver-

bami.

Apore, Aporon of Aporisnie, m. [Math.]

Nloeyelilk op te lossen vraagstuk n.
S Aporie, f. Besluiteloosheid, radeloosheid f.
Aporoeéphale, adj. [H. n.] Met moeijelijk te
bespeuren hoofd.
Aporrhée, f. [Phys.] Zwaveluitdamping f. door
de poriën der aarde.
Aporrhétique, adj. [Phil.] Wie de ontdekkinq
of het beteogderwaarheidvoor onmogelijkverklaart;
w-ie wanhoopt tot de waarheid door te dringen.
Aposeepsie,f. [Méd.] Snelle vochtverplaatsing f.
(Tegenwoordig meest métastase geheeten).
Aposeh asie, f. [Chic.] Insnf ding, kerving f.
Aposiopèse, f. [Rhét.] Terughouding, ver
plotselinge afbreking f. der rede.
-zwijgn,
Aposis of Aposie, f. [Méd.] Dorstvermindedrinken.
ring I. ongeneigdheid f. tot
Apositie, f.[Méd.] Gebrek n. aan eetlust,
en.
afkeer m. van spijz
Aposkeparnisnnos, m. [Chic.] Bilsnede,
verwonding f. van het bekkeneel door een scherp
werktuin en met verlies van zelfstandigheid.
Aposkepsie of Aposkènie, f. [Méd.] Ver
vloeistoffen of van ziektestof.
-platsingf.v
Apospasine, m. [Chic.] Verscheuring f., inz.
van wee/ce, pezige deelgin.
Aposphacélésis, f. [Méd.] Koudvuur n. bij
wonden en breuken.
Aposphagf ne, m. [Méd.] Stinkende uitvloei
-jingf.
Apostase, f. [Méd.] Etterophooping f. ver van
it eigenlijke punt der ontsteking; — gevaarlijke
zweer f. — beensplinter in.
Apotaphe, adj. [Ant.] Onbegraven.
Apostasie, f. Geloofsafvalligheid f., a fval m.
Apote, adj. Niet dorstig, niet drinkend.
(inz. van de christelijke godsdienst); het breken der
Apotélesrreatique , adl. Science, art ap-,
eene
een
gevoelen,
f.
van
ordesgelofte; — verzaking
Sterrenwigchelarzj I.
leer, eene partij.
ApotéIesaIe , m. [Méd.] _1 /loop m. eenei'
Apostasier, v. n. Afvallig zijn, zijn geloof ver
christelijke); zijne geestelijke gelo f--zaken(i.ht ziekte.
Apothèine, m. [Géom.] Loodlijn f., die uit
ten breken.
Apostat, adj. m. Afvallig van 'tgeloof: Chré - het middelpunt van een' regelmatigen veelhoek op
tien ap-, Moine ap-. — Doorgaans als subst. m. gebe- eerre zijner zijden valt, as f. der zijden. [Chico.]
Overschot mm. na verdamping van een planten
zigd: un apostat, een afvallige, geloofsverloochenaar,
-extrac.
overlooper m. ; — ook : verzaker, verloochenaar m.
Apothéose, f. Vergoding f., plaatsing in den
eerier partij, eener leer.
rang der Goden ; —.overmatige hulde f., aan een'
Apostaxis, f. [Méd.] Neusbloeding f.
Aposté, e, adj. (en part. passé van aposter) Op mensch bewezen.
Apotheose, e, adj. (en part. passé van apopost geplaatst.
theoser) Ver1;ood; hemelhoog geprezen.
Apostenie, m., z. v. a. APOSTUME.
t Apothéoser, V. U. Vergoden. (1'VIen zegt nu
(nicest
in
ongunAposter, v. a. Op post stellen
stigen zin) , op den loer zetten, ter bespieding ge- Faire rapothéose de qn. o f de qc.)
Aothegne, f. [Ant.] Voorraadschuur, bewaar bruiken of omkoopen. On ai ait aposté des témoins
pour !'accuser, men had (valsche) getuigen voorge- plaa/s f.. pakhuis, magaz gn n.
Apothieaire, m. _1r1senijbereider, apotheker m.
bract om hem te beschuldigen.
ApostérigIne, m. [Méd.] Aanhoudende ziekte f. (fig. et prow.) \iémoire d'ap -, apothekers - rekening.
te
hoog opgevoerde rekening, waarop veel valt al'
ingewanden.
der
te dingen. I'll i Ft de son corps ure boutique d'ap-,
A posteriori, z. A PRIORI.
zijn liochaam een' apothekerswinkel maken,
van
Apostillatenr, m. Wie aanmerkingen, kant
maakt, kantteekenaar m.
-teknig altijd mnedic2jnen, gebruiken. L. ap- sans suere,
Apostille, f. Kantteekening f., op den rand van een apotheker zonder suiker, iemand, die 't nooeen geschrift geplaatste aanmerking f., bijschrift n., dige tot zijn beroep mist.
1lpoth lea irerie, f. irtsenijwinkel m., oponoot f., naschrift, aanhangsel n.; — korte aanbevetheek f. — -rtsen fbereid-ingkunst f. (111e 1 . 1( t
ling f. bij 'een verzoekschrift of vertoog.
tegenwoordig
liever pharmacie.)
apostiller)
e,
adj.
(enpart.
assé
van
Apostillé,
Apothieairesse, I. Non f., the in de kloosters
r eene aanbeveling
Van kantteekeningen voorzien; doo
bereidt.
de 11,1.1enten
begeleid.
j Apoto'rde , m. [Math.] Verschil tusschen
Apostiller, v. a. Kantteekeningen maken, aanof naschrift twee onmeetbare grootheden.
merkingen op den ranct plaatsen.,
Apótre, m. Geloofsbode, Penn rbreider, aposbijeenbijverzoekschrift
maken; eene korte aanbeveling bij
tel, naam van Jezus' twaalf jongeren; — zendevoeren; — verklaren, ophelderen.
Apostis, f. ijl. [Anc. mar.] Dolboorden eerier ling, kruisgezant; voortplanten en verdediger m,
vaan eerre leer, een stelsel, gezoelen enz. Prccher ia
nalei.
.

-
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APOTROPEE

ap-, niet veel zalving, niet innige overtuiging en
nadruk prediken. -- ( hij. et prov.) Faire le bon
ap-, den eerlikken, vromen man spelen, sch(/nheilig

zijn. Gest un bon ; ij )')! I) ! ii j is de regie! die
schzjnheili fje ! hij heeft .ze achter de oorera! — Bij
de fransche Protestanten : een geordend, ma.arr nog
niet , geplaatst geestelijke , proponent m. —
1)E n. pl. [liar.] 4postels, boegstukken, twee
verlengstukken aan den steven vc ór den boegspriet.
-- [(al .] De twaalf armen, wier voeten op witten Donderdag rjewass•lien worden.
Apotropée, F. th. gr.] Offerschaap n.,
ter afwending van gevreesde rampen.
Apotropéeu, ne, adj. [á%11h. gr.] Kwaad

afwendende (godheid, offerande).

Apotureaux, m. pl. [?\Iar.] Boegstukeinden.
Apozéine, m. [Pharm.] Kruidenafkooksel n.,
kruidendrank m.
Apparaitre, v. n. (met etre vervoegd als men
den toestand, met avoir als reen de handeling op
het oog heeft) Verschijnen, te voorschijn komen,
zigtbaar worden, zich laten zien, i.11z. van boven
voorwerpen: Dieu est souvent apparu-naturlgke
aux patr iar chen Un spectre lui a apparu. In
dien zin ook onpersoonlijk: I1 lui apparut en songe
.

Ook va11. natuurlijkeorwerpen ge
doorgaans in den zin van onverwacht ve •--bezird,

son pene. —

schi,J nen • Une voile apparut à 1'horizon. A peins
avais-je prononcé ces mots, qu'il apparut à mes
yeux. — [Diplom.] Doen blijken, kennis geven,
mededeeling doen: Faire app- de nes pouvoirs, :gnu'

volinagt of geloo fsbr2even voorleggen, verloonen. (In
dien zin min, gebruikelijk) . — APPARAuTRE, v. irnp.
Prat.] Blijken, toeschijnen, duidelijk, klaarblijkeliJk zijn : Vous n'avez point de quittance par ou
it apparaisse que vows avez pays. — Ook" sores Ill
(Ie dageliiksche taal : I m'apparait que ... h
schijnt mf1toe, snij dunkt, 't korist ritIj voor, dat ..
— s'APP RAiT E, v. pr. Zich vertoonen, verschijnen : Dieu s'apparut a Moïse. Ook als onpersoon
I s'appa€•ait a lui la belle idée dune bonne-lijk:
vie. (liet gebruik van s'apparaitre voor paraitre
l)/ se montrer is niet navolgenswaardig.)
Apparat, in. Pronk m., praal f., toestel ni.
Discours d'app-, opgesrnukle reele f.; Cause d'app-,
opzienbarende rer;tszaak f. Diner d'app-, feestelzik
1nac1l n. — Vertoonmaking, pralerig I. — _Vaam
van zekere als woordenboeken 11/ katalogussen inrerigte boekwerken ter verligting van de studie
eenes taal , eenes wetenschap o/ eens klassieken
schrijvers. App- l'))\ al. klem?, lat nsch woorden
voor de eerstbeginnenden bestemd. App--boekn.,
poétique, bloemlezing f. uit dichtwerken.
Apparaux, m. pl. [l%iar.] -4l den schee/Istoestel: zeilen, raas, katrollen, ankers, kabels enz.,
ook 't geschut. Agrès et app-, zeil en treil.
Appareil, m. Toestel m., toebereidsel n., aarnstalte, voorbereiding (ore vertoonirzg, indruk te
maken); pracht : praal f., luister m. ---- [Tech.
gereedschap, tuig, toestel n., de gezamentlijke weir'•
tuigen, die tot eerrag werk, eens proefneming noodig zijn: App- chimique , cJzem2sche toespel. —
l1d.] Verband, zwachtels, kompressen enz.; --

soms ook : vele ziekteverschijnselen zamengenomen.

— [(his.] Toestel, inz. dien tot h steensnijden;
If.' verschillende wijze van stee snede. — [Anat.]
De gezarnentlijke deelera, die tot dezelfde verrigting
medewerken • App- respiratoire, circulatoire, toesíel tot de adernhali.ng, den bloedsomloop. — [Chun.]
(astoestel (om de verschillende gassoorten te maIera; ook cove i\ It l'l)ll))l'1111111 f)j i e geheeten). —
t Arch.] Verband n. der etsenen; — betrekkelijke
tinkte der ren o/' lagen bloksteenen : assise de
haut, de bas apparefl, r,J van hoogs (2 tot 30),
van lage (1á tot 1,1 oude duimen dikke) bouw
-sten.
Appareillage, m. [Mar.] liet zeilklaar maken.
Appareille1nent , m. Paring, koppeling F.
(inz. van twee huisdieren, hetzij tot den arbeid of
tot de voortteling).

Appareille, C. aclj. (en part. passé van appareílier) Gepaard; zeilklaar enz., in al de betee-

kenissen van 't werk m.
Appareiller, v. a. Gelijke dingen zamenvoerjen., paren, koppelen inz. van. twee dieren, maar
ook van andere voorwerpen • Voilà un beau vase,
je cherche àl'app-,^ ziedaar
zi
eens schoons vaas,
ik zoek er de weêrga bi,^ te kagen. — [Arch.]
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Den vorm en de plaatsing der bouwsteenen aangeven. — [Mar.] Zeilklaar maken, onder zeil gaan.
App- une voile, een zeil naar den wind zetten. —
[Tech.] Bereiden, toebereiden, gereed maken, zamenvoegen , zamenpassen (in verschillende hand-

werken).

—

[Pèch.]

uitzetten (een net).

—

s'AP-

PA.REiLLER, V. pr. Zich paren (inz. van vogels).
Appareilleur, in. [Arch.] Meesterknecht m.,
die de soort, den vorm en de plaatsing der bouw
regelt. -- [Tech.] Toebereider, opmaker,-sten
sto 'eerder, klaarmaker m. (bij verschillende bedrgven). — [Mar.] Optuiger, toetakelaar m.
Appareilleuse. f. Koppelaarster f.
. Apparermnent, adv. Waarschijnlijk, vermoedelijk, naar allen schijn, naar alle gedachte.

Apparente , f. Uiterlijk aanzien of voorkomen n., schijn, oogenschijn m.: II ne faut pas se
fier is l'app-, men snoet niet op den schijn vertrouwen.

Les apps- sopt trompeuses, schijn bedriegt.

Sauver les app-s, den goeden schijn bewaren, ZO? gen dat men bij eerre laakbare handeling niet openlijk aanstoot of ergernis geeft. — Spoor, blijk, teeken n:. II ne reste ii vette femme aucune app- de
beauté. — Waarsclzijn.ljkheid, schijnbaarheid, ve r
ar e n ti e f.: I1 n'y a nulle app--moedlijkh,ap
de pair, er is geenerlei uitzigt op vrede. I1 y a
grande app- que cola arrivera, dat zal hoogst
'waarschijnlijk gebeuren. — Gedaante f.: Ii se
montra sous one app- mort el le, hij vertoonde zich
onder de gedaante eens steruelings. (In die beteekenis,komt het woord zelden voor.) — Enapparence,
loc. adv. In schijn, uiterlijk. Solon les app-s, it
croire les app-s, naar den schijn, op 't uiterlijk
afgaande, naar 't uiterl ij k te oordeelen.
Apparent, e, adj. Klaarblijkelijk, duidelijk,
zirgtbaar; — schijnbaar, onwezenlijk : Vertu app-e,
schijndeugd; — in 't oog loopend, aanzienlijk, van
zelf de aandacht trekkend. — Ook als s'ubst. ge-

bezigd : L'app- nous tient presque toujours lieu
du vrai, de schijn bekleedt doorgaans bij ons de
plaats van 't wezen.
Ipparenté, e, adj. Vermaagschapt (Het
wordt alt(id door een bijwoord: Pion, mal, heureusemeilt enz., voorafgegaan.)
Apparenter, v. a. Vermaagschappen, maag
geven. — S'A PPARENTER , v. pr. Zich ver --schap
maagschappen, zich verzwageren, lid eener familie
worden. (In beide beteekenissen fain.)
+ Apparesser, v. a. Lui maken. — s'APPARESsEII. , v. pr. Den luiaard uithangen; lui

worden.

Appariade, f. (pop.) Vereeniging, koppeling f.
Appariement of Apt)ariEneIit, m. Paring,
zamenvoeging F. b paren (van gelijksoortige dingen).
Apparié, e, add. (en part. passé van apparier)

Gepaard.

Apparier, v. a. Paren, by paren versenigen
of zelinenvoegen, b. v. paarden, handschoenen, kou
vooral van zekere vogels (duiven, tortels,-senz.,
patrijzen enz.) App- des combattants, strijders van
gelijken moed en kracht tegenover elkander stellen.
s'APPARIEII, v. pr. Paren, inz. van zekere vogels.

Apparitenr, m. Deurwaarder, pedel nl. ; --

somtijds z. v. a. préparateur, z. afd.

Apparition, f. Verschijning, zigtbare optreding f. van een bovennatuurlijk wezen, Bezigt n.,
rrachtgezilit, spook n., schim F. — Zigtbaarwording f.
van een doorgaans niet zigtbaar voorwerp: l'appdune conléte, 't verschijnen eenerkomeet.—Verschs,^ning, uitgave F. -- (fans.) Zeer kort verblijf op eene
plaats. — [Liturg.] Een van de deeltjes der hostie,
welke in negen deelen (eerst in vijf, dan in vier)

verdeeld wordt.

1- Apparoir, V. n. Schijnen, blijken. Het wordt
nog soms als registeren gebruikt, doch alleen in
de onbep. wis en als onpersoonlijk in den 3den
persoon van den tegenw. tijd der aant. wijs: Faire
app- de son bon droit, zijn goed regt in't licht stellen. I1 appert, het blijkt.
-j- Apparonner, v. a. (vroeger te Bordeaux voor
jauger) IJken, peilen, meten (van schepen en vaat werk). — Apparonneiir, m. IJker, peiler m.
Appartement, m. Woning f., uit verscheidene
vertrekken gelijkvloers bestaande; vertrek n., kamer,
woonkamer f.; — gezelschap n., zamenkomst F. aan 't
hof tot gezellig onderhoud, dans, spel, muzijk enz.
Appurtenance, f. Toebehoor, toebehooren n.,
bijbehoorende dingen, onderhoorigheid, app en-
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d e n t i e f. Meest in 't meere. gebruikt: Louer une
maison avec toutes ses app-s et dépendances, een
huis met al zijn toebehoor (met al zijne op- en dependentien) huren.
Apparten ant, e, adj. Toebehoorend; onderhoortig, aanhoorig.
Appartenir, V. n. Behooren, toebehooren, aanbehooren, toekomen, het eigendom zijn. — Eigen
zijn; het bijzonder karakter of de kenmerkende
hoedanigheid van iets uitmaken: On attribue it
1'amour Bien des folies qui ne lui appartiennent
pas, men schrijft aan de lie[de vele dwaasheden
toe, die niet in haar wezen liggen. — Een deel van
iets uitmaken: Cette branche dolt app- it un cnéne,
die tak moet tot een' eik behooren. — Betrekking
hebben, in betrekking staan, tot het gebied behooren
van: Cette question appartient it la philosophic,
dit vraagstuk behoort tot het gebied van de wpsbecleerte. — Verwant, vermaagschapt zijn, behooren
tot: it appartient aux premieres familes de 1'etat,
hij is verwant aan de voornaamste geslachten van
den staat. — In dienst zijn, iemands dienstbode
zijn. Ce domestique vous appartient-il ? Is dat
uw bediende ? — APPARTENIR, v. imp. Betamen,
passen, behooren, voegen, toekomen. I1 appartient it
un chrétien d'oublier les injures, het past (voegt
betaamt) een' christen de beleedigingen te vergeten.
I1 vous appartient uien de me faire des reproches!
't staat u fraai (jij zijt er de repte naar) om mij
verw(jtingen te doen ! 11 n'appartient qu'aux grands
hommel d'avoir de grands défauts, 't is alleen den
greaten mannen gegeven, groote gebreken te hebben.
— [Prat.] A tous ceux qu'il appartiendra, aan al
degenen, wien het aangaat. Aussitót qu'il appartiendra, zoodra men het gepast zal oordeelen. —
S'APPA.RTENIR, v. pr. Zijn eigen meester zijn, vrij
in zijne daden zijn.
Apparu, e, part. passé van APPARAITRE, z. aid.
Appas, nl. pl. Bevalligheid, aanvalligheid, bekoorlejkheid, aanlokkelijke schoonheid f., — eene
aanvallige vrouw; — ( fig.) al wat bekoort, verleidt,
verlokt, aanlokselen. — In potzij dikwijls gebruikt
voor appkt, z. het volgende wpord.
Appat, m. alas, lokaas n., lokspijs f.• — ver
bekoring, aanlokking f. — Deegballen ter-loksen.,
vetmesting van 't gevogelte. — (Prov.) C'est un
poisson pour mordre it l'appat, hij is
vieux
trop
te voorzir;tii om zich te laten beet hebben.
Appáté, e, adj. (en part. passé van appáter)
Met aas gelokt; — vetgemest (van vogels) .
Appater, v. a. Met aas lokken; — vogels met
deeg vet mesten; — voederen van vogels (en. soms
ook van menschen, die zich van hunne handen niet
kunnen bedienen).
Appaniné, e, adj. [Bias.] Main app-e, opene
vlakke hand.
Appannvri, e, adj. (en part. passé van appauvrir) Verarmd.
Appauvrir, V. a. Verarmen, arm maken; —
minder vruchtbaar maken, vermageren, uitmergelen
(den grond); — den rijkdom eener taal verminderen.
— (Loc. prov.) Donner pour Dieu n'appauvrit
homme, aalmoezen geven verarmt niet. — s'AI'PAUvraR, v. pr. Arm worden, verarmen ; — koud,
minder gevoelig worden, van zijne bestanddeelen
en hoedanigheden verliezen , minder vruchtbaar
worden (van het, hart, Tiet bloed, den bodem enz.)
— minder rijk in woorden en spraakwendingen
worden (van eene taal) .
A panvrissennent, m. Verarming f. (in lett.
en hij. zin, z. APPAUVRIR) .
Appeau, m. Lokfluitje, kwakkel fluitje, wachtelbeentje n. ; lokvogel m. ( Weleer werd voor dit
woord ook wel het volgende appel gebruikt).
Appel, m. Roep m., geroep n. (met de stem of
op eene andere weze); oproeping, afroeping, aflezing f. (van de namen der personen, die op een
vergadering,wapenschouw enz. tegenwoordig moeten
zijn), a p p é l n. — [Mil.] Verzamelsein. met trommel
of trompet): Battre, sonner l'appel, appél slaan,
blazen. -- [Jur.] Beroep n., op eene hoogere regtbank. Juger sans ap pel, zonder appél, zonder ver
beroep (in laatste instantie) vonnissen; — ook-der
( fi g.) een vraagstuk beslissen zonder verdere woordenwisseling of behandeling toe te laten. — Faire
on appel it la générosité de qr► ., iemands edelmoedig/meid inroepen. Appel au peupie, beroep op het
volk, het vragen om eene nieuwe algemeene stem-

ming. — [Escr.] Uitval m., uitdaging f. (door met den

regeervoet eens te stampen op dezelfde plaats, waar
die voet staat. — Uitdagincj tot een tweegevecht (in
dien zin liever cartel o f deft) . — [Mar.] Spanning f.
van een touw, een kabel. — [ Hon.] Klokje n., dat de
halve uren en kwartieren slaat. — [Corn.] Zeer dun
hollandsch bladtin n. (In beide laatste beteekenissen
ook appeau).— (pop.) Strik m., verrassing f.
did r e n de.
Appel ant, e, Beroepdoende, appel
Ook als subst.: een beroeper, beroepdoende, appellont ni. — (Prov.) Avoir une figure d' app-, er
uitzien als of men een proces verloren had, bedrukt
uitzien.
Appelti, e, adj. (en part. passé van appeler)
Geroepen, genaamd enz., z. appeler. Ook als subst.
c,ebruikt: Entre tant d'appelés, pourquoi si peu
d'élus? waarom (zijn er) onder zoo veel geroepenen
zoo weinig uitverkorenen ?
Appeler, v. a. Roepen (met de stem of door
eenig teeken); — noemen, heeten, eenen naam geven,
benoemen. App- cbaque chose par son nom, elk
ding bij zijn' naam noemen, er geene doekjes om
winden. — .Eiroepen, aflezen (de namen der personen, die op eerre vergadering, werkplaats, wapenschouw enz. moeten tegenwoordig zijn) . — Eischen,
vorderen, gebieden, noodzakelijk maken: Ce crime
appeile la vengeance des lois. — Uitdagen (tot een
tweegevecht). — Dagvaarden, voor den regter roepen. — Doen komen, laten halen, ontbieden. — Tot
zich trekken, uitnoodigen, opwekken: Ces fleurs
appellent vos regards. — Appeler a, noodigen,
oproepen, aansporen, aandrijven: Ii appelle les
peoples a leur independancé naturelle.— Benoemen,
ver/me/fen (tot eenen post, eerre waardigheid). —
Appeler sur, a fsrneeken, afbidden, inroepen: Appeler
sur un homme, sur une ville la vengeance du
ell. — APPELER, v. a. [Jur.] Zich op eene hoogereregtbank beroepen , app e l l é r en ; de beslissing van een' derde vragen. App- comme
d'abus, zich van eerre willekeurige handeling eener
geestelijke overheid op den wereldleken regter beroepen. (fig. et tarn.) J'appelle de votre décision,
ik onderwerp mij aan uwe uitspraak niet. En appau témoignage, it la probité, a la justice etc. de
qn., iemands getuigenis inroepen, zich op zijne regtschapen/meid, regtvaardigheid enz. verlaten. — s'APPELER, v. pr. Genoemd, genaamd worden, heeten;
— zich noemen.
Appelet, m. [Pêch.] Hengelsnoer n. met een'
of meer haken. — Appelets, in. pl. Soort van netten.
Appeliatif, m. [Gram.] Gemeen zelfstandig
naanawoorrl n., soortnaam in. (nom commun).
Appellation, f. Het roepen; — het spellén
(z. v. a. épellation); — het beroep op hooger regtbank (z. v. a. appel). App- verbale (niet appel verbal)
mondeling beroep. (Appellation heeft een meere.,
appel in dien zin niet.)
Appendance, f. [Anc. Jur.] Nieuw verworven toevoegsel n. tot eerre heerl kheid.
Appendiee, f. danhangsel, bijvoegsel, toevoegsel, appendix n. (fig.) La . misère et la douleur
sont les app- de la vie, ellende en smart behooren
tot (zijn verbonden aan) het leven.
Appendicé, e, adj. Met aanhangsels voorzien.
Appendicifornie, Appendiculaire, adj.

Naar een aanhangsel gelijkende.
Appendicnle, m. Klein verlengsel of aan

n.

Appendiculé, e, adj. Met een of ander ver

-hangsel

aanhangsel voorzien.
-lengsof
Appendre, V. a. Ophangen (inz. van 't geen
in eene kerk of een' tempel ten aandenken wordt
opgehangen) .
Appendci, e, adj. (en part. passé van appendre) Opgehangen.
Appension, f. liet hangen (b. v. van den gewonden arm in eenen clvaagband) .
Appentis, in. Afdak n., loots, schuur f.
Appereeptibilite, Apperception, z. beiden
Pp APERCEPT-.
Appert, zie APPAROIR.
Apperteinent, ads. Openlijk.
Appesanti, e, adj. (en part. passé van appe-

santir) Verzwaard, zwaar geworden enz.
Appesantir, V. a. Zwaarder maken, verzwaren, meer doen wegen; — minder levendig of wak
maken, dof, loom, log, traag maken. — Dieu-ker
a appesanti sa main sur ce peuple, Gods hand
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drukt zwaar op dit volk, Ilij bezoekt het net groote 1 op een ligchaamsdeel); -- Toepassing, aanwending,
toeëïgenin g f.; — opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheid, vlijt f. ijver m., arbeidzaamheid f.
Applique, f. [Tech.] Oplegsel, oplegstuk, inl egsel n.
Appliqué, e, adj. (en ))art. passé van appliuer) Opgelegd, opgeplakt, aangehecht; toegedient ,
soot appesantis!
ege
vli,Itig, opmerkzaam enz.
Ap pp esantissennent, In. Loomheid, dofheid, past;
-J Appliquee, f. [Math.] , z. ORDONNEE.
logheid, ,slaperigheid, lusteloosheid, verslapping f.
Appliques , v. a. Opleggen, opplakken, a1an2Appétence r f. [Physiol.] Natuurlijke begeerte,
ingeschapen neiging, geslachtsdrift f.; — hevig ver plakf en , opbrengen , opdragen , opdrukken (vgl.
-lange. appli(ation) . App.- des ventouses, koppen zetten.
Apspéter, v. a. [meest in Physiol.] Uit aan - Appl- des sangsues, bloedzuigers aanleggen. Applgeboren neiging, instinctmatig begeeren, uit natuur- i 1'oreille it in cloison, zijn oor tegen 't beschot lerljke behoefte verlangen. L'estomac appete des ali- gen. Appl- un sceau sur de la eire, un fes cii o t
ments.
i sur I'épaule, een, zegel in was afdrukken, een heet
Appétibilité , f. [Didact.] Begeerlijkheid f., ijzer op den schouder dr kken. (fig. et fam.) Aripliun soufflet, un coup de poing, een' klap, , een vuist begeervermogen n.
slag geven. — (fig) Appl- un homm^e a la geesAppétible, adj. Begeerlijk.
Ap p étissant, e, adj. Lustopwekkend, uitnoo- tion, it la torture, iemand op de pijnbank legren.
digend, bekoorlijk, gaandemakend, lekker of sma- Appl-. une coupe ases lèvres, een' beker even aan
de lippen brengen. Appl- un liaises sur une main,
Lelijk op het oog, eetlustwekkend, graagmakend.
Appétit, m. Lust I.n., neiging, begeerte, zucht f., een' kus op eerie hand drunken. — Zijne aa.ndacl't,
inz.
eetlust, etenstrek, non- 1 zorg, nasporing aan iets wijden; toeleggen; aan
verlangen n., trek nl.;
toepassen, in toepassing brengen, gebrui--wend,
g er m., graagte f. — (Loc. et prov.) Bon app- !
Eet smakelijk! Chevalier, prendre ses app-s. de ken; -- bestemmen, aanleggen (b. v. eea e
smakelijkste beetjes uitzoeken. (Beide uitdrukkin- rente tot ondersteuning van de (/ rmen) — [Mat13.]
gen zijn nu verouderd.) I1 West chère que d'app-, Overdragen (eerie gegeaen, l /i( in den omtrek ('(1/.r
honger is de beste saus (of kok) . C'est un cadet f gu (1 r) , transport Ien. — s'A PPLIQUER , V. pr. Opde grand app-, hij is niet kieskeurig, neemt het gelegd enz. worden; -- toepassellllk zi, n, toegepast
aanwenden,
met alles voor lief. C' est un homme qui a bon app-, worden; -- op zich zelven, toepassen ()/
't is een nimmerzat; hij wil altijd meer en hoogex. zich toeëigenen; — zich toeleggen, . zich bevlijtigen,
L'app- vient en mangeant, al etende komt de trek; zich benaarstigen, zich beijveren, ziin best doen.
Ap p ogiature, f. [ Mus.] Voorslag m., kleine
hoe meer men heeft , hoe meer men wil hebben.
Avoir l'app- ouvert de bon matin, reeds vroegti- bàjnoot, die men voor de hoofdnoot laat hoores
dig lust tot onderzoek aan den dag leggen. De- het slepen, dragen der toongin.
Appoint, m. [13anq., Com.] Som, die op 't '0meurer sur son app-, zich niet zat eten ; zjne
driften niet overmatig bevredigen. App- de femme 1(1 I'll' bedrag eerier rekening te kort komt, het slot,
grosse, trek naar vreemdsoortige dingen. ---- --A L'AP- saldo; — pasmunt f., paa?jement n.
Appointage, m. [Tech.] Laatste persing of
PETI T, loc. adv. Uit zucht tot sparen, zuinigheidshalve : A 1'app- dun écu ii a laissé mourir un wals^ing van 't leder eer het gevet wordt.
Appointé, e, adj. (en part. passé van appoincheval de cent louis , ors eene kroon te sparen heeft
hij een paard van honderd louis laten sterven. — ter) Bescheiden, tot nader bescheid uitgesteld; in
der
minne bijgelegd; bezoldigd. — [Blas. I Elkander
APPETITS , m. pl. [Cuis.] Toekruiden bij de salade
(uitjes, prei enz.) . Slap gezouten en ligt gerookte met cie punten rakende. — Ook als subst. voor apharingen als kruiderij. — (Phil.) Opwellende, voor
pointement. — (Lo)'. prov.) Ces gees sont touijgaande lusten.
-b jours app-s contratres, die mensengin zin a112)dvan
Appétitif, ive , adj. [Didact.] Regeerend. verschillende m('',(ing, zitten elkander alt
in 't
haar.
Faculté app-, begeervermogen n.
Appoit►ternent, m. [Prat. enc.] Bescheid n.,
Appétition, f. [Didact.] Iet vurig begeeren,
zielsverlangen. — [Physiol.] De begeerte naar en inleiding I. of voorschrift n. der behandeling, regterlijke schikking f., regterlijk verslag n. (.Y.Ten ge
behoefte f. aan spijzen.
Appièceinent, Appièeer, z. APIEC—.
daarvoor ook appointé .) — Billeggm.q,-bruikte
ening f. (van een geschil, een tweegevecht)
Appiétrir (s'), z. APIETRIII.
Appiler, v. a. In hoppen, op stapels zetten, vereffppointedflients, nl. pl. Bezoldiging f. (voor
stapelen. — S 'APPILEII , v. pr., zich zarnendrin- een ambt, Cl))' post), jaarloon, jaargeld n., ,Iaargen.
wedde f. — (fam.) Fournir aux app- de qn, , Je Appios, m. [Bot.] Valsche engelwortel m.
mand bijspringen, die zelf niet genoeg heeft om
Applaudi; e, adj. (en part. passé van applau- van te leven.
Toegejuicht
enz.
Appointer, v. a. [Prat.] Een bescheid geven,
dir)
Applaudir, v. a. In de handen klappen als een voorschrift ter behandeling vaststellen, de parteeken van goedkeuring, toejuichen, app l a u d i s- 11en bescheiden; in der minne bjleggen, schikken: —
s é r e n; goedkeuren, prijzen, lof toezwaaijen, luid bezoldigen, eerie jaarwedde toeleggen. — [Mil.]
zijn welgevallen te kennen geven - APPLAUDIR App- un homme d' use corvée, d' use garde, reen'
(a qn. ot a qc.), v. a. Toejuichen, goedkeuren. — man als straf eerie dwangdienst, eerie wacht (0' ten
zijne beurt opleggen. — [Tech.] .den stift, haak,
S'APPL AUIUII, v. n. Zich beroemen, zich prijzen,
zich verhoovaardigen, met zich zelven ingenomen ij erdraad aanpunten. Iet leder vóór 't vetten de
Zijn; -- zich zelven gelukwenschen, zich gelukkig laatste persing geven. Een toegevouwen matras of de
achten: Its s'applaudissaient de l'ahriqu'ils avaient einden van een stuk 510 /' vaststeiflen, doorn jJgen, om
trouvé.
't losgaan te voorkomen.
Applaudissaut, e, adj. Toejuichend. (fig.)
Appointees , m. [Anc. jus.] Bescheidgever,
Machines apps-es, de gehuurde toejuichers in den verslaguitbren(jer ; — )'e(ltsvertrager , uitstelzoeschouwburg.
ker in. (oen eerie der partz en te bevoordeelen) . —
Applaudissement, m. Toejuiching f. hand- App- de, proeès, bijlegger, bemiddelaar, schikken' in.
geklap n.; bijzondere goedkeuring, groote lof tui - [Tech.] Z. EMt'UINTEUR.
bijval ni.
-tingf.
Appointir, v. a. ['l ech.] z. APPOINTER.
Applauudisseur, m. Toe uicher in., wie veel,
Appointon, In. [Arie. mil.] Soort van dolk nl.
gedurig en vaak zonder grond toejuicht.
Appondure, f. [Tech.] Síeunpaal m., slutApplicabilité, f. Toepasseljkheid, aanwend juffer f. (voor eerie te zwakke stelling ) .

rampen. — S'APPESANTIR, V. pr. Verzwaard wor -

den. Ses yeux, ses pau p ières s'appesant.issent ,
zijne oogen, oogleden vallen toe, hij krijgt vaak.
-- S'app- sur un sujet, te lang over dezelfde zaak
spreken. — Verergeren : Combien sses malheurs se

to

-

-

.

-barheidf.

Applicable, adj. Toepasselijk, aanwendbaar.
Applicage, m. [Tech.] Het opwerken, het
aanbrengen van bijzaken en sieraden aan een stuk
aardewerk.
Applicaire, f. [Bot.] Soort van wol fsklaauw.
Application, f. Opbrenging, opdraging, oplegging, aanlegging f. (b. v. van pleister op een'
muur, van kleuren op een doek, van bloedzuigers

Apponte!nent, n. Soort van vliegende brug

over het paalwerk van een fondament.
Appont, m. Markt, marktplaats f. (in dien zin
nog in sommige oorden van Frankrijk in gebruik).
— [Jus.] Het ingebragte in '1 gezamenlijke huweliiksgoed ; — de lij een geregt (1/' een' 7n-otaris ne
bewijsstukken. Acte d'app-, bewijs van-clergd
ontvangst dier stukken. — [Com.] Inleg m. eens
handelaars in eerie compagnieschap.
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denis,, de toonkunst, een ambacht leeren. Appr- á
lire, a danser, leeres lezen, leeren dansen. Apprde qn•, van iemand leeren. Appr- par experience,
Apporter, v. a. Aanbrengen, brengen naar de bij ondervinding leeres. Appr- sur (of dans) l'exemplaats, waar de persoon is, die spreekt o f van ween. pie de qn., uit iemands voorbeeld leeres. Ook ge
men spreekt, aandragen, medebrengen, toebrengen,
onbepaald: Qui sait écouter, sait appr-, wie-hel
toevoeren, aanvoeren. — [Prov.] Bien venu qui weet te luisteren, weet te leeren. — Leeren, zich
apporte, wie wat medebrengt is welkom. — App- de gewoonte eigen maken van iets te doen, zich
des nouvelles, nieuws aanbrengen, berigten , be- aanwennen: Appr- à se taire, à parley / propos,
kend maken. — Inbrengen (in eene handels- of echt leeres wi/gen, leeres spreken op zzln tad. — Ver
Aanwenden, in 't werk stellen, ge--vernig).—
kennis krijgen van, onderrigtwor--nem,hor
bruiken : App- du zèle à remplir ses devoirs, ijver den van, verstaan.: Appr- use nouvelle, la mort
in de vervulling zijner pligten aanwenden. App- de qn., eerre tijding, iemands dood vernemen. —
remède (of du remède) a qc., iets verhelpen, her- In 't geheugen, Of in 't hoofd pi enten, onthouden:
stellen. App- des facilités, des difficultés a une af- Appr- use ('(nn. un discours, eerre les, eerre 1(115'faire, het gelukken eerier zaak bevorderen, bemoei
(.111'l '(l in 't 'hoofd prenten. Appr- par coeur, van
Veroorzaken, teweeg brengen, verwek--jelikn.— buiten leeres. — Leeres, ondericw2,lzen, onderrigten,
en : La rigueur de la saison apporta la famine, doen kennen, doen weten, bekend maken (Ofschoon
het strenge jaarpetf/de veroorzaakte den hongers- de fransche spraakkunstschrijvers deze beíeekenis
nood. — Aanhalen , bijbrengen , aanvoeren, in 't van apprendre niet toelaten, wordt zij door den
midden brengen : App- de hannes, cle mauvaises voorgang der beste schrijvers gestaa (l ): L'usage
raisons, goede, slechte redenen aanvoeren. App- seul apprend certaines choses, 't gebruik alleen
des passages dun auteur, plaatsen uit een' schrej- doet zekere dingen kennen. Apprenez de bonne
ver aanhalen.
heure aux enfants a soumettre leers passions a
Apportionner, v. a. Elk een deel geven b. v. la raison, leert den kinderen vroeg hunne driften
(van een erfgoed) .
aan de rede onderweri°pen. Appr- les mathématiques
Apposé, e, adj. (en part. passé van apposer) à qn., iemand de wiskunde ondej•wijzen. — (Loc.)
Opgezet, opgedrukt, ingevoe g d.
Je lui apprendrai bies à vivre, it parley, ik zal
Apposer , v. a. Opzetten, opdrukken : App- hem wel leeres (d. •,. noodzaken) beter te leven,
un
zijn
zegel
sur
acte,
een
bewijsstuk
son sceau
op
welvoegelijker te spreken. (Prov.) Les bites nous
drukken, het zegelen. [Jur.] App- Ie scellé of les apprennent à vivre, van de dieren kan men (mati(l)
scellés, van regtswege verzegelen, het regterlijk ze- leeren leven. Ce qu'on app•end au her dure jusqu'
gel op deuren, sluitende meubelen enz. drukken. — an ver, wat men jong leert, kent men oud (verleert
App- sa signature au bas dun écrit, een geschrift men niet ligt). — s 'APPREN VRE, V. pr. Geleerd, aan
onderteekenen.
vernomen wo;°den; — elkander berigten, -gelrd,
Appositif, m., z. APPOSITION.
Apprenti, e, adj. en subst. Leerjongen, leerApposition , f. Opzetting, opdrukking, op- knaap, leergast, jongen. m., leermeis /e n., leerling m.
legging f. (b. v. der zegels). App- de signatu- en f. (inz. in werktuigelijkensten, ambachten).
re, onderteekening f. — [Phys.] Aanzetting f. Prendre, renvoyer un appr-, een' leerjongen nemen,
van nieuwe deelen, ophooping f. van buiten. — wegzenden. Apprenti-menuisier , schr2,/nwerkers— [Gram et Rhét.] Ophelderend, verklarend bij
leerling. — (fig. et fam.) Onwetende, onkundigge, onvoegsel, bijzetsel n., appositie f.: Titus, les bedréven:e, nieuweling m. en f.: C'est un pauvre apprdelices du genre humain.
qui singe le docteur, 't is een kruk, een stumper,
Apprayer, v. a. [Cout.] Een akker in wei die den meester uithangt. In ernstigen stijl zegt
veranderen.
-land men novice). (Pr(w.) Appr- nest pas maitre, leeAppreciabilité, f. Waardecrbaarheid f.
ling is geen meester ; men wordt niet op eens
Appreciable, adj. Waardeerbaar, schatbaar. meester.
Apprentissage, m. Leerlingschap n. ; leer— [Phys.] Waarneembaar, berekenbaar (met zintijd Ill . , leer. jaren. Etre, meetre en appr-, in de
of met werktuigen).
Appréciateur, m., -trice, f. Waardeerder, leer zzln, doen. — (/g.) Faire l'appr- d'une chose,
schatter m., waardeerster, schatster f. — Ook als de eerste lessen in iets nemen, er de proef van neadj. gebruikt: Heureux qui possède cette philo- m en. — Eerste poi/' f., die men van zijne verkresophie appréciatrice de toutes choses, gelukkig wie gen bekwaamheid geeft : ce cliirurgien a fait son
deze alles op zijn' regten prijs schattende wijsbe- appr- sur ce blessé, deze wondheeler heeft zijn eerste
proefstuk op dien gekwetste afgelegd.
geerte bezit.
Apprét, m. Toebereidsel n. ( in dien zin meest
Appréciatif, ive, adj. Schattend, waardein 't meere. gebruikt) : Les appréts dune Fe! c. (1' 111
rend, wat schatting of waardéring betreft.
Appréciation , f. Schatting, waardéring, voyage. — Het kruiden, aanmaken, toebereiden der
spijzen; de daartoe dienende kruiderijen en specewaardebeoo "deeling, op prijs stelling.
r21en. — Bereiding, opmaking, opwerking, afwerApprécié, e; adj. Geschat, gewaardeerd.
Apprecier , v. a. Schatten , waardéren, de king, gladmaking, glanzing, stijving f. (van stoffen,
waarde, den prijs beoordeelen of bepalen: — op leder, papier (nz. ); de stof, die daartoe dient (vischprijs stellen, in acht nemen, waarde hechten aan, ljjm, gom, plantenslijm, stijfsel, stijfselwater, pal)
erkennen, hoogschatten (b. v. goeden raad, iemands enz.), apprétu(1r' f. — (fig.) Gemaaktheid, ge
,gekunsteldhei(b I. (in stijl, manheren).-dwongehi,
verdienste enz). — S' APPRECIER , v. pr. Gewaardeerd
worden, waardeerbaar zijn; — zich zelven, elkan- — -j- Peinture d'apprèt, glasschilderwerk n.
Apprétage , m. [Tech.] Behandeling f., geder schatten.
Appréhendé, e, adj. Gevangen genomen, gegij- bruik ii. van de appretuur (1/ de toebereidingsmiddelen der stoffen enz. (z. appr ( t). Bereidingsw^zef.
zeld; — gevreesd.
Appréhender, v. _ a. Vatten, bij den kop vat- - [,Mar.] z. APPRETEE.
i Apprëte , I. Lang en smal reepje brood, dat
ten, in hechtenis nemen, gevangen zetten, gijzelen.
— App- une succession, eene erfenis aanvaarden. men in een zacht ei doopt (Nu Ill UIGLE II' E)
Apprété, e, adj. (en part. passé van appreter)
— Vreezen, duchten, schroomen, bang zijn voor
Toebereid; — gekunsteld, gemaakt.— Cartes apps-es,
('t geen al of niet gebeuren kan).
Appréhensihilité, f. [Didact.] Vatbaarheid vooruit in eene bepaalde volgorde gelegde speelkaar
kunststukjes te doen o/ om valsch te spel( n) -ten(oz
voor aanhouding of in hechtenis neming.
App•étée, I. [yVlag.] De Klaargelegde krijgsAppréhensible, adj. Voor aanhouding, in
voorraad m. tot den verwachten strijd.
hechtenis neming vatbaar.
Appréter, V. a. In gereedheid brengen; gereed,
5 Appréhensif, ive, Vreesachtig, beschroomd.
Appréhension, f. Bezorgdheid f., schroom m., klaar o/ vaardig smaken; toebereiden, bereiden, toebeduchtheid f., min of meer niet hoop gepaarde rigten (. v. spitzen); — opmaken, opwerken, glanvrees f. — [Log.] Opvatting f., voorstelling, die de zen, pappen, stijven, lijmen, enz., a p p r ê t é r e n
geest zich van eene zaak maakt zonder nog een (van sto/% 'en, papier, leder e(1 z.) — Ook zonder voor
gebezigd : Cuisinier qui apprète bigin, kok,-werp
oordeel daarover te vormen. — [Prat.] Aanhouding,
die sunakel2jke spijzen bereidt. — (Loc.) Appr- à rire,
gevangenneming, gijzeling f.
Apprendre, V. a. Leeren, eene kennis ver- stof tot lagchen geven ^ (waarvan men zelf het vo(1rkrijgen, die men nog niet had, aanleeren, beoefenen: werp is). — SAPPICETER , v. pr. Toebereid, klaar
Appr- I'histoire, la musique, un métier, de geschie- gemaakt worden; -- zich voorbereiden, zich op den
Apportage, m. Het aandragen; draagloon n.

Apporte, e, adj. (en part. passé van apporter)

Aangebragt, gebragt.

-

-

,

.
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hals halen, zich berokkenen; — zich gereed, klaar
of vaardig maken, zich toerusten.
Appréteur, m., -ease, f. [Tech.] Toebereider, opmaker m., toebereidster, opmaakster, f. —
APPRETEUII, 111 . Glasschilder m.
Appretoir,m. [Tech.] Bankje der tinnegieters.
Apprimé, e, adj. (en part. passé van 'tverouderde apprimer, naderen) [Bot.] Zich vast aan
dekkend.
-sluitend,
Apprise, f. [Anc. jur.] Voorschrift n. van een'
hoogeren regter aan een' lageren, betreffende de wijze
van vonnis spreken.
% Apprivoiseinent, m. Tammaking, temming f.
Apprivoisé, é, adj. (en part. passe van appri-
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het eens worden, elkander verstaan - les bommes,
qui ont tant de peine la s'appr- sur les affaires.
Approcheur, m. [Tech.] Houtaanvoerder (voor
een te maken vlot) .
Apprpfondi, e, adj. (en part. passé van approfondir) Uitgediept; — doorgrond; grondig.
Approfondir, v. a. Dieper maken, uitdiepen,
verdiepen, diepen; — doorgronden, grondig leeren
kennen, grondig onderzoeken, uitvorschen, naspeuren. Ook zonder voorwerp gebezigd : Peut-être que
le rol, sans appr- davantage, vous laissera partir.
% Approfondissennent, m. Uitdieping f.; —
grondig onderzoek, n., navarsching f.
Approprianee, f. [Anc. Jur.]] Bezitneming f.

voiser) Getemd, mak gemaakt.
Apprivoiser, v. a. Gedwee maken, tam maken,
temmen, den wilden of schuiven aard benemen,
mak maken; (van menschen sprekende) handelbaar
zachtzinniger, gezelliger maken ^-- S'APPRI--der,
VOISER, v. pr. Getemd, tarn of mak gemaakt worden; — zich gemeenzaam maken, zich gewennen.
S'app- avec le danger, avee le vice, zich gewennen
aan 't Bezigt des gevaars, aan het voorbeeld der

Appropriation, f. Toeëigening, aanmatiging,
eigenmg f. — [Chim. ant.] Toestand van twee li,qchamen, die zich niet kunnen vereenigen dan onder
medewerking van een derde.
Approprié, e, adj. Behoorlij k ingerigt; ge-

Approehe, f. Nadering, aasnadering, toenadering f. (van personen of verpersoonljke zaken):
1'appr- de 1 'ennemi, de in mort, du danger. —
Lunette d'appr- verrekijker m. — Greffe en approf par appr-, entingswijze, die twee b eenstaande
takken vereeniqt. -- [Typ.] Afstand ni., wit n. tus-

viandeerd.

schikt voor, geëigend tot.

Approprier, v. a. Behoorlijk inrigten, in orde
brengen, opschikken, opruimen (een huis, eene kamee). Appr- à, in overeenstemming brengen met,
geschikt af gepast maken voor, schikken naar, eigeondeugd.
Approbateur, m., -trice, f. Goedkeurder m., nen aanpassen: Appr- son langageauxcirconstances,
goedkeurster f., inz. een slaa fsch, gedienstig goed zijne taal met de omstandigheden in overeenstemming
Ook als adj.: Geste, sou--keurd,lofspagv. brengen, gepast maken; zich toeëigenen, voor zijn
eigendom uitgeven, zich aanmatigen; zich eigen
rire appr-, goedkeurend gebaar, glimlach.
Approbatif, ive, adj. Goedkeurend, billijkend. maken; zich toeschrijven, voor het zijne doen doorApprobation, f. Goedkeuring, billijking, in- gaan.
Approiivable, adj. Goedkeurbaar, goed te
williging, vrijwillige toestemming f. ; openlijk bewijs n. van achting, algemeene lof m. ; — vergun keuren.
drukken van een werk); — volmagt f.-nigf.(tohe
Approtivé, e, adj. (enpart. passé van approuver)
(door een' bisschop aan een' priester gegeven om'in Goedgekeurd.
geheel zijn diocees te prediken en biecht te hooren.)
Appronver, v. a. Goedkeuren, billijken, zij ne
-t-S Approbativennent, adv. Op goedkeurende toestemming geven, toestemmen; loffelijk, przjzenswijze, met goedkeuring : Répondre appr-, goedkeu- waardig vinden, prijzen, bijval schenken; de uitrend antwoorden.
gave of de lezing van een boek veroorloven, goed
% Approbatriee, z. APPIIOBATEUR.
S 'APPP oUVEl, v. pr. Goedgekeurd worden;-keurn.—
Approehable, adj. Toegankelijk, te naderen. met zich zelven tevreden zijn.
Approvisionnem ent, m. Het voorzien van
A p proehant, e, Nabijkomend, weinig ver schillend, veel gelijkend, zweemend. — Ook (fam.) 't noodige tot onderhoud, het bijeenbrengen van
eene soort van voorzetsel, beteekenende: omtrent, voorraad; voorraadverzameling, verzorging van
bijna: Il peut avoir appr- trente ans, hij mag ongeveer mond- en krijgsbehoefte, approviandéring f.
dertig Jaar oud zijn. Il est appr- de hult heures,
Approvisionné, e, adj. (en part. passé van
't is bij achten.
approvisionner) Van voorraad voorzien, g e app r o-

schen naast elkander geplaatste letters; — verkeerde
aansluiting van twee waarden, die gescheiden moeten zijn, of scheiding van twee lettergrepen, twee
letters , die aan elkander behooren te sluiten. —
Koppeling f. (vooral vaag dieren) . — APPROCHES, ;. pl.
[Mil.] zIannaderingswerken (om bij eene belegerde
vesting te komen), loopgraven, belegeringswerken.
Approcher, v. a. Naderbrengen, nabij zettemi,
bijbrengen: Approchez cettetable, schui f die tafelivat
bij. Approchez eet enfant de sa mère, breng(zet) (lat
kind bij zijne moeder (fig.) Lunette qui approche les
objets, kijker, die de voorwerpen als naderbij doet
zien, die bijhaalt. (Men zegt in dien zin liever rapprocher.) Appr. qn., iemand naderen; — een' vrijen
toegang tot iemand hebben. Homme très-difficile a
appr-, moejeltijk te naderen, ontoegankelijk mensch.
— APPROCHER, v. n.Naderen, nabij zijn:L'ennemi, la
mort, 1' heure approche. — Appr- de, naderen, aannaderen, naderbij komen, toetreden, bijkomen: Apprde la mort, de sa fin, den dood, zijn einde naderen.
Appr- des sacrements, ter biecht en ter communie,
ten avondmaal gaan. Appr- du hut, ligt bij 't
wit treffen; (fin.) op het punt zijn een doel te bereiken; iets bijna raden. Appr- de qn. beteekent
ook somtijds : toegang bij iemand hebben. -- (fig.)
Appr- de, eenige overeenkomst, gelijkenis hebben,
geljjken, evenaren : Jafnais aucun mallieur n'approchera du mien, nooit zal een-ig ongeluk het mijne
evenaren. — Approcher wordt ook van de vereeniging of paring der beide geslachten, inz. van dieren,
gezegd. -- [Mar.] Ongunstig worden, schralen (van
den wind, in tegenstelling met adonner) . — s'APPROCIIER, v. pr. Naderen, genaken, naderbij komen:
Approchez-vous, treed nader. Le moment s'approche, het oogenblik genaakt. S'appr- de, naderen:
.

S'appr- du feu, bij 't vuur gaan. — Sores ook voor:

Approvisionner, v. a. Den naodigen voorraad
bezorgen, van voorraad voorzien, a p p r o v i a n-

d é r e n. — S 'APPIIOVISIONNEP , C. pr. Voorraad

opdoen.
-I- Approvisionneur, m. Voorraadbezorgerm.
Approximatif, ive, adj. Benaderend, nabijkomend, geraamd op, plus-minus.
Approximation, f. Benadering, begroeting,
raming, nabijkomende (globale) .schatting f., veranvedelijk bedrag n. [Math.] Bekenwijze, daar welke
men de eigenlijke waarde eens wortels of eene hoeveelheid steeds nadert, zonder haar met juistheid te
vinden, benadering f.
Approxiiaiativeiteent, ode. Op benaderende
wijze, bij raining, ten naasten bij, ongeveer.
Approxinner, v. a. [D idact.] Nabij zijn, grenzen aan, aanliggen, nabig komen.
Appiii, nl. Steun, stut, schoor m., steuncel,
stutsel n. (van een' muur, boom enz.) Ne pouvoir,

marcher sans appui, niet zonder stok kunnen loopen. — Leuning, borstwering f. A hauteur d'appui.
ter hoogte van de borst (zoodat men er op leunen
kan zonder te bukken.) — Ondersteuning, hulp, bescherming f., onderstand, bijstand, m. ; — de persoon
of de zaak, die de ondersteuning, beschermingver-

schaft, steun, beschermer, schutsheer m., reterhand f. — [Gramm.] Nadruk in. der stem op eene
lettergreep. — [Mécan] . Steunpunt, rustpunt n.
des hefbooms. — [Man.] Werking van den toom in
de hand: Ce cheval à lappui lourd, dat paard ss
zwaar in de hand, hard in den bek; Ce cheval na
nt d'appui, dat paard is te zacht in den bek. —
(>'ech.] Korbeel, kraagsteen, neus m. (ter onder^T
síeun.ing van een' balk). — A L'APPUT, loc_ prép.,
ter staving, ter bevestiging, ter bekrachtiging: Citer
un auteur , tin fait á i'appui de son opinion. --(Jeu) Aller is Tappui de la boule, Op den bal van
zijn' maat spelen, zoadat deze het doel bereikt; (fig.)
iemand in eene onderneming, in een gedaan voorstel
ondersteunen. — Pièces le l'appui, bijlagen.
Appui-main, m. Handsteuniu., stokje, waarop
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de hand of arm des schilders rust. (Plur. Des appuis-

main.)

Appolse, adj. ook subst. f. [Astr.] Stand der
maan zeer dipt bíj eene ster; beweging eener planeet,
waardoor zij bijna in, zamenstand met een ander
hemelligchaam komt. Eclipse app-, Verduistering,
waarbij de maan slechts even den rand der zonneschijf bedekt of den schaduwkegel der aarde raakt.
Appuuyé, e, adj. (en part. passé van appuyer)
Ondersteund, geleund, leunende.
Appuayer, V. a. Steunen, stutten, schoren, ondersteunen, onderschragen, onderstutten; tegenaan
zetten, tegenaan bouwen; leunen, drukken, doen
rusten, doen drukken, zwaar opleggen, opdrukken.
App- le pistolet a qn., iemand de pistool op de
borst zetten. [Escr.] App- la botte, de fleuret na
getroffen stoot aandrukken; (fig.) iemand een' steek,
scherpen zet geven, hem door eene aanmerking,
puntig gezegde enz. in 't naauw brengen. — Helpen,
bijstaan, ondersteunen, beschermen, begunstigen,
bevorderen; staven, bevestigen, bekrachtigen; gronden, doen rusten. - [Chas.] App- les chiens, de
honden met horen en stem aanwoedig n. — [Man.]
App- l'éperon a un cheval, het paard de spoor in
't lijff drukken. App- des deux, de beide sporen
scherp aandrukken. - APPUYER, V. n. Leunen,
steunen, ondersteund worden; op ietsrusten, leunen
of drukken; — aandringen, aanhouden, staan blij
een bijzonder gewipt leggen op (eene vraag,-venop,
een beweren, eene bijzonderheid enz.); — lot steun
dienen. — App- sur la gauche, sur in droite (of à
gauche, a droite), de rigting links, regtsnemen (van
vele op rij staande menschen) . App- sur un mot, une
syllalje, op een woord, eene lettergreep drukken.
(Mus.] App- sur une note, eene noot aanhouden.
[Man.] Cheval qui appuie sur le mors, paard, . dat
te veel op 't gebit loopt, den kop voorover buigt,
hard in den bek is. — S'APPUYER, v. pr. Gesteund,
geschraagd worden, rusten, steunen, leunen. —
(fig.) Sapp- sur un roseau, op een riet, op een' stroohalm steunen, op iemand zonder magt of invloed
zin vertrouwen, zijne hoop stellen. — Staat maken,
rekenen, vertrouwen, zich verlaten; — zich gronden, zich beroepen, zijn beweerde staven; — zich
een' steun geven.

----

APTE.

soi, de rampen die de oorlog in zijn gevolg heeft,
na zich sleept. — Naar het voorbeeld van, in
navolging van : Ce que nos pères ont estimé
et que nous estimons apres nos pères, hetgeen onze
vaderen gewaardeerd hebben en wat wij naar hun
voorbeeld waarderen. — Ondanks, in weêrwil van:
Puisque après tant d'efforts ma résistance est
vaine, daar mijn tegenstand, ondanks zoo veel p0gingen, vruchteloos is. — D'APRES, volgens, in navolging van, overeenkomstig met, naar: Un tableau
d'après Raphaël, een schilderij naar (het oorspronkelijke stuk van) Raphaël. Peindre d'après nature,
naar de natuur (of he levende, bezielde voorwerp)
schilderen; (fig.) natuurlijk en waar voorstellen,
beschrijven. Vous en parlez d'après eet auteur, gij
spreekt daarvan volgens (of in navolging van) dien
schrijver. D'après ce que vous Bites, volgens hetgeen gij zegt. — APJIES QUE, loc. conj. Nadat, toen,
wanneer. Apres que vous aurez parlé; Après qu'il
eut achevé. — Op après kan ook onmiddellijk het
werkwoord in den verleden' tad der onbepaalde
wijs volgen, om eene handeling aan te duiden, die
op eene andere volgt: Apres avoir achevé ses études,
il partit pour l' Amérique. — APRES, adv. Daarna.
naderhand, vervolgens : un moment après, deux
jours après. Donnez toujours, nous verrons apres.
—'t Wordt ook vraagswize gebruikt om den spreker te nopen voort te gaan of spoedig te eindigen:
Vous m'ávez déjà dit cela, après? Dat hebt ge
mij reeds gezegd, en nu ? wat nu ? wat volgt ? ver
voorzetsel de voorafgegaan, duidt-der?—Doht
het eerie zaak aan, die onmiddellijk op eene andere
volgt : Ii vint me voir le jour d' après, la semaine
d'après, hij kwam mij den volgenden dag, de week
daaraanvolgende bezoeken. — CI-APRES, loc. ad2,.
Hierachter, hierna, verderop (in een geschrift). —
APRES TOUT, loc. adv. Voor 't overige, alles wel ingezien, ten slotte, intusschen, toch, in alle geval:
Après tout, je ne vols rien qui doive nous arreter,
voor 't overige (of alles wel beschouwd, overwogen)
zie ik niets, dat ons weêrhouden moet. — APRES
COUP, loc. adv. Te laat, als de zaak is a fgeloopen:
son malheur dans tout ce qu'il entreprend, eest
de venir toujours après coup. — APRES CELA, loc.
cdv. Daar zoo iets heeft plaats gehad, nu dit zoo is:
après sela, rien ne m'étonnerait. — APRES gU01,
loc. adv. Waarna, en vervolgens: Commencez,par
diner, après quoi nous partirons. - ETRE APRES a.
of ETRE APRES DE, op het punt staan om, gereed
zijn om. (Deze zegswfjze is plat.)
Après-demain, adv. Overmorgen.
Après-dinée, f. Namiddagtijd m., de tad tusschen het middagmaal en den avond. Je n'ai riep
à faire vette après-dinee. — Men zegt APRES DINER,
(zonder koppelteeken), als men enkel een' tijd na
het middagmaal wil aanduiden : j'irai vous voir
après diner. •
Après-midi, f. Namiddag m., de tijd tusschen
'tmiddaguur en den avond.
Après- soupée, f. Naavond m., de tijd tusschen 't avondmaal en 't naar bed gaan.
Apreté , (apreté) f. Oneffenheid, ruwheid,
wrangheid; vinnigheid; gretigheid enz. in al de be.
teekenissen van 't adj. tipre, z. old.
A priori, loc. adv. (latijn) [Phil.] Van voren,
vooruit, uit verstandsgronden (niet op ervarend
of waarneming gegrond. — Het staat tegenover
A POSTERIORI, van achteren, uit ervaring, van
waarneming en ervaring afhankelijk.
Aprise, f. [Ane. jur.] Beschrijving en schatting
van een erfgoed.
Apron, m. [H. n.] Stekelgrondel m. (in den
Rhone).
A propos , z. PROPOS.
Aprosophie, f. [Anat.] Afwezigheid f. van
't gelaat.
Aprovandement, m. [Anc. jur.] Voorloopig toegestane geldsom f. wegens eene wonde.
A 1psichet, ni. [Tech.] Uitstekende rand m. ter
opzelling van de glasramen in een rijtuig.
Apside, f. [Arch. et Astr.] z. ABSIDE.
Apsyehie, f. [Mid.] Onmagt, flaauwte f.
schijndood, m.
Apte, adj. Geschikt, in staat, bekwaam, bevoegd,
(om iets te doen). Het wordt vooral gebruikt in de
regtstermen : Apte a posséder, 11 acquérir; Apte a
tester, Bevoegd om te bezitten, te verwerven; be-

Appuyoi r, m. [Tech.] Werktuig om aan te drukken. Plat en driekant soldeerhout n. der blikslagers.
Apre, (ápre) adj. Oneffen, ongelijk, ruw, hobbelig (vooral van wegen); — scherp en ruw (voor
't gevoel): Froid ápre, scherpe, snijdende koude; —
wrang, raauw, butend (voor den smaak); — krasfig.) Vinnig, scherp,
send, schor, wanluidend.
bijtend , streng , hard. Etre apre to (o f our) qn.,
gestreng o/ hard tegen iemand zijn. — (tam.) Gretig, begeerig, happig, vurig, heet, verzot. (Prov.) Cet
homme est âpre a la curée, die man is zeer winzuchtig, jaagt driftig naarambten, eerbewijzen enz.
Aprèle, f. [Bot.] z. PRELE.
Aprenient, (aprement), adv. Op ,scherpe ,
ruwe weze. Manger áp-, gulzig eten. Reprimander áp-, vinnig doorhalen.
Après, prép. Na, achter: Après la naissance
du Christ, na de geboorte van Christus. L'argent
ne vient qu'après lor et le platine, het zilver komt
eerst na (volgtop) het goud en platina. (Loc.) Crier
après qn., iemand naschreeuwen; iemand bekijven,
uitschelden. Ne pas attendre après qn., iemand niet
noodig hebben. I1 y a bien longtemps que nous
sommes après ce travail, wij zijn reeds lang met
dat werk bezig. En ce moment j'étais après vous,
',k was juist met uwe zaak bezig, dacht juist aan u.
Etre ou se mettre après qn., iemand lastig vallen,
kwellen, plagen. N'avoir qu'un cri après qn., met
algemeen ongeduld op iemand wachten; ook : met
algemeene stemmen iemands doen afkeuren, iemand
veroordeelen. (Prov.) Aprèslapanse, vient la danse,
als men goed gegeten heeft, wil men zich vermaken.
Après Ia pluie, le beau temps, na regen komt zonneschijn. Après lui il faut tirer l'échelle, wat hij
gedaan heft, kan niet verbeterd worden. Jeter le
manche après la cognée, bij een' tegenspoed den
moed verliezen, uit mismoedigheid eene zaak opgeven. — Naar: Soupirer après les honneurs, naar
eereposten haken. Attendre après qn. of qc., naar
iemand of iets wachten. Courir apres la fortune,
une succession, het fortuin, eene erfenis najagen,
zoeken te bekomen. — Achteraan, na, in zijn of haar
gevolg : Les maux que la guerre trine après voegd om te getuigen,
A — (

APTfNODYTE
Apténodyte, n. [H. n.] Vetduiker m.
Aptère, adj. [H. n.] Ongevleugeld (van insec-

ten)

.

— APTERES, m. pl. Ongevleugelde insecten.

ptérodieères, m. pl. [H. n.] Ongevleugelde
insecten met twee voelhorens en zes pooten. Ook als
adj. Insecte aptérodicère.
Aptérologie, f. Leer f. der ongevleugelde insecten. -- Aptérologique, adj. Wat die leer betreft.
— Aptérologue, m. Beoefenaar m. dier leer.
Aptérygiens, m. pl. [H. n.] Weekdieren zon
bijzondere zwemwerkt uigen.
-der
Aptitude, f. Natuurlijke geschiktheid f. aan
kunsten en wetenschappen). —-legm.(inztod
[Prat.] Bevoegdheid, geregtigdheid f., regt n.
4. Aptuinisme, m. Geschiktheid f. tot alles,
algemeens aanleg m.
+Aptun iste, m. en f. Iemand, die tot alles geschiktheid heeft.
Apuré, e, adj. (en part. passé van apurer)
Nagezien en goedgekeurd (van rekeningen) — Ge
gezuiverd (van goud).
-waschen,
Apurement, m. [Fin.] Naziening f., onder
rekeningen. — [ Tech.] Het herhaald-zoekn.dr
wasschen van 't ,geamalgameerde goud.
Apyigne, adj. [Méd.] Zonder ettering.
Apyre, adj. [Chim. et Minér.] Tegen 'tvuur
bestand, vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
Apyrectique, adj., z. APYRETIQUE.
Apyrène, adj. [Bot.] Kernloos, zonder pit.
Apyrétique, adj. [Méd.] Koortsvrij, zonder
koorts; niet koortsaardig.
Apyrexie, f. [Mid.] Koortsvrije toestand m.
Apyromèle, f. [Chir.] Sonde f. zonder knop.
Aquador, m. (pr. qua=coua) [H. n.] Vlie-

gende visch m.

Aquamoteur, m. (pr. qua=coua) [Tech.]
Toestel m. om een geladen vaartuig door de kracht
van 't water zelf tegen den stroom op te voeren,
boegseerboot f. ; — trekker m., sleepboot f.
Aquarelle, f. (pr. qua=coua) Doorschijnende
waterverw; teekening met waterverve, a q u a r e l f.
waterverwkunst, waarbij de lichte plaatsen door
het doorschijnende witte papier gegeven worden.
Aquarelliste, m. (pr. qua=coua) Waterverw-, aquarel - schilder m.
Aquarien, m. (pr. qua=coua) [Ant. rom.]
Opzigter m. der waterleidingen en openbare waterdienst.
Agaatile, adj. (pr. qua=coua) [Bot.] Plante
aq-, waterplant f.
Aqua-tints of Aqua-tinte, f. (pr. qua=
coua) De waterverwkunst I. in 't gravéren; met
sterkwater uitgevoerde plaat f., die de gewasschen
teekening nabootst.
Aquatique, adj. (pr. qua=coua) Waterachtig,
moerassig, drassig, nat; — (H. n.) In 't water
groeijend of levend, in 't water zin voedsel vindend. Plante aq-, moerasplant (zoo als de wilg, de
els, het riet, in onderscheiding van plante aquatile, waterplant, die niet buiten 't water kan leven). Animaux, oiseaux, insectes aq-s, waterdieren, watervogels, waterinsecten. La république
aq-, de watergemeente d. i. de kikvorschen.
Aqua-tofana, f. (pr. qua—coca) Langzaam
doodend giftwater (naar de ital. gift-rnengstes
To ana) .
que, m. [Mar.] Fransche vorm van 't ne
-deruitsch
woord aak f.
Aquedue, m. W aterleiding f. — [Anat.] Naammi
van verscheidene kanalen of buizen in 't menschelgke ligchaam, b. v. van 't slakkenhuis in 't gehoororgaan : aq- du limacon.
Aqueresse, f. [Tech.] Naam der visschersmeiden, die 't beschadigde vischtuig herstellen en
van aas voorzien.
Agtiette, f. Zekere geestrijke en kruittigelikeur
in Italië, vooral in Napels.
Aqueisx, euse, adj. Waterig, vol water; waterachtig, naar water gelijkende.
Aquifère, adj. (pr. qui=cu -i) ]bidact.]
Waterbevattend of watervoerend.
Aquifoliacé, e, wij. (pr. qui=cu -i) [f.Cot.]

Naar den hulst gelijkende.
Aquifolfikan, m. (jar. a-ku- i -fo- li -omiii). [Bot.]
Steekarm, hulst m.
Agnigène, adj. (pr. geii—cu -i) In 't water

ontstaan.
Aquila-alba , m. (pr. qui=cu -i) [Chim.)
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Wit sublimaat, inz. dat van 't eerste' chloor-kwik.
Aquilaire, f. (pr. qui=cu -i) ] Bot.] Adelaars
-hout,n.;adelrbm(Inië).
Aquiliee, f. [Bot.] Javaansche vlierstruik m.
Aquilien, ne, adj. (pr. qui=cu -i) Naar den

arend gelijkende.

Aquilifère, m. (pr. qui=cu -i) [Mil. anc.]
Adelaarrlrager, vaandeldrager (bij de Romeinen
sedert Marius) .
Aquilin, e, adj..flrendvormiq. Nez aq-, arendsneus, haviksneus m. Forme aq-e, arendsvorm.
Aquilon, n. Voordewind m. — Aquilons, pl.

Gure, koude winden.
Aquilonnaire, adj. [Poét.] Noordelijk.
Aquipare, adj. '(pr. qui=cu -1) In 't water
voorttelend.
Aquiqui , m. [H. n.] Groote rolstaartaap
of sapajou m. in Brazilië.
Aquiteetenr, ni. (pr. qui=cu -i) [Tecrl.] Onderhouder ni. der waterleidingen:
Aquosité, f. (pr. quo=cu-o) Waterigheid.
Arabe, adj. Arabisch, in Arabië geboren of
wonende, wat tot Arabië of zone inwoners betrek king heeft. Chiffres ar -s, arabische of gewone cijfers.— L' ARABE, m. De arabische taal f., het arabisch.
— ARABE m. et f. Arabier m. en f. (In dezen zin
heeft het in gemeenzamen stijl een vrouwl.: ara besse.) (fig. et fam.) Een onbarmnhartig, vrekkig
mensch, woekeraar m.
Arabesque, adj. Arabisch, op de wijze derArabieren gemaakt of aangebragt, inz. in beeldhouwen schilderkunst van zekere versieringen van l o o fwerk, bloemen, planten, vruchten, schelpen enz.,
arabesk. — ARABESQUES, f. pl. Arabesken (of
moresken), versierd loofwerk, arabisch beeldhouw -,
bouw- en schilderwerk n. Ook bouwsieraden in 't
algemeen; soms in 't enk. gebezigd: Une belle ara
— L'ARABESQUE, m. De arabische stijl. -besqu.
Arabesse, adj. et subst. f., z. AIIABE.
Arabette, f. [Bot.] 'I'urksche kees. f.
Arabique, adj. Arabisch, aan Arabië of aan
de Arabieren eigen : Gomme ar -, arabische gone;
Langues ar-s, arabische talen; Annie ar-, arabisch
jaar (eenmaanjaar); Tables ar -s, sterretafels, door
de Arabieren vervaardigd; Golfe ar -, de Arabische

golf, Ronde zee.

Arabiqueinent, adv. Op arabische w ij ze.
Arabisant , m. [Philol.] Iemand, die zijne
hoofdstudie van 't Arabisch heeft gemaakt.
4.Arabiser, v.n. Arabiséren, in 't spreken
of schrijven den arabischen of oosterschen stijl nabootsen, een' arabischen vorm aan een niet-arabisch
woord geven; -- zich met het arabisch bezig houden.
Arabisme, m. [Phil.] Eigenaardigheid f. in 't
arabisch, arabisch taaleigen n.
Arable, adj. Bebouwbaar, beploegbaar; — tot
ploegen bruikbaar : Boeuf ar -, ploegos.
Araboutan, m. [Bot.] Fernanebukboom m.
Arac, Arack of Arak, m. Rijstbrandewijn,
arak m., uit rijst, suiker en kokosnotensap gestookt.
A rachide of Arachine, f. [Bot.] Aardnotenplant; aardnoot f.
Arachnide of Arachnéiide, adj. ( pr. ch=k)
Naar de spin gelijkend, spinvormig. — AISACHIMDEs
of ARACHNEIDES, m. pl . De dieren van 't spinnengeslacht (7de klasse der ongewervelde dieren) .
Arachnoderntaire , adj .(pr. ch=k) [H. n.j
Met zeer fijne huid, als een spinneweb.
Arachnoïde, f. (pr. ch=k) [Anat.] Het spinnewebsvlies of derde hersenvlies.
Araehiioïdien, ne, adj. (pr. ch=k) [H. n.:'

Fijn als een spinneweb, als spinrag.

Arach:noïdite of Arachnitis , f. (pr. ch=k)
[Méd.] Ontsteking f. van't spinnewebsvlies.
Araelinologle , f. Verhandeling f. (pr. ch=k)

over de spinnen. — Spinnenkunde, f. kunst om uil
de waarneming der spinnen het weder te voorspellen. -- Arachnologiq ue, adj. (pr. ch=k)
wat daartoe betrekking heeft.
Araehnolo gne, m. (pr. ch=k) Schrijver over
de spinnen ,spinnenkenner, spinkundige m.

Arachnophile, adj. en subst. m. at f. (pr.

ch=k) Liefhebber m. of li-e fimebster f. der spinnen.
Arack of Arak, z. APAG.

Arage, m. liet ploegen. — Bebouwbaar land n.

t Aragne , Aragnée , f. Verouderde waarmien voor araignée, spin.
Arague, [Bot.] Synoniem Met ASTRAGALE.
4t
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Araignée, f.: Spin, spinnekop f. Ar- domes- 1
tique, rurale, huis -, tuinspin. Ar- aquatique, waterspin. Ar- terrestre, aardspin. Ar- hibou, nachtspin. Ar- porte-sac , zakspin. Ar- porte-croix,
kruisspin. Ar- de cave, kelderspin. Ar- aviculaire
of des oiseaux, vogelspin, boschspin. Ar- sauteuse,
muurspin, springspin. Pattes d'ar-, spinnepooten;
(fam.) lange, magere vingers; ook: lange, schrale
letters. Toile d'ar-, spinneweb, spinrag n. ;(fig.) dunne, ligt te verscheuren sto f f., gemakkelijk
op te ruimen hindernis f.; spitsvindige maar zwakke
redenering, drogrede f. Oter les ar -s (voor : óter
les toiles d'ar-), de spinnewebben wegnemen. Tisser
des toiles d'ar-, strikken spannen, lagen leggen.
J'en ai horreur comme dune ar-, ik heb er een'
diepen afkeer van. — [Tech.] Naam van vele voor
welker gedaante min of meer die der spin-werpsn,
is, ijzeren haak met vele armen. — [Min.] Onder
mijngangen, die van een gemeenschappe--ardsche
lij k punt uitgaan, gangnet n. -- [Mar.] Doodshoofdblok n. — [Chass.] Vangnet n., inz. voor meer
-lenustr.
Araigner, V. a. Van spinnewebben of spinrag

zuiveren, ragen.

Araigneaix, ease, adj. Naar een spinneweb
gelijkende, spinnewebachtig.
Arain, m. [Corn.] Gestreept en geruit taf n.
uit Indic.
Araire, in. Soort van ploeg m. zonder voorgestel, voor ligte gronden. -- 41gemeene naam voor
landbouwgereedschap.
Aralie, f. [Bot.] Besdragende engelwortel m.
Arainbage, m. [Anc. mar.] Entering f.
Aravnber, V. a. [Anc. mar.] Enteren.
Aramer, v. a. [Tech.] Spannen en uitrekken
(van het laken)

Arane, e, adj. [H. n.] AIet eene spin overeenkomst hebbende (van insecten) .
Aranéen, ne, adj. [H. n.] Naar eene spin
gelijkende. -- [Méd.] Bijna onvoelbaar (van den
pols) .
Aranéeux, ease, adj. Spin- of spinneweb
-vormig.
Araneide, adj. Naar de spin gelijkend; met
de spin overeenkomst hebbende. — ARAN EIDES f . pl.

Eerste familie van de klasse der arachniden of dieren van 't s innengeslacht.
Aranéï^iforme, adj., z. ARArEIFOR31E.

Aranéifère, adj. Spindragend.
Aranéifor.ne, adj. Spinvormig.
Aranéographe, m., z. ARANEOLOGUE.
Aranéographie, f. z. AI ANÉOLOGIE
Aranéoïde, adj z. ARANEIDE.
Aranéologie, f. Verhandeling over desp innee.. — Aranéologique, adj. Wat die verhan.

.,

deling betreft.

Aranéologue, m. Spinbeoefenaar, vpinkun-

dige m.

Aranie, f. [H. n.] z. v. a. VIVE.
Aranien, ne, adj., z. v. a. ARAN'EIDE.
Araniste, adj., z. v. a. ARACHNIDE,

Arantelle, f. [Véner.] Naam der vezels of
draden op den voet van 't hert, ecnigzins naar de
draden van 't spinneweb gelijkende. — In vele streken van Frankrijk ook voor: spinneweb.
Arase, f., z. ARASES.

Arasenient , nl. [Mac.] Gelijkmaking, effefling f.; laatste laagti f. van een' ter begeerde hoogte

opgetrokken muur.

Araser , v. a. [Mac.] Geljkmaken . e fenen,

een' muur, die op vele plaatsen van ongelijke hoogte
is, waterpas maken; — de metsellagen tot gelijke
hoogte en waterpas op voeren. — S 'ARASER , v. pr.
Gelijk gemaakt worden.
Arases, f. pl. [Mac.] Steenen, die ter gelijk
metsellagen dienen, vere ffeningssteenel-makingder
(Ook pierres d'arases.)
Aratoire, adj. Den akkerbouw betreffend, daartoe behoorend. Instruments ar-, landbouwgereed-

ARBORER.

Arbalète, f. [Ant. mil.] Handboog, voetboog,
klootboog m., zamengestelde boog, waarmede men
verder en juister dan met den gewonen boog schoot.
— [Chas.] Soort van strik om bergratten te vangen. — [Manuf.] Naam van drie touwen aan 't
weversraam : arb- de battant, arb- des étrivières,
arb- de la gavassinière, raamtouw, beugeltouw,
trektouw n. — [Man.] Cheval en arb-, voorpaard n., voorlooper m., voorspanpaard n. (vóór
de beide disselpaarden. — (Loc. prov.) Plus vite
qu'un trait d'arb-, sneller dan een pijl.
Arbalétée, f. Afstand m. van een handboogsschot.

Arbaléter, v. a. [Charp.] De daksparren op
de dakspanten aanbrengen.
Arbalétière, f. Soort van schietgat n., waar
handboogschutter zijne pij-dorebktsan
schoot.
-len
Arbalétille, f. Kleine hand- of voetboog.
Arbalètre of Arbalétrier, m. [H. n.] Volksnaam van de muur of steenzwaluw f.
Arbalétrier, m. Hand- of voetboogschutter.
— [Charp.] Dakspant f., naam der beide spanten
of spruiten, die zich van boven in de gevelspits of
den makelaar vereenigen en van onderen op den

bindbalk rusten.

Arbenne, f. [H. n.] Sneeuwhoen, withoen n.,
de zoogenaamde witte patrijs m. der Alpen.
Arbitrage , in. Scheidsregterlijke uitspraak,
beslissing door scheidslieden, bemiddeling, twistbeslissing, uitspraak F. — [Chang.] Vergelijking f.
der verschillende wisselkoersen, berekening I. der
loopende waarde van geld en wissels.
Arbitraire, adj. Willekeurig, eigendunkelijk,
eigenmagtig , aan de willekeur overgelaten, door
geene wetten of vaste regelen bepaald, arbitrair.
- ARBITRAIR E,

m. Willekeur, eegendunkelijkheid f.:

Se défendre contre lath-; Se rendre coupable
d'arb - . — ARBITRAIRES, m. pl. [ Tech.] Gereed -

schappen, die hetzelfde lijst- of loofwerk kunnen
vormen, ofschoon zij in tegenovergestelden zin zijn
ingeri.qt.
Arbitrairement, adv. Willekeurig, op eigen
wijze, naar goedvinden.
-dunkelij
Arbitral, e, adj.Scheidsregterljk, doorscheidsregters beslist: Sentence arb-e, scheidsregterljjke
uitspraak f. (m. plug. arbitraux.)
Arhitralen, ent, adv. Door scheidslieden of
goede mannen (te beslechten) .
Arbitrateur , m. Bijlegger, vereffenaar van
geschillen, bemiddelaar m. minder volgens den letter der geschreven wet dan naar rede en billijkheid.
(Men zegt ook amiable compositeur.)

1- Arbitration, f. Goedvinden n., wil m. —
[Jur.] Raming, benaderende schatting f.
Arbitre , in. Scheidsman, scheidsregter m., hij,

die door eene regtbank of door betrokken partijen
gekozen is, om overeenkomstig de wet zijn beslissend gevoelen over een geschilpunt uit te brengen ;
twistbeslechter, beslisser, bemiddelaar. --- Onbepaald
meester, heer, gebieder m.: Dieu est l'arb- de la vie
et de la mort; Cet homme est l'arb- de mon sort.

— Van zaken sprekende z. V. a. regelaar m., voorschrift, model n.: Le gout est l'arb- des bienséances. — [Théol., Métaphys.] Franc of libre arbitre,

vrije wil m., vuilvermogen n.
Arbitré, e, adj. (en part. passé van arbitrer)
Door scheidslieden beslecht.
Arbitrer, v. a. Als scheidsman beslissen, uit
doen; ook als zoodanig schatten , regelen,-sprak
bepalen, vaststellen, a r b i t r é r e n; — ramen, begrooten, ten ruwste schatten (b. v. een verlies, eene
schade), zonder 't karakter van scheidsman te hebben; — wisselkoersen berekenen. — s 'ARBITRER ,
C. pr. Door scheidsregters beslist worden; bijgelegd
worden. — Begroot, geraamd worden.
Arboise, m. [Bot.] z. v. a. ARBOUSIER.

Arbolade, f. [Curs.] Soort van vlade f., uit boter, room, dojers van eieren, suiker, perensap en
wat zout bereid.
Arboradu re, f. [Mécan.] Oprigting van een' bok.

schap.
-f- Aratrifornme, adj. Ploegvormig.
Arboré, e, adj. (en part passé van arborer)
Aranearie, f. Chilésche pijnboom m.
Arbalestres, f. pl. [Tech.] Koorden ter op- Opgerict, geplant enz. — [Bot.] Tige arb-e, hou
dikke , van onderen naakte stengel m. —-tige,
weefgetouw.
van
'l
heffing
Arbalestrille , f. [Mar.] Voormalige graad - [H. n.] Aminaux arb-s, op booroen levende dieren.
Arborer, v. a. Planten, oprigten, regtopzetten
boog of poolshoortemeter m. (ook radiomètre ,
rayon astronomique, bhton de Jacob en verge als een boom. Arb- un éten_dard, une Croix, un drapeau, een' standaard, een kruis, eenvaandel planten
dor teheeten).
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opsteken. -- (fig.) Zich openlijk voor eene partij,
Bene leer verklaren (doorgaans in kwaden zin):
Arb- l'étendard de la revolte, openlijk tot opstand
overslaan. Arb- I'impiété, den goddelooze uithangen, openlijk voor zijne ongodsdienstige gevoelens
uitkomen. Arb- 1'opinion, le drapeau, les couleurs
de qn., zich voor iemands gevoelen verklaren, zich
openlijk aan zone zijde scharen. — [Mar.] Arlie pavilion, de vlag h2,lschen. Arb- on mat, een'
mast oprigten. — S'ARBORER, v. pr. Opgerigtenz.
worden.
Arborescenee , f. [bidact.] Boomvormige
groei m.
Arborescent, e, [Didact.] adj. Boomvormig,
de eigenschap, houding van een' boom hebbende.
-1- Arboriculture, f. Boomenteelt, boomkwee
-kerijf.
Arborifornie, adj. [Didact.] Boom of struik
-vormig.
Arborisation, f. [H. n.] Natuurlijke loof- en
boomteekening f. op steenen, dendriet m.
Arborise, e, adj. (en part. passé van ARRBORISER) [Minér.] Met boomvormige indrukken: Pierres arb-es.
Arboriser, v. a. Boomen kweeken. — Jan een
voorwerp den boomvorm geven. -- S'ARBORISER,
V. pr. Den boomvorm nabootsen.
+ Arboriste, m. Boomkweeker m. (Gebruikeljker is pépiniériste.)
Arbouse, f. [Bot.] Haagappel, m. , zandbes,
zeekers f.
Arbousier, m. [Bot.] Haagappelboom. Arbcommun, gemeene haagappelboom, met witte bloesems en met vruchten, die naar aardbeziën gekken,
waarom hij ook arbre a fraise, aardbezieboom, geheeten wordt. Arb- des Alpes, haagappelboom der
Alpen, met roode bloesems en met bladeren als die
van den buksboom, ook busserole of raisin doors,
beerendruif, geheeten.
Arbousse , f. [Bot.] Watermeloen m. van
Astrakan.
Arbre, m. Boom m. Arbre fruitier, vruchtboom, ooftboom. Arbre sauvage, wilde, niet gekweekte boom. Arbre domestique, tamme of gekweekte boom. Arbre de haute futaie, de haut of
de plein vent, de haute tige, en plein air, hoog
Arbre de basse-stamige,hopndbm.
tige, arbre nain o f en buisson, laagstammige boom,
dwergboom. Arbres de taillis, hakhout, kreupelhout n. Arbre en espalier, leiboom, muurboom.
Arbre en contre-espalier , vrijstaande leiboom
(welks takken evenwijdig loopen met een muur
of laan) . Arbre de brin, dun beau brin, regtstammige boom (voor balken, masten enz. dienstig). (Men; raadplege verder de woorden van onderscheiding.) — (Loc. prov.) De doux arbres,
douces pommes, wie wel doet, wel ontmoet; de appel valt niet ver van den stam; van zulk een' boom
plukt men zulke vruchten. On connait l'arbre à
son fruit, men kent den boom aan zijne vruchten.
L'arbre ne tombe pas du premier coup, de boom
valt niet met den eersten slag : er is tijd en aan
zorg noodig om in eene zaak te slagen.-houden
Faire l'arbre fourchu, op het hoofd, staan, op de
handen loopen. Quand l'arbre est a terre, tout
le monde court aux branches, wanneer een boom
ter aarde zijgt, maakt ieder dat hij takken krijgt;
als de zwarigheden overwonnen zijn, wil ieder aan
de winst deel hebben; als iemand gevallen is, tuimelt elk over hem heen. Se tenir au gros de
l'arbre, het met de sterkste partij houden; bij 't
oude, b ij 't algemeen erkende blijven. — [Chim.]
Arbre métallique, metaalboom, naam door de
oude scheikundigen gegeven aan zekere kunstma tige boonvormige kristalliséringen, ' welke zekere
metalen, vooral lood en zilver, door afzetting of
nederploffing vormen : Arbre de Diane, arbre philosophique, nu: arbre d'argent of crystallisé, boom
van Diana, philosophische boom, zilverboom. Arbre
de Saturne, boom van Saturnus, loodboom. Arbre
de Mars, boom van Mars, ijzerboom. — [Hist. rel.]
Arbre de vie, levensboom (in 't midden van 't Paradijs geplant). Arbre de la science du bigin et
du mal, boom van de kennis des goeds en des
kwaads (de boom, welks vrucht Adam niet mogt
eten). — [Tech.] Boom, stander m., spil, as, rol f.,
cilinder m. enz., naam, die bij eene menigte werktui
wordt gegeven aan het hoo fdgedeelte, dat de ove--gen
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rige deelen steunt of in beweging brengt of om hetwelk de machine zelve draait. — [Mar.] Arbre
mestre of de mestre (in de Levant), groote mast m.
— (fig.) Arbre genéalogique, eslachtboom. Arbre
encyclopédique, overzigtstafel f. van alle weten
Bias.] Arbre futé, boom met anders-schapen.—[
gekleurde schacht of stain. Arbre écolé, boom zon
takken. Arbre effeuillé, boom zonder bladeren.-der
Arbre arracbé, boom met zigtbare wortels.
Arbret of Arbrot m. [Chas.] Boompje n.,
welks takken door lijmstangen vervangen zijn.
Arbreter, V. n. [Chas.] Met vogellijm besmeerde
eikentakken als boompjes planten.
Arbreux, ease, adj. Boomrjk, vol boomen.
Arbrier, m. [Tech.] Houten schacht f., waarop
de armboog bi 't aanleggen rust, drager m.
Arbrisseau, m. (verklw. van arbre) Boompje,
kleine boon n., heester nl. — Sous-arbrisseau,
kleine heester.
-j- Arbrissel, m. (verklw. van arbre) Booinpje.
t Arbrisselet m. (verklw. van arbrissel) Zeer
klein boompje.
Arbuseulaire , adj. [H. n.] Getakt als een
jonge boom.
Arbuseule, m. Boompje van geringe hoogte;
plant, welker stengel zich als de stam der booinen
verdeelt.
Arbuste , m. Laaggroeijende plant , weikei°
houtige stam reeds van onderen, af getakt is, heester, struik m., heestergewas n.
Arbustif, ive, adj. [Bot.] Tegen een' boom
geplant.
Are, m. Boog, schietboog, pijlboog m. Bander,
débander of tendre, détendre un arc, eersen boog
spannen, ontspannen. Tirer de l'arc, boogschieten.
(fig.) Détendre l'arc, den geest ontspannen. (Prov.
et fig.) Avoir plusieurs cordes a son arc, veel
pezen op zijn' boog hebben, niet voor één gat te
vangen zin, van alle markten te huis zijn, meer
dan één middel weten. Débander l'arc ne guérit
pas la plaie, niet meer doen, heelt de wonde niet,
verhelpt het gedane kwaad niet. — [Arch.] Gewelfboog
boog m., ronding f. Are plein -cíntre, volle boog
(juist een' halven cirkel omvattende) . Are su rhaussé, boog met meer hoogte dan breedte. Are
surbaissé, boog met meer breedte dan hoogte. Are
de cloitre, kloosterboog m., kruisgewelf n. Are
ogive, spitsboog. — [Math.] Boog, gedeelte van
den cirkelomtrek of van eene kromme lijn. — [Astr.]
Are diurne, dagboog. Are nocturne, nachtboog. —
[Phys.] Are conducteur of excitateur, ontlader m.
— [Carros.] Zwaanshals m. (eener koets). ---[Mar.]
Are de l'éperon, scheepssnt-avelboog. — [Opt.] Arc
sénile, ouderdomsring, grjsaardsboog, halvemaansvormige verduistering aan den ondersten rand van
het horenvlies. .—Arc de triomphe of Are triomphal, zegeboog, -triumf boog m., eerepoort f.
Arcade, f. Boogvormige opening f., verwelfde
boog m., booggewelff n., bedekte of overwel fde gang 1n.
tusschen zuilen. Arc- feinte , blind booggewelf.
Arc- de verdure, loofgewelf, priëel n. — [Tech.]
Boogvormig of wel hoefijzervormig gedeelte van
vele voorwerpen: de brilleboog (dat gedeelte van 't
beslag, 't welk den neus omvat); de hak- of boogvormige ronding van den hiel eens schoens; het omgebogen gedeelte van een' trapleuning enz. -- [Anal.
Boogvormig gebogen gedeelte : Arc- sourcillière,
wenkbraauwboog m.
Areadien, ne, adj. Arkadisch, wat Arkadië
en zijne bewoners betreft; — herderlijk, landelijk,
onschuldig, natuurlijk. — Als subst. : Arkadier in.,
Arkadische f.
Arcane, m. [Alchim.] Geheimenis f., geheim
geneesmiddel n., voor onfeilbaar en algemeen gehouden middel, arcanum n. Arc- corallin , koraalrood mengsel van kwikoxyde en salpeterzuur
(soms nog tegen verschillende uitwassen gebruikt).
— Zekere soort van rood krijt n. (ook arcanee ge
-hetn)
Arcanson, m. Pijnboomhars, vioolhars f. (Ook
braisec en colophane geheeten.)
Areasse, f. [Mar.] Spiegel m., het buitengedeelte van den achtersteven; — schijfblok; — katrol
van een takel. — [Bot.] Hars f., door insn J
ding van den zee-pijnboom verkregen.
Arcaux, m. p1. Met water gemengd rood krijt,
ter bestrijking van een koord om op 't hout lange
regte lijnen te trekken.
1
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ARC-BOTUTANT

ARCHÍ^RL

--

Are-boutant , m. (pr. ar—) [Arch.] BoogsArchéologigne , adj. Oudheidkundig, wat
gewys gemetselde steun m. buiten een gebouw, tot de oudheidkunde betrekking heeft, arc ha e oom 't verzakken van een gewelf of muur voor te logisch.
komen; steunboog, gewei(pijler; schoor m.; — [Mar.]
Archéolo"sae , m. Oudheidkenner m., ver
uithouder in.; doove jut; gijk, spier, spaak f. —
kunstgewrochten der oudheid met-klardevn
(fig.) hoofd n., aanvoerder, steun, steunpilaar m. toepassing op ,de zedelijke en politieke geschiedenis
(eener partij, eener leer enz.).
der volken, a r c h a e o l o o g m.
Are-bonté, e, (pr. ar—) adj. (en part. p asse
Archer, m. [Mii.] Boogschutter m., met een'
van arc- bouter) Ondersteund, onderschraagd.
boog gewapend soldaat. — Voormalig politiesolAre- bouter, v. a. (pr. ar—) Door gewelf pij- daat; geregtsdienaar m.
lers ondersteunen; schragen, stutten. — s'ARC - BOUt Archerot, m. (verklw. van archer) Boog
TER , v. pr. Ondersteund, geschraagd worden.
Cupido m.
-schuterjn.,
Are-doublean, m. (pr. ar—) [Arch.] Uit
Archet, m. (verklw. van arc) [Tech.] Dril-lijst f. op de holte van een gewelf. (Die-springed boog m., stalen boog bij verscheiden handwerder gothische gewelven heeten nervures.)
ken om de drilboor te doen- draaijen. Zaag f.
Arceau, m. [Arch.] Boog - of gewelf krom - van koper- of ijzerdraad, waarmede harde geming f. (op zijn hoogst een vierde van een' cirkel, steenten of edelsteenen of marmer voor mozai ksoms veel minder bevattende); boogje n. — AR- werk gekliefd worden. — Boogvormige kap f. op
CEAUX m. pl. Zamengestrengelde twijgen in den Bene wieg. -- Boogvormige zweetstoof f. (voor zie
vorm van klaverbladen (als sieraad): [Mar.]
11 a passé sous l'archet, hij heeft de-ken).(Jig
roosterbalkjes, leggers (ook guérites geheeten).
eheime kuur reeds ondergaan ; ook: de geregtigAre-en -eiel, m. (ook iris geheeten). Regen- 9,eid heeft hem reeds onder handen gehad.— [Mus.]
boog m. Arc-en -eiel lunaire, maanregenboog. Arc- Strijkstok m.
en -eiel marin, zeeregenboog.
Archétype, m. [Schol.] Begrip, volgens het=
4. Arehaique, adj. Verouderd, ongebruikelijk, welk God de wereld gevormd heeft. (In dien zin,
oudvaderljk, archaïstisch.
buiten gebruik). — IJkmaat f., voorbeeld, waar
Archaïsme, m. Verouderde uitdrukking f.
maten en gewigten ijkt. (Men zegt nu-narmed
of taalgebruik n., verouderd woord n., a r c h a ïs- étalon.) — Ook soms als adj. gebruikt: Idées
mus m.
arch-s, eerste, oorspronkelijke denkbeelden (in de
Archaïste, m. Gebruiker m. van verouderde platonische wijsbegeerte).
woorden en zegswijzen.
t Arebenre, f. (pr. ar -chu-re) IlalskroinArehal of Fit d'archal, m. Koperdraad, ming f. (van een paard).
ook ijzerdraad n.
Arehevéché, m. Aartsbisdom n.; bisschopsArchange, m. (pr. ch = k) Aartsengel m.
zetel in. bisschopspaleis n.; bisschopswaardigheid f.
Arehangéliquie, adj. (pr. ch = k) .lartsArehevégne, m. Aartsbisschop m. (Ook méengelachtig, wat de aartsengelen betreft. — [Bot.] tropolitain geheeten). — [Bot.] Schoone soort van
Aartsengelwortel m., eene soort van angelica.
paarse/ten anjelier m.
Arehe, f. [Archit.] Bruggenboog m., juk n.
Arehi, aan 't grieksch ontleend voorzetsel, in
Arche plein -cintre, surhaussée, surbaissée, z. vele zamengestelde woorden, overeenkomende met
ARC. — [1%1ar .] Pompkas f. (ter beveiliging der ons aar ts. (Het wordt nu eens als arch!, dan
pomp). — Arche of Arche de Nod, Ark f. van weder als ark! uitgesproken.)
Noach. [H. n.] Noachs-ark, een groot schelpdier
Areliiaeolyte, in. [Hist. eed.] Aarts-akolyt,
in de Nliddell. zee. (fig. et fans.) C'est l'arche de voormalige waardigheid in de fransche kathedra1loé, 't is een ware arke Noachs (een huis, waar len (z. acolythe) .
menigte huisgezinnen of veel lieden wo--ine,
ArchiAtre , m. Oppergeneesheer in., voormalige
nen. Etre hors de l'arche, buiten de kerkgenoot- titel van den eersten lofarts der fransche vorsten.
schap gesloten zijn. — Arche du seigneur, arche
Archiboaffon, m. Aartspotsenmaker m.
dalliance of arche sainte, ark des Heeren, ver
Archibigote, f. Aartsschijnheilige f.
C'est l'arche du-bondsark, itf.(g)
Arehi-ehantbellan, m. Opperkamerheer m.
Seigneur, 't is gevaarlijk daarvan te spreken; dat
Aichi-chaneelier, m. Aartskanselier m.
is eene heilige zaak, die men niet moet aanroeren.
% Archi-chantre, m. Eerste zanger in.
-- ARCHES , f. pl. [Vern.] Voorovens, de aan de
Archi-cha,pelain , m. Aartskapelaan m.,
buitenzijde des glas- 0/ smeltovens aangebragte voorin. titel der fransche groot - aalmoezeniers; ook
fornuizen of cellen.
oudtij ds synoniem met arch!-chancelier.
Archéal, e, adj. Wat het algemeen levensbeArchiconfrérie of Archieonfraternité,f.
ginsel betreft.
Aartsbroederschap f., naam van vele genootschap
Arehée, m. Centraalvuur, levensbeginsel n.,
oefening van liefdadige werken.
-pentr
levens- of vuursto f f. (die men als universeel beginsel
Arehidapifer, m. Aartsspisopdrager m„ eerin 't midden des aardbols plaatste), natuur- of we- ste hofmeester van 't voormalige duitse/te keizershof.
reldgeest m., wereldziel f., de alles bezielende inArchidiaconat, m. Aartsdiakenschap n.
nerlijke kracht der aarde; redewezen n., door hetArchidiaconé, nl. Geestelijk regtsgebied n.
welk Basilius Valenlijn de verschijnselen van de van een' aartsdiaken.
dierlijke huishouding verklaarde, arch a eu s.
Arehi- diaere, in. aartsdiaken m.
Archéer of Archérer, v. a. [Anc. mil.] Met
Archidioeésain, e, adj. Wat van een' aartsden boog schieten.
bisschop afhangt, tot een aartsbisdom behoort,
Archegaye, f. [Anc. mil.] Soort van lans f. aartsbisschoppeljk.
met ligte schacht.
Archidruïde, m. hoofd der Druiden.
Archidue, m. Aartshertog in.
Archéisnee, m. [Physiol.] Leer f. van Van
Helniont aangaande den archaeus (z. archée).
Archidacal, e, adj. Aartshertogeljk. (m. plur..
Archelet, m. (verklw. van archet) Boogje, archiducaux.)
Archiduché, m. Aartshertogdom n.
drilboogje n. of dril f. der goudsmeden, horologieArchiduehesse, f. Aartsli.ertogin f.
makers enz. voor zeer fijn werk. — [Pêch.] NetArchiéchanson , nl. Opper- of aartsschenboog m., omgebogen wilgentak ter openhouding
van het steeknet; het houten kruis aan een ker m. .
kruisnet.
Arehélogie, f. [Méd.] Leer f. van de op zich
zelven beschouwde grondbeginselen der geneeskunde, op rede en ervaring gegrond.
Arehéooraphe, m. Oudh.eidbeschrijver ni.,
beschrijver ier oude gedenkteekenen.
Archéographie , f. Oudheidbeschrgving f.,
beschrijving van oude gedenkteekenen.
Arehéologie, f. Oudheidkunde f., kennis van
de kunstgewrochten der Ouden, inz. die der Grieken en Romeinen; verklarin g f. der oude gedenkteekenen, munten, opschriften, vazen enz., met
het doel om de geschiedenis op te helderen en aan
te vullen.

Arch^éeuyer-tranehant, z. v. a.

PIFER.

ARCHIDA-

Archiépiseopal, e, adj. (pr. ch = k) Aartsbisschoppelijk (ni. plur. archiepiscopaux.)
Archiépiscopaf, m. (pr. ch = k) 4artsbisschoppelijke waardigheid f.
Archiérarchie, f. Opperheerschappij des paltsen over de Kat/s. Kerk.
Arehiérargne, m. Opperhoofd n. der kerk.
naam, somtijds aan de pausen gegeven.
Archièré, f. Langwerpig schietgat n. in de
kasteelmuren voor de vroegere boogschutters. Muurgat n. om licht door te laten. Weleer ook: pijl
-koerm.

ARCIIIETTNL;QTTE

ARCOT.

Archiennuque,m. Opperhoofd der gesnedenen.
Arehifou, m. Aartsgek, groote gek m.
Archifripon, m. Aartsbedrieger m.
Archigrelin, m. Zwaar touw n., uit vele
grelingen bestaande.
Arehiloquien, [Pods.] Archilochtsch, syno-

niem met DACTYLIEN.

Archiluth, m. Groote luit f., waarvan de
Italianen zich bedienden om te begeleiden.
Archi rage, m. Opperste m. der Magiërs,
hoofd der door Zoroaster bij de oude Perzen ge.

stichte godsdienst.

Are ima gie, f. Goudmakerij f., een deel der ,

chemie.

Archimandritat, m. Waardigheid van een'
archimandriet (z. het volgende woord).
Arehimandrite, m. Kloostervoogd m., geestelijk gezaghebber over een of meer kloosters in de
grieksche kerk, archimandriet m.; — weleer
ook ieder geestelijk opperhoofd, soms aartsbisschop.
Archimaréchal , m. Aartsmaarschalk m.,
voormalige titel der keurvorsten van Saksen.
Archilnime, m. Eerste gebarenspeler of m ina i e u s In. in 't oude Rome; voortreffelijk gebarenspeler.
Archivninistre, m. Aartsminister m., titel
des eersten ministers onder de eerste fransche koningen.
Archimonastère, m. Hoofdklooster n., hoofdzetel in. eener orde.
Archine, f. Boogje n., steunboog m. in het timmerwerk, dat de gronden eener rain schraagt. —
Russische lengtemaat = 71 centimeters.
Archinoble,adj. (iron. et fans.) Hoogstadellfjk;
ingenomen met zijnen adeldom.
Archinotaire, m. Aartsnotaris, voormalige
titel des kanseliers in Frankrijk.
Archipatelin, e, adj. (fam.) Zeer listig, hoogst

doortrapt, doorkneed in 't bedriegen. Ook als subst.
Faire 1'archipatelin. C'est une archipatéline.
Archipédant, e, adj. en subst. (lam. et iron.)

Onverdrageljk waanwis; aartswijsneus, aartspe-

dant m.

Archipel, m. [Géogr.] Eilandzee f., inzonderheid die tusschen de kust van Griekenland en
Klein-Azië, archipel m.
Archipéracite, m. Lezer en verklaarder m.
van den tekst der wet en der propheten in de

joodsche

synagogen.

Archipirate, m. Aartszeeroover. — (fig. et
[am.) Oude woekeraar, aartsvrek m.
Archipoète, m. Aartsdichter, puikpoëet

(meest
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Architecture, f. Bouwkunde, bouwkunst f.;
bouworde f., bouwtrant m., bouwwijze f., verdeeling en inrigting van een gebouw. Arch- civile,
militaire, navale, hydraulique, burgerlijke, kr(jgs-,
scheeps-, water- bouwkunst f. Arch- peinte, geschil
bouwwerk (op muren, tooneelscherrnen enz.) .-der
Architecturer, v. a. (burl.) Bouwen.
Architonnerre, m. [Phys.j Een door Ar
uitgevonden fijn-koperen werktuig, dat-chirneds
met kracht en veel geraas ijzeren ballen werpt, ook
Canon à vapeur, stoomkanon geheeten.
Architoiix, m. Geweldige,4Wtr^qsethoest m.
Architrave, f. [Arch.]
gedeelte der
kroonlijst of kornis; hoofdbalk, bindbalk, boven
-drempl.,achitf
Architravé, e, adj. Van eene architraaf voorzien f. — Architravée, f. Kroonlijst f. (sprekende
van eene zuil) met eene architraaf.
Arehi-trésorier, m. Aartsschatmeester m.,
voormalige waardigheid van den paltskeurvorst in
het Duitsche rijk; onder Napoleon I. de titel van
den derden groot -rjksdignitaris.
Architrielin, m. [Ant.] Regelaar m. van een
feestmaal, hofmeester rn. Ook nu nog fain. en -iron.
voor tafelbestuurder, spijsmeester in.
Architrvne, ni. Titel, door Karel den Groeten
aan de stad Aken gegeven.
5 Arehivaire, z. ARCI-IIVISTE.

Archives, f. pl. Oude bewijsstukken en bescheiden, oorkonden, handvesten, acten. brieven e. a.
staatspapieren; a r c h i e ven ; — bewaarplaats
daarvan, archief n. — (fig.) Les arch- de la
science, du savoir, de boeleer jen of bibliotheken.
Arehivilain, in. Aartsvrek m.
Archiviste, m. Bewaarder, opzieter m. der
oorkonden, a r c h i v a r i u s, archief-bewaarder in.;
— beoefenaar m. der archieven.
Arehivolte, f. [Arch.] Sierlijk snijwerk n.
aan gewelfde bogen, kroonboog in.
Arehontat, m. (pr. ch = k) Archontschap n.,
Waardigheid van archont; — diensttijd Iii. van een'
archont (z. het volg. woord) .
Arehonte, m. (pr. ch=k) Naam der hoogste
overheidspersonen in Athenen na de afschaffing der
koninklijke waardigheid, hoofdbestuurder, regént in.
Arehure, f. Molensteenkap f.
Arei4fère, m. [Arch.] Naam van den Schutter,
een der twaalf teekens van den dierenriem.
Arcilières, f. pl. [Charp.] Bootshouten, kromhouten.
Arco, m. [Fond.] Metaalschuim n., slakken
bij 't metaalsmelten. [Mus.] Strijkstok m., woord
--

dat den vioolspeler waarschuwt, na een pizzicato
weder den strijkstokte gebruiken.
Argon, m. Zadelboog, zadelboom m. Pistolets
geheeten); pompzoode f., durk in.
Archipresbytéral, e, adj. Aartspriesterlijk f. d'arcon, zadelpistolen. Etre ferme sur (of dans)
ses arsons, vast in den zadel zitten; (fig.) vaste
(m. plug. archipresbytéraux) .
grondbeginsels hebben, zich niet van zijn st-uk laten
Arehiprétre, m. Aartspriester m.
Archiprètré, m. (weleer) Geestelijk regtsge- brengen, zijn gevoelen wakker en mei klem verdebied m► . van een' aartspriester. — Aartspriester digen. Vider. (of perdre) les arsons, van den zaWoning f. des aartspriesters.
-schapn.— del, van 't paard vallen, zandruiter worden; (fig.)
Archiprieaur, m. Aartsprior m., voormalige van zijn stuk of in de war geraken, niet meer
weten wat te zeggen of te doen, de kluts kwijt
titel van den grootmeester der Tempeliers.
Arehiprieuré, m. , Weleer synoniem met zijn. — [Tech.] Boog m., strijkstokvormig werk
hoedenmakers erin 't algemeen van allen,-tuigder
ARCHIDIACONÉ en ARCHIPRETRE.
Archi-sous- diaere, m. Aarts-onderdia- die haar, wol of katoen bewerken, om de stoffen
te
scheiden
kerk.
en te zuiveren. — [Agric.] Girkelvorin
de
r.
kath.
ken m., eerste onderdiaken
Archisynagogue, m. Voormalige titel der mig omgebogen wijnrank m.

in iron. zin); rijmelaar m.

Archipoenpe, f. [Mar.] Pompkas (ook arche

,

bijzitters of raden van denpatriarch in de grieksche kerk. — Synagoge-hoofd n. bij de Joden.
Architecte, n. Bouwmeester, bouwkundige,
bouwkunstenaar, a r c it i t e k t m. Ook van God
gebezigd: Larch- de l'univers, le suprême arch-,
de bouwheer des heelals, de opperbouwheer.
Architectonique, adj. [Arch.] Wat tot de
verrigtislgen, ontdekkingen, geschriften, die de
bouwkunde betre/fen, behoort, a r c li i t e k to n i s c h.
Ook als subst.: Etudier, enseigner l'arc-, de.bouwkunst beoefenen, onderwijzen. — [Phil.] Esprit
arch-, vermogen om te vormen of te vervormen. —
[Phys.] Al wat aan iets een' gepasten vorm geeft,
vormend.
Architectonographe, m. Bouwwerkbeschrij-

ver m.

Architectonographie , f. Gebouwbeschry-

ving f.

Architectural, e, adj. Bouwkunstig, wat de
werktuigelijke verrigtingen der bouwkunst betreft.

Arsonnage, in. [Tech. Het bereiden der
haren, der wol enz. door het slaan met den boog,
(nu veelal vervangen door den zoogenaamden wolf

of door de vlokmachines) . — Het cirkelvormig ombuigen van een' wijngaard-rank.
Arconné, e, adj. (en part. passé van arcon
ner). Poll arc-, coton ark-, geslagen en gereinigd
haar, katoen enz.
Arigonner, v. a. De haren, het wol, het ka
zijde met den boog slaan, zuiveren en tot-toen,d
vilting voorbereiden. — [Agric.] Een' wijngaard
ombuigen, om hem meer vrucht te doen-rank
dragen. — SARCONNER, V. pr. Met den boog bewerkt worden.
Arg,onneur, m. -ease, f. Hij of z ij , die de
haren of vezels met den boog bearbeidt, ze loswerkt
en zuivert.
ArSonnier, m. Zadelboogmaker m,, z. v. a.

SELLIER.
Areot,

m., z. v. a. ARCO.

86ARCTATION
Aretation, f. [iMéd.] Vernaauwing f. van de
eene o/ andere uitmonding.
Arcticole, adj. [H. n.] Bij voorkeur de noord
-polande
bewonende (van insecten) .
Aretier , m. Boog-en pilenmaker , -verkooper m.
Arctique, adj. Noordelijk, a r k t i s c h. Cercle
arct-, noordpoolcirkel.. P6le arst-, noordpool. Terres ardt-s, noordpoollanden. Hemisphère arst-,
noordelijk halfrond. - ARCTIQUE, m. [H. n.]
Soortnaam van vele noordelijke visschee, onz. van
't zalmgeslacht.
Aretitude, f. Vernaauwing f. [Méd.] Vernaauwing der ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping f. ; engte der moederscheede.
[Chir.] Vereeniging f. door de naad, door inringing (infibulatie) .
Arctizite, f. [Minér.] Glas- of steenvormicl
gekristalliseerd mineraal n. uit Zweden en Zwitserland, werneriet n . (Ook parandine geheeten) .

Ardoiser,

rig maken.

een sterrebeeld naast den grooten en kleinen Beer.

Arctopithèque, m. [H. n.] z. PARESSEUX.
Aretotide, f. Aretotis m. [Bot.] Beerenoor,

windzaadkruid n.

Arcuation, f. [Anat.] Kromming , beender-

kramming.

Arcure, f. [Jard.] z. ARQuRE.
Ardasse, f. [Coin.] Grove zijde, perziaansche

floretzijde f.

Ardassine, f. [Corn.] z. ABLAQUE.
Ardeé, f. [H. n.] Groote a f rikaansche reiger m.
Ardéidé, e, adj. [H. n.] Naar den reiger ge-

lkend.

Ardélion, m. Gedienstige bemoeial, die veel belooft en weinig doet, bedrijvige nietsdoener, dienst
-vardigelopm.
Ardemiiieiit, adv. Brandend; — (alleen fig.
gebruikt voor:) hartelijk, hartstogtelijk, vurig (b. v.
beminnen, verlangen), ijverig, krachtig, hevig (b. v.
redetwisten) .
Ardenet of Arderet, m. [H. n.] Alpenvink;
dikbek nl. der Ardennen;
Ardent, e, adj. Brandend, gloeijend, heet; —
fig.) vurig, hartstogteljk, ijverig, heftig, krachtig.
Soif and-e, brandende, vertérende dorst; Fièvre
and-e, heete koorts; — ros (van het haar sprekende):
Poil ardent, cheveux dun blond ardent, ros, rood
haar. — Chapelle and-e, verlichte kapel (vertrek
in 't welk waskaarsen rondom een lijk branden).
Chambre and-e, eig. brandende kamer f., naam
van twee voormalige regtbanken, waarvan de eene
over zaken van ketterij de andere over misdaden
van vergiftiging vonnis sprak en wier vergaderzaal
geheel met zwart behangen en alleen door toortsen
verlicht was. — [ Mar.] Vaisseau ardent, schip n.,
dat geneigd is te scherp bij den wind te komen,
loe fgierig schip. — [ Opt.] Miroir and-, brandspiegel m. Verre ardent, brandglas n. — [Chico.]
Esprits and-s, ligt ontvlambare geesten.
Ardent, m. Dwaallichtje n., stalkaars f., naam
der ontvlamde uitdampingen, die vaak bij den
grond, langs stilstaande wateren of in moerassen
gezien worden.
1- Arder of Ardre, v. a. Branden. — (fans. et
pop.) . Le feu St. Antoine vous arde ! De drommel
haal 2e!
Ardeur, f.Hitte f., gloed m., brandende warmte f.;
— (fig.) drift f., ijver m., vuur n., jvergloed m.,
gretigheid f., moed m., dapperheid, geestdrift f. ; —
liefde, liefdedrift, liefdevlam f. — [ Méd.] Scherpe
brandende hitte f. (in zekere ziekten), brand m.,
branding, brandige scherpte f.
Ai-dier, m. [Tech.] Dik touw n. om den weversboom, ten einde dien te doen draaijen.
Ardillon, m. Tong f. van eersen gesp. — (Prov.)
Ii n'y manque pas un and-, er ontbreekt geen
speld, niet het geringste aan. — [Imprim.] Naam
der beide stiften of punkturen, aan de timpan der
pers, om het te bedrukken blad vast te houden en
den schoon- en weêrdruk juist tegenover elkander
te brengen.
Ardoise, f. [Géol.] Leisteen m., lei, schalie;
schrijflei, deklei f. Ard- artificielle, z. CARTON(

PIERRE.
Ardoisé, e,

adj. (en part. passé van ardoiser)
Met leisteenen gedekt; leikleurig, schalieblaauw.

V.

a. Met leijen dekken; -- leikleu-

Ardoiseux, ease, adj. Leisteenachtig.
Ardoisier, ière, adj. Van lei, leijen, den aard

van leisteen hebbende.
Ardoisier, m. Bezitter, bewerker m. eenex

leigroeve.

Ardoisière, f. Leigroeve, schaliemjjn f.
Ardoisin, e, adj. Leinabootsend, leiachtig.
Ardre, z. ARDER.
rde, e, adj. Steil, moeijelijk te beklimmen,
te begaan: Montagne ardue, sentier ardu. Het

-

Arctocéphale, m. [H. n.] z. PHOQUE.
Arctophylax, m. [Astr.] DeBeerenhoederm.,

ARÊOLAIRE.

A

,

wordt doorgaans fig. gebruikt voor : moeijelijk ,
netelig, zwaar om op te lossen: Questions ardues.
Arduité, Arduosité, f. Moeijelijkheid, groote
zwarigheid f. (alleen fig. gebruikt) .
t Ardere, f. Brandwond f.; — ( fig.) toorn m.,
verontwaardiging spijt f., hevige liefde f., sterk
verlangen n.
Are, m. Eenheid der vlaktematen in 't metrieke
stelsel, vierkante roede f., honderd vierkante ellen
of meters.
Aréa, f. [Méd.] Kaalheid verwekkend hoofdzeer n., ziekte f., die 't haar doet uitvallen.
Aréage, m. Landmeting f. (bij axes).
Area, Areque of Areca, m. ,4reka-noot,
pinangnoot f., vrucht van den areka-boom of pinangpalm in Indië, eivormige noot, die de Indiërs
met betélbladeren en een weinig kalk kaauwen en
uit welke men, het zoogenaamde katsjoe (katechu)
of de /apansche aarde bereidt.
Arecine, f. [Chico.] Roode kleurstof f. uit de
areka-noot.
Arédule, f. [H. n.] Schoorsteenzwaluw f.
t Arée, f. Yore f.; ploegland n.
Aréfaetion, f. [Pharm.] Droogmaking f. (der
artsen( en, die men in poeder wil veranderen).
Aréien, ne, adj. [Myth.] Wat Mars (Ares)
betreft.
Areignol, m. [Pêch.] , z. v. a. BASTADE.
Arénacé, e, adj. [Géol.] Fijnkorrelig els
zand, zandachtig.
Arénaire, adj. , [ Bot., H. n.] In 't zand levend
of groeiend. — ARENAIRE, m. Strijder in de zand
oud-rorneinsche amphitheater, zand -banv't
n.] , z. V. a. TOURNE-PIERRE. -vechtrm.—[H
Arénation, f. Zanding f., overdekking met
zand; — [ Méd.] Zandbad n.
Arendalite, m. [Minér.] Donkerblaauw-groene, ondoorzigtige talksteen m. (in de mijnen van
Arendal in Noorwegen).
Arendrante, [Bot.] z. COPAL.
Arène, f. [Géol.] Grof zand n. (het midden

houdende tusschen kei- of biggelzand en fijn zand);
(poét.) zand in 't algemeen. — [ Ant.] Het zandstrijdperk, worstelperk n., kampplaats f. der Ouden;
— strijdperk n., kampplaats, strjdbaan, renbaan f.;
slagveld n. Descendre (of entrer) dans l'ar-, de
uitdaging aannemen; (#g.) zich partij stellen in
eene betwiste , zaak. Mesurer, parcourir l'ar-, stijfden, kampen. Ecrire sur l'arène, op 't zand schoofven, schrijven wat spoedig vergeten wordt; eene
verbindtenis schrijven, die men niet denkt te houden. Bdtir sur l'arène, op zand bouwen, onhoudbare plannen maken, luchtkasteelen bouwen. —
A4fwateringskanaal n. voor eene mijn. — [ Tech.]
Kleizand voor watermortel. — (poet.) Les brulantes arènes de la Libye, de Libyschezandwoesttjnen.
t Arèner, v. a. De teugels aanleggen, bij den
toom .grijpen; — beteugelen, betoomen.
Aréner, V. n., of S'aréner, v. pr. [Arch.]
Zakken, inzakken (van gebouwen)
Aréneux, ease, adj. Zandig, vol zand.
Areng, m. [Bot.] Moluksche palmboom m.
Arénical, e, adj. [Minér.] Met zand gemengd,
zanderig.
Arénicole, adj. [Rot., H. n.] In 't zand wassend of levend. - ARENICOLE, f. [H. n.] , z. v. a.
LOMBRIC MARIN.

Arénière, f. Zandgroeve f.
Arénifère, adj. [Géol.J Toevallig met zand

vermengd.

-korels

Aréniforme, adj. Zandvormig.
Arénulacé, e, adj. Naar kleine zandkorrels

gelijkend.

r

Arénuleux, ease, adj. Vol fijn zand.
Aréolaire, adj Met kringen. — [Bot.] Uit

celweefsel bestaande.

ARÉOI,ATION

--
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Argent, m. [Minér.] Zilver n. Arg- nataf of
Aréolatioii, f. Bot.] Vorm m., dien de
Arg- vierge, gedegen zilver; Arg- sulfure, zwavel
mazen van een celweefsel aannemen.
Arg- muriaté of corne, hoornzilver; Arg--zilver;
Aréole, f. [Phys.] Lichtkring m. om de maan.
— [Anat.] Vezelcel f., kleine ruimte tusschen de antimonie, spiesglanszilver; Arg- chloruré, chloor
Arg- de chat, kattenzilver; Arg- vif, icwzk--zilver;
vezels onzer organen of tusschen elkander kruisende vaten; — tepelkring m., gekleurde kring om zilver. Arg- trait, draadzilver, getrokken zilver;
de borsttepels; kring om de pokzweren. — [ Bot.] Arg- en feuilles of Arg- battu, bladzilver, geslaNaam der kleine ruimten, der mazen of celletjes gen zilver; Arg- filé of fil d'arg-, gesponnen zilver,
zilverdraad n. ; Arg- en pate, en baan, zilverdeeg n.,
tusschen de vezels of ribben der bladeren.
zilvervloed m., vloeijend zilver; Arg- en barre, en.
Aréolé, e, adj. [Bot.] Geruit, ,q etralied.
lin got, staafzilver; (fig.) C'est de l'arg- en barre,
Aréomètre, m. [Phys.] Vochtmeter, vocht
ar a e o m e t e r m., klein werktuig om de-wegr, dat is zoo goed als gereed geld, dat is altijd zijn
digtheid of zwaarte der vloeistoffen te onderzoe- geld waard; Arg- fulminant, knalzilver. — Geld n.
ken, naar 't verschillend gebruik ook pèse-acide, Arg- blanc, zilvergeld. Arg- courant, loopend,
pèse-lait, pèse vin enz. (zuur-, melk-, wijnmeter gangbaar geld; Arg- comptant, gereed geld; Argenz.) genoemd.
de barque, bankgeld; Arg- de caisse, kasgeld. ArgAreométrigne, adj. Wat tot den vochtweger mignon, de réserve, potgeld, spaargeld. Arg- mort,
betrekking heeft.
geld, dat geen rente geeft. Arg- de jeu, speelgeld,
Aréopage, m. [Rist. anc.] areopagus m., ge- met spelen gewonnen geld. Arg- de cartes, kaartstreng oeregtshof te .4thenen, dat op eenen aan geld (voor 't gebruik der speelkaarten) . Arg- sous
.Ares (Mars) gewijden heuvel werd gehouden; de corde, inzetgeld (bij 't kaartspel of andere spellen) .
vergaderplaats f. dier regtbank;—(flg.)vergadering f. — Vermogen n., rijkdom m.: Cet homme a de l'arg-,
van eerwaardige regters, regenten, wijzen, geleer- die man is rijk. — [ Poét.] Zuiver en helder waden. (Ook wel in iron. zin gebruikt: Plaisant ar -, ter n. — [Bias.] Het wit, de zilverkleur in 'twapenschild. — (Loc. prov. et fam.) Arg- comptant
Ar- grotesque.)
Aréopagite of Aréopagiste, m. Areopa- Porte médecine, geld maakt alles goed. Qui a de
giet m., lid van den areopagus, atheensch regter m. l'arg- a des coquilles, wie geld heeft, kan koopgin
Aréopagitigae , adj. Wat den areopagus wat hij wil. Avoir Ie temps et l'arg-, alles hebben wat men wenscht. Arg- comptant fait plaider
aangaat.
Aréostyle, m. [Arch.] Eene der vij f kolommen - avocats, voor geld is alles te krijgen. Prendre pour
orden, waarbij de zuilen 8 of 10 modulen van arg- comptant, voor goede munt (zonder onder
aannemen. Avoir le drap et l'arg-, het geld-zoek)
elkander staan; wijdzuilig gebouw n.
Aréotechtonique, 1. Kunst f. van versterken, nemen en de waar houden. Mettre de bon ar'
goed geld naar kwaad geld-contredumavis,
aanvallen en verdedigen, een gedeelte der krjgswerpen. Point d'arg-, point de Suisse; point d'arg-,
bouwkunst.
geen
geld , geen Zwitser; geen
Aréotique , adj. [Méd.] Vochtverdunnend; point de messe ,
weleer ook) de porien openend, zweetuitdrjvend geld, geen zielmis. Cest , un bourreau d'arg- , 't is
een geldverkwister. Etre cousu d'arg-, avoir
middel).
de l'arg- à gogo, geld als water hebben. Qui na
Arèque, m., z. AREC.
Aréquier, m. [Bot.] Areka-boom, pinang point d'arg- en bourse , aie au moans miel en
ook arec catechu of cachou,-alm.vnIdie, bouche, wie niet kan betalen, moet zoete broodjes
atsjoeboomn, geheeten. Die van Amerika heet ook bakken. I1 est chargé d'arg- comme un crapaud
de plumes, hij is voorzien van geld, als eene pad
thou-palmiste, kooldragende palm.
t Arer, V. a. Ploegen, landbouwen. -- [Mar.] van veeren, hij is zoo arm als Job. Arg- d'autrui,
Rijden op 't anker (van 't schip gezegd, als het nul n'enrichit, eens anders geld maakt niemand
anker niet in den bodem vastgrijpt en als 't ware rijk. Le terme vaut l'arg-, tijd gewonnen is geld
gewonnen. Ar g- frais et nouveau ruine le jouvenhet zand ploegt) .
Arste, f. [H. n.] Vischgraat f., beenig deel der ceau, veel geld is voor jongelieden niet goed. Jouer
bon jeu, bon argent, om geld spelen. I1 y va bon
visschen; 't geraamte van een' visch. -- [Bot.
Baard m. (der aren). — [Vétér.] Knieboogskloof, jeu, bon argent, hij gaat rond en eerlijk te werk;
zenuwzwelling f., mopspoot m., harde, schubbige hi zet de zaak met ernst door. Entre gans d'honkorst aan de pooten der paarden, ook queue de neur la parole naut 1'argent, tusschen eerlijke
rat, rottestaart, geheeten. — [ Arch.] Kant, uit lieden is een woord zoo goed als geld. Payer ar ghoek m., door de ontmoeting der holle-springed sec (bas, sous corde) met gereed geld, in klinkende
vlakken van een gewelf ontstaan. Voute d'ar-s, munt betalen.
Argentage, m. Het verzilveren.
kruisgewelf n. Cette solive est taillée (sciée) vive
Argental, e, adj. Zilverhoudend.
arête, die balk is meskant behouwen (bezaagd).
Fort.] Kam m., zamenloop der hoeken van een'
Argentate, m. [Chun.] Zilverzuur zout.
bedekten weg. [Tech.] .f41gemeene benaming van
Argenté, e, adj. (en part. passé van argenter)
het kam- of rugvormig gedeelte der voorwerpen; — Verzilverd; — zilverkleurig. (Poét.) Flots, Rayons,
rand m. van 't aanbeeld; — draad m. of hoog ge- Cheveux arg-s, zilveren baren, stralen, haren.
deelte van het lemmer eens degens, enz. — [Géogr.] Gris argenté, zilvergrjs.
Kam of graat van een gebergte. — t (fig.) HinderArgenter, v. a. Verzilveren ; (fig. et poet.) den
paal m., zwarigheid f.
zilverglans geven: La tune argentait les flots. -Aréteux, ease, adj. Gratig, vol graten;
s'ARGENTER; v. pr. Verzilverd worden.
Argenterie, f. Zilverwerk, zilvergoed; tafel1 moeijelijk, netelig.
Artier, m. [Arch.] Hoekspar f., hoek- of zilver n.
graatbalk m.
Argenteur, m. Verzilveraar in. (Fém. ARGENArétière, f. Pleister- of kalkbedekking f. aan TEUSE) .
de hoek- of graatsparren.
5 Argenteux, euse, adj. (pop.) Veel geld
Arétologie, f. [Phil.] Deugdleer f„ gedeelte hebbend.
der zedelijke wijsbegeerte; — onbeduidende, scleijnArgentier, m. (weleer) Goud- en zilversmid;
w-fjsgeerige redenéring f.
bankier, wisselaar, geldhandelaar m. ; — in de
t Areur, m. Landbouwer, ploeger, m.
middeleeuwen : beheerder van 's lands geldmiddeArgale, f. [H. n.] z. v. a. ARDEE.
len; betaalmeester, m. -- (fam. en in ongunstiger
Argali, m. Mu ffeldier, wild steenschaap n., zin) Geldschieter m.
inz. in Siberië en 1V. W. Amerika (ook moufflon
Argentière, f. Zilvermijn f.
geheeten) .
Argentifère, adj. [Minér.] Toevallig zilverArgamasse, f. [Arch.] Dakplat n.
bevattend.
Argamasser, v. a. [Arch.] Een dakplat
Argentifiquie, adj. [Alch.] Zilvermakend, in
bouwen.
zilver veranderend, b. v. sel arg-.
Argan, f. [Bot.] IJzerboom m.
Argentin, e, adj. Helder en weerklinkend als
Arganean, m. [Mar.] Groote ijzeren ring, zilver, zilverachtig: son arg-, zilverklank m.; —
ankerring, kabelring m.
zelverkleurig, zilverwit, zilverblank.
Ar ;énia of Argémon, m. [Chic.] Witte
Ar'rentine, f. [Bot.] Zilverkruid, zilverschoon
oogvlek n., zweertje n. op het oogvlies.
n.— [H. n.] Zilvervisch m.
Argémone, f. [Bot. ] Doornachtige slaapbol n.,
Argentique, adj. [Chico.] Sel arg- Zilverzout n
wilde papaver f., zilverkruid n.
Argenton, m. Metaalmengsel uit koper, zink-
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ijzer en nikkel, schijnzilver, kunstzilver, nieuw
witkoper, a r g e n t a a n n. (Ook pack-fon g-zilver,
geheeten.)
Argenture, f. Verzilvering, verzilverkunst f.;
het opgelegde dunne bladzilver. Arg- au pouce,
verzilvering met den duim (door opwr2jving met
den duim) .
Argilaeé, e, adj. [Géol.] Klei- of leemkleurig; — [Bot.] Op klei groeijend.
Argile, f. Klei, potaarde f., leem n. — Une
argile, een aarden pot. (fig.) L'homme est one
irële argile, de mensch is een broos vat. Briser
comme on vase d'argile, ligt frreken.
Argileux, ease, adj. .Kleiachtig, leemachtig.
Terre argileuse, kleiaarde f.
Argilicole, adj. {H. n.] Op klei levend.
Argilifère, adj. [Géol.1 Toevallig kleibevattend.
Argiliforme, adj. [Geol.] Het voorkomen van
klei hebbend.
Argiiite, m. [Géol.] Klei- of aluinschiefer,
argiliet m.
Argilolithe, m. [Géol.] Kleisteen m.
Argon, m. Vogelknip, sprenkel m.
Argonaute, m. [H. n.] Papier-nautilus m.,
schip perlje n. (zekere zeeslak); — naam eener groep
dagvlinders.
Argot, m. Dieventaal; brabbeltaal,, kromtaal f.,
koeterwaalsch, n. Somtijds ook : de bijzondere woorden en zegswijzen der menschen van een zelfde beroep : L'argot des coulisses, de tooneelspelers-taal.
(fig.) I1 Bait, it entend 1'argot, 't is een geslepen,
doortrapte kerel. — [Hort.] Einde van een' dooden'
tak. (In dezen zin liever ERGOT.)
Argoter, V. a. [Hort.] Dood hout en waterboten a fsnr, den.
Argotier, m., -ière, f. 11ff of zij, die dieventaal spreekt.
Argotique, adj. Wat de dieventaal betreft.
Langage arg-, dieventaal f.
Argotiser, V. a. Dieventaal spreken.
Argoulet, m. [Anc. mil.] Karabinier m.; —
5 (fig.) nietsbeduidend mensch.
Argousin, m. Onder-officier m., die de galei
moet bewaken.
-slaven
Argoussier, m. [Bot.] Zeekruisdoorn, steekof zanddoorn m.
Arguation, I. [Prat.] Beschuldigingvanvalschheid van een stuk.
Argue, f. Soort van trekbank f. der goud- en
zilverdraadtrekkers (ter voorloopige verdunning en
verlenging der staven, eer za door de fijnere trekplaatgaten gaan. Passer à 1'argue (min gebruikelijk is arguer), door de trekbank halen.
Arguer, v. a. (pr. ar -gu -er). Tegenspreken,
berispen , beschuldigen. Tegenwoordig alleen als
regtsterm gebruikelijk in Arguer un acte de faux,
een stuk voor valsch of vervalscht verklaren. —
ARGUER, v. n. Gevolgtrekken, besluiten.
Argueux, ease, adj. (pr. ar-gu-eux) Perwijtend, beleedigend : Paroles argueuses.
Argument, m. Betoog n., bewijsreden f., bewijs n., bewijsgrond m.; — vermoeden n., grond m.,
— korte inhoud, hoofdinhoud m. (van een boek of
hoofdstuk. — [ Astr.] Arg- de latitude of d'inclinaison, afstand m. eener planeet tot haren klimmenden knoop, breedte- of inclinatie-hoek; — Argannuel, afstand der zon tot het apogeum of verste
standpunt der maan.
Argumentant, m. Bestrijder, tegendinger m.
in eene openbare twistrede, o p p o n e n t m.
Argunientateur, m., -trice, I. Hij of zij,
die gaarne redetwist, weêrlegger , bestrijder m.,
weêrlegster, bestrijdster f. (altijd in kwaden zin).
Argumentation , I. Bewijsvoering f. , betoog n.; kunst van bewijsvoeren, van gevolgtrekken; de wijze van betoogen.
Argninenter , v. a. Betoogen, bewijzen, 'bewijsvoeren; — tegenwerpingen maken, redetwisten; — gevolgtrekken, besluiten (in dien zin steeds
met de) : Arg- de l'effet a la cause, van de uitwerking tot de oorzaak besluiten.
Argus , m. Zeer scherpzigtig , helderziend,
waakzaam mensch, die niet te misleiden is (naar
den honderdoogigen Argus der Myth.); — bewaker,
bespieder, spion; - jaloersch echtgenoot m. Des
yeux d'Argus, altijd waakzame, scherpziende oogen.
— [H. n.] Een met zwarte punten geteekende
viscri; --- de paauwfazant m.; — zekere gevlekte bra-
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ziliaansche slang; — de honderdoogige porselein
t Argut, e, adj. Spitsvindig, haarklovend.
Argutie, I. (pr. t—c) Spitsvindigheid, haar

bruikt.)

-slakf.

vitters f. (Doorgaans in 't meere. ge--kloverij,

Argutieiix, ieuse, adj. (pr. t=c) Spitsvindig.
Argyride, f. [Minér.] Zilverhoudend zwa-

velkies n.

Argyrocéphale, adj. [H. n.) Met zilverwit-

ten kop.

Argyrocome, adj. Zilverharig. — 41s subst. m.
[Astr. j Zilverstaartige komeet f.
Argyrodam as , m. [Minér.] Kattenzilver,

loodgild n.

Argyrodendron , m. [Bot.] Zilverbooms m.
Argyrogonie, f. [Alch.] Philosophischesteen m.,
steen der wijzen.
Ar gyroïde , f. [Chico.] Kunstzilver, schijn
pleet n., een naar zilver gelijkend metaal -zilver,
-mengsl.
Argyrolithe , m. [Minér.] Zilverkleurige
steen m.
Argyropée, I. [Alch.] Zilvermakerij f.
Argyropyge, adj. [H. n.] Met witten onderbuik.
Argyrose, f. [Minér] Zilverhoudend lood- of
staalgrijs mineraal n.
Ar gyrostigmé, e, adj. [Bot.] Met hier en
daar wit gevlekte bloemen.
Arhize, adj. [Bot.] Zonder wortel.
Arhizoblaste , adj. [Bot.] Zonder wortel
kiemend.
Aria, I. [Mus.] Aria f., lied, gezang, zang
enkele stemuitgevoerd. (Plur. des-stukn.,dore
arias.] — ARIA M. Verwarring f.; omslag in., beweging I. Faire beaucoup d'aria pour peu de chose,
veel beweging of ophef om eene kleinigheid maken.
Aride, adj. Droog, dor, schraal, mager; onvruchtbaar. — Imagination aride, zwakke, onvruchtbare verbeelding. Coeur aride , ongevoelig hart.
Discours aride, drooge, schrale, onbehagelijke rede.
Des vérités arides, gestrenge, naakte waarheden. —
Ook als subst. gebezigd : Lande nest point
agréable.
Aridifolié, e, [Bot.] Droogbladerig.
Aridité, f. Droogte, dorheid, schraalheid, ma-

gerheid; onvruchtbaarheid f. (van den bodem); —
gebrek aan ontwikkeling, armoede f. (der verbeelding); — gebrek aan verscheidenheid of aan beelden, onbevalligheid, dorheid I. (eener rede); -onaandoenljkheid, ongevoeligheid f., gebrek aan de
noodige eigenschappen om te roeren, te treffen, te
bevallen of om aangedaan, getroffen te worden. —
[Méd.] L'ar- de la peau, de la langue, de droog
ruwheid der huid, der tong.
-heidn
Aridure, f. [Méd.] Magerheid, vermagering,
uitdrooging, wegkwijning, uittering f. (van het lig
of van een li. chaamsdeel).
-cham
Aries, m. [H. fl]
viervoetig dier van
de grootte eene gaze le.
Aries, ne, adj. et subst. 4riaansch; hij of
zij, die de gevoelens van Anus (priester te Alexandrie in de vierde eeuw) is toegedaan, Ariaan; —
[Géogr.] Tot Aria (provincie van 't oude Medië)
behoorende. Langues ariennes, talen, die men meent
van het sanskrit af te stammen.
Ariette, f. (verklw. van aria) [Mus.] Kleine
aria f., liedje, los en bevallig zangstukje, airtje n.
Arigot, m., z. LARIGOT.
Arille, f. [Bot.] Omkleedsel, zaadvlies, zaad

sommige vruchten,-huisjen.;—vlzgdt,an
zoo als die van den papen- of spilboom.
Arimer, v. a. [Tech.] De punt der spelden op
het aanbeeld klaar maken.
Arioso, adv. (ital.) [Mus.] In den trant der
aria, zangmatig. Als subst. m.: zeer eenvoudige
aria, die in cantaten t langwijlige van 't recitatie/
afbreekt. (Plur. des arioso.)
Ariser, V. a., z. ARRISLR.
Aristarque, m. Gestreng maar onpare dig beoordeeladr, kunstregter m. (naar Aristarchus van
Samothracië). — (iron.) Faire 1'Ar- of Aristarquer, v. n., den kunstregter spelen.
Aristé, e, adj. [Bot.] Van angels of baard
voorzien (als de korenaren) .
Aristiforme , adj. [Bot.] Angel- of baard
-voring.

ARISTOCRATE

--

Aristocrate, m. Aanhanger van de regéring
der adellijken en voornamen, a r i s t o k r a a t ni.
Aristocratie, f. 4delregérinq, f., regéring der
adellijken en voornémen, der patriciërs, a r i s t ok r a ti e f. (in tegenstelling met democratie); — de

gezamentlijke groolen van een' staat.
Aristoeratique, adj. Wat tot deh.eerschappij
des adels behoort, haar begunstigt, a r i s to k r at isch:. — (fzq.) Manières ar -s, deftige, waardige,
grootse/te manieren.
Aristoeratiquenient, adv. Naar de wijze
der aristokratie; — op magthebbenden, hooggin toon
of trant.
Aristocratiser , v. a. Een' aristokratischem
vorm geven (aan Bene regéring); — tot aristokraat
maken, aristokratisciw gevoelens inboezemen. -s'ARIsTOCRATISER, V. pr. Den arirrtokratischen regéringsvorrn aannemen; — de partij, (Ie gevoelens
der aristokraten omhelzen.
-- Aristocratismne, m. liet stelsel der aristokratie.

Aristo-déenocrate , m. Aanhanger , voor

gemengde adel- en volksregéring,-standerv

aristo-demokraa t m.

Aristo-dénioeratie, f. Adel- en volksregé-

ri,zrl f., regéring, bij welke de raagt tiusschen adel en
volk verdeeld is , a r i s to - d em a k r a ti e f.
Aristo-dí moeratiq ue, adj. lf at de a r i sto-demokratie betreft.
,

Aristoloehe , f. [Bot . ]

Baarwor tel, holwor-

tel ni., sarazijnskruid n.
Aristoloché , e , Aristoloelhiacé , e of
Aristoloehié, e, adj. ]Bot.] Naar den baarwortel gelkende.
Aristoloehiquie, adj. en subst. m. De kraam
maandstonden bevorderend (middel).-zuiverng
Aristotélicieii, ne, adj. Overeenkomstig net
de leer van Aristoteles (fransch Aristote). — .41s
subst. m.: Aanhanger m. dier leer.
Aristotélique, wij. Wat tot Aristoteles of
zijne leer betrekking heeft.
Aristotéliser, v. n. Op de wijze of naar de beginselen van Aristoteles redeneren; — (fig.) met
stfjfhoofdiriheid redenéren.
Aristotelisrne, ni. De leer of wijsbegeerte f.
van Aristoteles.
Aristeilé , e, [Bot.] Met zeer kleinen baard

of kleine angels voorzien.

Arithniancie, z. v. a. ABITHMOMANCIE.
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hansworsten pak; (Jig. en fam.) een uit niet -bijeenpassende deelen zamengesteld geheel n., een uit velerlei: schrijvers zamengeflanst werk n.
Arlequinade, f. Hansworstenstreek m., pots,
poets, klucht f.; — kluchtspel n.
Arlequine, f. Karakterdans m., aan de rol
van harlekijn eigen, hansworstendans; wijs van
dien dans; — eene als harlekijn gekleede vrouw.
Arlegiainé, e, adj. [H. n.] Zeer bontkleurig.
Armada, f. (spaansch) Oorlogsvloot, zeeuitrusting f., bepaaldelijk de zoogenaamde onoverwin-

nelijke vloot f., die Philips II. van Spanje in 1588
tegen de Engelse/ten en Nederlanders uitzond.
Arinadille, f. Kleine oorlogsvloot, inz. het eskader of smaldeel van 6 of 8 schepen, waarmede
Spanje den vreemdelingen de havens van Mexico

en Nieuw- Granada afsloot. — [H. n.] Schildvarken, pantserdier, gordeldier en., armadil m.
Armand, m. [Maréch] Paardepap f., ter opwekking van den eetlust en tot versterking.
Arinatenr, m. [Mar.] Scheepsreeder, scheepsbevrachter; -- kaper, kaper-kapitein,vrijbuiter m.;
-- kapersch.ip, gewapend koopvaardijschip n.
Armature, f. Beslag n., ijzeren banden, die
cle deelen van eerre machine, van een getimmerte
enz. zamnenhouden, bandijzers; — aangebragte kri,r^ ssieraden en ze g eteekens op praalgraven, trz.um f bogen enz. — [ H . n.] Metaalkorst f. om de figuur
harnas n. — [Plies.] Plaat van koper of-sten,
zucht ijzer aan den natuurl jken magneet, bewapefling, krachtverhooging f. van den zeilsteen. ---[Mus.] Gezamenlijke sleutelteekens. — [Charp.]
Arm- au cintre, stelling f. tot het bouwen van een

gewelf.
Anne , f. Wapen, verdedigingswerktuig, geweer n. Arme offensive, aanvalswapen. Arme
défensive, verdedigingswapen, bescherm- of schutwapen (kuras, helm enz.). Arme it feu, vuurwapen (pistool, geweer, kanon) . Arme blanche,
blank wapen, houw- en steekwapen (sabel, degen,
bajonet, dolk, lans). Arme de jet, werpwapen,
werpgeweer. Arme d'hast, stootwapen (met lange
schacht) . Arme de trait, schiet- en slingerwapen.
Arme courtoise of de parade, stomp of tournooiwapen. Arme it outrance, scherp wapen. — Ook
gebezigd ter aanduiding van de verschillende soorten van troepen, die een leger uitmaken : L'arme
de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du
génie, het wapen der infanterie enz. — (fig.) Al
wat dient oen een' persoon, vooroordeelen, dwalingen enz. te bestrijden : Les armes de 1'éloquence,
de la vérité, de la calomnie, de la beauté etc.
(Loc.) Faire arme de tout, elk middel aangrijpen.

Arithméticien, in. -ne, f. Rekenmeester m.,
rekenmeesteres f., rekenkundige m. en f.
Arithia3étique, f. Rekenkunde, rekenkunst f.
Ar- universelle, spécieuse of littérale, algemeene
rekenkunst , letterrekening , algebra f. Ar- vul — Al wat aan de dieren tot aanval of verdediging,
of numerale , gewone rekenkunst, cijfer--gaire aan de planten tot beschutting dient (klaauwen,
kunst. Ar- pratique, s'péculative, toegepaste, zui- tanden, horens enz.; stekels, dorens) . — Zeer dunne
vere rekenkunst. Ar- décimale, tiendeelige of deci,- en breede handzaag (der klaviermakers„ schrijn
maal- rekening. Ar- politique , burgerlijke of staats— AIIMES, pl. Geweer n., wapens,-werksnz.)
rekenkunst.
wapenen; — beroep n. der wapenen, oorlog m.; —
Arithmétidne , adj. Rekenkundig, rekenkun- krijgs^laad f., wapenfeit n.; — wapenrusting f.,
stiq, a r i t h m e t i s c h. Machine ar- , rekenwerk- wapentuig n.: Porter, présenter les armes , het
twig n., cijfermachine f.
geweer schouderen, presentéren; Porter des ar
Aritlimuétiquement, adv. Naar (le regels der
de wapens dragen, dienen, in krijgsdienst-mes,
rekenkunde, rekenkunstig, a r i t h as e ti s c h.
staan; Aux armes ! te wapen ! En venir aux
Aritlianoraphe, in. Zeker rekenliniaal n.
armes, den oorlog beginnen ; Poser les armes,
Arithrnographie, f. Kunst om de waarden de wapens ne rleggen, zich overgeven; een' vrede of
der grootheden door vastgestelde tee/tens voor te wapenstilstand sluiten; Rendre les armes, de wastellen en die uitdrukkingen tot den eenvoudigsten pens aan den overwinnaar overgeven; (fig.) zich
vorm te herleiden. — Arithrnog ra higne, adj overwonnen bekennen; Etre sous les armes, in de
Wat tot die kunst betrekking heeft, ar i thin o- wapens zijn, onder 't geweer staan; — (fig.) heel
grap;h isch.
netges opgeschikt zijn, vlag en wimpel bij hebben
Arithmologie, f. Wetenschap f. der groot- (van eene vrouw sprekende) . (fig.) Faire tomber
heidmetinq in 't algemeen; — leer f. van de gehei- les armes des mains a qn., iemand bevredigen, ver
me, wonderbare eigenschappen der getallen. —
zijn' toorn doen bedaren. Faire passer-murwen,
Arithniologique, adv. Wat die wetenschap un soldat par les armes, Benen soldaat (bij vonnis
betreft, ari1hmologisch.
van den krigsraad) doen doodschieten. Faire ses
Arithmoniancie , f. Waarzeggerij f. uit ge- premières armes, zijn' eersten veldtogt doen. Suivre,
tallen.
la carrière des armes, Prendre le métier des arArithnionnètre, adj. Rekenwerktuig met lo- mes, de krijgsdienst kiezen. Alexandre porta ses
garith-mische afdeelingen, waarmede omslagtige be- armes jusque dans les Indes, Alexander voerde
rekeningen vlug en juist worden uitgevoerd.
den oorlog tot in Indië. I1 étonna Ie monde par
Arithniononaie, f. Getallenwet f.
1'éclat de ses armes, hij verbaasde de wereld door
Arithmoplaniinètre, m. Onlangs uitgevon- zijne schitterende wapenfeiten. Endosser les armes,
dene reken-machine f.
de wapenrusting aantrekken. — (Prov.) Les armes
Arlequin, m. 1larlek?;jn m., een der komi- lont journalières, 't geluk der wapenen, de oorlogssche maskers van 't oude italiaanse/te tooneel; — kans, is wisselvallig; (fig.) de fortuin is
i onbestenhansworst , potsenmaker, grappenmaker nl.; — dig; 't kan verkeeren. — Armes wordt inzondernaam eerier soort van kolibri. --- Habit d'arl-., heid in'tschermen gebruikt: Maitre d'armes, scherm-
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meester; Faire, tirer des armes, schermen, vechten.
Tirer dans, hors, sur, sous les armes, den stoot
tusschen, buiten, boven, onder de armen rigten. Il
a les belles armes, hij heeft een' schooien stand
bij 't schermen. Mettre les armes á la main à qn.,
iemand de eerste lessen in't schermen geven. Salut
des armes, begroeting met de rappieren voor den
eersten stoot. — AR 1ES, pl. [Bias.] Wapen, wapenschild n. Armes de famille, stamwapen, familiew ape n .
Armné, e, adj. (en part. passé van armer) Gewapend. — (fig.) Arme de courage, de patience,
met moed, geduld gewapend U/ toegerust. —
à la légère, ligt gewapend. (f(hm.) Armé jusqu' aux
dents, armé de pied en cap, van 't hoofd tot de
voeten gewapend ; ( fi(1.) geheel toegerust, op al wat
gebeuren kan voorbereid. — A main armee (loc.
a(1v.), met geweld, met de wapens in de hand. —
Aimant arme, gewapende, d i. beslagehz m greet. —
[Bias.] Gewapend (van dieren, wier slagtanden
van andere kleur zijn dan hun lijf; ook van pi^len
en andere wapenen, welker punt eerre andere kleur
dan de schacht h ( eft)
:

,

Armech, z. .1U1 Ei.

Armée, f. Leger, heer cif hi , krijgsheer, heer
Armee de lorre, landlener,-legrn.,aif
,

leger te land, landmagt f. Armée navale of de nier,
zeem,ac)t, oorlogsvloot f. Armée en campane, leger
te vela, veldleger. Armée volante, vliegend leger.
Le Dieu des armces, de God der heerscharen. —
(fig.) Groote menigte.
Arineline, f. Hermelijn-rel al' -bont n.
Armenvent, m. 11 i1 ling, uitrusting, bewapening (van een' soldaat, van eerie vesting ('nz.),
krijgstoerusting f., oorlogstoestel m., voorbereiding I.
tot den oorlog. [Mar.] Bemanning, uitrusting F.
(van een schip, eerre vlo (1 t); de manschap zelve. I1
y a dix vaisseaux en arm-, er worden tien schepen uitgerust. — [Mus.] Arm- de la clef, het zet
-tendrsluk.
Armenien, in -ne, F. 4rmeniër in., 1rmenische F. L'AIUIIE'NIEN, m. de armenische taal. — ARWENIEN, NE, adj., soms AwiEN, IIII E, arineni-sch .T vpro
arm -ne, rob2jnzwavel F. — Pierre arm -ne, of als
subst, arménienne, f., armenische .steen, uit kalk (1/
kwarts bestaande, met koker-lazuur gemengd.
Arméniste, m. Kenner m. van 't armeni.sch.

AROMZATOPHORE.
patience, de courage, zich met ljdzaarnliezd, niet
geduld wapenen. S'armer du sine de la croix, zich
door het teeleen des kruises tejen gevaar beschutten.
S'armer de la prière, troost, kracht in 't cyebed zoeken. S'armer contre la faim, la soif, op zone hoede
zijn, de noodige voorbehoedmiddelen eenmen teen
honger, dorst. S'armer contre Ie malheur, zich
voorbereiden op het ongeluk. — [Man.] S'armer
contre Ie mors, het op 't gebit zetten. (van een paard,
als het de tong zóó plaatst, dat het gebit werkeloos
wordt). S'arrner contre son cavalier, weêrspanniq
zijn, niet naar toom, sporen of woorden luisteren.
Armet, m. Stormhoed, helen m. (van de rioolende
ridders der oude romans.) — [Mar.] Ankers en m eertouwen van een vaartuig op de reede (in de Levant).
Arinifère, Armigère, adj. WVapend,ra gend.
Arinillaire, adj. [Astr.] Sphère arm-, uit
vele ringen zamengestelde beweegbare bol m., om (Ie
inrigting des hemels en de beweging der sterren
voor te stellen, a r m i l l a i r -sfeer F.
Armillé, e, adj. [H. n.] Met een' ring, anders
gekleurd dan 't overi ge lijf.
Armilles, f. pl. [Arch.] Ringvormige bandjes
oei, het dI,risch kapiteel.
Ar►ninianisme, m. [Hist. rel.] Leer f. van
Arminius en zijne aanhangers.
Armninien, ne, adj. en subst. Arminiaansch,
remonstrantsch. Arininiaan, remonstrant.
Armipède, adj. [I-I. n.] Met gewapende voeten.
Arunistiee, in. Kort bestand n., korte wapen stilstand, m., wapenschorsing f., schorsing der vijandelijkheden.
Armo;an, m. [Mar.] Gunstige gelegenheid f.
(Alleen in de MZddell. zee in gebruik.)
Armoire, F. Kast, kas F.
et fig.) Faire
son arm-, de gelegenheid waarnemen om zich te
verrijken of om voorraad voor de toekomst op te
doen ; zijn' slag slaan.
Arnioiries, f. pl. [Bias.] Wapen, wapenschild,
geslacht- of familie-wapen. n. Livre darm-, wapen boek, armoriaal II.
Arn.oise, f. [Bot.] Bijvoetm., St.-Janskruid n.
- [Cam.] , z. v. a. ARMOISIN.

Armoisenr, euse, f. Armozijn-maker m.,
-maalster f.
ArJHoisin, m. ,4r2nozijn n., zeer dunne zjjdestof.
Arinon, m. [Carr.] Tang, disseltang F.
Arniénite of Armenoio, f., z. V. a. Pierre
Armorial, e, adj. Wat de wapenschilden bearménienne, z. ond. AR\1E1IEN.
treft, wapenkundig (m. plur. armoriaux.)
ArInentaire, adj. [H. n.] Wat tot de kudden
Armorial, m. Wapenboek, armoriaal n.
betrekking heeft - .ÁR11E:NTAIRE , F. pl. [H. n.]
Armorier, v. a. De wapens of het wapenschild
Paardevlieg, brems F.
op iets zetten, schilderen of gravéren.
Armenteax, ease, adj. Veerijk (lan(1).
Armorique, adj. [Géogr.] Jan zee gelegen.
Arn> entine, f., z..UiMi NITE.
5 Armoriste, m. [Bias.] Wapenkenner, weArmer, v. a. Tapenen, van 21wapenen voorzien, pen- of blazoen.kundige m., schrijver over de waten oorlog uitrussen. Armer qn. chevalier, iemand penkunde.
Armure, f. Wapenrusting, rusting F. — [Phys.]
tot ridder slaan. --- De wapens doen opvatten, in de
wapens brengen. — Toebereidselen ten oorlog ma- Beslag n. of wapening f. van een' magneet. —
ken, troepen tipten, vestingen versterken enz. (in [Tech.] IJzerwerk of beslag n. van een werktuig
dien zi-n zonder voorwerp geb ('zigd) : Le grand in 't algemeen. — [Mar.] Arm- de mats, z. v. a.
Seigneur arme puisQamment contre la Russie. — JUMELLE. — (fig.) Bescherming, beschutting f., ver [Mil.] Armer ure bacterie, eerie batterij van ge- weernzidc?el n.: La patience est une armure.
s chut voorzien. Armer un canon, den kogel op 't
Arninrerie, F. Kunst f., beroep n. van den wakanon zetten. Armer un fusel, tien haan van een pensmid; wapensmidswinkel m.; wapenmagazijn a.
Armui-ier, m. Wapensmid, wapenfabrikant,
geweer spannen. [Mar. ] Armer un bltiment, een
schip uitrusten. Armer les avirons, de riemen klaar geweer ulcer; wapenverkooper m.
maken, uitlegg (' n. — (fig.) In 't harnas jagen, opArnaldie, F. [Méd.] z. v. a. ALOPECIE.
Arnica, m., of Arnique, f. [Bot.] Arnica, wolzetten, ophitsen, verbitteren: Ses vices opt arme
toes les honnètes gons contre lui. — [Tech.] Be- verlei f., boschkruid, longkruid, valkruid n.
slaan, voorzien, het eerie voorwen p met het andere
Arnicine, F. [Chim.] Bittere hars f. uit de arnica.
Arniquie, z. ARNICA.
versterken: Armer un aimant, een' zeilsteen wapenen 0/' beslaan ; Armer un e pootre de bandes de
Aroide, e, adj. [Bot.] haar l al fsvoet gelijkend.
Aroinate, m. Geurige, welriekende kruiderij f.
fen, zeren banden om een' balk leggen. —
specerijachtir1 middel n., specerij f., a ro m a a t n.
Versterken, kracht geven, sterk, gehard maken
Aron n,tiquie , adj. Kruidig , specerijachtig,
La philosophic nous arme contre It pauvr(té. —
f/g.) Armer ses ongles, zijne nacols scherpen, wet- geurig, welriekend, aromat is ch.
Aroneatislition, f. Km/ding, geurigmaking F.
ten. • [Mus.] Armer In clef, den (II uzijksleu te! van
de vereischte teekens voorzien. — [Hort.] Armer un (van artsenijen, spijzen) .
Aromatisé, e, adj. (en part. passé van arojeune arbre, een' jongen boom door stekels bevei,ligen. — [Faut.] Armer 1'oiseau, den valk de matiser) Gekruid, geurig gemaakt.
Aronnatiser, v. a. Geurig of welriekend
schelletjes aan den poot binden. — [Bias.] Armer
maken, kruiden, kruidig maken (van artsenijen,
un ecusFon, de wapens op een schild plaatsen.
s'AR IER, V. pr. Zich wapenen; de wapens opvat- spijzen) . — s 'AROM ATISER , v. pr. Gekruid worden.
Aromatite, f. [Minér.] Edelgesteente n. van
ten , den oorlog aandoen. — (fig.) S'arnler de qn_,
iemand als verdediger, voorspraak, steun gebrui- den geur en de kleur der inirrhe, mirr-he-steen m.
Aronaato p hore, in. [Ant.] Slaaf, die de geuken. S'armer d'un manteau, d'un parapluie,
zich van een' mantel, een regenscherm (ter beschut rige kruiden droeg. Als adj.: een' kruidengeur van
tegen koude en reg (' n) voorzien. S'armer de-ting zich gevend.
.

{
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Aromatopole , m. [Ant.] Koopman ni. in geu- adem door (b. v. werken of schrijven, zonder Zijne
plaats te verlaten).
riqe kruiden.
Arraeher, v. a. Uitrukken, uittrekken, losArôrne, m. Het aangenaam riekend of g eurig
beginsel der plantenstoffen, planten- o/' kruiden- rukken, uithalen, afrukken, wegrukken, afscheugeur in., aroma n.
ren, uilscheuren, uitroeijen, uitwieden. - ( fig.)
Aronde, 1. [EI. n .] Volksnaam der zwaluw 1.; - Iets met moeite of list verkrijgen, afpersen, oatzwaluwstaart m., zeker schelpdier; - ook eene soort lokken. Arr- un secret, un aveu a qn., een gevan vliegenden vise/i. -- [Charp.] Queue daronde, heim, eene bekentenis uit iemand krijgen. Arr- des
zwaluw s taart fl1. - [ Fort.] Er queue d'aronde, larmes, des soupirs is qn., iemand doen weenen,
zuchten. - Afbrengen, aftrekken, onttrekken, met
zwaluwstaartvorrniq (aanqeleqd).
S Arondeau, Arondelat, Aroiidelet, m. geweld verwijderen; Arr- qn. au jeu, aux plaisirs
du monde, iemand van 't spel, van de wereldsche
(verkiw. van aronde) Zwaluwtje, jonge zwaluw.
Aroiidelle, f. [Pêcli.] Steeknet n. - [ Mar.] vermaken afbrengen. On ne saurait lui arr- cette
opinion de l'esprit, men kan hem maar niet van
Ar- de mer, ligt bezeild vaartuig n.
dat gevoelen afbrengen. Arr- la vie a qn., iemand
Arpailleur, z. ORPAILLEUR.
Arpége, m. [Mus.] Het snel achtereenvolgend gewelddadig het leven benemen. - (Prov. et fig.)
(liarpachtig) aanslaan of breken der toonen van Arr- une dent a qn., iemand eene veês uittrekeen accoord, in plaats van ze alien gelijk le doen ken of eene kies trekken, van iemand, die vast'woren, toonbreking f., harpslaq m., arpeggio houdend is, eene som gelds weten le krijgen. II
(ital.) n.; - eene les in 't arpeggio.
vaut mieux laisser son enfant morveux que de
Arpégé, e, adj. (en part. passé van arpéger) lui arr- le nez, men moet een gering kwaad dulSnel achtereenvolgend aangeslagen. Accord arp-, den om geen grooter te veroorzaken. - S'ARIIACHESS, V. pr. Uitgerukt enz. worden; - zich uitPassage arp-, Notes arp -es.
Arpégenietit, m. [Mus.] De wijze, leerwijze rukken (b. v. de haren); - zich losmaken, zich
ontrukken, zich onttrekken; - elkander uitruktan 't arpeggio; ook 't arpeggio zelf (z. arpège).
Arpger, v. a. [Mus.] Arpeggio's maken, a r- ken (de haren). - (Prov. et fi g.) us ont été sur
eggéren, de toon en van een accoord snel ach- Ie point de s'arr- les yeux, zij hebben een' hoogtereenvolgend, aanslaan of breken. - Ook als v. a. loopenden twist met elkander gehad, zij zijn gewelgebruikt: Arp- les notes, les accords; - en als v. pr.: dig met elkaâr aan den gang geweest S'arr- une
épine do pied, zich gelukkig uit cciie netelige omCes accords doient s'arpéger.
Arpent, m. Oude fransche landmaat f., mor- standigheid redden. - S'arr- une personne, nu
gen n. (Loc. fam.) II a le nez of Ie visage dun arpent, livre, om het zeerst naar iemands omgang of
hij heeft een' ellenlange neus, hij zet een ellenlang bezoek streven, elkander een boek als uit de handen halen om het te lezen.
gezigt.
Arrachoir, m. Boomuitrukker m. (zeker werkArpentage, Iii. liet landmeten; landmeting,
tuig); worteltrekker m. (om de wortelstukken van
landineelkunst t.
Arpenté, e, adj. (en part. passé van arpenter) uitgerooide booinen uit te halen).
Arrachetu-, in. Uittrekker m., enkel gebezigd
Gemeten: Pré arp-, Terre arp -e.
Arpenter, v. a. Landmeten; meten of opnemen. in: arr- de dents, tandentrekker; arr- de cors,
Arp- a la cliaine, a pas of en marchant, met den likdorentrekker m. Arr- de pommes de terre, aardketting, met den slap meten. - (lig. et fain.) Met appelploeg. - Mentir comme un arr- de dents,
.qroote en snelle schreden gaan, snel afstappen. Arp - Onbeschaamd liegen. - ARRACHEUSE, t. [Chap.]
Ie terrain, wakker doorstappen. - Ook zonder voor- Uitpluisster f. van 't beverhaar.
werp gebezigd : Voyez comme ii arpente ! Zie liens
Airachis, in. [Admin] Het ongeoorloofd uitde beenen eens na zich halen! - S'ARPENTER, V. pi. halen van Jonge boomen. -- [Agric.] Een met bloote
Gemeten worden.
wortels uitgetrokken stek in.
Arraisonner, v. a. Bepraten, overhalen, overArpeiiteur, in. Landmeter rn. - (fam.) Vlug en
sterk voetganger m. - [H. n.] Volksnaam van den reden. —[Mar.] Arr- un vaisseau, een schip praaijen,
om te weten van waar het komt en waarheen het
grooten pluvier m.
Arpenteiise, t. Imps, die zich niet gelijkmatige bestemd is. - S'ARRAISOvNER, v. pr.: S'arr- avec
groote schreden voortbeweegt, spanrups t. (ook géo- qn., iemand tot reden willen brengen.
rnètre geheeten).
ArrauHer, v. a. [Tech.] Een stuk laken, sergie
Arqué, e, adj. (en part. passé van arquer) enz. ter uitrekking op het raam spannen.
Boogs- of gewelfsgewijs gekromd, gebogen. Jambes
Arrang e , e, adj. (enpart. passé van arranger)
arquées , kromme beenen.
Gerangschikt, geschikt, geregeld, vereffend.
Arquebiisade, t. Buksschot, schot, n. met een
Arrangement, m. Rangschikking, schikking,
vuurroer. Eau d'arq- of eau vulnéraire spiritueuse), ordening, regeling, regelmatige plaatsing; orde t.,
schotwondwater n. (vroeger legen schotwonden aan- regel m., regelmaat t. - bijlegging, bevrediging,
gewend).
minnelijke schikking t., vergelijk n. ' —Arrangements,
Arquebuse, t. Oud vuurroer n., buks, don- m. Pl., Maatregelen, schikkingen (om cciie zaak ten
Arqvent,
derbus t.
a
windroer.
einde te brengen, om tot een doel te komen).
Arranger, v. a. Rangschikken, schikken, regel± Arqiiebnser, v a. Met een vuurroer dooden;
doodschieten (als krijgsstraf.)
matig plaatsen, regelen, in orde brengen. Arr- son
Arquebnserie, f. Vuurroerinakerskunst f. temps, zijn' tijd geregeld verdeelen. Arr- sa vie,
of -beroep n., vuurwapeosfabrijk f.; handel rn. in zijn levensgedrag regelen. Arr- un plan, een plan
behoorlijk ontwerpen. - Bemiddelen, bijleggen, in
of winkel in. van draagbare vuurwapens.
Arqiiebiisier, m. Voormalig buks- of busschie- der minne schikken, een vergelijk treffen. - (Fam.
ter m., soldaat met eene buks gewapend, scherp- et iron.) Arr- qn., iemand teregt zetten, scherp
schutter; nu: vuurroermaker, qeweermakerrn. ; - teregt wijzen; ook: iemand door woorden of daden
lid Ii. van een buksschieters-qezelschap.
mishandelen. La pluie, le vent vous a bien arArqiier, v. a. Boogsgewijs krommen of buigen, rangé, de regen, de wind heeft u mooi toegetakeld.
ombuigen (eene plank, een scheepsboord, een stuk Cela m'arrange, dat lijkt mij. Cela ne saurait
ijzer) . - ARQUER, V. n. Buigen, krom of gebogen m'arr-. dat past of lijkt mij niet. - S'ARRANGER,
worden, doorzetten: Cette poutre commence ii V. pr. Zich schikken, zich scharen, in zekere orde
arquer. - S'ARQUER, v.pr. Krom trekken; krom geplaatst zijn; - zekere houding aannemen om iets
te doen; - schikking maken; - liet met iemand
of gebogen worden.
Arquet, ni. [Manuf.] Draad- oftouwraam n. - eens worden; met elkander een vergelijk tref/en,
Ijzeren draadhouder m. van een' zijdehaspel.
in der minne vereffenen, 't geschil bijleggen: - orde
op zijne zaken stellen. -.- S'arr- chez soi, zijn huis,
S Arqûre, t. Boogsgewijze kromming.
Arraehae, m. ] Agric.] 1let uittrekken der zijne woning in goede orde brengen, naar zijn gewortels, netels enz.
mak inrigten. S'arr- avec ses créanciers, een verArraché, e, adj. (en part. passé van arradher) gelijk met zijne schuldeischers tref/en. Qu'il s'ar
Uitgerukt, ontrukt enz. (z. ARRACHER).
range comme ii voudra, hij moet maar zien hoe
Arrachenient, m. l]itrukkinq, uittrekking, hij 't stelt.
withaling t. - ARRACHEMEATS, in. p1. [Arch.] BeArraseinent, in., Z. ARASEMENT.
gin n. der gewelfkrosnming, aanloop m.
Arr.-ases, t. p1., Z. ARASES.
Arrache-pied (d'), Loc. ay. et fam. AchS Arrentement, in. Verpachting; pachting t.
S Arrenter, V. a. Veipachten, pachten.
levees, onafgebroken, zonder ophouden, in éénen
-

-
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Arrérager, v. ,z. Renten of schulden laten
oploopen (door ze niet jaarlij ks af te doen).
Arrérages, m. pl. .Het verschuldigde, verval
een inkomen, rente, huur of pacht. Ach -lenva
-tersalig
renten of schuld f., achterstand m.
Arrestationn, f. Aanhouding, gevangenneming,
gijzeling; gevangenzitting f., a r r e s t n.; vroeger
ook : beslaglegging f.
Arrestographe, m., z. ARRETISTE.
Arrét, m. Beslissende uitspraak, regtspraak f.,
vonnis n.; — ( fig.) Les arrets de la Providence,
de raadsbesluiten der Voorzienigheid. Les paroles
de eet homme sont des arrêts sans appel, de woorden van dien man zijnbepaalde 'uitspraken. —
Beslag n., beslaglegging; gijzeling, verzekerde bewaring, gevangenzetting, in hechtenis neming f., arre s t n. Faire saisie et arrèt entre les mains dun
tiers (Faire saisis- arrêt), beslag leggen op gelden
of goederen, die een derde onder zich heeft. —
Beslicit, gegeven woord n., afspraak f.; bestendig
fig.) 11 na point d'arrêt, eest un esprit-heidf.—(
sans arrêt, 't is een man, waarop men zich niet
verlaten kan , hij is verandert k en ligtzinnig.
Temps d'arrêt, korte tusschenpoozen, rusttijden
tusschen zekere reaaelmatige bewer,:ingen. — [ Man.]
Ophoudings- of stilhoudingsw2jze f. van een paard,
halte f., stilstand m. — [Class.] Het stilstaan van
den hond als hij 't wild ruikt, het staan. Tenir
le gilder en arrèt, vóór 't wild blijven staan. Foreer l'arrêt, zich op 't wild werpen vóór de komst
des jagers. — [Anc. chev.] Dat gedeelte van het
A

tuig, waarop een ridder zijne lans liet rusten.
Mettre la lance en arrêt, de lans inleggen, aan de
zijde drukken, vellen. — [Armur.] Rust f. van
een schietgeweer. Fusil en arrêt, geweer met den
haan in rust. — [Horl.] Pal m. van een horologie. — [Coutur.] Spinnetje n., om het inscheuren
der openingen te beletten. Arrêt de chemise, hartje n. — [Sell.] Broekriem. — [Jard.] Kleine
hoogte f., dammetje n. ter afleiding van 't water. —
[Chir.] Werktuig ter vastlegging van zekere deeen, breukhouder m. — ARMETS, m. pl. [Mil.]
.A r r e s t n., kamer- of huisarrest, verbod aan een'
krijgsman van• gedurende zekeren tijd uit te gaan.
Arrèts forcés of de rigueur, streng arrest, vol
verbod van uitgaan, zelfs in de diensturen.-strek
Arrêts simples, eenvoudig arrest, verbod van uit
buiten de diensturen.
-gan
Arrètant, m. [Tech.] Ophouder m. (in 't

ARRIf E-BAN.

heb bij mij zelven vast besloten .... -- Vestigen
(de blikken, de aandacht), doen rusten op, vertoeven b ij : Arr- .. ses yeux, sa pensee sur un objet,
zijne oogen, zijne aandacht op iets vestigen.--Vastzetten (wat los is of zich beweegt), bevestigen, onbewegeljk maken; als zeeterm : vastsjorren. Arrune planche avec des clous, eene plank vastspijheren. — [Com.] Arr- un compte, des parties,
eene rekening, posten afsluiten. — [Coutur.] Vaststeken, vasthechten (bij den laatsten steek); een
spinnetje of hartje maken. — [Jard.] Inkorten,
afsnijden (de te lange of overtollige takken of
spruiten), laag houden. — [Chass.] Ce chien arréte des perdrix (of enkel: it arrête), die hond
staat voor patrjzen (en geeft zóó den jager te
kennen waar zij zijn). — [Impr.] Arr- la forme,
den „ vorm opkooijen, met wiggen vastzetten. —
ARRETER, v. n. Stil houden, ophouden (om erelens
te vertoeven) : Nous arrêtames dans un village pour
faire boire nos chevaux, wij hielden in een dorps stil,
om onzen paarden drinken te geven.

— S'ARRETER,

v. pr. Ophouden, stilstaan, blijven staan : S'arrtout court, eensklaps blijven stilstaan; plotseling
zijne rede afbreken. — Zich ophouden, vertoeven,
blijven : I1 s'est arrèté dans toutes les principales
viltes d'Allemagne. — Zich bepalen, een besluit
nemen, besluiten : Prenez une résolution et sachez
vous y arre' ter, neen een besluit en weet er bij te
blijven. — Acht slaan, acht geven, letten, zich storen, zich bekreunen: Il ne faut pas s'arr- it ce
qu'il dit, men moet geen acht slaan op (zich niet
storen aan) 't geen hij zegt; S'arr- aux apparences, op den schijn letten, zich aan den schijn houden. — (Prov. et fig.) S'arr- en beau chemin, te
halver weg staan blijven; eene onderneming optieven, als haar welgelukken ophanden was. —

Elkander tegenhouden.

Arrétiste, of Arrétographe, m. Verzamelaar m. van geregtel jke besluiten en vonnissen.
Arrétoir, m. [Tech.] Houvast n., vasthouder m.; ijzeren tand op den stornerug der bajonet; uitstek om de beweging van 't eene ding op
het andere te beletten enz.
Arrhenteiit, m. tiet vooruit of op hand geven
van een gedeelte der kooppenningen, voorheen inz.
gebruikt bij den verkoop van het te veld staande
graan of gewas.
Arrher, v. a. Geld op hand geven (om zich
daardoor van een' hoop te verzekeren).
kousenwee fgetouw).
Arrhes,, f. pl. .Handgeld n. (aan den ver
verhuurder gegeven tot zekerheid van-koperf
Ai•rété, m. Besluit, eindbesluit n., vaststelling,
bepaling f. door verscheidenepersonen in eene raad eenera koop of huur), godspenning, huurpenning m.;
vergadering. Arr- de compte, afsluiting-plegnd — onderpand n., waarborg m.: Les bonnes oeuvres sont les arrhes du salut, de goede werken
van rekening.
Arrété, e, adj. (en part. passé van arrêter) zijn onderpanden, waarborgen der zaligheid.
Arrière, prép. et adv. Weg, van hier. Zelden
Vaststaand, bepaald: Opinion arr-e. — Vastgesteld, bepaald: Affaire arr-e. — Wederhouden, alleen gebruikt dan als tusschenwerpsel in zegsgestuit, belet: Torrent arr- par une digue. — wijzen, waardoor men gebiedt henen te gaan en om
Aan.gehouden: diligence arr-e par des voleurs. — afkeer of verachting uitte drukken:!Arrière, les meN'avoir pas la vue arr-e, geen vast, juist gezigt disants . Weg met, ver van hier de kwaadsprekers!
hebben. II na pas l'esprit been arr-, hij is niet —Als voorvoegsel komt het in eene menigte woorheel verstandig. (In beide laatste beteekenissen al- den voor en beteekent een achter zijn, later zijn.
leen in ontkennenden zin gebruikt). — [Peint.] In de gedaante van bijvoegelijk) naamwoord komt
Dessin arr-, composition arr-e, geheel afgewerkte het voor in den scheepsterm : Vent arrière, voor
achteren. Aller vent arrière,-denwi,va
teekening, schets. — [Bias.] Animaux arr-s, dievlak voor 't lapje varen. - EN ARRIER
E, loc. adv.
ren op vier pooten en op eene lijn.
Arréte-boenf n. [Bot.] Prangwortel m., stal Achteruit, achterwaarts, terug, ruggewaarts; —
boeufs. ) -kruidn.,osebm(Plraêt- ten achteren. I1 est en arr- de trois termes, hij is
Arréter, v. a. De beweging, den loop of voort drie termijnen (betalingen) ten achteren. Etre en
iets beletten: stuiten, tegenhouden, weder --ganv arr- de son siècle, geen' gelijken tred met zijne
houden, stilhouden, ophouden, vasthouden, terug eeuw houden. (fain.) Il vous loue en présence et
doen stilstaan, stremmen. Arr- une hé -houden, vous déchire en arrière, hij prijst u in 't Bezigt
bloedvloeiing stelpen. Arr- la-morhagie,n en lastert u achter den rug. — En arrière de in
sédition, het oproer stuiten. Arr- la marche des ligne de bataille, achter de slaglinie.
Arrière, m. [Mar.] Achterschip n., de helft
affaires, den gang der zaken stremmen. — In de
rede vallen: En eet endroit de son discours, je des vaartuigs van den grootera mast tot den -achl'arrêtai, toen hij zoo ver gesproken had, viel ik tersteven.
Arriéré, e, adj. (en part. passe/van arriérer)
hem in de rede. — Aanhouden en gevangen nemen,
vatten, gevangen zetten , a r r e s t é r e n; gijzelen Verachterd, achtergebleven (z. ARRIERER).
Arriéré, m. Achterstand m., staatsschulden,
beslag
nemen,
—
Geregtelijk
in
(voor schulden).
beslag leggen op : Les créanciers ont fait arr- sa welker betaling uitgesteld is; elke achterstallige
voiture et ses chevaux, zijne schuldeischers hebben schuld; (soms ook) onafgedaan gebleven, niet op
beslag gelegd op zijn rijtuig en zijne paarden. — zijn' tijd verrigt werk n.
Arrière-ban, m. Voormalig opontbod n. des
Besp eken, afhuren, voorloopiq in huur nemen,
bestellen : Arr- une place a la diligence, ,Arr- un adels tot den krijg; — de gezasnentlijke edellieden,
domestique, un logement. — Bepalen, vaststellen, wie dat opontbod gold. (Plur. arrière-bans) ; —
besluiten, het eens worden. In dien zin ook onzij- laatste en algemeene oproeping f. ter wapening, landdig gebezigd: J'ai arrête en mui -même de ... , ik storm m.
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Arriere-bee, m. [Arch.] Hoek, kant m. van
eiken brugpijler stroomafwaarts. (Plur. arrièrebees.)
Arrière-bouche, f.' [Anat.] Achtermond m.,
slokdarmshoofd, z. v. a. PHARYN X. (Plur. arrièret)ouclles.)
Arrière-boutique, f. .Achterwinkel m., winkelkamer f. (Plur. arrière-boutiques.)
Arrière-ca'ition, m. [Corn.] Achterborg m.,

(fig.) herfst des levens, ouderdom m. — Van koren
en wijn sprekende beteekent het: de laatste maanden, die den oogst voorafgaan. (Plur. arrière-

rière-dents.)
Arrière-faix, m. Nageboorte f.,rmoederkoek m.,

goederen in eene haven). (Meer van rivier- dan van
zeeschepen gebruikt.)
Arrivant, e, adj. Aankomende. Als subsi.

saisons.^

Arriere-vassal, m. [Févd.] echterleenman m.

(Plur. arrière-v assaux.)

Arrière-vasselage, m. [Féod.] Achterleen

-manschp.

Arriere-voauss, ure, f. [Arch.] Achterwul f

borg van een' borg; borgtogt f. voor eene borgtogt. sel n., soort vara gewelf achter eerie deur of vefnsteropening. (Plur. arrière-voussures.)
(Plur. arrière-cautions.)
Arriere-change, f. [Fin.] Interest m. van
An-image, m. []%lar.] Stouwing, stuwing f.,
het behoorlijk plaatsen en vastzetten van de voor
interest, rente f. van rente.
(ier lading.
Arrière-ehoenr, m. [Arch.] Achterkoor n.,
-werpn
Arrinner, v. a. [liar.] Stouwen, stuwen, de
koor achter het altaar. (Plur, arrière-choeurs.)
Arrière-corps, m. [Arch.] Achtergebouw. n. lading naar eisch in het schip plaatsen en vast--- [Serr.] Achtergrond m., uit welken de sieraden zetten.
Arriineur, m. [Mar.] Stouwer, stuwer m.,
opkomen. (Plur. arrière-corps.)
Arrière -cour, nl. Achterplaats f. (Plur. ar- die aan de voorwerpen der lading hunne vereischte
plaats geeft.
rière -cours.)
Ai-riser, V. a. [Mar.] Laten lobpen, de raas
Arrière- eient, m. [Anat.] Achtertand, ach
maaltand ni., die lang na de andere uit-ter-s en marszeilen een weinig laten zakken. (Men zegt
komt en daarom ook dent de sagesse, w jjsheids- bij verkorting ook riser.)
Arrivage, m. Aankonect f. (der schepen of
kies, verstandskies f., geheeten wordt. (Plur. ar-

placenta f.

Arrière-ferinier, m. Onderpachter in. (Plur.
arrière-fermiers.)
Ari ière-fief, m. [Féod.] .ilchterleen n. (Plur.
arrière-fiefs.)
Arrière-fieffé, m. [Féod.] De met een achte; leen beleende m. (Plur. arriere-fieffés.)
Arrière- fleur, f. [Agric.] Nabloesem m. in
den zomer of herfst op een' boom, wiens bloeitijd.
reeds in de lente heeft plaats gehad. [Tech.] Nahaar n,, datgene, wat de zeemtouwer na de a fschaving nog op de huiden heeft gelaten. (Plur.
arrière- fleurs.)
Arrière-foie, m. [Agric.] Nahooi n., hooi
van de tweede snede. (Plur. arrière-foins.)
% Arrière-garant, m. Achterborg m., borg
van een' borg. (Plur. arrière-garants.)
Arrière-;arde, f. [Mil.] 4chterhoede f., natogt, achtertogt m. (Plur. arrière- gardes.)
Arrière-g®ut, m. Nasmaak m. (doorgaans in
ongunstigen zin). (Plur. arrière-gouts.)
Arrière-iaivestitaure , f. [Féod.] .,lchterbeleening f. (Plug. arrière-investitures.)
Arrière-ligne, f. [Mil.] 14chterlinie, tweede
linie of gelid van een leger. (Plur. arrière-lignes.)
Arrière-nnain, m. Slag met de keerzijde der
hand of palet, averegtsche slag m. (.In dien zin
doorgaans alleen in 't kaatsspel gebruikt). J'ai
"agné la partie par un bel arr-, ik heb de partij
door een' -mooijeu averegtschen slag gewonnen. In
hetzelfde spel zegt men in 't vrouwelijk van een'
man, die goed met de keerzijde der palet speelt :
I1 a l'arriere•main belle. — [Man. et Vétér.] 't Geheele achterdeel van 't paard. (Plur. arrièremains.)
Arriè re-neveu , m. Achternee f m. Nos arrière-neveux, onze naneven, onze laatste nakomelingen. — Arrière-uièce, f. Achternicht. (Men
zegt liever petite-nièce.)
zegt
, m. [Eaux et for.] Nadrift, nawei f., de tijd, dien het vee na verstreken drifttijd nog in de bosschen doorbrengt.
Airière-pensee , f. Geheime gedachte , ge heim voorbehoud n., gedachte of bijbedoeling f.,
die men voor zich houdt. (Doorgaans in kwaden
zin gebruikt.) (Plur. arrière-pensees.)
Arrière-petite-fiflle, f. Achterkleindochter f.
(Plur. arrière-petites-filler.)
Arrière-petit-lils, m. Achterkleinzoon m.
(Plur. arrière-petits-els.)
Arrière-petits-enfants, m. pl..Achlerklein,

kinderen.

Arrière-point , m. [Coutur.] Achtersteek ,
stiksteek in. (Plur. arrière-points.) — Arrièrepointeuse ,_ f. Stikster f. (Pine. arrière-pointeuses.)

Arrière-rang, nn. [Mil.] Achterste gelid n.
Arriérer , v. a. Vertragen , uitstellen, opschorten (b. v. eene betaling). — S'Ai,al ; RER, V.
Vr. Ten achteren blijven, achterlijk zijn (inz. in
betalingen), niet op den vervaldag betalen.
Arrière-saison, f. Naja a r n:., naherfst m.;

Le premier arrivant, la première arrivante, dc

eerstkomende m. en f.
Arrivé, e, adj. (en part. passé van arriver)

Aangekomen; gebeurd.

Arrivee, f. Jankomst, komst f., het aanko4
men. — [Mar.] liet afvallen, draaijende beweging
van een zeilend schip, waardoor de invalshoek vaan
den wind grooter wordt.
Arriver, v. n. (letterlijk) Den c °ver naderen,
bij den oever zijn, landen, aanlanden, belanden,
aan de kust komen. (fig. et prov.) Arr- is bon
port, gelukkig de plaats zijner bestemming bereiken, goed overkomen. — Aankomen (op deze of
geene plaats, zoowel van zaken als personen) ;(fig.) Bereiken (een doel) , geraken , komen, opklimmen (b. V. tot eene waardigheid) : Arr- a la
royauté, à la fortune, tot de koninklijke waardigheid geraken, tot fortuin komen. — (fam.) Arra ses fins, slagen, zin oognrterk bereiken. Ook
zonder bepaling : Avee de la patience on arrive,
met geduld slaagt men. — En travaillant jour et
nuit, nous finirons par arr-, door nacht en dag
te werken zullen wij eindelijk klaar komen. — Gebeuren , voorvallen , plaats grijpen , geschieden
zich toedragen, overkomen. Cela ne rn'arrivera
jamais, dat zal mij nooit weder gebeuren, dat zal
ik nooit weder doen. Pareille chose peut arriver
à tout le monde, zoo iets kan iedereen overbomen.
liet wordt ook dikwijls onpersoonlijk gebezigd:
Il arrive des choses étonnantes, er gebeuren won
derlijke dingen. — (fain.) Arrive Glui plante, it en
arrivera ce du'il pourra, laat er gebeuren wat er
wil, 't kan roti niet schelen hoe 't gaat : Cette dépense n'arrivera pas a cent francs, die uitgag

zal geen honderd francs beloopen. — [Mar.] Afvallen, afhouden : I?eux vaisseaux stint airivé:s
sur nous, er hielden twee schepen op ons af. Arrive ! Afgehouden ! houd af! onder den salad!
Arrive tout ! geheel afgevallen! Arr- en dépendant, en rondissant, langzamerhand, trapsgewijs
afvallen. Arr- tout plat, geheel afhouden en niet
den wind gaan.
Arroeihe, f. [Bot.] Mel, melde f. (Bij 't volk
ook belle-dame, bonne-dame of follette qeheeten.)
Arrouamment , adv . Aanmatigend, verwaandelijk, trotschelijk, met verwaandheid, laatra
dunkend.
Arrogance, f. Aanmatiging, verwaandheid,
laatdunkendheid f. , eigenwaan m. , trotschheirl ,
vermetelheid f., overmoed m.
Arrogant, e, adj. A inmatigend, verwaand,
laatdunkend, trotsch, gebiedend, overmoedig, vermetel. — Ook als subst. gebezigd : Un arrogant, une
arrogante, een of eerie verwaande, ingebeelde gek
of gekkin.
Arrogation, f. liet aanmatigen.
Arroger (s'), v. pr. Zich aannmatiren, zich
zonder grond toekennen of toeschrijven, zich te
veel toeëigenen.
t Arroi, m., Toestel m., toe- of uitrusting f.
Se mettre en arroi, en magnifiquè arroi, zie/s
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koets en paarden aanschaffen. Het woord wordt
tegenwoordig alleen gebruikt in de gemeenzame
zegswijze: Etre en mauvais arroi, in armzaligen
toestand, schraal in de plunje zijn.
Arrondi, e, adj. (en part. passel van arondir) Afgerond; rond. — Un visage arr-, een vol
gelaat.
Arrondir, v. a. Rond maken, afronden, aan
iets den cirkel-, bol- of cilindervorm geven; —
zamenhang brengen in bezittingen, landerijen enz.
door er bij te voegen, afronden. — [Gram.] Ploeijend en welluidend maken (de zinnen, volzinnen),
afronden. — [ Mar.] Op neringen afstand omvaren (eene kaap, een eiland). — [ Peint., Sculp.]
De omtrekken schoon en krachtig doen uitkomen,
afronden. — [ Mar.] ,4an den rondloop gewennen
(een paard). — S'ARRONDIR, v. pr. Een' ronden
vorm aannemen, rond worden. — Zijne bezittingen
vermeerderen of uitbreiden, rijk worden.
Arrondissage, m. [Tech.] Het afronden.
Arrondissement, m. liet afronden; a fronding, rondmaking, aanvulling. L'arr- dune période, de afronding van een' volzin. — Gebiedsdeel n., afdeeling f. van eerie provincie (in Nederland,
België), van een departement (in Frankrijk), arr o n d i s s e m e n t n. Arr- maritime, zee arrondissement Paris est divisé en douze arr- ou mairies.
Arrondisseur, m. [Tech.] Afronder m., een
werktuig der kammenmakers.
Arrosage, m. Besproeijing, bevochtiging f.
Arrosé, e, adj. (en part. passé van arroser)
Besproeid, bevochtigd. — ( fam.) Vous voilà jailment arrosé, nu zijt ge mooi nat.
Arroser, v. a. Besproeien, bevochtigen, begieten; — Bespoelen, om-, doorvloeien (van rivieren sprekende). — [Cuis] Arr- le roti, het gebraad bedruppelen, begieten. -- (fig) Arr- son
pain de ses larmes, zijn brood met tranen besproeien (doorweeken, eten) , in ellende of droe fheid leven. Arr- la terre de ses sueurs, door
zwaren landarbeid aan den kost komen; zijn
brood in 't zweet zijns aangezigts eten. — ( fig. et
fam.) Arr- des créanciers, schuldeischers met kleine
sommen op afkorting paaijen. AZvez sole d'arrces geus-1à, tracht die menschen door kleine geschenken, door mooije woorden voor u te winnen. —
Les intéressés dans cette eetreprise fourniront
felle somme pour arr-, de betrokkenen bij die onderneming zullen deze of die som bijeen brengen
om in de onvoorziene uitgaven te voorzien. Arrdes actions, nabetalingen op actiën doen. — s'ARROSER; V. pr. Besproeid enz. worden.
Arrosoir, m. Gieter m., besprengvat n.
Arrugie, f. Afleidingskanaal n. der mijnen.
Ars, in. pl. [Vétér.] Schenkels, schoften, leden,
beenen van een paard; — schoftaderen: Saigner
'un cheval aux quatre ars, een paard aan alle
vier de beenen laten.
Arsenal, m. Tuighuis, wapenhuis n., bewaar
voor allerlei wapens en krijgsvoorraad,-plats
arsenaal n. ; ars- d'artillerie, artillerie-werkplaats f., constructie-arsenaal; ars- maritime, zee-arsenaal (waarin al het vereischte ter
uitrusting eerier vloot voorhanden is); ars- de
genie, arsenaal voor den krijgsbouw.
Arséniate, m. , [Chim.] Arsen-ikzuur zout.
Arséniaté, e, adj. [Chim.] Met arsenikzuur
verbonden.
Arsenic, nl. [Minér., Chim.] Arsenik, arsenicurn n., een enkelvoudig metaal, vermaard door
de hoogst vergiftigende eigenschappen van al zijne
verbi-ndingen, onder welke het oxyde blanc dans -,
wit arsenicum-oxyde of arsenigzuur onder den naam
van r o t t e k r u i d algemeen bekend is. — Ars- subli
gesublimeerd arsenik, in den handel bekend als-mé,
vliegensteen (pierre a mouches) of kobalterts.
Arsenical, e, adj. [Chim.] Wat tot arsenik
betrekking heeft: odeur ars-e , arsenikreuk. —
4rsenik, bevattend: Sels arsenicaux, arsenikzouten.
Arsénicite, adj. [Miner.] Met arsenigzuur
verbonden kalk.
Arséitie-oxydes, in. pl. [Miner.] Verbindingen van het arsenik met de zuurstof.
Arsénié, e, adj. [Chim.] Arsenik bevattend.
Arsénieux, ieiise, adj. [Chim.] Acide ars -,
arsenigzuur n. (z. and. arsenic).
Arsénifère, adj. [Chim.] Toevallig arsenik
bevattend.

Arsénique, adj. [Chim.] Acide ars -, arsenik-

zuur.

Arsénite, m. [Chinn.] Arsenigzuur zout.
Arséniure, f. [Chico.] Arsenik-verbinding.
Arsin, adj. m. Du bois arsin, door 't vuur,

door brand beschadigde boomen.
Arsis, f. [Poes. et Mus.] Stem-, toonverheffing f.;
opheffing f. der hand tot maataanduiding
Arsure, f. [Agric.] Brand m. (eene graanziekte).
Art, m. Kunst f., wijze van eenig werk volgens
zekere regelen te verrigten; bedrijf, beroep, handwerk n.; wetenschap f. Arts mecaniques, werk
kunsten (die vooral den handenarbeid-tuigeljk
of 't gebruik van werktuigen vereischen) . Arts libéraux of beaux arts, vrije of schoone kunsten (die
inzonderheid de werking van verstand en ver
vorderen). Arts d'agrément, kunsten van-belding
vermaak, kunsten, die de opvoeding versieren, sier
toon-, danskunst enz.) . — Kunst,-kunste(,
in tegenstelling met natuur: La nature peut infiniment plus que Fart, de natuur vermag oneindig
meer dan de kunst. (fig.) I1 n'y a point d'art dans
ses écrits, eest Ia nature qui parle, er is geen
kunst in zijne schriften, 't is de natuur, die er
uit spreekt. — Kunst, in den zin van: kunst
bedrevenheid, bekwaamheid, geschikt -vardighe,
behendigheid f. L'art merveilleux des abeil--heid,
les, de verwonderlijke kunstvaardigheid der bijen.
Ouvrage fait aver art, met bekwaamheid, bedre venheid gemaakt werk. — Kunst, in den zin van
gemaaktheid, gekunsteldheid, gezochtheid, of ook :
kunstgreep, list, geslepenheid f.: L'art pence dans
tout ce qui! dit ; Cette femme est tout art. — Soort
van vischnet, doorgaans boulier genoemd. — Le
grand art, de kunst of het geheim om de metalen
in goud te veranderen.
Arténiise, f. [Bot.] Bijvoet m., z. v. a. AR—

:

DIOISE.

Artéinisié, e , Artémisioïde, adj. [Bot.]

Bijvoetvormig.

Artétnon, m. [Mécan.] Derde takelblok.
Artère, f. [Anat.] Polsader, slagader f.
Arterevrisnie, m. [Méd.] Tegennatuurlijke

.

uitzetting f. eener slagader.
Artérialité, of Artériosité f. [Méd.] Eigen
slagaderlijk bloed, slagaderlijkheid f.-schapn.v't
rijkdom m. aan slagaderen.
Artérieetasie, f. [Méd.] Buitengewone slagaderuitzetting f., slagadergezwel n.
Artérïel, le, adj. [Anat.] Slagaderlijk, de
slagaderen betre/fende : Sang art-, slagaderbloed.
Artérieiux, e:use, adj. [Anat.] De slagaderen
betreffend : Veine artérieuse, slagader f.
Artériographe, m. [Anat.] Slagader-beschrigver m.
Artériographie, f. [Anat.] Slagaderbeschrijving f. — Artériographique, adj. Wat die beschrjving betreft.
Arteriole, f.: (verklw, van artère) [Anat.]
Kleine slagader f.
Arté riologie, f. [Anat.] Slagaderleer f.
Artériorrhagie, f. [Med.] Slagaderbloeding f.
Artériosite, f., z. ARTÉRIALITE.
Artériotondie, f. [Chin.] Kunstmatige slag-

aderopening f.

Artérite, f. [Méd.] Slagader-ontsteking f.
Artésien, ne, adj. Van Artois. -- Puits
art-, artesische put n. (naar 't graafschap Artois

in Frankrijk, waar men die soort van putten het
meest geboord heeft.)
Artétisque, adj. [Didact.] Van een lid beroofd.
A rthanite, f. [Bot.] z. CYCLAME.
Arth ralgie, f. [Méd.] Gewrichtspijn f. — Ar
adj. Wat de gewrichtspfjn betreft.-thralgique,
Arthrembole, m. [Chir.] Werktuig ter zet
-tingva
ontwrichte ledematen.
Arthrifuge, adj. [Méd.] Jichtgenezend.
Arthrite, f. [Méd.] Jicht f. in 't algemeen, ge
Arthritique, adj. Jichtig, de-wrichtspjnf.—
jicht, de gewrichtsziekte betreffende.
Arhtroeace, f. [Méd.] Gewrichtsziekte f.
Arthrocacoloaie, f. [Méd.] Ontwrichtingsleer f.
Arthrodie, f. [Anat.] Ondiepe, oppervlakkige
inwrichling f. van een been.
Arthrodynie, f. [Méd.] Gewrichtspijn t.
Arthroinbole, f. [Chin] . z. COAPTATiON.
Arthroméninge, f. [Ana4] Gewrichtsvliesn.
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ARTJSPICE•

(zeker vuurwerk). — ARTIFICES, m. pl. [Méean.]
,Holen- en waterwerken; — houten blaasbalgen.
Artiliciel, le, adj. Kunstmatig, door kunst
gewrocht (in tegenstelling met naturel , natuur
nagemaakt. Fleurs art -les kunstbloemen.-lijk),
Arthrophlo;ose, f. [Méd.] Gewrichtsontste[Astr.] Jour art-, de lijd tusschen den op- en onkinq f.
Arthropuose, f. [Méd ] Gewrichtsettering f. dergang der zon (in tegenstelling met jour naturel,
Artialiser, V. a. (pr. t.-c) plan de regels der natuurlijke dag van HH uren). [Phys.] Aimant.
art- , kunstmagneet, stuk ijzer, waaraan de
kunst onderwerpen, door de kunst wijzigen.
Artic haut, m. [Bot.] Artisjok f. Le cul of magnetische kracht is medegedeeld.
Artiliciellenment , adv. Kunstmatig, door
fuin, la pomme, les cardes de ,'art-, de stoel, de
kunst (in tegenstelling rn^t naturellement) : Ces
kop, de stelen of bladribben der artisjok.
Niet
artisjokken
beplant
f.
fontaines
vont art-, die fonteinen springen door
Artichantière,
veld n.; — bewaarpl aats f. der artisjokken; —pot m., kunst.
Artifieier, m. Vuurwerkmaker m.
waarin men de artisjokken koekt. — IJzerwerk n.,
Artificie^isentent , ode. Behendig, kunstig,
met punten en haken bezet, om doorgang of overlistig, sluw, opp sluwe, bedriegelijke wijze.
klimming te beletten.
Artilicietix , ease, ad:. Listig, loos, sluw,
Article, m. [Anat.] Bewegelijk gewricht n., gelid n. knok, kneukel, knokkel m. (In dien zin gevat (altijd in ongunstigem zin), arglistig, doormeestal vervangen door articulation, behalve en slepen, doortrapt.
t Artillé, e, (en part. passé van artiller)
Amputatïon de Part-, afzetting van een lid op
de plaats van 't gewricht) — [Bot.] Naam van Van r eschut voorzien (schip).
t Artiller, v. a. Van geschut voorzien, met
de geledingen, knodden of knoopen der plantenstengels en van de ruimte tusschen twee ge- wapens uitrusten.
Artiller, „.n. Synoniem met ARTILL E UR.
ledi.ngen. — Artikel n., a (deel ing of onderaf deeling f. van eene verhandeling, geschrift, wet,
Artillerie, f. Grof geschut, geschut n., met al
rekening enz., lid, stuk, deel, onderdeel, punt n., wat daartoe behoort, artillerie f. Grosse art-,
'i elseninrspost m. ; — hoofdstelling f., hoofdpunt n.; de siége, zwaar geschut, beléne ringsgeschut; Art— voorwaarde f. beding n. ; — onderwerp n., staff.; de campagne, veldgeschut, veldstukken; tine pièce
— bepaalde soort van koopwaren, handelsartikel n. d'art-, een kanon, houwitser enz., vuurmond m.
—Article de foi, geloofspunt, geloofsstuk, geloo fsar- — De troepen, die 't geschut bedienen, de artil
likel n. (inca.) Croire une chose comme un art- de lerie, de artilleristen. -- Geschutkunde f.
Artilleuur, m. Geschutsoldaat, kanonzier, a rfoi, iets vast en zeker gelooven, iets als'tevangelie
gelooven. (Loc.) Être á ,'art de la mort, op ster- ti.11 erist m.
Artihnori, in. [Mar.] Bezaansmast m., ach
ven liggen. C'est un art- á part, dat is eene opp zich
Voile d'art- of enkel artimon, be--tersma.
zelve staande zaak, dat moet niet met het overige
verward worden. C'est un autre art-, dat is wat zaanszeil n., bezaan f.
Artisan, m. .lmbachtsman, handwerksman ,
anders. Mettre tout en un art-, alles ondereen of
in eene massa werpen; alles over eerren kant sche- handwerker m. , oefenaar eener werktuigelijke
ren. (Prov.) Manger tout son Bien en un article, kunst (te onderscheiden van artiste); oorzaak f.,
al zijn goed in korten tijd doorbrengen. — [Gram.] bewerker, uitwerker m. : Etre ,'art- de sa fortune,
Lidwoord, geslachtswoord, a r t i k ei n.
de son malheur, de oorzaak (bewerker, groncllegArtie nlaire, adj. [Anat. Méd.j Wat de ge- ger) van zijn eigen fortuin, ongeluk zin. Art-s
wrichten aangaat: Cavite, maladie art-, gewrichts- d'iniquite, werkers van ongeregtighei-d. — (Sedert
holte, gewrichtsziekte f. — [Bot.] Feuilles art-, ook zoo vele vrouwen handenarbeid verrigten, heeft
bladeren, die uit de geledingen des stengels voort- riten een vrouwelijk woord artisane voorgesteld.)
Artison, Ai-tuson of Artoisoii, nl. [H. n.]
komen.
Articulation, f. Gewrichtsverbinding, gele . houtworm m., pelsmot kleedermot f.
Artisonné, e, adj. Van de Motten doorvreding f., gewriclet, lid, gelid n., knokkel m. — Duidelijke en zuivere uitspraak f. der woorden en ten, van de wormen doorknaagd, wormstekig.
Artiste, m, Kunstenaar, kunstoefenaar m.,
hunne dealen. — [Jur.] Lids- of artikelsgewijze
uiteenzetting, ontwikkeling f. der feiten. — Zamen - beoefenaar van de schoone kunsten, of van eene
vatting, ineenvatting f. van twee of meer al of niet werktuigelijke kunst, waaraan verstand en verbewegelijke stukken.
beelding veel deel hebben: Un sculpteur, un peinArtienle, e, adj. (en part. passe van articuler) tre, un musicien, un architecte, un poète, un acGeleed, met gewrichten of gelédingen voorzien; in teur sont des artistes. — Vaak staat liet voor den
gewricht; —duidelgkuitgesproken. —ARTICULES, m. naam van het bedrijf (even als het nederduitsch.e
pl. [H. n.] Geléde dieren, eens der vier groots a f meester) en wordt dan bij misbruik op velerlei
deelzn'fen, waarin inen tegenwoordig het dierenrek beroepen toegepast: Art- vétérinaire, veearts, Ar[verdeelt (de andere heeten vertébres, werveldie- perruquier, pruikmaker, Art- pédicure, eksteroogren, mollusques, weekdieren, en zoopl ytes, straal- snider enz. — La nature est le premier des artisdieren) .
tes, de natuur is de eerste, voornaamste kun
Articnler, V. a. De woorden en hunne dealen
Ook in 't vrouwelijk gebruikt : ( in-stenar.
duidelijk en zuiver uitspreken, a r t i k u l é re n. -- jeune artiste.
[Jur. ] Een feit van lid tot lid uiteenzetten, ontr
Artistennent, m. Kunstig, vernuftig, kunstrak..
wikkelen en ordelijk . voordragen ; -- een voorval
Artocarpe, nl. [Bot.] broodvruchtboom m.
bevestigen en in al zijnee bijzonderheden voordragen.
Artoison, m., z. ARTISON.
-- S'ARTICULER, V. pr. [Anat.] ,Vlet gewrichten of
Artolátre, m. Broodaanbidder m. (als schi inpgeledingen vereenigd zijn. — [Grain.] Ce mot s'ar- woord gebruikt van de B. Katholjjken, die aan de
ticule diflicilement, dit woord laat zich bezwaar wezenlijke tegenwoordigheid des lleeren in de hos
goed en zuiver uitspreken.
-lijk
-tieglovn).
Artienlesix, ease, adj. [H. n.] Uit gewrichArtolithe, ni. [Minér.] Broodsteen m., naaira
ten zamengesteld, vol gewrichten of knokken.
van steengin, die er als brood uitzien.
Artiel, le, add. (pr. t=c). Wat de kunst beArtonnel, m. Pap f. van brood en honig.
treft, tot de kunst behoort.
Artonomie, f. Kunst f. van broodmaken. —

Arthroinéningite, f. [Méd.] Gewrichtsvlies-

ontsteking f.

Arthron, m. [Anat.] Gewrichtsverbinding f.
Arthrou al ie, f. [Méd.] z. v. a. ART HI ALGIE.

„

-

-

,

,

-{- Artier , m. (ier. ar -ci-in) Kunstenaar, ge-

leerde; student m. in de wilsbegeerte.
Artifice, ni. Kunst, kunstbekwaamheid, bedrevenheid, geduldige en vernuftige uitvoering f.:

Cette machine est faite avec un art- merveilleux,

dat werktuig is met verwonderlijke kunst (allerkunstigst) gemaakt. (fig.)

Se soutenir par art-. zich

net kunst en vlijt, met zorg en Moeitestaandehouden. Ne vivre que par art-, niet dan met moeite
en zuinigheid een bestaan .vinden. — List, kunsteereep, kunstenarij, boosheid, sluwheid, arglistigheid,
ccerschalking f., boze streek n1. — Feu d'art-,
kunstvuur vuurwerk n. Art- d'eau, waterrot f.

:

Artonomiq'ae, adj. Wat tot die kunst betrek Artophabe, adj. Van brood levend; veel brood

king heeft.

etend (bijnaam, dien de Grieken aan de Egyptenarcis gaven) .
Artuson, m., z. ARTISO N.
Aritin, m. (pr. a-ronim) [Bot.] Aron of arum_
kalfsvoet; gerneene aronskelk n.
Arnnclinaeé, e, adj. [Bot.] Itietaclilig; opp
of bij riet (roeílend. - ARUNDINACÉES , f. pl.

Rietgewassen; — versteeningen van verscheiden
rietsoorten.
Aruspiee, m. [Ant. rom,] Offerbeschouwer,

VD

ARUSPICISME-

ASILE.

ofJ'erwigchelaar , waarzegger wit de ingewanden want m. in opklimmende lijn. Le manage est défendu entre les asc-s et les descendants en ligne
van geslagte dieren, h a r u sp ex m.
Aruspicisme, m. [Ant. rom.] Kunst f. der directe, het huwelijk is verboden tusschen bloed
opgaande en afdalende linie. -verwantig
offerwigchelaars.
Ascension, f. Opstijging f.: opklimming, best/fAryan, m. [H. n.] Schroefmossel f., schroef
schelpdier van Kaap- Verd.
-vormig ging, beklimming f.: Asc- au Mont-Blanc , beklimming f. van den klont- Blanc; Asc- dun ballon,
Arvicole, adj. In bouwvelden levend.
Arviculture, I. [Agric.] Wetenschap van • de opstijging van een' luchtbol. [Phys.] Asc- de la
seve dans la tige, de l'eau dans la pompe, du mertot den graanbouw vereischte werkzaamheden.
Arvien, ne, Arvin, e, adj. Op akkers groei cure dans le baromètre, opstijging van het sap
-jend. in den stam, van het water in de pomp, van het
Arytenoide, adj. [Anat.] Bekervormig : Car- kwik in den barorneter. [Rel.] Hemelvaart, opva tilages ar-s, bekervormige kraakbeenderen van het ring f . Jour de l 'asc-, hemelvaartsdag m. — Schilstrottenhoofd. — Aryténoïdien, ne, adj. Wat derij f., die de hemelvaart van Christus voorstelt. —
[Astr.] Asc- droite, oblique dune étoile, regte,
tot die kraakbeenderen betrekking heeft.
Arzegaie, f. [Ant. mil.] Soort van oostersche schuinsche klimming of a s c e n s i e f. eener ster,
de graad of het punt des evenaars, dat zich te gewerpspies f., ook zagaie, zagaai, genoemd.
Arzel, m. Witvoet m., naam, dien de paarden lijker tijd met die ster in de regte of in de schuin
sfeer bevindt.
-sche
geven aan een paard, dat witte achtervoeten-artsen
Ascensionnel , le, adj, Opwaartsstrevend:
en eene witte kol heeft.
As, m. Jas n., enkel punt op eene van de zij- Force asc-le, opstijgingskracht f. — [Astr.] Difden des dobbelsteens, oog n. Amener des..-as, azen férence asc-le , klimnmingsverschil n. , a s c e ny
gooijen. — Enkel teeken op eene speelkaart; <<ie s i o n n aal-differentie f., verschil tusschen de
speelkaart zelve: as de coeur, de trefle, de car- regte en schuinsche opklimming eener ster.
Ascéte, m. Streng vroom mensch, deugdbereau, de pique, harten-, klaveren-, ruiten-, schol) enaar in.
pen-aas. — As m., oud-romeinsch pond van 12 ons;
Ascéti
ue, adj. Streng vroom, godvruchtig,
ook eene oud-romeinsehe kopermunt.
stichtelijk, tot een zedeljk goed gedrag opwekkende,
Asangne, f. [Astr.] De lier f.
Asaphie, f. [Méd.] Onduidelijke uitspraak, a s c e t i s c h : Ouvrage asc-, stichtelijk geschrift. —
Ook als subst. gebruikt: vii ascétique, een streng
zwakke, doffe of heesche stem, heeschheid f.
Asares, m. [Bot.] hazelwortel m., mansoor n. vrome; schrijver van stichtelijke werken, a s c eAsarine , f. [Bot.] Valsche hazelwortel m., ticus m.
Aseétisrne, m. Staat, toestand m. van ienuind,
europeesch mansoor n. — [Chien.] Alkaloïde n. uit
die zich bij uitsluiting aan een godzalig leven toeden hazelwortel, soort van kamfer f
wijdt.
Asbcste, m., z. v. a. AIHANTE.
Aschémie, m. [Astr.] De kleine Hond m.
Asbestiforine, Asbestoïde , aclj. [al. n. et
Aschène, m. [Astr.] De groote Hond m.
Bot.] Naar asbest gelijkende.
Aseidie, f. [H. n.] Eerste geslacht van heofde^
Asboline, f. [Chim.] Een geel, olieachtig, in
roet.
plantdieren, scheede, zeescheede f..
boze
van
het
water oplosbaar bestanddeel
Aseidié, e, adj. [Bot.] Kelk- of beursvormig.
Ascarides, ni. pl. [H. n.] Aars- of endeldarmAscïens, pl . [Géogr .] Onschaduwigen, schawormen, spoelwormen.
Ascendance, f. Gezag n., ,meerderheid f. (In duwloozen, bewoners des heeten aardgordels , die
dien zin zelden gebruikt.) — [Généal.] Afstamming geen schaduw werpen , omdat de zon regt boven
in opklimmende lijn. — [Astr.] Beweging f. eener hen staat.
Ascite, f. [Méd.] Buikwaterzucht f., bepaal
planeet , die zich boven den horizont verheft.
waterzucht f. van den onderbuik.
-delijk
— [Anat.] Opstijging f. (in vele ligchaamsvaten).
welker
reeks,
Aseidpiade, f. [Bot.] Zwaluwwortel m., een
houding
eenex
ver
— [Math.] Reden of
termen aanwassen. — [i%1us.] Harmonie f., door talrijk plantengeslacht, waartoe de syrische zijde
(asel- deSyrie) of stinkende gouwe f. be--plant
eene reels van oploopende quinten teweeg gebragt.
ASCLEPI
DE, adj. en subst. m. AskleA
Ascendant, e, adj. Opgaand, opstijgend, op- hoort
klimmend. [Astr.) Astres asc-s, klimmende sterren. piadisch vers n., grieksche of latijnsche voetrnaat,
waarin
trochaeus
of een spondeus, twee
bestaande
uit
een'
het
punt,
Noeud ase-, klimmende knoop,
Bene planeet den dierenriem snijdt van 't zuiden choriamben (in 't groote uit drie) en een iambus.
A.selepies, f. pl. [Ant. gr.] Feesten ter eere
naar 't noorden aande. Signes asc-s, klimmende
(ram, stier, tweelingen; van ÍEsculapius en Bacchus.
die
teekens van den renriem
Ascolies, f. pl. [Ant. gr.] Feesten ter eere van
steenbok, waterman en visschen) . [Math.] Proression asc-e, opklimmende reeks f. (welker ter- Bacchus.
Ascophore , m. [Bot.] Soort van padk
men gedurig grooter. worden) . [Astrol.] Degré of
Point asc-, klimmende graad in., klimmend punt n., stoel en., welks top naar een' kleinen buidel gelijkt.
van
Aséité , f. [Schol.] Volstrekte ona fhankeljkpunt des dierenriems, dat o het oogenblik
iemands geboorte zich boven den horizont verheft. heid (van God).
Aselle, f. [H. n.] Waterpissebed f. — Asel
[Généal.] Ligne asc-e, opklimmende 1/in of linie f.
adj. Naar eene waterpissebed gelijkende. -lide,
(ouders, grootouders enz.). [Anat.] Aorte acc-e;
Ases, m. pl. [Myth. scand .Eken, het nieuwe
op stijgende slagader f. (die 't bloed opwaarts voert).
Veine cave asc-e, opstijgende holle ader f. (die het godengeslacht, uit 13 goden en 18 godinnen bebloed van de onderste deelera naar het hart voert. staande, geboren uit het huwelijk van Odin en
[Mus.] Harmonie asc-e, klimmende harmonie f. Freya.
Asexe, adj. [Bot.] Geslachteloos.
(uit eerre reeks van opgaande quinten geboren).
Asiarchat, m. (pr. clh = k) [Hist. gr.] WavtrAscendant, m. [Astr.] Klimmende beweging f.
eener ster: [Astrol.] Graad nl. van den dieren- digheld van Asiarch (z. het volgende woord) .
Asiarque, m. [Hist. gr.] Asiarch m., rerlériem, die boven den horizont komt op 't oogenblik
van iemands geboorte. Savoir fase- de qn., ie- ringspersoon in zekere grieksche steden van Azië,
mands geboortester kennen, weten onder welk ge- bekleed met het hoogepriesterschap en met het regt
sternte hij geboren is. Il avail Mars à l'asc-, li/ van voorzitting bij de gewijde spelen.
Asiaatique, adj. Aziatisch, wat uit Azië is,
was in Mars geboren. — Natuurlijke neiging, geneigdlieid, overhelling f. (als verondersteld e invloed aan .Azle en zijne bewoners eigen is. Luxe as-,
eerier ster) Ase- irresistible , onwederstaanbare aziatische, overdrevene, buitensporige weelde.
neiging f. Il na pu résister á son asc- fatal, hij Moeurs as-s, aziatische, verwijfde, weekeljke zeheeft zijne heillooze neiging (zijn noodlottig gestern- den. Style asiatique, aziatische stijl m., asiatiste) geen' weerstand kunnen bieden. — (fig.) Zekere mus m., gezwollenheid, nuttelooze redepraal f. -natuurlijke en onverklaarbare meerderheid van den ASIATIQUE , m. et f. Aziaat, m en f., hij of zij , die
eersen mensch op den anderen , invloed m. , ge- in Azië geboren is.
Asile, Asyle, m. Vrijplaats f., toevlugtsoord n.
zag, vermogen, overwigt n., heerschappij f.: Prendre sur qn. de l'asc-, een' overwegenden invloed voor personen, die door de wet vervolgd werden,
op iemand krijgen. J'ai l'asc- sur lui an jeu, in 't a s y l n.: L'abus des asyles les a fait abolir, het
spel ben ik hem de baas. — [Phil.] Heerschende misbruik der vrijplaatsen heeft ze doen afschaffen;
neiging, hoofdneiging f.; bijzonder noodlot n. — — elke schuilplaats, veilige wijkplaats f.; — elh
[Généal.] Persoon, van ween men afstamt, ver- huis of elke inrigting ter verpleging van ongeluk-
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kigen, godshuis, gasthuis, hospitaal: asyle des orphellns, des vieillards, weeshuis, oude-mannenhuis n. — ook enkel: woning f., verblijf, huis,
dak n., haardm.: Ce mendiant est sans asfile. -(fig.) De persoon o/ zaak, die beschermt or beveiligt,
beschermer, toevlugt, toeverlaat, schuts m., schild n.
beukelaar m. Un prince doit être las- des malheureux. --Salle d'asile, kleinkinderschool, bewaarschool f. (voor kinderen van ongeveer 2 tot 6 jaren) .
-- [H. n.] Kleine grasmusch f., vliegeneter m.; —
vleeschetend insect n., horzel, paardevlieg f. —
Asilique, adj. Naar 't geslacht dier roofgierige
insecten gelijkend.
Asindule, m. [H. n.] Soort van vliegende waterspin f.
Asine, adj. [Prat.] : Bête asine, ezel of ezelin.
Asinerie, f. Ezelachtigheid (z. ANETIiE).
i As tie, f. [Méd.] Onthouding f, van spijs,

S

z. V. a. ANOREXIE.
Asode, adj. [Méd.] Met benaauwdheid, groote
onrust en walging verbonden, a s o d i s c h: Fièvre
asode of Asodès (pr.—dèce) f. Koorts met be-

naauwdheid en walging, braakkoorts f.
Asorra, f. Zekere lange trompet, f.
Asote, m. [H.n.] Soortvan meirval(zékerevisch).

Asoter, z. ASSOTER.
Aspalace, Aspalax, m. [H. n.] Molrat f.
Aspalathe, m. [Corn.] Naar aloë riekend

hout, dat tot inlegwerk gebruikt wordt, amerikaansche ebbenboom.
Aspalax, z.

ASPALACE.

Asparagine, I. [Cum,] Aspersie-stof f., een
onzijdig, kristalliseerbaar, stikstofhoudend bestand
eerst in de jonge uitspruitsels van asper--del,ht
sie, later ook in de wortels van zoethout, smeerwortel, altea-wortel enz. gevonden.
Asparaginé, e, Asparagoïde, adj. [Bot.]
.d sp ersie-achteg, naar aspersie gelijkend.
Asparagolithe,m. [Minér.] Aspersie-steen m.
Aspartate, m. [Chim.] Spersiezuur-zout n.
Aspartique, adj. [Chim.] Sel asp-, aspersiezuur.
Aspe, Asple, m. [H. n.] Zekere visch van
't karpergeslacht [cyprinus asplus]; — [Manuf.]
Soort van zijdehaspel m.
Aspect, m. (pr. as-pèk) aanblik m., gezigt n.,
beschouwing f. van eenig voorwerp ; l'asp- des
beautés de la nature, de beschouwing van de
schoonheden der natuur ; l'asp- de la mort, de aan
doods; — de wijze, waarop eenig voor-blikdes
zich aan het oog voordoet, voorkomen, uit -werp
aanzien n.: Un homme dun asp--zigt,an
repoussant, een mensch van terugstootend voorkomen; cette maison est en bel asp-, dit huis heeft
een schoon uitzigt; son asp- est à l'orient, het ziet
op 't Oosten uit ; — ook: de verschillende qezigtspunten, onder welke zich eene zaak voordoet: Examiner, considérer une chose sous tous ses asp-s,

Bene zaak van alle zijden onderzoeken, beschouwen. — [Astrol.] De onderlinge stand der planeten
of sterren met opzigt tot den invloed, dien men
haar op 's menschen lotgevallen toekende, a sp e c t n.
Etre ne sous tin heureux asp-, onder een geluk
(een' heilspellenden sterrenstand) geboren-kigaspect
zijn. [Mar.] L'aspect dune terre, dune cote, het
opdoen van land of kust.
Asper, m. [H. n.] z: v. a. APRON.
Aspereette, f. [Bot.] Klavergras n., spaan
klaver f.
-sche
Aspérelline, e, adj. [Bot.] Ruw of scherp
op 't aanvoelen.
Asperge, f. [Bot.] Aspersie, spersie f. Couche
d'asp-, spersiebed n. -- (fig. et pop.) C'est une asp-,
une asp- montée, 't is een lang en schraal mensch.
Asperger, v. a. Besprengen, besprenkelen,
zacht besproe jen, bedruppelen, kwispelen (vooral
can zekere ceremoniën der kath. kerk gebezigd).
Aspergerie, f. [lard.] Spers e-veld, spersiebed n.
Aspergès, m. (pr.—gèce) Gemeenzaam woon
voor Aspersoir (z. ald.) ; — het tijdstip van 't be
sprengen met walwater; On en était a l'asp-, mee
was (met de dienst) tot de besprenging gekomen.
Aspergille, f. [Bot.] Schimmel f.
Aspergillaire , Aspergilloforine , adj
[Bot.] Naar een' w jkwast gelijkende, kwispelvormig
Aspergoute, f. [Bot.] Vroegere naam dei
spurrie f. (spargoute).
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Aspérifolié, e, adj. [Bot.] Scherp- of ruw
-dlaerig.
Aspérité, t. Ruwheid, oneffenheid, hobbeligheid
;van een' grond, van een' stengel, blad enz.); -tq. stugheid, onbuigzaamheid, stuurschheid f. (van
karakter, humeur).
Aspermasie, f. [Méd.] Zaadgebrek n.
Aspermatisme, m. [Med.] Moe eljke zaad
-)ntlasigf.
S Aspersement, m., en Asperser, V. a. (liever
kSPEP.SION, en ASPERGER).
Aspersion, f. Bespreng . nq, besprenkeling, besproeping f. (inzonderheid met w jwater). Baptême
par asp-, doop door besprenging ; — ook [Méd.]
bestrooi ing met geneeskrachtig , oeder.
Aspersoir, m. Wijkwast, kwispel m.
Asperule , f. [Bot.] Welriekend megerakruid n., wilde lelie f., sterleverkruid n., woudmeester m.
Asplialite , m. [Anat.] Vijfde of laatste
lende-wervelbeen n. ; — [Minér.] asphalt, waarvan
men een' waterwerenden mortel maakt, p i s s a s-

p h a 1 t n. (z. PISSASPHALTE).
Asphalte, m. [Minér.] Soort van jodenlijm

f. en n., jodenl(jm van Judea, berg- of steenhars f.
asphalt n.
Asphodèle, m. [Bot.] Goudwortel m., slaaplelie f. a f f o dil, a sp hodil m.
Asphodélé, é, Asphodéloide, adj. [Bot.]
Naar al'odil gel jkende, a jfodilvormig.
Asp hyxie, f. [Méd.] Polsstilstand m., hoogste
graad van onmaqt f., schijndood m., opschorsing f.
der levensverschijnselen.
Asphyxié, e, adj. (en part. passé van asphyxier) Door schijndood getroffen, in doodsonmagt
liggende, <i e a s p h y x i e e r d. — Ook als subst. m.
en f.: schijndoode, onmagtige.
Asphyxier, V. a. Diepe onmagt te weeg brengen, van alle levensgevoel berooven, schijndood
maken. — S'ASPHYXIEP,, V. pr. Zich door stikking,
door kolendamp dooden.
Asphyxique, adj. ..Sch jndood, diep onmagtiq.
Aspic, in. [H. n.] Aspisslang, noten, adder f.
met gevaarlijke beet; — (fig.) lasteraar, kwaad
langue d'aspic, lastertong f. -- [Bot.]-sprekm.;
Spijk, kleine lavendel, spijklavendel f.; huile daspie, spilkolie f. — [Cuis.] Zekere koude vleeschof vischspijs met geleiachtige saus. — [Mil.] Zeker
stuk geschut m., twaalfponder, aspik m.
Aspidisque, nl. [H. n.] Soort van infusiediertjes (ook aspidice). —[A.nat.] Sluitring van den
aars [sphincter ant].
Aspidophore, m. [H. n.] Schilddrager m.
(zekere visch). — Aspidophoroïdes, m. pi.
[B.. n.] Schilddragers.
Aspini, m. Zekere geneeskrachtige droogerjj f.
Aspirail, m. [Tech.] Oventrekgat, fornuisgat,
zuiggat n. (pl. ASPIRAUX).
Aspirant, e, adj. [Hydraul.] Pompe asp-e,
trekpomp, zuigpomp f. (in onderscheiding van
pompe foulante, die door drukking werkt). — els
subst.: hij of zij, die naar een post, ambt, waar
dingt, aanzoeken, dingen m., aanzoekster,-d'ighe
fingster f. Asp- de marine, adelborst, jonker m.
Asp- militaire, kadét m. ,
Aspirateur, m. [Tech.] Luchttrekker, trekbuis (Z. VENTILATEUR).
Aspiratif, ive, adj. [Gram.] Signe asp-,
aanademingsteeken n. Lettre asp-ive, letter f, die
met aanademing wordt uitgesproken, geaspireerde
letter.
Aspiration, f. Inademing, ademhaling f.,
ademtogt m., het inhalen der lucht in de longen;
ook het inzuigen. der lucht bij de planten door de
vaten der -wortels en bladeren (het tegengestelde
van expiration) ; — [Hydraul.] werking der zuig of trekpompen, zuiging f. ; — [Gram.] aanademing
(aspiratie) van een' klinker: L'aspiration de
1'h est moms forte en francais qu'en hollandais.

-- [Ascét .] Verzuchting tot ° God. innige zielsverheffing, zielezucht f. — [Mus.] Verlenging f. des
zangtoons van de lagere tot de hoogere noot; soort
van voorslag m. op 't klavier.
Aspiratoire, adj. [Anat. et Physiol.] Faculté
asp-, inademings-, inzuigings-vermogen.
Aspiré, e, adj. (en part. passe van a firer)
[Gram.] Aangeademd, geaspireerd. Une h
aspirée, eene aangeademde h.
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t S Asparement, m. Inademing f. der lucht;-Aspirer; V. a. Inademen, ademhalen, de lucht

vurig verlangen n.

in de longen trekken; -- [Hydraul.] Opzuigen (van

pompen) ; — [Gram.] Met aanademing uitspreken.

aanademen. — AsPIr.EII (à) v. n. Verlangen, ver
uitzien, begeeren, haken, reikhalzen, din--langed
gen, streven, staan (naar een' post, naar rijkdommen, eer, gezag enz.) .
Aspiure, f. [Tech.] Steenkolenstof f. (poeder).
Asple o( Aspe, m. [Manuf.] Soort van zij-

dehaspel m.

Asplénie, f. [Bot.] Miltkruid.
Asplenions, m. pl. [Bot.] Streepvaren, zeker

kruid.

Aspre, m. Kleine turksche zilvermunt f., asper ni., gemiddeld van i centen waarde.
Asprède, in. Soort van meirval, zekere visch.
Assablé, e, adj. (en part. passe van assabler)
Verzand. Port ass-, verzande haven.
5 Assahier, z. ENSABLER. — ASSABLER (S')
V. pr. [Mar.] In het zand blijven zitten.
Assablennent, m. Verzanding, z. ENSABLE vZENT.
Assa-duleis, f. (pr.—cice) Benzoe-hars f.,
eerie welriekende gomsoort.
Asses-faetida, f. [Pharm.] Duivelsdrek in.,
het kwalijkriekende harsige sap uit den wortel
eerier perzische plant [ferula assa feetida], die o. a.
eene sterke krampstillende kracht heeft.
5 Assagir, V. a. et n. Wijs maken ; wijs
worden. — S'ASSAGIR, V. pr. Wijs worden.
% Assagissen ent, m. Wijsmaking; wijswording f.
Assai, adv. (ital.) (pr. assa-i), [Muz.] Zeer:
presto assai, zeer snel ; largo assai, zeer langzaam.
Assaillant, m. aanvaller, aanrander, besprinqer, aantasten, aangrijpen m. - ASSAILLANTS, pl.
Belégeraars, bestormers, stormloopenden. — [ Che.val.] L'assaillant et le tenant, de aanvaller en de
verdediger of uitdager.
Assailli, e, adj. (en part. passé van assaillir)
Aangevallen, aangerand.
Assaillir, V. a. Krachtig en onverhoeds aan
bespringen, aantasten, aangrijpen, aan -valen,
overvallen, overstelpen, bestor--rande;—(fig.)
men: Les malheurs (lui nous assaillant (bij sonnmige
schrijvers assaillissent), de ongelukken, die ons bestermen ; Les nnaux assaillirent eet homme de
toutes parts, de rampen overstelpten dien man
van alle kanten.
Assaini, e, adj. (en part. passé van assainir)
Gezon4 gemaakt: Un pars assaini par la culture.
%ss anir, V. a. Gezond maken, voor de gezondhel ' onschadelijk maken (b v. eene landstreek
door het droogleggen der moerassen). — s'ASSAinir,
V. pr. Gezond emaakt worden: Les vallées sassainissent par la culture.
Assaiiiissement, m. Gezondmaking, lucht

-zuiverngf.

Assaisonné, e, adj. (en part. passé van
assaisonner) Toebereid, toegemaakt, gekruid: Un
mets fortiment , ass-, eene sterk gekruide spijs; —
(fig.) Une louange mal ass-e, eene slecht ingerigte,

kwalijk aangebragte lofspraak.
Assaisonnenient, m. [Cuffs.] Toekruid n.,
kruiderij f., smaakverhoogend toevoegsel: Le poivre,
Ie set, Ie vinaigre, la moutarde, sort les ass-s les
plus ordinaires; — . aanmaking, toemaking, toebereiding, kruiding, sausing, smaakverhooging f.; —
(fig.) veraangenaming, ver fraazling, versiering f.,
sieraad n., al wat eene zaak aangenamer, innemender maakt: La médisance nest que trop souvent lass- des conversations, de kwaadsprekend
maar al te dikwijls cie kruiderij (het zout)-heids
der gesprekken. (Prov.) L'appetit est le meilleur
is de beste saus.
honger
ass-,
Assaisonner, V. a. [Cuffs.] Toebereiden, bereiden, toemaken, kruiden, sausen, peperen. (Prov.
et fig.) La faim, l'appétit assaisonne tout, honger
is de beste kok, honger maakt raauwe boongin zoet
(maakt het geringste smakelijk). — (#g.) Liet aan
bevallige, treffende van 't geen men zegt-genat,
of doet verhoogen of vermeerderen, aangenaam, gese ld maken; Ass- Ie paroles hienveillantes les
services que l'on rend, de diensten, die men bewijst,
door welwillende woorden verhoogen. Ass- on eerit
de traits spirituals, een geschrift' met geestige zet
kruiden.
-ten
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Assaisonneur, m. (fam.) Toebereider, toemaker, sauser m. (Fém. ASSAISONNEUSE.)
Assaki of Khasséki, f. Titel, dien men in
Turkije aan de eerste sultane, de moeder des troonsopvolgers, geeft.
Assallinent, m. [Cuffs.] Zouting f., het zouten (eener spijs) .
Assalir, v. a. [Cuts.] Zouten, een' zoutsmaak
geven.
Assarmenter, v. a. [Agric.] Na het snoeijen
van den 'wijngaard de ranken bieen zamelen.
Assassin, m. Sluipmoordenaar, moordenaar,
vermoorder, moorder, ombrenger m. (Het door
Corneille gebezigde fém. assassine wordt afgekeurd.)
— ASSASSINS, pl. [Rist.] A s sass y n e n, naam van
de leden eener in de llde eeuw gestichte arabische
secte, berucht door de verraderlijke moorden, die
zij op last van hun opperhoofd, den Oude van
den berg geheeten, ten uitvoer bragten.
Assassin, e, adj. (doorgaans in poet. stijl)
Sluipinoordend, moorddadig. Ver ass-, moordstaal;
witlade ass-e, onweerstaanbaar veroverende lonk.
Assassinant, e, adj. (fig.) Hoogstvervélend,

zeer verdrietig, vermoe fend: Des compliments
ass-s, des redites ass-es.

Assassinat, m. Moord met voorbedachten
rade en geleider lage, sluipmoord, verraderlijke
moord m.; — snoode verraderij f., opzettelijk aangedane smaad ni.; — (fig.) La calomnie est ure ass-,
de laster is een moord.
Assassins, e m., adj. (en part. passé van assassiner) Door sluipmoord omgebragt, verraderlijk vermoord.
-t- Assassinenient, m., liever ASSASSINAT.
Assassiner, v. a. Met voorbedachten rade en
geleider lage dooden, verraderlijk vermoorden, ombrengen, van kant maken, om hals brengen ; -gruwelijk mishandelen, moorddadig op 't lijf
afrossen, duchtig toetakelen. — ( fig.) Schandelijk
belasteren, smaden, bezwalken, den goeden naam
krenken; — doodel jk vervelen, • overmatig lastig
vallen, onnteédoogend plagen, gedurig overlast
aandoen.
Assation, f. [Pharm., Cuis.] liet koken of
stoven van artsenijen of spijzen in haar. eigen sap,
zonder bijvoeging van eenig ander vocht.
Assaut, in. B41espringing, bestorming f., storm m.,
geweldige aantasting f. (eerier stad, vesting enz:):
Aller, monter à l'assaut, storm loopen, bestormen.
Prendre on emporter one place d'assaut , eene
plaats stormenderhand wegnemen, vermeesteren.—
(lig.) hevige aanval, schok, slag m.: Les assauts de
la tempête, de la maladie, de aanvallen, vlagen des
storms, der ziekte. Les assauts de' l' adversité, de
slagen des tegenspoeds. Sa fortune a essuyé on rude
assaut, zijne fortuin heeft een' zwaren schok gekregen. — Ernstig en dringend verzoek n., aan
krachtig aanzoek n. Elle résista aux-drangm.,
assauts de Ia tentation, zij weerstond de aanvechtingen der verleiding. — [Escr .] Spiegelgevecht n.
met schermdegens, schermpartij f. Assaut public,
openbare schermoefening, schermkunstvertooning f.
(fig.) Faire assaut d'esprit, d'éloquence, de luxe, .
de plaisanterie etc., met iemand
emand wedi?jveren in
vernuft, welsprekendheid, weelde, spotternij enz.
Its ant fait assaut de grec, zij hebben om strijd
hun grieksch uitgekraamd.
Assanrvagir, v. a. et n. Verwilderen, wild
maken, wild worden. — S'ASSAUVAGIR, v. pr.Wild
worden, verwilderen.
-I- Assavourer ('s), v. pr. Zich volstoppen,
zich overladen, zich metulzigheid verzadigen.
Assazoe, t. [Bot.] Afrikaansch kruid, heilzaam
tegen het vergif derslangen (bij ons onder denzelfden
naam bekend).
Asseau, m. [Tech.] Kromme leidekkershamer m.
Assëclie, f. [Mar.] Klip, bank.
Assèclienient , m. Droogmaking, droogleg ging f. (van landerijen, moerassen, mijnen).
Assécher, v. a. Droog maken, roog leggen,
het water verdrijven. — ASSECHER, v. n. Droog vallen (vooral van rotsen, zandbanken. kl ippen enz.. die bij laag water zigtbaar worden.
Asséceition, f. [Droit can.] Verkrjging f. van
een geestelijk ambt.
Assée of Acée, f. [H. n.] Volksnaam van
de Sn ij).

Asséeuir of Asséyeur, m. (weleer) Schatter,
gaarder m. van het hoofdgeld en andere belastingen.
Asséité, f. [Schol.] Zelfstandigheid f., hoedanighei.d van 't geen door zich zelf bestaat.
Assemblage, m. Verzameling, zamenvoe,g ing
bi eenbrenging, vereeniging f. (van vele en velerle?
zaken 0/ personen, (lie in geen verband tot elkander staan of als zoodanig verondersteld worden);
— (fig.) Un assemblage singulier de vices et de
vertus. d'idées incoherentes etc., eene zonderlinge
vereeniging van ondeu g den en deugden, van onzamenhangende denkbeelden enz. — [Tech.] Klinkwerk, voeging, sluiting, zamenstelling, wijze van
bijeenvoeging, aansluiting, verbinding f. (van ver
stukken tot een geheel). Bois, pièces-schilend
d'ass-, voeghouten, voegstukken. Ass- d'abouement,
voege, waarbij de hoek vierkant, doch het lijstje in
liet verstek is; Ass- à queue d'aronde, voege met
een' zwaluwstaart ; Ass- à queue percée, voege met
Benen tand; Ass- h queue perdue, zwaluwstaart,
:

overdekt met Bene sponning; Ass- en onglet, voege
in het verstek, voege overhoeks, voege in den haak.
Ass- quarté, vierkante voege.— (Rel.] Yerráring f,
bijeenvoeging der bladen van een boekdeel naar
volfjord(' der signaturen of bladteekens.
Asseniblé, m. [Danse] Een der tempoos van

den dans.

Asseaublé, e, adj. (en part. passe van assembler) Verzameld.
Asseinblée, f. Verzameling, vereeniging, ver-

fIaderincl, zamenkomst, bijeenkomst f. (van een ze-

ker getal personen op de zelfde plaats, inzonderheid om te beraadslagen) . 1(155- tient (1f se tient,
de vergadering is juist nu bijeen, wordt nu gehouden. Lever lass-, de vergadering sluiten. L'asss'est rompue, s'est levée, de vergadering is op^gebroken, uiteen gegaan (zonder iets beslist te hebben).
— Ass- de famille, familieraad m. Ass- électorale, kiezersvergader",rig f.; — Gezelschap, inz. een

talrijk, aanzienlijk ,gezelschap tot uitspanning. Assde jeu, speelgezelseh.a . —`(fi(j.) La'-- des fidèles,
ale kerk, (Ie gezamenlijke geloovigen. — [Cris.; I'erzamelplaats f., waar al de jagers voor den aan
bijeen komen. — [blij.] Trommel -vangderjí
soldaten zamenroept: Battre l'as--slagm.,dieá
semblée, zamen trommelen. (^uartier d'ass-, ver
-zamelptsf.,rni'ou
Assemblement, nl., z. RASSEMBLEME\T.

Assembler, v. a. Veí'zamelen, been brengen,
zamenbrengen , bijeen halen (boeken , papie (' en,
bouwstoffen, enz.); — vergaderen, bijeen voegen,
op Bene zelfde plaats vereenigen, doen zamenko-

men. (Prov. et/ig.] I1 a bientót assemble son conseil, hid heeft snel zijn besluit genomen, niemand
om raad gevraagd. -' Zamenstellen, za.
ineen sluiten : Ass- en about, met een-menvog,
stop- of sluitstuk opsluiten; Ass- en queue d'aronde,
met een' zwaluwstaart opsluiten. — [Rel.] Ver
bladen van een boekdeel naar volgorde-gáren,d
zaifenvoegen , opnemen. — S'ASSEiMBLER , C. pr.
Been komen, vergaderen, zamenkomen, zich vereen'/gen.
Assembleuir, m. [Rel.] Vergadrder m. (1n
de gewone trial wordt het woord geheel niet gebreikt. La Ifontaine noemt Jupiter ergens : 1'assembleur des nuages.)
Assené, e, adj. (en part. passé van asséner)
Des coups Bien assénés, hard aangebragte slagen.

Asserver, v. a. Juist treffen, een' harden slag
of stoot geven.
Assenter, v. a. [Cluas.] z. ASSENTTIR.
Assentiment, ni. Toestemming, vrijwillige

,goedkeuring, inwilliging f., bival In.
Assentir (a), V. n. Toestemmen, goedkeuren,
inwilligen. Ass- à ene verite, Bene waarheid erkennen en huldigen. — [Chas.] Iet spoor van 't
wild ruiken (van de jagthonden spreken(le). Men
gebruikt in dien zin ook ASSENTER.
Asseoir , V. Cl. Zetten, doen zitten, op een.'
zetel plaatsen : Ass- on malaíle sur son fauteuil,
een' zieke in zijn' leuningstoel zetten. --

Op iets stevigs en duurzaams stellen, plaatsen,
Ass ene statue sur
un piéclestal, een standbeeld ((Ii een. voetstuk stel
Ass- les fondemu'nts dun edifice, de grondsla -1en.
een gebouw legren. — (/Cg.) A_ss- un gou--geiavn
vernement sur des bases solides, eerie regering op
hechte grondslagen vaststellen. Ars- son juu'enlent
leggen, vesten, bevestigen :

ASSIDUIT1.
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sur des preuves irrécusables, zijn oordeel op onwederlegbare bewijzen gronden. On ne peut asseoir aucun fondement sur ce qu'il dit, men kan
zijn woord volstrekt niet vertrouwen. -- [Mil.]
Ass- un camp, eene legerplaats neerslaan, aan
[Peint et Scuip.] Ass- une figure, een'-legn.—
natuurlijken stand aan eene figuur geven. — [Teint.]
Ass- une cuve, eene verfkuip bilzetten, toeberei-

den. — [Com.] Ass- une rente sur une maison,
eene rente op een huis vestigen, er hypotheek op
nemen. — [ Fin.] Ass- les impóts, de belastingen
verdeelen, den omslag maken.
S' ASSEOIR , v. pr. Zich nederzetten, zich zetten,
gaan zitten : Asseyez-vous of Donnez-vous la peine
de vous asseoir, neem plaats, gelief te gaan zitten.
L'oiseau alla sass- sur une branche, de vogel
streek op een' tak neder. — (fig.) Sass- sur le
tróne, den troon beklimmen, beginnen te regéren.
Sass- it une table , toegang tot eene tafel , tot
iemands maaltijden hebben.
Asserinenté, e, adj. (en part, passé van assermenter) Fonctionnaire ass-, beeedigd ambtenaar.
Assermenter, v. a. Beledigen, den ambtseed
afnemen, in den eed nemen. — S'ASSERMENTER,
V. C. Den ambtseed afleggen.
t Asserter, v. a. Bevestigen, verzékeren;--- bosschen ontginnen.
Assertif, ive , adj. Bevestigend : Jugement
ass-, Proposition ass-lye , bevestigend oordeel,
voorstel.
Assertion, f. Bewérinng f., beweerde n., stel
als waar opgeeft en staande houdt;-lingf.,dem
— verzékering, bekrachtiging f.
t S Assertivement, adv. Bevestigend.
Asservi, e, adj. (en part. passé van asservir)
Tot slaaf gemaakt, dienstbaar gemaakt, ender het
juk gebragt, onderworpen.
Asservir, v. a. Tot slaaf maken, tot volslagen afhankelijkheid brengen, onder 't juk brengen,
onderwerpen; — (fig.) ass- ses passions, zijne hartstoten bedwingen, in toont houden, beteugelen. —
S' ASSERVIR , V. pr. Zich onderwerpen, slaafs gehoorzamen of volgen: Sass- a la volonté de qn,
— Ook voor ass- a soi, aan zich onderwerpen.
-1- Asservissable, adj. People, nation ass,-,
volk of natie, voor de onderwerping, voor 't juk

geschikt.

Asservissant, e, wij. (alleen van zaken gebezigd) Onderdrukkend, tit slaaf makend: Jong
as-, luis ass-es.
Asservissement , m. Dienstbaarheid , slavernij, onderworpenheid f., knechtschap n.; — ver slaa felheid f. (aan gewoonten, vermaken enz.).
Assesseur , m. Bizitter, naaste ambtshelper
eens regters, a s se s s o r m. (Men gebruikt liever
suppléant.) In Belgie de titel der adjuncten van
den n wire eener plattelands - gemeente.
Assessorial, e, adj. Wal Benen assessor betaamt, toekomt, wat tot zijn ambt betrekking heeft.

Assessoriat,m.B j/zitterschap, assessorschap n.

Assette, f. (verbastering van hacliette, bijltje)
[Tech.] kuipershamer, scherpe leidekkershamer rn.,

draaijersbijltje, disseltje n.

t $ Ass ruler , v. a. alleen latent, eenzaam
maken.
Assez, adv. Genoeg, genoegzaam, toereikend,
voldoende : Assez d'argent, geld genoeg of genoeg
geld; Assez grand, groot genoeg; Assez loin, ver
genoeg. — (Pros.) Assez vaat .un festin, genoeg is
beter dan te veel. — Somtijds verzwakt asset de
beteekenis van de woorden, waarbij 't gevoegd is:
Cela est assez bien, dat is tamelijk wel, vrij wel;
II arrive assez ordinairement, 't gebeurt nog al
dikwijls;— Enkele malen drukt het versterking van
den zin uit : Voilh qui est assez éírange, assez
plaisan t ! dat is al heel vreemd, heel kluchtig!
Assident , M. [Méd.] Verzellend , gepaard
gaande (van de kenmerken der ziekten gebezigd).
Assidu, e, adj. (van personen) Gezet, naauwkeurig, stipt (om daar te zijn, waar pligt het vorder!); — aanhoudend vlijtig, arbeidzaam, werk
zaan, naarstig, ijverig; — gedurige zorg betoonende, trouw zijne opwachting makende : 11 est
ass- auprès du prince. --- (van zaken) Aanhoudend,
gedurig, gestadig, volhardend, onafgebroken, onverdroten : Application ass- e, Soins as:- s
Assiduité , f. Gezetheid , naauwkeurigheid ,
stiptheid f. (in cle vervulling van den cunbtspligt);
--
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— aanhoudende vlijt, naarstigheid, arbeidzaamheid,
werkzaamheid f., jver m., volharding, onvermoeid heid f.: Avec de lass- on vient a bout de tout,
,net onvermoeiden arbeid (met volhardend aan
komt men alles te boven. -- IJverige op--houden)
wachting f., gestadige tegenwoordigheid aan eene
plaats of bij een' persoon, om dien het hof te maken of om hem dienst te bewijzen : Avoir de lassauprès du ministre, den minister getrouw zijne

opwachting maken; L'ass- (lun médecin auprès

d'un malade, de volijverige bezoeken, die een ge'n-eesheer bij een' zieke aflegt. — Ook in "t meervoud gebezigd: On connait ses ass-s auprès de
cette femme, men weet, hoe getrouw hij die vrouw
bezoekt, haar zijn hof maakt, hoe groote opmerk
hij haar wijdt.
-zamheid
Assidnment, adv. Gezet, stipt enz. (zie AS-

Slim): Travailler ass-, onafgebroken, onverdroten,
ijverig werken. 11 fréquente ass- les églises, hij
gaat druk ter kerk.
A.ssiégé, e, adj. ,(en part. passé van assiéger)
Belégerd. -- (fig.) Etre assiégé par les créanciers,
geen rust van de schuldeischers hebben. Ook als
subst.: Les assiégés, de belégerden; Les assiégeants
et les assiéges, de belégeraars en de belégerden.
In collectieven zin ook in 't enkele.: l'assiégeant
at l'assiegé.
Assiégeant,e, adj.Belégerend: Les troupes asses, de belégeringstroepen. — Als subst. , Belégeraar:
Les assiégeants et les assiéges (z. ASSIEGE).
Assié&er, v. a. Belégeren, het beleg (voor eene
stad, vesting enz.) slaan; --- omringen, omsingelen,
omsluiten, insluiten, afsnijden: Les ílammes, les
eaux débordées les assiégeaient de toutes karts,
de vlammen, de uit hunne oevers getreden wateren
omsingelden hen van alle kanten, sneden hun
eiken uitweg af. — Les curieux assiegeaient la
Porte du tribunal, de nieuwsgierigen verdrongen
elkander bij de deur der regtszaal. -- (fig.) Ass(In., iemand gedurig lastig vallen, plagen, hem
overal op de hielen zijn: Les créanciers l'assiègent, de schuldeischers laten hem geen oogenblik
rust. Les maul qui assiègent la v eillesse, de
lcwalen, die den ouderdom bestormen.
Assien , ne, adj. Pierre ass-ne, bijtende
steen m., dien men in den omtrek der stad dssos
of Asos (in Klein-Azit) vond en van welken men
graven maakte, zerksteen, lijsteen m. Fleur of
farine de las-ne, assisch steenmeel n., meelachtig
poeder n., dat dien sponsachtiger steen overdekt.
Assiente of Assiento, m. [Corn.] Verdrag,
c o n t r a c t n. omtrent de slavenlévering, waarbij
de spaansche regéring aan eene vreemde natie den
alleenhandel met a frikaansche negerslaven in de
spaansche kolonien vergunde. Compagnie de lass-,
ass-iento- maatschappij.
Assïentiste, m. Aandeelhouder m. in de actiën der assiento- maatschappij.
Assiette , f. Stand m. , stelling, houding f.,
wijze, waarop men gezeten, geplaatst, gelegen is:
Ce malade ne peut se tenir dans la mème ass-,
deze zieke kan niet rustig blijven liggen -- Ligging,
gelegenheid f. van eene stad, een huis. enz,: Cette
forteresse est dans une ass favorable, die sterkte
is g enstig gelegen. — [Mil.] L'ass- d'un camp , het
neirslaan eener legerplaats met betrekking tot de
keuze van het terrein. — (fig.) L'ass- de la fortune,
cie la politique, de toestand der fortuin, de verhouding der staatkunde. I1 na pas l'esprit dans une
l;onne ass-, hij is niet wel gehumeurd, gemutst.
d'être point dans son ass-, zijne gewone kalmte,
bezadigdheid, gemoedsgesteldheid missen. Garder
unie ass tranquille, zich bedaard houden. — [Arch.]
Onderlaag f., draagstuk n., wijze, waarop het eene
ligchaam vast en stevig op het andere geplaatst is:
Lass- d'une Pierre, d'une poutre. — [Man.] De
houding van een' ruiter in den zadel. — [ Mar.]
Vaisseau qui est en assi, schip, dat wel bij zijn' last
is, schip, dat wel op zijn pas geladen is. Mettre un
vaisseau dans son ass-, een schip op zijnen last leggen. Ass- du cabestan, het spoor van het spil. —
[Admin.] Verdeeling, overslag der belastingen,
der opbrengsten. — [ Jur.] Fonds n., waarop eene
rente gevestigd is: Cette rente est en bonne et
sure ass-, dit kapitaal is 'goed en veilig uitgezet.
— [Eaux et For.] Ass- des venles, aanwijzing f.
merking van het in een bosch te v ellen hout. —
[Teint.] Bereide verfkuip f. — [Dor.] Verguld,

,
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grond in., bedekking van eiwiti hengsel , waarop
het goud op de snede eens boeks wordt opgedragen. — Hor.] Steunstok m. — ASSIETTE, f.
Tafelbord, tel
joor n. ; ook voor assiettée, bord vol n. Une ass- de fraises, een bord met aardbezien. Ass- blanche , schoon bord ; Ass- volante,
rondgaand bord (met de tusschenspijzen, ragouts
enz.); Ass- de dessert, dessert-bard. -- (fig. et
fam.) Piquer lass-, tafelschuimen, gedurig bij anderen eten. Piqueur d'ass- of Pique-ass-, ta felschui-

mer, klaplooper, pannelikker, schuimlooper m. Son
ass- dine pour lui, zijn bord eet voor hem (van
'iemand, die niet op het etensuur aan de opentafel is en toch moet betalen). — Vendre du vin
it lass-, wijn bij 't glas verkoopen en daarbij eten
opdisschen.
Assiettée, f. Bordvol, gevuld tafelbord n.
Assignable, adj. Bepaalbaar, wat zich bepaald laat aangeven.
Assignant, e, ad'.etsubst. Wie eene aanwij
zing (assignatie) afgeeft, aanwijzer, a s si, g na n t m.
Assignat, m. Fin.] Fransch papiergeld,
staatspapier, inzonderheid dat, hetwelk tijdens de
fransche omwenteling den lsten April 1790 werd
uitgegeven en den 30sten Pluviose van 't jaar IV
(19 Febr. 1796) werd ingetrokken, en waarvan de
betaling was aangewezen op den verkoop of de
opbrengst der nationale goederen, assignaat n.
— [Jur. arre.] Rentevestiging f. op een erfgoed,
dat nominaal de betaling dier rente waarborgde.
(Alen zegt nu constitution de rente.)
Assignation, f. Aanwijzing, bestemming f. van
een fonds, een pand enz. ter betaling van eene
rente, eene schuld: L'ass- du douaire de cette
femme a été faite sur ces terres, het weduwgeld
dezer vrouw is op die landerijen aangewezen; —
aanwijzing f., orderbriefje n. op eene kas, een han
betaling aan toonder, assigna=-delshuinz.tr
tie f. ; — [ Prat.] Dagvaarding f. ; — Plaats en
tijd van bijeenkomst f. (zoo veel als rendez-vous).
— [h7.étrol.] Russisch bankgeld of muntpapier,, ter
waarde van ' 00, 100, 50 of 2 roebels.
Assigné, e, adj. (en part. passé van assigner)
.Aangewezen. (Prov. et fig.) C'est une rente ass-e
sur les brouillards de la Loire, un paiemént asssur les brouillards de la Seine, 't is eene rente,
Bene betaling, die door niets gewaarborgd is. — Ook
als subst.: L'assigné, de aangewézene, geassigneerde, assignaat, degene, op ween de aanwijzing of
assignatie gesteld is; — [ Prat.] de gedagvaarde. —
[Jur. anc.] Decret d'ass- pour être ouï, regterlijk
bevelschrift n., dat den aangeklaagde dagvaardde
om zich in persoon te komen verantwoorden.
Assigner, v. a. Zeker fonds, zekere inkomsten
aanwijzen of vaststellen voor de betaling van eene
rente, een jaargeld, eene schuld; — eene schri fte,
lijke aanwijzing op eene kas, een handelshuis
enz. ter betaling afgeven, a s s i g n é r e n, eene as
signatie afgeven. — Aangeven, opgeven, aanwijzen,
doen kennen, bepalen: Ass- les véritables causes
des évènements, de ware oorzaken der gebeurtenissen aangeven. Ass- à chacun ses fonctions, ieders beroepsbezigheden vaststellen. — [ Prat.] Dagvaarden, voor aken regter roepen.
-

Assilis, m. [Bot.], z. SELIN.
Assimilable, ad'. Wat voor vereenzelviging
(assimilatie) met des to ffen van het dierljjk ligchaam
vatbaar is: Des substances ass- s, voor voeding
geschikte zelfstandigheden.
Assimilateur, -trice, adj. Gelijk of gelijk.,
vormig makend, overeenbrengend.
Assiniilatif, ive, adj. Wie 't vermogen heeft,
om met zich te vereenzelvigen.
Assimilation, f. Overeenbrenging, zamenstelling, gelijkvor migmaking, f., de voorstelling van
twee of meer dingen als overeenkomstig. — [Phys.]
Vereenzelviging f., verandering of overgang van
het voedsel in de stoffen van het dierlijk ligchaam,
dat ze tot zich neemt. -- [Gram.] De verandering
van eenera medeklinker in den daarop volgenden.
ter wille van de welluidendheid (b. v. irreligion
voor inreligion), assimilatie f.
Assiiniler, V. a. Overeen brengen, gelijkvorwig maken: L'ivrognerie assinlile 1'homnle à la
brute, de dronkenschap plaatst den mensch op gelijke lijn met het redelooze dier. — Vergelijken, als
gelik voorstellen : On ne peut ass- ce cas it aucun
autre, men kan dit geval met geen ander vergel--
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ken. -- 'S ASSIMILER, V. pr. Vergeleken worden, verf. deeles. gebezigd) : Ii se fit ass-, ii était asals gelijk, als overeenkomstig voorgesteld worden; sisté par le commissaire. — S'ASSISTER, v. pr.
— zich vergelijken; —aan zich gelijk maken. — Elkander helpen; — ook zich zelven helpen : Celui [Phys.] Met zich vereenzelvigen, de van buiten op- là nest pas sage qui ne sait pas sass- lui -même.
genomen stoffen in zijne eigene zelfstandigheid doen
Associabilité, f. Vereenigbaarheid f., geschiktovergaan of veranderen: Les aliments s'assimilent heid ter zamenvoeing, ter aaneenschakeling.
au corps, de voedingsto ffen gaan in bestanddeelen
Associable, adj. Vereenigbaar.
des ligchaams over , a s s i m i l é re n zich met het
Association, f. Vereeniging, verbinding f. van
ligchaam.
velen tot een algemeen belang, tot eene of andere
Assimine, f. [Bot ] Roomappel m.
onderneming, genootschap, deelgenootschap, gezel Assiminier, m. [Bot.] De drielobbige flesschen- schap n., maatschappij, asso c2 at ie f. Ass- conboom, roomappelboom, eene plant der ,lntillen, jugale, huweljksverbindtenis, echtvereenigin , echt
welker vrucht naar eene omgekeerde peer gelijkt.
Ass- illicite, ongeoorloofd gezelschap.-verbindtsf.
Assimulation, f. [Rhét.] Voorgeven n., vein- Ass- commerciale, handelsgenootschap n., ve noot zing f., eene figuur, waardoor men iets voorgeeft schap f.-- Ook van zaken gebezigd : Ass- d'inérêts,
o/' veinst.
de mots, verbinding, van belangen, van woorden. —
Assir, v. a. [Tech.] De uit het slagthuis ko- [Phys.] Ass- des idees,zanzenhang m. der voorstellinmende darmen losknoopen, reinigen en te weeken gen, verbinding of aaneenschakeling der denkbeelden,
zetten.
waardoor zij elkander onwillekeurig verwekken en
Assis, m. [Mil.] Bovenvlak n. van een' vuur- op elkander werken, associatie der i d e n. —
steen.
[Rhét.] Figuur, waardoor men in schijn op zich
Assis, adj. (en part. passé van asseoir) Gezeten. zelven of op anderen toepast, wat inderdaad tot
Etre assis, gezeten z2,ln, zitten : — voter par assis anderen of tot zich zelven gerigt is.
et levé, stemmen door blijven zitten en opstaan.
Associé, e, adj. els deelgenoot opgenomen,
Assise, f. [Arch.] Laag f., horizontaal of wa- deelhebbend. Maximilien fut associé it l'empire,
terpas gelegde rij steenen in een' muur. Ass- de M. werd tot medekeizer , rijksgenoot verklaard.
parpaing, dwarslaag, strekiaa, f.. overlangs gelegde Des memb"res associés, buitengewone leden (van
rij zoodat elke steen de dikte van den muur be- sommige genootschappen). — Vereenigd: Des fleurs
slaat. — [Géogr.] Trap m., trapsgewijze id-ie- et des fruits associes sur le mime rameau.
ping, f. bij sommige bergen, die zich niet allengs
Associé, m. Genoot, deelgenoot, deelhebber,
gloopende verheffen.— [Tech.] Voeg, verbindings- inz. handelsgenoot, vennoot, geassociëerde m. —
plaats f. bij gegoten voorwerpen. — Aanleg m. voor Ook vr. gebruikt: II a sa soeur pour associée.
de mazen, de zijde, die men op , de naalden strekt
Associer, V. a. Tot deelgenoot in een ambt,
en die de mazen der kousen vormt. — [Jur. anc.] een werk, eene onderneming maken, als deelhebber
Regt, dat de heeren in zekere gemeenten van de in eene zaak aannemen, associeren. Marc-Auploeg beesten hieven. — ASSISES, pl. Zittingen van rèle associa son frère à i'empire, Marcus 4ureeen ljj fstraff el jk geregtshof, regtszittingen op vast- lius nam zijnen broeder tot mederegent aan; Assgestelde tijden, waarin over lijfstraffelijke zaken qn. à son commerce, iemand als handelsgenoot,
gevonnisd wordt. Cour d'ass-, hof van a s s i s e s, vennoot aannemen. -- (fig.) Doen deelgin : Ass- qn.
hof van lj fstra/fel jke regtszitting. — (fig. et fain.) a son crime, iemand medepligtig aan zijne misdaad
Cet homme tient ses ass- dans telle compagnie maken. --- Vereenigen, zamenvoegen, aaneen scha(maison), die man heeft in dat gezelschap (huis) kelen, paren : Ass- des mots, des idees. — S'Asliet hoogste woord, is er doen-en - laten. — [ Hist. SOCIER, V. pr. Zich verbinden, een deelgenootseha
angl.] Vergadering van vrederegters op zekere tij aangaan : II s'est associé avec son fels, hij heeft
plaatsen om regt te spreken; ook de tijd-den zijn' zoon tot vennoot aangenomen ; -- deelnemen:
waarin en de plaats waar hunne zittingen plaats Sass- aux périls de qn., in iemands gevaren deehebben.
len. — Gepaard, verbonden, aaneengeschakeld worAssistance, f. Tegenwoordigheid, aanwezig
den : Voilá des mots, des ideés qui ne peuvent
bijwoning f. (In. dezen zin alleen gebezigd-heid, sass-, dat zijn woorden, begrippen, die zich niet
van de tegenwoordigheid eens ambtenaars en gees- laten zamenvoegen. -- Verkeeren, omgaan : S'asstel jken bij eene der functiën van hunnen post.) avec toutes sortes de personnes, zich met allerIn sommige geestelijke orden : de gezamenlijke aan lei sla g van menschen inlaten. — S'associer qn.,
orderaad uitmaken; -- ook wordt-wezign,d iemand als deelgenoot, medewerker enz. aannemen.
het woord gebezigd van de verschillende staten,
Assode, adj. [Méd.] Door ziekten ondermijnd
waarin de huizen dier geestel ij ke orden gelegen zijn en ontmoedigd ; z. v. a. ASODE.
en van de groote afdeelingen of districten, die zij
Assodès, f., Z. ASODES.
er van gemaakt hebben : Lass- de France, d'Italie,
Assogue, m. Kwikzilverschip, n., naam van
d'Espagne. — De gansche vergadering f., de aan zekere spaansche galeijen, die het kwik ter zuivew
e
z
i
g
n
,
'
t
gehoor of auditorium n. (In dezen zin ring van 't goud der mijnen naarAmerika voerden.
verouderd.) — Bijstand m., hulp f., hulpbetoon n.,
Assolement, m. Bebouwingswijze f. eens akondersteuning f., onderstand m., assistentie f. kers, waarbij men verschillende gewassen elkander
Assistant, e, adj. Aanwezig, tegenwoordig, op: denzel fden grond laat opvolgen ; — volgorde L,
helpend, ondersteunend, inzonderheid gebezigd van waarin die verschillende gewassen op denzelEden
de geestelijken, welke den officiant of dienstdoen - akker of kamp gebouwd worden. Cultiver par assden priester bij eene kerkelijke plegtigheid ter zijde het land bij beurtelingsche opvolging van gewassen
staan : Prêtres, évêques ass- s. — Als subst. Helper, bebouwen.
medehelper, a s s i s t e n t m., en vooral in 't meerv.:
Assoler, V. a. Bouwlanden in akkers, kampen
aanwezigen, tegenwoordigen, bijwonenden , om- verdeelen, om er het stelsel der afwisseling van
staanden, omstanders, aanschouwers, toehoorders, bebouwing op toe te p assen.
getuigen.
Assoinbri, e, adj. (en part. passé van assomAssister (á), v. n. Tegenwoordig of aanwezig brir) Somber gemaakt, betrokken; — droefgeestig.
zijn : Ass- it une fête, à un enterrement, een feest,
Assoinbrir, v. a. Somber, duister maken, ver
Bene begrafenis bijwonen. — ASSISTER, V. a. Bij
verduisteren, doen betrekken : 'épnis-donker,
ondersteunen, helpen, voorthelpen, onder -stan, nuages assombrissaient Ie cie!, dikke wol
vergeven, bijspringen, te hulp komen, de be--stand duisterden den hemel. — S'ASSOMIIRiR, V. pr. Somhulpzame hand bieden, ass i s t é re n. — Ass- un ber, droefgeestig, mismoedig worden.
nalade, un criminel it la mort, een' zieke, een
Assoinmant, e, adj. Hoogst vervélend, zeer
misdadiger ter dood bereiden, hem vermanen om vermoeijend, uiterst lastig, onuitstaanbaar : Un
gelaten en vroom te sterven. Que Dieu vous as- homme ass-, een zeer vervélend mensch; Un trasiste! of Dieu vous assiste! God helpe u! (tot een' vail ass-, een afmattende arbeid.
bedelaar, wien men niets kan of wil geven); weleer
Assommé, e, adj. (en part. passé van assom ook tot iemand die nieste : Wel bekome 't u ! — mer) Doodgeslagen : --- afgerost; — lastig gevallen.
(Prov.) Dieu assiste Ii trois personnes, aux enS Assommement, m. Het doodslaan, geweldfants, aux fous et aux ivrognes, God is met (helpt) dadig dooden.
driederlei mensehen, met de kinderen, de gekken
Assominer, V. a. Dolaan, met iets zwaars
en de beschonkenen. — Vergezellen, begeleiden, in- of door herhaalde slagen d oden, ombrengen; Asszonderheid bij eenemoeijelijke of plegtige verrigting tin boeuf, een' os kollen (bollen, dollen). Ass- qn.
(dóorgaan.s in dien zin alleen neet faire en in het á coups de pierre, iemand dood werpen, steenigen.
t
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— Afrossen, afranselen, een duchtig pak slaag geven. — (fig. et Earn.) Doodeljk vervélen, hoogst
lastig vallen, uitermate kwellen: Ass- qn. de compliments, de questions, iemand met pligtplegin g en
lastig vallen, met vragen het hoofd breken. Cot
evenement, .cotta perte rn'assomme, dit voorval
grieft mij diep, dit verlies slaat mij ter neder. —
S' ASSOMMER , V. pr. Zich afmatten, uitputten, zVjn
leven of zijne gezondheid in gevaar brengen: S'assa force de travail, zich schier dood merken, zich
lam werken. -- Elkander doodslaan.
Assoinmeur, m. Doodslager, moordenaar: —
ossenkolder m.
A sommoir , m. Met lood beslagen stok m.;
kno i& f., knuppel m. — (fig. et fam.) Coup d'ass-,
onverwacht treffend ongeluk n., nekslag m. —
Val f., sprenkel, knip, strik m. om vossen, wezels,
ratten enz. te vangen. -- (fig.) Hoogst vervelend
mensch n.
Assomptif, ive, adj. [Bias.] Armes ass-ices,
aangenomen, beregtigd wapen n.
Assomptlon , f. Maria- hemelvaart f., -- de
dag nl., het feest, waarop de Katholijken die gebeurtenis vieren; --- schilderij, laat f., waarop die
hemelvaart wordt voorgesteld. --- [Log.] Minder
term, minor m , tweede term eenex sluitrede.
(Gebruikelijker is in dezen zin mineu^e.)
Assonance , f. Onvolkomen gelijkheid van
klank in den uitgang der woorden, nab jkomende
klankgelijkheid f., hal frpm, onvolkomen rum n.,
klankafwijking f. (zoo als in tondre en sombre,
peindre en peintre), assonantie f.
Assonant, e, adj. Wat eene assonantie of
nabijkomende klankgel kheid der woorden voort
schier gelijkluidend, a s s o n é r e n d. Meest-brengt,
in 't meerv. gebezigd : Des mots ass-s, des ter-

ininaisons ass - es.

Assonie, f. [Bot.] Blaauw reukhout n. van
Bourbon en Mauril ius.
Assorti, e, adj. (en part. passé van assortir)
Naar soort bijeen gevoegd , behoorlijk ingedeeld,
uitgezocht; voegend, passend; —voorzien van al de
noodige of gevraagde voorwerpen, geassorteerd,
gesorteerd.
%Assortiment, m. Zamenvoegin.g, bijeenschikking, verbinding, zamenparing, paring, so rt éksoortige dingen. Un bel ass- de
ring f. van gelijksoortige
fleurs, de couleurs, de meubles. — Volledige verzameling f. van dingen, die bij elkander behooren.
Un ass- de diawants, d'outils, een stel diamanten,
gereedschappen. -- [Cow.] Warenvoorraad ni.,
voorraad van waren derzelfde soort : I1 y a chez
ce marshand an bel ass- de soieries, die koopman
heeft een' schoonzen voorraad, as so rtiment van
zijden stoffen, is goed van zijden stoffen gesorteerd.
— [Libr. j Livres lass-, boeken, die een boekhan debar van andere uitgevers ten verkoop ontvangt,
commissie-goed n. (in tegenstelling met die., welke
hij zelf uitgeeft, het fondsgoed, de fondsartikelen).
— [Impr.] dl de verschillende lettersoorten, teekens, figuren enz., die tot het drukken van een
werk vereischt worden.
Assortir, V. a. Twee of meer dingen naar
soort, naar betrekkingen van overeenkomst zamen voegen, gepast bijeen brengen, naar soorten doel-

treffend indeelen, uitzoeken, schikken, s o r t é r e n;
— (fig. ook van personen) . Ass- ses convives, zijne
gasten behoorlijk kiezen (zoodat zi wel bij elkander passen); Ass- les conditions, personen van gelijken stand bijeen nemen; Pour faire an bon mariage, it faut Bien ass- les perronnes, les caractères, tot een goed huwelijk moeten personen,
karakters gekozen worden, die overeen stemmen,
bij elkfnder passen. -- Volledig van de vereischte
waren voorzien (een' winkel, een magazijn), a ssortéren, sortéren. Cernarchandadequoivous
ass-, bij dien koopman kunt gij al krijgen, wat gij
noodig hebt. [Chap.] Ass- un chapeau,. een (nog
witten) hoed den vorm geven. —ASSORTIR (a), v. n..
en s'ASSORTIR , v. pr. Passen, goed bijeen komen,
bij elkander behooren: Ce tableau n'assortit pas a
son pendant, die schilderij voegt kwalijk bij haren
tegenhanger; Ces chevaux s'assortissent, die paarden komen goed bi elkander; Ces deux epoux
j
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1 Assortissoir, m. [Tech.] Sorteerzeef, sel-

kerbakkerszee f f.; zeef f. voor droogerjen.

Assortissoire, f. Doos f., kistje met een stel

van bpeenbehoorende dingen, assortiment- doos.
Assoté, e, adj. (en part. passé van assoter)
Verzot, te zeer ingenomen.
Assoter of Asoter, v. a. (eigenlijk) Zot maken; — (f asn. et iron.) mal verliefd, verzot maken:
--- S'ASSOTER (de) v. pr. Eene dwaze liefde opvatten
(voor), smoorlijk verliefd, verzot worden (op).
Assonpi, e, adj. (en part. passé van assoupir)
Slaperig, slaapdronken, vakerig, ingesluimerd. —
(fig.) QuerelIe ass-e, gesuste, gesmoorde twist m.
Assoupir, v. a. Slaperig, vakerig maken, doen
insluimeren, slaap verwekken. Ook zonder voorwerp gebezigd: Les fumées du vin assoupissent,
de wijndampen maken slaperig, loom. -- (fig.) La
solitude assoupit l'esprit, de eenzaamheid doet den
geest inslapen. — Bedaren, stillen, tot stilstand
brengen (b. v. hevige pijnen, verdriet). — De uit
voortgang, de gevolgen van eene kwade-barsting,de
zaak beletten, smoren, dempen, sussen (een' opstand,
twist). -- S'ASSOUPIR, V. pr. Slaperi g , vakerig worden, vaak krijgen, door den slaap bevangen worden, insluimeren, inslapen, in den dut raken. —
(fig.) Bedaren, verminderen, ver/laauwen, afnemen,

verstompen.

Assoupissant , e , adj. Slaapverwekkend,
slaapwekkend, slaperig makend. Potion ass-e, slaap
f. Fum'ées ass-es, bedwelmende dampen. —-drankje
Contes ass-s, sprookjes voor den vaak. Discours
ass-, vervelende, langwijlige rede.
Assoupisseinent, m. Lig te slaap, sluimer m.;
slaperigheid, slaapdronkenheid, vakerigheid, loomheid, loomigheid f. -- (fig.) Groote achteloosheid,
nalatigheid, onverschilligheid, dofheid, ongevoelig heid (voor zijne belangen, pligten).
Assoupli, e, adj. Lenig, buigzaam; — gedwee,
handelbaar.
Assouilir, v. a. Lenig, buigzaam, zacht maken; — (lig.) gedwee, volgzaam, handelbaar maken.
S' ASSOUPLIR , v. pr. Lenig, buigzaam worden; --zachter, meer handelbaar worden.
Assourdi, e, adj. (en part. passé van assourdir)
Verdoofd, doof gemaakt.
Assourdir, v. a. Verdooven, doof maken, eene
voorb ij gaande doofheid door een groot geraas veroorzaken (fain.) Crier à ass- les oreilles, of enkel
crier it assourdir, uit alle magi schreeuwen,
schreeuwen dat men doof wordt. -- [Peint., Gray.]
liet licht verminderen of verzachten, de tinten ver
-- s'AssouRDiR, v. pr. Doover worden. -donker.'

i ssoiirdissant, e, adj. Verdoovend, doof

makend.
Assouver, V. n. Van zelf met visch bevolkt
worden (van een' vijver sprekende).
Assouvi, e, adj. (en part. p assé van assouvir)
Verzadigd: Faim ass-e. — Gekoeld, voldaan, bot ge-

vierd: Vengeance ass-c.
Assonvir, v. a. Geheel verzadigen, een' grooten honger stillen; -- (fig . van hevige, hartstogten)

bot vieren, koelen, bevredigen, verzadigen: Ass- sa
colére, sa haine, sa vengeance, zijne gramschap,

haat, wraak koelen, bot vieren enz. — Ass- ses
yeux dune chose, iets met gretigheid beschouwen.
— s' AssoUvin, v. pr. Zich verzadigen. — S' ass- de

carnage, de sang, zijn' bloeddorst, moordlust be-

vredigen.
Assouvissement, M. Verzadiging, stilling f.
(van een' grooten honger); -- (fig.) koeling, vol
-doen
ing f (der geweldige hartstogten).
Assudestie of Assuesti, f. [Mar .] Veran-

dering van wind.

Assujetti (Assujetl), e, adj. (enpart.passé

van assujettir) Onderworpen. -- Ook als subst.
m. en f.: Hij of zij, die aan den ijk der maten
en gewigten onderworpen is.
Assu jettir (Assujétir), v. a. Onderworpen,
afhankelijk, onderdanig maken, ten onder brengen,
overheeren, onder 't juk brengen; — (fig.) Ass- tous
les coeurs, alle harten winnen, veroveren; Ass- sa
raison à l'autorité de l'église, zijne rede'aan 't
gezag (de uitspraken) der kerk onderwerpen; Assses passions à Ia raison, zijne driften door de rede
s'assortissent à merN #,-, die beide echtgenooten beheerschen; Ass- qn. á un travail, iemand tot
arbeid noodzaken, dwingen. — Vast zetten,
eenen
elkander.
met
verdragen zich wondel
Assortismant, e adj. Passend, overeenko- vast leggen, onbewégeljk maken, bevestigen (b. V.
eerre waggelende tafel, een klapperend venster, een'
mend, voegend.
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mast). SASSUJETTIR , V. T. Alan, zich onderwerpen.

-- S'ass- aux usages, aux préjug;és, zich naar (le

gebruiken, de vooroordeelen schikken; S'ass- aux
heures, zich aan vaste uren binden, zich stipt aan
de gezette uren houden.
Assujettissant (Assujétissant), e, adj.

Verslavend, onderwerpend, bindend; Un emplo
ass-, een slaafsche, hoogst lastige post.
Assuij ettissement ( Assn j étissenient), m
f., staat van onder
Onderwerping, afhankelijkheid
Lass- d'un pays, d'une province. —-werping:
(fig.) Dwang m., verpligting, gebondenheid, onder
worpenheid aan eens anders wil. Lass- aux règles
de l'art, de dwang der kunstregelen, gebiedende
voorschriften der kunst. Lass- aux modes, aux
usages, de slavernij der modes, der gebruiken.
Assumer, v. a. Tot zich nemen, op zich nemen.
Het komt alleen fir. voor in: Ass- in responsabilité d'une mesure, de verantwoordelijkheid van een'
maatregel op zich nemen; Ass- sur sa tête une
grande responsabilité, eene groote verantwoorde
zich laden.
-ljkheidop
Assurance, f. Zekerheid, gewisheid, verzekerdheid, ves zékering, innige overtuiging f.: jai
lass- qu'il ne trahira pas la confiance que j'ai
mise en lui, ik weet zeker (ben overtuigd) , dat hil 't
vertrouwen, hetwelk ik in hem gesteld heb, niet zal
verraden (misbruiken, schenden) . — Veiligheid,
zekerheid, gerustheid, onbezorgdheid f., vertrou
wen n.: Dormir en ass-, in volle gerustheid,
onbezorgd slapen; tre en lieu d'ass- (men zegt
doorgaans de sureté), in een veilige plaats zijn. —
Verzékering, stellige belofte, plegtige betui, i,n 7 f.:
11 me donna lass- de sa bonne foi, hij gaf mi de
verzékering van zijne goede trouw. — Waarborg m.,
onderpand n., pandstelling f., borgtogt m.: sa parole est la meilleure ass-, zijn woord is de beste
waarborg, is beter dan pand. — Overeenkomst f.,
verdrag n., waarbij men zich verbindt one tegen
betaling van eerre bepaalde som de waarde van
zékere voorwerpen, in geval zij vernield werden of
verloren mogten gaan, te vergoeden, waarborging f.
tegen schade van brand, van zee, van hagelslag
enz., verzékering, assurantie f.: Ass- maritime, verzékering tegen zeeschade, zee-assurantie
(in de Levant assurette)- Ass- contre l'incendie,
verzekering tegen branJschade , brandwaarborg,
brand-assurantie; Ass- mutuelle, onderlinge waar
tegen schade; Bureau d'ass-, assurantie--borgin
kantoor n. ; Caisse d'ass- pour les maisons ineen
brandverzékeringskas; Société d'ass-, waar-diées,
assurantie-maatschappij f. ; Prime d'ass-,-borg,
vastgestelde vergoeding f. voor het verwaarborgde
voorwerp, assurantie-premie f.; Policed'ass-,
bewijsstuk n., waaruit de deelhebbing in de verzékerings-maatschappij blijkt, verzékerings-bewijs n.,
polis f. van assurantie. — Stoutheid, vastheid,
stoutmoedigheid, driestheid, koenheid, vrijmoedig
onbeschroomdheid f., zelfvertrouwen n.: Par--heid,
ier, agir avee ass-, onbeschroomd, vrijmoedig spreken, handelen. — Mar.] Co ^p d'ass, verzékeringsschot n., vredesshot, kanonschot om de vlag te doen
herkennen. Pavilion d'ass-, vredevlag. -- [Chas.]
Le serf va d'ass-, het hert loopt bedaard en zonder
vrees. — [Fauc.] Oiseau d'ass-, valk, die van het
weérhoudend snoer ontdaan is. — [Tech.] Hengsel n. van eenen korf of eene mand.
Assure, f. [Tech.] Doorschieting f., draad m.
van goud, zilver, wol of zijde, waarmede bi tapijt werkers de ketting of schering bedekt wordt.
Assuré, e, adj. (en part. passé van assurer)
Zeker, verzekerd, gewis, ontwfj felbaar, onfeilbaar;
-- veilig, verzekerd, vertrouwbaar; — vast, stevig, wel bevestigd; — stout, onbeschroomd, vrij
onbevreesd, driest, vol zelfvertrouwen;-moedig,
(fam .), vr jpostig , onbeschaamd, brutaal : Un
assure menteur, voleur, een stoute, onbeschaamde
leugenaar, dief. (Vóór het subst. geplaatst, heeft
het woord altijd een' ongunstigen zin) . — Verzekerel, tegen schade gewaarborgd, gea ssu reerd. —
ASSURE, 151., ASSUREE , f., verzekerde, geassureerde,
deelgenoot m. en f. in eene verzékerings- maatschappij.
Assurémeut, adv. Zeker, zekerlijk, voorzeker,
gewis, ongetwijfeld. — t Assurement, m. [Hist.]
Wederzijdsch verdrag n. van elkander gedurende
den wapenstilstand niet aan te vallen.
Assurer, v. a. Vast zetten, bevestigen, steunen,
stutten, voor vallen beveiligen, vastheid geven:
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Ass- une statue sur son piédestal, een standbeeld
opp zijn voetstuk vastzetten. Ass- la main, vastheid
aan de hand geven. — (fig.) Ass- sa contenance,
eene vrijmoedige houding aannemen. — Moed
geven, zelfvertrouwen inboezemen, onbevreesd maken: Le bruit du canon assure le soldat, het geschutgebulder boezemt den soldaat moed in; Assun oiseau, un cheval, een' vogel (valk), een paard
gewennen niet bang te zijn, niet te schrikken. —
Bevestigen, duurzaam, onaantastbaar maken, beveiligen, dekken: Cette victoire a assuré sa couronne, die overwinning heeft (het bezit van) zijne
kroon duurzaam gemaakt. Un bon général salt
ass- sa retraite, een goed veldheer weet zijnen
aftogt te dekken. Ass- on droit, une créance, een
regt, eene schuldvordering onaantastbaar maken,
tegen alle aanranding beveiligen. — Tegen gebeurljjke schade of gevaar verzékeren, waarborgen,
a s s u r é r e n, zich verbinden om tegen eene vastgestelde jaarlijkse/te bijdrage in geld, eenen eigenaar
schadeloos te stellen voor de verliezen, die hij mogt
lijden: Ass- une maison contre l'incendie, een huis
tegen brandschade verzekeren; Faire ass- son mobilier, zijn huisraad doen assuréren. — Verzékeren,

bevestigen, betuigen, bekrachtigen, verzékering ge-

ven: Ass- une nouvelle, eerre tijding verzékeren:
Ass- qn. de sa fidélité, iemand de verzekering van
zijne getrouwheid geven. — Mar.] Ass- son p a
villon, zijne vlag verzékeren, de echtheid der vlag
door een kanonschot verzékeren of waarborgen, haar
doen erkennen, een vredesshot doen, de vredevlag
hijschen. — [Man.] Ass- la bouche d'un cheval,
een paard aan gebit en toom gewennen. — [Teint.]
Ass- une couleur, eene kleur vastleggen, haar tegen
verschieten of verbleeken vrijwaren. — [ Corr.] Assle grain, aan 't leder de laatste hand leggen, de
nerf daaraan geven.
S' ASSURER , v. pr. Zich vast zetten, zich vastheid
geven: S'ass- bien sur in selle, zich vast in den
zadel zetten. Sass- la main en éerivant, en dessinant, aan de hand bij het schrijven, het teekenen,
een vast rustpunt geven. — Verzekerd, bevestigd
worden: Rien ne peut sass- sur ia terre que la
destruction et la mort, niets kan op aarde verzekerd worden dan het verderf en de dood. — plan
zich verzékeren (het bezit van een goed, een voordeel): Cette mère s'assure la soumission de ses
enfants en s'assurant leur tendresse, deze moeder
verzekert zich de onderwerping harer kinderen door
zich van hunne liefde te verzékeren. — Verzekerd,
overtuigd zijn, de zekerheid, het vertrouwen hebben: Je m'assure que nous ferez volre devoir, ik
ben overtuigd, dat gij uwen pligt zult doen; Assurez-vous que je vous acme, wees verzekerd, dat
ik u bemin; Assurez-vous de mon obéissance, maak
staat op mijne gehoorzaamheid. — Zich de zeker
verschaffen, de overtuiging krijgen, zich ver--heid
zékeren: S'ass- d'une nouvelle avant de la répandre, zich van (de waarheid van) eene tijding ver
alvorens haar te verspreiden; Elle veut-zékern
sass- si elle est aimée, zij wil de zekerheid ver
zij bemind wordt. — S'ass- de qn., zich-krijgenof
verzékeren van iemands genegenheid, bescherming
enz. ; — ook: iemand gevangen nemen, in hechtenis
nemen, zich van zijn' persoon verzékeren (sass- de
sa personne). — S'ass- contre qn., voorzorgen,
maatregelen tegen iemand nemen. — S'ass- de qc.,
zich van iets verzékeren, de noodige maatregelen
nemen, om er zich meester van te maken. — S'assdans ses richesses, zijn vertrouwen . op zijne rijkdommen stellen; Sass- en Dieu, zijne hoop, zijn
vertrouwen op God vestigen. — S'ass- sur qn.,
op iemands bescherming, beloften rekenen. -- (Racine
hee ft ook s'assurer voor se rassurer, zich geeust
stellen, gebruikt, 't geen als eene te groote dichtervrijheid beschouwd wordt) .
Assurette, f. [Com.], z. onder ASSURANCE.
Assureur, m. Verzekeraar, assuradeur m.
5 Assurgent, e, adj. [Bot.] Zich boogvormig
oprigtend.
Astacien, ne, Astacoide, adj. [H. n.] Naar
Bene kreeft gelijkend, knee ftvormig.
Astacite of Astacolittie, m. [H. n.] Kreeft
-verstnigf.,
versteende kreeft f.
Astate, n. v. [H. n.] Insect met vier vliezige
vlerken van ongelijke grootte.
Astatique, adj. [Didact.] Niet in evenwigt,
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Astéisdue, m. [Rhét.] Vernuftige, /ijnescherts f.,
waarbij men den lof of de vleijerj onder den sluijer
der kleinachting of berisping verbergt.
Astelle, f. [Ghir.] Spalk f.
t Astenance, f. Gevoeligheid f., indruk m.,
ma,qtf.,
Aster, m. [Bot.] Sterrebloem f., asterm., eene
zeer fraaie, uit Amerika afkomstige herfstbloem,
waarvan men reeds 38 soorten kent.
Astéréoinètre, m. Sterrenveter m., werktuig
om den op- en ondergang der sterren te berékenen.
Astéreométrie, f. Sterremeetkunst f., kunst
om den op- en ondergang der hemellijchamen te
berékenen. — Astéréométrique, adj. Wat die
kunst betreft.
Astérie, f. [Minér.] Kattenoog n., sterrenteen m.,
soórt van schoonti, veelkleurige opaal. —H. n.1
Stervormige versteening f. — Zeester f. — [ Phys.]
Lichtend verschijnsel n. bij sommige mineralen,
dat zich als Bene zesstralige, witachtige ster voordoet.
t Astérisme, in. [Astron.] Sterrebeeld n.
Astérisque, m. [Impr.] Sterretje (*) n. —
[Bot.] Sterrebloem, stervormige bloem f. (ook astérolde geheeten) .
Asternal, e, adj. [Anat.] Wat zich niet met
het borstbeen verbindt f.: Cóte ast -e, rib, die niet
aan het borstbeen vast zit, korte rib.
Asternie, f. [Anat.] Afwezigheid f. van het
llorstbeen.
Astéroide, adj. Stervormig. — ASTEWDE in.
Naam, dien de sterrekundigen geven aan de kleine
planeten, die hunne loopbanen tusschen die van
Mars en Jupiter beschrijven en welke men ook co planeten heeft genoemd. -- Zie ook ASTER.ISQUE.
Astérote, f. Soort van lang vischnet n.
A sthétnié, f. [Méd.] 41gemeene zwakte, krach
inzonderheid van het vaatstelsel.
-teloshidf.,
Asthénique, adj. [Méd.] Krachteloos , uit
zwakte voortspruitend, asthenisch. Fièvre asth-,
zenuwkoorts f.
Asthénologie, f. Verhandeling over de uit
zwakte voortspruitende ziekten.
Asthénopyre, f. Koorts met zwakte, zwaktekoorts f.
Asthmatique, adj. (pr. asma-) [Méd.] damborstig, kortademig, asthmatisch: I1 est asthm-,
hij heeft het op de barst. — [Bot.] Plante asthm-,
plant, die de aamborstigheid bestrijdt. — Ook als
subst. gebezigd : Les aliments succulents ne conviennent pas aux althm- s, de saprjke spijzen deugen niet voor aamborstigen.
Asthme, m. (pr. asme) [Méd.] 4amborstigheid , engborstigheid , .. kortademigheid f. , korte
adem m., het moeieljk, meestal hoorbaar adem
-halen.
Asthmé, e, adj. [Fauc.] Aamborstig, kugchend.
Astic, m.[-Cord.] Likbeen, strijkbeen n. der
schoenmakers; [Mil.] Likhout n. ter polijsting van
de patroontasschen.
Asticoter, V. a. (fam.) Plagen, kwellen, dwars
allerlei kleinigheden.
-bomeni
% Astine, f. Dwaze twist m., kibbelari' f.
Astiquer, v. a. [Tech.] Likken, glad maken,
glanzen met het likbeen ofstrijkbout (zie ASTIC).
adj. [H. n. Zonder mond.
m
Astoe,
Astragale, m. [Arch.] ,4 s t r a g a a l m., rond
loofwerk n., dat de basis van 't kapiteel vormt en
onmiddellijk op de schacht der zuil aangebragt is.
— [Artill.] Naam der als sieraad om den loop des
kanons aangebragte banden of ringen : Astr- de la
bouche, het lange veld. Astr- de la lumière, het
bodemstuk. Astr- de la volée, het middelstuk. —
[Anat.] Enklaauw m., kootbeen n., een van de
beenderen des voetwortels. -- [Bot.] f. Dragant m.,
wervelkruid, wild basilicum n. — [list.] Koot f.
of beentje n., weleer als handboei of paternoster
gebezigd.
Astragalée, f. [Arch.] Profil n. van een
lijstwerk met een' astragaal (zie ASTRAGALE).
Astra g alisme, m., [Ant.] Spel met gemerkte
koten of dobbelsteenen bij de Grieken.
Astragaloïde, f. [Bot.] Soort van dragant m.
o f wervelkruid n., wik o f wikke f. — ASTRAGALO'iDE,
adj. Naar wervelkruid gelijkende, dragantvormig.
Astragalomancie, f. [Ant.] Waarzegger# f.
met gemerkte bikkels of koten.
Astral, e, adj. De sterren betreffend, astraal;
— stervormig : Annie astrale, sterrejaar, zonne[

jaar, de tijd, dien de zon besteedt ons terug le keeren tot het punt des hemels, van waar zij was
uitgegaan. Lampe astrale, astraal-lamp, sterrelamp, de verbeterde Argandsche lamp, die geen
schaduw werpt. (Het meerv. astraux is
i
niet in
gebruik.)
Astrance, f. [Bot.] Sterrekruid n., astrant ie f. Grande astr- , meesterwortel m., groot
sterrekruid.
Astre, m. Ster, star f., gesternte, gestarnte n.,
naam van al de hemelligchamen, zoo vaste sterren,
als planeten en kometen. L'astre du jour, de zon,
l'astre de in nuit of des nuits, de maan; — (,dig.
et poét.) een man van genie, voortreffelijk, uitstekend mensch. — [Astrol.] Gesternte, met betrek
daaraan toegekenden invloed op-kingtode
's menschen lot. —(Prov.) Etre né sous un astre favorable, bénin, onder een gelukkig gesternte geboren zijn, een gelukskind zijn.
Astré, e, adj. Vol sterren. -- [Astrol.] Bien
astré, onder een gelukkig gesternte geboren, gelukkig.
Astrée, f. [Myth.] Astrea, godin der geregtigheld, dochter van Asreus en Themis; — [Pods.]
de geregtigheid f. — [H. n.] Steenachtige polyp m.,
welks bovenvlak met sterretjes bezaaid is, astrea f.
— [Astr.] De Maagd.
Astreindre, v. a. Binden, verbinden, verpligten, noodzaken, nopen , dwingen , onderwerpen:
Astr- qn. a des conditions in j ustes, iemand aan
onbillijke voorwaarden onderwerpen. -- S'ASTREINDRE, zich binden, zich verbinden, zich ten pligt of
ten wet maken : S'astr- à un travail assidu, zich
zelven een' onverpoosden arbeid opleggen.
Astreint, e, adj. (en part. passé van astrein
Genoodzaakt, gedwongen, verpligt, onderwor--dre)
pen, gehouden.
Astriction, f. ] Méd.] Zamentrekking f., werking van zamentrekkende artsenijen.
Astrild, m. Gestreepte senegalsche mos.
Astringent, e, adj. [Méd.] Zamentrekkend,
a d s t r i n g e r e n d. -- Ook als subst. in. Een zamentrekkend middel (vooral voor inwendig gebruik: de
uitwendige heet men styptiques).
Astrobolisine , m. [Méd.] Beroerte, z. v. a.
apoplexie; — zonnesteek; dood of schijndood m.
door den bliksem.
Astroc, m. [Mar.] Dik touw, dat men aan eene
stevige houtenpen(bolder) of bout (kikker)vastmaakt.
-1- Astrocope , m. Sterrewaarnemer, sterbeschouwer m.; — sterrekijker m.
-t- Astrocopie, f. Kunst der sterrewaarneming,
sterbeschouwing f.
Astrocynologie, f. Verhandeling f. over de
hondsdagen.
Astrognosie, f. De kennis f. der vaste sterren,
vooral wat hare plaatsing ten opzigte van elkander en de sterrebeelden betreft.
Astroin, m. [Bot.] Astr- puant, sterreboom m.,
een mexicaansche boom met gomachtig sap.
Astroïte, f. ] H. n.] Naam der polypen met gesterde cellen zoo als e astreaas, sterkoraal n.
Astrokion, m. [Astr.] Eene der namen van
Sirius.
Astrolabe, m. Spheer-projectie f., graadboog,
sterrehoogtemeter, poolshoogtemeter, hoekmeter m.,
astrolabium: L'astr- est a peu près abandonne,
het astrolabium wordt weinig of niet meer gelernikt.
Astrolàtre, adj. en subst. Steraanbidder m.
Astrolàtrie, f. Sterredienst, sterrevereering f.
Astrologie , f. (eigenlijk en oorspronkelijk
sterrekunde, z. V. a. astronomie) Gewaande kunst
om de toekomst uit den onderlingen stand der ster
te voorspellen, sterrewigchelarjj, sterrekykertj,-ren
sterrewaarzegger2j f. astrologie.
Astrologique, adj. Op de zoogenaamde wetenschap der astrologie gegrond, daartoe behoorend,
astrologisch.
Astrologiquement , adv. Op astrologische
wijze.
Astrologee, m. Sterrewigchelaar, sterrewaarzegger, sterrekijker, astroloog, astrologist m. —
(Prov. et fig.) Ce nest pas un grand astr-, 't is
maar een middelmatig mensch in zijn vak, 't is geen
hoogvlieger, geen heksenmeester.
Astromancie, f. Sterrewaarzeggert, z. v. a.

astrologie.

Astromancien, m.,

•ne, f. Hij of zij, die

ASTROMI OROLOGIE
zich met sterrewigchelarfj afgeeft, z. v. a. astrologue.
Astroinétéorologie, f. Weêrvoorzegkunde f.
uit de sterren.
Astromètre, m. Sterremeter, astrometer m.,
werktuig om de schijnbare diameters en geringe
afstanden der sterren te meten.
Astrométrique, adj. Wat die sterremeting
betreft, astrometrisch.
Astrohome , m. Sterrekund ige , a s t r o n om is t m. — Ook wel als adj. gebezigd: Un peuple
astronome, een volk, bij 't welk de sterrekunde algemeen beoefend wordt, overal in eere is.
Astronomie , f. Sterrekunde, astronomie.
Astr- physique, natuurkundige of physische sterrekunde (die de oorzaken van de verschijnselen aan
glen sterrenhemel verklaart); Astr- nautique, sterrelunde der zeevarenden. --- Ook voor: Verhandeling f., leerboek n., over de sterrekunde: L'Astrde Kaiser, de Sterrenhemel van Kaiser.
Astronomique, adj. Sterrekundig, astronomisch.
Astronomiquement, adv. Sterrekundig, op
sterrekundige wijze.
Astrophanomètre, m., z.v. a. ASTROMZETRE.
Astrophyte, gin. [H. n.] Boomachtige zeester f.
Astropole, m. [Bot.] Paarsbruine anjelier f.
Astroscope , in. Sterrekker m., werktuig,
waarmede men de sterren gemakkelijk wedervindt
(door Schukhardt uitgevonden).
Astroscopie, f. Sterrebeschouwing f., inz. door
kijkers.
Astrosophie , f. [Didact.] Sterrewjjsheid,

sterreleer, sterrekunde f.
Astrostatique, f. Wetenschap f., die de massa
en den onderlingen afstand der sterren leert berék.enen, astrostatiek f.

Astuce, f. Sluwheid, arglistigheid, kwaadwil1 ige loosheid, doorslepenheid f.
.- Astucier, v. n. Sluw zijn, arglistig zijn.
Astueieusement , adv. Sluw, op arglistige
wijze.

Astucieux, -euse, adj. Sluw, arglistig, loos,
doorslepen.
Asturine, I. [H. n.] De kleine havik m. van

Cayenne.
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ATHYTE.

gang eener ziekte, ongeregeld ziekteverloop n. ; -[Phílos.] Wanorde f. in de verstandelijke en zedelijke vermogens.
Ataxique, wij. [Méd.] Onregelmatig, onordeljk, ataktisch.
Ataxodynainie, f. [Méd.] Onregelmatigheid f.
in de bewegingen van een orgaan.
Atebras, in. [Chim.] Soort van sublinteervat n.
Atechnie, f. Kunstmangel m., kunstgebrek n.,
onervarenheid f. in eene kunst.
Atecnie, f. [Méd.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw ; — ook (bij sommigen) mannelijk onvermogen n.
Atelier, m. Werkplaats f., werkvertrek n.,
waar vele werklieden onder een zelfden meester
arbeiden; ook kunstenaars-werkplaats f., a t t e1 e r n.: lat- d'un peintre, d'un seulpteur. — De
gezamenlijke werklieden, het personeel eener werk
Un at- nombreux. — [Mar.] At- de construc--plats:
tion, scheepstimmerwerf f. — ATELIERS, pl. De
onderscheidene winkels of werkplaatsen, welke men
op eene werf heeft.
Atellanes, f. pl. Soort van oud-italiaansche
kluchtspelen (zoo geheeten naar de campanische
stad Atella) .
Atermoie.nent, m. [Prat.] Uitstel n. of ver
betaling, termij ns-verschuiving f.
-lengi.qva
Aterinoyé, e, adj. (en part. passer van aternnoyer) Verlengd, uitgesteld; Billet at-.
Aterinoyer, v. a. Uitstellen, verschuiven, later
stellen (den tijd of termijn van betaling). — S'ATERMOYER , V. pr. Eene schikking niet zijne schuld
aangaan om hen in zekere term ijnen te be--eischr
talen, eene overeenkomst van betalingsverschuiving
treffen.
Atéter ('s), V. pr. Hardnekkig volhouden
(bij twisten).

Athamauthe, f. [Bot.] Rosrmarjnkruid n.
bergpeterselie f. ; St.-Janskruid n.
Athanasie, f. [Bot.] Duurbloein f.
Athée, m. Godloochenaar, godverzaker, a t heis t m. — Ook als adj. in. en f. gebezigd : Un
prince athée, een godloochenend vorst. Une proposition athée, een atheistisch voorstel.
Athéisme, m. Godloochening, godverzaking f.,
a t h ei s mu s n., atheïstery f.
Athéiste, oud woord voor ATHEE.
théistique, adj. Wat de godloochening betreft, atheïstisch.
Athena, Athéné, f. Soort van fluit of trompet der oude Grieken.
Athénée, m. Athenéum n., oorspronkelijk

Asty le, adj. [Bot.] Zonder stengel, stengelloos.
Astynoine, m. Gebouwen-opzigter (in 't oude
Athenen). Astynomle, f. Toezigt n. over de
gebouwen.
4.syle, z. ASILE.
Asymbole, m. Schuimlooper.
Asymétrie, f. (pr. a-ci—) [Math.] Onevenma- een tempel van Minerva (Athéné) te Athenen, waar
tigheid f., gebrek n. aan evenmaat, onmeetbaarheid f. de dichters hunne verzen voordroegen; — doortuchmet betrekking tot eene andere grootheid : I1 y a tige school, geleerde school f., collegie n. van akaas- entre Ie cote d'un carré et sa diagonale, de demisch onderwijs. — Athénées, f. pl_ Feesten
diagonaal (hoekpuntsln) van een vierkant is on- ter eere van Minerva in 't oude Athenen.
Athenierine, f. 4theensche vaas f. alsreukvat,
meetbaar ten opzigte van de zijde des vierkants.
Asymétrique, adv. (pr. a-ci--) Onevenmatig, bloempot, vischkom enz.
onmeetbaar.
Atherieère, adj. [H. n. j Met spitse voelhorens
Asym p tote, f. (pr. a-cin-to -te) [Géom.] Regte voorzien.
lijn f., die eene kromme lijn, hoewel haar voort A.thérine, f. [H. n.] Arenvisch, melet m.,
durend naderende, nimmer raakt of snijdt, a s y mp-^ (van 't geslacht der ansjovis).
tote f.
Atherniasie, f. [Méd.] Overmaat van hitte,
Asymptoti ue, adj. (pr. a-cmn—) [Géom.] De ziekelijke hitte f.
asymptote betreffende : Espace as- , ruimte , tusAthéromateux, ease, adj. [Méd.] Papgeschen eene kromme lijn en hare asymptote.
zwelachtig.
Asy itdéton, m. [Rhét. ] We g lating f. der voeg
Athérome, m. [Méd.] Papgezwel n..
Athlète, m. Kampvechter, worstelaar, wedom de rede meer levendigheid bij te zetten.-worden,
strijder, a t h l e e t m. inde volksspelen der Ouden);
Atabal, m., z. ATTABALLE.
Atabiile, m. Naam van den Noordwestewind' — sterk gespierd, kloek man. — (Tig.) Sterke tein Ap ulië, die veel schade aan de boonren en vruch- genparti f., mededinger m. — Les athletes de la
ten ie weeg brengt.
tot, de kampvechters voor 't geloof, geloofshelden,
Atacamite, f. [Min.] Zoutzuur koperzand martelaars.
(uit de zandwoestijn Atacama tusschen Peru en
Athlétique, adj. - Wat tot de oude worstelaars
Chili).
betrekking heeft, naar kampvechters wijze, a t h l eAtalante, f. [H. n.] Zekere vlinder, ook vul t i s c h ; — sterk gespierd, forsch gebouwd, reusadmiraal m. geheeten.
-kanof achtig van gestalte. — Als subst. f. Worstelkunst f.
Atalanter, v. a. Zich in gang zetten, ietsvrj- (een deel van de gymnastiek der Ouden).
willig doen.
Athlipte, adj. [Méd.] Pouls athl-, gelijkmatige
Atalaphe, m. [H. n.] Zoogdier van 't geslacht en vrije polsslag m.
(Ier vleugelhandigen, veel naar de vleirmuis geljAthlothète, m. Kampregter, opziener en prijs
kende.
bij de oude worstelstr jden, a t h 1 o th e e t in.-uitdelr
Atanaire, adj. [Fauc.] z. ANTANAIRE.
% Athroïsme, m. [Rhét.] Mk
e gebruikelijk
Ataraxie, f.. [Phil.] Onverzettel ij ke geljkmoe- woord voor CONGLOBATION.
digheid, blijvende zielerust f.
Athymie, f. [ Méd.] Neérslagtigheid, moedeloos
Atarder, z. ATTARDER.
-heid,
zwaarmoedigheid f.
Ataxie, f. [Méd.] Onregelmatigheid f. in den
Athyte, nl. [Ant.] Offer n. zonder voorwerp om

l
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te slapten, gewoonlijk uit bloemen of koeken bestaande.
Atiche, m. [Pêch.] Bandje n. om het scherpe
van een' vischangel.
5 Atinter, V. a. (pop.) Opschikken, smakeloos
opsmukken, opdirken. — s' ATINTER, V. pr. Zich
opdirken.
Atirsite, m. [Bot.] , z. V. a. PLANTAIN.
Atlante, m. [Arch.] Drager, balk- of gebindte-.
drager m., steunbeeld n., a tb a n t of a 11 a s m.,
zuil f. in menschangestalte tot steuninq van een
gebindte, een balkon enz. (Alen heet zulke zuilbeelden ook t é t a m o n e s, en zoo 't vrouwenbeelden
zijn meer bepaald cariatides.)
Atlautique, adj. Atlantisch : L'Océan, la Mer
atl-, de atlantische oceaan of zee. Ook als subst.:
L'Atlantique. — [Impr.] Format at!-, atlas -formaat n. (waarbij net geheele vel slechts twee bladzijden vormt), in -plano.
Atlas, nl. (pr. at-lace) [Myth.] De aanvoerder
der Titans bij de • hemelbestorming, door Jupiter
veroordeeld om den hemelkloot op zijne schouders
te torschen, hemeltorscher m. ; — [ Géogr.] Atlasgebergte n. (in Noord-Afrika) ; -- ( fig.) Groot en
forsch gespierd man. -- [Anat.] Draaier, de eerste
halswervel m. (omdat hij 't hoofd ondersteunt, gelijk
Atlas de aarde). — Verzameling f. van landkaarten,
kaartboek n., atlas m. -- [Coco.] Soort van groot
papier; — voortreffelijke zijden stoffe f. uit de
Indiën, a tl a s n. — [H. n.] Naam van twee schoone
surinaamsche nachtvlinders m.
Atloide, adj. [Anat.] Wat den eersten hals
of draaier aangaat. Muscle atl-, draagspier.-wervl
Atnnidiatrique, t. [Méd.] Aanwending van
den damp of het gas op cie huid als geneesmiddel,
dampkuur f.
Atmidonietre of Atnmomètre, m. [Phys.]
Verdampingsmeter m., physisch werktuig ter bepaling van de hoeveelheid water, die in een' gegeven
tijd tot damp overgaat. — Atmidométrique,
tttmométrique, adj. Dien verdampingsmeter
betreffende.
Atmidométrographe, m. [Phys.] Werktuig,
chat de verdampingshoeveelheid meet en zelf aanteekent.
Atmizornique, f. [Phys.] Een uit twee thermometers bestaande vochtmeter m. (door Blockader
uitgevonden).
Ettmoinètre, Atmométrique, z.

ATRPSIE.

--

AT1IIDO-

METR E, ATMIDOME TRIQUE.

Atmosphère, m. Dampkring, luchtkreits m.,
a t in o sp h e e r f., het luchtomkleedsel of de luchtzee,
waardoor de aarde (en andere hemelligchamen) omgeven is ; — ook van de lucht eener bepaaldeplaats
gebruikt : L'atm- brunieuse d'Amsterdam, de ne
lucht vein Amsterdam; L'atm- fétide dun-velig
cachot, de vunze kerkerlucht f. ; --- (fig.) Hátezvous de sortir de vette atm- de corruption, verwjjder u ten spoedigste uit dien verderfeljken omgang. -- [Méch.] Dampkringsdrukking f., kracht
Cette machine a vapeur resiste-matderchins:

Atonie, m. Iets ondeelbaars ; als ondeelbaar
beschouwd oneindig klein ligchaampje, dat het grond
lig--bestandlofmiezanstlgdr
chamen uitmaakt, eerste deeltje, atoom n. • —
zonnestofje n. ; ( fig.) het hoogst kleine met beirekking tot andere ligchamen : Toute la terre n'est
qu'un at- suspeddu en lair, geheel de aarde is
slechts een in de lucht zwevend zonnestofje, ondeeltje. — [H. n.] Een diertje van 't spinnengeslacht.
Atomifère, adj. Vol atomen (z. -ATOMS).
Atomique, adj. Tot de atomen betrekking
hebbende.
Atomisme, m. [Philos.] Grondstofleer f., w sgeerig stelsel, volgens 't welk alle ligchamen uit
atonwnbestaan, corpusculaire philosophie f.,
atomismus n.
Atomiste, m. [Philos.) Voorstander, aanhanger m. der grondsto fleer, atomist m.
Atomistique, adj. Wat de grondsto fleer betreft, a t o m i s t is c h. — els subst. f. [Chun.] Beschouwing f. der ligchamen als voortgebragt door
atomen, welker vormen en eigenschappen den chemisch.en aard van elk hunner bepalen,a tom is t i ek f.
Atomologic, f. [Chico.] Verhandeling f. over
de atomen ; leer f. van de wederzijdsche werking
der eerste deeltjes op elkander. -- Atomolo ;ique,
adj. Daartoe behoorcnde, a t o m o l o g is c h.
-I- Atone, adj. Strak, zonder uitdrukking, bewegingloos (van den blik gebezigd) .
Atonie, f. [Méd.] Gebrek aan toon of veêrkraclat, verslapping, slapheid f., inzonderheid van
zamentrekbare deelen.
+ Atoniflcation, f. [Méd.] Het ontspannen,
verslappen der organen.
Atonique, adj. [Méd.] Wat tot de verslapping
der organen behoort, daaruit voortvloeit, verslapt,
atonisch.
Atour, m. (Doorgaans in 't meervoud en niet
zelden in iron. zin gebezigd) Vrouwenopschik m.,
tooi m., sieraad n. Dame d'atour f., vorstelijke
kamenier f., voormalige titel der dames, die de
koningin en de prinsessen hielpen kleeden en tooijen.
Femme, garcon d'atour, hij of z ij , die met het
toeziet over de kleederen en sieraden der prinsessen
belast is.
Atoeirne, e, adj. (en part. passé van atourner)
Getooid, ipgeschikt.
S Atourner, v. a. (fam.) Opschikken. opsieren,
tooien, optooijen (van eene vrouw sprekende).
Atout, m. (dat is: bon a tout, bon contre tout)
blad n., troefkaart f. Rol,
[Cart.] Troef f., troefblad
dame, valet d'atout, troefheer, troefvrouw, troefboer.
Atoxique, adj. Zonder venijn, niet vergiftig
(soms van slangen gebezigd) .
.

Atrabilaire, Atrabilieux,euse,adj. [Méd.]

Zwartgallig, galzuchtig. — liet woord wordt tegenwoordig alleen fig. gebruikt: Un homme atr-,
of enkel Un atr-, somber, zwaarmoedig, ijzegrimmig, ligt geraakt mensch, knorrepot m.
Atrabile, f. [Ani. méd.] Zwarte gal, zwaar moedigheid f.
Atrabilieux, ease adj., zie ATRABILAIR.E.

à tine pression de vingt atm-s, of est de vingt
atm-s, deze stoom-machine kan de drukking van
twintig atmrospheren moederstaan.
Atrachèle, adj. [H. n.] Zonder hals, kort Atiuosphérique, adj. Den dampkring betref
daartoe behoorende, atmospherisch:-fen.d, halzig.
Atra.Etosome, adj. [H. n.] Spilvormig (van
Air atm-, dainpirringslucht, gewone lucht. Les influences atm-s, de invloed van den dampkring. Che- visschen) .
Atractyle, Atractylide, f. [Bot.] Car/hamin de ter atm-, atmospherischespoorweg (bi welken

de luchtdrukking als beweegkracht wordt aangewend).
Atlnosphéritie, f. [Phys.] Magnetische vloei
-stof.inde
dampkring.
Atniosphérographie, f. [Phvs.] Dampkringsbeschrijvinü f. — Atznosphérographique, adj.
Die beschrijving betreffende.
Atnnosphérologie, f. [Phys.] Dampkrings*
leer f., verhandeling f. over den dampkring; dampkri ngskwii d e, weerkunde f.
Atocalt, in. [H. n.] Mexicaansche spin meteen
web van gele, roode en zwarte draden.
Atoeie, f. [Méd.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw (ook aiecnie geheeten).
Atoeion , in. [Bot.] Onvruchtbaarmakend
kruid n.
Atole, f. Maïspap f., maïsbrij m.; gerstenbrij m.
Atom are, adj. [H. n., Bot.] Met gekleurde
punten of stippen als bezaaid.
-

1

mus, verfdistel, wilde saffraan m., saffloers n.
Atragène, f. [Bot.] Plant van het geslacht
der ranonkels.
Atrameutaire, adj. Inktachtig. —Als subst. f.
[Chim.] Vitrioolsteen, inktsteen m., zwavelzuur
ijzer, zinkvitriool n.

Atrape, f., z. ATTRAPE.
Atraphace, f. [Bot.] Struikmelde f., eene

plant met knoestige stengels.

Atrappe, f., z. ATTRAPE.•
Atie (àtre), m. Haard, vuurhaard m., stook-

plaats, haardsteé f. (Prov. et fig.) Dans vette maison,
II n'y a riep de plus froid que l'átre, in dat huis
maakt men schrale keuken. — Atre du four, bakoven vloer m. Ce pain na point d'átre, na point asset
d'átre, dit brood is van onder niet gaar, is net
uitgebakken.
Atrésie, Atrétie, .f., Atrétisme, in. [Anat.]

Geslotenheid, vergroeijing f. van eene natuurlijke

ATRICAUDE
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[Charp.] Molenstander m. -- [ Faïenc.j Kram f.
ter aaneenhechting van gebroken aardewerk off'
porselein.
e, adj. (en part. passé van attacher)
Z. ATRESIE. -- Atrétoeysie, f. Geslotenheid van
Atrésiaréthrie,
pisbuis; -- Atrétentérie, f. Ueslotenheid van
Xe ening.-het darmkanaal; — Atretie, f., Atrétisme, m.,

f. Geslotenheid van

.

Atrétoeystie, f. --- van de pisblaas;
Atrétolémie, f. -- van de keel; Atrétowétrie, f. -- van de baarmoeder; — Atrétopsie, f.
— van den oogappel; — Atrétorhinie, f. — van
den neus; Atrétostomie, f. — van den mond. (In
de 7 laatste woorden wordt in plaats van atrétoook atréso- geschreven).
Atriccande, adj. [H. n.] Zwartstaartig.
S Atrice, f. [Chir.] Puistje, zweertje n. (amn
den aars ;

den aars)_

. ,ktrie.olle, adj. [H. n.] Zwarthalzi.g. — Atricorne, adj. Met zwarte horens of voelsprieten. —
Atrigastre, artj. Zwartbuikig. — Atripède,
aUj. Zwartvoetig.

Atriplette, Atriplotte, f. [H. n.] Volks

roodbruinen bastaard-nachtegaal m.-narfvde

Atriplicé, e, adj. [Bot.] Naar melde gelijkende.
Atriplieées, f. pl. [Bot.] Meldeplanten.

Atriplotte, z. ATIIIPLETTE.
Atroce, adj. Gruwelijk, gruwzaam, a fschu2Lelijk, ijselijk, verschrikkelijk, snood; — wreed,
onmenschel-^k, barbaarsch. — I1 fait on -tem ps, un
froid atroce, 't is zeer guur weder, 't is nijpend koud.
S Atroceinent, adj. Gruwelijk; wreeda (L rdig.
Atrocéphale, adv. [H. n. Z*arthoofdig.
Atrocité, f.. 1 fschuwelijkheid, ijselijkheid, ver
gruwzaamheid; --- wreedheid, on--foeijlkhzd,
rnenschelzjkheid , barbaarschheid , gruweldaad f.
gruwelstuk n.
Atro;ulaire, adj.. [H. n.] Zwaríhalzig. —
Atroinaráiné, e, (((If. Met zwarten rand.
Atrope, ni. [.H. n.] Doodshoofd n., a t r op u s m. (zekere viscla).
Atropé, e, adj. [Bot.] Naar de wol fkers,
mine/it schade of bella-donna gelijkende.
Atrophie, f. [,kléd.] 1 7 ilterzng, wegkwijning,
uitdrooging, gi°oote magerheid f.
Atrophic, e, a(l). [Med.] 11oogst vermagerd,
j

Vastgemaakt, vastgelegd, aangehecht: Une medaille
att-e dun ruban bleu; -- (fig.) verkleefd, ver
toegewijd,. toegedaan, getrouw: Att- à tons-knocht,
ses devoirs; — afhangend, in dienst staande, een
deel ui nakende: Un espion att- à la haute police.
-- Un chasseur att- it sa prole, een jager, die zijne
prooi hardnekkig vervolgt. — Je suis att- a 'vous
obéir, ik ben voljjverig om u te gehoorzamen. —
J'avais le regard att.- sur cette femme, mijne blik-

ken waren op die vrouw gevestigd.
Attaché, m. [Athnin.] Hij , die aan een gezantschap is toegevoegd, geattacheerde ni.
Attaehentent, ni. Liefde, vriendschap, geneg enheid, gehechtheid, aanhankelijkheid, verkleefd
verknochtheid f.; — groote vljt, aanhoudende-heid,
oefening, behartiging f. -- Ook somtijds in. 't meert.
gebezigd: L'objet des att-s humains, het voorwerp
der menschel jke neigingen. — [ Arch.] Achtereen volgende aanteeken'ingen, prijsbepalingen van de
verschillende gedeelten van een gebouw, terwijl zij
nog aan . den dag staan, om die later bij 't opmaken der rekening te raadplegen.
Attacher, v. a. Vastmaken, vastbinden:, vereen/gen (door eenen band, riem, strik, strop, knoop
of wat als zoodanig beschouwd wordt); Att- des
chevaux a un char, paarden voor een' wagen spannen; Att- avec un clou, vastspijkeren; Att- aver
une épingle, vastspelden, aanspelden; Att- avec do
la colle, de la soudure (liever coller, souder), vastlijmen, aaneen soldéren; Att- à la croix, aan hei
kruis slaan, kruisigen. Att- des houtons Is un
habit, knoopen aan een kleed naaijen. — (fig.) AtiUn prix, de l'inlportance it qc., , waarde, gewint

aan iets hechten; Att- no sens a un mot, eencri

zin, eene beteekenis in een woord leggen; Att- an
bonheur it qc., zijn geluk van iets afhankelijk
maken; Att- ses regards sur un spectacle, zijne
blikken op een schou4 ospel vestigen; Ce spectacle
attache mes regards, dat bonedl boeit 'niyiie blik
uitgeteei d, verdord.
Att- son esprit is an travail, zijn verstand bij-ken;
Atrophier (s'), v. pr. Vermageren, uitteren,
een werk bepalen. Ce travail attache mon esprit,
uitdroogen.
Atropine, f. '[Chico.] .Het in de bella-donna die arbeid houdt mijnen geest geheel bezig.— Ook zon
voorwerp gebruikt: Ce roman attache, ma --der
gevonden alkali; giftstof f. der wolfkers.
Atropique, adj. [Chim.] Acide atr-, wolf- gré tons ses défauts, die roman boeit, boezennt belangstelling in, ondanks al zijne gebreken; L'étude
kerszuur n.
Atropos, f. (pr.--- po-ce) [Myth.] Naam van des mathématiques attache beaucoup, de beoefening;
Bene der drie Parcen of Schikgodinnen. —[[H. n.] der wiskunde vereischt veel inspanning van geest.
s'ATTACHER V. pr. Zich hechten, zich vasthechten,
Doodshoofd n. (zekere vlinder); -- ook zekere afrizich naauw vereenigen met iemand of iets, aan kaansohe adder f.
Atrostome, adj. [H. n.] Met zwarten mond. kleven, kleven, vastmaken: Pendant la tempêie
Attabler, v. a. (als zoodanig weinig in ge- it s'attacha avec des cordes au mat, gedurende
bruili). 4an tafel plaatsen, doen plaats nemen aan den storm bond hij zich met touwen aan den mast;
den dzsch. — s'ATT ABLER , V. pr. ([am.) Zich aan Le lierre s'attache aux murailles, de klimop hecht
tafel zetten, aan den d-i.sch plaats nemen (►net oor; zich aan de muren; La poix s'attache aux doigts,
om e7 een geruimer tijd te bl ( ven).
-rtek het pek kleeft aan de vingers; --- (fig.) L'opprobre
Attachant, e, adj. (alleen fig. in gebruik) s'attache a de tels crimes, de schande is ona f.^lantrekkend, aanlokkend, boe /lend, aantrekkelijk, scheidel k van, (volgt) zulke wandaden; Tout eninnemend: Auteur att-, lecture att-e.. 1 fant s'attache a sa nourrice, ieder kind hecht zich
Attache, f. Band, riem, strik m., koord, aan (vat innige genegenheid op voor) zijnevoedster.
snoer n., al wat tot vastmaking, vastlegging dient. S'att- a une opinion, een gevoelen aankleven. S'attChien d'att-, kettinghond, band/mond , bandrekel in au char dune femme, zich in de' rij van de ver
minnaars eener vrouw plaatsen. —-erds,
Mettre un (beval à 1'att-, een paard aanbinden,
het voor een' korten tijd op stal zetten. L'att- of Zich beijveren, zich bevlijtigen, zich beijveren: Je
le droit d'att-, het stalgeld .,(zonder voe(l ering). in attache a vous être utile. — plan zich verbin(Prov.) Etre toejours à 1'att-, Etre comme un Chien den, in zijne dienst nemen: Le prince s'attacha ce
d'att- of á l'att-, altZ d aan den band liggen, een savant en qualité de sécrétaire.
Attacheer, m., -ease, f. [Tech.] lijf of zij,
ho?rdenleven leiden, de slaaf van zijne bezigheden
zijn. — (lig.) X11 wat den geest mi/met hart aantrekt die de touwen aan 't weefgestoelte vastmaakt (dooren boeit, gehechthetid, verknochtheid, verkleefdheid, gaans het werk eener vrouw), touwspanster f.
. Attaligne, am/f. (eiq. wat Attalus, een' zeer
verslaafdheid, zucht, drift f. ('t :jj voor iets lo//el jks
(if ilitS laakbaars) : Avoir de 1' att- a (o/ pour) rijk'. koning van Pergamus, betreft) Attalisch. Des
1'étude, aan de studie gehecht zin, mint vlijt en richesses att-s, zeer aanzienlijke r kdom men. Ties
volharding.stucléren; As oir de l'att- au (pour le) jeu, conditions att-s, hoogst voordeeli.ge voorwaarden.
Attaquable, adj. Aantastbaar, voor aantasaan 't spel verslaafd zijn; — (fig.) Prendre Pattde, qn., zich van iemands toestemming of goedkeu- ti,ng, aanranding, bestrijding geschikt.
S Attagnant, m. Aanvaller. Doorgaans in 't
ring verzekeren. I1 ne fern riep sans ot IC att-,
hi zal. niets doen, ten zij (lij er uw zegel aan hecht. meerv.: Les att-s furent re p ousses, de aanvallers
-- [Chan(.] Lettres d'att-, voltrekkingsbevel n., werden afgeslagen. — Ook als adj. La pantie att-e,
schri flel jke volinagt om eene vorstelijke of regter- de aanvallende partij.
Attaque, f. Aanval nl., aanranding, aantaslijke ordonnantie ten uitvoer te leggen. — [Anat.]
L'att- d'un muscle, de aanhechtingsplaats f., het ting, aangrijping; bestorming f. eener vesting. AUvastzittend einde eener spier, spierverbinding f. — brusquée of d'emblée, aanval op eene vesting zo n
voorzorgen en gebruikelijke vormen.-dernoig
[Joail.] Att- de Biamants, diarnan.tenhaak m., ver
elkander verbonden diamanten. ----scheidnmt Rigler les att-s dune place, de aanvalswerken-,
,

,
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ATTAQUÉ

-

ATTELLEMENT,

loopgraven enz, vas ( stellen. — (fig.) 1afráfding marche plus rapide vous pourrez l'att -, door een'

met woord of schrift, bitse bejegening, beleediging,
beschuldiging. — Schijnbaar toevallig uitgeworpen
woorden om iemands gedachten of plannen te ontdekken, of heen door een verwijt te teren: Il ma
déjà fait une att- sur ce sujet, hij heeft mij reeds
omtrent dat punt willen polsen, uithooren. Il ne
me 1'a pas dit ouverteinent, ce n'était qu'une att-,
hij heeft het mij niet ronduit geed, 't was maar
een schimpscheut. -- [Mod.] Plotselingeverhefeng f.,
aanval m. Att- de tièyre, de goutte, d'apoplexie etc., aanval van koorts, jicht, beroerte enz.
-- Att- de Ia mélancolie, vlaag f. van droefgeesitvalm .
tigheid. —Escr.] U
Attaque, e, adj. (en part. passé van attaquer)
Aangevallen, aanf/etast, aangerand. Att- par des
ennemis, door vijanden aangevallen. Att- dune
maladie, door eene ziekte aangetast. -- Att- de la
poitrine, aamborstig.
Attaquer, v. a. Aanvallen, aantasten, aan
aangrijpen, bespringen, a t t a q u e r e n:-rande,
Att- l'ennemi, une place, den vijand, eene vesting
aanvallen; Aft- * It coups- de fusil, met geweerschoten aanvallen. -- (fig.) Att- 1'honneur de qn.,
iemand in zijne eer tasten. Ce livre attaque les
moeurs, dit boek randt de zeden aan, kwetst de
zeden. Vous l'avez attaque et it vous a répondu,
gij hebt hem uitgedaagd, getergd, en hij heeft u
geantwoord. Att- qn.. par son faible, iemands zwakke
zijde aanvallen, hens in zijn zwak grijpen. Att- qn.
sur sa naissance, iemand een verwijt omtrent zijne
geboorte doen. La rouille attaque le Ier, , de roest
tast het Ozer aan, knaagt (vreet) het Ozer weg.
Att- qn. de conversation, een gesprek met iemand
aanknoopen. — Att- un pàté, eene pastei aansnijden. Bien att- un sujet, een onderwerp goed aanvatten, behoorlijk op het touw zetten. -- [Jur.]
Att- qn. en justice, iemand voor 't geregt roepen,
hem een regtsgeding aandoen. Att- un jugement, een vonnis bestrijden. Att- un acte, de
deugdelijkheid eener oorkonde betwisten. — [Mus.]
Att- une note, on son, une c orde, eene noot, een'
toon, eene snaar goed treffen, juist doen hooren. —
[Man.] Att- un cheval, een paard de sporen
geven. -- [Mar.] Att- une tie, une cote, op een
eiland, eene .'kust aanhouden, om die te verkennen.
-- [Mii.], Att- l'arme, 't geweer snel aangrijpen
(bij het exerceren) . -- [Chas.] Att- le cerf, het hert
aanlagen, de honden op het hert loslaten. — (Prov.)
Bien attaque, bien defendu, de verdediging beantwoordde aan den aanval, hij heeft zijn' man gevonden.
S'ATTAQUER, V. pr. Elkander aanvallen, aantasten enz. ; elkander tergen, uitdagen. S'att- is qn.,
iemand openlijk aanranden, beleedigen, twist met
iemand zoeken, zich openlijk tegen iemand ver
S'att- á son maitre, zijn' meerdere aan -klaren.
zich met zijn' meerdere in strijd begeven.-valen,
I1 s'attaque toujours a moi, hij heeft het altijd op
mij gemunt. -- S'att- au merite, de verdienste
aanranden, haar verlagen. — (Proc.) On ne doit
pas s'att- a plus fort que soi, men moet zijn' meerere ontzien.
5 Attarder, v. a. Vertragen, te • laat doen
komen. — S'ATTARDER, v, pr. Zich te lang ophouden,
te laat uitblijven.
Attaville, I. [H. n.] Naam eener soort van
rog m. •
Atte-, f. [H.. n.] Diertje van het spinnengeslacht,
kenbaar aan zijne acht ongelijke oogen, die op drie
rijen staan, springende spin f.
t 5 Attédier, V. a. Vervólen, lastig vallen.
Atteignement, m. Achterhaling.
Attelndre, v. a. Treffen, raken (uit de verte):
Att- qn. dun coup de pierre, dun coup de pistolet, iemand met een' steenworp, een pistoolschot
treffen; Une pierre la atteint an front, een steen
heeft hem aan 't hoo d getroffen. (fig.) Att- son but,
n. De grandes :nfortunes
.zijn doel treffen, slage
nous ont atteints, groote rampen hebben ons ge troffen.. — Bereiken (eene plaats), bijkomen: Nous
atteindrons ce village avant la nuit, w# zullen dit
dorp vóór den avond bereiken. (fig.) Att- lage de
puberté', tot huwbare jaren komen. --- Bereiken,
evenaren: S'il n'atteint pas ses originaux, du
moms it en approche, zoo hij zijne oorspronkelijke
voorbeelden al niet evenaart, komt hij ze ten minste
nabij. — Bereiken, achterhalen,. inhalen; Par une
,

versnelden gang zult gij hem kunnen inhalen. (fig.)
Tót ou tard la peine atteint le coupable, vroeg
of laat achterhaalt (treft) de straf den schuldige.
[Mar.] Att- un vaisseau, een schip bezeilen. Att- un
vaisseau en cbassant, een schip bejagen, oploopen. —
Dikw jls ook in den zin van: grijpen, vatten door
hoog of ver te reiken; Ce tableau est trop haut,
je ne saurais l'att-, die schilderij hangt te hoog,
-ik kan er niet bij reiken. — S ArTEINDRE, v. pr.
Bereikt worden: Ce tableau ne peut s'att- facilement. — ATTEINDRE (á), v. n. Met Benige moeite
of inspanning bereiken, aanraken.: Att- au plandier, tot de zoldering reiken. -- (fig.) Att- in la perfection, , de volkomenheid bereiken; Il n'atteindra
jamais a ce poste eminent, hij zal nooit tot dien
hoogen post geraken: — [Prov.] Son épée est trop
courte, it n'y saurait att-, zoo ver reiken zijne
krachten niet; zijne middelen veroorloven hem dat
niet. (fam.) I1 ne faut qu'une queue de vacbe
pour att- au ciel, mais ii faut au'elle soit bier
longue, om zijn doel te bereiken, zijn er slechts gepaste middelen noodig; er behoort niet veel toe,
snaar dat weinige moet men hebben.
Atteint, e, adj. (en part. passé van atteindre)
Bereikt, getroffen, geraakt. [Jur.] Atteint et convaincu, aangeklaagd en overtuigd.
Atteinte, f Slag, stoot, houw, worp m.,
schot n., waal foor men getroffen wordt; ligte
wonde, kwetsing, kwetsuur, schram f.: Il ne recut
qu'une légère att-, hid werd slechts even getro n,
kreeg niet dan eene schram of een schampschot. ---(fig.) Ongelijk, nadeel n., schade, beleediging, aanranding, inbreuk f.: Donner, porter att- in la réputation de qn., iemands goeden naam aanranden,
benadeelen; Sa santé na jamais recu d'att-, zijne
gezondheid heeft nooit geleden, is nooit geschokt.
Les att-s de la calomnie, de aanrandingen (pijlen)
van den laster. Cette nouvelle lui porta une attmortelle, die tijding bragt hem een' doodelijken
slag toe, maakte op hem een' allersmartelijksten
indruk. Att-à la morale publique, aanranding,
krenking der openb
are zedel jkheid. [Mid.] Aanval,
ligte aanval m. van zekere ziekten: Att- de la
goutte, de la gravelle, aanval van de jicht, het
graveel. -- [Man.] Slag, dien en paard met de
achterpooten aan de voorpooten toebrengt, of dien
het van achteren van een volgend paard krijgt: Ce
cheval se donne des att-s, dit paard slaat zijne
voorpooten aan. -- [Equit.] Lanssteek m., die den
ring raakt, zonder hens weck te nemen; II a eu
trois dedans et deux att-s, hj heeft den ring driemaal afgestoken en tweemaal geraakt. -- HORS
D'ATTEINTE. loc. adv. Buiten bereik, scheutvrij,
veilig, in zekerheid: Le fugitif est maintenant hors
d'atteinte, de vlugteling is nu in veiligheid, kan
n iet meer achterhaald worden.
Attel, m. [Sell.] Gareelspaan m.
Attélabe, m. [H. n.] Rolkever m.
Attelable, adj. Wat in- of voorgespannen kan
worden.
Attelage, m. Span, voorspan, gespan n., het
noodige getal paarden, ossen, muilezels, om een
voertuig, een' ploeg te trekken: Un superbe att-,
een overheerlijk span. — (fig. et faro.) Twee overeenkomende, bij elkander passende menschen of
dieren.
Attelé, e, adj. (en part. passé van atteler) Ingespannen, aangespannen, voorgespannen. -- (Prop )
C'est une charrue of une charrette mal att-e, die
menschen passen slecht bij elkander, 't is een paar
zonder eendragt.
Atteler, v. a. Aanspannen, inspannen, voor
bespannen: Att- des chevaux a un car--spane,
rosse, paarden voor eene koets spannen. Meest
zonder voorwerp: Dites au cocher qu'il attelle,
zeg den koetsier, dat hij inspanne. Att- une voiture, een rijtuig bespannen, er de paarden voor
zetten. — S'ATTELER, v. pr. Zich voorspannen; —
(fig.) S'att- avec qn.. pour une eetreprise, zich niet
iemand tot eene onderneming verbinden.
Attelet, of Hatelet, m. [Cuts.] Kleinbraadspit, zilveren of ijzeren speetje n.
:

Attelier, z. ATELIER.

Attelle, f. (niet te verwarren met astelle en
attel) [Tech.] Houten handvatsel n. der loodgieters
en glazenmakers, om 't soldeerijzer aan te grijpen.
Attellennent, m. Het inspannen, voorspannen.

ATTELOIRE

Atteloire, o( Attelloire, f. [Tech.] Dissel pin f., disselbout m.
Attenant, e, adj. Naastaangelegen, belendend:
La maison att-e, l'appartement, le jardin att-- prép. et adv. Naast-aan, onmiddellijk aan:
11 loge tout att- le (du, au) palais; — I1 y a dans
vette rue one maison magnifique, et je loge tout att-.
Attendant, e, adj. Wachtend. [Mus.] Cadence
att - e, onvolkomen toonval m. — EN ATTENDANT,
loc. adv. Intusschen, ondertusschen, middelerwt,
onderwijl, terwijl. En attendant mieux, in afwachting van beter, totdat iets beters komt. —
EN ATTENDANT QUE, COnj . (met den subj.) Totdat:
Je lirai la gazette en att- qu'il vienne. (De dichters
laten somtijds en weg.)
Attendre, v. a. Wachten, afwachten, de komst
van iemand of iets te gemoet zien, verbeiden, ver
hopen, zich beloven, rekenen op, staat-wachten;—
maken op: Je vous attendrai ici, ik zal u hier
wachten. J'attends one lettre, ik verwacht (reken
op) een' brief. I1 attend plus de Dieu et du temps
que de son zèle et de son talent, hij hoopt (ver
meer van God en den tijd dan van zijn' ijver-wacht)
en zijne bekwaamheid. — Ook zonder voorwerp:
Attendez ! wacht ! Allons sans plus att-, laat ons
gaan zonder langer te wachten. — Att- après qn. ou
qc., met groot verlangen, met ongeduld op iemand of
iets wachten. -- (Prov.) Attendez-moi so us
(iron.) daar zal niets van komen; g ij zult daar
lang op mij wachten, ik kom toch niet. II ennuie,
à qui attend, de tijd valt den wachtende lang.
C'est ou je l'attends, of eest lá q ue je l'attends,
daar wil ik hem juist hebben; ik wil toch eens
zien of h ij 't zóó ver drijft. Att- qn. comme les
emand al etende wachten.
moines font l'abb iemand
Tout vient à point is qui vent (salt) att-, de tijd
baart rozen; geduld overwint alles. Un coup n'attendait pas l'autre, de eene slag volgde op den
anderen, 't ging slag op slag. — S'ATTENDRE (à),
V. pr. Verwachten, rékenen, hopen, staat of rekening maken: Je ne m'etais p as attendu b ce traitement, ik had die behandeling niet verwacht. Je
ru'attends à vous, ik stel' mijne hoop, mijn ver trouwen op u. - Se faire att-, zich laten wachte n, lang uitblijven, --- (Proc.) Qui s'attend á
l'écuelle d'autrui a souvent mal dïné, wie op een
ander rekent, komt vaak bedrogen uit. Ne t'attends
qua toi seul, 't oog des meestersmaakt het paard vet.
ciron.) Attendez-vous-y! reken daar maar o ! Je
, ik
m' y attendais bien, dat had ik wel gedacht
had daarop gerekend.
Attendri, e, a dj . (en part. passé van attendrir)
Verteederd, aangedaan, bewogen.
Attendrir, V. a. Teeder, zacht, malsch, murw
miaken : La gelde attendrit les choux, de vorst
maakt de kool malsch; On bat la viande pour
l'att-, men klopt liet vleesch om 't murw te maken.
-- (fig.) Treffen, roeren, bewegen, gevoelig maken,
aandoen, verteederen, vermurwen, medelijden inboezemen : Att- qn. par ses pleurs, ses plaintes.
-- s'ATTENDRIR , v. pr. Murw, malsch worden ; —
aangedaan, bewogen worden, medelijden krijgen.
Attendrissant, e, adj. A4andoenlzjk, roerend.
Attendrisseinent, m. Het murw- of malsch
maken, (b. V. van het vleesch); -- (fig.) Verteedering,
aandoening, gevoeligheid, deernis f., mededoogen n.
Attends, e, adj. (enart. passé van attendre)
Verwacht, gewacht. — [Cuts.] Ce gigot nest pas
assez attendu pour être cult, die bout is niet malsch
genoeg om gebraden te worden — ATTENDU , prép.
Aangezien, uit hoofde van, wegens: I1 fut exempt,
att- son age, hij werd vrijgesteld, uit hoofde var
zijne hooge jaren. — ATTENDU QUE, conj. Daar,
dew vermits, overmits, naardien, aangezien, ge merkt:
er t: Att- qu'il s'agit dun objet important, or
ne peut encore rien decider, daar het hier eem
belangrijke zaak geldt, kan men nog niets beslissen
t Atténérir, v. a. [Méd.] Verdunnen (z. AT
.

—

TgNUER) .

t Attenir, v. n. Bezitten, hebben; — belenden
--- verwant zijn.
Attentat, m. Misdadige of onwettige onder.
neming f., aanslag, toeleg m., aantasting, euvel
daad, wreveldaad f. Att- is la liberté individuelle
inbreuk op,de persoonlijke vrijheid. Att- à la pudeur
feitelijkheid tegen de eerbaarheid. Att- aux moeurs
feitelijk vergrijp tegen de zeden.
Attentatoire, adj. Wat inbreuk maakt ot
;
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egten, vrijheden enz., inbreukmakend, aanrandend,
verkrachtend, schendend, verstorend ; [Jur.] de
5evoegdheid overschrijdende of te buiten gaande.
Attente, f. Het wachten, toeven, verbeiden;
verwachting, inwachtin g , afwachting; -- gevoelen n.,
peening, verwachting, hoop f. Contre tante att-, te
alle verwachting, onverhoopt, geheel onverwacht.-len
-

— [Prov.] Une bonne fuite vaut mieux qu'une
mauvaise att-, 't is beter eene onderneming op te

geven, dan vergeefs haren uitslag af te wachten.
Attente, tourmente, wachten is eene pijnlijke zaak.
— [Chir.] Ligature d'att-, voorloopig verband. —
.

[Arch.] Pierres d'att-, bindsteenen, verbandsteenen,

uitstekende steepen ter verbinding met een later op
te trekken muur. (fig.) C'est one Pierre d'att-, 't is
maar een begin, 't zal voortgezet worden. — [Gray.,
Peint., Bias.] Table, Pierre d'att-, ledige plaat of
steen, ledig vak, veld, doek of paneel om later gevuld te worden. — (fig.) C'est one table d'att-, h#
belooft veel, er kan veel uit hein worden.
Attenter, v. n. .danranden, aanvallen, ver-

storen, een' aanslag, misdadigen toeleg maken,:zich
aan iets vergrijpen. Att- á in vie de gn., iemand
naar 't leven staan, een' aanslag op zijn leven maken. — Het komt ook als v. a. voor Qu'osez-vous

attenter ? I1 n'attentera rien tapt qu'il eraindra
pour vous.
Attentif, five, adj. (doorgaans door a, maar
ook wel door pour en sur gevolgd) Oplettend, opmerkzaam, aandachtig, achtzaam.- _ C'est on
homme très - atl - , 't is een man vol dienstvaardig heid, beleefdheid, hoffeljkheid.
Attention, f. Oplettendheid, opmerkzaamheid,
aandacht f. Faire att-, opletten, acht geven. — Ook
als bevelwoord of opwekking gebezigd : Attention !
opgelet! opgepast! -- Beleefdheid, gedienstigheid,
voorkomendheid, goedheid, zorg f.: I1 a eu l'attde m'écrire, hij heeft de vriendel ij kheid, welwillend
gehad, mij te schrijven. Vooral wordt het in-heid
dien zin in 't meere. gebezigd: 11 a eu mille att-s
pour mot pendant ma maladie, hij heeft m# in

mijne ziekte duizend beleefdheden (zorgen) bewezen.
Attentionné, e, wij. (fans.) Voorkomend, beleefd, dienstvaardig, gediensti g .

Attentivenient, adv. Oplettend, opmerkei,
aandachtelijk.
Atténuant, e, adj. ^[ Méd.] Verdunnend, vocht verdunnend. — [Prat.] Verzachtend, verzwakkend,
verminderend. — Ook als subst. m. [Méd.] Les att-s,
de bloedverdunnende middelen.
Atténuation , f. Verzwakking, ver
krachtsvermindering f. -- [Méd.] Werkin g f.
vochtverdunnende middelen. — [Chim.] Verdunning f. eener vloeistof. — [Prat.] Verzachting,
vermindering f. van bezwaren ' tegen een' aangeklaagde; Att- de peine, verligting f.' van stra f.
-- [Phys.] Verdeeling, scheiding f. van de kleinste
deden eens ligchaams, die vooraf innig verb

waren.

Atténué, e, adj. (en part. passé van atténuer)
Verzwakt, krachteloos; — verzacht, verminderd.
Atténner, v. a. Verzwakken, verminderen,
doen afnemen, krenken : Les jeunes, les veilles,
les fatigues 1'ont atténué, het vasten, het nacht
vermoeienissen hebben hem verzwakt.-waken,d
— [Méd.] Att- les humeurs, de vochten dunner,
vloeibaarder maken. --- (fig.) Verzachten, verkleinen,
verminderen: Ce délit est beaucoup atténué par
les circonstances, dit vergrijp wordt door de omstandigheden aanmerkel ij k verzacht. -- S'ATTEN 1ER,
V. pr. Verzwakt worden, uittéren; verzacht, ver
-minder
worden.
Attérage, z. ATTERRAGE.
Attérer, z. ATTERRER.

Attérir, Attérissage, Attérissem nt, 2.

ATTERR-.

Atterminement, z. v. a. ATERMOIEMENT.
Attermtner, v. a. Eenen termijn bepalen, eenera

dag als termijn vaststellen.

Attermoienient, z. ATERMOIEMENT.
Atterrage of Attéra g e, m. [Mar.] Het eerste
aandoen van het land of de kust. Faire son att-,
het land verkennen en het bestek verbéteren. Etre
aux att-s, het land naderen zonder het nog te zien.
Atterré, e, adj. (en part. passé van attevrer)
A'eërgeworpen ; van magt, gezag of fortuin beroofd ; diep getroffen.
Atte rre r, of ATTERER, V. a. Op den grond
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werpen, ter aarde werpen, neder-, orrzwçr en, ten
bodem werpen, vellen, neersmijten ; --- (Jig.) de

ATTOLTCHEMEiV T.

aadje f., gevolg n. (doorgaans nutteloos en over°Zolli(J
gevolg). -- (fig.) Tout le gain att- des magni-

raagt, het ,gezag doen vallen, ten onder brengen in ficences hunaaines, al den ijdelen toestel vara
;

den grond helpen, vernielen; — zeer diep bed roeven,
zwaar grieven, allergevoeligst treffen, ter neder
slaan.
[Méd.] De werking verbreken, die de
grovere deelen der vochten op elkander uitoefenen.
-- ATTERBER, V. n. [Mar.] Uit volle zee in de
nabijheid. van 't land komen en het na eenti lange
reis erkennen, land aandoen, land zien. — S'AT(fig.) Van schrik verstijven, . hevig
TERRER, v.
ontstellen, als van den donder getroffen worden.
[Chim. et Phys.] Les particules salines et terreuses s'atterrent les unes les autres, de zout- en
aarddeeltjes lossen elkander onderling op (verdeelera
elkander).
Atterrir of Attérir, v. n. [Mar.] Landen,
aan land komen. Op den wal aankomen om zich te
verkennen.
Atterrissage of Attérissage, m. [Mar.]
Landing.
Atterrissement of Attérissement, m. Opsljking, aanslijking, aan- of opslibbing, aan- of
opspoeling f., aanwas (van den oever) m., aangeslibd
land n.
Attestation, f. Schriftelijk getuigenis n. et f.,
getuigschrift n., attestatie f., attest n.
Attesté, e, adj. (en part. passé van attester)
Bevestigd, gestaafd.
Attester, v. a. Betuigen, verklaren, getuigenis
geven, bevestigen, staven, bekrachtigen; — tot bewijs, tot getuige verstrekken; -- tot getuige nemen
of roepen.
Atticisme, m. Fijne, zuivere smaak m. in
denken en spreken, zoo als die aan de oude 4thefiers eigen was, a t t i c i s m u s n. ;— kiesche en
zuivere stijl m.: I1 y a de l'att- dans sas dents,
zijne werken zijn zoo schoon als zuiver geschreven.
-- [Gram.] Attisch taaleigen n., bijzondere taalvorm der oude Atheners.
Attieiste, m. Grieksch schrijver, die in alles
den stijl der attische schrijvers poogt na te volgen,
atheist m.
Attieurgue, f. [Arch.] Attische of atheensche
vierkante zuil f.3 —poort f., welker stijlen tot elkander hellen. Croisee att-, raam, dat van boven smaller
dan van onderen is.
Attiédi, e, adj. Laauw geworden; verflaauwd,
aauwd,
verkoeld.
Attiedir, v. a. Laauw maken, laauw laten
worden, afkoelen; -- (fig.) doen verllaauwen, bekoelen (den ijver, de vriendschap enz.) ; lusteloos,
traag maken. S'ATTIEDIR, v. pr. Laauw worden;
-- (fiig.):verflaauwen, bekoelen.
Attiédissement, m. Laauwwording f., —
(fig.) . verkoeling, ver flaauwing f.
Attifé, e, adj. (en part. passé van attifer) Opgeschikt,
Attifer, v. a. (fam.) Belagchelijk of met gemaaktheid opschikken (,gewoonlijk van het kapsel
der vrouwen gebezigd). Weleer ook fig.: Its attifent
leurs mots. -- S'ATTIFER, v. pr. Zich met gemaakt
opschikken, kappen.
-heid
Attifet, m. Vrouwen-hoofdtooi m.
ttinter, V. a. [Mar.] Bij de stuwing vast
zetten, vast leggen (het vaatwerk, de balen, kisten
enz.) Att- la quille de kiel op de blokken le den.
Attigne, adj. 4ttisch, atheensch, met den ljnen
smaak der oude Atheners overeenkomstig, schoon,
sierlijk, smaakvol, vernuftig. Sel att-, attisch
zout, zinrijke, vernuftige taal, fijne en kiesche
scherts. Témoin att-, onwraakbaar getuige. —
ATTIQUE, ni. [Arch.] Attisch werk n., halve ver
boven de hoogste. Faux attique,zuilstoel m.-diepngf.
onder de basis der kolommen.
Attiquement, adv. Op attische, atheensche
Wijze.
Attirable, adj. [Phys.] Voor aantrekking vatbaar, aantrekbaar.
Attirage, m. Aantrekking f. — [Tech.] of
Poids d'att-, gewigt van de raderen der goudspinners, r. adergewigt n.
Attirail, m. Toestel m., 'toebehooren, tuig, gereedschap n., groote hoeveelheid en verscheidenheid
van de, tot zeker gebruik noodige dingen : Att- de
Chasse, de cuisine, jagt-, keukengereedschap ; Attde guerre, krijgstuig n., krfjgstoerusting f.; Att
do l'arUllerie, tros ni. — Sleep, nasleep m., ba--

pr.

—

A

;

'S menschen praalvertooning.
Attirant, e, adj. Aantrekkend, aanlokkelijk,
bekoorlyk (doorgaans fig. gebezigd) : Des maniëres
att-es, innemende manieren.
Attirante, f. Lintstrik m., dien de vrouwen
weleer boven aan de rokken droegen.
Attiré, e, adj. (en part. passé van attirer)
Aangetrokken.
Attirer, V. a. Aantrekken, tot zich trekken :
L'aimant attire le for, de zeilsteen trekt het ijzer
aan ; Le solen attire les vapeurs, de zon trekt
de dampen tot zich. — (#g.) Lokken, aanlokken,
verlokken : Le miel attire in mouche, de honig
verlokt de vlieg ; Il sut att- l'ennemi dans une
em buscade, lijf wist den v jand in eene hinderlaag
te lokken. — Tot zich trekken: Ella seul attirait
thus les regards, zij alleen boeide (trok tot zich)
aller blikken. — Veroorzaken, verwekken, ten gevolge hebben: In hauteur et in tiierté attirent les
gnomes les plus dangereuses, de hoogmoed en de
/ierheid verwekken de. gevaarlijkste oorlogen. -Verkrijgen, verwerven, winnen : I1 sut attirer
insen siblement ma confiance, hij wist ongemerkt
(allengs) min vertrouwen te winnen. — (Prov.)
(in malheur en attire un autre, een ongeluk komt
zelden alleen. — S'ATTIRER, v. pr. Tot zich trekken,
zich verwerven, winnen. S'att- des amis, l'arnitie,
lestime. — Zich op den hals halen, zich berokkenen:
S'att- des ennemis, la haine, Ie mépris. --1 lkander aantrekken : Les corps s'attirent mutuellement.
Attisage, m. Het aan- of opstokers van het
vuur.
Attise, f. [Bras.] Brandhout n. onder den
brouwketel.
Attise-qaerelle, m. et f. Twiststoker m.,
twiststookster f., stokebrand m. en f. (Blur. Des
attire-qunelles.)
Attiser, v. a. let komt, enkel voor in de uitdrukking Att- Ie feu, het vuur aanstoken, opstoken, aanwakkeren. boeten ; - (fy.) aanhitsen, lint
twistvuur aanstoken, opstoken, aanblazen, aanzetten, de reeds verbitterde gemoederen nog meer
verbitteren, olie in 't vuur gieten.
5 Attiseur, m. (fam.) Vuuropstoker; -- twistaanblazer m.
Attisoir of Attisonnoir, m. [Tech.] Stookijzer, roerijzer n., vuurhaak, pnok m.
Attitré, e, adj. (en part. passé van attitrer)
Met een' titel, een ambt bekleed, aangesteld. (Het
wordt meestal gebruikt van een' koopman, winkelier,
bij wien neen geregeld en bij voorkeur koopt) Ge• oon, gebruikelijk :. C'est . mon marchand, mon
fournisseur att-, hij is mijn vaste (gewone) koopman. leverancier. -- In ongunstigen zin : Des térmoins att-s, omgekochte getuigen; Des assassins
att-s, . betaalde moordenaars, (.kv zegt meestal:
Des témoins, des assassins a gages.)
Attitrer, V. a. (Zelden gebruikt dan in 't part.
passé) Aanstellen, met de uitvoering van iets belasten, last geven; — begunstigen (een' koopman).
— [Chas.] De honden op hun' post plaatsen om
het wild af te wachten.
Attitude, f. Hpuding, stelling, plaatsing f. I des
li.gchaams, ligchaamshouding f., stand m. (vooral
in de schoone kunsten) . — (fig.) Cet homme sai t
prendre dans 1'occasion une imposante att-, die
man weet, waar 't noodig is, eene indrukmakende,
ontzagwekkende houding aan te nemen (weet zich
te doen eerbie(ligen).
Attitaler, V. a. Betitelen.
Attlas, Atlas, m. ,plas, Indisch satijn n.
Attole of Attolon, m. [Géogr.] Naam der
afzonderlijke groepen eilandjes in een' archipel,
dienende soms tot gordels van zeer hooge eilanden.
Attole, f. [Mar.], z. ANATE.
Attombisseur, Attombiseur, M. [Fauc.]
Valk, die den reiger in de vlugt aanvalt.
Attoachewent, m. Aanraking, aanvoeling,
bevoeling, betasting f., het bevoelen: Notre Seigneur
guérissait les maladies par ]e seul att-, onze Deer
genas de zieken door enkele aanraking. [Geom.]
Point daft- (of de contact, de contingence, de
tangence), raakpunt n., punt, waarin eerie regie
era Bene kromfine lijn of wel twee kromme lijnen niet
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elkander in aanraking komen, zonder elkander te
snijden.
t Attoucher, v. a. Raken (door bloedverwantschap), bestaan.
t Attournement, m. Volmagt, procuratie f.;
-- opschik, tooi m.
Attracteur , -triee , ad'. Wat door aantrekking werkt, aantrekkend: Force att-trice, aan
-trekingsachf.
Attraetif, ive, adj. Wat aantrekt, aantrek
aan
Force,
uuissance
att-ive,
aanhalend:
-kend,
[Med.] Onguent att-, trek--trekingsach,—
pleister.
Attraction, f. [Phys.] maantrekking, aantrek
attractie f.
-kingsracht,
Attractionnaire, m. [Phys.] Aanhanger m.
van de leer der aantrekkingskracht.
•
Attractrice, z. ATTRACTEUR.
t Attraire, V. a. Aantrekken, door lokaas tot
zich trekken, aanlokken (beter attirer). —ATTRAIRE,
V. n. Behagen, bekoren. [Prat.] Attraire en justice,
voor Bene regtbank betrekken, iin regten betrekken.
Attrait, m. Aanloksel n., aantrekking, be/warlijkheid f., lokaas n., het aanlokkelijke, bekoorlijke,
verleidelijke (van 't vermaak, den wellust, den
roem, de rijkdommen enz.) — Neiging f., smaak,
trek m., roeping f. -- [Arch.] Al wat tot het
bouwen of herstellen van een huis dient, 't gezamenlijk gereedschap n. --- ATTRAITS, pl. Bekoorlijkheid, aanvalligheid, bevalligheid f. (inz. van eene
vrouw): Les att- de la jeunesse, de l'innocence,
de la pudeur etc.
Attrape, f. Fopperij, poets, kleine bedriegerij f.
(uit 'scherts), strik, valstrik m. Dragées d'att-,
suikergoed, waarin iets bitters or kwalijksmakends
verborgen is. -- [Mar.] Ophouder, uithouder m.,
torntouw, keertakel n., keerjijn f. — [Fond.] Groote
kromme tang, bij de geelgieters in gebruik, snaveltang f.

Attrapé, e, adj. (enart. passé van attraper)
Verrast, betrapt, verschalkt
.
Attrape-deniers, m. Kwakzalver, zakkerolder, bedrieger m. (Plur. Des attrape-deniers).
Attrape-loardaud, z. ATTRAPE-NIGAUD.
Attrape-ininon, m. Schijnheilige, f jnman,
pilaarbijter m., die door schijn van godvrucht de
onnoozelen verschalkt. (Plur. Des attrape-minons).
Attrape-mouche, f. [H. U. et Bot.] Vliegen
Des attrape-mouches).
-vangerm.(Plu
Attrape-niais, z. ATTRAP1-NIGAUD.
Attrape-nigaud, m. Grove list f., die alleen
botteriken verschalken kan. Men zegt ook ATTRAPELOURDAUD en ATTRAPE-NMAIS. (Plur. Des attrapenigauds, des attrape-lourdauds, des attrape-niais).
Attraper, V. a. In een' val, strik, knip, of iets
dergelijks weten te krijgen, vangen, strikken, nippen, attrapéren. — ( fig.) En courant après le
plaisir, on attrape la douleur, terwijl men 't ver
naloopt, vangt men de smart. — Bedotten,-mak
verschalken, bedriegen, beet hebben, verstrikken,
verrassen, foppen, opligten; Il s'est laissé attr- par
un filou, hij heeft zich door een' spitsboef laten
verschalken, opligten. (Loc. prov.) Bien fin qui
pourrait l'attr-, wie hem bedriegen wil, moet bij
de hand zijn, moet vroeg opstaan. Attrapez-moi
toujours de mème, zóó moogt ge mij weir beet
hebben (tot iemand, die, , denkende ons te bedriegen
Of te plagen, ons voordeel 0/' genoegen heeft verschaft). Les plus fins y sont attrapés, de slimste
kan hiermede bedrogen worden; oppassen is hier
de boodschap. — Door eene list or 'kunstgreep ver
ijgen, wegkapen: 11 a si bien fait qu'ii a attrapé-kr
un bon emploi, . hi heet het záó slim aangelegd,
dat hij een' mooijen post heeft gekregen. Attr- de
l'argent a qn., iemand geld uit den zak kloppen. —
Kregen, trekken (bij 't lot): Ce joueur . attrape
toujours les bonnes cartes, die speler krijgt altijd
de goede kaarten; Quel numero avez vous attrapé ?
welk hommer hebt gij y etrokken? — (fam.) Betrap
pen, op de daad vaen,
i
op 't mat komen, overvallen, verrassen: Cette fois je vous attrape a
mentir, ditmaal betrap ik u op eene leugen; J'attrappa i ce garcon a volex mes raisins, ik kwam
juist op 't mat, toen die knaap mijne druiven stal. -en, treffen, regt vatGoed op vatten, goed uitdrukk
ten of begrijpen: Corneille a Bien attrapé le caractère des anciens Romains, Corneille heeft het ka
oude Romeinen juist orpgevat, naarcisch-raletd
-
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wergeg,/even; Ce peintre a bien attrapé votre
ressemblanee, die . schilder heeft u goed gefro f fen,
wel gelijkend afgebeeld. -- Achterhalen, inloopen,
krijgen; in de vlugt grijpen, vangen: Les chiens attrapent le lièvre, de honden achterhalen den haas.
Jetez-moi cela, je l'attraperai, -werp mij dat toe, ik
zal het vangen. (Prov.) 11 courra bien siJ'On no
l'attrape, hij zal hard moeten loopera om .' het te
ontkomen; hij zal er niet dan met moeite van vrij
komen. Ce malade n'attrapera pas le printemps,
die zieke zal 't voorjaar niet halen. (zal niet tot
de lente leven) — Opdoen, vatten, bevangen worden door, krijgen: Attr- un rhume, une llèvre,
Bene verkoudheid opdoen, of eene koude vatten,
eene koorts krijgen. Attr- des coups de biton,
stokslagen opdoen, krijgen. — Somtijds ook: rapen,
Une
ne pierre 1'a attrapé á la jambe, een
steen heeft hem aan 't been geraakt. — Attrape
neme
dat (loope daarnaar) wie wil! -qui peut !
Attrape! Gefopt! ze hebben hem! (als iemand zich
heeft laten verschalken). — S'ATTRAPER, V. pr.
(fain.) S'att- a une porte, á un clou, zich aan
eene deur stootes, aan een' spijker blijven halen.
— [Man.] Ce the%al s'attrape, dat paard slaat
zich aan. -- (rain.) Attrape-toi cela ! Onthoud: dat
nu ! Laat da u nu leeren ! (tot een kind, dat men
gekastijd heeft, of tot iemand, ween iets onaangenaams wedervaren is)
Attraperie, f., z. v. a. ATTRAPE.
% Attrapette , f. (fans.) Bedrieger tje n.,
schalke, moedwillige streek m.
Attrapeur, m., -ease, f. Verschalker, bedrieger, verleider m.; verschaikster, bedriegster,
verleidster f.
Attrapoire, f. Strik in. om dieren te vangen
(in dien zin zelden meer gebruikt); — (fig. et fam.)
slimme trek, fijne streek nl., list, kunstgreep f.'
Attraquer, v. a. [Mir.] .Aanleggen, aanlanden (in de Levant gebezigd van een schip, dat ant
te laden of te lossen aan de kaai haalt).
Attrayant, e, adj. 4antrekkel% k, . bekoorl#k,
aanlokkelijk, innemend, uitnoodigend
Attrenspage, m. [Tech.] Regelmatige verwarming f. van Benen glasoven.
t Attrempance, f. Matiging f. der hartstogten.
t Attrempé, e, adj. (en part. passé van attremper) Gematigd, zijne driften meester. --[Fauc.] Oiseau attr-, valk, die noch te vet, noch
te mager is, die zone juiste ontwikkeling heeft.
Attremper, v. a. [Tech.] Den glasoven allengs tot den hoogsten hittegraad brengen. Attrun pot, een' pot uitgloeijen, uitbranden. --j- Attrses passions, zijne driften in bedwang houden.
Attribuer, v. a. Toeschrijven , toeëigenen ,
iemand voor den bewerker, de oorzaak van iets
houden. Attr- la victoire à qn., aan iemand 'de
overwinning toeschrijven. Attr- une faute qn.,
eene fout aan iemand wijten. [Prat.] Attribuer dans
un partage, toe- en aanbedeelen. -- Verbinden toekennen: Quelles fonctions a-t-on attribuées a eet
emploi ? welke bezigheden heeft men aan dat ambt
verbonden? — s'ATTRIBUER, v. pr. Zich toeschrtyven, zich toeëigenen, zich toekennen, zich aan
-matigen.
Attribut, m. Hoedanigheid f., die aan een voo'rwerp, toekomt, bijgelegde eigenschap f.; : onderschei
zekere personen, kenteeken, ken--dingstekva
merk, zinnebeeld, eigenschapsteeken, a t t ri b taa i n.
L'étendue et l'impénetrabilité sont des at r-s , de
la matière, de uitgebreidheid en de ondoordringbaarheid zin eigenschappen van de stof. Le droit
de faire grace est un des principaux attr-s de >Ja
souveraineté, het regt om genade te schenken (het
regt van gratie) is eene der hoofdeigenschappen
(hoofdregten) van de souvereiniteit. Le trident de
Neptune, le paon de Junon, la massue d'Hercule
sont des attr-s, de drietand van Neptunus, de
paauw van Juno, de knolls van Hercules zin kenteekenen (symbolen). -- [Log.] Gezegde-, fradicaat, datgene, wat in een voorstel van he onderwerp bevestigd of ontkend wordt.
Attributif, ive, adj. Toeëigenend, toeken
Attribution, f. Toekenning, verleening. hijlegging f. van zekere voorregten of' voordeeleeL taan
een ambt; die voorregten of voordeelen zelven,
voorregt, voordeel n.; — voormalige, komnl4ke
col nagtsbrie f in. tot regterl ilke beslissing; -- ambt:-
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bevoegdheid f., ambtsregt n., bereik n. der ambtsraagt (doorgaans in 't meerv.) : C elan' est pas

eerste wacht, nachtwake van 8 tot 12 ure. Aube du
jour, heldere streek, die zich tusschen eene bank van

ATTRIBUTIONS f. pl. Werkzaamheden,

Weleer ook gebruikt voor lange : luur, luijer f., kinderwindsel n. -- In Provence en Languedoc: witte
populier m.
t Aubeau, verouderd woord voor AUBIER.
Aubépine, f. (vroeger Aubepin m.) [Bot.]
Witte hagedoorn m.
Aubère, adj. Perzikbloesemkleurig, tusschen
wit en roodbruin, vaal (van een paard sprekende)
--- Ook als subst. m. L'aubère Clair, Toned, rou-

(n'entre s) dans les attr-s du ministre de la wolken bij de kim en de kien zelve vertoont. --guerre, g at ligt buiten de bevoegdheid (buiten 't Hydr.] Schepbord n. van een watermolenrad of angebied ter maat) van den minister des oórlogs. der werktuig. -- [Cath.] Koor- of mishemd n. —
[

bemoefjenissen.
Att!istant , e , adj. Bedroevend , treurig,

droevig.

Attristé, e, adj. (en part. passé van attrister).
,Bedrukt, bedroefd, met spijt vervuld.
Attrf ster, V. a. Bedroeven, bedroefd, bedrukt
maken. -- S'ATTRISTER, V. pr. Zich bedroeven,

,

droevig worden.
Attrit, e, adj. Vol zondenberouw (uit vrees
voor de straf) .
Attrition, f. [Phys.J Wrjvin,q f. van twee
horde ligchamen te g en elkander. --- [Chir.] Geringe
en oppervlakkige beleediging der hui t, schaving,
schram f. -- Wr2jving f. van 't ligchaam ter ontwikkeling van de natuurlij ke warmte. -- [Théol.J
Verslagenheid f. des harten, zondenberouw n. (uit
vrees voor de straf), attributie f.
Attritionnaire, m. [ Théol.] Hij, Wien de attritie of het slaa fsche zondenberouw voldoende is.
Attroupé, e, adj. (en part. passé van attrouper)- Zaamgeschoold, te hoop geloopen.
Attroupement, m. Zamenscholing, zamenrotting f., oploop m. Former des attroupements, zemenrotten, zamenscholen, bijeen scholen.
Attrouper, V. a. Een hoop volks bijeen, doen
komen, doen zamenscholen, een' oploop verwekken.
-- S'ATTROUPER, v. pr . Te hoop loepen, zamen scholen, in menigte bileen komen, zamenrotten.
Atun, m. [H. n.] Soort van makreel m.Atypique, adj. (eig.) Onvoorbeeldeltijk; — onordelfjk, onregelmatig; — [Méd.] Maladies at-s, ongere gelde ziekten (welker aanvallen zonder eenige
regelmaat tere g keeren) , atypische ziekten.
Atys, m. [H. n. ] Groote witte aap m. van 't

A

geatre.
Anberge, f. Herberg f., logement n. Prendre
in maison de qn. pour une auberge, iemands huis

voor eene herberg houden, bij iemand dikwijls te
gast gaan, zonder genoodigd te wezen. -- [Bot.],
b eter ALBERGE, Z. a id.
Aubergine of Mélongène, f. [BoV Eierge-

was n., egerdragende nachtschade f.;
eijertormi g e vrucht f. daarvan, melanzaanappel m.
Aubergiste, m. et f. Herbergier m., -ster f.,
herberghouder m., - houdster f., waard m., waardin f.
Auberon, m. [Serr.] Slotkram, sluithaak f.,
door welken de tong van het slot gaat.
Auberonnière, f. [Serr.] Slotkramplaat f.,
op welke de slotkram is vastgeklonken.

Aubervilliers, m. [Bot.] Zekere zeer harde
latuw f. (naar't gelijknamig fransche dorp geheeten) .

t Aabète, f. [Mil.] Wachtkamer van onder 1
officieren f.
Aubler, Aubour of Aubean, m. [Bot.]
Spint n., het zachte en witachti g e hout onder de
schors der boomen. — Watervlierboom; valsche
vuilboom, sporkenboom, zwelkenboom m.
Aubiifoin, m. [Bot.] , z. v. a. BLUET.

Aubin, m. [Man.] Dra fgalop, , halfgalop m.,
geslacht der cercopitheken of meerkatten.
gebrekkige gang van een paard, waarbij het met de
Au, art. contracté (zamentrekking van 't voor voorpooten gal opp eert en met de achterpooten
lidwoord Ie, vóór de mannelijke-zetslimh draaft of den telgang gaat. — Eiwit.
Aubiner, v. n. [Man.] Den halfgalop gaan.
woorden, die met een' medeklinker of eene aangeademde h beginnen) Aan den, aan de, aan het; in (zie AUB1N.)

den, in de, in het; naar den, naar de, naar het,
enz. (zie à): Obéir au rol, aan den koning gehoor -

zamen. S'abandonner au hasard, zich aan het toeval overgeven. Êt
re au jardin, au grenier, in den
tuin, op den zolder zijn. Au dire de eet homme,
naar(volgens) . het zeggen van dien man. Au sortir
de 1"é gkse, bij het uitgaan der kerk. Etre au lit,
te bed liggen. Au prix de la vie, ten koste van
liet leven. Soutenir au contraire, in tegendeel beweeren. L'homme an nez long, de man met den
lac ngen neus. La fille au casaquin bleu, het meisje
met het (haar) blaauw jakje. La kalle au ble, de
korenbeurs. Le pot an lalt, de melkkan. De la
soupe au lalt, melksoep. — Het meera. is aux,
voor a les.
Aubade, f. Ochtendbegroeting f. met muzijk
ander iemands vensters o vóór iemands deur,
morgenmuzijk, wekmuzijk t. ,—^ (fig. et iron.) Getier, geraas, geschreeuw n. voor iemands deur om
hein fé beleedigen o uitte jouwen, ochtendstandje n.,
mgiing f. — (fam.) Scherpe berisping, doorhaling,
schrobbéring I.
t Aubain, m. [Jur.) Buitenlander, vreemdehug, niet genaturaliseerd burger m.
Anb linage m. of Draft d'aubalne, z.

AUBAINË.

Aubinet of Saint-Aubinet, m. [Man.]

Voorvinkenet n. (op koopvaard ijschepen).
Aubour, m. z. AUBIER . -- (fig.) Bedriegerij,

verschalking f.

Aubrier, m. [H . n.], z. IIOBEREAU.

Auche, f. [Tech.] Hal bolvormige holte f. in
den stalen stempel, waarmede de speldeknoppen op
de schaften gezet worden.
Auchénoptère, adj. [H. n.] Met de buikvIn .
nen onder den hals.
Auchinorhynque, adj. [H. n.] z . COLLIROS'IRE.

Auction, f. [Jur. rom.] Verkooping f. bij opbod,

auctie f.

Auctuatre, m. Bijvoegsel, supplement n.
ucun, e, adj. indéf. Geen, geene, niet een,
niet eerre, geenerlei, geenerhande: Vous n'avez

aucun moyen, aucune espérance de réussir; Je ne
coni;ais aucun de vos amis, aucune de vos amiea

— Men vindt het in deze beteekenis somtijds met
een meervoud verbonden, b. v. in den bekenden
versregel van Racine: Aucuns monstres par mol
domptés jusqu' aujourd'hui; -- inzonderheid heeft
dit plaats met woorden, die in 't enkelvoud niet ges
b ruikelijk zijn of in 't meervoud eerre andere e•
teekenis dan in 't enkelv. hebben: lion fait aucuns

frais; Il n'y a aucunes troupes plus braves que
les natres. — Somtijds beteekent het zooveel als:
eenig ander, hoegenaamd: Sa voix était plus forte
qu'aueune voix humaine. — In al de genoemde voorbeelden staat aucun vóór het subsi. maar in enA

Aubalne, f., Droit m. d'aubalne, [Jur.]

Het eertijds in Frankrijk geldende regt, waardoor
de* vorst de nalatenschap van een' vreemdeling ten
deel viel, wanneer deze in zijne staten stierf, zon
zijne goederen beschikt te hebben of gena--cterov
turaliseerd te zin; .vreemdelingsregt, a l b a n a g i u m
of albinagium n. — (#.g. et fam.) Onverwacht
voordeel, gelukkig voorval, buitenkansje n.
Anban, m. [Féod.] Winkelregt n., winkeltot m., belasting f. op de winkels; -- vergunning f.
tot het houden van een' winkel.
Aubans, m. pl., z. HAUBANS.
Aubarestriere, f. Stuk hout, dat in de zameflstelling van eerie galei gebruikt wordt.
Aube, f., of doorgaans Aube dujour (ook Aube
matinale). Ochtendschémering,morgenschérnering f.,
die den dageraad (1'aurore) voorafgaat, ochtend
[Mar.] Platvoet, platvoetwacht i., de-krien.
C

kele gevallen, kan het ook achter het' subst. staan.

Sans exception aucune; sans responsabilité aucune.

-- Het kan ook zonder subst. gebruikt worden:
Aucun nest prophète chez sol; — vooral op 't
einde van een' zin. Vous m'envoyez des romans,
mais je n'en liral jamais aucune. -- In vragende of
twijfelachtige zinnen staat het zonder 't ontkensenile ne en wordt dan in 't nederduitsch door
iemand of een vertaald: Penses-tu qu'aucun d'eux

veuille m'obéir? je doute qu'aucun de vous Ie
false. — Het ontkennende ne blijft ook weg als
aucun wordt voorafgegaan door sans en wanneer
er in het hoofdwerkwoord van den zin reeds eene
ontkenning ligt opgesloten:- On élève eet enfant

AUCUNEMMENT

--

Sans aucun principe de religion; Cela m'interdit de
faire aucun souhait. — AUCUNS, m. pl. (in naiven
stijl voor quelques-uns) Eenigen, sommigen: Aucuns
(or d'aucuns) croiront que j'en suis amoureux; Aucuns Wont assuré comme chose constante, que etc.
' Aueunement, adv. (Men gebruikt doorgaans
nullement, en aucune manière) Geenszins, op geenerlei wijze, in geenen deele. — t [Jar. et Cbanc.]
Eenigzins, eenigermate.
Audace, f. Stoutheid, stoutmoedigheid, koenheid, onversaagdheid, onverschrokkenheid, driestheid, vermetelheid, roekeloosheid, onbeschaamdheid f.
(Het wordt zoo wel in goeden als in kwaden zin
gebruikt, 't welk uit een bijgevoegd adjectief of wel
uit den zin zelven blijkt): Aud- insolente, effrontée,
onbeschaamdheid, brutaalheid; Aud- imprudente,
aveugle, roekeloosheid; Aud- téméraire, vermetelheid; Aud- héroïque, guerrière, heldha fticgheid,
dapp erheid, krijgshaftigheid f. • Noble, genereuse
and-, edele stoutheid f., moed m. Ii est puni à
l'instant de son and-, hij is terstond voor zijne
onbeschaamdheid , vermetelheid gestraft. Payer
d'aud-, zich door stoutheid, vermetelheid redden.
-- [Chap.] Toom m., lis f. van een hoed.
Audacieusennent, adv. Stout, stoutmoedig,
op vermetele, stoutmoedige wijze.
Audacieux, euse, adj. Stout, stoutmoedig,
driest, koen, onverschrokken; onbeschaamd, vermeld, roekeloos. -- (fig. Discours, style, and-,
stoute, krachtige rede, stijl; Une expression audeuse, eene stoute, gewaagde uitdrukking. (fig. et
poét.) Un arbre and-, een hoog opstijgende, forsche
boom. — Ook als subst., maar dan steeds in ongunstigen zin gebezigd: C'est un jeune and-, 't is
een vermetel jong mensch, een jonge waaghals.
Au-decà, loc. prép. et adv. dan deze zijde,
aan dezen kant. (Men zegt beter EN- DECA) .
Au-dedans, loc. prép. et adv. Binnen, van
binnen, in 't binnenst, inwendig: Il se troublait
au dedans de lui-mème, hij werd inwendig (in
zijn binnenste) ongerust, ontsteld. Les hypocrites
sont tout blancs au dehors, mais tout noirs au
.dedans, de huichelaars zijn uitwendig geheel blank,
maar inwendig geheel zwart.
Au dehors, loc. prép. et adv. Buiten, van
buiten, uitwendig: Tous nos avanta ges sont au
dehors de nous, al onze voordeelen liggen buiten
ons . Les hy pocrites etc. (z. AU-DEDANS).
An-delà, loc. prép. et adv. dan gene zijde,
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werking voorkomen, reeds bij voorraad uit den
weg ruimen. Aller au-levant du -mal qu'on vent
nous faire, het kwaad, dat men ons doen uih,
voorkomen; het trotséren.
Audience, f. Gehoor n., aanhooring f., de
aandacht f., die men den sprekende verleent: Parlez, voos aurez and-, spreek, men zal u aanhooren; Soudain it se lève et demande and-, eensklaps
staat hij op en vraagt gehoor, vraagt om gehoord
te worden. — Gehoorverleening f. ; gehoor n.
a u d i en t i e f., tijd, dien vorsten. ministers gouverneurs enz. enz. verleenen aan de personen, die
hun willen spreken. — [Prat.] Regtszitting f.;
-- regtszaal, gehoorzaal f. ; — tijd m., dien de
regtszittingen duren; — zij, wier men audientie
geeft of die eene audientie bijwonen, vergadering f.
A la prochaine and-, ter naaste rolle. Aud- dadmonition, vermaan, verhoor n. Aud- des criées, vei.
lings-rolle. Aud- tenante, staande de rol. Fait en
juge it laud- publique, gedaan en gewezen ter
openbare rolle. — Par son éloquence it satisfit
son and-, door zijne welsprekendheid voldeed h#
de vergadering. (fig.) Ce vieillard prend son audde congé, die grijsaard neemt afscheid, maakt zijn.
testament, gaat sterven. -- Oppergeregtsho f n. in
't voormalig spaansch Amerika; ook geregtshoven
in eeniige steden van Spanje, gelijkende naar de
oude parlementen in Frankrijk, a u d i e n c ia f.
Audiencer, V. a. [Jar.] Aud- une cause, eene

zaak op de rol brengen om bij de regtszittsng behandeld te worden.
Audiencier, m. [ Jur.] Geregtsbode, deur
p edél m., die bij de regtszittingen de orde-warde,
handhaaft en de bevelen der regters ontvangt en
uitvoert. (Men noemt hem ook huissier audienci et.)
— Opperberigtgever, groot - rapporteur m., weleer
een der voornaamste ambtenaren van de iwneelarij van Frankrijk.
Audliniètre, m. Gehoormeter m., een werktuig om de uitgestrektheid van 't gehoor te meten.
Auditeur, m. Toehoorder, aanhoorder, hoorder m. (Men vindt ook het vrouwelijke auditrice
gebruikt; Quand Jésus alla chez les soeurs Marie
et Marthe, celle-ci se montra béte ompressée à
recevoir Jésus, celle-)k auditrice affectueuse.) --

Raad en bijzitter m. in onderscheidene geregtshoven, regtsgeleerde b ij den krijgsstand, krijgs- of
regimentsregter, veldregter, auditeur m. Audmilitaire, op enbare aanklager voor eenen krijgsraad.
aan de overzijde, aan den anderen kant; boven,
Auditif, ive, Wat het zintuig des gehoors bemeer dan; verder: Au-delà du Rhin, aan gene zijde treft: Nerf and-, gehoorzenuw f. Artère aud-ie,
des Rijns. L'armée com p ta au-delà d'un million gehoor-ader f.
d'hommes, het leger telde meer dan (boven) een
Audition, f. [Phys.J Het hooren. — [Jar.
millioen menschen. Au-delà de 1 imagination, meer Aud- de témoins, ,getuigenverhoor n. Aud- des

dan men zich verbeelden kan, boven de verbeeldend. comptes, aanhooring en naziening der rekeningen,
J'ai regagné mon argent et au-delà, ik heb mijn het opnemen eener rekening.
geld terug gewonnen en nog meer (daarboven.)
Auditoire, m. Gehoorzaal, leerzaal f., audiAu-dessous, loc. prép. et adv. Beneden, onder, torium n. ; — geregtszaal f. ; — vergadering f.
daaronder, daarbeneden: Le thermomètre est au van toehoorders, gehoor n., de toehoorders: L'audidessous de zéro, de thermometer staat onder (be- toire arriva, de toehoorders kwamen.
neden) nul; Vendre au dessous du cours, beneden
-^- Auditorat, m. Het auditeurschap in dm
den koers verkoopen. Les enfants de deux ans et staatsraad.
au dessous, de kinderen van twee jaar en daar
Aufe, f. Sp arto-gras n., spaansche brem f.,
beneden. — (fig.) Êt
re au dessous de sa place, niet draad of vlechtgras, dat zich tot touw- en vlechtvoor zijn' post in staat of bekwaam zijn. Cet em- werk laat maken.
ploi est au dessous de lui, dit ambt is beneden hem
Auge, f. Steenen of meestal houten bak gin. tot
(hij verdient een beter, hooger).
verschillend gebruik; drinkbak, waterbak, etensbal,
Au-dessus, loc. prép. et adv. Boven, daar- voêrbak m., krib f. (der paarden); trog m., zeunie f.
boven: Quinze degrés au dessus de zéro, vijftien (der varkens); kalkbak, mortelbak (der metselaars);
graden boven nul. L'archevêque est au dessus de koelbak, bluschbak, leschtrog (der smeden); weekl'évëque, de aartsbisschop staat boven den bisschop, bak, weektrog m., weekkuip f. (der pa p iermakers
is hooger in waardigheid dan de bisschop: Tous e. a.). Augea goudron, teertrog, teerbak. Au ge
les hommes de cinquante ans et au dessus, al de a 1 huile, oliebak. Auge aux ordures, vuilnisbak,
mannen van vijftig jaar en daarboven. (fig.) Etre mestbak; — Auge de moulin, molengoot f., waar
au dessus d'un autre en mérite, een ander in ver
schepborden van 't rad wordt-dorhetwap
te boven gaan. Cela est au dessus de ses-dienst g ebragt. — [Vétér.] Beneden deel van de onderste
forces, dat gaat boven zijne kracht. Etre au des- kinnebak des paards. --Tambour des auges, rasus de sa place, een' beteren post waardig zijn. derkasí f. van eene stoomboot. — (Prov.) J'aimerats
Etre au dessus des faiblesses humaines, boven de mieux (mieux vaudrait) porter l'auge que de faire
nwnschelijke zwakheden verheven zijn (ze niet be- ce métier-là, 'k was liever opperman (houthak
gaan). Un courage au dessus des périls, een moed,
dan dat ik dit ambach dreef. -ler,kuijnz.)
die de gevaren niet acht, een zeer groote moed.
Augée, f. Wat een trog of bak kan bevatten,
Au-devant, loc. prép. et adv. Te gemoet, bakvol, trogvol m.
tegen, in 't gemoet: Aller au-devant de qn., iemand
Augelot, m. [Salin.] Schuimlepel m. -- [Agric.]
te gemoet gaan. Dès que je connus son désir, Uitgeweêrde, bakvormige kuil voor 't planten der
j'allaiau-devant, zoodra ik zijn verlangen kende, stekken. [Vign.] Spade of schop van een' wfjngaar
zocht i k hem te gemoet te komen (het te bevredigen) denier.
(t£g.) Aller au-deviant dune objection, eene tegenAuger, V. a. [Tech.] Trogvormig uithollen;
-

AUGET

1íik

eene der opp ervlakten van een stuk plat ijzer goot
uithollen.
-vormig
Auget, m. (verklw. van auge) Bakje, trogje n.
enz.; -- etensbakje n. (in de vogelkooi); -- [Meun.]
írechoen m., waaruit het graan op de steenen loopt; -- [Mil.] leigoot f., voor de zundpijp, die eene mijn moet aansteken; -- [ Arch.]
gootbak m., bekken n. eener dakgoot; --- [Hydr.]
bakje aan den omtrek van een waterrad, om 'I
water uit eenen put te heffen. -- [Agric.] Kuiltje.
groef, e n. voor het teedere zaad, dat aanvankelijk
besproéijing noodig heeft.
Augette, f. (Verklw. van auge)[Tech.] Bak,
waarin de erts, die men beproeven wil, gewasschen
wordt.
Augite, f. [Minér.] Augiet, m., een groene,
sterkschitterende steen uit het kiezelgeslacht, olj fblende f.
Augment, m. [Ane. jur.] Aandeel n. van de
goederen des mans, dat de wet vergunde aan zijne
weduwe te geven. — [Gram.] Augm- syllabique,
bijvoeging f. eenei lettergreep van voren (in de
vervoeging van grieksche en enkele latijnsche werkwoorden). Augur- temporel, verandering f. van een'
korten klinker in een' langen. — [Méd.] .danwassingstijdperk n. in eene ,ziekte.
Augmentabilité, f. [Eton. polit.) Vermeerderbaarheid f.
Augmentable, adj. [Econ. polit.] Vermeerderbaar.
Augmentateur, m. -trice, f. Vermeerde-

raar m., -ster f., hij of zij, die bijvoegsels op het
boek van een ander maakt.

--

ATJMONERIE.

die men in Augustus eet. — Soort van. stoof, the
met eene wijngeestlammzp verwarmd wordt. — Zekere
zijden stof f. — Nieuw uitgevonden zel fstandigheid, the men op 't aanzetleder strijkt om de scheer
goed te doen snijden. -- AUGUSTLNE , f.-mesn
A4ugustjyner non f.
Au ustura, f. [Bot.] , z. ANGUSTURE.
Aai ourd'hui, adv. Heden, van daag, dag van
heden, huidige dag; -- hedendaags, in den tegenwoordigen tijd, nu ter
ti aforce des
d. Ce contrat
auj-, deze overeenkomst is van dezen dag af van
kracht. I1 n'a la fièvre que d'auj-. h# heeft de
koorts eerst sedert heden. D'auj- en kuit, en quince,
heden over acht, veertien dagen. Jusqu' auj- (men
.gebruikt ook jusqu'à auj-, jusques auj-, jusques
a auj-), tot op heden. — (Prov.) Auj- en there, demain en biere, heden rood, morgen dood; heden
rijk, morgen een lijk. Auj- chevalier, demain
vacher, heden geëerd, morgen verneird. Auj- en
fleurs, demain en pleurs, heden verblijden, morgen
lijden. Auj- marié, demain marri, van daag getrouwd, morgen berouwd. — Ook als subst. m :
Nous avons tout auj- pour prendre nos mesures,
wij hebben den ganschen dag van heden om onze
maatregelen te nemen. —(Prov.) Un auj- vaut mieux
q ue deux demain, een vogel in de hand is beter
dan tien in de vlugt.
Anlédle, f, [Ant.] Begeleiding f. van den zang
met de fluit.
Aulédique, f. [Ant.] Begeleiding van de fluit

met de stem.

Aulète, adj. Fluitspeler m., bijnaam van Ptolemeus XI., koning van Egypte.
Aulétique, f. [Ant.] Flui
tspel, m., kunst van
derend, versterkend (van zekere uitgangen of 't fluitspel zonder begeleiding.
Aulétride, f. [Ant.] Fluitspeelster f.
woordjes, die den zin der naam- en werkwoorden
Anlique, f. [Théol.] Doctoraal -thesis f., stelling,
vermeerderen, b. V. savant a s se , lourd a u d, van
savant en lourd; de Voordjes très en fort). — die bij zekere hoogescholen verdedigd moest worden
Augmentatif, m., vergrootingswoord (het tegen ter bekoming van den doctors- graad. — AULIQUE, M.
diminutif), b. V. routelas van couteau,-gestldvan [H. n.] .,4 u l i c a, naam eener soort van adderslanq;
ook van zeker insect. — AULIQUE , adj. Conseil,
aiguillon van aiguille_
Augmentation, f. Vermeerdering, bijvoeging, cour, chambre nul-, rijkskamer y eregt n., voormatoevoeging, vergrooting, aangroeijing, verhooging, lig opper, eregtsho f in .Duitschland -- bijzonder
geregtsho f van vele duitsche staten. Conseiller aul-,
rijzing f., a nwas, aangroei m.
Aagmenter, v. a. Vermeerderen, bijvoegen, lid n. van zulk een geregtshof, hofraad m.
Aulnale, Aulne, Aulnée, z. AUNAIE , MINE,
toevoegen, vergrooten, versterken, verhoogen, doen
toenemen. doen aanwassen. -- AUGMENTER, V. n. AUNEE.
Aulof, Aulaf of Au lof, m. [Mar.] Loe fVermeerderen, toenemen, groe*jen, aangroeijen, aan
Le sucre augmente, de suiker slaat op-wasen. waarts! te loevert! bij den wind! (bevelwoord
(wordt hooger in prijs). -- S AUGMENTER, V. pr. aan den roerhouder) .
Au mentatif, -lye, adj. [Gram .] Vermeer^

a

Vermeerderen, toenemen, aan groe en.
Augural, e, adj. Wat tot de auguren of de
wigchelarj behoort: Baton aug-, waarzeggersstaf m., wigchelaarsroede f.
Auguralement, adv. Op wigchelaarswsjze,
door wigchelarj.
Augure, m. '[Rist. rom.] Voorbeduiding f.,
voorteeken n. (meestal aan de waarneming van de
vogelen ontleend); -- wigchelaar, vogelwigchelaar m.,
waarzegger uit de vlugt, 't geschreeuw enz. der
vogelen. --Voorteeken n., voorspelling, voorzegging f. (fam.) Oiseau de bon, de mauvais aug-, ge
ongeluksbode o f jobsbode m., brenger van-luksbode,
Bene goede, van eene kwade tijding. — Voorspeller,
voorzegger m.
Augurer, V. a. Voorspellen, voorzeggen, voor
vermoeden: Je n'en augure riep de bon,-uitzen,
ik beloof (voorspel) mij daarvan niets goeds. —
'Ook alsv. n. Chacun augure favorablement pour soi.
Attgustal, e, adj. [Rist. rom.] Wat keizer
Augustus betreft: Jeux augustaux, spelen ter
eere vanAugustus (ookAUGUSTALES, f. pl., august a l i ë n, geheeten).
Aug uste, adj. Eerbiedwekkend, ontzaginboezemend, vereerenswaardig, verheven, doorluchtig,
voortreffelijk, h.eerlijlc, uitmuntend, groot, koninklijk.
Un air aug-, eens deftig, ontzagwekkend gelaat.
(iron.) Prendre un air aug-, zich een gr. ootsch
aanzien geven (en toch niet dan belagchel' k zijn).
-- AUGUSTE , m. Augustus, naam van de 8ste maand
des jaars (nu aout geheeten, ofschoon Voltaire
zich steeds van 't woord Auguste heeft bediend) .
Au g ustin, m. Augustijner monnik m., monnik
naar den regel van St. -Augustinus, bisschop van
Hippone. — Saint-Augustin m. [Im pr. ] Augustijnm.,
drukletter, die 't midden houdt tusschen tekst

;
[Bot.]] Zekere peer f
-4ugu^st n formaat mediaan

Aulofée, f. [Mar.] Het bijvallen van een schip
(het tegengestelde van arrive); — het scherp by
den wind houden, oploeving f. Defie de l'aul-.!
Rencontre l'aul-! of veille l'aul-, niet hooger! of
stut voor loeven! Faire une aul-„ in den wind
opschieten, oploeven.
Aulostome, m. [H. n.] Fluitmond m. (een
chinésche visch).
Aumaillade, f. [Pêch.] Soort van schakelnet n.
voor knorhanen, heilbot enz.
Aumailles, f.,pl. (weleer) Horenvee n. (ook
als adj.: bêtes aumailles). Nog tegenwoordig in 't
noorden van Frankrijk synoniem met jeune vache,
jonge hoe.
Aumée, f. [Chas. ] Wijde maas, randmaas f.
(van den rand der netten). -- Pëch.] z. IIAMMAUX.
e naar mede geAuméli, m. [Pharm.] Zeker
lijkende siroop f.
Aaináue, f. Aalmoes, liefdegift, armengift f.;
— weleer ook: zekere geldboete f. Donner, faire
l'aum-, eene aalmoes geven. _Etre réduit á l'aum-,
tot den bedelstaf gebragt zijn. (fig.) Faire à qn.
l'aum- dune chose, iemand uit medelijden iets
schenken. Faites-moi l'aum- dun regard, schenk
mij een' qunstigen blik. Derober l'aum- aux pauvres, uit luiheid bidelen, in plaats van te werken.
-- [Liturg. ] Het geld, dat men aan de priesters
geeft voor de te lezen missen.
Aumónée, f. Brooduitdeeling f. aan de armen
na eene uitvaart.
Aurndner, V. a. Eene som als boete betaler
ten voordeele der armen: Aum- cent ecus aux
pauvres. -- Ook als v. n. On ne condamne plus
a aumóner. — Schertsenderwijs hoort men onder
't volk: i1 lui a aumáné un grand soufïlet, hij
heet hem een duchtige oorvijg gegeven.
Aumánerle, f. ,4almoezeniersambt, aalmoeze-

nierschap n ; — weleer ook: een voor de armen

--

AUMONIER

fpeopend g odshuis. --- La grande aum- de France,
het goot-aalmoezenierschap van Frankrijk; -- de
woning, 't hotel vn den ,q root-aalmoezenier.
Aumónier, ere, adj. Mild jegens de armen,
aalmoezengevend, mededeelzaam, ^oedgeefsch. —
AUMIÓNIER, ni.

Aalmoezenier, me de armenver-

zorging belast geestelijke; ziekentrooster, m. Le
grand aum- de France, de groot-aalmoezenier van
Frankrijk. L'aum- dun regiment, de veldprediker, veldpriester; l'aum- dun vaisseau, de scheepsprediker; l' aum- de 1'église, de inzamelaar der liefdegiften voor de kerk.
Auuionière, f. zalmoezenbeurs f. (die men
weleer aan den gordel droeg); — kerkenzakje, armenzakje n.
Aumasse of Auinuce, f. [Liturg.] Koorpels,
lsmantel m. der domheeren. — Aumussier, m.
Maker m. van zulke pelsen.
Aunage, nl. [Corn.] Ellemaat, meting f. met
de el. Faire bon aun-, goed meten; I1 m'a trom pé
sur l'aun-, hij heeft mij op de ellemaat (op 't getal
gemeten ellen) bedrogen. Benéfice d aun-, Bon
d'aun-, Excédant d'aun-, toegift f. op de ellemaat.
Aunale, vroeger Aulnaie, f. Met elzen beplante plaats, elzenkweekerij f.
Anne, vroeger Anlite, m. Els, elzenboom m.
Aurae, f. El f., bekende lengtemaat voor stoffen,
oude el (met betrekking tot den meter of de nieuwe
el). — (Prov.) Mesurer les autres à son aune,
andere menschen naar zich zelven beoordeelen. Les
hoormes ne se mesurent pas it l'aune, de menschen
worden niet met de el gemeten (men moet de ver
niet naar de lengte beoordee--dienstrmch
len). Au bout de l'aune faut le drap, aan alles komt
een einde; niets duurt eeuwig; de zaken gaan slechts
zoo lang en zoo ver als zij kunnen. Savoir ce qu'en
vaut l'aune, weten wat er op loopt; door schade
wijs geworden zijn. Tout du long de l'aune, overmatig, buitengemeen, volop, naar hartelust: Quand
it est á une bonne table, it s'en donne tout du
long de l'aune, als hij aan eene goede tafel zit, doet
hij zijn lijf ter deeg te goed. S'il perd son procès,
ii eu aura tout du long de l'aune, als hij zin proces verliest, zal hij er van lusten. Il a toujours
dig aunes de boyaux vides pour fêter ses amis,
't is een etersbaas, hij eet voor tien man.
Auneau, m. [Agric.] Cirkelvormig omgebogene
wijngaardrank f.
Aunée of Aulnée, f. [Bot.] .lant, alantswortel m.
Auiiée, f. Uitgestrektheid eener el (men zegt
liever aune) .
Auner, V. a. Met de el meten. -- Ook zonder
voorwerp gebezigd: Auner fidèlement, eerlijk meten. -- S'AUNER, V. pr. Gemeten worden: Une trop
grosse pièce de drap s'aune diipicilement, een te
zwaar stuk laken laat zich moeijelijk meten (meet
moeijelij k) .
Annette of Aunaie, f., z. AUNAIE. Dit woord
wordt ook als volksnaam van den elzenboom gebruikt.
Auneur, m. Gezworen ellenmeter, beedigd
ellenijker m. - AUNEUR m., -EUSE, f., hij of zij
die met de el meet.
Auparavant, adv. Vooraf, te voren, eerst,
alvorens, weleer, geleden.
Au-plus-près, adv. [Mar.] B# den wind,
Au-plus-pres ! houdt scherp bij den wind! (bevelwoord.)
Au p res, prép. Bij, nabij, digt bij, naast, nevens
aan: La rivière passe aupres de cette ville, de
rivier loopt digt voorbij the stad. — Het duidt ook
de betrekking van dienstbaarheid, pligt, belang,
vriendschap aan, die den eenera p ersoon aan den
anderen verbindt: Il est auprès du ministre, hij is
bij (in dienst van) den minister; L'ambassadeur
de sa majesté brittannique auprès de l'ern p ereur
des Francais, de afgezant van hare britsche majesteit bij den keizer der Franschen. — (fig.) In
vergelijking van, vergeleken bij: Votre mal nest
rien aupres du seen, uwe kwaal is niets bij (in
vergelijking met) de zijne. — (fig.) I1 est fort Bien
auprès du roi, hij is bp den koning wel gezien, staat
in des konings gunst: 11 cherche à me nulre auprès
de vous, hij zoekt mij in uwe achting. uw vertrouwen te doen dalen. — AUPRES , adv. B#, daarbij,
digt bij: Je ne puls voir cela, si je ne suis aupres
(tout auprès), ik kan dat niet zien, ten zij ik er digt
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bij (zeer digt bij) sta: -- (Prov. fig. et pop.) Si
vous n'en voulez p oint, couchez-vous aupres, als
u dat niet bevalt, laat het dan staan.
Augtiel, Anxquels, Zamentrekkingen van 't
voorz. a met het voorn. lequel, lesquels, Z QUEL .
.

Aurade of Auradlue, f. [Chem.] Vetstof f.
uit de olie van oranje-bloesem.
Aurai, z. AURAY.

nt .
Auranne, f. [H. n. Tweekleurige borstvisch
him.] Bitter bestanddeel n.
Aurantine, f. [Chim.]
van onrijpe oranje- appelen (ook IIESPERIDINE ge-

heeten).

Aurate, m. [Chim.] Zout n., gevormd door
de verbinding eener zoutvatbare basis met het
goud -oxyde. — [Bot.] Goudpeer, kleine saprjke
boterpeer f.
Auray of Aurai, m. [Mar.] Dukdalf m.; ook
een stuk geschut, overeind in den grond gegraven,
een ring of ander voorwerp, waaraan men in eene
haven de meertouwen van schepen vastmaakt.
Aure, m. Koele, frissche zomerwind m. --[H. n.] Een der namen, waarmede men den gierkoning of irubi [vultur papa] van Zuid - Amerika
aanduidt.
Aareillons, m. pl. [Tech.] De opren aan den

zijdewee stoel.

Aurélie, f. [H. n.] Verouderd woord voor ciutySALIDE.

Auréolaire, adj. Straalkransvormig, naar
eene straalkroon o f aureole gelijkende.

Anréole, f. [Feint.] Lichtkrans, straalkrans,
glorie f., een kring van licht, waarmede de schilders, soms ook de beeldhouwers, het hoofd der heili
omgeven. — (fig.) Zedelijke voortreffelijkheid. ---gen
[H. n. j m. 4merikaansche boomkruiper, glansvogel m. ; — soort van vink in Siberië en Kamts,atka.
Aureux, adj. m. [Chim.] Oxyde aureux, eerste goud -oxyde n., Prot-oxyde van goud; Sulfure
aureux, eerste graad van verzwaveling van het goud.
Auribarbe, adj. [H. n.] Met baardvormnige,
goudgele haren.
Aurichalelen, m. -ne, f. (pr. ch=k) Bij of
zij, die op koperdraad danst, draaddanser m.,
draaddanseres f.
% Aurichaleu.u, aurichalche, aurichalque, m. (pr. ch=k) [Chim.] Geel koper.
Aurieorne, adj. [H. n.] Met goudgele horens.
Auriculaire, adj. [Anat,] Wat het oor betreft, tot het oor behoort: Nerf aur-. gehoorzenuw.
Doigt aur-, de pink m. (omdat de kleinte van
dien vinger hem den toegang tot het oor vergunt).

[Mid.] Remède our-, oormiddel. — Témoin aur-,
oorgetuige m. en f. Confession aur-, oorbiecht f. —
[H. n.] Plumes aur-s, oorvederen. Vautour aur-,
oorengter f., o r i c o u ni.
tells subst. f. [Bot.]
Oorplant f. een oorvormige paddestoel.
Auricule, f. [Anat.] Het uitwendig oor; — [Bot.]
Beerenoor n., sleutelbloem f. (eene veredelde soort
van primula veris); --- Aur- de Judas, Judasoor n.
(oude naam van een' paddestoel, die op den stam
der oude vlierboomen groeit); Aur- de lièvre, hazenoor. — [H. n.] Naam der schelpdieren met
ovale schelpen, een van welke Aur- de Midas,
1VIidasoor n. heet.
Auriculé, e, adj. [Bot. et H. n.] Geoord, van
—

oorgin, oor- of lelvormige aanhangsels voorzien,
oorvormig.

Aurleuliforme, adj. [H. n.] Oorvormig, naar
Auride, m. [Minér.] Naam van de familie der

een klein oor gelijkende.

mineralen, welke het goud in zijne verbindingen
bevat; goudhoudende erts m.
Aurifère, adj. [H. n.] Goudhoudend, met
goud vermengd ; goudglanzig.
Auril ique, adj. Goudmakend, goudvoortbrengend; Vertu aur-, 't vermogen om iets in goud te
veranderen, om goud te maken. -- [Chim.] Teintore, élixir aur-, oplossing van mineraal kermes
in alkohol.

Aurilamme, f ., z. ORIFLAMMME.

Auriga, m. [Chir.] Zeker ribben- of zijde
[Anat.] De vierde-verband,oms .—
kwab I. of vleugel m. der lever. --' [Astr.] De

Voerman, een sterrebeeld aan den noordelijken hemel, boven Orion.
Aurigastre, adj. [H. n.] Goudbuikig, met
goudgelen buik.
t Auirige, m. Wagenmenner, voerman m.
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Ariginou, euse, adj. [Méd.] Fièvre aureuse, koorts met geelzucht.
Aurigo of Auruoo, m. [Méd.] De gele kleur

d+er oogera en der huir bij de geelzucht.

JVui-lIlard, Aureillas, Orillard of OreilLad, adj., z. OREILLARD.
Aurillerie, f. [Féod.] Voormalige belasting op

de hovigbijen.

urine, f. [Chico.] Goudgele kleurstof f.
ri of Aurion of Auriou, m. [H:. n.[ Volksnaamvan den makreel aan de kusten der Middelland
volksnaam van den-schezniProv;—
gemeenera wielewaal of de goudmeerle.
Auripeau of Oripeau, m. [Tech.] Klatergoud n., tot zeer dunne bladen gebragt geel koper n.
Auripenne, adj. [H. n.] Met goudkleurige
vlerken.
Aurique, adj. 1. (van 't lat. auris, oor) [Mar.]
Voile aur-, Zeil n., waarvan eene der zijden aan
den mast bevestigd is, ook latijnsch zeil, latijnzeil
geheeten. —2. (van 'tfat. aurum, goud) [Chico.]
Oxyde aur-, tweede goud-oxyde, n. Sulfure of
sulfide aur-, tweede graad van zwavelverbinding
meet het goud, zwavelgoud. Sels aur-s, zouten,
waarvan het tweede goud-oxyde de basis is.
Aurisealpe, m.Chir.] Oorlepel m.
Aurislage, m. [Fé
od.] Belasting op de bijenkorven.
Aurite, m. [H. n.j Geoorde lipvisch m.
Auriventre , adj. [H. n.] Goudbuikig, met
goudkleurigen buik.
Aurivore, adj. (fig.) Goudverslindend.
adj. [H. n.] Met goudgeel hoofd.
.
Aaroldes, m. pl. [Chim.] Klasse van metalen,
die goud en iridium bevatten.
Aurone, Auronne of Citronelle, f., z.

ABROTONE.

AU T I\ .

d'heureux, de fhcheux ausp-s, onder heil-, onheilspellende omstandigheden of uitzigten. Sous les ausp-s
de qn., onder iemands leiding, ondersteuning, voorspraak, bescherming, begunstiging. Sous vos ausp-s
je suis sur d'être bien recu, door u voorgesteld, binnengeleid, zal ik gewis wel ontvangen worden.
Auspicine, f. [Hist. anc.] Vogelwi.,q chelarj f.,
kunst om de toekomst uit de vlugt en het gezangder
vogelen of uit andere verschijnsels te voorspellen.
Aussi, adv. Ook, eveneens, insgelijks, desgelijks :
Vous le voulez, et moi aussi. (In dezen zin wordt
aussi alleen bevestigend gebezigd; is de zin ontkennend, dan gebruikt men non plus: Vous ne le voulez
pas, et moi non plus) . — Ook, nog, daarenboven :
Le temps qui change tout, change aussi nos humeurs. — Zoo, even zoo, even zeer : I1 est aussi sage
que vaillant; Ii est aussi à plaindre que vous. -- Zoo,
zoodanig, in zulk eene mate: Comment on homme
aussi sage a-t-il fait une pareille faute? — Aussi,
conj. Ook, maar ook, daarom, deswegen, om die reden : Ces étoffes sont belles, aussi content-elles cher.
-- AUSSI BIEN QUE, loc. conj. Zoowel als, evenzeer
als, eveneens als : Le mérite des hommes a sa saison
aussi bien que les fruits. — AUSSI RIEN, loc. conj.
Ook, daarenboven, bovendien, trouwens: Je ne sortirai pas; aussi bien est-il trop tard.
Aussière, f.[Cord.] Touw n. van drie strenqen; tros nl. — Mar.] Auss- en grelin, Boegljpn,
boegseerlijn, paar .el jn, f. Cordage commis en ausswantslag (touwwerk) .
Aussitót, adv. Dadelijk, aanstonds, ten eerste,
terstond, op staanden voet, fluks, onmiddellijk, onverwijid, oogenblikkelijk.— (Prov.) Auss- dit, aussfait, of auss- pris, auss- pendu, gezegd, gedaan; zoo
gevangen, zoo gehangen. Auss- meurt veau que vache, de dood vraagt naar geen jaren; jonge lieden
kunnen ook sterven. — AUSSITOT QUE b c. cony.
Zoodra als : Auss- qu'il m'apercut, ii vint it moi.--Gelijktijdig met, te zelftier t jd: J en ai su le retour
auss- que l' absence.
Auster, m. (pr. austèr) [Pods.] Zuidewind m.
Austère, adj. [Phys.] Eenigzinszamentrekkend,
wrang van smaak. — ( fig.) Streng, gestreng, hard, de
zinnelijke lusten bestridend: Jeune, pénitence aust-,
streng vasten, harde boetedoening; — gestreng, ernstig, stug, straf (van karakter, zeden, gedrag); afkeerig van vermaken en gemakken. — In de schoonti
kunsten beteekent het : eenvoudig, deftig of ernstig,
streng-verheven (met uitsluiting van bisieraden).
Austèrement, adv. Strengelijk, op gestrenge,
ernstige wijze.
Austérité, f. [Phys.] Wrangheid f. (in dien zin
weinig gebruikelijk). — Strengheid, gestrengheid,
hardheid; strafheid, ongedoogzaamheid, onvri-endelijkheid f.; stugge ernst m. — [Peint., Sculp.] Eenvoudigheid en grootschheid in aanleg en ontwerp
(ordonnantie), met strenge naauwkeurigheid in de
uitvoering, zonder gezocht effect. — AUSTERITES, f.
pl. Gestrenge oefening (van ligchaam of geest), ligchaamskastjjding f., streng vasten n. Faire, ratiquer, exercer de grandes aust-, zich strenge oefenin.gen, boetedoeningen opleggen.
Austral, e, adj. [Astros., Géogr. Zuidelijk,
austraal: Pole austral, zuidpool; Hemisphere
austral, zuidelijk halfrond; Partie australe du zodiaque, zuidelijke dierenriem; Terres australes,
zuidlanden, austraal-landen; Signes austraux, zuidelij ke teekens (het m. pl. austraux wordt door sommigen afgekeurd, anderen laten ook astrals niet toe);
Aurore australe, zuiderlicht; Latitude australe,
zuiderbreedte.
Austregal, e, adj. [Hist. d'All.] Wat betrek
heeft tot of uitgaat van de austrega (zie-king
't volgende woord.)
Austrègiie, m. Rustregaal- regter m., lid der
austregaal-regtbank. — AUSTREGUES, pl. Austre,q a
austregaal-instantie f. geregtelijke beslissingen ter
eerste instantie in Duitschland door zelf gekozen
regters, waartoe duitsche vorsten ter beslissing hunner onderlinge geschillen het regt hebben.
Austro, m. [Mar.] Zuidewind op de Middel
-landschez.
Austroinancie, f. Windwaarzeggerij f., voor
uit den wind.
-speling
Austromancien, m., -ne, f. Windwaarzegger m., -zegster f.
Autan, m. Zuidewind m. Aut- furieux, storm
uit het zuiden -- Braver les autans, den stormen
-

,

Auropoiidre, f. [Minér.] Goudverbinding f.
met palladium en zilver, met eene vuile goudkleur
(als gekristalliseerde korreltjes in Brazilië aangetroffen).
Aurore, , f. [Myth.] Aurora, de godin des dageraads, dochter van Titan en de Aarde (in 't
grieksch Eo s geheeten) . Morgenrood, n ., dageraad,
ochtendstond, morgenstond m., het licht, dat den
opgang der zon voorafgaat en op de eerste ochtendschémering (aube) volgt: Le lever de l'aur-, het aan
dageraad. -- [Pos.} Het oosten:-breknvad
Du couchant a l'aur-, van 't westen tot het opsten;
Les climats de l'aur-, de oostersche landen, mor
L'Aurore aux doigts de rose,-genlad,Lvt.
de rozenvingerige aurora. Les pleurs de l'Aurore,
Oorsprong, aanvang m.,
morgendauw.
—
(fig.)
de
begin (van zekere dingen, die, als de dag, de verschillende tijdperken van begin, voortgang, afneming
en einde doorloopen) : L'aur- de la vie, de dage
vroegste tijdperk) des levens. Le repentir-rad(het
est l'aur- de la vertu, 't berouw is het morgenrood
van (de eerste schrede tot) de deugd. Une beauté
dans son aur-, een zeer jong, schoon meisje. C'est
l'aur- dun beau jour, dit is het voorteeken van een
,grooter geluk, dat belooft wat goeds.— [Phys.] Aurboréale, noorderlicht n.; Aur- australe, zuiderlicht;
Aur- polaire, poollicht. -- Couleur d' aur-, aurorakleurig, hooggeel; Un ruban aur- (voor couleur
d'aur-) een hoog geel lint. — [H. n.] Naam eener 4merikaansche adderslang, oogenslang f. ; — ook van
een' schoonen dagvlinder m. — [Bot.] Zekere goud
ranonkel m. Aur- naissante, zekere paarsche-gel
anjelier m.
Aurorin, e, adj. Schitterend, frisch, rozeverwig als de dageraad.
Aurure, f. [Chico.] Goudverbinding f., verbinding is bepaalde hoeveelheden van het goud met een
ander metaal.
Auscultation, f. [Méd.] auscultatie f., onderzoek n. door het gehoor, inz. van eene borstkwaal, ,hetzij dit onmiddellijk met het oor (auscimmédiate) of onmiddellijk met de hoorbuis of
den stethoskoop (ausc- médiate) geschiedt.
Auseulter, v. a. [Méd.] Den toestand der borst
door 't gehoor onderzoeken, a u s c u l t é r e n.
Auspice, m. [Hist. anc.] Voorspelling, waar
voorbeduiding f. voorteeken n., bij de oude-zeginq,
Romeinen ontleend_ eerst aan de vlugt der vogelen,
later aan verschillende andere verschijnsels; — de
priester, die deze voorteekens gadesloeg en verklaarde, de wigchelaar, waarzegger m. — (fig.) Sous
.

AUTANT

--

uit liet zuiden het hoofd, bieden. (Men bezigt het
woord doorgaans in poëzj en in 't meervoud; doch
in 't zuiden van Frankrijk zegt men altijd. Le vent
d'autan voor zuidewind.)
Autant, adv. Zooveel, evenzooveel, zoozeer, evenzeer, eveneens, hetzelfde; Si! a fait cela, j'en puls
faire aut-, heeft h ij dat gedaan, dan kan ik evenveel
(hetzelfde, ook zoo) doen. Tous ses discours sont autd'impostures, al zijne redenéringen zijn even zoo
vele misleidingen. Aut - de mots, aut- de mensonges,
zooveel woorden, zooveel leugens. Autant it a de
vivacité, autant vous avez de nonchalance, zooveel
wakkerheid hij heeft, zooveel zorgeloosheid hebt gij.
11 s'estime aut- que son voisin, hij acht zich even
zooveel waard als zijn buurman. ll bolt aut- d'eau
que de vin, hij drinkt zooveel wijn als water. I1 est
modeste aut- qu'babile, hij is even zediq als bekwaam.
Aut- que je puts me rappeler, voor zooveel ik mij
herinneren kan. — (Loc. p rov.) C'est toujours aut-,
dat is ten minste zooveel, dat is voor 's hands genoeg. I1 en a aut- qu' ii en peut porter, h2 heeft
zijne lading (heeft te veel gedronken; heeft duchtig
slaag gehad) .

Cela est fait on aut- naut, dat is zoo

goed als gedaan. C'est no homme mort on aut- vaut,
hij is zoo goed als dood. Aut- lui en pend á l'oreille

(sur In tète, deviant les yeux), dat staat hem ook te

wachten, dat kan hem ook overkomen. Aut- de tètes,
aut- d'avis, zooveel hoofden, zooveel zinnen. Aut-

vaut être mordu d'un Chien que d'une chienne,

't is om 't even, of men door kat of kater wordt gebeten. Aut- vaut lien battu que mal battu, 't gaat
nu met eene moeite door; er gebeure nu wat er wil,
het uiterste moet beproefd of gewaagd worden. Auten emporte vent, dat trek ik mij in't minst niet
aan, dat zzjn
ijn woorden (beloften, bedreigingen) in
den wind. Aut- dépense chiche que large, ook een
vrek kan wel eens mild zijn. Aut- de frais que de
said, van 't een zoo veel als van 't ander. Aut- vaut
trainer que porter, het een is zoo erg (lastig) als
't ander. Aut- qu'il en pourrait tenir dans neon wil,
niet het geringste, geen zier. Aut- en dit le renard
des raisins, zij zijn te zuur, zei de vos. — (fam.), Autcomme aut- juist even veel. In gemeenzame zegswijzen wordt voor autant vaut dikwijls enkel autant
gebruikt: Aut- faire cela sur-le-cham p que de différer, dat kan even goed terstond als later geschieden; II a perdu neuf cent quatre-vingt-dix francs,
aut- dire mille francs, hij heeft negen honderd negentig francs, zeggen we maar duizend francs,
verloren.
,

D' AUTANT , loc. adv. (fam.) Even zooveel, in de-

zelfde evenredigheid, in gelijke verhouding : I1 parle
beaucoup , mais it mange d'aut-, hij praat veel,
maar eet niet minder. (fam.) A la charge (à charge)

d'aut-,ondervoorwaardevangelijkewedervergeldin .
D'AUTANT QUE,

loc. conj. (fam.) Daar, dew 1,
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autel, het hoogaltaar. [Chir.] Petit autel, altaar -

verband, n. — (Prov. et /1g.) Qui sert à l'autel,
doft vivre de l'autel, of enkel: le prêtre vit de l'autel
ieder moet van zijn beroep leven ; ieder arbeider is
zijn loon waard. Ii prendrait sur l'autel, sur le
maitre-autel, hij zou 't nemen (zich toeëigenen), al
lag 'top 't altaar; hij is onbeschaamd in 't nemen.
Elle est payee comme un autel du jeudi saint, zij
is uitgedost als eene kermispop. Ami jusqu', aux
cle autel contre autel,
autels, Z. AMI . — (fig.) ver
eene scheuring in de kerk, in de gemeente maken; —
zijnen invloed, zijn vermogen tegenover den invloed,
het vermogen. van een ander stellen; eene onderneming door eene andere tegenwerken. — AUTELS , pl.
De godsdienst, eeredienst f. van een land : Attaquer, renver ser les autels, de godsdienst aanvallen, omverwerpen. Les ministres des autels, de be-

dienaren der godsdienst. — Soms ook in't enkelvoud:
Tout le pouvoir du tróne est fondé sur l'autel, al
de raagt des troons berust op de godsdienst.
-f - Autélage, m. 41taarregt, o f ferregt n.
Aiitémésie, f. [Méd.] Soort van vrijwillige
braking f.
Auteur, nl. Eerste oorzaak f. van iets, schep
oorsprong, voortbrenger; — bewerker, be--per,
drijver, verrigter, aanlegger, opwer er; --via(Ier, uitvinder, ontdekker; — insteller, oprigter; ---maker m. (van eeneg kunstwerk) — schrz,^ver, opsteller, auteur m. (van een boek of
geschrift). In de laatstgenoemde beteekenis wordt
het ook van vrouwen gebezigd : Voilk Mme D....
spirituel (niet spirituelle) auteur de p lusieurs ro^nans. (Spreekt inca spottenderw js, dan krijgt het
adj. den vrouwelijken uitgang: Vals je épouser

(luelque apprentie auteur?) Men zegt ook adj. :
C'est une femme auteur, 't is eene schrijfster. —
L'auteur d'une nouvelle on d'un bruit, de eerste

verteller, verspreider van eeniq nieuws of gerucht:
Je vous cite mon auteur, ik noem u mijn zegsman.
Ook i n dezen zin wor dt het woord van eene vrouw

gebezigd : C'est elle qui est mon auteur, zij is mijn
zegsman. — Les auteurs de nos jours, onze ouders.
L'auteur d'une race, de stamvader van een geslacht.
Authéenéron, m. [Méd.? Geneesiniddeln., dat
op den dag van 't gebruik reeds werkt.
Authentieité, f. Echtheid, geloofwaardigheid
(van geschriften, een feit, eene tiding); regtsgeldigheid (van eene oorkon de) , authenticiteit f.
Authentique, adj. [Jur.] Regtsgeldig, wettig,
echt, in den door de wet voorgeschreven vorm,
authentiek; — geloofwaardig, onvervalscht, onbetwijfelbaar — L'AUTHENTIQUE, f. Het oorspronkel jke stuk (origineel) eener oorkonde. — [Jur. anc.]
.

.d u th e n ti c a f., wetten van Justinianus, in 't romeinsche refit ingelascht ; — de straf, door eene dier
wetten tegen overspelige gehuwde vrouwen uitge-

vermits, vooral daar, daar toch : A votre place je sproken.
n'irais point là, d'aut- que rien ne vous y oblige,
A».thentiquement, adv. Regtsgeldig, op wetin uwe plaats ging ik er niet heen, daar toch niets tige wijze. Prouver auth—, met oorkonden staven.
is daartoe verpligt.
Authentiquer, v. a. [Jur. alle.] Regtsgeldig
D'AUTAN T PLUS , loc. adv. Te meer, des te meer: maken , waarmerken; bekrachtigen , bevestigen.
Je l'en estime d'aut-plus, ik acht hem daarom te Droit. rom.] Auth- une femme, eene vrouw schulhooger. D'autant plus que vous lui en direz, d'au- dig aan en overtuigd van echtbreuk verklaren en
tant mains qu'il en fera, hoe meer gij met hem haar de straf opleggen, bij de authentica bepaald.
daarvan spreekt, hoe minder hij het doen zal. (Men
Autobiographe, m . Eigen-levensbeschrijver m.
zegt beter plus vous lui en direz, moms it en fera.) h ij , die zijn eigen leven beschrij ft, a u t o b i o g r a a p h.
D'AUTANT MIEUX. loc. adv. Des te beter: Vous
Autobiographie, f. Eigen -levensbeschriving f.
écrirez d'autant mieux que vous écrivez plus lenAutobiographi q ue, adj. Tot de eigen - levenstement, gij zult te beter schrijven, naar mate g ij beschrijving behoorende, autobio,graphisch.
langzamer schrijft.
Autoeéph ale, ni. Zelfstandig, onafhankelijk
D'AUTANT MOINS, loc. adv. Des te minder : Il en bisschop (der grieksche kerk); — onafhankelijke bis
.est d'autant mains à craindre, hij is daardoor des
-schopzetlm.
te minder te vreczen.
% Autochthone, m. (pr. ó-to-kto -ne). Naam,
Autareie, f. Zelfgenoegzaamheid f. [Méd.] dien de Grieken gaven aan de volken, die beweerden
Welzijn n., tevredenheid f. met zijnen toestand; ma- (le oorspronkelijke bevolking van 'hand, dat zij betigheid, soberheid f.
woonden, te zijn (synoniem met ABORIGENES) .
Astel, m. Altaar, outaar, outer n., offertafel f.
Autoclave, m. [Tech.] Zelfsluiter, zich zelven
Dresser, élever un autel, een altaar oprigten, bou- sluitende pot, Papiniaansche pot m.
men. (fig.) 11 merite qu'on lui dresse des autels,
Autoerate, m. Zel fheerscher, zelfgebieder, onhij is de grootste eerbetooningen, de openlijke dank- bepaald regeerder, auto k r a a t m. (titel des Ibetuiging des volks, waardig. Les marches, les cor- zers van Rusland) . - AUTOCRATRICE , f. Zel fheernes de l'autel, de trappen, de hoornen des altaars. scheres f. — tells adj.: zel fheerschend, oppermagtig.
L'autel des holocaustes, het brandofferaltaar.
Autocratie, f. (pr.—cie) Zel fheerschappip, onbeL'autel des parfums, het reukaltaar. Le (saint) sa- paalde heerschappij f. de staatsvorm, waarbij de recrifice de l'autel, de mis f. Le saint sacrament de gént zelf alleen de bevoegdheid heeft om wetten te
l'autel, de avond-maalsviering f. b- j de Katholijken, (leven, belastingen te heffen, krijgsvolk te ligten,
de communie f. S'approcher de l'autel, ten avond- kortom naar willekeur, zonder medewerking van
maal, ter communie gaan. Le maitre-autel of grand staten of volksvertegenwoordigers, te regeren.
[

,
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Autocratsque, ad'. Zelf- of alleenheerschend,
Automnation, f. (pr. o-tom-na-ci-on) [Phys.,
onbeperkt, au tokratisch. — [ Méd.] Fan zelf Agric.] Invloed van den herfst op den plantengroei,
najaarsinvloed m.
plaats gr jp end.
Automne, m. en f. (pr. ó-to-ne) Herfst, herfst
Auto- da -fé, m. (port.) (woordeljjk : daad of
najaar n., het derde jaargetijde: Un bel-tijdm.,
handeling des geloofs) Plegtiq kettergerigt, geloofsgeigt n. , teregtstelling der door de inquisitie ver aut-, une aut- pluvieuse. -- (fig.) Levensherfstm.,
ketters, ketterverbranding f. (Plur. Des-ordel, de leeftijd, die den ouderdom onmiddellijk voorafgaat, de afgaande jaren.
auto-da-fe.)
Automolithe, f. [Miner.], z. v. a. GAHNITE.
Autodidacte, m. Zelfgeleerde m., iemand, die
eene
wetenschap,
kunst
o
f
Automoteur, -trice, adj. Zelfbewegend.
taal leert.
tonder meester
Autoreeteur, -trice, adj. Zelfbesturend.
Antodidactique, adj. Zonder meester, uit
Autonome, adj. ] Hist. anc.] Naar eigen wetzich zelven geleerd, au t o d i d a k t i s c h.
Antodtdaxie, f. Zelfonderwijzing f. de kunst, ten geregeerd (b. v. zulke steden), zelfstandig, ,onafhankelájk, vrij, autonomisch.
het talent om zonder meester te leeren.
Autonomie, f. [Rist. anc.] Zelfwetgeving,
Antodynamique, adj. [Didact.] Zelfwerzelfregéring f. ; [Phil.] wilsvrijheid f., oppermagkend, zelfkrachtig.
Autogène, add. [Didact.] Uit zich zelven ge- tigheid der rede, vrijheid f.
Autopathie, f. [Didact.] , z. v. a. EGOÏSME.
schapen, door zich zelven bestaande: Dieu est aut-,
Autoplastie, f. [Chir.] Zelfvorming f., kunst
God bestaat uit en door zich zelven.
waardoor men een vernietigd deel her--bewrking,
Autognosie, f. [Didact.] Zelfkennis, waardéstelt, door aan den lijder zelven de daartoe noodige
ring f. van zich zelven.
Autographe, adj. [Didact.] Eigenschriftelijk, stof te ontleenen, plastische chirurgie f.,
eigenhandig, met eigen hand geschreven, auto ,q r a- overplanting f.
Autopsie, f. [Mid.] Zelfbeschouwing, eigene
p h is c h. Als subst. m.: Kunstenaar, die de ver
schriften namaakt; ook: die de exempla- --schilend waarneming; ljkopening en ontleding; lijkschouren van een geschrift door middel van den duk wing f.
Autoptique, adj. Zelfbeschouwend: certitude
vermenigvuldigt; — zelfschrijver m., naschrfj fwerktuig (copier-machine). — Eigen handschriftn., aut-, door eigen waarneming verkregen zekerheid.
Autorama, m. Soort
optika, waardoor
een door des schrijvers eigen hand geschreven werk,
de voorwerpen als onder de oogen des beschouwers
autograaph m.
Autographie, f. [Tech.] A u t o g r a p h i e f., gebragt worden.
Autorisateur, m., -trice, f. .Hij of zij, die
de kunst f. om het schrift of de teekening van het
papier op een' steen over te brengen en door den volmagt geeft, volmagtgever in., - geefster f.
Autorisation, f. Magtiging, vergunning, toedruk te vermenigvuldigen; — [Litt.] Kennis f. der
stemming, bevoegdverklaring, volmagt, geregtigdoorspronkelijke handschriften.
autorisatie f. Aut- du j u ge, regterljke
heid,
Autographier, v. a. Een schrift of teekening
door middel der autographie vermenigvuldigen; bewilliging. Aut- maritale, toestemming van den
man. Sur aut- de... Met bewilliging van...
au tographiéreis.
Autorisé, e, adj. (en part. passé van autoriser)
Autographique, , adj. Wat de autographie
Van volmagt voorzien: Femme aut-e de son marl,
betreft, autographisch.
Autographoonane, . m. Ilartstogtelijk lief- door haren man gevolmagtigde vrouw; Maxime
hebber en opspoorder m. van autographen of eigen aut-e, gezaghebbende stelling of stelregel.
Autoriser, V. a. Magtigen, volmagtigen, volhandschriften. — Auto graphomanie, f. Overmaft geven, bevestigen, toestemmen, bewilligen, gedreven zucht I. voor autographen.
Autolithotome of Autolithotoiniste, m. regtigd verklaren, met behoorlijk gezag voorzien,
autoriseren ; •— billij ken, wettigen, regtvaar[Chir.] Wie zich zelven van den steen snijdt.
Autolithotomie, I. Kunstbewerking van 't steen - digen, regt geven. — S'AUTORISER, v. pr. Gezag,
aanzien, invloed bekomen, kracht van wet krisnijden op zich zelven verrigt.
Autoniachie, f. [Didact.] Strjjdigheid, te- gen; — zich beroepen, zich gronden (op), zich voor
geregtigd houden.
genspraak f. met zich zelven.
Autorité, f. Bevoegde magt f., wettig gezag,
Automálite, m. [Minér.] Zinkhoudend spinel n., een als oktaeder gekristalliseerd mineraal, bewind u., overheid, a u t o r i t e i t t.; Aut- souveraine, absolue, oppermagt, onbeperkte magt;
ook gahnite ge/weten.
Automate, m. [Mécban.] Automaat, zel fbe- Aut- paternelle, vaderlijk gezag, ouderlijk gezag;
weger m., werktuig, dat schijnbaar van zelf be- Aut- législative, exécutive, wetgevend, uitvoerend
weegt: Une horloge est un aut-; — werktui g, dat bewind; Aut- judiciaire, regterlijke magt, regtsbede bewegingen der bezielde ligchamen nabootst wind. Aut- municipale, gemeente -regéring, over(vgl. ANDROIDE); --- (fig.) dom mensch m., die heid f., burgemeester en wethouders; Aut- constizonder eigen geest of wilskracht haAZdelt, stroopop, tuée, gestelde magt. Aut- superieure, hooge overmachine f. -- Ook als adj.: Le fluteur aut- de heid. Aut-s civiles et militaires, burgerlijke en miliVaucanson, de automaat-fluitspeler van Vaucanson. taire overheden, gezaghebbers, bewindvoerders; AutAutomatie, f. (pr.—cie) Toestand m. van locale, laatselik gezag; Aut- compétente, légale,
eega' automaat; — onwillekeurigheid, vanzel fsheid f. bevoegde, ,wette ge magt. Faire une chose de son
Automatique, add. Zel fbewegelijk, zich zelven aut- rivee, iets op zijn eigen gezag (zonder bebewegend, a u t o m a t i s c h; onwillekeurig, werk - voegdheid, eigendunkeljk) doen. -- Aanzien, getuigeli k. [Méd.] hlouvements aut-s, bewegingen, zag n., invloed m.: L'esprit, l'expérience, les richesverrigtingen, waaraan de wil geen deel heeft, zoo ses, l'áge, la vertu, donnent de l'aut-. -- Gevoeals de ademhaling, de bloedsomloop; ook: bewegin- len n., meening f. van een' beroemd' schrijver of
gen, die zond er een bepaald doel plaats hebben, zoo gezaghebbend' persoon, aangehaald om 't geen men
als die van een pas geboren kind, van zekere waan- beweert te staven, erkende geloofwaardigheid, auto—

riteit t.: I1 appuie son sentiment Je l'aut- des
Autoinatiquement, adv. Werktuigeljjk, op Pères, hij ondersteunt zijne gevoelens met de getuigenis, de uitspraak der Kerkvaders; I1 affirme
Automatisme, m. [Méd.] Werktuigelijke be- cela sans aut-, hij beweert datzonder gezaghebbend
bewijs. — Faire aut-, als regel gelden, kracht van
de
wil
geen
deel
heeft,
werktui
waaraan
weging,
e lijkheid, onwillekeurigheid f.; — vermogen n. of wet hebben: Les décisions de ce jurisconsulte font
aut -, de uitspraken van dien regtsgeleerde gelden
f. der zelfbewegelijkheid.
yeer Automatité,
f. Onbewegeljkheid der auto- als regel; Un ouvrage qui fait. aut-, een gezaghebbend werk, eene veilige vraagbaak f. Donner do
maten.
Automaturge, m. [Tech.] Automaten -ma- Faut- is un mot, een woord in algemeen gebruik
zinnigen.

,

automatische wijze.

ker m.

brengen, de beteekenis van een woord staven. —

nachtspunt. — Als subst. m. Soort van surinaamsehen vink met groenachtig lij f en i'zerkleurigen kop.

danigheid van een wezen, dat zich zelven het doel
zijner daden kan voorschrijven.

Automnal, e, adj. (pr. b-tom-nal) Wat tot D'AUTORiTE, adv. Op gebiedenden. meesterachtigen
den herfstbehoort, herfstachtig, najaarsachtig: toon; met geweld: Its out parlé, agi d'aut-, zï
Le vent devieut aut-. de wind wordt herfstachtig; hebben gebiedend (uit de hoogte) gesproken, ge
-handel.
Fleurs aut-, herfstbloemen; Fruits automnaux,
Autothélie, f. [Phil.] Zelfstandigheid f., hoeherfstvruchten. [Astr.] Point aut-, her fst -even-

AU TOTli1TI QUE

AUXOM1TRE.

Autothétique, f. [Phil.] Elke kennis, die 't
gevolg is van de wijze, waarop s menschen verstand de gegévens der ervaring be
werkt; menschelijk verstand n., kennis der verschijnselen van hetgeen ons omringt.
Autour (de), prép. Om, rondom: Les planètes
tourvent aut- du soleil, de planeten wentelen zich
rondom de zon; Les balles pleuvaient aut- de
l'empereur, het regende kogels om den keizer heen.
(fig.) Vous tournez aut- de la question, gij draait
om de vraag heen, gij ontduikt ze, gij lost ze niet
op. --- Bij (met het begrip van gehechtheid, van
ijverig dienstbetoon): Il est toujours aut- d'elle,
by is altijd om en bij haar; Elle est continuelleinent aut- des malades, zij is gedurig bij de zie
fam.) Tourner aut- du pot, om het-ken.—(Prov
kantje heen praten, omwegen gebruiken. — AUTOUR,
TOUT AUTOUR, adv. Rondom, van alle zijden: No us
étions aut-, tout aut-, wij stonden er om heen. I1
loge quelquepart iei aut-, hij woont hier ergens
n de buurt, iin de nabijheid.
Autour, m. [H. n.] Havik, duivenvalk m. -[Bot.] Levantsche schors f., bastaardkaneel n.
Autourserie, f. [Chas.] Opkweeking en a frigting f. der haviken.
Autoursier, m. [Chas.] Opkweeker en a frigter m. van haviken voor de jagt.
Autre, adj. Ander: Connaissez-vous mon autre"
soeur ? kent gij mijne andere zuster ? C'est un
autre homme, un tout autre homme, dat is een
ander, gansch ander (geheel verschillend) man. C' est
one autre affaire, dat is eene andere (gewigtiger)
zaak. 11 parla comme on autre Demostliène, hij
sprak als een andere (tweede) Demosthenes. Je ne
veux pas d'autres éclaircissements, ik begeer geen
andere (nieuwe) inlichtingen. Lépée dune main
et le pistolet de l'autre, den degen inde eene hand
en de pistool in de andere. Votre habit est usé, ii
faut en acheter on autre, uw rok is versleten, gij
moet een' anderen koopen. --- Ook als subst m. o f
als pron. indéf. gebezigd: Jaime mieux que vous
l'appreniez d'un autre que de moi, ik heb liever,
dat g ij 't van een ander verneemt, dan van mij.
Laissons sela à d'autres, laat ons dat aan anderen
overlaten. Bien d'autres (niet bien des autres),
vele anderen. Quelque autre, tout autre vous Ie
dira mieux que moi, een ander, elk ander zal 't u
beter zeggen, dan ik. — L'un l'autre, les uns les
autres, elkander: Elles médisent 1'une de l'autre,
les ones des autres, zij spreken kwaad van elkander. — L'un et l'autre, les uns et les autres,
beide. -- L'un ou l'autre, een van beiden. Ni l'un
ni l'autre, geen van beiden. — (Loc. fam.) Parler
de choses et d'autres, van koetjes en kalfjes, van
allerlei of van onverschillige dingen spreken. I1 dit
d'une facon et it fait d'une autre, hij zegt zus en
doet zoo, zijn doen is met zijn spreken in strijd.
L'autre jour, onlangs, op een' der laatste dagen.
Nous autres hommes, wij mannen. Vous autres
femmes, gij vrouwen. L'un vaut l'autre ; qui voit
l'un voit l'autre (doorgaans in kwaden zin), de
een is zoo goed (slecht), als de ander. Il y en a
d'uns et d'autres, er zijn goede en slechte. C'est
tout un ou tout autre, er is hier geen middelweg,
geen keus. L'un dans l'autre, 1'un portantl'autre,
dooi elkander gerekend, dooreen geslagen. Its sopt
nes l'un pour l'autre, z zijn voor elkaar ggeschapen, zfj passen juist
bij Prendre l'un pour
laar.
l'autre, zich vergissen. Je vols sela d'un autre
oeil, ik beschouw dat uit een ander oogpunt. Ii
n'en fait pas d'autres, zoo doet hij altijd, zulke
parten speelt hi,! vaak. Il en sait Bien d'autres, hij
weet (kan) nog veel meer. J'en ai vu Bien d'autres,
ik heb wel ander o( buitengewoner dingen, dan dit,
gezien. En voici been d'un autre (dune ,autre),
dat is weer wat anders, weter wat nieuws. Ecoutez
ce que nous dit eet autre! (om minachting of ongeloof aan te duiden) ei luistert eens wat die
daar zegt ! Hé, les autres ! hei daar, vrienden!
makkers! A d'autres, maak dat w js wien ge wilt,
maak dat de ganzen wis, weg met die praatjes!
Je ne connais autre, ik ken hem door en door.
Sans autre ! en nu punctum! nu geen woord
meer!— (Peon.) C'est one autre paire de manches,
voici bier one autre paire de manches, dat is een
heel andere zaak. Autres temps, autres loins,
andere tijden, andere zorgen; men moet zich naar
de omstandigheden schikken. Autres temps, autres

meeurs, andere tijden, andere zeden. — AUTRE
PART, loc. adv. Elders, op eene andere plaats. —
D'AUTRE PART, loc. adv. Bovendien, van een' an-

,
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deren kant.
Autrefois, adv. Oudt ds, oulings, eert jds,
voormaals, weleer, voordezen, voorheen.
Autrement, adv. Anders, op . ,eene andere
wijze: 11 agit autr- qu'il ne parle, by doet- anders
dan hij spreekt; Autr- it en est de..., anders is
het gelegen met... --Anderzins, zonder dat, zoo niet
(dan):
autr- on vous punira, beter
u, anders (zoo niet dan) zal men u straffen. —
TOUT AUTREMENT, loc. adv. Geheel anders: Cet
historien rapporte le fait tout autr-, die geschied
ijver verhaalt het voorval op eene geheel andere-schr
wijze. -- Veel meer: La joie de faire du bien est
tout autrement douce que la joie de recevoir, de
vreugde van wel te doen is veel zoeter dan die van
te ontvangen; 't is zaliger te geven dan te ontvangen. — PAS AUTREMENT, loc. adv. (fam.) Weinig,
onbeduidend, middelmatig: Est it malade? Pas
autr-, mais it est chagrin, is hij ziek? Niet erg,
maar hij is verdrietig.
Autre part, z. onder AUTRE.
Actrice, f. 1-let vrouwelijk van auteur in ver
-schilendbtk
bij oude schrijvers.
Autriche, f. [Bot.] Soort van latuw f. uit
Oostenrijk.

Autrichien, m., -ne, f. Oostenrijker m., Oostenrijksche f. — Als adj. Oostenrjksch.
Autruche, f. Struisvogel, struis m. -- (fig.)
Groot, lomp en plomp mensch. (Prov.) I1 a (eest)
un estomac d'autr-, 11 digérerait le fer, hij heeft
eene maag, die keisteenen kan vertéren.
Autrui, subst. nl. en Aron. indéf. (zonder meerv.)
Een ander, iemand anders, de andere menschen,
de natuurgenooten, naasten: Juger d'autrui p ar
soi -même, een ander naar zich zelven beoordeelen.
— (Prov.) Le mal d'autrui nest que longe, aan
eens anders zeer hinkt men niet. Qui s'attend it
l'écuelle d'autrui a souvent mal dine, wie zich op
anderen verlaat, komt dikwijls bedrogen uit. f Aller
d'autrui, op eens anders beurs teren. -t- Prendre
son coeur par autrui, zich in eens anders plaats
stellen, hem behandelen, zoo als wij zelven wenschen behandeld te worden.
Auve, f. Zeer blanke reuzel m.
Auvel, m. [Pêch.] Teenen horde f., vlechtwerk n.
Auvent, in. [Arch.] Luifel, luif f., afdak n. —
[Mar.] Auvents de sabord, vliegende geschutpoorten (om liet indringen van den regen te keeren).
Auvergnat, m. Romanische tongval, dien men
in de fransche departementen Allier, Loire, HauteLoire, Ardèche, Lozère, Cantal en Puy-de-Dome
spreekt.
Auvergne, f. [Tech.] Oplossing van run of
eikenschors, waarin men de kalfshuiden laat weeken. -- Anvergner, V. a. De huiden in zulk eene
rumoplossing leggen. -- Auvergneur, m. Werkman, die dat verrigt.
Auvernat, m. Auvergnerwfjn m., eene geringe
roode wansoort van Orleans.
Auvesque, m. (pr. ó-vê-que) Voortreffelijke
appelwijn m. uit de omstreken van Bayeux.
Aux, pl. van au (z. AU en A)
Auxèse, f. [Rhét.] Vergrooting, overdri ing f.
(doorgaans hyperbole, exagération geheeten) ..
Auxésie, f. [Méd.] Het toenemen eener ziekte.
Auxi, m. [Com.] Zeer schoone en fijne wol
uit de omstreken der fransche stad Abbeville.
Auxiliaire, adj. Hulpgevend, helpend: [Mil.]
Troupes aux-s, hulptroepen, hulpbenden. Officier
aux-, officier, die niet tot liet vaste korps behoort.
[Méd.] Rémède aux-, ondersteunend middel n., hijmiddel, dat de werking van het hoofdmiddel moet bevorderen. [Gram.] Verbe aux-, hulpwerkwoord. —
(fig.) Nieuwe redenen, middelen enz., die de reeds
gebezigde te hulp komen. — Het wordt ook als
subst. nl. gebezigd: Un puissant aux-, een magtige
bondgenoot. L'aux- être, het hulpwerkwoord 'zijn.
Ce prince a pour aux- ]'amour de son peuple, die
vorst heeft de liefde zijns volks tot bondgenoot,

tot steun.

Auxonnètre, m. [Phys.] Vergrootingsmeter m.,
werktuig om het vergrootend vermogen der verrekijkers en vergrootglazen te bepalen. -- Auxoniétrique, adj. Wat dat werktuig betreft, daartoe,
behoort.
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AVACHIR ('S)

—

AVANCER.

Avachir ('s), v. pr. (weleer ook als v. a. ge- C'est un ar- de charrettes ferrees, 't is een ijzerbezigd.) Dik en vet en daardoor log, traag wor- vreter, pochhans.
Avalies, f. pl. [Manuf.] Doode wolf., wol van
den: Cette femme commence à 's av-. (In dezen
zin behoort het woord tot de platte volkstaal.) — geslagte schapen.
Slap, week worden, de veérkracht verliezen (van
Avaliste, m. [Com.] Wisselborg, mede -onderleder, stoffen); — slap nederhangen (van boom- teekenaar van een' wissel als borg.
Avaloir, m. [Pêche] Soort van fuik f.
takken) .
Avaloire, f. (pop.) Keelgat n.; I a une belle
Avage, m. Zeker marktregt n., dat weleer aan
den scherpregter 't zij in geld of in waren betaald av-, hij heeft een wi keelgat, kan veel verzwelgen; ook: hij is groot van mond. — [Chap.] Stam
werd.
Staartriem m. [Pêche] Dam m.,-perm.—[Sl]
Aval, m. [Com.] Wisselborgtogt m., medeonderteekensng f. als borg op wissels. (Plur. avals). in eene rivier gelegd om zalm te vangen, zalmweer f.
Aval, subst. m. et adv. [Bat.] Stroomafwaarts
Avalterre of Terre d'aval, f. [Géogr.]
(het tegenpest. van amont). Le pays d'aval, het Het stroomafwaarts gelegen land; door de Franlager gelegen, stroomafwaarts gelegen land. Vent schen wel eens gebezigd voor : de Nederlanden.
Avalure, f. [Vétér.] Overhoef m., sponsged'aval, zeewind, wind, die tegen den stroom
eener rivier waait. m. Naviguer en aval of enkel zwel n. (der paarden); — kanarie-zucht f., zekere
Aller aval, de rivier afvaren, stroomafwaarts ziekte der kanarievogels.
Avancage, m. Verlof n., aan openbare rijtuivaren. (Van aval wordt eene bij woordelijke uitdrukking gevormd: à-vau-1' eau voor a-val-1' eau ; zie gen gegeven om buiten hun bepaald terrein post te
vatten; — die toegestane standplaats f. zelve.
à-VAU-L' EAU) .
Avance, f. [Arch.] Uitstek n., elk vooruitsteAvalage, m. [Bat.] Het stroomafwaarts-varen;
— het daarvoor Ie betalen regt. -- [Tonnel.] Het kend gedeelte van een' muur, gevel enz. — Vooraflaten van wijnfust in den kelder. — Lekkaadje f. deel n., het eind wegs, dat men iemand vooruit is,
het voorzijn , vooruitzijn ; ook : hetgeen men bij
van de vaten.
Avalaison, f. Zeewind m. (vent d'aval), die 't spel aan zijne partij voorgeeft : Il a deux jourten minste 8 dagen aanhoudt. — Geweldige slag- nées d'av- sur nois, hij is ons twee dagreizen voor
Il me donne six points d'av- au billard, hij-uit.
regen m., wolkbreuk f. (ook avalasse geheeten). —
Verzameling f. van steenen, door de wateren aan geeft mij zes punten voor op het biljart. -- [Tech.]
oever geworpen.
-gespoldn Het bij voorraad afgewerkte, klaargemaakte. —
Avalanche, f. Sneeuwval m., sneeuwstorting, Voorschot, uitschot n., vooruitbetaling f. — [Mil.
lawine f., sneeuwklomp m. die, van hooge bergen et Mar.] Handgeld. — [Com.] Winst f., voordeel,
afrollende, tot eene verbazende grootte aangroeit en door den trekker of betrokkene op eenen vernegoin de dalen vaak geduchte verwoestingen aanrigt. tiëerden wissel genoten. - PAR AVANCE, D'AVANCE,
Avalant, e, adj. [Bat.] Bateau av-, stroom- loc. adv. Vooruit, hij voorraad, vooraf, van te vo
Je vous previens d'av- , ik waarschuw u-ren:
afwaarts varende, afzakkende schuit f. — Ook als
vooruit; Je men rejouis par (of d') avance, 'k
subst. m. l'avalant.
verheug er mij bij voorraad over. — Avances, pl.
Avalasse, f., z ' AVALAISON.
Avalé, e, adj. (en part. passé van avaler) Verschotten, voorschotten, vooruitbetaling, voorgeHangend, een weinig neêrhangend. Joues av-es, schotene gelden; -- eerste stappen of schreden,
eerste pogingen, aanbiedingen, die men ter bereihangwangen; Ventre av-, hangbuik.
Avale-dru, m. (pop.) Gulzig eter, slokop. king van zeker oogmerk doet : Un bon coeur fait les
av- pour se réconcilier, een goedhartig mensch doet
(Plur. des avale-dru.)
Avalée, f. [Manuf.] Grootste hoeveelheid f., de eerste schreden (biedt gaarne het eerst de hand
(lie een wollewever achtereen kan afwerken zonder aan) ter verzoening.
Avancé, e, adj. (en part. passé van avancer).
af te booroen.
Avaler, V. a. Een' wissel mede -onderteekenen Vooruit geplaatst, voorop gezet : Sentinelie av-e,
vooruit (digt bij den vijand) geplaatste schildwacht f.
en daardoor voor den inhoud borg blijven.
Avaler, V. a. [Bat.] Eene rivier afzakken, Ouvrage av- ,buitenwerk, vooruitstaand vestingstroomafwaarts doen gaan, laten a fdrjven: Av- werk n. — Bijna verloopen, haast ten einde, ver
un bateau. — Ook zonder voorwerp: Ce ba gevorderd: La nuit était déjà av-e, 't was reeds
anale. — [Tech.] Aflaten, neérlaten: Av--teau laat in den nacht; vu 1' heure av-e, daar 't reeds
du vin à la cave, wijn in den kelder neêrlaten. laat is. Une affaire fort av-e, eene ver gevorderde,
[Bot.] Av- une branche, een' tak digt bij den haar einde naderende zaak. Av- en age, in jaren
stam afnemen. [Chas.] Av- la botte an limier, den gevorderd, oud. — In ontwikkeling vooruit, vroespeurhond den koppelband afdoen. — In-, doorslik- per dan gewoonlijk ontwikkeld, vooruitloopend,
ken, in-, doorzwelgen, opslorpen, uitdrinken, opeten: (inz. van gewassen) : Des arbres, des fruits av-s. —
Av- un hreuvage, un oeuf, un morceau de viande, Vroeg ontwikkeld van verstand, ver gevorderd in
du pain etc. -- (Loc. fam.) Ii ne fait que tordre et kennis, wetenschap : Un jeune homme tres-av- pour
av-, hij schrokt alles maar binnen, hij eet als een son age, een voor zijne jaren ver gevorderd, zeer
wolf. Av-la mer et les poissons, onverzadeljk zijn rijp jongeling; Lesesprits trop av-s (av-s de trop
(zoowel van spazen en dranken, als van geld en bonne heure) ne reussissent guére, van de te vroeg
goed). (#g.) Av- le calice, av- Ie calice jusqu'k la rijpe hoofden komt zelden wat goeds. Une civilisalie, den l jdenskelk drinken, den wrangen beker tot tion av-e, eene ver gevorderde, op hoogen trap
op den droesem ledigen, bittere zielesmarten lijden. staande beschaving. — Uitstekend, vooruitstekend:
Av- le crime, 1'iniquité comme l'eau, allerlei mis - Le nez est la partie la plus av-e du visage, de neus
(laden, ongeregligheden met onverschilligheid, in is 't meest vooruitstekende deel van 't aangezigt. —
koelen bloede, begaan. Av- Ie morceau, la pilule, Beweerd, als waarheid voorop gezet : Une hypoin een' zuren appel bijten, de pil slikken. Av- un thèse av-e, eene vooropgeplaatste stelling, onder
Viande av-e, aangestoken vleesch, vleesch,-steling.—
bouillon, un goujon, slecht ten haring varen; bij
Bene onderneming verlies lijden. Av- une injure, dat begint te bederven, dat een luchtje krijgt. —
Bene beleediging verkroppen Av- des couleuvres, (fam. et iron.) Vous voila maintenant Bien av-! nu
veel verdriet en ergernis zwijgend verduren. (pop.) z jt ge ver gevorderd I nu hebt gij 't ver gebragt
Avaneé, m. [Prat.] Willekeurige storing van
Faire av- qc. a qn., iemand iets doen slikken, hem
iets wijs maken; ook: iemand iets doen uitstaan, de orde der te behandelen regtszaken, waardoor
lijden. Av- qn., iemand niet tellen, het der moeite eene zaak vroeger op de rol komt, dan zij eigenlijk
niet waard rekenen om het tegen hem op te nemen. komen moest.
Avancée, f. [Mil.] Voorpost, buitenpost, m.
Av- sa langue, den geest geven. — S'AVALER, v. pr.
Avancement, m. Vordering, f. voortgang,.
Doorgeslikt worden: Cela s'avale à merveille, dat
laat zich best slikken. (fig. et lam.) Its antenvie vooruitgang m., ontwikkeling, toeneming, uitbreiding,
vergrooting ; aanwas, opkomst 'f. (van forde say-, zij zouden elkaar wel willen verslinden,
verscheuren. — Le ventre de cette jument s'avale, tuin); — rangsverhooging, bevordering f. a v ancement, n. —Ay- d'hoirie, Z. HOIRIE. — [ Astron.]
de buik van die merrie hangt te laag.
Avalette, f. [Pêche] Blokje n. van een' makreel - Av- des étoiles sur Ie soleil, de tijd, dien eene ster
dagelijks minder noodtig heeft dan de zon om weder
valeur, m. -ease, f. Doorzwelger m., -zwelg- in den meridiaan te komen ; overschot van den gedag op den stvrredag.
middelden
m.
—
C'est
vraat,
gulzigaard,
slokop
ster f. (fam.)
Avancer, V. a. Voorwaarts plaatsen, vooruitUM av- de pols gris, 't is een eerste baas in'teten. —
.
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AVANTAGE.

AVA1V V 1JR•
brengen (een' muur, gevel enz.); voortschuiven, bijschuiven, toesela- eiven, aanzetten, bijzetten (een'
stoel, eerre tafel enz.); uitstrekken, uitsteken den
arm, den voet, het hoofd enz.). -- Vordering doen
maken, doen vorderen, voortzetten: Av- son ouvrage,
sa besogne, zijn werk doen vorderen, voortgang
net zijn werk maken. — Bevorderen, in rang ver
On a avancé plusieurs officiers, er zijn-Irogen;
versche?dene officieren bevorderd. — Verhaasten, bespoedigen, vervroegen : Av- son départ, zijn vertrek
bespoedigen, vroeger stellen; Av- le diner, 1'beure
du diner, het middagmaal vervroegen, vroeger eten.
Av- la mort, la perte, den dood, den ondergang
verhaasten. — Av- une montre, une horloge, een
iaorlogie, eene klok voortzetten, spoediger doen gaan.
— Vóór den Bestelden tijd betalen, vooruit betalen;
voorschieten : Av- les gages a ses domestiques, zijne
dienstboden hun loon vooruit betalen, voorschieten
uitschieten. Its avancèrent l'argent pour cette entreprise, zij schoten het geld tot deze onderneming
voor. -- Voordragen, beweren, als waar voorstellen : Av- une opinion, eene meerring voordragen,
voorop zetten. Je n'avance rien que je ne prouve,
ik beweer niets, of ik bewijs het. (Loc.) Av- en Fair-,
zonder grond beweren, in de lucht schermen. —
[Hort.] Av- les plantes, den groei, de rijpwording
verhaasten. — [Tech.] Av- le fl dor, aan 't goaddraad de vierde trekking verrigten. — [Jeu] Av
un dé, een' steen aanzetten (in het domino). Avon jeu, zijne schijven binnen brengen (in liet
triktrak) .
AVANCEIt, v. n. Voortgaan, vooruitgaan, voor
waarts treden, verder loopen; oprukken, aanrukken, op trekken, op den vijand los gaan, a v a n c éren ; Ii ne peut ni av-, ni reculer, hij kan noch
voor- noch achterwaarts; Avancez done ! Treed
dan voorwaarts ! Vooruit dan ! L'armée avanca
vers la place, het leger rukte op de vesting aan.
Vooruit zijn, voorgaan, voorloopen, te spoedig loon : ma montre avance, mijn horlogie loopt voor;
(

,

,

geldhe f luis/ f., die de turkse/te pasjaas en tolbeambten zich Tegens de in hunne koopsteden handelende
christen-kooplieden veroorloofden. — i)Ioedwillige
beleediging en beschimping f.
Avano, m. [Pêche] `Laknet n. met naauwe
mazen, om sard ;nen, rrarnalen enz. te vannen.
Avant, Pl Lip. Voeg (inz. om een' voorgang in
lijd aan te duiden), vroeger dan : Av- la fondation
(lu monde , voor de grondlegging (Ier wereld;
Av- sa mort, vóór zijnen dood. — Vóór (ont een
voorgang in volgorde, in plaatsing aan te w„.jzen) : I1 faudrait mettre ce chapitre av- les autres,
(lit hoofdstuk moest vóór liet andere geplaatst zijn.
— Avant tout, vóór alles, vóór alle dingen, bij voor
voornamelijk : I1 faut aimer Dieu av- toutes-keur,
choses, men moet God bonen alles beisminnen. — AVANT
QUE (met den subjoneti f ), AVANT DE. AVANT QUE DE
(reet den infenitif) loc. prép. et conj. Vóó r, eer, aleer,
('clvorens : Av- qu'on le punisse, it doft èt.re écoute,
voor (alvorens) men hem straft, .voet hij gehoord
,worden; Av- que de conlbatt.re, ils s'esliment per(lus. Nogg eer zfj strijden, honden zij zich voor ver
Moïse muurut av- d'avoir pu passer Ie Jour--loren.
lain, Mozes stierf, voor hij den Jordaan had kun
overtrekken.
-ne
AVANT, adv. de lieu (meestal door si, bien, trop,
plus, assez, fort vooraf gegaan, zoowel om plaats
als tijd aan te (luiden) Ver, diep, (liep in : N'allez
pas si av- dans Ie bols, ga niet zoo ver het boseb
in; Its out veillé Bien av- dans la nuit, zij hebben
tot diep (laat) in den nacht gewaakt. — (fig.) Pousser
les affaires trop av-, de zaken te ver drijven; Graver
une chose bien av- dans sa memoire, iets zeer diep
in zijn geheugen prenten. — D'AVANT, loc. adv. Te
voren, voorafgaand : Le jour, la nuit, l'annèed'av-.
—

EN AVANT ,

lor. adv. Vooruit, voort, voorwaarts:

Aller, marcher en av- — (fg.) INIettre en avant,
voorop plaatsen, beweren, opperen, voordragen; Vous
mettez en av- des principes fort clan ereuv, gij komt
met zeer gevaarlijke beginselen voor den (lagg. Se met1 otre calendrier avance de douze jours sur celui 1re en av-, zich op den voorgrond plaatsen. — [Man.]
(les Busses, onze kalender (almanak) is dien, der Ce cbeval est beau de la main en cv -, dat „)aard
Russen twaalf dagen vooruit. —Vorderen, voortgang is schoon van voren. — EN AVANT, loc. interj.
maken, naar 't einde spoeden: L'impression de eet Voorwaarts!
Avant, m. [Mar.] liet voorste gedeelte van het
ouvrage avance pee à pee, de druk van dit werk
raat allengs vooruit. (Prow.) Plus on se hate, moins schip, de voorsteven, boeg m., sneb f., scheepson avance, hoe meer haast, hoe minder spoed. — snavel m., het voorschip (tusschen den fokkemast
Vorderen, vorderingen maken, toenemen (in ken- en den voorsteven). Av- élance, vooruitschietende
nis, deugd enz.) Il faut du zèle pour av- dans voorsteven. Av- jouf lu. ou renflé, een vette boeg.
l'étude, er is ijver noodig ma in de studie vordering Av- maigre, magere boeg. Avant sainte-barbe, konte maken. Av- en age, in jaren toenemen, oud wor- stabelskaner. Aller de I'avant, vaart hebben. De
den. — Naderbij komen, naderen : Elle vit av- Ia ]'avant a nous, vóórons. Passer de ]avant., zich- vóór
mort is pas tents, zij zag den dood met langzame een ander schip plaatsen. Avant ! (commando-woord)
schreden naderen. — Uit de lijn, de rigtingslinie haal op ! Avant tribord ! haal op stuurboord! Avant
staan, de grenslijn overschrijden: Cet arbre avance qui peut on qui est pare, haal op die klaar -is ! Avant

^'

,

hors de l'allée, die boom staat buiten de lijn der
laan. Vous avez avancé de plus dun mètre sur
mon terrain, gij , zijt (met bouwen, ploegen) meer
dan eene el op mijnen grond gekomen. — Bevorderd
worden, rangsverhoogi.ng krijgen, av a n c é ren:
Cet officier n'a plus d'espoir d'avancer, die officier
heeft geen hoop meer op bevordering. (Loc. prov.)
I1 ressemble an cogne-fetu, it se tue et n'avance

riep, hij is druk in de weer, maar voert niets uit.
s'AVANCEII, v. pr. Vooruit gaan, voortgaan; na(leren, digterbij komen: L'aiguille s'avance insensiblement, de wijzer gaat onmerkbaar voort. On
s'avance vers nous a pas précipités, men nadert
ons met verhaaste schreden. — Vordering maken,
vooruit komen (in rang, fortuin enz.) : S'av- dans
les charges, tot hoogere bedieningen geraken ; S'avdans le monde, in de wereld vooruit komen, zijn
ortuin maken. — Verloopen, ten einde spoeden :
L a saison, Ie jour, la nuit s'avance, het jaargetijde,
de dag, de nacht spoedt ten einde, is reeds ver ge
Vooruitsteken: Ce promontoire s'avance-vorde.—
très loin dans la mer, dat voorgebergte steekt zeer
ver in zee uit. — Zich te ver inlaten, zich te onvoorzigtig uiten : Je me suis avance à lui offrir felle
somme, ik ben zoo ver gegaan van hem die en die
som aan te bieden. — S'av- en age, in jaren toenemen, oud worden.
Avanceer, n1. [Tech.] Werkman nl., die aan
't gouddraad de vierde trekking geeft.
AVCLnSon, m. [Pèche] Verlengstuk n. aaneen'
hengel. [Tech.] Plankje aan het wiel van eenen
touwslager.
Avanie, f. Knevelarij f. inz de willekeurige

f

tout ! haal op gelijk ! Le vent se, range de Yaw-, de

wind begint tegen te loopen. Ce vaisseau est trop
sur las'-, dat schip ligt van voren te diep, ligt in
den neus. e tre, se mettre de las'-, vooraan zeilen,
onder de vooruitzeilenden zijn. —.(fig s ) Aller (ie las'-,
onbekommerd en stout voortgaan, eene zaaks doordrijven.
Avantage, ni. Voortteel n., winst, meerderheit f., voorregt n.: La naissance est un av- du
hazard, de geboorte is een voordeel (voorregt, gunst
toeval. L'armée remportait de grands-bewijs)vanht
av-s, het leger behaalde groote voordeelen. 11 salt
tirer av- de tout, hij weet ,net alles zijn voordeel
te doen, overal part] van te trekken. La vérité doft

toujours avoirl'av-, dewaarheid.,moet altijd de overhand hebben. II ma pris Ii son av-, hij heeft mij aan

toen hij sterker of beter t ewopenrl was dan,-gevaln,
ik; ook : hij heeft van mij weten te verkrijgen wat hij
wenschte, hij heeft mid in mijn zwak getast. Cette
femme se met on s'habille a son av-, die vrouw
kleedt zich voordeelig, weet door hare kleeding hire
gestalte voordeelig te doen uitkomen. [Man.] etre
monté aver av-, een goed paard berijden. Monter
aver av-, of prendre av- pour monter, een hulpmiddel (b. v. een steen) gebruiken om bij het te
paard stijgen den voet in den stijgbeugel te zetten.
[Jur.] Ce père a fait de grands av-s a son ills aïné,
die vader heeft zijn' oudsten zoon ver boven zijne
andere kinderen bevoordeeld (-in zijne nalatenschap).
— [Mar.] Lesvaisseaux ennemis avalent las'- du
nombre et du vent, de vijandelijke ,schaenen, waren sterker in getal en hadden den wind in hun voordeel. Avoir las' - du vent, den wind in zijn voor-
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deel hebben. Avoir lay- de marche, sneller zeilen. —
[Jeu] Hetvoorgegevene, de puntenstukken, voorzet,
eerste stoot enz., door den sterkeren speler aan den
zwakkeren voorgegeven : Quel av- vous fait-il,
vous donne-t-il? wat geeft hij u voor?
Avaiitagé, e, adj. (en part. passé van avantager) Bevoordeeld, begunstigd.
Avan.ager, V. a. Bevoordeelen, begunstigen. —
[Jur.] Ruimer aandeel in eene erfenis geven, boven
anderen bedenken.
S'AVAnTAGER, v. pr. Elkander bij contract bevoordeelen.
Avantageusement, adv. Voordeelig, op voor
wijze.
-delig
Avantageux, eiise, Voordeelig, nuttig, winstof voordeelgevend, gunstig, dienstig, bevorderlijk,
oorbaar : Un évènement av-, een gunstig,, gelukkig
voorval ; Un poste av-, eene winstgevende bediening; Une opinion av-euse, een gunstig gevoelen;
Une taille av-euse, eene deftige, hooge gestalte;
Une mine av-euse, een innemend gelaat. — % Aan
verwaand ; vol zelfvertrouwen: C'est un-matigend,
homme av-, à qui it ne faut rien céder, 't is een
aanmatigend mensch, wien gij niets moet toegeven.
Ac- en paroles, grootsprekerd, pogchend. In den
zelfden zin ook als subst.: Un avantageux.
Avant-bee, m. [Arch.] Neus, ijsbreker m.,
naam der uitstekken aan de brugpijlers. (Plur. Des
avant-bees.)
Avant-bouche, f. [Anat.] Voormond m. (Plur.
Des avant-bouches.)
Avant-bras, m. [Anat.] Voorarm m. (Plur.
Des avant-bras.)
Avant-cale, m. [Mar.] Verlenging van eene
scheepshelling.
-I- Avant-ehambre, f. Voorkamer f. (Plur.
Des avant -chambres.) (Men zegt nu antichambre.)
Avant-ehemin- couvert, m. [Fortif.] Tweede
of buitenste bedekte weg m. (Plur.) Des avantchemins-couverts).
Avant- coeur, m. [Anat.] Maagkuiltje n. (weleer
synomiem met anti-coeur) — [Vétér.] Borstgezwel n.
van een paard of rund. (Plur. Des avant-coeurs.)
Avant-corps, m. [Arch.] Vooruitspringende
deelen van een gebouw, van een' muur. (Plur. Des
avant-corps.)
Avant-cour, f. [Arch.] Voorplaats f., voor
voorhof in. (Plug'. Des avant-cours.)
-plein.,
Avant-coureur, in. Voorlooper m.: Les Cosaques sont ordinairement les av- des armées rus ses, de Kozakken zijn doorgaans de voortroepen der
mussische legers. - (fig.) La cigogne est lay- du
printemps, de ooievaar is de voorbode der lente,
de verkondiger van de spoedige komst der lente.
(Plur. Des avant-coureurs). (Het vrouwelijk avantcoureuse wordt niet meer gebruikt.) — Men vindt
het ook als adj. gebezigd: Des sibnesavant- coureurs,
voorteekens.
Avant-eourrier, m. [Post.] Koerier, voorkoe
postrijer, die 't rijtuig, waartoe hij be--rie,m.
h.00rt, gewoonijk eenen postrid vooruit is, om paar
te Mestellen. (Plur. Des avant-courriers.)
-den
Avant-courrière, f. (fig. et poet.) L'aurore
est lay- dis soleil, du jour, de dageraad (Aurora)
is de voorbode, voorloopster van de zon, van den dag.
Avant-derf►ier, ière, adj. Voorlaatste, laatste
op één na (van personen en zaken): Lay- homme,
lay- ehápitre. — Ook als subst. : L'avant- dernier,
l'avant- dernière, de of het voorlaatste. (Zijn synoniem pénultième wordt alleen van zaken gezegd..)
Avant-due, m. [Arch.] Paalwerk n. voor een
bruggehoofd. (Plur. Des avant-dues.)
Avant-faire-droit, m. . [Jur.] Voorloopige
uitspraak f. (Plur. Des avant-faire-droit.)
Avant-fosse, m. [Forth.] Voorgracht f. (Plur.
Des avant-fossés.)
Avant-garde, f. [Mil.] Voorhoedef.,voortogtm.
[Mar.] Wachtschip. (Plur. Des avant- gardes.)
Avant -gout, m. Voorsmaak m. (alleen in /1g.
zin): La grace lui donne un av- des voluptés ce lestes, de genade geeft hem eenen voorsmaak van
de hemelsche geneugten. (Plur. Des avant-gouts,
vol Fens de Académie.)
Avant -hier, .adv. (pr. a-van-thière). Eergi.steren, eergister.
Avantier, U. Voorschoot n., boezelaar m. (Gebruikeljker is tablier. In vele streken van Frankrk zegt men ook devancier, devancière.)
t.vantin, m. [lard.] z. CROSSETTE.
—

AVARIE.

f Avant -jen, in. [Mus.] Voorspel n. (Men
zegt nu prélude.)
Avant-jonir, m., z. v. a. AURORE.
Avant-la-lettre, loc. adv. et subst. Vóór het
schrift of onderschrift (op platen), naam der eerste
en beste afdrukken, die voór het ingrl ffelen van 't onderschri ft'gemaakt worden. (Plur. Des avant-lalettre.)
Avant-logis, m. Voorhuis n., voorwoning f.
(Plur. Des avant-logis.)
Avant-maiii, m. [Man.] Het voorste gedeelte
van een paard (kop, hals, borst, schouders). —[Anat.]
Palm f., het binnenste der uitgestrekte hand. -[Pauin.] Coup d'avant-main, slag met het voorste
deep. der raket.
Avant-mar, m. [Arch.] Voormuur m.; [Fort.]
buitenwal m.; — [Bias.] stuk muur aan een' toren.
(Plur. Des avant-murs.)
Avant-nef, m. Voorste deel van 't schip der
oude grieksche kerken. (Plur. Des avant-nets).
Avant-part, m., z. PRÉCIPUT. (Plur. Des avantparts.)
Avant-péche,f. [Bot.] Vroegeperzikm. (Plur.
Des avant- peches.)
Avant-pied, m. [Anat.] Voorvoet m. (z. METATARSE). — [Cordonn.] Bovenleer (doorgaans empeigne geheeten). — [H. n.] Een der beide voorpooten van een insect. (Plur. Des avant-pieds.)
Avant-pies, m. [Arch.] Vierkant stuk hout n.
dat men op den heipaal zet, om hem bij 't indrijven
regtstandig te houden. — [Jard.] Plant- of P oo t
Zjzer n. (Plur. Des avant-pieux.)
Avant-plancher, m. [Arch.) Voorvloer, (,00ze
vloer m. (Plur. Des avant- planchers.)
Avant-poignet, m. [Anat.] z. METACARPE.
(Plur. Des avant-poignets.)
Avant-poitrine, f. [H. n.] Voorborst f. der
insecten. (Plur. Des avant-poitrines.)
Avant-port, m. [Mar.] Voorhaven, buitenhaven f. (Plur. Des avant-ports.)
Avant-portail, m. [Arch.] Voorportaal n.
(Plur. Des avant-portails.)
Avant-poste, m. [Mil.] Voorpost. (Plur. Des
avant-postes.)
Avant- propos, m. Voorrede f., voorberirt n.
(aan 'thoo fd van een boek); — inleiding f. (door
gaansi
n ongunstiger zin gebezigd
van al de onnoodige uitweidingen, die men vaak van iemand,
die iets verhalen zal, hoort) : Pourquoi tant d' av-?
Waartoe zulk een omhaal van woorden, zulke omwegen ? (Plur. Des avant-propos.)
Avant-quart, nl. [Hor(.] Voorslag, klik m.;
— het klokje, waarop de hamer bij den voorslag
valt. (Plur. Des avant-quarts.)
Avant règne, in. [Polit.j Voorregéring. (Plur.
Des avant -rè ;nes.)
Avant-scène, f. Voorgrond m. van het tooneel, voortooneel n. (tusschen de gordijn en 't orkest); oudtijds het gedeelte van het tooneel, waarop
de tooneelspelers hunne rollen uitvoerden [proscenium] — ( fig.) de gebeurtenissen, die men voor
.aan de hoofdhandeling in een tooneelstuk-onderstl
te zijn voorafgegaan. (Plur. Des avant- scènes.)
Avant-toit, m. Voordak, afdak n. (Plur. Des
avant-toits.)
Avant-train, m. Voorstel n., voorwagen n.
(Plur. Des avant-trains.)
Avant-veille of Surveille, f. Tweede daag m.
te voren, dag, die den voriger is voorafgegaan.
Avare, adj. Gierig , geldgierig , hebzuchtig,
schraaprzuchtig, vrekkig, inhalig; (fig., en dan doorgaans in goeden zin) zuinig, spaarzaam : Etre
aware de son temps, de sa santé, du sang de ses
soldats. — AVARE, in. at f. Gierigaard, vrek, schraper . m., gierige, inhalige vrouw, schraagster f
L'avare n'amasse que pour amasser, de gierigaard
verzamelt enkel om te verzamelen.
5 Avarenient, adv. Gierig, inhalig.
Avarice, f. Gierigheid, geldgierigheíd, geldzucht, schraapzucht, vrekkigheid, inhaligheid fAvarielenrseinent, adv. Op hoogst zuinige,
karige wijze.
Avaricieuix, effuse, adj. Overdreven zuinig,
karig, deun, vasthoudend. — Ook somtijds als
subst.: Un avaricieux, Une avaricieuse.
Avarie, f. Haverij averíjfi schade f. aan schepen en hunne lading, zeeschade f. Av- commune,
gemeene, gewone haverij (allerlei gewc scheepson-

AVARIÉ

AVE TITRIER.

—

kosten: huur-, loods-, baken-, leggeld enz.); Avsimple. eenvoudige, bijzondere haverj; —Av- grosse,
buitengewone haverij of haverij-gros (wat bp gevaar tot behoud van schip en manschap overboord
wordt geworpen, 't verlies van ankers, zeilen enz.).
— Ankergeld n.
Avarlé, e, adj. Beschadigd door haverij. —
Etre avarié , haverj bekomen , schade bekomen.
— Pièce de bois avariée, een niet gaaf stuk hout.
Avarier, v. a. Beschadigen. - S ' AVARIER ,
V. pr. Door haverij beschadigd worden, haverij
ljden.
Avarisme, m. Stelsel n. of geest m. van gierigheid, die zich tot alles uitstrekt.
Avaste, interj. [Mar.] Houd op! genoeg! stop!
vast!
A-van-l'eau, adv. (vgl AVAL) Stroomafwaarts, voor het tij af. Aller k-vau-l'eau, door den
stroom weggevoerd worden. — (fig.) verijdeld, in
damp vervlogen, te niet gegaan, mislukt
.

Avé of Ave, Ave-Maria, m. (latin) eig.:

Wees gegroet, gegroet zijt gij, Maria ! (de engelen
aan de maagd Maria); — klein formulier --groet
gebed n. der Katholijke kerk, angelus n. — -^- Je ne
semi absent qu'un avé, 'k zal maar een amerij
(zamentrekkinq van ave Mars), een ommezien
wegblijven. (Plur. Des avé, des avé-Maria.)
Avec, prép. Met, mede: Part.ez avec elte, ver
haar; Prenez vos livres aver vous, neem-trekm

uwe boeken mede; , Couper avec on couteau, met
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air av - . -- A L'AVENANT, loc. adv . Naar verhouding,
naai evenredigheid, overeenkomstig, naar a d v en a n t . - AVENANT, part. prés., z. AVENIR, v. n.
Avènen. ent, m. Komst, aankomst f. (door,

gaans alleen gebruikt om de verheffing tot eene hooge
waardigheid aan te duiden); troonsbeklimming,
aanvaarding der regering f. — [Théol.] De komst,
verschijning f. van Christus, onderscheiden in premier av-, de komst van Christus in 't vleesch, en
second av-, de toekomst van Christus of zijne komst
als regter.
Avéneron, m. [Bot.] Windhaver, vloghaver,
wilde haver f.
Avenier, ière, adj. Zich in de haver ophoudend.
Avenier, m. Haverveld n.
Avéniforme, adj. ..41s een haverkorrel.
Avenir, v. n. (alleen in den 3den persoon) Bij
toeval gebeuren, voorvallen: I1 en aviendra ce qu'il
pourra, laat er van komen wat er wil. Regardons
la chose comme non avenue, laat ons de zaak als
niet gebeurd beschouwen. (Men zegt liever advenir.)
— [Jur.] Avenant le décès de fun des deux époux,
in geval van overlijden van een der beide echtgenooten; Le cas avenant que... , in geval 't gebeurde, dat...

Avenir, m. Toekomende tijd f., toekomst f.,
het toekomende, toekomstige: Lay- est incertain,
de toekomst is onzeker. Assurer lay- de ses enfants, de toekomst zijner kinderen verzekeren, voor
hunne fortuin, hunne voordeelige plaatsing in de
maatschappij zorgen. Cet homme na aucun av-,
die man heeft geenerlei uitzigt in de toekomst. —
[Prat.] Vermaning, dagstelling f. van den praktizijn
der eene aan dien der andere partij om op zekeren
dag in regten te verschijnen. -- A L'AVENiR, loc.
aely. Voortaan, in 't vervolg, in het toekomende,
na dezen.
Avent, m. [Cath.] Advent m., de vier weken, die het kersteest (het feest (Ier eerste komst
van Christus, z. AV E NEMENT) voorafgaan. Prècher,
jeuner lay-, gedurende den advent prediken, vasten. — Ook in 't meerv.: C'est aux av-s qu'on a
coutume de planter, in den advent-tijd is men gewoon te planten.
Avente, f. [Mar.] z . AJUST . — Aventer, v. a.

een mes snijden; Ecrire avee de Penere rouge,
?net rooden inkt schrijven; I1 men a imposé avec
beaucoup d'art, hij heeft mij met veel kunst om
den tuin geleid. — Van, uit: Le pain se fait aver
du bid, het brood wordt van koren gebakken; Le
papier se fait avec des chiffons, 't papier wordt
uit lompen gemaakt. — B: I1 était avec mei , hij
was bij mij. — In: Il faut être souple avec la
pauvrete: -men moet in de armoede gedwee zijn. —
Tegen: I1 s'est battu avec lui, hij heeft teen (niet)
hem gevochten. — Voor, ten koste van: La paix de
fame ne se rachète point avec de lor et de l'argent, de vrede der ziel wordt voor geen goud en
zilver teruggekocht. — Ondanks, in weirwil van:
Avec tout cela, cette médecine nelaisse pas d'être
très amère, ondanks dat alles (met dat al) is'deze [Mar.] , z. AJUSTER.
artsenij zeer bitter. — Daarenboven, daarbij, boAventure, f. Geval, toeval n., zonderling,
vendien: Il est avec cela si vain et si léger, hij vreemd, zeldzaam voorval n., zonderlinge ontmoeis daarbij zoo ijdel, zoo ligtzinnig. — Even als, zoo ting f., wedervaren n., gebeurtenis f., a v o n to u r n.;
als: Je veux croire avec ous que... , ik wil even minnarjtje n., liefdehandel m., buitenkansje n. —
als gij (met u) gelooven, dat... — Avec duidt met Dire, tirer la bonne av-, waarzeggen. Diseur,
wils de wijze aan, waarop men diseuse de bonne av-, waarzegger m., waarzegzijn regime dik
handelt of spreekt en laat zich dan vaak door een ster f. Une femme á av-s, eene vrouw, die veel
bijwoord vertalen.: Agir aver prudence, voorzig- minnarijen heeft. Aimer (courir of courir après)
tig (met voorzigtigheid) handelen; Parler avec les av-s, van avonturen houden, op avonturen of
douceur, zachtzinnig spreken; Vivre aver probité, rare ontmoetingen uitgaan, de buitenkansjes opregtschapen leven. — n'AVEC, prep. Van (om onderscheid, verschil, scheiding, niet zekeren nadruk
aan te wijzen): II faut distinguer (discerner) l'ami
d'avec le flatteur, men moet den vriend van den
vleijer onderscheiden; Sélparer l'ivraie d.'avec le
hou grain, het onkruid van 't goede koren scheiden.
— Somtijds blijft in gemeenzamen stijl het regime
weg, 't welk echter geen navolging verdient: Il a
pril moti manteau et s'en est allé avec. — De
weglating van avec heeft dikwijls plaats en is ge
uitdrukkingen als deze: II s'avanca,-orlfdin
l'épée it la main, hij ging vooruit met Glen degen
in de hand; II lui paria, le chapeau sur la tête,
hij sprak tot hein met den hoed op 't hoofd.
t T Aveindre, v. a. Voor den dag halen.
Avelanède, f. [Coin.] Levantsche eikel m.,
vrucht van den zoeten eik (velani); de dop tn. van
dien eikel (tot zwartverwen en vooral tot bereiding
en gaarmaking van het leder gebruikt).
Aveline, f. Lammertsnoot f., groote hazelnoot.
— [H. n.] Wolfsmuil nn. (zekere schelp) .
Avelinier, m. Lammertsnotenboom m.
Avé-Maria, z. AVE.
Aven~e, e, adj. [Bot.] Naar haver gelijkende, haverachtig.
Average, m. [Anc. coot.] (Havertiende f.; —
ook burgerregt n., omdat een lijfeigene dat voor
zekere jaarlijksche opbrengst van haver kon ver
-krijgen.
Avenaine, f. [Chico.] Haverlijnesto f f.
Avenant, e, adj. Goed van voorkomen, beval
innemend, aangenaam: Une femme aw-e, Un-ig,

zoeken. Tenter lay-, het waagstuk beproeven, de
kans wagen. Les av-s de Robinson Crusoé, de
zonderlinge lotgevallen van R. C. — % C'est grande
av- si je reussis, 't is honderd tegen één dat ik slaag.
— [Méd.] Mal day-, fijt, vilt f. — [Corn.] Mettre
à in grosse av-, geld op bodemerij geven; ook:
geld tegen hooge rente, maar zonder zekerheid uit
— A L'AVENTURE, loc. adv. Op goed geluk-zetn.
af, onnadenkend, onbezonnen, zonder doel, zonder

overleg, los. — (fain.) D'AVENTURE, PAR AVENTURE,
loc. adv. Bij geval, toevallig.
Aventuré, e, add. (en part. passe van aventurer) Gewaagd, op 't spel gezet.
Aventurer, v. a. Wagen, in de waagschaal
stellen, op 't spel zetten. — S'AVENTURER, v. pr.
Zich wagen, zich blootstellen, zich in gevaar brengen.
Aventureux, euse, adj. Waagziek, onder
— Une vie av- euse, een on--nemd,kasliv.
bestendig, avontuurlijk leven. — Ook als subst.
gebezigd. Un jeune aventureux, een jonge waaghals.
Aventurier, m. ière, f. Waaghals m., hi of
zij, die zich gaarne in gewaagde ondernemingen
steekt, gaarne de kansen beproeft. (fig.) Gelukzoeker, zwerver, landlooper m., ge lukzoekster, zwerfster, landloopster f.; geluksridder m., mensch zon
naam, fortuin of beroep, die geene bekende-der
bestaanmiddelen heeft, avonturier m., avonturierster f. — fain. Un jeune av-, een jonge
vrouwengek m. [Mar.] Gewapend koopvaardischip n., gewapende sluiker m., avontuurschip n. AVENTURIERS , pl. In de middeleeuwen: vrjwiltigers van allerlei slag, die met of zonder soldij
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dienst deden, partijgangers, vrijbuiters; -- naam
van zekere zeeroovers, die zich tegen de Spanjaarden
in Amerika vereenigden, flibustiers, boekaniers; —
bij de Engelschen de naam der deelnemers of actie
hunne amerikaansche kolonien. — Het-houdersin
wordt ook als adj. gebruikt: Des gens av-s, gelukzoekers; Une vie av-e, een avontuurlijk leven.
Aventurine, f. [Minér.] Av- naturelle, goudglassteen, goudsteen, regenboogsteen, aventurino m.,
eene soort van kwarts of veldspaath, met kleine
schitterende punten bezaaid. — Av- artificielle,
kunst-aventurino, giimmersteen m., eene soort van
gekleurd glas, waarin men tijdens den gesmolten
toestand kleine stukjes of loovertjes eener metallische compositie uit koper en ijzer heeft gemengd.
Aventurine, e, adj. Naar goudsteen gelijkende.
Avenu, adj. Gebeurd. [Prat.] Non avenu, even
als niet gedaan.
Avenue, f. Toegang m., elke weg, die regtstreeks naar Bene plaats, eene woning geleidt; —
laan, dubbele boomenrij, wandeldreef f. — ( fig.) Elle
garda toutes les av-s de son coeur, zij bewaakte
al de toegangen van haar hart. Les av-s de la
fortune, de wegen tot het fortuin.
Avérage, m. [Corn.] Gemiddeld jaar n., het
jaar Booréén genomen.
Avérano, m. [H. n.j Amerikaanschemeerlef.,
van de grootte eener duif.
Avération, f., z. v. a. VERIFICATION.
t Averdir, v. n. Groen worden. (Men zegt nu
verdir, reverciir.)
Avéré, e, adj. (en part. passé van avérer)
Bewezen, waar gemaakt.
Avérer, V. a. Waar maken, de waarheid van
een feit overtuigend aantoonen, bewaarbeden. —
SIAVI 11ER, V. C. Als waarheid blijken, bewaarheid
worden: Cette nouvelle s'est avérée, die tijding
heeft zich bewaarheid.
t Averl ant, m. Dronkaard, losbol m. (bij Babelais een paarmaal in den zin van lompert gebru'ikt).
Averne, in. (Pods.) Hel f., Av e rnus m. (naar
een vermaard meir bij -Napels, dat door de Ouden
als een der toegangen tot de onderwereld werd
voorgesteld). -- Volksnaam van den elzenboom.
Averse, f. Stortreien, plasregen, slagregen m.
— A verse, loc. ade., z. VERSE.
Aversion, ' f. Afkeer, tegenzin, weirzin, m.,
walg f., afschuw, ekel (hekel) m. afgrijzen n. Avoir
de lay- pour qn., avoir qn. en av- een' afkeer van
iemand hebben. Prendren. en av-, een' afkeer
een' ekel aan hem
tegen iemand opvatten,
krijjen. Avoir de lay- pour le yin, pour un mets,
pour la danse, eene walg van den wijn, eene spijs,
het dansen hebben, den wijn enz. niet mogen lijden.
— (fam.) C'est ma bête day-, hem (haar) kan
ik niet uitstaan, niet luchten of zien. Het woord
komt ook in 't meerv. voor: On nest pas toujours
maitre de ses aversions. — [Mid.] 4/leiding f.
der vochten naar een tegenovergesteld deel.
Averti, e, adj. (en part. passé van avertir)
Gewaarschuwd, verwittigd, onderrigt. Soyez nv-,
weet, verneem! — [Mar.] Pas av-, regelmatige,
geleerde, kunstmatige stap m. van het paard. —
Ook als subst. m. (loc. fam.) Un bon av- en vaat
deux, wie gewaarschuwd is, heeft veel op een ander vooruit; ook (bij wijze van bedreiging): nu zijt
Gij eens voor altijd gewaarschuwd.
Avertin, m. [Mod.] Ziekte f. des gemoeds, die
woedend, hardnekkig, opvliegend maakt. (In dien
zin nu niet meer gebruikelijk). — [Vétér.) Kolder m.
-(- Avertiner ('s), V. pr. Halsstarrig worden.
+ Avertineux, euse, adj. Met den kolder
behebd.
Avertir, V. a. Waarschuwen, waanschouwen;
verwittigen, berigten, kennis geven, bekend maken,
aankondigen, aanzeggen; vermanen. — ( fig.) Avqn. de son salut, iemand een hoogst gewtwigtig, zijn
geheel fortuin betreffend t rigt nnededeelen. — Te
s-vows pour averli, laat het u gezeqd zijn.! Ou'il-ne
se tienne pour averti, lat hem op zijne hoede
wezen!— [Man. Av- un cheval, een paard door de
len (aides) weder teregt brengen,
gewone hulpmidde
als het bij de oefeningen verkeerd doet. — SAVERTill, V. pr. Elkander waarschuwen, berigt geven.
Avertisiement, m. Waarschuwing, waarschouwing f., berigt n., kennisgeving, aanzegging,
herinnering , vermaning , raadgeving f. , raad,
wenk m.; — aankondiging, bekendmaking, adver'

(lam.)
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tentie f. in de nieuwsbtadcn; -- voorberigt, berigt,
voorwoord n., korte voorrede I. van een boek. —
(fig.) Voilà un av- du eiel! dat is Gods vinger 1— Le
percepteur ma envoyé un av-, de ontvanger heeft
mij eene waarschuwing (een briefje ter herinnering
aan den niet aangezuiverden belastings- termijn) gezonden. — [Jur.] Vroegere naam der eerste schri (turen tot algemeene inleiding eener regtszaak.
Avertisseur, m. Waarschuwer; -- aan 't
voormalige fransche hof een officier van 't huis des
konings, die op het etensuur de komst van zijne
Majesteit aankondigde.
Avet, m., of Avette, f. [Bot.] In vele oorden
van Frankrijk synoniem met MELÈSE of met SAPIN;
z. die wooren. •— AVETTE is ook een oud verklw.
van abeille, bijtje n.
Aveu, m., Bekentenis, belijdenis f.: Faire l'aveu
dun crime, bekentenis doen van eene misdaad, eene
misdaad belijden. Aveu judiciaire, geregteljke bekentenis, geregteljke erkentenis. — Getuigenis f., gevoelen n., meening f.: I1 a le mieux réussi, (ainsi que
cela résulte) de l'aveu de tout le monde, hij is, naar
ieders getuigenis, het best geslaagd. — Toestemming,
goedkeuring , bewilliging , inwilliging f.: Je ne
ferai tien sans votre aveu, ik zal niets zonder uwe
toestemming doen. — Liefdesverklaring f. — [Féod.]
Bewijsschrift, waarbij een vassaal erkende deze of
die goederen van zijnen heer in leen te hebben.
— Homme sans aveu, landlooper, avonturier, va gebond m.
S Aveuer of Avuer, v. a. [Chas.] In 't oog
houden.
Aveug le, adj. Blind; van 't gezigt beroofd. Ook
als subst. m. en f. Un aveugle, une aveugle, een,
eene blinde. Aveugle-né, blindgeboren. Tout-a-fait
aveugle, stekeblind. — (Loc. prow.) C'est un avsans baton, 't is een blinde zonder stok, 't aller
ontbreekt hem. Crier comme un av- qui-nodigste
a perdu son baton, schreeuwen als een bezetene,
schreeuwen om eene kleinigheid. Un av- y mordrait, dat zou een blinde zien, dat is voor den
domste begrijpelijk. I1 nest pire av- que celui
qui ne veut pas voir, geen erger blinde, dan die
niet zien wil. Pour faire un bon ménage, ii faut
que 1'homme soit sourd et la femme av-, in een
goed huwelijk moet de man doof en de vrouw
blind zijn, moet men van weerszijden een oog toedoen. Juger dune chose comme un av- juge des
couleurs, over iets oordoelen, als een blinde over de.
kleuren.. Changer son cheval l orgne contre un av-,
I/it den regen in den drop, van den wal in de sloot
geraken. Au pays des av-s, les borgnes sont rois,
in 't land der blinden is eenoog koning. — (fig.)
Verblind, met blindheid geslagen, door hartstogt
verbijsterd; zonder nadenken, zonder redenéring,
zonder kennis, overleg, enz.: Av- sur ses propres
défauts, blind omtrent zijne eigene gebreken. Avfrayeur, blinde, onnoodige vrees. Désir, av-, blinde
onberedeneerde begeerte. Force av-, blinde, niets
ontziende kracht. Soumission av-, blinde, alge
onderwerping. Foi av-, blind, onbepaald ver-hel
Prov.) C'est un av- qui en conduit-trouwen.—(
un autre, de eene blinde (onwetende) leidt den anderen. — [Anat.] Bijnaam van zekere vaten en
holten, die zakvormig eindigen of dood loopen: Le
trou av-, het blinde gat, de tide oorholte; L'intestin
av-, de blinde darm. — EN AVEUGLE, A L'AVEUGLE,
loc. adv. Blindelings, onnadenkend, in den blinde,
zonder nadenken: iti'agissez pas désormais en av-,
à lay-, ga voortaan niet blindelings te werk. —
A l'aveugle, loc. adv. In het donker, in het daister: Les piverts nourrissent leurs petits le lay-,
dans un trou très profond, de groene spechten voêren hare jongen in den donker, in een zeer diep gat.
Ave»glement, m. Blindheid, gezigtsontbéring f. (in dezen zin niet gebruikelijk). — fig.
Verblinding, verblindheid, onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, dwaling f., onverstand n.
Aveuglénient, adv. (alleen fig. gebezigd). Blindelings, onnadenkend, zonder overleg, onbezonnen.
Aveugle-né, m. -née, f. Blindgeborene m. en
f. (Plur. Des aveugles-nés, -nées.)
Aveugler, V. a. Blind maken, van 't gezigt
berooven; — verblinden, de werking van 't gezigt
voor eene poos beletten of belemmeren: La trop
grande lumière, un nuage de poussière aveugle. —
(fig.) 't Verstand benévelen, 't gebruik der rede
benemen, verblinden, blinddoeken, blindhokken, wis-

AV'EUGI,ETTE

-

leiden, bedriegen: La passion, la trop grande prospérité, la vanitd aveugle, de hartstogt, de te groote
voorspoed, de ijdelheid verblindt. — [Mar,] Avune vole d'eau, een lek voorloopig en zoo goed
mogelij k stoppen. — S'AVE[JGLER, V. pr. Zich blind
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trokken worden; — onmatig drinken, zich dronken
drinken.
Avir, V. n. [Cuis.] Van boven verbranden:

Cette volaille nest pas cuite, elle nest q'.ie avie,
die vogel is niet gebraden, h/f is slechts geschroeid.
maken, zich van 't gezigt berooven (zelden in dien — [Chaudr.] Den rand of de strook ter verbin zin gebruikt) . — (fig.) Zich verblinden, zijne rede, ding der stukken omslaan en weder hameren.
Aviraison, f. [Sal.] Omloop van het water in
zijn verstand niet gebruiken, vooringenomen zin,
dc zoutketen.
zich zelven wat wijs maken, zich iets opdringen.
Aviron, m. [Mar.] Roeispaan, vrikriem, riem m.;
t Aveuuglette, f. Verblindheid. — A L'AVEUGLETTE, loc. adv. Blindelings, op den tast, op 't — [Bouch.] Houten schop f. of lepel in. om het
vet bij het smelten te roeren. — [[HE. n.] Naarm der
gevoel, in 't donker.
Avi, iii. [Boul.] Hittegraad eens ovens, waarbij pooten van sommige water-insecten, die zich daar
als roeiriemen bedienen. Av-s à couple, dub--van
het brood van boven verbrandt.
Aviander, v. a. Van sp ijzen voorzien. — bele riemen (wanneer op iedere bank één riem aan
bak- en één aan stuurboord is) . Av-s à pointe, enS'AVIANDER, V. pr. Zich verzadigen.
Avicenne, f. [Bot.] Plant van 'tgeslacht der kele riemen. Av- au plat, het blad van den riem op
zijn plat of gesneden.
agnus-castus or kuischboomen.
Aviceptologie, f. Verhandeling f. over de
A vironner, v. a. Vrikken, roe/jen.
kunst des vogelvangers.
Avironnerie, f. Roeiriemmakerij f.; riemenAvictuaillement, ni., z. AVITAILLEMENT.
winkel m.
Avironnier, m. Roeiriemmaker; riemenmaker;
Aviculaire, adj. [.H. n.] Vogelvoedend, wat
den vogelen tot voedsel dient; — vogelverslin.dend; roeiriemverkooper in.
— op 't ligchaam der vogelen or wel in hunne
Avirostre, adj. Snavelvormig, vogelbekvormig.
Avis, n1. Meening f. (als gevolg van onder
nesten levende.
Avicule, f. (eig. vogeltje) [N.. n.] Zeker schelp
gevoelen , oordeel , bedenken , inzigt n. ,-zoek),
zwaluwschelp f. — Naam, dien men heeft-dier, zienswijze f.; — raad m., raadgeving f.; — bevoorgeslagen inplaats van oiseau- mouche, vliegen rigt, narigt n., melding, kennisgeving, waarschu-vogelm. wing f., advies n. — Avis contraire, strijdig
Avide, adj. Gretig, belust naar spijzen en dran- gevoelen. Diversité d'avis, verschil van gevoelen.
ken, graag, gulzig, schrokkig; — (fig.) begeerig Dire, donner son avis, zijn gevoelen, zijne meening
(naar roem, eer, kennis, rijkdom, vermaken, enz.): uitbrengen. A mon avis, selon mon avis, naar mijn
Av- de gloire, d'honneurs, roem-, eerzuchtig, roem -, gevoelen, mijns inziens, mijns erachtens. Je me
eergierig; Av- d'argent, de gain, de richesses, range à votre avis, ik verklaar mij naar uw gegeldgierig, gewinziek, schraapzuchtig, inhalig, hap- voelen, ik maak uwe zienswijze tot de mijne. Aller
pig; — av- de savoir, leergierig; av- de louange, aux avis, de gevoelens, de stemmen opnemen, rond lofgieriq; av- de sang, de carnage, bloeddorstig, vraag houden. Prendre l'avis dun avocat, 't rqemoordziek. :Homme av-, baatzuchtig, hebzuchtig voelen, den raad van een' advokaat inwinnen. Avis
'mensch. Des mains, des regards av-s, gretige han de médecins, uitslag der beraadslaging van ver
blikken.
-den,
Avis doctrinal, gevoelen-scheidnr .
Avideinent, adj. Met gretigheid, gretig, gul van een' doctor in de godgeleerdheid over eeneg
Manger, 1 ►oire av-. — Ook in fig. zin: Con--zig: leerstuk. Avis de parents, de famille, familieraad,
templ.er av-, met gretige, begeerige, vurige, verlan- beraadslaging onder bloedverwanten. Avis amical,
gende oogen beschouwen.
paternel, vriendschappelijke, vaderlijke raad. Je
Avidité, f. Gretigheid (naar spijzen en dran- vous donne avis qu'il est dangereux de se fier à
ken), graagte, gulzigheid, schrokkigheid f. — (fig.) eet homme, ik waarschouw u, dat het gevaarlijk
Onmatige begeerte, groote zucht, hevige drift f., is op dien man te vertrouwen. Avis au public,
sterk verlangen n., onverzadelijkheid f. Av- de gloire, berigt aan 't publiek; aanplakbiljet n. La plupart
d'honneurs, de gain etc., roemzucht f., eerbejag n., des journaux contiennent des avis et des annonces,
gewinzucht f. enz. (vgl. AVIDE).
de meeste dagbladen bevatten berigten en aankonAvignon (Graines d') .lvignonsche bessen, digingen. Je vous donnerai avis de tout ce qui se
eene der soorten van den zoogenaamden verwers- passera, ik zal is berigt geven (tijding zenden) van
kruisdoorn, waarvan men eene roode verfstof (stil al wat er voorvalt. [Poste] Feuille d'avis, adviesbrief. [Prat.] Donner son avis, dienen van berigt;
de grain) maakt.
Avili, e, adj. (en part. passé van avilir) Ver Ouvrir son avis, zin gevoelen blootleggen. [Corn.]
gemeen, verachtelijk gemaakt, onteerd.
-lagd, Lettre d'avis, adviesbrie f m., advies n., kennisgeving
Avilir, V. a. Verlagen, vernéderen, gemeen, van de trekking eens wissels of van eene andere geverachtelijk maken, onteeren. Av- son nom, sa wigtige zaak. Avis au lecteur, (eigenlijk) berigt aan
naissance, zijn' naam, zijne geboorte schenden; den lezer, kort voorberigt van een boek; (fig.) let wel!
schande aandoen, onteeren. Ook zonder régime: Le laat het u niet vergeefs gezegd zijn! Don^ieur d'avis,
crime avilit, de misdaad onteert. — In prijs doen raadgever m. (doorgaans gebezigd van iemand, die
dalen, goedkoop maken: L'abondance de cette mar- altijd gereed is om ongevraagd raad te geven).
chandise la avilie, en a bien avili le p rix, de Sauf meilleur avis, behoudens beter inzigt, gevoeovervloed van die waar heeft haar doen dalen, heeft lea of oordeel. (fam.) I1 m'est avis, m'est avis
hare waarde tot een' spotprijs verlaa d. — s AVI- que..., mij dunkt, dat... — (Prov.) Autant de
LIR, V. pr. Zich laag, gemeen, verachtelijk maken, tètes, autant d'avis, zoo veel hoofden, zoo veel
zich onteeren: — tot een' spotprijs dalen, zeer zinnen (meeningen). En cas hátif n'y a avis, bij
goedkoop worden.
eene dringende zaak past kort beraad. Prendre des
Aviliss ant, adj. Verlagend, vernéderend, ont- lettres d'avis, eene zaak wikken en wegen, haar
eerend.
rip overdenken. II v a jour d'avis, er is geen haast
Avilissenient, m. Verlaging, vernédering, ont- bij, men kan er eerst over denken.
eering f., verloren aanzien f., gezonken waardigAvisé, e, adj. Onzzigtig, , voorzigtig, bedacht
heid f., verachtelijke staat m., laagheid f. van gedrag.
bezonnen, wijs. — AvtsE, E, adj. (en part.-zam,
% Avilisseur, m. -euse, f. Eerroover Vin., passé van aviser) : C'est fort bien avisé, dat is
eerroofster f. — Ook als adj.: homme av-, femme zeer goed bedacht.
av-euse.
t Avisement, m. Raad m. raadgeving f.; —
Avillon, m. [Faut.] Achterklaauw m. eens omzigtigheid f.
roofvogels.
Aviser, v. a. Raad geven. In deze beteekenis
Avillonner, v. a. [Faut.] Met de achterklaau- is 't alleen overgebleven in de spreekwoordelijke
wen aangrjpen of zich verdedigen.
gezegden: Un lou avise Bien un sage, een gek kan
Aviné, e, adj. (en part. passé van aviner) wel eens een' wijzen man goeden raad geven; Un
Tonneau av-, futailles av-es, met wijn doortrokken verre de vin avise bien un homme, een glas win
vat, fust. — (fam.) I1 est av-, eest un corps av-, geeft ons soms een' goeden inval; in den wijn is de
un tonneau av-, 't is een (in den wijn, den drank) wijsheid. — [Cam.] Berigten, a d v i s é r e n. —
verzopen ligchaam. (Fig. et fam.) Avoir les jambes (fam.) Op zekeren afstand bemerken, bespeuren:
Je l'avisai dans la foule, ik werd hem in de meav-es, op de beenera waggelen, dronken zijn.
Aviner, V. a. Met wijn doortrekken (een vat, nigte gewaar. [Chase.] Av- un liévre au gite, een'
een' kelder). — S'AVIN ER , v. pr. Met wijn door- haas in zijn leger ontdekken. — AVISER, V. n. Be,
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dacht zijn, bedenken , nadenken , in overweging
nemen; — [ Prat.] Na beraadslaging een gevoelen
uitbrengen, a d v i, s ér e n; ook: oordeelen, meenen.
Ainsi qu'il avisera bon être, zoo hem goeddunken
zal. — S'AVISER, V. pr.: Say- de qc., op iets letten,
aan iets denken, op iets bedacht zin. Il ne s'avise de
rien, hij let nergens op, denkt aan niets. (Loc. prov.)
On ne s'avise jamais de tout, men kan niet aan
alles denken. — Bedenken, verzinnen; in den zin
krijgen, op den inval, op de gedachte komen, een
vreemd, min natuurlijk besluit nemen: I1 s'avisa
d'un bon expédient, h ij bedacht, verzon een goed
middel. De quoi s'est it allé aviser? Wat heeft
hij daar in 't hoofd gekregen? Si un avare s'avisait d'être prodigue, zoo een gierigaard den inval
kreeg (eens goedvond) om mild te wezen. — Zich
vermeten, zich verstouten, zich onderstaan: Avisezvous de faire cela, waag het eens dat te doen! De
quoi vous avisez-vous ? wat vermeet gij u?
Aviso, m. [Mar.] Postschip, adviesjagt n. (Plus.
Des avisos.)
+ Avisse, f. [Tech.] Schroefstuk n.
Avisure, i. [Chaudr.] Rand in. of strook f.,
die ter verbinding moet omgeklonken worden.
Avitaillé, e, Avitalllenieut, Avitailler,
Avitailleur: Men ,geeft tegenwoordig de voor keur aan RAVITAILLE, E, RA.VITAILLEIIENT, RAVITAILLER, RAVITAILLEUR, z. die woorden.
Avitin, e, adj. [Anc. jur.] Wat van de voor
komt: Biens av-s, goederen, die achtereen -cuders
personen van de zelfde familie be--volgendr3
zeten zijn.
Avivage, m. [Miroit.] , Polijsting, toebereiding f. der tinfoelie ter opneming van- het kwik. —
[Teint.] Ontkleuring, verheldering f. van het met
meikrap geverwde katoen.
Avivé, ' e, adj. (en part. passé van aviver) Ver
verlevendigd: Tableau av-, opgehaalde-heldr,
schilderij; Couleur av-e, opgefrischte, verhelderde
kleur.
Aviver, V. a. Verlevendigen, helderder, glanziger maken: [Bijout., Dor., Sculp.] Av- le marbre, les métaux etc., het marmer, de metalen enz.
schoon maken, polsten, glad en glanzig maken.
[Peint., Teint.] Av- des couleurs, kleuren ophalen, ver frisschen, verhelderen, verlevendigen, ver
i v é r e n. [Charp.] Av- une pièce de-vrolijken,a
bois, een stuk hout scherp- of meskant behouwen.
— [Forg.] Av- le feu, de hitte van 't kolenvuur

verhoogen, opwakkeren door besproeijing met water. — [Miroit.] De tinfoelie door' zachte inwrzjving met kwik voorbereiden om de kwikbedekking
te ontvangen. — (fig.) Av- ]'esprit, l'hme, den
geest, de ziel verlevendigen, opwekken. — S'AVIVEIi,
V. pr. Leven krijgen, levend, levendig worden. —
[Tech.] Helderder, glanziger, frisse/ier worden:

es couleurs s'avivent.

Avives, f. pl. . [Vétér.] Halsklieren f. der paarden, keeldroes m. — (Prov. et fig.) I1 n'aura pas
les av-, Hij heeft geen nood van stijf te worden
(van iemand gezegd, dien men veel laat heen en
weer loopen).
Avivoir, m. [Tech.] Verguldmes n.
Avocasseau, m. Slecht advokaat, regtsverknoeijer m.
Avoeasser, V. n. ((am.) Voor advokaat spelen , zonder bevoegdheid of zonder talent en lof 't
beroep van advokaat uitoefenen.
Avocasserie, f. ((am.) Advokaatschap n., 't
beroep van advokaat (in minachtender zin).
Avocassier, ière, adj. ( fain. et iron.) Wat
de advokaten betreft, tot hen behoort. Eloquence
av-e, advokaten- welsprekendheid f.
Avocat, nl. Advokaat, pleitbezorger, verdediger voor 't gerept, regtsgeleerde in. Av- plaidant, pleitend advokaat, pleitvoerder m. Av- consultant, raadgevend advokaat, c o n s u l e n t. Avgénéral, procureur-generaal, woordvoerder van 't
openbaar ministerie. Av- du roi, procureur des
konings (die voor de regtbanken van eersten aanleg
het woorcl voert). — (fig.) Verdediger, beschermer,
voorspreker m., voorspraak f.: Vous avez en lui
un bon av-, gij hebt een' wakkeren verdediger, voor
dezen zin gebruikt men ook het-sprakinhem.I
vrouwelijk avocate : Sa mère fut son av-, zijne moe
verdedigster. — Men noemt de maagd-derwaszyn
Maria somtijds ook: l'avocate des écheurs, de
voorspraak der zondaars. — (fig. et (am.) Avocat

AVOIR.
du diable, duivels -advokaat, hij, die de tegenwerpingen bij de behandeling van eeniq leerstuk der
godsdienst of zedeleer voordraagt, of die bij heilig
kerk tegen de canonisatie-verklaingdth.
pleit. (De verdediger der heiligverklaring wordt bij
tegenstelling avocat de Dieu, Gods-advokaat, geheeten.) — Jeu de lay-, advokaats -spel n., zeker
gezelschapsspel in zasnenspraken, waarbij niet de
persoon, die gevraagd wordt, maar de regts naast
hem zittende moet antwoorden. — (iron.) Av- k

tort, Av- sans cause, Av- de causes perdues, Avde balie, Av- de Pilate, Av- de Térence, Av- sans
lois, Av- des mouches, advokaat zonder praktijk.
(Prov.) Av-s se querellent, puis vont boire ensemble, de eene kraai pikt de andere de oogen
niet uit; zij kijven, maar meenen 't niet. C'est un
diner day- 't is een kostelijk maal. Toujours ouvert
comme la bourse d'un av -, altijd gereed om geschenken aan te nemen. De bon av- courte joie,
goed advokaat, korte vreugd. De jeune av- héritage perdu, et de nouveau médecin cimetière
bossu, jonge advokaten verliezen de processen, en
jon ge ,eneesheeren mesten de kerkhoven; men moet
zich niet aan menschen zonder ervaring toevertrouwen. De nouvel av- libelle cornu, van een' beginnaar laat zich weinig goeds verwachten. L'av- ne
plaide que pour la coupe, hij doet het om den
broode. L'av- ne doft que ce qu'il neut, wie slim
is, weet overal eene mouw aan te passen. L'avvit sur le pavé, le gentilhomme est tué au champ,
wie den raad geeft is veilig, wie hem volgt heeft es'
de schade van. Les maisons des av-s sont faites de
la tête des fous, de advokaten leven van de gekken.
Litiger est à lay- vendanger, processen zijn.voor de
advokaten melkkoeijen. Bon av- mauvais voisin,
een goed advokaat, een gevaarlijk buurman. —
AVOCAT of Poire avocat, [Bot.] vrucht f. van den
avoijade-boom, in gedaante en grootte naar eene
christuspeer gelijkende, avokaat-peer f.
Avocatier (pr.—thié) of Agnacat, m. [Bot.]
Volksnaam van een' schoonen amerikaanschen
vruchtboom, tot het geslacht der laurierboomen

behoorende, avogade-boom m.
Avoeatoire, adj. [Polit.] Lettres av-s, terug
' waarbi een souverein zijne onder-roepingsb-f
danen uit buitenlandsche dienst terugroept, avo
-eatoriën.
Avocette, f. [H. n.] Kluit, blaauwvoetiqe strandruiter, sabelbek in., een strandvogel met langen opwaarts gebogenen snavel.

Avoi, m. [Brass.] Donner un avoi, overstorten
uit de eerre kuip in de andere.
Avoine, f. (pr. avoáne, men hoort ook, maar
minder algemeen, aveine) Haver f. Folie av-, windhaver, clog/saver. Paille day-, haverstroo. Avoines, pl., te veld staande haver: Les av- sont belles,
de haver staat mooi. — (Proc.) Cheval faisant in
peine ne mange pas lay-, de paarden, die de haver
verdienen, krijgen ze niet. Cheval day-, cheval
de peine, een goed gevoêrd paard kan goed werken. Av- de février emplit le grenier, februarjjhaver vult de schuur, haver wil vroeg gezaaid
zijn. Piquer las-, , op wacht, op schildwacht staan.
Ecouter à lay-, zijn' tijd verspillen. Gagner l'av-,.
zich wel kwijten, zijn loon verdienen. Cat homme
a recu de lay-, die man heeft een blaauwtje geloopei, eene blaauwe scheen gekregen : -I1 mange son
av- dans on sac, hij deelt nieman d iets med.
Avoiiterie, f. Haverveld n., haverakker m.
Avoir, v. a. Hebben, bezitten: Av- des livres;
des amis, de ]'esprit, de beaux yeux, boeken,
vrienden, verstand, schoone oogen hebben. — Heb
gevoelen, gewaarworden, ondervinden (zoo--ben,
wel van ligchameljke als van zedelijke gewaarwordingen en behoeften, van den invloed des weders
des tijds enz.) Av- des douleurs, mal á la tête, la
fièvre, pijn, hoofdpijn, de koorts hebben. Av- faim
soit, honger, dorst hebben. Av- chaud, froid, warre.
koud zijn. Qu'avez-vous? wat scheelt u? wat
schort er aan? Je n'ai rien, mij scheelt (deert)
niets. Av- pitié, envie, medelijden, lust hebben.
Av- besoin, behoefte hebben, noodig hebben. Avpeine, moeite hebben; J'ai peine it le croire, ik kan
het naauwelijks gelooven. Av- peur, bonte, vrees,
schaamte hebben, bang zijn, -zich schamen. Avraison, tort, gelijk, ongelijk hebben. Av- lieu, plaats
hebben of grijpen. Av- recours, toevlugt nemen.
Av- connaissance, kennis dragen. Av- coin, zorg

A^TOIR-DU-POIDS

AYOYER.

--

127

dragen. Av- lol en qc. ou en qn., vertrouwen op
iets of iemand stellen. Av- beau, mauvais temps,
goed, slecht weder hebben. Av- dix, quinze, vingt
ans, tien, vijftien, twintig jaar oud zijn. Av- lage
de la raison, tot jaren (les onderscheids gekomen
zijn. -- Hebben, krijgen, bekomen; verkrjgen, zich
verschaffen: Nous aurons beau, mauvais temps,
du froid, de la chaleur, wij zullen mooi, slecht
weder, koude, warmte krijgen. J'ai eu des preuves
de son amitié, ik heb bewijzen van zijne vriend.schap gekregen. On na pas ce livre facilement.,
(lat boek is niet gemakkelijk te verkrijgen. J'ai eu
ce cheval à très bon marché, ik heb dat paard zeer

Avoisinant, e, adj. Naburig, belendend: Les
rues av - es.
Avoisifé, e, adj. (en part. passé van avoisinee). Etre Bien av-, goede buren hebben.
Avoisinenient, in. lvabuurschap, nabijheid f.
— [H.ist. ecci.] Plan n. van. vereenirling tusschen de

gunstige gelegenheid hebben omiets te doen. — (fam.)
En av- a qn., en avoir contre qn., boos op iemand
zijn, iets tegen hem hebben, het op ieman d gemunt
hebben. Je ne ferai cela qu'autant que vous l'aurez pour agréable, ik zal dat niet doen, tenzij gij
't goedkeurt. — Av- affaire, z. AFFAIRE . — Arlair, z. AIR. — Av- la parole, aan 't woord -zijn. —
Vous en aurez! gij zult er van lusten! — Je l'a urai, je saurai bien 1' av- (verouderd) , 'k zal hem
wel weten te krijgen, 'k zal 't hem wel doen boe
I1 en a dans l'aile, of enkel-ten.—(figa)
II en a, hij heeft het beet (bij Benig ongeval, verlies
enz.); ook: hij is verliefd geworden. — (rop.) C'est
un homme qui a de quoi, hij zit er warmpjes in,
hij heeft ze. (fain.) Nous avons, vous avez des
geos qui croient ces absurdités, er zijn (men vloeit,
ge hebt) menschen, die zulke zotheden geboren. —
(Prov.) I1 nest riep tel q ue den avoir, wie niets
heeft, is niet in tel; geld is de baas; geld regeert
de wereld. De savoir, vient av-, di wat weet,
kan wat bekomen. — [Jeu.] Av- la boule, le dé,
den eersten worp hebben (in 't kegel -, dobbelspel) .
Av- la main, den voorzet, de voorhand hebben.
AVOIR (met y) v. impers. 11 y a, er is, er zijn;
I1 y avait, er -was, er waren enz. (in al de tijden
van avoir) . I1 y a un an, 't is een jaar geleden,
vóór een jaar. II n'y a personne, er is nierpand.
I1 y a lieu de croire, er is reden om te gelooven.
Il y a tout lieu d'espérer, men mag net grond
hopen. Qu'y a-t-il? wat scheelt er aan? wat i.e er
aan de hand? V aurait-il du bon sens aa se cornduire ainsi? zou 't verstandig zijn, zich dus te
gedragen? — Il y en a, er zijn er; 11 y en a (lui
disent... , er zijn lieden, die zeggen... — (fain.)
Tant y a, zoo veel is zeker. Votre Excellence,
puis q u' Excellence y a, uwe Excellentie, daar het
dan toch Excellentie wezen moet.
AVOIR, V. aux. hebben. Het dient tot hulpwoord
bij de zainengestelde tijden van alle bedrijvende en
van de meeste onzj/dirge en onpersoonlijke werkwoorden. Av- aime, dorms, recu, pris, bemind,
geslapen, ontvangen, genomen hebben; J'ai aimé,
dorms, recu, pris • J'avais aimé enz. J'ai eu raison, ik héb gelijk gehad. I1 a été a 1'église, hij is
in de kerk geweest.
Avoir, m. have, bezitting f., vermogen n
eigendom m., fonds n.: — Av- social, gemeenschap
gemeenschappelijk bezit n_ — [Cori.]-peljkfonds,
Het te-goed of credit (in koopmansboeken), actieve schulden : Nous avons porté cette somme la
votre av-, wij hebben die som op uw credit gebragt, w ij hebben u daarvoor te-goed geschreven,
gecrediteerd. Le Dolt et l'Avoir, het Debet en

Mislukking f. der vrucht of der bevruchting.
Avorter, V. n Vóór den tijd baren, a b o r t éren (van vrouwen zelden gebezigd, dan bij opzettelike afdrijving der vrucht), mzswerpen, verleggen, verschieten. [Bot.] iViet tot rijpheid, tot volle
ontwikkeling komen — (fig.) Mislukken, kwalijk
uitvallen, te niet gaan, verijdeld worden, a fspi ingen, in duigen vallen.

Kathol jken en de Protestanten.
Avoisiner, v. a. Bjjliggen, naburig zijn, aan
aanpalen: Les terres qui avoisinent la-grenz,
forèt, de landerijen, die aan 't Bosch grenzen. (Poét.)

Un arbre, une montagne dopt le sommet avoisine
les cieux, een boom, een berg, welks kruin tot in
de wolken reikt. — s'AVOISINER, V. pr. Itiab'jj zijn,
naderbij komen: La recette commence á sac- de
la dépense, de inkomsten beginnen de uitgaven
nabij te komen. — Aangrenzen : Des pays qui
s'avoisinent, landen, (tie' aan elkander palen. —
(/ig.) Ces plaideurs semblent vouloir say-, die

J'aurai raison de eet
outrage, ik zal mij genoegdoening voor dien hoon
eerscha/fen. — Aanhebben, dragen: I1 avait an
habit noir, hij droeg een' blaauwen rok. -- Avoir
à (door een' infinitif gevolgd), moeten, willen, behoeven: Av- bl faire une visite, een bezoek moeten pleiters schijnen elkaar te willen verstaan, tot
afleggen. J'ai a parlor a eet homme, ik moet, wil een vergelijk te willen komen.
Avorté, e, ad). (en part. passé van avorter)
reet dien -man spreken. Vous n'avez qu'hh ordonner,
gij ,hebt (behoeft) slechts te bevelen. Vous n'avez [Bot.] Niet tot rjpheid, tot volle ontwikkeling ge
onvolwassen, (loof, misvormd. — (fig.)-komen,
qu'a choisir, gij hebt maar te kiezen. -- Av- qn.
ou qe. en horreur, en aversion, een afgrijzen, af- Mislukt, verijdeld, in duigen gevallen.
Avortement, m. Ontijdige geboorte f. van eerie
keer van iemand of iets hebben (gevoelen). — (Loc.)
Av- qc. pour soi, iets in zijn voordeel hebben. — dierlijke vrucht (van de menscheljke vrucht, mits
Av- beau dire, faire, crier, vergeefs zeggen, doen., zij niet door misdadige middelen is afgedreven, ge
accouchement prémature of fausse-bruiktmen
schreeuwen : On a beau dire, it faut avouer que...,
wat men ook zeggen moge, 't moet erkend worden couche), rniswe rping, miskraam f. ; — ontfidirje bedat... — (fig. et fain.) Lay- beau, lay- belle, eene vulling f. door opzettelijke afdrijving. — [Bot.]

goedkoop gekregen, gekocht.

,

Avortif, ive, adj. [Bot.] , z. ABORTIF.

Avorton, m. [Méd.] Ontijdig geboren kind of
diem., misgeboorte, misdragt, onvoldragene vrucht f,
(z. ook on der ABORTIF) . — Dier, dat ver beneden de
natuurlijke grootte blijft, of dat misvormd, ineengedrongen is ; — een klein, ineengedrongen, misvormd
mensch, een onderbl jfsel, misbak n. [Bot.] Niet
tot rijpheid, tot behoorlijke ontwikkeling gekomene
plant, bloem of vrucht. — (lig.) Mislukt, kwalijk
uitgevallen werk des verstande, onrijp, onbekookt,
in der haast afgemaakt werk ii., misgeboorte f.
Avowable, adj. Wat erkend, toegestemd kan
worden.
Avoiié, e, adj. (en part. passé van avouer)
Erkend : Vérité av-e.
Avouié, in. Geregtelijk zaakvoerder m., p r oc u r e u r, a v o u é, ambtenaar, bij regtbanken en
geregtshoven aangesteld, om de proces-voerende
partijenin regten te vertegenwoordigen en de nood zakelijke acten in den vorm op te maken; — (voor
voogd m. over kerkelijke goederen, patroon m.-hen)
Avotier, v. a. Bekennen, belijden, erkennen,
toestemmen, toestaan : Av- une faute, un crime, la
verité, een fout, eene misdaad bekennen, de waar
belijden. I1 avoue qu'il 1'a dit, hij erkent,-h.eid
(stemt toe), dat hij het gezegd heeft. (Prov. et fig.)
Av- la dette, erkennen, dat men ongelijk heeft, zich
schuldig bekennen. — Als het zijne erkennen : Avan ouvrage, an ecrit, bekennen, verklaren, dat
men de maker van een werk, een geschrift is; Avun enfant, een kind als het zijne erkennen, het
a v o n é r e n. — Goedkeuren, bekrachtigen : J' avoue
d 'avance tout ce que vous Perez en mon nom, ik
keur bij voorraad goed (hecht mijn zegel aan) alles,
-wat gij in mijnen naam doen zult. Je l'avouerai
de tout ce qu'il fora, ik neem alles, wat hij doen
zal, voor mijne rekening. — S'AVOUER, V. Pr. Zich
bekennen, zich erkennen, zich verklaren: S'avcoupable, zich schuldig erkennen. Say- plus faible
qu'un autre, belijden, dat men zwakker dan een
ander is. — Erkend, beleden worden: La vanité
est one chose qui ne s'avoue jamais, de ijdelheid
is eene zaak, die men nooit belidt, — 5 Say- de
qn., zich op iemands getuigenis beroepen.
t Avoiierie, f. Prokureurschap n.
tAvontre, Avoètre, m. Bastaard m., vrucht f.
Credit.
Avoir-du-poids, m. [Corn.] Naam, dien de van overspel. — Losbol m. — t Avoutrie, f.
Engelschen geven aan hun handelspond van 16 Overspel n., echtbreuk f.
Avoyer, m. 1'itel der eerste regéringspersonen in
onsen, in tegenstelling met het pond trooisch. liet
de Zwit<eersche kantons Bern, Lucern en Solothurn
komt overeen met 453, 544 wegtjes of raamnies.
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Avoyer, V. a. Opzetten, opsteken, zich ver heffen; uit een' anderen hoek komen (van den
wind). — S'AVOYER, V. pr. Zich op den regten weg

begeven.

Avrelon, m. [Bot.] Een der volksnamen van
den wilden sorbenbocm m.
Avril, m. (pr. 1 mouillé, volgens anderen
a-vrile, en ook a-vri) April m., grasmaand f. —
(fig. et poét.) A ,l'av- de ses jours, in den bloei,
in de lente van zijn (haar) leven. — (pop.) Poisons
d'a^ -, niakreelen (die in April overvloedig gevo.ngen worden). (fig. et pop.) Koppelaars, leveranciers
van meisjes (omdat enen die ver•achtel jke wezens
in 't fransch ook maqueraux, makreelen, noemt).
— (Prov. et fig.) Donner (faire manger) unpoisson d'av- à qn., iemand op den eersten april beet
hebb ;n:, hein eerie poets spelen, tot aprilgek maken,
inzonderheid door hem een' nutteloozen gang te
laten doen. (Het woord poisson staat hier voor
passion, en het spreekwoord is eene onbetamelijke
zinspeling op het voorval uit de lijdensgeschiedenis
van Jezus, waarbij deze van de eene regtbank naar
de andere werd gezonden.)
Avrillé, e,. (pr. 1 mouille) adj. [Agric.] In
April gezaaid.
Avrillet, ni. (pr. 1 mouillé) [Agric.] In April
.

gezaaid koren.

Avrilleux, eiise, adj. , (pr. 1 mouillé) Aprilachtiq: Temps avr-, aprilweder.
Aron. m. []ot.] y olksnaam can de wind- of

vloahaver f.

.^vflsion, f. [Chir.] Uittrekkinq, uitrukki-ng f.
Avanculaire, adj. Den oorra of de moei betref
Puissance av-, raagt des ooms of der tante.-fend:
Avuste f., of A j eist, m. [Mar.] Splits f.
Avuster of A j uster, v. a. [Mar.] Splitsen.
Axe, m. 4s f., elke wezentlijke of denkbeeldige
spil c f ref. te lijn, rondom welke een ligchaam, ont
zich zelf draait (1f verondersteld wordt , te draajjen
L'axe d'une roue. d'un 51011e; l'axe de la terne,
dune planète. — Ook elke lijn, tot welke men eerie
figuur of een lifthaam terugbrengt, 't z oin de
gedaante (1/ plaatsing daarvan te bepalen of om
den toestand van rust of beweging aan te duiden:
1'axe (I' II ertstal. — [Bot.] De dunne stengel of
steel, rondoha welken andere deelgin als de speeke11.

AZIMTJTAL.
Axi p ète, adj. [Phys.] 1!Iiddelpuntzoekend.
(Men zegt liever centripète.)
Axis, m. (pr. ak-cite) [H. n.] Beng,aalsch
damhert n. — [Anat.] Tweede halswervel m.
Axo%le , adj. [Anat.] 4svormig. — Ook als
subst. m., de tweede Halswervel m.
Axoïdo-atloïdien, ne, adj. [Anat.] Wat
tot den tweeden en eersten halswervel behoort;
Muscle ax- of als subst. l'axoïdo-atloïdien, de
spier, die van den tweeden tot den eersten hals
strekt, de schuine binnenste hoofdspier f. -wervl
Axo do-occipital , - e , adj. (Plug. —aux)
[Anat.] twat den tweeden halswervel en 't ach
betreft: Muscle ax-, of als subst.-terhofdsbn
1'axoïdo-occipital, de spier, die in den tweeden
halswervel tot het achterh.00fdsbeen. strekt, de
rechter achterste hoofdspier f.
Axones, f. pl. [Bist. ant.] 4xonen, houten
wettafels van. Solon (zoo geheeten, omdat zij om
eerie as draaiden); Solons wetten f. pl.
Axonge, f. (eig. as- of wagensmeer) [Méd. et
Pliarm.] Reuzel n. en m., vet, smeer Ii. (zacht vet
van 't varken tot zalven en pomaden) , a x u n g i a f.
— [Vitr.] Ax- de verre, glasschuiin (op gesmolten
glas), glaszout n., glasgal f.
Axotifa, z. AZOUFA.
Axyle, adj. [Bot.] Geen hout voortbrengend.
Ayaea, m. (pr. a- ia-ka) [.H. n.] Amerikaan
lepelaar, roode lepelreiger m,
-sche
Ayant, part. prés. van avoir (z. all.) Hebbende- [Prat.] AYA^rT-CAUSE, m. regtverkr gentle: Les
lléritiers et ayants-cause. - AYAYT- DROIT, m.

[Prat.] Regthebbende, geregtigde (zelden anders
dan in 't meere.): Cliacun des ayants-droit.
Ayaai, m. (pr. a-tau) [Bot.] Gele woudnarcis f.

Aye-aye, m. (pr. a-ie-a-ie) [H. n.] ,Eekhoeentje n. van 1tladagaskar.
Ayéne, f. 4merikaansche plant tot het geslacht
der maluwen behoorende, ayenie f.
Aynet of Aynette, m. (pr. é-nil, é-net -te)
[Pêche] Roem/je, waaraan men de haringen ragt,
die men tot bokking wil rookgin,
Ayra, m. (pr. é-ra) [H. n.] Guiaansche vos m.
Ayri, m. (pr. é-ri) [Bot.] Doornpalm, bran-

dende palm m. van Brazilie.
Azala, m. [Bot.] Turksche of Levantwhe
van een rad rondom de naaf geplaatst
- meekrap f.
[Anat.] Tweede halswervel m., as f., omdraajer m.,
Azalée, f. [Bot.] Rotsstruik f., een geslacht
spil f.
van heideplanten, verkeerdelijk ook ainerikaansche
kamperfoelie f. geheeten.
Axerasine, 1. [Parf.] Schoonheidsbalsem m.
Axi, ni. (-,uiné.sche peper f. of piment m.
Azaphlie, f. z. ASAPHIE.
Azarinit, m. [Bot.] Medicinale plant van
Axifère, Axile, e, adj. [Bot.] Van eene as
Cananor, azariniet ni.
voorzien.
Axiforme, adj : -4svormio.

Axifuge, adj. [Phys.I 11liddelpuntschuwend.
(1VIen zet liever c(ntrifuge).

Axiie, e, adj. [Bot.] z. . XIFEIIE.
Axillaire, adj. [Anat.] Tot den oksel behoorende, in de nabijheid van de okselgin gelegen:
Glandes ax-s, okselklieren. — [Bot.] Olcselstandi.g,
in de twijfJ- of bladoksels groeijende (z. A ISSELLE).
Axille, f. [Bot.] Oksel of hoek ,gevormd sloor

de aanhechtincl vane het eerie orgaan op het andere.
— L.I. n.] Beneden deel taan de vlerk aan hare
basis, d. J. van de plaats, waar zij aan de borst
vast zit.
! xillilial b , C. a(lj. [Bot.] Met haren in de
okselgin der bladeren of stengels.
Axillifiore, a(1j. [Bot.] fillet bloemen in de
okselgin.
Axinite, f. [Minér.] Bijlsteen m., eerie b4 lvormig Gekristalliseerde steensoort van het kiezelge-

saeht.

Azarole, f., z. AZEBOLE.

-j- Aze, m et f. Ezel in., ezelin f. (liet woord
is nog in de zuidelijke streken van Frankrijk in
gebruik. — [Vénér.] Wijfje n. van den haas en't
konijn, voedster t. — (pop.) Laze me quille ! de
drommel hale mij!
Azébro of Azébre, m. [H. n.] Wild paard n.
van Ethiopië, soort van zebra, .
Azédlaraeh, m. [Bot.] Paternosterboom nl.,
egyptische acacia f.

Azelie, f. [H. n.] Geslacht van tweevleugelige

insecten.

Azerbe, t. Mannelijke wilde muskaat f.
Azerole, f. [Bot.] Mispelpeer f., eene kleine
roode, zure kernvrucht.
Azeroiier, In. [Bot.] Lazerole f., oostersche
mispelboom m., eene soort van hagedoorn.
Azi, m. Leb f., van melk en azijn gemaakt (in
Zwitserland b ij 't maken van weikaas in gebruik).
Aziers, n1. pl. [Bot.] Soort van sterrevormige

_AxinoHIan•ie, f. [Rist. ani.] JIaarzegging f. planten.
Azi os, z. AZYGOS.
uit 1i le r, u'a(erbij men eengin agaat op eerie gloei
Azimut, m. (pr. a-zi-mute) [Asti.] z i bijl leide.
-jenci
..' x1PIalique, adj. Uit zich zelf bewezen,

rn u t h n., toppuntshoek in., boog f. des horizons,

begrepen tusschen den meridiaan eener plaats en
een' of anderen vertikaal- of hoogte-cirkel; die ver tikaal- cirkel ze Az- magnétique, boog des han izons, begrepen ^itsschen den meridiaan eenerplaat.s
en den mnagnetischen meridiaan, welke boog de afwijking der magneetnaald bepaalt.
Azimu tal, e, adj. [Astr.] Wat den to untsdEn, onloochenbare grovdstellinq f.
Axioniètre, m. [í%15r.] roermeter, roerver- hoek aangaat, voorstelt of meet, a z i m u t h a a 1;
kli.kker m., klein werktuig, dat de bewegingen der Compas az- (of enkel on azimut), azimuth-komroernes aarsree ft, maar tegenwoordig weinig t e- pas n., waarmede men met ,rooie naauwkeurigheid
de afwijking of miswijzing van 't kompas leert
bruikt wordt.
onloochenbaar , ono1i1xtoeteli1k , aanschouwelijk
eeuwig waar, axiomatisch.
i xiome, m. [Philí)s.] Jx i o m a n., uit zich
zelve duidelijke waarheid f., stelling f., die geen
bewijs beh.oeft, onoInstootelijke grondregel ni., er
aanschouwelijke, onbestre--kend,larbij
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kennen. Cadran az-, azimuth-zonnewijzer m. (welk<
naald loodregt op 't vlak van den horizon staat).

Azoch, Azock, z. AZOTH.

Azore.11e, [Bot.] Zonneschermdragendeplant f
van Zuid-Amerika.
Azolotli, m. Mexicaanse/me salamander m.
Azoodynanne, adj. [Méd.] Van levenskrach
of levenswerkzaamheid beroofd.
Azoodynaenie, f. [Méd.] Verminderde levens.
werkzaamheid, krachtafneming f. — Azoodyna•
unique, adj. Wat die verminderde levenswerk zaamheid betreft.
Azootique, adj. [Géol.] Geenerlei sporen var
vergane bewerktuigde ligchamen bevattende.
Azotane, m. [Claim.] Verbinding van destik•
stof met chloor.
Azotate, m. [Chico.] , z . NITRATE.
Azote, m. [Chim.] Stikstof, stiklucht f. -- Ooh
Le gaz azote el l'oxygène soni
les deux fluides qui composent essentiellemenl
fair atmosphéri q ue.
als adj. gebezigd:

Azoté, e, adj. [Chim.] Stikstofhoudend. Gat
hydrogène azote, ammoniak.
Azoteux, adj. [Chirn.], z . NITREUX.

Azoth, Azoch, Azock, in. [Alch.] DE
grondstof f. der metalen, het kwik der alchimisten
(mercure des philosophes); het algemeen geneesmiddel of panaceum .van Paracelsus.
Aiotides, m. pl. [Minér.] Stikstofhoudende
mineralen.

Azotique, Azotite, Azoture [Chim.J, z.

NITRIQUE, NITRITE, NITRURE.

Azoufa, Azouufe of Azoeiffe, m. [H. n.]

Naam van een verslindend viervoetig dier in Afrika,
waarschijnlijk hetzelfde als de hyena.
Aztègnes, m. pl. subst. [[list.] Azteken, naam
van de oude inboorlingen van Mexico. -- Ook als
adj.: Sculpture aztèque, aztekisch beeldhouwwerk n.
Azuur, m. Azuur- of lazuursteen m., kobaltoxyde n., waaruit men eene zeer schoone donker
bereidt; — de blaauwe kleur f. des-blauwevr
hemels, het hemelsblaauw, helderblaauw. — [Bias.]
Blaauw veld n., blaauwe grond m. — (Loc. prov.)
Ce n'est qu'or et azur, 't is daar alles prachtig
en kostbaar, het blinkt er van goud en kostbaar-

heden. — [Poes.] Un eiel d'azur, 1'azur du eiel
of des cieux, een heldere, onbewolkte hemel, azuren
hemel; La mer d'azur, l'azur de la mer, de hel -

derblaauwe zee; Des montagnes d'azur, bergen,
die op een' verren afstand zich als blaauw voor
azuren bergen. Des yeux d'azur, blaauwe-doen,
oogen.

Ui
B, m. 'liveede letter van 't alphabet en eerste
der medekcinkers, de B f.: Un B majuscule, no
B minuscule, eerie groote of kapitale B, eerie kleine
B. — (Zij wordt niet uitgesproken in ploinb,
aplomb, surpiomb, al wordt zij zelfs door eenera
klinker gevolgd. Z j wordt daarentegen gehoord in
radon b. rumti en op 't einde van eigennamen, zoo
als Job,Jacob, haal, Abinadab enz.)--- (Loc.
prov.) ci ie marqué au B Gnut zinspeling op de
met b beginnende woorden borgne, bossu, blgie,
boit(ux, bátard enz.), van den hemel geteekemul
zijn. — Ne l.^arler que p ar B et par F, zich steeds
van gemeene woorden bedienen, een vuilbek zin
(omdat vele der woorden, die men niet mag uit
schrijven, in 't f ransch met die letters-sareknof
beginnen). — Ne savoir ni A ni B. zie A. - [Musa
B-carre, B-n1ol, Z. BÉGARRE en BEMOL.

Baal, Bel, Beel of Beluts, ni. Naam der
godheid bij •ve ie oude oostersclie volken; de zon in
Phenicié; een afgod der Samaritanen, Moabieten,
enz. — Prétre de Baal, Baalspriester m.
Baalife, m. Baaliet, baalsaanbidder m.
Baazas, nn. Viersnarige citer of guitar f.
der amnerikaansche wilden.
Baba, m. Zeker poolsch krentenkoekje n. --[Hist. eccl.] 1Vaam, dien het volk van Alexandrië
aan zijnen patriarch gaf. — [Rist. mod.] Eeretitel
t5 kapoedsjis, aan deningang
ngang der harems geplaatst. — [H. n.] Witte pelikaan m.
-t Babeau, m. Feest, geschenk n.; — spook n.,
schim f.
Babel f. Babel, Babylon n..- (fig.) C'est la
tour de Babel, 't is eenpoolsche rijksdag, eene ver
de, onstuimige vergadering.
-war
Babela, f. [Bot.] Indische acacia f.
Grappenmaker,
spotboef
% Babelu, in.
m.
Babeurre, m. Karnemelk f.
Babiche, f., Babichon, m. Lang harigtee fje n.
langharig reutje n.; schoothondje D.
habit, m. (pr. 1 mouillé) Gebabbel, ,gepraat,
gesnap, gekakel, gekal, geklap n., babbelarij, snapperil f. B- d'enfau t, kinderpraat, kinderklap m.
B- de femme, vrouwe- of wijvepraat. Cat homme
n'a que du b-, die man zegt niets dan onbedui-

Azuré, e, adj. (en part. passé van azuren)
Hemelsblaauw, helderblaauw. [Pods.] La voute decide dingen. — [Chas.] Ontijdig aanslaan van
az-e, 't azuren gewelf n., de hemel m.; La plaine den speurhond. -- Het gekras der kraaijen.
I3abillage, m. (pr. 1 mouillé) Babbelarij,
az-e, 't azuren vlak n., de zee f.
Azuré, m. [H. n.] Blaauwe hagedis f. — waauwelarj f.
Blaauwe vliegenvanger m. der Philippijnen. —
Babillard, e, adj. (pr. 1. mouillé) Babbelachtiq : praatziek, snapachtig. La joie est b-e,
Blaauwe visch van 't karpergeslacht.
Azure., v. a. Hemelsblaauw verwen of kleu- de blijdschap laat zich niet verzwijgen, wil zich
ren; blaauw maken. — s'AZUR.ER, V. pr. Hemels- gaarne mededeelen. — Ook van vogels gebezigd,
blaauw gekleurd worden, de hemelsblaauwe kleur die men woorden leert uitspreken: Perroquet b-,
aannemen.
pie b-e, pratende of snappende papegaai, ekster.
Azurescent, e, adj. Naar hemelsblaauw ge- .— BABILLARD M . -E, f. Babbelaar, snapper, kakelijkende.
laar, praatvaar m., babbelaarster, snapster, klap A.zurie, m. [Chim.] Soort van rood vitriool n. pet f. N' en parlez pas à eet homme, e' est un b-,

Azurin, m. [H. n.] Guiaansche meerle f.
spreek er niet van tegen dien man, hij kan niet
Azurin, e, adj. Bleekblaauw, naar 't grijze zwijgen. -- [Chas.] Hond, die ten onpas aanslaat
zweemende.
of blaft. — [H. n.] Bij Buffon de naam van den
Azurite, f. [Minér.] Een der namen van den groenen bastaardnachtegaal van Carolina; -- zekere
lazuursteen m.; — blaauw koolzuur koper n.
visch, die veel naar tong gel jkt. — [Tech.] KlaauwAzuroux, m. [H. n.] Blaauwe vlasvink m. ijzer n., ijzeren as, die den tremelschoen des movan Canada.
lens in trillende beweging brengt (ook baille-blé
Azygos, adj. [Méd.] La veine az-, of als subst. geheeten).
der f., derde tak van
1'azygos, de ongepaarde bloeda
Babillenient, in. Het gebabbel, gesnap (synoden opgaanden stam der holle leverader.
niem met babil.) -- [Méd.] Het ijlen.
Azyme, adj. Zonder zuurdeeg, ongezuurd, onBabiller, v. n. Babbelen, snappen, kallen, ka

gerezen, ongeheveld (van het nachtmaalsbrood der
Christenen en 't paaschbrood der Joden gebezigd).
--- Ook als subst. m.: Un azyme, een ongezuurd
brood. Fête des azymes, feest der ongehevelde
broodgin, loofhuttenfeest n. (bij de Israëlieten, ter
gedachtenis van hunnen uittogt uit Egypte). -[H. n.] Zekere indische, altijd groene heester m.
Azymites, m. pl. Azymieten, Christenen, die
bij 't heilig avondmaal ongezuurd brood gebruiken.
(Dus werden de Roomsch Katholjken door de aan
kerk geheeten.)
-hangersdikc

klapgeien, veel en onnoodig spreken; —-len,
Krassen, kraaijen (van 't geluid der kraaijen). —
[Chas.] Ontijdig aanslaan.
Babilonien, zie BABYLONIEN.
Babine, f. Hangende lip, hanglip f. (van somridge dieren). — (fig. et fam.) Il s'en est donné par
les b-s, hij heeft zijn vermogen door de keel ge!apt. Se lecher les b-, zich de lippen, de vingers
!ikken (na igts lekkers gegeten * of gedronken te

hebben).

4

Babiole, T. Kinderspeelgoed n.

-- (fig. vooral
6^
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in 't rneerv.) beuzelingen, nietigheden, vodderijen f.
pl. wi-sjewasles n. pl.
Babion, in. [H. n.] Soort van kleinen aap m.
Babiroussa, m. [H. n.] Babiroessa m., het

zwijnhert of horenhert, horenvarken n., op de eilanden van den Indischen archipel.
Bibord, m. [Mar.] Bakboord n., bakboord
linkerzijde van een schip. B- la barre! Bak--zijdef.,
boord uw roer! B- tout ! aan boord uw roer! Feu
b- ! geef vuur aan bakboord! Brasse b- ! bras aan
bakboord! Nage b-! haal op bakboord! B- au quart!
bakboordskwartier boven! Scie b-, strijk aan bak
amures, met bakboordshalzen toe.-bord!—B
Avoir les amures à b-, de bakboordshalzen toe
hebben. — ( fig. et fam.) Faire feu de b- et de
tribord, zich van al zijne hulpmiddelen bedienen,
zich dapper weren.
Babordais , m. [Mar.] Bakboordswacht f. ,
tweede kwartier n.
Baboucard, m. [H. n.] Senegalsche ijsvogel m.
Baboaehe, f. Oostersche pantoffel f.
Baboue, f. Boeman, molik, kinderverschrikker m.
Babonin, m. [H. n.] Baviaan m. -- (fig. et
farm.) Un b -, une b-e, een dartel, onbesuisd kind n.,
wilde jongen m., wilde meid f. ; — leelijk, mis
apen q, ezigt n. — (Prov. et (am.)-maktensch,
Faire Miser le b-, tot gehoorzaamheid of onder
dwingen, in een' zuren appel doen bijten.-werping
Babouiner, v. n. Potsen, grimassen maken;
de lippen als de apen vertrekken.
Babouinerie, f. Malle, wanstaltige figuur f.;
— nietigheid, vodderij f.
Babylonien, ne, adj. Babylonisch, wat Babel
of Babylonië betreft, wat daar thuis behoort. —
Ook als subst.: een Babylonier, eene Babylonische
vrouw. Le b-, de babylonische taal of tongval.

i%lusique babylonienne, vrolijke muzak.
Rae, m. Pont, veerpont, schouw, praam f. —
[Brass.] Zwelkuip, moutkuip f. — Klein fontein bekken n. — (Loc. "prov.) Passer le ban, aan 't werk
gaan, iets doen. Etre passé le ban, verloren, weg
zijn. Mener le bac, aan 't roer staan, besturen.
Bacalas of Bacalar, m. [Mar.] Knieen,
apostis- knieën f.

Baccieng, m. pl. [Bot.] Besvormige vruchten f.
Baceifère, adj. [Bot.] Besdragend.
Bacciforine, adj. [Bot.] Besvormig.
Baccillaire, zie BACILAIRE.
Baccivores, m. pl. [H. n.] Besseneters, boschvogels m. pl., die van bessen leven.
Baeèle, zie BACHELETTE.
Bacelote, f. Jong, aardig meisje.
Bacha, m. z. PACHA. — [ H. n.] Afrikaansclze
arend m.
Bachasson, m. [Tech.] Watertrog m., soort
van goot, die in de papierfabrieken de stampers van
water voorziet.
Bachat,.m. [Tech.] Kas f., zeef van paarde haar of fijn ijzerdraad, door welke het water uit
de stampgaten afvloeit.
Bache, f. Dekkleed, dekzeil, wagenkleed n. (ter
beveiliging van goederen op schepen en wagens). —
[Hy-draul.] Pergaárbak m., die 'twater ontvangt,
dat' door eerre perspomp tot op zekere hoogte wordt
opgevoerd, om door andere pompen nog hooger gebrac;t te worden. — [Drap.] Spoelkist f. — [Hor tic.] Groote glazen kist, om de planten tegen koude
te beveiligen en de jonge groenten en vruchten te
kweeken.
BACHE, m. [Bot.] 4merikaansche
palmboom, waaijerpalm m.; vrucht f. van den palmboom. — BACHE TRAINANTE f. [Pêche] Sleepnet n.
Báche volante, vliegend net (aan palen vastge—

maakt.

Lláché, e, adj. (en part. passé van bdcher)
Overdekt (met een zeildoek of dekzeil) .
Bachelard, m. Jongman, vrijer m.
Bachelette , f. Jonge dochter f. , aardig
meisje n., vrijster f.
B achelier, m. Baccalaureus, kandidaat m. eener faculteit, hij, die tot , het baccalaureaat is bevorderd (z. BACCALAUREAT). — Voorheen ook: edelknaap, jonge ridder m. ; -- bij de gilden: een meester, die den gezworenen tot hulp werd
toegevoegd; — huwbaar jongman, vrijer m. (in deze
beteekenis verouderd) .
Bácher, v. a. Met een dekzeil of zeildoek overdekken (de koopmansgoederen).
Baehie, zie BACCHIE.
Bachiner, v. a. (pop.) Op een bekken slaan,
om iets aan te kondigen, omroepen, rondbekkenen.
Bachique, adj. Van Bacchus, wat Bacchus
betreft, bacchisch, bacchantisch: Fête b-,
bacchusfeest , bacchanaal n. Chanson b-. drinklied n. Troupe b-, gezelschap drinkebroêrs. [Poés.]
Liqueur b-, wijn m. — [Peint.] Genre b-, voorstellingen van drinkgelagen en dronkaards, het

Baca.leau, m. [Mar.] Zouteviscli m.
Bacassas of Bacasas, m. [Mar.] Soort
van praauw der Cariben, hoog van voren, van
achteren laag en van eenen spiegel voorzien.
Baccalauréat, m. Weleer eene akademische
waardigheid f., die het meeste hap of de doctorole waardigheid vooraf ging (nu misschien alleen
noel in Engeland bestaande), baccalaureaat n. bacchische genre.
Bacchanal, m. (pr. ba - ka -nal) (fam.) Getier,
Bacholle, f. [Tech.] Koperen pan f. der pagroot geraas n. Faire on b- denier, een helsch piermakers.
Bachon, m., Bachoue, f. [Tech.] Groote
leven maken.
Bacehanale, f. (pr. ba - ka- na -le) Naam van houten bak m. ter vervoering van vloeistoffen.
de aan Bacchus gewijde feesten der Ouden, BacchusBaehot, m. Veerschuitje; pontje n.
feesten n., b a cch a n a l i en f. — [Peint., Sculpt.]
Bachotage, m. Beroep n. van veerschipper
Schilderij f. of bas-relief n., dat een bacchus feest voor- of schuitenvoerder m. ; -- het overvaren met de
stelt. — [ Danse] Geraasmakende en onstuimige veerschuit, — veergeld n.
dans m. in een ballet of groote opera. (fig. et fam.)
Bachoteur, m. Schuitevoerder, veerschipper,
Luidruchtig dronkemans- gezelschap n., zwelgparl j f. veerhaan m.
Bacehanaliser, V. n. (pr. ba-ka-----) UitgeBaehotte, f. Vischkaar, vischtobbe f., ter verlaten feestvieren , eene luidruchtige slemppartij voering van levenden riviervisch.
houden.
Bacchant, m. (pr. ba-kan) Priester van

Bacchus, bacchant m.
• Bacchante, f. (pr. ba - kan-te) Priesteres van
Bacchus; — ( fig.) wulpsche, schaamtelooze vrouw,
die aan de uitgelaten dischvermaken deel neemt,
b a e c h a n te f. — [H. n.] Naam van zekeren dag
i nder m. - [Bot.], of Baccharide, f. Bacchus--vl
plant f., kruiswortelboom ni.
Raeehas, m. (pr. ba-kace) Droesem m. of
moi1r f. van citroensap.
Bacche of Bacchique, m. (pr. ba -ke, baki-ke), of als adj.: Vers baccbique, Persvoet m.
in het grieksch en latijn bestaande uit ééne korte
en twee lange lettergrepen, b a c c h i u s m.
Bacchie, f. (pr. ba-kie) De roode ,gelaatskleur f., die doorgaans de onmatige wijndrinkers
en dronkaards kenmerkt; — wijn- of jeneverpuist f.
Bacchique, m., z. BACCHE en BACHIQUE.
Bacchus, m. (pr. Ba-kuce) [Myth.] Bacchus,
de god des wf ns; van daar (fig. et poet.) de wijn m.
— [H. n.] Kalander, korenworm m.; — roode
zeebarbeel m.

,

Bachou, Bachoue, z. BACHON.
Bacile, f. [Bot.] Zeevenkel m., zeepeterselie,

stekelkroon f.

Bacillaire, Bacilliforme , adj. [H. n.]
Stok- of stafvormig, lang, dun en rolrond. -- BACILLAIRES, stofdiertjes, eene soort van infusie-dier-

tjes, bacilarien.

Bacinet, m., z. BASSINET.

Bàclage, m. [Corn.] Havenbepalingen omtrent
de ligging en den verkoop der lading van de aankomende schepen; - regt, dat aan de stadsbeambten,
die deze bepalingen ten uitvoer leggen, betaald
wordt, havengeld n. — [Mar.] Versperring f. eener
haven (door kettingen, schuiten enz.) — (fig. et fam.)
Het overhaast en onoverdacht afdoen eener zaak.
BAelé, e, adj. (en part. passé van bácler)
Port bdclé , versperde haven. Bateau báclé, aan
de kaai gehaald vaartuig n. Rivière báclée, geheel
met ijs bedekte rivier f. — (fig. et (am.) Affaire
bhclée, in der haast en onoverdacht afgemaakte

zaak f. C'est one affaire báclée, on n'y peut plus
revenir, dat is eene afgedane, beklonken zaak, men

kan er niet meer op terugkomen.

BACLER

---

Beeler, V. a. (fam.) Versperren, niet sluit
boomera Bigt maken (deuren, vensters enz.). -- [Mar.:
Bdcler un port, eene haven sluiten, stoppen, ver
sperren met kettingen, staketsel, gezonken vaar
tuigen enz.) . (Men zegt liever barrer) . — B áclei
un bateau, een vaartuig aan de kaai leggen (tee
lossing of lading) . -- (fig. et fam.) Bácler une af.
aire, eene zaak in der haast afdoen.
Bacoiiisine, v. a. [Phil.] Wijsbegeerte var
Baco (een engelsch wijsgeer en tegenstander var
Aristoteles) , Baconismus m.
«Bacope, f. [Bot.] Bac- aquatique, brandkruid n,
van Guiana.
Bacove, f. [Bot.] Soort van banaanboom m.
Bacovier, m. [Bot.] Synoniem met DANANIER.
Baetréole , beter Bractéole, f. [Tech.]
Afval m., snippers van bladgoud.
Bactride, m. [Bot.] Boomzwam f.
Bactris, m. [Bot.] Zuid -amerikaansche palmboom m.
Bacule, f. [Sell.] Staartriem.
1- Baeuler, v. a. Afrossen (met een' stok.)
Baculomètre, m. Lange stok m., roede of
staaf . f., waarmede de landmeters moejeli k genaak bare plaatsen meten.
Baculoinétrie, f. Roede- of staafmeting f.,
de kunst om met staven, meetroeden enz. zoowel
toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten. —

Badirae, f. Ligt en dun handstokje, wandelstokje n. ; kleerenklopper in. ; rijzweepje n., karwats f . - BADINES , pl. Soort van kleine tang f.
Badiner, V. n. Kortswijlen, schertsen, boerten,
dartelen, spelen, stoeijen; — los en bevallig spreken of schrijven; — los en bevallig staan (van ligten
kleedertooi, linten, kant enz.), golven, fladderen. -(fam.) C'est un homme qui ne badine pas, 't is een
man, die meent wat hij zegt, die altijd ernstig is;
ook: hij is ligt geraakt, prikkelbaar. -- BANNER,
v. a. Gekschéren, beet hebben, voor 't lapje houden.
Badinerie, f. .Kortswijl, boert, grap f. (Meer
gebruikelijk is badinage.)
Badiste, m. [H. n.] Loopkever m.
Badrocaille, f. [Mar.] Bossen of bundels oud
geteerd touwwerk n., one de schepen van onderen
schoon te branden.
Baf, lbif, m. Namen, waarmede men de muil
veronderstelt te zijn voort -diernaut,m
uit de vereeniging van den stier met de-gekomn
merrie of van den hengst net de koe.
Bafetas, m. [Corn.] Baftas of ba f/'etas n.,
soort van grof oostindisch, meestal wit katoen n.
Bafoué, e, (de of par) adj. (en part. passé
van bafouer) Uitgejouwd, bespot.
B afo fixer, v. a. Uitjouwen, beschimpen, bespotten, ten toon stellen, smadelijk, met verachting
behandelen.
Báfre, f. (pop. et bas) . Smulpartij, slemperij f.
Báfrer, v. n. (pop. et bas) Vreten, gulzig en
overmatig eten. Ook als v. a. gebruikt: Voyez comme it bafre tout ce quon lui donne. — SE BAFRER,
v. pr. Zich volstoppen. — Báfreur, ni. Vraal,
slokop, vreetzak m. — BAFREUSE, f. Vreetster f.

Baeulométrique, adj. Wat de roede- of staafBadail , m. [Pèche.] Soort van sleepnet,
schrobnet n.
meting betreft.

Badamier, m. [Bot.] Benzoe-boom; amandel dragende cistroos f. ; vernisboorn m.
Badaud nl. -e, f. (fam.) Gaper, begaper, lanterfanter m. ; begaapster f., wie zich bezig houdt
met al, wat hem nieuw of vreemd sch fgnt, ver
aan te staren. — Bu ffon heeft het ook van-wonder
den nachtegaal gebruikt: Les rossignols sont eurieux et méme badauds.
Badandage , m. (fam.) Het karakter van den
begapenden lanterfanter (vooral aan de Parijzenaars
toegeschreven); — ook synoniem met BADAUDERIE.
Badander, v. n. (fam.) Zin' tijd met rondslenteren doorbrengen en daarbij al wat nieuw of
vreemd schijnt met zekere onnoozele verbazing bekijken, al rondkijkend lanterfanten of straatslijpen.
Badanderie, f., of Badaudage, Badaudisine, m. (fam.) Het begapend lanterfanten. Ne
dire, ne faire que des badauderies, niets dan onnoozele zetten doen.
f Badelaire, m. [Bias.] Sabelvormige degen m.
Baderve, Badère, f. [Mar.] Serving (om op
touw op de raas, of op de lijken te leggen). — (fig.)
Onbruikbaar mensch, onbruikbaar ding n.
Badian,, m., Badiane, f. [Bot.] Steranijs,
chinésche an ij s m., sterrekruid n.
Badi geon, m. [Mac.] Muurgeel n., gele of
grijze waterverw ter bes trjking van muurwerk;
steenmortel; stopkalk m.
Hadigeonnage, m. [Mac.] Aanstrijking f.
met muurgeel; aanvulling met "stopkalk of steente l .
Badi g eonner. v. a. [Mac.] Met muurgeel of
steenmortel aanstrijken; — met stopkalk aanvullen.
Badigeonneur, m. [Mac] . Aanstrjker m. (der
muren enz.)
Badillon, m. [Mar.] Zeker stuk hout in den
toestel van mallen.
B adin , e , adj. Kortswzjlig , boertig, dartel,
schertsend, speelziek, grappig, schalksch, moedwil liq. -- Ook als subst.: un agreable badin, een aar(lege grappenmaker; une petite badine, een dartel,
schalksch meisje. — Weleer beteekende het als adj.
ook: zot, onnoozel, mal; — als subst.: kluchtspeler;
ook saletjonker, vrouwengek. — [Gray.] Des traits
en pointe
losse enjuiste,
iste, als met spelende

graveerstift gemaakte trekken.
Badinage, m. Kortswijl, scherts, aardigheid,
jokkernij, grap, schalkerij, f. ; -- losse bevalligheid,
aangename geestigheid f. in den stijl of in den om-

gang. -- (fig. et fam.) Une question d'algèbre nest
pour lui qu'un b-, een algebraïsch vraagstuk is
voor hem een spel, kost hem niet de minste moeite.
-- [Chas.] Zekere eendenjagt f.
Badinant, m. Bijpaard n., nalooper m., paard,
dat achter een rijtuig wordt medegevoerd om des
roods een der voorgespannen paarden te vervangen. i
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BAGNOLET.

Bagace, f., z. BAGASSE.

Bagadais, m. [H. n.] Pagadet f. (zekere

duivensoort).

Bagage, m. ,Plet gezamenlijk reisgoed, reis
legertuig n.. bagaadje f.-tuig.nzveldkrjsof
Gros bag-, zware bagaadje (die per as vervoerd
moet worden). Menu bag-, ligte bagaadje ((lie door
de lastdieren wordt gedragen). — Huisraad nn. van
arme lieden, boeltje n. — (fig. et fam.) De werken
van een' schrijver: On ne va pas à la postérité
avec un gros bag-, een veelschrijver maakt zich
zelden onsterfelijk. -- (Loc. prov.) 11 a plié (troussé)
bagage, hij heeft zich uit de voeten gemaakt. is
heimelijk vertrokken; ook: hij is naar de andere
wereld verhuisd. t A trousse- bagage, in aller ijl,
in der haast.
Bagarre, f. (fam.) Getier, geraas, geschreeuw n.,
opschudding f. (als gewoon gevolg van twist onder
't volk); versperring, verwarring f. (door elkander
ontmoetende rijtuigen. -- (fig. et fam.) Se tirer
(se sauver) de la bag--, zich aan een' twist, een'
isnnigen woordenstrij d, een' neteligen toestand ontFrekken.
Bagasse of Ba'aee, f. Uitgeperst suiker
stengels en bladen van de indigo plant, na--rietn;
lat zij in de kuip de gisting ondergaan hebben; —
Iroesem m., he/fe, moer f. van druiven. BAGASSE f .
',bas) Gemeen vrouwspersoon n., slet f.
Bagassier, m. [Bot.] Groote boom van Guiana,
!welks vrucht de inboorlingen gaarne eten en welks
;tam zij tot praauwen uithollen , bagasseboom m.
Bagatelle, f. Kleinigheid, nietigheid, beuze'i-ng, beuzelarij, vodderij f., wisjewasje n, : Dépen;er son argent en b-s, zijn geld aan dingen zonIer waarde, aan vodderjjen besteden. Ne dire, ne
;outer que des b-s, niets dan onbeduidende dirrien zeggen, vertellen. S'amuser à la b-, zich met
iietige dingen bezig houden. Bagatelle ! of bue tout cola ! Gekheid ! daar gebeurt niets van,
aar geloof ik niets van! (fig. et fam.) Ce jeune
comme ne songe qu' b la b-, die jongeling denkt
rakel aan zijne minnar2 en.
Baglafecht, [H. n.] Dikbek van Abyssinie,
Ïekere vogel.
Bagne, m. (eig. bad.) Slavengevanqenis f. in
nurk e, Tunis enz. (zoo geheeten, omdat in 't aan
gebouw van dien aard, te Constantinopel,-^ienljkst
aden en watervergaarbakken waren aangelegd);
– gevangenis der tot zwaren arbeid veroordeelde
sisdadigers in de fransche zeehavens (te Brest,
Toulon, Roche fort, Lorient), in de plaats der voor
galti jen gekomen, b a g n o, tuchthuis n. —-salige
^AGNE , nl. [Tech.] Zeefvat n. der pottebakkers.
Bagnolet, m. Pi esenninrg t., geteerd zeildoek n.,
—

,
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waarmede men de béting bedekt. — Weleer ook
e ene soort van rond vrouwenmutsje (doorgaans
bagnolette geheeten).
Bare, m. [H. n.] 4mnerikaansche wentelaar m.,
een smakel ij ke visch.

BAILLER.
Bale, f. [Bot.] Bes, bezie, f. — BALE , f. [Arch.]
Open vak in een' opgetrokken muur, ter plaatsing
van een venster of deur, vensterlicht n. [Mar.] Bale
de vaisseau, opening f. aan een schip , — BASE , f.
Géogr.] Baai, f., kleine golf f. of zeeboezem m.,
oorgaans naauwer aan den ingang dan van binnen.
- -^ BALE , f. Fopperij , bedriegerij uit kortswijl.
I1 m'a donné la bale, hi heeft mij beet gehad. C'est
un grand donneur de bales, 't is een foppersbaas.
Balerine, f. [Minér.] Naam van het beijersch
tantalium of columbium.
Baignade, f. Het baden, bad, n.
Baigné , e, adj. (en part passé van baigner)
B- de larmes, de sang, de sueur, nat van tranen,
met bloed bedekt, nat bezweet. Ville b-e par le Rhin,
stad door den Rijn bespoeld, aan den Rijn gelegen.

d

Hague, f. Ring, vingerring m. - (Prov. et fig.)
C'est une b- au doigt, dat is altijd zijn geld waard,
dat kan men altijd te geld maken; ook: dat is een
post, die voordeel zonder moeite geeft. — t [Prat.]
B agoes et joyaux, kleinoodiën, kostbaarheden (of
de waarde daarvan), die de vrouw bij huwelijks -contract krijgt en die zij na den dood des mans uit
den boedel kan nemen. .— [Man.] Steekring, opgehangen ring, dien men te paard rijdende met de
punt der lans poogt weg te nemen. Courir (tourre)
la b-, naar den ring steken; Emporter la b-, den ring
afsteken. — Jeu de b-, het ringrjden op rond
Baigner, v. a. Baden, een bad doen gebruiken,
houten paarden of in bakken, de zoo--draijen in 't bad zetten, in 't water dompelen. — (#g.) Begenaamde mallemolen m. — [Mar.] Ring , zui- spoelen, besproeijen, langs stroomen bewateren, (van
ger m., rifgat n. — [Mil.] B- de baïonnette of zeeën, meiren, rivieren enz. gebezigd) . — Besproei virole, stormring. — [Hort.] Rupsennest n., dat jen, bevochtigen, nat maken, doorweeken (van traden tak eens ooftbooms ringvormig omgeeft. — nen, van den regen). (Poet.) La lune baignait la
[Mus.] Looden orgelpijpring . — BAGUES , f. pl. campagne de sa douce ciarté, de maan overgoot
(vroeger zooveel als bagages), van daar nog: [Mil.] het veld met haar lieflijk licht — BAIGNER , v. n.
Sortir vie et b- sauves, heelshuids en met draag- wee/een, teweeken staan. (fig.) B- dans son sang, in
bare have uittrekken (na de overgave eener plaats).
n bloed baden, geheel met bloed bedekt zijn, veel
(fig.) Sortir (revenir) b- sauves , er heelshuids
ed verliezen. — SE BAIG1NER, V. pr. Baden, zich
baden, een bad gebruiken, zich wasschen. — (fig.)
afkomen.
Bagne e, adj. (en part. passé van baguer) Une Se baigner dans la joie, zich in de vreugde baden,
robe baguée, een kleedje met geregen plooien. — de vreugde volop genieten. Se b- dans Ie sang de ses
Un fusil, canon b-, een geweer, kanon, dat in- ennemis, met welgevallen het bloed zijner vijanden
wendig eene ringvormige zwelling in den loop heeft vergieten. Il se baigne dans les larmes des mal
gekregen.
hij verheugt zich over de tranen der on--heurx,
Baguenaude, f. Schapeboon, linzeboon, klap- gelukkigen.
Baigneur, m., -ease, f. Hij of zij, die zich
bes f.
Baguenauder, v. n. (fam.) Beuzelen, zich baadt, bader m., baadster, f. ; — ook wie openbare
met nietigheden ophouden, kinderachtig zijn.
baden houdt, daarin bedient, badmeester, badhouBaguenandier, m. Beuzelaar, lanterfant m. der m., badhoudster f.; badknecht m., badmeid f.—[Bot.] Klapbessenboom, linzenboom, blaasboom m., BAIGNEUSE, f. Badhemd n .; zekere soort van kapsel
een heester zonder doornen. — Zeker kinderspel van kant gemaakt.
Baignoir, m. Badplaats f. (in eene rivier of
met ringen.
Baguer, V. a. [Coutur.1 Plooijen in een kleed ander water) .
rijgen. (Meer gebruikelijk is faufiler.) — [Mar.]
Baignoire, f. Badkuip, badtobbe f. , waschB- des tosses, kousen (ijzeren touwringen) in elk- vat n. — [Tech Pan, aluin - en tal/span, f. (der wiíander steken. — Ane. tout.] B- sa fiancée, zijne looijers). — [Théat.] P a r t e r r e -log e f. (wegens
haren badkuipvorm) .
bruid een geschenk van juweelen geven.
Baikalithe, f. [Min.] Soort van lettersteen m
Baguette, f. Dun en buigzaam stokje, roedje,
gaardje, teentje n. ; — leun- of handstokje der schil- bij 't meer Baikal gevonden.
Bail, m. Huurcedel, huurteil, f. pacht- of huur
ders. B- magique, divinatoire, tooversta f m., tooverroede, wsgchelroede f. — [Arch.] Stafvormig
pacht- of huurbrief n.; huur, pacht f. Don--contra,
loofwerk n., kleiner dan de astragaal (z . ASTRA - ner à bail, verpachten, verhuren. Acte de b-, huurGALE). — [Mil.] Aanzetten nl. van een kanon. cedel, B- à ferme, verpachting van land en goederen;
B- de fusel , d'arquebuse , de pistolet , laad B- it louer, verhuring van huizen; B- emphytéotistok m. B-s (de tambour) trommelstokken. — que,, erfpacht; B- it cheptel, veepacht. Passer un bail,
[Tech.] Strijkboom, strijkstok (der leertouwers); eene huurteil maken, een pacht-contract opstellen.
-- spit, latje n. der kaarsenmakers ter aanrv- (fig et fam.) Cela nest pas de mon bail, dat is mijne
ging van de lemmetten en kaarsen); -- rolstok; zaak, min werk niet; dat gaat mij niet aan. Je
vulstok, aanzetter, vuurpijlstok, rigtstok m. der n'ai pas fait de bail, ik heb mij tot niets verpligt.
vuurwerkmakers. — [Théat.] Róle à b-, toover- (Plur. Baux.)
Bailladère f., z. BAYADERE.
rol f. — (Loc. prov.) Commander à la b-, mener
Báillant, e, adj. Gapend.
les gens à la b-, op strengen toon of uit de hoogte
bevélen, een streng commando voeren. Obéir (se
Ballard, m. [Tech.] Druipberrie f., soort van
laisser mener) à la b-, slaafs gehoorzamen. Seig- draagbaar , waarop men de geverwde zijde laat
neurs á la b-, strenge heergin of meesters. -- BA- uitdruipen.
Baillarge, m. JAgric.) Zomergerst f.
GUETTES , f. pl. Spitsroeden: Passer par les b-,
Baille, f. [Mar.] Balie, koelbalie, koksbalie,
spitsroeden loopen. (fig.) Il a passé par les b-, men
duchtig
over den hekel gehaald.
scheepstobbe f., doorgaans van eene halve ton geheeft hem
+B aguetter, v. a. Uzikloppen.
maakt. Puiser aver des b-, baliën, uitbaliën. —
Baguier, m. Ringdoosje, ringkistje, n.
[Fort.] Voormalig buitenwerk, n., dat tot voorpost
Bah ! interj. Ba! kom kom! (om twijfel, onver diende.
schilligheid, ongeloovigheid , geringschatting enz.
Baille-ble, m. [Tech.] Klaauwijzer n. , z.
uit te drukken).
BABILLARD.
Báillement, m. Het geeuwen, gapen; gegeeuw,
t Bahut, m. Groote koffer m. of kist f. met
gewelfd deksel en doorgaans met leder bekleed. — gegaap n. — [Gram.] Synoniem met HIATUS. [Arch.] Pierre taillée en b-, van boven rond behou-{- Baillement, m. Oud woord voor BAIL.
Báiller, V. n. Geeuwen, gapen; -- (fig.) zich
wen of gewelfde steen m. — [Hort.] Plate -bande en
dos de b-, rond opgeworpen tuinbed.
vervélen ; — niet wel sluiten, vaneen wijken, gapen
t Bahiitier, m. Ko f'ermaker m. (Prov.) Il. (van planken , deuren of vensters, kleedingstukressemble aux bah-s, 't is met hem veel geraas en k n enz.)
e
weinig werk.
Bailler, v. a. [Prat.] Oud woord, dat zooveel
adj.
Bruinrood,
als:
geven,
leveren,
rosbruin (meest van de beteekende
ter hand stellen,
Bal, e,
kleur der paarden gebezigd) . Bal -cerise, kersbruin; [Prat.] B- à ferme, in p acht geven, verpachten. Bbai-chátain, kastanjebruin; bai-brun , roodachtig caution, borg stellen. B- en paiement, in betaling
bruin; bai-clair, licht bruinrood; bai-obscur, donker geven; B- des fonds, geld schieten. — (fam.) Vous
bruinrood. — Men zegt elliptisch: Des chevaux bai- men baillez dune belle, of Vous me la baillez
elair, voor: Des chevaux it poll bai-clair.
belle, gij maakt mij daar wat wijs, gij speldt mij
Baidar, H. [Mar.] Russische boot in Kam- daar wat op den mouw. -- [Pêch.] Zekere wijze
van sardijnenvangen op de kust van Bretagne.
schatka, waarmede men zeilen en roeijeu kan.
.
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BAILLERESSE
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Bailleresse, f., z. BAILLEUR.
Bailiet, adj. m. Stroo- of vleeschkleurig. Cheval b -, vaal of bleekrood paard.
Bailleal, m. Wondheeler, die door handigheid

in 't verrigten van kunstbewerkingen (operatien)
uitmunt, bekwaam operateur m. (naar zekeren Nicolaas Bailleul, die zich het eerst in 't zetten van
gebroken of ontwrichte ledematen beroemd maakte) .
Báilleur, m. -ease, f. Geeuwer, gaper m. ,
euwster, gaapster f. — (fam. et prov.) Un bon
C ur en fait Miller deux, een gek maakt tien
andere gekken.
Bailleur, m., Bailleresse, f. Hij of zij, die
een land in pacht, een huis in huur geeft, verpachter,
verhuurder m., verpachtster, verhuurster, f. Le bet le preneur, de verpachter en de pachter, de ver
huurder. — [Coin.] Bailleur de fonds,-hurden
geldschieter voor deze of gene onderneming, geldman m. -- 5 (fam.) B- de bourdes, sprookjesverteller,
bedotter, foppersbaas m.
Bailli, in. Baljuw, drossaard, drost, hoofdschout m., eene voormalige regterljke waardigheid.
— In de Mallezer orde: ridder, die in rang boven
een' commandeur staat.— In Zwitserland en Duitschland: ambtman, landvoogd m. — Bailli maritime,
waterschout m.— (Fém. BAILLIVE, omdat men oud
baillif schreef.)
-tijds
Bailliage, m. Baljuwschap f., dewaardigheid,
het gebied van eengin baljuw; ook de plaats zijner
regtszittingen; schoutsambt; — de eerste waardigheid
na die van groot prior in de Maltezer orde. —
Bailliager, -ere, adj. Tot het baljuwschap behoorende, daaraan eigen.
Baillive, f. Baljuwsvrouw f. (z. BAILLI).
Báillon, m. Mondprop, mondbal, mondprang,
knevel m. (om het spreken of schreeuwen of bijten te
beletten). — (fig. et fain.) Mettre un b- á qn., iemand
tot zwijgen verpligten, zich van iemands stilzwijgendheid verzekeren.
Báilloiiné, e, adj. (enpart. passé van báillonner) Homme, Chien b- mensch, hond wien men een'
prop of knevel in den mond heeft gestoken. — [ Bias.]
Met een' knevel of stok tusschen de tanden, gekneveld
van leeuwen, honden, panthers enz.)
Baillonner, V. a. Een' prop, bal of knevel in
den mond steken. (fig.) Het stilzwijgen opleggen,
tot zwijgen verpligten. — [ Tech.] B- one porte,eene
deur van buiten met een' boom sluiten.
Bailloques, f. pl. Bonte, verschillend gekleurde
véderen.
Baillotte, f. [Tech.] Bak, schepemmer, schepper m., puts f. (Men gebruikt doorgaans baquet).
Bain, m. Bad, n., het baden, de indompeling
van 't geheele ligchaam of van een gedeelte daarvan
in water of eene andere vloeistof. Prendre on b-,
een bad gebruiken; Le bain est agréable en été,
het baden is in den zomer aangenaam. — Bad, het
water of de vloeistof waarin men baadt: B- de rivière, rivierbad; b- de mer, zeebad. B- de lait,
melkbad; B- aromatique, kruiderbad.—Bad, datgene
waarin men het bad gebruikt, badkuip, badstoof f.,
waschvat n.: Remplir, eider le b-, de badkuip vullen,
ledigen. — [ Méd.] B-s de santé, gezondheidsbaden;
B- simple, eenvoudig bad, 2baterbad; B- composé,
zamen,q esteld bad; B- vaporeux o f de vapeur, dampbod, stoofbad; B- sulfureux, zwavelbad; B- alcalin,
alkalisch bad, loogbad; B- salin, zoutbad; B- mercurie!, kwikbad; B- chlorure, chloorbad; B- de boue,
de bourbe etc., slijk-, inodderbad, enz. B- de sur
stortbad. [Méd., Chim.] B- de sable, de een -prise,
vapeur, zand-, asch-. damp- of stoombad.-dres,
— [Chim., Cuts.] Bain-marie, waterbad, marie-bad
(vat met heet water gevuld, waarin men een ander
vat plaatst met de stoffen, die men eene of andere
bewerking wil doen ondergaan): Distiller, chauffer,
cuire au bain-marie, in 't waterbad overhalen, ver
gaar maken. (Plur. Des baros- marie.) —-hiten,
[Phys.] B- électrique, elektrisch bad (waarbij een
geisoleerd persoon in gemeenschap met eene werkende elektriseer-machine gesteld wordt) . — B- local
of topique, plaatselijk bad (waarbij slechts een (doorgaans lidend) ligchaamsdeel wordt gebaad of besproeid. B- de pieds, voetbad; ook het voorwerp,
waarin men 't voetbad gebruikt. .B- de siège, bad,
waarin men enkel het middendeel des ligchaams
plaatst, zitbad; ook het daartoe dienend voorwerp.
Demi-baan, bad te halver lijf. Fond de bald, doek,
dien men op den bodem der badkuip legt. -- [Tech.]
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BAISONGE.

Naam van de vloeisto fl'en en van de vaten, waarin.
verschillende stoffen bewerkt worden: [Teint.] bereide kuip, waarin de verwers de te verwen stoffen
dompelen: B- d' alun, de cochenille, aluinbad, cochenille-bad. [Plum.] Koperen pan , met kleurstof
gevuld, waarin de íe kleuren pluimen gedompeld
worden. [Arch.] Maconner en b -, de metselsteenen
in eene laag mortel leggen; B- de chaux, aangemaakte kalk. [Métal.] Donner le premier b- aux
plaques de Ier, het ijzerblik afbranden. Mettre an
nlétal au b-, een metaal in den vloeijenden toestand
brengen. — (Loc. prov.) Cette boisson est chaude
comme b-, die drank is alles behalve frisch. C'est
an b- qui chauite, daar broeit eene bui (als bij warm
weder eene wolk regen belooft) — BAi s , pl.
Baden, naam der plaats, waar minerale of geneeskrachtige wateren, warme of koude bronwateren,
worden aangetroffen, badplaats f.: Les b- de Spa,
de Hombourg, cie baden van Spa, van Homburg.
Usage des b -, gebruik der baden, badkuur f. Prendre les b -, de baden of de badkuur gebruiken. Salson des b-, badsaizoen n., badtijd m. — Ook de tot
baden ingerigte p laatsen aan het zeestrand of den
rivieroever; het tot baden bestemde vertrek of huis,
badkamer f., badhuis n.; de openbare of bijzondere
inrigting, waar men baden kan gebruiken. B- rus
russische baden, zweetbaden. — ( fig. et fam.)-se,
B- de grenouilles of B- de crapauds, plaats, waar
't water vuil en modderig is, modderpoel, m. — Ordre du Bain, badorde f. (engelsche ridderorde); Chevalier de 1' ordre du bain, ridder der badorde,
badridder.
Baïonnete, I. [Mil.] Bajonnet f., geweerdolk m.;
—ook voor man: an bataillon de cinq cents b-s.
Baïoque of B a j oque, f., Bajocco, m., kleine
kopermunt in den Kerkeljken Staat, ter waarde
van omtrent 2 112 cent.
Bai-rouge, [B-. n.] Mingoog m., zekere slang.
Iiaisé, adj. (en part. passé van baiser) Gekust.
Des harengs b-s, zamengekleefde haringen.
Baiseinain, m. Handkus m., als bewijs van
hulde, eerbied, onderdanigheid. - BAISEMAInS, m.
pl., Groete, groetenis f., compliment n.: Faites
mes b- à votre soeur, doe mijn compliment aan
uwe zuster. — (fig. et prov.,; en dan als mannelijk
gebezigd): Faire qc. Is belles b -, iets met een gevoel
van onderdanigheid en erkentenis doen. Venir a bof à belles b -, :zich onderwerpen, smeekend naderen.
Baisenient, m. Voetkus m., het kussen van
den voet of den pantoffel van den paus: Il a été
introduit au b- des pieds de Sa Sainteté, h ij is bij
Zijne Heiligheid tot den voetkus toegelaten.
Bailer, v. a. Kussen, zoenen: B- qn. à la bouche,
à la joue, au front, iemand op den mond, op de
wang, op 't voorhoofd kussen. B- la main, een
kushandje geven (op de wijze der kinderen). Bone femme, eerre vrouw kussen ; — hare hoogste
gunst genieten.
Trekkebekken (van sommige vogels). — (fig. et poét.) Zacht aanraken, streelen: Le
.

,

—

zephyr baise les fleurs; Les clots de la mer baisent
le rivage. — (Loc. prov.) Vous devriez b- la trace
de ses pas, gij moest niet weten, wat gij hem uit
dankbaarheid doen zoudt. Je vous baise les mains,

ik maak u mijn compliment, ik betuig u mine genegenheid, hoogachting enz., 't gewone formulier,
waarmede men weleer een' brief eindigde; (iron.)
'k dank je wel! gehoorzame dienaar ! (wanneer men
te kennen wil geven, dat iemands voorslag ons niet
aanstaat. — (pop.) B- le babouin, den baviaan kus
gedwongen en slaafs gehoorzamen. -- SE BAISER.-sen;
v. pr. Elkander kussen enz. (als boven). — [Géom.]
Deux courbes qui se baisent, twee kromme lijnen,
die elkander inwendig (d. i. met de holle zijde naar
den zelfden kant gekeerd) raken. — (fig. et fam.)
Deux pains se qui baisent dans an four, twee brooden die elkander in een' oven raken, zamenbakken.
Les cartes se baisent, er is blik in de kaart.
Baiser, m. Kus, zoen m.; het kussen, zoenen,
gekus, gezoen n. B- de paix, vredekus; B- de Judas.
Judaskus, valsche, verraderlijke kus. - (fig..et poét,)

Les roses s' épanouissent sous les b- du soleil matinal, de rozen openen zich onder de kussen (den

koesterenden, weldadigen invloed) van de morgenzon
Baiseur, m. -ease, f. (fam.) Hij of zij, ;die veel
kust, veel van kussen houdt, trusser, zoener, m.,
kusster, zoenster I.
Baisonge, f. [H. n.] Uitwas n. op de salie,
doorzekere insecten te weeg gebragt.
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BAISOTTER

Baisotter, V. a. (fam.) Gedurig kussen, tel
kusjes of zoentjes geven. — SE BAISOTTER, V. p.-kens
Elkander telkens zoenen, gedurig likken.
Baisse, I. Daling, zakking, vermindering f. van
prijs, inzonderheid het dalen van de prijzen der
effecten of andere handelspapieren: Le cours du
change est susceptible de hausses et de b-s, de wis
aan ri zing en daling onderhevig. Jouer-selkori
à la b-, op het dalen der staatspapieren handels
maken of speculéren, c o n t r e m i n é r e n;-plane
wedden dat deze of die effecten naar de laagte zullen
gaan; — B- progressive, trapswijze daling. [Mar.]
La b- de la mer, 't verval van het water door de
eb. — Ingezakte grond m., gedaald terrein n.
Baissé, e, adj. (en part. passé van baisser)
Nedergeslagen, gebukt, naar den grond gekeerd. Ii
va au combat tête b-e, hij rukt onverschrokken
ten strijde (zonder het gevaarte zien, te willen zien
of te vreezen). ha donne tête b-e dans le piège, hij
is blindelings, zonder nadenken of overleg, in den
strik geloopen.
Baissement, m. Vermindering, daling f.
Baisser, V. a. Lager maken, verlagen; lager
plaatsen; nederlaten, doen zakken: B- un mur, een'
muur lager maken; B- un tableau, eene schilderij
lager hangen; B- un rideau, eene gordijn laten val
B- les yeux, de oogen nederslaan; zich ver-len;
la tête, het hoofd laten hangen,-otmedign;B
bukken, zich verootmoedigen. B- la voix, de stem
doen dalen, zachter spreken. B- le ton, op gematigder' toon spreken, zich inbinden. B- les marchandises, de waren afslaan, goedkooper maken. [Mar.]
B- (abaisser, amener) une voile, un pavillon, een
zeil neerhalen, eene vlag strijken. (fig.) B- pavilion
of b-la lance devant qn., voor iemand de vlag strijken,
voor hem onder doen of zwichten, iemand alszijn
meerdere erkennen. Baisser une rivière, eene rivier
afzakken. — [ Man.] B- la main is un cheval, een
aard met lossen teugel laten loopen. (fig. et fam.)
-1' oreille, de ooren laten hangen, den moed ver
treurig, neerslagtig zijn. (In denzelfden zin-liezn,
zegt men: avoir les oreilles basses, s'en aller 1'oreille
basse.) -- SE BAISSER, V. pr. Bukken, zich buigen,
zich nederbuigen. (Prov.) C'est un homme q ui ne
Sc hausse ni ne baisse, 't is een man, die steeds zich
zelven gelijk blijft, die zich niet van zijn stuk laat
brengen. On dirait à l'entendre gu'il n'y a qu'
à se b- et en prendre, 't is of hij. maar heeft te
bukken om 't o te rapen, 't, is of h# 't maar voor
't oprapen heef. Il •n' a qu' a se b- et en prendre,
hij heeft maar te spreken en hij heeft het; de gebraden duiven vliegen hem in den mond. —BAISSER,
V. B. Lager worden, dalen, zakken; minderen, verminderen, afnemen, verflaauwen. [Mar.] La mer
baisse, de eb begint, het water is aan 't vallen. Le
vent baisse, de wind gaat liggen; de wind loopt
naar 't westen. — Le jour baisse, de dag loopt ten
einde. Sa vue baisse, 't gezigt verzwakt. La chaleur, le froid baisse, de warmte, de koude vermindert. Sa voix baisse, zijne stem daalt, neemt af.
Ce vieillard, ce malade baisse, die grijsaard, die
zieke verzwakt, neemt allengs in krachten af. Ce
vin baisse, deze wijn verliest zijne kracht. Cette
marcbandise baisse, die waar vermindert in prijs
(in waarde), slaat af. Les elfets publics, les fonds
baissent, de effecten, de fondsen dalen. (fig.) Les
actions de eet homme baissent, son credit, sa faveur
baisse, de invloed, het aanzien (crediet) van dezen
man vermindert, is aan 't afnemen, zijne actien dalen.
Baissier, m. [Coo.] Hij, die op het dalen der
staatspapieren en renten speculeert , é o n t r e mineur m.
Baissière, f. [Tech.] Grondsop, drabbigvocht n.,
dat ter hoogte van eenige strepen onmiddellijk boven
de drab of moêr (in een wijnvat, olievat enz.) staat.
Baissoir, m. [Sal.] Groote watervergaarbak m.
Baisure, f., of Bisean m. [Boulang.] Weeke
zijde, binnenzijde, kruimzijde, f., die zijde, langs
welke een brood in den oven tegen een ander heeft
gelegen.

BALANCE.
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Bajoue, f. Deel van den kop eens varkens (en
in ruimeren zin van vele andere viervoetige dieren),
reikende van het oog tot de kaak, kinnebaksham f.
— [Tech.] Wang f., naam der verhevenheden aan
de zijstukken van een werktuig, b. v. van den lood
-trekd
glazenmakers.
Baj oyers, m. pl. [Arch.] Zijmuren eener sluis;
vleugels aan de hoekmuren der bruggen.
Bajule, m. [Rist.] Stadhouder, gouverneur m.
(in 't latere romeinsche rijk); staatsminister m. (in
de middeleeuwen). — [Hist. eed.] Kruis- en licht
bij de plegtige ommegangen.
-dragem.
Bal, m. Bal n., danspartij f., dansgezelschap,
dansfeest n. Bal masqué, gemaskerd bal, mommydans m. Bal parel, pronkbal, prachtbal. Bal champêtre, landelijk bal, danspartij in een' tuin in de open
lucht. — ( fig. et iron.) Donner le bal à qn., met
iemand aan den dans gaan, hem de huid vol geven,
duchtig doorhalen. (fam.) Mettre le bal en train,
iets aan den gang brengen, op het touw zetten, op
het tapijt brengen. [Jeu] Mettre une carte au bal,
Bene kaart uitspelen. C'est le bal de telle carte, die
of die kaart moet gespeeld worden. (Plur. Bals.)
Baladin, m. weleer) Tooneelianser, koddige
potsenmaker, grappenmaker m.-gebarnmk;—
(in dien zin ook f. baladine, grappenmaakster f.)
Baladinage, m. Het bedrijf van potsenmaker;
— latte boert, ongekuischte scherts f.
aladoire, adj. Danse bal -, wulpsche, onze
dans m., die weleer op den eersten van Ja--delijk
nuarz en blei werd uitgevoerd en die niet dan door
pauselijke bullen en koninklijke ordonnantiën kon
afgeschaft worden.
Balafre, f. Snede f. in 't gezipt; of het daarvan
overgebleven likteeken n., schram f.
B alafré, e, adj. (en part. passé van balafrer)
Un homme bal- of als subst. Un balafré , een geschramde, iemand, die eene schram in 't aangezigt
heeft.
Balafrer, v. a. Eene schram in 't aangezigt
geven, met eene schram teekenen.
Balai, m. Bezem m. B- de bruyère, heibezem;
B- de bouleau, rijsbezem, berkenbezem; B- de plumes, pluim- of vederbezem. — [Fauc., Chasse.] Le
b- d'un faucon, d'un Chien, de staart in. van een'
valk; de behaarde staart van een' hond. — [Mar.]
B- du eiel, wind m., die de wolken verdrijft en den
hemel als't ware schoon veegt. — (Prov.) Il West rien
tel que balai neuf, nieuwe bezems vegen schoon.
Ce domestique fait b- neuf, die knecht past goed op,
maar 't is een nieuwtje, 't is een nieuwe bezem. —
Elle a roti le b-, zij heeft een ongebonden leven
geleid; — zegt men echter van een man: II a roti le
balai, dan beteekent dit: hij heeft vroeger ineringe
omstandigheden verkeerd, een gering bedrijf uitgeoefend.
% Balaiement, m. Synoniem met BALAYAGE.
Balais, adj. [Minér.] Rubis b-, ballas, bleekroode of rozeroode robijn m.
Balaleiga, f. [Mus.] Twee- of driesnarige
citer f., inz. door de rondzwervende heidens of
gitanos bespeeld.
Balance, f. Balans, f., evenaar m., waag f.,
ieder werktuig om de zwaarte der ligchamen te
bepalen, weegschaal f., schalen f. pl. B- juste, zuivere
balans; Fausse b-. valsche balans. Les bassins (plats,
plateaux, coupes) , la languette, le fléau, les couteaux de la b-, de schalen, de tong, het huisje, de
messen der balans. B- romaine, unster, weeghaak m.;
B- hydrostatique, waterbalans. — (fig.) La b- de
1'équitd et de la raison, de weegschaal der billijk
rede. — B- politiglie, staatkundig-heidnr
evenwigt. La b- de l' Europe, des Etats, het evenwigt van Europa, van de Staten. — [Coo.] Bet
cijfer, dat het verschil in rekening tusschen den
debiteur en den crediteur voorstelt; — staat, dien
een koopman aan 't einde van zeker ti dperk opmaakt van ontvan en uitgaaf, van debet en credit,
de slotrekening, afsluiting der rekeningen of han
balans. B- du commerce, handelsbalans,-delsbokn,
verschil tusschen den uitvoer en invoer van een
Baitre, f., z. GREBE.
Bajet, m. [H. n.] Oester I. van 4frika's west- land, in vergeljkinq met een ander. — [Mar.] Opgave der scheepsgezagvoerders betreffende de door
kast, in de omstreken der Groene-kaap.
Raj oire, f. [Numism.] Geldstuk n. of gedenk lien geladen goederen. — Onzekerheid, weifeling,
elkander liggende koppen-penigm.two besluiteloosheid f.: Etre en b-, weifelen, besluiteloos
zijn. La victoire a été longtemps en b-, de overin profil op de beeldzijde.
achtig, werd lang van
Bajon, m. Hekbalk m., bovenste plank van winning bleef lang
— en b-, vergettken,
weërsziden betwist. twijCttre
het roer.

g
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het voor en tegen onderzoeken. — Le p olds emporte In b-, het gewipt doet de schaal doorslaan.
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BALBIUTIEMENT.

evenaars of balansen , balansmaker, weegschaalmaker m.

Balancine, f. [Mar.] Toppenant m., ; gejnCette raison emporte la b-, fait pencher (trébucher) la b-, deze rede heeft de overhand op de touw n. B-s du grand hunier, groote marstoppeandere, geeft aan de zaak den doorslag. -- Tenir nanten. B-s de la cidadière, blinde trijssen; B- de
la b- égale entre deux partis, onpartijdig tusschen gui, dirk in. ; B- de grande vergue, groote toptwee partijen zijn; — (Loc. prov.) Traire a sa b-, penant; B- de la vergue sèche, bagijnen toppenant;
op zijne zijde trekken. Monnaie endure b-, slecht B- de misaine, fokke- toppenant; B- de perroquet,
geld wil gewogen zijn. Porter droite b-, regtvaar- bram-toppenant; B- du perroquet de, fouque ,
dig wegen, billijk en onbaatzuchtig zijn. —[Pêche] kruistoppenant; B- de la perruche, grietjes -toppeSoort van plat net n. voor de kreeftenvangst. — nant; Fausse b-, boze toppenant.
(Astr.] De Weegschaal, het le teeken van den
BalanS oire, f. Wipplank f. ; schongel, schom-

,

dierenriern; ook een sterrebeeld van den zuidelijken
herdel.
Balancé, m. Danspas m., waarbij het ligchaam
van den eenen voet op den anderen zich in de
maat in evenwigt houdt of balanceert.
Balancé, e, adj. (en part. passé van balaneer) Geschommeld, geslingerd, opgewogen. [Peint.]
Figurer bal- e, groupe bal -, goed verdeelde figuur,
groep. [Mar.] Un bátiment Bien balancé dans sa
voilure, een in zijne zeilen gelijkdragtiq schip.
Balaneelle, f. [Mar.] Snelzeilend zeescheepje
van napolitaansch maaksel, met één mast en zeer
groot zeil. (Men ziet ze weinig meer dan op de
spaansche kust.)
Balaneennent, m. Schommeling, slingering,
zweving f., het waggelen, wiegelen, de beweging heen
en weder, het houden van 't evenwigt; — [Mus.]
trilling f. ; — [Peint.] Sierlijke, regelmatige verdeling der groepen. — [Mar.] Het schranken of
loodljnig zetten der spanten op de kiel. (fig.)—Wei(cling, aarzeling f.
Balancer, v. a. In evenwigt houden, doen
schommelen, slingeren, heen en weder bewegen. -(fig.) Overwegen, overdenken, in bedenking nemen,
wikken, wegen, vergel ij kend onderzoeken: B- les
raisons de part et d'autre, de wederzijdsche redefle a tegenover elkander stellen en onderzoeken. Ble pour et le contre, het voor en tegen overdenken.
— Doen opwegen, vere ffenen, gelijk maken: B- les
pertes par les gains, de verliezen door de winsten
goed maken, dekken. La nature balance sans cesse
Ie mal par le Bien, de natuur doet steeds het kwade
tegen 't goede opwegen. Ses raisons balancent les
vó#.res, zijne redenen wegen tegen de uwen op, zijn
even krachtig of geldig als de uwen. — Onzeker,
twijfelachtig maken, doen aarzelen, weifelen: Sa
valeur balanca longtemps la victoire, zine dapperhei.d maakté de overwinning lang twij felachtsg.
[Corn.] B- un compte, eene rekening afsluiten,
doen sluiten, het debet en credit eener rekening door
cijfers gelijk maken. [Peint.] B- on tableau,
eene bevallige verhouding tusschen de verschillende
figuren eener schilderij brengen. [Man.] Ce clieval
balance la croupe, dat paard werpt het kruis bij
't loopgin heen en weder, heeft een' schommelenden
gang. [Mar.] B- les efforts des voiles, de zeilen
achter en voor gelijkdragtig zetten , zoodat het
schip niet op het roer knijpt, noch te slap op het
roer is. — BALANCER, V. Cl. Slingeren, schommelen,
heen en weder bewegen, waggelen, wiegen, wiegelen, in evenwigt zijn; — (fig.) aarzelen, besluiteloos,
onzeker zijn , in twijfeling verkeeren , weifelen.
[Chas.] Le cerf balance, het hert begint van ver
te waggelen. Les chiens balancent, de-moeidh
honden zijn hun spoor niet meer zeker. [Danse]
Den danspas, die balancé heet, uitvoeren, b a 1 a ne d r e n. — SE BALANCER , v. pr. Zich heen en weder
bewegen, schommelen, slingeren, zweven, zich in 't
evenwigt houden; een' waggelenden, wiegelenden
gang hebben; zich op den schom►nel, den schopstoel,
de wipplank heen en weder, op en neder doen gaan,
schommelen, schappen, wippen. [Faue.] Le faucon
se balance dans Fair, de valk houdt zich onbewegelijk zwevend in de lucht.
Balanceur, m. [H. n.] Soort van dikbek m.
in Zuid - Amerika, schommelaar in.
Balancier, m. Slinger m., onrust f. (van een
horlorlie); zwaaikolf, hefboom m. (aanpersen, munt
balanceerstok m. (der koorddansers);-schroevn);
pompzwengel m. [Mar.] Beugel, ring m (waarin
een kompas, eene lamp in 't waterpas blijft han
ook eene kompaslamp. Uitlegger van eene in--gen.);
diaansche cano, gemeenlijk van bamboes of rottinghout. — [H. n.] Draadvormig, vliezig aanhangsel
onder aan elken vleugel der tweevleugelige insecten,
vleugelkolfje, zweefkolfje n. — Vervaardiger van

mel, schopstoel m., schop f,
Balandran of Balandras, m. Soort van
voormaligestaatsiemantel; ook: grove regenmantel m.
Balandre of Belandre, f. [ Mar.] Bijlander,
belander, binnenlander in., zeker tweemastsehip tot
goederenvervoer; pleit f.
Balandrier, m. Pleitschipper.
Balane, m. [H. n.] Zeekikel m., zeepok f.,
zeker weekdier, dat zich aan de klippen, aan de
kiel der schepen of aan 't paalwerk der dijken hecht.
--- Balaniide of Balanisté, e, adj. Naar een'
zeeëikel gelijkende. -- Balanite, m. [H. n.] Zeeeikelsteen, versteende zeeëikel m. — [Bot.] Balaniet m., een egyptische boom met eikelvormige
vrucht. — [Med.] Eikelontsteking f., ontsteking van

het roedehoofd.

Balanoïde, adj. Eikelvormig.

Balanophage, adj . Eikeletend (inzonderheid
van vogelen gebezigd). Ook als subst. m.: Un b-,
een eikeleter m.
Balanophore, adj. [Bot.] Eikeldragend.

Balanorrhagie, f. [Mid.] Slijmige vloeijing f.
uit den eikel of het roedehoofd, eikelvloed in. —
Blanorrhagique, adj. Wat tot den eikelvloed
behoort of betrekking heeft.
Balant, m. [Mar.] Bogt, loos f., los- o f slaphangend touw n. Abraque balant ! haal door de loos!
Balantin, nl. Angelvisscherij f. op de kust
van Valencia in Spanje.
Balantiophthaline, adj. [11. n.] Met beurs
-vormige
oogleden.
Balanus, m. (pr. —nuce) . [Anat.] Eikel m.,

roedehoofd n.

Balaoa, in [H. n .] Halfsnavel m., een smakelijke visch van 't snoekengeslacht aan de kusten.
van Brazilië en in de Antillen. — [Mar.] Soort
van snelzeilende schoener m. in de Antillen.
Balasée, f. Katoenen stof van Suratte.
Balasse, f. Haverstroozak m., kafbed n. ; —
koelkruik f. in Opper - Egypte.
Balassor, in. [Corn.] Schorsdoek n., Bene
indische, uit boomschors vervaardigde stof.
Balast, m. [Mar.] Ballast m., scheepsbezwaring
van zand, steenera enz., om aan een schip, dat geene
of ontoereikende lading heeft, den vereischten diep
-gane'todivwg
te geven.
Balastri, m. [Corn.] Venetiaansch goudlaken n.
Balauste, m. [Bot.] Wilde granaatappel m.
Balanstier, m. [Bot.] Wilde granaatbooms m.
Balayage, m. Het vegen, bezemen, keeren, het
schoonmaken met den bezem.
Balayer, v. a. Met den bezem reinigen, bézemen, vegen, keeren, aanvegen, uitvegen. — (fig.) La
robe de cette dame balaye (balaie) le plancher,
het kleedje van die dame sleept langs den vloer. Le
vent balaye le eiel, les nuages, de wind veegt den
hemel schoon, drijft de wolken weg. Le canon ba
les tranchées, het geschut zuiverde de loop--lay
ra v en , verdreef den viand uit de loopgraven.
Notre amiral a balayé la nier, les pirates, onze
admiraal heeft de zee schoon geveegd, de zeeschuimers verdreven.
Balayette, f. (verklw. van balai) Bezempje n.,
kleine bezem m.
Balayeur, m., -ease, f. Veger m., veegster T.
[Mar.] Zwabbergast m. B- de rues, straatveger. -BALAYEUR, m. [Bot.] Zekere paddestoel m., vein 't
geslacht der zwammen.
Balayures, f. pl. Veegsel, vaagsel n., vuilnis f.
-- B- de nier, zeeplanten en allerlei kleine voor
-werpn,dizohtsa
spoelt.
Balbutie, f. (pr. —cie) Toestand van hem of
haar, die stamelt; stameling f. La b- de l'enfance,
het stameltijdperk der kindschheid. — (fig.) Nietig
beuzelarijen: Cet homme ne dit que des b-s.-hedn,
Balbutientent, m. (pr. — cie) Hei stamelen
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of stameren het belemmerd uitspreken der letters b en 1.
Balbutier, V. n. (pr. —cié) Stamelen, stameren,
de letters b en 1 met moeite uitbrengen, eene belemmerde uitspraak hebben: Cet enfant commence a b-,
(lat kind begint te stamelen, de eerste pogingen tot
spreken te doen. — ( fig.) aarzelend, verward, belemmerd over een onderwerp spreken. — BALBUTIER,
V. a. uitstamelen, schroomvallig, gebrekkig uitbrengen: B- un compliment, un role.
Balbuuzard, m. [H. n.] Vischarend, rivier
-arendm.
Baleon, ,m. [Arch.] Balkon, uitstek n., buitentred m. voor aan den gevel van een huis, doorgaans door zuilen of consoles gedragen; — traliehek n. aan een raam. — [ Théat.] Eerste galerij f.
in de schouwburgen. — [Mar.] Opene of overdekte galerij f. aan het achter-gedeelte van groote
schepen.
Bald~quin, m. Baldakijn, draaghemel; altaarhemel; troonhemel; prachthemel boven een lijktooneel of katafalk; bedhemel, ledekantshemel m.
Baléari que, m. [H. n.] Koningsvogel, kroonreiger, balearische kraanvogel, indische paauw m.
Baleinas, Balénas, m. Teellid n. van den
mannelijken walvistb.
Baleine, f. Walvisch m. Fanons de la b- of
enkel baleine, walvischbaarden m. pl., vischbeen,
balein n. Huile de b-, walvischtraan f. Blanc de
b- (ook ten onregte sperme de b- geheeten), wal
n. (eene vette, vaste, schitterend-schot,permai
witte stof, die opgelost vooral in de hersenen van
lest cachelot of potvisch gevonden wordt). —
[Astron.] Walvisch, een groot sterrebeeld van 't
zuidelijk halfrond m.
Baleiné, e, adj. Van balein voorzien, met balein bezet: Corset b-, korset of rijglj f n. met balei
baleinen; stropdas f.
-ne;Colb,
Baleineaai of Baleinon, m. Het jong van
den walvisch, walvischjong n.
Baleinide, adj. Naar den walvisch,gelj kende.
Baleinier, m. [Mar.] Walvischvaarder, groenlandsvaarder m., schip ter walvischvangst uitgerust;
-- walvischvanger m., hij, die ter walvischvangst
uitgaat. —Baleinverkooper.
Baleinière, f. [Mar.] Harpoeniersloep f.
Baleinologie, f. Verhandeling over de wal
-vischenordtaëi'
algemeen.
Balenas, m., z.

BALLE.

--

BALEINAS.

Baleiiioptère, m. [H. n.] Soortvan walvisch
met eene vetvin op den rug en met langer' en platter' kop dan de overige walvischdieren.
Baleston of Balestron, m. [Mar.] Zeil
-sprietf.
t Balestrier, m., z.

ARBALETRIER. - Ba
-lestri,f.z
ARBALESTRILLE.
Balètre, f. [Tech.] Spoor van gesmolten me-

enz. den weg aanduiden, dien een' schip te volgen
of te mijden heeft, bakens zetten, boeijen en tonnen
leggen, afbakenen, aftonnen. B- on port, eene haven afbakenen. — Eene rivier opruimen, haar voor
de vaart geschikt maken.
Balisier, m. [Bot.] Indisch bloemriet n.
Balistaire, m. [Ant. mil.] Soldaat, die de
balista (zie BALISTE) bediende. — Romeinsch opzigter van 't wapentuig in de tuighuizen.
Baliste,f. [Ant.mil.] Balista of ballistaf.,
slinger- of werptuig, stormtuig n., belégerings-machine bij de Ouden, waarmede zware steenen en
andere voorwerpen met kracht werden voortgeslingerd. --- [H. n.] Hoornvisch m., een met schild
schubben bepantserde vistb in de warmere-vormige
zeeen.
Balistique, f. Balistiek, ballistiek,
werpleer, werpkunde f., de wetenschap van 't werpgeschut, de leer van de baan, welke de geworpene
voorwerpen in de lucht beschrijven. — Balistigne,
adj. Wat tot de leer van 't werpgeschut behoort,
ba11istischi.
Balivage, m. [Agron.] Het uitkiezen en merken van 't jonge houtgewas, dat bij eene volgende
hakking gespaard moet worden.
Balivean, m. [Agron.] Elke jonge, uit zaad
voortgebragte boom , die by 't hakken gespaard
wordt.
Baliverne, f. Zottepraat m. ,, beuzeltaal f.,
praatjes, sprookjes n. pl.; beuzelarij f., nietig tijd
-verd2jfn.
Baliverner, v. n. Zich met nietigheden, met
zottepraat ophouden, zotteklap uitslaan.
Baliverneries, f. pl. Synoniem met baliverne.
Ballade, f. eigenlijk: Danslied, dansgezang n.
— avontuurlijk voorval, in den vorm van een lied
bewerkt, b a 11 a d e f. — (Loc. prov.) C'est Ie refrain do la b-. daar komt hij altijd mei voor den
dag, dat is zijn oude lied, zijn eeuwig referein.
Balladelle, f. (verklw. van ballade) Kleine
ballade t.
Balladères, f., pl. z. BAYADERES.
Balladin, Balladoire, z. BALAD—.
Ballan, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
Ballanchisme, m. [Phil.] Het stelsel van

maatschappelijke hervorming van B a l l a n c h e. —
Ballanchiste, m. Aanhanger m. van dat stelsel.
Gallant, e, adj. Golvend, dobberend: Un baton
b- sur l'eau (in dien zin verouderd). [Mar.] Loshangend en slingerend : Une voile, one corde b-e.
— Aller les bras li-s, met slingerende armen gaan.
- BALLANT, m. [Mar.] Slaphangend touw of zeil,
dat door den wind of de bewegingen van 't schip
geslingerd wordt.
Balie, f. Bal, kloot, kaatsbal, speelbal, kogel m., in 't algemeen ieder bolrond voorwerp.
[ Jeu] Jouer à la b-, met den bal spelen, kaatsen.
Chasser la b-, uitslaan. Renvoyer la b-, den bal
terugslaan; (fig.) zich iets van den hals schuiven en
er een ander mede bezwaren; ook: het antwoord
niet schuldig blijven, vlug en gepast antwoorden,
den bal terugkaatsen. (In geljken zin zegt men: Its
se renvoyaient bien la b-, zij bleven elkaar geen
antwoord schuldig, de eene zet werd door een' anderen betaald.) A vous la b-, gij moet uitslaan, 't
is uwe beurt om te spelen; (fig.) 't is uwe beurt om
dit of dat te doen, te zeggen; ook: dat gaat u aan,
dat is op u gemunt. Juger la b-, wel vooruitzien,
waar de bal moet neerkomen; (/1g.) den uitslag
eener zaak voorzien: Aller Bien á in b-, zich goed
plaatsen om den bal terug te slaan. La b- la perd,
la gagne, de speler heeft den slag verloren, gewonnen. — (Loc. prov.) Prendre In b- au bond, de
gelegenheid bij 't haar grijpen, zich eene goede kans
ten nutte maken. Quand la b- me viendra, als de
gelegenheid zich voor mij opdoet. Au bon joueur
la b-, of La b- au joueur, de knapste trekt van de
gelegenheid partij. — C'est un enfant de la b-, hij
drijft het handwerk zijns vaders, hij is bij dat
iets
j
werk groot gebragt. C'est ma balle, dat is juist
voor mij, dat is een kolfje naar mijne hand. — [Mil.]
Kogel m., elke metalen bal, van den kleinsten pistoolkogel tot den grootsten kanonskogel: B- à fusil,
a mousquet, geweer-, musketkogel: B- de canon,
kanonskogel. Foor kanonskogel zegt men echter
meestal boulet, behalve in de uitdrukkingen: Charger un canon á balie, den kogel op 't kanon doen;
--

,

taal tusschen de voegen van den vorm.
Balèvre, f. Onderli f. (in deze beteekenis oud
en ongebruikelijk). — [ Arai.] Uitstekend gedeelte
van den Benen steen bij den anderen; — uitgesprongen steensplinter m. - [ Tech.] Oneffenheden aan
de oppervlakten der gegoten stukken.
Baliii, m. Zeefdoek m., zi ftlaken n. voor het
gezifte of gewande graan.
Baline, f. Pakdoek, paklinnen n.
Balisage, m. [Mar.] Het plaatsen van ver
bij de kusten en riviermonden. —-kenigst
[Ane. législ.] Het schoonmaken, bevaarbaarhouden der rivieren.
Baliscorne f. [Tech.] IJzeren band m. om
een' smidsblaasbalg.
Balise, f. [Bot.] Vrucht van het indisch
bloemriet.
Balise, f. [Mar.] Ieder bij de kust of de riviermonden ,geplaatst kenteeken ter vermijding van
klippen, banken, ondiepten, of ter aanduiding van
den te volgen weg: baak, boei, ton, stang, staak f. —
Droit de b-, bakengeld n. ; Inspecteur des b-s, bakenmeester m. — Dotje werk, dat een weinig buiten de naad steekt, ter aanduiding van de plaats,
.waar men het breeuwen voor 't oogenblik gestaakt
heeft. — Jaagpad n. langs de rivieren. IPêche]
Boei ter aanwijzing van de plaats waar een net in
den grond is vastgezet.
Balisement, m. Het plaatsen van kenteekens
aan eene kust, aan eene rivier.
Baliser, v. a. Door boeijen, bakens, tonnen Des canons de vingt-quatre livres de balie, vier—

BALLE-'UUEUE

--

entwintig-ponders, kanonnen, die kogels van vieren twintig pond schieten. B- a feu (h-: ardente, bd'artifice, b- lumineuse), vuurkogel , lichtkogel.
B- ramée, kettingkogel, boutkogel. B- morte, matte
kogel. (Loc. fig.) La garnison est sortie mèche allumee, b- en bouche het garnizoen is met alle
krjgsmanseer uitgetrokken. Ce lont des b-s perdues, 't is vergee feche moeite. — [Corn.] Baal f.
B- de colon, de laille, de café, katoen -, wol -, kof
de papier, baal papier, tien riem papier-1jbal.B
of 5000 vellen. Veiidre des marchandises sous
corde en l)-, waren in 't groot, zonder monsters
of ontpakking, verkoopen. Marcliandises de b-, pakkedragers-, rondventers -, marskramers-waren (die
doorgaans van mindere hoedanigheid geacht worden). (fig.) Ce soot des mouchoirs, des ciseaux de
b-, 't zijn doeken, scharen van geringe soort. Juge
de b-, onkundig regter; Rimeur de b-, ellendig
dichter, rijmelaar. — [Imprim.] Drukbal, inktbal
(nu vervangen door den inktrol) — [Agric., Bot.]
Vlies, hulsel n., uitwendig bekleedsel van haver,
rogge enz., van vele zaden en van sommige vruchten; schil f., bast m., kaf n. Des b-s d'avoine,
haverkaf. — [Mar.] B- a queue, kogel, melken de
kal faterders gebruiken om pik te smelten. — [Pêche]
Pêche is la balie, soort van visscherij met eene
lijn, die over hare gansche lengte voorzien is van
stukjes hout met haken (baluettes) en aan welker
einde een kogel hangt, die ze doet zinken.
Balle-quetde, C. Synoniem met xOCHE-QUEUE.
-t- Bailer, v. n. Dansen, danskoren vormen. —
(Loc. fam.) B- la queue, zich innemend voordoen,
den bevallige spelen.
Ballet, m. Tooneeldans, schouwspeldans m.,
een door vele personen uitgevoerde figuren-dans
ter voorstelling van Benige handeling, b a l le t n. Bpantomime, gebarendans, tooneeldans met gebaren.
Entrée de b-, voordans, tusschendans, door enkelen
der dansers ter inleiding of afwisseling van een
ballet o f opera uitgevoerd. — (Loc. prov.) Faire une
entrée de b- dansunecompagnie, zich onverwacht
of zonder pligtplegingen in een gezelschap vertoonen
en eveneens vertrekken.
Balletar, m., -ease f. Danser m., danseres f.
Balliarde, f. [Astron.] Naam van eene der
zoogenoemde vlekken in de maan.
Ballier, m. [Agric.] Bergplaats f. voor hel kaf.
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Ballottade, f. [Man.] Zekere luchtsprong m.
van het paard, waarbij het tusschen twee palen de
vier pootgin in de lucht werpt.
Ballottage, m. Stemming of verkiezing f. bij
meerderheid van stemmen, uitgebragt door balletjes
(ballottes) of door witte en zwarte boonen, door
briefjes enz., ballottage, ballottéring f.
Ballotte, f. Stemballetje, kiesballetje, - boontje
n. (Men zegt nu liever boule). — [Bot.] Zwarte
maluwe, stinknetel f., andoren m. —'[Tech.] Korf,
draagkorf m., mand f.; vat n., waarin de geoogst;

druiven gelegd worden.
Ballotté, e, adj. (en part. passé van ballotter) Vaisseau b-. Heen en weér geslingerd schip n.
— Affaire b-, rijpelijk overwogen, wel gewikte zaak f.
Ballottement, m. Het slingeren, heen enweér
bewegen van niet vaststaande voorwerpen.
Ballotter, v. a. Heen en weer bewegen, slingeren, schudden: La mei nous a ballottés pendant
trois jours et trois nuits sans reláche, de zee heeft
ons drie dagen en drie nachten achtereen her- en
derwaarts geworpen. — (fig.) B- une affaire, eene
zaak van alle kanten beschouwen, haar wikken en
wegen, rjjpeljk overleggen, er over beraadslagen, —
B-n., iemand om den tuin leiden, hem met ijdele
belofte
n ophouden of paaien, hem in onzekerheid
houden, iemands geduld en l igtgeloovigheid mis,

bruiken. — B- deux candidate. door stemopneminv
beslissen, wie van twee candidaten zijn doel zal
bereiken. I1 a été ballotté avec son cousin, er is
tusschen hem en zijn neef g e b a 11 o t t e e r d. —
[Fond.] De ijzerstaven tot bossen of bundels pak
— BALLOTTEP., v. n. Heen en weér bewogen-ken.
worden, schudden, schokken krijgen: Cette fenêtre,
vette porte ballotte, dat venster, die deur staat
heen en weir te slaan. — Zich van balletjes, boontjes
enz. bedienen om de stemmen op te nemen, b a l1 o t t é r e n. — [ Paume] Elkander den bal uit
joks, bij wijze van proefneming, toeslaan, zonder
eigenlijk te spelen. — [Man.] Met het gebit in den
bek spelen.

Ballottin, m. (verklw. van Ballot) Baaltje,
pakje n. — [Rist. mod.] Naam der knapen (bal lotini,), die bij de verkiezing van een' doge te Venetië
met eene bus bij de nobili rondgingen, om hunne
stemballetjes op te halen.
Ballottine, f. [Chico.] Het bittere bestanddeel
Ballon, m. holle bal; luchtbol, windbol, bal- der stinknetel of zwarte maluwe. — [Cuis.] Geion m. (b- aérostatique of aérostal) . B- captif, met kruide en in papier gewikkelde stukjes vleesch.
Balnéable, adj. Eau b-, tot baden geschikt
touwen vastgehouden luchtbol; B- perdu, den winden prijs gegeven luchtbol. B- d'essai, proef-ballon, water, goed badwater n.
kleine uchtbol, opgelaten om derigting vanden lucht
B alnéographe, m. Schrijver m. over de ba
te onderzoeken. La nacelle du b-, het lucht --strom
Verhandeling f. over-den.—Balogriph,f
bolschuitje. La force accensionnelle du b-, het op- de baden, badbeschrijvei'q, badleer f. — Balnéostijgend vermogen van den luchtbol. — ( fig. et fam.) graphique, adj. Wat tot de kennis der baden
Proefschriftje n., als voorlooper van een werk, ten betrekking heeft. — Balnéoteehnie, f. Badbeeinde den smaak despublieks te toetsen. — _Enilé com- reidingskunst. — Balnéotechnigne, adj. Wat
me un b-, vol inbeelding, vol eigenwaan, opgebla- die kunst betreft.
zen. — [Jeu] Met leer overtrokken windb.,;l of met
Baloelie, m. Monnik, diepredikt noch biecht
lucht gevulde blaas. — [Artill.] Een met granaten, hoort.
kleine bommen, steenen enz. gevulde holle kogel o
Baloeher, v. n. Langzaam door de straten
cilinr,
er, granaat -, bom -, steenkogel. — [Artif. fJ rondrijden.
Bordpapieren. met vuurwerk gevulde bol, die inde
Baloire, f. [Mar.] Scheerstok, scheerstrook,
hoogte ontploft. — Chim.] Korel flesch f., bol, bal - scheergang, zetgang m., lang stuk hout, dat den
lon 'm., bolvormige ontvanger bij velechemischever- vorm van een schip bij 't bouwen bepaalt.
rigti-ngen. — [ Tech.] • Bereide kluit in. potaarde,
Bàloise, f. [.Hortic.] Driekleurige tulp f.
aardkluit voor de bewerking gereed. — [Mar.] Zeer
Baton , Balotta.de, Balottin, z. BALL...
lang en smal siaineesch roeivaartuig n., dat uiteen'
Balouane, f. [Minér.] Cilindervormige steen eenigen boom gemaakt is. [Géogr.] Ronde bergtop zoutmassa f.
Baloord, m., -e, f. Dom en lomp mensch, bot
m., afgeronde bergkruin ï.
-terik,bomul
Ballonné, e, adj. [Méd.] Opgezet, gespannen
lummel m.
(inz. van den buik).
Balourdise, f. Domme, lompe streek m., lomp fallonneneent, m. [;1léd.] Opzetting, opzwel heid, plompheid f., onoverdacht gezegde n.
buik) .
-lin,1opgebazhdf.(vn
Balsaniéléon, m. [Pharm.] Balsemolie f.,
Ballonnar, v. a. et n. [Mid.] Opzetten, bol- met balsamieke bestanddeelen doortrokkene olie.
vormig uitzeilen , spannen. Les vents ballonvent
Balsam ier, m. [Bot.] Balsemboom, balsem (font ballonneg) le ventre. - SE BALLONNEK, v.pr. struik m.
(lig.) Opbollen, zich bolvormig opzetten: Sa robe
Balsannifère, adj. [Bot.] Balsemdragend ,
de sole se ballonnait à la jupe, haar zijden kleed balsembevattend.
bolde bij den rok op.
Balsaniifines, pl. [Bot.] Balsemdragers m.
Ballonnier , ni. lt'indbal maker, windbalver pl., eene plantenfamilie, waartoe de groote boomesi
van Noord -Arnerika en Azië behooren, die uit hunne
kooper m.
Ballot, m. (verklw. van halte) Baaltje n., schors in overvloed het harsachtig sap, dat den
kleine baal f., lcoopmansgocd, pak n ; soms ook voor naam van balsen draagt, opleveren.
eene groote baal, een groot pak Gebruikt. B- de li Ba,lsantine, f. [Bot.] Balsem fin f. , springvres, pols toeken. -- (Loc. fig.) Voilh votre vrai b-, kruid, springzaad n. B- desjardins, tuinbalsemijn;
vela fait bier votre b-, daar hebt gij juist uwega- B- des hois, woudbalsemijn.
ding, dat hebt juist nood ie.
Balsaufl(pue, adj. Naar balsem gelUicend, bal[

-
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semachtig, ba l s am i e k, — welriekend, geurig,
streelend, geneeskrachtig. Odeur b-, balsemgeur.
Air b-, met geuren bezwangerde lucht.
Balsamite, Menthe-coq, 'Tatiaisie, f.

[Bot. j Tuinbalsem m., vrouwenmunt f., muntbalsein m., reisvaren, wormkruid n.
Baltimore, m. [i 1. n.] Baltimore-vogel m.,
fluitende vogel, soort van wielewaal m. — [Bot.]
Zekere Marylandsche plant met straalswijze bloemen.
Baltique, f. Oostzee f. — Ook als bjjv. gebruikt: La mer b-, de Oostzee, Baltische zee; Les
provinces b-s, de Oostzee provinciën (russische provinciën aan de Oostzee).
-

Balace, m., z. BALUX.
Baliiettes, f. pl. [Pèche], z. onder BALLE.
Balustrade, f. [Arch.] Op stijlen of kleine

kolommen rustende leuning f., b a lie s t r a d e f.;
open hek, hekwerk, slaketselwerk n., balie f.—[Mar.]
B- de la galerie, leuning van den westergang.
Balustre, m. Kleine uitgewerkte leuningpijlerm.; ook de leuning of balustrade zelve. [Tech.] Elk
pijler- of hekvormig sieraad; —de dekplaat f. van
't sleutelgat aan een slot; — de spijlen in den rug
van een' stoel. — [ Mar. 1 Eiken stuk hout aan den
voorsteven van eene galei, om dien tegen de wrijving van het kabeltouw te beschermen. —(/iq.) Entrer
dans le b-, toegang aan de tafel of aan 'liever van
een' vorst hebben. Les dais et les ll-s ne rendent
pas un homme plus heureux, de uiterlijke eeerbewijzingen maken een' mensch niet gelukkiger.
Balustré, e, adj. (en part. passé van balustrer)
Door eene balustrade omgeven: Une terrasse b-e.
5 Balustrer, v. a. Met eene balustrade ver
omringen.
-siernof
Balex, Baluce, m. [Minér.] Goudvoerend
zand n.
Balvane, f. Lokaas in de gedaante van karhanen, om deze er mede te vangen.
Balzan g m. Zwart of bruin paard met wilte
plekken aan de voeten. — Balzane, f. Naam
dier witte plekken.
Bambin, m. Zuigeling m. en f., schootkindje,
wichtje, knaapje n.
Bamble, m. [H. n.] soort van zeer kleine
lijster van Guiana
Bainbochade, f. [Peint.j Grillige, vreemdsoortige afbeelding van menschengestalten , laag.grappige voorstelling van dorpskroegen, jaarmarkten, boerendansen enz. (zoo geheeten naar den
nederlandschen schilder Pieter van der Laar, om
zijne wanstaltigheid bijgenaamd Bamboccio). —
Grappige voorstelling van het landleven, de boerse zeden en gebruiken.
Baniboehe, f. Groote draad- of ledepop f. —
Kort, dik, ineengedrongen mensch, misvormde
dwerg, dreumes m. — Bamboesriet n. voor rottingen. — BAMBOCHES, pl. Ongepaste grappen, gril len, zotternfjen, dartele kuren; (pop.) grove uit
zwelgpartijen f. pl. Se livrer à des b-,-spatinge,
rrnkelrooijen, zich aan grove uitspattingen overgeven.
Bamboeher, V. n. (pop.) Rinkelroojjen, rond
uitspatten, bambochéren.
-vwiern,
Bamboeheer, m. Losbol, zwierbol, lichtmis m.
(Fém. BAMBOCHEUSE).
Bawbou, in. [Bot.] Bamboesriet n., rietgewas
in Oost-Indië, dat somtijds wel 120 meters hoog en
6 decimeters dik wordt en in zeer vele behoeften
van de bewoners der warme landen voorziet. —
Bamboesstok, bamboesrotting m. (canne de b-).
Bainbusacé, e, adj. [Bot.] Naar bamboesriet gelijkende.
Ban, m. Afkondiging, bekendmaking f. Battre
un ban, battre Ie ban, omklinken, uitklinken, het
bekken slaan (zoo als dat door de omroepers geschiedt); (fig. et triv.) liegen, bedriegen. — Les bans
de manage, de huweljksgeboden, ' de bij de wet
voorgeschrevene afkondigingen van een te sluiten
huwelijk. — [ Féod.] Oproeping f. van den adel tot
de kr gsdienst, ban, heirban m. ; de dus opgeroepen
edelen zelven. Convoquer le ban et l'arrière-ban,
den voor- en den achterban, de onmiddellijke en
middellijke leenmannen oproepen; (fig.) alle mogelijke
hulp inroepen; eene algemeene oproepingvan zekere
personen, zoo als vrienden, loedverwanten enz.
doen. — In 't algemeen beteekent ban het weerbare
gedeelte der bevolking, dat in de volle kracht des
levens is, terwijl men door arrière-ban de reserve
der meer bejaarde lieden verstaat, die enkel in ge,

,
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val van nood onder de wapens geroepen worden. -Ban m., verbanning, ballingschap f. ; rijksban nl.
vonnis, dat in de middeleeuwen door den keizer
en het rijk werd uitgesproken tegen degenen, die
zich aan majesteitsschennis of aan 't verbreken
van den landvrede hadden schuldig gemaakt, —
Titel eener oude rijkswaardigheid' in Hongarije,
Dalmalie enz., landvoogd, bannus, ban m. — [ Féod.]
Four á ban, Moulin á ban, z. BANAL. Ban á vin,
z. BANVIN. — [ Cam.] Soort van zeer fijn en glad

indisch neteldoek n.
Banal, e, adj. [Féod.] Banheerljk, aan het
dwangregt of gedwongen gebruik onderworpen (van
voorwerpen gebezigd, tot welker gebruik een heer
zijne vassalen of onderdanen dwingen kon en waarvan hij zekere inkomsten trok : Moulin banal, Four
banal (of Moulin, Four á ban), dwangmolen, dwangoven m. — (fig.) Tot ieders beschikking, voor ieder
gereed, veil, b a n a a 1: Témoin b -, Amitie b-e. —
ook; afgesleten, afgezaagd, overal aangebragt, ver
te veelvuldig gebruik gemeen of plat-bruikt,do
onbeduidend geworden, 'b a n a a 1: Excuse b-e,
gompliment b-. (Plur. m. banaux.)
Banalité, f. [Féod.] Dwangregt n., dwang
-gertidh,banljke itf.,h
regt, dat een heer had oen zijne onderhoorigen tot
het gebruik van zijn' molen, zijn' oven, zijne winpers enz. te verpligten. — ( fig.) Dire ou ecrire des
b-s, alledaagsche, platte, afgezaagde dingen zeggen
of schrijven.
Banane, f. Banaan, adamsvjg, paradijsvijg,
pisang-vrucht f., vrucht van den banaanboom of van
den banaan pisangboom. — Ook als adj. : Figuebanane.
Bananerie, f. Banaanboom plantaadje f.
Bananier, m. Banaanboom, pisangboom, pa-

radijs- of adams-vijgeboom m.
Bananiste, m. [H. n.] Pisangvogel m.
Bananivore , adj. Bananen-etend, wie zich
voornamelijk met bananen voedt.
Banat, m. Naam eener provincie door venen
bannus (z. BAN) bestuurd, banaat n., inzonderheid
het voormalig banaat van Teineswar in Hongarije;
-- de waardigheid van bannus.
Banatte, f. [Tech.] Talkmand f. (ter klein
talksmeer).
-zinovahet
Bane, m. (pr. ban) Bank, zitbank f.: B- de
bols, de pierre, de Ier, de gazon, houten, steepen,
ijzeren, zoden-bank. B- á dos, bank met eene rugleuning, leuningbank. B- d'église, kerkbank. B- des
accuses, bank der beschuldigden. [Mar.] B- le coucher, tuianelbank: B- de galère, B- de nage on de ra
galei-bank, roeibank, doft F. — ( fig.) De-meurs,
gezamenlijke personen, die op eene bank zitten:
Un boulet emporta tout un b-, een kanonskogel
nam al de roeiers van dezelfde bank weg. Le tides ministres, de la noblesse, des évèques (in openbare vergaderingen), de bank der ministers, des
adels, der bisschoppen, voor : de ministers, de adel,
de bisschoppen. Les b-s de l'ecole, de schoolbanken,
voor: de school, 't collegie, de scholieren, de studenten; Etre sur les b-s, de lessen van een collégie
bijwonen; zich ter promotie (bevordering) aangemeld hebben. — (
S'asseoir sur Ie b- de qn.,
zich naast iemand plaatsen, hein ter zijde treden.,
iemand in kunde of verdienste evenaren, met iemand
wedijveren. — [ Tech.] B- de cuve, kuipbank, houten bank om de brouwkuip. B- á tirer, trekbank
(der draadtrekkers) . B- á souper, snijbank. B- á
river, klinkbank (der horlogiemakers). B- de papetier, legstoel m. B- d'imprimerie, drukbank. —
[Chir.] B- d'Hippocrate , Hippokratische bank
(tot het zetten van ontwrichte en gebroken ledematen, nu buiten gebruik). — [ Mar.] B- do sabie , droogte , plaat , zandbank f. B- étroit et
long, rif n. B- de glace, j sveld n. — Géol.] Bank,
tandigheden.
laag of schicht f. van vaste zelfs
[Carr.] B- de pierre, steenbank, steenbedding f.
B- de eiel, dekbank, eerste laag in eene steengroeve,
die haar tot hemel of zoldering dient. - - tH. n.]
Tallooze schaar of zwerm visschen van ezel fdc
soort, die zich aan eene plaats ophouden en gezamenlijk trekken of reizen: B- de harengs, haringzwermen. B- d'huitres, oesterbank, oesterplaat f.
Baneal, e, adj. Krombeenig. — Ook als subst.;
Un bancal, une bancale, een, eene krombeenige.
(Plug. m. bancals). — BANCAL, m. [Armur. J
Kromme sabel.

fig.)

BANCASSE

--

Bancasse, f. [Mar.] Scheepsiris t f., die tot
bank en bed dient; bank achter in eerie galei-; dwars
houten ter versterking van sommige stuk -balkenof
stutten plaats om-ken;pla,dimotwe
tijdelijk tot stut aan werklieden te dienen.
Banche, f. [Géol.] Kleiachtige mergelbank f.,
vlakke en zachte steengrond in zee. -- [Mar.]
Kli p-ige bank. -- [Mac.] Stamptafel, vormbank f.
Banehée, f. [Mac.] De hoeveelheid stampaarde, die de werkmdn te gelijk bewerkt; — ook
de grondstoffen, waaruit het leem wordt zamengesteld.
Baneksie, f. pl. [Bot.] Plant van het geslacht
der klootbloemen.
Banco, adj. (ital.) [Corn.] Benaming vonden
muntvoet, waarnaar het geld bij de bank berekend
wordt, in onderscheiding van de veranderlijke
waarde van 't courante geld. Mares-banco, marken-banco n., hamburgsche rekenmunt, ter waarde
van 81 1 12 cent.
Baneouliers, m. pl. [Bot.] Planten met a fgezonderde bloemen van verschillende geslachten.
Baucroche , adj. Krombeenig (uit schimp
voor bancal en rachitique gebezigd). — Ook als
subst.: Un, une bancroche, een., eerie krombeenige.
Bandage, m. Zwachtel m., verband, wond
breukband (b- herniaire); — de kunst om-verband;
verbanden aan te leggen: Ce chirurgien entend bier
le b-, die heelmeester is bekwaam in 't verbandleggen. — [Tech.] Metalen band m. of beslag n.
om een wiel of ander soortgelijk werktuig, rad scheen f. — [Armvr.] Spanstukken . pl.
Bandat iste, in. Breukbandmaker, breukband
zijn hoofdvak van-verkopm.;—wndhler,i
't verbandleggen maakt (chirurgien b-), breukmeester m.
Bande, f. Band n., strook f., omwindsel n.,
omslag, reep m.: B- de fer, de cuivre, ijzeren,
koperen band. B- de toile, reep linnen; B- de cuir.
lederen band, riem m. ; B- d'une saignée, laatband;
B- d'une plaie, zwachtel m. ; B- de papier, papier
Envoyer un journal sous b- par la poste,-strok;
een dagblad onder kruisband met de post verzen
[Arch.] Lijst f., rand rn. (doorgaans plate--den.
bande gebeden). — B- de billard, biljartband:
Jouer par b-, op den band spelen; "Faire la belle
par b-, de bal op den band maken; Etre collé sous
b-, dist onder den band zitten. — [Bias.] Band,
breede dwarslijn, die van de regter- naar de linkerzijde dwars over het schild loopt. — [Mar.] Zijde f.
boord n. van het schip: B- de sabords , laag
van de poorten f. Mettre un vaisseau a' la b-,
een schip krengen, het over ééne zijde leggen om
de andere zijde te herstellen; Tomber, donner a
Ia b-, over zij vallen. Etre it la b-, overhellen.
Donner une demi N. het schip een gang of wat
overwinden. Tout le monde a la b- k tribord of
a babord ! Allehens (alleman) aan stuurboord of
aan bakboord. Jeter a la b-, stortgoederen over
ééne zijde werpen. Larguer en b -, in eens los gooijen. En b- ! gooi los! ook wel enkel: los! Le vaisseau fait la b-, het schip heeft eerie slagzij. Le
vaisseau prend une forte b-. het schip haalt sterk
over. B-s, pl. Presenningnaad m. ; B-s de ris,
rifbanden; B- de fer, ijzeren platen. Courir Ia bdu nare!, zijn' streek om de noord houden. Le
vent est de la b- du sud, de wind komt van
de zuidzijde. — ] Astr.] Les b-s de Jupiter, de
Saturne , de donkere strepen , die men op Jupiter en Saturnus waarneemt. — [Imprim.] Naam
Eter beide slakken of goten, langs welke de
stede of kar der pers zich - beweegt. — (fig.) Un
b- de gazon, eene strook gras, een lang en smal
grasperk n. Une b- de terre sépare nos deux propriétés, eene strook grond scheidt ons beider eigendo7m . Des b-s lwnineuses s'étendaient a l'horizon,
luchtstrooken, heldere strepen strekten zich aan de
kim uit. — Bende, krijgsbende, schaar, horde f..
troep in. Une b- de soldats, eene bende soldaten:
Une b- de voleurs, eene rooverbende, een dieven
Une b- de ;rues. Bene vlugt, een zweren-rotn.
kraanvogels. Une b- de boeufs, Bene drift ossen.
Voilà une b- joyeuse, dat is daar een vrolijk gezel schap, een lustig hoopje volk. Faire b- b. part, zich
van 't gezelschap afzonderen. -1- Ne tenir part ni
b-. onzijdig blijven, noch vóór noch tegen zijn.
1- Faire b- et lice, zich verbinden, zamenrotten. —
1.11 st.] B- noire, zwarte bende, naara der duilsche
,
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landsknechten (lansquenets) , wegens de kleur hun
vaandels; ook de naam der troepen van Jan-ner
van JIedicis, die bij den dood huns aanvoerders in
1:aí6 den rouw aannamen; — in Frankrijk sedert
de omwenteling de naam der speculanten, die gezamenlijk kasteelen, oude abdijen enz. aankoopen.,
meestal om die te slechten.
Bande, e, adj. (en part. passé van bander):
Plate b-e, verbonden wond. Arc b-, gespannen boog.
Yeux b-s, gebliruddoekte cogen. Avoir l'esprit b(beter tendu) ingespannen zijn, met alle aandacht
werken.
Bandeau, m. IHoo/dband m.. hoofdwindsel n.;
haarband m., wrong f. B- royal, koninklijke hoofd
diadeem m. — Blinddoek m. (fig.) Avoir on-band,
b- sur les jeux, geblindhokt zijn, door hartstogt,
vooringenomenheid , onkunde enz. verblind zijn;
Faire tomber (arracher) le b- de dessus les yeux
de qn., iemand de oogen openen, zijne dwaling
wegnemen. [Arch.] Gladde lijst f., glad lijstwerk n.
aan raam- en deuropeningen. — [Artill.] Een der
stukken van 't beslag eenei geweerlade.
Bandelette, f. (verklty. van bande.) Bandje n.,
smalle band m., zwachteltje; — lint n., strik m.
(waarmede inen het hoofd der afgoden en slagto/fers
versierde) — [ Arch.] Effen lijstje n., regel rn.
Bander, V. a. Met een' band, een' zwachtel
omwinden, binden, verbinden, zwachtelen, een ver
aanleggen; eenen blinddoek voordoen, blind--band
doeken, blindhokken: B- une plaie, Bene wond ver
les yeux b qn., iemand blinddoeken. —-binde.B
Spannen, in spanning brengen, uit- en_ opspannen;
B- un arc, on pistolet, een' boog, den haan van een
pistool spannen; B- one caisse, een' trommel opspannen; B- on cable, een kabel spannen of aan
Le vent commence ia b- les voiles, de wind-halen.
begint de zeilen te spanren, te vullen. (lig.) B- (liever
Tendre) son esprit, zijn' geest inspannen. (Loc.
prow.) B- sa caisse, zich uit de voeten maken.— [ Iar.]
trant, stagen en pardoens aanzetten. B- one voile,
een zeil banden. [A rch. ] B- la voute, het gewelf sluiten, de slotsteenen aanbrengen. — [Jeu] B- la balie,
den bal met het raket opvangen en in 't kaatsnet werpen. B- les dames, de schijven te veel op één veld opeen
hoopen (bij het triktrakspel). — [Patiss.] B- une
tourte, eene taart met smalle deegreepen overkruisen.
— SE BANDER, v. pr. Zich verbinden, zich zelven een
verband aanleggen; — zich hardnekkig verzetten; zamenspannen (in dien zin verouderd) . — BANDER, V. n.
Gespannen zijn, strak, stijf staan: Cette corde
bande trop, dat touw, die snaar staat test rak.
Jlandereaa, m. Trompetsnoer, trompetlint n.
Banderole, f. Breede wimpel m., — lintje or
strikje n. (aan een of ander voorwerp tot sieraad
aangebragt). [Mil.] Geweerriem , draagriem m.,
vroeger ook kordonriem geheeten; — patroontaschriem. — Trompetkwast m.
Banderolé, e, adj. [[T. n.] Met dwarsstrepen
van eerre andere kleur dan de grondkleur geteekend.
Bandière, f. [Mar.] Soort van zyden banier f.
in den masttop, waarop de wapens van den vorst
geborduurd zijn (in die beteekenis oud). — [Mie.]
Une armée campée en front de b-, een leger, in
regie linie met de vaandels aan het front neêrgeslapen. — [Corn.] Soort van gestreept bombazijn n.
Bandine, f. [Bot.] Volksnaam van de boekweit f.
Bandingite, f. [Pêche] Lijn aan een vischnet,
om het b(j afloopend water staande te houden.
Banc lus, m. pl. [Mar.. B- de l'espale, de kus senbanken. f. pl. in het achterste gedeelte van eene
galei vóór (le kajuit; B- de la poupe, westergang m.
van Bene galei.
Bandit, ni. Straatroover, struikroover, b andiet; landlooper, vagebond m. — (fain.) I1 est fait
diet;
comme un b-, hij ziet er zeer verdacht uit. Vivre
comme on b-, een ongeregeld, liederlijk leven leiden.
C'est an vrai b-, hij spot met alle welvoegel jkheirl'
en wet.
Bandoir, m. [Tech.] Spanstok, spannagel m.
(der passesnentwerkeï s); — metalen spanveër t.
Bandore, f. [Mus.] Luitvormig speeltuig n.,
russische luit of mandollen f..
Bandonlier, m. Voormalig roover in de Pyreneën; — gaauwdief, schelm m.
B andonlière, f. Schouderriem , draagband ,
hangriem, sabelkoppel, patroontaschkoppel, ban de1 i er m. — (fig.) Donner Ia b-, tot veld- of boschwacJrter aanstellen; Oter in b-, een veld- of bosch-
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wachter van zijn' post ontzetten. -- [H. n.] Gestreepte lipvisch m.
Bane, f., z. BANNE.
Banean, m., z. BANNEAU.
Bangemer, m. [Conn.] Gewerkt kamelot n.
Ban ff, Ban ue of Banque m. [Bot.] In-

dische hennep, wet/ce men kaauwt en rookt.
Bangle, f. Soort van zeewier n., waarvan men

8 o f 9 soorten kent.

Bangon, m. [Vétér.] Onderkaaksgezwel n. der

schapen.

Ban;ue, z. BANGI.
Baniahbou, m. [H. n.] Chinésche meerle, ben-

gaalsche lijster f.

Banian, m. pl. Baniaan m., lid van de han
Indiërs, welke aan de zielsverhuizing-delskatr
gelooft; een tolk en onderhandelaar dier kaste. -jBot.] Baniaanboom, vijgeboom der Banianen, indische vijgeboom m., welks neêrhangende takken in
den grond wortel vatten en nieuwe stammen vormen,
die op gelijke wijze weder andere takken en stammen
voortbrengen enz. zoodot één zoodanige boom een
klein bosch van 1640 schreden in omtrek kan vormen. — BANIANS, 11. pl. Oost-Indische of chinésche
slaaprokken van gewatteerde zijde.
Banistère, f. [Bot.] Banisterie, f. eenelant
van Brazilië en de Antillen, die zich als het klimop
aan de boomgin hecht.
Banlieue, f. Gebied, grondgebied, gemeente
ni. rondom eene stad (in Friesland kloksla g-grond
geheeten); — weleer: regtsgebied n., jurisdictie f.
Banuasse, T. [Tecli.] Groote berrie of draag
wegvoering der asch in de zoutziederijen.-barf.to
-- Groote mand f. der zeepzieders ter kleinzing van
het vet.
Banne, f. Dekkleed n. (synoniem met bathe, z.
ald.) — Groote, langwerpige teenen mand of ben f.,
tot inpakking en vervoer van zekere waren. In dezen
zin heeft het twee verkleinwoorden, banneau en
bannette, die weinig in gebruik zijn.) — [Mar.] Tent
over eene sloep of schuit. — Kolenkar f..
Baaneau, m. (verkleinwoord van banne, Z. ald.)
Tuimelkar, vuilniskar f., ligt tweewielig handvoer
Lastkorf, rugkorf m. (bij den wijnoogst.) -tuign.—
Jianneau of Bouée, Mar.l Boei op het anker.
Banner, v.a. Met een dekkl
eed of zeil overdekken.
[Mar.] De tent overhalen.
J3anueresse, f. Vrouw van een banneret of
baanderheer.
J3anneret, subst. m., ook adj. Seigneur banneret, Baande"°heer m., een edelman, die het regt had
eene banier te voeren.
Banueton, m. [Pèche] Vischkaar f. — [Boulang.] Ben f. of teenen mandje n., inwendig met
doek bekleed, waarin men het ronde brood laat rijzen.
Baitnette, f. (verklw. van banne) Bij de boe
een zeker getal stierenhuiden. (Zie de andere-kaniers
beteekenissen op BANNE en BANDEAU.)
Banni, e, adj. (en part. passé van bannir) Gebannen, uitgebannen, verbannen.
Banni, m. Banneling, balling, verbannene m.
Bannie, f. [Jur ] Begterljke a fkondiong f. van
verbod of vergunning. Temps de b-s, tijd waarin
't verboden was het vee in de weiden te laten grazen.
j- Bannier, adj. [Anc. législ.] Synoniem met
BANAL. — Als subst. in. de aan het dwangregt onder
(zie BANAL).
-worpen
Banniére, f. Vaandel, vendel n., standaard m.,
veldvaan f., veldteeken n., b a n ie r f.; — Kerkbanier, gildevaan, die bij plegtige ommegangen wordt
gedragen. --- [Mar.] Vlag, die de natie aanduidt,
waartoe het schip behoort, nationale vlag f. — Des
voiles en b- uitwaaiende zeilen, waarbij de schooten opgestoken zijn. Mettre les perroquets en b-,
de brainschooten laten los springen of loopgin. -(fig.) Se ranger sous in b- de qn., zich aan iemands
zijde scharen, zijne partij kiezen. (Loc. prov.) Aller
au devant de qn. avec la croix et la b-, iemand
met alle deftigheid te demoet gaan, in alle staatsie
afhalen. I1 a fallu faller cherclier avec la croix et
la b-, hij is niet dan iet veel moeite kunnen overgehaald worden; men moest hem met pauken en
ro7npetten afhalen. Cent ans b-, cent ans civière,
mettertijd raakt de beste adel in verval. — - Faire
de pennon b-, in rang verhoogd worden. Porter l)-,
ten oorlog trekken. Faire b -, zich beroemen, pogchen, snoeven.
Bannir, V. a. Bannen (wegens misdrijf), ver-
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bannen, uitbannen, ter ballingschap verwijzen; -(fig.) van zich verwijderen, uitdrjven, van een gezetschap uitsluiten. Ook van zaken gebezigd: B-le
luxe, le vice, de weelde, de ondeugd verbannen.
B- toute crainte, alle vrees laten varen. B- toute
bonte, toute pudeur, alle eerbaarheid, alle schaamte
afleggen. — SE BANNIR, V. pr, Zich verbannen, zich
voor goed uit eene plaats, uit een gezelschap ver
monde, zich van de wereld-wijdern.Sbu
afzonderen.
Bannissable, adj. Verbannenswaardig.
Bannisseinent, m. Verbanning, uitbannin ,
verdrijving f. uit het land (als onteerende straf),
ballingschap f.
Banque, f. [Com.] Bank, wisselbank f., geldhandel m. door wissels. Faire la b-, wisselzaken
drijven. Bien entendre la b-, de bank- of wisselzaken goed verstaan. (Prov.) Sa b- est a fond, à
sec, zijne fondsen zijn ten eind, h- zit op het drooge.
— Bank, lands- of stadswisselbank, openbare kas f.
Bene inrigting tot verlevendiging van het geldverkeer,
waardoor de vere/fening van credit en debet gemakkel k gemaakt, he aftellen en wegen der munts eciën vermeden en eene vaste evenredigheid tusschen
de munten te weeg gebragt kan worden. La b- d'
Amsterdam, de 4msterdamsche bunk. Argent de b-,
bankgeld n. Billet de b-, banknoot f., bankbriefje n.
Marcs de banque, z. Marcs-banco onder BANGO. Actions de b-, bankactiën, bewijsstukken van 't aan cleel, dat iemand in eene handelsbank heeft. Avoir
un compte en b-, eerie rekening in de bank (in
banco) hebben, er fondsen hebben en zich er laten
debitéren of creditéren, naar gelang men ontvangen
of betalen wil. Avoircrédit en b-, beschikbare fondsen in de bank hebben, in de registers der bank als
schuldeischers staan. Ouvrir un compte en b-, iemand, die voor 't eerst geld in de bank brengt, als
schuldeischer inschrijven, hein een folio in 't bankboek geven. --- [Imprim.] Jour de b-, betaaldag m.
van de gezellen der drukkerij, doorgaans de Zaturdag. Livre de b-, betaalboekje n., waarin 't verrigte
werk van ieder' gezel met het daarvoor te betalen
loon staat aangeteekend. Faire la b-, de gezellen
bonen, uitbetalen. — [Jen] De overschietende kaar
nadat elk der spelers de zijnen ontvangen heeft.-ten,
(Men zegt hiervoor liever talon.) Speelbank tot
kansspelen. Tenir la b-, de bank houden. Faire
sauter la b-, de bank doen springen, met een' enkelen
zet al het geld winnen, dat de speelbankhouder of hij
die de kaarten afneemt voor zich heeft. — {Tech.)
Bank f., een gereedschap bij velerlei bed -jven. —
Banque beteekende ook oudtijds tooneel. Monter en
b-, den hansworst spelen. Van daar het woord saltimbanque, z. ald. — (pop.) Troep goochelaars; (fig .)
eigene welsprekendheid, die de goochelaars aan den
dag leggen; Faire la b-, veel kwakzalverij gebruiken.
- BANQUE, In., z. BANGS.

Bar.qué, adj. in. [Mar.] Être b-, zich op de
groote bank van Newfoundland ( Terre-Neuve) ter
vischvangst bevinden. Vaisseau, navire b-, schip,
dat zich daar ter vischvangst bevindt (in tegenstelling met vaisseau debanqué , dat van die bank
terugkeert).
Banquer of Enibanquer, v. n. Tusschen

de banken of droogten liggen om te visschen: Le
vaisseau banque of embanque (in tegenstelling met
débanquer, na volbragte vischvangst die banken
verlaten) .
Banquereau, m. (verklw. van bant) [Mar.]
Kleine bank f. (vooral van die, welke bij de Newfoundlandsche bank l'(ggen).
Banquerie, f. liet bankierschap, 't bedrijf van
bankier.
Banqueroute, f. Bankroet, bankerot n., bank breuk f., het staken der betalingen en h.andelsverriglinqen van een' koopman of handelshuis wegens
(wezenlijk of voorgewend) onvermogen om zijne
schulden te betalen. Faire b-, bankroet gaan, ban kroet spelen( (Jig. et fans.) Zijn woord niet houden,
zijne beloften niet nakomen: 11 a fait b- is 1'honneur,
hij heeft zijn eerewoord geschonden, tegen de eer
gehandeld.
Banquerotitier, m. Bankroetier, bankerottier m. (onteerend woord voor hein, dien 't geldt),
bankbreukige m. Le nom bonteux de b- ne derneure pas au négociant qui na été que malheureux. (Fun. BANQUEPOUTIEIIE, bankroetierster.) —
Ook als adj. gebezigd: une nation banqueroutiére

---

BANQUET
eene bankroetspelende natie, een volk, dat een
staatsbankroet slaat.
Banquet, m. Groot gastmaal, feestmaal, banket n. (fig.) Le b- de la vie, de feestdisc/i, de ge-•
noegens des levens. — [ gelig.] Le b- des élus, de
l'agneau, de bruiloft des lams, de hemelsche geluk
Le b- sacré, het heilig avondmaal, de-zalighed.
communie-tafel. — [Man.] Leiselstoot , leisstoot,
stangstoot m., een riempje aan de stang van 't gebit.
% Banqueter, V. n. (fans.) De feestmalen bij
wonen, smullen, brassen, slempen, b a n k e t t é r e n.
Baitqueteur, m. ((am.) Smulbroér m.
Banquette, f. Bankje n., bank f., bank zonder
leuning, opgevulde bank, lange wandbank. [Mar.]
Zware plank waaraan de boeven geketend zijn
en waarop zij slapen (in eene galei). Garnir une
salle de b-s , eene zaal van banken , wandbanken
voorzien. Jouer levant les b-, voor ledige banken,
voor een klein getal toeschouwers spelen. — [ Arch.]
Smalpad voor de voetgangers langs straten, bruggen
of kaaijen, voetpad n.: A Paris les b-s se nomment
trottoirs. — Vensterbank f. ; vensterbank-bekleeding
of -beschieting f. — [Fort.] Trap of gang m. achter
eene borstwéring, aardverhooging f. aan de binnenzijde des wals, ba n k é t n.— [Hortic.] Laag hek- o f
staketselwerk ter hoogte van den elleboog.
Banquier, m. Bankier, wisselaar, wisselkoop-man, geldhandelaar m. — Bankhouder m., bij kansspelen. — [Mar.] Schip, dat op de bank van Newf ndland
ou
( Terre-Neuve) vischt en daar de vangst
inzout (in onderscheiding van de kustvisschers, die
de vangst op 't land drooggin) .
Bangnise, f. [Mar.] Opeenstapeling van ijs
pl., die den schepen belet de kust te-schotenf.
naderen.
]angtaiste, m. Kwakzalver, fortuinzoeker m.
Bans, m. pl. [Chas.] Hondenleger m., hondenstruo n. (Zie ook BAN.)
]B apse, f. Groote teenen mand f. tot waren-vervoer.
Bantaine, f. [H. n.] Javaansche kip I.
Banvin, ni. [Féod.] Wijnverkoopregt n., voor
een' heer om al den wijn van zijn-maligretvn
gewas te verkoopgin, eer iemand zijner onderhoorigen den zijne mogt te koop bieden. De afkondiging
van den dag, waarop deze laatsten met den verkoop
mogten beginnen, werd ook banvin of ban it vin
geheeten.
Banza, f. [Mus.] Viersnarige guitar I. der
negers.
Baobab, m. [Bot.] Baobab, apenbroodboomm.,
een verbazend dikke boom met ver frisschende vruchten, omtrent welken -4danson vele bijzonderheden
heeft medegedeeld , waarom hij ook a d a n s o n i a
wordt geheeten.
Bapanine, m. [Mar.] Batiment en b-, uitdruk
weleer gebezigd van een schip, dat niet meer-king,
naar 't roer luistert, 't zij door volslagen windstilte
of door zijn' ontredderden toestand.
Baptcnie, m. (pr. ba-tème) Doop m , doopsel n.,
loopplegtigheid I. B- par infusion, doop door opgieting, besproeijing. B- par immersion, doop door
sndompeling. B- par aspersion , doop door besprenkeling. Administrer, conférer le b-, den doop
toedienen. Recevoir Ie b-, den doop ontvangen, gedoopt worden. B- dune cloche, doop m., inwijding
en naamgeving I. eener klok. — [Mar.] B- des tropiques, de la ligne, keerkrings-, linie-doop, eene
kluchtige scheepsplegtigheid, waarbij de zeevarende,
die voor 't eerst de genoemde linien passeert, eene
soort van doop ontvangt en aan allerlei balddadigheden ten doel staat.
Baptiser, v. a. (pr. ba -ti -ser) Doopen, den doop
toedienen. B- une cloche, eene klok doopen, haar
inwijden en een' naam geven. (fig. et fam.) B- le
vin, le lalt, den wijn, de melk door water aanlengen.
B- qn., iemand water over't hoo fd, opt lijf werpen;
soms ook iemand een' toenaam, spotnaam bijleggen.
(Prov.) Voilà on enfant difficile à. b-, dat is eene
moeieljke, netelige, niet gemakkelijk te ontwarren
zaak. — [Anc. prat.] B- possession contraire, elk
van zin' kant bewéren, dat men in 't bezit Vis. Bson appel, verklaren vóór welken regter men zijne
grieven brengen wil. [Mar.] B- on vaisseau, een
schip doopen of inzégenen, eer het van stapel loopt
(in Roomsche landen in gebruik).
Baptismal, e, adj. (pr. ba - IJs-mal) Tot den
coop belzoorende: Eau b-e, doopwater, vontwater n.;
-
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Fonts baptismaux, doopvont f. (Alleen in de laatste
uitdrukking heeft dit woord een meervoud.)
Baptistaire, adj. (pr. ba -tis-taire) Tot den
doop betrekking hebbende: Registre b-, doopregister,
doopboek n. Lever son extrait b-, zijne doopcedel,
zijn doopbewijs ligten. — Ook als subst m. voor doop
doop-extract n., doopcel f.
-registn
Baptistère, m. (pr. ba -tis-tère) Doophuis n.,
doopkapel f.
Baquet, m. (verkl. van Bac) Kleine bak m.,
tobbe f., kuipje, vlootje n. (bij verschillende ambachten in gebruik). Chaudr.] Elk nog onafgewerkt
stuk vaatwerk. [ Gray.] Kist, waaruit het sterkwater op de plaat vloeit, etskist f. — [Jard.] Zaaio f plantbak (inz. voor uitlandsche zaden).— [Imprim.]
Holle bak of' uitgeholde steen, waarin het papier
wordt vochtig gemaakt, mout f. [Phys.] B- magnétique, magnetisch bakét n., een toestel, waarvan zich
de eerste magnetiseurs bedienden.
Bagiieter, V. a. Water uit een vat scheppen,
uithoozen, uitscheppen; — met een h,00svat begieten.
Baquettes, f. pl. [Tech.] Trektang f., waarmede
de metaaldraad door het trekijzer wordt gehaald.
Baquetures, f. pl. Lekwijn m., de wijn, die
bij 't a tappen in de onder den kraan geplaatste bak
druipt.
m. [Corn.] Smirnasche boomwol f.
van geringe hoedanigheid; — ook de naam der plant,
die ze voortbrengt.
Baquois, m. [Bot.] Soort van planten, naar
de ananas en palmboomen gelijkende.
Bar, m. [Tech.] z. BARD. — [ Fin.], Zeebaars m.
(op de kusten. van Guyenne en Bretagne loup, loubine geheeten). — [Blas.] Barbeel m.
Baracan of Boniracan, m. Barkan of
berkan m., zekere grove kamelot.
Barachois, m. Kleine haven in grootere (vooral
gebruikelijk op de kusten van Terre-Neuve).
B aradas, m. [Hort.] Roodbruine anjelier m.
Baradiue, f. [Agric.] Heuvelgreppel m. ter
afleiding van het water.
Baragouin, m. (fam.) Bedorven en onverstaanbare taal, brabbeltaal, kromtaal f., koeterwaalsch n.
Baragouinag-e, m. (fam.) Het brabbelen, onverstaanbaar spreken; ook z. v. a. BARAGOUIN.
Baragoniiné, e, adj. (en part. passé van haragouiner) Langage, discours b-, onverstaanbaar
u?tgebragte taal, redevoering f.
Bara;oiiiner, v. a. (fam.) Kromtongen, brabbelen, koeteren, toeterwalen. — Ook als v. a.: B- une
langue, eene taal radbraken; B- un discours, eene
rede uitbrabbelen, onverstaanbaar voordragen.
Baragonnineur, m. , - erase, f. (fam.) Brabbelaar m., -ster f., kromtong m. en f. — (Voor 'tm.
zeide men vroeger ook baragouineux.)
B arandage, m. [Pèche.] Soort van verboden
vischvangst f.
Barange, f. [Tech.] Muur van eenen zout
-ziedrsovn,
welke de houtskool afscheidt.
Baroque, f. jut f., houten huisje n., veldhut.
soldatenhut, leverhut, b a r a k f. ; — slecht gebouwd
huis, krot, nest n.; — bergplaats, loots, f. — Dienst
gebruiken 't woord ook smalend van en huis,-boden
waarin zij schralen kost hebben of gering loon trekken; -- ambachtslieden van een' winkel, die niet
dan slecht werk levert.
Baraqué, e, adj. (en part. passé van baraquer):
Régiment b-, In veldhutten gelegerd, gebarakkeerd
regiment n.
Baraquenrent, m. Het légeren in veldhutten
Baraquer, V. n. Veldhutten bouwen, daarin
zijn verblijf hebben, ba r a k le é r e n: Les soldats out
baraqué dans la campagne. — BARAQUER, V. a. In
veldhutten doen huisvesten: On a baraqué les sol dats dansla plaine.— SE BARAQUER, v. pr. Zich veldhutten bouwen, zich daarin vestigen: Les soldats
se sopt baraqués dans la campagne.
Baraquette, f. [Mar.] Schildpad f., scheepsblok
boven in het stengewant voor de marstoppenanten,
riftalie 1. — [Méd.] Naam eener in 1761 algemeen
heerschende katarrhale ziekte.
Baraquille, f [Cuffs.] Gebak n. met vleesch aan
patrijzen, hoenders enz. gevuld, patrijzen, hoen
-derpastif.
Baratus, m. [H. n.] Soort van rat f.
Barate, f. [Mar.] — Zwichtserving f. op de
onderzeilen.
Baraterie, f. [Mar.] Kwade trouw f. van een'
[
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scheepsIapitein, of schipper, bedrog n. niet de koopmanswaren,^ moedwillige schipbreuk f. , in 't algemeen elk feit tot benadeeling der reeders of assurers. Het woord is gevormd van 't nu ongebruikelijke barat, barate , dat bedriegerij , sluikerij,
valschheid beteekende, en door de zeelieden ook gebruikt werd voor de opgave van een' valschen weg
of koers in stede van den waren.)
f Barateiir, -en.se, Bedrieger m., bedriegster f.
Barathre, m. [Bist. anc.] Afgrond; draaikolk,
maalstroom m.; — ook somtijds de hel f.
Barattage, m. Het karnen.
Baratte, f. Karn, boterkarn, karnton f.
Baratté, adj. (en part passévan baratter) Du
lait b-, gekarnde melk, karnemelk f.
Baratter, V. a. Karnen, boterkarnen.

Baratterie, f., z. BARATERIE.
Barbacane, f. [Anc. fort.] Schietgat n. (ook
meurtrière geheeten); — buitenwerk, voorwerk n.—
[Arch.] Watergat n., opening in een' muur, die
ot steun voor een' grond dient, ter afleiding van
liet water.
Barbacole, m. (fig. et iron.) Schoolvos m.
Barbacolle, m. Zeker kansspel n., ook hocca
of pharaon geheeten.
Barbacon, m. [H. n.] Zwaluwkoekoek m. van
Cayenne en Brazilië.
Barbaj an, m. [H. n.] Volksnaam van den
nachtuil m.
Barba joie of Barbaj ou, f. [Bot.] Een der
volksnamen van 't huislook n.
Barbarasse, f. [1VIar.] Stopper m., soort van
zwakke hals.
• Barbare , adj. (oorspronkelijk : uitheemsch ,
buitenlandsch, vreemd) Barbaarsch, wreed, onmenschelijk, ontmenscht; — woest, ruw, onbeschaafd,
onwetend; — [Gram.] Strijdig met de regels of
't gebruik der taal, wanstaltig, gebrekkig, oorverscheurend. — BARBARE m. Barbaar m., bij de oude
Grieken en Romeinen ieder buitenlander, voor zoo
ver hij eene vreemde taal sprak; een vreemde, onbeschaafde, wilde; thans: een wreedaard, onmensch,
woesteling. Rome devint la prole des b-s, Rome
werd de prooi der onbeschaafde volken. (fam.) C'est
un b-, 't is een mensch zonder smaak, zonder eenig

gevoel voor 't schoone.
% Barbarenient, adv. Op barbaarsche wijze,
wreedelijk, wreedaardig, woest, onbeschaafd.
Barbaresque, adj. Wat in Barbarzje thuis
behoort, wat de inwoners der Barbarijsche stalen
betreft: Les états b-s, de Barbarijsche staten, de
noord -afrikaansche roofstaten. —(fig.) Faste b-, barbaarsche, aan woeste volken passende praal. —
BARBAIiESQUE , m. et. f. Hij of zij, die van Barbarije is. Les B-s, de bewoners der Barbarjsche
staten. — [H. n.] Barbarijsch eekhorentje n.
Barbaricaire, m. Tapijtwerker m., die met
gouddraad en zijde werkt.
Barbarie, f. Barbaarschheid, wreedheid, onmenschelijkheid ; gruwzaamheid woestheid, onbeschaa fdheid, ruwheid in denk- en handelwijze, onwetendheid f.-- (fig.) Gebrekkige, onontwikkelde toestand m.,^ regelloosheid f. der talen en kunsten. -[Geogr.] Barbarije.
Barbarin, nl. [H. n.] Soortnaam der baard
wier koken met zoogenaamde-vlschen,i
baarden voorzien zijn, zoo als de barbeelen.
Barbarine, f. [Bot.] Soort van kauwoerde f.
Barbariser, v. n. Vreemde woordvormen ge
tegen de zuiverheid der taal zondigen,-bruiken,
barbarismen begaan.
Barbarisme, m. [Gram.] Fout f. tegen de zuiverheid der taal, taalvervalsching, vreemde woord
taalwoestheid, wantaal f. (b. v. aréonaute,-vorming,
voor aéronaute; ils réduirent voor its réduisirent;
une voix de Centaure voor une voix de Stentor ; je
suis froid, voor: j' ai- froid ; je m' en al douté, voor:
je m'en suis douté enz.)
Barbaron , Barbaron n. Marokkaansche
(trui-(.
Barbastelle, f. [H. n.] Naam eener onderaf
deeling van 't vleermuizengeslacht.
Barbat, m. [Mar] Baardscheerder op de galeijen.
Barbe, f. Baard m., het haar van de kin en de
vxingen van den nzan : Avoir de la b-, een' baard
hebben. Prendre de lab-, een' baard krijgen. Sab ij baard komt uit. Se faire la b-, zich
pousse, zijn
s cheren. n bassin à b-, een scheerbekken. Jours de
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b-, scheerdagen, dagen, waarop men zich scheert of
laat scheren. --- (fig. et fam.) Une jeuneb-, een vlas baard, melkbaard, een jong mensch zonder onrd^e
vinding. I1 a la b- trop jeune pour vette lace, hij
is nog te jong, te onervaren voor dien post. Une bgrise, une vieille b-, een grijsbaard, graauwbaard,
een man van zekeren leeftijd, dien men niet veel telt,
een suffer. (Loc. fern et prov.) Faire b- à qn ou li
qc., iemand of iets het hoofd bieden. Faire b- de
loin à qn., iemand grof of kwalijk bejegenen. Bbien étuvée est a demi rasée, een goed begin is
't halve werk. Avoir une b- de bouc, een' boksbaard
hebben, alleen onder de kin een baard hebben. Je
m'en torche la b-, ik geef er niet om; ik wasch er
(te handen van af. Faire qc a la b- de qn., iets in
iemands tegenwoordigheid en als om hem te trotséren
doen. Dire qe. it la b- de qn., iemand iets onder
den neus wrijven, hein iets in 't aangezigt zeggen.
Faire la b- à qn. (eig. iemand scheren) , iemand de
baas zijn, hem uit den zadel ligten. Rire dans sa b-,
in zijne vuist lagchen, zich heimelijk ten koste van
een ander verheugen. — [H. n.] Baard, lange haren
van zekere dieren aan de onderkaak of aan den
bek: La b- dun bouc, d'une chèvre, de boksbaard,
geitebaard; La b- du chat, de knevels, snorren deskat. Ook: de baard van vissclien, korte graten of
kraakbeenen, die den platvisschen (tarbot, barbeel,
tong, schol) tot vinnen dienen. La b- (frange) d'une
huitre, de baard van eene oester. Les b-s de la ba
de walvischbaarden. — Ook: La b- du coq,-lein,
de lellen van den haan. -- De veirtjes onder den snavel van sommige vogels. B- de plume, pennebaard, de
veêrtjes aan de schacht der pen. --r [Bot.] Lange,
dunne vezeltjes, waarmede zekere vruchten en bloemen bezet zijn, La b- des epis, de baard, de angeltjes der korenaren. —m Velerlei plantnamen zijn met
barbe zamengesteld: B- de bouc, boksbaard; B- de
capucin, wilde cichorei f. B- de chèvre, geitebaard;
B- de Dieu, baardgras n.; B- de Jupiter, Jupitersbaard, zilverstruik m. (een heester met zijdeachtige,
zilverkleurige bladeren); B- de moine, monniksbaard,
viltkruid n.; B- de renard. boksdoorn, dragant m. —
Barbe heet ook: het uitgerafeld e van cene stof; de
ruine rand van papier; de ongelij kheden op bewerkte
metalen voorwerpen, die men met de vijl, den steen
of 't polijststaal wegneemt; de donzige schimmel op
confituren en andere dingen, die tot bederf overgaan.
Des b- de dentelle , kanten, strooken aan zeker
vrouwenkapsel. — [Serrur.] La b- du pène, de nok
of baard van de schoot, 't getande gedeelte, waarin
de baard van den sleutel (la b- de la clé) bij 't om d raaijen vat en de schoot voortschuift of terugtrekt.
— [Man.] La b- ou sousbarbe du cheval, de benedenkaak, die den kinketting draagt. — [Vétér.] Barbes, vleeschachtig gezwel n., puist f. onder de tong
der paardèn, ook derrunderen.--- [Astr.] La b- d'une
comète, de baard eener kómeet, de stralen, die zij
naar dat gedeelte des hemels werpt, waar hare beweging haar heen voert. [Mar.] B- dune planche,
afgezaagd eind van eene plank. Aviron a la b-!
i eersen horizonbevel op eene galei om. de riemen in
talen stand te houden, ten einde gereed te staan
roeijen.
B- dun oordage,
om op den eersten wenk te
splitsgang m. van den boeg, boeiplank van den voorsteven. La Sainte-barbe, Sinte-Barbara f., de kon
(ook gardiennerie-stabelkmropgchen
geheeten); de kruidkamer. Faire sauter la saintebarbe, den brand in 't kruid steken. Fausse saintebarbe,, kamer vóór de konstabelskamer. Vaisseau
mouillé en b- dun autre, schip, dat digt voor den
boeg van een ander geankerd is. Appeler, venir
en b-, te gelijk werken (van de kabels gebezigd). titre
en b-, in de nabijheid van een ander schip geankerd
zijn. Tirer le canon en b-, 't geschut over de verschansing heen afschieten. — BARBE, m. Barbarijsch
paard n. Ook als adj.: Cheval barbe.
Barbé, e, adj. [alas.] Coq, dauphin b-, haten,
dolphfin, waarvan de baard eene andere kleur dan
't lijf heeft.
Barbeau, m. [H. n.] Barbeel, baardvisch m.
B- de mer, zeebarbeel. — [Bot.] Blaauw koren
(bluet) . — BARB AU, adj. in.: Bleu b-,-bloempjn.
soort van lichtblaauw.
B3arbéier, v. n. [Mar .] z. ItAPBEYER.
Barbejean, m. [Mar.] Waterstag, n.
Barbelé, e, adj. Met weirhakenvoorzien.
Barbelet,m. Werktuig om vischhaken te maken;
.

— nettebreiershaak m.
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Barbelette, f. (verklw. van bathe) Baardje n.,
kleine baard m.
J3arberie, f. Het barbiersberoep, 't bedrijf van
baardscheerder; -- barbierswinkel, scheerwinkel m.
Barberot, m. (burl.) Baardschrapper, slecht
barbier m.
Barbet, m. (H. n.) Poedel, waterhond, krulhond m. Ook als adj. gebruikt. Un chien b-. —
BARRETTE f,. Tee f van ecn' waterhond, wijfjespoedel.
--- (fam.) I1 s'est crotté comme un b-, hij heeft zich tot
over de ooren bespat, bemodderd. II le suit comme
un b-, hij loopt hem als een poedel (overal) na. C'est
an b-, hi brengt alles over wat hij ziet of lkoort. —
BA1IBET, m. [H. n.] Volksnaam van den zeebarbeel.
Barbets, m. pl. [Rist.] Naam van de overblijfsels der Waldenzen en 41bigenzen in de dalen
van Piemont. — Smokkelaars, struikroovers der Al-

pen en Pyreneen.

Barbette, f. Soort van nonnen-halsdoek m. -[f ortif.] Speel- of bankbatterij f. zonder borstwering. — [ Mar.] Kabeltouwen n. op de galeijen.
Batterie en b-, batterij, welke niet in een vast boord
staat. — (Prov.) Coucher it b -, zonder bedstede, met
de matras op den vloer slapen.
Barbeyer of Barboter, ook Balinguer,
V. n. [Mar.] Killen, slaan, het fladderen der zeilen,
zonder dat de wind ze vult. Les voiles barbeyent,
de zeilen slaan.
Barbican, m. [H. n.] Een naar den baardvogel (barlsu) gelijkende vogel van Barbarije, snor renvogel m.
-I- Barbiche, f. Baardvlok f. in de kinholte,
die men laat staan, terwijl men al 't andere baard
wegscheert.
-har
Barbiehon, m. (verklw. van barbet) Kleine
of jonge poedel m., waterhondje n. — [H. n.]
Vliegenvanger nl. van Cayenne (zekere vogel).
Barbicorne, adj. [H. n. Met behaarde voel sprieten (van insecten gebezigd).
Barbier, m. Barbier, baardscheerder m. Un
b- rase l'autre, lieden van 't zelfde beroep bediesen elkaar om niet; de eene hand wascht de an(lere. Glorieux comme an b-, grootsch als een
barbier. (Sedert het barbiersbedrij f hier en daar
door vrouwen wordt gedreven, heeft men het fém.

barbière voorgeslagen).
Barbifère, add. Baarddragend, gebaard.
Barbifier, v. a. (fans.) Scheren, baardscheren.
— SE BARBIFIER, V. pr. Zich scheren.
Barbille, f. [Tech.] Baard m., oneffenheden
aan den rand der te munten metaalschijven.
Barbïllon, m. (verklw. van barbeau) Kleine
of jonge barbeel in., barbeeltje n.; — baard m. van
svonzmige visschen. — [Pèche] Weérhaakje n. aan
(ten vischhaak. — [Fauc.] 1 ongziekte der roofvo-

gels, pip f. — BARB1LLONS, M. pl. [[t. n.] Plooijen
van het slijmvlies onder de tong van het paard,
het rund, die cie bewegingen van dat orgaan bevo r deren. [Vétér.] Kleine uitwassen aan genoemd
•l?mvlies.
Barbillonner, v. a. [Pêche] Den weérhaak
op buigen.
Barbipèeie, adj. [H. n.] Met behaarde voeten.
Barbique, f. [H. n.] Soort van meerkat f.
Barbirostré, e, adj. [H. n.] Met behaarden
snavel of snuit (van vogels en insecten).
Barbiton, m. Naam van een speeltuig der
Ouden, doorgaans met de lier verward.
Barbole, f. [Ant. milit.] Strijdbijl f. met weérhtaken.

Barbon, ni. (fam.) Minachtend woord voor
oud man, grijsaard, inz. die bij vrouwen den galanten man speelt. — (Loc. prov.) Faire le b -, den
bedaarden, ernstigen man uithangen, te ernstig zijn
voor zijne jaren. — [Bot.] Baardgras n.
Barbonnage, m. Oudemans- manieren f. pl.,
ouderrans-doen n.
Barbonne, f. [H. n.] Een zeevisch, die in gedaante en smaak naar den rivierbaars gelijkt.
Barbot, ni. [H. n.] Steurkrab f.
Barbota, m. [H. n.] Een der namen van den
grooten steur.
Barbote, f. [H. n.] Smeerling, . riviergrondel,
barbot m. (loche) (dikwijls verward met den puitof kwabaal (lotte), waarmede hij veel overeenkomst
heeft). — [Bot.] Een der volksnamen van de paar
-debonf.
pl.
Barboter., v. n. Slabberen, plapperex, snate-
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ren, ploeteren, plassen (zoo als eenden en andere
watervogels in 't water of den modder doen bij 't
zoeken naar voedsel). -- (fig.) Met de handen in 't
water plassen; — ook: in den modder lóopen en
zich bespatten. (fig.) B- dans la fontaine d'Hippocrène, slechte verzen maken. — [Mar.] Luijeren; Le
vaisseau barbote, het schip loopt lui. (z. ook BARBE V ER). — BARBOTER, V. a. (fans.) Mompelen, pré velen: I1 barbote je ne sais quoi entre ses dents, hij
mompelt iets tusschen zijne tanden. — Niet meer
weten wat men zegt, de kluts kwijt zijn.
Barboteur, m. Naam der tamme eenden in
tegenstelling met de wilde: Un gastronome estime
pea les b-s en comparaison des canards sauvages,
een fijnproever stelt de makke eenden ver achter
de wilde. — BARBOTEUR, m., -EUSE, f. (pop.) Hij
of zij, die onreine dingen doet, een verworpen leven
leidt, inz. eene straatslet f.
Barbotiére, f. Eendenpoel m. ; — paarden -

drinkbak m.

Barbotine, f. [Tech.] Kleefdeeg n. der pot tebakkers. — [Bot.] Volksnaam van 't Sint-Janskruid of den bijvoet.

Barbotte, f. [.H. n.] z. BARBOTE.
Barbonillage, m. Kladderij, morserij f. (in

't schilderen en in 't schrijven); kladschilderij f.,
kladschrift, knoeischrift n. ; — onzamenhangend
gesnap, verward, onverstaanbaar verhaal n.
Barboaillé, e, adj. (en part. passé van barbouiller) Beklad, besmeerd, bezoedeld.
Barbonillée, f. Kladwerk n.; alleen fig. ge-

bruikt in de eenigzins platte zegswijze: Se moquer
de la b-, ongerijmde, gekke dingen zeggen; ook:
zich niet bekreunen aan 't geen de wereld zegt of*
aan 't geen er gebeuren moge, zoo men Naar zin

doel bereikt.

Barbouiller, v. a. Op ruwe wijze verwen of
kleuren opbrengen; aanstrijken, bekladden, besmeren, vuil maken, bemorsen, bezoedelen, bederven:
B- une Porte, une Eenêtre, eene deur, een venster
aanstrijken, in de ruwe verw zetten. B- le visage
a qn., iemands aangezigt besmeren of bemorsen.
B- du papier, papier bekladden, slordig, onleesbaar
schrijven. Cet auteur a barbouillé bien du pap ier,
die schrijver heeft veel onbeduidende, nuttelooze
dingen geschreven. — Vlugtig schetsen, de losse
omtrekken maken, ontwerpen: B- un tableau, un
dessin, Ie plan dun roman. — (fig.) B- une affaire,
eene zaak in de war brengen, haar ingewikkeld
maken, bederven. — Zonder orde of zamenhang
reken, zonder stijl, zonder geest redeneren;. onidelijk uitspreken, uitstamelen: B- un récit, een
verhaal verward voordragen. B- an compliment,
een compliment uitstotteren, gebrekkig uitbrengen.
- BARBOUILLER, V. 55. Gebrekkig, onduidelijk specken, stamelen; -- slecht schilderen, smakeloos schrij
ven, teekenen enz., kladden, kladschilderen: I1 ne
peut pas dire quatre mots sans b-. Soit qu'il écrive,
soit qu'il compose, it barbouille. - SE BARBOUILLER v. pr. Zich besmeren, zich bezoedelen, zich
bemorsen; — (fig.) Zijn' goeden naam bezwalken,
zich eene smet aanwrijven, zich zwart maken: — in
geheugen te kort schieten. Se b- de gres et de latin,
zich het hoofd met latijn en grieksch volstoppees.
Le temps, le eiel se barbouille, de lucht betrekt.
Barbonilleur, in. Kladschilder, verwer, aan strijker; — slecht schilder, knoeijer, dozijnschilder;
— slecht schrijver, papierbekladder; — brabbelaar,
onverstaanbaar, verward spreker in. — BARBOUILLEUSE, f. knoeister, kladster, brabbelaarster f., zij,
die slecht schrijft, schildert, spreekt.
-J- Barbouillon, in., -ne, f. (Synoniem wet
barbouilleur) Kind, dat alles met inkt bemorst,
kladder m., kladster f.

Y

-

;

Barbouquet of Barbuquet, m. [Vétér.]

Zwarte vlecht f., dauwworm m. aan de neusgaten
en lippen der schapen (ook. noir museau geheeten).
Barboute, f. Siroopr2,lke poedersuiker of cas sonade f.
Barbui, e, adj. Gebaard, een' baard hebbendr,
baardig, dik- of langbaardig. (Het wordt niet enkel
van menschen, maar ook van dieren en van planten gebezigd.) — Barbu, m. [H. n.] Baardvogel,
baardkoekoek m., een schoon vogelgeslacht des
amerikaansche keerkringslanden. [Bot.] Wilde
nardus.
Barbrie, f. [H. n.] De gladde tarbot f. (meer
ovaal van lijf dan de geknobbelde tarbot).
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Bardoire, m. [:H. n.] Een der volksnamen van
Barbule, f. [Bod.] Tortula f., zekere mossoort.
den meikever.
Bardot, m. [H. n.] Muilezel m. (uit de paring
baarden der vogelpennen.
Barhulé, e, adj. [Bot.] Met haar of vezel- van een paard en eene ezelin geboren), inz. de naam
van
den kleinen muilezel, die aan 't hoofd van den
adj.
[Bot.]
bundeltjes bezet. — llarbulofde,
anderen loopt en den ezeldrijver draagt. (De natuNaar tortula-mos gelijkende
ralisten schrijven doorgaans bandeau) — [impr.]
Barbuquet, m., z. BARBOUQUET.
Barbures, f. pl. [Tech.] Oneffenheden aan Defect exemplaar n. van een boek; Pak n. met defecte boeken. — (fig. et fain.) Zondenbok, pakezel,
gegoten stukken, als zij uit den vorm komen.
Barbute, f. [Ant. mil.] Kenbedekking f. van wr y f paal m., hij, op wien de anderen hunne taak
schuiven, of hunne schuld werpen, of die 't gestadig
den helm (ook mentonnier geheeten).
Barcade, f. Tot inscheping bestemde troep of voorwerp der plagerijen en beschimpingen is.
rt van brijBardottier, m. pl. [Bot.] Soo
transport paarden.
Barcanette of Barquerolle, zeer klein boom m., ook nattier, mattenboom, geheeten.
t Bardon, m. Lompert m.
<vchuitje.
Barége, f. [Com.] Niet-gekeperde wollen slof
Barcarolle, f. Varenslied, inz. der venetii.voor shawls enz. , b a r è g e.
aansche gondeliers, gondelierslied n.
Barégine, f. [Chico.] , z. GLAIRINE.
Barcasse, f. Slecht vaartuig n.
Barênue, m. Een naar den maker (Barrême)
Barce, f. of Bareel, m. Stuk geschut n., kor
zwaarder kaliber dan de falkonet, vroe--ternva dus geheeten boek niet allerlei uitgewerkte berékeger veel en vooral op zee gebruikt, draaibas, bas n. ninn gen; van daar: rekenknecht m., ezelsbrug f.
Baret of Barrit, m. Naam, dien 't geluid of
Barcelle, f. Soort van tuimelkar f.
Barcelonnette, f. Kinderbedje n., wieg van geschreeuw van den olifant en den rhinoceros draagt.
Baréter, Barir of Barisser, V. n. Schreeubijzondere gedaante.
wen als de olifant en de rhinoceros.
Barcette, f. Schuitje n.
Barfoal of Barfotils, in. Naam eenex stof.
Bareolongo, m. Lang laagvaartuig n. zonder
plek, met riemen en zeilen, veel bij de Spanjaarden die de Negers van Gambia vervaardigen; — het
van
die stof gemaakte schortje.
gebruik.
in
Barge, f. [H. n.] Oeversnip f. La b- aboveuse
Bard of Bar, m. [Tech.] Sterke berrie of
draagbaar f. ter wegvoering van steenen en andere oil rousse, de roode oeversnip. — Hooimijt f. hooi
hooischel( f. ; houtmilt f. — [Péche] Plat--operm.,
materialen.
bopmde, bezeilde vu-schschuit f. op de Loire en elders.
Bardaehe, m. (obsc.) Schandjongen m.
Bardaciciser, V. a. Onnatuurlijke zonde be- — [Mar.] Platboomd vaartuig met een vierkant zeil;
groote oorlogspraauw in de West-Indiën; ook de
^irjven.
Bardane, f. [Bot.] Klis f., Icliskruid n. (ook naam van de nieuwere volks- of trekschuiten in
Nederland, gemakkelijker en sierlijker ingerigt dan
glout.eron en herbe aux teigneux geheeten).
Bardaque , f. darden koelkruik , fiiltreer- de oude. — [H. n.] Polksnaam van de schol f.
Ba'rgciette, f. Veerpont f...-- Kas f. ter bekruik f. (in Egypte en Nubië). '•
Barde, m. Bard m., naam derdichters en zan- waring van gebak en bereide spijzen.
Barguignai e, in. (fain.) .Aarzeling, weifegers b ij de oude Galliërs, Geiten enz. — Lyrisch
ling f. in 't nemen van een besluit, besluiteloosheid f.,
heldendichter m.
Barde, f. Voormalig borstharnas n. van een gesammel n.
Bargaigner, v. n. (fam.) Aarzelen, weifelen,
paard. — [Man.] Langwerpigrijkussen n. — [Cuis.]
Dunne spekreep m., ter omwikkeling van een aan besluiteloos zijn, sainmelen; dingen, knibbelen.
Bargnianeur, m. , -erase, f. Sammelaar, wei 't sp it .te steken gebraad of ter bedekking van den
felarr m., -ster, f., draler m., draalster f., talm bodem der kastrol.
Bardé, e, adj. (en part. passé van barder): kous m. en f., knibbelaar m., -ster I.
Barguille, f. [Agrie.] Een der volksnamen van
Cheval, chevalier b-, geharnast paard n., ridder
m. Chapon b-, met spek omwikkeld of in spek te- de hennepstokken.
Baricaut of Barriquaut, in. (verklw. van
braden kapoen n. en m. — (fig. et fam.) Un homme
b- de croix, de cordons, een man met velerlei or- baril en barrique) [Tech.] Vaatje, klein vat, klein
deteekens overladen, met ridderorden bespekt. Un fust n.
Baricole, Baricoite, Barimétre, Bahomme b- de ridicules, een in ieder opzigt bespot telijlc, belagcheli k mensch. — [Bias.] Cheval b-, riphonie enz., z. nARY — .
JBarieot, m. [Bot.] Vrucht f. van den bariopgetuigd paard.
m. [Tech.] Dekplankje n., dek kotboom; drank m., uitdie vrucht bereid. — Bariplankje tot dakbedekking; — ten--spanm.,du cotier, m .Barikotboom ni., zeer groote vruchtboom
— BARBIJLES , f. pl. [H. n.] Kleine haakjes aan de

gel m., smalle . lat ter ondersteuning der dakpan
[H. n.] Muilezel, z. BARDOT .
-ne.

Bardée, I. (van bard) Berrie-vol f.: Une bardée de b0iS. — BARDÉE , f. (van harde), de geza-

men.ljke spekreepen, waarmede men een vogel of
een stuk vleesch omwikkelt. — [Tech.] Opgietsel n.,
bepaalde hoeveelheid water, die men in de salpeterkuip stort.
Bardelle, f. Gevuld rijkussen n. of zadel m.
van grof doek.
Barder, V. a. (van berde, wapenrusting) Een
paard een harnas aanleg g en; - eene wapenrusting
aantrekken (van de oude ridders sprekende). —
[Cuis.] Met spekreepen omwikkelen. (fig. et fam.)
B- qn. de ridicules, iemand veel zotheden, allerlei
belagchelilkheid toekennen. B- qn. de croix, de cordons, iemand met kruisen, met ordelinten als overdekken. — SE BARDER, geharnast worden; — om -

spekt worden. — BARDER (van bard) Op eene berrie laden.
Bardeur, m. Berriedrager; kruijer, vracht
-trekm.
I arde of Bardis, m. [Mar.] Opboeisel n. op
den binnenkant van de loopplank om een schip te
te kielen, zetqang m., boze stelling f.; — ook de
naam dir losse beschotten of gévelingen, waarmede
men in een rrranenladend schip de verschillende
graansoorten gescheiden houdt.

Bardit, m. (pr. bar-dite) Bardenlied n., bardenzanq, strijdzang m., strijdlied; gedicht n. in den
geest der oude bandenzangen.

op Madagaskar.

Bari ;a de 1aure, f. [Coco.] Bariga, f., soort

van oostindische zijde.

Barigel, Barisel of Barezel, m. Hoofdman
der sbirren of geregtsdienaars te -Rome, te Modena.
Baril;o'cle, I. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel m. — [Cuis.] Gevulde en tusschen spekreepjes
gestoofde artisjokken.
Barig'ie, f. [Pêclie.] Kegelvormige fuik f.
Barel, m. (pr. ba-ri). Vaatje, tonnetje, klein

vat n., inhoudsmaat van verschillende grootte voor
elken handelstak. — [Mil.] B- foudroyant, stormvat n., spring- of vuurton f., die men op de belégeraars laat rollen. B- le bourse, beursvaatje n., met
leder bekleed tonnetje, waarin de kanonniers het
fijne kruid bergen. B- à mêche, lontvat; B-s ardens
of artificiers, bliksemende vaten, op branders in gebruik. Artif.] B- de trompes, pompvuur, watervat D. der vuurwerkers, een rond heist, waaraan
vele met vuurwerk gevulde pompbuizen zijn bevestigd. — [Tech.] Soort van bank of zaagbok der
kuipers. — Pak n. van 450 bladen blik.
Barillagge, m. dl wat het maken van vaat
betreft ; — gezamenlijk scheepsvaatwerk ,-werk
scheepsfust n.
Barillard of Barillar, m. Bottelier, kelder
kuiper van klein vaatwerk-mestropdgalijn;—
in de arsenalen.
Barfile, f. [Bot.] Barilla f., algemeene naam
der zeeplanten, waaruit men -soda bereidt.
Barillet, m. (verklw. van baril) Klein vaatje n.
[
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— [Tech.] Trommel f. der horlogiën; -- tonnetje n. rogue , het grillige , zonderbare , met alle regels
van goud, ivoor enz. (bij goudsmeden, juweliers) — strijdige.
Houten koker m. voor den maatstok der touwslaBarosanènne, in. [Phys.] Windkracht megers. — [ Anat.] Trommelholte f. van het oor.— [Hy- Ier m., een werktuig om de kracht des winds te
draul.] Pompbwts f.
bepalen.
Barillenr, m. Vatenmaker, kuiper m.
Baroscope, m. [Phys.]Baroskoop m., een
Barillon, m. Gesteeld schepvaatje n. (der pla- hoogst gevoelige barometer, d. i. die de minste ver
teelbaklers) . -- Soort van vochtweger m.
dampkring aanwijst.
-anderig
Bariolage, m. Srnakelooze, bonte kleurenpaBarot, m. [Mar.] Rib of dunne balk, verring, kakelbonth.eid f.; — koppeling f. van onzamen- (lekbalk, dekbalk, m., draagbalk van 't verdek. (Die
hangende denkbeelden, regellooze beschrijvingen, zon van 't eerste verdek worden b a u x r eheeten.) —
-derling B- de coltis, balk van de luizenplecht.
uitdrukkingen in een letterwerk.
Bariolé, e, adj. (en part. passé van barioler)
Barote, :f. [Minér.] Vroegere benaming voor
Bont, kakelbont, vreemdsoortig,wonderljk: Tableau, BARYTE.
Habit b- ; Style b-.
Baroté, e, adj. (en part. passé van baroter)
Barioler, v. a. Met verschillende, slechtzamnen- [Mar.] : Vaisseau 1,-, schip, dat tot de eerste dek
passende kleuren beschilderen, kakelbont verwen.—
-balkenisvogtuwd.
(fig.) B- son style, zonder smaak, zonder gelijkmatig
Baroter, V. a. [liar.] Een schip tot aan de eerschrijven, in een' bonten stijl schrijven.
-he2d :te dekbalken volstuwen.
Bariolure , f. Vlek f. , spikkel m. ; z. v. a.
Barotin, nu. (verklw. van barot) [Mar.] RibBARIOLAGE.
betje, dekbalkje n., kleine verdekbalk tusschen die
Barique, f., z. BARRIQUE.
van 't eerste en tweede verdek. B- d'écoutille,
Barisel, nl., z. BARIGEL.
cheerhoutjes in de luiken. B- de caillebotis, ribBariste, m. [H.n.] Spechtmees f., notenkrakerm. ben van den rooster, roosterwerk n.
Barite, f., z. BARYTE.
Barotte, f. [Agric.] 'Oogstkuip f., vat met
Bariteau, m. [Corn.] Grof amerikaansch doek, ijzeren hoepels voor den wijnoogst. [Chico.] Protbuildoek, zeefdoek n.
oxyde of eerste oxyde van barium.
Bariton, m., z. BARYTON.
Barque, f. [Mar.] Bark f., klein vaartuig n.,
Barium, m. (pr. ba-ri-ome) [Chim.] Barium n., schuit f., zee- of rivierschip van weinig inhoud (op zijn
metallische basis der barytaarde of zwaaraarde.
hoogst 140 ton), met of zonder verdek, voerende van
Barizel,-m., z. BAItIGEL.
een tot drie masten, en dienende tot kustvaart, tot ligBarjelade , f. [Agric.] Mengsel van tarwe, ten der koopvaardijschepen, tot vervoer, overvaart,
haver, erwten, boongin, dat men ondereen zaait, om vischvangst enz. B- de transport, transport- of ver
het later als voeder voor 't vee te gebruiken.
de passage, overvaartschip n.; B--voerschipn.;B
Marlin, m. [Tech.] Knoop in., dien men aan de pêcheur, vischschuit, visscherspink f.; B- it eau,
't begin of 't einde van een stuk zijde legt om het te waterschuit f.; B- d'avis, adviesschip, adviesjagt;
twijnen.
Barque en fagot, gemaakte sloep, waarvan alle
Barlong, m. [Agric.] Vat, waarin de uitge- stukken aan boord zijn, om gemakkelijk te kunnen
inedevoeren; B- de vivandier , kaaidraai f.; B- de
perste wijn vloeit, mostvat n.
Barlong, ue, adj. Langwerpig, maar onregel- chasse f., jachtschuitje n. B- droite! zit regt in de
matig vierkant (doorgaans van kleedingstukken ge- sloep ! — ( fig.) Conduire la b-. eeuw .zaak, eene onder
bezigd), aan de eene zijde breeder dan aan de andere,
besturen; Bien conduire sa b-, zijne zaken-nemig
scheef: Un manteau b-, une robe b-ue.
goed besturen of te roer staan. — [Myth. et Pods.]
Barlotiière, f. [Tech.] IJzeren dwarsroedje n. La b- de Caron, La b- infernale, b- fatale, Ch.aeons boot f., de schuit, waarmede Charon de zielen
aan glasramen.
Barnache , Barnacle , Barnagae of der afgestorvenen over den Styx naar de onclerwereld voerde; de (lood. Passer la b-, sterven. —
IBarnicle, f. [H. n ] Rotgans, zeegans f.
Bàrne, f. [Tecb.] Zouthuis n., plaats in een [Tech.] Zijdeverwerskuip f. — [Brass.] Vierkante
brouwersbak voor het aftreksel uit de brouwketels.
zoutwerk, waar het zout gemaakt wordt.
Barquée, f. Schuitvol f.; Barquée de lest,
Barnicle, z. BARNACHE.
B arocher, v. a. [Peint.] Een' omtrek onzuiver schuit vol, welke op 1000 ned. ponden of kilogramaanleggen; den grond met verw bezoedelen.
mes gerekend wordt.
Barornacromètre, ni. [Méd.] Zwaarte- en
Barquerolle of Barcarolle, f. (verklw.
lengtemeter, bar oma krom eter m., een werktuig van barque) [Mar.] Pleizierboot f. van bijzonder
ter bepaling van de zwaarte en lengte van een pas maaksel op de lagunen der Adriatische zee.
Bargaette, f. (verklw. van barque) Roeischuit,
geboren kind.
Baromètre, m. [Phys.] Barometer, luchtwe- boot f. — [Phtiss.] Schuitvormig gebak n.
ger, luchtdrukkingsmeter, zwaartemeter m., weêrBarracol, m. [H. n.] Spiegelrog f. (met eene
oogvormige vlek op elke borstvin, ook raie miraillet
glas n.
Baroinétrique, aáj. Wat den barometer be- of miralet geheeten) .
treft : Observations b-s , waarnemingen met den
Barrage, m. Het afsluiten, versperren (van
eene straat, rivier, haven); — slagboom, sluitboom,
barometer.
Barométrographe, m. Barometer-uurwerk tolboom; stroomdans m.; tol-, hek-, straat-, brug
n., een werktuig, dat zelf de veranderingen in de
tol m. — [Coco.] Soort van gewerkt of-geldn.,
luchtdrukking aanteekent.
gemodelleercl'iijnwaad n.
Barométrographie, f. Barometer-beschrij% B arrager, m. Tollenaar m., ontvanger van
ring f.; ook: de kunst om waarnemingen met den het tol- of hekgeld.
barometer te doen.
Barragiste, nl. Werkman aan de versper
-ringeof
afsluitingen.
Baron, m. -ne, f. Baron, vrijheer m.; barones, vrjvrouwe I. (Het fém. baronnesse is in onbruik
Barralet, m. [Bot.] Volksnaam der muskaat
geraakt.)
-itacn.
Barras, m. P jnboomhars f. en n.
Baronnage , m. De vrijheerlijke waardigBarre, f. Staaf, stang, spijl f. B- de bois,
1aeid f., het baronschap; — weleer: de gezamenlijke
houten stang; B- dor on d' argent, staaf of baar t.
,jjksedelen.
Baronnet, m. Baronet m., engelsch edelman, goud of zilver; B- de fer, staaf ijzer; De lor, de
die in rang het midden houdt tusschen den rijks- i'argent en b-, staafgoud, staafzilver n.-- (fig.)
baron (peer) en den ridder (knight), en die den titel C' est de I' or, de l' argent en b-, dat is zoo goed
als gereed geld : men kan op de betaling van dat
Sir vóór zijn' doopnaam voert.
B aronni al, e, adj. Vrijheerlijk, b a r o n n i a a 1: papier, op den verkoop van die waar rekenen. Cet
Droits baronniaux, vrijheerlijke repten.
homme est raide comme une b- de fer, of Cet
B aronnie , f. Baronij f., vrijheerlijkheid f., 't homme est une b- de fer, eest une b-, die man
gebied van eenen baron.
is onverzettelijk, onbuigbaar. — [Tech.] Dwars
bodemstuk n. eener ton. B- d' appui, balie,-hout,
Baroque, adj. Scheefrond : Perles b-s, niet
zuiver ronde paarlen. — ( fig.) Onregelmatig, ongelijk, borstleuning f. B- de godet, draagijzer n. der
zonderling, grillig, vreemd, zot, belagchelijk, met dakgoot. B- dune porte, dune fenêtre, sluitboom,
allen regel strijdig: Accoutrement b-, wonderlijke, boom, deur-, vensterboom, grendelboom in. B- de
zotte kleeding, opschik; Expression b-, vreemde, planche, klamp m. om 't vaneentrekken der planzonderlinge uitdrukking. — Ook als subst. Le ba- ken te beletten; B- de sondure, soldeerstang ï.

n
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--- [Bias.] Baar, keep f., dwarsbalk m., dwars

schild van de ;linker naar de-strepf.,diov'
regter zijde loopt (vgl. bande). — [Chas.] B- du
sangiler, onderkaak f. van 't wilde zwijn. Armes de
la b-, slagtanden m. pl. — [Faut.] Naam der zwarte strepen op den staart eens sperwers. — [Impr.]
Kruis n., ijzeren dwarsstaaf in het drukraam;
formaathout n. — [Luth ] Brug f., dwarshout n.
boven de tangenten of hamers der klavieren (ook
chapiteau geheeten) . — [Man .] Stalboom, standboom, latierboom m.; ook (lat gedeelte van de
kaak eens paards, waarop de stang van 't gebit
draagt. — [Mar.] Naam van velerlei stukken
hout in de zamenstelling van een schip : B- d' arcasse of de hourdi , hekbalk, dwarsbalk m. aan
den spiegel. B- acculée, spiegelwrang m., B- de cabestan, spelboom, windboom m., windspaak f. B-s
de cuisine, ijzeren stangen (in de kombuis), treeft f
B-s d'écoutille, scheerhout n. in de luiken; 'ijzeren

BARRIE-RE&

Barrefort, m. Denneblok n., dikste stuk hout
van den denneboom.
Barrernent, m. [Vétér.] Toeschroeijing , on-

derbinding der aderen van een paard.
Barrer, v. a. Van achteren met een' sluitboom
voorzien, den sluitboom aanleggen, den boom doen
(op een venster, eene deur). B- in chemin, in
passage, une rue, een' weg, een' doorgang, Bene
straa met een' slagboom afsluiten. — Belemmeren,
versperren, ontoegankelijk maken: Les sables barrent l'entrée du port, het zand verspert den ingang der haven. Une large rivière barrait leur
chemin, Bene breede rivier belettede hun verder
te gaan. — [Loc.] B- le chemin à qn., iemand
in den weg treden, hem den doorgang afsnijden;
(hij.) iemand dwarsboomen, hinderpalen stellen, hem
beletten zijn voornemen uit te voeren. -- B- un mot,
une phrase, een woord, een' zin doorhalen, doorschrappen. (Men zegt liever rarer.) — [Corn.] Bun article sur son livre, een' post in zijn boek
doorhalen (als teeken van betaling). — [Tech.
Van klampen, regels of dwarshcuten ter verster
Icing voorzien (b. v. eene tafel, den bodem van een
vat enz.) — [Mar.] 1-let roer te veel omwerpen,
slecht sturen. B- in v aisseau, een schip stoppen, ophouden. — [Man.] B- les chevaux, de paarden
door stalboomen scheiden. — [Vétér.] B- les veines, de aderen toesch'roeijen of onderbinden. —
[Hydr.] B- une rivière par une digue, Bene rivier afdammen — [Chas.] Le chien barre, de
hond weifelt in de keuze van zijn' weg. -- SE BAR
v. pr. : Se b- le passage, elkander den door--REB,
torit beletten.
Barreton, m. (verklw. van barre) --- [Tech.]
Dwarshoutje, klampje, regeltje n.
Barrétone, f. Naam der muts van den groot
-mestrd
Maltezer orde.
Barr ette, f. Barret of baret f., kleine, engeronde muts, inz. de roode kardinaalsmuts f., kar
doctorsmuts, doctorskap f. Rece--dinalshoem.;
voir la b-, tot kardinaal benoemd worden, den
kardinaalshoed -krijgen. (^tnc. loc.) Parler à la bde qn., met iemand zonder omwegen, onbeschroomd
spreken, hem iets onder den neus wrijven. -- [Hon.]
Stiftje, spijltje, veêrsti ftje, raderspeekje n.
Barreur, m. [Clias.] Hond m., die op de jagt
der reebokken, der patrjzen afgerigt is.

stangen, waarmede men de luiken sluit, beugels over
de luiken. B- d'écusson of barre au bout de
l'étambot, bovenste hekbalk, patr2 sbalk. B-s de
hune, salingen, marssalingen f. pl. B- traversières
de hune et de perroquet, dwarssalingen. B- du
gouvernail, helmstok m., roerpen f. B-s de panneaux d'écoutille, klampen van de luiken. B-s de
prisonnier, ijzeren stangen van de boeijen. B-s de
perroquet o f croisettes, bramsalingen. B- de pont,
dekworp m. B-s de porte, klampen. B-s de sabord,
poortleggers. B-s de la soute du maitre cadonnier,
balk in de piek. B- de rivière, baar of droogte f.
voor eene rivier, steenrif a. B- de pompe, ijzeren
pompstang. B-s de trélingage, zwichtingbouten.
B-s de virevaux, spaken van het braadspit. Bfranche, roerpen zonder rad. B- de port, sluitboom,
havenboom enz. B- au vent ! te loefwaard, aan
boord uw roer ! B- droite ! of droit la b-!
Midscheeps het roer! regt het roer ! — [Géogr.]
Zandbank, plaat, baar f. dwars vóór den mond
eener rivier: — ook de naam van een verschijnsel aan den mond der groote rivieren, bestaan de in eene hooge, dwarse, voortdurende golving,
te weeg gebragt door de botsing van het a fstroomend rivierwater en de bij vloed oploopende zee.
— [Jur ] Balie. f. Être appelé à la b-, Comparaitre à la b-, vóór de balie, vóór de regtbank geroepen worden, verschijnen. — [Loc. prov.] Tenir
Barre, z. BARRY.
b- (bonne b-) à qn., iemand weêrstaan, krachtig
Barricade, f. Wegafsluiting, straatversperweërstand bieden. — Pennestreep , p otloodstreep,
schrap f. om door te halen, te onderstrepen, te ken- ring, straatschans, barricade f., in der haast
merken, doorhaling, onderstreping, aanstreping f. opgeworpen verschansing van vaten (barriques),
Cet écolier ne fait encore que des b-s, die scholier boomen, palen, keisteenen, karren, meubels enz.;
schrijft nog maar strepen, hanepooten. — [Mus.] om eenen doorgang af te sluiten en te verdedigen,
Maatstreep f., opstaande streep aan 't einde van — weleer kettingen, die men bij zekere gelegenheelke maat — BARRES , f. pl. [Jeu Diefjesspel, den vóór den ingang der straten spande. — [list.]
krijgertjesspel n. Jouer aux b-, het diefjesspel spe- Journée des b-s, dag der barricaden, barricadenlen; (fig.) elkander zoeken zonder te vinden. Tou- dag m., naam, dien in de fransche geschiedenis de
cher b-, aan 't stek, aan de meet zijn, in veiligheid 12de Mei 1588 draagt, wegens een met straatverzijn. Avoir b- sur qn., het voordeel, de overhand sperring gepaarde opstand, die Hendrik III. nood
uit Parijs te vlugten. Les b-s de Juliet, de-zakte
op iemand hebben. (Prov. et fig.) Ne faire que toucher b-, zich maar even ergens ophouden, komen JulV-barricaden, de Julij-omwenteling (van 1830,
in Frankrijk).
om dodel ij k weêr henen te gaan.
Barricade, e, adj. (en part. passé van barBarre, e, adj. (en part. passé van barrer) Niet
een' sluitboom gesloten; versperd, belemmerd. — ricader) Versperd, verschanst: Rue b-e.
Barricader, v. a. Den toegang versp erren,
( Anat.] Dents b-s, kiezen met uiteenstaande of
kromme wortels. — [Bias.] acu b-, schild met een met versperringen afsluiten, verschansen, b a r r iof meer van de linker naar de regter zijde loopende c a d é r e n: B- une rue, une porte. — BARBIC strepen, gekeept schild n.; - Barré-bandé, met ke- DER, v. n . Straatversperringen maken — SE BARpen en balken, met hoek- en schoudersneden voorzien. RICADER , v. pr. Zich achter barricaden verschanBarré, m. [H. n.] Soort van meirval m., ze- sen; den toegang toteene plaats, waar men zich
bevindt, op alle mogelijke wijze bemoeijelijken; (fig.)
kere visch.
Barrean, m. (verklw. van barre) Kleine sluit- zich in zijne kamer, zijn huis opsluiten, om niemand
stoel
bij zich te ontvangen.
traliestang,
spijl;
vensterstang,
boom nl.,
Barrier, nl. [Monn.] Schroefboomdraaijerm.,
zwengel m. der drukpers. -- [Prat.]-sportf.;bm,
Balie, vierschaar, pleitzaal, geregtszaal f.: Fré- werkman, die den hefboom der muntschroef draait.
Barrière, f. In 't algemeen al wat een' toequenter, Banter Ie b-, vele processen of regtszaken
om handen hebben (als partij of als zaakvoerder). gang afsluit, hek n., slagboom, draaiboom, val
hamei f.; — tolboom m., tolhek n. Les-bom.,
L' éloquence du b-, de welsprekendheid der pleitzaal, regtswelsprekendheid. f. — De gezamenlijke ad- b-s of Les droits de b-, het straatgeld, weggeld,
vokaten, de advokatenstand m. Suivre ie b-, zich tolgeld n. Frauder les b-, den tol ontduiken. —
aan de balie, aan 't beroep van advokaat wijden ; Toegang, ingang m. eener stad, 't zij met of zonder
Q uitter le b-, de balie vaarwel zeggen, niet meer hek of slagboom; - (weleer) afsluiting van eene
pleiten, de p raktijk opgeven; Il est l'honneur du b-, renbaan of een strijdperk. — Grensweer, grensvesting f.; voormuur, schutsmuur m.:, La men at les
hij strekt den advokatenstand tot eer. -- [Phys.
Barreaux magnétiques ou aimantés, magneetstaa- Pyrenees servant de b-s à I'Espagne, de zee en de
jes, n. pl., stalen staa fjes, waaraan men de mag Pyrenean dienen Spanje tot schutsmuren. Le Rhin
kracht heeft medegedeeld. — [Mar.]-netisch est une b- naturelle entre la France at l'Allemagne, de Rijn is Bene natuurlijke grensscheiding
z V. a. B ARRE .
.
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BARRILLAT.
tusschen Frankrijk en Duitschland. — ( fig.) Hinderpaal m., beletsel n., belemmering, verhindering f.,
tegenstand m.: Je prevois de puissantes b-s, ik
voorzie zware beletselen, groote hinderpalen. Mettre des b-s a la puissance de qn., iemands magt
perken zetten, beperken.
Barrillat, m. [Mar.] Ruimgast m.
Barrillet, m. [Tech.] Trommel f., waarin de
veêr van een horologic ligt.
Barrignaut, m. (verklw. van barrique), z
BARICAUT.

Barrique, f. Okshoofd, stukvat; scheepswatervat n. — [ Pêche] Soort van net D. voor de
lampreijen- of prikkenvangst. — (Loc. prov.) Etre
gros comme une b-, uittermate dik zijn. — [ Mar.]
Barriques a feux, bliksemende vaten.

Barrir, Barrisser, z. BARTER.
Barris, ni. [H. n.] Groote orang-oetang,
boschmensch m.
Barrit, z. BARET.
Barroir, m. [Tech.] Zwikboor f. (der kuipers).
Barrolleinent, m. [Jur.] Uitstel n., vertraging f. in regtszaken.
Barroniner, v. n. Synoniem met BARRIR.
Baros, m. [Minér.] Zegelaarde f., waarvan
men in Spanje koelvaten maakt.
Barrot, m. [Mar.] , z. BAROT. — Vaatje m.
voor de gezouten ansjovis.
Barroter, Barrotin, [Mar.], z. BAROTER,
BAROTIN.
Barrure, f. [Tech.] Dwarshout n., dwarsspaan m. eener luit.
Barrutines, f. pl. [Corn.] Soort van perzische zijdestof t.
Barry, m. [Agric.] Jong geltvarken n., jonge
beer m., ongesneden mannetjes varken.
Bars, m. [H. II.] Z. BAR.
Barse, f. Tinnen doos f., waarin de thee uit
China komt.
Bartavelle, f. [H. n.j Steenhoen n., grieksche patrijs, roode patrijs m.
Baryco le, Barycoïte, f. [Méd.] Hardhoo-

righeid f., eerste graad van doofheid.
Barymetrie, f. [Phys.] Zwaartemeting f.,
bepaling der luchtzwaarte.
Baryphonie, f. [Méd.] Zware, belemmerde
uitspraak f. — Baryphouique, adj. Zwaartongig, belemmerd van uitspraak.
Baryte , f. [Minér.] Baryt m., barytaarde,
zwaaraarde f., zwaarspaath, boheemsch spaathn.,
eene in 1774 ontdekte aardsoort, welker metallische
basis het barium is. Sulfate, Carbonate de b-,
zwavelzure, koolzure zwaaraarde.
Barytifère, adj. [Minér.] Wat toevallig
zwaaraarde bevat.
Barytine, f. [Miner.], z. v. a. Sulfate de ba
BARYTE.

BAS.

--

-ryte,z.

Barytique, adj. [Chico.] Wat tot barytaarde
betrekking heeft, b a r y t is Ch. Oxyde b-, eerste
graad van oxydatie van 't barium of van de barytaarde. Carbonate b-, koolzure zwaaraarde. Sulfate b- zwavelzure zwaaraarde.
Barytite, f. Synoniem met BARYTINE.
Baryton, m. [Mus.] Mansstem, die 't midden
houdt tusschen de bas- en de tenor-stem, diepe tenorstem, hooge basstem f., b a r y ton m.; — hi,
the zulk eene stem heeft, b a r y t o n l s t m.; —
soort van basviool, die ook onder den toets snaren
heeft. — [Gram. grecq.] Woord, welks laatste
lettergreep den klemtoon niet heeft; werkwoord, dat
zonder zamentrekking wordt vervoegd.
Barytoiter of Barytoniser, v. n. Den haryton of diepen tenor zingen; — ( fig.) neuriën.
Baryam, m., z. BARIUM.
Bas, se, adj. Laag, van geringe hoogte: Siège
-bas, lage zetel; Maison basse, laag huis. — Laag,
minder hoog dan naburige voorwerpen, neder, beneden, onder : Bas eta ge, beneden verdieping; La
basse région de lair, de benedenstreek der lucht;
Ce bas monde, deze beneden wereld, dit onder
Les basses terres, de lage, diepliggende-mansche;
gronden; Les Pays-Bas, de 1vederlanden; La Basse- Egypte, Neder-Egypte; Le Bas-Rhin, de weder
Rijn, Beneden-Rijn. [Mar.] Les basses voiles,
de onderzeilen. — Laag, niet op de gewone of ge
hoogte (van 't geen voor vermeerdering-midel
of vermindering vatbaar is): La rivière est basse,
de rivier is laag, 't is laag water; La basse marde,
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de eb of ebbe. Batterie basse, onder batterij. Basses
vergues, onderraas.— (fig.) Les eauxsont basses chez
lui, 't is met hein aan 't ebben, zijn geld raakt op;
— Le jour est bas, de dag loopt ten einde, de avond
valt; Le temps est bas, het weder (de lucht) is
digt betrokken, het dreigt te régenen; Avoir la vue
basse, bijziend, kortzigtig zin, niet dan van nabij
zien; Un ton bas, een lage, diepe toon. (fig.)
Faire parlor qn. d'un to p lus b, iemand eene
bescheidenei-, nederiger taal leeren voeren, hem
Glen mond wat snoeren. — Une corde trop basse,
eene te laag gestemde snaar; Parler á voix basse,
zacht spreken; Avoir la voix basse, zacht van stem
zijn, niet luid kunnen spreken; Chanter à basse
note, met zachte, onderdrukte stern zingen; ( fig.)
Prier Dieu it basse note, God in stilte bidden.
(fain.) Dire des injures a basse note, scheldwoorden mompelen. — [Liturg.] Messe basse, stille,
gelezen mis (in onderscheiding van messe haute,
gezongen mis) . fi g . et fam.) Dire des messes
basses, mompelen, tusschen de tanden prévelen, in
zich zelven morren. — ( fig. et fam.) Avoir l'oreille
basse, de ooren (de vlerktn) laten hangen, beschaamd staan, vernederd, verootmoedigd zijn. —
(Prev.) Avoir le coeur haut et la fortune basse,
een hoog (trotsch) hart en eene platte beurs hebben.
Faire main basse sur une chose, iets in beslag ne(

men, zich gretig van iets meester maken; (fig. et
fam.) iets zonder verse/woning beoordeelen, heketen. — [Mii.] Faire main basse sur l'ennemi, den
vijand „over de kling jagen, geen genade (kwartier)
geven. Etre en bas age, in de kindschheid zijn. —
Laag, minder in rang, in waardigheid : Le bas
clergé, de lagere geestelijkheid. Les bas officiers,
de onder-officieren; de mindere ambtenaren. Les
basses classes d'un collège, de la société, de lagere
klassen van een collegie, van de maatschappij. Le
bas bout de la table, het lager eind van de tafel
(in tegenstelling - net Ie haut bout, het boven eind,
de eereplaats). La chambre basse, het lagerhuis
(in 't en gelsch parlement) . Le Bas-Empire, het latere Bemeinsche rijk, het tijdperk van 't verval
des Remeinschen rijks (ook bas siècles, bas temps
geheeten). Un maitre des basses oeuvres, een drekputruimer, nachtwerker. — Laag, hangend, lig
tegenstelling niet hetgeen opgerigt, staand-gend(i
is: Il s'en Na In tête basse, hij gaat met gebogen
hoofd henen; Ce Chien porte les oreilles basses,
la queue basse, die hond laat de ooren, (ten
staart hangen. De la tapisserie de basse lisse,
tapijten, met ingewerkte levendige figuren (in tegenstelling met die, welke men haute lisse noemt,
omdat de ketting bij deze te lood op 't getouw
staat, terwijl hij bij de eersten waterpas ligt). —
Laag, gering, gemeen (ten opzigte van geboorte,
stand, beroep) : Un homme de basse extraction,
de basse condition, een man van lage afkomst,
van geringen stand. Le bas people, 't gemeene volk,
de geringste volksklassen. — Laag, minder in
waarde, in prijs : Bas or, bas argent, goud, zilver van gering gehalte, van slecht allooi. J'ai
acheté cola à bas prix, ik heb dat goedkoop ge
Les basses cartes du jeu, de lage kaarten-kocht.
van 't spel. Basses lames, kortharige wol. Les
fonds sont bas, de fondsen (effecten) staan laag;
(fig.) Les fonds de eet homme sont bas, die man
heeft het niet breed, 't is schraal met dien man gesteld. — Laag, gemeen, onedel, verachtelijk, onwaardig, kruipend, karakterloos, onteerend, laf,
vuig: Avoir des inclinations basses, lage, gemeene
neigingen hebben. Il a la mine (la figure, la physionomie) basse, hij heeft een gemeen gez2 t, zin
voorkomen toekent lage gevoelens. — [Litt.] Laag,
onedel, plat, gemeen (van denkbeelden, woorden,
uitdrukkingen , stijl). Bas latin , basse latinité,
slecht, niet zuiver, bedorven latijn.
BAs, adj. als adv. gebezigd. Laag; zacht, stil,
zachtjes enz. : Les cailles volent bas, de kwartels
vliegen laag; Voyez quelques lignes plus bas, zie
eenige regels lager. Nos péchés nous mettent Bien
bas deviant Dieu, onze zonden maken ons zeer laag
voor God. — Chanter, Jouer bas, laag, te diep
(beneden den vereischten toon) zingen, spelen; Cet
instrument est monté trop bas, dat speeltuig is te
laag gestemd. — Parler, chanter bas, zacht, zacht
(niet luid) spreken, zingen; Voilà ce qu'il me-jes
dit tout bas, ziedaar wat hij mij toefluisterde; Un
sage suit la mode at tout bas it s'en moque, een
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wijze volgt de mode, cn in stilte (in 't geheim) spot
hij er mede. — Mettre bas les armes, de wapenen
neerleggen, den strijd staken, zich overgeven: (fig.)
zich in een' woordenstrijd voor overwonnen ver
voor de rédenen zijner partij zwichten.-klaren,
Mettre chapeau bas, den hoed afnemen, zich uit
eerbied het hoofd ontblooten; (ellipt.) Chapeau
has! den hoed af! S'approcher de qn. chapeau
has,iemand blootshoofds, met eerbied naderen. —
[Mar.] Mettre pavilion bas, de vlag strijken (na
een gevecht); (fig.) zich voor overwonnen, over
tuigd verklaren, toegeven. Amener une voile tout
inas, het zeil zoo laag mogelijk strijken. Bas le
monde ! komt af uit de mars! Bas Ie pavilion! strijk
de vlag! — Mettre bas, jongen werpen. jongen (van
de wijfjes der dieren sprekende); 't gewei a fwerpen (van een hert sprekende) . — Etre bas, in een'
slechten toestand z jn: Ce (cette) malade est bien
bas, die zieke ligt hoogst gevaarlijk; Ce marshand
est bien bas (est bas perse), die koopman zit op
't drooge, is zeer ten achteren; I1 est bien bas dans
l'opinionr (1'estime) du monde, hij geniet zeer weinig vertrouwen (achting) bij de menschen. — Jeter
bas ses habits, zijne kleederen uittrekken, a fwerpen. -- à BAS, joe. adv. : Jeter it bas, ter neder
werpen, omver werpen; Cette maison de commerce
est à bas, dat handelshuis is geruineerd ofte gronde
gericht; Cgtte banqueroute la mis à bas, dat bankroet heeft hem geruineerd. a bas ! (als bevelwoord)
neér ! af! weg met! à bas les chapeaux ! de hoeden af! á bas les armes ! de wapens neergelegd !
(Men zegt in denzelEden zin : Chapeaux bas ! Ar
weg niet den rede -mesba!)àh1'ortu,
afgestegen ! à bas ia motion ! weg met den-nar!
voorslag! à bas le tyran ! weg (voort) met den
dwingeland. is bas le traitre ! slaat den verrader
neêr! — h BAS DE, loc. prép.: I1 se jeta it bas de
son lit, hij sprong uit zin bed (stond ijlings op);
Il le mit it bas de son cheval, hij wierp hem vau
't paard. - EN BAS, loc. adv. Beneden, onder : Il
est, it vous attend en bas, hij is, wacht u bene
Venez en bas, kom beneden; Allez en bas,-den;
qa naar beneden; Commencez par en has (par le
bas), begin van onderen af; Les choses den bas
(voor d'ici-bas) de dingen dezer wereld; Le voile
fut déchiré de haut en bas, de sluijer werd van boven
tot beneden vaneen gescheurd. — [Mar.] Tout le
monde en bas ! af allen ! af! (jig.) Regarder,
traiter qn. de haut en bas, iemand met trotschheid, met verachting (smadelijk) aanzien, behandelen. La tête en bas, met het hoofd vooruit, blindelings, onbezonnen. Tenir qn. en bas, iemand
laag, in onderwerping houden.
PAR BAS, loc.
adv. Beneden, onder, in de onderste verdieping:
Il loge par bas, hij woont beneden; II a trois chambres par pas, hi heeft drie kamers in de onderste
verdieping (gelijkvloers) . [Méd.] Dévoiement par
haut et par bas, ontlasting van boven en van onderen. -- ICI-BAS, loc. 'adv. Hier beneden, op deze
wereld, in dit ondermaansche: Les plaisirs, les
biens, les honneurs d'ici-bas. — Là-BAS, loc. adv.
daar beneden, ginds, ginder, daar ginds: Vous le
trouverez lb-bas; Allez lb-bas.
BAS, m. Onderste, laagste, benedenste n. , het
minst verheven gedeelte van eeneg voorweg ; voet m.:
Le bas de la rue, 't beneden gedeelte, het einde der
straat; Le bas du visage, het onderste gedeelte van
't aangezigt; Le bas du ventre, de onderbuik; Vous
le ttouverez au bas de la page, gij zult het onderaan
(aan den voet van) de bladzijde vinden. Au has de
la montagne, aan den voet des bergs. — ( fig.) Het
lage, gemeene, platte, verachtelijke: Cet auteurdonne
souvent dans le has (voor le genre bas), die schrijver vervalt dikwijls in 't platte, gemeene. I1 v a du
haul et du bas (des hauts et des bas) dans la vie,
het leven is met goed en kwaad, met voor- en te.genspoed doormengel. 11 y a du baat et du bas (des
hauts at des bas) dans Ia conduite, dans 1'humeur
de eet homme, die man is zeer ongestadig in zijn
gedrag, is zich zelven zeer ongelijk. [Mus.] La voix
de ce chanteur est belle dans le bas, de stem van
dien zanger is in de diepe toonen zeer schoon, — Le
yin, la bidre est au bas, het w jn-, het biervat is bijna
ledig. L'horloge est au bas, de klok is afgeloopen.
— [Mar.] Le bas d'un vaisseau, het onderschip n.,
't beneden deel van een schip, 't gedeelte, dat bene
waterspiegel is. Le bas de 1'eau, de ebbe.-den
Le bas de la mer, de laagste stand van het water
--

BASE.
op het einde der ebbe. — [Corn.] Pour bas b beau,
op zien komen.
Bas, m. Kous f. Des bas de laine, de soie, de

coton, de 111, wollen, zijden, katoenen, garen kousen.
Des bas d'enfant, d'homme, de femme, kinder-,
mans-, vrouwehousen. Des bas au métier (à la mécanique), geweven kousen; Des bas au tricot (à la
main, à l'aiguille), gebreide kousen; Des bash jour,
opengewerkte kousen. Des bas d'hiver, d'été, winter-,
zomerkousen; Des bas de dessus, de dessous, overof bovenkousen, onderkousen. — (Prov.) Cela lui va
comme un bas de soie, dat past hem of 't voor zijn
lijf gemaakt ware. — [Cuis.] Des bas de soie, gezoutenvarkenspooten m. pl., zult n. [Mar.] Boeien.
kluisters, ijzers. Donner des bas de soie , in de
boeijen zetten.
Basalte, ni. [Géol.] Basalt m. en n., eerie
blaauwachtig-graauwe of groen-zwarte vulkanische
steensoort, die zeer dirt en hard is en tot bouwma
straat plaveisel, vijzels, mortieren enz., ook-terial,
tot toetsing van de zuiverheid des gouds kan gebruikt
worden.
Basaltiforme , adj. [Minér.] Naar basalt
gelijkende.
Basaltigne, adj. [Minér.] Uit basalt bestaande,
basalti.sch: Roche b-, basaltrots f.
Basane, f, Bezaanleder, bereid schapenleder n.
Basané, e, adj. Taankleurig, zaluw, door de
zon bruin gemaakt (van de huid, het gelaat).— [Mil.]
Pantalon b-, met bezaanleder bezette broek.
Ba.sanite, f. [Géol.] Basaniet m., eene harde,
zwarte egyptische steensoort, toets- of 'proefsteen m.
der Ouden.
Bas-bleu, m. Blaauwkous f., spotnaam der
engelse/ze schrijfsters. C'est un bas-bleu; Cesdame
sont des Inas-bleus.
Bas -bord, m. ] Mar.] Schip n. met laag boord:
Les bhtiments de guerre inférieurs aux corvettes
sont rangés parmi les bas-bord (navires de basbord on bas de bord) .
Basbordais, m. [Mar.] , z. BABOUDAIS.
Basconette , Baseoiiette, f. [H. n.] De
langstaartige mees f.; ook de volksnaam van den
kwikstaart (lavandière) .
Baascill, m. [Sell.] Broekhanger m., de riem,
die door den staartriem gaat.
Bascule, f. [Mécan.] Stuk hout of ijzer, op
Bene as of spil rustende, zoodat het zich vrij bewegen en 't evenwigt zoeken kan; balans f.; weegtoestel n. met ongelijke asmen; 'wip f. eener brug; molenvanq m.; zwengel, zwingel in. aan een' waterput;
wipplank, hosplank f. Pont b b -, weegbrug f. La b-,
d'une souricière, het valdeurtje aan een' muizeval.
La b- dune sonnette, de draaijer m. van eene bel.
Jou.er a la b-, wippen, zich met de wipplank vermaken. Faire la b-, wippen. I1 marchait sur un ais
qui a fait la b- et it est tombé, hij liep over eerie
plank, die opwipte, en hij is gevallen. — [Pol.] Système de b-, bascule-stelsel n., het weifelen, wankelen in de grondstellingen van het staatsbestuar;
de ministeriële kunstgreep, waardoor het gewigt der
uitvoerende raagt nu eens in de koninklijke, dan
weder in de parlementaire schaal wordt geworpen,
naar gelang de eene of andere rgst of daalt.
-1- Baseuler, v. n. Zich vijf op een steunpunt
bewegen, op en near gaan als ,eene wipplank, sc u l é re n : Une poutre, une planche qui bascule,
een wippende balk, plank. — JiASCULER, V. a Doen
op en neêrgaan, doen slingeren of wippen.
Bas-de-easse, m. [Impr.] Onderkas f. Des
Zettres bas de casse, onderkas-letters f. pl. , kleine
letters, in onderscheiding van de kapitalen of hoofdletters, diem de bovenkas (haut-de-casse) vervatzin.
Bas-dessus , m. [Mus.] Lage bovenstem f.,
tweede discant m.
Base, f. [Arch.] Alles, waarop een ligchaam
steunt of rust, steun m., steunsel n., grond, grondslag m., grondvlakte, grondvest f. van een gebouw,
inzonderheid: voet m., onderstel n., zuilenvoet m.,
basis f., basement n. (#g.) La justice est la bde l'autorité, de geregtigheidi is de grondslag, de
steunpilaar van 't gezag. — La base d'une montagne,
de grondvlakte van een' berg, de vlakteruimte, die een
berg inneemt. La base d'un système, het grondbeginsel, de grondslag van een stelsel. La base d'un
calcul. De maatstaf eener berékening. Vos soupcons
Wont de base que dans votre imagination, uw argwaan heeft geen' anderen grond dan in uwe ver-
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beelding. — Le cacao est la b- du chocolat, de cacao
is het hoofdbestanddeel der chocolade; [Méd.] La base
d'un remède, het hoofdbestanddeel, de grondstof vav
een geneesmiddel. — [Chico.] Elke stof, die zich met
de zuren vereenigt en deze onzijdig maakt; elke stof,
die de eigenschappen van een zuur verk? 2jgt door
zich met de zuurstof, de waterstof of elk ander
li,gchaam te vereenigen, het rad i k a a 1. B- salifiable,
zoutvatbare basis. -- [Arith. Grondtal n. Dix est la
n is het grondtal van
base du système décimal, tie
het decimale of tientallig stelsel. [Géom.] Laagste
gedeelte eener figuur, grondljn I. der driehoeken enz.;
grondvlak n. der ligchamen; b ij de landmeters: de op
het terrein naauwkeurig gemeten lijn, die tot grondslag der daarop te bouwen driehoeken dient. [Algèb.]
Het grondgetal van een logarithmen-stelsel, 't getal
dat de eenheid tot logarithmus heeft. — [Opt.] Base
distincte, brandpuntsafstand m. (ook foyer geheeten) .
Basé, e, adj. (en part. passé van baser) Gegrond,
gebaseerd: Système base sur la nature.
Baselle, f. [Bot.] Basella f., basélkruid n., klinsmende nachtschade f., een plantengeslacht in O. Indië
en China, waar het als verfstof gebruikt wordt.
Baséologie , f. [Didact.] Fun.damentale wijsbegeerte f. -- Geschiedenis der chemische bases.
-- Baser, v. a. Op een' grondslag vestigen, grondvesten, b a s é r e n (alleen fig. gebruikt) : Lhomme
habile base ses calculs sur l'intérèt d'autrui, de
bekwame man bouwt (grondt) zijne berékeningen op
het belang van anderen. SE BASER, v. pr. Zich gronden, steunen,. rékenen, zich basren: C'est ià-dessus qu'il se base, daarop vestigt hij zijne hoop, zijne
verwachting, zijne berékening enz.
Bas-feuillet, m. [Tech.] Een der beide bladen
van de tandzaag (waarmede de tanden in de kammen
gemaakt worden), in tegenstelling met het andere
blad, dat Naut-feuillet heet.
Bas-fond, m. [Géol.] Laag land n., lage, diep
liggende grond m., laag terrein n. — [ Mar.] Bank,
droogte, ondiepte f., over welke echter de grootste
schepen heen hunnen varen, in onderscheiding van
den Naut-fond, die meer den waterspiegel nadert en
voor de schepen gevaarlijk is. (Vroeger heette men
Naut-fond, wat men nu juister bas-fond heet.)
Basieité, f. [Chem.] B asiteit, b asiciteit f.,
eigenschap van een ligchaarn om in zekere of in alle
verbindingen de rol van basis of radikaal te vervullen.
Basifleation, f. [Chem.] Overgang m. tot den
staat van basis of radikaal, b a s i f i c a tie f.
Basigène, adj. [Chico.] Basis-makend, basisvormènd, toenaam, door Berzelius gegeven aan elk
elektro-negatief ligchaam, dat de metalen niet veronzijdigt, en met deze integendeel elektro-negatieve ver
(zuren) en elektro-positieve verbindingen-bindge
(bases) voortbrengt, zoo als de zuurstof, de zwavel,
het selenium en het tellurium.
Basilaire , adj. [Bot.] Op de basis or grond
vastzittend, daaruit groeijend. — [Anat.] Os-vlakte
b-, wiggebeen n., z. BERTINAL.
Basile, m.Tecb.] Schuine kant m. aan een'
schaafbeitel.
Hebzuchtige en kwaadsprekende
fijnman m. (naar een personaadje uit de blijspelen van
Beaumarchais) . — [ Bot.] Basile à épi couronné.
..1 frikaansche plant, soort van keizerskroon f.
Basiléolatre, m. [Rist, ecci.] Vorstenaanbidder m., bewijzen van goddelijke eer aan vorsten.
Baslileolatrie, f. Vorstenaanbidding f.
Basilie,m. [H. n.] Koningshagedis, draakslanq,
gekroonde slang f., basiliscus m., eene onschadelijke
hagedis in Z. Amerika en Azie, waaraan het bijgeloof
van ouds'tvermogen toekende om met den blik zijner
ooggin te dooden; van daar: Des yeux de b-, basiliscus-oo, en; vertoornde, van spijt of verontwaardiging g oeijende blikken, waarmede men iemand als
doorboren wil. — [Bot.] Koningskruid, balsemkruid,
basilicum n., dat men als specerij aanwendt. Basilic sauvage, mastikkruid. — [Artill.] Basiliscus m.,
eene oude veldslang (geschut), waarmede men achten-veertig-ponders schoot.
Basilicaire, m. [Rist. eccl.] Naam des priesters, die den paus of een' bisschop de mis hielp bedienen.
Basilicon, m. [Pbarm.] Koningszalf f. basilicum n., eene ettermakende zalf.
Basilidion, m. [Plmrm.] Schur ftzal f f.
Basilique, f. (eig.) Koninklijk gebouw, paleisn.;
— in 't oude ,4thenen de openbare geregtszaal f.; — te
Rome een prachtig openbaar gebouw van langwer-

pig vierkanten vorm , waarin de burgers wegens
staatszaken bijeen kwamen, de teregtzittingen gehouden werden enz. ; — sedert Konstantijn den Groote
de kerkel )ke gebouwen van denzelEden vorm (bas-ilikavorm), die over de graven der heiligen werden opgetrokken; later oneigenlijk in 't algemeen gebruikt voor
stifts- of hoofdkerk, domkerk f. — [Anat.] Ellepijpshuidader, de ader aan den binnenarm, op welke de
aderlatingen verrigt worden. Ook al dj.: La veine
basilique. -BASILIQUES, f. pl. Basilische wetten, f.
pl : , het wetboek van keizer Basilius den Groote, in
't jaar 887 uitgegeven.
Basin, m. Fijn en sterk bombazijn, streepjesgoed n.
Basioglosse, m. Neertrekkende tongspier f.
Ook als adj,: Muscle basioglosse. — Basio-pharyngien, m. Neêrtrekkende keelslier.
Basigae, adj. [Chico.] Sels b-s, basische zou
pl., zulke, waarin 't metaal-oxyde de overhand-ten.
heeft.
Basistap, Bésestan, of Bésistan, m.
Marktplein n. bij de Turken, plaats der koopmann.swinkels en kramen, bazaar ni.
Bas-fiat, m. [Mar.] Ondermast m.
Bas-métier, m. Kleine weefstoel, knieweef
stoel m.
Bas-inoule, ni. Naam, dien men weleer gal
aan elk, die uit een' Frank (westersch christen) en
eerre Griekin was geboren.
Basoche, f. Voormalig geregtshof n. der klerken van 't parlement te Parijs en in andere fransche
steden. — Basochial, e, adj. Dat geregtshof betreffende. — Basochien, m. Lid n. van dat gerefltshof.
Bas- officier, m., z. SOUS-OFFICIER.
Basque, in. Baskiër, Bask, Biscayer m., bewoner van 't land der Basken (Pays basque) of de
Baskische provinciën in Spanje (Biscaye, Guipuzcoa,
en lava) en van de Neder-Pyreneen in Frankrijk.—
Un tour de Basque, een goochelaarsstreek m., eene
bedriegerij f. Tambour de basque, rinkelbom, tamboerijn f. (Prov.) Aller (courir) comme un B-, hard
loopen, als een postpaard loopen. — Het baskisch,
de Baski.sche taal. — BASQUE, adj. Baskisch: Langue
1b -, provinces b-s. — BASQUE, f. [Tech.] Pand n.,
slip f. van een' rok. — (Loc. prov.] 11 est toujours
perdu a mes ti-s, hij hangt mij altijd aan 't lijf,
hij vergezelt mij als mijne schaduw.
Basgnine, f. [Tech.] Wilde overrok m. met
franje der spaansche vrouwen.
Basquiner, v. a. Betooveren.
Bas- relief, m. (pr. 15k-re -li -if) [Arch.] Vlakof half- verheven beeldwerk n., waarb ij zich de Jiquren slechts weinig boven den grond of het vlak vei°he ffen.
Bassage, m. [Tech.] Het zwellen, de bewerking der huiden in den zwelder of 't zoogenaamde
zuur-laf.
Bassat, m. Kiel met dik gevoerden rug, in de
leiproeven in gebruik.
Basse, f. [Mus.] Bas m., diepste, laagstestern,
grondstem, mansstem, f.; — basviool f., bas m., het
speeltuig, waarop men den bas speelt; — bassist,
baszanger, basspeler m. Les basses d'un instrument,
de bassnaren, dikke snaren van een' speeltuig. Bcontinue, begeleidende, accompagnérende bas, generale bas, obligaatbas; (Loc. prov.) C'est la b- continue de son discours, dat is zijn' ouden deun, daar
komt hij altijd op terug. B- contrainte, gebondene bas
(die na een zeker getal maten eveneens wederkeert);
B- fondamentale, grondbas (dies/cc/its uit de grond
harmonie bestaat); B- figurée, versierde,-tonedr
gefigureerde bas (die de waarde van ééne noot in
vele andere noten onder een zelfde accoord verdeelt) .
— [Mar.] Rif n., reeks van klippen tusschen wind
en water, waar de zee op brandt; — breking van
de zee op klippen of droogten. [Man.] Zachte hel
welke men 't paard laat draven, om het-lingf.,over
de beenen te leerera buigen.
Basse-eonde, f. [Tech.] Bovenblad van den
blaasbalg eens hoogovens.
Rasse-contre, f. [Mus.] Co n tr e b a s m..
tegengrondstem f., groote of diepe bas m.; —departj,
die deze stem uitvoert. (Plur. Des basses-contre.)
Basse-cour,f., Open voorplaats f. voorplein n.,
voorhof, hoenderhof m., plaats voor 't gevogelte eener
boerderij; stalplein, wagenplein n. (Plur. Des basses-cours.) -- Felle de b-, meid f., die voor 't vee,
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inzonderheid voor 't pluimgedierte, te zorgen heeft.
Des. nouvelles de b-, volkspraatjes, sprookjes n. pl.,
ongegrond nieuws, los gerucht n.
Basse de viole, f. [Mus.] Basviool, knieviool,
v i o l o n c e l f. — Basse de violon, groote basviool,
een voormalig speeltuig, ook basse d'épaule eheeten.

Basse-eau, f., Z. RASSE-ZIER. (Plur. D es bas-

ses-eaux.)

Basse-e irate, f. [Fort.], z. FAUSSE-BRAIE.

Basse-étá e, f. [Tech.] Met veel lood ver

-mengdti.
Basse-fosse , f. Onderaardsche kerker n.,
waarin men weleer de misdadigers opsloot. (Plur.
Des basses-fosses.)

BASTINGAGE.

kom, waarin de metselaar den kalk beslaat.-- [Anat.]
Bekken n., derde of onderste deel van den romp. —
Door uitbreiding der eerste beteekenis wordt bassin
gebruikt voor: vergaarbak, watervergaarbak m.,
fonteinkom, fonteinbekken; — waterkom f., vijver m.;
— [Mar.] havenkom, dok, veilige ankerplaats in eene
haven, 't zij door natuur of door kunst gevormd;
— waterbak rondom den schoorsteen van de kombuis. B- de port, kleine haven in eene grootere,
bassin n.; — [Géol.] Indieping van de oppervlakte
des bodems, door heuvels of bergen ingesloten vlakte,
dalbekken;—rivier- of stroombekken, stroomgebied n.
Le b- du lac, het meerbekken, de kom van 't meer,
L'immense b- de la mer, 'tonmetel jke zeebekken,

Basse-justice, z. JUSTICE.
de groote kom des oceaans.
Rasse-lisse, I. [Tech.] Soort van tapijtwerk
Bassina°'e, m. [Tech.] Vorm rn., diende bak
of weefsel met ingewerkte levendige figuren, en bij
aan hetcTeeg geeft om het behoorlijk met water-ker
welke de schering of kettin g horizontaal op 't getouw te doordringen. — Impost m. op het zout.
ligt, terwijl hij bij die, welke men haute-lisse noemt,
Bassine, f. Groot koperen bekken n., koperen
er te lood opstaat. (Plur. Des basses-lisses.) — pan f., spoelvat n., bij velerlei industrie in gebruik;
Basse-lissier, m., -ière, f. Hij of zij, die zoo- — [Impr.] Mout f., de bak, waarin 't papier vochtig
danige tapijten weeft. (Plur. Des basses-lissiers, gemaakt wordt.
-ières.)
Bassine, e, adj. (en part. passé van bassiner):
Bassennent, adv. Laag, gemeen, op onedel Lit b-, gewarmd bed; Plaie mal b-e, slecht gebétte
verachtelijke wijze. Het wordt alleen fig.-moedig, wond.
gebezigd: Agir, penser, s'exprimer, sentir b-.
Bassinée, I. Bekken-vol n., kom-vol f.
Basse-rner, f. [Mar.] Ebbe f., laag water n.,
Bassiner, v. a. Met eenebeddepan verwarmen:
lage waterstand m.
B- un lit.— [Chir.] Betten, zacht bevochtigen, warme
Basser, v. a. [Tech.] Slichten, de kettingdra- vochtige omslagen leggen, stoven: B- une plaie. —
den van een weefsel met Bene lijmige jaap bestrijken, [Jard.] Zacht besproeien, besp renkelen: B- des meom ze glad te maken.
lons. — [Boul.] Het no g onvoltooide deeg met water
Bassesse, f. Laagheid, gemeenheid, verachte
besproeien of met meel bestrooijen: B- la pate.
gevoelens, gedachten, woorden,-teljkhi.dI(van
Bassinet, m. (verklw. van bassin) Pan f. van
daden); geringheid I. (van geboorte, afkomst). Faire een schietgeweer. — Hoedje, blakertje n. van een'
une b-, eene laagheid, eene gemeene, onteerende daad kerkkandelaar. (Van gewone kandelaars heet het
begaan. I1 n'y a b- qu' on ne fasse pour l'argent, voor bobèche.)--: [Ant. mil.] Ligte helm of stormgeld doet men alles.
hoed in.; ijzeren mutsje onder den helm. -- [Bot.]
B asses-vergues, f. pl. [Mar.] Naam der twee Boterbloem f., hanevoet m. — [Anat.] Nierbekken, n.
groote of hoo fd-raas f. pl.
Bassinoire, f. Beddepan f., bedwarmer m.;
Basset, m. Dashond m. — Ook als adj.: Chien bedde flesch f.
basset. — (fig.) Kortbeen m., een mensch met te korte
Bassinot, m. (verklw. van bassin) Bekkentje n.
beenen voor zijne gestalte. — [Bot.] Kortgestengelde of bodemholte f. in eenig vat, waarin men een vocht
bladzwam I.
laat bezinken. — [Mus.] Soort van fagot f.
Basset, te, adj. (verklw. van bas, laag): EpauBassiot, m. [Tech.] Houten bakje n. der des.

les h-tes, eenigzins lage schouders.
Basse-taille, f. [Mus.] Diepe tenor m., hooge
basstem f.; ook hij of zij, welke die stem zingt. —
[Sculp.] , z. v. a. BAS-RELIEF . — (Plur. Des bassestailles.)
Basse-terre, I. [Mar.] De lijzijde f. eens eilands, de zijde onder den wind, vooral in de Antilles,
in tegenstelling met cabesterre, de loefzijde, laagland dat van verre niet gezien wordt.
Bassette, f. [Jeu.] Basset, bassetspel n. een
naar het pharao gelijkend kansspel met kaarten.
Basse-turbe, f. [Mus.] Bas-clarinét I.
Basse-voile, f. [Mar.] Onderzeil, schooverzeil f. (Plur. Des basses-voiles).
Bassicot, m. [Tech.] Houten kist f., waarin
de leijen uit de groeven worden weggevoerd.
Bassiers, m. pl. Zandplaten I. pl. in de rivieren, die de vaart belemmeren.
Bassin, nl. Bekken n., schaal, kom f., soort van
diepe, meestal ronde of ovale schotel, 't zij van aardewerk of metaal. B- a laver les mains, les pieds,
handbekken,voetbekken; waschbekken: B- d'aiguière,
lampetkom; B- It barbe, scheerbekken; B- de crieur,
omroepersbekken. B- aux offrandes, B- de collecte,
offerschaal, collecte-schaal (ter inzameling van de
liefdegiften) . (Prov. pop.) Cracher dans le bassin,
mede tot eene uitgave bijdragen: I1 ne voulait rien
doneer, mais on l'a fait cracher dans le bassin,
hij wilde niets geven, maar men heeft toch wat
weten los te krijgen (hij moest toch overkomen) . Les
deux b-s dune balance, de beide schalen eener ba
B- de garderobe, de cbambre, pot m. van-lans.
een' kamer- of nachtstoel ; B- á queue , onder
Aller au b-, zich van den nachtstoel of den-stekm.
•ondersteek bedienen. B- oculaire, oogschaaltje n.
(ter bitting van de oogen). — IFond.] Kuil, waarin
de gietvorm der klokken qep aatst wordt. B- de
fusion, smeltkroes m. B-d'afpinage, afdrj fhaardm;
B- de réception, voorhaard m.— [Opt.] Slijpplaat f.,
slijpschotel m. (ter bewerking van de optische glazen) . — [Chap.] Viltijzer n., vormplaat f., ijzeren
plaat om de hoeden op te kloppe n. — [Suer.] Koperen klaarpan; ziedpan, uitdamppan I. -- [Mac.]
.Kalkbed n., de van kalk, mortel of zand gemaakte
:

tilleerders.

Bassiste, m. [Mus.] B a ss is t, basspeler, bas-

zanger m.

Basson, m. [Mus.] Baspijp f., blaasbas m.,
fagot f.; -- hij, die dat instrument blaast, fagottist m. — [H. n.] Een der namen van 't europé^
sche waterhoen n.
Bassoniste, m. [Mus.] Fagottist, fagotblazerm.
Bassorine, Bassorite, f. [Chum.] Gummi,q
bestanddeel, vervat in de bassora-gom, de dragantgom, de salep enz., basso rine f.
Bassure , f. Lage , met water doortrokken
grond m.
-{-Bastant, e, adj. Genoegzaam, toereikend.
Bastarèche, f. Cabriolet vóór een rijtuig.
Baste, m. [Jeu] Basta f., klaveren-aas n.,

de derde in rang, de derde matador in'tomberspel.
Baste, f. Melkvat n.; —mand f. aan een' p akzadel: -- houten korf m. voor den wijnoogst. -[Com.] Zekere chinésche zijdestof f.
tBaste, ede. et interj. Genoeg, houd op, basta ! — [Mar.] of Vaste! (bevelwoord) Vast
genoeg! stop!
Bastet, m. [Mar.] Kustijzer, puttingijzer, o.
Bastide, f, Lusthuis, klein buitengoed n. in
Provence en vooral in de omstreken van Marseille;
— [Anc. fort.] Op zich zelf staand houten blok
-huisn.
Bastille, f. Weleer ieder versterkt, met torens
voorzien kasteel; later alleen de beruchte vesting
en staatsgevangenis te Parijs, onder Karel IV. gebouwd en in 1789 door de Parljsche burgers bestormd
en omver geworpen.
Bastillé, e, adj. [Bias.] Met omgekeerde kantee/en.
Bastilleur, m. Vroegere naam van den gouverneur of cipier eener staatsgevangenis. -- Voor
-standerbil.
Bastillon, m. (verklw. van bastille) Kleine
bastille of staatsgevangenis.
Bastin, m. Levantsch touwwerk n. uit eerre
soort van stroo en biezen.
Bastine, f. [Tech.] Soort van zadel m.
Bastingage, m. [Mar.] Verschansing f., bedek-
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Bataillé, e, adj. [Bias.] Cloche b-e, klok,
Icing van schanskleeden op 't verdek van een oor
beveiliging der manschap tegen 't klein-logschipt waarvan de klepel eene andere kleur (email) heeft
geweer (nu vervangen door een' houten schutsmuur). dan de klok.
Batailler, V. n. (weleer: slag léveren, str — Filet de b-, vinkennet H.
Bastingue, f. [Mar.] Schanskleed, schansdek n. den) Harrewarren, twisten, kijven, haspelen; plu Bastingué, e, adj. (en part. passé van bas- haren, borstelen. — SE BATAILLER, v. pr. Met eltinguer): Vaisseau b., fregate b-e, een verschanst kander harrewarren, twisten enz.
Batailleur, m., -ease, f. H o f zij, die gaarschip, fregat.
Bastinguer , v. a. [Mar.] Verschansen, de ne harrewart, twist, plukhaart enz., „ twistzoeschanskleeden spannen. — SE BASTINGUER, v. pr'. leer in., - zoekster I. — Ook als adj. : Etre dimzich achter schanskleeden beveiligen , zich ver- meur b-euse, strijdlustig, kijfziek zijn.
Bataillière, I. [Tech.] Touw of koord n.,
schansen.
Bastion , m. (pr. bass-thi -on) [Fort.] Bo l- dat den molenklepper of klapspaan in beweging
werk n., vestingwerk, dat uit twee face s en twee brengt, valtouw n.
flanken bestaat.
Batailiole , f. (iron.) Kleine, onbeduidende
Bastionné, e, adj. (en part. passé van bas- veldslag m.
Bataillon, m. [Mil.] Bataljon n., strijdbende,
tionner) Bebolwerkt, van een bolwerk voorzien;
krijgsschaar, bepaald deel (derde of vierde) van een
bolwerkvormig : Tour b-.
Bastionner, v. a. (pr. bass -thi—) [Mil.] Met regiment voetvolk; — (fam.] menigte f., hoop,
bolwerken voorzien.
troep m.: Elie a un b-d'enfants, zij heeft een heel
Bastir, Bastissage, [Chap.], z. BáTIR, regiment kinderen. Des b- de grues, zwermen
kraanvogels.
BhTISSAGE.
Batalogue, beter BATTOLOGUE.
Bastonnade , f. Stokslagen-straf f.; afrosBàtard, e, adj. et subst. Bastaard, basterd m.,
sing f., stokslagen m. pl. — (fam.) Donner, recevoir
onecht, buiten 't huwelijk geboren; Un enfant bla b-, een pak slaag geven, krijgen.
Bastringue, m. Kroegbal n., danspartij I. in o f Un b-, een onecht, onnatuurlijk kind, keviskind,
eene dorpsherberg. — Slecht vioolspeler m. — Kroeg, keefskind n., bankaard m. buitenbeentje (pop.) n.
, niet van
knip f.; verward huishouden n. — [Chim.] Toe- — [H. n., Bot. ] Van gemengd geslacht
stel n. tot bereiding der zwavelzure soda.
't echte ras, uit tweederlei soort voortgekomen, afBastude of Battende, f. [Pèche] Zeker wijking, ontaarding, speelsoort I. B- de dogue,
vischnet n. ten gebruike in de zoutpoelen.
bastaarddog m.; Oiseau b-, bastaardvogel m.; Olivier b-, onechte olijfboom m. (Men zegt van dieren
Bas-ventre, m. Onderbuik m., onderlijf n.
Bat (pr. batt) of. Bate, m. [Mar.] Blaas- liever méLis, van planten hybride.) — [Hort.] Plante
balg m. onder het galjoen. — Einde n. van een' b-e, wilde, niet aangekweekte plant f. — L'écritore b-e, of enkel lab-, het basterdschrift, middelvischstaart.
Bat, m. (pr. bá) Pakzadel, draagzadel, m., schrift, lettersoort, die 't midden houdt tusschen
houten zadel voor de lastdieren. Cheval de bat, antiqua en cursij f, of tusschen de ronde en de itapakpaard, lastpaard n.; (fig.) domkop in., uils- liaansche letter. — [ Litt.] Genre b-, gemengde
kui.ken n. C'est l'homme qui Porte le bat, hij is schrijfstijl. — [ Tech.] Lime b-, voorvijl I. (der
de pakezel, op hem wordt al den last, al de moeite, horlogiemakers. — Porte b-, poortdeur, deurpoort f.,
al het werk geschoven. — (Prov.) Chacun sait oft het midden houdende tusschen deur en poort; geIe bat le blesse, ieder weet best waar de schoen heime, verborgen deur f. — Páte b-, middeldeeg n.
hem, wringt. Etre rembourré comme le bat dun (noch hard, noch zacht) . Largeurb-e, breedte (van
mulet, te vee kleederen aan hebben, met kleedings- lakens), die niet overeenkomstig 't gebruik of het
voorschrift is, basterdbreedte I. Couleur b-e, basstukken overladen zijn.
terdkleur, twijfelachtige kleur I. — [Mar.] Voile
Bat -a- beurre, m. [Econ.] Boterkarn f.
Bat-à-boorre, m. [Sell.] Gereedschap ter b-e, groot zeil n. op eene galei., dat slechts gebruikt
van
't
vulhaar.
wordt
als er weinig wind is. Pièce b-, kanon n.
klopping
Bataclan, m. (pop.) Bagaadje f., lastige of van 8 tot 18 pond kaliber. Marde b-, dood tij n.
nuttelooze nasleep m.
met kwartier-maan. B- de ravage, rakketros m.
Batadoir, m. [Tech.] Waschbank f. in een van de marszeilra of bramra. -- (Loc. fig.) N' être
stroomend water.
point b -, zich met iemand op ééne lijn kunnen
Batage, m. [Fèod.] Lastdierregt n., belasting plaatsen, niet voor een ander behoeven onder te
doen. — (Prov.) L'hiver nest point b-, s'il ne
op de lastdieren.
Batail, m. [Bias.] Woord, waarmede men den vient tót, it vient tard, de winter weet zijn' tad; de
klok
aanduidde.
winter blijft niet uit.
klepel eener
Bátarde, I. Ligt overdekt Weener- rijtuig n.
Bataille, f. Veldslag, slag m., b a t a l j e f., .alge
gevecht n. tusschen twee legers. Champ de b-,-men — Nagemaakte of onechte Vigoqner wol. (z. ook
slagveld n. Corps de b-, middeltogt m., het leger tus- Ander BiTARD) -- [Mar.] of BaTARDELLE f. galei,
schen de beide vleugels; ook de middeltogt o f rniddel- die kleiner is dan de voornaamste.
Batardeau, m. Dam, keerdam m., in 't wahoede f. van eene vloot. Cheval de b-, strsjdpaard,
strj
drosnD. (fig.) C, est son cheval de b-, dat is zijn ter gelegd om de fundamenten van bruggen of sluistokpaardje, daar is hij 't sterkst in, daar rekent hij 't zen te leggen ofte herstellen. [Fort.] Steenen beer m.,
meest op. , Hasarder (risquer) la b -. den veldslag die 't water in de gracht moet houden. — [Mar.]
wagen. Presenter, Accepter, Refuser lab -, den slag Zetgang m., verhooging f., op 't scheepsboord aan
aanbieden, aannemen, weigeren. Livrer (donner) b-,
om 't water van 't verdek te houden, wan--gebrat
slag léveren. Gagner, Perdre la b-, den slag win- neer het vaartuig ter kal faíering wordt gekrengd.
nen, verliezen. Marcher en b- (en ordre de b-), in
Batardelle, f., z. onder BhTARDE.
slagorde optrekken. Ranger one armée en b- (en
Bátardière, I. Kweekerij I. van geënte booordre de b-), een leger in, slagorde scharen. B- na- men.
vale, zeeslag, scheepsstrijd nn. Etre à la b-, den
Bàtardise,, f. Onechte geboorte, bastaardij f.
veldslag bijwonen. Etre en b-, in slagorde staan. — — [Féod.] liegt n. der heeren op de nalatenschap
(Fg.) Le champ de b- lui est demeuré, h27 heeft het van bastaards.
Batate, f., z. PATATE.
veld behouden, de overwinning behaald, zijne tegen
uit het veld geslagen — ( fig.) Choisir son-partij
Bataule, m. Bamboesboter f.
champ de b-, den geschikten tijd, de gepaste plaats
Batave, m. et f. Bataaf, Batavier m., bataafen gelegenheid ter bereiking van een oogmerk kiezen. sche vrouw f.; (poét.) Hollander, Nederlander in.
Il ma fallu livrer bien des b-s pour en venig lll, 't — Batave, adj. Bataafsch.
heeft mij veel moeite, menigen harden strijd gekost
Batavique, adj., z. LARUIE.
om zoo ver te komen, om dat doel te bereiken. —
Bata ole, f. [Mar.] Stander m., soort van
veldslag
voorstelt,
houten 01 ijzeren leuning, dien men voorheen aan
[Peint.J Schilderij f., die eenen
batalje -stuk n. — [Mus.] Toonzetting f., waarin cie voor- en achterplecht vond. Chandeliers de b-s,
men 't geraas en de verschillende voorvallen van verschansingschepters. Lisses de b-s, leijers of leueenen veldslag p oogt na te bootsen. — [Jeu] Ba- ningen van de verschansing. Montants des _ b-s,
talje -spel n., zeker eenvoudig kaartspel. — [ Tech.] standers van de verschansing. B -s de hune, verGalerij op den schoorsteen der groote smidsen, schan.sing in de mars.
windbeschutter m. — [Mar.] Horizontale plaatsing
Bate, f. [Tech.] Rand m. om eene snuifdoos,
van de raas, op de galeijen.
om eene horlogie -kas.
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B`té, , adj. (en part. passé van bàt.er) Met
een' pakzdel op den rug: an e baté , gezadelde
ezel in.; (fig.) lomperd, botmuil, domkop m. L'áne

de la communaute est toujours Ie plus mal báté,

z. ai E.

BATISSE.

Bathyrrhy_oque , adj. [H. n.] Dikbekkig,
dik van snavel.
BAti, m. [Tech.] Geregen (nog niet genaaid)
kleed n. Le báti d'un habit, het rajgsel van een'
rok. — Rijgdraad m. — -Los ineengezet raam n.
— Verdeelschijf f. der horlogiemakers.
Báti, e, adj. (en part. passé van bátir) Gebouwd. — ( fig.) Un homme biera, mal bdti, een wel
mismaakt mensch. Il est ainsi bhti, dat is-gemakt,
nu eenmaal zoo zijn aard, hij is niet anders. C'est
un grand mal-bati, 't is een groote, onbehouwen kerel.
Bitier, m. Pakzadelmaker; pakzadelverkooper m. — [A g ric . ] Vetweider m., hij, die zich op
't vet maken van 't vee toelegt.

Bateau, ni. Schuit, vaartuig, schouw, boot f.,
riviervaartuig n., praam. B- à ,vapeur, stoom schip n., stoomboot f. B- a napeur a helice, schroefstoomboot. B- remorqueur, boegseerschip n., sleepboot, sleepstoomboot f. B- poste, postschuit. B- les
vrachtschip, ballastschip (dalvracht of ballast-teur,
aanvoert). B- délesteur, ligler m. B- de sauvetage,
B- immergible, reddingsboot. B- de pêcheur, visschersschuit. B- plat, platboomd vaartuig. B- is eau ,
waterschuit (tot aanvoer van zoet water). BateauBatifodage, m., z. BATISODAGE.
mère, moederboot, liet voornaamste vaartuig om
Batifolage , m. (jam,.) Gedartel, kindergezout te ; vervoeren. B- d'office, bedienschuit. Bporte, schipsluisdeur f. B- de transport, vracht stoei m.
Batifoler , v. n. (fam.) Dartelen , stoeijen,
schuit. B. à air ou pneumatique, luchtboot (om
daarin onder water te werken) . B- a selles, wasch, mallen.
SBatifoleur, nl., -euse, f. (fam.) Hij of zij,
schuit (voor de bleekerijen). B- volant, luchtbolschuitje n. B- plongeur, duikerschip. B- de loch of die gaarne malt, dartelt, stoeit, stoeijer m., stoeiienkel loch , log, logplankje n., houten, met lood ster f.
BAtiment, m. Gebouw n., van wat aard of
bezwaarde driehoek aan eene lange lijn, ter bepaling
zaan de snelheid of vaart van een schip. Pont de b-x, stof ook, inzonderheid : woongebouw n., woning f.,
schipbrug f. — B- d'un carrosse, bak m. van eene huis n. B- public, openbaar gebouw, staats -, stads
B- particulier, privé, bijzonder gebouw,-gebouw:
koets. — (Loc. prov.) Perdre ses b-x, vergee fsche
moeite aanwenden. Quitter les b-x, eene zaak opge- burgerhuis. — [ Mar.] Schip, vaartuig, van wat
ven, haar laten varen. I1 est encore tout étourdi soort of bestemming ook: B- de guerre, oorlogsdu b-, hij is nog suf (nog niet bekomen) van de schip; B- marshand, koopvaardijschip; B- de transvermoeienissen der reis. Cot homme veut avoir port, transport- of vervoerschip. B- de charge,
une rime en chaque b-, die man wil overal wat vrachtschip. B-s civils,.tin oorlogshavens) naam
in te zeggen hebben, hij is heerschzuchtig. Arriver van verschillende magazijnen, die tot werkplaatsen.
(ateliers) dienen. B-s flottants, schepen (in onder
en trois b-, met bespottelijke praal verschijnen.
ras, onoverdektvaar--scheidngvabls).BBatée, f. [Tech.] Hoeveelheid aarde, die op
tuig n. — [Sal.] B- de graduation, gradueer- of
eens gekneed wordt, kneedsel n.
Batelage, m. (van bateleur) Goochelaars- gradeerhuis, open loots, in welke men het zeebedrijf n.; goochelarij f.; — potsenmakers, kwak water door hoog opgestapelde doornen takken laat
heen zijpelen, om het te verdigten of tot een' hoo- BATELAGE, m . (van bateau) Goede--zalverjf.
renvervoer n. met ballastschuiten of ligters om de geren graad van zoutheid te brengen.
Batine, f. Fakkel f., zeer eenvoudige linnen
schepen te laden of te lossen. Frais de b-, transportkosten. -- [Pêche] Faire le b-, metschuiten den stoel zonder leuning; gemeen linnen zadel m.
Bestir, V. a. Bouwen, een bouwwerk optrekgevangen visch uit zee halen en ter markt brengen; ook: aan de visscherspinken het noodige aan ken; doen of laten bouwen; stichten, grondvesten:
Vrachtgeld n., schuitevracht f.
-voern.— B- une maison, une église, on aqueduc, un pont,
Batelée, f. Schuitvol, schuitslading. — (fig.) een huis, eene kerk, eene waterleiding, eene brug
Une I)- de gees, een hoop volks , eene menigte bouwen; Salomon bátit le temple sur le modèle
du tabernacle, Salomo bouwde (deed bouwen) den
menschen.
tempel naar 't model des tabernakels; Romulus báBatèlement, m., z. BATTELLEMENT.
Bateler, V. a. Het schuiten varen; den gevan- tit Rome, Romulus bouwde (stichtte) Rome. [Mar.]
gen visch uit zee met schuiten aanvoeren. B- du B- un vaisseau, een schip timmeren (als men nahareng, haring aanvoeren. — Een rivierschip voe- melijk van de werklieden spreekt : van den bouwmeester sprekende zegt men Construire un vaisseau).
ren ; — in een rivierschip laden.
Bateleresque, adj. Wat tot een goochelaar — Ook van den bouw der dieren : L' hirondelle bátit
son nid dans la demeure de l'homme, de zwaluw
behoort. Saut b-, goochelaarssprong.
Batelerie, f. Goochelaars-handgreep f., goo- maakt (bouwt) haar nest in de woning des menschen. — Het wordt ook zonder voorwerp gebechelkunstje n.; — kwakzalverij f.
Batelet, m. (verklw. van bateau) Schuitje; zigd: Passe encore de bátir, mais planter a eet
age ! Op zulk een' (hoogen) leeftijd te bouwen kan
veerschuitje n.
Biteleur, m. -ease, f. Goochelaar m., -ster; er nog door, maar te planten! Le castor bátit sans
kunstenmaker , potsenmaker m. , -maakster f. , l'avoir appris, de bever bouwt zonder 't geleerd te
kluchtvertooner m., - toonster f., kwakzalver m., hebben. — (fig.) B- à chaux et à ciment, een' hech-zal fster f. - BATELEUR, m. [H. n.] Goochelaar m., ten grondslag aan eene onderneming geven. B- en
een afrikaansche roofvogel van 't geslacht der wa- fair, luchtkasteelen bouwen, zich met dwaze hoop
terarenden [falco ecaudatus] . - BATELEUSE, f. voeden; B- sur le sable, op een' lossen grond te
werk gaan. B- sa fortune sur le malheur dan[H. n.] Soort van afrikaansche leeuwerik m.
Batelier, m. Schuitevoerder, schipper; bate- trui, op eens anders ongeluk zijne fortuin. vestigen.
lier de passage, overvaartschipper, veerschipper, B- un système, een stelsel ontwerpen. (fain.) Bveerman. — BATEL1ÈRE, f. schippersvrouw, schui- sur le levant, dikbuikig worden, een' dikken buik
krijgen. — [Tech.] B- un habit, une jupe, een'
tevoerster f.
rok ineen rijgen; B- à grands points,.met wijde steken
Batellement, m., z. BATTELLEMENT.
Biter, V. a. Een' pakzadel opleggen, zadelen rijgen. B- un chapeau, aan 't bereide viltden hoe(een ezel, paard). — (Prov. pop.) Qui bate la bête, dervorm geven. — SE BaThR, V. pr. Gebouwd worla nionte, wie het dier zadelt, berijdt het; Wien de den : Pendant que le temple se bátissait. — Voor
zich bouwen : Le castor se bátit une cabane.
koe toebehoort, die pakt haar bij de hoornen.
Batirolle , f. [Tech.] Karnstok, karnBaterse, f. [Agric.] Soort van grooten ploeg m.
Bat-flière , f. [Tech. ] IJzerdraad - klop- tri.l m.
Batis, m. [H. n.] Gladde rog m., die alleen op
per m.
Bathoniètre, m. [Phys.] Dieptemeter, b a- den staart stekels heeft (ook raie bates, raie een
of blanche geheeten).
[Tech.] Dakstoel m.,-drée
t h o 3n e te r ni., werktuig om de groote diepten der
zee te meten (uitgevonden door A. van Stipriaaiz hangende stelling om aan een dak te werken (ook
troquet ge/weten).
Lc iscius te Delft) .
Batisodage, m. [Macon.] Zoldering f., met
Bathonietrie, f. Dieptemeting f., kunst om
de diepten der zee te meten. — Bathoniétri- een mengsel van leem en koehaar bekleed.
Batissage, m. Het bouwen, de bouw m.; —
que, adj. Wat die kunst betreft, bathomehet vormen van den vilten hoed.
trisch.
Bàtisse, f. Al wat het metselwerk van een geBathron, m. [Chic.], z. V. a. bans d'Hippobouw betreft, metselwerk, muurwerk n .— gebouw
crate, z. BArC.
—

MTISSEUR BATTE. 1a5
zelf: Une belle bátisse, een schoone bouw m.; une
bátisse solide, een stevige bouw.
Bátisseur, m. Bouwziek mensch m.; — slecht
bouwmeester; -- (poét.) Stichter, grondlegger m.:
la truelle d'or du bhtisseur de Troie.
Bátissoir , m. [Tech.] IJzeren hoepel m.,
waarmede de kuiper de duigen vereenigt.
Batiste, f. Batist n., zeer fijn linnen (naar den
eersten fabrikant dier stof, B a p t i s t e, zoo ge/weten).
Batitures, f . pl., z. BATTITURES.
Batognes of Batocks, m. pl. Batokken of
batoggen m.l., dunne latten of stokken, waarmede overtreders in Rusland geslagen worden; –
stokslagen m. pl.
Baton, m. Stok, staf, handstok, wandelstok,
rotting, knuppel m., in 't algemeen vele dingen, die
den vorm van een' stok of dunnen cilinder hebben:
B- d'ivoire, ivoren staafje n.; B- de cire à cacheter, de réglisse, de sucre d'orge, pijp f. lak, pijp
drop, kapittelstokje n.; B- de vin d'Espagne,
pijp (langwerpig vat) spaansche wijn. — B- de
pèlerin, pelgrimsstaf m. B- pastoral, herdersstaf; bisschopsstaf. B- de commandement, kom
-staf. B- de maréchal, maarschalksstaf;-mando
de waardigheid van maarschalk. B. de chantre, koorzongersstaf. B- de confrérie, gildestaf.
B- augural, B- des augures, wigchelaarsstaf, wigchelroede f. B- d' arpenteur, meetroede, landmetersstok. B-de-Jacob, z .ARBALESTRILLE ; ook: tooverroede, tooverstaf, het stokje der goochelaars. B à
deux bouts, str' dstok, een aan weêrszijden beslagen
stok. B- de perroquet, ladderstok (voor vogels),
kippeladder f.; (fig.) een huis van verscheiden
verdiepingen, maar met slechts één vertrek op
elke verdieping. B- de cage, vogelstokje (in
de kooi). — [Arch.] B- de colonne, voetring
m. aan eene zuil. — [Mus.] B- de mesure, maat
rol f., waarmede de orkestmeester de be--stokjef
wegingen en de maat aangeeft. — [Mar.] B- à mèche,
lontstok. B- de pavilion of d'enseigne, vlaggestok;
B-de-girouette, verklikker, spaansche vleugel. Bde flamme, drijver, wimpelstok. B- de gaffe, hak
d' hiver, trommelstok. B- de justice,-kestl.B

provooststok, bekeurstok. B- de pavilion de beaupré, geusstok. B- de commandement, boze vlaggestok

aan den top van den mast. I de guipon, steel van
den smeer-, harpuis- of pik wast. -- Être réduit
au b-, niet meer zonder stok kunnen gaan. Jouer
du b-, den stok handig weten te gebruiken. -- Baton
wordt ook gezegd van eeni g e planten, welker blocmen aarvormg om den stengel staan : B- de Jacob, gele affodil, goudwortel in., goudkruid n.;
B- de . St.-Jean , vlookruid; B- d'or, B- royal, witte
affodil, koningschepter m. — (fig.) B- de vieillesse,
staf, steun m. des ouderdoms, hij of zij, die ouden
van dagen ondersteunt en helpt. Tour de b-, ongeoorloo fd winstbejag n. in ambtsbediening, jagt f. op
zoo g enaamrle buitenkansjes , handgreep, gaauwigheld I. Une volde de coups de b-, eene dragt stok-

slagen. -- (Loc. prov.) Faire une chose à b-s rompus, iets bij tusschenpoozen, met horten en stooten,
niet achter elkander doen. Sauter le b-, iets met

Batonnat, m. De waardigheid van oudste of
deken der advokaten.
Bàtonné, e, adj. (en part. passé van batonner) Afgerost; — cloorgehaald, uitgeschrapt. —
Une serviette b-, een met kleine ruiten gevouwen
servet n.

Batonnee-d'eau, f. [Mar.] De hoeveelheid
water, die de pomp bij eiken slag uitwerpt, pompsteek, pompslag m.
Bátonner, v. a. Met een' stok afrossen,
[Prat.] Met de pen doorhalen, doorschrappen.
Batonnet, m. Speelstokje n. der kinderen, pinker m. (ook bêle, bicarolle of bigarelle, pic en bis
geheeten). Jouer au b-, pinkeren. — Li--toque
niaaltje n.
Batonnier, m. Deken of oudste m. van de orde
der advokaten (die in Frankrijk weleer tot het gilde
van St. Nicolaas behoorden); — gildehoofd n., stafdrager m. (In dezen zin zegt men in het vrouwelijk
bâtonnière.)
BAtonniste, m. Stokvechter, batonrist m.,

hij, die den stok tot aanval en verdediging behendig
weet te gebruiken.
Batourner, v. a. [Tech.] Duigen meten om
ze gelijk te maken.
Batrachite, m. [Minér.] Vorsch- of paddesteen m., een groene holle steen, waarvan het midden een oog verbeeldt; kikvorschversteening f.
Batrachocéphale, adj. (pr. ch. —k) [H. n.]
Met een hoofd als dat van den kikvorsch.
Batrachographe, m. (pr. ch=k) [H. n.]
Kikvorschbeschrjver m., hij, d -ie zijne hoo/dstudi.e
van de vorschen maakt.
Batrachoïde, adj. (pr. cb=k) [H. n.] Naar
een kikvorsch gelijkende. — BATR ACIIOIDES , m. pl.
Kikvorschvisschen m. pl.
Batraeliomyoinachie, f. (pr. ba-tra -ko—)
De vorschen- en muizenkrjg m., een boertig helden
(lat aan Homerus wordt toegeschreven.
-dicht,
Batrachus, m. (pr. ba - tra -kuce) [Méd.] Kik
onder de tong.
-vorschgezwln.
Batracien, ne, adj. Kikvorschvormig, naar
den kikvorsch gel kende . -- BATRACIENS, m. pl. Kik vorschaardige dieren, batrachiërs, de tide orde in
de klasse der reptiliën.
Battage, m. liet slaan; [Econ.] het dorschen
van 't graan; dorsch-saizoen ; dorschloon n. —
[Tech.] Het vlaken (uitkloppen) der wol op teenen
horden, die men vlaken heet; — het stampen van
't buskruid in stampmolens.
Battant, m. Klepel m. (van eene klok); klop
deur of poort); — vleugel (van-perm.(van
eene vleugel- of vouwdeur) , deur- of venstervleugel m. ; — klapspaan, molenklepper m. (die den
trechterschoen van een' molen in beweging brengt);
-- deurklink m. — [Mar.] B- de la voile, slag
van het zeil, wanneer het los en niet gegeid is.
B- du pavilion, het waaijende gedeelte van eene
vlag -- BATTANTS , m. pl. Les b- et les battus, de
staanden en de geslagenen, de overwinnaars en de
overwonnenen. — [EE. n.] De beide schalen van
vele schelpdieren (nu valves ge/weten).
Battant, e, adj. Kloppende, slaande. Je ne
suis pas b-, de peur d'être battu, ik houd niet van
slaan, omdat ik bang ben zelf slaag te krijgen.
Métier b-, werkend weefgetouw n. Porteb-e, van
zelf toevallende deur f. Pluie b-e, slag-, plasregen m.
Tambour b-, met slaande 'trom. Faire une chose
tambour b-, iets voor ieders oog en oor doen. Mener qn. tambour b-, iemand zonder eenige ver
behandelen. Mener qn. b-, iemand vast-schonig
zetten, tot zwijgen brengen; ook: iemand in 't spel
altijd de baas zijn, hem geen' trek o f slag laten
halen. Mener b- les ennemis, den geslagen vijand
voor zich uitdrijven. — Un vaisseau de guerre bien
b-, een oorlogschip, dat tot de bediening van 't geschut goed ingeriqt is. — (pop.) Un habit tout bneuf, een vonkelnieuw kleed.
B att ant-l' oeil, m. Zeker Vrouwen-huismutsje
.

tegenzin, zins ondanks, doen, in den zuren appel
bijten. Tirer au court b- avee gn., iemand iets
hardnekkig, tot het uiterste, betwisten, zonderiets
toe te geven. Mener le b- baut, met hardheid, gestrengheid, trotschheid te werk gaan. Sortir dune
place le b- blanc • in main, zonder wapens en baaadje uittrekken; ook : zonder eenig fortuin, met
e handen, uit een ambt treden. I1 est venu
dans ce pays un b- blanc a la main, hij is hier op
Bene stroowisch komen aandr jven, is arm in
dit land gekomen. Jeter des b-s dans la roue, eene
spaak in 't wiel steken, beletselen in den weg legg en. — Tourner au b-, naar iemands pijpen dansen.
Bompre le b- de son logfis, zijne zaken geheel en al
in de war brengen, zich ruïneren. Etre sur de son b-,
zeker van zijne zaak zijn. Se battre de son b-, zich
met zijne eigene wapens bestrijden. Aller sans b-,
onbezonnen te werk gaan. Savoir le tour du b-, niet breede strookers.
Battant-neef, adj. (pop.) Vonkelnieuw, nazich behendig van zijne wapens, van de gelegenheid,
bedienen. (Inc. prov.) B- p orte paix quant á soi, gelnieuw, splinternieuw.
Battarée, f. [Bot.] Engelsch zwam n., zekere
men valt niemand aan, die zich verdedigen kan.
Avec b- ferrat et non ferrat, met allerlei soort paddestoel m.
Batte, f. Stamper, beuker, klopper, klophamer,
van wapenen of handgeweer.
Bitonnage, m. Het vormen tot pepjes of beukspaan, kluppel, knuppel m., een houten werk
bij verschillende bedrijven in gebruik om te-tuig,
staafjes : Le b- de la sire, het vormen der pijslaan, elfen te maken enz.; — de houten sabel in.
pen lak.
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van harlekijn. B- à beurre, karnstok in. (Voor batte
men bij sommige bedrijven battoir.)
,.
zelattee, f. [Tech.] Klopsel n., do oeveelheid,
die een werkman te gelik stampt, beukt, klopt enz.;
inz. de bladen, die een boekbinder te gelijk klopt;
ook de hoeveelheid wol, die te gelfjk gevl,aakt wordt
(zie battage) .
Battefeax, m. pl. Vuurstalen, die niet gevijld
zijn.
Battelage, m., z. BATELAGE.
Batteler, V. n., z. BATELER, en BAVASSER.
Batte-lessive, f. [H. n.] Een der volksnamen
van den gemeenen kwikstaart (lavandière).
Batteleuir, -euise, Z. BATELEUR.
Battellement, m. [Arch.] De dakgootpannen f.
pl., benedenste rij dubbele pannen, langs welke een
dak afvloeit.
Battellerie, f., z. BATELERIE.
Batte-nnarée, f. [H. n.] Volksnaam van de
oeverzwaluw (hirondelle de rivage).
Batteinent, m. Het slaan, kloppen, stampen,
beuken; het geklop, gestamp, gebeuk. B- des mains,
handgeklap n.; (fig.) toejuiching f. B- d'ailes, geklapwiek n. B- du coeur, du pouls, des artères,
hartslag m. of hartklopping f., polsslag, aderslag m.,
-- [Arch.] Slaglijst f., houten of ijzeren regel, (lie de
plaats der vereeniging van twee vleugel- of scheideuren bedekt. — [Horl.] Getik n. van een horlogie.
-- [Escr. ] Schelslaq m., b a t t o t a f. —[Mus.] AIaato f tactslag m., het voorslaan van de maat; dubbele
triller of tremulant m. — [Danse] Het zamenslaan
der in de hoogte geheven voeten, knit/likker m.
Batte -queue, f. [H. n.] Een der volksnamen
van den graauu'en en gelen kwiksthart m. (bergeronnett().
Batterand, m. Steenhamer m. (om steenen
te rerbr (zelen).
Batterie, f. Vechtpartij, kloppartij f. — [Mil.]
Batterij f., geschutwal m., kanonbedding f.. stormkat, schietschans f., 't geschut zelf. Faire jouer une
b-, met eene batterij vuur geven. Dresser une b-,
eene batterij opwerpen; (fig.) Dresser ses b-s, z jne
maatrégelen nemen om in iets te slagen. Changer
de b-. Dresser de nouvelles b-s, van batterij ver
nieuwe batterijen opwerpen; (11(1.) nieuwe-ander,
maatrégelen nemen, de zaak anders aanvatten. Dclaan (er une b-, eene batterij onbruikbaar maken,
haar tot zwijgen brengen; (fig.) Démonter les b- de
qn., iemands plannen of maatregelen verijdelen. —
B- de brèche, bresbatterij. B- de campagne, veldbatterij; B- en barbe ou en barbette, barbel- nl
sp eelbatterij. B- de cote, kustbatterij. B- flottante,
drijvende batterij. B- croisée, kruisvuur-batterij. —
[Mar.] Batterij, laag f. B- novée of trop base,
verdronken batterij, te laag liggende batterij (wanneer de benedenste batterij te ligt bij 't water ligt.
Nlettre la b- dehors, dedans, de stukken voor de
geopende geschutpoorten voeren, ze van de geschut
terugtrekken. Rentrer la b-, de stukken-porten
inhalen. B- dehors! stukken te boord! Ce vaisseau
a one belle b- of beaucoup de b-, dat schip draagt
zijne batterij goed. -- B- de fusil, pandeksel n.; Les
armes à piston n'ont point de b -, de ercussie-gewéren hebben geen pandeksel. —[Tech.] Zeef- of teemsbodem m. ; — heiblok n. ; — val m. der stampers in
de stampgíen (in papi('rmolens, kruidmolens enz.);
— het stel hamers, dat op de bewerkt wordende
metaalmassa valt; — de roerkuip f. der indigo-verwer(j. B- de cuisine, keukengereedschap n., potten
en pannen. — B- de tambour, trommelslag m„ de
verschillende wijzen van de trommel te slaan.
[Mus.] De trilslag op de guitar; het aanroeren
van verscheiden snaren te gelijk. -- [Phys.] Bélectrique, elektrische batterij, rij flesschen tot elektrische proeven; ook de metaalzuil f. of de kolomsgewijs opeengestapelde metalen platen bij het galvanismus.
Batteur, m. Hij, die gaarne slaat of vecht, een
a frosser, vechter. — [Tech..] B- en grange, dor
schar, korendorscher. B- d'or, goudslager. B- detain,
bladtinpletter, tin foelie-slager. B- de soude, sodastamper. — [Mil.] B-.d'estrade, kondschapper, rui
verkenning wordt uitgezonden. — ( fig.)-ter,di
B- de pavé, straatslijper, diamantslijper, ledig/noper. — [Chas.] lvildopjager, drijver ni.
Baltin, m. [Bot Snaansche brem f., spaansch
riet draad- of vleCh gras, sparto-gras n.
Battitures, f. pl. [Tech.] Hamerslag n., ijzer-

BATTRE.

schilfers, die bij 't smeden van 't gloeijend ijzer afspringen.
Battogues, f. pl., z. BATOGUES.
Battoir, m. Palet f., kaatsplankje n. — Klop
linnenklopper, beukhamer m.
-per,
Battoire, f., z. BAJIATTE.
Battologie, f. Noodelooze omhaal m. of her
haling f. van woorden, ijdel geklap n., onnut, nietig gesnap n. — Battologique, adj. Batt olog i s c h, die nuttelooze woordherhaling betreffende.
Battologue , m. Woordenkramer , ba t t oloog in., langdradig, smakeloos schrijver.
Battorie of Battorée, f. [Corn.] Hansekantoor n., naam der factorijen, die de hanse-steden in vele europésche steden ha n.
Battre, V. a. Slaan, slagen iYiebrengen, slaag
geven, afkloppen, afrossen: B- qn. á coups de poing,
a coups de pied, avec le baton, iemand vuistslagen, schoppen, stokslagen geven. Le lion bat ses
flancs aver sa longue queue, de leeuw slaat zich
met den langen staart in de zijden. B- qn. à terre,
een reeds overwonnene (die reeds op den grond
ligt en weerloos is) blijven slaan. Se laisser b- à
terre, zich laten slaan, zonder tegenstand te bieden.
[Mii.] B- de baguettes, met roeden slaan, spitsroeden doen logpen. (Prov.) B- qn. dos et ventre, Bqn. comme plátre; B- qn. comme unchien. iemand
duchtig afrossen, hem bont en blaauw slaan, hem
murw kloppen. B- le chien devant le lion, eenen
mindere in tegenwoordigheid van zijn' meerdere
iets verwijten, .opdat deze laatste het op zich zelven
toepasse; den zak slaan en den ezel meenen. B- le
chien devant ]e Loup, oneenigheid veinzen, om zoo
te beter een' derde te bedriegen. Il fait bon battre un
glorieux, een ijdel mensch verdraagt liever alles, dan
dat tine schande openbaar worde. — [Mil.] Slaan,
verslaan, de nederlaag geven, overwinnen: B- l'ennemi en pleine campagne, den vijand in . 't open
veld slaan. B- un général, een generaal (zijn lerjer)
verslaan. B- une armée à plate couture, een leger
volkomen de nederlaag geven, het totaal verslaan. -[Artill.] Schieten, beschieten: B- on ouvrage, een
werk beschieten. B- à boulets rouges, met gloeijende kogels beschieten. B- une place en mine, eene
plaats met grof geschut en bontmen beschieten (om
de gebouwen te vernielen, brand te stichten enz.)
B- en brèche, bres schieten. B- en salve, B- par
camerades, al de stukken eener bresbatterij te gelijk
doen losbranden. B- de front, van voren, regtstreeks
beschieten. B- la poudre, het laadkruid sterk aan
om 't kanon. te beproeven. (fig.) B- qn. en-zetn,
ruine, iemand in 't redenéren vast zetten, hem geheel den mond snoeren. B- qn., B- qn. de raisons
sans replique, iemand volkomen weder/eggen, hem
met onwederlegbare rédenen uit het veld slaan. —
[Tech.] Vlet verschillende werktuigen zékere dingen
slaan, kloppen, uitslaan, uitkloppen, beuken, stampen enz.: B- un habit, un tapis, een' rok, een vloerkleed uitkloppen. B- un noyer, on pommier, de
noten, de appelen van een' boom slaan of a fschudden. B- le blé, B- en grange, het koren dorschen.
B- des pierres, *du plátre, sleenen, pleister stampen
(om fijn te maken). B- la lame, de wol kloppen. Bla lame sur une claie, de wol vlaken. B- des pieux,
palen inslaan, indr jven, inheijen. B- le fer sur l'enclume, het ijzer smeden. (fans.) B- le fer, dikwijls
schermen. I1 v a longtemps qu'il bat le fer, hij
heeft dat werk, die studie al lang bij de hand gehad .
(Prov.) I1 faut b- le fer pendant qu'il est chaud,
men moet het ijzer smeden, terwijl het heel is; men
moet de goede gelegenheid niet laten voorbij gaan.
B- lor, l'argent, le cuivre etc., het goud, zilver,
koper enz. tot zeer dunne bladen uitslaan. B- un
livre, du papier, een boek, papier kloppen. B- monnaie, geld slaan, munten; (fig.) zich op de eene of
andere wijze geld verschaffen. B- Ie briquet, vuur
slaan; ook onnoodige bewegingen bij 't letterzetten
maken, de gegrepen letter dikwijls in den haak doen
aantikken, B- la lessive, de wasch stampen. — Bdu beurre, boter karnen. B- des mufs, de la crême,
eijeren, room kloppen. B- une sauce, eene saus
roeren, -- [Chas] B- les buissons, de struiken,
het kreupelhout slaan, afloopen (om er 't wild uit
te drijven). (Prov.) Il a battu les buissons at on
autre a pres les oiseaux, hij heeft de moeite en een
ander 't voordeel gehad. B- 1'eau, in 't water zijn
(van 't hert sprekende) . Avoir battu I'eau, uit he
water gekomen zijn, La bête s'est fait b- longtemps,
,
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het dier heeft zich lang laten jagen, eer men 'I kon
meester worden. —(fig.) B- l'eau avec un baton, eer ee fsche moeite doen. Autant vaut battre sa tète
contre un mur, 't is vergeefsche moeite, 't is den
moriaan gewasschen, 't is kaf gedorscht. B- les
oreilles de qn., iemand de ooren vol praten, hem
door nuttelooze herhalingen lastig vallen. — [Arch.]
B- la ligne, de lijn uitslaan, trekken, door de trilling van een met wit of zwart besmeerd koord eene
lijn trekken. — [Mil.] B- la caisse, he tambour,
een sein door trommelslag geven. B- de la caisse,
du tambour, Z. BATTRE, v. n. B- la diane, de wektrommel roeren, de reveille slaan. B- le rappel,
appél slaan, 't verzamelsein met de trommel geven.
B- la charge, c stormmarsclh- slaan. B- la retraite,
ten a ftogt slaat; ook: de taptoe slaan. B- in ebamade, de trommel ten teeleen van overgave slaan;
(fig.) bij een' woordenstrijd in de engte gebragt zijn,
niet meer weten te antwoorden. B- la breloque,
een' afgebroken trommelslag slaan; (fig.) onzin spreken, (Ie kluts kwijt raken. B- la générale, den generaalmarseh, de alarmtrom slaan. B- he roulement, de ro/fel slaan. — B- la campagne, op veldverkenning uitgaan; (men zeide ook b- ]'estrade,
dat fig. rondzwerven, landloopen beteekent) (fig.)
herhaalde en nuttelooze uitweidingen in 't redenéren maken; van zijn onderwerp afdwalen; onbepaald antwoorden, om eene vraag, eene tegenwerping te ontduiken; ijlen (in eene ziekte). B- he pays;
un bols, het land, een bosch verkennen, doorzoeken. (fam.) B- du pays, het land afloopen, vederlei
plaatsen bezoeken, onophoudelijk rondreizen; ook:
van velerlei dingen spreken, velerlei onderwerpen
behandelen. (fain.) B- le pavé, straatslijpen, ronddenderen, doelloos rondloopen. B- la semelle, la
calabre, te voet, met apostelspaarden reizen. —
[Mar.] B- la mer, langen tijd binnen eene beperkte
ruimte kruisen. B- pavilion d'amiral, de admiraalsvlag hijschen. B- les coutures, de naden breeuwen, met werk digt maken. B- la scie, strijken,
verkeerd roeien. La mer bat le pied de cette
tour, de zee bespoelt den voet van dien toren. Les
vagues battent ce rocker, de golven klotsen tegen
die rots. Pious étions longtenips b-s par la tempête,
w ij werden lang dooi den storm heen en weir geslingerd. Ce vaisseau est battu, dat schip is ontreddef'd. — [ Man.] Ce cheval bat la poudre, la
poussiere, dat paard trippelt en vordert niet. —
[Mus.] B- la mesure, de maat slaan. — [ Danse] Bun entreehat, een' kuitflikker slaan. — [ Jeu] Bles cartes, de kaarten doorschudden, alvorens ze
rond te deden (men zegt beter inkier); kaartspelen.
B- one dame, eene schijf slaan. B- qn., vele partijen
van iemand winnen. — (Loc. prov.) B- du blé dans
la grange dun autre, met eens anders vrouw te
doen hebben.
BATTIE, v. n. Slaan, kloppen, tikken: Le coeur,
le pouls bat, het hart, de pols slaat, klopt. La
moutre bat, 't horlogie tikt. Le coeur me battait
d'impatience, mijn hart jaagde van ongeduld. (fig.)
Le coeur, Ie pouls lui bat, zijn hart jaagt, hij is
bang. Rien ne lui bat, hij is als ijs zoo koud, hij
is geheel ongevoelig. Tant que le coeur me battra,
zoo lang ik leef. — B- des alles, klapwieken. L'oiseau
bat de l'aile, de vogel fladdert (is in den Benen
vleugel gekwetst); (fig. et fam.) Cet homme ne bat
plus que dune alle, die man heeft veel van zijne
wakkerheid, werkzaamheid verloren; ook: zijne zaken staan slecht. -- B- des mains, in de handen
klappen; toejuichen. — [ Man.] Le for de ce cheval
bat, het hoefijzer van dit paard klappert, zit los.
Ce cheval bat a la main, dit paard werpt gedurig
den kop op en neder. Cheval qui bat du flanc, des
flancs, dampig paard. — Le soleil battait d'aplomb
sur nos têtes, de zon schoot hare stralen loodregt
op onze hoofden. — [ Mil.] Battre de la caisse, du
tambour, trommelen, de trommel slaan, de trom roeren. — Le tambour bat, men roert de trom; La
générale bat, men slaat den generaalmarsch; La
retraite bat, men slaat den aftogt; ook: de taptoe
slaat. B- aux champs, de trom roeren om de wacht
te doen uitkomen. — [Mar.) B- en hanche, op de
windvéringen achteruit schieten. B- en chasse, met
de boegstukken schieten; den vijand vervolgen. Ben retraite, met de jagers achteruit schieten; al
vechtende wijken, zich in goede orde uit den strijd
terugtrekken; (fig. et fam.) zich aan de zaken, aan
den omgang, aan een gezelschap gaan onttrekken.
,
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den woordenstrijd berjin-nen op te geven, voor de

redenen zijner partij zwichten. — [ Tech.] B- devant, voorstaan (bij smeden). — (Loc. fam.) B- it
froid, zijnen tijd, zijne moeite verspillen. B- froid it
qn., iemand met koelheid toes preken, behandelen. A
b- faut ]'amour, slaag verdrijft de liefde.
SE BATTRE. v. pr. Strijden, vechten (op het slagveld): On se battit de part et d'autre aver courage,
er werd van weerszijden met moed gestreden, geElkander slaan, vechten, handgemeen
vochten.
zijn, plukharen: On se bat souvent dans ce cabaret, er wordt dikwijls in die kroeg gevochten.
—

Les taureaux soot furieux quand ils se battent,

de stieren zijn woedend, als zij vechten. — ( fig.) Les
vents contraires se battent sur la mer, de tegen
winden voeren op zee strijd met' elk--overgstld
ander. Ces drens se battent pour obtenir eet emploi, die menschen wedijveren om 't zeerst ter verkrijging van dien post. — Se b- en retraite, al
vechtende wijken, zich al vechtende uit den strijd
terugtrekken; (fig.) zich aan de zaken. aan den
omgang der wereld, aan een gezelschap allengs anttrekken (men zegt in dien zin liever b- en retraite).
— Se b- en duel, een tweegevecht aangaan, d uelléren. — [ Fauc.] L'oiseau se bat sur la perclie,
de valk fladdert op den stang, wil zich loswerken om
op te vliegen. (fig.) Cet homme se bat sur la perche, die man spant zich vergeefs in, werkt zich
vruchteloos af. — (Prov.) Its se battent comme
chiens et chats, zij leggen altijd met elkander overhoop. — Zich slaan: Le lion se bat les flancs aver
sa queue, de leeuw slaat zich met den staart in
de zijden. (/lg.) Se battre les flancs pour faire qc.,
zich veel (meestal vergeefsche) moeite geven om iets
te doen. (fig. et pop.) Se b- 1'oeil de qn., de qc.,
s'en b- l' oeil, niets om iemand of iets geven, er
mede lagchen.
Battuu, e, adj. (en part. passé van battre) Geslagen, afgerost; verslagen, overwonnen. — [Mar.]
Vaisseau b-, ontreddend geschoten (hoewel nog niet
overgegeven) schip. B- de (par) la tempête, door
den storm beloopen, geteisterd. — B- des flats, bespoeld door de golven. — [ Tech.] De lor b-, geslagen goud, bladgoud. Ce brocard est tout b- dor,
deze gebloemde zijdestof is digt met goud bewerkt,
staat stijf van't goud. Du lait b-, karnemelk. ( fig.)
Se tenir pour b-, zich voor geslagen houden, voor
overwonnen verklaren; die pas se tenir pour b-,
eene zaak nog niet opgeven, nog niet voor verloren
aanzien. Avoir les yeux b-s, matte, gezwollen oogen
hebben. Avoir les oreilles b-es (et rebattues) de
qc., ergens de ooren vol van hebben; het moede
zijn er meer van te hoorera spreken. — (Prov.) Etre
b- de 1'oiseau, door opeenvolgende onheilen ontmoedigd, afgeschrikt zijn. Autant vaut bien b- que
mal b-, z. AUTANT. — Le chemin b-, de begane,
gebaande, druk bezochte, betreden weg. (fig.) Suivre he chemin b-, zich aan de gevestigde gebruiken
houden; 11 marche toujours par des chemins b-s,
hij volgt altijd den ouden slender; hij zegt altijd,
wat reeds vaak vóór hem gezegd is. Les routes
b-es, les sentiers b-s, de gewone handelwijzen, de
bekende middelen.
f attu, m. De geslagene: Les battants et les b-,
,

—

z. BATTANT m. — (Prov.)

Les b-s patent ]'amende,

wie de schade lijdt, wordt nog uitgelagchen toe —
[Tech.] Geslagen goud, bladgoud n. ; — fout f. of
gebrek n. in 't papier.

fattude, z. BASTUDE..

Battue, f. [Chas.] Klop- of drijfjagt f.; de
gezamentlijke personen, die het bosch of kreupelhout
afdrijven om er het wild uit te jagen. -- [Man.
Het stampen, de hoef slag m. van 't paard. — Pèche]
Holte f. , die de viseb- voor zijn winterverblijf maakt,
winterleger n. — [Teen.) Het kloppen of zachtjes
slaan der zijdetonnetjes in warm water, ten einde
enkele draden ter afspinning los te maken.
Batture, f. [Mar.] Klippig rif n., ondiepte f.
met een rots of steenbodem, waar de zee vaak branding vormt, branding, breking L van de zee op
klippen of droogten. — [ Tech.] Soort van verguldsel n., waartoe honig, lijm en azen wordt gebézigd.
Ban, ni. [Mar.] Verdekbalk, dekbalk, dwars
naam der lange, sterke houten, die van-balkm.,
boord tot boor-d loopen, de verdekken dragen en de
boorden stevigheid geven. Ban de dalle, laatste dek
achteren; Bau de lof, laatste dekbalk van-balkvn
voren; Bau de coltis, balk vv» de tuizenpleeht van
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voren. Maître bau, dekbalk, die op de grootste breedte achtig. -- Ook als subst.: Un bavard, een babbelaar,
van 't schip is aangebraqt. Faux baux, lastbalken, klapper; Une bavarde, eene babbelaarster, klappel.
(He het boze verdek of de koebrug vormen, lastHavarda'e, m. Babbelarij f., gebabbel, geklap,
dragers. Demi baux, halve dekbalken.. Baux de gekat n., onbe'uidend, nietig, onbescheiden gesnap
plancher de cable, ribben van de touwstelling, Baux of geschrijf n.
de premier pont, balken in het ruim, ruimbalken.
Bavarder, V. n. Babbelen, klappijen, kallen,
Le vaisseau a quarante pieds de bau, het schip veel en onbedacht spreken.
is veertig voet wijd.
Bavarderie, f. Babbe'zucht, snapzucht, kalBaaibau, m. Klanknabootsend woord voor 't zucht f., gezwets n.
geba f van den hond, ba fba f n.
Bavardin, m., -e, f. Kleine babbelaarm., kleine
Baubi, m. [H. n.] Engelsche hond m. voor de babbelaarster f.
jogt op wilde zwijnen en vossen, ook Chien nort Bavardinage, m. Geklap, gekal n.
mand, normandische hond, geheeten.
Bavardiner, v. n. Klappen, kallen, veel over
Bauce, f. [Mar.] Groote seising f. aan een' onbeduidende dingen spreken.
uithaalder om eenen man naar boven te hijschen (op
Bavarclise, f. Babbelpraat, bei zetpraat i., ijdel
eene galei).
gesnap, gezwets f.
Banehe, f. ['Mac.], z. BAUGE.
Bavarois, e, adj. Beijersch, wat tot Beijeren
Baud, m. [H. n°] Brak m. van oorspronkelijk behoort, Beierentreft. — Als subst. UnBavarois,
barbarijschras, ook Chien-cerf, hertehond, en Chien een Beier; Une Bayaroise, eene beijersche vrouw.
moet, zwijgende of stomme hond, geheeten. — — BAVABOISE, f. Siroopthee f., warme thee met cat Baud, e, adj., baudement, adv. Losban pillaire-siroop.
onbeschaamd.
-dig,
5 Havasser, Batteler, v. a. Nawelen,
Baudes, I. p1., z. CABLIERE.
beuzelpraat houden.
B andet, m. Ezel, langoor m. (fig.) Weetniet,
Have, f. Kwijl, zeeeer f., dik en sljmig speekdomkop m.; ook: touwbed, veldbed n. — BAUDETS sel n. B- venimeuse, giftig speeksel. La b- d' un li
m. pl. [Tech.] Schraag f., zaagbok m.
het slijm eerar slak. -- (Loc. pop.) Cet-macon,
Baudir, v. a. [Cbas.J Met stem en horen aan
homme na que de la b-, die man kan niet dan
aanhitsen (inz. van de honden gebezigd).-moedign, wawelen.
— -I- BAUDIR, V. n. Zich verblijden, vrolijk, dartel zijn.
Bavèque of Baveuse, f. [H. n.] Slíjmvisch m.,
-}- Baudise, f. Dartelheid, losbandigheid f.
synoniem met BLERNIE.
Baudouinage, f. Het bespringen der ezels.
Haver, v. n. Kwijlen, zeeveren. -- [Tech.] Ce
Baudouiner, m. Een ezelsveulen werpen.
tuyáu lava, die pijp laat het vocht niet regt uit
-vloeijn.
Baudreuil, m., z. BAUDROIE.
Baudrier, m. Draagband, schouderband, sa
Havette, f. Slabbe f., slabbetje, slabdoekje n.,
degenriem m.
-belrim, kwijldoek m. — (fig.) Ce jeune bomme est encore
Baudroie, f. [H. n.] Zeewolf, zeeduivel m. à la b-, dat jonge mensch heeft de kinderschoenen
[lopllius] , een groote, wanstaltige, slecht smakende nog niet uitgetrokken, mag nog niet over zaken
visch van alle europésche zeeën.
meêpraten. hiller des b-s, zijn' tijd met adel geklap
f Baudroyeur, m. Zeemtouwer m.
doorbrengen. — [Tech.] Looden reep m. of strook f.
Baudruche of Bodruche, f. Het dunne vlies, op een leidak of op eene goot. — Borstlap m. der
dat den runderdarm bekleedt en dat inz. den goud darmsnaren-makers (ter beveiliging hunner kleedient om het goud daartusschen tot uiterst-slager deren).
dunne blaadjes te slaan, goudslagersvlies, goudvlies n.
Baveule, f. [Bot.] Een der volksnamen van
Bauife, I. [Pèehe] Vischreep f. met verscheiden 't blaauwe korenbloempje n. (bluet)
Baveuse, [H. n.] Kwab f., een altijd met slim
vischhaken.
t Baaffrer, v. n., z. BáFRER. — t Bauf- bedekte visch.
freur, -ease, z. B/iFREUR.
Baveux, -ease, adj. Kwijlend, zeeverend. EnRange, f. Leger n. van 't wilde zwijn; (fig.) fant b-, kwijlend kind n., kwjlbaard m. -- [Cuis.]
onrein bed n., vuile woning f., varkenskot n. — Omelette b-e, halfgare pannekoek m. — [Impr.1 ImNest n. van 't eekhorentje. — [Mac.] Pleister n. pression b-e, smerige, onzindelijke druk m. —
uit leem en gekapt stroo gemaakt. (Loc. pop.) [Cbir.] Chair b-e, sponzig vleesch n. in eene wonde.
Bavière, f. Taf, waarmede de stormhoed beAvoir de tout à b-, van alles volop hebben.
Baugue, Banque F. Allerlei wierof zeeplan- kleed was.
Bavillon, m. [Bot.] Bakkruid, St. Pieters
ten, door de Middellandsche zee op de kusten gekruid n.
worpen.
Bauhin , f. [Anat.] Klapvlies n. , gelegen ter
Bavoclié, e, adj. -(en part. passé van, bavocher)
plaatse, waar de omgewonden darm zich in den Gesmeerd, geklad, onzuiver afgedrukt: Epreuve b-,
onzuiver getrokken proef f.
blinden darm opent.
Bauhinie, f. [Bot.] Geslacht van peulplanten
Bavoeher, v. n. [Impr.] Onzuiver afdrukken.
met veelbladige bloemen, tot de keerkringsgewesten Ces caractères bavochent, die letters smeren, druki
i
n
e
f.
ken
onzuiver af. -- Het wordt ook van 't onzindelijk
behoorende, b au h
Baume, m. Balsem m., het harsachtige, dik uitgevoerde werk der schilders, teekenaars, graveurs
vloeibare, welriekende sap van sommige harsboomen; gebezigd.
Bavochure, f. Onzuivere afdruk m. van eenen
--- Du b- naturel, natuurlijke balsem, die van zelf
uit de schors dier boomen afvloeit; Du b- factice, lettervorm o f van eerre plaat, misdruk m., kladderij f.
kunstbalsem, nagemaakte balsem. [Pharm.] Zalf f.
Bavolet, m. Boerinnenkapsel in Frankrijk, dat
met balserngeur; Du b- vulnéraire, sptjkerbalsem; alleen het bovendeel van 't hoofd bedekt.
Bavure, f. [Tech.] Moet f., naad, vormnaad m.,
Du b- pour les brulures, brandzalf. Du b- de
souffre, zwavelbalsem; Du b- de Saturne, loodbal- zigtbaar spoor van de zamenvoeging der deden van
sem. Du b- vert, godsgunst f. , groenwas n. — eenen vorm op de gevormde voorwerpen.
(fi g.) Vertroosting, verkwikking, lafenis f.: Cette
Bayade, f. [Agric.] Zekere soort van voor
-jarsget1.
nouvelle fut un baume pour mol. (Loc. p rov.)
b-,
dat
riekt
lekker;
dat
belooft
Bayadère, f. Bajadere f., naam der inCela Heure comme
voordeel, winst, genot. Sa réputation Heure comme dische danseressen en zangeressen, te gelijk veile
b-, hij (zij) heeft een' onbevlekten naam. Je n'ai point meisjes.
Bayart of Baïard, m. Berrieof burrie, draagde foi a son b-, 'k vertrouw zijne woorden, zijne
beloften niet. --- [Bot.] Munt f., zeker welriekend baar f., zoo als men die in havenplaatsen gebruikt.
kruid. — [ Mar.] z. B011ME.
Baye, zie BAIE.
Baumier, m. [Bot.] Balsemboom m.
Bayer, v. n. (pr. be-id) Gapen, met open mond
Hauque, z. BAUGUE.
naar iets staan te kijken. -- (Loc. prov.) B- aux
Baaquière, f. [Mar.] Weger, balkweger in. corrleilles, onnoozel in de lucht staan te kijken, staan
Serre b-, tweede balkweger, sluiting onder den te gapen. B- après qc., vurig naar iets verlangen.
balkweger.
Rayette, f. [Coin.] Zekere ongeképerde wollen
Bauquin, m. [Verr.] Mondstuk n. der blaaspijp. stof f., soort van flanel.
Hausse, z. HUGE.
Bayeur, m. -euse, f. Gapend aanschouwer m.,
Bavang, m. [Bot.] Knoflookstruik m. op de -ster f., hij of zij, die met onnoozele verwondering
Molukken.
iets aangaapt, gaper m., gaapster f.
Bavard, e, adj. Babbelachtig, praatziek, klapHayonnette, Bayoque, z. BAIO—.
-V
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BAZAC
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Bazae, m. [Com.] Zeer fijn, schoon gesponnen

katoen van Jeruzalem.

Bazar, m. Bazaar, bazar m., in 't Oosten de
markt of eene ruime, breede straat, waar de kooplieden hunne winkels of kramen hebben; van daar:
groote, rijk voorziene prachtwinkel m., groot ver koophuis n. — Bewaarplaats f. der slaven in't Oosten, slavenhuis n.
Bazat, m. [Coma Leidsch katoen n.
Edella, f. [H. n.] Naam, dien men soms aan
den bloedzui g er geeft. — [Bot.] Palmboom m., uit
welken de bdellium -gom vloeit.
Bdellaires, m. pl. Geslacht van voetelooze
ingewandswormen, die zich bewegen door zuignapjes
aan de uiteinden van 't ligchaam, gelijk aan die des
bloedzuigers.
Bdelle, f. [H. n.] Spinnekop f. met acht pooten.
Bdellium, m. (pr. bde-1i-ome) [Bot.] Bdellium-

gom f., eene harsachtige gom uit Arabië, Indië,
Guinea enz., van bitteren smaak en onaangenamen
reuk.
Bdellomètre , m. [Chir.l Bdellometer m.,
een door Sarlandiére in 1819 uitgevonden werktuig
ter vervanging van de bloedzuigers, bestaande uit
een' glazen laatkop, voorzien van een pompje en
lancetjes.
Bdelygmia, f. [Chir.] Stinkende, walgelijke
reuk m.
Béant, e, adj. (eig. het part. prés. van 't niet
meer gebruikelijke beer, gapen) Wijd gapend, als
opgespalkt: Bouche b-e, gapende mond m.; gueule
b-e, wijd geopende muil m.; gouffre b-, open, gapenrde afgrond m. (fig.) Être on demeurer bouche
b-e, vol verbazing, met open mond staan. Ces gens
sent des gueules b-es , die menschen zijn ware
vraten, vreetwolven. La gueule b-e de 1'enfer, de
open, kaken der hel.
Bearriaise, I. Soort van omnibus te Parijs.
Béat, m., -e, f. Fijnvrome, sch ij nheilige m. en f.
(Prov.) Habit de b- a souvent ongles de chat, de
fi'nvromen zin niet zelden de grootste zondaars.—
Ook als adj. gebezigd: Un ton b-, une mine b-e, een
schijnheil2 q e toon m., schijnheilig gezigt n.— [Jeu]
Wie zonder mede te spelen toch zijn deel heeft aan
't geen waarom men speelt, de stilzittende: Nous
sommes cinq pour jouer le diner: faisons un béat,
et jouons deux contre deux.
Béatifieation I. [Liturg.] Zaligspreking, b e at i f i c a t i e f., het opnemen door den paus onder
't getal der zaligen (minder dan canonisation). —
[Phys.] B- électrique , electrische beatificatie ot
Op o t he o s i s f., eerre elektrische proef, waarbij om
het hood des geëlektriseerden eene glorie of een
heiligen rans wordt gevormd.
Béatiiié, e, adj. (en part. passé van béatifier)
Voor heilig verklaard, zalig gesproken: Il est b-,
mais it West pas encore canonise.— Ook als subst.:
Les béatifiés, de zaliggesprokenen.
Béatifier, v. a. [Liturg.] Zalig spreken, beat i f i e ére n, door den paus onder 't g etal der zalig en geplaatst worden. — (fig. et fam.) Cette nouvelle
1'a beatifié , die tijding hee f t hem in den derden
hemel gebragt , heeft hem buiten zich zelven van
vreugde genaakt.
Béatiiique, adj. [Théol.] Zalig-, gelukzaligmakend, zaligend. La vision b-, de zaligende aan
-schouwingGde
hemel.
Beatilles, f. pl. [Cuffs.] Allerlei lekkere bij
pasteijan, taarten, soepen enz.-zaken,dim
doet: lever, zwézerik, truffels enz. — Allerlei kleine
nonnewerkjes: lamsbeeldjes (agnus), doosjes, speldekussens enz.
-^ Béatisme, m. Schijnheiligheid, cjmelarij f.
Bé atitude, f. Zaligheid, ge tikzaligheid f. b-s
evangéliques, de acht zaligheden of zahgsprekingen,
die als inleiding tot Jezus' bergrede door Matt heus
worden opgenoemd. (Alleen in dezen zin heeft het
woord een meervoud.) — Soms ook voor geluk,
aardsch geluk n., gebezigd : On s' imagine que in
vraie b- est dans l'argent.
Beau, Bel m., Beilef. adj. (weleer wast manl.
enk. van dit adj. altijd bel, maar nu wordt die
vorm alleen gebruikt vóór een manl. naamwoord,
dat met eene klinkletter of stomme h begint, alsook
in de spreekwoordelijke zegswijzen: bel et beau, bel
et bien, en in de bijnamen van sommige vorsten:
Philippe Ie bel, Charles le Bel. In 't mant. meery.
zegt men altijd beaux) Schoon, fraai, mooi, beval-
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lig, lie f, aangenaam enz.: Un bel enfant, een schoon
kind; Un beau hameau, een lief gehucht; Un beau
monument, een schoon, fraai gedenkteeken; Une
belle femme, eene schoone, mooye vrouw; de beaux
yeux, schoone, bevallige pogen; De belles couleurs,
schoone, liefelijke kleuren; .Un bel homme, een wel

geschapen man; Un beau site, eene bevallige, aan
ligging; Un beau discours, eene schoone,-genam
sierlijke rede; Une belle occasion, eene schoone, gunstige gelegenheid; Un beau début, een schoon, geluk
Une belle action, eene schoone, la/waar--kigben;
dige daad; Une belle áme, eene schoone, deugdzame
ziel; Un bel expédient, een schoon, gepast hulpmiddel; Un bel emploi, een schoon, voordeelig ambt;
Un beau revenu. een schoon, groot inkomen; Une
assez belle somme, eene vrij aanzienlijke som; Une
belle victoire, eene schoone, roemrijke overwinning,
Un beau port, une belle erestance, eene deftige hou
een indrukmakend voorkomen. Avoir la taille-ding,
belle, les mains belles, eene schoone gestalte, fraaije
handen hebben.— [Mar.] La mer est belle, het is slecht
water, de zee is vrij stil.— L e beau sexe, het schoon
geslacht, de schoone kunne, de vrouwen. — Le beau
monde, de aanzienlijke voorname lieden, de beschaa fde, fatsoenlijke stand. — Faire beau feu, een groot,
heler vuur aanleggen. (fam.) Un beau mangeur, Un
beau dineur, een groot eter. Un beau coup de filet,
eene mooije vangst (met éénen haal van 't net); (fig.)

de in hechtenisneming van eerre bende dieven. C'est no
beau parleur, chanteur, danseur, hij is een goed
spreker, zingei, danser. (iron.) C'est an beau parleur, 't is een mooiprater (die fraaije woorden in

den mond voert, maar er niet naar handelt). C'est
un beau prometteur, hij belooft veel, maar houdt
niet, komt zijn woord niet na. I1 est bel homme

de cheval, hij zit goed te paard. C'est un beau jou

't is een aangenaam speler, hij blijftt zich bij-eur,
winst en verlies gelijk. Un bel esprit; een fraai
vernuft n., iemand wiens geest . met de schoone
kunsten verrijkt is. Les beaux esprits du jour,
de hedendaagsche fraaije vernuften. Tegenwoordig
wordt bel-esprit meestal minachtend gebruikt voor:
een' waanwijze , pedant , iemand die voor een
fraai vernuft, een' man van kennis en fijne beschaving wil doorgaan : l'homme d'esprit est modeste, le bel esprit s'affiche, de man van verstand
is bescheiden, de schijnweter dringt zich aan anderen op , stelt zin schijnvernuft ten toon. Une
femme bel esprit, eene geletterde vrouw; doorgaans
eene vrouw, die voor eene geleerde wil doorgaan.
(pop.) Un beau monsieur, une belle dame, een net
gekleed heer, eene sierlij gekleede dame. — Les
beaux jours, de schoone dagen, het schoone jaar qe
-

tijde. (fig.) Les beaux jours, le bel age, de tijd der
jeugd. — Les beaux arts, de schoone kunsten (schil
er-, bouw-, beeldhouw-, toon- en danskunst, waarbij-d
men somtijds nog de welsprekendheid en de dicht
voe g t) . — Les belles lettres, de fraaije letteren-kunst
(taalkunde, welsprekendheid, dichtkunst). -- (Loc.
fam.) Se faire beau, se faire belle, zich optooyen,
zich in 't beste pak steken. Faire beau, flikflooijen,
valsch vleijen. p aire Ie beau fill, gemaakt in toon,
manieren of kleeding zijn. C'est an homme du bel
air, 't is iemand, die deftige manieren aanneemt.
Il sort dun beau sang, hij is van grooten huize,
van adellijk bloed. Le sang est beau dans ce pays,
de bewoners van dat land zijn in't algemeen groot,
welgemaakt, gezond en sterk. -- Beau wordt in
't Fransch (even als het Nederduitsch schoon ,
mooi, fraai) dikwijls gebezigd om het tegengestelde
van zijne eigenlijke beteekenis aan te duiden: 11 a
fait de belles affaires ! hij heeftfraaie zaken gedaan ! Voilá de beau discours, de beaux raisonsements! Dat zijn fraaie redenéring en! Vous avez
fait là de belle besogne, daar hebt ge wat moois,
wat schoons verrigt! Je connais votre belle conduite, ik ken uw fraai gedrag. Voilà un bel homme
pour prétendre nous imposer ! hij is er wel de man
naar om ons bang te malven. La belle demande
eene schoone vraag ! — In sommige gemeenzame uit
staat beau als 't ware overtollig: Il-drukinge
a vendu sa maison à beaux deniers comptants,
hij heeft zijn huis voor gereede, klinkende munt
verkocht. II cria comme un beau diable, hij
schreeuwde als een bezétene. Il s',adressa an beau
1 emier venu, hij wendde zich tot.-'Oen eerste den
este, die zich opdeed. J'irai chez nous tin beau
jour, ik zal den eersen of anderen dag bij is aan,

g
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komen. Ii s'en alla un beau matin, une belle nuit,
pour ne plus revenir, hij ging op zekeren morgen,
in zekeren nacht heen, om niet terug te komen.
Ceci arriva au beau milieu de la nuit, dit gebeurde in 't hartje van den nacht. — Beau vormt
verder nog verscheidene gallicismen: II fait beau
(temps), 't is mooi weder. Le temps se met au
beau, 't wordt mooi weder. I1 fait beau dans ce
lieu, 't is aangenaam in die plaats. I1 fait beau se
promener, 't is mooi weder om te wandelen. I1 fait
beau veya ger dans cette province, 't is aangenaam
reizen in dat gewest. Il fait beau voir un général
a la tëte de ses troupes, 't is een schoon Bezigt,
een veldheer aan 't hoofd zijner troepen. I1 fait beau
vous voir dire que je vous ai trompé, het' staat u
al heel fraai (d. i. leel2jk) te zeggen, dat ik u bedrogen heb. Il y a beau temps, it y a beau jour
que j e ne -1'ai vu, ik heb hem in langen tijd niet
gezien. I1 fera beau (temps) quand je retournerai
chez lui, 't zal lang duren, eer hij mij weir bij zich
ziet; 'k zal niet ligt weir over zijn' drempel komen.
-- Nog vindt men beau in de volgende zegswijzen
en spreekwoorden. I1 passe pour beau, hij loopt op

een anders zak: hij doet gaarne mei, maar betaalt
niet. I1 West nrbeau, ni bon, hij is niet geblankét; hij doet zich voor, zoo als hij is. Est assez
beau qui a tous ses membres, wie geen ligchaamsgebreken heeft, is schoon genoeg. Qui veent est
beau, qui apporte est encore plus beau, elk iswelkom, maar die wat meêbrengt het meest. I1 n'y a
ni belles prisons, ni laides amours, geen kerker is
mooi, geen liefje leelijk. La belle plume fait le bel
oiseau, de kleedaren maken den man. Mettre qc.
dans un beau jour, iets in een gunstig daglicht
stellen, iets aannémel2jk voordragen. Ce sont de
beaux semblants, de belles promesses, de belles
paroles, 't is een schoone schijn, 't zijn verleidelijke
beloften, woorden, maar waarop men niet veel vertrouwen moet. Il a le commandemant beau (eig.)
hi, * commandeert schoon (van een' officier) ; (fig.)
hij heeft goed bevélen, ordonnéren (van iemand,
die onuitvoerbare of zeer moeijel jk te verrigten bevelen geeft, of ook, die geen gezag heeft en Wien
men niet wil gehoorzamen). A beau jeu, beau retour, gelijk men doet, zoo men ontmoet; met dezelfde
munt betalen; gelijk met gelijk vergelden. Perdre
à beau jeu, (eig.) ondanks een goed spel verliezen;
(fig.) zijn plan mislukt zien, ondanks alle kans van
welsla gen. Donner beau jeu à qn., (eig.) iemand
goede kaarten, een goed spel geven ; ( fig.) iemand
Bene goede gelegenheid ter bereiking van zijn oog merk geven. Avoir beau jeu, (eig.) goede kaarten
hebben; (fig.) eene goede gelegenheid hebben. Vous
aurez beau jeu à me tromper, 't zal u ligt vallen
mij te bedriegen. Donner beau (ellipt. voor: un beau
coup) een' goeden slag geven (in 't kaatsspel). Donner beau of la doiiner belle à qn., iemand eene
goede kans of gelegenheid geven om iets te doen
ofte zeggen. Donner beau of la donner belle à ses
ennemis, zijnen vijanden de kans schoon geven om
te schaden, hun gewonnen spel geven. (iron.) Vous
me la doffnez beau, vous me la baillez belle, gij
houdt mij wat voor den gek; gij wilt me wat op
den mouw spelden. L'avoir beau, l'avoir belle, eene
goede kans of gelegenheid hebben om iets te doen.
Prendre sa belle, de gelegenheid waarnemen. (iron.)
Ptre beau garcon, door eigen schuld in een' vernederenden toestand zin, zich zelven in de lij gebragt
hebben; zich een' roes gedronken hebben. Se faire
beau garcon, zich een' roes drinken. Etre dans de
beaux draps, in eene netelige omstandigheid, in
groote verlegenheid zij, in 't naauw zitten. Mettre
qn. en de beaux draps blancs, zeer tot nadeel van
iemand spreken, geen goed haar aan hem laten. I1
a fait là une belle équipee, daar heeft hij wat
schoons uitgevoerd, een' dommen streek begaan. Manger abelles dents, met graagte eten, wakker toe
eten. I1 vous à déchiré à belles dents, hij heeft u
boos, boosaardig gehavend. Tout cela est bel et
bon, mais l'argent vaut mieux, dat alles is goed en
wel, maar geld is beter. Voila un beau venez-y
voir! 't is wat moois! 't is de moeite van't aankijken
niet waard. Nous 1'avons échappé belle, wi zijn
't gevaar nog gelukkig ontsnapt, wij zijn er heelhuids
afgekomen. Couches à la belle étoile, in de open
lucht slapen. Mourir de sa belle mort, zijn' eigen
(natuurlijken) dood sterven.
BEAU wordt bijwoordelijk gebruikt in den gallicis-
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mus avoir beau, gevolgd door een' infinitif: On a
beau faire, on a beau dire, wat men ook doen,
wat men ook zeggen moge, 't is vergeefsch. Vous
avez beau prier, beau attendre, vous n'obtiendrez
riep, gij moogt bidden, wachten, zoo lang gij wilt,
gij zult toch niets krijgen. Iis eurent beau crier, on
ne les entendit point, vergeefsch was al hun schreeuwen, men hoorde ha niet. Vous avez beau dire,
vous ne vous trouvez pas dans mon embarras, gij
hebt goed praten, gij zijt niet in mijne verlegenheid.
-- Zoo ook in de zegswijzen: I1 refusa bien et
beau, hij sloeg het rondweg af. Je lui répondrai bel
et beau , ik zal hem kort en goed antwoorden;
I1 le lui dit bel et bien , hij zeide hem rond
uit hoe 't met de zaak stond. De plus belle, op
nieuw, met nieuwen lust: Après le diner, ils se
remirent à jouer de plus belle, na den maaltijd
begonnen zij weer als van voren af aan te spelen;
Bientót le combat recommenca de plus belle, weldra werd de strijd met nieuwe hevigheid hervat.
Ce roman va de plus beau en plus beau, de plus
belle en plus belle, deze roman wordt hoe langer
hoe schooner of belangrijker, zijne schoonheden nemen toe, naar mate men verder komt. Its trouvent
beau de suivre vos traces, zij vinden 't schoon, in
uwe voetstappen te treden. — [ Man.] Ce cheval porte
beau (en beau lieu) , dat paard houdt den kop
fraai. EN BEAU, loc. adv. Uit een gunstig oogpunt:
Cet homme voit tout en beau, die man beschouwt
alles van eene gunstige zijde. Peindre qn. ou qc. en
beau, iemand of tets van de gunstigste zijde a fschilderen of voorstellen, zijne voordeelen doen uitko
men en 't min gunstigfe in de schaduw stellen of
verzwijgen. -- TOUT BEAU , loc. adv. (fam.) Zacht
wat, houd wat op, bedaar! Tout beau, n'allez pas
si vite, zacht wat, loop zoo schielijk niet; Tout beau,
ne vous emportez pas, bedaar, maak u niet boos,
Tout beau, tout beau ! (tot een' hond sprekende)
stil! koes! (couche!)
BEAU, m. Het schoone, de schoonheid f., al wat
in zijne soort voortreffelijk, uitmuntend, bevallig
is, het fraaie, het mooie: I1 y a du beau dans eet
ouvrage, er zijn schoonheden in dat werk. Le
beau ne plait qu'un jour, si le beau nest utile,
het schoone behaagt maar één dag, zoo het niet tevens nuttig is. Quand on achète, it faut prendre
du beau, als men iets koopt, moet men 't van de
beste, schoonste soort nemen. — Un beau, een opgeschikt heertje n., een modegek, pronker in. Faire
le beau, faire la belle, p ronken, latenzien, dat men
zich voor schoon houdt, eerre hooge borst zetten.
Faire le beau, den schoone spelen, met zijne schoon
pronken. -- Une belle, eene schoone (vrouw).-heid
Les belles, de schoonen, de schoone kunne. Aimer,
courtiser les belles, aller de belle en belle, veel
van de vrouwen houden, veel minnartjen aan de
hand hebben, onbestendig in de liefde zin. -- Sa
belle, zijne beminde, zijn liefje, zijn meisje. Ma
belle, ma toute belle, ma chère belle (liefkozende
woordjes), mijn lief, mijn schatje, mijn engel.
Beauce, f. Naam van een voormalig fransch
district in 't oude Orléanais. — (Prov.) C'est un
gentilhomme de Beauce, qui se tient au lit quand
on refait ses chausses (of: qui vend ses chiens,
pour avoir du pain), 't is een arm edelman. Plaines
de Beauce, uitgestrekte en boomlooze vlakten.
Bean-chasseur, m. [Chas.] Goede jagthond m. (Plur. Des beaux-chasseurs.)
Beaucoup, adj. Veel: B- d'amis, veel vrienden; B- d'esprit, veel verstand, B- de gens disent,
veel (verscheiden) lieden zeggen. I1 salt b-, hij weet
veel; II étudie b-, hij studeert veel (vljtiq, sterk);
qui parle b-, dit b- de sottises, wie veel spreekt,
zegt veel dwaasheden. Cela m' inquièteb-,
mij zeer. Vous êtes b- (of de b-) plus sa
vant que lui, of Vous êtes plus savant que lui de
b-, g ij zijt veel (heel wat, vrij wat) geleerder dan
hij. C'est b- de savoir se taire, 't zegt veel te kun
zwegen. C'est b- si vos frais nous rentrent,-ne
't zal veel (op zijn best) zijn, dat ge er uwe onkosten uit haalt. C'est b- de (of que de) savoir
commencer, 't is reeds veel, als men een beginweet
te maken. I1 West pas à b- près aussi prudent que
son frère. hij is op verre na niet zoo voorzigtig als
zijn broeder. — 11 s'en faut b-, II s'en faut de b-.
't scheelt of verschilt veel (het eerste om verschil
van hoedanigheid, het tweede om verschil van hoeveelheiá aan te duiden) : Le cadet nest pas si sage
—
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que , l' ainé, ii s'en faut b-; Le pays n' est pas peuplé a proportion de son étendue, it sen faut de b-.

Beaucrier, Beauvrier, m. [Vign.] Zékere
soort van druif f.
Beaneuit, m. [Agric.] Een der volksnamen
van de boekweit.
Beau-fits, m. Schoonzoon, stiefzoon; behuwd zoon m. — (fig. et iron.) Gemaakt modeheertje n.
(Plur. Des beaux-fils.)
Beau-frais, m. Gematigde en gunstige wind m.
labberkoelte, bramzeilskoelte f.
Beau-frère, m. Schoonbroeder, zwager, behuwdbroeder m. (Plur. Des beaux frères.)
Beaumaris, m. [H. n ] Zékere haaivisch. m.
Beaaamarquet, m. [H. n.] Afrikaansche dikbek-musch f., met schitterende kleuren.
Beau-partir, m. [Man.] : Ce cheval a un bde la main, dat paard( loopt goed van de hand,
loopt gestadig in regte lijn voort.
Beam. -père, m. Schoonvader, stiefvader; behuwdvader m. (Plur. Des beaux- pères.)
Beam -pré, m. [Mar.] Boegspriet m. Petit bboegsprielsteng f. Bout de b-, uitsteker m. — Avoir
b- sur poupe, met den boegspriet over het hek van
een ander schip liggen. Mettre Ie b- en terre, zóó
digt tegen den wal liggen, dat de boegspriet er
over steekt.
Bean-présent, m. [Hort.] Zekere perensoort.
Beau- revoir, m. [Chas.] ' t Herkennen van
't spoor eens diers op den vochtigen bodem. -- De
drift, die een' speurhond aan den dag legt, als hij
op t spoor van 't wild komt.
Beau-semblant, m. Bedriegelijke schijn m.,
veinzerij f. (Plur. Des beaux-semblants.)
Beauté, f. Schoonheid, fraaiheid, bevalligheid,
bekoorljkheid: La b- dune femme, d'un cheval,
d'un oiseau; d'une statue, d'une couleur, d'une
étolfe; de l'áme, de la vertu, de la religion etc. —
Eene schoonheid, schoone vrouw f., schoon meisje:
une jeune b-, eene jeugdige schoone. Rendre hom mage à la b-, hulde doen aan de schoonheid, aan
de schoone vrouwen in 't algemeen. Elle était la
b- du bal, zij was de schoonheid (de schoonste onder alle vrouwen) van het bal. — (fam.) Je vous
raconte cela pour la b- du fait, ik vertel u dat om
het vreemde, om de bijzonderheid, van de zaak,
van 't geval.
5Beauttare, f. [Mar.] ; Nous aurons une b-,
une continuation de b-, wij zullen mooi weér krijgen, houden. Le temps va en b-, het weder ver
goede.
-anelrt
Beauveaa of Beaveaii, Beveau, Bivean, m. [Tech.] Zwei f., soort van winkelhaak met beweegbare armen, dienstig tot het overbrengen van hoeken.
Beauvotte, f. [.11. n.] Korenworm m.
Beauvrier, z. BEAUCRIER.
Beaux-arts, m. pl., z. ARTS.
Béby, m. [Corn.] Katoenen stof van Aleppo.
Bee, m. Snavel, bek m., sneb, neb, f., naamvan
den mond dier vogels, ook van sommige visschen en
andere dieren, wanneer hun mond overeenkomst
met den snavel heeft; in de platte volkstaal en in
vele spreekwoorden ook van den mond of de tong
des menschen. Bee court, aigu, large, crochu,
korte, spitse, breede, kromme bek. — (Loc. fam. et
prov.) Se défendre du bed, zich met den bek (fig.
met woorden) verdedigen. Causer bee a bed, ver
onder vier oogen praten. Des gens à-trouwelijk,
gros bed, menschen, die een' hoogen toon voeren,
veelvermogende menschen. Faire le petit bee, een
proper mondje trekken. Donner du bee et de l'aile,
zich wakker verdedigen, al zijn best doen. Un tour
de bee, Un petit tour de bee, een kusje n. Il ne
faut pas sailer coucher le morceau an bed, men
moet niet met het eten in den mond (dadelijk na
den maaltijd) naar bed gaan. Voilà bier du Bibier,
mais cela nous passera bien loin du bed, daar is
veel wild, maar wij zullen er den mond niet vuil
aan maken. Avoir bed et angles, haar op de tanden
hebben, zich weten te weren. Avoir bon bee, avoir le
bee bien effilé, goed den mond weten te roeren,
niet op 't mondje gevallen zijn, een goed mondstuk
hebben. Avoir le bee geld, niet den mond vol tanden staan. N'avoir que du bee, niets clan snappen
kunnen. Se prendre de bee avee qn., met iemand
in woordentwist geraken. Donner un coup de bed
a qn., iemand een' snaauw of een' scherpen zet
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geven. Étre pris par le bee, met zijne eigen woorden
geslagen (overtuigd) worden. Mener qn. par le bee,
iemand bij den neus rondleiden, aan den leiband
hebben. Montrer à qn. son bee jaune (son béjaune)
iemand zijne onnoozelheid, domheid onder 't oog
brengen. Tenir qn. le bee dans l'eau (à l'eau), iemand net ijdele beloften paaijen. Passer la plume
par le bee a qn., iemand den voorsmaak geven van
iets, dat men hem wil weigeren, hem doen watertanden; ook iemand iets voor den mond wegnemen,
hem behendig van iets berooven, waarop hij rekende.
Faire le bee a qn., iemand de woorden in den mond
geven, hem onderrigten van 't geen hij te zeggen o
te zwijgen heeft. C'est un bee cornu, 't is een zot.
— Caquet bon bee, de ekster (omdat hij goed leert
snappen); (fig.) eene snapster, klappei. — Blancbee. z. BLANC. — ( fig.) Le bee d'une plume, d'une
aiguière, d'un alambie, de bek eener pen, de tuit
eener lampetkan, de helm eener destilleerkolf. Le
bee d'une lampe, de bek eener lamp, dat gedeelte
uit hetwelk de pit komt; Bee de gaz, gasbek, brander m., de plaats, die uitgang geeft aan het lichtgas, de gezamentl jke kringsgewijs geplaatste openingen, door welke uit de gaspijpen het gas stroomt.
— [Géogr.] Landtong f., aan de zamenvloeijing van
twee rivieren; smalle strook lands, die ver in zee
uitsteekt. — [Arch.] Scherpe hoek der brug
ARRIEIIE-BEC en AVANT-BEC. — [ Tech.]-pijlers,z.
Ilaakeinde van de kousenweversnaald; — bek, krom
gedeelte der punt van een snoeimes en anderesoortgelzjke gereedschappen; naam der kromme punten
van de ankerarmen, die in den grond haken.
Becabunga, in. [Bot.] Becabonqaf., eene soort
van veronica of eereprjs, die ook als artsen jplunt
wordt gebruikt.
Bee-à-cuíller, m. [H. n.] Volksnaamvanden
lepelaar. (Plur. Des bees á cuiller.)
Bécade, Beccade, f. (eertijds zoo veel als
becquée en coup de bed) — [Fauc.] Donner la bà un oiseau, een' valk voeren. — [H. n.] Volksnaam van de gemeenti snip (bécasse).
Bee-allongé, m. [H.. n.] Snuitvisch, snavelvisch in.
Bécard, m [Ii. n.] Kromsnavel m., zekere
duikeend f. Volksnaam can den zalm, en wel nu
eens de hommer, dan de kuiter, soms ook de herfstzalm , en volgens anderen eenti bijzondere soort
van zalm.
Bécarde, f. [H. n.] Bonte ekster m. van
Cayenne.
Bécarre, in. [Mus.] B-(luur f., herstellingsteeken n., (waai°door eenti noot, die een' halven
toon verhoogd of verlaagd -was, in haren natuurlijken staat wordt teruggebragt.) — (Loc. prov.)
Un lou de b- et de bémol, een aartsgek, grootti gels.
Passer de b- à bemol, van den hak op den tak,
van den os op den ezel springen. Mettre qn. de bémol en b-, iemand van den wal in de sloot helpen.
Etre ignorant par bémol et par b-, ezelachtig dom
zijn, van toeten noch blazen weten.
Bécasse, f. [H.n.] Houtsnip, -soep, f., een beken
vogel; ook eene soort van zwaardvisch met een'-de
snippenbek, zeesnip. B- commune, houtsnip; B- de
mer, poelsnip; B- d'arbre of perchante, volksnaam der hoppe f. — (Jig. et pop.) C'est une b-,
't is eenra, gansje, een dom schepsel IL (Prov. ) Brider in b-, iemand in 't net krijgen, vangen. La best brideé, de vogel is gevangen, de rat is in den
val, hij (zij) is in den strik geloopen. Tendre le
sac aux b-s, strikken leggen, beet zoeken te krjgen, verleiden. -- [Mar.] Spaansche bark zonder
verdek. — [Tech.] Priem m. dei° mandenmakers;
- soort van balans om ijzererts te wegen. —
[Hortic.] Soort van druif I.
Bécasseau, m. [H. n.] Jonge snip f., snipje n.;
— naam eener watersnip met gebogen snavel.
Béeassine, f. [H. n.] yl'atersnip, rietsnip f.
(kleiner dan de gewone snip, maar met langer' snavel) .
Petite b- of sourde, kleine poelsnip, halfsnip. Double
b-, grootti poelsnip, midáelsnip. — (Prov.) Tirer la
(of à la) b -, :(in slael verbergen, opzettelijk middel
slecht spelen, om een' zwakken speler daar--matigof
door uit te lokken.
Bécassonnier, m. [Chas.] Snippenroer n.
Bécat, m. [Agric.] Tweetandige vork.
Bee-bàtard, m. [H. n.] Roodti pluvier f., basterdsnavel in een vogel van N ieuw-Holland. (Plur.
Des secs-batards.)

BECCARD.
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Beccard, Beccart, m., z. BÉCARD.
Bec-courbé, m. [H. n.] Kromsnavel ni.,
strandlooper. — [Tech.] Kal fateraars gereedschap.
(Plur. Des bets- tourbes.)
Bee-troche, m. [H. n.] Volksnaam van den
rooden ibis of de roode meerkoet (Plur. Des bees

Bec-de-pigeon , m. [Bot.] Duivenbek nl.,
soort van geranium. (Plur. Des bets-de-pigeon.)
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troches.)

Bee-cro i se, m. [H. n.] Kruissnavel, kruisbek,

m. (Plur. Des bees cruises.)

Bee-d'áne, m. [Tech.] Kromme schietbeitel,
schee beitel, mortierbeïtel m.; soort van ijzeren greep
om deuren mede te openen. [Chir.] Kogeltrekker m. (Plur. Des bees-d'áne.)
Béa-d'argent, m. [H. n.] Jacopa f , zilversnavel m., een der namen van den kardinaal of de purperroode prachtmees (Plur. Des bets-d'argent.)
Bec-de-cane, m. [Tech.] Slotje n. zonder
sleutel, dat.door op een' knop te drukken open gaat.
—Haaksp ijker—
ijker— Kaauwbeitel m . — [Chir.] Kogel
kogeltrekker m. (Plur. Des bees-de-cane.)-tangf.,
Bee-de-eigogne , m. Bot.] Ooijevaar s
bek m., eene soort van geranium. (Plur. Des becs[

de-cigogne.)
Bec-de -eire, m. [H. n.] Gestreepte senegalist of bengaalsche vink m. (Plur. Des bets-de-tire.)
Bec-de-corbeau, m. [Chir.] Ravenbek m.,
eene soort van tang om vreemde voorwerpen uit
eene wond te halen. (Plur. Des bees-de-corbeau.)
Bec-de-corbin , m. [Tech.] havenbek m.,
naam van vele gereedschappen, die met kromme
punten eindigen. — Neus of houten haak van de
oedenmakers, slagboog in. -- Holbeitel m. der g eweermakers en anderen.— Overijzer, stukje ijzer, dat
aan een der achterste hoefijzers wordt gesmeed, om
een kreupel paard te beletten op het andere ijzer te
treden. — Werkhaak der breeuwers, om het oude
werk uit de naden te halen. -- Koperen vulbekken
met een' bek of tuit om de afgedampte suikeroplossing in de vormen te gieten. — [Mil.] Pertizaan
0f strijdbijl f., soort van hellebaard m. (De daarmede gewap ende edelen heetten zelven Bees de cor-

h

Bee de poule, z. BEC D'OIE.
Bec-de-tartane, m. Neus of uitstek aanden
steven van een' tartaan of Middellandsche-zeevaartuig.
Bee-de-vautoar, m. [Chir.] Gierenbek m.,
een wondheelers werktuig, om zijnen vorm zoo genoemd. (Plur. Des bees-de-vautour.)
Bee-d'oie, m. [H. n.] Volksnaam van den
dolfijn; en ook van de zeeschildpad, welke nog den
naam van Bee-de -poule draagt. (Plur. Des beesd'oie, Des bees-de- poule.)
Bec-d'oiseau, ni. [H. n.] Een der namen
van den ornithorrhynchus of hetsnaveldier, vogelbekdier op Nieuw-Holland. — [Bot.] Soort van
druif f. (Plur. Des bees-d'oiseau.)
Bee -doré, in. [H. n.] Duif met gelen bek en
gele pootera. (Plur. D es bees-dorés.)
Bec -dur, m. [H. n.] Volksnaam van den gemeenen dikbek of kersenvink. (Plur. Des bees- duts.)
Bec-en-ciseaux of Coupeur-d'eau, m.
[H. n.] Waterkliever, watersnijder, verkeerdsnavel m., een amerikaansche vogel met zonderlingen snavel, zijnde het bovendeel veel korter dan
het benedendeel. (Plur. Des bets-en-ciseaux, Des
coupeurs-d'eau.)
Bee-en-Croix, m. [H. n.] Kruissnavel m.
(doorgaans bet-croisé geheeten). (Plur. Des bees-

-

-

en-Croix.)

Bec-en-cuiller, m. [H: n.] Lepelbek, lepelear, holsnavel m., braziliaansche steltlooper m.,
een vogel met lepelvormigen snavel; — ook de witte
lepelreiger. (Plur. Des bets-en-cuiller.)
Bee-en-fourreau, m. [H. n.] Scheedesnavel,
scheedevogel in., een vogel van 't geslacht der strandloopers, met een' snavel, welks bovendeel van ach
hoornachtige, onbeweg eljjke platen, als-ternm
met een foedraal, 'bedekt is. (Plur. Des bees-en-

fourreáu.)
Bee-eu-palette, m. [H. n.] A1gemeene naam
bin.) [Chir.] , z. BEC DE CORBEAU. -- Canne à der lepelreigers of lepelaars. (Plur. Des bees-enrotting
m.
palette.)
en
bet-de-corbin),
(of
bet-de-corbin
Bee-en-poingon, m. [H. n.] Spitsbek _m.,
met bekvormige greep. (Plur. Dec bets-de-corbin).
—

-

-

Uee-de-corne, m. [H. n.] hoornsnavel,

hoornvogel m., een groote indische en a fri.kaansche

vogel met verbazend grooten, gebogenen en geker Eden snavel, met een' beenachtig uitwas op den wortel, soms zoo groot als de snavel zelf. (Plur. Des

bees-de-come.)
Bec-de-cuiller, m. [Anat.] Trommelbeen-

tje n., oorbeentje boven de buis van Eustachius.
(Plur. Des bees-de-cuiller.)
Bec-de-e'gn , m. [Chir.] Zwanenbek m.,
sciroe (tang f. om eene wond ter verwijdering van
vreemde voorwerpen wider te maken. (Plur. Des

bees de cygne.)
Bee-de-faucon of Bec-á-faucon , m.
[H. n.] Volksnaam der reuzenschildpad (tortue
franche) of der zeeschildpad (caret). (Plur. Des
becsde (of a) faucon.)
Bec-de-griffon, m. [Chir.] Gierenbek m.,

soort van tang,

Bec-de-;rue , m. [Bot.] Kraanvo eibek,
kraanbek, m., eene soort van geranium. — [ Chir.]
Kraanbek m., naam van eene tang om vreemde
voorwerpen uit eene . wond te halen. (Plur. Des
[

bets-de-grue.)
Bec-de-hache, m. [H.n.] Oestervanger, zee-

ekster in., een vogel van de grootte der eend, vuur
snavel en beenen. (Plur. Des bees de-rodvan
hache. )

Bee-de-héron, m. [Bot.] Reigerbek m., soort
van geranium. (Plur. Des bets-de-heron.)
Bec-de-lézard, m. [Tech.] Zekere kogeltrekker m. der wapensmeden (Plur. Des bees-de-

lézard.)
Bec-de-lièvre, m. [Chir.] Hazemond in.; —

ook iemand, die met zulk eerre lspspli ting behebd is.
-- [H. n.] Naam eener vledermuss metgespleten bek.
(Plur Des bets-de-lièvre )
Bee d'oie, m. [Bot.] Zilverschoon, zilverkruid.

Bec-de-perroquet, m. [Chir.] Papegaais-

bek m., splintertang f. (om splinters uit de hersenpan te halen). — [H. n.] Naam van verscheidene
eenschalige schelpd-^eren; -- ook van eene vischsoort met papegaa^,jen -bek. (Plur. Des bets-deperroquet.)

een vogeltje van Paraguay, met een zeer kleinen
kop en dunnen, spitsen, kegelvormigen snavel.
(Plur. Des bets-en-poincon.)
Bec-en-scie, m. f H. n.] Zaagbek m., duik-

eend f. met simallen, bijna rolvormigen snavel, die
aan de randen met achterwaarts staande punten
als de tanden eener zaag, voorzien is. (Plur, Des
b.ecs-en-scie.)

Bec-figue, in. [H. n.] Vijgeneter m., vijgesnip, vijgl jster m., een vogeltje, dat vooral op vugen en druiven verlekkerd is. ,41gemeene naam voor
de vogeltjes met lijnen, spitsen snavel. (Plur. Des
bets-figues.)
Bee-fin, m. [H. n.j Fijnbek, fijnsnavel m.,

naam van een zeer talrijk geslacht van kleine vogels, die zich door een' regten, smallen, sti ftvormigen snavel onderscheiden. (Plur. Des bees-fins.)
Bec-fleur, m. [H. n.] Bloembek m., eene soort
van vliegenvangers en kolibris van Paraguay.
Béchamel, m. [Cuffs.] Soort van blanke saus,
meestal bij visch toegediend. (Men schrijft ook béchamelie.)
Bl ehard, ni. [Agtic.] Houweel n. of hak m.,

met twee breede, puntige armen.
Bécharu, m. [H. n.] Flamingo m., een groote
watervogel van de familie der breedsnavelige stelt
phcenicopterus der Ouden, met een' in-lopers,dn
't midden geknakten snavel; in Frankrijk ook onder
den naam 'van flamant bekend.
Bëehe, f. Spade, spa, schop f.; -- ook denaam
van een insect, dat de knoppen der wijngaarden
afvreet en daarom ook coupe-bourgeon wordt ge-

heeten.

Bêché, e, adj. (en part. passé van becher)
Omgespit: Champ b-, Terre b- e.
Béchelon, m. [Agree.] Klein houweel n., welks
dubbel blad aan de eene zijde scherp is en aan de
andere twee lange tanden heeft.
Bêchement, m. Het omspitten.
.

Béchen, m., z. BEHEN.

Bécher, v. a. Spitten, omspitten, delven, graven, omgraven. -- (Prov.) J'aimerais mieux becher
la terne, ik weet niet wat ik liever deed, 'k was
liever zakkedrager, vrachtkruier enz SE BECHEB,
. —

IBÊCHET

-

MUUD.
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Omgespitworden : ce terrain ne peut pas
Bécu, adj. [Fauc.] Gebekt, met langen, sterk
se bêcher.
uitkomenden snavel.
Béchet, m. [H. n.] Een der namen van den
Bécueant, m. [Minér.] Schuine schichtvoeg f.

V. pr.

snoek; -- ook de tweebultic e kameel m.
Hêeheton, m. (verklw. van bêche) [Agric.]
Kleine spade, waarvan men zich bij voorkeur bz,I
't bewerken der snijboonen bedient.
Bèchetonner, v. a. De aarde rondom de snij
ophakken en aanhoopen: B- un champ de-bone
haricots. — Ook zonder voorwerp gebezigd: J'ai

bêchetonné toute la journée.
Béchique , adj. [Méd.] Hoeststillend, borst verzachtend : Un remède b-. — Men gebruikt het
ook als subst. m. Le capillaire est un fort bon b-.
Béchette, f. (verklw. van bèche) [Agric.]

Kleine spade f.
Béchoir, nl. [Agric.] Vierkant houweel n.
met breed ijzer.
Bèe,hot, m. [Agric.] Soort van kleine spade f.
— [H. n.] Volksnaam van de watersnip.
Béchottage, m. [Agirc.] Iet luchtig omspitten van den grond.
Béehotter, v. a. Luchtig omspitten: B- an jardin. — Ook als v. n. Je béchotte aujourd'hui. —
SE BECHOTTER, v. pr. Luchtig omgespit worden:
Ce terrain ne peut plus se b-.
Bee-,j anise, m. [Fauc.] Geelsnavel , gelbek,
jonge vogel m., die nog niet voor 't paren geschikt
is. (Plur. Des bees-jaunes). (Alen schrijft ook, overeenkomstig de uitspraak, béjaune, z. aid.).
Bee- asare, m. [H. n.] Insect n. met hoornachtirge vleugels.
Bec- mouche, m. [H. n.] Naam der tzveevle'ugelige insecten, wier kop in eene soort van bek of
snuit eindigt.
Béco, in. [H. n.] Volksnaam van den strandlooper (guignette, maubêche noire).
Becoaccluille, f. [Bot.] Graauwe rpecacuanha f.,
amerikaansche braakwortel ni.
Iiécot, m. [H. n.] Een der namen van de snip.
Bec-o[xvert, m. [H. n.] Wijdbek in., een reiger van 't geslacht der steltloopers in Indië en
Afrika. (Plur. Des bees-ouverts).
Bee-plat, m, [H. n.] Volksnaam van de gemeene lepeleend (canard souchet). (Plur. Des bees1

plats.)

Bee- oiutu, m. [H. n.] Een der namen van
den gladden rog (z. BATIS) . ( Plur. Des bees-pointus.)
Beegaé, e, adj. [Bias.] Gesnaveld, met een'
snavel van eene andere kleur dan 't lijf des vogels.
Becquebois, m. [H. n.] Een der volksnamen
van de groene specht (pivert).
Beequée, I. Bekvol, snavelvol m. Donner in
b- It un oiseau, een' vogel voéren, kroppen. (Men
zeide en schreef weleer bechée.)
Beequerolle, f. [H. n.] Een der volksnamen
van de watersnip (bécassine) .
Becclaet, nl. [H. n,] Een der volksnamen van
den zalm (saumon).

in eene leigroeve.
itécudel, m. [Hartje.] Eene soort van druif f.
Bécnl, In. [Miner.] Naam van de stutten der
stelling in eene leigroeve.
Bécune, f. [H. n.] Zeesnoek nn.
Béda, m. [Minér.] Een met ijzer vermenrd
goud- of zilvererts m., in Peru aangetroffen,
Bedaine, f. (fam. et burl.) Dikbuik, dikhens,
dikzak m. Remplir, farcir sa b-, zich Glen buik dik
eten, zijn' pens vullen. — [Ant. mii.] Steenera kobel. dien men met de katapulta wierp.
Bédane, m. (zamentrekking van bec-d'ane)
,

[Tech.] , z. BEC-D'âNE.

Bedaude of Bédeaude, f. [H. n.] Volksnaam der boetekraai. — Soort van stekelrups f.,

met twee overlangsloopende kleuren.
Bedeau, m. Kerkdienaar, die een' staf of eenti
roede draagt en den geestelijken vooruit treedt, ont
hun plaats te maken; deurwaarder, bode, pedél m.

- [H. n.] , z. BÉD RUDE.
Bédé ar, Bédé uar, nl. [Bot.] Egelan-

tier ni., wilde rozestruik m.; -- hondsrozespons f.,
egelantierappel m., uitwas op de egelantiers, waar
steek van zeker insect [c1'nips-sch.ljníkdore
rosa] veroorzaakt.
Bédeliii, n1. [Gom.] Soort van levantsche

boomwol f.

+ Bedier, in. Ezel, zot, weetniet, domkop nl.
Bédille, f. [Bot.] Een der naaien van het

kleine windekruid n.
j- Bedoe, in. Trommel, trom f. — ( fig. et fam.)
Un gros bedon, een dik en vet mensch, dikzak m.
j Bedondaicee, f., z. BEDAINE. -- [Zus.)
Soort van wijdbuikigen doedelzak ni. — [Ant. mil.]
Werktuig om steengin te werpen.
-J- Bedoneer, V. n. Trommelen. -) Bedonnerie f. Getrom n.
Bécloré, m. ( zainentrek king van bee -doré)
[H.. n.] , z. BEC-DOIIE. --- Ook als adj.: met goud kleurigen, hooggalen bek of snavel.
Bédouille of Bédouide, f. [H. n.] Volks naam van den veldleeuwerik (fariouse).
Bédouin, iii. e, f. Bedoeien (of Beduin) m.,
Bedoe'iene f., naam van de rondzwervende Arabieren, die meestal van den roof (lee karavanen
leven.
Bée, f. [Tech.] Licht n., opening, die men bij
't opmetselen in de muren laat, om er later een
venster of deur in te plaatsen; — ook hetzelfde ,als
abée (welk laatste woord verouderd is). — BEE ,
adj. f.: Un tonneau a gueule 11ée, een vat, waarvan een der bodems weggenomen is. La porte est
ouverte ia gueule bée, de deur staal wagenwild
open. (Iet komt als adj. alleen met gueule voor;
in andere gevallen zegt men béant.)
-

- -

--

,

Béelzebub, Béelzebul, Béelzèlbuth, z.

Beequeter, Béqueter, v. a. Pikken, aan BELZEBUTH.
Les meifleurs fruits sont ceux qui ont-piken:
t Béement, m. 'Joop, verwachting f.
eté becquetés par les oiseaux, de beste vruchten
Béeinerle, m. [H. n.] Boheernsche z jdestaart m.,
zijn die, waaraan de vogels gepikt hebben. (pop.) pestvogel in.
B- un morceau de pain, use grappe de raisins,
Béène, in. [H. n.] Kauw f., zekere kraai.

een stuk brood, een' tros druiven peuzelen. — SE
BECQUETER, v. pr. Elkander pikken, met den snavel vechten: Les coqs se becquettent á mort. - Ook:
met den bek liefkozen, trekkebekken: Les pigeons
tie becq uettent avant de s'accoupler. — ( fig. et
fain.) Elkander kussen
Becclueter, V. n. Blaten (van de geit sprekende);
de stern der geit nabootsen.
Becqueteur, m. [H. n.] Volksnaam van de
zwakleine zeezwaluw (hirordelle de mer), ook zaluwmeeuw en visschertje gelceeten.
Beequillon, Béquilloce, m. [H. n.] Bekje n.
van jonge vogels. — ) Fauc.] Snavel m. van den
jongen valk. — [Bot.] Spitstoeloopend blaadje n.;
harteblaadje der anemoon.
Bee -rond, m. [H. n.] Volksnaam vain den
bloedvink (bouvreuil) en andere dikbekken. (Plur.
Des bees- ronds.)
Bec-seie, m. [H. n.] Zaagbek m., een vogel
van Louisiana, welks bek geland is als eene zaag.
(Plur.

Des bees-scies.

Bee-tranehant, at [H. n.] Volksnaam van
de zeegans of vetogans (pingouin) (Plug. Des beest.ranchants) .

Béenel, in. [Bot.] Druifvormige knee ftsbloem f.

t . Beer, V. n. Gapen (van menschen, dieren)

- -

f BEER, V. a. Wijd open zetten (van deuren, ven sters enz.). -- ( fig.); met open mond aanstaren, on-

noozel aangapen.
f Befe, f. Sprookje n., knapuil in. — ; Keffer, v. a. Foppen, beet hebben, bedriegen.
t Baffler, v. a. Beleedigen. -- - Befflerie, f.
Beleediging, bedriegers f. -- -t- Beffleiir, m. Beleedi,ger, bedrieger m.
Betfroi, in. Voormalige strijdtoren. m. — tlooge
klokketoren, wachttoren m. met eene klok om alarm
te luiden, belfrije f.; -- de klok zelve; -- de klok
getimmerte, waarin de klok hangt;-kestolm.,'
— ook: het getimmerte van eengin watermolen -[H. n.] Lijster f. van Guiana.
Bé aiement, nl. Het stamelen, stameren, stotteren, hakkelen-; gestamnel, gestotter, gehakkel n.;
starveling, stottering, hakkeling, hakkelarf j, sta
-melta
f.

Th Bédarde, f., z. BAGASSE.

Bagasse, f. [H. n.] Synoniem met BECASSE.

Béuarud, e, adj. (pop et fam.) Synoniem met

NIGAUD.
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--

BEGAYi

Bégayé, e, adj. (en part. passé van bégayer)
Uitgestameld, utitgestotterd: Un discours b-.

BELLADONE.
Belandre, m. [Mar.], z. BALANDRE, -- Mii.]
[

Draagstoel m. ter vervoering van zieke soldaten. ---t- Schade f., verlies, ongeval n.: Causer un b- It
Bégayer, V. n. Stamelen, stameren, stotteren, qn., iemand schade, nadeel berokkenen.
hakkelen, haperen; — beginnen te spreken (van
Bèlant, e, adj. verb. Blatend: Des brebis b-es,
kleine kinderen) . — (fig.) Op onvolkomen wijze, blatende schapen. (Prov.) Boeuf saignant, mouton
onbepaald spreken, stamelen. — [MMan .] Met den b-, rundvleesch en schapenvleesch moeten niet lang
kop ,slaan, den kop gedurig op en neder werpen. braden.
-- BEGAYER, V. a. Uitstamelen, uitstotteren, hor Bélasses, n. pl. Groote kruiken, waarvan men
tend en stootend uitbrengen: B- un discours, une vlotten maakt ten gebruike op den Nijl.
Belehite, f.Corn.] Soort van spaansche wolf.
excuse.
Bégone, f. [Bot.] Begonie f., Bene uitheemsche
Bèle, m. [Jeu] Pinker m., aan welrsztjden punplant, die naar zuring gelikt, daarom ook oseille tig stokje n., waarop men aan den eenen punt slaat
sauvage, wilde zuring, geheeten.
om het zoo te doen opspringen. — [Mil.] Soort van
Be g u, Begaai;, adj. Voortteekenend (van paar werpspies f. der middeleeuwen.
gebezigd, die; bljven teekenen (hun' ouderdom-den
Bélédin, m. [Com.] Levantsch katoen en gaaan hunne tanden doen blijken), hoewel zij de jaren ren n. van geringe hoedanigheid.
te boven zijn. — Cheval b-, jument b-e, Ook als
Bélédine, f. [Com.] Soort van zijde f.
subst. gebezigd: Un begu, une beguë.
Bèlée, f. [Mar.] Ongeteerd of wit touwwerk n.
Béguard, m., z. BEGUIN.
— Pêche] Zetlijn f., vischsnoer n. met vele haken.
Bègue, adj. Stamelend, stotterend, hakkelend.
Bélelae, m. [Com.] Bengaalsch taf n.
Bèlement, m. Geblaat, geblaar n. (der schapen).
I1, elle est b-, hij, zij stamelt, stottert, hakkelt. —
Bélemnite, f. [H. n.] Belemniet, pijlsteen, donOok als subst. m. en f.: C'est un, une b-, 't is een
stamelaar, -ster, hakkelaar, -ster. Louis le Bègue, dersteen, vingersteen, linxsteen m., versteening eener
Lodewijk de Stamelaar.
soort van uitgestorvene, kegelvormige weekdieren.
Be g weter, V. n. (beter becqueter) Blaten (van — Béleinnitique, aalj. Belemnitisch. — Bélemnitologie, f. Natuurlijke historie f. der bede geit sprekende); de stem der geit nabootsen.
lemnieten. — Belemnoide, adj. Pijlvormig.
Béguettes, f. pl. Kleine slotenmakerstang f.
Béíer, v. n. Blaten, blaren (als de schapen doen).
Bégueule, f. Ingebeelde, preutsche schoone; —
schijnheilige, fijnvrome, fémelaarster f. Faire la b-, — (Prov.) Brebis qui bêle perd sa goulee, terwijl
de preutsche spelen. — Ook als adj. gebezigd: Cette het schaap blaat, verliest het een hapje: wie aan
tafel veel praat, staat met hongerigen buik op. Les
femme est bien b-.
Bégueulerie, f. Preutschheid, ingebeeldheid f.; brebis bolent toujours de même, de kat laat het
vrome
vrouw.
i
dweeperij
f.
eener
,
muizen niet.
sch ^ nheiligheid,
Bel-esprit, z. onder BEAU.
Béguil, m. [Bot.] Soort van haagappel. —
Belette, f. [H. n.] Wezel f. ; ook de naam
Béguilier, m. Soort van haagappelboom m.
Béguin, m. Nonnekap f. ; — Kindermutsje n. van den kleinen noordschen vischotter.
Belfast, m. Schoone daad f.
-- (fig. et pop.) Je lui ai bien lavé son b-, ik
Belfroi, m., z. BEFFROI.
heb hem eens duchtig doorgehaald. (Prov.) Les
Bel-we, adj. Belgisch, uit België, tot België bedues ont les oreilles bien longues, parce que leurs
mères ne leur ont point mis de b-, de gebreken hoorende. — els subst. m. en f.: een Belg m., eene
belgische vrouw f. -- Belgeois, e, adj. Belgisch,
der kinderen moeten vroeg tegengegaan worden.
Béguinage, m. Begzjnenklooster; begijnen - nederlandsch. — Belgique, f. België. — BELhofje n. — ((am.) Gemaakte vroomheid, fémelarij, GIQUE , adj. Belgisch: La Gaule belgique, Belgisch
Gallie, het land, dat de oude Belgen bewoonden.
kwézelarij, schijnheiligheid f
Béguine, f. Begijn, bagijn f., klopje n., ' naam Les annales b-s, de belgische jaarboeken. (Men zegt
der vrome dochters of weduwen, die, zonder eenige tegenwoordig in dien zin liever beige.)
Bélial, m. (De hellevorst, duivel gym., naar hekloostergelofte af te leggen, gemeenschappelijk op
zoogenaam e begz,^. nenho Tjes leefden. — (fig.) Fijn breeuwsche opvatting). — (fi g .) Enfants de b-,
duivelskinderen, boosaardige, doorslechte menschen.
zusje n., fémelaarster, kwezel, schijnheilige f_ ,
Belie of Belif, m. [Bias.] De roode kleur f.
Béhen, Béehen of Ben, nl. (pr. bé-bene,
bé-chène, bène) [Bot.] Behen f., eene plant, waar (ook gueule geheeten).
Bélier, m. Ram m., mannetjes schaap n. (dat
soorten kent, de witte van den Li--vanmetw
banon en de roode uit de Levant. Noix de b-, be- mouton heet als 't gesneden is) — [Astr.] Ram,
hennoot, bennoot f., de olierijke vrucht van den be- eerste teeken van den dierenrem. — [Ant. mil.]
hennotenboom [hyperanthera moringa] .— [Pharm.] Ram, stormbok, muurbreker m. der Ouden. —
[Tech.] Heiblok n.
Huile de b-, behenolie f.
Bélière, f. [Tech.] Ring m., waaraan de klepel
Béhène, f. [Econ.] Touw n., waarmede men
in eene klok hangt, klep elring; kerkkroonring; ring,
de koeijen, in den stal vast zet.
f Behiste, Behistre, m. Storm m. ; — on- die een' oorhanger draagt. — Schelletje van den
ram of den hamel, die de kudde vooropgaat.
geluk n., ramp f.
Bélièvre, f. Naam der vormklei f., die mega
Behors, m. [H. n.] Een der namen van den
in Normandië als potaarde gebruikt.
roerdomp (butor) .
(in
Bélin, m., -e, f. Liefkozende naam, dien men
1- Behourd, Behourt of Bohourd, m.
de oude ridderromans) Lansstrijd m., het lansbre- weleer aan de kinderen gaf: popje, schatje n.
Bégayement, m., Z. BEGAIEMENT.

[

:

ken, tournooispel n.; een lansstoot m.- -- twist M.

-- 1- Behourder, v. n. Een steekspe houden, zich
in den lansren oefenen; — twisten.
Behrée, f. [H. n.] Oostindische roofvogel, soort

van valk m.
Beige, adj. [Com.] Laine b-, natuurlijke wolf.
(die hare natuurlijke kleur heeft behouden). Drap
b-, natuurlijk, ongeverwd laken — BEIG E, f. On.

Belin of Blin, m. [Mar.] Ramhout, rambiok n.
Béliner, v. a. [Vétér.] Bespringen, berijden
(van het paren der schapen gebezigd). — (fig.) Flik(ooijen, zoete broodjes bakken — BELINER , v. a.
Scheren, berooven. — Rabelais heeft het woord
in den zin van beslapen gebruikt: B- une femme.
Bélinum, m. (pr. bé -li-nome) [Bot.] Soort
van wilde selderij f.; soms ook de naam der ge.

kweekte selderij.
geverwde, van natuurlijke wol gemaakte sergie f.
1- Bélitraille, f. (pop.) Hoo p m. bedelaars,
Beignet, m. Pannekoek m. B- de pommes,
bedelvolk, bedelpak; — gemeen volk, kanalje n.
appelkoekjes)
(inz.
koeken
appelkoek: Faire des b-,
t Bélitre, m. Nietswaardige, bedelaar, schooibakken.
Béj aune, m. [Faut.] Geelsnavel, z. BEC-JAUNE. er, schurk m. (Het had oudtijds een fém. bélitresse).
-j- Bélitrer, v. a. Bedelen, schoosjen. — t Béll--- Nog niet a fgerigte vogel m. — (fig.) Nieuweling,
onervarene, groene m. — (fig. et fam.) Montrer à trerie, f. Bedelarij, schooijerij f.
Belladone,
Belladona of Belle-dame,
qn, son b-, aan iemand zijne onwetendheid, dom
onder 't oog brengen. Payer son-heid,onzl f. (eig. schoone dame, schoon meisje) [Bot.] Betb-, zijn intreémaal geven; eene intreéparttil geven la-donna, f. wolfkers, groote nachtschade f., bes(door een' leerling, die gezel, door een' gezel, die dragend loodkruid n., dolle bessen f. ,pl., eene
in al hare deelen vergiftige, ver verspreide plant
meester wordt enz.)
met klokvormige bloemen en blinkend zwarte, naar
Bel, le, adj., z. BEAU.
kersen gelijkende bessen ( vgl. atropine). (Het sap
Visch
m.
van
't
haringBélame, m, [H. n.]
levert een blanketsel op, 't welk aanleiding tot den
geslacht.

BELLAGINES.

naam heeft gegeven.) B- sans tige, alruinwortel m.,
mandragora f. --[H. n.] Naam van een' zeer
schoonen vlinder m.
Bellagines, f. pl. Verzameling van de gemeente- wetten der Gothen.

Bellàtre, m. et f. Iemand, wiens schoonheid
niet van den echten stempel is, eene koele, niet innemende, gekunstelde schoonheid f. — Ook als adj.
Beauté b-, femme b-, jeune homme b-.
Belle, f. Schoone enz., z. BEAU. —[ Mar.] Mals m.
van een schip tusschen den grooten en fokke-mast.
Aborder en b-, met den boegspriet in eens anders
scheepswant geraken; Tirer en b-, tegen het midden van een schip schieten. — [Jeu] In vele spel
hoogste der kaarten, die aan de spelers-lend
open of bloot zijn rondgedeeld. Jeu de la b-, kans
dat men speelt met een bord, waarop nom--speln.,
mers staan, die overeen komen met andere nommers, die uit een' zak getrokken worden Jouer
(faire)la b-, de beslissende partij Telen (nadat
de vorige gelijk staan). Belle et flux, aartspel n.,
dat tusschen een aantal personen met 52 kaarten
gespeeld wordt.
Belle-á-voir, f. [Bot.] , z. BELVEDERE.
Belle-chevreuse, f. [Rast.] Soort van perzik.
Belle-dame, f. [Bot.] , z. ARROCHE en BELLA DONE. (Plur. Des belles-dames).
Belle-de-jour, f. [Bot.] Dagschoone, aJfodillelie, geelroode lelie f. (Plur. Des belles-de-jour.)
Belle-de -nuit, f. [Bot.] Nachtschoone, val
nachtschade f., welker bloemen eerst-schejalp,
bij 't vallen van den nacht open gaan. (Plur. Des
belles-de- nuit.)
Belle-de-Roqmont , f. [Hist.] Soort van
kers f. (Plur. Des belles-de-Roqmont.)
Belle-de-V itry, f. [Rist.] Soort van perzik f.
(Plur. Des belles-de-Vitry.)
Belle-d'un-jour, f. [Bot.] Dagbloem, daglelie f.; affodil m. (Plur. Des belles-dun-jour.)
Belle-et-bonne, f. [Hort.] Soort van peer f.
(Plur. Des belles-et- boones.)
Belle-face, m. et I. [Man.] Paard met eene
bles of kol (wit behaarde plek) voor den kop. (Plur.
Des belles-faces.)
Belle-feuille, f. [Bot.] Volksnaam der Phyllis f. (Plur. Des belles-feuilles.)
Belle-fille, f. Stiefdochter. schoondochter; behuwddochter f. (brit) — [Hort.] Soort van appel m.,
tot de kortstéligen behoorende. (Plur. Des bellesflues.)
Belle-fleur ` f. rHort.] Bellefleur f., eene bekende appelsoort. (Plur. Des belles- fleurs.)
Belle-garde, f. [Hort.] Soort van perzik f.
— Ook de naam eener soort van kropsalade f. (Plur.
Des belles- gardes.)
% Bellenent, adv. (fam.) Zacht aan! zacht
tvat! bedaar!
Belle-nier, f. [Mar.] Stille zee.
Belle-mère, f. Schoonmoeder, behuwdmoeder,
stiefmoeder f. (Plur. Des belles-mares.)
Belle-pucelle, f. [Bot.] Volksnaam van den
veldranonleel. (Plur. Des belles-pucelles.)
Bellèque, f. [H. n.] Volksnaam van de koet.
Belles-lettres, f. pl., z. onder BEAU.
Belle-soear, f. Schoonzuster, behuwdzuster,
zwagerin, halve zuster, (weleer) snaar f.
Bellicant, m. [H. n.] Volksnaam van den
grijzen knor- of zeehaan (trigle gournaud of

gurnau).

Bellicule, f. [H. n.] Zeenavel m., soort van
zeeslak.
Bellie, Bellis, f. [ Bot.] Madeliefje n.
Belligérant, e, adj. Oorlogvoerend, krijg voerend, oorlogend. Les puissances, parties b-es,
de oorlogvoerende, strjdvoerendemogendheden, par-

tjen.

t Belllque, adj., z. v. a. BELLIQUEUX.
elllqueux, ease, adj. Oorlogzuchtig, krfjgsgezind; krijgshaftig, strijdbaar, dapper.
Ballis, f., z. BELLIE.
% Bellissiuie, adj. (fam.) Zeer schoon, allerfraaist. — [Bot.] Naam eenerperzikkleurige tulp f.;
— ook an eene augustus peer f.
Helton, m. [Tech.] Groote perskuip f. ter
wijn- en ciderbereiding. — [Méd.] Loodkoljjk ,
schilderskoljkn. — [Bot.] Bellonie f., een heester

van St.-Domingo, tot de familie der krapachtige

of stervormige planten behoorende.
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Bellone, f. [Poés.] De oorlog m. (naar Bel1 o n a, de godin des oorlogs) . Le champ de B -, het
slagveld. — [Hort.] Zekere vijgensoort f.
Belloneon, m. [Mus.] Zeker krjgsspeeltuig n.
der Ouden.
Bellot, te, adj. (fam.) Lief, aardig (van kinderen, soms ook van honden gebezigd). Ook als
subst.: Mon petit bellot, ma petite bellotte, mijn

lievertje n.

Bellotte, f. [Bot.] Eik der a fri.kaansche kus
welks zoete eikels (bellotas) den Mooren als-ten,
voedsel dienen.
Bellue, Belluge, f. [H. n.] Beluga f., lijm
zekere groote steursoort.
-vischm.,
Bellues, f. pl. [H. n.] Orde van de klasse deszoogdieren, bevattende het paard, de hippopotamus,
het zwijn en de rhinoceros.
Belly, m. [Tech.] Naam van een' weefstoel der

katoenspinnerjen.

Belneau, m. [Agric.] Stortkar, tuimelkar f.
Béloère, m. [Bot.] Fluweelmaluw f. met po

-pulierbadn.

Béloinancie, f. [Antiq.] Pijlwaarzeggerfj f.,

de kunst om uit gewijde, met allerlei teekens voorziene pijlen of staven de toekomst te voorspellen.
Bélomancien, ne, adj. Wat de pijlwaarzeggerij betreft. Ook als subst. m. een pylwaarzegger m.
Bélone, f. [:H. n.] Snaper, sneeper, naald
zekere visch van 't snoekengeslacht, ook-vischm.,
aiguille of anguille de mer en orphie geheeten.
Belotter, v. n. Schreeuwen als de wezel.
Belouse, f., z. BELOUZE.

Bel-outil, m. [Tech.] Klein draagbaar aanbeeld m. der goudsmeden en juweelwerkers. (Plur.

Des beaux-outils.)
Belouze, f. [Tech.] Het op de draaibank be-

werkte stuk tin.

Bels amon, m. [Bot.] Een der namenvai den
Mekka -b .lsem.
Beltioii, m. [Mar.] ; z. BETLION.
Béluga, m. [ 11. n.] Soort van cachelot m. der
noordsche zeeën; ook z. v. a. BELLUE.
Bélalque, m. [Chir.] Pijltrekker m., een
werktuig, dat in vroeger tijd tot het uittrekken
der pijlen diende.
Belvéder , ( pr. bel-vé-dère) of Belvédère, m. Schoonzigt n., algemeene naam van eene
plaats, een terras, koepel enz., waar men een schoon
BELVEDERE, f. [Bot.] Zomer uitzigt heeft.
cipres in.; studentenkruid, bezemvlas n.
Belzébuth, m. Een van de voornaamste godheden der Ph eniciërs en Syriërs, door de .Hebreen
tot een' dcemon of duivel verlaagd en, naar hunne
opvatting eig. vliegengod; — Beelzebub, opperduivel, hellevorst m. — [H. n.] Naam van een' kleinen rolstaartaap in Z. Amerika, ook sap e en
coaita geheeten. — Vliegenkoning m., een Ebbelvleugelig insect.
Belzof,m. [Bot.] Benzoëboom m. (vgl. BENJOIN).
Bembèce of Bembex , m. [H. n.] Yliesvleugelig insect n., dat den naam heeft gegeven aan
't geslacht der BEMBEGIDES, waartoe de vliesvleugelige graafwespen behooren.
Bembidion, m. [H. n.] Insect n. van de familie der schildvleugeligen.
Béme, m. Verhoogde plaats f., spreekgestoelte n., inz. in de oude kerken de voor de geestelijkheid bestemde omtraliede altaarruimte f.; de bisschopszetel m. in die ruimte.
Bémol, n. [Mus.] B- mol f., molteeken n., muzijkteeken in den vorm eener kleine b, waardoor
eene noot een' halven toon verlaagd wordt. — Ook
als adj.: Cette note est bémol. ( Vgl. BÉDUR.)
Bénioliser, v. a. Een' muzijksleutel of mu-

zijknoten met b-mols teekenen.
t Bé mus, m. (fain. et bas) Botterik, stomme
ezel m.
-rik,
Ben, m., z. BEHEN.

Bénafouli, m. [Bot.] Bengaatsche rijst f.
Ben-album, m. (pr. bène-al-home) Behen-

-amb#blown f., eene verga ftwérende plant.
Bénar, m. Groote wagen met 4 raderen.
Benarde, f. [Tech.] Slot n., dat aan twee
zijden kan geopend worden (zoo geheeten naar den
naam des uitvinders) .
Bénari, Bénary, m. [H. n.] Volksnaam van
den ortolaan of korenvink; ook van den vlasvink.
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Bénastre, m. [Pech.] Weer f., aftuining of
teenen omheining voor visch.
Be'natage, m. Zoutkorfmakerïj f.; -- het vul
-lendr
zoutkorven.
m. voor twaalf
Bénate, f. [Tech.] Teenen kor (m.
zoutbrooden; — de hoeveelheid zout in zulk een'
korf vervat, kor fool n.
Hénatier, m. [Tech.] Zoutkorfmaker m.
Bénaton, m. [Tech.] Teenen mand f. of korf m.
Bénaut, m. [Tech.] Tobbe f. met twee hou
-tenor.
Bénédicité, m. Gebed n. vóór den maaltijd.
vóór
het
zegen
eten
doen,
den
gebed
't
Dire le b-,
spreken. — (Prov.) Dites votre b-, den être ainsi
sorti, dank God, dat ge er zoo goed afkomt. I1 est
du quatorzième b-, hij is niet van de slimsten (met
zinspeling op het 14áe vers van Godeau's paraphrase van 't gebed der 3 jongelingen in den vurigen oven, in 't welk voor alle groot en klein vee gebeden wordt) .
Bénédiete, in. [Pharm.] Zeker zacht purgeermiddel, weleer veel in gebruik.
Bénedictin, m. Benedictijner m., een monnik
van de orde van St.-Benedictus. - BENEDICTINE, f.
Benedictijner-non f. — BENEDICTIN, E, adj. Wat
de orde der Benedictijnen betreft: Les annales b-es,
de jaarboeken der Benedict ij nen.
Bénédietion, f. Zegen, zegenwensch, heil
-wenschm.,ilbdzgpreknf.,idsterl jke zegen, de b e n e d ic ti e f. — inwijding, wijding, inzegening, zégening f.: B- paternelle, maternelle, 'vader-, moederzegen; B- dune église, des
drapeaux, inwijding, inzégening eener kerk, der
vaandels; B- nuptiale, huwelijks-inzégening, inzégening van den echt. - (fam. et iron..) Donner
a qn. sa b-, iemand afwijzen, hem ongetroost weg
Zegen m., weldaad, gunst, genade, des-zend.—
hemels f.: Dieu 1'a comblé de b-s, God heeft hem
met zégeningen, weldaden overladen. Une maison
de b-, een gezegend huis, een vroom gezin; (fig. et
fam.) een huis, waar alles volop is. — (iron.) I1 a
été battu que eest one b-, hij heeft slaag gehad,
dat het een lust is. — 'Zegen, lof, prijs, dank m.:
Recevez, Seigneur! nos b-s, ontvang, o Heer, onzen damt en lof! Vous recueillerez mille b-s de ce
bienfait, gij zult voor die weldaad duizend dankzeggingen, zegenbeden inoogsten.
Bénédictionnaire, m. [Liturg.] Zegen- for7nulierboek n.
Bénéfice, nl. Winst f., voordeel, nut, p r of ij t n.: Tout a tourné it son b-, alles is tot zijn
voordeel uitgevallen; Les pertes ont excédé les b-s,
de verliezen zijn grooter geweest dan de winsten;
B- d'aunage, overmaat f., voordeel op de ellemaat.
bene
-- [Théatr.] Représentation à b-, beneficievoorstelling f., de opvoering van een tooneelstuk
ten voordeele van een' tooneelspeler of een' ander
persoon. — [ Méd.] B- de nature, weldadige hulp f.
der natuur, buitengewone (niet door artsen2;j bewerkte) ontlasting en verligting f.; (fam.) B- de
ventre, of enkel B-, vrijwillige, niet overmatige
stoelgang m., open lijf n. --[Jur.] Weldaad, bequnstiging, re(JtsllWl(laWl f., voorregt n., door de wetten of door den vorst verleend: Lettres ,de b- d'áge,
brieven van meerderjarig-verklari.n.g voor den t2 d;
B- de cession; voorregt van boedelafstand, ver
aan een' schuldenaar tot den afstand van-guni
zijne goederen aan zone schuldeischers; B- de dis
voorregt van uitwinning. B. de division,-cusion,
voorregt van schuldsplitxing. B- du terme de pairinent , voorregt eenerbijgevoegde tijdsbepaling. Bd'inventa,ire, beneficie van -inventaris, voor
-regtvanbodlschzjig,retwdakchtens welke een er fgenaamn voor de nagelaten schulden allreuu in zoo verre aansprakelijk is, als de
nalatenschap die dekken kan. (fig. et fam.) Croire
qc sous b- d'inventaire, iets voorshands als waar
aannemen, onder voorbehoud van nader onderzoek.
I1 croit en Dieu sous b- d'inventaire, hij gelooft
in God,, voor zoo ver hij zijn voordeel daarbij
vindt; tij) belijdt de godsdienst, zoo als zjn belang die medebrengt. — Geestel ke waardigheid
met inkomen verbonden, prove, prebende f., in 't
algemeen een ambt, post of voordeel, uit gunst verleend, b. v. in de roomsche hierarchie : eerie abdjj.
een kanoni.kaat, eerie proostdij enz.: B- regulier,
prebende voor geordende geestelijken; B- seculier,
prebende voor wereldlijke geestelijken; B- sicula.
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risé , wereldlik gemaakte, g e s e c u r a l i s e e r d e
prebende, zulk eene, die ter begeving, aan wereldljke geestelijken is ingetrokken; B- a (ayant of
avec) charge d'àmes, B- simple, een kerkambt zonder zielezorg. — (Prov.) I1 faut prendre le b- aver
les charges, men moet zich de onaangenaamheden
van eene overigens . voordeelige zaak getroosten;
men moet bij de baten ook de lasten dragen. I1
nest pas de b- sans charges (sans peine), elke
post, elk ambt heeft zijn bezwaar. Les chevaux
tourent les b-s et les ánes les attrapent, z. áNE. --

De plaats zelve, waar de kerk en het goed der prebende gelegen is: Il réside it (dans) son b-, hij woon t
(resideert) op zijne prove.
t Bénéficenee, f. Weldadigheid f. (Door J. J.
Rousseau is dit verouderde woord weder gebruikt.)
Béné$ciable, adj. Winstgevend, voordeel afwerpend.
Bénéficiaire, m. et f. Hij of zij , tot Wien of
wier voordeel eene tooneelstelling wordt gegeven.
Beneficiant m., b enefi ciante f. -- [Jur.]
Erfgenaam m. onder beneficie van inventaris (z.
BENEFICE) . Ook als adj.gebruikt : Héritier b-.
Bénéficial, e, adj. Wat de proven of geesteljke beneficiën betreft. Etre verse dans les matieres b-es, dans les droits bénéficiaux, in 't prebenden-regt ervaren zijn.
Bénéfieiature,' f. Soort van tijdelijk beneficie f., aan kerkelijke personen van lager' rang, zangers , kapellaans enz., gegeven.
+ Bénéficiel, le, adj. Voordeelgevend, heilzaam.
Bénéfieier, m. Bene f icia rius m., hij, die,
een beneficie of eene prove heeft, provenier m. —
EENEFICIERE, f., geestelijke dochter, die eene prove
heeft," zoo as de kanonnikessen.
Bénéficier, v. n. Winst doen, voordeel trekken, winnen, profit é r e n: Il n' y a pas beaucoup
a b- sur vette marchandise, er valt ,op die waar
niet veel te winnen. -- [Minér.] BENEFICIER, v. a.
Een' erts bewerken om er het edele metaal uit af
te scheiden.
Bénéfique, adj. [Astrol.] Weldadig: Astre b-,
voordeeliq gesternte n.
Bent, adj. Bekrompen van begrip, onnoozel,.
dom. — Ook als subst. : Un grand b-, un franc b-,
een groote lummel m., uilskuiken n.
Bénévole, adj. Welwillend, goedgunstig, toegenegen : Lecteur, auditeur b-.
Bénevolement, adv. Op sbelwillende, verpligtende wijze.
Bénévolenee, f. Kleine gunst, weldaad,
welwillendheid f. (Men zegt nu bienveillance.)
Bengali, m. Het bengaalsch, eene van het sanskrit afgeleide taal, die een eigen alphabet heeft.
Ook als adj. gebezigd : Idiome' b-, Grammaire b-.
— [H. n.] Bengali, bengaalsche vink m.: B- piqueté, gestippelde Bengali. — ook de naam van
eene vischsoort. -- [Bot.] Braziliaansche plant f.
Bengiri, m. [Bot. ] De giftige wonderboom m.
(op de kust van Malabar).
Béni, e, adj. (en part, passé van b'nir) Gezegend. ,
f Benison, m. Zegening f.
Béni gne, adj., f. van BENIN, z. old.
Bénigneinent, adv. Gunstig, goedertieren,
op goedwillige wijze.
Bénignité, f. Goedaardigheid, inschikkelpkheid, zachtzinnigheid, toegevendheid, goedertierenheid f. van een' meerdere jegens zijn' mindere.
(Men gebruikt doorgaans bonte, omdat aan bénignité min of meer het ironisch bijdenkbeeld van
.iénin kleeft.) — [ Astrol.] Gunstige invloed m.
der sterren.
Benin, m., Bénigne, f.,adj.Zachtaardig, goed
inschikkelijk, menschlievend, goedertieren :-ardig,
Caractère benin, humeur bénigne. — (iron.) Te
goed, ligt te bedriegen, zwak uit goedheid: C'est Ie
p lus bénin de toes les marts, hij is de zwakste,
toegevendste van alle (gehuwde) mannen. — (fig.)
Gunstig, hei.lspellend: Un astre bénin, een gunstig
gesternte: Une influence benigne, een weldadige invloed. , [ Mèd.] Zacht, goedaardig, niet gevaarlijk : Fièvre bénigne, goedaardige koorts; Remède
bénin, zacht afvoerend middel.
Bénir, v. a. Zegenen, inzégenen, wijden, inwijden, heiligen : B- one église, on cierge, on mariage, eene kerk inzégenen of tot godsdienstgebruik
-
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heiligen, eerre waskaars wijden, een huwelijk inzégenen. — Zégenen, 's hemels zegen inroepen, den
zegen geven: B- les drapeaux dune armèe, de vaandels van een leger zégenen; Bénir la table, het ta
doen; B- les assistants, Gods zegen over-felgbd
de aanwezigen inroepen: het teeken des kruises over
hen maken; B- ses enfants avant de mourir, zijne
kinderen alvorens te sterven in 's ,Hemels hoede aan
enen. — Zégenen, loven, prijzen,-bevln,hzéc
danken, verheerlijken : Bénissons la main qui nous
a créés, loven en danken wij de hand, die ons heeft
voortgebragt. Je bénis le hasard qui me fait nous
rencontrer, ik zegen (loof) het toeval, dat mij u
doet ontmoeten. — Zégenen, voorspoedig maken,
met gunsten overladen (in dien zin alleen van God
gebezigd) : Dieu await béni la race d Abraham,
God had Abrahams geslacht gezegend, voorspoedig
gemaakt. Dieu bénit le travail, God zegent den ar
kroont den arbeid niet zegen. — (fam.) Dieu-beid,
vous bénisse ! Que le bon Dieu vous bénisse! God
zégene u ! Wel bekome 't u! (gemeenzame, nu in
onbruik geraakte heilgroete tot iemand, die niest,
ook wel tot een' arme, ween men niets kan of wil
qeven). (iron.) Vous avez fait là une belle chose,
Dieu vous benisse ! Daar hebt ge wat moois gedaan, God zegen' ons!
Béni ssant, e, adj. Zégenend: La main b-,
de zégenende, tot zégening uitgestrekte hand.
Bénissable, adj, Zegenwaardig.`,
Bénit, e, adj. (en part, passé van benir, in den
zin van: door eene kerkelijke plegtigheid heiligen,
tot godsdienstgebruik inzégenen) . Gewijd, geheiligd,
ingezégend: Du pain b-, gewijd brood, nachtmaalsbrood; De l'eau b-e, wipwater.— (Loc. fam etprov.)
Eau b-e de cour, 'dele, valsche betuigingen van
vriendschap, van dienstwilligheid. C'est un donneur
d'eau b-e, hij belooft veel, maar houdt niets. C'est
pain b-. dat heeft hij verdiend, dat heeft hij er voor.
Avoir appétit de pain b-, van verandering houden,
al wint men ook bij de verandering niet. Il faut la
croix et l'eau b-e pour vaincre sa résistance, men
moet hemel en aarde bewegen oen zijnen tegenstand
ti overwinnen. I1 est réduit à ia chandelle b-e, hij
ligt op 't uiterste, is reeds beaiend (heeft het laatste
oliesel ontvangen) .
Jiénitier, m. [Cath.] Wijwatervat, sprengbek*
ken n. — [H. n.j Komschulp I. , kom-doublet n.
(Prow.) II se démène comme le diable dans un b- (au
fond du b-) , hij, draait en woelt als de duivel in een
wijwatervat, hij heeft rust noch duur. — [H.. n.]
Grand b-, reuzenschelp f., fonteinbak m., reusachtige komschulp f. , groote tweeschalige schelp,
die soms in de kerken tot wijwatervat dient. Petit
b-, schelp van 't geslacht der kammosselen.
Benjamin, m. (pr. hein—) Liefste, jongste
kind, troetelkind, bedorven kindje n. (met zinspeling
op vader Jakobs voorliefde voor zin' longsten zoon
Benjamin). — [ Bot.] Naam eener bijzondere soort
van anjelier m.
Ben, oin, m. (pr. hein—) [Bot.] Benzoë f., eene
brokkelige , balsamieke gornhars van den benzoeboom op Java, Sumatra enz. — [ Chim.] Fleurs de
b-, benzoë-bloemen f. pl., benzoë-zuur n., 't gekristalliseerde geneeskrachtige zuur van de benzoë (ook
in salie, vanille, kaneel, beukenschors en vele paddestoelen aangetroffen). — [Bot.] B- sauvage, franceis, meesterwortel m.
" Beunarie, f. [H. n.] Een der namen van den
ortolaan.
Benne (pr. bène) of Banne, Bane, I. Ben f.
draagkorf voor de lastdieren ; wijnoo gq stkor f; Wagenkorf m. — vischweer f., aftuining ter bewaring
van visch.
1

Benneau, m., z. BANNEAU.
Benul, Benny, m. [H. n.] Nulbarbeel m.
Bénodactyle, adj. [H. n. j Op de teersen loo-

pend (van vogels)

t Benoit, e, adj. Oud woord voor béni, gezegend, en nog somtijds iron. gebezigd in: Un bpersonnage, een /ljnman, eene kwezel. Lu air b-,
een zoetsappig gelaat.
Bénoite , f. [Bot.] Benedi.cten- kruid, nagel
nagelwortel m. — [Alch.] De steen m.-kruidn.,
der wijzen. Men gebruikt het woord ook als adj.:
-.

La benolte pierre.
Beuzanilde, Benzoylamide, f. [Chim.]

Naam, door Liebig en Wdhler gegeven aan de iel fstandigheid, die men, met salmiak vermengd, aan-

-
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treft in 't product der werking van het drooge
ammoniak-gas op zuiver chloor-benzoyla.
Benzine, f. [Chim.] Vlugtige olie, uit de overhaling van 't benzoe -zuur geboren.
Benzoate, Benzoylate, m. [Chim.] Benzoëzuur zout n.
Benzoïne, f. [Chiral.] Kampher f., die onder
zekere omstandigheden uit bittere-amandel-olie gevormd wordt.
Benzoïque, adj. [Chim.] Acide b -, benzoëzuur n., benzoe-bloemen (z. onder BENJOIN).

Benzoylamide, f., z. BEN7A.MIDE.
Benzoylate, m., z. BENZOATE.
Benzoyle, f. [Chim.] Naam door Liebig en

WOhler gegeven aan 't radikaal van 't benzoe-zuur.

(Alen heeft het ook prciine en orthrine geheeten.)

Béon -poli, m. [H. n.] Volksnaam van den
kerkuil of sluijeruil., (elfraie)
Béorage, m. ]ECOn.] Ligte wijn, nawijn, m.,
dien men maakt door water op de w(jnmoêr te laten
trekken.
Béotarchie, f. [H. anc.] Waardigheid f. vaag
bceotarch. — Be otarchique, adj. Wat die waardigheid, dat ambt betreft. - Béotarque m. Bowtarch m. , eerste regéringspersoon bij de oude
Bceoti.ërs; titel der elf hoofden van het bcvotisch
verbond.
Beotien, ne, ad). (er. — cien) Bceotisch, van
Bceotie, wat Bevotie en zijne inwoners betreft. Ook
als subst: Un Béotien, une Béotiene, eene Beeotiër,
Bene bceoti.sche vrouw. — ( fig.) Dom, bot, ongeletterd, onvatbaar voor de schoonheden van natuur
of kunst; oreilles b-nes, omnuzikalische ooren; —
als subst: lomperd, botterik m., onnoozele gans f.
(omdat de Bceoti rs der oudheid voor traag van
begrip en ongeletterd te boek stonden) .
-1- Béotisine, ni. Botheid , stompzinnigheid f.
der hedendaagsche Beeotiers.
Bon, m. [H. n. j Synoniem van boeuf, os, in
' t zuiden van Frankrijk.
r

Béquarre, m., z. BECARRE.
Bequebois of Bequebois-eendré, m.
[H. n.] Volksnamen van de graauwe specht of
spechtmees f. (torchepot)
Beque-fleur, in. [H. n.] Volksnaam van den
colibri. (Plur. Des bèque-fleurs.)
t Béc uenaude, f. Hoon m., beleediging f.
Béquene, f. [.Hort.] Soort van peer I.
Béquet, m. (verklw. van bee) Bekje n. — [Imprim.] Beschreven papierstrookje n., aan 't kopij
aan eene proef gehecht. — [ Cord.] Neus m.,-bladof

aan een' schoen gezet stukje. — [H. n.] Volksnaam
van den snoek (brochet),
Béquettes, f. pl. Kleine handtang, draadtang f.,
bij draadtreiekers, slotenmakers e. a. in gebruik.
Béquillard, m. (fam.) Oud man op krukken,
of die niet zonder de hulp van eene kruk of een'
rotting gaan kan.
Bequille, f. Kruk, loopkruk f. Marcher avec
des b -s, op (met) krukken loopen. — [Agric.] Klein
tuinmans-houweel n., krabber m. — [Bot.] Naam
van den helmstok aan sommige riviervaartuigen.
Couteau à b-, mes niet twee lemmers, waarvan het
Bene in 'theft blijft, als 't andere er uit is.
Béquiller, v. n ; (fam.) Op krukken of met
eene kruk gaan. - BEQUILLER, v. a. [Agric.] Ligt
omhakken (de aarde van een tuinbed, Bene plantenkas enz.) . — [ Mara B- un vaisseau, een schip stutten of schoren (bi) 't afloopen van 't water of ook
bij stranding).— SE BÉQUILLER, v. pr. [Mar.] Gestut,
geschoord worden. Dans ce port les bátiments fins

doivent se b- au reflux de chaque marée.
Béquilles, f. pl. Stutten, schoren, om een schip,
dat gestrand is, of dat b ij ebbe niet vlot kan blij-

ven, regtop te houden.
Bégnillon,m. [lard.] Spitstoeloopend blaadje,
schrepeltje n.; — kleine hak m. of houweeltje n. ,
wiedijzer n. (z. Dok BECQUILLON.)
Béquot, m. [Chas.] Jonge snip f., snipje n.
Her, ni. [ Mar.] Bedding, smeerbedding, slede f.
(op welke een schip van de helling loopt. — [Bot.]
Wilde borstbezie- of jujubenboom m. — Vroeger
beteekende her ook z. V. a. berceau, wieg, en op het
land wordt het nog vaak in die beteekenis gehoord;
zoo ook in 't sprw.: Ce qu'on apprend an her, dure
jusqu' an ver, z. onder APPRENDRE.

Berain , Bérane , m. [Corn.] Grof indisch

katoen n., vooral van Suratte.
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Wrat , m. Aanstellingsbrief m. der turksche
Berceuse, f. Wiegster f. , wiegmeisje n ; --pasjaas en stadhouders.
wiegelied n.; — de wijs van een wiegelied.
Berbe, m. [H. n.] Soort van bunsing m. aan
Berche, f. [Mar.] Goteling m., draaibas f.
den Senegal en op Madagaskar.
voormalig klein scheepskanon.
Berberidées, f. ^l. [Bot.] Berberideën I. pl.,
Gerda, m. [Mar.] , z . BREDA
.

familie van kruid- ofl houtachtige p lanten, welker
voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopjes, die van de basis
tot den top openspringen.
Berberis, m. [Bot.] Barberisse, berberisse f.,
zuurdoorn m. (de type of grondvorm der berberideën), eëne veelsoortige plant, welker aangenaam
zure vruchten met suiker gekon/Ijt worden. (Zij heet
ook épine-vinette en vinetier.)
Berberine, f. [ Chim.] Eene bijzondere gele
stof uit den wortel der gemeene barberisse.
Berbonisset, m. [Bot.] Een der volksnamen
van den muizedoorn (fragon), eene soort van hulst
of steekpalm.
Bercail, m. Schaapskooi f., schapestal m. (In
dezen eig. zin gebruikt men nu meestal bergerie.) —
(fig.) De schoot m. der kerk, gemeente f. van Christus: Ramener qn. au bercail, iemand tot de gemeen
kerk terugbrengen, eenen zondaar bekee--schapder
ren. (Plur. Des bercails.)
Berce, f. [Bot.] Duitsche beerenklaauw m.,
heelkruid n. (ook branche- ursine-bb.tarde geheeten). — [H. n.] Roodbcrstje n.
Bercé, e, adj. (en p art passé van bercer). Gewie d, in slaap ,gewiegd: Enfant b- par sa nourrice.
^fig.) Etre b- de valnes espérances, met ijdele
hoop gepaaid worden. J'ai été tiercé de cola (de ces
contes la), dat (die praatjes) heb ik van een kind af
duizendmaal gehoord.
Berceau, m. Wieg f.; — (fig.) Oorsprong, aanvang m., geboorte, geboorteplaats, bakermat, bron f.,
in 't algemeen elke plaats, waar iets zijn' aanvang
neemt: Dès le b-, van de wieg, van kindsbeen af,
sedert de vroegste jeugd. I1 faut étoufier Ie mal
dans le b-, men moet het kwaad in de geboorte (bij
zijn ontstaan) smoren. Plusieurs villes se disputent
l'honneur d'être le b- d' Horn/we , verscheidene
steden betwisten elkander de eer, de bakermat of
geboorteplaats van Homerus te zijn. L'astronomie
eut les champs pour b-, de sterrekunde nam haren
oorsprong (werd geboren) in 't open veld. Le b- du
monde, des ages, des tem p s etc., de kindschheid
der wereld, 'de vroegste tijden, de hoogste oudheid.
Dans cette riche contree les arts étaient encore
an b-, in die rijke landstreek waren de kunsten nog
in hare geboorte, namen de kunsten p as een' aan
J'ai visité le rb- du Rhin, ik heb de bron des-vang.
.Rijns bezocht. — [Jard.] Prieel n., — overdekt tuin
belommerde laan (allée en b-). Ces-padn.,igt
arbres font (formen() le b-, die boomen vormen een
van
gebladerte. -- [Arch.] Half-cirkelvormig
gewelf
gewelf, kogel g ewelf n. — [Impr. Voorste gedeelte
der pers, dat de slede o f kar draagt en haar de
beweging mededeelt. -- [Gray.] Greineerbeitel, kar
[Mar.] , z . BER . — Tent achter op-telbim.—
eene galei, latwerk van den achtersteven van eene
galei, dat men met eene presenning overdekt.
Bereelet, m. (verklw. van berceau) Wiegje;
-- p riëeltje n.
Bereelle, f. Kleine tang f. der emailleerders.
Bercelonnette , f. (verklw. van berceau)
Wiegje n.
Hercement, m. Het wiegen.
Bercer, v. a. Wiegen: On ne doft b- les enfants
que rarement, men moet de kinderen maar zelden
wiegen. — Zacht heen en weder bewegen, schommelen: La vague transparente berce le paisible pocher,
de doorschijnende golven schommelen zachtkens den
rustigen schipper. — Doen insluimeren, in slaap
doen vallen: J'ai peine à aller jusqu' au bout de
ce roman, cela me berce, 'k heb moeite, dien roman
uit te lezen, ik val er bij in slaap. — (fig.) B- qn.,
iemand om den tuin leiden, met valsche hoop of
beloften paaijen: 11 nous berce souvent de sornettes,
hij spelt ons dikwijls wat sprookjes op den mouw.
(Prov.) Le diable le berce, de duivel rijdt (jaagt)
hem; hij heeft rust noch duur. — [Gray.] B- une
planche, eene plaat ,greinéren SE BERGER V. pr.
Zich met iets vleijen of paaijen: I1 se berce d'espérances frivoler, d'idees chimeri q ues, hij vleit
zich met ijdele hoop, met hersenschimmige denk
[Man.] Wiegelend loopera, heen en weder-beldn.—
slingeren
. -

,

Berdindin, m. [Mar.], z. BREDINDIN.

Béreau, m. [H. n,] Volksnaam van den ram
(bélier) .
Bérée, f. [H. n.] Volksnaam van het roodborstje
(rouge-gorge).
Béret, Berret, m. Wollen muts f. der baskische
boerinnen; ook eene damesmuts van denzelfden
den vorm.
— Weleer beteekende het woord ook: gravenkroon f.
Eergame, f. Bergamisch behangsel of wandtapijt n.. van weinig waarde (naar de stad Bergamo,
waar zij 't eerst gemaakt werden) .
Bergamotte, f. [Bot.] Bergamot, bergamotpeer-, heeren- of vorstenpeer f., eene édele peren
ook een naar die peer gelijkende citroen,-sort;—
bergamot-citroen m., uit welker versche schillen de
beroemde bergamot-olie (essence de bergamotte)
gemaakt wordt. — Bonbondoosje n., van binnen met
de schillen van den bergamot-citroen bekleed.
Bergamottier, m. [Bot.] Ber, amotboom m.
Bergat, Bergot, ni. [Pêche.] Vischfuik f.,
waarvan men in de Garonne gebruik maakt.
Berge, f. Steile oever m. van eene rivier, steile
kant in. van eenen weg, van eene sloot of gracht.-[Mar. ] Naam van zekere loodregt boven het water
staande rotskusten f. pl. -- Smalle sloep of boot t.
op sommige rivieren. — [Tech.] Ciseaux a la b-,
platte schaar .f., waarvan de klinknagel of as eene
schroef is. Couteau is la b-, mes met dubbel lemmer, cirkelmes n.
Betrgelade, f. [Agric.] , z. BARJELADE.

Berger, m., -ère, f. Herder m., herderin f.,
inz. schaapherder m., -in f. — (Prov.) 'Est mauvais
b- qui aime Ie Loup, een slechte herder, die den
wolf bemint. Bon b- tond, n'écorche pas, een goede
herder scheert, maar vilt niet. — (fig. et poét.) Minnaar ni., minnares f., geliefde m. en f. L'heure du
b-, het herdersuurtje, het gunstig tijdstip voor de
minnenden; — ook: elke gunstige gelegenheid, elk geschikt tijdstip om in een of ander plan te slagen.—
De dichters zeggen: Le b- de Mantoue, voor Virgilius; Le b- de Syracuse, de Sidle, voor Theocritus; Le b- Phrygien, voor Paris. [Astr.] L'étoile
du b-, de planeet Venus.
Bergerac, m. Soort van witten Bordeauxwijn, uit de gelijknamige streek aan de Dordogne,
bergerak m. (ook petit champagne geheeten).
Bergère , f., z. BERGER. -- Opgevulde, gemak
ruststoel m.; — zeker eenvoudig vrouwen--kelij
kapsel n. — [H. n.] Een der namen van den kwikstaart m. (bergeronnette). -- [Bot.] Indische boogre
van 't geslacht der myrtheplanten.
Bergerette, f. (verklw. van bergère) Herderinnetje n., jonge, lieve herderin f. —1lonigwijn n.,
met honig gemengde wijn.— Ook een der volksnamen
van den kwikstaart (bergeronnette).
Bergerie, f. Schaapskooi f., schapestal m. —
(fig. et. fam.) Enfermer le loo p dans le b-, den
wolf in de schaapskooi sluiten, den wolf tot herder
maken, de kat op het spek binden, iemand o p eene
plaats laten, waar h# gemakkelijk vee7 schade kan
doen; eene wond laten digt gaan, voor zij gezuiverd
is. — BERGERIES, f. pl. Herderszangen m., pl. herdersdichten n. pl. (in dezen zin verouderd).
Bergeron , m. (pop.) Linnen of katoenen
werkpij f.
Bergeronnette, f. [H. n.] Kwikstaart m.,
inz. de gele en de gr jze (zoo geheeten, omdat zij
gaarne bij de schaapskoozjen en kudden zich ophouden) . — Ook een oud verklw. van bergère, herderinnetje n.
t Bergerot, m., -te, f. (verklw. van berger,
bergere) Ilerdertle, herderinnetje n.
Beriberi, m. [Med.] Schaapslammigheid f.,
eene ziekte in de Indien.
-

.

Bergot, m., z. BERGAT.

Bérichon, Bérichot, Bérichet, m. [H. n.]
Volksnamen van het winterkoningje n. (roitelet).

Béril, m., Z. BER
YL.
Berfngène, f. [Bot.] , z. v. a., AUBERGINE.
Bérinie, f. [Bot.], z. v. a. CREPIDE.
t Berlane, m. [Jeu.] , z. BRELAN.
Berle, f. [Bot.] Wa ereppe f. B- aromatique,

steeneppe f.

BERLETTE

Berlette, f. [Vign.] Naam van zekere druiven -

soort.

Berline, f. Berlijner wagen m., berline f., overdekte reiswagen, die open eslagen kan worden.
Berlinge , f. [Corn.] Grove garen -en- linnen
;

stof f.

Berlingot, m. Halve berline f.. berline zon
bok.
-der
Berloque, f., z. BRELOQUE.
Berlu of Brein, m. ( pop.) Ligtzinnig, onbedachtzaam mensch, loshoofd m. Men gebruikt dit
woord nooit alleen, maar zegt: C'est un berlu berlu,
of brelu brelu.
Berine, f. Voorbijgaande verblinding, kortston
dige oogenschémering f., zelden gebruikt dan in:
Avoir la b-, niet goed zien, sneeuwblind zijn; (fig.)
verkeerd of scheef beoordeelen.
Berlurette. f. Soort van blindemannetjesspel n.
Berme, f. [Fort.] Berm, walgang, walrand m.,
smalle weg tusschen den wal en de gracht. — [Hydraul.] Berm, strook lands, die vóor of achter een'
dijk onaangeroerd blijft, als de aarde tot dama fschuttin
schutting wordt uitgestoken. [Tech.] Gistkuip f.

der stij elmakers.

Bernier m , -iére, f. [Sal.] Naam van hem
of haar, die uit de zoutbronnen het water put,
bronknecht m., bronmeid f.
% Bernable , adj. (fam.) Bespottenswaard,

belagchelijk.

Bernache of Bernacle, m. [H. n] Een
schelpdier n., dat zich aan de kiel der niet-schalig
gekoperde schepen zet. — Meereend f. (macreuse)
Bernage, m. [Agric.] Mengsel van velerlei zaden tot voeder, mankzaad n.— [Anc. législ.] Stoetm.,
gevolg van een' groot' heer.
Bernardin, m., -e, Monnik m., non f. van
de orde van St. Bernhard, Bernhardijner- monnik,

Bernhardijner-non.

Bernard-1'herniite, m. [H. n.] Kluizenaarskreeft, Bernhards-kreeft f., die in eene schelp afgezonderd leeft.
Bernaudoir, m. [Tech.] Groote mand der
kousenwevers, waarin de afval der wol bij 't vlaken
gelegd wordt.
Berne, f. (fam.) Het sollen, het opwerpen van
een' op eene deken liggend persoon: — de daartoe
dienende deken, soldeken f. — ( fig.) Fopperij, spotternij f. — [Mar.] Sjouw f., de geheschen opgerolde
vlag I. Mettre le pavillon en b-, de vlag in eene sjouw
hijschen. Pavilion en berne ! ( commando- woord) ,
vlag in sjouw !— [Amid.] Stijfselton.
Berné, e, adj. (en part. passé van berner)
(fam.) Gesold; gefopt, bespot. — Ook als subst. Le
berrie, de gefopte, de gesolde.
S Bernement, m. (fam.) Het sollen; de fop.

peruj f., z. BERNE.

Berner, v. a. Sollen, met eene deken omhoog
wippen en,opvangen:.11s le mirent sur une couverture et le bernèrent. — ( fig.) Foppen, beet hebben,
doen uitlagchen: Ii fut berné pendant toute la soirée. — SE BERNER, v. pr. Elkander sollen. — (fig.)
Elkander beet hebben.
Bernesque of Berniesque, adj.: Style b-,
schrijftrant of stijlm. van Berni (een itai. dichter),
boertige, lachwekkende geestige stijl, iets minder
vrijpostig dan wat men burlesk noemt.
Berneur, m., -euse, f. (fam.) Solder m., sol ster f. (vgl. berne en berner) ; — fopper, spotter m.,
fopster, spotster f. Je ne crams ni la berne, - ni les
b-s, ik vrees noch den spot, noch de spotters. (Voltaire heeft het ook als adj. gebezigd; héros berneur, eerste spotter, foppersbaas.)
t Bernieles, f. pl. Gekheden f. p1., wisjewasjes n. pl. (Nog heden onder 't volk gehoord in den
zin van bernique, z. ald.) — Voetboeien f. pl.
Bernique, f. (pop.) Woord, dat bij wijze van
tusschenwerpsel gebruikt wordt om aan te duiden,
dat iemands verwachting te leur gesteld is of zal
worden: Vous comptez sur lui, b-!, gij maakt staat
op hem, fut! ('t zal verkeerd uitkomen) . Je croyais
Ie trouver encore chez lui, mais b-! ik dacht hem
nog t' huis te vinden, maar ja wel ! goeden morgen!
— Tik :m. op den neus met een spel kaarten (als
straf bij zeker kaartspel); -- dat kaartspel zelf.
Berniquet, m. [Tech-] Zemelkist f. — (pop.)
Etre au b -, dood arm zijn, tot den bedelstaf gebragt zijn.

Bei nous, m., z. BoURNoUS.
-

BESAIGUE.

--
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Béroé, m. [H. n.] Soort van zeeworm m., die
zich bij aanraking in water ontbindt en buiten
't water onmiddellijk sterft.
Béron, m. Opening, door welke de cider of
app elwijn uit de perskuip vloeit.
Bérot, m. Naamvan zeker ligt rijtuigje n.
Berret, m., z. BERET.
hers, m. pl. Ladders van een' wagen, wagenladders f. pl. — BERS M. (pr. berce) Verdoovende
slikartsenel f., bij de Egyptenaars in gebruik.
Bertainboise , m. [Hortic.] Greffe en b-,
Bretainboische enting, scheeve enting, speetenting f.
Bertaud, in., z. v. a. CASTRAT.
Bertauder , v. a. Ongelijk scheren. -- De
ooren afsnijden (aan een paard). — Weleer ook gebruikt voor CHhTRER.
Bertaule, f., z. VERVEUX.
Bertavelle, f. [Pèche] Biezen fuik der Ge:

nuézen. — [H. n.] z.

BARTAVELLE.

Berthe, f. Naam eener papiersoort f. — Bertha
(voornaam). — (Prov.) Au temps ou la reine Berthe
filait, in overoude tijden, in moeder Eva's tij d.
B erthelot, m. [Mar.] Uitlegger m., of bodeloe f f.
van zekere vaartuigen op de Middellandsche zee.
Berthollienne, adj. f. [Tech.] 111éthode b-,
de door Berthollet uitgevonden ontkleuringswijze f.
der weefsels; — Blancbisseries b-s, Bertholletsche
bleekerjen f. pl. (bij welke het eerst de chloor als
bleekmiddel werd aangewend) .
Bertholliniètre, m. Berthollimeter m., een
door Descroizilles voor de bleekers vervaardigd
werktuig, om daarmede de hoeveelheid der chloor,
die met het water of met eene basis verbonden is, te
bepalen (later door den chlorometer van Gay-Lussac
verbeterd).
I3ertierres, f. pl. [Bot.] Soort van stervormicie planten.
Bertinal, m. adj. [Anat.] : Os bertinal, of als,
subst.: Le bertinal, het wiggebeen, een zonderling
gevormd been, dat als eerie wigge tusschen de overige
schedelbeenderen ingedreven is. (Plur. Des bertinaux).
Bertois, m. [Tech.] Touw n., waarmede de
bak met leisteenen uit de groeve wordt opgehaald.
Bertonnean, m. [H. n.] Een der namen van
de tarbot (turbot) .
Bertoulens, m., Bertoulette, f., Bertoulonnet, In., z. VERVEUX.
Bérublau, m. Bergblaauw, berggroen, aardgroen n.
Béruse, f. [Corn.] Lyonsche zijdestof f.
Béryl, m. Beril, berilsteen, schorl, zeewatersteen, zeegroensteen, a q u a ma rijn m. (z. v. a.
aigue-marine), een doorzichtige steen van geelachtig
groene of zeegroene kleur. — B- feuilleté, blaauwe
schort; B- rayonné, straalsteen.
Beryllistique, adj. [Antiq.] Wigchelarij met
spiegels, spiegelwaarzegger] t.
Bérylliuni, m. (pr. bé-ri -li-ome) Naam van
't metaal, dat de basis van de glutine of berilaarde
uitmaakt, door Wöhler in 18i8 ontdekt. (Ook glu-

cynium en glucyum geheeten.) •,
Berytes, m. pl. [H. n.] , z. BEREIDES.
Bérytion, m. [Pharm.] Oogzalf f. tegen ontsteking. — Pil f. of koekje n. tegen buikloop.
Besaee, t. Dubbele zak, bédelzak, knapzak m.
— (fig.) Être a la b-. Etre réduit à la b-, dood
arm zijn, tot den bédelsta f gebragt zijn. Réduire
(rnettre) qn. à la b-, iemand ten gronde rigten
(ruinéren), hem tot den bédelsta( brengen. Porter in
b-, arm en ongelukkig zijn. Fideles jusqu' à la b-,
getrouw tot aan den bédelzak. (Prov.) Etre jaloux
de qc. comme un gueux de sa b-. sterk aan iets
gehecht zijn. Chacun por-te sa b- avec soi, ieder
heeft zijn pakje te dragen; niemand is volmaakt.
La vie humaine a toujours sa b-, volmaakt gelukkig is niemand. Une b- bien promenée nourrit
son maitre, bédelen is een voordeelig beroep voor
wie 't verstaat. Une besace ne s'emplit jamais,
een bédelzak wordt nooit vol, een bédelaar heeft
nooit genoeg.
Besacier, m. (fam.) Bedelaar, schooijer m.
Besaigne, m. Verzuring, zuurwording f. van
den wijn: Du vin qui tourne (passe) au b-, wijn,
die zuurachtig begint te worden. — Ook als adj: Du
vin b-. — ( fig.) Tourner au b-, zich verbitteren,
verbitterd worden.
Besaigue of Bisaiguë, f. [Toch.] Steekbf/l f.
4
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BESANT

der timmerlieden; — glazenmakershamer m. ; —
schoenmakers likhout n.
Besant, Gezant, m. Byzantijn m., naam van
(le munten der beheersciters van 't Byzantijnsche
rijk, inz. van de gouden munten, en van die, welke
men Zn Frankrijk naar den stempel en muntvoet
(Ier byzantijnen sloeg. — [Bias.] Penning m., goud of zilverstujc, dat de fransche ridders op hun schild
plaatsten, ten blijke dat zij naar 't Heilige land
geweest waren. Il porte d'azur à dix b-s dor, hij
voert tien gouden penningen op een blaauw veld.
t Besante, f. Oudtante, oudmoei f. (grand'
-

tante).

Besanté, e, adj. [Bias.] Ecu b-, schild met
penningen.
Besas, m., z. BESET.

Beseau, m. [Agile.] Greppel f.
Besenge, f. [H. n.] Volksnaam der koolmees
(charbonnière).
Bésestan, m., z. BASISTAN.

Beset, m. [Jeu] Twee azen n. pl. (in 't dobbelspel, in 't trictrac). Amener b-, twee azen gooi
ook besas.y
-je1.(Mnzid
Besi, m. Soortnaam van velerlei peren, waarbij
de naam der plaats, die ze voortbrengt, gevoegd
wordt: B-d'Héry, B- do la Motte, B-de Caissoy enz.
Besieles, m. pl. (fam.) Bril m. met om 't hoofd
sluitende bladen. — Soort van masker n. met glazen
oogen (bij brillenslapers in gebruik) . — Bril zonder
gIlazen, om 't Bezigt van scheelziende kinderen te
,herstellen. — (fig. et fam.) Prenez vos b-, Vous
n'avez pas bien mis vos b-, zet uw' bril op, ge
hebt uw' bril niet op: zie beter uit uwe oogen, beschouw of onderzoek de zaak naauwkeuriger.
Besier, m. [Bot.] Soort van wilde perenboom m.
Besistan, m., z. BASISTAN.
Besnarde, f., z. BENARDE.

Besoche, f. [Agric.] Boomkweekers houweel,
planthouweel, pootijzer n.
Besogne, f. Werk n., arbeid m., bézigheid
verrigting, al wat men verrigten moet of waaraan
enen behoefte heeft: Mettre la main á la b-, de hand
aan de te verrigten taak slaan; Mettre qn. en b-,

iemand aan 't werk zetten , hem wat te doen geven.

Etre en b-, bézig zijn; Se mettre en b-, zich aan
't werk begeven. — 't Gewrocht van dat werk, het
bewerkte, werkstuk, werk n. Faire voir sa b-, zijn
verrigt werk toonera; I1 fait plus de b- que quatre,
hij doet meer werk (maakt meer af) dan vier anderen; Ne songer qu' à sa b-, Etre tout à sa b-,
zich enkel met zijn werk bezig houden, geheel voor
zijn vak leven. B- de commande, besteld werk. Bd'affection, liefhebberij-werk. — Lastig werk n.,.
drukte, beslommering f. — (Loc. et prov.) Selon
i'argent la b-, zoo als 't loon is, is ook 't werk;
slecht loon, slecht werk, goed loon, goed werk. Nul
ne sait Si bien la b- que celui it qui elle est, wie 't
werk aangaat, verstaat het ook best; wie in de beslommering steekt, weet best hoe zwaar zij weegt.
Aimer b- faite, van gedaan werk houden; niet
gaarne werken. B- qui plait est h demi faite, wat
men gaarne doet, valt ligt, vraag gedaan is half
gedaan. Abattre de la b-, veel werk afdoen, voortgang maken. Aller vite en b-, voortvarend zijn;
overijld te werk gaan; zijn vermogen spoedig doorbrengen. Aller doucement en b-, bedaard te werk
gaan, met omzigtigheid handelen; zachtjes aan,
dan breekt het lijntje niet. Plus de bruit que de
b-, Beaucoup de bruit et peu de b-, veel beweging en weinig werk, meer woorden dan daden,
veel geschreeuw en weinig wol, veel leven om niets.
Faire de la bonne, de . la mauvaise b-, iets nuttigs, iets schadelijks doen. La béquille du Tem p s
fait p lus de b- que la massue d'Hercule, geduld
en beleid verrigten meer dan drift en woeste kracht.
Donner (tailler) bien de la b- a qn., iemand heel
-wat te doen geven, hem veel moeite, beslommering
berokkenen. (iron.) Vous avez fait lb one belle b-!
.

ge hebt daar wat schoons uitgevoerd!
% Besogner, V. n. Werken, arbeiden, werk
doen, zich bezig houden., — (burl.) z. v. a. be-

slapen.
% Besognetix, Besoigneux -euse, . adj.
m.) Behoeftig, nooddruftig.
(fam.)
Besoin, m. Behoefte f. (de noodzakelijkheid van
iets te hebben, ook het voorwerp dier behoefte),
benoodigdheid, noodwendigheid f., onmisbaar ding,
vereischte n., nooddruft, nooddru ftigh.eid f. L'ani-'

BESTIAUX

--

mal a b- de nourriture, het dier heeft behoefte aan
voedsel, heeft voedsel noodig. Des b-s naturels,
factices, natuurlijke, gemaakte behoeften. La nour-

riture et Ie vêtement sont les premiers b-s de
1'homme, voedsel en kleeding zijn de eerste behoeften, noodwendigheden des levens. Le tabae est dei enu un besoin pour lui, de tabak is hem eene
behoefte, een onmisbaar voorwerp, geworden. —
Behoefte, verlegenheid f., nood m., gebrek, mangel,
voedselgebrek n., honger m.: Il est dans un grand
I)-, dans un extrême b-, hij bevindt zich in grooten
^!ood, in dringende verlegenheid. Nous étions epuisés de fatigue et de b-, wij waren van vermoeid held en honger uitgeput. — Besoin naturel of enkel
besoin, behoefte, natuurbehoefte (als gevolg der
spijsvertéring): Il est sorti pour un b-, pour quelque b- pressant, hij is buiten gegaan voor eene
noodzakelijke boodscha p Il lui a gris un b-, er
overviel hem eene natuurlijke behoefte. Faire ses
b-s, zin gevoeg doen - AVOIR BESOIN DE, noodig
hebben, moeten hebben: I1 a toujours b- dun guide,
hij heeft altij d een' leidsman noodig. J'ai b- de dor
ik heb slaap noodig, ik heb behoefte aan slaap.-inr,
Ces plantes ont b- d'eau, die planten hebben water
noodiq, moeten water hebben. Cette femme a b(I'attirer sur elle tous les regards, die vrouw ver langt niets meer dan aller blikken tot zich te trekhen. — Avoir b- quelque part, ergens, iets te doen
hebben, ergens moeten zijn. — J'ai besoin, ik heb
honger. — IL EST BESOIN, v. imp. Het is noodig:
Qu'est-il b- de vows dire cela (que je vows dise
cela), waartoe is 't noodig (waartoe dient het) u
(lat te zeggen. II nest pas b- que je voos raconte
cela en detail, ik behoef u dat niet in b ij zonderheden te vertellen. Est it b- de serments pour condure ce marché ? zijn er eeden noodig om dien
koop te sl uiten? — AU BESOIN , loc. adv. In nood,
in geval van nood, als 't noodig is, als 't wezen
.

,

voet, des noods: Je puls trouver ici de l'argeut au

h-, ik kan hier, als 't noodig is, geld krijgen. Its
doivent, au b-, m'avertir du danger, zij moeten mij,
in geval van nood, van 't gevaar berigt geven. —
[Corn.] Adresse au b-, nood - adres, hulp-adres (aan
een' wissel van den persoon, tot wien de-wijzngop

houder zich des noods tot betaling kan wenden, in
geval de betrokkene zelf niet betaalde). Au b- chez
Mr. P., des noods bij den heer P. (te ontvangen).

Mettre on b-, une adresse au b- sur une lettre de
change, een' wissel van een nood-adres voorzien. —
(Loc. fam.) Cela me fait b-, bien b-, dat heb ik
hoog noodig. Mille florins me feraient grand b-,

(luizend gulden zouden mij zeer te stade komen.
(Prov.) On connait l'ami au b-, on connalt le véritable ami dans le b-, men kent den vriend, den
waren vriend, in den nood; de nood is de toetssteen
der vrienden. B- fait Vieille trotter, nood maakt
beenera.

t Besoncle, m. Oudoom m. (Grand-oncle^.
Besgiaine of Bisquine , I. Visschersboot,

vischschuit f.

Besee, f. [Agri(.], z. VESCE.
t5 Besson, m., -ne, f. Tweeling m. en f., een

der tweelingen. -- [Mar.] Bogt, kromming, a fronding f. van een' balk.
Beste of Chine, m. [Chim.] Steenen vat n.
ter bereiding van sterkwater.
Bestiaire, m. (pr. bess-thi-aire) [H. anc.]
Dierbevechter m., kampvechter tegen de dieren bij
de oude Romeinen. — De dierenwereld in zedelijke
fabelen, eene soort van berijmde natuurlijke historie,
in vroeger eeuwen zeer gezocht.
Bestial, e, adj. (pr. bess-thi-al) Beestachtig,
beestig, dierlijk: Ii aqc. de b- dans la physionomie,

s dierljks
iet in zin gelaat. (Plur. bestiaux.)
hij heeft
I Bestial m., vroeger gebruikt voor bétail, vee.
Zijn meervoud bestiaux wordt nu als 't meerv. van
bétail beschouwd.
Bestialement, adv. Beestachtig, als een beest.
Bestialiser, v. a. (pr. bess-thi—) Tot een
beest maken, verdierlijken. — SE BESTIALISER, v.
pr. Zich verdierf ken, zich tot den rang van het
-- -

dier verlagen.

Bestialité, f. (pr. bess-thi—) Beestachtigheid f.;
vleeschelijke gemeenschap f. met een dier.
Bestiasse, f. (pr. bess-thi--), (pop.) Groote
domkap, stommerik, ezel m.
Bestiaiix, m. pl. (pr. bess-thi-o) (als meerv.
van bétail beschouwd, z . BESTIAL ) Vee. Etre riche

RESTIOLE
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en b-, rijk in vee zijn, een' aanzienlijken veestapel hebben.
Bestiole, f. (pr. bess-thi-ole) (verklw. van
beste, nu bête) Beestje, diertje n. — (fig. et fam.)
Dier, onnoozel kind n.
Mestion, m. (pr. Bess-thi-on) [Mar.] Voormalige naam van den scheepssnavel, wegens de dierengedaarzte, die men er veeltijds aan gaf. — Behang
dieren fi guren. — La Fontaine heeft het-seln.mt
woord voor bestiole, diertje, gebruikt.
Bestionilette, f. (pr. bens-thi—) [H. n ] Soort
van hommelend of gonzend insect n. — (fig.) Muggezifte, kritikaster m.

(iron.) hij is bij lang na niet mak, 't is een, kat
zonder handschoenen. C'est one fine, une maligne
b-, 't is een slimme gast, een geslepen kwant. C'est
la b- du bon Dieu, i t is de goedheid, de ligtgeloovigheid zelf: hij laat zich met open pogen en oerren
bedriegen. C'est ma b- noire, ma b- d'aversion, of
enkel:' C'est ma b-, ik mag hem niet luchten of
zien, ik haat hem als de pest. C'est la b- noire, hij
is bij elk gezien als een dolle hond. Telle b-, telle
tête, elk heeft zijne eigen wijze van zien. Cest une
bonne b-, eest doinmage, qu'elle na du lait, 't is
een goede kerel, jammer maar, dat men hem niet
gebruiken kan. 11 aisle mieux le licou que la b-,
_le bruidschat is hem liever dan de bruid; hij houdt
meer van de bijzaak dan van de hoofdzaak. Il n'y

t Bestorner, Bestourner, z. BISTOURNER,

TROUBLED.

Beta,

nl. (fig. et fam.) Zeer dom mensch, dom
lomperd ni., uilskuiken n.: C'est un gros b-,-kop,
't is een eerste ezel, hij is zoo dom als een os. —
Tweede letter van 't.qrieksche alphabet, de b.
Bétail, m. Vee, slagtvee n., inz. horenvee, rund
groot vee (ossen, koeijen) . Menu b-,-ve.Grosb,
klein vee (schapen, geiten, varkens). — (Plur. bes
z. aid.)
-tiaux,
Bétanle, f. Bamboesboter, bamboesolie f.
Bête, f. Beest, redeloos dier n. B-s à comes,
horenvee; rundvee; B-s á lame, woldragende dieren,
woldragers, woldieren; B-s de somme, de charge,
lastdieren, werkdieren; B- de trait, de voiture,
trekdieren; B- de labour, ploegdieren, ploegvee; B-s
de boucherie, stagtvee; B -s d'engrais, mestvee. B-s
bovines, ossen, koeien. B -s privées, tamme, makke
dieren; B-s sauvages, wilde, niet getemde, niet
makke dieren: B -s farouches, wilde, niet tembare,
moeijelijk te temmen dieren; B -s féroces, wilde, ver
dieren. — [ Chas.] La -b -, 't gejaagde-scheurnd
stuk wild n. ; Relancer, détourner Ia b-, het wild
opjagen. B -s fauves, rood wild (herten, hinden,
damherten, reebokken); B -s noires, zwart wild
(wilde zwijnen of evers); B -s mousses, ros wild
(wolven, vossen, dassen, bunsings enz., ook de
wilde zwijnen tusschen 6 maanden en 't jaar); B-s
puantes, stinkend wild, stinkwild (vossen, bunsings,
fretten, wezels); B -s de compagnie, jonge evers (die
nog troepsgewijs gaan); (fig.) personen, die men altijd bij elkander ziet, die steeds ééne lijn trekken. —

B- asfine, z. ASINS. B-s aumailles, z. AUMAILLES. —
[Mar.] B- chevaline, boerenknol, paard van wei
0/ geen waarde; B- bleue, épaulée, niet te-nig

dresséren paard; paard, dat geen dienst meer doen
kan. (fig.) B- épaulée, een man, die alle bekwaamheid mist, een onbruikbaar mensch; ook een man
die zijn crediet heej'tverloren; een onteerd meisje. --(rg. et fam.) Domko , botterik, botmuil, zot, onnoozele bloed, sukkel m.: C'est use vraie b-, 't is
een regte zotskop, ezel. La pauvre b-! die arme sul„feell — Ieder leelijk, hateli,!k, afschuwelijk, schrikinboezemend voorwerp: L'ennui et 1'oisiveté sont
deux vilaines b-s, vervéling en ledigheid zijn twee
afschuwelijke dingen. Etre condamiié aux b- (eig.
den wilden dieren voorgeworpen worden), door
boosaardige recensenten gehavend worden. Tais-toi,
oil je ferai venir la b-, zwijg, of ik roep den zwarten man (tot een' kind sprekende, dat men wil bang
maken). Voila la b-, la grande b- qui viest! daar
komt de oude! (als waarschuwing tusschen leerlingen, knechts enz., wanneer de meester, opziener
enz. hen komt storen). La b- noire, naam, dien 't
volk aan een' commissaris of een' agent van pohcie
geeft. — (Loc. Jam. et prov.) Les b -s ne sont pas
51 b-s que ion pense, de dieren zijn zoo dom niet,
als men denkt. Remonter sur sa b-, zich weér in
den zadel zetten, 't verlorene terugkrijgen, een,
ongeval weêr te boven komen. zich weer in de hoogte
werken; van eene ziekte herstellen. Reprendre du
poll de la b-, den duivel met Beëlzebub uitdrjven,
hulp zoeken in de zaak zelve, die 't kwaad berokkend heeft; de gevolgen van een' avondroes des
morgens door drank verdrijven. Vous avez perdu

cette pantie, it faut reprendre du poll de la b-,

gij hebt deze partij verloren, nu moet ge uw geluk
op nieuw beproeven. Morte la b-, mort ie venin,
een doode hond bijt niet: een doode vijand kan ons
niet meer schaden; ook: als de beleediger dood is,
moet de wrok ophouden. Vivre en b-, Mourir en b-,
als een beest, zonder godsdienst, leven, sterven. I1
na pas affaire a b- lasse, hij heeft griet eene rijke
en waakzame partij te doen. C'est one bonne b-,
't is een goede ziel, een onnoozele goedbloed; ook
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a b-, tast suit fière, qui ne se dilecte de sa pa-

reille, geen pot zoo scheef, of er past een deksel op,
soort zoekt soort, elk heeft zijns gelijke het liefst.
La charge dompte la b-, zorgen en verdriet tem
weelderigheid. Le pied sec, chaude la téte,-mend
au reste vivez en li-, houd de voeten droog, het
hoofd waan, en leef voor 't overige als de dieren
(d. i. volgens de natuur). On prend les b-s par les
comes et les homrnes par les paroles, men vut het
vee bij de horens en de menschen bij 't woord. Qui
se fait bite (brebis), Ie loup le mange, al te goed
is buurmans gek. Toute b- craint la mort, ieder is
bang voor den dood, niemand sterft gaarne. Plus
fin clue lui nest pas b -, wie hem wil beet hebben,
vroeg opstaan. On ne volt là ni b-s ni gees,
enen ziet daar geen levende ziel; ook: 't is daar zoo
donker als de nacht. Quand Jean b- est mort, 11 a
iaissé bien des héritiers, aan gekken is er nog geen
gebrek in de wereld. Faire la b-, zich dom, onnoozei houden; uit blooheid iets weigeren, dat men toch
gaarne had, eene gunstige gelegenheid uit gebrek
aan moed of beleid, laten voorbijgaan; uit eigenzin nigheid, tegen goeden raad aan, een' dommen streek
begaan. — [Jeu] La bête, beest (zeker kaartspel,
dat men met 3 tot 7 personen speelt), de inzet m.
can den verliezende, de strafzet m. Faire la b-,
beest worden, het spel of den slag verliezen; Tirer
Ia b-, het spel, den slag winnen, het beest uithalen.
Ma b- est sur Ie jeu, on joue ma b-, er wordt ors
mijn beest (om mijn inzet. toen ik beest werd) gespeeld. — [Mar.] Zekere platboómde schuit f. —
[Bot.] , z. BETTE.
Bete, adj. Dom, zot, onnoozel, lomp: I1 est !mpossible cl'ètre plus b- que lui, 't is onmogelijk,
dommer, lomper, onnoozeler te zijn dan hij. tine
conduite b-, een zot, bespottelijk gedrag. Tenir des
propos b-s, dopamen praat uitslaan. (Prov.) Pas si
b- ! zoo dom ben ik niet! daarvoor zal 'k mij wel
wachten! 'k dank je wel!
Bétel, m. [Bot.] Betél, betélpeper in., eenti slingerplaat in Azië. — Naam van het kaauwmiddel;
,dat men uit de roodsappige, bittere en welriekend e
bladeren, gemengd met arcka, bereidt, en dat mannen en vrouwen in Oost- Indië in doosjes en zakjes
bij zich dragen.
Bëtenient, adv. Op domme, onnoozele, onverstandige wijze (b. v. spreken, handelen).
Béthuine, f. Soort van vergaárput, zink- of
zakput m.
Bétille, f. (pr. hi-tile) [Coin.] Soort van indisch neteldoek n.
Bêtise, f. Onverstandigheid, domheid, botheid,
lompheid, zotheid, onnoozelheid, ongerijmdheid t.;
domme streek m., stommigheid, ezelachtigheid f.
Betlion, ni. [Mar.] Galjoensspits t., galjoenssnavel m.
1Bétoine, f. ]Bot.] Betonie f., eene plant met
groote donkerroode of vleeschkleurige bloemen, wel
wortel tot braak- en purgeermiddel dient en-ker
welker bladeren ook als artsenij gebruikt worden.
B- d'eau, water-betanie f., varkenskruid n., witte
nachtschade f. — B- de montagne, z. v. a. AR11CA.
Bétoires, f. pl. [Agric.] kuilen m. pl. in de
akkers ter afleiding
afleiding van 't regenwater. — Natuurlijhe openingen of
f. pl : , in welke het water
van sommige rivieren verdwijnt.
Béton, in. [Mac.] Beton m., trasspecief., steen
grondmortel ni., een mengsel van kalk, zand-mortel,
en tras, dat zelfs onder 't water hard wordt en den
gebouwen tot hechten grondslag dient. — [Mid.]
Eerste zog n. eener kraamvrouw, biest f.
Bétonnage, m. [Pias.] Metselwerk van tras
-,cpei.
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Betonner,

metselen.

BÊTONNER
V.

a. Met trasspecie of steenmortel

Bette of Poirée, f. [Bot..] Beet, biet f.
Bette of Marie-saloppe f. Modderschouw f.
Bette-marine, f. [Mar.] Platboomde vischschuit f. in 't zuiden van Frankrijk.
Betterave, f. [Bot.] Beetwortel, mangelwortel m., karoot, kroot f. Couleur de b-, beetwortel kleur, hoogdonkerrood. Sucre de b-, beetwortel
Avoir Ie nez rouge comme one-suikerf.—(Fg)
b-, Avoir on nez de b-, een' rooden puistigen neus,
een' jeneverneus hebben. — [ilortic.] vaam eener
rerinfie soort van, augustuspeer; ook van eene perzik, die slechts tot inmaken kan gebruikt worden.
Betthyle, m. [H. n.] Boorwesp f., vliesvleugelig insect.

Bétulaeé, e, Bétulaire, Bétnliné, e,

ac/i. [Bet.] haar den berk gelijkende.

Bétuline, f. [Claim.] Berkenkamfer f., Bene
bijzondere plantenstof, die men in de schors der
Berken vindt.
S Bétune, f. (fam.) Bijtuig voor één paard,
éénspar n. (nu demi -fortune geheeten).
Bétuse, f. Half open ton f. tot vervoer van
vistb. — haverkist f.
Bétyl itre, adj. en subst. m. et f. Wie bet y1 e n aanbidt. — Bétyle, m. Af fi edesteen, wondersteen m., eene steensoort, van welke men de oude
afgodsbeelden maakte en waaraan men wonderbaarlijke vermogens toeschreef.

S Beiigle, f., z. GURE.
Beiitlernent, m. Gebulk, geloei n., het bulken,
leef/ en (van runderen). (Men zegt ook mugissement
en meuglement.)
Beugler, v. n. Bulken, loeijen (van runderen);
-- (fig.) Luid schreeuwen; met eene ru2ve harde
en wanluidende stem zinen, bulken, balken.
Beuille, f. Inr,ewand van vogels en visch, grom,
gewei n. — Voorheen ook gebruikt voor nombril,
navel m.
Beuiller, v. a. Van nabij bekijken:
Beurre, m. Boter f. Battre le b-, karnen, boler karnen. Lait de b-, karnemelk f. B- fort, sterke,
ranse boter. B- noir, bruine boter, bruin gebraden
boter. Pot de li -, pot ni. met boter; Pot a b-, boterpot (voor boter bestemd); Pot aa b-, boterpet
(die werkelijk gebruikt wordt om er boter in te
doen). — [Cuis.] B- d'ail, d'anchois, d'écrévisse,
d'amandes etc., knoflook-, ansjovis -. kreefts-, amandelboter enz. — [Chun., Pharm.] B- de bambouc,
bamboes - boter, palmolie f. B- de cacao, cacao- boter;
B- de muscade, muskaat - boter; B- de toto, kokos
de galam, galara-boter. Met den naam-boter;—B
van Leanne bestempelden de oude scheikundigen ook
verschillende metallische bereidingen, die men nu
chloruren (chloorverbindingen) en zoutzure zouten
heet, b. v. B- d'antimoine, spiesglans-boter (chloor
d'étain, tinboter (chloortin, zout -antimou).B
(Loc.) Avoir les veux pochés an-zurtin)e.—
b- noir, een paar blaavwe (blaauw geslagen) ooges
(Prov.)
hebben.
Promettre plus de L- que de pain,
meer beloven dan men w21 of kan houden; ijdele
beloften doen. II ne faut pas tapt de b- pour faire
on quarteron, er is zooveel toestel niet noodiq om
dat doel te bereiken. On ne saurait manier du bqu'on ne s'e Igraisse les doigts, wie boter hanteert
krijgt smeri,,,Ue vingers: Wien veel geld door de han
gaat, dien blijft er altijd wat van tusschen de-den
vingers zitten. Il ee fond en raison comme b- au
soleil, zijre redenéringen ronken kant noch wal.
Beurré, m. [:Hort.] Boterpeer f.
Beurré, e, adj. (en part. passé van beurrer)
Geboterd. Une tartine L-e, tere boterham f.: snede
brood met boter. — [Bot.] Boterachtig, naar boter
gelijkende (van 't zachte vleesch van sommige
vruchten) .
Beenren, Boteren, met boter besmeren: B- une
tartine, eerre boterham maken. — [Patiss.] Met
boter laten doortrekken. — SE BEURRER, v. pr.

Geboterd worden.

BIAIS.

---

Bi eurrerie, f. Karnhuis, boterhuis n.
Beurrier, m., -ière, f. Boterboer m., -in f.,
boterverkcoper m., - koopster f. — ( fig. et fam.) Ce
livre nest bon que pour la L-ière, dat boek is goed
voor den komen swinkel. — BEURRIER, m. Boter
— BEURRIERE, f. [Corn.] Soort van lijn -vlotjen.
uit Bretagne.
-wad
Bense, f. [Tech.] IIooge smalle kist voor de

strooken, die de werknzan van de bladen loper a fsnijdt. — - f-Dire b- a go., iemand uitjouwen, tarten.
Benivailler , Benvasser , v. n. Onmatig
drinker, zuiper. (Men zegt liever buvasser) .
Benvante, f. Geschenk n., doorgaans uit wijn
bestaande, dat den schipper boven zijne vracht ge
wordt, ongeveer hetzelfde als 't geen men in-gevn
Nederland kaplaken heet.
Beuvean, Beveau, Biveann m., z. BEAUVEAU.
S Benvoter, v. n. (fans.), beter BuvoTTER.
t Beuvrat;e, m., nu BREUVAGE, z. old —Ook
z. v. a. ABREUYOIR.
Beiivrine, f. [Com.] Grof paklinnen n.
t Bevande, f. .Drank m.; bier n.
Bevean, m., z. BEAUVEAU.
Bevue, f. Verzien n., verziening, miszieming,
dwaling, vergissing, mistastingf., misgreepm., mis
feil f., uit onachtzaamheid of onwetendheid-steling,
bec aan; in gemeenzame taal: een bok, flater m.
Bey, m. Bey, Beg, heer m., titel, dien de
Turken aan den gouverneur eener stad of provincie geven; hij wordt ook achter den eigennaam
geplaatst om een' man van rang aan te duiden; 't is
ook de titel der vorsten van Tunis en Tripoli. —
I3eylerbey m., B e g l e r b e g, eig. heer der heergin,
opperstadhouder van een groot landschap in Turkije.
Bez , m. [Minér.] Zilte dropsteen of stalaktiet ni. — [Tech.] Naam der zoutstukken, die men
in de ovenasch der zoutmakerijen vindt.
Bezan, m. [Com.] Bengaalsch katoen n.
Gezant, Bezanté, Z. BESAnT, BESAN'i'E.
Bezeau, m., z. BISEAU.
Bezestan, Bezestin, m., z. BASISTAF.
Bezet, m., z. BESET.
Bezette, f. Sterk met cochenille geverwd dun
linnen n., spaansch of levantsch floers n., blanketsel- of verflapjes n. pl. tot roodblanketten, tot het
kleuren der confituren, geleien enz.
Bezetta, f. [Bot.] waar van den croton tinctorium of verwers-kroton, die 't lakmoes oplevert.
Bezette, f. [Com.] Fijnkrip uit de Levant.
Bézi, Bézier , z. BESI, BESIER.
Bézoard, m. Bezoar, bezoarsteen m. , een
steenaardig linthaan, dat men in de maag en het
darmkanaal van verscheidene dieren (b. v. de bezoarantilope of -gazelle, chèvre du bézoard) aantreft,
en waaraan men weleer eene buitengemeene kracht
als geneesmiddel en tegengift toekende; in 't Oosten
worden zij nog als zoodanig hoog gewaardeerd.
Tegenwoordig geven de veeartsen ellen naam aan
de haarballen m. pl. (wgagropiles, bulithes) in de
maag der herkaauwende dieren.
Bézoardine, f. Bijzondere zelfstandigheid, die
de basis der oostersche bezoards uitmaakt.
Bézoardique, adj. [Pharm.] Wat de eigenschappen van den bezoar heeft, wat bezoar bevat:
Renrede b-, bezoardisch middel, versterkende en
gi ftwérende artsenij; — toenaam door Guyton-Morveau aan 't piszuur (acide urique) gegeven.
Bezoelie, f., z. BESOCHE.
Bi ('t latijnsche bis). Voorvoegsel bij vele woorden, waardoor hunne beteekenis verdubbeld wordt,
tweemaal, dubbel, b. v. biarticulé, adj. dubbel geleed,
met twee gelédingen voorzien; biarséniate m., dubbel
arsenikzuur zout, een zout, waarin liet arsenikzuur
tweestaal zooveel zuurstof bevat als de basis.
Biair of Bian, m. [Any. Coot.] Iieerendienst f.
van menschen en vee.
Biais, m. Schuinte, schuinschheid, scheefheid f.:
— [Arch.] Scheeve hoek m., scheeve zijde, scheeve
lijn f.: het geeren van een gebouw, van een' gevel of nciddelmuur, waardoor het vlak der vertrekken
geene regthoeken maar trapeziums vormt : Le bde ce Your est désagréable a l'oeil, de scheefheid (het
geeren) van dien muur mishaagt het oog. B- gras,
het geeren met een stompen hoek; B- maigre, het
geeren met een' scherpen hoek. Eviter, Sauver on
b-, eerre scheevezijde, een' scheeven hoek vermijden,
verbergen (rnaskéren). — [Cout. J Schuine strook f.
als sieraad op vrouwenkleederen, bid , bide tj e n.
— (fig. en fam.) Wijze van eerie zaak te beschouwen of aan te vatten : Le tout est de prendre Ie
bon b-, 't komt er maar op aan, de zaak bi 't regte
eind aan te grijpen. Prendre une affaire du bon
b-, du mauvais b-, de tous les r-, eerre zaak van
de regte, van de verkeerde, van alle zijden beschoueven of aanvatten. — Omweg, uitweg m., zijde„

BIAISE1VIEN T

---

ïingsch middel n., (kunstgreep f., om in iets te slagen: Cat Domme cherche toujours des b-, pour
atleindre son but, die man zoekt altijd bijwegen,

omwegen om tot zijn doel te komen. — ni BIAIS,
EN BIAIS , loc. adv. Schuin, schuins, scheef, dwars,
overdwars; [Arch.] geerend: Cooper une etolfe (le
b- en b-, eene stof schuins, overdwars doorsnijdeta,
doorknippen. Vous allez de b-, couliez de droit fii,
gij gaat (snijdt, knipt) scheef, volg den draad. Couper de bon b-, de mau vals b-, naar de rer;te, naar
de verkeerde zijde schuins doorsnijden. Cette chaml)re est de b-, die kamer geert. — (fig. et farn.)
Prendre qn. de b-, demand van de regte zijde aan
sluwe wijze bij iemand zijn doel-vaten;op
bereiken. Regarder (fn. de b- , iemand over den
schouder, van ter zijde, met minachting aanzien.
S Biaisennent, m. Scheeve stand m., het scheefgaan, schee floppen; — (fig.) draaijerij f. , omweg,
-

streek m.

Biaiser, V. n. Schuin of scheef zijn, schuin
of scheef loopen; geeren, niet winkelhaaksch zijn;
(van gebouwen , muren enz.) : Ce chemin, cette
allée biaise, die weg, die laan loopt scheef. Ce mur,
vette chambre blaise, die muur, die kamer geert.—
(fig. et [am.) Omwegen gebruiken, lavéren, niet
regt door zee gaan er onder draaien: 11 ne faut pas
b- aver keet homme, men moet met dien man Beene
omwegen maken, geen kromme wegen gaan, zich niet
met uitvlugten behelpen. La prudence exige quel uefois qu' on bialse, de voorzigtigheid;gebiedt soms,
at men lavére, langs zijwegen tot zijn doel zoeke
te komen.
Biaiseur, m. (fig. et fam.) Vriend van omwegen,
laveerder, draaijer nl. ,
Bianibouées of Ecoroes, f. pl. [Corn.] Bivi bonies I. pl., oostindische weefsels uit boombast,
schors4de f.

cl

Bian, M. z. BIAIN.
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tevens de letterkundige waarde daarvan weet te beoordeelen, b ib 1iograaph m.
Bibliographie, f. Boekenkennis f., de in- en
uitwendige kennis en beschrijving van boeken en
oude handschriften. — Bibliographique, adj.
Boekenkundig , boekbeschrijvenct , b i b 1 i o g r ap h i. s c h: Dictionnaire b-. — Bibliographiquentent, adv. Naar bibliographische orde, vol
regels der boekbeschrijving: Un catalogue-gensd
range b-.
flibliolathe, m. (eig. boekenvergeter) Iemand,

die veel boeken bezit zonder ze te kennen; ook ie
mand, die zoo vele boeken heeft geschreven, dot hij
hunne titels zich zelf niet meer kan herinneren.
Bibliolatrie, f. Bijbelaanbidding, bijbelvergoding f.
Bibliolithe, m. [Minér.] Kalkachtige schilfersteen in., die indrukken van plantenbladeren ver
welks schilfers hem 't voorkomen van de-tone
bladen eens backs geven, boeksteen, bib Ii o li t h m.;
— ook de naam der door vulkanische uitbarstingen
verkoolde han dschri ften.
B3ibliologie, f. Boekenleer f., kennis van de
régelen der bibliographic, voorbereidende weten
Verhandeling f. over-schapvndebilogr.—
de verschillende uitgaven des bijbels.
Hiblioloque, in. Rij, die de bibliologgie of boe kenleer verstaat, b i b 1 i o l o o g m.
-

Bibliolyte, m. Boekvernieler M.
Bibliomaiicie, f. Boekwigchelarij, bijbelwaar

waarzeggen uit toevallig opgeslagen-zer.tijf,h
bijbelplaatsen. — Bibliornancien, m., -ne, f.
Bij belwaarzet;ger m., - zegster f.
Bibliomnane, m. dllerjverigs-t boekverzame-

laar, overdreven liefhebber van boeken, boekengek,
beekeatzot, bibliomaan m.
ilibliomanie, f. Boekenzucht, hartstogtelijke
liefhebberij f. voor boeken, minder om ze te lezen

[Pol.] Dubbelregéring, mederegé-

en te beoefenen, dan wel om ze te bezitten en er
mere te pronken.
Bibliolnappe, f. Atlas m., kaartenboek n,

Biartiennlé, e, adj. [H. n.] z. onder Bi.
Biasse, f. Ruwe Levantsche zijde f.
Biatoiniquue, adj. [Chico.] J'Vat onder gelijk

van goede boeken, verzamelaar van zeldzcnnc en
goede werken, van de beste, naauwkeurirlste uit-

Biarehie, f.

ring, mede-rerléntschap, f.; — de waardigheid van
biarch. — Biarglae, m. Opziener over de levens
aan 't hof der rriekscice keizers.
-mideln
Biarséniate, m. [Chico], z. onder Bi.

volumen tweemaal zoo veel atomen bevat als een
ander ligehaam van gelijke zamenstelling.
Biatu, m. [fl. n.] Een der volksnamnen van.
den ortolaan.
Bibaee, adj. n3. [Archéol.] Bijnaam, onder
welken meen Hercules aanduidt, wanneer hij met
Pene dr-inkschaal in de hand wordt voorgesteld;
drinker, drinkebroêr, b i b ax m.
Bibacité, f. Drinklust, dranklust rn., gezind
-heidto
drinken.
Bibaux, of Petaux, m. pl. Naam van voormalige soldaten of partijgangers, die met boog en

Bibliopégiste, m, Boekbinder ni.
Bibliophile, m. Boekenvriend In., minnaar

gaven.

Bibliophile, f. Boekenliefde f., verstandige

-

lans gewapend waren.
Bibe of Bib, m. [H. n.] Soort van kabel-

jaauw m.

Biberon, in. Pijpkannetje, tuitpotje n. , zui.r,ftesch, tul f., ten gebruike van jonge kinderen en
ook van zieken. — _BIBERON, m., -NE, f. Drinkebroér, feipper, dronkaard, zuiper, zuiplap nl., fepster, zuipster f.
Bili of Bil is, m. Kleine vrouwenhoed m., die
voor weinige jaren in de mode was.

Bibioit, n1 . [1-1. n.] Vlieg f. van 't geslacht der
tweevleugeligen. B- du printeinps, Maartsche vlieg;
(ook: mouche de St. Marc ge/weten) ; B- d'été,
zomervlieg, (ook mouche ie St. Jean genaamd).
Bible, f. Bijbel m. , de heilige Schrift f., de

gewijde boeken n. pl., het oude en nieuwe Testament.
Bibliatrique, f. Kunst om beschadigde boeken
te herstellen.
Biblio nosie, f. Boekenkennis, boekenkunde f.,

kennis van 't (leen de geschiedenis der boeken, hunne
titels, den tijd hunner verschillende drukken, de
^ a laats der uitgave, de namen der uilgevers,•drukleers enz. betreft.

Bibliognoste , m. Boekenkenner , b i b l i o-

gnost.
5 Bibliognostique, f., z. BIBLIOGrNOSIE.

Bibliographe, f. Geleerde boekenkenner, boek

hij, die niet enkel in de kennis van-vorschem.,
de boeken, van hunne verschillende uitgaven enz.,
ook in de oude handschijt ften , ervaren gis, maar

liefhebberij voor boeken.

Ribliopole , in. Boekverkooper, boelehande

laar m.

Bibliotaete, rn. Rangschikker m. van boeken.
Bibliotaphe of Bibliotaphte, in. Boekerbegraver, boekenvrek m., hij, die toeken bezit, maar

ze noode of nooit aan anderen ten gebruike afstaat.
Bibliothécaire, m. Boekenbewaarder, bib li o t h e c a r i s ni., opzigter en beheerder eener boekerij
Bibliothéconoinie, f. Kunst om eene boekerij
e rangschikken en te beheeren.
Bibliothèque, f. Boekenzaal , boekenkamer,
boekenkast, boekverzameling f., boekenschat, boe
boekerij, bibliotheek f. --- (fig.-kenvoradm.,

et fans.) C'est one b- vivante,

ambulante, hij is

eerie levende, wandelen le boekerij, hij heeft eene
uitgebreide boekenkennis. C'est unie b- renversée,
hij heeft veel gelezen, maar zonder orde of naden ken; zijn hoofd is een verward magazijn van. boeken.
B- b,eue, verzameling van sprookjes, blaauwboekjes.
Biblique, adj. Bijbelsch; schriftmatig. Société

b-, bijbelgenootschap n.

Biblis, m. [EI. n.] Naam eener .zwaluwsoort
met ongevorkten staart. — Dagv=linder van 'i rcslacht der stofvleugeligen in Brazilië eis op ,St.
Thomas.
Bi Kliste, m. Hij, die alleen den tekst der Schrift
als geloofsregel erkent en aan de overlévering geest
gezag toekent, biblist , schriftvereerder m.
Biblistigtte, f. Kennis van de verschillende
uitgaven en overzettingen des bijbels, b i b 1 i s t i e h; f.
S Biblingniansie, C., z. BIBLLITRIQUE.
Biborate, m. [Chico.] Dubbel boraxzuur zoutn.
Bihossuu., e, adj. [Ei. '.n.] Dubbel gebult, met

dubbelen bult.

Bihes, i n. (pr. hi-Puce) (fain.) Minachtend
woord, doorgaans met de gebruikt( C'est one affaire de b-, 't is een niets beduidende zaak, 't is
vodderij.
-

Bieapsnlaire, adj.

huisje.

[Bot.] Met dubbel zaad -
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BICARBONATE

--

Bicarbonate , m. [Chim.] Dubbelkoolzuur
zout n. --= Biearboné , e, adj. Hydrogène b-,
dubbele koolwaterstof f. (die op dezelfde hoeveelheid
waterstof tweemaal zoo veel koolstof bevat als de
koolwaterstof. --- Bicarbare, f. Dubbele koolverbinding f.
Bicaadé, e, adj. [H. n.] Dubbel gestaart, met
twee staartvormige aanhangsels.
Bicéphale , adj. Tweehoofdig , met twee

BIEN.

Bident, m. [Bot.] Plant met bloemen, welker
rand of limbus twee tanden heeft; qa felkruid n.,
tweetand m. — [Agric.] Tweetandige vork f.
Bidenté, e, adj. [Bot.] Tweetandig, dubbel
ook gebézigd van de dieren, wier bek of-tandig;—
snavel van twee tanden of eene dubbele inkerving
is voorzien. en van de voelsprieten der insecten als

zij aan beide zijden getand zijn.
Bidet, m. Klein rijpaard n., klepper, hit m.,
hoofden.
hitje n., kid, negge f., Double b-, dubbele hit. (fig.
Bicéphalié, f . [Méd.] . z. DIPLOGENESE.
et fans.) Pousser son b-, zijn' gang gaan, zijne zaak
Bicéphalinin, m. (pr. —11-ome) [Mid.] Naam met ijver doorzetten, zijn fortuin maken. — Waschvan een groot hoofdgezwel o f uitwas, dat als 't ware kuip^e, vrouwen - badkuipje n.. -- Soort van leueen tweede hoofd vormt.
ningstoel m. — Palmhouten gereedschap der wasBiceps, m. [Anat.] Tweehoofdige spier f.
kaarsmakers, uitholder m. — Soort van voorma t Bicétre, m. (verbastering ^ van bissexte) On- 1 ige zakpistool f. — B- á vis, schroefstok m., handheil, ongeluk n., ramp f . — BICETRE , m. (verbaste- schroef f. der scheedemakers.
ring van Winchester) Naam van een gesticht voor
Bido, z. BIDEAU.
ouden, zwakken en krankzinnigen nabij Parijs.
Bidon, m. [Mar.] Kit f. of emmer m. in de
Bicétreux, -euse, adj. Jlampspoedig, onge- bottelarj; houten drinkkan f., die den drank voor
lukkig.
5 man bevat. — [Mil.] Blikken veld flesch f. ; —
J3icharrière, f. [Peche] z. BIECHARRIE.
langwerpige geweerkogel m.
Riche, f. [H. n.] Hinde, hertekoe f., het wijfje
Biéeharrié, m. of Bieharrière, f. [Pêche]
van 't hert. Faon de b-, hertekalf, jon q hert n. — Schakel, elft- en zalmnet n., op de Dordogne in
[Tech.] Pied de b-, naam van verschillende ge- gebruik.
reedschappen, welker vorm aan het einde Benige
Biéeussonné, e, adj. [H. n.] Met een dubovereenkomst met een' hindevoet heeft, koevoet m., bel schild gewapend, dubbel geschubd.
zeker tandmeesters gereedschap. Table it pieds de
Bief of Biez, m., Waterloop m., waardoor
l)-, tafel met van onderen buitenwaarts omgebogen het water op het rad eens molens wordt gevoerd.
pootgin. — [H. n.] Blaauwe haai m.; -- tonijn, maBief e, f. [Agric.] Zwarte, onvruchtbare aarde f.
kreel m. ; -- schaleb ter m.
Bielle, f. [Mécan.] Houten of ijzeren hefboom m.,
Bieheries, f. pl. [Mar.] Boeiplanken f. pl. van die aan eene machine de beweging mededeelt, wip , .

eene galei.

I3ichet, m. [Bot.] Orlean- of roekoe -boom m.;
— naam eener oude fransche graanmaat. — Het refit
of marktgeld, dat betaald werd van 't geen bij die
maat werd verkocht, heette bichetage.
Biehette, f. (vroeger ook bicheteau m.) Jong
eener hinde, jonge hinde. — [Pêche] Soort van
sleepnet n.
Bieho, m. [H. n.] Huidworm m., in brazilie
en Peru.
Biehon, m., -ne, f. Leeuwtje n., Bolognezer
hondje, Maltezer hondje, klein langharig hondje n.
I3ichonné, e, adj. (en part. passé van biehonPer) Gekruld: Tète b-e, cbeveux b-s.
Bichonner, v. a. Krullen, kroezen, het haar
zoodanig opmaken, dat het eenigzins naar den kop
van een leeuwtje gelijkt; — (fig.) opschikken, optooijen . - SE BICHONI'ER , zich opschikken.
I3ichronnate, m. [Chin.] Dubbel chromiumzuur zout, dubbel chromaat n.
Bicipital, e, adj. [Anat.] Wat de tweehoo/dine spier betreft.
Biele, z. BIGLE.
Bieoeq, Bicoq, m. [Arch.] Derde voet m.
van een' bok of krikkemik.
Bicolore, adj. Tweekleurig.
Biconcave, adj. Dubbel-holrond, aan beide

zijden holrond.

Bieonju gt ue, e, adj . [Bot.], z. BIJUGL'E.
Biconvexe, adj. Dubbel bolrond, aan beide zij-

den bolrond.

Bitoque, adj. Kleine, slechte vesting f., slecht
versterkt stadje; — nietig huisje, nest, krot n.

Bicorue, adj. [II. n., Bot.] Tweehoorniq, met
twee naar horens gel ij ke punten. — BICORNE, M.
Tweehoren ni., zekere ingewandsworm; — naam
eener familie van planten, welker stofkolfjes van
twee groote punten zijn voorzien, martinie f.
Bicornis, m. [Anat.] Uitstrekkende spier van
den arm, tweehoornige spier f.
Bieornu, e, [Bot.] Tweehoornig, met twee
punten of horens bezet.
Bicoty ledone, adj. [Bot.] z. DICOTYLEDO:1E.
Bicqu eter , v. n , z. BIQUETER.

Bicuspids, e, adj. [H. n., Bot.] Wat met
twee punten eindigt, tweepuntig.
Bieyanate, m. [Chim.] Dubbel cyaanzuur- of
blaauwsto fzuur zout.
Bidactyle, adj. [H. n.] Tweevingerig, tweeteenig (van vogelen).
Bidauct, Bidauet, Bidanet, m. [Tech.]

Schoorsteenroet n., waarvan de ververs Bene bruine
verve bereiden.
Bideau of Bido, M. [Mar.] Zeil n., dat, wanneer het bijstaat, op den mast ligt. Aller h b-, faire
un b-, bijleggen. Croix la b-, kruisklamp.

stok m.

Biellouge, m. [H. n.] Synoniem met BELUGUE.
Bien, m. Het goede, al wat nuttig ; voordeeli.g,
aangenaam is, wat vermaak of genoegen verschaft,
wat aan 't geluk toebrengt: goed, welzijn n., wel
welstand m., voordeel, nut n., weldaad t.:-vartf.,
I1 faut rendre le b- pour le mal, men moet het
kwaad met goed vergelden. Le souverain b-, het
hoogste goed. Les b-s du cor p s,s, de licjchamelijke
goederen: gezondheid, kracht. Les b-s de l'esprit,
de bekwaamheden, talenten. Les b-s de I'áme, de
deugden. Les b-s terrestres (passagers, temporels)
de aardsche (vergankelijke, tijdelijke) goederen. Le
b- public, het algemeen welzijn, 's lands welvaart.
Faire le b-, weldoen, het goede doen. Faire du bà qn., iemand goed doen, weldoen, hem dienst,
hulp bewijzen. Cette pluie fera du b- aux prairies,
die regen zal 't weiland goed doen. Dire du b- de
qn., goed van iemand spreken. Vouloir du b- a qn.,
iemand goedgunstig zijn, iemands nut of voordeel
.beoogen. La paix est no grand b-, de vrede is eene
groote weldaad. — (Prov. et Loc.) Nul Bien sans
peine, p eeve rozen zonder doornen, geen lief zonder leed. B- vous fasse ! Grand b- vous fasse ! wel
be/some het u ! Mener une affaire à b-, eene zaak
doen slagen. Arriver, venir à b-, gelukken, gedijen,
slagen. Changer en b-, beter worden. Parlerde qn.
en b-, gunstig, voordeelig van iemand spreken. Cela
ne me touche ni en b- ni en mal, dat gaat mij niet
in 't allerminste aan. Ii a pris mon avis en b-, hij
heeft mijnen raad goed opgenomen. Bien nous en
prit d'être muni d'argent, 't was een geluk voor
ons, dat wij van geld voorzien waren. — Goed,
vermogen n., bezitting, have f., eigendom m., middelen n. pl. Avoir, acquérir du b-, vermogen (fortuin) bezitten, verkrijgen. Dépenser son b-, zijn
vermogen doorbrengen. Laisser a qn. de grands b-,
aan iemand groote rijkdommen, groote goederen,
een groot vermogen nalaten. Aimer le b-, -aan de
rijkdommen gehecht zijn, het tijdelijke beminnen.
Le b- d'autrui, het goed, de bezitting van een
ander, eens anders eigendom. Etre séparë de
corps et b--s, van tafel en bed gescheiden zijn. —
[Prat.] B-s acquets, aanwinsten, aangeërfde goederen, aangewonnen goederen; B-s adventifs, goederen, die men bij toeval bekomen heeft; B-s allodlaux,
vrijeigene, onleenroerige, allodiale qoedèren; B-s á
venir,` toekomstige goederen, goederen, die men te
wachten heeft; B-s apportés, aangebragte goederen;
B-s celés, verzwegen, verholen goederen; B-s communaux, gemeente-goederen: B-s communs, gemeen
goederen; B-s du clergé, geestelijke goe--schapeljk
deren; B-s de la couronne, kroongoederen; B-s domaniaux, domeingoederen; B-s dotaux, huwelijks
B-s ecclésiastiques, kerkelijke goederen; B-s-goed;
d'église, kerkgoederen; B-s emphytéotiques, goede-

MIEN
ren in erfpacht; B-s échus par succession, aanbestorven goederen; B-s Refs, leengoederen; B-s immeubles, ontilbare goederen, onroerende goederen; B-s
indivis, onverdeelde goederen; B -s libres, onbezwaarde goederen; B-s meubles; roerende goederen;
B-s paraphernaux, goederen, die eene getrouwde
vrouw bj erfenis enz. verkrijgt. B-s patrimouiaux,
ouderlijke erfgoederen; B-s propres, goederen, die
een echtgenoot persoonlijk toebehooren; B -s ruraux,
landgoederen; B-s vacants, onbeheerde goederen. —
(Loc. fig. et prow.) Ce jeune homme sent son b-,
men ziet het dien jongeling aan, dat hij van deftige
afkomst, van goeden huize is. I1 ne me restalt pour
tout b- qu'un pot de bols, er bleef mij niets over
dan een houten pot. B-s de fortune passent comme
la lune, de fortuin is veranderlijk als de maan.
Un b- acquiert 1.►- (acquiert l'autre), met geld wint
men geld, wie wat .heeft, krijgt meer. B- n'est connu, s'il n'est perdu, nadat men iets verloren heeft,
leert men 't eerst regt waardéren. Tous b-s sont
communs, ii n'y a manière que de les avoir, alles is
te krijgen, 't komt er maar op aan, hoe men 't aan
B- en commun ne fait monceau, gemeenschap -legt.
goed gedijt niet. Le b- viest en dormant,-pelzjk
de fortuin komt in den slaap. — [Mar.] Le vaisseau a péri corps et b-s, het schip is met man en
muis vergaan. — Somtijds wordt Bien in den zin
van landgoed genomen: 11 vit sur son b-, hij leeft
(woont) op zijn landgoed, zijn buiten. (fain.) Avoir
du b- au soleil, Avoir du bon b-, liggende goede
(landerijen, huizen) bezitten. — Regtschapen--ren
heid, eerlijkheid, deugd f.: Un homme de b-, een
regtschapen, braaf, eerlik man. Ce soot des gens
de b-, het zijn brave, regtschapene lieden. Ce jeune
homme seorte au b -, die jongeling neigt zich ten
goede, tot deugd. (fam.) Il la voit en tout b- eten
tout honneur (of en tout b- tout honneur), hij
bezoekt haar in alle eer en deugd.
BIEN, adv. de -manière. WWel, goed: II se porte
b-, très b-, hij vaart wel, zeer wel. II est b- dans
ses affaires, zijne zaken staan (gaan) goed, het staat
goed met zijne zaken. Un homme b- fait, een weigemaakt man. Une femme b- mise, eene wel (fatsoenlijk) qelclee(le vrouw. Ce jeune homme est b-.
die jongeling is hubsch, heeft een aangenaam voor
Ces jeunes gens soot b- ensemble, die-komen.
jonge lieden staan met elkander op een' goeden voet.
11 est b-, het past, betaamt. C'est bigin, C'est fort
bies of enkel Fort Bien ! goed, zeer goed, best ! (als
uitdrukking van goedkeuring, van toestemming,
somtijds oole iron. en als verwijt). Bien faire, Faire
Bien, als een braaf, reglschapen mensch handelen.
(iron.) II vous sied b- (eest bien á vous) de me
reprocher votre malheur, 't staat u fraai, mij uw
ongeluk te verwijten. Nous voilà bien ! nu zijn we
er fraai aan toe ! Daar zitten we nu in den brand
(in verlegenheid) ! -- Bien, even als 't nederd. w e 1,
beteehen.t soms zoo veel als: omtrent, ongeveer,
bijna, en staat in andere uitdrukkingen bij w ijze
van stopwoord of om zekeren nadruk aan 't gezegde te geven. I1 y a b- un an qui! est panti, 't
is wel een jaar geleden, dat hil vertrokken is. II
est b- deux heures, 't is omtrent twee ure. I1 y a
b- dix lieues d'ici a Amsterdam, Amsterdam ligt
wel tien uren van hier; — Voulez-vous b- me dire
sela, wilt ge snij dat wel eens zeggen ? Aurait-il
b- la liardiesse? zou hij de stoutheid wel hebben ?
Je le sais b-, ik weet het wel; Je men doutais b-,
ik merkte 't wel, ik had het wel gedacht. Je le veux
b-, ik mag 't wel lijden. (Loc. prov.) Le mieux est
I'ennemi du b-, men bederft wat goed is door 't
beter te willen maken. Qui b- aime, tard oublie,
regie liefde vergeet niet ligt. Qui b- est ne se bouge,
wie een goed plaatsje heeft, bljve stil zitten. Qui
b- fera, b- trouvera, weldoen geeft rente, wie goed
doet, goed ontmoet. B- meurt, qui volontiers meurt,
wie gaarne sterft, sterft gerust. B- dire fait Tire,
b- faire fait taire, bij geestige gezegden lacht men,
bij goede daden zwijgt men. B- poussé longuement
chancelle, na een' duchtigen stoot, waggelt men

lang. B- venu qui apporte, z. APPOItTER. Qui Bien
aime, bien chhtie, Z. AIMER. — BIEN, adv. de quantitel. Zeer, veel: 11 se lève b- matin, b- tard, hij
staat zeer vroeg, zeer laat op: 11 est b- malade,
hij is zeer ziek, ernstig ziek. Il y await Bien du
monde an spectacle, er was veel volk in den
schouwburg; Vous leur faites b- de I'honneur, ,gij
doet hun veel eer aan; B- des bens pensent, vele
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lieden meenee; B- d'autres (niet b- des autres)
disent , vele anderen zeggen. B- entendu que...
Wel te verstaan dat... 11 est b- entendu, barrête que nous signerons demain, 't is uitdruk-

kelijk algesprokela,- stellig bepaald, dat wij morgen
zullen teekenen. 'Voos voilk maintenant b- averts,
nu zijt ge vadrukkeliik gewaarschuwd. — BIEN, ET
BEAU, Q. adv. Terstond, dodelijk: A peine arrivé,
vous sortez bien et beau, pas zijt ge aangekomen
of gij gaat terstond weder henen. — Ets BIEN, HE
BIEN, loc. interj. Wel, wel nu: Eh bien, qu'en dites vows' wel nu, wat zegt ge er van? Hé bien,
continuez, nu, ga voort! — ou BIEN, loc. conj. Of
wel: Son silence était Ie résultat de sa confusion
on bien• de sa modestie, zijn zwijgen was 't gevolg
zijner verlegenheid of wel zijner zedigheid. — BIEN
QUE, loc. conj. (met den subjonctif) Hoewel, alhoewel, ofschoon: B- qu'il soit pauvre, ii se pique
d'honneur, ofschoon hij arm is, staat hij op zijne
eer. — SI BIEN QUE, toe. conj. Zooclat, zoodanig
(lat: On donna partout des ordees, si b- qu'à hult
heures tout fut prèt, men gaf allerwege bevélen,
met dat gevolg, dat alles ten acht ure gereed was.
Bien-ainié, e, acij. Welbemind, zeer geliefd.
Ook als subst.: welbeminde, m. en f. Ii (Elle) est
le b- (la b-e) de sa mère, hij (zij) is de lieveling
m. en f., de oogappel m. van zijne (hare) moeder.
Mon b -, mijn winnaar; Ma b-e, mijne minnares.
Bien,aise, adj. Weltevreden, verblijd, vergenoegd, zeer blijde: J'en suis b-, dat verheugt mij
zeer, dat is mij zeer lief. — Ook als subst. m.: (fam.)
Laisser les parler tout leur b-, laat hen praten,
zoo lang en zoo veel ze willen.
Biei► -dire, ui. (fam.) Gemaakte (geaffecteerde)
welbespraaktheid f.: 11 est sur son b-, hij wil nu
eens regt zijne welbespraaktheid toongin. (In eene
andere beteekenis schrijft men het veelal zonder
hoppelteeken: Le Bien faire vaut mieux que Ie
bien dire).
t Jien-disanee, f. Welsprekendheid f.
t Hien-disast, e, adj. Welbespraakt, wel
wie sierlijk en met gemak spreekt; —-spreknd,
ook gebruikt voor goedsprekend, in tegenstelling
met kwaadsprekend (médisant) .
Bien- +etre, m. Welzijn, welvaren, welwezen n.,
welstand n., welvaart f., ruim bestaan n., behagelijk gevoel van welbevinden.
Bien-faire, v. n. liet goede doen, goeddoen,
goede werken doen, liet goede betrachten. — Ook
als subst. in. gebézigd (en dan doorgaans zonder
koppelteeken geschreven): Le b- faire vaut mieux
que Ie Wen dire.
Bienfaisanee, f. (In gemeenzamen stijl spreekt
men uit Bien-fe- sance) Weldadigheid, geneigdheid
tot weldoen, milddadigheid f.
Biennfaisaut, e, adj. (In gemeenzamen stijl
spreekt enen uit bien-fe-sant) . Weldadig, weldoend,
'milddadig: Tout mortel b- approche de Dieu mème,
elk weldadig sterveling komt der Godheid zelve
naderbij. — liet wordt ook van zaken gebezigd: La
b-e nature, de weldadige natuur: Une rosée b-.
een heilzame dauw; Des mains b-s, milde handen.
Bierfait, m. Weldaad, gunst, goedheid, goede
dienst f. ; nut, voordeel n. Comfier qn. de Is,
iemand met weldaden, gunsten, goedheden overla.den. Les b-s de la science, de voordeelen, vruchten
der wetenschap. --- (Prov.) Un b- n'est jamais
perdu, eerie goede daad gaat nooit verloren,, wordt
vroeg of laat vergolden. Les injures s' écrivent sur
l'airain et les b-s sur Ie sable, z. AHIAIN. — BIENFAIT, E, adj. Welgemaalet; goed uitgevoerd, schoon.
(Men schrijft doorgaans bien fait).
Bieufaiteur, m., -trice, f. Weldoener m.,
weldoenster f.
Bien-fonds, m Onroerend goed, vastgoed,
grondbezit n. (doorgaans in 't meervoud gebruikt):
Íl est riche en biens-fonds.
Hieuheureitx, ease, adj. Zeer gelukkig,
hoogst gelukkig; welzalig, gelukzalig: Depuis ce
b- moment, sedert (lat gezegend oogenblik. Le eiel
est le séjour des rimes b- euses, de hemel is 't verblijf der gezaligde zielen, der gelukzaligen. In dezen
laatsten zin wordt liet ook als subst. gebezigd: Le
séjour des b-, (Staat liienheureux bij een werk
dan ' wordt bier b(jwoord en van 't adj.-word,
heureux gescheiden: I1 est bien heureux den "etre
échappé.)
Beenjoint, m. [Bot.] Soort van benzol-boom m.
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Biennal, e, a(lj. (pr. bi - èrn -nal) Tweejariq,
wat twee jaren duurt (een ambt, eene waardigheid,
een octrooi en dgl. — Bienne, adj. ] Bot.] z. eis ArNUEL).

Bienséaminent, adv. Welvoegelijk.
Bienséanee, f. Ivelvoeget fllieid, betamelijk

voegzaamheid, fatsoenlijkheid, f., wat door-heid,
de vastgestelde zeden en gebruiken gevorderd wordt.
Observer, garder In b-, les b-s, de welvoegelijkheid
in acht nemen. Manquer al la b-, aux b-s, Pëcber
contre la b-, choquer la b-, tegen cle welvoegelfjkheld, tegen de regels der betamelijkheid zondi,cjen.
Agir avec b-, welvoegelfjk, fatsoenlijk handèlen.
La h- du style, de gepastheid van den stijl. —
Etre it la b- de qn., iemand wel passen, wel geld-

gen komen, goed aanstaan: Cette place serait it
votre b-, die post zou u wel lijken. Cette maison
est it votre b- par sa position, dat huis past u
door zijne ligging. I1 s'en rend maitre par droit de
b-, hij eigent het zich toe, omdat het hem wel
aanstaat.
I3ienséant, e, adj. Welvoegelijk, betamelijk,
voegzaam, fatsoenlijk, passend, gepast: Une telle
réponse est pea b-e, zulk een antwoord is niet
zeer welvoegelijk, betamelijk enz.

-f- Bien-tenant, e, acid. [Prat.] Goedbezittend,

wie de goederen eener nalatenschap onder zich heeft.
— Ook als subst.: Les héritiers et biera- tenants,
de erfgenamen en goedbezitters. — t Bien-teituie, f. Goedbezit n.
Bientát, adv. Welhaast, weldra, eerlang, binn e n kort, binnen weinig tijds, alras, straks, haast,

Je reviendrai b-, je serai b- de retour, je
serai b- revenu, ik zal weldra terugkomen, weder
hier zijn. Cela s'oublie b-, dat wordt al spoedig,
alras versreten. (Loc. fam ) Cela est b- dit, dat is

spoedig:

gemakkelij k gezegd, dat laat zich ligt zeggen, maar
moeijelijk doen. - it BIENTóT, loc. adv. (fam. et
ellipt.) Tot straks (wanneer men iemand vaarwel
zegt om hem welhaast weer te zien.
t Bieii 'eigner, v. a. Vriendelijk ontvangen,

begroeten.

I3ienveillauce, f Welwillendheid, goedwil

goedgunstigheid, genégenheid f., gunstbe--lighed,

toon n. (van een' meerdere jegens zijn' mI ndtere):
Une marque preuve, de b -, een blijk, bewijs van

welwillendheid. Gagner, captiver, se concilien la
b- d'un prince, de gunst, toegenegenheid van een'

vorst verwerven.

Bienveillant, e, adj. Welwillend, goedwillig,
goedrgunstig, genegen: II s'est montré fort b- it mon
égai'd, hij heeft zich jegens mij zeer goedwillig betoond. Un accueil b-, een gunstig onthaal. Des
paroles b-es, vriendelijke woorden. (Bij de beste
fransche schrijvers is dit woord niet te vinden.)
Bienvenu, e, adj. Welkom: I1 est b- partout,
hij is overal welkom. — Ook als subst. gebruikt.
Soyez le b-, la b-e, wees welkom. — ( Loc. fam.)

On ne serait pas b- it lui dire telle chose, hij zou

't niet wel opnemen, als enen hein dat zeide. (Prov.)

On est toujours b- quand on apporte, wie wat

meêbrengt is altijd welkom.

Bienvenne, f. Gelukkige aankomst f. ; wel

(bij iemands eerste komst op eene plaats,-komstI.
bij zijne opname in een gezelschap, genootschap enz.):
Payer sa b-, donner uit repas pour sa b-, zijne
welkomst geven, een intreêmaal geven.

BIFEUILLE, f.

[H. n.] Tweeblad n., een weinig bekend plantdier.
Biffage, m. Het doorschrapen, uitschrappen;
doorschrapping, uitschrapping f. -- Voorheen ook
gebruikt voor het nazien (der rekeningen).
Bitfe, f. [Metall.] Valsche steen, valschediamant,
nagemaakte edelsteen m. — Bedriegel ke schijn m.
Biffé, e, adj. (en part. passé van buffer) Doorgeschrapt, doorgehaald, uitgedelgd: Un passage b-.
Bitier, v. a. Doorschrappen, doorhalen (zoodat
het geschrevene niet meer gelezen kan worden en
te niet gedaan is.) : J'ai biffé dix lignes, ik heb

tien regels doorgehaald.
Bifide, adj. [Bot.] In tweeën gespleten dooi,
een' scherpen, diepinspringenden hoek: Feuiile b-,
gespleten blad. — Bifidité, f. [Bot.] Spliting ,
gespletenheid.
Biflore, adj. [Bot.] Twee bloemen dragend of
bezattend.
Bifolié, e, adj. [Bot.] Tweebladig," dubbel gebladerd, met twee tegenoverstaande bladen aan deer
stengel.
Biforé, e, adj. [Bot.] Dubbel doorboord, -riet
twee openingen.

Biforme, adj. [Minér.] Tweevormig: Cristal
b-, kristal, dat twee verschillende vormen op zijne
zijden vertoont. — [Bot.] Camomille b- ,`kamille uii
twee verschillend gevormde bloemen.
Bifurcation , f. Plaats, waar iets zich in
tweeën scheidt, vorks- of tandsgewijze verdeeling,
splitsing f. in twee takken of tanden, zoodat zij
eerie vork verbeelden, b. v. van aderen, van plantendeelen enz. La b- d' un chemin , dune rivière,
du tronc d'un arbre, de la ravine dune dent, de
gaffelsgewijze scheiding of verdeeling van een' weg,
van eene rivier, van den stam eens booms, van den
wortel eens lands.
Bifurque , f. [Bot.] Naam eener mosplant,
diëranium n.
Bifurgné, e, adj. (en part. passé van bifurquer) [Bot.] Gevorkt, gaffelsgewis gespleten of
gescheiden.

Bifurquer (se),

v. pr. Zich vorks- of gaf

tweeën verdeelen.

-fels.wijn

naam der ge
-vleugd
insecten in de fransche koloniën.
Bigame , adj. [Jur.] Dubbel, gehuwd, big adoor
't
huwepersonen
te
gelijk
misch, met twee
lijk verbonden: 11 est b-, hij heeft twee vrouwen;
Elle e b-, zij heeft twee mannen. — Ook als subst.
Un, Tine b-, een, eene bigamist, hij of zij,
die dubbel getrouwd is. — [Droit can.] Wie in
tweede huwelijk leeft (na den dood van den eersten
man of de eerste vrouw) .
Biganiie, f. [Jur.] Tweew verfij, tweemannerfj,
b i ga miee f. de dubbele echt, het dubbel-huwelijk van
éénen man met twee vrouwen of van ééne vrouw
met twee mannen. — [Droit can.] Het leven in
tweede huwelijk. B- spirituelle, geestelijke bigamie,
't vereenigen in één' persoon van twee gel jkaardige,
proves of beneficiën, welker vereeniging verboden is,
zoo als twee bisdommen.
Bigarade, f. [Bot.] Groote zure oranjeappel m., met Benige knobbelsbezet—Bigaradier m.,
naam van den boom, die deze vrucht voortbrengt.
Rigaille, f. [H. n.] Algemeene

Bigarelle, f., z. BIGARREAU.
Iii ; arré, e, adj. (en part. passé van bigarrer)

-I- Bienvotiln, e, adj. (en part. passé van 't Bont, kakelbont, veelkleurig, veelverwig, gespikkeld,

geschakeerd: stofte b-e, bontkleurige stof. -- (Tg.)
Style b-, bonte stijl, vermenging van edele en platte
uitdrukkingen en woorden, in 't spreken en schepven. Compagnie b-, bont gezelschap, zulk een, dat
B- de mars, maartsch bier; B- rouge ou brune, uit personen van verschillende standen, beroepen of'
bruin bier; B- blanche, wit bier; B- mousseuse, gevoelens bestaat. — BIGARRE, m. [Bias.] Naam van
schuimend bier, schuimbier. — (Prov.) Ce nest pas al wat veelkleurig is, bonte vlinder m., enz.— [H. n.]
de la petite b-, 't is geen kleinigheid. — BIERE f. Naam van eene soort van labberdaan; van Bene
brasemsoort, en ook van zekere hagedis.
Doodkist; lijkbaar f.
Bigarreaii, m. [Bot.] Bonte spaansche kers T.
Bieuisson, m. Beursche wilde peer f.
t Bièvre, f. [H. n.] Oude naam van den bever; — Bibarreatitier m. Spaansche- kersenboom m.
Bigarrer, V. a. Bontkleurig of veelverwigma— volksnaam van de gemeene duikeend f.
ken, kabelbont verwen of opsieren, schakéren. BBiez, m., z. BIEF.
Bif, m. [H. n.] Veronderstelde vrucht der ver ses habits, zich kakelbont kleedgin. — (fig.) B- son
een' stier met eene ezelin of met eene-cenigva style, een' bonten st jl schrijven, kwalijk bi eenpas sende schrjfw jzen vereenigen, deftige uitdrukkinmerrie.
Bifère, adj. [Bot.] Tweemaal 's jaars bloeijend. gen met alledaagsche en platte vermengen.
Bi,garrure, f. Bontkleurigheid , veelverwiqBiferriquie, adj. [Cbim.]: Sulfate b-, dubbel
heid f., verscheidenheid van afstekende of kwalijk
zwavelzuur ijzer.
bjeenpassende
kleuren. -- (fag.) Onbehagelijke verdubbele
bladen.
—
Met
[Bot.]
I.
adj.
Bifenille,
verouderde bienvouloir) Welgeweld, bemind, geëerd, , welgezien.
Bière , f. Bier n. Petite b-, dun bier, nabier,
scharrebier; Double b- of b- double, dubbel bier;
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scheidenheïd f. B- du style, vermenging van edele kebeenen. Bigues de charge, laadboomen op koop
en alledaagsche of platte witdrukkinflenen woorden
-vardes.
in 't schrijven en spreken. Ii y a bien de la b- dans
1 Bigaper, v. a. Ruilen, verwisselen (eene kaart
cette societé, dit gezelschap is zeer gemengd, be- in, 't spel, een paard enz.)
staat uit allerlei soort van menschen. — [Fauc.]
Bihoreau, in. [.H. n.] Nachtreiger m., nachtBonte vlekken f. pl. of spikkels in. pl., op 't gevé- roof f., schildreiger m.
derte der rdo fvogels.
Biiodure , In. [Chien.] Dubbele iodium-verBigaudelle, f. Soort van kers f.
binding.
Bigazet, m. [Agric.] Soort van hak m. of houB3ijon, m. [Pharm.] Terpentijnbalsem m. ; lorweel m. voor 't omwerken der wijngaarden.
kensap n.
Bige, m. [H. anc.] Soort van wagen in. met
Bijou, nl. Kleinood m., kostbaarheid f., juweel,
twee paarden. — Ook als adj.: Un char, une voi- versiersel n., klein en kostbaar voorwerp tot opture b-, een tweespannig rijtuig.
schik: Cette femme a de beaux b-x, die vrouw
Bigearreyns, m., Bi gearreyne f. [Pè cbe] heeft schoone juweelen , kleinooden. Mettre ses
Namen van zekere soort van vischnetten, staand b-x en gage, zijne kostbaarheden verpanden. —
net n.
(fig. et fans.) C'est on joli b-, on vrai b-, ' t is
Bigéminé, e, adj. [Bot.] , z. BIJUGUE.
een lief ding, een engel van een 'meisje of kind.
Bigemme, adj. [Bot.] Dubbelknoppig, met twee Cette maison, vette montre est un vrai b-, dat
knoppen.
huis, dat, horlogie is allerliefst, is een waar ju
Bigène, adj. [Bot.] Tweemaal bloeijend (van
-weltj.
booroen, die tegen het einde des zomers nieuwe
Bijou of Périnet vierge, m. [Corn.] Vloei bladen krijgen) .
bare hars, die zonder insnijding uit den pijnboom
Bigénère, adj. [Bot.] Uit twee verschillende vloeit, maagdenhars f. en n. .
soorten voortgekomen, bastaardsoortig.
Bijouterie, f. Juweelhandel m., Juweliers Bigérique of Bigerriq«e, m. Soort van beroep fl; — juwelierswaren f. pl., juweelen, klei..
ruige wollen mantel in., dien men weleer droeg.
noodera n. pl.
Bigibbeux, -euse, adj. [Bot.] Met twee
Bljoutier, in., -ière, f. Juwelier m., -ster f.,
knobbels. - BIGIBBEUSES, f. pl. Naam eener spin- hij of zij, die in jwweelen of kostbaarheden handelt.
soort, die op 't onderlijf twee knobbels heeft.
Bjugaé, e, adj. [Bot.] Dubbel gepaard (van
Bigitz, m. [H. n.] Een der namen van den bloemen en blaadjes , die paarsgewijs tegenover
kievit ' (vanneau).
elkander staan) .
Bigle, adj. Scheel, scheelziend, loensch. — Som
:liilagines, f. pl., z. BELLAGINES.
ook als subst. flebézigd: Un, Une bigle, een,-tijds
Bilaanellé, e, adj. [Bot.] Uit twee plaatjes
Bene scheelziende, scheele. — BIGLE ni. Engelsche of blaadjes bestaande.
hazewindhond m.
Bilar, n1. [Corn.] Balans f., opmaking en afBigler, v. n. Scheel zien.
sluiting der rékeningen of handelsboeken, staat n.,
Bigne, f. Buil f., gezwel n. aan 't voorhoofd, dien een isoopman opmaakt van ontvang en uitgaaf,
door een' val of slag.— Soort van houweel.
van debet en credit. B- brut, ruwe balans, proefBignon, In. [Mar.] Speer, spaak f., wrijfhout n. balans; B- (le cloture, slotbalans. — [Jur.] Balans,
— [Pe e ie] , z. TIIUBLE.
staat van het actief en passief, het debet en credit
Bignonie, f. of Bi ;none, [Bot.] Bignonia, eens koopmans, d-ie zijne betalingen staakt(failliet
trompetbloem, indiaansche jasmijn f. , eene weirie- is). Déposer son bilah, zich voor onvermogend tot
kende plant.
betaling verklaren en zijne balans overleggen.
Bigon, m. [Mar.] Lyzeilspier f.
Bilateral , e, adj. [Bot.] Naar twee tegenBigorne , Bigorgne , f. [Tech.] Houten overgestelde zijden gerigt (van de deden eener plant,
klots f., waarmede de zeemtouwer de vochtige hui- die van weerszijden aan een middelpunt zijn geden stampt of doorwalkt. — Speerhaak n., twee- plaatst.— (fig.) Wederzijds: Contrat b-, wederzijds
hoornig aanbeeld n. — [Bar.] Kal faat(jzer n., ijze- verbindend verdrag, bilateraal contract n.
ren wig f., waarmede de kal fateraars de spijkers in
Bilatéralenlent, ode. Van twee zijden; op
de naden afhakken. — Bigorneau m., verklw. wederzijds verbindende wijze.
van BIGORNE.
Bilbocluet, in. Vangertje, vangbekertje, bal Bigorner , v. a. [Tech.] Op den speerhaak of vangertje n., een bekend kinderspeelgoed. Jouer au
het tweehoornig aanbeeld rondzetten. -- De huiden b-, met het vangertje spelen. — Duikelaartjé n., een
met de klots doorwalken.
figuurtje, dat zich, hoe men 't ook wendt of keert,
Bigot, e, adj. Schijnheilig, schijnvroom, feline- altijd weder overeind zet. Van daar de verouderde
lend, kwezelachtig, fijn, bijgeloovig vroom. Un spreekw.: Se tenir droit comme un b-, zich altijd
homme b-, une femme b-e ; des airs b-s, des ma- regtop houden, als eene kaars staan. I1 se retrouve
nières b-es. — Ook als subst: Faire te b-, den fijn- toujours sur ses pieds comme zen b-, 't komt altijd
vrome spelen, kwézelen. Une vieille b-e, eene oude weir met hem te refit, hij komt altijd weir op de
kwezel, fémelaarster.
been (wat verliezen hij ook lijdt) . C'est on vrai b-,
Bigote, f. [Mar.] Kakslede, rakklooten f. voor 't is een regte spring-in-'t veld, een ligtzinnig, wis
den grooten mast op galeijen. — [Agric.] Soort van
Des b-s de la fortune, gelukskin--pelt'urigmnsch.
trommel n. met twee vorktanden. — z. ook onder deren, parvenus. — [Tech.] Verguldstaa fje n.
BEGOT en 't volgend woord.
om het goud te vatten en op te leggen. — Smout
Bigote, Bigotelle of Bigotère, f. Knevelboekdrukkers), allerlei klein bijwerk.-werkn.(d
beursje n., naam eener soort van lederen beursje of — Krulhout n. (der paruikmakers). — Ovaal ijzer
zakje, waarin men in vroeger dagen bij 't naar (van de justeerinachine der munters), om de muntbed gaan de opgemaakte knevels beveiligde ; zoo schijven te justéren of tot hun juist gewigt te
geheeten naar de bi'ote of bigotère, het aalmoe- brengen. — Balvorm n. (der kaatsbalmakers). —
zenbeursje n., dat de vrome zusjes van dien tijd [Arch.] Steenafval m.
aan den gordel droegen; — ook knevelborstel n.
Bile, f. Gal f., de door de lever afgescheiden
Bigoter, v. n. Zich als fijnvrome voordoen: zelfstandigheid. B- aduste ou brulée, ontstoken
Cette femme bigote , die vrouw hangt de fijn- gal. B- répandue, overloop van gal, plat woord
vrome uit.
voor jaunisse of ictère, geelzucht. —« (fig.) ,Toorn m.,
Bigotère, f., z. BIGOTE.
gramschap, verbittering f., wrevel In.: Emouvoir,
Bigoterie, f. Overdreven vroomheid, kwéze- Echauiter la b- B qn. iemands gramschap gaande
larij, téinelarij, pilaarbijterij, schfjnheiligheid, hui maken, hewn tot toorn prikkelen. Lage est venu
-chelarijf. ternpér.er sa 3b-, de jaren hebben zijne drift, zijne
Bigotisnie, m. Karakter n. van den fijnvrome; oploopendheid bekoeld, bedaard.
valsche godsdienstigheid, bijgeloovige vroomheid f.
Bili.aire , adj. [Anat.] Wat de gal betreft:
Bigourelle, f. [Mar.] Ronde naad van zekere Pierre b-, galsteen ui.
zeilen.
Bilieiix , ease, adj. [Mid.] Gallig, galrijk,
Bigourette, f. pl. [Mar.] Rakklooten voor den galachtig, galzuchtig: Temperament b-, galachtig
voormast op galeijen; zoomnaden in het doek voor gestel in. Personne b-, galrjk, galzuchtig mensch.
tenten.
Fièvre b-, galkoorts. — (fig.) Toornig, driftig, ligt
Bi gourneau, m. [H. n.1 Volksnaam van de geraakt, oploopend, zwartgallig: C'est on homme
strand- of maanslak, en van eene soort van tarbot f. b-, 't is een gramstorig, ligt geraakt mensch. Ook
Bigue, f. {Mar.] Gijnbalken, om te kielen, bok- als subst. Les b- sopt suj,ets à de grandes maladies.
- -
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BILIMBI

Bilimbi, m. [Bot.] Indische boom met lang
ronde, zuurachtige, smakelijke vruchten,-werpig
averrhoe f.
Bilinguae, adj. Inscription b-, opschrift in twee
talen. — Peuple b-, volk, dat twee talen spreekt.
Bilinontie, f. [Bot.] Synoniem van JUSQUTAME.
Bill, m. (angl.) Wetsontwerp n. in 't engelsche
parlement.
Billard, n. (pr. 1 mouillé) Biljartspel n.; biljarttafel, biljart, baltafel, trákta fel f. ; biljartzaal,
biljartkamer f., biljarthuis n.: Armer le b-, van
't biljartspel houden, gaarne biljarten. Jouer au b-,
biljart spelen. Les blouses du b-, de zakken van
de biljart. Allons au b-, laat ons naar de biljart
gaan. — Men gaf ook den naam van bil]ard aan-zal
het schopje of de schop, waarvan men zich vroeger
algemeen in plaats van de queue bediende. — [Mar.]
Stamper in., drijfijzer n., om de ijzeren banden
rondom de scheepsmasten, de pompen enz. aan te
drijven.
Billarder, v, n. (pr. 1 mouillé) Den bal tweemaal in éénen stoot met de queue raken; twee ballen te gelijk voort tooten, b i l l a rd é r en. (Men
hoort tegenwoordig veelal queuter.) — [Man.] Ce
cheval billarde, dat paard werpt onder 't loopen
de voorbeenen buitenwaarts, het maaibeent. — .BIL LARDER, V. a. [Mar.] De ijzeren banden aan de
masten, pompen enz. met den stamper aandrijven.
— Billardeuur, m. Werkman m., die de genoemde
banden aandrijft.
Bille, f. (pr. 1 mouille) Biljartbal, trekbal m.:
Faire blouser one b-, eenen bal maken, in den zak
stooten. Prendre une b- trop pleine, eenen bal te
vol nemen. Bloquer une b-, eene bal blokkeren,
hem met een' krachtigen stoot volop maken. Doubler
une b-, eenen bal overhalen. Coller one b-, eenen
bal digt onder den band brengen, c o ll é r e n. Bmanquee, b- faite, als men een' bal mist. wordt
men doorgaans gemaakt. Its en sont it b-s pareilles,
ii b-s égales, de partij staat gelijk. (fig.) Zij staan
op gelijken voet, de eerie heeft geenerlei voordeel
op den andere. — Knik/eer, marsnel m. — [Emball.]
Pakstok m.-- [Boulang.] Rolhout n., rolstok m. —
[Chamois.] Draaiijzer n., koevoet m., waarmede de
duiden worden uitgewrongen. — [Hort.] Afgezette
boomtak, stek m.; wortelspruit f. — [Mar.] Zwieping f., stopper m. bij een' bras of val. — Dwars
waaraan de jagersljn achter 't paard wordt-houtn.,
vastgemaakt om schepen voort te trekken. — B- d'aeier, vierkant stuk staal. — B- de boss, houtblok n.,
dat vierkant behouwen moet worden.
% Billebarrer V. a. (pr. 1 mouillé) (fam.)
Kakelbont beschilderen, versieren.
Billebande, f. (pr. 1 mouille) ((am.) Verwar
wanorde f.: C'est une b- que cette assemblée,-ring,
er heerscht niets dan verwarring in die vergadering.
— a LA BILLI BAUDE, loc. adv. In wanorde, verwardelijk, liet onderst boven: Un ménage á la b-, een
verward huishouden. Un manage a la b-, een in
der haast, over hals en kop gesloten huwelijk. -[Mil.] Feu de b-, hekkevuur n., waarbij elksoldaat
in 't gelid naar welgevallen schiet, zonder 't bevel
zijner officieren a f te wachten. — [Chas.] Chasser
à la b-, naar welgevallen zonder orde of regel jagen, elk naar zijn zin schieten.
Biller, m. V. a. (pr. 1 mouillé) [Tech.] Met
den pakstok aanhalen, toesnoeren (de balen, pak
koevoet of het draaijzer uitwrin--ken).—Mtd
gen (de huiden) . — Een stuk hout door heen en,
weder schuiven in evenwigt brengen. — De jaaglijn
van eene schuit aan het paard vastmaken.
Billet, m. (pr. 1 mouillé) Briefje, handbriefje,
biljet n., gemeenzame, meestal korte brief, zonder
de gewone pligtplegingen. Ii ma invité par an b-,
hij heeft mij door een briefjeuitgenoodigd. B- doux,
B- d'amour, B- tendre, B- de galanterie, minnebriefje.— Bekendmaking, aankondiging, plakbriefje,
plakbiljet n., elke geschrévene of gedrukte kennis
aan zékere personen of aan het publiek: B--gevin
d'invitation, uitnoodigingsbrzefje; B- de convocatioe, bijeenroepi.ngsbrie fje; B- de faire part of enkel B- de part, berigtbrie fje, kennisgeving; B- de
naissance, de manage, d'enterrement, geboorte-,
huwelijks-, begrafenis berigt. On a semé des b-s
séditieux , men heeft oprufjende briefjes rondgestrooid. Faire courir le b-. een briefje van kennisgeving rondzenden. — Kaartje , briefje , lootje,
.merk n., gedrukt of geschreven bewijs van toegang
,
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tot eene vergadering, eene tooneelvertooning enz.,
bewijs van deelneming: B- d'entrée, intree-, toegangskaartje; B- de loge, de parterre, loge, parterre-kaartje. Prendre un b- au bureau, een briefje
aan 't kantoor halen. B- de loterie, loterij-briefje;
Un b- blanc, een blank, * niet beschreven briefje,
een niet (in de loterij); un b- flair, een prijs. Bde logement, inlégeringsbriefje, biljet van inkwartiering. B- de garde, wachtbriefje, bevelbriefje ons
.de wacht te betrekken. B- de santé, gezondheidsbewijs n. , gezondheidspas m. B- de confession,
biechtbriefje, bewijs van afgelegde biecht. Faire tirer
les soldats au b-, de soldaten laten loten (om te zien.
wie van hen de door allen of velen verdiende straf
zal ondergaan). — [Com.] Naam van verschillende
papieren, die geldswaarde vertegenwoordigen en
als zoodanig in omloop gebragt worden : B- de
change, wisselbrief; B- de banque, bankbriefje m.,
banknoot f.; B- d'assignat.ion, of enkel B-, aanw2jzingsbrie fje f., assig n atie f.; B- à ordre, orderbriefje, een eigen, d. i. aan den trekker zelven betaalbare wissel m.; B- en blanc, ongeteekend briefje;
B- sous sein g privé, onderhands briefje; B- de commerce, handelspapieren. B- au porteur, briefje
aan toonder, een aan den toonder betaalbaar briefje.
Acquitter (payer, rembourser) b-, eene aanwijzing,
eerie trekking betalen of honoréren.
-j- Billeté, e, adj. (en part., passe van bipeter)
Met briefjes gemerkt. [Bras.] Ecu b-, een beblokt
of met blokjes bezet schild.
'l Billeter, v. a. Met briefjes merken of nommeren. (Men zegt nu liever étiqueter.) — Het beteekent ook briefjes van inkwartiering geven, inlégeren,.
Billeteur, m. [.Ear.] Uitbetaler m., hij die de
gagie of betaling voor de anderen ontvangt en onder
hen verdeelt.
Billetier, m. Tolbeambte, die de bewijzen van
betaalde regten uitgeeft.
Billette, f. Tolbriefje n., bewijs, dat de tolbeambte afgeeft ten blijke, dat de uitvoerregteneener
waar betaad zijn. — [Com.] Pp f. drop; — tel
talhout, gekloofd en gedroogd brandhout n. —-hout,
[Tech.] Rolhout n. der pottebakkers; — hout n.
voor de glasovens. — Weleer de naam eener soort van
uithangbord in den vorm van een vaatje boven aan
een' paal ter aanduiding van de plaats, waar de
tol moest betaald worden. — [Bras.] Langwerpig
vierkant blokje: Champ semé de b-, niet blokjes
bezaaid veld.
Bilietteinent, in. Het inlégeren door middel
van biljetten van inkwartiering.
Biilettes, f. pl. (pr. 1 mouillé) [Mar.] Scheepsbrandhout n.; ook de slaghouten, net aanvullingshout bij 't stuwen.
Billevesée, f. (pr. l mouillé) (eig. een met wind
gevulde bel, zeebel) (fig. et (am.) Zotteklap, gekke praat m., ijdele,zotte rede, beuzeltaal f. — I3ILLEVESEES. f. pl. Hersenschim, dwaze inbeelding f., belagchelijk ontwerp.
Billion, m. [Arith.] Duizend millioen (als /1n.antie-term zegt men daarvoor un milliard). b i l1 i o e n n. (welk woord bij ons echter voor duizend
maal duizend millioen of een millioen van den
tweeden rang wordt gebruikt).
Billon, m. (pr. 1 mouiile) Kopergeld n., 't zij
zuiver of met eenig zilver gemengd; — slechte
munt f., slecht geld; gesnoeid geld, biljoen n.; ook
de plaats, waarheen het als slecht afgekeurde geld
wordt gebragt. — B- dor, d'argent, biljoengoud,
biljoenzilver n., goud en zilver, dat meer dan de
helft bijmengsel heeft. — (fig.) Al wat men niet
acht, van weinig of geen belang of waarde rekent,
onbeduidendheid, nietigheid f. — [Agric.] Vlakrond
opgeploegd stuk van een veld, aanaarding f. —
I [Vign.] Wijngaard-rank f., die ter lengte van 3
tot 4 vingers is afgesneden. — [Com.] B- de goudre
de garantie, geringste soort van meekrap.— [Chirp.]
Meskant bekakt denneblok n. -- BILLON m., of BIL
m. pl. [Bot.] Volksnaam der Languedocsche-LONS,
paardeboonen. — Wortelvezels der krap, die eene
verve van mindere hoedanigheid opléveren. [Mar.]
Zware en ruwe masthouten.
Billonnage, m. (pr. 1 nlouille) Handel m. in
verboden geld, het opwisselen en uitgeven van slecht
geld, het geldsnoe jen. — [Agric.] Het ploegen van
vlakronde, meer of minder breede strooken gronds,
die door diepe voren gescheiden zijn, het aanaarden.
-
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BILILONNER
J

Billonner, V. a. (pr. 1 mouillé) Verboden hande in slecht geld drijven; besnoeid geld inde plaats
van goede munt stellen; geld snoeijen. — [Agric.]
Vlakronde strookers ploegen, aanaarden. -- Een
huisdier lubben.
5 Billonneu r, m. (pr. I mouillé) Handelaar in.,
opwisselaar en uitgever van slecht geld; geldsnoeijer.

Bilious, m. p ., z. BILLOK.
Billot, m. (pl. 1 mouillé) Blok n., hakblok n.

B- de cuisine, keukenblok. Couper de la viande
sur un b-, vleesch op een blok hakken. II cut la
tète tranchée sur un b-, zijn hoofd werd op een
blok afgehouwen. (Loc. fam.) J'en mettrais ma tète
(ma main) sur le b-, 'k zou er mijn hoofd (mijne
hand) voor op het blok willen leggen: 'k zou er min
hoofd onder durven verwedden. — Knuppel, kleppel,
klos m. of dwarshout n. (aan den hals van honden,
koeijen enz.) . — [ Mar.] Sluitstukjes, kleine stukken
hout om mede op te sluiten. — [Tech.] Naam van ver
blokken of blokvormige gereedschappen bij-schilend
vele handwerken in gebruik; de klopsteen in. der
schoenmakers, het blok onder 't aanbeeld. — Stang f.
der koppelpaarden.. — Naam eenei muizeval met
ronde gaten. — [Veté.] Artsenijciebit n , een rond
stuk hout, met artsenijen omwikkeld, dat men een
paard bij wijze van gebat in den mond steekt. ---(Ii . et fain.) Onmatig dik boekdeel.
illotée, f. Een koop m., of eene kaveling visch.
Bilobé, e, adj. [Bot.] Tweelobbig (dicotylédone).
Bïloculaire, adj. [Bot.] Met twee vakken of
hollen.
Biloquer, v. a. [Agric.] B- un champ, een
veld voor den winter diep omploegen.
Biinacnlé, e, adj. [H. n.] Tweevlekkig, met
twee vlekken van eene andere kleur dan de huid:
als subst. m. Naam eener soort van hagedis, ook
van een' klipvisch.
Bianalate, m. [Chim.] Dubbel appelzuur zout n.
Birnane, adj. ] H. n.] Tweehandig.
Bitnargarate, m. [Chirp.] Dubbel parelzuur
zout n.
Birnart, m. [Hort.] Naam eener perensoort.
Binaanavi, f. [Bot.] Soort van witte maluwe.
Bimbelé, m. [H. n.] Soort van vlasvink, palmzuiger m. (ook fauvette bimbelée gebeden).
Bimhelot, m. Kinderspeeltaig n.
Bimbeloterie, f. Speelgoedmakerij f. ; speelgoedwinkel m. ; poppenkramerij f.
Bimbelotier, ni. Speelgoedmaker, speelgoed
-verkop,
poppenkramer m.
Bienestre, m. Een tijd m. van twee maanden.
Bimestriel, le, adj. Tweemaandeljksch.
Biinédial, e. z. BIJ IIDIAL.
Hinnétrique, adj. Wat tot twee verschillende
ma-ten betrekking heeft.
Bimidial, e, adj. [Géom.] Ligne première
b-e, eene geheele lijn, gevormd uit de vereeniging
van twee andere alleen in magt meetbare lijnen,
biimediale lijn.
Biniilliard, m. [Arith.] Twintig duizend
millioen.
Birnixte, adj. Dubbel gemengd.
Bimolybdate, m, [Chin.] Dubbel molybdenumz uur zout n.
Binnorphe, adj. Geschikt om twee verschillende
gedaanten aan te nemen.
Iliniovicheté, e, adj. Met twee moesjes.
Bimmucroné, e, Wat met twee punten bezet is.
Bina e, m. [Agric.] Tweede omwerking f. van
dei grond — Het tweemaal mislezen eens priesters
op éénen dag.
Binaire, adj. [Arith.] Uit twee eenheden zamengesteld, b i na i r, b m an i- s c h. Arithmétique b-,
tweetallige ofdyadische rekenkunst, dyadiek, welke
alleen de cijfers 0 en 1 gebruikt) . — [Chim.] Uit
twee enkelvoudige ligchamen zamengesteld: Les oxydes et les acides sent des corps b-s.
Binard, m. Blokwagen m., sterke wagen met
4 even hooge wielen, tot vervoer van steenblokken
en andere zware lasten.
Bindely, in. [Cam.] Boordsel of passement n.
van gesponnen zilver en zijde.
I
Hine, f. [Agric.] Akkerbouw-gereedschap n.
Bipé, e, adj. [Bot.] In twee bladdeelen gescheiden, uit twee bladlobben zamengesteld.
Binee, f. [Agric.] Kleine voerbak m. voor 't vee.
,
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Binement, in., z. BINAGE.
Diner, v. a. [Agric.] Den akker of wijngaard
voor de tweede maal omwerken. — BINEn., V. a.
[ Cath.] Tweemaal mis lezen op éénen dag; twee
kerspelen bedienen. -- SE BI\ER, V yr. [Bot.] Cette
feuiile se bine, dat blad is in twee deden gescheiden, bestaat uit twee bladlobben.
Binéril of Binéry, m. [H. n.] Volksnaam van
den geineenen groenen vlasvink (truant)
Binervé, e, adj. [Bot.] Met twee bladribben:
Feuille 1h-e, tweeribbi g blad.
Binet, n. Zuinige, profijtertje n.; veer f. in
een' pijpkandelaar, welke men op en neder kan
schuiven. Faire b-, een eindje kaars op het profijtertje of boven op den rand des kandelaars zet
om 't geheel te verbranden; (fig.) zuinig zijn,-ten,
alle overtollige uitgaven vermijden. — [Agric.] Soort
van zeer ligten ploeg.
Binette, f. [Agric.] , z. SERFOUETTE.

Beni, m. Naam des monniks, die den uitgaanden monnik moet vergezellen.
Beniilore, adj. [Bot.] Met twee Bigt bijeen
staande bloemen.
Binitrate, m. [Chem.] Dubbel salpeterzuur
zout n.
Binochon, m. [Hort.] Wiedijzer n. voor rijen.
Binocle, in. [Opt.] Kijkglas n. met twee oogglazen, tooneelkijker m. ; — verrekijker m., waar
beide oogen te gelijk ziet. - [Chir.]-dorment
Verband n. op de beide oogen.
Binoculaire, adj. Voor beide oogen te gelijk
dienstig: Télescope b-, teleskoop n., waardoor men
met beide oogen te gelijk ziet.
Binocule, e, adj. Tweeoogig, met twee oogen.
B NOCULES, m. pl. [H. n.] Tweeoogigen m. pl. eene
afdeeling der vleugellooze insecten, bevattende de
tweeooclige spinnen.
Binóir of Binot, m. [Agric.] Ligte ploeg m.
voor de tweede omwerking van den akker.
Bin®nie, m. [Alg.] Tweeledige getallengrootheid f., door het teeken + of — verbonden, b i n omn i u m n. B- de Newton, naam der merkwaardige
formule, door welke eene magt van een binomium
uitgedrukt en ontwikkeld wordt, b i n o -m i a a t
theorema n.
Bipot, nl., z. BINOIII.

Binotis, m. [Agric.] Ligte omwerking van den
grond niet den ploeg, die binot of binoir heet.
Binoxalate, m. [Chin.], z. BIOXALATE.
Bintainbarii, m. Malabaarsche plant.
Biocellé, e, adj. [H. n.] Met twee zwarte,

oogvorrnige vlekken geteekend.
Biochinnie, f. [Cbim.] Leer der algemeene levenswerkzaaniheid , b i o d y n a in i e f. , Tak der
scheikunde, die over de zelfstandigheden handelt,
welke 't product of gewrocht van de levenswerking
zijn, biochemie f.
Biocolyte, m. [H. arc.] Biokolyt m., naam
van een' ambtenaar, die in 't grieksche keizerrijk
de geweldenarijen moest beletten.
Biocnlaire, adj., z. BINOCGLIIRE.
Biocalé, e, adj., z. B1 OCULE.
Iliodynaniique, f., z. BIOCHIMIE..

Biogene, adj. [Bot.] Plante I►-, bedektbloeijende woekerplant f., die onder de opperhuid der
levende gewassen leeft.
I3iograplhe , m. Levensbeschr fiver , b i ograaph m.
Biograpl ie, f. Levensbeschrijving, levensgeschiedenis f., levensloop m., b io g r a p hi e f. ; de
kennis f. der levensbeschrijvingen.
Biographier, V. a. Iemands leven beschrijven,
biographiéren.
Biographigne, adj. Levensbeschrijvend, tot
de levensbeschrijving behoorende, b i o ij r a p h 2 s c h.
Bioléate, in. [Claim.] Dubbel oliezuur zout n.
Biologie, f. Levensleer, levenskunde f., ook de
naam der (onlangs zoo veel gerucht makende) geheimzinnige kunstbewerking op den wench, waar
wilskracht en de werking der zintuigen van-bijde
den eenera mensch (le biologie, de g e b i o lo g i s e erd e), zoo 't schijnt, geheel en al onder 't beheer en de willekeur gesteld worden van den ver
dier kunstbewerking (le biologiste, de b i o--rigte
1 o g i s t). -- -}- Biolo miser, v. a. Iemand die
kunstbewerking doen ondergaan; ( fig.) iemand van
alle wilskracht berooven, hem geheel lijdelijk maken;
betooveren.
8`
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Biologiste, m. Beoefenaar der levensleer, bio1 0 .q i s t m. ; Z. Ook onder BIOLOGIE.
Biomètre, m. Levensmeter, biometer n.,
uurboek n., ter aanwijzing van de uren des individuelen levens en hun gebruik.
Biométrie, f. Levens meet- en rekenkunst,
b i o m e t r i e f. de kunst om 't gebruik des levens
te berékenen, ten einde er zooveel mogelijk partij
van te trekken. — Bionnétriq;le, adj. Wat tot
die kunst bitrekking heeft, beometrisch
Bion, m. [Tech.j Werktuig n. om den geblazen
glasbol in te snijden, glasschaar n.
Biongniculé, e, adj. [H. n.] Dubbel gehaakt,
met dubbele haken voorzien (van insecten-poolen).
Bionomie, f. Leer f. van de wetten des levens,
b i o n o m i e f. T Biononiique, wat die leer betreft, bionomisch.
Biosophie, f. Levenswijsheid f., z. V. a. Bio4

LOGIE.

Biosphère, m. [Physiol.] Bolvormig atoom n.,
dat men als de basis van alle levende ligchamen
beschouwt.
Biotechnie, f. Levenskunst.
Biothanate, m. et f. Hij of zij, die een' gewelddadigen dood is gestorven.
Biotique, adj. [Physiol.] Substance b-, ver
onweegbare stof, die men voor het sto f--onderstl
feljk levensbeginsel houdt.

Biotologie, f., z. BIOLOGIE.
Biotowie, f. Leer f. van de levens -a/'deelingen,
wetenschap, die bestaat in de uiteenzetting van de
verschillende vormen, onder welke het leven zich

kan voordoen.
Bionté, m. Volksnaam van den populier in de
zuidelijke gedeelten van Frankrijk.
I3ioxalate , m. [Chico.] Dubbelzuringzuur
zout n.
Bioxyde, m. [Chien.] Dubbel-oxyde, een oxyde
in den tweeden graad van oxydatie.

iiiparti, e, adj. [Bot.] In twee deelen gescheid en (tot beneden het midden of tot dipt bij de basis),
tweedeelig. — Biparti-lobe e, adj. [Bot.] Tweelobbig.
Bipartition, f., z. BISSECTION.
Bipedal, e, adj. Twee voet lang of hoog.
Bipède, adj. [H. n.] Tweevoetig. — Ook als
subst. m.: L'homme est un bipède, de mensch is
tweevoetig (een tweevoeter). —[Man.] B- antérieur,
de voorvoeten van 't paard; B- posterieur, de ach
latéral ; een voorvoet en een achtervoet-tervon;B
ran dezelfde zijde; B- diagonal, een voorvoet van
de eene en een achtervoet van de andere zijde.
Bipenne, f. [Antiq.] Strijdbil niet twee scherpte , dubbele strijdbijl f. der 4mazonen. — BIPEN
M. pl. [H. n.] A fdeeling van 't geslacht der-ES,
insecten zonder vleugeldeksels, bevattende de tweevleugeligen.
Biperforé, e, adj. [H. n.] Wat twee openingen heeft of vertoont, zoo als b. v. de neus.
Biphore, m. [H. n.] Lichtende zeeworm m.
Biphosphate, m. [Chim.1 Dubbel phosphorzuur zout n. — Biphosphite, m. Dubbel phosphorzurig zout. — Biphosphure, m. Dubbele
phosphorverbinding f.
Bipinnatifide, adj. [Bot.]: Feuille b-, dubbel hal fgevederd blad n.
Bipanne, e, adj. [Bot.] : Feuille b-e, dubbel
gevederd blad n.
Biplié, e, B i pl i ssé, e, adj. [Bot.] Dubbed

gevouwen.

Bipolaire, adj. [Phys.] Met twee polen. —
Bipolarite, f. Dubbele p o la ii t e i t f., toestand
van een' elektrisch ligehaam, dat twee polen van

tegenovergesteld vermogen heeft.

Biquadratique, adj. (pr. bicoua—) [Alg.]
Van de vierde magt. Puissance b-, vierde magt f,
van eene grootheid, biquadraat, dubbel vierkant n,
Bique, f. [H. n.] Volksnaam der geit.
Biquet, m. [H. n.] Jonge geit f., geitje n. —
Goudschaaltje n.
Biqueter, V. n. Jongen werpen (van de geit
sprekende). — BIQUETER, v. a. Met het goudschaaltje

wegen.

Bignier, m., -ere, f. Geitenhoeder m., -hoed•
ster f. (in sommige streken van Frankrijk zoo ge.
heeten) .
Biquintile, adj. (pr. bi -cuein—) [Astr.] Aspeci
lr-, stand van twee planeten, die tweemaal 't v jfdi

deel van 360 graden, of 1 graden, van elkander
verwijderd zin.

Birambrot, m. (Verfransching van hetnederdui.tsche bier en brood) Biersoep f.
Bire, Bare of Bouteille, f. [Péche] Vischkor f m., teenen vischfuik f. Veldlesch, matten
-flesch.
Birème, f. [Antiq.] Galei f. met twee rijen
roeibanken boven elkander. — Boot f. met twee

riemen.

Birette, f. [Agric.] Houten hark f. -- BLEETTE
of BIRRETTE, f. Kindermutsje n.: -- soort van
mutsje, dat de nieuwelingen bij de Jesuiten droegen.
lJirhomboidal, e, adj.: Cristal b-, dubbel
geruit kristal n.
Biribi, m. [Jeu] Biribi -spel, zeker italiaansch
dobbelspel, dat met genommerde holle bollen gespeeld
wordt, en overeenkomt met hetgeen wij de rollebol
he eten.
Birloir, m. Draaihaak of knip m., die een opgeslagen valblind o f opengezet venster ophoudt.
Birouche, f. Ligte jagtwagen in.
Birostré, e, adj. Dubbel gesnaveld, tweevelig, tweebekkzg.
Birotine, f. [Corn.] Soort van Levantsche zijde f.
Birrette, f., z. onder BIRETTE.
Birrhe, m., z. BYRRHE.
Bis, e, adj. (pr. bi, bize) Bruin, zwartachtig
bruin (van broodpen deeg gebezigd): Du pain bis,
zwart (eig. bruin) brood; De la pate bise, zwart
deeg; Du pain bis-blanc, halfwit brood. — (fig.)
Cette femme est bise, a la peau bise, Ie teint bis,
die vrouw is donkerbruin, heeft eene zwartbruine
huidkleur. — Somt ij ds ook als subst m. gebruikt:
Le bis de la farine.
Bis, adv. (latin) (pr Bice) Tweemaal, nog eens,
b i s, het wordt gebruikt als uitroep om daarmede
de herhaling van 't geen gesproken, ,gezongen of
gespeeld is te vragen; ook in de muzak om daar
aan te duiden, dat een zeker gedeelte twee--med
maal gespeeld moet worden, of om het referein van
een zangstuk aan te wijzen: Tous les spectateurs
crièrent bis, al de aanschouwers riepen bis (da
capo). Les dernier vers de chaque couplet est
marqué bis, de laatste versregel van elk couplet is
met bis geteekend. — Het wordt ook als subst. gebruikt: Ce couplet a eu les honneurs du bis, dit couplet werd met het bis of da-capo vereerd (moest op
verlangen der toehoorders nog eens uitgevoerd worden). — Ook als adj.: Numero deux bis, nommer
twee bis, een tweede met 2 geteekend voorwerp.
Bisage, m. [Teint.] Het verwen eener stof met
eene andere kleur dan zij eerst had, oververwing f.
Bisago of luisago, m. [H. n.] Peruaansche
sperwer m.
Bisaïeul, m. Overgrootvader m. B- paternel,
maternel, overgrootvader van vaders, van moeders
zijde. (Plur. Des bisaïeuls). -- BISAIEULE, f. Overgrootmoeder f.
1 Bisaigilë, f. [Tech.], z. BESAIGUë.
Bisaille, f. [Boul.] Laatste of geringste meel n.
— [Agric.] Mengsel van graauwe erwten en wik-

ken, als duivenvoer.

Bisailler, v. n. Eens graauwachtige kleur

aannemen, grraauwen.

Bisalterne, adj. [Miner.] : Cristal b-, dubbel

afwisselend kristal n.

Bisan, in. [Agric.] Een der namen van het
onkruid (ivraie).
Bisannualité, f. Tweejarigheid f.
Bisannuel, le, adj. Tweejarig: Plante b-,
tweejarige plant (die twee jaren duurt of leeft).
Fête b-, tweejarig feest (dat om de twee jaren
wederkeert) .
Bisbille, f. (pr. bite-bi -lye) Kleine twist m.,
geschil, gekibbel, gekijf, gekrakeel, krakeel n.
Biscacbo, m. (pr. bite-ca-co), z. \ iSCAenE.
Biscaïen, Biscayen, m. (pr. Bice—) Ver
snaphaan, bistayer m.; — Ook eene soort-dragen
van groote ijzeren of boden kogels, die doorgaans
bij 't schrootvuur gebruikt worden.
Biscalenne, Biscayeniie, f. [Mar.] Aan
weêrszijden scherp uitloopend roeischip n.; biscaysche sloep of bark f.
Bisché adj. m. (pr. bi-cbé) Oeuf b-, aangezet
ei (dat bebroeid is en aan zijne schaal de plaats
vertoont, waar 't kuiken moet uitkomen).
Biscornu , e , wij. (pr. bite—) Mismaakt,
,

BISCOTIN
tnisrornzd, seliee f, o11regelmat-ig: BUiment b-, mt.svormd, waazstaltig gebouw; Pain b-, scheef, verdraaid brood; — (/i(/. et fam.) Raisonnement b-,
wonderltijke, zonderlinge redenéring; Style b-,
vreemde, afwijkende, onregelmatige stijl..
Biscotin, m. (pr. bike—) (verklw. an biscuit) Ronrt, hard en bros broodje; suikerkoekje n.
Biscotte, f. (pr. lu -cu--) Zeker gebakje n.;
geroosterd brood n.

Biscuit, m. (pr. bike-(L1i) Beschuit, tweebak;
Mar.1 ,Scheepsbeschuit n. faire du b-, Aller faire
adva n scheepsbeschuit innmn
u b-, voorra
ee ,
scheepsbeschuit gaan halen. (Prov.) S'embarquer
sans b-, zonder beschuit scheep gaan; het noodza
reis, bil eerie onderneming ver -kelijstbdr
is. J Suikergebak, suikerbroodje n. —-getn.—
[Cu
[Faïene,.] Ruw, nog onverglaasd aardewerk; —
mat wit porselein n. — [A•ch.] Llal fgare, niet tot
blussching geschikte stukken bid 't kalkbranden. —
[Teint.] •léchte, bij de oude verordeningen verboden verl,v f. — [Tuil.] Overgare, verbrande, aan
elkaar gebakken pannen. — B- de eire, waslampje n.
(voor i/lu iii inatien). --- [IJ. n.] B- de mer, ruggebeen n. van den inktvis(!.
Biseuité, e, adj. (en part. passé van biscuitei) : Tuile, brique b-, in den oven gebakken pan f.,
baksteen m.
Biseniter, v. a. [Tech.] Een stuk aardewerk
in den oven bakken of harden.
Bisdore, m. [H. ii.] , Z. BÉDOI^É.

Bise, f. Boude en drooge^noordewind m. ; -(poét.) de winter m. — (Pr(v.) Etre frappé du vent
de bile , door eerie onverwachte ramp getroffen
worden. --- [II. n.] Zekere naar den tonijn gel2jkenáe vis•h in.
Bisé, e, adj. (en part. /a assé van biser): Vlotte
b-e, Drap b-, overgeverwclle stof f., overgeverwd
laken n.
Biseau, m. [Teelt.] Schuine kant n., schuin
geslepen rand nl., schuinte f. (aan een spiegelglas,
een' beitel, een messenrug enz.) Lever un b-, een'
scherpen kant aanvijlen o/ aanslijpen. — Lip f.
eener orgelpjjp. — Beitel m., waarvan het scherp
een' scherpen hoek vormt , steekbeitel. — Koo ihoutjes der boekdrukkers, schuine houtblokjes ter
óp sluiting van de bladzaden i,n de vormen. — Naam
der h.00fdruitern van, de zijvlakken eens diamants.Weeke zijde van 't brood, z. v. a . BAISURE . -Sclhuine kant eerier kornis, z. V. a. CHANFREIV.
Bisei;inenter, v. a. [I.)idact.] In twee seg•ten of helften verdeeles.
Riseigle of Bizeggle f. [Tech.] Likhout n.
van eenera schoenmaker.
Bi-S(1, in. [China.] Dubbelzout n., zout met
óme dubbele hoeveelheid zuur.
Bise ni ark iné, e, adj.: Cristal b-, tweevoudt.q afgekant kristal, aan de kanten door twee
vlu-kken afgestompt kristal n.
Bisépointé, e, adj.: Cristal b-, aan de puníen
of hoeken door twee vlakken afgestompt kristal n.
Biséga1é, e, adj. In twee deeles verdeeld of
,

deslba.ar.

Riser, v. a. JTeeb.] Oververven, aan Bene stof f
in de verwkuip eerie andere kleur geven dan c/
vroeger had - RISER , v. n. [Ag•i(.] Graauw, zwart
worden, ontaarden, verbasteren (Lan 't koren)
Bisergot, in. [ EI n.] , Z. FRAM ULIN.
Biserial, e, adj. [Didact.] In twee rijen of
reeksen gerangschikt. —Biseriation f., schikking,
plaatsing in. twee reeksen. — Bisérié , e, ac?j.
[Bot.] In twee reeksen, de eerie in-, de andere uit .

.

wend ig, geplaatst.

Biseigle, f., z. BESAIGUE.

Biset, m. [H. n.] Volksnaam van de steen1Ot.OlUi f (pigeon de tu( ke), die iets kleiner dan
houtlui f is en van welke waarschijnlijk al de
soorten onzer buisduiven afstammen. (In deze beteeenis ook als adj. gebezigd: Un pigeon biset.) —
Bruin of hol/uit broodje n. — Voormali ge grove
donkergrijze stof. — Zwartachtige keisteen m., soms
tot bouwwerk aebezi (/ d. -- (f:;.) Nationale garde
of schutter iii. ill. dienst doet in bur°gerkleeding.
Bisette, I. [Coco.] Smalle, geringe kant van
garen, garenkant, boerenkant f. — [R. n.] Volksnaam van de gerneene of wilde eend (macr(use).
Bisettiere, f. Kantwerkster f., rervaardirlster
vara garen- of boerenkant.
Biseur, 1h. [Tech.] Zwartverver m.
(If

-
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Bisexe, Bisexé, é , Bisexué, e, Bi.
sexuel, Ie , adj. [Bot.] Wat de beide geslachten
vereenigt, tweeslachtig, zoo als de meeste woudbonmen, vele bloe men; z. HERMAPHRODITE.
Bisilieate , m. [Chico.] Dubbel kiezelzuur
zout n.
Bisnmori, m. (pr. bike--) (fam.) Groot ver
ergernis f., kommer m., hartzeer n.,
-driet,
Bisintth , m. (pr. bike-mute) [Miner.] Bismuth n., een roodachtig wit, zeer bros en ligt oplosbaar metaal, ook aschtin, aschlood, blinkend tin,
spiegeltin, parelwit n. geheeten.
i - Bismuthide, adj. [Minér.] Naar bismuth gelijkende. — Bisninthifère, adj. Bismuth bevatlende, met bismuth vermengd.
t Bisoáne of Bisoi ;ne, m. Nieuw soldaat m.
Bison, In. [H. n.] De wilde os m., waarvan
de Ouden melding gemaakt hebben; — de bison-os,
bultige stier, buffel of buffalo in. van Noord-Ani rika. — [Bias.] , z. v. a. BUFFLE.
- Bisonele, nl. Oudoom (Grand oncle).
Bisonne, f. [Coco.] Grove donkergrijze stof f.,
voornamelijk tot voering.
Bisouard, M. Marskramer, paklooper m. in
Lyonnais en Dauphiné.
Bisquain, m. (pr. bike-kain) Schapenvacht f.,
die met de wol gelooid'is.
Bisque , f. (pr. Bice-kt) [Cuffs.] Krachtige
soep f. van kreeften, gevogelte enz. --- [Jeu] He
voorgeven van vijftien punten in den loop der partij,
vijftien punten vooruit (in 't kaatsspel) . Prendre
sa b-, zine voorgekregen 15 punten in de partij
doen gelden, waar men 't voor zich het voordeeligst
acht; (fig. et fam.) behoorlijk partij trekken van
eene gunstige gelegenheid, ook: zijn werk laten
staan om zich te gaan vermaken. — (fig. et fam.)
Avoir quinze et bisque sur in partie, een groot
voordeeb op iemand hebben, hem ver de baas zijn:
Les grands ont quinze at bisque sur nous par leur
état, de grooten hebben door hunnen stand veel op

ons vooruit.

Bisquer, v. n. (pr. bite-ké) (fam.) Spijt hebben, van spijt bersten, wrevelig zijn, morren.
Bisquière, f. (pr. bike-ki-Ore) Geitenhoedster Î.
(een woor d door J. J. Rousseau gebruikt).
Bisquiins, m. pl. (pr. bike-trein (Naam der
schapen, die in sommige streken steeds in de bos

-

schen leven.

Bissac, m. Dubbele zak, knapzak, reiszak;- ook: bédelzak: Cet homme est un b-. die man is
tot den bédelzak (bédelstaf) gebragt.
Bisse, f. [H. n.] Synoniem van ROUGE-GORGE

Of RUBIETTE.

Bissection of Bip artition, f. [Géom.] Ver

tweeën (van een' hoek, eerie lijn enz.) -delinq

1- Bisser, V. a. et n. Bis, da-capo roepen.
Bissexe, adj., z. LISEXE.
Bissexte, m. [Chron.] Schrikkeldag, ingelaschte
dag rn., de dag, die om de 4 jaren na den 42isten
I ebruarij wordt ingevoegd: On aura cette anode
un b-, wij zullen dit jaar een' schrikkeldag hebben.
Bissextil, e, adj. [Chron.]: Année b-, schrik

-keljarn.

Bissexuiel, le, adj., z. BISEXE.
Bissolithe, n1., z. IIYSSOLITHE.

Bissouirdet, m. [R. n.] Volksnaam van 't winterkoningje (troglodyte).
:Dissous, ni. [H. n.] Volksnaam van 't konijn
(lapin).
Bissuis, In., Z. BYSSUS.

Bistarde of Bitarde, f. [Tri, n.] Synoniem
van OUT ARDE.

Bistoqiiet, m. [Jeu] Platte en aan 't einde
afgeronde queue of biljartstok, waarvan men zich
vroeger bediende om 't billardéren te vermijden.
Bi stord, in., z. BITOIBD.
Bistorte, f. [Bot.] Addertong f., eene artsenijplant.
Bistortier, m. [Tech.] Palmhouten vjjzelstainper; rolstok In.
Bistouri, m. [Chir.] Insnijdingsines, insnijmes n.
Bistourna.ee of Bistournenient, iii. [ Vé

paard (door orndraaijing
tér.] Het ruinen van een paard

weg te nemen) .
der zaadvaten zonder de
Bistourné, e, adj. (en part. passé van bistourner) Verdraaid, gekromd, mismaakt: Des jalnbes
1)-es, kromnee beengin. (Men zegt doorgaans Des
jaarnnbes torsos.)
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Bistotirner, V. a. [Vc'íér Ruinen (een paard)
door omdraaijiing der zaaclvaten. — (fam.) Ver
verkeerde rigting omdraa jen , mis-dra-ijen,
vormen. SE BISTOURNER, V. pr Omgedraaid,
misvormd worden.
Bistre, m. [Tech.] Roetzwart, roetbruin, bis
.]

.

—

-

ter n., tot het wasschen van teekeningen.
Bistrer, V. a. Met bister of roetzwart schil-

deren.

Bistreux, ease, adj. Roetzwartkleurig, met
bister geschilderd; vol roetzwart.
Bisulee, Z. BISULQUE.

Bisulfate , m. [Chim.] Dubbel zwavelzuur
zout n. -- Bisulfite , m. Dubbel zwaveligzuur
zout n. -- Bisulfure, m. Dubbele zwavelverbinding f.
Bisuique, of Bisiilce, adj. [H. n.] Met gespleten hoeven, tweehoevig: Le boeuf est un animal

b-, de os heeft gespleten hoeven. — Ook als subst.
Les bisulques, de dieren met gespleten hoeven.
Bitarde, z. BISTARDE.

Bitartrate, m. [Chim.] Dubbelwijnsteenzuur

zout n.

Ititerné, e, adj. In tweemaal drie deelenver-

deeld.

Bithéisme, m. [Phil.} Tweegoderij f.
Bitoir, m. [H. n.] Ze uis f. (een schelpdier).
Uitonniere, z. ANGUILIERE.

fivalvulaire, adj. Wat de gedaante van een
dubbel klapvlies heeft.
Bivalvulé , e, adj. Met twee klapvliezen
voorzien.
Bivaquer of Bivouaquer, V. n. In de open
lucht légeren, zonder tenten léieren, b iv o u a cq u é r e n. — (fam.) Den nacht zn de open lucht
doorbrengen, onder den blooten hemel slapen.
Biveau, m. [Tech.] , z . BEAUVEAU.

Biventer, m. (pr. bi-ven -tère) [Anat.] Tweebuikige spier f. (Men zegt nu digastrique.)
Biventre, adj. [Anat.] Tweebuikig (van de
spieren der dieren, die als 't ware twee buiken of
uitzettingen hebben).

% Biviaire, adj.: Place b-, plaats f., waar

twee wegen uitloopen. — S Bivial, e, wij.: Place
b-e, plaats, waar een weg zich in tweeen scheidt.
— Bivoie, f., hetzelfde als Place biviaire, dubbelweg, scheiweg.

Bivouac, Bivouaquer , z. BIVAL, BIVAQUER.
Bixa, f. [Bot.] Oude naam van den orleanstruik
(roucou), nu de wetenschappelijke naam geworden.
Bizard, m. [Bot.] , z. onder BIZARRE.
Bizarre, adj. Zonderling, wonderlijk, grillig,
luimig, vreemnd, mal. Homme b-, wonderlijk, grillig, mensch. Opinion b-, zonderling, vreemd gevoelen. Couleur b-, in 't oog springende, opzigtige,
vreemde kleur. La fortune b-, de grillige, onbestendige fortuin. Ook als subst. m. gebézigd: Donner
dans Ie b-, den zonderling spelen. C'est un b-,'t is

Bitor of Bitour, m. [E3 n.] Volksnamen van
den roerdomp (butor) .
Bitord, m. [Mar.] Schiemansgaren n. B- de een wonderlijk, zonderling, grillig mensch. — BItrois fill, loerding, lording f. — BITORD, adj. m.: Nez ZARRE of BIZARD n1. [Bot .] Zonderling m., eene
anjelier of tulp, die behalve de grondkleur nog met
b-, verdraaide, scheeve neus m.
Bitriehe, in. [H. n.] Volksnaam van 't win- twee onderscheidene kleuren gestreept is.
Bizarrenzent, ode. Op zonderlinge, vreemde,
terkoningje (roitelet).
Bitriflore, adj. [Bot.] Met tweemaal drie grillige wijze: Etre b- babillé, vreemd, zonderling,
opzegtig,
mal gekleed zijn.
bloemen.
Bizarrerie , f. Zonderlingheid , wonderlijkBitte, f. [Mar.] Béting f. — Consoles de b-,
Courbes de b-, steunders van de béting. Coussin heid, grilligheid, vreemdheid f. Faire qe. par b-,
deb-, bétingskussen. Traversin de b-, bétings klamp. iets uit zonderlingheid, uit neiging tot het vreemde,
het buitengewone doen. II est sujet a de grandes
Paille de b-, bétingbout.
Bitter, V. a. [Mar.] B- le cable. Den kabel b-s, h ij heeft vreemde invallen, wonderlijke kuren,
zotte
grillen. La b- des modes , de grilligheid,
om de béting leggen.
Bitton, m. [Mar.] Paal n. aan den oever om wuftheid der modes. La b- des saisons, de onbede schepen daaraan te meeren. — , BITTONS, m. pl. stendigheid, veranderlijkheid der jaargetijcden.. La
b- des langnes, de zonderlinge eigenaardigheden
Marsschootknechten m. pl.
Bittonnières, Bitonnières of Vitoniè- der talen. La b- des opinions, het uiteenloopende
res , f. pl. [Mar.] Lekgaten , zoggaten n. pl., der meeningen. La b- de mon étoile, mijne zonderwaardoor het water naar de pomp vloeit (ook an- linge geluksster.
Bizart of Bizert, nl. [H. n.] Een der naguillers en nu meest lumières geheeten).
Bittere, f. [Mar.] Bogt f. van het touw op het men van de koolmees (mésange charbonnière).
Bize, m. [H. n.] Een der namen van den todek Prendre ses b-s, zijne kabels klaar ma ken.
Prendre une bitture, eene bogt van het touw op- nijn of makreel (seombre)
Bize a deux tétes, m. [Tech.] Palmhouten
halen.
Bituberculé, e, Bitubereux, euse, adj. schoenmakers gereedschap n.
Bizert, m., z. BIZART.
Met twee knobbels of knobbel-uitwassen.
Bizoné, e, adj. Met twee gekleurde gordels
Biterne, m. Aardpek, aardhars, jodenpek, jo
B- liquide, vloeibaar aardpek n., steen--denlijmr. of banden geteekend.
Blabe, f. [Méd.] z. BLESSURE.
olie, bergolie f. B- malthe, bergteer, mineraal teer,
Blac, m. [H. n.] Soort van A frikaansche
asphaltpek n.
Bituininer, V. a. Met mineraal teer of aard- wouw m. -- Oudtijds beteekende dit woord ook
als'plaie, blessure, wond f.
zooveel
hars bestrijken. B- des chides, kabels in mineraal
Blaecies, f. pl. [Méd.] Synoniem met noUteer dompelen.
Bitnmtmineux , euse , adj. ,4ardpekachtig, GEOLE.
Blackmal, m. [Chim.] Zamenstel van metalhars-, jodenlijmachtig, bi t urn i n ens.
Bituniinifère, adj. Met jodenlfm bezwangerd; ^ lische zwavelverbindingen.
Blaetare, m. [China.] Synoniem met CERUSE.
een' jodenlijmreuk van zich gevende.
Blad of Bladet, in. [Agric.] Naam van het
Bituminisation, f. [Chim.] Overgang eener
koren in 't zuiden van Frankr jk.—t Bladage m.
organische stof tot jodenlijm.
Bitttminiser, V. a. [Chin.] In aardhars of Weideregt n., op de velden, die horen hebben opmineraal teer doen veranderen. SE BITUMINISER, gebragt.
Blade of Bladette, f. [Agric.] Eene tarwV. pr. Tot aardhars overgaan, in aardhars veransoort in 't zuiden van Frankrijk; — BLADE f . (pop.
derd worden. et
fum.) Slappe, neerhangende borst f. ; — z. ook
e,
adj
Met
twee
bekleedselsvoorBituniqué,
,

—

zien.

Biture, z. BITTURE.

Blurate, m. Chim.] Dubbel piszuur zout n.
Bivac, Bivouac of Biouac , m. [Mil.]

Buitengewone nachtwacht in 't leger onder den
blooten hemel, veldnachtwacht f., bivouak n.; elke
rustplaats, waar een leger te velde den dag of
nacht in de open lucht doorbrengt.
Bivalve, adj. [H. n.] Tweeschalig: Coquille
ib-, tweeschalige schelp. — [Bot.] Tweevliezig: Capstiles b-s, tweevliezigezaadhuisjes. — Ook als subst.
BIVALVES, m. pl. [H. n.] Biva 1 v en, schaaldieren
met twee rchalen, die als door een scharnier verbonden zijn.

BLAGUE.

Blafard, e, adj. Dofwit, bleek, verbleekt, ontkleurd, kleurloos: Visage, Teint bi -, Couleur bl-e,
bleek gezigt, vale gezigtskleur. Ceel b-, graauwe
hemel of lucht. H omme bi -, Femme hi-e, man,
vrouw met eene ziekelijk bleeke gelaatskleur.
Bla gre, m. [H. n.] , z. BALBUZARII.

Blague, Blade, f. (pop et fam.) Tabaksblaas f., tabakszak of buidel - BLAGUE , f. (pop.
.

et (am.) Snoeverij, grootspraak, pogcherjj f., bluf M.
Blaguer, v, a. (pop. et fam.) Snoeven, opsnieten, pogchen, bluffen . BLAGUER , C. a. Allerlei
leugens wijs maken . SE BLAGUER, v.pr. Eikander allerlei verzinsels opdissciaen.
—

—

BLAGTJETJR

-

Blaaaueur, m., -ease, f. Snoever, bluffer m.,

snoefster, blufster f., hij o/ zij, die vermaahshalve
liegt en grootspreekt.
Ulaiche, adj. (bi boekdrukkers-gezellen in gebruik) Slap, traag; laf.
Hlaireau, m. [H. fl] das m. —
[Tech.] Vergulders penseel n., penseel van dassenhaar.
illairie, f. [Coat.]: Droit de b- of Droit de vaine
páture, weideregt n., dat men betaalde voor 't verlof out zijn vee na den oogst op de landerijen of
wel in de bosschen te laten loopgin. — [Bot.] Naam
van een' naar heide gelijkend plantengeslacht van
de Kaap de Goede Hoop.
Blairier, m. [Fl. n.] Soort van wilde eend f.
Blaise, f. [Tech.] Naam van het buitenste netwerk, de zoogenaamde floretzijde, waarmede de
cocons of tonnetjes der zijdewormen omgeven zijn.
Blaisement, Blaiser, z. BLESEMENT, BLESER.

Blamable, adj. Laakbaar, berispelijk, afkeurenswaardig, wraakbaar, misprijseliik, verwerpelijk (zoowel van personen als van zaken gebézigd) .
Blame, m. Blaam, afkeuring, gisping, wraking,
mi-sprijzing f. La flatterie est digne de 1)1-, de vleijerj is afkeurenswaard, verdient afkeuring. Rejeter
le bl- sur an autre, de blaam, de schuld op een
ander werpen. — Oudtijds beteekende blame beleediging, hoon, eereschennis, laster (welke beteekenis
het nederd. blaam nog heeft); vmr daar: faire bi -,
honen, beleedigen; -- ook eene openbare, ant eerende
bestraffing of vermaning des regters.
Btámé, e, adj. (en part. passé van blamer)
Gelaakt, berispt.
Blamer, v. a. Laken, misprijzen, afkeuren,
wraken, veroordeelen, gispen, berispen, bestraffen,
b 1 a m é r e n (welke laatste woord echter doorgaans
in den zin van belasteren, onteeren, in kwaden naam
brengen, wordt gebruikt) . — [Jur. anc.] Eene openbare regterl jke bestraffing of vermaning geven. —
SE BLAMER, V. pr. Zich zelven misprijzen, zijn eigen
gedrag laken: Je me suis souvent blame de ma
faiblesse, ik heb mij vaak mijne zwakheid verweten.
— Gelaakt worden: L'action presente peut, à juste
raisons, se blamer, de tegenwoordige daad kan met
alle refit gelaakt, gegispt, afgekeurd worden.
f Blamse, f. Klap m., oorveeg, muilpeer f.
Blanc, adj. m., Blanche, adj. f. Wit, blank:
Du papier bi -, wit papier; Du sucre bl-, witte suiker; Dents blanches, witte tanden; B1- comme l'albhtre, 1'ivoire, le lis, le Tait, Ia neige, wit als 't
albast, 't ivoor, de lelie, de lnelk, de sneeuw. — Wit,
naar wit gelijkende: Du vin bl-, witte wijn; De la
blare blanche, wit bier; Du pain bi -, wit brood;
Des reisins bi -s, witte druiven; De in viande blanclie, blank vleesch (van gevogelte, konijn, kalf enz.);
Sauce blanche, blanke saus (van meel en gesmolten
doch niet gebruinde boter); Avoir le teint bl-, les
mains blanches, eene witte of blanke gelaatskleur,
witte of blanke handen hebben; Des cheveux bl-s,
wilte, grijze haren; Un chevai bi -, een wit paard,
schimmel. — Wit, bleek, ontkleurd, kleurloos: Etre
bi- de colère, bleek van toorn zijn. Le vernis bi- de
la porceiaine, het ongekleurd vernis von 't porselein.
— Wit, onbeschreven, onbedrukt, ledig: Un papier
bl-, une page blanche, een onbeschreven. ledig papier, eene onbedrukte, onbeschrevene bladzijde.
Espace blanc, opengelaten, oningevuld vak. —
Wit, schoon, zuiver, rein, zindel(jk, net: Du tinge
bi-, schoon linnen; Une serviette bl-, een schoon
servet; Un verre bl-, een schoon drinkglas. — ( fig.)
Zuiver, onschuldig, rein, onbevlekt: Un coeur bi -,
une áme blanche, een rein, zuiver hart, Bene reine,
onschuldige ziel. —liet komt nog in velerlei gewijzigde beteekenissen voor: Du fer bl-, blik, ijzerblik.
Du cordage bi -, ongeteerd touwwerk. Des armes
blanches, blanke wapenen (z. ARMES).. Do l'argent
bl-, zilvergeld. Vers bl-s, blanke of ríjmlooze verzen. La race blanche, het blanke rnenschenras. Les
blanches bêtes, de schapen. Eau blanche, zemelwater. La gelde blanche. de rim of rijp. Reines Manches, toenaam der voormalige fransche koninginne
— Une nuit blanche, een slapelooze nacht.-wedun.
— (Loc. et Prov.) Cowper un arbre lI bi- estoc (of
à bl- être), al 't hout van een' boom hakken. Avoir
cartes blanches of enkel: Avoir blanche, niets dan
kaarten zonder figuren, beelden af prenten in de
hand hebben, geen enkel prentje in de hand hebben.

BLANC.
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Donner carte blanche à qn., iemand volmagt, volle
vrijheid geven, hem de handen ruim laten. Etre
entre le bl- et le clairet, een' kleinen roes hebben.
B1- et noir, iedereen, alles zonder uitzondering.
C'est bonnet bi- et bl- bonnet, 't is een zusje en
broertje, er is bijna geen onderscheid in, 't is schier
om 't even. C'est le fels de la poule blanche, 't is
een gelukskind. Il a mangé son pain bl- ie premier, hij heeft zijn wittebrood vooruit gegeten,
hid heeft goede dagen gehad, zone wittebroodsdagen
zijn voorbij. Sortir dun emploi le bhton bi- a la
main, z. BATON. Se faire tout bi- de son épee, se
faire bi- de son épée, veel op zich nemen, zonder
vermogen van 't uit te voeren. Mettre qn. en (dans
de) beaux drags bi -s, z. BEAU. — Sortir dune
affaire bi- comme la neige , geheel onschuldig
aan iets verklaard worden. Iis sopt tout 1)1-S audebars et tout noirs au-dedans, zij zijn lelieblank
(engelrein) van buiten, maar pikzwart (valsch, arglistig, snood) van binnen. Vous n'êtes pas blanc,
gij hebt veel op uwe rekening, gij zult er bezwaar lijk goed afkomen.
Blanc, ni. Wit n., witte kleur f., wat die kleur
heeft, witte verw f.: Le bi- est le symbole de 1'innocence, het wit is 't zinnebeeld der onschuld. Le
bi- garantit le mieux de l'ardeur du soleil, het wit
beschut het best tegen de zonnehitte. Peindre une
chambre en bl- of de bi -, eerie kamer wit verwen.
S'babiller de bl-, zich in 't wit kleeden. Vouer an
enfant au-bl-, eene gelofte doen, dat een kind gedurende zékeren tijd ter eere van de Maagd in 't
wit zal gekleed zijn. Ii a geld á bi -, het heeft F erfijp t.
It est poudré á bl-, hij is geheel bepoederd (zoodat
van de kleur der haren niets te zien is). (fig.) Marquer an jour de bl-, een' dag met eerre roode letter
in den almanak aanteekenen, hem onder de geluk
dagen rekenen. Aller (passer, changer) du noir-kige
au bl-, van 't eene uiterste tot het andere overgaan,
nu ernstig, dan boertend spreken. I1 dit bi- at noir,
hij blijft zich in 't spreken geen oogenblik gelijk.
Si vous lui dites bl-, ii dira (répondra) noir, hit
is een liefhebber van tegenspreken, van dwarsdrijven.
Mettre du noir sur du bi -, zwart op wit zetten,
iets nederschrijven. Saigner qn. j usqu' au bl-, iemand
eene zeer overvloedige aderlating doen. — [Cuis.]
Mets au bl-, eene met blanke saus bereide spijs. -[Mar.] Ce cheval bolt bl- (dans le bi-, dans son
bi-) , dit paard heeft een,' witten neus (en heeft voor
't overige Bene andere kleur).
BLAND, m. Geteekend, maar voor 't overige onbeschreven blad papier, om in zékere omstandig
kwijtbrief te dienen (in dien-hedntoquiaf
zin verouderd). — Open of onbeschreven ruimte in
een geschrift, om later ingevuld te worden: Laisser
une ligne en bi-, een' regel open, in blanco, laten.
Quittance en bi -, quitantie in blanco, oninfjevulde
kwijtbrief (waarin men den naam van hem, die betalen moet, oningevuld laat). Promesse en bi -,
schuldbekentenis in blanco (zonder naam van dengene, aan Wien men moet betalen). Procuration en
bi-, oningevulde volmagt (zonder naam van den
gevolmagtigde) . Signature en bi-, blankél, handteekening in blanco (onder een onbeschreven papier) . Sans laisser aucun bianc, zonder eenig
wit of tusschenruimte open te laten. — In vele
spellen beteekent blanc een worp, die niets beduidt: Amener bi -, blank werpen (met dobbelsteenen, waarvan sommige zijden geen oogen of punten hebben) . Faire bi- of Chou bi-, een' poedel maken, niets omwerpen (in 't kegelspel). Bi- ou noir,
munt of kruis. — liet wit, de wit- (of zwart-)
gemaakte plek, naar welke men schiet, cie schijf:
Tirer au bl-, naar de schijf schieten; Donner (mettre) dans le bi -, het wit treffen; Tirer de but en
bl-, in regte lijn schieten. (fig. et tam.) Pareer
de but en b-, onbedacht,- zonder overleg, in 't wild
.spreken. Aller de but en bi- dire à qn. que...,
iemand zonder omwegen zeggen, dat... Quereller
qn. de but en bi -, zonder inleiding, op eens, onverhoeds met iemand aars den gang liaan. —[Im r.]
Wit n., spatie f., de gegoten of houten staafjes,
blokjes, lijnen enz. om de woorden en redes te
scheiden of te spatiaren en de regels uit te vullen.
— ook: het wit of de ruimte, die eene letter tusschen zich zelve en den regel, dien zij aanraakt,
laat: La lettre m a bl- dessus et dessous, de letter m heeft .wit van boven en van onderen: Un b
a bl- dessous et an 1) dessus, erne b heeft wil van
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BLANCARDS

--

BLANCHIR.

Blanc-denier, m. Oude fransche zilver f.
onderen en eene p van boven. —[Dor.] Krijtgrond n.;
pleister f., waarop het verguld sel moet aangebragt (Plur. Des Blanc-deniers.)
Blanc de perle, m., z. BLANC DE FARD.
woorden. — [Luth., Org.] Soldeerljm f. en n., mengBlanc de plomb, m., z. BLANC DE GERUSE.
sel van lijm, water en spaansch krijt. -- [Faïenc.]
Blanc d'Ispa gne , m. Spaansch krijt,
Wit glazuur n. — [Hort.] Wit roest n., ziekte
van zekere planten. — [Cosmét.] Blanketsel n.: Le spaansch wit n. (tot waterverw).
Blanc d'oe*f, m. Eiwit n., wit van 'it ei-.
ill- qu'elle a scandalise chacun, 't blanketsel, dat
zij draagt, ergert iedereen. — [Corn.] Voormalige Battre des blanc!^d'oeuf, eiwit kloppen.
fransche kopermunt ter waarde van 5 deniers of
Blanc de zinc, m. [Chico.] Zinkwit, kool
-zur
zink n.
penningen. (Men hoort nog onder 't volk: Cela vaut
Blanc-estoc of Blanc -être, m. Levendi e
six bi -s, voor deux sous et demi of 21 12 stuiver der

oude munt, gelijk men hier en daar in Nederland
nog hoort van twee blanken voor 1 1,2 stuiver) . (fig.
et fam.) Mettre qn. au blanc, iemand van al zijn
geld berooven, hem al zijn geld afwinnen, hem
doodarm maken. — [Pêche] Witvischjes, kleine
vischjes, waarmede men de groote roofvisschen
vangt. — f Vétér.] Zekere ziekte der paarden, die
hen wit doet worden. — [Cuts.] Volaille, viande
en b-, gevogelte, vleesch, dat klaar gemaakt is om
te vuur te gaan. — [Mégiss.] Passer les peaux en
1l-, de huiden witgaar maken. — [H. n.] Un
blanc, une blanche, een, eene blanke, een mensch
van 't blanke ras.
Blancards, Ronen-blancards of Blanehards, m. pl. [Coco.] Normandisch linnen, zoo ge
omdat het van ha bleekt garen is gemaakt.-hetn,
Blanc-acne, ^ZL],
m. z. ALTSIER. (Plur.
Des blancs-aunes.)
Blane-battu, m. Boeteling m., lid eener door
Hendrik IIl. van Frankrijk ingestelde broederschap
van boetelingen. (Plur. Des blancs-battus.)
Blanc-bee, m. Vlasbaard, melkmuil, wijsneus,
lafbek m. (Plur. Des blancs-bees.)
Blanc -bols, m. [Bot.] Without n. (zoo als
clot der populieren en wilgen) .
Blanc-bourgeois, m. [Tech.] Eerste grut
-temnl.
Blanc d'albátre, m. [Chim.] Poeder n. van
in
grove
waterverwerj
zwavelzuren kalk,
gebruikt,
alhastwit n.
Blanc d'argent, m. [Coco.] Zilverwit n .,
naam van 't schoonste loodwit.

Blanc d'eau, m. [Bot.] , z. NENUPHAR.

Blanc de baleine of Sperma Ceti, m.,

z. onder BALEINE.

Blanc de bismuth, z. BLANC DE FARD.
Blanc de bourre of en boorre, m. [Mac.]

Met koehaar gemengde pleisterkalk van aarde *oof
mortel.
$lane de céruse of Blanc de plomb, m.
(nu Acétate de plomb, azijnzuur lood) [Chico.]
Loodwit n.
Blanc de champignon, m. [Bot.] Zwam wi t n., witte vezels in den mest als eerste ontwikkeling der paddestoelzaden.
Blanc de chapon, de p erdrix etc., m.

[ Cuis.]

Het witte vleesch van de borst en vleugels

der kapoenen, patrijzen enz. -- Blanc de chapon heet men ook de witachtige gestreepte aders

in 't hout, dat begint te verrotten.

stam. Coupe á Blanc estoc, het vellen van een bosch.
(fig.) Etre réduit á bi -, geheel ten gronde gerigt (ge
zijn.
-ru'ined)
Blanchaille, f. [Pêche] Kleine witvisch m.,
als lokaas om roo fvisschen te vangen.
Blanchard, m. [Id. n.] Naam van een' grooten arend in de oostersche landen. — Blanphards, M. pl., z. BLANCARDS.
Blanchàtre, adj. Witachtig, naar wit geljkende of zweemende; bleek. — Ook als subst. m.:
Tirant sur le bi-, naar 't witachtige zweemende.
Blanche, f. [Mus .] Halve noot f. — [Jeu
Witte biljartbal m. Avoir blanche, z BLAN C, adj.
— [H. n.] Blanke vrouw (in tegenstelling met eerie
negerin); — Soort van zeezwaluw f. ; — ook z. v. a.
BLANCHAILLE. - [Bot.] La bi- printanière , La
bi- tardive, namen van twee tulpen. — BLANCHE,
A

adj. f., z. BLANC,
Blanche- bleue, f. [Tech ] Soort van lei-

steen m., die eene blaauwwitte kleur heeft.
Blanche-coiffe, f. [H. n.] Gekuifde omen kaansche raaf f., raaf van Cayenne. (Plur. Des
blanches-coittes.)
Blanchelet, te, adj. (verklw. van blanche):
Une main bi-te, een blank, poezelig handje.
Blanche- magie, f., z. onder MAGIE.
Blanche-mélie, f. [Pêche], z. v. a. BL CHAILLE.

Blanehement, adv. Zindelijk, rein (van 't
lijflinnen sprekende): ii faut tenir les enfants bi-,
le plus bi- possible, men moet de kinderen dikwijls
schoon linnen doen aantrekken (verse/wonen).
Blanche-queue, f. [H. n.] Naam, dien op 't
land de St. Martinsvogel (Jean le blanc) draagt.

(Plur. Des blanches queues.)
Blancher, m. [Tech.] Looijer m. van schapevellen.
Blanclierie, f ., z. BLANCHISSERIE.
Blanche-rousse, f. [Tech.] Soort ve lui-

steen m., die roodachtig wit is.
Blanehet, m. Wit boeren-kamizool n,; —
witte stof tot hemden voor zekere geestelijke zusters.
— [Pharm., Confis.] Doorzijgdoek, filtreerdoek m.
— [Imprim.] Doek m. tusschen de tiinpaan en de
bom van de pers, b l a n e h e t n. — [Coco.] Zeefof huildoek n. — [H. n.] Soort van wentelaar m.
(oolc Blanchette geheeten); — soort van steenvalk m.;
— braziliaansche slang f.
Blanchet, te, adj. (verklw. van blanc), z. v. a.
BLANCHELET.

Blanc de chaux, m. ]Mac.] Kalkmelk f.
Donner un bi- 'à une muraille, een' muur met

Blanche- taille, f. [Eaux et For.]: Couper
un arbre à bi-, eenen boom gelijkgronds afhakken

Blanc de crate, m. Krijtwit n., in gomwater

Blanchette, f. [Bot. Veldsalade, veldlatww t.;
ook valeriaan f. of kattekruid n. — [H. n.], z.

kalkmelk bestrijken.

opgelost krijt n.

Blanc de fard , Blanc de bismuth,
Blanc de perle of enkel Blanc [Chico. et
Part.] Blanketsel n., bismuthwit, parelwit n., na-

men van 't onder-salpeterzure bismuth, dat men
gebruikt om de huid blank te maken: Le blanc et

Ie rouge rendent les femmes afreuses.

of afzagen.

]

onder BLANCHET.
Blancheer, f. Witheid, blankheid ; wittever'wl .

Blanchi, e, adj. (en part. passé van blanchir)
Wit gemaakt, gewit; gebleekt, verbleekt; vergrijsd,
grijs of oud geworden.
.
Blanchinient, m. [Tech.] Het bleeken, wit maken; bleeking, wit- of blankwordint f. (van garens,
van geheele stukken linnen, katoen, wol, zede, ook
van was, zilver enz.); — bleekwijze, bleekmanier 1. —
Le bi- des épingles , het vertinnen der spelden. Le
bi- des monnaies, het witkoken der muntschaven.
-- [Orfèvr.] Bak m. niet slap sterkwater of wijn- steenwater, om het zilver goed wit te maken of ui
te koken.

Blanc de G oslar of ` itriol de G oslar, m.
[Chico.] Goslarsch vitriool, zwavelzuur zink, wit
kaperwater n.
Blanc de Ilollande, m. [Coco.] Hollandsch
loodwit n. — [Bot.] liollandsche witte populier m.
(Plur. Des blancs de Hollande).
Blanc de kaolin., in. [Minér.] Witte porse een-klei f.
Blanchinine, f. [Chico.] , z . BLANQUININE .
Blanc de lait, m. [Bot.] Volksnaam van
Blancher, v. a. Wit of blank maken; witten,
velerlei zwamsoorten.
Blanc de i'oeil, m. [Anat Het wit in't oog pleisteren, bewitten; bleekera; wasschen, schoon ma(ook cornée, hoornvlies, geheeten). — ,(Prov. et fig.) ken, reinigen: Cela blanebit les mains, la peau,
Its se sent mangé Ie 1)1- des yeux, zij zijn duchtig les dents, dat maakt de handen, het vel, de tandenwit of blank. B1- one muraille, un plafond, eenent
met elkander aan den gang geweest.
Blanc de inesue, m. [Pharm.] Weektna- muur, eene zoldering witten. Bi- des tolles, du fïl,
de la eire, du coton, de la sole, l(jnvxiad, germs,
kernde plaeistei° f. (diachylon) .
.]
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inas, katoen, zijde bleeken. BI- (lu linge, linnengoed wasschen. Donner du linge a bl-, linnengoed
te wasschen (in de wasch) geven. Bi- qn., iemand
bewasschen, voor iemand wasschen: Cette femme
nous blanchit, die vrouw. wascht voor ons. Ook
zonder voorwerp: Cette femme salt bl-, Elie blaneiiit Bien, die vrouw verstaat het wasschen, zij
wascht goed. (fig.) B1- qn., iemand reqtvaardigen of
van blaam zuiveren, zijne onschuld aan den dag
brengen, hem schoon maken: Son avocat a su le
bi- entièrement, zijn advokaat heeft hein van alle
schuld, weten vrij te praten. — Door uitbreiding
der eerste beteekenis wordt blanchir gebezigd van
velerlei technische verric;tingen, die het wegnemen
van onzuiverheden of oneffenheden, het verfraaijen,
planzen enz. der voorwerpen ten doel hebben:
'IBoyaud.] B1- les boyaux, de darmen uitwasschen,
nadat zip ontvet zijn. — [Chaudr.] Bi- les chaudrons,
de ketels niet den schraper glad schuren, schoon
draaijeu. — [Coutel., Serr.] B1- une serpe, an instrument d'acier, een snoei- of hakmes, een stalen
werktuig voor de eerste maal op den steen afslijpen;
Bi- des armes, wapens afvijlen of afslijpen en polijsten. — [Dor.] BI- on objet, aan een voorwerp
den krijtgrond geven, waarop het ,verguldsel moet
aangebragt ,worden. — [Clout., Eping.] Bi- des
clous, des epingles, spijkers, spelden vertinnen. —
[Monn., Orfèvr ] Bi- des monnaies, de la vaisselle,
zilvermunt, zilvergoed witkoken. — [Plumb.] Bile plomb, het lood in 't vuur vertinnen, het met
tinbladen bedekken, — [Charp., Menuis.] B1- des
ais, planken gladschaven. — [Cuis.] Bi- of Faire
b1- des légumes, groenten afkoken; Faire bl- de la
viande, vleesch in laauw water zetten, om het te
laten zwellen. — [Conhit.] Bi des abricots, des
pêches, abrikozen, perziken in eene loog van haar
donzig omkleedsel ontdoen; ook: in water afkoken,
-- [Hort.] Faire bi- du céleri, des endives, selderij,
awl vie opbinden, om de groene bladen geel of blank
te laten worden. — [Maréch.] B1- in sole dun
geval, den hoef van een paard uitwerken, alvorens
Iet ijzer aan te brengen. [Eaux et For.] Bi- on
arbre, een' boom ter afhouwing merken, door met
het snoeimes of houweel een stukje schors weg te
stamen.
RLANCHIR, v. n. Wit worden, bleeken, uitbleeken;
Ijzen, grijs worden, vergrijzen : Les toiies blanchissent a la rose, het lijnwaad wordt wit of
bleekt i.n, den dauw. La muraille bianchit de froid,
de koude (vorst) slaat aan den muur uit. La mer
blanehit d'écume, de zee wordt wit van schuim.
Vos cheveux ont Bianchi, uwe haren zijn grijs geworden. (Prov,) Tête de fou ne iianchit jamais,
gekken grijzen niet. (fig.) Langen tijd met dezelfde
bezigheid doorbrengen: Il a blanchi dans le ser
sur les livres, hij is in de-vice,soulharn
dienst, onder de wapens, bij de boeken grijs geworden, hij heeft vele jaren gediend, gestudeerd. —
Mislukken, vruchteloos zijn: Toos ses efforts n'ont
fait que bi-, a zijne pogingen hebben niets uitgerigt, hebben niets geholpen, zaan vergeefsch of vruchteloos geweest. (fig.) Ce coup na fait que Id-, dat
geweerschot (die worp, slag) is afgeschampt, heeft
slechts even Geraakt. — SE BLA1 CHl1I, v. pr. Bleeken,
wit of blank worden: Ces tolles ne se blanchissent
has facilement, dat doek is moeijelijk te bleeken.Zich zelven bewasschen. — Zich wit maken (b. v.
tegen een' muur. — ( fig.) Zich van blaam zuiveren,
zich schoon wasschen.
Blanchirie, f., z. BLAECHISSEIIIE.
Blanchis, in. [Eaux et For.] De plek van 't
weggenomen gedeelte schors , waarop het merk
start ter aanduiding , dat de boom geveld moet
worden.
Blanchissage, m. Het wasschen, bleeken (van
't gebruikte linnengoed); de wasch f.; het waschloon:
Le bl- use I,eaucoup le liege, het wasschen doet
het linnen sterk slijten. Mettre le liege an bl-, het
linnen in de wasch doen. Pali er te 1,1-, het waschloon betalen.
Blanchissant, e, adj. Wit wordend, wit
schijnend; schuimend: Une barbe 1_d-e, een wit of
grijs wordende baard; La mer bl -e, Les flats bi-s, de
schuimende zee,Ide schuimende golven; L'écume bl-e,
liet witte schuim; La lumière bl-e, het bleeke licht.
Blanchissenient, m. Witmaking f.
Blanehisserie, f. Bleek, btcskergj f., bleek
-B'eld
n.; --- iJ'a.sclihuis n.

Blanchisseur, m., -euse, f. Bleeker m.,
bleekster, bleekersvrouw f., waschvrouw f.; — witter, murenwilter m., -witster f. B1-euse au moil,
á 1 année, a la pièce, waschvrouw bij de maand,
bij 't jaar, bij 't stuk (die men maandelijks, jaarlijks of bij 't stuk betaalt) . (Proc.) 11 porte le deuii
de sa bl-euse, hij is over zijne waschvrouw in den
rouw: hij draagt altijd vuil linnen. — (fig.) HHij of
zij, die eens anders geschrift van de fouten zuivert.
Blanchissure, f. Grijsheid f.; het grijs worden.
Blanehoeuvrier, m. [Tech.] Egsmid m.,
maker en verkooper van blanke snij- en hakgereedschappen (oeuvres blanches) , zoo als snoei- en
wiedmessen, houweelen, zeisen enz.
Blanchotte, f. [Bot.] , z. BLANCHETTE.
% Blanehoyer, v. n. Wit schijnen, wit worden,
zich wit of witachtig voordoen.
Blanc-j acne, m. [H. n.] Visch van 't zalmgeslacht, witgele zalm m. (Plur. Desblancs-jaunes.)
Blanc-madame, m. [Hort.] Naam van zékere
witte druivensoort. (Plur. Des blasts-madames.)
Blanc-manger, ni. [Cuffs.] fitte gelei f.,
smakelijke toespijs van dierlijke gelei, wit en on
doorschijnend gemaakt door amandelmelk, onder
toevoeging van velerlei dingen, zoo als: suiker, room,
hertshoorn, rijst, rozewater enz. (Plug'. Des Pianosmangers.)
Blanc-manteau, n1. [H. rel.] Witinantel m.,
naam van zekere Parjsche monniken, vroeger
Guillemins geheeten. (Plur. Des baanes-manteaux.)
Blanc-nez, m. [fl. n.] Witneus m., een
zwarte of bruine aap met witten neus. (Plur. Des
Blanes-nez.)
Blanc-or, m. [H. n.] Rogvormige visch m., neet
wittenen goudkleurigen rug. (Plur. Des blancs-ors.)
Blanc-pendard, m., [H. n.] Volksnaamvan
den grijzen steenvalk. (Plur. Des blancs-pendards.)
Blanc-ployant, in. [Fong.] Gebrek in't ijzer,
waardoor het minder geschikt voor de trekplaat
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Blanc-ravine, m. [Bot.] Witte anjelier m.,
met groote breede bloem (zoo geheeten naar Bacine).
(Plur. Des blancs-ravines.)
Blanc-rhasis , doorgaans verbasterd in
Bianc-raisin, m. [Pharm.] Witte brandzalff f.,
uit was, rozenolie, loodwit en kamfer bereid.
Biane-sigiiéo f gebruikelijker Blanc-seing;
m. Blad papier n., dat enkel met eerre h,andteekening voorzien is, blankét, volmagtsblad. (Ptur.Des baant-signés, Des Blanc-sein gs.)
Blanc-soiidant, m. {Vitte gloeihitte: Chauffer le ter an bl-, het ijzer wit gloeiend maken.
Blanc-tapis , nl. Speelhuis n. (Plur. Des
blancs-tapfis.)
Blancolet, m. [H. n.] Volksnaam van den
witstaart (motteux of cul-baant) .
j- Blandice, f. Liefkozing, vleijerij f. — BLANDICES, f. pl. [Anc. prat.] Arglistige vleijerijen en
liefkozingen, om iemands toestemming te verkrijgen,
Bene erfmaking te verwerven enz.
Blandine, f. [H. n.] i' aam van een' zeer tie
zochten vlinder.
f Blaudir, v. a. Liefkozen, streelen, vleijen,
verpligtende woorden zeggen. — Blandissant,
e, adj.. Liefkozend, vleijend. — Blandisseur,
m. Vle jer, fiikflooijer nn.
Blau iteur, m. Verleider m.
Blane , m. [H. n.] Ringelslang f. met oerei°
de huid verborgen oogen.
Blanque, f. Zeker loterij of kansspel n. met
witte en zwarte of beteekenide kaartjes. Faire bi-,
trouver bl-, tirer une bl-, een' niet trekken. (fig.
et pop.) Trouver bl-, niet vinden, wat men zocht,
op Bene ledige plaats grijpen, het nest ledig vinden:
I1 fouiila dans sa poche pour tirer sa montre, mais
it y trouva bl-, hij zocht in zijn' zak om zijn hor logic uit te halen, maar 't was gevlogen. :H asard h
Ia bl-! op goed geluk af! er komne van wat er wil!
Bianquet, m., Blanquette, f. [Hor,.] Soort
van kleine witachticge zomerpeer, blanknit f. -[Pêche] , z. v. a. BLANCRAILLE. - [Agric.] Ziekte
der jonge olij fboomen.
Blanquette, f. Bleeker m., naars van een' wil ten wijn uit Gascogne en Neder-Languedoc, naar
de druif, die men bianquette heet. — Ook de naam
eener soort van wit bier n. -- [Cuis.] . Opgestoofd
kalfs- of lainsvleesch met eerie blanke saus. —[Conn.]
Soort vase soda f.. die enen in Frankrijk bereidt:--

-

--

184

BLANQTTIER

T'oorloop m. van gedestilleerden brandew * n. —
[Bot ] Volksnaam eener soort van ganzevoet m. —
z. ook BLANQUET.
Blanquier, m. [Tech.] Werkman, die 't
gaande werk der horlogien maakt.
Blanquinette , f. [Corn.] Soort van wit
barkan n.
Blanquinine, T. [Chim.] Naam van een loog
dat men uit de verdamping van 't sap van-zout,
zékere planten verkrijgt.
Blanzé, m. [Agric.] Naam eener korensoort
uit het noorden van Frankrijk.
Slaps, m. [H. n.] Keldertor, zoldertor f. —
Blapsides, m. pl. Geslacht van schildvleugelige
insecten, waarvan de keldertor de type of grondvorm is., f
[ Eco
n.] Ziekte der bijen, die
't jong gebroed doodt.
Blaque, f., z. BLAGUE.
Blaquet, m. [H. n.] z. v. a. BLANCHAILLE.
Blase, e, adj. (en part. passé van BLASEIt)
Verstompt, uitgeput, ontzenuwd door overmatig
zingenot of door uitspattingen, stomp, ongevoelig,
onverschillig , zonder deelneming , geblaseerd :
Avoir le palais bl-, een verstompt, overprikkeld,
bedorven gehemelte (smaak) hebben. — ( fig.) Il est
bl- sur les spectacles, h is de tooneelvoorstell-ingen zat.
Blaser, V. a. Door overmatig zingenot uitput
verstompen, ongevoelig, on--ten,doruispag
verschillig maken, den smaak door overprikkeling
bederven: Les exces l'ont blasé, de uitspattingen
hebben hem ontzenuwd: Les liqueurs fortes blasent
Ie palais, de sterke dranken verstompen 't gehemelte,
bederven den smaak; L'excès de toutes les jouissancev a lint par le bi- sur tout, de overmaat van
allerlei genot heeft hem ten laatste voor alles ongevoelig gemaakt. — SE BLASER, V. pr. Zich ver
zich ontzenuwen enz.
-stompen,
Blason, m. Wapenschild, wapen, blazoen n.;-wapenkunde, heraldiek f. — [Jeu] Soort vananzespel n. — [ Mar.] Twilmal, spongmal m. — (fig.)
Gesprek, gepraat, gebabbel n.
.

-}- Blasonnaire, m., z. v. a. GENEALOGISTE.

Blasonnement, m. Het b la s o n n é r e n, de
verklaring of ontcijfering van de figuren op een
wapenschild.
Blasonner, V. a. 13 l a s o n n é r e n, een wapen
.ira zone vereischte metalen en kleuren schilderen;
ook een -wapen gravéren met de punten en arcéringen, die de kleuren en metalen moeten voorstellen; — een wapenschild in al zijne bestanddeelen
onderzoeken en in de kunsttaal verklaren. -- (fig.
at fam.) Kwaadspreken, bedillen, hékelen, lasteren
(in dezen zin weinig meer in gebruik); ook vleijen
Jleemen, pluimstrijken.
% Blasonneur, m. Blazoenkundige, wapen
nl., beschrijver van geslachtwa--kenr,blasoit
pens. — (fig.) Kwaadspreker, bediller, hékelaar m.
Blasphéniateur, m. , -trice, f. Godslasteraar° m., -ster f.
Blasphéinatoire, adj. Godslasterlijk.
Blasphématoirement, adv. Godslasterlijk, ,
op godslasterlijke, wijze: us prennent bi- Dieu à Uimain de leur prétendue vérité.
Blasphème, in. Godslastering f. ; - hoogst
beleedigende rede, snoode lastertaal , heiligschennis f.
Blasphémer, v. n. Godlasteren, godslasteringen uitspreken (uitbraken) godslasterlijk spreken,
vloeken, b l asp he m é r en; — honende gesprekken
voeren, lasteren: C'est bl- que de parler ainsi de
eet homme, 't is snoode lastertaal, dus van dien
man te spreken. — BLASPHEMER, v. a. Schenden, antwren, lasteren: B1- le saint nom de Dieu, Gods
heiligen naam lasteren. I1 blasphème tout ce qu'il
ignore, hij spreekt met smaad en verachting van
alles, wat hij niet kent of verstaat.
Blasphémeux, -ease, adj. Door Montaigne
gebruikt voor BLASPHEMATOIRE.
Blastème, m. [Bot.] De plantenkiem f. —
[Méd.] Uitbarsting eener ziektestof aan de opperdes ligchaams.
Blastocarpe, m. , [Bot.] Vruchtkiem f., naam
dear ontwikkelde kiem, eer zij nog het zaadhuisje
verlaten heeft.

Blastoderme, m. [H. n.] Kiem f. in 't ei,
hanetred, hanetreë in. — Illastoderuiique, adj.

BLË tIIR,.

--

Wat die kiem betreft, daartoe behoort, b last odermisch.
Blastogénésiie, f. [Bot.] Vermenigvuldiging
der planten door botten en loten.
Blastographie, f..[Bot.] Beschrijving of leer f.
der plantenloten. — Blastographique , adj.
Wat die wetenschap betreft, bi a s t o g r a p h i s c h.
— Blastographiste , m. Schrijver over de
plantenloten, b l a s t o grap kist m.
Blatérer, v. n. Schreeuwen als de rammen en
kameelen. -- (fig.) z. DÉBLATÉRER.
5 Blátier, m. Korenhandelaar m., die zijne
waar op paarden van de eene markt naar de andere
voert. (Men gebruikt nu liever marchand farinier.)
Blàtir, V. n., z. BLATERER.
Blátrer, v. a. Koren kleuren (apprétéren), het
graan met veelal schadelijke stoffen een schoon
voorkomen geven.
Blattaire, Blattarie, f. [Bot.] Wolkruid n.,
koningskaars f.; — mottekruid n.— Blattaires, f.
pl. [H. n.] Regtvleugeligen in. pl., insecten, die
den kakkerlak (blatte) tot type of grondvorm
hebben.
Blatte, f. [H. n.] Kakkerlak m. Blatte de cusine, gewone kakkerlak.
Blatti-aeide, m. [Bot.] Malabaarsche myrtenboom in., met eerre koortsstillende vrucht.
% Blaude, f., z. BLOUSE.
Blavelle, Blavéole, Blaverolie, f.,

Blavet, m. [Bot.], z. v. a. BLUET. — BLAvET, m.

BLAVETTE f., Eetbare paddestoel m.
t Blazir, v. a. Doen verwellken. -- -j- BLAZIR,
v. n. Verwelken.
Blé (vroeger Bled), m. [Bot.] Koren, graan n.
(zoowel van de plant als van het graan of zaad
gebézigd) : Une terre it blé, een Korenakker m. ,
korenveld n. ; Uri sac de blé, een zak in. koren.
Du bid en herbe, du blé vert, groen koren; Du
blé en tuyau, koren op den halm; Du blé en épis,
i aren. Une gerbe, Un dpi de blé, eene
koren in
korenschoof, eene korenaar f. Grands blés, hoog of
groot graan, tarwe en rogge f.; Petits bids, laag of
klein graan, gerst en haver f. Du bid méteil, half
tarwe half rogge; Du ble noir, rouge of sarrasin,
boekweit. Du blé de Turquie, d' Espagne, d' Inde
of du maïs, turksch koren; maïs n. Du blé barbu,
gebaard koren, zorgzaad n. Du blé Jocular of
locar, spelt (épeautre) . Du blé de Mars, zomer
Da blé d'hiver, winterkoren. Du ble de-koren.
vache , du blé de boeuf of mélampyre , koe
koren , wilde tarwe. Du blé niellé-tarwe,ild
of ergoté, brandkoren. — Se cacher dans an blé,
zich in een korenveld verschuilen. — (Prov.) Etre
pris comme dans un blé, in de val geloopen zijn,
niet meer kunnen ontsnappen. Bon champ seme,
bon blé rapporte, zoo men zaait, zoo men maait;
Bene joede opvoeding draagt altijd later hare vruchten. 1 la battu comrne blé vert, hij heeft hem
ongenadig afgerost. Manger son blé en herbe ,
(à vert), zijn loon reeds vooruit of eer 't ver
Par nuit tout blé semble farine,-diens.vrtg
des nachts zijn alle katten graauw. Crier famine
sur un tas de bid, bij den overvloed over gebrek
klagen. C'est du bid en grenier, dat is koren op
zolder, dat is zoo goed als gereed geld; dab laat
zich met voordeel bewaren.
% Blèche of Blaiche, adj. (fam. et injur.)
Laf, verwijfd, bloohartig. — 00/cabs subst. Un bl-,
een laf, karakterloos mensch, een oud wijf. — Poire

bl-, z. BLET.

t Bléchir, v. n. Laf, verwijfd, onmannelijk

worden.

Blechne, of Blègne, m. Bot,] S van

warenkruid n.

Blechropyre , m. [Mid.] Vroegere naam der

slepende zenuwkoorts f.

Blecourt, m. , [Corn.] Soort vim wollen stof.
Bled, m., z. BLE.
lBlède, f. [Bot.], z. BLETTE. — [H.. n.] Zand
kever in.

f Bléer, V. a. [Agric.] .Met koren bezaagjen.
Bleiine, f. [Vétér.] Ontsteking L aaseden hoef
eens paards.
Blame, adj. Bleek, vaal, kleurloos, doodsch,
deluw (doorgaans alleen van 't gelaat gebezigd):
Avoir le teint, le visage bl-, eene vale gelaatskleur
hebben. Etre bl- de frayeur, bleek van schrik zijn..
Bléaair, V. n. Bleek worden, verbleeken.
;
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f Bléniissement, n. Bleekwording, verbleeking f.
Blémitif, ive, adj. Bleekmakend.
Blende, f. [Minér.] Blende f., natuurlijk zwavelzink n. — Blende charbonneuse , koolblende ,
glanskool f., anthraciet n.
Blenne 0/' Blennie, f. [H. n.] Slijmvisch ,
rotvisch m. Bi- vivipare, moederaal m. Bi- galerite,
zeeleeuwerik m. (een visch) .
Blennioïdes, f. pl. [EI. n.] Sl jmvisschen m. pl.
Blennentérie, f. [Méd.] Slijmvloed m., sltijmige ontlasting f. van 't onderlijf.
Blennophthalniie, f. [Med.] Sl jmige oogvloeijing f. — Blennophthalinique, adj. Wat
daartoe behoort of betrekking heeft.
Blennopy rie, f. [Méd.] Slijmkoorts f.
Blennorrhagie, f. [Méd.] Scherpe vloeijing f.
uit de teeldeelen, druiper m. — Blennorrhagique, adj. Wat die kwaal betreft.
Biennorrhée, f. [Méd.] Chronische slijmontlastinq uit de teeldeelen. — Blennorrhéique ,
aclj. Wat die kwaal betreft.
Blennoses, f. pl. [Méd.] Slijmziekten f. pl., aan
slijmvliezen.
-doenigr
Blennothorax, f, [Méd.] Borstverslijming f.
Blennothorrhée, [Méd.] Oorvloed m., slijnsvloeijing uit de oorgin.
Blennaréthrie, f. [Méd.] , z. BLENNORRHAGIE.

Bleunurie, f. [Méd.] Het slijmwateren.

Blépharigl1e, acl1. [Méd.] Wat de oogleden
betreft: Coil` ie bl-, ooglidzal f f.
Blépharite, F. [M(d.] Ooglid-ontsteking f.

Blépharophthalsnie of Blépharotis f.
[Méd.1 Ontsteking van het oog ende oogleden.
Blepharoplegie, [Méd.] Ooglidverlamming f.
Blé pharoptose, r [Méd.] Zakking f. van 't

bovenste ooglid.

fléplh arospasIne, m. ,[Mod.] Ooglidkramp f.
Blepharotis, m ., Z. BLEI'HAROPIITHALMIE.

Ble p haroxyste, m. Werktuig om de oogleden te koppen.
Bléreaii, m. [H. n.] , z. BLAIREAU.

Blèseinent, in Het lispen.
Bléser, V. n. Lispen, scherpe letters als zacht

uitspreken.

Blésité, f. Lisping f., spraakgebrek, waarb
men voor een' harden o f scherpen medeklinker een'
zachten in de plaats stelt (zoodat men b. v, gerbe,
cheval uitspreekt, alsof er stond zerbe, zeval) .
Blessant, e, adj. Kwetsend, aanstootelijk, beleedigend, honend: Discours bi-, expression bl-e.
Blessé, e, adj. (en part. passé van blesser)
Gewond, gekwetst, g e b 1 e s s e e r d; geraakt, getroffen, beleedigd, gekrenkt. Avoir le cerveau bi-,
niet wel bij 't hoo fd, bij de zinnen zijn. — BLESSE, m.
Gekwetste , gewonde ; geblesseerde m.: Les
mort.s et les bi-s, de dooden en de gekwetsten.
Blesser, V. a. Kwetsen, wonden: B1- d'un coup
de fusil, d'un coup d'épée, d'un coup de pierre,

d'un cou p de baton, door een geweerschot, een'
degenstoot, een' stokslag, een' steenworp eene wond
toebrengen. — Bezeeren, knellen, prangen, druk
pijn of ongemak veroorzaken: Ces souliers me-ken,
blessent, die schoenen knellen mij, doen mij zeer;
Cette selle blesse le cheval, die zadel drukt het
paard. -- (fig.) Kwetsen, krenken, beleedigen, honen; een' onaangenamen indruk verwekken, ergeren,
mishagen, afkeer of walging inboezemen; benadeelen, schade doen, verongeljken: Ii ne faut bi- personne, men moet niemand beleedigen, krenken; Ce
propos ia blessé au vif, die woorden hebben hem
diep gekrenkt, getroffen; Cette conduite blesse
l'amitié, dat gedrag kwetst, beleedigt de vriendschap.

Les- paroles deshonnet.es blessent la pudeur, de

onbetamelijke woorden ergeren de eerbaarheid; Ces

scènes aifreuses blessent i'imagination, die afgr j-

selijke tooneelen werken onaangenaam of pijnlijk op
de verbeelding; Souvent in vérité biesse, de waarheid mishaagt dikwijls; BI- 1'honneur, la réputation de qn.. iemands eer of goeden naam benadeelen; Cela blesse mes intérêts, dat is schadelijk voor
(strijdig met) mijne belangen; BI- la modestie, les

bienseances, in pureté de la langue, tegen de ze-

digheid, de welvoegelijkheid, de zuiverheid der taal
zondigen. — Bi- le coeur, het hart treffen, liefde
inboezemen. Bi- au coeur, in 't hart treffen, diep
grieven: Ses attraits out blessé plus d'un coeur,
hare bekoorlijkheden hebben meer dan een hart ge-
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troffen, liefde ingeboezemd; L'ingratitude de sort
fils 1'a blessé au coeur, de ondankbaarheid zijns
zoons heeft hem diep gegriefd. — (Prov.) Chacun
salt ou le bat le biesse, z . BST. — SE BLESSER,
v. Zw. Zich kwetsen; zich bezeeren; — elkander
kwetsen: Ii s'est blessé en tirant un coup de fusil,
en tombant, hij heeft zich bij 't afschieten van een
geweer gekwetst, door een' val bezeerd; Its se sont
blessés 1'un l'autre, zij hebben elkander gekwetst.
— (fans.) On fait Barder le lit à vette femme de
p eur qu'elle ne se biesse, men laat die vrouw het
bed houden, uit vrees dat zij anders vóór den tijd
bevallen zal. — (fig.) Zich beleedigd achten, geraakt,
gekrenkt z-ijn, kwalijk nemen: Cette femme se biesse
trop aisément, die vrouw is al te ligt geraakt, beleedigd.
I3lessir of Blettir, v. n. Beursch worden, tot
verrotting overgaan (van ooft) .
Blessissenient, m., Blettissuire of Blétissuure, f. Beurschwording f., aanvankelijke ver
-rotingva
ooft.
Blessure, f. Wond, wonde, kwetsing, kwetsuur,
b 1 e s s u u r; bezeering, verwonding f.: Itecevoir,
Guérir, Panser une bi -, eene wond krijgen, genézen,
verbinden; Mourir dune bi -, aan eerre wond sterven.
— (fig.) Wonde, krenking, beleedi,q ing, veronfielijking f., hoon, smaad, laster m. ; diepe, geweldige
indruk m., levendige aandoening f.: Les bl-s faites
à i'amour-propre sont plus sensibles que les autres, de wonden (beleedi.gingen, krenk ingen), die
men der eigenliefde toebrengt, zijn gevoeliger dan
de overige. L'amour fail de profondes bl-s dans les
coeurs, de liefde slaat diepe wonden (maakt diepe
indrukken, verwekt de levendigste aandoeningen)
in de harten. Rouvrir une h1-, eerre wond weder
openrijten, vroegere smartelijke gewaarwordingen
weder vernieuwen.
Blestrisme, in. [Méd.] Rusteloosheid f., woelen n. van zware zieken.
Blet, te, adj. Beursch, buikziele, overrijp, al
te rijp: Un fruit biet, eene beursche vrucht; Une
poire blette, eene beursche peer; Les nèlles ne se
mangent que quand eiles sont blet.tes, de mispelen
worden eerst gegeten als zij half rot zijn.
Bietissement, m., z. BLESSISSEIIE 'T.
Biette, f. [Bot.], z. BETTE of POIIH:E; - hanekam, meijer m.
Blettir, v. n., z. BLESSIR.
,

Biettissure, f., z.,BLESSISSEME: T.
Bletton, m., z. BETON.

Bleb, e, adj. Blaauw: Habit bi -, Yeux bi -s.
Teinture hi-e, Fleurs bi -es. — Men gebruikt het
ook, even als het nederd. woord, van de donkere
kleur, die de huid door kneuzing of bloedsoploop
aanneemt: Son oeil gist tout bi -, zijn oog is geheel
en al blaauw, hij heeft een blaauw oog. — Cordon
bi -, blaauw lint of band, breed lint, dat de ridders
van de Heilige - Geest-orde droegen; — naam van
die ridders zelven: I1 était cordon bi -, hij was ridder van de H.-G. -orde; — (fig. et fam.) Nous avons
pris un cordon bi -, wij hebben eene bekwame keu
gehuurd. C'est un cordon bi -, 't is het-kenmid
neusje van den zalm. — (fig. et fain.) Conte bi -,
sprookje, vertelseltje, oud-wijven-praatje n. —[Mil.]
Parti bi-, voormalige naam eener bende partij

stroopbende. Aller en parti bi-, op-ganers,
eerre strooppartij- uitgaan. — [Mar.] Officier bi -,
officier, dien een scheepskapitein aan zijn boord benoemt, om des noods voor een' hoogeren in de plaats
te treden, ook: een officier, die slechts voor éénen Logt
in dienst is. — [Mid.] Maladie bi -, blaauwziekte f.
— I Peint.] Cendres bi -es, bremerblaauw, mineraal
blaauw, een mengsel van kalk, zwavelzuren kalk
en ko eroxijde-hydraat, dat veel bij 't schilderen
gebézigd. — (fig. et fam.) Faire des coups
bi -s, vergee fsche pogingen doen, in de lucht schieten.
BLEU, m. Blaauw n., blaauwe kleur, blaauwe
verse f. Bi- blanc, witblaauw; Bi- pale, bleek
BI- mourant, matblaauw; Bi- terne, do f--blauw;
blaauw; Bi- chair, helderblaauw, lichtblaauw; BIcéleste of Bi- de viel, hemelsblaauw: Bi- d'azur
of BI- d'empois, lazuurblaauw (minder helder
dan heoneisblaauw) ; Bi- foncé , donkerblaauw;
Bi- pourpré, purperblaauw; Bi- pers, groen blaauw, blaauwgroen; Bi- turquin, turksch blaauw,
donkerblaauw; Bi- denier of Bi- noirktre, zwart
Bi- barbeau, korenblaauw -- [Chem.]-blauw.
Naam van eeiac menigte in aard verschillende
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blaauwe stoffen. BI- anglais, engelsch- blaauw; Bi-

de Prusse, de Berlin, Pruissisch, Berlijnsch blaauw;
BI- d'azur, blaauwsel (kobalt-oxyde niet zand vergtaasd); Bi- d'émaii of smalte -bleu, smalt- of emailleer-blaauw; BI- de Saxe, BI- de composition, Bien liqueur, Saksisch Blaauw, compositie-blaauw,
vloeibaar blaauw (zwavelzure indigo); BI- de mohtagne, bergblaauw, koperazuur (blaauw koperzuur
zout); B1- d'outremer, ultramaren- blaauw (dubbel

BLVQ,UER.

waarop men den vorm stoot om het suikerbrood te
doen loslaten; — klopblok, soort van pers der kunst
anderen. Bloc de plomb, loodblok der-draijesn
graveurs, waarop het te gravéren stuk geplaatst
wordt. — [Mar.] Ezelshoofd n. (ook chouquet en
chouc geheeten). -- [Fauc.] Valkenstang f. —
Blokval f. om ratten te vangen (ook assommoir geheeten). — Blok, waarin overtreders met de voeten
gesloten worden, stok m. — Bloc beteekent nog een
hoop, stapel m., eene verzameling van verschillende
dingen, vooral van onderscheiden koopwaren zamengenomen: Faire un bloc de merchandises, allerlei waren op een' hoop leggen om in eens te ver
— EN BLOC, loc. adv. Bij den hoop, bij den-kopen.
roes, in eens, voetstoots, over den hoop, ongeteld
(koopen of verkoopen) . Dezelfde beteekenis heeft en
bloc et en tas, waarvoor men vroeger zeide en bloc

kiezelzuurzout van aluinaarde en soda, uit den
lazuursteen bereid); BI- Guimet, Guimet-blaauw,
een door Gui-met in 1818 bereid kunst-ultramarijn;
B1- de cobalt of BI- de Thénard, kobalt-ultramarijn, Thenardsblaauw; BI- Raymond, Bi- de France
of BI- prussiate, Raymond blaauw, fransch-blaauw,
prussiaat-blaauw, chemisch blaauw; Bi- vapeur,
stoomblaauw; BI- solide, echtblaauw, oplosbare indigo, karmijn-indigo. — [H. n.] Blaauwe haai m. et en tache, b. V. entreprendre un batiment en bloc
— [Blanchiss.] Passer le lange au bleu, de wasch et en tache, een gebouw aannemen te léveren voor
doorhalen (blaauwen). — [Cuis.] Mettre du poisson zekere som in eens, zonder afzonderlijke berekening
au bleu, visch blaauw koken. — [H. mod.] Les der bouwstoffen of dagtaak (tache) der werklieden.
Blocage, m. [Mac.] Vulsteenen, stopsteenen m.
bleus, de blaauwen, naam, diende republikeinsche
soldaten in de oorlogen der Vendee van hunne V1., grof puin n. ter aanvulling van ledige ruimten
tegenpartij kregen; — ook de naam van de armen in een metselwerk (ook blocaille geheeten) . — [Imps.
Gekeerde letter f., voorloopig in de plaats der on
in 't hospitaal la Trinité te Parijs.
brekende letter gezet. — [Billard] Het maken van
BlenAtre, adj. Blaauwachtiq.
Bleuet, m. [H. n.] Volksnaam van den europé- een' bal in regte lijn met forschen stoot.
Blocageux, ease, Blocailleux, eiise,
schen Visvogel (martin-pêcheur) . —[Bot.] , z. BLUFT.
adj. Vol grof steenpuin; uit grof steengruis zarnenBleuette, f., z. BLEETTE.
Blenette do Rhin, f. [Com.] Geringe wol gesteld.
Blocaille, f ., z. BLOCAGE.
-len
stof uit Duitschland.
Blocailleux, euse, adj., z. BLOCAGEUX..
Bleneur, m. [Tech.] Staalblaauwer m., naam
B lochet, m. [C harp.] Steekbalk m., steek
van den werkman, the in de naaldenfabrijken den
-plankf.
blaauwen glans aan 't beneden deel der naalden geeft.
Bloens, m. [Mil.] Insluiting, omsingeling, beBleui, e, adj. (en part. passé van bleuir)
Blaauw gemaakt, blaauw geworden, blaauw: Des renning f. eener vesting, b 1 o k k é r i n g, b 1 oh'une place, eene vestingin^ioigts bleuis par le froid, vingers, blaauw van k a d e f. Faire le bi- d
sluiten. Changer le siége en bi -, het beleg in eene
koude.
Bieuir, V. a. Blaauw maken, doen blaauw enkele insluiting veranderen. Lever le bi-, de blokworden, blaauwen: Bi- de lacier, staal blaauw kade opbreken.
Blond, e, adj. Blond, blank van gelaat en
doen aanloopen. — BLEUIR, v. n. Blaauw worden:
Lacier commence a bl - , het staal begint blaauw geelachtig van haar; blondharig, lichtharig. Des
te worden. — SE BLEUIR, v. pr. Zich blaauw ma- cheveux bi -s, one barbe hi-e, blond haar, een blonde
ken: Je me suis bleui en touchant cette étoffe, ik baard. — Une beaute bi -e, eene blonde schoone.;
heb mij door 't aanraken van die stof blaauw ge- Un homme bl-, een blond man. — Du lin bi-, blond
maakt.

Bleuissage, Bleuissement, m. Blaauw -

wording f.

Bleiiissant, e, adj. Blaauwend, blaauw-

wordend.

Bleuissoir, m. [Tech.] Blaauwijzer n., een
horlogiemakers- gereedschap, waarop stalen plaatjes
blaauw gegloeid worden.

Bleu-manteau, m. [H. n.] Volksnaam van
de mantelmeeuw (goëland) (Plur. Des bleus-man-

teaux. )

Blian, m., Rok of jas m. uit den ouden tijd.
Blin, m. [Mar.] Hout om de zijde te scheren.
— z. ook BELIN.
Blindage, m. [Fort.] Het blindéren; — blindéring f., blindeerwerk n. — [Mar.] Het dekken
van een schip met oud kabeltouw tegen de uitwerking der bommen.
Blinde, f. [Fort.] Blindéring f., blind n., spaan

-schewandm.

Blindé, e, a.dj. (en part. passé van blinder)
Batterie bi -e, geblindeerde batterij f.
Blinder, v. a. [Fort.] Blindéren, van blindéringen of spaansche wanden voorzien (eene loopgraaf, een kruidmagazijn, hospitaal enz.), om de
uitwerking der vijandelijke bommen en houwitsers
te verm ij den. — Mar.] Rammen, een scheepsdek
door opgelegd ouch kabeltouw en andere voorwerpen
[

tegen de werking der vijandelijke bommen beveiligen. Blinder les sabords, de poorten open of toe
rammen. Blinder un vaisseau, een schip van sta
rammen. — SE BLINDER, V. pr. Zich door blin--pel
déringen dekken.
Blindes, f. pl. [Mar.] Stukken oud kabeltouw;
-- z. ook BLINDE.
Bliner, V. a. [Mar.] Rammen, met het ramblok werken.
Bloc, m. (pr. blok) Blok n., klomp m., ,root
onbewerkt stuk van eene zware en harde stof, zoo
als steen, marmer, ijzer. B- d'échantillon, monsterblok, zoo als 't in de steengroef naar 't voorschrift gehouwen is. [Tech.] Bruineerblok der ver
houten blok der suikerraffinadeurs,-gulders;

vlas; Un 1ót bi-, one friture hi-e, een lichtbruin

gebraad, baksel. (poét.) De bl-s épis, gele, goudgele
korenaren. La bl-e Cérès, Le bi- Phébus, de blonde,
blondlokkige Ceres, de blonde Phebus. — (Prov. et
fam.) I1 est délicat et bl-, hij is verwijfd, vertroeteld, hid kan niets verdragen; ook: hij wil altijd
wat bijzonders hebben, niets is hem goed genoe g .
I1 est bi- comme un bassin, hij is bij uitstek blond,
witblond. — Ook als subst. gebézigd: Un blond,
Une blonde, een blond man, eerie blonde vrouw of
een blond meisje. — (Prov. et fam.) Courtiser la
brune et la hi-e, aan alle schoonen zonder ouderscheid zijn hof maken. C'est sa hi-e, 't is zijn
liefje. (iron.) C'est un bi- d'Egypte, hij is blond
als een Egyptenaar (zeer zwart van haar) •-BLOND m., de blonde kleur f., het blond. Bl- eendré, aschblond, grijsblond; Bi- doré, goudblond,
goudgeel; B1- de filasse, vlasblond; BI- ardent, ros
rosgeel. -- Avoir les cheveux dun-achtigblond,
beau bi -, fraai blond haar hebben.
Blonde, f. [Corn.] Fijne zijden of garen kant f.
Blondelet, te, adj. (verklw. van blond) Lief
blond, blondjes.
Blondeer, f. Blondheid f.
Blondier, m., -ière, f. Blondes-werker m.,
blondes-werkster f.
Blondin, m., e, f. Blonde m. en f., een blond
man of jon g man, eene blonde vrouw of blond
meisje, eene b 1 o n d i n e. — (fey. et fam.) Un blondin, een saletjonker.
t Blondir, V. n. Blond, geel worden: Les épis
blondissent, de aren worden geel. — t Blondissant, e, adj. Geelwordend: Les épis bl-s.
5 Blondoyement, m. Het geel of blond worden.
Blondoyer, V. n., z. BLONDIR.
Bloqué, e, adj. (en part passé van bloquer)
Ingesloten, omsingeld, geblokkeerd: Une place
hi-e. — Het wordt als subst. m. gebruikt in 't bil
Un blo ué, een regtuit en ,met forschen-jartspel:
stoot gemaakte o te maken bal. Il vient de manquer ce bi- si facile, die gemakkelijke b l o q u é is
hem daar mislukt.
Bloquer, v. a. [Mil.] Alle toegangen eereer

BLOSSIR

BOESSER.

--

stad of vesting met troepen of oorlogschepen bezetten, insluiten, omsingelen, berennen, b l o k k é r e n.
— [Mac.] Met steengruis of puin aanvullen of
volwerpen. — [ Impr.] Gekeerde letters in den
vorm zetten, om die later voor de gevorderde letters te verwisselen. — [Billard] Een' bal met forschen stoot regtuit maken (in een' der zakken werpen), blok k é r e n. Ook zonder voorwerp gebézigd;
Cette blouse ne bloque pas, in dien zak kan nen
(den bal) niet blokkéren. — [Mar.] De ruimte tus,%hen de scheepsbekleedsels met teer en koehaar aan
— SE BLOQUER, V. pr. Ingesloten, geblokeerd-vulen.
worden. — [Fauc.] Zweven, zonder te klapwieken,
as op de lucht hangen (z. v. a. planer).
Blossir, Blossissernent, z. BLESSIR, BLES
-SIEMNT.

Blot, m. [Mar.] Log f., werktuig om de vaart van

een' schip te meten. - [Fauc.] Stang of kruk f.,

waarop de valk rust.
Blotti,e, adj. (en part. passé van blottir) Neêrgehurkt, digt ineen gedoken.
Blotter, V. a. (als zoodanig niet in gebruik). —
$E BLOTTIR, V. pr. Nederhurken, digt ineen gedoken zijn, zich ineen dringen, nederduiken (van menschen en dieren.)
Blouse, f. Biljartzakje n. Les bi-s des quatre
coins, de vier hoekzakken; Les deux bl-s du milieu,
de beide middelzakken. Cette b1- tire of attire, die
zak trekt. Sauveì• cinq, quatre, trois bi-s, slechts
op één' zak, op twee, drie zakken spelen. — Kiel m.,
mans overkleed van l jnwaad in den vorm van een
hemd, voermanskiel, boerenkiel m.; in 't algemeen
elk overkleed, dat dien vorm heeft.
Blouser, V. a. [Billard] In den zak stooten,
maken (den bal). B1- son adversaire, partij's bal
maken. — ( fig. et fam.) Bedriegen, beet hebben, bedotten: C'est ce qui ma blouse, dat heeft me geSE BLOUSER, v. pr. Verloopen, zijn' eigen
fopt.
bal in den zak stooten. — ( fig. et fam.) Zich bedriegen, zich vergissen, zich verzien, een' bok schieten.
Blousse, f. [Tech.] Wol f., die te kort is om
gekaard te worden.
Bliiet,Bleuet, m. [Bot.] Blaauwe korenbloeinf.
(ook aubifoin, barbeau, jacée des bles, casse-lunetles, blavéole geheeten). — [H. n.] Blaauwe braziliaansche prachtmees f.; — naam eener wit en blaauw
gevlekte slang f.
Bleette, f. Flaauwe vonk f., vonkje n. I1 ne
faut qu'une bi- pour causer un incendie , er is
maar een vonkje noodig om brand te veroorzaken.
— (fig.) I1 y a quelques bl-s d'esprit dans eet
ouvrage, er zin eenare sporen o f vonkjes van geest
in dat werk. — [ Litt.] Geestig werkje of geschriftje,
Luimig tooneelstukje n., klucht f., aardig ontwikkelde'gedachte f., die geen hoogere aanspraak maakt.
- [H. n.] z. PINTADE. - [ Corn.] Bi- du Rhin,
geringe duitsche wol.
Bietage, m. [Tech.] Het builen, zeven met
den buil.
Bluté, e, adj. (en part. passé van Muter) Gebuild: Farine hi-e.
Bluteau of Blutoir, nl. [Tech.] Meelbuil,
buil in. (der bakkers);
BLUTEAU m. [Tech.]
Wollen afdroogdoek m. der zeemtouwers. — Naam
der gravure of print op den omslag van ieder spel
kaarten.
Blutei', v. a. Builen, doorbuilen, het meel door
middel van den buil zeven.
Blaterie, f. Builzolder m., bui/kamer f.. ver
waar de buidel staat; — ook de buidelkast f.-trek,
Bleitoir, 111. [Tech.] z. BLUTEAU. -- Paarden
zeef f. der geelkoperwerkers, waarin zij den-haren
tot poeder gebragten kalamijn zeven.
Bo, m. z. BORE.
Boa, m. [H. n.] Reuzenslang, boa f. Le boa
constricteur, de gemeene reuzenslang, afgodsslang,
koningsslang ook boa devin en boa empereur geheeten) . — Lang en smal bont- of pelswerk als winterdragt om den hals der dames, halsbont n., b o a f.
-- [Méd.] Naons van zeker uitslag van roode vlek
gelaat: zwelling f. ten gevolge van een' te-keni't
langen marsch. — [ Vétér.] Zekere runderkwaal f.
Boabab, m. [Bot.] , z. BAOBAB.
Boage, m. [Anc. législ.] Belasting f. op de ploeg
-osen;—hrditf.m
ossen.
–r-

—

Bobac, Boba ;ue, Bobaque of Bobue,
m. [:11. n.] Soort van noordsche of russische marmot f.; — aardhaas m. van Zuid-Amerika.
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Bobance of Bobancier, m. Trotschaard,
verwaand mensch m.
Hobart, m. [Bot.] Bobartgras n. — Ook z. v. a.
BOUFFON.

Bobëche, f. Hoedje, dopje n. der kandelaars;
kandelaarspijp f., bovendeel eens kandelaars, wanneer dat een' rand heeft als het losse hoedje. —
[Tech.] Oplegstaal n. voor de scheermessen. ---[Théát.] Potsenmaker, pájas m. (naar den naam
van een' vermaarden parijschen arlekijn).
Bobelin, m., z. BRODEQUIN. ,
Bobille of Bobine, f. [Epingl.] Houten cilinder n. om eene ijzeren spil, die met eene kruk
wordt omgedraaid.
Bobine, f. Klos m. om garen, zijde, katoen,
metaaldraad enz. op te winden, garenklos, zijde
katoenklos, weversspoel f. Du fil en b- , klos -klos,
— Z. ook BOBILLE f.
-jesgarn.;
Bobiuer, v. a. Opklossen, op klossen winden;
spoelen. B- du fil, du Caton, garen, katoen op klos
winden. Doorgaans zonder voorwerp gebezigd:-sen
Ouvrière qui bobine.
Bobinette, f. (verklw. van bobine) Klosje,
garenklosje n. — Houten klink f. als voormalige
deursluiting.
Bobinease, f. [Tech.] Garenwindster, spoel
-sterf.
Bobinière, f. Bovendeel van 't voormalig goud
-spinerad,
dat als klos of spoel diende.
Bobo, m. (woord uit de kindertaal) Zeer n.,
geringe pijn f. Faire b-, zeer doen.
Bobos, m. [11. n.] Groote boa f. der Philippijnen.
Bobac, m., z. BOBAC.

Boea e, ni. [Poes.] Boschje n. boschaadje f.,
digt belommerde plaats f.
Boeager, ere, adj. [Poes.] Wat de bosschee
bewoont, tot de bossclaen behoort: INymphes b-ères,
boschnimfen; Dieu b-s, boschgoden.
Boeal, m. Bokaal f., groote drinkbeker, hansebeker n. — Wijdbuikige flesch of vaas f. met korten en wijden hals, confituur-flesch f. — Met water
gevulde kristallen bol m. op een' voet, ter versterking van 't licht bij verschillenden kunstarbeid,
lichtflesch f. — Mondstuk n. aan blaasinstrumenten (doorgaans embouchure geheeten) . (Plur. Des
bocals.)
Bocaznbre, in. [Tech.] , z. v. a. BOCARD.
Boeanielle of Bocamnile, f. [H. n.] Sardinische wezel m.
Bocane, f. Bokan-dans m., zekere statige dans
(door den dansmeester Bocan uitgevonden).
Bocard, Bocambre, m. [Métall.] Stampwerk n., stampmolen m. ter vergruizing van den
erts, eer hij gesmolten wordt.
Bocardage, m. [Métall.] Het ertsstampen.
Bocarde, e, adj. (en part. passé van bocarder) Gestampt, vergruisd: Mine b-e, gestampte erts.
Boearder, v. a. [Mé"tall.] Stampen: B- la
mine, den erts stampen, onder 't stampwerk ver
-gruizen.
Bocardo, m. [Log.] Zekere soort van sluitrede f.
Bosas, m. [Cam.] Katoenen stof f. van Suratte. — [Mus.] Mondstuk n.
Boeassin , Boueassin , m. [Corn.] Geglansde katoenen doeken m. pl. uit Armenië en
Perzië; — katoenen doek n. tot voering.
Boeket, m. [Pharm.] Tweede afkooksel n. uit
zweetdrijvend hout.
Bochir, m. [H n.] Soort van egyptische slang f.
Boequet, n. [Bias.] Speerijzer n.
Boddart, nl. [H. n.] Boddaert, indische visch
van 't grondel geslacht (naar den nederl. naturalist
Boddaert aldus geheeten).
Bodee, f. [Tech.] Ovenbank f. der glasblazers.
Bodemerie, f., z. B0JIERIE.
Bodine, f. [Mar.] Naam der kiel in Normandië.
Bodinerie, f., z. BOMIERIE.
Bodinure of Boudiuure, f. [Mar.] Ankervoering f., touw, waarmede de ankerring omwoeld is.
Bodrat, m. [Corn.] Naam eener stof, die in
Egypte en geheel de Levant gemaakt wordt.
Bodruche, f., z. BAUDRUCHE.
Boësse, Boesle of Gratte-bosre, C ratte-boësse, f. [Tech.] Krasborstel, kretsborstel m.
(der kunstwerkers in metalen).
Boésser, v. a. [Tech.] Met den krasborstel
schoonmaken, reinigen.
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Boeuf, m. (pr. beuf, in 't meerv. beu) Os,
ter voorttélina ongeschikt gemaakte stier; — in
ruimere beteekenis, rund, stuk rundvee n. Boeuf
musqué , bisamstier nl. Un b- de labour, een
ploegos. Un joug , attelage , troupeau de b-s,
een juk, span kudde ossen. Le meuglement, mugissement d'un b-, 't gebulk, geloei van een' os. (fig.
et (am.) Il est gros comme un b- of eest un b-,
un gros b-, 't is een os van een' vent, een log en
zwaar mensch. C'est un b- pour le travail, of enkel: C'est un b-, 't is een werkezel een onvermoeid
arbeider. Etre lourd comme un b-, dom als een os
zijn. (Prov.) Mettre in charrue devant les b-s, de
paarden achter den wagen (de ossen achter den
ploeg) spannen. Je ne lui ai dit oeuf ni b-, ik heb hem
geen enkel kwaad woord gegeven. Donner un oeuf
pour avoir un b-, een' spiering uitwerpen om een'
-kabeljaauw te vangen. Au pauvre un oeuf vaut
un b-, voor den arme is reeds eerre kleine gave van
veel waarde. On boit sur un oeuf comme sur un
b-, een dronk smaakt overal goed bij. On a beau
mener le b- à l'eau s'il na soil, 't is vergeefs gefluit, als 't paard niet pissen wil. 11 est de la paroisse de Saint-Pierre aux b-s , 11 est le patron
des grosses bites, hij is zoo dom als een os. Avoir
I'age d'un b-, zestien tot achttien jaar oud zijn.
Le boeuf gras (pr. beu) , de vette os , gilde-os,
karnevals- of vastenavonds-os (dien de slagters t ij
dens de laatste dagen van 't karneval in alle staatsie
door de stad leiden). — BOEUF, m. Ossenvteesch,
rundvleesch n. Du b- roti, bouilli, fumé, gebraden,
gekookt, gerookt vleesch; Du b- saté, pekelvleesch;
Du b- it la mode, gestoofd (in zijn eigen sap gesmoord )vleesch. (fig. et fam.) C'est la pièce de b-,
dat is alledaagsche kost, dat komt ons alle dag
weer: ook: dat is 't paterstukje, het beste (onder
vele gelijksoortige voorwerpen). — [Tech.] Werkman, die in de zoutwerken het zout aanvoert, den
oven stookt en andere soortgelijke diensten doet. —
[Mar.] Soort van vischschuit inde Middellandsche
zee, ook tot kustvaart gebézigd. — [II. n.] :Sterrekijker m., zekere visch; — Naam van verscheiden vo
Péche] Groot net met fijne mazen, dat door-gels.—[
twee zeilschuiten wordt voortgetrokken. — [H. n. j
B- marin of b- de mer, naam van 't rivierpaard,
de zeekoe, het zeekalf en andere dieren van 't robbengeslacht. — B- des marins, volksnaam van den
roerdomp (butor).
Boghei, Bo gaè, in. Soort van open cabriolet f.
fo ;ne, m. [H. n.] Ossenoog n., een visch der
Middellandsche zee.— BOGIE, I. Kastanje-bolster m.
Bog,iette, f. [Agric.] Een der volksnamen van
de boekweit.
Bohé, Bohea of Bo, m. [Cora.] Theeboei,
zwarte thee van Canton.—Ooki als adj. Du thé bohé.
Bohèrne, Bohémien, ne, adj. Boheemsch.Ook als subst.: Un Bohème of Bohémien, een Bohemer, Une Bohème of Bohémienne, eene boheemsche vrouw, een boheemsch meisje. (Bohème is in
deze beteekenissen verkieslijk boven Bohémien, daar
dit laatste meestal in ongunsligen zin wordt gebruikt.) — Le Bohème, de boheeinsche taal. — BoHEMIENS of BOHEMES, m. pl. ,Bohemers, naam, dien
men in Frankrijk geeft aan het uit Hindostan afkomstig en nog ten deele rondzwervend menschenras, dat wij Heidens noemen, en dat zich veelal
bezig houdt met bedelen en stelen , waarzeggen,
paardentemmer, korfvlechten en dergl. : Un bohémien m., Une -ne f., Un of Une bohème, m. et I.
een heiden, landlooper, waarzegger m., eene heidin,
landloopster, waarzegster f. — (fig.) Foi de bohème,
dieven- of spitsboeventrouw f. C'est use maison
de bohème, 't is een hoogst wanordelijk huishouden. Vivre comme un bohème, als een heiden leven, een liederlijk, zwervend leven leiden. C'est
une bohémienne, une vraie b-, 't is een listig, sluw
wijf; ook 't is eene ligtekooi. (di deze uitdrukkingen zijn verouderd.) — [Y. mod.] Les Bohémiens,
Les frères bohémiens, de boheemsche broeders, de
moravische broeders, hernhutters.
Boiard, m. [Corn.] Soort van handberrie f.BOIARD, BOLAR Of BOYARD, m. Bojaar, adelpk grond
vrijheer, magnaat in vele slavonische lan--bezitr,
den; — voormalige titel van de geheimraden der
russische czars.
Boie, f. [Com.] Baai f., eene bekende wollen stof.
— [Mar.] Boei, ankerboei f. baken a. of ton. f.
-

EOIRE.

Boter of B oyer, m. Verfranschte vorm van
't nederd. boeijer m., een bekend zeilvaartuig.
Boire, v. a. et n. Drinken. B- dans un verre, dans
une tasse, dans le creux de sa main, uit een glas, uit
een kopje, uit zijne holle hand drinken. B- un coup,
een' teug drinken. B- en; un COUP in. eens, in eenera
slok , in een' teug uitdrinken. B- a petits coups,
met kleine teugen drinken, uitleppen, uitlepperen.
B- à grands coups, ie long traits, met groote teuqen drinken, ingulpen. B- une santé, B- a qn., Bà la santé de qn., cene gezondheid drinken, op ie
gezondheid drinken, eengin toast instellen.-mands
Je boirai à vos inclinations, a votre prompt retour,
à votre heureux voyage, ik zal op de gezondheid
van die u dierbaar zijn, op uwe spoedige terugkomst, op uwe gelukkige reis drinken. B- an retour de qn. beteekent ook: Drinken om zich over
iemands terugkomst te verheugen. B- a la ronde, in
't rond, de een na den ander drinken. Donner pour
boire, eerre fooi, een drinkgeld geven. Donner a b-,
een wijnhuis, bierhuis, kroeg houden. (ellipt.) A
boire ! schenk in! geef mij te drinken! Du vin prompt
a b-, wijn, dien men spoedig moet drinken, dien
men niet bewaren kan. Chanson à boire, drinklied n.
B- a sa soit, slechts drinken, als men dorst heeft.
B- so soul, tout son soul, zijn genoegen, ruim zijn
genoegen drinken. B- bien, B- sec, B- d' autant,
veel,duchtiq drinken. B- comme un trou, comme une
éponge, comme un templier, un sonneur, un chantie, un polonais, B- à vestre déboutonné, à tire
larigot of larigaud, zuipen, onmatig veel drinken,
zuipen als een tempelier. B- rasade of une rasade,
B- un rougebord, een vol glas, een boordevolletje
drinken; B- à rouges bords, met volle glazen drinken. B- un doigt de vin, een teugje, een vinger
wijn gebruiken. B- le petit doigt, Ie petit-hoedj
coup, eerre kleine , verheugenis drinken (in goed geze!schap iets meer dan gewoonlijk drinken). Quand
boirons-nous ensemble? wanneer zullen wij zamen
een glas wijn drinken, met elkaar eten en drinken?
Je les ai fait b- ensemble, ik heb hun zamen doen
drinken, 't geschil doen afdrinken, ik heb hen verzoend. Je boirais la mer et les poissons, '1i zou de
zee wel kunnen leêg drinken, ik smacht van dorst.
,

tiener b- les chevaux, les troupeaux, de paarden,

de kudden naar het wed, naar de drinkplaats brengen of drijven. (Prov. et Loc. prov.) Qui bon l'achète,
bon ie boit, z. ACHETER. B- le vin du marché, een'
koop, eene overeenkomst met een glas beklinken.
B- Ie vin de l'étrier, le coup de l'étrier, een glaasje
aan de valreep drinken, een glas tot afscheid drinken. Il n'y a pas de l'eau à b-, er is niets daarbij
te winnen, te verdienen. Il y a h b- et à manger,
de zaak heeft twee handvatten; zij kan goed en
slecht uitvallen, zij heeft haar voor en tegen. Puisque le vin est tiré, it faut le b-, nu de pot te vuur
is, moet hij gekookt worden; nu er a gezegd is, moet er
ook b gezegd worden. A petit manger bien b-, heeft
men weinig te eten, dan drinkt men des te meer.
I1 en a plus bu que je ne lui en al versé, hij heeft
te diep in 't glaasje gekeken. On ne saurait faire
I)- un ane s'il na soil, z. hNE. C'est la mer a b-,
dat is eerre hoogst moeijelijke, schier onmogelijke
zaak. Ce nest pas la mer (t boire, de zaak is zoo
moeijel k niet. — (fig.) B- Ie calice, den kelk, den
bitteren kelk ledigen, zich getroosten te doen of
te lijden, wat niet te beletten is. B- le ca?ice j usqu'a
la lie, den kelk tot op den droesem ledigen, eene
ramp, eene vernédering, eene zielesmart in al hare
uitgebreidheid ondergaan. B- la joie à pleine coupe,
de vreugde volop genieten. B- un affront, eene beleediging met gelatenheid verdragen. Qui a fait la
i'aute (la sottise) la boit, wie de fout (de dwaasheid)
begaat, moet er voor boeten, of (in de platte volkstaal) wie zijn , at brandt, moet op de blaren zitten. Ble Styx, dood, overleden zijn. Je boirai après vous,
— BOIRE beteekent
ik zal langer leven dan
dikwijls reeds op zich zeltzooveel als: overmatig
drinken, zuipen, aan den drank verslaafd zijn :Cet
ouvrier boft, est sujet á b-, die werkman is aan
den drank, drinkt dikwijls te veel. (Prov.) On ne
saurait Si peu b- qu'on ne s'en senle, wie te veel
drinkt, begaat altijd de eene of andere dwaasheid;
men merkt het ligt, als iemand wat te veel gedronken heeft. Qui a bu boira, een dronkaard is onverbéterlijk; eene ingewortelde gewoonte laat zich
niet meer uitroeijen. — BOLRE wordt nog van som
.

zaken gebézigd: Ce papier boft, dat papier-7ni.ge
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vinden, niemand te huis treffen. 11 est plus malheureux que Ie bols du foyer, alle slagen vallen op
here, h# is een ongeluksvogel. 11 a un visage de bflotté, hij ziet er bleek en ontdaan uit. I1 West feu
cue de gros b-, krachtige middelen werken het best.
Ii nest feu que de bois vert, met wakker jong ,volk
slaagt ment best. C'est la force du b-, dat is t ge volg van de onbezonnenheid der jeugd. On verra de
den , een' zoom ruim aanzetten. -- [Man.] Cheval quel b- je me cliauffe, men zal zien, wat ik in 't
qui boit dans son blanc, z . BLANC . La bride buit, schild voer; ik zal toonen, wie ik ben, met Wien men
Je cheval boit la bride, het gebit zit te hoog. — te doen heeft. I1 ne faut pas nlettre le doigt entre
Ce fossé buit en rivière, die gracht krijgt haar le b- et l'ecorce, men moet niet tusschen man en
water uit de rivier. -- SE BOIRE , V. pr. Gedronken vrouw spreken; met de geschillen van naauw ver
personen moet men zich niet bemoeijen. I1-bonde
worden: Un vin qui se bolt au dessert, een wijn,
nest b- Si vert qui ne s'allume, z . ALLUNER . Nul
dien men bij 't naqeregt drinkt.
bsans
écorce, geen lief zonder leed, geen rozen
BOIRE , m. Het drinken, de drank m.: Apprêter,
Apporter á qn. son b- et son manger, iemands zonder doornen. Charger on homme de b-, iemand
en geven. Fricasser les écuelles de b-, zich
eten en drinken klaar maken, aanbrengen. (fig. et
stokMgeringe overschot van zijn eioorgebragt verfam.) I1 en peril, I1 en oublie Ie b- et le manger, met
BOLS , m. Bosch, woud m.: Un
h# vergeet er eten en drinken door, hij laat er eten mogen behelpen
en drinken voor staan. -- Gemeenschap L, die vij- b- de chênes, de hêtres, de sapins, de cèdres, een
-,
beuren
dennen
-, cederbosch. Un b- de haute
-,
eiken
rivier
hebben.
—
Naam
vers, slooten enz. met eene
futaie, een bosch van oude hoogstammige boomen;
der kleine inhammen, die de Loire maakt.
Bois, m. Hout. Du b- vert, sec, dur, blanc, Un b- de demi -futaie (de haut revenu), een boseb
mou, pourri, veine, groen of nat, droog, hard, wit, van half gewassen hoog hout, van booroen tusschen
zacht, verrot, geaderd hout. Du b- de chêne, de 40 en 60 jaar. Un b- a faucillon, een kreupelboseh.
hêtre, de sauin, de sapin blanc, de frène, de saule, La lisière dun b-, de zoom, rand van een' bosch.
d'aune, de eedre, eiken-, beuken-, dennen-, vuren-, Un pays de b-, een woudrijk land, boschland. En
esschen-, wilgen-, elzen-, cederhout. Du b- à bb- plein b-, midden in een bosch. Un bouquet de b-,
tir of de construction, du boisde sciage, de char- eene groep van hoogstammige boomen. B- comronnage, de chauffage of à bruler , de corde, munaux, m. pi., gemeente -bosschen. Un garde-bols,
de rondin , de compte of de moule , bouw- at een boschwachter. L'homme des b-, de boschmensch
timmerhout, zaaghout, wagenmakershout, brand- (volksnaam van den orang-oetang en andere groote
hout, vaamhout, knuppelhout, telhout of talhout. apen). (poét.) Les hótes des b-, de wouddieren, inz.
Du b- de merrain, wagenschot, duighout, paneel de vogels. — [Chas.] Faire Ie b-, een bosch met den
Du b- mort, dood hout, dor hout; Du-hout; speurhond afloopen om't wild op te stooten. (Prov.)
mort b-, hout van weinig waarde; Du b- abougri of La faam chasse le loup hors du b-, fait sortir le
aabougri, onderbl jvend hout; Du b- en état, hout op loup du b-, de honger drijft den wolf uit het bosch,
den stam, stamhout. Du b- chablis, chablé of versé, honger maakt trage handen rap: nood leert bidden;
afgewaaid hout; Du b- combugé, ingewaterd hout; armoede zoekt list. Qui a peur des feuilles n'aille
Du b- de demolition, sloophout, afbraak; Du b- au b-, wie bang voor 't verdrinken is, moet uit het
ilotté, gewaterd hout, vlothout; Du b- Bauchi of water blijven; wie 't gevaar vreest, moet het vrrdéversé, wanhout, dat niet haaks is; Du b- géllf, mijden. Aller au b- sans cognée, zonder bijl in 't
splinterighout; Du b- lavé, glad behakt hout: Du bosch gaan: 't noodzakelijkste vergeten. Avoir l'oetl
b- qui a des loupes, kwasterig hout; Du b- de mail, au b-, een oog in 't zeil houden, op zijne zaken
hout, dat op zijne lengte tot de helft is doorgezaagd; letten. C'est on b- que cette maison, in dat huis
Du b- méplat, hout, dat breeder is dan dik; Du wordt gestolen als in 't woud. — -- Bois, M.
b- de réhut, afgekeurd hout; D u b- refait, haaks ge- Boom m., hout n., schors f., bast m., algemeene naam
schaafd hout; Du b- sur le retour, hout, dat ten einde van Bene groote menigte booroen., struiken en heesters
van zijnen groei is; Du b- rouge, spinthout, vurig en van hun hout of hunne schors, met achtervoehout; Du b - roulé, ontijdig gehakt hout; Du b - ging van een of sneer woorden ter aanduiding van
sain, g oed, gaaf hout; Du b- de scie, gezaagd hout, hun vaderland, hunne wezenlijke of veronderstelde
zaagdeelen; Du b- qui se tourmente, al te groen eigenschappen, hun gebruik of hunne overeenkomst
hout; Du b- vermoulu, wormstekig, vervuurd met een of ander voorwerp: B- á aiguilles, naald
hout; Du b- vif, groen hout; Dub- en cordes, gebladeren). B- it baguettes,-hout(mesinalpg
bost hout; Du b- en tas, gestapeld hout; Du b- booroen met lange regtuitschietende loten; ook de
taillis , hakhout, kaphout, kapbosch, schaarhout; naam van twee harsboomen van Cayenne en van
Du b- gisant, afgehakt hout, geveld hout. Du een' sebesten- of borstbezieboom op St. Domingo. Bb- bombe of bouge , krom gegroeid hout; Du b- b balai, bezemhout (berk, brem, heide). B- a' Bapvolant, vlothout; Du b- neuf, neet-gevlot hout; Du b- tiste, St.-Tanskruid. B- á barraques of chigomier,
canard o f *fondrier, zinkhout; Du b- flottant, drij (- eene soort van mirtestruik, welks buigzame takken
hout. .Du b- en grume, hout in de schors, onbehakt en bladen opp Haïti en in Guiana tot hutbedekking
hout; B- d'équarrissage of carré, vierkant behakt dienen. B- P barrique, vathout. B- a calumet, p^hout; Du b- de refend of de lente, kloofhout. Un train penhout, eene soort van Euphorbia, van welker
de b-, een houtvlot. Deter du b- à buche perdue, dunne takken men pijpenroeren maakt. — B- á coa bot perdu, à boos perdu, geveld hout in 't water chon, varkenshout, volksnaam van verscheiden
werpen, opdat de stroom het voere naar de plaats, harsachtige booroen en struiken. B- lk flambeau,
waar het geladen of tot vlotten vereenigd moet fakkelhout, planten, welker harsig hout als fakkels
worden. Cooper du b-, hout vellen. On doft éla- dient. B- amer, bitterhout. B- a plans, planhout
'uer les arbres qui poussent trop de b-, men moet (waarvan de bladeren tot genezing der plans of amede boomen, die te veel jong hout schieten, uitdun - rikaansche venuskwalen d enen).B- à poudre, kruid nen. — (Loc. fain. et prov.) I1 West pas géneral, hout (dat tot vervaardiging van buskruid dient).
ministre, etc., mais it est du b- dont on les fait, B- bamboo, bamboesriet. B--,ban, de sebestenboom
hij is geen generaal, minister, enz., maar hij bezit van Haïti. B- bénit, palmhout. B- Benoit, atlasde noodige verdiensten, de vereischte talenten om hout, satijnhout, meubelhout. B- de benjoin, z. BAdat te worden. I1 est du b- dont on fait les vielles DAMIER. B- bracelet, armbanden-hout, volksna.ann
(les flutes), hij is de gedweeheid, de inschikkelijkheid van den brijappelboone der .Antilles, welks bessen
zelve, hij schikt zich naar alles, men kan met hem den Cariben tot armbanden dienen. B- bral, grootdoen, wat men wil, 't is een jabroêr. Faire flèche bladerige borstbezieboom van Martinique. B- cade tout b-, alle middelen aanwenden, alle krachten nelle, kaneelhout. B- d'absinthe, alsemhout. Binspannen. II ne salt plus de quel b- faire flèche, d'acajou, mahonie-hout. B- d'aigle, adelaarhout,
hij weet niet, waar hij zich wenden of keeren zal, z. V. a. B- D'ALOES . B- d'ainon, valsche acacia f.
hij weet geen raad meer. Tout b- nest pas bon a B- d'amarante, z, v. a. B- n'ACAJOU. B- d'aloès,
faire flèche, alle hout is geen timmerhout; men kan aloë-hout (z. ALOES). B- d'amourette, volksnaam
niet iedereen of niet elk middel daartoe gebruiken. van twee acaciaas. B- d'anis, anijshout. B- d'aniA gens de village trompette de b-, men moet ieder sette, anisette -hout, eene soort van peperboom op
naar zjjnen staat bedienen; wat weet de boer van Haiti. B- d'arade, z. TAVEBNON. B- d'arc, booghout,
mu-skaat! Trouver visage de b-, de deur gesloten het geiten- of drieblad der Alpen, welks buigzaam
vloeit. -- L'éponge boil, de spons, zuigt het vocht
op. (Prov.) 11 boit comme une eponge, I1 boit
comme un imprimeur, hij zuipt als een tempelier.
La terre boft I'eau, de grond trekt liet water in.
Tech.] Faire b- un cuir, une peau, een stuk Ieder, eene huid te weekes zetten, met water laten
doortrekken. [Contur.] Faire b- une éto#fe, un
ourlet, een' stof onder 't naaijen niet strak hou[
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hout tot bogen dient. B- d'argent, zilverboom, z.
PROTEE. B - d'aspalathe , z. ASPALATHE. B - de ba nane, banaan pisang-hout. B- de Brésil, braziliehout, fernambuk (tot verfstof en rooden inkt) . Bde bourdaine, zwart - elzenhout, vuilhout (tot buskruidkolen). B- de calambac, calambac- 0/ edel
-hout. B- de calambour, groenachtig aloe--pardijs
hout. B- de campéche, carnpdche-hout, blaauwhout,
bloedhout (tot ver(sto f en als zamentrekkend middel). B- de cassie, surinaamsche kaneelbast, bitterhout. B- de chambre, tonderhout, eene agave,
welker stam als tonder dient. B- de chandelle,
kaarshout, fakkelhout, z. B- à FLAMBEAU . B- de
chauve-Souris, vleermuizenhout, eene soort van
mistelboompje op Mauritius. B- de chêne, prachtige bignonia, welker fijn en hard hout op het
eikenhout gelikt. B- de Chine, chineesch hout, een
boom van Guiana (tot inlegwerk). B- de Chypre,
de Rhodes, de rose , (le cygne , rhodisch hout,
rozenhout , rozegeurig fijn, witceel hout , dat
de kostbare rozenhoutolie oplevert. B- de citron,
citroenhout. B- de clou, nagelhout. B- de colophane, vioolhars hout. B- de couleuvre, slangenhout. B- d'ébène, ebbenhout. B- de demoi-

selle, meisjeshout. B- épineux, doornehout. B- de
dentelle, kanthout. B- de fer, ijzerhout. B- de férole, gqesat-ineerd hout, atlashout, feroe -hout. B- de
fustet, geelhout. B- de gayac, B- saint, gayak-hout,
pokhout, transch hout, indiaansch hout. B- de girofle, kruzdnac;elhout. B- de Guinée, guineesch hout.
B- de Tait, B- laiteux, 'melkhout. B- de lathes,
letterhout. B- de lessive, z. v. a. BOLS D' ARC ,
B- de Liège, kurkhout. B- de lièvre, z. v. a. B- D 'ARC .

BOITE.
Abattre du b-, abattre bien du b-, z. ABATTRE . --BOis duidt ook het gewei of de g etakte horens van.
het hert, het rendier enz. aan: Un cerf qui a posh,
qui a perdu son b-, een hert, dat zijn gewei a fgeworpen, verloren heeft. (jig. et fam.) Ella fait por ter du b- a son mari, zíá zet haren man horens op,
zij is haren man ontrouw.
Boisage, m tiet beschieten, bekleeden met
hout; 't gezamenlijke beschotwerk; beschot/zout n.
Boise, e, adj. Beschoten: Chambre b-e, eene
kamer met lambrizeringen. -- Houtrijk, veel hout
voortbrengende: Un pays Bien b-, een houtrijk land.
Boisement, m. houtbouw m., houtbeplantinq f.
Boiser, v. a. Beschieten, met hout bekleeden,
lambrizéringen maken; — [Mar.] het karkas of
scheepsgeraamte bouwen.
Boiserie, f. Beschot n., houten muurbekleeding,
:

lambrizéring f.

^ Boiseux, erase, adj. Houtig, houterig, hout
gebruikt liever ligneux.)
-achtig.(Men
Boisilier, m. [I\1ar.] Houthakker m.
Boisseau, m. Schepel n., eene voormalige rnhoudsnwaat voor drooge waren: Mesurer au b-, met
het schepel meten. Un b- de ble, een schepel koren.
(Prov.) Mettre la lampe, la lumière sons Ie b-,
het licht onder de korenmaat zetten, den menschen
cie waarheid verbergen, weigeren hen te verlichten;
ook: zijne bekwaamheden niet ten nutte snaken,
haar ongebruikt laten. — [Tech.] Bus f. of kegelvormic e opening van eene kraan, waarin de sleutel draait. — Trenskussen der knoopmakers en p assementwerkers. — Bodemlooze kegelvormige pot m.;

sekreetbuis f. ; pijpmakers-pot m.

B- de marbre, z. v. a. B- DE CHYPRE . B- de la
Boisselage, in. liet korenmeter; beroep n. van
HE . B- de mêche,
Jamaique, z. v. a. B - DE CAMPEC
korennieter.
lonthout, z. B - DE CHAMBRE. B - de merle, rneerleBoisselée, f. Schepel, schepelvol n. Une b- de
hout. B- de natte, matt nhout, dokhout. B- de terre, de noodige grond om een schepel koren te
nèfle, mnispelhout. B- d'olive, olijfhout. B- (Ie palis- za aij en.
Boisselier, m., -iere, f. Schepelmaker, ma'eandre, pal ixander- of palissander hout, purperhout, violethout. B- de perdrix, patrijzenhout, dui- tevinaker, matenverkooper m., - koopster f.
.Boissellerie. f. Matenmakerj f., het maken
venhout. B- de perroquet, ].,ape,aaienhout. B- de
intade, parelhoenderhout. B- de poivrier, peper- en verkoopen van maten, zeven, wannen en dpi.
hout. B- de prinne, z. v. a. B- DE BOURDAII E. B- voorwerpen; matennmakerswerk n.
de quassie amen, kwass?e -hout, bitterhout. B- de
Boisseloii, m. [Agric.] Wiedijzer n. voor 't
quercitron, quercitroen-bast, bast van den noord graan.
de rape, rasphout.-ameriknschvw.BI3oisson, f. Drank m., elk vocht, dat men
B- de rat, rattenhout. B- de Rhodes, z. B- DE drinkt. Des b-s aqueuses, waterachtige dranken,
CHYPRE . B- de rong le of de ronde, rondhout. B- waterdranken (water, suikerwater, limonade enz.)
de rose , Z. B- DE CHYPRE. B - de Ste. Lucie , Lucie- Des b-s fermentées, gepiste dranken (wijn, bier,
hout, eene witte, harde houtsoort van den drui f- snede, cider enz.). Des b-s alcooliques, sterke of
kerseboon (mahaleb). B- de sapan of santal, sapan- alkoholi-sche dranken (brandewijn, jenever, rum,
hout, rood sandelhout. B- de senteur, reukhout. arak enz.) B- aromatiques, geurige of kruidige
B- de serpent, slangenhout. B- de tech, the/ca- of dranken (kof j, thee enz.). (fana.) Etre adonne
djati-hout. B- d'or, Canadasche jokboom. B- garou, (sujet) a la b-, aan den drank zijn, aan den drank
B- gentil, kellerhais, vij fvingerkruid. B- isabelle, verslaafd zijn. Etre pris de b-, dronken zijn. —
isabel-hout (mirt, laurier). B- ivrant of enivrant, [Mar.] La b-, matrozendr ank m., azijnwater n.
vischbedwelmend hout. B- jaune, geelhout (verf/zout).
Bofte, f. Doos f., kistje, koffertje, trommeltje n.,
B- marbré, force- of atlashout met witten grond. bus f.: Une b- d'or, d'argent, de for Blanc, de carB- néphrétique, blaauw sandelhout, nierhout. B- ton, d'bcaille, d'ivoire, de buis, eene gouden, zilnoir, zwarthout. B- puant, stinkhout, boonenboom- veren, blikken, bordpapieren, schildpadden, ivoren,
hout (anagyris). B- résineux, harsig hout, hout der palmhouten doos. Une b- a compartiments , h
harsboomenz. B- royal, koningshout. B- satiné, rood double fond, à portrait, eene doos met vakken, met
satijn- of atlashout, feroe -hout net rooden grond. dubbelen bodem, met portret. Une b- à poudre, a
B - saint, z. B - DE GAYAC; ook z. v. a. B - GAROU. pommade, h thé, à tabac, à couleurs, eene poeder B- tambour of tamboul, trommelhout. B- tapiré, doos, poinadedoos, theebos (theekistje), tabaksdoos,
bontgeaderd hout van Cayenne. B- trompette, trom verwdoos. La b- au thé, au sucre, an café, aux
[cecropia peltata] . B- violet, z.-pethou,lsam épices, de thee-, suiker-, kof j-, kruiddoos of bus.
B - DE PALISSANDRE. — — BOLS, m . ?Naam van vel erlei Les b-s des épiciers, des apothicaires, de grootte
van hout gemaakte voorwerpen: [Impr.] Formaat - winkeldoozen of -bussen der kruideniers, der apothehout n. (nu vervangen door 't gegoten formaatwit). kers. Une b- It chapeau, eene hoedendoos. — Bofte,
[Mar.] De romp van een schip, zonder masten of zonder eenig toevoegsel , beteekent inzonderheid
want. Recevoir des coups en plein b-, schoten in den snuifdoos: J'ai oublie, perdu ma b-, ik heb mijne
romp van 't schip krijgen. B- attaiblis, verzwakte snuifdoos vergeten, verloren. — Doosvol f.: Une
inhouten; B- d'arrimage, slaghout, hout om een b- de bonbons, de pilules, d'onguent, een doosje vol
rui ng te stuwen; B- courbants, B- forts, Kromhou- of met suikergoed, pillen, zelf. — In vele kunsten
ten ; Faire du b-, een schip met provisiehout voor en ambachten beteekent bofte het holle gedeélte van
hout gaan halen. B- de foe, kluifhout. Un-zien; een werktuig, dat een ander gedeelte omvat of
bhtiment moulé en b- fort. een schip, waarvan alle waarin dit sluit , b. v. La b- de roue, de naafbus f.,
spanten reeds op de kiel staan. [Menufis.] B- de lit, de metalen bus, die de as belet op de naaf te wrijledenkrot, slaapbank, bedstede f. —, [Armur.] B- d'un ven; La b- du moyeu, het naafgat of avegat, de
tusil, d' un pistolet , de lade f van een geweer, van opening voor de as in de naaf of den dom van een
een pistool. B- dune lance, de schacht of schaft f. wagenwiel; La b- d'un vilebrequin, de bus van
van Bene lans; ook de geh.eele lans: Leurs bols vole- eerie boor, waarin de metalen spits wordt bevestigd.
rent en éclats, hunne lansen vlogen in spaanders. — [Anat.] Gewrichtsholte of - vlakte f. (waarin 't
Porter bien son b-, de lans goed 'o f sierlijk dragen; gewrichtshoofd sluit). La b- du crane, de schedel
(waarin de hersenen vervat zijn). — [Mar.]-holte
(/i g .) eene schoonti ligchaan'zshouding hebben . — [Jeu]
,4lgemeene naam van de schijven, de stukken, La b- du gouvernail, de houten bus, waardoor de
helmstok
gerat. B-s de terrure du gouvernail, bossen
,
triktrakt,
schaakt,
kegelt
waarmede men damt
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in de vi-rzgerlingefa van het roer. B -s pour drosses,
.schildpadden van de stuurreep. B- à mitraille,
schrootbus. — Une b- de montre, eene horlogi.ekas; Un monteur de b-s, een maker van horlo,gie-kassen. La b- Iles pauvres, de armbus. La b-,
aux lettres, La b- de la poste of enkel la b-, de
brievenbus. La b- de lanterne, de réverbère, het
lantaarnkastje (waarin het touw, dat tot ophaling
en nederlating dient, wordt besloten). — La b-

fum1gatoire, z. FtJl1IGATOIIE. — La b- de Pandore,
Z. I►ATDORE. — ( Loc. fam. et prov.) La b- à Per-

rette, de kas van een geheim genootschap: Il faut
qu'il recoive de l'argent de la b- à Perrette, hij
moet zi4 geld uit verborgen plaatsen halen, men
weet niet, hoe hij aan 't geld komt. I1 faudrait
qu'elle fut toejours dans une b-, zij is zoo teêr
als kraakporselein; men mogt haar wel in eene
glazenkast zetten, in wollen watten leggen. Ii semble qu'elle sorte dune b-, 't is of zij uit een doosje
komt; zip is zoo netjes als eene pop. Dans les petiles b-s sont les buns of guents, in de kleinste potjes
is de beste zalf, in de kleinste flesschën is het fijnste
vocht: in kleine menschen schuilt dikwijls een groot
verstand.
Boite, f. Tijd, wanneer jonge wijn drinkbaar is,
4 'in ktijd m.: Du in en b-, drinkbaar geworden
wijn ni. Ce vin nest pas encore dans sa b-, die
wijn is nog niet drinkbaar, heeft zijne vereischte
rijpte nog niet.
S Boitement, m. Hethinken, het kreupel zijn.
(Men zegt liever CLAUDICATION.
Boiter, V. n. Kreupel zijn, mank gaan, hinken.
B- dun pied, des deux pieds, aan eenera voet, aan
beide voeten kreupel zijn. B- tout bas, zwaar
kreupel gaan.
Boiterie, f. [Vétér.] liet kreupel gaan van
sen paard, van een lastdier).
Boitenx, ease, adj. Kreupel, mank, hinkend:
Un homme, an cheval b-, een hinkend mensch,
paard. — Une table b- ease, eene waggelende tafel
(met ongelijke pootera) . (fig.) Un esprit b-, een
kwalijk gevormd verstand. Un vers b-, een hinkend
vers (dat eene lettergreep te veel of te weinig heeft) .
Une période b-ease, een manke volzin (waarvan
een der zindeelen te kort is met betrekking tot het
andere of de anderen).— [lmpr.] Colonne b-euse,
Gene kolom, die een' regel te kort of te lang is. —
[Mar.] Cheval b- de 1'oreiile, paard, dat bij elke
zijner bewegingen niet den kol) knikt. — Chale b-,
omslagdoek m., die slechts aan eerre zijde een' breeden gewerkt en rand heeft. Ruban b-, lint, dat aan
de beide kanten verschillend gekleurd of gemerkt
is, of wel, slat slechts aan eene zijde gewerkt is. —
Ook als subst. gebezigd: Un boiteux, tine boiteuse,
een, eene kreupele. (Prow.) Ii faut attendre le b-,
men moet den hinkennden bode afwachten: men moet
de bevestiging van clie tijding afwachten, alvorens
haar te gelooven. Ii ne faut pas clocker devant les
b-, men moet . niet met gebrekkige lieden spotten
(door hun gebrek na te bootsen).
Boltier, m. 'Lul fdoos f. der heelmeesters.
Boitillon, ni. [Tech.] Olmhouten vak of paneel n. in de opening eens molensteens.
Boitte, f. [Pec11e] Kabeljaauw -aas n.; —jonge
viseijes.
Bolt-tout of Boitouut, m. (fam.) .Drinkglas
.zonder voet of met gebroken voet (dat men dus
niet kan nederzetten, dan na het uitgedronken te
hebben) .
Boittire, f. (pop.) liet zuipen; de zwelgerij f.
I3oivin, m. [Mar.] Boeitouw, boeiankertouw n.
Boj obi, m. [H. n.] Hondsslang f., eene boaslang.
Bolas, m. pl. [Com.] Katoenen stof f. van
Suratte.
6
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Bolantin, m., z. BALANTIN.

Bolasse, f. [Agric.] Soort van aarde van mid-:
delmatige vruchtbaarheid.
Bolax, m. [Bot.] Magellaansche gomboom n1.
Bolbonach, m. [Bot.] Volksnaam van het
maankruid (lunaire).
Bolero of Bolléro, m. (espagnol) Een met
gezang en castagnetten begeleide spaansche volks
-dansm.
Bolet of Morille, n. [Bot.] Zékere eetbare
paddestoel m., morielje f.
Bolétite, m. [gil. n.] Versteende paddestoel,
morielje- of kampernoelje-steen m.
Bolétopha ge of Bolitophage, m. [H. n.] ,
z. ELEDONE.

Boliche, f., Brégin of Xabéga, m. Sar
Bolide, f. [Météor.] ,

-dynet.

z. AEROLITHE.
Bolitophage, m., z. ELd
DONE.
Bolléro, m., z. BOLERO.

Boloumancie of Bolomantie, f. Pijtwigchelar j, waarzeggerij t. uit pijlen.
Bolomancien, ne, adj. Wat de pijlwigchelarij betreft. — Ook als subst.: Un b-, een pijlwipchelaar m., hij, die uit een' bundel pijlen die
trok, welke den naam der stad droeg, (lie men
moest aanvallen.
Bolonais, m. [H. n.] Bologneser hondje n.,
ruiliharig hondje, zoo genoemd naar de italiaansche
stal Bologna.
Bolty, m. [H. n.] Nijl-lipvisch n. (ook nébuleuux of nevelvisch geheeten).
m., z. BOL 1.
Bolzas, m. [Com.] Oost-indische tijk f.

Bollis,

Bom, in., Boma, groote Amerikaansche slang f.

Boenarin, m. [H. n.] Zeeos ln., toenaam van

den hippopotamus.

Bonibacées, f. pl. [Bot.] Geslacht van katoen-

dragende struiken.

Bombakin, m. [Corn.] Stof f. van wol en

zijde.

Bombalon, m. Trommel f.; ook groote zee-

trompet f. der Negers.
Bonnbanee, f. Smulpartij, paste-rij, brasser'j,
goede sier f., luidruchtig en overvloedig gastmaal n.
Faire b-, goede sier " maken, op weelderigen voet
leven.
Boinbardable, adj. Bombardeerbaar, geschikt
om met bommen beschoten te worden.
Bombarde, f. [Mil.] Steengeschut n., een voor
krijgstuig om groote steunen ver weg te wer--malig
pen ; — donderbus f. ; steenmortier m., een kort,
dik, zwaar knallend kanon; — bombardeergaljoot n.,
een sterk gebouwd vaartuig tot liet dragen van
mortieren, waaruit men bommen werpt. — [Mus.]
Basbrommer m., bromrecister n. van een orgel; -ook de mondtrom f. (later guimbarde geheeten). —
[Tech.] Steenovenmond m. — [Cuis.] Zekere tyrolsche spijs van lamstongén, allerlei gehakt vleesch enz.
Bonnbardé, e, adj. (en part. passé van bombarder) Gebombardeerd , met bommen. beschoten: Ville b-e.
Iiombal•delle, f. (vetplu. van bombarde) [Mil.]
Kleine donderbus f. — klein bombardeergaljoot n.
Bomnbardement, m. [Mil.] Beschieting f. met
bommen, bombardement n.
Bombarder, v. a. [Mil. ] Met bomenen beschieten, b o m b a r d é r e n;— (fig.) met geweld op iets
aandringen, iemand hevig aanvallen.
Bombardier, m. Bommenwerper, bomba rd i e r n.; — [ H. n.] bombardeerkever m., een gevleugeld insect, dat z jnen vijanden uit zijn achterdeel
een blaauwen, stinkenden damp net een' vrij zwaren pof tegenschist.
Rokei, m., z. BOGHEI.
Bombardo, m. [Mus.] Soort van italiaanschen
Bol of Bolts, m. (pr. Po-luce) [Pbarm.] Art- doedelzak m.
seeeijballetje n., brok, die in eens wordt doorgeslikt,
Bontbasin, m. [Com.] Soort van effen of pcbolus m. — [Physiol.] Bol alimentaire, spis- streepte zijdestof f.; — bonebazijn n. , katoenen stof,
broh m., de door kaauwinq en speekselmenging tot aan beide zijden ruw, tot voering.
doorslikken voorbereide spijsklomp. — [Med.] Bol
Bonabasine, f. [Com.] Naam van verschillende
d'Arménie, terre Polaire, terre sigillée, lemnische, nieuwere stoffen, zoo van zijde, wol, als katoen.
ctrmenische aarde (eene zachte, doorgaans roodBoznbax, [Bot.] Uitlandsche struik, die boomachtige kleiaarde, die ook in Boheme, Hongarije, wol of katoen draagt, katoenstruik, kaasboom m.
Silezië en elders wordt aangetroffen), zegelaarde f.
Bomhe, f. [Mil.] Bom f., ijzeren holle werpkoBol, m. (van 't eng. bowl) Kom f., komvor- gel, spring-, knal- of vuurkogel m. —[Tech.] Groote
enige vaas f. of beker m. ; Kamvol f.
ronde glazen flesch met zeer korten hals, bom f. —
Bolaire, adj.: Terre Polaire, z. ond. BOL of [Cuis.] B- á la Sardanapale, zeker uitstekend kostBOLUS.
baar geregt op de tafels dergrootera. —(ig. et fam.)
,
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BON.

Gare la b-! pas op de bom! neem u in acht! uit van bon wordt voorts nog veelvuldig gewijzigd, zoo
den weg! Tomber quelque part comme une b-, er- als uit de volgende voorbeelden blijkt: Un bon mot,
gens als eene bom invallen, op het onverwachtst en een geestig gezegde, kwinkslag. Une bonne plaisanplotseling ergens verschijnen.
terie, eene fijne scherts. Un bon homme , een goed
Bombé, e, (en part. passé van bomber) Bol, man, (doorgaans in den zin van) een eenvoudig, onbolrond, gewelfd, buikvormig: Verre de moutre noozel, ligtgeloovig man, een goedbloed, sukkel. Un
légèrement b-, vlakrond horlogie-glas n. Verres b-s, homme bon, een braaf, regtschapen man (z. BONgewelfde, buikvormige n. pl. (ter overdekking van HOMME) . Un bon tour, een fijne, sluwe trek. Jouer
vazen, pendules enz.), stolpen f. pl. Bois bombé, a qn. un .bon tour, iemand eene aardige poets spelen.
Une bonne société, bonne compagnie, een fatsoen
Gebogen hout n.
gezelschap. Ce négociant est bon, cette maison-lijk
Bonwbement, m. [Arch.] Welving, ronding f.,
het vormen van een' boog, minder dan de halve om- est bonne, die koopman, dat huis is in staat om
trek. - [ Méd.] Oorgesuis, oorgegons n. [bombus]; aan zijne verbindtenissen te voldoen , is solide,
s o l v e n t. Mon bon ange, mijn beschermengel, mijn
-- het rommelen der ingewanden.
Bomber, v. a. Welven, ronden, vlakrond ma- goede genius. Une bonne aventure, een gelukkig,
ken, buikvormig o f bol uitzetten: B- un chemin, une aangenaam voorval. Dire la bonne aventure, waar
AVENTURE) . Bonne fortune, gelukkig toe--zegn(.
rue, een weg, eene straat vlakrond leggen: B-° le
bord dune robe, den rand van een kleedje opbollen. val, buitenkansje, fortuintje. Un homme à bonne
-- BOMBER, v. n. Bol worden: Un mur, un plan- fortune, een man, die b( de vrouwen gewild is. Un
der, une bolserie qui bombe, een muur, een vloer, bon compagnon, Un bon vivant, een vrol(jke makker, een lustige broeder. Cast un bon prince, 't is
een beschot, dat zich buikvormig uitzet.
een goede man, hij ziet niet naauw. Un bon fripon,
Bomberie, f. Bommengieterij f.
Bombeur, m. Maker van of koopman in buik een aartsgaauwdief. Bon ami, Bonne amie, minglazen of stolpen.
-vormige naar, minnares. Uue bonne annie, een vruchtbaar
jaar. Souhaiter la bonne année it qn., iemand een
Bombiee, f. [H. n.] Zijdeworm m.
gezegend nieuwsjaar wenschen. Bon jour! goedes
f.
(verklw.
van
Kleine
bom
f.
bombe)
Bonmbine,
Bonibique, adj. [Chim.] : Acide b-, zijdeworm- dag! (z. BONJOUR) . 5 C'est demain un bon jour, 't is
zuur n. , een zuur, dat, volgens Chaussier, in de morgen een feestdag, heilige dag. Faire son bon
j our, ten avondmaal, ter communie gaan. Les bontonnetjes der zijdewormen moet te vinden zijn.
nes fètes, de hooge kerkfeesten (paschen , hemel
Bonmbiste, in. [Tech.] Bommengieter m.
pinksteren, kensmis). La journée, la nuit-vartsdg,
Bombornydes, f. pl. [II. n.] Hommelende of
de
ce malade a été bonne, die zieke heeft een' rus
gonzende insecten n. pl.
dag, nacht geheel., De bonne heure, de bon-tigen
Bombuire, f. [Tech.] Uitzetting, bolheid f.
Jlontbus, m. (pr. bom-buce) [H. n.] Rom- matin, vroeg. Arriver a la bonne heure, te regter
ure, van pas aankomen. A la bonne heure! hetzij
mel f. - [ Mid.] Oorgegons n.
Bombyate, m. [Chim.] Zzidewormzuur zout n. zoo! mijnentwege gebeure het! ik stoor er mij niet
Bombycites, n. 1. [H. n.] Zijdespinners, aan. (fig.) Une bonne lamé, une bonne epée, een
insecten, die als bedreven schermer. — Un bon apàtre, een braaf man
pluimsprieten m. pl., stoiegelige
fvle
in schijn. 11 fait Ie bon apótre, hij hangt den regtde zijdeworm spinnen.
Bombyle, m. [H. n.] Aardbij, aardhommel f., schapen man uit. — [ Mar.] Un bon vullier, een vlug
zeiler, een schip, dat gemakkelijk en snel zeilt. —
honigster m„ dubbelvleugelig insect met lange voel
[Com.] Bon pour telle somma, goed, geldig voor
-spriet.
die en die som (aan den voet der handelspapieren;
Bonmbyque, adj., z. BOMBIQUE.
Bombyx, m. [H. n.] , z. BOMMBICE. --- [Antiq.] — zoo ook op de intreé- biljetten: Bon pour une personne, pour deux personnes). —[Impr.] Bon à tirer,
Lange fluit f. der Grieken.
Bone, I. [Mar.] Groot zeil van een' kotter of af te drukken, goed, klaar voor af te drukken (op
het laatste proefblad, om aan te duiden, dat het
sloep; —giek, gyp f. (nu gul ge/weten).
Bomerie , f. [Mar.] Bodemery f. , geldleening kan afgedrukt worden. Ook als subst.: Le bon it
op een schip, verdrag tusschen den schipper en een' tirer, 't verlof tot afdrukken, het imprimatur.
Une bonne feuille, een schoon blad, toonblad (dat
geldschieter, welke laatste geld op het schip voor
zeer hooge renten ontvangt by behouden-schietn de schrijver bij 't afdrukken ontvangt). — [ Man.]
aankomst, doch zijne gansche vordering verliest in Mettre un cheval sur le bon pied, een paard gewennen, den reqtervoet het eerst te verzetten. (Loc.
geval het schip verloren gaat.
Bon, ne, adj. Goed, wat de vereischte hoeda- faas. etprov.) Trouver tout bon, alles goed vinden,
nigheden van zijne natuur, zijne bestemming of zijn zich naar alles weten te schikken. Tout lui est bon,
gebruik heeft: De bon pain, goed brood; De bons hij is met alles tevreden; ook: hij durft zich alles
souliers, goede schoenen; Une bonne mémoire, een toeëigenen, hij is niet vies. Ii a encore Ie coeur
goed geheugen; De bonnes estampes, goede platen. bon, zijn hart is nog gezond (van een' zieke spreUn bon cheval de carrosse, een goed koetspaard; kende) . Cette poire fait bonne bouche, die peer heeft
Une bonne vache laitière, eene goede melkkoe. De een' lekkeren nasmaak. Rester (demeurer) sur la
bon arsénic, goed rottekruid. — Goed, loffelijk, prij- bonne bouclie, zich bij 't beste geregt bepalen, alleen
selijk, wat met rept, pligt, goede zeden, gezond ver van de beste geregten eten; ook na iets aangenaams
overeen komt: Le bon droit, het goede refit;-stand ophouden, uit vrees dat er iets minder aangenaams
De bonnes intentions, goede prijselijke voornemens; volgen zal. Laisser ses convives sur la bonne boude bonnes oeuvres, goede, loffelijke werken.—Goed, che, zijnen gasten het. kostelijkste geregt allerlaatst
bekwaam, bedreven, ervaren: Un bon peintre, ora- geven. Garder qc. pour la bonne bouche, iets lekkers
teur, avocat, een goed, bekwaam schilder, rédenaar, voor 't laatst bewaren. — Avoir la main bonne, eene
advokaat: Un bon matelot, een knap, bevaren ma- geoefende vaste hand hebben, ook: gelukkig in 't spel,
troos; Un bon nageur, een bedreven zwemmer. — in al zijne ondernemingen zijn; geluk aanbrengen.
Goed, goedertieren; goedig, goedaardig, brag f, opregt, Avoir une bonne main, une bonne plume, eene
zachtzinnig inschikkelijk: Le bon Dieu, de goede, goede hand schrijven. Avoir une bonne plume , een'
lankmoedige God; de bonnes gens, goede, goedaar- zuiveren , beveiligen stijl schrijven. Etre en bonne
dige (ook eenvoudige) , gedienstige lieden. — Goed, main, in goede handen, onder goed toezigt, in veidienstig, nuttig, gunstig, voordeelig: Un bon vent, een lige bewaring zijn. Une nouvelle qui vient de bonne
goede, gunstige wind; Un bon marché, een goede, main (de bonne part, de bonne source) eene tijding
voordeelige koop; Un bon métier, een goed, winst van goederhand, uit eene goede bron, eene geloof'ambacht; Un fruit bon b manger, eene vrucht,-gevnd waardige tijding. — Avoir bon pied, een goede voet
zin, wel ter been zijn. (fig.) Avoir bon pied,-ganer
goed of geschikt om te eten. Un remède bon contre la fièvre; een middel dienstig tegen de koorts. bon oeil, gezond en vlug, ofschoon reeds bejaard,
—Le bon sens, 't gezond verstand. — Goed, groot, zijn; ook: altijd op zijne hoede zijn, steeds een oog
ruim, aanzienlijk, sterk, hard: Un bon nombre, in 't zeal houden. (ellipt.) Bon pied, bon oeil! pas
een goed, vrij groot getal: Un bon revenu, een goed, op! wees op uwe hoede! pas op uw tellen! _ Aller de
aanzienlijk inkomen; Une bonne récolte, een goede, bon pied, dans une affaire, rond en goed in eerie
ruime oogst; Une bonne pluie, une bonne gelée, zaak te werk gaan. Etre sur le bon pied, sur un
een overvloedige regen, eene harde vorst. Un bon bon pied, op een' goeden voet staan, in voordeelige
soufflet, een harde, duchtige klap; Un bon rhume, omstandigheden zijn. Etre sur un bon pied dans
eene zware verkoudheid; Faire deux bonnes lieues, le monde, algemeen geacht zijn. Mettre qn. sur le
twee goede of groote mijlen afleggen.-- De beteekenis an bon pied, iemand groote voordeelen verschaffen.
,
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Mttre tine rnaïson sur Ie bon pied, orde, regel- line bonne Lois,ronduit, zonder oiivwee eens
voor a ltijd: DUes lui tine bonne fois, ce que nous
maat zuniqheiã in eene huishoudingbrengen.
Une bonne maison, een ereqeld, welvarend hu is- avez contre Itil, zeg hem eens voor altijd, nun
(Proc.)
houden Ook: een qastvrj huis. Faire une bonen deljk en g oed wat gij tegen hem hebt.
maison goede za1cn doen, tot fortuin komen. LIre Après lrnn yin, bon ehe'val w ij n geeft couroie.
wijn
be/wefi
goede
goedenlion
sin
point
d'enseigne,
van
A
familie,
dune
bonne
maison,
de bonne
huize, van :leftiije afkomst zijn. Faire une bonne peen'krans goede waar pr(jst zich zelve.Qui
vie er goed van leven (ifoed eten en drinken) (el (ipt.) bon l'achète bon Ie boit, Z. ACHETEII. Les bons
La faire courte et honne,sterk (leur leven, een comples font les boos a rn is, effene réken?nqen ma ongebonden leven ic/c/en, dat snel de pezondheid en ken qoede vrienden. A bon enlendeur, salut, we
de krachten sloopt. Faire one bonne tin, eis een ooien heeft ma te bonnen, die boone! laat het u niet
eerlijk man, 015 een peed christen sterven.. Faire les vergeefs tezegci zijn! A bon entendeur, pea de padeniers boos, voor de bet a lin g booij blijven; ook roles, een qoed verstaander heeft maar een half
en/cel Faire bon, goed spreken, borg staan voorde woord noodig. A bon chat, bon rat, goed soupeqansehe som (dienoen mopt verliezen). Avoir cia bon vatten, poed verdedigd; slimtegenslim; lip hee(t
temps, lediqentijd, tijd te zijner beschikking hebben. zijn man gevonden of zal zijn' mn vinden. Ce
Prendre (Se dunner) (lu 130fl teinps, zijn vermaak qui est ion /t prendie est bon P garder, men neemt
nemen. Un compte (lui est bon, Un bon compte, wat men vindt, leruppeven learnt altoos t ij ds genoeg.
eene goedeasauwbceurige s'é1senirq. Un Domme de A quelque chose roatheur est bon, een onqelskss
bons cömi)tCS, een man, (lie naauwkeurig rélceninp altijd er g ens goed voor, er is altijd een geluk bij een
oud en eerlijk man Sos tz dc lion compte o ngeluk. 11 nest bon ni i of i ni „i l;ouillir , lip (liet)
doet
W,niS opre(jt,teken liet put. Reuidie bon compte is volstrekt nergens goed voor. Faire bonne mine P
fune chose, (joule rekenschap, voldoende inlicht ing mauvais jeu, een poed IjeziUt bi) een kwaad spel
of ver/star/up van iets geven, ergens borg voorblfj- zetten: zijn misnoegen, verdriet, tegenspoed ac/tier
ven.Vous me readie z bon compte le noire con- 1 een opgeruimd. gelaat verbergen. Faire conlie foruluite, iii zulu dat pedrag wet betaald zetten. (iron.) tune lion coeur, zicht niet (toonden tegenspoed laten
Son com pte est lionZijne reulceninq is op g em a a k t, nederslaon, Tout cda est bel et bon mais largent
hifi zat er van lusten, 't zat hem berouwen. Avoir vaut minux, Z. BEAU 1. Burt Coeur (sang) no peat
une chose bon compte, iets goedkoop hebben. Al- mentir, de goede aard verloochent zIch niet.Bon
lez clnez ce marchand, ii vous fern Bon compte, comma ie boa jour, vriendelijk (115 de lieve zon. Bon
meilleur compte que etc. pa bij dien Icoojunan, tiff renom luit mme en cachette, een oede naam bhin/t
zal U billijk behandelen, bili, kei , dan enz. Faire bon i zelfs in 't verborgene. Bon renom laat uit heritage,
compte de son crddit, de sa signature, de sa pa- een poede naam is zoo goed als (beter dan) cciie esferole, roekeloos,hiqtzinnsq niet zijncs-edict, zijne nis. Bonne amitië est une seconde pareute, een
lsandteekeninp, zijn woord ompaan, het weqwerpess. goede vriend is een andere bloedverwant (is zoo
So thverlir, Poire ei manger P lion compte, onbe !
als een bloedverwant). Bowie, erf Ia mssille gel
zorgd zich ve r ma ken, eten en d'ninheen, zonder zich sau've le denier,een goede buidel (huishiou.dstee)
om de uitgaven, one (le nevolpen te be/coirtineren.
spaart liet geld. Boone volonté supplbe a In faeulté,
I S Donner le bon n e hseigrnes de ge iets dooi j (Ie goede wil set snap reel Bonne vie a ttrait house
bepaalde kenmerken of herkenniapsteelsens aanwij- fin, een goed leven voert tot een' goeden, dood. A Bon
zen. A lionnes enseignes, op goeden grond, onder payeur on fait bonne mesure, wie goed betaalt,
ontmoet..
goeden waas'borg.— Jouerlsoii jeu, bon argent, 0111 wordt toed gemeten; wie goed doet, poe(l ontmoet.
pebeii op voorwaarden van oope s
no's woidt bejwoorelelijP ujbs inkt in Sentii lusts
betaling.Y aller bon jeu,bon argent, goed, aangenaam rieken, eels' fjoe(lcnf7eur van zie/s
het in alien ernst meeven (doorgaans van twistende, ï geven: Ces tleuis seutent bon die bloemen lichen
vechtende personen qebézi(j(i( (z. ook AIIGENT(
'['i'ouver bon, Iioesleisideis, qoeellceuven,
( liefelijk.
(ehhspt.) La donner Isoitne a qn., iemand eenen streek, i veroorlooven; Trouvcz bon que je non fame rico,
eene soets spelen.. Vous nous Ia donisez hunne, gij sta toe, dat ik, dat niet doe. Tenir Bon, wederstami
scheert den gek met ons, pij wilt ons beet hebben. bieden, pat staan, zich
ed go
houden: On denianJe
la garde, lsotmne ik zal 't ie wel betaald zet hera s otre conentenuent mais te u ou ih, 1 0 1
ten. En dire cle luonnes, wonderlijke dingen, schier tenir bon, men zal sewn toesteiiiininj v r agen, iiiO(li'
o'n gelooflijke dingen vertellen. (iron,) II est bon W ik raad us, niet toe te geven. Coûter lion, veel leesdat is goed gezegd! chest is een woord op zijn pas! ten, duits' zijn, duur te staan katoen: Le pain coilII seut que nous altendions jusqu' B ce pail lui tera Bon eet lilver, 't brooch zal dezen winter duur
lIaise de venir, it est bon là, hij wil, dat mij wacli- zijn. II fait bon, très- bon aujourel'Isui, t is goed,
tî, tot hij goedvindt te komen: wat beeldt hij zich zeer goed weder van daag, II fait lion se promener
we. in! (ei, waarom niet!). II est bon comme le 't is goed weder om te wandelen. II tail bon avec
boii)aus C est une auntie si w C est ann lsuiitse cette peison se lip zij is m ne5 mse ani in den omgang
pate l'jmomnje, 't is een doorgoede ziel, een kaifvan 11 luit bon dans cefte elsam!bre, sous ce berceau,
e-en' nsto . Ii est uien 1)011 de cioire cda, hij is wel . 't is aangenaam in die kames', onder dat psiCet. II
.qoedgeiosviq. (iron.) Il est bieis bon de nous don- ne fait pas Bon avoir allaire P eet homme, 't is Oilncr des cnnseils, 't staat hem nog al fraai, ons raad aangenaam, gevaarlijk, met dien man te doen te hebte geven. Cent bon! 't is goed! genoeg daarvan! ( ben. (Proc.) hiatt lion vivre, on apprenci toujours,
Vous me retusez, eest bon, gij weigert liet, goed, men is nooit te oud om te leeren, »sea is nooit uitle zam 't onthouden.Bon! II a dit cda? zoo! (ei!) geleerd. Ii luit Bon hattie an gloi'ieux, Z. BATTRE.
heeft laj clot gezegd?Bon cda! goed! dal heet ik i TOUT DE bON, toe. adv. In ernst, 'weilselgis, ingoed! art zou goed zijn!bon
Bon, ik zeide
P vous, P lui, I 'derdaad.de
Cost
Je ne Ie disais pas tout
uhiem pest liet, dot is nose, Z(IIie zaak. Il est bon ( liet niet in ernst.
1 nIce pis a optie t is cue] t heeft zijn nuteen i Box, as Het e,oeele II s a au lion dons eet os
ussjceestejim —A quoi lion eels? It aatoin lot 1 vrage ci is veel go e ds in das werk. Cet homme d
wat mside/ gaol bon so iilhfendre! JYaartoe zou ( du lion, clie »san heeft ejoeile heedanigheden. Le Bon
liet dienen, zieb te verdedigen. On ne fera rica de lallaire cot quo etc., lui beste, voornaamste van
clue SOOS SOfl has plmii er est niets zonder zijne de zaak is dat enz. Le bon de I Iii tone est qu e
toestemming gedaan worden. Sous votre lion llai- etc. liet aardigste grcsppiqste van de historie is, dat
sir, sauf 'votre bon ilaisîr, met uw verlof, be/iou- enz. Voordeel n., wismit t.: Nos troupes onE en
(lens uwe goedkeuring. 11 faut que tout se règle da Bon dans cdle allaire, onze troepen hebben in
solon son bon plaisir, alles moet naar zijn 11001(1 dat gevecht een voordeel behaald. us oat eu da bon
netar zijn grillig verlangen gaan. Faire une chose dans cette entreprise, zij hebben winst hij die onderde bonne grace,met
,iets
bevalligheid doen. Un Ills neming gehad. J'ai dix forms de bon, Ik hebien
H a pa bonne mce do iepieiidie son père ,'1 staat quldente goed
Sc'isnftelijheqoedkeuring schrs/ te
een zoon icelsjic, zijnen vader te berispen. (iron.) ljheaanwijzing 1. (welke iemanit, niet zijne handVous avez bonne grace (Ie parlor ainsi, 't slaat u teekenine en liet woord bon voorzien, aan ens ander
citaat (d. u. leeljk), dus te spreken. (z. ook GRaCE.) geeft), bon, bewijs a. van ontvang, van lévering: Le
Faire bonne contenance, zich goed houden, moed Bon do banquier, de aanneming (tot beta/mug) van den
0 1 vastberaden/ieud toonen. Faire bon visage d'lsOte,
bankier. Distribuer des bans aux indigents pour da
zijne pasten of(toed
bezoekersontvangen.
pain, da buis, aanwijzingen ofontvangrnefjes, hetardie ge. en lionne part, iets mii goeden zin opvatten, tjes voor brood, of hout aan de armen uitdeelen. (leg.)
er niet boos ant worden, het niet kwalijk nemen. — Ii met son bon P tout, hij geeft tot alles zijne toe,
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stemming, hij weet niets te weigeren, zegt op alles
ja. On ne peut se passer de son bon sur reen, men
kan z jn' raad, zijn goeclvin.den, in geen enkel punt
rissen. — Les bons, de roeden, deu g dzamen.

Bomace, I. [Mar.] Windstilte, kalmte f. Etre en
li -, windstilte hebben. La bonace règne, het weder
en de zee bedaren.
Bonapartisme, in. Gevoelen, stelsel n. der

aanhonggers van Bonaparte, bonapartismus n.,
—Bonapartiste, m. Aanhanger van Bonaparte
on zijn bestuur, bonapartist m.
Bouard, m. [Tech.] Opening f. der glasovens.
Bonase, ln. [1-1. n.] Wilde stier m., eene bu ffelsoort met lange rugmanen, b o n as u s m.
Bonasse, adj. Goedig, eenvoudig, sulachtig. —
Ook als subst. Un b-, een sul.
Bonavo ;lie, m., z. BONNE-VOGLIE.
Bonbalon, m., z. BOMBALON.

Bonbanc, in. [Minér.] Soort van zeer witten
steen uit de omstreken van Parijs.
Bonbec, m. (Spotnaam van snapzieke vrouwen):
C'est une Marie b-, 't is eene babbelkous, klappei.
Bonbon , ni. [Conf t.] Lekkers , suikergoed
kleingoed, snoepgoed, n., koekjes n. pl.
Bonbonnière, f. Doosjevoorkleine lekkernijen,
lekkernijdoosje, bonbondoosje, pepermuntdoosje n.;
-- (fig. et fam.) lief, net huisje n. —[Tech.] Zeker
rijtuig n., om zijnen vorm dus geheeten; — ook een
vrouwen - hoofdtooisel n.
Bon-e1rétien, m. Christus -peer, goede -christuspeer, apothekerspeer f., eene groote, langwerpige en smakelijke peer. (Plur. Des bons-chrétiens
of liever Des poires de bon-chrétien).
Bond, m. Weirstuit, sprong, opsprong m., opstuiiting f. (van een' bal of balvormig voorwerp) :
Prendre la balie au b-, den bal in den weérstuit
vangen; (fig.) het gunstig oogenblik waarnemen,
de gelegenheid bij 't haar grijpen. Prendre la balie
entre b- et volée, iets juist van pas, te regter tijd
doen (zoodat een oogenblik vroeger of later de poging vergeefsch zou geweest zijn. (fig.) Obtenir une
grace tart de b- que de volée, eene gunst veiwerven door gebruik te maken van 't regte tijdstip.
(fig.) Faire une chose tapt de b- que de volée, iets
doen zoo als men kan, zoo als de omstandigheden
't veroorloven. (fig.) Ne prendre la ballè que du
second i;- , eene eerste gelegenheid tot iets laten
rooe bf g{pan, eerst de tweede gelegenheid waarnemen.
(Loc. prov.) Faire faux b- a qn., zijn woord aan
iemand niet houden, hem in zijne verwachting te
leur stellen. Ce négociant à fait faux b- it ses amis,
die koopman heeft zijne handelsvrienden bedrogen
(is bankroet gegaan). Faire faux b- a son honneur,
zijne eer te kort doen, bevlekken. I1 nous a fait faux
b-, hij heeft ons in den steek gelaten, heeft ons laten
zitten. — Sprong m., plotselinge op- of voorwaartsche
beweging f. (van een mensch of dier): Ce cheval a
fait un b-, dat paard heeft een' sprong gedaan. N'alIer que par sauts et par b-s, niet dan al huppelend
en springend lonpen;' (fig.) ongelijk, onregelmatig,
als bij vlagen spreken, schrijven, te werk gaan; iets
met horten en stootera doen.
Bomde, f. [IHS-draul.] Duikerklep f., valdeurtje n.
(van eerren vijver). — [Tech.] . Spongat, bontgat n.
in eene ton of een vat); ook de bom of houten
stop f. om dat cat te sluiten (doch in dezen zin zengt
men liever bontion). -- (fig. et fam.) Lacher la ba ses larmes, a ses plaintes, a sa colère, zijne
tranen, klagten, gramschap den vrijen loop laten.
Bond(, e, adj. (en part. passé van bonder)
[Mar.] Vol geladen: Vaisseau b-, boordevol schip.
Le vaisseau est bond(, het schip is tot onder de
dekbalken vol gestuwd. — Futaille b-e, vol fust (tot
aan het spongat) .
Bondeliere, f. [H. n.] 1Vaom eenex karper m
soort [cvprinus f^alierus] , die men
in 't Pomersche en U hurische Haff vindt en als een der beste
visschen beschouwd wordt.
Bonder, v, a. [Mar.] Een schip zoo vol mogelijk laden, eene volle lading innemen.
Bonderean, m. [Tech.] Spongat.
Boudien, m. [Tech.] Groote wig f. der plankenzagers.

Bondir, v. a. Opspringen, afsluiten, terug
terugkaatsen, een of meer malen van den-stuien,
grond opspringen: Cette balie est trop nolle, elle
ne bondit Faint, die bal is te zacht, hij stuit niet
af, springt giet op. -- huppelen, springen, spren-

BONIFIÉ.

reen maken: Les agneaux bondissent dans la prairie,
(le lammeren huppelen in de weide. Cet
bondissait de fureur, die man sprong van homme
kwaad -

heid. (fig.) Cela fait bondir le coeur, 't hart u lqt
cl aarvan.
Bondissant, e, adj. Opspringend, opstuitend;
huppelend en springend.
Bondisseinent, m. Iet huppelen, olasprifl4 1?;
( , I' ui,1p(l n. (fig.) B- du coeur, walging F.
Boudon, in. [Tech.] Bom, spon, plug f.,
houten stop, waarmede men 't born- o f spongatkorte
e It' vat sluit; — ook het bomgat zelf (doc ), in van
die
beteekenis zegt Wien liever bonde). -- Naam eenex
Zwitse•sche kaassoo, t van Neufchatel.
Bondonner, V. a. Digtsponnen, met eene boen
o/ spon digt maken.; — het bom- of spongat boren.
— B- le vin, de bom op het vat wijn doen.
Bondonnière, f. [Tech. •xonboor f.
Bondrée, f. [H. n.] 11 espenvalC m, (ook Buse
bond ree geheeten).
Bon-frais, m. [Mar.] Bramzeilskoeto f
.

Bongean, m. [neon.], z. B0N3EAU.
Bong•é, m., z. GBE. '

]Bon-heuri, I. [Bot.J Goede -hendrik m., kon
veldspinazie f., soort van ganzevoet.-meknsor.,
— [:[.lort.] leiaam eenei perensoort.
Bonbeur, f. Geluk, welzijn n., welstand ni.,
voorspoed m., welvaart f. ; — gelukkig voorval,
fortuin it Le b- éternel, het eeuwig geluk, de ge
En sacrillant tout ii son devoir, on-lukzaiohedf.
est sur d'arriver au b-, door alles op te o fferen aait
zj yen pligí, is men zeker tot het geluk te geraken.
Uavez -voos cie quoi (lépend It b- des (tats? Weet
rij l.c'aarvan de welvaart der staten afhangt? Cet
hoinme a lus de b- que de prudence, die man
heeft meer fortuin dan beleid. 11 a dir b- en tout,

alles gelukt hein, ill fortuin loopt hem in alles inedee.

Jouen at cc b-. Etre en b-, gelukkig, fortuinlijk
.spelen. Jouer de b-, goed, van iets afkomen, tegen
alle verwachting slagen. II lui est arri) é plusieurs
lj-s (( la fail, hij heeft verscheiden geluks- of fortuinsbedeelingen te gelik gekref;en. I lui arrive
souvent cie ces petits b-s, 1/( heeft dikwijls zulke
buitenkamjes, fortuintjes. it )r a jon ;temps que 1e
n'ai eu le b- de voos voer, ik heb in langen tijd let

rlenoer'en, het voordeel niet gehad, u te zien. (fdm.
el pop.) Au petit b- ! er mocre van komen watwil!
— PAR BOSHEUI:, lcc. adv. Bij geluk, gelukkig, door
een gelO i i ,. S toeval.
Bontioiiiie, I. .'s(il(i((i
ifikt troedhartigheid, (rnlle
Natuurlijke

eenvoudigheid en regtschapenlZE'id; -- on,aoozelhei(l,
lic tgelcovigheill I. — (fam.) Il nous ennuie souvent
Jill r ses b-s, hij verveelt ons dikwils door zijn' :aet„

sa]^liigen praat.

Bonhounne, m. Goed Cl? eenvoudig mensch r...
I;oerle ziel f., onnoo.zele hals, goede sukkel m. F*re
ie b-, den goedhartigen, eenvoudigen man uitZanf,e>,. Un faux b-, een geveinsde goedharti('• 'n.) Je b- se popte encore Bien, de oude man is
,ecg welvarend. In dezen zi n zegt men ooi bonne
ironie; La bonne femme n'en peut plus, 't oude
vrouwtj( , het besje kan niet meer. — (fam.) UP
petit b-, een kleine jongen m., manneken n. (fl?! . et
fa(n.) Aller son petit b- de chemie, stil en bedaard
z-j)ne zaakjes drijven, stilletjes zijn' gang gaan. —
u IN- xoni)?E m. [Bol .j Wolkruid n., koningskaars f.,
wellebladen n. pl., toils/l uid n. (ook bouillon-blame
en molène gelie(ten).
Bonbonflnleau, m. - Oud verklw. van bOnhomme, o. a. door La Fontaine gebézifd•: L,e bonhommeau (les coups se consola.
Bol: -bonnie-iiiisere, m. [11. 1.] folk aauin
van 't roodborstje (rome- gorge) .
Bosai, m. [Fiiianc. j Overschap van de ontga gst
op de uitgaaf. -- lot tegoed op een beleend pand,
dat men heeft laten verhoopen. — (fig.) Voord.( el n.,
winst f.
Boniehon, m. [Tech.] Trekgat, togtgat n. i1?
een glasoven.
Bonier, m. Bunder m. (als bilgis/ie land~aat,
doende van :; tot 137 vierkante nede•l. roeden.
Bonifaee, in. (faam.) Goedbloed, sukkel in.
Boni1cation, f. 1 erbétering, vermeerderd f.
van de opbrengst eenei zaak. — [Corn.] B- de tare,
vernoogin.g f. van tarra, vergoeding I. voor test/ta/j(,( waren (If onzuiverheid, raf (11 t i. e f.
Bonilxé, e, adj. (en part. passé van bonbfer)
Verbeterd: Du vin Ii-, U ie terre b-c.
(
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B- de Neptune. Neptunus-muts (van 't geslacht der
polypen). — [Bot.] B- de prétre, papenhout n.
(fusain); — appelpompoen (pastisson); — ook de
naam van velerlei soorten van zwam o f paddestoelen. (B- de cragaud, d'argent, de fou, de matelot
of de vache of B- rabaltu, B- romain) en van ver
schelpen (B- chinois, de Neptune, de fou,-scheidn
de Pologne). — [Chir.] B- d'Hippocrate, Hippokratische muts, zeker hoofdverband (ook b- Is deux
globes of capeline de la tète geheeten). — [Mus.] Bcllinois, bellenstok m., halve maan f., een parasolverbéteren.
Bonite, f. [IH.. n.] Boniet of bonétvisch in., een vormig koperen instrument met bellen aan een' lanspringvisch van 't geslacht der makreelen, die de sen stok ter begeleiding van militaire enuzijk. —
(Tech.] In 't algemeen wat het bovenste bolvormig
vliegende visschen vervolgt.
Bon,jean, Borgeau, in. [Econ.] Te rooter gedeelte van een werktuig of machine bedekt, de
hoed nn., de kap t., het deksel n., — naam der uit ezette dubbele vlas- of hennipschoo f f.
Bonjour, m. (fain.) Goeden-dag m.: Je voos geronde kappen aan de koerierslaarzen. B- carré,
sonhaite (donne) Ie b-, ik wensch u goeden-dag; — drilboor f. met vier vleugels. — [Chas.] B- carré.
l)ij uitlating . nkel: Bonjour, Monsieur, goeden dag, nieuw gewei n. van een hert, niet hooger dan de
Mijnheer (tres -[am.) B- a monsieur votre frère, ooren reikende. — [Pátiss.] B- de Turquie, turksche
in jne groetenis aan uw' broeder, zeg je breé^° muts f., tulband m., een bekend gebak. — [Forti[.]
0 01n dag.
B- ie prétre, zwaluwstaart m., papenkap, papen
-mnuts.
Boiijour-eommandenr, m. [H. n.] Cayen-t- Bonnetade, f. Gr oet m. door afligting van
ne-vogel m. (die bij 't aanbreken van den dag zingt) .
den hoed of de muts; diepe, néder-ige buiging f.
Bon mot, m., z. BON.
Bonnetaage, m. [Tech.] Verkapping f., papieBonne, f. Vrouw, die met het toezigt over de
kinderen van een huisgezin is belast, eene niet met het ren deksel op 't pijpje van een kunstvuurwerk. —
onderwijs belaste gouvernante, kindertoezienster, Het hoed- afnemen.
Bonnet à prêtre, z. ond. BONNET.
b onne f. — (fam.) Contes de b-, kindersprookjes n.
Bonne - tenue, f. [Mar.], z. TENUE.
Pl. — Bonne, adj. f., z. BON.
t Bonneter, V. a. Dikwijls groeten; — (fig.)
Bonneaa, m. (faro.) Koppelaar m . ; -- ook
z. v. a. BONASSE, sul. -- BONNEAU, In. [Mar.] Boei, f. Zijn hó f maken, kruipen. — [Tech.] Verkappen
Ronne-dame, f. [Bot.] , z. 1IROCUE.
(Vgl. BONNETAGE).
Bonne de nape of Oe bonne vage, adj.
Bonneterie, f, Handel m. in kousen- en mut[Mar.] Goed te besturen (van eenti sloep, die met senwaren, kousen- en mutsenwinkel en.; het ver
kousen, mutsen en dercll. voorwer -ocerdignva
ale riemen alleen snel loopt).
Bonne-gareette ! [Mal .] Stijf ópseisen!
pen. — [Arc. Gout.] Kousenweversgilde n.
Bonne- Bram, [Mar.] : Amay°re en bonne main!
Tonne-terre, I. [Mar.] : Fond de bonne-terre,
goede ankergrond m.
Maakt voor goed vast zonder opgaan!
-t- Bonneteur, m. Buigingmaker, vriend van
Bounenient, adv. ( ('am.) Opregt, te goeder
trouw, in trouwe, ongekunsteld, in eenvoudigheid. complimenten; — ho ffel jke opligter, beleefde gaauw11 dit b- ce qu'il perse, hij zecit rondweg wat hij (lief m.
Bonnetier, m., -ière, f. Hij of zij, die kou
denkt. Vous croyez done b- tout ce qu'il dit? glij
mutsen en del. voorwerpen maakt of verkoopt,-sen,
gelooft dus te goeder trouw al wat hij zegt? –
WWeleer beteekende het: juist, naauwkeurig: Je ne mutsenniaker m., - maakster f., fabrikant ni. van
sail pas b- combien it y a d'ici a la, 'k weet niet kousen, mutsen enz.; mutsenhandelaar m., -ster f.
regt, hoe ver (lie plaats van hier ligt.
Bonnette, f. (verklw. van bonnet) 7lIutsje,
Bonnet, m. Muts, inz. vrouwenmuts f ; kapje n. kindee'inutsje n. — [Fort.] Bonnét, bonnettéB- de police, soldatenmuts; B- a poll of de grenadier, r i n g, halve maan f. — [Mar.] Lijzeil n., broodwingrrenad iersrnuts; B- carré, vierkante muts, barét f. (Ier m., fats f., eene strook zeildoek, waae'mede,
der koorpriesters, vroegerook der professoren, advo- own de zeilen verlengt, opdat zij meer wind zou koten, _procureurs enz.; B Tourre, bonte routs. B- (ten vatten.
vert, meets (Ier galeislcwen. (fig.) Prendre (porter) le
Bonnet-ture, m. [Bot.] Eene soort van inB- vert, afstand van zijne goederen doen (of gedaan dlsche pompoen m.
t ebben), ten einde niet als bankroetier vervolgd te
Bonne-vo«Iie, m. (pr. bo-ne-vo-lie). Vrijwil ttxrden. B-s rouges, roodmutsen, spotnaam dier line of gehuurde roeper m. op eene galei; (fig.) de
.Iaeobijnen tijdens de fransche staatsomwenteling Ii-, loc. adv. Vrijwillig, goedwillig.
171 Oe vorige eeuw. B- pbrygien, de phrggische muts,
Bonnite, m., z. BO TITE.
tiet Zinnebeeld der vrijheid. (fig. et fam.) Un gros
Bon-ouvrier, m. [Coin.] Garen n. van Rijssel.
b-, een, (leftig, gewigti.g persoon. (fig.) Prendre le
Bon-i)lein, m. [Mar.] Porter b-, gouverner b-,
b- de docteur, of enkel: Prendre le b-, doctor of het schip zoodanig sturen, dat de wind Zijne volle
meester in eerie faculteit worden. (Loc. fain. et werking tip de zeilen doet.
Prov.) Opiner du b-, van 't zelfde gevoelen als de
Bon-quart ! interj. [Mar.] Alles wel! roe, (lee
anderen zijn, zonder te onderzoeken, een jabroir kevartierwacht elk half uur des nachts; —uitkijkers
Zijn. Cela a passe an b-, du b-, it volée de b-, dot voor! (bevel van een' der officieren aan de op den
is er met eenparige stemmen (voetstoots, zonder de- boeg of inde voormars zinde wachters.) De scheepsbatten) doorgegaan Mettre la main an b-, óter soli wakers in de groote havens gebruiken denzel f'den
b-, eerbieclig, onderdanig groeten. Avoir toujour;
ene?) met herhaling: Bon-quart partout, bon-quart!
la Inwin au h-, uiterst ^,twellevend en vol pligtpleBonse, m., z. BONZE.
gingen zijn. Avoir la tète prés du b-, kort van
Honsoir, in. (fam.) Goeden-avond m. Je, clous
stof, heet cieb(ike-rct zijn. Avoir le b- de travers, nouhaite (donne) le b-, ik wensch u goeden-avond;
kwalijk gemutst zijn. Mettre son b- de travers, boos — bij uitlating enkel: Bonsoir, Monsieur, Goeden
worden. Il a pi-is cela sous son b-, dat heeft hij ae,ond, Mijnheer. — (fig. et pop.) Dire b- a la comv^onnen, dat is uit zijn eigen brein ge/cornea. Par- g Bie, allen goeden-nacht zeggen, sterven.
Ier à son b-, in zich zelven smeken. inter son b-,
B ontiilon, m., z. nwBALON.
ergens zijne muts naar gooiien, alle hoop opgeven.
Bonte, f. Goedheid, goede hoedanigheid, deug Jeter son b- par dessus les moutins, zich om de delijkheid, geschiktheid, bruikbaarheid f.: La b- de
meeningen, de oordeelvellingen der menschen niet lair, de goede hoedanigheid, zuiverheid van de
bekreunen, zich door niets laten terughouden Ce lucht. La b- du vin, de l'eau, d'une étoffe, d'une
sent deux (trois etc.) tètes dans un b-, het zijn nnontre, de deugdelijkheid, bruikbaarheid van den
twee schoenmakers op één pothuis; het zin twee wijn, het water, eeuw stof, een horlogie. — Goed
handen op éénen buik; zij zijn 't altijd eens, zij
goedhartigheid, goedaardigheid, welwillend--heid,
zijn dikke vrienden, één kart en ééne ziel. Etre heid. Sa bonté le fait aimer de tout le monde, zijne
treste comme un b- de nuit, zoo droefgeestig zijn, goedheid, goedhartigheid, maakt hem bij elk bemind.
als een uil. C'est b- blanc et blanc b-, z. IJLANC.
Avoir recours a la b- de qn., tot iemands goeclitwil— BONNET, m. [Anat.] Tweede maag der herkaau- ligheid (goede diensten, weldaden) de toevlugt newende dieren. --- [.H. n.] Bovendeel van den kola men. -- Goedheid, vriendelijkheid, beleefdheid f.,
eens vogels. B- chinois, chinésche aap of hoedaap in (1unstbew s n.: Votes avez eu la b- de m'ecrire,
Boniiier, V. a. Goed, beter maken, verbéteren,
inz* vruchtbaarder, maken: On bonifie les terres
en les fumant, men maakt de akkers beter, vrucht
ze te bemesten. — [Financ.] Een te--barde,o
kort vergoeden of aanvullen, schadeloos stellen.
— [Mar.] Bonifier une cargaison avarlee, hetgeen
van de lading geheel bedorven is afzonderen en het
overige zoo goed men kan herstellen. — B- une haleine, een' 26alvisch opsnijden en zijn spek tot traan
koken. — SE BOMFI E R, V. pr. Beter worden, zich
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gij hebt de beleefdheid gehad inïj te schrijven. (iron.)
Ayez In bonté de sortir de chez mol, wees zoo
vriendelijk mijn edeur uit te gaan. — Je n'oublierai
amais vos li -s pour moi, ik zat nooit uwe gunstewijzen jegens mi vergeten. — Goedheid , zwakheid ,
te qroote inschikkelijkheid f.: La trO'p grande b- du

b

përe est cause des désordres du fils, de te groote
goedheid (zwakheid) des vaders is de oorzaak van

't ongeregeld gedrag des zoons. — Goedheid, cjoe-

dertierenke d, lankmoedigheid f.: La b infinie de
-

Dieu, Gods oneindige goedheid, algoedheid. -Ne désespérez point de la b- céleste, wanhoop niet aan
de hemelsche goedertierenheid. — B- divine ! B- de
Dieu ! (als uitroep) Heneelsche goedheid! goede God!

goede Hemel!
Jtontour, m. [Mar.] Wending, ennzwenkinq I.
van het schip om de kruising der kabels te voor
Le vaisseau est venu par le b-, het schil)-komen.
is klaar gezwaaid.
Bonze, m. Chineesch of japansch priester. —
Bonzesse, 1. Naam der chinésche meisjes, die in
kloosters leven.
- oquer el, m. [H. n.] Volksnaam van de boommu ;e1e (moineau friquet).
Boquet, m. [Tech.] Soort van hoosvat n. der

BORDEAUX.

reiken en verdronk. (1poét.) Les b- africains, tndiens,
Les sombres b-s, Les b-s du Cocvte, de afrikaan
indische stranden of kusten, de sombere, ake--sche,
lige kusten, de hel. (ellipt.) A. bord ! a bord ! aan
wal! aan wal! (geroep van lieden, die van een
vaartuig aan land willen komen); aan boord! aan
boorel! scheep! (van lieden, die van den wal naar
't schip willen gaan). — [Mar.] Boord, scheepsboord n. , ztjcle f. ; — ook het schip of vaartuig zelf.
Le b- du vent, de windzijde, loef oj loefzijde 1.:
Le b- sous Ie vent, de lij of 1)/zijde f , Franc bord
buitenluid. ni. Vaisseau de naut b-, schip van hoog
boord, oorlogschip; Vaisseau de bas b-, schil) van
laag boord, koopvr;ard(jschip,riviervaartuig n. Renverser, tourher, changer Ie b-, het schil) of de tegenovergestelde windstreek leggen. Changer de b-, Tenir

b- sur b-, heen en weer, sel!e.rpp b ij den wind hou
vaart van 't schip te vertragen). Avoir-den(cm
les amures cur le b-, ruim zeilen met den foklkehals op den kraanbalk. B- qui allonge, Bede slagboeg. Passez sur Ie b- ! volk bij de valreep! prendre Ie b-, binnenloopen omn opgelegd te wore n.
Deux vaisseaux b- á b-, twee schepen boord aan.

boord, overlangs, naast elkander (liggen of varen) .
De b- à b-, aan beide boorden evenveel (b. v. even
diep liggend). Etre b- It quaff, aan de kaai gehaald,
Boqueteati, m. (verklw. van bosquet) Boschje, tegen den wal liggen; — Le capitaine nous régala sur son b-, de kapitein onthaalde ons aan
de
50
inorr,en.
boschland
beneden
klein,
zijn boord, op zijn schip. Couclier à b-, aan boord
Jlognettier, m. [Bot.] Wilde appelboom in.
slapen. 11 était à In de l'am! ral, hij was aan boord
-- Boquillon, in. -Houthakker m.
flora, f. Scherpe en drooge noorde- of noord van 't adiniraalschip— Bord wordt somtijds voor
Adriatische zee.
-ostewindm. bordée,gang, laveergang m., gebruikt: Faire on b-,
]Boraeiii, Iloro,eiquue, adj [Chinn.] Aside Courir un b-, een' gang doen ('t zij over stuur
bakboord). Courir on b- is terne, eenera-bordf
b-, boraxzuur n. (Men zegt nu liever borique).
B€raeite, I. [Chico.] Boraxspaath, boraciet n., gang naar den wal doen. Courir on b- au largr,
eersen gang op zee doen. Loutioyer a petits b-s
4tatuurlijke borarzure talkaarde f.
of Courir b- sur b-, in den wind op werken, met
Borades, X11. p1. Vijlsel; z. v. a. LIMAILLE.
kleine gangen of slagen laveren. Courir on b-, on
J$orag'inee`, f. pl., Z. BORRAGIIxÉES.
mimic b-, over éénen boeg zeilen, het over denzelfd-en
JIorain, e, adj., z. BORiN.
Itorasse, In. [Bot.] Oostindische palmboom in boeg houden. Virer de Ii-. Mettre is l'autre b-,
Borasse au, al. [Tech.] Boraxdoos f., doos wenden, het over een' anderen boeg wenden; (fig.)
andere maatregelen nerven; van l;artij veranderen.
met bor•arrpoeder, ten gebruike der soldeerders.
IIorate, ni. [Chico.] Boraxzuur zout n. B- de (fig.) Etre du b- de qn., van iemands party, geBoucle, z. BORAX. B- d'ammomaque, de cbaux etc., voelen zijn. Courir Ie bon b-, zeeschuimen, kapen;
boraxzure arremon zerk, boraxzure kalk enz. B- cal- (fig.) slechte plaatsen bezoeken (vein liederlijke veinswen gebézic,d; doch zoowel deze fig. beteekenis als
caire, boraxzure kalksteen.
Borate, e, adj. [Chum.] Met het boraxzuur de eig. is verouderd) . — noon a BORD DE, loc.
prép.
Met den rand gelijk, boordevol: L'eau eel
verbonden.
B oi•a x, m. [Chinn.] Borax m., in de kunsttaal b- à b- du quaff, du vase, het wafer staat te
Porate de Boude, boraxzure soda, en in haren boven aan de kaai, tot aan den rand van 't vat.
Mettre du vin b- a b- du verre, een glas boorderuigen, staat ook tinkol geheeten.
tuit/ fiers.

.

Borborygiiie of Borlborisnne, m. [Méd.]

Buikr;ercmniel n., het rommelend geluid der ingewav en- (in de volkstaal gargouillement geheeten).
:orbothe, f. [gil. n.] Ee n der namen van den
puit- of kwabaal (gade lote).
Bord, ns. Rand, kant, zoons, boord m., boordse l n.: Le b- d'un verre, d'une assiette, d'un cba-

peau, de rand van een glas, tafel, bord, hoed. B- in
fér our• (d'un vase), voet, onderrand; B- super ieur.
bovenrand. Le b- d'un manteau, d'une robe, dF

zoom van een' mantel, van een vrouwenkleed. Mettre
un b- à un chapeau, à use jupe, it on rideau,

een boordsel (galon) aan een' hoed, een' vrouwen
eerre gord'j/n zetten. (fig.) Un rouge b-, een boor--rok,
devolletje n., een glas vol wijn. Bord de I'oreille,
zoom van het oor. (fig.) Avoir un mot, on nom sur
le b- des lèvres, een woord ; een' naam, op de tong,
op (le lippen hebben, op het punt zijn zich een
woord, een' neopi te herinneren. (Men zet doorgaans: Av`oir un mot sur Ie b- de Ia langue.)

Avoir on av eu, un secret, one répliclue sur le 1;des lèvres, een' bekentenis, eerre (jehei n, eeg we!lee woord op (le tong hebben, grooten lust gevoelen, om
tlie bekentenis enz. uit te spreken . Avoir Ie coeur
sur Ie b- des lèvres, het hart op de tong hebben,
niet veinzers. Avoir Panne sur le b- des lèvres, op
sterven ligren. Oever, wal, strand in., kust f.: Le
b- de In riviere, de la mei-, de oever van de rivier,
van cie zee. Les b-s du BPIn, de oever of boorden
van den RI n. (fig. et poet.) Le b- du precipice,
de rand des a. frronds, het ongeluk. Etre au (sur
le) b- du precipice, op den rand des afgronds staan,
-

—

op het punt zin one zich te verderven, om oncelukkig gemaakt te worden. (fig.) Etre sur Ie b- de
sa fosse, au b- du tombeau, op den rand des graf's
staan, zeer oud zijn. Ii ne put atteindre le Is et
Sc nova, hij kon den oever, het strand niet be-

vol schenken.

Bondage, m. [Mar.] Buitenhuid f., de buitenrsteplanken, scheepsbekleeding f., boeiplanken, boordplanken f. pl. Franc b-, buitenhuid (in on ders cheicling van de binnenbekleeding of binnenhuid, die
serrages, serres of vaigre heet). B-s de fonds et de
fleurs, vlakgangen en kimgangen. B-s d'entre lee
préceintes, vullingen tusschen de barghouten; spanvullinge:e. B-s Iles sabords, bredgangen, geschutgas.
' eea. B-s poor recouvrir les punts, overloopsplanken.
B-s de tour, boegplanken en de planken aan de billes, die de meeste kromte hebben — Saain der zware
^ planken of deden des tirnnzermans. — [Agriu.]
Pacht/west, die in half vruchtgebruik verhuurd is.
— [Tech.] Het omboorden (van een' schoen, een'
hoed, een klec=l enz.); het daarvoor te betalen loon.,
B oidaille, f. [Mar.] Boordplank, boer^clank f.
-

ilordailler, z. BORDAÍER.

Bordat, in. [Coin.] Egyptische stof f.
Borclaut, in. [Mar.] Onderljk n. van een zeil.
Cette voile a beaucoup de bordant, dit zeil heeft
veel breedte 'in zijn onderlijk.
-[ Borclayer, of Bordailler, v. a. [Mar.]
Korte gangen doen, lavéren.
-I- Borele, f. Klein buitengoed n. ; — boerderij f.
Borddé, e, adj. (en past. passe van border)
Omboord, omzoomd, cnzzet. [liar.] Un vaisseau
( Bien b-, een schil) met smalle en get ke naden. Une
► voile b-, een in den wind uitgespannen zeil. Bordé, m. Gouden, zilveren of zijdenboordsel D.
.

(galon) rondom kleeden en, gordijnen enz.— [1-1. n.]

Bandvisch m [twnia] .
.

t Bordeaa, m., z. BORDER.
Bordeaux, m. [Conn.] of Vin de B-, .°o

deacir-wijn, alle over Bordeaux verzonden wijnen,
zoo als Médoc, Graves enz. Une bouteille de B-,
Bene flesch bordeauec -wijn.

Bordée, f. [Mar.] Laag f., gelijktijdige los- 1
branding van al de stukken geschut aan een der
scheepsboorden: Je lui lachai foute ma b-, ik rla f
hem de volle laag. B- de canon, al 't kanon, dat
aan eene (Ier boorden in de geschutpoorten staat. -(/ig. et fain.) Une b- d'injures of enkel Une b-, eene
hagelbui (menigte) van scheldwoorden. -- Ganq,
slag m., de loop, dien een schip over denzelfden boeg
eloet, als 't lavéren nu et: Courir a petites b-s, korte
gangen maken. Venir a In bordée, op éénen boer;
zeilen — lYacht f., de tijd, gedurende welken een
deel der bemanning het andere afwisselt, 't zij voor
den arbeid (wacht aan dek) of voor de rust (wacht
te kooi); — ook (ie manschappen zelven, die de wacht
doen. Courir In grande borciee, het scheepsvolk bij
geheele kwartieren laten waken. Courir in petite
bordée, bij halve kwartieren waken, zeewachten
doen. — [H. n.] Bandschildpad [testudo marginata] , eene landschildpad van Zuid-Amerika
Bordeier, m., z. uORDAV En..
Bordel, vroeger Bordeau, m. Bordeel, hoerho2s 1.
Bordela e, m. [Cout.] Voormalig heerenregt
op de bordeelen.
Boedelier, m. Bordeellooper m. — Bordielfèère, f. Bordeelmeisje n. ; — ook de naam van
een vischje van 't karpergeslacht.
Bordenient, m. liet omboorden, omzoomen,
omzetten.
Bordeneann, m. [Tech.] Schuifdeur f. (van
(le sluis van een zoutwerk).
Bord- en-seie, m. [H. n.] Zaagschildpad f.
(Plur. Des bor ds-en -scie.)
Border, v. a. Boorden, omboorden, zoomen,
omzoommen , omnaaijen, een boordsel (galon) aanzet ten. B- un chapeau, des souliers, een' hoed, schoenen omboorden; B- on manteau d'hermine, een'
mantel met hermelijn omzetten. — B- un champ de
fossés, de hales, een veld met slooten, met heggen
omgeven. — Un ruisseau, an fossé, horde ce jardin,
Bene beek, sloot, loopt om dien tuin. Les précipices que bordent notre route, de afgronden, die onzen weg omgeven. — B- an lit, het einde van de
lakens en dekens tusschen de matras en de planken
van de bedstede of 't ledekant steken. — [Efort.] Bune planche, de aarde om een tuinbed ophoogen. Bune allée, une avenue, eene laan door boomen insluiten. — [Gray.] B- la planche, een' wassen rand
om de plaat leggen (ten einde het op te brengen
sterkwater tegen te houden) . -- [Peint.] R- les figures, de omtrekken der figuren losmaken, doen uit
grond der schilderij ligter of don--komen(dr
kerder te maken) . — [Mil.] B- in hale, eerre heg vormen, het volk op ééne lijn plaatsen. — [Mar.] B- les
',dtes, langs de kust varen (in dien zin verouderd).
P,- un vaisseau, boeijen, opboeijen, de buitenhuid
om een schip leggen. B- un vaisseau ennemi, een
vijandelijk schip digt op zijde bleven (om 't gade te
slaan). B- les écoutes, de schooten aanhalen. B- une
voile, een zeil bijzetten. B- en carvelle of h couvolle, met karveelwerk opboeijen. B- en clin of en
quein, in klinkwerk bearbeiden, met zoomwerk opboeg/en. B- les avirons, de riemen te boord leggen. Ble pont, de planken in het dek leggen. B- une voile
a plat, een zeil bij den wind zetten. B- l'écoute
tout plat, de schoot op zijn gat halen. Borde l'arfimon ! bezaansschoot aan! Borde an vent ! Breek in
voor! Borde sous 1e vent! Haal de schoot aan lij
aan! — SE BORDER, V. pr. Omboord, omzoomd
worden: Cette étoffe se horde difficilenlent, die stof
laat zich moeijelijk zoomen.
Bordereann, Borderel, m. Schriftelijke opgaaf f., lijstje, ceiiltje, kort uittreksel; [Corn.] Spectebrie fje n., lustje van de verschillende muntsoorten eener somine gelds. — B- de compte, uittreksel n. van rékening, korte zamenstelling en balans
van de uitgetrokken sommen in het debet en credit.
— B- des débiteurs, schuldenlijst f. B- de chargement, vrachtlijst.
Borderie, f. Pachthoeve, boerderij.
Bordetir, m. (door Rabelais gebruikt voor
brodeur) Borduurder m.

t

Bordeyer, z. BORDAYER.

Bordier, m. [Mar.] Scheef schip n., schip met
Bone slagzijde (dat aan de eerre zijde zwaarder is
of dieper ligt dan aan de andere) . — Ook als adj.: Un
vaisseau b.- —' BORDIER, m . [Agric.] Huurder eener
hoeve op voorwaarde van half vruchtgebruik. --
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BORNAGE.

EORI EE

j Bordier, m., -iere f. Kleine pachter in., pachtster f.; — eigenaar m. , eigenares f. van een langs
(ten weg gelegen land.
-t- Bordieres, f. pl. grenslanden n. pl.; — velden n. pl. in de nabijheid der steden.
Bordigue, f. [Péclle] Weer f., met hordes,
staken enz afgezette ruimte aan den zeekant om
visch te vangen of levend te bewaren.
Bordillon, m. Pokhout n.
Bordolingoie, ni. [ Iar.] Zandstrook bij de kiel.
Bord-oppose , m. [Mar.] Tegenovergestelde
boeg ni. Ces deux navires courent it b-, die twee
schepen loopgin over verschillenden boeg.
Bordoyer. V. a. [Peint. en émaii] Loodkleurig en onoogelijk maken (van de lichte brandverwen
op slecht goud aangebragt) — SE BOPDOYER, V. pr.
Loodkleurig worden.
Bordure, f. Boordsel, omboordsel, omzetset n.,
zoom m. van een hoed, schoen, gordijn, kleedje enz.;
lijst f., raam n. (van een spiegel, schilderij. , paneel
[Rel.] Sieraad van boven en onderen op-vakenz.
Eden rug van een boek. — [Hort.] Rand n1. van palm,
gras enz. rondom de bedden en paden. — [Tech.]
breerle hoepel m. van boven en beneden aan een emmer; — sluitrand aan vlechtwerk; — koperen rand
als sieraad om sommige meubelen, zoo als de secretaires, chi/J'onnières) — [Mar.] Onderlijk n. van een
zeil (soms ook bordant geheeten). Cette voile a une
grande bordure, dit zeil heeft veel breedte in zin
onderlijk. — [Bias.] Band om een wapenschild.
Borduré, e, adj. Gerand, vaneen' rand voorzien: Chále b-, omslagdoek (shawl) met een' gewerkten rand.
Bore, m. [Chim.] Borium n., een enkelvoudig,
weegbaar, niet metallisch ligchaam, in 1807 door
Davy op den galvanischen weg ontdekt.
Boréal, e , adj. Noordelijk, tot het noorden
behoorende: Póle b-, noordpool, Aur.ore b-e,'noorderlicht; Hémisphère b-, noordelijk halfrond; Latitude b-e , noorderbreedte: Vent b-, noordewind.
'Ferrel h-es, Noordlanden. Les signes boréaux (liever septentrionaux) de noordelijke teekens van den
dierenriem. Des aurores boréales, noorderlichten.
Borée, f. [Pods.] Voordewind, b or ea s in. -[H. n.] Naam van een netvleugelig insect n., en
van een' dagvlinder in.
Borgnat, m. [14. n.] Een dervolksnamen vara
't winterkoningje n. (roitelet) .
Borgne , adj. Eenoogig , een oog missende:
Homme, female, cheval b-, eenoogige man , vrouw,
eenoogig paard. —(fig. et fam.) Maison, appartement

--

b-, huis in., kamer f. met belemmerd uitzigt, som
huis, vertrek n. Cabaret b-, gemeene kroeg,-ber

knip f. Conto b-, oudwijvenpraatje. Compte b-,
verwarde rékening. [Mar.] Ancre b-, katanker,
eenarmig anker m.; ook een blind anker zonder
boei. [Mil.] Grenade b-, granaat f., die bij 't vallen
van zelf ontploft. [Anat.] Sein b-, borst f. zonder
tepel. Bovau b-, blinde darm m. Trou b. de la
langue, blinde tonggat n. [Méd.] Pistule b-, fistel
of piepzweer f. met maar ééne opening — (Proc.)
Changer, Troquer son cheval b- contre un a - eugle,

z. AvEUGLE. - BORGNE, in. et f. Eenoog, eenoogige,

in. en f., eenoogig mensch m. (van dieren sprekende
moet men het adj. gebruiken: Cheval, shim b-.)
— (Proc.) Au pays (roy aume) des aveugles les
b-s sopt rois , z. AVEtJGLE. — [[HI. n.] Een der
volksnamen van de koolmees f. (mésange charbonnière). — Een der volksnamen van de blindslang f.
Borgnesse, f. Eenoogig wijf, eenoogig meisje n.
(Iet woord is laag en beleedigend; enen gebruikt
leiever borgne.)
Borgplat, m. [H. n.] Volksnaam van de kleine
poelsnip f. (bécassine sourde) .
t 5 Borgnnoier , v. n. Uit één oog zien. -[Charp.] 3Iet één oog langs eene plank kijken.
Boei, m. [Bot.] Indische borstbez-ieboom ui.
Borides, in. pl. [iMinér.] Geslacht van mínaralen, dat de borax en zijne verbindingen bevat.
Borigne , f. [Peelle] Teener• fuik f. ; z. ook
BORDIGUE.

Borin, m. Naam der steenkol r avers in de
crostreken van Mons (Bergen) en Valenciennes. —
[H. n.] Kleine grijze bastaard-nachtegaal (passe^

rinette) .

Borique, adj. [Chico.] Acide b-, boraxzuur n.
Bornage, m. [Jur.] Afgrenzing , a fscheidineg,
afpaling, g renspaalzettincg f.
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Bornais, M. [Agric.] ZandiUe kleiaarde f.
Borne, f. Grensteeken n., grenssteen, grenspaal,
landpaal n. , landafscheiding f. , staketsel n. ; —
mijlpaal (ter aanduiding van de afstanden langs
de groote wegen) ; — schutpaal , hoekpaal (aan
koetspoorten, langs muren, op de hoeken der gebouwen, rondom marktpleinen enz.) (Loc. (am.)
I1 est planté la comme une b-, hij staat daar al
een paal, als een wegwijzer. — BORNES, f. pl. Geen zen f. pl., al wat een' staat, Bene provincie van eerie
andere scheidt: L' Espagne a pour b- les mers et
les Pyrenées, Spanje heeft de zeeën en de Pyreneen
tot grenzen. Etendre les b- de son empire, de
grenzen van zijn rijk uitzetten, zijn gebied veegroeten door aangrenzende landsdeelen. — ( fig.) Excéder, Passer les borues, de polen te buiten gaan,
te ver gaan, zich te buiten gaan. Passer les b- de son
pouvoir, de grenzen zijner magt te buiten gaan.
Aller (passer) au delg des oornes de la bienséance,
de trenzen der betamel kheid , welvoegelijkheid,
overschrijden. Son ambition na point de (est sans)
Ij-. zijne eerzucht is onbegrensd.
Borné, e, adj. (en part. passé van borner) Begrensd, afgepaald, beperkt. Une vue b-e, een beperkt uitzigt (b. v. van een buis). (fig.) Avoir des
vues b-es, bekromnpen, kleingeestige inzigten hebben;
ook: gematigde aanspraken maken, matige verlangens koesteren, weinig eerzucht hebben. (fig.) Avoir
l'esprit b-, Etre b-, een bekrompen verstand hebben,
niet van de slimste zijn. Une fortune b-e, een beper/st vermogen, middelmatig inkomen.
Borne-fontaine, f. Fonteinpaal m., fontein
of homp in den vorm van een' paal of eene zuil.
Horner, V. a. Grenspalen zetten, afpalen, afperken; — beperken, begrenzen, binnen eerie zekere
ruimte insluiten: B- un champ, on vignoble, een
veld, een wijngaard afpalen. La roer et les Alpes
bornent Yltalie, de zee en de Alpen begrenzen,
omsluiten Italië. Des cóteaux riants bornent la vue
de ce cóté llà, bekoorlijke heuvels beperken 't gezigt
aan die zijde. — ( fig.) Matigen, eerie zekere maat
vaststellen: Qui borne ses désirs est toujours assez
riche, wie zijne begeerten matigt, beperkt, is altijd
,rjk genoeg. B- les pouvoirs dun ambassadeur, de
inagt van een' gezant beperken. — SE BORNEO, V. Jr.
Zich beperken , zich grenzen voorschrijven, zich
bepalen , (b ij ), zich vergenoegen (met). Se b- au
strict necessaire, zich tot het volstrekt noodzakelijke bepalen. II faut savoir se b-, men moet zich
met weinig weien te vergenoegen. Se borner a qc.,
zich uitsluitend tot één ding bepalen.
Bornons, m., z. nournous.
Bornoyer, v. a. Langsoogen, v isé r e n , met

één oog langs een vlak, langs palen enz. zien, om
over de vlakte of recitlijnigheid te kunnen oordeelen.
B- les dames, de dames door 't lorgnet begluren.- Bakenpalen zetten om de lijn voor eene boomenri,
voor eerie sloot, een fondament enz. te bepalen. —
Bor1oyeur, m., -ease f., hij of zij, die dat
doet.
Borozail of Zail, m. (pr.— za-ie) [Méd.]
Zekere afrikaansche venuskwaal f.
Borraginées , f. pl. [Bot.] Borago- of bernacie-planten.
Borron, m. ] Bot.] Borroe, indische boom, welks
bast buikzuiverend is.
Bortingle, f. [Mar.] Boordplank f., los boord n.,
dal bij te zware lading opgezet wordt.
Bomare, ni. [Chico.] Borium -verbinding f.
Bosan, m. (turc) Gierstendrank m.
Bosearesque, adj. (een door J. J. Rousseau
gesmeed woord) Course b-, wandeling f. of zwer ftogt m. in 't bosch.
Bose of Bosée, f. [Bot.] Bosie, goudroedef.,
eerie goudkleurige plant.
Bosel, m. [Arch.] , z. TORE.
Boselaphe, m. [H. n.] Naam eener onde r a fdeeling van antilopen.

Bogie, f., z. BOSE.
Bospk ore, m. [Géogr.] Bosporus (d. i. ossen
i. ossendrager), zee--wed)ofBsphrum.(
éngte, straat f. B- de Thrace, Thracische straat (die
de zee van Marmora met de Zwarte zee verbindt.

B- cimmérien , Cimnmérische bosporus ( die de
Zwarte zee met de zee van Azof verbindt.
Bosquet, m. Boschje, bosschaadje, lustboschje n.,
Bene tot vermaak aangelegde digt belommerde plaats
in parken en tuinen.

IBOSSELURE.

--

Bosquien of Bosquen, m. [H. n.] Naamm

van twee visschen en van eene hagedis.

Bossage , m. [Arch.] Elke verhevenheid of
hoopte, die opzettelijk aan een' steenen of houten
vlak wordt gelaten, 't zij als sieraad of om er iets
op te, beitelen, uitstek n. B-s dune voute, draagsteenen, kraagsteenen van een gewelf. Mur à b-,
muur met uitsteekende steenen. — [Charp.] Boog ronding, kromming, oogt f.
Bosse, f. Elke bolvorin'ige verhevenheid f., bult,
bogchel, uitwas m.: Cet homme a une b- au dos
(par derrière), à l'estoniac (par devant), die man,
heeft een bult op den rug (van achteren), op de borst
(van voren). La b- du dromadaire, les deux b-s
du chameau, de bult van den dromedaris, de twee
bulten van den kameel. (fig. et (am.) Donner dans In
ogen worden. — [Chit.]
b-, in den strik vallen, bedr
Buil, bluts, zwelling, uitpuiling f., knobbel m.: En
tombant it s'est fait une b- au front , hij heeft
zich eerie buil aan 't hoofd gevallen. (Prov.) II ne
demande que plaie et b- , hij heeft niets liever
dan wonden en bullen; hij gaat altij d op vecbtpartijen uit; het is een vechtersbaas, 't is een
rente stokebrand.--- [Anal.] Ronde hoogte op platte
beenderen: La b- nasale , de neusknobbel ; Les
b-s frontales, de voorhoofdsknobbels; La b- ordpi/ale, de achterhoofdsknobbel. Avoir la b- de la

musique, du vol (niet toespeling op Galls schedel leer), de knobbel der muzak, der dieverij hebben,
natuurlijken aanleg tot muz' k, tot dieverij hebben.
— [Scuip.] Figure relevée en b-, vlak verheven figuur f.; Figure de demi b-, half verheven figuur;
Ou rage de ronde b-, geh.eel verheven, rond beeld werk, rondwerk (zoo als standbeelden). — [Tech.]
Relever en b-, met bolle verhevenheden bewerken,
met reliefs maken. Serrure a b-, knipslot n. —
Met de blaaspijp gevormde glasbol m. — [Dessin et
Peint.] Dessiner, peindre d'après la b-, naar 't pleisterbeeld teekenen. — [Jeu de paume.] Plaats van
den muur, die den bal terugkaatst, stuitwand m.:
Attaquer Ia b-, Donner dans Ia b-, den bal naar,
tegen den stuitwand slaan; Délendre la b-, den
bal van den stuitwand afhouden. — [Corn.] B- de
eel, ton zout van 250 tot 300 kiloos. B- de chardons, kaardenbundel (voor de volders). B- de melisse, boomzwam f. — [Riv.] Uitspringende hoek rn.
langs een' rivieroever. — [Véner.] Knobbels van 't
gewei, nadat het hert zijn vroeger.hout heeft afgeworpen (ook meule en b ij den reebok enflure geheeten). — [Bot.] Uitwas m. aan plant of boom. —
Un terrain plein de b-s, een hobbelige grond m.--Ce mur fait b- (fait ventre), die muur zet zich uit,
built uit. — Il y a deuk b-s a pette cafetière, er zijn
twee bulten in die koffijkan. — [Mil.] B- a feu of
Bouteille fulminante, vuur(lesch f., met kruid gevulde dikke flesch om brand te schieten. --- [1%Iar.]
Bosses f. pl. Stoppers, hondepinten. B- à aigutllettes of le rubans, stopper met eene zwieping; B- à
fouet, zwakke hals, zweepsto pper; B- passante ,
breekstopper ; B- dormante of lixe , staande stop per; B- de bout of de bossoir portuurl(n; B- de
chaloupes of d'embarcations, Vangljn, sleper van
de sloe)?; B- de cable, touwstopper; B- volante of
a crops, haakstopper; Prendre une b-, stoppen.
B- à bouton, knoopstopper. B- de hautban, want stopper; B-! (als commandowoord) stopper op! B-, et
bite ! stopt en legt béting! — BOSSE f. Vuur flesch,
flesch met kruid gevuld en met lonten voorzien om
brand in de vijandelijke schepen te stichten.
Bosselaffe, m. [Tech.] Dr j fwerk, gedreven
werk n. opp zilver, goud enz. Travailler en b-, b o ss e l é r e n, zulk gedreven werk maken. — Het drij-

ven, het bosseléren.
Bosselé, e, adj. (en part. passé van bosseler)
Gedreven, neet verheven figuren bewerkt, gebosseleerd: De l'argenterie b-e, gedreven zilverwerk. —
Bulti p, met bulten of deuken : Cette théière est
toute b-e (beter bossuée), die trekpot is vol bulten.

— [Bot.] Les feuilles des choux sont b-es, de blaBosseler, v. a. Gedreven werk maken (op goud
zilver enz ), bossetéren; — bultig maken (in deep
zin liever bossuer). — SE BOSSELER, V. pr. Gedreven, gebosseleerd worden: Cette pièce se bosselle
difficilemer: t. — Bulten, deuken bekomen : Cette
écuelle s'est bosselée (liever bossuèe) en tombant.
Bosselure, f. [Bof.] Natuurlijke bolheid vara
deren der kool zijn knobbelig.

BOSSEMAN

sommige bladeren. — [Tech.] Soort van drij fwerl^
op zilver. — Voorheen ook voor bosse gebruikt.
Bosseman,un. [Mar.] Bootsman,hoocl- bootsman.
Be sser, V. a. [Mar. j Stoppers opzetten, mcl

rustlijnen vastleggen; — het anker op de kraanbat ken brengen. B- les hunters, de marsraas bijvan
borgen op de marsraas zetten. B- les basses-gen,
vergues, borgen op de raas zetten.

Bossetier , m. [Tech.] Glasbolblazer m. , r'e

werkman, die de vloeijende glasstof tot bollen blaast;
ook hij, die deze bollen doorsnijdt om er vlakken
van te maken, glasbolsnijder m. — Ook een naam,

die men aan de geel fiieters geeft.
Bossette, f. Knopje n., aan we/rszijden van 't

paardengebit. — Lederen oogla ) m.
-

Bosseiar, m., z. BOSSOIR.

Bossier , jol. [Tech.] Vuiler der zouttonnen
(bosses) . -- In de glasblazerijen z. v. a. BOSSETIEII.
Bossoir of Bosseur, in. [Mar.] Kraanbalk,
ankerbalk m. Courbe de b- , steunder van tien
kraanbalk. Par Ie travers itu bossoir, kraanbalkswijze. Misaine amal'ré au b-, de fokkehals 01) den
kraanbalk.
Bossolant, m. Deurwachter m. van's pausen
kamer.
Bosse, e, adj. Gebult, gebogcheld, een' bult op
clan rug of op de borst hebbende. Het wordt oohs
gezegd van een dier met zeer ronden rug; van eenure
schelpen met bolvormige verhevenheden; van Ole uitgezette borst bij sommige wespen; ook van 't ver
gedeelte der maan tusschen volle maan en eerste-licht
kwartier en tusschen laatste kwartier en volle maan;
— soms ook van een' oneffen, hobbeliger bodem:
Terrain bossu. — (Loc. prov.) Les jeunes médecins
font les eiinetféres b-es, jonge doctors vullen de
kerkhoven. — Het wordt ook als subst. gebézigd: Un
bossu, een gebogchelde, bult , bultenaar in.; IJne
bossue, eerie gebogchelde. Godefroi le b-, Godfried
niet den bult of de bultenaar. (Prov.) fire comma
un b-, uitgelaten lagchen. A Is- ta bosse, wee de
boozen! ook: wacht u voor de geteekende!
Bossné, e, adj. (en part. passé van bossuer)
Met bulten, deuken: Une cafetière b-e.
Bosspel, m., z. BOSUEL.
Bosstier, v. a. Met bulten en deuken maken. —
SE BOSSUER, V. pr. Bulten en deuken krijgen.
Bossueti q que, adj.: Style, Eloquence b-, Bossuets stijl, welsprekendheid, Pensée b-, gedachte,
lenen Bossuet waardig. (Men vindt ook, doch ze i (1ec, bossuétien, -ne.)

Bossy, m. [Bot.] A frikaansche ,pruimenboom,
waarvan men zeep maakt, zeepboom in.
Boston, m. Boston, bostonspel n., zeker kaartspel. J ouer au b-, boston spelen. Faire b-, al de
slagen maken of halen.
Bostriche of Bostryche, m. [H. n.] Zeegrondel m.; — schalebijter m. (zeker insect, ook bos
-trichn
geheeten) .
Bostrychite, f. [Minér.] Haarsteen m., kroeztg bergvlas n., een steen met naar vrouwenlokken
gelsj kend e figuren.
Bostry choïde, m. (pr. ch=k) [H. n.] Een
naar den zeegondel (bostryclle) gelijkende visch nl.
Bosnel, m. [Bot.] Welriekende tulp, reuktulp,
gele kroon f.; — ranonkel m. met dubbele bloem.
Bot, adj.. (zonder fém.) (pr. bó) Het woord komt
alleen voor in: Pied bot, horrelvoet; misvormde

voet ni.

Bot, m. [Mar.] Overdekte amnerikaansche sloep f.;
— roeiboot f. -- [ U. n.] Naam van een' welemakenden visch der Molukken. — Weleer gebruikt voor
bout, einde.
Botal (Trop de) , m. [Anat.] Opening van
Botal (fransch heelmeester der 16de eeuw), eironde
ming bij den fcstus, tusschen de beide hartkainers
or welke het bloed stroomt.
Botaninin, in. (pr. bo-ta-mome) Gewasschen
lood n.

Z

Botane, z. BOTTAN? E.

% Bot tinicon, z. FLORE.
Ilotanique, f. Plantkunde, kruidkunde, plantenleeT, botaniek, botanika f.
Botanique, adj. Plantkundig, kruidkundig,
tot de plantkunde behoorende, bo tanisch. Jardin b-, plantentuin, kruidtuin, botanische tuin m.
Botaniquentent , adv. Vol s de regels der
plantenkunde: H- parlant, in
=idkundigen zin

gesproken .
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Botaniser, z . na. Planten of kruiden zoeken
(in dien zin liever herboriser); — de planten of
kruiden beoefenen.
,

Botanniseinr, m., -enise, f., z. BOTANISTE.

Botaniste , in. en f. Kruidkundige nl. en f.,
plant- of l;ru-i.lkennerni.,- kenster f., botanist ril. enf.
Botanotgraphe, ni. enf. Plantenbeschrfjverin.,
- schrijfster f.
Botano^raphie , f. Plantbeschri ving f.
Botanographitlue, adj. Planlbeschr2^vend, b otanograj)h,ise h.

S Botanologie, f. Plantenleer. (Men gebruikt
liever ROTA NIQUE.) — Botaraotogique , wat de
plantenleer - betreft, bo tanolog 2sc h.
Botanologue, m. en f. J g, of zij, die over
de planten sclri Uft; plantkenner ni. , - kenster f.,
leeraar in de krïsidkun(!e.
Boto:nornaneie, I. Plantenwigchelarij, waar
-zegrijf.
uit planten.
Botanornancien, rit., ne, f. lig, of zij, die
door middel van planten waarzegt, plantenwaarzegper in., - er'ster f. - BOTANO iANCIEN, NE, adj. Wat
tot rte ])lanlenwir7ehelar j betrekking heeft.

Botanoniane, nl. Overdreven liefhebber in.
van planten.— -1- Botanonianie, f Bovenmatige
plantenliefde, clweeperij f. met de kruidkunde.
otanohhage , adj. Plantenetend. — Al.
sufst in. en i. Planteneter m., - eetster f.
Botanophile , in. en f. Plontenrninnaar 1 .,
- minnares f., liefhebber m., -hebster f. van planten;
— ook hij of zij, die boeken over cie kruidkunde:
verzamelt.

Botarcha, Botar^'ie, f., z. BOUTARGUE.

Botean, m., z. BOTTEAU.

Both, in. [Mar.] Kustvaartuig n. met één' mast.

Bothrion, m. [Cur.] Klein eng, diep zweertje
op het hoornvlies, hoornvlieszweertje n.
Both ris, m., z. BOTRYS.
Botiche, f. Groote, bima ronde kruin, als maat

voor olie, wijn enz., in Spanje en de spaan sche
koloniën.
Botine, f. [Mar.] ll. atrozenbroek f.
Botres of Désertes , f. pl. Schaar f. der
droogscheerders.
Botroïde, wij., z. B0TRY0'iDE en BOTRYTE.
Botryllaires, f. pl. [kl. ii j Soort van sl m-

dieren, die steeds als in een' klomp vereenigd zijg,.
Botrylle, f. [la. n.] .Naam van een polypengeslacht. La D- etoilée, (te vleeschkurk f.

Botryoed pliale, ni. [Aunt.] Ingewairdsworrn
nl., incest bij aen mensch voorkomende.

Botryoïde, adj. [H. n.] Druifvormig, b otriAgate, Alan b-, drui
— BOTPRYOïDE f. , z. nok-venagt,druil;

tisch, botrpol tisch.
JIOTRY TE.

Hotrys of Botlhris, m. [Bot.] Druivenkruid n.,
eene soort van ganzevoet met sterk prikkelende eigenschappen; soort van manderkruid n. of balhengel t..
Botryte of Botryoïde, f. Druivensteen, hoUyl, b o t r y o l it/t in., een dru-iventrosvorrnig

mnil?eraal.
Botrytis, nn.. [Bot.] .bene soort van sch im melplant f., een bedekt bloeijend gewas op gistende dier
plantaardige stoffen (door velen beschouwd-ljkeof
als de oorzaak van de ziekte, die in 18(e3 schier over
ileheel Europa le aardappelen heeft aangetast). —
[ Vlinér.] Kuist- kelarn(nsteen.

ottannne of 3otane, f. [Corn.] Zekere stof

van aitianclsc're f írcïikatie, waarin voorheen te Lyon

veel handel werd gedreven.
Botte, f. Bos, bundel, bussel m.: Une b- de foie,
de paille, de plumes, een bos hooi, stroo, penieny
Une b- d'oignons, de raves, ile céléri, d'aiunleftes,
etr, bosje u[ën, ru_d fjs, selderij, zwavelstokken. (Prov.)
ClCercher une aiguille dans une b- de foie, z. AIGWILLE. — [Corn.] Une b - de chanyre , de tin, eerie
baal hennip, vlas. Une b- de soie, een palrje zijde
i'n str'ew';en. Une b- de nlouchoirs, eenpak n1. idische zakdoeken (zoo als reen olie te Cairo verkoopt).
Lucie 1)- de parcllemin, een pak van 36 vellen of 'l
bladen perkainent. Loo b- de seaux, een bundel
staafhout (zoo als 'tuit het bosch komt). Une b- ale
bordure, een bundel van twaalf bereide beuken- of
wilgenbladeren (tot randwerk voor mandemakers
enz.) [Bot.] B- de fleurs, de fruits, rist f. of bundel

bloemen, vruchten. La retire de l'asperge est en b-,
(te wortel der aspersie is ristvormi,g, vormt een' pol
Los fleurs du millet naissent par b-s (in dezen zin
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liever: en 1panieule) de bloemen der gierst groeijeu
ristgewijs. — (hij. et fam.) J'ai une b- de papiers a
examiner, ik heb een heelen hoop papieren na te
zien. Une b- de lettres, de paperasses, een hoop
(menigte) brieven, oude papieren.
BOTTE, f. Laars f., stevel m. Des b-s de veau, de
vache, de roussi, de maroquin, laarzen van koe-,
kal fs-, jacht-, marokijnleder. Des b-s fortes, niolles,
stijve 01 koeriers-laarzen, slappe ü/' rek-laarzen.

Des b-s de cavalerie, de hussard, de cuirassier,

ruiter-, huzaren -, kurassiers-laarzen; Des b-s h
écuyère of á genouillère, is revers , laarzen met
kappen, met oinslagen, of met schijnbare omslagen,
door dat het bovendeel der schaft geelkleurig is . Des
b- cirées , gewaste laarzen. Des b-s de chasse ,
de campagne, ,aagt-, veldlaarzen. Des b-s de cureurs d'égout, modderlaarzen, waterlaarzen; Des
b-s à éperons, laarzen met sporen. Le soulier, la
-

tige, la genouillère de la b-, de schoen, de schaft,
de kap der laars. Mettre, óter ses Ii-s, zone laarzen aantrekken , uittrekken of uitdoen. Etre en
b-s, gelaarsd zijn. Essayer des b-s, laarzen passen,
aanpassen. — (Lee. fans. et prov.) Prendre ses b-s
de sept lieues, zich gereed maken tot een' snellen

BOUC.

a Fair d'un singe b-, 't is eene gelaarsde kat, hij
ziet er uit als een aangekleede of een gelaarsde aap.
hij zit mal en stijf in de kleéren. I1 faut être tonjours b-, men moet altijd gereed zijn om te ver
-trekn.
Hottean, m. (verklw. van botte, bos) Bosje,
bundeltje n.
Bottelat.e, m. [Agric.] Het opbossen, busselen, het bz,nden tot bossen of bundels; — het bindloon, busselloon.
Bottelé, e, adj. (en part. passé van botteler)
Opgebost, aan bossen gebonden: Fain b-, Paille b-e.
Rotteler, v. a. Opbossen, busselen, tot bossen
of bundels binden, tot bosjes zamenvoegen. — SE
BOTTELER , v. pr. Opgebost worden: Cette paille
se bottelle difiicilement, dat stroo laat zich moei

jelijk opbossen.

Bottelette, f. (verklw. van botte, bos) Bosje,

bundeltje n.

Botteleur, m., -ease, f. Opbosser m., -bos-

ster f., busselbinder m., - bindster f.
Botteloir, in. [Agric.] Werktuig, dat tot tiet
opbossen van aspersies, van hooi enz. dient.
Botter, v. a. Van laarzen voorzien, laarzen
marsch, spoedige reis (met zinspeling op de vertel- maken; — laarzen aandoen; B- un régiment de
ling van klein Duinqje). Acculer la b- de qn., diepe cavalerie, een regiment ruiterij van laarzen voor
buigingen voor iemand maken, voor iemand kruipen.
Quel est Ie cordonnier qui vous botte? welke-zien.
Graisser ses b-s, zich ter afreis vaardig maken: 1 schoenmaker maakt uwe laarzen? Venez me b-,
zich tot sterven bereiden. Graissez les b-s d'un vi- kom mijne laarzen aantrekken. Ook zonder voor
lain, it lira qu'ou les lui brule, slechte menschen
Ce cordonnier botte bien, botte mal.-werpgbézid:
beloonen weldaden met ondank. Il a mis du foie — SE BOTTER, v. pr. Zijne laarzen aantrekken: Je
dans ses b-s, hij heeft goede zaken gedaan, heeft vais me b-, ik ga mijne laarzen aandoen. -- Cat
zijne schaapjes op het drooge. Je ne men soucie homme se botte bien, mal, die man draagt doorplus que de mes vieilles b-s, 'k geef er geen zier gaans goed, slecht gemaakte laarzen. — (fig. et fam.)
oen. Il y a laissé ses b-s, hij is er het hachje bij On ne saurait se promener dans ce jardin q u'on
ingeschoten, heeft er 't leven bij gelaten. Se facher ne se botte, men kan in dien tuin niet wandelen,
a propos de b-s, boos zonder rede worden, schielijk of men brengt aardkluiten aan de schoenen mede.
Botterie, f. Laarzenmakers f.: laarzenwinkel;
op zijn paardje zijn. Prendre la b-, zone laarzen
en sporen aandoen, zich gereed maken om te paard laarzenhandel In. ; laarzenmakersberoep n. ; laar
te
vertrekken.
waar
gaat
-zen,iakrsutf.
en
te stijgen
Oil va lab-?
Bottler, m. Laarzenmaker m. — Bottière, f.
de reis heen? (De beide laatste zegswijzen zijn ver ouderd). — BO TTE wordt ook gezegd van de aarde, Laarzenmakersvrouw f.
de sneeuw, die aan de schoenzolen blijft zitten: Ce
Bottillon, in. (verklw. van botte, bos) Bosje n.
terrain est Si gras qu'on ne saurait y marcher wortelen., selderij enz.
Bottine, f. (verklw. van botte, laars) Halve
sans en rapporter des b-s, die grond is zoo vet, dat
men er niet op loopen kan of men brengt aardklui- laars f., laarsje n. -- [Chir.] Laarsvormig ijzeren
ten aan de voeten mede. — [.Mar.] Stuk leder, dat werktuig tn., tot teregtbrenging van misvormde
men vastmaakt op de plaats, waar een paard zich voeten. — [Tech.] Léderen dekstuk n. op de voetwreef
adnslaat. Ce cheval va á la b-, dat paard bigit zijn (bij darmbereiders of snarenmakers in gebruik).
ruiter naar de beenen, verzet zich tegen 't opstijgen.
.Boll, In ., z. THE-YOU. — Volksnaam van den
Serrer la b-, het paard met de laars aandrijven. wilden vijgeboom in 't zuiden van Frankrijk.
(Loc. fam.) Ne vous jouez pas á eet homme, ii va
f o+lard, m. [Tech.] Schroothamer m. (vroeaussitót à la b-, scherts niet met dien man, hij bijt cter bij 't munten in gebruik). — Bonlarder, V. a.
van zich af (geeft scherpe zetten op boertende ge- Met den schroothamer slaan.
zegden). -- [Mie.] Serrer les b-s, gesloten rijden, 't
Boilback, m., z. BOB C.
gelid opsluiten, digt aaneen rijden. Serre la b-! sluit
Bouubie, Boubie, m.H. n.] Soort van peu! beter aangesloten! — [Eser.] Stoot, steek, uit- likaan m. [pelicasius bassas] , die vooral het schot
val m. met den schermdegen. Porter, allonger une
eiland Bass bij myriaden bezoekt (ook gannet,-sche
b- , een' stoot toebrengen , uitvallen. (fig.) Porter fou de bassan ge/weten).
(pousser) une b- a qn. , iemand eene onbescheiBotibil, m. [H. n.] Naam van een' amerikaan den vraag, eene stoute tegenwerping doen , hem schen watervogel; — ook van eene chinésche meerle.
door een' onverhoedschen aanval in verlegenheid
Doelbout of Bouiboul, m. [H. n.] Volksbrengen; iemand een' steek of scherpen zet geven; ' naam der hoppe (huppe).
ook: iemand geld afborgen, zonder in staat of voorHouboaller of Bob,ller, V. n. Schreeuwen
nemens te zijn, het ooit weder te geven. Appuyer la als een uil.
Boac, in. [H. n.] Bok m., mannetjes qeit f.: --b-, z. APPUYEU. Une b- secrète, een verborgen uitval; (fig.) een sluwe streek. — [Mil.] Koker m. of Een van bokkeleder gemaakte olie- of wijnzak m,:
bus f., waarin 't benedeneind van den vaandelstok, Un b- d'buile, de vin. — (fig. et faro.) Een onzin
van de banier, van de lans rust. — [Mar.j 41(ekwalijk riekend mensch, stinkerd m. Barbe-delijk,
meene naam van 't fust of vaatwerk, dat meer dan de b-, boksbaard m., baard onder de kin; — iemand
een okshoofd bevat. De la futaille, des pièces Is l'eau met zulk een' boksbaard. (Loc. prov.) Puer comme
en b-, geschaafd fust , watervaten in losse duigen. un b-, als een bok stinken. Lascif comme an b-,
B- de bouteille, bode buis van de galerij (ook geil als een bok. t Si la barbe le sens accuse, boucs
cbausse de bouteilles geheeten).-- [Chas.] Letsel fl. , at clièvres moult sages sont, als de baard van ver
getuigt, zijn de bokken en geiten zeer wis. -stand
koppelband m., breede lederen riem voor de jagthanden. Avaler la Ii- au limier, z. AVALER. Le [U. bihl.] B- émissaire, zondebok, zoenbok m. (die
limier avale la b-, de speurhond strijkt zich zelven in de woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de
den koppelband over de ooren af. De aan een' lede- ongeregtigheden des volks was beladen): van daar:
ren band hangende koker, waarin 'tjagtroer rust, Its font pris pour leur b- émissaire, zij hebben
als men te paard jaagt.
of
— [Agric. Volksnaam hem voor hun' zondebok genomen, hebben al de
vonden korenworm kalander m. — ch.]
Voet schuld op hem geschoven. — [Pêche] Soort van
[Te
in. aan een rijtuuig.— [Cout.] Hand--ijzern.,optd mannetjes brasem, ook een zeegrondel, beide va
boordje n. aan eene mouw.
onaangenamen reuk. — [Hydraul.] Kettingblok of
Botté, e, adj. (en part. passé van botter) Ge- -katrol n. ; — groot waterrad n. in eene ilzersmelaarsd: Les Chinois sont toulours b-s, de Chinézen derij, dat eene daardoor loopende spil in beweging
zijn altijd gelaarsd, hebben altijd laarzen aan. Vous ^ brengt. — In 't Evangelie beteekent Les bouts, de
ètes bien, mal b-, gij hebt goed, slecht gemaakte goddeloozen: Au jour de jugement, Jésus Christ
aarzen cta'it, (Prov. et Jig.) C'est an singe b-, i1 séparera les brebis d'avec les bones.
]

B USTC1 — ' `;

OTJCAQE
ouea e, rn. of Louequetinne, Bouugiue-

tine, f. [bot.] Wilde of witte pimpernel f., steenpimpernel, bokxpeterselie f.
Boucai^, m. Rookhut f. dier In(iianen; roos
gerookt en gedroogd-term.,waU°ol)hvsc
wordt; — di-oogerig f. voor 't maniok-meel. — Ge ineen woord voor bordeel n. — (pop.) C'est un b- ane pas s'entendre, 't is een geraas en getier, waarbij
hoorgin en zien vergaat. — Ook als adj. gebezigd:
Du Bois b-, oud vermolmd hout n.
oneanage, m. lietrookes en droogen van
vleesch en andere spijzen.
Boueaiié, e, (tj. (en part. passé van boucaner) Gerookt en gedroogd.

Boueaner, v. a. Rooken en drongen (vleestb,
visch, huiden) op de wijze (Ier Indianen (gelijk men

best versmat). 13- la cascave, het maniok- of broodwortelmeel rooken en
droogex. — (pop.) Plagen, kwellen, sarren. — nou CANER, v. n. 01) de jagt (Ier buffels en andere diedat nu te hamburg het

ren 'uitgaan, ten edUie hunne huiden meester te
woP(len. — Veel rook verspreiden. — (pop.) Geraas
en getier maken. (pop. et bas) In bordeelen loopen.
— SE BOUCASEn., v. pr. Gerookt worden: Ces cuirs

Sc boucanei^t facilement, die huiden laten zich

goed ronken.

ook van maniok-meel, ook z. v. a.

FLIBUSTIER, z.

ald. — Geweer n. of buks f. van een' bufleljayer,
zeer lange snaphaan die ver schiet. (In dezen zin
ook als a(lj. gebruikt: Fusil L-) . Demi b-. geweer,
dat het midden houdt tusschen die buks en 't ge-

- - BOUCAMIER, ni. Boe-

kanier, vaartuig van de imerikaansche eilanden.

Boneard, in. [Clilm.] Naam (Ier gewone soda.
Joucarde, Boueardites, z. BUCAIUE, EU-

CAnIMTES.

Boucarès, m. (pr. —rèce) [Vign.] Blaouwe
bourgogne-druif f.
lbo; .taro, m. [Tech.] Indische zegelaarde f.
(ook barros geheeten) .

Boucassiti, m. [Corn .] , z. BOCASSIN. — [Mar.]

Blaauw of rood zeildoek n. voor cie tenten op de galeij n
^ ^ iteassiné, e, adj. [Corn.] Etol e b-, naar
bocassijn gel kende stof f.
Bouca«t, in. Vat n. of ton f. van ruw maakel , suiker -, tabaks -, rijstvat n. enz. — [Coin.]
Inhoud in. van zulk een' vat; ook van een' bokslederen wijn- of oliezak (z. BOUC.) -- [Mar.] Vroegere naam voor den mond of ingang eener haven.
Boise-estaiii, m., z. VOUQUUTIN.
Bouchage, m. [Tech.] Stop- of sluitmiddel n.,
al wat dient o10 eerie opening te sluiten of te stoppen, inz. (le geknede aarde of PIe', die men bij som ir2ipe ovens daartoe gebruikt.

Boueliarde, f. [Tech.. Beeld- en steenhou-

wersbeitel m.

wordt overal rondverteld. (poét.) La eléesse aux
cent b-s, (le faam, de honderdtonyirle faam f. Parler
ii- 't b-, van mond tot mond spreken, den persoon
zelven, met wien men te doen heeft, spreken. Dire
tout ce (lui vient à la b-, alles zeggen, wan voor
den mond kont. Arracher qc. de la b- de qn.,
iemand ewodzaken te spreken; iemand de woorden
uit de keel halen: Souvent on le dit de b-, mais Ie
coeur n'y touche, of: Chère de b-, souvent coeur

ne touche, men zegt dikw is met den mond, wat
liet hart niet meent. Cost St.-Jean b- dor, h j zegt

altijd ronduit zijn gevoelen; 't is een flatruit. —
Traiter qn. a 13- que vieux -tu, iemand onthalen op
al wat h j lust. Laisser qn. sur la bonne b-, iemand
het beste gerent het laatst voorzetten; (fly.) iemand
in eene streelende hoop of in een genoegelijk denk
laten; een gesprek of eene voordragt bij 't be--beld
langrijkst gedeelte afbreken. Rester (Demeurer) sur
la thonne L-. Gamier qc. pour la bonne b-, Cette
poise feit bonne b-, z. EON. L'eau neen vient à
la h-, cola ene aait venir l'eau a la b-, dat doet
snij waterteinden, dat maakt mij belust. Prendre sur
sa h-, weit -[tien mond sparen, aan 't eten bezu-i^ziwat enen op eene andere weze uitgeeft. S'uter
les morceaux de la b-, zich liet noodige onthouden
om een ander dienst te doen of te helpen . Gouverne
ta b- selon ta hoarse, regel uwe tafel naar owe
beurs; spring niet verder dan uw stok lang is. ti tre
sur sa b-. Etre sujet á sa b-, gaarne wat lekkers
lusten; een lekkerbek zijn. I1 arrive beaucoup de
choses entre la b- et le verre, er kan in zeer kor
tijd veel gebeuren. Avoir h- li cour (en cour),-ten
vrije tafel aan 't hof hebben; eiken dag ieina ,li ds gast
zijn. Vin de la b-, vorstelijke tafelwijn . Les officiers
de Ia b-, Le service de la b-, of enkel: La b-, (IC
vorstelijke ta felbeainbten. 11 a toes les jonas dix b-s
Il nourrir, hij heeft dagelijks tien monden (personen)
te voeden. A fapproclle de l'enne.ni on fit sortie
toeles les b-s i ïutiles, bij de nadering des vijands
gleed men alle nuttelooze eters (onweer betre manschap) de stad verlaten. — BOUCHE wordt ook van
sommige dieren gebruikt: La b- d'un cheval, d'un
iaoeuf, d'un pine, dun mulet, dun cliameau, d'un
éléphant, d'un singe; — La b- d'un sauinon, dune
carpe, dune gi'einouille. Inzoneierheirl beteekent
bouche plat gedeelte van den mond eens marrls,
waarop het gebit rust: Ce cheval a la b- sensible,
chatouilleuse, (lat haard is gevoelig, te cgevoelipp in
den bek; Assurer la b- dun clieval, een paard, aan
't gebit gewennen; Ce cheval est fort en b-, na
point de b-, drat paard is hard in den bek. (fig. et
Min.) lN'avoir ni b- ni eperon, dors en ongevoelig
zijn. — BOUCHE wordt ook bij uitbreiding gebézicyel
voor: opening f., ingang in., monding f.: La b- duo
tour, d'un tuyau, d'un 1Suits, d'un volvan, d'un
abinle, de leider. (Ie blond of opening van een'
,

13oiteanier, n1, Boekanier, buffeljager; — rooker van bu f felvleesch op de indiaansche wijze; —

wone geweer, halfbuks f

o

,

oven, eene 1pïjp of buis, een' put, een' vulkaan, een'
afgrond, de hel. La l)- d'un canon, cie mond of
tromp f. van, een kanon (in dezen zin liever embouctiure). B-s a feu, vuurmonden (algemeene narem
van 't grof geschut). Les b-s du Nil, du Danube,
de rnonclen, uitmondingen van den Nijl, den Donau.

Bonnche, f. Mond m., inz. van menschen. Avoir
la b- grande, petite, jolie, een' grooten, kleinen,
lieven mond hebben. Ouvrir, fermer la b-, den mond
openen, toedoen. Une b- éloquente, sincère, impie, La b- du golfe de Venise, de ingang van de golf
een welsprekende, opregte, goddelooze mond. Pro- van Venetie. — DE BOUCHE, loc. adv. It ondelin 1.
viSions, munitions de b-, mondvoorraad in., spfjs f. Dire qc. de Ii- It qn., iemand iets mondelings zeggen
— (Loc. et Prov.) Faire in petite b-, een proper of 7nédedeelen.
of klein mondje zetten; — weinig eten, zeer keenly
Houché, e, adj. (en part. passé van Boucher)
07) de spijzen zijn; Ne faites point la petite b- sur Toe- of (I igtgemaakt, afgesloten, toegemetseld, ver(de) vette affaire, wees niet zoo achterhoudend met stopt, gekurkt: IJn passage b-, een afgesloten doordie zaak; zeg ronduit uw gevoelen daarover. Flux (l ang; `ene fenêtre b-e, een digtgemetseld venster;
de b-, speekselvloecl. (fig.) 11 a an grand flux de b-, Une bouteille b-e, eenti gekurkte flesch. [Méd.] Avoir
un flux de b- continuel (tegenwoordig zegt men le ventre b-, aan buikverstopping lijden. [Mus.]
liever flux de paroles) , hid is rad van tong; de woor- 'I'uyaux b-s, van boven gesloten pijpen. Sons b-s,
d" stroomen van zijne lippen; hij is een eerste pra- gedempte tonnen, voortgebragt door de hand- in glen
ter. Avoir la in amore, sèclle, mauvaise, een' bit- mond des horens te steken. (fly. et fern.) Avoir 1'esteren, droogen, leelljken snaak in den inzond hebben. prit b-, Etre t)-, stolrapzinnig, bot vara begrip zijn.
Boucher, f. Mondvol 1., hap m., hapje n.,
Avoir la b- mauvaise, uit den mond of den aderra ne ken. Fenner la b- ii qn., iemand tot zwijgen brengen, beet m., bete f.: Une b- de pain, een moncleol of
hem den mond stoppen. Le respect me ferme la b-, de ecoti bete broods. (fain.) Ne faire qu'une b- d'un
eerbied belet mid te spreken; N'oser ouvrir la b-, den nets, eene s :jjs snel en gulzig opeten. II n'en ferait
rangral, niet durven openen; niet durven spreken; zijn qu'une b-e, hij zou hein maken en breken, die zou
gevoelen niet durven zeggen. Etre (Deineurer) b- zoor hi eiaar eenpeulschilletje zijn (van een sterk
béante, z. BEANT. Avoir la b- pleine dune chose, 111(1n als tegenpartij van een' zwakkeren spreekende).
den mond vol van iets hebben, er gedurig van spre- — [Cuis.] Pctites b-s, zekere luchtige gebakjes,
e. Avoir toujours qc. a la b-, iets gedurig her- soezen.
halen. (ellipt.) B- close ! B- cousue ! mondje dirt!
-1- Boiachelette, f. (verklw. van bouche)
geen woord daarvan gesproken! Cette nouvelle va Mondje, lief mondje n.
Bouche-nez, m. [Tech.] Neusstopper m.,
de b- en b-, d-at nieuws gaat van mond tot mond
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Bonchot, 111. [Pèche] Vischu'eer f. aan den
zeeoever.
Boucle, f. Gesp m : Des b-s de souliers, de
jarretière, schoen -, kniegespen. — Ring m. Des
b-s d'oreille, oorringen, oorhangers. Des b-s de
rideaux, gordijnringen. — [ Man.] Mettre des b-s
à une cavale, eene merrie ringen aanleggen (om 't
bespringen te beletten). — [ Mar.] Ringbout m., naam
der groote ijzeren ringen, waaraan men een kabel,
een. touw vastmaakt of die elk kanon b ij de groote
bewegingen van 't schip vasthouden, z. v. a, AlmANE 4U. — Beugel m. (van eerre boei) B- de eordè, strop,
roeistrop m. B- de sabord, poortring. B -s de quai,
toestoppen (jig.) Avec cette somme d'argent je ijzeren ringen, in de kaai geslagen. - Mettre un
pourrai b- ce trou, met die somme gelds zal ik dat matelot sous b-, een' matroos in' de boe jen slaan,
gat kunnen stoppen, d. i. die schuld kunnen afdoen, gevangen zetten. [Arch.] Ringversiering f. — [Serr.]
of die schade weder kunnen goedmaken. Cette mai- Sluiting aan eeoe koetspoort. B- de porte o f B- de
son bouchera la vue à l'autre, dit huis zal aan 't gibecière, ringvormige deurklopper m. — ( fig.) Bandere het uitzigt benemen. — SE BOUCHER, V. pr. de cheveux o f enkel Boucle, Krul, lok, haarlok:
Zich sluiten. L'ouverture s'est tout à fait b-e, de Les cheveux tombaierit en b-s sur ses éfaules,
opening heeft zich geheel gesloten. (fig.) Se b- les heur haar viel in gekrulde lokken op hare schouyeux, les oreilles, niet willen zien, hooren. Se b- ders. — [ Vétér.:] Zekere ziekte (ier varkens.
Bouclé, e, adj. (en part. passé van bouder)
le nez, zich den neus digtstoppen.
Boucher, m., -ère, f. Slager, slagter, vleesch- Gegespt, geringd. — [Mar.] Port bouclé, gesloten
beenhakker
haven.
m.
,
slagersvrouw
houwer,
f. (fig.)
Bouclé, in. Zeehond m., bedekt met knobbels.
C'est no b-, 't is een wreedaard, een bloedgierig
Bouelée, f. 1isch nl. voa't geslacht der roggen.
mensch; 't is een vilder (van een' onhandigen barheelmeester
sprekende)
.
Bouclement,
m. [Vétér.] liet ringen der
bier of
Boueherie, f. Vleeschhal, slagerij, vleeschhou- merrie (om 't bespringen te beletten).
Botieler, v. a. Gespen, toegespen. — Ringen
werij f., plaats waar men 't vee slagt; — slagers
waarop het vleesch te koop ligt;-bank,vleschf. (eene merrie) .. — Het haar in krullen zetten. —
— het slagersbedrijf. (Prov.) Il na pas plus de [Chas.] Opdreven, opstooten, een dier uit zin leger
crédit qu'un chien à la b-, hij heeft zoo veel krediet of hol jagen. — -[- B- un port, eene haven versper als een hond in de vleeschhal: men vertrouwt herd ren. - BOUCLER, v. n. Krullen: Ses cheveux bouin 't geheel niet. — (fig.) Slagting, slagtbank f., clent naturellement, heur haar krult uit de natuur
bloedbad, moorddadig gevecht n. Mener, Envoyer of van zelf. — [ Macon.] Ce murboucle, die muur
des soldats R la b-, soldaten ter slagtbank voeren, wijkt uit, krijgt scheuren. — SE BOUCLER v. pr.
zenden, hen aan een' bijna gewissen dood bloot Zich het haar in krullen zetten. Flle est bous les
-steln. soirs une heure 1 se b-. (Men zegt liever: à faire
Botichet, m. Soort van hypokras m., een ge- ses papillotes of a se faire les papillotes).
Bouclette, f. (verklw. van boucle) [Tech.]
kookte drank van water, suiker en kaneel. — [ Pêche]
Ringje n. voor 't opnemen van den kettingdraad. —
Dregtouw n. — [Hort.] Suikerpeer f.
Boucheton (à), loc. adv. [Tech.] Vlet de ran- [Pèche] Metalen ringjes om een net.
Bouelier, m. Schild n., voormalig borstwapen.
den opeen gelegd (van de gevormde schotels, bakken
Le b- se portait au bras gauche, het schild .werd
enz. sprekende)
Bonehe-trou, m. (fa-in.) Stroopop, noodhulp, aan den linkerarm gedragen. Se parer du b-, zich
gatstopper m. (met minachting gebézigd van iemand, met het schild dekken. — Faire un l - de son corps
drie overtallig is en slechts desnoods gebruikt wordt); á qn., iemand niet zijn ligchaam tot schild dienen,
onbeduidend bijpersoon m., nutteloos mensch of zich voór hem plaatsen, om de hem toegedachte
ding n. — Plaatsvulling f., al wat in een vertrek slagen a f te weren. Levée de b-s, schildophe f ng f.
Bene ledige plaats beslaat, zonder tot een bepaald (waarmede de ,krijgslieden weleer hun verzet tegen
den wil des veldheers te - kennen naven ; (f g.) een
gebruik te dienen.
t Bouehette, f. (verklw. van bouche) Mondje n. met veel ophef maar zonder goed gevolg gemaakte
Bouelieture, f. [Ani. législ.] Afsluiting van toerusting, aanval of tegenstand; Faire une grande
een' akker, weiland enz., om het vee den toegang te levée de b-s, veel opschudc4ing, groote toebereidselen maken voor eerre onbeduidende zaak. — (fig.) Bebeletten, hek n., heining, heg f.
Bouehin, m. [Mar.] Grootste scheepsbreedte f., schermer, verdediger in., bescherming, verdediging,
hoede f.: Ce général est le b- de 1'état, die veldscheepsbuik m.
heer is het schild, de verdediger van den staat. Sa
Bouehoir, m. Ovendeur f.
Bouchon, m. Stop f., prop m., kurk f., B- de faiblesse, son áge lui sert de b-, zjne zwakheid,
zijn ouderdom dient hein tot schild, tot beveiliging,
papier,
houbois, de liège, de verre, de cristal, de
ten, kurken, glazen, kristallen, papieren stop. Faire beschut hein. — [1 1. n.] 4lgemeene naam der harte
Sauter le b-, de kurk van eene flesch (champagne- schaal, die velen dieren tot bescherming dient; —
wijn) doen afvliegen. — B- de paille, stroowisch m. schildkever, doodgraver m ; — schildvisch m.
t B oucon, ni. Vergift, dierenvergift n. ; —
B- de linge, hoop verfrommeld linnen. Mettre du
linge en b-, linnengoed verfrommeld op een' hoop (fam.) vergiftige brok, giftdrank m. Donner le bà
n.,
iemmnand vergiftigen.
Dobber
m.
van
een'
hengelsnoer.
werpen. — [Pèche]
Boueoniieur, m. Vergiftiger.
— [Artill.] Prop op een geladen kanon. — [Tech.]
Bouequetine, f., z. BOUCAGE.
Oneffenheden o! knopjes aan de zijden draden. —
Boucraie,
f. [H. n.] volksnaam van den gei n.
engelsche
pak
[Com.] B- de laire d'Angleterre,
wol. — [Hort.] Ces arbres soot couverts de b-s, die temelker (engoulevent).
Bouddhisme, m. Boeddhismus, boeddhaismus
booroen zitten vol rupsennesten. — ( fam.) 5 Mon
petit b-, mijn hartje. liefje n. — Botuchon heet ook of buddhismus n., de godsdienst van Boeddha, welke
de groene lak, de krans, kroon of elk ander teeleen, door die van Brahma of het brahmatsmus uit Indië
dat voorheen als uithangbord voor een wijn- of bier- naar Japan, Thibet en China verdrongen i-s. —
huis diende, en bij uitbreiding ook het wijn- of Bouddhhiste of Bouddhaïste , m. en f. ;
bierhuis, de kroeg zelf. (Prov.) A bon vin it ne Boeddhist o f boedclhaïst m, en f., belijder, bel jderes
faut point de b-, goede waar prijst zich zelve, goede dier godsdienstleer.
Bouder, v. ei. Pruilen, granen, moppen, gromwijn behoeft geen, krans.
Bouchonner, V. a. Het 'innengoed ineen from- men, knorren (als de kinderen doen); -- mompelen,
tusschen
de tanden praten. — (faro.) Je ne sais ce
een'
un
cheval,
een
hoop werpen. --- Bmelen en op
paard met een' stroowisch a fwriven; ook stroo- qu'il a contre moi, mais it boude, ik weet niet wat
wisch aan den staart van een paard binden., ten hij tegen mi?j heeft, maar hij pruiltof mopt, h j is
blijke dat het te koop is. — (fain.) -t- B- un enfant, stuursch, geeft door zijn zwegen, zijne gelaatstrek
te kennen, (lat hij ontevreden is, II boude con--jken
SE BOUCHONNER,
een kind liefkozen, streelen.
tie son ventre, hij wil uit koppigheid niet eten;
v. pr. Ver fromnreld worden.
Bonelilonnier, in. Kurksnijder, kurkenaker; (fig.) hij weigert uit grarnstorigheid wat hem aan genaarn o f voordeelig is. B- contre qn., boos o p
kurkhandclaar nl.

riatgene, waarmede men zich bij zekere bedrijven 1
teren den stank beveiligt.
Boucher, V. a. Eene opening dipt maken, a!
sluiten, toestoppen. digtmn-etselen, toekurken enz. Bun tonneau, de spon of bommi op een vat doen. .Bune fenétre, een venster loemetselen of met planken
digtspi keren. B- les vues dune maison, van een'
huis die vensters digtmetselen, welke, strijdig met
de verordeningen, op eens anders erf uitzien. Bune bouteille, eene flesch kurken; (fig.) iets gebruiken om (den reuk van den gebruikten drank te ver
passage, an chemin, een' doorgang,-drijven.Bu
een' weg afsluiten, versperren. B- an trou, een gat
-
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Bouée, f. [liar.] Boei, an kerboei; — zeeton
iemand zijn. — Niet kunnen aanzetten (in 't dominoppel). — (Loc. prov.) C'est un homme qui tie boucle eirfjftost f. B- en hard, tonneboei. B- de bout de
pas, hij staat altijd, zijn man, is altijd strf jdvaardig. inkt, houten boei. B- de liége, kurken boei. B- do
— {Hort.] Ces jeunes pommiers boudent, die sauvetage, reddingsboei, groote kurkplaat, die men
jonge appelboomen kwijnen, willen niet groeijen. -- den overboord gevallene ter red(ting toewerpt. (Loc.
BOUDER, V. a. (fang.) Iemand zijne ontevredenheid prov.) A cette rade le navire est a 1 abri de sa b-,
niet door woorden, maar door manieren te kennen- die reede ligt voor alle winden open. Ce vaisseau va
geven: Pourquoi me boudez-vous? waarom pruilt comme une b-, dat schip loopt slecht. — B- du bes,
ge tegen mij? — SE BOUDER , V. pr. Tegen elkander boei der smeerbedding of slede, waarmede deze na
1 het te water logpen van 't vaartuig wordt opgepruilen: Ces deux amis se boudent.
Bouderie, f. Pruiling, mopping, stuurschheid f.; haald. — [Tech.] .Damp ire. van het pas in den oven

het gepruil, gemopper, gegrjn, cicl nor, het zuur miilen. Quand sa b- Ie Arend, else est insupportabie, als zij aan 't pruilen gaat 01 de stuur sche gaat

spelen, is zij onuitstaanbaar.

Boudeur, ease, adj. Pruilend-, moppend,
stuursch. Un air b-, een gemelijk, knorrr.,r;, stuursch
gelaat. — BOUDEUR, M. , -EUSE f. Pruiler , pruil
-mond.,pruilste'fzamknorpt.ef
Boudin, m. [Cuffs.] Beuling, bloedi)culinr] m.,
bloedworst f. (Prov. /am. et bas.) Catty chose s'en
Ira en e au de b-, er zal niets van die zaak komen,

die zaak zal niet gelukken. (Men zegt ook: s'en ira
en acne de b-) . faire un b-, een' a .lelljke met een
.rijk burgermeisje trouwen. Je ferai da b-, si vousme
fachez, ' k zal u doodslaan, als age mij boos maakt.
Un souffleur de b, een dikbek, iemand met dikke,
bolle wangen. — [Arch.] Dikke voetring m. eener
zuil.— [Tech.] Naam van sommige voorwerpen, wel
vorm een?ge overeenkomst met dien des beulings-her
heeft: Klos f. vol garen van de stol', die men bearbeidt; — lederen valiesje n. eens ruiters; — spiraal- of schroe f wormig gekrulde haarlok f. — spiraal
ijzerdraad; — tabaksrolletje n.-vormigef.an
— [Mil.] liMijnlont f. (doorgaans saucisson r,eheeten). --- [Mar.] Middelste régeling f. van het galjoen;— worst i'., snort van kussens rondom de borden
en schotels bij zware slingering; -- paarlijn f.; —
bovenste rand m. van de verdubbeling of koperen huid.
Bondinade, f. [Cuffs.] Lamsworst f.
Boudinage, in. [Tech.] Ligte omdraaijing f.
van den vlasdraad, eer men he
in op de spoel legt.
Bondine, f. [Veer.] Glasknop m., glaskern f..
in 't midden eerier glasschijf. — Vroeger is dit woord
ook gebruikt voor: buik ni.; ingewand n.; navel m.;
beuling m.
I3oudinée, f. Schotel m. vol beuling. — Onthaal
H. aan verwanten en vrienden, als men zijn varken
geslagt heeft.

Bomdiner , v. a. [Tech.] Den vlasdraad ligt
omdraaijen, voor hij op, de spoel komt.
Boudinier, m., -iere, f. IIij of zij, die bloedworst maakt of verkoopt, worstmnaker, worstverkooper in. , -maakster , -verkoopster f. — BOUDlwiErIE, f. Worsthorentje n.
Boudiuoir, m. [Tech.] Werktuig tot omdraai
draad.
-jingvade
Boudinure, f. [Mar.] z. EODI UPJE. (Men zegt

ook emboudinure).
Boudoir,m. (eig.pruilhoek) Dames- kabinetje n.,
klein, sierlijk vertrek, waarin de dances zich begeven
om alleen te zijn of om enkel vertrouwde persoon
te ontvangen.
Boise, f. Slijk n. op de straten en wegen, modder m., vuilnis, vuiligheid; slib, bagger f. Payer les 1
b-s et lapternes , straat- en lantaarngeld betalen.
Des volcans de b-, slijk- of moddervulkanen. —(feg.)
Laagheid, verachtelijkheid, diepe vernéPlerin fi f. Tirer qn. de la b-, iemand uit het sli k, uit een' lagen
staat, uit de armoede ophe/fen. — Cet hon7me ast
dans la b-, est tombé dans la 1;-, die man is in
diepe vernédering, in verachten staat gezonken.
Trainer qn. dans la b-, iemand door 't slijk slepen;
hem op eene lage, smadelijke wijs behandelen; geen
goed haar aan hem laten. Il se traïne dans la is-,
hij leidt een vuil, liederlijk leven. C'est une áme de
lr, 't is een laag, verachtelijk mensch. — (Prov.)
I3atir de b- et de crachat, niet slechte stoffen boumen. Ne pas faire plus de cas dune chose que de
la b- de ses souliers, iets in 't minst niet tellen, het
verachten. Le soled ne salit point ses rayons, quoiqu'ils tombent dans Ia b-, een braaf man verlaagt of
onteert.zich niet, al houdt, hij zich, tot welzijn van
anderen, met iets afkeerwekkends bezig. Aujuurdhui
sur Ie tróne, demain en b-, heden geèerd, morgen
verneird. — [Méd.] Etter in (in dien zin een weinig
verouderd) . — Drab f. of bezinksel n. van den inkt.
-

geschoten brood.
Bouenient, m. [ivIenuis.] Zamenvoeging, ineensluiting f. (ter stukken met pin en gat. — [[Vlar.] Het
(voormalig) gelijk slaan der muntschijven.
Boer, v. a. [Tech.] Met den schroothamer de
muntschijven of het schroot plat slaan en daaraan zoo
de vereischte rekbaarhei(l geven.
Boueter, v. a. [Pèche ] De sard fjnen met zeker
aas naar boven lokgen.
Boaueus•, m.. -etise, f. II of zij, die de straten
van vuilnis reinigt, vuilnisman in., vuilnisvrouw f.
Boueuse, f., z. onder BoUEUX.
Boueux, ease, adj. Slijkerig, modderig, vuil;
-- slordig, slecht (van allerlei werk) . Ecriture beuse, onzindelijk schrift. Imnpression b-euse, gesmeerrle druk, onzuivere afdruk. -- [Mar.] L'ancre
b-euse of de tone, ook enkel: La houeuse, het werpanker, kleinste anker aan boorel. — [H. n.] In 't
slijk, de slib of den modder levende.
BotiWWant, e, adj. Opbollend, bol op- of uitgezet (meestvan stoffen gebézigd) — BOUFFANT m. liet
opbollend gedeelte van eene mouw.
Bouffante, f. Bolstaand kleed, lint, halsdoek
enz.; winterdas m., bouf fe nte. — Baleinen rok,
hoepelrok in. (eene voormalige vrouwendragt); —
ligt omkn.00pdoekje n.
Bouffairde, f. Soort van tabakspijp f.
Bouffe, m. [Wheat.] (fam.) Komisch tooneelspeIer m. in de italiaansche operaas. Aller aux Is-s,
naar de italiaansche opera (te Parijs) gaan. — [H. n.]
Bolognoser hondje n. -- [Anat.j Verhevenheid f. ,
door de ontmoeting van twee lippen gevormd. —
Voorheen ook gebruikt voor: zwelling f.; opblazing f.
der wangen; hoogmoed m.
Boutfée, I. Hoeveelheid lucht f., die iemand op
eens met zekere kracht uit den mond drijft. li nous
envoyait des b-s de tabac, hij blies ons monden
vol tabaksrook, tabakswolken, toe. I1 nous emmll.poisonne par ses b-s d'ail, de vin, hij vergiftigt ons
door zijn' knoflook-, zijn w') nadeur, door zijne of;rispingen van knoflook-, an wijnlucht. — Ii- de
vent, windvlaag f., rukwind m. B- de fumée, uitgestooten rookwolk, rookvlaag f. — (fig . et fam.)
Voorbijgaande koortsaanval ni. (Loc. fam.) Ne faire
u die chose que par b-s, iets slechts bij vlagen , net
horten en stooten, doen. Avoir des b-s d'hunieur,
de aité, de dévotion, vlagen, birijen van ge/mei ikheid , vrolijkheid, vroomheid hebben. Pardonnez
cette petite b- de philosophic, vergeef dien kleinen
w jsgeerigen uitval. --r [Mor.] Kleiree windverheJ^
//ng f.
Bouffement, m. .odeur m., uitademing, uit
-gestonarlmif.
S Bouifer, v. n. Zich de wangen opblazen; —
(fam.) zich van kwaadheid opblazen: I1 bouffe de
colère, hij zwelt op van kwaadheid. — Doorgaans
gebruikt men het woord voor: opbollen, bolvormig
uitzetten: Une étotfe, un ruban (lui bouffe, eene
opbollende stof, bolstaand lint. Le pain bouffe clans
Ie four, het brood zwelt in den oven. -- [1-lort.] Ces
pêches houttent , die perziken groeien ongelijk
(zetten zich aan de eene zijde meer uit dan aan de
andere). — [H.. n.] Schreeuwen als de roerdomp.—
(jig.) Gulzig eten: I1 bouffe comme s'il avail jeuné
quatre jours, hij schrokt, alsof hij in geen vier dagen gegeten had. — BOUFFER, V. a. Een geslagt dier
opblazen, om 't vleesch een beter voorkomen te geven.— (pop.) B- son pain, zijn brood gulzig opeten.
— S SE BOUFFEIS, C. pr. Toornig zijn, uitvaren. —
Ook: opgeblazen worden. Cet animal se bouffe
diffici1rnent, dat dier laat zich m,oeijel k opblazen.
Hout%tte, f. Kwastje, bol strikjen. — [Mar.]
Derde zeil n. van den grooten mast der galei7en.
Bouff, e, adj. (en part. passé van boullir)
Opgezwollen, opgezet, opgeblazen: Visage b-, Jones
h-es. -- Etre b- de colare, opgezwollen, rood worden van toorn. (fig.) Être b- d'orgueil, de vanite,
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opzwellen (vol zijn) van h.00ymoèd, van ijdelheid.
Un style b-, een jezwollen, hoogdravende stijl en.
Boiiffr, V. a. Doen opzwellen, doen uitzetten,
dik en bol maken: L'hvdropisie lui a boufpi tout
le corps, de waterzucht heeft zijn gansche ligchaam
doen opzwellen. Faire ]3- un hareng sur le gril,
een haring (bokkinr^) op den rooster doen zwellen
(half gaar maken) . - BOUFFIR, V. n. en SE BOUFFIR,
V. jr. Opzwellen: Le visage lui bouffit 0/ son visage
se bouílit tons les jours, zijn gezigt zwelt eiken
dop op.
Boufíissitre, f. Opzetting, opzwelling f. (van
't vleesch, 't gezipt enz.). — ( fig.) B- du style, je zwollenheid van den stijl.

tBoeifflète, f . [Mar.] , z. BOUFFETTE.
Boufroir, m. Blaaspijpje in. der slagers, om

't vleesch op te blazen.
Bo^II%n, m.

Potsenmaker, grappenmaker, nar,

kluchtspeler m., potsen-, grappenmaakster f. Servir
de b- a une compagn ie, het voorwerp der spotternij
in een gezelschap zijn, vow' 't lapje gehouden wo^^°den. Faire la b -ne, de grappenmaakster spelen.
C'est une petite b -ne, 't is een schalkac7itig meisje.
— BOUFFON, 1'E, adj. Koddig, grappig, snaaksch,
kluchtig. Le genre b-, of enkel Le b-, de plat komische schrijfstij l. L'opera b-, het kluchtzangspel,
eleopera buffa.
Bo€ifFonner, V. n. Polsen maken, kluchtige
dingen ze; jgen, plat grappig zijn, den grappenmaker

spelen.

Bonffounerie,f. Klucht, grap, pots, snakerij f.,
kwinkslag m. ; het grappen maken; het hofnarsvernuft.
Bouffron, m. [H. n.] Volksnaam van den inhtvisch (seiche). — Zeeschuim n. — Bouf róne, f.
[Hort.] Eene soo; t van vijg f.
BoiIganèse, m. en f. , Boeganees m. en f.,

naam, dienmen in Indië aan 't kind van een' Indiër
en eene Negerin geeft.
Bou assin, ni., z. BOUGRAN.

Bouge, m. Bijvertrekje n . , alkoof f. line
cbambre avec un b-, eene kamer met eene a fzonde rlijke slaapplaats (het woord wordt in dezen zin
doorgaans van geringe woningen gebruikt); schoen doakerspothuis n.; kast, bergplaats f. naast een'

B0 UILLIR.
Bougillon,

m. (fain.) Iemand, die altijd in

Boueonner,

v. a., z. BOE GHOUEIS.

beweging is o f heen en weder draait, een draaitol m
Bougon, In., -ne, f. (pop.) Mompelaar, prut
-ster f., knorrepot m. en f. — BOUGON,-telarm.,
rrrlj. [Pèche] Harengs b-s, haringen, die den kop
of den staart verloren hebben.
Bouug oiiner , v. n. (pop.) Grommen, pruttelen,
lenorren. — BOUGONNER, V. a. Beknorren, berispen.
— SE BOUGONNER, v. pr. Elkander beknorren.

liouugraine, Bougrane of Bugrane, f.

tien prangwortel m. of 't
stal ruirl n. (ar,ète-boeuf) .
[Bot.] I/oltESoemen van

Bou;ran of BotI; asyin, ni , [Com.1 &Stijf

linnen, gewast grof linnen n.

Bouigranè, e, adj. (en part. passé van bougraner) Tdile b-, stijf gemaakt, gestijfd, gewast,
rletonid ljgnwaad.
.ilougraner, v. a. [Tech.] Stijf maken (eene
stof) , opstijven, wassen, goinmen, app r did r e n.
Boilgue, in. (bas) Sodoiniet; —schoft, rekel m.
-- I3UUGBLESSE , f. Gemeen vrouwspersoon, veile
deern f. — Voorheen gebruikt voor Bulgaar m.
Botigue, f. Vlugzand n . (aait de kusten van
1

Norman(l-ië)

Boilgilière, f ., z. BOUGIERE.

t Bouhour, Bouhourdis, Bouhour t, m.

.Steekspel, t o u r n o o i n. — B o uh otir der, v. n.
Een steekspel houden; ,eene lans br eken.
Boilillai on, f. [Econ.] Gisting van den cider
of appelwijn.
-f- Iiouillalnment, adv. Vurig (ardemment).

Boiiillant, e, adj. Kokend, ziedend; — zeer

heet, bi árdenel heet. — (fig.) Levendig, driftig, vurig, oploopend, opvliegend, opbruisend, onstuimig,
,

heftig. B- d' impatience, brandend van ongeduld.

B- de colère, ziedend, blakend van gramschap. —
Saint-1\lartin b-, het St.-Maartensfeest in den zomee. — Ook als subst. ge , bézigd: Le li- de lage, het
vurig gestel, de driftige aard der jeugd. — [Hort.]
Eerre druivensoort f.
Bouiilants, m. pl. [Cuis.] Vleesch of voraelpastijtjes (nu petits pates gelieeten.
Bouiillarcl, en. [Mar.] Wolk, die wind en re-

gen geeft, storm- en regenwolk f. — [Bot.] Zwarte
schoorsteen. -- Krot n. , kleine, orzindel ke wo populier m.
Bo.iille , f. [Phche] Ploosstolc, pols en. (Dole
f. — [Mar.] Bogt f: in de dekbalken, barghou--nig
ten en alle inhouten van een schijf• B- horizon- bouloir !lelieeten).—Groot stuk n. steenkool.—]]outstal, vlakke hopt. B- vertical, loodlijnie bogt. — koolmaeit I. — Bal:enster,ipel in., plonzbeermnerk n.
[Teclh.] Buik m. of wijdste gedeelte van een vat; (lilt op elk stub la /een of andere stof gezet werd;
— lijf n. of dikst gedeelte der naaf van een wiel; het daarvoor te betalen geld, stemhelregt n. —lion— drijfbeiteltje n. der goudsmeden; — boert, krom- ten- korf nl. der wijngaarden-iers in den Jura.
foeiiileau of Bonillolet, m. [Mar.] Bak m.
wing f. van een stuk hout. -- [Econ.] Kleine tobbe f., waarin de druiven uit den wijngaard naar op de galeen, inhoudende soep voor vijf boeven.
Bouille-eliarmay, m. [Corn .] Zekere indide pers gedragen worden. — [Hort.] .Naam eener geringe soort van najaarspeer f. (ook poire du légat sche zijdestof. — Bouille- rotonis, in. Indische
eeheeten). — Schelpje n., dat in Indië tot munt satin n.
foniller, V. a. [Pêche] Met den pols in 't wadient (cauris).
Bougeoir, m. Kandelaar zonder voet, hand- ter plonsen. — [Tech.] hi1erken, . stempelen, plomblaker m. — Soort van koker m. voor de waskaars, béren (zoo als voorheen de stukken stof gedaan
die vóór den dienstdoenden prelaat wordt gedragen. werden) .
BotHillerie, I. [Tech.] Brandewijn- of jenéverBoca ;er, V. n. Zich bewegen, -zich verroeren:
Si vous bougez, vous êtes mort, als ge u verroert, stokerij f.
Bouillein', m. [Tech.] Brander, brandewijn zijt ge dood. Ne bougez pas, verroer u niet, zit
stil. — (fain.) 11 ne bouge pas du cabaret, hij zit stoker m. — Stoomketel ni.
Bouilli, e, adj. (en part. passé van bouillir)
altijd in de kroeg. I1 ne bouge pas d'aupres cette
femme, hij is altijd b ij die vrouw te vinden. -- Les Gekookt: Hu boeuf li-, de la viande b-e. — [Tech.]
mécontents n'osèrent pas b-, de misnoegden hielden Du cuir b- , bereid en dooie koken gehard koeleder.
zich rustig en stil. -- BOUGER , F. a. [Tech.] dan (fig.) Un visage de cuir b-, een verweerd gezigt.
Bouilli , m. Gekookt vleesch n. , inz. rund
het hout , dat tot houtskool verbranden moet, eene
aardbedekking geven.
-vlesch.
Bouillie,-f. Pap f., brij m. — (fig. et fam.)
f Bougette, f. Reiszak m.
lijf
met vet inwrijven Cette viande s'en va tout en b-, dat vleesch is tot
Boni honer, v. a. Het
(zoo als de Hottentotten tegen den steek der insec- brij (veel te week) gekookt. (Prov.) Faire de la bten doen) . -- SE BOUGHOUER , v. pr. Zich inwrijven, pour les chats, vruchteloozen arbeid doen.— [Tech.]
Papierbrij, papierpap (waarvan de vellen papier
insmeren.
geschept worden).
Bougiciere, f., z. BOUGIEBE .
Bonngie, f. Waskaars f., waslicht n. Pain de
Bouillier, m. Boiiillière, f., z. BOULIECHE .
b-, waslichtrolletje n. (ook rat de cave geheeten).
Bouillir,, v. n. Koken, zieden: Faire b- de
Cette femme paraat belle aux b-s, die, vrouw schijnt l'eau, des pommes de terre; Mettre de l'eau, des
bij 't kaarslicht schoon te zijn, is kaarsenooi. L'ex- pommes de terne aa b-, water, aardappelen (doen)
tinetion des bougies, het uitgaan der waslichten. koken.. L'eau bout, het water kookt. —Le pot bout,
de pot kookt. — Gisten, opbruisen: Le vin bout dans
— [Chir.] Katheter nl.
Hoogier, v. a. Met was bestrijken (den afge- la cave, de wi n g ist, werkt in den kelder. La ch aux
sneden kant eener stof), ten einde daardoor het uit- vine bout cluand on l'arrose d'eau, de levendige
rafelen te beletten.
kalk bruist op, als men er water op giet. — (fig.)
Bougière , Bougiiière of Buguière , f Le sang lui bout dans les veines; het bloed kookt
hein in de aderen: hij is vol leven en vuur; Mon
[Pêche] Zeer fijn vischnet n.

BOTJILIJITOIRE

-

sang bout quand j'entends de pareilles choses,
fijn bloed kookt, ik gloei van verontwaardiging

bid 't hooren van zulke dingen. La téte, in cervelle
ene bout, mijn hoofd gloeit.- ik -heb eene ondragelijke
hoofdpijn. B- d'impatience, van ongeduld branden.

Lela fait b- le sang, dat brengt het bloed aan 't
koken, aan 't gisten. (Loc. prov.) II West bon ni
. rótir, ni a bouillir, z. BON. Cela sort a faire bla marmite, daar moet de schoorsteen van rooken.BOUILLIIt, v. a. (Prov.) Bouillir du laic a (In , ienwnd
foppen, beet hebben; ook: iemand eens dienst, een
ppleizier doen, hem iets aanr;enaaïns zeggen. Ii me
semble qu'on me bout du Tait, 'k geloof, dat men
snij voor een kind aanziet.
Bouillitoire , f. [Mona.] Het witkoken (ier
muntschijven. — In 't mannelijk zegt men ook: Donner on b-, een witkooksel geven, witkoken.
Bouuilloir, m. [Mona.] Koperen vat n. of ketel m., waarin men de nnuntsch.jven wit kookt.
Bouilloire, f. Waterketel, schenkketel, theeketel ni.
Jionillolet, m., z. I3OUILLEAU.

Bouillon, m. Borrel, bobbel m., op)borrelinq f.,
aan de^ol:ppervlcikte eener kokende o f gistende vloei sto f: Faire bouillir de I'eau h petits, t gros bi-s, water
-tat kleine of groote borrels, zacht of hard laten
koken. I1 ne faut qu'un on deux b-s á cep légume, die
groente moet maar even koken. — (/ii.) Le sang
sortait à gros b- de sa plate, het bloed gulste uit
zijne wond. Dans les premiers l i-s de sa cinere, in
de eerste opweliirigen van z ij ne greonschap. Les iitie l'áge, de drift, het vuur eter jeugd. — [R Tdr.]
B- d'eau, lage watersprong M. — BOUILLON, nl.
Vleeschnat, krachtig vleeschaftreksel n. , b Bui 1ion m. B- de boeuf, de veau, de poulet, de tortue,
de grenouilles, ossen -, knife-, hoender -, schildpad -,
kikvorschen-bouillon. B- Clair, gras (perlé), nour
rissant^ (succulent),' dunne, vette, krachtige bouilo Le boeuf fait un excellent b-, het rundvleesch
geeft een' voortre ffeljken bouillon. Ce malade est
au b-, est réduit an 1b-, die zieke mag niets clan
bouillon gebruiken. Prendre un b-, een' kop bouillon drinken, een schaaltje vleeschnat gebruiken. Bd'herbes, dos, groente-, beender-bouillon. B- coupé,
slappe, met water verdunde bouillon. B- sec, drooge
bouillon, een mengsel van geleistof en vleeschseip in
,

den vorm van hoekjes. (fig. et fam.) Boire an li -

eene verkeerde wïnstberékening (speculatie) smakken,
een groot verlies lijden. B- d'onze heures, een gifdrank m. B- pointu, klisteer, lavement n.— [Teint.]
Ontvetting f. der wol vtiOr het verwen. — [Tech.]
Boordsel, opzetsel n., opbolling, groote -ronde plooi. f.
aan sommige kleederen en meubelsto/fen; — zaaiengerold zilver- of cjouddraad n.; -- n.
in 'l glas of in de gesmolten metalen. [Ckir.] Rond
en vleezig uitwas n. in 't midden eener zweer. —
[Vétér.] Vleeschknobbel m. aan de pootera der paar
[Pêche] Zwerm Yu., menigte b(jeenzwemmnende-den.—
haringen. — [Hoyt.] B- de jardinier, gier f., mest
bananen of-watern.bsipojvakwner
planten. -- [Bot.] Volksnaam der stinkende kamillen.
Bouillon-blaue, m. of Iolènre, f. [Bot.]
wolkruid n., koningskaars f.
Bouillon cie Constantinople, m. [Bot.]
Bloem r., die naar de madelief gelijkt.
oiiillo^iiiant, e, asij. Opborrelend, opbruisend-, sterk gistend; (fig.) B- de colère, ziedend van

toorn.

Bonillonne, e, adj. (en part. passé van bouilIonner): Une robe b-e, een kleedje met (jroote ploo en.
Des Foutons b-s, met gevlochten gouddraad ver -

sierde knoopen.

Bouillonnernent, m. Opborrel'ing, opbruising,
opzwelling f. — [Mar.] Het koken van de zee; woelmr; der golven tegen 't strand.
Bouil.loi.ner v. n. Bobbelen, opbobbelen, opbars eten, opbruisen, opzwellen, sterk gisten. Le sang
bouillonnait en sortant de sa plaie, het bloed gualste
(drong golvend) uit zijne wond. — (fig.) B- de colère, van gramschap buiten zich zelven zijn, koken
of zieden van toorn
BOUILLONNEII , v. a. [Tech.]
-

. -

Met groote bolle plooien beleggen (een kleed, eene
meubelstof, een lint.) — [Méd.] B- un malade, een'
zieke bij bouillon bepalen. [Mar.] Koken: La mer
bouillon ne. de zee kookt.
Bouillotte, f., z. v. a. BOUILLOIRE. — Zeker
kaartspel n., dat vroeger tusschen 5, nu tusschen
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Bonin, m. [Tech.] Bundel BIZ. van stres jen zijde.
Bonis, m. Voorheen z. v. a. BUIS, z. ald.; —
ook z. v. a. BOUISSE, z. ald. Menton de b-, breede,
vooruitstekende kin f. — Opgeknapte oude hoed m.
Bouisse, f. [Cordons.] Klophout, klopsteen n.
voor de zolen; likhout n.

ilou j Eeros, m. [Mar.] Blikken maatje n. ter
drankaeitaeeling onder 't volk; de inhoud dlaarvan,
het zesticaz e t-ecleelte van, eens pint, n. —
[EI. n.] B- de roer, slijmnvisch ni. van 't eiland
Bourbon.
Botijon, in. [Tech.] Plomnbeerste ,inpel m.
bioai j oné, e, adj. (en part. passé van boujonner): Etolfe b-e, geplombeerde, riestempelde stof f.
Bou^ j onner, v. a. [Tech.] Sterspelen, plombé-

ren (eene stof) .

Bou j onnenr, m. Stempelaar, plombeerder m.

der stolen in de fabrij
kenz.

Bonlaf, in. [Mil.] Voo rinalige koinmando -sta f m.
,

der poolsche velciheeren.

]Boiilage, m. [Blanch.] Hoeveelheid linnen
dat beu in een' ketel te koken zet. —[Suer.]-goedn.,
Siroopvorming uit de gestampte beetwortels in de

kuila.

Boulaie, f. Met berken beplant veld, berken bosch nl.
iBoulang, in. [l-. n.] Naam van een' visch der
Molukken, bij de motels in (Ie zee eaur Amboïna.
BBoiilangé, e, asij. (en part. passé van houlangei): Du pain uien U-. goed gebakken brood n.
l oulanger, m. -ère, Bakker, b; oodbakker in.,
baldo i 'in, baiekersvmouw f. Maitre b-, meester bak ker, bahkersbaos; Garcon 1D-, bakheg sknzecht.
Boulanger, v. a. Broodbakken,. B- bien le
pain, het brood- goed doorkneden en bakken. — Ook
zonder voorwerp gebézigd: Un garcon qui boulange
bien, een knecht, die goed bakt. — [Corn.] B- du
Camp, soort van sergie 'uit Poitou (;maar den naam
van den eersten mokeren (le spatansche stad Campo,
die de wel daartoe leverde).
B oujangère, f. Zekere clans ni. ; cle wijs f. van
dien dans; — z. ook BouLAM;Eta.
Bonlangei-ie, f. Broodbekkerskunst f., bak
rshandwerii ii., het broodbak/sen; broodbakkerij f.,-ke
bakhuis n. A1,prendre la b-, het bakken legren.
Bonilangérite, I. [Minar.] i'euwe zwavel
-verbiadlngf.
vara spiesrglaîis en lood.
lBoular, In. [IE. it] Een d er namen- van de
langstaartige 7necs (mésange (a longue queue).
Bo«lhene, f. [Agric.] Kleiachtige zandaarde f.
-

-

,

(in 't zuid-oosten vair 1' 'anki fjk).

Boutboul, ni. [ii. n ] Afriliaansclie bon t .
specht f. — Vofksnown (ter hopfile (heel e).
Houldure, f. [Tech.] Kuil m. ouder 't rad„ eens
watermolens.

Bonte, f. Bolrond ligcrhaam n., bal, bol, kloot nl.
B- de bobs, d'ivoire, de cutvre, de Ier, houten,
ivoren, koperen, ijzeren bal. B- de mail, de quilles,
kalf-, kegelbal. B- (gelote) de neige, sneeuwbal.
Jeu de b-, buispel n. ; klos -, kloot -, balbaan, kol fbaan f. Avoir la b-, eerst uitslaan, den voorslag,
voorworp rhebben. Aller it l'appui de la b-, den bal

van zijn' 'inaat raken en dien, liet doel of stek muter
brengen; (fig.) iemand file behulpzaune hand bieden.
Pied a b- ! Den voet bij den bal! den voet gezet waar
(Ie bal is blijven liggen. (fig.) Tenir pied `t b-, ongemeen vlijtig z ij n, onafgebroken doe werken. Faire
tenir pied a Ii- a dn., iemand noo(lzaken door te
werken. Laisser router sa b-, Gods water over Gods
akker laten loopes, zich aan de Voorzienigheid over-_
geven. (iet enfant est rond comnnae one Ii-, dat kind
is rond als een bal, is dik en vet. Se mettre en boule,
ligt ineen luiken, gedoken ederhur'lcen. (fam. et

pop.) Quelie dréle de L-! Queue 1;-! Queue ijoule
it a! wat eucidig hapje! wat een hooft'! Die heeft
'me een hoofd! á JOULE VUE, ire. ad v. et fam. Overhaast, onbezonnen, oppervlakkig, oi) (le gis: Faire
dc. ala boule vue, iets overhaast, onoverdacht doen.
Oir a jugé cela h boule vue, men heeft dat oppemvlakkig beoordeeld — Ste2miballetje n. (Prov.) La iinoire lui tombe toejours, Ii attrape toujours la
b- noire, het lot is hein altijd ongunstig; ede slagen
,

vallen altijd op hem; 't its een onrreluksvociel. -[Pharm.] B-s de Mars de Maned-, ballen van Mars
van Nancy (w(jnsteenzure potasch en - ij zer, een
vermaard volksmiddel bij wonden en Icoeuzingen),
Eau de b-, de brandewijn-oplossing I. (lier ballen.
— [Tech.] Stalen aanbeeld n. der koperslagers (ook

--
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gen, overhoop halen: Pour trouver ce livre j'ai
zwaardvegers - gereedschap, om 't gevest-slijper;— bouleversé toute ma bibliothèque, om dit boek te
hecht aan 't lemmereind te zetten; — rol m. ter vinden heb ik mijne gansche boekenkast overhoop gevervoering van zw'ar'e steengin. — [Arch.] Bal tot haald. — ( fag.) Cet evenement bouleversa toute
eind- of sluitsieraad; bal op de torenspits. — [Hor - 1'Europe, dit voorval bragt geheel Europa in de
tic.] Ai bres tail lés en b-, bolvormig gesnoeide (if' grootste verwarring. Les revers ont bouleversé la
geschoren boomgin. — [ Jeu] h la boule, zeker b i l- fortune de ce négociant, de tegenspoeden hebben 't
vermogen van dien koopman zwaar geteisterd. Vous
jartspel.
Boulé, m. [H. n.] Volksnaam van den pluvier. avez bouleversé tous mes projets, gij hebt al mijne
Bouleau, m. [Bot.] Berk, berkenboom m. B- plannen in duigen geworpen. Cette nouvelle lui a
blanc, noir, nain, witte. zwarte, dwerg-berk. Bois bouleversé I'esprit, la tète, die tijding heeft hein.
de b-, berkenhout n. Balai de b-, berkenbezem m. 't hoofd op hol gebragt. Cela na bouleversé, dat
Boule-de-iieige, f. [Bot.] Sneeuwbal m., eerre heeft mid diep en pijnlijk getroffen. — SE BOULEsoort van meelboom (viorn(); ook eerre zwamsoort, VERSER, v. pr. 't Onderst boven gekeerd, verwoest
beide zoo genoemd orn hare gedaante en kleur (Plur. worden.
Boulevuie (a of a la), z. a BOULE VUE onDes boules-(I(-neii1(.).
Bouledogue, m. (v (' rvorming van 't eng. bull- der BOULE.
Bouli, m. Theekan f. of trekpot m. der Siaméze'n.
dog) I. H.j Bulhond, engelsche doel m.
Bouliche, f. [Mar.] Groote ronde kruik f. op de
Bouulèe, f. [Chanel.] Bezinksel n. van de gesmolten talk, kanen f. pl. -- I fschrapsel n. der ha- schepen. — [ Pèehe] , z. BOULIECHE.
ringvaten.
Boulièehe, f. of TIIAHI TES, f. pl. Zeer groote
]Boulejon, Boulejon, in. [Pêche] Sardy- zegen f., op de Yliddellandsche zee in gebruik. —
~net n. (^oo als men dat te Cette (I ebruikt).
Boulièche, Boulier, Bouliche, BouulèBowler, v. 1a. Den krop op.zettena, kroppen (van che, Boeillière, Bouillette, f. Namen, die
(l uiven); --- rijzef (v(In 't brood). — [ Pèche], z. V. a. men aan groote schaleelnetten en zegens met min of
BOUILLER. — [ Agra.] /5 ortelknobbels krijgen (eerre meer wijde mazen geeft.
Boulignou, Boiiligou, m. [Pêche] Pischplantenziekt ( ).
Boulereau, m. [R. n ] Soort van grondelingen. net n. niet zeer naauwe mraazen.
Boulimie, f. [Méd.] eig. Ossenhonger m.; eet J ouleraie, f. [Econ.i Een met berken beziekte, vraatzucht ,, een gedurige, te sterke en onplante grond, berkenbosch m.
Boulerot of Boeilereau, m. [H. n.] Soort natuurlijke eetlust, met groote zwakte gepaard,
butimze f., bulimos m.—Boiilimique,adj.
van grondel, zeegrondel m.
Tot die kwaal- behoorende.
Bovilet, m. Kanonskogel, kogel m.: B- de vingt
Boulin, m. Duivengat n.; duivenpot n., naam
quatre (]ivies), vier-en- twintig 1ionder. , B- rouge.
gloe2,Jende kogel. B- barré of' rame, B- a branche, der gaten en potten van eene duiventil, dienende
stang- (If' stafkogel, boutkogel, kneppelkogel. B- à tot ingangen en nesten en om vreemde duiven te
chaine of B- enehainé, ketlingkogel. B- creux, vangen. — [Mac.] Steigergat .n. in een' muur; —
holle, met schroot gevulde kogel, kartetskogel. B- korteling m., dwarshout, dat in zulk een steigergat
ensaboté, opgeklotste kogel. B- coulant, rollende, gestoken wordt.
Boe linage, m. [Mar.] Het zeilen bij den wind,
niet opgeklotste kogel. B- rouge, gloeijende kogel. —
'
(Loc. fig. et fam.) 1I 'ei à b-s rouges . sur qn. , het loeven.
Bowline, f. [Mar.] Boelijn f., razeilstouw;
zonder verschooning of ontzag iemand de waarheid
zeggen; iemand riet spottermen, scherpe zetten waarmede het zeil stijf bij den wind wordt gezet.
overladen. Il egt brutal comme on b- de canon, hij B- de hunier, de misaine, magerman m. B- de reis zoo brutaal als de beul, hij is de onbeschoftheid vers, l boelijn. B-s empressées, vaste boelijnen. —
zelve. — [Mil.] i'raiiner la b-, den kogel, naslepen, Vent de b-, zijwind, halve wind m. Aller is la b-,
eerre onteerende straf voor de .ei teurs; (fier.) een el- lz la franche b-, scherp b ij den wind houden, loelendi.g leven leiden; een kommerlijk bestaan hebben. ven, zoo scherp mogelijk bij den wind houden. Aller
— [Man.] Boot • ., gewricht boven den hiel eens b la grosse b-, met slappe of half losse boel jjnen zei
les b-, de boelijnen vieren. Rouster les-len.Largu
paards. L I ie sur les b-s, ètre bouleté, te ver uit
konten hebben. Ce cheval s'est disloqué Ie-steknd b-s, Avoir les b- halées, de boelijnen strak aanhalen.
Naviguer à la b-, net tegenwind kampen. A lab- !
b-, dat paard heeft zich overkoot.
Bouletè, e, adj. [Man.] Verwrikt. Ce cheval (commando- woord) haal uit de boelijn! — Courir
(courre) les b-s, door de daggen of blinde boelfjnen
s'est h-, dat paard heeft zich overkoot.
loopen.
Boulets, m. pl. [Pèch.] Zakvormig net n.
Bouliné, e, adj. (en part. passé van bouliner):
Boulette, f. (v('rklw. van boule) Balletje n.
(was, broodkruim ('nz.), papierpropje n. [Cols.] Une voile b-, een bij den wind gezet zeil.
Bouliner, v. a. De boel jnen aanhalen: B- une
Balletje gehakt, frikkadel f., kluitje n. — [Bot.]
Stekeldistel. m. — ( fig. et [am.) Kleine misgreep m., voile, een zeil bij den wind zetten. — -i- [Mil.] In
een leger stelen. — BOULINER, C. n. Loeven, bid den
verzien n., flater m.
Bouleur of Bouilleur, m. [Pêch.j Opjager m. wind zeilen; met z ij wind varen. 11 nous faudra b-,
wij zullen moeten loeven., te loevert moeten gaan.
van ,den viseb met den plonsstok.
Bouleux, m. [H. n.] Zwaar en sterk paard, — 5 (fig. et fam.) II va boulinant, hij loopt als
Bene gans, hi,' waggelt.
karrepaard n.
Boulinette, f. (verklw. van bouline) [Mar.]
Boulevard, m. (weleer) /1 al m., bolwerk n.
— (nu) met booroen beplante wandelplaats, door- Magerman m.
-j- Boalineur, m. [Mil.] Legerdief m.
gaans op de plaats der geslechte wallen rondom eerre
Boulingrin, nl. Geschoren grasperk n. in een'
stad, b ou l ev a r d. ^-- (fg.) Matte fut longtemps
Ie b- de Ia chrétienté contre les Tures, Malta was tuin of park. Passer le cilindre sur un b-, een gras
de
rollen, de rol over een grasperk laten loopen.-perk
ang de voormuur (ie) christenheid tegen Turken.
Boulingíie, m. [Mar.] Topzeil n.
L'union des cito ens gist Ie plus sur b- de l'état,
Boulinier, nl. [Mar.] Loevend schip: Ce nade eendragt der burgers is 't veiligste bolwerk (de
zekerste toevlugt, de beste bescherming) van den vire est un bon b-, dal schip zeilt goed bij den
wind. (Deze uitdrukking begint te verouderen.)
staat.
Boulleur, m., z. BOULEtJR.
Boaleversè, e, adj. (en part. passé van hou Boullette, f., z. BOULETTE!
leverser) Omgeworpen, omgekeerd, 't onderst boven
Boulliche of Boullèche, f., z. onder no Ugekeerd.
BouleversenIent, m. Omkeering, omverwer- LIÈCHE.
Bouloir, m. [Tech.] Kalkkloet m. der metseping, verwoesting, vernieling f.; — wanorde f., ontlaars; — roerstok in. der leerlooijers; — Schuur redderde toestand m.
Bouleverser, v. a. Omnverwerpen, omkeeren, eat n. der goudsmeden. — [Pèche] Plonsstok tn.
Boulois, in. [Mil.] Stuk zwang n. aan eene
't onderst boven keergin, verwoesten; vernielen:
Jou ragan, Ie tremblernent de terne à tout boule- minlont.
onderst
Boulon, m. [Tech.] IJzeren bout, met een' kop
ver Lsd, de orkaan, (Ie aardbeving heeft alles 't
boven gekeerd, alles verwoest. — Beroeren, in ge - aan 't eerre en een opsluitgat of een schroefdraad
wel ige beweging brengen: Des vents iinpétueux aan 't andere einde, spiebout, schroefbout, klink
klinkbout nl. B- d'allut, dwarsboom m., stel -nagel,
bouleverCaient la nier, onstuimige winden bragten
B- de poulie, nanel m -- GIs, ant welke het-licutn.
de zee in beroering, in oproer. — In wanorde bren(if
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blok of katrol draait; — naam van de twee ijzeren en latjjosche aanhalingen te snaken; — verzameling f.
bouten door het kalf eener houten drukpers. — can grieksche en latijnsche aanhalingen.
Bouquineur, in. Liefhebber in. van oude boeken.
Schoenmakers gereedschap om de binnenwaarts doorBouquiniste, in. Opkooper en verkooper m.
stekende pinnen af te platten.
van oude boeken; oude-boekeuveirkooper m.
Boulongeon, m. [Papet.] Slechtste lompen.
Boar, Bou.rmne of Bo«rmmeio, nl. [Corn.]
Bonionner, V. a. [Tech.] Met een' bout opTweede soort van perzesche zijde.
sluiten. Boura, in. Voormalige gnome stof f. van haar
Boulot, te; ad j. (fam.) Dik en vet.
Bouiteau, in. [[-lort.] Een bolvormig gescho- of wol.
Boziracan, m., z. BARACA — Boauraea-ren boom m.
nier, in. Barkanwever in.
Bouhire, f. [gort.] Wortelspruit m.
Bouraclie, m., z. BOURAQUE.
t Botique, f. [Mar.] Engte, smalle doorvaart f.
Bouracher, m. [Tech.] Zijdewever m. (inde
(Van dit nu in onbruik geraakte woord konten de
nog gebruikelijke débouquee, débouquement, em- fabrijken van Amiens).
Bouraginées, f. pl., z. BORAGINEES.
bouquer en embouquement. — [Pèche] Ingang tot
Bourape, Bouraque of Boarache, m.
Bene vischweer; ficlkhals m.
t Bouquer, V. a. Doen kussen (van kinderen [Pèclle] 2 eerren fuik f. in den vorm van eerre
en apen sprekende); — (fig.) Faire b- qn., iemand muizeval.
Boorais, m. [Agio.] Vaste en diepe klei
iets tegen wil en dank laten doen. — BOUQUER, v. n.
-grond
nl.
(Jig. et folie.) Iets zijns ondanks doen; — knorren,
Boairande of Bu grande, f. [Bot.], z. ARuit zijn humeur zijn.
1,UTE-BOEUF.
boein.
bouquet,
H ouquet, m. Ruiker, tuil
BBouragtie, m., z. BOURAGUE.
k é t n., bundel geplukte bloemen, bij overdragt ook
Bourasseau, mn., z. BORASSEAU.
van andere zamengevoegde dingen gebézigd, zoo als:
Bourbe, f. Modder in., slijk n.
B- de plumes, le cerises, een bos vederen, een bosje
Bourbelier, m. [Chas.] Borst F. van een wild
kersen; B- de persil, de thy m, de lavande, bosje
peterselie, thijm, lavendel (in sausen en bouillon); zw(jn.
f Bourbeux, euse, adj.1MIodde'r'ig, sl)jkeriq.
B- de Biamants, de perles, diamanten-, paarlen
Bourbeuse , f. [Ii. n.] Naam cener. slijk(Loc. prov.) Dunner le b- a qn., iemand-luitje.
uitnoodigen of bewegen om een bal, een' mnaaltzjd, te schildpad f.
Boorbier, m. Modderpoel, sif t,,eritge weg m.
reven. A vous le b -, nu is de beurt aan u. Rendre le
bb-, eene tegenpartij, een tegenbal enz. geven. Elle a Ie — (hij.) Le b- du vice, du péché, de I'iniquité, (I(
b-, zij is de koningin van 't bal, van 't maal; zij be- .modderpoel der ondeugd, zonde, ongeregtigheid. 11
kleedt de eereplaats. B- de paille, stroowisch m., als s'est mis dans un b-, d oft it aura peine a se tirer,
aangehecht teeken, dat iets te koop is (men zegt ook hij heeft zich in eerre nételige zaak gewikkeld, waar
hij zich moeijelijk zal lossnaken. Laisser qn. dans-uit
bouchon). (fig. et fam.) Elle a Ie b- sur l'oreille, z ij
is te krijgen (tot vrouw). Ce jarclin, cette maison a le b-, iemand in de pekel (in 't gevaar, den nood)
Ie b- sur I'oreille, die tuin, dat huis is te koop. Cette laten zitten.
femme fait porter Ie b- a son marl, die vrouw zet
Bourbiilon, m. (pr! mouillé) [Méd.] Etterharen man horens op. — B- de Bois, -ligt lust- prop in. in een gezwel.
bosclrje n. van hoogstammige boorhen, boomengroep f.
Bourbon, m. [Sal.] Stut m., die de zoutpan
-ne
schoort.
-- B- de. cheveux, haarbundel n1. Avoir in barbe
par b-s, hier en daar een bosje haar in den baard
Bourbonnisme, in. [Polit.] Stelsel m., leer f.,
hebben. — [Bot.] Ces fl eurs naissent par •b-s, die gevoelens n. pl. der Bourbons.
bloemen groe%en bundelsgewijs. — (.Imps.] Ces
Bourbonniste, aanhanger m., aanhangster f.
feuilles sent venues par b -s, die bladen zijn on ge- der Bourbons. (Men gebruikt ook bourbonnien, ne,
lijk van kleur afgedrukt, hebben bleeke en zwarte maar doorgaans roi a liste.)
plaatsen. — [Artif.] B- d'artifice, de tunics, bunBourbotte, f. [li.. n.] , z. BARBOTE.
Bourboulez, ni. [Agric.] Volksnaam der witte
del vuurwerk, bundel vuurpfjlein (die te gelijk waai
afgaan). — (Loc. prov.) C'est Ie b-, dat-jervoing druif (in sommige oos'eien ook mornain geheeten) .
is het schoonste of beste en laatste. Réserver une
± Bourcer, v. a. [biar.] , z. v. a. CARGUER.
chose pour Ie b, iets voor 't einde bewaren (spreBourret, in. [Mar.] Fokkenast in.; folfltiezeil n.
kende van 't beste in een verhaal, bij een' maaltijd Voila h b-, loggerzeil, emrnerzeil.
enz). — B- de Phaéton, struisvederbos (op den kop
Bourcette, f. [Bot.], z. MáCILE.
der paarden bij plegtige gelegenheden) . — [ Rel.]
Bourchelie, 1. [Peelle] Buitenste ingang m.
Vormsternpel en. (ter vergulding van den rug der eener vischweer.
boekeer,); gestempelde bloemen. — [Coin.] ziromatiBourdai ;ne , f. [Bot.] , z. BOURDAINE. —
sche of kruidige geur van den wijn, boekét. — [Pods.] [Peint..] Soort van basterd-teekenkrijt n.
Dichtstukje ter gelukwensching, geschenk n. op een'
Bourdaine, Bourdaigne of Bourgène, f.
verjaardag. — [Vétér.] Soort van schurft f. aan [Bot.] Sporkenboom, vuilboom m. , pijlhout n.,
den bek der schapen (ook museau noir geheeten) . zwarte els in. (ook aune noir geheeten).
--- [Bot.] B- parfait, volksnaam van den woud
.Bourdalone, f., of Bourdalou m. IHoede-anjelir. band of -riem m. met centen gesp (zoo als cie beBoiiquetier, m. Ruiker- of bloernkransmaker; roemde kanselredenaar Bourdaloue dien droeg)
ruikerverkooper ni. ; — bloemvaas f., bloempot m. soort van gemeen linnen , waarmede de fran.sche
— Bouquetiere, f. Ruiker-of bloemkransmaak- vrouwen zich kleedden, nadat Bourdaloue teren de
ster; ruikerverkoopster f.
kleederweelde had gepreekt. — [iMil.] Zwarte eer
Bouquetiu, in. [H.. n.] Steenbok in.
riem mean Glen sjako. — Langwerpige wa--niste
Bouquetiue, f. [Bot.] Naam der wilde pim- terpot m.
pernel (boucage) in 't zuiden van Frankrijk,
Boterde, f. Uitvlugt f., loopje n., knopuil m.,
Bouquetont, m. [Pèche] Klein f a ffelnet u.
onwaarheid, leugen f. —Mar.] B jzeil n.; -- stut m.
Rouquette, f. (oud verklw. van bouche) ter ondersteuning eau een gestrand schip. —[Tech.]
Mandje n. — [Agric.] Volksnaam van de boekweit ?hengsel van zout en soda (bij (Ie zeep- en ,celas fa(bie sarrasin) in 't noorden van Frankrijk.
brikatie).
Bouquin, m. Oude bok m. Sentir le b-, stmnBourdelais of Bourdelat, m. [Bot.] Soort
ken. — Rammel*r m. (mannetjes konijn en haas) . van groote druif f.
— (fig. Oude wellusteling in. — [J%ly th.] Satyr,
Bourdelage, in., z. BORDELAGE.
sater of boschgod m. — [Cons., Litt.] Oud boek n.
% Boarder, v. n. Sprookjes, knapuilen vertel
van weinig waarde; — (iron.) nieuw boek, dat geen len; uilvlugten maken; jokken.
andere waarde dan zijn' sierlijken band heeft. —
Bourdeanr, m., -ease, f. Verteller, m., vr-sCornet ft b-, z. CORNET.
telstes f. van knopuilen, jok/eenaar in., joikkencuarBouquiner, v. n. Oude boeken opsporen, de ster f.
boekenstalletjes a floopen; gedurig in oude boeken
Bourdi ;ne, f., z. BOUDiGun.
lezen. — Rammelen, bespringen (van hazen en koBotardillon, in. [Tech.] Dui.gh.out. (Men zegt
n j nen) .
liever IIERRAI.)
Hl áoiigniiuuerie, f. Verzameling f. van oude boeBourdin, m. [Hort.] I.Iooggekleurde a erzik f.
ken, boekenstalletje n.;— handel m. in oude boeken;— — [1I:. n.] Oorschelp f.
de zucht om steeds oude boelen te lezen en grieksche
Bourdine, f. [:.I. is Fernschalige weesehelp f.-T.
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[Bot.] Soort va , perzik f.— [Cuffs.] Soep met knoflook en boter, looksoep f.
Bourdon, til. Pelgr irrtssta f, palsterstok m. (Loc.
prov.) Planter Ie b- en quel(iue lieu, zich erelens met
der woon nederzette .—[.1.. n.] IlommeïI, hommelbij,
zweefvlieg, staande vlied; rnan,2etjes honigbij f.;--ool^
voer: gehommel, gegorzsn. (beter bourdonn(inent).--Groote torenklok m.— [blus.] Brombas, brommer m.,
generale bastoon van verschillende speeltuigen, zoo
als de lier, de zakpijp, doedelzak enz.; —snaar f., (tic
gezegden toon aangeeft; — B- d'orgue, brompijp f.,
-- Faux bourdon, eenvormig muz1lkstuk n. ; ('I (/e
begeleiding (accomn/arnement) van een koraal; begeleiding van de bovenstemmen in sexten - accuorden.
— [Impr. ] Uitlating f. van een,' o f meer woorden
of regels (als zettersfo(1t). —[Epingl.] Draad 111.,
die om een' anderen geslagen wordt. — (Pêche]
Stok aan 't einde der zegen, om het net gespannen
te houden. — [Anc. mil 1 ournooilans f . met peervormige bleep.
Bourdon-de-saint-Jacques , m. [Bot.]
Volksnaam der witte maluwe f. (guimauve).
Bourdonnaut, e, adj. 11ommelencl, gonzend.
Les essaims L-s, de hommelende zwermen (de bijen,
hommels, mu (1 gen). — 1((1 I )O' \A\T , in. llil.]
z. V. a. BO.IIBARDE.
'

.]

1 Bourdonmasse, f. [Ane. mil.] Tournooil a n s f. (door hare lengte moeijelijker te hantéren dan
die, welke bourdon he(tte) .
Bourdonre, e, adj. [Bias.] Een' pelgrimsstaf
voerende, o1• versierd met knoppen als die der pel
— [Tech.] Du papier b-, gerimpeld-grinstave.
--

papier.

Bourdonnernent, Gehommel, gegons, gebrom,
r:edommel: Le b- des abeilles, des hannetons, des
mouches, het gehommel, Gegons der bijen, meikevers, muggen. — (fig.) Doi en verward geluid, ge
gemompel, gemor n.: Ce discours fut suivi-sto,inmel;
d'un grand b-, die rede werd door een luid gemompel gevolgd. — [Méd.] Oorsuizing f., geruisch, ge
-gons.ide
oorgin.
Bourdonnel, V. n. Gonzen, hommelen, dom
(als vele insecten) ; — rUischen, stommelen,-meln
een dof en verward ,ra eruisch maken (al • vele ver
elkander sprekende j(ersonen doen);-enildmt
— (dag.) mompelen, morren, grornnaen (als ((fl( 01(0(1 geluid van vele /etsomen; — (fam.) neurien,
binnensmonds zingen; — vervelende, lastige taal

doen hoorgin„

Bourdonnet, m. [Clil '.] 11 '((ic f., langwerpige
l,lukselvlecht ter vulling eenel wond of z ireer.
BoI1r donneur , m. [EI. n.] Gonzer m., naam
der kclibris en vlieclenvogeltjes, wegens het gonzend
geluid hunner vlerken. — [Impr.] Zetter m., die
dikwijls woorden of regels overslaat (ook bourdon

ctehee Ill ).
-nier
Bourdonnier, in. [Tech.] Stut of steun m.
van een'molenbalk (ook bourdonnière reheeten) —

BOTTR,IGNON,
men den burgerman (den ongemnanierde, onbeschaafde) uit proeven. — Ook, de gezarnentl(jke burgers,
de burgerij: Le b- grit les armes, de burgers grepen
vaar ere wapens. — [i51ar.] Scheepseigenaar, patroon,
scheepspatroon m. — [Inlhr.] Soort van hoogduitscim
drukletter, borgisschri ft.
Bourgeois, e, adj. Burgerlijk. — Un ordinaire
b-, Une cuisine b -, Une soupe 1^-e, eene burgerlke, d. i. eenvoudige maar goede, tafel, keuken, soep.
Une maison b-e, een burgerhuis. Garde li-e, burgerwacht. Du vin b-, huiswijn, tafelwijn. Habit, costume b-, burgerkleeding (in tegenstelling niet solda tenkleeding of ambtsdl°abt) . C omédie b-e, lie f/hebber7j-tooneel U. Caution b-, eenvoudige, maar vei
dien zin verouderd). — Ook minach--ligebort(n
tend gebezigd voor: gering, gemeen, on fatsoenljk: I1
a Fair b-, les manières b-es, hij heeft een gering
voorkonten, onbeschaafd e , gemeene manieren. Ce
nom est Bien b-,die namrt klinkt alles behalve adellijk,
duidt eene geringe geboorte aan.

— [Cuis.] à la bourgeoise, op zeer eenvoudige wijze bereid.
Bourgeoise, f. [Bot.] lfelderroode tulp f. —z.

ook onder BOURGEOIS.
Bourgeoisenient, adv. Burgerlijk, op burgerlijke wijze, eenvoudig, als eenvoudig burger.
Bourgeoisie, f. Burgerij f., burgerstand m.,
burgerschap f.; --- burgerregt, burgerschap n.— (fig.)
Ce mot a recu droit de b•- parmi nous, dit woord
heeft bij ons het burgerregt ver/i°egen, is als nationaal
woord uit den vreemde opgenomen.
Bourgeon, in. [Bot Knop n1 ., bot f., oog n.,
loot f., scheut in., uitspruitsel n. -- (fig.) Puist, peu.]

kel, vin f. in't aangeziet. B-s charnus, vleeschknobbels in etterende wonden. — BOURGEONS, in. pl. of
ESCOUAILLES, f. pl, [Corn.] Soort van fijne langhalike wol f.

^Bouraeonnè, e, adj. (en part. passé van bourgeonner) Puistig, vol puisten of peukels.
Boargeonneuient, in. [Bot.] liet knoppen,

uitloopgin.

Bourgeonner, v. n. [Bot.] Knoppen of botten
krijtfez, uitbolton, uitloopgin. --- (fig. el fain.) Pu is ten of peukels krijgen: Son nez, son visage commence a b-, hij krijgt puis!en aan den neus, in 't
gezigt. Le front lui bourgeoune, zijn voorhoofd
wo,°clt vol puisten.
Bourgeonnier, m. [11. n.] Polksnaam van
den bloedvink (bouvi euil) in Neder - Normandië.
-

Ho€erg-èpine of Bourgue-épiiie, m : [Bot.]
Kruis- cl wegedoorn, purgeerdoorn, rijnbezi boom,

duinzbezieboom in.

Bourger on, m., z. v. a. BERGERON.

Bourgeteur, in. [Manuf.] Naam der wol.we
-kersinomg
fransche fabrijksteden.
Bout gin of Bregin, m . [Pèche] Vischnet n .
(ongeveer 't zelfde als BOLLIER).
Bourgmestre, nl. (pr. bourgue-mèss-tre) Burgemeester m.
Bourgne, f., of Boeirgnon, m . [Pèche] Soort
van touw fuik f., aan 't einde der open vischweren
,

a fger and boveneind van den hoofdpost in. eenex
Duurt vi deur; — duim m. (if har I. aan (('n' deuirpost. = Voormalige naam der pelgrims (2c'egens den gezet.
Bourgogne, m. [Corn.] Bourgonje-win, bourstaf, bourdon, dien zij droeg (' n) .— [Hist Spotnaam ,
door de lllbigenzen gegeven aan (Ie kruisvaarders, Bogne in. (naar den naam der voormalige fransche
provincie
La Bourgogne). — BOURGOGNE, f. [Bot.]
die hen bevochten. — z. ook BOURDON EUIt.
.]

Bourdonnière, f. [Tech.] , Z . i n [111 H N IER .
Bourèche, f. [Mar.] Omwoelinq f., op rferegelde afstanden aan een touw aangebragt, muis f.
opI de kabelaring enz.
Bouret, m. H. n.] Naam van een runderras
in de fr ansche departementen van 't Westen en
Zuiden.
1
Boarg, m. (pr. bourk) Vlek, marktvlek H.
Boor gade, I. (verklw. van bourg) Klein vlek n.
Bourgène, f ., Z. BOURDAI\E.
Bourgeois, -e, f. Burg er m., burgeres f. (Te
meest met het bijbegrip van zekere ge -genwordi
in tegenstelling met edelman, kr jgs--roedhi,(If
man). — Noester, baas, werkbaas m., meesteres f.
(door de, werklieden i.n dien zin gebezigd van hun
(.f haar, in wiens of wier dienst zij staar, en ook
van de personen, die z;j op hun' last bedi('nen): Mon
b- m'a congédié, mijl( baas heeft hij) weggezonden,
heeft mij gedaan gegéven. I1 ne faut pas trompet
le b-, men moet de klanten van den meester niet
bedriegen. -- Ook gebruikt men 't woord van hem,
bij Wien men huisvest: Il gist très-content ate son b-,
hij is zeer met zin' huisheer of hospes tevreden. Soms
dui It hel minachting aan: Cola sent Ie b-, daar kava

Volksnaam van de spurrie of het klavergras in een
groot gedeelte van Frankrijk. — IBOUPRGOGNE , In.
. Elooizak in. aan den kop van een paard.

Bourgue-opine, m., z. BOURG-EPI E.
Bourguemaistre, In ., z. v. a. BOUIIGMESTIIE.

[

Bourgueniestre, m. [H. n.] Burgemeester m .,
grijze mantelmeeuw f.
J

Bourguière, Burguière of Buguyère, f.

Kleinmazig fuiknet n., zoo als men dat in de Middellandsche zee gebruikt.

Bour;uignon , m. [Mar.] Afgezonderde ijs
losijsveld n. — BOUR (TIGNON , m. , -NE, f.-klomp.,
Bourgondiër in., bourgondische vrouw f. Ook als
adj.: Une coutunle b -ne, eene bourgondische gewoonte.
Bourguignotte, F. Voormalige stormhoest of
helm n.-- a LA BOURGUIGNOTTE, loc. adv. Op zijn
bourljondisch, naar bourgondische wijze.
Bouri, m. [Mar.] Vrachtschip n. van 40 tot 50
ton, op den Ganges.—[H. n.] Naam van den zeboe of
bultos op Madagaskar; — harder m. (mug), zekere
visch.

Bourignon, m. [Pèche] Fijnmazig net n. voer

kleine vischles.

BOURIOLE

BOURRIIUET.

--
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Bouriole, f. [H. n.] Een der namen van de snip [Sal.] Soort van strookussen, dat de werkman op
zijn' schouder legt, als hij eene zoutmand draagt. —
(bécasse) .
[Bot.] Celaster, boomnoordei m., een struik, welks
Bouriquet, m. [Tech.] , z. BOURRIQUET.
Bourj asotte, f. [Bot] Donkerpaarsche vjg f. lange stengels zoodanig elk nabistaand gewas omstrengelen , dat het daardoor ten laatste sterven
Bourlet, ni., Z. BOURRELET.
-I- Bourleur, Hi., -ease, f. Bedrieger, verlei. - moet.
Bourrée , f. Rjjsbos m., bos dunne takken. —
der m., bedriegster, verleidster f.
Bourlinguer, V. n. [Mar.] Vruchteloos opwer- (Prov.) Fagot cuerche b-, soort zoekt soort. — Soort
ken: Ce batimetlt bourlingue, dat vaartuig kampt van vrolijke fransche dans m.; wijs f. van dien

te vergeefs met (Ie hooge zee om den wind te kritgen.
— (in de matrozentaal) Veel en zwaar werk moe
doen.
-ten
Bo'urlotte, f. [Corn.] Geringe soort van perzische zijde f, — [Pèche] Witte worm m. tot aas, in
Bretagne (ook bourme geheeten) .

Bourne of Bourniio, m., z. BOUR.—BOURME,

z. onder BOURLOTTE.
Bournal, M. [Econ.] Honigraat f.
Bournosis, m. Wollen kapmantel der Algerijne~n, b o e r n o e s m.; — nieuwerwetsche vrouwen en

mannenmantel van soortgel jken snid, als winterdragt.
Bourrache, f. [Bot.] Bornagie, borragie f., een
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
Bourra-eoturra, m. [Bot.] Naam van 't letterhout (bols- de-lettrës) in Nederlandsch Guiana.
Bouurrade, f. [Chas.] Banns na., oppervlakkige
beet m., dien de hond den vervolgden haas geeft. —
Kol fstoot m., stoot met de geweerkolf. —(Jig. et fam.)
Scherp antwoord n. , vinnige zet , bitse uitval,
ribbestoot m. (In dezen zin begi2git het woord te ver
-oudern.)
Bourra;e, m. Vulsel, opvulsel n.

Bourraginées, f, pl., z. BORRAGINEES.
Bourraguie, m. [Pêche] Soort van fuik f.
Bour7 as, m., z. BURE.
Bourrasque, f. Windvlaag f., rukwind m. ,
-

omweérsbui f., plotseling opkomende en kortstondige
stormwind. — ( fig.) B- de fievre, verheffing f. van
koorts. — (lig. et fam.) Vlaag van oploopendheid, los
luim, woeste uitval m.: Cette-barstingf.voze

femme a beaucoup it souftrir des b-s de son mari,

die vrouw heeft veel van de toornige vlagen baars
mans te lijden. Les b-s ne sont pas cares dans cette
famille, in dat huishouden vallen vaak donderbuijen.
Bourrasqueux, ease, adj. Buijig, aan buijen, vlagen onderhevig: Saison b-euse, bu2,jig jaargetijde.
Boorre, f. Vulhaar, stophaar n., haar van runderen, paarden enz. B- de lame, B- lanice, wola fval n., vlokwol, slagwol f.; — wollen watten. B- tontisse, scheerwol f. B- de soie, vlokzijde, floretzgde f.
—[Corn.] B- de Marseille, gewaterde stof, welker
schering zijde en welker inslag vlokzijde is. — [Mii.]
B- de canon of Bouchon de charge (bij de zeelieden
Valet de charge geheeten) prop, laatprop in. (fig.
eet fam.) Il y a Bien de la b- dans eet ouvrage, er
zijn veel overtollige en nuttelooze zaken (plaatsvullingen) in dat werk.— [Bot.] Dons n., dat de uit
knoppen bedekt; — dons n. of wol f. der-komend
patmboomen, waarvan de Indiërs eene soort van
doek maken; — soms ook de knop, de bloemknop m.
zelf; — klaprozenzaad n. -- [Tann.] Oude, reeds
gebruikte run f. — [Teint.] Rouge of Nacarat de
B- , schoone roode verfstof, bereid door zeer kort
geitenhaar in meekrap te koken, geitenhaarrood n.
Bourré , e, adj. (en part. passé van bourrer)
Jpgevuld, opgepropt. — Il a été b- de coups, hij is
Jammerlijk stooten of geslagen. — [Hort.] Arbre
b-, boom vol knoppen.
Bourreau, m. Scherpregter, beul: Mourir p ar
la main du b-, door beulshanden sterven. — ( fig.)
Wreedaard, ongevoelig, hardvochtig, bloeddorstig
mensch; hardnekkig vervolger; onverzoenlijk vijand;
dwingeland, kwelgeest, pijniger m. — (Loc. prov.)
II est le b- de lui m ome, hij ontziet zijne gezond
krachten niet. C'est un vrai b- d'argent, 't-heidof
jas een doorbrenger, hij ontziet het geld volstrekt niet.
Ii se fait payer en b-, hij laat zich vooruit betalen.
I1 est beau comme un b- qui fait ses paques, hij
-is netjes in de kleuren (van iemand, die zelden goed
gekleed is) . Ii est insolent comme le valet du b-,
hij is zoo onbeschaamd als de beulsknecht. (Bij de
tegenwoordige strafwet zegt men niet meer: le bourreau et ses valets, maar: 1'exécuteur et ses aides).
— Soms is bourreau enkel een woord van verwijt,
Bene uitdrukking van ongeduld, van wrevel: Eh Bien
b-, t' expliqueras-tu? nu, kerel, zult ge spreken?—

dans. — Kwarteljagt f. met een staand net. — [Bot.]
Volksnaam eenex kleine soort van paddestoel in.
(ook fleur du tan geheeten).
Bourrel, m [.11. n.] Volksnaam van den mui
(base).
-zevalk
Bourrelé, e, adj. (en part. passé van bourreler) Gepijnigd, gekweld, gemarteld : Une con-

science b-e
t Bourrèhemeiit, m. Marteling, kwelling,

wreede behandël4ng f.

Bourreler, u. a. Kwellen, pijnigen, nngrtelen
(alleen in fig. zin gebézigd) : La conscience bourrèle
le méchant , ' t geweten pijnigt , kwelt den goddeboze. SE BOURRELER, v. pr. Gekweld, gepijnigd
worden: La conscience se bourrèle de rewords.
Bourrèlerie, f. Het bedrijf, de nering van den
gareeltuigmaker.
Bourrelet, in. Rond gevuld kussen n. van een'
ondersteek, een' kinderstoel, een stilletje. — Kussen
om lasten op te dragen, draagkussen. Gevulde strook
doek of zelfkant aan de binnenranden van deuren
en vensters, om den toet buiten te sluiten. — Valhoed in. — [ léd.] Lendengezwel n. der waterzuchtigen. — [ Anat.] Vezel- kraakbeen n. rondom de gewrichtsholten. — [Bot.] Cirkelvormige zwelling f.
rondom den stam of de takken. — [Mil.] Ringband m.
aan den mond der kanonnen. B- de douille, stormring m. aan den hals der bajonnet. — [Tech.] Rand
van eene opgerolde plaat lood. — [i\lar.] Omwoeling,
wrong f. aan eengin mast ter ophouding van de
zeilstengen , leguaan, strop op raas; — houten
kraag m. B- d'étarnbrai de mat, speelkraag van
den mast. B- de canon, geschut- leguaan.
Bourrelier, m. Gareeltuignnaker m.
-j- Bourrelle, f. Beulsvrouw; — (fig. et pmts.)
vrouw die hare kinderen mishandelt.
-[Bourrellerie, f. Beulsberoep n.; beulswerk n.,
wreedheid f.
-

Bourre-noix, m., z.

CHASSE-NOIX.

Bourrer, v. a. Den kogel en prop op een geladen
schietgeweer aanzetten. — Niet vulhaar of scheerwol
opvullen, z. REMBOURRER. —(fig. et. fam.) Elle bourre
son enfant de p itisseries, zij stopt haar kind niet gebak vol. — [Chas..] Ramen (van den jagthond gezegd,
als hij naar den haas bijtende, dien eerai ,g haar uit
geven, kol fstooten, rib--plukt).—(figeamSon
bestooten toebrengen; — ruw bejégeven, harde woorden geven, schelden. B- qn. dans la dispute, iemand
in een' woordesistrijd vastzetten, zoodat hij niet meer
weet te antwoorden. (Deze uitdrukking is verouderd.)— BOURRER, v. n. [Man.] Onverwachts vooruit
springen (van het paard gebéziggd, als het uit eigen
beweging en zonder dat de ruiter het beletten kan
een' voorwaartschen sprong doet). — SE BOURRER,
v. pr. Zich volstoppen, gulzig eten. — Elkander met
stooten, slagen of harde woorden mishandelen.
Bourret, m. [H. n.] Naam van de jonge eend
in Normandië. — [Bot.] Zekere druivensoort. —
[H. n.] Een der volksnamen van den os en het kalf.
Bourrette, f. [Corn.] Floret n., vlokzijde f., het
bovenste , grovere spinsel van den zijdeworm. —
[H. n.] Naam der tweejarige koe of vaars in Auvergne.
Bourrielie, f. Vogelkorf in.; — de inhoud
daarvan, kor fool gevogelte.
Bourrier, m. [Econ.] Mengsel n. van kaf en
gedorscht koren.
Bourriol, m. [Econ.] Boekweitenkoek m. (als
voedsel der arme landbouwers in sommige streken) .
Bourrique, f. [H. n.] Ezelin f.; — slecht
paardje n., knol m. -- (fig. et fain.) Dom, onwetend
mensch. — [Tech.] Metselaarsbak in., waarin men
de gereedschappen en bouwstoffen ophijscht; — leidekkersstelling, om de leijen op te leggen, verschiet bank f. (ook bourriquet geheeten).
Bourrigcaet, m. Jonge, kleine ezel m.: Il était
à cheval sur un b-, hij reed op een ezelsveulen. -[Tech.] Soort van windas n. in de mijnen; —
bank f. die de armen van de schaar des blikslagers
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draagt: — borduurgereedschap n. ; — Z. ook BOURRIQUE.

Bourrir, V. n. Bui.schen (van 't geluid der op-

vliegende patrijzen gebézi (l).
,

Bouurroche, z. BOURACHE.

Bourroir, m. [Tech.] Stamper, vulstok m.
Bourron, m. [Com.] Scheerwol f. in bundels
o fakken.
^ourru, e, adj. Korzel, korzelig, gémelijk,
norsch, stuursch, ijzegrimmig; grillig, eigenzinnig
van aard, vol kuren. — Du vin b- of buurut, ongegiste witte wijn, most nl. — Du til b-, de in sole
b-e, ongelijk garen f., vlokkige zijde. — [Bot.] Semence b-e, wollig, donzig zaad. — Le moine b-,
de bullebak, bietebaauw, boeman in. (waarmede men
kinderen plagt bang te maken). -- Ook als subst.
gebézigd: Un bourru, Une bourrue, een korzel,
gémeljk, stuursch mensch, ijzegrj n, knorrepot,
zuurmuil
Boursal, m. [Péche] Iiegelv,fmig vischnet n.,
dat met de punt in een ander wordt gestoken, om
den visah den uitgang te beletten. — BOURSAL, adj.
Wat de beurs betreft.

Botnrsault, m. [Tech., z. BOURSEAU.

Bourse, f. Beurs, geldbeurs f., bundel in., geldzakje n., tasch f.; ale inhoud daarvan, en bij uit
dat men beschikbaar heeft. B- is-breidng:ht,l
ressort, knipbeurs, beugeltascli. B- Bien garnie, wel
gevulde (gespekte) beurs; B- plate, vide, platte,
ledige beurs. Secourir le pauvre de sa b-, den arme
roet zijne beurs (niet zijn geld) te hulp komen. Sa
b- est ouverte à tons ses amis, hij springt altijd
zijne vrienden met geld bij. Coupeur de bourses,
beurzesnijder, zakkerolder In. — (Loc. (am. etprov.)
I1 a fait une bonne b-, hij heeft eene goede beurs
gemaakt, een mooi sommetje overgegaárd. Les doublures de sa in se toucbent, hij heeft kruis noch
munt meer. Se laisser couper la b-, zich laten opligten. Dans cette maison, eest in femme qui tient
la b-, in dat huis draagt de vrouw de beurs, heeft
de vrouw de broek aan. Ces amis n'ont qu'une b-,
ne font qu'une b-, font b- commune, die vrienden
hebben eene gemeenschappelijke kas, teren uit ééne
beurs. Faire bon marche de sa b-, in zijn' zak
liegen, zich beroemen iets voor minder geld gekocht
te hebben, dan werkelijk 't geval is. Faire une affaire sans b- délier, iets met gesloten beurs verhandelen, met gesloten beurs betalen. Donner la b- à
g arder au larron, Au plus larron la b-, den wolf
tot schaapherder, den bok tot tuinman maken: den
slechtste 't meest vertrouwen. Loper le liable dans
sa b-, geen geld op zak hebben. Ne pas laisser voir
1e fond de sa b-, zich niet in de beurs laten kijken,
den staat van zijne kas, van zijn vermogen verborgen houden: Vivre sur in b- d'autrui, op eens anders beurs teren, klaploopen. Ami jusqu' a in b-,
Z. AMI. — BOURSE, f. Beurs f., vastgestelde jaar
voor 't onderhoud van een onvermogend'-wedf.
student aan eene hoogeschool of een collegie: Ce
jeune homme a obtenu une b-, die jongeling heeft
eene beurs gekregen, zal uit eene beurs studéren. -Beurs f., turksche rekenstunt. B- d'argent, zilver
500 piasters. B- dor, goudbeurs, van-beurs,van
30,000 piasters. — iioURSE, f. Beurs f., de plaats
of het openbare gebouw, waarde kooplieden wegens
hunne zaken bijeenkomen; bij uitbreiding: de ver
kooplieden zelven; ook de tijd van hun za--eni.gd
menzyn. Aller à la b-, naar de beurs gaan. L'heure
de in b-, het beursuur. Affaires de b-, beurszaken.
Bruits, nouvelles de b-, beursgeruchten, beurstijdingen. L'ouverture, La cloture de in b-, de opening,
suiting der beurs. Le cours de in b-, de beurs
effecten. Bulletin de b-, beurs--koers,dtan
briefje. — — [Anat.] Beursje, zakje n., inz. de
volksnaam van den balzak of het scrotum. B- muqueuse, slijmbesers, slijmvlies; B- synoviale, gewrichtsvliQs. — [Bot.] Hulsel n. van sommige onontwikkelde paddestoelen. (ook volve, volva geheeten); — naam van de korte, kegelvormige loten der
kernvruchtboomen, die bedekt zijn met vrucht knop,
pen, welke zij als in een beursje bevatten. B- a
Pasteur of de berger, herderstasch f., wilde nieswortel m., taschkenskruid, beurskenskruid n. —[H.n.]
Bundelvisch m., eene soort van horenvisch, aan de
eilanden Mauritius en Bourbon; gestreepte horen
-vischn0.eWId MZlanschez
(ook v i e i l t e of oud wij f geheeten); — stekelbuik m.;
een visah van 't geslacht der tetrodonen of viertan-

---
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tiers; Hareng à la b-, z. BOUSSARD ; — bezoarslak f,,

driehoek m. (twee schelpdieren van 't geslacht des°
zeehelmen en der kamschelpen). B- á berger, herderstasch f., een zeepolyp. -- [Liturg.] Foedraal n.
of kartonnen doos f. voor de misdoeken; kerkezakje n.
— [Chas.] Konijnennet n. — [,/Ian.] Zadeltasch f.
— [Perr.] B- à cheveux, haarzakje n. (waarin de
mannen weleer hun haar van achteren droegen).
Bourseau of Boursault, m. [Tech.] Looden noklijst f. aan de lef/en daken van groote gebouwen. — Loodklopper, rondklopper m. — [Bot.]
Wilgenboom in. met wollige knoppen.
Bourselet, m., Bourselette, Bourselte,

f., Bourselot, m. (min gebruikelijke en verosderde verkleinwoorden van bourse) Beursje n.
Bourser, V. a. [Mar.] Half inhalen (de zeilen).
-- Bourseron, m., z. BOURSON.

Boorset, m. [Pèche] 1Vetklos m., houten of
kurken klosje, om een sleepnet boven te houden.
Boursette, f. (verklw. van bourse) Beursje;
roodléderen geldbeursje n. — [Tech.] Popje n. in
de windlade van een orgel. — [Bot.], z. V. a. bourse
a pasteur, z. onder BOURSE. — [H. n. ] , z. V. a. bourse
à berger, z. onder BOURSE.
Boursicaut, m. (verklw. van bourse, ma
in dien zin verouderd) Beursje n. — Spaarpotje n.,
overgegaárd sommetje geld.
Boursier, m. Student m., die op eene beuw
studeert. — Beursbezoeker m. — BOURSIER , in.,
-IERS , f. Beurzenmaker m., -maakster f. (nu in
dien zin weinig gebruikt) . — Hij of zij, die de beurs
houdt, de uitgaven doet, kashouder ni.. -houdster f.
Boursiller, v. n. (fam.) Geld uitleggen, onder
elkander een potje of' beursje maken, om deze of
gene uitgave te bestrijden. — Sparen, potten, epaarpenningen verzamelen.
% Boursilleur, m. Potter, schraper m.
Boursillon, t Boursin, m. (verklw. van
bourse) Beursje n.
Boursin, m., z. BOUSIN.

Bourson of Bourseron, m. (verklw. van
bourse) Horlogie-zakje. (Men zegt nu liever gonsset) . — Vroeger ook geldbeurs f.
5 Boursouflade, f., '`Zwelling, z . ENFLURE .

Gezwollenheid van stijl z. BOURSOUFLAGE en wijdelheid f.
Boursoullage, m. Zwelling f. Het woord
wordt enkel fig. van den stijl gebruikt: Un style
plein de b-, een stijl vol gezwollenheid, hoogdna,

FLURE . — Belagcheljke

vendheid, bombast.
Bons.-soufle, e, adj. (en part. passé van boursoutler) Gezwollen, opgezet: Visage b-. — (fig. et
fase.) Style b-, .,gezwollen, hoogdravende stijl. --[Méd.] Met zwellingen behebd. — Ook als subsi.:
(fasn.) C'est un gros b-, 't is een groote dikbek.
Boursoufleruent, m. [Chim.] Uitzetting €,
vermeerdering van volumen of omvang, hetzij door
warmte, door gisting of door gasontwikkeling. -[Méd.], z. PNEUM LTOSE.
Boursoufler, v. a. Doen op zwellen, gezwollen

maken (alleen van 'tvleesah of de huid gebruikelijk)
Une fluxion lui a boursouflé le visage, eene zinking heeft zijn aangezigt doen opzwellen. — (fig.)

L'orgueil et le pedantisme boursouflent les sots,
de hoogmoed en de verwaandheid doen de zotten opzwellen. - SE BOURSOUFLER , V. pr. Gezwollen worden, zich uitzelten: La sulfate de soude se hour
soufle par in chaleur, de zwavelzure soda zet zich

uit door ale warsite.

Botirsonilure, f. Zwelling, opgezwollenheid f.
(van 't g ez-' t, van ale huid); — gezwollenheid, hoog
stijl). — [Med.], Z. BOUF--dravenhif.(

FISSURE.

Boursouflus, m. pl. [H. n.] Naam der tetradonen (viertanden of stekelbuiken) en diodonen
(tweetandem of ecielvisschen), omdat deze vîsschemn
zich als bollen kunnen doen opzwellen.
Bourut, adj. m.. z. BOURRU (VIN).

Bousage, in. [Tech.] Behandeling van 't gebeten doek in 't mestbad, in 't zemelbad of wel in
een zout, dat in den handel sel pour b- of sel à
bouser heet.
Bousard, m. [Véner] Weeke hertendrek M.
Bousearle, f. [H. n.] Naam, dien de grijze
bastaard-nachtegaal in Provence draagt.
Bousculer, V. a. 't Onderst boven werpen, in
de war gooijen, overhoop smijten: On a bouscule,
tous mes livres, enen heeft al mijne boeken door
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c/lwnder geworpen. - Van alle kanten dringen en
stooten: La foule nous bousciila dune horrible
manière, de menigte drong en stiet ons op eene
vreeselijke wijze. - SE BOUSCULE1I, V. pr. Elkander
dringen en stooten.
Jiouse, f. Koedrek m
Bonser . V. a. [Agric.] Den vloer eener schuur
met een mengsel van aarde en koedrek maken.
Ilousier, ill. of Bouzier, [FE. n.] Mestkever
fl1. (ook fooille-merde qelmeeten).
Bousillage, m. [Tech.] Mengel n. van stroo
en leent voor scimeimnuren, leemkalk m. - (fig.)
slecht werk, knoeiwerk, broddelwerk, leurwerk n.,
knoeijerij, broddelarij, lapzalverij 1., geknoei n.
Boumi ller, v. a. Met leemkalk bouwen of metselen. - I3OUS1LLER, V. a. (fig.) Verknoejjen, vnbroddelen, verimoetelen: II bousille tout ce qu'il fall,
Ii;ij verknoeit al, wat hij doet.
flousi11er, rn., -ease, f. Wie met leemkalk
nwtselt of bouwt; - (fig. et fans.) Knoeijer, broddilaar ni., knoeister, broddelaarster f.
Bousin of Bouzin, in. [Tech.] Zachte oppervlakte van den hardsteen, steenbast m., steen
kerst 1. - [Econ.] Slechte turfsoort f. - Sponzig,
onzuiver ijs n. - (fans. etpop.) Geraas, geschreeuw,
woest leven n. - Plaats f. dec ontucht.
Bousiiigot, ni. Zeemanshoed, zuidwester in.
- Naam, sedert 1830 in Frankrijk gegeven aan
eenige menscilen, die zich onderscheidden door zonderlinge kleeding en overdreven demokratische gevoelens. - Boitsingoterie, 1. Leer t., gevoelens n. p1. van die mnenschen; - hunne vergaderplaats, vergadering f.
Boiisquer, v. n. [Mar.] Een' luijen matroos
of een' nieuweling met geweld doen werken.
f Bousquer, v. n. [Mar.] Op een schip plunderen.
Boussard of Ilareng a la bourse, m.
[[1. n.] flaring m., diepas zijne kuit heeft geschoten.
liousseoti, in. (pr. hou-con) [Mar.] in de havevo
der Middellandsche zee hetzelfde als poulie,takel.
flotisserade, Bousserole, f., Z. ARBOUSIER.
lloussoii', m. [Mar.], Z. BOSSOIR.
Boiissole, t. [Mal.] Komnpcss, zeekompas n.,
streekwijzer in.; kompasnaakt, magneetnaald t.;
kompasdoos t. B- alralée, gedraaid kompas.--- [Phys.]
B- it cadran, zonnekompas, zonnew(jzer. - [ Astr.j
Kompas, naam van een zuidelijk sterrebeelci. - (fig.)
Gids, leidsman, bestuurder in., voorbeeld, rigtsnoer,
model n. : Vos conseils me serviront de Ii-, mee
raadgevingen zullen mij ten rigtsnoer, ten gids verstrekken.
Boiistrophédon, in. Vorenschrift n., liet afwisselend regts- en linksloopend schrift (zoo geheeten, omdat de regels daarbij op elkander volgden, gelijk men de ploegossen meent bij het trekken der
voren. - Ook als adj.: UDC inscription boustro
phblone, een opschrift in vorenschrift.
Boiisiire, t. [Tech.] Witkokers-loog f. (der
munters en goudsmeden).
Bout, in. Laatstepunt der lengte-uitgebreidheid,
eind, einde, uiterste, top, tip m., punt t., uiteinde n.:
Le b- dune lance, dune percbe, dun baton, het
einde van eene lans, van eenen staak, van eenen stok.
La b- du nez, des doigts, de top of tip van den
neus, van de vingers. Le b- de l'oreille, de let
van 't oor. Le b- dune aIlée, dun jardin, dune
viiie, het einde, uiteinde van eene laan, van een'
tuin, van eene stad. Les deux b-s de la table, dc
heide einden van de tafel. Le tmaut Ii-, liet boven- of
oppereind, de eereplaats, de hoogerhanci 1., in tegensielling met Le bas lim-, het lagereind, de lager/mand.
(fig.) Tenir Ie baut b-, invloed uitoefenen, het meest
te zeggen hebben (in een gezelschap, vergadering enz.)
A l'autre b- de Ja ville, aan 't andere einde der
start. Au 1)- du monde, aan 't einde der wereld;
(bij vergrooting) in een afgeleqen hoek, veraf. Einde mm. (meet betrekking tot den duur) , afloop in.,
verloop n. Au b- de he semaine, de la quinzaine,
du mois de Ian, aan 't einde, na verloop van de
week, de ' veertien dagen, de maand, het jaar. Ce Iermier est an b- de son bail, de huurtijd van dien
pachter is ten einde, is verstreken. C'est de bon
drap, vous n'en verrez pas Ie b-, dat is goed laken,
gij zult het nooit verslijten ('t is onverslijtbaar) . Le
b- dun sermon, dun récit, het einde vaneen e preek,
een verhaal. Etre au lm- de son travail, zijn werk
ten eiinde (af) hebben. (fig.) 11 est an b- de sesécus,
--
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lmij heeft al zijn geld verteerd; hij is radeloos. 11 est
au h- de ses désirs, al zijnebegeertenzijnvervuld.
- Einde n., kant in., zijde f. : Lejuge pritle criminel par tons les In, de regter tastte den nmisda(tiger van alle kanten of zijden aan. (fig.) On na
salt par quel 1)- le prendre, men weet niet van
welke zijde men hein moet aanvatten, hoe men 't
met hein moet aanleggen. - Eind, eindje, stuk,
stukje, stompje n. : Un 1)- de bougie, de chandelle,
een eindje of stompje kaars; Un b- de conde, de
belle, de ruban , een eindje of stukje touw, bindparen, lint. Somtijds ook voor een gedeelte cams iets,
det uitzijn' aard niet deelbac,mr is: Je n'ai entendu
quun b- de sermon, de inesse, ik heb maar een
eindje, stukje, gedeelte van de preek, van de mais
gehoord. - - Wat aan 't einde van een voorwerp
aangevoegd wordt tot versterking, bekleeding enz.:
beslag, plaatje n., oorband me.: Le b- dun parapluie,
dune canne, 't beslag van een regenscherm, van
een' rotting; Le b- due atfut, hetstaartbeslag van
een a/full; Le b- dun fourreau, de oorband of 't
beslag eener scheede. Le b- de Ileuret, de Idderen
knop op een sclmermdeqen. Un bâton im deux b-s.
een aan beide einden beslagen stok. Zoo ook zegt
men: Des b-s de mnanches, voormouwen, morsmouwen; Des b-s de sonliers, Des b- de bas, voorstukken aan schoenen, aan kousen, waar die afgesleten
zijn. - Ook gebruikt meen 't van een geheel, oma
daarvan de bijzondere klein/meid of kortheid aan le
duiden: Un ij de lettre, een zeer korte brief; II
na qu'un petil b- de rOle dans cette pièce, hij
heeft maar eene zeer korte, onbeduidende rol in dit
stuk. (iron.) Un b- d'bomme, Un petit b- d'homme,
een klein manneke, ventje n., een dreumes, knel in.,
aardmannetje D. - Des b-s d'aile, vleugelspitsen
(als spijs); - boutjes (schrijfpennen). - Le b- cie
la mamelle, da téton, du sein, de tepel in.: Lenlant na pas encore pnis le Ii- de la mamelle, of
enkel le b-, het kind heeft nog de borst niet gevat; Ella na pas de b-, zij heeft geen' (belmoonlfjken)
tepel. - [Cath.] Service du I)- de Fan, of enkel Bde Ian, z, onder AN. - [ Pluni.] B-s de queue,
slaartvederen rams den struisvogel. - [Sein.] Bde clef, boveneinde van de sleutelschacht, waaraan de baard zit. - [ Tech.] B- dor, B- riargent,
goudstaafje, zilverstaafje, (lat voor de trekplaat
bestemd is. - [Mar.] Vooreind n., voorsteven in.
B- de bondage, eind van eene plank. B-she corde,
daggen, touweindemm, middelmatige touwen; Des b-s
de vieux câble, worsten van oud touw. B- de vergue, nok I. der ma. B- de beaupré, uitsteker ei. Avoîr
vent de b-, tegenwind hebben. Aller b- au vent,
met tegenwind zeilen., Donner le b- a terre a son
vaisseau, regt op 't land aanhouden. Aborden de
13 - au corps, met alle man enteren. Le canon est l
lj- de brague, het kanon is stijf in de broeking. Filer
Ie câble par le ji-, het touw laten slippen. Filer le
cilia b- pour b-, het touw op zijn eind uitsteken
(Loc. fig. et fame.) On y touche cm b- du doigt, men.
kan 't met de handen grijpen, de zaak is op 't punt
om te gebeuren. 11 dit, promet eels du b- des lèvnes,
imij zegt, belooft dat meet den mond, maar 't hart
heeft er geen deel aan, hij ascent het niet. Prier du
1;- des lèvres, zonder aandacht, werktuig elijk bidden. Pal son nom sun le b- de Ia langue, zijn name
speelt mij op de tong. Ce met est resté au b- de
ma plume, dat woord is in mijne pen gebleven: ik
heb het bij vergissing overgeslagen. Ce mot s'est
présenté au lj- de ma plume, dat woord vloeide
mij cams zelf uit de pen. Reeherchons le b- de
notne fusie, laat ons weir tot de hoofdzaak komen;
om weder tot ens onderwerp terug te keeremm. Vous
n'ètes pas au b-, gij zijt nog niet aan 't eind; wij
zijn em' nog niet: 'k heb u nog meer te zeggen, te
laten zien enz. Au l) du compte, per slot van relkening; alles wel overwogen. Jusqu' au b-, tot aan
't einde, ten einde toe, ge/meel en al, volslagen, ten
volle: Vous avez été génmreux, soyez Ie jusqu' au
b-, gij zijt edelmoedig geweest, wees liet ten volle.
S'il a mille francs de cette succession, eest ie b
cm monde, zoo hij duizend francs van die erfenis
krijgt, zal 't op zijn hoogst zijn. (cal 't hoop en al
zijn). Ii a 10,000 francs de rente et bale an b-, hij
heeft 10,000 francs rente en nog wat dagir en.
edu
(Deze zegswijze is verouderd.) - (Pray.)
Ii- de sas dents, gedwongen lagchemm. Savoir une
chose sur le im- lu doigt, iets op zijn duimpje weten. Montrer Ie (un) b- de l'oreille, zich zeiven
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(zijne bedoelinrlen) op de eene of andere wijze ver
Avoir (tenir) le bon b- par filevers soi, aan-raden.
't beste eind zijn; een zeker pand bezitten. Ne Bonner une chose que par le bon b-, iets alleen op
voordeelige voorwaarden afstaan; ook: iets niet dan
met weêrzin afstaan; I1 ne l'aura que par Ie bon
b-, hij zal 't niet krfjren dan met groote opoffering
(of 't zal hem veel kosten). Prendre une affaire par
Ie bon b-, eene zaak bij 't regte eind aanvatten.
Avoir de la peine is joiidre les deu x b-s, moeite
hebben om met zijne inkomsten rond te komen.
Bruter in chandelle par les deux b-s, de kaars aait
beide einden te gelijl opsteken: zijn goed op ver
wijzen naar de maan helpen. Economie-schilend
de b-s de chaiidelles, zuinigheid op nietige dingen;
Etre ménager de b-s de chandelles, een' zwavelstok
in vieren breken: slechts in kleinigheden zuinig zijn.
Au b- le b-, 't moet maar duren, zoo lang als 't kan;
als alles op is, is 't koken gedaan . Au b- de l'aune
faut le drap, z. AUNE. Au b- du fossé la culbute,
t mag gaan, zoo 't wil; wie dan leeft, die dan zorgt.
Etre au b- de son roulet (rouleau), of de son latin,
niet meer weten wat men doen of zeggen zal; ten
einde raad zijn. N'être pas au b -, nog niet ten einde
zijn: nog meer te hooren, te zien, te doen hebben;
nog andere zwarigheden, teleurstellingen enz. te verduren hebben — I1 faut finir par mi b-, sterven
moet men toch; er komt eens een einde aan. — it
BOUT, loc. ode.: Etre it b-, ten einde raad zijn, niets
meer hebben; — zijn geduld verliezen, boos, toornig
worden; — uitgeput zijn. Ce cheval est it b-, dat
paard is afgewerkt. Mettre (pousser) qn. it b-,
iemand tot het uiterste drijven; iemand pal zetten,
in de engte drijven, tot bekentenis noodzaken; —
iemands geduld uitputten, zijn geduld misbruiken,
hem toornig maken. — it BOUT DE, loc. prép.: Etre
it b- de voie, geen raad meer weten. Venir it itdun dessein, d'une entreprise, in een plan, eene
onderneming slagen. Venir it b- de faire une chose,
iets tot stand brengen: I1 est vena it b- de l'épouser, het is hem gelukt haar te trouwen. Venir it itdune chose, het einde van iets vinden: I1 est venu
it b- de son argent, zijn geld is op. Venir it b- de
qn., iemands tegenstand overwinnen, hem tot rede
brengen, hem. volgzaam maken: A tout bout de
champ, elk oogenblik, bij elke gelegenheid: Il redit
la menie chose it tout b- de champ. — it BOUT POR
loc. adv. Van zeer nabij (op iemand schie--TAN,
ten). — BOUT it BOUT, het eene eind aan 't andere:
Coudre deux bandes de toile b- it b-, twee strooken linnen met de einden aan elkander naaijen.
Tuvaux assemblés b- it b-, aan de einden vereenigde pijpen of buizen. Le chemin qu'il fait tous
les jours en se promenant, mis b- it b-, donnerait
au b- de l'an p lus de cinq cents lieues, de weg,
dien hij elken dag al wandelend aflegt, zou, bijeen
genomen, in een jaar meer dan 300, uren bedragen.
DE BOUT EN BOUT, beter DUN BOUT it L'AUTRE, loc.
adv. Van 't eene eind tot het andere, van 't begin
tot het einde: I1 a voyagé dun b- du monde it
l'autre, hid heeft de wereld van 't eene tot het andere einde doorreisd. II nous a conté l'al aire dun
b- it l'autre, hij heeft ons de zaak van 't begin tot
het einde, van fl tot Z verteld.
Bout-á-bout, m. [Mar.] Naam van verscheidene aan elkander verbonden einden touw.
Boutade, f. Snelle, wonderlijke inval m.,
vreemde kuur of gril, vlaag„ nuk f. I1 ne travaille
que par b-s, hij werkt enkel bij vlagen, naar luim.
I1 est sujet it des b-s très-désagréables, hij heeft
zeer onaardige grillen of nukken. — [Mus.] Stukje n.,
uit de oogenblikkelijke luim des spelers voortgevloeid. — [Danse] Klein ballét n., dat onvoorbereid of schijnbaar voor de vuist wordt uitgevoerd,
boutade f.
t Boutadeux, -euse, adj. Grillig, luimig,
pujenzinnig.
Bontage, m. Plaats op een houtvlot, waarde
bestuurder zich ophoudt.
Boutane, f. [Cim.] Cyprisch katoen n.; eene
soortgelijke, vroeger te Montpellier gemaakte stof.
Boatant, adj. m., Z. ARC-BOUTANT, PILIERBOUTANT, in welke woorden het alleen voorkomt.
Bont -à-port of Boute -à-port, m. Ambtenaar ni., belast met cle aanwijzing van de ligplaats
der schepen in de havens, havenmeester m.
Bóutargue, f. [C uis.] B o t a r g a f., ingelegde
gezouten vischkuit f., naar kaviaar getsjkende.

foutarot, m. [Bot.] , z. v. a. COULEMELLE.
Boutasse, f. [Mar.] Dekboord n, der apostus-

knieën op de galeijen.

Bout-avant, m. [Sal.] Opzigter over 't zout
zoutmeter m. (Plur. Des bouts-avant. -mcten,
Boat-dehors, m. z. BOUTE-DEHORS.
Bout de petnii, Bout de tabac, m. [Bot.]

Volksnamen van 't anijszaad in Fransch Guiana.--m. [H. n.] Viervingerige teeketer m., zekere vogel.
Bout-de-quievre , m. [Pêche] Gaffelnet n.
(Plug. Des b-s-de-quièvre.)
Boute, f. [l\lar.] Groot watervat n., legger m.;balie, tobbe f. — Lederen wanvat n. — Naam der
tabaksvaten, ook der kaviaar-vaten, in Guyenne.
Bouté, e, adj. [Man.] Cheval b-, paard n. met
regte schenkels.
Boute-ei -port, z. BOUT-it-PORT.
Booteau, m. [Peche] , z. BOUT-DE-QUIEVRE.
Boute- charge, m. [Mil.] Trompetsein n. voor
de ruiterij om den last op de paarden te leggen.
Boute -dehors, Bout-dehors of Boute hors, m. [Mar.] Spier f., — oplanger m., spaak f.,
wrijfhout n. B- de beaupré , kluifhout n.; B- de
bonnettes, l jzeilspieren; B- de tapecul, Papegaai stok m. Pousser et rentrer les b-, It zijlspieren uit
invoeren. — Stang f. tot het opzetten der ezels-en
marsen; — brandhaak m.
-hofden
Boute -de -lof, nl., z. BOUTE-LOF.
Boutée , f. [Arch.] Schoormuur, loogpilaar,
zwalp m. — [Cart.] Faire la b-, de kaarten rangschikken en tot spellen verzamelen.
Boute -en-train, m. [Disel.] Vogeltje n. , dat
de andere vogeltjes aan 't zingen helpt. — [H. n.]
Volksnaam van den kleinen vlasvink (linotte siserin). — [Man.] Proefhengst m. (die in eene stoeterij
de merriën verhit). — (fam.) C'est le boute -en-train
de la compagnie, hi is de vreugdebrenger, vrol jhmaker, hij brengt in 't gezelschap de vrolijkheid
aan, h ij maakt de anderen aan den gang. — ( fain.
at comiq.) Elke liefdeprikkel m. (Plur. Des boute BOUT DE PETUN,

en-train.)

Boute -feu, m. [Mil.] Lontstok m.; — konstabel in., die den lontstok aanleide.— Brandstichter m.;

— (fig.) stokebrand, twiststoker, roervink, oproer

-maker.(PluDs
boute -feu.)
Boute -hache, f. [Tech.] Gaffel m., ijzeren
vork met twee of drie punten. (Plur. Des boute
-haces.)

Boute -hors , m. Voormalig kaartspel n. ,
waarbij men elkander uit het spel zocht te drijven.
— (fig. et fam.) Its jouent au b-, zij zoeken elkadr
uit den zadel te ligten, te onderkruipen, een beentje te ligten. — I1 a du b-, hij heeft een goed montstuk, hij drukt zich vaardig en gemakkelijk uit. -[Mar.] , z. BOUTE -DEHORS.

Bouteillage, in. [Anc. jur.] Regt n. op de
dranken; - flesschengeld n.; — in Engeland de raglan
op inkomenden wijn.
Bouteillan, m. [Vign.] Drui f f. van Provenee.
Bouteille, f. Flesch, bottel, inzonderheid wijnflesch f. B- de verre, de terre, de grès, de cuir,
glazen, aarden, steengin, léderen flesch. B- ronde,
carrée, plate, ronde, vierkante, platte flesch. Bcassée, félee, gebroken, gebarsten flesch. B- houchée, coiffée, débouchée, décoif ée, gekurkte, toegebonden , ontkurkte, ontbonden flesch. Le col, Ie
ventre, le cul de la b -, de hals, de buik, de ziel
van de flesch. Rincer des it-s flesschen spoelen.
Mettre, Tirer du vin en b-s, wijn bottelen. — ( fig.
et. fam.) N'avoir rien vu que par le trou d'une b-,
nog niets van de wereld weten, qeenerlei ondervinding hebben, pas komen kijken. C'est la b- it l'encre,
dat is eene zeer duistere, verwarde, ingewikkelde
zaak. (Loc. prov.) C'est de la misère en b-s, dat
is blinkende arnmoede. Boucher la b-, iets na het
drinken gebruiken., om den reuk van den drank te
verdrijven. Il est dans lab-, hij weet van 't geheim,
hid is ingewijd. — t Il a été nourri dans une b-,
hij is nooit van huis geweest, is zonder ervaring.
Faire une b-, eene fout begaan, een' bok schieten.
Porter les b-s, langzaam en voorzigtig loopen. Revenons it nos b-s (a nos moutons) , om weér op
ons onderwerp, tot de zaak te komen. — Fleschvol f.: Une b- de vin, de bière, Bene flesch wijn,
bier. Boire, vider une b-, eene flesch wijn drinken.
Aimer la b-, van den wijn houden, gaarne in 't
glaasje kt ken, ecn drinkebroér zijn. Payer b-, zijn
,
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fielag betalen. — Bel, f., bobbel m., blaasje n. van
een opborrelend vocht. (Men zegt in dien zin liever
tulle.) — [Natat.] B-s de calebasse, kalebasJlesschen, twee uitgeholde pompoenen onder de okselen
van hen , die leerera zweinvnen. — [H. n.] . onigblaesje in 't ligchaam der bijen. — [Mar.] Galerij f.,
galjoen n..Fausses b-s, boze galerijen. — [Phys.]
B- de Leyde, Leydsche flesch (bij de elektriseer,machine.) --- [Verr.] B- is barbe, snijglas, baard
n.— [Bot.] B-s it l'encre of Enciiers a fleurs,-glas
namen van eenige zwamsoorten, die bij 't oud word n vervloeijen en dan naar inkt gelijken.
t Bouteiller, V. n. Bellen of waterblazen vormen (z. o. gocler);—Bouteilier, in., z. LOUTII Lult.
Bouteilterie, f. Plaats, waar men de flesschen
bevaart, f esschenhok n. , flesschenkast f. — Fles
z. VERRE1UE.-scienhadlm.;—f kerij,
% Bonteillette, f. (verklw. van bouteille)
.eschje n., flacon m.

Bonte-lof of Boute-de -lof, m. [Mar.] Bot-

teloef f., loefhouder ni., eene soort van spier om 't
f okkezeil uit te zetten.

Bouter, v.a. Oud woord, dat mettre, zetten, leggen enz., ook pousser, germer, uitspruiten, ontkiemen, beteekende en voornamelijk in zeetaal zich heeft
staande gehouden: B- ii l'eau, Bene, schuit boonzen,
uoortcluwen; B- au large, in zee steken o f 't ruime
op kiezen; B- it lof, bij des wind komen of zeilen. Ook
in de zamengestelde woorden: boute -eii-train. bouten, boute-Belle, boole-dehors enz., z. olie woorden.
— (pok.) Boutez Ie la! lerq o f zet het daar! Boutezvous la! zet of plaats u daar! Boutez deseus! dek
u!— [Chas.] B- (liever Lancer) ta bête, het wild
stooten. — [Épiug.] B- les épingles, de spelden

oI 't papier steken. — [Corroy.] B- les cuirs, de
huiden met het schrapmes van het nog daaraan zittend vleesch ontdoen. — [Corn.] Les víns de ce erft
int sujuts a b-, de wijnen van dat gewas worden
ligt dik of taai.

Boutereau, m., z. BOUTEROT.
Bouterolle, f. Oorband m., metalen beslag aan
de punt eerier degenschede.— [Tech.] Graveerijzer n.,
verstaald stift f. of stempel m. der juweliers, (er sta
om aan verschillende voor --lenkopiarsz.,
we rpen nu eens holle, dan bolle vormen te geven; —
nsnijd ing of opening. in den baard eens sleutels,
als ook he slotboogje, dat door die opening gaat;
— het sterke einode aan den geweertrekker.

Bouterot of Boutereun, in. [Tech.] Stempel m. der speldemakers ter vorming en aanhechting
van den speldeknop.

Bouteroue, C. [Tech.] Kantsteen, hoekpaal m.,

Ier beveiliging va'n de deurstijlen en hoeken der gebouwen tegen de raderen van de rijtuigen. (Plur.

Ilte s boute-roues.)
Boutesaeq te, f. [Pêche] Staak m. om een
uitgezet net te steunen.

Boute -selle, ril. [Mil.] Trompetsein n. tot opzitten. Sonner Ie b-, het sein tot opzitten blazen.
(Plur. Des boute-Belle.)
) Boute- toot-euire, m. (bas) Doorbrengen,

C'est on b-, hij jaagt alles door de keel. (Plur. Des
boute-tout-cuire.)
Bouteune, f. [Tech.] Werkvrouw, die de

spelden in de fabriek op 't papier steekt, spelden steekster f.
Bouteux, rei. Groot schepnet n. voor dekreeftenvangst; — z. v . a. bout-de - quièvre.
Boutillerie, f. Schenkersarnbt n.
Boutillier , m. Schenker , oppersehenker m.
aan hoven , opzigter m. oren den tafelwijn van
een' vorst.

Boutiquo,ge , m. (fare. et iron.) Winkeind1-ina f.
Boutique, f. Winkel m.; kraam f. B- bies garnie (fournie), Dien achalandèe, wel voorziene, wel
beklante winkel. Garcon, blle de b-, winl£elbed iende
m., winkeljuffer f. T nii', A-voir b-, 2mai hel doen. Lever (Ouvrir, Se inettre en) b-, een' winkel opzetten.
(i .) Je ne lève point 1b- cle philosophie, ik geef
mi niet voor wii sçceer uit, ik beroem mij niet op
v' sbegeerte. Former b-, den winkel sluiten; dec,
handel vaarwel zec!(;en. Monter, Dresser les b-, cie
lirrwnen opslaan (op eene kermis) : Dirnonter le,
1:i-, de kramen afbreken. Fond dune b- , achter-

grond m. , diepst gedeelte van een' winkel. Fonds,
de b-, de gezaai,entl(!ke winkelvoorraad nl. Arrière
B-. athter'eoinkel m., magazijn n. achter don win-
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hel. (.4nc. loc. prov.) Prentice garde it la ic , op
zijne zaken letten, op zijn tellen passen. (fig. et pop.)

Cela eient (sort, part) de in b- dun tel, dat hee ft
die of die verzonnen, dat is uit zijne fabrjk (steeds
in kwaden zin genomen). Cela sort de In b- de
satan , clot is snoode laster. Queue b - ! wat ver warde boil! wat wanordelijk huishouden! C'est on
courtaud de b- , hij verstaat buiten zijn vak niet
het minste. (Proc.) Faire de son corps one b-d'apothicaire, van zijn lijf een apothekerswinkel maken,
te veel geneesmiddelen gebruiken. Adieu in b-! daar

ligt de boel! de zaak valt in duigen, 't is alles uit!
— Gezarnentlijke winkelwaren f. Eel. , warenvoorraad m.: Combien vaat tome sa b-, hoeveel to zijn
gansche winkel waard? — TVerkplaats f.: La b- du
menuisier, de schrijnwei^kerseciilkel. -- Mars f. van
een'rondloopend' kramer.— Gezamenlijk gereedschap
n. van een' ambachtsman: Avoir une b-de nienuisier
gibes sot , een stel schrijnwerkers-gereedschap bi
zich heggen. — [Pèche] Schuit met eerie vischkaar,
visch isoopersschuit f.; de vischkaar f. zelve — (iron.)
B- d'honneur. bordeel n.
Boutiquier, in., -ière, f. IVinkelier, winkel
kramer in.; winkelierster, winkelhoudster°.-houder,
(Doorgaans minachtend van de kleinere winkeliers
gebézigd.)

Boutis, m. [Chas.] Door de wilde zwijnen op-

gewoelde plaats ï.

Boutisse, f. [Macon.] Streksteen m., overlapis
aa^igebragte steer), zooclat alleen z- jrie breedte ni

Glen dag komt. uilen ze<<t ook adj.: Pierre boutisse.
— EN BOUrIssE, ((rij. [Tech.] Strel s.

o )toi, psi. [Blas.] Spits f. van clen zwijnssnu'it,
als olie van een aide) einail is dan de Crop.
Bontoir of Butoir , m. [Teelt] Veegmers n.
der hoe fsrned en; -- stootmes of schaa fi zer del' leerlooijers. — [Chas.] Snuit m. van het wilde zwijn
en, bij uitbreiding, van alle soortrlelijl:e snuiten -(flit.) Coup do D-, steek, zet rn., beleed igend, woord,
bitse uitral m.

Bouton, m. [Bot.] Knop in., bot f., oog n. B- le
fleur of á fruit, bloesem of vruchtinop. — (fig.)

Uitti,. tting f., rond huidr^ezcrclle ;e n. , pust, eakel f., knobbel m., vin t. B- te ecocine, ]colt f.
[Vètér.] horineezwel n. , worriibuil f. — [Anat.]
B- of Bout du sein, tipel m. — BOUTO r , m. lOiooli m.
(van een kleed) Faire les b-, de knoopen vast muken, hen in de knoopsgaten of de lasses steken.
( Loc. prov.) Je e'en donnerais pas tin Ii-, 'k wil
er geen s'nelcl.eknop voor geven. L'entreprise na
tenu quà on b-, de onderneming hing slechts aan een
haar. Sa robe (sa soutane) ne tient qu'ti un b - , hij
staat op het punt om zijn beroep, zijde betrekking,
voor iets anders te laten varen. Mettre le b- haul,
een moe jel jk te volgen voorbeeld geven. Se inettre
le b- Dien taut, de snaren hoog staan,cen; van gouden bergen droornen. Serres Ie b- a (In., bij lemcind
sterk op iets aandringen. — [Tech.] Naam van allerlei, dingen, die 7r2-eer of min den vorm van een'
knop of knoop hebben. B- de tii'oir, de couverele,
de serrure, de verrou, de porte , knol (als handvatsel) van eene lade, van een deksel, van een slot,
van een' grendel, van eerie deur. — 4 fgeronde )uvt i.,
knop van een scha,. ;r1)lad. — B- d'uiie arme a Lou,

mik/nop nn., vizierkorrel f. op een vuurwapen. --[Artill.] B- d'écouvilion, knop van den wisscher. Bde culasse, druif f. von 't bodemstuk (eens kanons).
B- de mire, ^rcih:knoo^^. — [1Jrap.] hop f. van 't laken. — [Orfevr. [ Goud of zilverkorrel f., ter toet
allooi dier metalen. — [Lutli.] Schroef-singva't .
of pin f. ter aanhaling van de sc aren; -- houten
knop, waaraan de staart deer viool gehecht is. —
[C%ir.] B- de feu, brand?) zer (ook cantère «ctrl
geheeten) . B- pour I' ohèra*ion de la taille, steenle-

pel nr. — [Mar.] Sehildkroop, gi°oote 1ifl00]) aaIE 't
einde van een louw, !glos van ee:z,' wisscher. B- de

gaffe, druif f.-- [Man.] B- de la leride, teuoel/cnoop.
Mettre uzi cheval sous le b-, een ]carp°rl deli teugel

verkorten. — [Bot.] 13- noir, de gewoce belladoe , na of

idol fkersf. B- dor, B- d argent, goudknop, z'il'ver,neosi, verscheidenheid des rcHrr Ofiets, niet dubbelt
bloeen.
m
B- de culotte, uitte radijs 1B-rouge, ju-

ct sb m- ni. B- de. ,Bureau, judas ooi°enn. — 1 11:. n.]
B- (of Boule) de mer, zeekotiel in., eerie soort van

zeeëgel. B- rouge, Pfiarco's slak.. B- ferres9re, r c!e lam/slok. B- de rose, r azelenoir, eerie hlaasslak.
B- cle Ia Chine, gevlekte trocliiliel of gedraaide slak.
- [Fauc.] bruin van een' boom: L'oiseau branche

214

BOUTONNÉ.
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et prend le b-, de vogel zet zich op den top des

BOUSE. -- Bouzer, v. a., z. BOUSER. -- Bouzine, f., z. BOUSIN.

booms neder..

Boutonné , e, adj. (en part passé van bouBoozier, m ; z. BOUSIER.
Boozy, m. [Com ] Soort van rooden clarntonner) Digt-, toegeknoopt: habit b-, Chemise b-e.
—(fig. et fam.) C'est un hornme toujours b-, hij pagne-wijn m.
Bovine, adj.: Race b-, rundergeslacht. BMes
is een geheimzinnig, achterhoudend potdigt mensch.
— Puistig, vol puisten of peukels: Visage b-. -- b-s, runderen. — Affection b-, runderkwaal f., die
[Bias.] Fleur b-e, bloem, waarvan het midden een door eene bijzondere soort van worm in 't onder
-huidsce
ander email dan 't overige heeft.
celweefsel wordt te weeg gebragt.
Boutonnernent, m. [Hort.] Het knoppen zet
Boviste of Lycoperdon, m. [Bot.] Wolfsplanten.
-tendr veest m., kampernoelje f. vol wind.
Boattonner, V. n. Knoppen, uitbotten, knop Boxer, v. n. of Se boxer, v. pr. Boksen of
pen krijgen — BOLTONNER, V. a . Toeknoppen, digt- boxen, vuistvechten op engelsche wijze.
knoopen, vastknoopen, aaneen knoopen. [Mar.] BBoxeur, m. Bokser of boxer ni., vuistvechter
la bonnette, het bíjzeil vastenaken. — SE BOUTON- op engelsche wijze.
Boyard, m ., z. BOïfARD.
BER, V. pr. Zijne knoopen vastmaken: Cet enfant
Boyan, m. (fain.) Darm m. Gros b-x, groove,
ne salt pas encore se b-.
Iloutonneríe, f. Knoopenmakerij , knoopen- dikke da-rmen; B-s gréles of menus, kleine of dunne
fabrijk f. ; Knoopenhandel m.; knoopmakerswa- damzen. (fig.) Transmettre l'eau par un b-, het
water door eene lederen buis leiden: Cette maison,
ren f. pl.
Boutonnet, m. (Oud verklw. van bouton) vette salle nest qu' un b-, dat huis, die zaal is
niet clan eene pijpenlade , is lang en smal. Mes
Knoopje n. — [Bot.] Breukkruid n.
Boutonnier, m. Knoopmaker m.; — knoopen- b-x crient vengeance, mijn ingewand, mijn bloed
verkooper m.. ,
schreeuwt om wraak. (Prov. pop.) Avoir toujours
Boutonnière, f. Knoopsgat n. — [Chir.] Opé- Six aunes de b-x 'sides, altijd eten lusten, nooit
ration de la b-, insnijding aan de bilnaad om in verzadigd zijn. I1 a failli rendre tripes et b-x, hij
(le blaas door te dringen; ook in de pisbuis om er heeft long en lever uitgebraakt. Aitner qn. comnne
eega steentje uit te halen. — [Escr.] Faire une b- a ses petits li-x, veel van 'iemand houden, iemand in
qn., iemand eene min ofineer breede wond met een zijne ziel liefhebben. — [Man.] Ce cheval a du b-,
scherp wapen toebrenrien.
n'a point de b-. est très-étroit de b-, dat paard is
Boutonnonmaneie, f. Knoopenwigche(arfj f.
diklijvig , dunlijvig, smallijvig. — [Chas.] Franc
Botitriot, m. [Tech.] Stalen stiftje f., waar- 1b-, endeldarm van 't hart. — [Fauc. J Faire b-, Elarde de kleine holte in den stempel Iles speldema- gir le b-, den vogel doen drinken. — [Mus.] B- of
kers wordt aanr;ebratt.
eorde à b-, darmsnaar f. (fig. et pop.) Rácler le
Bout-saigneux, rl. Ilet nog bloedende hals l-, een ellendig vioolspeler zijgo, krassen. — [í17i1.]
een verssch geslart kalf.
-stukn.va B- dune t1•anchée, elk real gedeelte eener loopBouts-rinmés, m. pl. Voorgeschreven eindrij graaf, 't welk de zigzags helpt vormen, gang, slag,
sen n. ?1.; -- het naar zulke rijmwoorden gemaakt-n arm m. -- [Bot.] B-x du diable, sassaparilla f. tp
vers. — Bouts-rirneur, m. Wie verzen naar de Antillen.
zulke eindrijmen maakt.
Boyauderie, f. Darmwasscherj f., plaats
Bouttire , f. [Bot.] Stek aflegger , poot m. , waar de darmen schoon gemaakt en tot verschillend
lot n., loot f., afgesneden tak om geplant te worden; gebruik in de kunsten bereid worden.
Boyaudier, m. Darmsnarenmaker; darmen-- het vermenigvuldigen der planten door afzeggers.
— [Tech.] Wijnsteenloog f.; verdund zwavelzuur f. wasser ni.
Boyer, m., z. BO'iER.
(tot witkoking van zilver).
Brabancon, rn. -ne, f. Brabander m., DmBouturer, V. n. [Hort.] Stekken schieten, loote;n krijgen. — BOUTU RER, v. a. of FAIRE DES BOU- bandsche vrouw f. Als adj. Brabandsch. (In beide
beteekenissen liever Brabantin, -e.) — BrabanTURES, afleggers 'maken.
Bouvard, m. z. BOUARD.
onne, f. Naam van 't belgisch volkslied; dat tijens den opstand in September 1830 werd gemaakt
Bouvart, m. Jonge stier m.„
-BOEUF.
(woorden van Jenneval, muzi k van Lampenhout).
Bouvarte, f. , z. v. a. ARRETE-BOEUF.
Boluveau, m., z. BOUVILLON.
Brabante, f. [Com.] Vlaamsch linnen n. van
Bouvement , in. [Tech.] Kraalschaa f , lijst vlasroppen.
Brabantin, e, adj., z. BRABANCON.
-schaf.
Bouveret , m. [H. n.] A frikaansche bloed
Brabéie, Brabéje, m. [Bot.] Scheptar-vinkm. boom ill. van .de Kaap de Goede Hoop.
Braby le, m. [Bot.] , z. v. a. BRABEIE; — soort
Bouverie, f. Ossenstal m., inz. op eene openvan kleine wilde pruim f.
bare markt.
Brac, m. [H. n.] Afrikaanse/te hoornsnavel m.;
Bouverin, m. [Econ.] Ossenstal m.
Bouveron of Bouvron, ni. [H. n.] Kleine — zekere visch m.; — z. ook BRAQUE.
Brace , f. Voormalige overrok of mantel m.
bloedvink nl.
Bomvet, m. [Tech.] Ploegschaaf f., veérploeg m. (ook saraballe geheeten). — [Bot.] Soort van spelt,
Bin Napels (Abruzzen) gekweekt.
B- m^Ue of „ï fourement, messing-ploegschaaf.
Bracelet, m. Armband, armring, bracelet
femelle of is rainure, groef-ploegschaaf. Bouvet à
of bi' a s s e let m. B- de crêpe, krippen rouwband in.
ianguette, vastploeg.
f.
druif
— [Tech.] 4rmleder n., léderen band m. om dure
Bouvette, f. [Hort.] Soort van
arm der vergulders, om zich voor kwetsuren te
Bouvier, m., -ière, f. Ossenhoeder, ossen
hoedster, -drijfster f. — (fig. et fam.)-c}rijvem„ beveiligen. — Langwerpige gerolde goud- of zilvereen
ruwe
kerel,
is
staaf f. — [H. n.] Gekleurde ring nl. aan den onC'est un vrai b_, un gros b-, 't
BOUVIER , nl. Werk, dat over derpoot der vogels.
een ongelikte beer
Brachelie, m., z. BRASSARD.
(le aderlatinrr (Ier runderenhandelt. —[.H. n.] Volksflown van den vliegeneter of vliegenvanger (gobe
Bra chelytre , m. [H. n.] Roof/sever, anstRoaches) , en van den kwikstaart (lavandière, kever in.
bergeronnette) . — [Astr.] Bootes o f beerenhoeder m.,
Bracher, Brachier, v. a., z. B1IA.SSER.
een noordelijk sterrebeeld. — Bomvier, m. of
Brachère, m. z. BRASSARD.
.

(L
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I3ouviere, f. Kleinste visch van 't karpergeslacht.
Bouvillon, m. (verklw. van boeu f) Jonge os m.,

Brachet, m., z. BRAQUE.

Brachial , e, adj. (pr. ch—k) [Anat.] Wat
tot den arm betrekking heeft, bra chiaat- ~le
Bouvreuil of Bivoine, m. [H. n.] Goud - L-, armspier; Nerfs brachiaux, armzé'nuwen.
vink, bolvink, bloedvink m.
Brachié, e, adj. [Bot.] Kruisvormig, kruiseBouvreux , m. [H. n.] Volksnaam van den lincs, gekruist.
bloedvink inl ader-Normandië. — BOUVREUX, .m
Brachion , m. (pr. ch=k) [H. n ] BloempoPil. [Vign.] Bloemtrossen , die zich in September lyp f., worm van het geslacht der dierpla en.
Oi) de wijnstokken, vooral op die van Reims, ontBrachioncose, f. (pr. ch—k) [Mad.] Armwikkelen.
gezwel n.
Bo^iza of Bonzas, m. Bedwelmende drank m.
Brachiopode, adj. m. ( pr. ch=k) [H. n.]
dier Egyptenaren.
1-2rmvoeter nl., weekdier met levee vleezige armen
Bouzard, m., z. BOUSARD. — Bouze, f., z. in plaats van voeten.

osje n.
,

BRACHIOPTÈRE

BRAIER.

Braehio$ tere, m. (pr. ch=k) [H. n.] Fisch m.
?n t armvorm2ge vinnen.
Brachiotomie, f. (pr. ch=k) [Chic.] Jfzet-

ti-nq van een' arm ; — kunst f. om den arm af te
zetten. — Brachiotoniigtie, adj. Wat die ver
kunst betreft. — Brachiotonliste, m.-rigtn,de
Wie die kunstbewerking verrigt, zich daarmede in
't bijzonder bezig houdt, a ma fzetter in.
Braehrnane, m., z. BRAIIMA- E.

Brachoeères, In. pl. (pr. ch=k) Eene van de
beide afdeelingen der tweevleugelige insecten (diptères), tweevleugeligen met min of meer• korte voel
andere afdeel-ing heet nérnocères, met-srietn.(D

draadvormige voelsprieten.)
]Brachyacanthe, adj. [Bot.] Met korte doornen of stekels.
rachyancaloptène, adj. Met zeer korte
vleugels (van vogels sprekende).
Braehyhiote, adj. Kortievend (van vogels
sprekende).
Brachybiotigne, I. Kunst om 't leven te ver
-lborten,achyikf.
Brachycarpe, adj. [Bot.] Met korte vruchten.
Iaehycatalectique, adj. (pr. ch=k) [Litt.
aria.] Gebrekkig of onvolkomen in metrum of vers
een voet op 't einde te kort hebbende.
-voetn,
rachyeère, Brachycéré, e, adj. [H. n.]

Met zeer korte horens of voelsprieten.

13rachychorée, I. (pr. bra-chy-ko-ré), z. AMPIIIBRAQUE.

flraeliyehrouique, adj. [H. n.] Kort van
duur, kort.stondiq. — [Med.] Maladie b-, kortdu-

e.Qnie, snelverloarende ziekte,
B i-aehyejade, adj. [Bot.] Met korte takken
of tv rjgen.
flrachydactyle, adj. [H. n.] Met korte teenen.
BraeIiyraphe, ni. en f. Snelschrijver In.,
--schrijfster I. door' verkortingen. — Ooh als adj.
gebézigd: Ecrivain br-.

Brachygraphie, f. Snelschrijfkunst I. door
verkortingen, verkortende schrik t kunst. — Braebygraphigne, adj. Wat die kunst betreft,

brachygraphisch.

raehyiogie, f. Kunst om .zich, verkort uit
te drukken, zinspreukige spreek- of schrij ftrant m.;
— afgekorte rede I. — [need.] Gebrek ii. in de uitspraak, bestaande in bovenmatige kortheid of a fjebrokenheid (Ier toongin. — Braehylogique,
c lj. Wat tot die kunst, dat gebrek betrekking heeft;
kort, ineengedrongen, beknopt. — Braehylo/' 1e, m. Kortspreker, iemand, die zijne meeninj
Ieorl uitdrukt.
B raehyogle, m. [Bot.] Sterrenlont.
rachype,, adj. [H. n.] Met korte voeten.
Brachypnee, f. (pr. ch=k) Aam- of engbor.rtigheid f., kortademigheid f.— Braelbypnéigne,

wij. Kortademig, aamborstig.

^5 Braehypote, in. [Mid.] Waanzinnige n.,
din weinig drinkt; — wie weinig en met korte
,teugen drinkt, gelijk de teringlijders, — 5 Brachypotie, f. Ziekte, waarin men weinig drinkt;
— waanzinnigheid f.

Brachyptère, adj. [H. n.] Kortvleugelig.
Palmipède br-, kortvleu(Jel ge zwemvogel.
z
— Brac hyptères, m. p1. Kortvleugeliqen (insecten) .
Brachyseiens, in. pl. [Géogr.J Kortschadu-

erigen m. pl., bewoners des lieden aardgordels, die
de zonnestralen meer loodregt ontvangen en daar
-ciamen
korte schaduw geven.
Brachystèzne,f. [Bot.] Ligbloem f. vanNieuwHoiland.
Brachystères, m. pl. [H. n.] Schildvleugelige
iiesecten.

B rachystoebrone, f. [lath.] De kromme
I n f. van den snelsten val, een bijnaam der cy-

cloïde. — Ook als adj. Cotu'be br -.

Brachysyllabe, m. [Litt. anc.] Een uit korte
lettergrepen bestaande versvoet m.
Brachynnre, aelj. [H. n.] Kortstaartig. —
raehyiires, M. pl. Kortstaartiqen m. p1., eene
van de groote a fdeelinren der schaaldieren.
.Bacon, m. [Hydraul.] Sluisdeurdrager m.
Itraconnage, m. weleer BBraconnerie, I.
Wilddieverij, strooperf, jagtstroopper fj f — [Féod.]
liet rept, dat een heer op de dochters zij
en had, als zij huwden.
Braconner, V. n. Wilddievcrfj plegen, strooden, jagen op verboden grond.
: --

c'^

Braconnerie, f ., z. BRACONNAGE.

Braconnier, m. Wilddief; strooper, jag st-°ooper m.; = jager, die zooveel wild neirlegt, als hi,'
lean, wildvernielend jager ni.
Braconnière of Bragonnière, f. [Ana.

mu.] Maliënrok (soms oole van geslagen ijzer), die
van de lenden tot kalver dij reikte.
Bracque, f. [Mar.] , z. BRAGUE.

Bractéates, f. pl. B r a c te a te n, blikmwnfrn,
holmunten, van goud- of zilverblik, met een' ver
stempel op de eene zijde. — Ook als adj.:-hevn
Monnaie bractéate, hofmunt.
Blractée of Feitille florale, f. [Bot.] Bij
dekblad n. — Bractéifère, Bractélé, e,-blad,
adj. Eén of meer zulke dekbladeren dragende.
Bractéole, L, z. BACTRÉOLE; — weleer ook
voor windwijzer m. gebruikt.
Bradype, m. [H. n.] Luiaard, al m.
Bradypepsie, T. [Mid.] Trage, zwak/in, onvolkomen spijsvertering f.
Bradypode, m. [H . n.] Langzaamgaanden In.
7rl., zoogdieren met loggen, tragen gang. — Iemand,
die langzaam en log van gang is.
Bradysperniatisnie, in. [Mid.] Moeijelijke
zaadontlasting f.
Bragot, m. Voormalig uitvoerder der lijfstraf
fen op (le galeijen, galeibeul m.
-

-

Bragne, Bracque of Dragee, f. [Nar.]

Broekieg f., strop m., vastsjor^ringl van een scheeps(1/fait. B- de gouvernail, roerbroeking, borgstrop van
Iet -roer. B-s sècnes, opgelcorte broekenos. —BRAGUE,

f. [Loth.] Deklijst f. eener luit. — Vroeger ook ge-

bruikt voor GAILLAIBDISE, GALANTERIE, FANFARON-

. AUE, Z. olie woorden. — Weleer z. v. a. CULOTTE,

broek I. ; — inz. de wijde broek der Galliërs, Scythen enz. -- [Anc. mil.] Dat gedeelte van eerre
krijgsmansbroek of wapenrusting, 't welk de teeldeelen moest beschermen.
Bragner, v. n. (een woordvan Rabelais) Een
wulpsch leven leiden, als vrolijk Fransje leven; —
cten pronker spelen, zich grootsch voordoen langs
de straat; opsnijden, snoeven, b r a g d r e n.
Bra gixet, m., Braguiette, I. [Mar.] Borg m.,
borgtouw n. (dat men onder aan de marssteng
vastmaakt. — [H. a.], z. v. a. B1IAQtJE.

Bragiiette, f., z. BRAGUET. — Weleer z. v. a.
BRAYETTE.
Brahmaïque, Brahnianique, adj. Wat

betrekking tot de godsdienst van Brahnia, tot hare
aanhangers of wel tot Brahma zelven heeft, berahmienisch.
l rahannïsnie, m., z. BRAHMANISME.

Brahmane , Brachniane , Brahrne,
ramin, of Brahmine, m. Brahmien, Brah-

maan m., naam der hal (vergode priesters en wetgevers bij de Indiërs of Hindoes, welke de eerste
kaste uitmaken.
Brahmanigne, adj., ,z. BRAHMAÏQUE.
Brahinanisme, Brahmaïsme, m, .flrulimaismus, Brahmismus n., de overoude godsdienst
der Indiërs, de leer der brahmienen, die een hoogste
wezen, een ongeschapen, eeuwige God erkent, onder
den naam van Para-brahma of 4tma, welke,
God de Trimoerti of Drieeenheid: Bra/and, Vischnoe en Siwa of Sjiva, voortbragt.
Brai of Bray, m. llarpuis, scheepsteer, Tek n.
Brae. gras, teer. Brai sec, drooge pek. — [Brass.]
Gebroken gerst f. — [Véner.] Vogelstrik m., voor
kleine vogels (uit twee stokjes en een verbindingstouwtje bestaande).
Braie, f. Luur, kinderluur f. (Men get,ruit
nu liever lange, couche). (fig. et pop.) 11 en eet
sorti (II s'en eet tiré) les br -s nettes, hij is er
heelhuids afgekomen. — [Tech.] Plank f., waarop
de waslichtmaker het was kneedt. — Rusthout n.,
hout op de rust van een' molen tot behoud van de
steenen. — Uitgesneden blad papier o f parkement n.
op het fris/et der drukpers; perkamenten strop/een
op het frisket, als dit versleten is. — [Pêci a]
Vischweer f. vangalen of horden aan den oever der
zee: —[Mar.] Presenning f., zeilkleed, pekhleed n.,
of teerlap m. om den mast, waar die door 't verdek
gaat, kous, broek f., kraag m. Braie de mat, hroeking f. om de masten. — -!- BRAIES, f. pl. Korte broek,
onderbroek f. — [Bot.] Bi'aies de coca, z. V. a.
PI DIEVÈRE.

Braie, f [Agric.] , z IBRAY'E
Draler, V. a., z. BRAYER.

.'1 6BRAIL
Brail, m. [Véner] ,

BRANCHE.

z. BRAL.

Braillard, e, adj. Schreeuwend, luidruchtig,
snapziek. Doorgaans als subst. gebezigd: schreeuwer m., schreeuwster f., schreeuwleelijk m. en f.,
hij of zij, die de hebbelijkheid heeft van veel en luid
-ruchtig
te spreken..
Braille, f. [Pêche] Houten roerschop f., bij 't
zouten der haringen in gebruik. — [Econ.] van 't
graan afgezonderd kaf n.
Brailleinent, m. Vervélend geschreeuw, gehinnik, geloei, gebulk, gekras, gesnater enz. (van
sommige dieren); ook het lastig luidruchtig gesnap n.
van menschen.
Brailler,

V.

n. (fam.) Schreeuwen, luidruchtig,

veel en ten onpas spreken. Ce nest pas chanter,
eest br-, dat is geen zingen, 't is schreeuwen, bal
Le chien braille, de hond geeft reluid-lcen.[Chas]
zonder te blaffen. — BRAILLER, C. a. [PècheJ Den
haring onder 't zouten met de roerschop omroeren.
Brailleur, nl., -ease, f. Schreeuwer m.,
schreeuwster . f. — Ooh als adj.: Un homme br-,
sine femme br-euse. — [Mar.] Ce cheval eet br-,
dat paard is lastig door zijn gestadig gebriesch of
gehinnik.

Braime, f. Onvruchtbare vrouw f.
2ainient, in. Gebalk n., het balken, 't geluid

des ezels. (Men zegt ook Le braire.)
Brave, f. [H. n.] Vaars, jonge koe f. — Zeker
siviervisch m.
Uraire, v. n. Balken (van 't geluid des ezels
gezegd); — ( fig. et fam.) Schreeuwend zingen, met
krijschen(1e, valsche stem spreken, roepen: Cet
homme ne chance pas, it brait, die man zingt niet,
hij balkt. I1 ne sail que br-, hij kan niet dan zot teklap uitslaan. (Prov.) Un kne chargé dor ne
laisse pas de br-, geld (rijkdom) helpt niet tegen
domheid. - .BRAIRE, I11., z. L'RA1l1ENT.
Brairète, f. [Bot.] Een der volksnamen van
de sleutelbloern (primevere).
Braise, f. Houtskolen f. pl., houtskolengloed,
gloed n. ; bakkerskolen. — ( fig.) Etre sur la br-,
Avoir les pieds sur la br-, op heete kolen staan, in
't grootste ongeduld, de grootste vrees, den grootst en haast verkeeren. — [Cuis.] Gigot Pl ia br-, een
schapenbout, gaar gestoofd door ombévenden gloed.
Br- mouillée, gelardeerd en getru ffelcl vleesch, langzaam over gloed gaar gemaakt, onder besproeijing
met bouillon of wijn. Br- à sec, gelardeerde vleesch.lapjes, over een zeer zacht vuur onder bevochtiging
suet witte wijn gaar gemaakt. — (Prov.) [11'a rendo
chaud comme br -, hij heeft het hem terstond bebald gezet. I1 passe lk-dessus comme chat sur br-,
hij haast zich om er maar van af te komen (van
iemand, die maar even een onderwerp, een feit
aanroert, dat hij niet grondig of breed kan of wil
behandelen). Tomben de la poèle dans la br-, uit
de pan in 't vuur, van den wal in de sloot vallen,
van kwaad tot erger, komen. I1 1'a donne chaud
comme br-, hij heeft die jobstijding zoo maar zon
voorbereiding medegedeeld. Etre chaud comme-der
kr-, een vurig gestel hebben.
Braiser, v. a. [Cuffs.] Smoren, stoven, op holes of door omgévenden gloed gaar maken.
Braisier, r». Doove- kolenbak in. der bakkers.
Braisière, f. [Cuffs.] Kolen - komfoor n. — Ko peren doofpot m. (Ier bakkers, vuurwagen n.
Braisine, f. [Fabr.] Mengsel van klei en koe
bestrijking van de steengin der vormen,-drekt
om liet staal te harden enz.
Bral., m. [Com.] Halfgezouten haring in.
Urania of Branmine, m.; z.,II1LtHMAxl:. —
t Branie, f. 1H. n.] , z. v. a. I;REIIE.
Brameinent, m. liet schreeuwen van 't hert.
Bramier, v. n. Schreeuwen (van herten specj

kende).

,

Braam, m. of Bra! vie, f. [Bot.] Malabctarsche porselein f., eerie waterplant.
Braniine, m., z. BRAHnANE.
t Bran, m. (bas) Drekstof f. Bran de son,
grofste zemelen f. pl. Bran de sein, zaagsel, zaagmeel n. Bran de Judas, zomersproeten f. p1. -'t hordt ook als c'erneen woord bij wijze van tussch.enwerpse7 gebruikt, om verachting uit te druk
Bran de toi ! Bran de tos promesses! Bran-ken:
pour les serf eiets ! 'k belach je wat! 'k tel je beloften reen zicr'! 1)e dienders kunnen voor mijn part
naar de maan loo _)en.
f Brancades, f. pl. Galeislaaf- ketens f. pl.

Brancard, m. [Tech.] Draagzetel, draag
stoel m., draagbed n., draagbaar, berrie, draag
lamoen n. van een-beri;osaf.—Bm,
rijtuig.

Brancardier, m. (woord van. Scarron) Dra
geleider in. van een' draagstoel of van eerie-ger,
rosbaar.
Brance, f. Korensoort f., in .Dauphine vrij algemeen.
Branchage, m. Gezamenlijke takken m. pl.
van een' boom. —'t Gewei van een hert (door Delille
in dien zin. gebruikt).
Branche, f. Tak, boomtak m. [Hort.] Br- aysortee, dorre tak. Br -bourse, korte en dikke tak, die
lang en overvloedig vrucht draagt, maar geen jong
hout geeft. Br- à bouquet, korte tak van weinig
duur, aan de kernvrucíhtboomen eigen. Maítresses
br-s, hoogste takken, uit welke al de andere vort
komen. Br
Br -brindille of brindelle, kleine, krom gewassen tak. Br - crochet, vruchttak van den perzikboom. Br- lambourde, z. v. a. BR- a BOUQUET.
B- orante, hoofdtak van een' leiboom. Alère br-,
moedertak, z. v. a. Br- du premier ordre of Brprimaire, hoofdtak, oudste tak; de daaruit voort
ennes of du second ordre,-komendhtBrv
middeltakken, en de takken, door de laatsten voort
Br-s tertiaires of du troisiènle ordre, k(einc-gebrat,
takken, twijnen. Br-s a Bois, houttakken (die noch
bloesem noch vrucht geven). Br-s à fruits, vrucht takken, vruchtdragende takken. Br-s gourmandes,
Br-s de faux Bois, takken, die 't voedsel der andere tot zich nemen, zonder zelven te dragen; takken, die niet uit de besnoeiden van 't vorige jaar,
uit oosten of knoppen, maar door de schors heen opgeschoten zijn, waterlooten. Br-s chiltoiines of folly,
mislukte takken, dunne en korte takken, die hout
noch vrucht geven. Br-s veulen, lange, dunne, slappe
takken, zonder eenig teeleen van vruchtbaarheid.
Br-s aoutées, takken, door de augustus-zon gehard
en tegen den winter bestand. Br-s de réserve, spaar
bij 't-laken,dimtuschwevrakn
snoeijen laat staan, om in 't volgend jaar, in plaats
van deze, vrucht te geven. — (Prov. et .Loc. farn.)
Sauter de br- en br-, van den hak op den tak,
van den os op den ezel springen. Se prendre, sattacker aux br -s, zich bij de min noodzakelijke bijomstandigheden en niet bij de hoofdzaak bepalen.
S'accrocher a toutes les br-s, alle middelen zonder
onderscheid te baat nemen. II vaut mieux se tenir
(s'attacher) an gros de l'arbre qu'aux br-s, 't is
beter met den heer dan met den knecht te doen te
hebben. Etre comme l'oiseau sur les br-s, in onze
zijn, geslingerd worden. — Bij uitbreiding-kerhid
van beteekenis wordt BRANCHE gebruikt van velerlei dingen, die met de boomtakken min of meer overeenkomst van vorm of stand hebben: Les deux br-s
du Bois d'un serf, de beide takken van 't gewei eens
herts. Chandelier, lustre á plusieurs br-s, veelarmuign
kandelaar m., kerkkroon f. of kroonkandelaar in.
Les br -s d'un mors o f d'une bride, de stangen f. pl.
van een paardengebit of toom. Lunettes a kr-s,
bril in. met oorbladen of armen. Les br -s dune
artère, d'une veine, dun nerf, de takken eenes'
slagader, ader, zenuw. Les br-s antérieures. pos
de voorste, achter--térieusdlamoëngée,
ste takken van 't verlengde ruggemerg. Les br -s
d'un fleuve, d'une rivière, de armen van een' strofirn,
van eerie rivier. Les br-s d'une aline dor, d'argent,
de zijaders eerier ( oud -, zilvermijn. Les br-s d'une
tranchée, de gangen., armtri eener loopgraaf. Les
br -s d'une montagne, d'un mont, de takken, armen.
van een gebergte. — Voorts zegt men: Les br-s d' un
compas, de beengin van een' passer. Les br -s de
cisea,ux, de tenailles, (Ie bladen, armen van eerie
schaar, eerie nijptang. Les br-s dune civière, d'un
brancard, de draagboomen van eerie berrie, van een'
draagstoel. Les br-s de l'éperon, d'un for ii cheval.
de schenkels ni. pl. van het spoor, de takken van
een hoefijzer. La br- de l'épin le, de schacht des'
speld. La br- du chandelier, de schacht des kan
Le br- de l'épée, de beugel van het degen-delars.
La br- de Ia baïonnette, de hals of schacht-gevst.
der bajonet. Br- de balance, balk of staaf van den
weeghaak of unster. Bi• -s de la trompette, kronmee
stukken der trompet. Br-s dogives, ribben f. pl.
der gothische gewelven. Br- d'un train de boes, af
deeling f. van een houtvlot, dat een coupon of acht
deel daarvan uitmaakt. Branche heet ook-tiend
-
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een der ricdeelten van den ketting des wevers: La
cllaïne est distribute en portes, la portée en br -s
et la br- en file, de icett-inq wordt afgedeeld in
rangen, de rang in schaften en de schaft in (ira (len. — [lidar.] Br- (le boul.ine, i-art van eene boeltp-nspruit. Br- du martinet, part van den dirk. Br-s
dl'araignée, asten van eenen spinnekop. Br- de
courl^e, eind van Gene knie. — BRANCHE wordt ook
(.ezegd vase de versckillende deelen of a fdeelingen van
zékere zaken: Le commer ce a bien des br -s, de

handel heeft zeer vele takken; Une nouvelle br
een nieuwe tak van nijverheid; Les-d'inustre,
br-s dune science, de takken eerier wetenschap. —
Ook van de verschillende famnilien, die uit een zelf(ten stem zijn voortgesproten: La br- de Bourbon, de
tak of linie van Bourbon; La br- ainée, cadette,
de oudste, de jongere tak of linie. — Zoo zegt men

ook: Cette question, Cette affaire a plusieurs br -s,
dat vraagstuk, die zaak heeft verscheidene takken,

deelen en onderdeelen.
Branche, e', adj. (en part. passé van brancher) Op een' boe minitak gezeten: Un oiseau br -. —
(fig. et fam.) Un mousse br- sur une vergue, een
op de ra zittende scheepsjongen.
t Brancher, V. a. (faro.) Aan een' boomtak
ophangen (meest van een' overtreder, misdadiger
gebézigd, diep men aan een' tak ophing). —• [Fauc.]
Een' rootvorel tot de jast a frzrten. — SE BIIAnCHER,

v. pr. [Chas.] Zich opp boomtakken neerzetten (van
jagtvorels).
Branchette, f. (verklw. van branche) [Hort.]
Takje n.
Branche -arsine, f. [Bot.] , z. v. a. ACANTHE.
-- Br- fausse of bktarde, z. BERCE.
Branchial, e, adj. [H. n.] Wat tot de kieuwen behoort: Appareil br -, kieuwen-toestel; Appendices brancbiaux, kieuwlappen, kieuwlobben. Respiration br -a, ademhaling door kieuwen. Les ani maux aquatiques n'ont pas toes one respiration
br -a, de in 't water levende dieren ademen niet
allen door kieuwen. Ammocète br -, z. v. a. LAM1I'RILLON of BRAI\CHIALE.
Branchiale of Laniprillon, m. [H. n.]
Kleine lamprei f. of negenoor n., kieu wworm m.
Branchié, e, adj. [IH. n.] Van kieuwen voorzien. — RRANCH1ÉES, 1. l. Arrzphibiërz, die door

kieuwen ademen.

Branchielle, f. [Bot.] Een geslacht van mos planten.
Branehier, adj. m. [Fauc.] Iet woord kont
alleen voor in: Oiseau br -, een jonde roc, fvof, eli, die

pas de kracht heeft om van tak op tak te vl-ie(ien,

een tabheling m. — (fig.) ]loog, verheven (in dien
zin door Rabelais gebruikt) .
Branchies, f. pl. [H. n.] Iaieuewen f. p1., de
ademhalingswerktuigen, der visschen, .schaaldieren,
weekdieren enz. (ook ouïes geheeten). Br- natatoires,
zwemkieuwen.
Branchiodele, m. [H. n.] Nieuwworm m.,

een zeeworm met blootliggende kiemwen. — Bran-

ehiogastre, m. Sehaahiier n. met kieuwen aan
den buik. — Branchiopode, in. Schaaldier n.

met zwem kieuwen. — Branchiosthge ,

Membrane br -, kieuwvlies D., dat tot (Ieadenzhaling
van den visch client. — BRANGHHIOsTEGES, m. p1.,
met kieuwdeksels voorzie, ?e kraakbeenv-issche;2. —
Branchiostonie, m. Kicuwmonding f., op cuing,
waardoor de kieuwen naar buiten gemeenschap

hebben.
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struiken hier en daar bewassen grond m., heide-

bosch n. — Land n. van weinig waarde. — RItA TDES, f. pl. Dunne takken m. pl. (bij de houthakkers).
— [ ; f s.] Open plaatsen f. pl. in en bij de bosschen,
waal - de herten korren grazen.
randebourg, f. Zeker kleedingstuk, rok met
mouwen, knoopsgat met versiersels.
Branderie, f., Brandevin, ?n. Verfranschte.
vormen van het nederd. bran derij f.,
2v ij n m. -- -t- Brandevinier, In., -ière, f.
Mai ketenter, zoetelu.uar in., marketentster, zoete
zegt nu cantinier, caniinière.) -larstef.(Mn
Brandi, adj. (en part. passé van baanair) Het
komt als adj. alleen voor in de verouderende zegswijzen: Enlever un gros fardeau tout br -, een'
zwaren last in eens, met éénen ruk, opligten. Enlever un homme tout br -, iemand zoo als hij gaat

en staat wergvoeren.

Bi^andif, ive, adj. (woord van Rabelais) Vrolijk, lustig, Wakker.
Brandillennent, m. Het slingeren, wiegelen;
slingering, wieraeling, schomineling f,
Brandiller, v. a. Heen en weer bewegen, slingeren, schommelen, zwaaijen: Br- les jambes, les
bras, met de benen, armen slingeren, zwaaijen. —
SE BRAIDILLER, V. p7'. (fain.) Zich schommelen.
S Brandilloire, f. (fam.) Een van touw of
zamengevlochten talien t,emnakte schommel m. —
[Agric.] Soort van ploeg m. zonder voorstel.
Brandir, V. a. Schudden, zwaaijeu, drillen:
Il brandissait une pique, one lance, one épée on
sabre, hij drilde gene piek, lans, hij zwaaide een'
degen, sabel. — [Cliarp.] Pinnen, oppinnen, twee

stukken hout door eene pin tegen elkander bevestigen.

Brandon , m. Stroofakkel, brandende stroowisc/i f.; stuk vuur n., dat uit een' brand oppvliect,
aroote vonk f.; brandend, gloe7jend stuk hout, brandhout n. — (fig.) Les br -s de la discorde, de fakkel
(Ier tweedragt. Cot tent est un b- de guerre eivile,
dat geschrift stookt den ooî log aan. — [Jur.]
Stroowisch, aan een' stok, aan (le grenzen van een'
akker of veld geplaatst, ten blijke, (lat er beslag op
cie vruchten gelend is. (Van daar de uitdrukte/eg
eaisie-Brandon, beslag op veldvruchten, als eatster7n). — Dimancbe Ces br-s, voormalige ear:m

can den eersten zonslag in de vasten (omdat liet
volk dan met brandende houten of fakkelsrondli).
Haase des 1 ►, -s, fakkeldans in., de op dien zondag
uitgevoerde dans.
Brandoneer, v. a. [Jur.] Br- on champ, tine
terne, stroowisschen op de grenzen van een veld of
akker plaatsen,. ten blijke dat er beslag op de ve ticlit
gelegd is.
,

,
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Branée, f. Zemeldrank m. ter vetmesting van
varkens.
Branes, f. pl., z. v. a. ALLAITES.

Branlant, m. Hangend halskruis n., z. onder
COULANT.
Branlant , e , adj. Schuddend , waggelend,
slingerend. Avoir la tête br-e, les jambes br -es,
met het hoo fd schudden-, niet de beengin slingeren.—

(Pray.) C'est on chátean br- , 't is eerie onwisse
zaak, een op zand gebouwd huis, een Th akenr e
wargen.
Branle, m. Schudding, slingering, wagceling f..
beweging heen en weder: Le br- (ill carrosse, du

navire lui fait mal (in dien zin liever mouvhnment),

de schudding van de koets, van het schip maakt

hem (haar) kwalijk. Mettre les cloches en bionic,
de klokken in beweging, in slingering brengen, aan
o fterir,ten valk vastmaakt.
't luiden maken. Sonner en br-, (Je klokken, zoo
Branchinnre, adj. [H. n.] Met kieuwen aan sterk mogelijk doen slingeren, zoo hard moei k
den staart. -- Branchinronaolge, m. Sala- luiden. — De ruimte f., door een liechaa.n bij gene
warder m.
51/neer/eg doorloopen. — Soort van slin/eiende
Branche, e, adz. Getakt, vol takken, takkig, ronde dans m., naar de polonaise gelijkende; ook de
takrijk. — Branchue, f. [!f. n.], z. v. a. CAN- wijs f. van dien dans. — Hangmat f., hangend, bed n.
CELLE.
tusschen twee booreen of palen, in Oost-Indië en- elBranehus, m. (pr. bran-knee) [Méd.] IHeesch- ders in gebruik;— vroeger ook de naam der scheepstwid, schorheid, ontsteking f. van de aniandelen.
hangmat of kooi (liainac). — [Fauc.] Le br- de 1'olBranc - tirsine, z. ACANTHE.
seau, het klapwiekend rondzweven des vogels boven
Brant-ursine batard, Duitsche beeren- Glen valkenier op den eersten hoogtegraad. — [b /an.]
klaauw.
Br- de galop, bewéging, die 't paard maakt om zich
Brand, m. Groot slagzwaard n. der oude in galop te zetten, of ook de beweging, die 't bij 't
ridders.
galoppéren maakt: Ce cheval a on beau by- de
.Brandorde, f. [Cuffs.] Zeker provencaalsch galop, dat paard galoppeert fraai. — (fig.) Eerste
s kvischgeregt n.
stoot m. ter bewéging, aanstooting, in gang beenBraude, f. heidestruik m.: -- eer niet zulke ging f.: La France donna Ie br- aux mouvenlents
Brancllipe, m. [H. n.] , z. v. a. PRAN(:HIOPODE.

Branehis, m. [Fauc.] Blok, waaraan azen den
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de 1'Europe, Frankrijk ga f,,den eersten stoot aan dre, Plier le bras, den arm opheffen, uitstrekken,
de europésche bewegingen. Etre en br -, Se mettre buigen. Avoir le bras rompu (cassé) , démis, een
en br -, aan den gang zijn, gaan: Cet homme est gebroken, ontwrichten as-sit hebben. Avoir Ie bras
paresseux, mais quand une fois it est en br -, it en écharpe, den arm in een' band of doek dragen.
en fait plus qu'un autre, die man is traag, maar Prendre, Saisir qn. par Ie bras, iemand bij den
is hij eenmaal aan den gang, dan doet hij meer dan corm vasten of grijpen. Marcher les bras pendants,
een ander. Donner Ie br- aux autres , Mettre hsallants, met hangende, slingerende armen loopen.
Tonner, Oh -ir Ie bras is qn., iemand den arm geles autres en br -, de anderen aan den gang hel
maken. Bonner Ie br- à une affaire, of-penof ven, aanbieden (hetzij om te begeleiden, hetzij oen te
enkel: Donner le br -, eerie zaak aan den gang hel ondersteunen of op te helpen). Prendre, Accepter
eersten stoot tot vooruitgang aan iets-pen,d
geven. Mener Ie br -, het eerste voorbeeld van iets
geven, de voorste, de aanvoerder zijn. (Men zet
ook: Ouvrir, Commencer le br -.) (Prov.) Etre fou
comme le br- gas, comme br- gas, uitgelaten vrolijk zijn. — Voorheen werd branle ook gebruikt
voor: onzekerheid, weifeling, aarzeling f.: Etre en
br -, in twijfel staan, aarzelen.
Branle-bas, m. [Mar.] Het afhangen en weg
hangmatten of koo en.Branle-bas! (als-berjnd
connoando- woord) hoof/en op . — Branle-bas de
combat en gé;néral , kooien op en verschansen!
(om zich tot den strijd gereed te maken) Branle-bas
de propreté! kooijen oll, hetzij in de verschansing,
of op steng. -- (tig.) Sein n. eener geduchte krisis.
liranlenzent, m. Schudding, wags}eying f.:
Br- de tète, hoofdschudding. Le br- dun carrosse,
liet schudden eener koets.

Branle-queue, m. [H. n.], z. v. a. HOCHE-

QUEUE, LAVAvDIEIIE.

Braider, V. a. Schudden, slingeren, schommelen, heen en weder doen gaan: Br- les jambes, les
bras, la téte, met de beenera, de armen slingeren,
het hoofd schurkten. — IRANLER, v. n. IVaggelen,
wiggelen, wippen, heen en weder bewegen: Ce planeh e r , Cette poutre branle, chic vloer, die balk wigpelt, gaat op en neder. Les dents lui branlent,

zijne tanden staan los. -- (fig.) IVaggelen, wanke
len, veranderlijk zijn: Toutes choses branlent dans
ce monde, alle zaken dezer wereld zijn verander
onbestendig. — Br- au manche, dans Ie man--lijk,
e he , eig. in het hecht heen en weer bewegen, niet
vost in 't heft of den steel zitten (van een gereed
bedreigd worden met het verlies van-schap);(fry.
zijn' post, ven zijn' invloed enz. (Prov.) Tout ce
qui braule ne tombe pas, wat waggelt valt nog niet,
struikelen is geen vallen : menigeen herstelt zich
weder van zijne tegenspoeden, komt er weer boven
op. — No bramei pas de 1à, bl-U f waar ge zijt, ver
Ces enfants n'osent Cr- levant leur père,-roeunit.
die kinderen durven zich niet verroeren, als hun
vader er bij is. (Deze laatste beteekenis veroudert.)
Branloire, f Wipplaniï f. — [Tern.] Hefhoorn ln. net een' ketting, waardoor de smidsblaas
wordt gebragt; — Bak m. der-balqinewég
speldeninahcrs; — Groot raarn n. aan den droogvloer
eener verwerf].

Branta, in., z.

BREvTA.

Braque, m. et t. [Chas.] Brak, speurhond,
staande hond in. Ce of Cette br- arrête bien, die
brak staat goed. — ( flu. et fans.) C'est un br -, un
vrat b,r-, 't is een repte wildzang, een onbezcnnen
mensch. — ( Prov.) Etourdi, hou comme un br- ,
hoogst onbezonnen, onnadenkend, ligtzinniq. — Ook
als adj. gebézigd: Voilà un homme bien b-, dat
is een regt onbesuisd rnensch.
Braque, e, arlj. (en part. passé van braquer):
Un canon br -, een gerigt, gepointeerd kanon. Avoir les eux br -s sur qn. , de oogen op iemand

gerit, gevestigd hebben.
Braq iemminrt , nl. [Mil.] Kort en breed
zwaard n. (van vroeger' tijd).
ï Bragnentent, m. [Mil.] Het rigten, p oi

t éren van 't geschut.

Braqiier, v. a [Mil.] Rigten, p o i n t é r e n, in
bepaalde rigting stellen (een stuk geschut). — Brune lunette, een' verrekijker rigten. — (fig. et. fans.)
Br- ses yeux, ses regards sur qn. of sur qc., zijne
oogen of blikken op iemand of iets rigten, vestigen.
-i- Braques, I. pl. [H. n.] Kreeftsscharen f.

pl. (pinces).
Brsqtaets, iu.pl. [Tech.] Schoenspijkertjes n.pl.
Bras, m. Aran m., lid van 't menschelijk leg-

chaa7n, (lat aan den schouder is gehecht (in a -nat.
zin 't gedeelte, dat van den schouder tot don elleboog
reikt, terwijl dan 't gedeelte van den elleboog tot
het handgewricht avant-bras heet). Bras droit, gauche, regeer, linker aam. Lever (bausser) , Eten

le bras de qn., iemands arm nemen, aannemen.

Se doneer Ie bras, elkander in den arm nemen.
Tendre le bras it qn., iemand den arum reiken (ter
ondersteuning); (fig.) Tendre les bras á qn., iemand
de hand reiken, hulp bieden, onderstand verleenen;
ook: iemand vergiffenis aanbieden, gereed zijn hem
't gedane omegt te vergeven. (fig.) Tendre les bras
ii of vers qn. de handen naar iemand uitstrek ken , iemanas hulp inroepen, a fsmeeken; ook zeer
vee iange,id zijn om iemand te zien. Se jeter dans
(entre) les bras de qn. , zich in le'mands armen
werpen, iemand in de armen vallen; (fig.) zich onder iemands bescherming stellen, zich geheel aan
Mijne hoede overgeven, zijne hulp, beschcrining inroepen .— Bij uitbreiding wordt bras, even als 't nederd.
a r m of h a n d, gebézigd van den persoon, die werkt,
handelt, strijdt; ook van rie;n arbeid der handen; —
en in overdragtelzjken z'in voor: magt, vermorsen;
kracht, moed, dapperheid; hulp, b stand enz.: Avoir
plusieurs bras a son service, vele handen (pc-rsonesi) in zijne dienst hebben; Cette manufacture noenge beaucoup de bras, die fabr k houdt veel han(lees (personen) bezig; Un bras inhuniain, victorieux,
protecteur, een onmenschelijke, zégevierende, beschermende arm (een wreedaard, overwinnaar, bescher me r); Des bras oisifs, inutiles, ledige, vutte
handen (luiaards, onbruikbare menschen).-loze
Vivre de ses bras, van zijne handen, van zijn' han
leven. Le bras de Dieu, Gods alvermo--denarbi
,

gen; Le bras de Dieu nest pas raccourei, Gods
armti ( raagt) is niet verkort. Le bras de la los, de
la justice, de arm ('t ven-mogen, de straf) der wet,
der geregtigheid; Les bras de la justice soot longs,
de geregtigheid (justitie) heeft lange armen; Le bras
séculier, de wereldlijke arm, de tijdelijke raagt des
wereldlijken regters. Sa mère 1'a arraché d'entre
leg bras des séducteurs, zijne moeder heeft hem
aan de handen (de raagt, den invloed) der verlei
Tout cède à Telfort de son bras,-dersontchu.
alles wijkt voor zijne dapperheid; Son bras se sig-

nalait pour la première foss, zijn heldenmoed blonk
voor 't eerst uit. Aurait-il refusé son bras à ses
voisins, zou hij z jjne hulp , zijnen bijstand aan
zijde buren geweigerd hebben. Tendre les bras
vers qn., z. boven. — (Loc. fig. et prov.) Se laisser
aller sur les bras d'autrui, zich op anderen eerlaten, te veel op anderen rékenen. Couper bras at
jambes à qn. , iemand kortwielen , hem ge-acte
schade toebrengen; hem het middel om te handelen, te
slagen ontnemen; ook: iemand verstomd doen staan:
Cet arrêt nous a coupé bras et jambes, dat vonnis heeft ons cel onze regten ontnomen; La perte de
son protecteur lui a coupé bras et jamlees,'t verlies van zijnen beschermer heeft hem van alle toevliegt beroofd; Cette nouvelle me coupe bras at
jambes, olie tijding doet mij verstond, ontzet staan.
(tam.) On le traita d'Altesse long comme Ia,
bras, men noemde hem met alle deftigheidzijn
Hoogheid; II se fit donker du Monseigneur long
comme le bras, hij liet zich wel dégelijk Monseigneur noemen. Cette pauvre me-re a ding enfants
sur les bias, die arme moeder heeft vijf kinderen
te haren laste (om voor te zorgen); J'ai toujours
set honsme importun sur les bras, ik heb alt-gd
dien lastigen man aan m jnz' hals. J'ai beaucoup
d'affaires, une mauvaise affaire sur les bras, ik
heb veel zaken, eerie leelfllee zaak aan de hand. Avoid
l'ennemi, une armée entiêre sur les bras, den vijand, een geheel leger op den hals hebben (zich daar
moeten verdedigen). Tirer qn. des bras (d'entre-tegn
les bras) de la mort, iemand aan den dood, aan
de armen des doods ontrukken. Arrêter, itetenir le
bras It qn., iemands arm tegenhouden, hem beletten
te straffen, zich te wreken, het zegt uit te oefenen.
Lever Ie bras contre qn., den arm, de hand tegeniemand opheffen, hem dreigen. Etre dans (entre) les
.

bras du sommeil, de Morphée, in de armen van /le:b
slaap, van Morpheus liggen, in slaap zijn. Etre

BRASSE

BRASSEROLE.
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dans (entre) les bras de la mort, den (lood nabij,
vlood zin. Passer des bras clu sommneil dans ceux
aIe la mort, slapende of in den slaap gedood werden.
Avoir les bras retrousses jusqu'au coude, de mouwen tot den elleboo opeiestIoopt hebben. Avoir un
bras de ter, een' ijzeren (zeer sterken) arm hebben;
ook: met onverbiddeljke gestrengheid zijne marlt
uitoefenen. Avoir les bras roinpus, dood moede,
uitgeput van vermoe jenis zijn. Derneurer les bras
eroisés, met de armen over elkander blijven, ledig
zijn-, niets 'uitvoeren. Faire les beaux bras, eerie
gemaakte
(gemaakte houdl'inRj, gemaakte manieren aannemen.
Ie bras droit cie go., iemands re ,ter hand (zijn
voornaamste ,steun, hel,ser zijn). Avoir les bras
longs, veel raagt, ineloedl, crediet hebben. Faire les
grands bras, eeoe rnagt, een' invloed voorwenden,
dien men niet heeft. Faire de grands bras, veel gebuien met de armen maken. Faire les bras, vein
verrukking opgetogen zijn (bij 't hoorsen van schoone
nuzjjk, omdat enen dan vaak de ellebogen en den
bovenarme opheft). Recevoir qn. it bras ouverts,
iemand met oren. armen (met hartelijkheid, met
groote vreugde) ontvangen. Les bons bras font les
hannes lames, goede vechters maken goede klingen:
elk wapen is goed in de hand van een' onverschrokken man. Si on lui en donne long comme le doigt,
ii en prend long comme Ie bras, als men hem den
vinger geeft, i neemt hij de geheele hand: hij mis
toegestane gunst, vrijheid enz. Scion-bruiktdehm
Ie bras fais la saignée, scheer de schapen naar zij
wol hebben. —BRAS wordt voorts gebézigd van velerlei dingen, die met den menschenarm zekere overeenkomst in vorm of bestemming hebben: [I.1. n.]
_Ilet voorste paar pooten van de zesvoetige insecten.
Len dervolksnamen van de spijkerrog (raie bouclée).
Les bras dune baleine, de vinnen van een' walcisch.
Des bras d'écrevisse , kreeftsscharen. — [Anat.]
Bras de la moëlle allongée (oolpédoncules du
cerveau geheeten) , z. BRANCHE. ras artificiel ,
kunstaren (voor geamputeerden) . — [Ian.] Ilet been
van't paard, gerdkend van den schenkel tot de knie.
— [Hort.] Les bras des snelons, des concombres,
de ranken der meloenen, kornko2n-iners: Les bras
veules ne portent point de bons melons, cie spichtige ranken draden geen goede meloenen. — [Géogr.]
Bras de roer, zeearm (smalle, doorgaans krom ne
zeeengte): L'Italie est sélaaree de in Sicile par un
bras de ener. — Bras de rivière, rivieraren, elke
riviertak, die zich in tweeën, drieën enz. vergeelt:
La rivière se par•tage en plusieurs bras. — [Mar.]

Les bras de la vergue, de brassen can de ra. Les

bras du vent, (1C loefbrassen. Les bi-as sous le
vent, of de revers, de l jbrassen. Un faux bras,
een boze bras. Le bras de pin of de come, het
piekeval. Manoeuvre les bras, brassen, z. eRAsSERt. Tenir un bras, een' bras aanhalen en vastzetten. Halez sur les bras! haalt (le brassen aan! Faire
bon bras, aanbrassen. Un bras d'ancre, een anker
Le bras dun aviron, het hanclvatsel van-arm.
een' roeiriem. — [Tech.] Wandkandelaar, muurblaker in. Les bras dune chaise, dun fauteuil, de
armleuningen- van een' stoel, leuningstoel. Chaise It
bras, Fauteuil It bras, armsstoel. Moulin a bras,
handmolen. Charrette It bras, handwagen. Les bras
du levier, cle la balance, de armen fles hefbooms,

2 `J

t Brase, f. [Chico.] Sijnoniem met CFARBON.
Brasé, e, odj. (en part. passé van braser) Aan
geweld: Un fusil br-.
-?enrgsold,
Braseurent , f [Tech.] liet wellen , aaneen
,meden.
Braser, v. a. [Tech.] TVellen, twee stukken
jzer, staal of koper (bar middel van een soldeer ,el aan elkander snorden. — .De zoutkorst breken
in de zoutdoelen) . — ailtAsnu, v. n. Vonken werren: Ie feu brase beaucoup.
Brasier, in. Kolenrzloed m , kolenvuur n., vuur)ot in., groot komfoor n. (ter kainerven.varininr).
,fig.) C'est un br- que son cof=13s, zijn ligch;aa,n is
An cgloed„ één vuur, hij heeft eerie heete koorts.
Sa tête est un br-, hij heeft eerie verhitte verbeel,ling. Ii porte on br- dans son coeur, son coeur
ast un br-, hij is verliefd. Son coeur était un brardent de l'ainour divin, de lawaai flu prochain,
zijn hart blaakte van liefde tot God , tot zijnen

naaste. — 1let binnenst van een' brandenden. pij -

eekop.
Brasillé, e, adj. (en part. passé van brasiller) Geroost: Des pêches br-es.
Brasillemeut, in . [ibiar.] diet lichten (Ier zee.
Le hr- est attribué ii des insectes luinineux, het
oichten der zee wordt aan lichtgevende insecten toe-

geschreven. — De elektrische glans m. der golven.

Brasiller, v. a. Zacht over gloed braden, roos -

teren. —BRASILLER, V. n. [Mar.] ' Lichten, glinsteren
(van de zee, van de golfkruinen, van 't zog eens
vaartuirs).
BBras€lue, f. [Métalt.] Pleister n. van klei en
gestamppte kolen (ter bedekking van de sineltkroezen) . — Brasquer, v. a. Met zulk een mengsel be-

(lekken.
rassaile, f. [Pêclhe] T'V jdmazig net n., dat
teen aan de open-ing van den boulier gebruikt. —
[I'1_. n.] Een der volksnamen van den tonijn (than).
:Bassage, m. [Teelt.] liet omroeren van de
vl oeijend e metaalmengsels, of van het mout en water
ter bierbereiding; — het bierbrouwer; — het fatse,etoren der metalen vóór of na de smelting; — ie(Ier
werk, waarbij men de hulp der beide armen noodig
heeft. — Weleer het reet, dat (le muntineester° op
ieder mark metaal voor 't munten mort heffen.
Brass ai son , f. [Teelt.] liet bierbrouwen.
Brassard, n1. Arms/uk n., arinplaat, armscheen f., als gedeelte eener oude wa err usti.n ; —
armleder n. , armbekleeding f. (der kaatsers , (ier
glasblazers enz.)
Th•assatelle, f. [H. n.] , z. OPHIOGT.OSSE.
Brassavole, f. [Bot.] Uhoekerplant van de

Antillen en Zuid-Aneerika , van 't geslacht der
archisplanten.
Brasse, f. Vadem, vadan m., lenjtenraat van
ongeveer 6 voet. Mesurer tic. it ] a brr -, iets a f vaslemen. [Mar.] Etre sur les br -s, zeker zijn van egonel
te krijgen. I1 v a dix br -s d'eau, er staat tien vadan

water. — Nages It la br -, zwemmen, door beurtelings een der armen boven 't water te heffen. —
Pain de br -, zeer groot brood van 10 tot 12 kiloos.
— Voorheen zeide meen a brasse-corps voor a brasle-corps, z. BRAS (op 't einde) .
Brassee, f. .drmvol nn., zooveel als cie beide ar
ren kunnen. — Zekere land--menovatwclr
der balans (aan weerszijden van 't steunpunt) . Les maat f., bevattende zooveel als een roan op één' dag
bras dune civière, d' en brancard, de_ draaaboomen kan bearbeiden. -- [Tins.] Br- de sop, gang nn.
eener berrie, eeneg draagbaar. Les bras dune scie, zijde (bij 't weven van den kettin,).
de armzen eenei zaag. Les bras dune chèvre, cie
Brasseïage, m., z. BRASSEVAGE.
beide spanten van een' bok. Les bras de flawBrasse ier of Brasseyer, z. II1 ASSER.
beaux, de pitten of leenmetten der was fakkels. Bras
T Brasselet, m. (verlalw. van bras) Armpje n.
méchanique, werktuigelijke aria , een werktuig,
Barasser, v. a. _let de armen omroeren, dooreen
waarmede de van een' arm ber oofde eerie pen ver mengen. — Brouwen: Br- de la bière, bier brouwen;
kan. — (Loc. adv.) 'a lus: s of-makenschrijv Br- du cidre, appeldrank, ooftwijn maken; — (fig.)
-

a FORCE DE BR AS, stet de armen of handen: 116
firent monter Ie canon a bras, zij bragten 't reschut met de armhen op de affuiten. — It PLENS
BRAS, beide armen vol, bij armvollen. — Ia vault nv
MIDAS, uit alle kracht, met alle malt: Il lui donna

un coup de baton It tour de bras. — h BRAS r„,kecoUlici, z. RACCOERC IR. — It IIPAS - LE - CORPS, 7n-idde ^
om 't lijf: Saisir, Tenir, Porter (In. It bras-lccorps, iemnandl orn 't lijf, om de middel rirJ.1pe ,
tmasthouden, dr apen. — Bras dessus, bras dessous.
,

arm in arme, „earind. (f% s.) Its soffit bras dessus.

bras dessous, zij zijn witte vrienden, boezemvrien.
den. S'ernbrasser bras dessus, bras dessous, el,kan.
der reet hartelijk en gemeenzaam omhelzen.

Br- une trahison, z. TRAM ER. [Pèche] Br- ]'eau,
z. BOPILLER. — j Tann.] Br- les cuirs, rle huiden in
de looikuip omroeren. — [Mar.] Brassen. Er- Ie
vergues, de raas brassen. Br- au vent, opbrassen.
de loe fbrassen ophalen. Br- sous Ie vent, aanbra4sen, de lijbrassen doortalen. B- quarrë of en croix,
vierkant brassen. B- en ralingue, levendig brassen.
B- sur le : mat. tefjenbrass n. Brasse an plus pres
du vent! (bevelwoord) bras scherp bij den wind!
Brasse a poster of It servir, bras af! Brasse tout
It ruler, bras tegen overal.
Brasserie , f. Brouwerij , bierbrouwer( f.
,

brouwhuis n.

t Brasserole, f. dTgauwen-armband m.

IBRASSEITR
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Brasseur , in. Brouwer, biei1nouwer in. Brouwster, brovwersvrouw f.

IIIIASSEUSE, f.

Brasseyage ,

zeilen).

italiaanscit band'iet, b r a a a in. (Plur. Des bravi)
- BRAVO ! interj. (ital.)Goed! goed zoo! uitnsun
in. Mai.]i let brassen (der tend! b r a v o ! (Geldt deze toejuiching eene vrouw,
-

Ih'asseyer, Z. BRASSER.
Biassiage, m. E1VIaL] Liet meten naar vade-

men; vademmaat f.; de diepte f. van het water,

Brassieaire, adj. [H. a.] Tot de kooi be/wa-

Alc sulut in Jioolvltndei m
(welker TUI)S zich met kool voedt).

vend

kooletend

Bra sicourt, m. [Man.] Krmnbeenigpaard n.
- Ook als adj.: Un cheval bi'-,

Brassier, m. (woord van Rabelais), Z. FRONDE.
Brassiere , f. [Vaauwsluitend borstroleje ,
ifjfje u. - (fig. et fam.) 11 est en br-, on Ie tient

cii tic-, de handen zsjn hem gebonden, kg wordt
kort gehouden. Ii est en br-, hg heeft qedwongen
manieren. - [Mii.] Draagrîem m. van den ransel.
Jirassiller, z. ERASILLER.
Urassili, m. Brouwkuip f., brouwketel rn;—
brouwsel n., hoeveelheid bier a., die men in eens
brouwt; - tij de zeepzwders; hoeveelheid zeep t.,
die men op eens maakt. - weleer gebruikt voor
zaak, kuiperi, intrigue 1.
Brassoir, in. [Tech.] Iloerstok m., roerstanq f.
gesmolten
(voor 'tmetaal).
Brassour ,, m., of ]B rassoure, f. [Tech.]
Ivaterloop m., die 't ziltewciter der zoutmoerrassen
in het vlakke verdomprngsbekken leidt.
Brasure of Brassure, 1. [Tech.] Soldeerlwo(i in., plaats, waar twee stukken metaal geweld zijn.
Brath3te, f. [Minr.] Zevenboomsteenm. (ook
, ,
salionite gelieeten) .
Bratys, in. Bot.J, z. v. a. GENEVRIER.
ivterj.
(ital.),
z.
onder BRAVO.
]Brava!
Jiravache, m. ((am.) Grootspreker, snor/eer,
snoever, zwetser, page/ier, snoeshaan in.; - vee/ttersbaas m., twistzoeker m. om el/ce kleiniqlieid.
Snoeverj, snorkerfj, groot-I-- Bravacherie, t.
spraak f., gezwets n.
liravade. f. Snoevende uitdaging, uittarting,
trotstrmg, bedreigende qroctspraok 1.
Brave, adj. Dapper, stout, onversaagd, kloek,
kioekmoedig, man/ia/hg: Un 0- soldat, capitaine,
een dapper soldaat, kapitein; Nos br -s ateux, onze
manhoftige voorvaderen. Ii est b- comme son épée,
hij heeft hart inlijf. II nest kr- qu'en paroles,
11 est br- jusqu' a dégaîner, 't is een snoever, een
lafaard, als 't OP vechten aankomt. - Braaf, eerlijk, opregt, regtsc/iapen, vroom: C'est mi br- hornwe, une Pr- femme, 't is een broafman, eene brave
vrouw.- (fain.) Pi7etjes gekleed, uitgedost, opgedirkt: Vous voitii kien br- aujourd'hui, ge zijt van
doop eens ?egt netjes. (Prov.) Br- conirne one noce,
commie on jour de Phques, in 't beste pak, keurig
nitge'iost. - [1\lan.] Cheval tic-, sterk, soak en gehoorzaam paard. - BRAVE, fl1. Dapper man, dppere, moedige, onversaagde: Une armée de krs,
een legei' van dapperen; Tous nos kr-s se signalèrent dans cdle occasion, al onze dapperen andersclieidden zie/s bij die gelegenheid. Mon brave ! (als
welwillende (j 'roete) mijn wakkerevriend! — (fain.)
C'est on kr- bi trois koils, 't is een man, die er tij
durft komen. - (iron) -j- Ii a toujours des br -s it
sa suite, hij is altijd deer twistmakers, vermetele
gelulczüekeis, b r a v os omgeven.
Bravé, e, adj. (en part. passé van brayer) Getrotseerd, getort.
liraveHient, wij. Dapper, moedig; - (foni.)
(lam.) Bravement
behendig, handig, regt goed.
at Plea, geed en wel, heel wel.
Braver, V. G. Trctsen, trotséren, tarten, ho-

lien, met minachting bejéaenen. Br- in menace, la

coière de qu., irmands bedreiging, gramschap trotse/nm. Lâclre, Cu viens ici braver eucor des fernmes! toaghartige, komt gij hier nog vrouwen horen! - (fig. el (am.) Br- les rigueurs de ta fortune,
de slagen der fortuin niet tellen. Br- les dangers,
la mort, la bonte, I'infarnie, de gevaren, den dood,
de schande, de eerboosheid 't hoofd bieden, zich onbevreesd daaraan blootstellen.
± ICraverie, t. Kleederpronk m. - Weleer
ook voor bravade, snoeverj, en door Montaigne
voor térnirité, vermetelheid, gebruikt.
Jraveté, f. (woord van Rabelais), z. v. a. cou-

RAGE, BRAVAI?E.
Bravo, so. (ital.) Gehuurd shsipnwordenaar,

dan zegt men juiter brava). Ook als subst. m.
qebéziqd: Son discours fut suivi de mille I)]aVOS,
zijne rede werd door duizend bravoos (toejuichingen)

gevolgd.

Bavoire, f.Krijgsmoed m., krijgsdapperhe'd I beproc/de moed in touthed ltrgqshaftig
heid I.
BllVOUflES, f. p1. (fam. et iron.) Dappere daden I. »1. : II fatigue tout Ie monde du récit
de ses ljr-, hij valt ieder lastig met het verhaal zijner
heldenfeiten. -[Mus.]Air de lir-, t r a v 0 U r
a ri a I., nwefjeljk uittevoeren stuk, proefstuk n.
s

Bray,Broiie,Brrnietm.,Braie,Braye,
Brie, Broye. 1. Slfjk n. modder rn. leein n.

vette aarde f., waarvan uien gering muvrwerk optrekt, waarmede enen de fonteinbekken oinkleedt enz.
Brayant, e, ad]. Baikend: La sociétë br -e,
het ezeldom, de eels.

Braye 9 f., Z. 51111E, BPOIE en BRAY.BRAYE, f.
[ Fort.] Soortvon bolwerk en poort; van daar
tausse hiaye.
Brayer, m. IChur.] Breukbondm. —Schoen m.
voor den vaandelstok. - [Tech.] As f. , steun( punt n. eenerriem
en gesp to., ter
balans;lécleren
-

steuning van den klepel, wanneer die aan zijn'
ring wordt ber'estig(l. - [Fauc.) Broekt.,achterste n., aars iii. van een' roofeoqel. -- BRAYES, I.
o1. [Tech.] Touwwerk n., waarmede cle metselaars
den bak met bouwstofl'en en gereedschappen op/ijsc/ic??.
Brayer, v. a. [Mar. ] Teren, liarpuizen mei
teer, 5Oct /iarpuis besmeren.
4 lirayes, I. p1. Dweilen f. p1., vacitdoekenm.
7l. , leren f. 1?!.
Brayete, f. Broeksleuf, gulp f. in devoorbroek.
Fermet', Boutoflner sa br-. zijne voorbroek digtmaken, toek'noopen.
Brayeur, m. [Mac.] Opperinan, die den werk
bak oplijsc/it.
Braoii, m. [Chas.] Bunsingvai f.,vossenstrik m. - [lmpr.] Voormalige inktstcen m.
Brayoire, t. [Agric.] Een der namen van den
hekel (seiancoir).
UréaHt,'m., z. BRUANT.
Jirebiage, m. [Anc. lég.] lIegt n. op de scheipen , sc/apencijns so.
Brebiette, I. (verkiw. vein brebis) Schaapje n.
Brebis, f. Schaap n., ooi L, wijfje van iien
rain. - (fig.) Br- galeuse, schuift schaap, iemand,
wiens gezelschap, wiens voorbeeld besmetteljjk, verderfeljk i.e. C'est Pico la Pr- du bon Theo,hij is
de onnoozeiste ziel van (le wereld. (Proc.) Faire on
repas de kr- , een' muizenmaaltijd doen: eten zonder
daarbij te drinken. Br- qui brIe perd sa goulëe.
terwijl het .cchaapje blaat, verliest het een hapje;
als de katjes muizen, danmaauwcn zg niet:
met te veel praten gaat de tijd tot handelen verbren. A kr- toidue Theo mesure le vent, God geeft
kracht naar kruis en kruis naar kracht. Qui so
fait lir- Ie loop le mange, al te goed is buurmans
( gek. Folie cot la brebis qui an loop e confesse,
i 't is dwaasheid zijn' vijand tot raadsman te nemen,
1 bij den duivel ter biecht te gaan. Quand Pr- enragent, cues sont pires poe les loops, een woedend
.cchaap is gevaarlijker dan een wolf: als zac/itzinnige mensctien boos worden, zijn zij te vreezen. A
1 br- complies, le loop en mange une, of Br- camptie, le loup le mange, de wolf vreet ookde getelde
schapen: waakzaamheid wordt sop vaak bedrogen.
Donner la Pr- bi garder au loup, den wolf tot
schaapherder,denbokbet tuinman maken.
( [kent.]Le bon pasteur donne son time pour ses
Pr-, va clerclier la kr- égarée, de goede herder
zet zijn leven voor zijne schapen, zoekt het verloren
schaap op. - [Econ.] Dwarsbalk in. vaneene
cider-pers.
Jirecelolaire, wij.iGdogr.] Met vreenie
bestanddeelen vermengd (van eene steensoort sprekende).
Brèche, I. [Agric.] Opening, breuk f., gat n.,
met geweld of anderzins in een' muur, eene keg,
/ieinin.g enz. gemaakt. - [Mil.] Bres 1., opening, door
de belé g eraars in de muren, wollen eeiiei' beliqereic
plaats gemaakt. Battre en Pr-, brerschieten. Monter ii la hi-, de bres beklimmen. Nettoyer la lir-,
i de bra opruimen, vasipuin en/deen. Em porter one

BR1CIE-DENT

---

grimace, A is lang in grace, kort in grimace.

br -, eene bres bestorrnen en innernen. La br- est
praticable, de bres is wijd genoefl, is ter bestorming
geschikt. -- Schaarde f., kleine breuk in 't scherp
can een snijwerktuig. Faire br- it un phtc, , een'
koek opsnijden, een stuk van eene pasi?j snijden.
On a fait une grande br- daas ce bols, men heeft
veel hout in dat bosch wegekapt, een groot ledig
daarin gemaakt — (fir!.) Beschadiging f., nadeel n.,
inbreuk, afbreuk, schade i'.: Lela fait br- )i son
tionneur, a sa reputation, slat benadeelt zijne eer,
zijn' goeden naam. Faire br- aux privilèges dune
vide, inbreuk maken cp (le voorregtenvan eenti stad.
-- [Minér.] B r o c a t e l l a f., eerie kalkaarrtige
marmersoort, uit fragmenten van verschillende kleuren gevormd en door een kalkaardir; cement eer
marmer van Aritzle, Aix, . ndalusit enz.-enir;
-- (PPche), z. V a. BREGIN.

Breehe-dent, adj. era subst. in. et f. IVie een
of meer voortanden kwijt is: Cost un, uric bl-,
eest un hornme, une femme br-.
Breeiiet, ii. [Aunt.] Beneden deel van 't borstbeen [sternum] . — [Bouch.] Pr- de mouton, lansborst .f.

Bréehite, ni. [Min.] Br"oksteen m.
Brécin, m. [i\iar.] Talie f., touw n. om eerie
ra op te hijschen; -- schenkel iii. van den penterhaak. Amure is brécin, dubbele hals nn.
Breda, m. [Mar.] Uithaalrler M., orn de schootdoorns van de fok , wanneer men voor den winti
zeilt, op eene spier uit te halen'
Bredaler, V. Si. (Tech.] Klapperen (van de
klos van een spinnewiel, als liet gat te groot is met
betrekking tot de spil): Ces fuseaux hredalent, die
klossen klapperen.
Brède, f. [Bot.] Soort vara iuweelbloern f. — BunDES, f. pl., of als a(Jj. Plantes brèdes, alcremeene
naam van moesplanten op Mauritius, de Antillen
enz., die als spinazie gegeten worden.
liredi-Breda, loc,. adv. (fans.) 31ét overhaas
overhaast, ter vlugs, onbezonnen: Dire, faire-ting,
qe. bredi-Breda.
Bredin, m. [H. n.] Kom- of napschelp f.: --[Pêclhe] Schelpdier n., dat als aas aan den v-ischhaak wordt geslagen.

Bredindin, m. [Mar.] Staggarnaat, spiltakel m.,

hoede fok f.

Bredir, V. a. [Sell.] Twee stukken Ieder griet
riempjes in plaats van garen zanienhechten. Alèue

is bredir, hecht-els f.
Bredissage, in. [Sell.] Zaïnenhechtrng f. met
riem pies.
Bredissure, F. [Méd.] Mondklem f. — [Sell.]

Itiemnaad in.

l3redoreille, f. [Jeu] Be verdubbelende partij
in liet triktrakspel; — de rekenpenningen, waar-

mede die partij wordt aangeduid: Gagner la br-,

of als adj. la partie br-, (Ie dubbele partij' winnen.
—

S (file. et fain.) Sortir br- dune asseinblee, onver-

nigter zake uit curie ve rgadering terugkeeren. ij Dire
a qn. deux mots et one Br-, iemand onder vier
Dogen kortweg en zonder verschooning zijne meening

zeggen.

Bredoniilé, e, adj. (en part. passé van bre€touiller): Discours br-, uitgestotterde rédevoering;
.

— ook: beschaarrzd, verlegen.

Breeloduillement, am. . _Iet stotteren, hakkelen,

stagneren.

Bredouiller, v. n. Stotteren, hakkelen, sta -

meren, met de tong in 't s^nreken tellens annctooten; onduidelijk spreken, rammelen. — Ook seint ij (IS
als v. a. gebézigcl: Br- un compliment, een cornplrneent uitstotteren.
Bredooilleur, m., -ease, f. (fans.) Stommelaar, hakkelaar m., -ster f.
_Brée of ,bras, f. IJzeren beslag n. om den
steel van een' srnidsharner.
Bref, éve, awIj. Kort, kortdurend, niet uitgebreid, beknopt: Discours brei, korte rédevoering,
Phrase brève, korte spreekwijs; Bref délai, kort
uitstel. Le temps donné est trop bref, de gegéven

lid is te kort. — Je voos écoute, mais soyez Pref,
ik luister vaar u, )naar maak het kort. — Avoir le
parler, le commandement bref, een' gebiedenden toon
voeren, barsch spreken. Avoir la parole brève, zich
beknopt uitdrukken, niet veel woorden )naken, lakonisch zijn. — .liet wordt vooral in de spraakkunst
gebruikt: S^lllabe, Voyelle hréve, korte lettergreep,
klinker. -4 est long dans grace, 11 est court dans

I3 ELTICIIE.

[Mus.] 1Note hréve, korte noot. — Vroeger heeft
het ook klein van gestalte beteeken^: Pepin le Bref,
Pepijn de Korte of Kleine, — BREVE, f. [Gram.]
Korte lettergreep, korte klinker: L'ianmbe est oom-

posé d' u lie Prève et d' uime longue, de jarrm,bus hostaat uit eerie forte en eerie lange letterreep. (fig.
et fain.) Observer les hrèves et les longues, niets
overslaan, op de kleintjes passen, de puntjes op de

i's zetten. Savoir les Préves et les lzoimg;uues, iets

in den grond verstaan, ei' in thuis zijn. — [ us. ]

Une 1_rrO v e, eene korte 9r,00t f.
Bret, ado. Kortom, in één woord, in weinig
woorderg: Cola ne peut pas etre, ne doft pas htre,
bief, je, ne Ie veux pas, dat kan, dat mag niet zin.
I:ortonz, ik wil het niet. — EN BEEF, loc. ado. In
weinig woorden: Je vale voos exposer Ia chose en
bref, ik zal u de zaak in weinig woorden open

leggen.
1

Bret, m. ller(lerlijke brief m. van den paus,
bgene f. — Gebe Je,f-fomnulierboek n. der roornsch
krak. geestelijken, kkerkelijke dages zer m., b rev ie r
(brèviaire) ; -- [Mar.] Verlofbrief, vrijbrief im
om te mogen varen (vooral in Bretagne (Jebézi„7t ):
Bref de sauveté, pas, die van 't str°andregt bevrijdt.

Bref de conduite, vrjlgeleide-brief. Pref ales victuailles, pas, om eetwaren te mogen inkooperm. ,
Bre e, f. Brégier, [Pèche] , z. v. rt. LBEIIN.
Brégin, m. [Pèehej Zak-schakelnet, zalmnet n.
(Men zegt ook bréche, breve, brégier, bergin, Pour-

gin); -- z. Ook BOLICHE.

Bre i nia, In. [Anat.] De kruin f. vast t hoofst
(dus genoemd, zoo men wil, omdat dit deel bi kinderen aftij(t vochtig en week is on 't laatst hard
wordt).

Breh,

In., Z. BBEHIS.

Bréhaigne, adj. (pop.) Onvruchtbaar (vann
wij fjes der spieren, inz. van de hinde), geit. — Carpe
Br-, karper, die h „ ,nt noch kuit heeft. -- Als subst.
onder 't volk ook van de vrouw gebezigd: Cost une

br -, zij is onvruchtbaar, zij krijgt geene kinderen.
Bréhenle, f. [Bot.] , z. v. a MÉLONGhNE.
Breher, V. a. [Malréch.] Den hoef beslaan. Brgras, cie nagels te diep in den hoef drijven; Brmaig e, de zaagels niet diep genoeg inslaan.
Bréhis of Breh, m. [ti. n.] Soort van zeer
wilde eenhoorn m. (licorne).—Fabelachtig dier, dat
wen op Madagaskar plaatste.
Bréine, f. [Chico.] Kristallijne zelfstandigheid f
uit (le hars van den dus genoernden boom.
Brelan, m. Spel n. niet drie kaarten, brelan ri. Avoir br - , drie gelijke kaarten hebben.
Avoir br- das, de roil, de dames, de valets, de
Buit etc., drie azen, drie heeren, drie vrouwen, drie
boeren, drie achten hebben. Er- carré, br- favori,
brelan in de beste, in de gekeerde kaart. — Speel
Tenir br -, een speelhuis hou--huis,dobeln.:
(den; Fréquenter, 1-lanter les br-s, de speelhuizen
bezoeken, in speelkrotten loopen. C'est then lui an.
br- perpétuel, er wordt bij hem altijd kaart gespeeld.
Brelander, v. n. (firn.) Gestadig spelen; aanhoudend in cie speelhuizen zitten.
Brelandier, m., -ière, f. (injur.) Kaarispelee, dobbelaar m., kaartspeelster, dobbelaarster f.;
speelhuislooper m. ; - loopster- f.
Brelandinier, m., -iére, f. Straatkoop
rn., straatkoopvrouw f., h ij of zij, die, geen'-man
winkel hebbende, de waren op straat te koop stelt.
Brelée, f. [Agric.] Wintervoir n. voor de
schapen.
Brelie-breloc of Breligtie-breloqne, loc.
ode. Onoverdacht, onbezonnen, overijld, over hals
en kop, onbesuisd. -- Ook z. v. a. HOCUS-POCUS -Zeker kinderspel a.
Brelingot, m., z. BERLI:XGOT.

Brelle, f. [Coco.] Kort en smal houtvlot n.,
ongeveer het vierde gedeelte van een gewoon vlot.
Breloehe, f., z. IRELUGHE.
Breloque, f. Kleinood n. van weinig waarde,
snuister j f. — B1.ELOQUES, f. pl. Allerlei sierlijke
kleinigheden aan een' horlogie- ketting. — [Mil.]
Battre la br- of la berloque, de trommel roeren
als sein tot vleesch- of brooduitdeeling; — (f g. et
tam.) zijne schuldeischers met kale uit vlugtenpaahjen. -- ] Anc. coat.] Kraampje, stalletje n.
Breltiehe, Breloehe of Berlache, f.
[Coin.] Drogét n. van garen en wol, eertijds veel
in Nornsandid dernaakt; tirentani f.
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Brelti, m., z. BERLV.
Brènme, f. [H. n.] Brasem m. Br- de nier, zee-

brasem..

BREVET.

vt:,n 't gemeentebestuur worden aangeplakt (in verscheiden vlaamsche rovincign).
Br etessé, e, adj [Bias.] Vanboven en onderen
getan(l. gekerfd, met tinnen voorzien.
.

Bren,otte, f. [H. n.] Naam der jonge brasen re
buj de visschers op de Seine.
Br enaehe, m., z. BER ACHE.
Brenac le, m., z. BERNAGLE.

ren ade, f., z. , BREM E.
Brenèehe, f. [Econ.] Nieuwe perendrank; perenmost m.

Brenée of Brenade, f. [Econ.] Mengsel van
zéinelen en gras, als voeder voor ganzen, hoenders,
varkens.
1^3i'eitennx, etise, Breunenx, etise, adj.
Bevuild: Chemise br-euse, bevuild hemd.
B reakiquet, m. [Tech.] , z. BERNIQUET.
Breng:e, f. [Con.] Zekere stof f. van Lyon.
Brennetix, z. BRENEUX.

Ilrennthe of Brente, nl. [H. n.] Zekere watervogel m. ; — soort van kalander of korenworm in.

Breipin , m. [Tech.] Boorijzer n., ijzeren
boorstift f. (nu mèche geheeten) — ook de gehecle
boor f.
Bresaene, f. [H. n.] Een der namen van den
kerkuil (ethnic).
B i- esègiie, f., z. v. a. APIITIIES.

Brésil of Bols de Brésil, in. Brazilie-hout,
fernambuk n., eene voortre%fel- ke , zware, zeer
harde houtsoort, inz. tot verfstof en rooden inkt
gebruikt. — (Proc.) Sec comme Brésil, sec comme
du hols de Bréoil, zoo droog als kurk, dor als stroo,
zeer droog en dor.
résilienne, f. [Minér.] Braziliaan in., een
edele topaas m. uit Brazilië.
Brésitine, f. [Cbim.] De roode kleurstof f.
van 't brazilie-houl.
Brésillat, m. Zekere balsemboom.
Bresiller, V. a. In kleine stukjes breken, ver
verbrijzelen: Br- un verre, une montre.-brokeln,
— [Teint.] Met brazilie-hout verwen.
Brésillet, in. Minste soort van brazilie-hout,
bloedhout. antillisch brazilie-hout n. — LRESILLE r

PUlTARa of BnESILLOT, ni.

lie/mat, braziliet-hout n.

Valsch of onecht braz-i.-

Bré.sIn, M., z. BRECIY.

B resse, f. Dal n., vlakte f.
Bresseauux, m. pl. [Pèche] Dregtauwtjes n.

pl. van een' aalreep.

Bressin, m. [Mar.], z, BRECIN.
Breste, f. [Chas.] Vogelvangst f. met lijm-

roedjes en aas.

Brétesses of Brétèches, f. pl. [Bias.] Te-

genover elkander stacnale tinnen f. pl.
Rretoii, in. [H-. n.] Witte en ongelijke schelp,
grotschelp f. — BRETON, NE, mij. In Bretagne geboren, tot die provincie of hare inwoners behoorende, brretonsch; ook britsch. — .41e subst.: een,

Breton of Brelagner in., eerie bretonscherouw t.;

-- Brit m., britsche vrouw f. -- [Mar.] Barriques
arrimées en hreton, overdwars gestuwde vaten. —

BRETOxxE f.

Vrouwenregennwntel n1.

Hi-cite, f. (fern.) Lange (lege;, m., rapier n.

(-naar Bretagne (lus geheeten); — ook: vrouw uit

Bretagne, bretonsche f.

Bretté, e of Brettele, e, wij. (en part.

passé van bretter, bretteler) Outil br-, getand ge-

reedschap n.

Bretteler of Bretter, v. a. [Tech.] Een ge
werktuig gebruiken ; — een' muur met een-tand
getand truweel afbikken;
— een' steen' bikken (billen), li ;=tc iookérvingen of areér ii.ngen maken. —
V.
n.
Twist
I}RETTER,
zoeken, den opsnijder, snoes
vechtersbaas spelen; — ook: snappen, babbelen-han,
(omdat (le vro;uwen uit Bretagne voor snapsters
bekend stonden).
rettelares, f. pl. [Tech.] Ligte arcéringeen
of inkervirigen f. Zal.
rettar, v. a., z. BRETTELER.

Brettesser, f.

pl.,

z. BRETESSES.

Bretteiir, Bretteux,

m. (fain.), z. v. a. BRE-

TAI L LEUR.

Brettures, f. pl. [Tech.] Tanden m. pl. van

eene getand werkla g; — kerven, strepen f. pl., door
zulk een werktuig gemaakt.
Breili 1, ni. Kreupelboschje n. in 't midden van
een vlakte; door heggen afgesloten struikgewas of
doornbosch n., tot schuilplaats dienende voor 't wild.
— Hrenils, m. pl., z. BREUILLES,
Brenillé, e, adj. (en fart. passé van breuiiler)
[Mar.] Gegeid: Des voiles br-es (carguées of troussees), gcge de zeilen.
Hreiiiller of Broniller, v. a. [Mar.] Gorden,

geen: Br- les voiles, de zeilen opgezien.
Rrenilles, f. pl. [Mar.] Gordingen f. pl., geitoueven, n. pl., seisings f. pil., beslagband m. — [Péche]
Grom n., ingewand van visch.
Brenvage, in. Drank m., drinken n. Br- agréafile, délicieux, salulaire, aangename, lekkere, heil
Le nectar était le br- des dieux, de-zaniedrk.

Brester, V. n. (woord van Rabelais) Schreeuwen.
Bretagne, f. Zeer fraaije, deftige fransche
dans in. van twee personen.
Bretagnes, f. pl. [Corn.] Fijn lij nwaad ni .

nektar was de drank der Goden-. — [ V étér.] Ge-

Bretailler, V. B. (fain.) Veel in de schermzaal,
verkeren, dikwijls den degen trekken (steeds in
kwaden zin), voorvechten, gaarne en dikwijls
vechten.
Bretailletir, m. (fain.) Snoeshaan, vechter,
vechtersbaas, opsnijder, zwetser m., iemand, die oni,
de minste kleinigheid den degen trekt, twist zoekt.
Bretatndé, e, adj. (en part. passé van bretauder) Ongelijk geschoren: Dray br -. — Gekortoord:

Hrève, f. [Mon.] Product n. eerier enkele smelhug, a flévering f. —, [H. n.] Kortstaartige afri-

uit Bretagne,

Clleval lor -.
Hreteiuder, v. a. [Tech.] Ongelijk scheren:
On a h ►°etaudé ce drag, ce chien, men heeft (loot
laken, dien hond ongelijk geschoren. -- Br- un cUeval, een paard kortnoren. — Br- les cheveux à qn.,

iemandshaar te kort snijden. •

Breté, e, adj., z. BRETTE.
-t. BB.retèehe, Bretesche, I3retène, f. Ves-

ting, citadel f., kasteel n., borstwéring f., bolwerk,
sc. ielgot 1n., ?real n1.
itretelle, f. Draagband, draagriem m., krui
kruiszeel, hennepzeel, helpzeel n.; — borstkus -zel,
— [Pèche] net n.-sen.drpa twkes;
om zeehonden te vangen - BRETELL ES, f. pl. Broekgalg f., broekdrager m., b r e t é l s of bretellen f.
pl. — (Prov. et fig.) I1 en a jusqu' aux br -, par
desdus les br -, hij zit er tot over de ooien in; ook:
hij leeft te diep in 't ,glaasje gekeken..
19retellerie, f. Draaa bandmakerij f.; winkel nl.
van draagbanden.
.

Iliretellière, f. [Pêche] , z. v. a. BRETELLE.

]Iretèque, f. Plaats, waar de afkondigingen

neesdrank m. voor 't vee. — [Mar.] Matrozen
een mengsel van wijn en water, dat de-drank,
bemanning boven 't rantsoen krijgt.
Hrevaix, m. [Pèchej , z. BIIEVEUX.

kaansche roof f. — BREVE, f. [Gram.] , z. ond. BREF;
— [@Ius.] , z. ond. BREF; — alla breve (ital.) in

gezwinde maat, elke noot nog eens zoo snel.
Brevet, m. Onverzégelde koninklijke gunstbrief, lastbrief m. , open geschrift n., waardoor
iemand eerie gunst, een titel toegestaan, een pensioen, een voorregrt verleend, een' post, eene bedieciing geschonken wordt enz., brevet, patént, dip loana n. Brevet d'officier, aanstelling tot officier.
I1 a recu son brevet de j u ge: hij is tot regter be-

noemd.'Br- (1'invention, scitvindingspatent, octrooi
n., vergunning aan den uitvinder van eerie of andere zaak om geclz rende eenige jaren daarvan alleen, met uitsluiting van anderen, voordeel te trekken. B- d'ilnportation, invoeringspatent. Br- d'ayp rentissage, leerbrief m., leer-contract n., onder
een meester en een'-lingevrbdtsuch
leerling. [Prat.] Actes en br-, oorspronkelijke acten,
allerlei acten, waarvan de notaris de minuut niet
bewaart. Délivré en brevet, het oorspronkelijke
afgeléverd, — (fig.) Donner c qn. son br- d'étourdi,
iemand voor een lomperd verklaren. Il y a longtemps quit a soli br- de fanl'aron, 't is een eerst,
grootspreker, daar heeft hij octrooi van genomen.
I1 semble que eet honlme ait un br- d'impunité,

't is of die man maar onoestra ft al doen mag, wat
hij wil. — BREVET, m. [Teint.] Spijziging, aanvulling van de verfkuip oft verfbad. Donner un br-,
of une regrefie, de kuip spijzen, er zékere hoeveel-
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heil sáo jfen bi voe en, te'r vervanging van die, welke
Gloor áe vei uJinq worden wegqen.ornen. Manier le
br -, het kuipbad met de hand onderzoeken. Ouvrir
Ie br -, de kleur van 't bad onderzoeken door een
weinig van 't vocht uit te nerven. — [dar.] , z. v. a.

CONNAISSE MEN T. — BDE VETS heette men ook zekere

briefjes, figuren, gebeden, enz., olie de krwakzalvers
of wonderdoctors ter gentzing van ziekten of ter
vAtvoerinrl vaar- wonderlijke zake,2, uitreikten.

Brevetage, i . [Teint.] Iet mengen van een
loofzout 7riet zwavelzure aluinaarde, om aluin
'voort te brengen.

Brevetaire, in. houder mmm. vc!n een vorstel jken qunstbrie f; i u't algemeen een c1 e b r e v e te e r de.
Breveté, e, asij. (en part. 7)c;Csé vaan breve-

ter) Van een' a, ,unstbrief, een uitcine nqs- c f ander
patent voorzien, rjebreveteerdl, geoctrooiieerd: Un inventeur br -, [ne invention br -e. —
Ook als subst.: Un breveté, een riebreveteer(le.
Breveté, f. , Weleer gebruikt voor B 1ÈvEiE #
z. old.
Breveter, V. a. Een' qunstbrief, een brei.ét verleenen. Se faire b- par le gouvernement, zich door
(le regérirt,c1 een octrooi of patent doen uitreiken.—
[Teint.] Het menisel van loo^jzout en zwocelzure
aluinaarde ioaken.
B reveux of Brevaix, m. [Fiche] Krabben haak, kree ftenlioak m., ijzeren haak om de krabber
en kreeften uit de rotsspleten te lwlen.
Hréviaire, m. B re v I e r, getijhoek, gebéden -

formulierboek n. der roornsch katholij'ee rieestelijken. Dire son br-, zijne getijeen, j ct -gebedcn lezen.
(fig.), Corneille est soil br--, Corneille is zijnlievelinF^sschri^ver, hij leest altijd in Corneille. (P roc.) II sail
plus que son br-, hij is zoo dorre niet, als hij lijkt,

hij kan meer Gaan brood eten. Naam van een kort
begrip der romeinsche wetten, in 't begin der (iele
eeuw an last van Alarik II. ooIlesteld, br°eviavium n.
— B ij Ro belais: fiesck t. Of flacon nn. in den varia
van een slik boek.
Bréviazteur, m. Schrijver in. der pauselijke
brieven; -- weleer: ambtenaar ni. aan 't hof van
den clriekschen keizer, cl ie brieven schreef en ver

-taulde,brviom.

Br evicatide , adj. [H. n.] Kortstaarti.q. —
flréviea*ale, adj. [Bot.] Kortstendelig. -- 13révieorne, adj. [H. n.] Met korte vorelsprieten. —
J$révideuté, e, adj. [.11. n.] Net korte tanden.
Jirévier, m, Volksraam- der groote roofvogels.
Iirévittore, adj : [Bot.] Kort van bloem. —
Jlrevifolié, e, adj. [Bot.] Kort vain blad, kort
— Brévipedle, adj. [H. n.] Kortvoetiq.-bladeri.
BRE' ViPÈDES, m. pl. Kortvoeters, kortvoetige vo jelui-.
--Brévipeuinne, adj. [H:. n.] Kortvleu(leli(1. eltEVIPENNTES, ril. pl. .,Kortvleugeliqen, voelelszonder sla qpennen; insecten met korte vleugeldeksels. --- Jrévirostre, e, aclj. [[3. n.] Kortsnaveliq. B1SEVlnOSTRES, n. pl. Kortsnaveligen, kortbekken. — Brevistyle, act j. [Bot.] Kort van stijltje of starnpertje.
lirévité, f. [Cram.] ,Kortheid der klinkers ent,
lettergrepen, z. Il1IEVETE.
Ji3révinseule, adj. (verklw. van bref) Min of

meer kort, een weinig kort.

Breviventre, adj. [.H. n.] Kortbuuikirq.
Brezole, f. [Cuis.] Chstoofsel (raflokt) n., van
vleesch en rjevorfelle.

Brt of Brr, ni. [Bot.] Bedekt blorijende plant f.

van 't geslacht der w050en, in talrijke soorten.
Bribe, f. Item/) ni.., groot stuk brood. — BillBES, f. 11. Overschot n. van glen maaltijd, ores- yeschoten brokken in. pl.: On a donne les bribes du
diner à un niendiant.-- (fly. et fain.) Allerlei zaanrgeraapte aanhalingen uit oude schrijvers; Ce pdciant ne pent parley sans Ihcher queiques bribes
de latin ou de pt - cc, die waanwijze kan niet spreken of hij werpt er latijnsche en grieksche brokken

bij uit.
-t. Briber, v. n. Bédelen, overgeschoten brokken
ophalen; — bij ilabelais: yulziq eten, schrokken. -- Briberesse , f. J3érlelaarster, schooister f. —
t ]Bribeur, ni. Bedelaag, schooier m.
Bribri, ICY. [H. n.] Volksnaam van den haag vlasvink ni. (bruant de bate).
Brie, m., z. BRICK.

llrie-ii-brae, m. Alleen voorkomende in Mat'hand de bric -tt-brae, oud roestkopper m., koopman
in oud, ijzer. koper, oude schilderijen enz. — [Tech.]
Stroosplitter ni. (der stroohoedenmakers).
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Brieelle, Brieette, f. [hort.] Namen Fenner
pruimensoort f.
liriek, Brie of Brig, in. [Mar.] Brik f.
Bricole, f. j Tecl1.] .tlawn n., borstriem in. (van
een trekpaard) ; — riem oen de glazen van een 'ijtuirl op en neer te laten rlrrctn. —'[Mar.] Overwipt n.

(clot het vaarlai p scheef doet lippen: Ce vaisseau
a trots poets ii. beaucoup de br- , die driedekker
heeft veel overwipt. -- Ternrryspreng m., terutikaatsirral f., b. v. van een kac'lsbal tegen den wanel; het
teTUU(Jstruilen Iles biljartbel.s van Glen band of. Jouer
de bricole, op Glen terupstai.t shelen, eerst op den
band spelen. Faire une Dille de br-, een' bril per'
b r i c o l e, door aj stuitin p ven? den band in Glen zak
slooterr. Le bouulet a iiappé de bricole, de kanons-

kogel heeft naa eden ope/ :onr Petro f f en. — (jig.) lVie-

tige -uitvlud.t, clraorjerzj: 11 a voulu me Bonner une

b.•-, hij heeft mij wat op den mouw willen spelden.

Je me défie de ses br -s, ik vertrouw zijne streken,
draa er-)jenn niet; Jouer, user de br -, Waller que
par br -s, slinksche wegti sla: n met clraaper i_ers omn.-

f1C an. -- ij DE ERICOLE, PAP, BRICOLE, toe. ativ. Zij -

lintis, niet red tstreeks, riet oiiiwe jen, met draafje
rijen. —BaICOl.ES,f. p?1 Dr°aaybonrl, draaclriern m.,

z. v. a. BRETELLES. - [Chas.] Soort van net om
herten, hinden enz. te vanr;en. — [1'èeho] Touwnet n. voor groote visschee; — fleur f. (Prendre
du brochet à la br-, snoek met levende vischjes

vangen.)

Bricoler, V. n. Doen terugspringen. op den
terucrstuit spelen ('t zij in't kaats- of 't billartsflel);
eersen bal Gloor afstuitiny van den band raken of rna-

ken, brieo1eren.— [Chas.] Rei;is en links van't
spoor wijken: Ce chitin bricole sans cesse.— [Man.]
Behendig tusschen de boornon, struiken enz. heen loopen. Ce clleval bricole bitin.—ij(fig.) Slinksche wegen.
flaaIl, allerlei uitvluuarte r eUruiken, aarzelen: Cot
11oí mee ne fait quo br-, rig; wan koerit nooit rent voor
zjpie ze-a/c uit.— BB I UCOLER, v. a.: Br- Ie chemie, slirsc1ererr-d loopen, gelijk een beschonken mensch. — uien
heeft ook bricoier pebr°uikt can 't heen en weder werpen der te heet gebruikte spijs in den mond; alsmede
115 den zin veen beslapen • Br- une, femme. — -)- SE Bn.ICOLER, v. pr. Comment diabie est -ce done que cola

se bricole, hoe clrornniel ejaat dat toch in, zijn wei-k?
Brieolier, m. haard rn., dat bij een anders - naast
den booín is voorgespannen, zijpaard n.
Brieolles, f. pl. [fiche] , z. onder BiiicOLe..
t Biicon, n1. Vlegel, bengel, cleugs2iet m.
Brieoteaux , flm. pl. ['l ech.] Vevers- latten f.,
pl., treden n. pl. von 't weefgetouw.
ricmne, III. [Bot..], z. V. a. AR MOISE.
Bride, f. Toorn, tenpel, breidel m. (hoofdstel.,
gebit en leisels); ook alleen voor: leisel n., leireep f.
Meetre la br- à un coeval, een paard optooinen, het
(Ion toom aandoen; Tenii- la Sir- haute, courte, den
teugel hoort, kort houden; T endre in br -. den teugel
strak houden; L ielser, Donner, Reaclr e la 1w-, den
teugel slap houden, v , ierelz; Courir à toute bi'-, a brabattue, spoorslapls, niet lossen teugel en zoo hard
als 't paard loopen kan- r ijlen. Ce cheval a roetpo_ sa
bride, dat paard heeft zijn leisel ,riebroken, aan stuk
Mener tau coeval tear in bi»-, een-kenqtrol;
paard t) 't leisel, bij (ten toom leiden.— [ Mlan.] Main,
Poing de la br-, linker hand (les ruiters; Goditer la
br-, aan 't gebit (1eivoon raken,; Ce clieval boft la biof le mors, het mondstuk of 't gebit zit (lat paard
hoog, te veel veirr° in den mond. — (fly.) T'enir qn. en
br -, iemand in toom houden. Cette forteresse, Getto
armie heist I'enneml en br - die sterkte, clot leilui
houdt den vijand in toom, in bedwang. Tetifr ia bride
haute (eoorEe) E1 ct11., ieinasi^l den teuqel kort houden,
hein scherp in toon houden. Lacher Ia br- it qn.,
iemand den vrijen teugel eleven; LJcher la br- a ses
passions, aan zijne Glei ften bot vieren. Laisser, Mettre la br- sur le con ii qn., iemand aan zich zelven
overlaten, hem volle vrijheid van handelen geven.
Aller bi- - en main, br- abattue dans une affaire, in
eerre zaak behoedzaam, hoogst onbezonnen te werf

gaan. Courir ta br- abattue après les plaisirs, à sa
ruine, it sa perte, met lossen teugel, blindelings (Ie
vermaken najopen, in zijn verderf, naaizijn' on erganr) loopeer,. 11 a plus besom de br- que d'^iperon,

hij heeft sneer den toom dan de sporen noes /iel . h ij
moet neer tegengehouden clan aangespoord worden.
Br-s is veaux , zotte redenéringen, malle prooi;
sprookjes, knipuilen, uijen. (Deze laatste uittic uhking veroudert.) (Prov.) a cheval donné on ne re-

9911,BRIDÉ
garde pas la br -, een gegéven paard moet men niet
zn den mond zien. —[Tech.] Trens f. van een knoopsgat; — hartje n. aan eene hemdsopening; — band,
Deelband, oorband m. aan een mutsje, een vrouwen
lis f., bloemnaad m. aan kant; — oor n.-hoednz.;—
eener klok; — ijzeren band m. om de geschutvormen,
om een stuk hout, ten einde het barsten of scheuren
te beletten ; — klemhaak m. der timmerlieden ; —
plaat f. van dein protsketting aan 't affuit;—plaat der
tangarmen; -- stsng f., gedeelte der slotplaat van
een geweer; — gevallen maas f. in 't weefsel van.
eene kous. — [Chir.] Perkamnentvezels m. _fl., in
Bene geschoten wond, eerre verzwéring. — [Mar.]
Groote kram f. , die de kiel met den achtersteven
verbindt.
Bridé, e, adj. (en part. passé van brider) Getoomd, opgetoomd; — beteugeld, bedwongen. — Oison
bridé, jonge raus f., wie men eene pen door de ope-

ningen van den bovensnavel heeft gestoken, om haar
te beletten door de heggen in de tuinen te komen.
(fig.) Dom, onnoozel inensch, wien men alles kan wijs
maken, uilskuiken n. — Bridé, m. [H. n.] Gestreepte klipvisch , gestreepte brasem , gestreepte
hoornvisch m. en andere met strepen geteekende

visschee.
Brider, v a. Toornen, optoomen; Br- an cheval,
un ene, een paard, een' ezel enz. den toom aandoen.
Ook zonder voorwerp: Bridez, it faut partir, toont

BRIGITB.
regt gesproken - t BRIEF , BRIEUX, n1. [Mar.] Ver
lo a i. tot afreis; z. ook BREF.
v. a. [Tech.] Braken, het deeg met de
^i
.

--

-

2r,

braak kneden.

Brieux, m. [Mar.] , z. BRIEF.
Brièventent, adv. Kortel jk, kort , met weinig
woorden.
Brièveté, f. Kortheid f., korte duur m. La br -

du temps, de la vie, de kortheid des tads, des le-

vens. La br- du style, de beknoptheid f. van den. stijl.
Brifand , Brifaut, m. (pop.) Gulzigaard,
vreetzak nl., slecht opgevoed kind n.
Brifauder, v. a. [Tech.] De wol voor de eerste
maal kammen.

Brifaut, in. [Chas.] Jagthond m. — Brifaut!
(als kreet van aanmoediging) Wakker! opgepast! —

z. ook BRIFAUD.

Brife, f. [Econ.] Verdubbelde eetlust m. (Ier zijdewarmen, eenirle dagen vóór zij hunne tonnetjes maken of beginnen te vervellen. —(pop.) homp m. brood.
5 Brifer, V. a. (fans.) Gulzig eten (bouller). --

(fam.) Verfromsn.elen, verkreukelen, verfomfooien.
Brifeur , ni. , -euse , f. (fam.) Gulzigaard,
slokop, vraat , gulzig eter m ., gulzige eetstel' f.

-j Britian, m., z. v. a. BI,IFAUD.
Brifidlango, f. [ Hort Naara eener perensoort f .
Briier, ni. [Tech. Reep lood op den nok van
-

.]

een dak, noklood n.

Brig, in. [Mar.] , z. BRICK.
op, wij moeten vertrekken. — Te naauw aanhalen,
Brigade, f. [Mil.] Groote legerafdeeling f., uit
knellen (van keelbanden, kleedingstukken). — (fig.)
TW'eerhouden, bedwingen, beteugelen, breidelen, in verscheidene bataillons voetvolk en escadrons ruiter,
bedwang houden.— (fig. et fam.) Br- le nez it qn. avec bestaande, vu doorgaans een corps of afdeeling van,
an fount, iemand met eene zweep dwars over 't aan- twee regimenten, br i g a d e f. Général de br -, veldgezipt slaan. Br- qn. par un contract, iemand door 1 heervan zulk eerre legerafdeeling, brigade-genede voorwaarden van een verdrag, aan banden leggen. r a a l m.— Br- de gendarmes, schaar f. politierui— (Prov.) Br- la Picasso; La bécasse eet bridée, z. ! tens. — [Mar.] Schaar werklieden, kanonniers, tot
BEC ASSE. Bider un hue, un cheval par Ia queue, den arbeid in eene haven. Sloep-, boothaak m. — Brz. tNE. Cbacun bridera sa bête, elk zal doen wat de sureté, veiligheidswacht, nachtronde f. — (fig. et
hem lust. — Br- la potence, b 't ringsteken niet den fans.) Menigte f., groot gezelschap n.
Brigadier, m. weleer: Hoofdofficier m., in
ring maar 't hout, waaraan die hangt, raken. —
[Cuis.] Br- une volaille een vogel oppinnen, op- rang tusschen den veldmaarschalk en den kolonel ;
binden. — [Mil.] Br- une forteresse , eene vesting — nu onderofficier bij de ruiterij, in rang overeen
korporaal bij 't voetvolk, wacht--komendt
insluiten. Br- une villepar une citadelle, eene stad
door eene citadel in bedwang houden.— [F auc.] Br- meester, b r i g a d i e r in. Br- de gendarmerie, onles serres dun oiseau, aan elke hand (d. i. aan derofficier van eene brigade politie - ruiters. — [Mar.]
elken 1,00t) van den valk eene klaauw vastbinden B - de bateau, voorman in de sloep .— [H. n.] Briga(opdat h ij zijne prooi niet verscheure). — [Mar.] dier m., een visch der Molukken.
,

,

Kruisen, knijpen, een' kv jper opzetten. Br- l'«nere,
het anker bekleeden. Br- une ancre, een anker op
het boord sjorren. Br- deux cordages, twee parallel
sjorringen door eerre dwarssjorring meer st j fte geven.
[Pêche] Br- un filet. de randenvaneennetaanhalen (opdat de mazen in denzelfden stand blijven) . -[Tech.] Br- les cloches, de klepels der klokken vastzetten (om alleen de hamers te doen werken). Brune pierre, het touw van een windas om een' steen
slaan (ten einde dien op te ligten) Br- l'aiguille, de
holte aan 't oog eener naald maken. — SE BEIDER,
v. pr. Zich betoomen. —[Man.] Ce cheval se bride
bien, dat paard houdt den kop goed.
Bridier, m. Toonmaker in. — Ook als adj. Un

ouvrier bridier.
Bridoir, m. Kindoek, kinband m. aan vrou-

wenhulsels; —z. aIENTONNIÈRE.

Brid'oison, m. (fam.) Zotskap m. en f., uilskuiken n.
Bridole, f. [Mar.] Kleine toestel om zekere boeiplanken te buigen en op de zijden van het schip te
voegen; sjorhout n., knijper, ketting m.
Bridon , m. [Tech.] Trens f. , ligte toom met
gebroken bit zonder stengen. — Kindoek m. aan een'
nonneslujjer.
Bridure, f. [Mar.] Kruisins, kruissjorring f.,
kruisbindsel n.
Brie, f. [Tech.] Bakkersbraak f. om het deeg te
kneden, deegklopper m. der pastijbakkers, vermi-

celli- bereiders enz.

Brie, 111. [Leon.] Briesche kaas f.
Brié, é, 'adj. (en part. passé van brier) [Tech.]

Gebraakt, geklopt: De la pate bride, gebraakt, ge-

klopt deeg.
Brief, iëve, adj. [Prat.] Kort, beknopt, kort
spoedig. Briève description , narration,-duren;
korte beschrijving, kort verhaal. Briève sentence,
spoedig uitgesproken vonnis. Ii fut ajourné á trois
briefs jours, hij werd gedaagd om uiterlijk binnen
drie dagen te verschijnen. Its en ont fait bonne et
briève justice, zij hebben in de zaak kort en goed

Brigand, m. Roover, straatroover, struikroo-

ver, strooper, dief m. Troupe, Bande de br-s, rooverbende f. — Knévelaar, afzetter, woekeraar, bloed zuiper m.; — soldatenbende f. zonder eenige krijgstucht; — troep m. slecht volk, roofgespuis n. —
Weleer in Frankrijk ook een ligtgewapend soldaat,
olie eerie brigandine, eene soort van harnas, pantserhemd of maliënkolder droeg.
Brigandage, m. Rooverj, straat -, struik
dieverij, strooperij f.; — knévelarij, a fzet--rovej,
ter• , afpersing f., geweld, onregt n., waardoor een
landsbeambte den burger drukt.
Brigandeau,

nl. (verklw. van brigand) (fam.)

Oneerlijk zaakwaarneíner, bedrsegelijk praktizin m.
Brigander, V. n. Stroopen, rooven, plunderen, stelen, straatrooverij driven. Ii na fait que
brigander toute sa vie, hij hee ft zijn leven lang niets

gedaan dan afzetten, stelen.
Brigandine of Brugne, f. [Mil.], z. onder

BRIGAND. te;.

Brig'antin, m. [Mar.] Goleivormig schip met
laag boord, één verdek en één' of twee masten, getuigd als Bene brik; snelschip, ligt vracht- of oorlog
b r i g a n t ij n m. — Soort van draagbaar-schipn.,
veldbed n.
Brio antine, I. [Mar.] Klein vaartuig n., in de
Middel andsche zee in gebruik. — Groote bezaan f.,
soort van latijnsch zeil n. op brikken en brigantijns.
Brit aut,

m. [Coin.], z. BRIGOT.

Urigne, m. [H. n.] , z. v. a. BAR.
Brignole, f. [Corn.] Pruim f. van Brignole in

Provence.

Brignon of Brugnon, m. [Hort.] Soort van
perzik, bloedperzik I. ; — ook eene perensoort.
Brigot of Brigaut, m. Soort van dik brandhout in 't departement dei' Seine.
Brio-ne, t. IJverig aanhouden, ernstig pogen n.
ter verkrjging van een' post, ambt enz. door middel van invloedhebbende personen, bekuiping, huiperij f. Faire une br -, des 1.,r-s, met behulp zijner
vrienden of creaturen naaar eene bediening, een' post

BRIGTT1

ERIN.

dingen. A force de br-s, it a obteno cette place, door
kuiperijen heeft hij dien post gekregen. — Party,
zamenspannin f., kabaal n. : Tout,es les br -s se
réunirent en sa faveur, alle partijen vereenigden
zich te zii?nen dunste.
Briome, e, wij. (en part. passé van briguer)
Une charge br -e, een bekuipte, sloor kuiperijen ver
-kregnpostm.
Brigmer, V. a. Door gunst van anderen, door
inwerking van vrienden, door kuiperijen zoeken te
verkrijgen; ijverig aanhouden, najagen, met drift
naar iets staan, b r i g u e r e n: 111) rib ue de hauts emplois, hij zoekt door kuiperij hooge bedieningen te
verkri^ gen. Les uns méritent les recompenses, les
autres les briguent, de eersen verdienen de belooningen, de anderen Pogenze door omkooping of kuiperj meester te worden. Its bri uaient it l'envi
soil alliance, zij dongen om strijd naar zijn bondgenootschap. Je brigue l'bonneur de nous servir, ik

Dogen. Les larmes brillaient dans ses yeux, de
tranen vertoonden zich, parelden in zijne (hare)
oogen. Ces fleurs brillent par leurs belles couleurs,
die bloemen prijken, trekken ieders blikken, streelen
't oog sloor hare schoone kleuren. Sa gloire brille
dans tout l'univers, zjjn roem schittert, wektdebewontlering der goose/ic wereld. Cette femme est
posséilée de lei manie Ie briller, die vrouw is er op
verzot om uit te blinken, wil door allerlei middelen
(Ie blikken tot zich trekken Chaque peuple, a son
tour, a briiié sur la terra, ieder volk, op zijne beurt,
heeft op de aarde uitgemunt, den voorrang gehad.

sta ijverig naar de eer oat u te dienen. — ( fig.)

Br- des blessures, 't gevaar in den mnnd loopgin.
Rriguueur, in. Bekuiper, bejager, gunst- of
l o f bejager, onnkooper; -- dinger, mededin ger m.:
Que de br -s pour cette charge ! Wat al [jveraare
oen dien post! Rien ne me choque plus q ue ces br -s
il'éloges, niets ergert mij meer dan die lo f bejagers.
Brjeau, in. [Agric.] Mengsel van boones,
erwten, tarwe, rogge enz., uitgezaaid tot voeder,
voederzaag, In.
BrillalnInelIt, adv. O) schitterende, glansrijke, roemrijke wijze: Il s'en est acquitlé br -, hij
heeft er zich met glans van •gekweten.
]Briilitiit, e, ads. Blinkend, schitterend, glinsterend, flikkerend, glansrijk, luistern-( k;—(fig.) leven
vol geest; vlieg, vrolijk, evakker, lusthl; schoon,-clig,
fraai, heerhik. Un diamant fort br-, een sterk sclzitterende dinrnant; Des y^ eux br-s, flonkerende oogen;
Une couleur br-e, eerie blinkende, heldere kleur; [Tne
fête br-e, een luisterrijk feest. Une voix br-e, eenre
heldere, aangename stem; Une musique br-e, eerie
levendippe, vlugge nazink. line pensée b r-e, eene geestiue, sc aer nzingc gedachte. Un style br -, een heertyke stijl. Que j'ail me a me livrer à tes songes br -s,
l aan uwe liefelijke begoochehoe gaarne geef ik nf
lincen over! Une santé br -e, eerie uitmuntende gezondheid,.

BRILLANT, m. Glans , luister m. , schittering,
schoonheid f.: Ce diamant a plus de br- que 1'autrc,
deze diamant heeft meer glans dan gene. — (fig.)
I1 y a du br- dans ce poème, dans ce discours, er
zijn schitterende ;laatsen, uitstekende schoonheden,
verrassende beelden in dat dichtstuk, (tie i°éclevoering. Faux br-s, (eig.) valsche diamanten, onechte
edelsteenen; (fig.) vernuftige maar onjuiste denk
blinkend maar valsch vernu ft. Cet hornme-beldn,
À plus de br- que de solide, die man heeft sneer
schitterends dan dégeljks, meer verbeelding en geest
dan grondig oordeel. — [Tech.] Edelgesteente,

b ri 11 d n t, clianiasat, inz. als deze laatste'noodanig
geslepen is, dat zij;, bovenste deel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele ruitswijs geslepen zijvlakken,
(facetten) omgeven is. — [Cum.] Eigenaardige
glans (ier meetalen, 'inetaalglans. m. — [Jeu] .-Iarten
zes (in 't pachtspel, jeu de ferme, zeker kaartspel).
Brillanté, e, adj. (en part. passé van brillanter): Diamant br-, met facetten geslepen dia
(fig.) Style br-, gezochte, hou ravende stijl;-mant.
Ouvrage br-, werk vol valsch vein t. Il y a loin
des pensées brillantées aux pensées brillantes, es'

is een groot onderscheidt tusschen valsch en cc/It

vernuft.

Brillanter, V. a. [Lapid.] Diamanten tot bril
slijpen. — (fig.) Br- son style, zijn' stijl met-lante
gezochte sieraden, met meer schitterende dan dége-

/f jke denkbeelden, beladen . - SE BISILLAN 'TER, v. pr.
(Jiri.) Zich doen blinken of schitteren.
Irillaretine, f. Soort van zijdestof f. — Ook
ij.: Fleur br -, glansbloem f.
Driller, v. n. Blinken, glinsteren, schitteren,
Eilans geven, glanzen, vonkelen, flonkeren: Le soleil
LLrrille et brillera toejours, de zon schittert en zal
altijd sc.'dtte, ets. Les étoiles brillent, de sterren

vonkelen, glinsteren. Ses yeux brillent dun vif
ée,lat, zijne (hare) ooggin flonkeren met helderen
glans. — (fis.) Zich vertoonen, prijken; — de aan
cie blikken trekhen; bewondering opwekken;-dtch,
uitmunten: La joie, La colére brille dans ses reg- ai'ds, de vreugde, de granisc!ccp straalt heni uit cie

Tel Prille au second rang qui s'éclipse au premier,

menigeen munt uit in (den tweeden rang (in eene
mindere, lagere waardigheid), die in den eerste niet
opgemerkt wordt of niets beteekent. — [Chas.] Cet
epagileul brille daas une plaine, die patrijshond
snuffelt voortreffelijk eerie vlakte door'. — BI ILJ.ER,
V. a. [Chass.] Bij fakkellicht op vogels jarlt maken:
Br- des aiouettes, leeuwerikken bij fakkellic/et
vangen.
Brillonnet of Demi- brillan►t, m. Halve bri-llant, slechts van boven moet facetten geslepen dia-

mant m.
Brilloter, v. n. (fare.) Flaauw en in eerie

beperkte sfeer schitteren of meitblinken; — een wei
licht geven, weinig glans hebben (vamz een licht,-nig
eene bloem) . - SE L'RILLOTER , v./mr. Zich een weinip aanzien, luister neven.

Brhimbale of Brings eballe , f. [Tech.]

Pompzwengel M.

Ilrinibaler, V. C. (fain.) Heen en weder bewegen, schurlr_l,en, slingeren, mnz. e ebruikt van de klok
als wen ze lang en tot vervélens toe luidt: On-ken,
na fait que br- toute la nuit, men heeft den ga r schen naslat gellomnbamnd. — (fig.) Br- gn., iemand
beet hebben-, door' hem nutteloos heen en wear te
laten l oohe n.
Briimiballier, n1., of, Briznbelle, f., z, v. a.

AIRLLLE.

Brim boriozi, m. Beuzeling, kleinigheid, tigheicl, vodderij f.
-f - Bri,niboter, v. n. (pop.) Prévelen, tusschen
de tanden monopelen.
BBI•inië, e, adj. [[tort.] Door de zont gevlelet

(van druiven).
B rin, m. [Bot.] Scheutje, halmpje n. Brin cl'tserbe, rasscheutje, spiertje n. -- Loot, spint, twijg f.,

jonge tak m. ; — bij uitbreiding elk klein gedeelte
van zekere lange en dunne voorwerpen: Un brin
de paille, de til, de sole, een stroohalrnpje, een
eindje garen, naaizijde. Il na que quelques 1►rins
de cheveux sur la tête, hid heeft slechts een/ge dunne
haartjes meer op 't hoofd. — ; fam.) Ces pauvres

Bens n'orat pas un brin de paille pour se coacher,

(spie arme menschen hebben geen strootje oen op te
leggen. Il na pas un brin de Bois pour se chaulier,
lijf heeft geen' splinter hout om zich te verwarmen.
— (fill. et furie.) II a pour elle tin petit brin d'amour,
Ii)] heeft voor haar een vonkje liefde. Ne t'attends
pas que je table un soul brie, verwacht niet (lat
ik u in 't allerminste helpen zal. Il n'y en a brin,
er is niet het geringste, geen sikkepitje van voor
Jai un brin d'espérancc, ik heb eene zeer-hande.
laauwe hoop. — [Bot.] Arbre de brik, uit zaadvoortgekomen boomstam m. Un beau brin de chine,
de hétre, een schoone, repte, eiken-, beukenstam. I1

a fallu un beau brin (Ie Bois pour faire vette poutre,
tot dien balk werd een schoone stam gevorderd. Bois
de brin, hout uit éénen stam, stamhout (niet gezaagd
of gekloofd) : Tout ce comble est de Bois de brin,
die gansche nok is van geheele boomstammen. —
[Mar.] Mat dun brio, mast uit één stuk. — Premier brin, h-et beste gedeelte (van de hennep, het
vlas enz.). Second brin, de tweede soort. — Bois
d'estoc, springstok, pols m. (aan wearsz jden beslagen; — doch in dien zin verouderd); — [Anc. reil.]
1w/ce piek of lans, kortgesteelde werpspies f. — (fig.)

C'est un beau brin diloinme, de femme, 't is een
knap slag van eenen man, eene vrouw, een kim

welgemaakte man, vrouw. — [Tech.]-ke,rizg
II avast un beau brin cle plume sur son chapeau,
hij had eene mooie struisveder op den hoed. — Les
bries dun éventail, de beentjes van een' waazjer.
klastres biins, (Ie twee zijbeenen van een' waai-

ier, tusschen welke de dunnere worden aangebralft.
— [Corn.] Soort van. lijnwaad m. uit Champagne.
— [bi. n.] Brin-blane, witstaartje n., soort 2-an
1C)'

----
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kolibri. Brin- bleu, mexicaanselie blaauwspecht m.
— BRINS, m. pl. [Ecoii.] _De langste en beste hennepvézelen. — E131N anRi loc. adv. stet cene
halrrzhje, grasje, haartje e1^-z. vo r en 't andere na:
Arracher le erin dun cheval twin it brin, de haren
van een paard een voor een uittrekken.
Briiiasse, f. [Corn.] Tweede ot' mindere soort
van werk n. (voor de scheepsnaden).

Brinbasse, f. [Bot.] Mirtenbezie f. — Brinbassier, m., niyrtenbezieboom (airelle).
Briade, f. (faro.) Gezondheid f., t o a s t m.
— ( Prov.) Etre clans les br -s, dronken zijn.
Brindille, f. [Bot.] Kleine, krom gewassen

twiig f.

T Bringe, m. Borstel, schuijer m. — t- Bringer, V. (t. Borstelen, afborstelen, a fschwzjeren.
Bringne, m. [Mar.] Klein, misvorind, onoogelijk paard n. — (pop.) Grande br-, groote, magere
vrouw f. -- EN BRIIGU'ES, loc. adv Stuksgewijs,
-

.

in wanorde.

J- .rin gneb ale, f ., z. BRIMBALE.

Bringaelle, f. [Hort.] Naam eener perziksoort.

Brinthe, in. [H. n.] , z. v. a. BERNACHE (vogel).
Brioche, f. [Cuis.] Tulband, boterkoek in. —

(fi1;.) Onhandigheid, lompheid, f., domme streek m.

B rioine, f., Z. COULEUVREE.
i.rion, nl. [Bot.] Eikenmos, koraalmos n. —
[Mar.] Voorsteven-knie f.
Brione, Bryone couleiivrée, f., z. COuLEUVRÉE.
Briotte, f. [Bot.] Fluweelklaproos f.
Briqu aillons, m. pl. Puin n. van metselstee-

ven, baksteenstukken n. pl.; stukken van metsel
-sien
voor gietvormen.
Brique, I. Gebakken steen, baksteen, klinker,
klinkersteen in. Br- clue, in de zon gedroogde of
gebakken steen; Br- suite, in den oven gebakken

steen. Br-s

cie liaison, bindsteenen. Br-sde champ,

regtep gezette steenen (ter bestrating). Br- volente,, drijvende baksteen. — (fig.) Br- d'étain, bloktin n. ; Br- de savon, stuk zeep.

Briquet, m. Vuurstaal, vuurslag n. Battre Ie

br-, vuur slaan. — Bij uitbreiding: elk werktuig
om vuur te )naken:

Br- a piston of pneumatique,

percussie-, luchtdrukkingsvuurtuig: Br- phosphorique phosl.^hor- vuurtuig n. — [Mil.] Korte, kromme
sabel m. der infanterie. — [11. n.] Dishondje n.
Briquetage, m. Metselwerk n. van baksteenen.
— Ills baksteenwerk geschilderde muur in.
Bri ueté, e, adj. (en part. passé van briqueter) Ba steeirsr.ewijs beschilderd: — baksteenkleurig, rood, dat eeniggziss naar 't gele zweemt. —
[Méd.] Urine br-e, 'baksteenkleurige pis f.
Briqueter, v. a. Gebakken steenen met verw
;

nab000se n; — net baksteenen bestraten.
,

Briqueterie, f. Steenbakkerij, steenplaats f.,

steen -, lirycheloven in. — liet steenbakkersberoep,
het steenbakken.

Briqueteur, in. [Tech.] Steenbaas m., eerste

werkman, bestuurder van eerie steenbakkerij.

Briquetier, m. Steenbakker; baksteenhande-

lane m.

Briquette, f. Stukken brandstof van kolen
klei, van turf en run.

-gruisen

BRISER.
Brisé, e, adj. (en part. passé van briser) Gebroken, verbr jzeld: Vase, verre br-, gebroken vaas,
glas. — Gevouwen , zaamgeslaben: Porte br-e,

vouwdeur, dubbele deur f. Aurae br-e, Compas br-,
el, passer, die zich laat zamenslaan of toevouwen,
vouw -el, vouwpasser. — [Arch.] Comble br-, ge
dak. — [Poés.] Rime br-e, gebroken r jm.-broken

[Gray.] Tailles br-es, afgebroken, afgezette strepen.
[Cord.] Fol me br-e, gebroken leest. — (fig.) Coeur
br-, gebroken, verslagen hart. Etre br- de fatigue,
uitgeput van vermoeájenis zijn. Ii se sent tout orde son dernier accès de fièvre, hij voelt zich als

uit elkander, als geradbraakt door zijn' laatsten
koortsaanval. — [Bias.] Chevron br-, gebroken
keper. [Mar.] Mantelet brisé, dubbele valpoort.
Vaisseau brisé, schip, dat aan den grond stuk gestooten is.
Brise - corm, m . (Earn.), z. CASSE - COLT.

Brisees, f. pl. [Chasse] Takken m. pl., die een jager van de boonren breekt en op zijn pad strooit, om het
te herkennen. — (fig.) Suivre les br- de qn., iemands
voorbeeld navolgen, in iemands voetstappen treden.
Aller, Courir sur les br- de qn., iemands méde-

di,nger zijn, hem in 't vaarwater komen, hem den
voorrang zoeken af te winnen. Reprendre ses br-,
Revenu sur ses br-, zijne oude zaken, zijne opgegeven voornemens weder opvatten.
Brise-glaaee, m. IJsbreker, ijsbeer m., om de
ijsschotsen af te weren. (Plur. Des brise-glace).
Brise-inia,ge, m., z. 1GONOCLASTE.
Brise - inariage, in ., z. CASSE-MARIAGE.
Brisenient, tn. liet breken inz. der golven,

der ijsschotsen, tegen een of ander voorwerp. -(fig.) Br- de coeur, verbrijzeling f. des harten, innige
droefheid f. over zinre zonden.
Brise - motte, m. [Agric.] Rolblok n. — [H. n.]
T47itborstje, witkeeltje n. (traquet motteux). (Plur.

Des brise-mottes).
Brise-nnur, in. [Mil.] Muurbreker m., naam
van eene oude geschutsoort (ook réveil-matin ge-

heeten). (Plur. Des brise- mors).
Boise -os, m. [Bot.] Beengras n., witte gras
[H. n.] Zeearend, vischarend, beenbre--bloemf.—
leer. (Plur. Des brise-os) .
Brise-pierre, m. [Chic.] Steenbreker m.,
werktuig, om den steen in de blaas te verbrijzelen.
(Plur. Des brise-Pierre) .

Briser, v. a. Breken, verbreken, verbrijzelen,
aan stukken slaan of werpen: Br- un verre, un.
minoir, een glas, een' spiegel breken; Br- les portes,
les fenêtres, de deuren, de vensters inslaan; Br- en
mille pièces, verbrijzelen. Le coup de canon lui
brisa la jambe, 't kanonschot vermorzelde zijn
been. Br- les moties dun champ labouré, de kluiten van een beploegd land klein maken, egf;en. —
(fig .) Ces peuples ont br isé leurs fers, leurs chaines,

leur joug, die volkeren hebben hunne ketens, hunne

boelen, hun juk verbroken, hebben zich van de
dwingelandij bevrijd. Cet amant a brisé ses chaines,
die minnaar heeft zich van zijne hartstogt losgemaakt. Cette nouvelle lui a brisé le coeur, die
tijding heeft zijn hart gebroken, heeft hem diep geschokt. - (Proc.) Br - aver qn., de vriendschap
met iemand breken ; (faiis.) Brisons làà dessus

laat ons daarvan niet meer spreken, laat ons daar
een speldje bij steken. — Vermoerjen, a finatten, de
leden breken • Les sabots de la voiture me brisèrent, de sc' ken van 't rijtuig maakten mij uit
elkander. Votre bavardage me brise les bras, uw
onophoudelijk gesnap breekt mij 't hoo fd. —[Tech.]
wrakken, stukken en brokken van een vergaan schip. Br- le cbanvr„, le tin, den hennep, het vlas braken.
Droit de bric et de naufrage, strandregt n. — Br- la laine, de wol kaarden. - BRISER , v. n. Breken, zich verbrijzelen; ook branden (van de zee
[Blas.] Gebroken venster- of deurbanden m. pl.
gesproken). Le vaisseau alla br- contre un écueii,
Brisahle, adj. Breekbaar.
schip werd tegen eene rots verbrijzeld. La lame
fret
Blinde
klip,
rots
f.,
die
Brisant, m. [Mar.]
zich tot aan de oppervlakte des waters verheft; — prise sur la cót.e, de baar breekt tegen de kust. —
g olfbreker m., ter beveiliging tegen den aanslag der [Chas.] Br- bas, de takken der boorurn afbreken
aren. — BRISAxTS, m. pl. Branding, neer f.
en ze op het spoor van 't wild werpen; Br- Naut,
Ile takken knakken en ze ter manshoogte laten han
Jiriseaanbille, f., z. BRUSQUE.IIBILLE.
Brisean, m. Zeker kaartspel, soort van pi[Bias.] Een bijteeken op een schild aanbren--gen.—
ketten.
gen, om de jongere familie - takken- van den oudsten
Brise, f. [Mar.] Koeltje, luchtje, bries f., ge- te kunnen onderscheiden. — SE BRISER, V. pr. Zich
rnatigde wind, een op zekere tijden waaíjende zee- verbrijzelen, verbroken worden, breken: La porcewind m. Br- de finer, Br- de large of Br- de marine, laine, le verre, se brise facilement, porselein, glas,
zeewind m.; Br- de terre of Br-terrestre, landwind. breekt ligt. Son navire se brisa contre les rockes,
Br- carabinee, zeng in. Forte brise, har de, frissche zijn schip werd tegen de rotsen verbrijzeld . (fig.)

Bris, m. [Prat.] Braak, gewelddadige opbreking f. van een zegel, van eene gesloten deur. Bris
de scellé, zegel-verbreking; Bris de prison, uitbraak.
kerker - opbreking; Bris de ban, verbreking der uit
Bris de march, inbreuk f. op 't vrije-banig;
mat htreg t. — [Mar .] Schipbreuk f. Bris de vaisseaux,
,

koelte f., ster ke, stormachtige (periodieke) zeewind.

— [Teel].] Braaibalk

tra ., wip f.

Tous leurs efforts vinrent se br- contre eet obstacle, al hunne pogingen leden schipbreuk, waren
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vruchteloos, tegen dien hinderpaal. Les bataillons
se brisèrent, (te bataillons werden gebroken, ver
wanorde gebragt. A cette pensée mon coeur-del,in
se brise, bij die gedachte breekt mij het hart. —
[Phy s.] Les ray ons 1umineux se brisent en passant
dun Milieu dans un autre, de lichtstralen breken
(worden gebroken) bij den overgang van de eene
middenstof in de andere. -- [Tech.] Zich laten zamenvouwen, toeslaan: Des fauteuils, des Bois de
lit, des portes qui se brisent. — (Prov.) Tant va
la cruche it l'eau, qua la fin elle se brise, de
kruik ga at zoo lang te water, tot zij breekt.
Brise-raison, m. ( fain.) Prater, babbelaar,
die altijd praat zonder rede, slot, noch zamenhang.
(Plur. Des brise-raison.)
S Brise-scellé, m. Zegelschender; inbreker,
dief m. (Plur. Des bri.se-scellés.)
Brise-tout, m. Breekal m., onhandig mensch,
die alles breekt. (Plur. Des brise-tout.)
Briseur, m. Breker m. liet woord wordt zelden
gebruikt dan in: Br- «image, beeldstormer; z. iCONOCL STE. -- [Sal.] Br- de sel, zoutstamper m., ar be ider, die de zoutklompen in stukken stoot.
Briseuse, f. [Tech.] Kaarde f. voor 't wol breken.
Brise-vent, m. [Jard.] Íieining f., beschutsel
windscherm in. (Plur. Des brise-vent.)
Brisis, m. [Archit.] Hoek in. van eene nok,
van een gebrokeh dak.
Kris ®ir, )n. [Tech.] Vlas -, hennipbraak f.
Ili - isonz (Feit - ), z. GRISOU.

Brisgcue, f. Zeker kaartspel n.; -- de troef
(lat spel; — ook de tienen en azen van elke-kartf.in
kleur in dal zelfde spel.

ifirisse, Brisstis m. [HH.. n.] Soort van zeeëgel;

-- zeker zee -ei n., plantdier..

flrissoï(le of Brissite, m. Versteende zee-

agel, m. Als araj.: Zeeëgelvormig.
Brisitre, f. Breuk f., berst, knak, knik m.;
plaats waar cle dealen van sommige toeslaande voor
scharnieren za7nenhangen. [Fortif.]-werpndo
Soort van gordijn, om de zijde van een bolwerk te
dekken. — [Bias.] Bijjevoegd stuk 'in het wapenvan
jongste zonen of bastaards. — [31.ar.] Zeker gedeelte
vain den mast.

Britaaccccigaue, adj. Britse h, engelsch.
$rite, f. [Bot.] Trilgras; z. V. a. AMOURETTE.

Brizomaneie, f. Waarzeggerij uit droomen f.;

droomuitlegkunde

Brizomaneien, m., -ne, f. Droomuitlegger
m., - legester f. - -Als adj.: wat tot de drooin.uitlegger'(j betrekking heeft: Science br-ne, de wetenschap
der droomverklaring.
Broe, in. (lees bro, doch voor een' klinker, als
ook in verzen brok) [Tech.] Grote houten wUnkan, doorgaans 7 0f8 liters houdende, groote wijn
but f., ook: de inhoud van zulk eene-kan,lp
kan: Ii hoirait un gnoe de vin. — (fam.) de broc en
touche (inplaats van á.e broche en touche), loc. adv.
Van het spit in (len mond, heet uit de pan. — De
bric at de trot, foe. adv. Zoo goed en zoo kwaad als 't
gaat: I1 sect composé de brie at de broc une folie
fortune, jij heeft langs allerlei wegen, met rept en
onrerlt, een aardig vermogen bijeen gebragt.
Brocadel, m. (woord van Montaigne), z. V. a.
i oc.uD.

flrocaille, f. Uitgeworpen strariikeijen m. pl.,
tot onderhoud der wegen gebruikt.
Broeantage, m. handel m. in rariteiten.
Broeaute, f. Staak m. met aangehangen koopwaren. — C'est de la br -, on ouvrage de br -, 't
is slecht gemaakt werk, broddelwerk n.
Brocanter , v. n. In rariteiten (schilderijen,
bronzen, medailles enz.) handelen.
Broeanteiir, m. Handelaar m. in schilderijen
en andere rariteiten.
Broe ard, en. (fain.) Schimpwoord n., bittere
scherts t., steek, streek m.— [14. n.] Jonge reebok m.
(z. BROQUART.)
B roearder,

v. a. (fam.) Met schimp bejégenen
&dwrrtper°e woorden toeduwen , scherpe zetten ge-

Ven: Br- le tiers et le quart, op ieder een wat te

zeggen hebben . - SE BROCARDER , C. pr. Elkander
scÍh-crmpere woorden, scherpe zetten toeduwen.
Bi ocardeur, m., se, f. (fans.) Sc/simper, spotter m., schimpster, spotster f.
Brocnr•t, in. Met zijde, goud of zilver geborduurde sloffe, zi'diestof mretopgewerkle bloemen enz.,

--

BROCHETTE
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zijden goud en zilverstof f. , brocade f. , b r oc a a t n. — [Chas.] , z. v. a . BROQUART .
Broeatelle, f. Brokatél of Brokardéln.,
eene soortgelijke stof als de brocade, maar uit eene
geringere stof, van katoen en gemeene zijde gemaakt.
— [1vIiu.] ltaliaansch marmer n. met graauwe, gele,
en paarsche vlammen of aderen.

Broccoli, m., z. BROCOLI.

Rroceuus, in. [H. n.] Zeker schelpgewas n.
Brochage, m. [Rel.] Hel innaaien van boeken,
brochéren.
Broeliant, adj. [Bias.] Wordtgezegd van stuk
zich uitstrekken van de eerie zijde van liet-ken,di
schild tot de andere, bedekkende een gedeelte der andere stukken: Une bande br- sur un lion, over eenen
leeuw loopende band m. — 1-let wordt ook gezegd
van een' bijkomend persoon, eene bijkomende om-

standigheid, die 't onaangename van een' toestand
vermeerdert: Je l'ai trouvé avec la fièvre, la goatte
et un gros shuffle br- le tout, ik vond hem met de
koorts, de jicht, scheele hoo fdlpi(jn, en nog eene zware
verkoudheid op den koop toe of daarenboven.
J)rochantite, m. [Min.] Brochantiet m., eene
glazige, doorschjjnende, smaragdgroene, in water

onoplosbare stof (onder-zwavelzuur koper).
Broche, f. [Tech.] Spit, braadspit n. Mettre
a in i,r-, aan het spit steken. (z. oo k BROCFIETTE)
(Prov.) ale pas mettre tout son rét PP une nlèuie

br -, meer dan één middel hebben on aan den kost
te komen. Faire un tour de br -, zich zeer di(Jt
bij 't vuur plaatsen. — Zwikje n. in een vat.
Vendre du vin P la br- (of en détail), wijn in 't
klein verkoopen, wijn tappen. Schoenmaker.sbros f.;
— roos f. van eerie drukpers; — spil f. vara een
spinnewiel; — stift f. in een slot; — stokje, gaaretje n.,
om kaarsen enz. aan te hangen; — houten pin f.; —
ijzeren punt f. in het midden van een vel bordpapier,
om naar liet wit te schieten; -<- steunpunt f. in een
waster; — naam van verscheidene andere stift- of
spilvorrnige (linten en gereedschappen. — Br-s is
tricoter, breinaalden r. pl. — Drap is double br -, digt
ineen gewerkt laken n. — BROCHES, f. pl. [Clias.]
Slagtanden van een wild zwijn. Br-s du eert, du
chevreuil, Z. DMGUE. — [Corn.] Handelsbriefjes is.
pl. van weinig waarde, kleine wissels n. pi.
Brocicé , m. Doorwerkte , gebrocheerd e
stof f. Métier du br-, weefstoel voor doorwerkte
stoffen. —, 11110011E, E, , aasij. (en part passé vaan
brocher): Ftoíle fir-e, gebrocheerde of doorwerkte
stof f. Volunie br-, ingenaaid boekdeel. — Ook als
subst.: U n broclié, een gebrocheerde omslagdoek m.
Broekie , f. Braadspit n. vol gebraad; —
stokje n. vol kaarskatoenen.
rocker, v. a. Gouden, zilveren of zijden dra
stoffen heen- en wedersteken, doorwer--denor
ken, brochéren;— breijeu;— [Rel.] Br-unlivre,
een boekinnaaijen. [Couvr.] De pannen op een dak
leçgen. — [Tuil.] De pannen te droogen zetten
-- [ fort.] Beginnen wortel te schieten en uit te
botten. — [Maréch.] Eene'n, hoefnagel inslaan. —
[Cordonn.] Polc'ijen van schoenen vastpinnen. —
[Man.] Br- des éperoas, eenpaard de sporen geven
(verouderd) — [BBoucii.] Gaten in de huid van 't geslagte rund maken, one die op te blazen. —[Agric.]
Den wijngaard ligt omwerken. --- (fig.) Vlugtig
ontwe_rpen, schetsen; ruweli;k, in der haast doen.
11 a broché ce discours en six keures hij heeft olie

redevoering in zes uren ontworpen; Cet ecolier a
broché son devoir, diescholier heeft zijne taak af
-

geknoeid.
Broeiset, m. [H. n.] Snoek m. [Cuis.] Br- au
l,leu , blaauwgekookte snoek; Br- is la broche ,
snoek aan't spit. Br- saté, gezouten snoek. — [i=f. n.]
Er- de terne, aardlzagedis^f., eerie amerikaansehe
snoekvormige hagedis.
Broeheton, m. (verklw.van brochet) ,Snoekje n.
rocicetee, f. [Cuis.]

,z. v. a. BROCHEE.

Broe heter, v. a. Een speetje n. in vleesch enz.
steken, spelen.. Br- des toiles, lijnwaad op de bleek,

met pinnen uitspannen; huiden met pinnen uitspan ven, om bid 't berooken en droogen hel krimpen te
beletten,. — [Mar.] Sloeren, de deden en boorden van
een schip ssreten.
>13roeheteiir, m. [Mar.] Stoerder m., uitmeter
vafin, de scheepsboorden.
Brochette, f. (verklw. van broche) Speetje n.,
vleesehpin ons kleine elukken wild, nieren, levers,
zwézerileken en dergl, op den rooster te braden;--
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bij uitbreiding: die kleine geroosterde stukken zelven, speetstukjes n. pl.; — klein stokje of pen, waarmede men zeerjonge vogels voedert: Eiever des oiseaux a la br-, vogels met de pen opbrengen. (fig.)
Cet enfant est élevé a la br-, dat kind is met de pen,
hoogst zorgvuldig. al te weekelijk groot gebragt —
[Tech.] Naam der beide krammen, pinnen, schar
duimen, waarmede 't frisket aan het-nierof
timpaan der drukpers is bevestigd. — Klokkengieters
maatstokje n. — Knooprnakers priem m. ; zekere
maatstok of meetlijn der scheepstimmerlieden.
Brochemir,m. -ease, f. Breijerm., breister f.;
brocheerder m., brocheerster f.; — innaafjer in. van
boeken.

I3RONZÉ•
Broniblioïdes of Brouiéloïdes, f. pl., z.

B1 0-HELIACÉES.

Bronahydriclne , adj. [Chico.] : Acide br -,
broomwatersto (zuur n. , een zuur, uit de verbinding
van bromium en waterstof geboren.
Brontigise, adj. [Chim.] : Acide br- isromiumzuur, broomzuur n.
^ Brotnogrn.phe, m. [Md.] Beschrijver der
voedingssto/fen. — Brornographie, f. Beschrijving der voedsels. — Broinatoaraphique, adj.
Tot die beschrijving behoorend.
BTonniui e, f. Bromium-verbinding f.
Bronch ade, f. [Man.] Mistred, valsche stap m.
van Pen paard, struikeling f.
Bronchennent, m. Het struikelen.
Broneher, v. n. Struikelen, een' mistred doen,
strompelen: Une Pierre ma fait br-,ik ben over eenen

Broehoir, m. [Tech.] Smids klink-, hoefhamer.
Brochure, f. Innaai^ing f. van boeken (in dien
zin liever brochage). — Klein geschrift, boekje n.,
dat niet ingenaaid , maar slechts doorgestoken steen gestruikeld; tin cheval sujet à br -, een paard,
wordt; vlugschrift n., geschrift van weinig omvang, dat ligt struikelt of aanstoot. —(fig.) Feilen, missen,
dat doorgaans over een der vraagstukken van den dwalen, eenen misslag begaan. (Proc.) I1 nv a si
dag loopt.
bon cheval, qui ne bronche, het beste paard strutBroehurier, m. Ylugschri ftschrijver , b r o- kelt wel eens: de knapste kan wel eens wis hebben;
chur i st m.
dwalen is menschel3k. — Son crédit, sa fortune a
Brocoii, Broccoli of Brocolis, m. [Bot.] bronché, zijn krediet, zijn vermogen heeft gedreigd
Spruitkool, aspersie-kool, zomerkool f , eene Itali.- te vallen. Un orateur qui a bronthé, een redenaar,
aansche koolsoort; -- zijspruit f. aan eenen kool die is blijven steken. Ce maitre est si servère que
-stronk. les enfants n'osent br- devant lui, die meester is
Brocotte, f. Kaas- en boterachtig gedeelte van zoo streng , dat de kinderen zich in zijne tegen
de wei f.
niet durven verroeren.
-wordighe
t Brode, m. Bruin van vel. - Als subst. weleer
Bronehes, f. pl. [Anat.] Luchtvaten n. pl. van
voor borduurwerk n.
de long, luchtpijpstakken ni. pl. Bronche du coté
Brodé, e, wij. (en part. passé van broder) Ge- droit, du cóté gauche, regter-, Imker- luchtpijpstak .
borduurd: Habit br-, Robe br-c.
Bronchial, e, adj. [Anat.] Wat (Ie luchtva
Brod t quin, in. Laarsje der ouden; — halfbetreft. (Plur m. bronchiaux.) --- z.-tendrlog
laarsje, r jglaarsje n.; tooneellaars, broos f. Chaus- ook BRONCHIQUE.
ser le br -, blijspelen schrijven; ook: in blijspelen
Brondries of Branchiets , f. pl. [H. n.]
optreden. [Man.] Des br -s d'acadénnistes, rjkou- Kieuwen van eerzen visch.
sen f. pl. — Scheenijzers n. pl., scheenschroeven f.
Bronehique, adj. [Anat.] 1'hat tot de lucht
pl. , beenrizers, om eenen gevangene te pijnigen.
behoort; Veine, artère br- of bronchiale,-laijpcn
Donner les br-s, a un criminel, eenen misdadiger luchtpijpsader, - slagader f. Glandes br-s of bron
de spaansche laarzen aanleggen.
luchtp-gpsklieren.
-chiales,
Broder, V. a. Borduren , stikken, bloem- of
Bronehhite, f. [1MIéti.] Ontsteking f. der luchtloofwerk in weefsels naaijen. [Chap.] Br- an cha- pij pstakken.
peau, eentin hoed omboorden.— (fig.) Br- un conto,
Bronehoeèle, m. [Méd.] Gezwel aan de groote
een verhaal opsmukken. Br- une nouvelle, eene tij- slareder in den hals, kropgezwel n., luchtpijpbreuk t.
ding vercgrooten. -- Ook zonder voorwerp gebézigd:
Ironeihoir , in. [!blanuf.] Gereedschap n. om
Monsieur brode, Mijnheer doet er wat bij, maakt het laken op te vouwen.
het wat cp.
Bronelhophonie , f. [Mécl.] Piepende stem t.
Broderie', f. Borduurwerk, borduursel, stik
bij heeschheid.-- Broueliotonie, in. [Chit.] Lanstiksel n. — (fig.) Bijvoegsel n. tot sieraad van-werk, cétvorlrn ig werktuig n. tot het verrirten der lucht een verhaal: I1 y a un peu de br- à ce que nous pr jpsnede, b r o n c h ot o o m m. — Bronchotoracontez, cfij hebt uw verhaal wat opgesmukt. — noie, f. [Chit.] Luchtp jpsnede f. —Bronchoto[Hort.] Rand m. van palm rondom de tuinbedden. mimique, adj. Wat de luchtpij snede betreft.
Bronte, f. [H. n.] Snip f., snippekop m., zekere
— [Mus.] Tot sieraad bijgevoegde noten f. pl. in de
uitvoering van een muzijkstuk.
schelp (ook bécasse en count geheeten).
Borduurder
m.,
bor1krontée f. of Brontéon, m. Donderwerk
Brodeur, m. -ease, f.
duurster f. — (Prov.) Autant pour le br-, ik geloof tuig n. op oude schouwtooneelen; de plaats f. waar
er niets van; gelo ove dat wie wil!
(lat werktuig stond. — Plaats ter waarneming van
den donder.
Brodoir, m. [Tech.] Hoedenmakers zijdeklos m
Bronlias, m. [Minér.] Zwavelijzer n., uit het
om te boorden. Raam n., ter zamenboording van
twee stoffen.
midden naar de oppervlakte gestreept, een pyriet,
Brogues of Broqties, f. pl. Schoeisel n. der dien men vroeger dondersteen noemde.
Brontonietre , in. [Phys.] Dondermeter,
Bergschotten of der schotsche bergbewoners.
Broie, Broye of Macque, f. [Eton.] Braak, b r o n t o cri e t e r m., een toestel om den graad van
vlas-, hennepbraak f. (Men noemt dit werktuig ook: de elektriciteit des dampkruuincls gedurende een onbraie, braye, broyoir, brisoire, tillotte). — Een weder waar te nemen. — Brontophobe, adj.
der namen van den hekel. —[Bias.] Soort van loo f- bevreesd voor, den donder. — Brontophohie, f.
Vrees f. voor het onweer.
werk, festoen n.
Bronzage, m. [Tech.] Het bronzen, brons
Broienient of Broin►ent, m. Wrijving van
vermorsel?ng
f.
r geven.
-kleu
verwen enz.; kneuzing, fijnstamping,
Bronze, m. Brons n., metaalmnengsel van koper
van steenen onder hamers; verbrjzeling f. van stee
blaas enz.
-neid met tin en andere metalen, kloksp-(s, gietspecie f.,
Bronzate m. [Chim.] Bromium- of broom- kanonmetaal, metaal n.: Statue, cbeval, medaille
zuur zout n.
de br -, bronzen of metalen standbeeld, paard, geBroutatologie, f. [Méd.] Leer der levensmid- denkpenning. Ook voor het uit brons gegoten kunst
Voilà un beau br-, dat is een schoon bron --werk:
delen, spijzen- en drankenleer f. — Bromatolodique, adj. Wat die leer betreft, b r o m.a tolo- zen standbeeld, eene schoone zuil enz. (Poét). Le
gisch.
br- est animé, le br- respire, het brons leeft, ademt
Brome of Droue, m. [Bot.] iVaar haver gel - (om de treffende gelij kenis, de natuurlijke voorstel
beeld uit te drukken) . Le br en feit-lingvahet
kende plant, herrik, dolik f. —BR0^1E m. [Chine.]
Bromium,, broom n., een nietallr^ïde of half metaal vomissait Ie ravage, 't kanon rigtte verwoesting
van zeer onaangenamen reuk, door Balard in 186 aan. — [Numisns.] Grand , Moyen , Petit br-,
groote, rniddelmati3e, kleine bronzen gedenkpenninontdekt.
gen. — Du br- nloulu, strooiloovertjes n. pl. -- (fig.
Bronsé, e, adj. [Chico.] Bromium bevattend.
Broméiiaeées of Bronméloïdes, f. pl. [Bot.] Acne, Coeur de br -, versteend, hardvochtig hart.
Brouzé, e, adj. (en part. passé van bronoer)
Anancis-planten f. pl.,ananas- aardige gewassen n.prl.
Broutelie, f. [Bot.] Uitlandsche plantensoort, Gebronsd , verkoperd , bronskleurig : Teint br-,
bronskleurig gelaat u. Cuir br -, kamoesleér n. -waartoe de ananas behoort.
,
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dig.) C'est un homme br -, 't is een gehard, verstaald man.
Bronzer, V. a. Bronzen, de bronskleur geven,

verkoperen, met metaalkleur verwen; zwart verwen.
— SE BRONZES, v. pr. Bronskleurig worden ; —
hard als brons worden.
Bronzite , m. [Miner.] Bronziet m., eene ver
-scheidnvamrgt.
Broquart of Broehard, m. [Chas.] Rood
ij'vaal wild n. van één jaar oud, inz. een reebok m.,
n eerste hout krijgt.
di
Wr oque, in. [Hort.] Krop , kol) in. van eene
Italiaansche kool; spruitje n. bezijden aan eengin
koolstronk. — Brogue of Broque-dent, kromme tand m.
Broquelines, f. pl. Punten f. pl. of einden n.
p1. der tabakskarotten; bossen m. pl. tabaksbladen.
Broquer, v. a. [Pêche] Visch aan desa vischhaak slaan.
Broquette, f. Klein spijkertje met een' ron
kop, nageltje n. — Br- is l'an laise, nageltje-den
met kapvormigen kop. (fain.) Teellid n. van een'
kleinen jongen.
Broqueteur, m. [Agric.] hij, die de schoven
te hoop zet en oplaadt.
Bros, in. [Pipet.] Elke vreemde stof f. in het
karton of kaartenblad.
Brosinwe of Brosinion, m. [Bot.] Afdeeling
van 't geslacht der netel planten, waartoe de ver
melk- of koeboom behoort.-mardeiknsch
Brosme, m. [H. n.] Britsche labberdaan, stok
-vischn.
Brossage, m. Het af-, uitborstelen.
Brossailles, f. pl., z. BI30USSAILLES.
Brosse , f. [Tech.] Borstel, schuijer; kwast,
verfkwast , schilderkwast m. B- a habit, à souhers , á dents , à cheveux , is peigne ; klei'-.
schoen . tand-, haar-, kamborstel. Br- a colle, aa
hlanchir , lijm-, witkwast. B- a goudronner, teer
Donner un coup de hr- it un habit , à-kwast.
un chapeau, een' rok, een' hoed afborstelen. — Brd'innl)rimerie, boekdrukkers-borstel, loogborstel (om
de vormen schoon temaken). Timer ene épreuve
avec la br-, een proefblad met den borstel trekken,
afklop pen. (fig.) Ce tableau est d'une belle br-, die
.vch ilderij is met bekwaamheid uitgevoerd. Peindre
h la grosse br-, met grove penseelstreken schilde ren, kladschilderen. — [R. n.] Naam der lange borstelvormioe haren aan de voorpooten van zekere
zoogdieren, vooral der herkaauwenden; ook op ver
insecten.— EN BROSSE,-chilendgams r
en FORME DE BROSSE, joe. adv. [Bot.] Borstelvormiq.
Brosse, e, adj. (en part. passé van brosser)
Afgeborsteld.
Brossée, f. (fam.) Afborsteling f. Donner une
br- (à on cheval, à un habit), afborstelen; (fig.) afvossen. — [Bot.J Heideplant f. van St. Domingo.
Brosser, v. a. Borstelen, schuijeren, afborstelen, afschuijeren, uitborstelen, uilschuijeren. —
[Impr.] Br- les formes, de vormen met den borstel
ca.floogen. — ( fig. et pop.) Prends- y garde, to vas te
faire br-, pas op, ge zultslaag
skrijgen. Br- un onvrage, een werk in der haast afmaken. — SE BROSSEE, v. n [Chas.] I en Bosch afloopen, 't zij te voet
ref te paard; door heggen en struiken loopen. Le
cerf brosse, het hert bruist (borstelt) door takken
en struiken heen. — SE BROSSER, V. pr. Zich af borstelen; — a freborsteld worden.
Brosserie , f. [Tech.] Het borstelmaker; -tmorstelmakerij f.; — borstelhandel m.
Brosses, f. pl. Onbebouwde velden n. pl., waar
niets dan heide en struikgewas groeit.
Brosseur, m. (faro.) Afborstelaar ni., knecht,
cUe de kleereg en laarzen schoon houdt.
Brossier, m. Borstelmaker, borstelverkooperm.
Brossere, f. [Tech.] Kleur f., die men op de
vellen brengt met den borstel.
Bron, Brout, m. [Bot.] Bolster, sloester m.,
buitenste groen omkleedsel van okkernoten, hazelnoten, amandelen, inz. notenbolster m. — Br- de
noix, [Dist.] Notenbrandewijn m. , een maagsterkendle drag h , opp notenbolsters getrokken. — [Vétér . J
]Vaam eener ernstige ziekte, die vaak het vee aa
tast,als het in de bosschen begint te grazen (o
haal •de'bois gleheeten).
Brouailles, f. pl. [Cuffs.] Ingewand n. van vis.
when en vogels om te eten.
Broualle, f. [Bot.] Klierkruid n.
,
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Bronas, m. Mist, nevel m.
Brouuée, f. Stofregen, motregen m. - Prendre
une br- au feu, zich even, als in 't voorbijgaan, bij
't vuur warmen.
t Brouet, m. Soep f. van melk, eijeren en suiker.
Br del'épousée, de l'accouchée, bruids-,kraamvrouwen soepje n. — (fans.) Slecht bereide spijs f.: C'est du
br-., ft ! foei, wat kost is dat ! — [H. anc.] Br - noir,
de zwarte soep der Spartanen. — (Loc. prov.) 11
craint ale tater de ce br-, hij durft die snaar niet
aanroeren. Tout s'en est ailé en br- d'andouilles,
alles is op niet uitgeloopen.
Brouette , I. .Kruiwagen m. ; — voormalig
koetsje op twee wielen, (,lat door eeromen man getrokken of gekr'ooz,jen werd (ook vinaigrette geheeten).
(Prov.) Pousser a la br-, aan het goed geluk helpen,
bevorderlijk zijn aan iemands fortuin, hem tot krui
dienen. — Etre condamné à la br -, tot de-wagen
kruiwagenstraf (den vestingarbeid) veroordeeld zijn.
Brouette, e, adj. (en, part. passé van hrouetter) Gekrooijen: Du furrier brBrouettée, f. Krui-wagen-vol ril.
Bronetter, v. a. Kruien, met een' kruiwagen
vervoeren.
Broeietteur, n1. Trekker m. van een handkoetsje.
Brouettier,m., iere, f..Kruijer m., kruister f.,
hij of zij, die met een' kruiwagen rijdt.
Brougnee, f. [Pèche] Lange fuik f.
Brouhaha, m. (faro.) Verward geschreeuw,
geraas n. der aanschouwers in talrijke vergaderingen of in schouwburgen. 't zij als teeken van toejuiching of van afkeuring. — [Mii.] Faire uil br-,
hoezee, hoera roepen.
Brouhi, m. [Tech.] Tmailjeerders blaaspijp f.
Broei, e, adj. Verzernpd (van planten.)
Brouillanflui, in. (fain.) Wanorde, verwarring, duisterheid t.; mengelmoes n. 11 y a Pico du
br- dans Bette affaire, deze zaak is zeer verward.
-- [Vétér.] Paardenpleister° van amnu/nische aarde,
bolus-pleister f.; — eirlsen jrnenrsel n.
Brouillard, in. ill/st, veeel in. Br- épais, froid,
pliant, dikke koude, stinkende mist. Le hr- tombe,
s' élève, se dissipe , de nevel valt, rijst, verdeelt
zich. — (fig.) N y voir qu b travers un br-, een'
om floersehtent- blik hebben, alles als door een' nevel
zien. Je n'y vois que da br-, ik begrijp er niets van.
Etre clans le ter- . dans les hr-s, een,' kleinen roes
aanhebben, half beschonken zijn. Un esprit plein de
br-s, een meesch van verwoede berjrippe7n. 11 y a
an grand lor- sur toutes ses expressions, ei° heerscht
eerie groote duisterheid in al zijne uitdrukkingen.
— [Corn.] Kladboek, wimikelboek, memoriaal n. —
Du papier br-, vloeipapier n.
Broaillasser, v. n. imp. Motrégenen, motten.
(van 't oude brouiilas, voor l rocriilard.)
Brouille, f. (pop.) Twist, tweespalt tn., z. v. (t.
BROUILLEIIIE. — [Bot.] Vlotgras n. Br- blanche,
waiter-ranonkel m.
Brouille, e, asij. (en part. passé van brouiller)
Verward, vermengd; Un n'enage Pr-, een verward
huishouden. Des oeuts br-s, geroerde eijeren. — (fig.)
Les cartes sopt br-es, er heersept oneenJoheid, de
goede verstandhouding is verbroken. Cet homme
est br- avec ]'argent comptant, die man is niet bij
kas; -- ook: hij weet geen geld te bewaren.
5 Brouillement, nl. Verwarring; mengeling f.
Broniller, v. a. Vermengen, door elkander roeren, ondereen mengen; — verwarren, in wanorde
brengen. Br- des vies, wijnen ondereen mengen. Brdu vin, wijn troebel maken (door t' vat te schuilden.)
Cet homme, si 1'on n'y prend garde , brouiilera
tout, deze haan zal alles verwarren, als men er
seen acht op slaat. — (firs.) Twist maken, tweedragt
zaa,)en, beroeren. Br- Iles antis, deux amants, oneenigheid tusschen vrienden, tusschen twee minnenden zaaigen. Br- du papier, papier bekladden, onnutte of belagchelijke din reen seh.rijven. Br- les cartes, verwarring , oneenigheirl trachten te zaa(en:.
L'amour liii abt- in cervelle, ]'esprit, (le liefde
heeft hem 't hoofd op hol gebra st, is herei in de
herseims geslapen. 11 ne fait poe be-, h doet alles
verkeerd; hi; stelt Beene orde olp zijne zaken. —
[Cuis.] Br- des oeufs, cijeren roeren, (lonroloun.
[Man.] Br- un cheval, een paarr(l kutal)jk menrnen.
— SE BROLILLER, V. pr. Ir- de weer peru/set; oneens worden, de vriendschap breken: Les al/aires
se brouillent, de zaken geraken in de mm', loopen
,
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in 't honderd. II se l)rouilla tellement, qu'il ne
sava it plus ce qu'ii di4ait, lijf ,geraakte zoodanig
met spreken in (Ie war, dat hij niet mser wist wat
hij zeide. Le temps se brouille, de lucht betrekt.
Its ne- seront pas longtemps saris se br -, het zal
niet lang duren ot zij worden 't oneens, krijgen
twist, worden gebrouilleerd. Se br- avec la
justice, het met de ger egtiheid (justitie) te kwaad
krijgen. — [Man.] Les chevaux se brouillent, de
paarden geraken los en loopen dwars tegen elkander.
Brouillerie, f. Misverstand n., oneenigheid I,
twist m., verwarring, wanorde, onrust f. I1 est
arrivé une br- entr'eux, er is een misverstand onder hen ontstaan.
BrouilYis, in. Verwarring, wanorde f.
Brouillon, ne, adj. Twistmakend, verwar
Esprit—, wangeest, onruststooker m.; — ver -rend.
hoofd n., ongerégeld mensch m. — Ook als-ward
subst. C'est un brouillon, une brouillonne, 't is een
twiststoker n1 -stookster f.
Brouillon, m. Kladpapier n. [Corn.] Kladboek.
— Klad, ruw opstel m., Voila mon br -, daar is mijn
klad, mijne schets. z ook BROUILLON , adj.
Brouillonner, V. a. (fam.) Ontwerpen, vlugtig
naeêrschrijven; schetsen, in '1 klad schrijven.
Brouir, v. a. [Agric.] Verzengen, ver flensen
(taan veldvruchten, die, door den rijp of de vorst
geraakt zijnde, door de zon verzengd en ver flenst
worden) .
Brouissure, f. [Agric.] Verfleasing der boo•en en planten door de vorst, den noordoostewind
enz.; ver flenstheid f. van eenen boom, plant enz.
Broune, m. [Bot.] Brownie f., een heester
in Amerika.
Broussailler, V. a. [Agric.] Met struikgewas
bezetten . - BROUSSAILLER , v. n. In 't struikgewas,
in 't bosch gaan.
Broussailles, f. pl. Doornen, struiken m. pl.,
distelen f. pl., die in de bosschen groeijen; kreupel
Séchapperpar les br-, zoc-boschn.—(Jigetfam)
goed wegvlugten, zich zoo goed uit de zaak redden,
als men kan.
Brousse, f. [Corn.] Soort van kaas f.
Brousser, v. a. [Chas.] Dwars door heggen en
struiken loopen; — (fig.) jagen. — BROUSSER, V. n.

--

.,

.
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(len). — (fig.) Br- du noir, alles donker inzien, zich
aan sombere, zwaar-moedige gedachten overgeven.
Broyeur, m. 1Vrijver, verfwrijver; — hennep
-brakem.
Broyoir, m.,

z. v. a. SERA TCOIR.

B.royon, m. [Tech.] 1Vi (/kolf °f., looper ni.;
houten stamper ter vermaling en vermenging can
kalk en zand. — [Econ.] Bunsing-, dasseval f.
Brit, f. Schoondochter, behuwddochter, zornsvrouw f. (Gebruikelijker is belle-cilia.) — BRU, m.
[Agric.] Soort van fransche druif uit Corrèze.
Bruant, BrTland, ni. [U. IL] Groenevlasvink,
geelvink in., geelgeerst, haverkneu f.
Br nantin, m. [11. n.] Soort van weduwaal n.
Brubru, m. [11. n.] Afi'ikaansche bonte spechtm.
Brue, ni. [Bot.] Bezemheide f.
Brueee, f. [Bot.] Brucea f., een door den rei
uit -4byssinië aangebragte boom, die de-zigerBuc
valsche-anqustura-bast oplevert.
Brueelles, f. pl. [Tech.] Veértangetje n. (bij
horlogiemakers e. a. in gebruik).
Bruche, f. of Milabre, nl. [H. n.] Zaadtor,
knaagtor f. zaadkever, zaadvernieler m. Br- des
pols, erwtenkever.
Brueine, f. [Chim.] Brucine f., het werkzame
beginsel of de organische zoutbasis van de valscheanqustura-bast, een hevig vergift.
Brucique, adj. [Chum.]: Acide br-, bruceazuur n.
Brueolaque, m. Bij de grieksche christenen:
het lijk van iemand, die onder den kerkban gestorven
is; geest in., spook n.
Bruce, f. [Boul.] Verdamping f. van heivocht
in het deeg.
Bruesnue-d'auffe, m. [Mar.] Touw n. van
matwerk aan een zeil.
.

;

Brugne, f ., z. BRIGANDIIE.
B.i:gnon, m., z. BITIG \ON.

Bruiine, m. [Pêch.] Boordtouw n. aan een net.
Bruine, f. Stuifregen, motregen m., mot f.,
koude, fijne regen.
Bruine, e, adj. (en part. passé van bruiner): Des
blés br -s, door den motregen beschadigd koren n.
Bruiner, v. imp. Stofrégenen, motrégenen,

motten.
Bruir, v. a. [Tech.] : Br- des étof€es, stoffen met
waterdamp laten doortrekken, om ze lenig temaken.
Bruire, v. n. défect. Een dof, verward en aan
geluid maken (inz. van de zoogenaamde-houden
elementen gebézigd) , ruischen, bruisen, razen, loeijen, gonzen: Le vent bruit; Le tonnerre bruyait;
Les vagues bruyaient; On entend bruire les
flots. (Het wordt tegenwoordig in geene andere
tijden dan in die der aangegeven voorbeelden gebruikt. Het nu als adj. gebézigde tegenw. deelw.
bruyant (z. ald.) was weleer bruissant, van waar
Broutant, e , adj.: Bêtes broutantes, loof- bruissait, bruissaient, die men bij nieuwere schr^etende dieren, als reebokken, herten, kameelen enz. vers zeer gepast gebruikt vin>; t: Les serpents-à-sonBrouter, v. a. Gras eten, grazen, afweiden; nettes bruissaient de toutes parts (Chateaubriand);
bladen en takken van boonren afknabbelen, gelijk de Tous, jusqu' aux insecten, bruissaient sous I'herbc

Hotten (van de melk op 't vuur) .
Broussin, m. houtig uitwas n. op den stam of
de takken van sommige booroen, mazelenhout n.:
]gr- d'érable, uitwas aan eengin mastboom. —[Cuffs.]
Zeker kaasgeregt, dat men met azijn en peper over
't vuur bereidt. — [Mar.] Le br- de la roer, het
schuim van de zee.
Broussonète of Broussonétie, f. [Bot.]
Papierboom m. van Japan.
Brout, in. [Bot.] Jong lot n. van laag hakhout,
dit de herten enz. afknabbelen. -- z. ook BROU.

geiten, herten enz. doen. (Prov.) On la chèvre est
attachee it faut qu'elle broute, men moet roepen
met de riemen, die men heeft, zich gewennen in dien
staat te leven, waarin men geplaatst is. L'herbe
.sera biera courte, s'il ne trouve de quoi br-, waar'
hij niet te eten vindt, liggen de muizen dood voor
de kast: hij zal nog wel altijd aan den kost weten
te komen. — [.Hort.] De toppen der takken a fbreken. — [Tech.] Opspringen (van de schaaf).
Broutilles, f. pl. [Agric.] Dunne takken m pl.
voor takkebossen.— (fig. et fam.) Beuzelingen f. pl.,
prullen, vodden n. pl. — [Hort.] Okselstandige
knoppen m. pl. der wijngaardbladen.
Broye, z. BROIE.

Broyé , e , adj. (en part. passé van broyer)
Gestampt, gewreven, vermaald enz. Les aliments
sent hr-s sous la dent, de spijzen worden met de
tanden vermaald. Etre br- sous les roues d' un char,
ander de raderen van een' wagen verplet worden.
— Du pain br -, fijn wittebroodje n., dat de bakkers
weleer als proefstuk bij hunne opneming in 't gilde
moesten maken.
Broy entent, z. BROIEMENT.

Broyer, V. a. Stampen, klein stooten, kneuzen,
tot poeder wriven, vergruizen, vermalen. Br- dit
po vre, peper fijn stampen; Br- des couleurs, verwen, fijn wriven. Br- du chanvre, hennep braken.
IBr- les aliments, de spijzen vermalen (met de tan-

,

(Bernardin de St.-Pierre). Il ny pas un insecte qui
bruisse sous 1'herbe immobile (Nodier).)
Bruis, m. Mout n.
Bruisiner, v. a. [Brass.] Breken, het mout
grof malen.
Bruissentent, m. Dof, verward en aanhoudend
geluid, gesuis, gebruis, geruisch n. Br- d'oreilles,

oorgesuis n.

Bruit, m. Ieder verward geluid, of ineensmelting
van zulke geluiden, geruisch, gedruisch, gesuis, geraas, getier, fiegons, gerommel., gestommel, geschal,
geschreeuw, geweld, leven n.: Br- léger, agréable,
zacht, aangenaam geluid, geruisch; Br- assourdissant, effroyable, verdoovend, schrikbarend geweld,
geraas, getier enz.; Le br- du tonnerre, het geraas,
geratel, geknal des donders; Le br- du canon, het
gebulder van 't geschut: Le br- de la trompette, het
trompetgeschal; Le br- des armes, het wapengekletter; Le doux br- des eaux, het watergemurmel; Le
br- des abeilles, het bijengegons, enz. Ces enfants
font trop de br-, die kinderen maken te veellevel,
geraas, geweld. Vivre loin du br-, Se retirer loin
du br-, ver van 't gewoel der wereld leven, zich
uit het gewoel in de eenzaamheid begeven. — (fig.)
Twist m., geschil n. ; — verwarring f., gemor n.,
oploop, opstand m. ; — gerucht n., losse tijding,
spraak, maar f., praatje n.; — opzien n., naam m.,
faam, vermaardheid f. ; Its ant eu du br- ensemble,
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zij hebben zaaien geschil gehad. I1 y a eu du br- lsouiile, hout, turf, steenkolen branden of stoken;
dans cette hro^.irce, er )reeft eene oproerigebeweging Br- de la eire, (le la chandelle, (1e 1'huile, waskaarsen, srneeerkaarsen, olie branden (ter verlichin (lie provincie plaats gehad. Seiner des br-s, ge
ruchten uitstroojlen; Le br- court clue..., 't gerucht ting). — Br- clu café, ho/fijboonen branden. — Brloopt, de maar, liet praatje gaat, dat...; Un br Ie vin, brandewijn uit w(ie stoken. Br- de l'eau-deeen gemompel, o z,derhandsch versp Peid (Je--sourd, vie, brandewijn in vlam steken. — Br- les eerreu,
rue/it; C'est un br- de N ille, 't is een sta' spracite. z. 1CGl1UER. — :;r- (es 111étRUx, (Ie. metalen verbs°anBr-s de bourse, beurstijdingen, beu, s eruct; tern. Ce (Ierl (hen door te hooreen, It-ittcrjraad 'comm hunne eigen
[Jeu] Br- une carte, eenti-schapenbro).—
livre fait di► hr-, dit boek baart opzien, maak grooten opgang; I1. en est grand br- dans le ïIon(le, ieder kaart ter z jrle schuiven (o, mat zij gezien is of omheeft er d=en mond vol van; Avoi ► bon ou mauvais dat (Ie speler daartoe het regt heeft). — (Loc. fig.
hr-, te goeder of te slechter naam en faam bekend et fang.) Br- la cervelle à dn., iemand voor Glen kop
staan. Ii a le br- d'être usurier, hij heeft den naam schieten, riet een schot dooden. Br- un gite, une
van een' woekeraar te zijn. — (Loc. f am.) Faire ét.ape, een nachtverblijf, Bene proviandplaats voorbij
beau kr-, knorren, kjjven, Op zijn poot spelen. Faire trekken, zonder zich er op te houden. Br- la dinée,
plus de br- que de laesogne, z. BEsOGxE. Cet homme den etenstijd laten voorbij gaan, zonder dien ten
n' arose pas Ie bi- sit ne Ie fait, die man ziet niet nutte te maken. Br- une Heure, een uur nutteloos
gaarne, dat anderen de vrijheden nemen, die hij zich doorbrengen. Jeu viendrai a bout, ou j'y brulerai
zelven veroorlooft. Faire br- dune chose, er veel mes livres, ik zal niet eer rusten, vóór ik die zaak
van spreken, 't zij ten roede of ten kwade. (Prov.) geklaard heb. Br- see vaisseaux, zich zoo diep in
A. beau se lever tand qui a br- de se lever matin, eene zaak wikkelen, slat men niet meer terug kan.
wie den naam van vroeg opstaan heeft, ligt nooit Br- de l'encens levant qn.., iemand bewierooken,
te lang te bed: wie eens een' goeden naam heeft, hem vleijen, flikflooigea. Br- le pave, zoo snel moge,verliest dien niet ligt. C'est un bon cheval de trom lijk loopen of rijden. Br- les planches, reet veel vuur
ne s'étonne pas du br-, hij is voor geen-pet,i of levendigheid spelen (can een' toorreelspeler). Brklein geruchtje vervaard. -- ] Meid] Br-s dans le Ie papier, een' zeer levendigen, gloeijenden stijl
ventre, builkromnnnelingen. Br- dans l'oreille, oor schrijven. Br- la politcsse it yin., iemand verlaten,
oor. — a GRAND BRUIT, toe.-suizng,rch et zonder hem vaarwel te zeggen; eerie zaak, onderhan
aety. Met veel geraas, op geruchtmakende wijze;
plotseling afbreken. Sans br- une anlorce,-deling,
net vertoonmmzaking, met praal, met ophef. I1 marche zonder een schot te doen; zonder slag of stoot. —
toujours à grand br-, hij treedt altijd met veel be- Br- la chandelle par les deux bouts, z. BOUT.
weging op. [Chas.] Cllasser a grand br-, groote
BRuLEit, C. n. Branden, verbranden, afbranden,
jagt houden. - ii PETIT ERUIT, loc. adv. Zonder door 't vuur verteerd worsten: Le bois sec brule
edruisch, zachtjes, stilletjes; zonder ophef of ver mieux que Ie Bois vert, het drooge hout brandt
I1 fait ses affaires a petit br -, hij doet-onmakig: beter dan 't groene. La maison brute, het huis staat
zijne zaken in stilte, zonder opzien.
in brand. Le feu, la lapspe bic ille, het vuur, de lamp
Brûlable, adj. ( fans.) Verbrandbaar; verbran- brandt. — Zeer heet zijn, een' h,00gen warntitegraad
etenswaard.
gevoelen: Les nains lui t►rulent, zijne handen gloeiBriálage, m. [Agrl.c .] , z. ECOBUAGE.
jen. — _4anbranden: Le roti bride, 't gebraad brand.í
Brulant, e, adj. Brandend, heet: Le soled est aan. — (fig.( Br- d'amour, van liefde gloeien; Brbiera hr-, de zon brandt, is brandend heet. Il fait d'envie, de jalousie, de eolére, door nijd, ijverzucht,
un vent br-, er waait een brandende, heete, ver
gramschap verteerd worn ern; Br- d'impatience, vol
— Une fièvre br-, eene heete-schroeindw. ongeduld zijn, branden van ongeduld; Il hrule du
koorts. •--- Hevig, vurig, driftig, onstuimig: Un désir (of enkel it brine) de se signaler, hij gloeiwan
amour br-, eene vurige liefde. Des désirs br-s, verlangen om zich te onderscheiden. Br- de soif,
onstuimige begeerten. Un style br-, een hoogdra- van dorst verteerd worden. — (Loc. fig. et fain.)
vende stijl. --- Miroir br-, of minoir ardent, z. ARDENT. Br- h petit feu, zich i o vergee fsche hoop vertéren,
Brulé, e, adj. (en part. passé van brïler) Ver vurig verlangen naar iets, dat zich altijd laat
verzengd, gebrand: Un sol br-, een verzengde-brand, wachten. Le tapis brute, er' moet nog ingezet worgrond. Du pain br-,. te hard gebakken brood. Du den (bij 't spel). Le rot, la chandelle bible, 't is
vin br-, gebrande wijn. — (fig.) Un cerveau br-, hoog tijd, men 7rnag n,:et lanrger wachten, het ijzel
tine eervolle br-e, een dweepziek mensch, geestdrij- is heet. Les mains lui It inent, de handen jeuken
,

ï,

ver, hoogst hartstogtelijk mensch.
Bruto, m. Brandige reuk of smaak m. I1 sent
idi Ie br-, het riekt hier branderig. Cette soupe sent

Ie br-, die soep smaakt aangebrand.
Brfilée, f. [U. n.j Brandschelp f., soort van

purperslak.

Brute-gueule, m. (pop.) Zeer kort eindje pijp
om uit te rooken, neuswarmertje n. (Plur. Des
brute-gue ►ale.)
ï Brieleiiient, m. Verbranding f. ; het ver

-brande.
Brille -queue, m. [ Vétér.] Brandijzer, schroeiijzer n. (om den a fgezetten staart van het paard
toe te schroeien). (Plur. Des bride-queue.)

Brialer, V. a. Branden, verbranden, afbranden,
in brand steken, door 't vuur vertéren of' beschadigen; — overdragtelijk ook van 't geen eene soort-

gelijke werking als die des vuurs te weeg brengt:

Br- une maison, un vaisseau, een huis, een schip
verbranden. Br- une maison de fond en comble, een
huis geheel doen afbranden. Br- un homme vif, `i
petit feu, een' mensch levend, met langzaam vuur,
verbranden. — La pierre infernale brine les plaice,
de helsche steen brandt de wonden. La gelee a brine
la ravine des asbres, de vorst heeft eten wortel der
boonsen verschrompeld. La neige brule Ie cuir, les
souliers, cle sneeuw maakt het leder, de schoenen

bruinrood. Le soleil brute le teint, de zon verzengt
het gelaat. Ne metten pas vos doigts dans Bette eau,

title vous xnrulerait, steek uwe vingers niet in dept
water, gij zoudt u branden. Le poivre me brute
le gosier, de peper brandt mi in (le keel. L'eau-devie 1 ► rule l'estomac, de brandewijn verschroeit de
nxmag. I1 a une fiévre (lui le bra le, hij heeft eerie

brandende, heete koorts. — Branden, als brandstof
gebruiken, stoken: Br- du bois, de la tourbe, de Ia

hein: hij brandt van verlangen om te hanmdelen. Les
plods lui bidtent, hij staat op heete kolen: hij
wenscht vurig te vertrekken. Tirer sur qn. a brulepourpoint, iemand ut 't Bezigt de grofste dingen
zeggen; z. v. a. á bout-l.or'tant, z. BOUT. — [Jeu]
'J'u brutes! gij brandt! (b ij kinderspel, als de zoeker
't gezochte voorwerp voorbij l loopt of zeer nabij

komt; ook als eest kaartspeler meer punten maakt
dan hij noodij heeft). (Prow.) Le toi'clhon ladle
dans vette maison, moon en vrouw liggen in dat
huis altijd met elkander overhoop.
SE BRCLER, V. pr. Zich brandera, zich verbranden:
Sarda,napale se bidla avec ses !'ecomes, Sardanapalus verbrandde zich mmtet zijste vrouwen. 11 s'est
brulé les doigts, hij heeft zijne vingers gebrand.
(Prov.) Se br- za la clsai^delle, zich door den schijn
laten verblinden, in zijn verderf loopen; slecht te
pas korven; er tegen loopera.
Brillerie, f. Verbranding f als straf (in dient.
zins weinig r!ebézigd) . — [Tech.] Pranderj, stokerij f.

Hri le-pourpoint (is), z. ond. BRuLER. —
Argument a brine-pourpoint, een bewijss op den moan

aan, onwederlegbaar, bewijs n.
Brfkle-tout, m. [Leon.] Pro f jtertje, zui-ni,je n.
(Plur. Des br►'le-tout.)

Brtllenr, m. Brandstichter m. (In liet (laoelijksch leven wom'dt dit woont zelden gebruikt dan

in: bruleur de maisons, bruleur Ie granges).
(fill. et fain.) Etre fait comme un 1st- de maisons,

slordig, haveloos gekleed zijn. — [Tech.] Stoker ns.
in eene branderij.
Barlot, m. [Mar.] Barander m., schip, dat ingerigt is om door zelf te verbranden de vijandelijke schepen in brand te steken. — [Curs.] Sterk gepeperde en gezouten mondvol m. of bete f. — Gebrande brandew'jn ni. meet suiker ni. — [Tech.] Pol)/st-
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steen m. der spiegelrokers; — ook z. v. a. pijpekop m., pijp f. — [H. n.] Naam an insecten, die,
onder 't gras verborgen, zich aan de voeten der
wandelaars hechten en die door hunne steken wonden

(ook bêtes rouges geheeten) : — (fig.) Heethoofdig
partijman; uitsporig verkwister; woelgeest, stokebrand m.
Brnlottier, m. [Mar.] Bestuurder m. van een'
brander.
Brnlure, f. Brandwond, brandblaar f.; gebrand
gat n., brandvlek f. in of op een of ander voorwerp.
— [Bot.] Brand In. in 't koren enz. (z. v. a.
ROUILLE). -- [Vétér.] Brand m. der schapen (ze-

--

BRU.

s'est bruni au soleil, zijn gezigt is in de zon bruut

geworden.

Brunis, m. [Tech.] Schitterende kleur f. van
het gebruineerde metaal. — z. ook BRUNISSOIR.

Brunissage, m. [Tech.] Bruinéring, poljstrng f., bruineerwerk, polgstwerk n.
Brunisseur, in. -euse, f. Bruineerder ni.,
-neerster f.
Brunissoir of Brunis, m. [Tech.] Bruineersteen m., -staal n., -tand m.
Brunissure, f. [Manut., Teint.] Glanzing f.
der stoffen, die men verwt. [Chas.] Gladdigheid f.,
glans m. der hoornen van herten, reebokken enz.,
kere ziekte).
door 't wrijven tegen de boomgin.
Bruinaille, f. [Mar.] Dunne zeemist nl.
Bruniture, f. [Chico.] Uitdooving van den glans
Bramaire, m. Nevelmaand f., 2de maand van eener kleur.
den franschen republikeinschen almanak, van 23
Brunnibarbe, adj. [H. n.] Bruinbaardig.
Oct, tot 2l Nov. — Faire un 18 br-, een coop d'état
Branniehie, f. [Bot.] Zékere soort van zuring F.
doen, de staalsrégeling door middel van de gewaBrunnieorne, adj. [.H.. n.] Met bruine voel
pende mgt omver werpen (gelijk Bonaparte op dien
Brunnipède, adj. [H. n.] Met roest -sprietn.—
dag het directoire uiteen joeg).
-kleurigpotn.
Breimal, e, adj. Wintersch, winterachtig, wat
Br uinoir, in. [H. n.] fl frikaansche meerle F.
's winters groeit, lot den winter behoort: Plante
Brunor, m. [II. n.] Bruine bloedvink ni.
br-e, winterplant f. Fêtes br-es, winterfeesten (die
Brun- rouge, in. [Peint.] , z. onder BRUN.
;reen weleer te Ronne ter eere van Bacchus vierde) .
Bruise, m. [Bot.] liauizedoorn , mirtedoorn,
Jours brumaux, winterdagen,.
steekpalm m.
Brumnazar, in . [Chico.] Soort van olieachtige
Britseambille, f., z. BRUSQUEMBILLE.
minerale zelfstandigheid f.
Brusque, adj. Driftig, haastig, oploopend,
Brunie, f. [Mar.] Digte nevel, zeemist m. — barsch, stuursch, norsch, kort van stof. Faire une
(Prov.) Dans Ia br- tout Ie monde est pilote, in réponse br-, een bits antwoord geven. — Onverwacht,
den nood (in 't ongeluk) moet men niemands raad plotseling: Attaque br-, onverwachte aanval m.
versmaden.
Dd houment trop br-, te plotselinge ontknooping F.
Bruniée, adj. [H. n.] Morue br -, met bruin of
frasqué, e, adj. (en part. passe van brusquer):
roodachtig stof bedekte kabeljaauw m.
Affaire br-e, overhaast afgedane zaak. Dénoument
Bruinel, m. [Pêche] Soort van kleine hengel m. br-, onverwacht aangebragte antknooping.
Brumeux, -euse, adj. Nevelachtig, beneveld,
Brusquer nbille, f . Zeker kaartspel n. tusschen
mist i,g.
tot 5 personen. Les br- s, de azen en tienen in
Brun, e, adj. Bruin, bruinharig. 11 fait br -, dat spel.
het wordt donker, de avond valt. (fig.) Avoir 1'huBrusgaeiuent, adv. Driftig, haastig, norsch,
meu r brune, droefgeestig zijn.
barsch; onverhoeds, onverwacht, schielijk, eensklaps.
Brui., m. Bruine kleur f., het bruin; bruinheid,
v. a. Borsch, stuursch, onvr^iendeu
Brsquer,
bruinachtigheid f. Br- toned, clair, pule, donker- lijk bejégenen, door ruwe, harde woorden beleedigen,
bruin, lichtbruin, bleekbruin. — [Peïnt.] Min of toesnaauwen: C'est un homme dangereux, ii brusSneer donkere kleur, die de schaduw op de schilde - que tout Ie monde, het is een gevaarlijk mensch, hij
rijen vormt. — BRUN, m., BRUNE, f. Bruinharig beleedigt een ieder. — Driftig te werk gaan. Br- une
maan m., bruinharige vrouw f., bruinharig meisje n., affaire, eene zaak sterk doorzetten. — [.í11i1.] Overbruinét f. Un beau bron, een schoon bruinharig vallen, bi,^ verrassing innemen: Br- une place, eene
mart; Une jolde brune, eene lieve bruinét. (fig. et plaats storrnender•hand innemen, overrompelen. —
am.) Aller de la brune à la blonde, onstandvastig Met drift en zonder eenige overweging beslissen,
in de liefde zijn, aan alle schoonen zijn hof maken. onverwacht en zonder trapswize overgangen ten
— Brun-rouge, bruinrood, engelsch rood n.; — einde brengen: Br- une affaire, eene zaak plotseling
bruinroode of engelsche oker m. (ook potée geheeten). afdoen; Br- le dénoument dune pièce de théátre,
— Brun de montagne, z. v. a . TER 1E D 'OMBRE.
onverwacht, zonder overgang of voorbereiding, de
Brunátre, adj. Bruinachtig, bleekbruin.
ontknooping van een tooneelstuk aanbrengen. —
Brune, f. Het vallen van den dag. Sur la br-, [Cuis.] Br- une volaille, een' vogel over de vlam
tegen den avond, tusschen licht en donker. — [H. n.] a fschroeijen, na hem ten ruwste geplukt te hebben.
Nvijlbaars nl. — z. ook order BRUN.
— (fig.) Br- la fortune, de fortuin willen dwingen,
Brune et blanche, f. [H. n.] Soort van vlas- stout wagen. Br- l'aventure, zonder overleg te werk
vink m. van Georgië.
gaan. [Mar.) Een schip branden, om het te kaleBrunelle, f. [Bot.] Beeren.00r, wondkruid, ge- fateren (dus geheeten omdat dit werk in Provence
neeskruid n. — [H. n.] , z. v. a. COULEUVRE.
met mirtedoorn (brusc) geschiedt) .
Brunet, m. [H. n.] Volksnaam eener mus
Brusquerie, f. Barsche, norsche bejégening;
-schenortf. barschheid, beleediging f. Dire une br-, eene beleediBrunet, -te, adj. (verklw. van bron) Bruintjes, ging zeggen.
bruinachtig. — Als subst: bruintje, bruinétje n.
Brasquet, adj. (verkiw. van brusque) Het
Brunette,f..Soort van fijne, ligte,donkere stof f., komt alleen voor in 't volkszeggen: is brusquin bruswaarmede de rijken zich weleer kleedden. — [Litt.] quet, op eene lompe vraag past een lomp antwoord.
raars eener soort van eenvoudige minneliedjes; —
Brusquiaire, m. (pop.) Woestaard in., hij,
ook de wijs van zoodanig liedje. — H. n.J Lap- die de meisjes op eene ruwe of drift/ge wijze kust.
landsche strandlooper in.; rolslak, dacdelslak f.
Brussoles, f. pl. [Cuffs.] Soort van gekruide
t Bruneur, f. Bruine kleur, bruinheid f.
vleeschspijs of r a g o Is t.
Brun-1'oueat, m. [Vign.] Naarn eener druiBrut, e, adj. (pr. brut', brute) Ruw, niet door
vensoort f. in het zuiden van Frankrijk.
kunst bewerkt, onbearbeid: Diamant br-, ongesleBi-uni, in. [On.] Het gepolste, in tegenover pen diamant; Marbre br-, onbehouwen marmer;
ruwe.
-st4lingvahe Mine br-e, ongesmolten erts; Sucre br-, ongezuiBruni, e, adj. Gebruind; gebruineerd. Teint verde of ongeraffineerde suiker; Camphre br-, ongezuiverde kamfer; Terrain br-, onbebouwde grond;
1w-, _ bruin geworden gelaatskleur f.
Brunilde, m. Naamdes nachtegaals hij de oude Jardin br-, onaangelegde tuin; Bois br-, onbewerkt
Barden.
hout, enz. Les corps br-s, de onbewerktuigde lig
mineralen enz., in tegenstelling met-chamen(st,
Brui oir, V. a. Bruin maken: Le soleil brunit
Ie teint, de zon maakt het gelaat bruin. — Bruin de bewerktuigde) : -- (fig.) Onbeschaafd, ruw, lomp,
vormen: Br- un carroese, eene koets bruin verwen. grof, onverstandig, dom, redeloos: Un ouvrage br-,
— Polijsten, glarlroaken, glanzen, bruinaren: Br- een onafgemaakt werk (waaraan nog de beschavende
lor, het goud poll slen. — BR,UTNiR, v. n. Bruin wor- hand moet gelegd worden). Un bommoe absolument
(ten: Les cheveux de eet enfant étaient blonds, mais br-, een geheel ruw, onbeschaafd mensch; Des maits commeneent l► br- (a se br-), de haren van dit giêres br-es, onbeschaafde, lompe manieren. Les
kind waren blond, maar zij beginnen bruin te war- bêtes br-es, de redelooze dieren. — [Agric.] Proditi. — sE BuumR, v. pr. Bruin tom den: Son visage duit br-, ruwe, onzuivere opbrengst (zonder aftrek
-

,

,

-

BRUTALE
ten de bebouwingskosten). — [Financ.] Produit
br-, b r u t o- ontvangst (zonder aftrek der ontvancjkosten) . — [Corn.] Poids br-, bruto of onzuiver ge9,nir^t (liet gewint eener waar met de baal, de kist,

liet fast, den omslag, het inpaksel): Ce boucaut de
lucre pèse br- deux cents kilogrammes, dit vat
suiker weegt bruto twee honderd kiloos of nederl.
,ponden.
Brutal, e, adj. Dierlijk, beestachtig, rédeloos,
geheel onbeschaafd; woest, lomp, ongemanierd, onbeschoft, onbeschaamd, grof, b r u t a a 1: Un homme
hr-, een dierlijk, ook een done en onbeschoft mensch;
Un courage br-, een woeste, onberedeneerde moed;
Une passion br-e, eene dierlijke drift; Des sentiments brutaux, dierlijke gevoelens. Un o gueil br-,

een onbeschaamde trots. Une réponse br-e, een onbeschoft antwoord. — Ook als subst. gebézigd: Un
br-, Une br-e, een onbeschaamd, onbescho ft 'mensch;
(fa m.) C'est on franc br-, 't is een aartslomperd,
een rekel.
]Brutaleomeent, adv. Beestachtig; onbeschoft,
onbescheiden. Parler br-, op eene onbeschofte wijze
spreken
Briitaliser, v. a. (facie.) Onbeschoft, onbescheiden bejéryenen of behandelen, mishandelen, onwelle
vend, lamp behandelen, b r u to li s é r e n. Il le br utalisa sans sujet, hij mishandelde hein zonder reden.
SE PRUTALI ER, V. pr. E lkander onbeschoftheden
zeggen. -- Brutaal worden.
'Drutalité, f. Dierlijkheid, beestachtigheid, dier
dierlijke daad; woestheid, onmenschelijk--tijkedrf,
heid; onbeschoftheid, verregaande lompheid f., vlegelwerkn., brutaliteit f.
,

Brauta-niianna, f., z. BRUTE-BONNE.

Brute, f. Rédeloos dier, vee n. L'instinct tient
lieu de r aison aux br-s, het instinkt (de natuur-

drift) bekleedt bij de rédelooze dieren de plaats der

rede. — ( fig.) Dom, onverstandig mensch: C'est
une vraie br-, 't is een aartsdomkop. — (Brute,
vein mnenschen gebézigd, duidt natuurlijk een' hoogen traad van minachting aan; maar dit is in
zékere mate ook 't geval met dieren, zoodat men 't
woord b. v. niet zal bézigen van den hond, die in
de diensten, welke hij zijnen meester bewijst, een met
rede begaafd wezen schijnt.)
Brute-bonne of Bruta-manna,, f. [Hort.]
Manna-peer, pauspeer f.
B ruitier, m. Soort van havik m. (buse)
(Prov.) Dun br- on ne saurait faire un épervier,
men kan een' ezel niet leeren blaffen: men kan van
een' dommerik geen verstandig mensch maken.
S' Brutiiication, f. Dom-, botmaking, verbees
-

tel ijking f.

Brratiler, V. (1. Tot een dier maken, verdierke9i. -- SE BRUTIFIER, v. pr. Tot een dier woe
n, geheel dierlfj k worden.
Brtat- ingénu, m. Natuurlijk gepolijste diamunt m.
Bruatolé, m. [Pharm.] In bier getrokken krui-

de

-

dsn n. pl.

Bruxelles, f. pl.,

Z. BRUCELLES .

Br-. brusselsche kant f.

. UC PlALE.

-

— Point de

Brnyannnient, adv. Luidruchtig, met groot
geraas.
Briayant, e, adj. Geraasmakend, ruischend,
bruisend, luidruchtig: Une voix br-, eene schelle
stem; Une flaninle br-e, eene ruischende vlam. Des

plaisirs br-s, luidruchtige vermaken. Un homme br-,
een luidruchtig mensch. Une rue br-e, eene woelige,
druk bezochte straat. Le véritable zèle nest pas
br-, de wezenlijke ijver is niet ge'r'uchtmakend.
Bruyant-verdier, m. [H. n.] , z. V. a. BRUANT.
Brtiyère, f. Heide (hei) f., heidekruid n.
Balai , Brosse de br-, heibezem n1. Fleurs de br-,

heibloempjes n. pl. — 1leideveld n., heide f. Coq de
br-, korhaan m.
Bruyèreux, -ense, adj. Bedekt 'met heide.

Bry, Bryon, ni. of Brye, f. [Bot.] Mos n.,
'inz. het op glen grond groei] ende mos, aardmos. —
Bryacé, e, acl j. Naar mos gelijkende. — Bryaeees, f. pl. Aardmosplanten f. pl.
Bryologie, f. [Bot..] Leer, beschrijving f. der
mosplanten. — Hryoloi igite, a(lJ IVat tot die
leer betrekking heeft. — Bryologiste, Bryologue, m. Moskenner, mosbeschri ver-, b r p o l o op m.
Bryone of t'otileiivree, f. Witte wijn paard
m., wilde kruipende plant, welker blad gelijkt naar
dat van den wijngaard. Br- blanche, varkenswor-
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tel m., hondskers, duivelskers f., haarmos n. On-

uent de 1a-, speerkruidzalf, klierzalf f.
Bryonine, f. [Chien.] Vergiftig sap n. van den
wortel van witte wijngaard.
Bryophagide, ajlj. [11. n.] Mosetend (van
insecten).
Bui, e, vrij. (en part. passé van boire) Gedronken: Du vin tau, uitgedronken wijn. — (fig.) Avoir
toute bonte hue, alle schaamte 'uitgeschud hebben,
schaamteloos zijn. — Ook als subst .: Rendre le trop
bu, het te veel re;ironkene Uitweraen.
Buade, f. [?dun.] Gebit n. met lange stangen
of wangstukken.

Bianderie, f. Waschhuis n., wasscherij f.
Buiandier, m., -iere, f. Wasscher m., wasch
nieuwe li nnen; -- de waschvrouw f. in-sterf.,van

sommige groots inrintinren.

Biiautliropie, f. [Méd ] baanzin m., waarbij
de lijder meent in, een' os veranderd te zn. --Biiantbropique, arij. Wat die ziekte betreft.
Bubale of Boei f-eerf, m. [.H.. n.] Bubal,
hertebutfel m., een a feikaansch dier van 't geslacht
der antilopen.
Bubbola, f. [Bot.] Hooge bladzwam f.
Bube, f. Klein gezwel, puistje n., peukel m.
Buiberoii, M., z. IJTBERON.

Bubo, m. [ti:. n.] Uil, nachtuil m.
Basbon, m. [Méd.] Liesbuil, pestbuil, venus buil f., klapoor n., gezwel aan de liesstreek. --[Bot.] Geslacht van schermdragende planten. — Bgalbanil'ère, syrisch tuinkruid n. ; B- of Persil de
Macédoine, íllacedonische peterselie f.
Bnaboiioeèle, in. [Chir.] Liesbreuk f.
Bubuler, -v. n. Schreeuwen als de uil, krassen.
Bnbuline, f. [Chi ►n.] Zelfstandigheid f., die
men uit de uitwerpselen van 't horenvee trekt.
Buueail , nl ., of Biltaille, f. [Agric.] Soort

van- boekweit f.
Buearde, f. [H. n.] Ilarlmossel f.

Bueardie, f. [Miner.] Ossenhartvormig edelgesteente n.

Bucardite, m. [Fl.. n.] Versteende hartmossel f.
Buccal, e, adj [ Anat.] Wat denmond (of de
wannen) betreft: Artère b-e, wangslagader f.; Glandes b-es, wanghl ieren f. pl.; TN erf b- of Buceinateur,
wangzenuw f. — [Ii. n.] Papegaai m., met grijze
véderen tusschen ooryen en snavel.
Bueeaiiia eie, f. [Méd.] llfondteekenkennisf.,
kennis van de teekens, die de mond bijziekten oplevert.
Biiecellaire, rn. [H. ant.] Naara, der soldaten,
die (Ie grieksche keizers in de wingewesten onder
hun tot l(i fwacht dienden; — Klein-hieldn
broodje n., mondvol m. ; — brood- leverancier m.
(gemeenlijk Grieken uit Galatië); — vorstengun-

stelinr m.

Bueeellation, f. [Chico.] Verdeeling in
stukken (in mondvollen); — [Chir.] Het aanbrengen eener plukselprop ter bloedstelping.
Biteeetlé, e, adj. [H.. n.] Met zeer kleinen

mond (van isssecten).

R tee naante, f. (pr. bu-kante) [Bot.] Soort van
vlooijenhruid n.
B^teein, m. [i-I n.] I-ovenschelp, trompetschelp f.,
blaas-, toet-, kinkhoren m. — B- main of bouret m.,
Oud blaas-instrument.
Buecinal, e, adj. [H. n.] Toethorenvormig.
Biteeiva.teur, m. [Anat.] Tromp etterspier,
kaakspier, kinnebakspier t. (die de wangen uitzet
bij 't blazen op de trompet enz.) — Ook als adj.: Le
muscle b - ; — Z. ook onder BUCCAL.
±Bakcine, f. Trompét f. — [H. n.] Hinkhoorn m. B- marine, [I-1. n.] tritonsschelp f.
t B it teroer , v. n. Trornpétten. — -- BUCCINE11,

V. a. (een woord van Diderot) Uitbazuinen, uit trompétten.
Belee1uite, m. of Baiecite, f. [H. n.] Ver

-stendkihor.

Bute, f., z. BUSSARD.
Baaceutaure, m. [Myth ] Bucentaurus rn., een
monster, half nzensch en half stier of ezel. ---[H. mod.] De prachtige galei f.. waarop eertijds de
dope van Venetië met de Adriatische zee trouwde
(de laatste maal geschiedde deze plegtigheid in 1728).
Bn eépliale, m. (eig. ossekop) [H. anc.] Naam
van 't paard van Alexander; — pronk-, staatsie
slecht paard n., magere knol m, ---pard;(ion.)
[H. n.] Zekere vlinder, dikkop rn.
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Bucéros, m. [H. n.] Wetensc iappelijke nawis uit drinken (hetgeen corns door voerlieden dus op
der ?aorensnavels (calao).
eene diefachtige wijze geschiedt);— (fans.) slaan, afBushante, f., z. BUCCHANTE.
rossen; mishandelen. — [Fauc.] Le faucon a buffetè
Binche, f. Blok n. brandhout, stommel in. la proie, de valk is met zijnen kop op zijne prooi
Mettre une b- au feu, een blokje op 't vuur leggen. gestooten.
Il n' y a que deux b-s qui se baisent, er lidgen maar
Butfeteur , m. Wie steelswjjze uit een vut
een paar houtjes aan 't vuur. B- cie -v oël, kersmis- drinkt, wijndief m., z. Bt;FFETER.
blok, groot blok hout, dat op kersavond met
Butfetier, nl. Schuimlooper in. (parasite).
zekere plegtigheid achter in den haard werd gelegd.
Briffetiis, m., z. BUFFLETIN.
(fig. et fam.) C'est une b-, une vraie b- que eet
Buffle, m. [H. n.] Buffel, bu ffelos, wilde os m.
homme Th, die man is de domheid, de logheid zelf. met achterwaarts gebogen horens. (tiet wijfje van
(Proc.) I1 ne se remue pas plus qu'une b-, hij be- den buffel of (ie buffelkoe heet bufflesse, of but tonne,
weegt zich zoo min als een blok. — [Hort.] B-s maar men gebruikt liever: femelle du b- of femelle
d'orangers, afgetopte stammen van oranjeboomen, b- , terwijl Bu ffon kortweg La duffle gebruikte.)
zoo als die uit Genua en- Provence verzonden wor- Cuir, Peau de b-, buffelleêr n., buffelliuid m. Ceinden. — [ Tech.] Blok (bij velerlei handwerken): — turon ',de b-, gordel m. van bu ffelleér. [Ans. mil.]
trekbank f. voor grofdraad; — hefboom m. der glas
Soort van overrok , krijgsrok in. van buffellelr.
koperen maat f. ter bepaling van de-fabrijken;— [Tech.] Strijkriem m., een met leder bekleed hout
der
dikte
stukken zeep. — [Mus.] Hakkebord n. — om te polijsten. — Moulin a b-, 'molen nl. ter berei-ni ar.] Buis, haringbuis f.
ding van 't bu[felleder. — ( fig.) Onbeschoft mensch,
Bucher, m. Houtzolder m., houthok n., hout- weetniet, domoor, zot m. Se laisser t'ainer par le
schuur f. ; — houtstapel, brandstapel m.
nez comme un b-, zich door al te veel eenvoudig
Bucher, v. a. [Tech.] Behakken, uit den ruwe
om den tuin laten leiden. (Prow. pop.) Rep .s--heid
hakken (een stuk hout); — houthakken, tot brand- ser le b- )l qn., iemand afrossen.
hout slaan. — (fig. et fans.) B- qn., iemand a frosBufflesse, f., z. onder BUFFLE.
sen, afranselen. — [ Fauc.] B- l'oiseau, den valk
Biitfleterie, f [Mil.] Lederwerk, ledergoed n.
doen opzitten.
Blanchir sa b -, zijn ledergoed wassen.
Bûcheron, m. Houthakker, houtkapper m., —
Buffletier, m. Bereider van buffelleder; teBucheronne, f. Houthakkersvrouw f.
dercjoedinaker m.
Bdehette, f. (verklw. van buche) Blokje n. ; —
Butfletin, m. [H. n.] Jonge bu ffel m.; huid i.,
houtspijltje, halmpje, strootje n. (waarmede men leder n van een' jongen buffel.
om 't kortste stroo (je, courte paille, trekt).
Bufflon, m. [H. n.] Jonge buffel m.
Bûehilles, f. pl. [Tech.] Boorspa inders m. pl.
Bufflonne, f., z. onder BUFFLE.
als afval bij 't bewerken der metalen kanonnen.
Bufone of Bufonie, f. [Bot.] Soort van vo Bucioche, m. [Cons.] Proveneaalsch en Lan- gel- of muurkruid n.
guedocsch laken n., dat veel naar Alexandrië en
Bufonite , m. [H. n.] Naam der versteende
Cairo gevoerd werd.
deden, inz. tanden, van visschen, grijsbruin van
Buck-beau, m. [Bot.] Waterklaver f.
kleur met ronde vlekken, paddesteen m., slangen
Bucoiiastue, m.Herderslied n., herderszang m.
-ogn.,bufietm
bij de oude Grieken; — wf1s f. van zoodanig lied.
Bugadier, m. [Parfum.] Smeltvat n. voor de
Bucoliaste, m. Schrijver van herderszangen, pommaden.
bukolisch dichter m.
Bugadière, f. [Tech.] Gemetselde loogkuip €.
Bucolique , adj Herderlijk , bucolisch : der zeepbereiders.
Poème b-, herdersdicht n., herderszang m. ; — Le
Bugalet, m. [Mar.] .Klein vaartuig n., soort
genre b -, het herderslied, de herderszangen m. pl. van ligter met verdek op de kust van Finistère.
Un poète b-, een herderdichter m. - BUCOLIQUES, f.
Burgle, Bugrane, Bidgrande, f. [Bot.]
pl. Herderszangen; — ( fig. et fans.) Vodderijen, Beerenoor n. (z. ARRÊTE-BOEUF).— (Proc.) Qui connesten, prullen, oude papieren.
nait in b- et la sanicle, fait aux chirurgiens la
Bucrane, m. [Ant.] Helm m., in den vorm van nicque, wie de wondkruiden kent, heeft de wond eenen ossenkop.
heelers niet noodig. -- BUGLE, m. [Mus.] Zware
Budget, in. (angl.) (eig. léderen zak, valies, trompét, sleutelklaroen f. — (weleer) Os m.
ransel). Staatskas- of fnantie- rekening f., jaar
Bu glose of Buglosse, f. [BQt.] Ossetong f.
waarschijnlijke ontvangsten-ljkschoverzigtand B- sauvage, slangenhoofd slangenkruid n.
en uitgaven van een rijk, eene stad enz., begrooting,
Buglossoïde, adj. Naar ossentong gelijkencly.
staatsbegrooting f., b u d g et n.: Le b- de 1'état, de
Bugnes, f. pl. [Cuffs.] Lyonsche opgerolde olie la vilie d' Amsterdam, des communes, de in marine, koekjes n. pl. — Dimanche des b-, zondag na vasde la guerre.
tenavond.
Budgétaire, adj. Wat het budget, de staats
Bugrane, Buarande, f., Z. ARRETE-BOEUF.
betreft.
-begrotin
Buguiere, f., Z. BOUGIERE.
Bud étivore, m. (iron.) Wie Bene jaarwedde
B atiori aux, ire. [ 11. n.] Roerdomp m.
kas
trekt,
's
lands
budgetkoager
in.
uit
Buhot of Ospolin, in. [Tech.] Spoel f. giet
Buddléie, f. [Bot.] Heester m. van't geslacht de zijde voor 't brocheren der stoffen; — getweernde
der spierklierkruiden.
draad ris.: Camelot fabriqué en trente-deux b-s,
Budyte, m. [H. n.] Wetenschappelijke naam kamelot uit 3 halve gangen vervaardigd. — BUder kwikstaarten (bergeronnettes).
HOTS, m. pl., [Plum.] Gever-wde ganzeveêren I. pl.
t Buee, f. Loogwasch f. ; [Bout.] uitwase- op de vensters der pluimmakers.
naing f., damp m.
. Buire, Buie, f. Groote zilveren of porseleinen
t Buer, v. a. IVasschen. — Uitwasemen (van pot m., vaas, kruik f.
't Droo(i bij 't bakken).
Buis, m. [Bot.] Buksboom, laxisboom, palm in.;,
t Bulfe, f. Dof, forsche douw of klap m.
palmhout n. ; — schoenmakers likhout n. Buis
Buffet, m. Kast, waarin men het tafellinnen épineux, bukshoorn. (Loc. prov.) Donner le buis
en zilverwerk plaatst, tafelkast, zilverkast f. b u f- à qc., de laatste hoed aan iets leggen, het de laatste
felt n. ; afgezonderd gedeelte der eetzaal, dat tot polijsting geven. — Donner le buis a un vieux
butfét dient; tafel, waarop men in orde schikt chapeau, een' ouden hoed op flikken, schoonmaken.
alles, wat tot eenen maaltijd dienen moet, schenkta- Menton de buis, breede, vooruitstekende kin f.
fel, aanregtta fel f. — Het ta felfooed, tafelzilver. —
Buisart, n1. [H. n.] , Z. BUSARD.
Ta felbedienden m. pl.: Quand on emit asoir bu
Buissaie, Buissière, f. Taxisboschje n., betreste bouteilles, le b- en a bu in moitie, als men planting f. van buksboomen.
denkt dertig l'esschen gedronken te hebben, is de
Buisse , f. [Tech.] Persplank f. der kletrnaahelft daarvan door de tafelbedienden geledigd. — kers; — klopsteen m. der schoenmakers.
Vins du b-, bu /fetzvijnen, fijnere wijn dan de geBuisserie, f. [Tech.] Kuiperswagenschot, duig wone tafelwijn. -- [Mus.] B- dun orgue, orgel- hout n.
kas f., al het schrijnwerk aan een orgel; ook som
Buisson, m. Kreupelboschje, struikgewas n.,
ijds het orgel zelf met zijne kas. B- d'orgues, klein-t verzamelinry van wilde heesters of struiken, 't zij
orgel, huisorgel, kabinetorgel n. — [ Font.] Halve niet of zonder doornen: B- d'épines, doornboschje,
waterpyramide f. tegen een' muur of in eene nis. — bra.amboschje n., doornehaag f. Arbre b- of en b-,
[An C. mi1.] Wangstukken n. pl. van een' helm.
dwergboom m., dien men van binnen uitsnoeit en
B uffeter, v. a. Een wijnvat openbaren en daar- van buiten naar alle zijden laat uitschieten. [Chas.]
,
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Les eens prennent b-, de herten gaan diep in 't
woud, zoeken eene geheime plaats na hun gewei
te hebben afgeworpen. Battre les b-s , z. BATTRE.
Trouver b- creux, het opgejaagde wild niet mecr
in cie struiken vinden. (fig.) Niet vinden wat men
zoekt, de handen op eerie ledige plaats slaan.
(Pray.) II
Ii a battu les b-s etc., z. BATTRE. Se sauver is travers les b-, omwegen, uitvlicgten gebruiken. I1 n'y a si petit b- qui ne porte son ombre,
eer is Beene zaak zoo gering, of zij heeft hare waarde;
zelfs de geringste nrensch kan den anderen van
dienst zijn. — [Tot.] B- ardent, vuurdoorn, mnozesboom, slékelipe mispelbooin m. (ook hyracanthe en
arme de raloïse geheeten).
Buissonnet, m. (verklw. van buisson) Klein
boschje n.
Buissonneux, ease, adj. Bedekt, bezet met
boschjes, met doornboschjes, boschachtig. Un pays
b-, een land vol struikgewas.
Biiissonnier, ière, adj. [Chasse.] Wat de
doornbosschen en braambosschen aangaat. Lapin ]i,
konijn, dat onder, doornbosschen, hagen enz. zin
verblijf heeft. — Ecoles b-es, haa.gscholen f. p1.,
scholen, die de Lutherschen van Parijs weleer in 't
veld, tusschen de struiken, in 't gleheim hielden, uit
vrees voor ontdekking. — (fig.) Faire l'école buis
spijbelen, gaan2, wandelen of spelen, in-soniére,
,laats van in vie school te slaan.
Bi issonnier, m. Voormalig opziener m. van
de binnenlandsche vaart; weleer: een schrij fineester, die het meesterschap nog niet verkregen had.
-- [tlort.] , z. v. a. arbre en buisson, z. onder BUisSON; — oo1L: eerie met zulke dwergboomen beplante
plaats f.
Biiissiires , f. pl. [Dor.] Vuiligheid f op het

Belle, f. Bolletje of blaasje n. vol lucht aan de
oppervlakte des waters, op kokende of gistende
vloeistoffen, in gevloten voorwerpen, enz.: B- d'eau,
waterbel; B- (Fair, luchtbel; B- de savon, zeepbel f.
— [Méd.] Blaar, brandblaar f. — Elk verheven zepel van was of metaal aan openbare oorkonden;
het zegeldoosje; de oor/sonde zelve, die met zulk een
zegel voorzien is; van claw: [Polit.] Rij
kswet,„ ksinstelling, st(1 ttszérlelin<I f. van sommigekeizers:
La b- dor, de (buiten bul f. (eerie bekende duitsche
rijkswet, door Karel V. in 1536 uitgevaardigd). —

gekookte metaal.
Bglitarde, f. [H. n.] Een der namen van de
trapgans (outarde) .
Beujaro, ni. Fijne potaarde f., waarvan men in
Spanje de vaten maakt, die men a 1 c a r a z a s heet.
Bulaafo, in. [Mus.] Speeltuig n. der Negers aan
de kust van Guinea, bestaande uit zaamgebonden
pijpen of fluiten.
Buulapaatlhe, f. [Bot.] Een der namen van de
groote zuring f.
Bualbe, f. (de geneesheeren en naturalisten ge
mannelijk) [Bot.] Bol m. ,-bruiken'tm

uije f., knol, bloembol m. — [Anat.] B- de l'urétre,
soort van langwerpige blaas, die de waterpees
v'rnvangt. B- des pails, haarwortel tn.; B- des
dents , tam/wortel m., merg n. der tanden. B- de
loch, oogappel m.
Biilbeaux, esse, adj. [Bot.] Bloembolvormir,,
knolvorinir; een' bol of knol tot wortel hebbende.
Plantes b-eases, bolplanten. Racine b-euse, knolof bolvormige wortel. —[ Aunt.] Substance b-euse
dei dents, eer echlige stof in de tandholten.
Bndlhifére, adj. [Bot.;] Plante b-, plant, die een'
of sneer bollen draait : boldragende plant f.
Bulhiforine, adj. Bolvormig.
Builbille, m. (verklw. van bulbe) [Bot.] Kleine
bloembol of uije; naam der bolvormige knoppen op
verschillende plantendeelen.
Bulbine, f. [Bot.] Bieslook n.
Batlbipares. adj., z. GCViMIPARE.
Bul boeastanon, m. [Bot.] .dardnoot f.
Biilbo-eavernetix , adj. [Anat.] Muscle b-,
pisversnellende spier f.
fluulbiieode, m. [Bot.] Plant met knolvormige;!
wortel van 't geslacht der narcissen. B- du printemps of prir^tanier, onechte narcis f.

Builhonae, m. [Bot.], z. v. a. LUNAIRE.

Bulll«l, ni. Benaming van den nachtegaal (roe,signol) in 't Oosten.
B«ibiile, f. [Bot.] , z. ,v. a. CAiEU.
Bnléj e, nl. z. BUIIDLEIE.

Bulim es, m. pl. Buikwormen.
Blake ie, f., z. BOULIMIE.
Bailin, m. [U. n.] Kleine waterblaas f., vaalkleu-

rige schelpslak f. van den Senegal, een van de kleinste

der bekende soorten.
Blithe, m. Haarbal in. in de maag der run-

(leren, ruuzder-bezoar in.
Bu ilaire, f. Bullarium n., bullenboek n.,.
verzameling van pauselijke bullen of verordenin gen. — [Bot.] Woekerzwam f.
Bullatigne, f. Groote letter f. die in de bul
gebruikt wordt. Ook als adj. Lettre b-.
-len

[ii. ecc1.] Pau.sel jjlte bui , eerie vei ordening,

een

decreet, voorschrift enz. van den paus, op perkainent geschreven en van een' loo-len zeciu l voorzien,

doorgaans berroentd naar (le aanvanüswoorden, b. v.
La b- Unigeniiuis, La b- In ccena Domini enz. —

[Antiq.] 1101 bolletje n. can boud, zilver enz., dat
(Ie jonde aanzienlijke Romeinen aan glen hals of
op áe borst droegen. -- [ I-i. n.] Blaashoorn in., een

gewelfd eeuischali sciucip l ier.

-- [Papet.] Half-

goed, hal/stof f., erne c,roee, ongezuiverde pap voor
gemeen papier. lui dien zin ook als adj. gebézigd:
Papier b-, gemeen papier', slecht schrijfpapier n.BULLES, f. pl. Aanstellinyysbrief m. van 't roomsehe
hof tot zekere waardigheden: Cet éveque attend
ses b- pour se faire mirror, die bisschop wacht zijn'
aaanstellinbsbrie f o,rz zich te laten wijden.
Bullé, e, adj. (en part. passé van Buller) Met
de verelschte zeUels (bullen) voorzien, echt, in den
behoorl jken vorm, I1 eet b-, hij heeft zijne aan
bekomen. Bénéfice, b-, eerie prove of pre--steling
bende, waartoe eerie bul wordt vereischt; Cette ab
de be„ noerniuu,q tot die abdij ver-bayenstpi,
bal. — [Tot.] Peuille b-, bobbelig blad n.,-eischtpn
blad, dat van boven boleen, van onderen holten

heeft.

Beller, v. a. [Ane. chane.] Eene acte met cane
bul (verheven zegel) bezeqelen.
Bulletin, ni. Briefje, kiesbriefje. stembriefje n.,
(billet); — darberir;t n. , dagorder f., ir5z. lerlerberibt; bulletin Ii [Mar.] Staat van dienst. B- de
bourse, beursbriefje n. , dat den stand der effecten
aangeeft. — B- des loix, verzameling van wetten
en staatsbesluiten, door (le rereëriru zelve uitbegeven wordende. B- de santé, ppezo,zdheidspas in. -[Adinin.] Bewijs, bew(jsbi'iefje n.
Bulleaix, ease, adj. [Phys.] Vol luchtbellen,
met waterbellen bedekt. -- [Mid.] Blaarachtig. —
[Bot. :j Peuille b-euse, z. Feuille huilde onder
BULLS.
Betiliarde , f. [Asti.] Eene der vlekken in de

man.

Bulliea
, me, m. Opborrelend water n. (uit hetwelk bellen van zwavelwaterstof opstijgen).
Ballier, in. [U. n.] liet dier, dat in de schelp
leeft, die

bulle heft, blaasslak, blaasmossel f.

B iilliste, in. B u l l is t, pausel ke bullenschrïjver m. — Francishaner monnik m. van de orde der
Observanten.
Bullite, m. [H. n.] B u lliet m., versteende
blaasslak f.

Bitlteani, m. [dort.] Rondbesnoeide boom, bolvormige boom m. 11lettre des arbres en b-, booroen
aftoppen.
Biantalde, mn. [Bot.] Bumald in., een japansche
heester van 't geslacht der kruisdoornen.
Buniastis, m. [Bot.] saam eener druif f. met
zeer groote pitten.
Bene, f. ['l'ech.] Brandmuur m., metselwerk
boven eerre smidse. — [H. n.], z. v. a. TOURNE - PIERRE.
Btinette , f. [[1. n.] Winterbastaardnachtepaal m.
Buunias, m. (pr. bu -ni -ace) of Bnniade, f,
[Bot.] W-ik e raap f., die tusechen 't koren groeit,
veldlrakét f.
Bunion, m. [Bot.] Aardnoot t., aardaker rei.
l4ounde, in. [Fí. Li,] lI7ormvorenine buis of pijl).
Bnnonaeeorclo, m. (ital.) Kleiui spinét n.
soort van kleine klavec-imbaal ier, italiC.
Buuj)hage, ni. [H-H. n.] Ossenbijter (pique-boeuf),
een visah aan den Senegal esa, de Kaar.
BliI) ithal.une, ái1. [Bot.] Koeoog n., koedille f.
(oeil-de-lboeuut)
Buphht1halutie, f. [led.] Os^'enoo iglhe2d f.
oli fantsoog n. , ziekte, skie het oog aanmerkelijk

vergroot, oorpc''aterzucht f. — Biiplitlialniique,

adj. Oogwaterzuchtig.
Biiplèvre, Buplenvre of BLipleuron, m.
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[Bot.] hazenoor n., zekere schermdragende plaat est un vrai b- d'adresses, die vrouw weet al hrt
(oreille de l ièvre) .
stadsnieuws (dorpsnieuws) , is eene wandelende
Bupreste, in. [H. n.] (ei:g. ossendooder) Pracht- courant , een levend nieuwsblad , eene stadskrokever ni., stinkwesp f , een- naar het vliegend hert nijk. Lair du b-, de stemming , gezindheid der
gelijkend vergiftig insect, dat de runderen dikwijls regters, raadsleden enz.; Aller prendre ]'air du b-,
inzwelgen, waardoor zij opzwellen en sterven. — onderzoek naar den stand van zaken gaan doen,
B- it broderie blanche, zandkever m. — Bupres- de gevoelens gaan polsen van hen, die iets moeten
tíides, Biiprestiades of Buprestiens, m. pl. beslissen. Connaitre Fair du b-, den afloop van eencc
Geslacht der prachtkevers. — Buprestoïde, adj. zaak voorzien. Cette affaire est sur Ie b-, die zaak
Naar den prachtkever gelijkende.
is op het tapijt, is onderhanden.
Buquet, in. [Tech j Roerstok m. (voor de inBureanierate, m. Man, die invloed op de addigo-kuip.)
ministratie heeft; 'iemand, die den arbeid der buBuquette, f. [Tech.] Schaal f. bij de maste- reaux bemint, daarin doorkneed is, b u re a u k r a a t
makers.
m. (doorgaans in iron. zin gebézigd).
Buraehe or Bourroiehe, in. [Pêche] Mand
Bureaucratie, f. ^Imblsheerschappij , wille-vormigschtun. keurige heerschappij f. van ministers en beambten;
Burail, m. [Com.] Gladde of gekeperde half- misbruik n. van invloed op 't beheer der zaken
zuclen stof f., met katoen, wol of geitenhaar.
bureaukratie f.
Buraliste, m. Kantoor-, boekhouder; ontvan4. Bureaueratique, ook Bureaueratien,
ger, penningmeester m.
ne, Bureaneratif, ive, adj. Wat het bureau
Buurat, in. [Com.] Borat, brat f., grove wollen aangaat, den invloed der beambten betreft, wat
stof f., pijlaken, grof laken n.
den bureau- mannen eigen is, b u r e a u kr a t i sc h.
Bur até, e, adj. Bewerkt als borat.
Bureaiieratisnie, m. Misbruik n. van de
Buratine, f. [Corn.] Halfzijden borat of brat f. moot der bureau- mannen, b u r e a u k r a t i s m u
. - Ook als adj.: Soles b-s, boraiz jde f. (uit Perzik).
B nreaumane, m. Liefhebber, voorstander m.
Buratte, f. [Corn.] Stof f. van vlokzijde en wol. van 't bureau- wezen, van den bureau- arbeid. -Bnrbelin, in. [Mus.] , z. C1 MB^.LE.
Bareannianie, f. zucht om alles bureaukratisch
Barbot, m. [H. n*] Kwab-aal m., aalrups f. te beheeren.
(loste)
11; hirea.uux, m. pl. Naam der hooirookers m. pl.,
Bare, f. of Bureau, n1. [Conn.] Grove wollen in de Ardennen.
stof, baai f. (Prov.) N'avoir ni bore ni buron,
Burelé, e, a<l j, [Bias.] Met smalle dwarsstreniets ter wereld bezitten. —Bureau vaut bigin dear- pen (in even getal en van tweederlei afwisselende
late, de pij is zoo goed als 't scharlaken: deugd is kleuren) .
aan geen' stond gebonden. Aussi Bien sopt amouBwrèles, f. pl. [Bias.] Kleine, met elkaar in
relies sous bureau que sous brunettes, de liefde is tweederiei kleuren afwisselende dwarsstrepen f. pl.,
aan t;een stand (ic bonden. — [Pèche] , z. BIRE. — altijd even in getal.
[P-xpl.] Mijnput m., schacht f. B- d'épuisenient,
Buret, m. [H. n.] Purperslak f., zekere schelp
l'c1ilj?schaci^t; B-d'airage, luchtschacht. —[Tech.]
waarvan men oudtijds de purperverw be--visch.,
Bovendeel van een smirlstornuis.

Bureau, ni., z. BURL. -- Sch-rijfta fel, schrijfkas f. , schi22j flessenaar m. ; schrijflatafel f. , b u
re a u n. (een bekend stuk huisraad) Se mettre,
s'asseoir á son b-, zich aan z[jneschrijftafel, werktafel plaatsen. J'ai mis ses papiers dans mon b-, ik heb
die papieren in mijn bureau geborgen. — Bij uitbreiding: schr2j fkamer f., schrijfvertrek, werkvertrek n.,
kamervoor de ainbtsbézigheden, kantoor, bureau n.:

— Les bureaux de la guerre, de la marine, de la
police, de la banque, de la caisse d'épargne, de

reidde.

Burette, f. Kleine kan f., waarin men in de
roomsche kerk het water en den wijn doet voor de
mis; — boomotiekannetje, fleschje n. [A rtill.] La Isdun caisson , de bodemplank eener legerkist. -[H. n.] Naam van den winterleeuwerik of winterbaslaardnachtegaal m. in Berri.

Burettier, m. Misdienaar in., -die de wijnkan
droeg voor den mispriester.
Burg,alese, f. [Corn.] Wol f. van Burgces.
Bur;an, Bargag, in. [H. n.] Schelpdier n.,
dat eene soort van purperverw oplevert; meerslak,

ambtsvertrekken, kamers of bureaux voor 't ministerie van oorlog (de krijgskanselarij) van 't zee- paarlernoêrrnossel f.
wezen (het zeekantoor), van de policie, van de bank,
Burgande, m. [H. n.] Schaalvisch in., dieeesw
van de spaarkas; B- de poste, postkantoor; B- res- soort van scharlakenverw oplevert.
tant (o f poste restante), aan 't kantoor af te halen
Burgandine , Burgaudine , f. Schoonste
(op adressen); B- de douane, tolkantoor; B- d'entrée soort van paarlemoér n. , zijnde de schaal van de
et de sortie, kantoor van in- en uitklaring. B- de paarlernoérmossel.
tyarantie, waarborgkantoor: B- de timbre, zegel Burgau, z. BURGAN.
kantoor. B- de loterie, loterij - kantoor; B- PadresBurgeage , m. [Tech.] Opwelling, opbobbe-

ses, adreskantoor n.; B- des comptes, rekenkamer;
B- d'intelligence, aanwijzings- of berigtskantoor; Bdes contributions indirectes, kantoor der indirecte
belastingen; B- de charité, de bienfaisance, armka mar. B- dun spectacle, schouwburgkantoor. Un
homme de b-, een bureau- schrijver, ambtenaar aan
een bureau; Un commis de b-, een bureau-, kantoor
Frais de b-, bareau -, kantoorkosten. — (fig.)-kler.
B- d'esprit, verzameling van schrandere geesten, letterkundig gezelschap (doorgaans iron. of minachtend gebezigd). — Bij nog ver dere uitbreiding beteekent bureau : de beambten zelven, die op een bureau

werkzaam zijn, bureaulisten; ook: een zeker
getal uit eene verrjadering genomen personen om
zich bijzonder met eene of meer zaken bezig te hou den, waarvan zij later aan de algemeene vergadering verslag moeten uitbrengen, commis s ie f.,
C o rn i t é, bureau n. Les b-x des sécrétaires

d'état suivaient quelquefois Ia cour dans ses
vo^ ages, de schrijvers der staatssecretarissen volge n somtgtls het hof op reis. Le b- est assemblé,
de raad is vergaderd. Av oir le b- pour soi, de reg-

tres in zijn voordeel, in zijn belang hebben. On

procédait alors it la formation des b-x, men ging

toen over tot het vormrun der beraadslagende commissii n. — Av oir Ie b- , de voordragt hebben, de
eerste zijn, die moet voordragen. Mettre sur Ie
b-, ter tafel brengen. — (Loc. fig. et fam.) Cette
maison est un vrai b- d'adresses, in dat huis
worden altijd nieuwtjes verteld. Cette femme

ling f. van het gesmolten glas, veroorzaakt door
groene stokjes er in te werpen.
Bur g er, v. a. [Tech.] Doen opwellen, opbobbelen ('t gesmolten glas).
Burgin, M. [Pèche] , z. BOURGIN.
Bargo, M. [H. n.] Hond m., uit een' patrijs
dashond geteeld.
-honde
Bisi-grave, m. Burggr aaf.
n.
Burggraafschap
Burgraviat, m.
Buriaut, m. z. BURIOT.

Burin, m. Graveerijzer n. , graveerstift, ets
graveerwijze f.: I1 a le b- ferme, beau,-naldf.;—
délicat, hij heeft eene vaste, fraaije, zachte hand
van gravéren, hij steekt vast, zuiver, zacht. — Graveerkunst f.: Cet homme s'est immortalisé par Ie
b-, die man heeft zich door zijne graveerkunst onsterfelijk gemaakt. — Graveur m.: C'est un bon b.,
't is een goed graveur. — (fig.) L'attention est Ie
b- de la mémoire, de oplettendheid is de graveerst/ft van 't geheugen. Le b- de 1'hisR oire, de griffel der geschiedenis: 't vermogen der geschiedenis
om groote dijden enz. te vereeuwigen. — B- de dentiste, tandenstoker m. — [Serr.] Platte schaar f.
om ijzer door te snijden. [Astr.] Zeer klein sterrebeeld van 't zuider-halfrond. [Mar.] Splitshoorn ,
knevel m., ook wel: ramhout n. Coin de b-, keg f.,
op welke men den ram aanslaat.
Brine, e, adj. (en part. passé van hunner)
Gegraveerd, gegriffeld: Planche Bien b-e, goed gestoken plaat.
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Buriner, V. a. Gravéren, griffelen, etsen, steken, uitsteken; — met bijzondere schoonheid, met
veel diepzinnigheid, met krachtige trekken schrijven ; — diep in 't geheugen prenten. — [Deist.] De
tanden met den tandestoker schoonmaken. — SE
BURINER, V. pr. Gegraveerd worden.
-f- Buriot, m. [11. n.] Tamme eend; lokeend f.
Burlesque, cuij. Potsig, overdreven koddig,
lrluchtig, wonderlik, zot, b u r i e s k: Vers h-, kodir 'ig, potsierlijk vers. Accoutrement b-, zotte kleeding. — Ook als subst.: Le b- , de potsierlijke
schrijfstijl, het bur t e s k e, (le lachwekkende voor stelling van wat ernstig, groot, gewirjtig is.
Burlesquenient, adv. Op koddige, lachwekkende wijze, kluchtig, zot enz.
Burlette , f. , z. BULLETTE. - [Mus.] Klein
klucht-zangspel n.
Baron , m. Kaashut f. in de bergen van Auvergne; — weleer: hut, huisje, nog overgebleven in
'í s1)1w. zeggen: Il na ni maison ni 1)-, ni bure
ni b-, z. BUIIE; Ii n'y a ni maison ni buron; er
is huis nog hut: de plaats is onbewoond.
Buronnier, m. Kaashut - bewoner m,
Bursaire, a(lj. [H. n. j Beurs -, buidelvormnig;

— Animaux b-, dieren met qroote wangtasschen. —
Beursworm m., infusiediertje , dat men met het
mikroskoop in zoet en zout water ontdekt. —
[Bot.] Bursarin f., een struik van Nieuw - holland.
Bursal, e, Of/i. Wat eene buitengewone heffing of bel fisting, bij landsverleclenheid, betreft: Ëdit
I>-, geldplcl kkaoot, geldhe flings-wet f. (Plur. Des édits
bursaux.) — [Anat.] Muscle b-, binnenste sluit
[I1 eodi.] Fief b-, geldleen n. (dat vo- 7-spierf.— ,
geld te krijsen eras).
Bursaa,logie, i'. [Anat.] Leer f. van de gewrichtsvliezen of - beurzen.
Bury, f. [Bot.] Anemoon of klaproos f. van

vuilwitte kleur.

Bus, m. [Bias.] l]lenschelijk borstbeeld n. —
[Mar.] Buis, harinEibuis f.
Busaigle, M. of Buse pattue, f. [H. n.]
Ruigpootige muizevalk m.
Busard, Busart, m. [H. n.] , z. RUSE.
Busardet, rn. [H. n.] 1 uizevalk m. van Noord Amerika.
Busehe, f. [Mar.] z. irus v.

Base, nn. Planchet n., balein f. in een rijrllij f. —
[Hydraul.] Sluisdeurplankenf. pl., die den doorloop
van 't water beletten. -- [Arqueb.] B- o f Busque du
fut of de la (rosse, kromming f. der geweerkolf.
Buse, f., Busard, m. [H. n.] MTuizevalk m.,
buizerd In., een roo f voriJ> van 't valkengeslacht. Bof Busaal du marais, brandgier m., roestkleurige
valk m. — Busard-boson, wonen m. van Guiana
en Paraguay. — (lig. et fam) C'est une b-, Ce
nest qu 'une b -, 't is een uil, een uilskuiken. (Prov.)
On ne caurait faire dune b- un épervier, uit een'
domkop laat zich eieen knap man maken. — [Tech.]
Houten of boden 'luchtbuis f. in de mijnwerken; —
trekbuis f. van een ovenblaasbaly; — kelderhevel m.;
--- buis f., die 't water op 't molenrad voert; -opgezet eind kagchelpijp f., om den rook een' uitweg te fjeven. — [Mar.] Buis, haringbuis f.
Buserai, m. [H. n.] A friketaysche muizevalk m.
Boson of Busard-buson, m., z. ond. RUSE.
Busque, m., z. ond. iusc.
Busqué, e, adj. (en part. passé van busquer)
Met een planchet of balein in 't rijgl j f. Elle est
toejours b-e, zij heeft altijd haar planchet aan. —
[Man.] Coeval b-, paard met gebogen kop.
Busquer, V. a. l en planchet of balein in 't
e-jglij f steken (beter: Mettre le busc.) — [Coutur.]

Iran voren inkorten, innemen. — [N_ydr.] Met tirnmnerwerk bekleeden (eerre sluisdeur) . — t B- fortune,
fortuin zoeken. — SE P,USQUEI, v. pr. Zich een planBhe t aandoen.
t Busquière, f. [Coutur.] Planchetschuif f.
Busserole of Bousserolle, f. [Bot.], z. ond.
ARBOUSIER.
Buste, m. Borstbeeld n., voorstelling van 't
iaofd, de schouders en Fie borst van een' mensch. —
4Cet homme a le b- fort beau, die man heeft een
.schoon bovenlijf. — (fig.) Elle ne s'est peinte qu' en
buste, zij heeft een' sluijer over hare feilen geworpen (b. v. van de gedenkschriften eenex vrouw sprekende) . — BUSTES M. pl. [Cim.] Rozijnenkistjes n.
pi. (waarin de gedroogde druiven van Damas( w
verzonden worden).

Bustie, f.
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[Bot.], z. v; a. BUPHTHALME.

Bustrophe, f ., z. BOUSTROPHÉDO V.
Bustuaire, adj. [Ant. rom.] Wat tot den
lijkstapel behoort. — BUSTUAIRE, m. Kampvechter in.
bij een iijk feest der Ouden.
But, m. Punt, waarop men mikt, mikpunt, doel,
doelwit, oogwit n., schijf f. Visor au but, opp liet

wit mikken; Donner, trapper au but, het wit treffen,
raken. Toucher, Manquer Ie but, het wit raken,
missen. — (fig.) Oogwenk m., bedoeling f., inzigt,
einde n. Atteindre, Chasser son but, zijn oogmerk
bereiken, verbergen. II na pas fait cola sans but,
hij heeft dat niet zonder inzigt gedaan. — Eind
meren zoekt te bereiken: Arriver le-lvam.,(ien
premier au leut, het eerst aan den eindpaal komen.
— (fig.) Aller au but, regtstreeks op het doel, dat

men zich voorstelt, afgaan. Je -r ais droit au but
et je nomme les closes par leur nom, ik ga ' egt
oh mijn' rnan aan en'm oan de dincen bij haren vaamn.
Toucher au but, t1 rapper au but, den zin treffen,
de zwarigheid oplossen, den knoop ontwarren.
BUT o BUT, lac. mlv. Zonder eenirg voordeel van
weérszijden, geluk op (vooral in 't spel): Jouer,
metre but a but, kampop spelen. — Troquer l)ut in
hut., gelijk ol: ruilen. Its se sont mai mis but à leut,
zij heblen bij hun trouwven even veel anederaebragit.
BUT FN' BLANC, n. Heet regluit aangelegde schot,
regtlijnig schot n. (ook but en Blanc priniitif of
naturel geheeten)..— DE PUT EN BLAND, loc. adv.
Tirer no canon mie l.)ut en Blanc, 'meel een kanon
ljjnregt naar het doel schieten (waait)] men veronderstelt, slat de kogel niet van zijne repte baan zal
wijken, alvorens hij het (loei bereikt). — (fig.) Onbedacht, onbezonnen, z. ond. BLANC III.

Buta;e, ni. Voormalige heerendienst f.
Butant, e, .adj. [Arch.] Arc, Pilier b- (enen
gebruikt liever boutant), z. ARC, PIL1ER. — Des
pièces butantes, schoorstukken, slut houten.
Bute, f. [Tech.] Steekijzer, vice arses n. van
eersen hoefsmid. — [Vénér.] , z. BUTURE.
Buté, e, adj. Bepaald, vast. Je sis 1)- a rein,
het is vast bij mij besloten. Its soot b-s 1'un contre
i'mautre, zij zijn het in alles oneens. — [Chas.] Cinien.
In hond, die een gezwel aan 't vocti^ewcicht heeft.
Buteau, X11. [FL. n.] , z. v. a. RUSE. — (fife. et
faut.) Lomperd, onbehouwen vent m., onbeschoft
7'mae,msch, n.

Batée, f. Groote hoeksteen in. aan een brug -

eenhoofd. — Steunmuur ni.
fluter, v. a. Mikken, pogen het wit te tref/en,
doelen, loeren. (Het werd inz. van 't biljartspel en
kaatstspel gebézifid, doch is verouderd). — (fig.) Bqc., op iets doelen, naar iets streven. Ii butait a
cette haute dignité, hij trachtte tot die lwoge waar
te geraken. (Ook deze zin is verouderd.)-dighe
SE BUTER , V. pr. (fig. et fam.) zich bepalen bij of
tot...; tegen elkander strz, den. A cola je me b-,
ik bepaal mil daartoe, dat is mijn doel, oogmerk

Ces perronnes se buteilt: of sont tou)ours hu.tées

l'une cont.re l'autre, die lieden zitten elkander altijd
in 't vaarwater. — OUTER, v. a. [Arch.] B- un
mur, une voute, een' muur, een gewelf ondersteunen

door middel van een' steunstuur of schoorpijler.
Butière, f. Geweer n. om naar 't wit te schieten, schijfbuks f . — Oefenplaats f. der schijfschieters. — Ook als adj.: Arquebuse b-, sch[ fbulcs.
Butin, m. Buit in., het op den vijand veroverde;
— roof m., roofgoed n. Les soldats revinrent char-

gés du 1„-, de soldaten keerden terug, beladen met
den buit. On a attrapé ces voleurs et on a prils tout
leur b-, men heeft die dieven <<evat en hun al het
gestolene ontnomen. — (pop.) Voordeel n., winst f.:

Íl a gagné Bien du 1)- dans cette allaire, hij heeft
veel winst bij die zaak ,r,^ehad. — (fig.) ii Y a an
ricl'me b- a faire dans ses vieux nnanuscrits, er is
eery?, rijke oogst (van oudheidkunde, ran wetenschcrppel jke ontdekkingen enz.) in (lie oude handschriften
te maken. (poét.) Le b- de l'abeille, de la fourmt,
het ingezamelde der bid, der mier. — (Eene enkele
maal vindt men 't woord bij dichters int meervoud
gebézigd: Leur ame encore affamée de massacres
et de butins.)
Butinant, e, adj.: Abeille b-e, inzamelende bij.
Butiner, V. n. Buit maken, rooven, plunderen,
op buit afgaan. (poét.) Les abeilles vont b- sur les
fleurs, de bijen gaan op de bloemen buit inzamelen.
In dien zin ook als v. a. gebruikt: Les fleurs que
1'abeill,e hutine, de bloemen, waarop de bij aast.
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5 Butineur, m., '-euse, f. Buitmaker m.,
-maakster f. — Butinier, ni. Buitverdeeler m.
Butir, v. n. Schreeuwen, van den roerdomp

sprekende.
Butirate, Butireiix, z. BUTYR...

Butoir, m. [Tech.] , z. BOUTOIR. B- sourd,
stomp stootmes. — Steen m., waartegen van onderen
de vleugel eener koetspoort aan slaat.
Biitome, m. [Bot.] Bloemriet (jont fleuri),
waterviooltje n.
Butonton, m.$ [Bot.] Oude naam der lischbloem
(rubanier).
Batonie, m., of Buutonie, f. [Bot.] Papen boom in., papenhout n. (fusain).
Bitor, m. Roerdomp, butoor, pitoor, putoor m.
— (fig.) Zot, lomperd, domoor m.; onhandig mensch,
vlegel n. — liet woord heeft soms onder 't volk een
vrouwelijk BUTORDE , malloot f. ; plomp vrouwspersoon n.
Btitorderie, f. Domme, zotte, dwaze handelwijze, zotheid, lomphe i d f.
Buttage, m. [Hort.] liet aanhoogen met aarde
rondom een' boom of eene plant, aanaarding f.
Butte, f. heuveltje n., aardhoop m.; — Hoogte,
waarop men het wit plaatst, naar 't welk men
schiet. Poudre de b-, schijfschieterskruid n. Rol
des b-, schij fschieterskoning m., voormalige naam
van den overwinnaar in 't schijfschieten
(fig.)
Etre en b- de qc., er ens op eene onaangename
wijs aan blootgesteld zin. Elle se met en b- a la
médisance, zf j stelt zich aan de kwaadsprekendheid
:

bloot; -- z. ook ELITE.

Butter, V. a. [Hort.] Aanaarden, de aarde
rondom een' boom, eerie plant oplroogen. B- des artichauts, du céleri, artisjokken, selderij aanaarden.
B- une plaste, eene plant met aarde of mest bedekken (tegen de wintervorst). — BUTTER, V. n.
Struikelen, een' mistred doen: Ce cheval butte
beaucoup, dat paard struikelt dikwijls -SE BUTTER,
V. pr. [Hort.] Aangeaard worden. —z. ookBUTER.
.

Buttnère, f. [Bot.] Soort van cacaoboom m.
Buttoir, m. [Tech.] , z . BOUTOIR . — [Arch.]

_4anaardploeg m., hoogploeg m.

Butture, Buture, f. [Chas.] Gewrichtsge-

zwel n. bij honden.

Butyracé, e, adj. [Chim.] Wat de ljvigheid

van boter heeft.

Butyrate, m. [Chim.] Boterzuur zout n.
Butyreux, ease, adj. Boterachtig, naar boter

gelijkende.

Butyrine, f. [Chim.]

Boterstof f.

Butyrique, adj. [Chim.] :Acide b-, boterzuur n.
Buvable, adj. (fam.) Drinkbaar (liever noTABLE.)

Buvande, f. [Econ.] Sap n., geperst uit den
droesem der druiven, nawijn, spoelingwijn m.
Buvant, e, adj. Drinkend. (fam.) 11 est bien
b- et bien mangeant, hij eet en drinkt goed, hij is
welvarend.
Bnvard, m. Boekje n. van enkel vloeipapier,
om 't versch geschreven schrift te doen opdroegen.

Baveau, m. , [Tech.] , z. BEAUVEAU.
Buvèe, f. [Econ.] Meelwater n., met ongeweekte boorsen, erwten enz., als koeijendrank.
Buverage, m. Weleer gebruikt voor BREUVAGE.
— Het ploegen met ossen.
Buvetier, m. Waard, hospes m., bij Wien de
leden van het parlement of van het geregt te Parijs

gingen ontbijten.

Buvette, f. luis, plaats, waar de raadsheeren
enz. gingen ontbijten of drinken, te Parijs; — in
't algemeen: eerie ververschinpplaats; --- drinkpar tijtje, kransje, vrolijk vriendenmaal n., kleine gaste rj f. I1 s'est rulné en b-s, hij is door het gasteréren te gronde gegaan, arm geworden.
Buveuur, m., -ease, f. Drinker m., drinkster f.,
inz. liefhebber van zekeren drank: B- de vin, w ijndrinker; B- de bière, bierdrinker. C'est un b-, 't
is een drinkebroer, pooijer. (fa-ns.) Voila du vin qui
pelle son h-, dat is wijn, (iie naar meer smaakt,
rappelle
uitlokkende wijn. (poét.) Le dieu des b-s, Bacchus.
— [Anat.] Binnenste repte oor; s pier f. (Droit interne), z. V. a. adducteur de l'oeil.
BQivotter, V. n. Leppen, lepperen, dikwils en
met kleine teugjes drinken.
Bi^xbaume, f, [Bot.] Soort van noordsch mos n.
Buxinne, f. [CI?im.] Plantenloogzout n. uit den
taa" s of buksbocrn.

CA.

Buyandière, f. [Cuffs.] Soort van gekruid
en gesaust vleeschgeregt n. (ragout).
Bllze, f. [Tech. et Mar.] , z. FUSE.
By, m. Groote sloot, die door een' vijver loopt
en aan den duiker eindigt.
Byrrhe, ni. [H. n.] Byrrhus, wolkever, knolkever m., schildvleugelig insect, naar een balletje
gelig kend e.
Bysse of Byssus, nl. (pr. byes-sure) Zeker
kostbaar lijnwaad n. bij de Ouden, inz. bij de Egyptenaren, vervaardigd (zoo als men gewoonlijk aan
uit de fijnste boomwol; V. a. uit een zijde-nemt)
vlas, of wel uit de zoogenaamde schelpzijde,-achtig
gelieerd door zekere schelpdieren (inz. door de
pinria marina), die zich met een vézelig weefsel aan
de rotsen hechten. — Soort van bruine zijde, die nu
tot kousen en ander werk dient.
Byssolithe, m. [Minér.] Straalsteen m., een

mineraal plantaardig voortbrengsel, dat naar zijde
gelijkt, eene soort van amiant of asbest.
Byssus, m. (pr. bys-suce) [Bot.] Stuifmos,

haarmos n. , verschillende plantaardige zel fstan^digheden, door beschimm-eling ontstaan. — z. ook
BYSSE.

Byzantin, e, adj. Uit Bysantium (Consta*tinopel), bzjzantijnsch; als subst.: een Bizantijner,
eene Bizantrjnsehe. Les historiens b-s, de byzantzjnsche schrijvers of byzantijnen, eene volgreeks van
ririeksche schrijvers gedurende het oosterscha rijk,
olie de geschiedenis van 't byzantijnsche keizerrijk
behandeld hebben. _— BYZAN TIN [Bot.] Bozehleurige anemoon f. ; -- rozekleur f.

C, m. Derde letter van 't alphabet en tweede der

medeklinkers, de C, f.: Un C majuscule. Un C

minuscule, eene groote of kapitale C, eerie kleine c.
(Vóór een' medeklinker en vóór de klinkers a, o en
u klinkt zij als eene k: Clin, erin, cage, corde,
curé ; doch in second, secondement, secondaire, seconder wordt zij als eene g gehoord. Vóór e, i en
y klinkt zij als de scherpe s : certes, civil, cy lindre;
en dien zelfden klank heeft zij ook, als zij, voor a,
o of u staande, met eene cédille geteekend is: francais, garcon, recu. — Op het einde der woorden
wordt c niet uitgesproken in accroc, arsenic, blanc,
broc, clerc, trio, trot, échec (schaakspel), escrec,
franc, jont, marc (mark; grondsap) port, etc., terwijl zij zich als k doet hoorera in agaric, avec, bee,
bloc, échec (verlies), estoc, Mare (Markus), syndic,
trictrac, etc. — Cc klinkt als les vóór e en i: acces, accident; — in andere gevallen als eene enkele k : accabler, accord, accuser, acclamer, accroc
— Ook eq wordt als eene enkele k gehoord: acquérir, acquit. — Ch heeft den klank eener scherp uitgesproken j (overeenkomende met de sj in 't neder duitsch sj o r r e n) in alle fransche en van 't latijn
afgeleide woorden: cliche, char, thou, roche; —
zij wordt als k gehoord in de meeste aan 't grieksch,
hebreeuwsch en arabisch ontleende woorden: archange, Bacchus, archiépiscopal, Cnersonèse, Melchisedech, etc. ; terwijl nogtans 't gebruik wil, dat
zij in vele van deze laatste woorden, met den slependen sisklank wordt gehoord: archevêque, bachique etc. — Op 't einde van 't woord almanach
wordt de ch niet gehoord.)
Ca, pron. démonstr. (zamentrekking van cola)
(fam.) Dit, clat: Donnez-moi ca; Prenez ca; 11 n'y
a pas de mal à ca; Allez voer ca. V
CA, adv. (alleen bij de gebiedende wijs van venir
gebuikt) (fam.) Iffier: Viens eb! Venez eb tous
deug ! — ca ET La, loc. adv. Hier en daar, heen
en weder, ginds en herwaarts: Courir eb et l/i ,
S'asseoir eb et la. — 5 EN Ch [Prat.] Ongeveer,
omtrent; tot heden: Depuis six meis en ca; Depuis
quinze ou vingt ans en eb. — 5 Qui eb, qui 1h,
de eenen hier, de anderen daar: Its tourent tous,
qui eà, qui lá . — COMME ca , (fam.) Op deze wijze,
dus, ° zóó: Il faut faire céla comme ca ; — (Irks-

fam.) Zoo tamelijk, 't schikt nog al, tusschenbekie
Comment vous portez-vous? Comme ca, of ook:

Comme ei, comnie eb.
CA,

interj. Welaan! komaan! lustig! toe! sa!

(fam.) Ca, avouez le franchement ; ca, de l'argent

CARA E

CABINET.
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pour payer! Ca, faites ce que jeveux; eh, travail-

lez ! -- AH Ca, OR Ca, Nu, nu dan, welaan, zeg
op ! Ah ca, it sera temps de partir; Or ca, com-

t encons! or ca, que gagnez vous par an? — Ahcà'!
Oh ca ! je vous ne le pardonne pas, wat dat betreft, 'k vergeef het u niet.

Cabade, m. [Cost.] Krijgskleed n. ober nieuwere

Grieken.

Caba,j ontis, m. (pop.) Oud huis n., dat op
verschillende tillen aan- en bzjfebouwd is.
Cabal of Caban, m. [Ans. tout.] Gemeen schappelijke ten verkoop bestemde waar I. pl.; goe4eren n. pl., die men ten verkoop voor een aandeel
in de winst overneemt.
Cabalant, e, Wij. Gaarne in 't geheim zamen spannende.

Cabale, f. [Thío]. juice] Kabbala, joodsche !
orverlévering, mondeling voortgeplante leer f. der ,
.loden; — geheimenisleer, geheimenisw[ sheidd ster
?rabbisjnen, Iiernictische kunst f. ; — gelieimzinnirje
en zznnebeeidige uilleggin,g van 't Oude 1 estainenl.
— cABAI.E, f. Kabaal, geheime zarnenspanning, hei
verstandhouding, bedekte verbindtenis f. tot-snelijk
eenig kwaad doel; zalnenrotting, verraderij; ge
sluwe tegenwerking f. ; inz. gebezigd van (le-heim
.slinksche streken, (lie aalIflewcwend worden orn een
tooneelstuk te doen vallen o f opgang te doen maken.
— De gezamnenljjke personen, die ale kabaal maken:
Nuire a sa propre c-, zijne eigen partij of club be
nadeelen. —V Sores wordt het woord in goeden zin
gebruikt: (tres- fain.) S'amuser beaucoup dans sa
petite c-, veel r!enoe ,yen in Zijn gezelschapje s111akr a.
Cabalé, e, adj. (en rast. p(isué van valdaler)
Door kabaal verkregen: Succès c-, Place c-e. (G ed.e
schrijvers keeren'tgebruikvan (lit woord als adj. af.)
Cabaler, v. n. lleimelilkzamenspannen, zarnenrotten, kuipen, kabaal maken, k a b a t é r e n.. Ccontre 1'état, eene zainenzwering tegen den staat
maken.
Cabalette, f. Kort, levendig, zeer zangerig ge
een rnuzijkstuk, waarmede bijna elke aria,-deltvan
elk duo, trio enz. der hedendaagsche school eindigt,
cabaletta f.
C abaleur, m. Is abaatmaker, zamenspanner nn.,

wie geheime zarnenspannwoen smeedt. — CABA-

LEURS, m. pl. [Théat.] , z. v. a. CLAQCTEURS.
. Cabaliste, m. Kabalist, jood,, die ervaren is
in de geheirnzinnige uitlegging der gewijde schriften;
joodsch geheirnenisleeraar m.
Cabalistique, wdj. Kabbalistisch, geheimkun-

dig, wat tot de joodsche verborgene uitlegkunde
behoort. .— Cabalistiqueunent, op kabbalisti Wie wijze.

Caballeros, m. [Corn.] Soort van spaansche

wol f.

Caballin, m. [Vétér.] ,1loë- afkooksel n. (als

paardendrank) .

Cabaliine, adj. f. [Myth.] Wat tot de bron

Hippokrene of 't paard .Pegasus in betrekking staat.
--. Ook alp, subst. f.: henrstebron f., z. HIPPOCP,Ê E.
Caballion, m. [Bot.] Soort van hondstong f.
Caban, m. [Mar.] Waakrok m., niet eerre kap,
matrozen-regenjas in. (ook tourmentin geheeten). —
Morgengebed n. der illuhamedanen.
Cabanage, m. liet oprigten van hutten; het
maken der slaapkoo jen; — plaats f., Waar dat geschiedt; — legerplaats f. der amerikaansche wilden,
die ter jagt of ten oorlog gaan.
Cabane, f. Hut, stroohut, rieten hut, stulp f.,
erinq, arm
arinoedig huisjen . C- de berger, herderst. Cabanes mobiles, tenten. — [Mar., Ptiv.] Kooi,
hu
slaapkooi f., hut; tent f. — [Oisel.] Broeikooi f.
— Kleine afsluiting f. van takkige planten voor de
zijwormen om in te spinnen.
Cabaner, v. n. Hutten, slaapkooijen maken of
opslaan; — in hutten of kooijen de wijk of zijn
verblp f nemen.. — [Mar.] Omslaan (van een schip) .
L'ancre a cabané, liet anker is gekenterd. — CABANER, v. a. Voorwerpen kenteren, in een' omgekeerden stand plaatsen. C- une embarcation, een
vaartuig (sloep, boot enz.) kenteren, het onderst
boven op het scheepsdek, op het strand leggen. Cune ancre, een anker moet loodregt staanden stok
n-ederleggen. — SE CABANER, v. p'. Zich eene hut
of hutten, eene kooi of kooíjen maken, hutten,
kooien opslaan. — Zich onder dak begeven, in eene
lint de wijk nemen.
Cabauon, m. (verklw. van cabane) TIastje n.;
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— Cel f., kot, kerkerkot n., inz. die van Bioêtre,
een lucht- en dolhuis bij Parijs.
t'abane, f. [H. n.] Braziliaanse/me steenuil m.
(ook gabare geheeten) .
Cabarer, v. a. [Bras.] Water uit een vat in

een ander overstorten.
Cabaret, Ili. sierberg, kroeg f., bierhuis, wijn
tapperij f., drankwinkel us. iNc bouger du c-,-huisn.,
zich altijd in (Ie kroegen ophouden. C- horgne, knip,
slecht huis, dat niet Ilan door het glenreene volk bezocht wordt, kit, kaf f. (Loc. fam.) Faire de sa
maison un c-, van z?jn huis eerre herberg maken,
tafel en kelder voor ieder ten dienste hebben. (iron.)
Diner de c-, aan Bene open tafel eten. — Blaadje,
theeblad, ko/f jblad, schenkblad n. — [Bot.] Mans-

oor n., hazelwortel m., soort van plant; — [H. nn.]
Kleine vlasvink nl., sijsje n. (Sizerin, picaveret.) —
[Jeu ] Palet, kaatsplankje n. (raquette, battoir).
Cabareter, v. n. in de kroegen, gerneene hwi-

zen loopen.
Cabaretier, m., -ière, F. herbergier in., herbergierster f., waard nn., waardin f., hospes. kas telein m., kasteleines f., kroeghouder in., kroep-.
houdster f. ; tapper m.., tapster f.
Cabarétigtae, (mi/f. (comig.) Ilerbergaclmtkj,

kroegachtig.

Cabarre, z. GABAPE.

Cabas, m. Vijgenkorf m., vjgenrnand f. van

biezen of paimbla^len; — platte biezen vrouwen lasch of werkmand f., k a b a s m. (in dien zin so08s
ook caijat gesch reven ); — rltalclewage,z in . ; (form.)
ouder wetsch rijtuig n. ; — oude, iniseormde vrou-

wt nJkoeCl In.

Tabasser, V. a. (très- fam.) In 't geheim berokkenen, bedriegen; de eerre zotheid op de andere
stapelen; strikken spannen, lagen leggen; — in som mige streken, z. v. a. romp°e la tile, het hoofd

breken, lastig vallen.

C'abasset, m. [Anc. mil.] helm, stormhoed m.
CabasseLir, m., -euuse, f. (tres -fam.) Bedrieger, gaauwd ie f m., bedriegster, die fegge f.
Cabasson, m. [H. n.] Visch in., die naar de
meerforel af stun sneper gelijkt.
Cabassou, m. [H. n.] De twaal fgordeli e ar
-modilf.
Cabat, m., z. onder CABAS; — soort van w }ngaardploeg In. in 161édoc.
Cabe, f. Oude koe f., die geen melk meer geeft
en vetpieweid wordt.
Cabeca, z. CABESSE.
Cabeliaii, m., z. CABILLAUD.
("abélo, in. [H. n.] Naamra eerier sur nacrncsch- e

slang f.
Cabessa, m. Soort van zetmeel n., dat Doen
i-na ilindostan uit de indigo-peulen van het 1~4
jaar wint; — een van de namen der kamfer.
Cabesse, adj. [Corn.] Soles c-s, fijnste soort
van oostindische zijde, c a b e s a f. — Ook als subst. f.:
Faire le commerce de la c-. — liet woord woedt
ook als ad, . en subst. van eerre zeer schomze en,
fijne spaansche wol gebézigd
Cabestan, n1. [litécan.] Kaapstander m., spil,
gang spil, ankerspil f., braadspit n.; windas n. met
overeindstaande spil. Garnir le c-, het spel klaar
maken.

Cabesterre, f. [Géo r.] Naam van 't veorstelik gedeelte der 4ntillische eilanden, in tegenoverstelling met Basse-terre of 't westelijk gedeelte.
C abiai, In. [H. n.] Moeraszwijn, waterzwijn n.,
in Zuid - Amerika.

Cabillaud, Cabelian , nl. [H. n.] Kabel

-jauwm.
Cabillet , m. [Pauw.] Werktuig n. om het
kaatsnet te spannen, spanhout n.
Cabillot, m. pl. [Mar.] Knevel, karvielnagel m.

Cabine, f. Kajuit f., kapiteinskamer op de
kleine koopvaardijschepen; — kooi f. der passagiers
en onder-officieren op pakétbooten en vervoerschepen.
Cabinet , ni. .Klein bilvertrek , zijkamertje
spreek -, werk -, m'chrij f-, studeervertrek, kantoor.
kabinet n. C- de toilette. kleed -, kapkamer f. -Vertrek n., zaal f., gebouw n., waarin reen verzamelingen van schilderijen , gedenkpenni.nge .
standbeelden, oudheden, zeldzaamheden van allerlei
aard, 't zij aan natuur of kunst ontleend, aantreft,
— elke verzameling f. zelve van soortgelijke voorwerpen: C- de peinture, de tableaux, kabinet van
schilderijen, kunstkabinet; C- d'histoire naturelle.
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kabinet van natuurlijke historie, m u s e u m n.; Cde physique, kabivét van natuurkunde, verzamelinq van werktuigen tot het nemen van physische
proeven. C- de medailles, muntkabinét, inuntverzameling, enz. — C- de lecture, leeskabinét, openbare leesbibliotheek f. — Vorstelijk werkvertrek n.,
vorstelijke raadkamer f. , de vorst zelf met zijne
persoonlijke raden en medearbeiders; — ministerraad m.; ook: de regéring f., het gouvernement,
'inz. ten opzigte van de betrekkingen tot het bui
Ordre du c-, kabinétsorder f., verordening,-tenlad:
die onmiddellijk van den vorst zelven uitgaat (in
niet-constitutionéle stoten). Le c- des Tuileries, de
Saint-James, de Saint-Pétersbourg, de la Have,

-

CABIT .GO.

Caboeheux, ease, adj. z. CALOCHARD.
Cabochon, in. [fl. n.] leap, narrenkap f., zékere eenschalige zeesclietp. — f Joaill.] Elk edelgesteente n., dat alleen aan zijne oppervlakte geef fend is, zonder nog door 't slijpen een' bepaalden
vorm gekregen te hebben; in dien zin ook als adj
gebézigd : Rubis c-. -- [Clout.] Schoenspijker m.
(kleiner dan.die caboche heet) .
Cabonibe, f. [Bot.] Guiaansch watergras n.,
naar den water- ranonkel gelijkende.
Caborgne, m. [H. n.] , z. CHABOT.

Cabosse , in. [Bot.] Cacao- schillen f. pl. —
(fam.) Bud, bluts, kneuzing f.
Cabossé, e, adj. (en part passé van cabosser)
(fam. et pop.) Gekneusd, gebult, met builen of bulten.
Cabrosser, v. a. (faces. et pop.) Eene buil ver
aan 't hoofd) ; — kneuzen (cene-orzaken(i.
vrucht) ; — bultig maken (eerie kan, een' trekpot
enz.) — SE CABOSSER, V. pr. Zich kneuzen, ziele eene
buil stooten.
Cabot, m. [H. n.] harder m. (muge);— grondel m. (gobie).

etc.,het kabinét, de regéring van de Tuileriën (Parjs),van St.-James (Londen), van St.-Petersburg,
van den Haag enz. La dissolution, la chute, du c-,
de ontbinding f., de val m. van 't kab'inét, van 't
ministerie. Question du c-, kabinétsvraag f., staats
welks oplossing een ministerie zijn-vragstukn.,
aanbrieven of aftreden afhankelijk maakt.— Homme
de c-, staatsman; ook kamergeleerde m. Un g ►.and
homme du c-, een groot staatsman. — h:abinét,
Cabotage, m. [Mar.] Kustvaart f., scheepgroote, meestal fraaije ladenkast f., weleer het beste vaart langs de kusten; — kustkennis f.
stuk huisraad in Nederland. — Boef f. in eerie trekCabote, f. [H. n.] Zwaluwvisch m.
schuit. — [Hort.] Tuinhuisje, lustpriel n. C- de
Caboter, V. H. [Mar.] Langs de kusten varen
chèvre-feuille, de jasmin, prieel van kamperfoe- en daarop handel drijven, kustvaart drijven, c alie, van jasmijn. — [Mus.] C- d'orgue, orgelkas f.; botéren.
Caboteur, Cabotier, m. [Mar Kustvaar huisorgel n. — [Phys.] C- secret of acoustique,
spraakgewelf n., kunstmatig bouwwerk met ellip- der m. (kustvaartschipper en kustvaartuig).
Cabotière, f. handelsvaartuig n, op de Eure.
tisch gewelf, dat de aan 't eerie einde zacht uitgesproken woorden aan 't andere einde verstaanbaar
Carotin, m. e, f. (iron.) Rondreizend toomaakt. -- C- d'aisance, sekreet n., beste-kamer f. ^ heelspeler m., - speelster f.; — slecht komediant m.
Cabotinage, m. Slechte tooneelvoorstelling f.;
Cabires, m. pl. Kabiren, priesters op Samo.]

traki.

Cabion, m. [Corn.] Verdikt sap n. van den
maniok of broodwortel.
Cable, m. Kabeltouw n., kabel m. C- cháine,
kettingkabel n. Les c-s des ponts suspendus sont
en til de fey, de kabels der hangbruggen zin van
ijzerdraad.— [Mar.] Zwaar touw n., daagstouw;
ankerkabel m., ankerlouw n. Maitre c-, Grand c-,
of groote kabel; C- ordinaire, gewoon kabel; C-

d'affourche, of Le grelin, tuiankertouw n. , gréling f. C- d'ajust, volger m., opgesplitst touw n.
C- de veille, plechtankertouw. C- de toue, werp ankertouw. C- is pie, te lood staand ankertouw.
[Loc. mar.] Avoir un tour dans le c-, een slag
in het touw hebben. Dépasd er les tours de c-, touw
klaren. Filer Ie c-, filer du c-, het ankertouw.
vieren. Filer Ie c- par Ie bout, bout pour bout,
z. onder BOUT. Bitter Ie c-, den kabel om de béting
leggen. Débitter le c-, den kabel van de béting af,
nemen. Tailler, Coupes Ie c-; het anker kappen.
Laisser trainer un e- sur Ie sillage dun vaisseau-

— slecht tooneelstuk n.

Cabotiner, V. a. Slecht spelen (op het tooneel);
— een ongeréreld leven leiden.
Caboudière, Cabusiére of Cabussière,f.
Soort van schakelnet m., in 't zuiden van Frank-

rijk in. gebruik.

Cabouille , f. [Bot.] Naam der mexicaansche
agave, den hennep der Indianen.
tabre, f. [Méch.] Kraan, bok m. —' [Mar.]
Groote ronde knoppen ni. pl. aan eene galei.
Cabré, e, adj. [Bias.] Cheval c-, steigerend

paard.

C a brer, V. a. [Mar.] Doen steigeren; — (fig.)
vertoornen: Vous allez Ie c-, gij zult hem in 't
harnas jagen. — SE CABREJ, v. pr. Steigeren; —
(fig.) toornig worden, opvliegen, opstuiven. (In den
infinitif, met faire, zegt men, zoowel in den eig.
als fig. zin: Vous le ferez c-, in plaats van Vous
Ie ferez se c-).
Cabri, Cabril, Cabris, Cabrit, m. [H. n.;

Geitje, bokje n. — [Mar.] , z. CABRE. — [Manuf.]
een kabel in 't zog van een schip laten naslepen (om Steunsels n. pl. der zijdeweversboomen.
Cabrillon of Chabrillon, m. [:con.] Gei
cie vaart te vertragen). Lever le c-, den kabel rond
in Auvergne.
-tekasf.,
klaarleggen. — Donner le c- P un vaisseau , een
Cabriole, f. Boklcesprong; luchtsprong, darschip op 't sleeptouw nemen. — (Loc. fig.) Filer
du c-, dralen, talmen, verschuiven, om tijd te win- tele , luchtige sprong, kap rioo l m. — [Danse]
ven. — Kabellengte f., o fstandsmaat der zeevaren- Friser lac-, een' kuitflzklcer slaan. —[Man.] Lucht den, 120 vacleneen :(ook cáblée en liever nog enca- sprong m. — (fig. et fam.) Faire la c-, zich naar
r e omstandigheden weten te schikken; zich vernéblure gebed en).
5 Cablé, in. [Passein.] Behangerskoord f., ge- deren lot kiuipens toe; -- ook: door de ton sprindraaide koord, ter oph( g1n(1 van schilderijen enz. gen, zich ten gronde rieten (ruinéren).
Cabrioler, v. n . Springen, luchtige sprongen
— ] Blas.] Kruis van twee kabeleinden of ook een
met touw omslingerd kruis n. (ook croix cordée doen, kabrioléren.
Cabriolet, m. Ligt rijtuig n. met twee wielen
geheeten - CâBLÉ , E, adj. Ineengedraaid: Fils, c-s,
en één paard , voorzien van een voorzitbankje,
zamengedraaide draden.
Cábleau, Cablot , m. [Mar.] Dreggetouw, k a b r i o l é tt f. — [Tech.] Ligte leuningstoel m.; —
zekere schoenmakers leest f. Couteau a c-, mes,
klein kubeltouw n., reep, tros m., jaaglijn f.
Cabler, v. a. [Tech.] Touwslaan, kabels maken, waarvan het hecht voor verschillende lemmers karn
verscheidene dunne touwen, tot een dik touw slaan. dienen. -- [Jeu. Gezelschapsspel n. , dat Of met
Cáblière, f. [Pêche] Zinksteen m. aan een kaarten Of met dobbelsteenen gespeeld wordt.
Cabrioleur, m., -euse, f. Sp ringer, lucht
vischnet.
springster f. — Gedwee, kruipend-springem.,
Cáblot, m., z. CaBL EAU .
.

]

% Caboehard, e, Caboeheux, ease, adj. mnensch.
Cabrions, m. pl. [Mar.] Stutklampen of .sluit
Hoofdig, grillig.
pl. tegen de a f fuitwielen
-klampen.
Caboche, f. [Clout.] Kleine spijker m. met
Cabris, Cabrit, m. [Mar.] z. CABRI .
grooten kop, schoenspijker; afgesleten hoefnagel m.
Cabron, m. Jong geitenleêr, kabretleêr n..
— (fig. et fam.
) Hoofd n., kop m.: C'est une bonne
Cabrouet , m. [Tech.] Karretje n.,
C-, hij heeft een' goeden kop (verstand en oordeel).
Grosse c-, dikkop; - botterik m. - [H. n.] Dik men het suikerriet vervoert, op de franschew"és
soort van uil (hibou, a elapiers, che--kopm.,eri indische eilanden. — Cabrouétier, m. Voeraria
vêche lapin), die in konijn- en andere halen huist; m., die 't suikerriet naar de molens rijdt.
Cabuago, m. [Bot.] Philippijnsche citroen m.
-- ook: een siamésche visch.
Cabuja, m. [Bot.] Mmer ikaansche plant, d-ie
C aboché, e, adj. [Bias.] Overlangs doorge..
sneden (van een dierenhoofd).
de inboorlingen ot netwerk en touw verwerken.

CABURE

ál.,11

CAC1.EUR.

Cabure, n1. [Df. n.] Biaziliaansche steen it n..;
.-- Kraarquil van Paraguay.
Cabureiba, m. [Bot.] Boom m., die eene soot
van Peru- balsem voortbrengt.
Cabus, adj. Het woord wordt alleen bij chow
gebézird. a Ij. m. Cliou c-, kabuiskool, sluitkool,
kropkool f. (Men schrijft ook capus.)
(abuser, v. a. Bedriegen, verleiden.
Cabusière, f., z. CABOODIEIIE.
Caca, m. (pop.) Dick, kinderkak. (fig.) Vul
—Faire c-, zijn geroep doen, kakken. -lighedf.
Cacatier, V. n. Schreeuwen (van patr zen).
(Men schrijft ook caccaher.)
Cacaboya, rei. Braziliaansche slang f.
Cacade, f. (pop en bas) Afgang m. — ( fig.)
driftige poring, die vruchteloos afloopt; zotte ijdele
onderneming f. I1 a fait une vilaine c-, hij heeft

Caehhe-nez, m. Itooge lialscicek n. of wrote las f., neusverberger m. — Flzcweelen masker n.,

lat de dames weleer ter beveiliging van, haar gelaat'
droegen. (Plur. Des cache-nez.)
Cache-peiene, m. [Coif.] Ilaa.rdof m., haar ok f. of lintstrik m., ter verberging van de haar cam. (Plur. Des cache-peigne.)

Caclie-pIatine of Cache-lhiniière, m. [bi-

uur.] Leurtje n. oh 't zundgat van een geweer.

;Pur. Des cache-platine, Des cache-lunniei e.)
Cache-pot, (h) loc. adv.: Vendre du vin nl c-,
ziet- verimj)osten, gesnwckkelden ,vin verkoopgin.
Cacher, v. a. Verberr,en, versteken, verschui!en, wegstoppen: C- an trésor, des papiers, een'
schat, papieren verbergen; C- un ami, un proscrit,
?en vriend, een banneling versteken, schuil houden.
-

-

—

verbergen, verzwijgen, verhelen, ontveinzen: C

on nom, son age, zin' naam, zijn' ouderdom ver 5orgen houden, niet willen weten. C- sa joie, sa
bonte, zijne vreugde, zijne schaamte ontveinzen.
Apprenez an secret que je voulais c-, verneem ee„o,
jeherm, dat ik verz'w )*o;en wilde. — (fig.) C- son
jeu, zijn' spel bedekt houden, zich niet in de kam t
(aten kijken, zijne plannen of hulpmiddelen g°heir,
houden. C- sa vie, in afzondering, ver van 't ,c,woel der wereld leven. -- Bedekken, niet laten zien,
weghouden: C- sa gorge, son visage, zijn' hals, zijn
Bezigt bedekken; C on tableau, eerie schilderij oresdekken; C- Ia vue dun mur, 't gezigt van een' mum-bedekken of maskéren. — SE CACHED, V. pr. Zich
verberr,en, zich verschuilen, zich schuil houden, zich
r'ersteken, wegkruipen. Se e- au monde, een stil,
afgezonderd leven leiden. — (fig.) Se c- de qn.,
zijne voornemens, zijn doen en denken voor iemand
geheim houden. Se c- de qc., iets verbergen, niet
willen weten, niet willen erkennen: I1 a des liaisons avec elle, mais II s'en cache, ii ne s'en cache
pas, hij heeft omgang met haar, maar hij wil 't slot
weten, hij wil 't wel weten (is er niet geheim mede).
— Voor zich zelven verbergen, zich ontveinzen:
Chacun se cache la plaie secrète de son coeur,
ieder ontveinst zich zelven de geheime wonde zijns

een' dommen streek begaan.

Cacadou, in. [H. n.] Bosch- of grot papegaai
in Oost - Indië, kakketoe, kakatoe m.
Caeagogue , in [Pharm.] Zalf f., die den
stoelgang bevordert f. — CACAGOGUE , adj. Stoel gangbevorderend, buikzuiverend.
Caeajao, of Cacahao, m. [H. n.] Ainer-ikaansche aap in. van 't geslacht der sakis.
Cacalie, f. of Inas de cheval, m. Boefblad, pestkruid n. pestwortel m.
Cacao, m. [Bot.] Kakaoboon f., kakao m. Des
cosses de c-, Nakao- schillen, — [Pharm.] Beurre de
c-, Huile de c-, kakao -boter f. (inz. tot bereiding
van toilet -zeep gebruikt).
Caeaotier of Cacaoyer, in. [Bot.] Kakaoboom ni.
Cacaoyère of Cacaotiere, f. Kakaoboonigaard ni., kakao plantaadje f.
Cacarder, V. n. Gaggelen, schreeuwen (var,
ganzen) .

Cacastol, m. [H. n.] Soort van spreeuw m.
van Mexico.
Cacatoi, m. [H. n.), z. CACAI'OU. — [ Mar.]
of Catacoi, in. Bovenbramsteng f. (veelal mat
de perroquet geheeten).
Cacatoire, wij. [Méd.] : Fiévre c-, purgeer -

harten.

koorts f.

Cachèrc, f. [Very .] hellend vlak n. naast den
-

Caccaber, v. n., z. CACABER.
Cacergète, adj., z. CACOë1GETE.
Cachalon, m., z. CACIIALOnG.
Cachalot, Cachelot, m. [H. n.] Cachalot, kasjelot, kazilot, potvisch m., eerie soort van
walvisschen, in wier grootera kop het walschot wordt
gevonden.— Cachalotte, Cachelotte, f.Wi 13e
van den potvisch.
Cachatin, m, Soort van gomlak, van Smirna.
Cache, f. (fam.) Schuilhoek m., verborgene
plaatst.;-- Chinésche munt f.-- [Chas.] Paalnet n.
Caché, e, adj. Verborgen, bedekt, geheim;
-- achterhoudend. Une vie c-e een eenzaam en
afgezonderd leven; (fig.) C'est an trésor c-, 't is
een verborgen schat: er schuilt in hem veel gelee r dheid, veel talent. Un esprit c-, een geveinsde. —
N'avoir rien de c- pour qn., geen geheimen voor

glasblazers -oven.

(' acheron, al. Soort van grof bindgaren, zeil garen n.
Cachet, m. Zer°elstemrpel, briefsluiter m., zegel,
51 g n e t, c a c h e t ti. Apposer, appliquer son c- a
of sur des vouteilles, un sac d'argent, etc., zijn
zegel op flesschen, op een' geldzak, enz. drukken. C
en bague, zegelring m. —llet lak, was of elke andere
stof, die den afdruk des zegelstempels draagt; die
afdruk zelf, zegel n.: Briser na c-, een zegel opbreken. Ce nest pas son c-, dat is zijn zegel niet.
Examinez toejours Ie c- de mes let tres, onderzoek
altijd het zegel mijner brieven. Lettre a of sous cvolant, brief met een vliegend of open zegel (dot
slechts op den bogenomslag des briefs is gedrukt en
alzoo hem niet sluit). — Lettre de c-, z. LETTRI . —
Naam der kaartjes of merken n. pl., met ierrvancls
zegel, naam of cijfer, ter aanduiding hoeveel malen
iemand hebben.
Cache-cache, in [Jena] Schuilhoekje, schui- men iets (gedaan heeft: Je dofs dix c- a neon mailre
levinkje n. (kinderspel). Jouen a c- -c-, schuilhoekje d'escrime. m ij n schessnmeestermoet nog tien kaartspelen.
jes (voor tien ç egeven lessen) van rraij hebben. -- (Loc.
fam.) Courir le c-, les buiten 's huis geven (doorCache-couu, m. Breede, dikke halsdoek m.
Cachectiquie, ad,?. (pr. ch=k) [Med.] Kwaad- gaans voor neringen prijs). — (fig.) Bijzondere
sappig, ziekelijk, bleek en opgezet, ka c h e k t i sic h. ecijze van doen, eigenaardig kenmerk von iets:
— Ook als subst. m. en f. Un, Une c-, een, eem Son style a an c- particulier, hij heeft eerie bijzon kwaadsappige. — Remède c-, middel, dat de kwaad - dere schrtij(wijze. Porter Ie c- du genie, hel kensappigheid bestrijdt of voorkomt, kachektisch mid- merk van vernuft dragen. I1 y a mis son c-, het
draagt zijnen stempel, men herkent erzijne manier in.
del m.
t Cachète, f. [Mécan.] As f. (essieu, axe).
Cache-entrée, m. [Serrur.] Plaatje of schuifCacheté, e, adj. Verzegeld, toegezégeld: Letje n. vóór het sleutelgat van een slot, dekplaatje
slotplaatje n. (Plur. Des cache-entrée.)
tre c-e.
Cacheter, v. a. Zegelen, verzégelen, toezégelen,
Cache- folie, m. [Modes] Valse/te haarlok.
ken f. pl.
ouwelen, toelakken. Du pain a c-, ouweltjes n. pl.
m.
Masher
n.,
mcm
f.
(bij Rabelais) — SE CACHETEII, V. pr. Verzégeld worden.
TCachelet,
Caehette, f. (fam.) Schuilhoekje n., geheime
Cachelot, Cachelotte, z. CACHALOT, CA.
CHALOTTE.
bergplaats f. — (fig.) 11 a épié la nature dans ses
Cache-lumière, m., z. CACHE-PLATINE.
c-s, hij heeft de natuur in hare schuilhoeken bespied. - EN CACHETTE, loc. adv. Heimelijk, ter
Cache-mèche, m. [Mar.] Lontvat n.
5 Cachement, m. Verberging f., wijs vas sluik: Faire qc. en c-, iets heimelijk, in 'I geheim doen
S Cacheur, m., -ease, f. Verbergen in., ve r verbergen.
Cachemire, m. Kasjemiren omslagdoek o bergster f.
Cacheur of Cacheux, m. [Suer.] Houten
shawl m. Men zegt daarvoor ook Un chále de c
of un chále c-. --- Zeer fijn en zacht wollen weet spatél m., waarmede men de kristallisatie der suiker in de vormen verstoort.
sel van de haren der kasjerjmir -geit.
11,1
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Cacheti eau, m. [H. n.] Volksnaam van den

duikelaar (piongeon).

Caehexie, f. (pr. ch=k) [Méd.] Ziekelijke ge-

steldheid, cngezondheid , kwaadsappigheid , ongedaanheid, wanstaltigheid f., vochtenbederf n.
t'achibou, nl. [Bot.] Gele galgast m. (ame9°7kaan„ the gom).
Cachieanne, m. [H. n.] Negengordelige ar
-ma.dilf
Cae hitua, m. [Bot.] Geribde flesschenboom m.
Caehinnent, m. [Bot.] Roomappel m.; ook
z. V. Cl CACIIIDIEINTIEP.. C- sauvage, moeras-flesschenbocm. — C aehi.nentier, nl. [Bot.] Roomappelboom m. der Astillen.
.

Cachinnation, f. Schaterend gelach n.

i1i5dostansch katoen n.

-_

CADASTR1.

olie verbétere. — Cacogwraphique, adj. Wat
ile kakcgraphie betreft, k a k o gr a p h i s c h.
(aeolet, m. Kussenrnand f. der muilezels in
de .lyreneen.
('acolin, m. [H. n.] Soort van kwartel m. in
Me xico.
('acologie, f. Gebrekkige uitspraak; gebrek-

kige ze! swVze, k a k o 1 o g i e f — C acologique,
adj. Wat de kakologie betreft. — t acologue,

m. en f. Hij of zij, die slecht of gebrekkig spreekt.

— C ACOLOG UE, m. kwaadsprekendheid f ., achter-

klap, laster m., vuile taal f., verwijtingen f. pl.
t Caconnonade, f. [Méd.] Venuskwaal f.
Caconychie, f. [Méd.] Ziekelijke aandoening f.
van de vogels.

('acopathie, f. Slechte daad, kwaadaardig
[Méd.] Ontstemdheid, droefgeestigheid,-heidf.—
zwaarmoedigheid f., zwaar zielsverdriet, hartzeer
kwalijk
bevinden
patatera verkregen.
en
n.
Cachotle, m. [Bot.] Naam eener soort van
C acopha e, m. en f. Hij of zij, die walgelijke
of geheel vreeen use dingen eet, ka kop h a a g m. en f.
artisjck m.
Cacholong, m . [Minér .] Kasjoleng, melkwitte,
Caeophonie, f. [Mus., Log ] Wanluidend hal fverweerde chalcedoon , ondor rzigtige kwarts held f., wanklank m.; slechte stem, slechte uitspraak,
uit de omstreken der kalmuksche rivier-agtm., slechte voordragt f. ; -- verward en onverstaanbaar
geluid n., uit verscheiden te gelijk sprekende perKasji.
sonen ontstaande; — gebrek n. aan rvereenslemming
Caclhonde, m., z. CACHOUBE.
Lachos, m. [Bot.] Peruaansche graveelboc9n m.. tusschen de denkbeelden. — Wanluidende botsing f.,
een groene heester. aan welks zaden de Indianen hortende gang m. van opeenvolgende lettergrepen
de kracht toekennen om 't graveel in de nieren, ja (b. v. Non, ii West Tien que Nanine n'honore) ; —
ook den 1,as gevormden steen in de blaas te verdrijven. ook z. v. a. HIATUS.
Cacopraa ie, f. [Méd.] Storing f. van eeneof
Cachot, m. Onderoardsch gevangenhol n., kerker m., kerkerkot; gekkenhol, klein donker ver- -meer organische verrigtingen en voornamelijk van
Cachiourra, m. [Corn .]

Cachiri of Cachyri, m. Gec-iste drank m.,

door overhaling uit den maniokwortel en gekneusde

trek

D.

Cachotte of Cajotte, I. Pijp f. zonder hieltje.
Cachotterie, f. Geheime wijs van spreken en

handelen ró7 ens zaken van weinig belang. Homme
a c-s, ceheimzinnig en beuzelachtig mensch.

Caehottier, m., -ière, f. lij of zij, die van

nietige dingen geheimen maakt, kleingeestig geheim
Ook als adj gebézigd: Homme-zincem.I—

C - , Femme c-ièr e.

('aehou , in. Kat. joe , cachou, japanscihe

aarde f., zamentrelcb(nd extract, dot men in Peru
uit het hout van de acacia catechu, de kutea frondosa, de jAnavr, -noot bereidt, en dat in de genreskunde als moacsterkend middel, in de kunsten als
verf- en. leoistc wordt aangewend. (vgl. AIBEC.)
,

Cachoiidé, m. Katsjoedeeg n., dat in 't Oos-

ten ier zuivering van den adem rgekaavuwd wordt.
Cachoutchouc, m., z. CAOL TCIIOUC.
Caehuucha , f. Nieuwe wvli,sche spaansche

dons m. met castagnetten.

Caciquat, Hi. Waar digheid f. van kazike.
Cacique, m. Kazike, c a c i q ue m., titel der

de sp2jsvertérinci.

t acorachi^te, f. [Méd.]

Ruggerraatziekte f.,

vooral door iewendirte oorzaken ontstaan.

Cacorhythnae, m [Log., Mus.] Slechte toon. val m., verkeerde maat en toonverhouding f.,
slechte n u m e r u s en tact, bedorven r Icy t /imus m. — Caeorhythrnique, Wat daartoe

behoort, dat bewerkt.

Cacositie, f. [Mt--.] Afkeer m. van spijs.
Caeosphyxie, f. [Méd.] Onregelmatige pols m.
Cacotechnie of ('acoteenie, f. Slechte, on-

handige list f.; — valsche getuigenis f.

('acothynIie, f. ílTIi.cmoedigheid, neérslagtig-

heid f. ; stagenis f. van de verstandsvermogens.

t, acotriehie, f. [Méd.] Ziekelijke gesteldheid f.
der haren; dunharigheid f.
C aeolrophie, f. [Mid.] Slechte voeding f.,
slechte gesteldheid f. van 't voedingsvocht in 't menschelke ligchaan2.
('aeouac, in. (woord van Voltaire) Belagchelijk drogredenaar m.

('aeozèle, m. Verkeerde ijver, blinde, dwaze,
voormalige vorsten van Mexico, Peru en andere ontijdige ijver m.
amerikaansche landen, tegenwoordig nog door de
il'a(gue- trippel, f. pl. Voetangels m. pl. , in
hoofden der niet onderwort en stammen gedragen. de rivieren gelegd cm den doortogt der ruiterij te
-- [Ti. n.] Soort van meerle f.
beletten.

Caci of Cassis, m. [Bot.] Zwar te- bessen-

boons m. I)u ratafia Oe c-, bessenbrandewijn m.
Caeiz, m. Muhamedaansch wetgeleerde m.
Caoebolie, f. [Méd.] Galbederf n.
Cacoehylie, f. [Méd.] Slechte hoedanigheid
von de chijl (het melk- of voedingssap), bedorven
chijlvormminri, zwakke vertérin fl f.
C acochyine, add. [Méd.] Met een' ziekelijken
toestand der vechten behebd. — (fig.) Korzel, grillig. --- Ook als subst.: Un, Une c-.
Cocochyniie,. f. [Méd.] Gebrekkige bereiding f.
van de chijm of sp ijspap in de maag; ziekelijke toestand m. der vochten, zender bepaald karakter.
kwaadsappigheid, kwaadbloedigheid f. — (fig.) Gritigheid, koe zeligheid f.

Cacodémou, m. Booze geest m.
Cacoer ète, adj. [Md.] Boosaardig, kwaad-

aardig.

Caeoèthe, etdj. [Med.] Kwaadaardig: Ulcère
C-, kwaad aard ige -weer f.

Cacogène, f. Organische afwijking f.
('aeogra he, m. en f. Taalbederver m., -beder/ster f., hij of zij, die de woorden eener taal

slecht spelt; — ook die de kakographie als middel
gebruikt cm eerie goede spelling te leeren, kak og r a a p h m. — liet wordt ook als adj. gebruikt.
Caeographie, f. Gebrekkige spelling, slechtschrijviinrg, k a k o g r ap h i e f. — Verzameling f.
van voor beelden, waarin opzettelijk de regels eerier
0Cdc spelling verwaarloosd zijn, opdat de leerling

(acte, adj. et subst. m., z. CACTOÏDE en CACTIER.
Caetier, m. [Bot.] Cactus m., eene in Zuid -

Amerika te huis behoorende vleezige en met stekels
voorziene plant.
Cactiflore, adj. [Bot.] Met bloemen, als die der
cactusplant. — Cactifornme, adj. Caclusvormia.
Cactoïde, adj. [Bot.] 1Vaar den cactus gelij-

leerde. — Cactoïdes, f. pl. Cactusaardige ge-

wassen n. pl.
factorsite, f. [Minér.] Gele sardonyxsteen of
kornalijn en.
Cactus, M., z. CACTIEII.

tCacumine,f. Top m., kruin f., opperste punt f.
Cadaba, m.

Soort van kapperboom m.

Cadanonnie, m. [Pliarm.] Papegaaizaad n.
(graine de perroquet). ,
Cadastrage, m. [Econ. pol.] Kadastréring f.,

al wat tot de werkzaamheden van het kadaster
behoort.
C adastral, e, adj. Wat tot het kadaster behoort, k a ct a s t r a a 1., (Pt-er. m . caclastraux .)
Cadastre, m. [Econ. pol.] Kadaster n.,

openbaar register, inhoudende de grootte en den
staat der onroerende goederen, om daarop de belasting op de eigendommen te gronden, schattingsregister, er frecjister n. — liet personeel, de beambten van 't kadaster. Géomètre du c-, landmeter van
't kadaster.

,

Cadastre, e, adj. Gekadastreerd, in 't
kadaster of grootboek ingeschreven: Commune c-c.

CADASTRER

CADRE.

-

Cadastrer, V. n. K a d a s t r ë r e n, de grootte

edelmaan, die als vrijwilliger dienst nam op;iooy van
bevordering, ka d e t, adelborst, jonker, rn. Corps
de c-s, kadetten -korps n. — (Loc. prov.) C'est an
e- de haat appétit, 't is een jong mensch1, die van
een weelderig leven houdt. (In dien zin zeht uien
ook: C'est un fameux c-, an fier e-; -- .w. ook oud.

c-euse, l'ijkreuk at
Cadavérin, e, adj. [H. n.] Op lijken levend.
Cadavérique, adj. Wat loet lijk betreft: Autopsie c-, liikopening f.
Cadavre, m. Lijk, dood l-igchaam n., inz. het
menschenzlijk. — (fig. et fain.) C'est un c- ambulant, 't is een wandelend lijk; hij ziet er uit, alsof
hij uit het graf kwam. — Somtijds oak van planten
gebezigd: Le e- dun arbre, een doode boom m.
Fade, m. [Teelt] Naam van (le vaten, in de
zoutwerken gebruikelijk. -- [Bot.] Volksnaam van
den jeneverboon in Zuid - Frankrijk. — [Antiq.]
G-rooie garden wijnvaas; — attische vochtmaat f.
van ongeveer 40 liters. — Huile de Cade, f. [Chico.]
Ranzie olie f., uit het hout des jeneverbooms.
Cadeau, ni. (fain.) Geschenk n., vriendschapsqi ft, vereen ing f., cadeau n. Je lui en feral c-,
ik zal hem. (haar) dat tot een aandenken geven.
Faire un e- à qn., iemand iets doen of geven, dat
hem aangenaam is; (fig. et fain.) Je men fail an
grand c-, ik beloof er 2n j veel vermaak van. (Deze
zegswijze is verouderd.) — Weleer ook: gastmaal,
feest n., inz. aan dames gegeven. — [Calligr.] Sierlfjke pennetrek of krul m., dien de schrijfmeesters
em hunne voorbeelden plagten te trekken. r
Cadédis, interj. (prop.) Sakkerloot, slapper ment! (gascogn isch stopwoord) .
Cadélari, n7. [Bot.] 1Ca fbloem f.
Cadeler, v. cc. [Calligr.] Met losse hand sier
krultrekken maken. — Weleer ook: geschen--lijke

iemand, die voor geen klein geruchtje vervaard is.
Cadette, f. [Tech.] Vierkante vlrerterr l rn. —

en staat der onroerende goederen opnemen om
daarop de grondbelasting te vestigen. — CADASTRER,
V. a. In 't kadaster of erfregister brengen.
t'adastreur, m. Landmeter nl. voor 't kadaster; opmaker m. van 't kadaster.
Cadavéreux, ease, adj. Lijkachtig. Odeur

ken geven.

t^adelle of Chevrette prune, f. [H. n.]

"Volksnaam van den graankever m. (trogossite) .
Cadenas, at [Tech.] hangslot n. C- à chiffre, à secret, hangslot met geheime sluiting of ver
C- 2 conmhinaisons, kunstig hangslot,-,horgenv.
dat zonder sleutel geopend en gesloten wordt. —
Doos f. voor 't vorstelijk tafelzilver.
Cadenasser, v- a. Met een hangslot sluiten,
en hangslot voorhangen.
Cadence, f. Gelijke gang as. of maat f. in het

dansen, dansmaat f. ; — stemval in., zangmaat f. ;

— nette, juiste overeenkomst f., oorstreelende zamnenvatting van de deelen eens volzins, k a d a n s f.
— [Man.] Gelijke en bevallige bewéging f. van een
a fgerigt paard.
Cadencé, e, adj. Afgemeten, naar de maat,
afgerond, welluidend, g e k a d a n s e e r d: Mouvements c-s, maat - houdende bewég'ingen. Phrase c-e,
welluidend afgeronde volzin. — (fig. et fain.) Hom me c-, iemand, die op de maat spreekt, zich beweegt.
('ademeer, v. a. Naar de toonmaat régelen,
afmeten, k o d a n s it r e n (b. v. zijne passen of
schreden) — afronden, welluidend maken (b. v.
zijne volzinnen). -- [[liil.] C- le pas, pas houden,
in de maat treden.
Cadène, f. Galeiketen f., slavenketting m., roei bank f. Mettre qu. a la c-, iemand aan de roeibank
vastklinken. Etre <"t la c-, galeislaaf zijn. — [Mar.]
Ketting m. om eene haven te sluiten. C- de hauban,
putting f. — [Corn.] Levantsch tapijt n.
Cacienette, f. [Coiff.] Lange haarvlecht f., die
weleer de soldaten van achteren droegen.
Cadet, te, adj. Jongere (puiné, puinee), met
betrekking tot hem of haar, die onmiddellijk in
ouderdom vooraf gaat. Doorcg6gns alleen van het
tweede kind gebézigd: Fils c-, Fille c -te, tweede
zoon, tweede dochter; Mon frèvre c-, ma soeur c -te,
mijn jongere broeder, mijne jongs e zuster. Branche
c -te dune maison, jongere tak van een huis (uit
een' der jongere zonen voortgekomen) . — Ook als
subst. m. en 1. Jongste, jongere: C'est le c- de tante
la maison, dat is de jongste van 't geheele huis. Je
connais moms la cadette que l'ainée, ik ken minder de jongste dan de oudste. — Bij uitbreiding ook
gebézigd van den dienst- of ambtsouderdom (ancien
11 est noon c- dans la compagnie, hij staat-nite):
niet zoo lang bij de compagnie als ik. 11 est le cde son neven à l'Acadésnsie, hij is als lid der ica-

démie jonger dan zijn neef. — Weleer: een jong

APPE TIT.)

— C'est an c- qui ne boude pas, 't is

[Biil.] Kortste der beide lange biljartstor:l cii; halvelange f. — z. ook onder CADET.

Cadetter, V. a. [Tech.] Met vierkante steenen

bevloeren.

Cadli of Cadhy, m. Regter, regtsgeleerrde m.;

bij de M:fuh.ameclanen: onderregter n1., die even, als
de mol l a tot de hoogere geestelijkheid wordt ge-

rd trend .
+ (' adi è re, f. Stoel, zetel m. (nog in Provence in
die beteekenis gebruikelij k); — oude fransche munt.
Canis, m. [Corn.] Soort van sergie f., eese fijn
geképerde wollen stof.
Cadise , m. [Corn.] Geképerd droget n. uit
Poitou.
Cadites, f. pl. [Minér.] Del fstof f. in den vorm
van vaatjes.

('admie, f. Steen m., waaruit koper wordt gewonnen, kadmia f., kopererts, kalamijnsteen; zink
kobalt m.
-erts,golmi;
Cadniifère , adj. [Chim.] Kadmium bevat
— Cadinique, adj. Tot het kadmium be--tend.
hoorende.
Cadiioiuni, m. (pr. had -mi-ome) [Chins.] Kadmi2rm n., een blinkend wit metaal, naar zink gelijkende, door Strohmeyer in 1807 in het zink ontdekt. Suliure de c-, zwavel -kadmium. Sulfate de
c-, zwc'velzuur kadmium.
(^adogan, m., z. CATOGAN.

Cadole, f. [Tech.] Deurklink f.
Cadran , in. Uurplaat f., wijzerbord n. Csolaire of enkel cadran, zonnewijzer in. — [Joail.]
Juweelwerkers- schroef f., quadrant D. — [ O rg.]

Verdeelingsschij f f., voor de orgelrollen. — [Bot.]
Ziekte der boomgin, in cirkelvormige of straal.sw jze

spleten bestaande (ook cadranure geheeten) . --

[ HH. n.] Perspectiefslak f., eenschalig schel der,
dat naar een w f jzerbord gelijkt, ook iahp'inili gxbehEeten. -- meerle f.
fadranerie, f., z. CAD1SANNEDIE.
Cadranné,e, of Cadrané, e, aeij.: Da hols

c-, stamhout n., dat zoodanig gespleten is, dat Ii t
tot gebruik niet dienen kan.
Cadrannerie of Cadranerie, f. [Tech.]

Winkel m. , magazijn n. van zee-rost"°unnenten ;
kompasmakerij f.; kunst f. om die instrumenten te
vervaardigen.
t"adrant, m. [Joaill.] , z. V. a . CADRLN.
Cadranure, f. [Bot.] , z. oor/ei' CAD1AN.
Cadrat, m. [lmpr.] Quadraat n., ter breedte

van ten minste 3 o f 4 cijfers.
Cadratin, m. [Impr.] Vierkant n., van 2 cij-

fers breed. Demi -cadratin, pasje n.. ter breedte van
1 cijfer'.

i'adrature, f. [Hon.] Voorwerk, w zerwerk n.

in een zakuurwerk.

('adraturer, m. Werkman m., die het w ij.zerwer.- maakt.
Cadre, m. Lijst f., raam n., omgevende rand us.
van spiegels, schilderijen, plafonds, enz — (f4'.!
Plan, ontwerp n., schets f. van een werk, alF„emeene vossn of idle, waaraan eene reeks van bijzaken zich meer of minder onmiddellijk vastknoopen: C'e"st an heureux c- à remplir, het plan (tot
dit werk) is goed uitgedacht, laat zich met goed
gevolg uitwerken. Un c- étroit, mesquin, een te eng,
te beperkt ontwerp. -- Ruimte f., grenzen f. ;1,:

1V'allez pas resserrer vos parterres dans des c-s
étroits, sluit uwe bloemperken niet in te veerun e
grenzen in. -- ] Théht.] Onzamenhangend tooneei-

stuk, waarin men meer de uitwerking van enkele
tooneelen, dan de eenheid der handeling op het oog
heeft, ook pièce it tiroir, schuifladenstuuc n., gthocten.— [l%lil.] Kader n., al de officieren, onder-ojf eieren enz., die tot liet tactisch bestuur van (Lie
oiidera fdeelingen der troepen behooren en welre
de eigenlijke insluitingsrotten vormoen. — [Mar.(
Raam n. uit een kooi of kot : Nous avons dix
honlnnes sur les c-s, wij hebben tien zieken in k
kooi. -- [Admin.] Gezamenlijke beambten us. p1.
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van een bureau: Raver qn. du c-, iemand zijn ambt
ontnemen. — [Papet.] Vormraarrl n.
Cadrer, V. a. Een vierkant, lijst of raam maken, dat op een ander past . - CADRER , V. n. Pas-

sen, voegen, overeen komen; doen uitkomen, doen
opgaan, c a d r é r e n: La réponse ne cadre pas
aver la demande, het antwoord past niet op de
vraag. Les dépositions de ces téi,ioins ne cadrent
pas ensemble, de verklaringen dezer getuigen komen niet overeen. Faire c- un compte, eene rékening doen opgaan, uitkomen.
C adue, uque, adj. Vervallen, gebrekkig, oud,
zwak, verzwakt door ouderdom; bouwvallig. Etre
caduc, vervallen. Devenir caduc, krachteloos worden. — [Méd.] Mal c-, vallende ziekte. — [Bot.]
.Afvallend, niet aanblijvend — Legs c-, succession
c-uque, vervallen legaat n., erfenis f. — Gage c-,
vervallen, niet op den tijd gelost pand n. — Voix
c-uque, uitvallende, ongeldige stem f.
Caducéateur, m. [H. anc.] Aankondiger m.
van den vrede in het oude Rome.
Cadueée , f. [Myth.] Roede f. van Mercurius,
omvlochten met twee slangen; — herautsstaf, v r edestaf m.; — zinnebeeld n. des koophandels.
Caducifère, adj. Een' heraictssta f of Mercunius -staf dragende.
C aducifllore , adj. [Bot.] Plante c- , plant,
wei ker bloemkroon vroeg afvalt.
Cadneité, f. Gebrekkige, zwakke ouderdom m.,
a fgelee fdheid; — bouwvalligheid f., vervallen toestand n1., het vervallen, krachteloos worden. — Cd'un testament, ongeldigheid f. van een testament
(door toevallige omstandigheden veroorzaakt). —
[Bot.] Het niet -aanbl ij ven van sommige plantendeelen; ook van sommige ledematen van insecten.
Caduque, adj. f., z. CADUC.

Caecilie, Caesie, ete., z. CEO — .
Cafard, m., -e, f. Huichelaar, dweeper m.,
huichelaarster, dweepster f., schijnheilige, geveinsde
m. en f. — Ook als adj.; Air c-, Mine c-e, schijnheilig gelaat; Ton c- , huichelachtige , fjnvrome
toon; 1VIanières c-es, huichelachtige manieren. -(Com.] Damas c- , hal/'-damast n. (net zijde en
floretzijde gemengd). S i' afar da e, m. (woord van J. J. Rousseau)
Schijnheiligheid f.

Cafarder, V. n. Huichelen.
Cafarderie, f. Huichelarij, schijnheiligheid f.
C afardise, f. Geveinsdheid, schijnheilige hcindeling f.
Café, m. Koffij, koffijboon f., vrucht van den
kolf boom; C- en toque, ko jboon in de schil; Cnnondé, kofjboon zonder de schil; C- en grains of
Baies de c-, koffijboonen. C- francais, koffij-surrogaat n. (cichorei, gebrande erwten enz.). C- mariné
of avarie door 't zeewater beschadigde koffij. Rótir, bruler le c-, koffijboonen roosten of branden.
Mondre le c-, koffijboonen malen. C- moulu, gemalen kofj. — Koffij f., aftreksel van gebrande en

fijn gemalen kofjijboonen: Faire du c-, ka/Jij zetter,.
Prendi e du c-, koffij drinken. C- au lait, á Ia
crème, koffij met ment, met room; C- pur ou noir,
koffij zonder melk of room. C- à la sultane, of
treksel van ko/Jijboonschillen. — (Loc. prov. et fam.)
Prendre son c-, zich vermaken. Prendre un c- aux
dépens de qn., zich vermaken door iemand beet te
hebben. — K olf jhuis n.: C- Bien fréquen 1é, wel be-

zocht koffijhuis. Aller an c-, naar 't ko jhuisgaan.
Passer sa vie dans les c-s, altijd in de koffijhuizen

zitten.— Tijd, waarop grien gewoonlijk koffij drinkt,

kofjlijd m.: Ne m'attendez pas pour diner, je
viendrai seulement an c- , wacht mij niet om te
eten, ik zal alleen bijt koffijdrinken komen. — Couleur c-, Couleur de c-, kofjkleur f.
Caféate, m. [Chico.] Koflijzuur zout n.
Caféier, m., -ière, f. Eigenaar m., eigena-

r es f., van eene kofjplantaadje, kofjplanter m.,
-p laatster f. — Caféier of Cafeyer, m. z.
CAFIER.

CAGNEUX.

Caféon'étrique, adj. Wat den kof jmeter be-

treft.

Caférain of Caféyin , m. [Agric.] Somt
van mest in., uit asch, modder, enz., in 't noord s.
van Frankrijk in gebruik.
Cafetan, m., z. CAFTAN.
Caféterie , f. , Z. CAFEIERE.

Cafetier, m., -iere, f. Kofjhuishouder m.,
- houdster (In Frankrijk vervangen door limona
dier, -ièie.)
Cafetière, f. Kof jkan f., kof jketel, ko f ijpot In.
Cafétisé, e, adj. Met koffij gemengd, van kofjij

doortrokken: Reinède c-. ,

Cafeyère, f ., z. CAFEIERE.
Caffas, in. [Corn.] Inpakking f. met palm-

takken en leder of linnen.
Caffe, f. [Corn.] Bont linnen van Bengalen n.
Caffi , adj. (pop.) Dik, slecht gebakken: Hu

pain c-.
C affière, f. [Chico.] Gele, doorschijnende zel fstandigheid f., uit de koffij door behandeling met
alkohol verkregen.
Caffignon, at Volksnaam (in sommige oorden)
van het tonnetje (cocon) des zijdewor ms.
Caffila, m. MIogolsche karavaan f.
% Caffre, na. Verachtelijk, slecht mensch; onzindelijk mensch n. — z. ook CAFRE.
Calfuts, m. pl. [Artill.] Oud gietijzer n.
Cafier of Caféier, m. Koffjboorn m,
Cafila, z. CAFFILA.
Cafigite, adj., z. v. a. CAFEIQUE.
Cafre of Caffre, in. [UI. n.] Gierarend m. i n

Afrika. — Kaffer m., bewoner van 't Ku fJ`erland
— taal f. der Koffers. Ook als adj. gebézigd: Race
c-, ras der Kaffers.
Caftan of C afetan, m. Kaftan m., eerekleed
der Turken, lang overkleed n., turksche overrok m.
Cagarel, m. [H. n.], z. 1%IENDOLE.

Cagarelle, f. [Bot.] Bingelkruid, glaskruid n.
Cagarol, m. [H. n.] .Vaam eeneg zeeschelp,

die van binnen als paarle^noêr is.
Cage, f. Kooi, vogelkooi, kauw, kevie f.; —
draatbaar hok n, met ijzeren spijlen ter opsluiting
van wilde dieren, soms van menschen. — (fig. et
fans.) Mettre qn. en c-, iemand gevangen zetten;
Etre en c-, gevangen zitten; Sortir de c-, uit de
gevangenis gaan. (Pros.) Il vaut mieux être oiseau
de campagne qu'oiseau de c-, de vrijheid gaat beven alles.

La belle c- ne nourrit pas 1'oiseau, van

een fraai huis kan men niet leven ; eerie mooie
kooi niaakt den vogel niet vet.— (fig.) Klein, huisje n.,
bekronipen woning f. ; ook: een voor alle winden
open gebouw n. — [Arch.] La c- dune maison,
de vier hoo fdnzuren, de mantel, romp m. van een
huis; La c- dun escalier, de mantel van een' trap:
La c- dun moulin à vent, de kas f., romp, cp stand m., van een' windmolen; La c- dun clocber,

het iilokkehuis, de klokkestoel m. — [lion.] La cdune moutre, de raderkast f. van een horlocgie.
— [Mar.] Mars f. van een' mast (doorgaans hune,
op de Middel. zee gabie geheeten). Cage à drissec',
mmmarseval -balie f. — [Orfèv.] Traliekas f. der goud
onderste rui -smedn.—Thorjvóde;
een raam. — [Pêche] Kooivormig net n.-tenva
— [Econ .] Kaasvorm m .
Cagée, f. Kooivol f. (van vogels).
Cagerotte , f. [Econ.] Teenen kaasvorm in.,
om de kaas te doen uitdruipen (ook cage geheeten).
Cagette, f. Kleine slagkooi f.
Cagier, M. -ière, f. Kooienmaker m.,— -maakster f ; Koe jenverkooper nl., - koopster f.; — [Fate.].
Vogelkooper, vogelhandelaar, vogelaar m.
('agnard, e, adj . (fam .) Lui, vuig, vadzig,
onnut: Meioer urm vie c-e, een lui, liederlijk lezer.
leiden. — CAGNAIID, m. Luiaard, dagdief, diamant
; lafaard , bloodaard m. Une-slijper,
c-e, eeneleglogfi;0k00i
slet,
f. — CAGNARII, m. [Tech.]
Fornuis n. der waskaarsmakers. -- [Mar.] Presenning f. in het want gespannen om achter te

Caféière, Caféirie, Caféterie, f. Ko[j- schuilen.

plantaadje f.

Caféifornie, adj. Naar koffij gelijkende.
C aféine, f. [Chim.]

bestanddeel n. der' koffij.

Stikstofhoudend onzijdig

Caféique, adj [Chi[p,] Acide c-, ko(Jijzuur n.

Caféirie, f., z. CAFEIERE.

Caféontetre, m. Werktuig n. om de soorlelij1e zwaarte van koffij te wegen, ko[jweger nl. —

Cagnarder, v. n. (fam.) Een lui, vadzig levert
leiden, dagdieven - z. ook ACAGNARDER.
.

Caanardise, f. (fam.) Lui-, ledig-, vas `zzigheid f.
Cagne, f. (pop.), z. v. a. CAGNARDE.
Caaneau, in. [H. n.] , z. V.

Cl.

CAGNOT.

Cagneux, se, adj. Wie de knieën binnenwaarts gebogen en dus kromme beenen heeft. —

CAGNOT
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—

Ook als subst.: Un cagneux, une cagi^euse, een,
(gene krombeenige, krombeen.
Cagnot, nl. [1- . n.] Soortvan rob o f zeehond nl.
C-1)leu, bla-auwe zeehond in.
Cagot, m. Naam van een naar de Créti_ns re-

fa,ïes of Ca es, in. pl. [Mar.] : ,r'ns?r^:.
ef kiiialrefl f. pl., die tot 007t. of zeer (ligt bij (?

() ,;rnr celakte (les waters reiken, keys of c ay `,
(1lemeer1e naar;€ (Ier lage eil(rnrtjes en ei /fen langs
(le kusten van ilonduras, Centraal -.Anwrika en in

l ijkend menschenras in de Pyreneën, dat vóór de

andere gedeelten (ier West-.l-ndiën.

îegl'igbeden ten doel stond. Van die cagots of enhots is nu alleen de naam overgebleven, dien men

the daaraan komt.
Caignardelle, f. [Chian.] Gasvoerder in.
Caine, t. [H. n.] Kwartet, wachtel, kwakkel m.
La saison (les c-s, de kwarteltijd. Le roi des c-,
(le wachtelkoni'aq (râie).
'wille, e, adj. Gestremd: Du fait c-, of ook
(els subgit. m. Du caillé, gestremde, geronnen, (lik
g'cwor(lcn melk I.
Ca111é-!lane, m. [Chico.] Nederslag in. (pmeipitaat) van oplossingen van zilver met zeezout
-zur.
Caillebot, nl. [Bot.] Vollr..snaam van den watervlierboom in. (viorne aubier).

omwenteling van 1789 als onrein van de maat
werd uitgesloten en aan de grootste onge--schapij

heeft overgebrart op de schijnvromen; van. daar:GAGOT, -E, I. Huichelaail m., -ster f., sch jnheil-ige,
geveinsde, fijnvrome ni. en f., kwézel f. — Ook als
(ldj. gebézigd: Un cllrétien c-, Une femme c-e,

Des nnanières c-es.
Cagoter, V. n. (fam.) Den f jnvrome spelen.

Cagoterie, f. Schijnheiligheid, huichelarij, kwézelarij, fétnelar°ij, pilaarb2jtertj f.
Cagotisnie, In. Denk- en handelwijs f. van
eenen schinheilige.

Ca gou, nl. (pop.) Vrek, aartsgierigaard m., die
afzonderlijk leeft.
Cagouille, f. [Mar.] Sieraad D. aanliet gal-

joen van een schip.
Cague, f. .Kaag f., nederlandsch rivier-vaartuig.
Cag;ii, in. [11. n.] Braziliaansche aap nl. van
't geslacht der sakis.
Cahier, m. Schrijfboekje n., cenige zatnen!;e-

vouwen en doorgaans vastgestoken bladen papier.
schoolschrijj f boek n. C- blane , écrit, schoon, beschreven schrijfboekje. C- de musique , rnuzijkboekje. C- de papier a lettres, katerntje n. postpapier. C-s de philosophie, de theologie, de rheto-

rique, d'histoire, etc.,

schriften met dictaten over

wasbegeerte, godgeleerdheid, redekunde, geschiede nis, enz. C- des charges, veilconditiën f. pl., opgaven van de voorwaarden eener verkoopinq, verpachting, aanbestéding. C- de frais, slaat in. van
onkosten, aanteekeningboekje n. van uitgaven.

"alen of Cayeu, inn. [Bot.] Spruitje of bol
(lat aan- eenen bloembol groeit; — fie bloem f.-letjn.,

Caillebotin, n1., z. CALEBOTIN.

Cailleibotage, m. Het stre,nrnen van de melk.
Caillebotte, f. [Icon.] Kaaswr'ongeii f., m elkklonter mei. — [Bot.] Sprint n.
Caillebotté, e, adj.

(en part. passé veu cailie-

lhotter). Laitc-, tot klonters geronnen of gestremde
melk.
Caillebotter, v. a. Doen stremrnen, doen ronnam of klonteren: Le -Yin.aigre caillebotte le lait.
--- SE C:CILLELUTTER, V. p3'.

worden.

Geklonterd, gestremd

Caillehottis, m. Schoenmakersmand f. [Mar.]
Traliewerk n., rooster m., op het dek van een schip.
C'aille -laat,

ni. of Petit uiuguet, m. [Bot.]

Kleine 7neibloern, welkeer toppen geschi,, t geacht
worden, om melk te doen runnen, walkr o d, wal-

stroo n. (;^ llet) (Plum. Des caille-lait).
Caillemeut, in. Running der melk; strewming van bloed; — klontering f. van het zog (ter
Cahiu-eaha, loc. adv. Zoo zoo, niet te best, jonge kraaiiwrouwen.
Cailler, m. kverktuig n. om kwartels te vanzoo goed als kwaad; — met moeite; — tegen wil
en dank, met welezin_
gen; -- kwartililuit f., wachtelbeentje n. (appeau).
Cailler, V. a. Stremmen, doen streminen, doen
(ahoane, ('ahouane, f. [H. n.] Kawaan,

Cahieu,

m., z. CAÏEU.

lcahuana, karétschil(.lppad f.
Cahors , m. [Coe.] Soort van roodera bor-

deasex-wijn m.

Cahosset of Caosset, m. [Pêche] , z . CLOSET .
Cahot, m Stoot, schok m., sehokki.ng, hotsing f., gehossebos n. van een rijdend rijtuig; —
bij uitbreiding: hobbelige weg nl.; — (fig.) toeval n.,
onvoorziene gebeurtenis, verdrietelijkheid, moeijelkheid f.
Cahotage, m. Het hossebossen van een rijtuig.
Cahotant, e, adj. Stootend, schokkend: Chemin c-, hobbelige weg in.; voiture c-e, stootend
rijtuig n.
Cahoté, e, adj. (en part. passé van cahoter)
Geschokt, heen en wier' gestooten: Voiture c-e,

Personae c-e. — (fig.) C- par la fortune, par le

sort, door (le fortuin, door 't lot gesold, geslingerd,
heen en weir geworpen.
Cahoter, V. a. Síooten, schokken, hotsen, doen
schudden, doen hossebossen-. — (fig.) Kwellen, teisteren; in wanorde brengen: La fortune la cahoté
longtemps,, de fortuin heeft hem lang ten speelbal
gebruikt. Ecétrtez les livres qui cahotent l'espri.t,
verwijder de boeken, die den geest schokken. —
CAHO TEII , v. n. Schokken krijgen , hossebossen:
Cette voiture cahote, dat rijtui; stoot,. Nous enliotons, wij hotsen en botsen. — SE CAHOTER, V. i;r.
Geschokt, gehost worden.

Cahourde, f. [Bot.] Volksnaam der kawoerde
(courge).
Cahuan, in. [11. n.] Volksnaam van den katnil (chat-htuant).
Cahuette, f., z. V. a. CAHUTE.

Cahuotier, m. [Pèehe] , z. v. a. VERVEUX.
Cahtite, f. Hutje, stulpte, armoedig huisje n.
Cale, m., Caïque, f. [Mar.] Kaak nl., galei -

sloep f., klein roeivaartuig n. der Turken, ook der
_Kozakken op de Zwarte zee , der Hongaren op
den Donau.
Caïea, m. [H. n.] Guiaansclie papegaai m.

Caïche, Keitsch of Quiaiche, f. [Mar.]
Kits f., klein Engelsch vaartuig met verdek en 22

masten.

Caie, z. CAïC.

runnen of stollen, tot klonters brengen (inz. van
de melk en het bloed gebézigd): La présure caille
Ie lait, (te leb doet de melk stremmen:; Le froid

taille (coagule) le sang. de koude stremt, verdikt
het bloed. (Van andere vloeistoffen sprekende zegt
anten coaguler .) - SE CAILLER , V. pr. Stremmen ,
runnen , klonteren , schiften , kappelen, kartelen,
zamenloopen, (lik worden, tot wrongel worden: Le
edit, Ie sang se caille. - • CAILLER, v. n. Op Je

lewartrljaclt gaan; kwartels met het beentje lokken.
Cailletage, m. ( fain.) Rede f., gesprek n. van
een ijdel, babbelachtig mensch, geklets, gewaauwel,
gezeur n.
Cailleteau of Cailleton, m. Jonge kwartel,
wach tel in.
Cailleter, V. n. Snappen, babbelen, snateren.
Cailletot, m. [H. n.] Soort van kleine, lekkere
tarbot f.
Caillette , f. [gnat.] Vierde maag f. der herleaauwende dieren, lebmoag, zoo geheeten omdat
enen er bij jonge (lieren de leb of lub in vindt, die
(le melk doet stremrnen.— CAILLETTE, f. Snapster f.
over allerlei,, wandelend nieuwsblad ii. Ce monsieur
esa acne eraie c-, die heer is een regte babbelkous.
— [ Ei. f.] Volksnaaln van den stormvogel (pétrel).
b( Caillennx- , nin. .Kwartelvanger m.
Cailleit-tassart of -thassart, m. [H. n.]
Slekelharing in., een cisch- van 't geslacht der elften.
C«MM, in. [Bot.] Waterkers f. (eresson de.

fontaine).

Caillot, m. Bloedklonter; bloedkoek ni.
Caillotis, n,1. Soort van zeer harde weedasch
of soda, steensoda f.

CCaillot- i-osat, In. [Flort.] Rozepeer° f., steenachtige beer met een' rozensmaak.
Caillou, m. Keisteen, keizel- of kiezelsteen,
vuursteen m. C- de ]Médoc et du, Rhin , eloorschfjnende stukken kwartssteen. C- dLgvpte, Egyptische
kiezel of kei, eerie schoone gestreepte jaspissoort in
de NUlvla.kten.
Caillouasse, f. [Carr.] Naam van den molensteen, als hij wit, blinkend, d'igt en in den vorm
van bloksteen is.

Cailloutage, m. Het bestraten met keijen. --
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1loop m. keisteenen ter beslratinlr. Keiwerk n,:
Grotte de e-, keisteengrot f. Chemin de c-, keiweg n.
-- Schilderwerk n., dat de inwendige keisteen/leur
-

nabootst.

Cailloutée, f. [Tech.] Fin aardewerk, por-

selein n. — Bergje van verschillend gekleurde keijen in tuinen, boschjes enz.
('aillonté, e, adj. (en part. passé van calllouter) : Route c-, met kelten bestrate weq, keiweg m.
Caillouuter, v. a. Met kelten beleggen, bestraten.
Caillouteur, ni. heilegger, bestrater m. met
keien. — Vuursteensnijder m.
Caillornteux, ease, adj. Keiji, vol keijen,

met kPjen bezaaid.

ailloutis, ni. Men Asel van ctrof rivierzand en
klein gestampte keijen tot onderhand der wegen.
iraïman, m. [H. n.] Kaaiman, kaiman m.,

soort van krokodil van Amerika.

Cainmand, Caiueander, Caisuancleur,
z. QUÉ hI — .
Caïnnitier, Caïnitier of Caïiaite, m. [Bot.]
Ster - appelboom m., een amer?kaansche boom met
zachte, vleezige, ronde vruchten.
Caïoriie, f., z. CALIOPd\E.

Caïque, f ., z. CAIC.
Ca -ira, m. (eig. dat zal gaan) Refrein n. van

een 1ielie fd jakobif nsch volkslied tijdens de fransche
revolutie der vorige eeuw; dat volkslied zelf; —
ook een toenmalig modespeeltuig n.
Caine, m. [Bot.] Bastvezels m. pl. der kokos
ot, waarvan men touwwerk en grove sta/fen-no
bereidt.
t'aisse, f. Kist, pakkist f. : C- de sucre, de
raisins, de citrons, de vin, kist suiker, rozijnen,
citroenen, wijn. — [Hort.] Bak m., open tuinkist:
C- d'orangers, oranjebak: C- hi semis, bak voor
zaadplanten. — [Coro. et Fin ] Kist, geldkist, kas,
geldkas, koffer m. ; fondsen of kapitalen. waarover
een bankier, eene administratie enz. kan beschikken;

ook de plaats, waar bankiers enz. betalingen doen
en ontvangen; Tenir la c-, de kas onder zich heb
Avoir beaucoup d'argent en c-, veel-ben,hr;
geld in kas hebben; Verser des fonds dans une c-,

gelden in eene kas storten. Allez h la c-, vous serez
pa -é, ga naar de kas (het betaalkantoor), ,naij zult
betaald worden. Faire sa c•, den staat zijn er kas
opmaken. Livre de c-, kasboek. C-s publiques, staatskassen. C- d'amortissement, amortisatie- of schulddelgingskas (z. AMORTISSEME\T). C- d 'escompte,
disconto-kas. C- d'assurance, verzekeringskas. Cde pensions et retraites, jaarwedden -fonds n. Cd'épargne, spaarkas, spaarbank f. C- militaire,
krijgskas. — [Mil.] Tronn, trommel f. Battre la caisse,
de la caisse , Z. BATTRE; (fig .) de werftromn.mel roeren,
troepen werven; (fig. et faro-.) iets overal uitbazuinen;
ook: ,geld zoeken teleenen; zich een' aanhang trachten
te maken. Bander la c-, de trom opspannen; (fig.)
zijne biezen pakken, de vlugt nemen: ( Loc. pros.)
Donner un coup sur la c-, on coup sur le tamhour, eene zaak deels ten voordeele der eene, deels
ten voordeele der andere partij beslissen. — [Mus.]
La grosse ^c-, de groote of turksche trommel. —
[Mar .] C- a eau, ijzeren waterkist. C- de poulie,
blokkehuis, het tigchaammz van een blok, zonder den
nagel of de schijf. C- de pied de mat, h,ieling van
eene steng. C-s d'amarrage, drijvende vierkante
boeijei niet zware ringen er op, in de Fransche
' havens gebruikelijk om schepen te verhalen. C-s d'apprul, halve kameeltin, tot het afbrengen van schepen. C.- a eau, ijzeren waterkist. , [Anat.] C- du
tambour of du tympan, trommelholte f. — [Arch.]
Veld n. der korinthische kornis. — [Tech.] Bak m.
van een rijtuig; - schep- of werkkist der papier
kas van eene wandklok, van een zak --wakers;—

uurwerk, van een klavier, van een orgel enz.; —
vuurpijlkist der vuurwerkmakers; — vierkant ge-

vouwen papier met randen, ter bereiding van fijn
gebak. C- catoptrique, z. CATOPTRIQUE.
('aissetin, m. [Corn.] Kistje, rozijnenkistje n.;
— kastje n. voor zijden e. a. stoffen.

Caissier, in. Kassier, kasbestuurder m. —
Caissière , f., Kassierster, kasbestuurster in
groote winkelhuizen, mode- magazijnen enz.
Caisson, m. Kastwagen m. ; legerkist f., proviandwagen, kruidwagen; — kistje n. onder den bok,
aan 't achtereind van of wel onder de zitplaatsen
in een rijtuig. — [Mar.] Bank f. achter in de ka
[Hydr.]-jit;kardoeslcf.nuikamr—

CALAMINE.
Toestel n. om onder water te bouwen. — [Arch.]
Verheven bewerkt plafond-vak of veld n.

Cajepiit of Mélalenque, m. [Bot.] Kajapoet-boom [nlelaleuca cajeputi] , witboom m.; witboomhout n. — [Pharm.] Huile de c-, kajapoetolie f., eene kostbare ethérische olie uit de bladeren
van dien oostindischen boom.
5 Cajolahle, adj. (een woord van J. J. Rousseau) Lietkozenswaard, zacht, beminnelijk.
Cajolé, e, adj. (en part. passé van cajoler)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd: Enfant c-. Fille c-e.
C a j oler, v. a. V leigen , liefkozen, streelen, f ik
pluimstrijken : fleeanen, mooi praten, naar-(loijen,
den mond praten om iets te verkrijgen, om te ver leiden: I1 a tant cajolé son oncle qu' it en a obtenu
ce qu' it demandait, h ij heeft zijn' oom zoo lang
honig om den mond gesmeerd, dat hij verkregen
heeft, wat hij verlangde. Ook zonder voorwerp gebézird: Comme avec lui votre langue cajole ! wat
weet uwe tonq bij hem te f eeroen! — [liar.] Cun navire, een schip met het tij in den wind laten
opdrijven. -- SE CAJOLER, V. pr. Zich zelven met
iets streelen, zich met schoone voorstellingen mnisleiden; — elkander fïikflooien. — CAJOLER, V. n.
Schreeuwen (van meerkollen).
Cajolerie, f. Vleijerij, liefkozerij, fleemerf,
flik f ocijerij, minnekozerij, honigzoete taal f. om te

verlokken, te verleiden.

Cajoleur, In., -ease, f. Vleijer, feemer, flik-,
flooijer in., ?,leister, f eeraster, flik f ooister f., fleem-tong ni. en f.
Cajot, ni. [Tech.] Tobbe f., on olie te trekken
uit de levers van labberdaan, traankuip f.
Caj Otte, f., z. CACHOTTE•

Cajute, f. [Mar.] Kooi f., slaapplaats op de
schepen. (ielen zegt liever cabine.)
Cal, in. Eelt, vereelting f., hoornachtige huid
aan de handen door zwaren arbeid, aan de voeten
door veel leppen. (In de wandeling zegt men hurl!Ion.) — [Chir.] Beenweer n., beenaardige stof,

welke de gebrokene beenderen organisch met elkander vereenigt. (Plur. Des cals.)

Calsaba, m. [Bot.] Geslacht van gomboomen,
waartoe de balsempopulier (tacamaque) van Bourbon behoort.
Galapre, f. [Ant. mil.] Beléfleringswerktuig n.
-- In sommige streken: schaap n., dat te oud is ter

voorttéling.

Calabui'e, m. [Bot.] Groote boom m. van 't
lindengeslacht op St-Domingo, van welks schorsvézelen men touw maakt.
Calae, i n. [Bot.] Doornachtige struik nl. van
't geslacht der hondsgrasplanten of bingelkruiden
in Indië en Arabië.
Calaclaris, in. [Corn.] Bengaalsch katoen n.
Calade of Clhalade, f. [Mar.] Rijbaanhelling f., hellende grond, dien men een paard in kor ten draf doet a f oopen, om het te leeren de heupen
te buigen en halt te maken.
Canlad$on, m. [Bot.] Caladium n., eene schoons
broeikasplant met schildvormige, in 't midden purperkleurige bladeren.
Calaf, nl. [Bot.] Egyptische dwergwilg m,., uit
welks bloesem men een teeldriftstillend water weet
over te halen.
Calais, in. [Tech.] IJzerblik n. der tapijtwerkers'
ter vastlegging der snoeren of lissen, snoerplaat f..
Calaison, f. [Mar.] Diepgang m.
C alacn arie, f. [Bot.] , z. v. a. ISOETE DES
-

SIARAIS.

of
l^
C
CalaInbae, Cala ib.
Calanipart , m. [Bot.] Soort van, aloë-hout,
edel paradijshout n.
Calamban, in. [Bot.] Soort van peperboon m.
Calambour, m. [Bot.] Groenachtig, geurig

aloehout n

Calaine of Calanins, ni. (pr.-muce) [Bot.]
Kalmoes m. C- aromatique , z. V. a. ACORE.
% (alamedon, :gym. [Chin.] Dwarse beenbreuk t.
Calamandrier, in. [Bot.] Eikje, germander-

kruid n.

Calament, m., Calanieute, f. [Bot.] Wilde
polei f., kattekruid n., wotermente, rietmente f.
Calaniiforn e, adj. Rietvormig, penneschachtvormig (van planten en dieren gebezigd).
Calaminaire, adj. Kalamijnsteenachtig, galmeiachtigg. Pierre c-, z. CALA ►IIVE.

Calamine of Pierre calaminaire, f. [Mi.

CALAMISTRER

CALCTTLATOIRE.

--

iriër.j Kalarnijn., kalarnilnsteen, kalmysteen in., galmei f. een zinkerts, bestaande uit koolzuur zink -

óxyde. Calamine blanche, witniet n.

Calamistrer, v. a. Krullen (het haar).
Calaneite, f. Oude narun can den zeilsteen en
de magneetnaald. — [Bot.] Versteend rietgewas n.,
calamiet nl. — [H. n.] Loofkikvorsch, boonikikvorsch ni. — [Midi ] Witte merel n1., die in den
mond kwijlinq verwekt.
Calar»ite, f. Onheil n., dat velen treft (oorlog,
hongersnood, pest, cholera), algemeene ramp f.,
nood, rampspoed m., ellende, c a l a m i t e i t f. —
Ook elke opeenstapeling van rampen, die een' of

meer personen treft: La perte de sas enfants et de
sa fortune a accalilé sa v ieillesse de c-s, 't verlies
van zijne kinderen en van z- n vermogen heeft
zijnen ouden dag met rampen overstelpt.
Calanmiteux, euse, adj. Ellendig, r ampza-

lig, ongelukkirl, ,ja^nmerlijk, e a t am i t eu s (alleen
van zaken rlebéz.ir,d): Temps. Siècle c-, tijd, eeuw
vol rampen, rampspoedige tijd, eeuw. Guerre c-e,
rampzalige, jammerlijke oorlog.
Calampart, m., z. CALAMBAC.

Calanaus, m. (hr. -muce) [Anal.] Schijfpen f.,
[Galamus scriptoriusj , hoekig kuiltje van de ride
hersenholte. — [Bot.], z. CALAME.
Calancage, m.. z. CAL . 'GAGE.
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Ctalcarifère, adj. [Mirnér.] Kalkhoudend. -[Fl. IL] Spoordragend.
Caleariforrne, adj. [Bot.] Spoorvormig.
Calcèdoine of Chaleédoine, (lor. ch-k),
f. [1Vlinér.] Chalcedoon, kalcedonie -steen m., een
troebele, doorgaans gewolkte, h.al fdoorzigti ;;e topaas,
zoo geh.eeten naar 't landschap Chalcedonic in KleinziziO, nevel- of inelksteen, kwarts-ac;aot in.
Caleédoinetox, euse -of Caleédonie^ix,
ieuse, Caleéclonique, adj. il'aar den chalcedoon lielilkende, wit gevlekt.

Caleéolaire, f. [Bot.] Pantoffeltje n., eerie
uit Chili en Peru a fkoinstire jaarplant, upaar'van
in 11 urotia een twintigtal fraaie variëteiten aan
kt worden.
-gekw
Caleeifor nee, adj . [Bot.] Pantn rfeldornaicl.
Caleéole, 1. [11. n.] Panto/fel f., pantoffel

ongel jkschali.;e schelp.

-tjen.,ci

Calvet, nn. [Mar.] Mast in., welke vierkant

van boven en van een' hommer voorzien is, om een
razeil aan op te hijschen.
Caleifère, adj. [i1,linér.] Koolzuren kalk bevatle née.
Calei-ène, adj. Op kalk groeijend of zich ontwiklelend.
Caleilithe, in. [Minér.] Kalksteen m.
Cal ein, m. Door gloeijinrl verkalkte of geoxy-

Calandr nge, m. [Tech.) liet glanzen, kalan- deerde zel fst ncligheid f., metaalkalk in., glasgruis n.
Caleinahilité, f. Verkolkbaarheid I.
deren der stoffen.; liet mangelen.
Caleinable, adj. Verkalkboar.
Calandre, f. [Tech.] Dalander in., rolwerk
laken en andere stoffen te glanzen en glad-tuigorn
Calvination, f. Verkalki° cl, calci.nérin,g f.;
te maken; mangel m. — [F!. n.] Kalander, koren het verkalken; gloeiing f., blootstelling aan de
een zwart insect, dat het koren op de-worm., gloeihitte.
Caleiné, e, adj. (en part. passé van caiciner)
zolders verslindt. — Rina- of kalander -leeuwerik m.,
eerie fraai zingende leeíuweriksoort, die bij de 3Iid- Tlerkalkt; gegloeid, door lloeijing met de zuurstof
dellandsche zee thuis behoort.
verbonéen, g e o x y d e e r° d.
Caleiner, v. (t. [Chico.] Verkalken, tot kalk
Calanrlré, e, adj. (en hart. passé van calandrer) Geglansd; gemangeld: Drap c-, Toile c-e. — branderf; — gloeijen, aan de riloeihilte blootstellen,
Door den korenworm beschadigd: Du blé c-.
C a l c i v é r e n, hetzg om ligcharnen van zekere
Calandrelle, f. (ver°klw. van calandre) [ fl. n.] daardoor vlur tig wordende bestanddeelen te becri.jSoort van kleine leeuwerik in.
den, hetzij om hen door opneming van bestanddee
Calandrer, v. a. Glanzen, glad maken, kalan- len chemisch te veranderen. C- un métal, een me-deren ; mangelen. — SE LALA TDIUui, V. T. Geglansd, taal onder toegang der lucht gloei[ end maken, waar,

,

-

gemangeld worden.

Calandrette, f. [Ho ] Kleine wijngaardlisterf.
Calandreur, ni , -eiise, f. Glanzer, kalanclerer nl , glanster, wandelvrouw f.
Calandrine, f. Glanssteen, liksteen m.
Catancirone, m. [Mus.] Italiaansche veld-

schalrnei f.

Calandrotte, f ., z. C&LANDRETTE.

Calangage, m. Het stroopera, moeskoppen
(mnanraudage).
-1- Cafan e , f. Boete, aanhaling f. van smok

-kelwarn.
t Calanger, v. a. Beboeten, aanhalen, c a1 angéren.
Calaiig ue of Carangtie, f. [Mar.] Kleine
baai f. hij den mond eener rivier, sluiphaven f.
Calantiqite, f. [Antiel.] Hoofdsieraad n. der
romei.nsche vr uwen.
Calao, m. [K. n.] Neu shoornvogel n1 . C- rhi-

nocéros, jagfervogel, eenhoornige neushoornvogel.
Calapè, in. [Cuffs.] Schildpad-ragübct n.; —

zeker gebraad n. met olie en ansjovis bereid,
Calappe, in. [H. n.] Soort van zeekreeft f.,
zeehaan in. (coq de nier, crate honteux.)
Caiasie, f., Calastique, adv. [ibléd.], z.
CUALASIE, CHALASTIQUE.

Calbas of Calebaas, m. [Mar.] Baketaa(1e

of rakketalie f., kluiver, neérhaalder m. van een'
staqzeil.
Calcaire , adj. [,in. , Chirn.] Kalkachtig,
kalkhoudend, kalkbevattend: Terre, Pierre c-, cardonate c-, kalkaarde, kalksteen, koolzure kalk.
Substances c-s, zouten met kalkbasis. — Ook als
subst. in.: C- priinitif, eerste, oorspronkelijke kalk;
C- de transition, overganqskalk. Le c-, verbinding

van calcium- of kalkmetaal -oxyde en koolzuur,
koolzure kalk.
Calealantile of liever Caleataiitite, f.
[Min.] Koperhoudende steen m.
Caleaniar, in. [H. n.] Braziliaanscl e vetgans f.
Caleanèuni, in. (spr. kal-ka -rid -ome) [Anat.]
hielbeen n. -- C'alcanien, lee, adj. Tot het hiel
-benhord.

Calcanthe, m. [Chim.] Voormalige naara van
't zwavelzu re koper (sulfate de cuivre) .

door het zich met de zuurstof verbindt of reoxydeerd wordt en dan rnetaal-oxyde heet. — (f .) En
Orient le soleil calcine le teint, in 't Oosten 2volel
liet gelaat door de zon verschroeid. — SE CALCINEII,
v. far. Verkalken, verkalkt wor (len, door gloe)jing
geoxydeerd worden : Un c<lda`'re se calcine, een lijk
verl,alkt. Les métaux se calcinent, de rietalen
worden door gloeijing geoxydeerd.
['alcique, adj. [ Chun.] Tot den kalk behoorende, kalkachtig.
[

Catcis, m. [H. n.] Nachtvalk m.
Caleitrappe, f. [Bot.] Kruisdistel f.
Calcium, in. [Chin.] Kalkmetaal n., de me-

tallische basis der kalkaarde, in 1808 door Davy

ontdekt.
Calcographe, m., z. CHALCOGRAI-'IHE.
Calcoidien, adj. rn. [Anal.] , z. C UNEIFORME .

en Seebeck

Galml, m..Rékening, berékening, oprékening,
uitrékening, uitcijfering f. Un ligre de c-, een r j-

ferboek n. tin c- juste, faux. Bene juiste, verkeerde
berékening. Brreur de c-, rékenfout I. Saul erreur
de c-, behoudens inogelièke rekenfoeten (als onder -

schrift van rékeningen.) L'erreur de c- ne Sc cou-

•lre point, tegen eerie releenfout kan men altijd ola-

tco nevi; inca mag van eerie rekenfout geen misbruik
maken. De e- fait, alles wel berekend. —. (q.)
Overdacht plan , berekend middel n. , overlegde
maatregel ni. : Les c-s (te t'ambition, de l'iniérét
de heréhende plannen der eerzucht, der baatzucht.
Se troinnper dans son c-, zich in zijne veraeochti:000g
bedriegen. — [Méd.] Steen, blaas- of nier steen inn.
C- hiliaire, galsteen; C- rénal of Iles reins, nier
C- stomnachat, maagsteen; C- eésical of de-sten;
Éa vvessie, blaassteen; C- pulinonaire, longstee-n.
Avoir Ie c-, Etre atteint du c-, den steen hebben,
asar steen lijden.
Calculable, adj. Berekenbaar, te berékenen.
Caleulateur, m., -trice, f. Békenaar, c/jfer aai° in., - ster f. — (/iel.) Le méchant est un
inaux ais c-, de boosdoener is een slecht berékern,aar,
vergist zich in 't ontwerpen zijner snoode plannen.
— Ook als subst. gebézigd: Un sang-froid c-, eerre
berékeneïide koelbloedigheid. La puissance c-trice,
het rekenvermogen, de getallenzin n1.
Calculatoire, adj. Rekenkunstig tot het ré-

2 48CALCULf

---

CALEI . .
(woord van Rabelais) Out-

kenen behoorende: Science c-, rekenkunde; Habitude c-, hebbelijkheid van berékenen.
Caleulé, e, adj. (en part. passé van calculer)
Berékend; beraamd: Somme c-, Intérêt Bien c-.

nemen, pl^inderen; Valt- ieinand leersen.

astronomiques, sterreta felen berékenen. — (fig.)

léidophorne, z. EALE:IDOPHONE.
Caleuiar e, z. CALM AR.

C- leien la portée de ses paroles, de beteekenis

naams el ing f., liggende ill eene dubbelzinnigheid of
meestal in den gelijken of bijna gelijken klank van
woorden, die verschillende beteekenis hebben, c a-

Galceder, V. a. Rékenen, berékenen, uitrékenen, uitcijferen, oprékenen, optellen. C- des tables

overwegen, bedenken, overleggen, beoordeelen: Cle pour et le contre, het voor en tegen, overwegen;

zijner woorden wikken en wegen. — Gissen, vooruit
zien: C- les évènements, het gebeurlijke vooruit
zien - CALCULER , V. n. Rékenen, cij fe °en: 11 calcule avec précision, hij rekent naauwkeurig; —
(fig.) La crainte ne caicule ni ne raisonne, de vrees
rekent noch rédeneert. C- avec soi-mème, met zich
.

zelven te rade gaan. C- it vue d'oeil, ramen, schat
— SE CALCULER, V. pr. Berékend, overwogen,-ten.
geschat worden.

Calevileaux, euse, adj. [Mid.] Steenachtig,

graveelachtig. — Ook als subst. Un calculeux, een
steenlijder, iemand niet de steen be'h-ebd.
Caleulifrae, adj. [Med. Wat den steen,
het groveel a f dri,1 ft, synoniem met] LITHONTx1PTIQUE.
(' aldérorn, rn. [H. n.] Het grootste zeedier

naast den walvisch, potvisch m.
Cale, f. [Mar.] Ruim, scheepsruim, hol n. Fond
de cale, onderste scheepsruim. C- au vin, achter
a ]'eau, waterruim n. C- de vaisseau, C--ruim.C
de construction, helling f., waarop een schip gebouwd
wordt: C- de carène, helling, waarop men vaartuigen haalt om ze te kalefaten. (Loc. pop. et (am.)
Etre à fond de c-, oir het drooge zitten, niets meer
bezitten. — Supplice de la c-, kielhalen n., eene
voormalige zware scheepsstraf, waarbij de overtreder tot aan de groote ra opgeheechen en van daar,
door plotseling het touw te vieren, meermalen in
zee werd gedompeld. Donner la c-, van de ra doen
vallen. (Men onderscheidde daarbij: la cale sèche,
waarbij de lijder onder 't vallen plotseling, op Benige
duimen afstands van 't water of 't verdek, werd
tegengehouden; en la c- mouillée : la grande c- of
la c- par dessous la quille, waarbij men hem, in 't
water vallende, onder de kiel van 't schip heen
trok) . -- Bocht tusschen twee tand- of rotspunten,
sluiphaven, kreek f. (In dezen zin zegt reen nu

crique.) — Stapel m., werf f., hellend vlak voor
den scheepsbouw; -- kaaihelling f., walsteiger en. —
[Tech.] Drével ni., werktuig om spf]kers in te
drijven; — houtje, sp ntje, onderlegsel n., ter vastof geljjkzettinq van een voorwerp; — lood n. van
den vischhaak, sirnlood n-; — soort van platte
muts f.
Calé, e, adj. (très-pop.) Lief, netles; — ge
C'est un homme joliment c-, hij zit er warm--goed:

pjes in. — CALF, E, adj. (en part. passé van caler):
Table c-e, vastgezette tafel (door een ondergelegd
antje of wigje). — [Mar.] .Diepliggend: Le valsu est trop c-, het schil) ligt te diep. Le vaisseau
est trop peu c-, het schip ligt niet diep genoeg.
Calebas, Carguebas of Carque -Tas, m.
[Mar.] , z . CALBAS.
Calebasse, f. [Bot.] Fleschvormiige vrucht;
kalebas, kawoerde, ponspoen f. ; — flesch, gemaakt
van eenen uitgeholden pompoen; — mi.slu kte pruim f.
(Prov.) Tromper of Frauder la c-, iemand zijn geregt deel niet reven.
Calebassier, m. [Bot.] Kalebasboom m.: Le
e- du Sénégal, de apenbroodboom in.
Calebottin, Calebotin of Caillebotin, m.
[Tech.] Schoenmakers oude hoed m. of korfje n.,
om het spinaal, de elst, enz. in te leggen.
Calèche, f. Kalés f., ligt, open rijtuig, soort
van berline of koets -c o u p é. — Soort van voor
vrouwenhulsel, kapsel n., hoed m.
-molig
Caleon, in. Onderbroek f. C- de hairs, badbroek; C- de nageur, zwembroek.
CaleSonnier, m., -ière, f. Onderbroekmaker m., - maakster f.
Calecon-roiige, m. [H. n.] Roodbuikige z%Idekoekoek m. (couroucou), een heerlijk schoon vo
-geltjinCay,opS.-Dmgenz
Caléfactear, m. Verwarmingstoestel m., door
Lemare uitgedacht, ter bereiding van spazen; ver
baden enz. — Ook ais adj. m. Ap--warmingde
pareil c-.
Caléfaction , f. [Didact.] Verwarming door

't

vuur, warminaking f.

l- Calefreter, v. a.

Cale - hraauban, Callhaiiban of Galllaiiban , n1. [ 1lar.] Pardoen I. , touwwerk aan de
mars.
Caléidoscope, m., z. KALEIDOSCOPE. -- Ca-

Caleni bomirg, (alennbour, m. TJ'oord- of

le nt b o u r. On a noinmé lee- l'esprit de ceux qui
n'en ont pas, men heeft den c a 1 e m b our 't vernuft van de onvernuftigen genoemd. (Men leidt het
woord of van een' duitschen edelman, v o ra CaIe m b ou r g , die zóó slecht fransch sprak, dat tel
zotste woordverwisselingen te voorschijn-kensd
kwamen; anderen denken aan (ie ital. woorden
calamojo burlare.)
Calemboaurder, v. n. Woord- of naamspelingen - (calembours) maken.— C'alernbourdier,
nl., -sere, f. , of Calemboariste, in, en f.
Woordenspelmaker m., - maakster f.
Caleenbredaine, f. (fain.) Loopje, adel praat
-jen.,uitvlg
Calenient, m., z. CALAMEtiT.

Calen, m., z. \ENTURON.
Calenear, Calencas, in. [Coin.] Gedrukt
oostindisch doek n.

Calendaire, m. Kerkelijk register n.
Calender, m. (pr. -dère) Turkse/te of Perzi-

sche rondreizende monnik of geesteljke m.
Calendes, f. pl. Eerste dag der maand bij de

Romeinen: Les c- de janvier, de mars, de eerste

Januarij, Maart. Les c- se coniptaient à reculons,
men telde van de kalenden rn,gwaarts of achteruit.
(Prov.) Renvoyer qn. aux c- grecques, iemands
verzoek uitstellen, tot de Grieksche kalenden, tot
St.-Jutnais , tot eenen tijd, die nooit komen zal,
de-wijl de Grieken Beene- kalenden hadden, dus: afslaan, weigeren. — Vergadering f. van plattelands
geestelijken op den eersten van elke maand. --Fibres des c-, kalenderheeren, eene duitse/te broe(lerschop van, wereldlijke en geestelijke personen

uit de middeleeuwen, die op den eersten dag der'
maand vergaderden.
Calendi'ier, m..dlmanak, tijdwijzer, dagwijzer, kalender m. C- .iulien, grégorien, républicain,
Juliaansche, Grér;oriaansche, republikeinsche tidr°ékennzing of kalender.

C1alendule, f. [ii.. n.] Ring- of kalander-leeuwerik m.— [Bot.] Ringel-, goudsbloem f., z. soUCl.
t 5 Calengier, V. a. Bekijven (bij Alain Chartier); — pr zcn, vleien (in Roman de la Rose.)
(' alentiire, f. Heete koorts, krankzinnigheid f.,
bijzonder eigen aan de zeelieden, die voor 't eerst
tusschen de 'keerkringen, vooral naar West-Indië
varen.
Calepin, m. Verzameling f. van aanteekeningen, van, woorden en uittreksels tot eigen gemak
en gebruik, aanleekenboekje n., excerpten n pl.
(zoo geheeten naar .dmbrosius Ca 1 ep i n, schrijver
van een. 1r o 1 g g 1 o t t e of woordenboek in verscheidene talen) .
('alen, v, a. Vast zetten, vast leggen (eene ta
een vat enz.) door middel van een ondergelegd-fel,
voorwerp: C- les pieds dune table, iets onder de
voorwerp:
tafel leggen, opdat zij vast en gelijk
i ooten
:

sta; C- Iles tonneaux avec des pierres, vaten met
steenen vast leggen. — [Mar.] C- la voile, het zeil

strijken; (fig. et poi.) de vlag strijken, de minste
wezen, onder doen; zich naar den tijd schikken.
C- h int-inkt, te kalver mast strijken. C- tout bas,
geheel strijken. Cale tout! Alles gestreken! — CALEx, v, n. [Mar.] Te diep gaan: Le vaisseau cala
Si bas que sa batterie d'entre deux ponts fut noyée,

het schip zonk zoo diep, dat hare tusschendeksbatterij onder water stond. — Ook z. v. a. Donner la
Cale, z. GALE.— [Pêche] Le filet cale, het net zinkt.
—[Impr.] (fan.) Ledig loopgin uit gebrek aan wekr.
Calésan, in. [Bot.] Kalesanm., zekere boom
in Malabar.
Calette, f. Soort van mutsje n. — Facét n. aan
't ondervlak van een' diamant.
Caleur, m. Leeglooper, slenderoar, dagdief m.
(inz. op drukkerijen) ; — hij, die zich den mond
laat snoeren, die de vlag strijkt.

CALFYILLE

CALLE.

--

Caleville, f. [Bot.] , z. CALVILLE.
Calfader, v. a., z. on(1e CALFA'ILU.
C,alfait, in., z. onder CALFAT.
Calfat of ('alfateair, ni. [i\lar.] Kalfate,-aar, kalefaterder, breeuwer iii . Malice-cal tat
breeuwersbaas m ; —kalefaterincj, breeuwing f. Ce
vaisseau a eu son c-, dat vaartr ire is :eka,l faterd.
— Werk n., waarmede een vaartuig gebreeuwd
wordt. — Kalfaatijzer, breeuwijzer n. (ook calfait
en ter à c-, geheeten). Calfaa double, rabatijzer;
Galfat simple, kalfaatijzer. Calfat à fret, spijkerijzer. Maillet de c-, kalfaathamer in. -- [H. n.]
of Emberice c-, geelvink m. van. Ile de trance.
Calfatage, m. [Mar.] Het kalfateren; — het
daartoe gebézrgde werk.
('alfaté, e, adj. Gekalfaterd, gebreeuwd: Vais-

seau c-.

(kalfater, V. a. [Mar.] Kalfateren, breeuwen.
(Men gebruikt ook Calfader en Calfeutrer.) — SE
CALF AT'ER, V. pr. Gekalefaterd worden.
Calfateur, m. [Mar.] .Kal fateraar, breeuwer m.
Calfatin , m. (verklw. van calfat) Kal faatjongen in.
('alfeatrage, m. [Tech.] Di.tmakîng, digtstol)l}islq f. (van deur- o j' vensterreten, enz) .

(Calfeuiti'er, v. a. [Tech.] Digtmaken, toestoppen

(reten van deuren of vensters), met zelfkant of met
rapier den toegang van toi;tt of regen beletten. —
SE CALFEUTRER, V. pr. Toege maakt , digtgestopt

worden. — (fails.) Zich warmm en wel binnenshud.s
houden, den neus niet buiten steken.

Calhauban, in., z. CXLE-HA(JBAN.
Calibé, e, of Chalibe, e, (pr. ch=k), asij.
[Pharm.] Met staal toebereid: De l'eau c-e, staal
-water;
tartre c-, staalwijnsteen m.
Calibey, C'alibe of Cassiean, m. [H. n.]

Paradijsvogel m. in Guiana.

Calibrage, m. [Artill.] liet bepalen der ge-

schutwijd te, het c a l i b r é r en.

Kaliber n., maatstaf
(Ier middellijn of doorsnede van een ligchaanz, inz.
de a frneting (les diameters van eerie geschutbuis, geschutwijdte, roer -trompwijdte f.; middellijn f. des
Calibre, m. [Artill.]

kogels. l,oulet, Balie de c-, kanonskogel, geweerkogel, die 't vereisckte kaliber, de gevorderde
grootte en zwaarte heeft. — Kaliberpasser , kali berstok, kaliberm*r m., werktuig ter bepaling van
't kaliber. — [Tech.] Ijzeren of houten werktui,.q,

dat tot bepaling of meting van de dikte en breedte,
sten omvang of 't volumen van eenig lirlclhaam dient;
model, schaftniodél n. der geweermakers; mal f.
der, scheepstimmerlieden en anderen; verdeelschijf f.
(ter horlogietnakers; — patroon n., vorrnz in., enz. —

5 (fig. et farn.) Gesteldheid, hoedanigheid f. , toestand ni., deugclelijkneid , waarde f. van iets of
iemand, ka Ii bes n. Etre d'un bon, dun mauvais c-, van goede, slechte soort of hoedanigheid
zijn; Ces deux honni les ne soot pas du mênne c-,
die twee rnenschen zijn niet van gelijke gezindheid,
van denzelfden stand, van één gehalte.
Calibrer , v. a. Den be/aoorlijken vorm, de
vereischte grootte en wijdte geven, het gevorderde
kaliber aan een schietgeweer , aan een' kogel geven; —de kogelmaat of geschutwijdte met den ka
onderzoeken of bepalen , k a l i b r é r en;-liberstok
den afstand- der radertanden, de dikte der bladen
van den windvang enz. afmeten en bepalen (bij
uurwerkmakers) ; de behoorlijke w?jdíe aan een
:lat, de behoorlijke dikte aan een voorwerp ge?en (bij slotenmakers en anderen). C- des boulets,
/kogels mallen. — (f g.) 11 faut e- 1'instruction pour
['esprit !lui la recoit , men moet het onderwijs in
n eereensteniininq brengen met (w- zigen naar) het
verstand, dat liet ontvangt. — SE CALIBRER, v. dar.
Het vereischte kaliber krijgen-; met den kaliberstok,
de maat, de mol , enz. beproefd en emeten worden.
n.] De kleine steenvalk rim.
Calie- Balie, ni. [[-En.]
Sian Madagaskar.
Caliee, m. Gewijde kelk, miskelk, beker, drink:'beker, nachtsmnaalsbeker m.: Consacrer le c-, den
kelk wijeden, heiligen; Elever Ie c-, den kelk ojIhe f
fen. (Loc. prov.) Boire, Avaler le c-, den kelk ledigen: zich aan een onvermi-idelijk kwaad onderwerpen , iets smartelijks of ^vernéderends onder
I1 a hu le e- jus q ue a la lie, hij heeft den-gan.
beker, den I jdens/eelk tot op den droesem gelédigd:
hij heeft alle vernédering en smaad, all rlei lijden
moeten verduren. Etre doré comme u c-, zeer

, f:cr,:'otic/ uitrle^lost zijn. — [foot.] Kelk, bioe nkeil^;
C- sé m^i Qial, zaadkelk. — [ A nat] . Nierh-e1k.
C'alieè, e, adj. [Bot.] Door een' ku lI: omgeven;
Frilit c-, Flew c-e.
t'aliewron,m. [Bot.] Naam van twee surinaaua-

f

sche planten: cle soloader en de gewone indigo in.

Caliciforine, a(1j. [Bot.] Kelkvorinig.
Galicia, e, aclj. [Bot.] Tot den kelk behoorend:
Méthode c-e, op den kelk gegronde plantenverdeeling, kelk-methode I. Plante e-, he/hp/ant f. Fleur

e- of caücée, kelkbloein f.
Calieinal, e, adj. [Bot.] Tot den kelk behoorend, z . CALICIN . Epines c-es, kelkstekels m. pl.
Calieinien, ne, adj. [Bot.] Naar een' kelk
fleljkende, kel kachti J : Enveloppe c -ne- , kelkachtig
Hulsel n.
(1alieiste, in. [Bot.] Aanhanger m. van de
kelkmethode (z. cALICIN).
Calicot of Calieo, m. [Corn.] .Katoendoek,
gedrukt katoen, ca l ie o n. — (pol.). et iron.) Rei
handelsbediende m.
-zend
Calicotier, in. Katoen fabrikant; handelaar in.
in gedrukte katoenen.
Calicugle, m. [Bot.] Bijkelkje n. — Calicute, e, wij. Een bijkelkje hebbende.
Calidue , rn. [Tech.] Verwarmingsbuis f.
warrnteleidcr nl. (langs de rnureri bij de Ouden).
Caller, nl. [Mar. 1 Opzigter m. in 't ruim.
Caliette, f. [Bot.] Gele paddestoel m. aan den
voet van glen jenecerbooin liroerjende.

('alifat, ni. Kalifaat n., waardigheid, regéringj van cde eerste opvolgers van Muhamed.
Calife, in. Kalif, rnuhamnedaansch geestelijk en
wereldlijk vorst nn.
C-alifoitrel► on (ti), loc. née. (fanr.) Schrijlings,

een been aan deze, het andere aan gene zijde, gelijk
een man te paard zit. Etre is c- sur on baton, op
een' stok rijden (zoo als kinderen doe°n). (fig.) Etre
ai e- spar sic., iets meester zijn; iets ter harte neinca. -- liet woord wordt als subst m. rebézigd in
deze uitdrukking alleen: C' est son c-, dat is zijn
stokpaardje.

Calige, m. [H. n.] Vischbuis f.— Caliges, f.
pl. Schoeisel n. der oude romeinsche soldates
Caliginnenx , euse, adj. Donker , névelig ,
duister; droefgeestig.
Caligo, m. [Chic.] Vlek t. o;p 't hoornvlies.
Callutande, f. [t-I. n.] Noann eerier schol soort f.
Caliinbe, m. Schaamtegordel m., eenig kleedingstuk der negers van Guiana.
Calin, m. Chineesch metaalmengsel n. van tin
en lood.

Calm , e , adj. (fam.) Liefkozend, , vle jend ,
flik flooijend (vooral van kinderen gebézigé) Prendre an ton c-, des manières c-es, een' :zoe'tsape.pigen toon, flikflooijende manieren aannemen. — Ook
als subst.: Faire te calm, l a saline, den ((Berner,
flilkloo jer, de fleemster, flikfooister spelen. — Somtijds beteekent het: een dom en lui rnensch; ook een
gluiper m.
Caliné, e, adj. (en part. passé van caliper)
Vertroeteld: Enfant c-.
Câliner, v. a, (fam.) Liefkozen; vertroetelen.
—CALINEI, v, n. Zijnen tijd in ledigheid, everkeiooslae d doorbrengen. SE CiLINEII, V. pr. Zijn ge
nemen, zorgeloos zijn.
-rnak
Caiinnerie, f. Fleerner j, liefkozing f.: Elle dit
sela aver une c- gracieuse, zjj zeide dat op een'
liefetjk fleemenden toon.

Callugue, f. [Mar.] , z. v. a. CARLINGUE.

Calms, m. lal. [Pêche] Palen aan den ingang
der a f sluitingsnetten.
Caliorne, f. [I ar.] Gijn, .ji n f., giintouuv n.,

takel, topreep m. C- de mát, zijj( n. C- d'ahpareil,

zware jon, om masten uit en int te zetten, schut jijn, driljijn.
Caliorner, V. a. [Mar.] Lasten oph.ijschen.
Calippique, adj. [Chron.] Période c-, tijdvak n. van 76 jaren, om de 7nisrékening van den
maan.kriug te herstellen.
Calissoire, f. [Tech.] , z. CAT1SSOIRE.
Calixères, M. hl. [Bot.] 4sl:ersie-klanten í. pl.
Calla, m. [Bot.] Volksnawn van den noten
-bolsterm.
Calladlon, z. C lLl dON.
Callapatis, n1. [Coln.] Indische katoenen stof f.
Calle, f. [Teelt.] lice/tout n„ stuk hout, waarin)
.
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CALLÉE

--

een onder bewerkt wordend hout rust. — [Mar.]
Werktuig, om schepen ter kalfatering uit het water te trekken. - CALLE of f ,IOUC:ALLE, f. [Bot.]
Slane ekruid n., eene bi einplant . C- des niarais,
,

water-aron m.

Callee -leder n., barCallennandre, f., z. CALMAaDE.
(' allée (Citirs de) , nl.

barijsche huiden f. pl.

vereelt, hard. —
[Anat.] Corps c-, hersenbalk , eeltachtig gedeelte
der hersenen, dat beide hersenbel/ten naa beneden
verbindt.
Call, m. [Bol.] I£Ielksaphoude2ide planten f. ,1.
Calleizx , ease, ad,;. Eeltq,

Calliblépharon, m. Wenkbraauw pomade f.
Ca llicarpe , m. 1 Bot.] Struikgewas -n. , dat

naar den kruisboom zweemt.

Calliete, m. [H. n.] De geharnastewentelaar m.,

een visehje in dc beken van Zuid - Amerika.
Calligau, m. [Corn.] Oostindisch katoen n.
Calligon, m. [Bot.] Struikgewas n. met knoes

-

tige stengels.

Calligraphe, n1 . Sclhoonsch.rijver, k a l l i
in. ; afschrijver, die eene fraaije hand-arph

CALORJ F 1U[TE.
1

moedsrust aan`, eersen vriend teruggeven. Le vrati
bonheur est dans le c-, de l'esprit et du roem.
het ware geluk liet in de kalmte, gelatenheid vaar
verstand en hart.
Calmé, e, adj. (en part. passe van calmer;
Bedaard, gestild, tot rust gebragt: Mer c-e; L'Eu-'

rope c-e.

Calmer, v. a. Stillen, bedaren, doen bedaren, tol
stilstand, tot rust brengen: Neptune calma les flots,
Ia tempète, JVeptunus stilde de baren, den storm.—
(flu.) Geruststellen, nederzetten, bevredigen, bedaren,

de rust hergeven: C- la douleur, l'irritation des esprits, de droefheid stillen, de verbitterde gemnoede-

ren bevrédigen of tot rust brengen. La sagesse et
la vertu calment touter les passions, de wijsheid
en deugd brengen alle hartstogten tot zwijgen. —
CALIIER , v. n. [Mar.] Bedaren , bedaard, stil of
kalm worden: La mer calnne, de zee bedaart; - Le
vent commence à c-, de wind gaat liggen. L sc
CALMER, v. pr. Kalm, stil, bedaaard worden, bedaren: Le ventt se caimera kiertOt, de wind zal wel dra bedaren of gaan liggen. Cahnez vous, stel z1,

schrijft.

gerust, bedaar.
Calnli, ni. [Corn.] Gedrukt doek n.

tot die kunst betrekking heeft, k a l l i g r a p h. is c h.
Callin,e, Callimus (pr. -muce) , m. [H. n.]
Kern f. van den- adelaarsteen.
Callimorphe, nl. [H. n.] Schoonspinner m.,

haardoek, langharig doek n.

Calligraphie, f. Schoonschrijfkunst f., het
schoenschrijven. — Calli raphigne, adj. Wat

een nachtvlinder.

Calliomore , m. [H. n.] Soort van halsvin
/i ni.

-visc

Callionyme, m. [H. n.] Spinvisch, schelvisch
C- dragonneau , kleine-duivel,gnrak.

spinvisch, zeedraak m.
Callipédie, f. Kunst f. om schoone kinderen

te ver ec'eaiken. — Callipédigne, adj. Wat tot
die gewaande kunst behoort.
C alli pyge ,, a(l j. Met schoone billen (bijnaam
van Venus): Venus c-.
Callitriehe, m. [H. n.] Lrngstaartide groene
aal: m. -- [ Bot.] Kleine waterplant (morgeline

d'eau).

Callosité, f. Vereeltheid f., eelt, weer n., eelt
huid; — eeltach--eichtgd.ornaeif
tige wondrand ni.; — knobbels in. l. aan planten
en bladeren.
Callots of Calots, m. pl. [Tech.] Ruwe
schaliën f. pl. 0 1' leisteenen m. pl. -- DES CALLOTS,

m. 1.1 1. of FIGURES b LA CALLOT, gravuren in den

koddigQn stijl van Callot.
Calmaiede, Callemandre, f. [Corn.] Kal
; kalamink n., eene wollen stof, aan de eene-lnir?k
zijde glad of geglanst.
Calmant, e, adj. [l%téd.] Bedarend, verzacktend, pijnstillend. Potion c-e. bedarend, neerzettend
dranleje . - CALM ANT, m. Pijnstillend, bedarend,

kerdoovend middel n. — (fig,) Le sommeil et 1'espérance sont les deux c-s que la nature accorde

is l'ibumanité.
Calniar of Cornet, m. [H.

n.] Zeekat f., ge-

uit de sta
-tenvadJliog.
Calmie, f. [filar ] Sleclje n. van zee of wine'.
4. Calmir, V. n. [Mar.] Bedaren , gaan liggei.°
(van den wind) z. CALMER.
Calmonne, Calmonek, m. [Corn.] Kalmul',

Calmiis, m., z. CALAME.
Calobate, m. [H. n ] Langbeen m„ den tweevleugelig insect; — Steltlooper m., een vogel van
't koekoekgeslacht.
Calobre of Calobe, m. Kiel m., overtrek n.,
morsjurk f., voermanskiel in.
Calomel of C'alomelas, m. [Chinn.] (eire.
goed of fraai zwart) Kalomel, zoete kwik, zoutzuur eerste kwikoxyde, eene witte zelfstandigheid.
(Vele woordenboekschrijvers, misleid door de etynaologlie van 't woord, hebben het kalomel verkeer-

(lelijk omschreven als eerre zwartachtige stof',
een. zwartachtig mengsel.
C alonierie, f. ]Bot.] Zékere plant f. naar
de amarant gelijkende.
Ca.loniniatenr, m., -twice, f. Lasteraar,
eerroover, achterklapper m., laslj°aarstor, eerroofster, achterklapster f., lastertong, schendbrok m.

en f. — Ook cals adj. gebézi«d: Urge langue c-trice,
eene lasterende tong. L'envieux est rnédisant et c-,
de nijdigaard is kwaadsprekend en lasterend.
Calomnie, f. Laster nl., lastertaal f., achter
eerroof in., eerrooverij, valsche beschuldi--klap,
g'rnng, klad f., lak m., ca l u rn n' ie f.
Calotnnié, e, adj. (en part. passé van calomnier) Belasterd: 1-loiiinie c-, vertu c-e.
Caloniiiier, v. a. Lanteren, belasteren, valsch
beschuldigen , aantijgen, eerrooven. -- Ook zonder
voorwerp f ebézigd: Notre intention est de mentir et

dec-.-SE CALOMNIER , V. pr. Elkander belasteren.
Calomniensernent, adv. Lasterllijk.
Caloninieiix, ease, adj. (alleen van zaken
rlebézigd) Lasterend, lasterachtig, lasterlijk, eer
ECrit c-, lasterschrift; Accusation c-euse,-rovendl;

?neene inktworm, kalrnar m., een kortpootiq weekdier, dat in een' vleezigen zak een naar inkt gelfjkend sap heeft, dat de schilders onder den naam lasterknie beschuldiging.
Calomniogra.plhe, m. (woord van Voltaire)
van s ep i a gebruiken , als ook op den rug eene
witte, harde schaal, meestal wit balein of meer- Lasterschrijr'er, eerroovend schrjjver rei.
schuim geheeten, die tot het polijsten van edele meCalonniure, f. Klapbus f., kinderspeeltuig: z.
talen gebruikt wordt. - CAL)I An of C ALEMAR M. CAN0 i11ERE.
Schrijfkoker m., schrzj ftui,q n.; pennekoker m.
Calope, m. [H. n.] Voetkever m.
Caloplhylte, adj. [Bot.] Schoon gebladerd.
Caline, adj. Kalm, stil , bedaard , onberoerd:
Caloptère, adj. [H. n.) Schoon gevleugeld.
Mer, air c-, bedaarde, stille zee, lucht; Lieu c-,
Caloricité, f. [Pli y s.] Vermor!en. n. der levende
stille, van alle gedruisch verwijderde plaats. —
(fig.) Kalm, vreedzaam, rustig , niet door hevige ligchamen oen warmte te ontwikkelen, warmte driften aangedaan: Esprit c-, bedaarde geest, rustig kracht, calor'iciteit f.
Calorifère, gij. [Phyys.] Warmtegeleidend :
gemoed; ,Conscience c-, gerust gewéten. Le malade
a en une nuit c- , de zieke heeft een' rustigen Appareil c-, warmtegeleidende toestel. — warmteleider
nacht gehad.
m. — Ook als subsi. m. Warmtelei der
Calnme, m.. [Mar.] Kalmte, stilte, windstilte f., warmteaanbrenger m. , ^;roote kagchel , die door
buizen de warmte in vele deeles van een gebouw
bedaard weder n : Le c- est précurseur de la tem
de windstilte is de voorbode van storm. On-pête, brengt; verwarmlarnp f.
Calorificatear, m. [Tech.] Nieuwe verwar
trour e les c-s souvent entre les tropiques, men
Ill.
-mingstoel,cafr
treft t'usschen de keerkringen vaakwindstilten aan.
Calorif cation , f. [PhYs.] Verwarming f. ,
C- plat, volstrekte stilte, doodetilte.— (fig.) Gemoedskohnle rust, r;emustheid, bedaardheid, vreedzaanz- rermooen ors warmte voort te brengen en te ontheld, zielerust f.: Le e- de la conscience, de gerust - wikieclen.
Caloi .fique, ac/i. Verwarm nil, warrnteroortheid des gewetens. Parlor, Agil avec c-. bedaard
slrrehen, handelen. Rendre ► e c- ii ur. ami, de ge- bren.r!end.
-

CALORIMlTRE

-CAMARADERIE.

Calorini etre, nl. [Claim., Phys.] Warmterneter, warrntesto fineter, calorimeter in., een werk
om de soortgelijke (specifieke) warmte der lig -tuig
te onderzoeken (door Lavoisier en Laplace-ehamn
uitgevonden) .
Caloriniétrie , f. [Bhys.] Warrntemetinq f.;
kunst om den calorimeter te gebruiken. — Caloritnetriquie, adj. Warmternetend.
Calorique, in. [Ahys.] Warmtestof f., 't beginsel der warmte; — calorie/c, verwarmde lucht f.
als beweegkracht gebruikt, f. (in eert onlancs door
Ericson uitgevon(left werktuin,).
Calosoine, in. [F1. n.] Geslacht van schilder
insecten, goudkleurige prachtkever in. -vleugi
Calot, Calots, z. CALLOTS. - CALOT, M.
1loed-, schako-bodem m.
Calotin, m., Calotine, f., z. CALOTTIN, CALOTT1NE.

Calotte, f. Kruinmutsje, kruinkapje n., kleine
platte muts, die doorgaans enkel den schedel bedekt
en meest door geestelijken wordt gedragen, priestermutsje, kalotje n., kalot f. — ( fig.) Kardi
raalswaardir heil f.: Le papa a donne la e- it eet
dvêque, de Kraus heeft dien bisschop tot kardinaal
verheven. — ( fig. pop. et triv.) Papendom, paoengebroed n. ; paap: Etre ciu parti de la c-, toé het
papendom (de priesterschap) behooren. (fig.) Brevet
pie la c-, Calottine, snaaksche hekelverzen, waarin
enen de nzenschen belagchelijk maakte. Régiment de
in c-, Calottins, kapdragers, kalottisten m. pl.,
narrengezelschap n., eene soort van genootschap in
Frankrijk, in, 't begin der 18áíe eeuw, dat zich door
geestigen spot, later door zinnelooze zotheden vernaakte. Donner á qn. la c- of un brevet de c-,
iemand voor een' gek verklaren. (fig. et fain.) La
C- des vieux, de blaauwe hernelrnuts f., de hernel m.

On Ine trouve pas son pareil sous la c- des vieux,

meen vindt onder de zon zijne wergá niet. — [ Tech.]
Onrustdeksel n. van een horlogie, kalot f. ; —
plaatje n. aan het clegenrlecest; — metalen knoop
bodem m. van een' vrouwenhoed.-hekldingt.;—
—[Chir.] Pekpleister f. om 't hoofdzeer te trekken.
— [Pharm.] Mediicf n-zakje n., weleer op 't hoofd
gelegd tegen de hoofdpijn. — [Aunt.] Bavendeel n.
(Ier hersenpan. — (fain. Slag met de vlakke hand
op 't hoofd.
Calotte, e, adj. (en part. passé van valotter)
Met eene kalot op 't hoofd: Albe c-.
Calotter, v. a. (fain.) Klappen op 't hoofd,
muilperen geven; — iemand eene kalot opzetten. —
.E GALOTTER, V. pr. Elkander oorvegen, muilperen
toedienen.
Calottier, m., Tere, f. Kalotrnaker, kalotverkooper m., -maakster, -verkoopster f.
Calottio, Calotin, m. Nar, kalottist m., z.
Régiment de la c-, onder CALOTTE. --- (pop. et
triv.) paap in. (priester) .
Calottine, Calotine, f., z. onder CALOTTE.
Calottiniser, V. a. In 't narrengezelschap opnemen, z. onder CALOTTE.
Calottinoeratie, f. Papenheerschappij f.
Caloyer, m., -ere, f. Grieksche monnik m.,
grieksche non f. van cie orde van Sint-Basilius.
Calp, m. [Minér ] Zwarte mergelsteen m.
Calq«e, f.NNTatrek, doortrek m., doorteekening f.,
losse omtrek eener teekening op_ een doorschijnend
papier. — ( fig.) Slaafsche navolging van een
kunstwerk, naping, kopij f.
Calgnner, V. a. Natrekken, doorteekenen, eene
teekening in hare omtrekken door een geolied of
doorschijnend papier (transparant) nateekenen,
c a l q u é r e n; — bi uitbreiding: C- une lettre,
eenen brief nabootsen, een fa c-s i mi 1 e van een'
brief maken. — (fig.) Navolgen, naauwkeurig, slaafs
namaken: Cat auteur calque, mais ne crée pas,
die schrijver aapt na, copier=t, maar schept niet
(geeft niets van eigen vinding) . — SE CALQUE1I,
V. C. Nagetrokken, nagebootst worden.
Caigaeron, m. [Tech.] Bovenlst f. van een
zijde-wee fcietouw.
Calqitier, m. [Coe.] Indische atlas- of taf
soort f.
Calgain, m. [El. n.] Soort van Indische arend m.
Calquoir, m. Calqueer-stift f., stompe stift om
eene teekeninq door te trekken.
Cahuntbe, ni. [Bot.] Indiaansche, gele, bittere
wortel; kolonzbo- wortel m.
Calumet, m. Soort van groote s versierde pijp

1

der indiaansche volksstarnsnen in Anrer /ka, vr ri s-

p jl) f. Donner, Br €senten Je c-, r'en vrulc, _-eery.
aanbieden. -- Nanm van velerlei riet gewas, waar
zulke pijpen vervaardigd worden.
-van

Califs, M. (pr. lea-luce), z. CAL.
Calvaire, in. Catcarie-berg, kruisheuvel in.,
naara, cllen Snell i,n lEatlrol(jke landen, geeft aan eiken
heuvel of berg, waai o) een kruis is opger"igt en
nao, melken uien in dei vastent (l ter bedevaart
gaat (naar den berg Calea ie of iJ igottia, wwir=
Jezus Christus gekruist werd); -- ook een altaar
dat den kruisheuvel voorstelt.
-stuk,
C-alvarïenne, f. Calcarie-non f., non der orde
van Onze - Lieve-Vrouw -van-Calvari•e.
Calvanier, m. [Agrie,.] To.clegger m., die dc
korenschoven in de schuur optast.
Calvil, in. [Bot.] Kaivijnbooin m.
Calville, Calleville, f. (pr. kal-vile) [Bot.]
Kalvijn, kalviel, ia/)/el in., soort van kantiger
appel met aardbtzie- wraak.
Calviniei► , ne, adj. Calvijnsch, Calvinisch,
wat Calvijn betreft.

Caivinisnne, in. Calvinismus in., de leer van
den hervormer Calvin.
Calvinlste, M. en f. Calvinist m. en f., belijder, belijderes van de leer van Calvin. — CALVINISTE, aril. Vat de leer van Calvin betreft, calci,ni:stisch: Eglise c-, eerel orrneerde kerk.
Calvitie, I. (pr. -cie) Kaalheid, kaalhoofdigheid f. C- des paupiéres, het ontbreken, het uit vallen der wenkbraa ,uwen.
Calybé, m., z. CALABEY.
Calybite, in. en f. ihutbewoner rn., hutbewoonster f., naam der zoogenoerrrde heiligen, die in eenzaamheid en armoede hun leven in hutten gesleten
hebben.
C. alyeant of Ca.lyeaitthe, nl. [Bot.] Specerijof meloenstruik, een zeer struikachtige heester net
donkerbruine schors, eironde bladeren en fraaije
bloemen-.
Calycanthennes. m. pl. [Bot.] Kelkbloeijende
planten f. pl.
Calyge, m., z. CALIGE.
Calyptre, f. [Bot.j ]luikje n., dun, kapvorrnig
vliesje, rdat het deksel [operculurn] bekleedt, waar
zaaddoos (le)' bladmossen voorzien is ; ---med
kap f., puntig hoedje, hulsel, deksel n. (ook coiife
geheeten.)
Calyptrée, f. [tl. n.] Neptunus-muts f., eene
zeer fraaie eenschalipe zeeschelp. — Calyptrites,
f. pl. Versteeningen van zulke schelpdieren, kalyptr-i eten.
Canmagne, f. [Mar.] ivaain, door sommige zeelieden aan de vaste scheepskooien gegeven.
Cana noe of Cainanioe, in. [Bot.] Groote
maniok of broodwortel m. van Cayenne.
Camaieu of Casaiayen, in. Tweekleurige
kasnee (z. CAMEE). -- [feint., Gray.] Eenkleurige
schilderij of teekening f., z. GRISAILLE, MON0CHR0IE. — (fig.) Een stuk, dat van 't begin tot het
einde in denzelfden stijl geschreven is.
Cannail, in. Bisschopsmanteltje (ook mozette
geheeten); kanunniksrnanteltje n. Donner le c- P
un prêtre, een priester tot kanunnik verheffen. —
[1i. n.] Naam eener schoone prachtmees f.; —ook van
een' visch, der Molukken. — [Bias.] Soort van, loof
om de 'helmen en schilden der oude ridders.-werkn.
Canianioc, in., z. CAM1AGNOC.
Cana arade, m. en f. Niergezel, makker, ynaat,
schoolvriend, medewerkman, dienst- of wapenbroeder, spitsbroeder m., speelgenoot, kornuit, mede
kameraad m. en f., gezellin, schoolerien--dienstbo,
clin f. C- de lit, slaapkameraad; C- de voyage,
reisgezel, reisgezellin; C- de fortune, lotgenoot; Cde malheur, deelgenoot in 't ongeluk, ene. N' etre
paint c-s, het niet eens zijn, riet op éénen stoel
zitten. — Gemneenzaarn woord one iemand van tieringen stand minzaam aan te spreken: Mon c-,
puurriez-vous m'enseigner le cheinin qui rnène à
B.. ? goede vriend, zoudt ge mij ook dien weg naar
R. kunnen zeggen? — [Mil.] Batteries par c-.
batteuijen, welker stukken alten op 't zelfde puSt
spelen.

Camaraderie, f. Kameraadschap, makker schap n., vroede verstandhouding tusschen Paineraden (in dien zin weinig gebruikt); — elke aaneensluiting van rrmenselien, door welke zij elkander
zoeken te steunzen en te doen gelden, vaak ku na-
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deele van lien, die er niet toe behooren, e a m e r aper-i-e f.
Camard, e, adj. (très- lam.) Plat-, stomp neuzig, kamuis. Ook als subst.: Un c-. een platneus.
Une c-e, een stompneusje n. — (fig. et pop.) La
camarde, de verpersoonljkte dood m.

Camare, f ., z. CAMARRE.
Camarigne of Cainarine, f. [Bot.] Ruischbezie f., eene koortswerende plant.
Camarilla, f. (spaansch, eig. kamertje) Kabinet n., waarin de koning van Spanje zijne gunste
gemeenzaam ontvangt; — engere geheime-linge
(kabinets-) raad van eenera vorst, in zoo verre die
de wettige staatsmaat en de volksregten tegenwerkt,
c a as a r i 11 a f. ; elke club van hovelingen, die een'
schadelijken invloed op de staatszaken en den wil
van den vorst uitoefent. (In dezen zin is het woord
algemeen door de franschepublicisten aangenomen.)
Carnarre, Camare, f. [Man.] Stékelige neus
neuspraam m.
-prange,
Camarosis, f. [Chir.] Gewelfde schedelbreuk f.
Camayeu, m., z. CAMAÏEU.

Camba;e, m. Bieraccijns m.; bierbrouwerij f.
ambayes , Caonbaies , Camba ;es ,
Canibahates , f. pl. [Corn.] Bengaalsche ka^

toenen n. pl.

--

CAMMINOLOGIE.

twee kleuren, dan heet hij c a as a ï e u. C- sur coquilles, schelp -kamee, nabootsing der onyx-kamee
op schelpen, meestal kamschelpen. C- faux, valsche
kamee, uit een zamenstel van gesmolten brandverw
vervaardigd. C- fin, fijne kamee, van oostersche
a ,raten gemaakt. -- In 't algemeen heet men camée
eiken in relief gesneden edelsteen.
Camelee, f. [Bot.] Dwergolij fboom m., een

altijd groene heester.

Caniéléoro, m. [Ii. n.] .Kaméleon n., soort van
hagedis, waarvan men weleer, zonder grond, geloofde, dat zij van de lucht leefde en de kleuren
aannam der dingen, in welker nabijheid zij zich
bevond — (fig ) Valse/s, dubbelhartig, veranderlijk
mensch, meester in het veinzen, weêrhaan m. —
Ook als adj. gebezigd: Peuple c-, veranderlijk
volk. — C- mineral, mineraal kameleon, bruinsteen kalk met vuur bestendig loogzout. — [Astr.] Naam
van een zuidelijk sterrebeeld n. — [Bot.] Ongestengelde everwortel m., zékere plant.
Caméléonide, adj. [H. n.] Kameleon- vormig.
— Cal néléonien, pie, adj. ills de kameleon. —
Caméléoniens, m. pl. Hagedissen-geslacht, dat
den, karnéleon tot type of grondvorm heeft. — Caenéléonigne, adj. Kleurwisselend; — valsch, ver
wuft: Créature c-. kameleontisch, dub--anderl(jk,
belhartig schepsel. — Cauteléontoïde, m. [Bot.]
Weêrschijnplant f., plant, welker klexeren in 't

Cambil, m. [GéoI.] Soort van roode aarde f.
Cambiste, m. [Corn.] Wisselaar, handelaar in
wisselbrieven, c a ns b i s t m. (Men zegt nu liever

zonnelicht veranderen.

in de planten.

noordpool.

agent de change.)
Cambium, m. (pr. kam-bi-ome) Voedend sap n.

Camboge, m., z. GUTTIER.
Cambonis, m. [Tech.] Door 't gebruik ver
wagensmeer n. Cette tache sent le c-, die-dikt
vlek riekt naar wagensmeer. — Cambonisé, e,
adj. Door verdikt wagensmeer in zijne beweging
belemmerd. .
Cainbrasine of Cambraeine , f. [Coin.]
Fijn egyptisch linnen n., naar kamerdoek gekkende.
C ambre, m., z. CAIIBRURE.

Cainbre, e, adj. (en part. passé van cainbrer)

Gekromd, boogvormig gebogen, krom getrokken:
Uu bois c-, krom gebogen, krom getrokken hout:
*-- Une taille c-e, een ingebogen rug n.
Cambrenn ent, m. [Tech.] Zachte boogvormige
. kro7ninin.g f. — [Carr.] Instorting f. van aarde

(éboulement).
Cainbrer, V. a'. Krommen, buigen als eersen.
boog: I1 faut chauffer ce bols pour le c-, men moet
alit hout warm maken, om te krommen. C- on livre,
de hoeken van den band eens backs een weinig binvenwaarts buigen. — SE CAMB1IEa, V. pr. Krom
trekken, gelijk sommig hout doel. Se c- en marchant, onder 't loopgin de borst vooruit zetten,
waardoor de ruggegraat inbuigt. — (fig.) Il vaut
mieux se c- insensiblement que d'être forcé de
roinpre par la violence, 't is beter ongemerkt te
buigen (toe te geven), dan met geweld te moeten

breken (zwichten).

Canmbresine, f. [Coe.] Kamerdoek, batist n.,

fijn linnen van Kamerij k.
-

Cambreuer, m. [Cordonn.] Rondzetter, bui
leder voor schoenen, laarzen enz. -gerDI.vanht
Cambrillon, m. [Cordonn.] Hielstuk n., stuk
leêr van den hiel des diers.
Canibrioleur, in. [Argot.] Kamerdief, kamer besteler m.

Canlbrique, f. adj. Wallische taal f., wal
tongval m.
-lische
Cambrouusse, f. Slechte dienstmaagd f.
Cainbrure , f. , Camnbre , m. Kromming ,
welving, boogswijze buiging f.
Canibuse, f. [Mar.] Kombuis, bottelarij f. -Cainbnsier, in. Bottelier m.
Came, f. [H. n.] Soort van schelpgewas n.
met eene dubbele schelp, kammossel f. Came tronquée, driehoeksschelp f., driehoeksdoublet n. —
[Tech.] (f tamme, , Tand., kam m. van een

kamrad.

Canméade, f. [Bot.] Soort van wilde zwarte

peper f.

Cameeerisier, m. [Bot.], z. CAMEIIISIER.

Caniée, f. karnee f., een in relief (verheven)
gesneden gesteente, uit lagen van onderscheiden
kleuren bestaande, welks verhevene figuur daardoor
eene wsdere kleur dan de grond heeft, en waartoe
de Ouufen on y x e n naamen. heeft de steen slechst

Caméléopard, m. [U. n.] Kameelpardel m.,

oude naam van de giro/fe; -- sterrebeeld n. bij de

Cautelien, ne, adj. [H. n.] Als de kameel. —
CAMELIENs, ni. pl. .Komeelgeslacht n., karneeldieren n. p1. — Caniélifornie, adj. Kameelvormi.q.
Caméline, f. [Bot.] Vlasdotter f., vliegenkruid n.
La c- cultivée, oliezaad n.
Camelot, m. [Corn.] Kamelot n., eene stof,

oorspronkelijk van angora -haar of kemelsgaren ver

Il est comme le c-, it a pris-vardig.—(Po)
son pli, hij is niet te veranderen, te verbéteren,
hij blijft bij 't oude. Mett.re qn. au pij du c-, iemand

mores leeren, hem tot onderwerping, gedweeheid

noodzaken.

Caanelote, f., z. CAMELOTTE.
Cameloté, e, adj. (en part. passé van camelater) 41s karrrelot bewerkt: Etoife c-e.
Cameloter, v. a. Als kamelot bewerken; —
(fig.) slechte waar léveren.
Cainelotier, m., -iére , f. Kamelotverkooper ni., - koopaster f. — Smokkelaar m., -ster f. - CAMELOTIER m. Soort van zeer gemeen papier n.
Cannelotine, f. [Corn.] Stoffe f., gewaterd als

kamelot.

Cantelotte, f. [Coe.] Slechte waar f. — [Libr.]
Onbeduidend, slecht uitgevoerd boekske, prulwerk n.
Librairie en c-, Boekwinkel m. van kinder g oed,
van schoolboeken. Imprimerie de c-, smoutdrukkerij f. — Reliures de (a la) c-, grof bewerkte, goedkoope banden m. pl. — [Litt.] Slecht geschreven
werk n.
Caméral, e, adj. Wat de waardigheid, de
kleeding, de bediening van den kameraar betreft,
k a as e r a a 1. — Sciences c-es, z. v. a. CAniERALISTIeUE.

Caneéralistigne, f. Wetenschap van 't finantie -wezen, van 't beheer van 's lands inkomsten en
van de vorstelijke domeieren, staatshuishoudkunde,
kameralistiek, kameraal-wetenschap f.
Cainerier, m. Pauselijke kamerheer, kame-

raar m.

C aniérière, f., z. CAM RISTE.

Camérines, f. pl. [Min.] Linzensteenen, penningsteenen, kummelsteenen, vruchtsteenen m. pl.
Cainérisier of Caméeerisier, m. [Bot.]

Tweebloeinige kamperfoelie f., met naar kleine kersen (cerises) gelijkende vruchten.

Canaériste of C.ameriére, f. Vorstelijke

kamerjuffer, hofdame f. (aan de italiaansche,

spaansche, portugésche hoven).
Camerlingat, m. Vaardigheid f. van kardinaal- kamerling, de hoogste bediening van 't pauselk hof.
Can► erlingne, M. Kamerling of kardinaalkamerling m., voorzitter der apostolische kamer.
('araiinoloeie, f. [Phys.] Schoorsteenleer f.,
kennis of studie van de schoorsteenen, met betrek-

king tot de beste en zuinigste middelen cm de ver-

CAMION
trekken te verwarmen. — Caminologiste , m.
Beoefenaar, kenner ni. dier leer.
Camion, m. Lange, smalle, lage vrachtwagen n1.
op vier wielen, vooral ter vervoer van balen, kis
vaten enz. gebézigd, boomwagen, lange wagen,-ten,
rolwagen , bierwagen (haquet). — Zeer kleine
.;Feld f. — Aarden pot m., waarinde muurschilders
het muurgeel mengen. — Klein kaardebolletje n.
Can► ionage, m. Vervoer n. met boomwagens;
(le vracht daarvoor.
Cantioner, v. a. Met den boomwagen rijden,
vervoeren.
Cainionenr, Cannionnenr, m. Boomwagen trekker, vrachtrijder m met den boomwagen.
('aniisa, f. Stuk linnen n., waarmede de ne
bedekken. -cleri.nvaGuhied
Ca.inisade, f. [Mil.] Onverhoedsche aanval
des nachts of zeer vroeg in den ochtend, nachtelijke
overval in. (waarbij de aanvallers c a m i s e n of
hemden over hunne kleeduren plagten te trekken,
als herkenningsteeken in de duisternis) .
Camnisard, m. Naam van de gereformeerde
bewoners der Cevennes, gedurende den opstand van
1702—i7()6, (omdat zij nicest c a m i s e s of overhemden droegen).
Camisole, f. Borstrok, hemelrok m., overvest,
huis, kamizool n. — C- de force of Gilet de force,
dwangbuis n.
Camite, Carnrnite of Chauzite, f. [H. n]
Versteende kammossel f.
Gamine, f. [Tech.] Knop m. of handvatsel n.
van den boom in smederijen.
Cantmite, f., z. CAMITE.
Camoïard, Caenoyard, m. [Corn.] Stoffe f.,
gemaakt van wild geitenhaar.
Camomile , f. [Bot.] Kamille f. , moeder
n. -- C- des champs, veldkamille, ossenoog n.;-kruid
C- romaine, roomsche kamille; C- paan te, koe
holle de c- (beter-dfile,honstpabif.
bile de cameline), vlasdotterolie f.
Camoucle, Caniouehe, m. [H. n.] Gehoornde palamedes -vogel of waterdrager in., struis hoen n., een moerasvogel in Zuid Amerika.
Cannouilet, in. Dikke papierrook, welken men,
door een opgerold en aan het eerre einde brandend
papier, iemand moedwillig in den neus blaast. — ( fig.
et f am.) Hoon, smaad m., vernedering f.: Il a
recu on vilain c-, hij is zeer beleedigd geworden.
C ainoiirlot, nl. [Tech ] Soort van hars n.,
nwstik m., vernis n.
Camp, ni. Legerplaats f., kamp, kampement n.:
C- retranché, verschanst kamp; C- stable of permanent, staande, vaste legerplaats; C- de passage,
marsch -kamp; C- de manoeuvres, oe feningskamp
(in vredestijd). Asseoir, Dresser an c-, eerre leger
neerslaan; Se retrancher dans un c-, zich-plats
in eene legerplaats verschansen; Lever le c-, de
legerplaats opbreken. — Kamp, de gelégerde (gekampeerde) troepen, ook leger n. in 't algemeen:
Le c- était tranquille, het kamp was rustig; Tout
Ie camp fut alarmé, geheel het kamp geraakte in
alarm. C- volant, vliegend leger. Etre élevé dans
les c-s, in de legers, onder de wapenen groot gebragt zijn. (Prov. et fig.) L'alarme est au c-,
Holland is in nood, Leiden is in last. (fig. et fam.)
etre en c- volant, altijd op reis of onderweg zijn,
nergens eene blijvende plaats hebben. Prendre le
c-, zijne biezen pakken, de plaatpoetsen. — Strijdperk n., kampplaats f., waarin weleer kampvechters hunne geschillen met de wapenen beslechtten:
Demander le c-. den kamp verlangen, tot den
kampstrijd uitdagen; Donner le c-, den kamp ver
uitdaging aannemen. Juge du e- ,-len,d
u

kampregter m.
t', ampag«ará, e, adj. Het land of het veld

bewonende: Un gentilhomme c-, (of de campagne)
een landedelman. — Landelijk, boersch; onbeschaafd,
lomp: Air c-, boersch voorkomen; Manières c-s,
onbeschaafde manieren. — Ook als subsi. Un c-,
een landman, veldbewoner, boer, buitenman, huis man m.. ; Une c-e, eerre veldbewoonster, boerin f.
— C'est on franc c-, 't is een ongelikte beer.
Campagne, f. Veld, open veld, land, vlak
land n., vlakte, landouw f. (in tegenstelling met bergen boschland); — land!, platte -land, buiten (in tegen
stad): Une grande, belle, riche, vaste-stelingmd
c -,'een groot, schoon, rijk, uitgestrekt veld; En pleine
(rase) campagne, in'tvrije (vlakke) veld. Maison de
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c-, landhuis n., buitenplaats f., landgoed, buiten n.
Les moeurs, les habitudes de la c -, de zeden, gebruiken van 't land, het landleven; Gentilhomme
Ele c-, z. CAMPAGrARD. Habit de c-, buitenkleed n.,
kleed, dat men op zijn buitengoed draagt. Demeuver at la c-, op het land, buiten wonen; Aimer la
vie de la c-, veel van 't landleven, buitenleven

houden; Prendre lair de la c-, een buitenluchtje,
lan4luchtje c aan scheppen; Aller à In c-, naar
buiten of naar het land gaan, de stad verlaten om
eenigen tijd buiten door te brengen; I1 est allé a sa
c-, hij heeft zich naar zijn landgoed ber,évcn. Faire
une pantie de c-, een landpart i(tje maken, zich in
gezelschap voor een' korten tijd op 't land gaan
vermaken. — ( poet. et fig.) La c- éthérée, les c-s
tIe lair, de lucht; Les c-s humides, de zee. —
Comédiens de c- (of ainbulants), rondreizende
tooneelspelers. — La c- est belle, het veld, de veldvruchten staan schoon, dc oogst belooft veel —
[Mil.] Veld n. (in tegenstelling met garnizoen);
veldtoclt in., achtereenvolgende krzjgsverrigtingen f.
pl., tijd, gedurende welken de legers te veld zijn,
campagne f. Les armies sont en c-, de legers
staan te veld; les armies vont entrer, se mettront
bientót en c-, de legers zullen weldra in 't veld
rukken. Commencer, ouvrir la c-, den veldtogt be(l i n nen, openen. La c- d'Italie, d'Espagne, de veldtogt in Italië, in Spanje. Pièces de c-, veldstukken n.
pl. Tenir la c-, Etre maitre de la c-, meester van
't land zijn, het ,veld houden. Battre la c-, z. BATTISE, v. a. (fig.) Etre prompt á se mettre en c-,
spoedig dri ftiç worden, rlaauw op zijnpaar( je zin.
Avoir l'esprit en c-, zijne verbeelding wat te doen
geven, haar druk bézig houden. Aller en c-, voor
zijne zaken uit de stad gaan. Se mettre en c-, op
kondschap uitgaan Mettre des Bens en c -, menschen te werk stellen, in den arm nemen om in
iets te slagen. ( fain. et iron.) Faire one belle c-,
zich om niets afsloven. — Dienstjaar te veld: Ce
soldat a dix c-s, die soldaat telt tien campagne jaren. — Bij uitbreiding ook: werkjaar, werksa.izoen n.: On a tikti vette maison en deux c-s, men
heeft dat huis in twee werksaizoen,en gebouwd. —
[Mar.] Zeetogt m., reis f. C- de découvertes, ontdek
C- de croisière, kruistogt. C- d'instruc--kingsto;
tion, oefeningstogt. Faire une c- de rade, op de
reedewerkeloos blijven liggen. — [Jeu] Paroli de c-,
bedriegelijk paroli (vouw in eerre kaart, bij 't pharao- en basset- spel). Case de c-, veld, dat een triktrakspeler bezet, zonder dat hij er 't regt toe heeft.
Campaguole, m. [li. n.] Kleine vaktrut, aard
volant, vliegende aardinuis, eene soort-muisf.C
„

,

van vledermnuis.

Campagitoul, ni., Caanpagnolile, f. [Bot.]
Naam van vele zwamsoorten.
Campan, m. [Géol.] Mariner n., dat vooral te
Campan in de Pyreneën wordt gedolven.
Campanace, e, adj. [Bot.] Met klokjesvormige bloemen.
Camnpanaire, adj. De klokken betreffend: Bkton of Schelle c-, klokkenmaat f.
Camnpane, f. Kampaan f., versiersel van beeld
als klokvormige franje; boordsel n. (aan-bouwerk
ledekanthemels, aan koetsen, enz.), waaraan schei letjes, kwastjes of klokjes van zijde hangen. —
[Arch.] Vaas f. van 't korintisch kapiteel, in de
gedaante van eene omgekeerde klok of korf, omringd
met bloemen. — [Bot.] Soort van wilde narcis f. —
[Tech.] Zeepziedersketel m.
Cainpanelle, Caenpanette, f. [Bot.] Woud narcis, klokbloem f., klokje n. ; — paarsche winde f.
Canipanien, ne, adj. Campanisch, uit Campanaë: Vases c-s, campan-ische vazen, verkeerdelijk
ook etrurische vazen geheeten.
Carnpanier, m. Naam der klokkenluiders in

sommige streken.

Campaniflore. adj., z. v. a. CAMPANACE.
Cainpanifornie, adj. [Bot.] Klokvormig. —
Campanifornies of Calnpanulés, m. pl.
Planten met klokvormige bloemen.
Canipareile, m. Open klokketoren m. ; k lei n,
open torentje n.
Cain
f. [Bot.] , z. v. a. CA`IPANULE.
Canmpanini , m. [Minér.] Marmer n. vara
Carrara.
Campannlaeees, f. pl. [Bot.] Klokbloernachtige planten f. pl.
Canepanulaire, adj. Klokbloemachtigr.
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Cainpantale of G antelée, f. [Bot.] Klokje n.,
tnelliachti.ge genees- en inoesplant vlet klokvormige

Canipyle, n:. [Bot.] Chinésche slangenstruik ru_.
Camel, m. [Bo .] TJIoluksche peper f.
Canius, e, adj. Komt en plat, stomp (van den„
bloemen.
neus), platneuzig. — Ook als subst. Un c-, Une c-,
Campantilé, e, adj., z. CAMPANIFORME. ,
plalneus, platneusje. — (fi . et fain.) Etre eeen
Cannpanuliilore, neig., z. v. a. CAMPA SAGE.
Cantpe, m. Soort van gekeperd drogét n., dat hieri c-, gefopt, leelih gefopt ofte leur gesteld zijn.
tiendrie uri homme c-, gemand verlegen, beschaamd
in Poitou gemaakt wordt.
Campé, e , adj. (en ,art. passé van camper) maken, hein den mond slopppen. — [1 1. n.] PlatGelégera, g e a in p e e r d: Armee c-, soldats c -s.--- neus nn., zekere visch; — ook de gemneene dolfijn ni.
C'atiituson, Camusette, f. (verklw. van en(Loe. jam.) Etre been c-, bier c- sur ses jambes,
(yp een' goeden voel staan, in goeden toestand zijn. mus) Platneusje n. (van een meisje of vrouw spie
-kend).
(iron.) Le voila ,uien c-, nu zit hij mooi in de klein!
Can, m. [Tech.] Sm,zalste zode f. van een stuk
Canmpêehe, m. [Bot.] Campêche -hout, blaauwsur
le
can,
planli
eene
Meetre
un
bordage
hout:
n.
bloedhout
hout,
Cantpement, m. [M 1.] Het légeren, kampé- op haai' kant zetten. — z. ook KAN.
Canabassette, f. [Com.] Gestreepte hal fzijr e n; légering, veil léc eri-ng, legerf laats f., kamp,
kampement ; lef/er ; oe feningskarnp n.; — troepen - den stof f. vams Lyon. — C anabassier, in. Ver
-vardige
nl. vun die stof.
af deeting f., die 't leger voorop gaat, om de leger
Canabil, in. Geneeskrachtige aarde f.
neer te slaan.
-plats
Canacopole, m. Katechi.zeem-meester in. der
Camper, V. n. [Mil.] Légeren, gelegerd of gekampeeru zijn, te veld liggen: C- 'a la vue des en- zendelingen bij de Indianen.
Canadas, f. pl. [Corn.] Digt gewalkte, witte
nemis, in 't pezigt des viands de legerplaats opslaan, k a m p é r e n. (Loc. /i7.) iNous n'avons fart franse/me beddedékens f. pl.
Canade, m. [H. n.] Canada -vogel m., een zeer
que c-danscet endroit, wip hebben, ons op die plaats
naaar ko r t opgehouden. Cot homme campe, die schoone amerikaansche vogel; — ook eerie soort
man heeft reeve vaste woonplaats. — [Fscr.] Zich van stekelvischje n.
Canadian, ne, adj. Canadeesch.
i,j. postuur' stellen (se mettre en garde). — CAMCanalistole, Canalisttile, f. [Bot.], z. V. a.
PER, V. a. Légeren, eioen légeren, de legerplaats
neerslaan, k a na p é r e n: I1 campa son infanterie CANEFIC IER.
-I- Canaillarchie, I. Regéring van 't gemeen,
an centre, sa cavalerie sur les ailes, hij legerde
zijn voetvolk in 't midden , zijne ruiterij op de van 't klompenvolkje, gepeupel -, janhagelregéring f.
Canaille, f. Gemeen volk n., volkshe /fe f., gevleugels. (fig.) C- ik qn., iemand in den steek laten. (fig. et fain.) C- un souillet b qn. , iemand peupel, janhagel, graauw , schorremorrie, straat
straatgespuis , panra f;-en- zijn - ornaat, k a--volk,
Zich
neêrpr.
V.
—
SE
CAMPER,
eerre oorveeg geven.
slaan; zich légeren; geléglevd zijn. (lig : et (am.) Se na l j e n.; — ieder onzedelijk, gemeen, slecht mensch
e- sans facon dans un fauteuil, op zaan gemak in n.: Frequenter la c-, met geween, verachtelijk volk
een' leuningstoel gaan zitten. Se c- Bien sur les ontgaan. S'appuyer de la c-. zin' steun bij 't gejambes, eerie goede houdir21 aannemen. — [Man.] ringe volk zoeken. — (fern. et badin) Ger°aasnmkende kinderen: Faites taire cette c- , laat dat
Den stand aannemen om 't water te lozen.
Cainperche, m. [Tech.] Raamboom m. aan 't kleine tuig wat stil zijn.
Canal, m. Kanaal n., gegraven vaart, watergetouw (les tal)iitwevers.
Caanphine, f. Mengsel n. van terpentijn en leiding, gracht, watering, kunst -rivier f., riool ii
Cde derivation , a fleidineskanaal. C- d'irrigation,
spiritus, dat in de lampen gebrand wordt.
Caniphogène, ni. I Cllim.] Camphogenium n., besproe -ingskanaal; C- de navigation, scheepvaart enne vloeibare, reukelooze koolwaterstof-verbinding, kanaal. C- de moulin, mnolcnvllet in. La ville est
uit de overhaling van homier over watervrij phos- traversée de canaux, de stad is niet grachten doorsneden. — (fig.) Middel n., tusschenkomst, bemidphorzuur geboren.
deling f., weg nl.: Vous ne réussirez que par le
Catliphorata. f., z. CAMPH0ri0SME.
Camphorate, ril. [Chimmm.] Icarnfer zout, kam- e- ct'u.n favori, gij zult niet dan door de bensiddeferzuur zout n. C- d'amlmimloiuiaque , kani ferzm e ling van een' gunsteling slagen; I1 recoit toutes
mes lettres par le c- d'un ami, hij ohtvangt al
ammo n iak m.
mijne brieven door tusschenkomst van een' vriend.
t"aiiiphoré, e, adj. [Bot.] haar den kamfer
gelijkende.
-bom — [Géogr.] Rivier -, stroombedding f., natuurlijke
Catnphorique, adj. [Chian.] Acide c-, kam loop eenei rivier: La rivière inondée est rentree
-ferzu. dans son e- (lit), de overstroomde rivier is weder
Camphoroïde,ad7. [Bot.] Kam ferboomvormig. ira hare bedding getreden. — Zeeengte, straat f. ,
Cantphorosute, n1.. ('atttpliorata, CauY- naauw n., inz. de zeeengte tusschen Frankrijk en
Engeland (la Manche) . —[Tech.] Goot, pip, buis f.,
phrée, f. [Bot.] Kamferkruid n.
Cabtnphre, iii. [Corn.] Kam/er, kampher f., wit, koker, waterleider m. C- do Bois, de plomb, de
brandbaar, vlagtig hars vain sterken reuk en smaak, fer, de pièrre, houten, boden, ijzeren, steenren
het voortbrengsel inz. van den wortel des kam fer- waterbuis. — Looden hanggoot ter afvoering van
boorns in ludic, China en Japan. — (pop.) Bran- 't regenwater; — groef aan den scheerboom of weversboom; — geul, groef f., kanaal aan de schachdewijn ni.
Campliré, e, adj. Gekamferd: Eau de vie c-e, ten of sokkels der zuilen, aan de kranslmjslen enz.;
—laadstokgroef f. aan de geweerlade; —[Hydraul.]
ferbrandewijn.
kans
-

.

-

C- déférent, uitlooppijp f. eerier pomp. [Anal.] C('aniphrée, f., z. CAMPHOROSME.
Caniphrer, V. a. K'amferen, met kamfer be- alimentaire, spijskanaal ll_., spijsbuis f.; C - de l'urereiden- of doortrekken. -- SE CAMPIHRER, V. pr. Ge- tre, pisbuis; C- auditif, gehoorgang in.; C- déférent, zaadleider, zaadgang m. C- artérieux, slaglhamfend worden.
t'antphrier, m. [Bot.] .Kamferboom, laurier aderbuis f. — [Maréch.] Onderste kinniebaksholte I.
-kamferbonz.[lucphra]-(o.et van het paard. — [I%lar.] Faire c-, in zee steken
(op de Middellandse/me zee). C- de guinderesse,
triv.) Brandewijn- drinker, zuiper in.
sleuf f. voor de stengenwindreep in de hiding van
Caintpicole, mij. In 't veld levend.
de steng. C- de poulie, sleuf voor dt'n strop van
t Caa.tmepi.er, v. a. liet vee weiden,
een blok. Canaux des anguillers, vutlinggalen n. pl.
Caintpine, f. F(Jn gemest hoentje n.
Canalicttle, tn. (verkiw. van canal) [IHydraui.].
Campo, m. [Corn.] Seviliaansclte wol f.
Campogne, f. [lllyth.] Pansfluit f., fluit van Kanaaltje n.; — [Tech.] Buisje, ,pijpje, gootje n.;
— etens-, drinkensbakje n. voor de vogels. — [Bot.]
deny c; od Pan.
Campos, m. (lati-n) Schoolvacanti,e f., speel- Groefje n. op zekere bladeren.— Canalieulé, e,
uur n. — (fain.) Rusttil m. van allerlei werk: adj. Gootvormig, pijp/mol; geflrofcfd.
Canalifornie, adj. Buis-, pijp-, kanaalvormig.
Prendre c-, den arbeid staken, rust of ontspanning
Canalisable, adj. Met een kanaal te voorzien;
nemen.
Canmpote , m. [Cam.] Oostindische katoenen in een kanaal te veranderen, kanaliseerbaar.
stof f.

Canipsis, ni. [Mid.], beter CONTRACTIJRE.
(Yarnpulaie , Campuléia , 1. [Bot.] Luis-

kvoid D.

Camampu'lote, f. [H. n.] Zeeslak f.

Canalisation , f. [1-lydraul.] Het aanleggen

van kanalen; het openen van gemeenschapswegen
doop middel van kanalen; het bevaarbaar maken
van eene rivier, kanalisatie F.
Canalisé, e, adj. (en part. passé van canali-

C ANALISEIi---ser) filet kanalen voorzien; tot kanaal gemaakt,
gekanaliseerd: Pays e-; Rivière c-.
Canaliser, v. a. Van kanalen, voorzien, ka
aanleggen; eene rivier bevaarbaar riahen, in-nale
een kanaal veranderen, k a n a l i s é r e n. —, SE CANALISER, V. pr,. In kanaal veranderdoden.

ler
F.
Ca^^alite, f. [H. n.] Pijpvormige steening
van een plaatdier.

Canamelle, F. [Bot.] Suikerriet n.
Canang, in. ]Bot.] Soort van flesschenboom m.
Canap , ni. [Itaafpin.] Schraag f. onder eene
suikerpan.

Canapé, m. Lange, opgevulde leuningzetel m.,
+rustbank 1., rustbed n., kussenbank f., slaapstoel m.,
k a n a. p é F. — [Raff.] , z. V. a. CANAP. — [Cuís.]

Broodje reet agurken, ansjovis, boter enz., — [Polit..
Toenaam der Doctrinairen (z. DOCTRINAIRE) onde-r
de restauratie.
Canapsa, in. [Arie. mil.] Knapzak, ransel m.
11 a poi'té le c-, hij heeft als voetknecht gediend.
Canard, ni. Eend f.; mannetjes eend, waard m.
C- sauvage of de rivière, wilde eend, riviereend;
C- appelant, lokeend, kooieend ; C- privé of domestique, tamme eend. (fig.) C- privé, lokvogel in.,
iemand, die het met bedriegers, valsche spelers, enz.
eens is, om anderen in de val te krijgen. (Loc.
fain.) Mouillé comme un c-, doornat. Plonger
comme un c-, als eene eend duiken: zicht aan 't
gevaar behendig onttrekken. — Donner des c-s it

qn., iemand knollen voor citroenen verkoopgin. —
[H. n.] Watet°hofd m. (bartiet). In dien zin ook

als adj. gebézigd: Un Chien c-. — .Eendenetn., eendekooi F. — In brandewijn gedoopt suikerklontje n.
— CANARD, E, adj. [Bar.] Vaisseau c-, schip n., dat

slecht voor de zee rijst, dat van voren te diep zinkt
en daardoor stampt, stampend schil) n. — [Coin.]

Bois C-, z. BOLS.
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aehterklapper nl. , wawelaarster , klapstee f.

Cancan -danser m., -danseres F.
Caned, Chancel, ni. (eig. eerie door hek-

werli a friesioten »rlacits) Dat gedeelte van het koor,
hetwelk zieh bevindt tusschen het groote altaar erg
het hoorhek. — Zegelkamer f. in de kanselarij.
Cancellaire, 1. [H. n.] Ovale schellpvisch in.
-[ Caneellaresque, adj. B'e'at tot (Ie kanse^-

larC j Gehoor t. Leitres c-s , grootti cursief- letter;,
1caicselal?j-letter's I. Ijl. (inn voormalige rauselijho
staatsstukken).

Cancellariat, nn. Kanselierschap n.
(cancellation , F. (eig.) Insluiting F. binnen
hei: of trol-iezverk. — [Jeu] Tralievornaig teeleen
(\') , waarmede uien een geschrift , eersen zin,
herzen wissel enz. ten blijtee van ongeldigheid doorhaalt; — geregtelijice vernietiging f. van een stuk.
C aneelle, F. [EE. n.] Kleine, roode zeekrabbe f.,
gelijkende naar cene spinnekop.
('ancell , e, wij. (en part. passé van caneel-

ler) DE ore enaald , vernietigd: Acte c-. — [Bot.]
Traliecorinig.

Canceller, v. a. [Prat.] Met schu-insche kruis
doorhalen ; vernietigen. — l'ralievormig-strepn

uitsnijden.

Cancer , n. [il, léd.] Kanker m. , kankergezwel,
kree ftgezwel n. — (fig.) Le vice est un c- qui
dévore lame, de ondeugd is een kanker, die de ziel
in- of wegvreet. — [ Astr. j Kreeft m., vierde trekerc.
des die;°enrierns. Tropique du c-, kreeftskeerkring ni.
— [Chin] C- de Gallier, hreeftsverband n.
Caueereux, ease, adj. [Méd.] Kankerachtig.

—Als subst.: Kankerlijiler in., -lijderes f.
Caiicérien, ne , ('aneéridé , e , [H. li.]
Kreeftaardig, krabvormig.

('aneérifoi•inne, adj. [H. n.], z. v. a. CANCRIFORME.

Canardeau, m. [H. n.] Jonge eend F.
Canarder, v. n. [11Zus.] Snateren, spetteren,
uit zekere blaasinstrumenten een' schellen, wanlui
toon halen; zulk een' toon bij 't zingen doen-den
hooren. --. [Mar.] Stampen, dompen, den kop (van
't schip) te diep in 't water steken. — CANAROER,
V. a. [Mii.] Uit eene bedekte plaats, eerie hinderlaag op den vijand vuren: Les soldats qui s'avancèrent dans les faubourgs furent tués par les hahitants, qui les canardaient des fenetres, de soldaten, die in de voorsteden rukten , werden neergelegd door de inwoners, die uit de vensters op her

kleurden. — SE CANARDER, V. pr . Elkander uit be-

dekte plaatsen, uit schuilhoeken beschieten.
Canarderie, F. [Econ.] Eendenhof m., een
-cienbrojf
fokkerf F.
Canardier, m. Eendenjager, koolman m.
Canardière, F. [Clsas.] Eendekooi F. , ganze-.
roer n. — [lil.] , weleer z. v. a,'MEUP,TRIERE, z. old.
Canari, m.3[E{. n.] Kanarievogel m. — Drinkglaasje of bakje n. voor de vogels. — [Bot.] Kanavi.e-boom ni., een, olie- en harsrjke boom op de Molukken, uit welks nootvormige vruchten men een
smakelijk amandelbrood, bangea geheeten, bereidt.
Canarie, F. Zekere voormalige clans nn.
Canarin, m. [H. n.] Kanarie -musch F.
Canarine, F. [Bot.] Soort van klokje n.
Canasse, Cariastre , in. [Corn.]

CAINDIDATURE.

Knaster,

canaster, leer ftabak in., de bete soort van rooktabak; — het zakvormig, uit dierenhuiden vervaar digde goed ter inpakking van koopwaren in Indië;
-- ook de tinnen kist f., waarin de thee uit China

aangevoerd wordt.

Canatopole, m., z. CANACOPOLE.

C anaverte, F. Soort van korven m. pl. voor
olie flesschen.
Cancanre , Cancamium, m. (pr. — molne)
[Bot.] Gomkars n. uit Brazilië en Afrika.
Cancan, Quangnan, m. (pop.) Geschreeuw,
leven, geraas n., ophef m., veel geschreeuw en weinip wol; geklap n., achterklap in., praatjes n. pl.:
Faire un grand c- de qc., veel ophef van eene beu
maken. Croire aux c-s, praatjes gelooven.--zelinq
Onbetamelijke dans m., nu op openbare bals in
. 'r~ankrijk verboden. —E'endenr,ekwaak, - gesnater n.
Canca.ner, V. n. (pop.) Snappen, aclhterklappen, kwaadspreken. — Kwaken, snateren als eene
eend. — Door den neus spreken. — Den cancan

dansen.

Cancanias,nn. [Corn.] Oostindische zijdestofe F.
Caiieanier, m., -ière, F. (drop.) Wasvel {gar,

CCaiicerlin, m. [Bias.] Kroon F. van w jnruit-

blade r en.

Canceriile , Cancetille, f.

laurier m. (garoe des lots)

[Bot.] Bosch-

Canehe, F. [Bot.] Bies F.
Canere, m. [1-1. n.] Zeekreeft nl.; krab F. -(fig.) Verachtelijke gierigaard n1. — 1lian zonder
middelen. die noch goed noch kwaad kan doen.
Cancrifornie, adj' [11. ».] Wat de gedaante
van eengin kreeft heeft, kreeftvornt ,i.ri.
(' ancriuite, m. [i inér'.] Kankriniet m., eenti
donkerblaauwe, glazige stof I. van schilferachtig
weefsel.

Cancrite, m. [H. n.] Versteende zeekreeft rn.

Cancrivore, (1 j. Itirabbesietend.
Cancrofde, adj. [Mid.] Kankerachtig. — CANCPIOïDE, m. Kankerachtig gezwel n.
Cancrologie, F. Verhandeling over de kreeften en krabben. — ('ancrolo -iq ie , wat daar t o e betrekking heeft. — C.anerologiste, m.
Kreeftenkenner, kreeftenbeschrijver' m.
(ancronie, in. [ H . it ] , z. 5AV'Auou.
Cancrophage, adj. [H. n.] Kreeftetenrd.
Candale , F. 1Vegerschortje n. (aan (ten Sein f/at). — Eau de c-, F. [Clint.] Recilewater n. vaui:
brandewip, kaneel, suiker en rozewater.
Canddatle, in. [Cuffs.] Sp js F. van brood, kaas,
vetten bouillon, enz.
Candelabre, m. Kroonkandelaar, kroonluchter , veelarmirie kandelaar; k a n d e l a b e i in. —
[Arch.] Zeer hooge vaas f. op kerkportalen enz.
Candelette, F. [Mar.] Boegtouw n.; part ccuselijn f., stoeptakel, zijtakel, kiptakel m. C-s d'artimon, garnaatjes n. pl.
Candeur, F. Goede trouw, onreytheid, openhartigheid, ongeveinsdheid, recetschapenheid, arjeloosheid, zuiverheid F. van ziel.
Candi, e, wij. (en part. passé van candir) Regelrnatig gekristalliseerd : Sucre c- , kand (jsuiker;
— z. ook CANDO. Fruit c-, in suiker ingemaakte
vrucht f. — Ook als subst.: C- Blanc, witte kandij f.
Un c-, eerie in suiker l;ekonf jte vrucht F. — CANlit nl. Groot vaarhuig n. op de Seine.
Candidat , m. Kandidaat, ambtzoeker.,
ambtsbeooger, po.ctbe aller, wie naar een ambt of
eene waardigheid staat; ook: wie door afgelegd
examen bevoeld is om naar eerie aanstelling als predikant te dingen.
Candidature, f. Kandideratsehap n.; Pan d i-

d a t u it r, het

waardigheid.

staan, dingen naai een ambt of eeaie
,
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Candide, adj. Opregt, openhartfrJ, ongeveinsd,

Canevette, f. [Mar.] h''esschenkistje ii., heiderkist f. der o/ficieren.

Candil, m. Bengaalsche rlraanmaat, van 881

C'anfe , f. [Bot.] Blaauw parelgras n. ; rietbalm in.
(;an;é, 4 m. Dik rijstwater n., als voedsel vow(le gevangenen der inquisitie te Goa. — z. ook

regtschapen, argeloos; Homme c-, opregt mensch;
Procédé c-, rondborstirje handelwwl ze. [H. n.] Zeker fraai bont kapelletje.
5 Candidenzent, adv. Opregtelijk.
liters, wegende ongeveer 250 kiloos. — Dans in. der
bewoners van Caccdia; wijs f. van dien dans.

Candiotte, [Bot.] Ruige klaproos f.
Candir, v. a. [gaff.] C- du sucre, Suiker rerelmatig doen kristalliséren. — C- des fruits, des
rnédicaments, vruchten, geneesmiddelen in suiker
onfjten of inmaken. — SE CANDIR, V. pr. Kristalli.séren, in kristallen aanschieten (van suiker).
Les confitures trop cuites se candissent, de te lang
gekookte vruchten krijgen eene gekristalliseerde
korst; oversuikering f.
Candisation, f. liet maken van kandijsuiker;
overgang tot kand- j, o/ wel tot eene glasachtige,
kristallyne oppervlakte.
Canctits, m. pl. [Corn.] Zoete dadelen m. pl.
van Valencia.
Cando of Candi, nl. [Corn.] Lengtemaat in
Indië en vooral te Goa van 131/2 meter.
Cane, f. [H. n.] Eend, wijfjeseend f.— (Loc. fig.)
Faire la c-, zich bloohartig betoonen, laf zijn, het
hart in de schoenen laten zinken. Marcher comme
une c-, als eene eend waggelen. (Prov.) Quand les
c-ï vont au champ, la première va devaiit, als de
eenden naar het veld gaan, gaat de eerste vooruit
(gebézigel van iemand, die met overmatige beleefd
aangeboden eer van vooruit te gaan-heidm
weigert; ook van hein, die iets bewijzen wil, dat
uit zich zelf zonneklaar is) .
Canefas, ni. [Coin.] Zeildoek n.; z. ook cAIS EVAS.

('anéfice of canéf sier , m. [Bot.] Cassieof quassieboom m. (sassier): — cassia f. (casse).

Canelade, ('-anelas, canelle, z. CA:Nti'—.
('anelo, m. [Bot.] Bittere, gif/ze schors f. uit
Chili.
Canepetière , Petraee of Pétrose , f.
[H. n.] Kleine trapgans, dwergtrapgans f. (petite
outarcie) aan de 1Uiddellandsche zee_
Canéphores, f. pl. [Antiq.] Korfdraagsters f.

pl., meisjes, die bij zekere goden feesten te At/tenen
de heilige voorwerpen in korfjes op 't hoofd droegen. — [Arch.] Soortgelijke vrouwengestalten f. pl.
els bouwsieraden. — CA EPIHORIES f. pl. Feesten n.
pl. van Diana.
Canepin, m. [Tech.] Opperhuid f. van lamsen geitenvellen, waarvan men vrouwenhandschoenen maakt, dun en zacht schapen- of geitenleder n.
— [ Bot.] Binnenste bast in. van lindeboomen.
Canegnin , in. [Conn.] Wit Indiaansch katoen n.
Canesoua of Canezoui, nl. Soort van ligt
vrouwenvest n. ot s p e n c e r m. zonder mouwen,
kanesoe in.

Canet, in. (verklw. van cane) [F!. n.] Jonge
eend f., eendje p.
t S Caneter, v. n. Gaan, waggelen, gelijk eene

eend.

Canetier, ière, adj. [H. n.] Wat de eend betreft.
Caneton, in. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge
eend f., pijl of piel m.
Casette, f. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge
eend, wijfjeseend f. — Volksnaam van den winter-taling (sarcelle d'hiver). — Vochtmaat f., inz.
voor bier, in 't noorden van Frankrijk. — [Bias.]
Eend f. zonder pooten.
Caitevas, m. , [Coin.] Kane fas n. , grof linnen
of katoenen weefsel met opliqgende strepen; geruit
doek n., ongebleekt, netvormig gewéven ljnwaad n.
met vierkante vakjes, inz. voor naaldtap2,jtwerk of
,gtrarnien. [Mar.] Zeildoek n. — (fig.) Schets f. ,
eerste ontwerp van een opstel, van eene teekening,
enz. — [Mus.] Onzamenhangende zangtekst in., ter
voorloopige aanduiding van de maat en den rhythneus der op de muzijk te maken woorden ; —
ook die woorden zelven. Ce nest qu' un c-, 'tzijn
maar losse woorden, waarnaar de dichter zich in
't metrum van zijnen tekst moet regelen; Faire
an e- sur un air, de woorden voor eene zangwijs
ontwerpen.
Canevassier, m., -fiere, f. Kanefas-, strainiennsalmr of vectcooper m., -ster f.

Canezou, i,1., z. CANESOU.

CAN JA.

Can;ette, f. [Corn.] Soort van dunne sergie f.,

die te Caen gemaakt wordt.

Can rène, f., z. GANGRENE.

Cangue, f. Schandbord n., draagbare schandpaal m. of kaak f., welke den misdadiger in China
om den hals gedaan wordt.

Cani, adj. m. [i%Iar.] Vervuurd: Du bois can!,
Vervuurd hout n. — [H. n.] Eendje n.
Caniard, m. [H. n.] Soort van zeemeeuw f.
Canica, f. [Corn.] Wilde kaneel n. van Cuba.
Caniehe, ni. en f. Waterhond m. (barfret).
Ook als adj.: Ul Chien c-, Une chienne c-.
Canichon, in. [H. n.] Pas uitgebroeide eend f.;
— jonge waterhond m.
Canieide, m. Hondenmoord m.; — ontleding f.
van een' levenden hond. — [H. n.] Naam van den
wolfswortel (aconit), als doodelijk voorde honden.
t anieulaire, adj. Wat tot het tijdperk tusschen den op- en ondergang der hondsster te gelijk
met de zon (21 Julíj tot 26 Aug.) behoort. Jours
c-s, Hondsdagen; Chaleur c-, warmte der honds dagen.

Canis file , f. [Ast.r.] Hondsster f.; — hands-

daqen rn. pl.

Canide, Canidos, Canidgouve of Ca.

,inde, m. [H. n.] 1 aam van de blaauwe ara f.,

een langstaartige boompapegaai.
Canif, m. Pennemes n. — (Loc. pros.) Donner
un coup de c- dans le contrat, de h.uweljkstrouw

schenden.
Canificier, in., z. CANEFICIER.

Canin, e, adj. Den hond betreffende: Race c-e,
hondenras n. Dents c-es (of als subst. Des c-s),
hondstanden ni. pl. Faim c-, hondshonger, geeuw
Muscle c- (of als subst. Le canin), oog --hongerm.
lands- of hondstandsspier f. -- Ris c-, spottende,
honende lach M. — LES CANINES, f. p1., de lange,
scherpe snijtanden van soniniige zoogdieren.
Canina, ni. [H. n.] 1Iondsslang f:
-

Caninde, in., z. CANIDE.

Canins , m. pl. [H. n.] Dieren n. pl. van 't

hondenras.

C anirai, m., z. V. a. VOMIQUIER.

Canistre, in. Biezen of teenen mand f., waarvan men bij openbare feesten gebruik maakt.
Canitief,. Grijze of witte kleur f. des haars.
Caniveaui, m. [Mac.] In 't midden uitgeholde
steen in. tot afloop van 't water; gemetselde waterallooi in.
Canivet, m. [H. n.] Zeer schoone en groote
amerikaansche papegaai in. -- ^ Pennemesje n.
)

Canja of Can ;é, m. [Mar,] Klein .iW lvaartuig n. met kromme kiel.
Cain are of ('i-ie, m. Oostindische dolk m.
Canna , f. [H. n.] Geit - antilope f. , kaapsch
elanddier n. met verdeelde klaauwen in het zuiden
van Afrika. — CANNA, m. [Bot.] , z. v. a. BALISIER.
Cannabine, f. [Bot.] Verwersnetel f.— [H. n.
Soort van vlasvink m. — Cannabinées, f. p.
Hennepplanten f. pl. —Cannabis, m. Weten
naam van den hennep (chanvre).
-schapeljk
Cannacore, m. [Bot.] , z. v. a. BALISIER.

Cannage, M. [Ciro.] Het uitmeten met de el
(canne).
Cannaie, f. Rietveld, rietbosch n.
Cannamelle, f., z. CANAMELLE.

Canne, f. [Bot.] In 't algemeen: plantmet repten,
geléden, hollen of sponzigen stengel; riet, dekriet n.,

rietstok m., C- a sucre, suikerriet. C- odorante,

indisch welriekend riet. C- du Bengate, spaansch
riet. — Rotting, wandelstok, stok in. C- de barnhou, bamboesrotting. C- á pomme dor, e'ivoire,
rotting met een' gouden, ivoren knop. Lever la esur qn., iemand met stokslagen dreigen. — [Tech.]
IJzeren roerstang f. der metaalgieters; — ketting
kettingstok m. der wevers; — blaaspijp f.-roedf.,
der feschblazers. — C- is vent, windbus f.; erwten blazer m. — C- it parapluie, rottinfi-harapluie f.
C- a ressort, glastang f (om t geblazen voorwerp
van do blaaspip af te nemen). — C- gnoanonique,
.

'

CANNEBEI.GE

---

werktuig n., dat de zonshoogte en daardoor het
uur van den dag aangeeft. — CANtiE, f. Lengte
zuid-europésche staten, meestal-mat,el f.in
ruim 2 meters lang. — C- pitoire, klapbus f., z.
CANONNIÈRE.

Canneberge, f., of Couissinet. des nmarais , m. 1 Bot.] Kanneberg f., soort van myrtenbezie (airelle) , eene moerasplant, waaraan eene

ronde bes ,groeit, die goed is om geré ten te worden.

Cannéficier, m., z . CA1XEFICIER.
Cannelade, Canelade, f. [Faut.] Kaneel
mengsel 'van kaneel, suikeren reigermerg.-voêrn.,
Cannelas, m. [Confis.] Kaneelsuiker f., ka
pl.
-nelstokj.
Cannele, e, adj. (en part. passé van canneler)
Colonne
c-e;
—
[Bot.] , z. CANAGegroefd, geribd:

LIC -ULE. -- CANNELE, m. [Corn.] Zekere zijdestof f.,

ongeveer als taf of gros-de- Tours geweven.
C an heler, V. a. Groeven, ribben, c a n n e l ér e n, niet groefjes of gootvormige uithollingen voor
Machine a c-, canneleermachine f. een werk -zien.
om den looi) van 't geweer-tuigderbksnma
te groeven. — Weleer ook: kaneelkleurig verwen.
— SE CANNELER, v. pr. Gegroefd worden, met
groeven bewerkt worden.

Cannelle of Canelle, f. [Bot.] Kaneel n.,
tweede schors van den kaneelboom [laur. us einnamnonum] . Baton de c-, C- en batons, kaneelpapje,

pijpkaneel n. Poudre de c-, C- en poudre, fijngestooten kaneel, kaneelpoeder n. Esprit ; ii wile de ckaneelgeest m., kaneelolie f. — (/1g. et fam.) Mettre
une chose en c-, iets brokkelen, in kleine stukjes
breken. Mettre qn. en c-, iemand danig over den
hekel halen. — [Tech.] Groefje n. aan weersz2^den
van den naaldenkop; — geland mes n. der spelden -

makers; - groefzaag f. — CANNELLE, CANNETTE of
ANETTE , f. Houten kraan f. (ter aftapping van
een vat).

Cannellé,

e, adj. Kaneelkleurig.

Cannellier in [Bot.] Kaneelboom m.
Cannelline, f. [Chico.] Kristalliseerbare stof f.
uit het kaneel.
Cannelon, m. [Tech.] Geribde blikken vorm m.

voor ijskaasjes (bij suikerbakkers).

Cannelure, f. [Arch.] Gootsgewijs groefje n.
op zuilen, pilasters enz. — [Chir.] Sleuf of proeft.
op onderscheiden instrumenten. — [Aiguill.] , z. v. a.

— [Bot.] Naam der groeven en ribben
op sommige stengels.

CANNELLE .

Cannequin, m., z. CANEQUIN.

Canner , V. a. et n. Met de canne (z. aid.)

meten.

Cannetille , f. [Tech.] Kantielje, Cantille f.,
gedraaid .oud of zilverdraad n., 't zij echt of valsch,
voor borduurwerk, epauletten, enz., ook tot opstijving der sieraden aan vrouwenhoeden. — Dun ver
koperdraad n. rondom de dikke vioolsnaren,-zilvert
Cannetiller, v. a. Met kanteelje bewerken of
omwoelen.
Cannette, I. Spaansch rietje, rottingje n.; —
weversspoelklosje n. — z. ook onder CANNELLE.
Cannevette, f, Kannetje n.
Cannibale, m. Kannibaal m., naam der Cariben of bewoners der Caribische eilanden (Kleine
.Antillen) , die voor menscheneters te boek stonden;
van daar: wild, wreedaardig mensch, menschen-

eter m.; Un coeur de c-, een steepen hart n.; Une
joie de c-, eene onmenscheliike vreugde f.
Cannibalisme, ni. Kannibalismus n., 't gebrseik van menschen te eten; — (fig.) woestheid,
wreedheid, kannibalen-woede f. — [Polit.] Stelsel
wreedheid in 't bestuur van eenes staat. -matige
^ Cann ier, m. Rottingmaker; — maker van
mandewagens; -- rietvlechter ni.
Cannule, f., z. CANULE.

CANONIQUE.
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(schot) bestand; is la portée du c-, onder bereik
van 't kanon. — [Mar.] C-s de mer, scheepsgeschut.
C- aug sabords, tot losbranden gereed kanon; Cdémarre, teruggetrokken kanon om te laden. C-s
de chasse of Coursiers, de voorste stukken of japers; C-s de retraite , jagers achteruit. C- allongé contre Ie bord, kanon, dat dwars tegen
boord staat. — Ells verzamelwoord: al 't geschut van
een leger, van eerre vesting: Faire taire le c- de la
citadelle, het geschut der citadel tot zwijgen brengen; Se retirer sous le c- de la place, zich onder
bedekking van 't geschut der vesting terugtrekken;
On entend Ie c- des ennemis, men hoort het vijan(lelijk geschut. Ne pas attendre Ie c-, de beschietiny niet afwachten, zich overgeven vóór de beschieting een' aanvang neemt. — Loop m. van een schiet
C- d'un fusil, dun pistolet, geweer-, pis--aewr:
tuolloop. -- [Pèche] C- harpon, harpoenwerper m.,
een in 183 i uitgevonden werktuig voor de harpoeniers. — [Tech.] Naam van velerlei buizen of pij
sleutelpijp f.; slotstift f. (waarin de sleutel--pen:
pip gestoken wordt); — buis f. van eene spuit; —
hol mondstuk n. aan 't paardengebit; — wevers
bovendeel n.-spoelf.than;—broekpi,^f.
eener kous; = boden afvoerpijp f. voor het dak
voet lengte: — schacht f. eener-werk,van3to1
schrijfpen; pijp t. of cilinder m. om eene as of spil
in uurwerken; — boorijzer n. der koperslagers;
plaat t., waarop het te boren stuk draagt. —[Man.]
Beenpijp des paards tusschen knie en koot. —
[Pharm.] Smalle en hoogti artsenijpot m. Soufre
en c-s, pigpzwavel f.
CANON m. Kánon., regel in., rigtsnoer, kerkvoorschrift n., kerkelijke wet f. , beslissing der katte.
kerk in zaken van geloof; — Lijst f. der heilige
schriften, die bij de vaststelling der geloofsleer tot
rigtsnoer moeten dienen (c- des livres saints); —besluit n., uitspraak f. van een concilie (e- de concile);
— litanie f. der heiligen in de mis (c- de la messe);
tafel der mispebéden; — lijst der heiligen , die de
katte. kerk als zoodanig erkent. C- grégorien, grerporiaansche kanon, voorschrift betrekkelijk de eeredienst en inz. de misviering. C- des Evangiles,
kánon der evangeliën, eene soort van concordantie
door Eusebius van Cwsarea. C- pascal, lijst der
bewégelijke feesten. — liet komt als adj. voor in:
f)roit c-, kanoniek regt, kerkregt n. ; Docteur en
droit c-, leeraar in 't kanoniek regt; Corps du
droit c-, kerkwetboek n . — [Litt.] C- des auteurs
classiques, lijst der merkwaardige prozaschrijvers
en dichters uit de schoone eeuwen van Grieken
200 jaar vóór Jezus Christus door .Aristo--land,

»hanes van Byzantium en Ar is' tare/ms gemaakt. —
[Philol.] Afdeeling f. , hoofdstuk n.: St.-Hilaire a
zlivisé son commentaire de St. MVlatthieu en 33 c-s;
St.-liilarius :beeft zijne verklaring ven Mattheus in
33 afdeelingen gesplitst. — [SIus.] Kánon m., doorloopende fuge f., kettingzang ?n., waarbij de eene
partij na de andere invalt en hetzelfde thema hooper of lager zingt en bestendig herhaalt, waardoor
sulk een kánon zoo lang aangehouden kan worden,
als men wil. — [Algèh.] Algemeene uitdrukking f.,
nu formule geheeten. — [Impr.] Dikste duitsche

drukletter f., verdeeld in c- double, c- ,gros en epetit, dubbele, groote en kleine kanon. — [Jar.]
C- emphythéotique, jaarlijksche pacht f., jaarlijk
the er feigns m. C- de rente, achterstallige rente f. pl.
Canonial, e, adj. Kanonaal, wat de kánons
der kerk betreft, wat door eene kerkelijke wet gerégeld of bepaald -is. -[-teeres c-es, uurgebeden n. pl.
.-- Wat tot een' kanunnik of diens — waardigheid
betrekking heeft: Maison c-e, domheerswoning f.
Canonicat, m. Domheerschap n., kanunniksplaats f. -- (fig.) Gemakkelijke post In., baantje n.
(' anonieité , f. Kerkwettigheid, k a n o n i c i

Canon, m. [Mil.] Kanon, stuk grof geschut n.,
ei t f.: C- des livres saints, echtheid f., gezag n.,-t
vuurmond m. La culasse (premier renfort), Ie se- geldigheid f. der heilige schriften.
cond renfort, In volée, Fame d'un c-, de broek of
Canonique, adj. Kanoniek, kanónisch, naar
het bodemstuk, het tapstuk, het lange veld, de ziel kerkelijke wetten of voorschriften, regelmatig, tot
van een kanon; Les tourillons, les astragales, la (le kerk of het kerkelijk gebruik behoorende. Droit
lumière, la mire, la bouche d'un canon, de tappen, c-, kanoniek refit. Livres c-s , kanonieke boeken,
(le banden of ringen, het zundgat, de vizierkorrel, b)jbelboeken, waaraan men een' hooc,eren oorsprong
de mond of tromp van een. kanon, C-s de cam- en ten volle geldende bewijskracht toekent. Peines
panne, de siège, de rempart , veldgeschut, belége- c-s, straffen, die de kerk volgens de kanons kan
rz-ngsgeschut, walgeschut. Monter, charger, pointer, opleggen. — (fig. et fam.) Overeenkomstig de goede
tirer un c-, een kanon montéren (op 't affuit leg- zeden , 't beschaafd gebruik : Parlez au moles
pen), laden, rigten, afvuren. Un coup de c-, een dune manière pui soit plus c-, spreek toch op
kanonschot. á l'epreuve du c-, tegen 't kanon wat welvoegelijker toon.

258

CANONIUUEMENT

CanoniquueQnent, adv. Kanoniek, kerkwettelijk, voorschri ftmalig: Manage fait c- , naar de
kerkwetten voltrokken huwelijk n.
Canonisation, f. Kanonisatie, kanoniséring,
heili.gspreking f., plegtige verklaring van den paus,
dat iemand op den kánon geplaatst, onder de hei
opgenomen (welke verklaring door de b e a--ligens
t i T c a t i e wordt voorafgegaan) .— Plegtigheid f.,

daarrnede gepaard.
Canonise, e, adj. (en. part. passé van canoniser) In den kánon der heiligen opgenomen, hei

verklaard.
-lig
Caiioniser, v. a. In den ká?non der heiligen
opnemen. heiligspreken f., voor heilil verklaren. —
(leg. et fain.) Iemand hemelhoog verheffen, boven
de huizen »rij zen. — SE CANONISER , v. pr. Heilig

verklaard worden. — (fig. et fam.) Elkaar het
2wierrookvat toezwaaijen, bovenmate prijzen.
Ca,ioniste, m. Kanonist m., geleerde, ervarene
in de kerkelijke wetten en regten.
Canonnade, f. Beschieting f. riet kanon, kanonvuur, kanonnade f.
Canonnage, m. Kanonnierskunst f. (inz. als
zeeterm) .

Canonne, e, adj. (en part. passé van canonner) Beschoten, gekanonneerd: Citadelle c-e.
Cauonner, v. a. Beschieten, kanonnéren. —
[Mar.] C- une oile, een zeil oprollen. — SE CANONNEI1, v. pr. Elkander beschieten.
Canonnerie, nl. [Téch.] Kanongieterij, stuk-

gieterij f.

Canonnier, m. [Mil.] Geschutsoldaat, kanonnier; — [Mar.] konstopel in. Maitre c- konstapelmajoor , opperkonstapel. C- pointeur, C- boutefeu, kanonrigter, kanonlosbrander m. — [Tech.]
Loopsmeder, loopmoker m. — [H. n.] Bombardeerkever m., z. t01nBAIWIER I11.
Canonnière , f. [Mil.] Schietgat n. — Open

tent, soldatentent f. — Klapbus f. (een kinderspeeltuig, ook canoe pitoire geheelen). — Verlaat n. in
Bene sluisdeur; gat n. ter waterlozing in dikke
muren. — [Mar.] Kanonneerbrik, kanonneerboot f.
(In dezen zin ook als adj.: Chaloupe c-.) —[Arch.]
Voute en c-, scliietgatvormig gewelf n. — [Bijout.]
C - dun étui, hals m. van een' koker.
Canonniste, m. [Tech.] Kanongieter, stuk-

gieter m.

Canope, m. [EI. n.] Canopé In., halfvleugelig
insect van Amerika; — boonvormige schelp f. —
(Antiq.) Kano/)us in., dikbuikige koel- of filtreer

hoofd en voeten, in 't oude Egypte.

CANTOINNEMENT.
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-kruimet

Canopaini , n1. (pr. ka -no -poene) [Pharm.]

Vlierschors f.

t Canore, wij. Welluidend, zoetklinkend.
Otseaux c-s, zangvogels I11. pl.
Carrot, in . Kano f., indiaansch schuitje n., ge-

maakt van boomschors of vas een uitgeh.olden
boom ; — kleine sloep f. C- jaloux. sloep , die op
zijde helt en ligt omslaat.
Canotier, m. Roefjer m. eener sloep — Liefhebber m. van schuitjevaren.
Canourge, f. [Coen.] Soort van fransche sergie f.

Canque, f. [Conn.] Chineesch katoen n.
Canqueter, v. n. Kwaken, snateren (van

eenden).

Cansehy of Caneschy, n1. [Bot.] Papier

welks schors dient tot-bom.,inJap

papier.

Cantabile, adj. (ital.) Zingbaar, geschikt om.
gezongen te worden. — Ook als subst. 11 aime Ie
c-, hij houdt van gemakkelijke zangwijzen.
Cantabretne, f. Flesch f. wgn, _ die (le boeren
in Zuid-Frankrijk bij hun' arbeid médenemen.
Cantal, m. [Econ.] Kaas f. van ..4uvergne, die
zeer geacht wordt.
Cantalabr e, m. [Arch.] , z. CHAMBRANLE.
Cantalite, i'. [Minér.] Geelachtig groene kwarts

(uit het Cantal-gebergte in 't-sten,calim.
Zuidoosten van Frankrfgk).
Cantaloup, ni. [Bot.] Kantaloep, knobbel- of
tvratmeloen nl.
Cantanettes of Cantanelles, f. pl. [Mar.]
Klein sierlijk ingelegd kabinetwerk I1. inde kamers
van een schip; — lichtpoorten f. pl. Kleine ronde
gaten n. pl., bij het roer van een schip, om de but
op den' steven te verlichten.
Cantar, nl. [Coln.] Tierksch centenaar n. van
io kiloos.

Cantarella, m., Cantarelle, f. [Et. II.)

1leiworm, meikever m. — Venijn n. uit de kwijt
van een varken, dat de watervrees heeft.
Cantate, f. [Mus., Pods.] Cantate f., zangqe-

(licht n., een op muz)jk riebragt verheven dichtstuk,
bestaande uit ariaas, recitatieven, koren en koralen,
inz. tot kerkilebruik bestemd.
Cantatelle, C?antatille, f. (verklw. van
cantate) Kleire cantate f.
C'antatrlee , f. Zangeres, inz. beroemde zangeres f.
Canter, V. a. [Tech.] Op zijn' kant zetten.
Canthare, Canthariis;, m. (pr. kan-taruce) [Antiq.] Groot drinkvat n., kan, bokaal f. —
[Catls.] Miskannetje n.
Cantharide , f. [11. n.] Spaansche vlieg (ook
als adj. i'1louche c-), een liever, welke, gedroogd en
tot poeder gemaakt, dient tot het vervaardigen van
eene zeer sterke trekpleister, z. VESICATOIRE. —
[Pharm.] Elnp! titre de c-, spaansche- vliegpleister f_
— Ook regenbootlkleurige lol m. , eene schelp van
schitterende schoonheid.
Cantharithen, ne, adj. [H. n.] Naar eene
spaansche vlier gel Mende.— fantharidiens, m.

pl., Z. V. a. C,\NTHARIDIES.
.'antharidies, f. pl. [H. n.] Spaansche-vliegvormige kevers n1. pl.
Cantharidine, f. [Cllim.] Bijzondere scherpe
zelfstandigheid f., die enen uit de spaansche vliegen
bereidt.

Canthène, Canthère, m. [H. n.] Ruigoog,
bruine brasem m., met 16 goudglanzige overlang
stropre.,.
-sche
('anthirope, Canthrops, Cantheis, m. (pr.
kan-tuce) [Anat.] Oo^,hoeb in.

-1- y Cantih.^i, Ili . [Charp.] Stuk hout n. vol
klove hh, spleten en an(lere gebreken.
j ('antiban, m. [Chary.] Stuk hout,dat maar
,

eersen warstunt heeft.

Cantilène, f. [lius.] Zacht, droefgeestig lied n.
Ciantimitron of Caiitii noron, ook &'atiniaraln, In. [[tE ,- ] Vlot n. der negers in Guiana;

— driekoekig vlot, in Oost- Indië voor de vischvangst gebruikt.
Cantine, f. Bier- of wijnhuis n. in vestingen;
tapperij f. in werk- en verbeterhuizen, c an t i n e f.
— .Reisl ekler In., likeurkeldertje, reiskoffertje n.
voor [lessch.en.
t'aiitinier, ni., -iève, f. Cantine-waard so..,
-waardin f.; — rnarketenter m., - tentster f.
S' Cantionnaire, m. Lofzangenboek n.
('antique , n1. Lofgezang , loflied , kerklied,
kérkgezang II. Le e- des c-, het hooglied van Salomo.
C- spirituel, geestelijk, godsdienstig lied n. Livre
de c-, gezangboek n., bij de Protestanten; verzameling f. van evangelische kerkgezangen.
t antoinane, in. en f. Overdreven zanglief
Ook als adj.: zangziek. -hebrm.,stf—
Q'antoinanie, f. Zangzucht f. , overdreven
den
zang.
liefde voor
Canton, In. Landstreek f., oord n., kreits m.,
gebied van zekere uitgestrektheid; — onderdeel van
een arrondissement in Nederland, België, Frankrijk, k a n t o n n.; — in Zwitserland de naam van
elken der 22 staten. waaruit thans het zwitsersch
eedrpenootschap is zarnengesteld: Les c-s suisses, de
zwitsersche kantons. — Naam van de a fdeelingen
der wegen i,r Frankrijk, waarvan het onderhoud
aan canto niei•s (z. old.) is opgedragen. — [Bias.]

Kwartier n.. in een wapenschild, kleiner dan 't gewone kwartier; ook de naam. der deden, waarin
een schild door de verschillende stukken verdeeld,
is: 11 Porte dor au c- d'azur, hij voert eene
blaauwe ruit in een goud veld.
Cantonade, f. [Théàt.] .hoek n. van een tooneet, ruimte f. achter =1e coulissen. Parler is la c-,
spreken met iemand, die van de aanschouwers niet
gezien wordt.

Cantonal, e, a j.

Tot het kanton behoorend:

Affaire c-es, kantons-zaken f. pl.
Cantonnè, e, adj. (en part. passé van can-

tonner) Gekantonneerd : Troupes c-es.— [Arch.]

Op de hoeken met pilasters, zuilen, enz. versierd:

Batilnent c-. — [Bias.] Vergezeld, versierd: Une
cr•oix c-e de quatre étoiles, een kruis vergezeld van

vier sterren.
Cantonneinent, m. [Mil.] Inlégering f. , ver

onderscheiden plaatsen,-delingva'tkrjso

CANTONNER

-

CAPELANIER.
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kan t o n n r i n g, het kantonnéren;— toestand nn., 1 omvatten: Salle e- de contenir mille pei'sonnes,
(Ier dus in gelégerde troepen, k a n to n n e m e n t n. zaal voor duizend mensehen ; A1 ase c- de tenir
[Agric.] Stuk n. gronds, dat enen voor 't zieke vingt pitites , pot van ' twintig pinten. In dezen eig.
vee bestemt.
zin werd het woord weleer zonder tenir of contenir
Cautonner, v. a. [Mil.] De troepen in ver gebézif/rl.) —[Géonl.] Segment c- d'un angle, cirkeldorpen en steden verdeeles-scheidnbjgl se g ment, waarin een zekere hoek kan bar-schreven
en aldaar inlér„ eren, om te gernakkelijlaer haar on- worden. — Vatbaar, bekwaam, geschikt, bevoegd,
derhoud te vinden vóór 't openen van een' veldtoqt in staat, de vereischte hoedanigheden hebbende (zoo
of bij 't naderen van den winter, inlégeren, inkwar- van zaken als van personen): N.omrlme c-, bekwaam,
tieren , k a n t o n n é r e n, de kan tons- kwartieren verstandig, gaauw, vlug, ook geleerd man. C- de
doen betrekken. — [Arch.] De hoeken van een ge
gouverner, bekwaam om te re réren. C- d'arnlitié,
zuilen, pilasters, hoeksteenen, enz. ver -bouwmet vatbaar voor vriendschap. Il est c- de tout, hij
[Bias.] De 4 hoeken van 't schild met de-siern.
is tot alles in staat, hij is van zessen klaar, van
vereischte stukken bezetten of versieren.— [Agile.] alle markten te huis; (doorgaans echter heeft het
Ziek vee in een afgezonderd veld plaatsen. — CAN- een' kwaden zin en beleekent:) hij is tot de grootste
boosheden, buitensporigheden in staat. I1 n'élaitpas
TONNER, V . n. [Mil.] Gekantonneerd , ingelégerd
liggen. -- NE C.ANTONNER, v. pr. In 't kantonnement encore c- d'exercer cette charge, hij had de ver
gaan; — de wijk naar een kanton nemen; — zich
jaren nog niet om dien post te bekleeden.-eischt
.zamentrekken, zich verschansen (van een klein getal [Pi - at.] Après ,l3 ass accomplis on estc- d'aliéner,
tegen velen): Les bourgeois se cantonnérent contra wie volle 33 jaar bereikt heeft, is wettelijk bevoegd
les troupes, de burgers trokken zich bijeen en ver tot vervreernd-ing of overdiagt van goederen. --schante
zich tegen de troepen.
(Loe. fain.) Avoir lair c-, een waanwfjs voorkoCantonnier, in. ,Straatwerker m., naam der men hebben. Ook als subst. gebézigd in: Faire le e-,
aangestelde onderhouders en herstellers der fran- hoog opgeven van zijne eigene bekwaamheid.
vche straatwegen, die elk ongeveer b,800 meters
S Capablement , adv. (woord van Mad. de
weg in orde moeten houden en, ook, bij voorkomende .^évigrré) Bekwamelijk, geschikt, kunstig.
gelegenheid, den reizigers hulp moeten verleenen.
Capaeitè , f. Maat van 't geen een hol ligMen tell er 1?- tot 130000
chaam kan bevatten, ruimte, inhoudspi~potte f.: La
Cantonniere, f. Beddestijlbekleedingf.; statie- e- du cerveau, de l'estoinac, de Ia poitrine, du basgordijn f. aan vensterramen. — [Mat'.] .S'chenkel in. vventre, de ruimte, holte f. der hersenen, der maag,
van den peterhaak: dik eind kabeltouw n. — CAN- der borst, des onderbuiks; La c- d' un vaisseau, d'un
TONNIÊRES f. pl. [lrnpr.] IJzeren scheenen f. pl. aan litre, het ladingsversnoq;en n. of last nl.van een schip,
de hoeken der perskar, ter vastlegging van den de inhoud van- eene kan. Mesures de c-, inhoudsvorm. — Hoekbanden in. pl. aan koffers en dil.
maten. — Vatbaarheid f., bejrip n . ; geschiktheid,
Cantre, f. [Tech.] Rolregister n., kanter m. bevoegdheid, bruikbaarheid, bekwaamheid, kunde,
(van den zijdewee fstoel) . -- K'ertell)lank f.
kundigheid, ervarenheid, f., talent n., geleerdheid f.:
Canule, f. [Chic.] Ka n 2r,1, bolpijp f., pijpje Cain passe ma c-, dat gaat mijn begrip te boven.
of buisje n. tot verschillende einden; spuitpijple n. Avoir beaucoup, pen de c-, veel, weirs-rg bekwaamCanulette, f., z. PtC ut .
heid, talent bezitten. Il man(1)ie de c- pour cette
Cans, Canitde, in. [[I. n.] Stekelvischje n. place, 't ontbreekt heres aan geschikthei - voor dien
Caneit, M. [I4. n.] Kanoetvogel in., graauwe post. — [Prat.] Wettel2jl e bevoegdheid.- La majoleeuweriken -snip f. (niauhèche), een noordsche rité donne la c- de contracter, de meerdei jarigstrandlooper. — [Bot.] Eene druivensoort f. — held geeft de bevoerrdheid tot het aangaan van conVolksnaam der zijdewevers te Lyon.
tacten. — -(- C- électorale, bevoegdheid om gekoCanzonette, f. Liedje, volksdeuntje n.
zen te worden, kiesbevoegdheid f. Appeler toutea
Caouane of C`tlhonanne, f. [H. n.] Dik les c-, al de kiesgei'egtigden oproepen. — [Phys.]
-sclaige C- pour le calorique, vatbaarheid, voor de warmzeeschildpad f.
Caoutehine, f. [Chinn.] Eene uit het caout- testof, bijzondere neiging eens ligchaaons om meer
chouc verkregene kristalliseerbare zelfstandigheid f. of minder warmtestof in zich op te nemen. -Caoutehone, m. [Bot.] Elastieke gom, porn- [Chim.] C- de saturation d' un acute, verzadigingselastiek f., veêrkrachtige Born of hars, eene bzlzon- vermogen n. van een zuur.
dere plantenstof uit het sap van verschillende zuid
('apade, m. Naam der zwarte gesnedenen bij de
-waneriksch Maoren. — CAPADE, f. ligogne-wol f. --- [Charp.]
indische boorsen.
1- Caoautehonter, V. a. Met gom-elast'i-ek Jiltstuk n.: Un chapeau est compose de quatre
water'digt maken, overtrekken.
c-s, een hoed bestaat uit vier viltstukken of vakken.
Cap, m. Oud woord, dat hoofd beteekende, tot
Capage, m., z. CA PITATION.
wortelwoord in geve menigte woorden dient en nog
Caparas.on, in. Paardedek, dekkleed n., scha
voorkomt in sommige zegswijzen: De pied en cap,
-brakf.
van kop top teen, van 't hoofd tot de voeten. ParCaparagonner, v. a. C- un cheval, eenpaard
Ier cap P cap á qu. (bijna in onbruik), iemand het dek opleggen.
onder vier ooggin spreken. Cap de Dious (gasconsch
Càpe, f. Kapmantel m.; z. COPRE.
vloekwoord), z. V. a. CADEDIs. Avoir cap at queue,
Cape , f. Kap f. , kaper , hoofdsluijer in. van
nog in zijn geheel zijn (van een stuk laken, linnen vrouwen. (Prov.) Rire sous c-, in zijne vuist lagenz.) — Bootdivan m. eeneg ploeg havenwerkers, eisen. Vendre sous c- of sous le manteau, heimeook der galeislaven in eene haven.—[Man. -ICap de lijk, onder de hand verkoopen. N'avoir que la cmore (of Cheval cap de more) moorenkop in. — at I'épée, weinig hebben, aren, maar van goede
[(:. n.] Cap-more, de (iele weversvogel in. [oriolus afkomst zijn. Celti na que la c- at l'épée, (lat heeft
textor]van den Senegal. Cap noir, zwartkop, vogel niet veel inwendige waarde, beteekent niet veel.
giet zwarten kop. — CAP, in. [Géogr., Mar.] Kaap; — [Mar.] Bijlegger m., schooverzeil n., groot zeil
voorgebergte, in zee vooruitstekende landpunt f., van een schil). Mettre (i la c-, alleen met hetschooLe cap de". Bonne-Espérance, de kaap de Goede- verzeil varen, bijleggen, drijven. Etre <a In cape
Hoop. Doubler un cap, eene kaap omzeilen. — sous la grande voile, voor het groat zeil bijleggen.
[Mar.] Neus, boeg, snavel in. van een schip, met Etre a la cape aa sec. Voor top en talk3l bijleggen.
betrekking tot de rigting onder 't varen: Avoir Ie — [Fort.] Kap f. van een' steenen beer.
cap a terra, au nord, den boeg landwaarts, noordCapède, f., z. CAPIDE.
waar ts hebben; Porter Ie cap ,a terne, au large,
Capéer of ('apèier, v. n. [Mar.] liet den
landwaarts, zeewaarts aanhouden; Porter Ie cap zeil bileggen (riebrui.l ell kei is Mettre a la cape,
sur l'ennemi, relt op den vijand aanhouden; Avoir z. CAPE .) Le vaisseau capée bigin , liet schip legt
Ie cap au vent, a la marée, met den boeg tegen wel bij.
den wind, tegen den vloed liggen; Etre cap par cap
Capeiron, m. [Pèche], z. RAY.
tegen rnalkander inligggen. Virer cap par cap, teCapelage , in. [ 1aá•. j Liet aan;e :gen van 't
gen malkander inwenden. Cap de mouton, juffer, want.
schijf f., doodshoofd n. Cap de mouton ferré, beLapelan, m. Oud woord voor chapelain, kaslagen juffer. Cap de mouton a croc, ju/J'er met pelaan, priester in., nog in 't zuiden van Frankrijk
ijzer beslag en haak. Cap de mouton de martinet, in gebruik. — [H. n.] Kaplaan in. , schelvischvorgeitouwsch2j f. Cap de coinpas, diameter op den bo- mig vischje, dat als aas tot het vangen der stokdem der kompasdoos. Ou est le cap:' hoe ligt het aan? visschen dient. — Zieke zij,iieworm m.
Capable, a(ij. Geschikt om te bevatten of te
Capelanier, in. [Peche] Kaplaanvisscher m.
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Capelé, e, adj. (en p art. passé van capeler):
[Mar.] Hune c-e, aangeslagen mars; Chouquet c-,
aangeslagen ezelshoofd ; Barre c-e , aangeslagen
zaling.
Capeler, v. a. [Mar.] Ilet want aanleggen,
aanslaan: C- les Nunes, le chouquet, les barres,
(Ie marsen , het ezelshoofd, de zalingen aanslaan.
Capelet, m. [Vétér.] Kniegezwel n. van een
paard, steengal f. _ (ook passe-campagne ge/weten).
— [Bot.] Een der namen van de kaneelnagelbloem f.
(cantille giroflée).
Capelin, M. [H. n.] , z. v. a. CAPELAN.
Capeline , f. Groote stroohoed, als beschermin tegen de zonnestralen, zonnehoed in. — [Ant.
mil.] IJzeren helm nl. der voetknechten. — [Chir.]
Hoofdzwachtel m., hoofdkap f. , zonnehoed m.
muts f. van Hippokrates, zeker verband.
Capeluehe, f., z. v. a. CAPUCHON.
Capenda of Court- pende, m. [Bot.] Soort
van aagtappel, rabauw m.
Cape-pigeon, m. [H. n.] Kaapsche druif f.,
kleine stormvogel in. (damier) .
Caperon, m. [Bot.], z. CAPRON.
Caperon, m. [Bot.] , z. C/PRE.
Capétien , ne, adj. Capetingisch, Capétisch,
van Hugo Capet a fstamrnende, die afstamming betreffende. Ecriture e -ne, capetingisch schrift n. (in
de twee eerste eeuwen van 't capetingische huis
voor diplomatische zaken in Frankrijk gebruikelijk). — Capétiens, m. pl. Capetingiërs, derde
stamhuis der fransche koningen, zoo geheeten naar
Hugo Capet.
-j Capette, f. (verklw. van cape) Kapje, kapertje n. , kleine regenmantel m. -- [Bot.] Koe
-koesblmf.
Capharnaiidn, m. (pr. ka-far-na-ome) (fig.)
Plaats f. van wanorde; bordeel n.
Caphopierite, f. [Chim.] Bitter bestanddeel n.
uit den rho barber.
Capide of Capède, f. [Antiq.] Offervat n.,
loop m. met twee ooren.
Capillaeé, e, adj. (pr. ca-pi-la-cé) [Bot.] Met
haarwortels; lang en dun als een haar.
Capillaire, adj. (7pr..ca-pi-laire) Tot het haar
behoorend, haarachtig , lijn , dun, capillair.
i_Phys.] Tube c-, haarbuisjes n., zeer fijn glazen
1pp(jpje of buisje. Action c- , haarbuiswerking, aan
haarbuisjes, c ap i 11 a r i t ei t f.-trekingsachd
(z. CAPILLARITE). - [ Bot.] Plantes c-s, haarvormi.ge planten, haargewassen; Racines c-s, haarfijne
wortelen, haarwortels; Tuyaux, c-s, buisjes van
den kleinst mogelijken diameter, haarbuisjes. —
[Anat.] Vaisseaux c-s, haarvaten, haaraders, de
fijnste vertakkingen der aderen. Fracture, Fente
C-, haarfijne schedelbreuk; haarbreuk, haarspleet f.
— CAPILLAIRE, m. [Bot.] Steenbreke f., vrouwenhaar, venushaar n. [Pharmn.] Syrop de c-, vrouwenhaarsiroop, vrouwensiroop f., bereid uit het sap der
genoemde plant.— CAPILLAIRES, m. pl. [H, n.] Haarwormen, eene soort van ingewandswormen m. pL
Capillainent, in. (pr. ca-pi-la -ment) [An.]
Haar n. der menschen (zoowel van 't hoofd als van
andere ligchaamsdeelen); haarbedekking f. der dieren, pels m. — [Bot.] Harig of vezelig bekleedsel
der planten, wortelen enz.
Capillariste, m. Grijshoofd m., iemand wiens
haren flrgzen.
Capillarite , f. (pr. ca-pi-la-ri-té) Haarvorrni.;;heid, natuur f. der haarbuisjes. [Phys.] Haarbuiskraeht f., aantrekking der haarbuisjes, cap i 11 a r i te i t f. , 't vermogen der haarbuisjes om de
vloeistof, waarin zij gedompeld zijn, in zich houper op te trekken; aantrekking op haarbuizen-a fstand, b. v. van twee platen, die slechts de doorsnede van een haarbuisje van elkaar verwijderd zijn.
Capillation, f. (pr. ca-pi-la—) [Chir.], z. v. a.
Fracture capillaire, z. CAPILLAIRE.
Capillature, f., z. V. a. CAPILLEMENT.
Capillifolié , e, adj. (pr. ca-pi-li--) [Bot.]
Met haarfijne bladeren. --- Capilliforme, adl.
1laarvormig.
Capilline, f. [Bot.] Haarzwam f., op schors
van dood hout.
Capilotade, f. [Cuffs.] Opstoofsel n. van overgeschoten en fijn gesneden vleesch of gevogelte, eene
soort van ragotet. — ( fig. et fam.) Mettre qn. en c-,
aan iemand geen goed haar laten, hem duchti,q over
den hekel halen. — [Litt.] Verzameling van drink-

CAPITAL.
en minneliedjes, ten getale van .G, elk met eerie der
letters van 't alphabet beginnende (ook alphabet de
chansons geheeten).
Capion, m. [Mar.] Levantsch woord voor steven in.: C- de prone, voorsteven; C- de poupe,
achtersteven; Distance de c- à c-, lengte van 't
schip over'lteven.
Lapion, m. Maniokspfjs f.
Capiseol, m. Deken in. van een geestelijk ka
in Provence en in Languedoc (eertijds).
-pitel
Capistrate, m. [l1. n.] Eekhorentje n. in Carolina; — soort van druif f. — CAPISTRATE, adj.
Met een' halster of muilband geteekend (van dieren wier vlekken aan den kop daarmede eenige
overeenkomst hebben) Men zegt liever bridé.
Capistration, f., z. PHI310sIS.
Capistre , in. [Chir.] Halster of hal fter in.,
zeker hoofdverband (clievestre); — [Mid.] Kinnebakskramp, mondklem t.
Capistré, e, adj. [Mid.] Met de mondklem of
kinnebakskramp bezocht.
Capitainage, in., z. CAPITATION.
Capitaine, m. [Mil.] Hoofdman, hopsinan, ka
aanvoerder eener compagnie: C- d'in--pitenm.,
fanterie, kapitein bij 't voetvolk; C- de cavalerie,
kapitein bij de ruiterij, ridmeester m.; C- d'armes,
wapenkapitein, tuigmeester, opziener van een tuighuis; C- lieutenant, luitenant-kapitein, plaatsvervangend kapitein. [Mar.] Kapitein, gezagvoerder op
een oorlogschip (commandant) , of op een koopvaar d?-(jschip (schipper), scheepskapitein; C- de vaisseau,
kapitein met kolonels-rang, commandant van een li
of een fregat lste klasse; C- de frégate, ka-nieschp
luitenant-kolonels -rang, commandant van-pitenm
een fregat 2de of 3de klasse of van eene korvet van 21
stukken; C- de corvette, kapitein met den rang van
bataillons-chef, commandant van een korvet van
10) tot 22 stukken; C- de pavilion , vlagkapitein,
commandant van een schip, dat den admiraal of
een ander officier-generaal aan boord heeft; C- de
bruto#, brander- kapitein; C- garde-cotes, kapitein
der kustbewaarders; C- de port, haven-kapitein. Can long cours, koopvaardij- kapitein, die overzeecede reizen doet; C- au cabotage , koopvaar•dijkapitein ter kustvaart. — In ruimeren zin: Veldheer , generaal m. , legerhoofd ii ., krijgsheld m.
t Condé et Turenne étaient les plus grands c-s do
leur siècle, Condé en Turenne waren de grootste
veldhoeren hunner eeuw; Charles douse était plus
soldat que c-, Karel de twaalfde was meer soldaat
dan veldheer. -- C- de brigands, de voleurs, roover- kapitein, roover-hoofdmail. — [H. n.] Volks
verscheiden visschen, van een' vogel van-namv
't vinkengeslacht, van eene kegelschelp.
Capitainerie, f. Slotvoogdjschap n. ; — opper jagtmeesterschap n. (in 1789 a fgescha ft);-- regtsgebied n., woning f. des opper jagrtrneesters.
Capitainesse, f., z. CAPITANE.
Capital, e, adj. Voornaamst, hoofdzakelijk,
gewigtiqst, voortreffelijk, zeer schoon of goed, leapi taal : Point c hoofdpunt; ivlaxi„iie , Vérité
1 c-e, hoofd- of grondstelling, hoofdwaarheid; Clause
c-e, hoofdvoorwaarde; Affaire, chose c-, hoofd
zaak, -zaak van 't hoogste belang, Ville c-, hoofd
stad. Tableau dessin c-, meesterlijke, voortreffelijke schilderij, teekening; Couleurs c-es , hoofdkleuren, hoofdverwen. — Crime C-, hoofdmisdaad
(die den dood verdient) ; Peine c-e , doodstraf.
Ennemi c-, doodvijand, gezworen vijand. — Péches
capitaux, hoofdzonden, doodzonden. -- Médecines
c-es, hoofdartsenijen , zeer krachtig werkende ge'neesmiddelen. — Lettres c-s of maj uscules, hoofdletters, kapitale letters: Grandes c-s , groot-kaps
versaal-letters of versalien; Petites c-, kapi--tal,
taaltjes, klein kapitaal. -- Lie c-e, potaschbezinkstil bij 't zeepzieden.
Capital, m. Hoofdzaak f., ht gewigtigste, belangrijkste : Le c- est de se uien conduire, de
hoofdzaak is zich wel te gedragen. Faire son cde qc-, ergens zijne hoofdzaak, hoofdstudie, voorrr aamste bezigheid van maken. -- Hoofdsom t.,
hoofd- of grondvermogen , hoofdgoed; uitstaande
geldsom; gezamenlijke waarde, die een koopman
in zijnen handel steekt, kapitaal, fonds n.
C- productif of reproductif, rentegevend, winst
kapitaal; C- improductif of mort, dood ka -gevnd
circulant, rondloopend, circulérend ka-pital;C
C- mobilier, bezitting in roerende goederen,-pital.
-,
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11 na qu'un c- mobilier , hii bezit niet dan roerende goederen. Les intérêts et Ie c-, de renten en
de hoofdsomn. Ce commerce exige de grands capfitaux, die handel vereischt groote kapitalen, aan
uitschotten.
-zienljk

Capitale, I.iioof(lstad f.; — hoofdletter f. —

[Fort.] Ijoofdilnie f. van een bolwerk.
Capitalenment, adv. HIoo fdzakelijk, voorna-

meljjk.
C apitalisation, f. [Financ.] Kapitaalvorming,
verandering van renten in kapitaal; — berékening
van het kapitaal naar cie renten, kapitalisatie,
kapitaliséring f.
Capitaliser, v. a. et n. Tot kapitaal of hoofd
maken, renten in kapitaal veranderen, bij het-som
kapitaal voegen ; het kapitaal naar den interest
berékenen, kap it aliséren.
Capitaliste m. Geldbezitter, rentenier, rijk
vermogend man, wie veel kapitalen bezit,-ard,
geldsommen op interest zet of in groote ondernemingen steekt, kapitalist m.
Capitalité, f, .hoofdzakelijkheid f., het hoofd-

zakelijke.

Capitan , m. Grootspreker, zwetser , snoever m. ( Thans in dien zin niet in gebruik.) — _Bot.]
Groote baarwortel m. (aristoloche gigantesque).
Capitan-baeha of -pacha , m. Turksche
vlootvoogd, f;root- admiraal m.
Capitaiie or Capitainnesse, f. [Anc. mar.]

Hoofdgalei, bevelhebbersgalei f.
Capitanie, f. Sladhouderschap n. in Brazilië;
gouvernement n.
Capitation , f. [Financ.] lioo fdschatting f.,
hoofdaanslag , hoo fdeljke omslag m., hoofdgeld ,
personeel n.
Capité, e, adj. [Financ.] Hoofdelijk omgeslagen• — [Bot.] I1oo fd- of kopvormig. — C apitées, f.
-

pl. [Bot.] Planten f. pl., welker bloemen eerie soort
van kop vormen.
Ceipitel, in. [Savors.] Iet klaarste of helderste

van (le loog.

Capiteux, ense, adj. Wat naar het hoofd
trekt of vliegt, bedwelmt : Vin c-, hoofdige, koppipe, zware win.
Capitiluve, m. [Méd.] Hoofdbad n.
Capitole, m. Kapitool, capitoliu s n., weleer
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betre jf ende hare overgaaf, overgaa fsverdrag n., c ap i to Ia t i e f. [Bist. d'All.] Keizerlijke capitulatie f., kiesverdrag n., voorwaarden, die de keur
aan den tot keizer gekorene voorstelden,-vorsten
en die hij teekende, alvorens erkend te worden. -C- suisse, zwitsersche kapitulat'ie, waarbij zekere
kantons toestemden in de lic,ting van zwitsersche
troepen voor vreemde legers. — (fig.) Verzoeni-ngsmiddelen n. pl., middelen van toeade'i°ing tussch fe
verdeelde personen of partijen. C- de conscience,
gewétensbevrediging f.
Capittile, m. [Liturg.] Slotkapittel n., kleine
les f., bij het eindigen van zekere diensten.— [Bol.]
Kopje n., verzameling f., van bolletjes aan de tol, pen van bloemen en vruchten.
Capitule, e, adj. [Bot.] In een bloembundettje

aan den top vereenigd.

Capitudler , V. n. Onderhandelen wegens die
overgaaf eener vesting f, een verdrag maken, zicl.
bij verdrag overgeven, c a p i t u l é r° e n. — (fig. et
fain.) In onderhandeling, tot een vergelijk komen.
C- aver sa conscience, iets met zijn geweten zeeken gogd te maken, zijn gewéten in slaap sussen.

(Proc.) Ville qui capiule est Is demi rendue, als
men naar voorslagen begint te luisteren, is men
spoedig gezind, die aan te nemen.
Capiverd of Capivard, m. [H. n.] Kabioi
of kapybara ni., een viervoetig zoogdier in Brazilie, van 't geslacht der scaviën af halfkonijntjes.
Capivi, m ., z. COPAHU.
Caplan, m. [E1. n.], z. CApELAN. — Caplanier, m.. z. CAPEEAIIER,
Cap-more, m., z. onder CAP.
Capnias, Capnite, m. [Minér.] Rookkleu-

rige jaspis m.

Capuoftuge, adj. [Tech.] Rookwerend, rook-

verddrfjvend: Cheminee c-.
Capnoïde, f. [Bot.] Soort van duivenkervel f.
Capnomaneie , f. Waarzeggerij f. uit den
rook (!er offeranden bij de ouden , kapn o ma a,t i e f. — Capnornaneient, ni. , -ne, f. Boo!:
waarzegger m., -zegster f.
C apiiophj'lle, f. [Bot.] .d frikaanscheo, kaap
-

scheerling m.

-sche

Capoe, M. [Conn.] kapuk m., soort van fijne,

korte booinwol voor watten, de vrucht van (Ien

(Ie voornanze burg of sterkte en tevens Jupiters
tempel te .Dome (nu de campidoglio, een prachtig
raadhuis) .
Capitolin , e, adj. Tot het kapitaal behoorende, daar voorhanden, kapito1in1seii, kapit o hij n s c h. Mont c-, kapitoljnsche berg (waarop

capoquier, katrukboom, zijdewolbooin in.
('apoeier, tai. [IJ. n.] De kleine gevlekte bo.etaarcl'2achtegaal van de kaap de Goede- sloop.
Capolin , in. [Bot.] Mexicaansche kersen -
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Penter, kaflooper in., kat f. aan den kraanbalk.

wormtonnetjes onder de goede zijde ; — geringe
stof f., daarvan gemaakt, vlokzijde f.
Capito$ul, m. [Anc. jug.] Schepen, raadshee nl,
van Toulouse.
Capitouulat, Waardigheid f. van schepen van
Toulouse.

ken, huichelen; — valsch spelen. — (pop.) Zich lofhartig gedragen, zich als bloodaard betonnen; -aanbrengen, verklikken (als schoolterni). — c ePONNER, v. a. [Mar.] C- l'anci e, den penter/soak awn

telijk kapittel behoorende, kapittelmatig: Assem -

bedekte gang m. in de loopgraven eener vesting;
-- schietkuil m. , geelraven diepte f. in de droogti
gracht eener vesting, uit welke 15 tot 20 fuseliers

boom in.

Capon , m. Oude scheldnaam, dien men den
het ^kapitool , stond). Jupiter c-, Jupiter Capitolinus jolen gaf. — ((ora.) Bedrieger, valschaard, kniche(wegens zijnen tempel o„ 't kapitaal); Vénus c-e, laar m. Faire Ie c-, huichelen, bedriegen. — .s luw,
Venus Capitoline (wegens haar standbeeld op 't valsch speler m.: I1 est c- à ce jeu lb, hij kent de
kapitaal). Jeux e-s, kapitol(jnsch.e spelen (oen de 5 knepen van dat spel. — (pop.) Lafaard, bloodjaren gevierd). Fastes c-s, kopitolijnsche tafelen . aard m.; — ook: aanbrenger, ve-klikker in. (ovule°r ,
(marmeren tafels, in 1547 te Ronne gevonden, bevat- kinderen): C'est un c- (lui nous vendra tons, 'tis
tende de neuzen van al de consuls sedert het jaar een klikspaan, die ons allen verraden zal. — [Mar.]
Capitoii, m. [Tech.] Hulsel n. van de zijcle-

Ca p itnlaire, adj. [[list. eed.] Tot een gees-

blée c-, kapittelvergadering. — _Capitnilaires, in.

pl. Wetten I. pl. der fransche koningen , ordonnantien, kapittels- af hog fdstuksgew js opgesteld over
burgerlijke en kerkelijke zaken, c ap i to l a r i ë n f.
pl. — (weleer) Hoofdgeld-ontvanger in. — [Bot.]
Korstmosachtigealanten f. pl.

Capitnlaireinent, adv. Kapittelsrlewijs: Lec
chanoines c- assembiés, de domheeren, in kapitte^

vergaderd.

Capitiilant, adj. Stemhebbend in' een domka -

pi,ttel. Chanoine c-. Ook als subst.: Les c-s sons

assemblés, de kapittelheeren zijn vergaderd. — Oriderhandelaar m. wegens de overgave eerier plaats

— Het woord is als adj. ook gebezigd van rd(

zwitsersche kantons, die aan vreemde mogendhe.
den troepen leverden: Cantons c-s, kapitulérendf

kantons.

Ca p itulation, f. Vergelijk, verdrag n. tus
schen de belegeraars en de bezetting eener plan

Caponner, V. n. (fain .) Looze streken gehe'u-i-

,

't anker doen, het anker opkatten of onder de

kraan halen.

C' aponziiere, f. [Fortif] . half onderaardwhe

bedekt vuren.

Capoquier, m., z. onder CAPOC .
Caporal, m. [Mii.] Korporaal, rotmeester en.
bij het voetvolk. Le petit c.-, de kleine korporaal,

naam, waarmede de fransche soldaten, sedert dery
slag van Lodi, den genoten Napoleon onder elkander aanduidden. — (Plug. Des caporaux.)
Caposer, v. n. [Mar.] .slet roer vast maken,
en het schip aan den wind overgeven.
Capot , m, [ Mar.] Grof gewast linnen overkleed n. bij slecht weder (z. ook CAPOTE) . — Kap Y
boven een luik of trap. Luik/lap f. (op groote schepen dóme geheeten).
Capot, adj. invar. [Jeu de cartes] Faire cal de slagen halen, kapot of beest maken. titre c-,
geen' slag halen, kapot of beest .zin. — (fig.) Beschaamd, verlegen, te leur gesteld: Ella eet 1e-
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meurée e- ,- zij was geheel uit het veld _ geslagen:
Faire c-, verlegen, beschaamd maken. [Mar.] Faire
c-, omslaan, kapseizen.
Capotage, m. [Mar.] Kunst om den afstand

te meten, dien een schip in zeker tijdsverloop op
zee aflegt.
Capote , f. Grove vrouwen-regenmantel m.,
doorgaans niet eene kop;— schanslooper, kapotjas m.
der soldaten; — diep in 't gezigt staande stoffen
dameshoed m. — Cabriolet-kap f. — Kapje n. aan 't
plegtgewaad der voormalige heilige-geest-ridders
(ook capot geheeten).—[Tech.] Trekbuisf., ijzeren of
steenen buis op een' schoorsteen, ter bevordering
der rooktrekking. — [Vétér.] Linnen zak m. zonder bodem , waarin men den kop van 't paard
steekt, dat men wil nederwerpen. — C- anglaise,

z.

CONDOM.

Capoter

, V. n. [Mar.] Omslaan, kenteren,
kapseizen, het onderste boven keeren.
Capoulière, f. [Pèche] Wijdmazig net n. aan
den ingang eener vischweer (bordigue)
Capparidèes, f. pl. [Bot.] Geslacht n. der
kapperst ,ruileen.
('appe f. Dikke kaam f. op den ciderwijn. —
Dunne houten belegstukken n. pl. op de gebroken
suikervormen, om deze nog eenigen tijd dienst te
laten doen.
Capraire, m. [Bot.] Leverkruid n. C- biflore,
dubbelbloemmig leverkruid n., mexicaansche thee f.
Caprate, ni. [Chim.] Caprienzuur zout n.
-1-t apse, m. [N ar.] haper m.; — kaperschip n.
Cápi e , m. [Bot.] Koj;per f., vrucht van den
kapperboom.
Capreolaire, adj. [Bot.] Met lange dunne
ranken, rankvorrnig. — [Anal.] Vaisseaux c-s,
bogtrijke vaten, zaadvaten.
Capréole, ni. [H. n.] Zoogdieren-geslachte.,
waartoe de herten en muc-husdieren behooren.
('apréolé, e, adj. [Bot.] Plante c-, plant f.,
die fijne rankles heeft, waarmede zij zich aan naburige planten enz. vasthecht, gelijk de wfjnrgaard
Caprice , m. (eig. bokkesprong) Eigenzinnig
nuk, kuur, gril, vreemde vlaag,-heid,ojrf.
luim, bui, caprice f.: Avoir des c-, Etre sujet
à des c-s, nukken, luimen, grillen hebben, ongelijk van humeur zijn; Dépendre des c-s d'autrui,
van eens anders luimen, willekeur afhangen. Les
c-s de la fortune, du sort, de luienen, de onbestendigheid, de zonderlinge wisselingen van de fortuin,
van 't lot. — Vernuftige, geestige trek, aardige inval m., luim; — voorbijgaande liefde f.; — muzjk-,
dicht-, sckilderst°uk n. , waarin de maker geene
andere regels dan die van zijne eigene verbeelding
gevolgd heeft, een luimig, schijnbaar willekeurig
kunstwerk n., eerie caprice. — [ Tech.] C-s de
Pierre, steenkooladers, die van 't noorden naar 't
zuiden loopgin en niet hare gewone rigting volgen.
Capricier (Sc), V. pr. (Woord van den kardinaal de Retz) Eene grillige liefde voor iets of
iemand opvatten.
Capricieuse lent, adv. Grillig, eigenzinnig,
op luimise, g ilzieke wijze.
C'aprieieux, ieiise, adj. Eigenzinnig, grillig, grilziek, luirang, vol kuren, onbestendig : Enfant c-, eigenzinnig kind; :Humeur c-ieuse, grillig
humeur; Ch.heval c -, koppig paard; Temps c-, onbestendig weder. — Ook als subst.: C'est un c-, une
c-ieuse, 't is een grilziek, wonderzinnig mensch,
hij of zij is vol grillen.
Capricine, f. [Chim.] Een in de spaansche
peper [capricurn] ontdekt loogzout n.
Capricorne, m. [Asir.] Steenbok m., het 10de
teeken van den dierenriem. — [H. n.] Steenbok nl.,
houtbokje n., boktor m., soort van kever.
Cáprier, m. [Bot.] Iiapperboom, - struik m.
Cáprière, f. Plantsoen van kapperstruiken,
kapperboschje n.
Caprification , f. [Hort.] Kunstmatige bevruchting van den vijgeboom door galwespen, c aprificatief.
Caprilier, V. a. [Hort.] Vijgeboomen kunst
bevruchten; de rijpwording-matigdorjlwespn
van de vrucht des tammen vijgebooms bevorderen
door insecten, uitgebroeid in die van den wilden
vijgeboom (eene levantsclie kunstgreep), c a p ri f i
-eérn.
Caprifigiiier, m. [Bot.] Wilde vijgeboom m.
Caprifoliné, e, adj. [Bot.] Naar kamper-

CAPTIF.
foelie gelijkende. - CAPRIFOLIACÉES, f. pl. Kantperfoelie-planten f. pl.
Capriiniiigue, ni. [H. n.] Geitenmelker m.,
eene nachtzwaluw (ook engoulevent, tette-chèvre
en crapaud volant ge/tenen).
Caprine, f. [Chico.] .Bijzondere stof f., in de
geitenboter gevonden, caprine-vet D.
t'apriole, f., Z. CAIiRIOLE. - [ Bot.] Slangen gras, slancenkiu d n.
Capripède, adj. [Myth.] Met boks- of geiten
Faunes c-s, boksvoetige veld- of boschgoden.-voetn:
Caprigice, adj. [Chim.] : Acide c-, caprienzuur n., een bijzonder zuur, in de geiten- en koe
ontdekt.
-boter
Caprisant, e, of Caprizant, e, adj. [Méd.]
Pools c- ,harde, onregelmatige en d7,i ftibge polsslagen.;
Fièvre c-e, harde en ongerégelde koorts f.
('aproate , Caproine, Caproïque, z.
CAPRATE, C APRINE, CAPRIQUE.

Capron of ('aperon, m. [Bot.] Groote engelsche aardbezie f. — Langwerpig ronde borstlap m.
voor eenen nieuweling onder de kapucijner soonniken.
('apronier, m. [Bot.]F,ngelsche aardbezieplant I.
Cap- rozige, m. [H. n.] Roodkapje n., vogeltje
der Antillen.
t (apse, f. Stembus f.
Capsicine, f. (him.] Loogzout n., uit de
lange peper )capsicum] getrokken.
('apseilaire, adj. [Bot., Anat.] Wat tot een
hulsel, koker, zaaddoos, vlies, schil, beurs betrekking heeft, daarmede overeen kant, capsulair.
Ligaments c-s, gewrichtsbanden.
Capsule, f. [Tech.] Slaghoedje, zundkapje,
zandhoedje n. (voor percussie -geweren). — [Bot.]
tiet droege, doorgaans uit vele deden gevormde
omkleedsel, dat de zaden van zekere plánten om
hulsel n., zaaddoos f., zaadhuisje, klokhuis,-vat,
vlies n., schil f. — [Anat.] Omgevend vlies n., beurs,
blaas f.: C-s articulaires, gewrichtsbeurzen; C- do
coeur, hartzakje n.; C-s séminales, zaadblaasjes;
C-s surrénales, bijnieren; C-s synoviales, slijmbeurzen der gewrichten. — [Claim.] Kapvormig vat
van porselein, steen, platina enz., om vochten te
doen verde,mpen, verdantpingschaal, kapel f.
Capsuiliers, in. pl. [Bot.] Zaaddoosplanten f. pl.
Captal, m. [Féod.] hoofd, opperste, heer m.,
titel van zekere heeren van Guyenne.
Captateur, m., -trice, f. [Prat.] Behendige
insluiper m., -sluipster f. in eene erfenis.
Captation, f. [Prat.] List, behendige insluiping,
in eene erfenis, listige bemeestering f. van een legaat.
Captatoire, adj. [Prat.] Wat verkregen i:
door behendige onderkruiping van eersen erfgenaam,
door list verkregen.
Capter, V. a. Trachten te verkrijgen door behendige indringing. C- Ia bienveillance, les suf
irages, de genegenheid, (ie goedkeuring behendig winnen. C- qn., zich in iemands gunst dringen, zijn
vertrouwen verwerven.
•
-I- Capteur, m. Wie iets prijs of buit maakt.
[Mar.] Prijsmaker m., schip, dat een ander neemt of
prijs maakt. — Ook als adj.: Vaisseau c-.
Captieuisenient, adv. Listig, door misleiding,
door indringing.
Captieux, Tease, adj. Listig, misleidend, bedrieget2,lk, verstrikkend. Question c-ieuse, strik
i'.
-vrag
Captif, ive, ach Gevangen, krijgsgevangen en
tot slaaf gemaakt: — verslaafd, onderworpen, in
slavernij, in bestendigen dwang levende : Les femmes furent emmenées c-ives, de vrouwen werden
als gevangenen, als slavinnen weggevoerd. Un coeur
c-, een door de hartstogt, de liefde vermeesterd of
geboeid hart. Ce spectacle tenait mon attention
c-lye, dat schouwspel hield mijne aandacht geboeid.
Babylone devint c-ive des Mèdes, Babylonië werd
door de Mediërs onderworpen. Tiens Ea langue c-ive,
houd uwe tong in bedwang. Cette mère tient ses
lilies c-ives, die moeder vergunt hare dochters niet
de minste vrijheid, houdt haar in bestendigen dwang.
Un ballon c-, een door koorden weerhouden luchtbol. — CAPTIF, m., -IVE, f. Gevangene, krjgsgevangene (in verheven stijl of van de oorlogen dei ,
Ouden sprekende); Christen m., door de barbar sche zeeroovers tot slaaf gemaakt; Racheter les
c-s, de gevangen slaven vrijkoopen.

CA.R ABIN.

CABTIVR
Captivé, e, adj. (en part. passé van captiver):
Attention c-e, geboeide aandacht. Bienveillance c-e,

gewonnen 0/ verworven welwillendheid of gunst.
Coeur c-, verslaafd hart.
Captiver, V. a. Gevangen, maken, van de vrij
dezen eia. zin niet in gebruik.)-heidbrovn.(I
— (dig.) Vermeesteren, bedwingen, onderwerpen,
verslaven; de gunst winnen of verwerven, door
kunst of list aan zich boeijen: Son éloquence a
captivé toes les coeurs, tous les esprits, zijne
welsprekendheid heeft alle harten, alle gemoederen
vermeesterd. L'amour captive l'1lomme, de liefde
houdt den weasels geboeid. I1 y a des caractères
qu'on ne saurait c-, er zijn karakters, die men
niet onderwerpen kan. C- la bienveillance de qp.,
zich van iemands genégenheid meester maken, zich
in zijne gunst dringen. — SE CAPTIVER, V. pr. Zich
bedwingen, zich dwang aandoen, zich met opa/Tering van al het andere aan iets of iemand hechten: II ne salt pas se c-, hij weet zich niet te bedwingen, te beheerschen. Il faut se c- auprès des
grands pour faire sa fortune, men moet zich bij de
grooten onontbeerlijk zoeken te maken, wil men tot
fortuin komen.
Captiverie, f. Negerbergplaats of -gevangeals f., groole besloten ruimte, waarin men weleer,
toen de schandelijke slavenhandel nog onbelemmerd
gedreven werd, aan den Senegal de gekochte negers
opsloot, tot zij talrijk genoeg waren om er eene
scheepslacjing mede te vullen.
Captivité, f. Gevangenschap, slavernij, geva sgenis i. La c- de 70 ars, de 70jarige gevangenschap der Joden. (fig.) Gestrenge onderwerping,
verslaafdheid f., dwang m. : Les princes d'Orient
tiennent leers sujets en c-, de oostersche vorsten
houden hunne onderdanen in slaafsche onderwering. L'áme délivrée de la e- des sens, de ziel,
bevrijd van de slavernij der zinnen.
Capture, f. Vangst f , buit, roof, prijs m.;
aanhouding, in-hechtenis-neming, gevangenneming;
beslag}lecbing, aanhouding, opligtingf. van verbodene
of gesmokkelde waren: I1 entra dans Ie port aver
une riche c-, hij liep met een' rijken peis de haven
binnen. La e- dun navire, het nemen, prijs maken
van een schip. On a arrête ure bande de vingt
voleurs, eest une bonne c-, men heeft eene bende
van twintig dieven aangehouden, dat is eene goede
vangst. Les douaniers out fait sur la frontière uric
e- de marchandises rte contrebande, de koorsmiezen
hebben op de grenzen eene partij smokkelwaren in
beslag genomen.
Capturé , e, adj. [Mar.] Va.isseau c-, prijs
gemaakt schil).
Capturer, v. a. Eens vangst doen, vangen, buit
of prijs maken (vooral van schepen gebézigd), aanhalen, aanhouden. — [ Prat.] In hechtenis, in gijzeling nemen.
Capnee, Captiehon, m. Monnikskap, kar
kapoetsmuts f.: Prendre le c-,-puits,karoef
monnik worden, in een klooster gaan. — [Bot.]
spoor f., achterste gedeelte van de klokbloem en andere dergelijke. — [Anal.] Monniksl,•apspier (Muscle
trapèze). — [biar.] Kap op den schoorsteen of op
het nachthuis.
Captiebonné, e, adj. Met eene monnikskap
at' karpoetsmuts op 't hoo fcl : Moine c-. — [Bot.]
Met langwerpig afhangende blaadjes, in de gedaan
monnikskap.
-tevan
Capucin, m.Kapucin, kapucijner-monnik, kap
monnik rn. (zoo genoemd-monik,fracse
naar de groote spitse kap, die zij droegen) . — ( fig.
et fam.) Schijnvrome, pilaarbijter m. — [H. n.]
Naam van een' amerikaanschen bruinen aap m.;
-- van een' schalebijter m.; — van eene kegelvormige
schelp f.
Capneinade, f. Laffe, smakelooze, zédekundige of godsdienstige redevoering ,f., monniken-gewawel n.; — kapucijner-streek m.
Capueinatre, in. Kapucijnen-stand m.
Capucival, e, adj. Wat tot de kapucnijen
behoort: Paroles c-es.
Capucine, f. Kapucijner-non f. — aZ la c-, loc.
adv. Op kapucijner wijze : Prècrier in la c-, —
[Bot.] Moesplant met bloemen, welker spoor de
gedaante eener monnikskap heeft , oostindische
kers f. — [Tech.] Kleine nap m met een' steel bij
tinnegieters. Pipe à la c-, tabakspijp f. zonder hieltje.
-- [Arqueb.] Naam der ijzeren of koperen bannien.
:
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of ringen, die de lade van soldaten-geweren met
den loop verbinden. — [Mar.] Courbe de c-, woelingknie f. — Couleur c-, Donker hooggeel of aurorakleur, als die der bloemen van indische kers.
Capucinière, f (iron.) Kapucijner-klooster n.;
— huis n., waarin (Ie fijnvr emen hunne oefeningen
houden.
C apuk, m., z. CAPOC.
Capure, f. [Bot.] Kapoer m., oostindische boom.
Captirion, n1. Vrederegter m., soort van po
-liteconmsar
te Rome.
Capybara, M., z. v. a. CkB1AI of CAPIVERD.
C aquage, m. Het kaken van den haring; —
het inpakken van het buskruid of salpeter.
Canoe, f. 'Ponnetje, vaatje n. C- de harengs,
haringtonnetje; C- dde poudre, buskruidvaatje. —
Tal k- of orgelkuip f. der Itiaarsermakers •— fornuis n.
voor 't wassmelten. — (Pray.) Etre rangés, presses,
serrés comme des harengs en c-, als haring in eene
ton, d. i., zeer dipt op en bij elkander geplaatst
zijn. La c- sealt toujours Ie barerg, het tonnetje
riekt altijd naar eten haring, het kind van den
moor ziet ook zwart: men toont altijd van welke
afkomst men is, of welke opvoeding men gehad heeft.
C aqué, e, adj. (en part. passé van caquer)
Gekookt en ingezouten: I-larengs c-s.
Caque-denier, m. (fans.) Gierigaard, geldwolf in. — (Blur; Des caglue-deniers.)

Cagnnepire, m., of C'aquepirie, f. [Bot.]
Zeker schoon heeslergewas n., niet tweeslachtige
bloemen (gardinie).
('aquer, V. a. Koken (z. ENCAQUER).
Caquerole, ('agtterolle, f. c f ('aquero-

lier, ni. Kleine koperen pot m. met eersen steel en
drie pooien, kastrol f.
Caquesangue, f. (pop.), z. DYSSE TTERIE.

Caquet, m. Gekakel n. (der hen, als zij leggen
zal); gesnap, gepraat, gebabbel, gesnater, gekat,
gerel n. Avoir bier du c-, veel praats, snapt hebben. Elle a le c- bier af lé, zij heeft een goed
mondwerk, is niet op haar mandje gevallen. Ook
van pratende vogels gebézigd: Le c- du perroquet,
de la pie, 't gesnap van den papegaai, van den
ekster. (Pvov.) Rabattre of rabaisser Ie e- a qn.,
iemand den mond snoeren. Le c- de l'accouchée,
kraan leamerpraatje n. C- bon bee, ekster m. (pie);
(fig.) snapzieke en kwaadsprekende vrouw. — (four.,
vooral in 't meervoud) Achterklap m., kwaadsprekerij f.: S'exposer aux c-s , zich aan de praatjes
bloot stellen.
Caquetage, m. Het kakelen, snappen, klappeijen, achterklappen.
Caquète, f. Karperbak m., waarin de vischvrouwen de karpers leggen.
('aquueter, v. n. Kakelen (van hennen, als zij
zullen leggen): — babbelen, snappen, snateren, kwetteren, rellen.
;

Caquéterie, f., z. V. a. CAQUETAGE. —Caquè
teries, f. pl., z. v. a. CAQUETS.

Caqueteur, m., -ease, f. Babbelaar, kakelaar, rammelaar m., -ster f., snapper m., snapster f.
Caquetoire , f. Laag stoeltje n. met hoops
rugleuning, praatstoel nl.; klapbankje n. — Dwars
balkje n. in den ploegstaart, waarop de-houtf
ploeger soms gaat zitten. ,
Caquette, f., z. CAQUETE.

Caqueur, m. Haringkaker, haringpakker m.;
inpakker m. van 't buskruid en salpeter f.
Caqueux, m. Kaakmesje n. (voor het haringkoken.)

t" aquillier, C agnille,m. [Bot.] ,z. ROQUETTE.

Car, conj. taant. — (Loc. fam.) Mettre des si

et des car dans une affaire, allerlei zwarigheden
maken.

Cara, m. [Bot.] Afrikaansche winde f.
Caraba , m. [Bot.] .4cajou-notenolie f. vain

Guiana.

('arabas, m. Ouderwetsche kiereboe m. ---

z. Ook MARQUIS.
Carabe of Carabé, m. [H.. n.] Aardtor of

loopkever m. C- pétard, bombardeer-kever, z. BOM-

BARRIER.

t' arabe, m. Barnsteen, gele amber m.; z. ook

CARAFE.

Carabin, m. Vroegere naam der met eons
karabijn gewapende fransche ruiters. — Weleen:
chirurpins jongen, handlanger m., nu minachtcn-
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derwijs: student m. in de medicijnen. — ( fig. et
fam.) Een durfniet in 't spelen, hij, die voor een
oogenblik aan een spel deelneemt en dan uitscheid!;
— ook: wie een paar woorden in 't gesprek, in
den twist werpt en zich dan verwijdert : Il a tiré
son coup=en c-, hij heeft een' scherpen zet gegéven
(ook een duit in 't zakje gelegd) en is toen tienengegaan. — [Tech.] Stukje leder n., dat de vis ge -s
van een' handschoen vereenigt.
Carabinade, f. Losbranding f., salvo n. van
karabijnen: kar abi nschot n. — Scherpe zet, steek 1sá.
(in dien zin min gebruikelijk) .
Carabine, f. Karabijn f., ruitergeweer n.
Carabiné, e, adj. (en part. passé van carabiner) Getrokken, inwendig gegroefd (van geweerlcapen): Canon de fusil c-, getrokken geweerloop m.
— [Mar.] Brise c-e, stave koelte f.
Carabiner, v. n. [Tech.] Trekken, een' te weerloop inwendig van groeven voorzien. — (fam.)
Ter loops in 't spel iets wagen, in 't gesprek een
woordje meedoen.
Carabineur, m. [Tech.] Looptrekker ni. —
[Jeu] Wie in 't omnberspel slechts ééne kaart neemt.
Carabinier, m. [Mil.] Karabinier m., eig. de
met eene karabijn gewapende ruiter, maar late°
werd die naam ook aan voetvolk gegeven. Thans
zegt bij de franse/te infanterie het woord c- zooveel
als grenadier, met dien verstand& dat de keurben den bij de zware infanterie Compagnies de grenadiers en bij de lipte Compagnies de c-s heeten.
Carabiques, m. pl. [F1. n.] Geslacht n. van
aard- of loopkevers.
Caracal, m. [H. n.] Karakal, steppenlynx m.,
roofdier van het kattengeslacht.
Caracalle , m. Oud gallisch en romeinsch,
kleedingstuk n., haakmantel m. — [ Bot.] Volks naam eener soort van snijboon f. (haricot).
Caracara, m. [H. n.] Braziliaanschevalkm.;
— ook wel z. v. a. AGAIII.

CARAMBOLER.
lende, kenmerkende eerier zaak, inz. de heerschende
neiging of gezindheid f., doorgaande toestand 7r.
van 't begeervermogen, rjenwedsgesteldheid, gezindheid, denkwijze f., gemoed, hart, karakter n.; C e
poérne a le c- de !'ode , dat dichtstuk heeft het
kenmerkende der ode, is in den oden-stijl.- L'aifaire
a pris un e- grave. de zaak heeft een ernstig aan
een bedenkelijk karakter gekregen. Le e- des-zien,
-

Franeais est la lébèreté, la gaieté et la sociabilité, liet karakter der .hranachen is ligtzinnighei(1,
vr°olijkheid en gezelligheid. Ii est dun c- doux, hl
main, bienfaisant, hii heeft een zachtzinnig, inensch:-

lievend, weldadig karakter (gemoedsbestaan, gemoedsaard). Cast tin homme sans c-, 't is een
mensch zonder karakter, zonder vaste beginselen.
I1 a un certain c- d'autorité, hij heeft eerie zéker e
waardigheid in zijn voorkomen. Homère a excellé
dans les c-s, Homerus is voortreffelijk in zijne karakter-schilderingen. — t'itdrukking f., sprekend
gelaat, karakter n.: Ii n'y a point de e- dans sa
physionomie , zijn gelaat is zonder uitdrukking,
karakterloos. — Titel, ambtsnaam m., waardigluid, hoedanigheid f., karakter n. C- de prêjre,
d'ésvêque, priester-, bisschopswaardigheid f. Etre
rev êtu du c- d'ambassadeur, met de a fgezantswaardighei.d bekleed zijn. C'est un c- qu'il faut respeeter, die titel, die hoedanigheid moet men eerbiedigen. Il a déployé son c-, hij heeft zijne waardigheld, zijne zending kenbaar gemaakt; (fig.) hij heeft
zin ambt met nadruk en waardigheid uitgeoefend.
II na point de c-, hij heeft geen' lastbrief, geese
volmagt. Tête de e-, hoofd vol uitdrukking. Air
de c-, sprekend gelaat. Dan se de c-, karakterdans m .
Caracterisé, e, adj. (en p -art. passé van caractériser) Gekenmerkt, gekenschetst: Phisionomie
Lien c-e.
t'aractériser, V. a. Den aard, de hoedan j-

heid, het onderscheidend kenmerk beschrijven, teekenen, bonen, schetsen, kenschetsen, kara k teris é r e v; ook: betitelen. - SE CARACTÉRISER, v. pr.
Zijne hoedanigheid aan den dag leggen, toonera wat
z. CARATCH.
Carachupe, m. [H. n.] Peruviaantche aap m. men is.
Caraco, m. Voormalig vrouwenkleed in den
Caractérisnie, m. [Bot.] Gelijkheid, eenvm-vorm van spencer. — [H. n.] Grijze sibérische rat f. migheid der planten en van hare deelen; gelijkvorCaracol, nl. [Arch.] Escalier en c- (en hélice migheid f. der planten, met sommige deelen van het
of en spirale) wenteltrap m. — [Bot.] ,4merikaan- menschelijk l'i.gchaam.
Caractéristique, adj. Eigenaardig, kenmersche snijboon f. met gedraaide bloemen.
Caracole, f. [Mar.] Snelle zwenking f., het kend, onderscheidend, k ar a k te r i s t i e k, wat den
omdraaijen van een paard in heele of halte krin- bijzonderen aard, de eigenschap aanduidt.— [Gram.]
gen. — [Mil.] Eskadrons-zwenking regts en links. Lettre c-, kenletter, grondletter, wortelletter f. —
Caracoler, v. n. [Mar.] Het paard in vollen Ook als subst. f. [Math.] Teeken, merk n.; La
ren vlugge wendingen doen maken, c a r a c o lér en. e- dun logarithme, het cijfer der eenheden, de ea— Ook van personen gezegd: I1 caracolait autour ponent van een' loggarithmus. La lettre d egt la ode la voiture ou étaient les dames, hij huppelde des différentielles, de letter d is het merkteeken,
de karakteristiek der differentiaal- grootheden.
rondom het rijtuig, waarin de dames zaten.
Carafe, f. Flesch van wit glas of kristal, ta
Caracoli, m. [Métall.] Metaalmengsel n. der
amerikaansche wilden, halfgoud n.
kristal fiesch, karaf f. — De inhoud eenei°-felzsch,
Caracolle, f. [Bot.], z. CARACOL. — [ H. n.] karaf, eene kava fool. J'ai bu hier cleux c-s de li
Kronkel- lak f.
-monade.
Carafon, m. (verklw. van carafe) Kleine tiaCaraeon, m. Kleine karak f. (z. CARAQUE).
Caracore, m. [Mar.] Karakora, soort van ra f f., likeur fleschje n. — houten koelvat n., waarin
galei f. in Indië; roeivaartuig n. in de turksche men de karaffen zet.
Caragach, m. (pr. -gak) Smirnaasch katoen n.
wateren, karnkor m.
Caragau of Caragogne, m. Erwtentoomm ;
Caracosmos , m. Zuur gewordenaarde - [H. n.] , z. v. a. CAHACAL.
melk f. (geliefde spijs der tartaarsche grootgin).
Caragne of Careigne, f. [Bot.] CaraunaCaracouler, v. n. Korren (van dofTers spregom f., welriekende hars of gom uit Nieuw - Span
kende).
('arague of Caraque, m. [H. n.] BraziliCaractère, m. Merk, teeken, kenteeken, kenmerk n., eigenschap, hoedanigheid f., trek m., aansch buideldier n., soort van vos m., die zijre
letter, schrijfetter, drukletter f., ieder bepaald jongen draagt in eenen zak onder aan den buik.
teeken, dat men in de cijferkunst, sterrekunde, alCaraïbes, m. pl. Caraiben of liever Caribeln,
gebra, scheikunde, muz fjk, snelschrijfkunst, in 't z. CAENIBALES. Mar des C-, Caribische zee. — ,41s
geheimschrift, enz. gebruikt: Je reconnais les ta adj. Iles c-, Caribische eilanden.
Caraïsrne, 111. Caraismus n.; leer der Caraleten.
eet artiste a ce c-, ik herken de schilde -bleauxd
Caraites, os . pl. Caraleten, Carceers, m. pl.,
dien kunstenaar aan dit teeken, aan dien-rijenva
trek. Le c- générique, spécihque dune plante, het ease secte onder de Joden, die zich stipt aan den
geslachts-, het soort-kenmerk van eeneplant. Nous ne tekst en de letter der schriften houdt en de overpumes déchittrer les e- de cette inscription, wij kon- léverin.gen, den talmud enz. verwerpt, portug4den de letters van dat opschrift niet ontcijferen. Ce sche Joden.
Carauwassou, ni. [H. n.] Zeeschorpioen m.,
livre est imprimé en beau c-, dat boek is met eerre
fraaie letter gedrukt. C-s algébriques, astronomi- soort van knorhaan.
Caraiitholage , m. [Bill.] Het treffen vang
ques, musicaux, stelkunstige ot' algebraische teekens, sterreteekens, muz jkteekens. — Le e- du bap- meer dan één' bal met den Bespeelden bal, caramtème ebt indélébile, het door den doop opgedrukte bolage.
merkteeken is onuitwischbaar. — Ce soldat porte
Carambole, f. [Bill.] De roode bal m.; — tweet
un c-, it ee croit invulnérable, die soldaat draaf t spel met één' rooden en twee witte ballen, caromeen' talisman of tooverteeken bij zich, hij waant bole. — [Bot.] Vrucht van alen bilimbi (z. aid.) .
zich onkwetsbaar. — Ilet eigenaardige, onderschetCarawboler, v. a. [Bill.] Meer dan éénen
Carach, Carache, Caragof Carack,m.,

j

e.
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bal in éénen stoot met den gespeelden bal raken, ,
C a r a n boléren. — (lig.) Twee vliegen in éénen
klap slaan.
Caraiuboleur, m. Caramboleerder m.,
hij die op carambolage speelt, dieveel caramboleert.
Caraniboiier, m. [Bot.] , z. v. a mm
I 3lr,I .
Caramboline, f. [Pill.] De gele bal in.; — 1
het spel met 5 ballen (doorgaans bij verkorting ca.

roline geheeten).
C aramel, m. Half gebrande en jebarde sul-

ker, bruine suikerkandij, gerstensuiker f.; k a r amél ni.
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seille naar verschillende Levantsche havers bes/eind. — Gezaqroerder m. op dat schip.
'arovanier, nl Drijver in. van de lastbeesten van eer,e karavaan, kameeldrijveri.

('aravanserail, Caravanserai of Caravatasera, ni. herberg f. in liet Oosten voor

('ene karavaan, karavoanverblij f n., ka na v a n s erol f.
t' aritvanseraskier, m. Opzigter in. eer?..r
karavaanherberg of karavanserai.

Caaa.ravelle of t reveHe, f. [Mar.] Karveel f.,
nel Bilend vaart ij'i in Spanje en Portugal;—z.va.
1,°e /( t n . in 1'!, Ic É e; — een klein tot de h rr; i r!
vondst dienend m rrai tuig in Frankrijk. — [T'e sm.]
tot kar°amél maakt, k a r a n e l i s a t i e f.
Caarainéliser, V. a. Suiker bruin of tot kara- Kar viel of karvielnagel m., zekere spijker (ook carmél branden, k a r a rn e l i s é r e n. — SE CARAMEL!
AR AME L1- relic geheeten) .
SER, V. pr. In karaniél veranderen, tot karamél
('.°orb atine, f. [Tech.] Versche huid f. van
Caranaélisation, Bewerking, die de suiker

,

-

overgaan.
Caramouissat, Carainoussal of Caramoussail, m. [Mar.] Turksclz koopvaardijschip n.,

met een' zeer hoogen achtersteven.
Caranates, F. pl. [Pèch.] Kleine garnalen f.
pl., die tot aas dienen.

Car.anere, m. [lil. n.], z. v. a. CARACARA.
Carang ue, f. [Mar.] , z. v. a. CALANGUE. —

CARANGUE of CABAL QUE, f. [fl. n.] De westi.ndi-

sclie makreel m. (ook jurel ge/weten).
Caran ;uer, v. a. [Mar.] , z. BOURLINGUER.

een beest.

Carbazotate, in. [Cbim.] Stik-en-koolstof-

zuvr zout ai.

('arbazotique, adj. [Chico.] : Acide c-, stile-

en koolstofzuur.

Carbet, m. Groote hut f. der Car/ben.
('arbo,.m. [H. n.] Geslachtsnaam van de zee-

raaf (cormoran).

I"arboliydrique, adj. [Chico.]: Actie c-, knot-

waterstofzuur n.

Carbonade , I. [Cuffs.] plan dunne schijven
gesneden en op kolen geroost vleesdm, kar ho n adel.
Carbonage, m. [Féod.] Het kolenbranden;
vorige!! gelijkt.
regt n. daartoe.
Carapace, f. [H. n.] Rugeeschilcl n. van vele
Carbonal, Carbonat, m. [Econ.] Brand m.
dieren, inz. van de schildpadsoorten, scicildpad- in de tarwe.
schaal f.
Carbonarisnie, m. Gevoelens n. pl. en grondCarapas of Carapat , m. [Bot.], z. v. a. stellingen f. pl. der canto na r i: hun genootschap,
RICIN. -- Olie, uit het zaad van den Christuspain! carbonarismus n.
[valma- christi] .
Carbonaro,m.(ital.) (eig. kolenbrander.)Lid n.
Carape o f Carapo,m, [H. n.] Langstaartm., van een uitgebreid geheim politiek genootschap, inz.
surinaamsche aal m.
in 't koningrijk Napels, waar het na den val van
Caraphylloiide, adj. [H. n.] Steen m. met Napoleon I. en Murat ontstond , ten doel hebbenfle
figuren.
alle italiaansche staten in één bondgenootschap als
Carapo, m., z. CARAPE.
vrijstaat te vereent yen. — Vurig vrijheidsgezinde
Carapopéba, m. [H. n.] Zeer venijnige hage- of dernokraat m. (Ptur. Des carbonari).
dis f. in Brazilië.
Carbonate, ni. [Chico]. Koolzuurof koolstof
Caraque, f. [Mar.] Karak, kraak f., grootste zuur zout n. C- de clhaux, de cuivre, de potasse,
soort der weleer gebruikelijke schepen, inz. bi de etc., koolzure kalk, koolzuur koper, koolzure potPortugézen en Spanjaarden, zoo ten oorlog als ter asch, enz.
koopvaard[j: — z. ook CARAGUE. — CARAQUE, In.
Carlbonaté, e, adj. (en part. passé van car[Bot.] Beste kakco ni. van Caracas.
bontster) Verkoolzuu7°rl, in koolzuur overgegaan.
Caraq uon, m. (verkl ,w. van caraque) [Mar.]
Carbona ter, v. a. [Chinn.] In koolzuur vee
Kleine kaiak of kraak f. (z. CARAQUE)..
— SE CARBONATER, v. pr.-ander,vkolzu.
Carassin, Corassin, Carreau of Ham- Tot koolzuur overgaan, zich met het hooizuur veeb*irge, m. [f. n.] Steenkarper, hamburger m., met men gen.
hoog, bijna ruitvormig lijf, in Noord-Duitschland,
Carbonele, m. [Minér.] , z. ESCARBOrCLE —
den Rijn en Donau.
C- rouge, roode karbonkel, een robijn van zeer
Carat, m. Karaat n., klein gewint om' goad schoonre donkerr oode, sterk schitterende kleur. —
en edeljesteenten te wegen, van twaalf grein voor [Méd.] Kwaadaardige, ontstokene zweer f., negenhet goud, van vier grein voor de gesteenten. — Elk oog 1n.; z. ook cHARBO..— [.11. n.] Karbonkel m., eerre
der deelen zuiver goud, bevat in de 2e gelijke deelera, soort van kolibri.
waarin men iedere hoeveelheid gouds veronderstelt
Carbone, ln. Chico.] Koolstof f.. mzu eens cutverdeeld te zijvr: De lor à 22 c-s, goudvan -22 kara- vei, Telijk in den diamant, clan weder met andere
ten. — (Prov.) C'est un sot i vingt-quatre carats, sta/ free, gel jile in (te houtskool, de dierlijke kool, de
't is een zot in den hoogsten graad, een gek in glamzsleool, het potlood, e'ereenigd.
folio. — CARATS, m. pl. Kleine edelgesteenten n
I'arboné, e, ad j. [Chico.] Koolstof bevatte w1 :
pl., die men bij het geu)iqt verkoopt.
tiydlrogène c-, hoolwate; stof. (Men zegt licrer

Caranx, m. [H. n.] Bastaard-makreel m. —
Caranxomore, m: Makreel, die veel naar den

-

.

[

Caratch, Carach, Carache, Carag of
Caraek, m. Soort van hoofdgeld n., dat (Iinis

tenen en Joden tot dus verre in Turkije aan den
Grooten heer moesten opbrengen.
Carate, m. [Bot.] Kamfer f. uit eerre timer/ik.
plant..— [Méd.] huidziekte f. der warirae landen in
Amerika, vooral langs Lie rivieren. — Caraté, e,
adj. _Door die Huidziekte aangetast.
Carat. •e, f.

of toetsnaalden.

Goudmengsel in. voor essayeer-

f. Karavaan f., groot gezelschap n.
reizende kooplieden, pelgrimstrein m., reisgezelecha )
Caravane,

in 't Oosten. — (fig. et fang.) Marcher en c-, in geze l-

schap gaan of reizen. Faire une e- pour aller diner
quelque part, een partijtje maken om ergens te
gaan eten. Faire ses c-s, een lustig, los leven leiden.
— [Mar..] Kustvaart f. op de havens van de Levant.

-- [H. plod.] Faire yes c-s, tegen de Turken- krui sen (van de ridders van Malta - gebéziqd); ook re-

C arbonenx, ease , adj. [Claim.] : Acide c-,

koolstofq zuur n., watervr] zuringzuur n.
I'arbonides, m. pl. [Minér.] Uil koolstof be-

staa7?de of met koolstof vermengde ligchann:erz n. p1.

Carbonii'ere, adj. [H. n.] Koolstofhoudend,
koolstofvoortbren rend.

C arboniclne, adj. [Chin.]: Acide c-, kooi-

mu!., koolstofzuur n.

(`arbonisation, F. [Chun.] Verkolimig, car-

t o n i s a ti e f., verandering of overgang in kool;

het verkolen.

Carbonisé , e, adj. (en part. passé van. carboniser) Verkoold, g e c a eb o )z r s e e r d: iMatière c-e.
Carboniser, v. a. [Chico.] Verkolen, tot kool

brenggen, carbon iséren.

Carbonnade, f., z. CARBONADE.
Carbonnieux , m. [Coin.] Soort van witte

bordeaux-w ,(imi in.

Carbouille, f. [A.gric.] , z. v. a. CARTE.
Carbouillon, m. [Anc. fin.] Voorrnaligregt n
op de Normandisclee zoutpannen.
Caravaneer, m. [Corn.] Schip n., uit MarCarbare, f. [Child .] Kool- of koolstofverbin-

zegd van een fransch^ vaartuig, dat voor den tijd
van twee jaren in dienst der Jurken in de Levant
ging handel drijven. — (fain.) Talrijkgezelschop n.

1.2
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CARDINALISTE.
Cardère, f. [Bot.] Distel f. C- it foulon, wev ersdistel, Itaardrlistel. — CAID 1IES, f. pl. Sten gels m. pl. van den distelstruik, kaarddistels f. pl.,
kaarclbollen ni. pl.
Carderie, f. [Tech.] Kaarderij f., plaats waar
gekaard wordt; — kaardenniaker j f.
('ardeur, m., -euse, f. Kaarder m., kaard

ding f., verbinding (Ier koolstof met een metaal:
C- de fer, koolstofhoudend ijzer, potlood, graphiet.
Carburé, e, adj. [Chico.] Koolstofhoudend.
Carcadel, Carcadet of Carcaillot, m.

[H. n.] l7 olksnaam van den kwartel (taille).
Carcagnoles, f. pl. Glazen miertjes n. pl,
Carcailler, V. V. [Chas.] Slaan (van kwartels).
Careaise , Cargnaisee of Carquèse, f.
[Tech.] Calcineer-ovui? m. der spieggelglasmakers.
Careajou, t arcajon of Quiiieajou of
C louton, m. [H. n.] Amerikaansche veelvraat,
bunsing m. van Labrador. — CARCAJOUX, mn. pl.
[Coco.] Bunsing-, dassenvellen D. pt.
Carcan, m. Halsijzer n., ijzeren beugel m.,

-sterf.

Cardia, m. [Anat.] Bovenste maagopening f.,

maatmond M.

C ardiacé, e [H. n.] Hartvormig.
Cardiagraphe, m. [Anat.] hartbeschrijver m.
— Cardiagraphie, f.Ilartbeschrijvinr f.—Cardiagraphique, adj. tlartbeschrijvend
Cardiaire, adj. [Anat.] Tot het hart behoorende; in het hart aanwrweziC. Ver c-, hartworm m.
Cardialgie, f. [Meld.] Maagkramp , maagpin,

waarmede een misdadifier aan den schandpaal wordt
bezet; kaak f.,schandlpaal, pranger m. — Condamner an c-, tot de straf der kaak veroordeelen. —
Attacher au c-, aan de kaak stellen. — Weleer drukking f. op de maag. (Men zegt tegenwoordig
ook: vrouwen-halsketen n. met diamanten, kar- liever gastralgie.) — Cardialgique, adj. Tot de
maagp'jn behoorende.
kan t in.
Cardialogie, f. [Anat.] Verhandeling over
Carcapccli, m. [Bot.] Soort van Oranjeboom m.
het hart, leer f. van het hart. — Cardialogiop de kust van Malabar.
Carcas, m. pl. [Tech.] Slakken f. pl., naam que, adj.. Tot die verhandeling, die leer behoorende.
Cardianastrophe, I. [Md.] Tegennatuur
der niet gesmolten stoffen na eene eerste aftapping
plaatsing van het hart.
in den reverbereer-oven.
-lijke
Cardiaque, adj. [Méd.] Ilartsterkend (corC arcasse, f. Geraamte, rif, karkas n., de
ontvleeschde, maar nog zamenhongende beenderen dial). — [Anat.] Wat het hart of den bovensten
van een dierlijk ligchaam. — (fig.) 11 na que la c-, maagmond betreft: Glandes c-, hartklieren. Artères
hij is zoo mager als een geraamte, hijheeft niets c-s (of coronaires) du coeur, krans- of kroonslag
Nerfs c-s, hartzenuwen. Plexus-adernvht.
dan vel en been. — C- de roulet, romp van een
hoentje (zonder vleucels en boutjes). — [Mar.] c-, hartvlecht. — CARDIAQUE, ni. [Bot.] , z. AGRIRomp m., scheepsrcmp in zone houten, zonder boor- PAUIIE.
Cardiatomie, f. [Anat.] Ontleding f. van het
den; inz. het door schipbreuk of door afbraak tot
den staat van romp gebragte schip. — [Arch.] hart. — Cardiatomiq'ue, adj. Wat tot de hartKemp van een gebovw, het enkele timmerwerk n. -- ontleding betrekking heeft.
Cardie, f. [Anat.] Krop m. van de maag.
[Tech.] Met zi de omwonden ijzer- of koperdraad n.,
Cardier, ni., -ière, f. [Tech.] Kaardenmakarkas f. — (Mil.] Lanbwerpige bom f. vol handgranaten , brandkoc;el m. — [Pêch.] Overdekte ker m., -maakster f.
Cardieurysme, m. [Meld.] Ziekelij ke verwijvoor
van
crcote visschen. — [H. n.] Naam
korf m.
onderscheiden vischsoorten in de zee vanAmboïna. ding van liet hart; stoornis f. in den omloop des
bloeds en de ademhaling.
Carcassiere, f. [Mar.] Kanonneerboot f.
% Cardiheleose, f. [Meld.] Hartgezwel n.
Care - boeuf, nl. 1 Bot.] , z. v. a. ARRÊTE - BOEUF.
Cardinal, m. Kardinaal, hoofdpriesterm., tiCarcere- duro, m. (ital.) Stelsel n. van strenge
apsluiting in de oostenrijksche kerkers van Italië. tel van de voornaamste geestelijken na den paus
Carcharias, M. [H. n.] Haal, reuzen- of in de kath. kerk, een dir geestelijke vorsten, die
stem in 't conclave hebben bij de verkiezing van een-'
menschenhaai m., jonasvisch m. (requin).
Carchédoi!Ie, f. [Min.] Soort van agaat m. paus en uit wier midden de nieuwe paus wordt
Carchésien, m. Verband om de ontwrichtsn- gekozen. — [H. n.] Kardinaal m., naam van verscheiden schoone vogels: een -noordamer. vink m. smet
gen te herstellen.
Carebouflier, m. [Hort.] volksnaam van de roode kuif en roodgin snavel; — een kleine roodgevederele amerikaansche papegaai m.; — ook : een
artisjok (artichaut).
(arch, m. [H. n.] Soort van strandkrab f. zilverkleurige vlinder m.; -- eene kegelvormige
schelp f. Cardinal purpré, z. BEC D'ARGENT. —
(ook crake enragé geheeten).
[Tech.] Kleine ijzeren lakenkaarde f. — (Plus.
Carcinoidé, adj. [H. n.] Krab -, kreeftvormict
Carcinologie , f. [Diáact.] Kreeftenleer f.. Des cardii^aux.)
Cardinal, e, adj. Voornaamst, qewigtigst, wat
natuurbeschrijving f. der kreeftaardige dieren -Carcinologique, adj. Wat die leer, die be- het eerst in zijne soort is. — [Asir.] Points cardinaux du eiel, hoofdpunten des hemels (Noord, Oost,
schrijving betreft.
Carcinolegue, Careinologistc, m. Beoe- Zuid en West). Points cardinaux du zodiaque,
hoofdpunten des dierenrieins (de teekens, in welke de
fe naar, kenner m. der knee flsco.) ten.
Carcinomateux, euse, adj. [Meld.] Kanker - zon gerekend wordt bij 't begin van elk jaargetijde
te treden (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok).
achtig.
—Vents cardinaux, hoofdwinden (noorde-, ooste-,
Carcinome, in. [Méd.] Kreeftgezwel n., kan
-kerm. zuide- en westewind). — [Théol.] Vertus cardinales,
Careinopode, m. [H. n.] Versteende kreeft - hoofd- of kardinale deugden (voorzigtigheid, regtvaardigheid , standvastigheid en matigheid). —
schaar f.
Ca.rdage,m. [Tech.] Ilet kaarden (der wol enz.). [Arith.] Nombres cardinaux, hoofd- of grondgetalCardaline, f. [H. n.] Volksnaam van den ; len; — [Gram.] hoofdtelwoorden. — [H. n.] Dents
cardinales, hoofdtanden, voornaamste tanden van
distelvink (chardonneret).
C'ardamine, f. of Cresson des prés [Bot.] het scharnier der tweeschalige schelpen.
Cardinalat, m. Kardinaalschap n., waardigWaterkers, weidekers f.
Cardamome, m. [Bot.] Kardamom n.; pa- held van kardinaal.
Cardinale, f. [Bot.] Kardinaalsbloem i., een
radijskon °els f. pl., het zaad van een aan de gemprachtig, vele jaren durend gewas met eene donber verwant gewas.
Cardasse of Maquette, f. [Bot.] , z. v. a. kar vuurroede bloem. — [H. n.] Kardinaalslak f.
-j- Cardinalice, adj. [H. eccl.]: Poste c-, een
1nOPA.L . — [Tech.] Kaarde of kom f. voor vlokzij tot de kardinaalswaardigheid voerend ambt n.
de; — zijdeafval m., vlokzijde f. (strasse).
Cardinalisé, e, asij. (en part. passé van carCarde, f. [Tech.] Kaarde f. C- cylindrique,
wolf m., een riet spitsen bezette rol of cilinder in dinaliser) Tot kardinaal gemaakt (in dien zin niet
eerre met ijzeren punten voorziene kist. — [Hort.] in. gebruik). — [Peint.] Bood gemaakt, rood geDe eetbare steel m- van de preijen, artisjokken, enz. verwd: Draperie c-e.
Cardinaliser, V. a. Tot kardinaal maken (in
Carclé, e, a(Íj. (en part. passé van carder) Gedien zin niet in gebruik). -- [Peint.] Rood maken,
kaard: Lame c-e.
Cardée, f. [Tech.] Wat ie gelijk met de beide rood verwen.
Cardiiialisme, m. Gevoelen n. der kardinakaarden bewerkt wordt, kaardsei n.
Garde-poiree, f. [Bot.] Verscheidenheid van listen (z. 't volg. woord). — Weleer z . V. a. CAR,

de gewone biet f.

Carder, V. a. [Tech.] Kaarden.

.

DMN ALAT.

1 Cardinaliste, ril. Kardinalist m., aaiaheveer

---

CARDINE

an de kardinaals Richelieu en lllazarin, onder
Lodewijk X1H. en Lodewijk XIV. -- Ook als adj.:
Titre c-, kardinaalstitel.
Cardine, f., z. V. a. CALIM ANDE.
Cardiocèle, f. [11éd.] Hartbreuk f.. doorzak
middenrif in de buikholte.-kingva'thrdo
Cardiogrne, in. [Méd.] Maagpijn, maag
-krampf.

Cardiolites, f. pl. [H. n.] , z. v. a. BUCARIMTES.

Cardiopalniie, f. [Méd.] hartklopping f.
Cardiorhexie, I. [Méd.] Scheuring f. van
het hart.
Cardiospernie, nl. [Bot.] Wondererwt, blaas
oostindische plant, die-erwtf.,hazdn
eerre zwarte en witte, met een hart geteekende erwt
draagt (ook corinde en pols de merveílle geheeten) .
Cardiotrote, adj. [Méd.] Aan 't hart gewond.
Cardipérieardite, f. [Méd.] Ontsteking f.
van het hart en het hartzakje.
Cardite, f. Kardiet m., harteschelp, tweescha
hartvormige schelp f. - CARDITE of CARDITIE,-lige
f. [Méd.] Hartontsteking f. — Carditique, adz.
[Méd.] Wat het hart betreft: Fièvre c-, hartkoorts f.
Cardon , in. [Hort.] Artisjokvormige tuin
rucht f., een spaansch gewas.
-v
Cardonnette, f., z. v. a. CHARDONNETTE.
Cardonzile, f. [Corn.] Zekere wollen stof f.
Carébarie, f. [Mèd.] Gevoel n. van zwaarte
in 't hoofd, drukkende hoofdpijn f. C- frontale,
voorhoofdspijn; C- occiputale, achterhoofdspijn.
Careiche, f. [Bot.] , z. CARET.
Carelet, m . [11. n.], z. CARRELET.
Carème, m. [Cath.] Vasten f., vastentijd van
40 dagen, die met aschdaq begint en met paaschzondag eindigt. La veille cle C-, vastenavond m.
Faire C-, Observer le C-, vasten, de vasten hou
Roetpre le C-, de vasten breken, verboden.-den.
spijs eten. Provisions, of Viandes de C-, vastenspijzen. Le C- est bas, llaut, de vasten begint vroeg
(in de eerste helft van .l:ebruarij), laat (in Maart).
— (fig. et fam.) I1 met Ie C- Bien Naut, hij wil de
maan in de hand hebben: hij verlangt, hij belooft
iets, dat nog in langen tijd niet gebeuren zal. (Loc.
prov. et fam.) Prêcher sept ans pour un C-, honderd
raad geven, dikwijls en vergeefs de--maldenzf
zelfde zaak herhalen. I1 areché sept ans pour on
C- en cel endruit, hij. heeft daar lang gewoond, is
wel bekend in die strelun. II arrive comme marée en
C-, hij komt juist van pas (als visch in de vasten).
I1 ne se fera non plus attendre q ue mars en C-,
hij zal zich zoo min laten wachten als de kwak
kermis: hij zal gewis op zijn' tijd ho--zalvei'opd
men. Il a jeuné le C-, hij ziet er bleek en mager
uit. Face cie C-, mager, bleek gelaat. Un amoureux
de C-, een laauwe minnaar, een drooge vrijer. —
Verzameling f. van vastens p)redikatitni: Le C- de
Bourdaloue, de Massillon.
Carënie-prenant, m (fans.) De drie laatste
dagen van den vleesch- of slemptijd (vóór de vasten), de drie slempdagen, inz. de laatste daci. —
Gemaskerd en verkleed persoon, vastenavondgek m.;
ook: iemand, die zich op eene belagchelijke wijs
kleedt en opschikt: Ce soot des caseine- prenant, 't
zijnvastenavoncl gekken. —.(Loc. fam.)Tout est de c-,
alles is op vastenavond veroorloofd, met vastenavond
kan er alles door. I1 faut faire c- avec sa femme,
et pdques avec son cure, vastenavond moet men
met zijne vrouw, en paseken met zijn' pastoor houden.
Carenage, m. [Mar.] Kietplaats, helling f., om
een schip te kielhalen; --het kielhalen en kalefateren.
Carenee, f. [Prat.] Gebrek, mangel n.; alleen
voorkomend in; Procès-verbal de c-, geregteljk
verslag n., waaruit blijkt, dat de overledene geene
goederen nagelaten heeft en insolvent is.
Carène, f. [Mar.] Buitenhuid f. van een schip,
van de kiel af tot de waterlijn toe. Donner c- of la
e - á un vaisseau , Mettre un vaisseau en c-, Virer
of Abattre en c-, een schip overzijde wenden om
te kielen, het kielhalen of hielen. Le vaisseau est
en e- complet, en demi- c-, het schip ligt geheel,
ligt half op zijde om gekield te worden. -- [Bot.]
Schuitje, schuitvormig blaadje onder aan eene bloem;
streepje n. over den rug van een blaadje.
Caréné, e, adj. (en part. passé van carener)
Gekielhaakt: Vaisseau c-. — [Bot.] Feuilie c-e,
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schuitvormig blad n. —[H. n.] Écaille, Valve c-e
schuitvormige schaal, schelp f. --- Ook als subst
[H. n.] Le c-, een visch van 't geslacht der wentelaars. Le c- of La c-, eene slang met kielvornnigenn rug.
Caréner, V. a. [Mar.] Kielen, kielhalen (een
schip). C- on vaisseau a sec, een schip in het
drooge dok brengen.
Caressant, e, adj. Liefkozend, vlez end, streelencl. Enfant c-, eleijencl, fleemend, kind; Chien e-,
liefkozende hond; Soins c-s, streelende zorgen of
oplettendheden.
Caresse, f. Liefkozing, streeling, liefderijke,
vriendelijke bejécfening; minnekozerij f. Faire c(des c-s) a qn., iemand liefkozen, streelen, vle j/ezi.
(Jig.) II ne faut pas se tier aux c-s de la fortune,
men moet de gunsten der fortuin niet vertrouwen.
Caresser, v. a. Streden (met de hand), stroohen, liefkozen, aajen: C- on enfant, een kind aaien, streelen. C- une femme, eene vrouw streelen,
liefkozen (sons z. v. a. Jouir dune femme). Tout
en parlant, it caressa ses moustaches, al pratende
streek hij zich langs de lineccls. — T'leijen, fleennen,
flikftooijen, zeer vriendelijk bejegenen of toespreken
I1 salt c- les gens pour en obtenir ce qu'il désire,
hij weet de menschen te vleijen (hun honig om den
room! te smeren), om van hen te verkrijgen wat hij
verlangt. C- 1'orgueil de qn., iemands hoogmoed
vleijen, voedsel geven. II caresse one chimèi e, hij
streelt een schaduwbeeld, verheugt zich met eene
doode mees. Le iwince les a Bien c-s, de vorst
heeft hen zeer vriendelgk ontvangen. Le zéphyr
caresse les fleurs, de zephyr streelt (een liefelijk
windje strijkt langs) de bloemen. — [Peint.] C- le
nu, het naakte laten doorschijnen. — (fig. et pop.)
la botuteille, met kleine teugen en reit smakejk drinken.
Caret, in. [H. n.] Karétschildpad f. (van welker schaal men kammen, doozen enz. maakt) . —
[Mar.] of Fits de caret, steekgaren, kabelgaren n.;
— garen van oud touw. Mettre les voiles á fits
de caret, de zeilen op .stootgaren zetten. — [Bot.]
Soort van rietgras n. (ook careiche geheeten). —
[Teell.] Soort van hoepel m. der garenspinners.
Carette, f. [Tech.] Raam n. van den zijde^

I

wee fstoel.

Carl;ador, Carguador, m. Kargad o r,
scheepsmakelaar, scheepsbevrachter in.
Cargaison, f. [filar.] Lading, scheepslading,
vracht i. Le navire a péri, mais on a sauvd l'équipage et In c-, het schip is vergaan, maar de bemanning en de lading zijn gered. — Factuur of lijst f.
der geladen waren. — liet laden zelf, en de tijd
der lading.
Cargamon, m. Kargamcn m., zekere oostindische spdcerij.
Cargilie, f. [Bot.] Lotusboom; dadelprahn m.
Cargnne, f. [Mar.] Geitouw n., gording f., raband m. C-s i)oulines, demnpgordingen. C-s fonds,
buikgordingen. C- de hune, mnarszeilsvcil, marszei(sreep^ m. C-s points, geitouwen van een - razeil.
C- a vue, hanepssot van de fok. Fausses c-s,

nokgordingen. Cs sous Ie vent, nok- of buikrgordingen aan de i zf de van een zeil. C-s du vent,

geitouwen aan de loefzijde van een zeil. -- liet
rge)en, opgeijen. --- Kaag f., klein platboomd vaar-

lui n.
,

argue, e. adj. (en part passé van carguer)

Gegeid: Voile c-e.

Cargaler, v. a. Geijen en gorden, opgeijen, de
zeilen door touwen inkorten of zamenbindlen. Cargue ! (bevelwoord) opgegeid ! — CARGGUEH, v. n.
Krengen, overhellen, door den wind op zjjcle gelegd worden. C- de l'arrière, met het achterschip.
krengen. On earguait is stribord, het schip krengde over stuurboordszijde.

Cargnebas, Carguevas, z. naLE-BAS.
Carguen,r, in. [Mai.] Bramzeilsvalblok n.
Cariacoa of Cariabn, in. [11. n.] Virrgini-

aansch ree f. (bij Bu/fun); reebok in. van Guiana
en Mexicó. — Gegiste drank in. van rietsiroop,
maniak-meel en pataten (in Guiana).
Cai-ianii, in. [Ei. n.] Kamik of kamik-i, braziliaansche kraanvogel m.
Cariaroai, m. [Bot.]. Slingerplant f. der An
tillen, die eene karmoz inroode verfstof oplevert.
Cariatide of Caryatides, f. [Arch.] Lastdraagster f., steunbeeld n., k a 7 p a t i d e f., naam van
,
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CARIBE

CARNAIRE.

schoone vrouwelijke (soms mannelijke), meestal ge
beelden, die men als schoorzuilen gebruikt-kled
om op het hoofd of den nek een entablement te

CARIQUEUX, ELISE, acij . [Chic .] Tumeur e - euse

van de bouworde, waarin men zulke beelden in
plaats van pilasters gebruikt: Ordre c-, orde der
karyatzden. — Lacedemónische dans ter eere van
Diana. --- Cariatidigne, adj. Karyatidisch, tot
die beelden, tot die bouworde behoorende: Style c-.

% Caristade, f. (fam.) .dalmoes, liefdegift f.
Carla , zn. [Corn.] Gedrukt oostindisch lijn
waad n.

v(jggezwel n.

Carisel, Cariset of Crésean, m. [Oom.]

Barsaai n.; -- soort van strarnsien n.

dragen (vgl. ATLA1NTE) . — Ook als adj. gebézigd

-

Carlet, n3., z. CARRELET.

Carlette, f., [Corn

C aribe, z. CARAïhE.

Cariboo, m. [H. n.1 Kariboe m ., noord -ameñkaansch rendier n.
Carieatural, e, a(1j. Tot de karikatuur behoorende, daarnaar gelijkende.
Caricature, f. Overladinn, en overdrijving der
voorstellinci in de beeldende kunsten, doorgaans
met oogmerk ons den lach op te wekken, overdrjvingsbeeld n., spoíprent, aanschouwelijke satyre,
k as i k a. t u u r f. -- (fly.) Bespottelijk uitgedost
mensch, of iemand van lachwekkend voorkomen;nl., die de grenzen van 't komische
-tonelspr ^
overschrijdt.
Caricaturer, V. n. Karikaturen of overdrfj
vingsbeelden maken -- CARICATURER, V. n. .Door
karikaturen bespottelijk maken, kari kéren.
Caricatuurien, m. (fam.) Liefhebber of ver Icooper nl, van karikaturen.
-

streken, van ringers.

.]

Leisteen m . uit de on2-

Carlien, ne, adj. z. CARLOVINGIEN.

Carlin, vn. [H. n.] Mop, -mops, mnopshond m.
— Cas lino rn., eene itciliaansche munt van verschillende waarde.
Canine of Caroline, I. [Bot.] Witte kaméleon, everwortel m. , karolina f., zeer zonderlinge
plant, die twee jaren groeit.
-

Carlingiie, Calingite, Escarlin ite of
Contre-quille, f. [Mar.] Kolsem m., zaadhout n.
tegenkiel f. van een schip; mastspoor n., stuk hout,
waarop de coast rust. Carlingue de pled de mat,
spoor van de mast. Carlingue du cabestan, spoor

van het spil.

C arli sane , en. [Pout.] Karlismus n. , gevoelens der kaslisten (z. CARLISTE).
Cariiste, nl. Karlist m., aanhanger van den
voormnaligen franschen koning Karel X.; ook van
Don
Curios in Spanje.
Caricaturiste, m. Karikatuurschilder, spotprentmaker m.
Carloek , ni. [Corn.] Vischlijm f. (van het
r inwendig vlies der zwemblaas van allerlei steurCaricees, f. pl. [Bot.] Rietgrasplanten f. pl.
C aricicolo ;ie, f. [bidact.] Leer van of ver- soorten bereid) .
Carlovingien, ne, adj. Karolingisch, kanlohandeling f. over de rietgrasplanten. — Carieivinrisch, tot liet geslacht van Karel den Groote
cologiste, ni. Rietgrasbeschrjver m.
behoorende.
-- Carlov ingiens, m. pl. KarolinC aricle, m. Zekere kapsjees f. , foergon m.
C aricoïde, f. [H. n.] Vij jsteen m., vigvor- gers, .Karlovingen.
Carludovique, f. [Bot.] Peruviaansche patmïnige. versteenirg f.; — sterka aalsteen m.
('arie, f. [Méd.] Beevëter m., been-, tandbe- toegn, as.
Carina gnole, f. Dweep,end vrijheidslied n.
derf n., beenzweer, beenverstervinfi f. — [Agrie.]
Brand M. in 't koren, korenbederf n. — Vuur n. niet dons begeleid, gedurende de eerste fransche
omwenteling,
c a r m a g n o 1 e I. (fig. et pop.) Faire
in 't hout, houtbederf n. -- C- ties murailles, saldanser la e- 'a qn., iemand guillotinéren. — Soort
pétErirheid f. der muren.
C arie, e, add. (enart. passé van carter) .Jan- van wanbuis nn., zoo als cie volksklasse tijdens gerfestoh:en, door bederf aangetast (ran beenderen, zegde entwenteli-ng veelal droeg. — CARDIAGNOLE, m.,
horen, hout). Os c-, oangeslokcn been; Dent carié, Tolbloed -Jakobijn m. (omdat door dezulken bij voor.

,

aangestoken, bedorven toed.. Blé c-, brandig koren;

vurig, wormstekig hout.
(' arier, v. a, [Néd.] Aansteken, werhvreten.

Bois c-,

L'tisage de eet élixir a carié teuter ses dents,'t

neb?uik von dat dim' heeft cat zure tanden aan estoken. — SE CARIER, V. pr. Bederven, door been1 eilerf aeincgetast weerden; — hron^lig worden (von
koren); — vurig, wormstekig worden (von hout).
C arienx, lense. adj. Aonî,stolcen, door beenbedere, verrotlinb, worrtt aanr etast.
;

„

('arifet, m., z. CARISEL.
C arigvLe, at, z. SARIGtE.

Carillon, at Klokken -pet n., beijerm.;— klck-

kcnr es]eel; c;ebeijer n., be)jerring f.; —• huisklok, die
snuzij kstvkjes speelt, speelklak t. — Wijs, snvzi k f.
voor 't klokken-spel. — (fig. et font.) Geschreeuw,
geselas, leven. reuweld n.: I1 [era Iieau c-, goand it
voit ce désordre, hij zal mooi huishouden (geducht
op zijn' loot spelen-), als hij die wanorde ziet. Sonner á double, a triple c-, twee-, driemaal aan de
huisbel trekken. Fouetter qn. à double, a triple e-,
„

icmasid wakker afrossen. II fut, siifié h triple c-,

hij werd oorve-rdoovend uitc eguit. — [Tees.] Eer
ijzeren staafje n. von 18 tot BO vierkante
,

de c-,

strepen.

t' arillonne, e, adj.: Fite c-e, liooge feestdag In.

der troth. kerk.

t,arillonnement, m. lIet klokkenspelen, hei

-jern.

(arillonner, V. B. Peijeren, op de klokken spe-

keur de carmacnole gedragen werd). — (iron.)
Soldoa:t 0s der repicblikeinsche legers in Frankrijk.
( arinantine I. o f Garment , rn. Indische

rotei;boem ni., Justitia f., een heester met schitterende scharlafeevroode bloemen.
Caiunie, nr Karmelieter monnik m. — Eau des

cannel, 3 r_rinelieter-woter, n2.elisse-woter n., water
von vrovwekru-id (dat in de karmelieten-kloosters
Werd bereid). --

[Corn.] Acier de c- of a Ia rose,

eerre soort van duitsch staal n. in dunne staven.- -

CCAJUIEs, m. pl.; [Trictrae] : Amener c-s, twee vie'r en werpen.

Carnieline, f. Vigogne -wol van de 2de soort,
ka?melier -wol f. -- Ook als adj.: Laine c-.
Car nnélite, f. Karmelieter non f.
tar n➢ ent, m., z. CARSIANTINE.

Carnzin, nl. [Chinn.] Ki rm ju n., eene kostbare
hoocgr=code verw, uit cochenille bereid; — de kleur
dier roer fsto f , karmijnrood n. (fig.) Lèvres de c-,
helder roode lippen, koralen lippen. In dezen zin
ook als adj.: Le colibri á gorge c-, de kolibri niet
-

kormi vroede keel.

('aa .ni.in atit', ive, calf. [Midi..] Windverd'^ijvc7zcl, windibreltesid. -- Ook als subst. m. : windbrekend middel n.
C avntine , f. [Chiral.] Sleurend beginsel n. der
ecchenille.
Ctiarnniné, e, wij. (en part. passé, van carminer) Net kar ^rijnrood geverwd; karmzinkleurig.
Carnniner, V. a. Met kaa°mf/n schilderen.
Carininif'ornie, a(1j. (iron .) (woor d van Ra
naar een vers of dichtstuk ge--belis)Vrvomng,
lijkende.
C ariiagoe , m. Slagti.vvg f. , bloedbad, mnutrrddadig gevecht n.; On a lelt on grand e- des enneluis, 7nen heeft eerre groote slogging onder de vijem
-

len, het klokkenspel doen hoeren. — (fig. et fam.)
Groot geraas, geweld maken.
Caiillonneiir, in. Klokkespeler, beijeraar,
hlr kkenist m. — [H. n.] Klokkenist m.. , nneerle van
Guiana.
Carinaire, f. [H. n.] Plantdier net een hoofd.
Carinde, f. [H. n.] Blaauwc, eira f., een sehoone ried acnge egt. — Het dooden vaan veel wild op de
jc,gt: Faire un grand e- de lièvres, veel hazen
amerzhactnsclie
Klaagster, veenster, huil- neerleggen. -- Les lions, les tigres uwent de c-,
f. papegaai.
[Anuiq.] Klaagster,
ster I. bij de begrafenissen der Ouden. —[Archit.] de leeuwen, de tigers leven von vleesch, van door
hen gedoode dieren. — [C%as.] La meute a fait c-,
Gebouw D. in de gedaante van. een schip.
de honden hebben het wild verscheurd.
E.
,Carine. Z. CAREN
t'aruaire, adj. In 't vieesch levend: Maudlin
Carioph,.., z. OARYOPH.. .
Cariqucuse, f. [Bot.] Soort van wilde vijg. -- c-, vlieg, welker pop of masker in 't vleesch leeft.

CARNAL

CARPHOLOGIE.

Carnal of Carnali, m. [Mar.] Ondernok f.
eenex ra; — wipper, toptakel m.
Carnalette , f. (verklw. van carnal) [Mar.]
Klein toptakel in., wippertje n.
farnassier, ière, adj. Vleeschetend, zich.
uitsluitend niet vleesch voedend, verscheurend (van,
dieren; — veel vleesch etend (van menschen). — Ook
als subst. ul.: Les c-s, de vleeschetende dieren; —
v!eesch.eters, een geslacht van schildvleugelige insecten.
tlarnassi ère, f. [Chas.] Weitasch f.
Carnation , f. Vleeschkleur f. [Peint.] Het
vleesch-schilcleren , de voorstelling van het menschenvleesch door het koloriet. -- [Bias.] II port.
d'argent a in tête-de c-, hij voert een' vleeschkleurigen kop op een zilver veld.
Carnau, in. [Tech.] Gat n. in 't gewelf van
een' porselein-oven.
C arnauba, m. [Bot.] Braziliaansche waspalm-

C aron ade, f. Carronnade of karonad e f., kort
en slik kanon- n., meestal in de boven - batterij op
schapen g b °uikt (zoo geheeten naar de ijzersmet
terijen te Carron in Schotland).
;aronciite, f. [ibléd.] IHennenhoofd n., klier achtig vleescl ;leeltje n., vleeschklier f., vleeschheuvel tn. C- lacryrnale, traanlieuvel. C-s niyrtifornnes,
inirtvorrnige vleeschheuveltpes n. pl. C-s hapillaires, niertepeltjes n. p1. C- de l'urètre, pisbuichea
vel.— [Bot., 13. n.] llleezig aanha ngsel of uitwas ii.
aan sommige t lantendeelen, aan sommige ligchaainndeden der vogels; — soort van spreeuw m. vara
Nieuw-Zeeland.
Caronenie, e, adj. [H. n., Bot.] Met een vleezig
aanhangsel of uitwas voorzien. — CAIRONCLLES, 1n.
pl. [IT. n.] Vogels m. pl. met vleezige kammen of
lellen.

-

boom m.
Carnaval, m. Karneval n., tijd van feesten
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t aronenlenx, -euse, adj. [Méd.] Pleeschklin-

rig, wrattig.

Cvirouphylloïde, f. Minér.] Steen m. die de

gedaante heeft van eenen kruidnagel.
Carosse, m. [Bot.] Vrucht f. van een' Afrien vermakelijkheden, die de jaarlijksch.e vasten van
io daren bij de Kathol jken voorafgaat, vleesch- of kaanschev, palmboom:; — [Mar.] Tent f. achter op
(beginnende
Drie-koningen
en
einmet
eense sloep; losse hut f., midscheeps op de kampaapje
slemptijd m.
digendemet Aschdag; inz. de laatste dagen voor de opgeslagen. — z. ook c ARROSSE.
-vasten, de vastenavond m.
C arossier, in [ Bot. ] A frikaansche palmboom ni.
Carne, f. [Tech.] Hoek m. van eene tafel, van
Carotidal, e, adj., z. CAROTIDIEN.
enten steen enz. Lime à trois c-s, driekantige vijl.
Carotide, f. [Anat.] Strotslagader f. — Ook
Les c-s dune plume taillée, de uitsnijdingen van als adj.: Artère c-.
Carotidien, ne, Carotidal, e, Caroti
eene vermaakte pen.
Carné, e, a,ij. [Fleur.] Vleeschkleurig. Oeillet
-que,
adj. [Anat.] Strotslaguderl)jk, wat tot de
c-, vleeschkieur i.ge anjelier in.
strotslar;adleren betrekking heeft. -- Carotique,
Carneaii, m. [Arm. mar.] Hoek in. van het adj. [Méd.] Slaapzuchtig, slaapziek.
(`arotte, f. [Bot.] Gele of witte peen f., worla nzeil, bij den siierpel.
iarnées , f. pl. '[Antiq.] Feesten n. pl. van tel in. — Carotte sauvage, kroontjeskruid, vogel
I1 ne vit que de carottes, hij-nest.(figa)
.Apollo bij de oude Lacedernoniërs.
Carnèle, f. Kartelrand m. om de muntstukken. leeft zeer sober.— [Corn.] 'Tabakskarot f. — (Lor.
Carnele, e, adj. (en part. passé van carneler) pop.) Tirer urge e- is qn., iemand op eene slimme
Gerand, van een' muntrand voorzien: Pièce c-c.
wijze iets aftroggelen.
Carneler , v. a. landen, den rand van een
Garotter, v. n. (fain. et pop.) Karig, armharmuntstuk aanbrengen. — [Bias.] Met een' rand lig, kleingeestig spelen, — CAROTTER, V. a. (fain.)
omgeven.
z. v. a. Tirer une carotte, z. CAROTTE.
Carneole, f., z. CORNALINE.
Carotteair , 1n. -ease, f., t arottier, in.,
arner, v. n. [Fleur.] Vleesch:kleurig worden. -iére, f. (fain.) Karige, bange speler in. , -speelCarnet , m. Koopmnansschuldregister, schrijf- ster f. — Sluwe af teor gelaar in., -ster f.
boek, zakboekje n. op reis.
Carottine, f. [Cliinm.] Karottine f., kristalli
Carnier, m., z. CARNASSIERE.
aftreksel van verrot 2.vorteleaaca .-serbatof'in
Carnification , f. [Méd.] Het vleeschachtig
Caroube of Carouge, m. [Bot.] St-Jarsweek-worden der beenderen.
brood n., vrucht van den Garoubier of Ca.
Carnifié, e, adj. (en part. passé van carnifier) rouchier, n1., St.-Jansbroodboom in., in 't OosTot vleesch geworden, vervleeschd: Poumon e-. — ten en in Zuid -Europa. — CAROEJGE, M. Pisang CARNIFIER (SE), v. pr. [Méd.] Vleesch worden, tot vogel m. (van 't geslacht der buidelspreeuwen). —
vleesch overgaan, vervleeschen.
Hout n. van den St.-Jansbroodboomn.
Carnifornie, adj. Vleescievormig, vleeschachtig.
Caroxyle, Caroxylon, m. [Bot.] BladerCarnillet, Carniolet, m. [Bot.] Witte be- (ooze sodaplant f. i.n .Afrika , van 't geslacht der
Mn (z. BEHEN).
melden.
karnion, m. Kleinste soort van spelden f. pl.
C aspas, m. [Bot.] J7olksnaam van den katoen
Carnivore, adj. Vleeschetend, zich voorname
(cotonnier) .
-bom
voedend: L'homme, ie chien sopt-lijkmetvsch
Carpat, m. Muts f., der Grieken in den .dr
c-s, le lion, le tigre-sopt carnassiers (vgl. CARNAS-

SIER) . — [ Méd.] H7egbitend, wegvretend. — Ook als
subst. m.: Les carnivores, de vleeschetende dieren.
Carnosité, f. [Méd.] Yleezig gezwel, vleeschuitwas, wild vleesch n.
Caroelhe , 1. Muts f. , mijter m., beschilderd
met duivels, op het hoofd van een slagtoffer der
Inquisitie.
Carogne , f. (pop. et bas) Karonje f., ondeugend vrouwinensch n., feeks, pij, liederlijke deern,
slet f.
t Carole, f. _Rondedans m. met zang. — Caroler, V. n. Een' rondedans uitvoeren. -- Caroleur, m., -euse, f. Rondedansen in., -danseres f.
Carolin, e, adj. [Mist.] Karolinisch, wat Karel den Groote of zijne verordeningen betreft. Ecritune c-e , Lettres c-es , Karolinisch of latijnsch
letterschrift (dat Karel de Groote weder in gebruik
bragt).— CAROLIN 0/' CHARLES-D'OR, n1. Karolgn nl.,
goícdmunt in Beleren, Wurtemberg, leessen-Darin-stadt, doende ruim 12 gulden. — CAROLINE , f.
Zweedsche zilvermunt t., de oude— 73, de latere=
68 cents — CAROLINE f., z. ond. CARAMBOLE; — ook
:

CARLINE.

Carotine, f., z. onder CAROLIN.
4aro1ináien,, ne, adj., z. CARLOVINGIEN.

'Caron, m. Spekreep m. zonder mager. — [Myth.

et Pods.] Charon of Karon, m., de veerman der
onderwereld. La barque de C-, z. BARQUE.

-chipel.

Carpe, f. [H. n.] Karper m. C- laitée, hor
m.; C- oeuvée, kuiter ni. C- saumorée, zalm-merd
C- piquante of a aiguillon , stekelkar--karpe;
per; C- de mei-, gestreepte lipvisch ni. — (fig.)
Saut- de c-, karpersprong m., zekere sprong, die

de potsenmakers (clowns) plat op den buik lir gende uitvoeren. — (fig. et fam.) Faire la e- páinee,
veinzen zich kwalijk te bevinden, den zieke spelen.
— [Jand.] Mettre la terne en dos de c-, de aarde
tusschen twee voren aanhoogen.
Carpe, m. [Anat.] lvahand f., handwortel en,.
(uit 8 Korte beentjes in 2 rijen gelegen bestaande) .
— Vierde lid n. van de schaar der kreeften.
Carpeau , m. (verklw. van carpe, karper)
Kleine carper m., karpertje n.

(raspère, z. CHARM IS.
Carpésie, f. [Bot.] Kraagbloem f.
Carpet , m. [H. n.] Soort van sénegalsche

karper m.

Carpette, f. [Corn.] Grof gestreept paklinkarper m. — [H. eccl.]

nen n. — [H. n.] Kleine
Karmelieten-kap f.

Carpholitlle, m. [Miner.] Stroosteen m., ee'

boheemach

mineraal.

Carphologie, f. (eig. het halanenlezen) [Med.]
Het muggenvangen, gedurige beweging van de viagems eens zieken, alsof hij de deken wilde a fpluizen (gewoonlijk een kwaad voorteeken . -- Caa
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phologique, adj. Wat daartoe betrekking heeft.
Carpie, f. [Cuffs.] Karpergehakt n.
Carpien, ne, adj. [Anat.] Tot den handwortel behoorende.
Carpier, m., Carpiére, f. Karpervijver m.;

karperkaar f.

C arpillon , m. (verklw. van carpe) Zeer

kleine karper in.

Carpion, m. Carpione, 1. [H. n.] Gestippelde forél f. (in de zoete wateren der Alpen.
Carpique, adj. [Bot.] Wat de vruchten betreft: Cicatrice c-, eruchtmerk n.
Carpobalsame, at [Bot.] Mexicaanschebalsemboom m.; — vrucht f. daarvan.
Carpoblepte, m. [Bot.] Soort van zeewier n.

(varec tuberculé)
Carpolithe , m. [Bot.] Vruchtsteen m., ver
vrucht F.
-stend
Car pologie, f. [Didact.] Vruchtenleer, vruchtenkunde, verhandeling f. over de vruchten der
gewassen. — Carpologique, adj. Wat tot de

vruchtenleer betrekking heeft.

Carpologuie, Carpologiste, m. Vrucht-

kenner, zaadkenner, vrucht - of zaadkundige m.
Carpo-nietaearpien, ne, adj. [Anat.] Wat
tot de na- en middelhand behoort.
Carpo - niorphite, f., z. CARPOLITHE.
Carponiyze, adj. [H. n.] Van plantensappen
levend.
Carpophage, adj. [H. n.] Vruchten -, plan-

tenetend ; z. FRUGIFOIIE.

Ca.rpo-phalangien, ne, adj. [Anat.] Wat
tot de nahand en de eerste vingerleden behoort.
t"arpophile, adj. [Bot.] Op vruchten groei
l'arpophore , adj. [Bot.] Vruchten--jend.—
dragend.
Carpophylle, f. [Bot.] Vruchtblaadje n.
Carpoptérygiens, m. pl. [H. n.] Visschen m.
pl. met arrnvorrnige vinnen.
Carpot, m. [Anc. Gout.] V,ierdedeel n. van
den wijnoogst, toebehoorende aan den eigenaar des
wijngaards.
t'arpteur, m. [H. rom.] Ronzeinscheslaaf m.,
die het vleesch moest snijden.
Cargnaise, Cargiièse, z. CARCAISE.-- Oude
naam van den pijlkoker m. (carquois)
Carquois, m. Pjlkoker.m. — (fig.) I1 a vidé son
c-, hij heeft al zijne ijlen, al zijn kruid verschoten: hij heeft al zijne scherpe zetten gegeven, al
zone gal uitgebraakt.
Carrare, m. [Minér.] Carrarisch marmer n..
marmer van Carrara in Italië.
Carre, f. [Tech.] La c- d'un chapeau, het boven
bodem m. van eenen hoed. La c- d'un habit,-del,
het bovenste van het lijf van een kleed. La c- d'un
soulier, de vierkante neus m. van eenen schoen. —
(fam.) Il a une bonne c-, hij is breed van schouders, heeft een' breeden rug.
Carré, m. [Géom.] Vierkant, quadrant n.; —
i het dagelijksche leven: vierhoek mn., vierzijdige
figuur f. C- long, langwerpig vierkant n ., regthoek m. C- géométrique, voormalige hoogtemeter.
C- de réduction, herleidingsvierkant, een werktuig
om op zee den afgelegden weg te nieten. — C- de
fleurs, de legumes, vierkant bloemperk of bloem bed n., vierkante moesakkerm. C- d'eau, vierkante
vijver m. C- de mouton, vierkant ribbestuk n. van
een schaap. C- de toilette , vierkante kapdoos,
kamdoos f. — [Anat.] Naam van vele spieren,
wegens hare bijna vierkante gedaante. C- de la
cuisse , vierkante dijspier f. — [Arith.] C- d'un
nombre, vierkant van een getal, het product van
een getal met zich zelf vermenigvuldigd. C- du c-.
of c- c-, vierde magt f. van een getal. C- magique,
toovervierkant, kunstige plaatsing van zekere getallen in een vierkant. — [Monn.] Muntstempel m.
— [Tech.] Touwslagers -slede f.; — schoenstuk n.,
vierkant stuk leder , toereikend voor een paar
schoenen; — mediaanpapier n.; Grand carré, groot
mediaan n.; C- fluant , slecht drukpapier n. —
Péche] Soort van totebel f. of kruisnet n. —
[Jeu] Veld n. van een dam- of schaakbord. —
[Mi].] Vierhoekige of vierzijdige soldatenstelling f.,
carré n. — [Mar.] Op de fregatten: algemeene
kamer f., rondom welke de hutten zijn aangebragt.
Brasser C- of quarré , z. onder BRASSER.
Carré, e, adj. Vierkant, vierhoekig, dat vier
regte hoeken en zijden heeft; vierkantig, naar een

CAR:RIf RE.
vierkant gelijkende. Bonnet c-, vierkante muts
muts der doctors, geestelijken, regters. Nombre c-,
vierkant getal (z. carré d'un nombre onder CARRE in .) Racine c-e d'un nombre, vierkantswortel
van een getal. [Géom.] Mètre c-, vierkante meter,
vierkant vlak, welks zeden elk een meter of nederi.
el lang zijn. [Gram.] Période c-, eig. volzin van
vier deelera ; zinrjke en wel uitgewerkte volzin.
— [Anat.] Muscle c-, vierkante spier. — (fam.)
c-e, gezelschap van twee mannen en twee
vrouwen. I1 est c- des épaules, hij is breed van
schouders. C'est une tête c-e, 't is een gezonde
kop. — (Prov.) I1 raisonne juste et e- comme une
flute, hij redeneert als een gek.
C arreaii, m. Vierkante vloertegel of vloersteen
m., plavei f.; steenen vloer in. (Loc. fam.) Couchersur
Ie c-, op den vloer slapen. Deter, Coucher qn. sur
le c-, iemand dood of zwaar gewond ter aarde werpen. Demeurer sur le c-, op de plaats blijven, gedood worden. — [Jeu de cartes] Ruiten: Le rol,

la dame, Ie valet de c-, ruiten heer, vrouw, boer.
(fig. et fain.) C'est un valet de c-, hij is een
slechte kerel. (Loc. pop.) Jeter coeur sur c- of du
coeur sur du c-, braken (o den vloer). — [Tech.]
C- of C- de vitre, glasruit f. — Vierkant kussen
om op te zitten of op te knielen; — werkkussen n.
der kantmaaksters, der naaisters; — kleermakers
persijzer n. Groote vierkante ijzervijl f.— [Pêche]
vierkant vischnet (z. v. a. CARRÉ). — C- d'arbalète, vierkante pijl f., weleer in gebruik; van hier
dat men . zegt: Les c- de ]a foudre, de la vengeance de Dieu, dep i len van den bliksem, van de wraak
van God. — [Méd.] Opstopping in en verharding f.
van den buil; der kinderen. -- [Guis.] Brochet c-,
zeer vette snoek. — [Man.] Kribplaat f. (boven de
krib. oen de paarden te beletten den muur te likken).
— [Mon.] Muntplaat f., die gestempeld moet worden.
— [Mar.] Carreaux , m. pl. Itahout n.; berkhouten n. pl. van een schip. — Carreau wordt ook
voor carré gebruikt, waar, het vele regelmatig geordende vierkanten geldt. Etolfe á c-x, geruite stof.
Plier du hinge {t petits c-x, linnen in kleine ruiten
vouwen. — z. ook C ARASSIN.
Carrée fine, Carrée forte, f. Twee soorten van fransche leisteen m.
C arrefoar, m. Kruisweg m., kruisstraat f.
Carréáer, v. n. [Mar.] Lavéren (in de Middell. zee).
Czrrela g e, m. [Tech.] Plaveisel n.; het werk
van eenen vloerlegger, bevloering f.; tegelvloer m.
— hetgeen een tegelvloer kost.
Carrelé, m. [Corn.] Soort van zijden sto fj`'e f.
Carrelée, f. [H. n.] Naam eener landschildpad f.
Carreler, v. n. Bevloeren met vierkante tegels; — oude schoenen enz. verzolen, lappen.
Carrelet, m. [H. n.] Schol, schar f. , platvisch ,n.; heilbot f. — [Pêche], Kruisnet n. (z. v. a.
CARRÉ) . — [Chas.] Vogelnet, vinkennet n. — [Tech.]
Hoedenmakers kaard f.; — paknaald f. der zadel makers, schoenmakers, inpakkers enz. C- h renverser, els f. [Pharm Zeefraampje n. — [Com.] —

.]

Zekere wollen stof 'f.

Carrelette, f. [Tech.] Glad-, zoet-, polijstvijl f.
C arreleur, m. Vloerlegger; — schoenlapper m.
Carrelier, m. Tegelbakker m.
C a rrelure, f. [Tech.] Nieuwe zolen o oude
schoenen, enz. — (pop. et bas) I1 s'est fait ^ddonné)
une bonne c-, hij heeft zijn' ransel goed voorzien,
een stevig maal gedaan.
Carréntent, ode. Vierkantig, regthoekig.
Carrer, v. a. Vierkant maken, eene vierkante
gedaante geven. [Géom.] Het vierkant van eene
kronmljnige figuur vinden , in 't vierkant brengen,
q u a rl r é r e n. — [Arith.] C- un nombre, een ge-

tal in 't vierkant brengen, met zich zelf vermenigvuldigen. — [Mil.] C- un bataillon, een bataillon
in vierkante stelling of carré scharen. —SE CARREE, v. pr. (fam.) Het de handen in de zijden ,
trotsch en hoogmoedig gaan of wandelen, stappen als
eenmauw. — [Jeu] Zijn' inzet verdubbelen (in 't
bouillotte-spel), om den voorrang te hebben.
Carret, n., z. CARET.

Carriage, m. Reeks f. van vrachtwagens.
Carriek,m. (angl.) Kraagjas ni. — Soort van

kabriolet f.

Carrier, m. Eigenaar, ontginner m. van eene
steengroef; — steenbreker m. in eene steengroef.
Carrière, f. Renbaan, loopbaan, rijbaan, str ij d-

CARRIOLE

--

baan f., strijdperk, worstelperk n., tournooiplaats f.,
tourhooiveld n.: Entree dans la c-, in de renbaan
treden; Aller jusqu' au bout de la c -, de baan ten
einde loopen. — (fig.) Levensbaan f. , levensloop,
levensweg, levenswandel m. ; — ambts- of postbeeli.ening f., tijd, gedurende welken men eenen post,
een ambt enz. bekleedt: Commencer sa c-, zijne
loopbaan beginnen, aanvangen , betreden ; Finir,
Achever, Terminer sa c-, zone loopbaan volbrengen, besluiten; sterven. Ouvrir it qn. une belle c-,
iemand een schoon veld openen om zich te oefenen,
Gene schoone gelegenheid aanbieden om uit te blinken, fortuin te maken enz. La c- des armes, La
e-, militaire , het krjigsrnansberoep, de baan der
wapenen. Donner c á un cheval, op een' vollen
galop rijden. Donner c- ('t son imagination , een'
vrijen loop aan zijne verbeelding geven; Donner ea sa méehanceté, zijner boosheid den teugel vieren.
Se Bonner c-, zijn' lust boeten, zich in geenen deele
bedwingen, zijne begeerte, zijnen smaak, zijn' lust
om iets te zeggen of te doen, den teugel vieren. Se
Bonner c- aux dépens de qn. , met iemand den
spot drijven, zich vermaken ten koste van anderen.
(Loc. prov.) Faire passer c- à qn., iemand iets
tegen zijn' zin laten doen, hem in en' zuren appel
doen bijten. — [, Ian.] Ce cheval a Bien fourni sa
c-, dat paard heeft zijne baan goed afgelegd, heeft
zich goed gehouden. -- CARRIERE, f. Steengroef of
steengroeve, kolenmijn f., steenput m., inz. van
bouwsteen. — (fig. et fain.) I1 a utje c- dans son
corps , hij heeft eene. steengroef in 't lijf (is vaak
van den steen gesneden).
Carriole, f. Ligt, open rijtuig n., gemeenlik
met twee- wielen, op riemen.
Carro , M. Italsaansche inhoudsmaat f. , te
Napels = 1984 liters.
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f., z. CARONADE.

5 Carrossable, adj. Berijbaar, voor rijtuigen

bruikbaar: Route c-.
Carrosse, m. Koets, karos f., staatsiewagen m.,
Un e- de louage, eene huurkoets. Rouler c-, koets
en paarden houden. (Prov.) C'est un cheval de c-,
't is een ezel, een lomp, onverstandig mensch. — z.
ook CAROSSE.
Carrossée, f. Koetsvol, zoo vele menschen als
zich in eene koets plaatsen n. kunnen.
Carrosser , v. n. [Mar.] Kracht van zeilen
maken, alle zeilen bijzetten.
Carrossier, m. Koetseninaker m. ;. — koetspaard n.
S Carrossin, m., z. VOITURIN.
Carrousel, m. Soort van tourhooi n. , bestaande gewoonlijk in ringsteken, wittre/fen enz.,
waarbij men tevens zijne vaardigheid en bedreven
rijden aan den dag legt, rijspel, steek--heidn't
spel, ringsteken n. ; — de baan I. daartoe. -- Het
ringrjden op ronddraaijende houten paarden of in
bakken, de mallemolen m., een bekend kinder-kermisvermaak.
C arroy, m. Groote weg m.
Yarruquae, f. [Ant. rom.] Vierwielig rijtuig n.
voor aanzienlijken bij de Romeinen.
Carruire , f. Breedte f. van den rug bij de
schouders. Cet habit est trop étroit de c-, dat
kleed is te naauw in de schouders.
Carsaie, f. [Corn.] Karsaai n. (carisel, créseau).
Cartacé, e, adj. [Bot.] Papier- of perkalnentachtig; — op vochtig papier groeijend.
Cartager , v. a. (in sormm i.ge streken :) Den
wijngaard voor de vierde maal bearbeiden.
Cartahu, m. [Mar.] Karnaattouw n.; masttopgording f., wipper, uithaler m.
Cartanx, Cartean.x, at pl. [Mar.] Zee,kaarten.
Cartayer , V. n. [Chary.] Half spoor rijden,
een wagenspoor tusschen de paarden nemen.
Carte , f. Kaartpapier, fijn bordpapier n.; —
kaart f., kaarteblad n., speelkaart f. Un jeu de
C -s, een spel kaarten. Le jeu de c-s, het kaart
C-s de piquet, d'bombre, piket-kaarten, om--spel.
berkaarten. Jouer aux c-s, kaartspelen. Battre,
Mél.er les c-s, ,z. BATTRE. Donner, Faire les c-s,
kaart geven. carter une c-, eene kaart ter zijde
leggen, é c a r é r e n. Amener une c-, eene kaart
aanspelen, brengen. Faire des tours de c-s, kunstjes
met de kaart doen. Escamoler une c-, eene kaart
doen verdwijnen, haar wegmoffelen. Filer la c -, de
kaarten wtclerslaan, kieren, de volte slaan. Le
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dessous des c-s, de feguurzjde f. der kaarten; (firl.)
de geheime drjfvéderen eener zaak; iets geheims,
verborgens, liet fijne van de zaak. Il y a dans cette
affaire un dessous des c-s, er steekt wat achterin
die zaak. Brouilier les c-s, de kaarten in de war
maken; (fig.) den vrede verstoren, de pret bederven, onrust of tweedragt stoken. Premier en c-s,
voorhand f. ; Dernier en c-s , achterhand f. C-s
blanches, kaarten zonder beelden of prenten. Faire
c-s égales, allen evenveel slagen halen. Fausses c-s
of c-s préparées, valsche, herkenbare kaarten. Avoir
une fausse c- dans son jeu, van zekere soort slechts
ééne. kaart in de hand hebben. A qui la c-, wie
moet er spelen? La e- passe, er wordt gepast. —
Tirer les c-s, uit de kaart waarzeggen, kaartleggen. — Chateau de c-s, kaartenhuisje; (fig.) lief,
luchtig gebouwd landhuisje n. — CARTES, kaarten
wat de spelers voor 't gebruik der kaarten-geldn.,
laten liggen: Les c- valent beaucoup aux domestiques de cette maison, het kaartengeld brengt (hen
bedienden in dat huis veel op. — CARTE, f. Kaart f.,
vlakke afbeelding van de oppervlakte (les aardbols
of van een gedeelte daarvan; C- de géographie of
C- géographique. C- terrestre, landkaart. C- hydrographique of marine of nautique, zeekaart; Castronomique of céleste, sterrekaart, hemelkaart;
C- sélénographique , maankaart ; C- militaire,
Krijgskaart; C- universelle, z. v. a. JIAPPEMONDE;
C- genérale, algemeens kaart (die een veerel eel.
of geheel land voorstelt); C- particulière of spéciale,
bijzondere kaart (die een gedeelte daarvan voor stelt); C- chorographique, kaart van eene afzonderljke landstreek, district, departement enz.; C- topographique, plaatskaart: C- itinéraire, reiskaart; Cde postes, postkaart. C- généalogique,geslachtkaart.
— [Mar.] C- plate, platte paskaart; C- réduite,
wassende of ronde paskaart; C- it petit on grand
point, klein of groot bestek. Pointer la c-` het bestek
op de kaart afzetten, het punt op de haart bepalen,
waar het schip zich op zee bevindt en welken koers
er gehouden moet worden. — Bij uitbreiding: geographi-sche kennis, aardrjkskunde f.: Apprendre
la c-, de aardrjkskunde beoefenen; Savoir la c-,
de kaart kennen, de vereischieaardrijkskunde van
een land enz. bezitten; (fig ) of Savoir In c- du
pays, de kaart van 't land kennen, weten waar
Abraham den mosterd haalt: met de belangen, gebruiken, kuiperijen enz. van een gezelschap, eens
familie enz. bekend zijn. Perdre la c- , de kluts
1 'fit raken, in de war raken. - CARTE, f. Kaart f.,
tje, briefje, biljét n., een bedrukt of beschreven
dje, dat men aan iemand afgeeft om ergens
toegang te hebben, om zich in zijne hoedanigheid te
doen erkennen enz.: C- d'entrée, toegangskaartje,
intreebrie fje; C- de visite, v i s i t e- of bezoekkaartje;
C- de spectacle, schouwburgkaartje; C- d'adresse
adres-kaartje (der kooplieden, fabrikanten, enz);
C- de su^ reté, veiligheidskaart f. , verblij fpas ni. (fig.)
Donner c- blanche hi qn., z. BLANC, adj. — CARTE, f,.
spijskaart, spijslijst f., opgave der spitzen, die bij
een' tafelhouder te verkrijgen zijn; ook de rékening f. van het verteerde (waarvoor men echter
tegenwoordig liever addition gebruikt): On y dine
a la c-, men eet daar volgens spijskaart (bij portien), men kan er bekomen wat de spijskaart opgeeft. J'ai bigin diné, apportez mol la c- (1'addition),
ik heb goed gegeten, breng mij de nota of rékening.
— [H. n.] C- géographique , landkaart f., naarm
eener porseleinslak. C- géographique brune of
fauve, naam van een' nachtvlinder uan 't geslacht
der sto fvleugeligen.
Cartel , m. Schriftelijke uitdaging f. tot een
tweegevecht. — Schikking f. tusschen twee vijandige
mogendheden aangaande de lossing of uitwisssling
van krijgsgevangenen, k a r t é l n. — Vaartuig n.,
dat de dus uitgewisselde manschappen vervoert,
kartélschip n. — [Tech.] Uurwerkkastje n. als
wandsieraad. In 't algemeen: naam der sieraden,
die men gebruikt aan de lijsten van schilderijen,
van schoorsteenen enz.
Cartelade, f. Zekere landmetersmaat f., vroeger in Guinea in gebruik.
Cartelage, m, [Ant. tout.] Bruggeld n.
Cartelet, m. [Corn.] Zékere wollen sto//'e f.
Cartelette, f. [Couvr.] Kleine leisteen m. ter
dakbedekking. — Ook als adj.: Ardoise c-.
Cartelle , f. [Tech.] Zwalp m. dikke plank,
waarop de vwlensteenen rusten. - Fijn meubel-
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hout n. aan plankjes. - Muzijkperkament n. (van
ezelshuid, waarop men 't geschrevene met eene
spons kan uitwisschen).
Cartenier, m., z. QUARTIXIER.

Carterie, f. [Tech.] Speelkaarten fabrijk; kaart

-makersuntf.
Cartero, m. Kleine brieventasch f. — [Tech.]
fdout n., dat de kettingdraden van eenweefsel zamenhoudt (ook carteron geheeten).
Carteron, in:, z. QUARTERON en onder CARTERO.

Cartésianisine, m. Wijsgeerig stelsel n. van
Cartesius (Descartes), cartesianismus n.
Cartesien, m. Aanhanger van Cartésius, omhelzer van zijne gevoelens, Cartesiaan m. — Ook

als adj. Système c-, Cortesiaansch stelsel;
sophie c -ne, Cartesiaansche wijsbegeerte.

CAS.

karton maken; --- het binden in kartonnen band; —
kartonnen band m., kartonwerk n.
Cartonné, e, adj. (en part. passé van cartonner) In karton gebonden: Livre c-.
Cartonner, V. a. [Rel.] In karton binden,

k a r t o n n é r e n. — [Impr.] Een of weer verbéterbladen bij een boek léceren. — [Manuf.] Elke
plooi van een stuk stof met kartonstrooken beleg
alvorens het te persen en te glanzen.
-gen,
('artonnerie, f. Kartondoozeninakerij , kartondoozenfabriek f. ; — Het bordpapier maken (in
dien zin beter cartonnage).
('artoniieiir, m., -euse, f. Hij of zij, die boe

karton bindt, kartonneerder m., -neerster f.-keni

Cartonnier, m. Bordpapiermaker, kartonma

Philo-

ker; vervaardiger van kartonnen doozen en andere
voorwerpen. — Kartonverkooper m. — Cartonnière, f. Kartonverkoopster f. ; vrouw van den
distel f., wildesaffraan, baslaard- saffraan ni., wel- kartonmaker. — [H. n.] Wesp f., wier nest ge-ker bloemkroonen het saffloers of distelgeel oplé- lijkt naar eene doos van bordpapier.
veren. Graine de c-, saffloer.szaad, papegaaizaad n.
('artoiiehe, m. Loofwerk n., waarmede de
Carthaniine, f. [Chirn.] Sa f floersrood n., eene cijfers of opschriften van eenig schilder- of beeld
uit het saffloers verkregen ronde verfstof.
omringd worden, randversiering f., sierlijke-werk
Carth. midge, adj. [Chico.]: Acide c-, car- lijst f. of zoom ni., loofwerk n. of bijsieraden n. p 1.
van beeld- of schilderwerk; teekening f. rondom den
thamicum-zuur, sa f floerszuur n.
titel op eene landkaart of rondom het wapen van
Cartier, ni. [Tech.] Speelkaartenmaker, -ver
Ook als adj.: Papier Cartier, papier n.,-koper.— dengene, aan wien men een plan, eene teekening
opdraagt. — [Antiq.] Elliptische figuur f. met
voor den rug der kaarten.
Cartilage, n1. [Anat.] Kraakbeen, knorbeen n. hieroglyphen gevuld, op oud-egypt-ische gedenkteeC-s ark ténoïdes, beker- of trechtervormige kraak kens. — [Artit.] Kardoes f., naam van allerlei
C-s cricoïdes, ringvormige kraakbeenen;-ben; doozen of kokers met vuurwerk gevuld. — [Hort.]
C- ensiforme, zwaardvormig kraakbeen, harte - Sierlijke bedomsluiting f. —'(Loc. prov.) C'est un c-,
on vrai c-, 't is een a gerigte gaauwdief, een cartsdeksel n ; C- thyroïde, schildvormig kraakbeen.
Cartilagine«x , euse , adj. Kraakbeenirl. spitsboef (naar den be
ruchten Cartouche, die in
— CARTILAGINEUX , 111. pl. [H. n.] Kraakbeenvis - 1 ;i1 te Parijs werd geradbraakt) .
('-artouche, f. [Mil.] Bordpapieren, houten of
schen m. pl.
Cartilaginification, f. [Niéd.] Overgang m. blikken bus f. met het kruid en den kogel, tot eene
van een weefsel in kraakbeen, kraakbeenvorming f. lading vereischt, kartets f. ; geweerpatroon, karCartilaginiler (se), v. pr. Tot kraakbeen does f. — Paspoort n., pas, verlofbrief m. — Covergaan, in kraakbeen veranderen. — .41s adj.: jaune, onteerend paspoort n. (aan een' weggejaagd'
of verlaagd' soldaat).
Tissu cartilaginifié, verkraakbeend weefsel.
C artoeichien, m. Dief, schelm, gaauwdief m.
Cartisane, f. [Tech.] Garen-, zijde -, goud -of
zilve. draad n., op uitgesneden kaarteblad gewonden
Cartouchier, m. [Mar.] Kardoesdoos f_ der
tot borduurwerk, kantwerk enz., c a r t i s a n e f. zeelieden. (verkeerdelijk ook gargousier geheeten). —
Cartographe, nl. Landkaartenmaker i n. — [Mil.] Weleer z. V. a GIBERIE .
Cartographie, f. Kunst f. om 1Adkaarten te maCartnde, m. [H. n.] Noorweegsche lipvisch nl.
Carteilaire, nl. Verzameling f. van brieven en
ken; — verzameling f. van landkaarten, aflas m.
Cartographigtte, adj. Wat de kaartnwkers- oorkonden van eene kerk, een klooster enz.
C arude, m. [H. n.] Noordsche bastaardkarper,
kunst betreft.
Car,toniancie, f. Kagrtlegkunst f., het kt- strandvisch m.
Carne, f. [Mar.] Spaarkas f. voor zeelieden.
leggen, waarzeggerij f. uit de speelkaarten.
Carus, m. [Méd.] Zware slaperigheid f., diepe
t'artoinancien, ni., -ne, f. Kaartlegger".,
-legster f. Waarzegger ni., -zegster f. uit de kaarten. slaap m., slaapziekte f., doods/aap, k a r o s m.
Carve, f. [Pêche] Broekvormiq sleepnet n.
Carton, m. Bordpapier, dik kaartpapier, kar
n. : Livre relié en c-, boek-doespair,ktn
Carvelle, f. [Mar.] Karviel, karvielnagel m.
in kartonnen band. C- gaufré, geprest karton (met Border en c-, met karvielwerk opboeijen. — z. ook
opgedrukte verheven figuren); C- laminé, geplet CARAVELLE.
('arvi, m. [Bot.] Karwei f:; karweizaad n.,
karton; C- cuir, soort van zeer sterk en hard bord-

Carthaine, m. [Bot.] Cartlzamus in., verwers-

,

,
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papier; C- de collage, zaamgeplakt karton (door 't
o egoplakken van een/ge bladen papier ontstaan).
C litho raphique, steendruk-bordpapier, lithographisch karton (dat de lithographische steenen kanvervangen). — C- pierre, steenhard karton (tot het
maken van sieraden). — Papierdeeg n., waarvan
men 't bordpapier maakt: Poupée de c-, bordpapieren pop; Nez de c- bordpapieren neus. — Kar
omslag m. voor papieren. i1Iutsen- of fin--tone
tendoos f., van bordpapier vervaardigd: La 11 11e
de boutique est lá avec see c-s, het wi:nkelineisje
is daar' met hare doozen. — [Inlpr.] Verbéterblad n.
(ter herstelling van ingeslopen feilen, ter aanvulling
of verandering); — naam der op het timpaan gelegde strooken om de gelijkheid van den afdruk te
bevorderen, dragers. Petit c-, C- d'en haat, insteekblad n., naam van het derde gedeelte van een
in 19vo gedrukt blad, dot afgesneden en tusschen
het overig gedeelte, dat Grand e- of C- d'en has
heet, gestoken wordt. — [Peint.] Modélteekening f.
op sterk papier, schets f. van eene schilderij, karton. —[Arch.] Uitgesneden modél n. van bordpapier

of blik. — [Coma Staalkaart f., staalboek n.: Ce
drap paralt mieux a la pièce que dans le c-, dat

laken voldoet beter aan 't stuk dan aan 't staal (in
het staalboek) . C- de dessin, clroote teeken portefeuille f. -- [Théat.] Cette pièce est restée longtemps dans les c-s, dat stuk is eerst lang na de
ontvangst ten tooneele gevoerd. — [Chir.] Spalk f.
Cartonnige, m. [Tech.] Iet bordpapier- of

.

witte komijn m.

Carvifenille,

m. [Bot.] Duivelsdrek, mees

terwortel m.
Caryatides, f. pt., z. CARIATIDES.

Carybde, m., Charybdis, f. Draaikolk m.
optie kusten van Sic/lie. — (Proc.) Tomber de e- en
Scylla, van kwaad tot erger komen, van den wal
in de sloot, uit den regen in den drop geraken.
Caryocatacte, m. [H. n.] Notenkraker, kernbijter m., naam van verscheidene vogels.
Caryoeostin, m. [Pharm.] Zeker buikzuiverend middel m. van kostwortel.
Coryophyllaeé, e, Caryophyllaire, adj.

[Bot.] Nagelbloemachtig.
Caryophyllate, f. [Bot.] Gemeen nagelkruid n.
Caryophyllée, f. [Bot.] Anjelierachtige bloem f.
Caryophyllie, f. [H. n.] Anjersteen m., na7e/koraal n.
Caryophylline, f. [Cbim.] Kamfer f. uit naIelolie.
Cary ophyllite, m. [H. n.] Nagelsteenvormige
,ersteening f.
Caryophyllodendron, m. [Bot.], z. v. a.
^IROFLIER.

('aryote, m. [Bot.] Brandpalroom m., soort
)an tropische palmboom met zeer wrange vruchten
n Azië; — vrucht f. van dien boom.
Cas, m. Geval, toeval, voorval n., gebeurtenis,
omstandigheid f., toestand m. ; — ding n., zaak f. ; —
laad f., bedrijf, feit, misdrijf n. Si Ie cas arrivait,
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CAS
(ds 't ereval i)l(Gts har!, als het toevol wilde. Cast

all tout autce cas, dat is een geheel a!ilder geval,
ease ga;asch andere zaak. Un cas extiaordinaire,
étrange, een baitenewoon, zonderling geval. Un

' 1-

var? hccen zeil[ en, h.nb het door de lierde of vier&
hand. U est arrivé t cei ez,ihloi par c-s of de c-

c,n c-, hij is reet harten cri stooteer, door allerlei
toevallen aan dat ambt gekomen. (fam.) Faire sas
cas 1'ortuit, een toevallig onheil, onvoorzien of c-s, kromme sprongen m(i ken, uitspatten. — [Alonvermijdelijk toeval. Cel, lsomme est dans uil i èb.] Methode des c-s, benaderingsw)jze in de opmauvais cas, (lie man is in Bene slechte omstan- lossingq eenex' vergelijking.
t Caseane, ;. [Fort.] Mijnput, walkelder,
(lig/leid, in slechten toestand. Si j'étais dans le cas
de vous obliger, zoo ik in de gelegenheid was om luisterjanng m. (rvu puiis of écoute).
Q'aszaret, m. (fain.) Arrnfr.ar tcg, bekrompen
u dienst te doen. Posez le cas que celti arrive,
gesteld eens. dat slit lsebeurt. — [Prat.] Le cas est medisch m.
t"ascarille f. of Clhaeril, m. [Pharm.] Wit
grave, liet feit, verg?° jp is zwaar. Son cas va mal,
nest pas net, est vereux, est sale, zijne zaak staat grijze of groenachtige boomschors f. uit Peru e z
slecht, is niet zuiver. I1 sent son cas véreux, hij de Indie'n, van bitteren specerij-smaak en liefelijheeft geen zuivel geweten. Le cas écliéant, indien ken reuk , als rnaagver sterkend middel aangewe rl.
Caseatelie, f., z. CASGUIVE.
het plaats heeft, als zulks het geval is. Cas pri,

-

-

vilégiés of rovaux, lij fstca ffel jke regtszaken, waarvan alleen de koninklijke regters kennis namen..

Cas spéciaux, bijzondere lg fstra/feljike r ertszaken,

over welke cie kamer (Ier palms al, gerecitsltof uit -

Cas sur cas na point de lieu,
als err reeds beslag op iets gelegd is, kan er niet
nogmaals wegens eene andere zaak beslag op gelegd
worden. — [Théol. j Cas de conscience, gewétenszaak, gewétensvraag f. Se faire un cas de conscience de qc., eene gewétenszaak van iets maken,
zwarigheid maken om iets te doen of te zeggen.
Cas réservés, voorbehoudingsgevallen, zekere zonden en overtredingen, van welke alleen de paus, de
bisschoppen aflaat kunnen verleenen. -- (fig.) Faire
cas de qn., de qc., iemand of iets hoogachten, op
prijs stellen, er veel mede op hebben: On ne fail
pas grand cas de ce quit dit, men slaat niet veel
acht op, men bekommert zich weinig om 't neen hij
zegt. Nous faisons cas du beau, nous méprisons
l' uti le, wij hechten waarde aan 't schoone, wij minachten het nuttige. — (fam. el bas.) Il a fait son
cas au pied du mur, by heeft zijn gevoeg tegen
den muur gedaan (Loc. prov.) Tons vilains cas
sont ni.aliles, uit schaamte of uit vrees voor straf
loochent men elke leelijke daad. — CAS, m. [Gram.]
Naamval m., geval n. [casus] , verschillende betrekking, waarin een naamwoord voorkomt; uit
verbuiging f., die de woorden-gansverdiof
in vele talen door die onderscheidene betrekkingen
ondergaan. — EN CAS, in. Iets, dat vooraf klaar
gemaakt is om des noods te dienen: Un en cas de
nuit, eene uit voorzorg bereide spijs, om rtes nachts,
zoo de eetlust dan komen mogt, gebruikt te worden. — EN CE CAS, loc. ado. Dan, alsdan, in (lat
geval: En ce cas je vous félicite. — EN TOUT CAS,
spraak deed. (Loc.)

loc. adv. In elk geval, wat er ook gebeuren moge:

Je viendrai chez soir chez vous, en tout cas je

vous verrai demain. — EN CAS DE, loc. prép. In
geval van: En cas de pluie; en cas de guerre; en
cas de besoin. EN CAS QUE, AU CAS QUE, loc.
conj. (met den subjonctif) In geval, indien, bijaldien: Au cas que cela soit comme voos le dices;
En cas que cela s'éclaircisse un jour. — (Proc.) Au
cas que Lucas n'eut qu'un oeil, sa femme aurait
e p ousé, un borgne, als de hemel valt hebbben we
allen eene blaauwe slaapmuts op (tot iemand. die
te veel onheil verwacht , die altijd zwarigheden
maakt) .
5 Cas, se, adj. Holklinkend, schor: Un ton
cas, een schor geluid; Une voix rasse, eene gebrolcene, doffe, heesche stern. — Als adv. gebruikt in:
Cela sonne cas, dat klinkt dof.
t Casan, m. Huis D.
Casanier, ière, adj. Huiszittend, weinig uit
-

gaarne thuis blijvend, 't zij uit vadzigheid-gand,
of uit liefhebberij. Homme c-, Femme c-ière, of als
subst. Un c-, Une c-ière, een tehuisbliver m., -blijfster f., huiszitter m., - zitster f., kamerhokker m.,
- lokster f. Il mène une vie c-iore, hij leidt een huis
it tend leven.
-z
Casacluae, f. Overrok, reisrok m. met wijde
mouwen. (prov.) Tourner c-, van partij veranderen.
Casatliiin, m. (verklw. van casaque) weleer:
Korte overjas, huisjas m. ; — nu: jak, vrouwen sur le c- à qn.,
iemand afrossen.
t Casa', m. Huisje n. ; — (pop.) tuin m.
Cascade, f. Waterval m. C- naturelle (cataracte), natuurlijke waterval; C- artificielle, kunst matige waterval. — (fig.) Discours plein de c-s,
rede f. zonder verband of zamenhang. Je n'ai appris vette nouvelle qua par c-, ik weet dat slechts

jak n. — (fig. et pop.) Donner

faseatelie, f. Kleine waterval m., c a s c adellef.
CaselAve, in., Caseatelie, f. [H. i.] Nïj.
viscla ,m1. can 't geslacht (Zei , murrnelvieschen.
Case, f. (in oud f i anns4ch: huis) lint, neger
Amerika. --- [Jeu] Ruit f. van een darn---hutf.in
of schaakbord, op welke inca. de schijven of .stuf
ken plaats; pijl m. of veld, tl. op triktrakbo^rd:
C-s basses, de velden, die het^digtst bij de tegen
liggen. Fausse c-, verkeerd bezet veld (dat-partij
dus hersteld moet wolalen). C- du diable, dui.velshoek, het zevende veld (omdat het doorgaap.':
moeijelijk te bezetten is. Faire une c-, twee schrlvee.
op één veld brengen. Demi c-, veld, waarop maas
ééne schijf staat. — Vak n., a fdeeling van een
kastje, van eene lade, doos enz.; — a fdeeling f. van
een register, gevormd door de lijnen, die de kolommen dwars doorsnijden.' Folio 21 recto, case 1,
blad 24 refits, vak I. — (fain.) Le patron de la c-,
de huisheer.
Casé, e, ac(j. (en part. passé van caser) Gevestigd: Le voila casé pour in vie, nu is hij voor

zijn leven gevestigd, bezorgd.
Caseate, m. [Chun.] Kaaszuur zout n.
Caséation, f. [Chico.] Kaasvorming f ., z. V. C.
CAILLElIENT.

Caséeux, ease, adj. Kaasachtig, Bazig: Matière c-ease, kaasachtige stof. Aside c-, kazig zuur.
Caseiforine, adj. Kaasvormig.
Caséine, f. [Chico.] Kaasstof f.

Caséique, adj. [ Chinn.] : Acide c-, kaaszuur n.
Casemate, f. [Fort.] Kazemat f., bomvrij gewelf n. of kluis f. onder de wallen eener vesting,
om de courtine en de grachten te verdedigen, moord
kanonkelder tn., walgewelf n. — weleer:-gewlfn.,
gevangenis f.: 11 a été mis dans la (en) c - , hij is
in de provoost gezet.

Casematé, adj. [Fort.]: Bastion c-e, bolwerk
neet kazematten-.
Casey, v. n. [Trictr.] Twee schijven op één
veld zetten. — CASEII, v. a. Plaatsen, een' post bezorgen. — In de vakken of afdeelingen plaatsen.
— SE CASEI, v. pr. Zich plaatsen, een plaatsje vinden, zichneerzetten: 11 s'est casé dans un petit.
village, h heeft zich in een dorpje neergezet.
Caserel, in. [Econ.] Pot m. of teenen mand f.
met gaten, om de kaas te laten uitdruipen..
C aserette, f. [Econ.] Kaasvorm in.

Gaserve, f. [Mil.] Kazerne, gemeenschappe.lijke krpgsmansworm-i.ng f. ; — de gezamentljke sot-

dalen, in eene kazerne gehuisvest.

Caserné, e, arlj. (en part. passé van caserne -)

Gekazerneerd: Troupes c-es.

Casernenient, in. [Mil.] Kazernering f'.,
het huisvesten in kazernen.
Caserner, v. n. [Mil.] In kazernen liggen, wemeen. — Caserner, V. a. In kazernen leggen of

plaatsen.

t'asernet, Cazernet, [Mar.] Register n. voo.

-

de ofciers, logboek n.

Casernier, iii. Léverancier m. der kazernen.
Caset, in. [H. n.] Soort van watermot f.
Casette, f., z. CAZET TE ; — oudtijds: huisje n.
Casiasquier , Turksche militaire opperreQ:-

ter m.

Lokétkast f., schrjfta felkastje n.
met vakken, brievenbestek n. — [Pèche] , z. v. a.
Ca ,sier, in.

Parmezaan-kaasmaker ni.
Casière, f. Plaats, waar men de parmezaankaas bewaart, kaashut I.
('asilleux, euuse, adj. [Vitt.] Brok, rprol.',
bros. Verre c-, brok glas.
BOUT AGUE . —
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CASIMIR

-

Casimir, m. [Corn.] Kazimier n., eene ligt gehéperde wollen stof, soort van halflaken
Casino, In. (Ital.) (eig. huisje, buitengoedje,
vi 11 a). Plaats f., waar men tegen eene jaarlijksche
bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten,
te spelen enz., besloten gezelschap, casino n.
Casminar, m., z. CASSUMUMAR.

Casoar, in. [H. n. j Kasuaris m., een naar
den struis gelijkende vogel in O.Indië.
Casolane, f. [Hort.] Italiaansche appelsoort f.
Caspien, ne, adj. Kaspisch.: La mar C -ne, de
Kaspische zee.
Casque, ni. Helm, stormhoed m.: La visière
d'un c-, het vizier van eenen helm. — [Bot.] Fleur
en c-, helmvormige bloem f. — [H. n.] Naam van
vele helrnvormige schelpen. — [Bias.] Porter Ie ede face, eenen helm van voren in 't schild voeren.
Casqué, e, adj. [Num.] Gehelmd, met eenen
helm. — [H. n.] Le serpent c-, de helmslang, eene
slang, die eens soort van helm op het hoofd heeft.
Casquiette,f. (verklw. van casque)Pet m.,nauts f.
Casquillon, m. Zékere slang f.
t Cassade, f. (fans.) Leugen uit kortsw ij l of
om zich te verontschuldigen, noodleugen f. — [ Jeu]
.Bod n., boven den inzet in een slecht spel, om daar
af te schrikken, om den inzet-doreméspl
te kunnen tot zich halen.
Cassage,in. [Tech.] Het kleinslaan van den erts.
Cassaille, f. [Agric.] Eerste ploeging, scheuring f. van tenen. akker.
Cassant, e, adj. Bros, broos, breekbaar: Le
verre est c-, het glas is bros, breekt ligt. Lacier
est plus c- que le far, het staal is brosser dan het
ijzer. Poires c-es, krakende of knappende peren.
Cassards of Cassets, m. pl. [Con.] Bonte
katoenen oostindische zakdoeken m. pl.
Cassation, f. [Jur.] Vernietiging, tenietdoe
opheffing van een vonnis, c a s s a t i e; ver-nig,
een testament; uitdelging eener-brekingf.va

schuldbekentenis.

Cassave, f. [Bot.] Meel n., uit den wortel van
gedroogden maniok; maniokbrood n.
Casse, f. [lmpr.] Letterkas f., bestaande uit
twee hoofdafdeelingen (casseaux), die men Haut de
e-, bovenkas, en Bas de c-, onderkas, heet— [Tech.]
Bekken, waarin het gesmolten netaal uit den smeltoven loopt, ontvangbekken n. ; — smeltkroes m. der
goud- en zilversmeden, der munters enz.; — hoor
kam m. der lintmakers; — pennenbakje n. aan-ne
een' schrijfkoker; — koperen scheppan f. der zeep
Afzetting, ontzetting f. van een'-ziedrs.—[Ml]
militairen graad. Lettre de c-, cassatie- of afzet tingsbevel n. —{Corn.] , z. v. a. CASSARDS. — CASSE, f.
[Bot.] Kassia f., de p jpvormige, bijna twee voet
lange en vingerdikke vrucht van eenen boom, diem
Oost- Indië, Zuid-Amerika en Egypte wast. Casse
aroinatique of giroflée, kassia-bast n1., de chinésche
kaneelbast, die niet zoo aromatisch, maar ook niet
zoo duur is als de ware kaneel.
Cassé, e, adj. (en part. passé van rasser)
Gebroken, verbrijzeld: — oud, gebrekkig, zwak,
verzwakt; — weggejaagd, ontslagen. Ui homme caux gages, een man, wiens jaarwedde men heeft
ingetrokken. Une voix c-e, eene gebrokene, zwakke stem. (Prov.) Payer les pots c-s, 't gelag betalen; de schade lijden.
Cassean, m. (verklw van casse) [(mpr.] Naam
van elke der baide hoofdafdeelingen eener letterkas
(vgl. CASSE), halve letterkas f. — [Vétér.] Soort van
houten nijptang f. om paarden te ruinen.
Casse-bouuteille, m. [Phys.] Soort van kristallen ontvanger m. (Plug. Des rasse- bouteiiles.)
Casse-bras, m. (pop.) Onverwachte, moedben.émende ramp f., nekslag m. (Plur. Des casse-bras.)
Casse-con,m.Gevaarljke, halsbrekende plaats:
Cet escalier est on vrai casse-cou, die trap is goed
om den hals te breken. — [Mar.] Berijder van ongedresseerde of ondeugende paarden. (lig.) Ces gees
sont de vrais rasse -eou, die menschen zijn eerste
waaghalzen. — Soort van dubbele ladder f.
Casse-eronte, m. Korstbreker ni., werktuig
waarmede men de korsten breekt voor oude lieden.
(Plur. Des rasse-croute).
Casse-enl, m.(pop.) Val m. op het achterdeel. Il
s'e t donne un rasse -cul sur la glace, hij is met zijn
achterste op 't ijs gevallen. — (Plur. Des rasse -cul.)
t asre -fil, m. [Tech.] Werktuig n. om de
sterkte van 't garen te bepalen. (Plur. Des casse-fil.)

CASSE-TTTE.
Casse-lunettes, m. [Bot.], z. v. a. BLUET
(Plur. Des casse-lunettes.)
Casse-niariage, ni. [Tech.] Werktuig n.,
waarvan men zich bi het afspinnen der zijdeton
bedient. om de dubbele draden (manages) te-netjs
vermijden. (Men heet het ook brise-mariage.)
Q'asseuient, m. Het breken. — (fig.) C- de
tête, hoofdbrekerij f., afmattende geestarbeid m.
('arse-mnottes of Brise-nnottes, f. [Agric.]
Kluitenbreker m., een werktuig om de aardkluiten
aan stukken te slaan. (Plur. Des casse- of brise-

mottes.)
t'asse- neuseau, m.. [Cuffs.] Sneeuwbal m.,
zeker luchtig gebak. — (pop.) Knip m. voor den
neus. (Plug. Des casse-museau.)
Casse-noisettes, m. Notenkraker m. —H.
n.] Volksnaam der spechtmees (torchepot). (Plug.
Des casse-noisettes.)

Casse-noix, m. [[TI. n.] Notenkraker m., een
vogel van 't ekstergeslacht. — [ Tech.], z. v. a.
CASSE-NOISETTES.)

é+assenole, f., z. v. a.

NOIX DE GALLE.

Casse-noyaux, m. [H. n.] Kernbijter m.,
volksnaam van den gemeenen dikbek (gros-boe

common.) (Plur. Des casse-noyaux.)
Casse-pierre, m. [Tech.] Steenbreker, bik
hamer m., een tweepuntig steenhouwers - werktuig. —
[Bot.] Steenbreke f. (Plur. Des casse-pierre.)
Casser, V. a. Breken, verbreken. C- des note,
noten kraken. C- les bras à qn., iemand de armen
stuk slaan. C- urge branche, un baton, eenen tak,
eenen stok doorbreken. C- la tête d'un homme,
iemand het hoofd of de hersenen inslaan; — ( fig.)
Vous me cassez la tête, gij breekt mij het hoofd.:
gij verdooft mij door uw geraas; fgi maakt, dat ik
hoofdpijn krijg. — C- les vitres, de glazen of ruiten inslaan; (fig.) niets in eene zaak ontzien. C- le
cou a qn., iemand den nek breken; (fig.) iemands
za/een bederven, hem ongelukkig maken. (Prov.)
Qui casse les verres les pale, wie zich de billen
brandt moet op de blaren zitten. — (fig.) Verzwakken, ontzenuwen, van kracht berooven: L'âge, la
guerre, les débauches font casse, de jaren, de
oorlog, de uitspattingen hebben hein ontzenuwd. —
[Prat.] Vernietigen, opheffen, te niet doen: *C- un
arrët, een vonnis vernietigen of c a s s é r e n: —
[Mil.] Verlagen (degraderen), ontzetten, afzetten,
afdanken: C- un officier, een' officier verlagen of
e a s s é t e n. C- un soldat, een' soldaat a f'danken
en wegjagen. (In dien zin niet meer gebruikt.) —
C- qn. aux gages, iemand zijne bezolding ontnemen,
hein van zijn' post ontzetten; (fig.) I1 na plus d'aceis dans vette maison, on la casse aux gages, hij
heeft geen' toegang meer in dat huis, hij heeft zijn
vertrouwen, zijn' invloed verloren. — GASSER, V. n.
Breken, gebroken worden: La corde, la branche,
l'assiette casse, het touw, de tak, het bord breekt.
— Cette poire casse sous la dent, deze peer knapt
tusschen de tanden. - SE CASSER, V. pr. Breken,
gebroken worden: La corde, la branche, l'assiette
se casse. — (fig.) Verzwakken, in krachten a. nemen: 11 se casse depuis longtemps, hij is sedert lang
zwak, ontzenuwd. — Se c- une jambe, zijn been
breken. Se c- la tête (eig.) zich het hoofd breken,
maar doorgaans genomen in den zin van: zich aan
't hoofd bezeeren. zijn hoofd stooten; (fly.) zich met
inspanning op sets toeleggen, zich suf suderen. Se
c- le nez, (eig.) zich den neus breken; doorgaans:
zich aan den neus bezeeren; (fig.) niet slagen in 't
geen men onderneemt. Se c- le cou, (eig.) zich den nek
breken; (fig.) zich in den grond helpen, r u i n é ren.
Casserie, f. [Minér.] , z. v. a. TRIAGE.
Casserole, f. Kastrol f., komvormig keuken
stoofpan f. zonder voet met een' steel.-gerdschapn.,
Casseron, in. [H. n.] Spaanse/te zeekat f.,
soort van inktvisch; ook z. v. a CAL MAR.
Cassetée, f. Eene kasvol, een bekkenvol enz.
(z. CASSE) .

Casse-tête, m. Strijdknods f. der wilden. —_
(fig.) Zware en hoofdige wijn m. — Groot geraas n.
— Sterke inspanning f. van den geest (in dezen
laatsten zin zegt men doorgaans Cassement de tête)..
1NTaam van verscheidene kunstspellen, die veel
hoofdbrekens vorderen, o. a. van een spel met veel
blokjes van hout of metaal, waaruit men-hoekig
velerlei figuren zamenstelt. — [Minér.] Nijlsteen m.
— [Pêche] Slagnet n. — [Mar.] Blokkenet n. over
het halfdek.
---

CASSETIN
Cassetin, m. (verklw. van casse) Vakje n. der
letterkas. C- du dia1le, teelbakje n (voor gebroken
of slechte letters).
Cassette, f. (verklw. van casse) Kistje, kof
sluitdoosje n. met vakken, inz. ter bewaring-fertj,
van kleine kostbaarheden; geldkistje n. La c- du
roi, de, bijzondere schatkist des konings. Le rol a
donné a eet officier une pension sur sa c-, (le ko'sing heeft dien officier eene jaarwedde uitzone bij-

zondere schatkist to gewezen.
Casseur, nl., -ease, f. Breker m., breekster f.
Ook als adj. gebdzigd, doch zelden voorkomend dan
in (loc. fam.) C- de raquettes, sterk en kloek man;
C- d'assiettes, twistzoeker, voorvechter. Mettre son
chapeau (sa casquette) en c- d'assiettes, zijn' hoed
(pet, muts) op zijde, schuins of dwars zetten.
Casse-vessie, m. [Phys.] , z. v. a. CASSE-BOUTEILLE.

Cassican, m. [H. n.] Vogel uit de austraal landen, van de houding, grootte en kleur der raven.
Cassidaine, m. [H. n.] Schelpdier n. van't geslacht der zeehennen..
Casside f. of Scarabée-tortue, nl. [H. n.]

Schildkever, schildpadkever m.
Cassidite, f. [H. n.] Versteende schildkever,
versteende kinkhoren m.
Cassidoine, f. [Minér.] Kassidonie -steen m.,
door de Ouden tot vazen verwerkt.
Cassidule, f. [H. n.] Straaldier n.
Lassie, f. [Bot.] Kassie f., soort van acacia
uit Indië, die tegenwoordig ook in Zuid- en Midden-Europa groeit.

Lassier, nl. [Bot.] , z. v. a. CAT FICIER. —
[Impr.] Bok m., waarop mende letterkasten plaatst.
Cassigiat, ni. [H. n.] Naam eener soort van
't robben geslacht.
Cassia, nn. [Tech.] Raam n. boven een weef
waaraan katrolletjes gehecht zijn, door de--getouw,
melken draden loopera, tablet n. ; -- soort van em-

iner nn.. dien de zijdeverwers gebruiken.
Cassine, f. (verklw. van case) Huisje n., meestal
f„, ebézigd in den zin van gering huisje, waarin het

noodi.ge niet gevonden, wordt; soms ook z. v. a.
landgoedje, optrekje, hofsteedje n. — [Mil.] Alleen
gebouw 1n. in de vlakte, geschikt om er post-stand,
te vatten. — [Bot.] Paraguay-thee, thee-cassia f.
Cassinoide of Eclipse Cassinienne, f.
[Math.] Cassinische kromme lijn van den Oden
graad, door welke Cassini de bewéging van de
aarde om de zon naauwkeuriger meende te verkla, en, dan dit door de ellips van Kepler geschiedde.
,

Cassiopée, f. [Astr.] Cassiopeia f., een der

noordelijke sterrebeelden.

Cassipourier, m. [Bot.] Soort van weegbree f.
Cassique, m. [ii. n.] Citroenvogel m.
Cassiry, m. Maïsbrandew ij n m.
Cassis, in. (pr. ka-rice) Bot.] , z. CALI.
Cassite of Cassute, f. [Bot.] Indische woekerplant f., die naarders monniksbaard of de vlaszijde
gel kt.
f. [Minér.] Mengsel n. van lood,
zilver en andere metalen; — geoxydeerd tin n.
Cassolette, f. (verklw. van casse) Reukvat n.,
wierookpan f., balsem- of reukdoosje n.;—de daaruit
op stijgende reuk m.; -- (iron.) stank m. — [Hort.]
Naam eener perensoort.
Cassolle, f. [Tech.] Komfoor n. om de lijm

(tier papiermakers te warmen.
Casson, n1 . Lompensuiker f. (du sucre en cassons) . — Stuk gebroken kakao in.
Cassonade, f. Poedersuiker, meel- of keu
ruwe suiker f. (die maar eenmaal geraf--I,enis'kr
fineerd is).
Cassot, m. [Papet.] Sorteerkist f.
Cassotes of Cassoudes, f. pl. [Coco.] Soort
uan weede-asch f.

CASTRENSE.

-

_i

J

Castagneux, n1. [H. n.] Kleine duiker ot

duikelaar ni., zékere vogel.

Castagtoole, f. [H. n.] Naam eener vischsoort
van 't bra.seingeslacht. — [Mar.] Tentstuk n., hout
met 9. gaten aan elk der lijken van een tentzeil.
Castalides, f. pl. [1Vi^'th.] Bijnaam der zanggodinnen of muzen, naar de Kastalische bron (Cas-

talie), aan den voet van den berg Parnassus.
Castalogne, f., z. CASTELOGNE.

Castanees, f. pl. [Bot.] z. AMENTACEES.

Castanite, f. [Minér.] Kleiachtige steen, die
naar eene kastanje gelijkt , kastaniet, kastanje -

steen in,

Caste , f. Kaste f., erfelijke stand, familie
in Indië en 't oude Egypte, rangklasse dei'-stam.

oosterse/me volken: La c- des bramines, des hanians
etc. — In minder beperkten zin ook gebruikt van
de verschillende klassen eener burger- maatschappij:
La c- des nobles, des prètres, du peuple, de adel-,
priester -, volksklasse.
Castel, in. Kasteel m. (chateau).
^,astelane, f. Soort van groene pruim f.
Castellan, ni . Kastellaan m., in de middeleeuwen de titel van een' poolsch groot -senateur.

Castelogne, Castalogne, Catalogne, f.

Fijne wollen deken f.

Castiee of Castige, in. Naam der te C-au

geboren Portugezen, Cashes.

Castillan, m. Custiliaansch n., de spaansche

taal, zoo als die in Castilie wordt gesproken. -Spaansche goudmunt, ter waarde van ruim 3 gul
. - CASTILLAN , E, adj.. Castiliaansch, wat Cas -den
zijne inwoners betreft. — Ook als subsi.-tilëen
m. en f. Een Castiliaen, eene Custiliaansche.
Castille , f. (fam.) Onbeduidende twist m.,
krakeel, gekibbel, geharrewar n.: Its ont toejours
quelque e- enseml)le, Zij hebben altoos twist met
elkander. — [Bot.] Allex-i.caansche boom m., die een

naar caoutchouc gelijkend hars oplevert.
Castillée, f. [Bot.] Soort van stinkende netel f., buskruid n., c a stille a f.
Castine, f. [Tech.] eig. Kalksteen in., vloei
als smeltmiddel in de hoogovens gebruikt.-spathn.,
Castor, m. [H. n.] Bever, kastoor m., een bekend
nuttig zoogdier; — de huid van dat dier. Axonge de
C- of enkel c-, bevergeil (castoréuin). Un chapeau
de c-, of ent el on c-, een hoed van becerh.aar,
kastoren hoed. Un deint c-, een hal f- kastoren hoed.
(fig. et fam.) C'est un demi c-, 't is een man van
dubbelzinnig gedrag. — [H. n.] Naam der gemeenti
duikeend (harle vulgaire); — ook van twee vlinders.
Castor et Pollux, m. [Mar. et Phys.] Kastor en Pollux, St.-Elmus -vuur, vreêvunr n., een
elektrisch verschijnsel in de gedaante van vlam
zich soms in zee aan de toppen der-metjs,di
masten of raas vertooneri. — [Astr.] Tweelingen,
het derde teeleen van den dierenriem.
C astorate, m. [Chico.] Becergeilzuur zout n.
Castoreum, m. (pr. —orale) [Pharm.] Bever-

geil n.

Castorine. f. [Chico.] Een b ij zonder , zog
weinig bekend beginsel, door Bezio uit het costoreum of bevergeil verkregen..— [Coco.] Eene soort
van ligte, zijdeachtige wollen stof f.
Castorique, wij. [Chico.] Acide c-, bever

-geilzurn.
Castos, in. Jaarlijksche uit- en invoertol m., dien
de Europeanen in Japan moeten betalen.
-t- Castoyeuient, in. Les, onderrigtinrq f.
Castramétation, f. [Mil.] Légeringskunst f.,
de kunst om eene legerplaats af te steken.

Lastrat, in. Castraat, ontmande, gelubde,
inz. een sopraanzanger in. in Italië, dewijl deze,
ondanks 't verbod van Clemens XIV., doorgaans
reeds als kinderen tot castraten gemaakt worden;
-- kuischheidswachter m. in 't Oosten.
Cassuniuniar,Casniifar, m. [Bot.] Wortel
Castration, f. Ontmanning, lubbing, castraIn. in d-elndien, goed voor de maag, voor de zenuwen. t i e, ens t rel r i n g f. , wegneming der teeldeelen bij
Cassure, f. Breuk, plaats waar iets gebroken menschen en dieren, inz. van 't mannelijk geslacht. —
is: C- vitreuse, glasachtige breuk.
[Bot.] Wegneming van 't vruchtbeginsel tiener plant.
Cassute, f., z. v. a. CASSITE.
5 Castrature, f. [Agric.] Reiniging of zuiveCastagneaii, nn. [H. n.] Soort van kleinen ring f. van het gedorschte graan.
brasem m. der Middellandsche zee.
Castre , n1. [Corn.] Naam van een' witter

Castagnette, f. [Coco.] Stof uit zijde, garen. Bordeaux-win m.
en wol.
-- C ASTAGNETTES, f. pl . S aansche handklap Castrense, adj. (pr. -„rinse) [H . rom.] : Couleppers, dans ronne c-, legerkroon f. (uitgereikt aan den soldaat,
pers m. pl., klaphoutjes n, pl., duimk
pl. bij tooneeldansen (zoo geheeten we--Icleprsm. die het eerst hi de vijandelijke legerplaats binnen
gens de gelijkvormigheid met twee halve kastanjes).
-dronij).
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CATAPU RACTE.

Castromnétrie, f., z. v. a. CASTRAMLTATION.

Catadupe, f., z. V. a. CATADOUPE.

Casualité, f. Toevalligheid f., toeval n., ca-

t'atafilque, in. Praalbed, rouwtooneel n.,
a to fa 1 k m., prachtige stellaadje, waarop in eene
berk het lijk van eenen vorst of voornamen pervon, of ook de ledige kist geplaatst wordt.
('ataglottisme, m. [Lilt. anc.] Gebruik n.
an c,ezochte woorden; — ook: een geile kus m.
CatagInatique, adj. [VIéd.] Beenbreukheeeend, tot genézing der beenbreuken dienstig.
Catagogies , f. pl. [Antiq. grec.] Tehuis
Eesten n. pl. der oude zeevaarders.
-wmstf
Catagraphe, m. [Point. anc.] Profiel-schilter in. — 4'atagraphie, f. Profiel-schilder
iunst f. — Catagraphique , adj. Wat die
'lunst betreft, kata grap his ch.
Cataire, f. [Bot.] Kattekruid n. (herbe au

sualiteit f.

Caspar, m. [H. n.] , z. v. a. CASOAR. — [Bot.]

of Casuarine , f. Kasuarboom (in Oost-India
en Nieuw -Holland) .
Casuel, le, adj. Toevallig, onzeker, gevallig, wis
casueel;—soms ook als barba -selvaig,burjk
inplaats van cassant of fragile, bros,-risnugebézd
breekbaar. Men noemde weleer: Emplois c-s, charges c-es, onzékere ambten of posten, dezoodanic/ en,
die de lamiliën verliezen konden door den dood
derrienen, die er mede bekleed waren. Droits c-s,
toevallige inkomsten. Parties c-es, toevallige inkomsten (des konings) uit openvallende ambten;
ook: de kamer or het bureau, waardoor deze in-

komsten ontvangen werden.

—

CASUEL, m.

Toe-

;hat).

vallige, onzékere inkomsten f. pl., aan sommige bedieningen verbonden, buitenkansjes, bijvalletjes n. pl.
5 Casuellement, adv. Toevallig, bij geval.
Casuiste, m. Casuist m., godgeleerde, die
twijfelachtige c ewetensgevallen verklaart or beslist.
Casaistigae, f. Casuïstiek, gewétensleer f.,
de leer or de kunst om gewétensvragen op te lossen, inz. zulke vragen, waarbij botsing van pligten plaats hee ft; — in verachtenden zin: de leer
der kunstgrepen en sluwe vonden.
. Casuistiquer, v. n. Over gewétenszaken
nasporingen doen, zich met casuistiek afgeven.
Catahaptiste, in. Doopbestrijder m. (die de
noodzakelijkheid des doops ontkent).
Catabatique, adj. [Méd.] Afnemend, ca ta
(vgl. ANABAT'IQUE).
-batisch

Catalan, in. Catalonisch n., de catalonische
aal f. — Catalan, e, adj. Catalonisch, wat tot
"'atalonie behoort.—Ook als subst.: een Cataloniër,
,ene Catalonische.
Catalectes, m. pl. Verzamelde oude stukken
f fragmenten, onvolledige overblijfsels n. pl. van
)ude werken.
Catalectique of Catalecte, adj. [Poés.
Inc.] Onvolledig, afgebroken: Vers c-, vers, waarran de laatste voet ééne, soms twee lettergrepen
e kort is.
Catalepsie , f. [Méd.] Zinvang m., k at a' e ps ie f., eene soort van beroerte, met eene wasichtzge buigzaamheid der lédematen gepaard. —
t'ataleptique, adj. Door zinvang getroffen; tot
lie kwaal behoorende. — Als subst.: een door zin
getroffen lijder m. — [Bot.] Plante c-, plant,-pang
lie in de houding blijft, welke azen haar door bui)

Catabaucalese, f. [Ant. grec.] Slaapliedje n.
Catabibazon, in. [Astr.] Neêrgaande knoop m.
der maan (ook Queue du dragon geheeten).
Catacaustique, f. [Opt.] Brandlijn, door

;ing geeft.
Catalogue, f., z. CASTELOGNE. — Catalonië n.
Catalogographe of Catalographe, m.

terugkaatsing der stralen ontstaan, k a t a k a u stische lijn f.
Cataeérastique, adj. [Pharm.] Verzachtend,
bedarend. — Ook als subst.: Un c-, een lénigend
of bedarend middel n.

Katálogus-maker m.

Catalogue, m. Katálogus m., naamlijst f.,
register n. (van boeken, schilderijen, planten, meu5elen enz.)
Cataloguenient, m. Het katálogus-maken.
Cataloguer, v. a. Een boek of ander artikel
^n den katalogus opschrijven; — een' katálogus

Catachasnie, Catachusnie, m. [Méd.], z.

CREVASSE, SCARIFICATION.

Cataebrèse, f. (pr. —krèse) [Rhét.] Woord
onjuist gebruik van een bivoegel2 k-misbrukn.,
or ander woord, dat met het begrip van 't hoofdeigenlijk
niet bestaanbaar is, k a t a c h r ewoord

naken.

Catalotique of Catallltique, adj.. [Méd.]

Likteekenverdrijvend.

Catalpa, m. [Bot.] De trompétboom m. (door
Catesby in 1726 in Carolina ontdekt.)
Casua:rine, f. [Bot.] Tjommoro boom m.

si s f. (b. v. cheval ferré d'argent, aller à cheval
sur un baton, sur. un áne ; ot in 't nederduitsch:

gouden hoofdijzer, koudvuur enz.)

Cataenènes, f. pl. [Méd.] De maandeljksche
zuivering f. der vrouwen, de maandstonden f. pl.

Cataehriston, m. [Pbarm.] Soort van liniment at vloeibare zalf der 'Ouden.
Catachusine, m., z. CATACHASME.
Cataclase, f. [Méd.] Beenverbrijzeling; —
krampachtige sluiting der oogleden; -- oocgbalverdraaijing f.
Ca taelysnne, m. [Diaact.] Overstrooming f.,
zondvloed m.— [Méd.] Algemeen drop- of stortbad n.;
soms ook: dampbad, klysteer n. — (fig.) Geheele omkeering f der bestaande orde van zaken in eene maat
La revolution francaise de 1789 a été-schapij:

Cataniér,ial , e , adj.Méd.] Wat tot de

maandstonden betrekking heeft.
Catannite, m. (eig. een bijnaam van Ganymedes) Schandjonen m.; — liederlijk jong mensch.

Catanance, Catanehe of Cupidone, f.

[Bot.] Hondgras n., blaauwe kranenvoet in., vloo-

kruid n.

Catantlènne, f. [Méd.] Besproeijing f. met

warn water.

un veritable c-.
Cataelysnneologie, f. Geschiedenis der over-

stroorningen of omkeerin flen op de oppervlakte der

,

aarde. — ('ataclysmologique, adj. Wat daar
eirekking heeft.
-toe
Catacoi, in., z. CACATO1.

Catacoinbes, f. pl. Oaderaardsche gangen m.
pl., met spelonken, gewelven en groeven, dienend(
den Ouden tot begraafplaatsen (zoo als die te Rome
te Napels en te Syracuse), doodengroeven, kat a.
komben f. pl.
Catacoustique, f. [Phys.] Terugkaatsings
leer der geluiden, leer van den weérklank or d^
echo, k a t a k u s t i e k f. -- Ook als adj. gebézigd
Appareil c-, katakustische toestel m.
Catadioptrique, f. Leer of wetenschap del

vereenigde werking van het teruggekaatste en vas

't gebrokene licht, katadioptri,ek f. — Ook al.
adj. gebéziqd : Télescope c-, katadioptrische teles
koop m., zulk een, waardoor de voorwerpen zoowe
door breking der lichtstralen in glazen als doos
terugkaatsing van spiegels vergroot of sch jnbaaï
naderbij gebragt worden.
C'atadoupe, f , z. V. a. CATARACTE.

Catadrome , m. [Antiq.] Gespannen dans

koord f. op het tooneel der Ouden.

Catapan , m. [H. gres.] Katapan m. , titel
van den stadhouder der grieksche keizers over
hunne zuid-italraansche bezittingen (van 870 tot
1070). — Cstt apallat, in. De waardigheid van
zulk een' stadhouder; ook: de door hem beheerde
provincie: Le c- de la Pouille et de in Caiabre,
het katapanaat of stadhouderschap van Apulië enCalabrië.
Catapasnae , m. [Chir.] Strooipoeder n. op
wonden en zweren.
Catapelte , f. Foltertuig n., door de Heidenest weleer tegen de Christenen gebruikt, waarbij
men 't ongelukkige slagto/f er, tusschen twee planken
geklemd, aan de voeten ophing en verbrandde.

Cataphoniquef ., z. v. a. CATACOUSTIQUE.
Cata p hora, m. [Méd.] Slaapzucht f., diepe

slaap, doodslaap m.

Cataphracte, f. [Ant. ruil.] IJzeren wapenrusting f. der Ouden, die geheel het luithaam bedekte,
k at a p h r a k ta m. ;— de met zulk eene wapen
gewapende, ook catapbractaire geheeten. —-rusting
[Chir.] Harnasverband n. (voor gebroken ribben).

-- [.H. n.] Geharnaste nteirval of wentelaar m.;

ook z. v. a. ARMADILLE. — Weleer ook: zeker lang,
overdekt oorlogschip. — Het komt ook als adj. voor
in: [H. n.] Cottée c-, geharnaste knorhaan in.;

CATAP]ASME

---

Silure c-, geharnaste mneirval m. -- CATAPHIIACTES, rm. Pl. [H. n.] Harnasvisschen m. pl.
Cataplasnie , in. [Chic.] Weekmakende omslag, brilomslag m., pap f : — (iron.) C- de Venise,
oorveeg f. — [Bot.] Appliquer no c- of de 1'onguent de St. Fiacre sur les plaies dun arbre, de

beschadigde plaatsen van eenen boom met koemist
en klei besmeren.
tataplexie, f. [Méd.] Verstijving f. van 't
ligchaain door beroerte.
Catapsyxie , f. [Méd.] Koudwording f. des
ligchaams, zonder béving, 01 uitwaseming.

5 Cataptose, f [Med.], z. v. a. EPILEPSIE.
.

Catapuce, f. [Bot.]
mel k f.

Springkruid n.; wolfs-

Catapulte, f. [Ant. mil.] Krijgswerptuig n. der
Ouden, waarmede men zeer zware steenera in de
.belegerde steden wierp, k a t ap u l t f. — t atapaltaire, adj. et subst. Bestuurder der katapult.
Cataractaire , m. [Ant.] Poort- of kerk
bij de Ouden.
-wachterm.
C ataraete , f. , Groote 'waterval, stroomval,
k a t a r r a k t m. [Ecrit.] Les c-s du eiel furent
ouvertes, de sluizen des hemels werden geopend.
(Proc.) Lacher ses c-s; zijne gramschap bot vieren, den vrijen loop an zijnen toorn geven. —
[Méd.] Graauwe staar f. — [Phys.] Kromme lijn f.,
door een vocht beschreven, dat uit de horizontale
opening van een vat vloeit. — [H. n.] Naam der
bruine roofmeeuw.
Cataracté, e, adj. [Méd.] Met de staar behebd: Oct! c-, Iiomme c-.
Cataracter (se) , v. pr. [Méd.] Verduisterd
worden (van de kristallens in 't oog gebezigd) .
Catarmatigiue, adj., z. CATHARTIQUE.
Catarrhal, e, adj. [Méd.] , Zinkingachtig, uit
verkoudheid voortvloeijende, k a t a r r h a a l: Fièvre
c-e, zinkingkoorts f. (.tiet woord heeft geen rn. pl.;
sommigen gebruiken daarvoor catarrheux, symp
tómes catarrheux, katarrhale versch ij nselen.)
Catarrhalique, m. [Méd..] Middel n. tegen de
verkoudheid.
Catarrhe, m. [Méd.] Zinking, zware verkoudh:eid f. ii lui est. tomlié un e- sur la poitrine, er
is hem eene zinping op de borst gevallen. C- suffocatif, smorende zinking.
Catarrhectique, adj. [Phann.] Oplossend.
% Catarrheimx, ease, (ldj. [Mid.], z. CATARRHAL.

yCatarrhexie, f. [Pilaren.] Oplossende kracht f.

der geneermiridelen.

Catarrhiiiiiis, m. [H.

Oude-wereld.

n.] De apen m. pl. der

IC`atarrhopie, f. [Méd.] Neiging f. des bloeds

naar de beneden deden.
5 Catartisinle, m. [Chir.] Herzetting f. eener
breuk of ontwrichting.
Catascope; m. [Mar.] Soort van ligt vaartuig n. om op verkenning uit te gaan.
Catastaltigae, adj. [Méd.] Inhoudend, terugdr°l7vend, zamentrekkend.
Catastase , f. [Méd.] Het staan-blijven, de
blijvende lirchaamsgesteldheid. — [Litt. ani.] Derde
deel n. van een treurspel, waarin de ontknooping
wordt voorbereid.
C'atastatique, adj. [Méd.] Van het gestel of
temperament afhangend, daaruit voortkomend.
Cataste, f. [Antiq. lat.] Soort van stellaadje f.,
waarop de slaven, die men ten verkoop aanbood,
geplaatst werden. — IJzeren leger of bed n., onder
't welk men vuur stookte en dat tot follering diende.
Catastome, m. [Mus. ani.] Mondgat n. der
/luit.
Catastrophe , f. Onverwachte wending in
den afloop eener gebeurtenis, inz. eene treurige ontknooping f., gelijk die in het treurspel, ongelukkige
afloop n, eener zaak; — fortuinswending; plotse tinge verandering der dingen inz. in het maat
leven, volksramp t., groot ongeluk n.,-schapeljk
Isatastrophe f.
Catatase, f. [Mid.] Uitzetting f. naar benedim; — [Chic.] Herzetting f. eener breuk.
Catathèse, f. Strijdige stelling, tegenstrijdige
bevestiging, k a t a t h e s i s f.
Cataiu, f. (eig. verklw. van Cathérine) ((am.)
Boerenmeid, herbergmeid f.;— (pop.) slet, ligtekooi f.
Caté of Catecatché, m. [Bot.] Katsjoe- of
C atech u=boorra in.

C
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-f-Catéchese, f.(pr. cli—k), z.v.a. GATECHIS31E.
Catéchète, M. (pr. chi—k) Vraaglee °aar, Lut e e h e et in., hij, die onrlerw js, inz. in de geloo fs-

leer, door vraag en antwoord geeft.
('atéehétigne, f. Vraagkunst f., wetenschappelijke leer hoe een goed vraag-onderwijs moet ingerirgt en gehwudera worden, k a t e c h e t i e k f.

f'at.échine , f. [Chun.] Grondstof f. van het
Alec).
Catéchisation, t. let katechi-seren.
Catéchisé, e, adj. (en part. passé van caté-

katsjoe of cateehu (vgl.

chiser) In de geloofsleer onderwezen. —( fig. et (am.)

Personne Bien c-e, iemand, die men duchtig delen

gelezen heeft.
Caitéchiser, v. a. Onderwijs door vragen en
antwoorden, cveIi, inz. in de geloofsleer en bijbelgeschiedenis , rjodsdtenstig vraag-onderwijs geven,
ka t e c h i s é r e n. — (Jig. et fain.) Trachten te

overtuigen ; vermanen , bastra/f eii : Je Fai asset
catéchisé, mais it Wen v eut riep faire, ik heb hem
,

genoeg voorgeprediht, genoeg de les gelezen, maar
hij wil het niet doen.
Catéchisnle, ni. Onderwijs door vragen en
antwoorden, inz. in de geloofsleer en b2jbelgeschiedenis, geloofsonderwijs n., christelijke leering, of
enkel: leering, k a t e c h i s a tie f.; — gelooJs-vrageboek n., k a t e c h i s mus m. ; -- bij uitbreiding
ook gebézigd van boeken, die een hort begrip van
eene of andere wetenschap bevatten en in vragen
en antwoorden opgesteld zijn. Le c- de la nature par
Martinet, de kateehisrnus der natuur doop 1t7.; Ce
livre est Ie c- des rots, dat boek is de katechismus
(het handboek) der koningen. — (fig. et fam) Faire
le c- ia qn., iemand goed a f rigten, op de hoogte van
iets brengen. Ii salt son c-, hij kent zijne les, hij
weet vein wanten. -- C- poissard, verzameling van at
de grofheden en srn,aadwoorden, die de maskers elkan:der in de carnavals-grappen naar't hoo fd werpen
Catéchiste , nn. Geloofsonderwijzer, katechi-se enmeester, ie a t e c h e e t m.
'aatéchistigae , a(1j. Vraagsgew s, in den
vorm van gesprek onder wijzend , gespreksgewas

behandeld , ie a t e c h é t i s c h, in kalechisérenden
vorm, in Icatechisinus- voren.
Caateehontes, ni. pl. Geluid- of stemverdoc-

vende plaatsen f. pl.

Catécha, in. [Bot.], z. CACHOU.
Catéchuménat, ni. (pr. ch=k)

Ike toestand
van k a t e c h u in e en (z. 't volgend woord).
('atéehiidnène, ni. (pr. cti=k) [ii. ceel.] Ge-

loo fsleerling in. en f., iemand, die orIa tleuz doof te
kunnen ontvangen zich in de christelijke leer liet

onderwijzen; k a t e c h i s a sit m.
Catéchiunénie, f. (pr. ch=k) Kerkgalerijj f.,
op welke de vrouwen de dienst bijwoonden; — (vol
anderen) oefenplaats f. der katechuinénen. -gens
Catégorètne , m. [Phil. aristot.] Gezigtspunt n., waaruit men een' term kan beschouwen,
om hem in deze of die kategorie te plaatsen.
Catégorie, f. [Log.] Ieder kenmerk n. van
een oordeelsonderwerp; — in engeren zin: het alge meene begrip, waaronder eene zaak gedacht wordt,
verstandsvorm, denkvorm m. ; — (fig. et (am.)
klasse f., vals ii., rang in., soort, natuur, hoedanigheid, ka tegorie f. Ces gees la soot de inème c-,
die lieden zijn van dezelfde gezindheid, zeden, neiging enz. (doorgaans in ongunstigen zin gebézi.gd).
Ces deux chases ne sont pas de mime c-, deze
twee dingen behooren niet onder ééne rangschikking, laten zich niet zamenvoegen.
Catégorique, adj Gepast, bepaald, juist, ter
snede, beslissend; onvoorwaardelijk, stellig, ronduit,
zonder omwegen, rond, 1, a t e g o r is ch. — Catégorigiiei rent, ode. Op gepaste, bepaalde wijze,
juist enz.
.- C atégoriser , v. a. [Phil.] In kategoriën
(klassen, vakken) indeelen.
.)- (v-atégoriseur, in. Kategoriën- maler m..
Cate- indien, m. [Pbarrn.] Geneesmiddel ii.
tegen de dolheid, hetwelk men trekt uit een' Indiaanschen boom.

Catel,adj.m. (pl. (atels of Cateux) [Féod.]:
Biens catels of cateux, onroerende; goederen, die,

naar de hoedanigheid der omstandigheden, nu voor
roerende, dan voor onroerende worden aangezien.
Droit de meilleur catel, regt van eenen heer oio
bij 't overlijden van zijnen vassaal het beste stub
huisraad uit diens nalatenschap te nemen.
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CATELLE

Catelle, f. [Ant. rom.] Kleine keten f., aan de
rinneinsche soldaten als eereteel en gegeven.
Caténation, f. 4arteenschalieli•ng f.
Caténière, f. [Pèche] Dregketting m.
Caténifère, adj. [Didact.] Kettingdragend. —
Caténiforme , adj. Kettingvorinig. - Caténulaire , adj. Naar een ketlingje gelijkend. —
Caténule, f. Kettingre n. — Caténulé, e, adj.
Naar een kettiM(eliasj
gelijkend.
Werphol n. der konijnen.
Catérale,
Caterreux, adj., z. CATARRHAL.
t Caterve, f. Bende f. voetvolk (bij Rabelais
en nog bij J. J. Rousseau).
Catesbée, f. [Bot.] Doornlelie f.
Cateux, adj., z. CATEL.
Cathare, m. [Phil.] Zuivere grondbegrippen of
typen n. pl., het reine. - CATHARES, m.1. [H. ecc1 ]
Reinen m. pl. (sedert de lade eeuw de naam van
vele secten, die door de Kath. kerk vervolgd werden, van welken naam sommige het nederd. woord
k e t t e r willen afgeleid hebben).
Catharn,es, in. pl. [Ant.] Menschenofl'ers n.
p1., om van de pest verlost te worden.
Catharsie, f. [Méd.] -4 voering, zuivering van
het darmkanaal, buikontlasting f.
Catharte, in. [H. n.] Geslachtsnaam der amerikaansche gieren m. pl.
Cathartine, f. [Chian.] liuikzuiverend beginsel n. der sénebladeren.
Cathartique, adj. [Méd.] Buikzuiverend, afvoerend, ka thartisch.
Cathartocarpe, f., z. V. a. GAISEFICIER.
j Cathédral , e , adj., z. v. a. MAGISTRAL,

CATONISER.

katholijke kerk, godsdienst. Le roi c-, sa majest€
c-, de kath. koning, zijne kath. majesteit (de kon•ing van Spanje). Les Pays-Bas c-s, de kath. Nederlanden (oude naam van België). Les cantons
c-s, de kath. kantons (van Zwitserland) . — [ Gnom.].
Cadran c -, zonnewijzer voor iedere poolshoogte. —
[Chim.] Fourneau c -, fornuis of oven, tot velerlei
chemische verrigtingen geschikt. — [ Mid.] Humeurs
c-s, vochten , die door 't gansche ligchaam ver
zijn. Remèdes c-s, algemeene of universéle-spreid
geneesmiddelen. —• (fig. et fain.) Cela nest pas c-,
daar is een reuk van onregtzinnigheid aan, dat is
niet pluis. CATHOLIQUE, m. et. f. Algemeen-geloovige, roomschgezinde, roomsche, k a the lijkk m.
en f. Les protestants sort géneralement mieux in-.
struits que les c-s, de protestanten zijn doorgaans
beter onderwezen (kundiger) dan de roomschen. —
(Prov.) Cast on c- a gros grains, 't is een kat/zolijk, die 't met de voorschriften van zijne kerk zoo
naauw niet neemt, een vrijzinnig roomsche.
Catholiqueni ent, adv. Katholijk, regtzinnig,
volgens de roomsche kerkleer.
4- Catholisation, f. Het katholijk- worden; liet
bekeeren tot de katholijke kerk.
-I- Catholiser, v. n. Den katholijke uithangen.
met katholijken omgaan. - % CATHOLISER, v. a.
Tot kathol jk maken. — 5 SE CATHOLISER, V. pr.
Roomsch worden.
Cati, m. [Tech.] Glanzing, opmaking en persing f. van stoffen, persglans in.
C ati, e, ad (en part. passé van cater) Geperst,
geglansd: Du drap c at i.
Catias, m. [Chir.] Werktuig n. om den fr,tu;
it te snijden.
,
DOCTORAL.
•
Catiang , m. [Bot.] Katjang m. • soort nou
Cathédrale, adj. :: Eglise c- , domkerk, bisschoppelijke kerk, stichts- of stiftskerh , kat h e- indische dolik, welker zaden men eet.
Catiehe, f. [Chass.] Otterhol n. aan°den oever..
d r a a 1 f. Ook als subst. f. La e- de Paris.
Catilinaires, m. pl. [Litt. anc.] Catilinische
t Cathédrant, nl. Hoogleeraar in de godgeleerdheid of wijsbegeerte ; — voorzitter m. bij de rédevoeringen f. pl. , naam der 4 vermaarde ridevoeringen van Cicero tegen Catilina.
ve,'dedicging van theses in die vakken.
t Catilinette, f. [Hort.] Spaansels radeliefje n.
Cathédratique, adj. [Anc. Gout.): Droit of
Catillae, m. [Hort.] Soort van kalebaspeer f..
tens e-, bisschoppelijk regt, zekere cijns of schatCatiinaran , nl. [Pèchej, z. CANTI)IAROY. eg , die reen den bisschop betaalde.
ver
't
Voorzitter
zijn
bij
[Bot.]
, z. v. a. ROLACE.
v.
n.
-f- Cathédrer,
Catiinini (eu), loc. adv. (farm.) .Heimelijk, ter
-deignvaths.
Cathémérin, e, adj. [Méd.] : Fièvre e-e, al- sluik.
Catin, f. (verklw. van Cathérine, onder 't volk
ledaagsche koorts f. — Ook als subst. gebézigd: La
gebruikelijk) Kaatje. — (très -fam. et pop.) Veile
c-e (amphemérine) .
hoer f.
Verzwakking,
afstem
deern,
Cathérèse, f. [Méd.]
Latin, m. [Fond.] Ontvangbekken n. voor 't
i s f.
-Cnig;dobjt,kah.ers
Cathérétique, m. [Méd.] Sterk verzwakkend gesmolten metaal.
Catir , v. a. [Tech.] plan Gene stof den pers
middel; doodend, het leven storend middel: bijt
geven, glanzen, •persen, c a t é r e n, c a t i s--glans
Ook als adj.: Médicament c-, bijtmid--mideln.—
s é re n. — [Dor.] Het verguldsel in de Eiletten of
del, brandmiddel n.
Cathète, m. [Géom.] Kathetus m., loodlijn f., uitstekende dealen van een voorwerp aanbrengen.
Catissage, m. [Tech.] Ilet glanzen der stoffen
die op eerie andere lijn o f op een vlak valt. Les
cis dun triangle rectangle, de beide regthoekszij- door persing.
Catisseur, m. Glanzer m., werkman, die den
d,&n (katheten) van een' regthoekigen driehoek. —
[Arch.] Loodregte lijn van doorsnede, loodlij, die persglans aan de stoffen geeft.
Catissoir, m. Vuurpan f. — [ Tech.] Ver vA
door het midden van 't slakkenoog van 't ionische
áers voegmesje n. b ij 't catisséren (z. GATED).
kapiteel gaat; as f.
Catissoire, f. Glanspan, vuurpan I. voor 't
Cathéter, m. (pr. ka-té-tère) [Chir.] Blaaspeicatisséren van sommige wollen stoffen.
ler, pisaftapper, katheter m.
Catalarin, m. [H. n.], z. v. a. COLYMBE sepCathetéri ser, v. a. [Chir.] Den katheter getentrioilal.
brteiken.
Catocathartique, adj. [Méd.] Naar bene
Cathétérisme, In. [Chir.] Inbrenging f. van
den katheter in de waterblaas , blaaspeiling, pis- afvoerend, purgérend. — Ook als subst. Un c-,
een purgeermiddel.
aftapping f.
Catoche, m. [Méd.], z. CATALEPSIE.
Cathidryse, f. [Chir.] Herplaatsing f. in den
Catodonte , m. [H. n.] Eene in de be~
natuurlijken stand.
geloof,
kaak getande walvischsoort f., katodon m.
Catholicisme, m. Roornsch-katholijk
CCCatogan of Cadogan, m. Opgerolde haaralgemeen geloof n., leer f. der katte. kerk, k a th ovlecht f. der fransche infanterie, in 1792 door den
licismus n.
regtgeloovigstaart vervangen.
Catholicité , f. Algemeenheid,
tjatomisme, m. [Chir.] Wijze om een ontheld der katte. kerk, katholiciteit f.; — katholfjke kerk f. gezamenlijke katholijken m. pl., al de wrichten schouder te zetten.
wereld
f.
Caton , m. Cato , ni. (naam van twee bede
kath.
pl.,
geheel
katholijke landen n.
-- La e- dune expression, de zuiverheid eener roemde Romeinen); -- (fig.) zeer wijs man; of die
uitdrukking, met betrekking tot de kath. kerkleer. daarvoor wil gehouden worden; zeer ernstig, streng
Catholicon, m. lets algemeens, inz. een alge- zedig mensch. Faire le Caton, den wijzen man uiltwen woordenboek n. — [ Méd.] Algemeen genees hangen. — CATON, m. [Tech.] IJzeren staaf f., ge(dat tegen alle kwalen dienstig moet hee --mideln. smeed om door de trekplaat gehaald te worden.
Catonien, ne, adj. Catonisch, gestreng, onten). — C- d'Espagne, titel van een geestig hékelsch ri ft tegen de 1 ague en Philips 11.— [Papet.] Soort buigzaan2 als Cato.
Catonière,
f., z. v. a. CATENIERE.
van zwaar bordpapier.
•]- Catoniser, V. n. Den Cato, d. I. den strengCatholique, adj. Algemeen, algemeen geloovig,
de roomsche kerk toegedaan , pauselik, k a t h o- zedigen man, den zedeineester, den diepen denker
1 ij k, katho1isch: L' Eglise, la religion c -, de uithangen.
—

- -

-

CATOPES

('atopes, f. pl. [H. n .] Bulkvinnen f . pl.
(atoptrique, f. pl. [Phys.] Spiegelleer f., leer
van de wederkaatsende lichtstralen, .spiegelperspectie f n., Is a t o 'i t r i e k f, — Cato)trigaie, adj.

Den spierlel of de spiegelleer betreffend, k a t o pt ri s eh : Télescope c-, spiegelverrekijker m.; Cadran c-, spiegelzonnewijzer m. ; Caisse (of Boïte)
c-, spiegelkast f. (geschikt tot vergrooting der voorwe,pen ); Anamorplhoses c •s, verkeerd geteekende
beelden, die men in kegel -, rol- of zuilvorroti;esjrierels moet zien, zullen zij het ware beeld vertoonen
(vgl. ANAli0RPH0SE). — Catoptrigoieinent, adv.
Door spiegelterugkaatsing.

Catoptronmaneie , f. Spiegelwigchelarj f.

waarzeggerij uit spiegels. — Catoptrontancien,
in., -ne, i. Spiegelwi gchelaar in., -ster f.

Catoque, m. [Méd.] Gerégeld terugkeerende,
lane aanhoudende kramp f.
y us uit
^atorchite, m. Vijgenwijn m. (op Cyprus
vijgen gemaakt).

Catorthome , in. [Théol.] Wijze of deugd
handeling f.

-zame

Catorthose, m. [Théol.] Regtschapenheid f.;

— neiging f. tot deugd.

Catotérique , adj. [Med .] z. v. o. CATOCATHARTIQUE .

Catotol, Catototl, m. [H. n.] Braziliaansch
en mexicaansch vogeltje, naar 't sijsje gelijkende.
Cattiehe, f., z. CATICHE.

Cattologie , f. [H. n.] Verhandeling f. over

de katten.

Catty , ni. Gewigtseenheid f. in Z. Azië : in
China — 600, in biara = 613 grammes of wigtjes.
Catulotique , adj. [Mid.] Met een likteeken
heelend.
Catnre, m. [Bot.] Kattestaart m., een indisch
gewas.
Caturi , Cuturi , ni. [Mar.] Bantamsch oorlogsvaartuig n.

t Caters, in. (fawn.) Geval, voorval n., nételire
ztuk f.
Cauicafon, m. [Bot.] Indisch knoflook n.
Caacalide, f., Cauealier of Cauealis, m.
[Bot.] Wilde kervel, klitkervel f.
Caueanthes, m. pl. [Bot.] Planten f. pl. stet
vele bloembladeren.
Caueasien, ne, adj. Kaukasisch.
Canehe , f. [Pêche] Kreek f. of inham ni.,
waar de elften tij de daghitte zich ophouden.
Canehemar, m. (van 't oude cauquemare,
tomerkol) ]'achtmerrie f. — (fam.) C'est tin hon e

qui donne le c - , het is een langdradig, lastig inensch.
Cette pensèe est tin e- pour mol, die gedachte
jaagt m ij de nachtmerrie op het lijf, is mid tot foltering, beneemt mij alle rust.
(Jaucher, m. [Tech.] Bladgoudboekje n. voor
de vergulders.
Canchois, adv. [Corn.] Pigeons c-, groote
duiven uit het land van Caux (in ivormandië).
Ca qdal, e, adj. [H. n.] Wat tot den staart
betrek cfng heeft. — CAUDALE, f. Staart nl.
Caudataire, ni. Sleepdrager nl. van den paus,
tan Benen kardinaal, Benen prelaat. — Ook als adj.
gebruikt; Gentilhomme c-, sleepdragend edelman.
Caudé, e, adj. Gestaart, van een' staart voor zien. — [Astr.] Etoile c-e, staartster f.
C.aadebec, m. [Anc. tout.] Wollen hoed m.,
zoo als die het eerst te Caudebec in Normandie

gemaakt werden.

Candee, m. [H. n.] Soort van ameri,kaansche
vhe envanger m.; ook eene soort van hagedis f.
inde lette of Candette, f., z. CAUDRETTE.
Ca
Caudex, m. (latin) Stam, tronk, stronk m. —
C- ascendant, tronk, de eigenlijke stam; C- descendant., stronk, de viortel, zoo lang deze zich niet
verdeelt.
Canidiciforute, adj. [Bot.] Tronkvor2nig , zon&r takken.
Caiidifère, adj. Een' staart dragend.
Caudimane, m. [N. n.] Staarthandige m. (die
met den staart als met eene hand grijpt, gelijk
vele apen) .
Candirnes (Fourches) f. pl. [FL. rom.]
Cffudijnsche vorken f. p1., naam eener bergengte in
Italië tusschen Caudium en Benevento, alwaar in
3:21 vóór Christus de romeinsche legioenen, door de
Sainnieten ingesloten, tot een a llerschandeljkst ver
genoodzaakt werden; -- van daar (gij.) ieder-drag
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CAUSE.

--

oneervol verdrag n., smadelijke capitulatie f., ver
Ook: eene plaats f.,-nedrvstac.;—
waar iemands eer of goede naam gevaar loopt.
Caudrette, f. [Pèche] Ophaalnet, kruisnet n.
Catilédon, m. [Chir.] .Dwarse beenbreuk f.
Cauleseent, e, adj. [Bot.] Slengelvormend,
stengel- of steeldragend (in tegenstelling niet acaule).
Caatulieole, adj. [Bot.] Op stengels wassend
(van zigtbaar bloeijende planten, die op den stengel
van andere planten woekeren). — Caulieoles, f.
p1. [Arch.] Kleine slingertakken m. pl. in loofwerk
aan de kaijiteelen.
Caulifere, adj., z. v. a. CAULESCENT.
Cauliflore, adj. [Bot.] Met bloemen aan den
stengel.
Caulifornie, adj. [Bot.] Stengelvormig.
Caulivair e, adj. Tot den stengel behoorende,
daarvan afhangende: Feuilles c-s, stengelbladeren.
Caulinieole, adj. [Bot.] Op stengels wassend.
Caulocarpe, in. [Bot .j Blijvende stengel m .,
die verscheidene malen vruchten draagt. — Cai1loearpien, ne, adj. Met blijvenden stengel.

Caulophy1le, f. [Bot.] Stamblad n. (eene amerikaansche plant) .
Caun►oun, nl. [Bot.] Palmboom. m. van Cayenne; — de daaraan groeijende kool f.
t C auqueinare, f ., z. CAUCHEMAR.
Caiirale, Cauralle of Caurade, f. [H. n.]

Zonnereiger , zonnevogel m , van 't geslacht der
steltloopers (in Guiana ook Oiseau du soleil, Paon

des paletuviers, Petit paon des roses geheeten).
C"aurir, V. n. Janken (van den loopschén panther).
Cauris, m. (eig. slangenkopje) Schelpmuntf.,
witte porseleinschelpjes n. pl., inz. op de Maldivische
eilanden, die door de negers en indische volkeren als
klein geld gebruikt worden.
Caurude, m. [H. n.] Wachtelkoning m. van
Gtitan a.
Causage, m. (fam.) Gepraat, gesnap, gekout n.
Causal, e, of Cai..satif, ive, adj. [Gram.]
Rédegécend: Car est une conjonction c-, Car is
een rédegévend voegwoord.
Cannsalitè , f. [Didact.] Oorzakelijkheid, oor
aanleiding f. tot eene zaak, het verband-zakof
waardoor de eerie der verbondene zaken de oor
andere is, c a u s a l i te i t f.
-zakvnde
Causaut, e, adj. (woord van Mad. d e Sévigné)
Gaarne pratend of koutend, spraakzaam, praatziek.
— [Phil.] Veroorzakend, aanleiding gevend.
Cansatif, ive, arij., Z. CAUSAL.
Causation, f . [Didact.] liet voor tbrengen eerier
uitwerking.

Caiisativement, adv. [Didact.] Als oorzaak

handelend.

Cause, f. Oorzaak f., eerste beginsel n., beweegoorzaak f. : C- première, de eerste oorzaak, grondoorzaak f., God m. ; C-s secondes middenoorzaken,
,

schepselen n. pl,; C- instrumentale, werktuigelijke
oorzaak; C- occasionnelle, aanleidende oorzaak;
C- physique, natuurlijke (physische) oorzaak; Cmorrale, zedelijke

oréle) oorzaak; C- finale. eind -

oorzaak, einddoel n. ; C- efficiente, werkende,
voortbrengende oorzaak; C- matérielle, stoffelijke
oorzaak; C- formelle, vormelijke oorzaak. Vous
êtes e- de mon malheur, gij zit de oorzaak, gij hebt
de schuld van mijn ongeluk. — Oorzaak, aanleiding,
gelégenheid, reden, beweegreden f., grond m.: C'est it
juste cause qu'on 1 'a putt!, men heeft hem met alle
reden, met regt gestraft. Je ne Ie Eerai point et
pour c-, ik zal het niet doen en dat oin goede rédenen, op goede gronden. Les bommes lont c-,
(niet c-s) que les femmes ne s'aiinent pas, de mannen zijn oorzaak, dat de vrouwen elkander ?ziet
beiszinnen. — [Prat.] C- d'audience, rolzaak. Etre
mis hors de c-, buiten geding gesteld zijn. C- indécise, onuitgewezene zaak. Ses héritier s on ayant -c -,
zijne erfgenamen of regtverkrijgenden. A ces c-s
nous ordonnons, uit aanni..erki.ig hiervan bevalen
wij.

Prétendre e- d'ignorance zich met onwetend ,

heid verontschuldigen. — Zaak, partij, aangelegen hied f., belang n.: La c- de Dieu, de l'église, de
t'élat, de zaak van God, van de kerk, van den
staat. La c- puhlique, het algemeen belang, 's volks
welzijn. Défendre une bonne c-, eene goede zaak
verdedigen.

La bonne, lanauvaise c-, de goede,

slechte zaak of partij. raisons c- commune, laat
ons gem-eerie zaak maken, smelten wij onze belan--

CAUSER

?8O

---

CAVALERIE.

Gen ineen. Prendre fait (le fait) et c- pour qn.,
voor iemand partij trekken, zijne zaak op zich nemen, zich voor hem verklaren. — Zaak, regtszaak,
pleitzaak, regtshandelin f., pleitgeding, regtsgeding,
geding, pleit, procés n.: Plaider utje c-, eerie zaak
bepleiten. Gagner, Perdre sa c-, Zijn procés winnen, verliezen. C-s célèbres, majeures, beroemde,
gewigtige nertsgedingen. I1 est en c-, hij is in eene
r°erltszaak betrokken. ,Il est hors de c-, hij is niet
meer in de reC tszaak betrokken. En tout état de
c-, in elken staat van 't regtsgedinq; (fain.) hoe de
zaak ook moge staan, ten allen tilde. (fam.) Avoir
gain de c-, Avoir e- gagnée, gewonnen spel hebben,
de overhand in een geschil hebben. Donner gain de e-,
Donner e- gagnee, gewonnen spel geven, zich voor
overwonnen verklaren. Avocat sans e-, z. AVOCAT.

abhorre on c-, men bemint een schertsen men ver foeit een hékelaar. I1 ti a Mien du c- dans eet ouvrage, er is veel bijtenïds in dat werk. — CAUSTIQUE, f. [Géom.] Brandl'n f.
Canstiquenient, adv. Op bi,jtendewijze, scherp.
Caustiquer, v. a. [Didact.] Bijtend maken.
Causes, m. (pr. ko-zuce), z. CAUSOS.
t taut, e, adj. Loos, listig.
t Cautéle, f. List, loosheid; — [Prat.] Absolution it c-, voorwaardelijke vrijspraak f.
Cantelée, adj. f.: Femme c-, loos, listig, vrouw
-mensch.
(bij Marot).
Cautelense ent, adv. Listig, bedriegeljjk.
Cauteletax, ease, adj. Listig, bedriegeljk,
doortrapt, loos.
Cautère, m. [Med.] Brand- of bijtmiddel n.;
(fig. et prov.) Parlor avec connaissance de c-, Agir — brandijzer, schroei -ijzer n.
fistel, dragt, fon
en connaissance de c-, wel weten wat men zegt, tanel f. — C- actuel of Bouton de feu, het dadewat men doet. — (Prov.) Nul ne dolt être temoin lijk brandmiddel, het gloeiend ijzer; C- potential
en sa c-, niemand mag regter zijn in zijne eigen of Pierre c-, Pierre it c-, het vermogende brandzaak. Tel a bonne cause qui est condamné, de middel, helsche steen m. — ( Prov.) C'est un c- sur
beste zaak ('t regtvaardigste procés) kan verloren une jambe de Bois, dat is Bene fistel op een houten
worden. I1 n'v a pas delict sans cause, geese uit been: dat middel kan nergens toe dienen.
zonder oorzaak. — à CAUSE DE, loc. prép.-werking
Cautérétique, adj. [Chim.] , z. v. a. CAUSTIQUE.
Wegens, om, uit hoofde van, uit aanmerking van,
Caatérisation, f. [Chir.] Branding of etsing,
ter oorzake van, ter wille van: I1 fait cola à c- de uitbranding, doorbranding, toeschroeiing, k a u t evous, hij doet dat om uwentwille, uwenthalve; it r is a ti e f. ; het fontanel- zetten en de daardoor
cause de cela, deswegen. -- -f- it CAUSE QIE, loc. voortgebragte werking.
Cauterisé, e, adj. (en part. passé van cautéconj. Omdat, overmits, nademaal, dewijl, om red'en dat: I1 n'obéit aux Lois qu' it cause qu'il les riser) Gebrand, uitgebrand, doodgebrand: Plaie c-e,
croft justes, hij gehoorzaamt aan de wetten enkel uitgebrande wond. — (fig.) Conscience c-, toegeomdat hij ze voor billijk houdt.
schroeid, verstokt geweten.
Causer, v. a. Veroorzaken, oorzaak zijn, te
Cautériser, v. a. [Chir.] B :oden., etsen, uit
weeg brengen, verwekken, aanleiding geven: C- du
eerre fistel of fontanel zetten.-brande,o ;
Cautiban, adj., z. CANTIBAN.
dommage it qn., iemand schade veroorzaken, bedu
scandale,
ergernis verwekken. Crokkenen. CCaution, f. [Prat.] Borg, waarborg, vrjwaardu mal, kwaad aanrigten. C- du chagrin, verdriet der, goedspreker m.; — borgtogt ii., borgstelling,
aandoen. — CAUSER, v. n. Gemeenzaam zamenspre- waarschap f., pand, onderpand n.: Donner une eken, praten, kouten, keuvelen. C- de choses et suffisante, een' voldoenden borg stellen. Le c- donne
d'autres, over allerlei dingen praten of keuvelen.. un second dé1iteur, door den borgtogt verkrijgt
(Loc. prov.) C- de pluie et de beau temps, over men een' tweeden schuldenaar. C- bourgeoise, gekoetjes en kalfjes (onverschillige dingen) praten. -- zeten borg. C- 1►anale, nietsbeduidende borg. ArrièreN'allez pas si souveut dans cette maison, on en c-, z. dat woord. Contester une c-, eenen borg weigecause, ga niet zoo vaak in dat huis, er wordt over ren.— (fig.) Être (Se rendre) c- d' une chose, voor iets
gepraat (men maakt er aanmerkingen over). N'en borg staan, ergens voor instaan, de waarheid van iets
elites Tien devant lui, ii en cause, zeg er niets van verzékeren of waarborgen. Cet homme est sujet it
daar hij bij is, hij verbabbelt het. Voulez-vous em- c-, (lie man is niet zeer te vertrouwen, te gelooven.
pécher qu' on ne cause ? wilt gij beletten, dat men C'est une nouvelle sujette a c-, die tijding heeft
kwaad spreekt? — _Door uitlating van de neemt dit bevestiging noodig.
onzijdige causer den bedrijvenden vorm aan in: CCaationnage, m. [Anc. Gout.], z. v. a. cAUlittèrature, C- peinture, C- voyages etc., Over TIdNNEME1tiT.
letterkunde, schilderkunst, reizen enz. praten.
Caationnaire, m. [Prat.] Borg m. — WeiCauserie, f. Gepraat, gekout, gekeuvel, ge- eer ook als adj. gebézigd voor: tot borgtogt dienend,
snap n., kout m., keuvelarj f. — In 't 'meervoud als borgtogt gegéven.
Cautionne, e, adj. (en part. passé van eaukrijgt het vaak een ongunstigen zin: I1 a ghté son
affaire par ses c-s, hij heeft zijne zaak door zijne tionner): Personne c-e, verwaarborgd persoon. Je
onbescheiden gesprekken bedorven.
suis c-, ik heb een' borg of borgen.
Causeur, ease, adj. Praatachtig, praatziek,
Cautionne'nent, m. [Prat.] liet borgblijven,
snapachtig, koutlievend: Un homme c-, Une femme goedspreken, verantwoordelijk blijven voor anderen
c-euse. — Ook van 't geen op personen betrekking of voor zich zelven; borgstelling f., waarborg m.,
heeft. La joie est c-euse , de blijdschap praat onderpand, pandgeld n. Le percepteur a verse son
gaarne. — Ook als subst.: Un agréable causeur, c-, de ontvanger heeft zijn' borgtogt gestort. C- nueen aangenaam prater; Une hunne causeuse, eene méraire, geldelijke borgtogt.
keuvelaarster. — 'Dikwijls in ongunstigen zin: Ne
Caationner, v. a. Borg blijven, zich tot borg
Bites rien it eet homme, eest un c-, zeg niets tegen stellen, goedspreken, voor iemand of iets instaan.
dien man, 't is een langtong, een babbelaar. Cette — SE CAUTIONNER, V. pr. Elkander waarborgen.
femme nest qu'une c-euse, die vrouw is niets dan
Cauvette, f. [H. n.] Volksnaam van de kaauw
Bene klappel, kakelaarster. - CAUSEUSE, f. Gemak of torenkraai (choucas).
leuningstoel of canapé, praatstoel m. voor-kelij
Caux, ni. [Econ.] Mengsel n. van kool, rapen on
appelen, als voeder voor koeyen en varkens.
twee personen.
Cansimomanelen, m., -ne, f. Vuurwaar
Cavassine, f., z. GAVASSINE.
-ster f. — Causimomantie, f. Vuur -zegrm.
Cavage, m. [Com.] Het kelderen, in den kelder
voorspelling door middel van vuur.-warzegjf., bergen; — arbeidsloon n. daarvoor; kelderhuur f.
% Ca'isos of Causus, Cansode, m. [Méd.]
Cavagnole, m. Voormalig hazardspel n., dat
Brandende koorts f.
veel geleek naar 't biribi (z. aid.)
Causse, f, [Agric.] Onvruchtbare mergelaarde f.
Cavatage, m. [Man.] _Dekking f. der merrie.
Caussergne, f. [Agric.] Ligte, droogei stee - — [Pèche] Paring f. der schildpadden.
Cavalcade, f. Prachtige optogt te paard,
nae kalkgrond nl.
Catissine, e, adj. [Tech.]: Bois c-, bewerkt staatsierid, schitterende ruitertogt m., ca val c ad e f. ; — gezelschap n. te paard, pleizierrid m.
rout n., dat krom getrokken is.
Causticité, f. [Chim.] Brandkracht f., etsend,
Cavaleadlour, m. Hofstalmeester m. — Ook
invretend vermogen n., k a u s t i c i t e i t; — (fig.) als adj.: Ecuyer c-.
bijtende spotzucht, spitsvinnigheid, hekelzucht f.
Cavale, f. Merrie f. (jument).
Caustifier, v. a. [Chim.] Bijtend maken.
Cavalerie, t. Ruiterij f., paardevolk n., it aCaustique, adj. [Chim.] Brandend, invretend, v a 1l e r i e f. La grosse c-, de zwaar gewapende
bijtend, scherp; — (fig.) bits, hékelend, stékelig. — ruiterij; La c- legere, de ligte ruiterij. — Cet officier entend oren in c-, die officier verstaat de rui(jOiC als subsi. Chim.] Un c-, een bijt- of knaag goed, weet de ruiterij goed aan te voeren.-terdins
On aime un bon plaisant, on
'm middel n. — (
; —

,

.

fig.)

CAVALET
Cavalet, m. [Tech.] Deksel n. of schuif f.
vóór de trekgaten van Benen glasoven.
Cavalier, m. Ruiter, man te paard,, paardrijder m.^; — goed ruiter (in dien zin met een vrouwel.): Etes-vous c-, bon c-? kunt gij goed te paard

rijden? Cette dame est bonne, inauvaise cavalière,
die dame zit goed, slecht te paard. — [Mil.] Ruiter,
soldaat te paard, k a v a ii e r i st m. ;— weleer:
ieder edelman in krijgsdienst; ook z. v. a. man of
heer, in tegenstelling met vrouw of dame, c a v a1 i e r; ook tegenwoordig nog in dien zin gebruikt:
Le e- doit olirir poliment le bras à sa dame, de
keer, c a v a 1 i e r, 'moet zijner dame beleefd den
arm bieden. Six dames et point de c-, zes dames
en niet één heer. — [Jeu] Paard n. in 't schaaksiael . — [Fort.] Voorverschansing f., walkant m.,
kat f. (Zeker buitenwerk). — [Impr., Papetj Soort
van drukpapier n.
Cavalier, ière, adj. Ruiterlijk, los, vrij, ongedwongen (doorgaans in min gunstigen zin, vooral
van eerre vrouw); — vrjpostig, stout, onbetamelijk,
onbescheiden; ruw, norsch, stuursch, lrotsch. Avoir
l'air c-, een ongedwongen, los voorkomen hebben.
Tenir des propos c-s, al te vrije taal uitslaan, onbetainelijke woorden spreken. Faire une réponse
c-ière, een trotsch, norsch antwoord geven. — EN
CAVALIER, inc. a LA CAVALIERE , toe. adv., z. v. a.
CAVALIEREMENT.

Cavalièreanent, Op norsche, trotsche wijze,
vrijpostig, onbetamelijk, oneerbiedig: En user cavec qn., iemand op vrij ruwe, oneerbiedige wijs
behandelen. — tfeleer ook: ho f fel2j k, riddert j k, los
en vrij: Ii danse, it dent c-, hij danst, hij schrijft
als een man van de wereld.
Cavaline, f. [Mar.] Tweeponder m. (op gale//en).
4Davalline, f. [Corn. [Grof silézisch li nwaad n.
Cavalot, m. [Artill.] Soort van walmusket n.
Javalquet, in. [Ann. mil.] Trompetgeschal n.,
, uitermarsch m. ,
Cavassé, adj., z. CAVECE.
Cavatine, f. [Mus.] Kort zangstukje n., waarna
terstond gedanst wordt, zonder herhaling, c a v atine f.
Cave, F. Kelder m. — (Prov.) Aller de la e- an
grenier, van den os op den ezel, van den hak op
den talc springen: zonder zamenhang spreken: ook:
nwt ongelijk loopende regels schrijven. — Kelder
m.: I1 a une bonne, inauvaise c-, zijn-vorad
helder is goed, slecht voorzien. Monter sa c-, wijn
opdoen. — Flesschenkelder m., reiskeldertje n. ; —
skeldertje (blikken trommel) der suikerbakkers. —
-

,

[Jeu] Uitgelegd speelgeld n. : La première e- était
tie cent francs, voor de eerste maal lei.de ieder
speler 100 francs uit of vóór zich. Ii est à sa Secomic c-, hi heeft reeds voor de tweede maal geld
uitgelegd. — [Metal].] C- à air, C- It eau, wind-,
watermachine f. bij de hoogovens.
Cave, adj. Hol: Oeil c-, hol oog n. ; Jouesc-s,
ingevallen wangen f. pl. — [Anat.] Veine c-, holle
ader f. — [Astr. et Chrono].] Lune c-, maan
29 dagen. Anode c-, maanjaar van-mandf.v
353 dagen.

Cavé, e, adj. (en part. passé van caver) Uit
-gehold:
Pierre c-e.
Caveazu, m. (verklw. van cave) Keldertje ii.;
-- grafkelder m., keldergraf n. — [Mar.] Igo (meesterskelder.
Cavecé, e, adj. [Man.] Met zwarten kop (alleen voorkomende in) : Clieval rouan e- de noir,
vosschimmel met moorenkop.
Cavecon of Cavesson, in. [Man.] Neuspranger, neusnijper m. — (fig. et fam.) Bedwang n.,
beteugeling f. Avoir besoin de c-, onder bedwang
gehouden moeten worden, woest, onbandig zijn.
Cavee, f. [Véner.] Ilolle weg m.
Cavelee , f. [Tech.] Vadem n. eikenschors
(voor de looiers).
Cavelin, f. [Corn.] Kaveling f.
Caver, v. a. Uitgraven, uithollen, ondergraven,
ondermijnen: L'eau a cavé cette pierre, het water
heeft dien steen uitgehold. La mer cave les rochers, de zee ondermijnt de rotsen. Ook zonder
voorwerp: La rivière a cavé sous la pile de ce
pont, de rivier heeft dien brugpijler ondergraven.
(Proc.) L'eau qui tombe goutte a goutte cave la
Pierre, een druppel holt ten laatste een steen uit:
eene zwakke, maar volgehouden poging overwint
de grootste zwarigheden. -- GAVER, V. n. [Escr.]

-
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Den kling zijner tegenpartij in 't schermen buitenwaarts afkeeren-, p a r e r e n. — [Jeu] .bene soinni
gelds uitleggen. C-

an plus fort, het tegen den hoog-

sten inzetter opnemen; (fig_ et fam.) alles in 't uiter^^ste drijven; liet minst mogelijke o f liet ergste geval ver onderstellen; het uiterste wagen - SE CAVER , V. pr.
Uitgehold worden. — [Jeu] De bepaalde som uit
.

-legn.

Cavernaire, adj. [Bot.] In grotten, sp elonken en andere onderaardsche plaatsen groe/,lend.
Caverne, f. Spelonk, rotsspelonk f., hol, rotshol n. — (fig,) Cette maison est une c- de brigands, dat huis is een roofnest, een moordkuil.
Caverneux, ease, adj. Vol spelonken of holen; — naar spelonken gelijkende, hol, diep, onder
uitgehold. (fig.) Voix c-euse, holle, doffe,-ardsch,
schorre stern f. -- ] Anat.] Sponzig: Le corps c-,
het sponzige ligchaam (der roede) .
Cavernosité, f. Holligheid f., de ledige ruimte
van een hol ligchaam.
Cavessine, f. (verklw. van cavecon) Kleine
neuspranger in.
Cavesson, m., z. CAVECON.

Cavet, in. [Arch.] Hot snijwerk n. op zuilen,
hals m. eener zuil.
Caviaire, adj. [H. rom.] : Hostie C-, leadenoffer n.
Caviar, Cavial, m. Kaviaar in., ingezouten
kuit van den steur en eenige andere visschee uit
de Wolga en de Kaspische zee.
Cavieole, adj. [H. n.] In holten levend.
Cavieornes, m. pl. [H. n.] Holhoornigen m.
pl., holhoornige dieren n. pl.
Cavillation, f. (pr. —vi-la-) Drogrede, spitsvindigheid, sophisterij f. ; — bespotting, spotternij f.
t Cavilleinent, in. (pr. —vile-) List, sluwheid f. -- t Cavilleux, ease, (pr. —vileu-) adj.
Listig, sluw.
C['avillone, ni. [H. n.] Knorhaan, zeehaan m.
-f- Cavin, in. [Fort.] Engte f., holle of bedekte
weg in.
Caviste, m. Kelderknecht, keldermeester m.
Cavitaire, adj. [1J. n.]: Vers c-, ingewandeworm M.
Cavite, f. Holte, holligheid f., inz. van 't menschelijk ligchaam. C- cranienne, thoracique, bdomina,le, hersen-, borst-, buikholte.
Cavoir, m. [Vitr.] Gruisijzertje n. (grasoir)
Cayamboue, in. [Mar.] Schip van weinig
waarde, slecht schip n.
Cayasse, I. [Mar.] Egyptische boot f. met zei
riemen.
-len
Cayenne, f. [Mar.] Haven- kazerne f. (voor de
aangenomen matrozen, die nog geene bestemming
hebben gekregen); — haven- kookhuis n. — [Conn.]
half-zijden gestreepte sto/fe f., die men in Frankrijk
vervaardigt.
Cayes, f. pl., z. CRIES.

Cayeu, in [Bot.] , z. CAÏEU.
Cayman, M. [H. n.] , z. CAIMAN.

Cayrniri, m. [H. n.] 4merikaansche aap m.
van 't geslacht der meerkatten.
Cayopollin, m. [H. n.] Filander m. (van 't
geslacht der buidelratten).
Gazelle, f. [Tech.] Gouddraadtrekkerslmlos m.
Cazerette, f. Teenen korf m•
Cazette, f. [Tech.] Aarden omkleedsel n. voor
de potten, als zij in den oven gaan.
Cazier of Cazias, ni. [Pëche] Fuik f. vore
de kreeftenvangst.
Cazernet, m. [Mar.] , z. LOCU.

Cazon, m. [1 i. n.] Guineesch zoogdier n., naar
den bunsing of das gelijkende.
Ce, Cet, m., Cette, f., Ces, pl. adj. démonstr.
Deze, die, dat: Ce jardin, Cet hameau, deze (die)
tuin, dit (dat) gehucht. Cet ami, Cet habit, vleze
(die) vriend, dit (dat) kleed. Cette montagne, vette
habitude, vette bonte, deze (die) berg, gewoonte,
schande. Ces jardins, Ces amis, Ces heros, deze
(die) tuinen, vrienden, helden, — CE, pron. démonstr. Dat, wat het, hetgene, datgene: Ce quoi
vous dites est vra ,' hetgeen (wat) gizj zegt is waar;
Tout ce qu'il nous écrit est douteux, alles (al)
wat hij ons schrijft, is twijfelachtig. Ce nest pas
ma faute, het (dat) is niet mijne schuld. A ce qu'il
me semble, naar het mij toeschijnt. Ce dont vous
doutez, datgene, waaraan gij twijfelt. Ce ii quoi
vous aspirez, datgene, waarnaar gij streeft. Nous
--
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sommes rentrés tard, eest vrat, wij zijn laat te
huis gekomen, dat is waar. Vivre content de
peil, eest être vraiment riche, met weinig tevreden leven, (dat) is wezenlijk rijk zijn. C'est mot,
toi, lui, elle, nous, vous, ik ben het, gij zijt het,
h ij , zij , is het, wij zijn het, gij zijt het; Ce sent
eux, eiles, zij zin het. Est-ce vous qui avez fait
eela ? Hebt gij dat gedaan? A ce que j'en sail,
voor zoo veel ik er van weet. C'est pourquoi je l'ai
fait, daarom heb ik het gedaan.
Céanothe, m. [Bot.] Taschbloens f. C- americaiil, theestruik m. in New-Jersey.
Ceans, adv. (fain.) flier, hier binnen, in dit
huis, te huis: I1 nest pas c-, hij is niet te huis. Le
maitre de c-, de heer van dit huis, de huisheer.
Cébathe, f. [Bot.] Broodwortelplant f.
Cébrion, m. [H. n.] Zijdekever m. — Cébrionat s of Cébrionites, in. pl. De zf dekeversoorten f. pl.
Céeal, e, adj. [Anat.] Wat tot den blinden
dorm [caecum] betrekking heeft, c ce c a a 1.
Ceei, pron. demonstr. nl: Dit, dit hier, dit ding,
deze zaak: Ceci me plait mieux que vela, dit (hier)
bevalt mij beter dan dat (daar). Que signifie ceci?
wat beduidt dit?
Cécile, f. [H. n.] Cecilia f., soort van schoenla er m. (vlinder) .
éeifie, f. [H. n.] Blindslang f. C- glutineuse,
kléverige blindslang.
Cécis, m. [Bot.] Eikel m.
Cécité, f. Blindheid f. — (fig.), z. AVEUGLEMENT.
Céeographe, ni. en f. Hij of zij, die, het blindenschri ft onderwijst of schrijft. — Ook als adj.:
inn auteur c-. — Céco graphie, f. Bijzondere
schrijfwijze f. der blinden. — Céeographigne,
adj. Wat daartoe betrekking heeft, c ce c o g r a^

phisch.
Cécydonie, f. [H. n.] Vliegende waterspin f.
Cédant, e, adj. [Prat ] Wie zijn regt afstaat:
La partie c-e, de afstanddoende partij. — Doorgaans als subst. gebézigd: Le c- et le cessionaire,
cie -° afstanddoener, overlater of c e d e n t en degeen,
aan wiep de afstand gedaan is of de cession a-

r iu s.

Cédé, e, adj. (en part. passé van cider, at

-

staan) .B fgestaan: Des hens c-s en toute propriété.

Céder, V. a. Afstaan, afstand doen, overlaten,

verlaten, overdoen, overdragen,inruimen, c e rid ren:
C- ses droits, afstand doen van tine regten, zijne
regten overdragen, overdoen. C- un cheval, een paard
afstaan, overdoen. C- sa place, zijne plaats inruimen, afstaan. C- la victoire, de overwinning afstaate, overlaten. C- le pas à qn., iemand (beleefd
laten voorgaan; (fig.) iemand den voor-heidsalv)
laten, hem als meerdere erkennen. — CEDER,-rang
V. n. Buigen, doorbuigen, wijken, inzakken, zich
begéven, breken: Cette poutre ne tardera pas á c-,
die balk zal weldra doorbuigen, uitwijken, zich begéven. Le sable cède sous les pieds, het zand wijkt
onder de voelen uit. — (fig.) Wijken, zwichten,
toegeven, onderdoen, deinzen, zich onderwerpen,
zich schikken naar: C- à la force, voor 't geweld
zwichten. C- au temps, zich naar den tijd of de
omstandigheden schikken; C- it la raison, de rede
gehoor geven, haar volgen. C- au nombre, voor de
meerderheid wijken, deinzen. Tout cède it ce fameux conquérant, alles zwicht voor, niets verzet
zich tegen uien geduchten veroveraar. 11 vaut mieux
e- que de disputer, 't is beter toe te geven dan te
twisten. Le c- à qn. (bij uitlating voor c- Ie pas,
l'avantage), voor iemand onderdoen, hem den voor
toekennen. Je lui cède en mérite, en expé--rang
rience, ik doe voor hem onder in verdienste, in ervaring. Je lui cède en tout, ik schiet in alles bij
hem te kort. Its ne le cèdent à personne en générosité, zij worden in edelmoedigheid door niemand

overtroffen.

Cédille, f. [Gram.] Teeken, eenigzins gelijken
naar eene kleine omgekeerde c, hetwelk men-de
onder aan de C hecht oni die voor a, o en u te
doen uitspreken als eene S : Facade, garcon, recu.
(Bij lettergieters en drukkers ° heet de °dus geteekende c, c a queue. staart -c.)
Cednie, f. [Méd.], Z. v. a . GO[JTTE.

C

édon, m. [Bot.], z. v. a. JOUBARBE.
Cédonullé, m. (eig. cédo nulli, lat., ik wijk
voor niemand) [H. n.] Parel- kegelslak, parel -admiraal, eene der schoonste kegelslakken.

Cédrat of Cédratier, m. [Bot.] Muskus
in. — CEDRAT , m. Muskus-citroen,-citroenbm
celraat m., een groote, kruidige, zeer welriekende
citroen, welker bast met suiker wordt ingemaakt.
Cèdre, m. Cederboom, ceder m.; — cederhout n.
— (fig.) I1 connait tout, depuis Ie c-jusqu'à l'hysope,
hij kent alles, van den cederboom af tot den hyzop toe:
van de grootste dingen tot de kleinste, van stukje tot
beetje. Les cèdres du Liban, de céderen van den
Libanon; (fig.) de grooten, magtigen, trotschen der
aarde. I1 est haat comme un c-, hij is zeer root,
zeer lang. — Aigre de cèdre (eig. cédrat), cedraatlikeur (uit brandew ij n, suiker en celraat -sap).
Cédrel, Cédrèle of Acaj on a planches,m.
[Bot.] Paternosterboom, groote mahonie -boom m.
van Zuid - Amerika.
Cèdrelate, m. [Bot.] Phenicische ceder m.
Cédrélée, f. Cederolie f. (uit de vrucht • des
ceders) . — CEDRÉLÉES , f. pl. Paternosterboomachtige planten f. pl.
Cédréléon, m. Cederolie f., soort van vederhars n., bij de Ouden in gebruik.
Cédride, m. [Bot.] Vrucht f. van den kleinen
cederboom (oxycèdre, cèdre de Lycie).

Cédrie, f. Cederhars n., bij de Ouden tot lijkbalseming gebruikt (ook vie des morts geheeten .
Cédrine, m. [Bot.] Naam van eenige versdrek
denheden des citroenbooms.
Cédrite, m. [Pharm.] Cederwijn m., weleer
als wormverdrijvend middel gebruikt.
Cédroéléon, m. [Pharm.] Vlugtige vederolie f.
Cédroste , I. [Bot.] , Z. v. a . COULEUVREE
)
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Cédnle, f. Briefje, handschrift n., schuldbekentenis, cedel, cell f. (nu billet). — [Jur.] C- d'évocation, beroepingscedel. C- de citation, laagcedel.
— (Prov.) Plaider centre sa c-, tegen zich zelven
strijden; een geschil opwerpen, waarbij men door
zijne eigene woorden of daden overtuigd kan worden.
Ceïba of Seïba, m. [Bot.] Zeer dikke.Afrikaansche kalabasboom m.
Ceibnante, f. [Anat.] Naam van den 12den
ruggewervel, gordelwervel m.
Ceindre, v. a. Omringen, omgeven, omsluiten;
gorden, omgorden, aangorden: C- one ville de murailles, de fossés, eene stad met muren, met grachten omringen. Les juifs ceignaient leurs reins
(étaient ceints), lorsqu'ils célébraient la piqué,

de joden omgordden hunne lenden , als zij het
paaschfeest vierden. (Poét.) C- le diadème, la tiare,
de koninklijke, de pauselijke kroon opzetten. La
victoire lui a ceint le front de lauriers, de overwinning heeft zijne slapen met lauweren omkranst.
C- l'épée ii un chevalier, eenen ridder den degen
aangorden. — SE CEINDRE, v. pr . Zich omgorden,
omwinden, ombinden: Se c- les reins, zich de lenden omgorden. Se c- d'une écharpe, dune corde,
zich eene sjerp, eene koord om de middel slaan.
(fig.) Se c- le front d' un diadème, koning of koningin worden, zich eene kroon opzetten.

Ceint, e, adj. (en part. passé van ceindre) Omgeven, omgord: Une place c-e de bastions, eene
met bolwerken omringde vesting. Etre c- dune
écharpe, d'une ceinture, eene sjerp, eenen gordel
one 't lijf of om de middel hebben.
Ceintes, pl. [Mar.] Barkhouten, berghouten n. pl.
Ceintrage, m. [Mar.] Omgordingen f. pl.
Ceintre, M. [Arch.] , z. CINTRE . — [Mar.]
Strop m., welken men om eene sloep of barkas legt
om tegen het stooten te beveiligen.
Ceintré, e, adj. (en part. passé van ceintrer)
[Mar.] Le navire est c- sur son cable, het schil)
A

is begord.

Ceintrer, v. a. [Mar.] Omgorden, stroppen

leggen.

Ceintare, f. Gordel, gordelriem, gordelband,
1 (band, lendeband m., ceintuur f.: Mettre, Oter
sa c-, zijn' gordel omdoen, afdoen; zich gorden,
ontgorden. C- de cuir, léderen geldriem. (fam.).
I1 ne lui va pas à la c-, hij kan gemakkelijk onder
zijne armen door (van een' klein' p ersoon in vergel jking van een' grooten sprekende). =– (fig.) Etre
toujours pendu is la c- de qn., iemand altijd aan
den hals hangen, nooit van zone zijde gaan. (Prov.)
Bonne renommée vaut mieux que c- dorée, een
goede naam is beter dan rijkdom. —Het om de middel
sluitend iedeelte van eene broek of van een' vrouzoenrok, roeksband, roksbaxul m. —Middel f., mid-

dellij f n.: En, passant cette rivière nous éumes de
'eau ^usqu'
1
a la c-, bij het doorwaden dezer rivier,
kwam het water ons tot aan de middel. C- den
haul, boven lijf; C- den bas, beneden lij f. —[Arch.]
C- dune colonne, ringvormige lijst f. of gordel aan
de schacht eener zuil (ook filet geheeten); C- de
murailles, de fossés, de hales, gordel of omsluiting f. door muren, grachten, heggen. C- du choeur,
omsluit'i'ng van 't koor (eener kerk). C- du four,
ovenkrans rn. (op welken 't gewelf rust). — [Fortif.] C- de muraille, muurkrans m. — C- de deuil
of C- funèbre, z . LITRE . — [Rist.] C- de vierge of
de virginité, maagdengordel (bij de oude Grieken
en Romeinen) . C- de chasteté, kuischheidsgordel m.
(waarmede weleer de italiaansche jaloezy zich van
de trouwheid der vrouw meende te verzékeren);
Chirj Gordel tegen de zelfbevlekking, breuk
--Dénouér of Détacher sa c-, zich den gordel-bandm.
losknoopen, ophouden maagd te zijn, trouwen. Couper sa c- (bij de Muzelmannen), tot het muhamedismus overgaan. — [Mar.] Berkhout n. (beter pré
fransche paarlijn f. -ceint,ls).Cdomba
Ceinturé, e, adj. Omgord, een' degen of eene
.sjerp dragende. — [H. n .] Om 't middellijf an^

ders gekleurd dan 't overige.

Ceinturette , f. [ Chas.] Jagthoornriem m.,

vroeger: een f raafje, kleine gordel m. of ceintuur f.,
en fig.) de schoone, die dezen droeg.
Ceinturier, m. [Tech.] Gordelmaker in.
Ceinturoin, m. Lederen gordel, draagband,
.legen- of sabelriem, rapierband of - gordel m.
' Ceinturounier, m. Léderen- gordelmaker m.
Cela, pron. démonstr. Dat, dat daar, dat ding,
die zaak:

Cela me plait mieux que cici, dat bevalt

mij beter dan dit. Cola se fern, dat zal geschieden. Que signifie cela? wat beteekent dat? On ne
parle plus de cela, men spreekt daarvan niet meer.
On ne pense plus à cela, men denkt daaraan niet
meer. Je me garderai Bien de vous suivre en cela,
ik zal mij wel wachten u daarin te volgen. (fam.)
C'est sela, C'est bien cola, zoo is 't juist, net zoo,
precies (gij hebt mij wel begrepen). C'est bien cela,
dat is goed gezegd, goed gedaan; ook: dat lijkt

sprekend (van een portret, eene schilderij). Nestce que cola? Is 't anders niet? Comme cola, zoo
zoo, middelmatig, zoo tamelijk. 11 est comme cela,
hij is nu eenmaal zoo. Pour cola, a cause de cola,
daarom, om die reden. Comment cela? hoe dat?
hoe komt dat? waarom dat ? (met verwondering). —
Ook soms vanrsonen r,^ebézigd, maar alleen op gemeenzamen ofjop minachtenden toon: Voyez ces enfants, cela ne fait que jouer, zie die kinderen, dat
doet niets dan spelen; Cela veut raisoner, dat wil
ook al redenéren, tegenspreken; Cela se croit jolie,
dat ding houdt zich voor mooi.— (fain.) C'est parler,
cola ! 'Voilh parler, cola ! Dat heet spreken ! Dat
mag eerst spr eken heeten! — CELA , m. [H. n.] ,
^

z. v. a. CASOAR.

Céladon, m. Groenachtig blaauw, blaauwachlig groen, zeegroen, s dl a don n. — Verliefd herder; smachtend minnaar, s di a d onm. (naaren herder van dien naam in den roman Astrée van d' Ur fé).
—Ook als adj. gebezigd: Du vert c-, Ruban c-, séladon- groen, séladon-lint n. Ou voit-on des mains céladons? waar vindt men verliefde, galante mannen
(echtgenooten)? —6 CELADON , m. [H. n.] Naam van
een' nachtvlinder In.
Céladonique , adj. Als een seladon, sela(toni sch.
Céladonisme, m. Smachtend verliefde stijl m.;
laffe taal van verliefden; seladonismus n.
Celastre, m. [Bot Boopamooeder, celaster m.,
een amerik. struik, (lie met zijne lange, zeer buig zame stengels ieder nabijstaand gewas zoodanig
omwindt, dat het daardoor ten laatste moet ster
— Célastrinées, f. pl. [Bot.] Celaster-ven. planten f. pl.
Célate, m. [Ant. mil.] Voorzijde f. des helms,
-

.]

voorhelm rn.
gelation, f. [Jur.] Verberging, verheling (de
zwangerschap, der bevalling), cel atie f.
C,élébrable, adj. Vierenswaordig.
Célébrant, m'. Mislezer, dienstdoende priester,
celebraftt m.

ULEUSTIQUE,
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Célébration , f . Viering, celebratie F. La
e- de la messe, dune fête, dun manage, dune
pompe funèbre, het vieren van de mis, van een
feest, van een huwelijk, van Bene ljjkplegtigheid,
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Célèbre, adj. Beroemd, vermaard, roemruchtig (van personen en zaken, en steeds in goeden zin).
Un orateur c.-, een beroemd rédenaar. Des vies
c-s, vermaarde wijnen.
Célébré, e, adj. (en part. passé van célébrer)
Geroemd, bezongen, gevierd.
Célébrer, v. a. Roemen, feestelij k prijzen, met
lof vermelden, bezingen, uitbazuinen. C- les exploits dun héros, de groote daden van eenen held
niet lof vermelden. C- les louanges de n., iemands
stelijk gelof vermelden. — Vieren, plegtig en fee
rlenken: C- une fête, le jour de la naissance, een
feest, den geboortedag vieren. C- on manage, een
huwelijk i,nzégenen. C- des noces, bruiloft houden.
C- la messe, de mis lezen. In dezen laatsten zin
ook zonder voorwerp : Le prètre na pas encore
célébré, de priester heeft de mis nog niet gelezen. —
SE CLLEBRER, v. pr.

Gevierd worden: La se célé-

hraient ces fameuses fètes, daar werden die ver-

waarde feesten gevierd. — Elkander roemen.
Célébrité, f. Beroemdheid, vermaardheid f.--plegligheid f. (in dien zin liever solennité); —Ieroemde naam; vermaard persoon m., c e le b rite i t f.
Geler, v. a. 'Verbergen, verhólen, verzwijgen,
geheim houden: Ce garcon ne peut riep c-, die
jongen kan niets eerzw yen. — SE GELER, v. pr.:

Cette circonstance ne saurait se Geler longtemps,

die omstandigheid kan niet lang verborgen blijven.
— Se faire c-, laten zeggen, dat men niet te huis is.
-- Célère, adj. Vlug, haastig, rap, vaardig. -[Myth.] Les déesses céleres, de vlugge godinnen,
de uren.
Céleret of Coleret en Colleret, m. [Péche]
Fijnmazig sleepnet n. in Normandië in gebruik.
Céléri, ni. [Bot.] Sellerij of selderij, zoete

epee f.

Célérifère, m. Snelwagen m.
Celérigrades, m. pl. [EI. n.] (eicc . snelloopers)

De knaagdieren n. ijl. (wegens de vaardigheid hun gier bewégingen); — snelloopers m. pl. (afdeeling
van 't geslacht der loopkevers).
-1- Céleriinètre, m. Snelheidsmeter m., een
nieuwelings uitgevonden werktuig, dat, aan 't wagenrad gehecht, de lengte van den doorloopen weg
aangeeft.

Célerin of f arengage, m. [H. n.] Soort
van groeten sardijn m.
(Céléripède, adj. Snelvoetig, snelloopend. —
Ook als subst. m. en f.: Snellooper m., - loopster f.
Célerité, f. Vaardigheid, snelheid, gezwind heid, vaart f., spoed m., bespoediging, voortvarendheld, c e l e r i t e i t f. — Requérant c-, spoedvereischend.
Céleste, adj. Hemelsch, wat tot den hemel, het
uitspansel, de lucht behoort: Les corps c-s, de hernelligchamen, de sterren; Les phénomènes c-s, de
luchtverschijnselen; Globe, Sphère céleste, hemelbol.
(poet.) Les c-s flambeaux, de hemellichten, sterren;
La voute c-, les c-s lambris, 4et hemelgewelf, uit
wat tot den hemel als ver--spanel.—Hmch,
blijff der gelukzaligen behoort : La cour c-, La
troupe c-, het hemelhof, de hemelsche heirscharen;
La gloire c-, de hemelsche heerlijkheid. (poet.) La
e- patrie, Lo . royaume c-, La Jerusalem c-, het
hemelsch vaderland, koningrijk, Jeruzalem, de hemel. — Hemelsch, goddelijk, van God of den Hemet
komende : Le Père c-, de hemelsche Vader, God;
La colère, vengeance c-, Gods gramschap, wraak;
Un don c-, eene hemelgave, Gods gave. La bonte
c-, Gods goedheid. — (fig.) Hemelsch, uitstekend,
uitmuntend, schoon, groot, wonderlijk: Une beauté
c-, eene hemelsche, verrukkelijke schoonheid; Une
voix c-, eene hernelsche, wegslepende, oorbetooverende stem. Une c- maxirne, een allervoortreffelijkste grondregel. — [Org.] Jeu c-, engelenstem,
angelica f. — Le c- empire, het hemelsche rijk,
China. — Les soeurs c-s, de blaauwe zusters, nonnen der orde van Maria- boodschap (annonciade).
— Bleu c-, hemelsblaauw.
Celestin, m. Celestijner monnik m. —(Prov.)
(Prov.)
C'est un plaisant c-, 't scheelt hein in den bol.
('élestiiie, f. [Minér.] Hemelsblaauwe strontiaan m. -- [Bot.] Fraaie plant f. met hemels
bloemen, van 't geslacht der bloemtuildra--blauwe
genden. — [H. eccl.] Celestijner non f.
Célète, m. [Anc. mar.] Ligt roeivaartuig n.
der Ouden. — Ruiterstandbeeld n. bij -de Grieken.
Céleustiquae, f. [Mil.] Kunst f. om seinen door
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tnuzíjkinstrumenten over te brengen. — Ook als

adj.: L'art c-.

Céliaque, adj. [Méd.] Wat de ingewanden,
den buik betreft: Flux c-, witte buikloop m. —
[&nat.] Artère c-, buikpolsader f.
Célibat , m. Ongehuwde staat m., echteloos
leven, celibaat n. Passer sa vie dans le c-, zijn
leven ongehuwd doorbrengen. C- des prètres, priester-celibaat (doorpaus Gregorius VII. [Hildebrand]
aan de kath geestelijkheid opgelegd).
Célibataire, m. Ongehuwde, oude vrijer, ce-

libatair m.

U INI ACTJE.
Célorhize, adj. [:gnat.]: Dent c-, tand m. neet
holle wortels.
Célosie, f. [Bot.] Duizendschoon f. (passe-velours). Amaranthe c-, flieweelbloem f., hanekam m.
Celotoenie, f. [Cbir.] Breuksnijding, c e 1 o t om i e f. (thans alleen bij beklemde breuken in 't
werk gesteld); -- soort van ontmanning f. — Cé^
lotomique, adj. Wat die kunstbewerkingen be-

treft, celotomisch.

Celsa, m. [Méd. anc.] Soort van trilling der

onderhuidsche spieren f. pl.

Celsie, f. [Bot.] Plantensoort van de familie
Célieole, m. Hengelbewoner, hemelburger; -- der solaneen of nachtschaden.
hemel- en sterrenaanbidder nl.
t Celsitude, f. Hoogheid f., oude waardigheidsCélidée, f. [Bot.] Groene en ronde klaproos f. titel, vervangen door hautesse, altesse, grandeur.
Célidographe, nl. [Astr.] Beschrijver van de excellence enz.
vlekken op de planeet Venus. — Célido graphie,
Celtigae, adj. Celtisch, wat tot de Celten of
f. Beschrijving van de vlekken der planeten, inz. Kelten behoort: La langue c-, of als subst. La c-,
van die, welke men op d.e schijf van Venus be- de celtische taal. — La Gaule c-, Celtisch Gallid.
Celei, m., Celle, f., Ceux, m. pl., Celles, f.
s'peurt. — Célidographique, adj. Tot die beschrjving behoorend. pl. pron. démonstr. Deze, die, dat, degene, diegene,
Célie, f. Soort van bier n., dat de Spanjaarden datgene, hij, zij: -Votre zèle est plus grand que
uit tarty bereidden. — CELIE, f. [Anat.] Ligchaams- celui de votre frère, uw ijver is grooter dan die
holte, inz. onderbuiksholte f.; -- spijsbuis f.
van uwen broeder; La meilleure lecon est cello
Célines, f. [11. n.] Geslacht van stofvleugelige de l'exemple, de beste les is die van 't voorbeeld;
nachtvlinders m. pl.
Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant
Célique, adj., z. v. a. CELESTE.
comme ceux du visage, de gebreken van den geest
Celkoralen
n.
pl.,
n.]
pl.
[.[I.
ellaires, f.
vermeerderen niet de jaren even als die van 't gecellaricn, f. pl.
zigt; Les plaies du corps se ferment, celles de
Celle, pron. démonstr. f., z. CELUI.
l'ame restent toujours ouvertes, de wonden des
t Celle, f., Kluis, kluizenaarswoning f.; —klein ligchaams gaan digt, die der ziel blijven altijd open.
klooster n . — Etre en c -, in afzondering zijn om zich Celui qui est content est heureux, degene (hij ),
tot de sacramenten voor te bereiden; in eene kloos- die tevreden is, is gelukkig; Celle de vos soeurs
terlijke gemeente leven. — Soeurs de la c-, naam que j'aime le plus, diegene uwer zusters, welke
van zekere nonnen, die van aalmoezen leefden en ik 't meest bemin; Ceux qui oat vécu avant nous,
degenen (zij), die vóór ons geleefd hebben; Celles
de zieken oppasten.
Cellépore, m. [H. n.] Celkoraal n.
de vos fleurs que nous me destinez, diegenen van
Cellérage, m. [Féod.] Kelderregt n. op wijn. uwe bloemen, welke gij voor mij bestemt. — DikCellélerie, f. Kloosterkeldermeesterschap n. wijls worden bij deze voornaamwoorden de woordjes
Cellérier, in., -ière, f. Keldermeester m., kel- ci en là gevoegd, om van twee of meer voorwerpen
crmeesleres f. in een klooster.
het nabijzijnde van het meer verwijderde (of als
zoodanig gedachte) te onderscheiden: Celui-ei nait,
Cellier, m. Spijskelder m. (gelijkvloers).
Cellite, m. en f. Celbroeder m., celzuster f., celui-lit meurt, deze wordt geboren, gene sterft;
naam van monniken en nonnen, die voor de zieken Celle-ei est pauvre, celle-lá est riche, deze is rijk,
zorgden, aderlatingen deden en de dooden begroe- die is arm; Ceux-ci font bien, ceux-là font mal,
dezen doen wel, genen doen kwalijk; Celles -ci aiment
ve. — Ook als adj.: Un frère, Une coeur c-.
4. Cellola ge, m. Het celbouwen en -inrigten Ia lecture, celles-la la toilette, dezen beminnen de
boeken, die den opschik.
(in de hedendaagsche cellulaire gevangenissen).
Cembre, m. [Bot.] Soort van pijnboom m. van
Cellulaire, adj. [Anat. et Bot.] Wat cellen
heeft, uit cellen bestaande, celvormig, c e l l u l air. de Alpen en in Dauphivé.
Cément, m. of Pondre cémentatoire, f.
Tissu c- of celluleux. celweefsel n. ; Membrane
c-, uit celweefsel gevormd vlies, vetvlies n. Enve- [Chico.] Cement, cement poeder, cementeer poeder n..
loppe c-, tissu e- of réticulaire, netvlies (der plan- waarin men zekere li.gchamen verhit om hen anten). — [Léáisl.] Système c-, cellulair-stelsel n., dere eigenschappen te geven. ,
Cémentation, f. [Chico.] Cementatie, cevolgens 't welk de gevangenen in afzonderlijke cel
vertrekjes alleen opgesloten worden; zulk-lenof in e n t é r i n g f., het gloeijen van een ligchaam in
Bene gevangenis heet dan Prison c-, cellulaire ge- gesloten vaten tusschen een ander tot poeder genangenis. Voiture c-, cellulair rijtuig n., een in bragt íigchaam (cementeerpoeder), dat door behulp
vakken of vertrekje verdeeld rijtui g , dat sedert van het vuur zekere veranderingen in het eerste moet
1837 in Frankrijk dè keten der galeislaven (chaine te weeg brengen. — [Alch.] Gloeiing, verkalking f.
Cémentatoire , adj. [Chim.] Cementerend:
des forcats) heeft vervangen, en waarin men de
veroordeelden vervoert, zonder dat zij met elkander Poudre c-, z. CEMENT. Eaux c-s, cementwater, kie
koperhoudend water n., zoodanig water,-zelog,
g emeenschap kunnen hebben. — CELLULAIRE, M.
H. n.] Celkoraal, celletjes -korallijn n. C- fastigié, dat door middel van het zwavelzuur° opgelost koper
met zich voert en het op ijzer nederslaat..Cuivre
oa rnvormig celletjes -korall jn.
Cellule, f. Cel f., kloosterkamertje n. voor een' c-, cementkoper n., het kopernederslag, dat uit
zulk water ontstaat.
monnik of eene non; kerkervertrekje n. in de heden
Cénienté, e, adj. (en part. passé van cémengevangenissen voor eenzame opsluiting; —-dagsche
kamertje voor een kardinaal, als 't heilig collegie ter) Gegloeid , gebrand , gelouterd , g e c e in e n
in conclave vergaderd is om een' paus te kiezen. — t e e r d: Lacier c- est dur, cassant, het cement(.) Klein vertrek, kamertje, waar men zich gaarne staal, brandstaal is hard, bros.
Cénnenter, v. a. ,. [Chiin.] Gloeien, branden,
ophoudt. — [H. n.] B(encelletje n. — [Bot.] Holte f.
in de vruchten, waarin de kernen zitten. — [Anat.] louteren, zuiveren, c e m e n t e r e n (vgl CEMENTA Naam der kleine holten in het celweefsel, ook in TIo v): On cémente le feren l'entourant de charbon, men cementeert het ijzer (verandert het ijzer
de hersenen, de longen.
Cellnlé, in. De in eene cel opgeslotene, g ecel- in staal) door het met kool te omringen.
Cementere, m. [Chills .] z. ALUDEL.
1 u le e r d e f. — Cellulé, e, adj. [Bot.] In cellen
--

.

:

verdeeld.
Cellaleux, ease, adj. [Anat. et Bot.] In cel -

len afgedeeld , z. Ook CELLULAIRE.

Cellulifère, adj. [Fl: n.] Van cellen of celvormige diepten of vakjes voorzien.
Celluliforme, adj. [H. n.] Celvormig.

Cellulitè le, f. [El. n.] Soort van rspin f.,-;die
een digt, celvormig webbe maakt.
Céloce, m. [Anc. mar.] Jagtschip n. der zee-

roovers.

Célome, m. [Méd.] Hoornhuidsgezwel n.

Cémenteiix, euse, adl. [Chico.] Wat den

aard van 't cementeerpoeder heeft.
5 Céinéterial, e, adj. Wat het kerkhof betreft, daarop aanwezig is: Des. monuments cémétériaux, kerkhofs-gedenkteekenen.
Cénacle, ni. Eetzaal f., spijsvertrek n., alleen
gebezigd van de eetzaal, waar Jezus niet zijne
jongeren het Avondmaal gehouden heeft. — (iron.)
Vereeniging van letterkundigen onder Lodew ij k
XVIII., die elkander ijverig het wierookvat toezwaaiden.

C E NCHR EE
Cenchrée, f. Cenehrus, m.

[Bot.] Kleefgras, stekelgras n.

CENSETIR.
(pr. ten-truce)

Cenchris of Cenehrys, m. (pr. cen-crice)
[H. n.] Slang f. van 't boa- geslacht, geelachtig van
kleur, met geschubden kop zonder ratel, ook tisiphone geheeten.
Cenehrites, m. pl. [Minér.] Kenchrieten of
kenchroieten m. pl., gierst- of kuitsteenen m. pl.,
zulke steenen, die uit korrels gelijk die van gierst
of visch.kuit bestaan. (Nu golithes gelieeten).
Centibros, nl. (pr. ten-croce) [Lap. anc.] Naam

van diamanten ter grootte van een' gierstenkorrel.
Cenehrus, m., z. CENCHREE.

Cenchry s, nl., z. CENCIHRIS.
Cenco, m. [H. n.] Mierenadder f.
Cendal, m., Cendale, f. Dunne tafsoort f. tot
kleederen en vooral tot bannieren. — z. ook KEINDAL.
Cendre, f. (dikwijls en vooral in verheven en
fig. stijl in 't meere. gebruikt) 4sch, assche f. Cahaude, fumante, éteinte, warme, rookende, uitgedoofde asah. De la c- de bois, Des c-s de bois,
houtasch. C-s lessivées, uitgeloogde asah. Faire
cuire des marrons dans les c-s, kastanjes in de
asch braden. Réduire, Mettre an bátiment en c-s,
een gebouw in de asah, leggen, geheel en al doen
afbranden-. (hyperbol.) Réduire, Mettre en c-s une
ville, une province, eene stad, een gewest te vuur
en te zwaard verwoesten. (fig.) C'est un feu cache
sous la c-, un feu qui couve, qui dort sous la c-,
't is een onder de asch smeulend vuur: een kwalijk
uitgedoofde hartstogt, eene bedektelijk gekoesterde
wraak. Renaitre de ses cendres, uit zijne asah
herrijzen, tot een nieuw bestaan komen, na bp:na
geheel verwoest of te niet gegaan te zijn. Prendre
In c- et le cilice of le sac et la c-, in zak en assche
boete doen, diep berouw over zijne zonden hebben
ent daarvoor boete doen. — In verheven stijl: de
overblijfsels der dooden (met zinspeling op de gewoonte der Ouden om hunne dooden te verbranden): C'est là que reposent les c-s chéries de ma
mère, daar rust de dierbare asah (het dierbaar
overschot) mijner moeder. J'irai chaque jour pleuver sur sa c-, ik zal eiken dag op hare asah (haar
graf) gaan weersen. Donner des larmes is la c-,
aux c-s dun ami, tranen wijden aan de asah (de
nagedachtenis, de schim) van genen vriend. Venger
la e- of les c-s de qn., iemands asah (dood) wreken.
11 ne faut pas remuer (troubler) la e- of les c-s
des morts, enen moet de dopden laten rusten, men
moet de verrigtingen der overlédenen niet ophalen
om hen te bezwalken. (Prov.) Les c- ne peuvent
pas couvrir le feu, de schulden zijn grooter dan
't vermogen , het debet overtreft het credit. —
CE DRES, pl. Gen ijle asch, waarmede de priester
t) aschdag het teeleen des kruises op 't voorhoofd
(ter leeken maakt: Recevoir les c-s, het kruisteeken
met asah. ontvangen; Aller prendre les c-, het aschkruisje gaan halen. hlercredi des c-, jour des c-,
cischwoensdag, aschdag (de eerste dag der vasten).
-- [Corn.] C-s de mer, steenkoolasch, tur fasch; C-s
graveldes, wijnsteenasch, weedasch (potasch uit wijn
wijngaardranken); C- du-moêr,duivenptg
Levant, de Saint-Jean-d'Acre of de la Roquette,
tevantsche asah (voor kristal- en zeepfabrikatie).
C- de verre of salin, vuurbestendig loogzout (fransche ronde potasch); C-s d'étain, tinasch; C-s ver
ber(groen m. ; C-s hleues, z. BLEU. adj. C--tes,
de plomb, fijne schiethacel in.
Cendré, e, adj. (en part. passé van cendrer)
Aschkleuricg, aschverwig: Gris c-, aschgraauw. -Ook als subst.: Le cendré, de aschkleur f.
Cendrée, f. [Chas.=t Fijne hagel, musschenha.
gel m. (Cendre de plumb). — [Tech.] Kapélasch f
— Loodasch f., loodschuim n. — C- de Tournay
aschkalk m., Doornilesche aseb. -- C- bleue, z
Cendres blesses onder BLEU, adj.
Cendrer, v. a. [Tech.] Eene aschkleur geven
aschgraauw verwen; — met asah vermengen of be.
dekken.

('endreu:ux, eiise, adj. Met astb bestoven o,
bedekt, vol asah. — [Tech.] Fer, Acier c-, moei
jelijk te polijsten ijzer, staal.
Cendrier, m. [Tech.] Aschkolk, aschhacwrd
uschkuil; — aschbok n., aschton f., aschgat n. — CEN
DRIER .m., - IERE f.

, 4sch7non m., aschvrouw f. –

.ischkoopman ni. Gok als adj.: Marchand c .
DRIERE, f. Volksnaam van den turf.
-

C'endriette, f. [Bot.], z . CINERAIRE.

—
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Cendrillard, m. [H. n.] Struiskoekoekm. (ook
oulicou geheeten).
Cendrille, f. [H. n.] Aschgraauwe leeuwerik m.;
gok de volksnaam van de koolmees en van de
laauwe mees f.
Cendrillon, m. Asschepoester (asschepoetster).
-, onzindelijke keukenmeid f.
Cendrures, f. pl. [Métall.] 4schadertjes n. pl.
n 't staal.

tene, f. [Relig.] .Avondmaal, nachtmaal n.,
at Jezus kort vvár zijnen dood met zijne leerlingen
,ield; — La sainte c-, het heilig avond - :of nacht►saal, avond- of nachtmaalsvieing f. bij de Proeslanten (eucharistie).
("énéangie, f. [Mid.] Ledigheid der vaten,
enangie f.
Cénelle, f. [Bot.] Hulstbézie f.
Cénesthésie, f. [Mid.] Algemeene gevoelig ieid f. (les ligchaams.
t'énisnme, m. [Litt.] Verward gebruik in., onlereenmenging f. van verschillende tongvallen (dia
spreken-etn),iz.vahgbéderiksch

if schrijven.

Cenobiargnne , m. Kloostervoogd , klooster
Cénobie, f. C ce n o b i e t e n- huis,

zmis, klooster n.

-ipzcter,nobahm.
monnikeis-

Cénobite, m. Cce no b ie t, in gemeenschap le;ende monnik (doorgaans van de oude monniken
iebézigd): Les anciens c-s, de oude kloosterma n-

iiken. — (fig.) Ces trois fr' vivent comme des
-s, die drie broeders lev " , en, afgezonderd
•

,

aai alle ander verkeer.

Cénobitiquue, adj. Cc
i e t i. s c h; als een
nonnik: La vie c-, of Le cénobitisine , liet
nonnikenlecen.
Cénobitophile,m. Cce n o b ieten-vriend, monnikenvriend, voorstander m. van 't mnnikenlm en.
Cénobrion, m. [Bot.] Bernagie- achtigje vrucht f.
Cénogastre, ni. [EI. n.] Vedervlieg f., insekt
van 't geslacht der tweevleucjeligen.
Céiiolbologie, f. [Didact.] Leer f. van de
middelen om de algemeene welvaart te vermeerderen.
Cénologie, f. [:Nléd.] Gemeenschappelijke be'raadslaging f., c o n s u l t n. — cENOLOGIE f.
[Phys.] Kennis f. van het ledig. — Cénoioglq u e, adj. Wat de e é v, o l o g i e betreft.

Cénoptére, f. [Bot.] Zeker varenkruid n.
Cénorhan'phes, m. pl. [H. n.] Ligtsnc ligen- ni. pl. (lévirostres), vogels met zeer grootera,

maar van binnen hollen, zeer ligten snavel.
Cénose, f. [Méd. anti.] Lediging, ontlasting f,

der vaten.

Ceuotaphe,

m. Ledig graf, praalgraf, ge-

denkteeken n., opgerigt ter eere van Benen elders
begravene, cenotaph.ium n.
Cénotigne, adj. [Mèd. ant.] Sterk ontlastend.
Ceres, ni. (pr. sance) [II. rom.] Volkstelling;
schatting f. van 't vermogen der romeinsche burgers, volgens welke zij in zes klassen en deze weder
in centuriën verdeeld waren, census m. --[Féod.] Cijns, grondcijns m., leenrente f., jaar
opbrengst, 't zij in geld of in natura, van-lijksche
zékere goederen aan den leenheer. — [Polit. mod.
Het vereischte belastingsbedrag om kiezer of ver
te zijn, om zékere burgerreciten uit te-kiesbar

ne paYeZ H5 le eens exigé pour
ètre électeur, pour etre eligible, gij bedaalt den

oefenen: Vous

gevorderden census niet om kiezer te zijn, om ver -

k-iesbaar te wezen.
Censable, adj. [Féod.] Cijnsbereetigd: Sni

gneur c-.

Censal, m. Makelaar ni. (in de Lei,^antsche
havens en in Provence).
Cease, f. Pachthoeve, boerderij f. (in 't noor-

clen van Frankrijk en in Be/gin).

Censé, e, adj, Gehouden, Geacht, gerékend,,

geschat: Cela est e- légitirne, dat wordt voor wettig geacht, gehouden. Une lol est c-e abolie par
non-usage, Bene wet wordt geacht afgeschaft te
zijn door het onbruik.
Censéable, adj. [Féod.] Cijnspligtig.
Censerie, f. Makelaarschap n., makelaardij f.

(in de Levant en in Provence).

Censeer, m. [H. rom,] Zéde- of tuclztmeesttr,

zéderegter, c e n s o r m., bij de oude Romeinen een
regérincsperscon, die met de handhaving der goede
zé(len en openbare orde belast was. -- (firf.) .13c-
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riper, bediller, gisper, vitter m. -- Kunstregter, kunstbeoordeelaar; boekbeoordeelaar, r e c e ns e n t m. -- Les c-s du gouvernement, de censors
of boekenkeurders der regéring, zij, die aangesteld
zijn om de voor de pers of voor het tooneel bestemde geschriften vooraf te onderzoeken. — Opzigter, ordebewaarder m. in de fransche collegiën.
--- Onderzoeker, examinator m. bij de voor*
malige Universiteit van Parij.c.
Censier, -ière , adj. [Féod.] Seigneur c-,
cïjnshefler, grondheer m. ; Dame c-ière, cinsheJ^
ster f. ; Livre c-, of als subst. Un c-, leenc ij ns-

Vous tronverez ce mot page cent, gij zult dat
woord op de honderdste bladzijde (op pagina honderd) vinden. Lan cinq cent de Rome, het vijfhonderdste jaar van Rome, in 't jaar vijf honderd
na Rome's stichting . - CENT , m. Honderd, honderdtal n. Un cent d'oeufs, een honderdtal eijeren;
Un cent de fagots, eene vim takkebossen. Jouer un
cent de piquet, eerre partij van honderd punten
pikétten. Cent pesant (quintal), centenaar, 100
oude ponden, 50 kilogrammen. — CENT, m. (pr.
cinte) Cent m., honderdste gedeelte van den nederlandschen gulden, van den amerikaanschen dollar.
Centaine, f. Honderdtal n., een getal van hemboek n. CEN'SIER, m., ]ERE, f . Hoefpachter m.,
achtster f. — LEISIER, m. 4mbtenaar m., die den derd of daaromtrent: Une c- de francs, een honencijns ontving. — CENSIÈRE, f. Gezin n., dat derd francs; Cette classe contient une c- d'écoliers,
die klasse telt een honderdtal, ongeveer honderd
Bene hoeve in leencijns had.
[Soier.] , z. SENTENE. — a CENTAICensif, ive, adj. [Féod.] Van een leen a f- scholieren.
NES, PAR CENTAINES, toe. ode. Bij honderden, bij
hankelijk.
honderdtallen,
Censiste, adj., z. CENSITAIRE.
bij groote menigte.
Centaiire, ni. [Myth.] Paardmensch n., eenCensitaire, m. [Féod.1 Leencijnspligtige, rn.
en f. CESSITAIRE, m . en adj. — [Polst. med.] t a u r u s m ., een monster half mensch half paard.
Kiesgeregtigde, wie het kiesregt bezit ten gevolge — [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld n., dat door eene
figuur half mensch half paard wordt voorgesteld.
van de belasting, die hij betaalt.
Centaurée, Centanrie, f. [Bot.] Duizend
Censite, adj. [Féod.] Aan cijns onderworpen,
aardgal f.
-guldenkri.,sato
cijnspligtig.
Centenaire , adj. Honderdjarig : Homme,
Censive, f. [Féod.] Grondcijns, leencijns m.,
cijnsregt n., dat zékere goederen moesten opbren- Femme c-, honderdjarig man, honderdjarige vrouw;
gen. — Uitgestrektheid f. van 't leenroerig land Possession c-, honderdjarig bezit. — Ook als subst. m.
eens heeren, leen-district n. Cette terre est dans en f.: Un, Une c-, een honderdurige m. en f.: Les
la e.- de ce seigneur, dit goed ligt in het gebied van c-s ne sont pas races en Russie, de menscken van
honderd jaar oud zijn in Rusland niet zeldzaam.
dien leenheer.
Centène, m. Hoofdmanschap n. over honderd.
Censiveme •^kllet cijnspligtigheid: Tenir
Centenier, m. [Bibl.] Hoofdman over honderd,
une terre c-.
Censorial, 5. Wat de censuur betreft, centurieon m.
Centerville, f. [Bot.] Soort van gentiaanwor
ISc-es, censuur-wetten f. pl. —
C e n s u r i a al:. LO
[H. rom. De censors betreffende, het censorschap tel m.
Centésimal, e, adj. [Arith.] Honderddeelig,
aangaande, c e n s o r i a a 1.
Censuel, le, adj. [Féod.] Tot den cijns be- honderdtallig: Fraction c-, honderddeelige breuk f.
Division
c-, verdeeling in 100 deden.
hoorende; cijnsbaar: Droit c-, cijnsregt n. Rente
Centésimation , f. Het uitnemen van den
c-le, jaarljksche grondcijns M.
Censurable, adj. Bestra f baar, berispelijk, honderdsten man (vergl. DECnIAT1ON) .
Centésime, f. Rente f. van één ten honderd
laakbaar, wraakbaar, verwerpelijk: Une conduite
's maands. — Honderdste penning nl. (eene door
c,-, een berispelijk gedrag n.
Censure, f. [H. rom.] Censorschap n., waar Augustus ingestelde belasting op de bij veiling verberoep van censor of zéderegter bij de-dighen kochte goederen).
Centi, vooropgaand woord bij namen der niewwe
Romeinen: Durant la c- de Caton, gedurende het
censorschap van Cato. — Berisping, bestraffing, maten en gewigten : *Honderdste. — Centiare,
wraking, faking : ,crisping, afkeuring f.: S'exposer m. Honderdste van eene vierkante roede: vierkante
a la censure, zich aan de berisping, de opspraak el f. — Centigrarnme, m. Honderdste van een
blootstellen. — [Prat.] C-s et critiques de l'auto- gramme of wigge : h o korrel. — Centilitre, m.
rité pubiique, berispingen en bestratingen van het Honderdste van eene kan: vingerhoed. — Centfopenbaar gezag — Beoordeeling, monstering, boekbe- mètre, m. Honderdste van een meter of el: duim.
schouwing f., boekengerigt n., de door den Staat — Centistère, in. Honderdste van eene wisse of
verordende onderzoeking en beoordeeling van nieuwe kubieke el.
Centième, adj. Honderdste: La c- année, het
geschriften en de daaruit voortvloeijende bewilliging
of weigering van de openbare uitgave door de honderdste jaar. La e- partie, het honderdste deel.
drukpers of van de opvoering van tooneelstukken, — Ook als subst. Un c-, een honderdste (deel);
c e n s u u r f. ; — bij uitbreiding: de tot dat onder Vous êtes le of la c- sur la liste, gij zijt de honaangewezen personen; ook: de plaats hunner-zoek derdste op de lijst. (fans.) Vous n'êtes pas Ie
bijeenkomst. — C- ecclésiastique, kerkstraf, ker- e- a qui cola est arrive, dat is er voór u wel meer
dan honderd overkomen. C-s additionnels, opcenten.
kelij ke boete f., kerkban m., ce n s uur f.
Centigrade, adj. Honderdgradig, in honderd
Censure, e, adj. (en part. passé van censurer)
graden verdeeld: Thermomètre c-, honderddeelige
Gelaakt, afgekeurd, in den kerkban gedaan.
Censnrer, v, a. Berispen, bestraffen, wraken, thermometer (van Celsius).
Centigramme , Centilitre , m., z. CENT!.
laken, bedillen, gispen, vitten, ongunstig beoordeeCentiinane, m. [Myth.] Holtderdhandige m.
len: On censure fort votre conduite, uw gedrag
wordt sterk gegispt. — C- an livre, one propo- (bijnaam van Briareus en andere reuzen).
Centime, m. Honderdste , deel n. van den frase,
sition, een boek, een voorstel voor verwerpelijk,
voor dwalend verklaren. — La cour royale a sen - centime m. (bijna = i,2 cent) . C-s additionnels, z.
suré un de ses membres, het koninklijke hof heeft ADDITIONNELS.
Centiniètre, m., z. onder CENTI.
de disciplinaire straf tegen een van zijne leden uit
Centinode, f. [Bot.] Varkensgras, knoopgras
Ook zonder voorwerp gebézigd: Its-gesprokn.—
out jugé plus facile de c- que de prouver, zij heb k4rupelgras n., duizendknoop m., weg- of bloedvoor gemakkelijker gehouden te gispen, dan-ben't kruid n. (ook renouée des oiseaux, tralnasse gete bewijzen . - SE CENSURER , v. pr. Zich zelven he eten) .
Centipède, adj. Ilonderdvoetig. -- Centipi gispen: Le sage se censure lui -méme. — Elkander
pen: Heureux les amis qui se censurent. --- des, m. pl. Honderdvoetigen m. pl. (zekere wormen
roordeeld worden, voor verwerpelijk verklaard met eene menigte pooten) .
Centistère, m., z. onder CENTI.
worden: Ce livre peut facilement se cCenton, m. Elke veelkleurige stof of kleedij f.,
Cent, adj. numéral. Honderd: Cent ducats,
deur cents soldats, trois cent six chevaux, hon- harlekijnspak n., lappedeken, bedelaarsdeken f. —
derd dukaten, twee honderd soldaten, drie honderd [Anti q .] Naam der verse/ic dierenhuidex, waar
Ouden hunne oorlogstuigen overdekten; —-med
en zes paarden. Placer son argent à cinq pour
cent, zingeld tegen vijf ten honderd (vijf per cent) ook der dekens, waarop de roineinsche soldaten
plaatsen. — Je vous l'ai déjà dit plus de cent fois sliepen of uitrustten. — Voormalige boeren- en be(cent et cent fois), ik heb u dat reeds meer dan dienden-kleeding f. -- Stukken leder, vroeger tot
honderdmaal (d. i. zeer dikwijls, tallooze malen) dakbedekking op het land gebruikt. — (fig.) [Litt.]
gezegd. -- Ook voor centième, honderdste gebézigd: Mengelmoes n. van verzen, genomen uit den za—
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menhang, waarin zij bij de dichters voorkomen, en
tot een nieuw zamenhangend geheel gemaakt, lap-

CENTUPLER.

28 7

iemand behoort, zich als te huis gevoelt, in zijn'
schik is : Etre dans son c-, in zin centrum, op

pedékenvers n., c e n t o m. — [Mus.] Een oratorio n. zijne p laats zijn, zich op zijn gemak, in zijn schik
of opera f. uit de werken van verscheiden mees- gevoelen; Etre hors de son c-, Netre pas dans son
ters zamengesteld, p a s t i cc i o n. (pastiche) .
C-, niet op zijne plaats of in zijn' schik zijn.
Centré, adj. (en part. passé van centrer): Ob
Centonaire, m. [HI. rom.] Romeinsch officier m.,
goed naar het middelpunt geslepen-ectifBn,
die voor de centoos (z. CENTON) zorg droeg.
rwerpglas n.
Centonisejr, v. n. [Litt. et Mus.] Centoos
;Centrer, v. a. [Tech.] Een glas naar het midken, centoniséren (.z. CENTON).
lpunt bewerken of slijpen, convex of bolrond sljCentothèque, f. [Bot.] Klitgras n.
pen, c e n t r é r e n. — SE CENTRER, v. pr. Zich eis
Cent-pieds, m. [H. n.] lionderdvoet m., z
één punt vereenigen.
venijnige siamésche slang f.
Centricipital, e, adj. [Anat.] Wat tot het
Central, e, adj. Middelpuntig, tot het middelpunt of het midden behoorende, dat uitmakende of schedelmidden betrekking heeft.
('entriciput, m. (pr. —pute) [Anat.] Schezich daarin bevindende, daarheen gerigt enz. c e ntr a a l : Point c-, middelpunt n. Province c-e, in delmidden n., middendeel der hersenpan.
Centrier, m. [Polit.] (fam.) Afgevaardi g de m.,
't midden (des lands) gelegen prov#cie f. Administration c-e, hoofdbestuur, centraal-bestuur n., die zijne plaats in 't centrum of midden der ka
heeft en doorgaans met het ministerie stemt,-mer
het van een middelpunt uitslaande bestuur. - [Phys.]
Mouvement c-, centraal-bewéging , kringvormige ministerieel m. (Doorgaans in ongunstigen zin
bewéging of kromme baan van een bewégend lig genomen.)
Centrifuge, adj. [Phys.] Mliddelpuntvliedend
om een zeker punt, waardoor het wordt-cham
aangetrokken. Forces c-es, centraal-krachten f. pl., of -schuwend: Force c-, middelpuntvliedende, cende tweederlei krachten of wetten, aan welke de t r i f u g a l e kracht f. (waardoor een ligchaam zich
tipchamen bij hunne centraal-beweging gehoorzamen- van 't middelpunt zijner cirkelbaan poogt te ver
-wijdern).
(de centripetale en de centrifugale kracht). Feu c-,
Centrine, f. [H. n.] Stekelhaai, zuigervisch m.,
middelpuntsvuur, , kernvuur n. der aarde, in 't
zeezwijn
n.
(ook humantin geheeten).
welk men weleer den oorsprong der vulkanen dacht
('entripète, adj. [Phys.] Middelpuntzoekend:
te vinden; nu : de warmte, die aan het binnenste
des aardbols eigen schijnt te zijn. — [Géom.] Règle Force c- , middelpuntzoekende , centripetale
C-, regel m. of handelwijs f., om het middelpunt, kracht f. (waardoor een lif,chaam het middelpunt
en den straal des cirkels te vinden, die ee?ie ge, é- zijner cirkelbaan zoekt te naderen).
ven parabool, kan snijden. — [A str.] Eclipse c-e, z.
Centripétence, f. [Phi-s.], z. v. a. force een •

ECLIPSE. - Ecole c - e, z. ECOLE.

-I-Centralisateur, m. Aanhanger, bewerker m.

dier centralisatie (z. het volg. woord).
4. Centralisation, f. Vereeniging of zamentrekking van de mart der regéri.ng in een middel
Bene hoofdstad enz., centralisatie,-punt,i
central isdrin g f.
4. Centraliser, v. n. In één middelpunt ver
-enlijofzamtrk;desagn,l't
gezag in handen van de regéring vereenigen, een
i. séren . - SE CENTIIALISEP, v. r. In één-tral

middelpunt vereenigd of gecentraliseerd worden.
Centraliste, m ., z v. a. CEvTRALISATEUR.

4. Centralité, f. liddelpuntsee;^heid, middel

Centris , m. [H.. n.] Getande bij , tandbij f.
(vliesvleugelig insect van Zuid-Amerika).
Centrisque, m. [H. n.] Snipvisch m., zeesnip f.
C- cuirassé, schildvisch; C- scolopace, schi,ldsnipvisch en.
Centrobarique, adj. [Math.] .Plet zwaarte
betreffend, c e n t r o b arise/i. Méthode e-,-puni
regel m. in (te werktuigkunde om den inhoud van
een vlak of ligchaam, dat door de omwenteling
van eerre lijn of figuur ontstaat, door middel van
het zwaartepunt der bewegende lijn of figuur te
vinden.

-puntsverig,calf.

Centranodon, m. [H. n.] Ongebaarde wen-

telaar m. (zekere visch).

tripète (z. GENTRIPETE).

Centrai the, f. [Bot.] Roode valeriaan m.
Centre , m. Middelpunt, centrum n. Le cd'un cercle, dune splaêre, dun carré, d'une ellipse,
d'une ligne, het middelpunt van een' cirkel, van
een' bol, van een vierkant, van eene ellips, van
eenti lijn. (Proc.) Chercher deux c-s en un cercle,
iets onmogelijks, onbestaanbaars zoeken. — Midden,
middengedeelte van eene of andere ruimte, hart n.:
Le palais est au c- de la ville; 't paleis ligt in 't
midden of in 't hart der stad. Le soleil est au cde notre système planetaire, de zon is in 't midden van ons planetenstelsel. — [Mil.] Le c- d'une
armee, de middenhoede f., het middengedeelte of
centrum van een (slagvaardig) leger (in tegenstelling met cle beide vleugels). — [Pol.] Le c- d'une
assemblée délibérante, het midden of centrum eener
raadplegende vergadering (in tegenstelling met de
regter en linker zijde) . — (fig.) Middelpunt n.,
zetel, hoofdzetel m., verzamelplaats, hoofdplaats f.:
Paris est le c- des arts et du bon gout, Parijs is
de hoofdzetel van de kunsten en den goeden smaak.
-- Soms ook van personen: C'est an egoïste qui se
fait le centre de tout, 't is een egoist, die zich
zelven tot het middenpunt van alles maakt. —
[Phys., Géom., Astr.] Plaats , rigting f., werwaarts de dingen uit hare natuur neigen, hellen
of trekken, rustpunt n.: Chaque chose a son c-,
elk ding heeft zijn rustpunt; C- de granite, zwaarte
C- d'équilibre, evenwigtspunt; C- de g ravi--punt;
tatlon of d'attraction, aantrekkzngspunt; C- de
mouvement of de rotation , bewé.qings- of omdraaijingspunt, middelpunt der bewéging of omdraaping; C- d'oscillation, slingerpunt, middelpunt
der she gering; C- phonique, stem- of klankpunt,'
roep ,int, plaats in eene echo, waar de spreker staat;
C- phonocaniptique, stembuigings p unt, terugkaatsingspunt, plaats van welke 't geluid bij eene echo
wordt teruggeworpen. -- (fig. et fam.) Plaats, waar J

Centrodonte, adj. [H. n.] Net scherpe, priemvormige tanden.
C entrogastère , m. [H. n.] Borstvinnige
visch m.
Centrolophe, m. [H. n.] Visch n1. met steke4s
op den Kop.
Centrouote, adj. [H. n.] Met stékeligen ruig.
— CENT RONOTE , in. Lootsmannetje n. (zekerevisch).
('eretrope, m. [11. n.] Soort van koekoek m.
Centrophylle, adj. [Bot.] Met stekelige bla-

deren.

Centropode, adj. [H. n.] filet stekelige voeten.
Ceutroponme, adj. [11. n.] Inlet stékelig kieuwdeksel. — CENTROPOME, M. Zeesnoek ni., baars

van Cayenne.

Centroscope , m. [Géom.] Middelpunatz ker m., beoefenaar van 't middelpunt of 't zwaartepunt der grootheden.
Centroseopie, f. Beschouwing der zwaarte
— Centroscopique,-kracht,midelpunsf.
adj. Wat tot de middelpuntsleer betrekking heeft,
centroskopisch.
Cent- Suisses, m. pl. Eene van de voormalige
ee7 ewachten der fransche koningen, uit 100 Zwitsers bestaande. Un cent- Suisses, een soldaat dier
garde.
Centun,vir, m. (pr. san-tome-vir) [H. rom.]
.Honderdinan m., een der 10.5 (later 180) regérings
personen, die de geschillen der burgers over eigen
erfenis, schuld enz. beslisten. — Centrunt--dom,
viral, a, adj. Wat tot de waardigheid, het
ambt van centumvir behoorde, c e n t u in v i r aa 1.
Centuznvirat, m. Waardigheid f. van centumvir
of honderdman; raad m. o f gerept n. der honderd
-mane.
Centuple, adj. Honderdvoudig: Un nombre cd'un autre, een getal honderdmaal grootei dan een
ander, het honderdvoudige van een getal. — eENTUPLE, m. Honderdvoud n. : Cette terne rend an
c-, dit land geeft het honderdvoud (van 't uitg
zaaide) terug, draagt .honderdvoudige vruchten.
Centupler, v. a. Verhonderdvoudigen, heee-
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derdmaal grooter, sterker, aanzienlijker maken:

C- un nombre, een fetal met 100 vermenigvuldigen. — SE CEITUPLER, v, pr. IIonderdniaal grooter
worden: Les abus se centuplent avec les années,

de misbruiken worden met de jaren verhonderdvoudigd.
Centuriateur, m. Naam- van 1 Maagdenburg
sche p redikanten, die eene in eeuwen aai, edeel
kerkele, e geschiedenis geschreven hebben.
Centurie, f. [H. rom. ] Zekere afdeeling
wijk f. der romeinsche burgers bij het. stemmen;
Compagnie of krijgsschaar f. van 100 man, oud
legera fdeeling, e e n t u r i e f. (liet zesde-romeinsch
deel der cohorte). — Les c-s de Nostrodamus,

de centuriën van N., de voorspellingen van dien
astroloog, vervat in honderdtallen van !- of 6rége-

.,%ge verzen; Faire une c-, een 4- of 6réc/elig vers

m den trant van N. maken. -- Les c- de MagdeLourg, de kerkgeschiedenis der Maagdenburgsche
leeraars (vgl. CENTURIATEUR). — [Bot.] C- de
plantes, , een honderdtal beschrévene of afgebeelde

gewassen.

zien. -- CEPHALÉS , m. pl. Naam eenex a fdeeling

van de klasse der weekdieren.
Céphalée, f. [Méd.] .laizhoudende hevige hoofd
-pijnf.,
blijvend hoofdwee n.
(''éphalCmydes, m. pl. [It. n.] Vliegen f. pl.
met Irooten of dikken kop.
Céphaléodes, m. pl. [H. n.] Klasse m. van
dieren, die zich door voeldraden aan den kop
teweren.

•phaleon.ancie, f., z. CEPHALONOM, VCiE.

y
^rel leé1, phalin, m. [Cons.] Tollen 2veefsel IL ter

hoofdbeschutting tegen de koude.
(éphaline, f. [Anat..] Fonrwortel m.

Céphalique, adj, [iV1éd.] Twat tot het hoofst

behoort : Remède c-!, middeltegen de hoofdpijn.
Veine e, hoofdbloedader I. (eene armader, die nwn
weleer meende uit het hoofd te komen).
Céphalite, f. [Méd.] hoofd- of hersenontslek inrl
C éphaloele, m. [H. n.] Walerschildvloo f
Céplialognéèse, f. [Anat.] Hoofdvorming f.,
geschiedenis van de ontwikkeling des hoofds.
,

Centurion, m.. [H. rom.] Iloofdman of bevelvoerder over eene centurie of 100 man, centurion m.
Céiiure, f. [H. n.] Blaasworm m. in de hersenen der schepen.
Cep, m. [Bbt.] Wijnstok, druivenboom m.

Voormalige voetboeijen f. pl., stok m. — [Agric.] Dat
gedeelte des ploegs, waaraan de ploegschaar beves-

tigd is. — [Mar.] _Cep de 1'ancre, naam van den

ankerstok (jas) by de zeelieden in de Levant. -CEPS, m. pl. Boeijen, kluisters f. pl. banden m. pl.
Cépacé, e, wij. [Bot.] Naar uije of knoflook
riekend; — uivormig.
Cépage, m. [Agrie.] Het snoeten of uitdun
-nevad
wijnstok. — Voetboeistraf f.
Cèpe, in. [Bot.] Cepes m., een eetbare paddestoel m.
Cépeau, m. [Tech.] Muntblok n. (bij de vroegere muntwijze).
Cépée, f. Scheutelingen m. pl., jong hakhout n.
op wilgen-, esschen e. a. stammen; de stam m. zelf;
sok de niet zulk hakhout bedekte plaats f. — [Bot.]
Soort van huislooi:, n., cepaea f. —[Chas.] Flout n.
van een of twee jaar.
:

Cependant, adv. Ondertusschen, intusschen,
inmiddels, mlddele'i wi, 1, onderwijl: Vous ti ous amusez et c- la nuit - ient, gij vermaakt cc, en intusfichen wordt het vacht . — CEPEND AaT, conj. Ech-

ter, evenwel , nortans , niettemin , . desnietteren-

staande, toch: On court après la fortune et cepen-

clant elle ne rend pas lteureux, men loopt de fortuin

na, en toch naakt zij niet gelukkig

CÉP IÉE.

.

— CEPEe DANT

tpUE, conj. (poét. inplaats van pendant que) Terwijl: Cependant que mon front au caucase pareil,
etc., terwijl mijne kruin, aan den Caucasus gelijk, enz.
Cephaélie, f. [Bot.] Soort van braziliaansche

tsiolierboom m., die de ipecacuanha voortbrengt.
Céphalaeanthc, adj. [H. n.] Met stékeligen
loop; — als subst. m.: stekelkop m. (zékere visch) .
,

Céphalagraphe , m. [Anat.] Ilersen- of
hoofdbeschrijver. — QCéphalagraphie, f. hereen- of hoofdbeschrijving. — Cépha1.agraphique, adj. Wat die beschrijving acrnrlaat.

Céphalagre, f. [Mid.] I%ofdjiclzt, prikkel
-bcwrhe2df.in't
hoofd.
Céphalaire, adj. Groot als een menschenhoofd.
Céphalalgie, f. [Méd.] Hoofdpijn f., hoofdwee n. — (éplhalialgique, asij. Tot hoofdpijn

Cephalo-hematoine , ni. , Z. CEPHALOiaL.-

TUioE.
Céphaloïde ,

adj.
bolvormige gedaante.

[13oí.]

Iloo fdvormig , van

Céphaloinaton'e, m. [Ml.] Bloedgezwel n.

van clen schedel bij pasc,eboren kinderen.
(éplialomètre, m. [Chic.] Hoofdmete'° m.,
werktuig om 't hoofd van pasgeborenen te meten.
— Céphalométrie, f. Hoofclmeting. — Céphalométrique, adj. Den hoofdmeter of de hoofd
betreffende.
-•eting
Céphalonomancie, f. [Alltiq.] Waarzeg
middel van een' c(ekookten ezelskop•---lerijI.do
^" éplialonoinancien , m. -ne, f. III of zjt.
He zich met zoodanige waarzeggerij a fgeelt; — ook

als aclj.: die waarzeggerij belrefende.
Céplialonose, I. r31éd.] Hersenkoorts f.

Céphalopagie, f. [Anat.] Monsterachiicteroer-

b;7zding F. van twee dierlijke vruchten met de hoo fd-

kruinen.
Céplialo-pharynigien, adj. [Anat.] Hoteles
c-s, siokdams-hoofdspieren f. l 1.

Céplialophore, (t(J. [Bot.] Een

hoofd dra
een, ht/ti- of bolvorintice bloembundel dra --rencl;

c}c7tc1. -LOPODES.

in. pl. , z. v. a. CEPHA-

Céphalophynie, ni. [Med.] Uitwendig hoofd

-(eu,lit.
(;éplialopocles, m. pl. [H. n.] Iloo fdvoeters fit.
pl., weekdieren, die de bewégingsu,erktuigen aura 't
l„,00fel hebben.

(éplialol)onic , f. [?I^iecl. j aanhoudend clevoel It van zwaarte in 't hoofd.
Céph.-Ooptère, adj. [1-1. n.] Met gevleugeld
of ft,,-flev^derd hoofd. — C Lilt ALOPT I:E, m. lilt-

:t t- of ;ioornrc j nl., dooi de matrozen ook zee-

du?rel m. ';eineten; — ot k een nieu:welin1,s ontdekte
brazil-iaansche nobel.
Céphalop'ose, f. [Méd.] F_ttergez2vel n. in
't hoofd.

Cépha'oseopie, f. [1'1éá.] Meesen- en schedelbeschouwinil f. (om daar uit den staat der ver
te maken), z. v. a. cRiNOLO--standveriogp
'dj. Die bescltouGIlwinct bet,re// ende. Collection c-, verzameling I. van

schédels.

Cephilote. adj. [H. n.] Di.khoofilig. — cEPHAL( TE, n1. Dikkop m. , naatt2 van eene plant
etende vled(rr,2uis [ltarpia] ; van een visschenge-

belzoorende; tot hoofdpijn geneigd.

slacht; van eerre mierensoort.

Cephalalogie, f. [Anat.] Ilersen- of hoofd
('éphalalogignn.e, ac/f. De kersen- of-lerf.—
hoofdleer betreffende. — Céphalanon^ancie, f.,

C éplialotonIie, f ., Z. CEPHALATOï^IIE.
('éphalotribe of ('-ephalotriptenr , m.
[Chic.] 7'ancjvormig werktuig n. tot zamendrukkmg van het hoofd der doodt ligchaamsvrucht bij
moe^jelijke geboorten, e e p It a l o t r i it t o r ln. —
CEPIIALOTRIP TEUR, m. adj.: It forceps c-, de pas
fgeaoemole lang f. — Céphalotriptie, f. Verbrej-

v. CEPHALOrOMA-NCIE.

Céphalanthe, adj. [Bot.] Met hoofclvormige

bloemen. -- Als subst. m.: Nam van een' amerikaanschen boom niet bolvoriniffe bloemen.

Céphalartique, aclj. [Méd.] Iloofdzuiverend,
hoofclpivbestrjdend. — Oolealssubst. m.: eenhoofdzuiverend midde n
Céphalatonmie , f. [Anat.] Ontleding f. van
het hoofd of liet bekkeneel. — Céphalatomignie,
c;dj. Die ontledingbetrefjende, ceph,alatamtsch.
Cé p hale, f. [H. n.] harder nl. (zékere visch);
-- ook een da ;wlinclei• m. van 't geslacht der sa tdrs. — Céphalé, e, ac/j. Yana een hoofd voor-

gelint f. van het hoofd, door middel van de tang.
— Céplzalotriptique, aclj. Wat die kunstbewerkinr>. betreft.

Ceplialoxe, f. [Bot.] Kruipend riet n.; -- ook

eerre moss(to•t f.

Céphaloxie, f. [Méd.] Overzakking f. van 't

hoofd op de schouders.

Cépitée, n1. [Astron.] Cepheus, m., een noor--

delijk gesternte.

CÉPIIITS

CERCLE.

Céphus, m. (pr. cé-fuse) [H. n. J Aap m. van
(le soort der kortbeen qen ; — vogel m. van 't geslacht der duikers, -- zweefwesp f.

+ Cépier, m., Z. V. a. GEOLIER.
Cépole , m. [H. n.] Bandvisch m. [taenia] . —
Cépoloïde, adj. Bandvischvormig.
Céracé, e, adj. Naar was gelijkend, de lijvig
hebbende.
-heidvanws
Céracée, f. Soort van karnemelk f. in Zwit-

serland.

Cérachate of Cérachates, f. [Minér.] Soort

van agaat m.

Cérachie, f. [Bot.], z. v. a. SPILANTHE.
Céracoline, f. [H. n.] Soort van aap m.
Céra de Palma, f. [Bot., Chin.] Hars n
van een' palmboom der Cordilleras, die een derde
zuiver was gee ft; — waspalmboom m.
Céraïne, f. [Chico.] Bijzondere vetstof f. uit
de cérine.
Céraiste of Céreste, m. [Bot.] Vogelkruid,
hoornkruid n. C- des champs of saxifrage, steen
C- rampant, muizenoor n.
-brekf.
Céramanthe, f. [Bot.] , z. V. a. SERAPHULAIRE.
Cérambyeins, m. pl. [H. n.] Houtkevers m.
pl., lánghoornige insecten.
Cerambyx, m. [H. n.] Boktor f.
Cérames, m. pl. [Antiq.] .flarden dischvazen f.
pl. der Ouden.
Céramianthéme , in . [Bot.] Zeewiersoort f.
--- [H. n.] Polypensoort f.
Céramie , f. [H. n.] Vliesvleugelig insect n. —
[Bot.] Zeer kleine en fraaije, struikvormige zee-

plant f.
Céramique, adj. [Tech.] : L'art c-, of als
Asubst. f. La c- , de pottebakkerskunst f. — CER
MIQUE, M. [H. anc.] Eene der wijken van At/icnen, die tot begraafplaats diende voor hen, welke
voor 't vaderland tjesneuveld waren, c e r a in i cu s.
Céraniite, f. [Minér.] Pottebakkersaarde, potteklei f.; — soort van baksteenkleurig edelgesteente.
Cérantographique, adj.: Vase c-, beschilderde aarden vaas. — C1 RAMOGRAPHIQUE, f. Leem of tegelschilderkunst f., het schilderen op aarden
vazen, ceramographiek f.

Céraneoline, f. [Minér.] Marmersoort f. niet

koraalkleurige vlekken.
Céranoide , adj. [Bot.] Met horenvormige

twijgen.
Cérante, m. [Bot.] Soort van anjelier m.
Céraphron, m. [H. n.] Boorwesp f.
Cerasine, f. [Chun.] Slijmiqe stof uit de gown
rler kersen- en pruimboomen, c é r a c i n e f.

Cérasite, 1'. [Minér.] Kersvormige versteening f.
Cérasphore, adj. [H. n.] 1 lorendragend (van
-

insecten).

Céraspide, adj. [H. n.] Met een hartvormig

schild (van insecten) .

Cératophylle, m.
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[Bot.] Hoornblad, hoorn

n., stinkende paardestaart m.
-kruid
Cératophyte, m. [H. n.] Hoornkoraal; ver
hoornkoraal n.
-stend
Cératopo, on, m. [H. n.] Baardvlieg, baard
-mugf.
Céra,tosperme, adj, [Bot.] Met hoornvormige
zaden. — Als subst in.: Hoornzaad n., eene wier soort; — hoornzwam f.
Cératostaphylin, m. [Anat.] Buigspier f.
Cératotonne, m. [Chit ] Werktuig n. ter doorsteking of doorsnijding van 't hoornvlies.
Cératotomie, f. [Chir.] hoornvliessnede f. —
Cératotomigne, adj. Wat de hoornvliessnede
betreft.

Cérauinia of Céraunias, m. [Minér.] Dondersteen, bliksemsteen m.
Cératinite , f. [Minér.] , Versteening van de
soort der belemnieten (z. BELEMNITE).
Céraunoehryson, m. '[Alchim.] Knalgoud n.
(or fulminant).

Céraunoscope, m. [Antiq.] Donderwaarnemer, priester, die de onweêrsverschijnselen raad
-plegd,craunoskpm.
Céraunoseo 1pief. [Antiq.] Donderwigchelarj,
waarzegging uit den donder of het onweder, c eraunoskopie f.
Céraunoscopion , m. Plaats f. tot waarneming des bliksems. — Donder -machine f. op schouw
-tonel.
Céraunoseopique, adj. Wat de donderwig
-chelarij
betreft, ceraunoskopisch.
Cerbère, m. [Myth.] Cerberus, helhond m.,
driehoofdige hond, die den ingang van den Tartarus of de hel bewaakte. — (fig. et fain.) Norsche
deurwachter of portier ni. — [Chim. anc.] Salpeter n. — [Astr.] Naam van een klein noordelijk
sterrebeeld n. — [H. n. ] Naam eener slang van
't geslacht der niet-venijnige schubbenslangen.
Cereaire, f. [H. n.] Staartdiertje n. (infusiediertje in poelen).
Ceree, f. [Arch.] , z. CHERCHE. -- [Tech.] houten rand in. om zeven en teemsen.
Cereeau, m. Hoep, hoepel, houten of ijzeren
band m. om vaatwerk (de ijzeren hoepels noemt
men liever cercies), ook lot een bekend kinderspeeltuig dienende: Jouer an c-, hoepelen. — [Tech.]
Naam der togen of boogvormige houten, die de
linnen kap op een' wagen, eene schuit enz. onder
Beugelnet n. (om vogels te van--steun.—[Cha]
gen) ; — Slagpen, slagveir f. -- (Prov.) On ne.
connait pas plus l'homme au chapeau que Ie vin
au cerceau, men kent zoo min den man aan den
hoed, als den wijn aan 't vat: men kan zich niet
op 't uiterlijke verlaten, schijn bedriegt.
Cereelle. f. [H. n.] Taling, teling m., smient f.,
soort van kleine eendvogel * m. (ook sarcelle geheeten); — ook zekere vlinder m.

Céraste, m.;[[1. n.] Horenslang f., gehorende
adder; — vijgeneter ni. (een worm.)
Cereerelle, f., z. v. a. CRECERELLE.
Cerastostènies, m. [Bot.] Zekere klokbloem f.
Cerehe, f. Afteekening f. van eene figuur, door
Cérat, m. [.harm.] Waszalf, waspleister t., puntjes of stipjes (z. ook CHERCHE) .
Cératine, adj. [Log.] : Question c-, bedriegeCereill, m., z. SALSIFI5.
lijke, sophistische vraag f. — CERATINES , f. pl.
Cerelage m. [Tech.] Het omleggen van hoe[H. n.] Honigbereidende insecten n. pl.
pels; — hoe ihout n.
Cération, f. [Chico.] Verandering in eene wasCerele, áíi. [Géom., Astr.] Cirkelvlak n., cirachtige stof door oplossing of smelling; smeltbaar - kel m.: La circonférence, le diamètre, leravon dun
making der metalen ; — wasbedekking , overtrek - c-, de omtrek, middellijn, straal van eenen cirkel.
king f. met was.
Quadrature du c-, quadratuur f. des cirkels, verCératite, f. [Bot.] Soort van wilde slaapbol m. andering van het cirkelvlak in een vierkant van
— [Méd.] .Hoornvlies -ontsleking f.
. gelijke grootte. (Prov.)'- Chercher la quadrature du
Cératoearpe, m. [Bot.] Soort van melde f. c-, zoeken wat onmogelijk te vinden is, het onmogelijke beproeven (omdat het vraagstuk van de quaCératocèle, f. [Chum.] Hoornvliesbreuk f.
Cératoglosse, m. [Anat.] Hoorntongspier f., dratuur des cirkels niet volkomen juist, maar slechts
een gedeelte van de tongbeens- longspier. — Ook als bij benadering kan opgelost worden). — Cirkelomtrek, cirkel, kring m.: Are de c-, cirkelboog; Faire,
adj.: Muscle c-.
Cératoidé, adj. Hoornvormig. — CERATmïDE, f. Dc/cure Tracer un c-, een' cirkel trekken, beschr°ij[Anat.] Hoornvlies n. van het oog (ook tunique c- 1 ven (met den passer) (fig.) Mars déerit un plus
brand eerele que in Terre, Mars beschrijft een'
ge/weten).
Cératoïte, f., z. v. a. ammonite, z. AMMON.
grooter' cirkel (doorloopt Bene groolere ruimte) dan
Cératolithe , f. [Minér.] liorensteen , ver de Aarde. Le c- se divise en 360 dégrés, de cirkel-stend omtrek wordt in. 360 graden verdeeld. C-s paralhoren m.
Cératonie, f. [Bot.] , z. v. a. CAROUBIER.
lèles of concen triques , eenmiddelpuntige cirkels
Ceratopétale, adj. [Bot.] Met hoornvormige (met verschillende passeropeningenuit hetzelfde naielbloembladeren. — Als subst. n1. Nieuw -Hollandsche delpunt getrokken); C-s exceniriques, uitmiddel boom m. met zulke bloembladeren.
puntige cirkels (uit onderscheiden middelpunten geCératopharyngien, ac/i. m. [Anat.] Muscle trokken) . C- de hauteur, hoogtecirkel. C-s polaires,
als
c-, of
subst. Le c-, gedeelte van de middelste poolcirkels. C-s de déclinaison, declinatie- of afzainensnoerende spier van het keelgat.
wijkings cirkels. C-s de latitude, de longitude,
-
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CERCLÉ

-

breedte -, lengte - cirkels. C -s diurnes, dagcirkels. Centier of répetiteur, herhalingscirkel, cirkel van
Borda. C- équinoxial , z. v. a. ÊQUATEUR. Cvertical , vertikaal- cirkel, topkring , azimut. Choraire, uurcirkel. C- de réllexion, afstandmeter,
werktuig om de afstanden tusschen hemellichten
te naeten. — [ Tech.] Hoepel, ijzeren hoepel of
band m. om een vat (vgl. CERCEAU): Le tonneau
a rompu ses c-s, het vat heeft zijne hoepels doen
springen. (fig.) Du vin en c-s, wijn op 't fust.
(Prov.) On ne connait pas le vin en c-s, men
kan de menschen niet naar hun uiterlijk (voorkomen) beoordeelen. — [ Arpent.] Meetring m., meetschijf f. (om hoeken op te nemen). — [ Artill.] C-s
goudronnés, pikkransen m. pl. C-s a feu of d'artifice, brandcirkels, stormhoepels. — [Mar.] C- d'étambraie of de cabestan, beugel in den visser van
het spil. C- de boute-hors, beugel van de leizeil sp ieren. C- de jas d'ancre , banden om den ankerstok. C -s de mat, banden om de masten. C-s
de hunes , marsbanden. C -s de pompe , banden
om de pomp. — jLog.] C- vicieux, cirkel in 't
rédenéren of betoogen , drogrede , waarbij men
datgene, wat nog bewezen moet worden, als bewijzend deel opneemt. — [Géogr.] Kreits m., voor
matige a fdeeling van het Duitsche rijk: C- du
Rhin, R2jnkreits. — [ Peint.] C- lumineux, licht
ni. (nimbus) aan 't hoofd der heiligen. —-krans
C- magique, toovercirkel, tooverkring. — [Bias.]
C- perse, kroon van een' burggraaf. -- (fig.) Iedere schikking van voorwerpen, die meer of min
de figuur van een' cirkel oplevert ; kringsgew js
vereenigde personen, en bij uitbreiding: gezelschap n.
van mannen en vrouwen, kring ni., kransje n.:
Its rangèrent les fauteuils en c-, zij plaatsten de
leuningstoelen in een' kring (kringsgewjjs). Its formèrent un e- autour du roi, zij vormden een' kring
(cirkel) om den koning. Aller au c- de la reine,
naar den cirkel der koningin gaan, ten hofbezoek
bij de koningin gaan. Un petit e- d'amis , een
kleine vriendenkring. Elle frequente les c-s, brille
dans les c-s, zij bezoekt de gezelschappen of partijen, blinkt uit of schittert in gezelschappen. - In
zédelijken zin: kring m., sfeer. f., uitgebreidheid f.,
omvang m., grenzen f. pl., vak n.; de ruimte f., waar
ets werkt, voorvalt, zich bepaalt: 11 cheriets
clle à agrandir Ie c- de ses idées, hij poogt den
de
kring, sfeer zijner denkbeelden uit te breiden.
Je ne sors jamais du c- de mes occupations liabituelles, de mes attributions, ik ga nooit buiten
den kring mijner gewone bézigheden, buiten mijn
vak. Le commerce se renfermait tons les jours
dans un c- plus étroit, de handel werd met eiken
dag in eene meer beperkte ruimte besloten. Le odes saisons, de kringloop, gerégelde terugkeer m.
der jaargetijden. La vie nest pour lui qu' un cde douleurs, het leven is voor hem niets dan eene
gedurige opeenvolging van smarten.
Cerelé, e, adj. (en part. passé van eerdier)
Met hoepels omgeven : Tonneau c-. — [H. n., Bot.]
Met ringsgewijze strepen of banden voorzien.
Cercler, V. a. Hoepels of banden omleggen:
C- un tonneau, een vat met hoepels bekuipen.
Cerclier, m. Hoepelmaker m.
Cercocarpe, adj. [Bot.] Staartvormige vruchten dragend.
Cereocere, m. [H. n.] Soort van langstaartige

aap m.

Cercodée, I. [Bot.] Staartvormige bloem . I.
van Nieuw- Zeeland (ook zénale geheeten).
Cercolepte, m. of Cercolipie, [H. n.] Oogenbeer, karkajoe m., een dier van 't warme Amerika,
met een langen rolstaart.
Cereope, m. [H. n.] Halfvleugelig insect van
't krekelgeslacht.
Cercopithéque, m. [H. n.] Meerkat f., lang
aap ni.
-starige
Cereose of Cercosis, m. [Méd.], z. V. a.
CLITCRIS)SE ; — uitwas n. van wild vleesch aan de

baarmoederopening.
Cercueil, m. Doodkist, lijkkist, kist I. Mettre
an mort dans son c-, een' doode kisten. — (fig.)
Graf n., dood n1. Le chagrin 1'a mis an c-, 't
verdriet heeft hem in 't graf gebragt, heeft zijn'
dood veroorzaakt. Elle passa du berceau au c-, zij
ging uit de wieg in 't graf over : zij stierf zeerong.
(ereure , I. [Mar.] Vrachtschip n. der oude
Aziaten.
u

CÉRÉOLITHE.
Cerdane, f. [Bot.] Boom m. uit Peru, naar
den sebesten- of zwarte -borstbézie-boom gelijkende.

Cerdean, in., z. SERDEAU.
Cerdoristigrue, f. [Corn.] Wetenschap f. der
winst - en verliesberékening.
Céréale, adj. [Bot.] Wat Ceres, den graanbouw of het graan betreft: Plantes c-s, granen,
graangewassen n. pl. (tarwe, spelt, rogge, gerst,
haver, mais en gierst) , eer e a l i e n f. pl. Lol c-,
graan- of korenwet I. — Ook als subst. Igebézigd :
La culture des c-s, de graanbouw m. — CEREALES,
f. pl. Ceres feesten n. pl., ce r e a l i e n I. pl., feesten
ter eere van Ceres, door de .Romeinen van 9 tot 18
April gevierd.
Céréaliste, m. Bevorderaar, begunstiger van
den graanbouw; — voorstander van maatregelen,
die den invoer van graan verbieden of beperken,
cerealist m.

Céréan, e, adj. [H. n.] In het was levend.
Cérébelleuix , erase , adj. [Anat.] Tot de
kleine hersens behoorende.
Cérébellite, f. [Méd.] Ontsteking f. der kleine
hersenen.
Cérébral, e, adj. [Anat.] De hersenen betref
Les artères c-es of als subst.-fend,crba1:
Les c-es , de hersenslagaderen. Nerfs cérébraux,
hersenzenuwen. — [Méd.] Fièvre c-e, hersenkoorts.
C'érébrenx, eiise, adj. [Méd.] Hoofdverhittend, naar de hersens opstijgend (inz. van dranken).
Cérébriforme , adj. [Méd.] Hersenvormig,
naar de hersenstof gelijkende.
Cérébrin, e, adj. [Anat.] Tot de hersens behoorende.

Cérébrine, I. Hersenvet n., c e r e b r i n e f.
Cérébrite, f. [Méd.] Hersenontsteking f. —
[H. n.1 Versteend sterkoraal n. of zeester I. (madrépore), naar menschenhersenen gelijkende.
Céréiforme, adj. Waskaarsvormig.
Céréléon, m., z. V. a. CÉRAT.
Cérémonial, m. (zonder meerv.) Het voorn f
bepaald en geregeld gebruik n. bij plegtigheden en
feesten, het door gewoonte of landsgebruik gevorderde bij zékere gelégenheden, het gebruikelijke, het
c e s' e m o n i i e 1: Le c- des cours, het hofgebruik.
gebruiken n.
dheids--gebruiken
— Pligtplegingen f. pl., beleefdheids
pl., ceremoniën I. pl. Il n'aime pas le c-, hij is
geen vriend van ceremoniën of pligtplegingen.
Il est fort sur le c-, hij verstaat het c e r e m 0n i e e 1, hij is ervaren in de gebruiken en regels
der wellevendheid; ook: hij is sterk gezet op, h#
hecht veel aan de inachtneming van het ceremoniëel. — Ceremonie-boek, ceremoniaal n.,
het boek, waarin de voorschriften r kerkelijke en
burgerlijke ceremoniën vervat zijn: Le e- romain,
het romeinse/se ceremonie-boek.
Cérémonial, e of Cérémoniel, le, adj.
Wat de ceremoniën of vaststaande gebruiken betreft, c e r e m o n i ë e l: Les préceptes cérémoniaux
de Molse, de ceremoniële voorschriften van Mozes.
Cérénoniie, I. Gebruik, inz. kerkgebruik, hof
staatsie, ce r e m o n i e f. -g:ebruikn.,plthd
Les c-s du baptême, du manage, de doops-, de
huwelijksplegtigheid. L'entrée du ros eut lieu aver
de grandes c-s, de intrede des konings had met
veel staatsie plaats. Habit de c-, staatsiekleed n.,
ambtskleeding f., plegtgewaad, feestgewaad n. Maitre, Grand-maitre des c-s, Ceremonie -, opper -ceremonie- meester m. — Burgerlijke beleefdheid f.,
uiterlijk bewijs n. van achting of eerbied, pligtpleging f., beleefdheids- gebruik n.; dikwils ook: lastige
pligtpleging, hinderlijke beleefdheid f.: Faire des
visites de c-, beleefdheidsbezoeken afleggen. C.est
an grand faiseur de c-s, 't is een mensch vol plagtplegingen, een aarts- complimenten- maker. Point do
c-, Sans c-, zonder pligtplegingen, zonder omslag,
zonder complimenten. Faire des c-s, pligtplegingen
maken; (fig. et fam.) zwarigheid maken, aarzelen,
om in iets toe te stemmen, om een besluit te nemen.
I1 n'y fait pas tant de c-s, hij maakt er niet veel
omslag mede, hi gaat regt op het doel los. — [ Tech.l
Faire la c-, wachten tot het glas zékere l jvigheid
heeft gekregen.
Cérérnonie'ax, Tense, adj. Vol pligtplegingen, lastig beleefd, overdreven ho/J'el jk, gemaakt,
stijf, vormelijk.
Céréolitlae, m. [Minér.] Cereoliet m., eene
grijze en. groenachtige zelfstandigheid f. ( ook stéatite des basaltes geheeten).

--

CÉRÉOPSIS

Céréopsis, m. (pr. —cite) [H. n.] Kapgans f.
van Nieuw -Holland.
Céréoxyle of Céroxyle, m. Bot.] Waspalmboom m., soort van palmboom inde Andes van
Peru.
Cérès, f. [Myth.] Ceres of Demeter f., de godin
Iles landbouws. — [Poés.] Cérès at Bacchus, koren
en wijn. — [Astr.] Naam der planeet, door Piazzi
te Palermo op 1 Januarij 1801 ontdekt.
Céreste, m., z . CÉRAISTE.
Céreux, ease, adj. [Chim.] Wat het cerium
of cererium (z. CERION) betreft: Oxyde c-, eerste
[

cerium-oxyde n.
Cerf, m. (pr. cèr) [H. n.] hert n.: Le bols
d'un c-, 't gewei van een hert. Coyne de c-, hertshoorn n. [Chas.] Jeune c-, hert tusschen het 3de
en 5de jaar; C- dix cors jeunement, hert in zijn
Gde jaar; C- dix cors, hert in zijn 7dejaar; Vieux
e-, hert ouder dan 7 jaar. Grand c-, hert in zijn
8ste jaar; Grand vieux c-, hert in zijn Ode jaar.
Détourner le c-, het hert of het leger van 't hert
omloopen. Lancer, Courre le c-, het hert met brakk en jagen; Laisser tourre Ie c-, het hert met den
speurhond opdrijven. Le c- est de bon temps of
de hautes erres, het hert loopt snel en ver. Le cva de vieux temps, het hert is onzeker in zijn'
loop. Le c- va feignant son corps, het hert waggelt,
is op 't punt van te bezweken. Le c- a posé son
bols, a mis sa tête bas, het hert heeft zijn gewet
afgeworpen. Le c- fait le rouge, het hert herkaauwt.
Fumée de c-, hertemest f. Le lit (la chambre,
reposée) d'un c-, het leger van een hert. La nappe
du c-, de huid van 't hert. — (Prov.) Cette chose
est au lieu ou le c- a pose sa tête, dat ding is
moeijelijk te vinden. On connalt le c- a ses abattures, men beoordeelt een mensch uit zijne daden
en woorden. Au c- la bière, an sanglier le barbier,
wonden, door 't hert toegebragt, zijn veel gevaar
dan die van wilde zwijnen. Sers comme serf,-ljker
ou fuis comme c-, dien als een slaaf, of vlugt als
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Cerne, m. Kring m., die op den grond, in 't
zand enz. getrokken wordt; tooverkring. -- [Chir.]
Blaauwe rand in. om eene wond of om de oogen.
— [Bot.] Ring m., naam der eenmiddelpuntige cirkels, die men in 't hout van een' dwars doorgezaagden boom ziet: Le nombre des c-s indique celui
des annees de l'arbre.
Cerné, e, adj. (en part. passé van cerner)
Omsingeld, ingesloten: Une armee c-e de tous cotes,
een van alle zijden ingesloten leger. — Avoir les
yeux c-s, blaauwe kringen om de oogen hebben.
Cerneau, m. , Pit of kern f. eener noot, ontbolsterde noot f. Eplucher des c-x, noten uit den
dop halen.
Cernement, m. Omsingeling, omsluiting f.
Cerner, V. a. Eenen kring om iets maken. Cl'écorce d'un arbre, een' kring in den bast van een'
boom snijden. — In de rondte opgraven: C- un arbre
au pied, den grond rondom een' boom opgraven. —
Iets afscheiden van 't geen het omringt: C- des noix,
noten uit den dop halen. — Omsingelen, insluiten,
omlégeren. C- une place, eene vesting insluiten,
van alle gemeenschap naar buiten berooven. — (fig.)
C- qn., zich van iemands doen vergewissen, door'
hem met zekere getuigen of raadgevers te omringen — SE CERNER , V. pr. Met eenen kring omgeven
worden. Vos yeux se cement, uwe oogen krijgen
kringen, gij krijgt blaauwe randen om de oogen.
Cernoir, m. [Hort.] Soort van snoeimes n.
Cernuateur,, m. Kunstspringer, koorddanser m. bij de oude Romeinen.
Céroehette, f. [H. n.] Insect n. van de orde
der dubbelvleugeligen.
Ceroconie, n. [H. n.] Kroonkever nl., eer.
schildvleugelig insect.
.

Céroène, z. CIROENE.

Céroféraire, m. [Liturg.] Waskaarsdrager m.
Cérofie, n. [Bot.] Wilde kervel f.
Cérographe, in. [[3. anc.] Zegelring m.
Ce.rographique, f. [Tech.] Wasschilder
-werkn.
een hert.
Ceroï.d.e, adj. Wasvormig, naar was gelijkende.
Cerf- toehom, m., z. v. a. BABIROUSSA.
Cerfenil, m. [Bot.] Kervel f. C- musqué of
Cérolithe, m. [Minér.] Wassteen in., eene
d'Espagne, welriekende kervel, mirrhekervel. Grai- soort van speksteen.
i'érorancie, f. Waarzeggerij f. uit wasdrupne de c-, kervelzaad n.
pelen. — Céromaneien, m., -ne, f. WaarzegCerfonette, f ., z. SERFOUETTE.
Cerf- volant, m. [H. n.] Vliegend hert n., ger m., -ster f. uit wasdruppelen.
schalebijter m. (zekere kever). — Vlieger m. (bekend
Ceromatique, adj. [Pharm.] filet was en olie
kinderspeeltuig) Faire monter le c-, den vlieger vermengd.
oplaten. — [Tann.] Sterk toebereid leder n.
Céronte, f. [H. anc.] Plaats f., waar de wor°Céries, f. .pl' [H. n.] Soort van tweevleuge- stelaars zich met olie bestreken. — Céroi ne of
lige insecten n. pl.
Céroniel, m. [PharnL] Zalf f. van olie en was.
Céroniinieme, m. Zegelhars n. en f. (die 't
Cérifère, adj. [Bot.] Wasdragend: Arbre c-,

z. v. a. CIRIER.

Cérigère, adj. [H. n.] Van eene washuid of
een nebvlies voorzien (sprekende van den snavel
des roofvogels) .
Cerine, f. [Chico.] Ce r i ne f., nader bestand
bijenwas (oplosbaar in wijngeest);-deln.vaht
— kurkwas n., kurkgom f., eene nieuwe, naar was
gelijkende stof uit kurk.
Cérinthe of Cérinthée, f. Wasbloem, honds
Cérinthoïde, adj. Naar hondstong-tongf.
kende.
ge^',',érion. m. [Bot.] Plant van Cochinchina, tot
de nachtschaden behoorende. — [Méd.] Soort van
dauwworm m. — [Chim .] of Cérieanl, m. (pr.
cé-ri-ome) Cerium of cererium n., een enkelvoudig.
metaal van chocolaadbruine kleur, in 1803 door
Hisinger en Berzelius ontdekt.
Cérique, adj. [Chim.] Wat het cerium of cererium (z . CÉRION) betreft: Oxyde c-, tweede ceri-um-oxyde — CERIQUE , m. [i-I. n.] Naam van
een amer ikaansch schaaldier n.
.

Cérirostre, adj. [H. n.] , z. v. a. CERIGERE.

Cerisaie, f. Kersen-boomgaard in.
Cerise, f. [Bot.] Kers f. Rouge c-, kersrood. Ella
est rouge comjne une c-, zij heeft eene kleur als
eene kers. — [Man.] Spat f. aan den straal van
den poot eens paards.
Cerisette, f. Bot.] Kleine roode pruim f.
Cerisier, m. [ Bot.] Kersenboom m. C- capitaine of Bois capitaine, amerikaansche kersenboom.
Cerisin, m. Volksnaam van het sijsje (serin).
t érite, m. [Minér.] Ceriet m., een zweedsch
mineraal. — [H. n.] .Torenschelp f. — Céritier, in.
[H. n.] Horenslak f.
Céri1imm,, m. [Chien.], z. CEIUON.
[

gewone zegellak kan vervangen).
Céron, m., z. SURON.

Cé rooie, f. [Bot.] Soort van Johanni-sbroodboom m.
Céropache, m. [H. n.] Naam eerier soort van.
stofvleugelige nachtvlinder m.
Céropale, m. [H. n.] Graafwesp f., een vlies

-vleuginsct.
Cérophore, adj. [H. n.] Horendragend. —
CEROrxoRES, in. pl. Horendragers m. pl., dieren
niet holle en aanbljvende horens. — [Bot.] Eene
zwamsoort f. --- [H. n.], z. v. a. MTIDULE.

Cérophyte, m. [H. n.] Cerophiet m., een vlies
-vleuginsct.
Céropisse, f. [Pharm.] Waspleister f., pleister van was en pek.
Céroplastique, f. [Tech.] Wasboetseerkunst f.
Cérorhyuquue, m. [H. n.] Hoornsnavel m.,
een vogel op de noordwestkust van Amerika.
Cerostome, in. [H. n.] Nachtvlinder In. van
't geslacht der sto fvleugeligen.
Céroxylé, m., z. CEREOXYLE.

Céroxyline, f., z. v. a. CÉlIA DE PALMA.

Cerque, nl. [H. n.] Glanskever m. — Soort
van staart m. van sommige insecten.
Cergaentanage, m. [Anc. tout.] Gezworen
landmeterschap n., het ambt van grenspaalzetter.
— Regterlijke afgrenzing f. van een stuk gronde'.
— Cergnenianeinent, m. Het zetten of aas w jzen van grenspalen. — Cerquenaaner, v. a.
Landmeten, grenspalen zetten. -- Cerquenianeur, m. Gezworen landmeter of grensscheider in.
it'erre, m. [Bot.] Soort van eikenboom in.
Certain, e, adj. Zeker, gewis, wis, ontwijfelbaar, vast : La nouvelle est c-a, de toiling ie
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zeker, ontwijfelbaar. Il est c-, On tient pour c-, deel n., geest m. C- malade, troublé, een zwak, ver
het is gewis, men houdt voor gewis. J'en suis c-,
verstand. C- brulé, verhitte en ontstelde ver-ward
três-c-, ik weet het zeker, zeer zeker. --- Bepaald,
Avoir le c- timbré, felé, in de-beldingf.—(Prov)
vastgesteld: L'assemblée dolt se tenir à jour cer- hersens geprikt zijn, half gek zijn. Vous avez
tain, de vergadering moet op een' bepaalden dag tiré cela de votre c-, gij hebt dit zelf verzonnen.
gehouden worden. Prix c-, vaste, onveranderlijke 11 a Ie c- creux, hij heeft weinig verstand, het
prijs. — Zeker, deze of gene, eenig, soinmig (in spookt in zijn hoofd. S'alambiquer le c-, zich den
dezen zin altijd vóór het subst. geplaatst): On ma geest vermoeijen, zich suf peinzen. Se creuser Ie eparlé dun e- homme, dune e- femme, men heeft pour trouwer one chose, zich suf denken om iets
mij van zékeren man, zékere vrouw gesproken : te vinden. — [Fond.] Bovenste gedeelte eener klok.
Dans c-s cas, in zékere, sommige gevallen.— [Prat. — [H. n.] C- de mer of de Neptune, hersenanc.] Un c- quidam, C-s quidams, zeker iemand, koraal n.
zekere personen (wier naam men niet weet of niet
Cervelas, in. (eig. hersenworst) Sterk gekrulde
noemen wil. —Vóór een' eigennaam geplaatst, duidt en gerookte vleeschworst, cervelaatworst f.; ook
het minachting aan : Un c- Cuny a répandu ce z. V. a. hoo fdkaas f., zult n. -- [Mus.] Voormalig
bruit, zekere Cuny heeft dat gerucht uitgestrooid. blaasspeeltuig n.
- CERTAIN , m. liet zékere, gewisse: Il ne faut
Cervelet, m. [Anat.] Achterbrein, minderjamais quitter le e- pour 1'ineertain , men moet brein n., de achterhersenen, bihersenen, kleine hernooit het zékere voor 't onzékere laten varen. — senen f. pl. — [Bot.] Italiaansche zwam f.
Un e- a dit, zeker iemand heeft gezegd. — [Com.]
Cervelière , f. [Ant. mil.] Soort van open
Wisselkoers m., aangegéven door eene munt van helm m.
onveranderlijke waarde: Donner Ie c- a une place
Cervelle, f. Hersenen f. pl., brein n. Bruler la
de commerce, met eene handelplaats naar een' on- e- a qn., iemand eenen kogel door 't hoofd jagen.
veranderlijken wisselprijs rékenen.
Se bruler la c-, zich voor 't hoofd schieten. — (fig.)
Certainenient, adv. Zekerlijk, ^ewisselijk, Verstand, oordeel n. C'est une bonne c-, hij heeft
ongetwijfeld; voorzeker , in waarheid waarlijk, gezond verstand, oordeel, vernuft. (Loc. prov.) Metvoorwaar: Le savez-vous bien c-? weet gij 't wel tie, tenir qn. en c-, iemand in het onzekere hou
zeker ? C- les hommes sont bien aveugles, de
ongerustheid laten. (Deze uitdrukking is-den,i
nzenschen zijn voorzeker (voorwaar) wel blind.
verouderd). Renverser la c- a qn., iemand gek
% Certainer, V. a. Verzékeren
maken, het verstand aan het hollen brengen. Cela
t. Certaineté, f. Zekerheid, gewisheid f.
lui trotte depuis longtemps dans la c-, dat denk
Certeau, m. [Hort.] Soort van peer.
maalt hem sedert lang in 't hoofd. C- de-beld
Certes, adv. Zekerlijk, gewisselijk, zonder lie- lièvre, een mensch van slecht geheugen. — [Bot.]
jen, voorwaar, voorzeker: 11 v a c-, du courage C- de palmier, palrnboommerg n.
a faire cela, er behoort voorwaar moed toe, om
Cervicaire, f. [Bot.] Halskruid n., naam van
dat te doen.

Certhiadées, f. pl. [.H. n.] Boomloopersm.
pl. (grinlpereaux), eene soort van vogeltjes.
eertifieat, m. Getuigschrift n., verklaring f.,
verzékeringsbrie f m., schriftelijk bewijs , attest,
certificaat n. C- de bonne conduite, getuig schrift van goed gedrag; C- d'indigence, bewijs
van onvermogen; C- de vie, levensbewijs n. [acta
de vita.] C- d'origine, bewijs van oorsprong (inz.
van koopwaren). C- de franchise, bewijs van tol
(voor sommige waren). — [Mar.] C- de-vrijhed
tonnage, de jauche, meetbrief m.
Certifieateur, m. Verzékeraar, hij, die voor
de deugdelijkheid van een' borrtogt enz. instaat,
eer ti f i-ca tor m. — Ook als adj.: Notaire c-, notaris, die de levensbewijzen afgeeft. C- de caution,
.dchterborg m.
Certification, f. [Prat.] Schriftelijke verzékering, waarverklaring , certificatie f. (Het
woord begint te verouderen).
Certifier, v. a. De waarheid eener zaak getuigen, bevestigen, verzékeren, verklaren, bewaarheden : Cette nouvelle a été certifiée par son père,
deze tijding is door zonen vader bewaarheid. Cone caution, voor de deugdelijkheid van eenen borgtogt instaan. C- des criées, de wettigheid van geregtel jke tekooproepingcn verzekeren , bevestigen.
(Deze uitdrukking is buiten gebruik geraakt.)
Certifié vérilable, naar waarheid opgemaakt.
Certitude,.f. Volkomene zekerheid, gewisheid,
ontwiij felbeiarheid; — ook bestendigheid f.: Nulle cici bas, hier beneden is Beene bestendigheid.
t Cérulé, e, adj. Blaauw, blaauwachtig. —
Céruléocéphale, adj. [H. n.] Nlet blaauwen kop.
Ceruline, f. [Chim.] Oplosbaar ind igo-blaauw n.
Cer«lipède, a„lj. [11. n.] Met blaauwe voeten.
Cérulipenne, adj. Met blaauwe véderen.
Cérunien, m. (pr.—mène) Oo7 smeer, oorwas n.
Cér unlinenx, ease, adj. Oorsmeervormend;
het oorsmeer betreffende; wasachtig.
Cérure, f. [H. n.] Soort van nachtvlinder m.
-

Céruse, f. of Blanc de céruse, m. [Cbim.]
Loodwit, struis, ceruis n. — (fag.) Valsche schijn m.
klatergoud n. (in dien zin verouderd).
Cérusier, m. Loodwitmaker m.
Cervaison, f. [Véner.] Tijd, waarin de herten vet zijn, hertetijd in.
Cervantesque, adj. [Litt.] Cervantesk, Cervantisch, in den stijl of de manier van Cervantes,
den schrijver van den Don Quixote.
Cervaria, f. [Bot.] Hertekruid n.
Cerveau, m. Brein n., hersenen f. pl., hersenmerg, hersengestel n. -- (fig.) Verstand, vernuft, oor-

velerlei plantensoorten.
Cervical, e, [ Anat.] Wat den hals aangaat.
Les glandes c-, de nekklieren. Nerfs cervicaux, .
nekzenuwen.
Cervicapre, m. [H. n.] Indische antilope f.,
welke den oosterschen bezoar oplevert (vgl. BEZOARD).

Cervichèvre, f. [H. n.] Hertegeit f,
Cervicorne, adj. [H. n.] Met horens als die

van 't hert, hertshorenvormig.
Cervin, e, adj. [H. n.] Naar 't hert gelijkende.
Cervier, adj. m., z. LOUP-CERVIER.

Cervoise, f. Soort van bier n. (bij de Ouden).
Cervoisier, Cervisier, m. Bierverkooper,
brouwer (nu brasseur).
Ces, adj. démonstr., z. CE.
Césalpine, f., z. BRESILLET.

César, m. Titel der romeinsche alleenheer
(naar Cajus Julius Cesar), keizer m. Les-scher
douze c-s, de twaalf Cesars (C. J. Cesar en de 11
keizers, die na hem regeerden). Le tróne des c-s,
de troon der keizers. (Prow. et fam.) Il faut renOre à e- ce qui appartient a c-, men moet den

keizer geven, wat des keizers is: men moet elk het
zijne geven. — (fig.) Krjgsheld, dapper man m.:
C'est on c-, Il est brave comme un c-.
Césarien, ne, adj. [H. rom.] Cesarisch, wat
tot Julius Cesar of tot eenen romeinschen keizer
behoorde: Les troupes c -nes, de keizerlijke krijgsbenden. — CESARJEN , M. Vriend, aanhanger, sol daat van Cesar: Les césariens battirent les pom-

péiens a Pharsale, de troepen van Cesar sloegen
die van Pompejus te Pharsalia. — Keizerlijk beamble of officier m. — Romeinsch kampvechter m.
(in de spelen, die de keizers bijwoonden). — CESARIENIVE , adj. f: [Cbir.] Opération c-, keizersnedef.
Césie, f. Soort van vlinder m.
Cessant, e, Ophoudend, stakend, stilstaand
(zelden voorkomend dan in): Tous empêchements
c-s, daar alle beletselen uit den weg geruimd zijn.
Toute affaire c-e, alle zaken, al het andere werk
ophoudende, stilstaande. — [Prat.] C- quoi, b ej
ontstentenis, bij gebreke van dien.
Cessation, f. Ophouding f., stilstand m. C- de
paiement, ophouding met betalen. C- d'af€aire;
scheiding uit zijne zaken.
Cesse, f. Ophouding f., stilstand m., rust f. (Het
wordt meest altijd door sans voorafgegaan, en komt
op zichzelf alleen door -in: N'avoi r point de c-, geen
rust hebben, niet ophouden; N'avoir ni repos, ni
c-, rust noch ('uur hebben. — SANS CESSE, loc.
adv. Zonder ophouden, onophoudelijk, gedurig, gestadig, voortdurend, altijd.
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Cevalchiehille, f. [Bot.] Wilde wijnstok in.
Lesser , v: n. Ophouden , uitscheiden , niet
in Mexico.
voortgaan, aflaten, staken, poozen, afbreken, weg
Ceyianite , m. [Minér.] Ceylaniet m., een
een einde nemen: Il a cessé de pleuvoir,-blijven,
't heeft opgehouden te regenen. Le jeu cesse là 1'In- zwarte steen, eene verscheidenheid van spinel.
Cha, in. [Corn.] Chinésche zeer ligte zijdestofstant, het spel is zoo uit. Les travaux sopt cessés
(bij Voltaire) cle werkzaamheden zijn gestaakt. -- fen f. — [Bot.] Soort van wégedoorn, welks blaFAIRE CESSER, doen ophouden, een einde maken den de armen in China als thee gebruiken. -aan; stillen, doen bedaren, verdrijven : Faire c- Soort van palinw n m.
Chahan, iii. .3 iddernachtsgebed n. bij de Mupartout Ie désordre, allerwege de wanorde doen
ophouden. — CESSEII, V. a. Ophouden, slaken, na- hamedanen. — Meimaand f. bij de Turken.
('habasie of Cliabazie, f., z.v.a. ANALlaten: Cessez vos piaántes, staak uwe klapten.
Cessibitité, f. [Prat.] Vervreemdbaarheid, be- CI1IE.
Chabee, m., z. CHEBEC.
voe ^.r_ dheid f. tol a fstanddoeninq.
Chabin, m. Fabelachtige bastaard in. van den
Cessible , adj. [Prat.] Vervreemdbaar , afstaanbaar: Droits non c-s, onvervreemdbare regten. gei.tebelk en het schaal).
('hablage, m. [Mar.] Vastmaking f. van een
Cession, f. [Prat.] Afstand m., vervreemding,
overdragt, overlating f. van eene zaak of een refit touw aan een stuk hout, om het op te hijschen.
aan een ander. C- de Bien, boedelafstand. C- vo
Chable, In. [Tech.] 1 iijschtouw n. aan een
vrijwillige afstand; C- judiciaire, gereg--lontaire, blok. — [Agric.] ivaarn der egge (herse) in som
oorden.
-mige
telijke overdragt, gerc ^gleli^ke boedelafstand. C- vo lontaire, vrijwillige boedelafstand. C- de créanChablë, adj., z. CHABLIS.
ce, overdragt van schuldvorderingen. Faire c- de
Chableau, m. [Mar.] Jaaglijn f., trektouw n.
hiens, afstand van goederen doen, zone have aan
Chabler, v. a. [Ant. mil.] In een toernooi of
zijne schuldeischers overlaten. Faire c- de son steekspel strijden. — [Mar.] Verscheiden touwen
ineen draaien; — een hijschtouw aan een blok
droit, zf n regt overdragen.
Cessionnaire, m. et f. Hij of zij, aan wien vastmaken, om een' last op te hglschen. — [Agric.]
door' iemand eene zaak, Benig regt enz. wordt af- Ch- les nocers, de noten met stokken afslaan.
gestaan, aan- of overnemer m., -neemster f., cesChableiir, m. Die de vaartuigen op de riviecesst o n a r i u s m. -- 1Iet beteekent ook somtijds: af- ren voorthelpt, hijscher m.
standdoener, overlater, e e d e n t m.
Chablis, m. Afgewaaid hout n., a fgewaaide
Cessite, f. [!M inér.] Klimopsteen m.
takken, omgevallen booroen m. pl. — Ook als adj.:
C'est etc., het is, z. ETRE. — Cast pourquoi, Du boil ch-.
loc. conj. Daarom, deswegen, om die reden.
Chahlot, Chabot, m. [Mac.] Stellingtouw n.,
Leste, m. Strjdhandschoen, zware, niet lood ter verbinding van de scheerhorsten met de juffers.
of ijzer beslagen handschoen der romeinsche vuist
Chabnann, m. [Coro.] Indisch fijn neteldoek II.
m. — [Myth.] Venusgordel m.,-vechtrs,u
Cliabot, m. [II. n.] Post f. (zeker vischje). —
gordel van Venus; — vrouwengordel (bij de Ouden) . z. ook CHACLOT.
Cestiphore, m. Kampvechter m. met den
Chabotte, f. [Tech.] Gegoten blok n., waarin
strijdhandschoen.
men de groote aanbeelden bevestigt.
Cestoide, adj. [H. n.] Band- of lintvormig.Chaboussade, f. [H. n.] Amerikaansch scha
CESTOÏDES , ni. pl. Lintwormen m. pl.
zonder horens.
-penrasi.
Cestre, m. [Bot.] , z. V. a. BETOINE.
Cliahhi•agne, f. Schabrak f. en n., sierljjk paarCestreau of Cestnint (pr. —trome) m. Ha- dedek n.
merstruik m., een struik met eivormige bessen.
Chalbrate, f. [Minér.] Doorschijnende steen m.,
waaraan de Ouden wonderkrachten toeschreven.
Cestrifortne, asij. [H. n.] Dolkvormig.
Cestrin, m. Welriekend hout n. voor rozeChabriilon, in. [Econ.] Geitekaas f. van <Iukransen.
vergne.
Cestron, m. [Bot.] , z. v. a. CESTREAU en BEChabrotère, f. [I-I. n.] Visch m. van 't geTOINE.
slacht der zJeh(ri?ten.
Chiiabiiisseaál, m., z.v.a. CHEVANNE.
Cestrum, m., z. CESTREAU.
Cesare, f. [Poes.] Verssnede, caesuur f., deeChaeal, in. [H. n.] Sjakal, jakhals, goud lïng of insnede van een' versregel door 't eindigen wolf m., een naar den wolf gelijkend roofdier.
van een woord in eenen versvoet; steenrust f. bij (Plur. Des chacals.)
't opzeggen van een vers na een zeker getal letterChaeasnel, m. [H. n.] Mexicaansche arend m.
grepen.
Chacara, in. Voormalig zonnepriester n. in
adj. démonstr., z. CE.
Peru.
Cétace, e, adj. [H. n.] Tot het walvischgeChaeart, m. [Corn.] Oostindisch geruit kaslacht behoorende, walvischachtig. — Cétaeéen, toen n.
ne, adj. Overeenkomst met de walvisschen heb
Cha-cha of Cia-eta, m., z. v. a. LITORNE.
Chacelas, m., z. CHASSELAS.
pl. Walvisch--bend,walvischtg.—Cé,m
soorten, groote in 't water levende zoogdieren, c eChaear ille, f., z. v. a. CASCARILLE.
taceen f. pl.
Chaconne, f. [Mus.] Symphonic f., waarop
Cétérac , m. [Bot.] Miltkruid n., steenva
men verzen maakt, doorgaans met een referein; —
(ook d.oradille geheeten).
-renf. voor den dans gezet stuk in 314 maat, met matige
Cétine, f. [Chico.] Vetstof f., die de basis van bewéging. — [Modes] Lint n. aan den hemdsboord.
't walschot uitmaakt, c e t i n e f.
Chaerelle, Chacrli, Chacrille, f., z. v. a.
Cétigae, adj. [Chirp.] Acide c-, cetine-zuur n. CASCARILLE.
Cétocine, f. [H. n.] Soort van belemniet m.
Chacnn, e, pron. indéf. (zonder meervoud)
Cétographe, in. Walvischbeschrjver m. -- Ieder, iedereen, elk, alleman, elk of ieder ding: ChCétographie, f. Walvischbeschrijving f., be- se plaint de son sort, ieder beklaagt zich over zijn
schrijving der walvischsoorten of cetacean. -- Ce - lot. Ecrivez is ch-e de vos soeurs, schr(j f aan iedere
tographique, adj. Wat die beschrijving betreft. uwer zusters. Ch- de ces livres me echte six
Cétoine, m. [H. n.] Goudkever m.
francs, elk dezer boeken kost mij zes francs. Its
Cetologie, f., z. v. a. CETOGRAPHIE. - Céto- ont apporté Ch- leur otïrande, zij hebben ieder
logique, adj., z. v. a. CETOGRAPHIQUE.
hunne offeranden aangebragt. Its ont apporté des
l'étra, Cètre, m. [An liq.] Halfrond schildje n. offrandes, eh- scion ses moyens, zij hebben, elk
doorgaans van olh fantshuid.
naar zijn vermogen, hunne offeranden aangebragt.
Cette, pron. démonstr., z. CE.
— (Loc. prov.) Ch- le sien nest pas trop, elk het
Cétraire, Cétrarie , f. [Bot.] Soort van zijne is niet te veel. Ch- à son gout, elk naar zijn'
leverkruid n.
smaak of zin. Ch- est maitre chez soi, elk is baas
Cenx, pron. démonstr., z. CELUI .
in zijn eigen huis. — Ch- a sa eh-e, ieder is geCévadate, in. [Chhim.] Sabadilzuur zout n. paard, er zijn even veel mannen als vrouwen; 't
Cévadille of Sabadille, f. [Bot.] Sabad-il- ontbreekt noch aan mannen noch aan vrouwen.
kruid, sabadilzaad, wit nieskruid n. (ter verdrijChacunière, f. (woord van Rabelais, Manvin van ongedierte aangewend).
taicgne, Scarron en Mad. de Sévigné) Eigen huis n.:
Cevadilline, f ., z. SABADILLINE.
Chacun en sa ch-, elk in zijn eigen huis. — WelCévadique,adj. [Chim.] Acide c-,Sabadilkruid- eer ook z. v. a. meesteres, huisvrouw, vrouw des
zuur n.
huizes.
,
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Chadar a, f. [H. n.] 1Voordsche raaf f.
Chadec, m. [Bot.] Citroenboom m. van Barbados; vrucht f. daarvan.
ái hafaudier, Chafaudeur, m. [Pêche]
Stellingzetter m. voor het droorlen van den stokvisch. (Hij heet décolleur, kopa fsn jder, als hij tevens belast is met liet alsof/den van den kop.)
Chafée, Chaffée, f. [Tech.] Zémelen f. pl.
(bij j fselmakers).
Uafereonnee g f. Gedrukte oostindischestof f.
Chafoaiin, M. [H. n.] Oude naam van liet
fret of van den bunsing.
Chafouin, e, adj. Mager, schraal, onoogelijk
en klein van gestalte. Ook als subst. m. en f.: een
onoogelijk, schraal mensch.
t Ciafourer, V. a. Misvormen; — morsen,
krabbelen, slecht schrijven.
t Chafoureur, m. Broddelaar, knoeijer m.
Chagrin, m. Verdriet, hartzeer, leed, kruis n.,
droefheid, kwelling, smart, verdrietel2 kheid f., kommer m.; .— spijt, wrevel, ergernis, bitterheid, onvergenoegdheid, ontevredenheid, gramstorigheid f.
— Ook in 't meervoud : Les eb-s de la vie, de
verdrietelijkheden, tegenheden, onaangenaamheden,
wederwaardigheden des levens. — (Prov.) Cent
heures (of cent livres) de eh- ne paient pas un sou
de dettes, met klagen en steunen betaalt men zijne
schulden niet. - CHAGRIN, E, adj. Verdrietig, droe fgeestig, zwaarmoedig; — gémeljk, knorrig, gramstorig, ontevreden: D'oti nous veent eet air ch-,
hoe ziet gij er zoo verdrietig uit ? Etre d' une humeur ch-e, een' gémelijken, grjnzigen aard hebben. -- CHAGRIN f., CHAGRAIN, M. [Manuf., Corn.]
Sagrijn, segrijn n., eene soort van ruw, als met
korrels bezet, gelooid leder, doorgaans van muilezels- of ezelsvel bereid, sagrijnleder n.; — zeekattenvel; haaienvel n.; — ook eene naar sagryn gelijkende stof, sagrilnstof f., gekeperd taf n.— (fig. et
fam.) Avoir une peau de ch-, ruw van huid of
van vel zijn, kippevel hebben.
Chagrinant, e, adj. Verdrietig, verdrietelijk;
ergerlijk, lastig, kwellend.
Chagriné, e, adj. (en part. passé van chagriner): Bedroefd; geërgerd: Homme ch-, Femme ch-e,
— tells sagrijn bewerkt, sagrijnachtig : Peau eh-e.
Chagrinenient, adv. Op verdrietige . wijze,
op verdrietigen, gémelijken toon, verdrietig, gémeljk.
Chagriner, v. a. Verdrieten, verdriet aan
bedroeven; kwellen, ergeren. — [Tech.] Bene-doen,
huid tot sagrijn bewerken, het leder korrelen of
groeven. — SE CHAGRINER, V. pr. Verdrietig, mis
worden; zich bedroeven; zich er geren, zich-moedig
kwellen. — Tot sagrijn bewerkt worden: Cette
peau se chagrine difiicilement.
Chagrinier , Chagrainier, m. [Tech.]
Sagrjnmaker, sagrijnbereider m.
Chah, m. Sjah, such, schach m., titel der perzische koningen.
Chahut , I. Zékere hoogst onwelvoegelijke
dans m. -- CHAHUTER, V. n. Den chahut dansen.
Chaidennr, m. [Tech.] Ertsstamper m. (wenkman, die den erts fijn stampt.)
Chaine, f. Keten f., ketting m. : Ch- de fer,
dor, d'argent, ijzeren, gouden, zilveren ketting.
Ch- de montre, horlogie-ketting; ook de kleine
stalen ketting, die de groote veêr spant en zich om
de spil rolt. Ch- de puits, potketting. Les anneaux
(cbainons, boucles) dune eh-, de schakels van eene
keten. Ch-' de diamants, een niet diamanten bezetten ketting. Ch- à la catalane, ketting met ronde
of langwerpige schakels, waarbij een schakel telkens
twee andere in zich vat. Ch- carrée, ketting met
omgebogen en ineengevlochten schakels. Ch- en gerbe,
en S, ketting, welks schakels eene 8, eene S vormen. Ch- de Vaucanson, Ch- sans fin, gesloten
ketting, ketting zonder einde (waarvan de schakels
allen in elkander vatten). — [Mar.] La eh- dun
port, de havenketting. Ch-s d'abordage, enterhaken,
m. pl. Ch-s des haubans, puttingen f. pl., rustijzers n. pl. van't want. Ch-s des vergues, ra-kettingen, borgkettingen van de onderraas. Ch-de gouvernail, roerketting, zorgketting van het roer. Ch-s
de galhautbands, rustijzers van de pardoens. Ch-s
de chaudiere, kombuiskettingen.— [Géom.] Ch- d'arpenteur, of d'arpentage, meetketting der landmeters. — [Cbarr.] Ch- de charron, wagenmakersketting ter inzetting van de spaken. -- [Agric.] Ch- de
charrue, ploegketting. -- [Archit.] La eh- of Le
..
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montant, de hoekverbindingsteenen m. pl. -- [Tiss.]
Ketting m* of schering f. eener stof op het wee fgetouw. Monter la eb-, den ketting scheren. —
CHAïNE, f. Onafgebroken reeks of rij f. van gelijksoortige voorwerpen, van opvolgende gebeurtenissen,
aaneenschakeling f. Ch- de montagees, bergketen;
La eh- des Andes, de bergketen der Andes; Une ehde rockers, eene keten van rotsen. Une ch- d'étangs,
Bene rij vijvers, die met elkander gemeenschap hebben. Faire, Former la ch-, de keten vormen, eene
iij van vele personen vormen, die elkander zékere
voorwerpen, b. v. steengin, emmers water bij een'
brand enz. van hand tot hand snel overreiken. Une
eh- de sentinelles, eene reeks uitgezette schild
elkander in gemeenschap staan.--wachten,dim
[PhSs.] Ch- éléctrique, elektrische keten, rij personen, die elkander bij de hand houden, om allen te
gelijk den schok te ontvangen. — (Danse) Ch- anglaise, engelsche keten f., ketendans m., figuur,
waarb ij de dansers elkander de hand in 't voorbijgaan geven, wanneer zij in een' contredans oversteken om van plaats te verwisselen. — (fig.) La
eh- des idées, des vérités, de reeks, de aaneenschakeling der denkbeelden, der waarheden. La eh- de
mes idées est rompue, de orde, de volgreeks mijner
denkbeelden is verbroken. La eh- des êtres créés,
de keten, aaneenschakeling, ladder f., der geschapen
wezens (van 't zonnestofje tot den engel of seraph).
— CHAINE, f. Ketting m., boei, kluister f.: Charger de ch-s, in de kluisters of boeijen slaan, in
ketenen klinken. Mettre à la eh-, kétenen, aan den
ketting leggen (b. v. een' hond); ook: naar de galeijen zenden. — Galeistraf f.: Ii fut condamné is
la ch-, hij werd tot de galeijen veroordeeld. — De
gezamenlijke tot de galeijen veroordeelde personen
(naar den ketting, die hen vroeger bij 't vervoer
vereenirde; vgl. CELLULAIRE): La chalne nest pas
encore pantie pour le bagne, het transport veroordeelden is nog niet naar 't bagno vertrokken. —
(fig.) Slavernij, dienstbaarheid, gevangenschap f.:
Ces peuples ont rompu leurs ch-s, die volkeren
hebben hun juk afgeworpen, hebben zich vrij gemaakt. Les ch-s du péché, de slavernij, de dienst
zonde. — Band m., verbindtenis, ge--barheid
hechtheid, vriendschap, liefde f.: Rien ne peut
briser la eb- qui nous lie, niets vermag den band
(de vriendschap, liefde), die ons verbindt, te breken.
Cet amant a brisé sa c-, die minnaar heeft zijne
liefde vaarwel gezegd, heeft zijne betrekking tot het
voorwerp zijner liefde verbroken. — [H. n.] Soort
van blaauwachtig zwarte slang f.
Chainé, e, adj. Met den meetketting gemeten:
Distance ch-e. — Kettingvormig, uit eindelings aan
elkander gevoegde stukken gevormd : Cdble eh-.
Chainean, ni. [Hort.] Soort van peer f. -[Tech.] , Z. CHEN
EAU.
Chainée, f. [Arpent.] Kettingmaat f.
Chainer, v. a. [Arpent.] Een' afstand met den
meetketting afmeten: Ch- une route.
Chainetier, m. Keten- of kettingmaker; haken- en oogenmaker m.
Chainette, f. (verklw. van cbaine) Kettingje n.
La eh- dune bride, de kinketting van een' toom.
— [Tech.] Point de eh-, kettingsteek m. Ch- du
limon, disselkettingm. (aan een rijtuig). — [Géom.]
Boog m. of oogt f., die een aan beide einden opgehangen ketting of draad vormt. [Arch.] Gewelf n.,
dat den vorm van zulk een' opgehangen ketting heeft.
-- [Corn.] Geképerde zijdestof f. --- [Impr.] Goot f.
onder aan het timpaan der voormalige drukpers.
Chainon, m. Schalm, schakel m. van eenen
ketting.
Chair, f. Vleesch n., de zachte of weeke deelen
van het dierlijk ligchaam, inz. het spiervleesch (ehmusculaire), de spierdeelen van landdieren en vogels, in zijn geheel als voedsel of spijs beschouwd
(is dit vleesch voor 't gebruik der keuken aan
stukken verdeeld, dan heet het viande). Ch- ferme,
mollig, vast, slap vleesch; Ch- vive of same, morte,
levend of gezond, dood vleesch. On guérit ai sément
les plaies qui ne sopt que dans les eh-s, de wonden, die enkel het vleesch betreffen, worden gemak
Ch-s baveuses, sponzig, wild vleesch-kelijgnéz;
(in eene wond). Ch- glanduleuse, kliervleesch;
Excroissance de eb -, vleeschuitwas n. Être en eb-,
goed in 't vleesch zitten, lijvig zijn of worden; Cet
homme est encore en eh- et en os, die man is nog
springlévendig.
[Fauc.] Remettre en ch-, een'
—
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mageren vogel weder vet maken. -- Ch- de boeuf,
cie mouton, de veau, ossen-, schapen-, kal fsvleesch;
Ch- crue, fraiche, salée, raauw, versch, gezouten
vleesch. — J'aime a voir aux lapins cette ehblanche et molle, ik zie gaarne aan de hazen dat
blanke en zachte vleesch. L'hyène dévore les ch-s
les plus infecties, de hyena verslindt het meest bedorven vleesch. Ch- blanche, vleesch der kapoenen,
jonge hoentjes, kalkoenen enz. Ch- noire, vleesch
der hazen, herten, snippen enz. C11- de boucherie,
slagtvleesch (dat van runderen, schapen enz.). Soms
wordt het ook van visschen en bij uitbreiding zelfs
van vruchten gebézigd (dit laatste heet echter doorgaans pulpe): Ce brochet à la eh- molle, ferme,
die snoek heeft week, vast vleesch. La eh- d'une
pêche, d'une poire, dun champignon, het vleesch
van eene perzik, van eene peer, van een' paddestoel.
— [Minér .] Ch- fossile, soort van asbest met dikke,
vaste bladen. — [ C uis.] Mortifier lach-, het vleesch
murw laten worden (door het eenigen tijd te bewaren); [Chir.] het vleesch of 't gevoel verdooven (bij
pijnlijke kunstbewerkingen). — [Vétér.] Bouillon
de ch-, vleeschuitwas n. aan den straal van den
poot eens paards, waardoor het kreupel gaat. Chdu pied, netvormig omkleedsel van den paardenhoef.
-- (%ig. et fam.) Ch- de poule, kippevel. Cela
fait venir la eh- de poule, daar krjgt men kippevel van, daar beeft, fist, huivert men van. —
Huid f., vel n.: I1 a la eh- douce, rude, hij
heeft eene zachte, ruwe huid. Couleur de ch-,
vleeschkleur. Des mains de belle ch-, schoone,
vleeschkleurige handen. -- [Bilil.] Menschheid,
menschelijke natuur f., menscheljk ligchaam n.; de
mensch en elk levend wezen; het menschdom in 't
algemeen; de aardscha, dierlijke, zondige mensch m.,
begeerljkJteid, zinnelijke etri ft f.: Le Verbe s'est
fait ch-, het Woord is vleestb geworden, heeft ons
vleestb aangedaan. La résurrectlon de la ch-, de
opwekking van 't vleestb (van de dooden ) . La
prudence de la ch-, de menscheljke voorzigtigheid
of wijsheid. Toute ch- avait corrompu sa voie,
alle vleesch (ieder mensch) had zijnen weg verdorven. Scouter la eh- et le sang, het vleesch en bloed
(zijne zinnel ij ke lusten) g ehoor geven. Rompre tous
les liens de la eh- et du sang, alle banden van
vleesch en bloed (van maagschap, bloedverwantschap)
verbreken. L'esprit est prompt, mais la eh- est
faible, de geest is gewillig, maar het vleesch is
zwak. Mortifier, Macérer, Crucifier la ch-, zijn
vleesch dooden, kastijden, kruisigen, zijn ligchaam
door boetedoeningen kwellen. Les aiguillons do la
ch-, de prikkels van 't vleesch, de aandrift der
zinnelijke, zondige begeerten f. pl. Le péché de la
ch-, de zonde des vleesches, vleeschelijke zonde f.—
(Loc.. prov.) Il a plus de eh- que de pain, hij heeft
meer vleesch dan brood: hij zit goed in 't vleesch,
snaar is arm. La eh- la plus près des os est la
plus tendre, het vleesch bij de beenderen is het
malscht. La eh- nourrit la ch-, vleesch maakt
vleesch. I1 n'y a point de belle eh- près des
os, een mager mensch kan nooit schoon heeten.
Pester entre cuir et ch-, ontevréden zijn, zonder
dat men het durft uiten. --- Rire entre cuir etch-,
in zijn vuistje lagchen. I1 West ni eh- ni poisson,
hij is vleesch noch visch, hij is noch warm noch
koud. On le hachera menu comme eh- à paté,
men zal hem zoo fijn als gehakt maken; hij zal
slaag hebben, dat er de lappen af vliegen. Toute
eh- West pas venaison, alle hout is geen timmerhout. C'est une grosse pièce de ch-, une masse

de ch-, 't is een lomp stuk vleesch, een lomp en
plomp mensch . Vendeurs de eh- humaine, make-

laars in menschenvleesch, leve? anciers van plaats
voor de krijgsdienst. — [Tech.] Naam-verangs
dien de leerlooijers en zeemtouwers aan de vleeschzide van de dierenhuid geven (de andere zijde heet
fleur). Donner une facon de ch-, de huid aan de
haarzijde bewerken. Vaches, veaux à eh- grasse,
huiden, die op beide zijden gevét zijn. Vaches,
veaux á eh- douce, huiden, die aan de vleeschzijde
met olie, aan de buitenzijde met vet ingesmeerd zijn.
Tenir de ch-, aan de vleeschzijde al het overtollige
op den schaafboom wegnemen.
Ch- it danse, f. [Hort.] Naam eener niet zeer
gezochte perensoort.
Chaire, f. Predikstoel, preekstoel, kansel, leerstoel, katheder m. Monter en ch-, den predikstoel
beklimmen. Avoir la eh- dune cathédrale, d'une

CHALCOGRAPHIE.

` 95

paroisse, tot prediker bij eene domkerk, bij eerie
parochie aangesteld zijn. Interdire la eh- is q n .,
iemand den kansel (liet prediken, het leeraren)
verbieden. Ii a prêcllé dans les meilleures ch-s,
hij heeft in de beroemdste kerken gepredikt. La chde vérité, de kansel der waarheid, de prediking
van 't evangelie. Etre assis dans la eh- de mensonge, een ketter zijn; ketterij prediken, kettersche
gevoelens verkondigen. L'éloquence de la ch-, de
kanselwelsprekendheid. La eh- de philosophic, de
droit, d'hebreu, de leerstoel ('t hoogleeraarschap)
in de wijsbegeerte, in de regten, in 't hebreeuwsch.
— Ch- curule, z. dat woord onder CH AISE . -[Mar.] Naam der vaartuigen, die in zeehavens en
op sommige rivieren gebruikt worden om de schepen
te laden en te lossen.
Chais,m. [Corn.] Kelder m. of magazijn n. voor
wijn of brandew ij n (in sommige handelsteden).
Chaise, f. Stoel m. Ch- à bras, à dossier,
armstoel, leunstoel. Ch- de choeur, z . STALLE . Chpercée o f enkel ch-, nachtstoel m., stilletje n. (Chd'affaires geheeten, als dat voorwerp tot gebruik
der voormalige fransche koningen diende.) Ch- á
porteurs, draagstoel. Ch- of cha.ire curule, ivoren
eerestoel voor de hoogste waardigheidbekleeders in
't oude Rome. — Ch- roulante of enkel ch-, sjees
of chais f., ligt rijtuig met twee wielen (in die beteekenis verouderd en schier enkel overgebleven in
eh- de poste, postsjees) . — [Arch.] Stoel m., sterk
getimmerte n., waarop een windmolen, een klokketorentje enz. rust. — Ch- de force, dwangstoel
(waarop men in Engeland de razende krankzi,n.nigen bindt). — Ch- a accoucher, kraamstoel. —
[Mar.] Ch- marine, scheepsstoel. — (Prov. pop.)
Etre entr e deux ch-s (selles) Ie cul par terre, tusschen twee stoelen in de asch zitten.
Chaisière, f. Stoelverhuurster f. in de kerk
(liever loueuse de chaises).
Chaïtose, f. [Méd.] Verharding en verdikking f.
der haren.
Chal aniide, f. [Mar.] Mastspoor n.
Chalan, m. [Mar.] Plat vaartuig n., soort van
ligter m. in de havens.
Chaland, m., -e, f. Kalant, klant in. en 1.;
kooper m., koopster f. Cast un bon ch-, 't is een
goede klant; (fig. et (am.) 't is een vrolijke ziel,
een vermaaklievend mensch. — [Riv.] Groot vrachtschip n. of praam f. op de rivieren. -- Het komt

als adj. voor in Pain ch-, zekere broodsoort, die
voormaals met de pas genoemde vrachtschepen naar
Parijs werd gevoerd.

Chalandeau, m. Praamschipper m.
Chal andise, f. Kalandisie; néring f.; -- ook
voor klanten: Ce marchand a perdu la plupart
de ses ch-s, deze koopman heeft de meeste zijner
klanten verloren. (In beide beteekenissen gebruikt
men tegenwoordig liever pratique.)
Chalasie, f. Verslapping I. der zachte dealen,
inz. van de vezelen van 't hoornvlies.

Chalastique, adj. Verslappend, slap makend,

ontspannend. — Ook als subst. m.: een verslappend
of ontspannend middel n.
Chalase, Chalaze of Chalazée, f. [Méd.]

Ha jr elkorrel f., een klein rond gezwel aan het
ooglid..— [H. n.] Les ch-s dun oeuf, de hanetreé
in 't ei. — [Bot.] Binnenste navel In. of kern f.
van sommige zaadkorrels. -- [Minér.] Een edel
als diamant, naar eene hagelkorrel-gestn,hard
gelikende. -- Chatilazé, e, adj. [Bot.] Met een'
binnensten navel voorzien.
t Chaleauthe, m. (pr. ch=k) [Chim.] Zwave zuur koper n.
Chaleas, m. [Bot.] Soort van citroenboom in.
Chalcédoine, m., Chaleédoineitx,-erase,

adj. (pr. ch =- k), z. CALCEDOINE, CALCEDOXIEUX.

Chalcide, m. (pr. ch.—k) Slangenhagedis f.
Chateidique, In. (pr. ch=k) [Antiq.] Pronk-

zaal, feestzaal f.

Chaleis, m. [H. n.] Vliesvleugelig insect n.
Chalcite, in. (pr. ch=k) [Minér.] Zwavelzuur

koper n.

Chalco gastre, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
koper- of bronskleurigen buik (van insecten) .
Chalco'-raphe, in. (pr. ch-=k) (eig. koper
Ook als-schrijve)P7atn^d,gurm.adj.: Un graveur oh-, een koperen plaatsnijder.
Chalcographie, f. (pr. ch= k) Plaatsngkunst,
graveerkunst t. -- La eh- apostolique, de pause-
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lijke drukkerij f. — Chalcographique, adj.
De plaatsnijkunst betreffende.
Chalcolithe, nl. (pr. ch=k) [Minér.] Chalkoliet m., uranium-spaath, geoxydeerd uranium n.
Chaleoptére, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
koper- of bronskleurige vleugelen.
Chaleopyge, adj. (pr. ch—k) [R. n.] Met
bronskleurig ochterlf.[
Chaleopyrite, nl. (pr. ch—k) [Minér.] Met
koper gemengde pyriet m., koperkies n.
Chalcosine, f. (pr. ch=k) [Minér.] Gezwaveld
koper n.
('haldaique, adj. (pr. ch=k) Chaldeeuwsch.
La langue ch-, de chaldeeuwsche taal. -- Chaldeen, ne, adj. Chaldeeuwsch, wat Chaldea of
zijne inwoners betreft. — Ook als subst.: Chaldeër

ra., chaldésche f .; weleer z. v. a. ASTROLOGUE, DEVIN.

Chale, m. [Sal.] Houtstapel m.
Chà1e, m. Groote omslagdoek, s h a w l m.
Chalef, m. [Bot.] Dwergwiigm.
Chalénaie, f. [Mus.] Schalmei, rietfluit, herderspzlp, herdersfluit f.
Chalet, m. Kaashut, vetweiders - woning f. in
de Zwitsersche Alpen.
Chaleur, f. Warmte, hitte f.: La ch- du soleil,
du feu, de l'été, de warmte der zon, des vuurs,
(les zomers. Durant les grandes ch-s, gedurende
de grootste hitte, in de warmste zomerdagen. Chde la fièvre, koortshitte. Ch- animale, vitale, dierlijke warmte, levenswarmte. Cl- actuelie, viriuelle,
2verkel jke warmte, warmtekracht f. -- (fig.) Hevigheid f., geweld n. der driften of hartstogten,
vuur n., vurigheid, drift f., ijver m.: Dans la ehdu combat, de la dispute, in de hevigheid van den
strijd, van den twist. La eh- de la jeunesse, de
drift, het vuur der jeugd. Défendre qn. avec ch-,
iemand met ijver verdedigen. nct•ire, parler aver
ch-, met vuur, met gloed schrijven, spreken. II a
an style plein de ch-, hij heeft een' zeer levendigen, bezielden stgl. Metire trop de eh- dans ses
procédés, al te driftig, te overt ld te werk (laan.
Lorsdue les ch-s, Ies plus grandes ch-s dune personne sopt passécs, als de driften, desterkste hartstogten bij iemand voorbij zi/n, wanneer cie jaren
zijne driften hebben bekoeld. — (fam.) Ch. - de foie,
overloop m. van gal, voorbijgaande driftopwelling f.
-- Teeldrift van de wijfjes der dieren, tvgtirheid,
loopschheid, ridsigheid, bronstigheid, krotziekte f.:

Lette ju rent , cette chatte est en ch-, die merrie
is tagtig, die kat is krolsch.

Laissez passer la ch-

blaaspijp onderzoeken. — [Mus.] Schalmei, herderspijp, herdersfluit, veldtrijp, veldfluit f.: Dangér
au son des ch-x, op 't geluid der schalmeijen, der
landelijke muzijk dansen.
o Chalnnner, v. a. (fam.) Met een rietje drinken,
door een rietpijpje opzuigen.
Chaluinet, m. Mondstuk n. eenex° pijp.
Chalet of Chalus, m. [Pêche] Zaknet, sleep-

net n.

Chaluter, v. a. Een zaknet voortslepen.
Chaly, m. [Corn.] Stof f. van geitenhaar.
Chalybé, e, adj. [Chim.]Met staal bezwangerd
Chalybéiforane, adj. [Bot.] Naar een' koper

gelijkende.
-dra
Chaumade, f. [Mil.] Het teeken met detrompet
eene
beleof de trommel (of de witte vanen), dat
t;erdestad wil onderhandelen, de overgaa f'marsch m.,
e it a in a d e f. ; — ook het gets onzmel of trompetgeschal, waarmede een kwakzalver de menigte tot
zich poogt te lokken. -- (fig.) Ii entendait son
estomac hattre la ch-, hij voelde, dat zijne maag

jeukte.

('hanmailler, v. n. of Se chaniailler, v. pr.

6Techten, plukharen, links en regts of in 't honderd
slaan; — (rg.) met groot getier twisten. — [Mii.]
Elkander door kleine schermutselingen plagen, geen
7 ust laten.. — Ch- des dents, z. v. a. BAFRER.
Chamaillis, ni. (fam.) Verward, luidruchtig
gevecht n., kloppartij ; luidruchtige twistpartij f.
thaman, nl. Soort van priester, toovenaar en
geneesheer m. bij de Kamtsjadalen. — Chantanisme, ni. Stelsel n. der e h. am a ne n.
Chasnarier, m. Voormalige titel van een' eer
domheer der kerk van Lyon-.
-sten
Channarras, inn. [Bot.] Waterlook n., water- gamander ni.

C haanarré, e, adj. Met passement bezet o f
onn-oomd : Habit ell-. --(fig.) Un grand seigi eur tout ch- d'orgueil, een groot heer vol hoog moed. Un style eh-, een wonderlijke stijl.
Chainarrer, V. a. Met galons of passement
beleggen, ontzetten of onzzoomen; -- nu doorgaans
genomen in den zin van : smakeloos opschikken,
mal toetakelen. — (fin. et fam.) Ch- qn. de ridieules, iemand bespottelijk maken. Ch- un discours„
eene rédevoering met figuren overladen. -- SE wAMARREB, v. pr. zich zonderling, smakeloos kleedera
01' opschikken ; — zijne ride met rédekunstige figu-

ren overladen.

Chautarrure, f. Omzetset, omboordsel n. met

de cette chienne, laat de loopschheid van dat teefje passement of galons ; - nu meestal in den zin van:
zotte opschik m., smakelooze kleeding f. — (fig.) Chovergaan.
C lialeureuseinent , adv. Met vuur , met d'antitheses, overlading f. met tegenstellingen.
Chamnbellage, m. [Féod.] Gift f. in geld,
warmte. Parler ch-, met drift, niet vuur spreken.
Chaleureux, se, adj. Heet, van heeten aard die zekere vassalen aan hunne heeren moesten geals zij den eed van getrouwheid deden. -ven,
(van menschen sprekende, doch in dien zin weinig
gebruikt); — vol vuur, gloed of leven. Paroles Verpligte gift aan den eersten deurwaarder der reeh-euses, driftige, bezielde woorden. —11 était un hen kamer, door hen, die daar den eed afleiden.
Chaumbellan, m. Kamerheer, kamerling m..
des plus eh- propagateurs de l'évangile, hij was
Chambellanie, f. Kamerheerschap n., waar
een der warmste of vurigste voortplanters van 't
kamerheer.
-dighef.van
evangelie.
Chainbellena ge, m. [Féod.], z. V. a. CHAmChalibé, e, adj., z. CHALYBE.
Chalinets, m. pl., z. CUALY.
Chalingiie, f. [Mar.] Platboomd vaartuigje n.
op de kust van Coromandel.

Chalit, m. Ledekant I. en n. ; bedstede f. (bis
de lit) .

- ('hailer of Challir, v. a., z. v. a. ECOROER.
Challala, m. [H. n.] Ongeschubde visch m.
der rivieren van Peru.
% Chalmer, V. n. Op de muziek der schalmei

dansen.

• -t- Chaloir, V. n. imp. (alleen voorkomende in:)
Il ne m'en cbaut, peu m'en chaut, 't kan Mij niet
schelen, 't raakt mij niet, ik geef er niet om.
Chalon, m. [Péche] Groot treknet n. —[Com.]
Soort van wollen voeringstof f.
Chaloupe, f. [Mar.] Sloep, scheepsboot, barkas f.
Descendre la eh- en ener, Mettre la eh- à la mer,
de sloep uitbrengen, de boot in zee laten. Ch- doubie, groote boot met een dubbel dek. CIi- canonnière, kanonneerboot.
Chaloupier, M. [Mar.] Barkasroeiger, sloep
-roeijm.
Chaloureux, adj., z. CHALEUIEUX.
Chalumnean, M. Stroohalm m., rietje, riet -

Examiner

u2npmi éral au eh-, eene delfstof smetro( vo'ár de

BELLACE.
Chamberlan, m. Weleer z. v. a . CHAMBEL L AS; —

ook voor CHAMBRELAN.

Chambertin , m. [Corn.] Goede soort van
bourgogne-wijn en. (naar den beroemden w^nheuvel van dien naam in Cote dOr). — Chaunbolle, m. Andere soort van bourgogne-wijn.
Chanibourin, m. [Minér.] Valse/te kristal
kristalglas n. -- [Corn.] Soort van zeer-stenm.,
gemeen groen glas n.
C hantbrage, m. [Mara Betimmering f. om den
voet van den boegspriet.
Channbranle, m. [Archit..] Lijstwerk n. om

deuren, vensters, schoorsteenmantels. Cb-s et tablettes de cbeminées, beeldhouwwerk en mantels

der schoorsteenen.

Chambre, f., Kamer f., vertrek n. Ch- à coucher, à manger, slaap -, eetkamer; Ch- à feu,
stookvertrek, kamer, waarin men stoken kan:
Ch- de parade, pronkkanter; Ch- garnie, meublée, gestoffeerde, gemeubeleerde kamer ; Ch- it
alcove, kamer niet eene alkoof (slaapkabinet) . Valet, Femme de ch-, kamerdienaar m., kamerjuffer, kamenier f.; Robe de eh., kamerkleed n., slaaprok m.; Meubles de ch-, kamerhuisraad n., ka
Pot de eh-, kamer- of water--inermubl.p1;

-

CHAMBRE
pot m Servir à la ch-, in de kamer dienen, ko
merdienst doen. Dites lui de faire ma ch-, ze
hem, dat hij mijne kamer opruime of in orde breng(
Garder la ch-. de kamer houden, niet kunnen
mogen uitgaan. Travailler en cb-, binnenspui
werken (van een' werkman, die geenwinkel houdt'
Mettre une fille en ch., een meisje kameren. (/
et fam.) Mettre, Tenir qn. en ch-, iemand te
spelen dwingen om hem bedriegelijk zijn geld of t
winnen. (Peon.) Avoir des ch-s vides of des ehà louer dans sa fete, hamers in zijn huis te huu
hebben ; niet wel bij zinnen of bij 't hoofd zijn. –
CHAMBRE , f. Koningskamer, vorstenkamer : Le
pages, Les huissiers de la ch-, de koninklijke edel
knapen, deurwachters. Avoir les entrées de la ehtoegang tot 's vorstenkamer hebben. — Ook.- d
officieren der koninklijke kamer: La eh- est en
tree, de kamerheeren zijn binnengegaan. — Weleen
ook: koninklijke schatkamer; te Rome: pausel jk
schatkamer - CHAMBRE • f . Kamer, wetgevend
vergadering f ; kamergerigt n.: Lesétats générau,
ètaient partagés en trois ch-s, la eh- du clergé
la eh- de la noblesse et la eh- du tiers-dint, d^
algemeene staten waren in drie kamers verdeeld
de kamer der geestelijkheid, de kamers des adel,
en de kamer van den derden stand. La ebarte of
reconnait que deux ch-s, de grondwet erken;
slechts twee kamers. Les ch-s, de eerste en di
tweede kamer. Convoquer, Dissoudre les ch-s, dc
kamers bijeenroepen, ontbinden. Siéger à la ehzitting in de kamerhebber. Ch- haute of des Lords
hoogerhuis, huis der Lords ; Ch- basse of des communes, lagerhuis, huis der gemeenten (in Enge
Ch- des pairs, kamer der pairs ; Ch- deQ-land).
députés, kamer der afgevaardigden (in Frankrijk).
Ch- apostolique, apostolische )kamer, pausetzjk
rentekamer. Ch - ardente, rig. petite, gloe(jende kamer: halsgerigt, bloedgerigt, vecmgcrigt n., naare
van twee voormalige v egtbanken, waarvan de een(
over zaken van ketterij, de andere over misdaden
van vergiftiging vonnis sprak, en wier vergaderzaal geheel met zwart behangen en alleen door toortsen verlicht was. C11- noire, zwarte hamer, toetvertrek n. (in kloosters). Ch- des comptes, reken
Ch- de commerce, d'assurance, kamnor van-kamer.
koophandel, van verzékering (assurantie). — Chdes avoués, prokureurskamer. — [liar.] Onder
scheepskamertje n., hut f.; Grande ch-,-kajuitf.,
kajuit; Ch- du capitaine, kapiteins-hut; Ch- des
voiles, zeilkamer, zeilfret f. (bergplaats f. der
zeilen). Chambre de conseil, boven-kajuit. -[Véner.] Plaats f., waar 't hert over dag rust ;

brei) In eene kamer opgesloten, gehamerd : Horn
me ch-, Femme eh- e. [Fond.] Van kamers of le
dige ruimten voorzien : Canon eh-. kwalijk gego-

ten kanon.

('hainhrée,. f. Getal soldaten, die in eenzelfde
vertrek 'wonen; getal werklieden, die in eene zelfde
learner slapen. — [Thékt.] Bonne, faiblech-, eene
goede, slappe opkomst f. van toeschouwers; ruime
of geringe ontvangst f. [Tech.] Ch- dune carrière,
schichten of aders f.pl. eener steengroeve.
Chautbrelage, m. [Féod.], z. v. a, ei iBELL_CGE.

l'hanmbrelan, m. Werkman m., die binnenshuis werkt (geen winkel houdt); beunhaas m.; —
huurder m., die in een huis slechts ééne kamer in
gebruik heeft. (In beide beteekenissen pop. en wei-

nig in gebruik.

Chamhrer, v. a. In dezelfde kamer huizen.
(In dien zin verouderd). — [Véner.l Des daags
rust houden (van 't hert gebézigd) — CHAMBRER,
v. a. Kamenen : Ch- qu., iemand opsluiten en tot
spelen dwingen, om hem zijn geld af te winnen; —
(fam.) iemand ter zijde nemen, om hein onder
vier oogen te spreken. — [M.an.] Ch- une selle,
ledige ruimten in een' zadel maken, door er het
vulsel uit te halen ter plaatse, waar het paard er

.

door gedrukt wordt.
('hambrerie, f. [Rist. rel.] Schatmeester -

schap n.; beheerder m. van de goederen eens kloosters.
Charnbrette, f. (verklw. van chambre) (fam.)
Kamertje n.
Chambreule, f. [Bot.] Hennipnetel in.

;

tChambrie, f. [Agric.] Hennep (chanvre). m.

Chambrier, m. Kloosterverzorger m.; inmaner der inkomsten van eene abdij. Grand ch. —
(weleer) opziener van des konings kamer.
Chambrière , f. Dienstmeisje bij burgerlieden. — [Man.] Dresseerzweep; groote zweep,
vierpaardenzweep f. [Tech.] Soort van houten
kandelaar rn der wagenmakers en andere werk
kolenijzer, stook--liedn;—sprokbam.

-

soort van val f., die men den wolven en vossen

zet. — [Tech.] Opening f. in den glasoven muur: — groef f. in 't vensterlood, waarin de
ruiten gezet worden ; — kamspleet f., tusschen
welke bij 't weven twee draden heengaan ; — hol
een zadel of gareel, door 't uithalen van-tef.in
Benig vulsel veroorzaakt, ten einde een beleedigd
deel niet te drukken ; — kamer of ledige ruimte f. in
een gegoten voorwerp, als de stof niet overal gelijk
gevloeid heeft; — Ch- d'un mortier, d'un obusier,
kamer van een' mortier, van een. houwitser, gedeelte der ziel, waarin men het kruid doet ; — Chof Fourneau dune mine, mijnkamer, mijn fornuis n. (waarin de lading ter ontploffing wordt
gedaan) ; — Ch- d'écluse, sluiskamer, ruimte
tusschen twee sluisdeuren; — Ch- de portes, deur
dat gedeelte eener sluis, waarin de deuren-kamer,
zich bewegen. — [Anat.] Ch-s de t'oeil, oogkamers; Ch- antérieure, postérieure, voorste, achterste kamer. — [Opt ] Ch- claire, heldere hamer,
waarbij de voorwerpen niet door de zon beschenen behoeven te worden; Ch- noire of Boite d'optique, kijkkast f., in welke de buitenzijnde voor
middel van glazen juist terugge--werpndo
kaatst worden; Ch- obscure, donkere hamer, een
door .Porto uitgevonden spiegelkastje, door welks
voorste, met een lensvormig glas voorziene opefling de daarvoor liggende voorwerpen, mits door
de zon beschenen, in 't klein afgebeeld en zoo gemakkelijk nageteekend kunnen worden.. — [Chim.]
Ch- de p1omb, boden kamer (in welke het zwavelzuur wordt bereid). — [Chem. de fer] Ch- de
vapeur, stoomkamer, de ruimte tusschen den bovenwand des stoomketels en het bovenvlak des
waters.
Chambré, e, adj. (en part. passé van chain-
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ijzer n. (der smeden); — gaffelsteun m. aan eene
kar, ijzeren houvast (bij mnastenmakers). — [Mar.]
Strop m. aan de voorste hoofdtouwen.
t"harnlwillon , f. (pop.). Jong dien.stmneisje,
loopmeisje n.
Chame, f. [H. n.] . z. v. a. CAME.

Chameau, m. [H. n.] Kameel, kemel m. Chd'Arabie of h deux bosses, z . DROIIADAIRE . Ch-

ferelle of Fenlelle du ch -, z, v. a. CHAMELLE. -(Prov.) Rejeter Ie moucheron et avaler le ch-, de
naeg uitwerpen en den kemel doorzwelgen : kleine
routen vermijden en grade begaan. — Kemnels^ aar D. — [Mar.] Scheepskameel, seheepsligter m.
in 1691 door den Nederlander Meeuwes Méinlertz. Bakker uitgevonden). — [Bias.] I1 porte
1'azur au eh- dor, hij voert een' gouden kameel in
?en blaauw veld — [H. n.] Ch- léopard, kameel
gil affe f. Ch- marin, een der namen-?ardelm.,
an den pelikaan.
Chaeneeédris, f- (pr. ka-mé-cé-drice) [Bot.]
Vrouwelijke averuit f.
Channécérase, m. (pr. ch =k) [Bot.] Soort
ion dwerg-kersenboom m.
Chaméeisse, m. (pr. ch = k) [Bot.] Soort
)an klimop n.
('hamedaphue, in. (pr. ch ` k) [Bot.] Lau,ierboorn m. van .4lexandrië.
('hamédaphnoïde, in. (pr. ch = k) [Bot.]
Soort van lawtierboom op Candia.
Chan.édryfolié, e, adj. (pr. ch = k) Met
laderen als die van 't gamanderkruid.
Chamédrys, m. (pr. ka-mé-drice) [Bot.] Een
!er namen van 't gamanderkruid; slaapkruid n
eldcipres f.
Chainédryte , m. (pr. ch = k) [Pharm.]
filijn m., waarin men gamanderkruid liet trekken.
C haunélédon, m. (pr. ch — k) [Bot.] ,. z. v. a.
-

,

.ZALEE.

C'hainelée, f. [Bot.] Vijfvingerkruid n., kelarhals m.; laurierkruid n.
Chaniéléon, M. (pr. ch = k), Z CAMELEON
Chainelier, m. Kemelhoeeler, kemeldrjver m.
Cliamelin, f. (pr. ch=k) [Agric.] Zeer kleine
.

.

lassoort f.

Chainelle, f. [H. n.] Wijfjes - kameel m., ka

-melkof.

Charnelon, m. [H. n.] Het jong des kameek.
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CHIAMTÉPTIS

CHAMPAN

W-

Chaniéptis, in. (pr. ch = k) Naar muskus
riekend slagkruid (ive nnusquée).
Chamery, m. [Corn.] Derde soort van rooden
champagne-w2,ln.
Chai,eesyce, m. (pr. ch = k) [Bot.] Kleine
wolfsmelk, duivelsmelk f.
Chamillarde, f. ('woord van Voltaire) Ver
tegen de protestanten in 1701 (naar-volginsedct.
Ch a m i l l a r t, minister van Lodewijk XIV).
Chamite, f. [H. n.] Versteende reuzenschelp f.
Chamitis, m. [Bot.] Magellaansche harsboom m.
Chamnlaras, m., z. CHAM BRAS.
Chamois, m. [H. n.] Gems, klipgeit, berggeit,
kamoes, kamuis f.; — gemzenhuid f.; gemsleder,
zeemleder, kamuis- of kamoesleder, zeen n. — Ook
als wij.: Couleur eh-, gemskleurig, naar de isabelkleur zweemende, bleekgeel.
Chamoisé, e, ads, (en part. passé van chamoiser) : Peau ch-e, tot zeemleder bereide huid f.
Chamoiser, v. a. [Tech.] Tot zeemleder bereiden, kamnis- of kamoesleder looijen. -- SE CHAMOISER, C. pr. Tot zeemleder gelooid worden.
Chamoiserie, f. Zeemtouwerij, zeemlooijer f.;
zeemlederhandel m.
Chainoiseur, m. Zeemtouwer, zeemleêrbereider m.
Chamotte , f. [Tech.] Tot poeder gebragte
massa, bereid uit de aarden potten, waarin 't por
gebakken is, en van welke men Ch a m o t--selin
S te en e n vormt en brandt, die, met leem vermetseld, den sterksten hittegraad uithouden.
Champ, m. Veld, bouwveld n., akker m., gkkerveld, land n. Labourer, Cultiver, Fumer, Seiner, Moissonner un ch-, een' akker beploegen, bebouwen, bemesten, bezaaijen, maaijen. Ch- riverain, land aan den oever gelegen. — CHAMPS, m.
pl. Allerlei soort van landerijen, zoowel bouw
als weiland, boschland, heideveld enz., alles-land,
zamen genomen: veld, land, platteland, buiten n.,
landouw f.: Mener les vaches, les brebis aux eh-,
de koeien, schapen naar 't veld, naar de weide
drijven; Se promener dans les ch-, op het land of
buiten wandelen; La vie des ch-, het landleven;
Maison des ch-, buitenhuis, veld- of landhuis, hof
stede. Demeurer aux eh:-, op 't land wonen; Passer l'été aux ch-, den zomer buiten doorbrengen;
Se sauver á travers les eh- of it travers ch-, dwars
over 't veld de vlugt nemen; (fig.) de beantwoording
eener vraag ontduiken of ontwijken, het over een'
anderen boeg wenden. Courir les ch-, buiten de stad
hier en daar omzwerven, op 't land ronddolen, rond
molentjes loopen, niet bij zinnen-wandel;(fig.)mt
zijn, gek zin; dwaasheden begaan. Mettre qn. aux
eh-, (fig.) iemand verontrusten, kwellen. —Le vainqueur dans les eh- de Pharsale, de overwinnaar
in de velden, de vlakten van Pharsalia. -- (fig. et
poét.) Les vastes eh- de lair of des airs, les ehde l'éther, de lucht; Les ch- de Neptune, d'Amphitrite, de zee. Les eh- de Mars, de Bellone, het
slagveld. Ch- Elysées, Elys
iens of Elysé
ens, de
Elysische velden, 't verblijf der zaligen, de hemel
der Ouden. — (Prov.) Avoir la clef des ch-, kun
gaan, waar men wil, vrijheid hebben om uit-ne
te gaan. Donner la clef des ch-, in vrijheid stellen.
Prendre la clef des ch-, uitgaan, vlugten, het hazepad kiezen. Un rien le met aux ch-, it se met
aux eh- pour la moindre chose, eene beuzeling
maakt hem boos of ongerust, hij vliegt op, verontrust zich over eene kleinigheid. Avoir un oeil aux
eh- èt l'autre á la ville, op alles het oog houden,
alles wel gadeslaan. — CHAMP, (fig.) veld n., baan,
loopbaan; gelegenheid. kans, stof f., onderwerp n.:
On, lui a donne (ouvert) un vaste eh- pour acquérir de la gloire, men heeft hem een ruim veld,
eene breede baan geopend (eene schoone gelégenheid gegéven) ons roem te verwerven. Voilh un
beau eh- our l'histoire, la poésie, ziedaar een
schoon veld, eene schoone stof, een schoon onder
voor de geschiedenis, voor de poëzij. Le eh--werp
des sciences et des arts, het gebied, de baan der
wetenschappen en kunsten. Avoir le eh- libre,
vrijheid hebben om iets te doen, vrij veld hebben.
Donner un eb- libre à son imagination, á sa colére, zijne verbeelding, zijne gramschap den teugel
vieren, haar een' vr jen loop laten. — [Mil.] Chde manoeuvre, exerceer-veld, exerceer-plein. Ch- de
bataille, slagveld. Le eh- de bataille lui est demeuré, Il est demeuré maitre du eh- de bataille,
-

hij is meester van 't slagveld gebleven; (fig.) 1a2
heeft zijne tegenpartij uit het veld geslagen, heeft
de overhand behouden in den woordenstrijd, den
twist. Ii a Bien pril, Bien choisi son eh- de bataille, hij heeft zijn slagveld wel gekozen; (fig.) hij
heeft de middelen om te slagen wel beraamd, heeft
van tijd en plaats goed partij getrokken. Je l'ai
laissé maitre du eh- de bataille, Je lui ai laissé
le eh- libre, ik heb hem meester van 't slagveld
gelaten; (fig.) ik heb opgehouden mij'tegen hem te
verzetten, ik heb den twist, den woordenstrijd opgegéven. Battre aux ch-s, den veldmarsch slaan,
de trommel roerets om den op- of aftogt aan te
kondigen. Ch- clos, strijdperk, kampplaats f. Se
battre en cb-, clos, zijne zaak door een afzonderlijk
gevecht in het strijdperk verdedigen. -- Prendre
du ch-, ruimte tot den aanloop nemen, zich tot op
zékeren asstand van zijne partij terugtrekken, om
te krachtiger op hem aan te vallen; — achterwaarts
gaan, om een' grooten spronq te doen. Donner du
eh- à une échelle, eene ladder verder onderuit,
in schuiner rigling stellen. — [Opt.] be eh- d'une
lunette, het veld, gezigtsveld van een' verrekijker,
de ruimte, die men daarmede in eens overziet. —
Peint., Gray.] Le eh- dun tableau, d'une méille, d'une tapisserie, het veld van eerie schilderij,
van een' gedenkpenning, van een tapijtioerk, de niet
met figuren bezette grond, waarop men schildert,
teekent, graveert enz. — [Bias.] Ses armes sont
an lion dor en eh- d'azur, hij voert een' gouden
leeuw op een azuur veld in zijn wapen. — [ Tech.1
Middengedeelte n. van eenera kam met twee rijen
tanden; — grond m., waarop de sieraden bij gouden zilverwerk worden aangebragt; ruimte f., die
rondom eene t overblijft. — [Artill.] Ch- de
feu, ruimte, een geschoten kogel doorloopt of
doorloopen kan. — [Hort.] Ch- de Mars, Marsveld, veld van Mars, oefenplaats der krijgslieden
in 't oude Rome; — ook in vele nieuwere steden
de plaats, die tot krijgsoefeningen en volksfeesten
bestemd is. Ch- de mars, de mai, maartveld, meiveld, zekere vergaderingen, die de voornaamsten
der fransche natie onder de koningen van 't eerste
ras in Maart of Mei hielden, om de staatszaken te
régelen. Ch- de mai, meiveld, eene door Napoleon I. in 't Marsveld bijeengeroepen vergadering
gedurende de Honderd-dagen. Ch- d'asile, toevlugtsveld, naam door fransche uitgewékenen gegéven
aan eene kolonie, die zij na de tweede restauratie
in Texas zochten te stichten. — Ch- du repos, kerk
— DE CHAMP , loc. adv.-hofn.,deakrm
Waterpas, parallel of evenwijdig aan den horizon
of gezigtseinder: Mettre une solive de champ, een'
balk waterpas plaatsen (alleen bij timmerlieden in
die beteekenis in gebruik) . Mettre, Poser de ehdes pierres, des solives, steenen, balken op hun'
smalsten kant plaatsen. — [Mécan.] Roue de ch-,
kroonrad n. (in een uurwerk), waterpas liggend
rad, welks tanden te lood staan. — is CHAMP, loc.
adv. [Agric.] Semer à ch-, à plein ch-, uit de
hand, al strooijende over 't veld zaaijen (niet in
kuilen of voren). — Fumer it ch-, mest over de
gansche oppervlakte van een stuk grands uitspreiden. -- SUR-LE-CHAMP, loc. adv., z. dat woord. —
á TOUT BOUT DE CH -, (loc. adv. et fam.) Telkens,
gedurig. II retombe dans la même faute it tout
bout de ch-, hij vervalt telkens wede° in dezelfde fout.
Chanupac, Chanapaea , Champacan,
Champi, Champé, in. [Bot.] Soort van indische (lesschenboom m. met schoone bloemen (ook
michéhe geheeten).
Chanipade, Champada, m. [Bot.] Kastanje-meloenboom m. van Halakka.
Champagne of Vin de Champagne, .m.
Champagne, champagne-wijn m., eene bekende wijnsoort uit de voormalige fransche provincie Champagne (La Champagne). — (Prov. et fam.) Etre
du regiment de Ch-, met de orde spotten. Regarder en Picardie pour voir si la Ch- brule, zeer
scheel zien. - CHAMPAGNE , f. [Teint.] IJzeren
ring m. met een net, dien men in de pastel- of
weede-kuip hangt, opdat de stoffen den bodem niet
zouden raken. — [Blas.] Beneden derdedeel n. van
het schild (ook plaine geheeten). — [Mar.] of
Chain an, ni. Sjampan f., chinésche boot of
bark, kleeiner dan eene /onk.
Champan, m. [Feod.], z. V. a. CHAMPART. -[Mar.] , z. onder CHAMPAGNE.
.
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CHAMPANISER

--

Chainpaniser, v. a. [Tech.] In champagne
veranderen, eenen wijn het voorkomen van chanzpagne-wijn geven.
Channpart, m. [Féod.] Regt der heergin om
eene zekere hoeveelheid schoven van de hun cijnsbare akkers te heffen, korentiende-regt n., korentiende f. — Champartage, in. Tweede korentiende (gemeenlijk de helft der eerste bedragende) .
— Champartel, le, adj. plan de korentiende
onderworpen. — Champarter , Chainpartir, V. a. De korentiende heffen. ,— Chanwparteresse, f. Korentiende-schuur f. — Champarteur, m. Korentiende-heffer m.
Chamnpay, m. [Féod.] Weideregt n. — Champayer, v. a. Het weideregt uitoefenen.
Champé, m., z. CHAMPAC. — Champe, e,
adj. [Bias.; In een veld van deze of gene kleur:
I1 porte un château dor eh- de gueules, hij voert
een gouden kasteel in een rood (keel) veld.
Channpéage, m. [Cont.] Hakregt n. in een
schaarbosch. — Regt van sommige gemeenten om
hun vee op zekere gronden te laten grazen.
Chainpeau, m. [Anc. législ.] Hoog gelegen
weiland n. — Als adj. weleer z. v. a. in cie open
lucht groeiend. — t Chaenpeaux, m.. pl. Weiden f. pl., weilanden n. pl.
t'hanDpeleuse , f. [H. n.] Volksnaam der
groote rupsen f. pl.
Chanipenois, e, adj. et subst. In Champagne
geboren, tot Champagne of zijne inwoners behoorende. — (Prov.) Quatre-vingt-dix-neuf moutons et
un Ch- font cent bêtes, negen en negentig schapen
en een Champagner maken honderd stuks vee.
Clhainper, Charnpeser, v. a. [Sal.] Het
hout op den rooster wei pen.
Cliampesé, e, adj. [Blas.], z. v. a. CHAMPS.
Chanwpeser, _v. a., z. CHAMPER.

Chawpëtre, adj. Landelijk, wat tot het veld,
het platte-land behoort : Travaux ch-s, veldarbeid m. Vie ch-, landleven n. Maison, Séjour ch-,
landelijk huis, verblijf n. Festin eh- landelijke
maaltijd. Garde ch-, veldwachter, dorpsdiender in.
— [Mv th. ) Dieux, Divinités ch-s, veldgoden m. pl.,
veldgodheden f. p1. -- [Bot.] Plante ch-, veldplant f., in 't wild groeiendeplant. [H. n.] Grillon ch-, veldkrekel in.
Champeeur, -m. [Sal.] Stoker m.
Champfrairn, m., z. CHANFRAIN.
Chainpi, m. Vensterraanspapier n. — z. ook
CHAMPAC.

Champignon, m. [Bot.] Paddestoel m., kam
f., duivelsbrood, paddebrood n. Veld- of
-pernolj
aardzwam, heerenzwam f. Des ch-s comestibles of
bons is manger, eetbare paddestoelen. — Prov.) Sitever, Venir en one nuit comme un ch-, als een Paddestoel opschieten : snel zijn fortuin maken. Cela ne
vient pas comme un ch-, dat gaat zoo spoedig niet,
daar behoort tijd toe. II croft comme un ch-, hij
groeit snel op. — Neus of kop m. aan de brandende p !t
eener kaars of lamp. — [ Med.] Vijggezwel, sponzig
vleeschuitwas n. in wonden. -- Houten steun of
stander m. om hoeden, mutsen, paruiken op te zetten (wegens het paddestoelvormig bovendeel zoo genoemd). — [HydrauL] Lage watersprong m., waarvan 't water onder 't vallen den vorm van een'
paddestoel heeft; — soort van omgekeerde beker m.,
die 't water der springfonteinen doet opborrelen.
— [H. n.] Blanc de ch-, z. dat woord. — Chde mer, zee-kampernoelje; — Ch- marin, z. v. a.
ANEMONE DE MER.
Champiánonnière, f. [Hortic.] Mistbed n.,
waarop men paddestoelen teelt.
Champion, m. Kampvechter; kampioen; strijder; — voorvechter, verdediger, held m. Ch- de
la foi, martelaar. (iron et fam.) C'est un vaillant ch-, 't is een eerste held, als 't op loopera aankomt. — Championne, f. (woord van Molière)
Moedige, dappere vrouw; — (iron.) vrouw van
tw lachtige zeden, ligtekooi f.
Nantpler, v. a. [Ant. mar.] . De beide zijden
van de zonnetent neêrlaten. — [Hort.] Les vignes
lont champlées, de wijnstokken hebben door de
vorst geleden.
Champ-lever, V. a. [Tech.] Eenemetaalplaat
groeven, om het emailleersel te doen vasthouden;
staal geteekende figuur met de gra-enopht
veerstift opwerken; — het veld van een stuk ter
noodige diepte uitwerken om er een ander stuk of
,
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ook emailleersel in te hechten; — inbuigen (bij
goudsmeden).
Cha.nplure, f. [Hort.] Beschadiging f. der
planten en inz. van den wijnstok door eene lipte
vorst. — [ Tech.] Opening onder een vat of bak,
om er den inhoud te doen uitloopes.
Chaniponier of Clan.ponnier, m. [Man.]
Hooggekoot paard n.
Chaonpoyer, v. m. Anc. cout.] De velden
n.
na volbragten oogst afweide
Chaumpriehe of Champ-riche, f. [Hort.]
Soort van peer f.
Chance, f. Soort van dobbelspel, waarbij men
de oogen opgeeft, die de partij werpen moet om te
winnen; — het opgegéven getal oogen. -- Amener
sa ch-, het opgegéven getal oogen werpen. Livrer
ch-, iemand zijne te werpen oogen opgeven. (fig.)
Livre eh- a qn., iemand tot een' rédetwist uit ogen. — (fig.) Geluk, speelgeluk, fortuin; geval n.,
kans f.: Il est en ch-, la eh- est pour lui, 't geluk is hem mei, hij wint al wat hij ziet; Cela ma
porté ch-, dat heeft mij fort ein aangebragt. La
eh- a tourné, 't geluk heeft zich gekeerd. Courir les ch-s dun sort incertain, zich aan de kansen, de wisselvalligheden van een onzeker lot bloot
eh- de succès, kans van wel te sla--steln.Avoir
ggin hebben. Calculer les ch-s, de kansen of molijke gevallen berékenen. Vous avez beaucoup de
ch-s contre vous, gij hebt veel kansen, veel waar
tegen u. Se mettre à couvert de-schijnlked
ch-, zich tegen eder
ieder mogelijk geval wapen. (Prov.) Ch- vaut mieux que Bien jouer,
door een' kruiwagen komt men verder dan door
bekwaamheid. 11 nest eh- qui ne, retourne, I1
n'y a ch- qui ne rechange, geen geluk is besten
duur, het geluk is wisselvallig. — Con--digvan
ter sa eh-, zijn wedervaren, zijne wederwaar digheden, zijne avonturen vertellen. — [Tech.]
Aarden pot. waarin de spelden wit gekookt worden.
Chancea ux, m. pl. Spijlen f. pl. van een
afsluitend hek.
CHANCEAU, in. De door hekwerk afgesloten plaats, waar de koninklijke brieven en besluiten onder de eerste fransche koningen verzegeld werden (van daar chancelier, chancellerie).
Chancel, m., z. CANCEL.
Chaneelade of Chancellade, f. [Hilt. de
Fr.] : Ordre de la eh-, orde van Augustijner mon
niken in de 12de eeuw, chancellade-orde. — Chan
eeladin, m. Lid dier orde.
Chancelaáae , f. [Bot.] Klein duizendgul
n., eene peruviaansche plant.
-denkrui
Chancela.tt, e, adj. Waggelend, wankelend,
struikelend, niet vast op de voeten : Votre soeur
a une démarche ch-, uwe zuster heeft een' wankelenden gang. — (fig.) Onstandvastig, wankel,
wankelmoedig, weifelend, onvast, wankelbaar, besluiteloos : Un esprit ch-, een besluiteloos mensch;
Une santé ch-, eene wankelende gezondheid; Un
trone ch-, een waggelende, onvaste troon.
Chanceler, V. n. Waggelen, wankelen: I1
chancelle comme un homme ivre, hij waggelt als
een beschonken mensch. — (fig.) Besluiteloos, veranderlijk, ongestadig zijn, weifelen : I1 chancelle
dans ses réponses, hij weifelt, blijft zich niet gelijk in zijne antwoorden. Sa vertu chancelle, hare
deugd dreigt te bezwijken. Sa mémoire chancelle,
zijn geheugen geraakt in de war.
Chancelier, m. Kanselier, zegelbewaarder m.
— [Hart.] Soort van perzik f.
Chancelière, f. Kanseliersvrouw f. — Voetwarmer m., soort van stoof, van binnen .met bont
bekleed. — [Hort.] soort van perzik; — Soortvan
tulp f.
Chancellade, f., z. CHANCELADE.
Chancellernent, m. • Waggeling, wankeling f.
Chaneellerie, f. Kanselarij f.
Chanceux, euse, adj. (fain.) Gelukkig, fortuinljk : I1 y a des gens si eh-, que tout leur
réussit, er zijn zoo fortuinlijke menschen, dat alles
hen medeloopt. (iron.) Cet homme est lien ch-, dien
man loopt alles tegen. — Onzeker, wisselvallig:
Cette affaire est fort ch-euse, die zaak is zeer
wisselvallig. — Het komt als subst. voor in't spreekwoord: Mieux vaut jouer contre un pipeux que
contre un ch-, een bedrieger is in 't spel minder
te vreezen dan een gelukskind.
Chanei, m. [Hort.] Mist f., in welke zich het
-
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zwamwit ontwikkeld heeft (vgl. BLAND DES CHHAMTPIGNONS. — [Sal.] Doove kool f.
Chanei, e, adj. Beschimnnimeld.
haneique, f. [H. anc.] Oostfriesche taal f.
t Chancir, V. n., en SE kiiANGIR, V. pr. Beschimmelen. — [Hort.] Wit worden (van de wortels
der booroen, van een' mesthoop.
tChaneissc:re,f.Beschimmelingf., schimmel in.
Chancre, m. (eig. kreeft) [Chir.] Kankergezwel, kreeftgezwel r). slanker in., eene kankerachtige, om zich vretende, venérische zweer of gezwel.
Ch- aux jambes, wolf m. — [Mid.] Blaartjen., dat
bi heete koortsen vaak op de tong, de lippen, aan 't
verhemelte komt; — vuil n., dat zich aan de tanden hecht. — [ Vétér.] Ch- volant, pestzweer, pestbuil f. aan de tong der runderen. — [Agric.].
Brand m., ziekte, die de schors der booroen als
wegvreet. — [Faue.] Soort van winsteen, die zich
aan den strot en in den bek van den valk vastzet.
-- (pop.) Manger comme an eh-, vreten als een wolf.
-- (fig.) La guerre civile est an ch- qui dévore
ce pays, de burgeroorlog is een kanker, die aan 't
merg van dit land knaagt.
Chancreux, ease, adj. Met sjanlcers, blaar
pestbuilen, brand behebd, sjankerachtig, vené--tjes,
riscti : UIcère, Bouton ch-, venérische zweer, puist.
Avoir la boucbe ch-, den mond vol koortsblaartjes
hebben. Arbre eb-, brandige boom.
Ch.andeleur, f. [Liturg.] Vrouwendag in.,
feest van de reiniging der 'maagd Maria bij de
Roomschen, Maria- lichtmis f.
Chandelier, m., -ière, f. Kaarsenmaker m.,
-maakster f., kaarsenverkooper m., -verkoopster;
kaarsenmakersvrouw f. — Ookals adl. gebézigd: Maitre eh-, meester-kaarsenmaker. -- CHANDELIER, M.
Kandelaar. Ch- à branches, à bras, armkaezdelaar; Ch- d'église, kerkkandelaar. (Loc. fig.) Etre
placé sur le eh-, Être sur le clh -, een hoog (inz.
kerkelijk) ambt bekleeden; een verheven standpunt
hebben. Mettre qn. sur le cb -, iemand tot hooge
waardigheid verheffen. Il ne faut point mettre Ia
lumière sous Ie boisseau, mais sur le eh-, men
moet het licht niet onder eene korenmaat, maar
op den kandelaar zetten : men moet groote talen
aan 't licht doen komen.; men moet den men--ten
schen de waarheid niet verbergen. — [Hort.] Faire
Ie ch-, Mettre no arbre en ch-, een' boom in den
vorm van een' armkandelaar besnoej)en, al de dunne, nieuw aangekomen takken van de dikke afsnijden. --- [Faïene.] Ch- de jauge, maat f. voor
den vorm der voorwerpen op de draaibank. —
[.D.ydr.] Ch- d'eau, waterkandelaar, hooge watersprong nl. -- [1411.] Blindérin.g f. ter beveiliging van
de sappeurs. -- [Chas.] Porter Ie ch-, een boog en
breed gewei hebben. — Ch- de pierrier, kanctelaar
of mik, waarop de tappen of ooien van een' mor
rusten. — [Mar.] IJzeren scepter, standaard,-tier
arm ; ezel , ezelsmik m., schraagje ter onder
gestreken mast. Ch-s de tire--steunigvad
veilles of d'échelle, valreeps-standaards m. pl.
Chandelle, f. Kaars, smeerkaars, talkkaars f.
Ch-s plonpées of á la broche of b la baguette,
eetrokken kaarsen; Ch-s inoulées, gegoten kaarsen;
Ch-s économiques, spaarkaarsen; Ch-s de veille,
nachtkaarsen; Ch- bénite, gewijde kaars, wij/aars;
Ch- qui coule, afloopende kaars; Ch-s de 4, 8, 10
au- denk- kilogramme, vieren, achten, tienen. Allumer, Mouther, Eteindre, Soufer la eb-, de
kaars aansteken, snuiten, uitdoen, uitblazen. Tra 'vailler it la ch-, bij de kaars werken. Adj uger une
chose à -eb- éteinte, iets bij kaarslicht (bil uitgaan
kaars) verkoopen. — ( fam.) I1 s'en va comme-de
une eh-, of (fig.) C'est une eh- qui s'éteint, hij
gaat uit als eene nachtlaars: hij sterft allengs van
ouderdon, Cette femme est belle à la 'eh-, die
vrouw is kaarsschoon (mooi bij de kaars) . ( fig. et
fam.) La eh- brute, de tijd verloopt, 'twordt hoog
tijd. Tenir la eh-, den koppelaar of de koppelaarster
spelen, een' geheimen minnehandel begunstigen. I1
a vu des eh-s, mille ch-s, hij heeft zich zoo gestooten, heeft zulk een' slag gekregen, dat hem 't vuur
uit 'de oogen gesprongen is. Ch- des Rois, driekoningskaars. Etre bariolé comme la eh- des Rois,
bontkleurig, hansworstachtig gekleed zin — (Prov.)
Se bruter, Venir se bruler 'a la eh -, zich de vingers branden, tegen de lamp loopen: zich aan zij
vijand toevertrouwen, zich tot den verkeerden-ne
man wenden, zijne toevlugt aan eene verkeerde
j
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plaats zoeken. A chaque saint sa eh-, Teeter heilige
eitoet zijn waslicht hebben: men moet ieder te vriend
houden, die ons van nut kan zijn. 11 doit une belle
eh- b Dieu, à la Vierge, hij mag God wel danken.
Danner une eh- a Dieu et l'autre au diable,
God en den mammon dienen; twee partijen te
vriend houden ; nu eens vroom , dan weder godoeloos zijn. C'est une économie de bouts de ch-;
Etre ménager de bouts de eh-; Bruler la eh
par les deug bouts, z. BOUT. Le jeu ne vaat
lias la eh-, het. sap is de kool niet waard: het
loont de moeite, de kosten niet. Apportez-lui une
eh- pour trouwer ce qu'iI vent dire, licht hem eens
bij, om te kunnen zien wat hij zeggen wil (tot iemand, die in zijne rede blijft steken) . La eh- qui
va deviant éclaire mieux que Celle qui va derrière,
'í is beter hij zijn leven weg te schenken, dan na
zijn' dood te vermaken. I1 y a des nouvelles is la
ell-, er is een brief aan de kaars. Etre réduit a la
eh- bénite, op sterven liggen. — [Ambt.] Ch-s à la
romaine, romeinsche kaarsen, vuurwerk in den
vorm eener dikke kaars, die zeer schitterende ster
uitwerpt.— (Champ.) Loodregte stander, stut m.-ren
onder een' balk. -- [Bot.] Bois de eb -, z. cots.—
(fig. et faro.) Ch-s de glace, ijskegels.
Ch andellerie, f. Kaarsen fabrjk, kaarsenma
kaarsenwinkel; kaarsenhandel m.
-kerijf.;
Chanée, f. [Papet.] Goot f., die 't water op
het rad brengt. Ch- étriere, tweede goot. — [Manuf.] Rond uitgeholde groef f. in den weversboom.
Chanel, M. , z. v. a. CHENAL.
Chanelette, f. ( verklw. van chance) [Paget.)
Gootje n. van de eene kuip naar de andere.
t Cihanette, f., z. v. a. BURETTE.
Chanfrein, m. ( weleer) IJzeren voorhoofdsplaat f. van een oorlogspaard; — (nu) voorhoofd n.
van 't paard (tot aan de neusgaten), en ook van,
sommige andere zoogdieren. — Bles f., witte vlek
op 't paardenvoorhoofd (ook lice geheeten). —Zwarte
lap nl. op 't voorhoofd der rouwpaarden. — Vederbos in. op den kop van een paard. — [Arch.)
Schuine kant; schuin a fgestooten hoek m. boven
een' zuilenkrans. — [Tech.] Kegelvormige holte f.,
die de horloc;ietnaker in een metaalplaatje maakt.
— [H. n.] ,bundeltje achterwaarts gerigte vederen
aan den snavel van eenige vogels.
Chanfreindre, v. a. [Rorl.]-Een kegelvormig
gaatje boren of uitvijlen.
Chanfreiné, e, adj. ( en part. passé van chanfreiner): Cheval eb -, paard met eene bles, blespaard n. — Bois`en-, Pierre ch-e, afgekant hout,
afgekante steen.
Chanfreiner, v. n. [Tech.] Afkanten, schuin
bijwerken (een stuk hout, een' steen, de koppen der
duigen enz.); ook z. V. a. CHANFREINDRE.
('hanfrer, V. a., z. V. a. CHANFREINER.
Change, m. Ruiling, verruiling, wisseling f.
(in dien zin weinig gebruikt dan in): Gagner, Perdre an eh-, bij de ruiling winnen, verliezen. — (fig.)
11 lui a rendu le eb -, hij heeft hem met gelijke
•munt betaald, hij is herai niets schuldig gebleven, hi
heeft hem getroefd. — [Chas.] La bète donne le
eh-, het wild heeft (door 't opstooten van een an,

der stuk wild) de honden van zijn spoor afgebragt;

Les ehiens prennent le ah-, tournent au eh-, de
honden zijn 't spoor kwijt (verlaten het vervolgde
wild voor een ander); Les chiens gardent, maintiennent Ie eb -, ne tourvent pas an eb -, de honden houden het spoor (blijven het eerst opgejaagde
wild vervolgen). — (fig.) Donner of Faire prendre
le eh- á qn., iemand ons den tuin leiden, van 't
spoor brengen; iemand door list van zijn voornemen afbrengen. Prendre Ie eb -, zich om den tuin
-

laten leiden; zich omtrent iets vergissen; van de

hoofdzaak afdwalen, het hoofddoel uit het oog verliezen. -- CHANGE, m. [Conn.] Wisselbank f.; wzsselhandel m., wisselzaken f. pl.; wisselkoers in. Aller an eb -, naar de wisselbank gaan Faire le eb-,
wisselzaken doen , wisselhandel drijven. Billet,
Lettre de eh-, wisselbrief, wissel m. Courtier de
ch-, wissel-makelaar m. Le prix des eh-s, Le cours
du eh-, de koers, wisselkoers m. Le eh- est an
pair, de wissel slaat pari of a l pan: er is niets
te winnen of te verliezen bij de remisen van 't eene
land naar het andere. Prendre, Donner à eh, geld
naar den koers der plaats opnemen, uitleenen. —
Payer comme an eh-, op staanden voet betalen. —
Change beteekendeweleer ook: beurs, handelsbeurs f.
:

CHANGE

CHAD .

--

(bourse): Vous trouverez ce banquier au ch-, gij

zult dien bankier op de beurs vinden; —ook: klein
geld, wisselgeld n.: Il est venu me demander Ie ehd un louis, hij i s mij komen vragen om een louis
te wisselen; — ook: verandering: Un inconstant
aime le ch-, een onstandvastige houdt van verandering.

Changé, e, adj. (en part. passé van changer)
Veranderd, verruild: Les temps Bont changés, de
tijden zijn veranderd, (le hekken zijn verhangen.
(fig. et fam.) Il faut qu'il alt été eh- en nourrice,
hij moet in de wieg verruild zijn : hij gelijkt noch
in wezenstrekken noch in geaardheid naar zine

ouders.
Changeant, e, adj. Veranderlijk, onbestendig,
wisselbaar, onstandvastig, ongestadig, wispelturig:
Temps ch-, veranderlijk weder; Personne ch-, ongestadig mensch; Humeur ch-e, wispelturig hu
Talietas ch-, taf met een weérschjn (door--meur.
dien de schering en inslag niet van dezelfde kleur
zijn). Couleur ch-, wisselkleur, weerschijnkleur; —
ook: verschietende kleur. — [Astra Les étoiles
ch-es, of als subst. Les changeantes, de verander
sterren (welh er licht voor toeneming en a fne--ljke
ming vatbaar is). — Naam van velerlei planten en
rliiren, die kleurschakéringen of wisselkleuren ver
-tone.
Changement, m. Verandering f., overgang,
keer m., verwisseling, omwisseling, afwisseling f.
Aimer le ch-, van verandering houden, onbestendig zijn. Ch- de thédtre, de scène, verandering

van tooneel. Ch- d'état, standsverwisseling. Ch- de
rang, de tour, beurtwisseling. Ch- de couleurs,
verschieting f. — [Al ggèb. j Ch- d'ordre, z. v. a.
PERMUTATION . — [Chem . de fer] Ch - de vole ,

verwisseling van - spoor, overgang der spoorwagens
van 't eene sloor op het andere. — (Prov.) Ch- de

propos rejouit l'hornine, men moet niet altijd van
't zelfde ding spreken. Cri- de corbillon fait appéfit de pain benit, verandering van spijs doet eten:

het nieuwe heeft alt d een' zékeren prikkel.
Changeoter, v. n. Dikwijls en zonder reden
veranderen, verruilen.
Changer, V. a. Wisselen, ruilen, verruilen,
verwisselen , omwisselen , afwisselen : Ch- ses
tableaux contra des meubles, zijne schilderijen
tegen meubelen verruilen. Ch- one pièce dor, un
billet pour de l'argent Blanc, pour de i n monnaie ,

een goudstuk, een briefje tegen zilvergeld, klein
verruilen of wisselen. Ch- les leaps dun lit,-geld
de lakens van een bed verwisselen, verschoonen. —
Veranderen, veui eeren, omkeergin, hervormen, herscheppen. 11ien ne peut eh- les loin de la nature,

niets kan de wetten der natuur veranderen. Cela
changea mes souptlons en certitude, dat deed mijn
vermoeden tot zekerheid overgaan. Vous avez
changé mes pleurs en joie, gij hebt mijne tranen
in vreugde verkeerd. On ctiangea les temples en
dglises, men herschiep de tempels in kerken. — Chqn., iemand schoon linnen aandoen, verschoonen.
— [Mar.] Ch- in barre du gouvernail, het roer
van stuurboord naar bakboord doen overgaan; den
man aan 't roer door een' ander en aflossen. Chd'amures, van boeg veranderen (bij 't loeven).
Ch- les voiles , van zsilen verwisselen. Ch- I'ar-

timon , de bezaan doen overgaan. Ch- of Virer
de bord, Z. BORD.— (Prov.) Ch- son coeval Borgne
contra un aveugle, z. AVEUGE. — CliANGEB, v. n..
(met avoir vervoegd, als men de handeling, 'met
ètre als men den toestand wil uitdrukken) Veranderen, verwisselen: Ch- d' habit, de maitre, de
nom, d'air, van kleed, meester, nauw, lucht ver
verwisselen. Ch- de couleur, van kleur-ander,
veranderen, verkleuren, rood of bleek worden; ver schieten. Ch- de vie, de religion, de langage, van
levenswijs, godsdienst, taal verandeïen. It a changé
d'avis, hij is van gevoelen veranderd. Eila est Bien
changée depuis sa dernière maladie, zij is veel
veranderd sedert hare laatste ziekte. Ch- en Bien,
en mal, ten goede, ten kwade veranderen. Le temps
va ch-, het weder zal veranderen. II dégèlera, si
Ie vent change, 't zal gaan dooijen, als de wind

verandert. omloopt. Ch- de liege, zich verschoonen, schoon linnen aandoen. — Ch- avee qn., met
iemand eene ruiling doen. Je ne voudrais pas ehaveclui, ik zou pret hem niet willen ruilen, niet in
zijne plaats, in zijn' toestand willen zijn.— [Man.]
Ch- de main, z. MAIN . — (Loc. fang.) Ch->du tout

P.
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au tout, du blanc au noir, geheel en at verandaren. Ch- de batter ie, z. BATTERIE. — Ch- de note ,
een' anderen toon, andere snaren aanslaan: van
gedrag, van taal veranderen. (Prov.) Tel change
qui ne gagne pas, alle verandering is geen verbétering. 11 change comme un caméléon, hij is veranderlijk als de wind. — SE CHANGER, v. pr. Ver
veranderd of anders worden, andere ma--ander,
nieren, zeden of gewoonten aannemen, zich anders
maken: L'eau se change en glace par f action de
froid, het water verandert in ijs door de werking
der koude. Tel est moo caractère, je ne saurais
me eh-, zoodanig is mijn karakter, ik kan mij niet
anders maken.
Chanbenr, m. Wisselaar, geldwisselaar, wis
(Loc fam.) Cat homme pale-sclhanderm.—
comme un ch-, die man betaalt terstond (baar,
contant, comptant).— Clian;ense, f.wisselaarster f.; vrouw van een' wisselaar, wisselaars vrouw f.
Changouin, m. [H. n.] Bengaalsche gier, m.
Chanlatte, f. [Tech.] Hoekspar f.; waterbord, dekstuk n. (van een dak).
Channe, m. [H. n.] Indische visch m., die
veel naar onzen baars gelijkt.
('hanoine, n1. Kanunnik, kanonik, kapittel-,
dom -, koor - of stichtsheer, canonicus m. —
(Prov. et fig.) Mener one vie de ch-, een gerust
en gemakkelijk leven leiden.
('hatioinesse, f. Kanonikes, domjuffer, stichts-

dame f.

t (hanoinie, f., z. CANOMCAT.

Charon, m. [H. n.] Zwaluwschelp f.
Chanson, f. Lied, liedje, gezang, zangstukje,
deuntje n., deun m. Ch- 5 boire of bacchique,
drinklied; Ch- a -danser, danslied; Ch- amoureuse,
minnelied n., minnezang ni.; Ch- pastorale. herderszang; Ch- nationale, volkslied; Ch- poissarde
of du Pont-iNeuf, straatdeun; Ch-obscene, ontuchlig lied; Ch- spirituel, geestelijk lied; I1 met tout
en ch-, hij maakt op alles liedjes. --- (fig. at fam.)
11 na qu'une ch-, it ne sait qu'une 'ch-, I1 dit
(chap te) toujours la rnème ch-, Cast toujours la
mèine ch-, Cast la eh- du ricochet, dont on ne
volt pas la fin, hij zingt altijd het oude liedje:

daar komt hij all jd mede aan, dat is het oude
gezeur, het oude antwoord. Je ne me pale pas
de ch-, ik laat mij niet met praatjes afschepen.
Voilà Bien mm autre ch-, dat is eerie andere
boerenkermis: dat klinkt gansch anders. Les mots
font les ch-s, een woord is een woord, men moet
zich houden aan 't (leen men gezegd of geschreven heeft. — (fig. at fain.) Praatje, sprookje n.,
laffe praat in., beuzeling f., wisjewasje n. Tout ce
qu' it vous dit est one ch-, al wat hij u zegt is een
sprookje. Chansons que • tout cela ! of kortweg
Chansons! praatjes voor den vaak! 'k geloof niets
van dat alles.
Chansonnable, adj. Bezingenswaard : Hom-

me, Femme ch-•

C-hansonné, e, adj. (en part. passé vanchan-

sonner) Door een spotlied gehoond: Personne ch-e,

iemand, op wiep een spotlied gemaakt is.
Chainsonner, V. a. Een spotlied op iemand
maken. — SE CHANSONNER, v. pr. Spotliedjes op
el/ander maken.
Chansonnet, m. [H. n.] Een der volksnamen
van den spreeuw (étourneau).
Chansonnette, f. Liedje, deuntje, inz. herdersliedje n.
Chansonnier, m., -ière, f. Liedjesmaker of
-dichter m., liedjesmaakster of -dichteres f. Ch-s
nationaux, populairen, nationale zangen, volksliederen. — Ook de bijnaam van den franschen volks(lichter Béranger. — Soms ook als adj. gebézigd':
Poète ch-, liedjesdichter. -- CHANSONNIER , M.
Liedjesboek n., verzameling f. van liedjes.
Chant, m. Gezang, lied n.: Ch- d'allegresse,
(le triomphe, vreugdezang, zé,gezang, m., triumflied n. (fig.) Ch- de siréne, sirénenzang m., bed^riegelijke, verleideljke taal f. — Wijs, zangwgs, muzijk f., het zangerige (melodieuse) gedeelte van de
-muzijk: Mettre un air en ch-, een lied op muzijk

brengen. II a fait les paroles, an autre a fait le ch-,
hij heeft de woorden, een ander de wijs gemaakt.
Ce nest pas là le eh-, dat is de wijs niet . Ce
morceau de musique na point de ch-. Er is
geen melodie in dat muzijkstuk Le eh- d'égli-
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se, Ch- grégorien 0/' Plain-ch-, het kerkgezang,
Gregoriaansch gezang, koorgezang. — Gezang, gekweel n. der .vogelen : Le eh- du rossignol, du
Berin, de l'alouette etc., 't gezang van den nachtegaal, kanarievogel, leeuwerik enz. Le eh- du cygne,
z. CYGNE. Le eh- du coq, het hanengekraai; Le
eh- du coucou, de koekoekszang: Dès le eh- du
coq, met het krieken van den dag. Le eh- de la
cigale, het gesjirp, gepiep van den krekel. — (fig.
et poét.) Zang, elke groote afdeeling van een
dichtstuk : Le premier, le deuxième eh- de la
Henriade, de eerste, de tweede zang der Henriade.
In 't meervoud : Zangen, liederen, ieder opstel in
verzen : Les ch-s immortels d'Homère, de onsterfelijke zangen van Homerus.
Cha,ntable, adj. Zingbaar, wat gezongen kan
worden, bezingenswaard.
Chantage of Huage, m. [Pêche] Het opjagen der visschen in de netten door geschreeuw. —
Ook als adj.: Pêche chantage.
Chantant, e, adj. Gemakkelij k en liefelijk
om te zingen, zangerig, zingbaar. Musique ch-e,
zangmuzijk. Vers ch-s , Paroles ch-es, zingbare
verzen, woorden. Langue ch-e, zangerige taal.
Déclamation ch-e, zingende, gemaakte voordragt.
Chantarille, f., z. CHANTERILLE.
Chanté, e s adj. (en part. passé van chanter) Gezongen : Un drame ch-, een gezongen tooneelstuk. — (Prov.) C'est bien eh-, dat is mooi
gezegd (iron. tot iemand, die iets zegt, dat men afkeurt of ten onpasvindt).
Chanteau, m. Homp f., van een brood gesneden dik stuk n.; — stuk gewijd brood n., ,dat men
dengene zendt, die op den eerstkomenden zon- of
estdag het gewijd brood moet uitdeelen; -- groot
faengwe,ppig gebak n., om aan zijne verwanten of
vrienden te zenden. — (Prov.) Donner le eh- it qn.,
iemand door 't geven van een maaltijd, eene part j,
een bal enz. nopen om hetzelfde op zijne beurt te
doen (z. V. a. Donner le bouquet á qn., z. BOUQUET)
— Lap. m. van een grooter stuk stof afgesneden;
— geer f. in een' mantel, een kleed. — [Tech.]
Maanstuk n. aan `den bodem van een vat; --- Les
ch-x d'une roue, de velgen van een rad.
Chantelage, m., Chantelle, f . [Féod.]

.damregt n., wijnbelasting f.

Chantepleure, f. Wijntrechter m., trechter
met eene lange p ijp vol gaatjes om wijn of ander
vocht in een vat te doen vloeijen, zonder het te
roeren. — Tuingieter m. -- [Arch.] , z. V. a. BARBACANE. — Pijp of buis f., om water uit eene rivier of een' vergaarbak af te tappen : — Tobbe f.
of vat n., waarin men in sommige wijngaarden de
druiven voorloopig fijn ,maakt, en waaraan eene
pijp is, die den wijn in de kuip voert; soms is dit
voorwerp vol gaatjes en wordt dan op de kuip
zelve geplaatst. — Chantepleurer, V. a. De druimn de pas genoemde bewerking doen ondergaan.
Chanter, V. n. Zingen : Ch- juste, faux, zuiver,.
valsch zingen. Ch- it livre ouvert, een zangstuk
op 't eerste gezigt der noten (voor de vuist, van 't
blad weg), voordragen. Maître a eh, zangmeester. Pain a cb-, misbroodje n., ouwel m. (ook wel
verkeerdelijk voor Pain a cacheter gezegd). (fig.
at (am.) Je le ferai ch-; ik zal hem wel tot zijn'
pligt, tot rede brengen. Je le ferai eh- sur un autre ton,i k zal hem leeren anders te spreken, zich
anders te gedragen, dan hij nu doet. 11 faut qu'il
chante sur un autre ton, qu'il chante plus haut,
hij moet meer bieden, meer geven. C'est comme si
vous chantiez, praat maar toe, ik luister toch niet
naar u. Ce criminel a chanté it la question, die misdadiger heeft op de pijnbank geklapt. Il faut que
qn. ait chanté, er moet iemand geklapt hebben
(als eeneg geheim aan den dag gebragt is). I1 a été
mis en cage pour apprendre a ch-, hij is gevangen
gezet, omdat hij te vrijpostig in 't spreken is geweest. (Prov.) Tel chante qui na joie, menigeen
zingt,- maar meent het niet. Bien danse a qui la
fortune chante, wier 't geluk medloopt, die kan
ligt vrolijk zijn. - Bij uitbreiding wordt chanter
gebfruikt van de muzijkinstrumenten, die het zangerige gedeelte uitvoeren, in tegenstelling met die,
welke alleen begeleiden: La basse seule chante
dans ce morceau, de bas alleen speelt in dat stuk.
— Chanter wordt ook van vogels en van den kretel gebruikt: L'alouette, le coq, la cigale chante.
de leeuwrik zingt, de haan kraait, de krekelsjirpt
.
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of piept. — (Prov.) Ce n'est pas a la poule à ehdeva nt le coq, de vrouw moet de minste wezen,
moet niet de baas willen zijn ; als de mans preekt,
moet de vrouw zwijgen. — Op een' zingenden, onnatuurlijken, gernaa }eten toon lezen of voordragen:
Ce comédien, ce prédicateur chante, die tooneelsp eler, die prediker zingt, spreekt op een' zingen
toon. -- [Mar.] Opzingen, een geschreeuw aan -den
als sein om met vereende krachten en op de-hefn
maat zekeren arbeid uit te voeren. — [Bias.] Ce
sont des armes qui chantent, dat is een duidelijk
sprekend wapen (armes pariantes).
CHANTER, V. a. Zingen, eene zangpartij of een
zangstuk uitvoeren : Ch- une chanson, un hymne,
een liedje, een lofzang zin gen; Ch- un Te-Deum,
la messe, een Te -Deum, de mis zingen. Cet hornme chante messe, die man is priester. Ch- des
sottises, des infamies, zotheden, schandliederen
zingen. — ( fig. et fam.) ll chan te toujours la même
chanson, la mime antenne, hij zingt altijd het oude
lied, den ouden deun. (Loc. prov.) Ch- it qn. sa
gamme, iemand de levieten lezen, hem de waarheid zeggen, Ch- la palinodie, zijne woorden weir
opeten, zijn gezegde herroepen. — Bezingen, vermelden, verkondigen; lofzingen, loven, prijzen, roemen, verheffen, verheerljken : Homère a chanté
la colère d'Achille, Homerus heeft de gramschap
van Achilles bezongen. Toutes les créatures chantent les louanges du Seigneur, alleschepselenverkondigen den lof des Heeren (lofzingen den . Heer) .
Il a chanté les hauts faits de ce heros, hij heeft
de roemrijke daden van dien held verheerlsjkt. —
Ch. qn., iemand bezingen, verzen op hem maken.
(fig. , et fam.) Ch- victoire, viktorie kraaijen, o
den goeden uitslag pogchen. Ch- avant la fête,
vroeg triumf roepen, zich te vroeg verblijden. Que
me chantez-vous la ? Wat relt gij daar ? Que
chante sa lettre? wat schrijft hij ? Voyons ce que
ce livre, eet auteur chante, laat ons eens zien,
wat dat boek, die schrijver zegt. Ch- pouilles, in:
jures, goguettes a qn., iemand beleedigen, de huid
schelden. — SE CHANTER, v. pr. Gezongen worden : Ce cantique se chante sur un autre air, sur
une autre melodie, dat gezang wordt op eene an-

te

vol

dere wijs gezongen.

t Chantère, m., z. V. a. TROUBADOUR.

Chanteréile, f. Kwintsnaar, quint f., fijnste
snaar van een speeltuig. — [ Bot.] Soort van eetbare paddestoel m. — [Chas.] Lokvogel jm. —
[Tech.] Pin of stift f. aan den slagboog des hoedenmakers, om de snaar te spannen; — zwei f. der
timmerlieden en schrijnwerkers; — zingglas n.,
blaas fiesch f.
t Chanterie, f. Zang m.; --het zingen; — het

voorzangersambt.
Chanterille of Chantarille , f. [Tech.]
Klos f., om welke het uit den molen komende goud
en zilver zich windt.
Chanteur, m., -ease, I. Zanger m., zangeres f. — Hij, die iemand in een slecht huis lokten
dan dreigt hem te verraden, indien zijne stilzwggendheid niet voor geld wordt gekocht; — ook: de
nietswaardige dagbladschrjver, die de kunstenaars
noopt zijn blad te nemen, willen zij niet door hem
ten tQon gesteld worden. --- [Mar.] Opzinger m.,
hij, die door zeker geschreeuw den zwaren arbeid
met vereende kracht en op de maat doetverrigten_—
[H. n.] Volksnaam eener sperwersoort, ook faucon
chanteur geheeten, de eensgste der roofvogels met
eene welluidende stem , zingsperwer m. ; — ook z.
V. a. POUILLOT. — Ook als adj.: Oiseaux ch-s,
zangvogels.

Chantier, m. Houttuin m., houtwerf; — timmerwerf, bouwplaats, steenhouwerswerkplaats; —
scheepstimmerwer f f. : Mettre un vaisseau sur Ie
ch-, een schip op dv werf, op stapel zetten. —(fig.)
Mettre, Avoir un 6uvrage sur le ch-, een werk,
inz. een letterwerk op stapel zetten , er aan arbeiden. — Ch- d'embarcation, stelling f., waarop de sloepen en booten bij 't scheepnemen gezet
worden. — Ch- d'une cave, stelling, stellaadje,
bier-, wijnstelling f., waarop de vaten in den kelder gelegd worden. — [Cord.] Touwslagersbank,
draaistelling f. -- [Artill.] Vormbalk m. bij 't kanongieten. — Naam der stouwblokken, waarmede
men de vaten, balen enz. aan boord vast zet; —ook
de blokken, waarop uien de zakken koren in de

havenplaatsen zet.
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Chantignole, f. [Tech.] Klamp f., waarop de
dwarsbalken rusten; -- proeftegel ni., star f.
Chantonne, e, adj.: Du papier cb-, bevlekt
papier n., papier, dat water of ijzervlekken heeft.
Chantonnentent, m. [Charp.] Holte f. van
een boog of gewelf.
t Chantonner, v. a. et n. Neuriën, hal fluid
zin en.
Chantonnerie, f. (fam.) Nietsbeduidende, een
muzak f.
-tonige
Chantournage, m. [Tech.] Het uitwerken,
uithollen naar een gegéven mal.
Chantourné, e, adj. (en part. passé van cliantourner) Uitgewerkt, uitgehold.
Chaiitourné, m. [Tech.] Hoofdplank f. aan
een lédekant.
Chantournenment , m. [Tech.] Omtrek van
een voorwerp, dat naar een gegéven mal uitgewerkt is.
Chantourner, V. a. Een stuk hout, marmer
of metaal naar een gegeven model, mal of teekening uitwerken, afronden of uithollen, of besnijden,
SE CHANTOURNER, v. pr.
c h a n t o u r n é r e n.
Uitgewerkt, uitgehold worden.
Chantre , m. Kerkzanger,. koorzan, er bij de
katholijken , voorzanger m. bij de protestanten.
Grand eh- of enkel Le eh- , koorbestuurder m-( Prov.) Bairn comme un ch-, zuipen als een ketIer. -- (fig. et poét.) Dichter, zanger m.: Le ehthébain, de thebaansche zanger, Pindarus; Le ehde la Thrace, Orpheus; Le eh- d'Ionie,, d'Ilion,
d'Aehille, d'Ulysse,1lomerus; Lech-d'Enee, d'Ausonie, Virgilius; Le eh- des Jardins, .Delille; Le
ch- de Henri IV., Voltaire, enz. Les ch-s des
Bois, du printemps, Les ch-s ailés, de nachtegaten en andere zangvogels. --- [H. n.] , z. v. a. POUILLOT. - CHANTRE, f. Voorzangster f. in sommige
nonnenkloosters.
Chantrerie, f. Voorzangerschap, koorzangersambt n.
Chant-royal, m. Oud klinkdicht n., bestaande
uit 5 elfrégelige strophen of versafdeelingen, die
dezelfde rijmwoorden hebben en waarin de laatste
regel van de eerste strophe tot referein voor de andere dient.
Chanu, e, adj. (bij Rabelais) Grijs, met grijze
luiren.
Chanvier, m., z. CHANVRIER.
Chanvre, m. Hennep, hennip, kennip f. Chmále of á fruits, mannelijke of zaaddragende hennep f., zaailing, zadeling m. (en de kruidkunde te
rept vrouwelijke hennep geheeten); Ch- femelle of
à fleurs, vrouwelijke of bloemdragende hennep f.,
gelling in. (eig. mannelijke hennep). Ch- cru of en
masse, ruwe, onbewerkte hennep ; Ch- sérancé,
affiné of d'affinage, gehékelde, fijn gehekelde hennep.
Fil, Toile de eh-, hennepgaren, hennepdoek n.
Graine de ch-, hennepzaad n. (chenevis). Ch- bátard, ïiasíerd-hennep, hondsnetel, hennepnetel, doove
netel f. (ook galéopsis, galeope of galéopse-chanvrin geheeten). — (poét.) Le ch- se rompt, het
touw breekt.
Chanvreux, ease, adj. Hennepachtig.
Chanvrier, m. Hennepbereider; hennephandelaar m.
Chanvrière, f., z. V. a. CHENEVIEItE.
Chanvrin, m. of als adj. Galéopse chanvrin,
z. V. a. Chanvre bátard, z. onder CHANVRE.
Chaologie, f. (pr. ch = k) Chaos- of bajertbeschrijving f. — Chaologique, adj. Wat die
beschrijving betreft, c h a o 1 o g i s c h.
Chaomancie, f. (pr. eh = k) Waarzeggerij
uit de lucht- en weersverschijnselen, luchtwaarzeggerij f.—Chaoinanrien, m., -ne, f. (pr. ch=k)
Luchtwaarzegger in., -zegster f.
Chaos , m. (pr. ka -o) (eig. ledige ruimte,
afgrond) Bajert, warrel- of enen gelklomp, c h a o s m.,
de geheel ruwe, vormelooze, ongeordende klomp,
zoo als men zich de oorspronkelijke stof der wereld
voorstelt, eer de scheppende almagt haar de tegen
gedaante gaf. — ( fig.) Verwarring van-wordige
allerlei aard, wanorde f., warboel m. -- [H. n.]
Wardiertje, mengelklompdiertje n., zekere worm.
Chaotique, adj. (pr. ch=k) Woest, verward,
ongeordend, alles dooreen, c h a ó t is c h.
Chapairo, m. [Bot.] 4merikaansche eik m.
Chape, f. Koorrok, koormantel, tabbaard m.,
lang kleed van dienstdoende roomsche geestelijken;
—
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— kard' aals plegtgewaad n., voorzien van Bene
met heihel jn gevoerde kap; -- winterkoorkleed n.
der kanunniken. — (Proc.) Disputer, Se débattre
de la chape à 1''vèque, om 's keizers baard twisten:
elkander iets betwisten, dat geen' der twistenden
toebehoort of toebehooren kan. — [ Tech.] Naam
van verschillende voorwerpen , welke dienen ons
andere te overdekken of te omgeven: Kap of overdekking f. van pleisterkalk op een gewelf, ter wering van de vochtigheid; — mantel m. der gietvormen voor kanonnen, klokken, enz., voor sommige
voorwerpen ook hoed geheeten; — dubbelfust, overvat n. voor kruidtonn en, wijnvaten enz.; -- kap f.
of mantel m. van een' smeltoven, fornuis; — helm m.,
stolp f. van een destilleerkolf of -ketel; —hol deksel n. op een' spjjsschotei, ter warmhouding van de
spijzen; — metalen beslag ii. om het bovendeel eener
degenscheede; — windgeschut n., houten tafel door
welker gaten de orgelpijpen gaan; -- ijzeren band m.
van den vorm eens halven cirkels, die de spil
steunt, om welke een katrol draait; — beslag n. van
een of meer blokken; — omvatting f. van een of meer
spillen in uurwerken; — kweerhout n. bij touwslagers; — dopje of knopje n. voor de naald van
een kompas; — beugel m. van eenen gesp; — klep f.
aan vrouwenhandmo/jen, welke den rug der hand
bedekt.
Chapé, e, adj. In den koormantel, den tabberd, het pleg tgewaad gekleed (alleen gebruikt in
deze uitdrukking): Le choeur tout eh- va au- derant de l'évèque, het koor gaat in plegtr ewaad
den bisschop te gemoet; eh- et mitré, getabberd en
gem ij terd. — [Bias.] Gestulpt, gekapt.
Chapeau (weleer chapel), m. Hoed, manshoed m. La forme, le cie!, les bords, le cordon, la
boucle d'un ch-, de bol, de bodem, de rand, het
bandje, de gesp van een hoed. Ch- de feutre, de
castor, de soie, de paille, vilten, kastoren, zijden,
strooijan hoed. Ch- en Blanc, ongeverwde hoed.
Ch- bordé, hoed met tressen, met goud- of zilver
Mettre, Oter son ch-, zijn' hoed opzetten,-bordsel.
afzetten (afnemen). Un eh- qui collie bien, een
hoed, die goed staat. Oter son eh- à qn., Donner
un coup de eh- a qn., voor iemand den hoed afnemen, hem groeten; (fig. et fam.) Cela ne vaut
pas un coup de ch-, dat is geen compliment, geen
goeden dag waard. Mettre eh- bas, den hoed af
nemen; (ellips,) Chapeau bas! den hoed af! Enfoneer son eb-, zijn' hoed in de oogen drukken; (fig.)
een kloek besluit nemen, 't gevaar moedig het hoofd
bieden. Mettre son ch- de travers, zijn' hoed op zijde
zetten. (fain.) A cette bataille it y a vu bien des
ch-x de reste, in dien veldslag zijn er zeer velen
gebleven (bleven meer hoeden dan hoofden over).
(Prov.) Tel cerveau, tel chapeau, zoo 't hoofd
('t verstand), zoo de hoed. Sous le eh- d'un paysan
est le conseil d'un prince, een vorst kan soms met
een' boer te rade gaan; 't gezond verstand is aan
geen rang gebonden. Etre comme Saint Roch en
ch-x, overvloedig van iets voorzien zijn, iets volop
hebben. Qui a bonne tête ne manque'pas de ch-x,
een knap man lijdt geen gebrek, weet zijn verlies
weder te herstellen.— Ch- de cardinal, Ch- rouge
of enkel ch-, kardinaalshoed; — kardinaalswaardigheid f., kardinaalschap n.: Le pape lui a donné
le ch-, de paus heeft hem tot kardinaal verheven.
Aspirer au ch -, naar de waardigheid van kardinaal staan. I1 vague tart de ch-x, er zijn zoo veel
openstaandelaatsen in 't heilig collegie, er zijn
zoo veel kardin
aalshoeden te begeven, zoo veel kar
mansper--dinalsptevc.—(fain)M,
soon, heer m.: Il y avait là plusieurs femmes et
pas un ch-, er waren daar vele vrouwen (dames)
en niet één man (heer). (In Nederland bézigt men
vaak het woord chapeau in den zin van : geleider
en beschermer eener dame; doch in Frankrijk is
die beteekenis niet geldig, en men zegt daarvoor
cavalier.) — Ch- de fleurs, bloemkrans m., dien
men bij plegtige gelégenheden op 't hoofd draagt;
Le eh- (de fleurs) de la mariee, de bruidskrans.
(fig. et fam.) Elle s'est donné un mauvais ch-,
zij heeft haar' goeden naam bevlekt, zich in opspraak gebragt. C'est la . plus belle rose de son.
ch-, dat is de schoonste veder of pluim op zonen (haren) hoed, dat is zijn (haar) grootste eer, grootste
voorregt. (iron.) Voila un beau eh- que vous lui mettez sur la tête ! q# zet hem (haar) daar een mooija
kroon op 't hoofd! -- Frère ch-, Leekebroeder, die
-
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een' anderen vergezelde en een' hoed in laats van

Bene monnikskap droeg; (fig. et fam.) stoptap m.,
weinig- of nretsbeteekende versregel, die er alleen
ter wille van maat en rijm staat. — [Minèr j Dat
gedeelte eener ader, 'twelk digt b ij de oppervlakte
ligt. Toute mine riche a un eh- de Ier, elke rijke
mijn heeft een' hoed or eene bedekking van ijzer.
— [Bot.] Ch- of Chapiteau d'un champignon,
hoed m., hoedje n. van een' paddestoel. Ch- cannelle, zwam f. van den kastanjeboom. Ch- d'évéque, bisschopshoedje n., plant van 't geslacht der
kruisbloemigen. — [Chim.] Koek m., die na som
overhalingen in de destilleerkolf overblijft;-mige
— bovendrijvende heffe, Best f. op een vat wijn of
cider; -- Ch- d' une chaudiere, helm m. of deksel n.
van een' grooten ketel. — [Tech.] Naons van ver
voorwerpen, die eenige overeenkomst in-schilend
gedaante of bestemming met een' hoed hebben: —
[Arch.] de deklijst f. van een' houten wand, waar
deze tegen den regen beschut wordt; — de-dor
leuning f. of krans m. boven eetzen trap. Ch- de
lucarne, kap van een dakvenster. Ch- d'étaie, kap of
dwarshout n. boven een' stut;—Ch- des pieux, bindbalk m., kap f. of zadel m. boven eerre rij palen. —
[Tir.1 Klos f., waarop het goud wordt gerold, eer
het de plettinq ondergaat. — [Tann.] Faire un ch-,
de versche run der bovenste laag huiden met een
runaftreksel overdekken. — [Impr.] Dwarshout n.
boven 't kalf eener houten drukpers. - [Mus.]
Boo gje n. boven twee of meer noten om die te ver'binden (meestal liaison geheeten). Ch- chinois,
halve maan f., een bij krjgsmuzgk gebruikelijk
instrument, bestaande uit eene koperen schijf met
bellen op een' langen stok. — [Corn.] Kaplaken n.,
geschtnk of premie, aan een' schipper boven zijne
vracht betaald; — strjkgeld, trekgeld n. ; — uit
winst f., die men iemand biedt om een ge--kopm.,
sloten koop over te doen. — [Pèche] Garnaalnet n.
(te Calais). — [Mar.] Bovenstuk n. van de galg der
klok; kap van den schoorsteen; kop roc,. van het
spil. — Serrer une voile en ch-, een zeil met eene
poplin op de ra vastmaken. — [H. n.] Bovendeel n.
van den schedel der vogels. Ch- flamand, zeevijg f.,
eenschalig schelpdier (ook figue marine of de nier
geheeten) .

--
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— Rosmarijnkrans m., waarmede men weleer hel
hoofd der bruid versierde. Donner, Bailler le cha une felle, (oudtijds) een meisje uithuwelijken. —
— [Méd.] Zekere puistjes rondom het voorhoofd,
venuspuistjes n. pl. (nu liever couronne qeheeten) .
— [Vétér.] Steengal f. aan den paardenhoef. —
[Arch.] Lijstwerk n. met ronde koraaltjes, paternoster in. — ] Hydraul.] Paternoslerwerk n., zeker
kettingscheprad n. — [Man.] Een paar stijgbeugelriemen m. pl. met hunne beugels.— [T héàt.]'Wolkenpaternoster m., zékere tooneelmachine. — [Econ.]
Krans m., pareltjes n. pl. op ingeschonken sterken
drank. — [Tech.] Kruisijzer, kransijzer n. aan de
ziet van een kanon bij 't gieten; —. zékere groote
papiersoort. — {Pêche] Looden kogels om som
netten te doen zinken. — [filar.] Ch- de ca--mige
bastan, spilrand in., rand van rolletjes oen het spil.
Ch- de barriques of de pièces, rand om de watervaten. Pompe is ch-, kettingpoinp f.
Cbapelgorris, m. pl. [.Hilt.] (eig. rooijhoedc n, roodmutsen) Ligt gewapende onregelmatige
ba kische troepen, die aanhangers der ehristinos
in Spanje waren.
Chapelier, m., -iere, f. Hoedenmaker; hoedenverkooper ni., -verkoopster f. — Ook als adj.:
Marchand ch-, hoedenverkooper; Maitre, Garon eb -, hoedenmakersbaas, - knecht m. — Ch-ière
en fleurs, vroegere naam der koopvrouwen in
kunstbloemen.
Chapeline, f.. [Ant. mil.] Stormhoed, helm m.
Chapelle, f. Kapdl, kleine kerk, bijkerf ,
bédehuisje n.; — elk gedeelte van een kerrkgebo ,
dat een altaar, of wel een graf, eene doop
bevat; -- huiskapél f. Ch- ardente, eig.-vontez.
brandende kapel; verlichte toestel, 't zij in eene
kerk of kapel of in een huisvertrek, rondom een
ten toon gesteld lijk. -- Tenir ch-, de godsdienstoefening in staatsie bijwonen (van den paus,
ook van den keizer van Oosleni ik en den koning
van Spanje gebé:igd). — (Prov.) Il n'est si petite
eh- qui n'ait sa dedicate et sa fête, geen heilige
zoo klein of hij moet zijn was hebben. — La ehdu rot of en/cel La ch-, de koninklijke kapél
(waar de koning gewoonlijk de mis hoort); -- de
-

gezamenlijke geestellen, tot die lapel behooren-

Chapeauroux, m. [H. n.] Soort van dikbek m. de; — Les musiciens of La musique de la eh- of
enkel La ch-, de muzikanten, de inuzik der' koof musch f.
Chape-chute, f. (fam.) Mlisrékening f., onge- ninklijke kapél of ook van eene a;?dere kerk, een
val n.; — onverwachte schade f., onverwacht voor gesloten volstemmig gezelschap van toonkunstedeel, buitenkansje n. — Chercher ch-, de gelégen- naars. Maitre de ch-,° kapt/meester m., opperste
hei.d zoeken om van eens anders onvoorzigtigheid van Gene muzikanten-vereen ging. — Al het zilver
sieraden en ge) eedschappen eener kapél.-werk,d
'Of ongeluk partij te trekken. Trouver cb-, die gelégenheid vinden; ook: schade of ve^•driet in plaats -- Zeker kinderspel n., waarbij de kerkceremoniën
van 't verwachte voordeel of vermaak krijgen; zich worden nagebootst. — (fig. et lam.) Jouer is la ch-,
onaangenaamheden op den hals halen, in zin' zelf- zich ernstig met nietige dingen bezig houden. --gegraven kuil vallen. (Deze zegswijzen zijn verou- [Boul.] Ovengewelf n., ovenlap f. (bij bakkers).
derd.) — -^ Chapeehnter, v. n. Fluisteren, een [T.iss.] Onderstel n. van een weefstoel. -- [Pot.]
Lnfourner en ch-, het pottegoed bloot (zonderoverzacht geluid maken (bij Le Sage).
tChapel,m. Hoed; bloemkrans m., bloemkroon f. dekking) in den oven zetten. — [Chun.] Destil-leervat n. met hooggin, kegelvormigen helm en lage,
•als hoofdsieraad.
Chapela?n, m. Kapellaan m., geestelijke, die platboomde kolf; helm m., of deksel eener destileene kapel bedient; huispriester; hulpgeestelijke; — leerkolf. — [Impr. J Gezamenlijke kas I. o f pot der
oak: aalmoezenier m. (Prov.) Comme climate le gezellen: It a contrihué no florin) is la ch-, hzch-, ainsi répond Ie sacristain, zoo als de ouden heeft een gulden tot den pot bijgedragen. — [Mus.]
zingen, zoo piepen dejongen. Tel ch-, tel sacristain, Hals m. ether viool: — huisje n. eener tier. —
[Constr.] Binnenwerk n. eener machine, dat met
zoo heer, zoo knecht.
Chapelaine, f. Voormalige waardigheidstitel eene schuif wordt afgesloten. — [Mar.] Kist, waar
zielverzorger op oorlogschepen de-indehatoljk
in vrouwen-abdgen.
Chapelé, e, adj. (en pai t. passé van chapeler); sieraden van de mis bergt. Ch- de compas, z. V. C.
GRAPE. Faire ch-, bij tegenwind overstag gaan, een'
Du pain ch-, geraspt brood.
Chapeler, V. a. Raspen, afraspen, afschaven: uil vangen.
Chapellenie, f. Kapellaans-prove f.; -- ka
Ch- du pain, brood raspen, het bovenste der korst
-pelansch.
wegnemen. — SE CHAPELER, v. pr. Geraspt worChapellerie, •f. IHoedenmakerskunst f., het
den: C'est ainsi que ce pain se chapelle.
Chapelet, m. (verklw. van chapel) Rozekrans, hoedensnaken ; hoedenmakerij, hoeden fabrgk f.; —
paternoster m. Dire son ch-, zijn' rozekrans bid- hoedenhandel ni.
Chapelare, f. Afschrapsel n. van brood,
den of afbidden. — (Loc. fam. et prov.) Défiler
son ch-, al wat men weet in éénen adem vertellen, korst f., van geraspt brood.
Chaperon, m. Voormalig mannen- en vrouzijne gal in eens tegen -iemand uitbraden; zijn hart
geheeluitschudden. Enfiler et défiler des ch-s, iets wenkapsel n., kap, kaproen, keuvel, huif f.; — ge
sieraad n. achter op de koormantels; — lang-stik
aanvangen en weder te niet doen, eene zaak op
het touw zetten en dan in de war brengen. Le eh- neerhangende monnikskap. — (Prov.) Deux tetes
se défile, commence à se défiler, het geslacht, het dans un ch-, z. V. a. Deux tetes dans un bonnet, z.
(lenootschap sterft allengs uit, de banden raken BONNET . (fig.) Eerbewaarster f., bejaarde, stemmige
los, de boll loopt uiteen. Il a défile son ch-, hij vrouw, die het toezigt houdt over meisjes of jonge
heeft de kap op den tuin gehangen: hij is niet vrouwen. — [Arch.] Ch- dune muraille de clbvroom meer. II na pas gagné sela a dire son ch-, Lure, kap f. of dak n. van een' ringmuur, muurdat heeft hij niet met bidden verdiend of gekregen. kap; Ch- en bakut, rond gewelfde muurkap; Ch-
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en dos d'áne, spits gewelfde muurkap, zadelkap. —
[Tech.] Dwarshout aan eene kruk, aan een' stut;
--- bovendeel n. of kroon J. eener plaatdrukpers; —
open kaartendoos f. der kaartmakers; — Kapje n.,
ronde plaat op het einde van de spil van vuurwerk
Overvellen, overbladen n. pl.,-raden.—[Imp]
getal bladen, die de drukkersgezel boven de te druk
hoeveelheid ontvangt, zoo om proeven te léve--ken
ren, als om de mislukte aan te vullen. (Men zegt
hiervoor nu liever mains de passe.) — [Man.]
Kap. f., deel van het mondstuk, dat den stangstoot
omvat; — pistoolholsterkap. — [Artill.] Los kap
zundgat van een kanon, zundgatdek--jen.op't
sel n. (ook chapiteau geheeten.) — Naam van ze
kere kleine wapenschilden en andere sieraden, die
men bij ljkstaatsiën op den kop der paarden
plaatst. — [H. n.] Bovendeel van den kop van
sommige roofvogels ; — schild n. (bouclier) der insecten. — [Fauc.] Valkenkap, léderen kap over den
kop en de oogen van een' vogel; Ch- de rust, kap
moor onafgerigte vogels. — [Bot.] Ch- de moine,
paarsblaauwe stormhoed m., Bene soort van monnikskap of akoniet.
Chaperonné, e, adj. (en part. passé van
eha.peronner) : viseau ch-, gekapte vogel, valk m.
niet eene kap.
Chaperonner, v. a. [Fauc.] De kap opzetten
(den valk) — [ Arch.] Ch- one muraille, eene kap
of een schuin dak op een' muur maken. — ( fig.) Chiine jeune personne, een meisje, gene jonge dame
tot eerbewaakster, tot toeziende geleidster dienen.
— Weleer ook : de kap afnemen, groeten; — zich
het hoofd met eene kap of huif bedekken. — SE
CHAPERONNER, v. pr. Met eene kap overdekt worden.
Chaperonuier, m. Gekapte valk m. Ce fancon est excellent cb-, die valk draagt gaarne de
kap. -- [Bot.] of Chaperonriière f. Dokkebladen n. pl., pestilentie-kruid n., wortel tegen
de pest.
Chapeton, m. Nieuw aangekomen europeesch
kolonist m. in 't voormalig spaansch Amerika (in
onderscheiding van c r e o 01) .
Chapetonnade, Chappedenade, f. [Med.]
Soort van gele koorts f., hevige braking met waanzin gepaard, die de Europeanen in de keerkringslanden somtijds bezoekt.
Chapier, m. Koormanteldrager, getabberdem.
(liever porte-crape) — Kast f. voor de koorkleederen. — Tabberdmaker; koorkleedmaker m.
-{- Chapiton, m. I3lindemannetjes-spel n.
Chapins, in. pl. Soort van spaansche schoenen m. pl. (in Gilblas vermeld).
Chapit, m. [Arch.] Gebouw n. met een afdak
of luifel.
Chapiteau, m. [Arch.] Kapiteel n., bovenste
gedeelte eener zuil of kolom, dat op de schacht
rust; — ook de naam van andere bouwsieraden,
die het bovendeel, lijst- of kroonwerk van zékere
voorwerpen uitmaken: Ch- de niche, kroonlijst
of hap. f. eener nis; Ch- de buffets, d'armoires,
kap op kasten; Ch- dune cheminée, schoorsteenkap ; Ch- de lanterne, kap f. of hoed m.
eener koepellantaarn. — Ch- de moulin, beweegbare molenkap , klapmuts f. -- [Chim.] Helm m.
.tiener destilleerkol f. — [Artill.] , z. v. a. CHAPERON.
Chapitral, e, adj. Tot het kapittel behoorende, van 't kapittel uitgaande: Maison ch- e,
Décision ch-e. (Plur. m. cbapitraux.)
Chapitre, m. Kapittel, hoofdstuk, hoofd
n., afdeeling f. van een boek of geschrift, ook-del
van eene rékening, een budget enz., titel m., rubriek f. Un livre divisé en (par) ch-s, een in
hoofdstukken verdeeld boek. La chambre a rejeté
le premier eh- du budget, de kamer heeft de eerste
a fdeeling (den eersten titel) van de staatsbegrooting afgestemd. -- (fig.) Stof f., onderwerp, punt n.;
zaak f., waarover gesproken, gehandeld wordt:
Le discours tomba sur se cli-, 't gesprek viel op dit
onderwerp. Passons sur ce ch-là, laat ons over
de zaak, dat punt heen stappen, er niet van reppen. I1 est fort sur ce ch-, hij is sterk op dat
punt, h. verstaat die zaak grondig. (fam.) Parler
sur le cl- de qn., over iemand spreken. Enfin on
vint sur son ch-, eindelijk kwam men over hem te
spreken, viel 't gesprek op hem. — [Cath.] Plaats f.
uit het evangelie, die de dienstdoende priester
leest of zingt, tusschen den laatsten psalm en den
hjymnus. (Men zegt daarvoor doorgaans capitule.)
-
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— CHAP1TRE, m Kapittel, domkapittel, stift of
sticht, n., de gezamenlijke domhoeren of kanunniken eener domkerk; vergadering f. van de kanunniken of een ander geestelijk ligchaam, ook van orderidders; de plaats dier vergadering : Il y a tine
place vacante dans tel cli-, er is Bene opengevallen
_plaats bij (lit of dat kapittel of stift. Cola fut résolo en ch-, dat werd in 't kapittel, in de verga
besloten. On lui ferma la porte du ch-, men-dering
weigerde hem den toegang tot het kapittel, tot de
vergaderplaats. — ( fig. et fam.) Avoir voix au eho f en ch-, stem in 't kapittel hebben, invloed, gezag in een gezelschap, in een gezin, bij een' aanzienlijk' persoon hebben, ook ?ets te zeggen hebben,
mee mogen praten. Ouand la femme gouverne, le
marl na point de voix en cli-, als de vrouw regeert, heeft de man niets te zeggen.
Chapitré, e, adj. (en part. passé van chapitrer): Enfant ch-, bestraft, bekéven, doorgehaald
kind.
Chapitrer, v. a. Eenen kanunnik of geestelijke
voor 't volle kapittel bestraffen (in dien eig. zin
weinig gebruikt). — ( fig.) Ci- qn., iemand )erispen, bestraten, doorhalen, bekijven, roskammen,
de les lezen, kapittelen. — SE cHAPITIER, v. pr.
Elkander de les lezen, kapittelen.
Chaple, f. [Ant. mil.] Strijd tusschen twee of
meer ridders bij paren of viertallen. — Chapléler, V. n. Zulk een' strijd voeren. — Chapléis
of Chaplis, in. Drukte, verwarring f., gewoel n.
van zulk een' strijd, van een tournoot.
Chapter, v. a. [Agile.] : Ch- une faux, eene
zeis haren, roet den hamer scherpen.
Chaplis, m., z. onder CHAPLE.
Chaploir, m. [Agric.] Haarhamer m., om
de zeis scherp te kloppen; ook : strekel m., het
hout ter scheyping van de zeis.
Chapon, m. Kapoen, kapuin, gesneden haan m.
ter vetinestingl; --(iron.) een ontmande, gelubde m. — ( Loc, fam. et prov.) I1 a les mains faites en eh- roti, hij heeft kromme vingers : hij is
diefachtig. Ce sont deux ch-s de rente, de een is
dik, de andere mager; het eene ding is goed, het
andere slecht. Qui eh- mange, eh- ou perdrix lui
vient, wie wat heeft, krijgt nog meer, geld zoekt
geld. Qui eh- donuxe, eh- lui vient die wat geeft,
die wat krijgt: een geschenk lokt een tegengeschenk
uit. Il en porte le nom, mais un au.tre en mange
les ch-s , hy draagt den naam, den titel (van een
landgoed), maar een ander plukt er de vruchten
van. — [ Anc. cant.] Le vol du eh-, zékere uitgestrektheid lands rondom een adellijk huis, dat de
oudste zoon volgens een oud gebruik vooruit had.
— [Cuis.] Groot stuk geweekt of gekookt brood n.
in de soep; met look bestreken broodkorst bij de
salade. — [Agric.] Wijngaardloot van het jaar,
die men afsnijdt om geplant te worden, aflegger,
stek, poot m. — [Tech.] Groote, zuivere elandsof bokkenhuid.
Chaponné, e, adj. Coq ch-, gesneden haan,
kapoen m. — (iron.) Homme ch-, ontmande.
Chaponneau, m. Pas gesneden haan m.
Chaponner, v. a. Kapoenen, snijden, lubben:
Ch- des cochets, jonge haantjes kapoenen. — Ook
zonder voorwerp : On chaponne dans les mais de
mai et de juin. — ( iron ) Ch- no homme, een' man
kapoenen. — [Agric.] Afleggers van den wijngaard
snijden. — [Tann.] Eene huid bij den kop klieven
en er de ooren afsnijden. — SE CHAPONNER, v. pr.
Gekapoend worden.
Chaponnière, f. Braadpan. f. voor kapoenen.
Chapoter, v. a. [Tech.] Een stuk hout uit
afwerken, behouwen.
-dune,
Chapparal , m. [Bot.] Zuid-amerikaanse/ze
boom m., welks kiezelachtige bladeren men tot polgsting der metalen gebruikt.
Chappe, f. [Pêche] Soort van zoom m. om de
netten. — [ Tech.] Greep m. of handvatsel ri. om
een vorm te openen of te sluiten.
Chappetonnade, f., z. CHAPETONNADE.
Chappin, m., z. v. a. CHAPIN.
-- Chapuis, m. Timmerman m. — Soort van
afdak n. of open loods f. — Houtwerk n. van een'
zadel.
Chaput, m. [Tech.] Blok n. ter behouwing
van den leisteen.
Chaque, adj. (zonder meerv.) Ieder, elk : Chhomme, ieder man, elkeen, iedereen ; it chaque
,
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instant, ieder oogenbllk, telkens. — (Prov.) Ch- tête,
eh- avis, elk heeft, zijne eigen wijs van zien, zooveel hoofden, zooveel zinnen. A chaque jour suffit sa peinc, elke dag heeft genoeg aan zin eigen
kwaad. — (Tegen 't gebruik staat het soms aan
't eind van den zin : Dix families domestiques de
cinq personnes chacune.
Chaqueue, f. [Bot.], z. v. a. PRELE.
Char, m. Zégewagen m., zigekar f., strijdwagen, zonnewagen, prachtwagen der Ouden. (poét.)
Le eh- du Solell of de Phébus, Le eh- de la Lune

of de Phébé, de zonnewagen, maanwagen (de zon,
de maan) . Le char de la déesse, de wagen der godin. — In verheven stijl: ieder rijtuig n.. Char
funèbre, likwagen; Ch- de deuil, vorstelijke ljkwagen; Ch- rustique, landelijke wagen, boerenwagen.
— Ch- à banes, kiereboe, bankwagen. — (fig.) Heerschappij f., gezag n., maat; fortuin f.: I1 voulut
enchainer 1 Asie entière a son char, hij wilde geheel .zië aan zijne zegekar hechten, onder zijne
heerschappij brengen. Cette femme enchaine chaque jour quelque nouvel amant a son char, die
vrouw spant eiken dag een' nieuwen minnaar aan
haren triumfwagen maakt dagelijks nieuwe ver
S'attache^r an char de qn., zich aan ie--overing.
mands fortuin verbinden, in zijn geluk of ongeluk
deden. — (Proc.) Du char la plus méchante roue
est Celle qui crie toujours, het magerste varken
schreeuwt het hardst; de domsten maken den meesten wind. — [Tech. [ Geraamte n., opstand m. van
een' papiermolen.
Charts, m. [Bot.] , z. CHARAGNE.

Char a banes, z. onder CHAR.
Charub, m. Arabische punch f.
Charac, m. z. CHARAG
Characher, m. [Bot.] Egyptisch ijzerkruid n.
Characias, m. [Bot.] Dalkruid n.
Characin, n1. [H. n.] Zalmbrasem. m.
Charade, f. Lettergrepen- of syllabenraadsel n., charade f.
Charadiste, m. Opsteller, oplosser m. van
charades.
Charag, Charae, m. Hoo fdgeld n., opbrengst

of belasting f., waaraan christenen en jodin tot dus
verre in Turkije onderworpen waren, c h aradi,sch m.
Charagne, Charaiáne, harapot, Chara m., ook Girandole, i'. en Lustre d'eau, M.

[Bot.] Waterhalm, schachthalm, stinkende paarde-

staartm.
Charamais of Cherantellier, m. [Bot.]
Ambela in., indische boom met buikzuiverenden

wortel.

CharanSon of Charanson, m. [H. n.]

--

CHARDON.

Charbonnaille, f. [Tech.] Mengsel vanzand,
klei en kool voor den vloer van'een' reverbereer-oven.
Charbonné , e, adj. (en part. passé van
eharbonner) : Muraille eh- e, met kool beschreven
of beteekende muur. — Portrait ch-, ruw ontworpen, geschetst portret. -= Viande eh- e, verkoold
vleesch. — Blés ch-s, brandig koren. — [H. n.]
Zwartkleurig, zwart gevlekt.
Charbonnée, f. [Cuffs.] Kleine runderharst,
ruggestuk m.; gerooste runder- of varkensrib f. —
[Tech.] Koollaag f. in een.' kalkoven.
Charbonner, v. a. Verkolen, doen verkolen,
tot kool verbranden : Ch- le bois, hout verkolen.
— Met kool zwart maken : Ch- le visage a qn.,
iemands gezigt met kool zwart maken. Ch- une
muraille, eenen muur met houtskool beschrijven of
beteekenen. — (fig.) Schetsen, ruw ontwerpen. (fig.
et bas) Ch- qn., iemands met eene zwarte kool uitteeken. — CHARBONNER, V. n. Verkolen : Votre lampe
char bonne, baissez la, de pit uwer lamp verkoolt
(krijgt een' neus), draai ze neder. — SE CHARBONNER, V. pr. Verkolen, tot kool verbranden.
Charbonnerie, f. Kolenpakhuis, kolenmaga-

z ijn n.

Charbonneux, euse, adj. [Méd.] Pestbuil

-achtig.

Charbonnette, f. (verklw. van charbon) Ge-

ringe kool f., rijshout n. tot verkoling.
Charbonnier , Kolenbrander; kolenverkooper m. N of r comme an ch-., zoo zwart als een kolenbrander, als een schoorsteenveger. — (Prov.) La
foi du ch-, het kolenbranders- geloof,, blind geloof n., 't geloof van een' eenvoudig' man, die zon
onderzoek voor waar aanneemt. Le eh- est-der

maitre dans sa maison, Ch- est maitre chez soi,

elk is meester in zijn eigen huis. — Kolenberg plaats f., kolenhok n.; — steenkootschip n., kolenhaal der m. — Oven m.,waarin men de steenkolen ontzwavelt of tot cokes (coaks) brandt; — stoker van
dien oven. - [[t n] ,z. CHARBONNNIERE; ook COLIN
(visch),_^— ringelslang f. — [.[list.], z. v. a . CAR
-- Ook als adj. gebézigd : Maitre ch-,-BoNARO.

Meester-kolenbrander of -verkooper.

Charbonnière, f. Kolenmeiler m., half besloten ruimte, in welke het hout verkoold wordt.
— Vrouw f. eens kolenbranders; — kolenverkoopster. — [Tech.] Verkolingsoven m., een nieuwe li.ngs uitgevonden oven of fornuis ter houtverkoling. -- [H. n.] Koolmees f., plakker m. -- [Mar.]
Groot stagzeil n.
Charbouilié , e, adj. (en part. passé van
charbouiller) Door den honigdauw aangetast: Des

bids ch-s .
Charbouiller, v. a. (alleen in den 3den per-

soon) [Agric.] La nielle charbouille toes les ans
mes bles, de honigdauw tast ieder jaar mijn koren
aan. - SE CHARBOUILLER, V. pr . Door den honig
-dauw
aangetast worden.
Charbouillon, in. [Vétér.] Zwerende ontsteking f. der slijmvliezen, eerie paardenziekte.
Charbucie, f. [Agric.] Honigdauw, brand m.
aangetast.
in 't koren (nielle)
Char apot, m., z. CHARAGNE.
Chareanas of Charcanes, m. pl. [Corn.].
CCharbon, m. Kool, houtskool, turfkool f. Challumé, brandende kool; Ch- ardent, tout rouge, Oostindische stof f. van zijde en katoen.
Chareuter, v. a. Vleesch a fhakken en i.n kleine
aloeijende kool; Ch- éteint, uitgedoofde kool, doove
kool. Passer du bois en ch-, hout verkolen, hout stukken snijden (in dien zin nu buiten gebruik).
—
Aan tafel het vleesch onzindelijk of onhandig
tot kolen branden. Ch- de saule, wilgen- houtskool, teekenkool. Ch- animal, dierlijke kool f., been- voorsnijden. — (fam.) Ce chirurgien charcute ses
zwart n. Ch- de terre, Ch- minéral of Houille, steen malades, die heelmeester vilt zijne zieken. Ce tailCh -dur, steenkolen met veel stukken. Ch- de-kol. leur a charcuté mon habit, die kleirmaker heeft
pierre, zeer hard ; steenkoolsoort. Ch- incombus- mijn rok versneden (met snijden bedorven).
Charcuterie, f. Spekslagerij; spek- en worsttilde, onverbrandbare kool, glanskool, koolblende f.
— Ce morceau de viande est en ch-, dit stuk kraam f.. handel m. in spek en worst. — Onhanvleesch is verkoold, veel te sterk gebraden. — (fig.) dige w ij ze van iets voor te snijden of klein te snijden.
Charciitier , m., -ière, f. Spekslager m.,
Amasser des ch-s ardents sur la téte de son ennemi, zijnen vijand door weldaden beschamen, spekslagersvrouw f. — Ook als adj. gebézigd: Maiterwijl men hem kwaad neet goed vergeldt. (fig. et tre ch-, spekslagersbaas m. --- (Prov.) A eh- bonfam.) Être sur les ch-s, op heete kolen staan : ne saucisse, wie 't breed heeft, laat het breed
hoogst ongeduldig, zeer ongerust zijn. 11 brine hangen.
Chardon, m. Distel, stekel m. Ch- argentln,
comme un eh- de feu, hij gloeit als eene kool vuur
(van iemand, die de koorts heeft). — (Proc.) Il y witte wegdistel. Ch- bénit, gezégende distel, bene
n. Ch- à car--dictenofarb kuid
a bien du eh- de rabais, dat is van belang afgeslagen, in prijs verminderd. Ch- nest jamais si der, á bonnetier of à foulon, kaardedistel, webien éteint qu'en s. approchant du feu it ne se versdistel m., vollerskaarde f.; Ch-commun, onzer
Ch- étoilé, kruisdistel, sterredistel;-vrouwed.istl;
rallume, op oud ijs vriest het ligt, eene oude
kwaal (een oud gebrek) komt ligt we&r boven. — Ch- Notre-Dame. Ch- Marie of Ch- laité, Lieve
distel, melkdistel; Ch- hémorrhoïdal, haver--Vrouwe
[Méd., Vétér.] Bloedzweer, pestbuil, pestkool, nedistel; Ch- rolant of roulant, Ch- panicaut of à cent
genoog f . — [Bot.] z. V. a. C_ mE, :MELLE. -Kalander, korenworm , korenbout , korenbijter,
wolf m., varkentor f. snuitkever, snavelkever m.,
olifantstor f. Ch- rouge, korensnuitkever n.
Charang,onites of Charansonites, m. pl.
Snuitkevers, kalanders m. p1.
Char ang,onné, e, adj. Door. den korenworm

C IARDONIN

--

fetes, ook érynge, serynge, walendistel, kruisdistel;
kruiswo?tel, endeloos nm ; Ch- lancéolé, speerdistel;
Ch- sauvage, wegdistel; Ch- Blanc, everwortel;
Ch- tètu, meerwortel. --(fig.) Moeiten, onaangenaamheden f. pl. des levens. -- (Loc. prov.) I1
est gracieux comme un ch-, hij is zoo vriendelijk
als een beer (als de deur van 't rasphuis) — [H. n.]
Stekelrog, distelrog m. — Cliardons, m. pl. [Arch.]
IJzeren punten f. pl. op hekken, heiningen enz.,
om 't overklimmen te beletten.
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veile post. Faire )'acquit de sa eh-, zich van zijn
ambt of plic;t getrouw kwijten. Aller au delen de
sa ch-, zijne ambtsbevoegdheid te buiten gaan. —
Last m., zorg f., opzigt n., bewaring f.; bevel n.,

I1 a la ch- de fournir
des vivres aux troupes, hij heeft in last, hein is de
opdragt, order, commissie f.

zorg opgedragen om de troepen van levensmiddelen
te voorzien. Cela est h ma ch-, dat is aan mijne
zorg, mijne bewaring toevertrouwd. Etre en chde qn., onder iemands opzigt, bewaring zijn. J'ai
eh- de vous dire cela, ik heb in last, mij is gelast
Chardonin, m.., z. CIIARDONMN.
Chardonrié, e, adj. (en part passé van u dat te zeggen. (In dezen zin begint het woord te
verouderen) . Femme de ch-, vrouw, die het linchardonner) Gekaard: Etoffe ch-e.
Chardouneau, m., z. v. a. CHARDONNERET. nen, zilvergoed enz. onder hare bewaring heeft. -Chardonner, V. a. [Tech.] Kaarden, het [Jur.] (doorgaans in 't meerv.) Bewezen, bezwahaar eener stof met kaarden opwerken, uit het ren n. pl., teren een' beschuldigde : Il y a contre
haar werken. --- SE CHARDONNEtt, V. pr. Gekaard lui de grandes ch-s, er zijn sterke bewijzen, bezwaren tegen hem. On a produit de nouvelles ch-s,
worden.
Chardotineret, m. [H. n.] Distelvink, put- men heeft nieuwe bezwaren te berde gebragt. L'aeterm.
cusé a pres droit par les ch-, de beschuldigde heeft
Cliardonnerette, f. [Cuffs. J Soort van saus f. zich naar de uiísj 'aak der getuigen doen regtspre[Bot.] Everwortel m.
ken. Informer à eh- et á décharge, getuigen vóór
Chardonnet, m. [Arch.] Hoofdpost m., die en tegen hooren. Tènloins a eli-, bezwarende gede duimen voor de hengsels draagt; -- Sluissteenm., tuigen. — [Mil.] Aanval, inz. snelle en hevige
aanval m., aantasting, aangrjping f., gevecht n.,
waarin de sponning voor de deurposten is.
Chardonnette of Cardonnette, f. [Bot.] strijd ni. c h a r g e f., -- ook het teeleen of sein tot
Wilde artisjok f., welker bloem de Welk doet den aanval door trompetten of trommels; Sooner,
stremmen. — [Mar.] Faam der stukken hout, waar Battre la eh-, tot den aanval blazen, den stormvaten, balen enz. vastlegt, stouwblokken.-medn marsch slaan. Aller à la eb-, een' aanval doen,
Chardonnière, f. Veld n. of akker m. vol aantasten. -- Soutenir la eh-, den aanval, 't gedistels.
vecht volhouden, standhouden. Revenir, Retourner
Chardonnin of Chardonin, m. [Chim.] a la eh-, den, aanval hervatten, op nieuw aangryBitter bestanddeel van den benedícten-distel.
pen of aantasten; (fig.) Bene nieuwe poging doen of
,Charée, Chari^etée, Charretin, z. CHAR- wagen; zijn verzoek, zijn' aandrang, zijne verwijtingen enz. herhalen. Pas de ch-, stormpas m.
REE, CHARRETEE, CHARRETIN.
---

Charencon, m., z. CHARANCON.
Ch- á l'arme blanche, a Ia baïonnette, en ordre
Charge, f. Last m., vracht, lading, dragt f., de bataille, en colonne stride, aanval met de blanke
pak n., datgene, wat iemand of iets dragen kan; wapens, met de bajonnet, in slagorde, in gesloten
ook eene bepaalde maat of hoeveelheid van zekere kolommen of,geléderen. -- Lading f. van een kanon,
dingen, een voer of voeder n.: Ch- légère, pe- mortier enz., kruidlading f. : Ch- d' épreuve,
sante, excessive, ligte, zware, overmatige last. proeflading f. (om de sterkte van een stuk te beCola est très-pesant, j'en ai ma ch-, dat its zeer proeven). On a donne double ch- à cette pièce
zwaar, ik heb er mijne vracht of dragt aan. La p our l'éprouver, enen heeft dat stuk eene dubbele
eh- d'un mulet, d'une charrette, d'un vaisseau, lading gegeven, om het op de proef te stellen. —
de vracht van een' muilezel, van eene kar, van Lading f., het laden van 't geweer: Apprendre
een schip. tine eh- de bie, de foie, een voeder la eh-, de lading leeren. Ch- en douze, en quatre
rjraan, hooi. — [Mar.] Scheepslading f. Bátiment temps, lading in twaalf, in vier tempoos. Ch- préen ch-, schip in lading;: Bátiment de ch-, vracht cipitée, a volonté, snelle, vree lading. -- [Pbvs.]
Ligne de eh- of de flottaison, lijn van den-schip. Ch- dune bouteille de Leyde, d'une batterie, lagrootsten diepgang. Vaisseau en morte ch-, schip, ding eener Leydsche flesch, eener batterij. — [Arch.]
-

dat overladen is. Ch- it cueiliette, au tonneau
of au quintal, bevrachting met stukgoederen. Sa-

bord de ch-, ballastpoort f. -- (fig. et pop.)
Line eh- de coups de baton, eene dragt stokslagen. --(fig.) Last m., bezwaar n., moepel^kleid, ongelégenheid f., hinder m., al wat den geest
of 't ligchaam vermoeit, wat noodwendige uitgave
vordert, blijvende en lastige verpligtingen oplegt:
C'est une grande ch- que beaucoup d'enfants,
veel kinderen zijn een groote last, een groot bezwaar. I1 est à ma ch-, hij is tot mijn' last : Ik
moet hem onderhouden. Il craint de vous etre à
charge, hij vreest u tot last te zjn, u ongelégenheid of moeite te veroorzaken. Toutes ces cerémonies me sont à ch-, al deze pligtplegingen zijn mij
tot hinder, tot last. Une tutelle est une eh- et non
pas un avantage, eene voogdijschap is een last en
niet een voordeel. — (Prov.) I1 faut prendre le bénéflce avec les ch-s; 11 nest pas de benefice sans ch-,
z. BENEFICE. — Belasting, schatting, opbrengst f.,
impost m., lasten m. pl. : Augmenter, diminuer
les ch-s, de belastingen vermeerderen, verminderen. Les ch-s publiques, de landslasten, landsbelasting; weleer ook : de landsambten, landsposten,
waarvoor men nu liever fonctions publiques zegt.
Cette nouvelle eh- pèsera sur 1'industrie, die nieuwe impost zal op de nijverheid drukken. Les ch-s
de 1'État, de staatslasten, de schuld en uitgaven
van den staat. Ch- riches of foncières, de op een
goed klevende lasten. Les ch-s dune succession,
donation, d'un testament, de lasten, verpliglingen
vituten) van een erfenis, schenking, testament.
universelles, algemeene lasten. Ch-s personnelles, persoonlijke lasten. — Ambt n., bediening f.,
post, eerep ost m., officie n. Entrer, Sortir cie ch-,
eengin post, een ambt aanvaarden, neerleggen. Etre
en eh-, hors de ch-, in, buiten bediening zijn. Chhonorable, lucrative, vénale, eervolle, voordeelige,

Ks

Muurwerk n. tusschen de balken van Benen vloer.
[Hydraul.] Drukking f., die 't water op de wan-

den van eene buis of een vat uitoefent. — [Peint.,
Litt.] Overdrijving, overlading, overdreven voor
navolging, karrikatuur f.: Fai--steling,akch
re eb-, overdrijven, overladen. La ch- ne dolt pas
rendre 1'objet méconnaissable, de overdrijving mag
het voorwerp niet onkenbaar maken. — {Theat.j
Wat een tooneelspeler bij zijne rol voegt : Les
ch-s de eet auteur sopt de mauvais gout, de bij
dien tooneelspeler zijn van slechten-voegslan
smaak. — [Vétér.] Pleister, pap f., omsla g m. op
eenig lïgchaamsdeel van een ziek of gekwetst paard.
— [Fond.] Hoeveelheid erts, kool en .vloeispaath
(of een ander vloeibaarmakend inmenclsel), die men
te gelijk in den oven doet, laag, schicht f. Faire
la eb-, den oven vullen. Ch- de fourneau, mond nl.,
trechtervormige opening f. boven aan den hoogoven.
[Dor.] liet opdragen van de goud- of zilverblaadits op een of ander voorwerp. — [Hort.]'Vereischte
dragt f. van een' boom; — ook z. v. a. CHARGEOII.
[Bias.] Charges, m. pl. Bijstukken n. pl., sierti
den op een wapenschild. — à LA CHARGE DE of It
CHARGE DE, loc. prép. Op voorwaarde, onder beding, onder de verpligling, dat: Je lui ai loud ma
maison, á la charge de faire les réparations, ik
heb hem mijn huis verhuurd, op voorwaarde, dat
hij de herstellingen zal bekostigen . — a LA CHARGE
QUE, loc. conj. Op voorwaarde, dat : A lach- que
la dépense sera remboursee, op voorwaa? de, dat
de uitgaven, de onkosten terug gegeven zullen wor-

den. — It LA CHARGE D'AUTANT, loc. adv. Op voorwaarde, dat men eveneens zal doen : Si je vous
rends ce service, eest is Ia eh- d'autant, indien
ik u deze dienst bewijs, is 't op voorwaarde, dat ge
m ij gelijke wederdienst doen zult.
Chargé, e, adj. (en part. passé van charger),
Betast, bevracht.geladen; -- bezwaard, overladen enz.:
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Lettre, Paqu et ch-, Brief o f pakje met geldswaarde,
bezwaarde, aangeteekende brief, pakje. Fusil, Pistolet ch-, geladen geweer, pistool. Its revinrent
:th-s de butin, zij keerden met buit beladen terug.
Cette description est trop ch-e, die beschrijving is

overladen, overdreven. Les caractères sont trop

ch-s dans ce roman, de karakters in dien roman
zijn te sterk gekleurd of geteekend, overdreven.
I)es yeux ch-s de pleurs, oogen vol tranen. Une
épreuve ch-e de corrections, eene drukproef vol
correctiën of verbeteringen. Un manuscrit eh- de
fautes, de ratures, een handschrift vol fouten, vol
doorhalingen. La mer elait ch-e de vaisseaux, de
zee was bedekt met schepen. Le temps est ch-,
(le lucht is betrokken. Avoir les yeux ch-s, opgezette, tranende oogen hebben. Couleur ch-e, te dik
opgedragen, te donkere kleur. Ecriture trop ch-e,
te dik, vet schrift. Des ch-s, valsche dobbelsteenen. Pièce ch-e, stuk metaal, dat door een ander
opgebragt metaal versterkt is; [Bias.] een met andere stukken bedekt wapenstuk. —Ch- d'honneprs,
de crimes, met eer, met misdaden overladen. Etre
eh- d'enfants, veel kinderen tot zijn' last hebben.
^Ètre eh- de Ia haine, du mépris de qn., bij iemand
zeer gehaat, veracht zijn. Ce criminel est beaucoup eh- par l'aveu de des complices, die misdadiger is zeer bezwaard door de bekentenis zijner medepligtigen. — [Mar.] Vaisseau eh- en of b la cète,
schip, adat door een' heftigen storm aan lagerwal
wordt gedreven. Vaisseau ch-par ungrain, schip,
dat door eene bui overvallen is. [Man.] Cheval ehde ganache, d'encolure, de tète, paard met te zware
kaken, te dikken hals, te dikken kop. -- (pop.)
Cet homme est eh- de ganache, die man heeft
dikke kaken; (fig.) die man is log naar lijf en ziel.
Ch- comme on baudet, al te zwaar beladen; (fig.)
met te veel werk belast, overkropt van bézigheden.
(Loc. prov.) Il est eh- d'argent comme un crapand de plumes, hij is beladen met geld, als eene
pad met veêren: hij bezit geen' cent. Etre eh- de
cuisine, vet en dikbuikig zijn; ook : te veel gegeten

hebben.

Chargé d'afiaires, m. [Diplom.] Zaakge-

lastigde m.

% Chargeant, e, adj. Zwaar, lastig, drukkend,

bezwaarlijk.

Chargement, m. Lading, bevrachting f. (ook
cargaison geheeten) ; het laden, het innemen der
lading; — vrachtbrief m. Vaisseau en ch-, schip
dat in lading ligt. Ch- en retour, lading voor de
terugreis. -- Aanteekening, recommandatie f.
van een brief of pakje op de post; aangeteekende
&rief m. of pakje n.
Chargeoir, m. [Salp., Hort.] Driestapel m.,
waarop men eerie rugmande of een' marskorf zet,
om die op te laden. — [Artill.] Voormalige laadlepel m., om een geschut te laden.
Charger, V. a. Laden, beladen, opladen, bevrachten, eenen last opleggen, bezwaren : Ch- un

crocheteur, un cheval, un mulet, on chariot, un
bateau, een kruijer, paard, muilezel, wagen, schuit
beladen, eene vracht geven. Ch- un fardeau sur ses
épaules, een' last op zijne schouders laden. On a trop
chargé ce mur, tutte voute, cette colonne, men heelt

dien muur, dat gewelf, die zuil te veel bezwaard, te
sterke drukking gegeven. Cette poutre charge trop
la muraille, die balk drukt te zwaar op den muur.

-- (fig ) Ch- qn. de soms, de devoirs, de travaux,
iemand zorgen, pligten, werkzaamheden opleggen.

Ch- un homme de coups, of (burl.) Ch- de bois le
dos de qn., iemand eene dragt slagen, een pak
slaag geven. Ch- de bois Ie front de qn., iemand
horens opzetten. Ch- qn. d'injures, de maledictions, iemand de huid vol schelden, iemand vervloeken. Cette nourriture charge l'estomac, dat voedsel
bezwaart (ligt te zwaar in) de maag. Ch- qn.,

iemand overladen, hem meer doen eten of drinken
dan hem past. Ch- une table de mets, eene tafel
met spijzen overladen. Ch- sa conscience de qc.,
zijn geweten mct iets bezwaren, iets op zijn gewéten
nemen en er zich voor God verantwoordelijk voor
maken. On veut couvrir ses fautes et en eh- un
autre, men wil zijne misslagen bedekken en ze op
een ander werpen. Ch- sa mémoire de choses utiles,
frivoles, zijn geheugen met nuttige, nietige dingen
opvullen. 11 ne faut pas trop eh- la mémoire des
enfants, men moet het geheugen der kinderen niet
overladen. -- Belasten, gelasten, last geven, opdra-

CHARGER.
gen, ovleggen, met de uitvoering belasten : On 1'a
charge de porter la parole, men heeft hem opgedragen het woord te voeren. Ch- on avocat d'une
cause, het voeren van een regtsgeding aan een'
advokaat opdragen. Q ui

voos a chargé du soin de
ma famille? wie hee ft u met de zorg voor mijne
familie belast ? — [Artill.] Laden, een schietgeweer
van 't •noodige voor een schot voorzien : Ch- un
pistolet, un fusil, un canon, eerie pistool, een geweer,
een kanon laden. — [Phys.] Ch- une bouteille de
Lede, une batterie électrique etc., eene Leydsche

flesch, eene elektrische batterij laden, de elektrieke
vloeistof daarin ophoopen. — [Bias.] Ch- des armes,
een wapen met bijstukken bezetten of behangen. —

[Com.] Ch- un compte d'une dépense, dune re-

cette, eene rékening met eene uitgaaf, eene ontvangst belasten, haar in rekening stellen. Ch- un
article sur on livre de compte, een artikel boeken,
op 't rékeningboek inschrijven. Cette maison à Ia
répu tation de eh- ses comptes, dat huis heeft den
naam, dat het zijne rékeningen te hoog opvoert, te
veel onkosten in rékening brengt. Ii y a beaucoup

d'abus sur cetle place, on y charge tous lesfrais,

er zin veel misbruiken in die handelsplaats, al de
hosten worden er te hoog berekend. — [Fin.] Belasten, belastingen opleggen: Ch- les peuples, de
volkeren met belastingen drukken. Ch- ses kujets
de tailles, d'impóts, zijne onderdanen met hoofd
imposten belasten. Ch- une terre d'une-geldn,
relevance, une succession dun legs, een goed met
eenen grondcijns, eene erfenis met een legaat bezwaren. — [Peint., Poés., Litt.] Overladen, overrij ven : Ch- un portrait, un sujet, een afbeeldsel,
een onderwerp çloor overdrijving lachwekkend maken. Ch- une tragedie d'incidents, een treurspel
met tusschenhandelingen overladen. Ch- un discours
de figures, un ouvrage de citations, eene rédevoering met beeldspraak, een werk met aanhalingen
overladen. Cet auteur dramatique charge trop ses
caractères, die tooneelschrijver overdrijft zijne karakters. Cet acteur charge son róle, die tooneelspeler overdrijft zijne rol. Ch- le caractère de qn.,
iemand te zwart afschilderen, zijne gebreken opzet t e lij k vergrooten. Ch- un récit, une histoire, een
verhaal, eene geschiedenis opsmukken, er veel van
't zone bijdoen. — Ch- un mot, over een niet of
slecht uitgedelgd woord een ander heen schrijven. —
[Prat.] Bezwaren, betigten, beschuldigen, tegen
iemand getui g en : Les témoins, les depositions
le chargent beaucoup, de getui g en, de verklaringen der getuigen bezwaren hem zeer, zijn
sterk tegen hem. — [Tech.] Ch- la pompe, water
in de pomp gieten, om haar aan den gang te
maken; — Ch- une pièce de métal, de bols, het
goud of zilver ter verqulding op een stuk metaal
of hout opdragen ; — Gh- une pièce de fer, een stuk
ijzer door aansoldéring van een ander versterken;
— Ch- les peaux de ruif, de huiden met vet doorwerken; — Ch- le moulin, den molen (bij zijdewevers) van 't noodige getal spoelen voorzien; — Chde sole une bobine, un fuseau, de noodige zijde op
eene spoel, op een' klos doen; — Ch- la peigne,
de kam vullen, de vereischte wol tusschen de tanden
brengen (b ij lakenwevers); — Ch- une cuve, de kuip
bijzetten of bereiden, de vereischte verfstoffen in de
verfkuip of de noodige bestanddeelen in de salpeterkuip doen; — Ch- la couleur, de kleur te donker
maken, te sterk opdragen ; - Ch- le fourneau,
den ijzersmeltoven (hoogoven) beschikken, hem met
erts, kohl en vloeimiddelen vullen ; — Ch- le ba
den slinger, de onrust van een uurwerk-lancier,
bezwaren (om den gang te vertragen); — Ch- une
broche, een of meer stukken vleesch of gevogelte
aan een spit steken; — Ch- les broches, het noodige getal pitten of leenmetten (voor kaarsen) aan
de roedjes hangen; — Ch- la touraille, het mout
op den eest brengen (bij brouwers) ; — Ch- une
glace, gewigten op een' pas verfoelieden spiegel zetten (om het kwik - amalgama in alle punten met de
glasplaat in aanraking te brengen); — Ch- la eoupelle d'affinage, het te finéren of te zuiveren, goud
of zilver in de kapél of den smeltkroes doen ; —
Ch- une pipe, eene pijp stoppen, met tabak vullen.
— [Hort.] Ch- une couche, een tuinbed met aarde,
run of mest overdekken. — [Mil.] Aanvallen, aantasten, aangrijpen : Nous chargeámes si vigou.

reusement l'aile droite, que nous la times plier s

wij grepen den regtervleugel zoo hevig aan, dat wij

CHARLEMAGNE. jag

CHARGIETIR
heng totwjjken bragten. — [Mar.] Ch- un navire, een
schip bevrachten, het eene volledige lading geven.
Ch- la pompe d'un vaisseau, van boven in de pomp
water werpen. — Charger wordt in vele der opgegéven beteekenissen ook zonder voorwerp gebézigd,
b. v. : Je vais eh- toute la journée, ik ga den ganschen dag (goederen) opladén. Cet acteur charge
trop, die tooneelspeler overdril ft (zijne rol) te veel.

lijk, rneégaande, verdraagzaam -- Soms als subsi.

Loin diet ces faux ch-s.
('haritablennent, adv. Op liefdadige wijze,

gebézigd:

liefderijk, weldadig, met- of uit liefde.
Charitatif, adj. nl. (pr. ch=k) [Droit. can.]
Don of subside eb-, liefdegift, die een bisschop,
des noods, eenmaal van zine diocesanen heffen kon.
Charite, f. Liefde f., inz. de christelijke liefde
tot God en den naaste, naastenliefde, menschenliefde. Ch- fraternelte, broederliefde. Agir par on
mouvement de eh-, uit eerre opwelling van menschenliefde handelen. — [Théol.] La foi, l espérance

Ce que voos Bites lá est impossible, vows chargez,

wat gij daar zegt is onmogelijk, gij overdrijft (uw
verhaal, uwe beschrijving (nz.) -- [Ulort.] . Cet
arbre charge trop, die boom draagt te veel (vruchten of hout).

et la di-, 't geloof, de hoop en de liefde. La eh-

Un arbre qui charge toes les ans,

een boa/n, die ieder daar (vruchten) draa11t.— [ i♦'lii. I est la perfection de la loi, de liefde is de vervalCh- à la baïonette, met de bajonnet (den viand) hug (volrnáking) der wet. — Milde gift, aalmoes,
aanvallen. Ch- It la tete de la cavallerie, aan 't liefdadigheid; — mededoogen n., barmharti heid, inFa des
hoofd der ruiterij aanvallen.. Ch- en moraines, en schi kelijkhei.d, hebbelijke welwillendheid : ire
colonnes serrees, in gesloten geléderen aanvallen. ch-s, des artes de eh-, liefdewerken doen, milde
Chargez ! Laadt (uwe gewér('n). — [Mar.] Ch- en giften uitdeelen. Faire la eh- it qn., iemand eens°
grande of en grenler, stortgoederen laden, granen, aalmoes neven. La eb- s'il vous plait ! een aal
als 't u belieft! Ne faites pas seulement-moesj,
zout, steenkolen enz. inladen, zonder dat die waren
ingepakt zin. Ch- a cueillette, au tonneau of au l'aumone, faites la eh-, vergenoeg u niet met enkel
quintal, stukgoederen laden. Ch- à fret, een schip te geven, geef met geheel uw hart, uit liefde. — Cet
met goederen van verschillende kooplieden slurs- homme est plain de eh-, die mean is vol mededoowijze bevrachten. Ch- lï forfait, bij aanneming laden. gen, is de inschikkelijkheid, de welzvillendheidzelve.
Ch- à sec, het schip laden, fel wz l het voor top en takel — (Prov.) Ch- Bien ordonnée commence par soiligt. Le vent charge à la céte of en cète, de meme, het herrad is nader dan (1e rok, de liefde
wind werpt het ic//?p aan lagerwal — SE (/1. 1/- begint eerst niet zich zelve. -- (iron.) Prèter one
v. pr. Zich beladen, zich zelven een' last eb- of des ch-s à qn., iemand boosaardig iets toeC;
opleggen : Aidez moi done it me eh-, help mij dichten, hem belasteren. Ch- de cour, lloveli-bgentoch nif/n' last, mijne vracht opleggen. Se eh- valschheid. — Armhuis, godshuis, gasthuis, hos
de fmarchandises, veel, te veel waren koopera. Se
liefdadige personen-pitaln.;—ver/gfa
eh- 1'estoflI//c, zich de maag ov,"erladen, Se eh- ter ondersteuning van zieken en armen : It est niort
la tèíe d'ornements, zich het hoofd met s.eraden á la eh-, hij is in 't ziekenhuis f estorven. EtabïiSoverladen. Ch- sa mémoire, zijn geheugen beladen, semenis de eh-, gestichten van liefdadigheid. Buoverladen. — Le temps se charge, het weder, de reau de eb-, z. BUREAU. Soeurs de la eh-, barmlucht betreft. — (fill.) Sc eh- de qc., zich met hartige zusters, verzorgsters der zieken en gekwetiets belasten, zich tot iets verbinden, iets op zicll. slen in gasthuizen en hospitalen. Frères de la eh-,
nemen, de zorg, het bestuur van iets aanvaarden. barmhartige broeders.
Se eh- d'un crime, de verantwoordelijkheid eenel
Charivari, nr. Spotmuz' k, ketelmnuzfjk, ver
misdaad op zich neuzen, zich als den bedrijver ergeraas n. met potten, pannen, ketels enz.,-ward
kennen. Je ne veux pas me eh- de eette affaire, vergezeld van een oproerig geschreeuw, dat soms
ik wil m niet met die zaak belasten. Voos voos gemaakt wordt voor de deur van hertrouwde beêtes chargé de lui parley, gij hebt o_p u genomen jaarde lieden : — voorts ieder geschreeuw, getier,
met hem te spreken Je me charge de let enfant, gejoel n., waarmede de volkshoop zijne afkeuring
ik belast mij met dit kind (om 't op te voeden, te te kennen geeft ; -- krakeel, standje n. ; — slecht
on(lerhouden). — Geladen, beladen worden: Les muzijk, katteninuzijk f. — [Jeu] De vier vrouwen
vaisseaux en tons lieux se chargent de soldats, in eerre hand bij 't o/nberspel. — [Mar.] Met leder
de scheppen worden allerwege met krijgslieden be- bezette rijbroek f. ; ook (fig.) gekijf, krakeel n.; ook
laden. LU canon se charge aver des houtets, eery slechte muzijk f.
kanon wordt met kogels geladen.
+ Charivariser of Charivarier, v. a. d"
Char;ei.r, in Lader, inlader, oplader, be- iemand een charivari of ketelmuzij k brengen. -vrachter. --- [Com.] Scheepsbevrachter, fielder, CIIMI1VAU1SER, V. n. Veel rumoer, geschreeuw en
uitraster van een schip. Ch- de Bois, de chat- bewéging maken. - SE CHARIVAIIISER, v. pr. Eikhou, opzigler over 't houtmeien, holenmeten, ander wederkeerig eens hetelmuzijk brengen; elkaar
houtmeter, kolenmeter. — [1Vlar. mil.] Stoklader, een standje maken.
konstabel, geschutstamper. — [Tech.] Beschikker
Charivariseur, m., -ease, f. of Chariof vullier van een' hoogoven. — Ook als adj. ge variste, m. en f. Hij of zij, die eerie ketelmuzijk
Commissionair eh-, goederen-verzender,-bezigd: brengt; -- rumoermaker, m., -maakster f.
expediteur m.
Charlatan, m. Kwakzalver, uitventer ve n
Chargemare, f. (pr. char-jure) [Bias.] Wapen- droogerijen en artsenijen op marktpleinen; —
stuk n., dat een ander in 't schild bedekt.
snoevend, doorgaans onkundig en onbevoegd ge
Chargiot, m. [ tort .j Soort van appel m.
lapzalver, beunhaas, jan -potagie, land--neshr,
Chariaáe, nl., z. CHARRiAG ^.
looper, — ieder, die zich beroemt, in 't bezit
Charieiitisine, m. Kiesche, fijne scherts f.
van een of ander wonderbaarlijk geheim te zijn,
snoever, pogcher, snorker, praalhans, grootspreker,
-- verzachte uitd'rukki.ng voor iets leelUks.
opsnij(ler, windbuil, windmaker m. — Ook als adj.
Charier, z. CHARRIE:a.
Chariot, m. hagen m, rijtuig n. met vier wie- gebezigd: II est on peu eh-, hij is wat kwakzalverten, boerenwagen, lastwagen, vrachtwagen, koetswa- achtig. L'bomme est l'ami du style eh-, de mengen; -- kinder loopwagen. Ch- d'enfants, kinderwa- schen houden veel van den kwakzalversst 1, van
gentJe D. Ch- d 'osier , mandewagen. Ch- de boil, de bombast. — (Bij Voltaire komt dit adj. ook in 't
foin, hout-, hooiwar1en; Ch- d'artiilerie, ale vieres, vrouwelijk voor: La malheurease espèce qui tent
d'équipage, de bagage, munitie-, proviand -, tros-, pour vivre est ch-e dune autre manière.)
pakwagen. Ch- a canon, kanonwagen. Ch- à
S Charlataner, v. a. (fain.) Bepraten, door
Marlboroubh. tweewielige pakwagen. Ch- á apeur, vlejerij en mooije woorden bedriegen. — clh1(1/LAstoomwagen (wag(,on). Ch- á voiles, zeilwallen. — TAv Eu, v. n. Den kwakzalver spelen, kwakzalveren.
[Tech.] Touwslagersslede; — zaagslede f. — Ge
Charlatanerie, f. Kwakzalvers-beroep, kwak
n. van den riijgsnoermaker. -- Naam van drie-ouw
kwakzalverij , grootspraak,-zalverschpn.;—
gereedschappen in de spiegelfabrijken. — [Astr.] snoeverij, snorkerij; — vleierij f., bedrog n.
Charlat anesque, adj. Kwakzalverachtig :
I.e eb -, Le grand eh-. Le eh- du roi David, de
Groote Peer of lagen; Le Petit ch-, de Kleine Remèdes eb-s, kwak?zalvers- middelen.
lieer m.
Charlatanisnie, m. Kwakzalverij f., handel(haristies, f. pl. (pr. eh—k) [Ft. r om. ] Fa- wijs f. van een' kwakzalver, kwakzalverslisten i.
milie-verzoeningsfeesten D. pl., c h a I : s t i. c n.
pl., -kunstgrepen m. p1. — (fig.) Geveinsde, voor
Charistolochie, f.Bot.J Z. V. a. AR110ISE.
-gewnd
verdienste, deugd f. enz.
'haritable. adj. Liefderijk, liefdadig, wel Charlemagne (Faire), (prov.) (eig. Karel
dadi,g; mild, milddacl2.g, goed voor de armen; — den Groote spelen) Uitscheiden met spelen, na gewelwillend, welmeenend, welgemeend; -- ir/schikki - wonnen te hebben. -- (iron.) Ii est sorti de la cote de
.

:

,

310

CHARLOT

CHARRETIN.

--

Charlemagne, du rol Arthur of de Saint Louis,

hij hangt den grootera heer uit, hij bluft op hooge

afkomst.
Chariot, m. [H. n.] Een der volksnamen van
den wulp. Ch- de plage, zeeleeuwerik, strandleeuwerik m.
Charlotte, f. [Cis.] Tusschengeregt n. van
appelmoes of ander vruchtmoes en geroost brood,
sjarlotte f. Ch- russe, russische sjarlotte.
Charmant, e, adj. Behoorlijk, aangenaam,
bevallig, behagelijk, vermakelijk, lief, lieftallig,
aanminnelijk, innemend, betooverend, verrukkend.
Cliarmantine, f. Dames-winterhalsdoek.
Charinay, in. [Corn.] Soort van indische taf f.,
als gros -de-Tours bewerkt.
Charme, m. Tooverkracht, betooverinq; tooverij, hekser'j f., tooverwerk, toovermiddel n.:
Faire un ch-, des eh-s, betooveren. Porter un ehsur sol, een toovermiddel bij zich dragen. User de
th -s, toovermiddelen aanwenden. Le eh- est rom de tooverkracht is verbroken, de zinsbegoopu,
cheling iis verdwenen. --- (fig 3) Bekoorlijkheid, bevalligheid, aanminnigheid, ieftalligheid, aantrek
schoonheid f.: Cette jeune personne a-keljhid,
elu ch-, (of doorgaans in 't meere. des ch-s), dat
meisje is aanvallig. On ne peut se défendre de
ses ch-s, men kan hare bekoorljkheden niet wederstaan. La musique, la poésie a de grand ch-s
pour mol, de muzijk, de poëzij heeft veel bekoorlijks
voormi. 3'admire les ch-s de son coeur, ik bewonder de schoonheid van haar hart. CHARME, m.
[Bot.] Jokboorn, hagebeuk, witte beuk, steenbeuk,
hanebeuk, wielboom m., booghout, jukhout m.
Charlué, e, adj. (en part. passé van charmer)
Betooverd; bekoord, verrukt : Fusil ch-, betooverd
geweer. Arbre ch-, boom m., dien men opzettelijk
beschadigd heeft, om hem te doen sterven. — J'en
suis ch-, dat verheugt mij zeer, dat bekoort mij.
Charmer, v. a. Betooveren, bezwéren, eene
gewaande tooverkracht uitoefenen; begoochelen,
verblinden; — eene onaangenamene gewaarwording
verdrijven : Son cheval, ne voulant pas avancer, it
Grut qu'on l'avait charmé, daar zin paard niet
vooruit wilde, meende hij, dat men 't betooverd
had. Le serpent charme et attire le rossignol, de
slang betoovert, verblindt den nachtegaal en lokt
hem tot zich. --- Ii a eh- ma douleur par son récit, hij heeft . mijne droefheid door zijn verhaal weggetooverd, zijn verhaal deed mij mijne smart ver
Le travail charme l'ennui, de arbeid ver--getn.
drijft de vervéling. Le sommeil charme les plus
cuisantes peines, de slaap stilt (sust) de nijpendste
smarten. — Bekooren, zeer bevallen of behagen,
innemen, verrukken: Cette musique ma charmé,
die muzij k heeft mij zeer bevallen, hoogst voldaan,
verrukt. Cela charme les yeux, l'oreille, le coeur,
dat bekoort, streelt de oogen, het oor, het hart. —
Ook zonder voorwerp gebézigd : Là tout charme et
rien n'éblouit, daar brengt alles in verrukking en
niets verblindt.
% Charmeur, m., -ease, f. Betooveraar m.,
-ster f., Behekser m., tooverheks f.
Charnmille, f. [Bot.] Stek m. van een' jokboom of hagebeuk. Heg f. van haltebeuken, hagebeukenlaan r.
Charnnoie, f. Plantsoen, boschje n. van hogebeuken.
Charmut, m. [H. n.] Viscis van 't geslacht
der meervallen of wentelaars.
Charnage, in. (pop.) Vleeschtijd m. On fait
meilleure chè w e en eh- qu' en carême, men doet
zich beter te goed in den vleeschtijd dan in de vasten. — [Féod.] Tiende f. op wol en vleesch.
Charnaire, m. [Chas.] Bastaardhond, loophond, brak m.
Charnalité, f. Vleeschelijkheul f., vleescheljke lust m.; — weleer ook : bloedverwantschap f.
Charnel, le, adj. Vleescheljk, zinnel k, dierlijk : Plaisir, Appétit ch-, zinnelijk genot, vleescheljke lust. Homme ch-, dierlijke, vleeschelijk ge—

zinde ntensch. — Ook als subst. gebézigd : La sa-

gesse de Dieu est invisible aux charnels.
Charnelleinent, adv. Vleeschelijk, op vleeschelijke w-ze.
Charneux, ease, adv. [Méd.] Vleezig, meest
uit vleesch bestaande (liever cHARsjs).
Charnier,m. Vleeschkamerf., bewaarplaats van
't gezouten vleesch. — Krekelhuis, doodsbeeruter-

huis n., doodsbeenderen n. pl. — [Mar.] Waterstander m. — [Vián.] Bos of bundel m. van wijn
-gardstken.
Charnière, f. [Tech.] Scharnier, n.- — steek
beitel m. der steengraveurs. — (Chas.J Weleer
z. v. a. CARNASSIRE; ook: bergplaats f. voor 't
aas des valkeniers.
Chnrnon, m. Scharnierlid n., scharnierring in.
Chariiu, e, adj. Vleezig, gevleescht, vleeschrijk, vol vleesch, lijvig; uit vleesch bestaande: Corps
ch-, vleezig ligchaam: Fruit eh-, vleezige vrucht.
Les parties ch-es du corps, de vleeschdeelen van
't ligchaam.
Charnure, f. (alleen van menschen gebézigd)
Vleesch n., vleeschdeelen n. pl. (ten opzigte van
de verschillende hoedanigheid, daaraan eigen):
Ch- ferme, molle, vast, week vleesch.
Charogne, f. Kreng, aas, verrottend dierenlijk n. — (fig. et pop.) Een door wellust uitgeput
ligchaam n.
Charoi, m., z. CHARROI.
(vharon, m., z. CARON.
Charotte, f. [Chas.] Vogelaarskor f m. of-meznd f.
Charpeutaire, m. [Bot.], z. SCILLE.
Charpente, f. Getimmerte, timmerwerk n.,

timmeraal je f., gezamenlijke houtstukken van eenig
bouwwerk. Bois de ch-, timmerhout, werkhout n.
Edifice en ch-, houten gebouw. — (Jig.) La eh- du
corps, het gebeente, beendergestel, de gezamenlij ke
beenderen van 't ligchaam, vooral van 'tmenschelijke. — La eh- dun poème , dun drame, de
hoofddeelen, het plan van een dichtstuk, tooneelstuk.
Charpenté, e, adj. (en part. passé van charpenter) : Bois ch-, Bedisseld, uit den ruwe gehakt hout.
Charpenter, V. a. [Tech. Bedisselen, uit
den ruwe hakken, behouwen. (In dien zin weinig
gebruikt.) — (fig.) Onhandig snijden, villen, kerven. — [Litt.] Het plan, het hoofdbeloop van een
werk ontwerpen.
Charpenterie, f. Timmerkunst f., timmer mans-handwerk n., het timmeren; — ook z. v. a.
CHARPENTE, vooral ten opzigte van de wijs, waarop
een werk is uitgevoerd : La eh- de cette église est
fort belle, het timmerwerk van die kerk is zeer
fraai. — Timmermans-werkplaats f.; — houtwerf 1.
in de havens.
('harpentier, m. Timmerman. Ch- de vals
scheepstimmerman. [Mar.] Mai--seau,dnvir
tre ch-, baas-timmerman, oppertimmerman. — Spek
-snijderm.opwalvch s—[H.n]ofCharpentière, f. Soort van houtbokje n. (kever). —
[Bot.] , z. V. a. MILLEFEUILLE. - Ook als adj.
gebézi ;d : Maitre, Garcon eh-, timmer#tans-baas,
-knecht m.
Charpentière, f. Timmermans-vrouw I. —
[H. n.] , z. V. a. CHARPENTIER; - ook eender namen van de specht (pie)
Charpi, m. [Tech.] Kuipersblok n.
Charpie, f. [Chir.] Pluksel n., wiek f., uitgerafeld linnen om op zieke ligchaamsdeelen te leggen. — Ch- anglaise, engelsche pleister. — (fig.)
Cette viande est en ch-, dat vleesch is tot vezels
verkookt, is door 't koken uitgemergeld.
Charpir, v. n. Pluksel maken. — t eilARPIR,
V. a. Vaneen scheuren, in stukken scheuren.
Charque, f. [Cuffs.] Gedroogd en met eiwit
bestreken vleesch n. (ter bewaring).
Charrée, I. Loogasch, uitgeloogde asch f. —
[Exploit.] Uitgezochte ertsstukken n. pl. — [Pêche]
Poppen f. pl. van watervliegen, als aas gebruikt.
f..Karvol, karrevracht f., wagen-

vol m. — (Prov.) Dire à qn. une eh- d'injures, ie-

mand de huid vol schelden.
Charretier, m. Karreman, voerman van eene
kar; kruijer; — soms ook : ploeger m. — (Prov.)
.curer comme un ch-, vloeken als een ketter. I1 n'y
a si bord eh- qui ne verse, het beste paard st'ruikelt wel eens : dwalen is rnenschelijk, de beste of
knapste kan 't wel eens mis hebben of verkeerd doen.
— CHARRETIÈRE, 1. Karrevrouw f., vrouw, olie met
eene kar rijdt.
Charretier, ière, adj.: Chemin ch-, karro-

weg, r pad; Porte ch-ière, Karrepoort I. — Voie
ch-ière, karrespoor n., afstand tusschen de karre-

wielen.

Charretin, m. Kar f. zonder ladders, kar

-retjn.

CIARRETTE

Charrette, f. Kar f. Cl- á bras, handkar. —

(Prov.) C'est un avaleur de ch-s ferrées, z. AVAMieux naut être cheval que eh-, beter bevelen dan gehoorzamen. Bien menen sa ch-, zijn kar

LEUR.

-retj
goed sturen, wel op zijne zaken passen.
Charriage, m. Het vervoeren op of met eene
kar 0/ met Benen wagen, het karren, karrenvervoer n.; — karloon, voerloon n.
Charrié, e, adj. Met eene kar vervoerd ; —
meêgevoerd, afgevoerd.
Charrier, m. [Tech.] Loogdoek, aschloogdoek n. (waarop de asch over de loogkuip gelegd
wordt). — [ Faut.] Valk m., die met zijne prooi
dvorgaat.
Charrier, V. a. Op eene kar, op een' wagen
(per as) vervoeren. -- Medevoeren, voortspoelen,
aanspoelen (van stroomend water sprekende) : La
rivière charrie du sable, du limon, de rivier voert
zand, slijk mede. — Ses urines charrient du gravier (of enkel charrient), bij 't waterloozen werpt
hij steengruis uit, zijne pis is graveelachtig. — Ook
zonder voorwerp in : La rivière charrie (des glacons), elle sera bientót prise, de rivier kruit (er
gaat veel ijs in), zij zal weldra bevroren zijn (toeliggen).
CHARRIER, v. n. (fam. et fig.) : Cb- droit,
den regten weg gaan, zijn' pligt doen, op zijne zaken passen. — [Mar.]] Afspannen. Ch- de la
voile, veel zeil voeren. — [Faut.] Cet oiseau ch-,
die vogel gaat niet zijne prooi door, komt niet op 't
kommando terug. - SE CHAIIIIIER, v. pr. Vervoerd
worden (per as) : Ces objets se charrient mieux
en liver, die voorwerpen laten zich beter in den
winter vervoeren.
Charrière, f. Weg, dien een wagenof eene kar
kan berijden.
Charroi, m. Vervoer n. met karren, wagens
enz. : vervoerloon, vrachtloon, karreloon n. —
[Mil.] Trein m., soldaten-afdeeling, met het ver
Ier artillerie belast. — [Mar.] -voer.andbgj
Bankerssloep f., groote sloep, die na volbragte
vangst op de New foundlandsche bank de- visch
vervoert.
Charron, m. Wagenmaker m. — CHARROIINE f.,
wagenmakers-vrouw f.
Charronna;e, in. Wagenmakers-kunst f.,
f. Bois de ch-,
wagenmakers-werk n., wagenmakerif.
w nschot n.
Karronne, f., z. onder CHARRON.
Charroyer, v. a. Op karren of wagens, per
as vervoeren. — Als adj. : Du buis charroyé, per
as vervoerd hout.
SE CHAIIROYER, v. pr. Per
as vervoerd worden.
Charroyeur, m. Vrachtvoerman m. — CHARAOYEUSE, f. Vrachtvoermans-vrouw f.
Charrua ;e , ni. [Agri;.] Uitgestrektheid
grands, die in een jaar met éénen ploeg kan bewerkt
worden. — [ Féod.] Ploegcijns in.
Charme, f. [Agric.] Ploeg m. Ch- Bien attelde, goed bespannen ploeg. Ch- de boeufs, de
chevaux, met ossen, paarden bespannen ploeg. Le
manche, Le sot dune eh-, de staart, het ijzer of
de schaar eener ploeg. Etre á la ch-, aan 't ploegen zijn; gedurig ploegen. — ( fig. et fam.) Tirer
la ch-, een' taaien, zwaren arbeid verrigten. Cheval
de ch-, loop en plomp mensch, ploegpaard n. —
Prov.) Mettre la eh- levant les boeufs, z. BOEUFS.
'est une eh- mal attelée, C'est une ch- à chiens,
dat zijn menschen, die kwalijk bijeen passen, dat
is een slecht overeenstemmend gezelschap, een warboel. — Uitgestrektheid lands, die men met éénen
ploeg kan bebouwen : Cette ferme est de deux
ch-s, die boerderij (hofstede, landhoeve) is van twee
ploegen : — [ Hort.] Tuinmans wiedploeg m. —
[Pêche] Soort van gesteeld vischnet n., in Breagne gebruikelijk.
Chartagne, f. [Mil.] Verschansing f.; die in
een bosch verborgen is.
C harte, f. (vroeger Chartre) Oorkonde,
handveste f.; elk geschrift n., dat in de staatsar
wordt bewaard; — grondwet, co n s t i t u--chievn
t ie f., charter n. La grande ch-, het groote
charter [magna charta] , de groote oorkonde, die
in 1?15 door Jan zonder Land gegéven is en de
grondwet der engelsche staatsinrigting bevat.
Charte-partie, f. [Mar.] vrachtcontract n.,
scheepsvrachtbrief m , schriftelijk verdrag, dat tusschen den reeler of scheepsbevrachter en den schip
-per
wordt aangegaan, c er t e- p a r t i e f.
—

—
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Chartier, m., z. CHARTRIER.
Chartil, m. (pr. char-ti) Karrebak m., bak
eener kar ; — lange kar voor 't vervoer der schoven; — wagenschuur f.
Chartiste, m. [Polit.] Grondwetaanklever,
chartist m., aanhanger, verdediger eener grondwet, inz. van de door Don Pedro in Portugal geoctrooijeerde. — CHARTISTES, m. pl. Volkspartij f. in.
Engeland, die door eene nieuwe volks-grondwet de
engelsche staatsrégeling geheel en veranderd wil
hebben, ehartisten m. pl.
Chartographe, m. Oorkondenbeschrijver; —
oorkondenverzamelaar; -- oorkondenoplteller m. —
Chartographie, f. Verhandeling f. over de oor
handvesten; — Chartoraphigtie,-kondef
adj. Die verhandeling betreffende, c h a r t o g r as
c
h.
—
Chartologie, f. Oorkondenleer f.;
. i
— Verhandeling over de kaarten. — ('hartologique, adj. Die leer, die verhandeling betreffende,
eh artologiseh.
t Charton, m. Voerman, karreman m.
Chartophy lax, m. (pr, ch—k) [H. grec.]
Oorkondenbewaarder m
t (hartre, f. Gevangenhuis n., kerker m., Faire
ch- privée, iemand heimelijk of wederregtelijk gevangen houden. •— (pop.) Vermagering f.: Tomber
en ch-, vermageren. — [Mid.] Lendevang m.,
engelsche ziekte, uittering f. — z. ook CHARTE.
C'hartrer, v. a. Weleer gebézigd voor: Accorder une chartre, un privilege, eene handveste,
een privilegie verleenen.
Chartreuse, f. Karthuizerklooster n.; — Karthuizer-non f., non der orde van St. Bruno. — ( fig.)
Klein, eenzaam landhuis n. — [Cuis.] Mengsel n. van
verscheidene groenten en wortels. — [Hortie.]
Soort van tulp f.
Chartreux, m. Karthuizer-monnik m., monnik der orde van St. Bruno. — [ Bot.] Blaauwgrijze paddestoel m. — [H. n.] Grijze of blaauw grijze kater m. In dezen zin ook als a(1j. gebézigd : Chat ch-.

Chartrier, m. Plaats, oorkondenkamer f. —
waarin de oorkonden van eene abdij bewaard worden. Bewaarder m. van de oorkonden eener abd ".
Oorkondenverzameling f., charterboek n. — 0v tijils Z. v. a. PRISONNIER, gevangene.
Chartalaire, m. [Hist.] Charterboek n., oor
abdij, heerlijkheid enz.-kondevrzamligf.
-- Oorkondenbewaarder n.; kerkelijk archivarius m.

Charybde, nl., z. CARYBDE.

Chas, m. [Tech.] Oog n. eener naald; — stijfselpap f.; — weverspap f., soort van lijm, waarmede de wevers de draden van den ketting of de
schering stichten (bestrijken); — metselaars paslood n.

Chaseret, m., z. CASERETTE.
%Chassable, adj. Goed om te jagen.
Chassagne, m. [Com.] Soort van bourgFogne-

wijn m.
Chasse, f. Koffer ni., kist of kas f ., waarin
de roomschen de reliquiën of overblijfsels van hei
bewaren. — [Tech.] Alles, waarmede gedreven-ligen
of ingezet werk vastgehouden wordt; — plaatje n.
van eenen gesp; — schaar f. of bril m. van Bene
weegschaal; — lijst f. van eenen spiegel; —hecht n.
van een scheermes, van een lancet enz. — (Prov.)
Cette flle est décorée comme une ch-, dat meisje
is zeer opgeschikt.
Chasse, f. Jagt, het jagen. Aller á la ch-, op
de jagt gaan. Le plaisir de la ch-, het jagtvermaak.
Une partie de ch-, eene jagtpartij. Un fusil de ch-,
een jagtgeweer. Un couteau de Ch-. een hertsvanger m. La eh- du serf, du loup (au eert, au loup),
de hertenjagt, wolvenjagt. La eh- aux chiens, It
tourre (la venerie), de jagt met honden de lange of
groote jagt. La eh- a l'oiseau of au vol (la fauconnerie) , de vogeljagt, reigerjagt, valkenjagt. La
eh- au tin, au tiré, de jagt met het geweer, korte
jagt. La eh- aux filets, aux pièges, het netten -,
strikken- of vallen- zetten. — De jagers, honden en
verdere toestel der jagt: La eh- a passé par là,
de jagt, het jagtgezelschap heeft daarheen zijnet
weg genomen. — Jagt, het wild, dat men vangt:
Je vous enverrai de ma ch-, ik zal u wat van
mijn geschoten wild zenden. Faire bonne ch-, eene
goede jagt maken, veel wild neirleggen. — Jagt,
de kunst van 't jagen: Entendre bieb la ch-, de
jagt, de jaagkunst goed verstaan. — (Prei.) Aítamé
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comme un lévrier de ch-, hongerig als een hazewindhond, als een wolf. 11 nest Ch- que de vieux
cbiens, met oude honden jaagt men 't best bejaarde
lieden kunnen den besten raad geven. I1 sait trop
la eh- qui a eté véneur, wie voerman geweest is,
kent het klappen van de zweep. -- [Mus.] Chof Air de ch-, jagtstukje n. — (fig.) Donner
la ch-, vervolgen, najagen, nazetten: Donner la
eh- aux ennemis, à une bande de voleurs, den
vijand vervolgen, eene dievenbende nazetten. -[Mar.] Donner (la) eh- a un vaisseau, jagt op
een schip maken, het vervolgen. Appuyer une
eh-, alle zeilen ter vervolging bijzetten, scherpe

jagt maken. Recevoir, Prendre une ch-, gejaagd

worden, met volle zeilen de vliegt nemen.. Soutenir
la eb-, al vlugtend met de achterstukken vuren.
Canons de eh-, Ch-s de prone of Pièces de eb- de
l'avant, jagtstukken, boegstukken n. pl., kanonnen
op het voorschip. — [Paume] Kaats f., plaats,
waar de bal zijn' eersten sprong eindigt. Chmorte, vergeefsche, verloren slag; — (fig.) begonnen
werk, dat men niet afmaakt. — (Loc. prov.) Marquer one eh-, zich een woord in 't oor knoopen;

in iemands doen ot zeggen iets opmerken, waarvan
men partij wil trekken; Marquez bigin 'vette eb -,
onthoud wel wat ge daar zegt, wat- streek ge mij
daar speelt: 't zal u berouwen. -- [Tecb.1 Meleelaars waterpas n.; — doorslag, dril m.; doorslagijzer n. — lade f., aanslagkam m. van een weef
getouw; — drijfhamer m. der wagenmakers; —
goudslagershamer m.; — kromming f. der tanden
van eene zaag; — schutmuur m. des glasblazers
(die hein tegen de werking van 't vuur beveiligt);
-- speelruimte f., zekere vrijheid in bewéging, die
men een voorwerp, een gedeelte van eene machine
enz. laat behouden. — Schuring f., het schuren,
snelle afloop of doorstrooming f. van water ter af
voering van zand, slijk of onreinheden. — Hultres
de ch-,oesters f. pl., door den v ischjager aangebragt.-Eeluses de eb-, afloopsluizen f. pl., ter schoonmaking van eene haven, van een dok enz. — [Pêche]
Op staken uitgespannen net n. Ch- couverte, steek
waaraan van den eenen vleugel tot den-net.,
anderen een horizontaal net is gespannen. — [Chico.]
Feu de eh-, hevig vuur, haagvuur n. (dat men
verkrijgt door al de registers van een fornuis open
te zetten. -- [Impr.] Aanlal regels ni. pl., dat elke
bladzijde der kopij rooter is dan eene bladzijde
druks.
Chassé, e, adj. (en part. passé van chasser)
Verjaagd. Vaisseau eh-, schip, waarop jagt ge
wordt.
-makt
Chassé, m. [Danse] Zijpas, c h a s s é m., eene
zijwaartsche dansfiguur.
Chasse-avant, m. [Tech.] Meesterknecht,
opziener over de werklieden, Javaan, onderbaas m.
(Plur, Des Chasse-avant.)
Chasse-bondien, m [Tech.] D°j fhout n.,
hout, waarmede de houtschulpers eene wigge inslaan. (Plur. Des chasse-bondieu.)
-

i

Chasse-bosses, f. [Bot.] Weegbree f., we-

derik m., jodenkruid n. (ook Corneille en lysimachie
geheeten) (Pher. Des Chasse-bosses.)

Chasse-carrée, f. [Tech.] Hamer met twee

vierkante koppen, waarvan een verstaald is. (Plur.
Des chasses-carrées.) 1
Chasse- chiens, m. (pop.) Hondenslager,

portier m. ; — (iron.) oppasser m. in openbare

tuinen.

Chasse-clouts, n1. [Tech.] Doorslag, drevel m.
(om spijkers diep in te drijven). (Plur. Des chasseclous.)
Chasse-eoqtiins, m. (pop.) Kerkeknecht,

hondeslaqer m. (Plur. Des chasse-coquins.)
Chasse-cousins, m. (fam.) Slechte wijn m.,
bogt m.; — bijuitbreiding: al wat lastige wezens
afhoudt. -- Stijf rappier of fleuret n., niet buigzame schermdegen m. (Plur. Des chasse-cousins.)
Chasse- crapauds, m. [H. n.] De gemeene
of europésche geitemelker nl., nachtzwaluw f.
(engoulevent d'Europe, ook crapaud volant en
tette-chèvre geheeten). (Plur. Deschasse-crapauds.)
Chasse - diable, m.

[Bot.] z. MILLEPERTUIS.

(Plur. Des Chasse-diable.)
Chasse-enimi, nl. T jdverdrijver, opvrolijker
m. Un bon livre, le vin est on eb-. (Plur. Des

Chasse-ennui.)
Chasse-fiente, m. [.H. n.] Volksnaam van

den witkoppigen gier (Vautour fauve of d'Afrique).
(Plur. Des Chasse-fiente.)
Chasse-fleeirée, f. [Tech.] Schuimplank f.
(waarmede de kuipverwers het bovenkomend schuim
der kuip wegnemen. (Plur. Des chasse-fleurde.)
Chasse-goupille, m. [Bot.] Stift- of spie
-uitdrjvem.(Plg
Des Chasse-goupille.)
('hasselas,. m. [Bot.] Soort van zeer zoete
druif f. ; peterseliewijn m.
Chasse-maree, f. Vischvervoerder, ventjager m ., die met spoed de versche zeevisch naar de
stad r2^dt); — kar, vischkar f. (waarmede dit geschiedt). — [Mar.] Zeker snelzeilend tweemastvaartuig n. ; —. f. (die dagelijks de
visch van Belle-Isle naar Bordeaux voert). — Huitres de eh- of de Chasse, z. onder CHASSE. — (fig.
et fam.) Aller on train de eh-, loopen als een

postpaard.
Chasse-snars, m. (pop.) Het feest van Maria- boodschap (op 't einde van Maart).
Chasse-merde, m. [H. n.] Volksnaam der
gewone roofmeeuw (labbe, ook stercoraire). (Plur.
Des chasse-merde.)

Chasse morte, f., z. onder CHASSE.
Chasse- mouches, m. Vliegenklap m., soort
van stoffer in., om de vliegen weg te jagen; vliegennet n., over de paarden. (Plur. Des Chasse-mou-

ches.)

Chasse-miilet, m. Molenaarsknecht, die de
ezels drijft, ezeldrjver m. (Plur. Des cbassemulets.)
Chasse - noix, m., z. v. a. CHASSE - OQUPILLE.
(Plur. Des chasse-noix.)
Chasse-partie, f. Vergelijk n. onder de zee-

roovers, wegens het deelera van eenen buit.

Chasse-pierres, m. [Chem. de Ier] Steenopruimer m., toestel vóór aan de raderen eenee'
locomotief, om de rails van alle beletselen te zuiveren. (Plur. Des Chasse-pierres). .
Chasse-poignée, f. of Chasse -pom-

nmeati, m. [Tech.] Zwaardvegers-gereedschap,
drijfhout n., om het gevest van eenen degen aan te
drijven. (Plur. Des Chasse-poignées, Des chasse-

pommeau.)

Chasse - pointes, m. [Tech.] , z. v. a . CHASSE-

GOUPILLE. (Plur .

Des Chasse- pointes.)
Chasse- pancrises, m. [Bot.] Weegluizenkruid n., van 't geslacht der ranonkels, mel onverdragelijken reuk. (Plur. Des Chasse- punaises.)
Chasser, v. a. Verjagen, uitjagem, wegjagen,
verdrijven, uitdrijven, tot verw ijdering dwingen:
On la chassé comme un coquin, men heeft hert
voor schelm weggejaagd. Ch- les chiens, les mouehes, de honden, de vliegen wegjagen. — (dig.) Cette
odeur nous chassa de l'appartement, die reuk joe(/
ons uit het vertrek. Le jour venait eb- les ténèbres,
de dag kwam de duisternis verdrijven. Ch- l'ennui,
les chagrins, de vervéling, 't verdriet verbannen.
Ch- on domestique, een' knecht wegjagen, hem zijne
dienst opzeggen. Pardon si je vous chasse, mais
it faut que je sorte, verschoon mij, zoo 'k u wegjaa g ,
maar ik moet uitgaan. Ch- le mauvais air, de
lucht zuiveren. Ch- les vaches aux champs, de
koeijen naar 't veld drijven. Ch- l'ennemi deviant
sol, den vijand voor zich uit drijven. Le vent
Chasse la neige de ce cóté, de wind jaagt of drijft
de sneeuw naar dezen kant. Ch- un clou dans une
pootre, een' spijker in een' balk drijven of slaan.
Ch- les cerceaux au.tour dun tonneau, de hoepels
om een vat aandrijven. — (Prov.) La faim chasse
Ie loop hors du bois, honger is een scherp zwaard;
nood leert bidden. Un clou Chasse l'autre, de eene
spijker drijft den anderen uit: de eene hartstogt
verdrijft den anderen; waar meerderman komt, moet
minderman wijken. — [Man.] Ch- son cheval en
avant, zijn paard vooruit driven (door het met de
boenen te drukken). — Jagen, jagt maken op, ver
Ch- Ie lièvre, le verf, den haas, het hert-volgen:
jagen, vervolgen. — [Near.] Ch- un navire, jagt
op een schip maken. Ch- la terre, het land naderen,
om het te verkennen. — [Escr.] Ch- les mouches,
op goed geluk af links en regts afwéren. -- [Pêche]
Ch- la marée a la ville, de versche visch naar de
stad voeren.
CHASSEII, v. In Jaren, op de, jagt z^n: Cha beau bruit, a grand bruit, a cor a ere,
op de lange jagt zijn. Ch- au fusel of au ter, mei
het geweer Jagen, op de korte jagt zijn. Ch- aver
1

CHASSE-RAGE
Ie Chien coucliant, aver une meute de chiens
courants, met den staanden hond, met een koppel

jagthonden jagen. Ch- à (avec) l'oiseau, op de

reigerjagt of valkenjat zijn. Ch- aux filets, jagtnetten zetten. Ch- au lièvre, au cerf, aux perdrix,
aux bécasseaux. op de hazen -, herten -, snippen -,
patrijzenjagt zijn. Ce chien chasse Bien, die hond
jaagt goed. Ce chien chasse de liaut vent, die hond
jaagt tegen den wind. Ch- de gueule, aanslaan;
den spoorhond laten blatfen. Ch- sur les terres
d'autrui, op iemands land jagen; — (fig.) inbreuk
op iemands re flten maken, hem te kort doen. — (fig.
et fam.) Cot homme chasse bien au plat, die man
is een baas in 't eten; ook: hij eet gaarne het wild,

dat anderen gevangen hebben. Leurs chiens ne chassent pas ensemble, zij kunnen zamen slecht overweg. — (Prov.) Bon chien chasse de race, Les
bons chiens chassent de race, 't is een goed kind,
dat naar zijn' vader aardt, de appel valt niet ver
van den stam; dat heeft hij van niemand vreemds.
Cette felle chasse de race, dat meisje is even kokét
of behaagziek als hare moeder. Ch- aux Blanes
moineaux, naar de maan grijpen, tegen zijne schim
vechten, geheel vergeefsche moeite doen. Qui bien
Chasse, biers trouve, wi ë zoekt, die vindt. — [Mar.)
Ch- au vent, te loefwaart opjagen. Ch- sous Ie
vent, te l(waart opjagen. Ce bâtiment chasse
sur ses ancres, dat vaartuig rijdt op zijne ankers,
gaat voor zijne ankers daar, drijft door, raakt
gaande, spilt van het anker. Cette ancre chasse,
dat anker slipt door. Ce bátiment chasse sur
un autre, chasse à la cote, dat schip valt door 't
slippen zijner ankers op een ander, op de kust. —
Les nuages chassent du nord, de wolken drijven
uit het noorden aan. Le soleil chasse Ie vent, de
zon neemt den wind mede. Le soleil chasse avec Ie
vent, de wind volgt de zon. — Cette voiture chasse
bien, dat rijtuig loopt ligt en gemakkelij k. -- [Iinpr.]
Uitloepen, de regels ruim spatiéren, veel plaats met
weinig letter vullen: Le caractère romain chasse
mains - qua I'italique, de romeinsche letter loopt niet
zoo veel uit als, beslaat minder plaats dan de cursijJ-letler. — [Danse] Ch a s sé r e n , den zijpas
uitvoeren, waarmede men eene colonne op en neder
danst. — [Tech.] Gouden zilver onder den hamer
uitdrijven, pletten. — Schuren, een snellen af- of
doorloop aan 't water geven, ter a fvoering van onreinheden-. — SE CRASSER, v. pr. Elkander uitdrjven, verjagen: Les enfants de Cassandre se chassèrent les uns les autres de ce royaume, de kinren van Cassandra dreven elkander beurtelings uit
dat rijk. — Uitgedreven worden; gejaagd worden:
Voilà comme se chasse le mauvais air, zoo wordt
de bedorven lucht uitgedreven. Le lapin se chasse
an furet, 't konijn wordt met het fret gejaagd.
Chasse-rage, m. [Bot.] , z. v. a. PASSERAGE.
Chasseresse, f. ( poét.) Jagqeres f. — Ook als
adj. gebézigd: Les nymphes ch-s, Bejagende nimfen,
jagtniin fen. Diane la eh-, de jagtgodin Diana.
Chasseret, m., z. v. a. CASERETTE.

Chasse-rivet, m. [Tech.] Klinkijzer n. der
kopersladers. (Plur. Des Chasse-rivet.)
Chasse-roves, m. Schutpaal in., schutijzer n.,
schuin geplaatste paal of ijzer, om de wielen der

rijtuigen van muren, deurposten enz. af te houden.
Chasseur, m.; -ease, f. Jager m., jageres,
jagerin, jaagster f. — (Loc. pree.) AvOir un appetit de eh-, Etre affamé comme tin ch-, een' honger als een wolf hebben. Repas de ch-, snel of ter
loops gehouden maaltijd. Messe de ch-, in der haast
gelézen mis. — [Mil.] Jager, zeker ligt gewapend
soldaat; Ch- is pied, ,lager te voet; Ch- à cheval,
jager te paard, rijdende jager; Servir dans les ch-s,
bi de jagers staan. — [Mar.] Jager m., ligt vaartuig, dat een ander nazet (ook als adi. gebezigd: Le
vaisseau eh-) . — tells .iager gekleed bediende; die
achter op 't rijtuig staat.
Chasseuses, f. pl. [H. n.] Naam der spinnen f. pl., die Beene webben maken, naar hare
prooi beloopen of beloeren.
Chassie, F. Leepoogigheid, dragt, dragtigheid f.
van de oogen, oogetter m.
Cliassieux, - eense, adj. Leepoogiq, met
loopende, dragtige, etterende oogen. — Ook als
subst.: Un ch-, une ch-ieuse, een leepoog m. en f.
Chassis, m. Raam n., vierkante lijst f., i-nvatsel n. Ch- de verre, ,glasraam; Ch- a verre
dormant, raam met matglas. Ch- de papier, de
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toile, met papier, met linnen bespannen raam; Chd'osier, teersen raam, hordetje n. Ch- double of
Contre-ch-, dubbelraam, voorraam, winterraam.
Ch- de paravent, raam van een wind- of togtscherm. Ch- fiche of à coulisse, dubbel toeslaand
raam. Ch- à panneaux, deurraam met paneelen.[ Hort.] Glasraam op broeibakken.— [Bind.] Borduurraam. — [Arch.] Ch- dune maison, huis in
zijn houtwerk. — Ch- d'une table, onderstel n.
van eene tafel. — [Peint.] Tralieraam, om de omtrekken van figuren verkleind of vergr)ot over te
brengen. — [P1omb.] Rand m. van de giettafel. [Impr.] IJzeren vormraam, waarin de tot bladzijden
vereenigde letters tot een vel druks zamengevoegd
en opgesloten worden (ramétte geheeten, als het
Beene spil in 't midden heeft). — [Mus.] Ch- du
clavier, klavierraam, dat gedeelte aan 't welk de
toetsen zijn aangebragt. — Uitgesneden papier n.,
papieren mal m., om cijferschrift te maken. -- [Bot.]
Raamvormige zaaddoos f.
Chassoir, in. [Tech.] Drijfhout n. (der kuipers) .
Chassoire, f. Valkeniersroedje n.
Chaste, adj. Kuisch, eerbaar; zuiver, rein:
Homme. femme, épouse ch-, kuische man, vrouw,
gade. Amour, coeur eh-, reine liefde, rein hart.
Style ch-, zuivere, eerbare stijl.
Ct► astemeut, adv. Kuisch, kuischelijk, op
kuische, eerbare wijze.
Chasteté, f. Kuischheid, eerbaarheid, reinheid,
zuiverheid, onbevlektheid f. Faire voeu de eh-, ge
volkomen onthouding van-loftevankuischd,
't mingenot afleggen.
Chas:ible, f. [Cath.] Kasui fel f., misgewaad n.
Chasublier, m. Kasuifelmaker, -verkooper m.;
vervaardiger of verkooper m. van allerlei kerksieraden.
Chat, m. (fém. chatte) Kater m. (in st fransch
gebruikt ter algemeene aanduiding van het bekende
muizenvangend huisdier, gelijk in 't nederduitsch
tot dat einde het vrouwel. kat wordt qebézigd);
kat, poes f. Ch- domestique, .tamme kat, huiskat f.
Ch- sauvage, wilde kat, boschkat. Etre traitre,
voleur comme un ch-, valsch?,, diefachtig als eene
kat zijn. Roder, guetter comme an eh-, rondloeren, bespieden als eene kat. — (fig et fam.) Mon
ch-, mijn poesje, liefje, schatje. — (Prov.) I1 Ie
guette comme le eh- fait la souris, hij loert op
hem als de kat op de muis: hij slaat hem naauwke^iriq gade. A bon Ch-, bon rat, z. Box, adj. —
Ces gons s'accordent (eivent) comme chiens et ch-s,
z. onder ACCORDER. — S'aimer comme chiens c°t
ch-s, malkaar niet luchten of zien mogen. La nuit
toes les ch-s sont gris, 's nachts zijn alle katten
graauw: de duisternis bedekt alle gebreken, doet alle
voorwerpen eveneens voorkomen. Parer en ch-s et
en rats, met kleine sommen, met slechte munt, met
allerlei vodderijen betalen. Emporter le eh-, henen gaan zonder iemand te groeten, ook: zonder te
betalen. I1 n'y a pas là de quoi fouetter un ch-,
dat is de moeite niet waard om er van te spreken,
die fout is niet noemenswaard. Musique de eh-,
kattenmuzijk, oorverscheurende muzijk. Se servir
de la patte du eh- pour tirer les marrons du feu,
de kat de kastanjes uit het vuur laten halen: eerre
ander met het gevaarlijke of onaangename van eene
zaak bergsten. Ch- échaude traint l'eau froide, of
eh- (chien) échaudé ne revient pas en cuisine,
«

waar een ezel zich eens stoot, wacht hij zich voor

den tweeden keer. Acheter eh- en poche, kat in
den zak koepen: iets koopgin, zonder het gezien te
hebben. Eveiller Ie eh- qui dort, oude koeien uit
de sloot halen: een' ouden twist weder ophalen.
Appeler un eh- an eh-, de dingen platweg bij hun
naam noemen. Il n'y a pas un eh-, er is-ne
geen levende ziel. Avoir an eh- dans sa gorge, Bene
graat in de keel hebben, heesch o f schor zijn. Absent
Ie eh-, les souris dansent, als de kat van honk is,
dansen de muizen op tafel: als de meester en de
meesteres van huis is, maken de bedienden goede
sier. Cast Ie nid d'une souris dans l'oreille dun
eh-, dat is iets onmogelijks; ook: dat is een gevaarljke toestand. Avoir j oud avec les ch-s, met
tle kat gespeeld hebben, bekrabd in 't aangezint zin.
Il passe là-dessus comme eh- sur braise, hij loopt
daar vlug en voorzigtig heen: hij gewaagt maar ter
loops van die leelijke, onaangename zaak. On ne
saurait retenir ie eh- quand it a gohté le crème,
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men kan de kat niet van 't spek houden, als zij
er eens den smaak van 'weg heeft: eene eenmaal
aangenomen gewoonte laat zich moeijelijk weder
afleggen. Il est comme le eh- qui tombe toujours sur ses pieds, hij slacht de kat, die altijd
op hare pooien te regt komt: hij weet zich uit
de nételigste omstandicjheden heelshuids te redden.
Bailler le ch- par les paties, eene zaak bij 't
slechtste einde aanvatten, zich eene zaak van de
ergste zijde voorstellen. — [H. n.] Volksnaam
van eenige andere dieren: Ch- bizaam of ehmusqué, eh- civette, muskusdier n., civétkat f.,
Ch- genette, Ch- de Constantinople of dEspagne, renétkat, spaansche kat. Ch- épineux,
bruin slekelzwijn, coëndoe of cuanda. Ch- volant,
vliegende kat, vliegende maki, eene soort van vleermuis; ook: vliegende eekhoorn m. Ch- It erinière,
tijgerwolf m. Ch- marin of de mer, Ch- Poisson,
hondshaai, getijgerde haai m., zeezwijn n., kat
[Hort.] Couper les branches dun-vischm.
arbre en dos de ch-, de takken van een' boom
elleboogvormig besnoeijen of buigen. — [Bot.] Soort
van meekrap f. op de kust van Molabar; z. ook
CHATON. — [ Mar.] Katschip n., kat f., oud han
zeeën, -met één dek. Trou-delsvartuignoch
du ch-, soldatenqat, in de mars. — [Mii.] Kat,
naam van verschillende belégeringswerktuigen uit
de middeleeuwen; kanonschraper m. Ch- hampé, Chà grilles, visiteer-, viseerijzer n. (om de inwendige
pebreken der ziel van een kanon. an een' geweer
te onderzoeken), gallenzoeker m. — [Péche]-lop
Schraper, peuterhaak m., dreg, om 't ontsnapte net
van den bodem der zee op te halen. — [ Tech.] Loodgewipt n., stukje koper of ijzer, door welks gaatje
het touw van 'tschietlood gaat;— leidekkers bokje n.
of schraag f.; — soort van laken n., met verschil
ketting; — metaal n., dat toevallig-lendgkur
uit den smeltkroes loopt; — vreemde, harde stof f.,
die den leisteen bros en tot dekwerk onbruikbaar
maakt. — [ Minér.] Or, Argent de chat, kattengoud, kattenzilvern. Pierre de chat, kattensteen m.
(ter zuivering van 't ijzer). — CHATS, m. pl., z.
CHATONS.

t'hâtaigne, f. [Bot.] Kastanje f., Ch- d'eau,
waterkastanje, waternoot C. — [Vétér.] Hoornachtig uitwas n. aan den voet eens paards. — [H. n.]
Ch- noire, volksnaam van den zwarten stekelkever
(hispe noire).
t Chatai ;né, e, adj. Kastanjebruin (chátain).
Chàtaigneraie, f. Kastanjeboomgaard m.,

kastanjeboschje n.

Chàtaignier, m. Kastanjeboom m.; kastanjeChatain, adj. m. Kastanjebruin, kastanje
Des cheveux ch-s, kastanjebruin haar. —-kleurig:

boomhout n.

Word t de kleur door een ander adj. nader bepaald,
dan beschouwt men chátain doorgaans als subst.:
Des cheveux chatain-clair (dun chátain-clair), ligt
kastanjebruin haar. (]let vrouwel. van dit woord
is niet -in gebruik.)
Chataire, f. [Bot.], z. CATAIRE.
Chat-brillé, m. [Hort.] Zékere perensoort f.,
die in October en November geplukt wordt (Plur.

Des chats-brulés.)
Chat- eervier, m. [H. n.] Losch of lynx m.
van Canada. (Plur. Des chats-cerviers.)
Chateau, m. Kasteel, slot n., burg m., burgt,
vesting f., fort n.; citadel f.; — groot, aanzienlijk
lusthuis n. — Ch- de cartes, z. CARTE. — Chbranlant, z. BR&NLANT. — [ filar.] Ch- de poupe of
d'arrière, achterverdek n. Ch- de prone of d'avant, voorverdek, voorkasteel, bak. Traversin du ehd'avant, beting voor den fokkenast. Canons du ehd'avant, boegstukken. — Ch- d'eau, waterslot n., gebouw, dat niet dan watervergaarbakken bevat; —
Ook: de vergaarbak m. aan°de spoorwegen ter vulling
van de stoomketels. — (Prov.) Faire des ch-x en
Espagne, kasteelen in de lucht bouwen : hersenschimmige plannen maken. Ville prise, eh- rendu,
als de stad is ingenomen, moet het kastee) volgen.

Chateau-Lafltte , ('l,àteauu-la-Rose ,

Chateau-la- 'cour, ('bateau-Margaux.m.
hamen van dine soorten van bordeaux-wijn., naar
gelijknamige plaatsen of kasteelen zoo ge/weten. —
Cliateau-Prentaux m. Eerie soort van bourgogne-wijn m.
Chatée of Chattée, f.. Kattedragt f., nestvol n. jonge katten.

CIATOTJILLEMENT.
f Chátel, m. Kasteel n.
Chàtelain, m., -e, f. Burgvoogd, slotbewaarder, bevelvoerder in een kasteel, kartellaan, kastelein m., burgvoogdes, slotbewaarster, slotvoogdes f.; — voormalig ambachtsheer m. — Ook als
adj. gebézigd : Seigneur ch-, ambachtsheer. Juge ch-, regter m., door een' ambachtsheer a.angesteld. — Chàtelaine, f. of als adj. : Cháine ch-,
Ketting, band m. of lint n., door de dames om 't
lijf gedragen en waaraan sleutels, reukfleschjes en
dgl. hangen.
Chátele, e, adj. [Bias] . Met kasteelen bezet.
Chà,telet, m. (weleer als verklw. van chateau
gebruikt : kasteeltje n.) Naam van twee voormalige
kasteelen te Parijs : Le Grand ch-, een geregtshof, en Le Petit ch-, eene gevangenis. — Gezamentlijke egters van 't Chatelet : Le Ch- s'est assemblé. — [Tech.] Achterstel n. van den lintwee fstoel.
Chàtellenage, m. [Féod.] Slotvoogd2jschap n.
Chàtellenie, f. Kastelen# f., zeker regtsge-

bied, dat weleer in Frankrijk bestond en tot een
kasteel behoorde; — de waardigheid van regter
daarover ; -- de landen of plaatsen, die daaronder
behoorden.

Chateniite, Chatepeleuse, Chater, z.

CHATT—.

that-hnané, e, adj. [Eauc.] Oiseau ch-,

valk met katuilvéderen.

Chat-huant, m. [H. n Katuil, nachtuil, gemeene of grijze uil, wouduil in.
t'hati, m. Braziliaansche dierensoort I. van 't
kattengeslacht.
('hàtiable, adj. Kastijdenswaard, strafwaar
strafbaar, die of dat verdient gekastijd te-dig,
worden.
Chátié, e, adj. (en part. passé van chátier,
kastijden) : Enfant ch-, gekastijd, gestraft kind; -Sine eh-, gekuischte, gezuiverde stijl.
Chàtier, V. a. Kastijden, tuchtigen, straffen:
C'est an père à ch- ses enfants, het komt den vader toe zijne kinderen te kastijden, te straffen.
Ch- son corps, zijn ligchaam kastijden (door vasten, nachtwaken, geeselslagen enz.) — (Prov.) Qui
aime Bien, chdtie Bien, wie zijn kind lief heeft,
spaart de roede niet. — [ Man.] Ch- un cheval,
een paard door sporen of met de karwats tot gehoorzaamheid dwingen. — (fig.) Ch- son style, zij
nen stijl beschaven, kuischen. — SE enaTIER, V. pr.
Zich zelven kastijden; — gekastijd worden.
Chatière, f. Kattegat, kattepoortje n., gat in
eene deur of elders, waardoor de katten loopen;. —
katteval f., kattestrik m.
Chàtieur, m. Kastijder, tuchtmeester m.
Chàtiinent, m. Kastijding, tuchtiging, straf,
ligchaamsstra f f.
Chatoieiuent, m. Weerschijn m., kleurspe
-lingf.
('herton, m. (verklw. van CHAT) Katje n.,
jonge kat, f. — CHATON, m. Kas, f. ringkas f., omvatting van den steen van eenen ring; — de gezette, gekaste steen m. —. CIHATONS, m. pl. [Bot.]
Katjes n. pl., naam der of mannelijke of vrouwelijke bloemen van zekere boomen, die aarvormig om
eene gemeene as staan ; — in 't enkelvoud ook
notenbolster m.; -- zaadhuis n. van sommige gewassen.
Chatonné, e, adj. (en part. passé van chatonner) : Diamant ch-, gekaste diamant m. — [Méd.]
Als in eene kas of holte besloten. Calculs ch-s, steenen, die aan de binnenzijde der waterblaas vastzitten. Placenta ch-, moederkoek m., die in een'
bijzonderen zak van de baarmoeder wordt terug
-gehoudn.
Chatonnement, m. [Tech.] liet zetten van
een edelgesteente in eene kas. — [Méd.] Het ach
beklemming van den moederkoek; —-terblijvn,d
het vastzitten der blaassteenen in de,natuurlijke of
toevallige holten.
Chatonner, V. a. [Tech.] In eene kaszetten,
kassen (een' edelsteen)
Chatouille, f. [Pêche] Soort van kleine lamprei f . of prik m., die tot aas dient.
Chatouillement, m. liet kittelen, gekittel n.,
kitteling, krieweling f. I1 ne peut souffrir le ch-,
it est sensible au mondre ch-, h ij kan geen kitte
velen, hij is hoogst kittelachtig. — Le eh- des-len
sens, hen zinnengestreel.
-
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Chard, e, adj. Warm, heet, warmte gevend,
warrite hebbend, warmte bewarend, verhittend :
Temps ch-, warm weder; Ter ch-, heet ijzer. Le
soleil est ch-, aujourd'hui, de zon. is van daag
heet. Une chamhue ch-e, eene warme karper. Ce
manteau est ch-, die mantel is warm. Les épiceries soffit ch-es, de specerijen zijn verhittend. -Fiévre ch-e, heete koorts. Cette chienne est eh-e,
dat teefje is loopsch; Vache eh-e, togti re koe; Cavale eh-e, hengstige merrie. — (fig.) Driftig, iverig, vurig, levendig, hartstogtelijk, oploopend : Un
anal ch-, een warm, volijverig vriend. Comme
nous ètes eh- sur cette allaire ! wat zijt gij heet,
driftig omtrent die zaak ! [ Litt.] Style ch-, warme, bezielde, levendige stijl. [Peint.] Colons ch-,
schitterend en krachtig koloriet. — [Mil.] Action,
Affaire eh-e, Attaque eh-e, hevig, vinnig, bloedig
gevecht, heftige, onstuimige aanval. -- La dispute,
La querelle fut eh-e, de twist liep hoog. — (Loc.
fam. et fig.) Avoir la tête eh- e, le sang ch-, oploopend, kortgebakerd zijn. Avoir les pieds ch-s, er
warmpjes in zitten, zijne schaapjes op het drooge
hebben, een goed bestaan hebben. Une alarme eh-e,
Bene groote en plotselinge ontsteltenis. Pleurer a
ch-es larmes, heete tranen storten, bitter schreijen. Il nous la donnée Bien ch-e, hij heeft ons
een' grooten schrik op 't lijf gejaagd. I1 mapporta la nouvelle toute ch-, hij bragt mij 't nieuws
zoo kersversch. 11 na eu rien de plus eh- que
de venir me dire etc., zijn eerste werk was mij te
komen zeggen enz. Cet ouvrage est encoretout ehde la forge, dat werk komt pas uit de pen des
schrijvers. Etre eh- de vin, te veel gedronken heb
CHAT.
West ani eh- ni froid, hij is noch warm,-ben.I1
Chatre, e, adj. (en part. passé van chitrer)
Ontmand, gelubd, gesneden, geruind, gekapoend. noch koud, hij is ongevoelig, laauw. I1 ne trouve
(fig.) Voix eh-e, heldere, vrouwelijke stem, castra- riep de trop froid ni de trop ch-, 't is hem alles
ten-stem. — Ook als subst.: Les ch-s Wont point welkom, alles is zijne gading; hij is overal mede
de barbe, de ontmanden hebben geen' baard. Mine tevreden. 11 ne trouve rien de trop ch-, niets is te
zwaar, niets valt te rnoeijelijk voor zijn' ijver. Le
de ch--, een verwijfd, bleek, onaangenaam gezult.
Chatrer, V. a. Ongeschikt tot de voorttéling rendre tout ch-, Le rendre eh- comme braise, zich
terstond over een ondergaan onregt, eene ontvangen
maken, ontmannen, lubben. Ch- un chat, een' ka
snijden: Ch- un cheval, een paard ruinen -ter ; beleediging wreken; onmiddellijk een gepast antCh- un coq, , een' haan kapoenen. (fig.) Ch- woord op een' scherpen zet geven, iets terstond beun livre, un ecrit, het hinderlijke, zedenkwetsende taald zetten. II a la main eh-e, hij blijft altijd aan
enz. uit een boek, een geschrift wegnemen. --- Ch- de kaart, aan 't kaart(,=even. — (Proc.) II faut
des fagots, eenige houten uit een' takkebos nemen. baattre le fer pendant qu'il est ch-, z. EA.TTRE.
Ch- des ruches, met een daartoe gemaakt mes de Tomber de flèvre en eh- mal, van kwaad tot erwas en honig uit een' bijenkorf wegnemen. — ger vervallen. Froides mains, eh-es amours, z.
[Agric., Hort.] Ch. une vigne, de naar beneden AMOUR. — Main eh-e, handje-klap, handje-boven
schietende loten van den wijngaard afsnijden. Ch- (een bekend kinderspel). — CHArm wordt ook bides tiges de tahac, de koppen der tabaksplanten woordel2jk voor chaudement gebruikt : Boire, manafsnijden. Ch- des fraisiers, de overtollige loten ger ch-, warm, heet drinken, eten. Servir ch-,
van aardbézieplanten afsnijden. Ch- des melons, heet opdisschen. - TOUT CHAUD, Ook: CHAUD, CHAUD
des concombres, meloenen, komkommerplanten be- (loc. adv. et pop.) Op staanden voet, oogenblikke
'van den rooster.
-lijk,het
snoeijen. — [ Tech.] Ch- une roue, de velgen wat
Chasid, m. Warmte , toette, hitte f. I1 fait
afnemen om de banden meer aan te kleinmen.. —
sE CHkTRER, v. pr. Zich zelven ontmannen; — grand ch-, 't is zeer warm weder. Avoir eh-,
zijn. — (fig. et fain.) 11 faisait eh- à cette
(fig.) verminkt, besnoeid worden (van geschriften). waren
Chàtreur, m., -ease, f. I)ierenlubber m., affaire, a vette action, à cette attaque, 't ging er
warm toe bij (lat gevecht, bij dien aanval. Cela ne
-lubster f. Ch- de cochons, varkenssnijder m.
lui fait ni froid ni ch-, dat is hem onverschillig,
Chat-rochier, m. [H. n.] Kliphaai in.
Chátrure, f. [Vétér] Ontmanning, Tubbing f. dat kan hein niet deren, dat raakt zijne koude
La eh- avec le feu, avec sin caustique, de ont- kleéren niet. Cela ne fait ni eh- ni froid, dat geeft
of neemt niet, dat baat of schaadt niet. (Prov.)
manning door branden, door een bijtmiddel.
Chatte, f. Kat f., wijfje van den kater. — Soupier Ie eh- et le froid, vuur in de eene en wa(#ig. et faam.); C'est sine ch-, Ella est friande, ter in de andere hared dragen, uit twee monden
Comme mee eh-, zij is eene snoepster, zij is zoo spreken, de huik naar den wind hangen.
Chaude, f. [Tech.] Gloeijing, gloeijende sinesnoepziek als eene kat. -- [Mar.] Kat f. zonder
ooren, katschip n.; — soort van dreg f. — [ Hortic.] ding f.: I1 faut deux ou trolls ch-s pour forger vette
piece
de fer, om dat stuk ijzer te wreden, moet het
komkommer
m.
van
egyptischen
Soort
twee of driemaal gloeijend gemaakt 'en bewerkt
Chattee, f., z. CHATEE.
Chatternent, adv. (fam.) ills de kleine kat- worden. Ch- grosse of suante, witte gloeihitte,
zweetAitte f. (van het ijzer). Donner une ch- à in
ten; -- (fig.) geveinsd, valsch, katachtig.
Chattemite, f. (fain.) Valsche vleijer, geveinsde besogne, een stuk metaal tot gloeijing brengen, om
het op 't aanbeeld te bewerken. — Gloed, ovenbedrieger m., bedriegster f.
Chatte-peleuse, f. [H. n.] Pissebed f.; ho- gloed m., stoking f. hittegraad m„ dien enen bij
glasblazers aan de glasstof geeft; ook : de hoeveel
renworm m.
stof, die te gelijk tot gloeijing gebragt wordt:-heid
Chatter, V. n. Jongen werpen (van katten).
Chatterie, f. (fam.) Lekkernijen f. pl., snoep Cette eh- doit produire sin millier de verres, die
fig.) valscbe liefkozing f.
-goedn.;—( ovenstoking moet een duizendtal glazen opléveren.
— (pop.) Donner une ch-, het vuur frisch opstoChat-tigre, Chat- volant, z. ond. CHAT.
ken (om zich eens goed te warmen). —á LA CHAUDE.
Chaty, m. [Coin.] Stof 1. van angora-haar.
Chauche- branche, f. [Tech.] Hefboom m. loc. adv. In verhitten staat, gloeijend : Ce métal ne
se forger qu' It la ch-, dat rietaal kan alleen
peut
om zware lasten op te ligten.
Cha«che- poule, f. [H. n.] Volksnaam van gloeijend gesmeed worden. — (fig. et fam.) O
staanden voet, oogenblikkelijk, onverwijld; in de
den wouw (milan) .
eerste drift of opwelling : Je vi ens de recevoir
Chauche-vieille, f., z. v. a. CAUCHEMAR.
votre lettre et j'y réponds it la ch-, ik heb zoo even
t €haucière, f. Kalkoven m.

Chatouiller, v. a. Kittelen, kittelstreelen:
Ch- qn. à la plante des pieds, iemand aandevoetzolen kittelen. — Streden, aangenaam prikkelen,
op de zinnen een' aangenamen indruk maken: Le vin
chatouille le palais, le gosier, de wijn streelt het
gehémelte, de keel; La musique chatouille l'oreille,
de muzi k streelt het oor. — ( fig.) Vleijen, streelen,
behagen : La flatterie chatouille 1'oreille des grands,
de vleijerij streelt de ooren der grooten.Ch- lor•- [Man.]
gueil de qn., iemands hoogmoed vle2jen.
Ch- un cheval de l'éperon, een paard even de spoor
laten voelen. — [Ion.] Ch- Ie remède, het remedie (veroorloofde mindergehalte) zoo nabij mogelijk komen. — SE CIIATOUILLER, V. pr. Elkander kittelen; — gekitteld worden.
Chatouillenx, ease, adj. Kittelachtig, kil
gevoelig voor 't kittelen. — (fig.) Kitteloori.g,-teliq,
ligt geraakt, korzel, korzelig, kregel: Cet homme
est bien ch-, die man is zeer prikkelbaar, wordt
ligt beleedigd of boos, is fijn gevoelig op 't punt van
eer. Cette alfai re est bien ch-euse, dat is Bene zeer
netelige, bedenkelijke zaak.
Chatoyant, e, adj. Weêrsch nend, met weérschijn : Etoire, Pierre ch-e. — CHATOYANTE f.
[Minér.] Kattenoog n., soort van kwartsagaat.
Chatoyeuieiat, m., z. CHATOIEMENT.
Chatoyer, v. n. Van kleur veranderen naar
de verschillende rigtingen, waaruit men 'tvoo7'werp
beziet, een' weêrschijn of eene kleurspeling hebben; -[Lapid.] Stralen, glinsteren (als een kattenoog.)
Chat -parel, m. [H. n.] Pantherkat f.
Chat-poisson, m., z. CHAT MAIIIN, onder

,
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uw' brief ontvangen en beantwoord hem op staanden voet. Cela s'est fait à la ch-, dat is heet van
den rooster gegaan. Les chases qui se font li Ia
eh- sopt excusables, wat men in de eerste drift
doet, is te verontschuldigen.
Chaudé, e, adj. (en part. passé van chauder):
Champ ch-, met kalk bestrooide of bemeste akker.
Chaudean, ni. Kandeel f., die men weleer den
getrouwden schonk, daags na de bruiloft; —
kraamvrouwensoep f.; — iedere warme drank. ni.
(Dit woord veroudert.)
Chaude- branche, f. [Tech.] Soort van
hefboom m.
-V- Charade-Chasse of Chaude-suite, f.
[Arc. législ.] Het najagen van eersen ontvlugten
gevangene.
. -t Chaude-cole, f. [Arc. législ.] Drift f.,
toorn m. - à LA C HAUDE-COLE , toe. adv. In drift,
in de eerste vervoering.
Chaudelait, m. [Cuffs.] Anijskoekje n.
Chauden.ent, adv. Warm, warmpjes : Se vétir, se tenir clI -, zich warm kleedera, houden. --•
(fig.) Driftig, vurig; schielijk, zonder beraad: Prendre, Suivre une affaire ch-, eene zaak met ijver,
met drift opvatten, voortzetten.
C'haude- isse, f. [Med.] (pop.) Koudepis f.,
druiper, zaadl
oop m. (blennorrhagie).
Chauder of ('hauler, v. a. [Agric.] : Met
kalk bemesten of beslrooijen, bekalken (een' akker).
- SE CHAUDER, v. pr. Met kalk bemest worden.
Chauderet, m. [Tech.] Goudslagersvorm m.,
vorm, waarin het metaal dun geslagen wordt.
Chanderie, f. Herberg f., nachtverblijf n.,
karavanserai f. in Indië.
Chaude-suite, f., z. CHAUDE-CHASSE.
('handier, V. n. [Véner.] Loopsch, ridsig
worden.
Chaudière, f. Groote. doorgaans koperen ketel, kookketel m., kookpan f. Ch- de brasseur, de
teinturier, brouwers-, verwersketel. Ch- a vapeur,
stoomketel; Ch- b barse, moyenne, haute pression,
stoomketel van lage, gemiddelde, hooge drukking ;
La eh- de cette machine is vapeur a crevé, de ketel dezer stoommachine is gesprongen. — [Mid.]
Faire ch-, zamen koken, kameraadschap maken;
goede sier maken, zich te goed doen. — [Mar.]
Kornbuisketel. Ch- d'étuve, stoofketel: Ch- a bral
of à goudron, teerketel, pekketel. Faire la eh-,
eten koken, voor den spijsketel zorgen. — Ketelvol m.: Une eh- d'huile, een ketelvol olie. — Chbouillante, kokende ketel, ketel met eene kokende vloeistof daarin.
Chaudrée, f. [Tech.] Hoeveelheid zijde in
eersen ketel, om zwart te verwen, ketelvol m.
Chaudrerie, f., z. v. a. CHAUDEIUE:
Chaudret, m. [Tech.] Boek D. van 8P) bladen goudslagersvlies. -- Kleinste vorm m. der goudslagers.
Chaudrette, f., z. v. a. CAUDRETTE.
Chandron, m. Ketel, hengselketel m., doorgaans van koper of blik. Ch- dune cassolette,
komfoor n. van een reukvat. (fam.) Cette cloche
nest qu'un ch-, die klok geeft een slecht geluid. —
[Mar.] Pompketel, looden daal f. van de pomp,
looden plaat f. met gaatjes, aan den voet der pomp
gespijkerd, om vuilnis af te weren; — Ch- d'habitaele, schoorsteen m. op het nachthuis, om doorgang aan den walm der lamp te geven. — [Tech.]
Kniestuk n. van eene laars; -- weekkuip f. der darm
-berids.
Ch audronnée, f. Ketelvol m., inhoud van
een' ketel.
Chandronnerie, f. Kunst des koperslagers ;
koperslagerij f.; koperslagerswerk n., koperslagerswaren f. pl.
Chandronnier, m. Koperslager, kopersmid;
winkelier m. in koperwaren. Ch- ambulant, ketellapper, ketelboeter in. Ch- planeur, koperpletter.
Ch- faiseur d'instruments, koperen-lastrumentmaleer. Ch- au sifïlet, rondreizer, handelaar in oud
koper. Ch- grossier, grof-kopersmid.— (Pron.) Faire
comme les ch-s qui roettent la pièce auprès du
trou, iets slecht oplappen. — Ook als adj. gebézigd : Maitre eh-, Ouvrier Ch-, koperslagers-baas,
- knecht m. — Chaudronnière, f. kopersla pers-vrouw f.
Chauf, Chouf of Choufette, f. [Coen.]
Perzische zijde f.

CHAUFFEUR.

Chaaifage, m. Brandstof f., brand m. ; —
stoking, verhitting f.; — verwarmingswijze f.; —
hoeveelheid brandstof f. ter verwarming gebruikt; —
stooktijd m., tijd der stoking van een' oven. — [Mar.]
Het branden van de huid van een schip als het
gekield wordt. — Bois de ch-, brandhout n.; — ook:
rjshout ter afbranding van de kiel eens vaartuigs.
— ?[Feód.] Droit de eh-, regt n. om brandhout
in een bostb te hakken.
ChanKe, f. [Tech.] Stookgat n., ovenhaarden.;
— tijd in., tot de verwarming van een vertrek noodig; — een der beide roosters m. pl. van. den smeltovenhaard ; — gezamenlijke verrigtingen f. pl. der
overhaling of destillatie.
Chatuffé, e, adj. (en part. passé van chauffer)
Verwarmd, gestookt : Poêle eh-, Eau ch-e.
Chauffé, m. [Tech.] Stookhaard m. van den
smeltoven.
Chauffe-assiettes, m. [Cuffs.] Bordverwarmes' ni ., waterbord n. (Plur. Des chaufie-assiettes).
Chautfe-chemises of Chautfe-tinge, m.
Vuurmand I. (Plug. Des chaufle-chemises, Yves
chauffe-tinge)
Chauffe -eire, m. Bediende m. eener kanselarij, die het was om te zégelen gereed maakte.
(Plur. Des chauffe-eire.)
C haut%-double, f. [Tech.] Tweede stoking
van den brandewijn met nieuwen wn. (Plur.)
Des chauffes-doubles.)
1- ChauWe-dotix, m. Zachtwarmer m., kagchel f. (Plur. Des chauffe-doux.)
Chauffe-lit, m. Bed-warmer m., beddepan f.
(Plug. Des chauffe-lit.)
Chaufl'e-pause, m. (fam.) Zeer lage schoorsteen nl. (Plur. Des chauffe- panre.)
Chaufe-pieds, Chatifife-pied, m. Stoof f.,
voetwarmer m.; — soort van stoof, die met eene
wijngeestlamp verwarmd wordt (augustine). (Plum'.
Des chauffe-pieds.)
Chauffer, v. a. Warmen, verwarmen, heeten,
heet maken , verhitten , stoken, blaken, branden,
droogen, gaarmaken, stoven : Ch- de l'eau, des
draps, water, lakens warm maken; Ch- le four,
le po/mie, den oven, de kagchel stoken. — [Mil.]
Ch- un poste, een' post hevig beschieten. — (fig.
et fam.) Ch- qn., iemand warm naaken, iemand
het vuur aan de scheenen leggen, hem hevig aanvallen door redenering of spotternij. Il faut chun peu cette affaire, gij moet die zaak wat aan
wat krachtig aanvatten. — [ Mar.] Ch--zetn,
un vaisseau, een schip branden , de kiel door
vuur schoonmaken. Ch- an bordage, een boord of
boeiplank stoven of gaarmaken, om daaraan de vereischte buiging te geven. — [ Tonn.] Ch- une futaille, een vat of fitst uitbranden. — [ Anc. législ.]
Ch- les pieds, de voeten warmen: doom- vuur pinigen. -- Ook zonder voorwerp gebé.zigd: Ce Bois-ci
chauffe plus que celui -lb , dit hout geeft meer
warmte dan dat. - CHAUFFEE., v. n. Warm worden, warmte ontvangen; Le four, le Bain chauffe,
de oven, het bad wordt warm. — (fig.) In vuur
geraken, warm of driftig worden, — (fig. et fam.)
C'est un baan qui chaufï'e, daar groeit eene bui:
die wolk zal zich ras in regen oplossen. —(Prov.) Ce
nest pas pour vous que le four ch- i daar zult gij uw'
mond niet vuil, uw baard niet vet aan maken: dat is
vooru 22.ietweggelegd, dat geschiedt niet uwentwegen.
—SE CHAUFFER, v. pr. Zich warmen:Venez vous eh-,
kom u warmen, zet u bij 't vuur. — ( fig. et fam.)
Allez lui dire cela et vous eh au coin de son feu,
zeg hem dat eens in 't Bezigt (wrj f hem dat eens
onder den neus) en blijf dan nog goede vrienden
met hem. (Loc. prov.) On saura of eerra de quel Bois
je me chauffe, z. Bols. Nous ne nous chauffons
pas du même bois, wij liggen niet onder eéne deken:
wij zijn van verschillende gevoelens, denkwijze.
Chaufferette, f. Stoof f. (chauffe-pieds); ta
foor n.
-felkom
Chaufferie, f. [Tech.] Fineer- of louteringsoven m.; — smidse f., waarin liet ijzer tot staven
wordt gesmeed; — stookplaats f. van den baksteenoven.
Chautfenr, in. Stoker m. (van een' oven, eens
stoommachine enz.) ; blaasbalgtrekker m. (eener
smidse).— Ook als adj.: Ouvrier eb.— CHAUFFEURS,
m. pl. — [Hist.] Voetschroeijers m. pl., naam eener
rooverbende van het einde der 18áe en 't begin der
l9de eeuw.
,

CHAUFFOIR

-

Chanffoir, m. Warmkamerf., warmvertrek n.,

inaar men zich gaat warmen (in eersen schouw-

burg, gasthuis, klooster enz.) . — Banddoek m. (bij
vrouwen op zékere tijden in gebruik); ook de naam
der warme doeken, waarmede men eenen zieke ver
zweet afdroogt. — [ Tech.] Soort-warmtofhe
van ijzeren stoof, overdekt met eenen rooster,
waarop de speelkaartenmakers hun gelijmd papier
drooggin.
Chauffure, f. [Tech.] Verbrand ijzer, blad
ijzer n. (dat bij zijne bereiding aan te groote-derig
hitte blootgesteld is geweest.)
Chaufouur , m. Kalkoven m. (liever four á

chaux).
Chanfournier, m. Kalkbrander; — kalkverkooper m. --- Ook als adj.: Maitre ch-, kalkbran-

ders-baas m.
Chaufroix, m. [Cuis.] Zekere bereidingswijze f.
van gevogelte.
Chanl age, m:. [Agric.] Het kalken, inkalken
van de zaaitarwe.
Chaulé, e, adj. (en part. passé van chauler).
Du blé eh-, ingekalkt koren.
Chattier, v. a. [Agric.] Kalken, inkalken, het
te zaaien graan in kalkwater weeken, om het gewas voor brand of honigdauw te behoeden; — z.
ook CHAUDER. -- SE CHAULER, v. pr. Ingekalkt worden: Ce grain ne doit pas se ch-.
Chanlier, m., z. v. a. CHAUFOURNIER.
Chauliode, In. [H. n.] Snoek m. met zeer kor
dikken kop; — snatereend f.; — peesvleugelig-ten,
insect n., waterjuffer f.
Chanliodonte, adj. [H. n.] Met slagtanden,
met buiten den mond stekende tanden (zoo als de
olifant, het wilde zwijn enz.)
Chaaenage , m. [Agric.] Het afsnijden der
korenstoppelen; — tijd m., waarin men zulks doet.
,

Ch#miinard, Charnard of Choniar, m.

[Mara Marszeilsschootknecht, kardeelsknecht, sten

-gewindrpskchtm.
Chaiune, m. [Bot.] Halm m. — [Agric.] Stoppel m., stroo n.; — stoppelakker m., stoppelveld n.;
-- dekstroo, riet n., walm m.; — (poet.) hut, stroohul, geringe woning f.
Chaunie, e, adj. (en part. passé van chaumer):
Champ ch-, ontstoppelde akker m.
Chaunmer, v. a. [Agric.] Korenstoppels afsnijden, uitplukken, inzamelen: Ch- un champ, een'
akker van zijne stoppels ontdoen. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: Ii est allé ch-, hij is koren
gaan afsnijden. — SE CHAUMIER, V. pr. Van-stopel
stoppels ontdaan worden: Nous sommes dans la

saison oh se chaument les champs.
Chaatnet, Chaumon, m. [Agric.] Stoppelzeis f. — CHAUJIET, m. [H. n.] Vogeltje n., dat
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elk mannen- kleedingstuk, dat van de middel tot de
knieën reikt. Mettre, Attacher, Boutonner, 'firer
ses ch-, zijne broek aantrekken, vastmaken, digtknoopen, uittrekken. Mettre eh- bas, de broek afdoen. Ch- b tuyaux d'orgue, broek met zeer wijde
pijpen. Ch- de page of Trousses, korte geplooide
broek, die de koninklijke hofjonkers of pagies eer
droegen. (fig.) Quitter les ch-, den pagie--tijds
stand verlaten. — Men vindt het woord nog in de
volgende zegswijzen en spreekwoorden, die zeer gemeenzaam zijn of wel tot de platte volkstaal behooren: Tirer ses eh- zijne biezen pakken; Va-ten,
fire tes ch-, loop heen, pak u weg. I1 na pas de
ch-, hij is doodarm. 11 a eh- et manches, hij is
aan 't langste eind, heeft al het voordeel. Tenir
qn. au cul et aux ch-, iemand in 't naauw heb
ook: iemand over den hekel halen: On Ie tient-ben;
au cul et aux ch-, de dienders hebben hem bij den
kraag gevat; A l'heure qu'il est, les juges le tiennent au cul et aux eh-, de ref;tees hebben hem nu
juist onderhanden. Ce jeune homme a la clef de
ses eh-, die jongeling is de roede ontwassen. Faire
dans ses ch -, zich van benaauwdheid bevuilen, zeer
bevreesd zijn. Cette femme porte les eh-, die vrouw
heeft de broek aan, is de baas. Il y a laissé ses
ch-, h ij is er 't hachje bij ingeschoten. N'y porter
point vos eh-, ga er niet heen. Prendre son cut
pour ses ch-, een' leeljken bok schieten, zich grof
vergissen. C'est un gentilhomme de Beauce etc.,
z. BEAUCE. - [ Anc. mil.] Ch- de maille, maliebroek f., deel eener voormalige wapenrusting. —
[Mar.], z. V. a. CHAPEAU. Ch- d'aisance, gemakpip f. op het galjoen.
Chanssé, e, adj. (en part. passé van chausser) Geschoeid. — (fig. et fain.) Elle est toute des
mieux ch-es, zij i s een hubsch, allerliefst meisje.
I1 ne s'adresse qu'aux mieux ch-es, hij maakt altijd aan de mooiste en fatsoenlijkste dames zijn
hof. S'enfuir on pied ch-, l'autre nu, overijld de
viugt nemen. Avoir son bonnet ch-, sa tête ch-e,
vast en stijf op zijne meening staan; Etre ehd'une opinion, zich iets vast in 't hoofd gezet heb
Les cordonniers sont les plus mal-ben.(Prov)
ch-s, die de dingen 't best verstaan, doen ze dik
slechtst. Ne nous moquez pas des mal-wijlshet
ch-s, vos souliers perceront, spot niet met de geteekenden. Etre net eh- et vètu, met een' helm geboren zijn, een geluksvogel zijn. Le diable 1'a emporté tout eh- et vêtu, de duivel heeft hein met
huid en haar weggehaald. — [ Man.] Cheval ehtrop haut, paard met te hoog staande witte plekken aan de pootera.

Chausséaae, m. [Anc. legist.] Weggeld, tol -

geld n. op de groote wegen.
Chaussee, f. Dam, dijk m., kade, waterkeezich gaarne op de toppen der halmen zet.
ring f.; -- hooge weg, damweg m., kunststraat f.,
Channuier, m. Stoppelhoop m. — Rietdekker m. straatweg m.; — middendeel n. der groote straten,
(In deze beide beteekenissen niet in gebruik.) — voor de rijtuigen bestemd. — Ponts et ch-s, Brug
Stoppelsnijder, stoppelmaaijer m.
wegen: al wat den bouw en 't onderhoud-gen
Chaumière, f. Stroohut, hut f., met riet of van bruggen, wegen, kanalen enz. betreft, waterstroo gedekt huisje n., stulp, boerenstulp f.
staat. Ecole des punts et ch-s, school of akademie
Chaumine, f. (verklw. van chaume) (poet.) voor den waterstaat, voor burgelijke ingenieurs. -Stroohutje n.
Rez-de-chaussée, z. dat woord. — [ Tech.] Zak m.
Chaunmon, m., z. CRAUMET.
in de meelkist van een' molen; — spil f. van den
Charme, m. [H. n.] Chaia f., blaauw struis- minuutwijzer aan een horlogie.
hoen n. , een zuid-amerikaansche watervogel. —
Chausse-pieds, Chatisse-pied, m, Schoenhoren m., lederen riem m. om de schoenen gemak
[Tech.] Metaalschaar f. der speldenmakers.
Chauris, m., z. v. a. CAURis.
aan te trekken. (Plur. Des chausse-pieds.)-kelijr
Chaussage, m. Onderhoud n. voor schoeisel, — (Loc. prov.) Une charge est un ell- pour Ie
uitgave voor schoenen en kousen (ook chaussure manage, wie een' post heeft, vindt ligt eene vrouw.
geheeten) . — Voormalig weggeld n. (beter chaus- Nous voilà dedans sans ch-, dat hebben we zonder
kruiwagen (vreemde hulp) geklaard.
seage) .
% Chanssant, e, adj. Gemakkelijk in 't aan
Chausser, V. a. Schoeijen, aantrekken aan de
kousen): Un bas de sole est-schoeijn(z.va voeten: Ch- ses" bas, ses souliers, zijne kousen,
plus eh- qu'un has de lil, eene zijden kous is ge- zijne schoenen aantrekken. Chaussez eet enfant, trek
makkelijker aan te trekken dan eene garen kous. dat kind zijne (hare) kousen en schoenen of laarsjes
Chausse, f. Schouderlap ni , dien #le leden der aan. — [ Agric.) Ch- un arbre, une plante, mest
universiteiten bij openbare ambtsverrigtingen droe- om den voet van een' boom of eerre plant leggen. -[Fauc.] Ch- la grande serre dun oiseau, den valk
gen (ook chaperon geheeten). — [Pha rm.] Filtreer
trechtervormige filter of doorzijger van laken-zakm., een stukje leder om den grooten klaauw binden. —
of eenti andere stof (soms ook eh- d' Flippocrate, Hip- [Man.] Ch- les étriers, de voeten te diep in de
pocrates-mouw m. geheeten). — [ Pêche] Zak m. van stijgbeugels steken. — [Mus.] Ch- les voix á son
een net; — aalfuik f.—Ch- d'aisance, sekreetbuis f.-- point, de hoogte en diepte der toonen naar den
Chausse werd weleer ook voor bas, kous gebruikt: omvang der stemmen, die ze moeten zingen, regelen.
Une paire de ch-s, een paar kousen. (Prov.) Avoir — [Cheval.] Ch- les éperons à un gentilhomme,
des ch-s de deux paroisses, kousen van verschillende iemand, die tot ridder geslagen werd, de sporen
paren aanhebben. — CHAUSSES, f. pl. (weleer ge- aandoen. — (fig.) Ch- Ie cothurne, de broos aanbruikt voor culotte, calecon) Broek, onderbroek f., schoejjen: treurspelen schrijven; in het treurspe
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optreden; ook: een hoogdrave;wen, gezwollen stijl
schijven. Ch- le brodequin, z. BRODEQUIN,. Clhde près les éperons it qn., ie,nand digt op de hielen
zitten, najagen. Ch- la peau dun honnète homme,
zich als een braaf man voordoen. Ch- one opinion,
zich eene ineening vast in 't hoofd zetten. Ch- Bien
vos lunettes, zet uwen bril op; bezie het goed;
Ch- mieux vos lunettes, zet uwen bril beter op,
bekijk het beter. — Schoenen maken voor...., schoet-

jen: Ce cordonnier chausse tout le quartier, toute
ma famille, die schoenmaker naaktschoenen (werkt)
voor de gansche wijk, voor mijne geheele familie.
(Ook zonder voorwerp: I1 chausse Bien, h ij maakt
goer werk.) C'est on homme qui n'est pas aisé à
eh-, 't is moeijelijk dien man schoenen of laarzen

naar zijn' voet te maken; (fig.) hij laat zich niet
ligt overreden, hij laat zich niet gemakkelijk wat
opdringen. — (Prov.) Ch- tour les hommes à la
mesure de son pied, alle menschen naar zich zelven
beoordeelen. — CHAUSSER, V. n. Passen (van schoenen
en kousen): Ce bas, ce soulier chausse Bien, die
schoen past (zit, staat) goed. — (pop.) Cela me
chausse, dat lijkt me, staat me aan; Cela ne me
chausse point, dat lijkt me niet, dat is mijne gading
niet. — Ch- it six, sept points, schoenen van zes,
zeven steken dragen. -(fig. et fam.) Ces deux per-

sonnes chaussent a menie point, sont chausaees is
meme point, die beide menschen zeilen over eenen
boeg, varen in
i een schuitje, komen goed bij elkander, zijn van één' slag, van eenerlei aard. Cha tout point, niet kieskeurig zijn, zich naaralles
weten te schikken. --- SE CHAUSSER, V. pr. Zich
schoeijen, zijne kousen en schoenen of laarzen aan
Chaussez-vous, trek uwe kousen, uwe-trekn:
schoenen of laarzen aan. — (fig. et (am.) Se ehune opinion dans la tête, zich een gevoelen in 't
hoofd zetten (in ongunstigen zin genomen) Ï -- Je
ne me chausse pas is son point, ik beu 't niet met
hem eens, wij varen niet in één schuitje.
Chausses, f. pl., z. ond. CHAUSSE.
tChaugssetier of Chanssetier-bonnetier,
m. Koopman in kousen, mutsen enz.; — kousen en mutsenmakerm. (nu vervangen door EONNETIER).
Chausse-Crape, f. [Mil.] Friesche of spaansche
ruiter, voetangel m. met vier of meer scherpe punten, waarvan eene, hoe ook het werktuig neirgeworpen wordt, altijd omhoog steekt. -- [Chas.]
Posse-, dasse-, bunsing -val f. — [ Bot.] , z. v. a.
CHAI,DON ETOILE. — , [ H. n.] Friesche ruiter m.,
eene schelp van 't geslacht der rots of stekelschelpen.
(Plur. Des chasse-trapes.)
Chaussette, f. Onderkous; halve kous f. Des
ch-s is étrier, beugelkousen.
Chaiasslne, f. [Com.] Steenkolen van Auvergne.
Chausson, m. Sok in. (fig. et a'm.) Tout son
équipage tiendrait dans un ch-, al zijn goed laat
zich in een' sok pakken, hij zit in zijne kleiren als
eene pad in hare veeren. — Ligt schoeisel n. met
vilten zolen, schermschoen, kol(schoen m. Ch-s de
bal, de danse. balschoenen, dansschoenen m. pl. —
[Cuis.] Taartje, appeltaartje n.
Clzanssure, f. Schoeisel n., voetbekleeding,
beenbedekking f., kousen en schoenen of laarzen. —
(Prov.) Trouver eh- is son pied, zijne gading vinden; ook: zijn' man vinden, aan den regten man
komen. Chacun salt oh sa eh- le blesse, ieder weet
waar de schoen hem wringt. Avoir on pied dans
deux ch-s, tusschen twee even voordeelige zaken te
kiezen hebben. Cordonnier, borne-toï is la ch-,
schoenmaker, houd u bij uwe leest.
Chanve, adj. Kaal, kaalhoofdig: Avoir la
tête ch-, een kaal hoofd hebben, een kaalkop zijn..
-- Ook van zaden gebézigd, die geen dons, en van
vogels, die op dekruin geen véderen hebben.— (Proc.)
L'occasion est ch-, de gelégenheid is moeileli,Ik te
grijpen: men moet eene goede gelégenheid dadelijk
waarnemen —CHA.UVE, f. [Tech.] Witte ader f. in
Bene leisteengroeve.
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Chauve-souris, f. [H. n.] Yledermuis, vleêrmuis, spekmuis; — zeevledermuis f., vleermuis visch m. (malthée).— (iron.) Straathoer, nachtloop
Zonnescherm n. van zeildoek vóor-sterf.—[Ach]
de glasramen. — [Mar.] Yledermuis, hoogste gedeelte van de roerhaken.
f Chativeté,f. Kaalheid, kaalhoofdigheid, haar
-losheidf.
-4- Chalnvinisme,m. Blinde vooringenomenheid,
dweepzieke gehechtheid f., elkpolitiek of maatschap-

pelf jk leerstelsel, dat geen onderzoek toelaat, omdat
het opp eene uitsluitende ineening berust.

Channvir, V. n.: Ch- des oreilles, de ooren opsteken of spitsen (van paarden, muilezels en ezels).
— Kaal worden.
Chaiix, f. [Minér.] Kalk. Ch- vive of commune,
levendige, ongebluschte of ongeleschte kalk; Chéteinte is l'eau of Ch- hydratée, ,gebluschte kalk;
Ch- éteinte is Fair, verweerde kalk; Ch- grasse,
vette kalk, smeerkalk; Ch- maigre, magere of
schrale kalk; Ch- caustique, bijtende kalk; Chcement, Ch- by draulique, watermortel m., hydraulische of zwarte kalk; Ch- carbonatée, sulfatée,
phosphatee etc. (nu liever carbonate, sulfate,
phosphate de chaux), koolzure, zwavelzure, phosphorzure kalk enz. Ch- fraisée, (bij zoutzieders)
door bevochtiging allengs qebluschte kalk, zoodat
men ze in de hand tot bkllen kan kneden. Lait de
ch-, kalkmelk f., geblusclite kalk of kalkhydraat,
in eerre groote hoeveelheid water verdund. Eau de
ch-, kalkwater, in water opgeloste bijtende kalk. —
[Chim.] Asch f. of poeder n., als overschot eener
lang voortgezette gloefjing der metalen of minera
ook de vroegere naam der zed fstandigheden,-len;—
die men nu oxydes noemt: Ch- métallique, metaalkalk; Ch- de cuivre of d'airain, koperkalk, gebrand
kol-)er n. ; Ch- d'étain, tinkalk, tinasch f. Ch- de
plomb, loodwit n. ; Ch- fluatée, spaathkalk, vloei sp aath n. ; Ch- d'antimoine, spiesglaskalk. — ( fig.)
Cette entreprise est faite is eh- et is ciment, die
onderneming is op een' vasten grond, op hechte
grondslagen gebouwd.
Chavaire, (havaria, m. [H. n.], z. v.
CHAUNE.

a.

ChavayeI', nl., z. CHAYA.
t'haveri, n. Openlijke verkoopplaats f., groote
winkel m. in Indië.
('havire, e, adj. (en part. passé van ch jvirer)
Vaisseau eh-, omgeslagen schip n.
+Chavirennent, m. [Mar.] Het omslaan of
kenteren van een schip; toestand van een orngeslagen schip.
Chavirer, v. n. [Mar.] Omslaan: Notre navire
chavira, Ons schip sloeg om. — CHAVIRER, v. a.
Onderst boven koeren, oankeeren (een of ander
voorwerp). — [Mar.] Ch- un cable, een touw
andersom schieten.

Chavonis, m. (Com.] Soort van indisch mousselien n:
Chavrea«, m. [Agrie.] Soort van driehoekige,
eenigzins omgebogen spade f.
Chaya, Claayaver of Chavayer, m. [Bot.]
Ckayaver m., wortel eener plant [Oldenlandia
umbellata] , die in India de roode verfstof bij uit
indisch -rood-nemcihdso.atne
oplevert.

Chayque, m. [H. n.] Grijze gestreepte slang f.
Ché, m. Chineesch muzijkinstrument n. met 2t

snaren.

Chéable, adj. Wat ligt vallen kan.
Chéance, f. Nut, voordeel, profijt n.
Chéant,
e, adj. [Prat.-' Vervallend, teneinde
Th

loopend.
Cheaus, in. pl. (pr. oho) [Chas.] Jongen van
wolven, vossen enz.
('hébee of Chabee, m. [Mar.] Sjebek f., lang
en smal driemast-oorlogschip n. van 12 tot 40 kanonnen, in de A1iddellandsche zee gebruikelijk.
Clef, n1. (pr. chèfe) Hoofd n. (in den ei-genlijken zin nu zelden gebruikt dan van 't hoofd, der
heiligen als reliquie, of in hoog dichterlijken stijl;
ook van dieren sprekende): Le chef de Saint-Jean,
't hoofd van den heiligen Johannes; — Le chef
ceint de lauriers, het hoofd of de slapen, met
lauweren omwonden; — II avait deux cents chefs
de brebis, de bêtes is come, de volaille, hij had
tweehonderd stuks schapen, horenbeesten, gevogelte.
— (badin) Par mon chef! bij mijn hoofd! — (fig.)
Hoofd, opperhoofd n., voornaamste, eerste, opperste,
aanvoerder, ebieder, bevelvoerder, bevelhebber,
chef m.: Le roi est le chef de 1'Etat, de koning
is 't hoofd van den Staat. Chef d'une ambassade,
hoofd van een gezantschap. Chef de justice, opper regter. Ch- d'une conspiration, aanlegger eener zamenzwering.— [Mil.] Les chefs de -''armdo, de leger
bevelvoerders. Un bon chef d'armée doft-hofden,
tout prévoir, een goed veldheer moet alles vooruit
Ce militaire est ainhé de ses chefs, die soldaat-zien.
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('hefecier, in., z. CHEVECIER.
wordt door zijne officieren o f chefs bemind. Cli('hefferie, f. [Iii.] Uitgestrektheid gronds,
d'escadron, de bataillon, de brigade, de division,
de peloton etc., escadron-chefof ridmeester, ba waarop een krijgs- ingenieur als chef zijne ambtsdivisie-, peloton-chef enz. Chef-tailon,brgde bezigheden uitoefent.
Chef-lieu, m. (pr. chèfe-lieu) Hoofdplaats f.
de file, vleugelman. — [Mar.] Voorplecht f. Chef
d'escadre, hoofd van een smaldeel, kapitein-kom- Ch- de département of de préfecture, departemandant, schout bij nacht. Chef de timonnerie, op- ments- hoofdplaats; Ch- d'arrondissement of de
perstuurman . Chef de ganlelle, baksmeester. Chef sous-préfecture, arrondissements-hoofdplaats; Chde pièce, kommandeur van een stuk. Chef de tile, de canton , kantons-hoofdplaats. — [Mil.] Chschip, dat aan het hoofd van de linie vaart. —Chef d'étape, hoofdrustplaats f. — Weleer hoofdzetel m.
de famille, familiehoofd, huisvader. Chef de panti, van eene orde, van een' leenheer. (Plur. Des
de faction, partijhoofd, vlaggenvan. Chef de complot, chefs-lieux.)
Chégros, m. [Tech.] Pikdraad m.
hoofd van eene zamenzwering, belhamel, roervink m.
wheik of ('heikh, m. (eig. grijsaard) Sjeik m.,
Chef de bandits, de brigands, rooverhoo fdman,
roover kapitein. Chef de cuisine, d'office; keuken stamhoofd n. bij de Arabieren; — familiehoofd n.
opperkok. Chef d'atelier, de fabrique,-mestr, in Egypte; — opperste m. van een turksch klooster.
('héilalgie, f. (pr. led -i —) [Méd.] Lippenpijn t.
werkmeester, fabrjkmeester. Chef de gobelet, de
f héilalgiglue, adj. (pr. ké -i —) Wat de lippaneterie, (voormalige) opperschenker, opperbakker
(bij vorsten). — [Admin.] Chef de bureau, hoofd, xnCnpijn betreft.
Chéilanthe, adj. (pr. ké -i —) [Bot.] Met lipbestuurder van een bureau, bureau-chef. — Chef
de péage, hoofd-tolgaarder. — [Tliéàt.] Chef vormige bloesems.
('héiline, m. (pr. ké -i —) [H.. n.] Lipvisch, m.
d'emploi, oudste tooneelspeler; vervuiler der eerste
Cheilioti,m. (pr. ké- i —)Zékere zeer langevisch.
rollen. — [Mus.] Chef d'orchestre, orkestmeester,
('héiloeace, f. (pr. ké -i —) [Méd.] Lippenconcert- bestuurder. — Chef du nota et des armes,
Chef de nom et d'armes, eerste van den oudsten kwaal f., lippengezwel n. [cheiloneus] . — Chéilotak van een adellijk huis. Chef d'ordre, Abbaye diptères, m. pl. Geslacht van lipvisschen.—Cheichef d'ordre, abdij f., die de hoofdzetel eener orde lophyrne, m. (pr. ké -i— ) [Méd.] Uitwas n. aan
is.— [Jur.] Punt, hoofdpunt, artikel n., graad m.: de lippen. -- Chéiloplastie, f. (pr. ké -i --) [Chin.]
Les chefs d' une loi, de hoofdpunten eener wet. Le Lippenvorming, lippenvormkunst f. — Chéilorchef d'une accusation, het hoofdpunt eener beschul- rhagie, f. (pr. ké -i —) [Méd.] Bloeding f. uit de
diging of aanklagt. Crime de lèse-majesté au pre- lippen. — Chéilorrhagique, adj. Wat tot de
mier, au second chef, misdaad van gekwetste lippenbloeding betrekking betreft.
majesteit in den hoogsten, in den tweeden graad m.:
Chéinionée, f. (pr, hé-i —) [H. n.] WinterChef de contestation, de demande, hoofdpunt van meeuw, drieteenige meeuw f.
Chéirauthe, f. (pr. led -i —) [Bot.] Viooltje n.,
bestrijding van eisch. — [Tech.] Staal of monstereind n. van een stuk stof; — stuk zuurdeeg n. (dat violier, violette, muurbloem f. — Chéiranthoïde,
de bakkers van 't laatste baksel afhouden om het adj. (pr. IA -i —) Naar de muurbloem gelijkende..
voor het volgende te doen dienen); — hoofdwand m., — t'héiranthophylle , adj. (pr. ke -i —) Met
bladeren als de muurbloem.
bijna loodregt afgehouwen zijwand van Bene steen
Chéirapsie, f. (pr. ké -i —) [Méd.] Het krab[Chir.] Hoofdverband n.; — hoofd of-groev.—
einde n. van een' zwachtel; Bande a on chef, à ben in zékere ziekten.
Chéirisme, m. (pr. ké -i —) Handbewerking f
deux chefs, eenhoofdig, tweehoofdig verband. Couper une bande en plusieurs chefs, een' zwachtel in des wondheelers aan een lidend deel.
Chéirolobie, f . (pr. led -i-), z. CHIROLOGIE.
verscheidene stukken snijden. — [Bias.] Bovenstuk
Chéironiys, m. (pr. lid -i—), z. v. a. AY E-AYE.
in een schild, dat daarvan een derde of twee zevende
deel beslaat. - [Astr.] Chef de l'épicycle, verst
Chéironomie, f. (pr. hid -i —), z . CHIRONOMIE .
Chéiroptères, m. pl. (pr. ké -i —) Vleugelverwijderd punt der aarde met betrekking tot den
epicyclus. -- [Mar.] Touweinde, kabeleinde n. : On handigen m. pl., vledermuizen f. pl.
Ché-kao, m. [Minér.] Chekao m., chineesch
coupe les chefs avec une hackie, lorsque le vaisseau peut être lancé, men hakt de touweinden met spaath n., dienende tot de vervaardiging van het
Bene bijl door, als het schip te water kan loopen. — porselein.
Steven m. van een riviervaartuig. — Chef heeft
Chéky, m. [Métrol.] Gewigtseenheidin Turkije
ook beteekend: kaap f., uithoek n. , zeehoá fd, voor goud en zilver, = 0,319 kilo.
voorgebergte n. ; — ook einde : le chef de la
Chélé, m. [Chir.] Voormalig instrument om
faire, het einde der jaarmarkt. — Het wordt ook polypen uit den neus te trekken. —[H. n.] Schaar f.
soms van den eersten dag der maand gezegd: Le der kreeften, krabben enz.
chef d 'Octobre, den eersten October. — EN CHEF,
Chélern, m. [Jeu] Slem n., het halen van al
toe. adv. Als opperhoofd , in hoedanigheid van de slagen in 't whist- en boston-spel. Faire eh- of
opperhoofd: Commander en chef, het opperbevel grand ch-, slem maken, al de slaren halen. Faire
voeren. Etre, Travailler en chef dans une affaire, petit ch-, klein slem maken, al de slagen op één'
dans une entreprise, het hoofdbestuur van eene na halen.
zaak, van eene onderneming hebben, de eerste
Chélide , m. [H. n.] Snuitschildpad n. van
deelnemer, de hoofdpersoon daarbij zijn. Général Guiana (tortue matamata) .
en chef, opperveldheer. Greffier en chef, eerste
C hélidoine , f. (pr. eh= k) [Bot.] Zwaluw
griffi er. --Du chef de qn., als de regten van iemand
goudwortel m., schelkruid n., stinkende-wortel,
uitoefenende: Il a eu cettQ terre du chef de gouwe f., oogenklaar n. Petite eh-, klein schel zijde
kruid, spierklierkruid, klierspeenkruid; lepelblad n.
sa femme, hij heeft dat land van zijn vrouses
gekregen. lis vinrent á la succession du chef de — Fausse ch-, z. CHELINOTE. — Ch- corniculée,
leur père, zij erfden van vaders zijde. — De son z. PAVOT CORNU.
chef (loc. adv.), uit eigen beweging, op eigen gezag,
Chélidouiens, Chélidons, m. pl.(pr. ch= k)
eigenmagtig: Il a fait cela de son chef, hij heeft [H. n.] Zwaluwachtige vogelen m. pi. -- CHELIDOdat op eigen gezag, op zijn eigen houtje gedaan. NIEN , NE, adj. (pr. ch= k) Naar de zwaluw geltij— Je n'avance pas cola de mon chef, ik zeg of kende.
beweer dat niet uit mij zelven . - ^ A CHEF , loc. adv.
Chélidonine, f. (pr. ch=k) [Chum.] SchetTen einde, tot het einde: Mettre une entreprise á kruidsto f f., een alkaloide van 't.schelkruid.
onder
Chélidons, M. pl., z. CHELIDONIENS.
chef, Venir à chef d'une entreprise, eene
einde, tot stand brengen.
Chélifère of ('héliptère, m. (pr. ch=k)
-nemigt
Chef-d'oeuvre, m. (pr. chè-d'oeuvre) Proef- [H. n.] Tangkever m. (porto- piece).
n.
(dat
voorheen
maken
moest
men
Chéliforine, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Tangvorstuk, meesterstuk
om als meester in een handwerksgilde opgenomen mig, schaarvormig.
Chélingue, m.,-z. CHALINGUE.
te worden). — (fig.) Ieder in zijne soort voortref
gewrocht, meesterstuk, kunststuk, puikstuk,-felijk
Chélinote, Chélinotte, f. (pr. ch=k) Zwahoofdwerk n.: L'homnie est le eh- de la création, luwsteen m.
Chélipalpe, adj. (pr. ch = k) [H. n.] Met
de mensch is 't meesterstuk der schepping. Les chefs
d'oeuvre de Corneille, de meesterstukken van Cor- schaar- of tangvormzge voelsprieten.
Chélipe, f. [H. n.] , z. v. a. PINCE.
neille. — (iron.) Un eh- de malice, een model van
Chéliptère, m., z. CHËLIFERE.
boosaardigheid. Vous avez fait lá un beau ch-, gij
Chelles, f. pl. [Coma Geruit indisch katoen n.
hebt daar wat moois uitgevoerd.
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Chelme, adj. (in den tijd dei° Ligue gebruikt
voor oproerig, woelziek, dweepziek) Schelmsch,
schelmachtig.
Chélodonte, adj. (pr. ch=k) [H. n.] .Met
tangvormige tanden. — Chélodontes, m. pl.
Insecten-familie van 't spinnen geslacht.
Chélone of Chelonée, f. (pr. ch=k) [H.n.]
Zeeschildpad f.
Chéloniens, m. pl. (pr. ch=k) [H. n.] Schild
dieren f. pl.
-padchtige
Chélonisque, m. (pr. ch=k), z v. a. ARMADILLE.

Chélonite, f. (pr. ch=k) [Minér.] Schildpad steen m.; — ook z. v. a. CHÉLINOTE. -- C'hélonites, m. pl. (pr. ch=k) [H. n.] Zoetwater-schildpadden f. pl.; — groep van 't geslacht der zijde
(bombycites).
-spiner
Chelonoáraphe, m. (pr. ch=k) Schildpad
nl. — Chélonographie, f. (pr.-beschrjv.
ch=k) Schildpadbeschrijving f.
Chélonopliage, m. (pr. ch=k) Schildpadeter m. (weleer in Ethiopië); -- ook: dier n., dat
zich met schildpadden voedt.
Chelydre, f. (pr. ch=k) [H. n.] Slangvormige
schildpad f. (in de rivieren van lvoord-,4merika).
Chélys, f. (pr. ké-lice), z. v. a. CHÉLIDE.
Chemmage, m. [Féod.] Weggeld, straatgeld n.
Chembalis, m. (pr. than- ba-li) [Corn.] Levantsch leder n.
Chênier (se), v. pr. (fam.) Sterk vermageren,
uittéren (inz. van kinderen) .
f'hémerao•e, m. [Féod.] Hoofdleenregt n.,
regt van eersTgeboorte, volgens 't welk de jongste
broeders de leengoederen van den oudsten hoeder
ontvangen moesten. Deze laatste heette dan oliemier, hoofdleenhouder m.
Chemin, m. Weq m., pad n. Ch- praticable,
impraticable, begaanbare of berjdbare, onbegaanbare of onberijdbare weg; Ch- ani, pierreux, ra boteux, fangeux, elfen, steenige, hobbelige, slijkerige weg; Ch- fraye, gebaande weg; Ch- passant,
battff of fréquenté, druk bezochte, druk begane of
beréden weg. Ch- bordé d'arbres, de fossés, weg
tusschen boomen, tusschen slooten of grachten; Chdroit, tortueux, regte, kromme of boertige weg; Chdétourné, omweg. Faux ch-, verkeerde weg, dwaalweg; Ch- public, Grand ch-, openbare weg, heerenweg, groote weg, rijweg, reisweg, gemeene weg;
Ch- privé, particuliere, bijzondere weg, eigen weg
of pad; Ch- de charroi, rijweg; Ch- retiré, voetpad
langs den rijweg; Ch- des piétons, des geus b pied,
voetpad; Ch- artificiel, kunstweg; Ch- coupé, binnenweg, binnenpad; Ch- de traverse, kruisweg;
Ch- comblé, gedempte weg, damweg; Ch- fendu,
open weg, in een berg of rotsgehouwen. Ch- percé,
overwelfde weg, in een berg of rots gehouwen; Chaquatique, waterweg, brug, dam, dijk enz over
of door eene rivier, een moeras enz. Ch- de balage, jaagpad, trekpad n.; Ch- de fer, Cb- a oraières, spoorweg m , ijzerbaan f. Tracer, Réparer
un ch-, eenen weg aanleggen, herstellen. Rebrousser
ch-, denzelEden weg terugkeeren. Montrer, Enseigner le eh- à qn., iemand den weg wijzen. Rencontrer qn. sur of dans son ch-, iemand onderweg
ontmoeten. Couper, Fermer, Embarrasser Ie ch-,
den weg afsnijden, afsluiten, versperren. Assurer
les eh-s, de wegen veilig maken. Ce eh- nest pas
sur, die weg is niet veilig. Quitter of Se détourner de son ch-, zijnen weg verlaten, van zijnen
weg afgaan. Ce eh- va, mène, conduit à Paris,
die weg gaat, , voert, loopt naar Parijs. Prenez le
eh- á droite, a gauche, sla den weg ter regter, ter
linker hand in. Ce eh- fourche, die weg maakt
een' tweesprong. — Bij uitbreiding: elke weg of
afstand, dien men van de eene plaats naar de andere doorloopt of doorloopen kan, ,weg, afstand m.,
reis f.: Nous fimes le eh- a pied, a cheval, en voiture, wij leiden den weg (de reis) te voet, te paard,
in rijtuig af. 11 y a Bien du chenlin d'iei h Rome,
de afstand tusschen hier en Rome is groot, Rome
is hier ver van daar. Une journée de ch-, eene
dagreis Ce vaisseau fait beaucoup de ch-, dat
schip loopt hard. Saturne parcourt un immense
ch-, Saturnus doorloopt eerre verbazend groote baan.
Vous avez Bien fait du ch-, gij hebt een' langen
weg afgelegd. Etre, Se mettre en ch-, op _weg (op
reis) zijn, gaan. Aller, Passer son ch-, zenen weg
gaan, zich niet ophouden. Poursuivez votre ch-,
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zet uwen weg (uwe reis) voort. Se ranger du chi
de qn., iemand uit den weg gaan, om hem voorbij
te laten. I1 y a un village a mi -eh-, it moitié ch-,
halverweg ligt een dorp. — ( fig.) Weg In., mid-

del n. om tot een doel te geraken: Le eh- de lavertu, de la gloire, de la perdition, du salut, de weg
tot deugd, tot roem, tot verderf, tot zaligheid. I1
aspire aux dignités, mais it n'en prend pas le ch-,
hij streeft naar eereposten, maar hij slaat er den
repten weg niet toe in, hij kiest daartoe de regte
middelen niet. ll est divers ch-s qui mènent a la
gloire, er zijn verschillende wegen (middelen, han
om tot roemte geraken.—(Loc. fiq.et fain.)-delzvin)
Je le mènerai par un ch- ou i] n'y aura pas de pierres,
ik zal hem geheel in de engte drijven; ook: ik zal hem
den weg banen, den weg effen voor hem maken, alle
zwarigheden voor hem uit den weg ruimen. Je lui
Eerai voer Bien du ch-, ik zal hem het vuur naauw
aan de scheersen leggen: hij zal genoeg metroij te doen
hebben. J'aurai du eh- a faire avant de réussir,
ik zal nog veel zwarigheden moeten te boven komen, eer ik slaag. Montrer le eh- aux autres, anderen den weg wijzen: hun voordoen hoe zij te werk
moeten gaan. Aplanir le eh- à qn., Mettre qn. en
beau ch-, iemand op den weg helpen, hem den weg
banen: de zwarigheden voor hem opruimen. Trouver le eh- du coeur, het middel vinden om te behagen; genegenheid, 'liefde opwekken. Faire son
ch-, vooruit komen, fortuin maken, bevorderd
worden; II a Bien fait du eh- en peu de temps,
hij heeft het in korten lijd ver gebrogt. Aller son
ch-; Aller son grand ch-; Aller Ie droitch-; Aller
son petit bonhomme de ch-; Allerparquatrech-s,
z. ALLER. Suivre le bon ch-, le eh- de la vertu,
zich coed, deugdzaam gedragen. Cooper eh- a qc.,
iets den weg afsnijden: den voortgang eener zaak
stuiten. Je le trouve toejours dans of sur son
ch-, hij staat mij overal in den weg: hij werkt
altijd mine oogmerken tegen. II me trouvera en
son ch-, ik zal eene streep door zijne rekening
maken. Je le trouverai en mon ch -, ik zal hem
wel eens ontmoeten , wel geléqenheid vinden om
hem dat betaald te zetten. Barrer, Cruiser le ehà qn. , Etre -ur le eh- de qn. , iemand tegen
Fermer le eh- à qn., ie--werkn,dasbom.
mand den weg afsluiten: hem 't bereiken van
zijn oogmerk onmogelijk maken. Trouver une pierre of des pierres en son ch-, bij zijne onderneming op hinderpalen stooten. Cette airaire est en
bon ch-, die zaak is in goeden gang; zij zal hoogst
waarschijnlijk gelukken. Demeurer, S'arréter en
beau ch-, te halver weg staan blijven: eene onder
opgeven , die reeds in goeden gang was.-nemig
Prendre le eh- de Ia perdition, de l'hópital, den
weg naar 't verderf, naar 't gasthuis inslaan: zich
aan ondeugd, aan ongebondenheid overgeven. Prendre le eh- de la Greve, het galgepad gaan, den
beul te gemoet loopen. Prendre Ie eh- des écoliers,
den langsten weg gaan. Prendre le eh- du Parnasse,
zich op de dichtkunst toelengen. Ch- du paradis, smalle en slecht onderhouden weg. Etre toujours par vole et par ch-, altijd op weg, op reis,
nooit thuis zin.— (Prov.) Tout eh- mène a Rome,
Toos ch-s vont h Rome, elke weg leidt naar Rome:
verschillende middelen kunnen tot hetzelfde doel
voeren. En tout pays ii y a une lieue de mauvais
ch-, bij elke zaak is eene of andere zwarigheid.
Ceux qui ne savent pas le eh- Ie montrent aux
autres, de blinde leidt den ziende. Qui trop se hàte
reste en ch-, Qui trop se hate, en beau chemin
se fourvoie, haastige spoed is zelden goed, hoe
meer haast, hoe minder spoed. Suivre le grand ehdes vaches, le eh- battu, het begane pad, den ouden slender volgen: zich aan de gevestigde gewoonten en Gebruiken houden. A eh- batte it ne croit
point d'herbe, als de weg veel begaan wordt, groeit
geen gras op: bij groote mededinging (concurrentie) zijn geen goede zaken te doen. Vieux comme
les ch-s, oud als de weg- (als de weg van Kralingen), overoud. Le mensonge fait plus de eh- que
la vérité, de leugen verspreidt zich sneller dan de
waarheid. — [Cath.] Ch- de la Croix, kruisweg
(van Jeruzalem naar Golgotha); reeks schilderijen
of platen in eene kerk, welke de verschillende tooneelen uit Jezus' lijden voorstellen; gebéden, die
de geloovigen vóór die afbeeldingen opzeggen; boek,
waarin die gebéden staan. — [Anc. législ.] Ch-s
forains, wegen bij den ingang eener stad; Ch-s
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royaux. wegen tot het koninklijk domein behoorende; Ch-s voisinaux, wegen tusschen de verschillende landel ij ke gemeenten (nu eh- vicinal, p1. ch-s
vicinaux eheeten) . - [Astr.] Ch- Ie Saint-Jac
ques, volksnaam van den melkweg (vole lactic).
- LFort.] Ch- de ronde of (les rondes, rondeweg,
rondegang ni., ruimte tusschen den wal en den
muur; Ch- couvert, bedekte weg (langs den buitenrand der gracht); Emporter ]och- couvert, den
vijand uit den bedekten weg verdrijven.. - [Man.]
Entarner le eh-, beginnen te rennen, het in galop
zetten. Ce cheval mange Ie eh-, dat paard loopt
te hard. - [Mar.] Koers, streek, loop in. van
een schip; - stelling 1. van berkoenen. - [ Tech.]
Schacht, mijnschacht f..,. opening of put, waardoor men in eene mijn nederdaalt; zijdelingsche opening t., tot vervoer der steenen uit de
groeve; - houten leggers in. pl., op welke de
vaten enz. uit de schepen op den wal gerold warden; - spoor n. of moet 1. van een' diamant in
de ijzeren schijf, waarop hij geslepen wordt; gewelf n. onder 't welk (le glasblazer het ovenhout
legt; - zaagsleuf f., loop van de zaag in den
steen of het hout; - looper m., lang en smal kleed
of zeildoek in gangen, langs trappen enz.; - Faire
Ie eh-, de wiggen tusschen de schichten der leiblokken zetten, om die te splijten. - CHEMIN FAL SANT, bc. adv. Onderweg, onderweeg; - (fig.) in
't voorbijgaan, tij gcléqenheid, meteen: Ch- faisant
ii vit Ie coo du dien peld, onderweg zag hij, dat
de hals van den hond kaal was. Venillez, eh- fai
passer chez mon lailleur, wees zoo goed en-sant,
ga in 't voorbijgaan eens tij mijn kleirmaker aan.

J'ai remarqué, eh- faisant, plusieurs fautes de
langue dans eet ouvrage, ik heb onder het door-

lezen vele taalfouten in dot werk gevonden. bc. prep. Op weg om, bezig met:

EN dHEi11N DE,

Ii est fort riche et en eh- de le devenir bien da-

CIIENAPAN.
zaak is in goeden gang, op een' goeden weg. Ce dis-

cours chemine bien, die ridevoering vloeit goed.
Ces vérités ont cheminé lentement a travers les
tdElèl)res, die waarheden hebben zich niet dan lang-

zaam door de duisternis baan gemaakt.
S Chernineux, etuse, adj. Goed loopend, veel
weg a/leggend.
Chemise, f. Hemd n. Ch- d'homme, de femme,
d'enfant, mans-, vrouwen-,. kinderhemd. Ch- de
jour, de fluit, de Min, dag-, nacht-, badhemd. Mettre, Passer sa eh-, zijn hemd aantrekken. Changer
de eh-, Prendre une eb- blanche, eenpchoon hemd
aandoen Cal de eh-, hemdskraag M. atre en eh-,
niets dan 't hemd aanhebben. - (/1g.) Nous ne sa
vous point distinguer Ia peau de In eb-, wij weten
den schijn niet van 't wezen te onderscheiden. (fig.
et fans.) Donner, Jouer, Manger, Perdie jusquk
sa eh-, al wat men heeft weggeven, verspelen, opeten, verliezen. J'y mangerai jusqu'b ma eb-, ik
zal er mijn' laatsten stuiver aan wagen (eer ik de
zaak opgeef). IN'avoir pas de eh-, dood arm zijn.
Mettre qn. en eh-, iemand tot op het hemd uitkleeden: hem van alles berooven. Je le cacherais

dans ma eb-, Je voudrais le cacherentremapeau
et ma eb-, 'k zou alles voor dien man doen, ons

hem te helpen, te beveiligen. - (Prov.) i a peau

est plus proche que Ia eb-, La eb- est plus proche
que Ie pourpoint, 't hemd is nader dan de rok:
ieder is zich zelven de naaste. Entre Ia chair et la
eb- 11 faut escher Ie bien qu'on fait, de linker
hand moet niet weten wat de reyter doet. Que ta
eb- no sache ta guise, uw beste vriend mag awe
gedachten niet weten. Si ma eb- savait mon secret,
je Ja brûlerais, ik zou mijn' besten vriend geen
geheim toevertrouwen. - [ Tech.] Omslag m., over-

trek van papier of linnen, om daarmede andere
papieren of zekere koopwaren, zoo als zijde, laken
enz. te omvatten: - overpleistering, kat kbekleeding,
mortellaag f. enz. ter overdekking van eenig met cel'werk; -'mantel m., hemd f., kalot n. van klei of
toebereide aarde voor gietvormen; - hemd of inwendige bekleedingsmuur rn van een' smeltoven;—
in den ruwe bewerkte geweerloop m.; - stroomat,
stroobekleeding f. over de bijenkorven, over de
tuinbedden, over de korenschoven enz. - [Fort.]
Ch- dun bastion, muurmantel m. vaneen bolwerk.
- [Mar.] Ch- de chargement, inwendige be/iceding van 't scheepsruim met zeildoek of matten.
Serrer les huniers en eb-, de marszeilen oprollen.
Ch- de hunier, pop 1. van een marszeil. Ch- a feu,
of souffrëe, gezwaveld hemd, brandzeil, vuurhemd,
brandhemd, een brandstichtend vuurwerk n.— [Bot.]
z. v. a. BOURSE, VOLVE, INDUVIE. - [ Cuis.] Des pornmes, des poires en eb-, ingemaakte of gestoofde ongeschilde appelen en peren, met suiker overstrooid.[Jeu] Prendre une eh- blanche, een nieuw boek
nemen, in 't om/eren de negen kaarten in de hand
voor negen andere ecartdren. - [Anc. législ.] Chardente of de soufre, gloeijend hemd, zwavelhemd,
een met zwavel ingewreven kleed, dat men den tot
den brandstapel veroordeelde deed aantrekken.
Chewisei-, v. a. [Chim. ] Ch- une cornue, een'
kromhals ompleisteren, ter beveiliging tegen de eerste
werking des vuurs. - Als adj.: Cornue ehemisde,
ompleisterde krom/wis.
Chemiserie, f. klemdenwinket m.
Chemisette, f. (verklw. van chemise) Overhemd, halfhemd n. (der 'mannen); - geborduurd
kraagheindje, kanten halsboord n. (der vrouwen).
—Ch- de futaine, de ratine, bombazijnen, baa'jjen
hemdrok, kamizool. Ch- de handle, flanellen hemd.
Cheiiiisier, m., ière, t. Hemdininu/cer rn.,
-maakster f.
Chéinosis, Chémose, f. [Mid.] Hevige ont
steking f. vanhet bindvlies des oogs.
Chnaie, 1. Met eikenbeplanteplaats 1., eikenplantsoen u.
('heital, m. Eng kanaal n.; stroombed n. cener
rivier; geul, kil, kille, slaak' f., afgebakend kanaal;
zeegat; naauw vaarwater n. ttssschen klippen of
banken. - Walerloop rn. van een' moten. - Liggende dakgoot f. (in dien zin liever chëneau). (Plur.

vanta e. hij is zeer rijk en op weg om 't nog veel
sneer ie, worden.
S Chemineati , m. (verklw. van cheininde)
[Tech.] Draagbaar aarden schoorsteentje n.
Cheminde, t. Schoorsteen in., stookplaats 1.;
schoorsteenpejp f. (tuvan de eh-); het boven het
dak uitkomend gedeelte des schoorsteens; schoorsteenmantel m.: Le coin de la eh-, het hoekje van
den haard. Le rainoneur monte dans Ia eh-, de
schoorsteenveger klimt in den schoorsteen op. Mettre une pendule sur une eh-, eene pendule op een'
schoorsteenmantel zetten. Le vent a abattu bien
des eh-s, de wind heeft vele sciworsteenen omvergeworpen. - (Loc. fig. et fans.) Faire qc. saus la
eh-, iets onder de roos doen; C'est on manage fait
soos la eh-, 't is een in stilte (zonder de gewone
vormen) gesloten huwelijk. 11 faut faire une croix
k la eh-, dat mag wel met een kruisje aan den
balk (als iemand komt, waar hij in langen tijd niet
geweest is). Ii a pris cda saus le manteau de Ja
eh-, hij heeft dat uit zijnen duim gezogen (verzonnen): hij heeft het op zijn eigen houtje (eigendunkelijk) gedaan. Se chauller is la eb- du rai Rind, zich
in de zon warmen. - [ Tech.] Aan weîrszijden open
orgelpijp 1.; - luchtbel 1., ledige ruimte in gegoten
metaal; - opening f., door welke men een' sekreetput ledigt; - buis f., door welke de uitwerpselen in
de sekreetputten vallen; - lampeglas n., glazen
buis om het lamplicht; - schoorsteen m., zundstift f.,
kegelvormig stiftje aan een geweersiot, op hetwelk
liet zundkapje of zundftoedje geplaatst wordt.
Cheniinel, rn. [Bot.] Soort van peer 1., waarvan men pe'rend'rank (poird) maakt.
Cherninen,ent, m. [Mil.] Het winnen van
terrein (hij den aanval van vestingen enz.); vooruitgang m. der beléqeringswerken; - zamengestelde
marsch m. der troepen van verschillende wapens.
Chentiner, v. n. Op weg zijn, op een' weg
gaan, voortgaan, voortwandeien, loopen, reizen,
trekken: Nous cheminions ensemble, wij waren
zamen op weg, reisden zamen. Les chameaux che
minent quatre jours sans boire, de kameelen loopen vier dagen (leggen vier dagreizen af) zonder te
drinken. - Le temps chemine toujours, de tijd
staat nooit stil. Je feral eh- ma montre, ik zal Des chenaux.)
mijn horlogie aan den gang maken. - (leg. et Tam.)
Chenaler v. n. [Mar.] Door een eng kanaal
Ch- droit, niet van den regten weg afwijken, on- of zeegat varen; overal het diepste vaarwater in
berispelijk leven; regt op zijn doel afgaan. Cet een' naauwen doortogt opzoeken, het vaarwater
homme chemine, salt eh-, die man komt vooruit, zoeken, in het vaarwater zeilen.
weet zijn fortuin te maken. L'alfaire chemine, de
Chenapan, rn. (verbastering of verfranschn/c
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CHEN,ARD

-

van s n a p h a a n) (pop.) Deugniet, spitsboef, struikroarer M.
Chenard, In. [Bot.] Vole naam van 't hennepzaad (chènevis).

Chenasse, f. [Minér.] Soort van kiezelachtige
kleiaarde f.
Chenavard, m. [Corn.] Grof vilt n.
Chêne, m. [Bot.] Eik, eikenboom m. Du eh01' du bols de eh-, eikenhout n. Ch- commun
of pedonculé, gewone eik, ongesteelde eik. Chvert, Ch- rouvre , robre, steeneik, altjdgroene eik , karmozijnboom, scharlaken -bessenboom m.
Ch- liège, kurkeik. Ch- cochenillier, scharlakenboom, cochenille-eik. Ch- lanugineux, vol
eik, turksche eik. Ch- quercitron, querci--lige
tron-eik. Ch-` -velani of elanede, zoete eik. Chnoir, zwarte eik. Petit ch-. z. GERMANDREE. Gui
de chêne, eikenmistel, marenta.Je m. Teuilles de ch-,
eikenbladeren n. pl., eikenloof n. — (1 rov.) Payer
en feuilles de ch-, met vodderjen betalen. On nabat pas an chène an premier coup, de eik valt
niet met den eersten slcrg. Dun petit glanel sourd

CHERCHER.
Chénon, nl. [Tech.] Kettingvormig glasruit -

werk n.

Chénopide, m. [H. n.] Zwarte zwaan f. in

Nieuw - dolland.

Chénopode, m. [Bot.] Ganzevoet m. (patte

d'oie). — CHENOPODEES, f. pr. [Bot.] Ganzevoet-

soorten, ganzevoetaclit ?ge planten f. pl.
Chêntières, f. pl. Jong eikenplantsoen n.
Chen^t, e, (Idj. (alleen in poëzi. gebruikelijk)
Gris van ouderdom; — (fig.) met sneeuw bedekt,
sneeuwwit: Des montagnes ch-es, roetsneeuw bedekte bergen ; Des vagues ch-es, sneeuwwitte of
schuimende baren. — Art►re ch-, boomen met ontblaclerde kruin,.
Cheptel of (Yhepteil, m. (pr. the -tel) [Jur.]
Veep eclit f. om de helft der baat van het gebruik.
— liet aldus in pacht gegeven vee zelf. Donner
a cl, -, veepacht aangaan. — Clleptelier, ni. (pr.
did -te -lid) Hij, die zulk eene veepacht aangaat,
zetpachter rn.
Chépn, m. [Tech.] Kuipersblok n.
Cher, chère, adj. Lief, waard, dierbaar, beun grand chene, uit een' eikel groeit een eiken
mind, teêrbeenind : L'honneur mest Cher, de eer
— [Bias.] Ch- fruité, eik, met vruchtenvan-bom. is mij dierbaar; Mon Cher ami , mijn waarde
een ander email of kleur.
vriend; ma chère enfant, mijn lieve kind, min
Chènea, m. (verklw. van chêne) [Bot.] dierbaar meisje. -- In gemeenzamen stijl ook als
Jonge eik m.
subst.: Mon Cher, ma chère, azijn waarde, mijn
Chéneau, m. [Tsch.] Liggende dakgoot f.
liefste, mijn schatje. — GHER, CHERE, adj. Duur,
Chenère, f. [H. n.] Soort van wilde gans f.
duurkoop, geldig, veel kostend, kostbaar, hoog in
m.
Cheiiet,
Haardijzer, vuurijzer n., ijzeren prijs : La marde est fort chère aujourd'hui, de
hengst m. — [Mar.] Brandijzer, ijzeren werktuig n. zeevisch is van daag duur; Les dianlants soot louom aan de boorden, die men verhit, de vereischte ours chers, de diamanten zijn altijd hoog in prijs.
bogt te geven.
— Chère année, duur jaar, jaar, waarin het koChèneteani, m. [Both.] Jonge zaadeik m. be- ren en andere levensmiddelen hoog in prijs zijn. —
neden 4O jaar.
Ook gebézigd van den koopman, die meer geld voor
('henette, f. [Bot.] Een der namen van het zijne waar eischa dan, andere : Ce marchand-lk est
slagkruid, kattekruid, van den eereprijs, van de très Cher, trop cher, die koopman is zeer duur,teduur.
wilde peterselie.
— (fig.) Les moments sont cllers, le temps est Cher,
Chèneuse, f. [Bot.],z. V. a. AGR1PAUME.
de oogenblikken zijn kostbaar, de tijd is kostbaar.
Chèneveau, m. [Peche] Soort van vise/met n. (Loc. prov.) C'est chère épice, 't is peperduur,
Cllènevière of Chènevrière, f. Hennep - 't is dure waar, dure mosterd; de schaar hangt daar
akker m. Epouvantail is ch-. vogelverschrikker, uit — CIIER , adv. (verkorting van a prix Cher)
moolik m.; — (jig. et fain.) a fzigteljk, leelijk, be- Duur, duurkoop, tot hooge prijs : Acheter, Ven
spottelijk gekleed mensch m. — CI1ENEvIÈRE, f.
duur koopen, verkoopen. Cela coûte trop-dreCh,
[Bot.] Appelsoort f., waarvan sten een' zeer mid- cher, dat kost te veel, dat is te duur; I1 fait cher
delmatigen ciderwin maakt.
vivre aa Paris, 't is te Parijs duur leven. — 11
Chèneville, f., z. v. a CHENEVOTTE.
vend Cher sa protection, h ij rekent zijne bescherCllènevis , m. [Bot.]\Hennep- of kennip- wing hoog aan. Vendre Bien Cher sa vie, zijn lezaad n.
ven duur verkoopen, veel vijanden duoden of kwet,

.

Chènevotte,

p el m.

f. tiennep- of kennipstok, stop-

Chènevotter, V. n. Zwak lot schieten, gelijk
hennepstokken (van den wijngaard gebézigd.)
Chevy, m. [hue.] Chineesch blaasinstrument n.

Chénier, m. [Bot.] Naam van twee padde-

stoelen, die op eiken groeijen.
Chesil, m. (pr. the -ni) Hondenhok, hondekot n., verblijf van de jagíhonden; — bij uitbreiding : jagershuis n.
Chenille, f. [H. n.] Rups f. Ch- commune,
gemeene rups, boomrups; Ch- arpenteu`e, z. AltPENTEUSE; Ch- du chou, koolrups; Ch- des grains,
zaadrups; Ch- de vigne, wijngaardrups; Ch- davoine, haverrups. Ch - aphrodite, z. APHRODITE.
Ch- marte, marterrups. Ch- annulaire, ringrups.
— (fig. el fain.)

Cost une ch., une méchante ch-,

't is een plaaggeest, kwelgeest; een hoogst lastig
mensch. Etre laid comme une ch-, leelijk als de
nacht zijn. — [H. n.] Naam van verscheidene
schelpen van 't geslacht der cerieten of horenschel-

pen. — [Bot.] of Scorpioïde, z. CHENILLETTE.
-- [Brod.] Boordsel I.I. van fluweelzj/de, rups vormig snoer of koord als oorzetsel, c h en i t l e f.
— [Cost.] Voormalig ochtend- of morgenkleed n.,

slaaprok ni.

Chenillette of Chenillère, ook Chenille

en Seorpioï+ie, f. [Bot.] Schorpioenkruid, rupsenkrui.d n.
Chénisgite, m. [T-I. n.] Soort van meereend

sen, alvorens zelf te sneuvelen. (Loc. prov.) 11 me

le paiera plus Cher qu'aau marché, 't zal heng
duur te staan komen, ik zal mij op hem wreken.
Cheramellier, m. [Bot.] , z. CHARAMAIS.
Chéramelle, f. [Bot.] vrucht f. van den
ambela.

C heransoir, m., z. MAQUE.

Cherbali of C.herbassi, m. [Coro.] Bonte
Perzische zijde f.
Cherche , Cerche of Cerce, f. [Arch.]

Elke boog, die niet met een' enkelen passertrek kan
getrokken worden.; — mal m. voor zulk een' boog.
Ch- surbaissée, gedrukte boog (minder hoog dan
cie halve basis); Ch- surhaussée, verhoogde boog
(hooger dan de halve basis).
('herche (en), loc. adv. (alleen voorkomende
in de gemeenzame uitdrukking:) Etre en cherche
de qn. (beter. Etre à lit recherche de qn.), ie
opzoeken, opsporen. --- Cherche werd ook-mand
als adj. gebézigd van eene non, die in sommige
kloosters met het doen der Oonde belast was : La
coeur cherche.

Cherehé, e, adj. (en part. passé van chercher)
[Math.] Nombre ch-, gezocht of onbe-

Gezocht. —

kend getal; Quantité ch-e, of als subst. La ch-e,

gezochte of onbekende grootheid. — [Peint.] Cela
est trop eh-, dat is te gezocht, te veel op effect be-

rékend.

h'herehe-fiche of Cherehe- pointe , f.
[Tech.] Sloteinakerspriem f. (Plur. Des cherchefiches, Des cherche- pointes.)
Chercher, v. a Zoeken, opzoeken, nazoeken,

(barnacle). — [Mar. anc.] Ganzebek m. aan den
C'hennie, f. [H. n.] Voelkever ni.
opsporen, navorschen, trachten te vinden, te ontChénole, f. [Bot.] Plantensoort, aan die der dekken of te verkrijgen : Ce Chien cherche son
lYijngaard- maitre, die hond zoekt zijn' meester. Que chersoda-planten grenzende. —
arengespaard is, om chez-vous? wat zoekt gij ? Ch- des amts, vrienden
rank iii., die twee of drie juren
zoeken (te verkrijgen). Ch- l'origine d'un snot, den
hem meer druiven te doen dragen.
„C1hénolithe, m., z. BELEMNITE, B1IONTIAS, oorsprong van een woord zoeken of opsporen. Chla solution d'un problème, de oplossing van een
CERAUN'ITE.
voorsteven van een schip.

CIERCIETJR

O}IÉRITBIUTJE.

---

vraagstuk zo>ken. Ch- une rime, een rzjrnwoord
zoeken. Ch- son salut dans la fuite, zijn heil (behoud) in de vlugt zoeken. Ch- un pain, zijn brood
zoeken, bédelen. Ch- sa vie, zijn onderhoud of bestaan zoeken. Ch- quenelle of noise, twist zoeken;
twist maken. Ch- de l'argent, geld zoeken (te leenen, te verkrijgen). Ch- femme, eene vrouw zoele en (te trouwen). Ch- malheur, Cli- son malheur,
zich ongelukkig maken, in zin verderf loopgin. Chla mort, den dood zoeken, het leven moede zijn,
zich vrijwillig in levensgevaar brengen. Ch- 1'ennemi, een viand opzoeken (one heng te bevechten).
-- Het wordt ook van zaken gezegd : L'eau cherche un passage, het water zoekt een doorgang.
L'aiguille aimantée cherche le Nord, de kompas naald zoekt (draait zich naar) het „Voorden. Les plaisirs, près de moi, vous chercheront en Poule, bij
mij zullen de vermaken u in menigte opzoeken, zult
gij u onophoudelijk vermaken. — Aller ch-, gaan
zoeken, gaan halen; Venir ch-, komen zoeken of
opzoeken, komen halen, komen afhalen; Envoyer
eh-, laten halen : J'irai vous eh- au bout du
monde, ik zal u tot aan 't einde der wereld gaan
zoeken; Il est allé eh- son cheval, hij is zijn paard
gaan halen. Le dégout venait le eh- au sein des
fêtes, de verveling kwam hem te midden der feesten opzoeken; Viendrez-vous me ch-. zult gij mij
komen afhalen? J'enverrai eh- ce paquet, ik zal (lat
pakje laten afhalen. — CHERCHER it (gevolgd door
een infin.). Zoeken, trachten, pogen, streven, zijn
best doen, zich beijveren. Je chercherai a vous
plaire, ik zal trachten (mijn best te doen, mij beijveren) u te behagen ; 11 cherche á se ven ger, h ij
poogt zich te wreken. — (Loc. prov.) En cherchant on trouve, wie zoekt die vindt. Ch qn.,
par monts et par vaux, par nier et par terre,
a pied et à cheval, iemand overal zoeken. Chmidi is quatorze heures, Ch- une aiguille dans
une botte de loin, z. AIGUILLE. Uh- la lune en
plein jour, de maan op klaarlichten (lag zoeken :
't onmogelijke beproeven. Le Bien cherche le
Dien, waar liet geld is wil het wezen, geld zoekt
geld. — [ Man.] Ch- sa einquiènle jambe, op de
hand leunen (als het paard in den teugel een zeker
steunpunt zoekt) — [Mar.] Ch- la sonde en venant du large, de kust al peilende naderen. —
La mer va ch- le vent, de zee komt tegen den w ind op.
SE CIHERCHER, V. pr. Zich zoeken; elkander zoeken: Le gout ne se cherche que lui meme; Les
malheureux se cherchent et se coanprennent.
Chereheur, m., -ease, f. Zoeker m , zoekster f.
(meest in ongunst-igen zin) : Ch- de trésors, schat
Ch- de pierre philosophale, goudma -gravem.
er (adept) m. Ch de franches lippées, schuim -k
m. Ch-euse d'esprit, waanwijze-loper,ka
(pedante) vrouw f. — [Astr.] Zoeker m., kleine
kijker met geringe vergrooting en zeer groot gezigtsveld, die op cie buis van een' grooter kijker wordt
vastgeschroefd. — Ook als adj. gebézi d: Le genie
humain est éminemment eh- de nouveautds, het
menschelijk vernuft zoekt met onverzadelijke gretigheid naar nieuwigheden.
Chereonnee, I. [Com.] Indische stof f., half
zijde half katoen.
Chere, I. Gasterij f., lekkere maaltijd m., goede
sier f., alles wat tot de hoeveelheid, hoedanigheid.
en lekkerheid der spijzen behoort, als ook de wijze
van ze toe te bereiden : Maigre, petite, bonne,
grande ch-, sober, karig, goed, heerlijk onthaal n.
Ch- entière, prachtig gastmaal n. Faire bonne ch-,
goede sier maken, smullen. On fait bonne eh- en
ce pays-là, et à bon marche, men eet in dat land
goed en goedkoop; Vous ferez maigre eh- chez lui,
gij zult een' schralen pot bij hem vinden. C'est in
hommme de bonne eh-, hij is een liefhebber van eene
goede tafel. Ch- de commissaire, maal, waarbij
vleesch en visch wordt voorgediend. — ( Loc. prow.)
II nest eh- que de vilain, als een gierigaard. gasten heeft, gedraagt hij zich mild. Aujourd'hui en
ch-, demain en bière, z. AUJoURD'HUI. Faire
grande eh- et bon feu, groote verteringen maken.
— (fain.) Faire eh- lie, goede sier maken, lekker
eten en drinken en vrolijk zijn. — Onthaal n., wijze
van iemand te ontvangen: I1 ne sait quelle ehlui faire, hij weet niet, hoe hij hem vriendelijk genoeg ontvangen zal.
Chèresnent, adv. 'feeder, teederlijk, hartelijk,
met veel liefde : Je vous aime ch-. — Duur, tot
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iwogen prijs : Acieter, Payer eh- une marchandise. — (/zp.) Vendre eh- sa vie, of (fain.) Vendre
eh- sa peau, zijn leven, zijne huid duur ver/wopen, veel vijanden dooden of kwetsen, alvorens zelf

te sneuvelen.
t Chérer,

V. a.

Goed ontvangen of behandelen.

— - CuIÉICER, v. n. Goede sier maken, smullen.

Cheri, e, adj. (en part. passé van chérir) Geliefd, teerbemind, dierbaar, hooggeschat : Femmp

ch-e, teerbeminde vrouw; Nom eh-, geliefde, hoog
naam; Le peuple eh- de Dieu, het Gode-geschat
dierbare volk.
Clidric, m. [H. n.] Bastaard-nachtegaal m.
van Madagaskar.
(" hé rif, ni. Sjerif, scherif m.: in 't algemeen
al de afstammelingen van Muhameá, uitzijne dochter Fatima; — vorst bij de Arabieren en Mooren.
Ch- des ch-s, tit íl des keizers van Marokko.
Chérifat, in. .Jeri fact n., waardigheid I. van
sjerif; — het door een' sjerif bestuurde land in.
Chdrir, V. a. Hartelij k liefhebben, teeder beminnen : Cb- ses enfants, ses amis, sa patrie, zijne
kinderen, zijne vrienden, zijn vaderland hartelijk
lief hebben. Ch- le souvenir, la mémoire de qn.,
iemands gedachtenis in hooge eere houden. Cis- son
erreur, zijne dwaling blijven aankleven. --- SE
dH_En1IC, v. pr. Zich. zelven beminnen, zeer mei zich
zelven ingenomen zijn; — elkander hartelijk liefhebben; — bemind worden.
Ciiéris, f. Slaapverwekkende gom f., slaap
-mideln.

Chérissable, adj. Beminnenswaardig.
Cherlerie, f. [Bot.] Anjelieracht'ig gewas n.
in Zwitserland.
Cherlesker of Cherlesquier, m. Turksche
luitenant-generaal m.
Chermme of Chermes, in. [H. n.], z. PSYLLE.
Chernite, m. [iilinér.] Schieferspaath n., naar
ivoor gelijkend marmer n., waarvan de Ouden
tomben >Jnaakten.
Chérogrylle, in. [IL n.] Soort van egel m.
('héroph '11ées , f. pl. [Bot.] Iierveiplan-

ten f. pl.

Cherophyllon, m. Kervelachtige plant, kervel f.
('héropithègne, m. [H. n.] Meerkat I.
('liergidei nolle, f [Com.] Indische z j(lestof f.
thersine, f. [El. n.] Landschildpad I. van Madagaskar; — soort van slak I.
('hersoehélones, in. pl. [H. n.] Landschild padden f. pl.
Chersodoiopes, m. pl. [H. n.] Venijnige
slangen f. pl.
Chersohydroehélones, m. pl. [H. n.] Zoet water- schildpadden f. pl.
Chersonèse, f. (pr. ch=k) [Géogr.] Schiereiland, half eiland n., chersonesus, m. Ch- cimbrique,
Jut/and; Ch- de Thrace, het schiereiland Gallipoli;
Ch- dor, het sclzierei,land 1vIalakka; Ch- taurique,
de .Brim. — (hersonésien, ne, adj. et subst.
(pr. cis.; k.) Schiereilandbewoner m., -bewoonster f.;
— wat de bewoners van een schiereiland betreft.
Chersopholidophides, m. pl. (pr. ch. -- k.)
Geschubde slangen f. pl.
Chersydre, in. (pr. ch=k.) [H .n.] Wratof knobbelslang; eene oostersche land- en waterslang met kleine schubben als wratten. Ch- cutarlympé, de gemeene of javaansche wratslang f.
('herté, f. Duurte f., hooge prijs m. der waren.
— (Loc. fain.) Lach- (of la presse) y est, deduurte
is er in, elk wil er van koopen. Je n'y mettrai pas
la ch-, ik zal er de duurte niet in brengen (er niet
van koopen, van gebruiken).
Chérubin, m. Cherub, Cherubijn, m., in de
oude jooelsche oorkonde een hemelgeest of engel
van den tweeden rang (na de seraphim), vuurbode, vlarnrnenbode m. — [Peint., Sculp.] Gevleugeld kinderhoofd n., een' engel voorstellende. —
(Loc. fain.) Avoir une face de ch-, een rond en
bloeijend Bezigt hebben. Etre rouge consine un c17-,
een hoog rood Bezigt,hebben, er als een kalkgensche
haan uit zien. Etre heureux commie in ch-,
reilt in zijne nopjes zijn. Etre, beau, jolt comma
un ch-, allerschoonst, allerliefstz n. galon ch-, mijn

engeltje.

Chérubique, adj. Cherubynsch,. Twat tot
de cherubim of cherubijnen betrekking heeft. —
Hymne ch-, of als subst.. La ch-, cherubjnscire
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CIILRVIS

--

io jzanq m., een beroemd loflied in de grieksche

kerk Ier eere van de cherubim.
('hervis, C tler vi, nl . [Bot.] Suikerwortelm.
C hesuée, f ., z. CHAiNÉE.

Chétif, ive, wij. Gemeen. gering, laag, ver
ellendig, armzalig, voddig; — slecht, van-achteljk,
neriiicie hoedanigheid, onbeduidend, klein : Ch- ver
ellendig, armzalig wormpje; Ch-ive cré--miseau,
ature, gering, nietig schepsel. Une ch-ive récolte,
een sobere, slecht uitgevallen oogst; Des moutons
ch-s, kleine schrale schapen; Une Bien eh-ive
chère, réception, een zeer sober onthaal, eene slechte
ontvanst. — Avoir. ch-ive mine, er lijdend, ziekelijk uitzien; ook: een gemeen voorkomen hebben.
Chetivelnent , adv. 4rmharli(1, karig, op erbarmelijke w'jze : I1 vit ch-, hij leeft armhartig,
armoedig.

Clbétivete, f. Slechtheid, geringheid f.
Chétocéphafe, adj. [H. n.] Met
den hop.
Cliétocere, m., z. SETICORNE.

behaar-

('ihétod.iptère, m. H. n.], z. V. a. BANDOU-

LI/wE.
('hétodon, m. [H. n.] Klipvisch m. Ch- rastral , Ch- a bee, spuitvisch , snuitvisch, langsnuit m. Ch- grand' écaille, groctschubbsge klip- !
visch, in Indië ook ta felvisch, vlaggeman en vaandrirc reheeten.
Chhétodonnide, (`hétodonoide, adj. [H. n.]
]Vaar een klipvisch gelijkende.
(iietolier, m., z. v. a. CHEPTELIER.
(^hétotoxes, m. pl., z. v. a. LATÉRALISETES.

Chetopodes, m. pl. [R. n.] Borstelvoeters
m. pl., afdeeling der ringwor?nen.
Chétron, m. [Tech.] Laadje n. in een kist
of koffer .
(`heuque o( Xandon, of Tonyou, m.
[H. n.) Ainerikaansche struisvogel m.
Chevage, nl. [Féod.] Vreemdenhoo[dgeld n.,

regt, dat de vreemdelingen eertijds moesten betalen
voor hun verblijf in Fruankrzlk.
Chevaine, f. [H. n.], z. CHEVANE.

CHEVAL.
trotscheljk, op een' meesterachtigen toon, spreken.

r',crire a qn. one lettre it ch-, iemand een' bitsen
brief schrijven. C'est un ch-, on gros ch-, on chde carosse, on ch- de bmt, het is een domme, lom
onbeleefde vent of kerel. C'est un eh- échappé,-pe,

'I is een jonge wildzang, een losgebroken paardje.
II es[ mal a ch-, het is slecht met hem gesteld.
11 fait de vette chose toujours son eh- de bataille,
hij maakt van die zaak altijd zin stokpaard, zijn
sterkst bewijs. Ou lui fera voir que son eh- nest
qu'une bête, men zal hem doen zien, dat hij zich
lomp vergist, dat zijne handelwijs onrédelijk is. —
[Prov.] II n'y a si bon ch- qui ne bronche, z.
BRON CHER . Changer, Troquer son ch- borgne contre on aveugle, z. AVEUGLE . — A eh- donné it

ne faut point regarder la boucbe, men moet een gegeven paard niet in den bek zien : niet keurig zijn
omtrent iets, dat ons vereerd wordt. Cet homme
est un bon ch- de trompette, die man is voor geen
klein geruchtje vervaard, laat zich niet ligt ver
II fait bon tenir son eh- par la bride,-schriken.
men moet zich niet uitkleeden, vóór men naar bed
gaat: zich bij zijn leven niet van zijne goederen
ontdoen. L'oeil du maitre engraisse le ch-, het
oog des meesters maakt het paard vet : wat men
zelf kan doen, gaat het best; nooit wordt iets beter
gedaan, dan wanneer men zelf er bij is. Beider
son eh- par la queue, het paard achter den wagen
spannen. Jamais eh- ni méchant homme n'amenda
pour aller a Rome, slechte measchen worden door
reizen niet beter. Cela ne se trouwe pas dans le pas
d'un eh-, dat is moeijelijk te vinden. Après bon
vin, bon cheval, een goede dronk geeft couragie.
Le eh- du père Canaye, een zeer mak paard.
A jeune ch-, vieux cavalier, bij een jong paard behoorteen oude ruiter. Fermer l'étable quand les chevaux n'y sont plus, den put dempen, als't kalf ver
Hennir aver les chevaux, met de wolven,-dronkeis.
waarmeê men in 't bosch is, huilen. Jamais bon chne devient rosse, een goed paard wordt nimmer een
knol: een krachtvol man wordtook een wakker grijs
I1 nest si bon ch- qui ne devienne rosse,-ard.
ook het beste paard wordt een knol: de ouderdom
sloopt ook het sterkste litchaam en den levendig-

(;beval, m., Paard, res n. Ch- entier, hengst m.
Ch- de ham s, springhengst. Ch- hongre , ruin m .
Ch- bistournd, klophengst. Ch- de carosse, de sten geest. A ch- hargneux it faut une étable is
cliarette, de charme, de karnais, koets -, karre-, part, 't gezelschap van twistzoekers moet men ver
ploeg-, vicermanspaard. Ch- de poste, de relais,
ijden. A méchant eh- bon eperon, bij moeijeljke-m
de Belle, post-, wissel-, zadelpaard. Ch- de bat, de zaken past een kloek besluit. Ch- de tom, ch- de
somme of de charge, de trait of d'attelage, pak -, riep, een paard, dat niet dan hooi eet, is en blijft
last-, trekpaard. Ch- de main, de parade, de ba - krachteloos. Ch- d'avoine, eh- de peine, z. AVOINE.
taille, hand-, staatsie-, strijdpaard. chevaux de Ch- de paille, eh- de bataille, een paard, dat zich
remonte, remonte-paarden. Un eh- achevé, de met stroo vergenoegt, is een goed strijdpaard. L'dge
manège , een bereden, gedresseerd paard. Un nest fait que pour les ch-, de jaren verminderen
eh- fort de deviant, een paard niet breede, sterke 's menschen waarde niet: bij de paarden (niet b#
borst. Ch- couronne, paard met eene kale knie. de menschen) komt hit op de jaren aan. nui aura
Etriller, Ferrer, Seller, Brider un ch-, een paard de beaux chevaux si ce nest le rol ? 't is niet te
roskammen, beslaan, zadelen, optoomen. Mon- verwonderen, dat rijke menschen ook cle mooiste
ter it ch-, te paard stijgen (soms ook: leeren dingen hebben. Jamais coup de pied de jument ne
paardrijden); Descendre de ch-, van 't paard stij- fit mal à on ch- beleedigingen van vrouwen trekt
gen. 1%lettre on eh- an pas, au trot, au galop, een een knap gran zich niet aan. IN'avoir ni eh- ni
paard doen stappen, draven, rennen. Un eh- qui mule, in de grootste armoede verkeeren. -- [Jeu.]
na point d'appui, een paard, dat week in den bek Ch- fondu, bokstavast, bokje n. (een bekend kinderis. Ce eh- a trap d'appui, dat paard is te hard in spel) Ch- de bols, houten paard; [Man.] houten
den bek. Débourrer, Commencer an ch-, een pc and paard, waarop men leert voltigeren; [MII.] houten
,

;

tusschen de palen zetten en het beginnen te leeren.
Bon homme de ch-, een man, die zeer bekwaam
met paarden weet om te gaan. Bel homme de ch-,
een man, die bevallig te paard zit. Embrasserbien
on ch-, goed en vast te paard zitten. Monter an
eh- à^ poll, op een paard rijden zonder zadel. AlIer, Etre á ch-, rijden, paard rijden; bij uitbreiding
ook gebézigd van -iemand, die op een ander dier
dan een paard of wel schrijlings op een' muur,
balk enz. zit. II étalt à eh- sur on áne, sur
on chameau, hij reed op een' ezel, op een' kameel. II allait à eh- sur on baton, hij reed op
een' stok. — (fig.) Etre a eh- sur qc., iets tot zijn
stokpaardje hebben, zich op iets veel laten voor
er telkens met ophef van spreken. — [Mil.]-stan,
Etre á eh- sur on fleuve, de beide oevers eener rivier bezet houden. — Tirer is quatre chevaux, met
vier paarden vaneen scheuren. — (Loc. fig. et fam.)
Fièvre de ch-, paardekoorts, zeer harde koorts f.
lédecine de ch-, paardedrank, zeer krachtirle,
sterk werkende drank m., paardekuur f. C'est un
eh- pour le travail, hij is een werkezel. Monter sur
sas grands chevaux, op een' hoogen toon en met
toorn spreken, cp zijn paardje ridden. Parler b ch-,

paard of ezel, waarop men weleer soldaten tot
straf deed zitten. — [Myth.] Ch- marin, zeepaard n.
— [H. anc.] Ch- de Troie, trojaansche paard n.;
(fig.) allerlei soort van hinderlagen. — [.I1. n.] Chcerf, hertepaard, hert der Ardennen; ook een dier
van 't gazellen-geslacht. Ch- des fleuves, rivier
nulpaard n.; hippopotamus m. Ch- marin,-pard,
zeepaard n., zeekoe f.; zeepaardje n., zekere visch
(hippocampe); Ch- -du-bon-Dieu, volksnaam van
den krekel (grillon). — [Guer.] Ch- de frise, spaan
ruiter (groot stuk hout met ijzeren punten be--sche
zet ter afwering van de ruiter j). Ch- d'artifice,
stormbalk m. — Chevaux beteekent dikwijls : soldaten te paard, ruiters Un escadron de deux
cents chevaux, een escadron van twee honderd
paarden of ruiters. Vingt mille hommel de pied
et six mille chevaux, twintig duizend man voet
zes duizend nian ruiterij. — [Astr.] Le-volken
Petit ch-, het Kleine paard (in tegenstelling met
Pegasus of 't Groote paard). — [Mécan.] Ch- vapeur, gebruikelijke eenheid ter bepaling van de kracht
der stoommachines. Force d'un eh- vapeur, paar
kracht, die per seconde een gewigtvan-dekrachtf.,
75 kiloos een' meter hoog kan opheffen. Machine it
:

CHEVAL-CEUF

vapeur de (of de la force de) vingt chevaux,
stoommachine van 20 paardekrachten.

Cheval-serf, Cheval-du-lion-Dieu, z.

onder CHEVAL.

Chevaleinent, m. [Arch.] Soort van stut,

schoorbalk m.

Chevaler, V. n. Heen en weer loopgin, vele
gangen voor eene zaak doen (in dien zin, verouderil) . — [Arch.] Met schoorbalken onderstutten
(een' muur, een gebouw). -- [Tech.] Op den bok
of ezel bewerken. — Weleer ook : driftig vazetten.
Chevaleresque, adj. Ridderlijk, den ridder
of der ridderschap eigen : Courage, 'Franchise clh -,
ridderlijke moed, rondborstigheid.
Chevaleresquernent , adj Op ridderlijke
wijze, ridderlijk.
t(vhevaleresse, adj. f. Den ridder voegen
Une bière ch-, doodkist eens ridders. — Ook-de:
als subst. f. Vrouw eens ridders; vrouw, met eerre
ridderorde versierd (chevalière).
Chevalerie, I. Rang m. en waardigheid f.
van een' ridder; — ridderschap f., ridderwezen n.
Les Lois de la ch-, de wetten der ridderschap. Actas de ch-, ridderlijke daden. — C'est fine fleur
de ch-, hij is de bloem der ridderschap, de kern der
ridders. — La eh- errante, de dolende ridderschap.
Chevalet, m. Folterbank, pijnbank f. (weleer tegen de christen-martelaars gebruikt) . —
Tech.] Naam van een voorwerp, dat in velerlei
aandwerken dient am het bewerktwordend stuk te
dragen en vast te leggen : bok, ezel m., stelling,
bank, schraag f., stut m. enz.; — schaafboom m.,
der leerbereiders, zeemtouwers enz.; — dunhlok n.,
dunsteen m. der boekbinders; — galg f. of stut m.
voor 't opgeslagen frisket eener drukpers; — kam m.
aan een snarenspeeltuig; — schildersezel m.; — t; emelschraag f., trechterjzer n. in korenmolens; —
boorbank f. der slotenmakers; -- [Mil.] Geweer
soldatenezel m.; — [ Mara Punt in het-rakn.;—
centrum van een astrolabium, rolbank f.
Chevalier, m. Ridder m.; lidn. eener nieuwere
ridderorde, orderidder m. Armer ch-, tot ridder
slaan. Créer, Faire des eh-s, ridders benoemen. Chde la Toison dor, ridder der orde van 't Gulden
vlies, vliesridder; Ch- du Lion neerlandais, ridder
der orde van den nederlandschen leeuw. —Ch- d'honneur, eere-ridder, hofridder. Ch- errant, dolende
ridder. — Ch- du guet, voormalige hoofdman der
parijsche nachtwacht. Ch- de l'arquebuse, gildebroeder van de handbus. — ( fig.) 11 est le Ch- dë
cette dame, hij is de ridder, de bestendige geleider
en beschermer dezer dame. Se faire le ch- de qn.,
zich voor iemands verdediger verklaren, ijverig
'iemands partij trekken. Ch- d'industrie, fortuinzoeker, opligter, rondreizend geslepen bedrieger.- Vroegere naam van het paard in't schaakspel (nu
cavalier). — [H. n.] Ruiter, waterlooper m., watersnip f., een reigerachtige strandlooper; Ch- Blanc,
canadasche of' witte snip f. ; Ch- rayé, tacheté,
eendré, gestreepte, gevlekte, aschqraauwe watersnip;
Ch- varié, bonte snip f.; — Ch- de mer, groole
naaldvisch rn. (ook trompette geheeten).
Chevalière, f. [.[list.] Vrouw, die in eene
ridderorde was opgenomen. — [3oail .] Ch- of Bague à la ch-, breede, platte vingerring, met eene
kas van 't zelfde metaal.
Chevaline, adj. f. (alleen voorkomende in:
[Prat.] Bête ch-, paard. — Vroeger ook als subst. f.
voor: paardenhandel: Il fait la ch-, hij handelt in
paarden.
Chevalis, m. Gemaakte geul f., om door te
varen in eene rivier.
Chevalorifère, m. [Tech.] Mechanisch paard
n., een nzeuwelings uitgevonden werktuig met veêren,
in den vorm van een paard, waarop men zich in't
paardrijden kan oefenen. — Ook adj.: Machine ch-.
1- Chevance, f. Het goed, de goederen, die
men bezit: Il a perdu toute sa ch-, hij heeft al zijn
hebben en houden verloren.
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dien weleer de geregtsbeambten doorgaans te paardin hun gebied deden om schouwing (inspectie) te
houden. — [Féod.] Verpligte dienst f. te paard, die
de vassalen aan den vorst of den leenheer verrigten
noesten. — Het terrein, dat een lastdier in een'
dag of in een gegeven tijd kan afloopen.
Chevaneheument, m. [l. hir.] Het over elkander schuiven der beenstukken hij eene beenbreuk.
— [Bot.] Het rolvormig ineenligrpen der blaadjes.
— [Tech.] Gedeeltelijke overdekking of kruising
van twee stukken. — [ Impr.] Het kromstaan der
letters.
Chevaacher, v. n. Te paard rijden (in dien
zin weinig gebruikt dan in): Ch- court, long, met
korte, lange stjc,beugels rijden. — Bij uitbreiding:
Schr flings zitten: Quelques uns chevauchaient sur
la muraille, sornrmcigen zaten schrijlings op den
muur. — [Chir.] Over elkander schuiven (van
beenstukken bij breuken). — [ Tech.] Op elkander
rusten of drac;en, zoo als de leen en pannen van
een dak. — [Impr. J Buiten de lijn staan, golven,
uitspringen (van de letters). — [Faut.] Op den
wind rijden (als de valk bij rukken zich boven den
tegenwind verheft). — [ Bar.] Le cordage ch -, het
touwwerk is moeielijk om te halen. Bois qui chevauchent, houten, die op elkander liggen. — (burl.)
Beslapen.
t Chevaiacheiir, m. Ruiter (cavalier) ; rei
te paard. — Ch- d'écouvettes, ch-euse-zicgerm.
d'écouvettes, bezemsteelrijder ni., -rijdster, heksenmeester n1., heks f.
Chevau ehons (a), lee. adv., z. CALIFOUR-

CHON (ui).

Chevan-légers, m. pl. Ligte ruiterij f. — In
't enkelvoud schrijft de Academie: Un chevau léger,
een liet gewapend ruiter.
C hevee, m. [Tech.] Handschroef f., om af te
vijlen voorwerpen vast te houden.
t Chevec-aille, f. Rij iier n.
Chevècerie, f. Waardigheid f. van een' Che.
vecier, eerste kanunnik, of domheer m.; met het
opziet over 't waslicht belast.
Chevêehe, f. [H. n.] Kleine steenuil m., kat
-uiljen.
,

f'hevecier, m., z.

CHEVECERIE.

Chevelé, e, adj. [Bias.] Met haar van een
ander email of kleur dan 't hoofd: Tëte d'argent
ch-e de sable, een wit hoofd met zwart haar. —
[Bot ] Bouture eh-e, stek in., waaraan wortel
zitten.
-vezls
Cheveline, f. [Pot.] , z. v. a. CLAVAIRE.
Cheveln, e, adj. Langharig, hax;j,g, behaard,
veel en lang hoofdhaar hebbende: Les peuples du
Nord sont plus ch-s que ceux du Midi, de noordsche
volken hebben langer haar dan de zuidelijke. —
[Bot. ] Graine eh-e, behaard of harig zaad ii.;
Racines ch-es, vezelwortels, haarwortels m. pl.
(Ook als subst. Le eh- des racines, des arbres, de
haar- of vezelwortels.) — [Anat.] Cuír ch-, vel n.
der hersenpan. — [ Astr.] Comète ch-e, haarkomeet f. — [[list.] La Gaule ch-e [Gallia comata],
het langharige Galli. Les rois ch-s, de langharige
(Merovingische) koningen.
Chevelure, f. Hoofdhaar n., gezamenlijk haar
des hoofds. Avoir une belle, longue ch-, fraai, lang
haar hebben. Ch- Bien peignée, en désordre, welgekamd, onordeljjk haar. — Bij uitbreiding (poet.) Les
arbres ont perdu (dépouiilé) leur ch-. de boomes
hebben hun gebladerte, hun loof verloren. --- [Astr.]
La eh- dune comète, het haar (de haarvormige stralen) eener komeet. Ch- de Bérénice, haar van Berenice (noordelijk sterrebeeld, bij den staart van den
leeuw). — [Artif.] Ch- de feu, haarvuur n., gouden of zilveren regen m. — [Bot.] Bladerbundel m.
van sommige vruchten; pluimpjes f. pl. op zekere
zaden en vruchten, wol f., dons n.
('bever, v. a. [Joail.] Ch- une pierre, eenera
steen van onderen uithollen; hem op een rond ver
rad plat slijpen. — [ Orf., Chaudr.] Ian een-hevn
Chevane, Chevaiine, Chevaine, C'he. stuk geslagen metaal de noodige holte geven, bol
vêne, Chevin, m. [H. n.] Grootkop, snotvisch, kloppen.
molenaar m.
Chevet, n. hoofdpeluw, peuluw, oorpeuluw f.,
Chevauchable, adj. Rijdbaar, berijdbaar.
lang hoofdkussen n.; — hoofdeneinde n. van het
Chevauchant, e, adj. [Bot.] Feuilles ch-es, bed. — Bij uitbreiding: alles waarop het hoofd eens
blaadjes n. pl., die gootsgeunjs in elkander sluiten. slapenden rust; het bed zelf: Uric pierre lui servait
— [Tech.] Pieces ch-es, stukken, die elkander min de ch-, een steen diende hem tot peluw. I1 ne quitta
of meer bedekken of op elkander steunen.
pas Ie eh- du malade, hij verliet het bed des kranChevauchée, f. [Prat.] Omrid, rondrid m., ken niet. -- fig.) L'ignorance est un ch- tien
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doux, de onwetendheid is een zeer zacht oorkussen.
—Epée de ch -, degen of molk, (lien men 's nachts
veiligheidshalve onder zone peluw legt. — ( fig.)
C'est són épée de ch-, dat 'is zijn bestendige toevlugt,
zijn raad en helper in ieder geval. L'Iliade d' `lomere
était 1'épée de eh- d'Alexandre, de Ilias van Homerus was Alexanders lievelingsboek (hij had het
steeds onder zijn hoofdkussen). (Loc prov.) I1 a
trouve cela sous son eh-; dat heelt hij gedroomd
taf verzonnen. — [Arch.] Verheven gedeelte van
een kerkkoor achter het hooge altaar, z. v. a. ABSIDE. — [ Artill.] Groot blok n. onder 't achterstuk
van een affuit; houten wig om mortieren te rigten,
-

stelwig f., stelhout n. — [Mar.] Bétingkussen n.
(dennehouten bekleeding van het dwarshout des
bétingbalks.) Ch- du traversin de bittes, vuurm g f. aan de béting of aan den bétingbalk.
t Chevetaitie, Chevetaigne of Cheve-

taln, m. Hoofd n., hoofdman m.
Chéveteati, m. [Tech.] Kamrad n. van eerreu

molen.
Chevètre, m. Halster m. (in dien zin verouderd). [Tech.] Legger m., zekere balk, waarin de
balken van een' planken vloer gewerkt worden,
steekbalk m. ; — ijzer (?f anker n., om het eind van
een' ingekorten balk te dragen, draagband, strop m.
— [Chit.] Halsterverband n., hoofdzwachtel m.,
hoofdkap f. (voor eerre ontwrichting of breuk van
het onderste kaakbeen).
Chevêtrier, m. [Tech.] Slut of balk m., die
eene draaispil, eene as van een' molen ondersteunt,
kamradstulk nl.
Cheven, nl. Haar, menschen- hoofdhaar n. Arrachér an eh- á qn., iemand een haar uittrekken.
Délié comme un eh-, dun en fijn als een haar. Des
ch-x-blonds, brons, chátains, roux, noirs, gris,
blanes , blonde, bruine , kastanjebruine , roode,
zwarte, grijze, zilvergrijze haren. Des ch-x plats,
crêpés, tressés, ondulés, boucles, frisés, gladl-i,ggende, gekroesde, gevlochten, gegolfde, gelokte, ge
haren. Des ch-x.,1ns, doux, rudes, gros,-krulde
hérissés , fijne, zachte, harde, dikke, borstelige
haren. Une femme coiffée en ch-x, eene int haar
gekapte vrouw, eene vrouw niet bloot haar. Tour
de ch-x, haar -tour f. Faux ch-x, valsche haren.
Un bracelet, une bague de ch-x, een haren armband m., een haarring m. Tirer qn. par les ch-x,
iemand bij de haren trekken. Faire cooper, Ra
-x, zich het haar laten snijden, af'--fraichse
punten. Je me suis fait faire les ch-x, ifs heb mpn
haar laten snijden. Faire les ch-x á qn., iemands
haar snijden. — ( fig.) Ch-x d'ébène, dor, gitzwarte,
ligiblonde (goudgele) haren. — (Loc. (am.) Its
étaient près de se prendre par les ch-x, zij stonden
op het punt om elkaar bij 't haar te vatten, in 't
haar te vliegen, handgemeen te worden. Cela fait
dresser les ch-x à la tête, of enkel: Cela fait
dresser les ch-x, dat doet de haren te berge rijzen;
dat verwekt afgrijzen, ijzing. Prendre 1'occasion
aux ch-x, de gelégenheid tijdig waarnemen. Cette
interprétation est tirée par les ch-x, die vergelking is er met de haren bijgesleept (is onnatuurl(k, gedwongen). I1 ne s'en faut pas de l'épaisseur
dun ch -,'t scheelt geen haar. — (Loc. prov.) Fendre
un eh- en qualre, haarkloven, muggeziften. Nos
ch-x sont comptés, onze haren zijn geteld; er overkomt ons niet hel minste zonder Gods voorkennis
en toelating. On ne peut prendre un homme rasé
par les ch-x, men kan geen' kaalkop bij 't haar
vatten: waar niets is, valt niets te h alen. La
vie dun homme ne tient qua un eh-, eens menschen leven hangt aan een haar. — [Bot.] Naam
van verscheiden haarvorinige planten, zoo als: Ch-x
d'évêque, rapunsel; Ch-x de Venus, venushaarn.
(adiante). Ch-x de paysans, wilde cichorei f.
Chevilière, f. [Coutur.] Smal band, plat
koord n.
Chevillage, m. [Mar.] Het indrijven van
bouten en ieen in de schepen. — [ Tech.] Zamen
pinn.ing Yer
f. meubelen.
Cheville, f. Houten of metalen pin of pen f.,
nagel, bout m., plug f. — [Tech.] Ch- ouvrière,
protsbout, grotspin, ijzeren bout aan 't voorstuk
van een rijtuig. Ch- a la romaine, dieselbout. Chde charnière, scharnierstiftf. Ch- de lien, demoise,
handnagel. Ch- is tourniquet, pakstok, spanstok m.
Ch- á assembler, sluitnagel, voegnagel. Ch- coulisse, losse pen (die zich laat uitnemen); Ch- á
-
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quatre pointes, Ch- barbue of barbelée, nagel met
opwaarts staande tanden of baarden (om 't uit
te beletten); Ch -s ranches, aan weêrsziden-halen
uitstekende pinnen, die aan kranen, taanmasten
enz. tot ladderspvrten dienen; Ch- de la presse,
ijzeren kopbout tot aan- en afschroeven der snijpers; Ch- de futaille, houten sluitpin of wig f.
aan de dwarshouten der vaten; Ch- a dresser la
soie, garenstok; Ch- de luth, de viole, schroef f.
om de snaren eener luit of viool te spannen en
ontspannen. — [Artill.] Spiebout (boulon). Ch- à
oeil, a oeillet, haak -, oogbout. Ch- d'alfut, a ffuitbout; Ch- i1 tête plate, à tète ronde, à mentonnet,
bout met vlakken kop, , met ronden kop, met een'
neus of haakkop; Ch- a boucle of à oreilles, ringbout. — [Mil.] Ch -s de talon, schoenspijkers m. pl.
— [Mar.] Ch- à tète de diamant of a tète ronde,
bouten met ronde hoofden; Ch- ft goupille, spiebout;
Ch- à croc, haakbout, bokshoornring m. Ch- à
pompe, pompbout; Ch- ft tête ronde, 'à facette of
a bouton, kopbout; Ch- à bathe, takbout; Ch- à
boucle, ringbout, schotbout; Ch- à goujon, gladde
bout; Ch- a oeillet, oogbout; Ch- á cosses, ringbout met kousen; Ch- pour bosses, stoppersbout;
Ch- de haubans, puttingsbout; Ch- ft gril et à
boucle, oogbout met takken; Ch-s de fer, ijzeren
bouten, spieën, bokshoornen, boksooren; Ch -s de fer
à charger le canon, schietbouten; Ch- de potence,
kniebout, gekbout aan de pomp; Ch-s à tête perdue,
slechte bouten; Ch- d'affut, a ffaitbout, rolpaardbout; Repoussoir de eh-s; dreef f., drijfijzer n. -[Anat.j Ch- du pied, enkel, enklaauw m.— [Véner.]
z. v. a. A DOUILLER. — [ Jeu] Etre en eh-, noch
de eerste noch de laatste zijn, in de middelpanel
zijn. — [Poét.] Stopwoord, overtollig, zinledig
woord n., enkel ter wille van maat of r jm geplaatst: Vos vers sont pleins de ch-s, uwe verzen
zijn vol stopwoorden. — [ Bauch.] Commerce à la
ch-, verkoop van 't vleesch bij de voet (quartier),
door groote slagers aan kleine. — [ Mar.] Ce cheval nest propre qu'à metre en eh-, dat paard deugt
alleen voor de kar, voor den wagen. — (Jig.) Vous
èíes la ch ouvrière de cette eetreprise, gij zijtde
spil (de hoofdpersoon), waarop deze onderneming
draait. — (Loc. leg. et fam.) Il ne lui va pas
la ch-, hij heeft geen handwater b() hem: is niet
bij hem te vergelijken, doet ver voor hem onder.
Cela ne tient plus qu'à une ch-, dat hangt nog
maar aan een' zijden draad: Il n'y nlanque pas une
ch-, er ontbreekt geen haar aan, er valt niets op
te zeggen. I1 ne lui faut plus qu'une eh- pour le
tenir, hij mag zich gelukkig rékenen met dien post,
dat ambt, die bediening, als er maar duurzaamheid
aan verbonden is. (Prov.) Autant de trous, autant
de ch-s, of Autant de ch-s, autant de trous, hebt
gij een gat, hij heeft een' spijker; ook: hebt gij een'
spijker, hij heeft een gat: hij weet overal uitvlugten,
antwoordui, middeltjes op te vinden.
Chei illé, e, adj. ( en part. passé van chevilter) Vastgepind, niet pinnen of bouten ineengewerkt.
— [Véner.] Tete de cerf biera ch-e, fraai getakte
hertekop. — [Man.] Cheval ft épaules ch-s, paard
met gedrukte schoften. — [Poét.] Des vers ch-s,
verzen vol stopwoorden. — (fig. et fam.) Il a l'fine
ch-e dans le corps, hij is taai, het leven of de ziel
is in hem verroest.
Cheviller, V. a. [Tech.] Met pinnen, nagels of
bouten verbinden, opsluiten, oppinnen, toetonnen,
vastpinnen, vastpluggen. — [ Mar.] Bouten inslaan,
bouten indrjven, nagelen. CIS- un navire, een schip
opbouten:; Ch- un navire en cuivre, koperen bouten in de gekoperde kiel van een schip drijven. -[Tecb.] Ch- la soie, tie zijde uitwringen, om ze
te ontschalen (ontgommen). — (fig. et fam.) Chdes vers, verzen niet stopwoorden overladen.
Cheviller, m. [Luth.] Schroefstuk n. van een

snarenspeeltuig.
Chevillette, f. ( verklw. van cheville) Kleine
pin f. of bout ni., nageltje n. — [ Tech.] Koperen
plaatje n. met gaatjes onder de bindersnaaibank ter
vasthechting Van de touwtjes, waarop de boeken
genaaid worden.— Zeer eenvoudige houten sleutel m.
of pin der oude deursluitingen. — IJzeren pin der
slotenrnakers e. a.
Chevillier, m. Paard n., dat Ëvóór,het dissel paard is gespannen.
t'hevilletir, m. Pinnensnijder. m.
Chevilloir, nl. [Tech.] kI' ringstok m.
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Chevillon, m. Scheede f. in de leuning van
Benen stoel. — [Tiss.] Stokje n., waarmede een
errandijnwever de z jde van den weversboom, opligt. — [Mar.] Zekere scheepsboom m.
Chevillot, m. [Mar.] Karvielnagel m. (ook
cabillot en tolet de tournage geheeten). -- CHEVILLOTS, m. pl. Pennen f. pl., om touwen om te
leggen. Biateliers á ch-, beleghoutjes n. pl. met

nagels.

— [Bias.] Keper m. op 't wapenschild. — [Mil.]
Mouwstreep f., rangsonderscheidingsteeken op den
mouw dier onderofcieren. — [Conn.] Soort van
Levantsche zwarte, roodachtige of grijze geitewol f.
— [Hort.] Geasstrook over een turnpad. — [Peelhe]
Vischkuit f. (frai). — [Mar.] Stutklamp, legger m.

onder de achterwielen van een rolpaard.
Chevronnage, m. [Tech.] Het leggen der
daksparren; sparrewerk n.
Chevroniné, e, adj. (en part. passé van che-

Ches illnre, f. (Véner.j Boventakjes n. pl . aan
vronner) [Bias.] Met kepers, gekeperd: Pal ch't gewei van een hert.
t Chevir, V. n. (pop.) On ne sauroit eh- de d'or et de gueules, met kepers voorziene gouden
eet enfant, men kan met dat kind niet te refit ko- spar in een rood veld.
Chevi onner, v. a. [Tech.] De daksparren
men. — [Prat.] Ch- de qn., iets in der minne tijleggen. Les héritiers ont chevi au partage de la aanbrengen of leggen.
Chevrota ;e, m. [Féod.] Zeker heerenregt n.
succession, de er fr,enamen zijn het enet elkander
omtrent de deeling der erfenis eens geworden. — op de geiten.
Chevrotain, m. [H. n.] Guineesch reetje n.,
Zich het lijf te goed doen. — Voordeel trekken,
genieten, profiteren (bij La Fontaine en Montaigne). muskusheitje in China (ook porie-must geheeten).
Chevrotaut, e, adj. Blatend als de geit. Voix
Chevissement, ni. [Prat.] Verdrag,vergeljk n.,
overeenkomst f.
eh-e, trillende, bévende (trernulérende), blatende
Chèvre, f. [H. n.] Geit f. Troupeau de ch-s, stem (bij 'l zingen of spreken). Marche ch-, geitekudde geiten. Ch- sautante, p ronkbok m . Lait, tred, geitegang M.
Fromage, Poil de ch-, geitemellc, geitekaas 1., gei
('hevroté, e, adj. (en part. passé van ciceroBarbe dune ch-, geitebaard m. — (fig.)-tenhar. ter): Cadence eh-e, trillend, blatend gezongen maat.
Barbe de ch-, geitebaard, boksbaard, lange baard
Chevrotentent, m. [Mus.] Trillend, blatend
onder de kin; ook de naam eener plant, z. BAnaE. geluid n.; onaangename nabootsing van den triller.
('hevroter, V. n. Jongen werpen. (van geiten).
-- [Tech.] Bok in., kraan, krikkemik f., werktuig
om zware lasten op te winden. — Zaagbok m. — [Mus.] Met trillende, blatende stem zingen; ook
der timmerlieden e. a. — Rijtuigwip f. (om de wie- blatend spreken. — (fig. et faro.) Ongeduldig worlen van den grond te heffen). Pied de ch-, koe- den, staan trippelen van ongeduld; — al huppelend
voet m. [Mar.] Derde been n. Bras de eh-, bee- en springend loopera.
ven n. pl. — [Econ.] Kaastafel, tafel of schraag f.,
('lievrotin, m . [Tech .] Bereid geitevel n.,
waarop de kaasmaker s de kaas wringen en persen. geite- of bokkeleder n. Gants de eh- (clievreaux).
— [Astr.] Geit [capella] f., schitterende ster van handschoenen van gei-teleder. — (Loc. pr ov.) Tirer
de eerste grootte, op den linker schouder van den au ch-, om 't zeerst drinken.
Wagenman. — [H. n.] Naam eener soort van
Chevrotine, f. hagel in. om reebokken te schieantilope of gazelle f. — (Prov.)Prendre, Avoir la ch-, ten. — [Bo(,.] z. onder CHEVRE - PIERS.
kwaad, toornig worden zonder oorzaak. Oil la ehChevrotiner, V. n. Huppelen als eene jonge
est attachée, it faut qu'elle broute, wie in 't geit.
schuitje zit moet medevaren; men moet roeijeu
Chéy1ete, m. [H. n.] Boekenworm m., pamet de riemen die men heeft: men moet zich pierluis f. (ciron).
schikken naar de omstandigheid, waarin men is,
Chez, prep. Bij, in huis, te huis. J'ai été chez
zich vergenoegen met hetgene men hebben kan. vous, chez lui, chez eux, ik ben bij u, hem,
Sauver, Ménager la eh- et le thou, twee onge- hen geweest, ik ben bij u, hem, hen aan huis gelukken te gelijk a f keeren, velerlei kwaad te gelijk weest, ik ben ten uwent, ten zijnent, ten hunnent
willen verhelpen; het allen naar den zin willen geweest. Dites que je ne suis pas chez moi, zeg, dat
maken. La eh- a pris Ie Loup, de. onnoozele heeft ik niet thuis (niet ten mijnent) ben. Je viens de
den sluwe beet gehad. On na jamais vu une chèvre chez vous, de chez lui, de chez elle, ik kom van
morte de faim, wie zich weet te behelpen, komt ligt u, hem, haar (van uw, zijn, haar huis). J'ai passé
aan den kost. Vin qui fait danser les ch-s, zeer par chez vous, ik ben onderweg bij u aan (huis)
wrange wijn. A la chandelle, la ch - sernl^le dc- geweest. Its font chassé de cb:ez eux, zij hebben
moiselle, bij kaarslicht lijkt een leelijk meisje mooi. hein uit hun huis gejaagd. Chacun est, maitre chez
Chevreau, n.. Jong eener geit, geitje, bokje n. soi, ieder is meester (baas) in zgn eigen huis. --- [Tech.] Geiteleder n. Des gants de eh- (che- Bij uitbreiding: In iemands woonplaats, in iemands
vrot.in), geiteléderen handschoenen m. pl. — CIIE- land, stad of dorp; b ij of order een volk: Quel est
VREAVx, m. pl. [Astri] Naam van drie in een' drie- le prix du seigie chez nous? wat is de prijs der
hoek geplaatste sterren op den linkerarm des Wa- rogge op uwe plaats, op uwe markt (k costi)? I1
genmans, ten zuiden van Capella (de Geit) .
alla attaques les Busses chez eux, hij ging de
Chevrefeuille, f. [Bot.] Geiteblad, memme- Bussen in hun eigen land aanvallen. Je retournerai
lcenskru-id n., kamperfoelie, hoe- langer- hoe- liever, bientót chez moi, ik zal weldra naar mijn land,
roos van Jericho f.
naar mijne woonplaats terugkeeren. La profession
Chèvre-piedls, adj. filet boksvoeten, boksvoe- de cornedien était infame chez les Romains, et
tig. Men gebruikt het alleen van de faunen en saters honorable chez les Grecs, het tooneelspelersberoep
der mythologie: les dieux ch-, de boksvoeters, de. was schandelijk bij de Romeinen en vereerend bij de
goden met boksvoeten; ook als subst. Les ch-. — Grieken. — Bij, in iemands dienst: Ce gentilhomme
CREVRE-r1EDS, M. [Tech.] Kleine vuurbok m., laag est chez le roi, die edelman is in dienst des koni,ngs.
vuur- of brandijzer m.— [Bot.] Soort van padde- Elle est femme de chanlbre chez la comtesse, zij
stoel m (ook c llev rotin e geheeten); ook z. v. a. is kamenier bij de gravin. — Bij, in, in iemands
CH ANTERELLE (men heet deze laatste ook chevrette persoon: On trouve chez les auteurs grecs des
of chevrille).
exemples de modération, men vindt in (b j) de
Chevreter, V. n., z. CHEVROTER.
grieksche schrijvers voorbeelden van gematigdheid.
Chevrette, f. [H. n.] Peegeit f. ;
garnaal f. Le mérite chez eux devance lage, de verdienste
(crevette). Ch- brune, z. CADELLE.
Tech.] Klein loopt bij hen (in hun' persoon) de jaren vooruit.
-

—

—

vuurijzer n., vuurbok m. ; -- ijzeren voet
drie
m. ; —
hefboom m. (b j de artillerie in gebruik). — [Pharm.]
Sirooppot, oliepot m.
Chevrenil, m. [H. n.] Reen., reebok m. Faon
de ch-, reekalf n.
Chevreuse, f. [Hort.] Soort van perzikboom m.
Chevrier, in., -ière, f. Geitenhoeder m.,
-hoedster f.

Chevrillard,. m. [H. n.] Reebokje, reegeitje n.,

jonge ree f.

Chevr ille, f., z. ond. CREVRE-IIEDS.

Chevrolle, f. [1.1. n.] Soort van zeekrab f.; —

soort van duizendbeen m. of pissebed f.
Chevron, n. [Tech.] Dakspar, kapraaf, rib f.

Cette durelé passera chez vous pour cruauté, die

hardvochtigheid zult gij voor wreedheid houden.—
Men zegt, als subst.:

Avoir un chez-soi, een eigen

huis, eene thuiskomst hebben. It a maintenant un
chez-lui, hij heeft nu een thuis, een eigen huis,
eigen haard. Quarid j'aurai un chez rooi, je vous
v recevrai, als ik een' eitien haard heb, zal ik u
daar ontvangen. — (Prov.) Il West pas de petit
chez soi, eigen haard is goud waard.
('heza-narace, F. [Pharnm.] Uitwendig middel n.,
dat dringend tot stoelgang (Irfj ft.
Chézé, m. [H. n.] Poelmees f. (ook nonnette
geheeten) —

[Féod.] , z. v. a. vol du chapon, z.

onder CHAPON.
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Chiaoux, m. Officier aan het turksche hof, onophoudelijk lastig. — [Prat.] Cet accuse chicane
met de aandiening belast; ook turksch gezant aan Bien sa vie, die beschuldigde grijpt alle middelen, ook
vreemde hoven. Ch- baschi, m. Meester m. der de geringste, tot zijne verdediging aan. -- [Mil.]
Ch- le terrain, het terrein voet voor voet betwisten.
verzoekschriften.
Chiasnme, m. [Dipl.] Randteeken n. in den — [Mar.] Ch- le vent, prangen, scherp bijden wind
vorm van eene grieksche X of latijnsche X (ten houden, knijpen, met killende zeilen zeilen, schateeleen van afkeuring der woorden, waarop het vielen tegen den wind. SE CHICANER, V. pr. Elkdoelt). — [ Anat.] Vezeldoorkruising f., inz. der ze- ander om beuzelingen bedillen of bestraffen, om
nietigheden kibbelen.
nuwen.
Chicanerie, f. Regtsverdraaijerj f.; moedwilChiasse, f. [Tech.] Metaalschuim n., slakken f.
pl. (ook màcbefer, ornes en scone geheeten). — lig opgeworpen zwarigheid f. ; z. v. a. CHICANE.
Chicaneur, m., -ease, f. Pleitziekem en f.,
Ch- de mouche, de ver, vliegen-, d ormendrek in. —
(fig. et bas.) Cet homme est la eh- du genre hu- pleit- of twistzuchtig mensch n. ; — bediller, vitter,
main, die man is 't uitvaagsel van 't menschdom. haarklover, muggezi Eter; dwarsdrijver, twistzoeChiastolithe, m. (pr. ch=k) [Minér.] 1lol- ker m., bedilster, vitster, kibbelaarster enz. f. —
Ook als adj. gebézigd. Homme eh-, pleitziele, bespaath n., eene steensoort.
dilziek mensch; Esprit ch-, spitsvondige geest m.,
Chiastre, m. (pr. ch=k), z. KIASTRE.
Chibon, m. [Bot.] Elemi-gom f., hars van den bedilzucht f.
('hicanier, ni., -ière, f. Hij of zij, die gaarne
elemi-struik (tot wondzalven en vernis gebruikt);
op de geringste dingen aanmerkingen maakt, daar
— de elemi-struik m. zelf.
harrewart, een aartsvitter m., -uitster f. —-over
Chiboiique, f. Pijperoer n., turksche tabaks
f.
-pij,tsboek Ook als adj.: Op beuzelingen of kleinigheden vit
haarklovend, gaarne bedillend.-tend,mugzif
Chic, m. [ H. n.] , z. v. a. BRUANT. — [ Peint.]
(fam.) Gemakkelijke, vlugge en krachtige behande- — Vroeger zeide men ook: Cela est ch-, dat is
l2ng van 't penseel, vaardigheid, vaste hand f. Cet nételig, moeijelijk; L'affaire est ch-ière, 't is eene
artiste a du chic, die schilder heeft eene vlugge hand. nételige, verdrietige zaak.
-} Chicard, e, adj. (pop.) Lief, wet, proper,
—In 't algemeen: geschiktheid, handigheid f., slag m.:
Ce précepteur a Ie chic pour avoir des elèves, die bevallig: Un habit ch-, een net kleed. Des maleermeester heeft er den slag van (verstaat de kneep) nières ch-es, bevallige manieren.
4 Chiearder, v. n. (pop.) Den pronkerspelen.
om leerlingen te krijgen. — Somtijds ook gebézigd
pronken, kokettéren, netjes uitgedoscht zijn.
voor: aardigheid f., geestig, ploertig gezegde n.
C hiche, adj. Te zuinig, overzuinig, karig,
Chica, m. Gegiste drank m. uit maïs of andere
vruchten (in Zuid-Amerika). — Negerdans m., die gierig, vrekkig, naauwbezet, vasthoudend, taai. —
[Bot.]
(jig. et (am.) Il est eh- de ses paroles, de ses
naar den fandango der Spanjaarden gelijkt. —
louanges, hij is karig in zijne woorden, in zijne
Amerikaansche verfplant f.
Chicabaut, Chicanibaud, m. [Mar.], z. V. lofspraken: hid spreekt, prijst niet gaarne, niet ligt.
— Van zaken sprekende: schraal, gering, sober,
a. BOUTE-LOF.
Chicaly, m. [H. n.] Roode ara f., een groote mager: Quelle Ch- récompense ! welk eene schrale
belooning! Un repas passablement ch-, een vrij
amerikaansche papegaai.
+ Chieandard, e, adj. (vergrooting van chi- sober of karig maal. La moisson sera ch-, de oogst
zal schraal, onbeduidend zijn. — (Prov.) I1 West
card) (pop ) Zeer net of proper.
Chicane, f. [Prat.] Regtsverdraaijing f., pleit festins que de gens ch-s, als gierigaards er toe
i c a n e f., arglistige kunstgreep om-strekm.ch komen -om te trakteren, doen zij 't goed. Il West
eene zaak in regten lastig te maken of onder een pas riche qui est ch-, de vrek is nooit rijk. Les
verkeerd geziftspunt te plaatsen. — ( dénig'r.) Regts- plus riches sont les plus ch-s, hoe rijker, hoe
geding, procés n. — (poét.) Verpersoonlsjkte pleit gieriger. — Ook als subst. gebézigd: Li eh-, de
f. Aimer la ch-, vanrocéssen houden. La-zucht overzuinire, karige. — (Prov.) Ce que Ch- épargne,
eh- au teint jaune, de taankleurige pleitzucht. — large le dépense, op een spaarder volgt een verGens de chicane, praktizijns, regtsverdraaijers m. teerder. - CHICLE, adj. [Bot.] Pais ch-s, sissers
pl. — Bij uitbreiding: spitsvindigheid, muggezi fterij, m. pl., graauwe erwten f. pl.
Chiche-face, m. (burl.) Iemand, dien de giehaarkloverij, vitterij, dwarsdrilverj f. ; listige vond,
boze streek m., sluwe, gezochte tegenwerping, aan - righeid mager en gemelijk maakt, wien de gierigwerking of berisping f. ; onnoodige twist, woorden heid uit de oogen kijkt.
Chichenzent, adv. Schraal, karig, sober, op
ni.: Toutes ces raisons sont de pures eh-s,-strijd
al die rédenen zijn louter spitsvindigheden, vi.tterj- vrekkige, gierige wijze.
my
daar
komt
ge
-I- Chicheté, f. Te groote zuinigheid, karigheid
en. Vous me faites lá une ch-,
met eene kale tegenwerping (uitvlugt) voor den vrekkigheid f.
Chicon, m. [Bot.] Boomsche latuw f.
dag. Ne jouez pas aver lui, it cherche des ch-s,
Chieoraeé, e, adj. [Bot.] Cichorei-achtig, naar
speel niet met hem, hid zoekt om nietigheden twist.
— [Jeu] Ch i c a n e f., zekere wijze van biljart- en cichorei gelijkende. — Chieoracées, f. pl. Cichokaatsspelen. — [ Mil.] Guerre de ch-, verdedigings- rei-planten f. pl.
('hicorée, f. [Bot.] Cichorei f. (suikerij), eene
krijg m., schermutselingen f. pl., waarbij de str jdende partijen elkaar het terrein door marschen en bekende plant en de wortel daarvan, inz. als surcontre-marschen voet voor voet betwisten; — kleine rogaat of plaatsvervangend middel der koffij geverddigingswerken n. pl., tot dat einde opgeworpen. bruikt.
Chicot, m. .dfgeknotte of afgehakte boomtronk,
Chicane, e, adj. (en part. passé van chicaner):
Affaire ch-e, eene door pleitstreken bemoeijelijkte stomp m., boven den grond uitstekend gedeelte
een gebroken of gehaktes boom. — Splinter m.:
van
zaak.
Chicaner, V. n. [Prat.] Pleitstreken of regts- Son cheval s'est mis un eh- dans le pied, zijn
verdraaijingen gebruiken, chicanes maken, chic a- paard heeft een' splinter in den voet gekregen. —
n e ren. — Haarkloven, vitten, muggezi ften, dwars- ((am.) Wortelstuk n. van een' afgebroken tand. --drijven, fijne en gezochte aanmerkingen of uitvlug- [Bot.], z. v. a. BÉHEN. — [ hort.] Doode of beten maken; zonder geldige reden twistzoeken: C'est dorven tak m. — [ Vétér.] Zekere paardenziekte f.
un homme q ui chicane sur tout, 't is een man, die — [Bias.] Knoestige stok m.
Chicoter, v. n. (pop.) Twisten, kibbelen om
overal op vit, die alles bedilt, op alles wat aan te
merken heeft. Il ne fait que eh- au jeu, hij maakt Bene beuzeling. — (pop.) Eten, knabbelen: Quest
altijd gekibbel, nietigen twist in 't spel. — CHICANER, ce que to chicotes ? wat knabbelt ge daar?
Chicotin, m. Kolokwintsap n. Amer comme
V. a. Zonder reden een pleidooi aandoen: Cet
homme chicane tous ses voisins, die man valt al ch-, zeer bitter. — Dragees de ch-. kolokwint
zijne buren niet processen lastig. — Bedillen, om koekjes, zeer bittere koekjes n. pl.
Chie-en-lit, in., Bedbevuiler in., naam van een'
kleinigheden bevitten, zonder geldige redenen berispen: Ch- un auteur, un ouvrage. — ( fig. et fam. ) zeer morsig' gemaskerde, die op carnaval rondloopt.
Chien, m., f. -ne, [H. n.] Hond reu m., teef f.
Verdriet "aandoen, lastig maken, onophoudelijk
plagen (sprekende van niet zeer belangrijke zaken) : Le eh- aboie, de hond blaft. Ch de basse -cour,
Cette bagatelle ne laisse pas de le ch-, die beuze- eh- de garde, hofhond, wachthond, waakhond,reling doet hem toch verdriet aan. Ce rhumatisme me kel m.; Ch- de logic, d'amusement of de manchon,
chicane, die verkoudheid is mij lastig. li chicane ses huishond, schoothondje n.; Ch- de chasse, de berdomestiques it tout propos, hij valt zijne bedienden ger, de boucher, jagthond, herdershond, slagers—

-
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hond; Ch- braque, brak m.; Ch- d'arrêt, eh- touchant, staande hond, patrijshond; Ch- barbet, waterhond, poedel m.; Ch- basset, dashond; Chloup, ijslandsche hond, wolfshond. Ch- turc, egypti.sche hond Cl,- lion, leeuwhond, leeuwtje n.;
Ch- à poll ras, à poil long, kortharige, langharige
hond; Ch- alant, batteur, groote drijfhond; Chcourant, loophond, windhond, parforce-hond; Chtrouvant, Ch- de guet, speurhond; Ch- menteur,
hond, die 't spoor van 't wild niet aangeeft; Chvicieux, hond, die 't opgejaagde wild voor een ander verlaat; Ch- de change, hond, die 't opge,jaagde wild steeds op 't spoor blijft. (Zie verder
de onderscheidingswoorden.) Une meute de ch-s,
een koppel honden. Rompre les ch-s, de konden beletten een spoor te volgen; (fig. et fam.) een gesprek
stuiten, dat eene verkeerde wending wil nemen. —
(fig.et fain.) Quel eh- de poèle, de musicien, welk
een erbarmelijk poëet, muzikant ! Quel eh- de
temps ! welk een afschuwelijk weer ! Quelle eh-ne
de vie? welk een hondeleven! Quelle ch -ne d'affaire ! wat misselijke zaak ! C'est un beau ehd'ami, un bel ami de eh- que Ie vótre, gij hebt
een' aardig stuk van een' vriend. Cela n'est pas
encore tant eh-, dat is nog zoo heel slecht niet. —
(Loc. fig. etprov.) I1 a été mordu par un eh- enragé,
hij is van een' dollen hond gebéten : is vol kuren
en grillen. II est fait á eels comme un eh- à aller
a pied, nu-tête, hij is daartoe als geschapen, 't is
hem door gewoonte geheel eigen geworden. Ce{a
ne vaut pas les quatre Pers d'un chien, dat is geen
nagelschrapsel waard. C'est Saint Roch . et son
chien, het zijn de siamésche broeders: men ziet die
twee altijd bijeen. Leurs ch-s ne cbassent pas ensemble, zij kunnen slecht met mallt.aar overweg.
Querelle,bruit de ch-, oorverdoovende twist, onverdragelijk geraas (leven). C'est an métier de ch-,
dat is een hondenberoep (veel werk en weinig voor
vit comme an ch-, hij leeft als een zwijn.-del).I1
Traiter qn. comme an ch i , iemand als een' hond,
onachtzaam behandelen. Etre las comme an ch-,
comme un vieux ch-, moede zijn als een hond,
doodmoede zijn. Entre eh- et loup, tussches licht
en donker. Battre qn. comme un eh- of "Etriller

qn. en eh- courtaud; Battre le eh- devant le loup;
Battre le eh- devant be lion, z. BATTRE. Il est là
comme an eh- à l'attache, hij ligt er als een hond
aan den band, heeft een' sl'aatsctien arbeid. C'est le
eh- de Jean de Nivelle, it s'enfuit quand on l'appelle, hij gaat altijd heen, als men hem houden wil.
II fait on temps It ne pas mettre un eh- dehors,
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chasse de race, kinderen aarden naar hun' vader,
de appel valt nit ver van den stam. Chien qui
aboie ne mond pas, een blaffende hond bijt niet.
Jamais (1 un bon eh- Il ne vient un bon os, de paar

verdienen, krijgen ze niet. Ch--den,ihavr

harg,neux a toejours l'oreille déchirée, twistzoekers krijgen 't meest klop. Quand on veut Boyer
son ch-, on dit qu'il a in rage, wie een' hond wil
slaan, vindt ligt een' knuppel. Pendant que le ehpisse, le Loup s'en va., terwijl het schaap blaat, ver

een hapje, men moet het j zer smeden, als-liesth
't heet is : de gelégenheid terstond waarnemen Autant
vaut être mordu dun eh- que dune eh-ne, z. AUTANT
Tel maitre, tel chien , zoo heer, zoo knecht. I1 mourra it plutót un bon eh- de berger, onkruid vergaat
niet. Ce sont deux ch-s après un os. 't Zijn tweehonden om één been. Un eh- regarde Bien son évêque,
de kat ziet den keizer wel aan : een, rerinq man mag
wel een' voornaam persoon aanzien of toespreken.
Ch- en vie vaut mieux que lion mort, een levende
ezel is beter dan een dood paard]. Les coups de lidton sont pour les ch-s, kleine (lieven hangt men,
de grootera komen vrij. Au eh- qui moed it faut
jeter des pierces, boosaardige lieden verdienen geer
inschikkelijkheid. I1 ne faut pas tuer son eh- pour
vine mauvaise année, enen moet zich door,een'
een'
kleinen tegenspoed niet laten nederslaan.
eber son ch- pour en avoir la peau, zijn' ezel slagten, om de huid te verkoopen : een groot voordeel
om eene geringe winst opofferen. Un bon eh- nabole point ii faux, een knap man zoekt geen uit
gaat refit doorzee. — — CHIEN, M. [Astr.]-wegn.,
Grand, Petit ch-, Groote, Kleine hond, Ch-s de
chasse, Ja flthc eden (sterrebeelden) . — [F1. n.] Chcra be of crabier, de krabbenhond, krabbeneter m.,
eene soort van buidelrat. Ch- des Bois, waschbeer m. Ch- d'eau, z. v. a. CABIAI. Ch- doré,
z. V. a. CHACAL. Ch- du Mexique , alto m., een
snexicaansch huisdier, naar onze huishondjes gegelijkende. Ch- mason, viervoetig dier van Oost-Inlijkende.
die, zoo groot als een schaap, maar zonder wol. Chrat, muishond, kaapsche ichneumon ni. Ch- vo
vliegende maki m., vliegende kat f., eene soort-lant,
van vtedermuis. Ch- marin of de mer, zeehond,
kattenhaac m., de kleinste der haaijen. — [ Tech.)
Haan m. van een geweer; — hoeptang f. der kuipers; - rem- of spanketting m., waardoorhet wiel
van een rijtuig wordt vastgehouden; — zeer grove
borstel m. der waschvrouwen.
('hieudeut, m. [Bot.] Bondsgras, kweek
-grasn.
Chiennée, f. (pop.) Nest n. jonge honden.
dragt f. eener teef. — [Bot.] Volksnaam der tijloos

't is een weir, dat men geen hond zou buiten jaten. Qui m'aime, alma pion ch-, z. ADIER. C'est
une charrue is ch-s, 't is een hondenspan: een on- (colchique.)
eenig huishouden, C'est un eh- au grand collier,
Chienner, V. n. Werpen, jongen (van honden).
hij heeft het hoogste woord, den meesten invloed in
-j- Çhiennet, m. (verklw. van chien) Hondje n.,
dat huis, in dat gezelschap enz. Jeter sa langue klere hond m.
aux ch-s, het opgeven iets te worden. Faire be ehiennine , adj. (woord van Montaigne)
coucbant, kruipen, laagheden doen, iemand pluim Hondsch, op de wijze der honden.
C'est mi bon eh- touchant,-strijken,flo;
Chier, v.n. (bas)Zijngevoeg doen.— Chieur m.,
't is een repte fïikflooijer. II y fut recu comme un ease f. Wie zijn gevoeg doet.
eh- dans un jeu de quillés ; hij werd 'er ontvangen
t'hiermée. f. [Bot.] z. v. a. COLCHIQUE.
als een hond in de kegelbaan, als een aap in de
('Mire, f. Slechte, onsterke stof f., voddegoedn.
porseleinkas : hij werd er slecht ontvangen, wegge - — Balie de ch-, zeer zachte speelbal m. — (fig. et
jaagd. II ne faut pas se moquer (les ch-s qu'on ne fam.) I1 est nou comme ch-, hij heeft een zeer
soit hors du village, men moet geen het roepen zwak karakter. — [Papet.] Linnen lompen f. pl.
eer men er over is : eer men niet het gevaar spot, (nu chiffons geheeten).
moet men het te boven zijn. C'est un beau eht ("hif fler, v. n. Fluiten siffler). -t- CHIFFLER,
s'il voulait mondre, 't is een held op 't oog, maar V. a. (pop.) Ch- une bouteille, een fleschje uitpooieen lafaard in zijn hart. Its s'accordent (sal- jen (nu fluter).
ment) comme eh- et chat, z. s'AcconDER, onder
chitron, m. Oude lor, lomp, lap f., vod n.
ACCORDER. II n'en donnerait (jetterait) pas sa part Le papier se fait ordinairerlent de ch-s, het paaux ch-s, hij zou zijn vermeend rept voor nog zoo pier wordt doorgaans van lompen gemaakt. Débarveel niet opgeven. S'il faisait (disait) cela, it ne rassez-vous done de tous ces ch-s, ontdoe u toch
serait pas bon à jeter aux ch-s, als hij dat (leed van al die vodden of lorren. Elle nest vêtue que
(zeide), was hij geen knip voor den neus waard. de ch-s, zij heeft niets dan lorren aan 't lijf, zij
II est comme le eh- du jardinier qui ne mange is zeer slecht in de kleiren. — Stukje papier n.
point de choux, et n'en baisse point manger aux zonder waarde, snippel m. ; niets beteekenend geautres. hij misgunt anderen, wat hij zelf niet ge- schrift n.: Ramassez tous ces ch-s de papier, raap
nieten kan. Si vous n'avez d'autre sittlet, votre ch- al die papiertjes op. Ce n'est pas 1{i une quittance en
est perdu, als gij geen anderen (béteren) raad weet, ègle. eest un ch-, dat is geen behoorlijke quitlanzijt ge verloren. Faire bras de fer, ventre de four- ie, 't is een vod. — (fig. et fam.) Vrouwenkleeding f.
mi, ame de chien, (uitschraapzucht) hard werken, als opschik, maar van geringe waarde : Cette femweinig eten en gemeen handelen. Droit comme une me depense enormément pour sas ch-s„ die vrouw
jambe de ch-, mgt als een hoepel , krom. (vulg.) geeft ontzettend veel voor haren opschik uit. —
C'est du sacré eh- tout pur, dat is echte, onver- Slet, liatekooi f.
mmengde brandewijn of jenever. -- (Prov.) II n'est
Chiifonnade, f. [Cuis.] Soort van groente

i

chasse que de vieux chiens, z. CHASSE, Bon ellen

-soepf.

Sao

CHIFFONNAGE

.---

Chi Won nag•e, in. Het verfrommelen, verkreuken; — [Perot j • Slechte d apéring f.
Chifónne, adj. f. [Hort.]: Branche ch-, z.

5 Chiliade, f. (pr. ch=k.). Verzameling f, of
getal n, van duizend, duizendtal n.
Chillanthe, adj. Tallooze bloemen dragende.
Chiliarchie, f. (pr. Id-li-ar-chic) [H. one.] Het
bevelhebberschap over een' troep van 1000 man,
waardigheid f., ambt n. van chilz-arch. -- Griekse/os
troep f. van 1000 man.
Chiliarque, in . (pr. ch=k.) [H. anc.] Chi1 ja rc h m., overste of bevelhebber eener bende van
1000 man bij de oude Grieken. — Titel, dien.og
bij de hedendaagsche grieksche troepen in gebruik is.
Chiliasi te, m. (pr. ch=k.) [H. eccl.] Chiliasmus n., leer f. van een toekomstig duizendja
rijk van Christus op aarde ; — (volgens Kant)-rig
,`^ eloo/ n, aan den vooruitr,anq der menschen tot
het verafliggend doel van zédelijke volkomenheid.
Chiliaste, m. (pr. ch.—k.) Ch i t i a s t m., aan
vriend, verdediger m. der leer van Chris--hanger,
tus' duizendjarig rijk op aarde.

ond. I:u NCHE.

Chi1foniié, e, adj. (en part. ass( van(•hiffonner) Verkreukt, verfrommeld, verkronkeld: Sa robe
ot tout eh- e, haar kleedje is geheel verkreukt. —
(fig. et fam.) Une petite mine ch-e, een lief ge
wel niet regelmatig, maar toch bevallig,-zigtje,('CO

innemend gelaat.

(ii ii ouiter, v a. Kreuken, verkreuken, ver
ver fommelen, ver fom fooijen, kronkelen,-fromeln,
verkronkelen (papier, linnen, een kleed enz.); in
wanorde brengen, havenen (inz. vrouwenkleeder('n).
fam.) Ch- une femme, eerie vrouw onwelvoegelijk
aantasten. — (,l j.) Verdrieten, ergeren, verontrusten : Cela me chill'onne. dat maalt mij in 't hoofd,

dat hindert, kwelt, verontrust mij.
Chilronnier, m., -ie ie, f. 1 odderaper m.,
-raapster f.; voddekooper, voddenvan, lorreman m.,

voddew jf n. — (fig. et fain.) \^!euwtjeskramer m.,
hij, die alles aanneemt en vertelt, wat hij hoort of
leest. -- Kibbelaar m., -ster, •., lastig, twistziek
mensch n. -- CHI1I'(O 'IER, m., -I:ARE f. H00ge
Iota fel of ladekast, c h i//' o n n i é r e f.
Chiffre, m. Cijfer, getalmerk, talteeken n , cferletter f.: Ch-s asbes, romains, arabische, romeinsche cijfers. (Loc. prov.) C'est un zero en ch-,
hij is een' nul in 't c2,á fer, een nietsbeduidend wezen, h2,j heeft niets te zeggen. — Sc trompen au ch-,
zich in 't getal, in 't cijfer vergissen. Mettre Ie ehau feuillet ti 'un livre, een boek pagineren, de blad
een boek met volgcijfers teekenen. -- Ge -ztjdenca
som f., bedrag, beloop, totaal, cijfer n. : Faites-hel
fbi connaitre le eh-de ce que je vous Bois, geef mij
het bedrag op van 't geen ik u schuldig ben. Le eh-

du budget est augnlenté, het eij fer,'tgezamenlijkbe-

loop van 't budget (de staatsbegrooti-n(J) is vermeerderd. — Geheimschrift, cij f ei schei ft n.; geheimspreuk f.: Ecrire en ch-s, in c2,lfers schrjjven; La ('le
du ch-, de sleutel van hete j ferschri ft, het afgesproken
alphabet; Changer de eh-, van cij ferschriftveranderen, een ander s i Eerschrift aannemen. C'est on
eh- entre eux, dat is eerie geheimspraak tusschen
hen, eerie afgesprokene w ze van spreken, die c(nderen niet verstaan. — Naamcijfer n., ineenvleehting (if zamenvoeging van twee of meer naamletters : Graver un eh- sur un cachet, een naamcijfer op een signet snijden. Its gravèrent leur s ch-s
sur l'ecoree des arbres, zij griffelden de aanvangsletters hunner namen in de schors der boonven. —
[Com.] i1erk, cijfer n., letter f., ter aanduiding
tian den inkoops- en verkoopsprijs, op een stukje
papier ((/ karton geschreven en aan de goederen
gehecht. — [H. n. Papillon à ch-, nommervlinder, nummervogel m.
Chiffré, e, adj. (en part. passé van chifirer):
Livre mal ch-, verkeerd gepagineerd boek n. De•êche mal eh-e, slecht in cijferschrift of geheim
(5/)((/( e of ambtsbrief m.-schriftovegbad
f,

CHIMIFICATION.

Chillogone, m. (pr. ch=k.) [Géom.] Dui-

zendhoek in — CHILIOGON E, adj. Dhui.zendhoekiq.
Chilioiiibe, f. (pr. ch=k.) [H. anc.] 0//eraside f. van duizend dieren.
Chiliotrique, adj. [Bot.] Bloemtuildragend.
— 141s subst. m. Bloemtuildragende plant f. (corymbifère).
Chillas, m. [Corn.] Bengaalsch katoendoek n.
Chiloglosses, ('hilognathes, m. pl. (pr.
ch`k.) [Fl. n.] Veelkakigen m. pl., insecten - fansilie van de duizendvoeters.
Chilone, adj. (pr. ch=k.) [H. n.] Diklippig,
met dikke lippen.
Chiloplastique, f. (pr. ch=k.) [Chin.] Lippenvorming, lippenvormkunst f.
Chilopode, adj. (pr. ch=k.) [H. n.] Duizendvoetig, met zeer veel voeten of pooten. --- CHILOPODES ,m. pl. Duizendvoeters m. pl. (mille- pieds).
Chilpelagena, m. [Bot.] .Ene der vier Guinésche pepersoorten.
Chine, m. [H. n.] Volksnaam der salangane of
oostindische zwaluw f.: — eetbaar nest van tien vugel, tunkins-nest n.
Chinlaphile, f. [Bot.] Bloemtuildragend wintergroen n., eene noord-amerikaansche plant.
.

-

-

CVliiinarrhise, f. of Chiznarrhis, m. (pr.
ch=k.) [Bot.] Groote en schoone boom m. van tropisch Amerika, door de creolen buis de rivière,

rivier- of vloedhout, geheeten.
Chimère, f. [Myth.] Chimaera f., monster
met den kop van een' leeuw, het lijf van eene geit
en den staart van een' draak, dat vuur en vlammen uitwierp. — (fig.) Ongegronde onderstelling,
herschenschim, inbeelding, droomerij, gril f., ongerejmd verdichtsel n. I1 se promille dans le pays
des ch-s, hij streelt zich met hersenschimmen : hij
maakt ontwerpen, die meer bekoorlijk dan verstandig zijn. C'est la sa eh-, dat is zijn lievelingsdenkbeeld n., zijn lievelingsdroom m. — [FI. n.] Ch-

arctique, zeedraak m., zeerat f., zeeaap ni. (ook
Poisson arctique, singe de mer en rui des harerngs
-- [l\'Ius.] Base cl -c, betij ferde bas m.
geheeten) : Ch- antarctique, zeehaan m. (ookpoisGhilfrer, v. n. Cijferen, met tij fens rekenen son-coq en Poisson-éléphant geheeten). Ch- monApprendreà eh-, leeren cijferen (1/ rekenen. 11 strueuse, pijldraak, gedrochteljke zeedraak m.
sail eh-, hij kan e- feeen. — (fig.) Cel li affaire me
Chinnérique, add. Hersenschimmig, ingebeeld,
donne beaucoup ii eh-, die zaak geeft mij veel te denkbeeldig, ongegrond, verdicht, ijdel, grillig,
overleg ,en , te wikke
n en
egen.
w
-- CHIFFRER,v.a. chimaerisch, chimeriek.
NYlet e f ens teekenen.of kenmerken, nommoren: ChChiniériquement, adv. Op hersenschimmige
les pages d'un registre, de bladzijden van een re- wijze, ingebeeld enz.
gister nummeren. — In cijfers schrzlven, in ('ij f('('Chinnériser, V. n. (woord van Fontenelle)
of geheimschrift stellen. Ch- use dépèche, een' Hersenschimmen maken.
ambtsbrief in () fers brengen. [Mus.] Becijferen,
Chi,uiátre, Chïnniatrie, Chiniiûtriqute,
door cijfers boven o/ onder de basnoten de daarbij
behoorende akkoorden aanduiden.
Chifireur , m., ease, f. Cijferaar , rékenaar in., -ster f.
Chigtiolle, f. [Tech.] Passementwerkershasiael m. 'met drie vleugels.
CLignon, m. [Anat.] Nek, achterhals m. —
Opgekruild o f opgemaakt haar n, achter op het
hoofd van eene vrouw, nekhaarbundel m., nekvlecht I.
Chigoinier, m. [Bot.] , z, v, a, bols it barra
z. onder BOLS.
-ques,
Chigros, m., z. CHÈGROS.

Chilly, m. [H. n.] 1V lwentelaar, meerval m.

in den Nijl.

Chileote, f. [Bot.] Eerie der vier bekende
soorten van Guinésche peper f.

z. IATROCHIMISTE, IATROCHIMIE, IATROCHI1fHQUE.

('hiniie, f. Scheikunde, stofscheiding, meng -en
scheikunde, c h e m i e f. Ch- philosophique, wis
scheikunde, wetenschapsleer der chemie. Ch--geri
méteorique , wetenschap der luchtverschijnselen,
meteorologie f. Ch- minerale, del fsto ffel jke
chemie, scheikundige mineralogie; Ch- animale,
dierljjkechemie, natuurleer f. der dieren; Ch- véétalo, planten-chemie, natuurleer f. der planten.
Ch- médicale, geneeskundige chemie , medische
scheikunde. Ch- pharmacologique of pharmaceutique, scheikundige artsenijleer. Ch- marlufacturière
of technologique , bede j fs-scheik(mu/e ~ technische
scheikunde. Ch- économique, hs ioudelijke, ceconomische scheikunde.
Chiinilication, f. Het chemisch-maken eener
stof, chemni ficatie f.
;

CHIMI QUE

-°°

Chiinique, wij. Scheikundig, scheikunstig,
Cchemisch. Allumettes ch-s, chemische zwavel
pl., lucifers m. pl. -stolcje,wrifvuhsn.
Chinuigaen ent, adv. Op scheikundige w ijze,
scheikundig.

Chimisme, m. Zamenvatting van al wat in

de natuurverschijnselen verklaarbaar is uit de door
de scheikunde gevonden wetten van verandering in
zamenstelling, chemismus n.
Chimiste, m. Scheikundige, scheikunstenaar,
chemist, chemicus m.
Chimoine, m. [Tech.] Indische gips- of pleisterkalk m., die 't marmer nabootst.
Chimorcvétrie, f. Berékening f. van de chemische elementen der ligchamen.
Chicnpanzé, m. [H. n.] Sjimpansé m., afri-

kaansche boschrnensch of orang-oetang m., ook
p o n g o en barris geheeten.
China, f., z. SQUINE.

Chinage, m. of ('hintire, f. [Tech.] Het
chineren der stoffen (z. CHINER).
Chineapin, in. [Bot.] Dwerg-kastanjeboom m.
van Amerika.
Chiiiehe, m. [.fi. n.] Chincha f., braziliaansch
stinkdier n.

Chinchee, f. Snuifje n. — Chinehoire, f.
Hoornen snuifdoos f. (Beide woorden behooren in
Bretagne t' huis. )

Chinehille, Chincille, m. (verklw. van
chinche) [H. n.] Chinchilla f., peruviaansch stink-

dier n., een rat- of niolachtig dier.— Zacht, witgrijs bontwerk n., van de huid daarvan bereid.
Chincou, m. [H. n.] Soort van gier at
Chine, in. [Bot.] Serpentijnhout, chinawortel m.
Chiicé, e, adj. (en part. passé van chiner)

Gevlamd, met figuren gewéven, g e c h i n e e r d:

Des bas eh-s.

Chiner, V. a. [Manuf.] plan de kettingdraden
verschillende kleuren geven en ze zoodanig schikken,
dat neen in de stof eene teekening bespeurt, met
vlammen weven of bewerken, c h i n é r e n.
Chines, f. pl. Pyramidale torens m. gil., met
een afgodsbeeld daarop (bij de Chinézen).
Chief reneau, m. (pop.) Sabelhouw, stokslag nt
dwars over 't Bezigt.
Chinoldine, f. [Chico.] Nieuw alkaloide, dat
in de gele en roode kina aanwezig is.
Chinos, e, adj. Chineesch. tells subst.: Cliinees m., chinésche vrouw f. — Onlbres eh-es, chinésche schimmen f. pl., een kinder-schaduwspel.
Chinoiserie, f. [Com. j Chineesch werk n.,
kunstvoorwerpen, in chinéschen smaak bewerkt. -(fig. et iron.) Domme streek m., lompheid f.
Chinorrhoclon, beter Cynorrhodon, m.

[Bot.] bondsroos f., eglantier of wilde rozeboom m.
Chinquis, m. [H. n.] Thibetaansche paauw,

Juno paauw ni.

Chint , Chint-seronges , Cliïnt-mnacninnonés, m. [Corn.] Namen van verschillende

soorten van indisch katoendoek n., die ter bedruk kin geschikt zijn.
hinure, f., z. CHINAGE.

Chio, m. [Tech.] Opening f. in de spiegelovens,
om er het metaalschuim door te laten.

Chiocoque of ('iococ cue, f. [Bot.] Roodeverfplant van Amerika, chzococa f.
hionanthe, f. [Bot.] Sneeuwboomm., sneeuwbloem f., soort van jasinVnplant (een pronkgewas) .
(.Bonis, m. [H , n:] Scheedevogel m. (bee en
fourreau) in Nieuw -Holland; — zékere Fisch inde
Middellandsche zee.

Chionom el, in. [Pharm.] Mengsel n. van honig

en sneeuw.

Chions, Chions de martiches , m. pt'
[Mar.] Hanepootjes, scheerlijntjes n. pl.

Chiournie, thiorme, f. Gezamenlijke galeislaven; galeiboeven m. pl. in een bagno; — galei
-bank,
roeibank f. eener galei.
Chipage, m. [Tech._) Toebereiding of looijing f.
der vellen op _deensche wijze.

Chipeacn,. in. [H. n.] Snatereend f. (ook riddle

ge/weten).

Chiper, v. a. [Tech.]

Op de deensche wijze

looien of tpebes8iden. — (pop.) Kapen, stelen (inz.
voorwerpen tja# weinig waarde)
SE CHIPER , v.
pr. Gelooid worden (op deensche wijze).— Gekaapt
worden.
Chipeer, m.. [Tech.] .Looijer m. (op deensche
. -
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wijze). — Chipecar, m., -ease, f. (pop.) Kaper,
gaauwd ie f m., kaapster,die fegge f.
('hipie, f. (po p . et inju
r.): C'est one vr aie

eh-, 't is eene regte Xantippe, eene ware feeks f.
di Ipolate, f. [Cuis.] Saucijsje.
('hipolin, ('hippotin, m. [Peint.] Gevernist

schilderwerk n. in waaterverw.
€'hipoter, v. n. (Eons.) Talmen, treuzelen, sickkelen, teuten, zijn werk langzaam doen, telkens uit
weder beginnen; — kibbelen, bedillen; —-scheidn
lastig, moeijelk vallen. — In 't zuiden van Frankrijk ook: in kleine stukjes knippen; — door knippen
bederven (een kleed), verknippen, versnijden.
Chipotier, m., -ière, f. Talmer, treuzelaar,
sukkelaar m., talmster, treuzelaarster, sukkelaarster f., teut m. en f.; -- kibbelaar m., -ster f., bedilal in. en f.; — knibbelaar in., -ster f.
Chipre, ni., z. CIPRE.
Chique, f. of Pou (le Pharaon, [H. n.
'^andvloo f., klein, lastig insect, rood wormpje in
Midden-Amerika, dat zijne eitjes onder de nagels
van 's menschen teersen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan (ook c h i c o, c h i g o,
n i g u a, ton en a t t u n geheeten). — [Bot.] Chen fleurs) of Herbe à els -s, plant van Martinique,
welker bladen men als pap legen de zandvloo gebruikt; Ch- en fruit of Liane a eh-s, zandvlookr uid n. — [Corn.] Pruirntabak. kaauwtabak m.
— Pruimpje n., balletje tabak om te knauwen. —
[Jeu] Knikker, stuiter m. Jouer aux eh-s, knik
stuiteren. — [Soler.] Zijde f. van onvol--kern,
komene of slechte cocons of tonnetjes. --- Zeer klein
kopje m. (om uit te drinken).
('piqué, e, adj. (en part. passé van chiquer)
Du tabac eh-, gekaauwde tabak m. — Voilh un
tableau bien eh-, dat is eene fiks uitgevoerde schil
Une fête Bien els -e, een goed aangelegd feest.-derij.
('higiienaude, f. Knip m. voor den neus. On
ne lui a pas même donré une eh-, hij heeft zelfs

geen' knip voor den neus gehad: men heeft hein
niet aangeraakt. -- Slechte bejegening f.
Chigiienacider, v. a. Een' knip voor den

neus geven.

('hiquer, v. n. Pruimen, tabak kaauwen. Tabac a eh-, pruimtabak m. — CHIQUER, v. a. (pop.)
Eten, drinken: I1 chique bien les légumes, hij
pruimt of peuzelt de groenten goed op. Ok zonder
voorwerp: N'avoh riep in eh-, niets te bikken hebben,
dood arm zijn.— [Peint.] Ch- Bien un portrait, een
portret fiksch schilderen. — SE CHIQUER, v. pr.:
Le tabac se chique, mais la feuille du thou ne

se chique pas, de tabak wordt gekaauwd, maar het

koolsblad niet.
('piquet, m. (fain.) Klein gedeelte van een geheel, beetje n. Un eh- de vin, d'eau de vie, een

mondje-vol, een teugje wijn, een slokje brandewijn.
-- (Loc. ode.) Payer els - a eis-. met kleine paaieinenten betalen.
Chigtieté, e, adj. (en part. passé van chique ter): Laine eh-e, gekraste, gekaarde wol f.
tï.'hiqueter, v. n. [Tech.] De wol krassen of
kaarden, hare vezels suet kaarden lossnaken en in
parallelle ligging brengen. — [Pètiss.] Sieraden op
Bene pastei, een' koek enz. aanbrengen. — [Peint.]
Vlekken op een' gernarnierden grond schilderen.
Chiquenr, m. Pruimer, tabakskaauwer; —
smuller in.
Chiqui of Chigtii-Chiqui, m. [Bot.] Naam
van een' zuid -anierikaanschen palmboom.
('hiragre, f. (pr. ch=k) [Mid.] (landjicht f.
handeuvel n. c h i r a g r a n. — [Faut ] Soort van
jicht, die de valken soms aan de pootgin krijgen.
5 Chiragre, m. et f. Lijder m., ljderes f. aan

de handjicht, handjichtige m. en f.

Chiragrigcie, adj. (pr. eh=k) [Mid.] Tot de

handlicht behoorende.

Cltirartroeace, f. [Mid.] Slepende ontsteking f. van het handgewricht met eene opvolgende
verwoesting daarvan door beenbederf.
Clciray ite, f. [Bot.] Soort van gentiaan f.,
die de amerikaansche wilden als maagsterkend en
koortswérend middel gebruiken.
-

Chiricote, m. [H.n.]Riethoen n. van Paraguay.

('hui'iclote, f. Voormalig kort vrouwenkleed n.
Chirimoya, f. [Bot.] (eig. koud zaad) Zeer
kostelijke amerikaanschevrucht [annona squamosa].
C'hiripe, m. [Bot.] Palmboom m. aan den

Orinoco, met doornigen stam.
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Chirite, f. (pr. ch =k) [,Miner.] Handvormige
stalaktiet of dropsteen m.
Chirobaliste, m. (pr. ch=k) [Ant. mil.] Hand-

balista f. (z. BALISTE)
Chiroeentre, in. (pr. cb=k) [H. n.] Getande

haring m., een viseb der Iloode zee reet lange kegel
tanden (ook sabre en sabran geheeten). -vormige

Chirographaire, adj. (pr. ch=k) [Jur.]

Handschei ftelilk, wat op een niet-notarisel handschrift, eene onderhandsche handteekening berust,
chirographarisch: Nette, Créance ch-, handschrifteljike, onderhandsche schuld, schuldvordering f. Créancier eh-, schuldeischer m., wiens regt
enkel op een handschrift steunt (in tegenstelling met
créancier hypothécaire).

Chirographe, m. (pr. ch=k) Handschrift n.;
eigenhandig geteekend stuk n. ; — door midden gesneden document n., waarvan elk der beide p artijen de helft bewaart; ook eene niet uitgevaardigde
pauselijke breve f., chirograaph m. — Chirograpite, m. [Phil.] Wie zijne gedachten door
de bewéging der handen uitdrukt, c h ir o g r aap h
m. en f.
Chirographie, f. (pr. els k) Handschriftkunst, kunst om figuren op de hand te teekenen;
-- kunst. om zijne gedachten door handenbeweging
uit te drukken, c h i n o gr a p h i e f. — Chirographique, adj. (pr. ch=k) Wat tot die kunst
behoort. — Chiro graphigrnement, adv. (pr.
ch=k) Op chirographische wijze.
Chirole, f. Koepeltje n. in 't midden van een
siameesch vaartuig.

Chirologie, f. (pr. ch=k) Handenspraak, vingerspraak, c h ir o l o g ie f., kunst om met de handen
en vingers zijne gedachten uit te drukken. — Chirologique, adj. (pr. ch=k) Wat tot de handen of vingerspraak betrekking heeft, c h i r o logisch.
[ Tech.] Arts ch-s, handkunsten, zulke, die op vaar digheid en geoefendheid der handen of vingers berusten, zoo als die der kleermakers, der letterzetters enz.
Chiromantie, f. (pr. ch=k) Handwaarzeggerij, handkjkkunst, chiromantie f., kunst
om uit de hand en hare lijnen waar te zeggen. —
Chiroinancien, m., -ne, f. (pr. ch=k) handkijker, handwaarzegger m., -kijkster, -waarzegster

f., c h i r o m a n t m. en f.

Chiromane, m. (pr. ch=krZelfbevlekkerm.
— Chiromanie, f. (pr. ch= k) Zelfbevlekking f.
(gebruikelijker zijn masturbateuren masturbation).
Chiron, m. [H. n.] Ol venworm m. — [Chir.] ,

z. V. a. GIRON. — [Astr.] , z. V. a. SAGITTAIRE.

Chirone, Chironie, f. [Bot.] C h i r o n i a f.,
plantengeslacht n. van de familie der gentiaanplanten, meestal uitlandsche pronkgewassen.
Chironeete, m. (pr. ch=k) [H. n.] Zwem
buidelrat f.; — zeepad f., padvisch m.-hond,water
Chironien, -rte, adj. (pr. ch=k) [Chir.] :
UIcère ch-, boosaardige, invretende zweer f., c it i

-ronium.

Chironome, m. [H. n.] Suikervlieg f., een

dubbelvleul.'eliq insect.

Chironomie, f. [Ant.] (pr. ch=k) Handge-

CHLORIT1 .
Chiriirgleal, e, adj. Heelkundig, heelmeesterlijk, c h i r u r gis c h. Instruments chirurgicaux ,
heel meeesters-werktuigen.
Chirurgie, f. (eiq. handwerk, handenarbeid)
Heelkunde, heelkunst, wondheelkunst, chiruro i e f. Apprendre, Savoir la ch-, de heelkunde
lenen, verstaan-. Exercer, Pratiquer la eh-, de

heelkunst uitoefenen.

Chirurgien, n. Wondheeler, wondarts, heelmeester, ch i r u r g p n m. — [Mii.] Ch- major, opper-heelmeester; Second eh-, tweede heelmeester.
(Prov.) I1 faut avoir jeune eh-, vieux médecin
et riche apothicaire, men moet (om goed bediend
te worden) een' jong' chirurgijn, een' oud' doctor
en een' rijk' apotheker hebben. — [1.. n.] Spoor- of
lansvorrel, spoorwiek, chirurgij ,^. in., een moerasvogel in West- Indië, Brazilië enz. (ook jacana armé)
aeheeten; — lansvisch m.
Ch irur gigne,adj., gebruikelijker CHIRURGICAL.
u

Chise, f. [Bot.] Mexikaansche peper f.
Cltismobranches, m. pl. [H. n.] Spleetkieu-

wers m. pl., eene orde van weekdieren.
Chiste, m., z. KYSTE.

Chitaronne, f. [Mus ]

Soort van luit f.

Chite, f. [Corn.] Sits, chits n., zéker gedrukt

oostindisch katoen.

Chiterne, f. [ Mus.] Citer f. met) rijen snaren.
Chitei-pin, m. [Bot.] Eene der vier soorten

vary Guinésche peper f.

Chitine, f. [Chico.] Bijzondere stof f. in het
vleugelbekleedsel der kevers.
Chiton, m. [H. n.] Zeeduizendbeen m., zeepissebed, keverschelp t.
Chitonisqute, f. [H. anc.] Wollen lijfrok m.
der Grieken.

Chiure, f. Vliege-, muggedrek m.
t Chi^'afou, m.

[Bot.] , z. VINETIER.

Chlamyde of Chlamys, f. [Ant.] Wijd over-

kleed n., mannenmantel bij de Grieken, kr jgsmantel m. bij de Romeinen, c h 1 am p s f.
Chlartidion of Chlanis, m. [Ant.] Soort
van vrouwenmantel bij de Grieken.
Chletiasme, m. [Rhét.] Soort van spotternij f,
waardoor men veinst op zich joe te passen, hetgeen
op zijne partij gezegd wordt.
Chloasnme, m. [Méd.] Huidvlek, loof- of levervlek f. , inz. bij zwangere vrouwen.
Chloraeétique, adj. [Chim.] Uit chloor en
azijnzuur zamengesteld : Acide eh-, chloorazijnzuur n.
Chloracide, m. [Chim.] Chloorzuur n.
Chloral, m. [Chim.] Product der werking van
het chloor in groote overmaat op den alkohol.
Chloranthe, m. [Bot.], z. v. a. NIGRINE. --

CHLORANTTHE, adj, Met groene bloemen (viridiflore).
Chlorate, m. [Chim.] Chloorzuur zout, chloraat n. : Chi- d'argent, de euivre, de plomb, de
potasse etc.,

asch enz.

chloorzuur zilver, koper, lood, pot-

Chlore, m. [Chim.] Oververzuurd zoutzuur n.,

eene enkelvoudige, weegbare, niet metallische zel jstandigheid van geelachtig groene kleur en verstikkenden reuk, die zich, met waterstof tot het bekende zoutzuur verbindt en bijna 2 1 12 maal zwaarder is dan dampkringslucht. — [Bot.] Soort van
santory f.
Chloré, e, adj. [Chim.] Chloorhoudend, chloorbevattend.

baarkunst f. ; leer van de handbewégingen. aan
een behoorlijk gebruik der handen bi 't-leidngto
rédevoeren, c h ir o n o m i, e f. — Chironontigltue,
adj. (pr. ch=k) Wat lot die kunst, die leer behoort, chironomisch. — Cliiroitomiste,m.,
Chtorétigtte, adj., z. CHHLOROTIQUE.
Leeraar in 't handgebaar, c h i r o n o in i s t m.
Chlorenx, ease, adj. Acide eb!-, chlorigChironomontes, m. pl. (pr. ch=k) [Ant.]
('oorsnijders m. pl. bij de Grieken en Romeinen, zuur n.
Chlorictère, adj. [H. n.] Donker saffraan
die op de maat der muzijk voorsneden.
n.
-gel
Chiroplaste, m. (pr. ch=k) [Mus.] HandChlorides , m. pl. Chloriden , f. pl., ver
vormer, handleider, c h i r o p la st m., een door
chloor met stoffen, die geen-bindgevaht
Logier uitgevonden werktuig tot behoorlijke hou
handen en vingers b ij 't klavierspel.
-dinger zuren zijn.
Chlorine, f. Vroegere naam van het chloor.
Chiropode, adj. (pr. ch=k) [H. n.] HandChlorion, m. pl. [H. n.] Soort van vliesvleuvoetig, den voet in vele vingers verdeeld hebbende.
Cliiropote, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Uit de gelige insekten n. pl.
Chlorique, adj. [Chico.] : Acide chl-, chloor(holle) hand drinkende (gelijk zékere apen).
,Chiroptères, fin. pl. (pr ch=k), z. GHEIROP- zuur.
Chloris, f. (pr. klo-rice) [Bot.] , z. v. a. CHLORE .
TERES.
Chiroscèle, ni. (pr. ch=k) [H. n.] Krop= — [H. n.] Groenvink m. (verdier) .
Chloristigtie, adj. Wat tot het chloor betrek
kever m
heeft: Théorie chl-, chloorleer f.
-king
Chirotomie, f. (pr. ch=k) Handoplegging f.,
Chlorite, m. [Minér.] Lookgroene talksteen m.
bij de bevestiging van eenen leeraar in zijne eerste
e
t
m.
i
fluweelaarde
f.,
c
h
lo
r
korrelige
breuk,
met
gemeente.
Chiorité , e, adj. [Chim.] Chloriethoudend,
Chiruute, f. Cigaar f. (in zeemanstaal).
.
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Choenr, m. (pr. keur) Koor n., zamenzin esa
-bevattend. — Chloritenx., ease, adj. [Minér.]
Uit chloriet gevormd, chlorietachtig. — Chiori- de personen m. pl., zangrei, ook dansrei m.; --veelstemmig gezang, vol gezang n. — Koor n.,
tiqie, adj. Met chloriet doormengel.
(`hioro-argenta- rei m., personen in het grieksche treurspel, die van
te , Chloro- aiirate, enz. m. [Chico.] Verbin- tijd tot tijd, als of zij aanschouwers waren, aan
ding van het chloor- antimonium, het chloorzilver, de handeling door zangen deelnan2en; het gezang of
het chloorgoud enz. met een positie f- elektrisch recitatief dier koren. — [Arch.] Koor, gedeelte
chloormetaal.
eener kerk tusschen het kruis en den oostgevel;
Chiorocarpe, adj. [Bot.] Met gele of groen
plaats der zangers in eene roornsche kerk; — gezavruchten.
-achtige menlijke personen, die op dat koor zingen. Enfants
Chiorocéphale, adj. [H. n.] Met groen- of doch-, koorkinderen n. pl. (die op het koor zingen
of den misdoenden priester antwoorden. — (Loc.
geelach tilten kop.
Chtoro-cyanique, adj. [Chico.]: Ackle chl-, prov.) I1 est tondo comme un enfant de ch-, hij is
duchtig onder de schaar geweest; ook: hij is kaalchloor-blacru:wstofzuur D.
Chioroforme , m. [Chim.] Chloroform in., hoofdig. — E-N CHOEUR, loc. adv. Zamen, gezameneerre uit het chloor getrokken olieachtige vloeistof lijk zingende.
van etherachtigen reuk, als verdoovingsmiddel bij
Chograname, M. [Serr.] Kunstslot, geheim
chirurgische kunstbewerkingen aangewend.
n.
-slot
Choin, m. [Bot.] Knoopgras n. — [ Minér.]
Chlorogastre, adj. [fl. n.] Met geel- of gro/-nachtigen buik (iutéoventre).
Pierre de ch-, schelpmarmer n. (bij Lijon).
Chlorolophe, adj. [H. n.] Met eene geelachtige
('hoir, v. n. (alleen in den in f n. prés. en int
kuif op den kop.
part. passé gebruikt) Vallen: Se laisser ch-, zich
Chloroinètre , m. [Chico.] Chloormeter m., laten vallen. Prenez garde de ch-, val niet. — 11
werktuig tot waarneming van het zuivere gehalte est chu, hij is vervallen,- afgevallen, mager geworzuiver chloor in eene vloeistof. — Chloroinétri- den, tot armoede geraakt. (.In proza bézegt men dit
que, adj. Wat den chloormeter aangaat. Degré woord alleen in gemeenzamen, schertsenden stijl.)
Choisi, e, adj. Uit iezocht, uitgelezen : Recueil
chi-, graad van den chloormeter.
Chloronite, m. [Bot.], z. v. a. CONFERVE.
ch-, uitgélezen verzameling; Soldats ch-s, keursolChloronote, adj. [H. n.] Met olijfgroenen rug. daten. — Monde , Commerce ch-, fljnbeschaafde
Chlorope, adj. [H.. n.] Met groenachtige poo- wereld, omgang. — Ook als subst. m.: (fain.) C'est
ten. — [Bot.] Met gelen steel.
du choisi , dat is iets uitgelezens , iets edels. -Chlorophane, f. [Minér.] Groen vloeispaath, [Com.] Soort van half-porselein n. (naar de gelijknastberisch vloeispaath, chlorophaan n.
CHLORO- mige fransche plaats zoo gebed en).
PHANE, adj. [ H. n.] Geel, geelachtig.
('hoisir, v. a. Kiezen, uitkiezen, verkiezen, uitChlorophylle, f. [Chico.] Bladgroen a., groene lezen, uitzoeken, uitkippen, eerre keus doen. —
kleur f. der bladeren. — CHLOUOPHYLLE, adj. [Bot.] (Prov.) Entre deux maux it faut eh- le moindre,
.lYlet groene of geelachtige bladeren.
van twee kwalen moet men 't minste kiezen. —
('hlorose, f. [Méd 1 Bleekzucht, maagdeziekte, [Mil.] Ch- son homme, z n' man op 't vizier nevrjsterziekte, meisjesziekte, bleeke gelaatskleur, uit men: het geweer op hein aanleggen. — Ook zonstoornis in de maandel jksche zuiveringen geboren, der voorwerp gebruikt : I1 y a ici de quoi ch-, er
witte koorts. c hl o r o s i s f. (ook pales couleurs, is hier keuze te doen; Je vous donne a choisir, ik
fièvre des filles,en jaunisse blanche geheeten). — laat u kiezen, ik geef de keuze aan u. (Prov.) A
[Bot.] , z. v a. ETIOLEMENT.
force de ch-, on prend souvent le pire, of souChiorostonne, adj. [ H=. n ] Geelmondig, met vent qui choisit prend le pire , van keurboom
en
gele opening, met gelen snuit (van schelpdieren
komt men tot vuilboom: wie de keus heeft, neemt
insecten) .
vaak het slechtste. -- .SE CHOISIR, V. pr. Voor zich
Chiorotique, adj. [Méd.] Met bleekzucht be- kiezen; — zich zelven kiezen; --- elkander kiezen;
hebd, naar bleekzucht gelijkende (vg l.. CHLOLOSE). — gekozen worden.
-- Ook als subst. f. Une chl-, eene bleekzuchtige.
t Choisissabte, adj. Verkiesbaar, wat ge/soChlorure, m. [Chim.] Chloorverbindinq f., ver
zen kan en mag worden.
chloor en eene enkelvoudige stof.-bindgvahet
Choix, m. Keus, keuze, keur f., het kiezen van
Chl- d'argent, de plowb, de soufre, diode, he één persoon of zaak uit meerdere; het gekozen voor
ehaux etc., chloorzilver, chloorlood, chloorzwavel,
zelf. Faire ch-, kiezen, eene keus doen. J'ap--werp
chlooriodium, chloorkalk enz.
prouve votre ch-, ik keur uwe keuze goed. On lui
Chioruré, e, adj. [Chico.] Chlorure bevatten- a donné Ie ch-, men heeft hem de keus gelaten.
de: Eau chl-e, chloorwater.
Au eh- de . . . , ten keuze van ... — Remettre uric
Choc, m. Schok, stoot, aanstoot m., bots, bot chose au eh- dun autre, eene zaak aan de beslis
Le choc de-sing,abot nsf.:
aan het oordeel van anderen t verlaten. —-sing,
deux vaisseaux, het stootera, aanloopgin, aanvaren Keur , bloemlezing f., het beste, uitgelézene: Un
van twee schepen tegen elkander. Le choc des corps ch- de poésies de romances, de marchandises, eene
blastiques, de botsing der veêrkrachtige ligcha neen. uitgezochte verzaneeling of bloemlezing van dicht
— Schok, ontmoeting van twee elkander aanvallen-stuken,romac
koopwaren.
de partijen, aanval, aanrid, aangreep m.: Les enCholagogue, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galafnemis furent renversés an (du) premier choc, de voerend, . c h o l a go g i s c h. — Ook als subst.: Un
vijanden werden bij den eersten aanval overhoop ch-, een gala fvoerend middel n.
geworpen. — (fig.) Botsing f., strijd in., tegenkan
Cholate , m. (pr. ch = k) [Chin.] Galzuur
kruising; Le choc des idées, des opinions,-tingf., zout n.
des rnterêts, de botsing der denkbeelden, meeninCholéeyste, f. (pr. ch=k) [Anat.] Galblaasf.
qen, belangen. — Tegenspoed m., verlies , ongeCholécystite, f. (pr. ch=k) [Mi l.] Galblaasluk n.: Il a recu un rude choc dans sa fortune, ontsteking f.
zijn vermogen heeft een' zwaren stoot, eene gevoeCholédogra,phe, m. (pr. ch=k) Galbeschrtijlige neep gekregen. — [ Tech.] Hoedenmakers stam ver m. -- Cholédographie, f. (pr. ch=k) Gal(ook choque en avaloire genieeten) .— [Mar.]-perm. beschrijving f. — ('holédographique, adj. (pr.
Choc du cable, Enkhuizer m., tweede slag van ch=k) Galbeschrijvend.
het touw om de beting. ik
S ('holédologie, f. (pr. ch=k) [Diaact.] Leer
-j- Chocailier, v. n. Klinken (met de glazen); der gal, ,galleer f. — Cholédologique, adj. (pr.
onmatig drinken.
cli=k) Wat tot de galleer betrekking heeft. — ChoChocard, Choeas, m., z. CHOUCAS.
lédologne, in. (pr. ch=k) Schrijver m. eener
Chocolat, m. Chocolade f. Tablettes de ch-, verhandeling over de gal.
chocolade-koekjes n. pl. Une tasse de ch-, een kopje
Chotédoque, adj. (pr. ch=k) [Anat.] Gal
chocolade. Ch- an Tait, k l'eau, melk-, water-cho- bevattend. Conduit of Canal ch-, gemeenschappezolade. -- Ook als adj.: chocolaad- kleurig, donker of lijke galbuis f.
roodbruin : Robe ch-.
('holélitlie, f. (pr. ch=k) [Méd.] Galsteen m.
Chocolatier, m. Chocolade-maker m.; chocoChotélogie, f. (pr. ch=k) [Diclact.] Galleer,
lade-verkoopar, chocolade-schenker m. --- Choco
geschieden is der gal, verhandeling over de gal. --latière, f. Chocolade-verkoopster of -schenkster f.; Cholélegigtie, adj. (pr. ch=k) Die leer, ge-- chocolade-kan f. of -ketel in.
schiedenis of verhandeling betreffende ,° cie o t e C aChocotte, f., z. v. a. cuouc .s.
gisch.
—

.
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Cholépoièse, f. (pr. ko-lé- po -iê -ze) [Méd.]
Galbereiding, afscheiding f. van de gal.
Cholépyre, f. (pr. ch=k) [Mèd. j Galkoorts f.
Cholépyrrine, f. (pr. ch=k) 1 Chim.] Gele
kleurstof t. der gal.
Choléra

CIIOQUER.

--

of Q'holéra-morbeis,m. (pr. ch=k)

[Méd.] Braakloop m. , braakkolfjk f., ook hort ,
boort n. genoemd, int. de azialische braakloop m.,
cholera f., die in de jongste tijden Europa meermalen met al zijne schrikbarende verschijnselen en
verwoestende gevolgen bezocht.
Cholére, adj. [Méd.] Galachtig.
4- 4'holérine, f. (pr. ch=k) [Méd.] Goedaar
soort van cholera, die zich in den regel slechts-dige
als buikloop voordoet.

Cholérique, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galzuchtig (bilieux), cholerisch, choleriek; — naar
cholera gelijkend, niet cholera- verschijnselen gepaard.
Cholerrhagie, f. (pr. ch=k) [Méd.] Galvloed m., galuitstorting f. — Cholerrhagiq«e,
adj. (pr. ch = k) Tot den galvloedbetrekking heb
-bend.
Cholestérate, m. (pr. ch=k l [Chim.] Galvetzuur zout n.
Cholestérine, f. [H. n.] (pr. ch=k) Galvet n.,
bijzondere vetslof in de gal.

Chondrographie, f. (pr. ch=k) [Didact.]
Kraakbeenbeschrjving f. — Chondrographique, adj. (pr. ch=k) Kraakbeenbeschi'ijvend.
('hondrologie, f. (pr. ch=k) [Didact.] .Kraak beenleer f., leer der kraakbeenderen. — Chondrologigeie, adj. (pr. ch=k) Wat de kraakbeenleer

betreft.

Chondrornetre, m. (pr. ch=k) Graanmeter
m., een werktuig om naar 't gewigt het gehalte van
de granen en 't meel te bepalen.
('hondroptérygiens, m.pl. (pr. ch=k) [H.n.]
Kraakbeenvisschen m. pl.
Chondrosyndèmne, m. (pr. ch=k) [Anat.]
Gewrichtsverbinding f. door kraakbeen.
Chondrotonlie, f. (pr. ch=k) [Anat.] .Kraak beenontleding f. — [Méd.] Kraakbeendoorsnijding f.
t i(lhopade, f., z. V. a. ACHOPPEMENT.
('hopart, m. [H. n.] Volksnaam van den bloedvink (linuvreuil).
('hopi, m. [1 1. n.] Zwarte buidelspreeuw m.
Chohine, f. Ilal f pintje n., voormalige fransclie
vochtmaat (= 0,466 liter); het daarin bevatte vocht:
Boire une eh-, een half pintje wijn drinken. —
(Loc. prov.) Mettre pinte sur eh-, zich een' roes
drinken, het eene glas voor en het andere na binnenslaan. — [Mar.] Pompëinmer m., hart n.
-[ Chopiner, V. n. (pop.) Pimpelen, glas op
-

Cholestérique, adj. (pr. ch=k) [Chico.] Acide
glas drinken.
eh-, galvetzuur n.
Chopinette, f. (verklw. van chopine) HalfCholet, m. [Corn.] Silésisch kanefas n.
Choliambe, in. (pr. ch=k) [Pods. atm.] Cho- pintje, mutsje n. — [Tech.] Pompemmertje, hartje n.

liambus , hinkende iambus m. , .Hipponaktische
maat f., skazontisch vers n., een zesvoetig jambisch
vers van twee sneden , welks laatste voet een
trochaeus of' spondeus in plaats van een' jambus
heeft. -- Cholianmbique, adj. (pr. ch=k) Cholia7nbi.sch, in die versmaat gedicht.

Cholique, adj. (pi. ch=k) [Chim.]: Acide ch-,

galzuur n.

Cholonme, M. [Méd.] Verrekking, ontwrichttn,q , verlamming f. — liet hinken.
Chómable, aclj. Wat gevierd moet worden
(van dagen of feesten, waarop men niet mag werleen) Jour ch-, vierdag m.
Ch®nnage, m. .Stilstand m., werkeloosheid,
voor een' tijd geschorste werking, vrijwillige Of gedwongen arbeidsstaking f., het stilleggen, niet -werken: Le eh- des moulins, het stilstaan der molens.
Le eh- des ouvriers, het ledigloopen (verletten) der

werklieden. Toute industrie est exposee aux ch-s,
elke industrie, elk vak van nijverheid is aan arbeidsstilstand onderhevig.
Chontar, in. [Mar. j Soort van hijschtouw n.
Chónié, e, mij. (en part. passé van chomer) :
Jour ch-, verlette dag m.
Chónier, v. n. Ledig loopen uit gebrek aan
werk: Un bon ouvrier ne devrait jamais ch-, een
goed werkman moest nooit zonder werk zijn. —
Ledig zijn, werkeloos zijn, verzuimen, verletten,
maandag houden: Il aime a ch-, hij houdt gaarne
maandag, hij loopt gaarne ledig. Ces ternes chóment, die akkers liggen braak. Le moulin chóme,
de molen maalt niet, er wordt niet gemalen. Le
canal chóme, het kanaal wordt voorloopig niet bevaren. — [Coco.] Onverkoopbaar zijn, onverkocht
blijven liggen, geen' aftrek vinden, niet verzonden
kunnen worden. — (fain.) Ch- de qc., aan iets gebrek hebben: It chóme de besogne, hij heeft geen
werk meer. On ne vous laissera pas ch- de bois, men
zal 't u niet aan hout laten ontbreken. - CHOJMER,
V. a. Vieren, zonder werken doorbrengen. Chune fête, een' feestdag vieren. -- (fig. et prov.) C _est
un saint qu'on ne chóme plus, 't is een heilige,
dien men niet meer viert: hij is in ongenade gevallen,
zijn gezag, zijn rijk is uit. — I1 ne faut point eh-

les fétes d'avance of avant qu'elles soient venues,

men moet zich niet te vroeg verheugen; 't is tijds
genoeg het feest te vieren als 't gekomen is, men
moet geen paascheijeren op Goeden - vrijdag eten.

Chonear, m., z. CHUNGAR.
Chondre, ni. [Bot.] Soort van zeegras n.
Chondrille, f. (pr. ch=k) [Bot.] Spaansche

cichorei, bergsalade f.

Chondrite, f. (pr. ch=k) [Méd.] Kraakbeen

-ontsekigf.

Chondrocarpe, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Met

kraakbeenachtige vruchten.
Chondro; losse, adj. (pr. ch=k) [Anat.] :
Muscle eh-, kracrkbeenspier f. van het tongbeen.

in eene pomp, in eene brandspuvt.
t Choppement, m. Het stooten en struikelen.
t Chopper, v. n. Met lien voet in het gaan
ergens tegen stooten, bijna struikelen. — (fig.) Ch-.
lourdernent, een' lompen misslag begaan, een' grocten bok schieten.
t Choppeur, m., -ease, f. Struikelaar m.,
-ster f.
Choquant, e, adj. Stootend, aanstootelijk, aan stootgevend, beleedigend, onaangenaam, hinderlijk,
ergerlijk, sluitend: Homme ch-, een a fkeerwekkend,
aanstooteljk mensch. Paroles ch-es, ergerlijke,

aanstootgevende woorden.

Choquard of Choquart, m. [H. n.] Zwarte

kraai der Alpen, alpenraaf f.

Choque of Choe, m. [Tech.] , z. onder mnoe.
Chogné, e, ae j. (en part. passé van choquer)
Gestooten;beleedigd. Vaisseau eh-, aangezeild schip.
Verres ch-s, aangestooten glazen. L'oreille est ch-e
par ses paroles, het oor wordt door die woorden

gekwetst, pijnlijk aangedaan.
Choquer, V. a. Stooten, aanstooten, een' stoot
geven, tegen elkander botsen, aanbotsen: Tout corps

qui en choque un autre produit un son, elk lig chaam, dat tegen een ander botst of stoot, geeft
een geluid. Le vaisseau vint it ch- la chaloupe et
la brisa, het schip liep de sloep aan en verbrijzelde
haar. -- (fain.) ,anstooten (de drinkglazen), klinken; zamen drinken. Choquons les veeres, laat ons
klinken. — In dien zin ooh zonder voorwerp
gebézigd. Choquons et buvons, laat ons klinken
en drinken; Voulez-vous eh- avee moa ? wilt ge
met mij klinken, drinken ? — (fig.) Mishagen,
beleedigen, kwetsen, ergeren; strijdig zijn met,
strijdig handelen met: Evitez les mots qui choquent
l'oreille de la pudeur, vermijd de woorden, die
de kuische oorgin kwetsen, ergeren. Cela choque la
vue, l'oreille, dat mishaagt het oog, het oor. Il fait
cela pour me ch-, hij doet dat in mij te beleedigen,
voor 't hoofd te stooten. Cela choque le bon sens,
dat strijdt met het gezond verstand. Its croiraient
eh- par la la justice, zij zouden meenee, daardoor
in strijd met het regt te handelen. — Ook zonder
voorwerp: ITne mauvaise plaisanterie peut ch-,
eene verkeerde schdrts kan ergernis geven. — [Mar.]

Een weinig vieren, beieren (een touw), schrikken.

Ch- le cable, een' Enkhuizer op het touw leggen.
Ch- une corde, een schrikje geven, doen schrikken,
een gespannen touw een weinig vieren. Ch- les
boulines, de boelijnen afschrikken. Ch- la tournevire, de kabelaring vervangen, de om het gangspit
liggende kabelaringen opschrikken. Ook zonder
voorwerp, als bevélwoord Choque quelques pieds,
Choque doucement, Choque rondernent! vier een
voet of wat, zachtjes vieren, vier uit! — SE CHOQUEl, V. pr. Zich stooten; tegen elkander stooten:
I1 s'est choqué la tète contre le mur, hij heeft zijn
hoofd tegen den muur gestooten. Les deux navires

CROQUET

-

se sont ehoqués, de beide schepen hebben elkander
aangevaren, aangezeild. Quand les deux armées
vinrent á se ch-, toen de beide legers handgemeen
werden.

Choquet, Chotaquet of Chugtiet, m. [Mar.]

Ezelshoofd n. Goujure de ch-, goot f. van het ezels-

hoofd.

% Choqueer, m. [Mar.] Aanloopend, aanzeilend
schip n.
Chorage, m. (pr. ch=k) [H. n.j Soort van
schildvleugelige boominsecten n. pl.
Chorages, in. pl. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Achtergrond ei. dei coulissen of beweegbare zijwanden.
,

op het tooneel.

Choragigcie, adj. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Den
tooneelbestuurder (chorege) betreffende.
Choraïque, adj. (pr. ch=k) [Ann. litt.] Vers
eh- , vers met koren, c h o r a ï s e h vers n.
Choral, m. (pr. ch=k) Koraal, kerkgezang n.
-- Les chorauux, de koorkinderen n. pl., koorknapen
M. Pl . - CHOR AL, adj. m. Tot het koor behoorende.
Chorapténodytes, m. pl. (pr. ch=k) [H.. n.]

Ongevleugelde veldbewoners m. pl.
('horas, m. (pr. eh=k) Groote baviaan, waskeraap, ook mandril en maimon m. geheeten.
ChoraiLle, m. (pr. ch-=k) [H. anc.] Fluitblaeer m. ; bestuurder der fluitblazers in de koren der
Ouden.
Chordapse, m. (pr. ch=k) [Méd.] Darmjicht,
drekbraking f., m i s e r é r e a., door inschuiving of
omsnoer'ing dei ingewanden ontstaande (ook passion
iliaque en misérét é geheeten).
Chordonietre, at (pr. ch=k) [Gom.] Koor
werktuig ter meting van hoeken door-demtr.,
bepaling hunner koorden bij gegéven straal.
Chorée, (pr. ch=k) of Troehée, m. [Pods.
ane.] Snelvoet, t r o c h w u s, c h o r e u s m., vers
lange en eene korte lettergreep.-voetan
-,

-

--• GHOREE, f. [Méd. j Vitus -dans, St- Véitsdans,

tarantula-dans m., dansziekte f., zékere zenuwziekte, die zich door algemeene stuiptrekkingen
kenmerkt en tot de vreemdste li.gchaamsbewegingen
aanleiding geeft (ook danse de Saint Guy of de
St. Veith geheeten)

Chorège, m. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Tooneelbestuurder, reivoerd er, c h o r aa g, ho r y p h a e u s m.
Choré;raphe, m. (pr. ch=k) [Didact.] Dansteekenaar, c h o r e g r a a p h m. — Chorégraphie, f. (pr. ch=k) Dansbeschrijving, dansteekening f., a fbeelding der dansfiguren door teekens. —
Choregraphique, adj. (pr. ch=k) Wat tot de
dansbeschrijving behoort, c h o r e g ra p h i s c h.
Choreonanie, f. (pr. ch=k) [Mid.], z. V. a.
CuHOREE.
Chorévéque, m. (pr. ch=k) [H. ecel.] Koor

titel der bisschoppeljke vicarissen tot-bischopm.,
de ilde eeuw.
Chori, m. [Bot.] Mlalabarsche kastanjeboom m.
Choriambe, in. (pr. ch=k) [Poés. anc.] Char-

-

iambus in., eene grieksche en latijnsche voetmaat,
tuit een' trochaeus en een' jambus bestaande (dus
twee korte lettergrepen tusschen twee lange) —

Choriamnbique, adj. (pr. ch=k) In zoodanige
voetinaat gedicht, choriambisch.
Chorion, ui. (pr. ch=k) [Anat.] Adervlies,
vaatvlies n., buitenste vlies, dat de moedervrucht
omhult, net n. der nageboorte. — Dikste gedeelte n.
der huid, lederhuid f.
Chori q ue, f. (pr. ch=k) [lt. anc.] Dithyrambische fluit f., fluit ter begeleiding van de dithyramben.
Choriste, m. (pr. ch=k) Koorzanger, korist,
koralist nl.; — toongever m., klein instrument, dat
den toon aangeeft om de andere te stemmen.
Choro, m. [H. n.] Soort van roode brulaap m.
(alouate) .

Choroe, m., z. CHOROK.

Chorobate, m. [Mécan.] Waterpasmeter m.
der Ouden, van de gedaante eener T.
Choroeithariste, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.]
Lierspeler m., die cie koren begeleidde.
Chorodidaseale, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.]
Koornieester, koorbestuurder m.
Chorodie, as. (pr. eh- k) [Mus. anc.] Koor
-gezan.
-

Chorographe, m. (pr. ch=k) [Didact.] Land-

beschrilver, oordbeschri ver, c h or o g r a a p h m. —

Chorographie f. (pr. ch=k) Landbeschrijving,
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oordbeschr2jving, beschrijving of afbeelding nan een
land of eene landstreek in de hoofdtrekken, c h o -

r o g r a p h i e f. -- Chorosi•aphigone, adj. (ps.
ch=k) [Vat die beschrijving of afbeelding betreft,
ehorographisch.
Choroï, m. (pr. ch=k) [H. n.] Papegaai m.
van Chili.
Choroïde, adj. (pr. ch=k) Gelijk aan een net.
[haat.] %Ieinbrane ch-, of als subst. La eh- het
adervlies n. van het oog. Le plexus of lacis ehdu cerveau, het aderweefsel der hersenen. — C'horoïdien, -ne, adj. (pr. ch=k) [Ant.] Tot het
adervlies behoorende, c h o r o ii i s c ii.
(hork, n1. [H. n.] Sibérische marter m.
Chorologie, f. (pr. ch=k) [Didact.] Leervxtn,
verhandeling f. over de landafbeelding of landbe^schrijving. — Chorologigeie, adj. (pr. ch=k)
Wat die leer of verhandeling betreft, ch o vo lo-

gisch.
Chores, m. (latin) (pr. ko-race) Koor n. Alleen gebruikt in: Faire ch-, in koor of gezamenlijk
herhalen, wat door een of meer personen gezongen
of gezegd is; — (fig.) eenparig toestemmen, goed -

keuren, toejuichen: I1 se repandit en éloges sur
votre conduite et tout le monde fit ch-, hij zwaaide
uw gedrag allen lof toe, en iedereen stemde luid
daarmede in.
Chose, f. Ding n., zaak f., wezen, iets q.: Dieu

a créé toutes les ch-s, God heeft alle dingen geschapen. Lame est une eh- étrange, de ziel is een
zonderling iets. La belle ch-! een mooi ding ! Chdélicate, étonnante, incroyable, teedere, verwon
zaak. — Ding n., verrigting,-derl2jk,ongf

daad; gebeurtenis f. — Qui fit jamais de plus grandes

ch-s? wie verrigtte ooit grooter dingen of daden ?
I1 ne rapporte pas les ch-s comme elles sont arrivées, hij verhaalt de zaken (cebeurtenissen) niet,
zoo als zij zijn voorgevallen. — [Gram.] Zaak, in
tegenstelling met persoon: Cela se dit des personnes
et des ch-s, dat wordt van woorden en zaken gezegd. — Zaak, feit, wezenlijkheid f., in tegenstel
woord, naam: Vous ne nous donnez que-lingmet
des mots et nous voulons des ch-, gij geeft ons
niets dan woorden, en wij verlangen zaken; Rien
n'est pjus commun que le nom, riep n'est plus
rare que la ch-, niets is algemeener dan de naam,
niets zeldzamer dan de zaak, het wezen. — Zaak f.,
denkbeeld n., gedachte: Un livre plein, vide de
choses, een boek vol (of rijk), ledig (of arm) aan

denkbeelden.— [Prat.] Zaak t., goed n., bezitting f.,

in tegenstelling met personen en daden: Le prix de

in eh- augmente par la clifpiculté den obtenir la
possession, de waarde der zaak (bezitting) ver

aan hare ver--merdto jlhei

krijging verbonden. L'esclave est la ch- du maitre, de slaaf is 't eigendom des meesters. Ch-s
corporelles, incorporelles, inobiliaires, immobiliaires, fongibles, ligchamel- jke, onligchamelijke,
roerende, onroerende, vergoedbare dingen of qoederen. — Ch- jugée, afgedane, onherroepelijke,
bepaalde regtszaak; Ch- accessoire, bijzaak f., aan
zaakgevolg n.; Ch- principale, hoofdzaak;-hangsel,
Ch- demandée, geëischte zaak. — [Mid.] Ch-s
naturelles, natuurlijke of behoorlke dingen of ver
Ch-s non-naturelles , niet-natuurlijke of-rigtne;
noodzakelijke dingen; Ch-s contre-nature, tegennatuurijke dingen. — [Mac.] Ch-s cie Clot of ch-s de ta
nier, zeedriften f. pl., goed dat aan het strand drijft;
Ch-s du cru de la mer,zeegewas n.—La eh- publique,
's lands zaken of aangelegenheden, de staat. —Soigner
ses ch-s, Veiller it ses ch-s, zijne zaken (belangen)
behartigen, naar zijne zaken kalken. — Peu de ch-,
weinig; geringe, onbeduidende zaak, kleinigheid f.
Se contenter de pen de ch-, zich met weinig ver
Si vous n'avez fait que cela, eest pen-geno;
de ch-, zoo gij niets dan dit gedaan hebt, beteekeat
het weinig. Peu de choses, weinige, niet vele dingen. — Grand'chose, veel: I1 na pas grand'ch- k
perdre, hi heeft niet veel te verliezen; Ce n'est
pas grand'ch-, dat wil niet veel zeggen. -- Toutes
ch-s, alles: Its outrent toutes ch-s, zij overdrijven
alles. — Quelque chose (niet door que gevolgd), m
Iets: qc. de grand, de bon, de reel, de nouveau,
iets groots, goeds, wezenlijks, nieuws; Quand vous
avez résolu qc., executez-le avec vigueur, warnneer gij iets besloten hebt, voer het dan met kracht
uit. — Quelque chose (door que gevolgd en dan
den subj. regérende) f. Wat ook, welk ding ook:
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Quelque chose qu'il m'ait dite, je n'al pu le croire,
wat hij mij ook gezegd heeft, ik heb het niet kunnen
gelooven. -- Autre chose (onbepaald, d. i. zonder
lidwoord of' voornaamwoord gebruikt), m. Iets
anders: Donnez mol autre eh- de bon, geef mij iets
anders dat goed is; Qc. est promis, autre eh- est
accordé, het eene ding is beloofd, het andere gegéven. — C'est une autre ch-, dat is eene andere
zaak, wat anders. C'est la mime ch-, 't is hetzelfde, dat is eenerlei, onverschillig. — De deux ch-s
I'une, een van tweeën moet waar zijn. -- Chose
wordt ook in. zeer gemeenzame taal gebruikt voor
alles wat geen' naam heeft, waarvoor men geen'
naam weet, wat men vergeten is of welstaanshalve
niet noemen wil, en is dan m. of f., volgens 't geslacht van 't woord, dat het vervangen moet: Porte
cette lettre a Monsieur ... eh-, breng dien brief
aan Mijnheer ... dings, aan Mijnheer . . je weet
wel; Nous passámes la rivière á eh-, wij staken
de rivier over te ... , hoe heet de plaats ook?
Comment done se nomrne ce grand eh- de fer
avec quoi etc., hoe heet toch dat rooie ijzeren ding,
waarmede enz. — (Loc. prov.) Aller au fond des
ch-s, de zaken grondig, niet oppervlakkig onder
faite conseil pris, als de zaak gedaan-zoekn.ACh
is, komt het raadplegen te laat.
Choser, V. a. (pop.) Zich met eene vrouw
vermaken. ,
Chosette, f. (verkiw. van chose) (fam. ou burl.)
Zaakje, dingetje n.
Chosier, m. (fam.), alleen voorkomende in 't
spreekwoord: 11 y a Bien des chases dans an ch-,
er is in de wereldsche zaken veel, waar men op
letten moet.
Chotin, m. [H. n,] Zékere kegelvormige schelp f.
Chotter, v. a. [Agile.], z. v a. CUAULER.
Choi, ni. Kooi f. Ch-x blancs, rouges, verts
of non pommés, witte, roode, boeren-kool; Chcabus of pommé, frisé, kappertjes- of sluit-, krul
-x de Milan of de Savoye of pommés-frisés,-kol;Ch
savoye-hool; Ch- fleur, (pl. Ch-x- fleurs) bloemkool;
Ch- navet, Ch- rave, knol-, raapkool. Ch- tolza,
veldkool. — Ch-x de Bruxelles, Brusselsche spruitjes n. pl. Ch- café, zuurkool; Ch- geld, uit gevrozen
kool. Des ch-x couronnés à 1'impériale, zuurkool
met worst. — Men geeft ook den naam van thou aan
sommige planten, die geen koolgewassen zijn: Chbatard, z. v. a. ARABETTE ; Ch- caraïbe, naam van
twee soorten van kalfsvoet; Ch- de Chine ; Ch- de
chien, bingelkruid n. ; Ch- marin, meerwinde,
zeewinde, zeekool, zeewrange f. ; Ch- marin sauvage
d'Angleterre, krulkool; Ch- palmiste, palmkool ;
Ch- poivré, gemeene aeon m. —(Loc. fa.m. et prov.) I1
est alle planter des ch-x, hij heeft de zaken vaarwel
gezegd en is op 't land gaan wonen. Envoyer qn.
p lanter des ch-x, iemand zijn' post ontnemen en
hem naar 't land verbannen. Ch. pour ch-, lood
om oud ijzer, het een zoo goed als 't andere, waarde
voor waarde. Arrive qui plant@, ce sont des ch-x,
laat er "van komen wat er wil. Il s'y entend comme
a rawer (à planter) des ch-x, híj heeft er geen
aasje verstand van. Faire ses eh- gras de qc., van
Bene zaak zijne lekkernij, zijn grootste vermaak
maken. Aller tout au travers des ch-x, dom en
onbedachtzaam te werk ,Taan. I1 en fait comme des
ch-x de son jardin, hij handelt er mede naar welgevallen. II a été t.rouvé sous un ch-, hij is op eene
stroowisch, komen aandrijven. Cela ne vaut pas un
tronc de ch-, dat is geen duit waardig. Sauver, Ménager la chèvre et les ch-x, z. CHEVRE. I1 y a
eh- et ch-, twee dingen van dezelfde soort kunnen
van verschillende waarde en hoedanigheid zijn. Faites
en des ch-x, doe er mee' wat gij wilt. La gelde
nest bonne que pour les ch -x, de vorst is alleen
voor de kool goed. Faire valoir ses ch-x, zijne
waar goed aan den man brengen; zijne bekwaamheden, zijn fortuin wel doen gelden. — [Jeu] Faire
eh- blanc, niets omwerpen (in 't kegelspel); geen'
slag halen (in 't kaartspel); geen punt maken (in 't
biljartspel), eene partij verliezen zonder 't geringste
voordeel te behalen; — zijn doel missen, bot vangen.
--- [Pdtiss.] Luchtig gebakje n. — ( fam.) Mon eh-,
mon petit eh- (als liefkozend woord tot kleine kinderen), mijn schatje, mijn hartje. — [Chas.] Ch-!
Ch- là ! Ch- pille ! zoek op ! sa!
Chouian, m. [H. n.] Hoornuil m. (mogen -duc).
-- [Bot.] Levantsche karminzaden n.pl. (groenachtige
zaadkorrels van de plant trigonella feenum grae-
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cum), mede tot de bereiding van ' karmijn gebézigd. — [H. mod.] Naam van zékere opstandelingen of aanhangers van de koninklijke partij in de
Vendde, na den dood van Lodewijk XVI.
Choi.anner, v. n. Oorlog voeren op de wjze
der Chouans.
Chouaiinerie, f. Naam der koningspart] f.
tijdens de eerste franse/te revolutie.
Chou art, m. [H.. n.] Een der namen van den
sluijeruil (effraie) .
('hone, m., z. v. a. CHOUCAS.
Choneador, m. [H. n.] 4 frikaansche meerle f.
Chonealcyon, m., z. v. a. aaIARTIN- CHASSEUR.
Chouealle, f. [Bot.] , z. CALLE.
Choncari, m. [H. n.] 4frikaansche bonte -

kraai. f.

C houtas, m. [.H. n.] Kauw, kerkkraai, torenkraai. Ch- rouge, steenkraai f.
Chouebenient, m. Uilengekras n , geschreeuw
van den uil.
Chouuchette, t., z. v. a. CHOUCAS.
Cho.ieoti, Choucouhou, m. [H. n.]

Soort

van steenuil m. in Afrika.
Cllonneronte, f. [Cuffs.] Zuurkool (ch- salé) .-(iron.) Tète de ch -, lompe, plompe Duitscher,
hannekemaaijer, mof m.
Choudet, m. [H. n.] Een der namen van den
horenuil (rnoyen -duc).
t Chouer, v. a. illisleiden, bedriegen.
Chowiette, f. [EE. n.] Steenuil, kerkuil, poelof moerasuil. — ( fn. et fam.) I1 est leur ch-, hij
is hun speelbal, het doel van hunne spotternijen. —
[Jeu ] Faire la eh-, alleen legen twee of meer personen spelen (in 't biljart-, triktrak-, piketspel e. a.
Jeu de la ch-, uilenspel n., soort van ganzenspel.
—

(Loc. pion.) Etre larron comme une ch-, ste-

len als de raven.

('lioaf, Choufette, f z. CHAUF.
Chou -fleur, m. [Bot.] , z. CHOU. — [ Chir.}

Vleeschuitwas n.

Chouguet of Chouquet, m. [Tech.] Blok n.,
waarop het ijzerdraad geklopt wordt. — [Mar.] ,

z. CHOQUET.

Choultry, m. Wijnherberg m. in oostersche landen , karavanserai , waar wijn verkocht wordt,
tsjoeltry f.
Chourpille, Cho rille , f. [Chas.] Staande
hond in., hond voor de jagt met het geweer. -CHOUPILLE, Z. ond. CHOU.
Chouquet, m. [Tech.], z. CHOUGUET.—[Mar.],
z. BLOC.
('hotignette, f., z. v a. CHOUCAS.
Chotirineur, m. [Argot.] Paardenslagter, paar

-denor.

Chourille, f., z. CHOUPILLE.

Choyé, e, adj. (en part. passé van choyer):
Enfant ch-, teeder verzorgd, gekoesterd kind.

Choyer, v. a. (fain.) Zorgvuldig bewaren, in
acht nemen. Ch- ses enfants, zijne kinderen teederli k bezorgen, koesteren, troetelen. Ch- qn., iemand zeer ontzien. — SE CHOYER , v. pr. Zich
wachten, koesteren. hoeden, bezorgd zijn voor zijne
gezondheid, voor zijn gemak.
Choyne , m. [Bot.] Braziliaansche laurierboom m.

-I- Chreenatistigiie, f. [Didact.] Bgkdomsleer f., kunst van rijkdommen te verkrijgen en ze
wel te bewaren. -- Ook als adj.: Science chr—.
Chrématolol;ie, f [bidact.] Finanlie-wetenschap, leer van o f verhandeling f. over de rijkdommen.
— C lirématologique, adj. Wat daartoe betrekking heeft.
Chré[natononnie, f. [Didact.] Leer f. vaan

de aanwending des rijkdoms. -- ('hréinatologipie, adj. Wat die leer betreft.
Chrênie of 1,e Saint ehréine, m. [Cath.]

Wijolie, zalfolief., chrisam of chrisma n., die
in de kath. kerk bij den doop, het vormsel enz. gebruikt wordt. — (Loc. prov.) Etre du bon chr -,
zeer ligtgeloovig zijn. Cela ferait renier chr- et
baptème, dat zou iemands ,geduld ten einde brengen.
Chrérnean, m. [Cath.] Doopmutsje n., dat
men den doopelingen na de zalving opzet.
Chrênneler, v. a. Met wijolie zalven.
Chrestomathie, f. [Litt.] Verzameling, keur,
bloemlezing f. of uittreksel n. der beste stukken uit
één of meer boeken, inz. uit prozaschrijvers (vgl.
ANTHOLOGIE) .
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Chrétien, ne, adj. Christelijk: Religion, Mo- la chr-, de Italianen hebben de chromatiek of
rale, Vertu chr-ne, christelijke godsdienst, deugd, het voortloopen door ftalve toonen niet uitgevon zedeleer f. Peup1e, Monde chr-, christenvolk, chris- den; II y a du chr- dans cette pièce, in dit nzuzijktenwereld. Etre chr -, chr-ne, christen, christin stuk komen loopen van halve toonen voor.— [Phys.]
zijn, Cela n'est pas chr -, dat is niet christelijk, Kleurleer, chromatiek f., leer van 't ontstaan
niet naar de christelijke leer. Cet argent n'est pas en de verhoudingen der kleuren. — [Peint.] Kunst f.
chr-, dat geld is op Beene eerlijke wils verworven. — van de kleurmenging, van licht en schaduw (vgl.
Ook als subst. m. en f. Un chr -, Une chr-ne, een COLORIS) .
christen, eerie christin. Un bon, mauvais chr -, een
Chroinatiquenient, adj. [Mus.] Op chrogoed, slecht chrislen. —(Loc. prow.) Parler chr-, dui.- matische wijze, door halve toonen op- of afloopend.
del2jk, verstaanbaar, onbewimpeld spreken. II n'y a
Chromatisme, m. [Phys.], z. v. a. COLORAcorps de chr- qui m'ose reprocher telle chose, er TION. - [1M1.us.], z. v. a. mESE. - [Rhét.] Schijn is geen levende ziel, die mij zoo iets verwijten kan. grond m.; valsche sluitrede f.
- BON-CIIRÉTIEN , z. dat woord.
Chrotnatogène, adj. [Anat.] KleurstofvoortChrétienneinent, adv. Op christelijke wijze, brengend.
christelijk.
Chroniatopseadopsie, f. [Med.] Ziekte f.,
tC-hretienner, V. a. Kerstenen, christenen, doo- die met het valsch- of verkeerdzien der kleuren
pen. - f SE CHRETIENNER, christen worden.
gepaard gaat.
Chrétienté, f. Christenheid, christenwereld f.,
Chrome, ni. [Minér.] Chromium o f chroom n.,
al het Gloor de christenen bewoonde land; christen- bros, zeer hard, bijna loodgrijs metaal, door Vau.dorn^ n., al de christenen. — (fg. et fain.) Marcher quelin in 1797 ontdekt en wegens het bij uitstek
sur la chr -, op zijne eigen zolen, op bloote voeten kleurend vermogen van al zijne verbindingen zoo
loopen.
geheeten . — [Rhét.] , z. V. a. CHROMATISALE. —
Chile, f. [Log.] Stelling, spreuk, chrie of [Mus.] , weleer z. v. a. DIESE.
c h r i a, opgaaf ter schri f tel jke uitwerking of uit
Chrorné, e, adj. [i\iinér.] Chromium bevat
-breidng;
korte redevoering, schoolrede f.
-tend:
Plumb chr -.
Chrisnial, m. Chrismarium n., fleschje n.,
Chromifère, adz. [Minér.] , z. v. a. CHROME.
- -

doos f. riet genade zalfolie.

('hromnigiie, adj. [Cllim.] : Acide, Oxyde chr -,

Chrisination, f. Zalving f. met het chrisma chromium- zuur, chromium oxyde n.
of de gewijde olie bij den doop en het vormsel.
Chroinite, in. [Chiral.] Kleurstof f. der die(Foor de zalving der stervenden of 't laatste olie- ren en planten. — Cliroinigzuur zout n.: Chr- de
el en andere sacramenten der kath. kerk gebruikt fer, chromigzuur ijzer n., sidero-chromium.
azen 't woord onction.)
('. hroanniy onianeie, f., z. CR0M11MY0MIANCIE.
C'hrisme, m. Naainc j fer n. o f verkorting van
Chromo -litho graphie, f. Kleuren-steen't woord Christus ingrieksche kapitalen (XPS, XPI, druk n.
XPO, XPM , voor Christus, Christi, Christo, ChrisChromule, f. [Bot.] Groene kleurstof f. der
tum). — Ook van 't kruisteeken in 't labarum (z. planten.
dat woord) gebézigd.
('hro¢nurgie, f. [Didact,] Kleurstoffenleer° f.,
Christ, m. (pr. kriste, maar Jesus Christ pr. leer der kleurstoffen en hars toepassing in de kuniésu kri) (eig. gezalfde) Christus, heiland, Messias, sten. — Chroinarique, adj. Wat tot die leer
Gekruisigde, Verlosser, Zaligmaker in. Le chr- a betrekking heeft.
souffert pour nous, Christus heeft voor ons gele
Chronhyoinètre, m., z. HYETO_METRE.
[Point., Sculp.] Christusbeeld n., voorstel--den.—
Chronieité, f. [Méd.] Chronisch of slepend
ling van Jezus aan 't kruis. Une belle tète de ziektekarakter n.
Chr , een schoonti christuskog. Un Chr - de Raphael,
Chronique, f. Tijdboek n., tijdgeschiedenis, kro Un Chr- de marhre, een christusbeeld van Raphael, nik f., opnoeming der voornaamste gebeurtenissen
een marmeren Christus. --- Ordre du Chr -, Chris- naar volgorde van tijd. Chr- scandaleuse, schandtusorde, militaire ridderorde in Portugal.
kronijk, naam van zeker gedenkschrift uit den
Ciiriste-marine, f . [Bot.] , z. BACILE.
tad en 't leven van Lodewijk XI. van Frankrijk;
% Christianiser, V. a. Verchristelijken ; tot — (fig.) de in omloop zijnde kwade geruchten, zooeersen christen maken; voor eenen christen houden. genoemde kletspraatjes n. pl., kwaadsprekerijen f.
Christianisine, in. Christendom n., leer, gods- ;»1. — Les chroniques, de jaarboeken n. pl.; de
dienst f. van Jezus Christus.
beide boeken der Kronijken in den bijbel, ook ParaChristiaque, adj. (woord van Voltaire voor lipomena ge/weten.
chrétien) Christelijk.
Chronique, adj. [Méd.] Slepend, langdurig,
Christieole, in. Christusaanbidder m.
c h r o n i s c h: Maladie chr-, slepende ziekte f.
Christinos, m. pl. (pr. kri-sti-noce) [1.1. nod.]
Chroniqueunent, adv. Op langdurige wijze.
Aanhangers der koningin Christina, r°egentds van
('hroniquer of Chroniser, v. a. Kronijken
Spanje gedurende de minderjarigheid van hare doch- schijven. — t CHRONIQUER, v. a., weleer z. v. a.
ter Isabella.
CRITIQUER.
Christodin, m., -e, f. Spotnaam m., dien men
Chroniqueur, m. Kronijkschrjj ver, jaarboeaanvankelijk den Calvinisten in Frankrijk gaf, om- kenschrver, chroni st, chr onog-raaph in.
dat zij vaak den naam Christus in den mond
('hroniser, V. a., z. CHRONIQL'ER.
voerden. — Eenvoudig, arm christenrnensch n.
Chronizoigiie, adj. [Pharni.] : Médicaments
Christoinathie, f. [Didact.] Leer van den chr -s, duurzame artsenijen f. pl. (die een' geruiCChristus, verhandeling f. over Christus.
men tijd goed blijven en steeds in de apotheken
Christophanie, f. Verschijning f. van Christus. bereid voorhanden moeten zijn).
(',hristoplie (Herbe de Saint-) of Herbe
Chronogranime, m. Jaartalvers, getalvers,
ehristophorieune, f . [Bot.] , z. ACTEE.
tfjdvers n, getal- of t jdspreuk f., c h r o n o g r a m n.
Chroa „enésie, f. [Chim.] Kleurenvoortbren- een of meer versregels of wel eerie korte spreuk,
ging f.
waarin de letters hi, D, C, L, X, V en I, als roChromnadote, m., z. INFLEXIOSCOPE.
meinsche talletters beschouwd, bij zamentelling een
Chrouiamètre, ni. [Mus.] Chromarneter m., jaargetal eleven. --- Chrono ra;ninatigiie,
werktuig om het stemmen van klavieren gemakke- ChronograEnunique, adj. Tot het tijdvers of
lijk te maken (door Roller in 1827 uitgevonden).
de tijdspreuk betrekkelijk.
Chronnate, m. [Miner.] Chromium-zuur of
Chrono;raphe, n1., z. V. a. CHIIONIQUEUIC en
chroom-zuur zout, chromaat n. Chr- de chaux, CHRONOLOGISTE.
de potasse, de fer, chrorniumzure kalk m., potChronographie, f. [Didact.] T(idbeschrijasch f., chrorniu!nzuur ijzer n. — t'hroinate, e, ving f., wetenschap om den tijd volgens een' juisten
adj. Chromiumzuur bevattende; in chromiumzuur maatstaf te bepalen en te verdeelen. Chrono
overgegaan.
gra hique. die wetenschap betreffende.
Chroutatique, adj. [Mus.] Vlet halve schref',liroitogtiitCe, f., z. V. a. MENSTRUATION.
den of in verschillende op elkander volgende halve
Chronologie , f. [Didact.] Tijdrekenkunde,
toonen op- en afgaande, chromati
rom s ch, Compo- tijdrékening, tijdleer, ch ronologie f., kennisvan
sition chr -, chromatische toonzetting. -- [Peint.] den juister tijd der gebeurtenissen. — ChronoloKleurig, gekleurd. — Ook als subst., m. of f., naar gjigne, adj. T jdrekenkundig, chronologisch ,
gelang men het m. genre of het f. musique daar overeenkomstig de tijdrekening: Table chr -, t//itij veronderstelt : Les Italiens n'ont pas inventé-b tafel, chronologische tabél f. — Chronolosique,

;
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naent, adv. Op tijdrekenirundige wijze, uit een

chronologisch oofipunt.

Chronolog'iste, m. T jdre1 enkiu-ndige, tjjdvor-

scher, tijdberékenaar, c h r o n o l o gi s t m.

Chronologie, m., Z. V. a. CHIIONOLOGISTE.
Chronomeuiste, m. [flus.] Tabél f., die alle

mogelijke oplossinr!en of ontbindingen der maat aanreeft, maatverdeeler ni. ; — een der voornaamste
hulpmiddelen van Galin's mnuzijk-leerwijze (z. MiLOPLASTE) .

Q'hronomètre, Chronoseope, m. Tijd

werktuig ter naauwkeurie bepaling, van-metr.,
den tijd; inz. een zee-uurwerk n., dat een' hoogst
gerégelden gang houdt (door Graham uitgevonden)
e h r o.n o ni é t e r m.; — ook een slingeruurwerk n,
om naauwkeurig de maat in de muz jk aan te geven (door Davaux uitrrevonden). — eltronomètile, Chrouoscopie, f. T jc:?7néting f. —Chro-

noinétrigiie, Chronnoseopigne, .adj. Wat
den tijdmeter of de tijdmeting betreft, chrono métrisch.
Chronoseope

enz., z. CHRO ïOMÊTRE.

Chronostiehe, m. [Litt.] Jaarvers n., waarin
de eerste letters der. versregels, als talletters beschouwd, het cijfer van een jaartal aangeven.
Chryolite, f. [Minér.] IJssteen,, kryolith m.,
Bene uit vloeispaathzuur, kleiaarde en soda bestaande delfstof.
Chrysalide, f. [H. n.] Pop, larve f., eerste
gedaantewiisseling, die de rups ondergaat, vóór zij
een vlinder wordt.
Chrysalidé, e, adj. (en part. passé. van chrvsalider). Insecte chr-, insect in den slaat van pop.
C'hrysalider, v. n. of liever se chrysalider, v. pr. [H. n.J Tot , den toestand van pop
overgaan, eene pop worden.
Chrysalithe, f. [Minér.] Chrysalith m.,
een hard , schitterend goud- en ijzerkleurig gesteente, naar den ammorshoren gelijkende.
Chrysamn'onite, f. [H. n.] Goudgele ammonsh.oren n1.
Chrys anthe, adi. [Bot.] filet goudgele bloemen.
Chrysanthènne, m. [Bot.] Goudsbloem, ganzebloem f., in 't algemeen eene plant met goudgele
bloemen. — Chrysauthéniées, Chrysantlhémoïdes, f. pl., Goudsbloemachtige planten f. pl.
C1Irysantin, M. [Corn.], z. v. a. tourre de
sole, z. onder BOURRE.
Chrysidien, ne, Chrysidiforme, Chry-

sidite, adj. [H. n.] Naar de !goudwesp gelgkende, goudwespachtig. — Chrysidiens, Chrysidites, m. pl. Goudwespachtige insecten n. pl.
Chrysis, f. [H. n ] Goudwesp, goudgele wesp f.
Chrysite, f. [Minér.1 Goudsteen, toetssteen,
chr y s i:e t m.; goudglit, lithargyrium n. -- [H. n.]
Goudvliesje n.

Chrysobalane, z. ICAQUIER.
Cbrysobate, f. [Chum.] Kunstmatige takschieting f. van 't goud.
Chrysobéril, m. [Minér.] Goudberilsteen m.
Chry sobuulle, f. [Rist.] Pauselijke bul f. met

gouden zegel.
Chrysocal , Chrysocale, Chrysocalque, m. [Tech.] Mengsel van 90 deelen koper en
10 deelen zink, c hry soka 1 n.
Chrysocarpe, adj. [Bot.] Met goudgele vruchten.
Chrysochiore, adj. [H. n.] Goudgroen. -CHRS:SOCHLORE. m. Goudkleurige mol m.
Chrysocolle, f. [Minér.] (eig. ,goudlijm, goud
Naam door de Ouden aan de borax-solder)

gegeven; — nu: kopergroen, berggroen n.

Chrysoconle, m. [Bot.] Goudhaar n., soort
van immortelle of papierbloem f.
Chrysogastre, adj. [H n.] Met goudgelen
buik, met oranje-geel onderl j f
Chrysogène, adj. [H. n.] Met gele wangen.
Chrysogon, m. Financier m. (door Rousseau
gebruikt )
Chrysographe, adj. et subst. [H. anc.] Goud-

schrijver, .goudschilder, c h r y s o g ra a p h nn. , die
gouden letters schrijft of schildert. — Chrysographie, f. Goudschrijfkunst f., kunst om met
goud te schrijven of letters te vergulden. — (hrysographique, adj. Wat tot die kunst betrekking heeft, clrysographisch.
Chrysolanipe, f. Edelgesteente n., dat bij
nacht blinkt.

CHUTE.
Chrysoline, f. Een door de Franschen uit

-gevondbmsti el.

Chrysolithe, f. [Minér.] Goudsteen, chr y5 o 1 i th m. Chr - factice, kunstgoudsteen m.
Chrysologie, f. [Econ. pol.] Wetenschap f.

der rijkdoeninen.

Cl► rysologue, adj. Zeer welsprekend, hoogst
welbespraakt, ch r y s o 1 ó g i s ch (soms van zekere
gewijde redenaars gebézigd).
Chryso^nanie, f. Goudwoede f., goudhonger,
gouddorst m., goudzucht, geldgierigheid f.
Chrysonaèle, f. [H. n.] Gouden for f., goud
-kevr,
bladkever m., goudhaantje n.
Chrysonélides , Chrysoniélines , f. pl_
[H. n.] Goudkevers, bladkevers m. pl., eene tatrijke fgmilie van torren.
Chrysopale, f. [Minér.] Goudopaal m.
~hrysopee , f. Goudmakerij , goudmakerskunst t.
Chrysophille, f . [Bot.] , z. v. a. CATIITIER.
Chrysoprase, f. Ligt groene agaat, chrys o p ras m. Chr- d' Orient, oosterscha chrysopras,
groengele topaas m.
Chrysops, add. [H. n.] Met goudgroene of
goudgele oogen.
Chrysoptère, adj. [H, n.] Goudvleugelig. -Chrysoptères , m. pl. Goudvleugelige insecten n. pl.
Chrysostonie, adj. [H. n.] Goudmondig, met
goudgelen mond en snavel; — toenaam van SintJohannes, een' der kerkvaders, hem wegens zyne wel
gegeven : guldenmond, welbespraakte.-sprekndhi
Chrysostose, m. [H. n.] Maanvisch, koningsvisch ni., een schoone, zilverglanzige zeevisch, aan
de kaap de Goede-Hoop en in de IJszee (ook polsson-lime geheeten).
Chrysostrozne, m. [H. n.] Dikbek m., soort

van stompe visschen.

Chrysulée, f. ,[Chim.] Oude naam van't koningswater (eau regale).
Chrysure, adj. [H. n.] Met gelen staart.
Chu, e, z. CHOIR.

Cheicheter, v. n. Piepen, tjilpen (vandemusch).

-- Ook z. v. a. CHUCHOTER.
5 Chuchillentent, m. (bij La Fontaiue) z. v. a.
CHUCHOTERIE.

Chuchotement, m. Het fluisteren, z. v. a.

CHUCHOTERIE.

v. n. In het oor luisteren, fluisteren, feziken. Ook als v. a. gebruikt:
Chaehoter, Chneheter,

II lui ehuchota quelques mots it l'oreille, hid fluis-

terd e hem een/ge woorden in het oor.
Chuehoterie, f. (fan.) Inluistering, fluistering f., gefezik, gefluister n.
Chuchoteur, m., -erase, f. Fluisteraar m.,
-ster f., feziker m., fezikster f.
4. Chitintant, e , ad.j. [Gram.] Slepend -sis

nsend, zoo als men de fransche j en ch in
j uif, chef
uitspreekt.
Chuinter, v. n. Schreeuwen, krassen (van den
nachtuil). — [Gram.] De fransche j en ch met een'
slependen sisklank uitspreken.
Changer of Choncar, m. [H. n.] Een der
schoonste vogels van Groot-Tartarje, een roofvogel
tusschen den rigger en roerdomp.
Chnquaelas, m. [Corn.] Indische stof f. van

zijde en katoen.

Choirge of Chnrgne, m. [H. n.] Bengaal

-sche

trapgans f. o f knorhaan m.
[Bot.] , z. ORNITHOGALE.

Chuurle, m.

Chusite, f. [Minér.] Chusiet m., eene groen

gele smeltbare doorschijnende del/stof .

-achtig

Clint, inter j. Stil! sus! st!
Chute, f. Val m., het vallen, invallen, omvallen,
uitvallen, instorten, omstorten: I1 est mort de sa ch-,

hij is aan zijnen val (de gevolgen van zijnen Val) ge

I1 fut écrasé par la eh- dune muraille, dune-storven.
maison, hij werd door 't omvallen van een' muur,

door 't instorten 0/ invallen van een huis verplet.
Il mourra a la eh- des feuilles, hij zal sterven tegen 't afvallen der bladeren, in 't najaar. La ehdes cheveux, des dents, het uitvallen der haren,
der tanden. -- La eh- des eaux, het vallen, zakken,
van 't water (bij de ebbe) Cette rivière forme plu sleurs ch-s d'eau, die rivier vormt verscheidene wetervallen. La Ch- du Rhin près de Schaffhouse,
de R jnval bij Schaffhausen. La Ch- du rideau, het
vallen, nederlaten der gordijn, tooneelgordijn. —

CHUTER,

--

La Ch- d'un corps, de val eens ligchaams, de doo,-loopen ruimte van een vallend ligchaam. — (r,g.)
Val, ondergang m., onheil, ongeluk n. ; overtreding, zonde, schuld f.; slechte afloop m.; einde n.
Tout faisait prévoir in eh- de vette maison, de
eet empire, alles deed den val, den ondergang van dat
huis, van (lat rijk voorzien. Ce ministre entraina
plusieurs personnes dans sa chute, die minister
sleepte vele personen in zijnen val (zijne ongenade)
mede. La cli- du premier homme, de val (zovelen. val) van den eersten mensch. Etre une occasion de
eh- et de scandale, aanleiding tot zonde en ergerIris geven. Une eh- toujours attire one autre ch-,
-de eene misstap wordt altijd door een' anderen qevolgd. Personne n'aurait prédit la eh- de vette
tragédie, niemand zou den val, de slechte ontvangst
van dit te-ene-spel voorzegd hebben. La eh- du jour,
het vallen, het einde van den dag. — [Litt.] La
eh- do vette épigramme est ingénieuse, het slot
van dit puntdicht is geestig. La eh- de ses périodes
Est toujours harmonieuse, de afronding, de eindval zijner volzinnen is altijd gelukkig. [Mus.] La
eh- cur une note, de toonval op eene noot, de wel
overgang der stem of der speeltuigen bij-luiden
den overgang van eerie hoogere noot op eene lagere.
- [Arch.] Afhangend loofwerk n. Ch- d'un toit,
helling f., verval n. van een dak. — [Astrol.] Teeken of sterrebeeld n., waarin eene planeet gerekend
wordt den minsten invloed uitte oefenen. — [ Fvdr.]
Ch- d'eau, verval n ., hoogteverschil tusschen den,
vergaarbak tiener fontein en de plaats waar 't water opspringt. — [Mar.. Peche] La eh- dune voile,
d'un filet, de lengte of hoogte f. van een zeil, de
hoogte of diepte f. van een net. La voile na pas assen
Oe chute, het zeil is te ondiep. -- [litéd.] Ch- d'huieurs, uitstorting van vochten in de hersenen. Chde la paupière superieure, de la matrice, du rectum etc., doorzakking van het bovenste ooglid, van
de baarmoeder, van den repten darm enz. [Chas.]
Plaats f., waar de eenden en snippen gewoonlijk bij
't vallen van den avond onderste-ijken.
.4-Chuter, v. n. [Théát.] Vallen, uitgefloten
worden (van een tooneelstuk) . — Ook als v. a. p, ebruikt : Ch- un acteur, une pièce de théatre, een'
tooneelspeler; een tooneelstuk uitfluiten.
Chya zate, Chyazique, (gevormd uit C.
Hy. Az., voorletters van de woorden carhonè, hv-

drogène en azote), z. v. a. HYDROCYANATE, HYDROC YANIQUE.
(C laylaire, adj., beter CHYLEUX.

Chyle, m. [Anat.] Chijl f., maatsap, melksap n.,
het vocht, dat, uit de spijzen bereid, gedurende d^
spijsvertering sloor de melkvaten der darmen wordt
opgeslorpt. — [Bot.] Ch- des plantes, zuiverste of
finste plantensappen n. pl.
Ctayleitx, euse, adj. Chijlachtig, melksapachtig, wat tot de chijl betrekking heeft.
('hylifèère

of

Chylitloque,

adj.

[Anat.]

Chijlvoerend : Vaisseaux cli-, chylvoerende vaten,
chijlvaten, melksapvaten (veines lactées).

CICATRIS1.
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Chytre, m. Soort van ouderwetse/in ketel m.
Chytropode, m. [Ant.] Groote vlee>chke
tel m. op pooien. — Fornuis n. op drie pooten.
Cl, adv. (verkorting van ici, maar nooit, zoo
als (lit, alleen staande) Hier : Ci -git (in gra fschriften), hier ligt (begraven); Ci-gisent, hier lipgen. — Entre ci et li it y a encore loin, tusschen
hier en ginds is de afstand nog groot;

Entre Giet

demain it peut arriver encore Bien des chases,
tusschen heden en morgen kan nog veel gebeuren.
(Deze laatste zegswijzen zijn verouderd.) — Men
voegt het dikwijls achter hit zelfst. noocow., dat
door ce, eet, vette, ces wordt voorafgegaan, of
achter de aanwijzende voornaamw. celui, celle,
ceux, celles, orn nabil zijnde voorwerpen. aan te
deciden, en het staat dan tegenover 1 K : Ce pays
-ci, eet homme -ei, vette femme-ci, ces enfants-ci,
dit land, deze man, deze vrouw, deze kinderen;
Celui -ci, - Celle-ci, ceux-ci, celles -ci, z. onder
j

CELUI . — Bij bijvoegelijke naamw. gevoegd, gaat
het deze vooraf : Ci-joint, ci-inclus: Vous

trouverez ci-joint, ci-inclus copie de ma lettre

gij zult hierbij of hiernevens, hier ingesloten het
afschrift van menen brief vinden. Le billet ei
• het bijgaande briefje,-joint,Lalercus
de ingesloten brief. Les temoins ci-présents, de
hier tegenwoordige getuigen. — Ook staat het
vóór enkele voorzetsels en vormt d aarenede bij woorden : Ci-après, Ci-contre, Ci-d.essous, Ci-dessus
en Ci-devant, (z. deze in hunne alphabetische volgorde). — In rekeningen staat het soms dikwijls véddehet cijfer, dat de som van elken post aandeciclt : 4
metres de (hap it H) francs, cii...
..... SO fr.. vier
ellen laken tegen 20 francs, naakt ..... 89 fr, —

Qii' est -ce ei? Qu est -ce done que ceci. [Vat is

dit ? Wat is dit toch ? - PAR-CI, PAR-LA, loc.

adv. Hier en daar, op verschillende plaatsen : On
trouve dans ce dictionnaire quelques fautes parei par-là, men vindt in dit woordenboek/der en daar
eenige fouten. — Bij herhaling, nu en dan : 11 ma
entretecnu (le vette affaire par -ei par-lea, hij heeft
mij bij herhaling over die zaak gesproken.
Ciaeale, m., z. v. a. CHACAL.
f'i-après, loc. adv. Hera: Comme on le
verra ci-après, gelijk men hierna zien zal.
g'ibage, ni. [Bot.] Soort van indische pijn
-bom.

(`ihaire, adj. Tot voedsel geschikt, tot spijs

dienende.

[Ft. n.] Appareil c-, werktuigen der voed-

selopneeneng bij de insecten.

Citation, f. [Pharm.] Lijvigmaking f. van eene
t ilzau'dière, f. [Pêche .], z. FOLLE.

of andere slof.
,

Cihe of (ible, f. Blank of wit ii., om op te
schieten., schietschijf f.
('iboa, m. [Bot.] Soort van a frikaansche palm-

boom. m.
C'ihoire, m. [Cath.] Ilostiekastje n., vaas, hos
i b o r i e n.

-tievasf.,c

Ciholas, n.H. n.] Wildeamerikaanscheos m.
t'hylifieation of Chylose of (^hylopoBibonje, f. [Bo
t.] Bieslook n. — (Prov. eipop.)
iese, f. [Physiol.] Ccíjlbereiding, chijlvorminrr, Marchand d oignons se connait en c-s, wie in een'
chjlwording f. bereiding van heet melksap uit de kousenwinkel woont, weet van wanten. gebruikte voedingsmiddelen.
Ciboulette, f. (verklw. van ciboule) [Bot.]
i Chylifier, v. a. In chill veranderen of om- Jong bieslook n.
zetten, tot melksap doen overgaan — SE CIIYLIFIEII,
t'ieadaire, adj. [T1. n.] Naar den krekel geV. pr. Tot chijl worden, tot chijl overgaan.
ijkende. — (leadaires, f. pl. [II. n.J Insecten
Chylologie, f. [Didact.] Verhandeling over n. pl. van 't krekel- of sprinkhaangeslcrc.Gt. — Cide chijl, chijlleer f. — t'hylolo irliie, mij. Die cadelles, f: pl. Krekelachtiee insecten n. pl.
verhandeling, die leer betreffende.
Q'ieatriee, I. L-ileteeken, wondteeken, brandChylose, ( hy.lopoïèse, f., z. CHILIIrICATION. teeken n., se hrarn f. — (firl.) L'affront est passé,
thyme, m. [Anat.] Chijm, spijspap f., de brij, mais la c- geste, de beleediging is voorbij, maar haaidie in de maag uit de gebruikte spijzen bereid indruk, hare herinnering blijft. — [Bot.] Teeken
wordt.
n. dal elk geleed plantendeel na het afvallen ach
:

-

'

C-hynieux, ease, adj. Chijmachtig, spijspapachtig.
Chyniifèr e, adj. Chijmbevattend : Vaisseaux
ch-s, chjmvaten.
Chyioilieation, f. [Physiol.] Chijmvormi.n f/,
ijspäpbereiding f. omzetting der voedingsmidden sn chjm of spitspap.

Z-1- Chymifier, v. a. In chijm veranderen of om

doen overgaan. — SE CHYCI1 --zetn,ospilbrj
FIER , v. pr. Tot cicjm worden; tot spgsbrj overgaan.

Chyniose, f. [Physiol.] Zuivering f. der spijspap als tweede spisvertért4..g. — [Méd.] Ontsleking f. der oogleden (in dezen zin beter CHEMOSE),

orgaan, dat het droeg.

-terlaoph

('ieatrieule, f. (verklw. van cicatrice) Likteekentie n . - [H. n.] z. v. a. EL ASTODERME. --[Bot.] z. v. a. HILE, O,IIBILIC.
("ieatrisant, e, (vicatrisatif, ive, adj.

[Chir.] Wondheelend, velinakend, geschikt om 't
genezen of toegroeijen der wonden ie bevorderen,
likteekenvormend (van geneesmiddelen gebézigd).
Remèdes c-s, wondjieelende geneesmiddelen.
Cieatrisation, f. [Ciir.] Likteekenvorming,
sluiting, heeling f. eenex wond.
Cleatrlsé, e, adj. (en part. passé van cicatriser) Gelikteekend, met likteekens : Elle me man-

tra son corps tout c-, zij liet mij haar met liktee-

340CICATRISER

--

liens bedekt ligchaam zien. —
( fig.) Un habit c-,
een hier en daar gescheurd kleed.
Cicatriser, V. a. [Chic.] De vorming van een
likteeken bewerken, doen toegroeijen, genezen, hee
plaie, een wond genézen. — Liktecke--len:Cu
nen. likteekens veroorzaken: La petite vérole lui
a cicatrisé le visage, de kinderpokken hebben zijn
gelaat gelikteekend, geschonden. — SE CICATRISER,
V. P. Zich tot een likteeken vormen, beginnen digt
te gaan, toegroeijen, genézen : La plaie va bientót
se c-, de wond zal weldra diqtgaan.
(leetis, m. [H. Ih.] Kleine sprinkhaan m. —
Soort van wilde gans f.
Cicendèle, f., z. C1CINDELE.
Lieer, m. (latin) [Bot.] Sisser m. (pois chiche)
— Cieérigaie, adj. [Ctiim.] : Acide c-, sisser zuur n. — ('ieérole, f. (verklw. van citer) [Bot.]
Sisser m., sissererwt f.
'ieéro, m. [Impr.] Cicero, mediaan n., druk
midden houdt tusschen dessen -letrso,di'
augustijn.
-diane
onder CICER.
f.,
z.
Cieérole,
C ieérone, m. (ital.) (pr. tchi-tché-ro-né) Weg-

wijzer, aanwijzer, begeleider, vreemdelingen-gids,
cicerone m., iemand, die den vreemdelingen de
merkwaardigheden eenei plaats aanwijst en ver
-klart.
Cieeroni anisme, m. [Litt.] Ciceroniaansche
stijl m. ; navolging f. van Cicero's stijl; — gemaakte
stijfheid en lengte t. der volzinnen, ciceronianismus ii. - [Phil.] Cicero's wijsbegeerte f.
Cieerorzien, ne, adj. Ciceroniaansch, op de
wijze van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk, wel sprekend: Style c-, Phrase c -ne. - ('icérouien, m. Slaafsch navolger van Cicero's stijl; overdreven bewonderaar van Cicero, Ciceroniaan m.
Cieéroniser, v. n. [Litt.] Den stijl en de
vormen van Cicero nabootsen, c i c e r o n i s é ren.
('ieeronnerie, f. (woord van Diderot), z. v. a.
CICERONIANISME.

t,iehe, m., z. V. a. pois CiChe, z. CHICHE Of CICE-

ROLE.

C jehle, Cy chie, Ciele, m. [H. n.] Soort van
lipvisch nl.
4leborée, f., z. CHICOBÉE.
Cieindèle of Cleei►dèle, f. [H. n.] Zand
zandkever, glimkever m.
-loper.
.T- Cieisbéatare, f. Het regt om een c i c i s be o te nemen (z. SIGISEEE)
Cieisbée, m., z. SIGISBEE.
Cielanteiz, m. (pr. —mène) [Bot.] Varkens
(pain de pourceau).
-brodn.
Q'ielanior, m. [Bias.], z. V. a. ORLE.
Ciele, In , z. CICHLE.
Cieognat of Ciconeau, m. [H. n.] Jonge
ooijevaar m.
Cieonien, ne, adj. [H. n.] Naar den ooijevaar
gelijkende. — Cieoniens, m. pl. [H. n.] Vogels m.
pl. van 't ooijevaarsgeslacht.
Ci-contre, adv. Hiernevens, hiertegenover, op
de tegenoverstaande bladzijde of kolom: Voyez eicontre, zie hiernevens: La page ci-contre, de nevensstaande bladzijde. Ook op rékeningen: Ces objets font 100 francs, ci-contre... 100 francs, die
voorwerpen gelden 100 francs, derhalve hier uit
-getrokn.10facs
-A- Cremation, f. Het gedwee-maken der dieren.
Cietutaire, f. [Bot.] Scheerling ni., dolle kervel, wilde kervel f. (ciguë). C- aquatique of Ciguë
vireuse, dolle waterkervel.
Cieiité, e, adj. [Pharm.] Scheerling bevattend,
met scheerling vermengd.
Cieutin, m:, Cieutine, f. [Chico.] Ci c u t i
een bijzonder alkaloide in den scheerling.-nef.,
Cid, m. (pr. tide) (van 't arab. Saïd) Aan
heer. Le Cid, bijnaam van den-voerd,msch
beroemden spaanschen krijgsheld der lide eeuw,
Don Rodrigo Diaz de Bivar. Le Cid de Corneille,
de Cid, van Corneille, een beroemd treurspel van
Corneille.
Cidarifornie, adj. [Bot.] Mutsvormig.
Cidaris, Cidare, f. Perzische koningsmuts;
— joodsche hoogepriestermuts f.
CJ- dessous, loc. adv. Ilieronder, hier beneden:
('j-dessous git, hieronder ligt (begraven) —
Lager, aan den voet der bladzijde: Comme on
vorra ci-dessous, gelijk men lager zien zal. La
note ei-dessous, de noot hieronder.
;

CIEL.

Ci-dessus, loc. adv. Hierboven, hooger (meestal
als verwijzing naar het pas gezegde of geschrévene):
Ainsi que j e l'ai dit ci-dessus, gelijk ik hierboven
gezegd heb.
Ci-devant, loc. adv. Hiervoor, vroeger, hooger (als verwijzing naar het vroeger gezegde of geschrévene) Nous aeons vu ci-devant, wij hebben
vroeger gezien. — Voordezen, eertijds, weleer:
Ci-devant (jadis) on en usait tout autrement, voor
ging men geheel anders te werk: Ook als adj.-hen
iin dien zin gebruikelijk: Le ci-devant gouverneur,
de voormalige gouverneur; Les ci-devant hellebardiers, de voormalige hellebardiers. — Ook als subst.
(iron.) Les c-devant, de voormalige magthebbers,
naam, dien men in de eerste fransche revolutie aan
den gevallen adel gaf.
t Ciclrailler, V. a. Veel en dikwijls appeldrank
drinken.
ridge, m. Appeldrank, appelwijn, appel- of
perenmost, ooftwijn, cider ni. C- doux, piquant,
paré, zoete, prikkelende, gegiste appeldrank. Petit
c-, met water aangelengde appelwijn. C- tuit, amer-ikaansche, sterk gegiste cider. C- de poire, peren
-drank(poié).

('ie, f: [Bot.] Chinésche gom f.
('iel, in. (pl. ('ieux) Hemel m., uitspansel n.,
de onnnételijke ruimte, waarin de wereldbollen zich
bewegen: Les étoiles du c-, de sterren des hemels.
Dieu a fait le c- et la terre, God heeft den hemel
en de aarde gemaakt. L'immensité la majesté des
cieux, de onmételijkheid, de majesteit der liémelen.
Le c- étoilé, de sterrenhemel. Le c- planétaire,
lunaire, de plantenhemel, de maanhemel, de baan
waarop of de ruimte waarin die ligchamen zich
bewegen. (fig.) La voute du ciel, het hemelgewelf,
uitspansel D. — Hemel, verblijfplaats der gelukzaligen: La pratique de 1'Evangile est le chemin du eiel,
de beoefening van 't Evangelie is de weg naar den
hemel. Gagner le c-, den hemel beerven, in den
hemel komen. Notre Père qui est aux cieux, onze
Vader, die in de hémelen zijt. Efienne vit les cieux
ouverts, Stephanus zag de hémelen geopend. Le
ciel empyré, z. EMPYREE. -- Hemel m., lucht f.,
dampkring m., de wolken f. pl.: Un e- serein, ob
eerre heldere, donkere, zuivere,-scur,pdox
zachte lucht. Le feu du c-, het vuur des dampkrings,
(Ie bliksem. Le ciel s'éclaircit, de lucht klaart op.
Un -vent frail balaya Ie c-, eene frissche koelte ver
wolken. — (fig.) Hemel, God, Gods wil m.:-dref
Gràce au ciel ! Dank zij den Hemel! C'est on
arrèt, un coup du c -, dat is een raadsbesluit, eerre
beschikking des Hemels, dat is de vinger Gods. Le
e- west tènloin, God is min getuige. Ciel ! o Cie! !
juste Ciel l justes Cieux! (loc. inter,.), hemel!
o hemel ! ,goede hemel ! regtvaardige God ! — (fig.
et fain.) Etre ravi (élevé) au troisiènle c-, in dery
derden hemel opgestegen zijn: buiten zich zelven
van blijdschap zijn. Voir les cieux ouverts, de
hémelen geopend zien: zich hoogst gelukkig gevoe-

len. Elever qn. jusqu'au c-, jusqu'au troisième
c-, iemand hemelhoog, tot in den derden hemel verhef/en of prijzen. Cette succession nous est tornbée
(venue) du c-, die erfenis is als uit den hemel komen
vallen: is geheel onverwacht gekomen. A ectte nouvelle ii est tombé du c- (of des nues), bij dat berir;t viel hij als uit den hemel, uit de wolken: stond
hij verbaasd te kijken. Ces chases soot éloigndes
comme le e- et la terre, die dingen verschillen
hemelsbreed. Remuer c- et terre, hemel en aarde
bewégen: alle denkbare middelen in 't werk stellen.
Vouloir étayer Ie c-, den hemel willen schoren:
nuttelooze voorzorgen nemen. — (Prov.) Si le ctombait, it y aurait bien des alouettes prises, z.
ALOUETTE. Les manages soot faits an ciel, de
huwelijken worden in den hemel gesloten: zijn 't
werk der Voorzienigheid. --- CIEL, m. (pl. CIELS)
Hemel m., luchtstreek, hemelstreek, lucht, lucht»gesteldheid, temperatuur f., klimaat, land n.: Le
changement de cr a été favorable à sa santé, de
verandering van lucht, van luchtstreek is voor zijne
gezondheid voordeelig geweest. On a beau changer
de c-, on ne change point d'esprit, al verandert
men van luchtstreek, van land, men verandert niet
van gemoed. Les beaux ciels de 1'Italie, deschoone
luchtstreken of klimaten van Italië. La Suède
est sous on des ciels les plus rigoureux de 1'Eirrope, Zweden heeft een der guurste kliinaten
van Europa. (Niet alle fransche taalkundigen geven
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uf eiel in deze beteekenis het regelmatig meer
Poitevin's D-ictionnoire de la langue-voud:in
Française, edit. 185.2), leest men: »ciel employé an
propre nu dans le sens de température, climat, fait
cieux an pluriel.
Peint.] Hemel, lucht, de
voorstelling van luchten wolken in eerre schilderij,
ook in decoration: Ce peintre fait très-bien les ciels,
die schilder maakt zeer goede luchten. 11 y a trop
de c- dans ces tapisseries, er is te veel hemel in
dat tapijtwerk — [ Tech.] Cie] de lit, ledekantshemel, bedhemel m., verhemelte van een ledekant of
bed. Tous ces ciels sont de la mime dimension, al
die hemels hebben eenerlei. maat. Porter le c-, den
hemel o f 't verhemelte boven het hoogwaardige dra gen (bij de Kathol
Ciel de carrière, hemel m.,
deklaag f., verwelfsel n., zoldering eener steengroeve.
Les eiels des galeries, de zolderingen of deklaren

") — [

der mjjngangen.
Cier'e, ill. Waskaars f., inz. die, welke men hij
Katholyken op het altaar, bij uitvaarten en andere
godsdienstpleritipheden brandt. C- bénit, wijkaars,
gewijde kaars; C- pascal, paaschkaars. — (farm.)
11 est droit comme tin c-, hij is zoo refit als eene
kaars. — [Bot.] C- (o f Flambeau) du Pérou, toortsdistel m., eene soort van cactus. C- épineux, triangulaire, stekelige, driekante toortsdistel. —

[Hydraul.] C-s d'eau, waterkaarsen.
Cierger, V. a.
z. v. a. BOUGIER.
Ciergier, m. Waskaarsmaker, waskaarsverkoojer ui. (dier).
Cit;ale, f. Krekel m. Le chant de la c-, het
rezang of gesjirp des krekels. C- spumeuse, schuim
schuim eestje n. — [Mar.] 4nkerring in.-diertj,
— S ('ialer, v. n. Sjirpen, als de krekel zingen.
Cigare, m. Ligaar f.; — Cubasche rooktabak in.
Cigarette, f. (verlslw. van cigare) Ligaartje n.,
zelf gemaakt tabaksrolletje in papier. — Oa!. de
naam van zekere cigaarvormnicle bereidingen van
.ham fer en andere zel fstandiglzeden.
Cigo ne, f. [H. n.] Ooijevaar m. La e- claquète
af craquète, de oofjevaar klappert. C- de Brésil,
braziliaansche strandlooper,jariboe n. —(Loc. prov.)
Contes de la e- of à la c-, praatjes voor den vaak,
zottepraatjes n . pl.
Cigogneau, m. (verklw. van cigogne) Jonge
ooievaar m. (ook cicognat en ciconeau ge/weten).
Cignë, f. [Bot.] Scheerling m., dolle kervel, dolle
peterselie f., winterling m., .piepkruid n. Petite co f e- persillée, tuinscheerling, kleine hondspeterselie.
C- aquatique, waterscheerling, watervenkel f. —

{Tech.],

Boi re in cióuë, den scheerlingbeker,gi fbeker drinken.

Ci1, m. (pr. 1 mouillé volgens de Academie,
volgens andere cite) Ooghaartje, ooglidhaartje n.
Ii n'y a que l'homnne et le singe qui ment des Gils
aux deux paupieres, alleen de mensch en de aap
hebben haren aan de beide oogleden. -- [Bot.] Naam
der fijne haartjes aan de randen van sommige plan-

tendeelen. — t ('ii, prop. denzonstr., z. v. a. GELUI.
Ciliaire, adj. [Bot.] filet randhaartjes bezet.
— [El. n.] Met oogli(Ihaartjes bezet (van sommige
zoogdieren); met stijve haren bezet (van 't lijf van
sommige insecten). - [Anat.] Wal tot het oog, de
ooghaartjes behoort: Ligament c-, c i l i a i r e rand
m., buitenste rand van het regenboogsvlies; Couronne c-, haarkrans m., geplooide kring van het
adervlies naar het regenboorsvlies. Nerfs, Artères,
Veines c -s, zenuwen, slagaders, aders, die naar
het regenboogsvlies loopen. Glandes c-s, oogklieren.
Ciliee, m. (oorspronkelijk eene ruwe stof van
geitehaar, in Cd-do vervaardigd). Haren kleed, ruit
haren hemd, boethemd n., bootgordel m.. -ruw doek,
bi) wijze van boetedoening op 't bloote lijf gedragen.
7_[i%Iil.] íliatras m., als voormalige muurbeschutting bij belégerde vesten. — [Seri.] Stekelketting m.
('ilieorne, adj. [H. n.] AIet behaarde voel
-sprietn.
Cillé, e, [Bot., H. n.] Met haren bezet. —
Ecailles c-es, zeer fijn fletande schubben.
Ciliée, f. [H. n.] Visch m. van het baarsgeslacht.
Cilier, in. [[TI. n ] Soort van schoongin klipvisch,
met groote getande schubben, in den mexicaanschen
zeeboezenm-.
('ilipède, adj. [H. n.] Iet behaarde pooten
(van insecten) .
Cillement, m. (pr. 1 mouillé) K nipooging, blik king f., geblikker n. met de oogen.
Giller, V. a. (pr. 1 mouillé) Blikken, blikkeren,

Iliioogen, knijmoogen: i1 ne fait guy c- les yeux, les
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paupières, hij doet niets dan met de oogen blikkeren, dan knipoogen. — Ook zonder voorwerp: On
ne peut regarder le soleil sans c-, men kan de zon
niet aanzien, zonder te blikoogen. — (fain.) Personne
nose c- devant lui, niemand durft in zijne tegen
verroeren. — [Fauc.] Lenen-wordighenv
valk blinden, door hem de oogleden zaans te smaafjen..
— CILLEIS, v. n. [Man.] Ce cheval cille, dat paard
krijgt grijze of witte haren in de oogleden.
('illose, f. (pr. 1 mouillé) Onophoudelijke tril
-lingvahet
bovenste ooglid.
Cimaise, Cymaise, f. [Arch.] hol snijwerk n.,
keellfist f. aan eene kroon of dekl- st.
('imbalaire, Cimbale, ('inibalee, f., z.
CYMB —.
('imbre, m. [H. n.] Visch m., van 't schel v ,ischgeslacht. — [ Bot.] Ceder-pijnboom M.
('line, f. Top, kruin nl., spits f.: La c- dune
montagne, d'un arbre, d'un clocker, de. top van
een' berg, de kruin van een' boom, de spits van
een' klokketoren. — (poét.) La double c-, Ie toont
à double c-, de Parnassus. Les nymphes de la
double c-. de muzen, zanggodinnen.
('iniéliarque, m. [Fist.] Kerkschatmeester m.
(in 't grieksche keizerrijk).
Ciment, in. [Tech.] Tras m., cement, ciment n.
C- lm draulique, tras, watermortel m. C- romain,
romeinsche tras m. C- de Portland, Portlandsche
tras. Moulin a c-, trasmolen m. — Naam van verschillende mengsels, die tot verbinding van voor
dienen. — (fir;.) La vertu est Ie c- de 1'a--werpn
mitié, de deugd is het cement, de hechte band der

vriendschap. Cela est fait It chaux of à ciment,

z. ct1AUX.
Ciinenté, e, adj. (en part. passe van cimenter) : L'amitié la mieux c-e, de naauwste, sterkst

bevestigde vriendschap.

(imenter, v. a. Met cement of tras metselen,
verbinden of bestrijken, in cement leggen. — (fig.)
Bevestigen, duurzaam maken, vastmaken, bezegelen:
C- la paix, l'amitié, den vrede, de vriendschap
bevestigen, duurzaam maken. Le temps sape 1'amour et cimente la haine, de tijd doet de liefde
verkoelen en maakt den haat bestendig. Les martyrs
ont cimenté la foi par leur sang, de martelaars
hebben 't geloof met hun bloed bezégeld .
Cimentier, n1. [Tech.] Tras- of cementmaker;
trasverkooper m.
('imepaye, f. [H. n.] Aap m. van Sumatra.
Cimeterre, m. Turksche sabel, pallas in., lang

ruiterzwaard n.

Cimetière, m. Bagraa fplaats f., kerkhof n.,
doodenakker, godsakker' m. — (fig.) Plaats, waar
de sterfte groot is, waar de lucht of 't klimaat
doodeljk is: Cette ile est le c- des étrangers.
Ciunette, f. [Hort.] Koolspruit f., Brusselsche
spruitjes n. pl., Brusselsche kool f. (choux de

Bruxelles).
Cin►ex, m. [H. n.] Wetenschappelijke naam
voor punaise, wand- of weegluis f.
Cimeux, -ease, adj. [Bot.] Kruinachtig, als
schermdragend.
Cinnieaire, f. [Bot.] tVeegluizenkruid n.

(chasse-punaises).

('imieide, Ciinieigne, ('inmieoide, Ciniienlien, ne, adj. [FL nn.] Weegluisachtig. — Cimieides, m. pl. Insecten n. ,pl., van 't geslacht
der weeg- of wandluizen.
Cinder, m. Helmtopsieraad n. — [Bias.] Flguur van een dier of ander voorwerp boren een'
wapenhelm. — [Bouch.] 4chterlendesluk, bilstuk n.
(ook van 't hert gebezigd).
('innifnge, adj. Weegluizen- verdrijvend.
Ciniinerien, -ne, Ciin nérique, adj. Cimmerisch,, tot de Cimmeriërs of K'imineriërs be/moorende. Ténèbres c-nes, stikdonkerheid, dikke, aan houdende duisternis. — (fig.) Verblinding f.
Ciuiole e, adj. [;Miner. : Terre c- (of Cimolithe), vollersaarde, volaarde, cirnolische aarde f
c i in o l i e t m. (naar 't Cycladisch eiland Cimolis,
nu Argentina). — Mali/we c-e, slijpsel, afsli'1)sel n.,
het ijzer -oxyde, dat zich rondom het sliprad ver
-gadert
(ook boue de couteliers geheelen).
Cinnolithe, f., z. GI.MOLÉ.
Cintosse, f. [Corn.] Zoom of zelfkant in. eerier
soort van oostersche taf.
Cinabarin, e, adj. Cinnaber- of ver7niljoenkleurig.
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Cinabre, m. [Minér.] Vermiljoen, bergrood,
cinnaber n., een uit kwik en zwavel ontstaand

rood mineraal.

Cinanchine, f. [Bot.] Kleine meekrap f. (ook
herbe à 1'esquinancie geheeten).
Cinarées, f. pl. (Bot.] Artisjokachtige planten f. pl. — Cinare, e of ICinaroïde, adj.

Naar de artisjok gelijkende, artisjokachtig. ,
Cinaroeéphales, f. pl , z. v. a. CINA REES .;

Cinaroïde, adj., z. CINARE.
t incenelle, f. [Mar.] , z.

v. a. CABLEAU ; --

ankertouw n. voor de pontons; jaaglijn, treklijn,
paardeli,jn f.
Cinchona, m., z. QUINQUINA. --Cinchonacé, e, adj. [Bot.] Naar kina gelijkende. — ('inchonacées, Cinehonées, f. pl. Kina planten f. pl.
Cinehonine, f. [Chico.] Een der beide al/caloden, in den, kinabast vervat, c i n c h o n i n e f. —
Cinehonique, adj. Tot de cinchonine behoorende: Sels c-s, cinchonine-zouten.
Cineinuale, f. [Bot.] Soort van varenk ruid n .
(ook notalane geheeten).

Chicle, ni. [_H. n.] Watermeerle, duikmeerle f.
(merle d'eau bij Button).

S Cinelèse, f of Cinclisnie, m. [Méd.] Aan

-houdentgblikr.
t'inctipède, adj. [H. n.] Met een' jei leurden
ring of bond om de pooten.
(^intlr e, ni. [Tech.] Centerborrf.; — Z. CINTRE.
("indnrlisnie, m. S tokkenspel m .
Ciiiédologigne, adj. (alleen voorkomende in):
Vers c-s, ontuchtige verzen.
S ('inéfaction , Cinération , I. Verbranding f. tot asch (incinération).
Cinéiier, ('inériser, V. a. Tot asch ver

CIRAGE.
Cinq enfants, Cinq hommes, Cinq soldats, Cinq
hèros, Jeu ai cinq. — Ook voor: vijfde: Page cinq,
Guillaume cinq , vijfde bladzijde (bladzijde vijf)
Willem de Vijfde (Willem vijf). Le denier cinq ,
de vijfde penning , twintig ten honderd. — Als
subst. in. (pr. cinque). Un cinq, eene vijf. Le cinq

de trèfle, klaveren-aas. Avoir toes les cinq, al de
vijven hebben. Amener deux cinq, twee vijven werp en of gooijen. Le cinq du mois, Le cinq (de) Jan-

vier, de vijfde der maand, de vijfde Januari . Les
cinq, de vij f-percents- effecten. — (Loc. prov. eipop).

Mettre cinq et retirer six, vijf inzetten en zes uit halen (van iemand die met de vijf vingers uit den
schotel grijpt). Donner cinq et quatre, la moitié

de dix-huit, twee oorvijgen, een met de vlakke hand
en een met den rug der hand geven, links en refits
klappen uitdeelen.
('inqunin, in. [Ant. mil.] Eene uit 5 batailloos bestaande slagorde f. — [Hort.] Naam eener

druivensoort.

Cinquaine, f. [Mar.] Soort van lijk of zoom-

touw n.

('inquantaine, f. Vijftigtal n., vijftig of daar
Une c- de personnes, een vijftigtal per--omtren:
sonen. II a passé la c-, hij is boven de vijftig (jaar).
-- Peter la c- de son tw^ariage, zijn vijftigjarig hu -

weljk, zijne t ouden bruiloft vieren.
( inquante, adj- numér. Vijftig. — Ook voor

vijftigste: Page c-, vijftigste bladzijde (bladzijde
vijftig). — Als subst. in.: Le nombre c-, 't getal
vijftig.
C'inquantenier, m. (weleer) Hoofdman m.

over elftig.

Cinclaiantiènie, adj. ord. Vijftigste. — Ook
als subst. m.: Le c-, het vijftigste deel.
Cinq'uièine, adj. ord. Vijfde. — Als subst . m.:
-brande. Le, c- du mois, de vijfde der maand. Le c- des
Cinéinatique, f. [Ditlact.] Leer f. der bewé- habitants, het vijfde deel der inwoners. I1 degingen in zich zelven, inz. van de machines.
meure an c-, hij woont op de vijfde verdieping.
Cinéraire, adj. (alleen voorkomend in): Urne J'ai un c- de ce lot, ik heb een vijfde van dat
c-, likbus, aschkruik, urne f., die de asch eens lot (in eene loterij). Un c-, een leerling der
overledenen bevat. - CINÉRAIRE of CENDRIETTE, f. vijfde klasse. — Als subst f. La c-, de vijfde klasse
[Bot.] lAschkruid n., aschvlant f. (welker bladeren (van een collectie of lat jnsche school) . Un écolier do
van onderen met asch bestrooi(l schijnen).
la c - , een leerling der vijfde klasse.
Cinération, f., z. CI1EFACTION.
t' i n quièalement, adv. Ten vij fde, in de vijfde
Cinériforine, adj. Aschzor nig, aschachtig.
plaats.
Cinethonique, f. Bewégingsleer f.
( inquille, f., z. QUINTILLE.
-j- Q'ingia e, m. [Mar.] Scheepsdagreis f., de
Lintes, m. pl., z. CEINTES.
weg, dien een schip in een etmaal kan afleggen,
Cintr age, m., z. CEINTRAGE..
loon n. van zeevolk. — [Tech.] Eerste snzeding f. van
('intre, m. [Arch.] Boog m., boogronding, boogden wolf (z. CINGLER).
vormige kromraming f.; houtwerk n., waarop een
Cinglean, in. [Arch.] Meetsnoer; schietlood n. boog of gewelf gemetseld wordt, mal m. en n. Are
Cingler, v. n. [Mar.] Varen, zeilen (in deze en plein c-, rondboog m. (die een halven cirkel
of gene riming), stévenen, sturen, koers lengen, vormt). C- surbaissé, gedrultte boog. — [Artill.]
koers houden of zetten, loopen, vaart maken: Nous C- d'aifut, breuk f. van de zijwang van een affuit;
cinglàmes à lest, à l'ouest, wij hielden oost -, west- C- de mine, bovenbreuk; C- de crosse, staartbreuk.
waarts aan - CINGLER , V. a. Alet iets ligts en — [Théat.] Zoldering f. boven het tooneel, tot bergbuigzaams slaan: I1 lui a cinglé le visage dun plaats van vele tooneel-machines dienende. Loges
coup de fouet, hij heeft hem een zweepslag over du c-, laatste rij loges, onmiddellijk onder de zol't Bezigt gegeven. In dien zin ook van den hagel, dering.
regen, wind gebézigd: Le vent, la pluie, la grèle
(^intré, e, adj. (en part. passé van cintrer)
nous cinglait le visage, de wind, regen, hagel sloeg, Boogvormig : Porte c-e , boogpoort , booggewijze
sneed ons in 't rezigt. — [Tech.] C- le loop, den deur f. — [Bias.] Met een' cirkel of cirkelboog
wolf (de gloeiende klomp, die bij het frisschen of omgeven.
louteren van 'i ruwijzer in den smeltoven ontstaat)
('intrer, V. a. [Arch.] Boogsgewijs bouwen,
onder hamerslagen ineen drijven en van slakken en welven, met een' boog voorzien. — [Mar.] C- un
schuim zuiveren. — [Arch.] C- une voute, une navire, een schip gorden, ombinden.
pièce de bols, een gewelf met het meetsnoer afineCioeogiie, f., z. CHIACOQUE.
ten of berékenen, een stuk hout met de slagin af
Lion, m. [Anat.] huig f., keellelletje n.; [Méd.]
teekenen.
gezwollen huig; — vleeschgezwel aan den mond der
Cingulifère, adj. [H. n.] Gordeldrarend (van moederscheede.
sommige schelpen).
Clone, m. [.H. n.] Soort van snuitkever m. —
Cirri of Cinit, m. Groen sijsje n. (tarin)
[Bot.] C- scrophulaire, klierspeenkruid n.
Cinips, ('inipsères, z. CYN—.
Cionite, f. [Méd.] Ontsteking f. van de huig.
('iota of ('ionta, m. [Bot.] Peterseliedruif f.
('inirabnrin, e, adj CINABARIN .
.

-

.

t'innammaonme, in. Cinnamom, cinnamét, jong
of fijn kaneel n.; — kaneelboom m. —Naam eener
specer ij f., die de oude Grieken door de Phceniciërs
uit Arabië kregen, kaneel.
Cinnamon , m. [H. n.] Soort van boomloo-

pertje n. (grimpereau) .
Cinnannyle, m. [Chico.] Naam van de in 't
kameel onderstelde grondstof f.

Cinngris, m. [H. n.] Bloemzuiger, suikereter m., een vogeltje met zeer dunnen snavel.
Cinq, adj. nuinér. (pr. cirque, als er een klinker
of stomme h op voltt, ook als het woord alleen of
cp 't einde staat; us andere gevallen pr, cin) Vijf.

Cipipe, f. Zetmeel n. van den maniokwortel.

Cipolin of Cipollin, m., of als adj.: Marbre
c-, italiaansch marmer n. met groote groene of
blaauwachtig grijze aderen, c i, p o ll n m.
('ipe, m. [Arch. ant.] Halve zuil zonder kapiteel, waarop men verschillende opschriften plaatste.
— Verheven l jksteen m. — Stok m., een straf
waarin de voeten der misdadigers geslo--werktuig,
ten werden.
Cipre, Cipure of Chipre, m. [Bot.] Wie
-rcokpijnbm.(Cad)
Cirage, nl. [Tech.] Het overtrekken, bestr jken met was; liet schoensmeren; -- wasbedekking f.;
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schoensmeer, smeersel; wrijfwas, boenwas n. (encaustique). — [Peint.] Waskleur f., schilderij met
eene naar was gelijkende gele kleur (in tegenstel Iinq met grisaille).

t'ireaète, m [H. n.] , z. V. a. JEAN-LE-ELANC.
Cireassienne, f. [Coin.] Fijn gekeperde'wol-

ten stof f., halflaken n., c ireass i. a f.
Cire,ateur, m. Soort van opziener m. in een

Klooster.
Circéacees of Cireees, f. pl. A1ruinplanten f. pl.
Circee, f. [Bot.] Alruin m., heksen- af too-

verkruid, St.-Stephanus -kruid n. — Circées, f.
pl., z. CIRCÉACEES.

Cireelle, f., z. V. a. CERCELLE.
t'ireéoïde, adj. [Bot.] Mar alruin gel(kende.
Circle, f. [1-t. n.] Zomertaling m.
Cireinal, e, ('dj. [Bot.] Opgerold, i.neenrerold, of z jekr°uld (van bladeren) .
Cireiné, e, adj. lioepelvor°mig, cirkelvormig.
-- [Bali, z. V. Cl. CIRCINAL.
('iicoruniëritliei , mie, adj. [Asti.] Wat 2n cie
on,abijheid van den 'm eridiaan is: Hauteur c -ne,

hoogte f. der sterren in de nabijheid dos ineridiaans.
Cireoinpolaire, adj. 1)e pool onigévend, om
de pooi iirir;end: Ré ions, Mers c-s, poolstreken,
poolzeeën. Etoiles c-s, sterren f. pl., die 't naast
bij de pool des aequators staan, e i r c u in p o l a i r e
sterren.
t ireoneire, V. a. I3esnzjden, de voorhuid weg
rondte wegsnijden.
-nem.—[Chir]Id
Circoneis, e, adj. (en part. passé van circoncfre) Besneden: Enfant c-. — ciisco:cis, in. I3esnedene.

Cireoncisenr, m. Besnijder° n1. (liever oP'SiATEUII).
('il-eoncision, f. Besnijding ; besnijdenis f. :
Fête < e la c -, flest n. der besn•jding van Christus. — (fig.) La c- du coeur, des lèvr'es, de beteugeling des harten, de betooming der lippen, de
terd'rjjving van kwade gedachten en woorden. —
[Minér.] Pierre de c-, amazonen-steen m.
Cireoucissile, adj. [Bot.] Zich meteene kringvormige dwarsspleet openende.
4- t'iieond lire, v. a. (woordvan d'Alembert)
- one páilode, eenera volzin door verlenging af:

ronden.

(`ireonférence, f. [Géom.] Omtrek, cirkel -

omtrek m.; — omvang m.; e i r e u in fe r e n t i e f.:
Les mathématiciens divisent in e- dun cercle en

trois cent soixante dégrés, de wiskundigen verdeeten den cirkelomtrek in 351) graden. Cette ville
euferine plusieurs jardins dans sa c-, deze stad bevat vele tuinen in haren omvang. — [Méd.] Opper

-vlaktef.dsigchm:Lanetporéduc
a la c- par les artères, het bloed wordt door de
slagaderen uit het middelpunt naar de uiterste dec.tan gevoerd.

Cireonllexe, adj. [Gram.] Omgebogen, c i re u in f1 e ms, : Accent c-, omgebogen toonteeken, ver-

fengingsteeken, kapje n. (^) Un a c-, een it met een
circumflex. —

[Gram. grec.] Verlies c-s, zaaien-

getrokken werkwoorden. — [Anat.] Muscle e-, ach
verhemelte- spier. Nerf' c-, okselzenuw f. --ters

- (fig. et iron.) tjne jambe c-, een krom been.
— Soms ook (van 't accent) als • subst. gebézigd :
Un c-, een circumflex of orngebooen toonteeken.
-I- Circonj agent, e, adj. Omliggend, rondom
e?een.
Cireonloeution, f. [Rhét ] Omschrijving f.
~met woorden (Pd riphrase).
Cireonseription, f. Omschrijving, beperking,
insluiting bin ~Een bepaalde grenzen; ci r c, u rri-scr i p t i e f., —afileeli1,c,á vaneengebied. — [Géorn.]
liet beschr vev,, eener figuur om eeneg cirkel.
Cireorrserire, v. a. Omschrijven, omgrenzen,
beperken, bepalen (b. v. iemands raagt). — [Géonn.]

,ene feguur om genen cirkel beschrijven. -- [Méd.

C- la fièvre, de koorts beperken, haar grenzen zet
- SE CIRCONSCRIPSE, v. pr. Onbegrensd, be--ten.
perkt worden : Dieu ne se pent c- ni par les
lieux, ni par les temps, God kan door tijd noch
plaats beperkt worden.
Circonserit, e, adj. (en part. passé van

cirEspace tres c-, zeer beperkte ruimte. — [Mid.]
inflammation, Tunieur c-e, omschrevene, van de

conscrire) Oïnsctirer'en, beperkt, eng begrensd

omrin jende deelen afgescheiden ontsteking, gezwel.
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Circonspeet , e, adj. Omzigt-i.g, voorzigtig,
belhoedzaoorm, bedachtzaam : h omme c-, omzigtig
rnensch; Conduite c-e, behoedzaam gedrag.
f'ireonspection, f. Omzi ptigheid, voorzigtig-heid, behoedzaamheid, bedachtzaamheid.
.]- Cireonspectissin►e, adj. (woord van Bal
hoogst omzigt-ig.
-zac)
('irconstance, f. Omstandigheid, bijzonder
(welke een voorval, eene t ,(ding enz. verge--heidf.
zelt); gesteldheid f., tegenwoor(iia;e toestand m. der
dingen, t'iidsglelégenheid f. Avoi'r égard aux c-s,
op de omstandigheden, de bijzonderheden acht geven. Se plier aux c-s, zich naar de omstandig
schikken. — [Pout.] Loi de c-, voorbij -hedn
enkel op zékere tijdsomstandigheden pas--gande,
sende wet. — [Prat.] Les c-s et dépendances dun
proces, eene regtszaak met al den aankleve van
dien, met haar aan- en toebehooren, hare op- en
dependentiën — [Jur.] C-s accessoires, bijkomen
omstandigheden; C-s indirectes, zijdelingsche-de
omnstandigheden; C-s locales, plaatselijke onastan(liglieden; C-s prirncipales, hoofdomstandiglieden.
C-s aggravantes, extenuantes, verzwarende, verzaclztende of verligtende omstandigheden. S uivant
les c-s, naar gelang der omstandigheden, naar bevind vein zaken. — [Litt.:) Pièce, ouvrage de c-,
gelégenheidsgeschri ft n.
Circoiistaneié, e, adj. (en part. passé van
circonslancier) Omstandig verhaald, beschreven of
aangeduid.
Cireoi stanciel, Ie, adj. dan de omstandiglieden wit/eend; eene bijzondere omstandig/meid aan
-duien.
Cireonstancier, v. a. Omstandig beschrijven
of verhalen, in de bijzonderheden opgeven of aan
-wijzen,va
alle bijzonderheden gewag maken.
Cireonnvallation, f. [Mil.] Insluiting, om
omwalling, e i'r e u in v a 11 a t i e.. Ligne-schanig,
de c-, schanslinie, ornschansings- of ornwallingslinie van eerie legerplaats, circumvallatie-lijn f.
Civeonvenir, v. a. Omwegen gebruiken om
te misleiden, door kunstgrepen bedriegen, belézen,
om den tuin leiden : 11 a circonvenu ses juges, h ,
heeft zijne regters belezen, hen door zijne redeneringen om den tuin geleid.
Cireonvention, f. Misleiding f., bedrog n.,
belézing f.
t'.irconvenni, e, adj. (en part. passé van circons enir) : Un juge c-, een misleid, om den tuin
geleid regter.
(ireonvoisin, e, adj. Ornliggend, naburig,
(doorgaans in 't meerv. gebruikt): Les peuples c-s,
de naburige volken; les communes c-es, ale omliggende gemeenten.
-i- t'ireonvolant, e, adj. Bondonivliegend.
Circonvolution, f. Ommwinding, krulvormige
draaijing f. om een middelpunt. -- [Anat.] C-s
cérébrales, intestinales, heisen-, darmkronkelingen f. pl. — [Chir.] Les c-s dune bande, de slagen of oorwindingen. van een' zwachtel — [Arch.]
Les c-s de la volute, de krullen der krol neut.
4- Cireonvoy - auee, f. liet opnemen van al de
omliggende voorwerpen, van al de elkander opvolgeode gebeurtenissen cals meest een' enkelen oogopslag, rondomblik m.
if'ireosèle, f., z. CHRSOCELE.
-- ('.ireaire, C'ireair, v. a. Omgaan, rond

-orn(aie.
Circuit, m. Omvang, omtrek, omgang, omkrcits nl.: Cette vilie aa une grande lieue de c-,
die stad is ruim een uur gaans in omtrek. — Omweg m.; J'ai fait un grand c- pour arriver the
mot, ik heb een' grooten omweg gemaakt om t huis
te komen. — (fig.) Omweg, omzw eiai, omhaal m.
van woorden.
-- ('iveiiition, f. liet rondoangaan; omgaan;
— (bí) Montaigne) omvang, omtrek m.
('ireutaire, adj. Krirogvormig, cirkelvormnig,
kringsgewijs, rond, rondachtig : Forme, Figure c-,
kringvorrnig e gedaante. [Géonn., Astr.] Are c-, cirkelboog, Secteur c-, cirkelsector. Mouvement c-,
kringbewéging , omloop langs gene cirkelljjn. -[Arith.] Nombres c-, getallen, welker matten het
wortelgetal tot eindcijfer hebben (de getallen 5 en 6 .
— Lettre e- of als subsi. f. Une c-, een rong gaande brief m.; algemeens brief, hetzelfde berigt,
aan ieder der belanghebbenden toegezonden, c i r c a.1 a i ï - e. — [Clmir.] Faire des c-s, een' zwacl tel
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of omwinden (zonder kruis - standigheid van karakter. Its sopt égaux comme
de tire, zij zijn als in één' vorm gegoten, zij pasCircalairement, adv. Op cirkelvormige wij- sen volmaakt bij elkaar. Cela va de c-, dat gaat
ze, in 't rond.
naar wensch. Cet habit lui va comme de c-, dat
Cireulant, e, adj. In omloop zijnde, rond- kleed zit hem als aan 't lijf geschilderd. Vous argaand, rondloopend, c i r c u t é r e n d: Les espè- rivez comme de c-, gij kont juist van pas. 11 fond
ces c-es, de in omloop zijnde, circulerende munt
comme la c- au soleil, hij smelt weg als was in de zon,
speciën. Les capitaux c-s, de omloopende-sortenf hij wordt zoo mager als een hout. -- [Anat.] C- des
kapitalen.
oreilles, oorsmeer, oorzeep (cérumen) ; C- desyeux,
Circulatenr, m. (weleer) Vagebond , kwak oogdragt (chassie) [Pharm.] C- de beurre, d'huile,
bij Molière) Voorstander m. van-zalverm.V(ion wasboter, wasolie f. — [Bot Palmier , Plante is c-,
den omloop (de circulatie) des bloeds.
waspalmboom m., wasplant; Poire de c-, wasCirculation, f. Kringloop, omloop in., c r- peer f. — [H. n.] Wasvlies n. aan den snavel van
e u 1 a t i e f., inz. [Physiol.] omloop van het bloed: zekere vogels, vooral van roofvogels. — Droit de c-,
Harvey découvrit la e- du sang en,1628. — [Bot.] zegelregt n., zeker regt, dat men weleer ter kanseSappenomloop m. in de planten. — [Eton. pol.] On- larj, in 't huis des konings enz. betaalde. Certains
ophoudeljke verplaatsing, gedurige heen-en-weder- of liers ont droit de c-, zekere ambtenaren heb
bewéging f., aanhoudende overgang m. van zékere
waslicht vrij. -- Weleer ook: het zegel der-ben't
voorwerpen in 't maatschappelijk leven : La e- de kanselarij.
l'argent, des elfets, des capitaux etc., de omloop
Ciré, e, adj. (en part. passé van cirer) Gevan 't geld, de effecten, de kapitalen enz.; Mettre wast, met was bestreken : De la toile c-e, gewast
des especes en c-, muntspeciën in omloop bren- linnen. — Des souliers c-s, gesmeerde, blinkende
gen Mettre hors de c-, buiten omloop stellen. schoenen. — Une table c-e, eene met was gewreven
— Faire de 1'argent par c-, wisselruiterij dri"- tafel.
ven. — [Chico.] Dikwijls hervatte overhaling f. —
Cirer, V. a. Met was bestrijken, wassen (gaBij uitbreiding: Vrije heen -en- wederbeweging op ren, linnen, taf); — met was blinkend wrijven ,
straten en wegen: Rien ne gêne ici la c- des voi- boenen (een stuk huisraad); — met schoensmeer
tunes et des personnes, niets belemmert hier de blinkend maken, smeren (laarzen, schoenen enz.).
vrije en gemakkelijke bewéging derrijtuigen en menCirier , m. Waslichtmaker, waskaarsmaker,
schen. — La c- de fair, de toe- en a fstroomi.ng der waswerker m. — [Bot.] of Arbre c-, Arbre a cire.
lucht. — Mettre un écrit en c-, een geschrift in Wasboom, wasstruik m., naam van verscheidene
omloop brengen, het in 't licht zenden. — (fig.) struiken, die was opléveren; ook van verscheidene
Mettre en c- des idées nouvelles, nieuwe denk waskleurige paddestoelen.
onder 't publiek verspreiden.
-beldn
('iriére, adj. et subst. f. Les abeilles c-s of
Cireulatoire, adj. [Physiol.] Wat tot den Les c-s, de wasbijen f. pl. (die de honigraten of
omloop van het bloed of het plantensap behoort : cellen maken),
Ciroène, m. [Pharm.] Waspleister f.
Organes c-s, bloedomvoerende organen. -- [Méc.]
Cirographe, m. In tweeën gesneden oorkonVitesse , Mouvement c-, omdraafjingssnelheid ,
kringvormige beweging. -- [Clilni.] Vaisseau c-, de f. of geschrift n., waarvan elk der beide parof als subst. m. Un c -, een circuleervat n. ter over- tijen de helft onder zich houdt, cirograaph.
eenvoudig omslaan

slagen enz.)

.]

haling.
Circuler, V. n. Rondgaan, omloopen, in omloop zijn, zich in eenen kring of cirkel bewegen,
c i r c, u l é r e n. Les lois de l'attraction font c- les
mondes autour du soleil, de wetten der aantrek kingskracht doen de werelden rondom de zon wentelen. Le sang circule dans les vetoes, het bloed
loopt door de aderen rond. — In omloop zijn, van
hand tot hand, van mond tot mond gaan : L'argent circule, het geld gaat van de eene hand in
de andere, circuleert ; Cette nouvelle circule depuis

hier dans la ville, dat nieuws loopt sedert gisteren
in de stad van mond tot mond. Faire c- une annonce, eene aankondiging doen rondgaan of circuléren. — Heen en weder bewegen, op en neder
loopen of rijden : Les voitures circulent jour et
nuit dans Paris, de rijtuigen rollen nacht en dag
Parijs door. Un ruisseau circule dans la prairie,
eene beek slingert zich door de weide. Faire clair, de lucht doen heen en weer stroomen. --^
[Chim.] Verscheiden keeren overhalen.
Circnmainbiant, adj., z. v. a. AMBIENT.
Circnrnineession, f. (pr. cir-come—) [Théol.]
liet bestaan der drie goddelijke personen in elkander, circumincessie f. — Cireumnavigateur, m. Reiziger m. om de wereld, hij, die de

wereld rondvaart. — Cireuninavigation, f.
Reis f. rondom de wereld — omvaring f. van een
vast land, een eiland, een' archipel enz.
(ire, f. Was n. C- des abeilles, bijenwas
C- brute, jaune of vierge, blanche, ruw, geel of
waagde -, wit was. C- punique, punisch was. C- de
doreur, vergulders -was. C- végétale, plantenwas.
C- b catheter of d'Espagne, brievenlak, pijplak n.
C- ll steller, zer;ellalï, zegelwas. C- marbrée, dor,
parfumée, noire, gemarmerd, goud -, geparfumeent, zwart lak. C- du palmier, palmwas, Cfossile, del fsto ffelfijk was. Modeleur en c-, boetseer
Figure de c-, wassenbeeld n. Pain de-derm.inwas
c-, waskoek, bodem m. van was.— Waskaars f., waslicht n.: Ne bruler que de la cire, niets dan waskaarsen branden. Les funérailles ont conté tapt
pour la c-, de uitvaart heeft zoo veel aan waslicht
;

(iron, m. [.EI.n.] Mijt, made, zier f., ziertje,
huidwormpje n., algemeene volksnaam der zeer
kleine, mikroskopische diertjes. — Blaartje, puistje n., door een huidwormpje veroorzaakt (in dien
zin weinig gebruikt). -- (fam.) I1 nest pas plus
gros qu'un c-, 't is buitengemeen klein.
Cirque, m. (tig. kring, omtrek) Circus m.,
cirkelvormige schouwplaats, strijd- en renbaan f. ;
gebouw n., dat tot schouwplaats voor ruiter pof
rijkunsten dient, kunstrijders - schouwplaats f.; -bi de oude Romeinen: groote, langwerpig ronde
schouwplaats voor allerlei volksspelen (circensische spelen) . — C- olympique, olympische circus m.,
paardespel n.
Cirquincon, m. [H. n.] Geelvoetig gordel- of
pantserdier n.
Cirre, Cirrhe, m. [Bot.] Hechtrankje n., dun
rankje, waardoor sommige planten zich aan het
een of ander vasthechten, zoo als men dat vindt
aan de wijngaarden (ook vrille en main geheeten).
Cirré, e, adj. [Bot.] Naar een hechtrankje
gelijkende, of de werking daarvan doende.
('irreux, ease, adj. [Bot.] Van hechtrankjes
voorzien, rankig, in hechtranken uitloopende. -[H.n.] Met twee baarden aan de bovenkaak (van
visschen).
Cirrhe, m., z. cixOtE.
Cirrhis of Cirris, m. [H. n.] Slijmvisch m.
(waarschijnlijk dezelfde als adonis).
Cirrhite of Cirrite, m. [H. n.] Stekelsnoek;

— sperwersteen m., steen in de maag der sperwers.
Cirrhoeéphale, adj. [H. n.] Met aschgraauwen kop (van vogels)
Cirrhoehlore, adj. [H. n.] Met groene en
grijze véderen.
Cirrhographique, adj. Bruin-, roetbruin kleurend: Terre d'ambre c-, bruin ijzeroker m.,
roetbruine aardverw of umbrische aarde f.
Cirrhornélas, adj. [H. n.] Met zwarten vaal
gevederte.

Cirrho p odes, m. pl. [H. n.] Soort van weekdieren D. pl., die langs het lijff harige vezels of borstels hebben, welke als voeten of vinnen dienen,
gekost. — (Loc. fig. et fam.) I1 est jaune comme stekelvoeters m. pl.
Cirrhose, f. [Mid.] Korrelachtige ontaarla c-, hij is zoo geel als was : hij heeft de geelzucht.
C'est one c- molle, On le manie comme de la c-, ding f. van roodachtig gele kleur, aan de lever voor
-komend,cirhsf.
't is de gedweeheid zelf (van een kind sprekende);
hij laat zich kneden als was; hij heeft geen zelfCirrifère, adj. [Bot.] Rankendragend —
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CITATION.

CIRRINE

[VI. n.i Met eene hoorge haarhuif op den kop. — dr' iaen, snijden, uitsteken, beitelen, ciselére'n :
('ir ,ri•fotene, (ldj. 1 anrcvor irtig, rankachtig.

C irrigère,, a ., z. v. a. CIRRIFERE.
C_'irriue, of Cirrite, Ill., Z. (AR111HITE.

Cirripédes, n1. p 1., z. V. (t. CERRHOPOI)ES.
Cirsakas, , m. [Corn.] liulisclze stof f. uit veel

IïatCL'12 CU 'if.'f_'i

zU1e.

Q'irse, (.sioal, rn. [Bot.] Spatader-kruid,
krampader-kruid tl., enne zeer stélkelige plant.
t irsoeele, f. [Méd.] ,4,ierspattir.e zwelling f.

van de aderen der zaadstren,.q, ko°arnpaderbreukf.

(^irsomplii ,ie, ni. [1lléd.] ,lrler'soattig uitgezette navelader f. in (le navelstreng.
,

Cirsopihthaimie, f. [Méd.] ,lderspattige uit, zetting van den oogbol, oor,ontstekinll f. met oileradj. Wat

verwijding. — Cirsoplhthalutique,

die ontsteking of uitzetting betreft, cirs o phthalmiscIi. -

Cirsoto«mie, f. [Chic.] Tiitsnijding of af binding f. der aderspatten. — t'ivsotoi2migiie, adj.

die kunstbewerking betreft, ei-r°sotoini sc ii.
Ciraflre, f. ('i'ech.] ttlasbedekking f. was, was-

Wat

.aneersel, wrijfwas n.

Cis, m. pl. [H. n.] Soort van houtkevers m. pl.
Cisai le, t. of ('isailies f. pl. [TLeclL] IJzer-,
bti-h-, metaal-schaar f., groote en zeer sterke schaar .
met lange bladen ter door/snipping van metaalbladen. C- circulaire , cirkelvornskje metaalschaar,
muntschaar, snijtang f. — .lfknipsel n., afval,
inun•ztafval ni., metaalsnippers n3. pl., die van de
ntuntrrlaatjes bij 't bewerken afvallen,
C-isaillcí, e, adj. (en part. passé vancisaiiler)
Pièces cis ,slonnaie c-es, ingesneden munten (om
ze als valsch of te licht te kenmerken).
C isaiHement, in. Het doorknippen of insnijden der munten.
('isi&hier, v. a. Met de metaalschaar de te li^ete

of valsche geldstukken door- of insnlden, opdat zij
suet als goede munt zouden uitgegeven worden.
('Iisailles, f. pl., z. c;ISAILLE,

Cisalpin, e, adj. [Géogr.] Jan deze z• deder
Alpen, v i s a l p ij n s e h: La Gaule c-e, Cisal prjnsch

G011ië (met betrekking tot de Romeinen).
Ciseau, n1. Beitel m. C- de scuipteur, cl'or.fèire, de Bacon of de tailleur de pierce, beeldhouwees-, joudsarrids-, steenhouwersbeitel; C- plat,

platte beitel; C- ; écoleter, a canneler, ronde holle

beitel n}., guls f.; C- étroit, steekbeitel; Grand c-,
breede beitel; C- a deux biseaux, halve steekbeitel,
d rielingsteekbeitel; C- de lui sscre, halve drielingsteekbeitel; C- It froid, koubeitel; C- ébau-

choir , aroote f'erosoor; C- a inarlche de Bois
aver viroles, C- á ficties, fermoortje n. C- à bride,
iron ne beitel; C- large, snik nl.; C- à rempre
les bor(lages, C- liar/i, breelibeitel; C- de calfat, kalfaatijzer n. — (fig.) Ce scuipteur a Ie chardi, délicat, admirable, die beeldhouwer levert
`tout, fijn, bewonderlijk werk. Ouvrage du c-,

beeldhouwwerk n. L ingenieux c-, de vernuftige
beeldhouwer. — cISEAux , m. pl. Schaar f. Une

tuazre de c-, deux paires de e-, dc/ne schaar°, twee
scharen; C- de conturière, de tailleur, de jardinier, naaisters-, kleermakers-, tuinrrzanssch-actr; Ch tonclre, droogscheerders- schaar, schapeschaar. Cia incision, wondheelersschaar; C- tourbes. kromme

schaar. — Het wordt in deze beteel, eni.s soms ook
als enkelvoud gebruikt: On na point encore mis
le ciseau clans vette étoffe, deze stof is nog niet
aiangresneden. Le* chirurgien lui a oonné trois coups
de ciseau, cle heelmeester heeft heng (haar') d rie

met de schaar eresneden. (»alt.) Le ciseaii-mal
(of Les ciseaux) de la Pardue, d'Atropos, le ciseau fatal, inexorable, Ie .oir ciseau, de schaar

(lei schik(/oden, van metropos, de noodlottige, on-

verbiddetijke, akelige schaar (de dood) . — (fig.)
Faire un lieve ii coups de c-x. een boek met de

,schaar naaken, een boek door middel van woordelijk
overgenomen stukken uit andere werken zomen jlansen. Les c- de, la censure, de schaar der censuur,
(te besnoeij inej, verminking van een geschrift door
het boekeragerigt van een' staat. — [Mar.] Orienté
cpn c-x, .Omura naar den wind gezet. Orienter les
voiles Iatines en c-x, de roezeilen schuin naar den
windt zetten.
Ciselé, e, adj. (en part. passé van ciseler):

Argent c-, gedreven zilver. Velours c-, gebloemd,
getakt fluw ee l.
Ciseler, v. a. Met den beitel sierlijk bewerken,

C- de la vaisse lie d'argenI, zileerea vaatwer'/e drijven. — [Manut.] C- dia velours, fluweel, niet b/acnewerk of andere ('uren versieren. C- une étoffe,
eene stof niet 1reFte ijzers glad strijken.

ii'iseiet, in. [Tech . 1 Dr jfbeitellle, drz, fijzertje n.
Ciseleer, m. Drj/werkenaleer, dlrijve^r, bra-

veur in.

('iseáaire, f. liet ciseléren of d rr-jjven, (Ie
drijfkunst f; -.- drijfwerk, beileiwerk, gedreven,
uitgesneden we'r°k, ciseleer-werk n.
Ciseron, nl. [Bot.] Soort van sisser m.
(visjura i, e, adj. [Géorir.] Cisjuranisch,
aan deze z )jde van 't Jura-rlebergte.
('iumontaiu , e, adj. [Géogr.] Cismon,

tan i sch, aan, deze zijde (Ier bergen.
Q isoire, f. [Tech.] Stempelbeitel n1., graveer -

ijzer ii. der munlers.

('isoirs, ni. pl., of t'isoires, f. pl. [Tech.]
Groote metaalschaar f., olr een' voet bevestigd.

('iupadutii, e, adj. [Géogr.] Cispadanisch,
aan deze zijde van den Po [Padus] .
C'isa'i► enan, e, adj. [Géogr.] Cisrhenanisch,
aan deze zijde van den Rijn.
Cissa of ('itta, m., Z. v. a. PIALACIE.
('issampeios, m. [Bot.] Wilde mijngaard in.
(ook Liane en coeur, en gelde, it tète de serpent
ge/ier/en).

EI'issite of Cissitis , m. [ i inér.] Klimopagaat in.. eerie versteening. — t'issites, Cittites of Ciytes, in. pl. [ lb irlér.] Versteende klin2o^rbladeren n. 1)1., cissieten in. l-)l.
('issoïdaai, e, at/j. [Géozn.] Tot de cissoi d e

(z. het volg. woord) betrekkin[j hebbende.
Cistoïde, f. [Géounl.] Naam eener (foor Diokles
uitgevonden kromcue lijn van den clerelen graced,,
om haren vaar een klimopblad gelijkenden vorm dus
ge;r eetera.

('iste, m. [Arst.] Kist, kast f., pronkkastje n.;
— korf 171., mand f. C- vrij stique, feestkor/', die
bij ale mysteriën van Cybele, Ceres en Bacchus ge-

brui/it werd. — [Bot.] Cistroos veldroos, hoodsroos f., een talrijk plantengeslacht met schoone
roosvorenige bloesenes.
e , i'stées, f. pl., z. CIS'To DES
('i &tèle, f. [H. n.] ISe.r.Yelkev'er m., soort van
schildvleie clip i'ns'ect. — ('istéIéi:ieu, f. pl. Insecten van de soort der kegelkevers. — (.'istélide,
ai/j. Naar een' kegelkever frelíjkende.
t'istereien, m. [ti. rel.] Cislerciënsermonnik,

witte broeder, graanwrok

nl.,

lid eucer in 1098 te

Citeauw [Cistercium] ingestelde mono ikenorr e. —
('istereienne, f. Cislercienserin, Cisterciensernont f. -- Ook als adj.: Maine c-, Religieuse c -ne.
Q'istiiiore, adj. [Bot.] Met bloemen als die der
cistroos.
t`istold es, Cistoïdees of Cistees, f. pl.
Cistroosachtirje planten f. pl.
Cistopihores, f. pl. (eig. korfdraagsters,z.v.a.

cANrPmio ES) Korfinunt f., naam eenel' oudtijris
wipl verspreide zilver ïiunt, waarop de nrr.ystische

korf (z. CISTE) was a fu ebeeld.
Cistre, m., z. SISTUE.

('itutcieile, f. (eig. star/je) Stadsvesting f.,
burg m., buigt f., kasteel n1., citadél f., eerie in de

nabijheid eener stad, gebouwde sterkte om de stag in
bedwang te houden of ook te beschermren.
Citaclin, in., -e, f. Stadbt.woner° in., -bewormster f., stedeling in. en I. -- [H. d'ltalie] Burgel' in., -es f., niet -adell(k stede/ ing.
1. ('ita(iiil age, in. Burgerreet n.
Citaitiioe, 1. Openbaar rijtuig n., soort van
orrrilbUs met één paard te Parijs.
('itateur, in., -1v°iee, f. fbi of zij, die gednr°iii
in zijn strepen of schr2;.een aaiihrlinkeen maalkt:
C'est un éteruÈel c-, 't is een gezwore,a ^vr icl?d vair
aa.rhalingen (citaten). — c,I''AZ'CUR. Beek n. curt
aanlrarlingen. — Dagvaarelri inn.
Citation, I. [Jur.) Dugvaarding f., oprrirping
ome voor een vreelegerreg , eerie re thank oren erievosidige of corrreceiondle politie te ver *cilj,eeen, e ^t a t i e f. (voor andere gererits,h.oi,en cjebrui/et neen
exploit, ajournement of assignation); —liet cleschreven stuk zelf, waarmede men gedagvaard wordt.
C- en conciliation, dagvaarding tot vege .nár inr.
Valoir c-, voor dagvaarding strekken. — z rrah-riling, aanvoering f. valt, eelne plaats uit een' se/re)]ver, citaat i1.

CIVILISATEUR.

^►/k 6CITATOIRE.

leur de c-, citroenkleur f. Écorce de c- confite,
in%relerlde citroenschillen f. pl. — [H*. n.] Citroenvlinder m. — CITRON, adj. invar. Citroenkleuring,
citroengeel ; Taltetas c-, Une robe c-.
('itroiiade, f. [Bot.] Citroenplant f., volks
planten,, welker bladen, tusschen de vin--namder
La c- cé!este, La c- sainte, La sainte c-, dehemelache, heilige stad f., de hemel in. — La salute c-, gers eewr éven, een' citroengeur afgeven.
m. Ingemaakte citroenschillen f. pl.
steden,
als
('itronnat,
zoo
Jeruzalem n. — In zekere groote
t'itronné, e, adj. (en part. passé vancitronner)
Pari, Londen, Krakau enz. beteekentcité deoude
stad, het oudste gedeelte der stad. — is de latijn - 1 Citroen geurig, naar citroen riekend of smakend;
sclae en grieksche ojnatting beteekent het: land- — met linzoensatp gemengd of klaar gemaakt.
('itronnelle, f. Citroenwater n., citroendrank,
streek f. of gebiedsdeel n., waarvan de inwoners
door eigen wetten geregeerd werden en dezelfde C te o n n é l m (van brandewijn en citroensap). —
z. v. a. CITRONADE.
[Bot.]
godsdienst en zeden hadden; burgerij f. — Droit
t'itronner, V. a. [Cuffs.] Met citroensap of
de e- burgerregt n.
Cité, e, adj. (en part. passé van citer) Gedag citroenschil bereiden., c i t r on e r e n.
('itronnien, adj. Citroenachtsg.
aangehaald, genoemd: Personne citée, ge--vard;
t'itrozrnier, nT1. Citroenboom- m.
dagvaard persoon.. Un livre souvent c-, een dik
Citrosines, f. p1. [Bot.] Planten f. pl. van het
aangehaald boek.
-wijls
geslacht der klokbloemen.
Citeaiix (Ordre de), z. CISTERCIEN.
('itronille, f. [Bot.] Pompoen, kauwoerde f.,
titer, V. a. [Jug.] Dagvaarden, voor 't geregt
roepen, c i t é r e n. C- on prévenu, des téinoins, watermeloen in. — (fig.) C'est ure grosse c-, 't is
een' aangeklaagde. getuigen dagvaarden. C- a la eerre dikke zog (van Bene korte, zwaarljvige vrouw).

Citatoire, adj. [Anc. jur.] Wat de dagvaar
betreft : Lettre c-, dagvaardinc,sbrief m.
-ding

dichterlijker en de ftigen stil) Stad,
bemwurde stad : C- riche, florissante, orgueilleuse, rijke, bloeijende, trotsche stad. — [Bibi.]
Cité, f. (in

chambre du conseil, ter raadkamer dagvaarden.
C- á l'audience, ter nolle dagvaarden. — Eerie
plaats uit een boek aanhalen, bijbrengen, zich op een'
schrijver beroepen, e i t é r e n: C- un passage, un
auteur, eerre plaats (uit een' boek), eenen schrijver
aanhalen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: lien
de plus ridicule que de c- à tout propos, niets
belagcheljker, dan bij elke gelegenheid aanhalingen
te maken. — Noemen, aanwijzen, opgeven (den
persoon, aan wier anen zijne aanhaling ontleent of
er nieuws gehoord heeft): Cvan wien een of and
son auteur, zijn' man, zegsman noemen. Ne me
cites pas, je nous prie, noem mij niet, laat ermijn'
naam buiten, als 't u belieft. C- qn. pour exemple,
iemand ten voorbeeld aanhalen, bijbrengen of noemen. C- un trait de courage, een moedigen trek,
een voorbeeld van moed bijbrengen.
Citérieur, e, adj. [Geogr.] Jan deze zijde,
aan onze zijde gelégen.
C'iterne, f. [Arch.] Regenput, regenbak, wa-

tervertjac rbak m. — [Anat.] t:- lombaire, chijl- of
mmelksapblaasje n. — [Mar.] C- flottante, waterschuit f.

Citerneau, m. (verkl2.v. van citerne) [Arch.]
Voorbak m., kleine vergaarbak m., waarin het water gezuiverd wordt, eer het in den regenput kont.
Citeur, m. Dagvaarder , oproeper m .

Cithare, f. [Ant.]
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snaren. — C'itharéde, m. Citherbespeler m.

('itharine, f. [H. n.] Stekelzalm m.
Cithariste, m. [Ant.] Cilherspeler m., ei t h ar i s t m. — Citharistérienne, f. Fluit f.,
waarmede men de either begeleidde. — Citha-

om op de citha:ra te spelen.
-- Als adj.: voor de either passend. ingerigt.
(`itole, f. [Mus.] Speeltuig n. uit de f3de eeuw.
Citoyen, m., -iie, f. Burger, stadbewoner ;
staatsburger m., -es f., stedeling m. en f. Droit
de c-, burgerregt n. Un bon c-, een goed burger,
een ijverig voorstander van de belangen zijn lands.
C- actif, pasrif, stemgeregtigd, niet- stemgererltigd
burger. — (fig.) C- de l'univers, wereldburger. —
Ook als adj. gebézigd : Un roi c-, een burgerkoning, een koning, die tevens een goed burger is.
('itra:gon, m. [Bot.] Citroenkruid n., soort
van melisse.

ristigiie, f. Kunst f.

Citraiuontain, e, z. CISTRAMONTAIN.
Citrate, in. [Chim.] Citroenzuur zout n. Cd'ammoniaque, de cliiaux etc., citroenzure ammo-

niak, kalk enz.

titr e, m., z. SISTRE.
('itré, e, adj. [Chim.] Met citroenzuur ver-

banden.

C'itricole, adj. [H. n.] Op den citroenboom
levend.
witgin, m. [H. n.] Citroenvink m., sneeuwvo-

(venturon).
Citrin, e, adj. Citroenkleurig, citroengeel. —
CITRIN, m. Citroengeel H.
Citrine, f. [Pisarm.] Citroenolie f. — [Minér.]
Citroenreel bergkristal n.
fitrinelle, f. [H. n.], z. v. a. BRUANT.
C'itrigiie, adj. [Chim.]: Acide c-, citroenzuurn.
Citron, in. [Bot.] Citroen, citroenappel, li
Jus de c-, citroensap, Limoensap n. Cou--moen.

geltie n.

('itta, m., z. MALACIE.
(ittiles, m. p1., z. CISSITES.

z. v. a. CHABOT.
t'ivade, f. [H.. n.] Soort van krabbe f. —

t'itus, m. [H. n.],

[Bot.] Noom van de haver in. Zuid-Frankrijk.
('ivvadièi e, f. [Mar.] Blinde, blindzeil, schuif,

Vergue de c-, blinde ra. Allonge
la vergue de c- ! Haal in de blinde ra ! top uw
blinde ra onder de boegspriet ! Border la c-, de
blinde schoot aanhalen. — Borde Ia c- ! haal
uwe schoot in lij. Baiancines de c-, blinde top-

zeil, boegsprietzeil.

7penarnts.

(-ive, f. [Bot.] Bieslook n. — Ronde
vroeger tot ruiten gebezigd.

glasscha f f.,

('ivet, m. [Cuis.] Ilazepeper f.

('ivette, f. [El. n.] Civétkat f. — Civet n., eerre
Witachtige, sterk- en welriekende vetstof van de ei
Cela sent la c-, dat riekt naar civet, naar-vétka.
muskus. — [Bot.] (verklw. van cive) Klein bies look n.
('ivière, f. Berrie of burrie, draagbaar f. —
(Prov.) Cent ars bannière, cent ans c-, ' z, BARRiERE. — [Mar.] of (ivierre, f., Rektouw n.,
hanger of strop ni. van de blinde ra, waarmede
het blindzeil aan den boegspriet wordt gehecht. —
[Tecti.] Raam n. der papiermakers.
Civil, e, adj. Burgerlijk, wat de burgers, de
burgerij betreft, c i v i e l: La société c-e, de burgerrnaatschappi; La guerre c-e, de burgeroorlog;
Les troubles c-es, de burgerlijke, inwendige beroer ten. État c-, burgerlijke stand; Régistres de l'état c-,
registers van den burgerlijken stand (van de geboorten,, huwelyken, sterfgevallen). — Burgerlijk, in
tegenstelling met geestelijk en militair : Fnmploi c-,

charge c-e, burgerlijk ambt, burgerlijke bediening.
Cette all'aire est du ressort des juges c-s, die zaak
behoort bij den burgerlijken- regteer t' huis. Droit c-,

burgerlijke of civiele regt n. (bi de Romeinen tegenover het volkenregt, nu tegenover het strafreet
staande) . Liste c-e, civiele lijst, de geldsom, die in
vele staten tol onderhoud van den vorst en zijn
huis bestemd is, hoflroudinrgskoslen; in de Vereenigde Staten : de gezannentlijke bezoldiging; van de
burgerlijke beambten. — [Jur. ( Burgerlijk, in tegenstelling met crirnin.eel of lijfstraffelijk : Procès c-, burgerlijke regtszaak, Tribunal c-, burgerlijke regtbank; Partie c-e, civiele partij, hij, die
voor burgerlijke belangen tegen een' crimineel aan
optreedt; Mort c-e, burgerlijke dood,-geklad
berooving van alle burgerlijke reglen. — Beleefd,
hoffelijk, welgemanierd, beschaafd, welopgevoed,
c iv9 e 1 : Domme c-, Femme c-, beleefde, welgemanierde man, vrouw; Des manures c-es, hoffelijke, beschaafde manieren. (In Nederland beteekent civiele prijs z., v. a. billijke prijs, goed
doch deze beteekenis heeft het fransche civil-kop;
niet: men zegt daarvoor : prix modique, raisonnabic). — Ook als subst. ni. gebézigd: Le c- et
Je crinminel, Le c- et le militaire.
Civilennent, adv. [Jur.] Burgerlijk: Juger,
Paursuivre^ c-, naar 't burgerlijk regt vonnissen,
vervolgen. Etre mort c-, burgerlijk dood. zin.
Belee fdelijk, hoffelijk, 01) beschaafde wijze.
-. ('ivilisable , adj. Voor beschaving vatbaar.
.I- C"ivilisateuur, trice, adj. Beschavend, ei-

—
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v i;1 ïs é r e n di.: Peuple c-, beschavend volk; Religion
e-trice, beschavende godsdienst. — Ells subst.: Be-

schaver nl., beschaa fster f.
t"ivilisation, f. Beschavinri, verfjning, ver

zeden; beschaafdheid,-zacht'ingevrbéd
civilisatie f.
Civilise, e, a(hj. Beschaafd: Peuple c-, beschaafd volk. — [ mr.] Pi , ocès c-, eene voor den
burgerljjken regter gebragte criminele zaak. —
t'ivi1ié, m. Beschaafde in. (in tegenstelling met
wilde) : Le c- a beaucoup d'avantage sur le

vauvage.
Clviliser, v. a. [Jul.] (weleer) Eene als lijf-

stro/lelijk vervolgde zaak in eene burgerlijke regtszaak veranderen, van crimineel civiel snaken. —
Bescha ren, verfijnen, welgemanierd rnalken, ontbolsteren, c v i l i s é r e n. — SE CIVILISER, v. pr.
Beschaafd worden, beschaafde manieren aannemen.
— (fain.) II se civilise, hij neemt zachter', beleef
bedaarder manieren aan. La querelle se ei -der,
de twist bedaart, neemt eerre bétere wending.-vilse,
Civilité, f. Welgemanierdheid , belee fdh.eid
hoffelijkheid, rnanierl jikheid, wellevendheid ., beschaafde manieren f. pl., c i v i l i t e i t f. Une persaline pleine de c-, een inensch vol hoffelijkheid, een
welgemanierd persoon. — CIVILITES, f. pl. Pli.gtplégingen f. pl., verpligtende, beleefde woorden, belee fdheidsbewigzen, complimenten n. pl.: La visite
s'est passee en e- de part et d'autre, het bezoek is
met wederzzjrische plirtpléginrlen gesleten. Mes c- it
Monsieur votre Erere (in 't slot eon brieven), mijne
groetenis, rr ,rijne complimenten aan Mijnheer uw'
broeder. — (Lor. prow.) Il na pas lu la c- puerile,
't is of hij aan het hof van Jan ('legel is groot ge
hij zondigt tegen de eenvoudigste regels der-brat:
welgemanierdheid (roet zinspeling op een oud boek,

La c- puerile).
Chique, asij. Burgerlijk, den burger betreffende,
den burger eigen of toekomende, ci.visch. Devoirs,
Vertus s,burgerpligten, burgerdeugden f.pl. Chant
c-, vaderlandsch lied. Couronne c-, burgerkroo n f.,

c-

krans van eikenloof, door de oude Romeinen gesch,onken aan hem, die eenen burger het leven gered
had. Serment c-, burgereed n. Garde c-, burgerwacht f. Droits c-s, burgerregten n. pl. Dégradation c-, verlies van 't burgerregt.
Civisme, nl. Burgerzin m., burgerdeugd, burgertrouw f., vereeniging van al de hoedanigheden,
the den goeden burger kenmerken, c i v i s m u s n.
Ciytes, m. pl., z. CISSITES.
, ad, in. [Véner.] Brak m., met lange,
Claba
hangende ooren, die telkens blaft zonder op het
spoor te zijn. — ( fig. et fam.) Zwetser, keffer, aartsbabbelaar, lompe, domme kerel in. Chapeau en cl -,
qui fait Ie cl -, flaphoed, hoed, waarvan de rand
nederhangt, slappe hoed m.
Clabaiidai e, m. Geschreeuw, gehuil, geblaf n.
van eene menigte honden. — (lig ) Lastig en nutteloos geschreeuw, geraas n., z. v. a. oL ABAUDERIE.
Clabauder, v. n. [Chas.] Gedurig blaffen,
doorgaans zonder op het spoor te zijn. — (fig. et
fam.) Schreeuwen, razen, uitvaren, keffen, blaffen,
geweld maken over kleinigheden.
Q'labauderie, f. (fain.) Lastig geschreeuw n.
zonder reden, ijdel gekef en gekijf, onnut getier n.
C'labaueleur, m., -ease, f. (fam.) Schreeuwer,
keffer, oph.e Tinaker in., schreeuwster, kefster, ophe fmaakster f., bla fkaak in. en f.
Cladion, m. [Bot.] Knoopgras n.
Cladonie, f. [Bot.] Cladonia f., soort van
korstmos n., waartoe het rendiermos behoort.
('laffe, f. Horde f., teersen vlechtsel n. tot ver
gebruik. — [ Tech.] Vlaak f. der wolbe--schilend
reiders; — paarileharen zeef der hoedenmakers,
waarop met den slagbooq de viltstukken bereid
worden; — plank f. met bakjes onder eene goudof zilnercmidswerkbank.
t ('saint of (lain, m. Ilegtsvervolging: in beslagnemino, aanhouding; aanklagt f. — CLAIN, m.
[Tech.] Schuine kant m. op de dikte van elke duin.
t Claimer, C lainer, v. a. [Jur.] Klagen,
dischen.
Clair, e, adj. Klaar, helder, lichtend, lichtgevend, klaarschijnend: Le soleil est le plus cl- de
tous les astres, de -zon is de helderste, helderschijnendste onder de sterren. — Helder, licht, goed ver
Cette chambre est fort cl-e, die kamer is zeer-licht:
helder of licht. — Helder, blinkend, glanzend, glin-
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sterend, blank, gepolijst, glad en blinkend gewrev,?n:

Ce meuble est bien cl-, dat meubel is zeer blinkend,
is spiegelglad; Des armes cl -es, blinkende, blanke
wapens. — Helder, doorschijnend, zuiver, schoon,
rein, klaar: Ce verre est cl- comme du cristal,
dat glas is helder, klaar, als kristal; Des eitres
Bien cl-es, zeer heldere vlasruiten. — Helder, licht,
niet donker, bleek (van kleuren): Vert cl-, Rouge
cl-, Brun el-, licht- of helder-groen, -rood, -bruin;
Des clheveux cl- Bruns, lichtbruine haren. — li lder, klaar, niet troebel: De lean cl-e, Da vin cl-,
helder water, klare wijn; Du lalt cl -, dunne, waterachtige melk (somtijds ook wei of hui). — Hel
zuiver, niet benéveld, niet bewolkt: Un eiel-der,
cl-, Le temps est cl-, een onbewolkte zuivere hemel;
het weder is helder. — HHelder, fm isch, levendig:
Cette femme a le teint cl-, die dame heeft eerare
f vissein gelaatskleur. — Klaar, dun, niet lijvig of
gebonden (van vloeistoffen); niet digt ineen, ijllel,
los (van weefsels, van 't haar, van gewassen). Ce
sirop, ce bouillon est trop cl-, die siroop, dit
bouillon is te dun. Avoir les cheveux bieis el-s,
zeer dun, ijdel of ijl haar hebben. Les bles soot
fort el-s, het koren staat zeer dun. Un bois cl-,
een dun beplant bosch, een bosch, welks boomhen vrij
ver uiteen staan; Cette toile est trop cl-e, raat
doek is te ijl, te los, te dun. — Klaar, helder,
helderklinkend, schel en zuiver: Cet enfant a la
voix bien cl -e, dat kind heeft eerre zeer heldere,
schelle stern; Cet instrument rend des tons bien
cl -s, dat speeltuig geeft zeer heldere bommen. — (/irr.)
Klaar, helder, duidelijk, verstaanbaar, bevaftelijk,
ligt te begrijpen, niet dubbelzinnirg, niet ingewikkeld;
— klaar, zormneklaar, klaarblijkelijk, blijkbaar, kennel , jk, ontegensprekelijk, onloochenbaar : Il s'est
expr ► mné en termes fort el-s, hij heeft zich in zeer
duidelijke bewoordingen uitielrulet; Line métboele
cl-e et aisée, eene duidelijke en gemakkel jive leerof handelwijze; Une idee cl ,e, een klaar, heller,
duidelijk denkbeeld; Ce procec.e est loin d'ètre cl -,
die handelwijze is alles behalve ondubbelzinnig; --Mon droit est cl- comme le jour, mijn rev}t is zonneklaar, middagblaar, valt elk in't oog, is antegenzeggeljk; La raison, la conséquence en est cl-e,
de reden, 't gevolg daarvan is duidelijk, klaar. —
(f'am.) C'est un profit tout cl-, dat is een klaar
voordeel, eene zuivere winst. — Dun soul-blgkeij

trait de plume, ce ministre a supprimé Ie revenu
le plus cl- de l'Etat, niet een' enkelen pennestreek

heeft die minister de zekerste, veiligste inkonzeten
van den Slaat opgeheven. Le plus cl- de son Den,
de sa fortune, het gereedste, zekerste gedeelte van
zijn goed, zijn vermogen (waarover men onmiddellijk
kan beschikken) . — Argent cl -, gereedliggend geld,
(dat men ontvangen kan ale men wil). —' Un oeuf
cl -, een onbevrucht ei. -- (Loc. prov.) Il nv fora
que de l'eau cl-e,ue de lean tante ci-e, hij zal
en, al zijne pogingen zullen
er niets mede vorder
vruchteloos zijn, hij zal er geen zijde bij spinnen.
CLAIR, ado. Op klare, duidelijke, heldere w jze.
Voir cl-, duidelijk zien. A trois heures on ne volt
pas encore cl-, te drie ure kan reen nog niet goed
zien, is het no t niet Licht genoeg. Vosrez-vous encore
assez cl- pour écrire sans lumière? kunt gij nog
genoeg zien one zonder licht te schrijven ? — (f g.)
Voir cl-, voir fort cl -, een helder verstand, een' zeer
helderen blik hebben. zeer scherpzinnig zijn. Je ne
vois pas cl- dans vette affaire, ik heb geen duidelijk
begrip van,iiie zaak, ik vat die zaak niet; Avant
de m'engager, je vieux y voir cl -, eer ik mij ver bind, wil ik er een duideljjk •inzigt van hebben.
Cet homme entend fort cl -, (lie man heeft een vlug
begrip, hij verstaat met een half woord, hij heeft
snaar een half woord noodij. -- Parlor cl-, meet
eerre heldere, fijne, schelle stern spreken. --- ( /iq.(

Parlor cl- et net, Parlor Naut et cl-, dui.delik eer
bepaald spreken, onbewimpeld zijn Boelen zeggen.
ronduit spreken, er geen doekjes om winden. ,.11

gagne cl- et net dix mille francs dans vette entre -

prise, hij' wint, na aftrek van alle onkosten, tien
bij die on , lerneniing,hij heeft 10,000-duizenfracs
francs zuivere winst. — Setnor e.., , dun zaa jjen,. —

11 lui prouva cola cl- com nme lé juur, hij bewees

hem (lat zonneklaar. — II fait cl-, 't is dag, 't is
licht; de maan schijnt. 11 ne fait pas cl- dans cetlo
affaire, die zaak is duister, is niet duidelijk, is.
ingewikkeld, die zaak laat zich niet wel in- of dochzien. — A CLAIM, AU CLAnS, joe. ode.: Tirer it cl-,
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au el-, klaar, helder, zonder bezinksel of drab or-

tappen; Tirer du vin au el-, wijn aftappen, nadat
hij goed bezonken is. — (fig.) Tiler une affaire nu

eerie zaak van alle belemmerende omstandigheden
ontdoen; zich door onderzoek ve zékeren wat er
waar of valsch aan is. Tirrer un fait, une dilticulté
an el-, een feit, eene zwarigheid ophelderen. —
[Dipionn.] Lettres en cl-, niet in cijfers geschreven
ci-,

brieven.
CLAIR, ro. Schijn m., schijnsel, licht n. CI- de
lane, rnanesch àn, maanlicht. Le beau el- de tune!

wat sclwone nmanescl ijn ! welk een helder maanlicht.
Au el- de ta June, bfjinaanlic/it. — [Peint., Tapiss.]
Licht, hooge kleuren I. p1., die het licht, de eerlichte áeelen van eene schilderij, van een tapijtwerk
voorstellen (in dezen zin meestal mncecv.): Les ci-s
de ce tableau, de cette tapisserie soit lien, wal

liet licht, de lichte partijen van deze
schilderij, van dat tapijt zijn goed, verkeerd aan
-gebrat.
entendus,

C' (lairann, m., z. CLARIN'E.

OLAMYDE.

pet niet schellen, doordringenden toon, schel-traan
pet f.; — kornet-register n. (van een orgel). —
A laroenblazer m. — i Prov.) A bite sure it ne faut
pasde cl-, een bediende wiens trouw (een meisje
wier deugd) men kent, behoeft niet bewaakt te
worden. — [Mar.] Blink 1., helderschijnende plek
aan den .kernel bij donkeren nacht, ster f., welke
helderder schijnt dan de overigen. — [Ecora.] z. V. a.
-

,

C,LAlUE\E. — [1-E. a.] Ci- apivore of des ruches,

bijenkever, b- enwol f m.
(`lairones, rn. p1. [H. n.] Miierenkeversoorten f. P1.
(`laironade, f. (woord van Voltaire) Voor
spel n. van eersen tooncel -treJflijkhasog
a la Clairon (eerie beroemde tooneel--spel,i
speelster)
t C`laironner, v. n. De klaroen blazen.
('lair-semé, e, adj, Dun gezaaid; wijd uiteen
r ehlart; ijl staande: De l'avoine ei -, dun gezaaide
haver. Les arbres sopt eiair-semis dansce verger,
de booroen staan in dien, boomgaard ver uiteen. Les

Clairangue, ni. Zeker vischnet n.

ClairSage, m. [Tech.] Xlaring, afklaring,
zuivering f. der beetwortelsuiker.
('luiree of Q'laireé, f. [Tech.] Klaarsel n.,
a frfeklaarde en ontkleurde suikeroplossing f.
Claircer, v. a. [Tech.] Suikersiroop klaren.

Sucré eiaircé, geklaarde suiker.
"lasre, f. [Tech.] Gezuiverde asch f. of ge-

stooten beenen n. p1., ons smeltkroezen van te

maken.

f'lairee, f. [Tech.], z. CLAIRCE. — Vergaar
kom en. van een zoutmoeras.
Clairement, ode. Duidelijk, klaar, verstaan
i;laarbl kelijk, zonneklaar: openhartig, rond -bar,
Cola est cl- exprimé, dat is duidelijk, helder-uit:
uith edrukt. On distinhuait cl- tous les navires dans
Ie port, men onderscheidde duidelijk al de schepen
in de Traven. Je vols ei- qu'on voos a trornpé, ik
zie zon n eklaar, dat riten u bedrogen heeft. 11 ma
:lit cl- son intention, h ij heeft mij ronduit zijn gevoelen ! ezegd.
Claire-s®Qidure, f. [Tech.] Mengsel van lood
en tin;
('lairet, m. Bleekert m., bleekroode, ligte wijn,
klant m. (bij de Eangelschen de nagin voorde )ijnie
soorten van Bordeaux- wijn); -- [Plsarm.] Zoete
lcruicle;rwin. — [Péche] Maas f. aan 't bovendeel
van een net. — [Tech.] Te bier/ce steen ni. (bij
juweelwerkers). — CLAIRET, - T E, adj. Liet- of
bleek -rood: Vin cl -, bleelcert in. Eau el -te, kiarét m.,
bronndewijn- likeur f.; -- soort van schuimenden witte
wijn m.
('lalrette, f. [Hort.] Soort van druif f.; —
ook z. v. a ➢TACHE . -- [koon.] Geelzucht f., zékere
-

,

.

ziekte der zijwormen, waarbij zij half doorsch jrend

soles de l'élél^lhant sont très clair- Bewees sur le
corps, de olifant heeft op den ruk eiti haar. -( !l.) Les beautés sont clair-serndes dans eet
ouvrage-, de schoonheden zijn, dun gezr,eaid, schaarsch
in dit werk. L'argent esp: Clair-semi chez lui, hei
geld is bij hem dun gezaaid.
t + lairaire, I. [Tech.], z. V. a CLAIRIERE.
«'laa.is°-v rile, f. Glazen koekoek m., beschot n,
met traliewerk, z. CL AIRE-VOTE.

t 'lairv ®ir, in. Doorluchtig beeldhouwwerk n..

aan eerre orgelkas.

Clairvoyance, f. Helderziendheid, scherp zinni^ i eid, doordrinrienclheid f., doorzigt, schrander inzit n. — liet lielderzien, klaarzicn (bij nmag;zeti.ceurs)
Clairvoyant, e, ocij. H lclerziend, scherpzi-gti.rl, scherpppzinnig, sct^.,°anclee, opgeklaard van ver stand en, doordring;eeci van begrip en oordeel. --Als subst.: en. er f., helckerziende: in de taal der
,

magnetiseurs iemand, die gezegd wordt niet gesloten

ooryen en slopend beter en meer te zien dan anderen,
die wakker zijn niet geopende oorsen.
t'lantabie, wij. [Feud.] Inteekbaar, herroep

baar.
C'lantart, ni. Naam von een groot kerkhof

bid Parijs, waar de duoden van 't 1-hotel-Dieu en
de lijken der ter dood gebragten begraven worden
(de dichters gebruiken dit woord somt fjds in plaats

van cimetiï,re). — [11occt.] Soort van erwt; — ook
als adj. gebézigd. Pois cl -.

Clame, f. Petgriinsinantcl at
Clamer, v. a. ,afroepen, afkondigen; —
eischen, terugvorderen. (let woord is alleen over-

gebleven in déclamer, proclammer, récla ,.iier.)

('laneesi, ID. [Core.] Soort van staal, dat uit
Limousin komt.
Claire-vole, f. Opening f., open vak n., uitClanneur, f. TVoestgeschreeuw van velen, getier,
lojk in. in een tuinmuur of heining, door °eiaars geweld, geraas, gereep n. als teeleen van misnoegen,
enkel door traliewerk of spijlen gesloten of door van afkeuring: Une cl- tur.multueuse, een oproerig
een' zooc;enoemden. wolfskuil beveiligd; — dat tralie- geschreeuw. — La el- pubii€lue, openbare kreet, de
werk of die spijlen. — [Arch.] Te groote ruimte f opertlUke verontwaardir;ina, het ualksrnisnoellen.
tusschen de leggers van eene vloer, de sparren van (I)oorchaans in 't ineerv.) Lela eicity les el-s de

worden (ook luisetie geheeten) — Cistersiënser° non t.

een dak enz. — [Manuf.] Opening, ragging f., die

soms tusschen de kettingdraden na volbracrte wevinrl is overeebleven. (Plur. Des Claires-voles.) —
A CLAIIIE - VOTE, toe. adv. Met gapingen of oppenincjen,
gapende: Un panier, ure dale a cl-, eene wijd
gevlochten, doorzigtige mand, horde; Un tissu á el-,
een los gevlochten, fjl weefsel. — [Agri(.] Sealer
à cl-, zeer dun zaajen.
( (milde, adj. [H. n.] Naar, een' b(enkever
(clairon) gelkende. Á.,
C lairier, nl. [Tech.] Sch,thj rid zuurdeeg n.
Claalrière, f. Onbeplàníe, ETtçinplaats f. in een
bosch. — ; Tech.] Gaal f., ijle ot urinere plaats in
;

.

een weefsel f.

1'assembiée, (lat (leed onder de vergadering een
geroep, geschreeuw al r aan.. — Braver les cl-s des
,

sots, 't gebas, de beleedigi-nl;en der zotten. trotséren.

— [Alle. prat]. Dagvaarding; in-beslag-renting f.;
it Paine de cl- de haro, op .cti offe van regtscervo?

ging. Cl- au eiel, dagvaard ivy voor de hernelsche

vierschaar — (poét. et fig.) Les lugubres el-s des
cloches, het olcelig gebrom der klokken . Les e l -s de

forage, het bulderen van den donder.
('lamneax, -ease, adj. Gedurig roepend of
schreeuwend (door Bufon van de zwaluwen en
andere vogels gebruikt). — Chasse cl -ease, jagt,
met groot geraas of getier.
Clamour, al., z. v. a. CLAMEUR.

Clair-obseur, m. [Point;,]:- Licht-en-schaduw,
(' l aump, m. [Mar.] Meistwang, schaalf., klamp m
licht-en -bs°uin n.; kunst óm-licht en schaduw wel (ter versterking van den graast); -- schijf f. van 't
aan te brengen; wegsmelting„ ineensmelting van hombergat of katrolgat n. Cl- de beaupré, bolster,
licht en. schaduw. Dessin de cl-, getoetste teekeni.ng twil in., klamp of klos at van den boegspriet._
(met eerre enkele donkere kleur ewasschen). Tableau
-- (`lampin, (`lanl)lU, e, adj. Kreupel, Mnee el-, schilderij van slechts, twee kleuren. -- Eene head. Sololat el-, achtenblijver, min of meer ver(,laat, volgens de zoogenaamde zwarte kunst gegra- minkt soldaat rei. — Ook als subst. (Loc. prov.)
veerd. — (fir.) Mengsel D. vajz kennis en onwetend- C'est an el-, 't is een leeglooper, een dagdief. (In
heid, van licht en duisternis. — (Plur. Des (lairs- 't zuiden van Frankrijkk wordt dit woord nog vaak

gebruikt.)
C bseurs.)
(`lawpiner, V. 1. (pop.) Den luiaard of
Chiron, ni. [Ins.] Klaroen, soort van trom-

CLAN

k ai:elief spelen: No clampinons pas à la besogne,
I(tat ons b;&' 't werk niet luieren.

CI &tpouier, ('iaponier, m. [Man.], z.

CIIAM1POMIER.

("in:Qneye.e, adj., z. CIILA IYDE.
Clan, in. Slant m., r!eslacht n., inz. het voormalig
vrijsvillirl leeesreïGaarl tusschen een' rrondeirlenaar
(1 a i 1(1) en z; rre ofderdoaren, in Iloorl- Schotland .
--- [Mar.] .houvast re., schildpad f. in het b' ord

voer de 'jioate en fobhe-schoot. Trots rlu cl -, hom.
tuinbat. Cl- de plaat, schijf aan het homber--berat,

of tuingat.

('IaHdiestin, e, adj. ileirneuijig geheim, volgens
vie wetten of zeden verboden o f onrreoorloo fd, c 1 a nd es t ten : Assemblée el-e, geheime, verboden
vergadering f. Mariage cl -, geheim huwelijk. Corncoerce cl -, sluikhandel m., smokkelarij t. — Démarches el-s, bedekte, geheime gangen of handel
-wijzen.
t^landestine, f. [loot.] Moederkruid n. schubwortel m. , c l a n d e s t i n a f., eene plant met geslotene, eenjdoderir;e bloemen.
Clandestinement, adv. Op bedekte, geheime
wijze, ter sluik. heimelijk.
Clandestinité, I. [Jur.] Verheimelijking, ver
geheimhouding, c l a n d e s t i n i t e it f. : La-boden
cl- ernpëche la validité cInn manage, de verhei mneljjlfi.ng verhindert de geldigheid van een huwelijk.
5 Clang tueur, f. [H. n.] Schel fluitend geluid;
gesnater, gekwaak U. van vele eenden of ganzen.
Gaan -axle, m. [[I. n.] Soort van eend f.
CIaupi!I, e, adj., z. CLAMPIN.
(napet, in. [Tecti. j Klap, klep f., leertje n., tot
de marmi.nt-ieringen van de bossen. C- de pompe, hilletje, pomnplclefe n.

C1-s de dalots, lederen klep-

pen I. pl. dec spiegaten.
Cistaier, in. tmionijnenhol; — konjjnenhok n.
Lapin de cl -, l olekonijn, in een hols gefokt konijn,
tam konijn; slecht, onsmakelijk konijn n. — [Clair.]
Etterzak m.
Clapir, V. n. Piepen, (van konijnen). -- SE
CLAPIR, V. p m-. Zich in een hol verbergen (van konijsen).
C 1 l)OnieF, n1 , z. CnAMPO' IER.

(Tapetage, mu. [Maar.] Geklots n. der golven

tegen 't schip.

Clap®ter, V. n. [Mar.] Klotsen, de schudding

slem- rlol fklotsing ondergaan.

('iapoteux, -ease, adj. [eiar.] La ener est

cl -c, e7 , is golflag in de zee. Des Clots cl -, aanslaande baren.
Clapotis, ra), [Mai'.] Kabbel-inq f. vanhetwater,
botsing van twee tegenovergestelde stroorninren.

V. a. CLAIOTAGrE.
C'Iappe merat, in. Het smakken smet de t;;ng

Ook z.

tegen 't gehémelte.

('tapper, v. n. Spraakhen, aanslaan (metde tong
tegen 't verhemelte) . -- Schreeuwen (vyan roo fvogels) .
Ch. quati.e, f. ([meis.) i erhaalde klappen opt.
Cln,qu ii't, in. [H. n.] Soort van duif f.
('Lague, f flap in niet de vlakke hand. —
Ilandl /elflat) n als toejr irh,inrr. -- [Tlméht.] Gezanenlj7o chr ;_ E:eur s (z. old.) in de schouwburgen.
A 1)05 la cl- ! weg wet de claqueurs! — ['l'eclo.]

Ocerschoenn in.
Claque, in. K1ap!roed, bal- of galahoed, vouw -

hoed; — platte of/iciershoed n► . — [H. n.] Soort
van v2jgebrjter in., zeKer vogeltje.

+Iaqaei)ni s of it égale, ni. [Mus.] yutschpi •!r f., veldriet, spinei in., een voormnalig klaphouten
speeltuig.

('laqueelen ts, n1. Tandengeklapper n. — (in-

jrer.) Schooner, bdrlelaar, die van koude klapperlandt. — ( faam..) Zwolse r, eigen-lofbarzuiner vii.
Ctaquemiieat- , in. Tand%geklapper (als gevolg
van 1^oede of vrees) . — llandrel^l^r . -- 7_wee t eh.lap n.
i'Iaqueninrer, v. rr. (fain.) Achter de traliën
of tusschen vier muren zetter, plakken, opsluiten.
— SE CLAQUEMLRI II, V.

CLART .

-

])r. Zich bi geen rte muren,

binnenskamers houden; — (fig. et mop.) zich bepalen
hij, zich ge/meel bezig houders, met: I1 se claque nur°e

aux chases du ménage : hij bemoeit zich met niets
clan- timet rte hursr.0 fels e za/een.
'ts a na -oral lie, t. (fare.) Yetrhangende hoed,
lr;silch011: in., lnord moet slaar tred °!rar2.rende randen;

- drager om. von zulk een hoert.

k'iaq iei°, r, . n. Klappen (van cie vingers, de

Irarz,lcn, de tong, de zweef); 1:/opperen (van (JO

tan (ien): cl- Iles Elefts, klappertanden. — CLAQUES,
V. a. (lain.) CI- riem., iemand ee:z.' flap of kloppen
acres. — iemand reet harm cklop toejuichen (in den
schouwburg). — (fig. et fain.) Faire cl- son fouet,
zijne zweep doen klappen: zijn gezag zijn' invloed
(1 0(0 gelden; veel'laats hebbers.

k'lagiaet, tn. [Tech.] Ilabbelaar, klapspaan m.,
oerrust I. aan den teernel van een' maaien. — (Loc.
popi.) Sa langue va (La l angue lui va) comme le
cl- duim rnocliu,z [m eetong ,gaat als Bene lazarus-klap.
— [H. li.] Cl- Ele St.- Lavare, lazarus-klap i'.,
soort van trrweeschalige schelp (ook claquette of
cliquette de lépreux of de lastre geheeten).
t'taqueter, V. n. Klepperen (van ooi evaars);

— kit/eden, sjirpen (van krekels). — Vroeger ook
als frequentatief of herhalingswoord van claquer
gebézigd: Cl-

un enfant sur les fesses, een kind

wat voor de- billen geven.

t'iaquette, f. [Mus. mil.] .plaket n., een bij

sommige korpsen ingevoerd instrumentmet stokken
en bellen om 't geklap der postzweepen en 't geklingel
der postpaarden na te bootsen. -- Soort van klap f.
of ratel in. der harijsche postbeambten, oen de ligting
der brieven aan te kondigen. — Dames-zakboekje n.
voor visite-kaartjes. — [I-f. n.] Cl- des lépreux of
de lease, z. Onder CLAQUET.
C'Iaqueur, m., -ease, f. Klappengever m.,
-geefster f. — Toejuicher m., juichster f door
handgeklap; — inz. gehuurde toejuicher in schouw burgen, e 1 a q u en r : L'industrie des cl -s est one

lèpre attachée is nos tlnéhitres, 't bedrijf der cla-

queurs is eene nielaatscliheid, die onze tooneelen
besmet. — (fig.) Lage lofrér?enaar m.
1 Clarzeéta.ire, in. Sleutelbos in.
('lareneieax, in. [Blus.] Tweede wapenheraut m. in Engeland.
('Isti equet, ni. [Confis.] Doorschijnend vruchte n-conseef n.
('invette, f. [Conn.] Soort van schuimenden

witte wijn in.

(`larienrde, m., z. MANICI10RDEON.

(vlarière, f. [Mar.] Doorvaart f. tusschen Jsbar.l£en.

Clarileation, f. flaring, zuivering, helder-

making f van vloeistoffen: Cl- par repos, par

filtration, par le ,charbon, par t'alurinine, par l'argile, par ka colic bile, klaring door bezinking,

sloor doorzii ing, door kool, door aluinaarde, doos'
klei, door lijm.
('lai'iié, e, ad). (en part. passe van clarifier)
(Je/daad, c,ezuiverd: Do score cl-, Liqueurs cl -s.
(Iarifier, v. a. Klaren, klaar of helder »naken,

zuiveren (eery troebel vocht, suil:er°, siroop ennz.) -sE CLARIFIER, V. i;r. Klaar of helder worden. Cette

liqueur commence a ee cl -.
('i ai'igation, t. [H. ro:n.] Terurgeisch, m. van 't
ges°oo/d , vordering van genoegdoening (welke steeds
de oorlogsverinlarinq vooraf ging; openlijke bekend
-making,ozd
uitroeping f.
('lailine, f. of Ctairan, in. hoesthel f., hatsbelle/je n. voor vee.

(' larin é, e, Wij. [Bias.] Pet een belletje aan

den hals (aan ander email dan het dier zelf).
Clarinet, m. Vroegere militaire naam van (less

klarinetblazer.

('laa roette, f. [MMus.] Klarinet, schel fluit f.
,

— ooi(. de filar inetbiozcr. Ce rnusic,en est urne bos ne
cl-. -- (fig. et pop.) La cl- sae cirmq plods, '1 geweer.

Claiinetliste, in. .Klarinetblazer, schelfluitblazer, clarinettist so.
C'tarisse, f. (Melig.] Non f. der voormalige

Clara-mile, in 11 onder toeziet van St.-Franciscus van As ices in gesteld.
Clai'issimi^e, adj. Zeer beroemde of doorluchk.
t i re, eerelitel in 't grielesche keizersijk.

('tante, f. Klaarheid, helderheid f., liert, schijn
La cl- du soleil, des étoiles, de'-seln.,cmuij:

In lame, het licht der zon, sterren, »laan. Lire 55
In cl- du feu, mies rave- rl)e„ - es, tij 't sch jns^TI vans
't vuurr, vein, de straallantaarns lezen. Dansei' Ris In

cl- de in lane, inn- (len ruis tccsrhjjn (dansen.. — J)oorschijnendlheíd. doorzifltighcid t'.: La cl- do serge, de,
cristn 1. de lone. --- (fir'.) Klaarheid, helderheid.

verstaanbaarheid, duidelijlzlme;.d, juistheid f.: Expliquer ge. awet cl -. iets duidelijk veel laren. Il ade
la cl- .lans les im?Jes, /rij heeft heldere denkbeelden.
-- ( ; noet.) Joch de in c.- of de in Cl- dog jour, le-
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ven; Commencer d voir la cl- du jour, geboren
worden; Perdre la. cl- du jour, sterven; ook: blind
worden. — Al wat den geest verlicht: I1 méconnut
les saintes cl-s du chrisiianisme, hij miskende het
heilig licht van het clr'istendom.
t,Clas, m., z. GLAS in. — Geknal n. van eerie

hone van een vuurwerk. — (f fir. et fanti,) Faire un
grand vlas, veel beweging om niets maken.
Classe, f. Klasse, orde f., volgens welke men
verscheiden personen of zaken rangschikt; rang,
stand m., door geboorte, fortuinzsbede^eling, verdiensted aangewézen : Les eitorens sopt distrilhués en
oertaines c-s, de staatsburgers zijn in zékere klassen of standen verdeeld. Les naturalisten out divisé cliaque rèbne en plusieurs cl -s, de natuur
hebben ieder rijk in verscheiden klassen-kenrs
verdeeld. La cl- des artisans, des pauvres, de klasse
der ambachtsl:iederr, der armen. C'est on savant,
un artiste de la première cl -, hij is een geleerde,
een kunstenaar van den eersten rang -- (•fain.) C'est

un fripon, on menteur de la première cl-, 't is

een schelen, een leuge near van de eerste soort. —
I3 ij uitbreiding ook gebézigd van personen of zaken,
die met elkander overeen komen: Cet ouvrage con,

vient à toutes les cl-s de lecteurs, dit boek past

-

CLAYA.

sen betreft, voor de scholen geschikt is: tot gebruik

der scholen of klassen dient, in de school t' huis
eelioort, lc l a s s i s c h : Livres cl -s, boeken bij uit
voor de school geschikt, vor-mingsboe--nemdhi
ken der leerende jeu[]d : Exercises cl-s, schooloefeningen; Devoir cl -, schooltaak. — Bij uitbreiding :
Voorbeeldig, voortreffelijk, uitstekend in zijne soort,
wat tot model kan dienen, waaraan blijvende
waarde en gezag moet toegekend worden, gezag
klassiek, k l a s si s c h, inzonderheid-hebnd,
,gebézigd van schrijvers en geschriften, die als navolgenswaarde voorbeelden in eerie of andere taal,
of als bevoegde kunstregters in de door hen behandelete vakken beschouwd - worden; overeenkomstig
met de strenge kunstregelen, echt: Homère, Cicéron, Racine etc. sont des auteurs cl-s (of als subst.:
sort des cl-s) homerus, Cicero, Racine enz. zijn
klassieke schrijvers. Des ouvrages el-s, (o f als subst.:
Des cl-s), klassieke werken, modelschriften n. pl.
La poésie cl -, de klassieke poezij f. (die op de
leest der Ouden geschoeid is, zich aan de oude
kunstregelen bindt, in tegenstelling niet de romantische). Le genre cl- (of als subst. : Le cl-), de

klassieke schijf/trant. Les ouvrages de eet auteur
sont devenus cl-s, de werken van dien schrijver
zijn klassiek geworden (hebben gezag gekregen in

aan alle klassen, aan elke soort van lezers. Ces
objets forment une cl- à part, die voorwerpen vormen eerie klasse, eerie afdeeling op zich zelven. —
CLASSE, f. Klasse f., leervertrek n., iedere schoolkamer van een collegie, latijnsche school of gymnasium; in 't algemeen: school, leerschool f. Pourquoi

de door hen behandelde stof) . — (flg.7 Terre, sol cl-,
klassieke bodem m., land, weleer door een beroemd,
kunstlievend volk bewoond, inz. Griekenland en Italië. La terre cl- de la liberté, het klassieke land,

zijt gij aan de deur van de klasse, van `t leervertrek, van de school gezet ? — Klasse, a fdeeling f. der
leerlingen in eerie school: En quelle cl- ètes-vous?
in welke klasse zijt gij ? — De gezamenlijke leerlingen tiener a fdeeling, eerier school : Celte cl- est
forte, faible, die klasse telt veel, weinig leerlingen.
— Iedere schooltijd m.: La el- du matin, du soir,
(le ochtend -, avondschool. — Ouvrir urge cl -, eene
school openen, lessen beginnen te geven, waar dit

een' jagend en hond) .

avez-vous été mis à la porte de la cl-? 14Waarom

tot dus verre geen plaats had. La rentrée des cl -s,
't hervatten (Ier lessen, de tijd, waarop de leerlingen na de vacantie hunne studiën hervatten (ook
min gebruikelijk L'ouverture des cl-s ge/weten). —
Faire ses cl -s, school gaan: Nous aeons fait nos
cl -s ensemble, wij hebben zamen school gegaan. —
[Mar.] Aanwerving f. der franse/te kustbewoners,
die voor de zeedienst geschikt zin en in klassen
verdeeld worden. Bureaux des cl -s, inschrijviogskantoor n.

Classé, e, adj. (en part passé va - classer)
In klassen of vakken geordend of gerangschikt,

ingedeeld , afgedeeld , ge c l a s s I f i c e e r d. Les

plaates cl -es en families, de planten in familiën
gerangschikt.
Classeinent, m. 1-let verdeelen in klassen;
rangschikking, ordening f.
Classer, v. a. In klassen verdeelgin, rangschik

de wieg en bakermat, het vaderland der vrijheid.
(lastique, adj. Wat zich als gebroken voordoet. [Minér.] Terrain cl-, gebroken bodem m.
ook : een grond, die beenderen beval.
flatlire, m. [Bot.] Soort van paddestoel m.
5 ('lath, v. n. [Chas.] Dikwijls aanslaan (van

Clatoile, f. [H. n.] Zeker weekdier n.
('laude, m. (faam.) Zot, on.noozele m. (naar
keizer Clau(/ius, Wien 'trien een zeer bekrompen ver
nageeft) : C'est un cl-, 't is een zot. — Ook-stand

als adj. Ii nest pas si cl- qu'il le parait, hij is zoo

zot niet, als /tij schijnt (als zijne muts wel staat).
Clatindicant, e, ad). Ili,rkend, kreupel.
(`laudication, f. [Méd. veter.] Kreupelheidf.;
het huiken.
C landtien, ne, adj. (eig. wat Claudius betreft)
[Tech.] Papier cl -, soort vast egyptisch papier n.
(fret eerst onder keizer Claudius gemaakt). Eau
el-ne, claudisch water (onder Claudius langs eerie
waterleiding naar Passie gevoerd).
('laujot, m. [Bot.] Een der volksnamen van
den kalfsvoet (goujot, pied de veau).
Clause, f. [Prat.] Bijzondere bepaling, voorwa arde f., beding, voorbehoud n. in een (burgerlijk) verdrag, een' uitersten wil of andere acte, punt
van vergelijk, verdragspunt n , c 1 a u s u l e f.: Clexpresse, conditionnelle, uitdrukkelijke, voorwaa r
bepaling. Cl- additionnelle, toegevoegd ar -delijk
Cl- codicillaire, bepaling bij codicil; Cl--tikeln.
dérogatoire, vernietigende bepaling, eene bej;ali ,rt q ,
waardoor alle de vorige van getier waarde zijn; Cl

classificeren ; schik -ken,idlaf
ordenen, schiften, splitsen; de klasse of a fdee--ken,
ling aanwijzen, waa r toe een voorwerf behoort:
Cl- des animaux, de dieren in klassen verdeelen.
bedreigende bepaling; Cl- irritante,-cominatre,
Cl- des papiers, papieren in orde brengen. schiften. krachteloos makende'bepaline; Cl- penale, strafC'est Jussieu qui a classé cetle plaste, 't is Jus - beipaling; Cl- résolutoire, ontbindend) bedi- g; Clsieu, die deze plant hare klasse heeft aangewezen. privative, voorbehoud n. ; Cl- revocatoire, lserroe— [Mar.] Een matroos inschrijven op 't register piende bepaling; Cl- prohihée, verbodene bepaling;
nzan de a/deeling, waartoe hij behoor t. — SE CLAS Cl-s, charges et conditions, bedingen, losten en voor
v. pr. Gerangschikt worden.
-sER,
1Vlettre, Insérer one cl- dans un contrat;-wa,den;
Classeur, m. Groote brieventasch f. met a fdee-

d.ngen of vakken.

(+lassiaire, in. [H. rom.] Romeinsch zeesol -

doat m.

Classleisine, m. [Litt.] Stelsel n., beoordeelingswijze f. van de warme aanhangers der schr ij vers uit de oudheid en hunne navolgers, c l a s-

sicismus n.

Classieo-roniantique, mij. Wat zoowel
tot het klassieke als het romantische behoort, teat
den ouden titel den, nier-wen smaak in letteren en
kunstvereeni,il. klassiek -ronmantisch.
Classilieateur, m. Klassenmaker, verdeeler
ioti klassen-, rangschikker m.
Classification, f. Verdeeling in klassen, rangschikking, indeeling; schifting f. in soorten.
]- Classifier, v. a. Klassen maken, indeelingen
vaststellen, Glassi ficéren.
(lassiquue, adl. Schoolsep, wat de sciwolklas-

erne bepaling, een voorbehoud -fn een cosmtract zetten, inlasschen. — Cl- des six mois, bepaling va-tmbevoegdheid tot, wederz dsche opzegding tiener huur
zes maanden te voren. — Clausilies, f. pl. [H.
n.] Slumtschelpen f. Pl.
t ( 'lauusioen, f. [Jur.], z. v. a. APPOINTEaJENT.
t`laelsoir, n1. [Arch.] Sluitsteen m.
(vlausiral, e, adj. Kloosterlijk, tot een kloosster behoorende : Discipline cl -e, kloostertucht f.
Vie cl -e, kloosterleven n. Offices claustraux, kloosterbedieningen f. pl

Claiistralit.èles, f. pl. [11. n.] Soort vast

spinnen f.pl., die harewebben met ovale cellen onder

de steepen spannen.
1- ('lalistration, f. Opsluiting in eerie enge,
besloten plaats.
('tanstre, Clostre, m. [Arch.] Aarden pan f.,

in den vorm van een' hollen half cilinder.
('lava, f. [Pèche] Spanstok m. aan een net.

CLÊ.

---

CLAVAIRE
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tlavaire, f. [Anc. législ.] Bewaarder van (ie

tel- en het borstbeen behoorende. (Pui. ni. clavi-

Frankrijk. — Bewaarder m. der stads -mestrvan
[Pot.] Koraalzwam f., reitebaarcl in.,-sleut.—
een eetbare paddestoel (ook l)arl)e cle chèvre, pied

laves, n1. (latin) (pr. via -snee) [Chir.] Spijkerkop m., eerie uitzakking van het regernb000svlies (loer eerie zweer van het hoornvlies.
«1,-i.idas, m. Tualierleuf f.

,schri ften der vekenkamer. — Refuter. — Schat

de coq, ganteline, tripette, mainotte of manine
jaune geheeten) .
('lavalier, in. [Bot.] Ktaverbladerige lwrkulesboom m.

Clavatelle, f. [Bot.] Soort van zoetwater

ier° n.

-w

Clavatale, f. [EI. n.] Plant^rier n. met een

hoofd.

Clavatule e, adj. [Bot.] Min of meer sp' j-

kervorntig.

('lave, e, adj. [Bot.] Knodsvorinig. — [Ma i• ]
.tre cl-, tusschen ij sbanken besloten zijn (van de
lvew foundlandsche vischschuiten gebézigd) ;
Claveain, n1. of wlavelee, f. [^'étér.] Scha
pl. — [Arch.] Wihvorrnige sluit- of-peoknf.
bindsteen m., bindstuit n. — [Péche] Vischangel,
vischhaak m. (bairn)
Claveein, in. [Mus.] Klavier, klavecimbel n.
Jailer, Toucher du cl-, op het klavier spelen. Pièces de cl -, 7nrezijkstukken n. p1. voor 't klavier.
Cl- a ravalement, klavier met weer toetsen dan
gewoonlijk. Cl- organisé, orjelklavier- Cl- brisé,
reisklavier. Cl- électrique, elektrisch klavier (welks
toetsen door de elektriciteit in beweging gebragt
worden) . — [ [Mar.] , z. CLAY ESIN.
('laveeiniste, m. en f. [Mus.] Klavierspeler in., - speelster f.
^lavel, 111 . Soda f. van geringe hoedanigheid.
C'lavelé, e, adj. [\Tétér.] Met de pokken bezocht (van schapen)
('lavelee, f. [Ylétér.] , z. CLAVEAU.
('lavelisation , f. Ine,? ting f. der schapepokken.
('1a,velise, e, adj. (en part. passé van claveliser) : Brebis cï-e, ingeënt schaap n.
('laveliser, v. a. [\étér.] De schapepokken

inenten.

Claverie, f. [Bot.] Naain eener clruivens<ort.
Clavesin, ril. [liar.] Kerk.
Clavet, in. [Mar.] Kalfaatijzer, breeuwijzer n.
Clavette , f. (Tech.] Spie, spell, luns, voor
— [star.] Spil, schaar f. — [Impr.]-stekrdnf.
k'oer°ing f. eerier voormalige drukpers.
Clavieorde, m. [Mus.] Soort van klavier n.,
niet zeer zachten toon.
Clavieorne, adj. [11. n.] Met knodsvorinige
vO(lSjflietefl M. pl.
Clavieuelaire, adj. [A at.] Tot het sleutel
viuscle cl -, sleufelheenspier f. -benhord:î
tiavicnle, f. [Aunt.] Sleutelbeen, kropbeen n. -(,eg.) Sleuteltje n. (zelden voorkomend clan in : La
el- de Salomon, Salonio's-sleutel in., een oorsproolse1)k hebreeuwsch kabbalistisch íooverboek, dat ten
ornrerte aan koning Salomo wordt toegeschreven.
H . ii.] Eerste lid n. vaas de voorpooten der zes
-ige
eoet insecten. — Spil f. eener schroefschelp.
('lavieaulé, e, adj. [11. n.] Van sleutelbeeneleven voorzien.
('lavieylin dre, in. [Mus.] Cilinder- klavier n.,
een door Dr. Chiadni uitgevonden soort van klavier
met een' zich draaijenden klankcilinder onder de

snaren.

Clavier, m. Sleutelring, sleuteldrager, sleutelriem ni. — Gouden of zilveren slotplaat f. ter za-

nienhoudin,r, van de kettingen ons den hals (Ier
vroe(wen; zilveren schaarketting m. der vrouwen
(in 't zuiden van Frank„ (jk). -- [flus.] Toetsenbordt n., claviatuur f. Presenter one personae

nu ei -, ienhan(1 tae viiigerzetten oir 't klavier leeres.
Elle l,ossède dejn son cl -, zij kent de vingerzetten
r eeds. — [Tech.] Een in 'tmmmiddenringgvorinig ongebogen ijzer- of koperdraad n.
('laviei-e, C. [E-1. ii.] Naa2n

van

een' zeer ge-

zochten bonten uprise/i.
('1.avifornae, adj. [H. P3.] Knodsvormig.
t^lavi-lhavpe, ni. [Mus.] ticrrp- klavier n., een
door Dietz in 1812 uitgevonden speeltuig met snaren en toetsenbord.
Clavi-iyre, n;. [Mus.] Lier-klavier n., een in
18U) te Londen uitgevonden speeltuig.

Q'lavipalpe, adj. [If. n.] , z. V. a. CLAVICortNE. — C-lavipede, adj. Knodsvoetig.
('lavi-sternal, e, adj. [Anal.] ] ot het sleu,

si vie aax.)

('layer, m. [ vlii.] (r'oote horde f.

€'layon, in. [linie.] Koashordef., kaaskorf in. ;
waorop nice de vel schreuwroncien. kaas laat uit
hond nr,atje of mandje n., waarop de-druipen.—
pasteibakkers hun gebak d t°a(Jen. — Mat f., waar
azen de waschkui) overdekt.
-rne
("layonnage, ei. [Ecora.] Gevlochteit r i;;awerk,
gebreid teenweuk n., krib f. bij liet maken van
danwnen.
tt'laqniore, f. [Mii.] Lange en breede schotsche
degen in. — apenkueet f. der oude Schotten.
C'la^ tone, f. [Bot.] Soort van postelein f.
('1e, ('lef, f. Sleutel m. L'anneau, la harbe of
le panneton, la tige dune clé, de ring, (Ie baard,
de schacht van een' sleutel. Fausse clé, valsche, nagemaakte sleutel, looter m. Clé fausse, verdraaide
sleutel (ook clé foreée); verkeerde sleutel. Fausser,
Forcer one clé, een' sleutel verdraaijen. Une porte,
qui ferme h clé, a la clé, eerie deur, die met een'
sleutel gesloten wordt, sluilbare (zeur f. Un trousseau de elés, een bos of bundel sleutels. Cela est
sous elé, sous in clé, sous les clés, dat lirlt achter
slot. Porter, Remettre les clés dune villa al en général, de sleutels eener stad aan een' veldheer
brengen, de stad overgeven. Presenter les clés, de
sleutels aan.b'ieclen (als teeleen van onderwerpingen
gehoorzaamheid bij de intrede van een' vorst of vau
zijn' gouverneur, of aan een' overwinnaar, als deze
zich voor de poorten vertoont) . — [Prat.] La renris,
des Iles, heet overgeven der sleutels. — (fig ) La cly„
dor, de gouden sleutel, het middel van omkooping:
La elé dor ouvre toutes les portes. — Les Iles de S.
Pierre, de sleutels van Petrus, liet pauselijk gezag.
Les elés clu paradis of ilu royaunle Iles cieux, (1

sleutels van het paradijs of van 't Hemelrijk, de
raagt van bindenen ontbinden, van vrijspreken en
schuldig houden. Les clés des trésors de t'Eglise,
de 111(1/it van aflaten uit te deelen. — (Loc. prov.
et fain.) Mettre la clé sous la porte, met de noorderzon (in stilte en zonder te betalen) verhuizen.
/iIettre, icier les clés sur la fosse, den boedel
wet den, voet stooten, van de nalatenschap, van
de goederen-gemeenschap afzien. Laisser ses clts
a la justice, afstond- vase z[ne goederen aan z n.e
schuldeieehers doen. Avoir, Donner, Prendre

in clé eies champs, z. CIIAMMP. 11 a la clé de
ses culottes of ciiausses, z. CIAUSSES. — Sleu-

tel m., inleidende, voorbereidende wetenschap f..

L'étude des langues est In elé des sciences, de

studie der talen is de sleutel dier wetenschappen;

L'ariUmiëtique et la géoinétrie sont la clé Iles
sciences inalliérnaiiclues, cle reken- en meetkunde

zin de sleutel filer wiskundige wetenschappen. -Sleutel in., verklaring, opheldering f. La clé due
systèrne, d' une satire, de sleutel van een stelsel,
van een hel'elschci. ft. La clé de Rahelais, de le
Bruyère, de sleutel tot de sch.riflen van Ralielais,
de la Bruyèce, verklaring van de duistere woorden en verbloemde nanon in hunne geschriften. Clr-

de chittre, z. CIIIFF1E. Avoir la clé d'une affaire,

then sleutel van eene zacck hebben, 't geheim van iets
weten, iets meester z' n,. — Sleutel in., plaats ,
welker bezit den vijand een' gemakkeljken toegong
in 't land zou banen, grensreslirig f.: Calais es;, uni,
des clés de la France, (;altris is een, (Ier sleutel:
van Frankrijk. Les 7, hernlopyles soot la clé di:

la C rèce ; Alexandrie flit la clé de commerce des
Irides. -- [!°,Ius.') Sleutel, notensleutel in.: 11 v a
trois clés dans la znusique : la clé de sol, la els
d'ut et la clè de fa, er zijn drie notensleutels : cle

sol-, ut- en fir- sleutel. — Metalen klep t. aan de
blaasinstrumenten. -- [Chas.] Cles de meute, best
a fgerigte hone/ce van een koppel: (fig. et fain.) toon gevers, aanvoerders, belhamels in. pl. — [Pauc.;
Achterklaau'w m. van een' roofvoc'el. — [Arch. i
Clé de voute, sluitsteen m., slotstuk n., midden steen, die 't gewelf sluit. (fig.) Cast la clé de Is
voute, dat is `'t hoofdpunt van de zaak. Cie saillante of en ibossage, vooruitstekende sluitsteen.
Clé dune fosse d'aisance, deksteen m. van een,' sekreetput. Clé dune poutre, (ialkbancl, balksleutel in., anker n. — [B!as.] Clés en pal, en sautoir,
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liggende, kruiswijs gelegde sleutels. -- (Cord.] Clé
de forme, d'embouclboir, opsluitend middenstuk n.
van eene laarzenleest. — [Charp., Men.] Zwa-

luwstaart n1. — In 't algemeen heet clé in de kun
een werktuig om verschillende voorwerpen te-sten
spannen of te ontspannen, op te winden, aan te
Memmen of los te laten, te openen of te sluiten :
La clé d'un robinet, de sleutel van een' kraan. Clé
de montre, de pendule, horloriie-, pendule- sleuteltje. Clé d'un poele, klep van eene kar,.chelpzjp. Clé
de clavecin, de piano, cie harpe, stemsleutel. Clé

de pressor, schroef f. eerier w j1pers. Clé de lit,
schroevendraaier in. van een ledekant. Clé l: écrou,
a vis, moêrschr oef-, kopsch.roe fsleutel. Clé d'arbalète , d'arquebuse, de caraléine, de pistolet, veér f,
,

of sleutel, waarmede men weleer die wapens span
de. — [Chir.] Clé de forceps, tangsleutel; Clé de
Garengeot of Clé anglaise, kiessleutel, engelsche
sleutel. — [Mar.] Clés de varan gues, kalven n. p1.
tusschen de buikstukken; Clé du ton de mát, Clé
du mat de hune, slothout, slot jzer n.; Etre en clé,
op het slot rusten; Clés de mat, slothouten desstengen; Clé des étains, broekstuk n.; Clé de
pierrrer, spil f. van eene basse; Clé du guindas,
schillipensdeksels op de schildbanl'en; Clé de pompe,
pompbout. Clés de basses, schoren m. pl., waarmede het schip in een droog dok onderstut wordt;
Clé de Per, Clé de construction, klik m., waarop
men een schip laat a floopen; — Demi -clé, halfslag n.
Cléehé, e, asij. [Bias.] Doorziptig, open (van
een warenstuk), zoodat men het veld er door ziet.
Clé-de-niontre, f. [Bot.] Volksnaam van 't
geineene maankruid n. (lunaire).
Clédwuaneie, f., z. CLEID0MANCIE.

Clédouisinancie, f. [Ant. gr.] Voorspelling f.
uit zékere onder sommige omstandigheden gesprokene 01' gehoorde woorden.

-

CL1THRA.
Cléodore, ni. [H. n.] Soort van voetvleugelig

insect n.

('léonie, m. [Bot.] Pillebloem, kleoma f.

t'l onnie, f. [Bot.] Geurig wondkruid of bee-

renoor n. (brunelle).

('léonyme, m. [11. n.] .Soort van vliesvleugelig

insect n.
C'léophore, m. [Bot.] Roode lataanboom ni.,
een palnaboorn van 't eiland Bourbon.
Clephtine, f. [Mar.] Grieksch vaartuigje n.,
ter kruisvacrr't gewapend.
('leplhtes of Klelphtes, m. pl. Klepten of
Klephten, rooverhoofdlieden, vrije bergbewoners in
Griekenland; — krijgsaanvoerders m. pl. in 't
nieuwere Griekenland. — Chant des cl- of Chant
clephtique, Klepten -zauicen in. pl. 1
('lepsgctre, f. Wateruurwerk n. der Ouden,
k l e p s y d r a f. ; — zandlooper m., uurglas n.
(pouclrier). -- laan van verscheidene waterwerk
pl. der Ouden. — [Mus] . WW'ater orgel n.-tuigen.
-

-

— [Chim.] Zeker vat n.
('leptes, in. pl. [H. n.] Soort van vliesvleugelige
insecten n. pl.

('léragre, f, [Fauc.] Vleugeljicht f der valken.
Clerc, in. (pr. clèr, behalve in de clew a maitre)
Geestelijke, k l e r i k us in., die de tonsuur (hoo fdschering) heeft ontvangen (in tegenstelling met
laïque, leek); bij uitbreiding: ieder geestelijke, wel
ieder geletterd of geleerd man. Cl- tousuré,-er
geschoren geestelijk student. Les dilíférents degrés

par,ni les cl -s compos ent la hiérarchie ecelésiastique, de verschillende ppraclen onder de geestelijken
vormen de kerkelijke hzerarclaie. — -) I1 eet halrile
homme et grand cl -, hij is een bekwaam rnan en
root geleerde. — (Loc. prov.) Ce nest pas on
grand ci-, hij is geen heksenóneester, hid timwer°t niet

hoog. I1 nest pas grand el- en cette rllatière, hij is

Les plus grands cl -s ne solt
pas toejours les plus fills, de geleerdste mensclze;n
Cleido-costal, e, wij. [Anat.] Wat tot het zijn altijd de schra ;derste niet. 11 ne faut pas
sleutelbeen en de eerste rib betrelcking heeft.
parler Latin clevant les cl -s, wij moeten niet van
Cfédonisine, m. [Ant. gr.] [Waarzeggerij f.

uit plotseling geruisch.

Clei€loiiianeie, Cléclosnaneie, f. [Ant. gr.]

(Waarzeggerij uit sleutels, sleutelwiochelarij f. —

daarin niet sett thuis,

iets spreken tegen iemand, die het beter verstaat

dan wij. -- Klerk, schrijver, kantoorschrijver m. van
een' pral:tizjjn. CI- de notaire, d'avoue, notar i.c•-,
ger m. , - zegster f.
prolfur ears- leieik. Maitre cl -, Principal cl -, Premier
Cfeidlo-seapu'laire, adj. [Anat.] Wat tot cl -, eerste klerk, hoo fd Plerk, opperklerk. Petit cl -,
liet sleutelbeen en het schouderbla d betrekking heeft. longete klerk, die de boodschappen doet (ook sauteCleido- steraal, e, adj., z. v. a. ciavi-sternal. ruisseau ge/weten). Vice de cl -, schrijffout f. in
Cleisagre , f. [^Méd.] Hals- en sleutelbeens- eene acte. (Dezezegswijzeis verouderd.) (Loe. prov.)
t'leidoammancien, nl., -ne, f. Sleutelwaarzeg-

jicht f.

Cléo,o,téres, m. pl. [Ant.] Kleiare drinkvaten
n. pp1. der O u den, zonder voet en ooren en met

w Jn(raard- ranken versierd.

('lém atis, I. V'uurlsrs i.d n., z. v. a. PanvEaClIE.

eleniatite, f. [Bot.]

dievekruid n.

Meelkruid n., meelbloem f.,

Cléniatitées of Clé:natidees, f. pl. [Bot.]
JlIeelbloernplanten f. pl.
(léme, f. [Bot.] Soort van knoop- of varkens gras n. (centinode).
Cleinenee, f. Goedertierenheid, lankmoedig

genadigheid, genade, zachtmoedigheid, verge--h.eid,
venrsriezindheid f. van een' meerdere jegens een'
}eindere: La cl- de Dieu, La cl- divine, de goctdelijke goedertierenheid; Implorer la cl- d'un prince,
dun juge, d'un père, de genade van een' vorst.
van een regeer, van een' vader afsmeeken.
Cléijneut, e, adj. Goedertieren, lankmoedig,
genadig, zachtmoedig, vergevensgezind: Dieu est

el- et niiséricordieux, God is genodig en ba.rrn-

hartig. (Het vrouwelijk koprit zeer zelden voor.)
Clénientin, e, wik. [H.ist.] ClementJnsch, Clemnentinisch, wat tot een' der pausen Clemens betrekking heeft: Musée cl -, clernentf nsch museum
(door Clemens XIV. gesticht). Ligue el-e, clensentijnsch eed ,qenootschap n. (naarr Clemens VII.) Collége cl -, clement jnsch collegae n., in 1595 te Rome

door Clemens VIII. voor de Siavonen gesticht. —
CLÉMENT Ii', nl. Aanhanger can Clemens VII. tijdlens
,

de grorte scheuring.

Clénientine, f. [H. ecc].] De bul f. van Clecoens IV. aangaande de orde der Ci..,4erciënsen. —
CLLMEI 'INES. f. pl. Verzameling f. der decretalen
cyan Clemens V., op last van Johannes XXII. bij een g.ebragt; — ook: verzameling van kerkveros'deningen, ten ontr°e gte aan St. Clemens, bisschop van
Rolre, toegeliend .

Clenche, f., z, CLIN CHE.

,

Faire on pas de el-, een' bok schieten, een' lompen

rnisslag begaan. Compeer de cl- à maitre, rekening
doen van de gedane ont Langsten en uitgaven, zonder
andere verantwoordelil.heid dan de naauwkeurig-

[ lar.] Cl- dij guet, strandwtsch,tschrzjver.
Clergé, m. Geestelijlclieid f. ; de geestelijken m.
pl. Le cl- séeul3er, régulier, de wereldlike, (Ie
geordende geestelijken. Le haat, Ie Las cl -, de
lrei.rl. —

hooge, lagere geestel jkheid. — Weleer geletterden,
geleerden.

t ('lergeot, C'lergeon, Cler e u, III. (ver klw. van cierc) Kleine klerk in., lzlerk je n.
-f- ('lergerelhe, Clergesse, f. Non; — geleerde
of 'zrwaasszv)lze vrouw f.

t Clei•;;ieole, ni. Priesterdienaar rn.

-; Cler ie, Clergise, f. Geeelei klein-; -kunde, riefeerrllas'id; letterkunde f. : (I^i•ov.) ITne

poignée de bonne 'vie nileux 'ant qu'une nuéede
el-, braafheid is meer waard clan, kuwle.
C'lér•ieal, e, aclj. Geest l k. pr rf sterlijk, den
qeestelijken staalsi betre/fende, di i(wtoe behooPend .

Vie cl -e, geestelijk leven; Privilèges clér'icaux,

geestelijke veorregten.

Clérienle =naent, adv. Op geestel) kesvijze, als

een, peestelijke.

Ciévieat, m. [[1. eccl.] Pause/ , k kamerschrij-

verschap a.

Clérierature, f. .Stand ni., wcu rdigl,eid f. van,

geestelijke. — Kierkschap n.

lI'Iérodendron, ni. [11. n.] Kruisboom, zee'-

wilg rel.

( i,éx-o
s ^neie, f. [Ant. gr.] 1Vaa r°zegefer 2f.,

uit hel lot, nit clebbelsteenen of bikkels. — ('tacoisianeien, ra., -Bie, f. Hij zij, die zulke waar -

zeggerj doet.

€'1éi-onommaie, f. [H. any.] Verdeeling f. van

goederen, door 't lot.

Cléthira, , ('IMIa 'e, nl. [Bot.] _4rneril:aansche

els ni. — ('létlua•i.te, f. Versteend eken out rr.;

CLIBANAIRE

CLIQVET.

--

— versteening f. met afdrukken van elzenbladeren.
C,libanaire, m. [Ant.] Perzisch kurassier m.
41ibane, m. [Ciro.] Klein draagbaar fornuis n.

van koper of aardewerk.
(lie-clac, interj. Klik-klok (klanknabootsend
woord) .
Clichage, m. [Tech.] Het afkloppen, afstaan
jen van gietvornnen; het maken van gfeta fdrukken,
het clich,éren.
Cliché, in. [Tech] Gietafdruk n., de door afkin en of afstampen verkregen plaat of 7natr9js f.
lleltenteitt, m. Het moe jeljk en gebrekkig
uitspreken dersle_pend- sissende letters (lettres chuin-

-

i

tantes, z. CIIUINTANT) .

Clicher, v. a. [Tech.] Eenen vorm of eene
matrijs loodregt, snel en met kracht in gesmolten
en afgekoeld metaal doen vallen, om er den afdruk
dan te verkrjgen: afkloppen, afgieten, a fstumpen,
gietafdrukken maken, cliché'r°en. — Met moeite
of gebrekkig de sissend-slepende letters uitspreken
(z. CHUINTER) .

Clicheer, ni., -ease, Vervaardiger m., -digster f. van c l i c h é s of gietafdrukken. -- Ook als
adj.: Un ouvrier cl -, une femme cl -euse.
Glide, f. [Mml. anc.] Krjgswerlr.tuig n. der
middeleeuwen, waarmede men steengin op de belégeraars wierp.
Clïdoniancie, f., z. CLEIDOMIANCIE.
Clie, f. Vischmarkt f. (te Bordeaux).
Client, m. [at. rom.] Beschermeling, c l i e n t m.,

hij, die zich onder de bijzondere bescherming
van een' verrnogend' burger stelde (in tegenstelling
met den pa troon of beschermheer. — CLIENT, m.,
-E, f. [Prat.] Hi} of zij, die zijne of hare regtzaak
door een' pleitbezorger laat voeren, die aan een'
advokaat, prokureur enz. de verdediging en bewarin.g van zijne of hare renten toevertrouwt, c l ie n t
m. en f. (in, tegenstelling met den pleitbezorger,
soms cook met de regters) . — Ook van . een' geneesheer gebezigd: Ce médecin a beaucoup de cl -s, die
geneesheer heeft veel praktijk.. (In dezen zin zegt
men echter liever clientèle.)
Clientèle, f. Bij de oude Romeinen: de gezatnenlijke cliënten of beschermelingen van eenend- patroon, c l i e n t é 1 e; de bescherming f. des patroons,
de verhouding van den beschermde tot den beschermer. — Al de cliënten van een' advokaat, procureur, notaris, geneesheer enz., — tegenwoordig ook
van de handelsbetrekkingen, de kalanten eens koopmans gebézigd.
% Clieutelaire, adj. De cliënten betreffende.
Cl.ilforte, f. [Bot.] Soort van pimpel nel. C.
Clifoire, 1. Kinderspuitje n. van vlierhout. —
(Loc. fain.) Ii a toujours la cl- à la main, hij heeft
altijd de klisteerspuit ter hand (van iemand, die
zich gedurig een klisteer zet) .
Cligné, e, adj. (en part. passé van cligner) :
Faire les yeux el-s, de oogen half gesloten houden.
Clignement, m. Het blikken met de oogen, het
knipoogen, het pinkoogen.
Cline-miisette, f. Blindemannetje, schuilevinkje, schuilhoekje n . (een bekend kinderspel) .
Jouer a la cl-, blindemannetje spelen.
Cligner, v. a.: Cl- les yeux, cl- l'oeil, pinkoogen, pinken, pinkelen, blikken, de oogleden ten
halve sluiten. — CLIGNER, v. n.: Cl- de Toeij, een
teeleen met het oog geven, knipoogen.
Clignot, m. [.11. n.] Naam van een' amerikaanschen vliegenvanger m.
Clignotant, e, adj. Blikkerend, knipoogend:
Des yeux cl-s. — [Anat.] lhlernbrane cl-e, of als
subst. La cl-e, oogvlies n., dat bij zekere dieren,
zoo als de vogels, de katten enz. tusschen den oogbal en de oogleden is geplaatst en dat zij naar wil1e ,kunnen voortrekken.
notenent, m. Ooggeblikker n., het aanho . d blikken of knipoogen.
('lignoten, V. n. Blikkeren, gestadig met de
oogen blikken: Line lumière trop vive fait cl- des
yeux. (uien zegt ook cl- les yeux.)
C1iniat, m. [Géogr.] Aardstreek, hemelstreek,
luchtstreek; — luchtsgesteldheid f.; gewest, land n.,
landstreek, landouw f., met betrekking tot de luchtsgesteldheid. Cl- chaud, tempéré, froid, warm, gernatigd, koud klimaat. Changer etc cl-, Passer dans
un autre cI -, van luchtstreek veranderen.
4Jliumatérique, adj. Wat liet klimaat betreft:
Influence cl-, klimaatsinvloed n. (weinig gebruikt).
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— An of Année cl -, trapjaar, klimmend jaar,
k1imaktérisch jaar, ieder zevende jaar van 't
menschelijk leven, in 't welk men meende, dat er
eene merkelijke verandering in 't menschel(lk li.gchaarn voorviel. — [Méd.] L'époque de la puherté
est one époque cl-, de tijd der manbaarheid is een
kl-inzaktérisch tijdstip. (In dien zin gebruikt men
meestal critique.) — Ook als subst. C. gebézigd: La
cl-. het zevende jaar; Les grandes el-s, de groote
kliinaktérische jaren (het 63ste en 81ste levensjaar.
(limatolog ie, f. Leer C. der luchtstreken,
verhandeling C. over de luchtsgesteldheid, over de
verschijnselen, die van de hoedanigheid des gronds
en zijne ggeographische breedte afhangen. — Clienatologique, adj. Wat die leer, die beschrijving
betreft.
Climature, C. Klimaats-invloed m., invloed
der luchtstreek.
Cliniax, m. [Log.] Klimming, versterking C.
der uitdrukkingen in eene rede, kl i rn a x n1., z. v.
a. GRADATION.
Ciin, m. Telenk, blik m. (steeds met oeil ver
CLIN D'OEIL) . — [ Mar.] Border in clin,-enigd,z.
in klinkwerk werken, de boorden met de randen op
elkander leggen. Bordage à elin, opeengeklonken
boeiplanken C. pl.
Clinanthe, nl. [Bot.], z. v. a. RECEPTACLE.
Clincaille, Clincaillerie, Clincaillier,
z. QUINCAILL—.

Clineart, m. [Mar.] Plat vaartuig n. in Zweden
en Denemarken, klinkerti, klinkaard m.
Clinche, Clenehe, f. [Tech.] Klinkligter m.,
klink f.
Clin d'oeil, m. Oogwenk, blik int van het oog.
Faire un cl- a qn., iemand een' oogwenk geven.
Il se fait obéir par un cl -, hij doet zich door een'
oogwenk gehoorzamen. — (fain.) Oogenblik, ommezien n. : C'est 1'atïaire dun cl -, (lat is een ommeziens werk. Cela fut twit en un cl -, dat was in een
oogenblik gedaan. (Plur. Des clips d'oeil, bij som
echter Des elfins d'y eux.)
-mi,cen
-

Clinfoc, m. [i17ar.] Buitenschuiver, vliegende

kl-uiver, kluiver op den jaagboom, jager m.
4 Clinieien, adj. Die zich met cie kliniek bezig

houdt: Un médecin cl -, of als subst. Un

klinisch geneesheer.

cl -, een

(linique, ad). Wat tot het bed en bedlegerige

zieken betrekking heeft, wat aan het ziekbed geschiedt, k l i n i s c h. Médecine cl-, klinische genees
welke aan 't ziekbed wordt uitgeoefend.-kunde,i
Médecin cl -, uitoefenend, praktisch geneesheer, die
de zieken aan hunne legerstede bezoekt (in dezen zin
verouderd) . Malade cl-, bedlégerige kranke. Lecon
cl-, klinische les f., die, welke in een hospitaal bij
't bed der zieken wordt gegeven. — CLINIQUE, C.
Kliniek f., geneeskundig onderwis n. aan 't ziekbed. — CLINIQUE, in. Naam eener secte van Christenen, die den doop eerst op hun sterfbed ontvingen.
Clinoïdes, f. pl. [Anat.] Zadelvoortzettingen C.
pl., vier inwendige uitwassen van de hersenpan.
Clinomètre, m. Hellingmeter m., een werktuig
ter bepaling van de ligging der beddingen en erts
-aderni
bergen.
Clinopode, m. [Bot.] Wild basilicum of koningskruid a.
Clinotechnie, C. [Tech.] Kunst C. om bedden
en legersteden zamen te stellen.
Clingiiaiit, m. Klatergoud , Lyonsch goud,
verguld of verzilverd koperen plaatje door liet pietijzer gedund; gouddraad, zilverdraad n. — (fig.)
valsche glans, ijdele pronk n., schijnschoon n., opgesmukte taal t., klingklang m.
Clinquauter, V. a. Met klatergoud bezetten,
opsieren of overladen. — (fig.) Met ijdelen tooi
voorzien, opsmukken.
Clio, m. [H. n.] Vlerkworrn m., soort van voet vleugelige weeklieren n. pl. — Clioïdé, e, adj.
Naar zulk een insect gelijkende. — Clionites, f. p1.
Versteeningen C. pl. van die weekdieren.
Cliquart, m. Vulsteen, stopsteen m., zekere
zeer gezochte bouwsteen.
Clique, f. (fain.) Zamenheuling f. van geineene
menschen, spitsbroederschap f., verbinding C. van
velen tot een slecht oogmerk, rot, pak n., bent,
bende, k l i e k C. — [Jeu] Drie of vier eendere
figuren van verschillende kleur (in sommige kaart
-speln).
Cliquuet, m. [Tech.] Pal m., waardoor een
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rad belet wordt terug te draaijen;— onrust f.,

pan f.; klokvormig deksel n. tot warmhouding der
spijzen. — [Chico., Prijs.] Klok, glazen klok of
stolp f. ter opvanging der gassen enz. — [Orf.]
Klokvormig sieraad n. aan een' kandelaar. —
klikklakken, kletteren.
Cliquetis, in. Gekletter, geklepper, gerinkel, [ I.-Tort.] Glazen of aarden tuinklok, ter overdekking
geklikklak (van wapens, kettingen, glazen). -- [Méd.J van fijne planten. — [Bot.] Fleurs en el-, klok
pl., klokjes n. pl. — [Mar.] I)e-vormigeblnf.
z. V. a. CREPIT ATIO . — (fig.) Ce cl- d'anthitèses
voering f. van het spil. Cl- de plongeur, Cl- ie
fatigue l'oreille, die gedurige klingklang van tegen
vermoeit het oor.
-steling plonger, duikerklok. -- [Méd.] Blaasje, blaartje op
Cliquettes, f. pl. Kliphoutjes, klapbeentjes n.pl. de huid, brandblaartje n. .
Cloche, e, adj. (en part. passé van clocker)
Cl- de ladre, lazarusklep f. (z ook CLAQUET) . —
Met Gene klok overdekt: Melons cl-s.
[Pêchej Doorboorde steentjes n. pl. aan een steek
om het te doen zinken.
('iocheiiian, M. [Econ.] Ram, die de kudde
-net,
leidt, belhamel m.
t Cliquaettement, m., Z. V. a. CLIQUETIS.
t Cli(ptedir, m. Guit, gaauwdief, schelm;
Cloehernent, m. Het hinken, het kreupel gaan.
— Weleer ook : het klokluiden.
zwetser, voorvechter m.
('loehe-pied, in. [Coco., lManuf.] Driedraad
Cliscometre, nl. [Chir.] Bekkenmeter m., een
I. — ie CLOCHE-PIED, loc.adv. Op-schektir;zjl
door Stein uitgevonden werkluir1, om het vrouwvelijhe bekken te meten. — ('liséoïnétrie, f. Bek- één' voet. Aller à cl -, hinken.
('loehher, in. Klokketoren m.;. — bij uitbreikenmeting f. — C1Qseon^étriqufle, adj. Wat tot
den kekkenmeter of de bekkenineling betrekking ding : kerspel n. ; — soms ook voor: Klok f. —

=aan m. in een' nwlen (beter claquet).

Cliqueter, V. n. Kleppen, klepperen, klapperen,

.

heeft.
Clisse, f. Teenen of biezen matje n. ; kleine
horde f. om er de kaas op te laten uitdruipen. —
[Chir.] Spalk m. (liever eclisse).
Clissé, e,

adj. (en part. passé van clisser)

Bouteille cl-e, matte flesch f., met matwerk omvlochten flesch. Bi as cl-, gespalkte arm in.
Clisser, v. a. [Tech.] Met teersen of matwerk
omvlechten. — [Cnir.] Spalken, oznspalken.
Clisson, m. [Conn.] Linneiz n. uit Bretagne.
-

Cli sai, Clistére, z. CLYSSE, CLYSTERE.

Glister, Clistrer, v. a, [Sal.] Met kleefdeeg

sluiten, l u t é 1' e n (de zoutpan op haar fornuis).

Clitie, f. (pr. kli -cie) [Bot.] Vleeschkleurige

anemoon f.

Clitore, Clitorie, f. Klitoris -bloem f.
Clitoriclien, ne, adj. K'at tot den kittelaar

behoort, daartoe betrekking heeft.

Clitoris, m. (pr. kli-to-rice) [Anat.] Kittelaar
m., vrouwelijke roede, k 1 i t on s f. — Clitorisnme, nl. [i%1éd.] Ziekelijke opzwelling f van dat
deel; -- ontuchtig gebruik n. daarvan.
Clivable, adj. Kloofbaar, slsfijtbaar.
Clivage, m. [IV1inér.] .Schil fei breuk f. van diamanten, van steenachtige kristallen. [Tech.] liet

kloven van den diamant.

Clivé, e. adj. (en part. passé van cliver): Dia
cl-, ge/kloofde diamant m.
-mant
Oliver, V. a, [Tech.] CI- un diamant, eersen
Gekloofd
v.
pr.
OLIVER,
—
SE
diamant kloven.

worden.

Clivitie, f. [H. n.] Vingerkever m.
Cloacal, e, adj. liet riool betreffende.
Cloagiie, ►n. Riool n., onderaardsch a (voerka-

naal voor het water en de onreinheden eener stad
(inz. van de riolen der Ouden gebézigd; de nieuwere werken van dien aard heet men egout);
onoddergoot f., vuilnisput, stinkkolk m., verlaat n.,
vuilniszijp f. — .(fig.) Ce(te maison, cette ville est
Un vrai cl-, dat huis is een varkenshok, die stad is
hoogst morsig en ongezond. Cet homme eet un cl-

d'impuretés, de vices, die mensch is een poel van
onreinheid, van ondeugden. — [Anat.] Stuit- of
aarsholte f. bij de vogels, slangen enz. (nu vestibule
common geheeten).
Cloche, f. Klok, bel f., bengel m.: Cl- sourde,
sonore, telde, doffe, heldere, gebarsten klok. La
cloche sonne, de klok sprat. Sooner les cl-s, de
klokken luiden. Un coup de cl-, een klokslag. Bénir,
Baptiser, Noinmer one cl-, eene klok inzegenen,

doppen, haren naam geven. Convoquer, Assembler

au son de la cl-, niet klokgelui bijeenroepen. ver
La cl- bannale of du lseltroi, de storm--zameln.
klok. Cl- de retraite, poortklok. — (Loc. fain. et
prov.) Fondre la cl-, een laatste besluit nemen, de
zaak ten einde brengen, afdoen. I1 est temps de
fondre la cl-, het is tijd om aan de zaak een einde
te maken. N'être pas sujet au coup de cl-, meester
zijn van zijnen tijd. Faire sooner la grosse cl -,
den grootgin bom doen luiden: den meester doen
re penaud
spreken, handelen. Etre étonné, Et
comme un fondeur de cl-, verstomd staan op het
vernemen van een groot en onverwacht ongeluk.
Entendre les deux cl-s, voor en tegen hooren.
C'est le son des cloches auxquelles 1'on fait
dire tout ce que Jon vent, men kan dat uitleggen,
zoo als Tien wil. — [Cuis,] Klokvormige stoof

(Jig. et fare.) it n'a vu que le cl- de son village,
I1 n'a jamais perdu de vue le cl- de son village,
hij is altid. bij moeders pappot gebleven: hij heeft
de wereld niet gezien, heeft geenerlei ondervinding.
— (Loc. prov.) II faut placer Ie cl- au milieu de
la paroisse, men moet de kerk midden in het
dorp ploatsen : men moet eene tot gemeenschappelijk ! ebruik dienende zaak onder ieders bereik
stellen. Tiger (lu cl -, de laatste hulpmiddelen aan
riemen, die men heeft.-wend,ogrijmt
Se haltre des picrres du cl-, deiten om iets, dat
men reeds bezit. Course au ci-, wedren in. dwars
door 't veld en in repte lijn, over heggen en sloten.
— [H. n.] Cl- chinois, chinésche toren m., eenti
eenschalige schelp.
('locker, V. a.

Met klokgelui bijeen roepen.
(In dien zin nu weinig meer gebruikt). -- [Tort.]
Onder glazen of aarden klokken zetten. — CLOCHER, v. n. Hinken, mank of kreupel gaan. CIdu pied droit, met den regter voet hinken, mank
gaan. Cl- des deux cótés, op beide zijden hinken.
(fig. et fans.) Gebrekkig zijn: I1 y a qc. qui eloclie dans cette affaire, er is iets ?naaks, iets gebrek-

kigs in die zaak. Ce vers cloche, dat is een /ereupel dichtstuk, dat vers is niet in de maat. Celte
comparaison cloche, die vergelijking gaat mank.

El n'yt a pas de comparaison qui ne c]nclhe, elke
vergelijking hinkt : geene vergelijking gaat door,
als zij te ver gedreven wordt. (Prov.) I1 ne faut
pas cl- devant les boiteux, men moet geen gebrek
geen stotteraar napraten; men moet-kigenacp,
niet spreken van onaangename dingen in 't bijzijn
van hen, wien zij aangaan; ook: men moet niet
spreken van iets, dat men niet wel verstaat, in het
bijzijn van deskundigen.
Clochete«r, m, Hij, die weleer bij begra fenissen een dof belgeluid deed hooren.
Clocheton, m. (verklw. van clocber) Kleine
klokketoren m.
Cloehette, f. (verklw. van cloche) Klokje n.;
schel, bel f. aan den hals der dieren, bengel ni.
— [Bot.] Klokbloem f. — [.H. n.] Koeschel, zeepok f.,
zeker schelpdier (ealyptrée équestre).
('bison, m. Beschot, schot n., scheidswand m.,
schutting, heining f. Cl- de maconnerie, Mur
de cl-, scheidsmuur, gemetselde tusschenwand m.
Cl- de menuiserie, dais, planken afschutting, beschot. Cl- ii jour, tralie - beschot. Cl- à denneure,
beschot, dat vast staat. Cl- volante, beschot, dat
enen kan opslaan of wegnemen. — [Anat.] 14fscheidend gedeelte van twee holten : La cl- du nez,
des narines, het neusschot, tusschenschot van den
neus. La cl- du coeur, het harte-schot. — Bot.]
Vlies n. tusschen de zaadkorrels tiener v —
[Tech. ] Afscheiding f., waardoor vers ,
voorwerpen in vakken worden verdeeld. Cl- >s serrure, kas f. van een slot.
Cloisonnage, m. [Arch.] Beschotwerk, schot

-werkn.

Cloisonné, e, adj. (en part. passé van cloisonner) Inwendig in vakken gescheiden : Coquillage cl- of cllanimré, in vakken of kamers g escheiden schelp f.
Cloisonner, v. a. Afschutten, afschieten, beschotten zetten.

Cloitre, m. Kruisgang m., klooster -gallerij f.,
afgesloten inwendige gallerj in een klooster, die op

CLOITRL
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eene binneplaats of een' tuin uitkomt. — Kloostern. wijn m. — Clos st. -'rhierry, m. Soort van
ta vie du cl -, het kloosterleven. — [.Hort.l Vier- roodera Champagne-wijn ni.
('loseau, m. Afgesloten moestuintje, omtuind
kante beplante ruimte f., door boogvormig besnoeide
boomen omzet. -- [Arch.] Voute en are de cl -, akkertje H.
Closerie, f. Boerenhofje n. (.racestal zonder
kruisboog-gewelf n.
Cloitre, e, adj. (en part. passé van cloitrer) ploegvee), katerplaats, katerstede f. — Wijn.gaardel eligieuses el-es, in 't klooster opgesloten nonnen nierswoning f. in het Orleansclze. — [Vann.], z.
(die liet klooster, volgens hare gelofte, nimmer mo- CLOTURE.
Closet, m. [Pêche] Kleine vischweer f. — CLOgen verlaten).
Cloitrer, v. a. In een klooster opsluiten, in SETS, Z. CLOZETS.
een klooster steken; tot het kloosterleven dwingen.
('losette, f. Kabinetje, a fzonderlijlc vertrekje n.
(losier , m. Pachter eenei kleine boerderij
— SE CLOITRER, V. pr. In een klooster gaan, het
(closerie), kater m.
kloosterleven aannemen.
('losoir, m. [Tech.] Eene der planken, waarCloitrier, m., -ière, f. Kloosterling m. en f.
C tonique, asij. [IVièd.] Stuiptrekkend, kramp - uit de vorm voor 't bouwen met pis é of stampaarde bestaat. — Gereedschap der mandemakers,
achtig (van bewégingen), k l o n z s c h.
t'loiiisoae, en. [,Nléd.] Stuiptrekkende bewé- steekpriem, steker m., stuitijzer n.
t'losseulennt, Closer, z. GLOUSSEMENT ,
ging f.
Clonisse, f. [FI. n.] Soort van tweeschalige GLOUSSER.
('lostírocere, adj. [Ij. n.] Met spilvormige
schelp f.
voelsprieten. — CLOSSEROCERES, m. pl. SpilhoorS (loper, v. n. 1 haken, mank gaan (clocher)
klopper
lamer
of
m.
nirre insecten (ook fusicornes geheeten) .
Clopeux, m. [Tech.]
('lostre, ni. [Arch.] z. CLA1JSTRE. — [Bot.]
der suikerra /jinadeur°s.
-

Clopiri-elopsaiit, loc. acv. (badin) Hinkend.

Aller cl -, hinken.
C'lopinner, v. n. (fain.) Een weinig hinken of

kreupel gaan, trekbeenen.

Clopoi°te , f. [fl. n.] Pissebed, zeug, krob f.,
duizendbeen in. ; een bekend insect. Cl- ordinaire,
muurlXssebed, kelderpissebed, kelderzeug. — Cl- de
mer, zeepissebed. —. (loportide, adj. \'aar eene
pissebed cgefiihen^le. — CLOFPo1f TIES, in. pl. Pissebedachtige insecten n. pl.
C-'loque, f. [Hort.j Soort van ziekte of ongesteldheid in de bladeren der boorren, inz. van den
perzikboom, zamen krimping, oprolling f. der bladeren. — Cloque, e, adj. Door olie ziekte aan
verschrompeld, zaarngekrompen.
-getas,
Cloquetier, m. [Tech.] Zeker stuk hout n.
aan het geree (l schap, waarmede een steenvormer de
aarde doorsnijdt.
Clore, V. a.

(Volgens de Académie alleen gebruikt in de 3 enkele. personen van (tien Indic.
prés., in den fut. en Condit., maar bij de nieuwere
schrijvers in de andere tijden en in alle personen,
behalve in den passé defini en den sub). iinparf.

voorkomende.) SI-uiten, toesluiten, toedoen, digtmaken; — omtuinen, omheinen, omringen, bemuren;
(fig.) voleindigen, volbrengen, afdoen. -- Cl- les pas-

sages, de doorgangen sluiten. — Cl- les yeux d'un
mort, de oogen van een' doode sluiten. — I/ig.) Cl- la
bouche a qu., iernanri den ^monet snoeren, tot zwi gen brengen. Cl- 1'oei.l, slapen. 11 na pas clos foals

de toute la nuit, hij heeft den geheelen nacht geen
oog toe gedaan. Cl- on jardin, un pare, eenen

hof, tuin, plaats of perk omtuinen, omringen met
eenen muur, heining, sloot of gracht. Cl- un héritage, een erf of grond afsluiten,. Cl- one affaire,
un testament, une assemblée, un compte, eene
zaak afdoen, een testament voltooijen, eene ver
sluiten. -- Somtijds wordt-gaderin,ék
fret ook als v. n. gebézigd : Cette porto ne cl.ót pas
bier. die (leur sluit niet wel. — SE (LORE, V. pr.
Gesleten worden.
(lorophanne, Clorose, z. CIHLOR—.
('los, e, adj. (en _part. passé van Clore) Gesloten, toe, digt, toegesloten; — omringd, omtuind,

omheind. A huis clos, met gesloten dewren. Champ
eios, z. e iAMP. Paques closes, beloken paschen;
de eerste zondag na paschen. Bouche close!
spreek er niet van, houd het geheim ! Sc tenir
el- et couvert, zich digt en bedekt houden, uit
vreeze van gevangen te worden; zijne oogmerken,
gedachten geheim houden. Un propriétaire est obligé
de tenir son locataire cl- et couvert, een huisheer
is verpligt zijn verhuurd huis wel te onderhouden,
deur en dakdicit te houden. Avoir les yeux cl-,

gestorven, dood zijn. (/ii. et fain.) Ce sort lettres
el-s, dat zijn geheimen; ik begrijp er niets van. A
yeux cl-, loc. adv. Blindelings, in den blinde. A
nuit close, h la nuit close, loc. adv. Ills de avond
geheel gevallen is: Nous arrivhmes á nuit cl-e, wij

kwamen aan, nadat het donker was geworden.
('los, m. Bebouwde en ommuurde of omheinde
plaats f., stuk land n., akker m., die omringd is
met een heining, muur of gracht.

flos de Vougeot of Clos-Vougeot, m.
[Conn ] Eene der beste soorten van Ilourgogne-

Spilvolinige cel f.

t'lotoir, ni. [Tech.] Zeker mandemakers gereedschop, z. CLOSOIR.
('lótlare, f. BinGmuur m., omtuining, omschutting, omheining, afsluiting door muren, heggen
enz.; schutting, heining, tuinhaag, heg, heinsloot f.:

Ce jardin na qu'une cl- de hales, de palissades,

die loin is alleen door heggen, door paalwerk afgesloten. — (fig.) Sluiting, afsluiting f., slot, einde n.
(van eerie rékening, een' inventaris enz., van eene
vergadering, beraadslatiing enz.); laatste zitting;
laatste tooneelvoorstelling f. Cl- de la Chasse, het
sluiten der jagt. — [Prat.] Cl- de 1'ordre, sluiting
van rangregeling. Cl- d'enquète, het eind van het
getuigenverhoor, afdoening van getuigen hooren.
Cl- d'un acte, het slot van eene acte. — Cl- des
religieuses, verpligting f. der nonnen om hel klooster
niet te verlaten, kloosterdwaeq m., kleosteropsluiting f. Faire voeu de cl-, ('e 'klooster elofte afleg-

gen. — [Tech.] of Closerie f. 1_fet , snaken van
(bigt gevlochten inane!- of korf week.
('lót«ré, e, cnrlj. (en tart. passé van clbturer)
Gesloten : C;olnpte cl-, op e„ loten rékening. La séaiice cl-e de bonne Heure, clevroeg cleslotenzittinq.
('lol ier, V. a. [Admin., Prat.] Sluiten, afsluiten, eindigen : Cl- un compte, on régistre, an
inventaire, eene rekening, een register, een inventa'e is afsluiten. Cl- les déhats, de debatten of beraad
gingen sluiten.
-slu
'lot«rier, m. [Tech. ] TKor(maker in., ver
geslagen mande--vardigentlochf
werk. — [Admin.] Sluiter, afsluiter m. --1- [Polit.] Benaming voor zoodanige leden der ver
vergadering, die steeds op slui--tegnwordi
ting der debatten aandringen, daar hunne stem
toch reeds te voren bepaald 'is.
('LOU, m. Spiker, nagel ni. Cl -s sans tête,
à tête coupée, ételés, spijkers zonderkop; Cl-s a

couvreurs , a masons, de bouche of it tote plate,

spijkers met platten kop, platkoppen m. pl.; Cl-s
a grosse tète, taatsen f. pl.; C1-s b. petite tête,
duikers m. pl. ; Cl-s a parquet of a planche,
vloerspijkers; Cl-s it cheval, à ferrer of de maréchal, hoefnagels; Cl-s it caboches, z. c aBOCHE ;
Cl-s it souliers, schoenspijkers; Cl-s á pigeons, a
crochet, haakspijkers; Cl-s de poids et de fiches,
duimspijkers; Cl-s de tillac, schotspjkers; C1-s de
double tillac, lasijzers; Cl- de demi- tillac, duikers,
vierpondsnagels, vierponds-schotspijkers, vierpondssluipers; C1-s a latte, latnargels; C l-s è tète de
champignon, groote timmermansspijkers; Cl-s rivés,

Cl-s a vis, klinkspijkers of -nagels; Cl-s coudés,

gordingspijkers of -nagels; C1-s d'éhingle, draadna-

gels (ook pointes cie Paris ge/weten); Cl-s i en-

clouer, vernagelpinnen; Cl-s d'assemblage of de
rivet, ook: Cl-s a river, bandnagels of spijkers;
C1-s à maugère, platkoppen, mammnieringsspijkers;
Cl-s a doublage, verdubbelingsspijleers, centhui.dof zoomspijkers; Cl-s cie fiches, takboutjes; Cl -s de
carvelle, zestigponds- spijkers; Cl-s de denhi-carvelle,
Cl -s a river, dertig ponds- spijkers, dertigponds-band,nagels; C1-s de double carvelle, vij fduims-spijkers:
Cl-s de liste,zeventienponds-spijkers; C1-s de ferrure,
klampspijkers; Cl-s de ferrure, de gouvernail et
de pentures de sabords, bandr► agels, roernagels;
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Cl-s d'or, d'argent, gouden, zilveren taatsjes, knopCloutier, m., -ière f. Spijker- of nagelsmid m-,;
jes, puntjes tot sieraad van eene snuifdoos enz. spijkerkooper m., - koopster f. — Ook als adj..:
Ticker, Faire entrer, Chasser un cl-, eenen spijker Marchand el-.
inslaan, indrijven, inkloppen. Attaché à cl-s, naClorntière, f. [Tech.] Spijkermal, n. of m.,
gelvast. Attacker qc. avec des cl-s, iets vast- ijzer met gaten tot het vormen der spijkerkoppen.
spijkeren. River, Rabattre un cl -, een' spijker om- (ook clouère, clouière en clouvière geschreven) —
klinken. Le fer de ce cheval ne tient qua an cl-, Spikerbak m., spijkerkist f., bak of kist met vak
het hoefijzer van dit paard hangt slechts aan één'
voor de verschillende spijkersoorten. — z. ook-ken
spijker of nagel. Son cheval a gris un cl-, un el- CLOUTIER.
zijn
paard
heeft
zich
een'
spijker
in
den
de rue,
Clouve, m. [H. n.] Soort van zee- of watervoet getrapt. Cela ne dent ni a fer ni a cl-, dat is raaf f., die de Chinézen op de, vischvangst afrigten.
niet spijker- of nagelvast; (fig.) dat heeft geen
duurzaamheid, dat steunt op geen vasten voet. I1
ne manqué pas un cl- à cette maison, er ontbreekt
geen nagel aan dat huis, het is kant en klaar. (fig.
el pop.) Porter un habit, une montre au cl-, een
kleed, een horlogie naar den lombard brengen. -=(Loc. prov.) Compter les cl-s de In porte, de sp2,ikers van de deur tellen : lane vergeefs voor de
deur staan wachten. Être gras comme un cent de
el-s, comme un cl-, zoo mager als een hout zijn.
River à qn. son cl-, River Ie cl- à qn, iemand den
mond snoeren. Cela ne naut pas un cl- à soufflet,
dat is geen speldekop waard. (Prov.) Un cl- chasse
l'autre, z. CHASSER. — Bot.] Volksnaans voor onderscheidene soorten van paddestoelen; — bloem
koren, vooral in de-knopm.;—bradi't
rogge. Cl- de girofle, kruidnagel m. — [Corn.] Acheter de la muscade et du clou, muskaat en kruid
Cl -s d'encens, reukkaarsjes n. pl.-nagelskop.
— [H. n.] 41gemeene naam der langwerpige, torenvormige schelpen. Cl- is porte, volksnaam voor
cloporte, pissebed f. — [ Méd.] Bloedvin, bloed
negenoog n. (furoncle), lik -zwer,htbuilf.
eksteroog n. Cl- hystéri q_ ue, hoofdpin op-dornm.,
een enkel punt, steking in 't hoofd, soort van schele
hoofdpijn f. (inz. bij vrouwen). — [Vétér.] Hard
gezwel n. onder de huid der schapen. — [ Tech.]
IJzeren pin f. ter verdraaijing van den weversboom
bij tapijtwerkers; — kwast m. of harde plaats f. in
de marmerblokken; — verzameling f. van steentjes
in eene steenkoolader.
Clouage, m: [Tech.] Het vastspijkeren, digtspykeren; bes jkering f.
Clouacourde , f. [ Bot. ] Bleekroode koren
[

-bloemf.
Cloué, e, adj. (en part. passé van clouer) Gespijkerd, genageld, spijkervast. Une table mal cl-e,
eerie slecht gespijkerde tafel. — ( fig.) I1 est cl- sur
sa chaise, hij zit op zijn' stoel als genageld : hij

verlaat zijne zitplaats niet. li est cl- sur ses livres,
sur sa besogne, hij zit altijd te lezen of te studéren, hij is altijd aan den arbeid. Ce cavalier est elsur son cheval, die ruiter zit onwrikbaar vast in
den zadel. — [Bias.] vers à cheval cl-s d'or, hoefijzers met gouden nagels.
Clouein ent, m., z. v. a. CLOUAGE. Le cl- de
Jésus Christ, de nageling van Jezus Christus aan
't kruis.
Clouuer, v. n. Spijkeren, nagelen, vastspijkeren,
aanspijkeren, met spijkers of nagels vasthechten.
Cl- un canon, een kanon vernagelen. — B ij uit
Le trait peren son bouclier et le lui-breidng:
cloua sur la poitrine, de pijl drong door zijn schild
en nagelde dit aan zijne borst vast. II le saisit à la
gorge et le cloua contre la muraille, hij greep
hem bij de keel en hield hem tegen den muur geklemd. — (fig.) Une très- grande crainte nous cloue
les pieds, eene zeer groote vrees vernagelt, verlamt onze voeten. La curiosité cloua son oreille
à la porte, de nieuwsgierigheid deed haar scherp
en lang aan de deur luisteren. Son emploi le clone
à Paris, zin post bindt hem aan Parijs, belet hem
Parijs te verlaten. — [ Mar.] Cl- son pavilion,
zijne vlag vasthechten (zoodat z ij niet kan gestreken worden) : het besluit nemen om in een gevecht
te sterven of te overwinnen. — SE CLOUER, v. pr.
Zich opsluiten : I1 s'est cloué dans son cabinet.
Clouère, f., Z. CLOUTIÊIIE, ook CLOUTERE.
Clotiet, m. [Tech.] Stomp kuipers-beiteltje n.,
om lekkend vaatwerk diet te maken.
Clouière, f., z. CLOUTIERE.
(louter, V. a. Bespijkeren , inz. van. eene horologiekast, snuifdoos enz., met gouden of zilveren
kopnageltjes bezetten.
Cloutère, f. [Tech.] Spijkeraanbeeld n.; ook

z. V. a. CLOUTIERE.
Clouterie, f. Spijkerhandel m.; spijkermakerij f.

('louvière, f., z. CLOUTIERE.
('low ti, m. (angl.) (pr. clone) Potsenmaker,
hansworst m. van 't oud engelsch tooneel, inz. gebruikt van de tegenwoordige vervrol jkers der ver-

tooningen in de zoogenaamde paardespellen.
Cloyère, f. Oesterkorf in., oestermand f.; —
kor fvol m. oesters,
Clozets of Cuhaussets, nl. pl. [Pêche]
Soort van netten n. pl. niet zeer groote mazen.
Club, m. (angl.) [Polit.] Club, k l u b f., gezelschap van lieden, die op bepaalde lijden bijeen
komen, om over staatszaken te spreken; — plaats f.
dier vereeniging, club -huis n.
Clubione, f. [H. n.] Insect n. van 't spinnen geslacht.
Clubiste, m. Cl u b i s t m., lid eener club.
Cludiforme, adj. Spijkervormig; — soms ook
z. v. a. CUNËIFORME.
('luunean of (bluseau, m. [Bot.] Hooge paddesloel m. of kampernoelje f.
Cluuésie, f. [Mid.] Bloedbuil, bloedzweer f.,
aan de opening van den aarsdarm.
CIunipèdes, m. pl. [H. n.] Stuitvoetersm.pl.,
vogels, welker pooten zoodanig achterwaarts ge
zijn, dat zij op den staart schijnen te l oopen.-plats
Cliipanodons, m. pl. [H. n.] Tandelooze harinr;en m. pl.
Clupe, Cleipé, m. [H. n.] Stekelvisch m.;
soortnaam, tegenwoordig alleen aan den haring,
den sardijn of de ansjovis gegeven. — Cluupéide,
Clupéoïde, adj. Naar den haring geljkende,
haringvormig.
Closer, V. a. [Véner.] : Cl- les chiens, cl- la
perdrix, de honden aandrijven om den patrijs uit
de struiken te jagen, waarin de valk hem gedreven
heeft. Close ! close ! het daarb ij gebézigde aansparend woord des valkeniers.
Clute, f. ] Minér.] Geringe soort van belgische
steenkolen f. pl.
Clutelle, f. [Bot,] Soort van wolfsmelk f.
Clymène, f. [Bot.] Wilde sisser m., eene plant,
die zeer veel naar het spring- of purgeerkruid
gelijkt.

Clypéacé, e, adj. [.H. n.] Schildvormig (van
schelpen) .
Clj péastre, m. [H. n.] Zeeégel m.
Clypeastriforme, adj. [Bot-] Schildvormig.
Clypéate, m. [H. n.] Lepeleend f. (souchet).
Clypéiforine, adj. Schildvormig (van insecten, van de deelen eener bloem, ook van eerie soort
van komeet. die naar een schild gelijkt) .
Clypéole, f. [Bot.] Schildkruid n.
Clysinien, ne, adj. [Géol.] Terrain cl -, aan
grond in.
-gespold
Clysoir, in. Klisteertrechter m. van waterdigte stof.
('lysoponipe, f. K l y s o p o m p f., klysteerspuit, die een' voortdurenden straal geeft; —pomp f.
van hooge drukking.
Clysse, f. [Chico.] Zuur vocht n., -Wat men
door overhaling uit een mengsel van spiesglans,
salpeter en zwavel verkreeg; dampwater n.
Clystè re, m. Darmbespuiting: spuitartsenij,
spuitzetting, darmspoeling f., darmbad, klisteer ,
klysma, lavement n. (Dit woord wordt tegenwoordig zelden dan in burlesken stijl gebruikt; de
geneeshoeren bedienen zich van lavement, en in den
beschaafden omgang hoort men meestal remède.)
Clystérisation, f. Het klysteren; darmbespuiting f.
Clystériser, v. a. Een darmbad toedienen,
k l is t é r e n, een klistee,r of lavement zetten. (Men
zegt liever: Administrer on remède)' -- SE CLYSzelven een darmbad toedienen.
Clyte, m. [H:. n.] Kamkever m.
Clythre, Clytre, m. [ H. n.] Zaagblad ke-

TERISER, V. pr. Zich

ver m.

CNESME

Cnesme, m. [Méd. [ Jeukte, prikkeling f.
Cnicelée, f. [Chim.] Olie f. uit de zaden van
den carthamus of verwersdistel.
Cniehaut, ni ., z. CHIQUE.

Cnidée, f. [Bot.] Kellerlialsbezie f. — Cnidélée, f. [Chim.] Olie f. uit kellerhal sbeziën.
Chique of Cniehant nl. [Bot.] Krasdistel m.,
kraskruid n., gezégende distel (chardon benit).
Co, m. [Bot.] Chinésche ljnwaadplant f., soort
van klimop n. , welks schil eene vezel oplevert,
waaruit men het doek vervaardigt, dat copou heet.
Co- (van het latijnsche um) Mede, voorvoegvel bij vele woorden, die met eene klinkletter of li
beginnen, ten einde eene geljktijdigheid van handeling of gemeenschappelijkheid van belangen aan te
duiden.
Coaceusé, m., -e, f. [Jur.] Mede- beschuldigde, mede-aangeklaagde, mede -betigte nl. en f.
Coachis, m. [Corn.] Z aolewaarnemer m., die
in de Levant met de comm sign van vreemde hui zen belast is.
% Coacgnéren r, In., -ease, f. Mede -verwérver of -verkrjger m.: mede -verwerfster of -verkrijqster f. — ^ Coacgnisition, f. Gemeenschappelijke
verwerving of verkrijging.
Coactenr, nl. (weleer) Ontvanger (,Ier belas
tolgaarder in — [Ant. rom.] Ophaalderm.-tince;
van den koopprijs der op openbare verkoopingen
gekochte voorwerpen, te gelijk met de inning der
schattingen belast.

i'oactif, -ive, adj. Dwingend, het regt en de
mnagt tot dwang hebbende, c o a c t i e, f.

t'.oaction, f..Dwang m., geweld n., geweldda-

dige aanranding f.: User de c-, dwang gebruiken.
Coaetivité , f. Eigenschap , werking eener

dringende snapt, eerier dwangwet, c o a c t i, v i t e i. t f.
-1- Coadapter, v. n. Twee zaken voor elkander
gepast, b ij elkander passend, in elkander sluitend
maken.
Coaadjnteur, m. Medehelper, c o a d j u t o r m.,
inz. de arnbtshelper en. vooruit bepaalde of bevestigde opvolger van eenen bisschop, abt of cgeestelijken vorst; — ook een geestelijke, die eenen anderen
tot helper is toegevoegd. -- (fain.) Ieder persoon m.,
die een ander in zijne beroepsbezigheid helpt. —
Coadjntorerie, f. Waardigheid f. van coadjutor, coadjuforaat. — Coadjutriee, f.
Medehelpster en verrnoedelijke opvolgster f. eener
abdis of priorin; — ooh, in 't algemeen helpster,
medewerkster f.
Coadnée, Wij. [Bot.] Feuilles c-es, digt h -

,een of bundelsgewijs gegroeide bladeren.
('oagis, nl., z. V. a. COACHIS.
Coa^eilant, e, adj. Stremmend, stollend,
stremming verwekkend, c o a g u let r e n d. — Ook
-als subst. m.: Le tannin est le c- de la gélatine,
de looistof is het stremmend middel der geleistof.
Coagulateiir, -trice, ad). Stremmend.
Coag iilatiou, f. [Didact.] Stolling, stremming,
running, c o a g u l a ti e f. van vochten: La c- du
Blanc d'oeuf, du lait, du sang, de stremming van
't eiwit, van de melk, vang het bloed.
Coa gnlé, e, adj. (enpart. passé va coaguler)
Gestremd, gestold, geronnen: Le lait c-_ à faire
Je fromage, de gestremde melk dient kaas
-maken.
C oagouler, v. a. Stremmen, doen stremmen of
stollen, runnen, verdikken, c o a g u t dr e n: La
présure coagule le lalt, de leb doet de melk strernmen.— SE COAGULER, v.pr. Stremmen, de stremming
ondergaan. Le sang extravasé se coagule, het uit
pie aderen gevloeide bloed stolt of stremt.
('oa nlaen, m. (pr. —lome) Het geronnene,
gestremde; — ook stremsel n., leb f., ieder strem
-mend
middel n.
Coaille, f. [Corn.] Gemeen wol, wol f. van
-den staart.

Coailler, v. n. [Chas.] Met opgeheven, kwispelenden staart op het spoor van 't wild snuffelen.
Coaïta, Gouata, Cidoata, m. [H-. n.] Slingermeerkat, viervingerige meerkat f., Guiaansche
,aap, beëlzebub, boschduivel in., de grootste der sapaloes of rolstaartapen na den zwarten en den rooden brulaap.

Coak, m. [Cum.], z. COKE.
Coalescence, f. [Méd.] Vergroeijing, aan

'innige vereeniging, c o a le s c e n t i e f.-engroji,
t'oalasation, f. Het vormen van eene coalitie,

r
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vereeniging of zamenspanning f. ; — z v. a. COALIlION.

Coalisé, e, aclj. (en part. passé van coaliser)
Verbonden. g e cp a l i s e e r d: Rois c-s, Puissances
c-es. — COALISES, M. pl. Verbondenen, bondgenooten, g e c o a 1 i s e e r d e n, leden eener coalitie.
Coaliser, v. a. Tot een verbond of coalitie
overhalen, doen zainenspan,nen, c o a 11 s é r e n: Cles puissances de 1'Europe, de europésche mogend
een verbond of eerie vereeniging van-hednto
krachten brengen om zoo gezamenlijk zéker doel
te bereiken. — SE COALISER, v. pr. Zich, verbinden
of vereenigen, zamenspannen, eene coalitie vormen:
,

Des princes qui se coalisent, vorsten, die gemeen-

schappeljle zeker doel zoeken te bereiken. Les ou-

vriers se coalisent souvent pour obtenir une
augmentation de salaire, de werklieden spannen

dikw'jls zangen om vernieerdering van loon te verkrijgen. —[Phys.] Zich innig verbinden, zamensmelten.
Coalition, f. Verbond n., zamenspanning, cooli t i e f., voorbijgaande vereeniging van twee of
meer partijen, mogendheden of gouvernementen,
wier verschillende belangen zich in een of meer
punten vereenigen, en die gezamenlijk het zelfde
doel pogen te bereiken; inz. gebézigd van de ver
meeste europésche mogend-bindtes,or
tegen Frankrijk aangegaan werden tijdens-hedn
de eerste revolutie. — Onwettige zamenwerking van
vele personen, met oogmerk om anderen of den
Staat te schaden. — [Phys., Méd.] Innige vereeniging f. van zelfstandigheden; werking f. van ver
organische deden, die dezelfde voeding-schilend
ontvangen.
-[. Coalitionner (se), v. pr. (Woord van Mi
Eene zamenspanning of coalitie vormen. -raheu)

Coallié,

e, adj., z. v. a.

COALISE.

Coalterne, adj. [Md.] Fiévres c- s, naam van
twee tussehenpoozende koortsen, die te gelijkertijd
denzelfden persoon aanvallen, komende de eene op
als de andere afgaat.

Coaptation, f. [Chic.] Naauwkeurige ver

een gebroken been; ook: het zetten-enigf.va
van een ontwricht lid.

Coarctant, e,

adj.

[Mod.]: Douleur c-e, be-

klemmende pijn f. ; -- pouls c-, gespannen, a fnemende pols.
Coaretation, f. [Méd.] Vernaauwing, ver
pisbuis; -- kleinte, spanning f. van-engif.dr
den pols.
% Coareter, v. a. Vernaauwen, beklemrnen.
Coartietilation, f. [Méd,] Zamenleding f.,
naauw in ma//sander gesloten geleding.
Coase, m. [H. n.] Een naar den bunsing gelijkend dier n., van 't geslacht der civét- dieren.
Coassennent, ns [H. n.] Gekwak, gekwaak,
gerikkekikn. (der kikvorschen).
Coasser, v. n. Kwakken, kwaken, rikkekikken
(van kikvorschen sprekende). (Men vindt daarvoor
ook croasser gebruikt, dat als klanknabootsing hier
gepaster schijnt.)
Coassocié, e, adj. [Corn.] Mededeelhebbend.
— Ook als subst. m. en f. : medehandelaar m.,
-ster f., vennoot m. en f.

Coati, m. [H. n.] Noordamerikaansche waschbeer m., met een' buitengewoon langen en bewégelijken snuit.
Cobalt, m. [Minér., Chim.] Kobalt m., eene
metallische bergstof; — het daaruit verkregen enkelvoudige, vrij zware, moeijeli,jk smeltbare metaal.
— Bleu de cobalt of de Thénard, kobaltblaauw n.,
eene schoone hemelsblaauwe verfstof.
Cobaltate, m. [Chit.] Kobaltzuur zout n.
Cobaltides, m. pl. [Miner.] Geslacht van mineralen, dat den kobalten zijne verbindingen bevat.
Cobaltifère, adj. [Minér.] Kobalihoudend,
wat toevallig kobalt -oxyde bevat.
Cobaltique, adj. [Chico.] Acide c-, kobaltzuur n. Sels c-s, kobaltzouten n. pl.
Cobaye, nl. [H-. n.] Balfkonijntje, varkenkonijntje, zeevarkentje n. in Zuid-.Amerika, vooral
in Brazilië, maar ook elders, inz. in Frankrijk,

cochon d'Inde geheeten).
Cobée, f. [Bot.] Klokdragende klimplant f.
Lobel, m. [H. n.] Bruine amerikaansche slang f.
Cobes, m.pl. [Mar.] Leuvers m. pl., lijksoogen,

aangekweekt (ook

leeui,versoogen n. pl., eindjes touw met oogen aan
de lijken van 't zeil (ook ancettes geheeten). Cfossile, rnoddersmeerling, modderkruiper nl.
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Cobite of Cobitis, m. [H. n.] Smeerling m.,

d'eau of enkel coche, marktschuit, volksschuit,

C 0-bourgeois, m. [Corn.] Medereeder m.
C olsre, n1. [Paget.] Uiteerafelde lompen f. pl.,

Coche, f. Zeug, zog f., wijfjes varken n. (gebruikelijker is true). — (fig. et pop.) Dikke, vette
vrouw f. — CocHE, f. Kerf, keep, inképing, inkerving, insnede, gleuf f.: Faire one c- ' any
planche, à un baton, eene kerf in eene plank, in

soort van riviergrondel (ook belie ge,heeten) .

die
ie tot nader gebruik bewaard worden. — Ch inésche lengtemaat, = 0,118 meter.
Cobre-de-Capello of ('obra-C pella, m.
[Ii. n.] Gemeenena)a, brilslang, ceylonsche adder f.,
welker beet doodelik is; in Zuid-Afrika bij verbastering koper kapel geheeten.

trekschuit, pakschuit

een' stok maken.

f.

Prendre du pain it la c-, brood

op den kerfstok (te bom) halen (met zinspeling op
't voormalig gebruik der bakkers e. a. om door ker Tjes op den zoogenaamde kerfstokrekening van hun
Cobreseée, f., z. VITRINE.
ICobrisso, m. [Minér.] De met koper gemengde verleend crediel te hou en). — [Tech.] Slaghout n.
der hoedenmakers. — [Mar.] Porter les huniers en
zilvererts m. in Peru„.
Coca, m. [Bot.] Ilonger-en-dorstboom m. een C-, de marszeilen in top hijschen. — (Inc. loc. prov.).
peru.vi.aan-sch gewas, welks bessen gedroogd als Ferme en c-, onveranderljk, onbewégelijk. Choir
munt gebruikt en welks bladeren als tabak gekaauwd en c-, in den strik vallen. Retourner en c-, weder
in zijne oude gewoonten vervallen.
worden.
('oché, e, adj. [Peint.] Ombres trop c-es, te
Cocagne, f. [Tech.] Weedekoekje, pa.rtelkoelcje n. — Mat de c-, klimmast, kloutermast, kokan- diepe schaduwen f. pl. -- [Méd.] Pilules c-es, . sterk
jemast m., een gladde, met vet of zeep bestreken afvoerende pillen f. ply.
Cochelet, m. (verkiw. van coq) Haantje n.,
mast, welks top, men moet beklimmen, om de daar
opgehangen prijzen te verdie7kn. — Pays de c-. jonge haan m.
Cochelite, f. [Minér.] Lepelvormi g e steen m.
land, waar weede of pastel gebouwd wordt; — (fig.)
Cocheliv ier, m., z. v. a. CUJELIER.
Luilekkerland n., land van overvloed en lekkernij.
Cocheniar, m., z. CAUCHEMAR.
`Cocard, m. Oude haan m. — (fig.) Gek, zots Cochêiee, nl., z. CORMIER.
kap m.
Cochenillage, m. [Tech.] Cochenille-verf f.;
C ocarde, f. Hoedestrik, lintstrik m., kok ar
a e f., een band, lint of roos van bepaalde kleur als cochenille -bad n.
Cochenille, f. .4merikaansche schildluis, schar veld- of partij-teeken of als nationale leus; — lintstrik aan 't vrouwenkapsel. — (fig.) Prendre la c-, lakenluis f., scharlakenworm m., c o c h e n i 11e f.,
waarvan eene schoone scharlakenverw wordt gesoldaat worden, dienst nemen.
Cocardeau, m. [Bot.] Soort van violier m. wonnen. C- du nogal, de la raquette, de eigentlijke
cochenille van den handel; C- du ehène, kermes,
met groote bloemen.
scharlaken-bezie f. ; C- de Pologne, poolsche kermes.
Cocarderie, f. Zotheid, dwaasheid f.
C-s fines of mestèques, fijne cochenilles, mestéCoeasse, adj. (pop.) Bespottelijk, belagchelijk
k e n; C-s silvestres, wilde of Bosch- cochenilles; C-- Weleer ook z. v. a. coquille, schelp f.
noire of zacatille, zwarte cochenille of zacatilla;
Cocàtre, m. Half-gesneden kapoen m.
Q'ocatrix, m. Fabelachtig dier n., soort van C- grise, jacpée, argentée, rougeátre, grijze, jas
basiliscus in., of koningshagedis f., naar 't volks- piskleurige, zilverachtige, roodachtige cochenille. —
De verfstof of scharlakenkleur f. zelve, van dat
geloof uit een hanenei geboren.
insect gewonnen.
Cocaution, f. Medeborg m.
Cocheniller, V. a. [Tech.] In een coclienilleCoccéianisnne, m. Coccejanismus n., de leer
der Coceejanen. — Coccéien, m. Coccejaan m., bad verwen, met cochenille verwen. — COCHENILLER,
V. a. De cochenilles inzamelen — SE COCHENILLER,
aanhanger der leer van Johannes Cox.
Coccide, e, adj. [H. n.] Naar de cochenille V. pr. Het cochenille reverwd worden: Cette soie
of amer-ikaansche sch,ilclluis gelijkende. — COCCIDES, se cochenille biera, die zijde neemt goed de schar lakenkleur aan.
m. pl. Cochenille-insecten n. pl. ,
í' oehenillier, m. [Bot.] Volksnaam van de
('occigrne, f. [Bot.], z. PEZJZE. — [H. n.]
of Coc-s grue, f. Watersprinkhaan m. ; — z. nopal of opuntie f., eene amerikaansche plast, op
welker eironde bladeren de beste soort van cocheOok COQUECIGRUE.
Coecine, f. Roode kleurstof f. uit de schar nille leeft.
Cocl► enilline, f. Kleurstof der cochenille, z.
-lakenbézi.
Coccinelle, f. [H. n ] Onzen-Lieven -Heers- v. a. CARMINE.
Cocker, m. Koetsier, voerman. —[Astr.]
haantje n., zonnekever m., een rood kevertje in
Waglemm^an, voerman; een noordelijk sterrebe
verscheiden soorten (ook bête it Dieu, bête a Ja
eld. —
(Prov.)
CoceinelliI1 n'X a Si bon cock er (of Charretier) qui
Vier`Je, vache à Dieu geheeten). —
-

-

.

[H. n.] Naar dat insect gel' kende. —
('occiuellides, m. pl. Geslacht der zonnekéver-

d.e, adj.

tjes n. pl

Coeds, m. [Bot.] Plant f. van St. Domingo,
met brakingverwekkenden wortel.
Coccix, m., z. COCCYX.

ne verse, z. CHAt1RETIEr.
('ocher, V. n.. Treden, betreden (van den
haan en ook van andere vogels). 1,
Cocker, v. a. Kerven, een kerfje maken of
zetten. -- Den pijl in de kerf van den boog leggen.
Cochère, adj.: Porte c-, koetspoort, stalpoort,

Coccolithe, m. [3linér.] Korrelsteen m., kor- opr jpoort f.
,

relig mineraal n. in Zweden, c o c c o l i t h m.
Coecolobe, f. [Bot.] Zeedruif f., zeedruiven boom m.

Q'oecothrauste, m. Kernbijterm. (gros-hee).

Coeenle, m. [Bot.] Cocculus m., een tot de

lauriergewassen behoorend plantengeslacht. — C-s
indiens, kokkelkorrels f. pl., roodachtige steenvrucht
eener soort daarvan.
Coccus, m. (pr. kok -kuce) Wetenschappelijke
naam der cochenille, kermes- of scharlakenbezie f.
-- [H. n.] Schildluis f.

E'oecygien, ne, adj. [Anat.] Tot het stuit-of

staartbeen be%.00rende, het stuitbeen betreffende.
Coccyx, rn. [Anat.] Stuitbeen, staartbeen n.
Coche, m. Reiskoets, postkoets f., postwagen,
bolderwagen m. (later door de diligences vervangen).
-- ( . et fam.)

Manquer le c-, eene goede ; elégen-

held, het juiste tijdstip voorbij laten gaan. Dunner
les arrbes au c-, zich tot iets in eene zaak verbinden. Faire la mouche du c-, den bedri vigen, invloedrijken man spelen, zich veel laten voorstaan.
Il faut qu'il ait vole un c-, hij moet een' postwagesi
bestolen hebben: bijmoet zeker een' hoogen prijs uil
de loterij getrokken hebben (van iemand, wien men op
eens groote verteringen ziet maken). — ('ochë

Co , m. (verklw. van coq) Haantje n., jonge
haan, haan m. -- Haan m. van eene torenspits.
Coehevis, m. [H. n.] Kui fl eeuwerik m.

Cochieat, m. [11. n.] Mexicaansche pepervreter nl.
CoehIéaire, adj. Slakvormig, spiraalvormig.
Coehlearia,m. of lálerhe anx caiilIêres, f.
Lepelblad R. — ('oebléarié, e, adj. Noen lepel
gelijkende. — Coehléariées, f. pl. Lepel --blad
bladplanten f. pl.
('oelhléarifolié, e, adj. [Bot.] Met lepela ormige bladeren. — Cochléariforine, adj. Lepel
-vormig.
('ochlée, f. [Anat.] , z. LIMAC0 '.
Coehléifornie, adj. [Bot.] Slakvormig opgerold (van bladeren).
Coebiáocarpe, adj. [Bot.] Met spiraalvormilre vruchten.
Cochlite, f. [11. n.] Versteend slakkenhuisje n.,
cochliet m.
Cochloïd es, f. pl. [H. n.] Langwerpige, toren
-vormiqe
schelpen f. pl.
Coeho, m. [H. n.] Naam van twee amerikaan
-schepagzjn.
Cochoir, m. [Tonn.] Keepmnes n., kerfbeitel in.
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Cochon, m. [I3. n.] Varken, zwijn n. C- de -- Koking der spijzen in de maart, si;-js2'ertering f.
Coen, m. ( fans.) liorenrl.rae er In., /'U, wen y
fait, speenvarken. C- d'engrais, mestvarken. Groin
de c-, varkenssnuit. Le e- grogne, het varken knort. vrouw de huu^r.ljkstrouw schendt • — weleer ook:
— (Loc. (am. et prov.) Etre gras, sale comme un hij , die ee;]e vrouw ontrouw aan haren man maakte.
1tiac,„7n van een voormalig kaartspel n. (ook mauC-, overmatig vet, morsig zijn. Mener une vie de
,e-, als een zwijn leven, in vuile lichtmisserij en on- content gelïeeten).
Coeuage,
nl. (fans.) IJoornrlragerschap n., toegebondenheid leven; niets doen dan eten, drinken en
slapen. Des z'eux de c-, varkensoogen, zeer kleine stccncl- des iiorendraggers.
Coculier, v. a. (fam.) Iemand horens opzetoogen. Its sont amis (camarades) comme c-s, zij
leven in de allergrootste vertrouwelijkheid; zij leven ten, tot horen!lroger maken.
('ocyt e, m. [Mth.]] (eig. tran,enstroons) K ocvybij elkander als de zwijnen. Il senible que nous
ayons gardé les c-s ensemble, 't is o/ we zamen de tus in., eene van de rivieren der onderwereld; —
zwijnen gehoed hebben (tot iemand, die zich te ge - de hel f. — [Méd.] Fin f. door een venijnig dier7neenzaam maaikt). C'est un c-, un vilain c-, 't is tje onder de huid veroorzaakt.
Coeytide, asij. Wat den cocytus betreft. --een zwijn, een vuil zwin: hij is de morsigheid zelve ;'
hij is lui en gulzig; ook: lijf is een vrek. — Manger (fig.) 1 Celsch, duivelstb.
Coda, f. [Mus.] (eig. staart) Aanhangsel, teeIe e- ensemble, zamen iets ontwerpen, overdenken.
Rappeler le c-, tot zijn eerste onderwerp terug- voegsel n. van een muz jkstuk, om het tot een meer
keeren. — C- de Siam, de Chine, C- bas, C- cerf schitterend eind te brengen.
-

Knierenkever m. C- marin, wild geworden zwijn.

Code, m. Wetboek n., codex nl. C- civil,
burgerlijk wetboek; C- criminal, lijfstraffelijk wetboek; C- pénal, lij fstro ffelijk wetboek, wetboek van

1e eerie zog in eens werpt.
Coclhonnner, v. n. Biggen, jongen werpen (van

aangaande eene of andere stofje; wetten,-beldn
verordeningen f. pl., voorschriften in 't algemeen:

of chinois, z. V. a. BABIROUSS A. C- d'eau, de Guinée

of

d'Inde, z. v. a. CALIAI. C- de terre, kaapsche

C- de fer, z. V. a. P0n3C-EPIC. C- d'Amérique, C- strafregt; C- d'insti action criminelle, wetboek van
noir of des buis, Z. V. a. PÉCARI. C- de mer, z. strafvordering; C- militaire, de krijgswtten; C- de
alAnsouIN. C- sauvage, wild zwin (sarglier). — commerce, wetboek van koophandel; C- de procé[Tech.] Menigte metaalslakken f. pl., die soms de dure civil, wetboek van burgerlijke regtspleging;
fornuizen verstoppen. — Klein insect n., dat men C- Napoléon, Napoleontisch wetboek. — Le cde Justiníen, of enkel Le code, het Justiniaansche
soms in de huizen vindt.
('oelionné, e, adj. (en part. passé van cochon wetboek [corpus juris]; Le c- Théodosien of de
Théodose, het wetboek van Theodosius. — (fig.)
-oer)
Slordig bewerkt: Ouvrage c-.
Coeliounee, f. Worp m. biggen, al de biggen Verzameling f. van voorschriften, regels of voor
zeugen)

—

cOCHoMvER, V. a. (fig. et fain.) Iets

slecht en slordig doen: C- son o„vuage, sa besogne,
zijn werk verknee en, af knoeijen.
`oehonnerie, f. ((one). Zwjnerij, grove morsigheid., onreinheid, vuilheid f. — Iets vor clir^s,
smerigs. — (fig. et fam.) Onzedige handeling f., onkiesche taal f., vuile woorden n. pl.
-

Coelhonnet, ni. [Jeu] Twaalfkantiq tolletje n.,

twaalfz jdife dobbelsteen, die de plaats van twee
dobbeleleenen, vervangt (ook foton gebeden). — Het
voorwerp. dat men bij 't bal- of kaatsspel voor zich
uitwe ept em als doel voor den slag te dienen. —
[Tech.] Touwslagerswerktuiej n. om de strengen
van elkander te houden, als enen touw slaat. —
COCHONNET, M. (verklw. van cochon) Jong varken,
speenvarkentje n.
,

Le c- de in morale, de la politesse, de bon gout,

de voorschriften der zedeleer, der beleefdheid, des
goeden smaaks. — [Pharm.] 4rtsenijboek, rece-ten/soek n., p h a r m a c o p ee a f. (in dezen zin gebruikt men doorgaans 't lat jnsche woord codex).
Codéate, m. [Chim.] Codeine-zuur zout n.
Codébiteiir, m. [Jur.] Mede-schuldenaar m.
Codéciniateur, m. Mede-tiendheffer m.
Codéine, I. [Chim ] Zoutvatbare basis in den
opium, codeine f.
Codéigtie, adj. [Chim.]:Acidec-,codeine-zuurn.

C-odennandetir, m. [Jur.]

Mager m.

Mede- eischer, mede-

Codeptuté, in. Mede - afgevaardigde ni.

Codeselle, f. [Méd.] Pestkool f.
Codétente ir, m. [Jur.]
4'oeo ni. of Noix de eoeo, f. [Bot.] Kokos Codétenii, in. [Jur.] Mede - gedetineerde,
noot f. Tas se, Chapelet tie e-, kop, schaal van snede-gevangene m.
kokosnoot. — (fig. et fain.) Coot nu fameux coco,
Codex, in. (latin) [Pharm.] , z. onder CODE.
het is een groote opseijder, hij laat zich niet weinig
Codicillaire, adj. (pr. —ci-hire) Tot een
voorstaan. — coco, nn. ( face.) Dropwater n., een

drank der lagere volksklasse te Parijs.
Coeoslaste, m. Nabootsing f. van 't hoender

-geschruw.

Coeoi, m. [H. n.] Soort van gekr: ifrde reiger m.

C'ocoiné, e, adj. ,[Bot.] Van den vorm des

kokosbooms. — COCOI NEES , f. pl. Kokosplanten f. p1.
Coeois, m. [Bot.] Spaansche druif f.
Coeontbre, m. [Bot.] Kokomber, Mexicaan
welriekende boom m.
-sche
Cocon, m. [F!. n.] Tonnetje, popje n., hetzijdeachtig weefsel, dat zeer vele rupsen spinnen om
daarin hare gedaanteverwisseling te ondergaan,
inz. het tonnetje van eersen zijdeworm.
Cocouille, f. Zijde f., zooals zij van de tonnetjes afgesponnen wordt.
Coconoer, v. n. et a. Een, tonnetje vormen,
zich inspinnen (van rupsen gebéz grl).
Coeonniere, f., z. V. a. MMAGvINIEIRE.

codicil behoorende, in een codicil of testaments-b jlage vervat, codicillair.
Codicillant, m. (pr. —ci -laat) Codicil-maker
m. -- Ook als adj.: Wat tot een codicil betrekking
heeft.
Codleille, m. (pr. —tile) Aanhangsel, toevoegsel n. tot een testament, testaments- bilace f.,
codicil n.
Codie, f. [Bot.] Kodie f., vreemde plant snel
veel bladeren.
Codificateur, ni. Wetboekmaker, opsteller,
verzamelaar m. van een wetboek.
Codification, f. Welboekvervaardiging t.;
vereeniging van verspreide wetten en verordeningen

tot

een wetboek.

Codifier, v. a. Een wetboek vervaardigen,
verspreide wetten tot een geordend geheel brengen..
Codille, nl. [Jeu] : Etre c-, de dubbele partij
(in 't omber-, quadrille-spel) verliezen, dewijl naco
Co-eontractaot, m., -e, f. Mede- verdrag- minder slagen heeft dan een der tegenspelers, cosluiter m., - sluitster f., mede - contractant m. en f. dille zijn. Gagner c-, winnen zonder te hebben
C©Cote, f. [Méd.] , z. COCOTTE.
laten spelen, c o dille winnen.
Coeotier, in. Kokosboom, kokospalm m.
Codirecteur, m.,-trice,f. Medebestuurderm.,
Coeotrin, m. [.H. n.] Kleine Mexicaansche -bestuurster f.
tortelduif f.
Codoek, m. [H. n.] Geti'gerde venusschelp f.,
Cocotte, f. Klein komfoorfornuis n., zeker eene fraaije tweeschalige schelp.
keukengereedschap. — [Méd .] Liete oogontsteking f.
Codon, in. [Bot.] Soort van nachtschade f.
Coegiiard, m. [H. n.] Vrucht (ter vermenging
C'odonataire, m. en f. Mede-begiftigde m. en f
van den mannelijken fazant met het hoen.
deelgenoot in eene gift.
Cocquelieot, m., z. COQUELICOT.
Codonophore, m. [Antiq.] Beldrager m. t ij
roei - éaneier, in. Mede-schuldeischer m.
eene lijkstaatsie.
Coerete, m. [Bol.] Havekam m. (crhte de cog).
Codopail, m. [Bot.] Kodopal m., afrilkaanC oetion, f. Ph 's.] Eo/ving, zieding, co c t i e t., sche en amerikaansche waterplant.
het zieden, koken. — [Méd.] Koki,n.q der ziektestof
Codoseèle, m. [Méd.], z. v. a. BU IS OKT.
naar de (jronrstellingen der humoraal-pathologen,
Ccecal, Caecosraphe, enz., z. Cnv, —. --^
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Ccecum, m. (latin) (pr. ce-come) [Anat.] Blinde

darm m.

Coeffe, Coef ure, z. COIFFE, COIFFURE.
Coefficient, m. Algèb.] De gegévene. of stand-

vasti-ge factor of vernl.enigvuldirer eener onbekende
of veranderlijke grootheld , c o e f f i c i e n t m. --- Ook
adj.: Quantité c-e.
Coégal, e, adj. [Théol .] Mede-gelijk: Le Fils
est e- au Père. (Plur. m coégaux.). — Coée alité, f. Mede-gelijkheid f.
Coéleeteur, m. Medekiezer m.
Caelestine, Caelicole, z. CEL —.
Co-empereur, m. Medekeizer m.
Coennption, 1. Medekoop, gemeenschappelijke
koop nl. ; — ook een oud -romeinsche vorm om 't

huwel ij k aan te gaan, in een' schijnbaren koop bestaande, coemtie f.

• Co4ndo11, m. [[TI. n.] kodndoe m., vleesch

stekeldier uit Amerika, stekelzw n n.

-vretnd

C'aenoptère, z. CÉNOPTERE.

Coéquation, f. Verdeeling, regeling f. van 't
geen ieder der schatpligtigen moet betalen.
Coéq^iipement,m. [Mar.,Com.] Mede-reederijf.
Coerce, f. [Mid.] , z. COUENN'E.
Coercer, V. a. In toom houden, temmen, betoomen, aan banden leggen, bedwingen.
Coercibilité, f. [Didact.] Bedwinnbaarheid,
betoombaarheid f. ; — [Phys.] Geschiktheid om in
eene zekere ruimte te worden opgesloten en zaamgehouden.
Coercible, adj. Bedwingbaar; -- [Phys.] Wat
in eene zékere ruimte kan zaamgehouden worden:
La vapour de l'eau est c-, de waterdamp laat zith
opsluiten en zamenhouden.
Coereitif, -ive , adj. [Jur.] Bedwingend,
dwanllregt hebbende: Pouvoir c-, dwangmagt f.
Mo ens c-s, dwangmiddelen n. pl.
(oercition, f. [Jur.] Dwangregt n., dwang
-gertihdI.;
dwang m.
5 t'oessence, Coessentialite, f. [Théol.]
Gelijkwezenheid f., gelijkheid van wezen in de drie
goddelijke personen. — Coessentiel, le, adj.
Gelfjkwezig, van gelijk wezen.
5 Coétat, m. Staat m., die de souvereiniteit met
.

een' anderen deelt.

Coète, m. [Tech.] Stelling, tafel f., waarop de
spiegelplaten gelegd worden, als zij uit den oven
komen.
Coéternel, Ie, adj. [Théol.] Mede-eeuwig, gel jkeeuwig, die van alle eeuwigheid met een ander
bestaat. — Coéternité, f. Mede-eeuwigheid f.,
otlijke eertwige duur m.
('oeur, m. [Anat.] Hart n. Le battement, la
pulsation, la palpitation du c-, het slaan, kloppen
van het hart. Maladie de c-, hartziekte f. Serrement de c-, hartbeklemming f. La joie dilate, le
chagrin resserre le c-, de vreugde verruimt, het
verdriet vernaauwt het hart. Le e- lui bat, lui
palpite, Jul tressaille de joie, zijn hartslaat, springt
op, trilt van vreugde. — Dikwijls vcrkeerdelgk gebézigd voor: maag f.: Ce mets pose sur le c-, die
spijs ligt zwaar in de maag (is moeijeltjk te vertéren).
Je me sens le e- chargé, ik voel, chat mijne maag
overladen is. Donner lui qe. qui lui reveille le c-,
geef hem wat hartversterkends (eenti hartsterking).
Ce vin va au c-, die wijn verkwikt het hart, smaakt
heerlijk. II a mal au c-, hij is kwalijk, misselijk.
Mal de c-, misselijkheid, walging f. (pop.) 11 a kon
e- et ne ;rend Tien, hij heeft eene vasthoudende
maag, hij meet nooit na; (Jig.) hij geeft nooit terug,
wat men hem leent. — Bij uitbreiding: borst f., of
dat _gedeelte der borst, waarin men 't hart voelt
slaan: Porter qc. sur son c-, iets op zijn hart, zijne
borst dragen. Presser, Serrer qn. sur son c-, iemand
aan zijn hart drukken. Mettre la main sur son c-,
de hand op zijn hart leggen. — (fig.) Hart, als cie
zetel der driften, 't orgaan van de gevoeligheid,
van de vatbaarheid der ziel voor liefde, vriendschap,
haat enz. beschouwd: Les plaies, peines, plaisirs du
e , de wonden, smarten, genoegens van 't hart. Un
e- enflammé de colère, d'indignation, de rage, een
in toorn, verontwaardiging, woede ontstoken hart.
Un e- libre, fidèle, tendre, sensible, een vrij, getrouw, teeder, gevoelig hart. Éíever son e- a Dieu,
zijn hart tot God verheffen. Faire une chose de c-,
du meilleur de son c-, iets van harte (gaarne), van.
heeler harte doen. N'écouter que son c-, slechts
naar zijn hart, zijne eigen inspraak, zijne innerlijke
-
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aandrift luisteren. Disposer (faire don) de son cover zijn hart beschikken. Obtenir, Posséder, Perdre

¢

Je e- de qn., iemands hart (genegenheid, liefde)
verwerven, bezitten, verliezen. Il est bies avant
dans mon c-, hij is diep in mijn hart geprent, ik
heb hem hartelijk lief. L'ami, lande du c-, de boe

boezemvriendin. — (fain.) Mon c-, mon-zemvrind,
petit c-, mon Cher c-, mijn hartje (als liefkozend
La pureté, la noblesse, la dépravation,
du c-, de zuiverheid, edelaardigheid, verdorvenheid
des harten (der ziel). Etre doux et humble de c-,
zacht en néderig van hart zijn. Avoir le c.- bon et
charitable, een goed en liefdadig hart hebben (omdragen). Avoir le c- endurci, een verhard, ongevoelig, verstokt hart hebben. Un c- de roche, de
marbre, de diamant, de bronze, d'airain, d'acier,
een steenen, stalen, gevoelloos, geheel onaandoenlijk
hart. Un c- de tigre, een wreedaardig, bloeddorstig
hart. Un e- d'homme, een menscheljk, gevoelig
hart. Un c- dor, een voortreffelijk hart. Ouvrir
son c- b qn., zijn hart voor iemand, voor iemands
laden openen, hem belangstelling, medetijden betoonen; ook: voor iemand zijn hart openleggen: hens
zijne geheimste gedachten, innigste gevoelens mededeelen. Ouvrir les c-s, de harten ontsluiten: hen
gevoelig maken, voor zich winnen. Trouver le
chemin du c-, den weg naar 't hart vi ,den: weten
te behagen, zich bemind weten te make
n. Parler
d'abondance de c-, met vol vertrouwen zonder ach
spreken. Être tout c-, edelmoedig, wel--terhouding
dad iq of eo/ijverig zijn. Parler au c-, tot het hart
spreken; het hart . door zijne woorden treffen of
roeren. Cela va au c-, dat treft, ontroert, maakt
indruk. Le langage, les secrets du c-, de taal, de
geheimen van '1 hart (van 't gemoed, van het diepst
der ziel). Dieu- connait, sonde les g-s, God kent,
peilt de harten. Lire dans le c- de qn., in iemands
hart of gemoed lezen. Former l'esprit et le c- des
enfants, het verstand en hart der kinderen vormen . Sa bouche ne démentait jamais son c-, zijn
mond verloochende nooit zijn hart: hij sprak altijd
wat zijn hart meende. — Bart n., moed m., clapperheid, stoutheid f.: I1 a du c-, hij heeft moed;
11 n a point de c-, hij is bang, hij durftniet. Manquer de c-, Etre sans c-, geen hart, geen moed
hebben. Un c- de lion, een leeuwenhart, een groote
moed; Un c- de poule, een kippen-, hazenhart, eene
groote lafhartigheid. — (Loc. fig. et fare.) Ce malade a le c- bon, die zieke heeft nog moed, kracht;
IJ a le c- mort, hij voelt zich zwak, uitgeput. Le clui crè"ve, Le e- lui crève an ventre, hij is overkropt van verdriet. C'est une affaire de c-, 't is
een liefdehandel, een minnarèjtje. Prendre une chose
à c-, iets ter harte nemen, er levendig belang in stellen. Avoir e- au métier, à 1'ouvrage, lust in 't
werken hebben. Si le c- vous en dit, als ge er lust
in hebt. Le c- vous en dit -it ? wilt gij ? lust gij ?
Prendre son c- par autrui, zich in eens anders
plaats stellen. Le c- me le disait Bien, ik had er
een voorgevoel van. Se aonger let-, Ronger son c-,
van verdriet vertéren. Avoir qc. sur le c-, iets op
't hart, op (le lever hebben: gevoelig, geraakt over
iets zijn. Décharger son c-, zijn hart uitstorten,
ontlasten: ronduit zijne redenen tot klagen, tot
treuren enz. te kennen geven. Insulter qn. de gait.é
de c-, iensand moedwillig, zonder reden beleedigen.
J'en aural le e- net, ik wil weten, onderzoeken
wat er van de zaak is . Avoir le c- gros, verdriet
hebben. Tant que le c- me battra of (pop.) Tant
que le c- me battra au ventre (dans le ventre),
zoo lang er een hart in mij klopt, zoo lang ik leef.
Parler, S'entretenir a c- ouvert, Se parlor c- it c-,
openhartig, onbewimpeld met elkander spreken.
Avoir le c- sur les lèvres, Ie c- sur la main, het
hart op de tong hebben: rond en opregt zijn. Cela
fait mal au c-, dat stuit iemand teilen de borst, dat
hindert, smart, verdriet. Se doneer au (of `t) cjoie dune chose, zich aan iets te goed doen, ziet
hart aan iets ophalen. N'étre qu'un c- et qu'uise
time, een hart en een ziel zijn; volkomen eensgozind zijn. I1 voudrait lui manger, lui arracher le
c-, hij zou hem wel 't hart uit het lijf Millen halen.
Í — (Prov.) Faire contre fortune (mauvaise fortune)
bon c-, een goed gelaat bij een kwaad spel zetten.
Mauvaise tête et bon c-, oploopend of dri f tig, manaar
goedaardig zijn. Loin des yeux, loin du c-, uit het
oog, uit het hart. Le e- mène oh i1 va, .elk laat
zich door zijne neiging medeslepen. Souvent on le
woordje).
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dit de bouche melis le c- n'y touche, z. BOUCIIE. (omdat er oudtijds inde voorzalen van 't hof Beene
Ce qui est amer a la bouche est doux au c-, bitter andere zetels dan koffers waren). — Elle est belle
in den mond maakt het hart gezond. De l'abondance au c-, zij is niet mooi maar rijk. Etre riche comme
du c-, in bouche parle, waar 't hart vol van is, un c-, schatrijk zijn. Rire comme un c-, schaterend
loopt de mond van over. — Hart, hartvormiq voor lagchen. I1 raisonne comme un c-, hij redeneert
harten, een der vier speelkaart figuren:-werpn.; als een gek. Il s'y entend comme à faire un c-,
Une Croix d'or surmontée dun c-, een gouden kruis hij heeft er zoo veel verstand van als een blinde van
hart
daarop; Une feuille en c-, een hart- de kleuren. — [Mil.] Timmerwerk n., dat de aarde
met een
vormig blad. (Loc. (am.) Faire la bouche en c-, in eerre mijnkamer draagt; de mijnkamer zelve; -een proper mondje zetten; (fig.) zich beijveren om veldmunilie -kist f. ; -- moordkelder m., kazemat f.
aanvallig te wezen. Roi, Dame, Valet de c-, harten in eene drooge gracht. — [Tech.] Stelling f. van
heer, vrouw, boer; Avoir bien du c-, veel harten den corrigeersteen der letterzetters; — buik in. van
hebben; Rentrer en c-, harten inkoopera. — Hart, een klavier. — [Mar.] C- de bord, scheepskist, zeemidden, binnendeel n., kern f.: Le c- de la vitte, kist, zeemanskist; C- à feu, vuurkist (ter a fwedu royaume, de 1'Etat, het hart van de stad, van ring van den enterenden vijand); C- á gargousses,
't rijk, van den Staat. Il demeure au c- de la ville, kardoeskist. Ce vaisseau a beaucoup de c-, dat
hij woont in 't midden van de stad. I1 est noir schip heeft veel boord, of heeft het boord hoog boven
comme Ie e- de la cheminée, hij is zoo zwart als het dek. -- [Cath.] C- d'au t el, altaartafel f., met
de schoorsteenplaat. Un c- d'artichaut, de salade, de kast daaronder. -- [Anat.] Ligchaamsholte onder
het binnenste van eene artisjok, van een' salade de ribben, ribbenholte, heupholte f.: 11 a recu un
Le c- de l'arbre, du beis, het hart, de-krop. coup d'épée dans le coffre, hij heeft een degensteek
kern van den boom, van 't hout. Du c- de noyer, onder de ribben gekregen — ( fig. et fam.) Avoir
notenboomenhout van de kern. — (fig.) Au c- de un lion c-, Avoir le e- bon, eerie goede maag, eene
l'hiver, de l'été, in 't hartje, in 't midden van ruime borst, een gezond corpus (ligchaarn) hebben.
den winter, van den zomer. — PAR COEUR, loc. —Buik m., lijf n. van sommige dieren: lec-d'une
adv. Van buiten, uit het geheugen: Apprendre qc. raie, de buik van eene rog; Le c- du cerf, de buik
par c-, iets van buiten leeren. — (fig. et fam.) van 't hert. Jument qui a un grand c-, un beau
Skvoir un homme par c-, iemand door en door c-, merrie I. niet een' ruimen, schoonen buik. —
kennen. Diner par c-, den hond in den pot (fig.) Ce cheval est un c- a avoine. dat paard is
vinden, zijn middagmaal verloopen. — DE BON eene haverkist, heeft veel voer noodig. Tomber sur
COEUR, DE G1AND COEUR, DE TOUT SON COEUR, le c- de qn., iemand op 't lijfvallen, hem eene fout
loc. adv. Gaarne, volgaarne, met veel vermaak. onder den neus wrijven. — [H. n.] Koffervisch,
— A CONTRE- COEUR, met weêrzin, tegenzin, on- beenvisch m. (welks lijf met eene beenachtige bekleegaarne: Ceux qui louent à con. tre -coeur ouver- ding is voorzien (ook ostracion geheeten). C- tri tement, déchirent de bon c- secrètement, zij, die angulaire, stekellooze of driekante beenvisch. —
huns ondanks in 't openbaar prijzen, lasteren in 't Naam van velerlei schelpen.
Core-fort, m. Geldkist f., ijzeren of met ijzer
geheim uit eigen beweging. — [ Astr.] C- du Lion,
hart van den Leeuw (ster van de eerste grootte in beslagen houten kist, ter berging van geld en andere
't sterrebeeld van den Leeuw). C- de l'Hydre, voorwerpen van waarde. Les voleurs out enforcé
hart van de Waterslang (ster van de tweede grootte son c-, de dieven hebben zijne kas, zijne geldkist
in 't sterrebeeld van de Waterslang of Hydra). La opengebroken. — (fig.) C'est un c- vivant, 't is een
planète est au c- du soieil, de planeet staat zeer levende geldkist, een schatrijke en baatzuchtige man.
digt bij de zon (op zijn hoogst 19 minuten daarvan (Plur. Des coffres-forts.)
Cofirer, V. a. In een' koffer leggen (in dien zin
verwijderd). -- [Bias.] Midden van 't schild; ook:
de afbeelding van een menschenhart, zinnebeeldvan geheel ongebruikelijk). — ( fig. et fam.) Opsluiten,
moed en kracht. — [Bot.] C- de boeuf of Petit gevangen zetten, in de kast zetten: Sit ne me paie
corossol, ossenhart, vrucht van den amerikaan - pas aujourd'hui je le ferai c- demain, als hij me
schen flesschenboom. C- de St.-Thomas, vrucht eener van daag niet betaalt, zal ik hem morgen in cie
indische acacia. — [ H.n.] C- de boeuf, ossenhart, kast achter de tralies doen zetten.
Colfret, m. (verklw. van coffre) Koffertje,.
eene schelp, die de gedaante daarvan heeft. C- -coquille, hartschelp, eene tweeschalige, hartvormige kistje, juweelkistje n. C- d'écaille, schildpadden,
schelp; C- de Vénus, Venushart, Bene tweeschalige kistje. — [Tech.] Snijplank f. der schoenmakers.
indische schelp; C-s marins, zeehartjes, hartvormige — [Mil.] C- d'affut, a fluitkistje (tot aanvoer der
kardoezen voor de batterijen;.
zeeschelpen.
Coffretier, m. Iioffermaker, valiesmaker m.
Coévégiae, m. Medebisschop, wjj bisschop m.
(liever layetier) .
(nu évêque suliragant geheeten) .
Cof dejusseur of Cogarant, m. [Jur:] MeCoexistant, e, add. Mede -bestaande,gelijktijdig
deborg m. voor eene schuld.
aanwezig: Causes c-es.
Cogitation, f. Overdenking, overweging f.,
aanwezig,
te
gelijk
mede
Coexistence, f. Het
aanwezig of voorhanden zijn, het mede-bestaan, het nadenken.
Cognac, m. [Corn.] Soort van franschen rande mede - aanwezigheid f.
Coexister, v. n. Mede - aanwezig of voorhanden dewijn, c o g n a c (naar de gelijkn. stad zoo gehedten).
Cof;nasse, f. [Bot.] Wilde kwe f.
zijn, te gelijk zijn of bestaan, coexistéren.
Cognassier, m. [Bot.] Kwéperenboom, kweCof, in. [Mar.] Kof f.
Coiféa, m. [Bot.] Wetenschappelijke naam der boom.
Co nat, m. (pr. cog-na) [Jur.] Cog n a a t m.,
kofjcj (café).—Cofféacées, f.pl. Kopijplanten f. pl.
-j- Coffin, m. Armkorf m. — [Agric.] Koker m. aanverwant, inz. door afstamming van moeders
tegenstelling met den aanver--zijde(spl2),n
voor den strekel of 't slijphout des maaigers. — (fig.)
want van vaderszijde (zwaardzijde) of a g n a a t.
Mettre un corps dans son c-, een' doorre kisten.
Cognation, f. (pr.cog-na- ci-on) [Jur ] Maag Coffine of Cotfiné, e, adj. [Tech.] : Ardoise
schap, bloedverwantschap, inz. verwantschap f. van
c-, gebogene lei f. op een rond dak.
Cofiitier, v. n. [Eaux et for.] Krommen. — moederszijde of door vrouwelijke afstamming.
Cognatiq kie, adj. (pr. cog-na--) Van cie
SE COFFINER, v. pr. [Bot.] Omkrullen (van bloemen, bijzonder van anjelieren).— [Tech ] Buigen, vrouwelijke zijde verwant. Succession c-, nalaten
naaste zijdelingsche en aanee--schapf.,dieo
kromtrekken (van hout, duigen enz.)
Coffrage, in [Mil.] Het beschieten, het met huwde vrienden komt; — vrouwelijke troonsopvolplanken bekleeden eener mijnkamer; planken -be- ging f.
Co gnée, f. Bijl, groote hakbijl met langen steel,
kleed ing f:
Cotfre, ni. Koffer m., kist f. C- de bois, de akse f. — [Mar.] C- d'abordage, enterbjl. — (Loc.
fer, houten, ijzeren koffer. C- couvert en cuir, prov.) Mettre la e- à l'arbre, de bijl aan den boom,
met leder bekleede koffer. C- de voyage, reiskoffer. de hand aan 't werk leggen, eerre zaak, een werk
Le e- au tinge, de linnenkist, waschkist. Le c- a beginnen of aanvangen.. Jeter Ie manche aprés la
l'avoine, de haverkist. Le c- dun carosse, het kistje c-, den steel naar de bijl werpen: in een ongeluk
in eene koets, in een rijtuig. — (fig.) Les tresors aanstonds alles opgeven, in plaats van hulpmiddelen
du roi, de l'État, de schatkist van den koning, van te zoeken, om zich te redden. Aller au bois sans
den Staat (ongeveer z. v. a. hetgeen nu liste civile, c-, iets ondernemen, zonder de middelen daartoe te
civiele lijst, heet). — ( Loc. prov.) - Piquer les hebben.
Cogne-fétu, m. (pop.) Bedrijvige doenniet,
coifres, lang in de voorzaal op gehoor wachten
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COGNER

--

COIFFER.

hnoidorscher m., iemand die munnikenwerk doet,
olie door veel arbeid en bewéging weinig uitri.gt.(Loc. prov.) 11 ressemble it c-, it se tue et ne fait
riep, hijslacht den hooidorscher. (Plur. Des cogne-

haaldelijk destilléren of overhalen, door op het overblij fsel weder het overgehaalde vocht te gieten.
Cohortal, e, adj. [Ant. rom.] In cohorten
verdeeld : Milice c-e.
fétu).
Cohorte, f.' [Ant. rom.] Krijgsbende, krijgsCog,ner, v. a. Inslaan, indrijven, inkloppen schaar f., bende voetvolk, het tiende deel van een
(een' spijker, eene pin). — (fam.) C- qn., iemand legioen, c o h o r t e f.; — (poét.) elke krijgsbende :
kloppen, hem roepen, door op de deur, den muur Les vaillantes c-s, de dappere scharen. — (fam.)
enz. te kloppen of te tikken: Si vous vous trouvez Hoop volks, troep m.
plus mal, vous me cognerez (of zonder voorwerp:
C^ohuage, m. [Arc. tont.] Markttol m. (op de
vous cognerez), als gij u erger gevoelt, moet ge ter markt (iebragte waren).
(mij) maar kloppen. — (fig.) J'ai táche de c- cela
Cohuue, f. (weleer) Landgerecht n., plaats, waar
dans la tete de votre fels. ik heb getracht uwen in sommige gewesten de kleine regtszittingen gehoiczoon dat in 't hoofd te kloppen, hem dat in 't ge- den werden; de vergadering I. zelve. Oudtijds ook:
heugen te prenten — COGNER , V. n. Kloppen, tik- markt, marktplaats f.; — nu (fig. et fans.) onstuiken, aankloppen: C- à one Porte, contre la mu- mige vergadering f., verwarde hoop m., groote orraille, aan eene deur, tegen den muur kloppen of delooze, door elkander woelende, schreeuwende metikken. — (pop.) Slaan, afrossen, mishandelen: Te nigte f.
(eras-tu e-? zult ge u laten slaan! — SE COGnER,
('ohyne, m. [Bot.] Soort van laurierboom m.
Co!, te,, adj. Stil, bedaard, vreedzaam (nu
V. pr. Zich stooten: Se c- Ia tête contre la muraille, zijn hoofd tegen den muur stooten: — (fig.) weinig meer gebruikt dan in de zegswijzen): Se
naar de maan grijpen: iets onmogelijks of waartoe tenir coi, Demeurer coi, zich stil (leuk) houden,
rustig blijven. 5 En chambre coite, in eene warnee,
wen niet in staat is beproeven.
Cognet, m. Langwerpige, kegelvormige tabaks - goed gesloten kamer. (Loc. prov.) En coi, in stilte.
Attendee de pied coi, bedaard afwachten, pal blijrol f.
('ogneux, ni. [Tech.] Kloet m., zeker geel ven staan.
gereedschap, waarmede het zand tot de vor--gietrs
Col, m. [Tech.] Buis f., door welke men 't water van een' zoutpoel laat aftoopen, om hem schoon
men geklopt wordt.
Coniol, M. [H. n.], z. COLIAS.
te maken.
Cognitif, -ive, adj. (pr. cog-ni —) [Phil.] Ken(`oïan, Coler, z. COYAU, COYER.
t'oiffe , f. Muts, inz. vrouwenmuts, kap f.
vermogen bezittend, bekwaam om de dingen en
(Men zegt doorgaans bonnet). C- de nuit, linnen
voorwerpen te kennen.
Cognition, f. (pr. cog-ni-cl-on) [Phil.] .Ken- mutsje, dat men soms onder de nachtmuts opzet.
verm:ogen n., bekwaamheid om te kennen. — [Jur.] (Loc. prov Etre fr iste comme un bonnet de ruit
Kennisneming f., onderzoek n., c o g n i t i e f. : C- de sans c-, droefgeestig zijn als een uil. — C- de chacause, onderzoek n., overweging I. voor de ,gereg- peau, kap, voering f. van een' hoed. C- b perruque, pruiken -net n. — [Anat.] Helm m., lamsteljjke uitspraak.
Cognoir, m. [Impr.] Kooihoutje n., wig I. om vlies n. [amnion], het vlies, dat somtijds het hoofd
der kinderen bij de geboorte bedekten dooi 't volksde lettervormen vast én onbewégelijk te maken.
% Cognoiner, V. a. (ppr. cog-no—), z. v. a. geloot' voor een geluksteeken werd aangezien, darmnet n. — [Bot.] Kap, muts f.; zaadvlies, zaadhulSURNOMMER.
Cognenosco, m. [Mar.] Kognosko n., zamen - sel, zaadhuisje n., zeker vlies om sommige vruchmengsel van harpuis, smeer, pik of teer om de ten en zaden : C- fugace, persistante, afvallende,
scheuren van het hout ligt te smeren en voor be- aanblijvende muts. — [H. n.] C- jaune. noire,
gele, zwarte kap, twee vogelsoorten. — [Pêche;
der!' te bewaren.
Wijdmazig net n., dat men, voor de opening van
Cohabitation, f. [Jur.] Zamenwoning, bij
echtelijke bijslaap m., cohabitatie I.-wonigf., een ander net sparit. — (Artill.] Kapje n. op het
— Bij uitbreiding: Vleeschelijke omgang m. tus- laadgat eener bom; — C- de limons, beslag der
disselboomen; C- de sellette d'avant-train, kussen schen twee vrije personen.
Cohabiter, v. n. [Jur.] Zamenwonen, als man plaat f. van 't voorstel. — [Carr.] C- du timon,
en vrouw zamen leven, bijslapen. — Bij uitbreiding: disselbeslag n. — [Mar.] Beslag, bekleedsel n. aait
't eind van sommige zware touwen. Coiffes, f. pl.
een' ongeoorloofden omgang met iemand hebben.
Sluithouten n. pl.
Cohabitude, I. Wederzijdsche gewoonte f.
C oiifé, e, adj. (en part passé van coiffer) GeCohel, m. Wenkbraauwzwartsel n., zeker mengsel van gebrand tin en galnoten, waarmede de turk kapt : Une femme c-e en cheveux, eene in 't haar
vrouwen hare wenkbraauwen zwart maken. -sche gekapte vrouw. Etre bien c-, een' fraaijen hoed,
ddeksel
Cohereion, f., z. v. a. COERCITION.
eene goedstaande pruik of een ander hooteva
llig
Cohéreinn.ent, adv. Op zamenhangendewijze, ophebben; ook het haar met smaak, met
dragen. Un enfant né .c-, een met een' helm-heid
zamenhangend.
Cohérenee, f. Zamenhang m., cohaeren- geboren kind. (Loc. prov.) Etr
e né c-, meteen' helm
ti e t.— [Phys.] of Cohésion, f. Zamenhang m., geboren zijn, een gelukskind, zondagskind zijn. —
kracht van cohaesie, z. COHESION. — [Bot.] (Loc. prov.) C'est un diable c-, 't is een repte
Zamenhang van 't eene plantendeel met het andere, Xantippe, eene helleveeg. I1 aimerait une chèvre
vergroeijing I.
c-e, hij is op alle vrouwen, hoe leelijk ook, verliefd.
Coherent, e, adj. Zamenhangend, cohaeré- Chien been c-, hond met lange hangende ooren.
r e n d, c o h a e r e n t. — (fig.) Raisonnement c-, Cheval bien c-, paard met korte, fraai opstaande
ooren. Drap bien of mal c-, laken met goeden of
zamenhangende, goed aaneengeschakelde rede.
Cohériter, V. n. Mede-erven, mede-erfgenaam slechten zelfkant. Rotte c-e, gekapte laars. — Pion
c-, pion m. (in 't schaakspel), die eene bijzondere
zijn.
^Cohéritier, m., -ière, f. Mede-erfgenaam m. taak heeft en ter herkenning van een of ander teeken is voorzien. Du vin c-, vermengde wijn m. —
en f.
Cohésion, f. [Phys.] Zamenhang m., kracht (fam.) Homme c-, beschonken man. Avoir le cervan zamenhang, c o h a e s i e f., die kracht, waar- veau c-, een' roes gedronken hebben. Mari c-, hodoor de zeer kleine gelijksoortige zamensteltende rendrager. Caille c-e, schaamtelooze, geile deern.
deeltjes (molekulen) der ligchamen aaneen gehouden — [Bot.] Graine c-e, Fruit c-, omvliesd zaad, omvliesde vrucht. — [Mar.] Vaisseau c-, schip, dat
worden.
Cohésionner, V. a. Den zamenhang of de den wind van voren in de zeilen krijgt. Hunier c-,
c o h a e s i e te weeg brengen, zamenhangend maken. marszeil, dat den wind van boven krijgt. Voile c-e,
-- (fig.) C- la société, de maatschappj naauw doen tegengebrast zeil. La voile est coilfée, het zeil ligt
tegen.
zamenhangen.
Cohibition, f. (pr. co- i -bi -ci-on) [Phil.] Be(oiffer, v. a. Kappen, het hoofd bedekken (met
een' hoed, eene muts. enz.); — het hoofd versieren
letsel n., terughouding f., bedwang n.
Copier, m. [Bot.] Soort van eik m.
(met bloemen, véderen enz.), het haar opmaken,
Cohiiie of Cohyne, m. en f. [Bot.] Soort het haar kappen, vlechten, krullen. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: Cette femme de chambre coif e
van amerikaansche kalabasboom m.
Cohobation, f. (pr. co-o- ba -ci-on) [Chim.] bien, die kamenier kapt goed. Ce chapeau, ce bonHerhaalde destillatie of overhaling f. (z. COHOBER) . net collie bien, die hoed, die muts staat goed -Cohober, V. Si. (pr. co-o-bé) [Chim.] Her- - (fam.) On le cotta dun seau d'eau, men wierp
.
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COIFFETTE

--

hem een' emmer water over 't hoofd. C- qn., iemand
op 't hoofd slaan. — (fig. et fam.) C- qn. d'une
opinion, iemand iets in 't hoofd zetten, hem legenomen met een gevoelen maken. Une femme qui
coiffe son mar!, eene vrouw, die Tiaren man horens
opzet. C- dn., iemand dronken maken; C'est un
rude buveur, vous ne Ie coifferez pas facilement,

't is een stevige drinker, ge zult hem niet ligt de
muts opzetten. — C- une bouteille, la pommade,
een papier of stukje blaas over de kurk eener flesch,
over de pommade binden. C- des vies, des liqueurs,
wijn, likeuren met andere vermengen.— [Rel.] C- un
livre, het besteeksel aan de beide einden van den rug
eens hoeks maken. — [ Mar.] Tegenleggen, den wind
uit de lij krijgen : Le vaisseau coiffe, het schip
krijgt den wind uit de lij, de zeilen vallen tegen.
C- les voiles, de zeilen tegenbrassen, tegeryileggen.
C- un vaisseau, de zeilen van een ander schip in
l brengen. C- la chèvre, den bok scheren. —
[Artill.] C- la fusée d'une bombe, de buis ver
kap op den kruzdloop eener bom zetten.-kapen,d
— [Véner.] Les chiens ont coiffé le langlier, de
honden hebben den ever bij de ooren gepakt. —
(Loc. prov.) C- Sainte-Catherine, eene oude vrij
worden, geen aanzoek krijgen. — COIFFER,-ster
V. n. [Mar.] Overstag gaan en den wind van
voren in de zeilen krijgen, een' uil vangen. Un
coup de vent survint et le navire coils, er viel
een vlaag in, en 't schip ving een' uil. — SE COIFFER,
V. pr. Zich het hoofd bedekken; zich kappen. Se cd'un chapeau, een' hoed opzetten. Se c- avec ses
cheveux, zich in 't haar kappen. — (lig. et fam.)
Se c- de qn., een gunstig vooroordeel voor iemand
opvatten, met iemand wegvliegen. Se c- d'une
opinion, zich eene meening vast in 't hoofd zetten.
— Se c- de vin, Se e- le cerveau of enkel Se c-,
zich een' roes drinken. — Se c- d'un froc, monnik
worden. — [ Mar.] Les voiles se coif ent, de zeilen
liggen tegen den mast.
Coiffette, f. (verklw. van coiffe) Kapje, mutsjen.
Coiffeur, m., -ease, f. Kapper m., pruikmaker m., kapster f. ; ook: hoeden-, mutsenmaakster f. — Ook als adj.: Perruquier c-, kapper en
pruikmaker.
Coiffure, f. Hoofdbedekking f., hulsel; hoofd
kapsel n. ; — de kapkunst f., het kappen;-sierad,
— het hoofdhaar zelf, met betrekking tot de wijze,
waarop het gedragen wordt.
Coignage, m. [Tech.] Hoekmuurwerk n.
van een' smeltoven.
Coig;nassier of Coignier, m., z. COGNASSIER.

Coignée, 1., z. COGNEE.
Coignet, m. (verklw. van coin) Wigje n.
Coille, f. [Corn.] Gezeefde snuiftabak m. of

snuif f.

1- Coiment. adv. In stilte.
Coin, m. Hoek m. C- d'une rue, d'une maison,
d'un mur, d'un champ, d'un bois, d'une cbambre,

hoek van eene straat, van een huis, van een' muur,
van een veld, van een bosch, van eene kamer. Les
c-s d'un drap, dune serviette, d'un mouchoir, de
hoeken (punten) van een laken, een servet, zak
Le café du c-, het kopijhuis op den hoek (van-doek.
de straat). — (fig.) Mourir au c- d'un bois, d'une
hale, dun blé, hulpeloos, op eene ellendige wijs
omkomen, op eenera mesthoop, zonder bijstand ster
Cet homme a la mine de demander l'au--ven.
m6ne au c- d'un bois, die man ziet er uit als
een struikroover. — Le c- du feu, de la cheminée,
het hoekje van den haard. (fig. et fam.) Ne bou-

ger clu c- du feu, Aimee le c- de son feu,

stilletjes aan zijn haard , in zijn huis blijven,
zelden uitgaan. Cela ne se dit, ne se fait quail
e- du feu. dat zegt, doet geen alleen in 't hoekje
van den haard, onder familie, onder gemeenzame
vrienden en kennissen. Allez lui dire vela et vous

chauffer an c- de son feu, z. CHAUFFER. — Les
quatre c-s de la terre, du monde, du royaume,
de la ville, de vier hoeken, de uiterste einden,

.verst verwijderde deelen der aarde, der wereld, des
rijks, der stad. II a visite les quatre c-s du monde,
toes les c-s de la terre, hij is in alle horken der
aarde, overal geweest. Chercher qn. dansles quatre
c-s et le milieu de la ville, iemand door de gansche stad zoeken. — Les quatre c-s, stuivertje-wisselen n., een bekend kinderspel. --- Les c-s de l'oeil,
de la bouche, de ooghoeken, mondhoeken. Faire
signe á qn. du e- de 1'oeil, iemand een oogje, een'
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wenk geven. Regarder qn. du c- de l'oeil, iemand
ter sluik aanzien; ook: iemand met verachting, met
nijd aanzien. — Un c- de terre, een hoekje, stukje
gronds. Il est logé dans un c-, dans un petit c-,
hij woont in een hoek, op een klein kamertje. Mettre
une chose dans un c-, iets in een' hoek, op eene
afgelegen, niet in 't oog loopende plek zetten. Se
cacher dans un e-, zich in een hoekje verschuilen.
Il se retira dans le c- de la province, hij begaf
zich naar een hoek, een uithoek, een weinig bezocht
gedeelte der provincie. -- Le c- d'un tableau, de
linker- of regterzijde eenvr schilderij (in tegenstelling met het midden). — (fig.) Ne voir -que le cdu tableau, qu'un des c-s du tableau, slechts een
gedeelte van de zaak, van de waarheid weten. —
[Jeu.] Laatste veld n., hoek van elk der beide vak
Grand c- of enkel c-,-kenvahtribod.
laatste veld van het regter vak of den grooten jan,
rusthoek. C- bourgeois, laatste veld van den kleinen
jan, burgerhoek. Prendre son c-, zijn hoekveld bezetten. -- Tenir son c-, het spel of zijne zijde goed
verdedigen (in 't kaartspel). — (fig.) Tenir bien
son c- dans une compagnie, dans one société, zich
in een gezelschap doen achten en onderscheiden
door zijne goede manieren en verstandige taal, zijn
gezelschap wel waard zijn. — Wig, wire, kloofwig, keg, kegge f., kiel, houtbeitel m. C- de Ier,
de bois, ijzeren, houten wig. Mettre, Piquer of
Planter Ie c-, de wig inzetten; Chasser, Faire entier le c-, de wig indrjven; Dégager le c-, de wig
losmaken. Serrer, Assujétir qc. avec des c-, iets
met wiggen vastzetten, vastleggen. — (Loc. prov.)
Faire e- du mème bois, een gedeelte van eerie zaak
als middel ter bewerking van 't andere gebruiken.
--- C- de beurre, boterwigge f., stuk boter. —
[Arch.] Wigvormige sluitsteen m. aan een gewelf.
— [Artill.] C- de mire, de pointage, stelwig f.,
stelhout n., keg onder 't bovenstuk van een kanon
oen het te rigten. C- d'arrèt, siuitwigf., stopper in.,
keg achter de roopaardwielen. — [Impr.] Kooi f.,
koolhout n., naans der houten wiggen, waarmede
de lettervormen worden opgesloten. — [ hart.] of
Cocteau de bols, entmes n. — [Mar.] C- d'arrimage, keg voor 't vaatwerk, stouwwigge. C -s de
mat, mastkeggen, vijstingen I. pl. C- de burin, keg,
waarop men den ram aansluit. C- a manche, klamaai-ijzer n. — [Vétér.] Elke der It hoektanden van
't paard. — [Mil. anc.] of embolon m., driehoekige, wigvormige slagorde I. — [ Fauc.] Les plumes
des deux c-s, de zijvederen aan den staart van den
valk. — Klink m. van eene kous. Des c-s á jour,
opengewerkte klinken. Des bas it c-s de couleur,
kousen met gekleurde klinken. — Hoekkast f., hoekbuffet n. (doorgaans encoignure geheeten) .— COIN m.,
Stempel, muntstempel m. C- de dessus, de dessous,
boven-, onderstempel; C- d'écusson, d'efflgie, wapenstempel, beeldstempel. C- d'Espagne, spaansche
muntslag, munt I. Cette monnaie est a un tel c-,
est marquée à tel c-, die munt voert dien en dien
stempel. Faux c-, valsche munt. Monnaie a fleur
de c-, pas geslagen munt; Médaille aa fleur de c-,
goed bewaarde, ongeschonden gedenkpenning m. -Stempel om goud- of zilverwerk te merken: De la
vaisselle marquée an c- de Paris, zilvergoed met
het Parijsche merk. — ( fig.) Une chose marquée
Cu bon c-, eene zaak van goeden stempel, van goede
hoedanigheid. Un ouvrage marqué au c- du bon
gout, du génie, een werk, dat den stempel, het merk
van den goeden smaak, van 't vernuft draagt. Tout
dans la nature est rnarqué au c- de l'ouvrier, alles
in de natuur draagt het merk (getuigt van de grootheid) des werkmeesters. — (iron.) I1 est frappé it
ce c- -là, hij is nu eenmaal zoo, hij is niet anders,
dat zijn zoo zijne grillen, dat is zijn. stokpaardje.
— [[list.] Avoir bon c-, het regt hebben om munt
te slaan. — [ Rel.] (Zoekstempel m. — [ Perruq.]
Valse/te haarlokken aan de zijden van 't hoofd. —
COIN ni. [Bot.] , z. COING.
Coinee, e, adj. (en part. passé van coincer)

Mat coincé, vastgekegde mast m.
Coineer, V. a. [Mar.] Keggen of wiggen indrijven, vastkeggen. C- les mats, de masten vastkeggen.
Coincidence, I. [Géom.] Het juist op elkander
passen, het zamenvallen der grenzen van twee lijnen,
van twee vlakken, wanneer zij op elkander gelegd
worden; volkomen gelijkheid I. der figuren. — (fl71.)
Het zamentre f'en, zamenvallen van verschillende
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eiten of omstandigheden, die tot een zelfde gevolg
gelijktijdigheid f. van gebeurtenissen.
feiden:
Coincident, e, adj. [Geom.] Op elkander
^

passend, malkaar geheel bedekkend (van l jnen,
vlakken, figur (' n). (Ph) s., Op[.] Gelijktijdig inval
lichtstralen, die te gelijk-lend,zamtrJf(1v
op een vlak vallen). — (fig.) Te gelik gebeurend,
één'
vallend,
gelijktijdig;
t
j(1
op
k)t hetzelfde gevolg
leidend. — [ Méd.] Geljktjdigplaatc gr2,jpend of
zich vertoonend (van ziekteverschjnselen): Des
symptómes c-s, zamentreJfende verschijnselen.
Comneider, V. n. [Geom.] Op elkander vallen
of passen, elkander juist bedekken. Les figures clui
coïncident sont égales et seinblables, de figuren,
die elkaar bedekken of welker grenzen juist op elkander vallen, zijn gelijk en gelijkvormig. — (fig.)
Gelijkt. diq gebeuren, zamentre/fe1i. te gelijk aan
hetzelfde doel, tot dezelfde gevolgtrek--komen,t
k•nq leiden: Ces deux circonstauces out coïncidé,
die beide omstandigheden hebben te gelijker tijd plaats
gehad. Les preuves diverses coïncident, de ver
bewijzen voeren tot eene en dezelfde ge -schilend
.

Le vo) coïncidait avee le (é)art du-volgtrekin.
valet, de diefstal trof zamen, had op éénen ((id

plaats, met het vertrek van den knecht.
Comdieant, e, adj. [Méd.] Mede-aanwijzend.
Coïndication, f. [Méd.] Mede - aanwijzing f.,

zamenloop van aanw(jzen.de teekenen.
Coine, f., z. V. a. COUEN'XE.
(oiiig of Coin, m. [Bot ] Kwe, kwepeer f.,
kwe• appel m. — (Loc. fam.) Etre jaune comme un
c-, zeer geel van gelaatskleur zijn.
Comquination, f. I erontreinigi,ng, bezoedeling. — (fig.) Laster m. — í oïnquiner, V. U.
Bezoedelen, verontreinigen. - (fig.) Belasteren.
-j- Coint, e, adj. Lief, vriendel2,Jk, spraakzaam,
voorkomend. — -j- Cointer, V. n. Opsieren, optooijen. — SE COINTER, V. Jr. Zich opschikken.
(Men heeft ook cointir en Coin() yer gez ( gd.)
Coïntéressé, m., -e, f. Medebelanghebbende m.
en f., deelnemer m„ - neemster f.
-j- Cointerie, Cointie, Coiretise, f. Opschik,
tooi m. ; -- aardigheid, lie fkozerfj I. ; gemaakte
pligtplecgingen f. pl.
Coon, m. (pop. et bas.) Lafaard, bloodaard,
nietswaardig mens•h, deugniet, rekel, schoft, hondsvot, k o ej on m. — Coïonnacle, f., z. v. a. coïONNERIE. — Coïonner, v. a. Smadelijk of als een'
hondsvot behandelen, gemeen bejér'enen, uit moedwil
plagen en lastig vallen, k o ej o n n é ie n. — CO'iONr\ER, V. n. Gemeene, vuile dingen zeggen of doen.
— Coïonnerie, f. Gemeene, smadeljjke bejégening,
qrofheid, onbeschoftheid f., vlegelwerk n., schelmen -,
boevenstreek m.; — beleed•igende, lage spotternij,
vuile taal f.
C oira a, ni . Op stal gemeste os m.
Colt, m. Paring, vleeschelgjke vermenging f.
(in. der )ienschen), bijslaap m. C- anticipé, te vroeg
of vóór het huwelijk genoten b jslaap; C- illicite,
ongeoorloofde bijslaap.

(oite, f. [IVlar.], z. COUETTE.

4. Coïtion, f. Iereenirring, zamenkomst f., van

velen tot eerie zelfde onderneming.

Coix, m. [Bot.], Z. LARVE DE JOB, onder LARME.
Cojou issanee, f. [Jur.] Afede- gebruik mede
;

-genot.

Co,,'nstieier, m. [Feod.] slede- geregtsheer m.
Coke, m. (eng. conk) Ontzwavelde, afgezwa-

COLLADE.
Colachon, m. [Mus.] Soort van italiaonsche

luit f. met zeer langen steel.

C olage, , m. [Féod.] , z. CORNAGE.
Colaphiser, v. a. (fam.) Oorvegen of mull-

peren geven.

Colapte, m. [H n.], z. v. a. pie.
Colayin, m. (Arch.] Fries f. aan het kapiteel

der toscaansche en dorische zuil.

Colas, m. (fam. et vuig.) Domkoe, botanuil m.
— [H. n.] Volksnaam van de meerkol (geai).
Coiastre, nl., z. COLOSTRE.
Colateire, f. [Pharnm ] Doorzjging, filtréringt.;
:

inz. de doorgezégen vloeistof f.

Colbach, Colback, Bolbak, m. [Mil.]
Coleas, m., z. v. a. COLOCASIE.
Colchieacées, f. pl. [Bot.] Tijloosachtige

Beerenmuts f.

planten, tijloossoorten f. pl.

Colehieon, m., z. COLCHIQUE.
Colchinine, f. [Chim.] Werkzaam bestand-

deel der tijloos.

Colehique of Tae-chien, m. [Bot.] Tjjloos f.
C- d'automne, C- commun of Safran des prés,

herfsttijloos, gerneene tijloos f., hondsvergi ft n. Cjaune, narcislelie f. — Ook als adj. gebruikt: Oxymel c-, honig met azijn vermengd.

Colcotar of Coleothar, m. [Chico.] Doode-

kop m., engelsch-rood, rood ijzer oxyde n., dat men
bij de bereiding van het zwavelzuur door overhaling
van liet ijzer-vitriool als overblijfsel behoudt, col-

-

cothar m.

t Cole, f. [Méd.] z. BILE.
Colégataire, m. et f. [Prat.] Mede-gelega-

teerde, mede - begiftigde m. en f. bij een testament.
Colégislatif, -ive, adj. Mede-wetgevend.
Coleniqui of Colenicnl, m. [H. n.] Mexicaansche, Louistaansche kwartel ni.
Coléoptère, m. [H. n.] Schildvleugelige insecten n . pl., insecten met vier vleugels, waarvan
de bovenste hard, dik en kort zin en tot scheede
dienen voor de onderste, die vliezig en dwarsgeplooiel zijn. - Coléoptéré, e, ad/. Naar zulk
een insect gelikende. — Coléopterologie, f.
Beschrijving der schildvleugelige insecten. — Coléoptérologue, m. Beschrijver m. der schildvleugelige insecten.
Coléoptile, f. [Bot.] Vliezige of vleezige
scheede f., die soms het zaadpluimpje omgeeft. -Coléoptilé, e, adj. 31etzulk een scheedje voorzien.

Coléorhannphes,

de orde der steltloopers.

n. pl. Vogelgeslacht n. van

Coléorhize, f. [Bot.] Vliezige scheede, die bij

sommige planten het wortelkiempje omgeeft. — Coléorhizé, e, adj. Met zulk een scheedje omgeven.

Coléra-niorbiis, z. CHOLERA.

Colère, f. Toorn m., toornigheid, gramschap,
oploopendheid, opvarendheid, boosheid, kwaadheid,

woede f. Etre en c-, toornig, gramstorig zijn. Se
mettre en c-, toornig of driftig worde i, in toorn of
in gramschap ontsteken. Transport, Mouvement de
c-, driftvervoering driftopwelling, vlaag, opwel ling f. van toorn. — La e- divine, céleste, du cie!,
de 'Dieu, de toorn Gods, de ,gramschap des Hemels.
— La c- du lion, de fours, de grimmigheid van
den leeuw, van den beer. — (fig.) La c- de la mer,
des Hots, des vents, de woede, het woedend geweld
der zee, der baren, der winden. — (fig. et fam.)
Décharger sa e- sur on paté, veel en gretig van
eene pastei eten. — COLERE, adj. Toornig, ligt
toornig wordend, oploopend, opvarend, driftig,
grimmig, gram, gramstorig. Homme, Femme c-,
oploopende, driftige man, vrouw. — 5 Colereniennt, adv. Met toorn.
Colérer (se), v. pr. Toornig worden.
Coleret, ni., Colerette, f., z. CELERET.
Colérique, adj. Tot toorn geneigd, oploopend,
haastig, driftig, opvliegend, cholerisch , k o l e ri.ek: I1 est d'humeur c-, mais it nest pas colère, hij is oploopend van karakter, maar geraakt
niet ligt In drift. — Colériqueznent, adv. Op
driftige, oploopende wijze.
% Colériser, v. a. Toornig maken.

velrle, verkoolde, van koolzuur bevrijde steenkolen,
cokes f. pl., of coke f.
Col, m. Hals m., ligchaamsdeel, dat het hoofd
met de schouders verbindt (in dien zin verouderd
en vervangen door cou, doch nog voor de wellui.
gebruikt in enkele uitdrukkingen, zoo als:-denhi
un col court, een korte hals, un col de lis, een lelieblanlFe hals ('nz.) — Stropdas, gespdas m.: Un
col de satin, de velours, een sat jnen, fluweelen
stropdas. — Col de cravate, een met baleintjes
voorzien stuk linnen, dat men in den das wikkelt
o10. dien stevigheid te geven. — Col de chemise,
halskraag m. Vol? een hemd. Faux col, los hals
(liever c (l u) d'une-bordjefkan.—Cl
bouteille, (lull matras, hals zaan eerie flesch, deColérite of Colétite, m. [Chico.] Voormalig
stilleerftesch. — [ Anat.] Col de la flint ice. de la proefvocht n. voor goud.
vessie, hals der baarmoeder. der blaas. — [Géogr.]
Colettes, f. pl. [Coco.] Hollandsche en duitsche
Bergengte f., bergpas, pas m. — [ Tech.] Col de linnens n. pl.
Celia, ni. [H. n.] Soort van makreel in.
c) gne, zwaanshals m., aan rjtuigen.
('ola, f., z. V. U. ALOSE.
Coliade, f. [Ii. n.] Zekere dagvlinder m.

COLIART

COLLATIONNER.

--

^ o^

Coliart, m. [H. n.] Gladde rog, z. v. a. BI
Colias, m. [EI. n.] Soort van makreel m., ^ rTo
ter dan de gewone (ook cogniol geheeten).
Colibri, m. Kolibri m., bijzonder fraai vogeltje
van Amerika , dat zich van de vliegenvogeltjes,
waarmede men het vroeger verwarde, door zijn'
krommen bek andUrscheidt. — (fig. et fam.) Onbe-

duidend manneke n.

Colicaille, f. (verklw. van colique) (fam.) Geringe aanval m. van kolijk.
Colieitant, e, adj. et subst. [Prat.] Medeverkooper ni., - koolaster f. (gebezigd van twee of -meer
me de-erfgenamen o f eigenaars, in wier naam eene
verkoopins; geschiedt) , c o 1 i c i t a n t m. en f.—C oiicitation, f. Verkoop m. tusschen colicitanten,. —
Coliciter, v. a. Zoodanigen verkoop houden, eo
-lictéren.
Colif Chet , m. Beuzeling, kleinigheid, prul,
.snuisterij f., vod, nest, wisjewasje n., voorwerp zon
waarde of wezenlijk nut; — allerlei kleine voor -der
vrouwenopschik; — allerlei kleine, kwa--werpnto
lijk aangebragle of verkeerd geplaatste sieraden,
hetzij aan een gebouw, in een' tuin, of wel in een
letterkundig werk, in een •uzijkstuk, snorrepijperij f. -- [i ion.] Justeerviji, muntvijl f. -- [Pat.]
Droog en zeer luchtig koekje n., zonder boter en
zout, als voeder voor jonge kooivogeltjes. — Ook
soms als adj. gebruikt: Nous vivons dans un siècle
C-, wij leven in eerre beuzelachtige eeuw.
Colimnacon, m., z. v. a. LIMACO;v.
Colin, m. [H. n.] Groote soort van welting m.,
in de Noord- en Oostzee (ook merlan-noir, colinrelin geheeten). — Mexicaanse/te patrijs m.
Colin-Autoiive, m. [Hort.] Soort van appel m.
tot ciderwijn.

(olinette, f. [Mod.] Voormalige vrouwenmuts f.
Colin-grisart, m. [H. n.] Boomeend f.
Colin-lean, m. - [Hort.] Soort van appel m.
tot ciderwijn (ook colin-tampon en colin-tontei«e
geheeten) .

Colin-inaillard, m. Blindemannetje n., een
bekend kinderspel: Jouer it (au) c-, blindemannetje
spelen. — De geblinddoekte m. en f. bij dat spel:
Qui sera le e- ? wie zal blindemannetje zijn? .
Colin-noir, m. [H.. n.] Zwart waterhoen n.
Colin- tangpon, m. Zwitsersche trommelslag n1.
-- (fam.) Je men soucie comme de c-, ik geef er

geen zier 0m. — z. ook COLIN -JEAN.

Coliou, m. [H. n.] Amerikaansche vogel m. van
't geslacht der kegelsnavelige musschen.
Colique, adj. [ Anat.] Tot den karteldarm befioorende.

Colique, f. [Mid.] Kolijk n ., darm- of buik
darmjicht, buikpijn f. C- bilieuse, galach--kramp,
tig kolijk; C- pituiteuse, sl jmkoljk; C- d'estomac,
maagkolk, maagkramnp; C- graveleuse of néphré-

tique, steenkol ijk; C- de plomb of de Poitou, Csaturnine of des peintres, loodkol2jk, koljk van Poitou, schilderskolijk_ — [H. n.] Zeker schelpgewas n.
Coliqueux, ease, adj. Met kolijk behebd; --koljk verwekkend.

('olicluidateur, m. [Prat.] Medevereffenaar,

medeverréltenaai° in.
Colis, nl. [Corn.] Kist, baal f. koopwaren, vat,

fust, stuk n., collo m. Le voiturier avail chargé
vingt c-, de vrachtrijder had twintig coil i opgeladen.

Co1iseé,f. [Ant. rong.] Vermaarde ronde schouw

te Rome, c o l is é u m of c o l--plats.(mhier)
1 o s é u m n. —Later de benaming van groote pracht
openbaar vermaak in groote steden.-gebouwnt
Collsse, f. [Tech.] Elke der mazen, doorwelke
pie leettingdraden eener stof gaan.
('olite, f. [Mid.] Ontsteking f. van den kartel
-darm.
Coliti ;eant, m., -e, f. Elke der in een pleidooi betrokkene partijen, hij of zij, die met een
ander pleit, partij f.
Colla, f. Soort van Levantsche gom f. — COLLA,
ni. 1d'aam van de harde zuidwestewi.nden, die zich
vaak op de kusten der Philippijnen doen gevoelen..

+ Collabeseence, f. [Mid.] Krachtverzwakking, bezwijkinq der krachten, zwakte f. — .]- Collabeseent, e, adj. Zwak, door zwakte bezwijkend.
Collaborateur, m., -trice, f. Medebewer-

leer , nzedebearbeider, helper m., medebewerkster,
helpster f., inz. gebézigd van schrijvers, dagbladschrijvers.
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Collaboration, f. Medebewerking, m.edebearbeiding. — [Jur.] Gemeenschappelke zorg f. van
den man en de vrouw.
('ollahorer, v. n. 31edebewerken, eemeenschappelijl bearbeiden (inz. een boek, dagblad, ll/(l(hri f't).
Collage, m. [Tech.] liet l Ineri, plakken; —
het opplakken va.n 't behangselrapier in een vertrek,
h.et behanrren; — het klaren of schoonmaken van
den wijn door eiwit o f vischlijm; — het lemen van
't papier (waardoor 't ,geschikt wordt om b ( schreven te worden) . — I-Iet aanplakken van afkondigingen en berigten op openbare plaatsen.
('ollaire, adj. [H. ii. Plumes c-s, halsvéderen.
('ollaut, e, aá11. Lijmend, klevend; -- (hij.)
naauwslui-tent; Pantalon c-, naauwslwitende broek f.
ollapsas, m. (lor.. —sur() [Méd.] Het zinken

of bezwijken der krachten, inz. b ij den vaderenden
dood.

Coilataire, m. (pr. col-la—) Begiftigde m.
met een kerkelijk ambt.
Collateral, e, adj. (pr. col-la—) 11a1 van
ter zode met iets anders lui verband staat, zijde
plaatsing heb--lings,z(jwarte sch
bede:

[Arch.] lief c-e,

zijbeuk f. eerier kerk. ---

[Fort.] Ouvrages collatéralix, b- of nevenwerken
eeneg vesting, b. v. lul °avelijn ten opz?gte der bas-

t•ons. --- [Glove.] Points rol latéraux, tusschenstreken in. pl., wind- of hemelstreken, die tusschen
twee hoofdstreken gelegen zijn. — [Jug.] Verwant
buiten de repte linie, collateraal: Parents collatéraux, collaterale verwanten, zijunagen., zijverwanten , dezulken, die van broeders of zusters (I/stainmen; Ligne c-e, collateraal -li,ni-e, zijlinie, z jverwantschap; Succession c-e, collaterale erfenis, zulk eerre,
die aan ('Cu zijverwant (les gestorvenen overgaat;
.Héritier c-, collaterale erfgenaam, ervende zijverwant. — Ook als subst. gebruikt: [Jug.] N'avoir
que des collatéraux pour héritiers, niet dan zij verwanten tot erfgenamen hebben. --- [Arch.] Les
collatéraux dune église, (Ie zjjlueiskuuu eeneg kerk.

— [Anat.] La collatérale du bras, de zijslagader

va.n, den arre.

Collateralement, adj. (pr. col-la—) [Jur.]
In zijdelingsche linie.
Collateur, m. (pr. col-la--) Begéver van, benoemer tot eenig ambt, lui:. tot een predik- (If
schoolambt, c o l l a t o r m.
Collatif, ive, (udj.' (pr. col-la—) Begeefbaar,
van den begever (If collator afhangende: Dignité
c-ive.

Collation, f. ( v r. (ol-la—) Iet rept oen Benen
post, inz. Bene predikante- of onderwijzersplaats te
doen bezetten of tc begéven, begévingsrert, begéving f., collatie, collatuur f. -- [Prat.] Ver
liet c o l l a t i o n é r e n.-gelijknf.vaschrte,
C- d'une copie avee 1'original, vertélijking, tegen elkander- houding van een geschri/t met het oor
stuk. — [1 apr.] C- d'une épreuve,-spronkelij
vergelijking Bever proef rnet het handschrift des
schrijvers; vergelijking eeneg revisie of tweede proef
met de op de eerste proef gemaakte verbéteringen.
C- 1' nil exemplaire, nazaeninq u/ de bladen van een
boek compleet Of voltallig z%ln _ — CiLLnTION, t.
(pr. ho-la—) Lipte, geringe spes f., die bij de ka
vastendagen het avondmaal Vervangt:-thol2jkenp
Faire e- d'une pomme, een' appel voor zijn' avond
gebruiken. — Tusschenrnaal, ligt avondeten n.,-mal
inz. een maaltijd van koud vleesch, gebak, fruit
enz. (in onderscheiding van een gewoon warm
maal), collation f. Le bal fut interrompu par
une magnifique c-, het bal werd door een' heer
kouden graaltijd afgebroken.
-lken
('ollationnage, m. (rug. col-la—) Het vergelijken, tegenelkanier houden, nazien van geschri ften enz.; — het nazien der boeken bij boekhandelaars en binders, ('(111(1/ i o n é r i n g I.
'ollationné, adj. Vergéleken, nagezien, gerol tationeerd: Cpie c-e, nagezien (met lot
oorspronkelijke vergéleken) a fsch.ri ft n. C- à 1'oriEginal, met het oorspronkelijke vergeleken.
Collationeer, P. a. (pr. col-la—) Nazien, vergelijken, tegenelkan(er houden, c o l l a t i o n é r (''11,
b. v. een afschrift, een' afdruk niet het oorspronkelijke stuk, of Bene drukproef met het hand,-schrift
des schrijvers, of Bene tweede proef nut de verbéteringen opp de eerst('. — [Libr.] Een ongebonden
boek blad voor blad doorloopen of overtellen, ons
te zien of het compleet is. — COLLA'IIONNra , v. n.
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(pr. ko-la—) Een collation of kouden maaltijd
houten.
t Colla.»der, v. a. Prijzen, verheffen; z. v. a.
CONGRATULER.

Colle, f. Lijm f. C- forte, C- d'Angleterre,
schrijnwerkers-lijm; C- de Flandi es , vlaamsche
lijm; C- de Poisson, vischl,i,n; C- de morue, kabel
-lijm; C- -chair, z . SARCOCui .i,E. — C- à-jauw
bouebe, mondlijm; C- d'os, beenderlijm; C- au
baquet, C- de parchemin, perkamentlijm; C- navale, marine, zeell1I1, scheepslijm. C- de Ii le. de
farine , d'ami^lon . stijfselpap f. C- de pavot,
slaapsap , maankopsap n. — (fig. et pop.) Sale
comme un pot à c-, hoogst onzindelijk, morsig. —
COLLE , f. (pop.) Leugentje, loopje, verzinsel n.,
knapuil m.
Collé, e, adj. (en part. passé van caller). Geli, md, geplakt: Une carte c-e sur toile, eene op
(lock geplakte kaart. — Du papier mal c-, slecht
gelijmd, vloeijend papier. — Du vin c-, met lijm

geklaarde, schoon gemaakte wijn. — Un habit qui
semble e- sur le corps, een kleed, dat om 't lijf
geschilderd schijnt, dat goed sluit. — (fiq.) Etre ccontre on mur, digt tegen een' muur staan. Etre
e- sur son cheval, vast in den zadel zitten. —Être Csur sés livres, onvermoeid studeren. — Avoir les
^eux c-s sur qn., sur qc., de oogen onafgewend op
iemand, op iets gevestigd houden. Avoir la bouche
c-e, les lèvres c-es sur one chose, den mond, de
lippen lang op iets gedrukt of geklemd houden. -[Jeu] Être c- sous bande, dipt onder den band liggen (in 't biljartspel). -- [Chas.] Chien c- h la
vole, hond, die 't spoor van het wild nooit verlaat.
Inzameling f. van belas Collecte, f. (weleer) Inzameling
tingen of schattingen, — ook de tijd
gedurende
welken een ontvanger daarvan zijne bediening waarnam. — Gifteninzameling, ophaling van liefdegaven
of aalmoezen, c o 11e c t e f.; — het ingezamelde geld.
— [Liturg.] Altaargebed n., korte spreuk of tekst.
dien de geestelijke aan het altaar vóór den epistel
afzingt of leest.
Collecter, v. a. Inzamelen, collecteren.
Collecteur, m. (weleer) Ontvanger der belas
imposten . --• Door het rik aangestelde-tingeof

verkooper en splitser van loterij-loten, c o 11 e c t e u r.
— Tolgaarder m. — [Phys.] C- d'électricité, elektrieiteits- verzamelaar m., een. werktuig om de anders
onmerkbare hoeveelheden elektriciteit door ophooping en verdigting waarneembaar te maken.
Collectif, ave, adj. Verzamelend, vele dingen
van ééne soort zamenvattend. — [Gram.] Un noun
c-, 0/' als subst. Un c-, een verzamelwoord, een
naamwoord, dat, hoewel in 't enkelvoud geplaatst,
een vereenigd aantal van afzonderlijk bestaande
wezens of voorwerpen uitdrukt, collectief, c o tlectivumn.: Lesmots armée, peu p le, forêt
sont des c-s, de woorden leger, volk, b o s c h zijn
verzamelwoorden. — (Opt.) Verre c-, verzamelglas n., collectief-glas n.
Collection, f. Verzameling f. van gelijksoortige
of min of meer overeenkomstige voorwerpen, c o l1 e c t i e f.: Une c- de tableaux, de livres, de curio- ,
sites, eene verzameling van schilderijen , boeken,
zeldzaa-mheden.--[Méd.] C- purulence, ophoopingf.
van etter.
Collectionné, e, adj. (en part. passé van collectionner): Livres, Tableaux c-s, verzamelde, tot
eene verzameling gebragte boeken, schilderijen.
Collectioneer, v. a. Verzamelingen of collectiën maken.
Collectivement, adv. Gezamenlijk, op verzamelende wijze, in collectieven of verzamelenden zin:

L'homme, pris c-, se dit pour tous les bommes.
Colle ;at, m. Ambtgenoot van een' legaat m.
College, m. Gezelschap, genootschap van personen, olie dezelfde waardigheid bekleeden, ambtsgezelschap n. , ambtsvereeniging, ambtsvergadering f.,
collegie n.: Le e- des cardinaux of Le sacré c-,
het collegie der kardinalen of 't heilige collegae. Le
e- des électeurs, des p rinces, des villes de 1'Empire, het collegie der keurvorsten, vorsten, steden
van het (duitsche) rijk. Le c- des avocats, het collepie, de orde der advokaten. Le c- electoral, het
kies -collegie, de vergadering van kiezers. — Ge
hoogere leerschool, latjnsche school f.,-lerdscho,
gymnasium , c o 11e g i e n.: Les professeurs, les
elèves dun c-, de leermeesters, de leerlingen van een
collegie. Amide c-, schoolvriend. Mettre un enfant

COLLFT.

au e-, an pension, een kind school doen, op eene
kostschool leggen. — (Loc. fam.) Renvoyer qn. au
c-, iemand voor een' weetniet verklaren. Cela sent
Ie c-, dat riekt naar de school, dat is niet vrij van
waanwijsheid (pedanterie). I1 sent encore le c-,
lij doet, spreekt nog als een scholier. — Gezamenliike leerlingen van een collegie of kostschool: Tout
Ie c- est à la promenade, al de scholieren zijn aan
't wandelen.
Collégial, e, adj. Schoolsch, wat tot de school,
het collegie behoort, collegiaal : Un poète c-,
een schooldichter (pl. collég iaux). Une production
c-e, een schoolproduct, een letterwerk van een' scholier. — Eglise c-, eene collegiale kerk (die door een
kapittel van kanunniken wordt bediend en geen'
bisschopszetel heeft) . Ook in dezen zin als subst.
gebézigd: Une collegiale. — [Pol.] Système c-,
e o lie g ia a 1 -systeem n., staatsinrigting , volgens
welke eene handeling der regéring, een openbaar
bevél, besluit enz. niet van een' enkelen staatsambtenaar, maar ten minste van drie stemhebbende
médeleden moet uitgaan (in tegenstelling niet bureaukratie). — [Droit. can.] Stelsel, dat de kerk uit
eerie vereeniging van vrije mede-leden bestaat, die
hunne aangelégenheden door genoolschapsbesluiten
régelen (in tegenstelling met het territoriaal ere
episkopaal systeem).
Collégialement , adv. Op schoolsche wijze,
als een scholier.
Collégiat, m. (in sommige streken) Student,
die uit eene beurs studeert.
Collégien, m . Leerling aan een collegie, school-

ganger m.
('ollégue, m. Ambtgenoot, ambtsbroeder, mede leeraar, medeonderwijzer, collega m.
Collement, m. [Mid.] Zamenkleving f., inz.
der oogleden.
C oller, v. a. Lijmen, plakken, doen kleven„
vastlijmen, aaneen ligmen, zamenplakken, vastplak
C- deux morceaux de boas, twee stukken hout-ken:
aaneen lijmen. C- une affiche, eene bekendmaking
aanplakken. — L'eau avait collé ses vêtements
sur son corps, het water had zijne kleederen aan
zijn lijf vastgekleefd. — (fig.)C- ses lèvres, sa
bouche sur qc., zijne lippen, zijnen mond lang op
iets drukken. — [Tech.] C- du papier, papier Ti men (om 't vloeijen te beletten). — C- du vin, des
liqueurs, wijn, likeuren schoonmaken of klaren
(door bijvoeging van eiwit, vischljm enz.). — Cla chaine, de kettingdradenslichten (ze met weverspap en lijm bestrijken). — [Bill.] C- une bille, Cson adversaire, eenen bal, part's bal digt onder
den band spelen — COLLIER , v. n. Digt aansluiten,
glad staan (van kleedingstukken): Un pantalon, des
bas qui collent bien, eene broek, kousen, die gladt
staan — SE COLLER , V. pr. Kleven, zich vasthechten: La poix se colle aux doigts, het pek kleeft aan
de vingers. La fatale tunique s'était collie sur sa
peau, de noodlottige tunica (lijfrok) had zich aan
zijne huid vastgehecht. — Geplakt, gel jmd worden:
Du papier qui se colle bien, papier, dat zich goed
laat plakken. — (fig. et fam.) Se c- contre on
mur, a one poste, zich pal tegen eenen muur, tegen
eene deur zetten.
Collérage, m. [Anc. coot.] Tapregt n., belasting op het opsteken der wijnvaten f.
Colleret, m., z. CELERET.
Collerette, f. Vrouwen-halsdoekje, kraagje n..
— [Bot.] , z. v. a. INVOLUCRE.
Collet, m. Kraag m., om den hals sluitend gedeelte van een kleed: C- d'habit, de redingote, de
gilet, rokskraag, jaskraag, vestkraag. C- montant,
rabattu, staande, vallende kraag. — Mantel m. aan
een kleed, schoef f.: Redingote à c-, á quatre c-s,
manteljas m., jas met vier kragen of mantels. —
Bef f., halskraagje n. (voormalig fijn linnen of batisten sieraad om den hals, nog overgebleven in de
ambtskleeding van geestelijken en regters, en dan'
RABAT geheeten). — (fig. et fain.) Un petit c-, Les
gens a petit c-, een geestel ij ke, de geestelijken.
Prendre, Quitter le petit c-, den geestelijken stand
omhelzen, `vaarwel zeggen. (Deze uitdrukkingen zijn
thans verouderd.) — C- monté, voormalige stijve
vrouwenkraag; — (fig.) iemand van overdrévene,
gemaakte deftigheid. Du temps des c-s montés, in
den tijd der stijve kragen: in den ouden tijd. Cela est
e- monté, dat is ouderwetsch, oudvaderli k; ook:
dat is stijf en gedwongen, gemaakt deftig. — (Loc.
.

.
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fain.) Sauter au c- de qn., Prendre, Salsir qn. au

e-, iemand bij den kraag pakken (om hem geweld
aan te doen); — iemand bij den kop vatten, in
hechtenis nemen; On lui a finis la main sur le c-,
enen heeft heng aangehouden en in hechtenis gezet.
-- (fig. et fam.) Prendre qn. au c-, iemand,dwin
gen om u aan te hooren. Preter Ie c- a qn.,
iemand het hoofd bieden, hein durven staan. Armé
jusqu'au c-, van top tot teen gewapend. Un profit,
un heritage qui saute au c-, een onverwacht profijt 0/' voordeel, eene onverwachte erfenis. — (Loc.
rrov.) Prendre Ie lièvre au c-, den spijker op den
kop slaan; ook: de gelégenheid waarnemen. - [Mil.,
Man.] C- de buf e, bu elle ren ruitervest, r jbuis n.
Le e- d' u ne dent, de hals in.
of kolder m. —[Anat.]
van een' tand (tusschen de kroon en het worteleind).
—[Arch.] Le c- dune marche tournante, het smal
gedeelte van een' wenteltrap. —[Artlll.] Le e- du-ste
canon, de halsband m. van 't kanon, kanonskraag. Cde billot, touw n. aan 't eene eind meteen oog en aan
't andere erwt een' knevel voorzien. — [Bot.] Le cdune plaste, de la racine, de hals van eene plant,
van den wortel (dat gedeelte, waar de wortel ophoudt en de stam of stengel begint); Le c- des feuilles engai.nantes, des feuilles des graminées, de
sluitring m. der scheedevormige bladeren, der gras bladen; Le e- of anneau des champignons, desagarics, de ring of vliezige kroon der paddestoelen, de
bladzwammen. C- Blanc, wit boom- of bladzwam;
C- doré, goudgeel bladzwam f. C- de natie dame,
schilclpeper f. (van St. Domingo). — [Bouch.] Cle mouton, de veau, halsstuk van een schaap, een
half. — [Chas.] Strik in., om hazen, kon jnen, ook
vogels te vangen. — [ Tech.] Ring of rand in. boven aan den hals eener f esch; — rand aan den hiel
van eene laars; — hals aan de pit eener kaars; -hals aan de spoor (les ruiters; — bovenrand- van
Benen rugkorf; — bals van een deurhengsel; — voor
gedeelte n. van eene stortkar; — halsstuk van-ste
den boom eener draaibank; — hals van een' spijker;
— rand van een' destilleerketel. — [Mar.] C- de
Pandre, hals van 't anker. C- d'étai, kraag van
het stag, oog van het stag. C- de mat, mastkraag_
(Cillete, e, adj. (en part. passd van colleter)
IBlas.] Met een' halsband van ander email of kleur:
I1 porte d'azur á trois têtes de lévrier d'argent,
c-es de gueules, hij voert drie witte windhondskoppen met roode halsbanden op een blaauw veld.
Colleter, V. a. Bij den kraag, bij den hals vatten. C- qn. et le jeter par terre, iemand aangr j-
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Halsband m., metalen of 1e/ren band om den hals
van slaven, van honden enz. — (fig.) Natuurlijke
ring of kring m. van bijzondere kleur om den
hals van sommige dieren: Pigeon à c-, ringduif f.
C- de cheval, haan, gareel, greel n. Cheval de c-,
trekpaard n. Cheval franc du c-, paard, dat gewillig of uit zich zelf trekt. (fig.) Il est franc du c-,
hij is een openhartig, rondborstig, dienstvaardig
mensch; ook (van een' soldaat) : hij gaat gewillig
en moedig in 't vuur. (fig. et fain.) Donner un coup
de c-, eene nieuwe poging doen om in eens zaak
te slagen. — (fans.) C- de misère, ezelsjuk n., ver-

vélende, lastige, telkens terugkeerende arbeid in. —
[Arch.] C- de perles, d'olives, parel- of olijfvorrn ge astragalen m. i1., of paternoster- sieraden n.
pl. -- [Tech.] Halsstuk n. van de spoor des rui ters, boog m., die den hiel omvat; — halsband In.,
halsijzer n. om de draaiposten der sluisdeuren. —
[Bouch.] C- du boeuf, halsstuk van den os. —
[ H.. n.] Merle au c- , ringmeerle , ringlijster f.
C- rouge, roodhals m. (eene soort van kolibri) : —
japansche visch, van 't geslacht der klipvisschen;
— ringslang f. — [Mar.] C- d'étai, stagkraag ni.
kraag aan den boegspriet. C- de défense, leguaan
ons den voorsteven eerier sloep, krans in. C - du ton 01

du couquet, kalf n., ezelshoofd- beugel ni. C-s des
ljonnettes, l jzeilsbeugels, beugels van de igzeilsspieren. C- de balestron, sprietbeugel, sprietstrop m.
—Pechej Touw n. aan een f uiknet.

o11iere, f. Legger m., leghout n. oiu er een
vlot.
Collifornie, adj. Halsvormig.
t Colligenee, f. Vereeniging f.
t Colliger, v. a. De schoonste en inerkwaardigste plaatsen uit een boek zamenbrengen.
Collimation, f. [Astr., Opt.] Gezigtslj/n,[k jkliln f., e o 11 i na t i e-lijn f., regie lijn, in welke loet
oog met een instrument op een te meten voorwerp
is gerigt (viseen); — bij verrekijkers de lijn, die door
't middelpunt der beide glazen gaat, de optische as
des kijkers.
Collinaire, adj. [Bot.] Op de heuvels groei-

jend.

Colllne, f. Heuvel m., zacht biellende hoogte f.
— (Loc. prov.) I1 a gagné la c-, hij heeft zich uit
de voeten gemaakt. — [Pods.] La double c-. de
Parnassus in.
Collinsionie, f. [Bot.] Amerikaansche lipplant, collinsonie f.

Colliquatif, ive, adj. [Méd.] versmeltend,
pen en neérwerpen. — Bij uitbreiding van sommige vervloeijend, zich in vocht oplossend. Sueur c-ive,
gebézigd:
Son
dieren
chien a colleté le mien, Le hevig, afmattend zweet n.
alien colleta le loup, zijn hond pakte den mijne in
Colliquation, f. [Méd.] Versmelting, vervloeiden kraag of in den nek, de hond greep den wolf "i,ng f. vermindering der vaste deden rozet overvloein den nel. — [Tech.] De lemmeten eener kaars dige uitscheiding en verminderden zamenhang der
tot aart den hals in de gesmolten talk dompelen, vochten.
de pitten drenken. — COLLE TEU, v. n. Strikken
Collirostres, m. pl. [ U. n.] Halssnavelil;en
spannen, om hazen, konijnen, vogels te vangen. — ni. pl., vogels, wier snavel uit den hals schijnt te
SE COLLETER, C. pr. Elkander bil den kraag vatten,
komen.
worstelen, plukharen. — (fig.) Met elkander harre
Collision, f. [Phys.] Botsing f. het tegen elk-waren, onder síooten van twee ligchamen. — (fig.) Het tegen
malkaar in 't vaarwater ziften.
Colleteur, m. Sirikkenzetier m. -- (fig. et pop.) elkander strijden of druischen van wetten, pligten,
Itarrewarder m.
o f partijen, botsing f. strijd m., c o 11 i s i e f.
Colletier, m. Koldertnaker, kolderverkooper m.
Colietin, m. [Man.] Léderen wambuis zonder

mouwen, z. v. a.
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Colliiire, m., z. COLLYRwE.
Collocasie, f. [Bot.] Kalfsvoet m. (pied de
veau.)

Co11étique, adj. [Méd.], z. V. a. AGGLUTINANT,
Collocation, f. (pr. col-lo—) Toewijzing,
AGGLUTINATI.F.
plaatsing f. [Prat.] Schuldrangschikking, rangCollette, f. (Loc. pop.) Faire la soeur c-, de schikking der schuldeischers, vaststelling der orde,
zedige schoone of de preutsche spelen.
Collenr, m. Weleer z. v. a. GARTONNIER. —
Behanger, kamerbehanger (opplakker van 't behangselpapier). -- Lijmer, stijver, papper in de
fabríjken; stickier der kettingdraden bij wevers. —
,d anplakker dier openbare bekendmakingen. -- (fig.
et fain.) Knapuilverteller m.

Collibiste, m. Geldwisselaar m.

waarin zij betaald zullen worden, collocatie f.
Stat de c-, staat van schuldeischers. Montant de
c-, beloop der toewijzing. C- utile, collocatie. voor
welke eene toereikende som voorhanden is. — C- de
1'argent, geldplaatsing f.
Colloetateurs, m. pl. (pr. col-lo—) Gesprekvoerders in. pl., de tot een mondgesprek zaamgekornen personen.

Collibra,iches, m. pi., z. v. a. SPHAGEt Colloetation, f. (pr. col-lo—), z. V. a. CONIBRANCHES.
VERSATION.
Collicnleux, ease, adj. Vol kleine bultjes of
Collogue, m. (pr. col-lo -que) Mondgesprek,

oneffenheden.

Collier, m. Halssnoer n., halsketen f., halsketting m.: C- de penles, parelsnoer; C- de diamants,
de corail, diamanten, koralen halssnoer. — Gouden halsketen., ordeketen vansommige ridders. (Prov.

et fig.) C'est an des grands c-s, an des gros c-s de la

compagnie, hij is een der hoofdpersonen, der matadors van 't gezelschap, een man van gewigt. --

gesprek m., zamenspraak f. tusschen twee of oneer
personen. (lam.) Its ont tenu un long c-, zij hebben
een langdurig onderhoud gehad.

Colloqué, e, adj. (en part. passé van colloquer)
[Prat.] Créancier utilement c-, schuldeischer, die
in de rangschikking bevoorregt is, in den eersten
rang is geplaatst.
Collogaer, V. G. (pr. col-lo—) Plaats aanwij-
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zen, plaatsen, --- [Prat.] C- des créancíers, schuld
rangschikken, in klassen verdeelgin, de volg -eischr
bepalen, waarin Zij betaald zullen worden. —-orde
(pop.) C- un couplet, un coup de poing, un coup
de canne, een' klap, vuistslag, rottingslag toedienen.
Collnder,v.a. Het eens zijn.— [Prat .] In geheime
verstandhouding zijn, zich met zijne parts ten na
derde verstaan, onder eene deken-delvan

steken.

Collure, f., z. V. a. COLLAGE.
Collnrion, m. [H. n.] Roodkoppige specht. f.
Collusion, f. [Prat.] Geheime, bedriegelijke
verstandhouding f., heimelijk verstand n . tusschen
twee of meer partijen, ten nadeele van een' derde,
C o l l u s i e' f. ; — (in het da ;elijksch leven) doorgestoken kaart f., doorgestoken spel. n.
Colleisoire, adj. [Prat.] heimelijk afgesproken,
geknoeid, doorgestoken, c o l l u s o r i s c h— Collnsoirenient, adv. Op heimelijke verstandhouding

berustende.

Collutoire, m. [Méd.] Mondspoeling f. (gar-

garisme) .

Collyre, m. [Pharm.] Uitwendig oogmiddel,
k o l l y r i u m n. C- sec, moo, liquide, oogpoeder n.,
oogzalf f., oogwater n.
Collyride, m. [H. n.] Langhalskever m.
Collyridier, m. Bijggeloovig aanbidder m. van
de maagd Maria.
Collyrion, m. [Minér.] Soortvan aschgraauwe,
aan de tong klevende klei f.
Colma, m. [H. n.] Miereneter m. van Guiana.
Colmatage, ni. [Agric.] Kunstmatige verhooging van lage gronden door bezinking van met het
water meégevoerde aarde, die men attn hoogere gronden ontnomen heeft. — Colmate, f. Een op die
wijze verhoogde grond n. — Colmater, v. a. Een'
lagen grond door opspoeling verhoogen.
Colnnd, m., z. v. a. CHOUCAS .
Coloborne, m. [Méd.] Tegennatuurlijke splijting f. der oorleden van boven naar beneden. —
Verkorting f. door verminking. — Coloboané, e,
adj. Door verminking verkort, afgestompt.
Coloeasie, f. [Bot.] Egyptische of grootbladerige aronskelk m., egyptische boon f., kalfsvoet m.,

COLONNE.

Papier n., van groot formaat. — [Mar.] Berkoen f.
of schoor f. met tanden, om schepen te doen afloopen.
Colon bin, nl. [Minér.] Zuiver looderts m. —
[Tech.] Bekken n. voor 't verglasel des pottebakkers.
- Colonlbins, m. pl. Duifachtige vogels m.pl.

Colombin, e, adj. Duifachtig; — duivenhals kleurig, donkerrood en blaauw, c o to m b i e n, colombienrood (liever gorge de pigeon). — (fig.) L'innocence c-, de duiven - onschuld.
Coloinbine, f. [Hort.] Duivendrek, duiven
ni. ; — bij uitbreiding: vogelmest. — [Bot.]-mest
Akelei; — ook eene soort van klaproos t. — [Chim.]
Kristalliseerbare stof uit den colombo- wortel, c o1 u m b i n e f. — [Théàt.] Co t o m b i'n e, f., minnares
van Harlekijn, eerie staande rol of masker op 't ^italiaansche tooneel.
Colombique, adj., z. v. a. TAIVTALIQUE.
Colombite, f., z. v. a. TANTALITE.
Colombo, m. [Bot.] Colombo- wortel m., de zeer
specerijachtig riekende bittere wortel eener bij Colombo op Ceylon groeijende plant.
Coloinnaire, adj. Zuilvormig. — Colomnenx, ease, adj. Vol zuilen. — Colomnifère,
adj. [Anch.] Eene zuil dragend. — [Bot. Plante
c-, plant, welker helmnstijlvezeltjes in één igchaain
vereenigd zijn.
Colon, m. [Anat.] Karteldarm. kronkeldarm, m.
Colon, m. Planter, aanbouwer, burger van eene
volkplanting, k o lo nis t m. — C- partiaire, pachter, die de vruchten met den eigenaar deelt. -[Gram.] Dubbel punt (:).
5 Colonage, m. Aanbouw, aanleg m. eens planters.
Colonat, ni. [Anc. coot.] Pachtgoed n., bouwerij f., die den heer jaarlijks eenen cijns moet op
brengen, kolonaat m.
Colonel,ni. Ko lonel, overste van een regiment.
Lieutenant-c-, luitenant-kolonel. C-général; kolonelgeneraal m.
Colonelle, adj.: La compagnie c-, o f als subst.:
La c-, (weleer) de eerste compagnie van een regiment, de kolonels- of lijf-compagnie f. -- La-c-,
Madame la c-, de kolonelsvrouw f.
Colonial, e, adj. Koloniaal, wat eene ko)

lonie of volkplantinq aangaat, daartoe behoort, daarvan afkomt: Marchandises, Denrées c-es, koloniale
waren. Commerce c-, koloniale handel, handel met
volkplantingen, in koloniale voortbrengselen.
van den kolokwint.
Colonie, f. Volkplanting, aanbouwing, neder
Colocolla, f. of Chat sauvage, m. [H. n.]
kolonie f. C- agricole,-zetingf.,plasm
Wilde kat f.
Cologne (Eau de), f. [Chin.] Keulsch reuk- landbouwende kolonie; C- militaire, militaire kolonederzetting
van
en gehuwde sollandbouwende
nie,
water n.
Colonibacé, e, adj [H. n.] Duifachtig, tot paten op verschillende punten van de russische
het duivengeslacht behoorende. Genre c-, duivenge- grenzen; c- pénale, strafkolonie. — B(jenzwerm m.
Colonisable, adj. Geschikt om tot eene koloslacht n.
Coloinbade, f. [H. n.] Provencaalsche bast- nie gemaakt te worden, koloniseerbaar.
t'olonisateur, -trice, adj. Kolonie-aanlegaardnachtegaal m.
Colombage, m. [Charp.] Bij van standers of gend.
Colonisation, f. Vorming, aanlegging, vestiopstaande palen m. pl.
Colon'baire, m. [Ant rom.] Familie-grafkel- ging f. eener kolonie, het heentrekken naar, neder
aanbouwen van een ander oord. Ko l o ni -zetni,
der ni.
eerie eetbare plant in de oostersche landen (ook pied
de veau geheeten).
Colocynthine, f. [Chim.] Bitter beginsel n.

;

Coloanbar, m. [H. n.] Dikbekkige boschdui f f.
Colornbasse, f. [11. n.], z. v. a. LITORNE.
Colons bate,m . [Chim,], z. v. a. TANTALATE.
Colontbe, f. [Pods.] Dui f f. (pigeon). La timide,
i'innocente, i'amoureuse c-, de beschroomde, onschuldige, verliefde duif. C- mes sagèr e brievenduif,
postduif. — Simple comme one c-, onnoozel als eene
duif. Le Saint-Esprit descendit sous la figure dune
c-, de Heilige Geest daalde neder onder de gedaante
eener duif. — (fig.) Onschuldige, schroomvallige
maagd f. — [Tech.] Stander, regtopstaande paal in.;
— schaaf brink; — kuipersschaa f f. — [Astr.] Duif f.,
zuidelijk sterrebeeld beneden den Haas en den Grooten Hond.
1- Colombeau, m., Colonabelie, f. (verklw.
van colombe) Jonge duif f., duifje n. — COLOAI BELLE , f. (H. n.] Soort van rolvormige zeeschelp f.[lmpr.] Filet of streep f. tusschen twee kolommen .
Colornbienne, f. [Mécan.] GegotenArukpers f.
Colombier, m. Duivenhuis n., duicenslag m.,
duivenlook, duivenkot n., duiventil, duivenvlugt f.,
duiventoren m. C- á pied, van den grond af opgebouwd duivenhuis. (Loc fig. et fom.) Attirer,
Faire venir des pigeons dans ]e c-, klanten lokken.
Chasser les pigeons du c-, de klanten wegjagen.
-- [Théát.] Bovenste gallerj f., engelenbak m . -[Impr.J Te veel wit tusschen de woorden. — [Papet.]

-satief.
Colonisé, e, adj. (en part. passé van coloniser) Tot eene volkplanting ingerigt of gemaakt,
gekoloniseerd: Pays c-.
Coloniser, v. a. Eene kolonie of volkplanting
oprigten of aanleggen, k o l o n i s e 'r. e n. — C- des

étrangers, des soldats, vreemdelingen, soldaten als
burgers in eene kolonie vestigen.

Colonnade, f. Zuilenreeks, zui lenrij , f., zuilengang m., als sieraad van groote gebouwen, pleinen
enz., een op zuilen rustend gebouw , n., k o l o nn a d e f. — C- d'arbres, de verdure, r ij boomen, die

zuilvormig besnoeid zijn.
Colonnailles, f. pl. [Tech.] Staande houten
of teersen in een vlechtwerk.
Colonnaire, adj., z. SCAPIFORME.

Colonnaison, f. [Arch.] Zuilenplaatsing f., —
de met zuilen versierde voorzfjde f. van een gebouw.
Colonnation , f. [Arch.] Verdeeling, evenredig
zuilen.
-heidf.r
Colonne, f. Zuil, kolomf., ronde pilaar, pijler m.
marmeren,
C- de marbre, de pierre, de bois,
steenen, houten zuil. C- corinthienne, dorique,
ionienne, toscane, composite , korinlhische, dorische, ionische, toscaansche, zamengestelde zuil of
zuilenorde. Le socle, le fut le chapiteau dune c-,
de sokkel, de schacht, het kapiteel eener zuil. La e;
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1 rajane est une c- monumentale, de Trajaansche
^ 0lom is eene gedenkzuil. C- statuaire, zuil niet een
standbeeld daarop. C- triomphale, triumnfzuil. Citinéraire, wegwizer, handpaal m. op den weg. —
Un meuble à Wis, een stuk huisraad met kolommen,
met pilasters op de zijden. Les c-s d'un lit, d'une
table, de stijlen van een ledekant, de pooten eener
tafel. — [lmpr.] Kolom, van boven naar beneden
loopende a fdeeling eener bladzijde; Ce dictionnaire
est Ic deux c-s, dit woordenboek is in twee kolom
gedrukt; Un journal is trois c-s, een in drie-men
kolommen gedrukt dagblad. C- d'observations, kolom van aanmerkingen.' — Un tableau à hurt c-s,
Bene tabél met acht kolommen. -- C- de chiffres,
onder elkander geplaatste cijfers, kolom cijfers. La
C- des unités, des dixaines, de rij of kolom der een
[Anat.] La c- vertébrale,-hedn,rti .—
(le wervelkolom, de ruggegraat f. La c- du nez, het
neussteunsel n. C-s charnues du coeur, hartpilaartjes n. pl. — [Mil.] Langwerpige strijdschaar, l egera fdeeling met gering 'front en veel diepte, strijdkolom,
colonne f. C- coupée, dubbele colonne, koppelschaar, f.; C- pleine, serrée, geslotene, i.neen.gedrong en colonne. Marcher en c-, kolomsgewijs of in
langwerpige rijen optrekken. [Mar.] Marcher en
c-, in eene regie streek zeilen. La Hotte s' avanca,
marc,ha sur trois c-, de vloot zeilde in drie strijd
voorwaarts. Le vaisseau de l'amiral est a in-linë
tëte de la c- du milieu, het admiraalschip is aan de
spits van den middeltogt. — [Géogr.] Les c-s d'H.ercule, de kolommen, pilaren of zuilen van Hercules,
de straat van Gibraltar, aan welker beide zijden
Hercules twee zuilen (de bergen Calpe en Abyla)
als grenssteenen en gedenkteekens zijner togten naar
't westen plaatste. --- [Phys.] Zuilvormige vloei stof f., zékere hoeveelheid 'vloeistof in rolvormige
gedaante: C- d'eau, d'air, waterzuil, luchtzuil; La
e- de mercure d'un baromètre, de kwikkolom van
een' barometer. Des c-s d'étincelles et de fumée
montaient au ciel, zuilen van vonken en rook stegen ten hemel. — (fig.) Zuil 1., steunpilaar, beschermer, verdediger in.: Les c-s de Patat, de 1'Eglise,
de steunpilaren, beschermers van den Staat, van
de Kerk. La force et la justice son les deux c-s de
atat, de kracht en de geregtigheid zijn de beide
pijlers van den Staat.
tvolonnette, f., (verklw. van colonne) Zuiltje n.,
kleine zuil f.
Colophane, of Colophone, f. 17 'ioolhars, spie
(naar de stad K o l o--gelhars,kofpnim.
p h o n in Klein- Azië) .
Cólopholique, adj. [Chim.] Acide c-, kolopho-

nz um-zuur n.

Colophone, f., z. COLOPHANE.
[l olophonite, f. [Minér.] Roodgele of geelbruine
steensoort f., aan den granaat verwant.
Coloquinelle, I. [Bot.] Valsche, wilde kolokwint m.
Coloquinte, f. [Bot.] Kolokwint, kawoerd-ap-

pel m., de kogelronde, zeer bittere, bui kzuiverencle
vrucht van den kolokwint - komkommer.
Colorant, e, adj. Kleurend, kleurgevend.
Coloration, f. Klewrz.ng, verwing f.
Coloré, e, adj. (en part. passé van colorer) Gekleurd, geverwd. Teint c-, roode gelaatskleur. Tin
c-, hoogroode, gedekte wijn. -- (fig.) Langage c-, opgesierde taal. Excuse ,c-e, schijnschoon voorwend set. Titre c-, schijnbare aanspraak, schijnbaar refit.
Colorer, v. a. Kleuren, kleur geven, verwen: Le

COLTIS.
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cartes, kaarten kleuren. --- [Pneit.] De )fleuren- ira
eene schilderij aanbrengen. (In dien zin weinig ge

verouderd.)

-bruikten

('olorifique, adj. Kleurend, kleurmakend, kleur -

gevend.

Cvolorigène, adj. [Phys.] Kleurvoortbrengend.
Colorigrade, m. [Phys.] Kleurbepaler m.,
wérktuig ter bepaling van den graad der kleuring bij
de ligchamen.
Colons, m. Kleurmenging f., het kunstigmengen
en aanbrengen der verwen ma voorwerpen in hunne
natuurlijke kleur voor te stellen, k o l o r i e t n.: Ce
peintre est estimé, pour son c-, die schilder wordt
om zijn koloriet hooggeschat. — Natuurlijke, frissche,
schoone kleur. Le c- du teint, de frissche, blozende ge
Des pèches d'un beau c-, fraai gekleurde-latskeur;
perziken. — (fly.) Schijn n1., voorkomen; — leven n.,
levendigheid, bloemr kheid f. (van den stijl): Revêtir
ses pensées d'un c- gracieux, zone gedachte in een
,

bevallig licht voorstellen. Son style manque de c-,
't ontbreekt zijnen stijl aan levendigheid, bloemr k-

held. — COLOEIS, m. pl., z. COLUGLIS.

tolorisation, f. [Phy s.] Kleurverandering,

c o 1 o r i s a t i e f. (bij chemische bewerkingen).
i'oloriste, m.. [Peint.] Schilder, die het koloriet zeer wel verstaat, bekwaam kleurenmenejer,
k o 1 o r i s t. — [Manuf.j Kleurbereider, verwberezder
voor de verwkuipen. — Kleurder van platen, kaar
[Litt.] Schrijver, die eene schoone, leven -tenz.—
wijze van voorstelling bezit, k o to r i s t, nn. -dige
Colossal, e, adj. Buitengewoon groot, overgroot, reusachtig, veel meer clan, levensgrootte, k o1 o s s a a 1: Statue c-e, reusachtig, kolossaal standbeeld. — (fig.) Un empire c-. een overgroot rijk; Un

pouvoir c-, eerie ontzaggelijke raagt. (De Acadéinie

weigert aan dit woord een mannelijk meervoud) .
Colosse, m. Reuzenbeeld, reusachtig of zeergroot
standbeeld n., reuzenzuil, reuzengestalte, f. kol ossus, k o l ó s m. Le c- de Rhodes, de kolossus van
Rhodus, een ontzettend groot metalen standbeeld aan
den ingang der haven van Rhodus. — (fig.) Cet hom me, ce cheval est un vrai c-, die man, dat paard
is een ware kolos, is bovenmate groot en zwaar. La
chute du c-, (te val van den kolossus (van een zeer
magtig vorst of rijk sprekende). Un c- d'orgueil, een
allerhoogmoedigst man.
Colossé, e, f., z. v. a.

COLISÉE.

Colostration, f. [Méd.] Zogziekte f. van pas

geboren kinderen.

('olostre, Colostrnin, (pr. — tronie) in.
[Méd.] Eerste nzoerlermelk f. na de bevalling, biest t.

— [Pharin.] 1Vfennsei n. van terpentijn snel eidojer.
('olouglis, Coalouglis, Coloris,m.pl.Half-

turken in. pl., menschen, die uit de vermenging van
Turken met Négerinnen of Moorinnen zin geteeld.

Colouvrine de Virginie, f. [Bot.], z. v. a.

ARISTOLOCHE.

Colpite, f. [Méd.] Ontsteking f. des-scheede.
("olpoeèle, m. [Méd.] Scheedebreuk. f.
Colpoeystotomie, f. [Mêd.] Verwijding van
den blaassteen door den endeldarm.

('olpoptose, f. [Méd.] Uitzakking der scheede.
Colporrhagie, f. [Méd.] Bloedvliet m., bloed storting 1. uit de scheede. — Colporrhagique,
adj. Wat tot die vloeijing betrekking heeft.
Colportage, in. Marskramerij f., het rondventen, rondloopen met eene marskraam. — .IVlarskra-

mersberoep n.

Colporté, e, adj. (en part. passé van colporter)
soleil colore les nuées, les fruits, les Beurs, de zon Une nouvelle c-e dans foute la ville, een door de
geeft kleuren aan de wolken, cie vruchten, de bloe- gansche stad uitgestrooid nieuws.
men. La pudeur colorait son visage, de eerbaarheid
Colporter, v. a. Met eene marskraam rondloodeed haar gelaat kleuren, blozen, --- (fig.) I3ewim- pen, waren langs de deuren venten, c o lp o r t é r e n.
pelen, verschoonen, verbloemen, bemantelen: C- une — (fig.) C- one nouvelle, eene tijding ronddragen,
faute, une injustice, un crime, eenen misslag, eene haar aan iedereen vertellen, rondkraayen.
onregtvaardigheid, eene misdaad bewimpelen, ver
Colporteur, m. i1Iarskramer, straatkoopman,
SE COLOREII, V. pr. Kleuren., kleur-schone.— warenuitventer m., hij, die koopwaren, boeken of
krijgen, gekleurd worden; Nuages qui se colorent nieuwspapieren langs de huizen gaat verkoopen dook:
d'une teinte pourprée, wolken, dieeenepurperkleur een rondventer van loterij-briefjes. --(jig.) Rond krij gen.
kraaijer, rondverteller van nieuwtjes, geruchten of
Colorétique, adj. Arch.] Colonne c-, zuil, kwade tijdingen.
waarvan de schacht met bloemen en gebladerte is ver
Colpose, f ., z. V. a. COLPITE.
[

C!oloriage, m ., z. v. a. E iNM JNURE.

-sierd.

,

Colorié ,e, adj. (en part. passé van colorler)
Gekleurd: Estampe c-e, gekleurde plaat.
Colorier, V. a. Kleuren, kleuren of verwen opbrengen, kleuren aanwenden, C- (enluminer) des

Colpostégnose, f. [Méd.] Vernaauwing, zamengroeiing (Ier scheede.
Coltis of Colti, m. [Mar.] Luizeplegt f., voor
fitje, :kort plegtje n. Couple de c-, oorspant,-ple

waaier in. achter het voorkasteel van een schip. -Kainertje n. op het einde van een gebouw.
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Colein, m. [H. n.] Soort van bruin- en roodgestreepte adderslang f. — Colubrin, e, adj. Naar

eene adderslang gelijkende.

Colatriuee, f. [ivtinér.], z. v. a. TERPENTINE. —
[Bot.] of Coiiieuvrée, f., z. v. a. ARISTOLOCHE.
Colunbaire, m., z. v. a. COLOMBAIRE;

Coluinelle, f. [H.. n.] (eig. zuiltje, pilaartje)
Rolronde versteening f. — [Bot.] Zaadzuiltje, zaad
verticale cis in sommige vruchten. -- Co--buisjen.,
luiiuellé, e, adj. [Bot.] Van zulk een zaadzuiltje
voorzien; —in den vorm van een, zuiltje.
Cohhire, m. [A str.] Kruiskring. m., jaargetijsnede, f., Ic o l u u r m., naam der beide meridianen,
waarvan de eene c- des solstices, zonnestilstands-ko-

luur, door de twee zonnestilstandspunten, - de andere, e- des équinoxes, evennachts -koluur, door de
twee punten der nacht -éveningen loopt, en die elkander regthoekig snijden.
Colutbéa of Colythea, m. [Bot.], z . BAGUE NAUDIER.
COl1uvrine, f., z. COLOUVRINE.
Colydie, f. [H. n.] z. v. a. DERMESTE.

Colynibe, m. [H. n.] Duiker, kuifduiker, m.
(grève huppé), een watervogel van de grootte onzer
eend. — C- de la mer glaciale, groote duiker (grand
plongeon).
Coiza, in. [Agric.] Koolzaad, raapzaad n.
Coma, m. [Méd.] Slaapziekte, slaapzucht f. Cvigil, wakende slaapzucht, waarin de zieke dikwijls

ontwaakt, verward spreekt en terstond weder in
slaap valt. — Conia, f. [Anat.] Hoofdhaar n. —
[Bot.] Haarbundel m. op sommige zaden.
Coniale, f. [Tech.] IJzeren plaat f. tothet bak
-kenva'tmiobrd.
t Connaudise, f ., z. DEPOT.

COMBLA.T.
kampen, worstelen. C- de pres, de loin , van nabib, uit
de verte vechten. C- a l'arme blanche, à la baïonnette , met de blanke wapensmet de bajonet vechten.

C- à coups de main, a l'épée, an pistolet, met de
vuist, den degen, de pistool vechten. C- contre qn.,
tegen of met iemand vechten , strijden. C- á outrance,
op leven en dood vechten, zoodat een aan beiden sneuvelen moet. C- corps it corps, man tegen man vechten .

C- de pied ferme, strijden, zonder eenera voet te
wijken, pal staan. —(fig )C- contre les vents, la faim,
tegen de winden, den honger worstelen. C- contre
ses mauvais penchants, zijne kwadeneigingen te keer
gaan. -- C- en soi-mème, het met zich zelven niet eens
zijn, verlegen staan, in tweestrijd met zich zelven,
besluiteloos zijn. — SE COMBATTRE, v. pr. Elkander
bestrijden.
('onmbattu e, adj. (en part. passé van combattre) Opinion c-e, bestréden, wederlegd denkbeeld.
Sentiments c-s, bestredene, wederlegde!fevoelens. Hérésie c-e, bestrédene, wederlegde ketterij. Il se sentoit
en lui -même, hij gevoelde, dat hij het met zich zelven niet eens was, hij wist tot ( veen besluit te komen.
tombe, f. (in sommige streken) Dal, vallei, f.
door bergen omgeven diepland m.
Cownbien, adv. de quantité. Hoe veel; hoe zeer,
Il y avait je ne sacs c- de gens, er waren, ik weet
niet hoe vele menschen, d. i. zeer vele. Si vous saviez
c- cette erreur est pernícieuse, indien gij wist, hoe
Schad lijk die dwaling is. Si vous saviez c- it vous
aime, indien gij wist, hoe zeer hij u bemint, hoe lief
hij u heeft. C- vaut cela? hoe veel kost dat? De ccela dilfère-t-il? hoe veel scheelt dat? C- y a-t-il
que ... ? hoe lang is het geleden, dat ... ? sedert wanneer. . . ? C- de temps avez-vous été a Paris? hoe
lang zijt gij te Parjs geweest? C- sopt ils ? Met hun
hoe velen zijn zij?— COMBIEN, m. Waarde f., prijs m.
I1 veut me vendre son pré, nous en sommes sur
le c-, hij wil mij zijn weiland verkoopen, maar wij
zin het nog niet eens wegens den prijs.
.-I- Con'bien que, conj. Hoewel dat, ofschoon
,

Coniaret, m. [Bot.] Vijfblad, ganzekruid, slangekruid n. — Comaroïde, f. vij fbladachtige plant f.
Coniaste, ni. Voorzitter bij gewijde maaltijden.
Con^ateuse, f. [.Méd.] Soort van hersen-zenuwkoorts. f.
Cornateux, ease, adj. Slaapzuchtig, slaap - dat.
Combinable, adj. Vereenigbaar, hetgeen overzuchtverwekkend , wat tot de slaapzucht betrekking
een te brengen, te verbinden is.
heeft.
Conmbinaison, f. (eig.) Vereeniging, verbinCoinatiile, f. [H. n.] Haarster, f. eene zonder
gevormde soor t van schelpdier.
-ling ding van twee dingen; — in 't algemeen: verbinding,
Combat, m. Gevecht, treffen n., strijd, kamp m., zamenstelling van velerlei dingen, voorstellingen,
worsteling f. Le c- d'hoynme is homme, le c- sin- begrippen enz.; koppeling, paring van eenige dingen
gulier, het gevecht van man tegen man, het twee- uit vele gegévene (zoo als cijfers, letters, noten enz.) ,
gevecht. C- judiciaire, cjeregtel jke kamp Un c- en dat wel op alle mogelijke wijzen, zonder acht te
naval, een zeegevecht. C- de cogs, hanengevecht. slaan op hare opeenvolging of orde, c o m b in a tie,
C- de taureaux, stierengevecht. Etre hors de' c-, bui - combinéring, f. — (fig.) (Vergelijking en beréten staat zijn om meer te vechten of zich te verwéren. kening f. van verschillende dingen om tot een resultaat
Mettre qn. huis de c-, iemand weêrloos maken. -- 'te komen; maatrégelen m. pl., waardoor men den goeConihat wordt ook van de volksstrjdspelen der den uitslag tiener zaak voorbereidt. -- [Chun.] OnOuden gebézigd. C- de l'arc, de la course, de la Tut - derlinge en innerlijke vereeniging van al de molekulen
te, du ceste, kampspel in 't boogschieten, in 't hard- van twee liochamen, ter vorming van een nieuw cheloopen, in 't worstelen, met den str jdhandschoen. misch ligchaam.
Cornbinateiir, -trice, adj. et subsi. Hij, of
— Pavillon de c-, bloedvlag, roode vlag. .(fig.)
C- littér aire , letterstrijd.. C- de générosite, d'es- zij, die combinatiën (z boven) maakt, verbinder f.,
prit, de politesse, wedstrijd, wedijver m. in edel- zamenvoerer m., verbindster, zamenvoegster f. —
moedigheid, geest, belee fdlceid. Les c-s de la foi, [Tech.] COMBIN ATEUR m . Luchtverzamelplaats f.
de worsteling om 't geloof. La vie de 1'bomme est van blaasbalgen.
Combinatoire, adj. Verbindend, koppelend, zaun e- perpétuel, 's menschen leven is een voortdurende strijd (staat van onrust en lijden, van ziels- menparend, combinatorisch: Science, Art c-,
foltering) — Le c- des éléments, des vents, de wetenschap, kunst, f. der combination, zamenstelstrijd, het woeden der élementen, der winden tegen lin.gskunst f.
Combiné, e, adj. (en part. passé van combiner)
elkander.
Conabativité, f. [Phrénol.] Strjdzuchtf., aan - Verbonden, vereenigd, g e c o mn b i n e e rr d. Armee,
Flotte c-e, gecombineerde (uit troepen, schepen van
geboren -neiging tot strijd.
verschillende natiën zamengestelde) armee, vloot.
-- Conibattable, adj.- Bestrijdbaar.
Connbaitesnt, m. Strijder, vechter, krijger, Plan sagement c-, wijs beraamd plan. L'alumine
krijgsman, soldaat ni. Une armee de vingt mille c-s, c-e aver l'acide sulfurique forme l'alun, de aluin
zwavelzuur verbonden, vormt den-ardemth
een leger van .,o,000 strijders of strijdbare mannen.
Séparerlesc-s, devechtendenschei.den. ' (Loc.prov.) aluin. -- CO_MBISE . M. [Chico.] Zamenstel, mengLe combat finit, faute de c-s, de strijd (het spel, de sel n. van verschillende stoffen tot een gelijkaardig
dans) neemt een einde. uit gebrek aan strjjdenden (homogeen) geheel.
Combiner, V. a. (eig.) Paarsgew s of twee
(spelers, dansers) . — [H. n.] Paon de mer, kemp
-han,zepuw. aan twee verbinden of vereenigen; — in 't algemeen
Conibattre, v. a. Bestrijden, bevechten, bekam- zamenstellen, verbinden, combineren (vgl. COaipen, wederstaan: C- l'ennemi, den vijand bevechten. BINAISON) : C- des chiffres, des lettres, des raison— (Q cl.) C- un mal. une nulactie, eene kwaal, eene nements, ales preuves, des idées. — (fig.) Vergeziekte bestrijden. C- une opinion, une erreur, een lijken en berékenen, om tot een resultaat te komen:
gevoelen, eene dwaling bestrijden, wederlegger. C- C- un plan. — [Chim.] Innig verbinden, zoodat
sa colère, ses passions , ses vices, zijne gramschap, verschillende zelfstandigheden een in al zijne deden
zijne driften, zone ondeugden bestridden: trachten homogeen of gelijkaardig ni=uw geheel vormen . —
die te beteugelen, ten onder te brengen. — (poet.) C- SE COMBI NER, v. ppr. Verbonden, vereenigd, gecomles vents, la faim, met de winden, met den honger bineerd worden; — gepaard gaan.
Cornbl an, Contblau, m., z. v. a. COMBLEAU.
worstelen — COMBAT TRE, V. n. Vechten, strijden,
.

;

.

---

COMBLE

Comble, m. Overmaat, opmaat, toegift f., kop m.
<>p eene gevulde maat: Le c- dun boisseau, de kop
of opmaat van een schepel. 11 ne donne rien pour
Ie c-. hij geeft niets als toemaat, toegift.

—

[Arch.J

a
Dakwerk, dakgebint n., dakstoel in. CC- brise,
deug egouts of a pignon, zadeldak n. ;pol
coupé of à mansardes, gebroken dak; C- à potence,
slechts aan eene zijde afhellend dak, hellend dak;
C- en terrasre, terras-dak, vlak dak; C- en dóme,
koepeldak. -- (fig.) liet toppunt, het hoogste, waartoe iets geraken kan, bijzonder van eer, vreugde,
begeerte, droefheid, ellende. Mettez le c- b vos
bontés, maak de maat uwer goedheden vol. I1 est
au c- de ses voeux, hij heeft zijn' hoogsten wensch
bereikt. 0 c- de misères! o overornaat van dammer!
-- POUR COMBLE DE , loc. prep. Tot overmaat van:
Pour c- de disgncce, de gloire, tot overmaat van
onheil, van roem. —DE FOND EN COMBLE, loc. adv.
Geheel en al, tot den grond toe: Ruiner une vilie
de fond en c-, eene stad het onderst boven keeren,
haar geheel en al verwoesten.
COMBLE, adj. Vol, boordevol, opgehoopt vol, met
een' kop (van maten voor drooge waren): — (g.)
La mesure est c-, het is op zijn hoogst gekomen,
cie maat der overtredingen is vol. Salle c-, volle,
propvolle, eivolle zaal f. — [Man.] Sole c-, ronde
hoef m. van een paard.
Connblé, e, adj. (en part. passè van, combler)
Opgehoopt, met een kop: Mesure c-e. — Overladen:
Homme c- d'honneurs, de récompenses.— Gedempt:
Fossé nouvellement c-. — [Bias.] Gepunt, getopt;
ook: vol figuren.
Cornbleau, m. [Artill.] Kanonreep f., dik touw
om het geschut voort te trekken.
% Combleinent, m. Vulling, demping, opvul
-lingf.
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schudding, gisting f, der gemoederen: Mettre tout
en c-, alles en wanorde, in rep en roer brengen,
in vuur en vlam zetten.
CoIi1e, m., z. v. a. COMITE. -- [Astr.] Planète
en c-, planeet, die in de stralen der zon verborgen is.
Comédiateur, m., -trice, f. Mede -bemiddelaar in., -ster f.
Comérlie, f. Blijspel, tooneelstuk n. Faire,
Composer urge c-, een blijspel maken; Jouer, ReprOsenter une c-, een blijspel spelen, ten tooneele voeren.
La haute c- (Ie slaut comique), het hoogere blijspel
(schildering der ze (l en); C- de caractère, kap ril, terbl ij spel (schildering van karakters); C- d'intrig ue,
intrigue -stuk (welks hoofdverdienste in 't ingewikkelde der handeling en de oplossing van den knaap
ligt); C- épisodique, C- a tiroir, blijspel zonder
zamenhangende tooncelen, schui fladestuk; C- larmoyante, aandoenlijk blijspel; C',- historique, historisch, blijspel; C- heroïque. helden-blijspel, heroisch
bluspel; C- pastorale, herder- blijspel; C- anecdotique, blijspel', dat op eene anekdote berust; Cballet, blijspel met dans. — (Loc. prov.) C'est le
secret de la c-, 't is een geheim, dat ieder weet. —
Blijspel n., kunst om bluspelen te maken: Exceller
dans la c-, in 't blijspel uitmunten; La c- est plus
difficile que la tragédie, het blijspel is moeijeljker
dan het treurspel. -- Tooneelstuk, schouwspel n.
van wat aard ook, k o m é die f. ; — vroeger ook z. v.
a. théitre, tooneel n., schouwburg In.: II y cut
bal et c-, er was bal en komedie. Aller à la c-,
naar den schouwburg, de komedie gaan. Loger 1}rès
de la c- (beter près du thddtre), bi den schouwburg wonen. —(fig.) Lachwekkende, kluchtigedaodf.;
bespottelijk, ergerlijk gedrag n. ; veinzerj, valscli
held f. C'est une c-, une vraie c-, 't is eene komedie,
een koddig voorval. Donner la c-, stof tot lagchen,
tot bespotten, tot er,;ernisgeven, zich door belarrch,°lijke, wonderlijke manieren doen opmerken. loner
la c-, one c -, veinzen, gevoelens voorgeven, (luie
men niet heeft, willen schijnen wat men niet is,

Combler, V. a. Ophoopen, meer dan vol maken,
boven den rand vullen, een' kop geven: , C- une
mesure, un boisseau, eene maat, een schepel opgehoopt vol maken. — (fig.) C- la mesure de ses
forfaits, de maat zijner euveldaden vol maken. line komedie spelen.
('onieplrore, m. [H. n.] Soort van vistb n.
perte qui comble Ie désespoir, een verlies, (lat de
wanhoop ten tbp voert. C- les voeux, les souhaits zonder buikrinnen in 't meir Baikal.
Coiuesperme, m. [Bot.] Hanekamachtige
tie q n., iemands wenschen geheel vervullen, voldoen.
-- Vullen, dempen, vol werpen: C- on fossé, une plant f.
± C onle ssation, f. Eet- en drinkpartij, slemtranchée, eene gracht, eene loopgraaf dempen. —
COMBLER DE, overladen met, in grooten overvloed peril, smulpartij f.
t ('oniesteur, m. Eter, sterke eter m.
p even (in deze beteekenis alleen in goeden zin ge('oauestible, adj. Eetbaar, wat geschikt is tot
bruikt): C- qn. de bienfaits, de présents, de graces,
de louanges, de bénédictions, iemand met weldaden, spijze voor den mensch: Denrées c-s, eetwaren. -geschenken, gunsten, lofspraken, zdrreningen over- COMESTIBLES, n1 . pl. Eetwaren, mondbehoeften f. pl.
laden. — SE CO MBLETS, v. a. Gedempt worden: On levensmiddelen n. pl. U n impót sur les c - , eene bea vu quelquefois des vallees se c- par des éboule- lasting op de eetwaren.
Coniestibilité, f. Eetbaarheid f.
nnents de terre.
Coniétaire, adj. hetgeen tot de kometen of
Cornblète, Comblette, f. [Véner.] Kloof f.
staartsterren behoort.
in den voet van een hert.
Conmète, f. Komeet , staartsterf. C- chevelue,
Combourgs, m. pl. [Corn.] Soort von fransch
barbue, á queue, haarster, baardster, staartster.
hennepdoek n.
Le
noyau dune c-, de kern eener komeet. — Vin
Combourgeois, m., z. COBOURREOIS.
Combrecelle, f. De rug m., dien men iemand de la c-, wijn van 't jaar 1811. — [Jeu] Soort
van kaartspel n. — [Artif.] Komeet f., soort van
toedraait, om hem te helpen in 't klimmen.
Cornbrière, f. [Pêche] Net n. om tonijnen en vuurpijl. — [Bias.] Staartster f., met acht golvende stralen. — [Conn.] Soort van smal gesatineerd
andere groote visschen te va >, gen.
Coinbuger, v. a. [Tech] : C- la futaille, het lint n. — [Bot.] Naam van vele indische planten,
vaatwerk doorwateren. inwateren, verwateren, het haarplanten f. pl.
Cornété, e, adj. [Bias.] Stralenwerpend, met
vaatwerk in water te weekera zetten, eer men er
zich van bedient. — Het part. passé wordt ook als golvende stralen.
Cométites, f. pl. [Minér.] Soort van astroïeten
adj. gebezigd: Bols combugé, doorwaterd, hout.
Connburant, e, adj. [Chico.] Verbrandend, of sterresteenen m. pl., van lange vezels voorzien.
verbranding bewerkend: L'oxygène est le principe versteende haarsterkoralenn.pl., kometieten m.pl.
Cotuétographe, m. Komeetschrijver m. —
e- dans la nature, de zuurstof is de verbrandende
Coanétographie, f. Komeetbeschrijving f. —
grondstof in de natuur.
Coanbustibilité, f. [Chico.] Brandbaarheid, Colnétographique, asij. Wat tot die beschrijving behoort. — Cométologie, f. V erhandelinc^s
verbrandbaarheid f.
Combustible, adj. Brandbaar, wat zich laat over de kometen, kometenleer f. — Connétoloadj. Die verhandeling, die leer betreffende
f.
gique.
verbranden: Matière c-, brandstof, brandbare stof
.I- Comfort, m., z. v. a. CONFORT.
-- COMBUSTIBLE, m . Brandstof f., brand m., al
Cornice, m. [Antiq.] Plaats der volksvereawat doorgaans tot onderhouding van het vuur dient.
— [Chico.] Ieder ligchaam, dat zich chemisch met deringen te Rome. — ColrticES, m. pl. Volksvergaderingen, c o m i t i ë n f. pl. — C-s agricoles, genoot
de zuurstof kan vereenigen.
bevordering van den landbouw, in-schapentr
Combustion, f. Verbranding f.: Lair est
,

indispensable à la c-, de lucht is volstrekt noodig
tot de verbranding — [Chim.] Verbinding f. van
twee ligchamen onder ontwikkeling van warmte stof, en licht, verbranding f. — [Idled.] C- spon tanee of hurnaine, zelfverbranding van'tmenschelijk ligchaam door een inwendig vuur, dat zich
van zelf ontwikkelt. -- (fig.) Groote wanorde, op-

Frankrijk.
Coniicial, e, adj. Wat tot de volksvereladering betrekking heeft. Jours corniciaux, vergaderdagen m. pl - COMICIALE , f. Beraadslaging f. van
den voormaligen Begensburger rijksdag.
Conan e, f. [Mil.] Zeer groote bom f., naar'
den uitvincTer dus genoemd.
.
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COMIQUE

Comique, adj. Wat tot het blijspel behoort,
blijspelmatig, komisch ; Poète c-, bljspeldichter.
Sujet c-, onderwerp voor een blijspel. — Bij uit
verlustigend, lachwekkend, geestig,-breidnVoljk,
boertig, kluchtig, gr appig , snaaksch, aardig, koddig,
belagcheljk, komiek, komisch: Aventure c-,
koddig voorval. Per sonnage c-, grappig mensch;

bespottelijk personaadje. — COMIQUE, m. Blijspeldichter; tooneelspeler voor grappige, lachwekkende
rollen,, komiek , comicus m . — (fig.) C'est le
c- de la troupe, hij is de grappenmaker van 't gezelschap. — liet blijspel n., de boertige stijl m., het
komische, grappige, lachwekkende: Le haut c-,
ie c- de caractère, Ie e- larmoyant, z. COi%IEDIE .
Cet auteur saisit bien le c-, die schrijver weet
den boertiger, konzischen toon goed te vatten. Voilà

le plus e- de l'histoire, dat is juist het koddigste
van de historie. Avoir du e- dans la figure, een

komiek, lachwekkend voorkomen hebben.
Comiquement, adv. Aardig, koddig, enz.
Coinir, ni. (voormalig) Rondreizend grappen
ni. in Frankrijk (ook jongleur, plaisantin,-maker
conteur, musard geheeten).
Cou itat, m. Comitaat n., kreits m., district n.
in Hongarije.
Comite, nn. Officier van eene strafgelei, roei
ni.
-mestr
Comité, m. Vergadering van beraadslagendepersonen of gecornmitteerden; vereeniging f. van een ige
leden uit eene vergadering, belast met het onderzoek

eener zaak, comité n. C- secret, geheime verga -

dering, geheim comité. La chambre s'est réunie
en c-s, de kamer heeft zich in comités vereenigd. —
(fam.) Petit c-, klein gezelschap n. van vertrouwde
vrienden. — [Théht.] C- de lecture, 0/' enkel Le
c-, vereeniging van tooneelspelers of geletterden, die
.de lezing der aangeboden stukken aanhooren, en
uitspraak doen, of zij al of niet ten tooneele gevoerd
zullen worden.

Coniitial, e, adj. [Méd.], z. V. a . EPILEP -

TIQtiE.

('oinitieule, m. (verklw. van comité) Verga
weinigen, klein comité.
-deringf.va
Comma, m. [l%lus.] Kleine interval of toonsafstand m. inde theorétische muzijk. — [Impr.] Dubbelpunt, twee punten boven elkander [: ] . .4fri
kaansche vogel in. met groenen hals, roode vlerken
en zwarten staart; — ook zekere nachtvlinder m.
Command, m. [Jur.] Lastgever m., hij, die
iemand belast, om iets voor heija te koopen.
Commandant, m. Bevelhebber, bevelvoerder,
gebieder, k o or m a n d a n t m., inz. bataillons- en
escadrons-chef; plaats- of stadsoverste, plaats-kommandant m. C- en chef, opperhoofd. C- furce publiques, bevelhebber van den gewapenden arm. —
Ook als adj.: Les officiers c-s, (Ie opperofiacieren.
Commandante, f. Bevelhebbersvrouw f.
Coninnandasser, v. a. et n. Slecht kommandéren.
Commande, f. Bestelling f., last m., lastgeving f., tot het verrigten of léveren van zeker werk:
C- considérable, aanzienlijke bestelling. Ouvrage de
c-, besteld werk n. ; gedwongen arbeid m. — (fig.
—

et fam.) Maladiede c-, gemaakte, geveinsde ziekte f.
Louanges de c-, bestelde la/spraken f. pl. — e0 ^-

MAïXDES , f. pl. [Artill.] Spanlijnen f. pl., spantouwen n. pl. — [Mar.] Foksie f., einden kabelgaren in
malkander gedraaid; seisingen f. pl.— Pakje marling
of driedraadstouw n. C- de palan, takelgaren n.
Commandé, e, adj. (en part. passé van comwander) Aangevoerd: Armee c-e par un grand
general.
Commandem ent, w. Bevel, gebod n., last m.,
order f.: C- par écrit, verbal, schriftelijk, mondehag bevel. — [Mil.] Kort bevelwoord n. om zeker(
bewéringen te doen uitvoeren, kommando n.: At-

tention au c- ! acht op 't kommando ! — Gezag n.,
raagt f. om te bevélen; bewind, gebied, bevelhebber•
schap, k o m in a n do n. : Aspirer au c-. naar 't gezag, liet opperbevel slaan. Prendre le c-, het be
velhebberschap, bestuur, bewind aanvaren. Avoii
le c- des troupes, het opperbevel, commando over
de troepen. hebben. Avoir le c- dune place, plaats.
koormandant zijn. Baton de c-, kommando -staf m
— Wijze van bevelen, van kommandéren: Avoir U
c- rude, dur, sévère, op een' ruwen, harden, strew
gen toon bevélen. I1 a le c- beau. hij kommandeeri
mooi (vroeger van een karnmandérend officier gebé.

zigd); (fig. et iron.) hij heeft goed kommandérera
(van iemand die onmogelijkheden vordert, of die
zonder gezag beveelt). — Avoir qc. à son c-, iets
te zijner beschikking hebben, er zich naar willekeur
van kunnen bedienen. Avoir qc. à c-, iets bij de
hand, gereed hebben. I1 a la parole á c-, hij heeft
zijne tong goed tot zijne dienst, hij drukt zich gemakkel ij k en goed uit. I1 a Ie latin, l'anglais à c-,
h heeft het latijn, het engelsch geheel in zijne raagt,
hij spreekt het als zijne moedertaal. — Wet f.. gebod, voorschrift n.: Les dix c-s, de tien geboden.
Pécher contre le septième ,c-, tegen 't zevende gebod zondigen. Les c- de l'Eglise, de voorschriften
der Kerk. — [Prat.] Dagvaarding f. door een' deur
i t. — [Fort.] Bestrijkende hoogte f.,-warde,xp1o
overzieningspunt n. bij vestingen.
Commander, v. a. Bevélen, g ebieden, gelasten,
voorschrijven: Nous faisons tout le contraire de ce
que Dieu nous commande, w ij doen juist het tegen
geen God ons beveelt. — Ook zonder-delvan't
voorwerp Vous n 'avez qu'à c-, gij hebt slechts te
bevélen, te gelasten. — (fig.) L'honneur vous com
ce sacrifice, de eer gebiedt u (eischt van u)-mande
die opoffering. — Inboezemen, doen ontstaan: Sa
conduite commande l'estime, le respect, l'admiration, zijn gedrag boezemt achting, eerbied, be2oondering in. — Het bevél voeren over onder zijn bevel
hebben, aanvoeren, k om m a n d é r e n: C- une armee,
une Plotte, un vaisseau, het bevel over een leger,
eene vloot, een schip voeren. C- les soldats pour
une attaque, de soldaten tot eenen aanval aanvoeren. — Bevél tot uitvoering van iets geven, kom
C- le feu, vuur kommandéren, bevel-mandére:
geven om te vuren. C- l'attaque, la retraite, den
aanval, den a ftogt gelasten. — [Fortif.] Bestrijken,
door zijne hoogte beheerschen, kunnen beschieten:
La citadelle commande la ville, de citadel bestrij kt,
beheerscht de stad. — Bij uitbreiding: Het uitzigt
hebben over: Cette éminence commande la plaine,
van die hoogte overziet men de vlakte. — Bestellen,
eene bestelling doen (bij een' fabrikant, een' werk man enz .): }'ai comrnandé une paire de souliers
à mon cordonnier, ik heb een paar schoenen bij mijn'
schoenmaker besteld. As-tu commandé Ie souper?
hebt (lij 't avondeten besteld? Commandons une
voiture pour ce soir, laat ons een rijtuig voor
dezen avond bestellen - COM MANDER, v. n. Bekleed
,

:

.

zijn niet het oppergezag, bevél voeren, bevélen, gebieden: Le prince commande à ses sujets, Ie père
à ses enfants, de vorst voert gezag over zijne onderdanen, de vader over zijne kinderen. Etre né
pour c-, geboren zijn om te gehoorzamen. C- en
maitre, en rol, als meester, als koning gebieden. —
(fig.)

C- b ses passions, zone hartstogten beheer-

schen, hen in toom houden. C- a la baguette, z.
BAGUETTE. — [Mi) .] Cette place forte commando

a tout Ie pays, die vesting houdt het gansche land
in bedwang. — [Mar.] C- a la route, streken veranderen, streken doen zetten. — SE GOMMA1NDER, V. pr.
Zich beheerschen, zich bedwingen: Nul nest libre
qui ne se commando à lui méme. — Opgelegd,
geëischt, gevorderd worden: L'amitié ne se commande pas plus que lestime, de vriendschap laat
zich even min als de achting afdwingen. L'admiration ne se commando pas, de bewondering hangt
niet van den wil af.

Commanderie, Commenderie, f. Kom

i e f., waardigheid-mandeurschp.,koander
en inkomsten, gehecht aan zekere militaire ridder -

orden.

Commandeur, m. Ko mm a n d cur m.,ridder,
die eene kommanderie heeft; -- ook : ridder der
hoogere ordeklassen, eeretitel in vete ridderorden. —
[Com.] Iloo fd n. eener nederlandsche factorij in de
Indien; — opzigter m. eener suikerplantaadje in de
fransche West- Indien. — [Mar.] Gezagvoerder m.
over een smaldeel. -- [H. n.] Roodvleugelige buidel
-spreuwm.,lijtfnNord-.4mea
[Pharm.] Baume du c-, kommandeurs-zalf t.
Commanditaire, m. [Cora.] Geldschieter m.,
medelid n. van een commandite-handel (z. 't volg.
woord) , stille medehandelaar, co mm a n d i ta i r.n.;
— grondlegger m., hoofd n. van een handelshuis,
dat door een' gevolmagtigde bestuurd wordt.
Commandite, f. [Cora.] Handelsvereeni,ging f.
of stil gezelschap van handelaars, waarvan de medeleden slechts hun geldelijk aandeel toebrengen,
zonder werkelijk aandeel aan de zaken te nemen,

COMMIANDITER

COMMENCER.

--

terwijl één of meer verantwoordelijke niedehandelaars (associés gerants of - complémentoires) de
werkzaamheden verriqten, commandite f.; —
ook: een bijhandel m. door een handelshuis in eene
andere plaats opgerigt. -- Associé en c-, z. v. a.
COMMANDITAIRE.

.]- C'oindnanditer, v. a. [Corn.] Fondsen in
een handelshuis plaatsen, zonder zelf eenirae han
aan te gaan, c o mm a n dit e ren.-delsvrpigtn
— Als adj.: Maison commanclitée, handelshuis, dat
met zulke fondsen werkt,geeommanditeerd huis.
Comme, adv. Hoe, op wat wijze; hoezeer, in
wat mate : Voici e- l'affaire se passa, ziehier hoe

(op wat wijze) de zaak zich toedroeg; C- vous me
traitez ! hoe behandelt ge mij! is mij dat behandelen!
C- it est bon, hoe goed is hi; Vous oyez c- it
travaille, gij ziet, hoe vljtig hij werkt. (Bij vroegere dichters wordt comme soms verkeerdelijk ook
in vragen voor comment gebruikt: Comme est-ce
que chez moi s'est introduit eet homme?) —.Ells,
in hoedanigheid van: Je vous donne eet avis non
C- frère, mais c- votre ami, ik geef u dien raad
niet als broeder, maar als uw vriend. — Als, gelijk,
even als, zoo als: Un homme c- lui, een man als
hij (van zijn' rang, van zin karakter enz.). Amer
e- de l'absinthe, bitter als alsem. La chose est
arrivée c- vous 1'aviez dit, de zaak is gebeurd, gelijk gij 't gezegd hadt. — (Prov.) Comme on fait
son lit, on se couche, gelijk men zijn bed opmaakt,
zoo slaapt men. (Comme wordt in deze zegswijzen
ook als voegwoord beschouwd.) -- tells, zoo als, bij
voorbeeld: Les métaux précieux, c- lor, l'argent,
sont moans utiles que le far, de édele metalen, zoo
als het goud, het zilver, zijn niet zoo nuttig als het
ijzer. — Als, bijna, zoo goed als, als 't ware: Ii
est c- mort, hij is als (zoo goed als) dood; La lu
het licht is als 't-mièrestcfadoul,
ware de ziel der kleuren. — C- cela, z. CELL.. —
(fam.) Comme quoi, hoe; — volgens welk, ten gevolge waarvan; C- quoi (comment) a-t-il fait cela?
hoe heeft hij dat gedaan? , I1 ma donné un ordre, cje dais me rendre a Paris. hij heeft mi) een
^euvoéll gegeven, volgens hetwelk ik mi naar Parijs
moet begeven. — (fam. et ellipt.) Tout comme,
een.erlei, hetzelfde: Le cadeau nest pas encore fait,
mais eest tout c-, 't geschenk is nog niet gegeven,
maar 't is toch zoo goed als oft reeds gegeven ware.
Parmi nous paysans, cela nest pas tout c-, onder
ons boeren gaat dat niet eveneens toe. — (pop.)
Dieu Bait comme, de hemel weet hoe - COMME,
conj. Daar, dewijl, aangezien: C- it refuse de payer,
notre accord est nul, daar hij weigert te betalen,
is onze overeenkomst te niet. C- sas raisons paraissaient bonnes, on s'y rendit, daar zijne rédenen
goed schenen, bewilligde men er in. — Toen, terwil, ten tijde als: Comme it était à Paris, la revolution éclata, toen hij te Parijs was, barstte de
omwenteling uit. — Zoo zeer als, zoo veel als:
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.. Coininéniorer, v. a. Zich herinneren, zich
bezinnen; — vermelden, gedenken.
Conimensant, m., -e, adj. Hij of zij, die
eerie kunst of wetenschap begint te leeren, be-

ginner, aanvanger ni., beginster, aanvangster f.,

eerstbeginnende m. en f. — Ook als adj. gebézigd:

Use sur té c-e, eene beginnende, aanvankelijke

doo fheid.'

Conionenee, e, adj. (en part. passé van cornmeneer) Begonnen, aangevangen: Ouvrage c-, aan
werk. Le spectacle est c-, het schouw--gevan
spel is begonnen. — [Jur.] Etre c-, aanhangig zijn
Le proces est c-, de zaak, het geding is aanhangig.
Couisnencement, m. Begin n., aanvang m.,
eerste gedeelte van iets: Le e- dun livre, de l'année, d'une campagne, d'une passion, het begin van
een boek, van het jaar, van een' veldtogt, van
eenen hartstogt. Prendre c-, Prendre son c-, beginnen, zijn' aanvang nemen. Je l'ai prévu dès le
c-, ik heb het van den beginne af voorzien. II aulait
pil le faire dans Ie c-, hij had het in den beginne,
aanvankelijk kunnen doen. Ce dicton a donne aa la dispute, dit gezegde heeft aanleiding tot den
twist gegeven. C'est ce qui donna c- it eet usage,
dat gaf aanleiding tot dit gebruik. — (Prov.) Iieu-

reux c- est la moitié de l'oeuvre, eega goed begin

is 't halve werk. Il y a c- à tout, alles heeft een
begin: iedere zaak is in 't begin moeijelijk, enen
kan niet terstond alles goed doen. — Begin n., oor
eerste oorzaak f. — [Jur.] C- de preuve,-sprongm.,
aanvang van bewijs, vermoeden n. — Dieu est Ie
e- at la fin de toutes chores, God is 't begin- en
het einde van alles. — AU COMMENCEMENT, loc. adv.
In den beginne, aanvankelijk: Au c-, Dieu créa
le ciel et la terne, in den beginne schiep God den
hemel en cie aarde. Au c- 11 était plein d'ardeur
pour l'étude, in den beginne, aanvankelijk was hi
vol ijver voor de studie. — COMMENCEMENTS, m.p1.
Beginselen n. pl., eerste lessen f. pl., eerste gronden m. pl.: I1 a de bons c- dans les mathématiques, hij heeft goede gronden in de wiskunde gelegd. Ce maitre lui a donné de mauvais c-, she
meester heeft hem de beginselen slecht onderwezen.
— (Prov.) Les c- sont toujours difliciles, alle begin
is moei, elfijk.
Connnteneer, v. a. Beginnen, aanvangen, een
begin of eenen aanvang met iets maken; in het begin
of in den aanvang zijn: C- un ouvrage, un discours,
een werk, eene rede beginnen. Commencons In
journée par prier Dieu, laat ons den dag net het
gebed beginnen. C- l'année, le printemps, het jaar,
de lente beginnen, in de eerste dagen des jaars, de
lente zijn. Le mot qui commence la période, het
woord, waarmede de volzin begint, dat can't hoofd
van den volzin staat. — De eerste lessen geven, de
eerste gronden onderwijzen: C- an élève, eenen
leerling de eerste lessen in Bene kunst of wetenschap
geven. Ce maitre de musique nest bon qu'hl IRien n'anime les soldats c- I'exemple des chefs, les enfants, die muz2jkmeester is enkel goed om den
niets bemoedigt den soldaat zoo zeer als het voors kinderen de beginsels te leeren. C- un cheval, een
beeld der aanvoerders
COMME SI , loc. conj. Als paard beginnen af te rigten (te dresséren). Cette
.

. -

I1 vit et agit comme s'il ne dépendait, nourrice a commencé eet enfant, die vain heeft dat
de personne, hij leeft en handelt, als of hij van kind de eerste borst gegeven. — COMMENCER, v. n.
niemand afhing. — COMME AUSSI QUE, loc. conj. Beginnen, aanvangen, eenen aanvang nemen of
[Prat.] Insgelijks, mitsgaders, alsmede, en daaren- maken: Notre année commence au premièrjanvier,
boven: Ii est stipule par le contrat que le preneur ons jaar begint den eersten Januarj. Ii continue
servira Bette rente, comme aussi qu'il en paiera les comme it a commencé, hij gaat voort, gelijk hij is
arrérages, het contract bepaalt, dat de huurder die begonnen. Le spectacle a commencé à six heures,
°t', gelijk of:

rente zal betalen, mitsgaders den achterstand.
Coniinéline, f. [Bot.] Commelina f., eene plant
in Amerika en Japan, uit welker bloembladeren
men eene soort van ultramarijn-verve bereidt (naar
den nederl. kruidkenner Joannes Commelin zoo gehe eten) .
Coinnzéiiioraison, f. [Cath.] Vermelding,
herinnering f. van een' heilige bij de viering van

het schouwspel is te zes ure begonnen. C- par qc.,
metiets beginnen (om vervolgens wat anders te doen):

Commencons par nous préparer, ensuite nous
agirons, beginnen wij met ons voor te bereiden, ver
zullen wij handelen. II commence par oft-volgens
les autres finissent. hij begint met het geen, waar
anderen eindigen. C- de faire qc., iets be--med
ginnen te doen (dat zékeren duur zal hebben, dat

een ander feest, c o m m e in o r a t i e f.
voortgezet en afgemaakt moet worden): J'ai comConiineinoratif, ive, adj. herinnerend. — mencé d'écrire à six heures, pour avoir fini à midi.
[Méd.] Signer c-s, teekens, die Bene voorafgegane — C- ii faire qc., iets beginnen te doen (dat toenemen,
ziekte of kwaal herinneren.

vorderen, aangroeien zal): Cet enfant commence
Coinméenoration,f.Gedachtenis,herinnering, á parley, à lire, à écrire, dat kind begint te (leeren)
vermelding, commemoratie f. : Fête enc- d'une spreken, lezen, schrijven. — j- [Prov.] A moitié
victoire, feest ter gedachtenis eener overwinning. fait qui Bien commence, een goed begin is 't halve,
— [Cath.] La c- des morts, de vermelding der werk. Na pas fait qui commence, beginnen en
(rverlédenen (bij het memento van den kanon der afmaken is twee, beginnen is nog geen eindigen.
mis); — het Allerzielen feest (2 November). — (fam.) COMMENCER , v. imp. Beginnen: I1 commence is
Faire c- de qn., iemand vermelden, van iemand pleuvoir, a faire nuit, het begint te regenen, donker
gewag maken.
te worden. — SE C0M ME TCER, v. pr . Begonnen
,
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COMM ENDATAIRE

--

worden: Ou en est votre clemin de fer? Ii se
commencera bientét, hoe staat het met uwen spoorwe, ? Hij zal weldra begonnen worden.
onisnendaataire, m. Provenier, bezittereener
prove of prebende, een abt, prior enz., die de inkoinsten van een geestelijk goed geniet, commend tí t o r m. — Ook als adj. Un abbé c-.
Con,niendatriee, f. Titel der nonnen van
Calatrava.
Coonniende, f. [Droit can.] (oorspronkelijk)
Voorloopige everdragt van eene opengevallen prove
aan eenera geestel,jke tot aan hare wedervervulling;
(later) de prove zelve, prebende, ordes prebende,
commende f.; — gebied n. eens orderidders, eomm e n d e r i e f. — [Pèc11e] Seizing f., eind touw
om een' stok of net in zékeren stand te houden.
Commmender, v. a. [Droit can.] Eene prove in
commende geven (z. C01IIENJ)E). -- Weleer ook
z. V. a. recommander, aanbevélen, opdragen: Sur
ce, je vous commende à Dieu, en hiermede, Gode
bevolen.
Coannnenderie, f., z. COMMANDERIE.
Commensal, m., -e, f. Dischgenoot, tafelge-

COMMETTANT.
t Comnier, v. n. (fam.) Vergelijken, eene very

gelijking maken.

('ommérage, m. (fam.) Gesnap, geklets n.,
oudwvenpraat m. , oudwijvensprookjes , stads
-pratjesn.
pl.
5 ('ommnierS able , adj. Verhandelbaar, ver
omzetting in den handel geschikt:-kopbar,t
Elfets c-s. (Men zegt liever NEGOTIABLE).
Coninier£,ant , e, adj. Handeldrijvend, den
groothandel drijvend. Peuple c-, handeldrijvend
volk. Ville c-e, koopstad, handelstad f. — Ook als
subst. m. Handelaar, koopman m. C- en gros,
groothandelaar.
Commerce, m. Handel, koophandel m., handelsverkeer n., commercie t. C- intérieur, extérieur, binnenlandsche , buitenlandsche handel. Cmaritime, zeehandel m., reederij f. C- interlope,
de contrebande, prohibé, illicite, fraud.uleux, sluikhandel, smokkelhandel , verboden, ongeoorloofde
handel, zwendel/model. C- de transit , transito
de proche en proche, kusthandel. C--handel.C
en gros, en détail, groothandel, kleinhandel. Cprincipal, eigen handel, handel voor eigen rékening.
C- en (par) commission, commissie-handel, handel
voor vreemde rékening. 'C- d'expédition, expeditiehandel. C- d'argent, de change, geld-, wisselhan
Affaires de c-, handelszaken f. pl. Actes of-del.
faits de c-, handelszaken, handelsverrigtingen f. p
Ville de c-, koopstad, handelstal f. Maison de c-,
handelshuis, huis n. Société de c-, handels-societeit f., handels-genootschap n. Chambre de c-, ka
koophandel. Institut de c-, handelschool f.-mervan
Lettre de c -, koopmansbrief m. Raison de c-, handels-firma f. Livre de c-, koopmansboek m. Code
de c-, handelswetboek, wetboek van koophandel.
Faire c-, handel drijven. (dig.) Faire un vilain (honteux, infame) c-, slechte, eerlooze praktijken gebruiken. — Bij uitbreiding: handelstand in. geza.menlijke kooplieden. Le c- se plaint, de handel,
handelstand klaagt. — ( fig.) Omfjang in., verkeer n.,
verkeering, gemeenschap; wisseling f.: Iis ont grand
c- ensemble, zij hebben drukken omgang niet elkander. J'ai rompu tout c- aver lui, ik heb alle verkeermet hem afgebroken. C- innocent, suspect, illicite, charnel, onschuldige, verdachte, ongeoorloofde,
vleeschelzjke omgang of gemeenschap. C- de lettres,
briefwisseling f. C- d'idées, de sentiments. wisseling
van denkbeelden, gevoelens. Le c- du monde, de la
vie, de omgang met de wereld, handel en wandel. 11
est d'un agréalhle, d'un bon c -, zijn gezelschap, zijn
omgang is aangenaam. I1 est d'un c- sur, men kan,
zich veilig op hem verlaten, men kan zijne geheimen aan hem toevertrouwen. I1 n'entend pas le
e- du monde, tij weet met de wereld niet om te
gaan. Avoir, Etre en c- aver une rille, vertrouwden, verboden omgang met een meisje hebben. —
[Jeu] Co m me r c e, gezelschapsspel n ., zeker kaart
waarbij kaarten geruild worden en dat door-spel,
een onbepaald getal personen kan gespeeld worden.
0 Coin nereer, v. n. Handelen, handel drijven,
koopen en verkoopen. — (fig.) Omgang, gemeenschap
hebben. — [Jeu] Eene of meer kaarten ruilen (in
't commerce-spel) .
Commercial, e, . adj. Wat tot den koophandel behoort of betrekking heeft: Une transaction
c-e, een handelsverdrag. Système c-, stelsel van
koophandel. Statuts commerciaux, handelswetten.
En matière c-e, in handelszaken.
Coinmercialenient, adv. Op handelsmanier.
% Coxnmercicide, adj. llandeldoodend : Loi c-.
Commère, f. Gemoeder, doophefster, peet, petemoei, peettante, meter f. — (Prov.) Tout va par
compère et par c-, alles geschiedt door gunst en
voorspraak, door kruiwagens. — (fig. et fam.) Babbelaarster, babbelkous, klappei f.: C'est une franche
c-, het is een regt nieuwsgierig en praatzuchtig wij f.
Ook van soapzieke mannen gebézigd: Votre frère
est une vraie c-, uw broeder is een repte babbelkous. — Une bonne c-, Une maîtresse c-, een doortrapt vrouwspersoon; een dragonder van een wijf.
Coninnérer, v. n. Met klappeijen omgaan, zich
met kletspraatjes ophouden.
Cotnmesture, m. [Mid.] Inenting f. door middel van spijzen.
Couimnettage, ni. [Tech., Mar.] Het ineen
garen tot touw. --- Gedraaid touw--draienv
-

zel, kostianger, c o m m e n s a a l in. — Weleer dienstdoende ho/officier met vrije tafel. (Plur. m. commensaux.)
Coinniensalité, f. Regt n. van vrije tafel aan
het hof.
Coniinensurabilité , f. [Math.] Meetbaar
onderlinge meetbaarheid f., geschiktheid om-heid,
met dezelfde maat gemeten te worden, c o mm e nseerabilite,it f.
Commensurable , adj. [Math.] Onderling
meetbaar, eene gemeene maat hebbende, comme ns u r a b ei: Quantités, Lignes c-s, onderling meetbare hoeveelheden, lijnen.
Conirnensnnration, f. Het vinden en gebruiken eener gemeene maat tusschen twee grootheden,
commensuratie f.
Comment, adv. Hoe, op welke wijze, op wat
wijze: C- vous portez-vous? hoe vaart gij? Cfaire is présent? hoe nu gedaan? Vous apprendrez
e- it répondit à vos calomnies, gij zult vernemen, hoe (op wat wijze) hij uwen laster beantwoordde. — Hoe, waarom, hoe komt het dat: Cosez-vous usurper ce droit? hoe durft gij u dit
regtt,aanmatigen? — Hoe! wat! is 't mogelijk i C-!
est it done vrai qu'il soit mort? hoe! is het dan
toch waar, dat hij dood is? — COMMENT, M. Het
hoe, de wijze waarop: Savoir le pourquoi et le
e- d'une chose, het waarom en het hoe eener zaak
weten. I1 s'agit ici du c-, het komt hier op het
hoe (op de wijze, waarop dit of dat geschied is) aan.
Comtnentaire, m. Uitlegging, verklaring f.,
ophelderende aanmerkingen o ) een boek, op een'
tekst, commentaarm. — (lig. et fam.) Celan'a
pas besoin de c-, dat heeft geen verklaring noodig,
dat verklaart zich zelf, is zonneklaar. Point de c-!,
geen praatjes ! geen redeneringen ! (tot een' mindere, die zich zoekt te verontschuldigen). — ( fig.)
Ongunstige zin m., min of meer kwade bedoeling f.,
welke men hecht aan iemands woorden of daden;
toevoegsel, bijvoegsel n. Voila comme la chose eest
passie, mais le c- ajoute que... , ziedaar hoe de
zaak gebeurd is, maar de booze wereld voegt er bij,
dat.... Conter une chose sans c-, iets vertellen, zonder er 'wat van 't zijne bij te voegen, zon der er aanmerkingen op te maken. — COMMENTAI1Es, m. pl. Co m m e n.t a r i e n, m. pl., titel van
zekere historische gedenkschriften : Les e- de Cdnar, de commentaridn, geschiedboeken van Julius
Caesar.
('ommentateuur, m. Verklaarder, uitlegger,
uitbreider van een boek enz., c o m m e n t á t o r m.
Comanenté, e, adj. (en part. passé van commenter) Uitgelegd, verklaard : Corneille c- par
Voltaire.
('ommmenter, V. a. Verklaren, uitleggen, uit
ophelderende aanmerkingen voorzien,-breidn,va
corn men te r e n: Plusieurs auteurs ont commenté
Hornère, vele schrijvers hebben Homerus verklaard,
gecommenteerd. —COMMENTER (sur) v. n. Min.
of meer boosaardige aanmerkingen maken , ten
kwade uitleggen, ten kwade duiden: Il commente
sur tout, hij duidt alles ten kwade, hij weet overal wat -op te zeggen. Il commente un peu, hij ver
voegt er wat van 't zijne bij, -- SE COM EN--zint, werk n.
TER, v...pr. Uitgelegd worden.
Coinniettant,m. Lastgever, volmagtgever, aan.

COMMETTEUR

--

steller, meester, principaal, hij, die aan een ander
iets opdraarit, committent m.
Conimettenr, m. [Tech., Mar Zamend raaijer
.]

van garens.

Coninlettre, V. a. Bedrijven, begaan, doen, plegen, verrigten, uitvoeren (van zonden, misdaden,
misslagen, onbeleefdheden enz.) Quel crime, quelle
faute a-t-il com ►nis? welke misdaad. welke fout
heeft hij be gaan ? -- Aanstellen , benoemen, gebruiken (van personen); toe- cf aanvertrouwen, opd ra
overlaten, aanbevélen (van zaken): C.- qn. a-gen,
l'exercise d' un emploi, iemand tot de uitoefening
van een ambt benoemen. II m'a commis pour payer
ses dettes, hij heeft mij opgedragen, den last gegéven, zijne schulden te betalen. J'ai Bommis cela á vos soms, ik heb dat aan uwe zorgen toevertrouwd, aanbevolen. — In de weegschaal stelen , c o rn p r o m i t t é r en, blootgeven, blootstellen
(aan eenige onaan g enaamheid , vernédering, mis
C- sa réputation , zijn' goeden-handeligz.):
naam blootgeven , in de waagschaal stellen. C1e nom et l'autorité de qn. , iemands naam en
gezag misbruiken of hem blootstellen aan eenige
schade. C- la fortune de l'Etat, de welvaart van
den Staat in gevaar brengen. C- deux personnes
lone aver l'autre, twee menschen in het geval
brengen van met elkander in twist te geraken. I1
a commis le père et Ie Ills, hij heeft twist tusschen
vader en zoon gezaaid. — ['i'ech.] C- du cable,

touw slaan. Le cable cont.ient neuf torens deux

fors commis, de kabel bevat negen strengen twee-

maal zamnenrledraaid. C- en aasstère of en ralinhue, wantslag slaan. C- en grelin, kabelslag staan.
— SE GOMMETTIIE , V . pr . Begaan of bedreven

worden. I1 se commet tous les jours mille pé-

chés, dagelijks worden duizenderlei zonden begaan. — Zich blootgeven , zich aan eene ver antwoordel jkheid blootstellen; gevaar loopen om
onaangenaamheden , twist enz. te krijgen; zijne
waardigheid te kort doen, zich inlaten: On se cornmet en excédant ses pouvoirs, men stelt zich aan
verantwoordelijkheid bloot door zijne raagt te buiten te gaan. Vous ferez biera de ne pas vous cavec lui, gi' zult wel doen, u niet met hein in te
laten.
Comnligration, f ., z. TRA1NSMIGRATION.
Coinraination, f. Bedreiging, waarschuwing;
--- [Rhét.] bedreigende spraakwending f. van eenen
j

rédenaar.

Comulinatoire, adj. [Jur.] Bedreigend, waar-

schuwend.

COMMITTIMUS.
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opziener , opzigter, bezorger , aanteekenaar van.
brieven, goederen enz. aan de veren, k o m m issar is m. C- du roi, komrnissaris des konings,
vertegenwoordiger des konings vóór den krjgsraad ; — in Nederland de titel van de voormalige
gouverneurs der provinciën. C- de police, kominissaris van politie , handhaver der burgerlijke
orde. C- priseur, schatter, waardeerder. C- de
quartier, wijkmeester. C- de port, havenmeester,
^rilotoris. C- inspecteur des vivies, kommissaris
over de victualie, in eene haven. C- général, opper Icommissaris. C- des montres, monster-kommissaijs. C-s de canaux, waalredders. C- de guerre,
krjgs -kommnissaris; C- de marine, kommissar-is van
't zeewezen, zee -/commissaris. C- des relations commerciales, handels-kommissaris, consul m. — Chère
(le c - , z. CHERE.
Commissariat, m. Kommissarisschap; kantoor n. van een' kommissaris; duur van zijn' dienst lijd, kommissariaat n.
ConLnlission, f. Opgedragen last nn.. of taak; bestelling; boodschap, lastgeving, magtiging, c o rn m i s s ie I. C- honorable, difpicle, triste, eervolle, moeijeli'ke, treurige last of taak: S'acquitter de sa c-, zich
van zijnen last kweten. Elle entra dans la boutique
pour quelques c-s, zij ging in den winkel om eenige
commissiën (opgedragen inkoopen) te doen. Ii men-

vole toujours des c-s et point d'argent, hij zendt mij
altijd commissiën (bestellingen) en geen geld. Donner une e- à un domestique, Envoyer un domestique en c-, aan eenen bediende eene boodschap
geven, eenen bediende op eene boodschap uitzenden.
-- Opdragt f., bevél, gezag n., volmaat f.; tijdelijk
ambt n., waarmede iemand bekleed wordt: C- par
éerit, C- verbale, schriftelijke, mondelinge opdragt,
volmagt. On lui a continue sa c-, men heeft hem
zijne tijdelijke bediening laten behouden. (In deze
beteekenissen wordt het woord nu weinig of niet
meer gebruikt.) -- Vereeniging van personen, die
in last hebben zékere zaak gemeenschappelijk uit
te voeren, te onderzoeken, voor te bereiden enz.,
commissie f. — [Corn.] Commissie - handel m. (commerce par c-); commissie -loon, hezorgingsloon n.,
provisie f., datgene, wat een koopman voor de bezorging eener zaak van zijnen lastgever in rékeninr,
brengt: Faire la c-, den commissie-handel drijven,
Marchandises en c-, commissie-goederen, goederen,
in consignatie. — Prélever tant pour Ia c-, zooveet
voor provisie nemen. Lettre de c-, bestellingsbrief m.
-- [Mir.] Patent n., aanstellingsbrief m. ; -- tijdelijk
kornmanndantschap n. — [Mar.] Kaperbrief in. Vais,

seau en e-, kaperschip n. — [Prat.] . C- de liquidation, vere fenings-kommissie. C- permanente, permanente- koormissie, voortdurende kommissie. Crogatoire, volinagt bij aanvraag. — [Théol.] Péché
de c-, commissie-zonde f., het doen van 't verbodene (in tegenstelling met Péché d'omission, omisstampen.
Conimiphore, m. [Bot.] Domstruik m. van sie-zonde, het nalaten van 't gebodene).
Madagaskar.
Cotutnissionnaire, m. Lasthebber, zaakvoer
Commis, m. Aangestelde zaakbezorger; — kanbepaalde gevallen en vooral van koop -der,inz.
hij, die voor rekening van anderen koopt of'-handel,
toorbediende, klerk, schrijver; lands- of stadsambtenaar, die tegen smokkelarij moet waken, accijns verkoopt, die de commissiën of bestellingen voor
i e s, (in jur.) ver -wachter,impos kn een handelshuis, eerre fabrijk enz. opzoekt, aan
of bezorgt, comm is sionair. C- de voitu--nemt
C- assernmenté, beeedigd bediende. C--klierm.
voyageur, reizend bediende van een handelshuis.
rier of de roulage, vracht-commissionair, goederen
vracht-factoor. -- Boodschapper, bood -bestl-r,
Connnais, e, adj. (en part. passé van commettre) Begaan, gepleegd: Une faute c-e, eene begane schaplooper, pakjesdrager, kruijer in.
fout. — Belast, aangesteld, toevertrouwd: lies geus
Comuiissionné, e, adj. (en part. passé van
e- á la sur veillance , lieden met het toezigt, de be- commissioner) . Met eene commissie, eene taak,
waking belast; Une chose c-e aux soms dun Umi, eene volmagt belast; Médecin c-.
eene zaak, aan de zorgen van een' vriend toebeCoinulissionner, v. a. Opdragen, last geven
trouwd, aanbevolen, opgedragen. C- grefiier, kom eene commissie opdragen. -- [Mar.] C- des croiC- général, kommies-generaal. C- visi--miesgrf. seurs , kaperbrieven uitreiken, volmagt geven ons ter
teur, kommies ter recherche; C- des bureaux de kaap te varen.
douanes, toeziener op het zegt der convoo jen en
Coinniissoire, adj. [Prat.] Clause c-, beding,
licenten. — [Tech.] Cordage c- en aussibre, want- voorwaarde f., gedeelte van een verdrag of contract,
slag-touwwerk. Cordage c- en grelin, kabelslag- van welks nakoming de kracht van 't gansche stuk
touwwer k. Cordage c- serre of làsre, touwwerk, afhangt.
dat krap x f los geslagen is.
C onHi lssur al, e, adj. [Anat.] Tot de cornConinaise, f. [Féod.] Verbeurdverklaring f. missuur of plaats van vereenz.ging behoorende.
van een leen ten voordeele van den heer, wegens
Commissure, f . [Anat.] Plaats der zamen pligtschending van den vassaal. Fief tombe en c-, voeging van sommige deelen des ligchaams, vereenieen verbeurd, vervallen leen.
gingspunt n., band m., naad, c o mm i s s u u r f.
Cotntnisération,f. Medelijden, mededoogen n., La c- des lèvres, de zamenvoeging der lippen. —

Cotnrniner, v. a. [Jur.] Dreigen, bedreigen.

Corsi nlinlltif, ive, adj. [C hir. j: Fracture
c-ive, breuk net vergruizing, beenvergruizing f.
Comaninution, f. [Chir.] Beenvergruizing f.
-- [Pharm.] 1-let vergruizen, fijnstooten, klein-

ontferming, deernis f.

Commissaire , m. Gemagtigde , gelastigde,

bewindhebber; — bestuurder van eene vereeniging , eene societeit , een feest, een bal enz.; --

t [Arch.] Voeg f.
Cornmittiinus, m. (latin) (pr. comm-mit-ti.
muse) [Jur. anc.] Zettres de c-, (in Frankrijk)
zékere koninklijke brieven m. pl., waardoor eene
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rCtzaak van eene lagere naar Bene hoogere regtbank getrokken werd.
Conimittitnr, m. (latin) [Jur. anc.] Bevel n.,
om eerren regter tot het onderzoek van een regtsged-ing aan te stellen.
Comnlodat, m. [Prat ] Bruikleening f., bruikleen, c o anti m o d a a t n., teening zonder rente, om
na verloop vali. zékeren tijd in natura teruggegéven
teworden.— Colnunodataire, m. Bruikleener m.,
- leenster f., hij of zij, die van zulk eerre leerring
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van geloften gebézigd) : On a commué la peine de
mort en celle des travaux forcès, men heeft de
doodstraf in dwangarbeid veranderd. C- un voeu,
eerre gelofte in eene minder gestrenge veranderen.
Coninlun, e, adj. Gemeen, algemeen, datgene,
waaraan allen, of , in een' neer bepaalden zin,
velen deel hebben: Le soleil et fair sont c-s, de zon
en de lucht zijn voor allen gemeen. Entreprendre
une chose á frais c-s, eerre zaak op algemeene kosten ondernemen. Chemin c-, gemeene weg. — Ge
algemeen, datgene, wat aan onderscheidene-men,
voorwerpen eigen is, wat aan allen of meer dan
een behoort, gemeenschappelijk, onderling : La vie
végétative est c-e aux animaux et aux plantes, het
groeiend leven is gemeen aan de dieren en de plan-

gebruik heeft.
Coninlode, adj. Gemakkelijk, gerij felijk, gesdiikt en aangenaam voor 't gebruik; Maison, Appartement c- , gemakkelijk (van veel gemakken
voorzi (' n) huis, vertrek. Jardin c-, welgelégen tuin,
Voiture c-, gemakkelijk rijtuig. ITn lieu c-, eerre ten. Cette affaire -la na zien de c- avec Celle doet
geschikte, gunstige p laats. Un moment c-, een gun- it s'agit, die zaak heeft niets gemeen met die, waar
&tig, voordeelig trldstip. [Inc vie c-, een zacht, aan over gehandeld wordt.—Gewoon: Usage c-, gewoon,
gerust leven. — Doctrine, Morale c-,-genam gemeen gebruik. Sens commun, gewoon menschenrekkelijke, losse, slappe leer, zedeleer. (Prov.) Cela verstand, gezonde rede. Cola répugne au sens c-,
c:st e- comme une chambre basse, dat ligt vlak (lat strijdt tegen de gezonde rede, tegen het gezond
voor de hand, men behoeft er maar naar te gi j)- unenschenverstand. — La vie c-e, het gemïenschappepen.. -- Van personen gebézlgd: Gemakkel k, zacht lijk, gezamenlijk leven (inz. van monniken en nonveen omgang, inschikkelijk, rekkeljjk, toegé felzjk, ver nen). La c-e mesure de deux quantités, de gemeene
aard of karakter : Un homme e-;-dragelijkvn maat van twee hoeveelheden. Dun c- accord, met
Etre c- clans la sociét(; Avoie )'esprit, le caractère aigemeene, onderlinge toestemming. Dune c-e voix,
e-. — Ook: te goed, te toegé feljjk: Une mere c-, met algemeene steunrnen, eenstemmig. La langue
eerre moeder, die hare dochter te veel vrijheid laat; c-e, de algemeene taal, landstaal. La voix c-e, het
Un marl e-, een man, die voor het slecht gedrag algemeen- gevoelen, de volksstem. Le droit c-, het gezijner vrouw de ooggin sluit. — (gam. et iron.) C'est n2eene regt, volkenregt, staatsregt. Faire bourse c-e,
l'empereur Commode, 't is keizer Cornmodus : hij z. BOURSE. Faire vie c-e, eene gemeenschappelijke
houdt van z jn gemak, hij leeft graag op zijne huishouding voeren. Lieux c-s, z. LIEU. — [ Prat.]
muiltjes.
Ces époux seront uns et c-s en Mens, tusschen
Coniinode, f. Latafel f. — [Mar.] z. v. a. deze echtelieden za/gemeenschap van goederen plaats
hebben. — Gemeen, wat doorgaans geschiedt of gePEGAULIERE.
('ommodélnent, adv. Gemakkelijk, gerij felijk, daan wordt, dage/fikse/t, alledaagsch, gebruikelijk:
Une aventure ordinaire et c-e, een gewoon en alle
volgzaan, met gemak, op zin gemak.
voorval. Usage c-, algemeen, dagelijksch, ge--dagsch
Coannlodité, f. Gemak n., gerijgelijkheid, ge
alles, wat tot gemak en gerij f dient.-niakeljhdf., meen gebruik. Les mots, les termes c-s, de gebruikeI1, y a bien des c-s dans vette chambre, er zon vele lijke woorden, bewoordingen. — (Loc. fain.) On la
gemakken in deze kamer. Chaise, Fauteuil de c-, ex pedié en forme c-e, men heeft hem in zeer weinig
zorgstoel, grootvadersstoel m. Prenez vos c-s, neem tijds al zijn geld afgewonnen; De mauvais médeuw gemak, ga zitten. Il Arend ses c-s ou it les cins l'ont expédié en forme c-e, eenige onkundige
trouve, lijf neemt zijn gemak hoe en waar hij kan, geneesmeesters hebben hem spoedig naar de andere
hij zoekt altijd zijn gemak. — (Prov.) On n'a pas wereld geholpen. — Gemeen, overvloedig, gemakkeses c-s en ce monde, men kan in deze wereld niet lijk te bekomen: Les melons soot c-s cette année,
de meloenen zijn dit jaar gemeen, in overvloed. Du
al hebben, wat men wenscht. — Gelegenheid, ge
n/ toevallige gunstige gelegenheid; gelegen af-wone gilder qui nest pas c -, wild, dat zelden te krijdu coche, gen is, niet alledaagsch is. — Gemeen, gering, laag,
geschikte tijd: Prendre In c- duin
du bateau, zich van de gelegenheid, van 't ,gelégen dat tot het gemeene volk behoort; ook: middelmatig,
vervoer met den bode, den postwagen, de schuit be- van geringe waarde: Air c-, laag, gemeen voorkodi.enen. Je n'ai pas maint.enant la e- the vous pa`7er, men. Manières c-es, lage, gemeene houdingen, gehet komt mij nu niet gelegen, om u te betalen. woonten. Marchandises c-es, gemeene, middelma
waren. —Année c-e, het eene jaar door het an--tige
Prenez votre c-, Faites vela it votre c-, doe dat op
uw gemak, op eerren voor u geschikten ijd.— con- dere. — [Gram.] Nom c-, gemeen naamwoord.
Syllabe c-e, lettergreep, die nu eens kort, dan eens
MoDiTES, f. pl. Ileimeljik gemak n., bestekamer f.
Colninodore , m. [Mar.] Commodore m., lang is. Ce nom est du genre c-, dit naamwoord
titel, dien men in )Vederland, Engeland en -me- is van tweederlei geslacht.
c0.11MMUN, m. Vereeniging van twee of meer per.
rika aan ieder' scheepskapitein of ander' zeeof/i(7.ier geeft, die, zonder admiraal te zijn, het bevel sonen, gemeenschap f. Prendre une dépense sur ie
c-, kosten uit de gemeene beurs betalen. Vivre sur
over één al meer schepen voert.
Coninnonitoire, m. Ilerinnerings- of aanma- le c-, aux dépens du c-, op gemeene kosten, op
ningsschrijven n. — [ H. eccl.] Oproeping f. van den kosten van anderen leven. — (Prov.) II nv a point
4netro/rolitaan aan een' pas benoemden bisschop om d'áne plus mal bàté que lane du c-, Qui sect au
de wading te korven ontvangen. -- [Jur. inc.] Per- c-, sert a pas un, z. v. a. Lane de la Communaute
.coonljjke dagvaarding f. door de wereldlijke of gees- enz., z. tNE. -- Le c- des bommes, de meeste meraschen. — ( fain.) I1 est du c- des martyrs, het is een
telijke geregtshoven.
ColnWotion , f. [Méd.] Sterke schudding f., gewone martelaar; 't is een alledaagsch mensch, hij
schok m., heftige beweging n. des ligcliaarns, ver heeft geenerlei hoedanigheid, die hein onderscheidt.
eenera stoot, slag of val: Il y a it-orzaktd Les gens du c-, het gemeene volk, de gemeene man,
eraindre que cette chute n'ait fait c- all cerveau, de smalle gemeente. Un homme du c-, een man
het is te vreezen, dat die val eerre schudding in van 't volk, een gering, gemeen mensch; ook : een
zijne hersens veroorzaakt hee ft. — [Phys.] C- élec- mensch zonder grootti verdienste. Le c-, de diensttrique, elektrische schok m. -- (fi (/ .) Aandoening, boden van een aanzienlijk huis; — de bedienden beweging f. des gemoeds. — Plotselinge verandering f. vertrekken. - EN CO VTDMUN, loc. adv. In gerrieenin 't besiuur of de instellingen van een volk, staats schap, zamen, gemeenschappelijk, gezamenlijk: Tra -schokm. vailler en c- , gemeenschappelijk werken. Its ont
5 Collinlotigne, adj. L'art c-, of als subst. mis lours Mens en c-, zij hebben gemeenschap vary
goederen aangegaan.
La c-, de cell uuuajuiuujskuuuct f.
Colnnlunal, e, adj. Gemeentelijk, tot eene geCoilinluabilite, f. Veranderbaarheid f., gesclaiktheid om veranderd, verminderd of verzacht meente behoorende: Prairie c-e , gemeente-wei
Biens communaux, gemeente - goederen.
te worden (-inz. van straffen).
-f- Collinlunalement, a/lv. Gezamenlijk; geC oninlnalbie, adj. Veranderbaar n., wat veranmeenschappelijk (en commun).
derd, verwisseld, verzacht kan worden.
Colnninnaliste,m. Medelid n. van ze/sere kerkcommuer)
:
Colnniaé, e, adj. (en part. passé van
gerneente n., ledemaat m. en f.
Peune c-e, veranderde, verzachte straf f.
Colmunnanté, f. Vereeniging f. van verscheiCoiiiinuer, V. n. ieranderen, verzachten, ver
(zelden anders dan van straffen en-mindera dene personen, die zamen leven naar zekere rége-
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len, gemeente f.: C- religieuse, geestelijke gemeente.
C- de religieux, de prètres, kloostergemeente, pries-

tergemeente. -- Ook: het klooster; c e eetzaal of het
refectorium in een klooster. --- Weleer ook gebézi-gd voor: corporation, gild; ook voor commune,
gemeente. — Gemeenschap f., gemeene boedel m., gemeenschappelijk bezit n., gezamenlijke deelneming f.
C- de plaisirs, de peines, de sentiments, gemeen
vermaken, moeiten, gevoelens.— [Prat.] C--schapvn
de biens of régime en c-, gemeenschap van goederen.
C- la titre universal, gemeenschap onder een' algemeenen titel. C- conjugale, huwelijks-gemeenschap.
C- conditionnelle, gemeenschap van goederen uit
kracht van overeenkomst. C- légale, wettelijke gemeenschap. C- continue, voortgezette gemeenschap.
L'actif de la c-, de baten der gemeenschap. Le passit de la c-, de lasten der gemeenschap.
C'ommiinaiitier, m. [ H. eccl.] Broeder -kleedermaker m. bij de Augustijner monniken.
Communanx, m. pl. Gemeente-weilanden, geineente-bosschen ii. pl. —. Weleer ook landgemeenten f. pl., landvolk n.

Connman-divisenr, m. [Arith., Algèb.] Ge-

mneene Beeler m. Plus grand c-, grootste gemeene
dueler.
Commune, f. Gemeente f., onder-afdeeling van
een kanton onder 't bestuur van een maire of burgemeester; de gezamenlijke bewoners van zulk eene
gemeente; — ook voor maison commune, gemeentchuis, raadhuis der gemeente, stadhuis n. ; — gemeenteraad m. — t COM1MUNI ES, f. pl. Plattelands
militie, landweer; — bur--bevolking;—patdsgerij f., volk n. (in tegenstelling met den adel); —
q errwente-goederen n. pl., gemeente-weiden f. pl. -i,a chambre des c-s, het lagerhuis, het huis der
gemeenten (in Engeland).
Continunément, adv. Gemeenlijk, doorgaans,
in het algemeen. A parley c- , c- parlant, naar
het gemeene gevoelen, naar de gewone wijze van
spreken.

t Communial, e, adj. Wat de gemeente betreft.

Communiant, m., -e, f. Deelnemer m., -neem
aan 't heilig avondmaal of de communie,-sterf.
avondmaal- of nachtmaaiganger m., -gangster f.,
nachtmaalhouder m., -houdster f., c o m m u n z c a n t,
communiant m. en f.
Couiniunieabilité,f . Mededeelbaarheid, co m-

municabiliteit f. Conainunieable, adj. Mededeelbaar; — wat
voor onderlinge gemeenschap vatbaar is : Riviêres
rendues c-s au moyen dun canal, rivieren, die
door een kanaal niet elkander gemeenschap kunnen
hebben.

Conlninnicant, e, adj. Gemeenschap geven [Anat.],Artères c-s, zich verbindende slagade -

de:

ren. — [Mad.) Fièvres c-es, in verband staande,
rommunicérende koortsen f. pl. — Co i-iiuiviOMITS, m. pl. [H. eccl.] Wederdoopers der 1óde
eeuw, die gemeenschap van vrouwen en kinderen
hadden, communicanten m. pl.
('onimunicatif, ive, adj. Wat zich gemak kelijk mededeelt, ligt op een ander overgaat: Le
tire est c-, het lagehen slaat over, liet lage/ten van
den eene maakt ook den andere aan 't lagchen.
Le mal est plus c- que le bien, het kwade wordt
eerder medegedeeld dan het goede. Maladie c-ive,
overervende, besmettelijke ziekte. — Van personen
qebeziggd: Wie zijne gedachten, zijne kunde, zijn
doorzigt gaarne aan anderen mededeelt, tot mede
geneigd, mededeelzaam.
-deling
Coinniunication, f. Mededeeling f., deelachtigmaking, communicatie f. : C- de biens, de
maux, Oldies, de sentiments, mededeeling van 't
goede, van 't kwade, van denkbeelden, van gevoelens. — Mededeeling, bekendmaking, kennisgeving;
-- verstandhouding f., omgang m., verkeer n., gemeenschop, communicatief.; middel n. van gemeenschap, van zamenvoeging, vereeniging of ver
Donner c- dune affaire it qn., iemand-bindg:
Pene zaak mededeelen, hem berigt daarvan geven:
C- de livres, het openleggen van boeken. Avoir c-, tot
iets toegang hebben. Défendre of Interdire toute c-,
alle verkeer, allen omgang verbieden. lilettre deux
personnes, deux choses en c-, twee personen, twee
zaken met elkander in gemeenschap brengen. Une
porte de c-, eene gemeenschaps- of verbindings -deur
(waardoor men uit het eene vertrek in het andere kan
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komen). La c- de deux mers, de gemeenschap van
twee zeeën; Le detroit de Gibraltar fait la c- de l'océan et de la Méditerranée, de straat van Gibral-

tar maakt de gemeenschap van (verbindt) den oceaan met de Middellandsche zee. — [Mil.] Lignes
de c-, loopgraven, om van een kwartier veilig naar
een ander over te gaan. — [Corn.] C- entrenationale, internationaal verkeer, vr ij handelsverkeer n.
tusschen twee of meer natien. C- intérieure, binnen
verkeer. — [Poét.] Zékere spraakwending f.-landsch
van eenen rédenaar, waardoor hij zijne toehoorders
schijnt te raadplegen, mededeeling f. — [Phys., Mécan.] C- de mouvement, mededeeling van bewéging door 't eene ligchaam aan 't andere. C- de
l'aimant, mededeeling der magnetische kracht van
den zeilsteen aan andere liochamen.
Coanmunicativemnent, adv. Op mededeelende, mededeelzame weze, bij mededeeling.
Comnmuuié, e, add. (en part. passé van communier): Il est mort bien confesse et c-, hij is gestorven, na behoorlijk gebiecht en de communie ontvan gen te hebben, na behoorlijk bediend te zijn.
Conimnunier, v. v_-. Nachtmaal of avondmaal
houden, ter heilige tafel naderen, het heilig avondmaal gebruiken of v ieren, e o m m u n i e e r e n, e o mni u n é r e n, communie doen. C- sous one espece,
sons deux espèces, het h. avondmaal onder ééne gedaante (die van brood of van wijn), onder beide
gedaanten (die van brood en wijn) gebruiken. —
COMIMUNIER, v. a. Het sakea)nent des avondmaals
toedienen, de communie toedienen.
Coinmnnier, m. Gemeentenaar m., inwoner
eerier gemeente.

Connmuinion, f. Gemeenschap, vereeniging f.
van vele menschen tot eenigheid des geloo fs. Etre
dans, hors de la c- de 1'Egiise, in, buiten de gemeenschap (den schoot) der Kerk zijn. Lac- des
saints, de gemeenschap der heiligen. — Nachtmaal,
avondmaal n., hoogtijd m., nachtmaal -, hoogtijdhouding, avondmaalviering, communie f. Faire
sa première c-, zijne eerste communie doen, voor
de eerste maal ter nachtmaalsta fel naderen of aan
tafel gaan. C- ecclésiastique, geestelijke communie
(onder de beide gedaanten van brood en wijn). Claïque, leeken- communie (onder de gedaante van
brood alleen). C- paseale, paasch- communie.— [Liturg.] Vers, dat het koor zingt, terwijl de priester
het hoogwaardige gebruikt.
Comniuniquant, e, adj., z. COMMUNICANT.
Communi ue, e, adj. (en part. passé van corn
gedeeld: Lettre, Nouvelle c-e.
muniquer) .Mede
Connmunigner, v. a. Mededeelen, overdragen,
overbrengen, deel geven aan: Le soleil communique sa lumière à toute la eerre, de zon deelt haar
licht aan de gansche aarde mede. C- une maladie,
un mal a qn., iemand eene ziekte, eene kwaal me-

dedeelen, iemand aansteken, besmetten. — (fig.) C-

ses lumières, ses pennies is qn., zijne kunde, gedachten aan iemand mededeelen. — Mededeelen.,
kennis geven, berigten, c o m m s n i c é r e n. C- les
pièces dun procès, de stukken van een regtsgeding
mededeelen. C- ses dessins, ses intentions à
iemand van zijne plannen, oogmerken kennis geven.
— COMMUNIOUER, V. n. Omgang
Omgang hebben, in verennemis, in ver
standhouding zijn: C- avec
heimelijke betrekking met den-standhouig,
vijand staan. C- par lettres, briefwisseling houden.
— Mededeeling doen, kennis geven, beraadslagen
(in dezen zin liever conférer) : I1 a fait gala sans
en c- à (avec) personne, hij heeft dat gedaan, zon der er niet iemand ruggespraak over te houden,
zonder iemand te raadplegen. — Gemeenschap heb
verbinding zijn, uitloopui op of in, voeren-ben,i
naar: Chambre qui communique avec une autre
par un escalier, kamer, die door een' trap niet eene
andere gemeenschap heeft. Ce canal communique
(avec) ce fleuve, dat kanaal loopt op of in die
rivier uit.—Ne communiquez pas aver les esprits
forts, heb geen gemeenschap (omgang) met de vrij
— SE COMMUNIQUER, v. pr. Zich mededee--gestn.
len, medegedeeld worden; overslaan, overerven (van
ziekten, kwalen): La chaleur du feu se communi-•
que aux corps environnants, de warmte van 't
vuur deelt zich aan de omringende ligchamen mede.
La peste se Communique aisément, de pest is zeer
besmettelijk. — (fig.) La joie se communique, de
vreugde deelt zich mede. — Zich in vertrouwen

uitlaten, openbaren: Vous vous communiquez trop,
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f7ij laat u te véel uit, zijt te openhartig. -- Ge
hebben, in gemeenschap of verbinding-menschap
staan, ineen loopen (van twee kamers, schoorsteenen, rivieren enz.).
-- Comrnuunismne, m. Leer van de gemeenschap
cler goederen of van de gelijkheid van bezit, of wel
(wat op hetzelfde neerkomt) afschaffing f. van het
eigendomsregt, c o m ni u n i s m u s n.
Communiste , m. [Jur.] Gemeenschappelijk
bezitter of vruchtgebruiker in. — -- Voorstander,
aanhanger van het communismus (z. 't vorige woord) .

-- -. Coniiniinistique, adj. Wat de leer van

het communismus betreft, daarin gegrond is, c o mmunistisch.

.] Comniunitaire , m., z. V. a. COMMUNISTE.
Co,nmettatif, ive, adj. De ruiling, wisseling
betreffende. — [Prat.] Contrat c- , ruilverdrag.
Justice c-, verwisselend regt.
Commutation, f. [Prat.] : Verandering. Cde peine, strafverandering, verwisseling , verandering , verzachting , c o m in u t a ti e f. van straf.
— [Astr.] Angle de c-, commutatie -hoek m., afstand
tusschen de ware plaats der zon, uit de aarde
gezien, en de plaats eener planeet, tot de ekliptika
herleid.
Cortnocladie, f . [Bot.], z. v. a. ERESILLETBÊLTARD, z. BRÉSILLET.

Cornosperme, m. [Bot.] Melkbloemplant f.
Compacité, f. [Didact.] Vastheid, digtheid,

ineengedrongenheid f.
Compact, m. (pr. com-pacte) Verdrag, ver
overeenkomst f., compact n .
-gelijkn.,
Compacte, adj. (in wetenschappelijke werken
vindt men voor 't mannel. enkelv. compact gebruikt)
Digt, vast, ineengedrongen, compact. Les méta,ux les plus pesants sont les plus c-s, de zwaar
metalen zijn de digtste. Pate c-, vast deeg. —-ste
[Impr.] Caractères c-s , , smalle letters met zeer
weinig wit. — [Libr.] Edition c-e, met compacte
letters gezette uitgave.
Compactat, m., z. v. a. COMPACT.

Compaction, Compacture, f. Verbinding,
vereeniging f. van losse deelen tot een geheel.
Compagne, f. Gezellin, gezelschaphoudster,

deelgenoot, lotgenoot, speelgenoot, s p eelnoot, vriendin, inz. echtgenoot, gade, levensgezellin f.—Wijfje n.
van een dier, inz. van een' doffer of tortel. — (fig.)

Les infirmités sont les c-s de la vieilIesse, de

ii est bête de c-, hij zal doen wat gij wilt, hij is
ligt over te halen, te verleiden. — DE COMPAGNIE,
loc. adv. Zamen, in gezelschap, gemeenschappelijk.
Compagnon, m. Medgezel, makker, kameraad,
speelgenoot, vriend, maat; — gezel, ambachtsgezel,
knecht, werkgast, deelgenoot, deelhebber, deel
medehelper, mede-arbeider, nevenman, com--nemr,
p a g n o n (inden zin van vennoot, handelsgenoot zegt
men liever associé). C- d'école, schoolmakker, schoolvriend. C- de voyage, reisgenoot. C- de fortune, lotgenoot. C- d 'armes, wapenbroeder, krijgsmakker,
wapengezel, wapengenoot. C- cordonnier, tailleur,
schoenmakers-, kleermakers gezel of knecht m.Les c-s
de 1'imprimerie, de gezellen der drukkerij. — [Mar.]
C-s, manschap, bemanning f. van een schip. C- de
rivière„ kaaiknecht, sjouwerman, kruijer m. —
(fam.) Un hardi c-, on gentil c-, een sterke klant,
moedige, g er e s o l v e e r d e kerel. Un bon c-, een
vrolijke gast, kluchtige snaak, aardige kwant, koddige vent, -vrolijke ziel. Un dangereux c-, een gevaarljke broeder. Un petit c-, een arme sukkel,
bloed; een man van lage afkomst. — (fig.) Le bon
coeur est chez elle c- du bon sens, goedhartigheid
gaat bij haar met gezond verstand gepaard. Les remords seront ses c-s et ses Lourreaux, dewroegingen
zullen zijnegezellen en beulen zijn. —(Proc.) Qui a cà maitre, die een deelgenoot (compagnon) heeft, is zijn
eigen meester niet. — (Loc. prov.) Traiter qn. de pair
h c-, met iemand gemeenzaam, als met zijns gelijke
omgaan. Se battre à dépeche c-, woedend vechten,
en met het voornemen om elkander geen kwartier
te geven.

Travailler lm dépêche c-, iets in haast be-

werken, zonder de behoorlijke vlijt er toe te bestéden, dus: het werk bederven. I1 ne peut souffrir
ni c- ni maitre, hij kan noch medgezelnoch meester
dulden. Faire Ie c-, den knappen man uithangen.

Conipagnonn'age, m. Gezellentild m., tijd

dien een ambachtsman als gezel in zijn handwerk
doorbrengt. -- Gezellen-club f., vereeniging der gezellen van 't zelfde ambacht.

t Compain, Conipaing, m. z. v. a. CObTPAGNON, gezel m. (oudtijds: kompaan)
Cox Pair, m. adj. [Mus.] Ton c-, begeleidende

overeenstemmende, c o r r e sp o n d é r e n d e toon m.
Coinpan, m. Kompaan, kompang m., eerie oostindische zilvermunt, doende ongeveer 22 cents.
Connparabilité, f. Vergelijkbaarheid, f.
Com parable, . adj. Ver„reljkbaar, te vergel(jken, wat vergeleken kan worden. 11 ne lui est en
rien c-, hij is bij hein niet te vergelijken, haalt bij
hem niet.
Comparablenient, adv. Op vergelijkbare
w ij ze.

zwakheden zijn de gezellinnen des ouderdoms, de
cacderdom gaat met gebréken gepaard.
Compagnie, f. Gezelschap n., twee of meer
zamenzilnde personen : Recevoir e- chez sot, gezelschap bij zich ontvangen; Fréquenter la bonne,
Comparagger, v. a., z. v. a. COMPARER.
la mauvaise c-, in goed, slecht gezelschap verkeeren.
Comparaison, f. Vergelijking, comparatief.
Tenir c-, gezelschap houden. Dame, demoiselle de
geeen
c-,
ff
er
Fa'isser
f.
(fam.)
,rezelschapslu
Faire
c- de (of entre) deux personnes, deux choses,
cp.,
zelschap teleurstellen door niet te komen of door Bene vergelijking tusschen tweepersonen, twee dingen
stil heen te gaan. Etre bonne of de bonne c-, aan- maken, hen met elkander vergelijken. C- juste, flatgenaam, beschaafd, geestig, onderhoudend in gezel- teuse, injurieuse, juiste, vleijende, beleedigende ver
Une chose belle sans c-, hors de c- eene-gelijkn.
schap zijn. Etre mauvaise of de mauvaise c-, onaangenaam, stug, onwellevend, knorrig in gezel onvergelijkelijk schoone zaak. Point de c-, Trève de
zijn. (.Prov.) II vaut mieux étre seul qu'en-schap c-, s'il vous plait, geen vergelijkingen, alle vergel mauvaise e-, beter alleen dan in slecht gezelschap. kingen ter zijde als 't;u belieft. — (Prov.) Toute c11 ny a si bonne e- qu'il ne faille quitter, ook het cloche, elke vergelijking gaat mank: Beene vergelijbeste gezelschap moet men eens verlaten; de pret king is in alle deelen volkomen juist. C- nest pas
kan niet altijd duren. — Vergadering, vereeniging f., raison, eene vergelijking bewijst nog niets. Toutes c-s
genootschap n. van geestelijken, geletterden, regen- sont odieuses, alle vergelijkingen hebben iets hatel jks.
ten enz.: I1 a réuni les gens de lettres en une c- [Prat.] C- d'écritures, vergelijking, tegenelkandercélèbre, hij heeft de geletterden in een beroemd ge- houding, c o n fr o n t a t i e f. van geschriften (om te
nootschap vereenigd. La c- de Jésus, 't genootschap zien óf zij van dezelfde hand zijn). Pièces de c- vergelijkingsstukken n. pl., echte stukken, waarbij de
van Jezus, de Jezuieten. -- Zamenwerkende koop
kapitalisten, fabrikanten enz., vennootschap,-liedn, verdachte vergeléken worden; —bij uitbreiding ook:
maatschappij, c o nip a g n i- e f. C- d' assurance, as- 7nodélstukken. — [Rhét.] Vergelijking, gelijkenis f. 11
surantie- of verzékerings- maatschappij. Les c-s des y a de belles c-s dans le Télémaque, er zijn schoone
chlemins de fer, de maatschappijen (tot den aan gelzlkenissen in den Telemachus. — [Grain.] Degrés
spoorwegen. Former, Faire une c-,-leg)vand de c-, trappen van vergelijking. Adverbes de c-,
Bene vennootschap, compagnieschap aangaan. Une bijwoorden van vergelijking. — SAN S COMPARAISON,
maison de commerce sous la raison Gauthier et loc adv. Zonder vergelijking, zonder misbruik der
Comp., een handelshuis onder de firma van Gau- vergelijking, zonder verdere of nadere toepassing of
thier en Comp. — [Arith.] -Règle de c-, gezelschaps- gevolgtrekking: Vous êtes, sans c-, comme l'áne de
rékening f.—A fdeeling f. soldaten onder 't bevel van won voisin. — EN COMPARAISON, loc. prép. In vergelijking, vergeléken bij: Cast un aigle en c - de son
Benen kapitein, vroeger: hopmanschap, vaandel, ven
compagnie geheeten: C- d'infanterie,-deln.,u frère. — PAR CO^IPARAISON, loc adv. et prép. Bij ver
vergelijkenderwijs, betrekkelijk: La plu--gelijkn,
de cavalerie, compagnie voetvolk, ruiterij. Lever
(Mettre sur pied) une c-, eene compagnie oprigten part des choses ne sont bonnes on mauvaises que
(op de been brengen). -- [Chas.] C- de perdrix, par c-. Cette toile nest blanche que par c- a (of
vlugt f., zwerm, troep m. patrijzen. Bêtes de c-, z. avec) cette autre.
Comparaitre, V. n. Vérschijnen (voor den ragBeTE. (fig. et fam.) I1 lera ce que vous voudrez,
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ter, voor eene regtbank), comp a r e r en. C- en
1 ersonne, par avoué, to persoon, door een' zaakvoerd er verschijnen. C- devant le tribunal de Dieu, voor
Gods vierschaar verschijnen.
Comparant, e, add. [Prat.] Voor eene rept bank, een' regter of openbaar ambtenaar verschinende. — Ook als subst. Les c-s, de vcrschijnenden,
comparanten m. en f. —Les non-c-s, de niet
-

-verschzjnd.
Coinparateur, m. [Phtils.] Vergel jker, e omp a r á t o r m., werktuig tot meting van het kleinste
onderscheid tusschen twee uitgebreidheden.
Comparatif, ive, a(ƒj. Vergelijkend, c o m p ar a t i e f. — [Gram.] Meilleur, pine, moindre sont
ties adjectifs c-s, mieux, pis, moms sont des adver-

bes c-s, meilleur, pire, moindre zijn vergelijkende
bijvoegelijke naamwoorden, mieux, pis, neoins zijn
vergelijkende bijwoorden. — Ook als subst. [Gram.)
Le c-, de vergelikende trap m. C- de superiorite,
d'égalité, d'infériorité, vergelijkende trap van meer
minderheid, van gelijkheid.
-dlerhi,van
Coinparativen, ent, adv.5ij of door vergelijking, very elikender wijs, betrekkelijk.
Cornparè, e, adj. Vergelijkend: Anatomie c-e.
Coanparer, v. a. Vergelijken, teren elkander
houden, eerre vergelijking maken; gelijk stellen. Cdeux auteurs, plusieurs manuscripts, twee schrijvers, verschillende handschriften vergelijken. Comparons les oeuvres de la nature aux ouvrages de
)homme, vergelijken wij de gewrochten der natuur
met de werken van den mensch. On ne peut c- le
vice avec la vertu, men kan de ondeugd niet net
de deugd vergelijken. Osez-vous Bien nous c- it ce
grand homme? durft gij u met dien grooten man
gelijk stellen? — Ook zonder voorwerp: L'imagination peint, l'esprit compare, de verbeelding schildert, het verstand verrlel. ijkt. ' — [Prat.) C- des
écritures, geschriften tegen elkander houden (confrontéren), om te zien of zij van dezelfde hand zijn.
— [Math.] C- des équations, verscheiden vergel7,ikingen. tot eene enkele herleiden — SE COMPARER ,

dezelfde breedte en in alles gelijk aan eene andere
maken.
Compascuité, f. Gemeenschappelijk weide

-reatn.
oorpassage, m.4finetin.q f. met den passer.
C ompassé, e, adj. (en part. passé van cornpasser) Afgemeten. — (fig.) Ten uiterste naauw-

keurig.

Coinpassement, nn.. f'passing f. Het wordt
zelden anders dan fig. gebruikt: Le c- de son dis
de afpassing zijner redevoering-cours,deatin

zijner daden.

Compasser, v. a. filet den passer afmeten, afpassen. — In juiste evenredigheid a fdeelen, regelmatip aanleggen (b. v. een bloemperk). — [Mar.] Het
bestek op de kaart zetten. C- la carte, kaartpassen.
C- In méclle, lontpassen. — [Mu.] C- les feux, de
loopvuren eenei springmijn gerégeld verdeelen, opdat
zij allen te gelijk kunnen werking doen. — (fig.) Cdes phrases, des mots, zinnen, woorden naauwkeurig rangschikken.. C- ses actions, ses démarches,
zijne daden, zijn gedrag rijpelijk overwegen, naauwkeurig rérelen. II estBienc- en sesdiscourrs, hij weegt
zijne woorden op een goudschaaltje. -- Avant tout
compassé, alles gewikt en gewogen hebbende.
Corupasseur, m..f4 ft>asser, a fineter in.
Compassion, f. Medelijden, mededoogen n.;
mededoogendheid, medel jdendheid, deernis, meéwarigheid, baanhartigheid f. Avoir c- de qn., medelijden
met iemand hebben. Danner de la c- à qn. bij iemand
medelijden verwekken. Etre touché of ému de cenvers qn., over iemand met medelijden aangedaan
zijn. -- (fig.) Voild un raisonnement qui fait c-, dat
is eene armzalige redenering.
Coinpassionuaire, adj., z. GOMMPATISSANT.
Coinpassionner, (se), V. pr. (woord van
Montaigne) Medelijden krijgen, deernis hebben.
Cotnpassure, f. Omtrek m., erf n. van een
huis (in Roman de la Rose).
Conmpaterinite, f. Geestelijke vermaa.gschapping f. tusschen doopgetuigen, of tusschen deze en de
ouders van den doopeling, medevaderschap, gevader-

V. pr. Vergeléken worden; zich vergelijken; zich geschap n.
lijk stellen.
t Coóiparoir, V. Si. (alleen in den in/in. geCompatibllité, f.

Staat m., gesteldheid, hoe-

danigheid f. van twee of meer zaken of dingen:,
waardoor dezelve voor zamenvoeging vatbaar zijn,
vereenigbaarheid f. (b. v. van twee openbare ambtsbedieningen in één' persoon), overeenstemmigheid,
geschiktheid f. tot zamenvoeging.
Compatible, adj. Vereenbaar, vereeni_gbaar,.
overeenstemmend, te vereeniden, voor zamenvoeging
geschikt, zamenpassenct: Ces deux emplois ne sont
pas c-s, die twee ambten zijn niet vereenbaar, kunnen
niet door een' zelfden persoon bekleed worden. Son
humeur nest pas c- avec la mienne, zijn humeur
strookt niet met het mijne.
vaksgewijs aangebragte sieraden verguld is. Le oContpatir, v. n. Medelijden, deernis of mede
des rues d'une ville, de regelmatige verdeeling f. van
hebben: C- à l'allliction de qn., met iemands-dogen
cle straten eener stad. C-s dun vaisseau, a fdeelin- droefenis medelijdeng hebben, aan zijne droe fheid
gen, f. pl., kamertjes n. pl, (hutten) van een schip. deel nemen. — Verdragen, inschikken, geduld hebben,
-r- Conipartir, v. a. Vakken maken, in vakken met toegevendheid behandelen: 11 faut c- aux infirof velden verdeelen.
mités de son procliain, men moet niet de zwakheden
% Conipartiteur, m. [Prat.] Ilegterm., die van zijns naasten geduld hebben. -- Bij elkander passen,
een ander gevoelen is dan de rapporteur of verslag wel overeen komen, zich wel verdragen, vereenbaar
-doenr. zijn, zamen gaan: L'ambition et le repos ne peilComparnit, m. (latin.) [Prat.] (eig. hij is ver vent c- ensemble, de eerzucht en de rust kunnen
-schen) niet zamen gaan, zijn onvereenbaar. Its soot tour
Getuigschrift van verschijning.
C'onmparntion, f. [Prat.] Verschijning voor deux dune humeur a c- aisdn ent ensemble, zij
eenera regter, voor eene regtbank enz.
zijn beiden. van zulken aard of inborst, dat zij ge('oorpas, m. Passer m., u^erktuig om cirkels of makkelijk met elkander overweg kunsren komen.
bogen te trekken en kleine afstanden te meten. -- Ct Compatissanee, f. Meêwarigheid f., mede
de proportion, proportie- of verhoudingspasser. C- á 1
onwillekeurige deelneming f. in eens anders-gevoln.,
vis, a ressort, schroef-, vecrrpasser. C- is pointes smarten .
changeantes, tournantes, passer met losse, metdraaiCoropatissant, e, adj. Medelijdend, mededoojendepunten of beengin. C- courbé of b branches cour gend, meewarig, deelnemend, gevoelig.
of d'épaisseur, kromme, sferische-bées,cphriqu
Couwpatriote, m. et f. Landgenoot m. en f.
passer. C- ii verge, kruishoutpasser. C- de cordon-. Conlpatriotisn.e, m. (woord van Delatounier, schoenmakersmaat f. — (fig. et faun.) Faire che) Landgenootschap n., verwantschap door ida
toutes chores par règle et par c-, of par c- et par vaderland.
menure, alles met eerie groote naauwkeurigheid,
(' orupèdes, m. pl., z. v. a. PALMIPEDES.
omzigtigheid doen. Avoir le c- dansl'oeil, eene goede
Compellatif, ive, adj. [Gram.] Aansprekend,
oogmaat hebben. — [Mar.] Kompas n. (boussole). tot de toespraak behoorende.
C- mort, kompas zonder kracht. C- renversé, de
5 Compeller, v. a. Dwingen, noodzaken; knel route, de variation, hang-, zeil -, peilkompas. C- ten; nazien.
azimutal, z . AZIMU TAL. Pointe de c-, windstreek,
Coiipendiaire, m. (iron ) Verzamelaar, schrijkompasstreek. Le vent a. fait le tour du c••, de ver m. van uittreksels.
wind is 't kompas rondlgeloopen. — [Dianuf.] Faire
Compendieusenient, adv. B ij verkorting, bij
une étof e sur Ie e- dune autre, eene stof van wijze van uittreksel, beknoptelj k.
bruikelijk) [Prat] . z. v. a. COMPARAITRE.

Rondrid m. der
ridders in een steekspel. om zich voor den strijd in het
perk aan de toeschouwers te vertoonen. [Théât.]'
Stomme of zwijgende persoon op het tooneel, f i g urant, statist m.
Coinpaaartageant, e, adj., z. COPARTAGEANT.
Compartiment, m. Vak, veld, n., afdeeling f.:
C-s de marqueterie, vakken van ingelegd werk; C-s
dun tapis, dun plafond, velden of vakken van een
tapijt, van eene zoldering; Bolte, Tiroir is c-s, doos,
lade f. met vakken. Livre doré is c-s, boek, dat met
Coinparse, f. [A_nc. cheval.)
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Conmpendieux, -ieutse, f. adj. Verkort, af

-

gekort, beknopt.

Compendium , m. (latin) (pr. com-pein-di -ome)

Kort begrip, handboek, uittreksel n., leidraad m.
Compénétration, f. Scherpzinnigheid f.
Gemeenschappelijk onderzoek n. eener stelling.
Contpénétrer, V. a. Geheel doorgronden, grondig onderzoeken.
tr'onlpensable, adj. Vereffenbaar, vergoed baar.
Compensant, e, adj. Vergoedend, veie/fenend,
Opwegend .
Conipensateur, m. [Tech.] Vereffenaar, comp e n s d t or m., een werktuig om den invloed der
dampkrinysveranderingen op den gang der uurwerken te verbéteren. — Ook als add.: ;Arc c-. vere ffen-i.ngsboog in. La vertu: compensatrice du bols, het verfenend, c o m p e n s é r e n d vermogen van 't hout.
Cornpensation, f. Vergoeding, schadeloosstel
vereffening, tegenrékening, schuld--ling,afréke
vereffening, wederzi dsche opheffing van de eene
schuld door de andere; kostenvergoeding, c o mpe n. s a t i e f. Opposer la c-, iets in verévening
brengen, — [ Tech.] Horloge à c-, ° compensatie
uurwerk met een' vereffenaar (compen--siurwek,

sateur).

Compensatoire, adj. Vergoedend, schadeloos-

stellend ,a were f/'enend.

Coinpensé, e, adj. (en part. passé van compenser) Vereffend, vergoed: bette c-e, vereffende

schuld.

Conipenser, v. a. Het eene tegen het andere
doen opwegen; vereffenen, verrékenen, vergoeden.
Le gain de vette annee compense la perte de la

récédente, de winst van dit jaar vergoedt het verlies van 't vorige. — [ Jur.] C- les dépens, elke
der partijen hare kosten laten dragen.
SE COMPENS'EiI, v. pr. Elkander opheffen, te niet doen, tegen elkander opwegen: Deux dettes qui se corn—

ponsent.
Con'pérage, m. Gevaderschap, peetschap n.,
geestelijke maagschap of verwantschap f. — [ Jur.]

Medepligti.gheid f. -- Verstandhouding tusschen twee
personen, om het publiek te bedriegen, knoeajerij f.
Contpère, m. Gevader, doopheffer, peter, peet,
peetoom in. — (fig. et (am.) Medestander, helper in
't bedriegen: Un escamoteur et ses c-s, een zakkeroller en zijne kornuiten, C'est un rusé c-, 't is een
sluwe gast; Un bon, joyeux c-, een goede, vrolijke
vent; Un vigoureux c-, een stevige, vierkante, pootige
kerel. — (Loc. prov.) Tout se fait, Tout va par c-,

et par commère, z. COMMÈPE.
Compère-loriot, nl. [H.. n.] Volksnaam van

den gelen specht of wielewaal (loriot). — [pop.] Gezwelletje n. aan 't oog, gerstekorrel f., (in platte taal)
strontje n.
Cotnpérendination, f. [Droit .rom.] Verschuiving tot op den derden dag; — herhaalde opvatting
eener regtszaak, comperendinatie f.
-t- Comperne, f. Standbeeld n. met vereenigde
voeten.
Conmpersonnier, m. [Any. tout.] Gemeen
bezitter, deelgenoot m. in de goederen-scïtapelijk
-gemnschap.
5 Conipétemunent, adv. Behoorlijk, betamelijk;
genoegzaam, toereikend.
Compétence, f. [Jur.] Bevoegdheid, geregti.gdheid f. om eene reptszaak te behandelen. Décliner
la c-, de bevoegdheid betwisten. — Bevoegdheid, bekwaamhe2d f. om over eene zaak te oordeelen; Cela
nest pas de ma c-, dat is buiten mijn vak; — ook:
dat hangt van mij niet al. — Mede-aanzoek n., mede
wedijverend streven. van velen naar een-dingf.,
gemeenschappelijk doel, b. v. naar een ambt, eene
waardigheid. (In dien zin verouderd en buiten gebeuik. )
Cornpétent, e, adj. [Jar.] Bevoegd, geregtigd,
e amp e t é n t. J uge c-_, bevoegde regter; ook in 't algemeen bevoegd beoordeelaar. — Behoorlijk, vereischt,
verschuldigd, wettig, regtmatig: Portion c-e, wettig,
verschuldigd, co nip e t é r e n d deel. Age c-, vereischte
ouderdom.
Compéter, v. n. [Jur.] Regtmatig of wettig
toebehooren, re g tens toekomen, co rap e t é r e n. —
Cette affaire ne conlpète point it tel tribunal, deze
zaak behoort niet voor (is niet van de bevoegdheid
vain) die regtbank.
Compétiteur, m. Mededinger, mede -aanzoeker,
concurrent, competént in. naar eene waar-

di,rheid, een ambt of post. (Men heeft ook het vrouwelijk cornpétitrice gebruikt.)
5 Conmpétition, f. [Jur.] Kennisneming f. van
eene zaak. — - Mededinging, kuiperij f.
Coinpilateur, m. Verzamelaar, bijeenbrenger m. van stukken uit verschillende werken tot een
nieuw geheel, e o m p i 1 d t o r ni.
Compilation, Verzamelwerk n., het -uit ver
schrijvers bijeengebragte en zamenge--schilen.d
voegde, compilatie f.
Compiler, v. a. Vereenigen, zamenbrengen,
verzamelen, aan verschillende schrijvers ontleenen en
dat tot een geheel brengen, c o mp i l é r e n: Il a

compilé ce qu'il y a de meilleur dans les auteurs
latins. — Ook zonder voorwerp: Passer sa vie it c-.
Cornpisser, v. a. (bas) Bepissen. — COruPisSEa,

v. n. Dikwijls zijn water lozen.

Cotupitales, f. pl. [H. ane.] Feesten n. pl. der

Romeinen ter eere van kunne huisgoden. — Compitalice, adj.: Jeux c-, spelen n. pl. bij die feesten.
Complaigrtant, in. -e, t. [Prat.] 11(1 0 zij,
die zich in regten beklaagt, klager m., klaagste
r f.,
klagende partij f.
S Complaindre, v. a. Beklagen (plaindre). -SE COMPLAINDRE, v. pr. Zich beklagen (se plaindre).
Contplainte, f. [Prat.] Beklag n., aanklaqt f.
in regten: Intenter une c- contre qn., eene aanklagt
tegen iemand inbrengen. — Volkslied n. van treurigen of ook vromen inhoud. - COMPLAINTES f. pl.
((am.) Klapten f. pl., klaagliederen n. pl.
Complaire, v. n. Behagen, believen, te wille
zijn, zich inschikkelijk betoonen: I1 a voulu vous
c-e en eela, hij heeft u daarin willen believen. Ca qn., zich schikken naar de gevoelens, den smaak
en de zinnelijkheid van iemand, om hem te behagen, te believen. — SE COMPLAIIIE, v. pr. Met zich
zelven ingenomen zijn; — behagen scheppen, een
welgevallen hebben: I1 se complait en lui -même,
hij is met zich zelven ingenomen. Dieu se cojn
plait à voir un coeur vertueux, God ziet met u1elgevallen een deugdzaam hart.
Complaisaniment, adv. Metwelbehagen, met
welgevallen, op welwillende, vriendelijke wijze.
Complaisance, f. Welwillendheid, `wilvaardigheid, gedienstigheid, inschikkelijkheid, vriendeljkhei-d f. — Welwillende daad, beleefdheid f., dienstbetoon, dienstbewijs n. (in dien zin meteen meervoud):
Une c- délicate, een kiesch dienstbewijs. Avoir de
grandes c-s pour qn., veel beleefdheden voor iemand
hebben. — In bijbelstijl beteekent het somtijds in 't
meerv.: liefde, genégenheid, welbehagen. C'est ici
-

mon Fits Bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes c-s,
— Als beleefdheidsterm: Ayez la c- d'entrer, de vous

asseoir, wees zoo goed en ga binnen, gelief te gaan
fitten, als 't u belie ft. — Se regarder aver c-.
zitten, ga zitten,
Jeter sur soi des regards de c-, met zelf behagen, met
ingenomenheid op zich zelven zien.
Complaisant, e, adj. Welwillend, wilvaardig,
gedienstig, beleefd, voorkomend, inschikkelijk, toecjéfel jk, vriendelijk. — Als subst.: Iemand, die er zich
bijzonder op toelegt, om eenen andere te behagen en
zijne gunst te verwerven, oogendienaar. — Ook begunstiger m., begunstigster f. van ongeoorloofde of
geheime minnarij, koppelaar m., koppelaarster f.
Coniplant, m. [Agric.] Plantsoen n. vanwijnstokken of vruchtboomen, longe wijnberg m. Donner une terre it c-, een stuk land geven, om het tot
een' wijnberg of tot een' boomgaard aan te leggen.
Complanter, v. a.: C- une eerre, een stuk land
met wijnstokken of vruchtboomen beplanten.
Complauterie, f. [Féod.] Regt n. op de tot
zoodanige planting afgestane gronden.
Complantier, m. [Féod.] Hij, die op eens
anders grond planten mogt. .
Con.plénlent, m., 4anvulsel n., aanvulling,.
volmaking f., c o mp l e m é n t n. [i%lath.] Ieder gedeelte, dat, bij een ander gevoegd, eene eenheid
vormt: C- arithmétique, arithmetisch complement,
een getal, dat ten opzigte van een ander getal ontstaat, wanneer men elk cijfer van 9 en het laatste
aan de regterhand van tien aftrekt (zoo is 1375 het
arithm. compl. van 8625). C- géornétrique, complements-hoek of -boog, de aanvulling van een gegeven
hoek of boog tot een' regten hoek of 90 graden. —
[Gram.] Aanvulling, bepaling f., woord of woorden,
waardoor de beteekenis, van andere woorden aangevuld of nader bepaald wordt. — [Astr.] C- dun
astre, afstand eener ster tot het zenith of toppunt. —

COMPL1 MENTAIRE

COUPONENDE.

--

[Mus. C- d'un intervalle, aanvulsel vara een interval tot een' octaaf. — [Théol.] C- de béatitude,
]

overmaat f. van zaligheid. — [Prat.] C- d'un acte,
vólmakin g eenei' acte.
CoIn énIent(Iire, adj. .^4anvullend. vóln2akend: Somme c-, aanvullings-snrn f. — Jours c-s,
aanvullings- dagen, orn het burgerl2/k jaar ain't zon
gelijk te maken (in den fans/en republi--nejar
keinschen (1 lmanak).
C oii plet, ète, adj. Volledig, voltallig, volkcimen,
geheel, vol, al zijne deeles hebbend, c o p l e e t:
Ouvrage c-, volledig wer k U . Année e-ète, vol jaar n.
-

Vict.oire c-ète, volkonten overwinning f. Déiziite
c-eh, volslagen nederlaag f. ---COn1PLET, M. I •nI-

talligheid, volledigheid f. le e- d'un régiment, het
voltallige van een regiment. Les corps sopt teIIus
au c-, au ;rand c-, de korpsen worden voltallig,
meer dan voltallig gehouden.
Comnplete, e, adj. (en hart. passé van ('omnplet ei)
Voltallig, volledig gemaakt, voltooid. Ouvra^;e e-.
Coinplèternent, m. Ioltalligmaking, ei}lrnaki;ng, aanvulling 1. tot een geheel, het corrcpleet of
voltallig maken.
('omplètement, adv. Op volledi.ge wijze, vol
geheel ,en al, ganschel2/k.
-komen,
Colnpléter, v. a. Volledig of voltallig maken ,
aanvullen, tot een geheel brengen, voltooien, voleinden, completéren. —(fig.) Cette nouvelle córnlête mos malheur, die tijding voert mijn ongeluk
en top, maakt mij geheel en al ongelukkig. — SE
COMPLETER, V. pr. Vol gemaakt worden, voltalk
worden. La somma se complètera bientót. — [Lil,r.J
Zich de ontbrekende a fléveringen aanscha ffen: Je me
complèterai plus tand.
Complétif, ire, aclj. [Gram.] Aanvullend, vol
bepalend : Ph rase c-ive, voltooijende zin.-toijend,
Complexe, add ; [Didact.J Zamengeateld, verschillende zaken in zich bevattend (het tegengestelde
van simpl(). Idée c-, zamenrjesteld denkbeeld, n.
Quesíi(III c-, veelledige, ingeii'ikkelde vraag I. —
[Algèb.] Quantite c -, za.rnenc,e stelde grootheid f. (door
de teekens -}- en - verbonden). — [A iii h.] Nombre
c-, zamengesteld getal (uit één ()/ meer eenheden en
dealen der eenheid bestaande)
Complexion, I. Ligehaamsgestel, gestel n., lig
natuur f., temperament n.: Bon--chamsgetldi,
ne, forte, mauvaise c-, goed. sterk, slecht ligch,aamegestel n. C- bilieu se, sas gume, galachtig, bloedrijk
.

j

.

temperament. --- ward m., cjeaardheid, ljert^oedsge-

steldheid, inborst f., humeur n. C- gaffe, triste,
mélancolique, vrolijke, treurige, droefgeestige aard.
Complexionné, e, wij. [ll^iéd. j 11 ('Si bies,

mal e-, hij lui /t een goed, slecht, ligehaamsgestel,
eerie gezonde, niet gezonde natuur.
Coll'plexionner, v. a. Den aard, het temperament vormen, de c;esteldheid geven,
Complexité, I. [Diaact.] Zarnengesteldheid f.,
het zamengesteld zijn.
Complexes, in. (pr. —uce) [Anat.] Doorvlochten spier, bovenhalsspier f.
Complication, I. Ingewikkeldheid, zarnengesteldheid, ineenvlechting, verwikkeling f., zamen loop 1(1. van verscheidene dingen van verschillenden
aard, complicatie f.: La e- d' ene machine, het
kunstig zamenstel eenar machine; La c- d 'un Brame,
het ingewikkelde van een tooneelspel. — C- de mal
zamenloop van on--heurs,dcim ale
gelukken, misdaden, ziekten. C- de circonstances,
zamenloop, verwikkelinq van omstandigheden.
C-ompliee,adl. Had pligtig, medeschuldig, handdadi.g: Je ne suis point e- de ce crime- lil , ik ben niet
medepligtig, heb gaans schuld aan die misdaad. —
Ook als subsi. m. en f.: Aledepligtige, medeschuldige,
medepleger, handdadige m. en í.: I1 fut condamne
ave, sis c-s, hij werd met zijne med(l)ligtigen ver
oordeeld.
Colnplieité, f. iIledepligtigheid f., deelneming
taan eerie misdaad, aan een vergrijp.
Connplié, e, adj. [Bot.] Omgevouwen, toegeslagen.
Complies, F. pl. [Cath.] Slot n. van de dage 1 ksche godsdienst, e o m p le ti f.
Coniplimeut, m. Pligtpleging, betuiging f. van
achting, van eerbied, van genégenheid (If van vleijerij;
beleefde verpligtende woorden n. pl., wellevendhe2dsbetuigingen, f., iets vleijends, aangenaai.is, aardigs
in woorden, compliment n. C- de féJhcitation,
gelukwensch, ï zegenwensch m.; C- de condoléance,
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rouwbeklag m.; C- de remercirent, dankbetulging f.; Ne fai£ons pas de c-s, Trève de c-s, Laissons-la. les c-s, Sans c-s, laat ons geen pligtptegingen
maken, zonderco'inplimenten. Je virus le dis sans c-s,
ik zeg het u zonder complimenten, ronduit, onbewim-

peld. Il voos olfre sa bourse, mais eest par c-, hij
biedt u zijne beurs aan, maar 't is enkel welstaanshalve (hij neen.thet niet). Un e- lien tourné, een aardig, geestig compliment. Un c- troussé, een korten
bondig compliment. — ( li g.et fans.) Rengaïner son c-,
terughouden wat men wilde zeggen. Je lui ai fait
rengatner son c-, ik heb hein tot zwijgen gebragt.
(iron.) Vous lui avez fait là un juli c-, gij hebt hem
daar een mooi compliment gemaakt (hem iets beleed-i:gends, iets scherps gezegd) . — In het dagelijksch gesprek: Groele, groetenis, gebiedenisf.: Mes c-s.
Madame votre mire, mijne groetenis, mijne complim e nten aan Mevrouw uwe moeder. -- (f am. et pop.)
Vous croyez qu'il vous prëtera de l'argent, mes c-s
chez vows ! gij meent, dat hid u geld zal leenera, ja
wel, morren! — Kleine toespraak f., zegenwensch in
versmaat of in proza, door een kind bij verjaardagen of op nieuwe aar opgezegd. — (Lee. prov.) C-s
de la place. ly'Iauliert, gerneene scheldwoorden.
Con1plimentaire, m. [Come.] Bestuurder, beheerder, gevolmagtigde van een handelsh..uis, hij, op
wiens naam de zaak gedreven wordt, principaal nu.
Complimenter, v. a. Begroeten, verwelkomen, gelukwenschen; zijnen eerbied betuigen, beleefdheld bewijzen,' iets aardigs, vleijends of verpligteruls
zeggen, c o m p l ins e n t é r e n. coin pl irnenten maken.
-- Ook zonder voorwerp gebézigd. Ne perdons pas
noire temps it c-.
Complinmenteur, nl., -ease, f. Hij of zij, the
te veelpligtplegingenmaakt ,complimenten -maker m..,
- maakster f. ; overbeleefd mensch, vleijer, strijkvoet nl. — Ook als adj. gebézigd: Un personna pa
fort c-, Une dame fort c -euse.
Conupliqué, e, adj. s amengesteld; — ingewikkelel, verwikkeld, verward, gec omplicee nil :
Cette machine est trop c -e, deze machine is te zeer
zamengesteld. — L'aiiaire tie s'entend pas, alle est
trop compliquée, men kan uit de zaak niet wi.
worden, zij is te verward. Une maladie c-e, eersi
ingewikkelde ziekte (welker verschijnselen met elkander in geen behoorlijk verband staan).
Compliquel-, V. a. Kunstig zamenstellen, een
moeijelijk te begrijpen zamenstel maken. C- use
machine. — Verwikkelen, verwarren, duister muken: CeIa complique in question, dat maakt het
vraagstuk ingewikkeld, moeijelijk op te lossen. L'auteur a trop compliqué l'action de sa pièce, (M

schrijver heeft de handeling van zijn stuk te veel

ineengevlochten, te ingewikkeld, te duister gemaakt.
V. pr. Ingewikkeld, verward,
duister worden: Cette aff Lire se complique de plug
en plus, die zaak wordt hoe langer hoe ingewik- SE COMPL1QUER ,

kelder. — [Méd.] Cette maladie se complique, die

ziekte wordt gecompliceerd (er komen Gene of meer
ziekten bij).
Colaplot, m. Eedgespan n., geheime verlindtenis tot eene strafbare onderneming, zamenspanning, zamenrotting f., gemeenschappelijk booze toeleg in., sluipverbond, complot n.; -- ook z. v. a.
kabaal F. Etre de c- avec qn.,ni et iemand zansenspannen.

Comploté, e, adj. (en part. passé van commeer dan een beraamd, g ec o m p l o t e e r d: Sa perte était c-e.
Connploter, v. a. Zamenspannen, een' boozen
aanslag smeden, zamenrotten, in stilte brouwen,

ploter) 1Ieirneli k door

een complot maken: Iis ont comploté sa perte,

zij hebben zich onderling tot zijn verderf verbonden.
-- Ook zonder voorwerp: C- ensemble.
Coenplotenr, in. Zarnenspanner, complot -n aker m.

Compon, m. [Bias.] Elk der gelijke, vielkarte
en afwisselende stukken n. pl., die het g e c o m p oaccede wapenschild uitmaken. — Componé, e,
adj. Uit vierkante stukken van afwisselend email
(kleur, metaal) zamengesteld., gecomponeerd.
Componction, f. Verbrijzeling, vermurwing f.
des harten, innig en bitter berouw D. over bedreven
zonden; zieledroefheid, c o map u n c ti e F.
t'omponé, e, adj., z. onder COLAPON .
Compouende, F. Verdrag n., minnelijke schikking f. niet het hof van .borne over de betaling van
zekere regten, of ter verkrijging van eenige vrijheid
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COTPONIUMI

COMPRÉHENSION.

of van geestelijke inkomsten. — Het kantoor der
gemelde regten.
Coniponium, m. (pr. —ome) [Mus.] Cilinder
dat door zijn eigen mechanismus de wisjes,-orgel,
die men 't laat spelen, onbepaald doet afwisselen of
variëren, componium n.
Com p orte, f. Groote houten bak m., waarin
men de tiende van den wijnoogst voor den heer of
de geestelijkheid lelde.
-t- Comporteinents, m. pl. Gedrag n. (conduite)
C.omporter, v. a. Toelaten, veroorloven, lijden,
dulden, gedoogen: Si! fait de la dépense L sa qualité, sa naissance le compor te, maakt hid verteringen, zijn aanzien, zijne afkomst duldt, gedoogt zulks
wel; Le lieu ne comporte pas que ... , de plaats laat
niet toe, dat... — [Mar.] Le vaisseau comporte
une haute mature, het schip kan hooge masten
verdragen. — [Prat.] Acheter une maison telle
qu'elle se comporte, een huis koopgin zoo als het
is. — SE COMPORTER, V. pr . Zich gedragen I1 s'est
mal comporté dans cette alrair e, hij heeft zich
slecht in die zaak gedragen. — [Mar.] Le vaisseau
se comporte bien a la mer, het schip zeilt goed in
zee. — [Chim.1 Op elkander werken (van verschil
zelfstandigheden).
-lend
Counposant, e, adj. Zamenstellend : Partie
c-e, bestanddeel n. — Ook als subst. m.: Un c-,
een bestanddeel.
Composé, e, adj. Zamengesteld, uit verschil
gedeelten bestaande: Société Bien c-e, goed-lend
zamengesteld gezelschap n. Machine c-e, zamengestelde machine f. — [Gram.] Mot c-, zamengesteld
woord n. — [Arith.] Nombre c-, zamen g esteld getal n. -- [Méd.] Maladies c-es, zamengestelde zieken I. pl. (uit den zamenloop van verschillende
oorzaken ontstaande). — [Pharm.] Medicament c-,
zamengestelde artsen. — (fig.) Un homme c-, een
stijf, gedwongen mensch. Un air, maintien c-, een
stug, koel gelaat n., eene stijve, gemaakte deftige
houding f. Un langa^e c-, eene gemaakte, gekunstelde taal — COMPOSE , m. Zamenstel, mengsel n.,
zamengestelde zaak, zamenstelling f. — [Gram.]
Zamengesteld woord n. — [Chim.] Zamengesteld
ligchaan n.
Composer, v. a. Zamenstellen, zamenvoegen,
zamenmengen, een geheel uit verschillende dingen
of deelen vormen; een geheel uitmaken, vormen. Cun mot d'autres mots, een woord uit andere woorden zamenstellen. Le sénat et le peu p le composaient in république romaine, de senaat en 't volk
maakten de romeinsche republiek uit. — Opstellen,
vervaardigen, maken, schrijven. C- un discours, un
vers, eerre redevoering opstellen, een vers maken. —
[Mus.] Toondichten, componéren: C- lamusique
d'un opera, dune messe,de muzak eener opera ,eener
mis componéren. — [Impr.] . Zetten: 11 compose
tart de pages par journée, hij zet zooveel bladzijden
daags. — In de laatste beteekenissen ook zonder
voorwerp gebézigd: C- avec facilité, correcteinent,
met gemak, met naauwkeurigheid opstellen, c o mnp o n é r e n, zetten. — (fig.) C - son visage, sa m ine,
zijn gelaat in zékere plooi zetten, een gemaakt, gedwongen, koel, deftig gelaat aannemen. C- son
visage a la joie, een vrolijk gelaat zetten. — C- ses
zijne zeden régelen, verbéteren. C- sa morale sur l'esprit du jour, zijne zedeleer naar den
tijdgeest schikken. — (Loc. prov.) C- des almanachs, zich met hersenschimmen bezig houden.
-- COMPOSER, v. n. Een verdrag aangaan, een
vergelijk treffen, het eens worden omtrent eenig
verschil, overeen komen, 't geschil bijleggen: C- de
ses intérêts, de ses prétentions, de ses droits, over
zijne belangen, aanspraken, regten in der minne
onderhandelen. C- avec ses créanciers, eene schik
C- it l'amiable,-kingmetzjschuldraken.
in der minne schikken. -- (fig.) C- avec sa conscience, ses principes, zijn gewéten, zijne grondbeinselen tot zwijgen brengen. — Ook: onderhan.deen, zich bij verdrag overgeven, capituléren: Demander a c-, verlangen te eapituléren SECOII POSER , V. pr. Zamengesteld zijn, bestaan: La maison se compose de trois étages. — Zich maken, zich
vormen: Il s'était compose un petit eerele d'amis.
— Zijn gelaat in zékere plooi zetten, eene ernstige,
deftige, zedige houding aannemen, zich schikken of
voegen: Se e- deviant le monde ; Se c- scion le
:

.

V

.—

temps.

Composeor, m. Slecht steller, broddelaar,
r melaar in.
Composite, adj. [Arch.] L'ordre c-, of als
subst nl ..: Le c-, de zamengestelde orde f., eene der
vijf bouworden, die uit de korinthische en ionische
zamengesteld is; ook: gemengde orde, elke orde, die
uit twee of meer der vijf orden is zamengesteld.
Chapiteau c-, gemengd of zamengesteld kapiteel n.
— [Arith.] Nombre c-, z. V. a. nombre composé,
z. ComPost . Raison c-, zamengestelde rede or ver
-houding.
.

Compositeuir, m. [Mus.] Toonzetter, toon
componist ?n. — [Impr.] Letterzetter m.-dichter,
— [Prat.] Amiable c-, z. AM IABLE .
Composition, f. Zamenstelling, zamenvoeginq,
ineenzetting f. ; zamenstel n. ; — menging, vermenging f. inz. van artsenijen , van r eukwaren, ook van
metalen; artsenijinengsel, metaalmengsel n., cornpositie f.: La e- des mots d'une langue, rle zamenstelling van de woorden eener taal. Connaissez
vous la c- du corps humain ? kent gij 't zamenstel
van 's menschen ligchaam ? Un remède, un parfum d'une excellente c-, een voortreffelijk gemengd
of bereid geneesmiddel, reukwerk. Ce n'est pas de
lor, c'est une c-, dat is geen goud, 't is een metaalmengsel, 't is compositie. — [Litt.] Het stellen,
opstellen, schrijven, vervaardigen of maken van een
werk des verstands; het uitgewerkt stuk, verstandsvoortbrengsel, opstel, zamenstel, maaksel; — schoolopstel n. ; — [Peint.] Behandeling,
Behandeling, uitvoering,
ordening f. eener schilderij; — [Mus.]
f.,
kunst om woorden op gepaste muzijk te brengen;
muzijkstuk n.: Cela lui est échappé dans la feu
de la c-, dat is hem in 't vuur van 't opstellen
ontsnapt. Publier un ouvrage de sa c-, een werk
van zijn maaksel in 't licht geven. La c• d'un air,
d'un tableau, de zamenstelling, ordening eener
lucht, eener schilderij Ce maitr e de musiq'ue excelle dans ia c-, die muz k ni eester munt uit in 't
componéren, is een voortre/feljk componist. Cor
les c-s des écoliers, de opstellen der leerlingen-rige
nazien, verbeteren. — [Impr.] Het letterzetten,
zetten n., de letterzetterskunst f.; het gezette werk,
zetset n., — soms ook: de zetterij I. — [MVléc.] C- des
forces, du mouvement, zamenstelling der krachten
of bewegingen, herleiding f. van al de op een lig
inwerkende krachten tot eene enkele kracht,-cham
of wel tot twee krachten. — [Gram.] Pereeniging f.
van twee of meer woorden tot één zamengesteld
woord n. — Schikking, minnelijke overeenkomst f.,
vergelijk n. ; — [Mil.] Verdrag n., onderhandeling,
capitulatie f. — Venir a c-, Entrer en c-, tot eene
schikking komen. Se rendre à c-, zich bij verdrag
overgeven. Prendre une place par c-, eene vesting
met verdrag innemen. — (Loc. fam.) C'est un
homme de c-, het is een rekkelijk, inschikkelijk
man. Elle est de bonne c-, zij is gansch niet spijtig,
zij is ligt te verleiden. I1 est de difficile c-, men kan
niet goed met hein teregt komen, hij is niet inschik kel k, 't is een ongemakkelijk mensch.
t'omposoir, m. [Impr.] Zetplank f. der letter.

zetters.

Compost, m. [Agric.] Mestmengsel n., mest m.
— Ook z. v. a CO.IIPUT .
C oorposter, v. a. [Agric.] Behoorlijk bemesten,
in goeden staat brengen.
Composteer, m. [Impr.] Zethaak m. desletterzetters.
% CompotateJir, m. Mededrinker, drinkbroeder, fleschrnakker m.
ompotation, f. Drinkpartij f.
Compote, f. Met suiker ingemaakte en ligt
gestoofde vruchten f.pl.,gekonf jte fruitL,komp o t n.
— C- de pigeons, ingemaakte druiven f. pl., druiven-koorpot. — (fig.) Viande en c-, al te gaar, tot
moes gekookt vleesch. — (pop.) Il a les yeux en
c-, zone oogen zijn bont en blaauw geslagen.
Compotier, in. Pot nl. om vruchten in te
legden; koorpot-glas n., fruitschaal f., waarin ingemaakt ooft op tafel wordt gezet.
Compréhensibilité, I. Begrijpelijkheid f.,
geschiktheid om begrepen te worden.
Compréhensible, adj. Begrijpelijk, te begrijpen: Cela nest pas c-, dat is niet te begrijpen.
Corpréheusif, ive, adj. Wie bevatten, begrijpen kan. — Obk: veelomnvattend, zamenvattend:
.

Idée c-ive.
Comprehension, f. Bevattingsvermogen, be-
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grip n., bevatting f., het vermogen van te begrijpen.
I.1 a Ia e- aisée, dure, hij is vlug, traag van begrip,
begrijpt gemakkelijk, niet ge m akkelij k. — [Didact.]
Volkomene kennis f. La c- des mystères est au
dessus de I'intelligence humaine, de volkomene
kennis der verborgenheden (laat boven het menschelijk verstand. — [Log.] Ruimste zin, geheele inhoud m. van een begrip. — [Rhét.] , z. v. a. sYNECDOCHE.

qn., zich met iemand in een' onbetamelijken twist
inlaten.
Compromis, m. Geschrift n., acte f., waarb ij

Compréhensivite, f. [Phil.], z. v. a. coaTPRÉHENSION.

Comprendre, v. a. Omvatten, bevatten, inhouden, insluiten, behelzen: L'univers comprend
tout ce qui est, 't heelal omvat al wat bestaat. I1
a compris dans Ie compte tout ce qui lui était diu,
hij heeft al het hem verschuldigde in de rekening
opgenomen. — (fig.) Begrijpen, verstaan, bevatten,
vatten, inzien, bevroeden, beseffen, verstaan: Je ne
comprends pas sa conduite, Je ne comprends rien
à sa conduite, ik begrijp zijn gedrag niet, volstrekt
niet. Je comprends 1'anglais sans pouvoir Ie parler,
ik versta het engelsch, 'maar kan het niet spreken.
— Ook zonder voorwerp: Comprenez-vous ? Tu
comprends ? Begrijpt, verstaat ge? Begrepen? —
SE COMPRENDRE, V. pr. Zich begrijpen: Cet homnme
ne se comprend pas lui -mneme. — Elkander•begrjpen, verstaan: Les hommes ne se comprennent pas

les uns les autres.

Comnpresse, f. [Chir.] Wondkussentje, wond

je, gevouwen doekje op eene wonde, kompres n.-doek
Co,npresseaur, in. [Anat.] Opperste spier f.
aan het mannelijk lid. — [Chir.] Werktuig n. ter
zamendrukking van zenuwen, vaten, kanalen.
Compressibilité, f. [Phys.] Zamendrukbaarheid, zamenpersbaarheid f. der ligchamen.
Compressible, adj. [Phys.] Zamenpersbaar,
zamendrukbaar.
Coinpressif, ive, adj. [Chir.] Zamendrukkend: Bandage c-, drukverband n.
Compression, f. Zomendrukking, persing f.
(de daad en het uitwerksel). La c- de lair, de
zamendrukking, persing van de lucht. --- [Méd.]
Zarnendrukking, vernaauwing f. van de wanden
der vaten en holten. C- de los, indrukking des
Beens.

C otnprinlable, adj. Zamendrukbaar.

Comprimant, e, adj. Zamendrukkend: La

force c-e.

Comhrimé, e, adj. (en part. passé van comprimer) Zamengedrukt, ineengeperst: De fair c-,

zanrengeperste lucht f. — Un coeur c-, een beklemd
hart. — [h1. n.j Platgedrukt, meer breed dan dik:

Le corps des poissons est c-.

Compriiner, v. a. Zamendrukken, zamenpersen, ineenpersen; — beklemmen, zamensnoeren (b. v.
het hart) . — (fig.) Beteugelen, in bedwang of in toom
houden, bedwingen - SE CODIPRIMER , v. pr. Zamen
gedrukt worden; — beteugeld worden.
% Comprimeur, in. Perser, zamendrukker; —
.

onderdrukker m.
Compris, e, adj. (en part. passé van comrendre) Bevat, begrepen: La morale est c-e dans
a philosophic, de zedeleer is vervat, begrepen,
besloten in de wijsbegeerte. Ce mot nest pas compris, dit woord is niet begrepen, verstaan. -T c OMPRIS, NON CoWIPRIS, loc. prep. Daaronder
begrepen of vervat, daarin niet begrepen: II a dix
mille francs de revenu, y compris, non compris
la maison oil it loge, hij heeft tienduizend francs
inkomen, het huis, waarin h j woont, medegerekend,
niet medegerékend.
Coinpromettant, e, adj. In gevaar, in verdenking brengend, blootstellend, c o m p r o m i t t érend.
Compromettre, v. n. [Prat.] Scheidsregters
kiezen, zich op scheidsregters beroepen: Its ont
compromis de toutes leurs affaires entre les mains
de Mr. P., zij hebben al hunne zaken ter beslissing
gesteld in handen van den heer P. (In dezen zin wordt
het woord niet veel gebruikt.)— COMPROMETTRE,v.a.
Blootstellen, mede in 't spel, in de beslommering
trekken, aan eene verantwoording, verlegenheid of
nételige omstandigheid blootstellen, aan benadeeling
wagen, in gevaar, in opspraak, in verdenking bren,

gen, c o m p r o m i t t é r e n. - SE COMPROMETTRE,

V. p r. Zich bloot geven, zich in de waagschaal
stellen, zijn' goeden naam, zijne eer, rust enz. op
't spel zetten, zich compromittéren. Sec- aver
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men zijne geschillen ter beslissing stelt in handen
van scheids- of gotrnannen, compromis n.— (fig.)
Mettre en c-, blootstellen aan : II a mis son honneur en c-, hij heeft zijne eer in de waagschaal
gesteld.
Compromis, adj. (en part. passé van compromettre) In opspraak, in gevaar gebragt, blootgegeven: Urns personne c-e, Mon honneur est c-.
Co[npromissaire, rn., z. v. a. ARBITRE.

Coenprounissionnaire,adj. Scheidsregterlijk.
Coinprotecteur, m., -trice, f. M7edebescher-

mar m., - beschermster f.

Comprovincial, e, adj. Van hetzelfde land-

schap.

Coinptabiliaire, adj. (pr. con -ta —) Reken-

pligtig, aan rekenschap of verantwoordelijkheid
onderworpen. — Comptabiliairement, op rekenpligtirre wijze.
Coanptabilité, f. (pr. con -ta —) Rekenpligtigheid, verantwoordelijkheid, comptabiliteitf.
— liet boekhouden.
Comptable, adj. (pr. con -ta-bie) Rekenpligtig,
verantwoordelijk, wie gehouden is verantwoording
of rekenschap te geven. Il étoit e- de mille ducats,
hij moest van duizend dukaten rekenschap of verantwoording doen. — Ook als subst. Le c-, de
rékeningschuldige, rekenpligtige; verrékenaar m.
Coniptablie, f. (pr. con-ta-blie) [Anc. législ.]
Regt n. op de eetwaren, ten profijte des konings
gehéven.
-I- Comptage, m. (pr. con-tage) Liet tellen.
Conaptant, adj. m. (pr. con-tan) Gereed, baar,
k o n t a n t (zelden voorkomend dan in) : Argent
c-, Deniers c-s, gereed geld n., gereede penningen
m. pl. — (fig. et fam.) C'est de l'argent c-, dat is
zoo goed als klinkende munt. Prendre qc. pour
argent c-, iets voor goede munt aannemen. Avoir
de l'esprit argent c-, altijd een goed, geestig, gevat
antwoord klaar hebben. — (Proc.) Argent e - porte

médecine, z. ARGENT. — COMPTANT, m. Gereed

geld, kontanten: Il a du c-, hij is bij kas, hij
heeft geld; Acheter, Vendre au c-, voor gereed geld
koopen, verkoopen. — Ook bijwoordelijk gebruikt:
Payer c-, in gereed geld betalen; — (fig.) goede of
kwade diensten op staanden voet beloonen of ver
-geldn.
Compte, m. (pr. con-te) Rekening, bereken n^
uitréltening, oprekening, telling, optelling, som f.,
getal n.: Faire le e- de qc., iets tellen, uitrékenen,
Savoir le e- de son linge, de ses fruits, weten hoe
veel stuks linnengoed, vruchten men heeft. Voici
le linge, voyez si Ie e- y est, hier is het linnengoed, zie of 't getal uitkomt. Avez-vous votre e-?
hebt gij uw getal? C- rond, ronde, effen som; Cborgne, niet-ronde, oneffen som f. De c- fait, goed
geteld, alles goed geteld. Monnaie de c-, rekenmunt.
— (fam.) Cela nest pas de c-, (lat telt niet mede,
dat mag niet medetellen. Donner a un ouvrier,
a un domestique son c-, eenen werkman, eenen badiende zijn loon betalen en hem wegzenden. — (fig.
et fam.) Donner h qn. son c-, iemand naar ver
behandelen (steeds in ongunstigen zin) . A-dienst
bon c-, goedkoop. Avoir une chose à bon c-, ii.
meilleur c-, iets goedkoop, goedkopper krijgen. Faire
bon c-, goede rekening maken, goede zaken doen.
Faire son c-, Trouver son c- a qc., zijne rékening,
zijn voordeel bij iets vinden. Faire son c- sur les
promesses de qn., op iemands beloften rékenen,
staat maken. (Men zegt hiervoor nu liever compter.)
— (fig.) Avoir son c-, hebben wat men verlangt,
wel bij zijne zaken staan; ook: zijne rékening, zijne
belangen wel verstaan. Voilà qui fait bien mon c-,
qui ne fait pas mon c-, dat lijkt mij juist, dat lijkt
mij niet. Etre loin de c-, het op verre na niet eens
zijn omtrent den prijs, omtrent de voorwaarden;
zich in zijne verwachting, berékening, redenérina
enz. zeer vergissen. Il y a trouvé son c-, h-0 heeft vr
rékening bij gemaakt, hij heeft er goed bi gestaan.
Il entend, I1 fait bien son c-, hid verstaat zijne
rékening goed. hij weet zijne schaapjes te scheren.
A ce c-, a ce e- -la. aa votre c-, volgens die onder
naar die meering of zienswijze, naar unie-steling,
meening. — [Tech.] Getal van 100 draden (op eens
bepaalde breedte): Toile en c- de vingt, Toile .de,
vingt c-s, doek van 2000 draden in den ketting.

--
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Buche of Bols de c-, talkcut, telhout n. Roue de c-,
sluitrad, schakelrad n. in een uurwerk. — C-s
faits, z. V. a. BAREME. A compter quatre a quatre,
it faut vingt-cinq c-s pour faire cent, er gaan vil f-

en twintig worpen van vier in. den worp op 't honderd. (In dezen zin verouderd.) -- Rékening, opf. of staat in. van het verschuldigde, van het
geátvaealde, geléverde enz. C- fidèle, exact, détaillé,
getrouwe, naauwkeurige, uitgewerkte of omstandige
rékening.Dresser un c-,eene rékening opmaken.Clore
an c-,eene rékening sluiten. Passer, Mettre,Coucher
qc. en c-, sur un c-, iets op rekening stellen, in
rékening brengen. Rayez, Otez cela de dessus mon
c-, schrap dat, op mijne rékening uit. Tenir les
c-s chez un negotiant , het boek bij een 'l koopman
houden. C- courant, loopende rékening, rékeningcourant; C- par colonne, rékening, die om de drie
jaren of ,alleen in 't laatste jaar wordt afgesloten;
G- par échelle of par échelette, rékening, die
ieder jaar wordt afgesloten; C- de capital, kapitaal
C- de profits et portes winst- en verlies -rékenig;
C- de bilan, balansrékening; C- en banque,-rékenig;
bank- rekening, rekening in banco; C- de caisse,
kas- rékening; C- de marchandises, goederen -réke'fling; C- de frail, onkosten -rékening; C- de traites
et remises, wissel -rékening; C- simulé, gefingeerde
rékening; C- séparé, afzonderlijke rékeniaag.: C- en
participation, gezamenlijke, gemeenschappelijke rékening. De c- a demi, voor halve rékening. Acheter
pour Ie c- d'un tiers, voor rékening van een' derde;
voor vreemde rekening koopen. Bordereau de c-,
uittreksel n. van eene rékening. Valeur en c-.
waarde in rékening (op wissels enz.) Passer of
Porter qc. au Crédit, au débit d'un c-, eene réke:

nincl voor iets creditéren of goedschrijven, debiléren
of belasten. Mettre, Porter of Faire entrer qc. en

ligre de c-, iets op het credit of op het debet brengen, eenen post boeken; — (fig.) iets doen gelden.
L'a^ant c-, of enkel l'ayant, z. v. a. MANDAINT; Le

renclant c-, z. V. a. MA DATAiRE. Pour le c- de
qn., voor iemands rékening, in gevolge den van
ienumd ontvangen last. Donner, Recevoir a c-, op
rékening, in mindering geven, ,ontvangen. Un acompte of à compte, eene op rekening m of in mindering betaalde som, iets op afkorting. Etre de ca demi avec qn., met iemand zamen doen, de voordeden en verliezen gelijkelijk deelen. Etre de bon c-,
eerlijk zijn in de rékeningen, die men geeft. - (fig.
et fam.) Ongeveinsd spreken, rond en eerlijk te
werk gaan. — (Loc. fig.) Son compte est bon, Son
e- sera bientót réglé, zijne rékensng is goed, zijne
rékening zal spoedig opgemaakt worden: men zal
hem wel weten te vinden, 't zal hem betaald gezet
worden; — ook gebézigd van iemand, die op sterven
ligt, of die eene misdaad heeft begaan, waar de dood
op. staat. Pour mon c-,pour son e-, voor mijne,
zyne rékening, voor mijn, zin aandeel of part,
voor mij, voor hem, wat mij, wat hem aangaat.
On jase sur votre c-, men praat van u. Être inquiet sur le c- d'un amt, ongerust over eenen vriend
Zijn. Mettre une chose sur Ie c- de qn., iemand
iets toeschrijven, iemand voor den dader of bewerker van iets houden. Prendre qc. sur son c-, iets
voor zijne rékening nemen; zich verantwoordelijk
voor iets stellen. Faire, Tenir c- de qn. , de qc.,
iemand of iets achten, prijs op iemand of iets stelen. Je ne tiens aucun c- de ce qu'il dit, ik sla
volstrekt geen acht, maak geenerlei staat op 't geen
hij zegt. Cette femme ne dent d'elle aucun c-, die
vrouw veronachtzaamt zich zelve, steltharen goeden
naam niet op prijs; ook: maakt van hare kleeding,
haren opschik geen werk. Je vous tiens e- de votre
bonne volonté, ik zeg u dank voor uw' goeden
wil. Au -bout du c-, per slot van rékening, ten
slotte, alles wél ingezien. -- (Loc. prov.) Manger,
Boire, Rire, Se diverlir à bon c-, eten, drinken,
lagchen, zich vermaken, zonder zich om de gevolgen
te bekommeren; het zich goed laten smaken, regt
van harte lagchen, zich vermaken. Erreur nest
pas c-, A out bon c- revenir, eene fout in de
rékeninq geldt niet, van eene réken fout mag geen
misbruik gemaakt worden; eene reken fout ma.g verholpen worden. — (Pros.) Les bons c-s font les
hens amis, z. AMI. — Rekening, rékenschap, ver
verslag, berigt, verhaal n.: Rendre-antwordigf.,
un c- fidèle de sa conduite, de ses actions, getrouw rekenschap van zijn gedrag, van zijne daden
afleggen. Rendre e- d'un évènement, verslag van
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eene gebeurtenis doen. Je ne dois c- de mes actions
à personne, ik ben niemand verantwoording mijner
daden schuldig. Oserait-il men demander c-, zou
hij mij daarvan rekenschap durven afvragen ? C-rendu, verslag, afgelegde verantwoording of rékenschap. Je vous rendrai c- de cette affaire, ik zal u
zeggen, hoe 't met die zaak is gelégen.
Coinpte, e, adj. (en part. passe van com p ter)
Geteld; ,q erekend: Nos jours sont c-s, onze dagen
zijn geteld . Je vis toutes mes peines c -es pour rien,
ik zag al mijne zorgen voor niets gerékend. — (fig.
et fam.) Marcher à pas c-s, met langzame, afgeméten
schreden gaan, eene gemaakte deftigheid in zijnen
gang aannemen. Tout c-, tout rabattu of tout biei
c- et rabattu, alles wel gewikt en gewogen. — (Prov.)
Brebis c-es le loup en mange une, z. BREBIS.
Connpte -pils, m. (pr. conte-lil) [Tech.] Draad
een lensvormig glas om het aantal draden-telrm.,
van een weefsel te tellen.
Coinpte-pas, m. (pr. Conte-pa) [Tech.] Schredenteller, pasteller m., z. v. a HODOI ET RE, soms
ook voor COMPTEUR.
Compter, v. a. (pr. con -te) Tellen, optellen,
zamentellen, bijeen tellen; rékenen, oprékenen, berékenen; in rekening brengen, mederékenen: C- de
l'argent, geld tellen; C- cinq it cinq, par douzaines,
bij vijven, b ij dozijnen tellen. C- la dépense, de
vertéring opmaken. Je ne compte pas cola, ik réken
dat niet mede. C- qc. à qn., iemand iets taerékenen,
in rékening brengen. — (fig. et fam.) C- les mor
rékening houden van 't geen iemand-ceauxdqn.,
eet, (en bij uitbreiding) van 't geen hij verteert of
kost. C- les morceaux a qn., iemand de brokken
in den mond toetellen: hem te naauwernood het
noodige geven; ook: hem verwijten wat men hem
geeft. C- les heures, les jours, de uren, de dagen
tellen (om ongeduld in 't wachten aan te duiden).
— Bij uitbreiding: II compte vingt années de service, hij telt twintig dienstjaren. I1 compte tons
ses jours par des bienfaits, hij telt (.kenmerkt) al
zijne dagen door weldaden. A vingt ans on ne
compte pas les années, a soixante on compte les
jours, op zijn twintigste jaar telt men de jaren
niet, op zijn zestigte telt men de dagen. — (fig. et
fam.) C- ses pas, langzaam of met gemaakte deftigheid loopgin. C- les pas de qn., iemand van nabij
in 't oog houden, scherp bewaken. — Tellen, achten,
schatten, houden, beschouwen als: 11 compte sa vie
pour rien, hij telt (rékent) zijn leven voor niets. -(fam.) I1 ne compte p our rien, hij heeft niets te
beduiden, heeft geenerlei invloed . — COMPTER , V. n.
Rékenen: afrékenen: I1 salt lire, écrire et c-, hij
kan lezen, schrijven en rékenen. C- avec soi-même,
met zich zelven afrékenen, zich zelven rékenschap
geven. Il ne veut ni c-, ni payer, hij wil noch
afrékenen, noch betalen. — (Prov.). Qui com p te
sans son hide, compte deux fois, die buiten den
waard rékent, moet dubbel rékenen. C- sans soft
hete, buiten den waard rekenen. •— Tellen, medetellen, mederékenen: Cola ne compte pas, dat telt
niet mede, wordt niet medegerékend. — (fig.) Dat
doet niets tot de zaak. I1 ne compte plus parmi
les vivants, hij wordt niet meer onder de levenden
gerékend. — Rékenen, eene rékening opmaken
rékening doen: Nous comptons tons les soirs, wp
maken eiken avond de rékening op. C- de la dépense
et de la recette, rékening doen van ontvang en
uitgaaf. — (Loc. prov.) C- de clerc à maitre, z.
CLERC . — Denken, meenen, zich voorstellen, voor
zin: I1 compte partir demain, hij denkt-nems
morgen te vertrekken. — Compter sur qn. of sur
qc., op iemand of iets staat maken, rékenen, vast
gaan. Les hommes ne peuvent guère c- les uns
sur les autres, de menschen kunnen weinig of
niet op elkander rekenen. — C- que, rekenen,
gelooven, denken, er voor houden: Comptez que
vous me trouverez toujours pret b vous server,
denk, dat gij mij steeds bereid zult vinden, u dienst
SE COMPTER , V. pr. Zich zelven tellen of
te doen.
mederékenen: I1 a oublie de se c-. -- Zich rékenen, zich beschouwen: Je ne me compte point
pour un de vos sujets. II peut se compter au
rang des malheureux. — Gerékend, geteld worden: La danse peut se c- parmi les arts. Cela ne
se compte pas.
5 Coiiiptereaui, m. (pr. con- te -ró) (verklw. van
compte) Rekeningje n., rekening f. van weinig belang.
.

--

Cowpteur, m., -ease, f.

(pr. con-) Teller m.,

CC1VIPTOIR
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telster f. — [Corn.] Uitbetaler, uitteller (in een

bankiershuis) — COMPTEUR , m. [Tech.] Sluitklink f.
in een slagwerk; zeker klein slagwerk, dat de deelen van seconden bij astronomische waarnemingen
aangeeft - COMVIPT EUSE, f. Meisje n. of vrouw f.,
die de boeken papier telt en in orde schikt (bij papiermakers) .
Comptoir, m. (pr. con-toir) Geld-, betaal- of
rekentafel f. in 't winkel- of schrik fvertrek van een'
koopman, bankier enz.; dat vertrek zelf, schrijf kamer f. der kooplieden, beambten enz., kantoor n.
(doorgaans bureau geheeten). — Handelshuis n. —
.dlgemeen handelskantoor eener natie in een vreemd
land: Les c-s des Hollandais dans les Indes, de
kantoren der Hollanders in de Indien.
% Coniptoriste , m. Boekhouder, kantoorbe.

.

diende, kantoorschrijver, kantorist, klerk m.
Compulser, V. a. [Prat.] De boeken of registers van eenen beambte geregtelijk nazien. — In
het dagelzjksch leven: papieren, boeken nazien.
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spiegel, concaaf-spiegel m. Verre c-, hol glas n.,
holle lens f., concaaf-glas n., krinovorrnig glas, rl t
op ééne of op beide zijden eene holle kromming
heeft; in 't eerste geval heet het plan-concave, vlal^hol, elfenhol, plan-concaaf, in het tweede enkel
concave of concavo-concave, dubbelhol, concaa f
concaaf. C- convexe, holverheven, c o n c a a f - c o n -

v e x, hol aan de eene en bol aan de andere zijde. —
Ook als subst. m. gebézigd: Le c- dun globe, het
holle gedeelte, de holte van een' bol.
Coneavifolié , e, adj. [Bot.] Met holle bladeren.
Coneavité, f. Hofronding, holte, ronde holte,
e o n c a v i te i t. — holle zijde f. (eener kromme If/n).
Coneedé, e, adj. (en part. passé van concéder)
Ingewilligd, toegestaan, vergund, g e c o n ce d e e r d.
Privilège c-.
Concéder, V. a. Inwilligen, bewilligen, toege.
-ven,tosal rgune,vo

verleenen, c o n c e d é r e n: — SE CONCEDER, v. pr.
Toegestaan, vergund worden. C- des pi iviléges, des
van eenen beambte geregtelijk naziet, geregtelijk droits, des graces, voorregten, regten, gunsten bewilligen of verleenen. ,
onderzoeker n1.
Coneedin, in. [Pêche] Tweede kamer f. of
C ánlpulsion , f. Aandrijving f. ; drang,
ingang m. van eene vischweer.
dwang m., compulsie, compulsatie f.
Coneélébrer, V. a. [Liturg.] Medevieren, geConipulsoire, m. [Prat.] Geregtelijk bevelschrift n. aan eenen beambte, om zijne boeken te zamenlijk vieren (inz. van de mis, bij, de ordening
laten nazien: — dwangbrief nn., aanmaningsbevel n. der priesters, gebézigd). — SE CONNCEL , B1ER, V. pr.
Cornpurgateur, m. [Anc. prat.] Getuige ter i)Iedegevierd worden.
Coneentrable, adj. Wat zich laat concentréontlasting (témoin à décharge); — een Bergenen, die
elkander onderling verontschuldigen.
ren of in één middelpunt zamentrekken, c o n c e nConiput, m. [Chron.] Tijdrékeninq f. voor den treerbaar; — verdigt baar.
kerkelijken almanak, kalender -berékening f.
Coneentralisation , f. [Polit.] Central iComputation, f. U itrékening, herékening f., s a t i e f. van de zaken eens lands (vgl CENTRALI SATIOv').--Vereeniging in dezelfde plaats van al de
fez. van den kerkelijken almanak
Compuitiste, m. Berékenaar van den kerke hulpmiddelen der beschaving.
Concentrateur, in. [Tech.] Verdigter m.,
almanak, c o mp u ti s t m. — 4rnbtevaar,-lf/ken
die de inkomsten van het heilig collegie te Rome toestel om vloeistoffen, siropen enz. di;jter, sterker
Conipulseur, m. [Prat.] 1Iij, die de boeken

.

ontvangt.

Cointal, e, adj. Grafelijk.
Conntat, m. Graafschap n. (weleer gebezigd
in): Le c- d'Avignon en Le c- Vénaissin.
Comte, m. Graaf. C- palatin, paltsgraaf m.
Conté, m. Graafschap n. (liet wordt als vrouweljk gebruikt in: La Branche-Comté, eene voor

Appareil c-,
Concentration , f. [Phys.] Vereeniging in

te maken. — Ook , als adj. gebéz'i-gd :

verdigtingstoestel n.

één punt , zamendringing naar het middelpunt,
concentratie, concentréring f.: La c- des

rayons solaires au foyer d' une lentilie, de zaaien-

trekking der zonnestralen in 't brandpunt eerier

provincie van Frankrijk.
-malige lens. C- de force, krachtverbinding, krachtverhooging, krachtversterking. — [Chico.] Verdirting,
Comtesse, f. Gravin f.
Con, f. (van 't latijnsche cum) Voorvoegsel in versterking van eerie vloeistof (door verdamping,
van
zaoverhaling, bevriezing). — [Méd.] C- du pouls
welk
een
begrip
't
zamengeslelde woorden,
pols. — [Polit.] Vereeniging van,vande
7nenz-n en meer/meid uitdrukt, mede, met. Vóór
m, 1 en r verandert het in corn, col en cor, vóór al het gezag in handen van één' of van weinige
eenen klinker in co (vergl. co). — CON (ital.) [Mus.] personen; — beperking, bezuiniging, bekrimping C.
Concentré, e, wij. (en part. passé van, conMet: Con anima, met ziel, hartstogtelijk: Con brio,
met vuur, levendig; Con espressio, met uitdruk centrer) Zamengedrongen, in één punt vereenigd,
Con moto, levendiger. vlugger dan de aan--king: geconcentreerd: Des rayons c-s. — [Chinn.]
egéven bewéging. — Con amore, griet liefde, met Acide c-, verdigt, sterk zuur. — [Méd.1 Pools c-,
ust, met hartelijkheid. — CON, M. (bas.) Vrouwe- zeer zwakke of laauwe pols iii. — (fig.) Haire,

llijk schaamdeel n., vrouwelijkheid f.

Conanarn, m. [Bot.] Palmboom m. van Gui-

ana, die den inwoneren eene soort van drank oplevert.
Conani-franc, m. [Bot.] Struik m. van
Cayenne, welks blad tot bedwelming der visschen
dient.
Conarion, m. [Anat.], z. V. a. Glande pi-

néale, z. PINEAL.
Conassière, f. [Mar.] Vingerling m. aan het

roer.

Conbourgeois, m., z. v. a. CoBOURGEOS.

Concamération, f. [.11. n.] flak n., a fdeeling f. (van schelpen) . — [Arch.] Boogronding,
gevel fkrommning f.
Coneatipitaine, M. Medekapitein m.
Concassation, f. [Pharm.] Kneuzing, bre!nng, stamping I.
Concassé, e, adj. (en part. passé van concasser) Gestooten: Du poivre c-. — Ook als subst. in.:
Le c-, het gekneusde, gebrokene.
C oncasser, v. a. [Pharm.] Grof stukstooten,
kneuzen, breken, stampen. — SE CO TGASSEII, V. pr.
Gebroken, gekneusd worden.
Concaténation, f. [Pbilos,] 4aneenschakeling, verbinding, zamenknoaping f., verband n. —
[Log.], z. v. a. GRADATION.
('oncavation, f. [Méd.] Uitwas n. van het
borstbeen.
Concave, adj. holrond, hol, uitgehold, ingebogen, concaaf. Miroir c-, holle spiegel, brand-

,Fureur c-e, verkropte, bedwongen haat in., woede C.
Etre c-, Etre c- en soi-rnènie, in zich zelven gekeerd, somber, droefgeestig zijn.
Coueentrer, V. n. [Pliyrs.] In één punt zamendringen, vereenigen, in één brandpunt verzamelen, concentréren. — [lil.] C- ses forces,
zijne strijdkrachten op één zelfde punt doen everken — [Chico.] Verdigten, digter maken, sterker
maken (vgl. CONCENTRATION) : C- un liquide, an
sel, one dissolution, eene vloeistof, een zout, eene
oplossing verdigten of concentréren. — [Polit.] Cen ses mains foute l'autorité, al het gezag in zijne
handen vereenigen. — (fill.) C- toutes ses affections
sur qn. of dans on seal objet, al zijne genégenheid
iemand, op een enkel voorwerp vestigen. — Cw fureur, sa haine, sa colère, zijne woede, zijn'
haat, zijne gramschap bedwingen, verbergen. — SE
CONCENTRER, V. pr. In één punt vereenigd worden,
zich zamentrekken; — in zich zelven gekeerd zijn,
zijne gedachten niet openbaren; — te veel aan zich
zelven denken, geheel niet zich zelven bézig zin.
('oneentrique, ad,). [Géom., Asir.] Eenmiddelpuntig, een gemeenschappelijk middelpunt heb
uit hetzelfde middelpunt getrokken, con--bend,
centrisch, concentriek, hornocentrisch.
— Coneentriquetnent, adv. Op concentrische,
eenmiddelpuntige wijze.
Concept, in (pr. con-cepte) [Anc. phil.] Begrip n., voorstelling f., afgetrokken denkbeeld, c a n-

ceptn.

Conceptacle, m. [Bot.] Klein hulsel, dopje n.
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der vruchtbeginsels in de bedektbloeijende planten;
-- ook z. v. a. FOLLICULE, PÉP,ICARP,E. -- Conceptaculaire, adj. Naar zulk een hulsel geljkende.
Concepteer, trice, adj. Wie ontvangt, in
zich opneemt.
Conceptibilité, f. Begrijpelijkheid f., geschiktheid om begrepen te worden.
Conceptible, adj. Begrijpelijk, wat zich laat
bevatten of begrijpen.
Conceptif, ive, adj. Vatbaar, vlug van begrip, wie ligt bevatten of begrijpen kan: Esprit c-,
Vatbaar verstand. — Wat begrijpen doet: Faculté
c-ive, bevattingsvermogen, begrip n.
Conception, f. Ontvangenis, bevruchting f. Depuis la c.- jusqu'a l'enfantement, van ,de bevruclz
zing tot de verlossing. La c- de 1'enfant dans le
sein de la mère, de ontvangenis van 't kind in den
moederschoot. — [Cath.] Fête de Ia C- of enkel
La C-, Maria- ontvangenis, feest der (onbevlekte)
ontvangenis van Maria (8 December) . — Bevaltingsvermogen, begrip, verstand n. Il a la e- facile,
vine, dure, lente, hij is vlug, levendig, zwaar,
traag van begrip, hij begrijpt vlug enz. — Bij uitbreiding : begrip n., gedachte f., denkbeeld n. ; —
vinding f., schepping van den geest, e o n ce p t ie f.:
L'entendement se forme des c-s, 't verstand vormt
zich begrippen. Cet ouvrage est une des plus belles c-s de l'esprit humain, dat werk is een der
schoonste scheppingen, vindingen van den menschelijken geest. C- hardie, stoute gedachte. — (iron.)
Voila une plaisante c-, dat is een raar idee, een
vreemde inval.
Conceptionnaire, m. Voorstander m. van de
leer der onbevlekte ontvangenis van Maria.
Coiieeptualisme, m. [Philos.] .d b e i l a r d s
leer f. aangaande de afgetrokken denkbeelden,
conceptualismus m. — Conceptnaliste, m.
Aanhanger van die leer, co n c ep t u a l is t m. —
Ook als adj.: Wat die leer betreft, co n c ep t u alistisch n.
Coneernant, prép. Rakende, nopens; aan
betreffende, betrekkelijk , betrekking heb--ande,
ende tot : J'ai a vous dire qc. c- vette affaire, ik
heb u iets te zeggen aangaande deze zaak.
Coneerner, v. n. (alleen in den derdenersoon gebruikt) Raken, betreffen, aangaan, betrek king hebben tot : Cela concerne vos intérêts, dat
raakt, betreft, uwe belangen. Pour ce qui concerne
vet argument, wat dit bewijs of betoog aangaat.
Concert, nh. Muzijk-vereeniging f.. gezelschap n.
van vele toonkunstenaars tot een volstemmig spel,
cone e r t n.; — dat volstemmig spel zelf, harmonie of zamenstemming f. van verschillende speel
stemmen; -- de plaats, waar een con;-tuigenof
cert gegeven wordt, concert-zaal f. — Bi uitbreiding.: velerlei geluiden, die zich te gelijk doen
hoeren: Le bruit des vents et celui des eaux formaient un sauvage c-, 't gedruisch der winden en
dat der wateren vormden een woest concert. Un cd'acclamations, de louanges, eenstemmige, algemeene toejuichingen, lofspraken. — (poét.) Le c-, les
c-s des oiseaux, de liefelijke wildzang, het gekweel
der vogelen. -- Ook in 't meervoud van de zangen
eens dichters: Prêtez l'oreille à mes c-s, leent het
oor aan mijne zangen. — ( fig.) Overeenstemming,
eensgezindheid, zamenwerking f.: Ii y a c- entre
eux. — DJ CONCERT, loc. adv. Eenstemmig, eens
volgens de gemaakte afspraak : Its étaient-gezind,
de c-, zij waren het eens; Its .agissent de c-, zij
handelen met gemeen overleg.
Concertant, e, adj. et subst. [Man.] W
een gedeelte van een concert uitmaakt, wie ee
partij in een concert heeft, medespeler, medezanger,
concertspeler, concertzanger in., -speelster, -zang
concertast, concertant m. en f. Nous-sterf.,
étions douze c-s, wij waren met ons twaalven concertisten. Des voix, Des parties c-es, concert éren de stemmen of partijen, zulke, die soms alleen
zingen of spelen, of die boven de andere uit ge
worden. Duo c-, concertérend duo of dub--hord
belspel n., waarbij een der beide instrumenten de
passages herhaalt, die het andere heeft uitgevoerd.
Une symphonie e- of enkel Une concertante, een
veelstemmig nzuz2jkstuk, waarbij twee of meer instrumen.ten hoofdpartijen met eenvoudige begeleiding uitvoeren.
Concerté, e, adj. (en part. passé van concer-

CONCHE.
ter) Overlegd, overwogen, benaamd, ontworpen: Un
dessein bien c-, een wel beraamd plan. Des personnes c-es, eensdenkende, eensgezinde, zamenwerkende personen. — (fig.) Gemaakt , gedwongen:
Avoir un air c-, des manières c-es, eene gedwongen houding, gemaakte manieren hebben.
Converter, v. a. et n. Gezamenlijk een muzijkstuk wel leeren, ten einde het op zijnen tijd goed
te kunnen uitvoeren: On concerto souventchez lui,
men houdt dikwijls bij hem concert- oefening. (In
dien zin verouderd.) — (fig.) v. a. Onderling raadplegen, overleggen, iets voornemen en de middelen
daartoe beramen, overwegen, afspreken: C- un dessein, ene entreprise, een plan ontwerpen, eene onderneming beramen. — SE CONCERTED„, V. pr. Met
elkander afspreken, beraadslagen, raadplegen: Concertez-vous avec lui lb-dessus, spreek dat met hem
af Its ont concerté longtennps, avant que de faire
telle chose, zij hebben lang zamen geraadpleegd,
alvorens dit of dat te doen.
Concerto, m. (ital.) Concert n., muzijkstuk,
waarbij aan een enkel speeltuig, of aan twee (dubbel-concert), de hoofdstem is toebedeeld, welke door
de overige instrumenten begeleid wordt. (Plug. Des
concertos.)
Concessif, ive, adj. Toegevend, toestemmend.
Concession, f. Vergunning, verleening, bewilliging f., verlof n., gunning f., afstand m., c o nc es sic f. van de regéring (om eerre fabrijk, eersen
spoorweg enz. aan te leggen, een beroep uit te oe (enen enz.) — De vergunde o f g e c o n c e s s i o n e e r d e
zaak f. — Geschonkene landerijen f. pl. in eene volkplanting. — (fig.) Toegéving van een punt, dat men
zoude kunnen betwisten, inwilliging, inruiming f.
-- Par c-, bij wijze van inwilliging, van toegérving.
C:oncessionnaire, m. en f. Conc e ss i onar is m. en f., hij 01 zij, die eene gunst, een voor
regt, ook landerijen in eene volkplanting, verkregen heeft. — Ook als adj.: Door concessie ver
-kregn.
Coneetti, m. pl. (ital.) Schijnbaar geestige invallen of zetten m. pl., schijnvernuft, valsch vernuft n., gekunstelde, schitterende gedachten f. pl ,
waaraan juistheid faalt, valsche, overdrevene uren f. pl., klatergoud n. der rede. — Soms in 't
enkelv.: Cette pensee nest qu'un concetto.
Concevable, adj. Begrijpelijk, bevattelijk, dat
begrepen kan worden: Cela nest pas c-, dat laat
zich niet begrijpen.
Conceveibe, 1. [Bot.] Wolfsmelk f.
Concevoir, v. a. et n. Ontvangen, bevrucht,
zwanger worden; Le sein qui vous a concu, de
schoot, die u ontvangen heeft. Les prophètes avaient
annoncé qu'une vierge concevrait, de profeten hadden voorzegd, dat Bene maagd zwan er zou worden. — -Ook van dieren gebézigd, als men van de
soort in 't algemeen spreekt: Les brebis, les cavales concoivent ordinairement en automise. — (fig.)
Ii a concu le mal et enfanté le crime, hij ging
zwanger ° van het booze en baarde de misdaad. —
(fig.) Bedenken, uitdenken, verzinnen, scheppen,
uitvinden; — opvatten, zékeren blijvenden indruk
krijgen; — begrijpen, bevatten, vatten, bevroeden,
verstaan, inzien, beseffen: C- on projet, een plan
uitdenken. C- de l'esperance, de 1'aversion, de la
haine, de l'amour, hoop, afkeer, haat, liefde opvatten of krijgen. Concevez-vous an pareil procédé ? begrijpt gij zulk eene handelwijs? In den
laatsten zin ook zonder voorwerp gebruikt: I1 a
l'esprit vii, it concoit facilement. —. Uitdrukken,
vervatten, in zéker'e bewoordingen brengen: Il fallait e- vette condition en termes plus précis, men
behoorde die voorwaarde in bepaalder bewoordingen uit te drukken. (In dezen zin zelden dan in
't part. passé concu [z. aid.] gebruikt.) — SE CONCEVOIR, V. pr. Ontvangen worden (in den moederschoot). — Begrepen, verstaan worden : Cela se
concoit facilement, dat laat zich ligt begrijpen. —
Zicti zelven begrijpen: I1 ne se concoit pas lui
-me.
Conchacé, e, adj. [H. n.] Van Bene tweepl.
m.
schalige schelp voorzien. — CONCHACES,
Tweeschalige weekdieren.
-I- Concise, f., z. v. a. coquille, conque, schelp f.
— CONCHE, f. Goede of slechte staat van iemand,
.ten aanzien van zijne kleeding of van zijn volk of
gevolg. 11 est en bonne C-, hij ziet er goed uit, is
goed gekleed. -- CoNCHE, m. Tweede kom of ver-

cONCTII

--

laatbak m. in zoutvijvers, tot afleiding van_het zeewater.
Conchi, m. [Bot.] Soort van kaneel n.
Conchicole, adj. [H. n.] In of op eene tweeschalige schelp levende.
Conchifères, m. pl. [H. n.] Schelpdieren n. pl.
Conehiforume, adj. [H. n.] Schelpvormig.
Conchile of Conchoïde, f. (pr. ch = k)
[Géom.] Schulplijn f., schulptrek m., halvemaans1 n f., in de hoorere meetkunde eene kromme lijn
van den Oden graad, door Nikomedes uitgevonden.
Conchite, ('onchyte, f. (pr. ch=k) .[H.. n.]
Versteende schelpdieren n. pl. , sclielpversteeningen f. pl.
Conehoidal, e, odj. (pr. ch = k) Wat de
concholde olden schulptrek betreft; — schelpvormig.
('onchoïde, f. (pr. ch =k) [Géom.] Schulptrek m.
Concholépas, m. (pr. ch=k) [H. n.] Schelp
geslacht der purperschelpen.
-diern.va't
Coneholol;ie, ('onehologiglrie, tonchologiste, (pr. ch=k) liever CONCHYL[OLOGLE enz.
t'onchyle, m. [H. n.] Purperslak f.
Conehylie, f. [1-[. n,] (pr. ch=k) Schaaldier,
schelpdier In. — Conehylien, ne, adj. (pr. ch=k)
De schelpdieren betre/Jende; — scheppen bevaltende. — (' onchylifere, adj. (pr. ch=k) Eene
schelp hebbende: Mol!usque c-, hardschalig weekdier D.
Conehyiioïde, adj. (pr. ch=k) Schelpvormig.
Conehyliologie, f. (pr. ch=k) [H. n.] Leer
der schelpdieren, schelpleer f. — tConchyliologique, adj. (pr. ch=k) Tot die leer behoorende.
-- Conehyliologiste, m. (pr. ch=k) Schelpdierkenner, konchylioloogm. —(' onehyliolographe, m. (pr. ch=k) Schelpdierbeschrjver m.
— Conchyliotypolithe , m. [Minér.] Schel psteen m.
Conehyte, m., z. CONCHITE.
Concierge, m. en f. -Hij, of zij, die een kas
een huis, eene gevangenis enz. bewaken moet,-tel,
huisbewaarder m., - bewaarster f., kastelein, burgvoogd m., kasteleines, burgvoogdes f., gevangen
cipier In. ; tegenwoordig-wachter,kms
ook z. v. a. deurwachter, portier m.
Conciergerie, f. Burgvoogdij f., burgvoogdijschap, huisbewaarderschap, cipierschap n.;—cipierswoning f. — Ook de naam van zékere gevangenissen: La c- de Paris.
Coneile, m. Vergadering, beraadslagende zamenkomst, inz. eene wettig bijeengeroepen vergadering van bisschoppen der kath. kerk ter vaststelling
van geloofsrégelen, ter 'veroordeeling en wering van
ketterij, ter handhaving der kerkelijke tucht enz.,
c o n c i l i e n. C- cecumenique of général, algemeen
concilie. — De in een concilie genomen besluiten n.
pl. en vastgestelde kánons m. pl. — Het lokaal, waar
een concilie zone zittingen houdt.
Conciliable, adj. Overeenbrengbaar, bestaan
iets: Ces qualités ne sont pas c-, die hoe--barmet
danigheden zijn niet met elkander bestaanbaar.
Conciliabule, m. Onwettige vergadering f.
van scheurzieke of kettersche kerkvoogden. — (fig.)
Vergaderigg van menschen, die eene geheime zainenspanni.ng maken, verdachte zamenkornst f.
Conciliaire, adj. (woord van Bossuet) Wat
tot een concilie behoort. — Coneiliairement,
adv. (woord van Bossuet) In concilie.
Conciliant, e, Verzoenlijk, verzoenend, ver d raagzaamn, bemiddelend, wie gaarne verzoent of
bevredigt, wat verzoening of bevrediging kan bewerken: Un homme fort c-, een zeer verzoenlijk.
man. Des mesures c-es, verzoenende maatrégelen m. pl.
Conciliatenr, m., trice, f. Bevrediger, bemiddelaar, verzoener, vereffenaar m., bevredigster,
bemiddelaarster, verzoenster, vereffenaarster f.
(Jur.] C- des antinomies, overeenbrenger van strijdig
dig
CONCILIATEUR,
TRICE,
schijnende- wetten.
adj. Bevredigend, bemiddelend, verzoenend: Une
proposition c-trice, een bemiddelend, voorstel, een
voorstel tot bemiddeling. Des juges c-s, bemiddelende regters, vrederegters.
Conciliation, f. Verzoening, bevrediging, ver
bemiddeling f.; — overeenbrenging f. van-enig,
schijnbaar strijdigetten, of van plaatsen uit een
geschrift.
Coneiliatoire, adj. Verzoenend, vereenigend,
—
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bemiddelend, wat tot verzoening, tot vereffening
van geschillen dient, coneitiatorisch.
Coneilié, e, adj. (en part. passé van concilier) Verzoend, bevredigd, bijgelegd: Partis c-s.
('oncilier, v. a. Vereenigen, bevredigen, bemiddelen, bijleggen, overeen brengen: C- les partis,
de partijen verzoenen; C- les esprits, de gemoederen bevredigen. -- C- les passages dun livre, de
plaatsen van een boek overeen brengen, gelijkluidend
maken. — Doen winnen of verkrijgen, verwerven,
verschaffen: Cette action lui a concilié la faveur
du prince, die daad heeft hem de gunst des vorsten verworven. — SE CONCILIER, v. pr. Zich bevredigen, zich vereeni,en, het met elkander eens
worden: Ces gens-là ne pourront jamais sec-, die
menschen zullen zich nimmer met elkander verstaan,
bevredigen, vereenigen. Winnen, tot zich trekken,
verwerven. Se c- les bonnes graces de qn., iemands gunst, genégenheid winnen.
Concilion, m. [Bot.] Iblelkachtige plant f., die
men als eene soort van klokje beschouwt.
Coneis, e, adj. Bondig, kort, beknopt, zaam.getrokken, ineengedrongen, gespierd: Style c-, beknopte stijl m. — Bij uitb reiding : Un auteur c-,
een beknopt schrijver (die in weinig woorden veel
zegt).
Concision, f. Beknoptheid, bondigheid, kort
-heid,ngro t.(van
stijl).
Coneitoyen, In., -ne, f. Medeburger m., medeburgeres, f.
Conelatnation, f., Weleer gebruikt voor nuMEUR, CLAMEUR. - [ Ant. mil.] Geroep n. met trom
naam eens dooden, bij de oude-petgschalvnd
.ftorneinen, om hein, warei het mogelijk, in het leven
terug te roepen; — ook een gegéven teeken aan de
soldaten om op te breken.
Conclave, m. Vergaderzaal f. der kardinalen,
ter verkiezing van eenen paus, conclave n. —
Vergadering f. der kardinalen tot dat einde.
Conclaviste, ni. Geestelijke, die zich niet een'
kardinaal in 't conclave begeeft en laat opsluiten,
om dezen te bedienen, c o n cl a v is t in.
Conehi, e, adj. (en part. passé van coneluce)
Besloten, voltrokken, gesloten: Affaire c-e, afgesloten,
ten einde gebragte zaak f. Paix c-e, gesloten vrede m.
C;oncluant, e, adj. Bondig, afdoend, klaar
bewijzend. Preuve c-e, afdoend bewijs, n.
Conclude, f. [Fauc.] Voeder n. van suiker,
kaneel, reigermerg enz., om de vogels tot de reiger
-jagt
aan te vuren.
Conelare, v. a. Gezamenlijk een besluit nemen,
besluiten; — sluiten, eindigen, vaststellen, va/trekken, bepaald régelen: Je conclus de tout cela que
vows avez tort, ik besluit uit dit alles, dat gij ongelijk
hebt. — Ook zonder voorwerp: C'est assez déliberer,
it faut c-, er is lang genoeg geraadpleegd, men moet
besluiten. C- une affaire, eene zaak ten einde brengen, afsluiten. C'est ainsi qu'il conclut son discours,
aldus besloot, eindigde hij zijne rede. C- la paix,
den vrede sluiten. C- on manage, een huwelijk
voltrekken. — Gevolgtrekken, afleiden, opmaken, besluiten, c o n c lu d é re n: Quell voulez-vous c-? wat
wilt gij daaruit opmaken? On peut c-, de cette
proposition que .... men kan uit dat voorstel besluiten, dat .... — Bewijzen: Cet argument conclut
que ... , dat bewijs toont, dat .... -- CONCL[1RE, v. n.
[Prat.] Zijne eischen in hun geheel voordragen:
L'avocat-général concluait It la mort, de advokaatgeneraal eïschte den dood. — Oordeelen: Les j ages
conclurent a l'amende, de regters oordeelden, dat
de boete moest betaald worden. - SE CONCLURE,
v. pr. Besloten, vastgesteld, voltrokken worden: En
meme temps que cette paix se conclut. — Afgeleid
worden, als gevolgtrekking opgemaakt worden. Le

vrai se conclut souvent du faux.
Conclusif, ive, adj. Besluitend, eindigend, af-

doend: Avis c- (fin dien zin weinig gebruikt). —

[Gram.] Besluitend, gevolgtrekkend: 0 r, a i n Si,
done sont des conjonctions c-ves, dus, d e r h a l-

v e, bij gevolg zijn gevolgtrekkende voegwoorden,
Conclusion, f. Slot, einde (van eene zaak, van
eene rede, verhandeling); — eindbepaling; sluiting,
voltrekking f. (van een verdrag, een huwelijk enz.) —
gevolgtrekking, conclusie f., besluit, gevolg, n.,
dat men trekt uit een bewijs, gezegde of redenéring.CONCLUSIONS, f. pl. [Prat.] De eischen van partijen,
van 't openbaar ministerie, c o n s l u s i e f. — (fig.
et lam.) I1 est ennemi de la c-, men kan met hein
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niet aan een eind komen. — CO CLUSION, als bij
gebruikt voor enfin, bref: (fain.) C-, je n'er^-word
fern} zien, kort en goed, ik zal 't in 't Geheel niet

doen.

onclnsnrn, fin. (lor. — ,ome -) [Polit.] Besluit
van den duitschen rijksdag, bondsbesluit, raadsbesluit n.
Concoeteur, trlee, adj. [i►;1és1.] Spijsvertering
bevorderend: Boisson c- trice.
Coneoetion, f. [ b1éd.] Spijsvertéring f. (Ge
ijker is COCTION.)
-bruikel
Concolore, adj. [11. n.] Van boven en onderen
van (]ezeltt:le kleur (zoo als de vleugels van som r nzre vlinders).
C'oneombre, ra. [Pot.] Komkommerplant f. —
[Cuis.] Komkommer ni. Salade de c-s. komkonmmersalarle f. — (Prov.)_Jamais de c-s pourrits on ne fit
i oruie salade, van wormstekige wortelen kan men
{leen' lekkeren hutspot maken. — [H. n.] C- marin,
zeekomkommer, een visch van de Middellandsche
zee. — Naara eener soort van slang f. — [Bot.] Cd'bne of sausage, wilde konn.koinmer.
ConcoïnUamaee, f. Begeleiding, verzellinq, ver
medewerking, medeaanwezigheid f.,-gevlschapin1,
gqelijktijdiq bestaan n., zamengang n1. (van eene of
meer bijzaken met de hoofdzaak). — [Théol.] Onrtescheidenheid f. des l-igchaams en bloeds in het avond ma(l. --- Par c-, loc. adv. [Théol.] Op ona/'schei,

delijke wijze.

t'oneonmitont, e, adj. Vergezellend, medewerkend, ber eleidend, bfjbl jvend, c o n c o m i t é re n, d:
[il,léd.] Symptónnes e- gepaard{ aarde verschijnselen, onwezenlfjke bij- of nevenverschijnselen n. pl.
— [Mus.] Sons c-s, concomi te rende toongin, zulke,
die het oor behalve den hoofdtoon onderscheidt, als
grien eene snaar laat trillen. [Théol.] La grace c-e,
de medewerkende, bijblijvende genade.
Concordance, f. Overeenstemming, overeen
concordantie f., inz. van de gewi.. e-komst,
schrijvers: La e- des dentures, des évangiles, de
overeenstemming der heilige schriften, der evan.geliën C- de In bible, bijbelsch woordenboek, bijbelregister n., een boek, waarin al de woorden en
uitdrukkingen des bijbels alphabetisch voorkomen
(gelijk dat van Tronlmiu.s in 't Nederduitsch). —
[Gram.] Overeenstemming I. der woorden met elkander volgens de regels van iedere taal.
Coneordant, m. [Mus.] Middelstem f. —IHij,
:

die zulk eerie stem heeft,
('oneordant, e, adj. [Litt.] Overeenstem-

mend: V ers c-s, verzen n. pl., die sommige woorden
gemeen hebben, orereenstermmend zijn.

CONCRÊTATION.

hebben willen medewerken om hem te verheffen. Cau biera public, het algemeene welzijn helpen be-

vorderen. — A an iets deel hebben, een gelijk doet

bejegen, mededingen, wedijveren, kampen, co n cu rré re n: Ces deux poèmes concourent pour le prix,
deze twee gedichten strijden niet elkander om den
prijs, dingen naar den prijs. [Phys., Géom.] Ontmoeten, zanienloopen.• Deux lignes qui concourent
en un point, twee linen, die elkander ontmoeten,
die zamenloopen in één punt. — [Prat.] Ces deux
ccéanciers concourent, die twee schuldeisehers heb
gelijke regten of aanspraken, hunne pretentien-ben
zijn even oud
Q'onconrine, f. [Corn.] Droogerij, die tot geelverwen dient, kurkuma f.
Concours, m. liet zamenloopen; zamenwerking, medewerking, medehulp, hulp f.: Son e- ma
did fort utile, zijne medewerking, hulp is mij van
veel nut geweest. Le c- de lair avec 1'eau décompose le bols, de zamenwerking, de vereenigde mcdewerking van de lucht en het water ontbindt het
hout. — Zamenloop m.. zamenvloeijing, ontmoeting,
vereeniging, zamentreffing f. [Géom.] Le point de ede plusieurs lignes, het vereenigingspunt van verscheidene lijnen. [Gram.] Le c- des voyelles, het
zarnentre ffen, de ontmoeting f., het op elkander stooten (ier klinkletters. [Plays.) Le c- des atomes, de
zamenvloeijing der atomen of stofdeeltjes. — (fig.) Un
e- de circonstances lieureuses, een zamenloop van
gelukkige omstandigheden. C- de dates, gelijke dag
toevloed, toeloop m.-teknicg.—Zamlop,
van menschen, menigte f. volks. Un immense cde spectateurs, een verbazende toevloed van aan
Un grand e- de people, de monde,-schouwer.
een groote zamenloop, toeloop van volk. — Mede
wedijver, wedstrijd m., liet streven,-ding,rlf.
wedijveren, dingen of staan van twee of meer personen naar een ambt, Bene bediening, een' prijs enz.,
c o Si c o u r s n.: Ouvrir un e- de peinture, de sculpture, de poésie etc. een' wedstrijd in de schilderkunst,
beeldhouwkunst, dichtkunst enz. openen. Se pré
zich ter mededincgi.ng aanbieden. Mettre-sentrauc,
one cliaire de droit, de médecine au e- eenen leerstoel in de regten, in de medicijnen beloven aan
denrene, die in het disputéren om denzelven den
prijs zal behalen. La place sera mise au c-, er zal
naar den post gedongen worden. — [Jur.] Toetredime of vereeniging van verschillende schuldeischers,
-om het vermogen eens schuldenaars, dat te -hunner
volkomen bevrediging niet toereikend is, naar verhouding hunner vorderingen geregtel jk te deden,

concours n.

Cou-eréer, v. a. Twee dingen te gelijk maken.
SE CONCREER , V. pr. Te gelijkgemaakt worden; —
zich vereenigen, aan elkander kleven.
woordenboek n. der overeenstemmingen.
('oncréfier, v. a. [Chico.] Verdikken, vast
4foneordat, at Overeenkomst f., verdrag, ver
wereldlijke vorsten met den paus-gelijkn.,zva maken, doen stollen. — Bij elkander inlijven, ver-.
omtrent kerkelijke zaken, vooral omtrent het begé- eenigen.
Coneresci le, adj. Wat zich laat vereenigen,
ven van geestelijke ambten, concordaat n. —
Com.] Begterl ke schikking t. tusschen een' schul- verdikken, vast maken.
Coneret, ète, adj. [Log., Gram.] Vereenir;d,
denaar en zijne schuldeischers.
('oneorciatssire, Coneordatiste, m. adj, ingelijfd, concreet (van eigenschappen gebézigd,
[H. ecc L ] Het concordaat (van 1801) goedkeurende: die men als met het onderwerp vereenigd beschouwt,
in tegenstelling met abstract, afgetrokken, a fgePrélat C-; Fglise c-.
Concorde, f. Eensgezindheid, eendragt, een- zonderd): B in n e, rond, unis a des substantifs,
stemmigheid, eenheid, overeenstemming f. —[Myth.] comme dans vin blanc, chapeau rond, sont 4es terCo n c o r di a f. godin der eendragt in 't oude Rome. mes c-s. — Verbe c-, adjectief of bij_voegelijk werk
(dat buiten het afgetrokken begrip van het-word
t:'owse orcl.er, V. n. Eensgezind, eendragtig zijn,
in goede verstandhouding leven. (In dien zin min- ) z het begrip van de eene of andere hoedanigheid
der gebruikelijk.) — Overeenstemmend, eensluidend tot inhoud heeft) : A i n1 e r est an verbe c-, puiszijn: Leurs teimnoignages ne concordent guère, qu'il ' équivaut à être a i m a n t. — [Arith.]
hunne getuígeni,ssen komen weinig of niet overeen. Nonlbre c-, benoemd getal n., zulk een, dat de soort
Cele ne Concorde pas avec ce que vous avez dit, der eenheden uitdrukt: dix bommes, cent chevaux.
dat strookt niet met hetgeen gij gezegd hebt. Faire — [Chim.] Verdikt, verdigt, geronnen, gestold,
vast, vastgelegd, c o n c r e e t: Le campfire est une
c-, in overeenstemming brengen.
('oneeoairant, e, adj. Zamenloopend: [Méc.] huile c-ète.
Concret, m. [Log., Gran.] lletwerkelijkaanwevereenigde
zamenloopende,
Puissances, Forces c-es,
krachten f. p1. — [Géom ] Lignes c -i, zamenioo- zige, de werkelijk voorhanden zaak f., het c o n Crate,
de eigenschap f. als verbonden net een onderwerp
pende, tot elkander hellende lijnen.
('oncousrir, V. n. Zamenloopen, zamentrefen, beschouwd, concretum n.: Homme, animal
zamenvallen; medewerken, helpen, behulpzaam zin, sont des c-s. — [Chim.] filet uit verschillende bebijdragen, bevorderlijk zijn; Tout semblait e- à standdeelen zamengestelde: L'antimoine est un eson elevation, alles scheen zamen te loopera tot naturel, le savon un c- artificiel, het spiesglans is
zijne verheffing: II n.y a concouru ni directerent een zamenstel der natuur, de zeep een zamenstel
ni indirectement, hij heeft noch middellijk noch der kunst.
Concrétation, f.Verdikking, verdigting, stremonmiddellijk iets daartoe medegewerkt, geholpen.
11 semble que le ciel et la terre aient voulu ming, stolling f. ( nu liever condensation, coague- pour l'élever, het schijnt, dat hemel en aarde lation).

Concordantiel, le, adj. Wat de overeenstemming, de concordantie doet blijken. Lexique c-,

[
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Concrétion, f. (eig.) Het zamengroe ,yen, ineenwassen, verwassen. — [Chir.] Zamengroeiji.ng, aarz,
eenhechting f. van deelen, die van nature gescheiden
moeten zijn: C- des doigts, des narines, zamen .
groeijing der vingeren, der neusgaten. C-s arthritiques, jichtige vergroeijingen of verhardingen, jicht
pl. — [Phijs.] Stolling, verdikking, verdig--builenf.
ting, verbranding, bevriezing, c on c r é t i. e f.: La edu lait, de Thuile, de stremming der melk, de verdikking der olie. — Vast ligchaam n., vereeniging van
verscheidene deelen tot eene vaste massa; — zamengroeisel in mensch of dier, c o n c r e nn e n t n. —
[Bot.] Steen, knoest, kwast m.
Coserétionné, e, adj. [MV nér.] Zamengehoopt,
tot eene massa zamengepakt, naar een concrement
gelijkende.
Cont,u, e, adj. (en part. passé' van concevoir)
Bedacht, uitgedacht; bevat, vervat, begrepen; uit
zekere bewoordingen vervat: Projet bien-gedrukt,in
c-, goed ontworpen plan. Un article c- en termes
obscurs, een in duistere bewoordingen uitgedrukt
artikel.
,

t ConenYbin, m ., Z. V. a. CONCUBINA1BE.

-

Conenbinage, m. Onuwettige, overspelige zamenwoning als man en vrouw, zonder mint elkander
getrouwd te zijn, zamenhuizing, f., natuurlijke
echt m., concubinaat n.
Coiie ibinaire, m. Wie eene bijzit houdt, b-slaper, boel, keefsman m.
m., z. v. a. CONCUBINAGE.

deeling. C- contradictaire, veroordeeling na gedane
tegenspraak. Passer c-, van zijnen ei.ccli afzien, toestaan, dat het vonnis ten beste der tegenpartij wordt
uitgesproken; (fig.) z?jn vonnis onderteekenen, bekentenis van schuld doen. Suluir c-, genoegen nemen
met eene uitspraak, van welke men appelleren knalde.
Subir sa c-, de etraf ondergaan, waartoe men veroordeeld is. — [Tliéol.] Verdoemenis f. — CONIAPtNATIONS f. pl. Boeten en kosten, f. pl. waartoe men
veroordeeld is: Payer Ie montant des c-, het bedrag
der boeten en kosten betalen.
ondaninatoire, add. Veroordeelend.
o itdavuitó, e, adj. (en part. passé van condamn er) Veroordeeld, g e c o n de na n e e r d: Homine
c- ; Opinion c-c. -- (Loc. prov. et fig.) Cet homnme
a été c- aux dépens, die man heeft bot gevangen: is
in zijn voornemen niet geslaagd. — C0NDAMNE, m.,
E, f. Veroordeelde, g e e o n d e in n e e r d e m. en f.
Condani^uer, v.a. (pr.con- da -né) Veroordeelen,
verwijzen, een vonnis uitspreken, c o n d e an n é r e n.
C- qn. a la mort, aux travaux forces, aa !a réclusion,
au bannissement, iemand ter dood, tot dwa n garbeid,
tot opsluiting, tot verbanning veroordeelen-. C- qn
aux depens, iemand in de kosten verwijzen — Ver oordeelen, dwingen, noodzaken: C- qn. au silence,
iemand het stilzwijgen opleggen. — Veroordeelen,
afkeuren., laken, misprijzen, verwerpen, wraken:
Je condamne cette opinion, Ik keur (lat gevoelen
af. L'Eglise a conndamné ce livre, de Kerk heeft
dat boekverworpen, verboden. — (fig.) C- soi-mème,
zich zelven veroordeelen; C- une Porte, une fenètre,
^-

-

Concubine, f. Bijzit, bijslaap, boel, kepis f.
— [Bot.] Naam cener soort van tul; p f. eene deur, 'een venster toespigkeren. — [Méd.] C1- Coneulgsier, v. a. (woord van Rabelais) Met tin malade, eersen zieke opgeven, hein voer onge-

bijwj f n.

voeten treden, vernietigen.

neesljk verklaren. — [Mar.] C- un -°aisseau, een

lust m., zondige begeerte, begeerljkheid, geneigdlivid f. tot het kwaad, tot verbodene dingen.

CONDAMNER, V. pr. Zich veroordeelen, zich vrij
opleggen, zich op den hals laden; zijn eigen-wilg

geerte, lust, neiging f. der ziele, waardoor zij ge
wordt, tol hetgeen zij als eerre wenschelglke-drevn
zaak, als een coed beschouwt, begeerdr^^i ft f., begeervermogen n. (het tegengestelde van appétit irascible,

Condei nnade, f. Zeker oud kaartspel n., dat
met drie personen gespeeld werd.

Concupiseense, f. Zinnelijke, vleeschelijke schip afkeuren, voor onbruikbaar verklaren. — SE

-1- Concupiscent, e, adj. (woord van d'Alem- gedrag afkeuren, zijn ongelijk erkennen. — Ellsbert) Vol begeerlijkheid of vleeschelijken .lust.
ander veroordeelen, beschuldigen.
-I- Coneiapiseible, adj. (Phil.] Appétit c-, beCordate of Conde, z. v. a. CONFLUENT.
Con4eflHnatoifC, artj., z. CONDAMNATOIFE.

C'ondensabilité, f., [Phys.] Verdigtbaarheid f.
z. IRASCIBLE).
Condensable, adj. [Phys.] Verdigtbaa,r.
Couenrreminent, adv. Gezamenlijk, gemeen
Condensart, e, adj. [ 1íd.] Ter voclitverte gelijke
r tijd; o
m-schapielk,nm ; dikki.ng geschikt (van sommige geneesmiddelen):
.strijd. — [Prat.] Van gelijken rang, in dezelfde Remèdes c-s, of ook als subst. na. Les c-s, de vocht klasse, met gelijk regt.
verdikkende artsenijen.
Concurrence, 1. Mededinging, medestreving f.,
Condtensateur, m. [Phvs.] Verdigter, za
wedijver, wedstrijd m., het streven, dingen of staan menperser, luchtverdigter, c o n d e n s á t ó r in. Cvan verscheidene personen naar dezelfde zaak, het pneumatique, perspomp f. ter verdigting of zansenwedijveren van, fabrikanten, konplieden enz. in de persing der lucht in eerre gegeven ruimte. C- élec
hoeveelheid, hoedanigheid en prijs hunner waren, l,rique, elektriciteits-verzarrrelaar mis., een werktuin
concurrentie f. Etre en c- avec qn. pour ure ter vereeniging van de verstrooide ele/Etrieke stof
charge, met iemand naar een ambt dingen. Les (ook mikro- elektrometer , mikro-elektroskoop geproducts de cette fabrique font c- aux ` tres, de h eetera) .
voortbrengselen dezer fab rik dingen om den voorCondensation, I. [Plays., Chim.] Verdirting,
rang (concurreren) met de uwen n. — [Jur.] Ge- verdikking, digtermakinq, conele rsérin q, c o n d e nlfjkheid van refet, van toestand, van orde (in teaen- s a ti e f., La c- de la vapeur dean. ale verdigti.ng
.stelling met préférence) . C- au marc le franc, ponds- roan den waterdamp tot eene druipbare vloeistof
pondsgewijze concurrentie. — Jusqu'à c-, jusqu'b (door drukking of afkoeling). La c- cle Fair, de
la. c- dune certaine somme, tot op eerre zekere som verdigting, zamenzpersinfl der lucht. — [„Nlil.] C- de
toe, ten heloope van zekere som toe. Vous pourrez colonne, beweging, waardoor de geléderen digt op
lui avancer de 1' argent jusqu'b la c- de mille francs, een gesloten worden.
gij kunt hem tot een bedrag van duizend francs
Condensé, e, adj. (en -part. passé van convoorschieten. Jusqu'h due c-, zoo veel als behoort, d.enser) Verdigt, zamengeperst: Air c-, zarnengetot op de behoorlijke som.
perste lucht; Vapeur c-c, verdir,te waterdamp.
Conenrrent, m., -e, f, Mededinger in., meCondenser, v. a. Verdigten, verdikken, zamen,
dedingster f., c oncurrent in. en, f.•
(iringen, zanten toersen, c o n den s é r e n, in eerre
Concussion, f. (eig.) Zamenstooling, botsing. kleinere ruimte besluiten. Le chaud. rarélie les
Knévelarij, afpersing, geldafpersing f., overschat corps, le froid les condense, (le warmte verdunt
landdieverij, l c o n c us s i e f. (waardoor een-ting, cie ligchainen, de koude verdikt ze. — [klit.] C- la
ambtenaar het volk meer afdwingt of aan den, staat colonne, de colonne opsl ui ten, zoodat zij de kleinst
minder verantwoordt, dan de wet voorschrijft).
mogelijke ruimte inneemt. — SE CONDENSEII, v. pr.
ft).
Coneussionnaire, m . Knévelaar, geldafper- Verdigt worden, eerie kleinere ruimte beslaan: Lair
ser, afzetíer, uitzuiger, vilder, bloedzuiger m. — se condense aisément, de lucht laat zich gemako ok als adj. gebezigd: Un juge c-.
kelójk zamenpersen. — Se c-, dik, digt worden.
Conch a, m., z. v. a . CAURIS.
Condenseaw, m. [Ploys., Méc.] Koelvat n.,
Condalie, f. [Bot.] Condalia, f. Amerikaan ontvanger In., waarin de dampen a fgekoeld en vloei=
-sche baar gemaakt worden..
heester.
Condamnable, adj. (pP. con-da-na-ble) Ver
Condeseendau ee, f. Inwilliging, toegévend
dat te veroordeelen is, berispel k,-cordelnswa, heid, toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, rekkelijkheid.
wraakbaar, laakbaar, strafbaar, c o n d e rn n a b ei, Vous avez trop de c- pour lui, gij z]jt voor hem
Une action c- eene strafbare daad.
te toegévend, gij hebt te veel inschikkelijkheid voor
Condamnation, f. (pr. con-da- na-ci-on) [Jur.] hem.
Veroordeeling, verwijzing f., vonnis n. Co n d e mCondeseenclant, e, wlj. Toepévend, toegéfe
„

,

sea t ie f, C- à mort, doodvonnis n., ter dood veroor-

lijk, inwilligend, inschi/ckelijk, rneegaand^e.
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Condeseendre, V. fl. Toegeven, inschikken, zekere voorwaarde afhangende. - [Gram., Log.]
zich schikken naar de gevoelens, naar den wil van TCiIuI)S, Mode c-, VOO1WO(1?(l(lUkC li/I in., wijs t.
iemand: II a condescendu ui tout ce qu'on a voulu Conjunction c-, VOOi'W(lai(Iel(jli voewooid ii. Prode lui, hij heeft op alles ja gezegd, heeft in alles position c -Ic, voorwaardelijk voorstel. - ['Flidol.]
toegegeven, dat men van item begeerde. C- aux Virile c-Ic, roo1•ll'a(Ii'ilelj)ie, aan tegenspraak onfaililesses, aux besoins de qn., iets toegeven aan (IC1l1(L'ifJ('. niet volstrekte waarheid t. - CONDITIONde zwaklieden, aan de gebreken van iemand,. - NEL, ill. [Gram.] Voorwaardelijke tijd nt wijs.
COiI(li( iOn iielleiiieiit, uh'. l'aorwaar(lcljjk,
[Prat.] C- dune tutelle sur qn., de opgedragene
0)1(1(1 e()()Il('llaId(, 00(1e!' beding.
voogdijschap op iemand anders schuiven.
(Ofl(titiOflhIeIfleHt. II). [loch.] liet drongen
('oiideseeiite, f. [Anc. prat.] Losmaking f.
der (UUr C(I( 0/) (Ie droogplaatsen (conditions).
van voogdijschap; - liet verzoek hieromtrent.
(ondifiouiier, i. (1. 'loch.] ik' vcreisclite
Condietl'sn , f. [Droit. rom.] Wedereisching,
terugvordering f. van verlorene of ontvreemde din- hoedanigheden Of deu gdelijkheid perch (b. i'. aan
v'(jiieii
, boeken, lakens en z.), (• 0 7? (1 i t 1 o a é r fl_
gen; van te veel betaalde gelden.
Condigne, adj.Opwegend,evenredig.—[Thdol.] C- In soic. (le zijde in (Ie °P' Inc/it te (lru(gJeli
Satisfaction C., voldoening, genoegdoening f., ge- leggen. - C- un acte, Un niarclid , on conti at, (('00
(ICl(, ('('Ii' 1i((Ol) , e'ii verdrag met (10 000(l(fJ(' voorevenredigd aan de misdaad.
voorzien,. (in (1i'i( zin weinig fJ(i)lUikt.)
('ondignetiieiit, adv. [Tluol.] Op evenredige, waarden
- SE COMJI'I'I1UNE1I, V.1)1'. [Tech.] In behoorlijke
opwegende wijze.
h((C(l(L1(i(Jh('i(I
V('lV(l(ll(li(J(l worden. - GP(lI'OOfJ(l
Evenredigheid,
overCOfl(tigllité, t. [Théol.]
eenkomstigheid van eeoc daad met hare belooning 'lt'OI(I('l( (eau TUlle zijde). - (lion.) Zich 000?
(1(1'lljl(
uitgeven.
of straf, gelijkwaardigheid f.
(onditipède, adj. [1E. ii ] Met verborgen
Condiment, m. [Cuis.] Kruiderij, spécerj f.,
het sniaakgevend of smaakverhoogend toevoegsel bij j)O('l(li.
(ondituie, f., z. V. a. ASSAISONISEMENT en
spijs en drank. - (' ondirnenteux, -ense,' adj.
E)IIJAU.ii EMEi\T.
Kruiderij- of spécerjachtig.
Condoléance, f. Rouwbeklag n., belui( ing van
Condiseiple, m. Medeleerling, medescholier,
(le(lfl('IuLil((J in ('('ii verlies, C 0 1? (1 () 1 e (1 Ii t i e 1.
schoolmakker m.
(oiidotii, lol. [Cliii'.] 1"()C(Il'(l(ll ii. , behoedend
Condit, m. [Cuis., Pharm.] Het gekonfijte, het
bekleedsel of x(:/1('e(Ie t('i/('l( (le t'Cl(éIiS(/((' b('XIIL(ttiflg
met suiker of h onig ingemaakte.
(meel'
bekend 0111/C r de namen ('01)01e aiiglaise en
Condition, 1. lvatuurf., staat m., hoedanigheid,
gesteldheid 1., aard m. van eene zaak of van eenen i'e(Lii)gOIe)
(ondorna, ('oiidomois, ('oiidoiii, ('0persoon: La c- des choses liurnaines est d'être périssable, de natuur, aard der snenschetjke zaken iistLou III. [II. ii.] Soort von antilope of /zei'tegeit
f.
pas
les
c-s
na
Cet
ouvrage
te
zijn.
is vergankeljk
Condor. in. [H. a.] Kondor , gi'iJ/)gi('l'. grijprequîses, dat werk heeft de vereischte hoedanig- vogel
in.,. (('li ?'oo/r(gJ('l (I?')' dfl(leS, (It' ji'oelste (161'
heden of eigenschappen niet. - Geboorte. afkomst t.,
aanzien n., stand in., waardigheid 1. Un homme de vliegende vogels. met 0(00 VlU(jtU'ij(Ite 5(11? 31 meter.
Condoi'i, in. [Bot.] KondoiL in., lnduiansch
basse, d'Iionnète, de mddiocre, de grande c-, een
mensch van lage, fatsoenlijke, middelbare, hooge boom iii.
(ondorinanis, m. p1. Condo ruin a ten, bijgeboorte of afkomst. Une personne de c-, iemand van
heet?'?? Iii. 3)1.. ('Cl??' .0(1e (1(1' 13(10 eeuw, zoo geaanzien, van adel. La mort égale toutes les c-s, (le 510)1(15
, 0ifl(l(it zij allen, mannen Cii vrouwen, jong
dood maakt alle standen of rangen gelijk. Huisdienst, huur, c 0 n d i t i e f. : Chercher one c-, cene CI? ((UI!, bij (IIW(((lel sliepen.
('oiidoiiiiition,I. [1'ho1. ] Echlelij)ke hijsloapm.
dienst, eene huur zoeken. Etre hors de c-, buiten
('oiidorles, ni. t. pl. [1kcIie] .Sl(lk('n of stok(110)1st zijn. Se mettre en c-, zich verhuren. Toestand m., voordeelige of nadeelige gesteldheid ken m. pl., l'i afzetting 0(0?'?' ViS(h?0(I'l'.
('ondoublé, e, adj., z. v. a. CoNJimLIQUE.
in eene zaak: Votre c- est then meilleure que Ia
('ondouiloli' (se), t'. /11'. Deelnemen in iemands:
mien ne. - Voorwaarde f.; beding n., c o n d i t i e I.
C- avantageuse, expresse, impossible, voordeelige, 500111. Se c- avee qn. , iellUIl(d betuigen, dol iiieii
dooi'
zijn leed fj(tl(I//t'l( is. (Wordt
)l(lt alleen in do
uitdrukkelijke, onmogelijke voorwaarde; C-s matrimoniales, huwelijksvoorwaarden; C- accomplie, Oflbe/)(I(Ild(' U'ijX gebruikt (fl 15 00(1.)
('ondous, in., Z. coNI)(niA.
voorwaarde, die vervuld is; C- casuelle, toevallige
(ondilen, lii. [Coin.] l"i'ansclw 1?'ijlI III., tilt
voorwaarde; C- ddfaillie, voorwaarde, die ontbreekt;
C- essentielle, wezenlijk vereischte; C- ondreuse, /tt't k((I(1OI( 00(1 (11(1? 0(1010.
CondiHle. I., z. v. (1. ciIoNonhi.I.E.
bezwarende voorwaarde; C- requise, vereischte n.
('ondiieibilité, t., z. c. a. COM)CCiIIIIL1TE.
C- résolutoire, ontbindende voorwaarde; C- susConducteur, in., -trice, t. Leidsman, je1eipensive, opschortende voorwaarde; C-s de vente,
verkoopvoorwaarden, veil-conditiën. Vendre une e!('l', bestuurder ill.. 1('i(l,IL'P(lUU'. /('l('iIlsl('I' f.,
chose sous c-, iets verkoopen onder belofte van HI. CO 1., (lIZ. hij, (111' ((/1 (liIi!P'fl('CS, 5/)O1Iïll'l'iflell,
terugneming, indien het de gezegde hoedanigheden stOO?11b0(ltefl VOO?' '1 (/elll(lk en de veiligheid loll jei'niet heeft. Remplir one c-, eene voorwaarde ver- .U)1(C1( (' n goederen zuigt, ( I) 1? (1 II C t e U 1' m. C- de
vullen, aan een vereischte voldoen. Baptiser soos c-, travailleurs, (lalIt'Oeldel' Van We,klh'(leli. - Cdoopen in twijfeling of de doopeling niet reeds ge- de Ia jeunesse, i/ills (II'?' jeugd, ((/)VOeelei', leermeesdoopt Is; of wanneer een kind een zoo monsterachtq ter In. - C-trite (10 jeunes 1111(5 ()11zi!Itst('r, beaanzien heeft, dat men twijfelt of het wel een menscli .(tU111'8iC1 5(11? 111('(.Sj(R. - ( Loc. fuiii.) C'est le c- do
is. C- s I n e q u a n 0 fl (aan 't latijn ontleende zegs- Ill 1)01(1110, hij 1I1'('fi het i'm'i in 1l(1?l(11'fl,hij heeft het
wijze), onvermijdelijke voorwaarde, voorwaarde meest te z('(/(/('n ( iii (lat gezelschap). - [P11)5.]
vmarvan niets kan ontslaan. - a CONDITION QUE, Geleidend li(JCII(1(11fl II., lJ('le!(l('l', C((07't/)l(ll?t('l' van
bc. conj. Onder beding, onder voorwaarde dat, (le W(11'lIlt('sto/ ((/ (l(' clektrieke Vl((Ci.(tO/'. - geleider
mits: Je feral ce voyage, a c- que vous viendrez dci' elektriciteit aan elektriseer-machines, Co ii du Cavec mol. - ii CONDITION DE, bc. prép. Op voor- t 1) ? ill. Lure c-, (!' (1111l11(lel' ni. C- de In foudi'e,
waarde van: Je vous céde ce terrain a c- dy bâtir. blikse111(1/le'idPl' (parafonnerre) . - [Chic.] 'J'e1(l1)Zl'r,
- - CONDITION, t. [Corn.] Zijdedroogerj t., plaats P1( 1 t'L'l n., ZOkel' werktuig, (1'(l(I?'t'(Ill (11' v'oîielheelei's
voor het droogen der zijdestoffen in verschillende Ziel? bedienden bij lilt sflij(1Cfl 01111 (1011 steen, 01fl
fabrijksteden: Mettre Ja sole doyle it In c-, de ruwe (11' 1(111(1 in te brengen.
('onduietibililé, t. [Pitys.] Gelc'idbaw'hed t.,
zijde in de open lucht uitspreiden en te droogen
fft'sC/Iikl/l('id (1 m p11(1(1 te ?I'Ol(I'll (b. v. tan de
leggen.
'11'01IillrxlOf,
van (11' ('lektrieke vloeistof) . - GeletConditionné, e, adj. (en part. passdvan conditionner) De vereischte hoedanigheden hebbende: (1(11(1 l'('11il(('(11 11. (lI'? li(1C/I(110e11.
('oiidiiel I 1)10, (L(lj. [Phys,j Leidbaar, ter voortMarchandises mal c-es, koopwaren, die in een'
slechten staat zijn, die er slechten haveloos uitzien. leidinggeschikt. '
(oudiielion, t. [Droll. rom.] lliiring 1., het
Livres Men c-s, boeken, die niet verwaarloosd zijn,
die er nog gaaf en glad uitzien. - ( fig. el/am.) Ii /101(0.
('onduire,
V. 0. Leiden, g eleiden, brengen, den
est bien c-, hij heeft vrij diep in 't glaasje gekeken.
C'est one ëtourderie bien c-e, 't is een heel liep wijzen; vergezellen, begeleiden; ion)' zich uit
(1(1(71 gIlall. drijven; vervoeren; (le rigting geven,
lompe streek.
(onditionuel, le, adj. Voorwaardelijk, van besturen: 11 prit des guides qui le conduisirent, hij
()

-
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nam gidsen, die lient den weg wezen; C- un enfant
a l'école, een kind naar school brengen; C- un
aveugle, eenen blinde leiden of geleiden. Mes domestiques vous conduiront, mijne bedienden zullen
e vergezellen. C- les troupeaux aux champs, de
ktdden naar 't veld drijven. C- du yin, des vivres,
wijn, levensmiddelen vervoeren. C- ]'eau par des
canaux, liet water door kanalen leiden; C- une
ligne, eene lijn door verschillende punten trekken;

C- Ia main, Ia plume dun écolier, de hand, de
pen van eenen leerling leiden of besturen; Cet
dcrivain conduit bien sa main, die schrijver heeft
cene vaste, vlugge hand; Ce peintre conduit bien
son 1)inceau, die schilder voert het penseel goed,
schildert goed. - ( fig.) Une aveugle fureur conduisait son bras, eene blinde woede bestuurde zijnen
arm. C- les pas de qn., iemand tot gids en steun
dienen. - (podt.) C- une femme a lautel, eene
vrouw naar 't altaar voeren, haar trouwen. Cela me conduit a vous parler de telle chose, dat
beweegt mij om van deze of die zaak met u te
spreken.— Leiden, besturen, het toezigt of OPZ fjt
/teb'ben; - aanvoeren, gebieden, bevél voeren, re
C- une construction, eenen bouw besturen;-gdren:
C- une tranchée, on ouvrage, de opening van eene
loopgraaf, het aanleggen van een werk onder zijn
toezigt hebben; C- on dessein, one entreprise, een
plan, eene onderneming besturen; Ii a mal conduit
cette affaire, ce procès, hij heeft die zaak, dat
regisgecling slecht bestuurd; C- un ouvrage a sa
perfection, een werk tot zijne volkomenheid brengen. C- une armée, one flotte, een leger, eene vloot
aanvoeren; Dieu conduit l'univers, God bestuurt
de wereld. Cette femme conduit bien sa familie,
die vrouw bestuurt haar huishouden goed; Ce
peupie-lá est difficile it c-, dat volk is moeijelijk te
Vesturen, te reqéren; Se laisser C- par qn., zich
door iemand laten leiden, besturen. - C- qn. des
yeux, iemands schreden gade slaan, al zijn doen
bewaken. La raison le conduit, ses passions le
conduisent, hij laat zich door de rede, door zijne
hartsiogten regelren, leiden. - ( fig. et faius.) C- Ja
barque, eeoc onderneming of zaak besturen; Ii conluit bien sa barque, hij bestuurt zijne zaken met
beleid. - [Hort.] C- on arbre, een' boom behoorlijk
(naar zijnen aard) snoeijen. - [Fauc.] C- Un
oiseau, een' volk opbrengen, afrigten. - CONDUIRE,
V. n. Leiden, Voeren: Ce chemin, cette route conduit an village, deze weg leidt naar het dorp. L'anarchie conduit au despotisme, de regéringloosheid voert tot dwingelandij, tot de onbeperkte heer-

schappij. La vertu conduit au bonheur, de deugd
voert (baant den weg) tot het geluk. - SE CONDUIIUS, V. pr. Zich gedragen: Ii se conduit mal a
mon dgard, hij 'gedraagt zich slecht jegens mij. Zich laten leiden, besturen: La plupart des femmes
se conduiseiit par le coeur, de meeste vrouwen laten
zich door het hart besturen, volgen de inspraakvan
haar hart. - Geleid, bestuurd worden: Tout ceia
se conduit avec mystère, dat alles wordt met ge/ieimzinnigheid bestuurd. - Cet homme ne voit pas
a se a-, die man kan te naauwernood zijnen weg
zien: hij is bijna blind, of hij bevindt zich op eene
donkere plaats. Donner a qn. de quoi se a-, iemand
van 't noodifle tot de reis voorzien.
Conduiseur, m. Weleer z. v. a. CONDUCTEUR.
- Opziqter, schrijver tij de houtveilingen. —Bakbestuurder in. in eene leigroeve.
Coiduisoir, m. [Tech.] Geleistok m. der
ouwslarjers.

Conduit, e, adj. (en part. passé van conduire)

Geleid. gevoerd: Homme c- a léchafaud, naar 't
schavot gevoerd mensch. - [Litt., Thédt.] Une intrigtte bien c-e, eene goed aangelegde en ont knoopte
verwikkeling. - [ Peint.] Une iumière bien c-e,
Un jour l)ien c-, een goed aangebragt, behoorlijk
verdeeld licht, wel geplaatste dag.
Conduit, m. Buis, pijp, goot f., riool, kanaal n.
- [Anat.] C- de Ja pudeur,
z. v. a. vAG1N. Cauditif, gehoorbuis, gehoorqat n., gehoorzenuw f.
C- alimentaire, spijskanaal; C- tlsoracique, borstbuis; C- urinaire, pisbuis f. , pisweg, pisleider, pisgang fl1., schacht f.; C- cystique, galbuis;C- guttural
de l'oreilie, buis van Eustachius; C- pancréatique
of C- de Versony, alvleeschbuis, groote klierbuis;
C-s aqueux of lymphatiques, oogleden-bevochtigers;
C-s iacrymaux, traanbuizen; C-s Jaiteux, melkbuizen; C-s salivaires, speekselvaten. - [Arch.]

.,

C- a vent, luchtpijp, trekbuis, windtrekking f. [Mus.] Weleer z. v. a. MOTET. [ Tech.] Steun m.
van een of ander gereedschap - [Mar.] Geleider m.:
Poulie de e-, steekblok, voetblok. ,
Conduite, f. Leiding, begeleidsnq,vergezellinqf.,
geleide B. Etre chargé de Ja C- dun aveugle, dun
troupeau, met de leiding van een' blinde, van eene
kudde belast zijn. Faire Ja c- h son camarade qui
-

:

part, een' vertrekkenden makker uitgeleide doen,
hein een eind weegs vergezellen. Etre chargé de Ja
c- dun ambassadeur, met de begeleiding, het geleide,
het inhalen of het uitgeleiden eens afgezants belast
zijn. - Leiding f., beleid, bestuur, opzigt, loezigt;
bewind, bevél, gezag n., aanvoering, regdring f.:

Avoir Ja c- dun hâtiment, dun pont, dune tranciide, dune horloge, het opzigt of bestuur hebben
over het optrekken van een gebouw, het bouwen
eener brug, het aanleggen eener loopgraaf, den gerdqelden gang van een uurwerk. Prendre Ja c
dune entieprise, zich met de leiding eener onderneming belasten. Charger qn. de Ja c- dun proces,
iemand met het voeren van een regtsgeding belasten.
Etre chargé de Ja c- dun jeune prince, het opzigt
over (het zédeljk gedrag, de daden van) een' jongen
prins hebben. Avoir Ja a- dun dtat, dune armee,
de regéring van eenen Staat, het bevdl over een leger
in handen hebben. La c- des âmes des peuples,
het bestuur, de leiding der zielen, der volkeren.
Soos Ja a- des empereurs, onder de regering der
keizers. Soos Ja c- de ce grand générai, onder de
aanvoering van dien groaten veldheer. - Gedrag n.,
handelwijs, levenswijs f., handel, wandel m.; goed gedrag n.: Avoir one bonne, mauvaise c-,

een goed, slecht gedrag hebben, zich goed, slecht
gedragen. Itégler sa c-, zijn gedrag, zijne levensof handelwijs, zijn' handel en wandel régelen. Plan n., orde f., gang m. , inrigting f. van een
werk des verstands, een schilderstuk enz.: La adun podme dramatique, de uitvoering, behandeling
van een tooneeldicht. 11 y a beaucoup de c- dans
les tableaux de ce peintre, de voorwerpen in de
schilderijen van dien schilder zijn met veel smaak
geordend of verdeeld, zijn goed aangebragt. - Cet
homme a de Ja c-, die man heeft een goed gedrag,
eene prijzenswaardige,voorzigtige levenswijs. 11 na

point de a-, nulle C-, eest un homme sans c-, ii
manque de C-, het is een man van een slecht gedrag, een zat, een losbol, die zich in alles even onverstandig gedraagt. - [ Ilydraul.] Verscheidene
buizen of pijpen f. p1. aan elkander gevoegd, vormende eene waterleiding. - [ Hon.] IJzers n. p1. in
een groat uurwerk, waardoor eenwijzer draait. [Mar.] Stationsgeld, reisgeld n. der zeelieden, om,
zich naar de oorlogshavens of naar hunne kwartieren te begeven. - [fort.] Het leiden, besnoeijen
van een' boom.
Conduplieatif, ive, Condiipliqué, e, adj.
[Bot.] Dubbelliggend, overlangs toegevouwen (van
bladeren in den knop).
Conduplieation, f. [Rhét.] Verdubbeling f.,
het herhalen van een woord aan 't begin of einde
van eenen zin, conduplicatie f.
Cotidyle, m. [Anal.] Gewrichtsknokkel m. Cotidyllen, ne, adj. Wat tot een' gewrichtsknokkel betrekking heeft. - Coiidyloïde, Condyloldien, ne, adj. Aan een' gewrichtsknokkel

gelijk, daarnaar zweemende.
Coiidylome, m. [Mëd.] Knoopgezwel, vleeschachtig, verhard uitwas n., vijgwrat f.,, vooral als
gevolg der venerische ziekte.
Condylope, adj. [EI. n.] Met geléde pooten.
Condylui-e, f. [til. n.] Amerikaansch dier van
der mallen, spitsmol m.
geslacht
't
Cone, m. [Math.] Kegel m. Les pains de sucre
sont fails en c-, de suikerbrooden zijn kegelvormig
gemaakt. C- tronqud, droll, Oblique of scaldre,
geknotte, regte, scheeve kegel. - [Astr.] C- d'ombre,
schaduwkegel. - [Opt.] C- de lumière, lichtkegel.
- [Tech.] Vorm m., waarin het suikerbrood gemaakt wordt. - Kegelvorm m., waarin men het
gesmolten metaal giet, om het van de slakken te
scheiden. - [Bot.] kegelvormige vrucht f., zoo als die
van den pijnboom. - [H. n.] Toot, kegelschelp f.,
kink/wren m.
Cóiié, e, adj. [H. n.] Tootvormig, van de gedaanle eener kegelschelp, kegelvormig.
Conéine, f. [Cum.] Alkaloïde t. in de dolle
kervel.
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CONFESSION,

Conépate 0 Conépatl, m. [H. n. ] Mexi- , spreic houden over eenige zaak van aangeidgenheid;
caanscli stinkdier n., totae wezelsoorten behoorende. - lid n. eener conferentie.
Conessi, ni. Soort van schors f.
Conférer, v. a. Vergelijken, tegen elkander

S (oiifabnlateur, m. (fain.) Gemeenzame
prater, snapper, keuvelaar; - redenaar iii. , die tot
zijne toehoorders gemeenzaam praat,. in stede van
als redenaar te spreken.
S toiifabulation, f. ([am.) Gemeenzaam e
-spreh,
gekout, gekeuvel, praatje n.
S (onfabuler, v. n. (fam.) Gemeenzaam, vertrouwelfTh praten, kouten, keuvelen, sprookjes vertellen.
t Confaitement, adv. z. v. a. PARFAITEMEINT.
CoisfaIon, in., Z. GONFALON.
Coiifanon, m., z. COQUELICOT.
(onfarréation, f. [Ant. ram.] Zdkere plegtigheict f. in de bruiloften, bij welke de bruidegom
en bruid van een daartoe vervaardigd gebak gelijkelijk aten.
(Tonfecteur, m. [Ant. rom.] Jonge kampvechter, zwaardvechter m., die tegen de wilde beesten
streed.
Cotifecli om, 1. Het uitvoeren, maken; aanlegm.
uitvoering; voltoomiing, voleindiging, voltrekking t.
La a- dun canal, dun chemin, lmetaanlejgen (graven) van een kanaal, een' weg. La c- dune maison,
de bouw m., liet optrekken van een hues. (In de
dagelijkse/me taal weinig gebruikelijk.) - Jusqu'à
paifaite et entièi'e C-, tot de geheele en volkomene
voltooijing. - [Prat.] La c- dun inventaire, het
opmnaken van een inventaris of boedellijst, het boedelbesc/irijv en. La c- dun acte, het opstellen eener
acte. - [Admin.] La c- des listes é!ectorales, het
opmaken der kiezerslijsten. - [ Pharin.] Zamenge
slikartsenij t., likkepot m.
-steld
S Confectionnaire, in., z. v. a. CONFEGTI,

ONNEUR.

houden, twee dingen tegen elkander nazien, ten
einde te ontdekken, waarin zij gelijk zijn en waarin
zij verschillen (inz. van wetten, handvesten, schrfjvers enz.): C- les lois grecques avec les lots ronmalnes, de Grieksche en Romneinsche wetten met
elkander vergelijken.
[Impr.J De correctidn of
verhdteringen op een proefblad met de revisie of
tweede proef vergelijken. - Geven, verleenen, beéven, schenken, opdragen, overdragen. C- des
charges, ambten begeven. Dieu confère in grâce,
God schenkt de genade. - CONFERER, V. n. Zaaienspreken, opzettelijk en ernstig rédekavelen over eene
zaak, gemeenschappelijk overleggen, beraadslagen.
onderhandelen, co nferéren: L'affaire est importante, elle mérite que nous en conférions, de
zaak is gewigtig, zij verdient, dat wij er eens zamen
over spreken. Les anThassadeurs confèrent sur Ia
paix, de afgezanten beraadslagen (houden eene conferentie) over den vrede. - SE CONFERER, v. pr.
Opgedragen, verleend worden.
-I- Conféi-eur, m [Impr.] Woord, datvoorge
is ter aanduiding van den corrector, die de-slagen
proeven met hel handschrift of de laat ste proef met
de vorige moet vergelijken.
Confertillore, adj. [Bot.] Met digt opeenge
sloten bloemen. - Confertifollé, e, adj. Met
digt opeengesloten bladeren.
Confcrvaeé, e, (onfervé, e, adj. [Bot.]
Naar de conferven of watermossen gelijkende.
('onferve, 1. [Bot.] Soort van plant, tot de
familie der wieren behoarende, welke in zoet water
groeit, watermos in.. conferve 1. - Soort van net n.
-

-

Confervé, e, ConfervoïtIe adj., z. CONFERVACE.

. 'Confectionné, e, adj. (en part. passé van
1 Confès, m., z. V. a. CONFESSEUR. —j Conconfectioimner) Gemaakt: Des habits, des souliers fès, Se, adj., z. v. a. CONFESSE.
Confesse, f. [Cath.] Beljdenis van zonden aan
bien c-s, mal c-s.
S Confectionner, V. a. Vervaardigen, maken; eenen priester, biecht I. (Dit woord wordt nooit
voitooijen. C- des habits, les souliers, une ma- gebruikt met een lidwoord en altijd door à of de
-

-

chine, kleederen, schoenen, eene machine maken. pr. Gemaakt worden.
S Confectionneuir, in. Maker m., inz. van
kleedingstukken.
-Ë Confédérateur, trice, adj. Een bondgenootschap lot stand brengende: Puissance c-trice,
mogendheid, die eene confcederatie maakt.

SE CONFECT!OiXNER, V.

Coiifédératif, ive,adj. Bondgenootscliappelmjk,

wat eene confcederatie aangaat. Traitë c-, bondsverdrag n.
Confédération,t. Bondgenootschap, verbond 0.,
bond m., eedflenootschap n., inz. tusschen onaf
staten, confce deratie f. La c- hel--hankel
vétique, het zwilsersch verbond of eedgenootschap;
La c- germanique, de duitsche bond; La c- lu
Rhin, het Hj,mnverbond. - Verbindtenis f., verbond n. tusschen ontevreden onderdanen in eenen
Staat
Confédéré, e, adj. (en part. passé ,van confëdéi'ei') Verbonden, g ec 0 n fw d ere e r d: Etats c-s,
bondstaten. Puissance c-es, verbondene mogendheden. - CONFÉDÉRES, 0. p1. Verlondenen, bondgenooten, eeciqenooten, geconfcvder eerden m. pl.
Coiifédérer (se), v. pr. Zich onderling verbinden, een bondgenootschap, eedgenootschap maken,
zich c on fee d eréren: Les nobles Polonais se confédërèrent, de adellijke Polen sloten een verbond.
Coiiféré, e, adj. (en part. passé van confirer)
Vergeléken: Lois c-es, vergeléken, tegen elkander
gehouden wetten. Auteurs c-s, vergeléken schrijvers.
- Op;edraqen, verleend: Dignité c-e, opgedragen
waardigheid.
Conférenee, f Vergelijking f. van twee dingen, ons te zien in' hoe ver zij gelijk zijn of verschillen. - Zamenkomst en beraadslaging t. over
zaken; onderhoud, gesprek n., zamenspraak, ruggespraak, onderhkncleling 1. over deze of gene gewigtige zaak; inz. bijeenkomst van ministers en
gezanten om strijdige staatsbelangen te vere/Jenen,
c o n f e r e n tie f. : La c- de Londres. - Kerkelijke
redevoering t. over qeloofspunten, zedeleer, kerkeluke tucht enz. - Maître de e-s, titel van een'
professor aan de normaalsc h ool td Parijs.
1- Confereiiciaire, adj. , z. v. a. TR4NSLATIF.
Conferencier, m. Voorzitter m. in eene verdering van personen, die onderling een vrij ge-

voorafgegaan): Aller a c-, te biecht gaan. Etre It C-,
te biecht zijn. II va it c- a un tel prètre, hij gaat
te biecht bij dien priester. 11 vient de C-, hij komt
uit de biecht.
Confessé, e, adj. (en part. passé van conlesser) Beléden: Crime c-, beleden misdaad f.
(Loc. prov.) Une tante c-e est a deal pardonnée,
eene beleden fout is reeds ten halve vergéven. II est mart bien C-, hij is als een goed katholjjlc
gestorven.
Confesser, V. a. Bekennen, belijden, erkennen
(als die verklaring van zelf met eeniqe schaamte of
berouw gepaard gaat): C- Ia vérité, un crime,
de waarheid, eene misdaad belijden, bekennen: 11
est vrai, je le confesse het is waar, ik erken liet.
- (fig. et fain.) C- Ja dette, bekennen, dat men
ongelijk heeft, voor iets uit/samen, dat men wilde
verzwijgen. - C- Jesus Christ, Jezus Christus belijden, verklaren, dat men een Christen is. Ook
zonder voorwerp: C- de coeur et de bouche, met
hart en mond Christus bel//den. - [Cath.] Birchten, zijne zonden aan den priester bekennen: Cses péchds, zijne zonden biechten, opbiechten. Biecht hooren, de biecht afnemen: Un prêtre qui
corifesse on grand nombre Ie pénitents. - Ook
zonder voorwerp: Un prêtre qui ne confesse point,
een priester. die geen biecht hoort. - (Loo. pray.)
C'est le diaNe a c-, men moet hem op de pijnbank
leggen om 't er uit te krijgen; ook: dat is eene
zware taak. - SE CONFESSER, v.pr. Biechten, zijne
Se c-h Dien, zijne
zonden aan den priester beli
zonden aan God belijden. '" - (Prov.) Se c au
renard, bij den duivel te biecht gaan. - Zich verkiaren voor: Se c- vaincu, zich voor overwonnen verklaren.
Confesseur, m. [Cath.] Biechtvader. - Standvastige bel ij der van den noons van Jezus, ondanks
de pijnigingen (bij de eerste Christenen); - heilige m., die noch apostel noch martelaar geweest is.
Confession, f. Bekentenis, belijdenis t., verklaring, dat men iets bedreven heeft: C- sincère,
extorqude, opregte, afgedwongen bekentenis. Cjudicielle, bekentenis voor den reqler. C- extrajudicielle, bekentenis aan een' ander persoon dan
den regter gedaan. - C- (of C- de tol), geloofs
belijdenis, confessie 1. La c- d'Augsbourg, de
'

•
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CONFESSIONNAL

--

Augsburgsche confessie. — Geloofspartij f., die
iemand is toegedaan; — opsomming f. van de geloo fsartikelen eerier kerk. —Biecht, zondenbel drienis f.,
't zij in't openbaar, aan God of aan een' priester:
C- publique, openbare biecht; C - sacramentale of
`acramentelie, sakramenléle biecht; C- auriculaire,
oorbiecht. Le tribunal de la c-, de biechtstoel m.
Our, Entendre en c-, biecht hooren. Sous le sceau
de la c-, onder 't zegel, 't geheim der bieclrt; (fig.)
in het diepst vertrouwen, onder voorwaarde van
onschendbare geheimhouding.
geheimhouding. — (Loc. prov.) On
lui donnerait le bon Dieu sans c-, men zou hem
zijn zondags oortje te bewaren geven, stille waters
hebben diepe gronden. — [Rhét.] Redekunstige Tguur, waarmede men datgene erkent, waarvan men
beschuldigd wordt . — CONFESSIONS, f. pl. Gedenk ,chri ften, waarin een schrijver zijne begane fouten

openlegt: Les c- de J. J. Rousseau.
Confessionztal, m. Biechtstoel. — Soort van
ziekestoel m.

Confessionniste, m. et f. Lutheraan, Luthersche m. van de .Augsburgsche belijdenis.
Confaance, f. Vertrouwen, betrouwen n. ; toeverlaat m., hoop, die men op iemand of op eene
zaak stelt, confidentie f.: Dire qc. en c-, iets
in vertrouwen zeggen. Mettre sa c- en Dieu, zijn
vertrouwen op God stellen. J'ai sa c-, ik heb zijn
vertrouwen. la! une grande c- en votre frère, ik
stel groot vertrouwen in uwen broeder. Mettre sa
e- dans les richesses, zijn vertrouwen op rijkdom
stellen. Domme de c-, vertrouwd man. —-men
Betamelijke, beleefde vrijheid, die men neemt bij
zekere gelegenheden, vrijmoedigheid f. : Aborder
t uelqu 'un avec c -, iemand met vertrouwen, met
vrijmoedigheid aanspreken. — Onbeschroomdheid,
stoutheid f.: Parler en public avec une grande
c-, in het openbaar slareken met eene groote stoutheid, vrijmoedigheid.: — Verwaandheid, inbeelding,
laatdunkendheid, driestheid f., zelfvertrouwen n.
11 a des airs de c-, hij heeft verwaande houdingen.
Cest un garcon plein de c-, h ij is een ingebeelde,
verwaande dongen.

Conliant, e, adj. Vertrouwend, niet achter
ligt vertrouwend: Un caractère c-, een-dochtig,
karakter vol vertrouwen. — Verwaand, ingebeeld,
laatdunkend: II a fair c-, hij heeft een verwaand
voorkomen.

Confideninient, adv. Vertrouwelijk, in ver
i d e n t i ë e l: Je nous dis vela c-,-trouwen,cf
ik zeg u (tit in vertrouwen.
Confidence, f. Mededeeling van een geheim,
aanvertrouwing , vertrouwelijkheid 1. , vertrouwen n.: Faire e- de qc. a qn., iemand iets in vertrouwen, vertrouwelijk openbaren. II ma fait ede son lessein, hij heeft mij zijn vporneinen in ver
ontdekt, geopenbaard. Etre bien avant-trouwen

(lans la c- de qn., iemands volkorren vertrouwen
bezitten. Faire ure fausse c- a qn., iemand eene
onwaarheid als een geheim aanvertrouwen, met
oogmerk om hem te bedriegen.— Ongeoorloofd provebezit n., heimelijk bezit van een kerkelijk ambt in
naam van een ander, die daarvan nog de inkom sten trekt. Tenir un benéf ce en (par) c-, eerie
prove of kerkelijke bediening door een heimelijk

verdrag bezitten.

— EN CONFIDENCE, loc.

adv. In

vertrouwen, vertrouwelijk, onder 't zegel van geheimhouding, con fidentiëel.
Confident, m., -e, f. Vertrouweling, ver
boezemvriend m., boezemvrien--trouwdem.nf,
din f. — (fig. et poet.) Les rockers et bols, c-s de
de
mes peines, rotsen en bosschen, vertrouwelingen,
getuigen van mijne smarten. — Ook als adj. gebézigd: Cet homme était c- de touter mes peines.
Conridentiaire, m. [Droit. can.] Onwettige
bezitter van een geestelijk inkomen; — titulaire
bezitter m. van een kerkambt of prove.
Confidentiel, le, [Diplom.] Vertrouwelijk,
net vertrouwen, c o n f i d e n t i e e l (het tegendeel
van ofiiciel). Lettre confidentielle, vertrouwelijke
brief m.

Confidentielletnent, adv. Vertrouwelijk, op
vertrouwelijke, c o n f i d entitle wijze: C eta ma
été écrit e- et non officiellement, dat is mij geschreven in vertrouwen en niet van ambtswege.
Confidentissime, m. (woord van den kardi:naal de Retz) Geheime vertrouweling, vertrouwde
boezemvriend m.
Confié, e, adj. (en part. passé vun confler) Be-

CO FIRM.

trouwti, toevertrouwd: Secret c-, toevertrouwd
geheim n. Un enfant c- à vos soms, een aan uwe
zorgen toevertrouwd of opgedragen kind.
('onfier, v. a. Toebetrouwen, toevertrouwen,
betrouwen, vertrouwen, aanvertrouwen, in ver
geven of rnededeelen: C- la défense d' une-trouwen
place á un général, la garde dune maison à un
domestique, l'éducàtion d'un enfant à un maitre,
de verdediging eener vesting aan een' veldheer, de
bewaring van een huis aan een' bediende, de opvoeding van een kind aan een' meester toeverlrouwen. C- on secret à qn., iemand een geheim toevertrouwen. — (fig.) C- des semences is la terre,
zaad aan den grond toevertrouwen, zaaijeu. C- sa
destinee au hasard, zijn lot aan het toeval overlaten. — SE CONFIEII , v. pr Vertrouwen stellen,
zich verlaten, staat snaken, zijne hoop stellen: Je
me confie a v-ous, ik verlaat mij op u. le me confie en la providence de Dieu, ik stel mijn^ertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid I1 se confie
en ses forces, hij verlaat zich op zijne krachten.
Elkander vertrouwen, elkander vertrouwelijke mededeelingen doen. Its se confiaient leurs pensees.
— Toevertrouwd worden: C'est en vette saison
que les semences se confient b la terre.
Confiinnration, f. Uiterlijke vorm m der lig
bijzondere gedaante geeft. —-chamen,di r
[Phys.] Vorming f of ontstaan n van geligkvorinige
gedaanten, zoo als bij het kristalliseren der zouten,
het bevriezen des waters. — [Astron ] IVederzijdsche stand m. of aspect n. der planeten, inz.
de gedaante f., die de wachters van Jupiter en Saturnus bij hunne verduisteringen aannemen. ,
Confi urer, v. a. Gedaante geven, vormen.
Confine, e, adj. (en part. passé van confiner)
Opgesloten , binnen bepaalde grenzen gebannen:
H.omme c-, Femme c-e.
Confinement, in. Weleer z. V. C. exil, ballingschap, verbanning f. — Opsluiting f.; con f i
-nemt.
Confiner, v. n. Grenzen, aangrenzen, palen,
aanpalen, aanliggen. La France confine aver l'Espa ;rye, Frankrijk grenst aan Spanje. Les terres
continent b la font, de landerijen palen aan tiet
bosch. — coNF iNER , V. a. [Jur.] Binnen bepaalde
grenzen besluiten, begrenzers: C- un hérirage, de
grenzen van een erfgoed vaststellen. (Men zegt liever
borner). — Naar eerie bepaalde plaats verbannen
of verwijzen, ergens opsluiten, gevangen zetten: On
la coufiné dans une ile, dans un monastère, men,
heeft hein op een eiland gebannen, in een klooster
opgesloten. — SE CONFINER, v. pr. Zich terur^trekken, zich afzonderen, zich ergens heen begeven ome
er te blijven; zich verbannen: 11 s'est confiné daas
une de ses terres, dans une solitude, hij heeft
zich op een zijner landgoederen teruggetrokken,
zich naar eene eenzame plaats verbannen, zich daar
begraven.
Confinité, F. Grensnabuurschap, aangrenzing,
con finiiteit f.
Confins, m. p1. Grenzen f. pl. (van een land,
gewest, kanton enz., van een regtsgebied, een bis
Aux c- de la terre, aan de-domenz.)—(fig
uiterste einden der aarde, in ver afgelegen oorden.
Confire, v. a. Inmaken, inleg,gen, konfijten. Cdes fruits, des légumes, vruchten inlegren, groen
inmaken. C- au sel, inzouten, inzulten. C- au-ten
vinaigre, in azijn leq en. — (fig. et fain.) z. CONFIT, adj. --. [Cuis.] C- des viandes, spijzen met
wijn of azijn laten doortrekken. — [Tech.] De
huiden in de zwelgpap of het zuur-laf leggen (bij
zeemtouwers). — SE CONFIRE, v. pr. Ingemaakt,
gekonfpt worden.
t'onfio•rnatif, i re, adj. Bevestigend, bekrachtigend: L'arr't c- du jugernent, cie bekrachtigende
uitspraak van het vonnis.
C'onfirnmation, f. Bevestiging, bekrachtiging,
confirmatie f. Cette nouvelle a besoin de c-,
die tijding heeft bevestiging noodig. -- [Prat.] La
c- d'un jugernent, d'un arrèt, de bekrachtiging van
een vonnis, van eerie uitspraak. — [Rhét.] Bewijxvoering f., deel eenei redevoering, waarin het voor
bewijzen gestaafd wordt. — [Them. -gestldor
Vormsel n. , een der zeven sakrarnenten van de
Roornsche kerk; — bevestiging des doops, inzégening,
inwijding of opneming f. als lid der . kerk bij de
Protestanten.
,

Conlirn,é, e, adj. (en part. passé van confir-
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- . CONFORMIMENT.

nier) Bevestigd, bekrachtig d : Fait c-, bevestigd feit

- Enfant c-, als lidmcat (wnf;cnOrnen kind.
Confiriner, v. a. Bevestin, verzékeren, bekrachtgen, vaster en onwankelbaarder maken; nader bewijzen, bevestigen door nieuwe bewijzen. Cune chose par serment, iets met een' eed bekrachtigen. C- tiiie nouvelle, ce ne tfjdinq bevestijen. Cda
me confirme dans mon opinion, dat versterkt, bevestigt mij in mijn Jevoelen. Le jugernent du tri
bunal a con firm on droit, de uitspraak (ier reqtbank heeft zijn regt bekrachtigd.. Sa santé so eonlinme de jour en jour, zijne gezondheid wordt dagelijks sterker, neemt toe. - [Théol.] Inzéqenen,
als lid der kerkgemeente inwijden; bij de kath.:
vormen, liet sakrament des vormsels toedienen.-(fig. et fam.) C- qn., iemand eeneoorveeg geven.—
[1VIafl.] C- Un cheval, een paard volledig afrigten
(dressdren), het de laatste lessen geven. SE CONFIRMER, V. pr. Bevestigd, bekrachtigd worden, ze-.
ker worden: La nouvelle se confinme, de tijding
wordt bevestigd. - Zich versterken, zich bevestsgen (in een gevoelen, een besluit).
Con fi scable, adj. Verbeurdverklaarbaar, intrekbaar, wat aangeslagen, aangetast of verbeurd
verklaad kan worden.
Confiseant, e, adj. [Fdod.] Homme c-, iemand, op wien de verbeurdverklaring vallen kon
of verhaald kon worden. - Verbeurdverklarend.
Confiscation , f. Verbeurd- of vervallen-verklaring, confiscatief., intrekking van een goed ten
voordeele der schatkist. - .4onlialing t. van smokkeiwaren. - Het verbeurdverklaarde, de aangehaalde goederen.
Confiserie, f. [Tech.] Kunst t. en beroep n. van
eenen suikerbakker; - suikerbakker j f.
Contiseur, m-. Suikerbakker, banketbakker;
- inrnaker, inlegger m., inmaakster, inlegster f.,
hij of zij, die allerlei ingelegde voorwerpen bereidt.
Confisqué, e, adj. (en part. passé van. confisquen) Verbeurd verklaard, aangehouden. Biens c-s.
(fig. et fans.) C'est on homme c-, hij is onge
neeslijk, hij moet er van sterven; - ook: hij is een
bedorven man, zijn boel is op.
tonfisquer, v. a. Geregteljjk intrekken, aan
de schatkist ten deel doen vallen; verbeurd verklaren, aanhalen, in beslag nemen, beslag leggen op,
-

-

confisqudren. - [Anc. jun.] Qui contisque les
corps, confisque les hiens, een doodvonnis of tevangenis voor 't leven heeft de verbeurdverklaring
der goederen ten gevolge. - SE CONFISQUER, v.pï.

Verbeurd verklaard worden.
Confit, e, adj. (en part. passé van confine) Ingelegd, ingemaakt, gekonfijt: Pèches c-es, ingelegde
perziken t. p1. - Bij uitbreiding: JJes fruits c-s sun
l'aibre, overrijp geworden vruchten t. pi. - ( fig.
et fans.) Etre tout c- en ddvotion, overgodsdienstig,
fijnvrooln zijn. Uu hymen c- en douceurs et plaisil s, een huwelijk vol genot en vermaken. C- en
malice, doorkneed, volleerd, gekonfijt in de boosluid. C'est Un homme c-, 't is een bedorven (ge.

ruïneerd) man.
Con li t , m. [Tech.] Zwelder m., zwelgpap,
rn
zeelpap
t., zuur-lof n., een zuur water, meest
uit zémelen bereid, waarin de leti -bereiders de onthaarde huiden dompelen. - Bontwerkerskuip f.; Loog f. van hondemest. —jEcon.] Mengsel n. van
zéinelen en water tot varkensvoerder.
Confltéor, m. (latin) [Cath.] (eig. ik belij(1,
ik heken) Zondenbelijdenis, dc-oi- den geestelijke vóór
(len eiqenljken i n t r 0 1 t S der mis aan de treden
des altaars afgelegd. (Plur. Des confiteon).— (fig.)
Dine son c-, zijne ziel Gode berdIen (in een of ander groot gevaar). (pap.) On lui fena dine son c-,
men zal hem wel tot bekentenis brengen.
Cortfltnre, t., meest Confltuies, t. p1. Ingemaakte vruchten, leonfituren f. p1., konfijt n.; .vuikergoed, suikerwerk n.
Conflturerie, t., z. v. a. CONFISERIE.
Conliturier, m., •ière, t. Konfiturier, konfijtverkooper in., -verkoopster t. , hij of zij, die
ingelegde vruchten, suikergoed, verkoopt. - Ook
als adj. Marchand c-. (Men zegt liever CONFISEUR).
Conflagration, t. Algemeene brand, groote
brand in., algemeene verwoesting t. door 't vuur.
Groote staatsomwent e ling, algemeene beroering t. der gemoederen.
±Conflaii , Conflant of Conflans, m.,

Z. V.

a. CONFLUENT.

Coiifle, m. [Corn.] Baai peper f.
Conflit, rn. Schok, stoot m., botsing t., strijd,
tweespalt rn. , tegenspraak, strijdigheid, werking
en tegenwerking f.: Le C- cle deux anmées, de
schok, strijd van twee legers. (In dien zin verouderd.) - ( fi g.) Le c- des inténêts, des passions, de
botsing der belangen, de strijd der hartstogten. Cd'opinion, strijdigheid van gevoelen. Etre en c-, in
strijd staan. - [Jun.] C- do jurisdiction, con-

fli c t n., twist t. tussvhen regters of regtbanken,
over liet beslissen van eene zaak. C- d'attnthution;
strijdigheid van gezag.
(oulliieiit, rn. Zamenloop rn. van twee rivie
ren, plaats, waar twee rivieren zich vereenigen,
zameneloejing f.: Cette ville est bhtie au c- de
deux niviènes, die stad is :aan de zamnenvloeijing
van twee rivieren gebouwd.
Conflnent, e, adj. [Méd.] Zanienloopend, ineenvlocijend: Petite vénole c-c, ineenvloeijende kinderpokken. - [Bot.]Feuilles c-es, bladeren, die elkander aan den steel schijnen te raken of aan malk-

aar gegroeid schijnen.
Coiifluer, v. n. Zalnenvloeijen. - In fig. zin
vroeger gebruikt voor s'acconden, se néunin, overeenstemmen, zich vereeniqen.
Cojifondre, v. a. Mengen, vermengen, ondereen mengen; verwarren: Deux fleuves qui conton
twee rivieren, die hare wateren-dentlusax,
ondereen mengen. Nousconfondjrnes nos pleuns, wij
mengden onze tranen met elkander. Dieu confondit le langage des hornrnes qui ldttissaient Ja tour
de Babel, God verwarde de spraak der mannen,
die den toren van Babel bouwden. - Verwarren,
niet wel onderscheiden, een' persoon of eene zaak
voor eene andere aanzien: II ne faut pas c- l'inpocent et Ie coupalile, l'innocent avec ie coupable,
men moet den onschuldige en den schuldige niet
met elkander verwarren. - Beschamend overtuigen, verlegen maken, doen verstommen, antmankeren ; doen mislukken; verijdelen: Cette
déposition a confondu l'accusd , die getuigenis
heeft den beschuldigde doen verstommen. Vos
louanges me confondent, uwe lofspraken maken
mij verlegen. Ce que vous dites-Id, me confond,
hetgene gij daar zegt, schijnt rn)) ongelcofeljk, doet
mij verbaasd staan. C- uii calomniateun, een' lasleraar ontmaskeren, ten toon stellen. Dieu confond
les pnojets des hoinmes, God verijdelt de plannen
der menschen. - SE CONFONDBE, v. pr. Zich vermengen, ineen vloeijen , zamenloopen : Ces deux
nnages se confonc.lent, die beide wolken vloeijen ineen. - In de war of van zijn stuk raken, verlegen
of beschaamd staan. 11 panut se c- dès Ja pne
mid r e question, reeds bij de eerste vraag scheen hij
van zijn stuk te raken. (fans.) Se c- en cói'érnoriies,
te veel omstandigheden of pligtpleqingen maken.
(oiifoiithi, e, adj. (en part. passé van con
fondle) Verward, vermengd : Objets c-s. - Beschaaind , verlegen, onthutst: Pensonnes c-es.
Coiiforiiialiste, m., beter CONFORMISTE.
Conforniateiir, rn [Tech.] Vormer in., een
werktuig, waarmede men aan de hoeden den vorm
van 't hoofd geeft.
Confoi-niation, f. Schikking, inrigting der
deelen van een bewerktuigd liychaam, behoorlijke
zainenstelling, natuurlijke evenredigheid der deden,
conforinatie t. - [Méd.] Vice, Dëfaut de c-,
natuurlijk gebrek n., gebrekkige ligcliaainsbouw m.
Maladie de C-, ziekte t., uit gebrekkige bewerktuiging voortkomende. - [Chin.] liet zetten van gebroken beenderen.
Conforine, adj. Gelijkvormig, overeenkomstig,
overeenstemmend, eenstemmig, gelijkluidend , in
orde, conform: La copie estc- it I'oniginal, het
afschrift komt met het oorspronkelijke overeen. Pour
copie c-, voor gelijkluidend afschrift. Son habit
nest pas c- a Son dtat, zijn kleed past niet voor
(is niet overeenkomstig met) zijn' stand.
Conf'orrné, e, adj. (en part. passévan conformer) in overecnstenuning gebragt, overeenkomstig
gemaakt. Des lois c- es aux moeurs des peuples.
- Ingerigt, zamengevoegd (van de deelen eens ligc/moms). Un corps, Un enfant bien, mal c-, een
goed, slecht bewerktuigd (georganiseerd) ligchaam,
een wclqeschapen kind.
CorifoirnélHeilt, adv. Overeenkomstig, in overeensteinming, gel-(jkvormig, volgens, luidens, naar
luid. C- a Ja bi, overeenkomstig met, volgens de
—

CONFORMER

wet. - [Coni.] C- a la lettre de voiture, naar
luid van de factuur of den vrachtbrief.
Conformer, v. a. Geljkvorrnig maken, inrq ten, schikken, régelen: C- sa vie, ses actions a Ia
doctrine de l'évangile, zijn leven, zijne daden inrigten naar de leer van 't evangelie. - Vormen,
de gedaante geven: Les eaux ont conformé Ia surface du globe, de wateren hebben aan 't oppervlak
der aarde zijne gedaante gegdven.—sE CONFORMER,v.
pr. Zich schikken, zich réijelen, zich riqteii of gedragen: Se c- a lavolontd de Did!, zich schikken naar,
zich onderwerpen aan den wil van God. --Zich eijkvormig maken: Conforrnoiis nous a eet apôtre.
Conformiste, m. en t. Belijder m., belijderes f.
van de heerschende 3odsdienst of dec aniikaansche kerk in Engelan, c o n f r rn i s t in. en t. (Alle anderen heeten daar non-confoirnistes). Ook als adj. (iebczigd: Secte c-.
Conformité , f. Gelijkvormigheid, overeenkomst,
overeenkomstigheid, overeenstemmiq, eenstemmiglivid, eensluiclendheid, geljkaardigheid, gelijkheid,
conformiteit 1. - La c- a Ia volotilé de Dieu,
de onderweping aan den wil van God. EN CONFORMITE DE, bc. preip. Overeenkomstig, gel(fkvorinig,
volgens, in gevolge, Ier voldoening aan, naar aanleiding van. 11 agit en c- des orth'es quil a recus,
hijhandelt overeenkomstig de ontvangen, bevélen.
(Alen zeide weleer ook: jai agi en C-.)
t Confort, 111. Hulp t., bijstand, troost m. Jam.) Stoffelijk welzijn, gemak, welbevinden n.,
genoeqeljke toestand: Les Anglais ant an grand
g

-

-)-

amour pour le c-.
.4-Confortable, aj. (f m.) Wat gemak en
(„

genoegen aanbrengt, gemakkelijk, genoegelijk. Ook als adj. gebezigd: Les Anglais s'occupent

i)eaucoup de leur c-. - Confortablement, adv.
Op genoegelijke, gemak aanbrengende wijze.
Confoitant, adj. et subs(. iii., liever FO1ITI-

PlANT.

Confoi-tatif, lire. adj. [Mdl.] Versterkend.
- Ook als subst. m. Un c-, een versterkend middel n.
S Confortation, 1. [Mèd.] Versterking (inz.
(Ier maag, der zenuwen) : Un estomac allaibli a
besoin de c-, eeoc zwakke maag heeft versterking
noodig.
Conforté, e, adj. (en part. passé van cantorter) Versterkt: Estornac c-.
Coiifoitemain, f. [Fod.] Volmagt t. em de
onderleenen in te trekken.
Conforter, v. n. IMcPI.] Versterken. —t (feg.)
Aanmoedigen, moed of troost geven, opbeuren, vertroosten. -- Sc CONFORTER, C. pr. Versterkt worden, kracht krijgen: L'estornac se conforte par de
ons alirnents.

Confrateriiel , Ie, adj. Medebroederlijk, broederlijk (dooigaans alleen van de leden eener zelfde
broederschap gebruikt).
-I- ('o,frateinier, v. a. Verbroederen. -SE
CONF RAT ER 'SIS ER, v. pr Broederschap maken, in
.

brocdcrschcp treden.

CONCfl.

-

Coiifraternité, f. Medebroederschap, ambtsbroederschap, ombtgenootschap n., verbroedering 1.
Confrère,nl. Medebroeder, anibtsbroeder, gildebroeder, confrater ni., medelid van dezelfde
broederschap, van hetzelfde gezelschap of gild; makker, medgezel.
Confrérie, t. Broederschap, inz. vrome broederschap t.; — gild, genootschap n. — (Loc. prov.)
11 s'est enrôlé dans Ia grande c-, liijisin 'tgroote
gild getreden: hij is getrouwd.
Cofi-ieation, f. [Tech.] Fijnwrijving t. [C hin.) Uitdrukking f. van het sap met (le vingers.
Confi-outation, f. [Jur.] Vergelijking, verhoor, getuigenverhoor ii., getuiqen-vergeijjking t.,
het tegenover elkander stellen der getuigen, c o 71frontatie t.: La c- des térnoins, des accusis.—
(fig.) Vergelijking 1. (van schriften, teksten): Lacdes iitures.
tc
Confronté, e, adj. Vergeleken, tegenover elkander gehoord, geconfronteerd: Térnoins c-s.
Ecriture c-e.
S Confrontement , m., z. v. a. CONFRONTATION. ..
Cönfronter, V. a. Vergelijken, tegen elkander
liooren, inz. twee personen vóór het geregt vergelijken, hen in elkanders gezigt verhooren, tegenover
elkander stellen, wederzijds verhooren, confro n
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tere it. C- les timoins avec l'accusé, de getuigen
hooren of ondervragen in tegenwoordigheid van den
beschuldigde t. - (fig.) Vergelijken, vergelijkend
nazien of onderzoeken, tegen elkander houden, monsteren: C- la copie avec of a loriginal, het afschrift tegen het oorspronkelijke nazien. - sn CONFRONTER, V. pr. Vergéleken worden.
Confus, e, ad/f. Verward, vermengd, ondereen
gemengd, in de war: Un amas c- (le papiers, een
verwoede hoop of verzameling van papieren. Verward, onduidelijk, onverstaanbaar, niet te onderscheiden: Des cris, Des voix c-, verward geschreeuw n., onverstaanbare stemmen 1. pl. (ftg.)Bruit
c-, los, onzeker gerucht n. — [Prat.] Tels et tels
droits sont c- et réunis en sa personne, deze en (lie
regten Zijn in zijnenpersoon vermengd en vereenigd.
- Verevard, duister, onverstaanbaar, onbegIjgjelijk: Discours c-, verwarde rede t. — Dates c-es,
verwarde, onzdldere dagteelseningen t. pl—Verward,
beschaamd, verlegen, schaamrood: 11 est demeurd
c-, hij stond beschaamd, verlegen. Je suis c- de
vos bontds, ik ben verlegen over uwe goedheid. —
Ook als subst. m. Le c- est l'opposé de l'ordonné,
het verwarde is het tegenovergestelde van liet gerégelde.
Conflisérnent, adv. Verwarcielijk, onordelijk;
(luister, niet duidelijk. Tout est mis c- dans Sv
maison, in zijn
huis ligt alles onordelijk door elkander. Je 111e n souviens c-, ik herinner Itet nij
niet duidelijk.
t Confasible, adj. Eene openlijke beschaming
verdienend. —tCoufusiblenient, adv. Verwardelijk; - schandelpk.
Confusion, t. Verwarring, verwardheid, vermenfjing, ongerégeldheid, wanorde. 11 y a de la c(lans ses papiers, zijne papieren zijn in de war.
La c- des idées, de wanorde der denkbeelden. Verwarring, onrust, ontsteltenis, beroering, conus i e 1.: Temps de c-, 1(11 van wanorde, onrust.
— Groote overvloed, toevloed ni. (von zaken of
personen: II y a une grande c- de fruits au marciA,
er is een overvloed van vruchten op de markt. Ii
V a une c- dpouvaiItahle de monde sur la place,
er is eene verschrikkelijke menigte volks op de
plaats. - Schaanite, beschaming, beschaamdheid,
verlegenheid, confusie t. Je l'avoue h ma c-, ik
beken het tot mijne schaamte. schande. Sa iàchelé
Fa couvert de c-, Z)J1?C lafliartiglieul hee/ hem net
schande bedekt. - [Chim.] Vermenging t. (zonder
chemische verbinding).— [Prat.] La c- d'actions et
de droits, het zamentreffen, zalnenvioeffen, de vereeniging, ineensmelting van regten en pligten, van
actieve en passieve reglen in een' persoon. — EN
CONFUSION, adv. verwardel(jic, in wanorde; Marcher
en c-, in wanorde voorttrekken. -- In grooten overvloed: Vous y trouverez de tout en c-, gij zult er
veto alles in overvloed vinden. (Deze laatste beteekenis veroudert.)
Confutation, 1. [Rhét.] Wederlegging, overtuiging t., bewijs n. van de valschhcid eener stelling.
I Confitter, v. a., z. v. a. RÉF'UTEII.
Conge, m. Con gist 5 10., eene oud-romeinsche
ntaat, het 1, 8 eenet amphora, verdeeld in 6 sextanOn (ongeveer = 3,37 liter). — [Bot.] Congo m.,
zekere theesoort. —iPéche] Traannat n. op Newfoundlanci. — [Tech.] Houten of metalen bak m. om
den erts af te meten.
Congé , m. Ontslag uit eeoc dienst, uit de
krijgsdienst, afscheid; verlof n., vergteottinq t.
om zich voor eenigen tijd teverwjjderen, vr[jf a.,
vacantie t.: Ii a obtenu son c-, uil C- tie semestre,
hij heeft zijn ontslag, een verlof voor zes maanden
bekomen. Co dornestique a demancië son c-, deze
bediende heeft zijn ontslag, zijn afecheid gevraagd.
Va, mon entant, je te donne ton c-, ga, kind, ik
geef u vrijaf. Les éiè'tes auront domain c-, de
leerlingen zullen morgen vacatitie , vtjjaf, speeldag m., een' vrijen (lag hebben. — (Lor. won.)
Pour boire de i'eau et coucher tIehors, on iw ciemande c- P personne, wie op straat slaapt, heeft
geen logies te betalen, wie water riiini:t, hoeft
geen wijn te betalen: dat kan mij niemand be!et ten, daartoe heb ik niernaneis toestemming noodig.
—Bij uitbreiding: denen zenden, niet meet ontvangen, afwijzen: Ii recherchait cette Olie en manage,
mais 11 a eu son c-, hij zocht dat meisje ten huwelijk, moat- it)) is afgewezen. - ii a pris son c- ,
sans attendre quon ie lui donnkt, hij heeft, zelf
--
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zijn afscheid genomen (heeft zelf van zijn voornemen afgezien), zonder te wachten tot men hem 't
gaf. - C- de hail, opzegging von huur. Donner
C-, de kuur opzeggen. Ii part, ii a donnë c- a son
Iiôte , hij vertrekt, hij heeft zijn' huisheer (le
huur opgezegd. Temps, Terme de c-, tijd, termijn
van opzegging. - [Com.] Geleibriefje, vervoerbriefje n. C- d'entrée, de sortie, invoer-, uitvoerbewijs n. - [Mar.] Zeepas, zeebrief, scheepspas,
scheepsbrief, afscheidsbrief m., paspoort n. - Afsciteid n., ofsclieidsgioete f.: Piendre c-, afscheid
nemen, vaarwel zeggen. Lettie, Billet de c-, afscheidsbrief m., afscheidskaartje n. Pour prendie
C- (hij verkorting op afscheidskaartjes p. p. c.), om
afscheid te nemen, om vaarwel te zeggen. Audience
de c-, afscheidsgehoor n. (aan een' afgezar 1 oOr
zijn vertrek). - [Arch.] Aanloop m., zeleer hol
cirkelvormig lijstwerk aan zuilen. - [ Tech.] Ojiefschaaf, ho/schaaf f. - [Prat.] C- d'adjuger, oatslap n. van een' koop.
Congéabte adj. [Féod.] Domaine c-, do-

mein n., waarvan de heer altijd weder bezit konde

nemen.

Congédié, e, adj. (en part. passé van congédier) Ajedankt , weggezonden. Domestique c-,
weggezonden bediende. Soldat c-, gepasporteerd

CONGRUAIRE

@

zaamgepakte. - [ Minér.] Op/moping f. van verschillende delfstoffen, zandsteeïien enz., co a plomeraat n.
Coiigloiiiéré, e, adj. (en part. passé van con-

gioniérei) Zarnengepakt, zamengebald: O bjets c-c,
zaamgebalde voorwerpen. - [Anat.] Glandes c-es,
klieren, die, in een vlies besloten zijnde, eenen
klomp vormen, geconglornereerde klieren,
korrel/dieren, speekselklieren f. p1.
Conglomérer, v. a. [Phys.] Tot een' bal of
een kluwen vereenigen, zamenhoopen, zamen ballen,
conglomeréren. - SE CONGLOMERER, V. Pr.
Zich zamenballen (beter S'AGGLO11ERER.)
Conglitatif, ive, adj. [MOd.] .Lijmig of kie vend makend.
(' ongIuitiiiant, e, adj. Zamenhechtend, zamenlijmend, klevend. [ Méd.] , z. v. a. ACGLUT1NATLF .
Conghitiiiatif, ive, adj. [Méd.] Kléverig of
lijmend makend, hechtend, verdikkend.
Congkitiiiatioii , f. Lijmigmaking; lijmig
/ieid; ljining, zaînenkleving t. La c- lu sang, de
verdikking van het bloed.
-

-

('onglutiné, e, adj. (en part. passé van conglutiner) Zainengeljnsd, aaneengekleefd. Do sang

C-, verdikt, taai bloed n.
Coiaghitiner, v. a. Lijmig, kléverig maken;
lijmen, zainenkleven; verdikken, taai maken.
Afdanking
t.
van
liet
t'ongnette , f. [H.ont.] Soort van blaauwe
I Congédieiiient, m.
druif f.
krjgsvolk.
Congo, m. Congo, Congo-thee f.
t ongédier, v. a. Afscheid geven, wegzenden,
afdanken, bedanken, ontslaan, vrijheid geven, om heCoiigratiilant, e, adj. Vleijend, streelend
Congratulation, f. Gelukwensching f. (door
flea te gaan, om te vertrekken: C- ses domestiques,
zijne bedienden afdanken, wegzenden. C- line aimed, gaans félicitation).
een leper afdanken. C- un iniportun, eeniastig mensch
S ('ongratulatoire, wij. Gelukwenschend.
Coiigiatulé, e, adj. (en part. passé van converwijderen.—I] recliercliait cette file en manage,
mais on la congédié, hij zocht dat meisje ten hu- gratuler) Gelukgewenscht: Personne c-c.
afgewezen.
w ljk, maar men heeft hem
Congratuler, v. a. Gelukwenschen. (GebruiSE CONGEDIER, V. pr . Afgedankt, weggezonden worden: keljkes is féliciten). - SE CONGRATULER, V. pr.
Elkander gelukwenschen.
Les domestiques se congédient facîlement.
Congre, m. Zeeaai m. C- -serpent, zeeslang t.
t Congcer, V. a. , z. V. a. C O3k GED1ER.
('ongréage, rn [Mar.] Touw n., waarmede
Congelable, adj. [Phys.] Bevriesbaar, stremde hoo/ittouwen omwonden worden. Trensing t.
baar.
Congelant, e, adj. [Phys.] Bevriezend, strem('ongréer, V. 0. ]hlar.] Trensen, de hopfdtouwen enz. omwinden. - Weleer z. v. a. AGREER
mend.
g
se
in. De zucht ome
m on p r e1- Coitgeiateui'. rn IJsmaker rn, een werkt Conrégaiiim
tulp om ijs te maken, doorVilleneuve uitgevonden gatien te maken (z. CONGREGATION).
Coiigrégai.iste, in. Medelid n. eener geeste(ook- glaciène des families geheeten).
Congélation, f. [Phys.] Bevriezing, stolling, lijke broederschap van leeken.
stremming f.; bevrozen toestand rn, verstijving 1.
('oiigrégation , f. Vereeniging, verbindtenis,
door koude. Terme de la C- , vriespunt n. - inz. eene geestelijke verecniging , ordes-verbinding,
[Méd.], z. v. a. CATALEPS I E. - [ H. n. ] C-s pier- ordes-verbroedering, cong r e ga ti e t.; - vereereuses, dropsteenen rn pl - [ Arch.] Bouwsiera ni(inq van verscheiden kloosters ter opvolging van
den n. p1., die het natuurlijk ijs nabootsen. - dezelfde réqelen; - raadsvergadering f. uit de kar[Saip.] C- du saipètre, aanschieting f. van 't sal- dinalen tot liet besturen van zékere werkzaamhe
peter.
den. C- de la propagande, de door den paus in
Congelé, e, adj. (en part. passé van congeler) 16 verordende raadsvergadering ter uitbreiding
Bevroren, bevrozen; Mercuie c- bevroren kwik n. van het roomsch-katholijk geloof, het bekeerings
Congeler, v. a. Doen bevriezen, doen strem- genootschap. La c- des fidèles, de gemeenschap de;
men of stollen: Le froid congdie l'eau, de koude geloovigen.
doet het water bevriezen. - C- des fruits, vruchCongrégationilaire, m. Lid n. eener conten in ijs leggen. - C- on syrop, eene siroop verregatie.
dikken. - SE CONGELER, v. pr. Bevriezen, strem•'ougrégationnaliste, no. [H. cccl.] Lid n.
men, stollen: Le mercure se congèle a trente-un van een kerkelijk genootschap in Engeland en de
Vereenigde Staten, dat de hoogere bisschoppelijke
degids, het kwik bevriest op 3 1 graden.
('ongémination, f. Dubbele en gelijktijdige leiding verwerpt, soort van Independenten (lusschen
vorming f.
de Bi ownisten en de Presbyterianen), c 0 n p i epaCoiigéi.ère, adj. [H. n.,Bot.] Eenslachtig, gelijk- tionalist m. - Ook als adj.: Chiétien c-.
aardig, gelijkslachtig, gelj,jksoorlig,c a n g e n é r i s c h:
Coiigrès, ni. Verçadering t., inz. van gevol
Plantes, Animaux cougenènes, planten, dieren van magtigde staatsdienaren, om over vereffening van
een en hetzelfde geslacht. - [ Anat.] Muscles c-, politieke geschillen, over oorlog, vrede enz. te raadspieren, die tot dezelfde bewdging dienen, zamen- plegen. - Eertijds ook: beproeving van, geregte
werkende spieren.
lijk onderzoek naar mannelijk vermogen of onver
Cong e nial, e, Cong e nital, e, adj. IMéd.] mogen.
tongression, f. [H. n. ] Paring t,
Aan(jebornn: Bernie c-e, aangeboren breuk f. Aptitude c-e , aangeboren aanleg m.
('oiigréure, t. [Mar. , z. v. a. CONGREAGE.
Coiigestioii, t. [Mèd.] Tegennatuurlijke op('oiigrève (Fusée a Ia), f. [Artill.] Conhoopinq f., aandrang m , c a n p e s ti, e f. (b. v. van grévische vuurpijl of raket f.
Coiigiier, in. [Pèche] Eane door palen afge't bloed naar't hoofd).
(ongiaire, ni. [Anat.] Buitengewone uitdee
schotene plaats in liet water, ma visschen daarin
enz. in 't oude Rome door de-lingf.vaed op te sluiten.
keizers. - Inhoud m. van een' congius (z. CONGE).
Congru, e, adj. [Théol.] Voldoende, genoegConglaeiation, f. IJswording, stolling 1.
zaam, toereikend, behoorlijk: Grace c-c, toereikenCoi.globatoii , f. [Rlidt.] Opeenstapeling van de genade f. - - [Gram.] Diction c-c, zuiver,
beu'ijzen, con globatie t.
taalkundig juist gezegde n.. Réponse c-c, juist ant(oiiglolié, e, adj. [Anal., Bot.] Zaaien ver- woord n. - [Géom.] Figures c-es, figuren f. p1.,
eenitd, opeengehoopt. - [ Rhét.] Preuves c-es, op- (lie goed op elkander passen, elkander dekken.
eenjehoopte bewijzen n. p1.
(oiagruaire, rn [H. fl] Pastoor of kapellaan,
Congomérat, m. Het opgehoopte, balvormig die niet meer heeft dan eene bepaalde jaarwedde.

soldaat.
-
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,

Coisgrenee, f. [Math.] De volkeînene gelijk- huwde m. en f.: Le c- survivant, de langstidvende of
heid vn twee grootheden, qe1jICV()r1lig/leid 1.
overlévende echtgenoot. Le c- de prédécédé, dc voor1 Congruent, e, adj. [Méd.] . lJe/ioorljjk: Di- overle/dene elitgenoot. - Doorgaans in 't meerv.:
gestion c-e, behoorlijke sijsvertéiinj f. - [Ma th . ] , Les tutuis c-s, de toekomstige echtelieden of ge- -

Z. V. a. CONGI4U.

I1UW(iefl.

Corigruisme, m. [Théol.] Leer f. aangaande
Cotj oiiitement, adv. Zamen, gezamenlijk,
de overeenstemming van den goddelijken en den emeensc1l(ij)pe1ijk, niet elkander, te gader, eenrnensclieljken wil, 'waardoor de anli-motinisten de stern inij.
oujoiictif, ive, adj. [Gram.] Zamenvoewerking der genade beper/cten.
Coiigrniste, in. .4a'nhanUer van liet gevoelen geiid, zamenbinde'nd, koppelend: Paiticule c-lye,
aangaande de lime/it en heerschappij der genade, koppelwoorije, voegwoord. - [Anat.] Membrane
c-lye of (115 subet. La c-lye, het bindvlies van het
congruisi M. (z. COiNGIIU1TE).
Coi;riiîté, f. Vol k omene gelijkheid of overeen- 001], wit van het oog. - CONJONCT1F m. [Gram.],
stemming f. -- [Théol.] Krachtdadige werking 1. Z. V. a. SUBJONCTIF.
( ouj ouction , t. Verbinding, zamenvoeging,
der genade, overeenstemmende met de vrijheid van
vereeniyiig, inz. can den man en de vrouw door
den Vldl, congrueteit.
huwelijk.
t
- [Astron.] Stan tl ni. van eene planeet
Coiigrûinent, adv. Op behoorlijke, gepaste
Wijze: 11 ne paile point cete Iangue-là élégam - en de zon in eene regte lijn niet de aarde, schijnbare
ment, mais ïI Ia pane t-, hij spreekt die taal niet zamenkomst t. van twee planeten in 't zelfde punt
sierlijk, maar hij spreekt ze zuiver, naar den regel. van een liemelteeken, c a nj u a c t i e t. - [Gram.]
Conicine, t. [Cliiiu.] Loogzout H., in de dolle Voegwoord, koppelwoord, verbindingswoord H.
Coiijonetioiinel, le, adj. [Gram.] Tot liet
kervel of den scheerling vervat.
,

Conleiqite, adj. [Chim.] Acide C-, Sc/ieee- voegwoord behoorrnde, voegwoordeljk. J onetionuellenLent, adv. Als voegwoord, voeglingzuur n.
Coiiide, m. [Bot.] Rond, alleenstaand lig- woordelijkCoiijonetive, t. [Anat.], z. onder CONJONCTIF.
chaampje n. op zekere varenkruiden.
Couj oiictiveinent, adv. Op verbindende, zaCoiiie, t. [H. n.j Soort van zeetikel m. of
menvoegende wijze, gezamenlijk.
zeepok t.
Conjonetivité, t. [MéU.] Ontsteking t. van
Conier, m. [H. n.] Weekdier n., dat eene kehet bindvlies des oogs.
gelschelp bewoont.
Coiijoneture, t. Zamenloop m. of verwikkeConifère, a dj. [Bot.] Eene /cegelvorinige vrucht
dragend. - CON1FERES, in. p1. Kegeldrogers ip. p1. ling t. van zékere omstandigheden. Gelegenheid, omstandigheid, gesteldheid, geschapenheid t. staat,
Coniflore, adj. Met kegelvorniire bloesenis.
toestand in., tijdsgewricht n., conjunctuur t.
Conifoi-iiie, adj. [R. n.] Ke.qevorinig.
Coniglobe, in. [Astr.] Sterrekegel in., halve Cda est arrivé dans une tâcheuse c-, dat is in

hemel-sfeer, conische g I a b e 1., welke de helft een ongelukkigen tijd gebeurd.
-[- Cønjouir (se), V. pr. Zich over iemands
des hemels met de sterren vertoont.
geluk inedeveiheugen.
Conilithe, 1. [f-I. n. ] Kegelsteen m.
± tonille, Conin, in Konijn n. - Conille, t.
1 Conjouissauee, t., Deelneming in, betuiging
[Mar.] Overdekte ruimte 1. aan de beide zijden van vreugde over iemands geluk, gelukwensching 1.
--

eener ga/ei.
Coiiique, adj. Keelvormig, conisch: 1\iontagne C-, kegelvoreniçe berg. - Wat tot den kegel
behoort: Section t- , keaelsnede t.
Coniroitre, adj. [1-I. n.] Met keçe/vorinigen
snavel. - COMROSTRES, m. p1. Kegeisnavels en. Pl.
(onise, Ionize, (onyse, of Herbe aux
N1oueheroiis, max j unaises , C hasse-puee, t. [Bot.] JTlooijen/e'iuid, donderkruid, roer-

kruid ii.
Coii ite. m. L Minér.j Grijsachtig of vleeschldeurig mineraal n. van IJsland.
tonivalve, adj. [H. n.] Met kegelvormige
schelp of schaal. - CONIVALVES, m. p1. Kegelscha-

ligen in. p1.
(onjeetateur, m., Z. V. a. CONJECTUREUR.
Coiij eetnial, e, Wij. Op gissingen gegrond,
waarsc1ijnljk, vei'inoedeljk, onzeker.

(onj ectuia1enieiit, 0(1V. Waarschijnlijkerwijze, bij gissing, naar vermoeden, in het onzékere.
II no patle ie cclii que C-, hij spreekt daarvan
slechts bij pissing.
: Conjecture, t. Gissing f., vermoeden n , op
waarschijnlijk gegrond oordeel n., gis t.

Conjeeturé, e, adj. (en part. passé van conject ur e r ) Geist, vermoed: Evènement C-.
Conjecturer, v. a. Gissen, vermoeden, voor-

C ouj ouisseiiieiit, nl. Z. CONGRATULATION.
t Ionjoyer (Se), V. pr. Zich verheugen, verblijilen.
C ouj ugab1e adj. [Gram.] Vervoegbaar.
toiijugaison, t. [Grain.] Vervoeging, tijdvoeging, C 0 n 5 U g a t i e t. der werkwoorden.
[Anat.] C- des neris, zamenloop m. of paring t. van
zdkere zenuw-paren. [vous de c-, zenuwgaten n. p1.
(onjugal, e, wij. Echtelijk het huwelijk betre/[enae. NOeurI, lien c-, huwelijksband
'
m. Foi c-e,
/iuwel)jlcstrouw t. Déyoiis conjugaux, huwelijkspliglen in. pl.
(oujugaleiiient, adv. Echtelijk, als man en
vrouw.
(onjuga1if, ive, adj. [Gram.] Tot de vervoeging behooende.
Conjugué, e, adj. (en part. passé van conjuguel) Vervoegd, geconjugeerd: VerGe c-, vercoegd wer k woord. - [Anat.] Nerf c-s, gepaarde
zrnuwen. - [Bot.] Fenilles c-es, gepaarde blaadjes. - [Giom.j Axe c-, kleinste as of kortste der
beide middell ij nen eener chips.
Coiij uguer, V. a. [Grain.] Vervoegen, tijdvoeen, een werkwoord in al zijne veranderingen
ordelijk doorloopen, conjugdren. — Ook zonder
voorwerp gebizigd: Cet enfant salt décliner et c-.
- SE CONJUGUER, V. ], )1. Vervoegd worden: Ce verbe
so coijugue ainsi, dit werkwoord, wordt aldus

spellen, ergens naar raden: De 1h je conjecture sa
peite, daaruit voorspel ik zijnen onder;an. --- Ook vervoegd.
touj tingo, m. (pr. con-jon -go) Skhrift zonder
zonder voorwerp gebézigd: Par le passé je conjectore de lavenir, uit het voorgaande gis ik naar afscheiding oftusschenruemnten, doorloopend vee bonhet toekomende. - SE CONJECTURER, V. pr. Gegist, den schrift. Faire un C-, aaneen schrijven hetgeen
vermoed worden: Les chases qui peuvent 5e C-.
van elkander gescheiden moest zijn. — ([am.) ilu(Toiij oiiulre, v. a. Zamenvoegen, verbinden, weljksfoi-niuhier; - ook huwelijk n.
vereenigen, inz. door 't huwelijk: 11 ne taut pas
Coiijui ateur, m. Zainenzweerder, zaamgeque I'Iiomme sép
are ce quo Dien a conjoint, het- zworene, eedgenoot, inz. de ontwerper, bestuureen God heeft zamengevoegd, moet de inensch niet der eener zamenzwering. — Bezweerder, duivelbanscheiden.
ner, tooveraur m.
-

-

-

Conjoint, e, adj. (en part. passé van conjoindre) Zamengevoegd, verbonden: Personnes c-es,
echtgenooten. - [Arith.] Règle c-c, regel der zainengestelde evenredigheden, regel van vijven. [Gram.] Pronom C-, bijvoegeljk voornaamwoord.
.- [Mus.] Degré c- , overgang van de eene noot op
de andere naar volgorde van de toonschaal. [Med.] Maladies c-e, verbondene, elkander opvol-

gende ziekten.

Conjoint, m. [Jur.] Echtgenoot, gade, ge-

Conj uration , t. Zamenzwering, zamenspann/np t., eedespan ii., aanslag m. tegen den vorst
of den staat, co nju rat/c t. — Bezwering, beléviiifj t. (door gewaane!etooveriniddeien). - Dringend
verzoek n., ernst/ge aandrang ni.. vurige bede t.
(In deze laatste beteekenissen doorgaans in 't meerv.
gebruikt).
t (oh iiie, t. Dringend verzoek (conjuration).
(oiijuré, e, aal. (enp (t rt. passe/van conjurer)
Zaamgezworen, zaeiingespannen. Gens c-s. -- co..,-
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p1. Zaainçezworen, zarnenzweerders,
ee(tqenooten.
C onjurer, V. a. Ernstig bidden, dringend verzoeken or sînee/cen, bezweren: Je vous conjure au
oom de Dieu, Ik bid u in Gods naam. Ii Ie conjura

JURÉS, ilL

par tout ce qui l avait cie pIUS dier au monde,
hij bad, sineekte, bezwoer hem, bij alles, wat item
OÏ de wereld het dierbaarste was. - Bezweren,
belezen, bonnen, verbannen, uitdrijven: C- le diable,
(lea duivel verbannen of bezweren. C- Ja fièvre, Ia
tempôte, les serpents, de koorts, den storm, de
slangen bezweren, verdrijven, (door gewaande waarden van bezwering); (fig.) C- la tern pPte,eendreiqend
gevaar afwenden. - Vast besluiten, zweren. 11 semPie que eet homme -la alt conjurd votre perte, liet
schijnt, dat die man uwen ondergang gezworen
heeft. CONJURER, V. a. Zamenzweren, zamenspannen, eene zameozwering maken: Catilina cona contra Ja Itépul)lique, Cinnacontre Augusta,
jnitinamaahte vette zamenzwerinq tegen liet je ineenebest, Cinna tegen Augustus. - Bij uitbreiding.
C- contra qii., tegen iemand zanienzweren, hein
gezamenlijk tegenwerken. - SE CONJURER, V. pr.
Zamenzweren, zaamgezworen zijn: Tout le monde
s'est conjuré contra mol.
Coutiissable, aiij. Kenbaar, gemakkelijk te
kennen of te herkennen (van personen en zei/een).
Cotinaissance, f. Kennis f., bewustzijn ii.,
werking van 't vermogen, waardoor de zie/de voorwerpen kent en onderscheidt: Perdre c-, de bewustheid verliezen, in bezwijming vallen. ReJrendre
C-, weder tot bewustheid komen, weder bijkomen.
11 a eu toute sa c- jusqu' a Ia mart, hij is ot aan
den (lood bij zijne volle kennis gebleven. - Ëtre en
lige de a-, tot jaren van onderscheid gekomen zijn.
- Kennis t., verstand n., rede f.; - wetenschap 1.,
begrip, denkbeeld n., dat men van iets of iemand
heeft: Sa c- s'est obscurcie par les passions, zijn
verstand, zijne rede is door de haitstogten verduisterd. La c- do Pico at (In mal, de kennisdes goeds
en des kwaads. La C- de Dieu, das honimes, du
coeur humain, de kennis van God, van de menschen, van 't inenschelj/k hart. Avoir a- dune chose, kennis van iets hebben, er von gehoord hebben.
Porter a Ia c- da public, Ier kennis van 't publiek brengen. Prendre c- dune chose, kennisvan
iets nemen, er naar onderzoeken. Parler, Agir an
(avec) c- da cause, met kennis van zake spreken,
handelen. Avoir une grande c- das affaires, eene groote
zaakkennis hebben. - [Mar.] Verkenning f. C- du
fond da Ja mar, grand/erasing, zeekenning. C- dune
terra, landverkennin g , landvalling, landopdoening f.
Avail' c- inn navira, da terra, eenschip, land verkennen. Prendra c- dune terre, een land gaan verkennen. - [Mii.] Avoir c- (Ill pays, al de plaatselijke bijzonderheden van een land kennen. - [Jur.]
Kennis, kennisneming, t., onderzoek, oordeel n.,
uitspraak; bevoegdheid 1. eener regtbank: La cda ca crime appartient a tal tribunal, het oordeel
over die misdaad behoort bij die rep/bank. - Kenvis, bekende in. en f.: Cet homme ast -il da votre
C-? is die man von awe kennis? Ii a pau d'amis
at Leaiicoup da c-s, hij heeft weinig vrienden en
veel kennissen. Faire c- avec qn., Faire Ja c- da qn.
met iemand kennis maken. - (fain.) Ja vois là -has
ure figure de c-, ik zie ginds een bekende. Cdharnall,a, vleescheljkc gemeenschap. f. - (Loc.
prov.)
Étr a, sa trouvei' an pays da c-, zich ergens
als t' huis bevisden. onder bekende personen, op
bekendeplaalsen zijn: Vous e tas ici an pays de a-,
gij zijt hier onder bekenden. Dans una bibliothèqua
11 Se trouva an pays da c-, in eene bibliotheek is
hij t' huis. - CONAISSANCES, f. pl. Kennis, kunde,
bekwaamheid, wetenschap, geleerdheid f.: Avoir da
grand e s c-, vele kundigheden bezitten, zeer geleerd
zijn. - [Chass e ] Spoot' n., voetetappen van een
hert, waaraan men ziet, hoe oud en hoe groot het is.
('onnaissant, m/j. [Prat.] (dllen voor/eomende in:) Gens a ce c-s, der zake kundige lieden.
(In gewone taal zegt toen CONNAISSEUR).
Coirnaissemetit, m. [Mar.] Vrachtbrief, ladingsbrief m., schriftelyke verklaring eens schippers
van de goederen, die hij geladen heeft, a a p ci a
)

-

1

semen/ n.

Connaisseur. m., -ense, 1. Kenner m., kenster f. Cast tin grand c- an tableaux, hij is een
groot kenner (heeft veel verstand) van schilderijen.
Ella ast causa, en deiltelles, zij is eene kenster

le c- den kenner spelen, zich
voor een' kunstkenner uitgeven. Ook als .adj. gebézigd. Oail c-, kundig Oog.
Con,iaitre, v. a. Kennen, kennis hebben, een
denkbeeld hebben van eenenpersoon ofvan eene zaak,
bekend zijn met iets of iemand, onderscheiden: Ja ne
Ie connais qua da nom, ik ken heat slechts bij naam.
II Je connalt a Ja démarche, hij ken/hein aan den
gang. C- qn., met iemand kennis, eenige gemeenschap
hebben. Je le connaîtrais antra mille, ik zou hem
kennen uit duizend. - Kennen, weten, verstaan,
door oefening of ondervinding geleerd hebben: Ii
connalt le grac at Ja latin, hij kent griekse/t en latijn. C- Ja monde, les tableaux, de wereld, de schilder/jeu kennen. C- son monde, wel weten te oordeden over de lieden, toet wie men te doen heeft.
- Kennen, erkennen, zich onderwerpen aan: Ca
die/al connait Ia bride, las dperons, dat paard
kent den teugel, de sporen. Na c- pai'sonna, voor
niemand eenig ontzag of achting hebben. Na c
point da supdria ur, niemand boven zich hebben of
dulden. - ( fa.)
in Na c- ni Dien ni diabla, God
noch duivel kennen, zonder godsdienst leven. II na
connalt 1)1115 nan, bij is buiten zich ze/ven (valt
drift) . Ne plus c- qn. , iemand niet meer kennen, hem
niet niece toespreken. - Kennen, ondervinden, gevoelen. On na connaît point ihivar a Ia Martinique,
Op Martinique kent, gevoelt men den winter niet.
- CONNAITRE, V. 0. [Prat.] Bevoegdheid hebben
01fl over zékere zaken te oordeelen, kennis nemen,
oordeelen, uitspraak doen: Ca juge connaît des
matièi'es civilas at criminallas, die regter doet uitspraak in de burgerlijke en ljfstrafl'elijke zaken. SE CONNAÎTRE, V. pt. Zich kennen: Connais -toi tolmime, ken u zelven. II na sa connaît pas, hij kent
zich zelven niet: de hoogmoed of de drift vervoert
hem. - Ergens in geoefend of bedreven zijn
: Seean tableaux, en podsia, zich op schilderijen, op de
dichtkunde wel verstaan, er goed verstand van hebben. Ii se connaît en gans, hij weet de menschen
wel te onderscheiden, juist er van te oordeelen. Ii
na s'y connaît point du tout, hij heeft er in 't geheel geene kennis, verstand, kunde van.
Coiinai-aeé, e, adj. [Bot.] Naar een' boonen
van kanten. - Faire

-bomgelj/cnd.
ConflaTe, m. [Bot.] Boonenboom in., eene a/rikaansche en Indische plant.
fOfifté, e, adj. [Bot.] Gepaard gegroeid (van
twee gelijkvormige plantendeelen): Feuillas c-as,
zamengegroeide bladeren. - [1%/id.] Maladies c-es,
aangeboren ziek/eis.
S.Conneeter, v. ii. In verband zijn. - SE
CONNECTER, V. pr. In verband staan met, betrekking
hebben tot.
Coniiectîf, m. [Bot.] Verbindings -deel n.
Coniiétable, m. ( eig. stalgraaf) Opperrjke
en kroonveldheer in Frankrijk (eene-marschlk
waardigheid, door Lodewijk Xlii. in 169 opgehéven, later door Napoleon I. hersteld, maar vervol
gens weder in onbruik geraakt, connetabel m.
- Ook een eeretitel in sommige rijken. - [H. angl.]
Geregtspersoon, belast niet cie handhaving der
orde bij volksverzamelingen, 't herstellen der gestoorde rust enz. , ko its t a b e l m. -CONNETABLE, t.
Vrouw eens connetabels: Madame Ia c-.
Connétablie, f. Begtsgebied n., der voormalige connetabels en maarschalken van Frankrijk.—
Woning t. des connetabels. = Duur in. van zijne
-

waardigheid.

Contiexe, adj. [Pal.] Zamenhanqend, verbonden:
Cette cause est c- a una autra, deze regtszaak/iangt
niet eene andere zamen. - [Bot.] Faulles c-s, met
een' verbindings -draad za m en/tangende bladeren.
Coiuiexiou, 1. Verband n., zamenhang m.,
verbinding, gemeenschap, connexie f. C- da deux
idées, zamenhang of verband van twee denkbeelden.
C-s commarcialas, handels-betrekkingen of -connexiVn. - [Anat.] Inwrichting 1. der beenderen.
ConHexité, t. Onderlinge gelijkheid,. verhouding van wederzjdschen za m en/tang; geschiktheid
van twee dingen of zaken ons zatnengevoegd te worden, overeenkomst, betrekking 1.
Connifle, t. [H n,] Sint-Jakobs-schelp t., zdkere
groote scheipvisch, goed om te eten.
t Coiinil, Connin, m. Konijn n.
Contiiller, V it. Uitvlugten maken 0/zoeken.
t Connilleur, ni. V/ag/cling. (fig.) Llitvlug
-

--

tenmaker m.

-

CONNILLÏRE
Connllhière, 1. Konijnenhol n.

vlugt t.

-

( fig.) Uit-

Coiiniva, ifi. [Bot.] Stinkende qanzevoet m.
Contilvenee, t. Medepliijtiglieid door toelating

van een kwaad, dat men konde beletten, oogluihing,
begunstiging t., liet door de vingers zien. La c- de

la mère a .té cause du désordre de ses enfants,
de toeqécendlieid der moeder was cie oorzaak can
(18 buitensporigheid dec hinderen. - Werkelijke
meclepligtigIlieid 1. us étaient de c- ensemble pour
commettre le ciiine, zij waren het, met elkander
eens om de misdaad le begaan.
Connivent, e, adj. [Bot.] Naar elkander gebogen, tOenri(lerefld, zich sluitend. - [Anat.] Val-
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c-s, zij heeft haar deel in alle aanwinsten, die es'
staande het huwelijk gemaakt zijn.
Conqitéte, t. Verovering t., liet veroverde. (Loc. pray.) Vivre comme dans un pays de c-, naar
goeddunken leven. - (fig.) Innemen, voor zich winflea, aan zich boe'[ien; de persoon of zaak, die men
voor zich gewonnen heeft; La c- (les coeurs, dun
amant, (Ie verovering (Ier harten, van een' winnaar.
Cette beauté fait tons les jours de nouvelles c-s,
die schoone maakt dagelijks nieuwe overwinningen.
- (fain.) Avoirun air dec-, se donner des airs de
c-, Z. v. a. Avoir lair conquéi'ant, Z. CQrQUÉRANT.
1 Conquêter, v. a., z. v. a. CONQUER1R.
t'ouiqnette, 1. [Bot.] Naam van verscheidene
-

soorten VOîi nagelbloemen t. p1.
vales c-es, Z. VALV[JLE.
Conniver, V. a. Oogluiken, de orgen luiken,
Couquis e, adj. (enpart passé van conqudrir)
een oog toedoen, door de vingers zien, toeqéfeljkheid Veroverd: Un pays c-, non province c-c, een vergebruiken, laten voorbijgaan, door oogluiking me- overd land, gewest. - (fig.) Des coeurs c-, verdeplitig worden aan een kwaad, dat awn kon or overde harten.
Consaeraiit, ad.j. in. Inwijdend: L'ëvêquec,
moest beletten.
of als subst.: Le c-, de wijbisschop, de inwijdende
('onnomon, m. [Bot.] Japansche komkom
-nier bisschop. La prhtre c-, of als siebst. Le c-, de
rn

('ounotatif, ive, adj [Gram.] Mede-aanwijzen(l, een bijdenkbeeld niet liet boo fddendboeld
ken
/len qdiend. - Ook 015 subst. : Un C-.
te
(onnotatioii, t. [Gram.] Bijbeteekenis, tweede
beteekenis t. (van een woord).

('onnhl, e, adj. (en part. passe' van connaître)
Bekend, gekend: Cela est C- de tout le monde, dat
weet 'iedereen, rIot is wereldkundig. - 11 est ccomme le loup blanc, hij is bekend als de bonte
hond. - CONNU rn Het bekende. - CONNUES, 1. p1.
Bekende zaken t. pl, gegévens n. p1.
Connubial, e, adj. (woord van Rabelais)
Echtel'ijk , liet huwelijk betreffende.
Conobe, Coiiobie, f. [Bot.] Waterwilg m.
van Guiana.
Conocarpe, adj. Met ke g elvormige vruchten t. pl,.
e, adj. [Bot., H. n.] Naar de kepelvormige gedaante zweemende,. (Plur. m. conol

deanx).
Conoïde, adj. Naar een' kegel gelijkende, keqelvormig. - [Anat.] Dents c-s, hondstanden. CONOIIJE, rn [Giom.] Keqeir'ormiqe gedaante f.,
geknotte kegel co. - [Anal.] Glande C-, Z. V. a.
G ] ande pinéaie, Z. PInEALE.
Conomination , t Medebenoeming t.
Coisope, adj. [Bot.] Met keqeleormiqen voet.
(onopée,f. Soort van vliegen- of niuggennet n.
Couiophthaline, adj. [U. ti.] Met keqelvor
-

mig oog. - CONOPUTHALME rn [Anat.] Qogleeelspier t.
Coiioplse, 1. [Bot.] Soort van paddestoel in.,
die op ster v ende of doode planten groeit.
Conops, rn [FL. n.] Steekvlieg f., tweevleugelig insect n., (lat liet bloed van menschen n dieren
uitzuigt, steekvlieg, pcardeelieg f.
('onwi , In. Konori, dmerikaansche heester m.
Conquassait, e, adj. [Mid.] De krachten brekend. Douieurs c-es, schaddende barensweeOn n.pl.
Conquaisatioii, t. Fijnstooting, vermorzeling,

fijnwrijving f.

Conque, 1. [H. n.] Groote holle schelp. C- mavine, groote zeesclielp 1. C- de Triton, slakhoren m.
- [Myth.] Trilonslioren m., trompet 1. der Tntons. [Anat.] Oorschelp, neusschelp t. - [Métroi.]
Zout- en graanmaat f. te Bayonne, = 83 1 12 kilo.
Oud -gcieksche vochtmaat 1= O,OiBS liter.
Couqitéraut, ni., -a, t. Veroveraar m. -ster t.:
Alexandre fut Un grand c-, Zénohie une illustie
ee. - (fig. et iron.) Une ce, eene vrouw, die alle
harten aan zich weet te boe(jen. -- CONQUEISArT, a,
wIj. Verovereiid. Peuple c-, Nation c-e. - (fig. et
fain.) Avoir lair c-, en uitzien, alsof men op veroveningen uitging, nicer opgeschikt zijn dan naar

gewoonte.

Conquériile, f. [BOL], Z. V. 0. csscnSILLE.
Cotiquérir, v. (1. Veroveren, door de wapens
onderwerpen: C- on pays, one province. een land,
eer. gewest veroneren. - (fig.) C- les coeurs, l'estime,
de harten voor zich winnen, de ac/iling afdwingen.
Tout chrutien dolt chercliier P c- Ie ciel, elk christen moet den hemel trachten te winnen.
Conquét, rn [Jur.] 4angeworven, aangewonnen huwel(jksgoed n., arineriost t., (lie staande een
huwelijk gemaakt is (bet wordt altjid gevoegd hij
acqubt) : Elle a sa part dans tons les acquèts et

dienstdoende priester.
Consacré, e, adj. (en part. passé van consacrer) Gewijd. ingewijd, geheiligd. Temple c-it
Dieu, aan God gewijde tempel. Hosiie c-c, r:ewijde
hostie of ouwel. - Les fonds c-s is cello dépense,
de fondsen of gelden, tot die uitgaven bestemd. Mat c-, woord van bepaalde beteekenis, buiten welke
het niet gebruikt wordt.
Consaei-er, v. a. Wijden, toewijden, inwijden,
huldigen, inhuldigen, heiligen, niet zékere plegtigheid aan God, aan eene godheid opdragen, inzégenen, toeheiliqen, inz. van het wijden der hostie gebéziqd: C- une église, un autel, on calice, eene
kerk, een altaar, eenen beker wijden, inwijden.
( fi g.) Toewijden, tot een zeker gebruik bestemmen:
C- ses jours h l'étude, zijne dagen aan de studie
wijden. C- a qn. son temps, ses coins, zijnen tijd,
zijne zorgen aan iemand besteden. - Bij uitbrei
ding: heiligen, duurzaam maken, bevestigen,-heilig,
eerwaardig maken: Un monument fat élevé pour
C- Ie souvenir de cette vietoii'e, er werd een gedenkteeken opgerigt om de herinnering dier overwinning te doen voortduren. Le sang des martyrs
a consacré ce lieu, liet bloed der martelaars heeft
deze plaats geheiligd - L'usage a consacré nette
phrase, nette tacon de parler, ce mat, het gebruik
heeft die zegswijs, dat woord gewijd., gewe t tigd. C- Ie principe, liet beginsel huidigen. - sa CONSCoEn, v. pr . Zich toewijden; - zich overgeven,
zich geheel toeleqgen, toew(jden.
Coi.saiie, t. [Bot.] Waterbrem t.
Consaiigtiin, e, adj. Vermaagschapt van vaderszijde , : Frère c-, soeur c-c, broeden, zuster van
vaderszijde (vgl. UTÉRIN en GERMAnS).
ConsangIiHité, t. Bloeilverwantschap t. van
vaderszijde. - Verwantschap, maagschap t.
Conscience, t. Gewelen, gemoed, gewisse n.,
c o a scie n t ie t., inwendige kennis t., iawendig gevoel ii. , waardoor de niensch aan zich zelven getuigenis geeft nopens liet goede en kwade, dat hij
doet; inwendige overtuiging f., bytes-weten n., bewustheid, zelf bewustheid, f. : C- timorée, delicate,
scrupuleuse, bevreesd, tee(ien, beschrooind geweten
of gemoed. Agit contre sa ,c-, tegen zijn geweten
handelen. Avoir cle la c-, tre an homme de c-,
geweten hebben, niets doen, dat het gemoed bezwaren kan. Cda se pent faire en sûreté de C-, dat
kan men niet een goed geweten doen. - Sonder les
c-s, de geiiioe(leren, de hartsgeheiinen peilen of onderzoeken. Cas de c-, gewetenszaak.. Faire no
cas de C- dune chose, ergens eene gewetenszaak
vain maken. Faire c- dune chose, zich een geweten
uit iets maken, er gewetensbezwaar in zien. (fam.) Ii a Ia c- large, hij heeft een ruim geweten,
hij is niet naauw gezet. Ii na pas Ia c- nette, hij
heeft geen zuiver geweten, hij gevoelt zich schuldig.
Dire tout ce qu'ori a sur Ia c-, alles zeggen wat
men weet, wat men op 't hart heeft. - Ii y a de
la c-, hi faire telle chose, eest c- de faire telle chose,
liet iv zonde zoo i e ts te doen. Je mets cda 5Ui votre
C-, gij zult het voor God verantwoorden. - (fig.)
i\Iettre Ia main sur la C-, de hand op 't hart
leggen, zijn geweten opregt raadplegen; rond voor
de waarbieid uitkomen. Dire tout ce qn'on a sur
Ia c-, alles zeggen wat men op 't hart heeft. (trivial.) 11 se mit une liouteille de sin sur la C-,
-

CONSENTEIIENT.

!iOO CONSCIEM3JEUSEMENT hij sloeg eene flesch wijn raar binnen. - [Phulos.J
Les hommes ont Ia e- de leur libertë, de menschen
hebben de bewustheid, het bewustzijn hunner vrijheid. - ( fain.) EN C-, EN MA C-, SUE MA C-, Loc
egew
ado. In waarheid, o1 mün gemoed, b - mijn
ten. Vous etes oblige en e- cda, gij zijt er op
uw geweten toe verbonden. {Tech.], z. v. a.
110110111. - Tech.] Etre, Travailler en c-, tegen
vast dag- of weekloon werken. Compositeurs en C-,
weekloonzetters.
Cotisciencieusement, ode. In gemoede, gemoedelijk, opregtelfjk.
Coissciencieux , ieuse, adj. Teeder, naauw
van geweten, gemoedelijk, opregt, vroom,-gezt
eerlijk: II est c- jusqu'au scrupule, hij maakt zich
uit de geringste kleinigheid eene gewetenszaak.
Conscripteur, i:n. [H. relig.] Hij, die de uitgebragte adviezen ter vergadering van de theologische faculteit nazag en vergcleek; stemopnemer ni.
Conscriptahie, adj. In de conscriptie of
lcrjgsopsc/irijving vallende, dienstpligtig. - Ook
als subst.: Les c-s , de dienstpligtigen.
Conseriptif, ire, adj. Wat tot de conscriptie
betrekking heeft.
Conscription, f. Opschrjving en jaarlijkse/te
ligting der tot de krijgsdienst geroepene burgers,
krfjgsopschrfjving, loting, conscriptie f. C- militaire, krjgsopsc/trjving. (Men zegt tegenwoordig
,
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RECRIJTEMENT.)

Conseriptioniiaire, rn. Dienstpligtige m.
Coi.seriptioiinel, le, adj. De loting voorde
krijgsdienst betreffende.
Consent, m. Dieristpligtige, voor de krijgsdienst
opgeschreven loteling, rekruut (nu bij de wet
milicien, soli]at de recrue geheeten). - Jong, ongeoefend soldaat. - ( fig. et fain.) On me prenci
donc pour un c-? houdt men mij dan voor iemandvan gisteren? Cest un vrai C-, 't is een onbeholpen,
ongeoefend nwnsch.
Conseris, adj. in. Pl. (Alleen voorkomende in:)
Pères c-s, beschrevene vaders (statelijke benaming
van de oude Romneinsche raadsheeren).
Consécrateiii', m., z. v. a. CONSACRANT.
Conse c ration, f. Wijding, inwijding, heiliging, inzégening consecr a t i e f. La c- dun temple,
dune église, de inwijding van een' tempel, van eene
kerk. La c- dun évêque, de inwijding van een'
bisschop (hier liever sacre). - Bevestiging f. inzéqe
ning tot leeraar (bij de Protestanten); zégening, wijding van het brood en den wijn bij 't heilig avondmaal, bij 't misoffer der roomsch-katholijke kerk.
Coiisectioia, t. Het snijden in stukken.
Consécutif, ive, adj.4chtemeenvolgend, in tijds
om de volgend. Trois ilimancimes c-s , drie achtereenvolgende zondagen. [Mid.] Phunomènesc -s des
maladies, opvolgende verschijnselen na ziekten.
Coi.séeiition, f. [Astr.] Mais de c-, synodische
maand 1. lj?Ivak van 29'I2 dag tusschen twee conjunctiën of zamenstanden van zon en maan.
(onséciitivenient , ode. Achtereenvolgens,
onmiddellijk na elkander volgende in tijdsorde.
(onseigle, m. [Agric.] Mengsel n. van rogge
en tarw of van rogge en haver, ter uitzaafiing.
Conseil, m. Raad m., raadgeving, aanrading f.:
Bon, sage, pernicieux c-, goede, wijze, verderfeljke raad. C- prudent, salutaire. interesse, voorzigtige, heilzame, baatzuchtige raad. Donner c-,
raad geven, raden, aanraden. Prendre c-, te rade
gaan, raad inwinnen, om raad vragen, raadplegen.
fl5 linrent C- entry eux, zij beraadslaagden onder
elkander. Être de bon c-, goeden raad geven. Ii
nest pas homme de c-, hij is geen vriend van road
geven. - ( fig.) Pretidre c- des évènements, zich naar
de omstandigheden gedragen. Ecouter les c-s de Ja
raison, de l'intérêt, de Ja vengeance, met de rede,
liet eigenbelang, de wraakte rade gaan, daarnaar
luisteren. II ne prend c- que de sa tête, hij doet
zijn' eigen' zin, volgt zijn eigen hoofd. Les c-s de
l'audace, de la prudence, de ingévingen der vermetelheid, voorziqtigheid. Celte femme prend c- de
son miroir, die vrouw raadpleegt haren spiegel:
schikt zich gaarne op. - (Loc. pmov.) Ce conseil-lh est bon, mais ii n'en faut guhre user, die
raad is goed, jammer maar, dat hij niet bruikbaar
is. La null porte C-, de nacht is een goede randbever: men moet zich op die zaak beslapen, met zijne
loofdpeuluw, te rade gaan. A nouvelles affaires,
nouveaux c-s, komt tijd, komt raad, A parti pris
-

-

point de c- , 't is vruchteloos raden, waar 't besluit
genomen is. - C-s évanguliques, evangelische raadgevingenf.pl. (in onderscheiding van preéeptes, voorschriften). - Bij uitbreiding: besluit n. Ne men
parlez plus, le c- est pris, spreek er mij niet meer
van, 't besluit is genomen. Je ne sais quel c- (parti)
prendre, ik weet niet, welk besluit ik nemen moet,
ik ben besluiteloos. - In verheven stijl: Oogmerk,
plan, inzigt, n., raadslag m. (in dien zin meerv.):
Les c-s de Dieu sont impmnitrables, de plannen,
de raadslaqen van God zijn ondoorgrondelijk. La
justice preside a bus ses c-s, al zijne inzigten,
beginselen worden door regtvaardigheid bestuurd.
[Prat.] Raad, raadgever, raadsman, consulent In.: Tout accusé a le droit de se choisir on
c-, ieder beschuldigde heeft het regt, zich een' roadsman te kiezen. J'ai pils l'avis de mon c-, ik heb
den raad van' mijn consulent ingewonnen. Nomination dun c-, toevoeging van cenen raadsman. Cjudiciaire, geregtelijke raadgever. Assistance de C-,
bijstand van rade. Comme de C-, zoo als hij te
rade zal worden. - Raad m., raadsvergadering f.:
C- d'état, staatsraad; C- des ministres, ministcrraad, C- du prince, C- privé. C- de cabinet, vorstenraad, geheimraad, kabinetsraad; C- municipal,
gemeenteraad; C- de guerre, krijgsraad; C- de re
raad van rekrutéring; C- nautique, de-crufemnt,
marine, d'amirautd, zeeraad; C- de construction,
raad tot aanbouw van oorlogschepen. C- dun
vaisseau, scheepsraad. Pavilion of bannière de c-,
pitsjaardsvlag, witte vlag f. C- de familie, familieraad, raad van nabestaanden. Président du c-,
voorzitter van den ministerraad, eerste minister.
C- d' administration. raad van bestuur of administratie. —(Prov.) Cet homme a bientôt assemblé
son c-, die man is kort van beraad: hij besluit
zonder iemand te raadplegen. - Raad in., raadzitting 1. Assister a un c- eene zitting van den
raad bijwonen. Avant, pendant, après le c-, vOor,
tijdens, na de raadzittiog. - Vergaderzaal van
den raad, raadzaal f.: Au sortir do c-, bij t verlaten van de raadzaal. [Mar.] Les vents soot
nu c-, de wind weet niet in welken hoek zich te
zetten, waar hij heen wil, uit welken hoeft hij
waaijen wil.
Conseillable, adj. Aanraadboar, aan te raden.
C'oiaseiller, m., -ere, t. Raadgever, raads
man m, raadgeefster, raadsvrouw f. ; raadsheer,
raad m., raadslid n., raad/meersvrouw f. C- d'état,
staatsraad. C- intime of privé, geheimraad. - (fig.)
La passion est one c-ire dangereuse, de drift is eene
gevaarlijke raadgeefster. - (Prov.) lei les c-s noot
point de gages, men heeft hier geene raadgevers
noodig. - [U. n.] Volksnaam van het roodborstje
(rouge-gorge).
Crniseiller, v. a. Raden, raadgéven, aanraden
Qui vous a conseillé cela? wie heeft u dat geraden?
C- Ja pmtix, tot vrede raden. - Ook zonder voorwerp gebézigd: Ii est plus facile de c- quo de faire,
raadgeven is gemakkelijker dan uitvoeren. - SE
CONSEILLER, V. pr. Aaneraden worden: Voilh one
chose qui ne dolt pas se c-. - -( Se c- a qn., bij
iemand om raad gaan vragen, iemand raadplegen.
Ook: elkander raad geven. - lictpart. passé komt
ook als adj. voor: Homme c-, chose c-v.
t Coiiseilleur, m. Raadgéver m. - (Prom,.)
Les c-s ne soot pas les payeurs, de raadgevers
dragen de schade niet.
('oiiséniiné, e, adj. [Agric.] Met allerlei graansoorten bezaaid.
('onsens, m. (pr. con -sence) [Droit. can.]
Schriftelijk bewijs n., waarbij de afstand van eene
prove of geestelijke bediening dooi' t hofvan Rome
goedgekeurd wordt.
Conseiisiiel, le, adj. [Prat.]: Contrat c-, een
verdrag n., waarbij de verplijtingen der contractérende partijen enkel op de overeenstemming van
hunnenwilberusten, consensueet contract n.
Consentaist, e, a(ij. [Prat.] Toestemmend,
inwilligend. En êtes-vous consentant ? stemt gij dit
toe? zijt gij er mede tevreden? ( In de dagelijkse/te
taal behoort men te zeggen: y consentez-vous?)
Cotisenteinent, m. Toestemming, inwilliging,
bewilliging, goedkeuring, instemming f., bijval m.,
consent n., consentéring f. Cda ne s'est pas
fait sans mon c-, dat is zonder mijne toestemming
niet g eschied. Dun commun c-, met algenmeene
toestemming. C- expibs, uitdrukkelijke toestemming.
-.
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-CONSERVER.

C- mutuel, onderlinge toestemming. C- tacite, stilzwijgende toestemming.
tonsentes, Wij. et sstbst. p1. [Myth.] Les divinits C- of Les c-, (IVe raadévende godheden, de
12 oppergodheden, 6 mannelijke en 6 vrouwelijke,
die onder voorzitting van Jupiter den grooten jodenraad uitmaakten.
Conseitti, e, acij. (en part. passé van coesentir) [Prat , Dipl.om.] Inqewiiltjd, toegestemd: Ajour
nemeiit C-; Alliance c-c.
Consentir, V. n. Toestaan, inwiii'ien, bewilligen, toestemmen, toestemming geven: Les parents
ont consenti a ce manage, de ouders hebben dat
huwelijk toegestaan. Je consens que (inplaats van
a ce que) vous fassiez cda, tic stein toe, dat pij
dat doet. - (Prov.) Qui ne dit mot consent, wie
zwijgt, stemt toe. --- [Mar.] Doorbuigen, doorzetten,
zich kroinmen: Ce mat a forternent consenti, bi
faut mnager Ia voilure, die most is sterk doorpezet, enen moet zeil minderen. COSSEiXTIR, v. a.
[Prat., L)iplotn.] C- la ven te dune terre, den yes-koop van een laud toestaan. Le tinité qit'iI a consenU, 't verdrag, waaraan hij zijne toestemming
heeft qef;éven.
Conéqueninient, adv. Overeenkomstig met,
getrouw aan de eenmaal gelegde jrondbepinseis
of repels, volpens de vroeper uitjedrukte gevoelens,
opvattingen enz., zich ze/ven gelijk blijvend, cons e q u e n t: Agir, parler c-, consequent handelen,
spreken. - Gevolçjelijk, bij pevoip: C- /t ce quon
a rdglé, inqevoige, overeenkomstig hetgene men
bepaald heeft.
Couséquence, 1. [Log.] Gevolg n., gevolgtrekking L, besluit n., c o 0 5 e q u e n ti e f., uit een of
meer voorstellen opgemaakt: Tirer tine c- een
gevolg trekken. La c- est juste, fausse, de gevolgtrekking is juist, valse/s. Gevolg (van eene daad
of zaak), nasleep rn. uitvloeisel n.: Cda peut
avoir de dangereuses c-s dat kon gevaarlijke pevolgen hebben. - Tirer /s c- gevolgen hebben, verkeerde uitwerking hebben (inz. gebezigd von zaken,
waarop men zich later tegen den repel als een voorbeeld zou kunnen beroepen): 'Vous pouver liii accorder cetfe grace, cda ne pout tirer is c- gij kunt
hens die gunst yerleenen, dot kan later geen gevolgen hebben (men kan later op grond daarvan
niet iets dergelijks vorderen of verwachten) . Grace
sans c-, gunst, die niet tot een voorbeeld moet
strekken. - Gewigt n., belangrijkheid f. belang n.,
aasujeligentseid f. : Romme de c-, man van aanzien.
Affaire de c-, zaak van qewigt, van aangeligenheid
Homme san*-, man, wiens woorden geene opsnerking verdienen, of jegens wien men geen argwaan
behoeft te hebben; ook: dien men bij de schoone
kunne niet behoeft te wantrouwen. Parler, agir
sans c-. spreken, handelen zonder eenig opzet of
kwaad oogmerk, zonder dat men op 't gezegde of
gedane acht behoeft te slaan. - EN CONSEQUENCE,
oc. adv. Diensvolgens, gevoigel'ijk, overeenkomstig:
J'ai recu votre lettre, et j'agirai en c-. EN CONSEQUENCE DE, 10e. prép. Ten pevolge van, in gevolge, volgens: En c- de vos ordres , de vos avis.
Consequent, e, adj. Zich zelven gelijk, in
overeenstemming met de eenmaal gelegde grondbeginselen of repels, met de vroeger geuite gevoelens,
meeningen, O])Vattiflgefl enz., overeenstemmend, co vs eq u e n t : Honirne C-, man, die zich zelven gelijk
blijft, consequent mensch. - (De beteekenis van
important, considérable, belangrijk, pewiptig, doos
't volk aan dit woord pegéven, verdient afkeuring.)
Conséquent, m. [Log.] Tweede of volgende
stelling t. eener sluitrede (in tegenstelling roet antécident). - [Math.] Tweede term m. eener rede
of betrekking. PAR CONSEQUENT, bc. conj. Bij
gevolg, gevoljelgk, dus, derhalve: Vous me devez,
par C- ii faut me payer, gij zijt mij (geld) schuldig,
derhalve moet ge ntf betalen.
Couséquente, 1. [Mus.] Tweede partij t. van
eene fug e.
Couservateur, m., -trice, f. Bewaarder,
be/seeder, behouder,,beschermer, onderhouder, voOrstander rn. bewaarster, behoedster f. enz. Titel
van onderscheidene beambten, die met een of ander
oppertoezigt, met de bewaring van belangrijke voorwerpen zijn belast: C- des foréts, opperhoutves
ter; C- des hypothèques, hypotheek-bewaarder.
Les musdes, les hildiothèques, les cabinets de
médailles, d'hîstoire naturelle etc. ant tous des
-
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C -s. - CONSERVATETJRS, M. p1. [Po ] t.] Stijfhoof
dige aanhangers van 't oude, voorstanders van
't stelsel van behoud, conservatieven m. p1.
('in Enge/eind de Tory-partij). .- Ook als adj. gebizigcl: Smut c-, behoedende senaat m. (onder 't
eerste fr(i,n.sshe keizerrijk). Les lois c -trices de nos
lihertés, de scliutswetten t. p1. onzer vrijheden.
(ouservatifs, ni. Pl. [Pout.], z. v. a. CON-

-

SEHYATEURS.
Conservation, f. Bewaring, instandhouding,
oncierhouding, bescherming, handhaving 1., onr'er-

houd, behoud n. con se cv a t ie f.: Je lui dais in
C- de ma 'vie, ik ben hein 't be/samd von mijn leven
verschuldi(,. d. Un lal)leau de belle c- eene schilderij,
die wel onderhouden is. La c- de ces fruits est
parfaite, deze vruchten zijn volkomen goed bewaard,
ingreden stoat gehouden. -- La c- des hyi)olhèques,
de hypotheek-bewaring, het kantoor der hypotheken.
C'- foi'estière, houtvesters-district n.
Conservatoire. adj. [Prat.] Bewarend, behoudend, behoedend, tol het behoud en de handhaving van vrijheden en voorrepten behoorend.
CONSERVATOIRE, 111. Openbare school f. ter on/erhouding en aanku'eeking van de in een of ander
vak verworven bekwaamheden, c 0 'n s e r V C t 0riusn n. C- de musique, hoopere snuzijkschool te
Parijs, Brussel, Rowe, Napels, Venetië enz., waarin jonge lieden van beiderlei hunne kosteloos onderv,/s in de toonkunst, declamatie ontvangen. C- das
arts et nn(tiers, hoogere indeetric-school te Parijs,
door Vaucanson in 1791 op(Jeript. - Ook: een verzorgingsqesticht n. voor vrouwen en meisjes om ze
van het losbandige leven af te houden.
Coiiser'e, t. [Plinten.] C o n s e r f , kruidervs,eiker t., eene kon/ituui 'uit sapri:jke planten en
suiker. - [Cuis.] Allerlei inpelegde, iss;esnaakte,
ingezulte vruchten, groenten, gevogelte, visch e'nz.,
(lie luchtdigt in blikken doozen ofbusse'n of in graaG
fiesschen gesloten worden. -- [Mar.] Reisgenoot,
nsedezeiler m. Vaisseau de c- convooischip n. Alle:
de flotte de c- Faire c- onder adiniraalschop zeilen.
Aller de c-, convooi- zeilen, dezelfde bestemineng
hebben. Perdr e on c- , zijn gezelschap verliezen. t Waterbak m., waterkom t., vergaderbak, vijver in.
Conserve, e, adj. (en part. passe' van causer'ver) Bewaard, onderhouden, geconserveerd.
Fruits hian c-s goed bewaarde vruchten. Un tableau bien C-, eene goed onderhouden schilderij. Un
vieillard bien c-, een grijsaard van gezond, frisch,
,

krachtig voorkomen of

uilzigt.

Conserver, v. a. Bewaren, in goeden staat
houden, behouden, behoeden, onderhouden, beschermen, beveiligen, handhaven, niet verloren laten
gaan, ongeschonden houden, c 0 n 5 e r 1) d r e n : Cdes fruits, vruchten bewaren, in/eggen. Des lunettes qui consei'vent Ia vue, een bril. die 't gezigt
bewaart, onderhoudt. Ii a conservé son emploi,
hij heeft zijn' post behouden, niet verloren. II 'na
COIISCIVd qu'une partie de son bien, hij heeft maar
een gedeelte zijner goederen behouden, overgehouden.
on dolt c- son honnaur, sa répulation, men moet
zijne eer, zijn' garden naam onbesînet houden. (- in mmn'ioire dun hienfait, dune injure, eene
weldaad, eene beleediginq onthouden. Conservez -mot
vosboniiesgrâces, houdt niet op 'mij te begunstigen.
C- ses aiinis, zijne vrienden behouden. C- sa tide
toute sa tête, helder van hoofd, van oordeel btijve'
(ondanks den ouderdom); goed bij zinnen blyven,
de tegenwoordigheid von geest niet verliezen (by
eene liagcheijke omstandigheid). - [Mar.] C- un
vaisseau , un escadre, een schip, een smaldeel int
oog houden. C- l'avantage du vent, liet voordeel
van den wind behouden. C- deux marques, twee
merken of herkenningsteekens in dezelfde gezigtslijn
houden. C- un objet ii tel air de vent of a telle
distance, een voorwerp op zékcre streek of af
stand houden. - SE CONSERVER , v. pr. Ingeinaakt
worden; bewaard blijven, goed blijven, niet bederven,
in stand blijven, zich handhaven, zich sparen, zich
ontzien: Les cornichons se conservent dans Ie viaugurkjes worden et azijn ìnyemaakt.
naigre, de met
Les fruits d'dté na se conservent pas, de zomervruchten blijven niet lang goed, kunnen niet lang duren. Un
gmnhial doit se c- pour .ses soldats, een veldheer moet
zijn leven voor Zijne sotdatensparen.Conservez-vous,
zorg voor uwe gezondheid, ontzie u ze/ven. Cet usage
s'est toujours conseivë, dit gebruik isaltijd. in stand
-
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Voor zich bewaren of behouden: II sul se noniem met commission, commissie, doch het
l'autorité, hij wist het gezag Voor zich te behouden. eerste wordt meer bepaald door den eigenaar en
Considence,
f. Inzakking 1. van op elkan- verzender, het laatste door den ontvanger en met
t
den verkoop belaste gebruikt). Marchandises en
dec gestapelde dingen.
Coiisidérable, adj. Aanmerkelijk, belangrijk, c- , consignatie-goederen , geconsigneerde waren,
gewigtig, aanzienlijk, van aanbelang.
goederen in commissie.
Consigne, f. [Mil.] Loswoord, wachtwoord,
Considérableuient, adv. Veel, zeer, aanmerparool
kelijk, merkeljk.
n., wachtorder f., aan cene schildwacht geConsidérant, m. Inleidende opmerkingen, be- geven en die deze woordelijk aan den atiossenden
weegrëdenen f. pl., weikt een besluit, eene wet enz . post mededeelt, c 0 n 5 i p n e f. - ook: bevel n. aan
voorafgaan, considerans m., consideran- eenen portier ten opzigte der in- en uitgaancten. duns n.; - ook elke dier opmerkingen of gronden [Mil.] Verbod van uit te gaan, arrest, kamer-,
in 't bijzonder. Le c- de cette bi est très-bien kazerne-, plaats-arrest n. - Opgehangen of aangeplakte lijst f. van alles, wat op eene wacht in acht
fa it. Le premier, Le second ct Coiisiclérant, e, Considératif, -Ive, is te nemen. - Traliekastje n., waarin de dagorders
cedi. Oinigtig, voorzigtig, achtgevend, oplettend.
op militaire posten bewaard worden. - PoortConsidération , f. Opmerking, aanmerking, schrijver m. in vestingen. (In deze beteekenis ook
beschouwing; overweging, overdenking, overpein- als adj. gebdzigd: Portier c-.) - [Mar.] Plaats f.,
zing f., overleg n., consideratie f. Cda est waar men aan boord der oorlogse/iepen eene brandigne de c-, Cda mérite c-, dat verdient opmer- dende lamp in eene lantaarn bewaart. - [Corn.]
king, overweging. Prendre qc. en c-, iets in aan- Boek of register n., waarin vrachtvoerders de oatmerking nemen, er acht op slaan. - Omzigtigheid, vangen goederen en geleibrieven aanteekenen.
behoedzaamheid, voorzigtigheid f. : II agit sans c-,
I Consigne, adj. [Algèb.j Met dezelfde teekens
bj handelt zonder onszigtigheid, hij let niet op de aangedaan: Termes c-s.
gevolgen van wat hij doet of zegt. - Toegévendlieid
Consigne, e, adj. '(en part. passé van consnschikkeljk/ieid; achting, hoogachting 1., eerbied m.; signer). in geregteljke bewaring gegeven, aan de
aanzien n., aanzienlijkheid 1., gewigt n., waarde I.: derde hand toebetrouwd (van goederen gelden); C'est en votre c- qui l la fait, 't is uit inschikke- voor eigen rekening ten verkoop gezonden (van
ljjkheid, uit achting voor u, om uwentwille, datij koopmanswaren); - in kwartier-arrest gesteld (van
het gedaan heeft. II na de c- pour personne, hij soldaten), geconsigneerd. - Aanieteekend:
mtziet niemand. C'est un homme de grande (haute) Un fait c- dans les annales, een in de jaarboeken
r;-, 't is een man van hoog aanzien, een zeer aan- opgeteekend feit.
Consigner, v. a. Aan de derde hand toeverzienlijk, invloedrijk man. Je suis aver, c-, avec une
parfaite c-, avec une c- distinguée, avec une haute trouwen, m geregteljjke bewaring geven, in bewaarC-, etc. (beleefdheids formulieren aan 't slot van derhanci geven, depondren, consigniren: Si
brieven) , ik ben met achting, met hoogachting, met vous ne voulez pas recevoir votre argent, je le
4e meeste achting of met den meesten eerbied, enz. consigneral, zoo gij uw geld niet ontvangen wilt,
C'est mie chose de peu de c-, 't is een ding van zal ik het deponéren, bij een' derde nederleggen.
weinig belang, van weinig gewipt of waarde. - C- en papier, eenen schuldbrief, in plaats van
de verschuldigde geldsom, deponeren. - [Corn.]
CONSIDERATIONS, f. p1. Overwegingen, opmerkingen, grondige en uitvoerige bschouwingen over Voor eigen rékening ten verkoop zenden, met
eenig onderwerp: II a écrit des c- sur le commerce, voorschrift hoe daarmede te handelen, c o ns igles finances etc. - EN CONSIDERATION DE, loc.prép. n dren, in commissie zenden: Je vous consine
Uit aanmerking van, ter wille van: En c- de vos dix pièces de drap, ik zend u lien stukken lacei
voor mijne rikening ten verkoop. C-un navire,
services.
een schip ter bevrachting aan den reeder over(onsidéré, e, adj. (en part. passé van consithrer) Beschouwd, overwogen; geacht: Chose c-, geven. - Goederen (toen inschrijven, op 't register
beschouwde, overwogen zaak. Tout bien c-, alles der openbare vrachtvoerders, voerlieden enz. , laten
wel beschouwd zijnde. - [ Prat.] Ce c-, ii vous aanteekenen. - (fig.) in een geschrift neirschrjplaise . . . ; uit aanmerking hiervan behage het u . .., ven, opteekenen, opnemen, vermelden: C- un fait
weshalve, het tt beliage. - Homme fort C- ft Ia dans l'histoire, een feit in de gesc • denis opteekenen (opdat het voor de nakomeling ap niet vercuur, een aan het hof zeer geacht man.
Considéj-éiieut, adv. Voorzigtig, omzigtig, loren ga). - [Mil.] Verbieden uit te gaan: C- des
troupes, troepen bevil geven om in de kazerne te
bedachtzaam, bedaardeljic.
Coiishtéres-, v.a. Beschouwen, oplettend bezien, blijven en zich op 't eerste sein gereed te houden;
inzien, bekijken; - overwegen, overdenken, over- C- on officier pour huit jours, eenen officier acht
leggen: C- un édi fi c, un tableau, een gebouw, eene dagen kwartier-arrest geven. - (/1g.) ie l'ai conschilderij beschouwen. Considdrez un peu ce que signé a ma porte, ik heb bevel gegiven, dat men
vous faites, bedenk, overweeg eens wat gij doet.— hein niet zou binnen laten; - somtijds ook: ik heb
Aanmerken, in aanmerking nemen, acht slaan, in last geqéven hem binnen te laten. - CONSIGNER.
't oog houden; - achten, schatten, hoogschatten, V. n. Bevilen, voorschriften aan eene schildwacht
hoogachten, in waarde houden: Consithirez les longs geven, hem de order van zijn' post mededeelen: On
services qu'il vous a rendus, neem de langdurige lui a consigne de ne laisser passer personne, men
diensten, die hij u bewizen heeft, in aanmerking. heeft hem last qeqiven, niemand door te laten.
Consirnllitude, f. Zamenloop in., gelijkheid,
C'est un homme que je considere beaucoup, 't is
een man dien Ik hooqacht. SE CONSIOEREII, V. pr. onderlinge overeenkomst van dingen of zaken; geZich beschouwen: 11 se consiclôre comma seul lijkvormigheid, overeenstemming t.
Consire, M. [Bot.] , Z. CONSOUDE (grande).
maître de sa conduite. - Zich zelven achten: Elle
Consistanee, f. Lijvigheid t. van verdikte
s'aime et se considère. - Elkander achting toedragen: us se consiclérent, quoiqu'ils s'aiment peu. vloeistof/'en; - vastheid van zamenhang, digtheid,
- Beschouwd worden, zich laten beschouwen: La dikte, bij dezamenstellende deeltjes van een ligchaam:
nature de l'homme so considère de deux ma- Faire évaporer un liquide jusqu'h la c- de sirop,
eene vloeistof tot op de lijvigheid van siroop doen
nières.
Cousignataire, m. Bewaarder m. van een verdampen. La dye a moms de c- que Ia idsine, het
gedeponeerd of nedergelegd goed, van betwiste gel- was heeft minder vastheid dan de (het) bars. - (fig.)
1. ,blijvendetoestandm.;
den of goederen. - [Corn.] Hij die goederen in Duurzaamheid,bestendigheid
consignatie ontvangt, c a ns i g n at a r 5 m. (z. CON- - tijdperk ii. van stilstand, volwassen staat rn.,
volwassenheid t.: Les choses du monde Wont point
SIGNATION).
Coiisignateiir, m. [Com.} Hij, die waren in de c-, de zaken der wereld hebben geene bestendigconsignatie zendt, verzender van consignatie-waren heid. Son caractère na point de c-, 't ontbreekt
zijs karakter aan vastheid. C'est un homme sans
(z. CONSIGNATION).
Consignation, f. [Prat.] Geregteljke bever- c., 't is een man zonder invloed, zonder aanzien.
trouwing van gelden of goederen aan de derde Le temps qu'il fait na point de c-, het weder, dat
hand, in-bewaarderhand-geving, Co n si gn a t i e f.— wij hebben, staat niet vast, kan ligt veranderen. Ce
De gedeponeerde gelden of goederen n. jl. [Corn.] brult prend de la c-, dat gerucht begint bevestiToezending van waren voor rëkenmg van den ging te krijgen. Age de C-, Etat de c-, ouderdom,
afzender, met voorschrift aan den ontvanger, staat van volwassenheid, van volkomen ontwikke
hoe daarmede te handelen, c a nv t n a t i e t (sy ling, van stilstqnd bij dieren, planten en in 't algegebleven.
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meen bij alles, wat voor aanwas en afneming vat-

beuren, gerust stellen, consoléren. Je tache de

reldsc/ie dingen hebben hun' tijd van aanwas, van
stilstand en van afneming. - [ Prat.] Toestand m.
van eene nalatenschap, van een goed en zijn toebeiworen.
(oiisistant, e, adj. [Plays.] Lijvig, zekeren
graud van vastheid bezittende.
C.oiisister, v. n. Bestaan; zamenqesteld of gevormd zijn: La perfection de Ihomme. consiste
dans le bon usa g e de sa raison, de volmaaktheid
van den nsenscls bestaat in 't goed gebruik zijner
rede. La flotte consistait en trente vaisseaux, de
vloot bestond uit 30 schepen. Le tout consiste is
savoir. - . , ' t komt er maar op aan, de hoofdzaak
1,5 te weten. .. La vertu coissiste dans le milieu,
de deugd ligt in 't midden, men moet in alles den
middelweg houden.
Consistoire, m. Kardinaalsvergadering f. consistorium n. ; - zaal f. , waar die vergadering
plaats heeft.
Kerkeraad m. (bij de Protestanten),
ko a s is to ri e n. .- Kerkeraadskamer 1. - Cisraéli•te, israelitische kerkeraad.
Consistorial, e, adj. Wat tot de kardinaalsvergadering, den kerkeraad behoort, ft a n s i s t o riaal. (Plur. m. consistoriaux). - Consisto
rialement, adv. in konsistorie, naar de vormen
01 op de wijze van een konsistorie.
Coiisistorialité, f. hoedanigheid t. van 't
geen konsistorinal is.
Consitoiier, a. a. In konsistorie behandelen,
overwegen, beslissen. - Het part. passe komt ook
als adj. voor: Affaire consistoriiw, eene in 't konsistorie behandelde zaak.
Consoeur, f. [H. cccl.] Medezuster f.
Consolable, adj. Troostbaar, (het wordt alleen
van personen en meest altijd met de ontkenning
gebézigd): 11 nest pas c-, hij is ontroost baar.
fonsolant, e, adj. Veriroostend, troosteljk,
troost pevend: Une vérité c-c, eene vertroostende,
troostrijke waarheid. - ( fam. et iron.) Cet bomrne
là nest guère C-, die man is een slechte trooster,
ziel altijd zwarigheden. C'est une pensée bien c-e,

console, die hoop troost mij, beurt mij op. - Ook
zonder voorwerp gebézigd: Ayons recours is celui
qui console, wenden wij ons tot hem, die troost. SE CONSOLER, V. jr. Zich troosten; - elkander
troosten; - getroost worden.
I Coiisoietir, rn, Z. V. a. CONSOLATEUII.

baar is. Toutes les abases du monde ant leur état Ie e- sur Ia mort de son pOre, ik zoek hem over
d'accroissernent, de C- et de diminution, alle we- den dood zijns vaders te troosten. Cet espoir me

-

dans le maiheur que de ne se I'btre point attiré
par en tante, 't is eene vertroostende gedachte,

bij een ongeluk, zich niet door eigene schuld dat
toeqebragt te hebben.
Consolateuir, m., •triee, f. Trooster, vertrooster, troostgever m., troosteres, troostgeefster t.
- Ook als adj. van personen en zaken gebruikt:
Ange C-, vertroostende engel; Espoir C-, troostgevende hoop.
Consolatif, -ive, adj. (fain.) Troosteljk,
vertroostend, geschikt om te troosten (van personen
en zaken).
Consolation, t. Troost m., vertroosting t.;—
reden 1. tot vertroosting, tot opbeuring of geruststelling; - troostrede, troosteljke toespraak, opbeuring t. ; - de persoon of zaak, die troost geeft. Etre
Privé de c-, van troost beroofd zijn. C'est une
grande c- pour an père, de voir ses enfants se

porter au bien, 't is eene .qroote verlroosling voor
een' vader, wanneer hij ziet, dal zijne kinderen
zich wel gedragen. Adresser des c - sb qn., iemand
troostrédenen toespreken. La phulosophie est sa c-,
de wijsbegeerle is zijn troost; Vous êtes ma a-, gij
zijt mijn troost. -- [Jeu] Boete f., die bij sommige
kaartspelen betaald wordt door hem, die gevraagd
heeft ons te spelen, maar verliest. - (fig. et fam.)
Fiche de c-, kleine vergoeding, schadeloosstelling,
vertroosting 1. (bij verliezen, rampen enz.).
t Coiisolatoîi'e, adj. Vertroostend, troostend,
troostei'ijk. Discours C-, troostrede t.
Console, t. [Arch.] Uitspringend sieraad n.
of uitstekende steen m. om een balkon, vaas, beeld
enz. te dragen, naar, zijne verschillende vormen
kraagsteen, karbeelsteen, knor- of balksteen, klos
steen of klos, korfateen of korf, knoop m. en
brakét n., geheeten, c 0 n 5 0 1 e t. Wand of pilaarafeltje, spiegeltafeltje,penanttafelje n., c o n s o 1 e 1.
[Tech.] C-s sian earosse, dracigboosnen m. p1
eener koets. [Lutli.] 1-lois m. der harp. - [ Mar.]
Balksleutel, sleutel a. C- de bossoir, drukker m.
onder den kraanbalk.
Consolé, e, adj. (en part. passé van consoler)
Getroost, vertroost: Homme C-, Douleur c-e.
--

,

L

Consoler,

V.

a. Vertroosten, troosten, op-

--

Coiisolida, Coiisolide, m.,

Z. CONSOUDE.

Coisolidable, adj. Wat hecht en duurzaam
gemaakt kan worden; - wat zich laat genezen,
heelen of sluiten (van wonden).
Consolidaut, adj. [Méd .] Heelend, genézenct:
Des médicaménts c-s, heelende middelen n. p1. Ook als subst. m. gebézigd: Un c-, een heeling of
genezing bevorderend middel n. (bij wonden, verzweringen enz.)
Cousolidatif, ive, a(lj. Bevestigend, hecht
en duurzaam makend.
Consolidation, t. Vastinaking, vaststelling,
bevestiging, vaste vereeniginp, vastwording 1. [Chir.] Heeling, sluiting f.: C- dune plaie, heeling
eener wond; C- dune fracture, heeling eener beenbreuk, vastwording der beenweer. - [fort.] La
C- des plales des arlires, het vergroeijen van de
boomwonden. - ( fi g.) Dekking, beveiliging, verzékering van ingelegde gelden, van de landsschuld,
consoliddring f. - [ Prat.] La a- de I'usufruit
is la propridté, de vereeniging van 't vruchtgebruik
met den eigendom.

Coiisotide, m., z. CONSOUDE.
Consolidé, e, adj. (en part. passé van consolider) Vastgemaakt, bevestigd, geconsolideerd:
Les cinq pour cent c-s, de geconsolideerde of ge-

delete vijf percents. Le tiers c-, de geconsolideerde
drie-percents. - CONSOLIDÉS, m. p1. Engelsclse geconsolideerde fondsen of schulden, voor welker
rentebedrag zdkere staatsinkomsten zijn aangewezen, gedekte of belegde schulden; - de schuldbrieven
dienaangaande.
CoiLsolideinent, m. (woord van St-Simon),
z. v. a. CONSOLIDATION.
CoiLso li der, v. a. Gronden, vesten, grondvesten, bevestigen, vast, hecht en duurzaam maken:
C- un édifice, een gebouw hechtheid en duurzaamheid geven. -..(fig.) C- on traitd, sa puissance,
een verdrag. zijne inagt bevestigen. - [ Prat.] Vereenigen wat tot eenen regtstoestancl behoort, inz.
wanneer de vruchtgebruiker eener zaak haren eigendom er bij krijgt. - Fondsen aanwijzen om de betaling b. v. van openbare schulden, renten enz. te
dekken, consolideren.
- [Chic.] Heden, gensJzen (van wonden, beenbreuken).
Coiisorniiiable, adj. Verteerbaar, verbruikbaar: Produits c-s.
Coiisoniniate,u-, m. [Thdol.] Voleindiger,
volloosjer m.: lésus -Christ est l'auteur et le ede la foi, J. C. is de oorzaak en de voleindiger des
geloofs. - Verbruiker, verteerder, c a n s u m e n t m.:
Les producteurs et les c-, de voorlbrengers en de
verbruikers, de producdrende en de consumndrende
klasse. - Waar 't vrouwelijk kon 'noodig zijn is
dit coNsonIATiuCE. - Ook als adj. gebcizigd: L'ac
-

croissement des classes consumatrices.

tonsoiiimation , f. Voltooijing, volvoering,
voibrenqing, volmaking: La c- dun ouvrage, de
voltooijeng van een werk. La c- des siècles, de
voleinding der eeuwen hel einde der wereld. La
C- des prophéties, de vervulling der voorgen. - [Jur ] La c- du manage, de voltrekking van
't huwelijk, de bijslaap na het trouwen. La c- dun
crime, het begaan ofvotbrengen van eene misdaad. Verbruik II., vertéring, consumptie, c o n sumtie f. : Grande c- de bols, de bie, de se]. sterk
verbruik van hout, koren, zout. - [ Mar.] Scheeps
verbruik n. : C- journalière, dogeljlcsch verbruik
(levensmiddelen, brandstof, pik, teer enz.); C. accidentelle, toevallig verbruik (verlies van een mast,
zeil. anker, sloep enz.). - [Cum.] Vertier is., af
trek in., : II n'y a pas de c-, er is geen vertier, de
waren htbben geenen aftrek.
Consommé, e, wij. (en part. passé van con
somïner) Voltooid, voltrokken: Ouvrage a-, voleindigd, afgemaakt werk. Mardhé a-, geklonken,
gesloten koop m. - [Cuis.] Soupe Men c-e , lang
gekookte soep t. - Volkomen, volmaakt: Sagesse,
Vertu c-e, volkomene wijsheid, deugd. - Zeer be .
-

-
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iwaam, door en door geleerd of ervaren: Un homme
sciences, een in wetenschappen doorkneed
man. Un général C-, een hoogst ervaren veldheer.
CONSOMME, M. [Cuis.] Krachtig vleescknat n.,
sterke bouillon m.
Consommer . V. a. Voltooijen, volvoeren, tot
volkomenheid brengen, voleinden, voltrekken, afmaken: C- 1111 ouvrage, one atTaire, een werk, eene
zaak voltooijen, voltrekken, afdoen. Dieu consomma
en six jours l'ouvrage de la cration, God toltooide in zes cloqen liet werk der schepping.
ur.J C- le manage, ketkuweljkvoltrekken (door
Yen, bijslaap der gehuwden). - Bij uitbreiding. C1_In crime, eene misdaad bedrijven. - ( fig.) Votre
prosprité consommera votre orguell, uw voorspoed
zal uwen /s000rnoed ten top voeren. - [ Jur.] Cson droll, zijn regt uitoefenen, van zijn reqt gebruik
maken. - LCuis.J Faire e- de Ja viande, het
deesc/s tot een krachtig nat laten uitkoken.
Verbruiken, door 't gebruik verdoen: On consomme
beaucoup tledenrées, de bols dans cette maison,
tien verbruikt veel eetwaren, veel hout in dat huis.
Bj uitbreiding: Ces conlltures coiisornrnent
beaucoup de sucre, die leonfituren hebben veel suiker tot hunne bereiding noorlig. sa CONSOMMER,
V. pr. Verbruikt warden: Vos provisions se consomment bien rapidement.
Conornptibte, adj., z. v. a. GONSOMMABLR.
t Cousomptif, -Ive, adj. (pr. con-coup-til)
[Chim.] Vertérend.,weqbijtend: Remède -, of als
subt. Un C-, een b(jtmiddel n.
COnSOHIpliOfl, t. (pr. con-comp-ci-on) Verbruik, vertdi'ing; slijting door 't gebruik, co n s u mp
i e f.: 11 se fait une grande c- de bois dans ce-t
fourneau, die oven verbruikt veel hout. La victime
fut bruhue jusqu'h lentière c-, het slugtoffer werd
verbrand, totdat het p4eel verteerd was. La ades espèces dans1'Euc. stie3gebruikvanbrood
en wijn bij 't misoffer (van eetwaren bizigt men
consummation). - [Mid.] Tering, uittering, slepende ziekte t. : II se meurt de it c-, hij sterft aan
de tering.
Consonnanee, f. {Musj Overeenstemming
van twee of meer toonen, gelijk- ofzamenklinking t.
- [Litt.j Gelijkluidendheid, overeenkomst t. van
klank in den uitgang der woorden, i/fm n, covesonantie f.
Coiisoiinant, e 9 adj. [Mus.j In toon overeen.rtemmend, gelijkklinkend; door klankovereenstemming ontstaan, co nso a dr end. [Gram.] Letire
a-, medeklinker en. - Mots c-s, rijmwoorden,
woorden met gel//ken of bijna geljkluidenden uitgang.
Consounante, f. [Gram.} Medeklinker m.
(liever consonne). - [Mus.] Klavierliarp, standharp, spitsharp t., een speeltuig, dat de haip en
't klavier als 't ware vereenigt.
Consonne, I. [Gram.] Medeklinker, con son a a t in. - Soms ook als adj. gebruikt: Les let tres
voyelles et les lettres c-s. Le j s'appelait autrefois
i consonne et le v, u consoiine.
S Coiisonnei-, t. n. Medeklinken, zamenklinken, eene consonnantie voortbrengen, overeen stemC- en
-

men.

Consort, m. Onbepaald grensland n., grond m.
van twijfelachtig bezit op de grenzen.
Consorts, in. P1 [Prat.J Medebelangbebbenden
in een regtsgeding, eene civiele zaak enz. , medebe-

klaagden, mede-aanklagers. - Medestanders, mak-

kers, deelgenooten, deelnemers. zamenwerkers, gel/jkgezinden (in onqunstiqen zin), con s a r t en m.pl.
Consoude of Orei ll ed'àne a la couptire,
t. [Bot.] Smeerwortel, waalwortel in., smeerkruid,
ezelsoor a - C- grande o[offlcinale, gemeene smeerwortel, waalwortel in. - C- rtioyenne, zegegroen,
ingroen n. Petite a-, kruipend beerenoor n.
C- royale, ridderspoor t. (pied dalouette)
Conspeetus, m. (latin) (pr. —bce) Tabil,
tijst L , overzi(/t n.
-t. t'onspirai.ee, t. liet streven naar 't zelfde
doel, zamenwerking I.
Couspirant, C, adj. [Méc.J Zamenwerked t.
vereenigcl werkend. - 4-. Naart zelfde doel strevend.
Conspil-ateur, ni, Zainenzweerder, zaamge
zworene, inz. wie met anderen tegen den vorst, den
Staat of openbare personen aanslagen maakt, c o ns pirant m. C'était un ties c-s contre FEtal, hij
was een van de zaneenzweerders tegen den Staat.

-

CONSTELLÊ.
- Waar 't vrouwelijk mogt te pas komen, gebruike men CONSPIBATRICE, zamenzweerster.
Conspiratlon , f. Zamenzwering, zamenspan-

ning, kennelijke verstandhouding f., inz. one een
aanslag op den Slaat, een magtig staatsligchaam
of den vorst te maken, conspiratie Î. - Ook
in de zaken van het dagelfjksch leven gebruikt: Ii y
a one c- contra vous, er bestaat eene zamenspanicing, een kabaal tegen u.
Conspiré, e, adj. (en part. passé van conspirer)
Beraamd, ontworpen: Mort c-e, Ruine c-e.
Conspirer, a. a. Zich onderling verbinden,
eensteeninig handelen, zamensteinmen ter bereiking
van zeker oogmerk, 't zij goed of kwaad: C- an
bien public, a In ruine dun homme. - Zoenenspannen, zamenzweren, zamenwerken tot eenzelfde
einde (van zaken gebezigd): Tout conspire it sa
ruine, alles loopt zamen om liens ongelukkig le
maken, om zijnen val te bewerken. - CONSPIRER,
V. a. Beramen, ontwerpen (tot iemands nadeel),
eene zamensponning of zamenzwerinq maken, zamenzweren: us out conspiré ma ruine, zij hebben
mijnen onder-gang beraamd, zijn tot mijnen val
zaamgezwoe-en. - Conspirer, in een' volstrekten
en onbepaalden zin, beteekent: zamevezweren tegen

den Staat, tegen den vorst. SE CONSPIRER, v.pr.
Beraamd, onlwospen worden: Votre mine se conspire, men beraamt uw verderf.
Conspud, e, adj. (en part. passé van con spuer)
Bespuwd, diep veracht, gesmaad: La Christ Int
railid, c-, battu de verges etc., Christus werd bespot, bespuwd, gegeeseld enz. Un ouvrage, Un
auteur c-, een gesmaad werk, schrijver.
Conspuer, t. a. Bespuwen (in den eig. zin
niet gebruikelijk)(fig.) Met verachting, met
smaad bgfiqenen.
Constable, m. Konstabel in., engeisch geregtspersoon, z. CONNETABLE.
t Constahulairo, m. Slotvoogd, z. v. a. CHk

TELAIN.
Constamnient, ado. Standvastig fq.

met standvastigheid, met volharding,. onverzettelj
- onveranderljjk, steeds, gestadig, bestendig;
zekerlijk,
gewisseljk, ongetwijfeld.
. Constance,
I. Standvastigheid, vastheid., van
geest of van gemoed, zielskracht, bestendigheid;
volharding, gestadigheid, onverzettelijkheid, onwankelbaarheid t.; - geduld n.
Constant, e, wij. Standvastig, bestendig, onveranderlijk van geest of van gemoed: C- dans les
plus grand revers, standvastig in de grootste tegenspoeden. 11 est c- en amour, hij is in de liefde
standvastig. - Volhardend, onveranderlijk, onverzetteljk, onwankelbaar, blijvend, bestendig, voortdurend, aanhoudend: Uric c-e volonté, een onverzettel ijke wil. 11 ny a nan de C- dans ce monde,
r is niets bestendigs in deze wereld. - [Giom.]
Quantités c-es, onveranderl ijke grootheden, IMar.J Vents c-s, bestendige winden, passaatwinden. - Zeker, ontwijfelbaar, gewit ; waarachtig:
On me la hound pour a-, men heeft het rn/f voor
zeker, waarachtig veshaald. Cola passe pour c-,
dat geld voor uitgemaakt. - CONSTANT, prép.
[Prat.], z. v. a. pendant, staande, gedurende.
Constante, I. [Gdom. , Algèb.] Standvastige,
onveranderlijke grootheid I.

Const atation , t. Bevestiging, bekrachtiging,
staving 1., bewijs n., c a n s ta thrive p 1.
Constaté, e, adj. (en part. passé van constater) Gestaafd, bekrachtigd, bewezen, g e c 0 n s t a t e er d: Un fait bien c-, een wel gestaafd feit n.
Constater, V. a. Overtuigend bewijzen, doen
blijken, staven, zeker maken, bevestigen bekrachtigen, constatéren: C- on fait, een feit door
bewijzen staven. Toutes les pièces de Ia procëdure
constatent que Ie bon droit est de votre cötd, al de
proces-stukken getuigen, dat het regt aan uwe zijde
is. C- des contraventions, bekeuringen doen. - Door
cme min of meer pleghig opgemaakte acte vast
stellen of bekrachtigen; in een geschrift aan de vergitelheid ontrukken, vereeuwigen. - su CONSTATER,
V. pr. Gestaafd, warden: Voilh comma les faits se
constatent.

Constellation, I. {Astr.J Sterrebeelfi, gesternte, heinelteeken n. - (Loc. prov.) vtre mi
saus one heureuse, maiheureuse c-, onder een
gelukkig, ongelukkig gesternte geboren zijn.
Constellé, e, adj. [Astrol.] Onder den gwaan-
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den invloed van een zeker gesternte gemaakt: Anneau C-, tooverring m. - Stervormig: Pierre c-e,
stervormige steen m.
I Conster, V. fl. unipers. [Prat.] Blijken, biijl;baar, zeker Zijn: Ii coiiste de cela, daaruit blijkt.
fi conste que . . . , het blijkt, is zeker, dat..
Consternation, t. Verwondering of verbazing
met nersiagtig/ieic1, ontsteltenis, ontroering, ver.ilagenhieid, en n ster n ati e 1. : Tout le monde était
dans Ja dernièie C-, iedereen was in de uiterste
netrslagtiçjlieid, ontsteltenis.
(onjsterné, ti, wij. (en part. passe van consterner) Verslagen, diepgetroffen, ontroerd, goschokt, geconsterneerd: Un air, visage a-, een
ontsteld gelaat n.
(onsteiner, V a. Onistellen, ontroeren, schrik
of kommer baren, doen verbaasd staan, netrslagtig
maken: Cette nouvelle consterne les esprits, deze
tijding treft de gemoederen met schrik, met verbazing, met ontroering. - SE CONSTERNER, V. pr.
Ontsteld, ontroerd worden, verbaasd staan: Cette I
personne se consterne aisément.
Coiistipant, e, adj. ( ]Mëd.] Verstoppend, I
hardlijvig ina/send.
Contipatiou f.Hardljviglîeid, verstopping f.,
gebrek ti. (Jan stoelgang.
Ctitipé. e, adj. (en part. passé van consti--

per) J1ardI)vig.
Coistiper, v. a. Verstoppen, hardlijvig malien: Ces surles de viandes constipent ceux cjuien

I

mangent, die soorten van sp ijzen maken degenen,
lie er van eten, hardlijviy. Ook zonder voorwerp: Ces ailments constipent, die spijzen maken I
IuLrdljjvi(J. - sa CONST1PER , v. j)V. . kiardiejvig
worden.
Coiistitsat, e, adj. [Chirn., Phys.] Zamenstellend: parties, Moidcuies c-es, zamenstellende
deelijes, mole/mIen. - [ Prat.] Volmagt qevend, een'
procureur stellend; eene ljirente vastzettend. [Polit.j Eene constitutie of staatrégeling makend,
no net i t U drea d. Assemb le e c-, consttu&rende
vergadering (tot liet ontwerpen eener grond- of
staatswet bijeen. gekomen), inz. die der franselie
algemeene stalen van 1789. Constituant, in.
Volmnagtqever, lastgever, aansteller, c on s ti t u en t;
vaststeller m. eener rente. - Lid ti. eener constitudrende vergadering. CONSTITUANTE, L [Ft. de
France] Eerste wetgévende vergadering f. van de
fransche revolutie der vorite eeuw.
('oiiMitté, e, adj. (en part. passé van constituer) Zamengesteld; aanieste1d. Ui) tout c- de telles
at telles parties, een ge/sect uit die en die dee/en
zamengesteld. - Domme c- en dignitds, een met
waardig/zeden bekleed persoon. - Rentes c-es,
vastgestelde renten t. p1. - Les autorités c-es, grondwettelijke magthebbei -s of staatsbeambten m. pi.,
aangesteldernagten, geconstitueerde autorite i t e n f. p1. - Ii est (of 11 a le corps) Men c-,
/sj heeft een goed ligc/saamsgestel. - Un Etat Plea
C-, een welingerigte Staat.
Cotistituer, v. a. Een geheel uitmaken, uit
verschillende dee/en een geheel vormen : L'âme et
Ie corps constituent l'homme, de ziel en 't ligchaam maken den mussels uit. - Uitmaken, het
wezen van iets uitmaken: Cette action ne constitue
patat tin dhlit, die daad maakt geen vergrijp uit.
- [Didact.] Stellen, doen bestaan uit; us constituent le souverain Plea dans la vertu, zij
stellen liet hoogste goed in de deugd. (In dien zin
liever Faire consister.) - Aanstellen, benoemen,
verordenen; vast stellen, bepalen, beleggen, constitudren: Je ]'ai constitné mon procureur, ik
heb hem tot mijnen pleitbezorger aangesteld. Qui
vous a cônstitué juge ? Wie heeft es tot regter
aangesteld? C- une rente, une pension, eene rente,
eene jaarwedde vaststellen, bepalen, beleggen. Cune dot, cram bruidscliat bepalen. - [Prat.] C1 11 prisonnier, iemand gevangen zetten. C- un
homme en frais, en dépenses, iemand onkosten,
uitgaven veroorzaken. - SE CONSTITUER, V. pr,
Zich stellen of aanstellen tot: Se c- juge dans sa
propre cause, zich tot regter in Zijne eigene zaak
opwerpen. Se c- prisonnier, zich gevangen geven.
Zich eene staatsrdqeling geven: Un vieux people
Sc constitue difficilement, een oud volk geeft zich
zelven moeijeljk eene constitutie. - Zich de behoorljke inrigting geven : La chambre s'est constituée, de Kamer heeft zich voor wettig en vol(
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tallig verklaard. - Se c- en frais. onkosten maken
tonstitut, m. [Anc. jur.] Erkentenis t. van
den vruchtgelssui/ser, dat ls'[j geen eigenaar is. Cdprécaire, weqschenking 1. van oe(leren, waarvan
men liet vrsseht,ebs uik aan zie/s behoudt.
C oiititutif, -ive, adj. Wat wezenlijk tot de
zonsenstelling van iets behoort, uitmakend: La divislid/ltd est wie propriéfé c-lye de i'd/endue, de deelboosheid is cciie wezenlijke eigenschap der uittebicidiseid. - [Jur.] liegt gevend: 'litre c-, regtstitel aL 'iegtsaanspraak t. Lol c-lye, grondwet t.
(onstitttion, t. Zansensle/liîsg van een geheel
uit zijne dee/en; sc/iik/sng, insigting, bepaling, verordening, die aan eene zaak eend bepaalde, vaste gedaante of gesteldheid geeft, gesteldheid f. Ligc/saamsgesteldlieid, zamenstelling 1. van 't mensc/ielijk litchaam, liüc/iaaiflsbOuw in., gestel a. - Regéringsvorin m.; staatsregeling, stoatswet, grondwel, constitutie f. - Wet t., voorschrift, re,gleisient n. (inz. bij de oude wetgéving en in kerkeljke zaden). - lVaain van sosnnsige pauselijke
bul/en; ook van de wetten en verordeningen der
roineinsehe, grieksche en duitsche keizers. - [Jur.]
Vaststelling, vastzetting, belegging f. (van eene rente.
cciie jaarwedde, een' bruidsclsat) . C- davoud, aanstelling,benoeiningvan een'praktizijn of zaakvoerder.
C- dun nouveau mandataire, oanstellingvan een'
nieuwen gemagtigde. C-s perpeltueiies et 'viagères,
altijddurende renten en lijfrenten.
Coustitiitiouniire, in. [H. corn.] Afkonctiper in. der keizerlijke constitutin of verordeningen.
- [Fl
H. de Françe]m. en f.(voorsnalig) Aanhanger m..
aanhangster l•. der constitutie of balie Unigenitus in
Frankrijk, onder Lodewijk XV.— [Prat.] VaststelIer in. eener rente, jaarwedde enz. - COIXSTITUTION
NA1RE, adj. dan eene constitutie onderworpen.
-1- (onstitutioniialise.', v. a. Eene const'l
tutie of staatsréqeling geven.
-1- Constitutioiiiiaiisine, m. Leer 1. van de
voorstanders der constitutie.
-I- Coøstitutioiinatiste , m. Voorstander,
aanhanger in. van den grondwetteljken staatsvorm.
-1- Coiistitittiiin alité, t. Overeenkomstigheid
inetde constitutie of grondwet.
t'oiistitiitiojiriel, le, adj. Constitution e e 1, grondwettig, aan eene grondwet onderworpen:
Rol c-, constitutioneel koning. - Mn den grondwettelijken staatsvorm eigen: 'Les forrnes c -les, de
constitutionéle vormen. - Overeenkomstig destaatsrigeling: La conduite de ce ministre nest pas a-,
't gedrag von (lien minister is niet constitutioneel.
De constitutie aanh a ngende: La parti c-, etc
constitutionéle partij. - [Méd.] 1\laladie c-le, in
het ligchaasnsgestel gegronde, constitutionéle ziekte.
- CONSTITUTIONNEL, M. Aanhanger, voorstandersvan den grondwetteljkem staatsvorm, consti tutioneel m.
Constitutionnellenient, adv. Grondwette
lijk, volgens de staatsrëgelìng.
Consti-icteur, wij. m.: Le muscle c-, of atv
subst. ni.: Le c-, de zainentrekkende spies-, sluitspier, trekspier 1., constrictor m.
Z. BOA coiusmlcTEuR.
(onstrictif, -lye, adj. [Méd.] Zarnensnoereiut,
sluitend: Vertu c -ive, zamensnoerende kracht t.
Constriction, t. [Ms/it] Zansensnoering, zomeistrekking 1. der dee/en eens ligc/iaams; vernaau wing 1. van zdkere ligchaainslsolten. - [Anat.]
Werking, beweging t. der sluitspieren.
Constriiigeut, e, adj. [Méd.] Zamentrekkend,
constringére nd.
Coustrueteui-, m. Bouwer, bouwmeester,
bouwheer, oprigter, vervaardiger. C- de vaisseaux,
scheepsbouwmeester a'!.
Construction, t. Zamenstelling, schikking en
zamenvoeging t. der deden tot een geheel, bouw,
I opbouw, aanbouw ni., bouwing, tiinmering, oprigting, optrekking, stichting, constructie t.:
La c dune maison, dun vaisseau, de bouw van
een huis, van een schip. La c- dune machine, dun
haromètre, de zamenstelling, het maken van eeuw
machine, van een' barometer. Chantier de c-,
scheepstimmerwerf f. Vaisseau en er-, schil) D. in aasbouw. - Bij uitbreiding: La er- du monde, de inrigtinq der wereld. La a- dun poèn'!e, de zamenstelling van een dichtstuk. La c- dune fi gure gd.
on'!étrique, dun proldême, dune équation, de
constructie of vorming eener meetkunstige figuur,
(j
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de constructie of oplossingswijze van een vraagstuk,
van eene vergelijkin g . La c- dune carte geograhique, dc teekcnwjjze, liet ontwerpen eener land-

^ aart.
Gebouw, bouwwerk n. De vastes c-s
vont ètre commencées, men zal groote gebouwen
gaan optrekken. Bouwkunst, bouwwijze, bouworde f. : I1 entend fort l ien Ja c-, hij verstaat
de bouwkunst zeer goed. La c- de ce palais est
belle et solide, de bouwtrant, bouworde van dat
paleis is schoon en hecht. [Gram.] Schikking der
woorden volgens de régelen der taalkunde, woordvoeging 1.
(onstructivité, 1. [Phrén.] Neiging tot bouwen, bouwzucht f.
Constrnire, v. a. Zamensteilen, ineen voegen
(de deelen tot een geheel), bouwen, opbouwen, oprigten, ma/sea, vervaardigen, c o a s trud r e a : Cune maison, un pont, un iiavire, een huis, eene
brug een schip bouwen. C- une machine, on baromètre, eene machine, een' barometer zamenstellen,
vervaardigen. C- une figure, on poJygone, eene
figuur, een' veelhoek construiren, maken of vormen,
C- une carte gdographique, eene landkaart teekenen, ontwerpen.
C- un poème, an discours,
een dichtstuk, eene redevoering ontwerpen, aanleggen. C- des phrases, des périodes, zinnen, volzinnen behoorlijk zamenstellen, de woorden volgens
de regels, en 't gebruik der taal plaatsen.
SE
CONSTRUIRE, V. pr. Voor zich zelven bouwen: La
justice s'est construit un sanctuaire dternel, de
geregtigheid heeft zich een altijddurend heiligdom
opgerigt. Gebouwd worden: Tandis que cette
maison se construit.
Construit, e, adj. (en part. passé van construire) Gebouwd, gemaakt, zamengesteld: Maison
bien c-e , goed gebo'uwd huis. Période mal c-e, slecht
gebouwde of zamengestelde volzin.
4. ConstuprateQir, m. J'erkrachter, schender,
onteerder m.
4 Constnpration, f. Verkrachting, onteering,
schending, vrouwekracht f.
-1- Constuprer, V. a. Verkrachten, onteeren,
schenden.
liet part. passé wordt ook als adj.
gebruikt: Une fiJJe constuprée.
Consubstantialité, t. [ ThéoJ.] Medezeifstandl,qheid, eenheid en eenzelvigheid (identiteit) van
wezen in de leer der Duieeenlzeid, consubstan,tialiteit f.
Consubstantlateur, m., -trice, f. [Théol.]
Hij of zij, die de leer der consubstantialiteit aankleeft, consubstantialist in en f.
('onsubstantiation • 1. [ThéoJ.J Medetegenwoordigheid 1., het werkelijk aanwezig-zijn van het
ligchiam en bloed van Christus in 't heilig avond-
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maal, z. v. a. ThIPANATION.

oud-consul, iemand, die consul geweest was. Province c-, consulaire winqewesten (die qeene andere
dan consulaire personen tot bestuurders kregen).
Age c-, ouderdom, waarop men naar 't consulsc/iap
kon staan. MédaiJJes c-s consulaire gedenkpen
ningen (zoowel uit de oudromeinsche als uit de
eerste fransche republiek) De voormalige hundelsregters en hunne regtbank betreffende: Sentence
c-, uitspraak der handeisregters. (Loc. prov. ei
burl.) Avoir Ja Ilèvre c-, wegens schulden geen' voet
buiten de deur durven zetten.
Consnlairemeiit, adv. Op de wijze der (voormaliqe) handeisregters: Deiciande jugie C-, door 't
handelsqeriqt beslistevraag.
('ousniarité, f. [U. rom.] Waardigheid t.
van eere -consul (honorair consul) onder de keizers.
('onsulat, m. Ambt n. en waardigheid f. eens
consuls, consulschap, consulaat n ;—regëringsconsulaire regéring in
tijd m. eens consuls.
duur m. dier soFrankrijk (z. onder CONSUL)
gërinq. Ambt IL, werkkring m., verblijf n.,
woonplaats, wonis t., bureau n. van een' handelsLVaain der vroegere hanconsul, consulaat n.
delsregtbanken in sommige landen; het ambt der
ledenvan die regtbanken. [Mar.] Zeeberigt ii.,
verklaring f., die de scheepskapiteins bij hunne
aankomst in vreemde havens (inz.. in de Levant en
in Barbarje) vóór den consul moeten afleggen.
Consuita, m., Z. CONSULTE.
Consultant, adj. Raadgévend. Avocat C-, raadgévend, niet pleitend advokaat, consulent. Mddecin, ThdoJogien c-, raadgévend geneesheer, godook
geleerde.
CONSULTANT, m. Raadgéver;
raadvrager m., in welke laatste beteekenis het ook
als vrouwelijk kan voorkomen: Une c-e, eene raadvraagster, raadpleegster 1.
Consultat, m. Pauselijke raadsheer, commis
saris m. Verslag n., wékeljks aan den koning
van Spanje gegeven van 't gene er bij zijne raden
besloten is.
Consultatif, -ive, adj. Raadgëvend, tot raadgéving ingesteld: Chambre c-ive de commerce,
Avoir ann
raadgévende kamer van koophandel.
voix c -ive, eene raadgévende stem hebben.
Consultation. C. lsaadpleging,beraadslaginq 1.,
rejtsbe'rigt n., bijeenkomst om over eene of andere
zaak, eene ziekte enz. zijn gevoelen uit te brengen, beraad n., consultatie f., consult n. iJs furent
longtemps en c-, zij hebben met elkanderlang beraadslaagd, zij hebben lang beraad gehouden. Les méde
dus Wont rien résoJu après pJusieursc -s, de genees/ieeren hebben na vele consulten of onderlinge raadRaadpleging, raadvraplegingen niets besloten.
ging f., gevraagde raad m. : IJ a répondu is ma c-,
hij heeft op mijne raadvraqing geantwoord.
Raadgéving 1., schriftelijk uitqebragt gevoelen van
advokaten of geneesheeren over de hun voorgedragen zaak. Tijd m. en plaats f., voor de beraadslagingen bestemd: Aller a Ia a-, naar de consultatie gaan.
Consu.Ite of Consulta, f. Staatsraad m,
staatsberaadslaging, c 0 n 5 U 1 t a, staats-consulta I.,
naam van zekere raadsvergaderingen en .qeregts
in Italie en sommige zwitsersche kantons. -hoven
Consiilté, e, adj. (en part. passé van consuJ
ter) Geraadpleegd, geconsulteerd; geconsu
1 e e r d : Avocat, Médecin c-, geraadpleegd advokaal, geneesheer. Devoir c-, geraadpleegde pliqt m.
Consulter, V. a. Raadplegen, raad vragen,
beraadslagen, te rade gaan met, consultéren:
C- J'oracJe, an mddecin, de godspraak, eenen geneesheer raadplegen. (fig. et fam.) C- son chevet, zijn
oorkussen raadplegen, zich op iets beslapen, tijd
nemen om over iets na te denken. Bijuitbreiding:
Raadplegen, oplettend beschouwen, gadeslaan om
ingen te vinden: C- ses Jivres
ophelderingen, aanwijz
les auteurs, les astres, niet zijne boeken, de schrjvers, de sterren te rade gaan. C- les yeux de qn.,
in iemands oogen zijn gevoelen zoeken le lezen. Cles intérêts de qn., iemands belangen raadplegen,
nagaan wat hem 't voordeeligst is. C- sa conscience, ses forces, zijn gewéten, zijne krachten
raadplegen, overwegen wat deze toelaten. C- son
miroir, zich in den spiegel bekijken, zich opschikken
voor zijnen spiegel.
Het werd vroeger ook gobruiki van de zaak, over welke men raad inwint:
C- une maJadie, one affaire, over eene ziekte, over
eene zaak raadplegen. Cette affaire a dté consuJtéc
,
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('orisubstantiel, le, adj. [ThéoJ.] Medezelfstandig, van gelijk wezen of van gelijke natuur,
geljkweziq, sdbstan tike I : Le F115 est c- au (o/'
avec Je) Père, de Zoon is één in wezen met den
Vader, is medezelfstandig met den Vader. Con.
substantiellenient, adv. Op medezelfstandige
wijze.
t Consuetude, t. Gewoonte f., omgang m.
S Consnétndinaire, adj. [Théol.] Gewoon
iets te doen.
Consul, m. Co a s ul m., titel der beidehooqste
regdringspersonen in de oud-romeinsche republiek
(van 50 9 -31 vóór Chr.) en van de drie &pperregdnten
in de eerste fransche republiek (van 1799-1804).
Gevolmagtigd agent of commissaris van eenen staat,
die in vreemde handelsplaatsen zijn verblijf houdt,
om er de handelsbelangen zijner natievoor testaan,
handelscpziqter en regter m. in eene vreemde koopstad. WeGer ook te Parijs en elders de titel van
z4kere uit de kooplieden gekozen regters, die over
geschillen in handelszaken uitspraak deden. CONSULS > m. p1. Begtsgebied a., regtbank f. der pasgenoemde handelsregters : Par sentence des c-,
volgens uitspraak der handelsregtbank. Ook als
adj. gebezigd: Les trthunaux de commerce ont
remplacé les juges consuls.
Consulaire, adj. Tot de waardigheid, liet
ambt eens roineinsctien (en franschen) consuls behoorende, daartoe betrekkelijk, daarmede in verband
staande, consulair: Jjignité a-, consuiswaardegheld. Famille c-, consulaire familie f. (die een' of
weer consuls onder hare leden telde). Homme, Personnage C-, of als subst.: Un C-, consulair persoon,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CONSULTE1JR
ani meilleurs jurisconsultes, de beste reqtsqe(eer
zijn over die zaak geraadpleegd. (Men zeqt-den
nu liever: C- sur une maladie, une affaire; Les

meilleurs jurisconsultes ont été consultés sur cette
affaire.) - CONSULTER, C. fl. Beraadslagen, 't zij
met zich zelven of met anderen: 11 consulta longtemps avant de se décider. II en veut c- avec ses
amis. - 1-laad geven: Cet avocat consulte gratis
pour les pauvres. - SE CONSULTE R , C. pr. Bij zich
zelven overleggen of overwegen, wal men te doen
liebbe; met zie/s zelven raadplegen of le rade gaan.
Vous Mes-vous uien consultê? hebt gij es goed bedoe/st? Geraadpleegd worden : La voix de la
ralson souvent ne se consulte.
I Coiisutltenr, m., -ti-lee, f. Ilaadgdver m.,
raadgeefster t. - CONSULTEUJI, m. Pauselijk raadgéver in za/een van geloof en kerkelijke lucht, pauseljk consulen t m. -- Bij de kapucijnen:Raad m.
van den ordes-generaal.
Consumable, adj. Verteerbaar, wat zich laat
vertëren, verbruiken.
(onsuniant, e, adj. Verterend: Feu C-, verUrend vuur. - [Md/s.] Des remèdes c-s, wegbijtende, wegvretende middelen. - ( fig.) Une passion
c-e, een vertérende hartstogt.
Consuwé, e, adj. (eis part. passé van consumer) Verteerd: Un éditice C- par le tea, een afgebrand gebouw. - C- Ie veilles, de travaux, de
v ieillesse, uitgeput door nachtwaken, arbeid, jaren.
Consumer, v. a. Vertéren, verbruiken, verslinden, vernielen, verslijten; - opmaken, doorbrengen; geheel en al besteden: La rouille consume
Ie ter, de roest verteert het ijzer. C- son Men en
débaucises, zijne goederen op eene liederlijke wijze
doorbrengen. Jai consumd tout mon temps is eet
ouvrage, ik heb al mijnen tijd aan dit werk besteed.
- SE CONSUMER, v. pr. Zich uitputten, zijne
krachten, zijne schoonheid enz. vernielen, vertéren,
tsitt4ren. So c- en regrets, van spijt, berouw, leedwezen vergaan. Ii se consume d'ennui, hij verteert,
vergaat van verdriet. II s'est consumé en procès,
hij heeft zich door processen arm gemaakt.
Contabescenee, t. [Md/s.] Téring, uit/s/ring f.
Contabeseent, e, adj. [Méd. ]Door de téri'ng
aangetast. - Dole als sukst. m. En c-, een teringlijder; Une c-c, eene tiJingljderes.
Contace, m. [Liturg. grec.] Groot kerkboek,
snisboek, missaal a. - Zeer koste lofzang m.
Contact, m (pr. con-tacte) Aanraking, aanroering f. ems twee ligchamen. - [ Géom.j Point
de C-, aanrakingspunt n. Angle de c-, aanrakingshoek m., z. v. a. angle de contingence. Ii y a des
maladies qui se communiquent par le c-, par le
C- inédiat, immddiat, er zijn ziekten, die door
aanraking, door middellijke., onmiddellijke aa'nra Ring worden medegedeeld. - (fig.) Cest Ie corn
les peuples les plus éloign/ss,-niercqumt
de koophandel brengt de verst van elkander verwijderde volkeren in aanraking, in betrekking, in
ver&mndenis. - CONTACTS, M. p1. [Phys.] Twee
stukken week ijzer, waarmede men de uiteinden
an magnetische staven paarsgewijs verbindt, om
ze te langer hunne kracht te doen behouden.
Coiitadiu, m. Landman, boer in.
St Co.itagié, e, adj. (en part. passé van contagier) Besmet, aangestoken: Personne c-e.
Contagier, v. a. Besmetten, aansteken, de
besmetting mededeelen.
Contagieux, lense, adj. Besmettelijk, aanstekend, overervend, wat zich door aanraking of
besmetting mededeelt, wat de besmetting bevordert
of ontwikkelt. La peste est une maladie c-ieuse,
de pest is eene besmettelijke ziekte. Air c-, aanstekende, met smetstoffen bezwangerde lucht. - ( fig.)
Besmettelijk, verderfelijk voor den geest, de zeden,
wat zich door voorbeeld of omgang ligt mededeelt:
tine erreur c-ieuse, eene besmettelijke dwaling. En
vice, un exemple c-, eene besmettelijke ondeugd.
een verderfelijk voorbeeld. - Somtijds ook van
dingen gebézigd, die niets verderfelijks' hebben: Le
rire est C-, liet tape/sen slaat over, lagchen doet
loge/sen.
Contagion, 1. Besmetting, aansteking f., mededeeling eener ziekte door onmiddellijke of middellijke aanraking; —de door besmetting mëdegedeelde
ziekte, besmeüeijke ziekte, inz. de pest t., - Smetstal' f., oorzaak der besmettelijke ziekten. - (fig.)
La c- da vice, des mauvaises moeurs, du mau- -.

-

vals exemple, de besnsetting, de verderfelijke invloed van de ondeugd, de slechte zeden, het slechte
voorbeeld.
('ontagionnaire, (ontagionniste , rn.
[Mdd.] Geneesheer, die, in strijd ijzel anderen, ccve
ziekte voor bessnetteljjk houdt, c on t a p i 0 55 i s t as.
- Ook als wij. gebézigd: Médecin c-.
Contagium, rn. (pr. —ome) [Méd.] Smet.
stof 1.
Coiitailles, f. pi. [Corn .] Zeer slechte vlokzijde f. , zijde-afval m.
1 Contamination, 1. Bezoedeling, veron1.
reiniging, bevlekking t.
-t (outamiiier, v. a. Verontreinigen, bevlelt
bezoedelen. -- SE CONTAM1NER, V. pr. Zich-ken,
verontreinigen. - Het pas t. pasd komt ook als adj.
voor: Femme c-c, onreise vrouw.
(ontaut of Contaur, in. [Mar.] Breîgangrn.
lijst of plank t. boven 't berkhout eener galei. [Tech.] Ladderbeugel in. aan een' wagen.
Conte, t. Verhaal; vertelsel, vertellingje;
sprookje, praatje n.: Faites nous le c- de ce (lui
se passa, geef ons 't verhaal van 't geen er voorviel, verhaal, vertel ons wat er gebeurde. Ceci
West pas une vëritable Iuistoire, eest un C-, dit
is geene ware geschiedenis, 't is eene vertelling. On
f/sit d'étranges c-s de eet homme -la, men vertelt
zonderlinge dingen van dezen man. C- de bonne
femme, C- de vieille, C- de nourrice, ouclwijvenpraatje; C-s d'enfans, de Peau dane, de ma Mère
1'Oie, kindersprookjes, sprookjes van Moeder de
Gans; C-s de Ia cigogne, P Ia cigogne, a dormir
dehout, langwijlige, vervuilende sprookjes, praatjes
voor den vaak; C- jaune, bleu, borgne, belage/selijk verdichtseltje n. C- en lair, vertelsel zonder
eenigen schijn van waarheid; knapuil, ui in. (pop.) C- gras, vuil, ontuchtig vertelsel, - Conto
ton c-, liep maar toe, we luisteren er toch niet naar.
Conté, e, adj. (en part. passé van eonter) Vertelel, verhaald: Ilistoire bien c-c.
t Coiiternnei, v. a., Z. MEelusEn.
Contenaplant, e, adj. Beschouwend, bes-pie
-ge/nd.
Coiternplateur, in,, -ti-ice, t. Beschouwer
overweger, overdenker, bepeinzer, bespiegelaar in.,
besehouwster, overweegster enz. t.
('onteiuplatif, -ive, wij. Beschouwend, beschouwelijk, in zich zelven gekeerd, bespiegelend,
diep nadenkend: Plñlosophie c-ive, bespiegelende
wijsbegeerte. - CONTEMPLATIF, in., -1VE, t. hij of
zij, die het leven aan gebed en bespiegeling wijdt.
Les c-s , de bovenzinnelijken, de peinzende vromen,
de stillen in den lande.
Contemplation , 1. Bespiegeling, beschouwing,
aanschouwing, betrachting, overpeinzing, c a n te asp la tie f. - [Tlnmol. ] Het verdiept of verzonken,
zijn in God, innerlijke aanschouwing van God of
goddelijke zaken. t EN CONTEMPLATION DE, bc.
prép. Uit aanmerking van (en considération de).
Conteniplativenient, adv. Op beschouwende
bespiegebende wijze.
Couteinplé, e, wij. (en part. passe van conteinpler) Beschouwd, aangestaard, overpeinsd:
--

-

Chose c-c.

Contempler, v. a. Beschouwen, oplettend
bezien, aandachtig gade slaan; - overdenken, bepeinzen, overpeinzen, bespiegelen, met het verstand
beschouwen: C- le ciel, les astres, den hemel, de
stUren gade slaan. C- la grandeur et les perfections
de Dieu, de grootheid en volmaaktheden Gods bepeinzen. - Ook zonder voorwerp gebruikt: Passer
sa vie is C-, Zijfl leven in bespiegelingen, in vrome
bepeinzingen doorbrengen. SE CONTEMPLER, v.pr
Zich zelven beschouwen, zich in zclfbespiegeling
verdiepen.
Contemporain, C, adj. Gelijktijdig, vonden
zelfden tijd, tot denzeij'den tijd behoorenele: Historiens c-s, gelijktijdige geschiedschrijvers. TEMPO R UN, M., -E, f. Tijdgenoot m. en t.
S Conteniporanéit, t. Gelijktijdigheid 1.
tijdgenootschap n.

Contenipteur, in. (pr. con-tan-pteur) VerS Contemptible, adj. (pr. con-tan-pti-bto)

achter, versmader m. (in den verheven stijl).

Verachtelijk (van zaken gebézigd).
Contenanee, f. Inhoud rn., grootte, inhowdegrootte; - vlakte-uitgebreidheid, oppervlakte 1.
Vaisseau de In o- de mille tonneaux, schip van
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duizend tonnen inhouds. DMaut de C-, mindere inhoud m., te weinige inhoud in Pare de Ia c- de cent

arpens, park van honderd morqen oppervlakte.
JJOUdin(J f., gelaat, wezen it.; stcd in. . Bonne c-,
,goede houding. C- ridicule, belaqc/ielke houding.

-

11 ne salt pas quelle C- tenir, faire, hij weet niet
hoe hij zich houden zal, moet. Ii na point de c-,
hij heeft geene houding. Perdre C-, beteuterd, bedremmeldworden, van gelaat veranderen. Les
femmes portaient un éventail par c-, de vrouwen
droegen een' waaijer uit we1VOe(eljkheid, voor de
mode. 11 porte cela par C , tiff draagt dat, om eene
goede houding te hebben. Cela lui sert de c-, dat
dient hens tot eene goede houding.
(fig.) Stand
vastigheid, onverschrokkenheid f. : Faire bonne C-,
vastheid, vastberadenheid toonen, pal staan, Zich
goed houden.
Contenant, e, adj. Inhoudend, bevattend,
vervattend.- La partie C , of als subst. m. : Le CO?TENANT, het vervattende, inhoudende deel.
Contendaut, m., -e, t. Mededinger m., -dingster t. Ook als adj. gebruikt in: Les princes
c-s, de mededingende vorsten; Les parties c-es, de
strijdende, twistendepartijen.(Dit woord veroudert;
men gebruikt liever compétiteur, concurrent, prétendant.)
t Contendre, V. a. Mededingen, wedijveren.
Contenii-, V. a. Inhouden, houden, omvangen,
insluiten, bevatten, behelzen, begrijpen, besluiten:
Ce tonneau contient quatre-vingts litres, dit vat
houdt 89 kannen. Cette salle de spectacle peuk cdeux mille personnes, die schouwburgzaal kan
2000 personen bevatten. Tout ce qui est confenu
sous les cieux, al wat onder de hemelen vervat is.
Ce livrc coiitient toule Ia doctrine de Platon, dit
boek behelst de qansc/ze leer van Plato.
Tegenhouden, wederhioudesi, terughouden, opkeeren, bedwingen, beteugelen: C- Ja mei' par des digues, de
zee door dijken tegenhouden.
C- qn. dans le
devoir, iemand bij zijnen pligt houden. C- ses passions, son indignation, zijne liartstogten, zijne verSE CONTENIR, V. ps.
ontwaardiging bedwingen.
Zich inhouden, zich matigen, zich bedwingen, zich
inbinden, zich onthouden;
elkander bedwingen
of in toom houden.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

t Coutens, m., Z. v. a. PROCES.
Content, e, adj. Tevreden, voldaan, vergenoegd,

wel in zijn schik, blijde: II a le coeur C , hij heeft
een tevreden hart. Il vit c-, hij leeft vergenoegd.
Un air, visage c-, een vergenoegd gelaat, gezigt.
(iron.) Etre c- de sa personne, dc sa petite
personne, te groote, te hooqe gedachte van zich
zelven hebben, met zich zelven negenomen zijn.
in iets
Être c- de qc., over iets voldaan zijn;
genoegen nemen, iets inwilligen, iets toestemmen.
Coutenté, e, adj. (en part. passé van contenter) Tevreden gesteld: Personne c-e.
Contenternent, m. Tevredenheid; voldoening,
voldaanheid, vergenoeging, vergenoegdheid f., vermaak n., vreugde t. (Prov.) C- passe richesse,
tevrédenheid gaatboven rjjkdoin. (pop.) Ce nest pas
C , dat is nietgenoeg, niettoereikend.— Weleerin 't
meerv. gebruikt voor: vermaken n. p1., genietingen f. p1.: Les c-s de ce monde passent comme
une ombre.---- [Jeu] Parfait c-, het sans-prencl re -spelen met matadors (in 't omber-spel).
Contenter, V. a. Voldoen, tevreden stellen,
genoegen geven, vergenoegen; bekopen, vermaken:
11 faut peu de chases pour Ie c-, er is weinig nonclip om hem te vergenoegen. Sa conduite ma fort
contenté, zijn gedrag heeft mij Zeer behaagd. Cetle
musique contente fort les oreiiles, die muzijk streelt
het oor.
SE CONTENTER, V. pr. Zich tevreden
stellen; zich voldaan houden tevreden zijn, het
daarbij laten: 11 se contente de peu de choses,
hij is met weinig tevreden.
S Coutetîtieiisenieiit, adv. Met twist en gekijf Cette affaire s'agita c-, er werd bij deze zaak
hevig getwist.
Contentieux, ieuse, adj. Betwist; betwistbaar. Droit c-, betwistbaar sept. Affaire c-ieuse,
betwiste of betwistbare zaak.
Twistgieniq, kijf
achti g : Esprit c-, twistgeest.
Ook als subst. c 1lect:gebruikt: [Admin.] Le c-, het vak der twistZaken.
Contentif, lye, adj. [Chir.] Zamenhoudend,
vasthoudend: Bandage c-, verband n. of zwachtel in., dienende alleen om uitwendige geneesmi d
-

-.

-

-

-

,

-

-

,

-

-

-

,

delen op een ongesteld deel of op gezette tigchaanisdeelen in de vereischte rigting te houden.
Contention, f. Twist in., gekijf, krakeel, geschil a.; weleer ook : drift, hevigheid f. in het
twisten—Sterke inspanning, groote oefening t. (van
de zintuigen, van den geest).[Chir.] Zaaienhoudende, vasthoudende werktuigen n ph.
Cøntenu, e, adj. (en part. passévan contenir)
Bevat, vervat, besloten: La liqueur c-e dans un
vase.
CONTENIT, M. Inhoud m., hetgeen in een
voorwerp vervat u: Le c- dune bouteille, de inhoud eener flesch. —[Géorn.] Inhoud m. ligchaams
uitgebreidheic f volumen fl.: Trouver le c dun
corps, den inhoud van een ligchaam zoeken.
In
houd (van een' brief, een boek enz.): Le c- de sa
lettre, de eet arrêt, de inhoud van zijn' brief, van
dit vonnis.
Conter, V. a. Vertellen, verhalen, een verhaal
of vertelsel doen. C- une histoire, C- ce qu'on a
vu, eene geschiedenis, wat men gezien heeft vertelten. (Loc. fain.) C- des fagots, des sornettes, of En
C de belles, beuzelingen, ijdele, zotte sprookjes
vertellen. En c- h qn., iemand wat wijs maken of
op den mouw spelden. En c- it une femme, C- lieurettes a une femme, eene vrouw vleijerijen zeggen,
haar wat opwarmen. C- (of Raconter) qc. de til en
aiguille, Z. ASGIJILLE. Ook zonder voorwerp
voorwerp gebëzigd: Les vieillards ainient a c-, de oude lieden
vertellen gaarne. Cet honune conto bien, die man
heeft goed slag van vertellen.
Conterie, f. [Cim.J Zeker grof Venetiaanscb
laswerk t.
ContetablHté, f. Betwistbaarheid f.
Conte s table, adj. Betwistbaar, dat tegengesproken kon worden: Ce queje vous dis nest pas
c-, hetgeen ik zeg, Jean niet worden tegengesproken.
ContestaWen.eiit, adv. Op betwistbare wijze.
Contestant, e, adj. [ur.] In reyten twistend, procedirend: Les parties c-es, de twistende
part ijen.
(ontestation, f. Twist m., oneenigheid f.,
krakeel, gekijf, geschil n.: Ce point est en c-, dit
is een punt in geschil. C- en justice, regtsstrfjd ni.
[Prat.] 11 r a a- en cause, de geregteljke aanklapt is geschied. Ordonner une plus ample c-,
een nader onderzoek gelasten.
Conteste, f. Geschil n.: fis sont en c-, zij zijn
in geschil, zij zijn 't niet eens. SASS CONTESTE.
toe. adv. Zonder tegenspraak. (Het woord is in eta
zainenleving sinds lang verouderd, maar nog gebruikelijk in de regtstaal).
Contesté, e, adj. Betwist, bestreden: Article
c-, Broils c-s.
[Prat.] Cause non c-e, onbe,twiste zaak.
Contester, v. a. Betwisten, bestrijden, weigeren te erkennen; ontkennen, loochenen (b. v. de
waarheid van een feit, de juistheid eener stelling
enz.):Onme conteste maqualite, men betwist mij
mijne hoedanigheid. C- lantiquité dun nianuscrit,
de oudheid van een handschrift loochenen. CONTESTER, V. n. Twisten, strijden, geschil voeren: II
ne veut pas c avec vous.
SE CONTESTER, V. PT.
Betwist worden. Des droits qui se contestent.
Elkander betwisten: Ces homines se contestent In
-

.

-

,

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

supêriorité.

('oiiteir, m., •ense, t. Verteller, verhalerm.,
vertelster, verhaalster f. C- ennuyeux, C-ease
agréable, vervélend verteller, aangencimevertelster.
Zonder eenig bepalend noord gebruikt, heeft
dit woord doorgaans een' ongunstigen zin; N e Ie
(Ja) croyez pas, eest un c- (iiie c-euse), geloof
hem (haar) niet, 't is een snapper, een sprookjesverteller, een knapuilverkooper (cane snapster, klappet enz.). (fans.) C'est mi c de fagots, de soi
nettes, de chansons, 't is een beuzelachtig prater,
een sprookjes-opdisscher, een windverkooper. C- de
fleurettes, iemand, die de vrouwen allerlei vleitaal
toespreekt, vrouweñvleijer in.
Ook als adj. gebetzigd: La vieillesse c euse (doorgaans causeuse),
de raatzieke ouderdom.
^oittexte,in. Tekstim, bewoording f. van eenerwtciriéle of onderhandsche acte. Voortloopende zamenhang m. derverschillende bepalingen ineene notanidle acte.' Les actes notarids doivent être dents en
an seul et même c-, de notartéle act-en moeten in onafgebroken zamenliang, zonder wit of tusschzenruimten, geschreven worden. Bij uitbreiding: verband,
redeverband n., zamenhang in. der gedachten, be:

-

-

-

-

-

-

-

-
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Continuatelir , , m. Voortzetter, vervolger,
schrijver m., die 't werk van een ander voortzet.
Continuation, F. Voortzetting; voortduring,
aanhouding F.; vervolg n.: La c- de Ia guerre, de
voortzetting des oorlogs. La c- du mauvais temps,
de voortduring, het aanhouden van 't slechte weder.
La c- de l'histoire le France, het vervolg van de
geschiedenis mii Frankrijk.
Continue (a Ja), Inc. adv. Op den duur, op
geheel uitmaken: La c- des muscles, les fibres, liet de lange baan, mettertijd: II travaille d'ahord avec
zainenweefsel der spieren, der vezels. - ( fig.) C- ardeur, mais P Ia c- (P Ia longue) il Se ralentit.
(De uitdrukking veroudert.)
dun discours, zamenlianq eener rede.
Continné, e, adj. (en part. passé vein contit Contieinie, f. Nachtstilte 1., stil weder n.
nuer) Voortgezet, vervolgd: Travail c-, Flistoiie c-c.
bij nacht.
Continuel, le, wij. Aanhoudend, gestadig,
Coiitignation, 1. [Tech.] Gezamenlijk hout n.
tot steuninçj of schiajinq, balken in. pl., sparren F. gedurig, onophoudelijk, lanqen tjjd voortgezet.
ContiuelIement, ado. Aanhoudend, geclu
p1., betirninering F. - [AsIr.] Stoel m., draagstelzonder ophouden, onafgebroken, steeds, al4ijd.-rig,
ling F. van een astronomisch wer1ctuiq
Continuer, v. a. Voortzetten, vervolgen (het
Coiitigti, ë, wij. Rokend, belend, naaslaanqelegen, aangrenzend, aanpalend, aanliggend. Mal- begonnene), vervorderen, doorzetten, voortgaan of
Sons, chambres contiguës, belende huizen, kamers, voortvaren met, c 0 n t i nuér e n. C- on travail,
die naast elkander gelegen zijn). Mon jardin est 011 discours, un voyage, een' arbeid, eene rede,
C- nu mitre, mijn tuin ligt naast (grenst aan) den eeoc reis voortzetten. - [ Mar.] C- Ja route
uwe. - [Bot.] lanklevend, elkander rakend. - den koers aervolgen. -- C- une ligrie, une milde,
[Géom.] Angles c-s, aanliggende hoeken (die édne eene lijn, ccce laan voortzetten, verlengen, langer
maken. - Laten behouden (eene gunst, een voorzijde gemeen hebben).
Contiguité, e, Aanraking, aangrenzing, aan- regt). Continue'e-Iui Vos bienfaits, ga voort niet
wel te doen, behoud hem bij 't genot uwer weldapaling f., het naast of aan elkander lippen.
den. On lui a continu( sa pension, men heeft liens
Continence, f. Onthouding (inz. van den bij
slaap), matiging, ingetogenheid, kuischheid, c a n- zijne jaarwedde laten behouden. - Doen aanblijven
(liever
(in een ambt of bediening) : On le continua
COrTENANCE).
t i n e a t i e I . - Inhoud m.
Continent, e, adj. Kuisch, ingetogen, de gaaf dans son emploi, men liet hein zijn ambt behouden,
der onthouding hebbende. - [ Méd.] Fièvre c-, men verkoos hem op nieuw. - Ook zonder voorkoorts van ongeveer gelijke kracht, zoo lang zij werp iebizigd. Faute dargent, il ne peut pas c-,
duurt. Causes c-es, oorzaken, die gedurende den uit gebrek aan field, kan li(j niet voortgaan. Continuez, je vous pile, pa voort, als 't u belieft. çjanschcn ziekteloop bij/ven werken.
Continent, m. [Géogr.] Vast land, vasteland n.; CONTINUER, v. n. Voortduren, aanhouden, niet ophouden: La pluie continue, de regen houdt aan,
vaste wal in.
Continental, e, adj. /'Vat tot het vasteland, duurt voort. - Voortgaan, voortvaren, volhouden:
inz. het europdsche behoort, c o ii t i n e at a a I: Paix Continuez ii Pico faire, pa voort met wel te doen.
Je contiuuerai de vous avertir, ik zal voortgaan
c -e,vredeop liet vasteland, vastelands-vrede m. L'ai
rnée c-e, de krjgsmaqtf. op liet vasteland. - Sys- met u le waarschuwen. - Voortloopen, zich uitn.
strekken:
continentaal-stelsel
vastelands-stelsel,
Cotte forêt continue (se continue) jostOme c-,
(maatregel in. van Napoleon I. om Engeland van qu' it Ia vile, dat woud strekt zicb tot aan de
alle gemeenschap met het-vasteland van Europa stad uit. - Ook als v. impers. gebruikt: II continue de pleuvoir, het i?aat voort met régenen. uit te sluiten).
Contingence, 1. [Phil.] Gebeurlijkheid, toe- SE CONTINUER, v. pr. Zich voortzetten, voortloo
zich uitstrekken: Cette font se continue jus--pen,
valligheid f., mogelijkheid dat eene zaak al of niet
gebeurt. ScIon Ja c- des aflaires, des cas, naar dat qu' ft Ja 'sub. - Voortgezet worden. Cet ouvrage
de zaken loopen, uitvallen, naar contingentie se continue.
('ontiunité , F. Zamnenhang m., on gescheidenvan zaken. - {Didactj Toevalliglieid F. (het tegengestelde van noodzakelijkheid). - [Gdoni.] An- heid F., onafgebroken verband n., aaneenschakeling F.
gle de c-, aanrakinqslioek ni., gevormd door eene der deden van een geheel; - voortdurevdlieid f.,
kronme lij n, die eene regte raakt, of wel door twee bestendige of gestadige duur m., het onafgebroken
aanhouden; - onafgebroken reeks F. - [Phs.,
kromme lijnen, die elkander in een punt raken.
Contingent, e, adj. Gebeurlijk, onzeker, toe- Mid.] Solution de c-, scheiding van vroe,er zavallig, wat gebeuren en ook niet gebeuren kam: meohangende deden. —[Phil.] Loi de c-, wet F. van
C'est une chose c-e, sur laquelle il me faut pas trapswijzen overpanq (volge)is welke er in de
conipter, het is eene onzékere zaak, waarop men natuur geen veranderingen plaats hebben dan lanpe
niet 'moet rëkenen. - [ Schol.] Futur c-, onzeker onmerkbare trappen).
('oiitinûinent, adv. Gedurig, onophoudelijk,
toekomende. Propositions c-es, voorstellen van zaken, die gebeurl ijk zijn. - [ Prat.] Portion c-c, zonder tusschenpoozen.
Contoinlaiit, e, adj. [Chir.] Kneuzend, hintdeel, dat elk ontvangen of geven moet.
Contingent, in. Deel n., dat ieder ontvangen send, eene kneuzing, buil of hints veroorzakend.
of bijdragen moet, pligtmatig aandeel n., verpligte Instrument c-, kneuzend, stomp werktuig.
S Coiitondre, v. a. Kneuzen, blutsen.
of verschuldigde bijdrage 1., contingent n.: 11
Contorniate, F. lNumism.] Conto r ni a atlui re,yient dix mille francs de cette succession
pour son c-, er komt hem 10,0 0 0 francs voor zijn RI u t 1., naam der koperen romeinvche gedenkwettig aandeel in die nalatenschap. Chaque dint penningen, welker verhoogde rand (cQiltour) op (Ie
de in Confdddration foui'nit son c- en hommes, en draaibank bewerkt en afgezonderd schijnt van 't
argent, elke staat van den Bond levert zijn con- metaal, waaraan hij behoort. - Ook als adj. Une
tingent of verschuldigde bijdrage in manschappen, mddaille C-.
Contorsile , adj. [Bot.] , Z. v. a. CONTOURin geld, - [Phil.] Het al of niet gebeurljke.
Continu, e, adj. Zamenhangend, aaneen, door- NALILE.
(ontorsion, F. Trekking, wringing. verdranigaand, opvolgend, achtereenvolgend, onafgebroken,
voortdurend, onverpoosd, ,aanhoudend: Papier c-, jing, geweldige onwillekeurige beweging der leden,
papier zonder einde. - Etendue c- , doorgaande der spieren, contorsie f. : La colique cause
uitgebreidheid of uitgestrektheid. Pat ties c-es, aan d'horrihies C-5, het koljjk brengt verschrikkelijke
elkander hangende, aaneensluitende deden. Dix trekkingen te weep. - Vertrekking F. van 't gelaat,
jours c-s de pluie, tien achtereenvolgende dagen re- overdreven en onbehaqelijk gebaar n.; gedwongen,
gen. Fièvre c-c, aanhoudende, doorgaande koorts. gekke houding F. - [Mid.] Verdraaijing F., scheeve
Travail c-, onafgebroken arbeid. - [ Math.] Pro- stand in., onvolkomen ontwrichting F.
Coiitorté, e, adj. [Bot.] Sterk verdraaid.
portion c-c, gedurige evenredigheid (. : 6 6 : 9).
Contour, m. Omtrek m., inz. van ronde of rond- [Arith., ,Algèlj.] Fractions c-es, zamenliangenachtige voorwcrpen; - ra'ndtrekken m. p1. eener
de breuken. - [ Mus.] Basse c-c, generale bas.
figuur of teekening. Les c-s dun beau corps, de
CONTINU, m. [Plnilos.] Het onafgebrokene, zamenhangende, het geheel: Le C- est divisible it l'infini, omtrekken van een schoon ligchaam. Le c- dune
colonne, de omtrek eener zuil. Les c-s hardis, pur'
list geheel is deelbaar tot in 't oneindige.

teekenis f. eeer uitdrukking in verband met lietgene voorafgaat of volgt: Ce passage nest obscur
que parce qu'on la isolé de son c-, die plaats is
alleen duister, omdat men ze uit haar verband
heeft qenoinen. - [Théol.] Schriftuurplaats t.; ook z. V. a. GLOSE.
Contexture, 1. [Didact.] Zainenliang m., zamenweefsel n. , aaneenschakeling f. , verband n.,
schikking van verscheidene deden, die zamen een
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le cette fi gure, de stoute, zuivere orntrekken, buitenlijnen van deze fiGuur. Le C- dune viiie, dune
forèt, de omtrek van eene stad, een woud. Une
étendue de trente Iieues de c-, eene uitgestrektheid
van 30 mijlen in omvang.
Coiitournable, adj. Ombuigbaar, verdraaibaar, wal zich laat ombuigen, omdraa'jjen - (fig.)
Anie C-, ziel f., die tot zich zelve kan inkeeren.
Contotirné, e, adj. Afgerond: Un bras bien
C-, een goed afgeronde arm, een goed geleekende
arm. - Scheef, verdraaid : Elle a la taille, la
bouche c-c, zij heeft eene scheeve leest, een' verdraaiden mond. - [Bot.] Omgebogen, omgedraaid.
- [Hart.] Arbre c-, een in zijn' wasdom belemmerde boom. [Bias.] Naar de linkerzijde gekeerd: II porte de gueules an lion dor, Ia tète c-c,
hij voert een' gouden leeuw met links gerigten kop
op een rood veld. - (fig.) Un style c-, een verwovgen stijl.
Contournées, f. p1. [Bot.] Planten met gedraaide bloemkroonen.
Contouriiernent, m. Draaijing, verdraaijing,
verwsingng 1., verwrongen of gedraaide toestand n.
Contourner, v. a. Een' omtrek maken, omtrekken, den vereischten omtrek geven, rondom afronden , c 0 n t 0 u r n Li r e n. Savoir bien c- une
figure, den omtrek van eene figuur wel weten te
maken, schoone afrondingen weten te geven. Verdraaijen, misvormen, scheef maken: Cette posttion finit, it Ja longue, par c- les janThes, die
houding maakt ten laatste de beenen scheef. [Anat .] Omwinden: Ce muscle contourne teile
partie, deze spier omwindt dit of dal deel. - (fig.
et fern.) C- qn., iemand uitvorschen, uithooren,
iemand geheimen ontlokken. - SE CONTOURNER,
V. pr. Verdraaid, krom, scheef, wanstaltig worden.
Contoarniate, f., z. v. a. CONTORNIATE.
Contra, m. [H. n. ] Bengaalsche spreeuw, contra-spreeuw m. - [Bot.] Egyptisihe bijvoet m.,
wormkruid a. - [Anc. mus.], z. v. a. HAUTE0

CONTRE.

CONTRAINDRE

,

(ontracteur. m. [Cuts.] Braadijzer n. voor
het spit.
('ontractif, ive, adj. [Pitysiol.] Zamentrekkend. Force c-lye, zamentrekkende kracht f., kracht
van zamentrekicing.
Contractile, adj. [Physiol.] Zainentrekbaar,
verkortbaar, con tractiel: La fibre desmuscles
est c-, de spiervezel is zaînentrekbaar.
Contracti li té , f. [Physioi.] Zamentrekbaarheid, krimpbaarheid f. , vermogen van sommige debten der bewerktuigde ligchainen, inz. der spieren
om beurtelings zich te verlengen en in te korten;
contractilite it f. C- volontaire, involontaire,
vrijwillige ofwillekeurige, onvrijwillige of onwillekeurige zamentrekidag f.
('on(u-aetioii, f. [Phys.] Zamentrekking, verdigling, vermindering van volumen der tigchamen.
Force de c-, z. v. a. force contractive, Z. CONTRAC
TH". - [ Physiol.] Zamentrekking, opkrimping,
verkorting t. (der spieren en zenuwen) . - [ Mid.]
C- du coeur, toesluiting t. van het hart. - [Gram.]
Zainentrekking, ineensînelting t. van twee lettergrepen, als in août , paon, faon, die men leest
mit, pan, fan. - Du est une c- pour de le, au
pour a le, des pour de les, au.x pour h. les
('onti-actuel, Ie, adj. Bij contract, verdrcn,
of overeenkomst aangegaan, bepaald of gen geld.
Contraetuelleiiieiit, adv, Volgens contract.
Contracture, f. [Arch.] Verdunning van het
bovendee l eener zuil. - [ Mid.] Spierverstijving,
0

-

spieroptrekking f., als gevoigvan rlieumatismus; zenuwpijnen, stuipen f.; —knomming f. der gewrichten.
COIitra(lieteur, m. Tegenspreker, bétwinterm.,
tegenpartij f.
Contradi c tion, f. Tegenspraak f.: Cet avis
a passé sans c-, dat gevoelen is zonder tegenspraak
aangenamen. Les grands n'aiment pas la c-, de
grooten houden van geen tegenspraak. Etre en c
avec soi-même, in tegenspraak, in strijd met zich
zelven zijn. Tomlier en c-, zich zelven tegenspreken. Sans c-, zonder tegenspraak, zonder dat er
wordt tegengesproken. L'esprit de c-, de geest van,
de zucht lot tegenspraak. C'est un esprit de c-,
't is een aartstegenspreker, een twistgeest. - Beletsel n., tegenwcrkingf. Les c-s ne loot point
rel)uti, de tegenwerking heeft hem niet afgeschrikt.
- [Prat.] A Ia c- de . . . , ten overstaan van..
- Tegenstrijdigheid f., onvereenbaarheid van twee
of meer dingen: Etre et ii'ôtre pas implique C-,
zijn en niet-zijn behelst eene tegenstrijdigheid, sluit
elkander uit. Sa conduite est pleine cie c-s, zijn
gedrag is vol tegenstrijdigheden.
Contradictoire, adj. Tegenstrijdig, strijdig,
tegensprekend, c ontra d ie tO r is c P (van voorstellen, uitdrukkingen, woorden gebezigd) : Deux
propositions c-s. . twee tegenstrjdige, elkander opheffende of vernietigende voorstellen 0 u i et non,
tout et nien, sont des termes c-s, ja en neen,
a 11e s en es i e ts , zijn tegenstrijdige woorden. [Prat.] Jugement, Sentence c-, oordeel,vonnis n.,dat
geveld wordt, nadat al de partijen gehoord zijn.
('ontradietoiretuent, adv. Op tegenstrijdige
wijze, tegenstrijdig f. - [ Prat.] Na de partijen
gehoord te hebben.
Contraignable , adj. [Prat.] Betwistbaar,
aantastbaar, aan regtsdwang onderworpen. Ceux
qui ont accepti des iettres de change sont c-s par
corps, wie wissels geaccepteerd hebben, kunnen door
lijfsdwang (door gevangenis) tot betaling genoo,I
zaakt worden.
Coiitraignant,,e, adj. (woord van Mad. do

('ontractable, adj. Zamentrekbaar.
Contractant, e, adj. Verdrpmakend, verdragsluitend, overeenkomend, c ont rac tér end:
Les parties c-es, of als subst.: Les contractants,
de contractérende partijen, de contractanten.
Coiitractation , f. [Coin.] klandelsregtbank
voor de West -Indien in Spanje, c o n tract a t i e 1.
('oiitraete, adj. [Gram. grec.] Zamengetrokken, verkort (van verbuiqingen, van werkwoorden,
waarin zainentrekking plaats heeft).
('ontracté, e, adj. (en part. passé van contracter) Zamengetrokken, ingetrokken: Des muscles
c-s , ingekorte spieren. - Aangegaan, gemaakt, gesloten: Dette c-c, gemaakte schuld. Amitid c-c, gestoten vriendschap. - Habitudes c-es, aangenomen gewoonten.
Contracter, V. a Een verdrag, eene overeenkomst sluiten, het eens worden, overeen komen,
contractiren: C- manage, C- un manage,
trouwen, een huwelijk aangaan. C- tine alliance,
een verbond sluiten. - Bij uitbreiding: C- amitié
avec qn., met iemand vriendschap maken. C- des
dettes, schulden maken. - Krijgen, aannemen,
aanwennen': C- une maiadie, eene ziekte krijgen.
C- une liabitude, eene gewoonte aannemen. Ce yin
a contracté Un goût désagréalile dans ce tonneau,
die wijn heeft in dat vat een' onaangenamen smaak
gekregen. - [ Anat.] Zamentrekken, doen inkrimpen of opkrimpen (van zenuwen en spieren): La
fureur contracte les muscles du visage, de woede
trekt de spieren van 't gelaat zamen. -- [Gram.] Sivigni), z. v. a. GENANT.
tontraindre, v. a. Dwingen, noodzaken: La
Zamentrekken, twee klinkers of twee lettergrepen
tot één maken: On contracte a le en au. - Ook nicessité l'y a contraint, de nood heeft hem er toe
zonder voorwerp gebézigd: C- arec qn., met iemand gedwongen. On Ie contraignit de of P faire cda,
een verdrag snakes. Ii est mineur, ii nest pas men dwong hem, om dat te doen. - [ Prov.j La
capable de c-, hij is minderjarig, hij is niet be- nicessiti contraint Ia lot, nood breekt wet. - [ Prat.]
kwaam om eene verbindtenis aan te gaan. - SE Door regtsdwang noodzaken: Si vous iie me payez,
CONTRACTER, V. pr. [Anat.] Zich zamentrekken, je vous ferai c-, indien gij mij niet betaalt, zal ik
ineen krimpen: Les muscles se contractent pour u in regten vervolgen. C- mime par corps, zelfs bjj
agir. - [Phys.] In volumen of omvang verarmde- aantasting van persoon dwingen—Hinderen, belemren, verdigten, verdikken : Certains liquides se meren, benaauwen: Je ne prétends pas vous c-, ik
contractent all moment de Ia congélation. - Aan- wil u niet hinderen, benaauwen. Cda me contraint,
genomen, aangewend worden.: C'est un défaut qui ik doe dit niet gaarne, niet zonder dwang—RadSe contracte aisément. - [Gram.] Zairieagetrok len, drukken, kleinmen (van kleederen, schoenen
worden: Certains adverbes se contractent dans-ken enz.): Cet habit Ie contraint si fort, quit soulire
leur formation , comme continûment pour lorriblement, dat kleed knelt hem zoo zeer, dal
hij er veel door lijdt. (In dien zin verouderd: men
C 0 fl t in U e m e n t
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CONTRAIJNT
gebruikt nu gêner.) SE CONTRAIND1IE, V. pr.
Zich inbinden, zich bedwingen, zich ze/ven geweld
aandoen: 11 se eontiaint devant ces peisonnes-1t,
in tegenwoordigheid van deze menschen doet h
zich zelven geweld aan,1 houdt hij zich in.
-

,

Coutraint, e, adj. (en part. passé van contraindre) Gedwongen, door regtsdwanq genood zoo/ct. Etre c- pat corps, door gijzeling genoodzaakt

11

Contrarier, V. a. Tegenspreken, tegenwerken,
weerstreven, in den weg staan, zich verzetten tegen, dwarsbomnen: Ii me contrarie toujours, kg
spreekt, hij werkt mij altijd tegen. Ii fat contrai'ié
par le vent, de wind was luns tegen.
C- Ja nature, eest ramei contre Ie courant, de natuur te
willen tegenwerken, is tegen den stroom op roepen.
Ook zonder voorwerp: Vous ne [altes que c-.
SE CONTRARIEIS, V. pr Zich zclven
Aimer it c-.
tegenspreken, in tegenspraak met zich zelven, zijn:
Cola se contrarie, dat spreekt zichzelf tegen. Vous
vous contrariez vous-mime, rijJ spreekt u zelven
tegen.
Thyenoeergeslcld , strijd i g zijn: Des conleurs (lui so contrarient. Elkander teqcnsprek en, elkander dwarsboomen: Its prennent plaisir
ken,
-

-

Gedwongen gemaakt (liet tegenge
worden.
stelde van natuurlijk) : II na pas lair naturel,
ii a lair c- hij heeft geen natuurlijk maar
een gemaakt voorkomen. Posture contrainte, gedwongen gemaakte houding.
Discours, style
C-, gedwongen, stijve rede stijl. Versification c-c,
Benaauwd, gegedwongen, tezoc/te versbouw.
lcneld,gejprangd, tedrukt; C- dans son habit, in a so c-.
t'ontrariété 1. Strjdigheid, tegeutrijdigheid.
zijn kleed gekneld, geprangd. La iner est c-c dans
Tegenkanting zwarigheid, snoeijelijkheid, belemce détroit, de zee wordt in die straat zamengedrongen. (In deze beteekenissen verouderd.) ' [Mus.] mering t., hinderpaal in.,. contra r eteit f. (In
deze laatste beteekenissen doorgaans meervoudig.)
Basso c-c, gebonden bas , obligaat -bas.
Coiitrastant, e, adj. Tegen elkander afstetontrainte, f. Dwang m. geweld n., noodzaak f., bedwang n. Faire ge. par c-, iets uit kend, een contrast vormend, contrastdrend.
(twang, noodzaak doen. Employer Ia c-, User de Figures c-es.
Contraste, m. Tegenstelling, tegen-elkanderIngetogen0 dwang, dwangmiddelen gebruiken.
held; inbinding van zich zelven terughouding 1. stelling f. (van strijdige, afstekende voorwerpen, (lie
uit eerbied, uit we l voegelijkheid enz.: La présence niet volstrekt uitersten behoeven te zijn), in 't oog
de son père le tient en c-, de tegenwoordigheid vallend verschil, afstek (?), contrast m.
Contrasté, e, adj. (en part. Passé van conzijns vaders houdt hens terug. Vous le tenez en
Knel- traster) In tegenstand geplaatst, afgezet: Des figuC-, hij doet zich uwentwege geweld aan.
hag, drukking f. (door engte van kleederen, schoe res, des caractères Pico c-es.
Coiitraster, v. a. (bij Montaigne gebruikt voor
nen enz.) (In dien zin verouderd.) (fig.) La ede Ia mesure, de Ia rime, de dwang, belemmering contredire, tegenspreken) Tegen c/hauler afsteken,
van de maat, van'trjrn. —[Piat.] llegtsdwangm., eene tegenstelling, een contrast vrrrnen, c o ntras dwangschrift, dwangbevel n. 1)écerner one c-, tren: Sa conduite contraste avec son état, zijn
een dwangschrift uitvaardigen. C- par corps, lijfs gedrag steekt af bij zijnen stand. CONTRASTER,
dwang n., aantasting t. van persoon, geregteljjk v. a. Doen afsteken, in tegenstand, in afstek plaatverlof n. om eenen schuldenaar te gijzelen, vast te sen, contrastmaken, contrasteren: Co peintre
zetten. Dwangbevel n. tegen achterstallige belas- sait uien c- les tètes, die schilder weet de hoofden
wel bij elkaar te (leen afsteken. Ce poète a Pico
tin gschuldigen.
Contraiie, adj. Strijdig, tegenstrijdig, tegen- contrasté ses peisonnages, die dichter heeft zijne
gesteld, tegen, kon t t d r e : Le itoid et Ie cliaud karakters goed tegenover elkancler gesteld.
( ' ontrat. m. Geschreven overeenkomst, notasoot c-s, cie koude en de warmte zijn strijdig met
elkander. Avail le vetit, Ia lortune c-, den wind, viiie verbindtenis 1. tot vervulling van wederzijdde fortuin tegen hebben. En cola vous ètes c- a sche pligten, verdrag, contract n. C- unilatéral,
vous-mème, daarin handelt gij tegen os ze/ven, gij bilatéral of sytiallagmatique, eenerzijdsc/s, beiderstaat U zelven in 't licht. Cda est c- it Ia bi (le zijdsch of wederzijdsch verdrag. C- almatoiie, kansDien, dat strijdt tegen Gods wet. C'est on Pomme of toevals- verdrag. C- a la grosse, contract van
qui ma toujours iti c-, 't is een man, die mij bodemerij. C- anténuptial, huwelijks -voorwauiden.
altijd tegen geweest is. Schadelijk. nadeelig: Le C- de dipôt, contract van bewaarneming. C- cornYin vous est c-, de wjjfl is ee nadeelig. (Mar.] mutatif of d'ichange, ruilverdrag. C- de bientaiVent c-, tegenwind. Courants c-s, tegenstroominsante, weldadigheids v erdrag. C- ii titre onuinux,
gen. [Log.] Propositions c-s, teqenstv(jdige, eik- contract onder een' beztharenden titel. C- de grit,
ander bestrijdende, of tegenovergestelde voorstellen. leenverdrag. C- 'pignoratif, pand v erdrag. C- de ven[Prat.] Les parties sont c-s en fait, de partijen te, d'athat ofd acquisition„ de donation, dassuran
spreken elkander in 't vermelden der feiten tegen.
lonage, d'apprentissage, de manage, ver--ce,do
CONTRAI(E, in. Tegendeel, tegengestelde n.: Vous hoop- koop-, schenkings-, verzikerings-, huur-, leer-,
m'avez dit le c-, gij hebt mij het tegendeel, het te- huwelijks-verdrag. C- pur et simple, conditionqengestelde gezegd. 11 agit tout an c- de ses an- net, frauduleux, simulé, faux, valide, invalide,
cètres, hij handelt geheel strijdig met zijne voor
défectueux , illicite, eenvoudig , voorwaardelijk, be(fam.) Allez-vous an c- dc cda? ver- driegel(jk, geveinsd (schijn-) , valsch, geldig, ongelouders.
tegen
u
daartegen
clot
spreekt
dig, gebrekkig, onqeoor1ood verdrag. Ce c est
?
zet gij
?
gij
[Phil.] Les contraires, de tegenstrijdige dingen of nul. dit verdrag is ongeldig. Faire, Dresser no c-,
eigenschappen (als het witte en zwarte). [Prat.] een contract opmaken. Casser, Annuler un C-, een
Defenses an c-, voorbehoud n. om ter behoorl'(jicer contract te niet doen. Un c- passi devant notaire,
tijd en plaats aan zijne tegenpartij de tegengestelde een notai:ieol contract. Notre c- porte telle condi
bewijsgronden bij te brengen.
AU CONTRAIRE, tion, ons contract houdt deze of die voorwaarde
TOUT AU CONTRAIRE, BIEN AU CONTRAHIE, bc. adv. in.
Bij uitbreiding: elke overeenkomst tusschen
In tegendeel, verre van daar, omgekeerd, veeleer. twee of mcci' personen: C- verbal, tacile, monContrairensent, adv. In strijd. strijdig: Agir delinge, stilzwijgende overeenkomst. C- social, maatC- aux dispositions de Ia bi, in strijd met de bepa- schappelijk verdrag.
[Jeu] Speelmerk, fiche,
tin en der wet handelen.
con trac t fl, dat doorgaans tien gewone speel^ ontralto, m. (ital.) [Mus.] Alt, altstem, merken geldt.
tweede stun, diepste vrouwestem f. (Bij sommigen
Coiitraténore of Contraténor, in. [Mus.],
wordt dit woord verfranscht in cotitralte.)
Z. V. a. HAUTE-CONT1IE.
Cotitranebé, e, adj. Z-vormig golvend.
't 5 Contraveuteur, m. Overtreder m.
Contravention, f. Overtreding, verbreking f.,
ContraVoutiste, m. [1%Ius.] C 0 n t r a p U fltin t m., hj, die de regels van 't con t rapunt ver- vergrijp ix, schending, inbreuk, contr aventie f.
staat.
C- h l'ordonnance, anx idits, a !arrèt, overtreding
Contrariant, e, adj. Tegensprekend, tegen- v an het bevel, de wetten, het besluit. C- a tine bi,
strevend, twistgierig. Un esprit c-, een tegenopre- overtreding eener wet, wetschending, wetbreak 1. Cker, dwarsdr(jver in. Des dvènemeiits c-s , tegen— a un contrat, verbreking van een verdrag.
heden t. pl., hinderpalen m. pi., beletselen n. p1.
Contiayeiva., om. [Bot.] 'i'egengiftige dorContrailé, e, adj. (en part , passe van con- stenie, contrayerva of contrnycihaf., cene
trarier) Tegengewerkt, gedwarsboomd.
[Mar.] amerikaansche plant;
ook de wortel daarvan,
iNavire c- par In marie
, par le vent, ,schìp, dat tegengifiwortel m.
CONT1IAYERVA-FAUX, valeche
het tij of den wind tegen heeft. (fig.) Étre c- par contrayerva, soort van baarwortel van Jamaica.
Ie vent, dqn wind tegen hebben, in zijne plannen
Coi*tre, piép. Tegen. Se battre c- go., tegen,
tegengewerkt worden.
iemand vechten. Donner de la tOte C- one rnurail!e
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41 2CO}NTRE-ALLÉE

-

met het hoofd tegen eenen muur stooten. Qu'avez
vous re
a di c- cda? wat hebt gij daartegen te zee

-

gen? - Tegen, in spijt van, in weerwil van: II a
fait cela C- IÏlOfl sentiment, hij heeft dat gedaan
tegen mijn gevoelen. C- les défenses, tegen, ondanks
liet verbod.
[Mar.] Courir it c- asec unì aufre
'vaisseau , tegen een ander inleggen. Passer un
manoeuvre a c-, een' looper van achter naar voren
inscheren. - Tegen, tegen aan, bij, digtbfj, naast:
Sa maison est c- Ia inienne, zijn buis staal naast
liet mijne. J'étais assis C- lui (beter: tout près de
lui) ik zat tegen hem aan, digtb'(j, naast hem. Attactier ge. C- la rouraille, iets aan den muur vast
maken. - Soms wordt het ook als b'(/woord gebézigd: Parler pour et c-, voor en tegen spreken. Je
n'ai ilen a dire c-, ik heb er niets tegen te-zeggen.
Pour moi j'y suis c-, voor mij ik ben er tegen.
[Jeu] Faire C-, co n t re -spelen, tegenspelen, overvragen (in zékere kaartspelen): Vous n'avez pas
assez beau jeu pour faire e-, uw spel is niet mooi
genoeg om over te vragen. - CONTRE, m. Tegendeel, tegen II. II faut savoir le pour et Ie c-, men
moet weten, wat ei' voor en tegen is. II y a du
pour et du c-, het heeft zijn voor en zijn tegen.
[Jeu] Tegenspeler, évervrager m. : Le c- pate
double, (Ie tegenspeler betaalt dubbel. Tegenstoot,
klots m. (op 't biljart). [Escr.] Parer un c-,
afweren door snel uit den eenen in den anderen
stoot over te gaan. - [ Tech.] Lang en breed werktuig, waarmede de vorm- ofleestmakers hun hout
klieven, kloofmes n.
Coiitre- allee, f. Bijlaan, zijlaan f. (Plur. Des
--

contre-allées.)
Contie-arniral, m. [Mar.] Schout-bij-nacht in.;

- het sct*ip, dat den schout-bij-nacht voert. (Plur.

Des contre-arniraux.)
Coiitre -appel, in. [Mil.] Tweede appél, te-

pen-app eli n., om te zien of liet eerste naar he/iooren is geschied. - Tweedeaflezing der namen in
werkplaatsen. - [ Eser.] Teqen-uitval, tegen- apI)él fl. (vgl. APPEL). (Plur. Des contre -appels.)
Contre-approehe, f. p1. [Fort.] Tegen-loopgraven f. pl., werken der belegerden ons de loopgraven der beleigeraars tegen te gaan. (Plur. Des
contre-approclies.)

Coutre-are, m. [Mar.] Kattenrug m., kromwing der scheepskiel onder de wasten. (Plur. Des
contre-arcs.)
Coiitre-arcasse , f. [Mar.]: Barres de c-,

acllterbanden, wrangen m. p1. in den spiegel.
('ontre-attaqne, f. [Mi].] Tegenwerk der
belegerden, tegenbolwerk n. (Plur. Des contre

attaques.)

(ontre-aveu, m. [Anc. prat.] Verzet n. der

beklaagden tegen de terugvordering van roerende
goederen.
Contre-balancé , e, adj. (en part. passé va
contre-balancer) Opgewogen: Poids c-, Puissane c-c.

c

CONTRE-CIIARME

,

Contre-barré, e, adj. [Bias.] Met verschillend gekleurde balken: C- dor et de gueules, met
tegenovergestelde balken goud en rood (keel).
Contre-has (en), bc. adv. [Arch.] In de rig,j
van boven naar anderen, op en neer.
Contre-basse, f. [Mus.] Te g enbas, groote
bas in., grootebasviool f.; con tre-has nl--Diepe
basstem in. (Plus. des contre- basses).
Contre-bassiste, ni. [Mus.] Co ntr c-ba svist in., bespeler, van den contre-bas. (Plur. Des

Contre-bassistes.)
Coulre-basson, m. [Mus.] Co ntv e-fago t f.,

speeltuig, dat een octaaf lager staat dan de fagot.
- Contre-façottisl in., blazer van de contre-fagot.
(Plus. Des contre-bassons.)

('ontre-batterie, f. [Mil.] Tegenbatterij f.,
inz. de batterij tee dekking eener bresbatterj. (fig.) Middel n. van tegenkanting, van verjdelinq
der tegen iemand gemaakte ontwerpen, tegenbatterj f. (Plsii. des contie-batteries.)
('otitre-battre, v. a. • [Mil.] Eene tegenbatterij opwerpen.
tocitre-biais (a), be. adv. Verkeerd, ayeretts, tegen den draad, tegendraads. - CONTREBIA1S, in. Verkeerde kantm. of zijde f.
(ontre-bi ll et, in., Z. CONTRE-LETTRE.

Contre-biseau, m. [Tech.] Onder-sluitstuk ii.
eener orgelp'zjp. (PIne. Des coiltre-biseaux.)
('outre-bittes, f. p1. [Mai.] Bétingsteunders
in. •il., bétingknieën, steekknieén, steekspenen f. p1.
'ontre-hoid (a) 9 bc. adv. [Mar.]. Ces deux
bâtiments courent ft c-, die beide vaartuigen loopen tegen elkaar.
('outre-bouque, f., [Péche] , z. v. a. BOUQUE.
t'oHtIe-J)outant, rn. [Arcliit.] Stut, steun m.
*gen eenen muur, c a i t e 1 fo r t m. (Plur. Des
contre-boutants). - Ook als adj. gebruikt: Mur
contre-boutailt, steunmuur m.
('ontie-bouter, v. a. [Arch.] Steunen (een'
muur, hetzij door een' houten stat, hetzij door een'
anderen regthoekiq daartegen geplaatsten muur.)
- Het part. passé komt ook als adj. voor: Un
mur contre-bouté.

Contre-bi- assé, e, adj. (en part. passé van
contre-brasser) [Mar.] Teqenqebrast: Voile c-c.
t'olltre -brasser, v. a. [Mar.] Tegenbrassen,

de zeilen bij den wind halen, om den loop van 't
schip te vertragen of gekeel te stuiten.
Contre.brétesse of Coutre-brétèche, t.
[Bias.] Tegenover staande tinnen f. pl van verachttiende kleur. (Plur. Des contre-fliëtesses of
brëtèches.)

('ontre-brodé, rn [Corn.] Soort van witteen
zwarte stof t. - Witte en Zwarte glaskoraatIjes n. pl (Plus'. Des contre-brodés.)
t'ontre-ealquer, v. a. [Gray.] Tegen-cal
quéren (vgl. CALQUER), een' doortrek (calque) aan de
keerzijde calquéren, om de figuren in de rigtkng
van 't oorspronkelijke te verkrijgen. -Het part.
passe wordt ook als adj. gebruikt: Un dessin contrecalqué. - SE CONTIIE-CALQUErt v. pr. Tegen-gecalqueerd worden: Ce calque se contre-calque facilernent, die doorteekening laat zich gemakkelijk
aan de keerzijde doortrekken.
Contre-capion, rn. [Anc. mar.] Buiten-voorof achtersteven RI., steven-dekstuk ii. (Piur. Des
-

('ontre-balaneer, V. a. Opwegen, in de
evenaar f., in evenwiat houden: Ce poids contreb lance l'autre, dit gewigt weegt op tegen (maakt
gelijke schaal met) het andere. - ( fig.) Ses vertus
contre-lialancent ses défauts, zijne deugden vergoeden (wegen op tegen) zijne gebreken. SE CONTRE-IIALANCEP, v. pr. Tegen elkander opwegen,
elkander in er'enwigt houden: Ces deux poids se contre-capions.)
contre-balancent mutuellenient, die twee gewigten
Coiitre-carène, 1. [Anc. mar.] Zaadhout n.,
houden elkander in evenufqt. - ( fi g.) Les pouvoirs Icolsem cli. van eene galei. (Plur. Des.contre-carènes.)
de l'Êtat doivent se c-, de staatsmagten moete4
t ('oiitre-cai'j-e, t. Tegenwerking (opposition).
elkander in evenwigt houden.
('ontrecairé, e, asij. (en part. passé van
ContrebaHde , f. Sluikhandel, smokkelhancontrecarrer) Tegengewerkt, gedwarsboomd: Perdel m.: Marciandises de c-, sluikgoederen n. p1., sonne c-c.
smokkelwaren, verboden waren f. p1. Faire Ia C-,
t'ontreearrer, v. a. (fam.) Tegenwerken, weêrsmokkelhandel drijven, smokkelen, sluiken.
streven, dwarsboornen. - SE CONTRECARRER v. pr.
Sinokkelarj, sluikerij f., ontduiking der in- of uit- Elkander dwarsboonien.
voe'rregten. - ( fi g. et fam.) C'est un homme de
('ontre-eétlnle, t. [Prat.] Tegenhandschrift H.
C-, hij is in dat gezelschap te veel, hij is er niet op
Contre-chaiige, Coutre-ehangé , Z. CONZijne plaats; ook: hij heeft een verdacht voorko- TRE-ECHANGE, CONTRE-ECHANGE.
inca. Une figure, un visage de C-, een on gunCotre-changenent, fl1. [Man.] Het ZwenstIg, verdacht uitzigt n.-- [Bias.] Band m., waar- ken of oinkeeren in een' regten hoek bij liet draagen.
van de eene helft in metaal (goud of zilver), de
('ontre-ehaut, rn. [Mus.], z. v. a. CONTRE
andere in émail (gekleurd) is.
POINT. (P/icr. Des contre-cliants.)
(ontre-bantlé, e, adj. [Bias.] Met tegenge('ontre -charge, in. [Tech.] Tegenwigt n.,
stelde banden (in kleur en metaal).
tegenlast m. (van 't getouw des lintwevers). (P/ar.
CoutIe4aiulier, m., -ière, f. Sluikhandelaar, Des contre -charges.)
smokkelhandelaar,sluilcer, smokkelaar m., sluikster,
('ontre -chat-itie, m. Tegen-toovermiddel n.,
smokkelaarsterf.
•
ontloovering t. (Plter. Des contre -charmes.)
a

-

CONTRE- CHASSIS CO N, TREFAIRE.413
Contre-ebâssis, in. [Tech.] Voorraam, dub-

be l raam n. (Plar. Des contre-châssis.)

Contie-ehevroii , m. [Bias.] Tegenkeper, m.

te qenoverstuande keper van verschillende kleur. Coutre-elievroune. e, wij. Met tegenoverstaande, verschillend gekleurde kepers.
Contie-eivadière, 1. [Anc. mar.] Schuifblinde f. (Pier. Des contre-eivathères.)

ContieeIé , f. [Arch.] Tegjensluitsteen m. van

een gewelf. (Plus. Des centre-rids.)
Contie-eoeiii-, m. Staande haardplaat, vuurplaat, schoorsteenplaat f. (Plur. Des contre -coeurs.)
a CONTRg-c 0 EU1I, lor. adv. Met teüenzn, met
weêrzin, ongaarne.
-

Coiitre-eomponé, e, adj. iBlas.] , Z. COMPONE.

Contreeoi-nièi-e, 1. [Mar.] Tegen-rantsoenhout B. hout ter versterking der zamnenvoeqnq van
liet rantsoenhout met de windvdrinq. (Plur. Des

heeft. —Het »art. passel wordt ook als adj. ge-

acu contre-écartelé.
Contre-éeaitelleinent, rn [Bias.] Verdee-

bruikt:

liep in vieren van een der vier kwartieren des erapenechilds. (Plum. Des contre-ëcartelleinents.)
Con(re-éehange, a. Tegenruil m., het in
railing teruggegeleene. (Plur. Des contre-dclsanges.)
Conti-e-éehangé, e, ad). [Bias.] Van andere
kleur (émail) (Jail het naastaanliggend stuk.
Conti-é-éehiqueté, e, adj. [Bias.] Met afwisselende kleuren geruit.

(oiitie-écoté, e, adj. [Bias.] Met verschiltend gekleurde tegenoverstaande knoesten.
(ontie-e1foi-t, in. Tegenpoging 1. (Piur. Des

cont re-efforts.)
Contre-émail, rn [Tech.] Tegen -einait n.,
brandeerer 1. Oh de binnenzijde eener wijzerplaat.

(Plur. Des contre-dmaux.) - tonlre-énutil
coritre-cornières.)
Ier, V. n. [Tech.] Dc onderzijde (t. v. van eene
Contve-eoup, m. TVeUstuit, teruostuit, te- wijzerp l aat) emnilléren. - Het part. passe wordt
ruçjspronej, wedrslaq, terugslag in., afstuitinq, weêr
ook als adj. gebruikt: Cadran contre-dmaiiid.
kaatsing f. - ([ia) Ongeval, onheil, onaange
Coutve-enqiite, t. [Prat.] Tegen-onderzoek,
-

-

'naam voorval n., dat als 't gevolg van een ander
plaats grijpt, terugwerking f., gevolg n.: Les peuples
oisins ressentirent ie c- de cette grande rëvolution,
de naburige volken gevoelden (leden door) de
teru g werkin g van die groote staatsomwenteling.

(Plur. Des centre-coups.)
Coiitre-eouiant, in. Tegenstroom m., tegenstroominq 1. (Piur. Des contre-courants.)

Contre-4arne, t. [Agric.] Los strijkbord n., dat
in sommige oorden aan den ploeg wordt bevestigd.

(Plar. Des centre-dames.)
Coiitre-lause,f.(eerbastering van 't eng. country-dance) Ve lddans, reidans, levendi g e dans met
of 8paren, contredans m. (Plus. Des con-

tre -danses.)
Contre -dater , v. a. Een' anderen datum (dag

zetten.
-teknig)
Contre-déclaration, 1. Tegen-verklaring-f.
(strijdig met eene vorige verklaring). Plur. Des con-

1re-ddclarations.
e;ttre-tIéageuient, m. [Iscr.} Zdkere be-

wdging f. in 't schermen, waardor men den degen
losrukt in 't ooqenblik, waarin de partij dezelfde

beweging maakt.

Coiitve-dégager, v. a. et n. [Escr.] Den de-

jeu losrukken, terwijl departfj hetzelfde doet. - Ook
in dezelfde beteekenis als v. pr. gebruikt.
Coiitre-diniètre, m. [Gdom.] Tegen-diameter in. (Plur. Des conti e-diamdtres.)
Contre-digue, m. Tegendijk, steund ij k in.
(Plur. Des contre-digues.)

Contredii -e, v. a. Tegenspreken, weelerspreken,
tegenpraten; in tegenspraak of in strijd (met iemand
of iets) zijn, strijden, niet beantwoorden aan. Vous
me contredisez toujours, gij spreekt mij altijd tegen. Une telie lol cotitredit Ia nature, zulk eene
wet strijdt met de natuur. - Ook zonder voorwerp gebdzigd: Cat homme aime a c- - [Prat.]
Verweerschriften maken; iets uederteggen. SE
CONTREII1RE V. pr. Zich zelven tegenspreken: II se
contredit lui -même, hij spreekt zich zelven tegen.
- Elkander tegenspreken: Les marl s et les femmes
passent souent leur vie it se c-. de wannen en
vrouwen brengen vaak kun leven door met elkander tegen te spreken.
Contredisant, e, adj. Tegensprekend, tegenstribbelend, twist gin ig.
-

tegenverhoor n. van getuigen. (Plur. Des contraenquêtes.)
Coiitre-épanlette, f. [Mi l .] Epaulet 1. zonder troetels. (Ptur. Des contre-épaulettes.)
(ontre-épi-enve, f. [Peint. et Gray.] Tegenafdruk, tegenoverdruk rn, prent ofteelcening, overgedrukt ran eene versch gedrukte prent of met krijt
bewerkte teekening, zoodat elba/u]) alles in omqe keerde rigting staat. (Plus. Des coutre-épreues.)
Contre-épreuver, v. a. [Paint. at Gray.] Een
tegenafdruk maken. - SE CONTRE-EPIIEUVEII. V. pr:
Cette gravure so contre-épreuve Plan, die plaat
laat zich goed tegenafdrukken.
Contre•searpe, f., Z. cONTREsCAnPE.
(oiitre -espalier, in. [Hort.] Leiboom m. te.gen over een' anderen. (Piur. Des contie -espaliers.)

Contre-estanipe, 1., Z. V. a. CONT15E 310 ULE.
Coitre-étauibot, of(ontz -e -étauthord,ni.
[Mar.] Achter -slemphoat n., knie t. aan den achtei-steven. (Piur. Des contre-étainl ) ots of étainbords.)
(ontre-étrave, t. [Mai'.] Voor -steînphout ti.

knie f. aan dcii voorsteven, slaper, binnensteven,
boze steven m. (Plar. Des contre-étraves.)
Contre-expertise,f. [Prat.] Tegenonderzoek n.

door experts of zaakkandigen.
Contre-extensioii , 1. [Chir.] Tegenspanning f., tegentrekking, uitrekking van een gebro ken of verwrikt lid, ten einde het ie zetten (Plur.

Des centre-extensions.)
Couta-e-faee, t. [Mil.] Soort van beecherniwal in. vóór demne 0/' ineen der bolwerkzijden (Plur.

Des contre -faces.)

Coutie-façon, rn Nabootsing, na m aking 1.
het bedriegelijk namaken; - nainaak in. , namaaksd ij., nadruk in.: L'inxeiiteur de cette machine
craint Ie c-, de uitvinder (lezer machine is bevreesd
voor 't namaken. II y a piusleurs c-s de eet ouvrage,
er zijn verscheiden nadrukken can dat werk.
(oiitrefaetetii-, m. Namaker, nadrukker rn,
hij, die zich aan namaak ofnadruk schuldig maakt.
Contrefaetion, t. [iui.] Nainaking, vervalscliing t. (van munten, stempels, geschriften enz.)
Contiefaii-e, v. a. Nadoen, namaken, naboot sell, als een Onder doen om te bespotten of belegchel]jk te maken, naapen: C- qn. , c- la yoix, les
gestes de qn., iemand nadoen, iemands stem, ge-

baren nabootsen. L'lmabitude de c- les autres a ses
Contredit, e, adj. (en part. passé van con- dangers, de gewoonteomn anderen nate apen heeft hatredire.) Tegengesproken: Opinion c-c. - CON- re gevaren. - Veinzen te zijn wat men niet is, voorgeven, spelen, uit h angen: Ceux qui contrefont les
TItEDIT, rn Tegenspraak 1. CONTREI)ITS, rn p1.
[Prat.] Verweerschriften n. pl., wederleqgingen t. »t. dévots sont fortelangereux, zij, die voor fijnvromen
- SANS CONTIIEDIT, lee. ode.

Zonder tegenspraak,
onder dat er iets tegen te zeggen of in te brengen
valt (vgl. sans contradiction), zeker, gemis.

Contiée, f. Zikere uitjestrekttieid lands, land-

streek, landschap f. oord, gewest n. La grêle na
dté que par c-, de hagel is maar bij streken Meal-

l'Asie, de.landenvan 2/zie.
Conre-éeail1e, t. [lech.] Onderzijde t. der

len. —Les contrées de

schildpadsehaal. (»mr. Des contre-écailles.)

Coiitie-éeart, in. [Bias.] Vierde gedeelte van
een der vie,' kwartieren van 't wapenschild. (Plur.
Des contre-écarts.)

Conire-éearteler, v. a. [B ] as.] Een der
kwartieren van een in vieren gedeeld schild in viereis verdeelen, zoodat dit schild zestien kwartieren

spelen, die de vromen uithangen, die zich als viemen voordoen, zon zeer gevaarlijk. - lvainaken,
nadrukken: C- un livie, une gravure, une pièce
de monnaie, In signature de qn. een boek nadrukken, eeneplaat, een geldstuk, iemands handteekening
namaken. - Verbergen, bedekken, vermommen, veranderen: C- sa xcix, zijne stein veranderen, eene
andere stein aannemen. C- son écriture, zijn schrift
zijne hand vermommen, eene andere hand dan zijne
gewone schrijven. - Misiorinen, niisinaken, leelfjk
maken: Les convulsions lui ont contrelait le visage,
de sluipen hebben zijn qansch aangezigt misvormd,
inismaakt. SE CONTIIEFA1RE, V. pi. Veinzen, zich
geveinsd aanstellen, zich vermommen, zijn karakter
verbergen: On na pact pas se C- longternps. - Na-

11,111,
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. CONTRE-MAN0111.

iemcwkt, vagedrukt worden: Les billets de lianque
Contre-hacliures, 1. p1. [Dess. , Gray.] Tegenarcëm'immgen f. pl., sclmuinsc/,e strepen, die de verste
na so contrefont pas facilernent.
S Contrefaiseur, m. (pr. —feseur) NaPper, circéringen (hachures) kruisen.
spottend nabootser in. (van ?nensclien of dieren).
Cotitre-baimoniqime, adj. [Mus.] TegenContrefait, e, aj. (en part. passé van con- harmonisch, niet de harmonie in strijd. - [Arith.]
trefaire) Napemaalît, naqedrukt; nageaapt: Ouvrage Proportion c-, Tegen-harmonische evenredig/meid, z.
C-; Eliltioll c-e ; D5 gestes c-s. - Misvormd, HARMOJt1QUE.
mismaakt, wanstaltig, krom, leelijk: Cette liiie est
Contie-hâtier, m. [Cuis.] Stookfjzer m., ijzeren hengst IR., waarop het spit rust, groote spittoute c-e, dit meisje is geheel misvormd.
Contre-faiion, m. [Anc. mal.] LVokgording, standaard m. (Piur. Des conti e-hâtiers.)
dempgording 1. (P/icr. Des contre-fanons.)
('ontre-hant, (en) adj. [Arch.] Van beneden
Contre-fasee, f. [Bias.] Overstaande streep f. naar boven, opwaarts.
ni.
(Plur.
Des
balk
contie
-fasces.)
Cozitre
Contre-herniine, 1. [Bias.] Tegen-lmermneof
lijn n., zwart met zilver bespikkeld. -- (Plur. Des
faseé, e, adj. Met tegenoverstaande balken.
(Tontrefeiidis, m. [Tech.] Tegensplijting 1., confre -hermines.) - Contre-herniiiié , e, adj.
een der deden van een leiblok. (Plur. Des contre Met zilveren spikkels, vlekken 0/' moesjes op een'
-lentis.) zwarten grond.
Contre-fenEtre, f. Tegenvenster, dubbelvenConlre-henrtoir, in. [Tech.] IJzeren plaat 1.
ster, toqivenster a. (Plur. Des contre-feitetres.)
ofknop m. waartegen de klopper van eeoc deur slaat.
Contre-fente, t. [Chir. Teçjenspleet, tegen- - [Artill.] Slootbalk m. om 't ac/iteruitloopen van
kloof f. , splijting in liet deel tegenover het gekwetste. een affuit te beletten. (Plur. Des contre-heurtoirs.)
(Plur. Des contre-fentes.)
Contre-hiloire, f. [Mar.] Ingezonken schaar(ontre-feti, m., z. v. a. CONTIIE- COEUR.
stok, klos 111. tegen de scheerhouten der luiken.
Contre-fiehe, f. [Cliarp.] Schoor, schuinsclze (Plur. Des contre-hiioires.)
Contre-indication , t. [Tdd.] Tegen-aanwijstut m,; kruisband m. (Pine. Des contre -ficties.)
S Contre-fluiesse, t. Tegenlist f. (Plur. Des zing f., teeken in eene ziekte, strijdig moet voorgaande
contre -finesses.)
tcekenen. (Plur. Des contre- indications.) - (on
Coutre-lissure, f., Z. v. a. CONTRE-FENTE.
tre-indiquant, e, adj. Tegen-aanwijzend: SympContre-flambant, e, adj. [Bias.] Tegen- t me c-. - Contre-indiquer, v. a. Eene tegenaanu,jjzing opléceren. - liet part. passé wordt ook
overstaand gevlamd.
Contre-flenré, e, adj. [Bot.] Met bloemen, als adj. en als subst. gebézigd: Un remède contre.indiquti of Un c-, een geneesmiddel, dat door de
die met wissel/weken tegen elkander overstaan.
Contre-lIeuri, e, ofContre-fleuronné, e, tegen-clanwfjzing gevorderd wordt.
(Jontre-issaiit, e, adj. [Bias.] Uitstekend:
adj. [Bias.] Met afwisselend tegenoverstaande
bloemen of bloempjes.
Deux lions adosstis et c-s des Iiaucs dun chevron
(ontre-foc, in. [Mar.] Binnenkluiver m. (Plur. dor, twee ruggelings staande leeuwen, wier kop
en voorpooten buiten de zijden van een' gouden keDes contre-focs.)
Contre-forees, f. p1. Tegenkrachten, tegen- per steken.
overstaande krachten I. pl
Contre-j ambage, m. [Mac.] Steunmuurtje n.
Conire-forger, v. a. [Tech.] Tegensmeden, tegen ovens, schoorsteenen enz. (Plur Des contreliet ijzer opwerken door aan u'eêrszjjden te slaan. jambages.)
- liet part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
Contre-jauger, V. a. [Tech.] Twee balken
contre-forgde.
aan elkander voegen omit die zaaien te losse/men.
(mitre-fort, in. [Arch., Fort.] Steunmnuur,
Contre -jet, m. Tegenstraal m. (Plur. Des
scltoormuur, steenen beer m. tegen eenen muur oom coritre-jets.)
dien te ondersteunen. - [ GPogr.] Voorbergen in. p1.,
Contre-Jour , ill. Tegenlicht, zijlicht, half
lagere zijbergen, die als 't ware liet /moofdqebergte licht n., de plaats tegenover het volle licht; tot steun dienen, con terfort n. - [Cord.] Hiel- Valsclz licht in eene schilderij. - P CONTRE teun,
belegstuk n. - [Mar.] , z. v. a. citi des titains, z. loc adv. In een valsch, onvoordeelig licht.
ond. CLE. (Plum. Des con t re -forts.)
Contre -j iimetles, f. p1. [Tech.] Steenen wanConfte-fossé, in. [Fort.] Tegengracht, voor- gen f. p1. in eeoc goot of in een riool.
gracht t. (Plus. Des contre-fossés.)
Coiitre-lan.es, f. p1. [Tech.] Voettreden m. p1.
Contre-foulemeut, ni. Tegendrukking. op- in een gaasweversgetouw. (Plur. Des contre- lames.)
gaande bewéiiìnlj des waters in eemme buis, opstuwinqf.
Contre -latte, t. [Tech.] Spar of rib f., waarop
Contre -fouler, v. a. Tegendrukken, opstu- de latten gespijkerd worden. (P/ar. Des contrewen (van tooter)
lattes.)
Coulre- fracture, f. [Chir.] Tegenbreuk f.
Contre-latter, v. a. [Tech.] Met latsparren
(Plur. Des centre-fractures.)
bezetten.
('oiitre-frasage, m. [Tech.] Derde kneding t.
(ontre-lattoir, m. [Tech.] Zeker ijzer n.,
waarmede men de latsparren vastzet, als men de
(tij bakkers).
C ontre-fraser, v. a. [Tech] Het deeg voor latten er op spijkert. (Plur. Des contre-iattoirs.)
t'ontre-Iettre, t. [Jur. Teu nbrief in., tegende derde maal kneden.
fontre -fruit, m. [Arch.] Zijversterking van bewijs n., geheime acte, waardoor omen erkent, dat
een' muur, zijwaartsc/ie aanmetseling t., die allengs eene eerste openbare acte in haar geheel of gedeelnaar boven smaller wordt.
telijk niet ernstig gemeend was. (Plur. Des contre(ontre -fugue, f. [Mus.] Tegenfuge 1., soort iettres.)
van tegenzang (Vgl. FUGUE). (Plur. Des contreContre-ligne, 1., z. CONTRE-VALLATION.
fugues.)
Contre- Ii gne, 1. Tegenverbond ii., tegenkaCoutre-age, m. [Ane. jur.] Pand, tegen- baai t. (Plur. Des contre-iigues.)
pand n. (Plur. Des contre -gages.) - ContreContre-Iorgiier, v. a. Tegenbegluren, liet lomgager, v. a. Tegenpand geven of nemen.
jet of kijkglas rigten op den persoon, doom' wien
(ontre -garde, t. [Fort.] Versterking vóór een men dus begluurd wordt.
of ander werk, beschermwal ni., bolwerksclmild n.,
Contre -lunette, t. [Artili.] Onderkiapmuts t.
contre -garde I. (Plur. Des contre -gardes.) - (Plur. Des contre- lunettes.)
Contre-lustre, m. Tegenqlans, weêrschfjn m
Coiitre-gardé, e, adj. Met eene contre -garde
voorzien.
('ontre -mailles, f. [Tech.] Tegenmazen f.pl.;
Contre-garder, v. a. Zorgvuldig bewaren. warnet n. van een schakel.
- SE CONTIJE-GARTIER v. pr. Zich wel in acht
Contre-niailler, v. a. [Tech.] Tegenmnazen
nemen, op zijne hoede zijn.
maken, de mazen verdubbelen. - liet part. passé
Contre-gouvernernent, m. [Pout.] Ge/mei- komt ook als adj. voor: Filet contre-malilti.
moe invloed rn. eener partij ter verlamming van de
Coiiti-e-niaître, in. [Mar.] Schieman, bootswerking der wettige reqéring, maatréqelen in. p1. man. Second c-, schiemansmaat, bootsmansmaat.
die der regëring vijandig zijn, tegenregéring t.
C- charpentier, onderscheepstimmerman. - [Tech.]
Coutre-bacher, v. a. [Dess. , Gray.] Schuin- Werkbaas, opzigter over de werklieden in eene
sc/me kruisstrepen (op eesme teekening of plaat) ma- fabrjjk of groole werkplaats, bestuurder in. van
ken, de eerste amcéringen met andere doorkruisen. den arbeid. (Plum. Des contre -maîtres.)
—Betpart. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin
Coiitre-rnanché, e, adj. [Bias.] Met tegencontre-bacbë.
overgestelde punten.
-
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Contre-oisgle, rn. [Véner.] (Alleen gebruikt
in:) Prendre Ie pied de Ia bê t e it C-, ziele int spoor
Contremandé, e, adj. (en part. passé van van 't wild vergissen, het klaauwspoor voor 't Fuelcontrernander) Afgezegd: Diner c-, bestelde, maar 51)001 houden.
afgezegde maaltijd m. Personne c-a, ontboden maar
Coutre-oppositlon , f. [Pout.] Part , die zich
afgezegd persoon.
aan de oppositie (z. OPPOSITION) houdt, maar van anContieniatidenient, m. Tegenbevel n.
dere qrondstellingen uitgaat, a o a t re-opp o s i t t e t.
Contre.marder, v. a. Tegenbevel geven, afCoiitre-oi-dve, in. Intrekking t. van een bevel,
bev1en, afzeggen, herroepen, laten afweten (van tegenbevel n. (Plur. Des contre-ordres.)
personen en zaken) . - sE, CONTREMANDER, V. pr.
Contr e. -ouvertnre, t. [Chir.] Tegenopening,
Afgezeqd worden: Un diner pout tolijours se a-.
zijopening f., gemaakt in cciie wond om ze van
Contre-manoeiivi-e, 1. [4i1.] Teqenbewé- etter te ontlasten. (Plur. Des contre -ouvertures.)
qing f. plotselinge verandering van slagorde. (Plur.
Contre -pal, ni. [Bias.] Tegenpaal in., anders
Des contre -manoeuvres.)
gekleurde paal dan de overstaande. (Plur. Des
Contre -marc, m. [Charp.] z. v. a. CONTRE contre -pals.)
(Piur. Des contre-marcs.)
-MARQUE.
CoIItre-I)alé, e, adj. [Bias.] Met tegenoverContrenarehe, 1. [Mi].] Teqeiiinarscli, rug- staande, verschillend gekleurde palen.

1 Contreinand, ni. Tegenwerping,uitvlutf.—
Uitstel n. - Verdediging f. Opzegging f. van huur.
--

waartsc/se of zjjde/ingsche togt, con t re-ma rsch in.
Cozitre -pan, rn. [Anc.
, z. v. a. GOTRE-- Zwenking 1. door welke eene colonne volte-face, GAGE. - Contre-pané, e,jur.]
adj. (en part. passé
maakt. [Mar.] Wending f. hetzij vóór of tegen van dontre-paner): Rente c-c, door een tegenpanct
den wind in het kielw a ter van el/sander. Faire Ir gedekte rente t. - Contre-paner, v. a. Door
C-, eenen gang doen om weder te wenden. - [C harp.]
een' tegenpand verzdkeren of dekken.
Iloogte f eener traptrede. - [ Tech.] Tegentrede I.
Contre-panneton, rn [Tech.] Tegenbaardrn.
van een weefgetouw. (Plur. Des contre- marches.) (van een' sleutel) , uitgewerkteplaat 1. die dn baard
Conti-emarcIier, V. n. [Mil.] Een' tegen- vaneen' sleutel of van eene vensterstang opneemt.
morse/i maken.
(Plur. Des contre-pannetons.)
Coutreiiiarée, f. [Mar.] Tegenvloed ni., wantontre-partie, 1. [Mus.] Tegenstem, tegentij, legentij n., tegenstroom m., neder- of tegen- partij t. - Teqenboeic, contra -boek n. - [ Jeu]
loopende stroom onder den coat. (Plur. Des contieTegenpartij t., tweede spel, revanche-speln. marees.)
( fi g.) Tegengesteld gevoelen of stelsel n. - [Litt.]
Contre- marque. f. [Corn.] Tegenmerk n., Letterkundig of wetenschappelijk werk, dat het
tweede of bij-merk op koopgoederen, fabrijkwaren. onderwerp van een ander werk in omgekeerden zin
goud en zilverwerk. - Uitgangskaartje, uitgongs behandelt. (Plur. Des contre -parties.)
laatje n., dot men bij 't verlaten van een' schouwContre-pas, In. [Mil.] Tegenpas, contre burg in de tusschenbedrjven ontvangt, om daar- p a s m., snelle, korte schrede om weder in den maatmede op nieuw toegang te hebben, co n tre -merk n. pas te komen. - [ Danse] Verkeerde danspas rn.
- [Man.] Volsc/i merle aan de landen van een af- (Plur. Des contre -pas.)
tands -paard gemaakt one 't niet ouder dan zes jaar
Contre-passant, rn. [Bias.] Naar verschilte doen schijnen. - Charp.] Merk, dat de tim- lende kanten gaande (van dieren op een wapen,merlieden op ieder afgewerkt stuk hout zetten, om schild).
lwt te herkennen. (Plur. Des contre- marques.)
Contre-pàssation , t. [Corn.] Wederafs tand in.
Contreiiiarquer , v. a. Te g enmerken, een eens wissels aan de order van hem, van mien men,
tweede merk geven, contrencarlcefren -- [Man.] dien heeft, contre-passatie 1. (Plur. lies con,lande tanden van een aftands-paard valscheteekenen tre-passations.)
geven. - SE CONTRE-MMIQUER, v. pr . Tegengewerkt,
Contre-passer, v. a. [Corn.] Een' wissel
andermaal gemerkt worden. - Vaisch geteekend afschrijven aan de order desgenen, van wien hij
worden.
komt, contre-passéren. - Een' contra-post of
Contreniarqueur, rn [Thëht.] Afgever rn. tegenpost maken (ter herstelling van een' verkeerd
der tegenmerken.
ge boekten post).Het part. passé wordt ook als
Contre!Iiine, 1. [Mil.] Tegenmijn 1. - ( fig.) adj. gebruikt: Lettre de change contre-passée,
Te genlist t.
wisselbrief, afgeteekend aan de order van den la,at
Contreininé, e, ad. (enpart.passdvan con- sten endossant, gecontrepasseerde wissel in .
tue -miner) Door eene tegenmijn ondergraven, ge-I- Coutre-penser, V. n. Jan gedachten vera 0 n te' em in C e r ci: Bastion a-.
anderen.
Contreiiiiner, v. a. [Mil.] Tegenm ij nen maContrepente, t. Tegenhlling f. , helling teleen, contremineiren: Les assiégds avaient con- genover eene andere. - One/fenheid t. van grond, die
trerninó ce bastion , de beléqerden hadden onder dat het water in eene waterleiding of in een kanaal
bolwerk eenetegenmijn aangelegd. - (/1g.) C- les belet af te vloeijen. - [Gdogr. ] Steilste zijde 1.
rnendes de qn. , iemands list door tegenlist te keer van een' berg. (Plur. Des contre-pentes.)
gaan en verijdelen. SE C0NTREMINE1I, V. pi. DooiCoutre-peicer, v. a. [Tech.] Tegenboren, in
tegenmijnen ondergraven worden; - tegengewerkt, tegenovergestelde rigting boren. - Het part. passé
gecontremineerd worden.
komt ook als adj. voor: Un objet contre-percé, een
Contrernineur, rn. 14/erker aan cciie tegen- tegengeboord voorwerv.
mijn, teqenmijnwerker rn. - (fig.) 11(1, die op de
Contre-pèse (a), Loc. adv. Even zwaar.
dalin g der staatsschuldbrieven loert en rekent, a onContre-peser, v. a. Tegenwegen, opwegen,
t I. em I is en r ni. (Plsir. Des contre- mineurs.)
tot tegenwigt dienen. — (fig.): Ces raisonnernens soot
1 S Contre-niont, toe. adv. Opwaarts, tegen trap faibles pour pouvoir c- les autres, die rédede hoogte OP: Gravir c-, tegen een' berg opkloute- uien zijn te zwak om tegen de andere te kunnen
ren. Ce bateau va it a-, dat vaartuig gaat stroom- opwegen. (Dit woord, dat zelden in eigenlijken, zin
opwaarts. .- Tomber it la renverse les pieds c-, voorkomt, wordt ook in den fig. zin nu liever verachterover vallen niet de beenen in de hoogte.
vangen door contre -balancer.)
Contre- mot, rn. [Mii.] Tegenwoord, tegen+ Contrepetter, v. a., z. v. a. CONTREFAIRE
parool n. (Plur. Des contre-inots.)
- CONTRE -PETTER, V. fl. De voorletters der woor
Contremotif, rn. Tegen-beweegrede f. (Plur. den verplaatsen, eene contre-petterie maken.
Des contre-rnotifs.)
Contre-petterie, t. Woordenspel n., dat in
ContreinoiiIe, rn. [Tech.] Tegenvorm rn., 't verplaatsen van de voorlelters der woorden bevorm om een' anderen heen, ten einde bij gebréke van staat (b. v. La coupe tètée, in plaats van la tête
dezen te dienen. - Dik karton n., waarop men in coupée). (Plur. Des contre-petteries.)
verheven of hol werk de figuren maakt, die men
Contre-pied, in. [Véner.] Verkeerd of valsc/u
wil voorstellen. (Plur. Des contre-moules.)
spoor ii. (van de jagthonden gebeizigd, als zij, op
Contre-mtir, rn. Tegenmuur in., muur tegen 't spoor van 't wild gekomen zijnde, den weg ineenen anderen, om dien te versterken. (Plui. Des slaan, dien 't reeds heeft afgelegd). (Plar. Des
contre-murs.)
contre-pieds.) - (fig.) Het tegendeel, het omgekeerde
Contre-niuj-er, V. a. Een' tegenmuur maken. van eene zaak: IIprend, Ii buit le a- de ce qu'on
__ SE CONTRE-Ii1URER, v. pr. Door een' tegenmuur lui dit, hij doet het tegengestelde van 't gene men
versterkt worden.
hem zegt.
Contie.obLigation, 1., z. V. a. CONTRE-illO('ontre-pilastre, rn. [Arch.] Tegenpilaar
iiiussa.
tegenpilaster in. (Plur. Des contre-pilastres. )
-

-
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Contre -piper, v. a. (woord van Montaigne)
Bedriegen, misleiden.
(ontre-pIaisclie f. [Tech.] Tegenvorm, in.,
tweede plank 1. (in de katoendrukiserjen). (Plur.
Des con tie -planclies.)

Contre-platine, f., Z. V. a. PORTE- VIS. (Plur.

Des c.ontre-pjatines.)

ContrepIége of Contre-pleige, in. [Anc.
mr.] Tweede borg ni (Piur. Des coiitre-pldges.)
- Conire-pléger of Contre-pleiger, v. a.
Borg van een borg blijven.

Contre-poids, in. [Tech.] Tegenwigt n., tegenlast in. (b. v. van eene klok, van een braadspit, van een' unster). - Koordedansersstok, balanceerslok rn (liever lialancier). - [Man.] VastField t. van den ruiter in den zadel. (fiq.) Hoedanigheid t., die tegen eene andere opweegt: La

CONTRE-SCARPE.
ken, waarin de lijsten van ander houtwerk juist
sluiten.
Confi-e -projet, rn Tegenplan, tegenontwerp n.
(Plur. Des contre-projets.)
Contre-prornesse, f. [Jur.] Tegenbelofte t.
(Plur. Des contre-prornesses.)
Confre -propos, ni. Tegenantwoord, wederantwoord ii. (Plur. Des contre -propos.)
Contre -proposition , f. Tegenvoorstel ii.
(Plur. Des conti e -propositions.).
Contre-prott, in . [Corn.] Tegenprotest n.
tweede protest van een' wisseibrief. (Piur. Des

contre-protêts.)

Contie-puits, in. [Mi l .] Opgaande mijnput,
tegenput in. (van eene tegenmnijn). (Plur. Des

contre-puits.)
Coiitre- queue, of Contre-queiie-d'aron
crainte de Dieu es[ on puissant c- a nos mau- de, t. [Anc. fort.] Verkeerde zwaluwstaart in.,

vaIses inclinations, de vreeze Gods is een veino- pope/cap f., zeker voormalig horen- of kroonwerk.
f/end teüenwipt voor onze booze neigingen (houdt (Plur. De contre -queues.)
onze booze neigingen in bedwang).
Contre-quille, f., z. CARLINGUE. (Flair. Des
Cotitre-poil, rn Tegenstreek, verkeerde streek, contre-quiiies.)
tegenvleug I. van het haar: Vous prenez le c-, gij
Coiitre-qiiiller, v. a. [Mar.] Banden.
strijkt, borstelt enz. tegen de vleu,q in. a COIXTRECont r ei-, V. n. [Jur.] Het tegenspel aanzeggen,
POlL, loc. adv. Tegen de vleug, tegen de rigling van Overvragen (in zékere kaartspelen).
het haar, van de draden enz.: Etriller on cheval
Contre- rampant., e, adj. [Bias.] Tegen elkli c-, een paard tegen de vleug in kannnen. Ver- ander kruipend (van dieren op 't wapenschild).
geler on drap a c-, een laken tegen de vleug in
4 Contre-regarder, v. a. Van den anderen
borstelen. - (lig.) Verkeerd, verkeerdelijk: Prendre kant, aan de tegenzijde bekijken.
une affaire a C-, eene zaak verkeerd aan-, opCoiitre-reriioiiti-ai.ce, t. [fist.] Tegenbevatten.
toog n., wederlegging, contra-remonstran(oiitre-poinçon, in. [Tech.] Tegenboor 1., ti e f. vertoog, dat de Gomaristen bij de Algemeene
driljzer n.; tegenstempel in., tegenstift 1. - (Plur. Staten tegen de .ilrnminianen indienden. - ConDes contre-poincons.) - Contre-po1iioisner, tre-reniontrants, in. pl Contra-remonstranv. a. Met de geioemde gereedschappen werken.
ten, m. p1., partijnaam der aanhangers van Go(ontre -point, m. Contra-punt n., kunst der marus in de 17de eeuw.
toonzetting voor twee of meer partijen, regelmatige
Contre-retable, in. [Arch.] Achtergedeelte n.
verbinding f. van onderscheidene stemmen. - [Mar.] van een altaar, altaarrug in . (Plur. Des contre
Waarlooze of dubbele schoothoren in. (Plur. Des retabies.)
contrepoints.)
(otitie- revolution, t. Tegen-omwenteling,.
Contre- pointe, 1. [Eser.] Scherp D. van den wederomnkeering van een' nieuwen staatsvorm,
rug des sabels. Behandeling t. van den sabel, contre-revolutie 1. (Plus. Des contre-révo
deels in bouwen, deels in steken bestaande.
lutions.)
(ontre- pointe, e, dan we&rszijden bestikt:
toiitre -i-évolntionnaii-e , adj. Wat de
Couverture c-e. - [BIas.] Met tegenoverstaande tegen-emmmw'enicling bevordert, tegen-omweimtelingspunten.
gezind, van de revautie of nieuwe staatsinrigting
Contre -pointer, v. a. dan beide zijden be- afkeerig, contre-revolutionair. - Ook als
stikken. - [ Fort.] Eene batterij tegen eene andere subst.: tin c-, een voorstander der tegen-omwenteopwerpen. - [Bias.] Punten tegenover andere pun- ling, een tegen omnwentelings-gezinde. (Plur. Des
ten plaatsen. - (fig. et fain.) Tegenspreken, we- con tre-révolutionnaires.)
de treven. (In die beteekenis weinig gebruikt.)
Contre -i-évolutionnaivenient , adv. Op
V ontre-pointier, ni , z.v.a. COURTE-POIrcTIER. eene wijze, die de tegen-omwenteling bevordert,
(Plur. Des (. , ontre-pointiers.)
daarmede strookt.
Contre-pointiste, in. [Mus.], z. v. a. corcCotitve-révoliitionner, v. a. Eene teqen omfllE-POL'STSSTE. (Plur. Des contre-pointistes.)
wenteling bewerken of maken - 5E CONTIIE-REVOCoiitre -poison, in . Tegengif, tegenvergift n. LUTIONNEP., V. pr. In staat van tegen-omwenteling
- (fig.) Le travail est le C- du vice, de arbeid is zijn: Le pays se contre-révolutionne.
liet tegengifder ondeugd. ( Plur. Des con ti e, -poisons.)
Contve -i-iposte, t. [Escr.] Beantwoording 1.
('oiitre-porte, 1. Tegendeur, dubbeldeur, twee- van den tegenstoot. (Plur. Des contre -ripostes.)
de deur voor eene eerste, togtdeur (ook porte batCouti-e -i-iver, v. a. [Tech.] Tegen-omklinken,
tante geheeten). - Tweede of dubbele poort t. eener dubbel klimt/een. - Contre -i-ivui-e, f. Klinkvesting. (Plus. Des contre -portes.)
plaatje n. , dun ijzeren plaatje tusschen 't hout en
± ContI -e -1)ortev, (ontre-porteur, z. v. a. de omnklinkin gen.
COLPORTER, COLPORTEUR.
± Contre -i-óle, Contre-.-ólenr, Contre Contre-posé , e , adj. (en part. passé van roller,
z. v. a., CONTRÔLE, CONTROLEUR, CONcontre -poser) Verkeerd geboekt: Article c-, - TROLER.
[Bias.] In tegenovergestelde rigting op elkander
Contre -ronde, t. [Mii.] Tegenronde t., tweede
geplaatst. Deux dards c-s, twee tegen elkander ge- of buitengewone en onverwachte ronde. (Plur. Des
keerde dolken.
contre -rondes.)
Conti e- poser, v. a. [Corn.] Verkeerd boeken.
Coiitre -i-nse, t. Tegenlistf. (Piur. Des contre
- [Bias.] in tegenovergestelde rigting op elkander
-ruse.)
plaatsen.
('ontre-sabord, in. [Mar.] Poortluik n. luik
.Contre- poseur, in. [Tech.] Werkman in., eener geschutpoort. (Plur. Des contre-sabords.)
die de niet de kraan opgelieschen steenen aanneemt,
('ontre -saillant, e, adj. [Bias.] Naar tegenen in (C laag legt. (Plur. Des contre -poseurs.)
gestelde zijden opspringende (van dieren op 't waConti-e-position, 1. [Corn.] Het verkeerd boe- penschild) .
ken (van een' post). • -- [Bias.] Tegenoverstand in.
Coiitre-saison , f. [Hort.] Loot t., of uitspruit(van figuren op 't wapenschild) . (Plur. Des contre sel n. buiten 'tsaizoen. (Plur. Des contre-saisons.)
positions.)
a CONTnE-SALSON, 10e. ode. Ten ontijde.
Coiitre -potence, 1. [1-Ion.] Spilstaaf t. (in
('ontre -salut, in. [Mar.] Tegen-saluut n.,
een uurwerk). (Plur. Des contre-potences.)
tegengroet, wedergroet t. met het geschut. (Plur.
Contre.potench, e, adj. [Bias.] Met tegeno- Des contre-saiuts.)
verstaande krukkenkruisen.
('onlie-sanglon , rn. [Tech.] Zadelriem in.,
Conti-e -pouee, m. [Tech.]Soort van hefboom die aan den buikriem vastgemaakt wordt. (Plur.
m. bij weefgetouwen. (P1mev. Des contre-pouces.)
Des contre-sangions.)
Conti-e -prétenton , f. Tegenvordering 1.
('onfre-searl)e , t. [Fort.] Teqenvoorwal,
(Plur. Des contre-prétentions.)
uiterste graclmtmuur in.; - schuine vlakte of helContre -pi-olIIer, v. a. [Tech.] Holljsten ma- ling 1. van de gracht eener vesting naar liet veld.,
-

;

-

-

CONTRE-SCEL

-

4e bectektewej en 't qiacis; contrescarp f. (Plur.
Des contre-scaipes). - Contresearpei, v. a.Met
eene contrescarp voorzien, eene contrescarp maken.

Coi.ti'e-seel, ni. Klein zegel, tegenzegel n., lietwelk bezijden liet zegel aangebragt wordt. (Plur.

CONTRE-VUE.
Contre-tasseaii, in. [Luth.] Hart n. of ziel 1.
van een snarenspeeltaig, hout, dat den kam ondersteunt. (Plur. Des contre-tasseaux.)
Coiitve-temps, in. Oeitjjdiqvoorval n., wederwaardigheid t., ongeval n., onrerwachte verkledering t., beletsel n., hinderpaal in. loaTher dans no
C-, dans des contre-temps, ontijdig te werk gaan,
kwalijk zijn' tijd kiezen; zich onverwacht in ndte
lige omstandigheden gewikkeld zien. - [ Man.] Plotselinge en onverwachte overgang des paards van
ruit tot bewéging, co ntr a -temp o ni. - [ Danse]
Zelkere pas ni., waarbij men, terwijl de neirtezetten voet is opqehuven, op den anderen springt,
alvorens den eersten neder te zetten. - [Mus.]
Vertraging, verbreking 1. van de maat. a CONTRETEMPS, toe. miv. Buitenlijds, ten onpas, ten ontijde.
Contre4enaut, in. Tegen-kampvechter m. in
een steekspel tegenpartij t. (Plui. Des contretenants.) .
Contre-teiiii', V. a. Tegenhouden, teqendruk
een voorwerp van achteren aandrukken, ter--ken,
w i l het van voren met den hamer wordt geslagen.
('ontre -terra sse, t. [Arch.] Tegen-terras n.,
een terras, tegen een ander steunende of daarboven
opgeworpen. (Plur. Des contre-terrasses).
t ('ontre-tte, f. Tegenstand m. Faire C-,

Des contie-sc („ ls.)
Contre-sceliei-, V. a. Teqenzlgelen. - Het
part. passé -is ook adj.: Lettre contre-scellée.
Coutre-seing, m. Teqenteekening, nude-onderteekering, tweede of lagere onderteekeninq t.
Avoir Ie C-, het regt hebben, om debrieven en paketten tegen te teekenen, ten einde ze portveij te
maken: Avoir le c- dun ministie, geinagtigd zijn
om in naam eens ministers te teekenen.
Contre-semplei-, a. a. [Tech.] Een patroon
van eenen sunpet op een' anderen doen.
Coiitre -sens, ni. Verkeerde zin, strijdige zin m.
van een woord, van eenen volzin, van een voorstel: Vous preuez le c- de rues paroles, gij begrijpt
mijne woorden juist verkeerd of omgekeerd. - Onzin m., wartaal f.: Cette traducuon est pleine de
c-s ridicules, die vertaling is vol belaqcliel(jken onzin. - Wijze t. van lezen, van voordragen, die
suet den waren zin der woorden strijdt. Keerzijde,
verkeerde zijde f., averegtsche kant iii.: Le c- dune
étoffe, de verkeerde kant eener stoffe. - ( fig.) Le
C- dune affaire, liet tegengestelde eener zaak. Cello tegenstand bieden.
affaire a did price is c-, die zaak is verkeerd aan(onti-e-tirer, v. a. De tegenproef eener plaat
gevat. (Plar. Des contie -sens.) - it CONTRESENS, afdrukken. - Nateekenen, doorteekenen, natrekken
toe. ode. Verkeerdelijk, teqenstrjdig, averegts.
(door middel van opgelegd gnilied papier, doorzigtig
Contre -signal, of Contre-sgne, m. [Mi].] doek enz.). (In (lezen zin weinig in gebruik.)
Tegensein, tweede sein, dubbel lierkenningsteeken n.
Contie-tour, rn. j Pêche] Tweede kamer of
(Plus. Des contre-sigrmaux, Des contre-signes.)
omtuining t. eener vischweer. (Plur. Des contreCoiiti-e-signataire, a dj. [Polit.] Mede -on tours.)
hebbende: Ministre c-, mede -ondertee--dertkn'q
Contre- tranchee, t. [Mli .] Tegenloopgraaf t.,
kenemi, contrasigneirend minister. - Ook als loopgraaf tegen de belégeraars. (Plur. Des contresulist.: Un c-, een mede -onderteekenaai-. (Plur. Des tranchées.)
contre-signataires.)
Contre-unique, adj. [Fl. n.] Mel den mond
Coiitie- si gné, e, adj. Mede -onderteekend, ge- links gedraaid (von schelpe n ). - Ook als subst.
contrasigneerd: Acte c-c par le rninistre.
gebéziqd: Une contre-unique. Des contre-uniques.
Contve-signer , v. a. Mede -onderteekenen,
Cont,.-e-vaii, os. [Bias.] Bontwerk n. met
ambtshalve een stuk teekenen na hem, van wien liet tegenovergesteld metaal en kleur. (Plus-. Des contreuitgaat. - [ Admin.] Den omslag van brieven en valis.) - C'ontievairé, e, adj. Met zulk bontpaketten teekenen met den naam des ministers of werk voorzien.
administ r ateurs, die ze afzendt, c o n t r a siq v d ren.
t S ('ontreval, in. lulling, afhelling t. Coiitve-signeur , m. (woord van Voltaire) CONTREVAL, toe. adv. Bergafwaarts, naar beneden.
Mede -ondei teekenaar m. (Flier. Des contre -si
('ontreva ll ation , t. [MII .] Tegeno ) nwalling; '
(liever contre-signataire.)
-gneurs.) tegenverschansing f., om de uitvallen der beidqerden
Contre -sol, in. [Hort.] Aarden of blikken te beletten. - Contreva ll er, v. n. Eeoc tegenbloempot ni. (voor teedere gewassen, die tegen zon schans opwerpen.
Coitrevenant, m ,e, t. [Prat.] Overtrederm.,
of wind beschut moeten worden). (Plur. Des contre-sol.)
-treedster t., bekeurde, contravenient a. en t.
Coiatre-sornmation, t. [Prat.] Oproeping
tontreveiiir, v. n. Overtreden. strijdig met
door een' derden tot borg geroepen persoon van wet of verdrag handelen; eene aangegane eerbiedeen' vierde, om zich zelven door dezen te doen tenis niet vervullen: C- aux commandements de
waarborgen. (Plur. Des contre-sommations.)
Dieu, Gods geboden overtreden. II prétendait naContre-sornmer, v. a. [Prat.] Den tweeden voir pas contrevenu k Ia bi, hij beweerde, de wet
borg tot voldoening van den borgtngt oproepen.
niet overtreden te hebben.
Coiitie-soniiiiier, in. [Tech.] Onderhuid t.
('ontrevent, hui. iuitenblind, buitenvenster,
(bij perkamnentinakeis), huid onder die, welke op togtvenster n. - [C ] arp.] Kruisbalk, windstut m.
den schaafboom bewerkt wordt. - Tegenhoofd n., aan groote daken, in den vorm van een Slot-Ansteun van 't kalf aan eene voormalige drukpers. dries -kruis. - [Forg.] Tegenwand m. (Plur. Des
(Plur. Des cotitre-sommiers.)
contrevents)
Contie-soi-tie, t. [Mil.] Tegenuitval in. (Plur.
Contreventer, v. n. [Clsarp.] Door kruisDes contie-sorties.)
balken of win stutten bevestigen (een dak).
Contre-stiniulant, e, adj. [Méd.] Tegen('ontre-veige, t. [Tech.] Tegenroede t. (aan
prikkelend, den prikkel tegenwerkend. - Ook als den zijdeweve e ss t oe ! ) (Plier. Des contre -vei ges.)
subst. gebruikt: Un c-, een tegenprikkelend middel.
Contre-vérité, t. Omgekee r de waarheid. o'er(Plur. Des contre-stimulants.)
keerde rede t., uitdrukkiiq, waarmede men juist
Contre-stiiiiulation, f. [MPI.] Tegenprik het tegendeel meent van 't geen men zegt: Dire dun
keling t.
I)01110n qu'il est brave, eest dire mie c-.
Cotitre-stimulisme, rn [Mdii.] Stelsel n. der
('oiitre-virei, v. n. [Mar.] Tegenwenden.
fje'neeswj/ze door den tegenprikkel. - CoutreContre -visite, t. [Prat.] Tegen -bezigtiging t.,
stiniLitiste, rn Aanhanuer ni. van dat stelsel. tweede onderzoek n., herhaalde bezigtiging of op(Plur. Des contre-stirnuhistes.)
neming t. op regterlijken last. Tweede onderzoek,
Contie-stiinulus, m. [Med.], Z. CONT R A-STI- onverwachts door de policie of door de kominiezen
-

-

-

-

MULUS.

Contre -sujet, rn, z. v. a. CONTRE -FUGUE.
(Plur. Des contre-sujets.)
Contre-tabte, f., z. v. a. CONTRE-RETABLE.

(Plus. Des contre-taldes.)
Contre -taille, f. [Boulang.] Tegenkerf f.
op den (voormcili en) kerfstok.— CONTRE-TAILLES, f.
Ijl. [Gray.] Tegen-arceringen t. p1., bij houtgravures hetzelfde wat de contie-hachures bij plaatsnijders in metaal zijn.
Contre-taihlei-, v. a. [Gray.] Tegen -arcérin
-gen
in eene houtsnede maken.

gedaan. - [Mdd.] Tweede keuring t., waaraan
zieken of lolelingen onderworpen worden. (Men.
waclite zich dit woord in 't fi ansch te gebruiken
in den zin van tegenbezoek, beantwoording van
een ontvangen bezoek, gelijk enen in Nederland
dikwijls liet woord c o n t r a - v i s i t e hoort bdzigeis;
men zegt daarvoor visite 1'tciproque)
-

('ontre -volle détai, t. [Mar.] Vlieger m.,

midde l stagzeil vi. (Plur. Des contre -voiles d'étai.)

Contre -volte, t. [Mi l .] Tegen-volte t. (Plur.
Des contre -voltes.)
Contre -vue, t. [Opt.] 7'çjenovergesteld ge1(

418CONTRIBUABLE

-

z4jtspunt n. -(fig.) Verkeerde inbeelding f.
(Plur. Des contre -vues.)
Contrihuable, rn. en 1. Sc1iatpligtqe, belastingschuldige, aan lasten onderworpene, contri
buabele m. en f.
Contribuer, V. a. Bijdragen, bijbrengen, toebrengen, toedoen, medewerken, helpen, bevorderlijk
zijn, c 0 fl t r t b u ër e n, deel hebben aan de uitvoering von eenig oogmerk of eenige onderneming: Cau succès dune affaire, tot den goeden uitslag
eener zaak medewerken, bijdragen. 11 peut y c- beaucoup, hij kan er veel aan toebrengen. Vous contribuâtes a le perdre, gij hietpt mede ons hem te
verderven. - Zijn aandeel betalen in eene uitgave,
in de atqemeene schattingen, geldheffingen; - brandschatting betalen aan den vijand: C- pour no tiers
clans une dépense, voor een derde tot eene uitgave
bijdragen. C- aux frais de la guerre, zijn aandeel
in de oorlogslasten betalen. Le géndral a fait ctoute la province, de veldheer heeft het gansche gewest brandschatting doen betalen. - Een gedeelte
van zijne schuldvordering ten beste geven of laten
varen.
-I- Contrihutaire, adj. Bijdragende, medebetatende aan eeoc schatting, belasting enz. Ook als
subst.: Un c-, een bjjdrager in de betasting enz.
Contribute, adj. (woord van Rollin) Van denzelfden stain.
-I- Contribntif, ive, adj. De belasting of de
opbrengst betreffend. - ROle C-, rol t. of register n. der belastingschuldigen.
Contribution, f. Gemeenschappelijke bijdrage,
schatting, belasting t., de som, die elk schatpligtige
aan land en gemeente, ieder lid vaneen genootschap,
societeit enz. moet betalen. C-s directes, indirectes,
regtstreeksclie, zijdelingsche belastingen. C- foncière,
grondlasten m. p/., grondbetasting, verponding f. Cmobilane, belasting op de roerendegoederen. C- des
çorfes at fenétres,deuren- en venstergeld n.— [Prat.]
C- nu sou la livre, nu marc la livre, au marc le franc,
Distribution par c-, verdeeting van 't geen door elk
der belanghebbenden betaald of genoten moet worden
naar evenredigheid van zijn deel in eene zaak, van
't bedrog zijner schuldvordering enz. C- auxdettes
dun défuiit, aandeel n. van elk' der erfgenamen in
de schulden eens overtédenen, naar gelang van ieders
deel in de erfenis. - C- de guerre, oorlogsbelasting.
- Brandschatting f.: Les c-s ont fourth aiix frais
de Ia guerre, de brandschattingen hebben de oorlogskosten goedgemaakt of bestreken. lVleltre tout
Ie pays a c-, het gansche tand brandschatten. (fig. et fam.) Mettre Ia curiosité publique b c-, van
de nieuwsgierigheid van 't publiek tot zijn voordeel partij trekken. Mettre un auteur a c-, veel uit
een' schrijver overnemen.
Coiiti-ibutoire, adj. [Admin.] Tot de betasting belioorend. .- Contributoirernent, adv.
Bij wijze van schatting of belasting.
Th tontrire (se), V. pr. Berouw hebben, vol
berouw zijn.
Conlristé, e, adj. (en part. passe van contrister) Bedroefd: Coeur c-, Ame c-c.
('outilster . V. a. Verdrieten, bedroeven, treurig
of bedroefd maken. - SE COnTRISTER, a.pr. Zich
bedroeven.
Coiitrit, e, adj. [ThéoLJ Zeer bedroefd, vol
berouw, verslagen over zijne zonden. - ( fam.)
II est c- de vous avoir offensé, 't spijt hem zeer u
beteedigd te hebben. 11 en a l'dme c-c, het doet hem
in de ziet teed.
Contrition, f. [ Th dol.] Hartelijk berouw n. over
zijne zonden, boetvaardigheid, verslagenheid, verbHjzeling t. des harten. - [Pharm.] Fijnwrijving f.
Contrólage, m. [Admin.] liet houden van
tegenrékening of toezigt, het c on t i olér e n. [Agric.] Het kringsgewijis insnijden van den wijnslok.
t'ontrÖle, m. Tegenregister, tetenboek, dubbelregister, dubbel-boek, contra -boek n., tegenrékening,
controle f. ; - toezigt, tegenopzigt n. van den
cenen ambtenaar over den anderen. Ambt n. van
controleur, controleurs -post m. - Stempel m.,
nier/s n., keur 1. op goud en zilver, als bewijs
vaneclitheid en van betaalde regten. - Plaats t. ,
waar die stempeling geschiedt. - [Mi].] Naamlijst
van (Ie jersonen, die tot één korps behooren. (lig. et [(t m.) Beoordeeling, bedilling, berisping,
kritiek f.: Je ne veux point être sounds b son c-,
-

-

CONTUMACIAL

,

ik wil niet aan Zijne beoordeeling onderworpen
wezen.
Conti-ôlé, e, adj. (en part. passé van contrô
In liet dubbel -register gebragt, g ec o n t r o --ier)
le e r d. - Gemerkt, gekeurd.
Contrôtelfient, m. Uitoefening f. van eene controle of een tegenopzigt.
('ontrôler, v. a. In het tegenboek of tegenregister brengen, controléren. - [ Admin.] Tegenrékening, tegentoezigt houden. - Keuren, merken, stempelen (het goud en zilverwerk). - [ Tech.]
C- Ia terre de pipe, de pijpaarde doorsnijden ter
beoordeeling van de kleur. - (fig.) Berispen, bedillen, scherp beoordeeten, bevitten: Quel droit avezvous de le c-, de c- ses actions ? Welk regt hebt
gij om hein, om zijne daden te bedillen? - Ook
zonder voorwerp: 11 contrôle sur tout, hij heeft
op alles wat te zeggen. - SE CONTROLER, V. pr.
Gekeurd, gestempeld worden. - Elkander bedillen.
- Wederzijds toezigt over elkander houden.
Contrólenr, m. Tegenboek- of teqenrékeninghouder, tegentoeziener, ambtenaar, betast met het
toezigt en het houden van het tegenboek, controleur m.: C- des douanes, des contributions, des
ouvrages dor et d'argent, controleur der tollen,
der belastingen, der goud- en zilverwerken. -[Théât.] Ontvanger van de intreêkaai tjes en tegenmerken aan den ingang der schLuwburgen. (/1g. et fam.) Bedilter, berisper, vitter rn. (In dezen
zin zegt uien in 't vrouwelijk contrôleuse : Cast
une contrôleuse perpétuelle, zij is eene eeuwige
bed'ilal, zij heeft altijd wat aan te merken.)
tontrouvé, e, adj. (en part. passé van controuver) Verzonnen, uitgedacht: Ce sont toutes
choses c-es.
Controirver, V. a. Verdichten, verzinnen, uitdenken, inz. om iemand te benadeelen: C'est un
fait qu'on a controuvd pour le perdie, 't is een
feit, dat men verzonnen, opgeraapt heeft, om hem
te verderven. - Ook zonder voorwerp gebézigd:
Voyez Ie peuple, ii controuve, ii augmente. - SE
CONTROUVER, v. pr. Verzonnen worden: Les dhosos
se controuvent aisdment lorsqu'on veut nuire.
Coiitrovers, adj. (woord van liabelais) Betwist , bestreden.
fontroversable, adj. Voor bestrijding of betwisting vatbaar.
Controverse, t. Strijd, twist m., geschil,
verschil n., strijd- of tviistrede t. over een of ander
vraagstuk, gevoelen enz., inz. over godsdienstzaken,
vooral tusschen katholjken en andere christenen,
geloofsslrjd m., controverse f. Etudier Ia c-,
de wederlegqende godgeleerdheid (polemic/) , de betwiste gelofspunten beoefenen. Precher Ja c-, over
betwiste geloofspunten preken, godsdiensttwisten
op den kansel bliandelen.
Coniroversé, e, adj. (en part. passé van controverser) Betwist, van wePrszijden bestreden, gecontroverseerd: Un point c-, une matièrec -e.
Controverser, v. a. et n. Een verschil van
gevoelen, een geschilpunt van geloof behandelen,
een' geloo/stwist voeren, twistschriften wisselen,
c 0 fl t r 0 v e r 5 é r e a. - SE CONTIIOVEJISER, V. pr.
Gecontroverseerd worden: Ce soot des doctrinee,
qui peuvent se C-.
('ontroversiste, m. Bestrijder vaneen vraagstuk, een gevoelen enz., geloofsstrijder, twistrédenaar, twistschrjver, c o n t r o v e r s i s t m.
Contubeinales, m. pt [H. ram.] Slavenpaar n.
door hun' meeste ? aan elkander gehuwd: - tiental
soldaten in dezelfde tent getégerd. - CONTUBERNA•
LES. Odi. p1. [Myth.] in denzelfden tempel vereerd:
Divinilds C-.
('ontnrnaee , 1. [Jur. ] Weirspannigheld,
weêibarstiglieid, ongehoorzaamheid 1. aan geregteljke bevelen, hardnekkig wegblijven n. op de dagvaarding, niet-verschijning f., verstek n., c 0 n t umacie f. Etre condamné par c-, bij verstek veroordeeld worden. Pu rgerla c-, zich op veroordeeling
bij verstek persoonlijk ter beschikking stellen, om
zich te verantwoorden. - Z. ook CONTUMAX.
(ontuinacé, e, adj. (en part. passé van contumacer) Wegens welrspcnniglieid aangeklaagd of
veroordeeld: Accuse c-.
S Contiirnaeer, v. a. [Jur.] Wegens metverschijning of bij verstek vonniseen.
('oIDt2lnIaeiaI, e, adj. [Jur.] Wat liV verstek
geschiedt: Proctdure c-c.
, -

CONTTJMAX

CONYENTTJEL.

Contumax ofContuniace, adj. [hr.] Wer
sp'ann4j, ntet- verschijnend op de dagvaarding. c 0 n-

-

tumax: Etre déclaré c-, voor weerspannig verklaard worden, bij verstek qevonnisd worden. Ook als subst.: Le C-, de weerspannige, de bij verstek veroordeelde.
t Contumélie, f. Beleediging, beschimping 1.
hoon m. - Contumélieusemeiit, adv. Qpeene
beleediqende wijze. - Contitinélleux, lense,
adj. Beleedigend.
Coutus, e, adj. [Chir.] Gekneusd, geblutst.
Contiasif, -ive, adj., z v. a. CONTONDANT.
Contusion, 1. [Chir.] Kneuzing, bluts, c ontusie 1.
Contusionuer, v. a. [Med.] Kneuzen, kneu-

zingen veroorzaken. - SE CONTEJSIONNER, V. pr.
Zich kneuzen. - Elkander kneuzen.
Contuteur, Di., z. v. a. COTUTEUR.
Convaineant, e, adj. (van personen en zaken
qebéziqd) Overtuigend, overredend. (Men verwarre
dit adj. niet met liet part.passd convainquant.)
(oiivaincre, V. a. Overtuigen , overreden,
klaar aantoonen of bewijzen, tot erkenning nopen:
C- qn. dune véritd, iemand van eeoc waarheid
orertuigen. C- Un accusé dun crime, een' beechuldigde van eene misdaad overtuigen. - Ook zonder
voorwerp gebézigd: On ne peut a- sans être convaincu , men kan niet overtuigen, zonder zelf overtuigdte zijn. - SE CONVAINCRE, v.pr. Zich overtuigen, zich verzcJkeren. - Elkander overtuigen.
Coiivaineu, e, adj. (en part. passé von convaincre) Overtuigd. Atteint et c-, Z. ATTEINT.
Convalescence, t. Ilerstelling, genézing, bé
terschap t. Etre en c-, aan de b e terhand zijn, genézen, herstellen. Parfahe c-, volkomen herstelling
of qentzing. Pendant sa c-, terwijl hij (zij) aan
-

de bdterhand was.

Convalescent, e, adj. Herstellend, genézend,
aan de béterhand zijnde: II est c-, hij is aan de
béterhand, hij bétert. - CONVALESCENT, ID. -E, f.
Herstellende, genézende. béterende In. en f.
Convallaire, t. [Bot ] Salomons-zegel n.
Convallarine, f. [EI. n.] Soort van infusie-diertje II.

Conveab1e, adj. Geschikt, dienstig, passend,
qjepast: Celle place ne vous est pas c-, die plaats
is voor u niet geschikt, lijkt u niet. - Overeenkom stig, geëvenredigd, gelijkaardig: La grandeur
du crime demande une puniLion c-, de grootheid
der misdaad eischt eene daaraan qeévenrédigde straf.
Faire une dépense c- sa fortune, eene vertéring
naken overeebkonsstig met zijn vermoqere. - Be£ameljk,welvoegeljk, behoorljk,voegzaam, oorbaar:

a

II nest pas c- a un juge de parler si légèrement,

't is niet betamelijk, welvoegel ij k voor eenen rep-

t Convenant, e, adj. Gepast, betamel ij k,
overeenkomstig: 11 faut faire les démarches c-es,
men moet de gepaste stappen doen, de behoorlijke
maatrégelen nemen. t CONVENANT. m. Getroffen
overeenkomst, c 0 n v e a t i e f., inz. het verbond desschotsche protestanten, ter bescherming der nieuwe
leer, in 1580 gesloten en in 1638 vernieuwd, co venant n.
Convénient , m. Het gepaste, aannésneljke.
(convenable).
Convenir, v. a. (met être) Toestemmen, toegéven, toestaan, belijden, bekennen; - overeenstem
men, het eens zijn, het eens worden; - afspreken,
overeen komen: Je convieus de ce que VOUS dites,
Ik stem toe, wat gij zegt; Convenez que vous avez
tort, beken, dat gij ongelijk hebt. Les historicus no
conviennent pas sur Ja date de eet évènement, de
geschiedschrijvers stemmen niet overeen omtrent den
tijd dezer gebeurtenis. C- du prix, het over den
prijs eens zijn of worden; Cda convient a ce quo
vous disiez, dat komt overeen met hetgene gij ze et.
- [Gram.] 11 faut que le substantif et l'adjectit
conviennent en genre et en nombre, het zelfstandig
en het bijvoegeljk naamwoord moeten in geslacht
en getal overeenkomen. - CONVENHS, V. is. (met
avoir). Geschikt of gepast zijn, behooren, betamen,
voegen; aanstaan, passen, lijken: Cette place lui
aurait bien convenu, die post zou wel geschikt voor
hem geweest zijn. U ne vousconvient pas de parler
Si légérement, het past u niet, zoo ligtzinnig te
spreken. Cette étoffe ne me convient pas, die stof
lijkt, behaagt, bevalt mij niet. Cda fl0 me convient
pas, ik heb dat niet noodig, dat komt mij niet
te pas. Cda VOUS convient-il ? zijt gij er merle
tevreden? Cette maison ma convenu, je suis
couvenu du prix, dit huis pastte risj, stond mij
aan, ik ben 't eens geworden over den prijs. CONVENIR, V. imp. (met avoir) Passen, betamen,
behooren, voegen: Ii convient plus sou-vent de so
taire quo de parler, het past dikwijls beter te
zwijg
en dan te spreken. - SE CONVENIR, V. pr.
Wel overeen komen, bij elkander voegen of passen..
Ce jeune homme et cette demoiselle conviennent
très-bien, die jongeling en ctieju(vrouw kcmen zeer
goed bij malkaâr.
Conventicule, m. Geheime bijeenkomst, sluipvergadering 1., conventikel n. (altijd in een'
kwaden zin).
Convention, t. Overeenkomst, verbindtenis f.,
verdrag, vergelijk n., c 0 n v e n t I e f.; - bepaling,
voorwaarde f., beding n.: C- tacite, expresse, verbale, stilzwijgende, uitdrukkelijke, mondelingsche
overeenkomst. C-s spéciales, bijzondere bepalingen or
voorwaarden. - (fans.) Cost un homruede difilcile
c-, 't is een ongemakkelijk en onhandelbaar man.[Jur.] C-s matrimoniales of enkel C-s,huwelijksvoor
I. p1.; - vroeger ook: hetgeen eene vrouw-warden
uit kracht van hare huweijksvoorwaarde toekwam.
- DE CONVENTION, toe. adj. Overeengekomen, ofgesproken, volgens overeenkomst, volgens afspraak,
c 0 nv e nt t 0 ne e 1. Signes de C-, overeengekomen,
afgesproken teekens. - Monnaie de c-, conventiemunt f. (ten gevolge der gesloten overeenkomst sedesI 1150 door verschillende rijksstanden naar den
!Veener muntvoet geslagen) , - [Polit.] Plegtige
vergadering t. van volksvertegenwoordigers ter vaststelling of wijziging eener grondwet. C- nationale
of enkel C-, volks- of rijksvergadering f., inz. cie
naam, dien de nationale vergadering in de frans e/e£
revolutie na 10 dug. 1791 aannam, n a t i a a 1 e
conventie f.
Conveiitionuel, le, ad]. Bij overeenkomst
aangenomen. verdragswijze, afgesproken, c o ssv e at t on e e 1: Valeur c-, bij overeenkomst bepaalde
waarde. Bail c-, . onderhandsch huurverdrag. [Pout.] De conventie toegedaan, daartoe behoo
Le part! C-, de conventionéle partij. - In-rend:
dien zin ook als subst.: Un c., een lid der con-

,

i er, zoo ligizinnig Ie spreken. - Ook als subst.
pebézigd: ii faut un jugement exquis pour saisir
toujours le c-, men moet een fijn oordeel hebben,
om altijd het gepaste te vatten.
Convenableulelit, adv. Op eene geschikte
wijs, betamelijk, behoorlijk, evenredig enz.: lidpondre c-, gepast antwoorden. Vivre c- is son état,
overeenkomstig niet zijnen stand leven.
Couvetaauee, f. Overeenkomst, zamenstem
f.-ming,eljkvorhdi,evnrghd
Ces clsoses-lá flout point de c- l'une avec I'autre,
die zaken komen niet met elkander overeen, er is
geene gelijkheid of evenredigheid tasschen. Un mariage de c-, een huwelijk van conveniëntie (waarbij
meer de overeenkomst van geboorte en fortuin, dan
de wederzijdsche neiging is geraadpleegd). - Gepastheid, welvoegelijkheid, betamelijkheid, voegzaamheid, c 0 n v e n i é ii ti e f. : 11 y aurait de la
C- a en agir ainsi, 't zou gepast, welvoeqeljk zijn,
ems te handelen. Des raisons de c-, redenen van
'welvoegelijkheid; - ook (maar min gebruikelijk):
waarschijnlijkheidsgronden m.pl.— Gemak,bijzonder
vut of gebruik n., beschikking f.: Avoii mm chose
a sa c-, iets te zijner besch ikking hebben. - [ Peint.] ventie (z. CONVENTION).
Onderlinge overeenkomst der onderscheidene deden
Cotiventiounelleuteiit, adv. Volgens overeener schilderij. - [ Rhét.] Gepastheid van de taal, eenkomst of verdrag, verdragsgewijs.
den toon, den stijl eens réelenaars of dichte
rs met
('oiiventualité, f. Het in gemeenschap leven
betrekking tot tijd, plaats en personen.
onder een' ordesregel, toestand en vorm m. van een
v. n. Overeen icomen,het eens klooster, kloosterleven n.
:1 ' Conveuaiieer,
zijn.
Çoi,ventuel, le, adj. Kloosterlijk, tot het
t CONVENANCER, V. C. Uithuwelijken, ten klooster
huwelijk beloven.
behoorende: Assemblée, Messe c-Ic, kloesCoimveuaieier, m. [Fdod.] lijf, wien door terver,qadering, kloostermis f., door de gansche
(ten keer een erfdeel was toeçewézen.
kloostergemeente bijgewoond. Prieuré a-, klooster,

,

-

-
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priorij. - CONVENTUEL, m. Kloosterling, kloosterpersoon in., lid IL, eener kloosteremneente, conventuaal ni.
CollveiLtuellelnent, adv. Kloosterlijk, volgens de reGels en bi ui/en van 't kloosterleven.
C OUVCHU, e, ad;!. (en j. art. passé van convenir)
Overeengekc?nen, bepaalrl, vastgesteld: Cest chose
c-c, 't is eene vastgestelde, geklonken zaak f. Prix
c-, be(lOnefl prijs, lévevinsprjs in. Terme c-,
bepaalde, afg esproken termijn rn
C onve r g e , e, adj. (en part. passe van converger) Naar één punt geriçt of taenaclerend.
( onvergeiiee, f. [Gëorn., Phys.] Toenadering,
1ielli)71, neiinj ofrigtinej 1. ran twee of nicer lijnen
of stralen naar lietzeifdepunt, zamen loop in., convergentie f.

leiding f. eener vergelijking 'met breuken lot een'
alejeineenen noemer. - [Arith.] Proposition par ede raison, evenredigheid door omzetting der rede
of in omgekeerde verhouding. - [Astr.] C- des
degrés, verandering der graden in tijd en des tijds
in graden. - [ Méd.] C- des maladies, overgangrn.
eener ziekte in eeoc andere. [Mii.] Frontve'randening, zwenking I. op een deruitfinden. [ThëolJ
Bekeening, verbétering t. van geloof en leven: Travaluer a Ia c- des péche
urs, aan de bekeening der
zondaars arbeiden.
4- (onveisioniste, rn. [Pout.] Voorstanderm.
van de conversie der renten (z. CONVERSION).
Couverso, rn. (ontleend aan 't Portugeesch)
[Mar.] Tussc/iendek n., plaats op het dek, waar
de schepelingen zamenkomen om te praten; de
last 'midscheeps, het waarlooze houtWerk.
Converti, e, wij. (en part. passé von convemtim) Bekeerd: Un pédheur c-, een bekeerd zordaar.
-. Veranderd, omgezet: Desaliments c-s en chyle,
en sang, en bile, voedsel in chijl, bloed, gal omgezet. - GONVERTI, In., -F, f. Bekeerde, bekeerling rn .
en f. - (/iej. el fain.) Vous pi èchez un c-, gij wilt
iemand overtuigen, die reeds van uw gevoelen is.

(

onveigeiit, e, adj. [Géorn., Plijs.] Elkan-

der naderend of naar elkander neigend, in' één
punt zainenloepend(van lijnen, stralen) , c o n v e r g é-

rend: Des lig n es c-es, Des rayons c-s. - fMalh.]
Série c-, cosver;érende reeks t. , zulk eene onein dire re kr, i'e/kep achtereenvolgende termen steeds

kleiner worden.
t ouveigr, V. n. [Geo m ., Pliysj Tot el/ander
neigen of ndrren, zainenloopen in eenpunt (van
stralen, van lijnen, als zij verlengd worden), converçjéren. - (fig.) II fallait donc faire c- sur
ce niéiie point l'avant -garde, Ja réserve et Ia

gauche, men moest dus de voorhoede, de reserve
en den linkervleugel naar dat zei/de punt rqten.
C onvers, e, adj. De Icloosterdienst verrigtend:
Frère C-, irekebroêr in. ; Soeur c-e, ieekezuster t.
- Proposition c- {Géorn.], omgekeerde stelling,
zulk eene, (lie, fl0 nit eene andere als besluit te zijn
afgeleid, op hare beurt als voorwaarde van deze
dient; - [Log.] Omgekeerd voorstel n., zulk een
voertel, dat reus een ander gevormd wordt door
W enderwerp let prardicaat of gezegde en dit tot
oreleiu'e'rp te maken.— In dezen zin ook als svbst.
f. et;ézigd: Celte proposition est Ia c-e de celle- ei.

S ('oikversaile,. adj. (woord van Voiture) Kneu-

-

CONVERT1E, f., Z. V. Cl. PÉNITENTE.
-I- ( onvei-tibilité , 1. Perwisselbaanlieid, rye scliiktheiet f. 01fl omzetting, verwisseling te onder-

gaan.

Convertible, adj. Verwisseibaar, omzetbaar,
omkeerbaar, veranderbaar: On a cru Iongternps

que cerlains inélaux étaient c-s en om, men heeft

lang geloofd, dat zékere metalen in goud verander of omgezet konden worden. Un billet c- en
aigent, een brie/fe, dat in geld verwisseld kan wonden. - ( fi g.) «Tout ce qui est rnafiêre est impendtralile," voilh ure proposition c-, 'al wat stof is, is
ondoordringbaar," is een voor conversie of omzetting vatbaar voorstel.
('onvertir, V. a. Veranderen, omzetten, het
eene ding in 't andere doen overgaan: Aux iwces
de Cana, Jësus convertit I'eau en yin, op de bruiloft van Kano veranderde Jezus het wotei'in wijn.

aeljk, aougeuaeun van omgang, spraakzaam, geEn bon estoniaccoiiveilit tout en bonne noui nilume,
zeilij, conversabel.
oiversa1ion, t. Gemeenzacîn gesprek, on- eene goede maag verorbert alles, verwerkt alles (zet
alles
om) tot goed voedsel. C- les espèces, sic muntder/rad ti., zeinuuspraak f., hout rn.; verkeer n.,
oulga'g in., convensa tie f. Etre en C-, in gesprek speeder omsmelten, oinstempelen.— Veranderen, verzijn. ii1e
"'
a Ia c-, aan het gesprek deelnemen, of wisselen, verruilen: C- des pierreries en vaisselle
cok: bij iet gespiele tegenweioidig zijn, er naar d'argent, ede/gesteenten voor zilver tafelgoed verluisteren. Sa c- est pen amusante, zijn omgang is wisselen of verruilen. C- une reine corporelle en
niet zeer aangenaam. Ton, Style de In c-, toen ni., peine pecuniaire, eene lijfstraf in cme geldboete
taal t. von liet dagelijkse/t verkeer, cmgjangntoon, veranderen. C- sos meubles en argeot, zijne mean
conversetie-stiji ni. Par forme, Par nianière de be/en te gelde maken. - Bekeeren, van geloof en
c-, gespreksçewfjs, in 't gesprek. - C- çolitIque, zeden veranderen en verbéteren: C- qn. nu chrispolitisch ondenlicud (in 't engel.scti parlement), en- tianisnie, iemand tot het christendom bekeeren. kel dienende om van 't ministerie zékere much- (lig.) La verttil convertit tout en Men, de deugd
klagen te bekomen. C- criin nelle, ongeoorloofde verkeert alles ten goede. - ([am.) C- qn., iemand
minnehandel ni. - (Lee. prov.) Contre le procliain, van besluit, van gevoelen doen veranderen. -- sa
Ia c- prend un assez bon train, als het den naaste CONVERTIR, V. pr. Veranderen, veranderd, omgezet worden, overgaan: Le Yin scsI converti en
ge/sit, worden alle tongen roei.
\inaigre, de wijn is in azijn veranderd, tot azijn
Converse, t., z. onder CONVERS.
(oliverseau , rn. [Tech.] LVoam van vier overgegjarn. Son amour se convertit en haine,
planken in een' molen, welke (eplaatst zijn boven zijne liefde veranderde in haat. - Zich bv/weren:
Ce pécheum s'est converti. - [Log.] Ces deux
op de kap, die cm de sleenen staat.
(oiivei-ser, v. n. Gemeenzaam spreken, zich termes se convertissent, die twee treinen kunnen
onderhouden, onderhoud met c/kane/er hebben, een omgezet worden. in el/sanders plaats treden.
I onvei-tissable, adj. Bekee'rbaar.
gesprek houden of voeren; verkeeren, omgaan, eon('otii'ertissemeiit, rn J"erandei'ing, omzetting,
gang hebben, converséren. C- avec les savants,
verwisseling t. (inz. van verandering der schuldmet de geleerden omgaan. Ils conversaieiit ensern
bie très-farnilièrernent, zij praatten, koutten met brieven en van oinsmciting der muntspeciën geelkander. - ( fi g.) C- avec les livres, avec les bézig (l ). —C- de niarchandises, verwerking van
rnoi'Is, de boeken, de oude schrijvers lezen o[raad- stel/en.
otivertisseiir, m. ([am ) Bekeerden no. plegen. - [Mil.] Eene verandering van front uitOok: wie zich niet de conversie den schuldbrieven,
voeren.
met
de omsmelting den muntsp eciën belast.
wat
verar
Verandenlfjk,
Convei-siWe,
adj.
-It'oiivexe, adj. Bolrond, gewelfd, buikig, lensderd. omgezet kgn wonden. - Be/vei baar, voor bevormig, iondven/ieven, convex : i%liioir C-, botkeering vatbaar.
Conve r sion , t. Verandering in 't wezen of ronde spiegel in. Verre c-, bol glas, vergrootglas,
in den corns van een ding, omwisseling, rmzeliing, bicindgius D. Le co/C c- dune ligne courbe, de
omkeeninqf. -- Omsmeitinp, verwisseling t. de' 'inun- bolle zijde eener li) omine lijn.
('oi;vexirostre, adj. [H. n.] Met bollen of
ten. - [Financ.] Verandering, verlaging vein de
renten der staatsschulden, verwisseKn,q van oude crcwel/den, snavel.
Colt'exité , t. Bolrondheid, lensvormigheid,
sc/iuldbnieven tegen moeuwe, c a n ve r s / e t. —[Jur.]
Verandering van eene acte of eene regts'zaak in bol h uid, 'uilwendie ronding of lcrominingj, boogv
l
okte,
convexiteit 1.
eene oudere. -- [Log.] Omkeeiing van een eeoc(onvexoeeiiicave, aelj. hol aan (le eene en
stel, waarbij de dee/en hun lo g isch karakter veranderen, d. i. hel onderwerp in pnaedicaat, en om- hol aan (Ie andere zijde, convex - roncaeif. gekeerd, venom/(-et. --- (Poét. et lUidt.] , z. v. a. (onvexo-eoni'ex, aan heide zijde bol, bicon
(vut. CONCAVE).
-Vex
Algèe] C- dune équation, herCOMMUTATION.
-

- [

CO]NVEXTJLE

—

Couvexule, adj. Mn of meer convex of bol.
Conviction , 1. Overluiqing , overreding L;
klaarblijleijie en ontwijfelbaar bewijs van eene
waarheid, van een tëlt; uitwerking van zulk een
bewijs op den ;eest, c onv ic tie 1.
t onvietionjiel, le, adj. Wat lot de overtuijing behoort; wat haar voortbrengt, overtuigend.
4. ( onvictioitne ll einej.t , adv. Met over-

+

tuiging.

CONYTJIJSIONNISTE
Convol, us. Tweede huwelijk n.
toikvolel-, C. n. (zeiden gebruikt dan in): C-

en secondes, en troisièiiìes notes of sows 00/s: Ca nu second, a un troisi/me ivaciae, voor de

tweede, derde maal trouwen, heitiouwen. - Ook
zonder eenige bepaling gebézigd : (lam,) Cette

%euve ne seen pas Ioigteinps sans C-, die wedv,we

zal niet langongetrouwd blijven.
en.
Convoluté, e, adj. [ L ot.] Zainenqerold, opije-

tonvié, e, adj. (en part. passe' van convier) rold: Feuille c-c. - (oii'otntif, ive, wij. KeGenoodel, utgenoodiqd. Personne c-c. CON- gelvaimig OPGerold: Feuilie c-ire.

VIE, nl, -E, f. Verzochte gast, genoodigde m. en f.
Coiivier, v. a. Noodigen, utnoodijen, verzocken (ter bfjwoninq van een feest, een' maaltijd
enz.); - aanzetten, uitlokken, aanporren, nopen:
Le beau temps vous couvie a In promenade, het
snooije weder zet a aan, lokt ee uit lot de wandeling. - SE CONVIEII, v. pr. Elkander uitnoodigen;
elkander aanspoien.
toitvis, m. p1. Gastmalen n. p1.
-I Convivaut, e, adj. Zamenlevend, in gemeenschap of gcmeensclwppeljk levend. ---CONVIVANT, m.
[H. eccl.j Monnik m., die in gemeenschap met
anderen leeft (in zekere kloosters van Italic).
Convive, in. of t. Gast, dischgenoot, verschenen genoodigde m. en f. - (Loc. prov.) ie hais
on C- qui a de Ia mémoire, ik mag een' gast niet
lijden, die van de tafel klapt.
.' 4. toiiviviable, adj. Wat over maaltijden of
feestinalen haioielt: La POësie c-.
+ tonviia1, e, adj. Wat tot de maaltijden
of feestmalen bctïekking heeft: Un dornestique spéciaIemciil allaché aux fonctions c-es, een bediende, inzonderheid belast met de bediening der gasten
aan ta/el.
-1- Convivia1it, 1. Smaak m. of zucht f. voor
vrolijke gezelschappen en feestmalen, gezelligheid f.
-t- Conviviat, m. Hoedanigheid t. van gast of
dischgenoot; - tijd in., waarin men gast is.
ColivoeabIe , adj. Bijeenteroepen, zamente
L'assemhlée est c-, de vergadering kan-roepn:
bijeen geroepen worden. - Ook als subst.: Les c-s,
de bijeenierocpen personen.
(Toiivoaation , 1. Zamenroeping, oproeping,
bijeenroc iou, becciirjving C eencr vergadering, opontbod ii., oj)Ontbiedmg, convocat ie t. Billet de
C-, oprocpingsbrief/e, cony ocatie -biljet n.
(onvoi, in. Lijistoetm., lijkstaotsie, uitvaart;
begrafenis, beçpiafknisptegtig1teid, beaarding f.: Assister an C-, Etre du c- dun ami, eenen vriend
helpen begraven, de lfjkstaatsie van een' vriend bijwonen. - [Clseiiï, de ferj ]'rein, wagentrein m.,
reeks van aan etkandei' verbonden rijtuigen: Un c

de trente waggons, reniorqué par deux locomoti
eentrein van 30 waggons, door 2 locomotie--yes,

ven gesleept. - [Mil.] Toevoer van krjgsvoorraad,
ievensmi(Ielelen enz., krijgstoevoer oh., konvooi n.;
- bedekking, bescherming 1. van zulk een toevoer,
geleide, lit ijgsgeie ide n. - [Mar.] Konvooi n., koopvaardijschepen, onder bedekking van een of weer
oorlcgscliepen varende; - ook: de geleischepen n. p1.,
de bedekking t. zelve. Leltres de c-, geleibrieven,
konvooibriseen m. p1. Droit de c- , geleigeld n.
Taissea U de c-, konvooischepen.
(oiuoiemelLt, ni. [Mat.] Geleide, konvooi n.
-t
('oiivoitaWe, adj. Begeerlijk, wenscheljk. (liet
woord veroudert.)
Convoité, e, adj. (en firt. passé van convoiter) Vurig gewenscht of verlangd: Objet c-.
Cotiroiter, v. a. Met drift begeeren, sterk verlangen, nojagen (in ongunstigen zin): C- les richesses, Ie Pico d'autrui, Ia femme de son prochain, de rjkdooiincn najagen, eens anders goed,
zijns naasten vrouw beçjeeren. - (Proc.) Qui tout
convoite, tout perd, wie alles wil hebben, raakt
alles kwijt. Tel convoite qui a assez, hoe meer
men heeft, hoe meer men wil hebben. - SE CONVOITER, v. pr. Verlaeigd, begeerd worden.
4- ('onvoiteur, m. Begeerder, najager in. Ook eels adj. gebézigd. Uu homme c-.
('onvoiteux, ense, ad). Belust, gretig, graag
(naar rijkdommen, roem, eens anders goed enz.).
- Ook als subst.: Un c-, een begeerder, najager m.
(liet woord verou(lert.)
Coiivoitise, t. Begeerlijkheid, onmatige, ongeoorloofde begeerte, bclustheid, groote graagte t. (Pray.) A c- i'ieu no suffit, de hebzucht heeft nooit
genoeg.

Convolvulacé, e, adj. [Bot.] Naarcie winde.
gelijkende. - tonvolviilaeées, t. p1. Geslacht n.
der winde-planten (der klosvorinigen van Lii neus).
Coiivotv.iloiaie, adj. [Bot.], z. v. a. convoaYULACE.
tonvolvuliis, In. (pr. —luce) [Bot.] Veten-

schapieljke naam dci winde (liseron).
(.iOfI%'O(1Ué, e, adj. (en pail. passé van convoquer) Bgeenjeroepen. Cha nlires c-es.
Con'oquer. V. a. Bijeen roepen , zamenrocpen,
ter vergadering beschrijven, cone océ ren: C- les
Chambres, les colléges électoniux, (Ie Kamers, de
kies-collegien bijeen / Oepen. C- une asseinatée, nu
conseil Ie familie, eene ve'gadei'ig, een familieraad beleggen.
(Tonvoyé, e, adj. (en part. passé van convoer) I3eeleid, g e ko a V 0 0 ij e e r (1 : Na\ire c-.

Coiivoyer, v. a. [ Mar. et Mil.] Geleiden, be-

geleiden, beschermen, beschermend vergezellen,
konvooijelren, convoydien . C- des narii'es
mai'c.11ands, koopvaardijschepen begeleiden. C- un
train d'arltlleile, een' trein grof geschut begeleiden.
- Vroeger in 't algemeen gebruikt voor: vergezel len, begeleiden. - SE CONVOYER, e. pe. Begelect
worden.
Convoyez2i-, in. [Mar.] Begeleidend 5C/Ci», koncool-sc/up n. - Ook als adj. gebruikt: tin bull
ment c-.
Convulsé, e, 0(1/. [Méd.] Door stuipteekking
of kruin» vertrokken: Mcaihres, Muscles c-s,l:am pachtig vertrokken ledematen,
m
spieren. - Ook als
subst. gebruikt: Les convulsés, de niet stuipen gekwelden.
Convulser (se) , v. p1'. [Méd.] Stuiptrekkingen hebben, zich stuip- of krampachtig bewéqen.
Couvi il sibilité, 1. [i%léd.j Aanleg in., vatbaarheid voor stuipen, stuipac/itig/ieid 1.
CoiivuIsibe, adj. [ Méd.] Voor stuipen vatbaar; - stuip- of kramptrekking aanduidend.
tonvnfsif, lye, wij. [Meld.] Stuipirekkend,
krampachtig, C 00V ulsie isch : Mou\ernent c-,
stuiptrekkende bewéqinqf. Tony c-, kramphoest ni.
- Ploarrn.] Renidde c-, stu'ipenvei'wekkende artsenij t. - In dien zin ook als subat. gebézigd: Un

con v ulsif.

(OflVUISiOH, f. [Méd.] Sluip, stuiptrekking,
kramptrekking, spanning, onwillekeurige krampachtige zamentrekking (Ier spieren, con v ee Is ie 1.
- Bij uitbreiding: heftiqe werking der hartstogten; - het ovei'elréeene in de gevoelens, in
de denkbeelden: Les c-s de Ia rage, du déses
poir , , de stuiptrekkingen, vervoeringen der raernij, der wanhoop. Les c-s de l'éloquence mo- z
derne, het overdrévene in de nieuwere welsprekendheid. - (fig.) C-s, omwentelingen f. p1., staatsschokken m. pl., groote staatsberoeringen t. pl.: De
longues c-s out agité cel empire, langdurige beroeringen, onlusten hebben dit lijk geschokt. - Les
c-s de Ia nature, de stuiptrekkingen, heftige inspanningen der natuur (stormen, onweders, aardbevingen enz.).— (fig.) Driftige en geweldiqepoging f.
tee verkrijging van iets.
('onvidsloniiaire, adj. [Méd.] Met stuipen,
kramptrekkingen behebd. - CONVULSIONNAIRE, m
et f. Een met stuipen behebd persoon, stuiplj-.
der m., -es f. - CONvUL5IONNAInEs, M. p1. [U.
cccl.] Naam van verschillende dweepers der l8de
eeuw, die in hunne geestvervoering somtijds eonvulsiën of stuipen kregen, C 0 Ii V U is io n a a iren m. pl.
Cons'til sionner ,. V. a. [Méd.] Stuipen te
weeg brengen, stuipen verwekken. - SE CONVUL
SIONNEIi, v. pr. Stuiptrekkingen, krainptrekkingen
gewaar worden.
41'onvulsioniiiste, in. [H. cccl.] Aanhanger,
voorstander der convuisionnairen , C 0 11 vu 1 s t 0n/st in.
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Coiivuilsiveiiaeiit, adv. Op stuiptrekkende,
krampachtige wijze, struiptrekkend.
Conyze, m. [Bot.], z. v. a. CONISE.
t Coiizélateur, m. Medeijveraar m., medehoofd o. eener partij.
Coobligatioti , 1. (pr. co-o—) Medeverpligting,
onderlinge, WederZijdSChe verpligting f.
Coohilgé, e, adj. (pr. co-o—) Medeverpligt,
medeverbonden, mede in een verdrag, overeenkomst
enz. betrokken: Les personnes c-es, of als subst.:
Les coobligés, de medebetrokkenen.
Coopérateur, m., -trice, f. (pr. co-o---)
Medewerker, medearbeider, medehelper, ambtshelper m.; medewerkster, medehelpster t.
Coopératif, lye, adj. (pr. co-o—) [Pout.] De
ingen van al de medebetr
okken
en vereenigend:
ry'stème c-, stelsel van de gemeenschappelijke medewerking of van de gemeenschap der arbeids -producten (uitgevonden door den Engelschman Owen).
Coopération, f. (pr. co-o—) Medewerking,
medehulp, zamenwerking t., toedoen n., c o o p eratie t.
toopérer, V. n. (pr. co-o—) Medewerken, medelielpen, zamenwerken, bijdragen, bijbrengen, toedoen: C- aux succès dune entreprise, tot het welelukken eener onderneming medewerken, het zijne
oebrengen. Je ny ai point coopéré, ik heb er
niets aan toegedaan, toegebragt.
Cooptation, f. (pr. co-op—) Buitengewone
aanneming of verkiezing van een of meer medeledesi door de overige leden van eene gemeenschap.
S Coopter, v. a. (pr. eo-op--) Op eene buitengewone wjze, met voorbijgang der gewone voorwaarden van opneming, als lid van eene gemeenschap
aannemen.
Coordination , f. (pr. co-or—) Ordening,
rangschikking van verscheiden dingen volgens eene
kun gemeene wet, bijplaatsing, vereeniging, verbinding; gelijkstelling, gelijkheid t. van rang.
(oordoiinable, adj. (pr. co-or—) Wat naar
een zelfde doel kan of moet geordend worden.
Coordonné, e, adj. (en part. passé van coordotiner) (pr. co-or—) Zamengeraitgschikt, geor
dend: Système c-.
Coordoiiuées, f. p1. (pr. co-or—) [Géom.]
Gemeenscilappeljlce benaming van eene obscis en de
daarbij belioorende ordinaten, c o rd in a t e n f. p1.
Coordonner, v. a. (pr. co-or—) Zamenrang
schikken, ordenen volgens gemeenscitappeljle verhoudingen, zainenvoegen, verbinden, c o 0 rd i n er en - SE COOJIDONNER, V. pr. Zamengeordenci
worden.
Coordonographe, m. [Dess.] (pr. co-or—)
Werktuig n . tot liet perspectief-teekenen, c o cl rdono.graaph m.
Cooxya, m. , [H. n.j Soort van amerikaanscs'en makreel m.
t Copaginaire, m. Medehouder, mede-erfge
naam rn
(opahine, f. [Chim.] Het in den copaiva -bal
em aanwezige beginsel n.
Copahu', rn. [Chirn.] Copaiva -balsem rn., de
hers of gom van den copaiva -boom (z. 't volg. woord).
Copaïer, rn. [Bot.] Copaiva-, copahu- of co
-boom m., een boom van Brazilië, met dikken-paw
stam en groote, langwerpige, donkergroene bladeren, witte balsemboom m.
Copain, m. (woord der kostscholieren) Deelger rn.: On ma envoycl des oranges, tu seras
mon c-, men heeft mij oranje-appelen gezonden, gij
zult met mij deden.
Copaja, m. [Bot.] Trompetbloem f. van Guiana.
Copal, m. of Copale, t. [Bot.] Kopal-hars 1.
(wtt den stam van de w a then a i n dica); kopalgom f. (meest van den r h u s c op a 11 i nusn); beide
tegenwoordig enkel tot vernis gebruikt. - Ook als
ad. gebruikt: La résine copale, de kopal/tars.
Copaichi , m. [Bot.] Bittere mexwaansche
bast ui. met koortswdrende eigenschap.
Copallin, e, adj. [Bot.] Wat tot den kopal
be(reiileing heeft; - kopal voortbrengend.
Copallitie, t. [Bot.] Hars t. van den amberboen in Amerika.
Copalme, nl., Z. LIQUIDAMBAR.
fopaitage, rn. [Jur.] Deeling t, met een' of
mee,z personen.
Copaitageant, e, adj. [Jur.] Met een' of
eneerpersown deelend: Héritier C-, mededeelend er!-

Y

-

-

-

-

J

penoam. -COPARTAGEANT, rn., -E, t. Deelhebber rn.,
-liebster t. (b. v. van eene nalatenschap).
Copaitager, v. a. Deelen met een of meer

personen. - SE COPARTAGER, V. pr. Onder elkander deelen.
Copesui, m. Spaander, spaan, scnaafspaandeo',
splinter m., schaaf/nul, schaveling t. - Yin de c
of de c-x, op spaanders geklaarde wijn (ook râpd
geheeten) .- [Tech.] Afval m. der leisteenen. - (Loc.
pray.) Ii fait pins de c-x que de besogne, hij
maakt meer spaanders dan werk.
Copec, In. Kopekm., russische munt, het honderdste deel van een' roebel.
(opermutant, rn. [H. eec!.] Prove-verwisselaar, ruiler rn. eener prove of kerkelijke bedieing - In 't algemeen: deelnemer rn aan eene
ruiling.
Copermutation, t. [H. ecci.] Verwisseling,
ruiling t. eener prebende of prove.
Copeiniuter, v. a. [EI. ecci.] Verwisselen,
ruilen (eene geestelijke bediening tegen eene andere).
- Het part. passé komt ook als adj. voor: Des
be n e fices coperrnutds, verwisselde proven.
Copernic, rn. [Astr.] Toestel rn. om de bewé
der planeten naar 't stelsel van Copernicus-gin
voor te stellen en te berékenen. - Naam eener
maanvlek.
Copernieien, rn. Aanhanger m. van 't stelsel
van Copernicus. - Ook als adj. gebruikt: Système
c-, Coperniciaansch stelsel of stelsel van Copernicus. Hérésie e-ne, Coperniciaansche ketterej: het
gevoelen, dat de aarde om de zon draait.
Cophose, f. [Méd.], z. v. a. SURDITE.
Cophte, adj. et subst., z. COPTE.
Copiate, m. [H. ecci.] Doodgraver m. (in de
eerste christeneeuwen). - Ook als adj. gebruikt:
Prêtres c-s, priesters, die voor de beaarding zorgden.
Copidoptène, adj. [H. n.] Met sabelvormige
vleugels. - COPIDOPTENES , M. p1. Vogels met
sabelvormige vleugels.
Copie, t. Kopij f. afscliriftn.; —nateekening,
nabootsing, naetsing, navolging t. van een kunstwrik. L'oeiginal et Ja c-, het oorspronkelijke stuk
en 't afschrift. Ii a des c-s desmeiiieurs tableaux,
n

hij heeft kopijen van de beste schilderstukken. Une c
de Ia Vécus de Médicis, eend kopij, navolging van

de Venus vals Medicis. - [ Tech., Litt.j Navolging t., namaciksel n., namaak t. (in ongunstigen
zin): Cet édhtiee, ce poème nest qu'une c- de tol
autre, dat gebouw, dal dichtstuk is slechts eene
kopij van dit of dal ander. - [ Prat.] Pour cconforme, voor eensluidend afschrift. C- iittéraie,
letterlijk afschrift. Tirer des c-s, afschriften maken—C- figurée, afschrift, aan 't oorspronkelijke
volkomen gelijk (fac -simile). - (fig.) Afbeeldsel,
portret n.: Si in c- vous plaIt ta u t, que sera ce
de i'originai, als de kopij, 't portret u reeds zoo
bevalt, wat zal dan de persoon zelf niet doen. (fig. et fam.) Voorsteller m. van iemands persoon,
manieren enz.. evenbeeld H.: Ce jeune homme est
en tout Ia c- de son père, die jongeling is in alles
zijns vaders evenbeeld. - (fam.) C'est un original
sans c-, 't is een origineel zonder wederga, een aller
belagcheljkst mensch. - [Corn .] Livre de c-s de
iettres, kopijboek n. - [lmpr.] Kopij 1., handschrift of gedrukt stuk, waarnaar de zetter werkt.
Copié, e, adj. (en part. passé van copier) Af
geschreven, nagevol.q», g e c op i cl e rd: Lettre bloei
-

c-e. Tableau uien c-.

Copier, V. a. Afschrijven, uitschrijven, naschrijven, overschrijven;— nateekenen, naschilderen,
namaken, nadoen, nabootsen, navolgen, cop idren,
eene kopij maken: C- de Ja musique, muzijk afschrijven. C- on tableau, one statue, eene schilderij, een standbeeld navolgen. - (fig.) Cette jeune
flue copie en tout sa mère, dat meisje is in alles
haar moeders evenbeeld. Ii copie jusqu'arncdéfauts
de son anii, hij volgt zijn' 'vriend tot zelfs in zijne
gebreken na. 11 a un grand talent pour c- les geus,
hij heeft een' bijzonderen slag om de menschen na te
apen (door nabootsing bespottelijk te maken)..'—
C- Ja nature, de natuur navol g en, getrouw voorstellen. - Instruments, Machines a c-, copiker
werktuigen aim met spoed afschriften van-machines,
brieven, vergroote of verkleinde afbeeldingen van
SE COPIER, V. ps.
voorwerpen te verkrijgen.
Zich zelven namaken (van een' schilder, een' schrf
ver, wiens werken alle eene groote overeenkomst
-
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hebben, die geene verscheidenheid en afwisseling
in de voorstelling weet te brengen). - Elkander navolgen of naäpen.
Copiensernent, adv. Overvloedig, veel, rijkelijk, ruim.
Copieux, -ieuse, adj. Overvloedig, ruim,
(doorgaans alleen gebruikt in zegswijzen als deze):
Faire un repas a-, een' ruimen maaltijd houden.
Faire une évacuation c -ieuse, een ruimen stoelgang hebben. Soms ook als subst.: Un a-, een
nadper van iemands gebaren, manieren, spraak enz.
om hens bespottelijk te maken..
CopisqtLe, m. [Bot.] Soort van geringen wierook in.
Copiste, m. dfschrjver, naschrijver; - nateekenaar, nabootser, copiïs.t, kop ist rn— Ook
van vrouwen çebelzigd: Elle sest fait Ie C- de ce
peintre, zij heeft zich tot het navolgen van dien
schilder bepaald.
Coponage, m., z. V. a. 1flINAGE.
Coporistiqite, adj. Likdoren-verdrjvend: Banme, Pommade c-, likdorenzalf t. - Ook als subst.:
Un c-, een middel tegen de likdorens of eksteroogen.
S Copose, 1. {Mdd.] Matheid f., gevoel n.
van af'matting; - traagheid 1. in de dierlijke verrigtingen des ligehaams.
Copoia, m. Fijn chineesch neteldoek n., uit den
tweeden bast der plant ho of co vervaardigd,
kopoe n.
Copragoge, m. [Pharm. Zeer zacht purgeermiddel n.
Copre, in. Naam van de kern der kokosnoot,
als zij ter uitpersing van de olie gereed is.
Copi-enenr, ilL [Jur.] Medepachter, medehuure'r in.
fopritle, adj. [H. n.] Op drekstofl'en azend.
t'opriémète, adj. [Mid.] Bij 't braken drekstoffen uitwerpend.
opilne, I. [11. n.] Drekvlieg f.
('oprivore, at/i. [H. n.] Op mest- of drektot(en levend (van insecten).
t oprobie, adj. [ H. II.] In uitwerpselen levend.
Coprocrasie, 1. [Mid.] Onwillekeurige ontlasting f. der drekstoffen.
Coproeritique, wij. [Méd.] Buikontlastend,
afvoerend, purqirend.
Coproéinèie, I. [Mid.J Braking f. van drek-stoffen, miserére n.
Coprolithe, m. Dreksteen m., versteende drek
of ofang van de fossile dieren.
Copronyrne, adj. [Hist.] Kop r o ny mus,
bijnaam van den ,qriekschen keizer Konstantijn VI.,
dewijl hij hij zijnen doop de vont bevuilde.
Coprophage, adj. [H. ii.] Op drek en mist
levend en azend. - COPROPHAGES, m. p1. Drekoliegen f. pl., mestkevers m. p1.
Coprophile, adj. [Bot.] Gaarne op mest
g'ro eijend.
foprophorie, t. [Méd.] Ontlasting 1. door de
ingewanden.
Copropriétaire, m. en I. Mede-eigenaar m.,
-eigenares 1.
Copropriété , 1. Mede-eigendom, gemeenschappelijke eigendom in.
Coproirhée, f. [Md. ] , z. v. a. COPROCRASIE.
Coproselérose, t. [Méd.] Verharding t. der
drekstoffen door te lang verblijf in den endeldarm.
Coprose, 1. [Bot.] Een der wetenschappelijke
namen van de klaproos (coquelicot).
Coprosnie, in. [Bot.] Gentiaonwortel m.
Coprostasie, t. [Mid.] Hardlijvigheid, verstopping t. van het darmkanaal.
('opte of ('opJite, m. [H. n.] Naam van de
in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der
oude Egyptenaren; -- soort van Christen in Egypte.
ILtie zoewet den doop als de besnijdenis heeft, Kopte m.
- COPTE, adj. Koptisch: La langue C- of als subst.
Le c-, de koptische taal, het koptisch.
Copter, V. 0. Kleppen. C- la cloche, de klok
kleppen. (liet woord veroudert.)
CopIiqie, adj. Koptisch, de Kopten of hunne
taal, zeden enz. betre/Tende.
Coptographe, fl1. Kaa?tuitsnijder voor 't
schaduwspel, koptograaph m.
Coptoraphie, 1. Kunst om kaarten zoodanig
uit te snijden, dat hare schaduw op den muur
zPmre fi.urem vertoont, he schaduw:pel n. met
,

uitgesneden kaarten, kop t o j r ap hie f. Coptogvaphiqüe, adj. Die kunst, dat schaduwspel
belie/Tend, k op lou ra ph is ch— Coptographi
qitenient , alle. Op koptographische wijze.
(optologie, 1. Leer van, verhandeling over de
koptoïapine of het kaarten-schaduwspel, ft op t 0logic t. - (optologiqiie, adj. Die leer of verhandeling betie/fnd, Is op t a t o g i s c h - Coptologiqueinent, adv. Op koptoloische wijze. Coptologue, in. Wie zich met koptologie bezig
houdt, koptoloog in.
S Copulasse, 1. (woord der scholen) Opsteln.
01fl den prijs.
Copulatif, ive, adj. [Gram.] Koppelend, verbindend, vereenif/end: Conjoncttoii c-lye, verbindend
voegwoord. - Ook als sabst. f.: La c-ive, het
koppelwoord.
Copulation, 1. Koppeling, paring f. der beide
geslachten, inz. van menscheis gebizigd: C- charnelle, vleeschelijke vermenging of gemeenschap 1.,
-

bijslaap

in.

C opiilativeiiient, adv. Op koppelende wijze.
Copule, 1. [Log.] Koppelwoord, verbindingswoord n. (dat het onderwerp van een voorstel met
het ï)raedicaat verbindt. - [mr.], z. v. a. copu-

latiois chainelle, Z. COPULATION.
lopitler, V. Cl. Koppelen, paren.

Coq, in. (pr. kok) Haan in., het mannetje von
de hen; bij uitbreiding ook gebizigdvan 't mannetje
van onderscheidene andere hoendersoorten, ook van
naar den haan (iel, vogels. C rête de c-, hanekam ui.; Plumes tIe c-. haneveiren f.pl.; Combat
de c-, hanengevecht o. Le chant da c-, het hanengekraai. Lee- chaiite, coqueline, de haan kraait.
Le c- cit le symbole de In vigilance, de haan is
't zinnebeeld (Ier waakzaamheid. C- de bruyère of
de buis, korhaan; C- nam, krielhaan; C- huppé,
kalf/toon, enüeleche haan; C- de roche, wilde
steenhaan, rcts/wan; C- saus croupion, onqestaarte
haan, perziaansche haan; C- frisé, ruige haan;
wollige haan, gekrulde haan, friesche haan; Cd'Inde, kalkoensche haan, kalkoen in. C- faisan,
manne tjes-fazant Ui. C- de perdrix, mannetjespatrijs in. - (Loc. fain.) II est rouge comme un C-,
hij is zoo rood als een kalkoeniche haan. (fig.
cl fans.) C'est on c- de paroisse, Cest le c- da
village, hij is de matador: de eerste, rijkste, aanzienlijkste van de buurt, van het dorp, het katje van
de baan - (fig. et podt.) Au chant da c-, met het
hanengekraai, met het aanbreken van den dag. (Loc. prov.) La poule ne doit point (of Ce West pas
ii Ia poule de) chanter devant le c-, Z. CHANTER.
Etre coniine un c- en pate, reüt op zijn gemak
zij
n, alles naar wensch hebben, als een visc/ije in
't water leven. [Tech.] Torenhaan, wee' rhaan,
windwijzer in. Op een' toren in de gedaante van een'
haan; - haan, onrustdeksel n. in een horlogie;haan van een slot. - [Bot.] C- of Herbe du C-,
bakkruid n. C- des jardins, Menthe-coq, Z. BALSAMITE. - [II. n.] , Z. a. a. ANOMIE. - [,1-list.] Cgaulois, gallische, fiansche haan, als veldteelcen.
[Bot.] C- barhé, crèté, Z. BARBE, C[IÊTE. Cchantant, ftraa(jende haan, een met open snavel
voorgestelde haan in 't wapenschild. - cop, in.
[Mar.] Kok, sc heepskok m. - [Tech.] Teerkoker m.
in de touwslaqer)jen.
Coq -â4'àne, in. (fain.) Rede zonder zin, slot
of zomeishang, wartaal f., verbinding van ongelijke,
strijdige zaken. Ii fait toujours des coq -)i -l'hne, hij
sprint altijd van den os op den ezel, hij brengt
niets dan wartaal voort. Répondre par un c-, een
geheel verkeerd antwoord geven.
Coq -d'Intle, Coq -faisan, z. onder cocj.
(Plur.

Des coqs-d'Inde, Des coqs-Iaisans.)

Coq-souris, m. Breefok f. met eene klapmuts.
(ook lichefrite geheeten).
Coqitalliti, M. [II. n.] Amerikaansch eekhoorntje n.
Coquard, in. [H. n.] Bastaard-fazant m. (uit
den fazant en de gerneene hen gewonnen; - ook
faisan-bhton ge/welen). - Oude meisjesgek, galante
.qrsjsaard in. - Ook het kinderwoord voor: ei,
gekookt ei is.

Coquâtre, in., z. v. a. COChTRE.
Coqie, f. Eijerdop in., eijerschaal f. - [Cu b
Oeufs a Ia coque, eieren in den dop, zacht of wee
gekookte cijeren. - (Log. fig. et rain.) II ne fait
que sortir etc la

C-, hij komt pas uit den dop, komt
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pas kijken, hij is nog niet droog achter de ooren.

Ii sent encore Ia vile c- d'oI ii est sorti, zijn ge-

?neene afkomst blijkt nog uit 2ijn doen, zijn spreken,.
- [Bot.] Dop, 1wn1.q ornl;/eedsel van sommige

vruchten. Des c-sde noix, d'ajnande, noten-, amandeldoppen. (Lor. peon.) Je nii tIonnerais pas une
C- de noix, 't is mij Geen peuiscluil waard. Schil f.,
hulsel, eruchikuleel, zaad/mis, zaadhuirje n.
C-s do Levant, Levaptsche bessen, visckkorrels f.
pl., vischbedwelinende bessen van een indischen
1

boom; C-s de kermès, scharlakenbesscn t. p1. [H. n.] Tonnetje n.- der zij ewormen en andere
fnsecten -poppen; eijerzak m. de,- spinnen; - C-s de
perles, zaadpareltjes n. p1., die als ?iale'e bolletjes
aan 't par el mo e r zitten; bfjjuweliers: halve poorten,
die men meestal twee aan twee 'cereenigt, zoodat zij
geheete poorten nabootsen. - [Mar,] Kink, krenkt.,
valsche draai of Slof] in. in een touw; - La c- dun
navire, het hot, de romp ni. van een schip, zonder
masten of want. - ( fig.) Uie c- (Ie flOIX, een notendop vu., klein vaartuig n. - [ Tech.] C-d'oeuf,
gebrek aan 't glazuur van 't aardewerk.
Coqneeigi'ue, t. [H. n. ] Watervogelm., van
wel/een uien fabelt, dat hij den menechen de kunst
om zich eene klisteer te zetten zou geleerd hebben
(bij (Ie oudn daarna ekster, klisteervogel ge/weten).
- (Loc. /)iOe.) A Ja venue des c-c, te Sint-Jutmis,
nooit.-- (fam.)Zottepraai.zolteklap, beuzelpraat ni.,
sprookje IL, gekheid t. Raisoneer comma une c-,
in 't iio'îclerdpraten. beuzelen. —z. ook coccmnuE.
Coquefiedrniille, in. (burl.) Sukkel, stumper,

bloed; - zots/cap in.

CoqieHeot, m. [Bot.] Klaproos, kollebloem,
korenmoos, roode kent, evil(le kent, kankerbloem t.
Coo leur (IC C-, hoogrood, hane/wînrood.
toteIe1- , Cotierixev , v a. (faims.)
Kraai/en (eon den /weim). - COQUELINEII, v n.
(fig. et pop.; De nmeiejes naloopen. - COQUELI
vEUX, m. iJtcisjespek, meisjesnalooper ni.
('oqa:elouide, I. [Bot.] Windbloem 1., keukenkruid n., /eeukensc/ielle t.
Coqieliehe, t. Soort van kap of regenkap t.,
die de vrouwen weleer droegen. - (fig. et fam.)

Etre Ja c- de Ja cour, de Ja %ilJe, de Ja famille
etc., hei troetelkind van 't hof, van de stad, van

de familie zijn. II cot Ja c- de toutes les feionies,
alle vrouwen moGen hem graag lijden. - [H. n. ]
Siberische ortol a an in. - [ Mëd.j Kinkhoest in.
Coqueliiehei-, v. n. Den kink/west hebben (liet

woord veroudert.)

Grasplanten f.pl
Coqueluehon, rn. (faîn.) SooCt van monnil:s-

Coque4 ii eliioles, f. pl. [Bot.]

kop t. -[11. ii.] Sc/me/p t. van 't geslacht der

Noachs-ark.
Coquelnehonné, e, adj. (woord van Mad. de.
Sévigné) (iron-) Wonderlijk in de kleiren gestoken.
Coqiae in str, m. Wfjdbuikige waterketel rn
met hengsel en tuit.
Coquemollier, rn. [Bot.] Theophrastia t.,
een struik van St-Domingo niet safraüngele verfrtsschende vruchten.
t t'oqueplumet, iii. Pluimdrager, windbuil,
opsnijder, praalhans rn.
('oquereau, in. [Mar.] Notendop m., scheepje ii.
Coquerelle, t. In sommige vrouwenabdijen
weleer de naam van haar, die met de bewaking
der kanunnikessen belast was van 't ooçenblik,
waarop zij 't laatste oliesel ontvangen hadden, tot

dat zij begraven werden.

Coquerelles, 1. p1. [BJas.] Drie hazelnoten (pl.
of eikels vu. p1. in hunne bolsters.

Coqueret, m.,

Z. ALKÉXENGA.

Coquerico, ni. (pop.) Kokkeriko n., klanknabotsend woord van 't hanengekraai.
Coquerie, f. [Mar.] Koker ij 1., groote keuken
aan eene haven of kooi.
Coqneriqiier, v. a., Z. COQUELINER.
Coqiiéron, ru. [Mar.] Kombuis t. op zékere
kust v aarders. - Naam der kastjes t. pt. voor en
achter in eene sloep.
Coq!IesigIue, f. , Z. COQUECIGRL'E.
Coquet, in. Rivierschuit t., meaarmede men
koopwarenuit N ormandië naar Parijs voert.
Coqiet,te, Ü(/J. Behaaqziek, kokët. Un Jmo rn nie
C-, een behaagziek man. Une femme c -te se soucie
eu d'être aimie; ii Jui su ffi t d'être tiouvéealmaJe et de paseer pour belle, er ligt eene koketle
araumo weinig aan geligen of men haar beaamt;

r
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,

't is hoar genoeg, dat men haar voor beminnelijk
en schoon houdt. Des rnanières Mes, verliefdmakende manieren. - Ook van zaken gebézigd voor:
lief, aardig, snoepig: Un ruban c-, Un bonnet c-,
een lief lintje, een snoepig hoedje of mutsje.
Ook als subst. t. gebézigd : COQUETTE, behaagzuclitige, behaagzieke, hartevangstem, aanlokster, ver,leidster, ko kétt e t. - (foe/i.) Faire Ja c-, de behaagzieke, koluitte spelen; zich bevallige manieren
geven. - Somtijds 00/c in den laatsten zin van
mannen gebézid: Faire Je coquet.
% Coqnetei-, v. a. .4llertei beisageljjke middelen
aanwenden en bevalligheden ten, toon spreiden, om
personen van 't andere geslacht aan te lokken en
op zich verliefd te maken, een spel met de liefde
drijven, behaagziek zijn, kokettéren. - [Mar.]

Wrikken (gebruikelijker is GOIMLLER).
('oquetier, rn. Koopman rn. in ejjeren en gevogelle, in 't groot. - Efjerdopje n., bakje am
aan tafel een ei uit den dop te eten.
Th Cetou, in. [Bot.], z. v. a. NARCISSE.
oqiette, f. [1 1. n. ] Driekleurige klipvisch rn.
(in de zeeen van tropisch Amerik(i). -[Bot.] Soort
van latuw t. - Doos t. der kruidenzoekers. - z.
ook ondrr COQUET.
Coquetterie, t. Laakbare behaagzucht, hartveroveringszucht, hartevangkunst, minnaarsjaqt,
liefdeverstmikkinq, verfijnde boeleerkunst, k o k e t te r i e t. - Manieren t. p1., woorden, middelen opt.,
die de behaagzieke aanwendt. - Jagt f. op bevalligheid in de voordragt van een' redenaar of schrijver.
CoqiiIliute, t. [H. fl], z. V. a. COCHEVIS en
-

BLENNE (gaJiìite).
Coqui2lage, rn. Sshelpdier n., schelpvisch rn.

- 5e/wip, schulp f.; verzameling t. van schelpen;
schelpwerk n.
toquiIlai-t, rn. [Min e r.] Met schelpen doormengde steenbedding t.
Coquille, t. Sc h elp, schulp t., het harde, kalkaardig bekleedsel des schaal-weekdieren. (Dat der
oesters heet echter doorgaans écaille, welke naam
ook inz. de schiidpadschaat draagt.) Les c-s sont

univalves, bivalves ou multivalves, deschelpenzijma

een-, twee- of meerschalig. C- de nacre, paartemoirschelp. C- porte sole, hamdoublet, holsterschelp. [H. n. ] Schelp en scheipdiem-zamengenomen. - Led/ge
ejfem-, noten-, amandeldop rn. - (Loc. / am. etprov.)
IJ ne fail que sortir de Ja c- of de Ja coque, z. COQUE.
e schelp kruipen, van
Rentrer dans ma c-, in zijn
eene gewaagde onderneming afzien. Faire rentrer
(Jfl. dans sa c-, iemand weer in zijne schelp doen
kruipen, heus (less mond snoeren, hem op zijne plaats
zetten. A qui vendez-vous Vos coquilJes? wien
meent gij wel voor te hebben? denkt ge mij te kunnen
bedriegen? Portez vos c-s a dautres, Portez VOS
c-s ailleurs, maak dat anderen wijs. Cel homme
vend Pico ses c-s, JJ tail hien valoir mes c-s, die
man weet zijne waar goed aan den man te brengen,
hij weet zijne waar, zijn werk duur te doen betalen.
II ne donne pas ses c-s , hij geeft zijne waar niet
weg, hij is er duur mede; ook: hij houdt niet van
geven. C'est vendre des c-sâ ceux qui reviennent
de St.-Michel, dat heet den vos eene poets willen
spelen. - (Proc.) Qui a de J'argent /ss de
c-s. z.
ARGENT. - [Anal.] Slakkenhuis n. van 't oom-. C-s
du nez, neusschelpen. - [Arch.] Schelpwerk,
schelpsieraad n. C- d'escaJier, schulp of binnenwe/ving f. van een' wenteltrap. - [Ai till.] Pan t.
van mortieren en kanonnen. C- h Jjoulet, vormm.
voor 't gieten van kogels. - C- dun sabre, 5e/wipvorsnigebeuel ni. van 'tgevest-- [Carros.] Schelpvormige voetpiunk t. voor den koetsier. - [Cuis.]
Zeker draagbaar braadfornuis n. van nieuwe yinding - [Hort.] Schelpvormig sieraad n. van zoden
madeliefjes enz. aan bloemperken. - [lmpr.] Verkeerde letter t., letter, die in de plaats van de
vereisc/ite gezet is. - [Chap.] Rand m. van een'
hoed. - [JouailJ.] Dopje n., koperen gereedschap
in den vorm van een' vingerhoed, om de diamanten
in te zetten. - [Serr.] Sc/selpvorsniqe klinkligter ni.
aan eenc deur. - [BouJ.] Schelpvormig op:ettenel
gedeelte der broodkorst bij 't bakken. - [Papet.]
Soort van ge/jmnd papier D., clot eene schelp tot
merk heeft. - -Naam van vele andere scheipvormnige voorwerpen in de kunsten en ambachten:
Vase fait en c-, schelpvormige vaas; Bassin en c-,
schelpvormig bekken. Une voûte ornde de c-s, een
met schelpen versierd gewelf. Or de c-, Or en c-s,
-

COWILLER

CORAN.

-

schelpgoud IL, met honig of qorn gemengd goudpoeder ter vergulding, dat in schelpen verkocht
wordt. COQUILLES, t. p1. [Corn.] (fain.) Uitschot,
wrak goed n., slechte waar f.

armspier f. (Plur. coraco-bi'acliiaux) - Coracoelavieniaire, a(lj.: Ligament c-, rovenbeks
sleulelbeensband. - Coraeo-eubital, e, adj.:

oprijzen, bol opzetten (van de korst hij 't bakken).
- SE COQUILLER, V. p1', Bol opzetten: Cette pâte
se coquille.

Muscle c-, rave )i beks -schouderspier. (Plur. coracoiiurnëraux), - Coraco-hyoïdien, iie, aPi.:

-

Muscle c-, lange buigspier van den voorarm. (Plur.

Coqailler, V. fl. [Boul. , Pâtiss.] Sclelpvonnq

coi'aco-cubitaux). .- Coraco-huatérat,

Muscle c-, ravenbeks-tonjbeensspier.

toraeoïde,f. of als adj.: Apopisvse

Coquiller, ere, Coquillier, ière, adj.
[Minér,] Fossiele schelpen bevattend: Maine c -ère,
met schelpen gemengde mergel rit

e, adj.:

c- [Anat.]

Ravenbeks-uitsleekscl n. vein liet schouderb l ad. -

Coquitlieux, ease, adj. [Min€r.] Vol schelpen.
CoqiiiHier, Fri. Verzameling t. van schelpen;
kabinet ij. van schelpen. - Doos wet schelpen, die
verwen bevatten, schelpdoos 1. Plaats t., waar
men schelpen inzanielt.

Coquillier, ière, adj., z. COQUILLER, adj.
Coqui lloii , m.(verklw. van coquille) Schelpje n.
[Moon.] Schelpje of schilfertje n. van fijn zilver,
dat zich aan den roerhaak zet, als men dien uit de
kapel neemt; - die roerhaak m. zelf.
Coquimbat, Coqtiiuiibut, Coquinibert,
m. [Jeu] Verkeerd darnspel n., waarbij men zich
liet eerst van zijne schijven poogt te ontdoen (a qui
peril gagne).
Coquin, Ill. Schelm, quit, fielt, schurk, boef,
schoft, deugniet, schavuit, schoelje rn. Tour de c-,
schurkenstreek, schelmstreek m. - (Prov.) A c-

(oiaeoïdieu, iie, adj. Tot dat uitsteeksel be-

hoorend.

(oraeo-radiaI,

e,

adj.

[Anat.]: Muscle c-,

ravenbeks-spaakbeenespier F. (Piur. coraco-radiaux.)

Coradonx, Conracloux, in. [Mar.] Hoogte
of diepte f. tusschen tie'ee dekken, tusschendeks n.,
hoogte f. van een verde/i.
Coraïa, Coraya, rn. [H. ii.] Miereneter rn.,
een vogel van Guiana.
Coraignes, f. p1. [Corn.] Kogel -pastel n.. kogelvormige balletjes von tot (leeg gebragt pastel of

weede -bladeren voor schilders.
toraH, in. Koraal ii., een steen- en kalkachtig
zee -produkt, dat naar bladerlooze boomtakken gelijkt; - koraal f., de daarvan gedraaide balletjes,
als voorwerpen van opschik. La pèche du c-, de
koraolvisscherjj 1. Un l)raceiet de c-, een koralen
armband in. Rouge de c-, Rouge cornrne C-, kolionteux, plate liesace, een beschaamd bidelaar raairood. -- Ce naturaliste a de beaux coraux,
krijgt niets. - (faiis.) Lafaard, lafhartige, laag- die natuurkenner heeft eene schoone verzameling
hartige m.; - ((am. et iron.) Schalk, quit, snaak m. van koralen. - (fig. et poit.) Une bouche de c-,
C'est un plaisant c-, 't is een vrolijke, koddige vent. Des lèvres de c-, een koralen (frischrooden) mond,
.- Un airnal)le petit c-, een aardig sclialkje, een koralen lippen. - [Bot.] C- des jardins, piment fl.
lief schelmpje (van een kind sprekende) . - Ook in guinésche peper f. - [Chi n .] Sel de c-, koraaltoorn als bedreiging gebézigd: Te tairas-tu , c- ? zult zout n.
Coraillé , e, adj. Koraolbevattend.
ge zwijgen, schelm, deugniet? - COQUINE, f. Slecht
('ora il ier, V. n. Krassen (als de raven). (Men
ondeugend vrouwspersoon n., liederlijke deem, ligtzinnige vrouw t., inz. die vele minnaars bedriegt; zegt liever croasser.)
- voorts in dezelfde b?ibeteekenissen als 't mannel.
Coraillère, Coralière, Coraline,.. Co coquin. - t Soort van vleeschketel m. - COQUIN, E, ralline, I [Piche] Vaartuig ii. tcrkoraalvisscherij,
adj.: Métier c-, luiaards-beroep ii., gemakkelijke koraalvissclmer ni.
Coral, in. [ [ I. n.] .4mnerileaans'che adder 1.
broodwinning f. Vie c-e, lui, verwijfd, liederlijk
(oraliehie, rn. [Bot.] Pimnentzaad n.
leven n. - t Ver c-, lintworm m. (ver solitaire).

Coraliolde, Coraillolde, adj. [H. n.] Ko. tah(achtiu ..- Als tubst. in. koraalzaad it
Corallachate, Corallo-aehate, rn. KoCoquiner, V. Si. Een lui en liederlijk leven raalkleurige agaat, koraal-agaat rim.
t
Cora ll aire, adj.: Polype c-, koraal -polyp in.
leiden; loopen schooijen.

toquina llle, 1., z. V. a. CANAILLE.
Coquinbat, Coquiiibert, rit, z. v. a.

co

-

QUIMIIAT.

oquinerie, t.
schelmstuk, guitenstuk
J erijf.,

(fans.) Schelmerij, guiter'jj : -- [Bot.] Koraaivormnig, koraaikleurig.
Coralle, in. [H. n.] Koraalslang, koraaladder f.

n., boevenstreek m.
- schelmachtigheid, schurkachtigheid 1.
Coquinet,
van
in.
(verklw.
coquin). diefje n.
S
S Coquinisme, ni. Schelmsche aard in.; z. V. a.
COQUINEJIIE.

Coqulole, Coquloule, 1. [Bot.] Windhaver,

vloghaverf. (folie avoine); - dravig, hondskruid n.,
gebaarde évene f. (fuluque ovine).
Cor, in. Likdoren in., eksteroog n. - Blaashoren,
horen, waldhoren m. C- de cka.sse, jaqthoren , jaershoren. C- le basset, basséthoren, bashoren m.,
gasklarinet f., kromhoren, slang/wren, slangbas rn.
C- anglais, russe, engelsche, russische horen. C- a

Corallé, e, adj. [Pisarrn.] Met koraal gemengd.
RernOde c-, koraal-middel is.
adj. [H. n.] Koraaldragend:
Corallifère,
c-.
Rocime
C orallifornie, a dj. Koraalvormig; - [Bot.]

Als koraal getakt.

(oraliigène, adj. [ [I . is.] Koraalvoortbrengend, koraalvormend: Polyp es c-s, koraal -polypen
M. p1.

Corailiji, e, adj. Koraalrood; - j (poit.)
--

c-, Lèvres c-s, beter Bouche, Lèvres le
C-, z. onder CORAIL. - CORALLIN, M. [H. n.] Kopistons, horen met kleppen. Emboucher lee-, den ho- raaladder f.
ren aanzetten, aan den mond zetten. Dormer, Sonner
(orailine, f. [H. n.] Koraolmosn., een steenBouche

du c-, op den horen blazen. Coup de c-, roep met
den horen, jagtroep rn. Au son du c-, hij 't horengeschat, op 't geluid der horens. - Chassei' a eet is en, niet horen en honden jagen, Z. CHASSER
V. n.;
a c- et b vn (fig. et fam.) niet grootgeraas;
met geweld, heftig, onstuimig. - [H. ri. ( C- de nier,

aclitig, naar koraal gelijkend zeeproduct, koralijn n.

Einden, uitspruitsels n. p1. aan 't gewei van een
leert. - z. v. a. COJSAIGNES.
Coraces, rn. p1. [Rn.] Beef- en kraaiachtige
vogels rn. p1., het ravengeslacht.
Coracias, rn. [H. n.] Mantelkraai, blaauwe
kraai f. (roulier). C- huppé, Alpenraaf, woudraaf,
steenraaf f.
Coraeien, iie, adj. [H. n.] Raafachtig, naar
de reef gelijkend.
Coraciii, in. [H. n.] Zekere nijlvisch rn.

koraal verwant. - CORALLiNES, t. p1. Koraalac/dig zeewier n.
Corall iulte, rn. [H. fi.] Versteende getakte
polyp, koralliniet ns.
CoraHioraphe, rn. Koraalbeschrijver rn. -

-

kinkhoren (huccin). - cORS, rn. p1. [Chas., Bias.]

('oraeiiie eiisanglantée,

f [ [-I . n.]

VOO rn., zuid -ainerïkaanscli,c vogel van

Pa-

degrootleen

kleur cener kraai, met bloedroode borst en, hals.

t Coracite, f. [Bînur.], z. v. a. BELEMNITE.

Coraco-aeromial, e, adj. [Anat.]: Liga merit c-, ravenbeks-schoudertopsband rn. - Coraco -brachial, e, adj. Muscle c-, ravenbeks-

-- Poudre de a-, koralijn-poeder n. C- vésiculaire,
tuhuieuse, celluleuse, articuiée, blacmsachti.g, buis-

vormig, celvormig, geleed koraalmnos . - Aziatische

koraal -adder t. - [Bot.] , z. v. a. CORAMOIDE rit [Pèche] , Z. CORAILLEISE.
Cora ll hiié, e, adj. [Bot.] Eenigzins met liet

(oraltiogia.phie , f. Koraalbeschrjvingf. Coralliographique , adj. Koraalbesclmrmjvend,
welt de koraalbeschrfjving betreft. - ('oraHiographiquement, adv. Op koraalbeschrmjvende

wjjze
.
CoralHte, in. [ [ E. n.] Koraalgewas is., grootgetakte koroolpolyp-versteening f. - Versteend koreal n., koraalversteening f., korolliet rn. , ook
in 't algemeen t' oraliopètre geheeten.
('orallorhize, f., of Coraliorhizou ,

[Bot.] Koraalwortel in.

in.

Corati, rn. Koran, alkoran in., het mu/mine-

46CORAPICE

COR}JE.

daansche wet- en godsdienstboek, Muhaineds geloofsboek n.

Corboiidier, rn. [Anc. mus.] Naar den jagt
horen gelijkend instrument ii.
Coi-apice, fl1. [H. II.], z. v. a. PIROLLE.
Coi-bule, F. [U. n. ] Soort van kleine tweescha
Coi'aya, m., Z. CORAtA.
zeeschelp t. van 't geslacht dci' pandoren.
-lige
Corb, in., z. V. a. SCINE.
Coicei-on, in. [Pèche] Dobber rn
Coiban, in. [FL. rel.] 0/Ter n., offerande, temCoi chore, m. (pr. eb =k) [Bot.] Joden -mapelgave C (bj de Joden).—Bewaarplaats f. dei tern- luwe t.
pelgaven in gek). -- Miso/Tel n. (bij de Kopten) . (ordace, t. [H. anc.] Wulpsche dons rn. der
Jaarljjkscli 0/Ter van schapen, daor de Muliarne- Grieken.
aan
d)anen
den voet des Ararats gedaan.
Cordage, in. [Mar.] Touwwerk n. , scheeps
Coj-beau, m. [EI. a.] Raaf f. Le C- croasse touwen ii. pl., want n. C- goudronné, blanc, ge(cuasse), de roof krast. Noir comme un c-, raven- teerd, ongeteerd touwwerk. C- ii deux toi'ons,
zwart, pikzwart. - (Proc.) INourris un c-, 11 te knits -knitsels n. pi. C- en trois, en quatre torotis,
c èvera l'oeil, ondank is 'S werelds loon- - (fig.) touw van drie, van vier strengen; z. ook onder
C-x , spotnaa rn der zieken- of lijkenvervoerders, COMMIS. C- remit, (pgeslagen tros rn.; C-s refaits,
inz. bij pest en cholera, ziekendraqers, ij/kinannen m. jiluistouwen ; C- maisi ofgdti, verslikt touwwerk;
p1. - Zwartrokken m. p1., spotnaam der geestelj C- en aussière, en grelin, wantslaq , kabelslag,
ken, uit hoofde hunner zwarte kleeding; ook der koord; C- de prefnier et second trui, touwwerk
geregtsbcarnbten: Les c-x soul cliez lui, de mannen van de eerste en tweede soort; C- de retenu, tornveii 't geregi, de zwartrokken zijn bij Item in huis. touw; C- raqué, gescheurd of geschoren touw: C- In sommige streken van Frankrijk: in 't zwart dtuvd, gestoofd touw;: C- hid trap raide, al le
eldeede vrouwen, die zich met het begraven der krap touw. .- [Tech.] Touwen ter
ijken belasten. - [Arch.] Neut, krol f., kraag- van lasten, ter vastmaking van steigers,ophijsching
tenten enz.,
steen, vooruitstekende steen iii. onder een' balk; ijze- - ter voorttrekking van 't geschs;t. - Somtijds ook
ren muuranker n. - [Astr.] Raaf, een der zuide- van een enkel touw gebézigd: Ce cordage nest pas
ij/ke sterrelieelden. .- [Anc. mii.] Naam van ver- assez fort. - [Corn.] I7adeining, vaâining t., me,schillende beléjerings- en verdédigings - werktuigen. — ting van 't brandhout bij den vadem: Le bois est
[!Iar.] Enterdreg 1. , enterhaak in. (nu grappin bon, mais on vous a trompé an c-, het hout is
d'abordage geheeten); vliegende brug m. —[Tech.] goed, maar men heeft u met de vaârning, met de
Kraan ilL (om zware lasten op te ligten. - [H. n.j maat bedrogen.
C- d'eau of Cormoran, waterraaf f., zwarte peli; Cordagei-, V. n. Touwsiaan, touwspinnen.
haan m. C- tie mer, zeeraaf (naam van verscheiden
(ordasson, m. [Corn.] Soort van zeer grof
oisschen).
doek n.
Coi'beil (fransch stadje in 't departement SeineCordat, m. [Corn.] Grove geképerde sergks t.
ei-Oise) (Proc.): Prendre Corbell pour Paris, zich - Grof paklinnen n.
leeljk vergissen; eene vloo voor een' olifant aanzien.
('orde, t. Touw n., koord, lijn t., reep m.:
(orbeil!e, 1. Korf In., korfje n., mand f. C- Tordre, Filer une c-, een touw draaijen, spinnen.
a pain, broodkorf. C- a ileurs, bloemkorfje, bloe- Une échelle de c-, eene touwladder. La c- dun
menmandje n. C- de fleurs, de fruits, korfje met puits, dune dooie, het puttouw, klokketouw. La
bloemen, met fruit. - C- de manage, of enkel C-, C- dun bateau, de lijn eener schuit. Tendre one
bruiloftsgeschenk n., kleinooden, opschik enz., door Ç , des c-s, eene lijn, lijnen of touwen spannen.
den bruidegom in een versierd korfje aan zijne Etendle Ie lînge sur des c-s, de wasch op lijnen
bruid gezonden.—[E-Iort.]Korfvormig bloemenvak n. hangen. Danser sur Ia c-, op de koord dansen; (fig.
(4! een' tuin. - [Arch., Scu!p.] Korfvorrnig sie cl forn..) in een' hogcheljken toestand verkeeren.
raad n., bloemkorf, fruitkorf. - [Bot.] C- dor, Un danseur de C-, een koorddanser in. - [Mar.]
z. V. a. ALYSSON. - [ H. n.j Korfjesschelp f., eene C- lovée, opgeschoten, kringsgewijs gelegd touw;
tweeschalige Venus -sche lp. - [Fort.] C- dëfensive C- de houée, boeiljn, boeireep; C- de remorque,
of enkel C-, met aarde gevulde schanskorf. a sleeptouw, treklijn; C- des anguillers, touw, dat
door de zoggaten loopt; C- de retentie, keertouw n.,
PLEINE CORBEELLE, toe. adv. Met monden vol, in
ophouder, uithouder rn. C-s de dufense, kransen m.
omrvloed, in menigte.
pi., korte einden kabeltouw langs de zijden van 't
Corbeillée, f. Mandvol 1., korfvol m.
vaartuig, om den aanstoot te verzwakken. Pièce de
Coj-beilloii, ni., Z. CORBILLON.
Corbiculé, e, adj. [1-t. n. ] Korfvormig.
C-, trostouw. Pièce de c- tournde, wieltros. Aller a
Corbien, Corb!eii, interj. (verbasterd van mat et a c-s, voor top en take! drijven. - [Jeu] Cde jeu de paurne, koord in 't midden der kaatsbaan
corps de Dieu) (pop.) Te droes, te drommel.
Coi-bigeau ofcorbijeau, in. [Fin.] Volks- gespannen en tot aan den grond met netten behangen. La balie a frisé Ia C-, a passé a fleur da C-,
naam van den wulp of welp (courlis).
Coi-billard, in. Groote schuit f., waarmede men de bal is rakelings langs het touw gegaan. (fig.
weleervan Parijs naar Corbell voer. —Groote koets t. et fam.) Cetfe affaire a passé a fleur de -, het
noor acht personen, reiswagen m. voor 't gevolg scheelde weinig of die zaak mislukte. II a frisd Ia
van 't hof. - Tegenwoordig incest gebdzigd in den C-, hij is er maar ter naauwernood afgekomen, het
zin van: lijkwagen m., ljjkkoets 1. - CORBILLARD scheelde maar weinig of zijne zaak was verloren.
Of CORBILLAT, m. Een der volksnamen van de jonge Mettre sous la C-, onder de koord slaan, zijn' bal
niet boven de koord brengen. Mettre argent soos
roof.
C-, het geld (om 't welk men speelt) onder de koord
Corbillat, m., z. ond. CORBILLARD.
Coi-billon, ni. (verkiw. van corbeille) Korfje n. leggen; - ( fi g. et fain.) om contant of gereed geld
spelen. - Koord t., strop m., galg f., de straf der
Cd'oublies,
pasteibakkerskorf
ni.
de
pâtissier,
lg: Cela niérite Ia c-, dat verdient den strop, de
obliekorf. - [Jeu] Zeker fi'ansch gezelschapsspel,
lg. C- d'estrapade. Z. ESTRAI'ADE. - (fig. et fans.)
waarbij de spelers verpligt zijn, op on te rgmen;
—mand t. of korf m., waarin de bij dat spel ver- La c- nu coo, met den strop om den hals: Se renbeurde panden gelegd worden. - [Mai.] Brood- die Ia c- au cou, Venir Ia c- au coo, zich op gebak in., broodmand f., broodkorf in. , ter dct,qelejk- node of ongenode, zonder eenige voorwaarde te
.wlie uitdeeling der beschuit. - (Prov.) Changement maken, overgeven. Se racheter de la c-, Couper
de C- (alt trouver le pain bon, of Changement Ia c- avec des ciseaux dor, zich van de galg vrijde c- fait appdtit de pain bénit, Z. CHANGEMENT. koopen, de reglers weten om te koopen. Se rnettre
Jouer le C- et les oublies, alles op 't spel zetten, Ia c- au eau, zich een' strop ma den hals binden,
zich aan een groot gevaar of verlies blootstellen.
den qanschen boil wagen.
Ii ne faut point parler de c- dans la maison dun
Corbillot, m. [H. n. ] Jonge roof t.
t Corbin, m., z. v. a. CORBEALJ. —)Nez en bee pendu, men moet niet van zdkere dingen sprea c-, gebogen neus, haviksneus in. - Bee de corbin, ken die onaangenaam zijn of tot verwijt kunnen
strekken aan hen, in wier tegenwoordigheid men
z. dat woord.
Corbiiiae, m.[Anc. cout.] Naam van ver- spreekt. 1 1 a de la c- de pendu dans sa poche, 't
is een geluksvogel, hij is met een' helm geboren.
schillende feudale en geestelijke regten.
Corbine , f. [H. n.] Volksnaam der gewone Vous verrez beau jeu si Ia c- no rornpt, gij zult
fJOnsch wonderbare dingen zien, indien de middelen
kraai.
Corbivau, Corbivean , m. [H. n. .dfri niet mislukken. Gens de sac et de c-, schurken, scheimen, landloopers rn. p1., galgenaas ii. Filer sa c-,
kaansc/ie roof f.
-
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Corbleu, interj., Z. CORIIIEU.

-

voor zich zelven een' strik spannen. Le fouct et Ja c-

-

CORM
en sont dehors, het schavot is er niet -mede gemoeid.
- Snaar 1. van een speeltuig, en hij uitbreiding:
toon rn., noot 1. Instrument a c-s, snarenspeeltuig fl; C- de boyau, a boynu, darîosnaar; C- de
indlal, lacier, de cijivie, metalen, koperen, stalen
snaar; Bausser, Baiesei, Détendre urie c-, eene
snaar hooqer, lager stemmen, ontspannen. C- fausse,
sourde, valsche, doffe snaar. Flatter la c-, de snaren lieÇel'ijk tokkelen. - (/1g. et fam.) II ne, faut
pas toucher cette eorde-Ia, men moet (lie snaar
Met roeren, van die zaak niet ophalen. Vous avez
touché Ia grosse C-, gijhebt het voornaamste Vein
de zaak getroffen, gij hebt liet hoofdpunt tee sprake
gebragt. Toucher une c- sensible, eene gevoelirTe
snaar aanroeren. - La quinte a cinq c-s, de kwint
heeft 5 noten. La voix de ce chanteur est belle
dans les c-s élevées, de stein van dien zanger is
schoon in de hooge bonen. - Pees of koord f. van
een' boog: Mettie one c- a son arc, eene rees op
zijnen boog spannen. La c- est trop bandée, de
koord of pees is te sterk gespannen. - (Loc. pray.)
Avoir deux c-s, plusieurs c-s, plus dune c- a son
arc, niet voor één pat te vangen zijn, verscheiden
pijlen op zijn' koker hebben: meer dan één middel
weten ons tot zijn doel te komen.— [Géoim] Koorde
of pees f. van een' boog, repte lijn, die de uiteinden van een' boog vereenigt, lijn, die den cirkel in
twee ongelijke deden, segmenten, verdeelt.— [Anat.]
C- d'Hippocrate, Achilles-pees, gemeenschappelijke
pees van de tweebuikiqe kuit- en zoolspier (door
gaans tendon d'Achille geheeten). La c- du tyrnpan , de snaar van het trommelvlies , trommelvlieskoord. - [Artif.] C- a feu, lonttouw n.,
lout f. - [Corn.] Vadem of vadnn t. brandhout.
Bols de c-, veuuinhout, brandhout n. - [ Tech.] Cde main torso, z. GAIIOCIIO1R. - C- sans fin,
touw zonder eind (om het rad der draaibank). C- de sernple, C- de rarne, sempeltouw, drie-einds
r&unkoord (aan den zijdeweefstoel) . C- de volets,
ketting-spantouw. - C-s dune dtolle, draden n. pl.
eener gewéven stof. Ce drap a Ia C- bien grosse,
bien fi ne, dat laken is zeer grof, zeer fijn van
draad. Son halît montre Ia c, de draden schijnen
door zijn' rok, zijn rok is kaal. - ( fig. et fam)
Cet homme montre la c-, 't is blijkbaar slecht gesteld met dien man. Cela montre la c-, dat is alles
behalve slim overlegd. Cela est usd jusqu' a Ia c-,
clot is eene afgesleten (bij ieder bekende) list, grap,
aardigheid enz. 11 est use jusqu' a in c-, hij heeft
al zijn' crediet, al zijn invloed verloren. - C- de
montre, (voormalige) darmsnaar aan de horlogie
vetlr. La montre est an bout de sa c-, a dId sit c-,
'tliorlogie is afgeloopen. Les c-s dune horloge, de
gewiqtkoorden eener klok. - La c- de rouleau, het
ronseltouw (aan eene drukpers) . - C-s, ribbekoor den (waarmede boekbinders de ribben op den rug
der banden maken). - Du tahac en c-, gespannen
tabak rn. - [Man.] Leireep, lange lijn f., waaraan
men 't paard laat ron i. C-s des deux piliers,
lijnen of reepen des neusprangers. - [Vétéi.] Ca saigne, laatkoord (om den hals des paards,
als men 't aderlaat). Ce cheval a mm c- de farcm, dat paard heeft een' strikvormigen worm.
Cheval qui fait la C-, dampig paard. - [ Pèche]
Pêcher aux c-s, met de lijn visschen, vissclien met
eene lange lijn, waaraan op gerégelde afstanden
korte lijntjes met vischhaken verbonden zijn. Maltresse c-, dikste der vischljnen. - [ 11. n.] Volksnaam van de lamprei.
Cordé, e, adj. (enpart. passe van corder): Des
ballots c-s, ombonden balen 1, p1. Du tabac c-,
gesponnen tabak ni. Do boisc-, afgevaâmd hout n.
Du bols bien, mal c-, goed, slecht gevaâmd of gemeten hout. - Larnproie c-e, lamprei f. met houtachtige draden. - CORny, E, adj. [Ii. n. ] Hartvormig (cordiforme).
Cordean, in. (verklw. van corde) Touwtje n.
- [Tech.] Slaglijn, meetlijn f., meetsnoer, riot"oer n. Rue, Allée tirde an C-, ljjnreqte straat,
laan f. - Zelkant rn. van gemeene wollen stoffen.
- [Pèche] Kort touw ii. aan 't hoofdtouw eener
grondlijn.
Cordée, f. Wat aan een touw hangt, touwvol n., rist f. - [Corn.] liet tot een' vadem vereischte brandhout n. - [ Méd.] Pijnlijke oprigting f.
der roede, als gevolg van ontsteking. - ± Reeks,
aaneenschakeling f.: Cette longue c- de fortune (bij
Montaigne), die langdurige, onafgebroken voorspoed.
-

CORDIE.
Cordelat, m. [Corn.] Zékere zeer grove wollen stofje f. uit Languedoc en Spanje.
Cordele, e, wij. (en part. passé van corcieler)
Gevlochten: Cheveux c-s.
fordeler, v. a. Vlechten (het haar). - SE CORDELER, V. pr. Gevlochten worden.
(ordelette, t. (verklw. van corde) Touwtje,
koordje, snoertje n.
(ordelier, m. [H.. cccl.] Franciskaner monnik,
minder- of minnebroeder to. (eig. koordinonnik, naai
het touw of de koord, waarmede zij zich omgordden). - (Prov.) A'voir Ia conscience large comme
la ceinture, cosnrne Ia manche dun c-, een zeer
ruim geweten hebben. Pat-Ier latin devant les c-s ,
voor de geleerden willen preken. Etre gris comme
un c- (met zinspeling op de voormalige grijze kleedij der cordeliers) , een' duchtigen roes aanhebben.
Aller sur la lsaquenée, sui Ia mule des c-s, met
de apostelpaarden rijden. - [U. de Fiance] Medelid n. eenerparjsche club, die tijdens de eerste
staatsomwenteling in een voormalig Franciskaner
klooster vergaderde. - GORDELIERS, p1. Leden a.
pi. eener volksvergadering te Parijs.
('ordelière, f. [El. rel.] Franciskaner non 1.—
Touw n. fli(?t verscheidene Innoopen, gelijk een cordeliers-gordel. - Koord f. niet zijden kwasten of
franje. - [Bias.] Soort van kabelrand, rn. of knoopsnoer n. 01fl het wapenschild. - [ Mode] Knoopstrik, geknoopte vrouwen-halsband m., gevlochten
lint n., tot sieraad aan den hals der vrouwen.
- [Impr.] Aancengeschakeide vignetten n. p1. als
lijstwerk om eene bladzijde. - [Arch.] Striksieraad n., op staven aangebragt. - [Bot.] Soort van
vjjg I.; - volksnaam van verscheidene soorten van
fluweelbloemen. - [H.. n.] Franci..skaner-inonnik,
naamvan zékere bruine kinichorens met witte strepen. - [Corn.] Soort van geschoren sergie f., inz.
uit Reims.
Cordeline, t. [Tech.] Zijden of floretten draad
111., waarvan de zelfkant aan zijden stoffen gemaakt
wordt. - IJzer ii., waarmede een glasblazer den
rand maakt aan den hals van cciie flesch; - die
.ranid zelf,
Cordelle, 1. (verklw. vancorde) Jaaglijn, treklijn, 1. , treil rn. Haley it la c-, treilen, in de jaaglijn loopen, in het lijntje loopen. Homme de c-,
trekker rn. (die de schepen optrekt) . - ( fig. et
fan's.) Attirer qn. a sa c-, iemand aan zijn snoei
weten te krijgen, tot zijne partij overhalen.
Corder, v. a. Touwslaan. lijndraaijen, touwspinnen, touwdraaijen , touw strenge/en. - Cdu labile, tabak spinnen. - [Corn.] Vademen,
vaâmen, niet den vadem meten (brandhout). C- up
ballot, eene baal pakken, ombinde'n. - [ Tech.]
Opbossen, zainenbindeni (de borstels of stijve haren
tot bundeltjes vereenigen, eer zij in (Ie gaten van 't
hout gezet worden)
SE CORDER, V. pr. Tot touw
geslagen worden: Le gros chanvre ne se coi'ete pas
Si Idea que le chaiìvre dëlhi, de grove hennep laat
zich niet zoo goed tot touw verwerken als de fijne.
- Co tabac ne se coMe pas idea, die tabak laat
zich niet wel spinnen. - [Bot.] Draderig, houterig, stokkerig worden: Le scorsonèi'e ne se corde
jamais. - [El .n.] Les larnproies se cordent, de
lampreijen worden draderig, stokkerig. - [Corn.]
Le bols tortu ne se conIc pas hien, het kromme
hout laat zich moeijelijk vaâmnen, b(jdenvadem meten.
Corderie, f. Touwslagerij,, lijnbaan. Touwslagersksnst f., -handwerk n., liet touwslaan. Touwh,asidel rn. - Touwmagaz(jn n. - [Mar.]
Kabelgat n.
Co rdial, e, adj, Hartsterkend, verkwikkend:
Le yin vieux est c-, deoudewijn is hartsterkend.
- (fig.) Hartelijk, opregt, rond, welmeemiend, welgemeend. (In dezen zin zonder mannelijk meervoud). - CORDIAL, in. Hartsterkend middel a.,
hartsterking t. (Plur. ni. cordiaux.)
Cordialeinent , adv. Hartelijk, opregteljjk,
van ganselmer harte. - ( fig. et fam.) HaIr qn. c-,
iemand een' bitteren haat toedragen.
(ordialité , 1. hartelijkheid, vertrouwelijkimeld
ongekunsteldheid, oprept/meid, rondheid, trouwbar
tigheid, gemoedelijkheid t.
Cordicole, adj. [Thdol.] Het hart van Chrislus aanbiddend. - COPD1COI.ES, M. p1. Hartaanbidders rn. pl., jezuïtische secte der 18de eeuw. Cordieolisnie, m. 1lartaanbidding f.
C o,-die, f. [Bot.] Cordia f. (naar den kruid.
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kenner
h Cordus in de lGcle eeuw), een plantengeCordonnerie, t. Schoenmakers - handwerk n.,
slac t waartoe a. a. de pruim -cordia of st-besten- schoenmakerij 1., schoenmaker s winkel, schoenen- en
boom , de eypeilwut-cordia en (le oostindische sebes- laarzenwinkel D. - Bergplaats f. der schoenen en
en-cordia behooren.
laarzen op scholen.
Cordier ,. in. Touwslafjer , ljndraaijer ,, lijnCordoitnet, m. (verkiw. van cordon) Lintje,
slager, baander in. Ook als O(Jj. Maître c-, opper - koordje, snoertje ij., om iets vast te binden of aan
lijnslager, trostouwerslaer. - Touwverkooper in. te rijgen, smal band, zoomlint n. - .Lvaaizijde f.,
In dien zin ook vrouwelijk: Coi-dière, 1. Touw- rijqveler m. - Muntrand ni.
verkoopster, touwhondeloarsvroaw f. - [Tech.]
Cordoianier , m. Schoenmaker , laarzenmaVisscher in. met hoaksnoeren (aan de Middelland- ker 10.; C- pour homme, potirfemme, mansschoen--,
scite zee palauguiers geheeten). In dien zin ook vrouwenschoenmaker IlL ; C- bottler, laarzenmawij: Pècheurs cordilers.
hei' in. - Schoenen- en laa?zenverkooper in. In
Cordifolié, e, a dj. [Bot.] Met hartvormige uien zin ook t. COrdiOtIHièi -e. - (Pray.) Les c-s
bladeren.
soiît les plus mal chaussés, Z. CUAUSSE. - H. n.]
Cordiforme, a dj. [Bot.] Hartvormig. Ook Volksnaam van de bruine sneeuw (gotlard brun).
van hartvormige tweeschalige schelpen gebézigd.
Cordonan, in. [Corn.] Corduaan, spaansc/i
Corcligère, adj., z. v. a. COIWIFORME.
Ieder n. (naar de spaansche stad Cordova benoemd).
Cordillas, in. [ Com] Zeer grove wollen stof f.,
Cordouaniei-, m. Spaansc/i-lederbereider m.
z. V. 0. CORDELAT.
Cerdyle, m. [It. n.] Gordelhaqedis t. —[Bot.]
fordille, ni. [11. Il.] Pas uitgebroeide tonijn m. Groote boom m. van tropisch Afrika. - Cordy.
t Cordillon, m. (verklw. van corde) Touwtje, loïde, M. p1. [H. n.] Hagedissen van 't geslacht
koordje n.
der gordelhagedis.
Cordiniane , adj. [H. n.] Met hartvorimge
Cordyloeai-pes, m. p1. Zeker plantengeslacht.
pooten.
Cor éal, m. Spaansch tooneel n. voor 't blijspel.
Covlinèrne,
f.
[Méd.]
Zwaarhoofdigheid
f.
Coréc,
f. [Anc. pods.], z. CHarmE. - [H. in.]
S
Corditèles, adj. p1. [1:1. n.] Koordopannend, Soort van wandluis t. [Bot.] Soort van appel m.
draadspannend (van spinnen, die geene webben voor cider in Calvados.
maken, maar slechts enkele draden spannen).
Corégenee, f. Mederegéntschap n.
Coréeiit, m. Mederegént in.
S Cordolie, f. [Mid.] klartepijn t.
Cordon, in. (verklw. van conIc) Draad, touwCorégoiie, in. [H. n.] Ongevlekte forel t.
draad m., zoo als die uit das en hennep gesponnen
t'oi'éligionnaire, m. et t. [H. cccl.] Gelooftwordt, garen n. Une corde a trois e -s, driedraads- genoot m. en f.
touw ij. - Band in., koord t., snoei, lint n., waarCoréluftte, m. [Pharm.] Huidzuiverend midt

:

[

—

mede iets versierd, gekenmerkt, omwonden, vastgemaakt, aangetrokken of waaraan iets opgehangen
wordt. C- de sonnette, de montre, schellekoord,
horlogie-band; C- th souliers, schoenband, schoenriem in. - (Loc. /1g.) Il nest pas digne de dénouer
les c-s des souliers de eet, homme -la, hij is niet
waardig dien man de schoenriemen los te maken:
héjtaat ver beneden hem. Tenir qii. par les c-s,
iemand aan den leiband houden. —On se sert de c-s

del n.

Coréoneion, m. [Chir.] Werktuig n. lot het

ligten der graauwe staar.

Coréope, Coreopse of Coriope, f. [Bot.]
Wandluizenkruid, maagdenkruid n, C- bident, ge-

streepte tweetand m., gestreept gaffelkruid. C-oreille

ou triptère, sterreicruid n.
Coresse, f. Bokkinghang m. (te Calais en
Duinkerken).

our suspendre des estampes, das tableaux etc. , Corète
"-$ dune hOUrh, snoeren bibir b&uit. Tenir les CHORE.

t
c-s

(10 Ia bourse, het bestier hebben over het geld.
Délier let a s de Ja bourse, geld losmaken, eenig
peld uitgeven C- de chapeau, hoedeband, hoedelint. - Deurkoord, kort touw. waarmede de partier de deur opent.' Tirez le a-, sil vous plaIt, or
en/cel: Le C-, si1 vous plait, trek aan de koord, doe
open, OJ)Cfl mij, als 't u belieft. Demander le c-, verlangen binnen te gaan. - [R.cccl.] Gordelkoord t.,
touwgordel m., knooptouw n . , als gordelvan verschillende monniken-orden. —[Cheval.] Band, ordeband in,, ordelint n. C - bleu,z. BLEU, adj.C- rouge,
ordelint, ook: orde, en ridder van St. -Lodewijk.
C- noir, ordelint, orde,. ridder van St. -Michiel.-[.H. t*rq.] Zijden koord, wurgkoord, waarvan men
zich in Turkije bedient ter verworging VOR hen,
die de Sultan uit den weg geruimd wil hebben. [MII.] Onafgebroken linie van troepen om een land

tegen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten
te behoeden, grensketen, verweerlinie,grensbezettinq,
grensafsluiting f.. cordon n. - [ Anal.] C- of Cembilical, navelstreng m. C- spermatique, zaadstreng. - [Arcli.j Muurband. muurkrans, steenen
rand m. op een' muur, een' bolwerk enz. —[Bot.]
C- omliilicat, navélsnoer n. Forme, trajet, insertion du a-, gedaante f., overgang n., inplaatsing 1.
van 't navelsnoer. C- de cardinal, vlooijenkruidn.
- [H. n.] C- bleu, Braziliacinsche zijdestaart in.,
blaauwe cotinga, een der schoonste vogels in Brazilit's wouden; - ossenoog n., zékere schelp. [Hart.] Grasrand in., grasstrook f., zoom m. van
zoden ons een perk or bed. - [ Tech.] Band m. om
den dom van een rad; - gewerkle rand rn. om
een muntstuk; - ronddraaijende fonteinbuis t.,
waardoor eene voortdurende reeks walerstralen
wordt voortgebragt; - rist t. staarten, bij bontwerkers; steenader f. in een leiblok. - C- de
chanvre hennepbundel in., ter spinning bereid. Cslag in. van een touw.
'
d'une corde,

Coi-doniié, e, adj. (en part. passé van cordonner) Gevlochten, gedraaid: Soie c-e, gevlochten

zijde f.

Ducats c-s, gerande dukaten m, p1

Cordoiiner, a. a. Vlechten, ineen draaijen als
een touw. - C- les cheveux, een lint door 't haar

vleeitkn. - [Mon.] Banden.

of (orette, f. [Bot.], z. V. a. coa-

Col ge of tourge, t. (Co rn .] Pak n. van 20
stukken indisch katoen.
Corgrioule , t. Soort van galappel in., die
50015 aan den pruimboons komt.
Cori, m. [[:1. n. ] Klein amerikaansch viervoetig dier n. -- [Bot.] Wolfsmelk t.
Coriace, adj. Taai en hard als ieder, lederachtig: Ce boeuf est c-, dat ossenvieesch is taai.
Bois c-, lederachtig hout n. - (fij. et ram.) Taai,
gierig, vrekkig; Fiord, wreed, onhandelb a ar.
Coriacé, e, adj. [Bot.] Lederachtig: Plante c-e
Coriaces, m. p1. [H. n.] Lederachtige insec
ten in. pi.
Coriaire , adj. Looistof bevattend, wat tot
looi of run gebruikt kan worden. Ecoree c-, loot-

-

bast m.

Corianibe, m., Z. C 11011 1AMBE.

Coriandre , t. [Bot.] Koriander m., zekere
naar anijs gelijkende plant; het zaad daarvan,

korianderzaad n.

Coriarie, t. [Bot.] Loogersstruik m., i000jerInyrte, smak of sumak, cor i an i a I., welker binderen veel looistof bevatten. .
Coiiarine , t. [Chim.] Alkalo ïde n., en den
looijersstruik aangetroffen.
toridale, f. [Bot.] Heimbioem, duivekervel t.
(fumeterre).
(oridon, in. [H. ij.] Argus m., zekere

vlinder.

Cone, 1. huid t. van een gestorven dier.

Coriiide, t., Coriiidvirn, in. (Bot.] Wonderboon, wondererwt t. (z. CARDIOSPERME.)
Coj-indon, in. [Minér.] Diomantspaath n. uit

China en Korornandel , een meestal appelgroene
steen, een aluminium-oxyde, na den diamant de
hardste en meest gezochte edelsteen, c o r n du m n.
C- hyalin, saffi e r m. - Corind9iiiqite , adj.

Diamantspaoth-achtiq. - COR1NDONIQUES , in. Pl.
Geslacht van edelgesteenten, waartoe de amaril of
smergel behoort.

Corindiuii, m., Z. CORINDE.
Coi-iiie of Coriiine, t. [F!. n.] Gazelle I. van

den Senegal.

Col -inthe (Raisin de), rn.

krent t,, soort

van kleine razfjn zonder kern (naar de grieksche

CORINTHIE

-

stad Kor4ntlze benoemd) C- lilanc, Zantisclie krent
(ook passe, raisin de passe en passarellegeheeten).
- (Prov.) Ii nest pas permis a tout le monde
d'aller a C-, niet ieder map naar Rome gaan.
Corinthie, f. [Bot.] Goudgele, wit en rood gevlekte tulp f.
Coritithien, ne, adj. Korintkisch. - [Arch.]
L'ordre c-, de korinthksche bouworde t. Chapiteau
C-, korintldscls kapiteel n. - Ook als subst.: Korint/der m., Korinthisclie t.
Corioclave, ni. [Tech.] Schoen m., waarvan
de zool aan het bovenleder gespijkerd, niet vastgenaald was.
Coriope, f.,

Z. COREOPE.

Coriophore, adj. [Bot.] Sterk naar wandluizesi riekend. - (oriopliore of Coriosniite,
t. [Bot. anc.j Stinkend .s'tandelkruid,weegluiskruid n.
Coils, m., z. v. a. cuais. [Bot.] Veldcipres t.
koriskruid n. - [H. n. ] Soort van zeepaauw m.,
zékere vised.
. Coripliée, 1. [H. n. ] Afrikaansclie bastaardnachtegaal m.
Coi-ise, t. [H. n.] Waterspin f., roeijer m.,
zeker insect met roeiriemen.
Corisie, f. [H. n.] .4ardweegluis f.
Corisperrne, m. [Bot.] Weegluiszaad n.
Corize, m., z. CORYZi.
Corli, torus, Corlie;i, m., z. couru.is.
Corme of S orbe, t. [Bot.] Sorbe, sorbepeer,
citlasbes t., scherpzure, peervormige vrucht van den
Corinier,Sorbier domestique of CoeJi.ie,
tammen sorbenboom, spreeboom, spreeuwbézie-boom,
halver-elze m., in Frankrijk aangewend tot liet
maken van: formé , en., sorbendrank ni. Corniiei'
sauvage, haver -essche f., kwalster-, 1i)sterbézie-,
kwartelbézic-, kwaalboom m.
Cormièie of Coriiière, t. [Mar.] Rantsoenhout n., hekstut 'Th , windréring t.
Cortiioran, m. [[ I. n.] Water- of zeeraaf t.,
zwarte pelikaan in.
Coi'nac, in . Olifantsgeleider, olifantsdr[jver,
kornak in. - (lig. et iron.) Leermeester van
domme kinderen. - Loftrompetter-in . van een'
-

nieuw' schrijver.

Corn aehine, t. [Pharin.] Buikzuiverend poeder n., uit spiesglans, scaminonie en wijnsteen.
('oriiage, in. [Féod.] Guns in. op 't ploegvee.
- [Vétér.] Gesnuif n. van kortademige paarden.
Cornailler, v. n. [Charp. ] Scheef gaan: Le
tenon cornaille dans la mortaise, de pin gaat scheef
in 't gat.
Cornal, m. [H. n.] Guineesch parel/men in.
Cornaline, t. [Minér.] Kornalijn, korneool rn
gesteente van 't geslacht der chalcedonen, waarvan
de schoonste meesterstukken dei oud - rieksclie en
etrurische snijkunst gemaakt zijn. C- herborisée,
boomkornalijn. C- sanguine, bloedroode kornalijn.
C'ornard, in. (bas) Horendrager m. (cocu)— [H.
de France] Nar m., lid van een snaaksch genootschap
uit het begin der 16(1e eeuw.— [Tech.] Dubbelhaak m.
ijzeren tang ter opening van den glasblazers-oven.
Coriutrtl, e, adj. [Vétér.] Snuiven (uit aarnborstiglieid , bij paarden): Cheval c-, snuiver in.
Cornardise, f.(bas) Horendragerscliap, horendragerj f.
Come, t. Horen, hoorn m., naam der harde
spitsuitloopende uitwassen aan den kop van sonsenige dieren. Bètes a c-s, horenvee n. C-s de hoeuf,
de vache, de bélier, de gazelle, ossen-, koe-, rains-,
dazelle -horens. C- dun rhinocéros, dun narval,
horen van een' rhinoceros of neushoren, van een
narval of zee-eenhoren. Les c-s ne sont pas caduques, comme les hots du cerf, de horens vallen
niet af, gelijk 't gewei, van 't liert. [Myth.] La cd'An&lthée of d'abondance, de horen des overvloeds.
- [Mus.] Blaashoren der koeherders (doorgaans
tan een' horen gemaakt) . C- a houquin, Z. CORNET.
- [Econ. dom.] Schoenhoren, schoeisaantrekker in.
(de helft van een' overlangs gekloofden horen).
(Loc. fans. et Proc.) 11 a mangé de Ia vache, il
entend de c-, hij is hardhoorend. Donnerun coup
de c- k qn. , iemand een' vinnigen zet geven. Faire
les c-s a qn. , iemand bespotten, door. twee vingers
als horens aan 't hoofd te brengen. Attaquer
Ie taureau, la bête par les c-s, het beest bij
de horens aangrijpen, eene zaak van de moeijeljkste zijde aanvatten. Ii porte, ii a des c-s, hij
draagt horens, zijns vrouw is hem ontrouw
g

CORNÉFJNNE

Montrer les c-s, de horens opsteken, zich In
staat van verdediging stellen. Baisser les c-s, de
horens intrekken, inbinden, zijne minderheid erkennen. 11 lève les c-s. 11 commence ii montrer
les c-s, hij steekt de horens weér op, hij begint weês
in aanzien, in eer, tot fortuin legeraken. On prend
les hommes par les paroles et les hètcs par les
c-s, ieder moet op zijne scoorden passen. Les c-s lui
en sont venues a la tète, hij stond te kijken, alsof
hij het teKeulen hoorde donderen. II mangciait le
diable et ses c-s, 't is een v raat, een slokop.
Faire unc c- a un livre, s un feuillet, een vouwtje
in een beek, in een blad leggen. Faire une c- h une
carte, een der hoeken van een kaartje omvouwen.
- CORNE wordt ook wesens het nun of meer geljkvorinige van vele andere voorwerpen gebézigd:
Les limacons montrent, resserrent leurs c-s, de
slakken steken hare horens op, trekken ze in. Les
c-s du cerf volant, de horens of voelsj)rieten van
den schalebfjter. - Un chapeau (t c-s , een punthoed, steek in. Les c-s du croissant, de horens der
wassende maan. - Les c-s de lautel, de horens des
altaars. —Les c-s dun pâté, de hoeken eener pastel.-.-[Anat.] C-s du sacrum, horens van 't heiligbeen;
C-s of Tronipes de Ia matrice, moederhorens,
trompetten van Fallopius; C-s de los h eoïde,
tongbeenshoresstjes; C-s du larynx, strottenhoofds
- [Arch.] Les c-s dun chapiteau, de-horentjs.
horens of 1 hoeken van 't kapiteel. C-s du bélier,
rams/wrens, sieraden aan de kapiteelen der ionische
en zamengestelde orde. [Artill.] C- cl'amorce,
kruidlioren. - [Fort.] Ouvrage a c-s, horenwerk n.
-

C- de bélier, rasn.shoren. -- {Géogr.] Noons der

hoekige, prismatische bergtoppen (ook aiguille vu
dent geheeten). C- dor of cl'abondance, Gouden
horen, naam der haven van Byzantium (Constantinopel). - [ Mar.] Gaf/el f. C- de vergue, mik eener
gatfel, ga' elaan de zeilspriet; C- d'ai timou, ga/fel
van den C- a épissei, splits-km en.
[Méd.] C-s de Ia peau, horen - u itwassen (ICC huid..—
[Tech.] Naam van verscheiden kuipers- en wagenmes
Les c-s dune scie, (Ie horens of-kersqdcliapn.
blad h ouders eener zaag. -.- [1-1. n.] Volksnaam van
verscheiden sterkoralen of zeesterren. van eenige
mosplanten en van vele paddestoelen, ook can eeniqe
zeer verschillende schelpen, van eene groote oestersoort enz. C- dor of d'abondance, een der volksnamen van den tonijn. - [Bot.] C- de cert, herteki-uid n., kraaijevoet in., weegbree t. ; vlooikruid,
gravinnekruid is. C- de ceit d'eau, wilde kers 1.;
Cerf de bocut, fe n egriek n„ bokshoren in. - COIINE, t. Hoorn n., naam van de stof der
dierenhorens: Tabatièie, Peigne de c-, hoornen
snuifdoos f., kans in. C- de cei t, hertshoorn, bewerkt herts.qewei in . Le manche de ce couteau
est de c-, de c- de eeG, het heft van dit uses is
van hoorn, van hertshoorn. Couteau enimanché
de c- de cert, mes ii. met hertshoorssen heft. De la
raclure de c- de cerf, schrapsel van hertshoorn,
geraspt hertshoorn. La ge' ëe de c- de een est
cordiale, de hes -tslsoorn-çelei is has-tsterkessd. - Bij
uitbreiding: hoef m., de hoornachtige stoder hoeven
van paarden. ezels enz. (in dien zin zonder nicervond): Ce cheval a In c- molle, dure, usée, dat
paard heeft een' weeken, harden, a/[jeloopen' hoef.
Ce remède fait venir (tail croitre), enduicit lac-,
dat middel doet den hoef aass.qroeijen, maakt den
hoef hard. La c- des pieds est traversée pal les
claus, door den hoef slaat men (Ie napels heen. [Corr.] Witte streep t. op de doorsnede van gelooid
Ieder (een gebrek).
Coi iié, e, adj. Hoornachtig, glad en hard gelijk
hoorn. Plante, Feuille c-c, hoornachtige plant t.,
hoornachtig blad n. [Anat.] Tissu c-, hoornachtig
weefsel n. der napels. - [Chim.] Lune c-c, Argent
C-, hoornzilver n. (oude besiaisiiisj van 't chloorzilver).
- [Pèche] Elarengs c-s, haringen in. pi., die op het
punt zijn hunne kuit te schieten. - z. ook CORN EEN INE.
Cornean, m. [H. n.] Basterdhond in. (uit een
bulhond en de teef van een' windhond).
Cornée, t. [Anat.] Hoornvlies n. van 't aap.
C- opaque, hard oogvlies, wit n. van ,t oog (nu
sclérotique geheeten). C- transparente, doorschjjnend oogvlie s (nu enkel c- genoemd). - Laadlepel,
saslepel m. (der vuurlverkmalcers); —zulk een tepe
vol brandstof voor de kardoezen.
Cornéenne, adj. 1. [Gmol.] Rodbec- of Pierrg
-

-

-

-

-

-.
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de come, Pierre corne, hoornsteen m., schilferige
hoornblende f., naam van onderscheidene soorten
van kwartsagaat.
Coriieillard, Corneillon, m. [H. n. ] (pop.)
Jonge kraai 1.
Corneille, f. [H. n. ] Kraai f. C- noire of
Corijine, Corljeau -c-, zwarte kraai, rave/craai r.
C- ernmantelée, mantelie, a mantelet of cenclrée,
bontekraai, mantelkraai. C- sauvage, moissonneuse,
des bois, zaadkraai, roekrctaf of rokraaf f. La c
de kraai schreeuwt of krast. - ( fig.-eriofcas,
et fans.) Bayer aux c-s, naar de maan gapen, onnoozel in de lucht kijken. C'est Ja c- d'Esope, de Ja
fable, hij is de kraai van Esopus, uit de fabel:
hij pronkt niet eens anders veiren (van een' schrijver, die stilzwijgend veel goeds aan anderen oatleent). (Loc. triv. et pop.) Y aller de cul at de
tête comme one c- tui abat des noix, met meer
drift dan beleid te werk gaan. - [Bot.] Pied de c-,
hertekrind n., kraaijevoet m., gravinnekruid, vlooikruid 0.; Z. CHASSE -BOSSES.
Cornéite, f. [Med.] Hoornvliesontsteking f.
(cératite).
Cornélieii, me, adj.: Style, vers c-, stijl m.,
vers n. in den trant van Pierre Corneille. - Lois
e-nes, wetten van L. Cornelius Sylla, waarmede
hij den aristokratischen regeringsvorm in 't oude
Rome herstelde.
Coriiernent, m. [Méd.] Oortuiting f., oorgeruisch (lintement). - [Tech.] Gebrom n. eener
opengezette pijp.
Corneiinise, f. [Mus.] Doedelzak in., ruispijp,
zakpijp 1. - (Prov. et pop.) Quand Ia c- est pleine,
on chaiite mieux et plus volontiers, met een' goed
gevulden buik wil het zingen (praten, vertellen)
béter lukken.
Corimernnsenr, m. Doedelzakspeler, zakpijp
rn (fig.) (bij Rabelais) Knapuilverteller in.-blazer
Coriiéole of Coronéole, f. [Bot.] Verwers
brein f.
Corner, v. a. Blazen op den horen (inz. van
koeherders) , toeten, tuilen. - (iron.) Il ne fait que
C-, hij doet niet dan toeteren (van iemand. die slecht
den waldhoren blaast). - Door een' spreekhoren
spreken tot eenen doove. - (fig. et (am.) C- aux
oreilles de qn., iemand aan de ooren lellen. Les
oreilles ont dû bien vous c-, de ooren moeten u wel
.getuit hebben (tot iemand, van wien men P05 fl zijne
afwezigheid veel en allerlei heeftgesproken). Les
oreilles me coinent, de ooren tuiten mij. Les
oreilles lui cornent, hij verstaat alles verkeerd. -.
Viancle qui coine, vleesch, dat een reukje heeft of
begint te krijgen.
CORNER, V. (1. IJilbazuinen,
rondkraaijen, allerwege vertellen: 11 ne fait que c
cola partout, hij kraait dat overal rond. Door
een' spreekhoren zeggen of mededeelen: II a fallu Ie
lui c-, men heeft hem dat door een' spreekhoren
moeten zeggen. - (fig. et fam.) II faut lui c- les
choses, men moet hem alles tweemaal zeggen, alles
in de ooren schreeuwen, hij is oostindisch doof.
C- Un feuillet, een vouwtje in een blad leggen. [Chas.] C- les chiens, de honden met den jagthoren
roepen of aansporen. C- le départ, 't vertrek, den
a/'toqt blazen. C- requite, de honden door horengeschal op het spoor van 't wild drijven. SE COREER, V. pr. Den vorm, den aard van een' horen of
van hoorn aannemen, verhoornen.
Cornerotte, f. [U. n.] Een der volksnamen
van den uit (bibou)."
Cornet, m. (verklw. von cor) Horentje n.,
blaashoren in.C- de chasse, de postillon), jagt
post/wren. C- de vacher, koeherders-horen.-horen,
C- a bouquin, dlpenhoren (lange horen der zwit
sersche herders); ook: kornét, kromme fluit t.,
kromhoren. C- a pistons, koperen horen met kleppen, klephoren. - Kornetspeler, kornetblazer, karnettist m. - [ Luth.] Kornet-register n.; Grande-,
grootkornet-register; C- d'écho, de récit, echo-,
recitatief-register. - C- acoustique of enkel c-,
hoorbuis t., spreekhoren (voor dooven en hardhoo renden). - [Mil.] C- d'ouïe, luister/toren m. [Artill.] C- d'amonce, kruidhoren, peervormige
kruidhoren. -'-- C- is écrire, inktkoker m. in een'
schrijfbak of schrijfkoker. - [Jeu] Békertje n. van
hoorn of leder, dobbelbéke'i-, dobbeikroes m. ('waarmede mende ilobbelsteenenwerpt). Jeter Ia c- après
les des ., den befker en de dobbelsteenen te gelijk uit
de hand werpen; (fig.) den moed opgeven. -

-

-

-

,

P('7W1hUiSjC Ii., li()1en- af he'elvm;nig (nngerold
7)0))i('l. C- (Je dragees, J)ejn1'l1ui.je i!l('t suikergoed.
- [Pèl is.] Opgerold ()1LU'lljC of 110/elI/C n., oblie f.

- [Aunt. I C-s (le li)s clluiioïile. M/I('lj)jC.S van 't
zeefbeen. C-s of (Oii(JUIS. coquilles iriférieres do
111'7., benedenste neusschelpen. - CJiii.j C- it venlouse, l(UItkO]), keiji ill. -- [I-I. n. ] T(n')l t., 11(1(1116
('(Ill velerlei 6'elISC/l(lli(/e, ke'elcoii,i ige schelpen.
Cuis.j C- ii houditi. U.'Ol.dllÖle)liJe. i1'Ol.cttl(Cll.tll'tj(' H. --- [Mar.] C- do mal , 1iU1.l1i01111 in. L'aqtiet
it C-, kruisbéting f. - [Mon., Orfèvr.] l'ol'lsplaaljc II.
in (1(11 '1 01111 '('(616 1C11 peperhuisje.
('oriieter, U. 0. [\itér. ] Koppen zetten.
('oiiie( ier, 01. 1h)O1'1lbe1eidi in.
(oiiiette, f. hOiiiel, l(()11i(lIlilLtï f., kOl1l('tje n.,
i'lollll)efl-lUitIliilts f. - (Lor. J)1OV.) 11 ijorte c-.
't is een Jan-lien ; 6)011: Z()1?e vrouw 11(1/t (Ie binek
(1(111. -- [Mil. RIO.] Ruitervaan f., Sl(111(l(1(11(i 111.
(!C)• i'itiieijj -- lijf uitbreiding: ruiterbende, compagnie ruiterij f., lO)iiiCt n. ; - ook (iii.) 51(111(1(laal(l(liaqer, x1(l11(IaOidjO1lkC1. kornet m.; kornetsplaats t. C- IllRflCll(. ?5oel('(I (le 11(1(1116 6(116 den stan
,

-

(1(1(1,11 ('16 00/1 ('(Ill lit't 1((Jiill('lit (1(5 kOlOfl(IÇ-I(1i(1(101
1(111 lilt P(1i1(1i'1'0lk in 1?iaiikif,&. - [:Iar. Ilienle

.1

in., Witte l'ielIi(lllte i'l(l/ I.
eeiien schout-bij-nacht. - [Arch.] Hoekijzer n.,
ijzeren beslag 0/) (tell IlÛl'I( Vail 111016 lltl&O. [Cost. anc.j Lange 5t1OOk f. zijde, (lie (Ill r(lO(ISll('(l(li (ll j))(lflmS(ll('li van t Ii011illklijk colljie
(lijji'(li(lC wiiiijiel
1(111

1'(lOiIl('lll (11,1 (1(11 11(115

(lr(lef/(n. (11(1(111

jllell

bel f.

- [1iiic. ] Illiiili 1. (11 ) I/I'll kol) van ('('nIJl valk. [Bot.] ili(llblX/)(llll t. (Pieds 11'akLlette) . .Çl'l(lli 1(111 /11(11 ut(lll/ijzCl II. - (fig. cl iron.) C-dc
ch;uRIe, StlOJ) In.
('ornéule, t. [Fl. n.] .V'(l(llil (liii (ik der kleiiic
fliceltlll 1(111 't z(lill('llf/eSlllll insecten-oog.
Coi•n emir, rn (fain.) 11(lli'llbl(1'l HI. - (fig.) lijf,
(lie 1(,t veiz'dleiic tol iets ll(I/lll(lit of opzegt. Voltaire betitelt c'i.(iciii (l(' slechte (lW/hIPS als: Jtauqties
c-s le Ian is v ers inc001100lles, .(lllillll' ba:ainei's
('(Ill ilulilil i'lll'éllll(l( V(Izel(. - (I)RNLUIt, mij. in.
[Vétdr.] ClieaI C-, slluil'ell(l, ku(/cIl('ll(l p(l(l1(1.
•: Corueiix, e n e, Ill/f. ['L'aii.] Cuir C-, iworn(llIlti(J 11(1(1.

4'oiiiiehe, f. [ich.] ho r ii i S, kroonlijst 1., iwl

bovenste uitstekende gedeelte (1(116 11(1 kroonwerk
16(111 ((ill zuil (l/l('flell ball, lijstwerk n. ljjstklans in.

- [Mar.] Se/till U.. kroonlijst, Ill (/lbecld/louw(lc
figuur op (1(11 spiegel, waarin 116(16 den iiaain van
tilt 51/li/I plaatst.
('oriiiehon , in. (verhlw. t011 come) IIOr(litjl fl.,

kleine horen: Les C-S d'un che'vrtau, de lwicntjec
('(Ill ((111 Ji)U.1 geit. -- [Bot.] Kleine fJIOt1W Iiilllik(lllilli('i Ill., augurkje ii. Coatlic des c-s. (LUgUllijCi
inleggen. - I %T éiiei. , z. V. a.. .NJ)l)U1ILER. - (k10p.
et bas) Botterik, botniuil , cc/lli(Ipnkop in. Efre
bête comme on c-, Avuir lair dim C-, ezelaclitig
(10166 zjiii. lijken.
4'oriiicole, adj. [Bof.] Op den k0111011j('bOOlfl
fJ1O(jjl1Ul.

Cortiieuilaire, t. [Bot] Zeeqrasarlltige plant t.

- CIJRNIGIJL51IiI(, 111. [R. roiii.j ()lfiCi('r IlL, (Ill?

steeds den kif/gSiliblllili 111 zijde .11011(1; - soort

('(111 deulwa(l',ller of gii/Jiei. die altijd den reqter
vergezelde lii /1(1 VIllIflis, (lIlt hij UitS/)l'(lk, opschreef.

(ornieuile, f. [ii. ii.] lioientje Ii. - [Chit.
.lt('g(l('llIl)ii!J(' laatkop M. - ()I6N1CULES, t. pl. [liii.
1(l(lX/)1ilt(ll 01. /11. (antennes).
('oriuieulé, e, (111f. [Bot.] 'J'ootvorliiig, in den
V011ll 5(111 l'Cli Jll/)ClllUi.sje.
Cornier, iève, Wij. Op een' hoekcl(lall(le, (1071
('(li' Iiiiik voorkomende. Pilast re's (-S, llO(k/)il(lSt(ïS
In. ill. Pieds C-s , fJl(lflt( boonlln in. pl., dil 111(11 lot
lee/ons ll(llllt, /1(11' 5(1 ('(lii u'oitd (lili(Jell(lkt moet
'WOl(llfl. - .Jaintu ie c-ière, dakgoot, z. (OIN1ERE.
- C ORNIER, M. 1lll(kSifJl IR. 5(116 het CelIléllWltC
(611(1 k(lrt.c. - [Bot. ] l(llkxWllold 6(101 Cl IlNOUILLEII.
('orliièfe, f. [H.. ii.] I,00dell ofjianmien (lllk(/olll t.,
waterleiding tUsicliell twee dakhellingen; - ijzeren
hoekbeslag fl ('(Ill (Cli' koffer;-hoeks ieraden opt.
il/fl 'I t'(l/lClliel(l' cruel koets; --- 'ijzilin Se/Ilenen f.pl.

0(111 (It /io'1een der /111511(11 (carifuniliiies) . --

iiièves, I . . Pl I .Ia 4 IloIkstullell in. pl., (IchIciste
spanten, 1('ill(IVLIiIlg(B f.Pl.. 1alllSOUlI101(1 H. AIonges
(le c-, i1'ililIi'dlil?(/(11 Oj) (1(76 hekbalk, verlengingen
1(1)1 't 'l(l)llXl)(lihOUt.
('oriiille, t. [Bot.] Hoornblad ii. C- d'eau,
paardestaart fl1.

-CORPS.

CORNIFORME
Corniforme, adj. [H. n.] Ilorenvormig.
Cornigère, adj. [H. n.] Itorens- of voelsprieten dragend.
Cornillas, m. [H. n.] Jonge kraai f.
Coriiille of Corni llet, m. [Bot.] Leeinlsruid n.
Cornillon, ni. [FL. n.] Volksnaarn van de kerkkraai (choucas). - Been n. in den horen van 't
rund.
Cornine, f [Chim.] Alkalisch bestanddeel van
den cornus florida, cornine 1.
Corniole, Cornuelle, t. [Bot.] (pop.), z. v. a.
CHASSE -BOSSES.

Coriiiolle, 1. [H. ii.] (pop.), z.v.a. CHOUCAS.
Cornion, m. [Pèclie] Fuik t., die achter aan
twee pijpnetten vast gehecht wordt.
Coriiipète, adj. , z. v. a. COItNUPETE.
(orniste, m. [ lus.] Horn ist, waidhorenbiazerleermeester m. op den horen.
(ornouit1e, f. [Bot.] Kornoelje 1., de fraairoode, soms ook witte kers van den kornoeijeboom
CoriiouiHer of Cornier, ni. [Bot.] Kor
noeljeboom, wielboom m., Bols tie c-, kornoeljehout n. (ons zijne vastheid en duurzaamheid bijzonder tot werktuigen en raderwerk geschikt) . Cmâle, gerneene komnoeljebooin. C- sanguin of Iemclie, roode kornoeljeboom.
Covtiii, e, adj. Gehorend, met horens: Le hoeuf,
Ie bouc coot des animaux C-S.
fi g.) Hoekig,
kantig, dat vele onregelmatige hoeken en punten
heeft: Un pain c-, een hoekig en puntig brood. (Prov.) A mal enlourner, on fait les pains c-s,
een slecht begin heeft een slecht einde. - [Log.]
Argument c- , z. v. a. DILEMME. - fig. et fam.)
Raisons c-es, slechte, o'rmhartige rëdenen f.pl. Visions c-es, zotte denkbeelden H. p1. - [Man.] Clieval c-, paard met hooge heupen. - [Agiic.] Bl
C-, brandig koren. - [Com.] Baleine c-c, zeer
buigzaam balein n.
C'oi-niiazi, m. [Fl. n.] Zdkere vise/i, inz. in de
Loire, soort van kleine elft I.
Corniiehet, in. [Tech.] Horenije, peperhuisje n.
Cornud, ni., (ornude, f. [Tech.] Zeepzie
deï's houten olie- of waterbak, houten emmer m.('oriiudet, m. houten emninerlje n.
Coriiue, I. [Cliirn.] Destilleerkolf I. of retort in.
ne,t langen krommen hals in den vorm van een'
horen,. Ventre, voûte, col cou) de Ia c-, buik m.,
ronding I., hals in. der destilleerkolf. - [H. n.]
C- digitale, zekere qroote eenschalige schelp I.
Coriiuelle, I. (pop.), Z. CORNIOLE.
(oriiuet, in. [Bot.] z. v. a. BIDENT.
Pâtiss.]
Gebakje n. met twee horentjes (in champagne).
Cornulaire, m. [H. n.] Tootkoraal, sc/ieedenormige polyp in.
Corniilaque, I. Bot.] Soort van sodaplant I.,
zoutkruid n.
Cormipède, adj. [H. n.] Met gehorende voesen. - Ook als subst.: Un c-, een horenvoeter m.
Cornupète, adj. [Numisin.] Met de horens
stootend: Taureau c-, of als subst.: Un c-, een
stier, die als stootend met de horens is afgebeeld.
Coro, m. [H. (l'Esp.] Invoerregt n. op het uit
Peru en Chili in Spanje komende goud en zilver.
Coioeoie, m. [H. n.] Baarsachtige vise/i m.
4fl Brazilië.
(orolitiqtie, a dj., z. COROLLITIQUE.
Coi-ollacé, adj. [Bot.] Op een bloemblad geijkend.
Corollaire, m. [Diclact.] Toevo'gsel, bijvoeg
sel n., opheldering I., c a r o ilar iu os n., al wat
men, Ier versterking der aangevoerde reden ten
overvloede er nog bijvoegt: A ce qui a été dit, on
peut ajouter porn c-, bij hetgene gezegd is, kan
men nog ten overvloede voegen. - [ Math.] Gevolg n.
van een reeds bewezen voorstel, toegevoegde stelling I.
- COROLLAIRE, adj. Toegevoegd, ten overvloede
bijgevoegd, c o r a Il a ir : Proposition c-, toegevoegde
stelling I.
Corolle, I. [Bol.] ïiloemkroon I. C- monoptale, polyptale, eenbiadige, veelbladige bloeînkroon.
(orollé, e, adj. [Bot.] Eene bloemkroon hebbende.
Corollifère, adj. [Bot.] Bloeinkroonsleunend;
bloeinkroondragend.
Coiollifornie, adj. [Bot.] Bloeinkroonvorinig.
Coi'ollin, e, Corolliqiie, adj. [Bot.] Tolde
bioemkroon behoorende, bloenikroonachtig.
('orolliste, m. Kruidkennr in., die deplantene
-

- (

(

-

- [

[

-

naar hare bloemkroon rangschikt, co ro ii ist. Ook als adj. gebezigd: Botaniste c-.
Corollitique, adj. [Arch.]: Colonne C-, met
loofwerk omwonden zuil I.
Coroiltile, I. (verklw. van corolle) Bloemkroontje n.
Coronaire, adj. Kransvormig. [Anat.] Artère
c-s, krans- of kroonslagaderen I. p1. - [Bot.]
Met kranswijze geplaatste knobbeltjes of uitwassen.
Coronal, e, adj. [Anat.] Kransaclitiq, kransvormig. Los c-, of als subst. m : La c-, liet voorhoofdsbeen. Fosses c-es, groeven I. p1. van het voorhoofdsbeen. Suture c-c voorhoofdsnaad m.
Coroiié, m. [Anat.] Puntig uitsteeksel n. van
sommige beenderen.
Coronelle, I. [H. n.] Kroonpolyp I. - [ Tech.]
Metalen leest I. der kammenmakers.
(oroiiéole, I., Z. CO1SNALINE.
Coroiier,in. (angl.) (pr. coi-ro-nèr) Geregteljk
lijkschouwer in., hij, die in Engeland onder toevoeging van H gezworenen, de lijken schouwt van
hen, die een' gewelddadigen dood gestorven zijn.
Coronet, m. (verkiw. van couronne) Kleine
kroon I. der pairs in Engeland.
Coroniforme, adj. Kroonvormig.
Coroiii ll e, 1. [Bot.] Kornielje I.
Coroiioïde, adj. [Anat.] Krans- of kroonvormiçj. Apophyse c-, ravenbeks -uitsteeksel n. - Co
i-ouoïdien, ne, adj. Daartoe behoorende.
('orotiope, m. [Bot.] Sterrekruid, slanqqrasvi.
Coronopifeuille, I. [Bot.] Sterrekruidachtige
plant I.
Coroniile, I. [H. n.] (eig. kroontje) Hoofdeloos
weekdier n.
Coronure, I., Z. V. a. EPOIS.
t'oiossol, m. [Bot.] Fleschappel, roomappel m.
Corossolier, m. Fiesschenboomn m. (anone,
cachimentier)
Coroyère, I., Z. V. a. CORIAIRE.
Corp, m. [F!. n.] Ombervisch m.
Corpo, (orpou, in. [Pèehe] Vijfde kamer I.
aan 't qroote tonijnen-net.
Corporal, m. [Cath.] .41taardoek, misdoek,
corporale ii., een met figuren bestikte (lock,
waarop de kelk en hostie-schotel gezet worden.
Coipoi-alier, m. Foedraal n. of kartonnen doos I.
voor de inisdoeken (nu meestal bourse geheeten).
Corporalité , I. [Didact.] Ligchameljjkheid,
corporaliteit I.
Corporatif, ive, adj. [Didact.] Ligchaamvormend, corporatief.

Corporation, I. Gewettigde vereeniging I.,
weker leden aan algemeene rdqelen en tue/it onderworpen zijn, g'ilcl, genootschap n. broederschap,
corporatie; - gemeente I.
Corporé, e, adj. Van een ligchaam voorzien.
Corporéité, I. Liqchamelijkheid, hoedanigheid
van 't geen een liqchaain is, corporelteit I.
('orporel, le, adj. LiychamelUk, lijfelijk, een
ligchaam hebbende, c o rp or e e I : Dieu nest pas c-.
- Ligchainel(jk, wat tot het lijchaam be4port, wat
liet ligchaam aangaat: Les in firmités c- , de ligchaamszwakheden I. pl. Punition c-, lijfstraf I.
torpore ll ement, adv. Ligchainelijk, lijfelijk:
Punir c-, aan 't lijf straf/en. - [Théol.] Ligchamei/ik (in tegenstelling met spirituellement): Dans
Ia communion, scion les catholiques, on mange
(recoil) Ie corps de JésusChrist réellement et e-.
Corporilieation,Coi-poiisation,f. [Chim.J
Verandering eener vloeistof in een vast ligchaam,
ligchaamsvorming, c orp 0 r i s atie, c orp 0 ei fi
catie I.
Corporiflé, e, adj. (en part. passé van corporilier) Tot een ligchaain gemaakt, verligchameljjkf.
Cot pozifiei-, Corporiser, v. a. [Didact.]
Een ligchaam beschrijven aan hetgene, dat er geen
heeft: C- les anges, den enge/en ligchamen toeschrijven. - [Chim.] Tot een vast ligchaam
maken, vast/eggen, de verstrooide deden van een
geheel in een enkel ligchaamn vereenigen. - SB
CORPORIFIER, V. pr. Zich tot eenligchaam vormen,
een ligchaam worden. Se c- avec ge., zich met iets
vereenzelvigen.
-

Corporisation, I., Z. CORPORIFICTION.
Covpoiiser, Z. CORP 0 II1FIER.
('oi'poii, Z. CORPON.
('Orj)S, ifi. Phys.] Ligcliaain n., elke hewer/i-

tuigde af onbewerktuigde, enkelvoudige of zamen--
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gestelde zelfstandigheid of stof 1., elk gedeelte der
stof, dat een op zich zelf staand en onderschei
den geheel vormt: Tout c- a trois dimensions: iongueur, iargeur et profondeur, elk ligcliaarn heeft
3 afmetingen: lengte, breedte en diepte (dikte) of
hoogte. C- solide, liquide, gazeux, vast, vloeibaar,
lucht- of dampvormig ligchaam. C- simple (élérnentaire) , cornposé, e'nkelvoudij, zaînengesteld higchaam
C- pondërable, impondëiabie, weegbare, onweeq
bare zelfstandigheid. - Bij uitbreiding.- het sto/fe
lijk gedeelte van een bezield wezen, liet dierlijk
liqchiaain, inz. dat van den menochi; - in enüeren
Zin: het menschenlijchaarn tusschien hals en heupen,
lijf, bovenlijf a., romp, tronk m.; en bij uitbreiding
ook: het gedeelte van zdkcre kleedingstuhcheen, dat
liet bovenljf bedelt, het lijf. Le c- dun homme,
dun animal, het liqchaam van een' mensch, dier;
L'homme est composé de c- et d'a'me, de rnensc/s
bestaat uit ligchaamn en ziel; C- bien foimé, uien
ijdti, bienproportionné, hiel] constitué, goed gevormd, goed gebouwd, goed geëvenredigd, goed. gesteld of gezond ligchaam; Les exercises du c-, de
lijchaanisoefenmgen; Les piaisirs du c-, de ligchanieljke, zinnelijke vermaken. - Ii a le c- tout de
travers, hij is geheel scheef van lijf; Ii a ie c- uien
fait. mais les janThes Un peu trap courtes, hij is
welgemaakt van lijf, maar een weinig te kort van
beenen; ii eut ie c- percé de trois balies, zijn bovenljf werd van drie kogels doorboord; Le mal cornmenceh gagner Ie c-, de kwaal begint het bovenlijf
aan te grijpen; Comment peut-il niettre tout cela
dans son e- ? hoe kan hij dat alles in 't lijf krjgen? - C- de cuirasse, borststuk n. van een har
nas. C- de robe, lijf van een kleedje. C- de baleine,
keurslijf, korsét a. met baleinen. - Perdre c- et
hiens, Perdre le c- et les biens, lijf en goederen
verliezen; iemand, die ors dierbaar is, verliezen,
en met hem alle voosdeelen, die men van hem trok
of hoopte te trekken. - [ Mar.] Le vaisseau a pin
C- et biens, het schip is met man en 'muis vergaan.
- Ii s'y veut obliger c- et biens, hij wil er met
lijf en goed borg voor blijven. - [Prat.] Les ju ges
ont ordonné qu'il serait saisi au c-, de regters hebben gelast zich van zijn' persoon te verzékeren.
Sépanation de c- et biens, scheiding van lijf en
goed. La contrainte par c-, de ljfsdwang in. -

politique, 't gemeenebesl, het koningrjk, het keizerrijk is een staatsligchaam. Les c- politiques ant
leurs maladies comme le c- hurnain, de slantsligchasnen hebben dunne ziekten even als "s menschen liqchaans. C- lëgislatif, wetgévend ligchaam.
C- administratif , beheerend, besturend, adnsinistralief ligclsaasn. C- diplomatique, gezamenlijke gezanten aan een hof, diplomatisch ligchaasn. Le C-

du yin, het ligchaam en bloed van Jezus Christus
worden voorgesteld, zijn vervat onder de gedaanten van het brood en den wijn.—[Cout.] Homme,
Femme de c-, lijfeigene rn. en f. - (Loc. fans.,
fig. etprov.) 11 faut voir ce que eet homme atbans
Ie c-, wij moeten eens zien, wat die man in 'I
schild voert. C'est un homme (lui na rice dans
Ie C-, die man voert geen kwaad in 't schild. II se
tue le c- et i'âme, hij vermoordt zich, hij arbeidt
zeer sterk, werkt zich af. Se donner a (JO. c- Ot
âme, zicht met lijf en ziel, geheel en onvoorwaardeljk aan iemand overgeven, toewijden. Ildpondne
de qn. - pour c-, voor iemand instaan als voor
zich-zei . 11 fait bon manché de son c-, hij geeft
niet veel ons zijn leven, hij heeft zijn leven veil.
Elle a fait folie de son c-, zij heeft haar liqchaam
ten beste gegmven. C'est un c- sans âme, 't is een
ligchaasn zonder ziel; (fig.) een leper, een genootschap, eene partij enz. zondes- opperhoofd of zonder bekwaosn opperhoofd. Prendre l'ombne pour
Ie c-, de schaduw voor 't li chaasn, den schijn voor 't
wezen houden. Prendre du c-, gezet, jevuld van ligchaam, lijvigworden. Tomberrudement sur Ie c-b
qn., iemand raauw' op 't lijf vallen: iemand scherpe
verwijtingen, harde waarheden zeggen. Faire de
son c- une boutique d'apotbicaire, een' apothekerswinkel van zijn lijf maken: gedurig geneesmidde
len gebruiken. Faire c- neuf, na eene langdurige
ziekte herstellen, geheel bekomen. Gagner sa vie,
Manger son pain it Ia sueun de son c-, zijn brood
in 'tzweet zijns aanschijns verdienen. Faire litimre
de son c-, zich door hard werken geheel uitputten.
11 a le diable ?11 c-, hij is zeer boos, woedend,
heeft den drommel in 't lijf; ook: hij is zeer handig, bekwaam, heeft veel vernuft verstand. C'est
un pauvre c-, t is een onnoozele bloed. C'est on
drôle de c-, an plaisant c-, 't is een aardige
kwant, een geestige snaak. Cet homme nest pas
traltro a son c-, die man doet zich het lejf te goed.
C'est sin c- de Ier, 'C is een ijzeren ligchaam; isp

gezamenlijke geeslelijkheid, adel, burgerij I. Lee- de
yule, of liever Lee-municipal, de stadsregéring f.,
stadsraad rn. Les c- des métiers, de handwerksgilden. Esprit de c-, Z. ESPRIT. - Marcheren c-,
gezamenlijk optrekken. - {Mil.] Leger n., legerafdeeling , heerbende, leqerbende f., korps a.:
L'arrnée en e-, 't gezamenlijk leper, de hoofd-armee,
heermagt, kracht t. des lepers. L'arrnée utait divisie en deux, trois c-, het leper was in twee,
drie korpsen (heerbenden) verdeeld. C- de riserve,
spaarbende f., ondersleunin,qs-Jseer,, r e s e r v e korps n. C- de bataille, strijdbende; z. BATAILLIt.
C- d'infantenie, de cavalerie, bende voetvolk, infa n t e r ie - k o'rp 5, bende paardevolk of ruiter/j,
kavallerie -korps. C- de gmnie, degezamenhf/ce krjgsbouwkundige n., i n g e a i e ur- korps.—
C- de garde, wacht, uitgezette wacht f., wachtpost m.; wachthuis n., hoofdwacht f. C- de garde
armee, voorpost rn. Les soldats posent Icons armes au C- de garde , de soldaten zetten hunne gewiren in de wachtkamer. - (lig.) Mots, Railleries, Plaisantenies de c- de garde, vuile taal, vuilbekkerij f., genseene grappen 1. p1. - [ Mar.] C- de
garde dun vaissCau, scheepswacht, hoofdwacht f. op
een schip, halfdek n. - Gardes lu c-, lijfwacht
des vorsten. —.Ligchaasn, geheel n., verzameling,
zasnessvalting f. van verschillende stukken, van
verschillende geschriften, c o rpus is. Le c- des
poètes grecs, latins, de verzasneliag der grieksche,
latijnsche dichters. C'est on beau, on grand Cd'iiistoire, dat is een schoon, een groot geheel der
geschiedenis. Ii faut rassembler toutes les pièces
et en faire uts c-, men moet al de stukken verzasnelen en tot etín ligchaam, tot één geheel brengen.
C- de droit, wetboek n., inz. de door keizer Jostinianus in de 6de eeuw verordende verzameling
van wetten, corpus j u r i s n. C- de droit civil,
de droit canon-, burgerlijk, kerkelijk wetboek. Cde doctrine, leerstelsel n. - [Prat.] C- de preuves,
gezamenlyke bewijzen n. pl., die met elkander een volledig bewijs opléveren. C- hhnéditaire, de gezansen-

-

-

-

{Théol.] Le c- et le sang de Jesus Christ sont
repnésentés, contenus soos les espèces du pain et

j

-
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is tegen alle vermoeijenissen, tegen alle spijs en
drank bestand.
a cones PERDU, bc. adv. Zon
der 't gevaar te vreezen, onversaagd, blindelings,
zonder zich te ontzien, vermetel: Ii se jeta is
perdu dans Ia mèlie, dans ie danger, hij stortte
zich blindelings, onversaagd in 't gedrang, in 't gevaar.
a so coops DEFENDANT lor. ado. Tot
ljfsverdediginq, tot lijfsweer , ons een' aanval af
te weren: S'il la lui, eest a son c- défendant,
zoo hij hem gedood heeft, is 't uit lijfsweer geschied. - (fig.) Met weirzin, tegen wil en dank, al
tegenstribbelend: J'y al consenti, mais is mon c
défendant , ik heb er in toegestemd , maar met
weerzin. •- is BRAS LE CORPS, lor. adv. Door de
armen om iemands lsjfte slaan: 11 le saisit a bras
Ie c-, et i'enleva de terre, hij greep hem om de
middel en higtte hem van den grond. CORPS k
CORPS, lor. adv. Man tegen man: Ils se sont cornbattus c- a c-, zij hebben man tegen man qevochten. us se tenaient c- a c-, zij hielden elkander
omklemd. - C- mort, of enkel c-, dood ligchaam,
lijk n., doode rn. en t. Ensevelir, liihurner, Entenrer un C-, Porter, Mettne un c- en terre, een'
doode begraven. Embaumer. Disséquer un c-, een
lijk balsensen, ontleden. C- saint, C- sacré, lijk van
een' heilige. - (Lor. prov.) Ii fut enlevé comme,
un c- saint, hij werd onverwachts gevat en geplakt
(gevangen gezet) . - C- glonieux, verheerlijkt ligchaam. Le c- glonleux est impassible, 't verheer
lijkt liqchaam is vrij van lijden. - (Loc. fain.) II
West pas c- glonieux, hij is bij lange na geen heilige. - (fam. et abus.) Ii est c- glonieux, rest on
c- glonieux, hij heeft geen stoelgang, hij lijdt aan
verstopping. Ligchaans is., vereeniging van
vele personen onder een zelfde hoofd, onder dezelfde wellen, genootschap, gezelschap, collegie,
gild n. Grand, puissant c-, groot, magtig ligchaam.
-

-

,

-

-

La népuique, le royaume, l'ernpire est un c

du clergi, de Ia noblesse, de Ia bourgeoisie, de

CORPULENCE
ljke goederen eener nalatenschap.
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Ces

deux branches ont fait c- ensemble, die twee tak-

ken zijn tot één liqchaam vergroeid. - [Asir.] Le
C- du soleil, dune planète, liet liqcliaam, de schijf
der zon, eenee planeet. C- célestes, /iernelligchamen, hemelbollen. C- luiiiîneux, opaques, lichtgévende, duistere ligchainen. Benaming van 't
voornaamste gedeelte of hoofdgedeelte van velerlei
voorwerpen, het eigenlijk ligchaam, zonder de hij-

komende zaken. C- dun vaisseau, d an navire,
scheepsramp m. casc o n het schip zonder dek,
masten, zeilen, want of ankers. C- dun carrosse,
bak m. eener koets. Le c- dun violon, done gultare, de buik eener viool, eener guitar. Le c- dun
clavecin, de kastvan een klavier. Lee- dune presse,
het hoofdstel van eene drukpers. Le c- dune charrue, het hoofdstel eener ploeg. Le c- dune place,
dune forteresse, de vesting zelve, zonder hare
buitenwerken, de hoofdwal. Le c- dun livre, het
ligchaam van een boek, het boek zonder voorrede,
aanteekeningen, bijvoegsels enz. Le c- dune lettre,
het ligchaam van een' brief, de brief zonder datum, handteekening, inleiding of slotforrnulier;ook:
de hoofdtrek m. ecner qesclsrévene letter. C- de
pompe, pompbuis f. C- dun arbre, stam, tronk m.
vaneen' boom. [Prat.] C- de délit, liet hoofdbewijs
eener misdaad. [Arch.] C- de log is, de bâtirnent,
hoofdgebouw n. in tegenstelling met de daarmede
verbonden vleugels, zijgebouwen enz.; C- de logis
heet ook: een van 't hoofdgebouw afgezonderd verblijf. Le c- dun édi fi ce, de romp van een gebouw,
het grove metselwerk, zonder betimnmering. —Le cdune devise, de figuur van een devies, in tegenstelling met het bijschrift (vgl. âme) C- dune mddaille, figuur of beeld op een' gedenkpenning.
Corps wordt ook gebruikt voor: vastheid, dikte,
lijvigheid t., lijf n. van zékere dingen, die doorgaans min of meer dun zijn: Ce papier, ce parcliemin na pas assez de c-, dit papier, dit parkement is niet stevig genoeg. Une étoffe qui a du
C-, eene cligte, vaste stof. Cette lame est bien
mince, vile na pas de c-, dat lemmer is zeer dun,
't heeft geen lijf. Ce sirop, eet onguent na pas
assez de c-, die siroop. die zalf is niet lijvig, dik
genoeg.
Couleur qui a du c-, dik opgebragte
Ook voor: geestkleur, sterke, gevulde kleur.
rijkheid, kracht f. van zekere dranken: Ce VIII a
du c-, die wijn is krachtig, sterk. Cette liqueur,
cette Poisson na point, na gudre de c-, die likeur,
[Aunt.] C- caldie drank is slap, vrij slap.
eux, C- caverneux, Z. CALLEUX, CAVERNEUX.
C- vitreux, glasachtig ligchaam, een water/melder
oogvocht, door een fijn, doorschijnend vlies omgeven. C- réticulaii'e, net van Malpighi, de huidlaag,
die onmiddellijk op de lederhuid ligt. C- papillai
res, gevoeltepeltjes der lederhuid.
[Chir. Méd.]
C- dtranger, vreemd, vreemdsoortig ligchaam, een
voorwerp, dat niet tot de bewei'kluiging van 't
ligchaarn behoort (b. v. een splinter, een kogel, een
blaassteen).
[Impr.] Lettersoort f., corpus n.:
Chaque c- a ses lettres romaines et italiques,
elke lettersoort heeft haar romein en cursijf. C- de
lettre, kegel ni. corpus, dikte der letter, waardoor de afstand der regels bepaald wordt. [Mar.]
C- de vaisseau, hot ii. van 't schip. C- de garde,
ha l fverdek II. C- de pompe, breedte van de pijp
eener pomp. C- de voiles of Les quatre c- de voiles, de ! groote zeilen van een schip. Le vaiss eau porte ses quatre c- de voiles, liet schip ligt
voor zijne onderzeilen en diqtgereefde marszeilen.
C- marts pour l'amarrage, verschillende voorwerpen, waaraan het schip gemeerd wordt: dukdalven,
palen, ringen enz. Arriver de bout au c-, dwars
doorloopen. [Mus.] C- de voix, sterktegraad m.
der zangstem: Sa voix a plus de c- que Ia miermne,
zijne (hare) stem is voller, vult het oor beter dan de
mijne. C- sonore, klinkend ligchaam: Chaque corde dun violori est an c- sonore, iedere snaar van
eene viool is een klankgevend ligchaarn. [Perr.]C
de rang, zijvlechten of zijlokken f. p1. eener pruik.
—[Fauc.] Etre trop en C-, te vet zijn (van een' volk).
[Man.] Avoir do e-, goed gevuld zijn, lijf hebbevi (van een paard).
Corpulence, I. Ligchaarnsomvanq m., gestalte,
statuur, inz. zwaarlijvigheid, gezetheid, corputentje t. Un homme de belle'
petite c-, een
rnensch van een' schoonen, kleinen ligchaanmsbouw.
L abstinence, le travail soot propres a gudrir la
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vasten en arbeid zijn geschikt om de zwaarl ij
vigheid te verhelpen.
Corpulent, e, adj. Zwaarlijvig, dik, vet, ge
zet. corpulent.
Corpusculaire, adj. [Phys.] Wat (Ie atomen of de als ondeelbaar gedachte stofdeeltjes aangaat. Physique of Philosophic c-, corpuscula ire natuurleer of wijsbegeerte I., leerstelsel ii.,
waarin men door 't aannemen van atomnen veel

C-,

meent te kunnen verklaren (ook atomislique geCORPUSCULAIRE, In. Voorstander, neenimeeten).
-

hanger m. van 't atomnemmstelsel.
Corp5lscde, m. [Pirys.] Ligchaarnpje, stofje,

stofdeeltje n.

CorpiisenHste, m., z. v. a. COIIPUSCULA11IE.
Corradotix, Courradouix, m. [Mar.] 'Pusschendek n.
(orre of Coriet, m. [Pêche] Soort van zaknet n.
Correct , e, adj. (pr. cor-i'ècte) Naauwkeurig, juist, zuiver, van fouten vrij, naar de regels,
regelmatig, inz. taalzuiver, taalkundiqjuist, naamew
van druk, naar de cisc/men der kunst, cor--keurig
rect. Auteur c-, schrijver. die zeer naauwkeurig
is. Dessein c-, naauwkeurige teekening.
Correeteiiient, adv. Naar de regels, zuiver,
zonder gebrek of fout, naauwkeurig.
('orrecteur, m., - ti-ice, f. Verbelteraar, berisper, bestraffer m., verbéteraarster, berispster,
bestrafster f. (in dien zin main gebruikelijk). COIIRECTEUR, m. [lmpr.] Verbéteroar der drukproeven, corrector m. - [Financ.] (weleer) Naziener m. der rékeningen bij de rekenkamer. - C-,
of als adj. Père c-, opperste van een Franciskanerof Minorieten-klooster in. - C-trice, kloostervoogdes bij de vrouwelijke Minorieten.
C orreetif, ive, adj. Verbéterend, verzachtend:

Phrase c -ive, verzachtende uitdrukking.

-

coo-

1IECTIF, M. [Pharm.] Verzachtinqsnmiddel n.: Le

sucre est le c- du citron, de suiker verzacht den

citroen.
(fig.) Verzachtende uitdrukking: Les
locutions: en quelque facon, pour ainsi
dire, si Jose rn
flM ainsi sont
des c-s.
Correction I. Verbdtem'ing teregtbren ging,
verhelping, correctie t. van gebreken of fouten:
La c- des moeurs, des erreurs, des ahus, de verbdtei'ing der zeden, dwalingen, mnisbruiken. Cet
ouvrage, ce manuscrit a besoin de C-, dat werk, dit
handschrift heeft verbdtering noodig.
[Iinpr.]
La c- des dpreuves, liet nazien, verbdteren, coingéren der drukproeven, c o n r e c tu u m' c o n neetie f. Cette ëpreuve est chargme de c--s, deze
proef is vol veranderingen, verbtteringen.
[Pharm.] Bijvoeging van een verzachtend middel,
verzachting t. (vgl. cOIIRECT1F). [Ithét.] Thregt
wijzing, venbétering t., eeoc figuur, waarbij de reldenaan zich zelven als te regt wijst. Sa fortune,
que dis-je, sa vertu l'élève au plus hautdegrd.
[Astr.] C- du midi, verbelteriny dci' middagshoogte, datgene wat er van de gemnelten zonnehoot
den waren middog-temoafgrknwde,om
te verkrijgen. [Mar.] C- des routes, do point, verbeltering van den berékenden koers, om een juist bestek te verkrijgen.
SAUF CORIIECTION, SOUS CORRECTION, toe. adv. Onder verbétei'ing, behoudens
belIer imlichting.' Je maintiens, saute-, sous c- de Ia
compagnie, que cela est faux, ik beweer, onder
verbétei'ing, met verlof van 't gezelschap, (lat dit
valech is. Zuiverheid, taal-, druk-, kunetzuiverhei!, netheid, stiptheid, correctheid t. La c- (Ill
style, de naauwkeunigheict, netheid van den stijl.
11 pane avec une grande c-, hij spreekt eene zeer
zuivere, gekuischte taal. C- dun dessin, naauwkeur ig/meid in eeoc teekening. Bestraffing, berisping,
vermaning, teregt'wijzing: straf, tuchtiqing, kastijding 1.: C- patei'nelle, sévère, vaderlijke, gestrenge
berisping, bestraffing, vermomming. II a subi la c-,
tij heeft de straf, kastijding ondergaan. Maison
de c-, tuchthuis, verbelterhuis n.
Les enfants
sont soos Ja c- do père, de kinderen staan onder
't gezag, de tucht des vaders. (In deze laatste beteekenis min gebruikelijk.)
Correetioiinaliser, V. 0. [Prat Eene zaak
geschikt maken ter behandeling voor a ecorrectio-

,

,

,

-

,

-

-

-

--

-

-

-

-

-

--

^

iméte regtbank.
4 Correctionnalité, I. [Prat.] Aard m.,hoedanigheia 1. eener correctionelle zaak.
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-

Correetionnel, le, wij. Verbétereid, bestraffend, wat de bestraffing of de straf betreft, correctioneel: Lois c - les, strafwetten f. p1. Peine
c-le, verhterin.qs-straf, correctiovéle straf f. (voor
liqtere misdrijven). Tribunal de police Me, correctionéle regihank 1.
Correctionnellemeiit, adv. Op verbéterende,
bestraffende wijze, in strafzaken, correctioneel.
Corieetiveineiit, adv. Bij wijze van verbéte
ring, verzachting, als verzachting (correctif) aangewend.
(orreetoire, ni. Boeteboek, penitentie-boek n.
bij de Minderbroeders.
Correetiiee, f., Z. colwEcTEuR.
Corrégidor, in. [H. d'Esp. ] Stads- of policiereter rn. in Spanje en Portugal.
1

Corrégenee, Corrégent, Z. COItEG—.
Coriékitif, ive, adj. [Didaçt.] Wederzijdsch

betrelckel(flc , eene onderlinge betrekking aanduidend, correlatief. Les termes de père et
de fi ls sont des termes c-s, de woorden vader en
zoon zijn uitdrukkingen, die eerie onderlinge betrekking te kennen geven. - Ook als subst. m. Ce
mat-ei est le C- de celui-lb, dit woord staat in
weérjjdsc/ie betrekking tot dat.
Correlation , f. [Didact.] Wederzijdsche of
onderlinge betrekking f.
Coirespondan ce, f. Onderlinge gelijkvormigheid, overeenkomstigheid, overeenkomst, overeenstemming f.: C- cI'opinions, d'inclinations, tie sentiments, overeenstemming van meeninqen, neigingen,
gewaarWOrdin!Jen. - [Gram.] La c- des temps
du SUI)jOnCtif avec ceux de I'indicatif, de overeenstemming of afhankelijkheid van de tijden der aanroepende wijs met of van die der aantoonende wijs.—
Onderlinge gemeenschap f. of verkeer n., wederzijdsche betrekking, verstandhouding of verbindtenis,inz
handejsbetrekking f., handelsverkeer H.; briefwisseling r. ook de qewisselde brieven iii. pi. ze/ven, c o rr e s p a n d e n t I e f. Je no veux point de c- avec eet
homme, ik wil geen gemeenschap, verkeer of omgang met dien man hebben. La c- entre ces deux
villes sera bientôt plus prompte, de gemeenschap
(communicatie) tusschen the beide steden zal weldra niet meer spoed plaats hebben. Lier c- avec
qn., briefwisseling met iemand uanknaopen. Avez
vous in Ia c- de ces deux savants? hebt pij de briefwisseling, de brieven van die beide geleerden gelézen?
- Voiture de C-, correspondérend rijtuig (dat de
met ander openbaar rijtuig aangekomen reizigers
op zeker punt des wegs opneemt om hen verder te
vervoeren). Service de C-, postdienst t., Ier vervoer
van brieven naar plaatsen, waar de brievenpost
niet komt.
Correspondant , e , adj. Overeenkomend,
overeenkomstig; gemeenschap of verband hebbende,
in briefwisseling staande, c o rr esp a n del rend.
Angles c-s , overeenkomstige hoeken. - [ Astr. ]
Hauteurs c-es, overeenkomstige hoogten. - Mcmbre c- de 1'Académie , correspondérend liet der
Acadérnie.
Cori'espondant , m. Handelsvriend, briefwisselaar , iemand met mien men briefwisseling
houdt; - inzender van artikels voor dagbladen en
tijdschriften, c a i re sp on de o t m. —Correspondérend lid n. van eene akadeînie of van een letterkundig genootschap. - Verzorger van een' jong'
menscli, die elders zijn verblijf houdt. (Het vrouwelijk correspondante komt zelden voor.)
Correspondre, v. n. Beantwoorden, overeen
komen, overeen stemmen. Tout correspond a ses
désirs, alles beantwoordt aan, komt overeen met
zijne begeerten. Cet enfant ne correspond pas
aux bonnes intentions de ses parents, dit kind bentwoordt niet aan de goede oogmerken zijner ouers. - In verband staan, betrekking hebben, verbonden zijn, op elkander uitloopen, gemeenschap
hebben; overeenkomen. overeenkomstig zijn: Ce cabinet correspond a Ja cliapelie par une galerie,
dit kabinet heeft met de kapél gemeenschap door
eene galerij. L'aile gauche de eet édiflce corres
pond avee l'aile droite, de linker vleugel van dot
gebouw is in overeenstemming (symmetric) met
den regter. - Brieven wisselen, briefwisseling
houden. c 0 r rev p a n d é e n; - gemeenschap, verkeer hebben: J'ai cessé de c- avec lui, ik houd
met hem geen briefwisseling meer. L'inondation
empêchait cette yule de a- avec Ja caFitale, de
;

l

CORRODANT.

oversirooming belettede 't verkeer dezer stad mei
de hoofdstad. - SE COIIRESPOINDRE, V. p7'. Met elkander in overeenstemming, in gemeenschap zijn.
Ces deux bâtiments se correspondent, die beide
gebouwen komen met elkander overeen, staan in
goed verband tegenover elkander.
Coriet, m., z. v. a. CORRE.
Corridor , ni. [Arch.] Doorgang, tusschen
in., smalle, gedekte gang of galerij vóór éésie-gan
of tusschen twee rijen kamers, op welken gang elk
vertrek eene afzonderlijke deur heeft, corridor m.; - in schouwburgen: gana, waarop de
logedeuren uitkomen. - [ Anc. fort.] Bedekte weg m.
('orrigé, e, af. (en part. passé van corriger)
Verbéterd, nagezien, van fouten gezuiverd, ,g e c a r
r i g e e r d : Edition c-c, verbéterde uitgave; apreuve
c-c, nageziene drukproef. - Enfant bien c-, een
scherp bestraft kind. - CORRIGE , m. Verbeterd
opstel m. van een' scholier. Un recueil de c-s, eene
verzameling van verbéterde gebrekkige opstellen. Het verbéterde, het te verbeteren voorwerp.
Corrigeant , e, adj. (woord van Montes quid) Verbéterend, c a r ri p é r en cl , wie gaarne
verbétert, corrigeert.
('orriger, v. a. Verbéteren, verhelpen, zuiveren, een gebrek of de gebreken wegnemen, van foeten of gebreken bevrijden, corri ge r e n (zoowet
van personen als van zaken): Ii na qu'un défaut ,
mais ii sera fort dilficile de Fen c-, hij heeft maar
één gebrek, maar 't zal zeer moeijeljk zijn, hem
daarvan te genézen. C- Un livre, een boek nazien,
r'erbéteren, beschaven. C- des épreuves , de fouten
in drukproeven verbéteren, proeven nazien. - (fig.)
C- l'injustice du sort, de onbilljkheid van 't lot
verhelpen: zijne ramp, zijn geléden verlies herstellen, er weder bovenop komen. Ce joueur sait c- Ia
fortune, die speler weet (door slinksche streken) dc
fortuin op zjjne zijde Ie krijgen. - [Mar.]C- Ia route
dun bâtimenl en pleine mer, C- ie point,door waarnemingen het gegist bestek verbéteren. - [Plsarm.,
Méd.] Verzachten, verzwakken, matigen, temperen:
C- un remède, eene artsenij verzwakken, matigen,
hare kracht temperen, haren smaak door een of
ander toevoegsel wijzigen. C- Ia crudité de l'eau
avec un peu de Yin, de raauwheid van 't water matigen, verzachten door een weinig wijn. (Loc. pray.)
C- son plaidoyer, van taal veranderen, met 'meer
omziptijheid en ingetoqenheid spreken. - Te reçjt
wijzen, bestraf/'en, berispen, laken, doorhalen, doornemen; straffen, kasljden, tuchtigen. Un père corrige sas enfants, een vader bestraft, straft zijne
kinderen. - SE CORRIGER, V. pr. Zich verbéteren,
béter worden, zijn leven béteren, zich van gebreken
zuiveren: II est trop vieux pour se c-, hij is te
oud om zich te verbéteren. - Gematigd, verzacht,
getemperd worden: La crudité de l'eau se corrige
par quelques gouttes de vinaigre, de raauwheid
van 't water laat zich door eeniqe druppels azijn
teZ eren, verhelpen.
orrigible, adj. Verbéterljk, verbéterbaar. 11
n'est pas C-, hij is voor oeene verbétering vatbaar.
Coii-igiole, f. [Bot.] Strandkruid n.
Coi'iipiant, e, adj. [bléd.] Plotseling aangrjpend: Douleurs c-es.
(orroborant , ç, adj. IMéd.] Versterkend,
sterkend, kraclitgevend: Un ailment, remède c-, of
als subst. m. Un c-, eene versterkende spijs, versterkende artsenij f., een versterkingsmiddel n.
Corroboratif, ive, adj. [Gram.] Versterkend, krachtverhoogend, z. v. a. REDONDANT. -

[Méd.], z. V. a. CORROBORANT.

Corroboration, f. [NI&1.] Versterking, krochtgéving, krachtverhooging f.
Corroboré, e, adj. (en part. passé van corroborer) Versterkt, bekrachtigd, bevestigd, aangedrongen: Des preuves c-es, gestaafde, bekrachtig
cle bewijzen a. p1.
Corroborer, v. a. [Méd.] Versterken, kracht geven, sterk maken (van geneesmiddelen en voedsel).
Le yin corrobore i'estomac, de wijn versterkt de
maag. - Ook zonder voorwerp: Le yin sert a C-,
de wijn dient Ier versterking. - (fig.) Bekrachtigen, bevestigen, staven (b. v. eene stelling door bewijzen). - SE CORROBORER, V. pr. Versterkt wor
den, bekrachtigd of gestaafd worden.
Corrodant, e, adj. Uitbijtend, wegknagend,
doorknagend, doorvretend. - CORRODANT, m. [Mé.]
-

-

Bijt- of ets mid del

n., z. v. a. coaaosw.

-CORSET.

CORRODÊ

Corrode, e, adj. (en part. passé van corroder)
Wejebten, door/maagd.
Corroder, V. a. Doorknagen, doorbijten, in-,
weg-,doorvreten, vertéren (van kwade, scherpe vochten, vergift, sterk water enz. sprekende): Le poison
lui a corrodé les intestins, les eetrailles, het verflift
heeft zijne ingewanden verteerd. La rouille corrode le Ier, de roest verteert het ijzer. - SE conROPER, V. pr. Weggevreten, verteerd worden: Le
ter se corrode aieément.
Corrol, in. [Tech.] Lederbereiding, leertou
verdere bewerking van '1 looigare Ieder.—-wingI.,
Rol I., waarop de stoffen Ier opmaking (appretéring) worden uitgespreid). - Laag f. potaarde,
ter bekleeding van den bodem en de wanden der
waterkommen, fonteinen enz. - [ Mar.] Scheepssower a. voor de buitenhuid (courai).
Corroiiie, 1. [Tech.] Werkplaats des leêrtouwers, ie'rtouu'erj 1.; -het lehrtouwen, de ledetouwerskunst f.
Corroinpre, V. a. Bederven, ten kwade veranderen: La chaleur corrornpt Ia viande, de hitte
bederft liet vleecch. - ( fig.) Bederven, vervaischen,
verminken, verdraaijen, verleiden, omkoopen: Les
mauvaises compagnies corrompent les honnes
moeurs, de kwade gezelschappen bederven de goede
zeden.. La crainte corrompt le plaisir, de vrees
bederft, stoort liet vermaak. C- mie 1111e une fernme, een meisje, eene vrouw verleiden. C- un juge,
des témoins, eenen regter, getuigen omkoopen. Cun texte, un passage, eeisen tekst, eene plaats verdraaijen, vervalschen. C- le goût, Ie jugernent, le
style, Ja langue, den smaak, het oordeel, den stijl,
de taal vervalsc/ien, bederven. - [ Tech.] C- un
cuir, une peau, eene (looiqare) huid krispelen, om
de nerf béter te doen uitkomen. - C- Ja cire, het
was Zijne lenigheid ontnemen; - C- Ie fer, liet
ijzer uitzweeten. - (pop. en in omgekeerden zin)
C- l'eau, het water verbeteren, het zgjne raauwheid
of onaançename eigenschappen door bijvoeging van
azijn, wijn, suiker enz. ontnemen. SE CORlIOMPRE, v. pr. Bederven, bedorven worden, slechter
worden: La viande se corrornpt quand on Ja garde
trop, het vleesch bederft, als men het te lang bewaart. Les inoeurs se corrompent, de zeden wr
bedorven. Lorsque Ja langue latine commenca-den
a so c-, toen de latfinsche taal begon te verbasteren. Lor ne se corrornpt point et peut C- tout,
het goud is voor geen bederf vatbaar en kan alles
ten verderve brengen.
Coi-roinpit, e, adj. (enpart. passé van corrompre) Bedorven, vervalscht, verleid, omgekocht:
Sang c-, Eau c-c, bedorven bloed, water. Moeurs
c-es, bedorven, vervalschte zeden. Texte c-, vervalschte tekst. Femme c-, vertelde vrouw. Juge c-,
omgekochte regter. L'italien, l'espagnol et le fi-ancais soot du latin corrompu, het italiaansch, het
paansch en het fransch zijn verbasterd, ontaard
latijn. - Ook some als sabst. ni.: Un vieux c-,
een oude wellusteling. - [ Pout.] Les c-s, de verdorvenen, naam door Robespierre eet Saint-Just
aan de Dantonisten gegéven.
('orrosif, lye, adj. [Méd.] Invretend, wegvretend, wegbijtend, doorknagend: Sublimd c-, bijtend sublimaat n. (tweede chloorkwik). Liqueur
c-ye, bijtend vocht. Poudre c-ive , bijtpoeder. CORROSIF, m. Bijt- of etsmiddel n.: La pieri e infernale est un C-, de helsche steen is een bijtmiddel.
Corrosion, t. liet invreten, do'rvreten, wegbijten; invretinhj, doorvreting. wegbijting f.
-I- Corrosiveté , f. Invretend of wegbijtend
vermogen: La c- de l'arsénic.
Corroyage, m. [Tech.] liet l*touwen, de
eertouwerskunst f., bereiding t. van het looigaar
ieder: On sournet au corrol ou C- tous les cuirs
tannés qui ne sont pas destinds a des semelles,
alle gelooide duiden, die niet tot zoolleder bestemd
zijn, worden getouwd.
Corroyé , e, adj. (en part. passé van corroyer): Cuir C-, getouwd, bereid ieder n. - Bassin
C-, met klei- of potaarde bekleed waterbekken n. Fer c-, uitgezweet ijzer n.—Bois c-, uit den ruwe
geschaafd hout n.
Corroyer, V. a. [Tech.] Leértouwen, iederbereiden, de verdere bewerkingen aan 't loolgare
ieder doen ondergaan. - C- l'argile, Ja terre glalse,
do l klek. de potaarde kneden of doorwerken. C- on
canal, un bassin de fontaine, den bodem en d
--

-
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wanden van een' kanaal, van een fonteinbekken met
leem bekleeden. - C- du mortier, kalk en zand
ondereen mengen, wortel roeren of beslaan. - Clu sable, liet vormzand doorwerken of toebereiden
(bij jieters). - C- du fer, de lacier, ijzer, staal
gloeijend smeden, - aaneen wellen, zainenwellen.
- C- do bols, hout uit den ruwe scharen. - Cles cuiis de balIe, de (voormalige) drukballen met
olie zacht maken, zoodat zij den inkt goed opnemen. - SE 000ROVER, V. pr. Zich laten aaneen
wellen. Cet icier se corroie facilernent.
Corroyère, f. [Bot.] Looijersstruik m., veewers-smak of -sumak f.
(orroyeir, m. Leirtouwer, leirbereider m.
- Ook als adj : Apprenti C-, leirtouwers-leerling.
Corrude, 1. [Bot.] Wilde asperfjie 1.
Coi-rugateur , , m. [Aunt ] Fronsspier der
wenkbraouwen , wenkbraauwspier f. - Ook als
adj. gebézigd: Muscle c-.
Corrugation, f. Fronsing, rimpeling f. der
huid.
Corrupteur, m., -trice, t Bederver, ver/eider, vervalsrlier, omkooper m., bederfeter, verleidster, vervalschster, oenkoopster f. - Ook als adj.:
Maximes c-tiices, verderfelijke grondstellingen t.
p1. Langage c-, verleidelijke, zedenbedervende taal 1.
Corrupti bilité , 1. Bederfelijkheid, verqanlceljkheid , broosheid; - omkoopbaarheid, veilheid t.
Corruptible , ach. 4an bederf onderhevig,
bederfeljk, vergankelijk, bloos; - omlmoopbaar, veil.
('ori-iptif, ive, adj. Ten bederfvoerend, verdervend, verderfelijk.
Corruption J. Bederf n., bederving, ontbinding,
verrotting; aanstekelijkheid,besmetteljlcheid t.: La c
delaviaiide, 't bederf van 'tvleescji. Lac- de lair,
de besmettelijkheid der lucht. Tout corps est sujet
ii Ja c-, elk ligchaam is aan ontbinding onderhevig.
On a cru longternps que les vers s'engendraieiit
de c-, men heeft lang geloofd, dat de wormen
uit verrotting geboren werden. - ( fig.) Zedenbederf n., verdorvenheid, oinkoopinq, verleiding; vervalsching, ontaarding, verbastering f.: La c- du
siècle, de verdorvenheid, het zedenbederf der eeuw.
Le monde avec ses moyens de c-, de wereld met
hare middelen van verleiding, omkoopiimq Ce juge
est accusé de c-, die reyter wordt beschuldigd, dit
hij zich heeft laten omkoopen. 11 y a c- dans ce
texte-la, die tekst is vervalscht. La c- do goût, do
angage , de vervalsching , verbastering van den
smaak, van de taal. - [ Législ. angl.] La c- do
sang, de vlek of schande t. , die op at de afstamnmne
lagen eens majesteitschenders kleeft.
('ori-uptrice, f., z. onder CORRCPTEUR.
Cors, m. p1. [Ydner. et Bias.] Takken in.pl.
aan de horens van een hert. Cerf dix c-, hert van
tien takken.
Corsae, m. [F/n.] Soortvanvosuit Tartar(fe,
steppenvos m.
Corsage, na. Lijf, bovenlijf n., gestalte not
menschelijke ligchaam tusschen de schouders en de
heupen; ook van een paard. - Bij uitbreiding:lict
hijf van een vrouwenkleed. Robe a c- ouvgit, kleedje
met open lijf.
Corsaire, in. Kaper-kapitein, kaper, zeevrj baiter, zeeroover in., - kaperschip, roofschip n.
Bij' uitbreiding: zeeroover, zeeschuimer, vrijbuiter m.; - roofschip n. - ( fig.) C'est un vrai c-, 't
Is een i e,qte knévelaar, afzetter, woekeraar; 't is
een hard, ongenadig, onbillijk mensch. - (Prov.)
A. e-, c- et derni, hard tegen hard. C-s con/re c-s
ne font pas Jeurs affaires, dieven bestelen elkanderniet ligt. - [1 1. n.J Een der volksnamen van den
sperwer. - Ook als adj. gebruikt: Capitaine c-, haper -kapitein. Vaisseaux c-s, roofschepen.
Corse, e, adj. Gerégen, een rjjgljfje draqend.
- [Tech.] Drap c-, dik, stevig laken n. jedner c-, stevig, overvloedig, krachtig ontbijt ii.
Corselet,n . (verklw. van corset) Borstharnas n.
- [H. n.] Borstschild, borststuk ii., borst f. der
insecten, het liTjchaamnsdeel tusschen kop en buik;
- borst f. of voorste deel n. der schelpen. - Rijglijfje, korsetje n.
Corseroii, m. [Pêche] Kurken drijver m. aan
-

-

-

-

-

de vischljn.

Corses, m. p1. [fist.] Voormalige pauselijke
militie f.
Corset, m. Rjjgljf, lijfje, keurslijf, keursje n.,
hein's f., korsét ii. - [Chir.] Lijfverband o.
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-

zwaclite m., die 't grootste gedeelte van 't ij

11

Cor dale g t. [Bot.] Helmbloem t. (van 't geslacht der papaverachtige planten). - [H. n.] Netvlieg t.
Corydaline, f. [Chim.] .dlkaioïde n., door
Wacketiroder in den wortel van de corydalii bulbosa (hol-of baarwortel) gevonden, k o r y da tin e t.
Corydon, m. Korydon m. , een herdersnaam.
Un pauvre c-, een arme herder, beklagenswaardig

omgeeft.

Corsétler, m•, hijre, f. Korsét- of rjqljfma
ker m., -maakster f. • - Ook als adj. gebruikt:

-

Ouvrier C, Marchande c -ière.
Corsoide, f. [Minér.] Haar-agaat m.
Cortége, m. Gevolg, geleide, eergeleide n.,
stoet m. : Get ambassadeur avait un tres -beau c-,

die afgezant had een zeer schoon gevolg, een' sclioo
nen stoet. Un grand c- de carrosses, een groot gevolg
van koetsen. - (fig.) Les in1irrnits son le c- de
Ia vieillesse, de ouderdom komt met gebreken.
Cortégé e, adj. (enpart. passé van cortéger)
Un personnage 1)ien honorablement c-, eene zeer
deftig of eervol begeleide personaadje f.
Cortéger, V. a. (iron. woord van Scarron),

mensch.
Corymbe, m. [Bot.] Ploemtuil, korymbe t,
waaibj de op verschillende hoogte uitgaande bloem.steeltjes alien dezelfde hoogte bereiken. - [H. anc.J
Jiaarvlechtbundel m.; wyze van zich het haar bij
bundels op het hoofd te vlechten.
Corymbetix, euse, adj. [Bot.] Bloemtuilvormiq.
C ozyrnblfère, adj. [Bot.] Bloemtuildragen4.
Corymbifères, m. pl. [Bot.]Bioeintuildragend

z. v. a. ESCORTER.
Cortelet, ui.,

COSIMJS

Z. CÔTELET.

f. p1. (pr. cor.tèce) Staten Coi'tè,
vergade-ri
ng

1., vertegenwoordigers der natie in Spanje en
Portugal, cortes. - - Soms in 't enk. gebézigd: Un
C-, een lid der cortes, een vo l ksvertegenwoordi g er.
Cortésie, t. [Bot.] Cortèsia f., soort van berna g ie.
Cortical, e, adj. [Bot.] Tot den bast of de
schors behoorende; naar bast gelijkende, bastaardig,
bastig. Plantes c-es, op de schors groeijendeplanten,
woekerplanten. - [Anat.] Substance c-e du eerveau, bastachtige zelfstandigheid 1. der hersenen.
(Plur. m. corticaux.)
Cortleicole, adj. [H. IL Op den boombast
levend. - Coiticifornie, adj. [Bot.] Bastvormig.
Cortichie, f. [Glum.] Baslstof 1., eene bfjzondere in den bast ontdekte stof.
Cortinaire, m. [Hist.] Kamerdienaar, deurwachter m. der qrieksc/ie keizers.
Cortlise, 1. [Antiq.] Soort van ronde vaas t..
inz. eene aan Apollo gewijde vaas; - bij uitbreiding: koperen drievoet m., aan Apollo ' gewijd.
[Bot.] La c- des champignons, soort van vézelige
franje aan den hoed despaddestoels, kampernoeljevlies n. - [ Myth.] La c- de Pithon, de huid der
slang Python (z. PYTHON).
Cortiqueux, ease, adj. [Bot.] Met Iederachtigen bast, met taaije schil (van vruchten, zooals
de citroen).
Cortuse, f. [Bot.] Beerenoor n.
Corn, m. [Bot.] Indische boom, waarvan het
uit den bast vloeijend sap tegen bui/doop wordt aangewend.
Coruseant, e, adj. (woord van Rabelais) Vonkelend, schitterend, blinkend, lichtend.
Coruscation,!. [Phys.] Vonkeling, flikkering f.,
lichtglans m., werlicht n. - [Cum.] Het blikken of
blikkeren van 't zilver, op 't oogenbilk, dat het uit
den vloeibaren in den vasten toestand overgaat.
Corvéable, adj. Onderworpen aan heeren
- Ook als subst.: Les c-s, zij, die hee--dienst.
rendiensten moeten verrigten, leenthenstpligtigen.
Corvée, t. [Fdod.] Leenmansdienst, leendienst,
heerendienst 1., die de vassalen om niet moesten
doen. - [Mii.] Zékere werkzaamheden, die beurtelingsdoor de manschappen eener compagnie verieder werk, dat
rigt worden, corvee I.
. enen doorgaans met welrzin (fig.)
en zonder vrucht doet,
vergeefsche moeite, vruchtelooze pogffig 1., ondankbaar werk n., boodschap I. voor niets.
Corvéieur, m. Arbeider m. inde heerendiensi.
Corvette, t. [Mar.] Korvét t., snelzeilend oorlogschip (tusschen brik en fregat), adviesjagt n.
C'orvoyeur, m. (woePrcl van Mirabeau) Leendienstpliqliqe m.
CorybaDte, m. [Myth.] Priester van Cybele,
korybant m. -.- Coryhantlasnse, m. Dans
der korybanten. - [Méd. ] Koortsige )lhoofdiqheid t.,
razende gemoedstoestand m.; ook: slaap m. met
open oogen. - Corybanter, vn. Den dans der horybanten nadoen. - Coi-bantIer, v. sz. (woord
von ]Rabelais) Met open oogen slapen. —Corybantîquie, Corbantique, adj. Tot de koryban
ten behoorend, k 0 ry b a n t i s cli ; - uitgelaten, wild,
opricwon(len, razend en tierend.
Coi-ycée, f. [H. anc.] Kaatsbaan f.der Ouden.
(olciOItS, in. p1. [Bot.] Geslacht der standel
kruiden.
- Corycobolie, Corconiacbie, t. Balspel,
kaatsspel n. der Ouden. - Coryeobolique, adj.
Tot dat spel behoorend.
]

-

-

planten t. p1.

(orynibilkre,

bloemen, bloenstuilig.

ac/i. [Bot.] Met tuilvormige

Corymbifoirne, adj., Z. V. a. CORYaSBEUX.
Corynibiole, in. [Bot.] Wolkruid n.
Corynibuleux , euse , adj. Bloemtuiltjer

drogend.

Coryne, t. [H. n.] Knodspolyp , soort van
naakte polyp m.
Corynète, m. [H. n.] Mierenkever m.
Corynocarpe, m. [Bot.] Nieuw -Zeelan&elte
boom m., die eene knodsvornsige, langwerpige noot
draagt.
Coryphe, m. Soort van paimboom m. der keer

kringsianden.
Coryphée, m. [H. grec.] Hoofd der koormi
gers , kooraanvoerder , reibestuurder m. bij de
,

schouwspelen der oude Grieken; ook overgegaan
op de zangbestuurders onzer hedendaagsche operaas.
- (fig.) Voornaamste, hoofd, opperhoofd van eenen
aanhang; raddrjver, belhamel, vlagvoerder; - hij,
die in eene zaak, kunst, wetenschap enz. uitmunt,
koryphaeus. - [H. n. ] Afrikaanse/te bastaardnachtegaal m.
Coryphèue, m. [.H. n.]Dorade t., goudvisch in.
2oryse, in. , Z. CORYZA.
Corystes, m. p1. [H. n.j

schaaldieren n. p1.

Soort van tienvoetije

Corystion, HI. [H. n.] Helmvisch m.
Corythophytes, n. p1. [Bot.] Planten

t. Pl.

niet lielnivormige bioemkroon.
Coryza, rn [Méd.] Hersenverkoudheid t., zinkingac/itige aandoening van het slijmvlies der neusgaten.

Cos, m. (pr. coss') Wetsteen, sl(jpsteen m. -

cos, m. ..

cout.] Man, die de onechte kin-

deren zijner vrouw groot brengt. - c.os; in. [Mé
1. in mdie, = 3 00 3, meter.
-trol.]Wegma
('osaque, 111. Kozakm., lid vaneen' vol*sstam,
die inz. de zuidelijke en oostelijke streken van Bus
land bewoont. - (fig. et fain.) Boos, hardvochtig
mensch m. Traiter qn. a Ia c- , en c-,, iemand
hard, zonder verschooning behandelen. 11 me prend
pour un c-, hij houdt mij voor een' on1tandelbaar
ntensch. - [Danse] Kozakken-dans m. - (fig. et
pop.) Je veux te faire danser une c-, ik zal jeep
de ribben komen.
Cosaquerie, f. (woord van den prins de Ligne)
Plotselinge inval, onverhoedsche overval m., over
rompeling, verrassing 1. - (fig. et pop.) Boosaar
dige streek m.
Coscinoniancle, 1. Waarzeggerij door midde1
vaff eene zee!, zeefwaarzeggerj t., het zeefloopen
(nog in de vorige eeuw in Duitschlanci gebruikelijk).
-

Coscinornaiicien, m., ne, t. Zeefwaarzeg
I: per
ni., -zegster f. - Ook als adj. gebruikt: Lan

-

c-, de zeefwaarzeggerskunst t.

Coseouta, 111. [Bot.] Koskoma -boom m.
(oseorobe, m. [II. n.] Groote roodvoetige

gans 1. van Chili.

Coscossoiis of Coscotous, M. p1. [Culs.]

In bouillon gebraden meelkluitjes n. p1.
('osécante,

f. [Gëom.] Cosecans of cose-

cant m., neven s nijlij n f., snijljn van den complymeats- of aanvullingsboek.

Coseigneur, m. Medeleenheer m. - Coseigftenrle, f. Leengoed n., door meer dan een hew
bezéten.
Cosignataire, m. Mede -onderteekenaur m.
Cosinus, in. (pr. —nuce) [Géom.] Cos nu:

COSLNTJSVERSE COSTUMIER
m., nevenhoekspuntlijn L, sinus van den complements- of aanvullingshoek.
Cosinus-verse, m. [Gëom.] Cosinus -versus m.,
verkeerde nevenhoekpuntslijn.
Cosine, m. [HI. anc.] Tienman in. op Kreta,
aen der tien reérinqspersonen, die daar als tegen
maqt van 't koninklijk gezag dienden.
tosmélie,f. [Bot.] Nieuw -Hollandsclie struik m.
met /'raaije, roode bloemen, sedert lang in Europa
aangekweekt.
Cosniet, rn. [Mch.] Spiesglans of spiesgias n.
Cosmétique, adj. Verfraaijend, opsierend, inz.
huidverfraaijend, k o s rn P t is c P. - COSMETIQIJE, rn
Huidverfraaijend middel, schoonheidsmiddel n.,
middel tot verfraaijing van liet vel en ook van het
haar, blankelsel, reukwater n., welriekende zeep,
pommade 1. enz., k o s m e t i e k n. —COSMET1QUE, f.
Perfraaijingskunst, leer der schoonheidsmiddelen,
kosmetiek f. - Cosmétologic, f. Leer 1.

dor schoonheidsbewaring.
Cosnilmétrie, f., Z. COSMOMETRIE.
Cosmiqite, adj. [Didact.] De wereld of 't
heelal betreffende, le os mis ch - [Astr.] Le lever,
le coucher c- les astres, het op-, het ondergaan
der sterren gelijktijdig met den opgang der zon,
kosmische op- en ondergang rn
Cosnilque
ment, adv. Gelijk met de zon, op kosmische wijze.
Cosniocrate,
rn
[Pout.]
Rij,
die naar de
4.
wereldheerschappij streeft, kosmole raat rn Na-

poléon I. dtait c4 Cosmocratie, 1. Wereldheerschappij f.,
wereldregdring, kosmokratie, kosmarchie f.

-1- Cos4noeratique, adj. De wereldheerschappij

betreffende, k osm o krati s c h. - Cosniocratiqiement, adv. Op kosinokratische wijze.
(osrnodésie,f.[Didact.] Volledig were l dstelsel

Cosinogénie,l. [Didact.j Wereldvorininq, k o smogenie 1. -- ('osmoénique, adj. Wat tot
de wereldvorming betrekking heeft, ko s in a g en is ch.
- Cosniogéniqueiiient, adv. Op kosmogenische

wijze.

Cosinoonie, I. Leer der wereldwording, der
vereidscheppinp, theorie van 't ontslaan der wereld,
kosmogonie I. - fosmogoniquc, adj. Deze
leer betreffende, ko sm a g 0 n i S c h. - Cosinoo
dquernent, adv. Op kosmogônische wijze.
Cosmographe, in. Wereldbeschrjcer, kasmograapli in.— Cosrnogi'aphie, t. Wereld
beschrving, kosmograp bie 1. - CosiHographique, adj. Wereidbeschrijvend, kosmogr a

phisch. Cartec-, wereidkaartf. - Cos.isogra phiquenieiit, adv. Op kosinoqraphische wijze.
Cosiiaolabe, ni, {Astr., Math. I Wereldmeterrn.
voormalig werktuig ter wereldmeting.
Cosiiiologie, f. Wereidleci, leer van de weveld, kosmologie, kosmiek 1. La c- est une
tiistoire da monde, comme Ia cosmographie en est
une description. - Algemeene beschrijving t. der
aarde. - Cosmologque, adj. Tot de wereldleer
behoorende, Ii 0 5 fl5 0 10 / i s c h. - Cosmologiquenient, ads'. Op kosniolôgische wijze. - Cos-

457

deerder van 't heelal, k smosooph m. - Cosniosophie, t. Kennis van 't heelal door innerlijke
(WflsChOUWifl(J, kosinosophie t - Cosmoso

phique, adj. Die kennis betreffende, k o s in o s o

ph isch. - Cosrnosophiqnement, adv. Op

kosmosôphische wijze.

Cossae, m. [U. n.], Z. V. a. ISATIS.
Cossat-d, rn. [H. n.] (pop.), z. a. a. BL'SE f.
Cossait of ('ossart -bi-un, rn. [Corn.] hoods
of roodbruine katoenen stof t. uit Indi&.
('ossas, 111. [Corn.] Zeer /ijneengtaddemous
-schentof
f. uit I nc/ti.
Cosse, f. [Bot.] Peul 1., bast of schil vanpeulvruclitesi, ook van de vruchten van sonimige heesters:
Des pols en c-, erwten in den dop; Des pols sans cof Des pols goulus, doperwten, suikererwten, 1. pi.
C- de bled sarrasin, hoekweitdoppen m. p1. Cde genOt, schil 1. of dop in. von brein - [Mar.]
Kous f., ijzeren ring in een tonic om het doorsnijden voor te komen. - [Tech.] Eerste en onbruikbare laag f. in eene leigroeve. - Parcherntn en cof en cioûte, gepeeld, maar nog niet geslicht (geschaafd) parkeenent -vel ii. - [H. n.] Naam eener
indische geit f.
Cosser, V. n. Met de koppen tegen elkander
stooten of botsen (inz. van rammen gebizigd).

Cossi, rn (klanknabootsend woord) Gesjirp,
gekweel n. der zwaluwen.

('ossignie, Cossignée, f. [Bot.] C o s s i g n y 1.

eene s4t van indische balsemstruik.
1 ('ossique, adj. [Algèb.] Tot de algebra of
stelkinist behoorende. ROgle c, regel cos (oude be- --

naming dec algebra bi) hare invoering in Europa,
naar 't italfaansch regola della cosa). Racine c-,

wortel eener tweede magtsvergeljking.
Cosson of Cussoii, m. [H. n.] Korenworm,
boonworm, houtworm in. - ('ossonné, z. cus

SONNE. - [Agile.] Wijnqaardscheut in., loot f.
('ossu, e, adj. [Bot.] Dik van peul, van schil
inz. van erwten en booiien). - (fig. et fain.) C'est
un homme c-, 't is een man, die ei war mpjes in
zit, een bemiddeld, gegoed man. Maison c-e, rijk
hue. Chose c-c, nétedge zaak. - (/1g. et pop.) En
canter de cossues, plompe onwaarheden opdisschen.
(ossiis, in. [11. n.], Z. COSSE. —Houtspinner m.,

zikere nachtvlinder.

Costal, e, adj. [Anat.] De ribben betreffende,
tot de ribben behoorende, c 0 5 t a a I : Nerfs costaux,
ribbe-zenuwen. Vertèbres c-es, ribbe-wervelbeen-

deren.

(ostalgie, f. [Mid.] Ilibbepijn, ribbewee n. Costatgique, adj. Tot de ribbepijn behoorende,

C 0 5 t t 1 g i s c h.
Coste, m., Z. COSTUS.
Costière, t., Z. COT/Mm.
Coston, m. [Mar.] Mastwang f., klamp om den

mast east te zetten, mastklamp ni.; - stuk hout tot
versterking van den mastboom.
Costule, 1. [Anat.] Kleine rib 1.
Costume, m. Kas tuum, tijds- en piaatsgebruik n., het naar tijd en plaats gebruikelijke in

niologiste of Cosinotogtie, rn. Schrijver over
de wcieldleer, kosmologist, kosmoloog m.
Cosiisoniétrie, 1. Wetenschap L, die over de
wereldmeting handelt, k o s m o m e t i e f.
Cosnionornie, f. Leer derwereldwelten, le osmonomie f. - ( osinonomiqne, adj. Die leer
betreffende, k o s m o ii o m is c h. Cosmoiioiiiiquernent, adv. Op kosmonOmische wijze.
Cosuiopolisme, m.. z. a'. a. COSMOPOLITISME.
Cosiiiopolitain, e, Cosisiopolite, adj. Wereldburgeiljk, k o s m o p o 1 i t i s c h.cosMoPoLITAIN, M., -E, f., COSMOPOLITE, m. en 1. Wereldburger m., -es 1., kosmopolitaan, kosmopoiet m. en f.
-I. Cosrnopolitisrne,m. Wereldburgerschap n.,
Ico s m opo li t s m a s n. - C- luttdraire, smaak
voor, kennis van de letterkunde van velerlei vol-

gewoonten, zeden, kleedij, huisraad, wapens enz.,
hetwelk door geschied- en romanschrijvers, doer
dichters, schilders, beeldhouwers bij hunne voorstellingen moet in acht genomen worden. POcher
contre ie C-, tegen 't kostuum zQnciiqen, liet kostuum niet in acht nemen. - Kieederdragt, eigenaardige volksdragt; - tooneeldragt; - ambtsklee
f, ambtsqewaad,plegtgewaad n.: C- rornain,-ding
grec, romeinsche, grieksche valksclraqt. C- de thuhtie, de hal, tooneel-, bal-kostuum of-kleed n. Etre
en C-, in ambtsgewaad zijn. C- de deuil, rousegewaad.

Cosmorama, m. Wereldbeeld n., wereldschilderij, vertooning van fraai geteekende gezigten en
natuurtooneelen, soort van panorama, k o s or ma n. - Ook de zaal f., waar zulk een kosmorama
vertoond wordt.

sonnages, die schilder stelt zijne personen naar den
tijd voor, neemt het kostuum in acht. - Eens bij -

keren.

Cosmos, Cosmose, m. [Bot.] Kosmos m.,

zékere mexicaansche jaarplant. Tataarsche drank
van paardemelk, koemiss m.
4Josniosophe, m. Wereldbeschouwer, bestu-

(ostiinié, e, wij. (en part. passé van costumer)

Naar den eisch ingerigt of gekleed, g e k o s t is.meerd: Elle Otait parlaiternent c-c.
Costiuiier, V. a. Naar tijd- en plaatsgebruik
kleeden of inrigten, het ko stuum in acht nemen,
kostuméren : Ce peintre costume bien ses per-

zondere kleecling acindoen : Elle avait costumé sa
Rile en bergère, zij had hare dochter als herderin
gekleed. - SE COSTUMER, V. pi'. Zich naar 't bestaand gebruik kleeden; -- een kostuum eene bijzondere kleeding aandoen.

Costuinier, m., -lère, 1. Hij of zij', die too-

ne e -, bal-, maskerade- e. a. kleederen maakt, ver-
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koopt of verhuurt, kostuum -maker, -t'erkooper,
-verhuurder m., kostuum-maakster, -verkoopster,
-verhuurster f. - [ Thëât.] Re g e l aar en bezorger
der kleeding, die bij de optevoeren stukken bekoort,
kostumier m.
(osturnoiiiètre, m. [Dess.] Kostuum-meter m.
een nieuwelinjs uitçevonden werktuig oen spoedig
en juist allerlei kleedingstukken af te teekenen, om
ze daarnaar te snijden.
4Tostus (pr. cos -tuce) of Coste, m. [Bot.]
Kostwortel, balsemwortel m., een struik in Indië
en Brazilië, met geveeskrachtigen wortel.
tosujet, m. Mede-onderdaan m.
Cotaiagente, 1. [Gtom.] Cotangent of
cotangens m., nevenraaklijn f., tangens van den
complements- of aanvullingskoek.
(otardie, t. (verbasterd van côte-liardie) Soort
van ouderwetsch wambuis n., sluitrok m.
Cote, t. [Prat.] Ivommerteeken, merkcijfer n.,
om de stukken van een reglsgeding, boedelljst enz.
in orde te schikken. Ces pièces soot soos la C- A,
die stukken liggen onder het teeken .4. C- mal
Iaîllëe, overslag m., ruwe berékening, schikking f.
in den ruwe aangaande verscheidene sommen en
vorderingen. C- de contribution, aangifte, aanslag
in de grondlasten. — Deel, aandeel a., z. v. a. QUOTEPART.
[ Fin., Bourse] Prjsnotéring f. van den
wisselkoers, de effecten enz.
('óte, f. [Anat.] Rib, ribbe f. Vraiesc- sof C -s
steriiaes, ware of lange ribben (de zeven!ovenste
ribbenparen, die door krookbeenige uiteinden aan 't
borstbeen zijn bevestigd); Fausses c-s ofC -s osterna les, korte ribben (de vijfondersteparen). (Loc. /4j.
et fam.) Nous sommes tous de Ja c- d'Adam, wij zijn
alien uit Adams ribbe, allen van 't geslacht van
Adam. II s'imagine être de Ja C- de Saint-Louis,
hij is troisch op zijne gewaunde I?ooge afkomst.
Nesurer les c-s, rompre les c-s ui qn. iemand
afranselen, op de ribben komen, de ribben stuk
slaan. Se tenir les c-s de nrc, zich den buik van
't lagcken vasthouden, schudden van 't lagclien.
Serrer les c-s a qn., iemand het vuur na aan de
scheenen leggen, hem in 't naauw brengen, pal zetten.
On lui compterait les c-s, men kan zijne ribben wel
tellen: hij is zoo mager als een hout, als een geraamte. - Ook wegens de meerdere of mindere
overeenkomst met den vorm eenerrib van vele andere
dingen gebézigd : [ Mar.]C-scl'un vaisseau, kniekouten, inhouten n. p1. - [Arch.]C -s de voûte, gewelfs ribben, bogen of gedeelten van bogen, die op zuilen
schalken rusten en eene gewelfsrib zamenstellen;
s de dOme, koepelribben. C-s dune colonne, ribben tussc/ien de canneluren of groeven eener zuil
schacht. - [Bot.] C-s des feuilles, bladribben;
Calice a c-s, geribde kelk. Reinette a c-s, geribde
renet of pippeling, z. v. a. CALVILLE. - [ Corn.]
C- de soie, floretzfjde. vlokzijde f. (meestal fleuret
of capiton geheeten); C- rouge, blanche, roodkorst,
witkorst f., twee kollandsche kaassoorten. - [ Charcut.] Varkensdarm m., tot worststoppen gebruikt;
[Tech.] C- de pierre, de marbre, smalle strook
steen of marmer, ter incrustéring; C-s dun panier,
ribben of dikke teenen van eene mand; - C- de
luth, rib eener luit. - C- de melon, de citronnel,
meloen-, pompoen -sneedje ofsckijfje n. —CÔTE it CÔTE,
bc. adv. Zijde aan zijde zij aan zij, naast elkander: IJs allaient c- a c-, zij gingen naast elkander,
aan elkanders zijde. 11 était c- a c- de son père,
hij zat, stond, ging naast zfjn vader. [Géogr.]
Helling, zijde f., afloop n. van een' heuvel of berg:
Une c- de vignobles, eene met wijnstokken beplante
heuvelhelling. Une maison bâtie stir Ja c-, stir le
haut de Ia c-, an has de Ja c-, h mi -côte, een huis,
gebouwd op de hellinq, boven aan de helling, aan
den voet der helling, te lalverwege .01 op 't midden
der helling. Les vms de telle c-, de wijnen van
dezen ofdien berg. Yin de Ia Côte, La -ote-wyn m.
een voortreffelijke thijs, die bij ]Vyon aan 't metr
vgn Genevewast. Côte-rôtie, naam eener uitmuntende wijnsoort,' die aan eene rij heuvels langs den
Rhóne wast. . [Gogr., Mar.] Kust, zeekust t.,
wal m., strand, zeestrand a., zeeoever m.: Les c-s
de l'Océan, de Ja Méditerranée, de kusten der
Oceaans. der Middellandsche zee. Les habitants des
c,-s, de kustbewoners. C- accore, same, fâcbeuse,
basse, steile veilige, gevaarlijke, lage kust. C- de
Ier, steile rotskust. Faire c-, stranden, aan de kust
schipbreuk lijden. Donner, Se briser It Ia c-, aan
-

—

,
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riper wal lC(fli?efl, 07) (Ie kust loUpe??, het schip op 't
zetten. La c- court a U iord, de kust strekt
zich noordwaarts nit. itre allalt ui in c-, aan la(K'1 wol zijn. 'I'ornlier .;, hi c-, (ij) th kust vervallen. Rangei Ja c-, bij de kust ltou(/('n, l(L??(/S (IC
kust varen. - Les pirates content, iiulestcnt nos
c-s, (le zeel'oorer.s kruisen op onze kitten, maken
(OiZC kusten onveilig. Gardes -co tes, z. (lat
WOflid. -.- (Lee. jnot'.) aire it Ja -, eene platte
beurs hebben ; slecht in zijne zaken staan. Mettre
(Jfl. h la c-, i('mn(ln(l in 't n(IOVV' brengen.
(óté,m. [Anal.] Zijde t.. l'e(jt('I' of linker zijde des
(lielIjiken ligchaams, iou den oksel lot de heup;
ook liet gann'lie 'ie,ter of linker (lee!. Le c- ma
fait mal, ik lab jJjn in de zJpl('; Un 1)0111 (Ie C-,
een steek in de zijde. Ii l)Oite des (leux c-s, lijj
gaat 0(111 bide zijden mank; 11 a l'(ul)ée au C-, hij
/1('(ft den (legen 0)) zijde. Assieds- toi h mon c-,
10)111 naast mij zitten. - (Loc. ,fain.) Se teiiir les
c-s (c o t es) de nrc, Z. CÔTE. - Ure sur Ie C-, ziek,
1)e(Ild(/eii(J zijn; Le voilá sur Je C- pour six mois,
daar ligt hij 1W voor z's maanden te bd. ( fi g.) litre
stil Ie c-, slecht niet zijne zaken staan, vertrouwen, achting, (UtflZiC'fl verloren hebben; Ce iiégotiant est sur le c-, die koopman ligt 0]) zij. slaat
0/) vallen. - Le marage (Ie hUt flC(C avec Mr. P.
et sur Ie c-, 't huwelijk 5(151 iiijjne nicht met
ilijnheer P. ligt 0]) zij, (j(lllt niet don,'. - (fain.)
.ielii, \1eEIre (JU. sur Ie C-, i('mand ter iu'ui, (lood
ter aarde werpen. Mel i ie, Faire passer qc.. du ede I'éixie , iets Ier :jiilc leggen, iets a(ht('ru'ef,'e
houden (doorgaans in ongvnxtigii zin): 11 ahon(10111fl ses hiens i ses creaiiciers, mais il nIJL ge.
du c- de l'j)ée, lijf liet zijne '/oe(lel('n aan zijne
schuldenaren over, maar hield stil W(lt achter. Zji(le f. , kant ni., zij(le(/('(l(elte (lUl? ('('n of cinder
i'noivn'rp, omtrekljn t. Van C'li(' figuur; een th:r
ll(l/ik('fl 5(111 C('il t'oOi'llU'17): Ier c-s d' tine armoire,
(11111e commode, l'ujie (h(Iliifl(e , dune maison,
(11' z ij den van ('(JIC 11(1st. ((fl( 1(11(1/il. (('11(11 schoorsteen, ('(ii huis. Les t- d'uu clieiiiin, (11111e alli.e.
(le k(iflteil 10fl ('('ii' U'('f/. (('1(' 1(1(111. Les ileux C-S
(I 11 fle inédaille, de miii' zijili'ii • eii.c eh'nlcpt'niilui(J5. La c- C\ldrieur, iiildiieur. de (levafli ,• Ie

sli'(Ifld

.

,

(Ie! lièl'O, (It' buiten-, binn'n- , snor-, achterz ij de.

i.e c- de l'envers , de l'endroit (Ie beau r-) dune
dolle, (Ie V(1I(('('r(le, (11' repte cel(k' van &iu'
-- Le c- de l'i;pil ie, (l(' i'egd'i zijde 1(111 't (111(1(11;
Le c- de l'E'VaflgiIe, (It' liiuli'(l' zijde iou '1 altaar.
- [Arch.] les has (-S (11111e dglise. (le zjJbf'UI('fl,
zij -transeps ('ciii')' kirk. Le C- droll, gauche (jun
laIiinenf. (Ii 'ii'f/t(l, liflk('l' zijde lili CCfl gebouw

(met betrekking tût het gebouw zelf). - [Géom.]
Les c-s (l'une ligure, delijnen. ((((trek nm'i figuur.
Les (-S d'uii triangle. (lull carré, d' ii n 101 gone,
(Ii' zijden van cia' (l1iCl(o('k, van ('('ii vierkant, van
('('ii' veelhoek. C- ( June pu issance, uncle! ('ener
inapt (doorgaans iacire g'hi'i'tcn). - [Mar ] C(lul) ', i1SS(ULt1 , zij(lc' t'(ii( (('fl (/( if). Le navii'e est
SUI' 10 C-, hit .S(/(Ij( ligt 0]) zij(I(', 0(111(1. (f('Xti'(ifld.
'leltre tin vaisseau sur Ie c-, een 5(1(i1) 0/) zijde
halen, kielh alen (om het IC kalfateren). Le C- da
vent,, sour Ie vent, (le bef- of windzijde, (Ie lijzijde,
hnojei' boord. C- (11] lessus lu vent, zjj(l(' lnn'('7( den
lOiul(l. Pré ter Ie c-, ( le :ij(le bieden ((liii een vijandelijk
5(1(i)) of eene vesting te bene/delen). Mettre (- en Iravers, opbrassen, den ii'incl de zj1(I(' bieden. Le aisseati a un C- faÏl(Ie, het schip li(('fl ('ciie zu'olcke
zf/(Ie. slagzijde. - [ Man.] C- lu monloir. C- hors (Ja
nhonloir, linker zijde, 1Y'(;t('?' zj)(l(' (e(i1( het p0(11(l).
- [ PoJit.] C- droit, C- gauche. 1(7ter, linker
zijde (met betrekking tot de plaats d's voorzitters
in cene politieke vergadering); - hij uitbrei d ing:
de leden der vergadering. die aan di' zijden hunne
plaats nemen. Zijde 1., haat ii. , plaats t., met
betrekking tot mene ti'genm'i'r liggende, en in ruimeren tin: plaats, een of ander gedeelte van een
voorwerp: Ce c- du Rhin cr1 J)I1iS agrdable quo
l'autre, deze zijde van den lijn is aangenamer dan
de andere. De lautre C- des AIIWS, aan (Ie an
dere. aan gene zijde der 1li)en. Do ce c- des Py
rondes. aan deze zijde d(r Pyrenen. Atlaquer une
place du c- le plus faible, ( inc plaats you de
zwakste zij(Ie aanvallen. l.'elrroi Se rparidiL (ie
tout c-, de. bus c-s , de schrik verspreidde zich
-

alleru'ege. IJs, sen souL aIks chwun de leur C-,

zij zijn ieder hun' eigen' weg (lef/aan. Courir doeet d'autre, heen en weer loopen. Do quel C- 'vient
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I( vent? van welke zijde komt de uimi ? --partij f., kant 111. ; Le C- (Les eiineiui, ih' p(L11!J
(Ier t'ij(lfl(kfl. 11 se 1)1011011(0 tOUjuti
du c- lu
plus faible, (lu C- de la justi ce, itt) V(PkIflIfl1 zich
(lllj](1. voor (I e c•,i'aI1C paitjj. Vf)(ii de I'rf:1CUIilifl.
Z)(1(. 11 se unit lu C- tI&s plus forts, hij kies! 1
]I(!1'l'j) (It', 1(1kX1(fl. J t1'cs (1'tI(. Ufl C-, Il j (Itil) (ni luii aul Ft!, ho l'ii1 zich OiIJ(liI/. \()U a )flS
Dieu (le notre e-, wij Iu'bb('fl (I uj) OnZe Zijde.
.(\uir
1e lotus le ui C-. (Ie hijeluix vij jji zjj de,
.
,ï 1 :iji voordeel hebben. -- ) D e tot &.-, Vi)
'1nt/1kil, vul inij b(tI(/1,at mij (tO)f/(1((t , voor
Ic 110fl C-, jr('l(IrC (1auIr(
liv? J)(li1. it \ais,
Ifl111ICS, ik (J(. van lfljJl' lit, andere
(en nemen. - Zijde. t'elll'(1fl1SCII(j).-1il i f. Le J)tCIJC , Ill cruel, vaders-, 1()e(IeI.•:U(l('. 2\)t1
somnies par ents lu c- dit père, du c- Ic la int't,
u') ?ji ,bIf)edVei'(lIl. 1 '(1 L(i('iX-. flD'h'iSj(I.
(fig.) EIi't' (it! C- gIU(lit, een b(1.i(I(1I(I ztn.
(Loc. /ij.) keg ([(1 ( % • t)Î F) de (1111 t'- ;hiuI. Ie
'\ CUt, zien rit waar 1' vijl komt, (/(!ac/t100s I
,stiii kijken; ook: den ho/I Ie' Zij'? (J(I 'e slaan,
let kllJt • it (I'i bwu,i lu//n. afloeren, hoe '1 nul
de zaken geschapen staat. Ii n e sa il de quel Iourrei'. 1 u''t niet, 1V(I(1l1'efl hij zich wenden
of I'('i'( :11: lij is 1(1ileh):. Mettre tIC liouhilic I
u1' le ('-. eene /l.r.vel ledi gen, uitdrinken. II se
iiiortre liii' 1(' I)j'i t (In) C-, h , vertoont zich au
(IC schoonste zijde. 11 regarde tout !)iI' 1e I1IIL1\S
C-, /j bc.S(Il(U VI (I1I'.• van (ie ergste zijde. (Inii.io
(1I(_)sC fl sonl)on ('t son ma uv ais C-, ell aaI lit
11(1(11' Vn!' en tegen. 1.. e c- liJk' d'une CII)(,
d'un S' 4 niv, d' IL institution, Ie zwakke :jIe,
s('/o(I•te:j(I' van eec zaak, en stelsel, e('ie iflXt(1,i1ij. Le c- I b ible (1 ui: IftI'(fluIIC, k'lI1(11(1, u'1Ick('
z'v(1p, 1(Ci.'(/UïI' flfjijfj, hoofdgebrek, zwak: ()Ii

(litfIefle, ll'((i'rIli i('!Hflfl(I in i),e7,gelülging minder
u'''t dan van (idee aliqe. Vous 1 ei all qué
par SOt C- fai!;le, f!) hebt hem in UI Z1J(11 getast. Vos avez fait ik Iiiies (4U1( , ns, uez -le, k' i.i't': (1 'VUt IC e- faille' gij hebt goed 1
gestudeerd, maar, gij :11 let bekennen, 't (/i'i'IX(I.
is uwe zwakke :L/(I('. - CIE lu'. ((It'. 'ie, zijde,
(1e/i1f/x, (j:ijI'n: MarcherC-, t'!' zijde gaan.
e s ui-vezj1((tiC FOLIC, 1I'eC'Z tin It'Ll
Z'9/(j (ill •ZCeiI niet, sla wat zUwaarts (1/'. Le coup

g

1)asL a C-. It ./ut f;il(J ei' l(Iiqx. II a 1()IIé
C-, 1j Iu'e[l voorbij. Iqq.c of bezijden let wit geschoten; (/ij.) 1jj hce/•t zich vergist, heeft zijn o'jnei'k 'let beet/t. - a CUTE DE, foe. jn'ëjt. 'i!1'
zijde, naast, be:j/(/('l, bit, (I(/tbJ: 11 denieure a
tic iioi, lifj t()(H)it 'IUIixi tij. Sa inaison ('St h
(IU village, zijn lal.': Iqi 1(1let dorp. ,i'tiiiz-vous
I C- Le tol, blij!' (lilt lUl
zijde. CL re of \1i'(hel' a c- de (11., leO!? d te' z ijde (1(1(11: (/ij.) it
jClflUIi(1 (IC/jk .;1iiiii, 1i('iIl in iaIifi, (/('biIOit(' , vi'! , ttteii.s'l,' evenaren. Moliè re ii ':1e 'i t.- Ie Pluto
't de 'l'éi'ence, _11Iii:',( teelt Plautus ('1
tiu.i op , zijde

evenaart hen als blijspeldichter.

--

IE lo'fE, lot'.' adv. Zj,iuuia,1., zijdeiings, t'! n tv
z•1!t(',
cher st/tuut, schuins, i('l('e/'; .it'/i'eI, Io'uisci . Mar-

, .\liei' (lt t'-, :Juui!1.i, (lviii'.! g a an , iiaivl_
'ei . Sa pu'i'utuc (t le c-, zijne pruik zit xclee/'.
schuins. 'I'ouu'uz vous un peu to '-, ke er a e en
•zcelliqje iii. draai U uit cju'iiitx. Sa uuiu
ui'a (luLlilO rue (IC C-. zij n huis ltei'/'i enkel op zjjl'
('iii uitzigt. II i't'gai'tle (le 4,, -, hij ziet .;i,'Ii'('I, hij
kijkt 1e/t . (/1/.) [toga let' qui . Ie c-, ieuiuuiid
van 1'!' zijde, celiuiix, inet minachting,
lijk aa n z i en . Met lii', II tiger une chose Ie C-,
i('t.c let zijde l('G!li'ii of zit' (uit plaatste luik'):
'jeti wegleggen, t i1:i iii iji'i , besparen: iliItez CO
fauteuil tie coté , ii gene le passage, z et (li('ii 1'!lil(/StCC1 t!'!' :-jjile, lijf stoet in (1)1 1CCf/ 11 ziet
tous les ans ( ic. de C-, lijf jidi't lede' j(!Ol tt'iit
over. Sc toll ye, Se i'aiuez' do C-, °P zijde ('(1(111,
ikieits ii(l/i!ii, uitwijken. (fig.) Ie lulls de c- touts
les 1'('l)I'IJCIIOS quo j'urais á \ 0(15 faze , ik zwüg
(ik (ja out .stiI:i!'jjfJefl v)urbjj) al de r!'!'ujJti(/cu
(tie Ik u doen ic). (fig. t tam.)iIel t ce, Laisser
(In. (10 1'-, i'iuiui luik,.; latenliggen, i'/i 11.1 Viii
lviii bedienen, Ii'iiu titel i'(!i'Cil (althans tO!' ('iti/eli tijd). i'll lai-&tt mon lwucès (le C-, Ik 1(1) mijn
regtsfje(Ii!qJ 1(it'II rusten 1,I 1551)115 III l)itI'5S do C-,
1(L(t

((1(8 ii' t('(!(if//(i'i(l afleggen. J' ai tills cot ltiliil

de C-, Ik lul) (lOt kleed (('F' zijde (/Cl('fjil (out 't 'niet
er te gebruiken) . - iii: L';u'i'luF: C01'E, l((C, adv.
Van of aan (Ii' andere zijde: Nous lasserous dc
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l'autre c-, wij zullen naar de andere zijde, naar
de naaste kamer, naar de overzijde (der rivier)
gaan. Je viens, Je so's de l'auti'e C-, ik kan van
de overzijde, uit het naaste vertrek.
Coté, e, adj. (en part. passé van cuter) Ge'merkt, genommerd, gepagineerd: Registre c-, gepagineee'd register n. - Aan- of apgeteekend, genoteerd: A quel taux los fonds soot-its C-S ? hoe hoog
staan de fondsen genoteerd?
Coteau, m. 11euveihelling f.; - heuvel m.,
heuveltje n. C- planté de vigres, een met wijnstokken beplante heuvelhelling of heuvel. Le long
da c-, langs den heuvel.
S Cótelé, e, adj. Geribd, vol ribben (van bladeren, van schelpen).
Cótelette, 1. (verklw, van cOle) [Cuis.] Ribbetje n. (van een kalf, schaap, varken), c a t e le t f.
C-s grillées, geroosterde ribbetjes. C-s cit papillotes, of en robe de ctaunbre, inpapier geroosterde
ribbetjes. - (iron.) [MII .] M ouwstreep 1. der onderofficieren (chevron).
Côtelet, m. [Bot. ] Vioolboom za., amerikaansc/c boom met geribden stam. Bois de - of Bois
de guitai'e, vioolhout n.

('otelée of Cofletée, r. [Bot.] Soort van

appel voor cider.

Coteliuue, t. [Corn.] Half-garen—,' half-katoe-

nen stof, coteline f.

Cotepalls, m. [Corn.] Ligte staff. van zijde en
gaitenhuar, colpalis n.
Cotepart, fl. Aandeel n. (z. QUOTE-PART.)
Coter, V. a. Merken, nainmeren, met voigletters of vol,e/cijfers voorzien.' Les notaires ont coté
et pai'aphe ces pièces, de notarissen hebben die
stukken génommerd en gewaarmerkt (niet hun
naaincijfer

voorzien). C- un chapitre, un article,

un verset, het nommer van een hoofdstuk, artikel,
vers aanteekenen. - [Corn., Fin.] C- Je prix dune
marchandise, den prijs eener koopwaar notéren.
Avez-vous coté le cours des effets publics? hebt
gij den koers der openbare fondsen aangeteekend?
t'oters of Coterauix, rn. p1. [Pècbe] Verbindiiiqs1nen t, p1. van netten.
Cotei'eaux , ni. p1. [H. de France] Partij

-

gangers, gelukzoekers, oproerige soldaten ni. p1.

onder Lodewijk VII, (ook Beignants B rabancons,
Malandrins, Ribauds en Routiers geheeten),
('otei'eI , Cotterel, in. [Anc. mil.] Harts'

vanger, korte sabel rn.

Coterel, rn. of Coterelle, 1. [Tech.] Roldrager m. (bij tapijtwerkers),
Coterie, f. Besloten genootschap, kransje n.,
babbelklub t. - (fig,) Vereeniging f. of gezelschap n.,
waar men zamenspant om een' persoon of eene
zaak in aanzien en naam of wel in opspraak en
blaam te brengen, bent, kliek, co teri e 1. - (fain.
et pop.) Kameraad, makker rn. (bij werklieden).[Anc. cout.] Onadellijk goed n.

Coteron, in., z, v. a. COTILLON.
Cóteux, ense, adj. Geribd, vol ribben.
Cotevet, rn. (pop), z. v. a. CORBINE.
Cothurne , ni. Image tooneelschaev (dooi'

,ischylus ingevoerd on den spelers bij de vertooning zijner treurspelen meer majesteit bij te zetten,
steltschoen rn., broos 1., kothurn rn. - (fig.)
Chausser le C-, in het treurspel optreden; treur5J)eie!i ten tooneele voeren of schrijven; (iron.) in
gezwollen, hoogeiravenden stijl spreken of schrijven.
Coti , e, adj. (en part.passé van cotir) Gekneusd,
beschadigd: Fruits c-s.
Cotice, t. [Bias,] Smalle band rn., ter breedte
van 2/3 des gewonen bands: 11 porte d'azur h cinq
c-s dor, hij voert vijf smalle gouden banden op een
blaauw veld.
Coticé, adj. [Bias.] Met smalle banden.
Cotier, ière, adj. [Anc. cout.] Niet adellijk.
onadellijk: Héritage C-, onadellijk goed n.

Côtier , rn. [Mar.] Loods , ku stloods m. Ce
pilote est lion C-, die loods kent de kusten goed.—

Boek n., dat de beschrijving eener kust bevat. Ook als adj.: Pilote c-, kustloods. Navigation
c -ière, kustvaart t.
Cotlère , f. [Mar.] Lange kuststreek t. (In
dien zin weinig in gebruik). - [Hort.] hellend
muurbed n. (doorgaans ados geheeten). - [Tech.]
C-s, banden of TddJ)dfl rn. p1. op dikke eiken planken tot zwalpen enz. ; - kantstecnen rn. p1. in
deli' hoogoven; - moutborden n. p1., moutplan-
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ken f. p1. in eene brouwerij: - beide helften van
den gietvorm, der baden pijpen.
Cotièrement, adv. LAnc. cout.] Op onadel -

lijke wijze.

Cotîgiiac, m. [Cuis, Confis.] Kwé- gelei, konfituur f. van kwdperen kween -vleescie kweën,

,

conserf IL, marmelade 1.
Cotignelle , f. [Cuis.] Geestrijk kwé-aftreksel a.
Cotillon, in. Vrouwen-onderrok m. -(liq . et
pop.) Aimer 1e c- , op de vrouwen verzot zfjn
Obtenir une place par l'influence thi c-, een' post
door vrouwen-invloed verkrijgen. - [Danse] Zé-

kere vlugge fransche gezelschapsdans m.
Cotiii, m. of (otiiie I. [Bot.] Soort van
sumak of smak 1., ftestét, fustél of fustik, lion[Litt.] Style a la Cotta,
qoarsch geelhout a.
ellendige, erbarmelijke stijl (naar den fransclien
abt Cottin bekend uit Boileau's hekelschriften).
('otinga, M. [H. a.] Kotinqa m., een prachtig
gevëderd vogeltje van 't warme Amerika door
sommigen ook zijdestaart in. jeheeten. C- ouette (bij
Billion: C- rouge of Cardinal), roode kotinga.
Cotiquie- Mane, in. [H. n. ] Soort van witte
,

-

,

,

porseleinschelp t.

a. (pop.) Kneuzen, kwetsen, bescha1
^uchlengebézigd) - COTIR, V. a. In
Bretagne, Z. V. a. PETILLER.
Coth',

diqen (van

COTYLET

-

.

(otisation f [Financ.] Overslag, hoofdelijke
aanslag m., bepaling van ieders te dragen aandeel
in eene schatting of belasting c a t i s a t i e f. .Aandeelsbepaling, vrijwillige bijdrage f. tot een of
ander bijzonder'doel, Z. v. a. QUOTE-PART.
Cotiser, v. a. Een' lioofdeljken overslag, omslag maken, schatten wat ieder tot zeker einde zal
bijdragen, cotiséren. - SE COT1SER, V. pr. Zich
zelven voor zékee algemeene uitgavenschatten, zpee
eigen bijdrage bepalen; eene vrijwillige bijdrage tot
een of ander einde geven.
Cotisses, 1. p1. [Tech.] Kerven of kepen f.pl.
voor de kettiitgdraden.
Cotissure t. Kneuzing, beschadiging f. (van
vruchten).
q.)
(oton, m. [Bot.] Boomwol f., katoen n.
(fig.)
an enfant dans do a-, een kind le weekeljk,
B)
te verwijfd groot brengen, liet vertroetelen.
uitbreiding: wolligheid f., soort van dons of pluis n.
op zékere vruchten, bladeren, planten; - ook het
eerste haar aan de kin derjongelingen, vlashaarn.,
vlasboard m.
[Corn.] Cette ëtotte jette da c
(son c-), die slof wordt wollig, werpt hare wol op.
(Loc. prov.) Cet homme jette nfl vilain C-, of
(iron.) 11 jette lá Un beau c-, 't slaat slecht met
de zaken, den goeden naam van dien man. 11 jette
un mauvais C-, zijne ziekte krijY t een slecht aanzien, hij begint leeljke teekens ékrijgen.
coTONS, al. p1. Mastwan g en t. p1., mastklampen rn. p1.
('otona, f. [Bot.] Kleine afrikaansche vijg t.
Cotonéastre, m. [Bot.] Soort van mkspelboom,

,

,

-

,

-

-

-

-

achtiqe plant t.

Cotoniienx. eiise, adj.

,

[Bot.] Wollig, don-

zig, ruig; - voos, sponzig, stokkerig.
COTON
NEUX, rn. [Bot.] Wolliglieid f. der bladeren.
-

-

Cotoniiiei, rn. Katoenstruik, katoenboom

Cotoniiier, ière, adj. Wat het katoen be: L'industrie c -ière, de katoenvervaardiging f.

-

tr

i^ototiuière, f. [Bot.] Wolgras, wrangkruidn.
'

Cotonuiiie, f. Grof doek a. van katoen en
hennep, dot tot zeildoek, inz. voor de qaleijen, gebruikt wordt. - Ook als adj. [Minér.] Athâtre,
C-, zekere aflaat rn., in Italië vrij algemeen.
('otonnis, in., Z. COTOMS.

Cötoyé, e, adj. (en part. passé van côtoyer):
Le rivage côtoyd, de langs gevaren oever rn. [Bias.] Bande d'azur c - e de six roses de gueules, hlaauwe band omzet met zes roode rozen.
Côtoyer, v. a. Op zijde gaan, naast gaan: Je

ne soulfiiiai pas que vous me cotoyiez, Ik zal
zen Zin
niet dulden, dat ge naast mij gaat. (Inde
weinig gebruikt). - Langs varen, en bij uilbreiding: langs gaan.- Nous avons côtoyi I'Afrique,
wij hebben Afrika langs gevaren. C- Ia rivière,
langs de rivier gaan. L'arrnëe ennemie voulait cIa nôtre, 't vijandelijke leger wilde het onze langs

trekken.
(otre, m. [Mar.] Kotter m., snelzeilend eenmast-vaartuig of jaqt;— gewapend vaartuig n. voor
de kustwachI, in Engeland.
C'otret, m. Bosje a. dun hout, takkebos m.
Ieder der houten van zulk een' bos, ta l hout D.
-

-

(fain.) Des jambes de C-, spillebeenen, oofjevaar8beenen n. p1. Sec comme un c - , zoo mager als een
hout.— (fig. et pop.) De l'huile de c-, stokslagen m.
(Loc. prov.) Dernain on vendra
p1. rottingolie I.
des c-s b Paris, morgen is werkdag.
('otte, t. Vrouwenrok onderrok m. (tegenwoordig alleen van dat h'leedinqstulc bij de mindere
klassen, en don nog meestal in scherts, gebézigd).
[Anc. mil.] C- d'arrnes wapenrok ni. oud
kleedtngstuls, dat over 't harnas getrokken werd.
C- de mailles, pantserrok m., pantserhemd a.,
mnaliënkolder m. eene soort van hemd of harnas,
-

,

-

,

,

,

[Jur.]
uit maliën of ijzeren ringetjes gemaakt.
C- morte nalatenschap 1. van een' kloostergeeste(tjke.
lotte, m. of Cottée, f. [H. a.] Knorhaan m.,
-

,

zékere vise/i. —Cottée eataphiaete, Z.CATAPHRACTE. - COTTEE, t. [H. n. ] Duikertje a., soort
van eendvogel.
('otteret, rn., z. v. a. COTERET ,
totteron, in. (verkiw. van cotte) [Anc. mil.]
Korte en naauwe wapenrok m. - Vrouwen-onderrokje a.
Cottière, f. [Tech.] Staaf f. ijzer, wat breeder
dan de gewone.
Cottineaii of Cottimo, m. [Mar.] Schattinij f. , die de européscime koopvaardijschepen aan
kunne cons -iels in de Levant betalen, cottimo rn
(otugne of Cotu,inie, t. [Anat.] Vocht a.
van C o t u g n 0, doorschijnende vloeistof, die al de
holten van 't inwendig oor vult (naar den ont-

1 ('otoiiée, f., Z. COGNASSIER.
Cotoiiiêre, f. [Mar.] Italiaansch zeil n. van leedkundige Cotugno).
halfkatoen.
Cotnle, 1. [Bot.] Stinkende kamille, koediliel.,
Cotonis of Cotonnis, rn. [Corn.] Indisch moederkruid, St. Jakobs-kruid n k ô t a la I.
laf n. —Lakenstempel in., plombeermerk n. (boullie). Cotulé, e, adj. Naar die plant gelijkende.
Cotunnie, f., Z. COTUGNE.
Colonnade, I. [Coin.] Allerlei katoenen stof f.,
Cotatetir, m., -trice, t. Medevoogd m., meka t oenlinnen a.
(otontiant, e, wij. [Tech.] Gevlokt, als met devoogdes t. - COTUTEUR, M. [Hort.] Tweedestut
kotoenvlokjes bedekt (van koperen plaatjes spren. vaneen' boom.
-paltje
kende].
(otyle, as. [Métro!.] Oud -griekse/me vochtmaat,
CotonHé, e, adj. Katoenac h tig, naar boomwol k otmila of kotyla f.; ook eemme maat voor drooge
gelijkende. Nuages c-s, katoenachtige wolken, vlok- waren. - [Anat.] Gewrichtsholte of vlakte van
wolken t. p1. Met wol bedekt, wollig. Cheveux een been, pan f., waarin 't gewrichtshoofd of afge[Antiq.]
c-s , kroeshaar, wollig haar, korten gekruld haar rn rond einde van een ander been draait.
('otonner, v. a. Met katoen voeren of opvul Drinkbeker m. met één oor.
Cotyléai, m. [Anal.] Een der beenderen, die
len. - (/1g. et pop.) C- le moule do pourpoint,
zich den buik vol eten. - COTONNE1I, V. n. [Tech.] 't schedelgewelf vormen.
(otylédon, m. [Bot.] Zaadlob, zaadkwab 1.,
JIolliij worden: Cette dtotte colonne.
Sv COTONNER, V. pr. Vlashaar of een' vlasbaard, melk- zaadb lad n aan beide zijden van de k/emit of het
baard krijgen: \Totre menton commence it se c- pluimpje der plant, 't orgaan van hare voeding.
(in dien zin weinig gebruikt).
[Corn.] Woll i g, Navelkruid n. Venus-navel rn. eene plant van
ruig, pluizig worden: Le drap d'Espagne se co- de familie der crassulaceën of dikbiadiqen.
tonne. - [Bot.] Voos, stokkerig worden (van ra- [Anat.] Elke der beide lobben van den moederkoek.
Cotylédonaire, Cotylédoné, e, adj. 1 Bot.]
pen, arlisjokken enz.)
Wat tot de zaadlobben betrekking heeft. Pl ante C-,
CotonHerie, f. Boomwol- of katoenteelt t.
plant niet zaadlobben
Katoenveld D. katoenplantaadje 1.
Cotyiet of ('otyiier oinbilique, in. [Bot.]
Cotonnette, f. [Corn.] Zékere katoenen stof,
Co to n a e t J:.
A'avelkruid a,, Z. COTYLEDON.
-

.,

-

-

-

-

„

-

-

.

,

,

-

,

-

COTYIJIFORME

Cotyliforine , adj. [Bot.] Schaal- of kom-

vormij.

Cotylisque, m. [Bot.] Kruisbioemplant f.
Cotytoïde, f. [Anat.] Gewrichtsholte van het
heupbeen, waarin het darmbeen sluit. - Ook als
adj.: Kom- of schaalvormig: Cavité c-, heupbeensholtef. - Cotyloïttieii, ne, adj. Tot die holte

behoorende.

ik heb eene goede ligging, slaapplaats. Jal payc
mon c- un franc, ik heb een franc voor slaapgeld
gegéven.—Militair beddegoed n.—Le c- des troupes,
de islégering der troepen. Pa/lie pour Ie c- beddestroo n.
[Tech.] Opmaking 1. van doek met
kaardedistels.
tonchant, e, adj. Ondergaand.: Soleil c-, Lone
[Chas.] Ch/en
c-c, ondergaande zon, maan t.
couchant; (Prov.) Faire le ch/en c, C'est on
bon Chien c-, Z. COUCHANT. (Prov.) On adore
plutdt le sole/I levant que Ie sole/i c- , men aanbidt (vereert, vleil) liever de opgaande zon (de
opkomende magt of fortuin) dan (Ie ondergaande.
COUCHANT, ill. Westen it. Do côtd do c- , westwaarts, naar 't westen.
(fig.) Le c- de la vie ,
de avond des levens, de ouderdom m. Etre, Too
cher a son c-, oud worden, beginnen af te nemen.
(ouehe, f. Bed n. legerstede, spande, koets 1.
(in dezen zin meest in verlieven en dichterlijkee
stijl, ook van de aanlegbedden der Ouden gcbézigd): C- nuptiale, royale, bruidsbed, echtkoets,
koninklijke sponde. Dieu a lsmni leur c-, God
heeft hun huwelijksbed gezdgend. Les fruits de Sn
(/1g.)
c-, de vruchten van zijnen (haren) echt.
Souiller Ia c- de qn., ieinands bed Meeren, of
bevlekken.
(fig. et podt.) Je veux voir le so/cit
de sa c- sortir, Ik wil dc zon uit hare legerstede
(fom.) Bedstede,
zien verrijzen (zien opgaan).
slaapbank f.: C- de ho/s d'acajou, mahonhjhoutcu
rustbank (liever couchette).
C- of C-s kraam,
verlossing, bevalling f. kraainbed kinderbed 0.;
duur der bedlégerigheid ten gevolge der bevalling:
Femme en c - of en c-s, kraamvrouw. Heureuee,
fkcheuse c-, gelukkige, moeijel'(jke verlossing. Ella
a fait ses c-s chez en mèie, zij heeft hare kraam
bij hare moeder uitgelegen. El/c est morte en c-s.
zijin
is de kraam gestorven. Fausse c-. miskraam—
(fig. et lam.) Faire fausse c-, niet in Zijne onderneming slagen.
Luur, luijer f. windsel, kinderdoek n.: Une douzaine de c-s, een (lozfjn luren.
Changez cat enfant de c-, Changes de c- h cat
enfant, doe dat kind eene schoone luur aan.
[Hort.] Mestbed, tuinbed, broeibed, zaaibed n. Cde melons, ineloenbed. C- chaude, sourde of fro!de, tim/c, warm, koud (laagliggen(1), iaauw mestbed. Laag, schicht, bedding t., oplegsel, bestrgksd it., overdekkinq 1., grond in.
[Cu/s.] Metter one c- de fraises soy one c- de groseilles,
pols one C- de sucre, leg cciie laag oordbezimn op
cciie laag aalbessen en daarop ee'ne laag suiker.
Cette c- de lard est trop épaisse, die laat, sjiek Ir
te dik.
[Tech.] Revutir un mur dune C- de
mortier, de plktre , een' muur met cciie laag moetel, pleister overdekken. Le lit de ce canal est
formé de plus/curs c-s de ciment, de bedding von
dit kanaal te uit verscheiden lagen cement gevormd.
C- de semis, laag vernis, etsgrond (der graveurs)
Donner trois c-s de Plan e a holle, it ddtrempe,
drie lagen witte olieverw waterverw opdrogën
(bij schilders). C- dor, d'argent, de blanc docul,
laag of grond van goud, van zilver, van eiwit (bIJ
vergulders, boekbinders).
Vierkante laag t. of
hoop m. gerst, let' kie ming gezet (bij brouwers)..—
[Mindr.j C- de sable, de craie, de hood/c, laag.
schicht bedding zand krijt steenkolen. C-s
meubles aardbeddingen t. pi. C-s pr/mit/yes ,
oorspronkelijke schichten, grondlagen; C-s diltiviennes, opgespoelde schichten.
[Bot.] C-s ligneuses, houtschichten houtlagen (welker aantal
wordt aangeduid door de ringen op de horizntale
doorsnede) C-s corticales, bastschichten t. p1., sapringen m. p1.
[Anal.] C-s optiques of C-s des
nerfs optiques, beddingen der gezigtszenuwen (twee
verhelvenheden in de hersenen).
[Mil.] C- du
Ins/i, ko/fwang 1., in/n of meer uitgehold gedeelte
der geweerkolf, waartegen men de wang bij het
schieten legt.
[Boul.] Doek m., waarin men 't
brood te rijzen zet.
[Charp.] Leqger/iout n.
legbalk, grondbalk m., onderlaag 1. —[jeu] Zet m.,
het geld, dat men bij sommige spelen op eene kaart
zet.
[Mar.] Kooi f. plaat onder eenen st-ut;
bekleedingskussen n., zijstukken n. p1. van het stag.
C-s des tins, onder/apen der stapelblokken.
Couché, m. [Brod.] z. COUCIIUP.E.
Couche, e, adj. (en part. paste van coucher)
Gelégen, liggend, te bed gegaan, in 't bed gelegen:
ondergegaan: Tout Ie monde est déjà c-, ieder ligt
reeds te bed. Le berger c- sur le gazon, de op liet
49*
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Cotytées of Cotyties , 1. p1. [Ant. grec.]
Feesten n. p1. ter ccve der godin Kotyto, feesten

der ontucht.

(vgl. COL) Hals m. Le chignon, La
nuque du c-, de achterhals, nek in. Le c- dun
cheval, dun chien, dun oiseau, de hals van een'
paard, hond, vogel. Mouchoir de c- halsdoek.
Tour de c-, nachthaisdoek in. Ii a Ie c- de tra
vers, hij heeft een' scheeven nek. Se rompre, Se
casser le C-, den hals, den nek breken; (fig.) zich
e dwaasheden in 't verderf storten. Romdoor
pre, ^^'
d',c,ser le C- it qn. iemand den hals of nek
breken; (fig.) iemand alle hoop, alle uitzigt bendmen. Rompre le c- a un projet, een plan in duigen doen vallen. Voilk une affaire a se rompre
(se casser) Ie C-, dat is eene halsbrekende, hoogstgevaarlijke zaak.
(Loc. fans.) Se jeter au c- de
qn., iemand om den hals vliegen, teeder omhelzen.
(fig.) Ii se jette au a- de tout ie monde, hij is ter.stond gemeenzaam, hij is een allemansvriend. Mettre a qn. Ia bride sur le c-, iemand volkomen
vrijheid laten.
(pop.) Prendre ses jambes t son
c_.-, zijne beenen onder den arm nemen, hard loopen,
't zij om iemand te dienen of om hem te ontvlugten.
Se mettre dans Peau jusqu'au c- pour ses amis,
5)001 Zijne vrienden door 't vuur g(/an. Avoir son
a- chargé de qc., zijne vracht aan iets hebben. Se
rendre, Venir Ia corde au c-, Z. coaDE. (pop.
et plëon.) Ii sera pendu par son c-, hij zal een'
strik om zijn' hals krijgen.
Couperle c- a qn.,
iemand den hals (het hoofd) afsnijden, afhouwen,
iemand onthoofden.
Un c- de grue, een reigerhats, een lange dunne hals.
[Tech.] C- de cgne;
C- de chemise:
La C dune bouteille, dun
matras;
[Anat.] Le c- de Ia matrice, de la
vessie, Z. COL.
Le c- dun os, de hals of het
dienste gedeelte van een been. Le c- du pied, de
«weef van den voet.
Corta, Couias, m. [H. n.] Hoogheenige koekoek, steltkoekoek in. in Afrika en Zuid-Amerika.
Conache, t. [H. n.] (pop.), Z. V. a. vERGECoti,
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COU C H E .ik

-

M.

,
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-

-

-

-

-

-

.-

-

RONNETTE.

Couaga, Conagge, m. [H. n.] Quagga m.,
bruine afriliaansche zebra f.
Conais, interj. [C has.] Woord om den konden 't zwijgen op te leggen: koes I stil!
Coualios, M. [Econ.] Te laat uitkomende e(jeren van zijdewormen (in 't zuiden van Frankrijk
dus geheeten)
Couaiiielle, f., z , v. a. GOLUMELLE;.—[H.n.]
:

.

a. TO1ITUE.
Couandou, m. , z. v. a. coëroou.

Z. V.

palmboom in Guiana.
Couaqtie, f. (pop.), z. v. a. CASSAVE.
Couard, e, adj. (fam.) Bloode, lafhartig.
[Bias.] Lion c-, leeuw met den staart tüssc/ien de
beenen.
COUARD, m. Bloodaard, lafaard (poltron). [Tech.] Einde n., waarmede de steel niet
het zeisbiact wordt verbonden.
S Couai'demeut, adv. Lafhartig.
Conarder, v. n. Zich een lafaard betoonen.
(Proc.) Avec le renard on renarde avec le
couard on couarde, men schikt zich naar de omstandigheden.
I Couarderie, Conardie, 1., Z. V. a. COW

-

-

-

,

ARDISE.

Conardise, 1. (fam.) Blooheid, lafhartigheid f.

(poltronnerie).
Couart, m. [Tech.], z. v. a. COUARD.
fonas, m. [H. n.] Een der volksnamen. van
cie kraai; Z. ook COUA.
Coubais, m. [Mar.] Koebal m. japansch roeiser n. op de rivieren.
ou-b1ane, m. Z. V. a. CUL-BLANC.
Coucal, in. [H. n.] Koekoek met langen spitsea ac/iterklaauw, spoorkoekoek m., in Afrika en
mdie. C- houhou, eqyptische spoorkoekoek.
Couchage, m. Ligging, ligplaats, slaapplaats f.;
wat men voor eene slaapplaats betaalt; Jai an bon
-
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Conane, fl1. [Bot.] Eetbare kool 1. van een'
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COTJOTIËE

gras liggende herder. - [Bot.] Tige c-e, liqgede,
niet oprjzende stengel. - [ Tech.] Sole bien c-e,
goed aan- of opgelegde zijde (tusschen de kettingdraden). A soleil c-, een weinig na zonnenondergang;
Avant saldi c-, après soleil C-, vóór-, na zonnenondergang. - (Prot.) On est plus c- que deboul,
de rnenscli ligt langer in 't graf dan hij leeft; liet
tegenwoordige leven is niets bij liet toekomende.
Conchée, f. Plaats f., waar men op reis vernacht. - Prijs f. van. 't avondeten en nachtverblijf
zamen, in eene herberg.
Couche-point, m. [Tech.] Schuin gesneden
hieileder, haksiuk a. (bij schoenmakers).
Concher, m. Het naar (te) bed gaan. C'est
Flieure de son c-, 't is het uur van zijn naar bed
gaan. - Het te bed liggen, het slapen: On distingue
trois sortes de c- : le c- en supination, le c- en
pronation et le c- sur inn ou I'autre côté, men
onderscheidt drie soorten van te bed liggen: op den
rug, op den buik en op éëne der zijden.— liet gebruik
van 't bed: II ne paya rien gooi son c-, hij betaalde
niets voor 't gebruik van 't bed. - Het beddegoed:
Elle a eiriporté son a-, zij heeft haar beddegoed
medeenomen. - La c- du rol, de avond-receptie t.,
't gezelschap, dat de koning bij zich toeliet, eer hij
zich verwijderde om naar bed te gaan; Le petit Cdu roi, dezelfde receptie, maar vertrouwelijker,
nadat de menigte zich grootendeels verwijderd had.
.- Het ondergaan van de zon, de maan of de sterren,
ondergang m. - [ Peint.] Ce tableau repi'ésentp
un c- du soleil, deze schilderij stelt een' zonnenon dergang voor.
Coiicher, V. C. Leggen, doen liggen, nederleg
gen, nedervljen, uitstrekken, omvérwerpen, neder
werpen, op den grond werpen; - te bed leggen, te
bed brengen, ont-, uitkleeden, helpen uitkleeden:
On coucha le nialade sur un matelas, men leide
den zieke op eene matras. C- qn. parterre, iemand
op den grond werpen; ook: hem nedervellen, dood
of gekwetst doen nederstorten (vg l . CARnEAu). Les
pluies, les vents couchent les bids, de regens, de
winden slaan het koren neder. C- on enfant, een
kind te bed brengen, naar bed helpen. Les plrs
proefles parentes couclient la mariée, de naaste
bloedverwanten brengen dejonggetrouwde naar bed.
- [Tech.] C- les feuilles de papier sur les feutres,
de bladen papier op de vilten leggen (in de papierfabrjken). C- one dentelle sur äe étoffe, eene kant
vlak op eene stof naajen. C- une couleur, de l'ar
gent, de lor, eene kleur, zilver, goud opleggen, opdragen. C- le poil dune étoffe, dun chapeau. het
haar van eene stof, van eenen hoed qladstrjken,
nelrstrjken. C- d'assiette,den grond voor 't goud opdragen.— [Bart.] C- un sarmetit, eene wijngaardloot
afzetten. - [Mar.] C- un luutiment pour Ie caréner,
een schip op zijde halen om het te kielen. - {Jeu}
Inzetten, inleggen, opzetten: Je couche dix louis
cur cette carte, ik zet tien buizen op die kaart.
C- gros, grof, om veel geld spelen (die uddrukking
is verouderd); - ( fig.) veel wagen; oak: iets stouts,
vreemds, zonderlings, wonderbaarljks vertellen of
bewéren. Se comparer a Virgile, cyst c- gros, zich
Virgilius te vergelijken, dat is veel gezegd, dat
is kras! - lvederschrjven, opteekenen, couch é
r en: C- qc. par écrit, iets in geschrift brengen.
C- wie clause, un article dans un acte, cene bepaling, een artikel in eene acte opnemen. C- qn.
sur l'état des pensions, iemand op delijet der jaarwedden zetten. C- un article au crédit de qn.,
een' post op iemands credit brengen. - (fig. et (am.)
C- une houteille sur le côté, sur Ie ventre, eene
/lesch ledig drinken. - (fig.) C- en joue, aanleggen
('t geweer); (fig.)op iets of iemand het oog hebben,
plannen op iemand of iets maken. C- Un enneni
en joue, op een' vijand aanleggen, mikken.
COUCHER, v. n. Liggen, te be l liggen, zijne rust
nemen, rusten., slapen; vernachten: C- clans un lit,
SUF un matelas, in een bed, op eene matras liggen.
C- avec qn., bij iemand slapen. C- SUF le dos, sur
Ie venfre, SUF Ie cOld, op den rug, den buik, de
zijde liggen, slapen. Ii couclia dans une liôtellerie,
Jij vernachtte in een logement. II couche ra en viiie,
hij zal buitenshuis, bij iemand in de stad overnachten. - (Loc. (am.) C- ii Ia belle étoile, ii lenseigne de Ja lime, op de straat, oneer de n blooten
of blaauwen hemel vernachten (Loc. prov.) Cclans son fourreau, comme I'épée du rol, of enkel
C- dans son fourreau, in zijne kleederen slapen.
-

-

-

-

Pour ,boire de l'eau et coucher de hors etc., z.
c- avec les chiens, se lève avec les
puces, wie met pek omgaat, wordt er met besmet.
- ((am.) Cette porte, cette fenhtre a couch ou
verte, deze deur, dit venster heeft den geheelen
nacht opengestaan. - Couche! koes! stil! (tot een'
hond). - { Coutur.] Ce mouchoir coucheljien, die
doek plooit zich goed, neemt eene goede plooi aan.
- C- avec une femme, eene vrouw beslapen.
SE COUCIJElI, V. pr. Zich leggen, zich uitstrekken;
naar bed gaan, zich te bed begéven, gaan slapen,
gaan liggen. Ii s'était coudhé SUF son lit, parterre,
SUF le dos, hij was op zijn bed, op den grond, op
zijn ' rug gaan liggen. us se sont couchés hen tard,
zij zijn zeer laat naar bed gegaan. - Ondergaan:
Le soleil, la lune va se c-, de zon, de maan zal
weldra ondergaan. - (fig. et lop.) Allea vous c-!
loop! ga heen! laat mij met vrede! Couchez-vous
et faites le mort! zwjg! houd op! - (Proc.) Comme
on fait son lit, on se couche, zoo men zaait, zoo
men maait.
Coucherie, 1. Bijslaap m., liet bijslapen, beslapen.
(oiiehette, f. (verklw. van couche) Slaapbank,
rustbank, krib f.
Coucheur, ni., -euse, f. Bijslaap, bedgenoot m.
en f. - ( fig. et farn.) C'est on mauvais c-, 't is
een lastig mensch om med om te gaan, een lastige
broir. C'est un bon c-, un excellent c-, 't is een
hupsch, verdraagzaam mensch. - [ Tech.] Koetser,
legger, vormafnemer al., de werkman, die in de
pupierfabrfjleen het geschepte vel van den papiervorm op het vilt legt.
Couchille , f. [Bot.] Oude naam van den
kermes-eik ill.
Couehis, in. [Tech.] Bedding of laag zanden
aarde, zandlaag f. voor de grondslagen van eene
brug, voor een' vloer enz. - [ Bot.] Afzetselsn.pl.,
jonge boten der meekrappiant, die gepoot worden.
('onchoir, m [Tech.] Vergulders-werktuig n.
om het goud op te dragen.
Cotiehure, f. of (ouché, m. [Tech.] Bordusessteek, optegsteek m., om 't goud- of zilverbordu rsel op te leggen.
Conel-couci, adv. (fam.) Zoo wat, zoo wat,
zoo zoo, ten naastenbj, niet al te best.
Coiicoii, m. [H. n. Koekoek in., een bekende
vogel. C- gris cl'Europe, de gemeene of graauwe
koekoek. C- dridric, goudgroene koekoek; C- solitaire, kluizenaar m. C- criard, schreeuwende koekoek (de laatste drie in Afrika). [Bot.] Sleutelbloem f., hemelsleutel m., bakkruid, St. l'ieterskruid
n., actrdbeieplant f., die veel bloeiten geene vrucht
draagt. Pain (le c-, koekoeksbrood, Z. ALLELUIA.
Fleur de c-, koekoeksbloem (lychnis). —[Jeu] Soort
van kaartspel; ook: koekoeksfiuitje n., een kinderspeeltuig. - [Tech.] Koekoek, eene doorgaans houten
hangklok, die 't geroep (les koekoeks nabootst. Soort van kleinen omnibus in de omstreken van
Parijs. (fig. et (am.). z. v. a. cocu.
Coiieouet, 1fl. [Ii. n. ] Jonge koekoek m.
Coueouer, Coucouler, V. n. Koekoeken,
koekoek roepen.
Coiicoiimelle, f. [Bot.] Languedocsche padCOnGE. Qui

,

u

]

-

-

destoel m.

Con-coupé, m. [H. n.] Javaansche musch f.,
gestreepte dikbek m.
Concoiipie, M. [H. n. ] Speclitkoekoek m.
('oucourde, f. Kalebasfiesch f., uitgeholde
kalebas, die tot flescit dient.
Coucourelle, f. [Bot.] Soort van vijg f.
t'oiiconrelle, f. [Bot.] Soort van Icauwoerde

of kalebcs f.

Coiide, f. [Anat.] Elleboog m. - (fig. etpop.)
Hausser ie c-, lustig drinken, den beker ligten,
poojjen. - B)) uitbreiding: gedeelte van den mouw,
dat den elleboog bedekt; - elleboog m., bogt, kromte f., stompe hoek m. (van eene straat, een' muur,

('ene laan, een werktuig enz.) C- dune rivière,
,rak n., kromming f. eener rivier. C- dune branche
I'arbre, d'uii morceau de bois, knie f. van een'
loomtak, stuk hout. - [Elydraul.] Knie, kniepijp f.,
(Ileboog m., korte boden pijp, die bij cene bgt de
)zeren buizen verbindt. - [Mil.] C- de balonnette,
,schaft 1., huis a., gebogen hals m. der bajonet.
('ou-de-chameau, m. [Bot.] Volksnaam der
wilde narcis of koekoeksbtoens (lychnis) (Pine. Des

cous-de -chameau).

COTJ -DE -CIGOQNE
Cou-de-eIgone, m. [Bot.] Volksnaam eener
zeer gewone soorrvan geranium ofooijevaarsbeic m.
(Plur. Des cous -de -cigogne.)
Coudé, e, adj. (en part. passé van couder)
Eiiebooqvormiçj, knievormig, gebogen, niet een el/cbooij of knie: Beaucoup d'outils soot c-s, vele gereedsc/iappen hebben een' elleboog, vormen eene boyt.
- Arbre of Essieu C-, as f., die de groote raderen
van de locomotief draagt.
Coudée, 1. Elleboogslengte f., lengtemaat, gerékend van den elleboog tot aan den top des middelsten vingers. - Voorarm in.: Avoir ses (les)
c-s franches, de elleboogen, de handen vrij hebben,
zich kunnen roeren; - ( fig.) vrij spel hebben, kunnen doen wat men wil. 1N'avoir qu'une c- , maar
een span lang zijn, zeer klein zjjn, een dreumes
zijn. - (Loc. prov.) Quand on a mal aux yeux,
Il ny faut toucher que du a-, aan kwade bogen
moet men volstrekt met raken.
Coudelattes, f. p1. [ M ar.] Doftknieën, riemknieën f.pl., zékere stukken van eeoc galei, die aan
beide einden dikker zijn dan in 't midden.
Cou -de-pied, m. [Anat. ] Wreef f. van den
voet. Avoir Ie c- saillant, eene hooge wreef hebben.
(Plur. Des cous -de-pied.) - (Sommigen schrijven
coude -pied, p1. coudes-pieds.)
Couder, v. a. ijicigen als een' elleboog, knievo rmig ombuigen. --- [Tech.] C- une manche, den
elleboog aan een kleed snijden of naaljen. C- le
1)lhtre, den kalk dooreen werken, aanmaken. - SE
COUDER, v. pr. Den elleboog- of knievorm aannemen: Cette branche se coude.
Coiidoieiiie,it, in. liet stooten met den elleboog.
Coudonitier, m. [BoL] Soort van kwéboom m.
Coudoii of CoudoLls, m. [EL. n.], z. v. a.
CONDOMA.

Coudoyer,
SE COUDOYE1I,

stooten.

V.

a. Stooten met den elleboog. -

v. pr. Elkander met den elleboog

Cotidraie, f. Met hazelaars beplante grond m.,

hazelaarsbosch n.

Coiidraii, in. [Mar.] Scheepsleer n. voortouw-

werk.

Coudiannet-, v. a. [Mar.] Teren, smeren (touwwerk). - Het part. passé komt ook als adj. voor:

Câble coudranné, geteerde kabel m.
Cotidranneur, m. [Mar.] Touwwerkteerder m.
Coudre, m., Z. COUDRIER.
Coudre, v. a. Jvaaijen, toenaaijen, aannaaijen,
zamennaaijen, aanhechten: C- iine chemise, un

habit, een hemd, een kleed naaijen. (fig.) .4aneen
voegen, zamenflansen, aan elkander lappen: C- des
phrases, des rimes, zinnen, rijmen zamen/lansen.
(fig. et fam.) 11 ne salt quelle pièce y c-, hij
weet er geen mouwen aan te passen: hij weet er
geen middel, geen raad voor. Quelle pièce y cou
drons -nous ? wat vangen wij nu aan? wat daaraan
gedaan? C- la bouche /s qn., iemand den mond
snoeren. - (Prov.) C- Ia peau du renard /t celle
du lion, list bij geweld voegen. - [Chir.] C- une
plaie, eene wond, de lippen of randen eener wond
aaneen hechten, zamennaaijen, toenaaijen. - [Mar.]
C- un boidage, een boord op de scheepsribben vast
spijkeren. - Vign.] C- les sarments, de ranken
van den wijnstok zamenbinden. COUDRE, V. n.
Naaijen. C- a grand points, driegen, met wijde
steken naaijen. C- it petits points, a points rabattus, met kleine of korte, met platte steken naaijen.
(on(lrenIeIIt, m. [Tech.] Het omwerken der
duiden in de looikuip.
Condrer, v. a. [Tech.] De duiden in de
loo/knip omwerken.
Coudrette, f. (verklw. van coudrier) Hazelaartje n., jonge hazelaar m.
Coudriei of Coudre, m. [Bot.] Hazelaar,
hazelnotenboom m.
Conendoai, m. [H. n.], z. v. a. COÖNDOU.
Coueiine, f. Zwoord n., afgeschrabde huid van
't varken, ook van den bruinvisch of 't zeevarken
en in 't algemeen van de waivischsoorten. C- de
lard, spekzwoord. - [ Méd.] Spekhuid f. - Dik,
gjrjjsachti.g vies n. op het afgetapte bloed.
Comteniie,ix, euse, adj. Zwoordachtig. [Mèd.] Dik en taai, vliezig (van 't afgetapte bloed.)
Coiet, m. [Mar.] Hals m., schoot, smijt 1., naam
van elk der rt dikke touwen onder aan de zeilen.
Conette, f. Bed van vdderen, vederbed ii. (In
(Ben zin begint het te verouderen.) —Gestikte beet-

C---
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dedeken 1. - [II. n.] Volksnaam van de meeuw
(inouette). - [Seri ], Z. V. a. CItAPEAUD1NE [Mar.] Slédebalk m., slagbedding t. C- de guindas,
schildbank. C- (i queue de rat, kattestaartisals m.,
kattestaartschoot 1. - (fam., als verklw. van 't oude
coue, nu queue) Staartje n.
Coisife, t. Soort van biezen mand f. voor groenten in Provence. - [ Pêche] Soort van vischmand.
C- de palangre of palancre, mand, met steenen
gevuld en aan den rand met vischhaken voorzien.
Cotitfin, m. Mand f. van palmbladen.
Coufiqite of (ufique, cuij. [Philol.]: denture
C-, koefiech of kufisch schrift n., een der oudste
vormen van 't arabisch schrift (naar de stad Koefa)
Coiifle, t. [Corn.] Baat f. senebladeren uit de
Levant.
Coisgourde, Cougourdette, f., ze. a. COUCOURDE.

Coaigiiar, Cougard. m. [H. n.] Puma, paqi,
kuguar, ook ames'ikaunsche leeuw en roode tijger m.
gehe eten.
('ouhage, m. of Fève 1)uaute, f. [Bot.]
Stinkboon 1.
Coiihieh, Conhyéh, m. [EI. n.] Egyptische
roofvogel in.
Coni, 111. [H. n.] Volksnaam van de gestreepte
schildpad. - [Bot.] Kalebasschaal f.; - in de
fransc/ie külonidn: kalabasboem m.
Coiier, rn. [Man.] iVleertouw n. van eene rivierschuit.
Couillage, m., z. v. a. CONCUBINAGE. - Droit
de c-. bijslaapregt n. (een regt. dat de fransehe
bisschoppen der lide, l5de en 16de eeuw van de
Pastoors in hun bisdom hieven, uoor de hun verleende vergunning van eene bijslaap te houden).
CouilLard , rn. [Mar.] Noodgording 1., hane
m. of bijgevoegde gording op een onderzeil,-pot
schoot/toom m. - [Tech.] Voeghout n. in de kap
van een' windmolen. - [Anc. mil.] Soort van katapult f.
('outillaud, m. (pop.) Vrolijke kwant, lust/ge
broeder m.
CouilLe, f. (bas) Roede 1. (membre v/nil) Koninklijke kas f. (in de lnde en 16e eeuw).
('ouilloii, m. (bas), z. v. a. TEST1CULE. - Mar.]
Klusje werk P., prop m., bruinwerk; schildpad n.
voor de draaireepen. - [Bot.] C- de chien, handskullekens n. p1., kuliekenokruid, standelkruid n.
volksnaam voor oricuis. C- des prêtres, z. v. a.
petite chtlidoine, z. CHELIDO1NE.
[

Coitin, m., z. v. a. COVIN.

Couiti, m. [1. II.] Stekelvarken n. van Paraguay.
Con -jacine, in. [H. n.] Volksnaam van den
bastaard-nachtegaal (fauvette). (Plur. Des cous-

jaunes.)

Coulacissi, in. [ [l. ii.] Papegaairn. derPhilippijnen.
COuta(LOLLX, f. p1. [Anc.mar.] Taliereepen in. p1.
op de galeijen.
(oitlage, m. [Corn.] Lekkaadje f., aan vloeieta//en bij 't vervoer door uillekkiiq. - [Pharm.]
Doorzijqing, doork(einzinq t. - (fig.) Verlies n., vermindering f. - [Econ. dom.] Hel uitloogen van
de wasch. -- [Artill.] Het gieten. C- massif, massieve gieting f. (zonder kern of holte). [Vigri.]
Le a- de la vigne, des raisins, het ontijdig afvallen
der druiven.
Coulaniineiit, ode. Vloejjend, vlug, gemakkelijk, zonder moeite (doorgaans alleen van 't
spreken en schrijven gebtzqd): Parler, Ecnire C-,
vlug, vloeijend spreken, schrijven.
Contant, e, adj. Vloeijend, ligt vloeijend:
Ruisseau C-, vloeijende beek t. Enere c-e, vloeijende
inkt in. - (fig.) Style a-, Vers c-s, vloeijende,
vlotte, gemakkelijke stijl, verzen. Musique, Mélodie
c-e, vloeijende, liefelijke nsuzfjk f. - [ Mar.] Manoeuvre c-e, loopend touwwerk n. - Noemd c-,
strikknoop m., las f ; weversknoop m. - Ce yin
est c-, die wijn is vloeijend (niet taai); ( fi g.) die
wijn loopt zacht naar binnen, laat zich met smaak
drinken. - 11 faut être c- en affaires, men moet
in zaken handelbaar zijn. C'est un homme c-, 't is
een handelbaar, inschikkelijk menscfi.
tonlant, ni. [Bijout.] Verschuifbaar of beweegbaar sieraad, ede/gesteente aan vrouwen-halssnoeren, halsjuweel, co u/a n t n.— Sluitring, schuifring rn. om eene parapluie, eene beurs enz.; schuifknoop rn aan een' paardetoom, aan eene
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lAne. mii.] Valdeur, valrottiij1foord enz.
p(iWl F. der oude vestingen.
('onlarci, Coulait, m. [Bot.] Soort vaii
kersenboorn in.
tonlavan, in. [H. n. ] Volksnaameenersoort
van wiekwani in.
±touldre, v. (1. Snijden, splijten, nedersabelen.
toiile, 1 . Monnikskleed n. der Bernardijnen en
BenediltVnen.
(oulé, in. [Mus.] Sleping, gesleepte noot, noot[Danse] Slepende danspas m.
verbinding 1.
Uitloop m., door
[Tech.] Elk gegoten werk n.;
we/ken het water, dat in de zoutpannenvalt, weg
vloeit. Gesmolten lood om metselwerk vast te
verbinden. Eerste tinten 1. p1., die men op de
schetsen brengt.
Coii Ie, e, adj. (en part. passé van couler) Doorgezégen, gefiltreerd:, Du lait C - , doorezeqen melk.
[Mar.J Un %aisseau c-á fond, een gezonken sch ip.
(lig.) Cette question a été c-e, dal vraagstuk
Voila une allaire c - e a fond, dal is
is uit
zaak. Cet homme est c- a fond,
eene afgeloopen
^,
die man is in den grond geboord (geruïneerd).
[Tech.] Ces joints sont mal c-s, die voeqen zijn
slee/it volgegeiten Une statue c-e en bronze, een
in brons gegoten standbeeld.
Ecriture c-e, loopend, schu/nliggend schrift n.
(oiilée, f. Loopend, sc/uuinliggend c/urift n.:
Vous écrivez kien Ja c-, pij hebt eene goede loopende hand. [Mar.] Beloop ii. van een schip,
rond/rij tussc/uen de kniestukken en de klei.
[Tech.] Afvloefiingspijp 1., uitloop m. voor 't gesmelten ijzer in een' moe/loven. [Plrys.] Metaal,
glas n. af lava t. in den gesmolten of vloeijenden
staat. [Chas.] Enge weg ni. dien 't wild volgt
om zich naar zijn leger te begeven. C - dun navire,
liet wringen, de verenØng van een schip.
(oule,iielle, t. [Bot,] Volksnaans van een'
eetbaren paddestoel.
(oulernent, in. Ploeijing, vlieting 1. van vloei[Escr.]
stoffen. (in dien zin weinig gebruikt.)
uitschieting 1. van den deqen langs dien van dengenen tegen Wien men schermt.
C ouleqiiiii m. [Bot.] Soort van brandnetel in .
Couler, v. n. Vloeijen , vlieten, wegvlieten,
stroomen, loopen (van vloeistoffen langs hare natuurijke helling) ; uitvleijen, nitloopen, lekken;
rondv/oeijen, rondloopen:Rivière, ruiseau, fontaine
qui coule. rivier, beek, fontein, die vloeit, loopt,
Cette enere est trop dpaisse, eJJe ne coule pas bien,
die inkt is te (lik, hij vloeit niet. Ce tonneau coule,
die ton lekt. Les lames lui coulent des veux, de
tranen vlieten, vloeijen, biggelen hem uit de oogen.
Le sang qui coule dans ses eines, het bloed, dat
in zijne aderen vloeit, door zijne aderen stroomt.
Le sang coulait tu tints de sa blessure, het bloed
gods/c uit Zijne wond. Le sang a could, er heeft
bloed gestroomd (er zijn wonden toegebragt). La
sueui' lui coulait Ie Jong du visage, het zweet droop
lOfl(:8 zijn gezigt. Le nez lui coule, zj.n neus
druipt, loopt. La chandelle coule, de kaars loopt
(fig.) Le temps, les jours, les années coulent,
af.
de tijd, dagen, jaren loopen, gaan voorbij. Ces vers
coulent bien, die verzen vloeijen wel. Ce rasoir
(fam.)
coule l)ien, dat scheermes scheert zacht.
Ce yin coiile a éablement, die wijn glijdt zacht
naar binnen. l coule de source, dat vloeit
liefeifjk en ongedwongen, dal vloeit of stroomt uit
hel hart, uit de volheid des harten. La persuasion
coulait de ses lèvres, de overtuiing vloeide van
zfjnelippen. (]itgljden,afgljden, langs glijden:
L'ëchelle était mal assise, elJe coula, de ladder
stond niet vast, zij gleed uit. Une tuile coula du
toit, eene pan gleed, viel van het dak. II saisit Ja
conic et so Jaissa c - jusqu'uu terre, hij greep het
touw en liet zich tot op den grond glijden. Sluipen, stil en onbemerkt doortrekken of voorbijloopen:
Le Jièvre a could le long de Ja bale, de haas is
langs de heg geloopen. Les troupes coulèient le
long (lu fossd, het krijgsvolk sloop in stille langs de
gracht heen. C- Jdgèrement sur un fait, ligt over
( en geval heen loopen. [Danse et Mus.] Luchtig
qljdcn, overgaan, zachte overgangen maken.
[Tech ] Cette statue. cette cloche a could, dat
beeld, die klok heeft gevloeid: het metaal is door
[Agric.]
eene scheur in den vorm uitgeloopen.
La vigne, les melons, les figues coulent, de druzven, meloenen, vijen, vallen af, of sterven, eerzij
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rijp zijn.
[Mar.] Le navire coula bas, coula h
fond, liet schip zonk, ging naar den grond.
[Man.] Den toom een weinig vieren.
[Bill.]
C- après , verloopen in denzelfden zak, waarin men
den bal zijner partij heeft gemaakt. COULER,
v. a. Doorzijgen, kleinzen of klenzen, doorzeven, doorgieten, doen doorzijpelen, filtréren: C- du lait, du
bouillon, melk, bouillondoor een doek ofteems laten
vloeijen. [Mac.] C- le pJhtre au crilule, au sas,
pleisterkalk douizdven. (fig.) Inschuiven, tus
schenschuiven, bedekteljk invoegen, behendig inlassehen : Ii coula ce billet parmi les autres papiers, hij stak dat briefje behendig onder de andere
papieren. 11 lui coula deux louis dans lamain,hjj
stak hein bedekteljk twee lou/zen inde hand. II lui
a could ce mat a loreille, hij heeft hem dat woord
in 't oor gestopt, ingefluisterd. II a glissé cette
clause subtileinent dans le contrat, hij heeft die
bepaling sluw in 't contract geschoven. [Mar.]
C- un vaisseau a fond, een schip doen zinken, het
in den grond boren. (fig.) C- une matiëre a fond,
eene stof uitputten, ervan zeggen al wat er van te
zeggen is. C- un homme a fond, iemand in den
grond boren, arm maken, verderven (rulnéren);
ook iemand doen verstommen, hem tot zwijgen
brengen.
C- des jours lueureux gelukkige
dagen slijten. [Danse] C- un pas, een' dansPas slepend uitvoeren.
[Mus.] C- des notes,
noten slepen ligt over haar heen loapen.
[Pharm.] Doorzijgen doorkleinzen. [Tech.]
C- une statue, une cloche, un canon, une glace,
een standbeeld, eene klok, een kanon, een' spiegel
gieten.
C- en p10mb les joints des dalles, de
voegen der vloersteenen met lood vol gieten.
Cle burin, vloeijend gravdren. Eau f.qrte a c-, sterkwater voor 't harde vernis.
C- Ia lessive, de
wasch te brocijen zetten, er bij herhaling heet water
op gieten. C- de Ja chaux, den gebluschten kalk
met water verdunnen en in een' bak doen. [Man.]
C- le boutoij, den teugelknoop voorwaarts schuiven.
SE COULER, V. pr. Sluipen: II trouva moyen de
se c- saus etie apercu, hij vond middel om in of
weg te sluipen, zonder bemerkt te worden. Coulezvous doucement parmi les autres, sluip ongemerkt
tusschen de anderen binnen.
Coileresse, f. [Tech.] Suikerpan f. (bij raf
finadeurs)
Coiile -sang, in. [H. n.] Gele lansslang f. (inz.
op Martinique)
(onlette, f. [Tech.] Zékere lintenmakers ijzeren
spil f. [Pèchej Werpnet II., als een kaatsnet opgemaakt.
Couleur, f. Kleur f., indruk, diende lichtstralen door de terugkaatsing &p het oog maken. C-si
primitives, coinplémentaires, simples, composées,
oorspronkeljke,aanvullings -,enkelvoudige, zamengestelde kleuren.C- rouge, blanche, noire, sombre, fon
ede, claire, roode, witte, zwarte, sombere, donkere,
ligte kleur. (Loc. prov.) Juger, parJer dune
chose comme un aveugle des c - , z. AVEUGLE.
Van kleederen sprekende: elke kleur, behalve zwart
en wit: Elle avait une robe de c-, zij droeg eest
gekleurd (niet wit of zwart) kleed. Elle a renonce
a Ja c - , zij draagt geene gekleurde kleederen meer.
Kleur, gelaatskleur, gezigtskleur: Etre baut en
c-, eene hooge gelaatskleur hebben, hoog van kleur
zijn. La c- lui nionta au visage, zij kreeg eene
kleur, zij bloosde. Reprendre c-, zijne kleur terug
krijgen, zijne bleekheid verliezen; (fig.) weder in
gunst of aanzien komen, zijne fortuin herstellen.
Les Jmommes de c-, de
Pales C-s, Z. CHLOROSE.
kleurlingen.
Prendre c-, kleur krjqen, bruin
worden (van brood, gebraad, gebak): Ce iôti, ce
pain a pils c-, dat gebraad, dat brood is bruin
geworden. (fig.) L'alfaire prend c-, de zaak begint een goed aanzien te krijgen, doet een' goeden
(fig. et fam.) IJ voit tout cafloop verwachten.
de rose, Tout lui paraît c- de rose, hij ziet alles
van de goede zijde, hij beschouwt alles in een gunstig daglicht. Kleur, kleurstof, verw, verwstof f.:
Bro)er, Etendredes c - s, verwen wrijven. Appliquer,
Coucher, Asseoïr, Poser les c-s, de eerw- of kleurstUiTen opdragen, opbrengen. Ranimer, Rehausser,
Relevei les c - s, de kleuren weder ophalen, opfrisschen. Ce peintre entend bien l'art de mdlanger
les c - s, die schilder verstaat de kleurmenging goed.
C- propre, passende, eigenaardige kleur. Couleurs
amies, C- locale, sourde etc. Z. Am (adj.), LOCAL,
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SOUnD Cfl. - [ Manuf.] C-s substanlives, zelfstandiqe kleuren (die zich krachtens hare eigene
verwantschap op de stoffen hechten); C-s adjectives,
bijvoegeljke kleuren (die de tussciten/comst van
eene andere zelfstandigheid behoeven om zich op
het (Joe/c te hechten); C-s solides, C-s de ton teint,
de grand teint, vaste, echte kleuren (die niet verschieten of verbleeken); C-s faux teint of de petit
teint, onechte, valsche kleuren (die verschieten) ; C-s
rongeantes, knaagkleuren (bijtmiddelen met eene
verwstof verbonden); C-s dapplication, opleqkleuren, opgelegde kleuren (zekere min duurzame kleuren
Up poedkoope katoenen stallen); C-s vapeui's, stoomkleuren (die door middel van kokenden waterciamp
op het doek zijn vastqeleqd4; C-s de conversion,
conversie-kleuren (oplegkleuren, (lie door opdrukking van dubbel-cliromluinzure potasch verschillende
wijzigingen hebben gekregen). - (fig.) Son style a
one c- brillante, zijn stijl heeft eene schitterende
kleur (leven, gloed), Je ne trouve pas de c-s assez
noires pour représenter son ingratitude, ik vind
geene kleuren zwart genoeg (geene woorden krachtig
genoeg) om zijne ondankbaarheid voor te stellen.
Aux yeux du mélancolique tout se revèt de sombres c-s. in 't oog des zwaarmoedigen krijgt alles
een donker aanzien. La c- de ce journal est encore
indécise, de kleur (strekking) van dit dagblad is
nog onbepaald. Prendre c-, zich beslissen, zich verklaren (voor deze of gene partij). - Schijn m.;
voorwendsel n.. glimp, mantel iii.: Le mensonge
se revèt des c-s de la vérité, de leugen bekleedt
zich met den schijn der waarheid. Ii ma trompé
soos c-, d'aniitié, ht heeft snij onder den dekmantel
(het voorwendsel, liet voorgeven) van vriendschap
bedrogen. - [Jeu de cartes] Kleur. zwart of rood,
een der vier speelkaartteekens: schoppen, klaveren,
ruiten of harten: De quelle c- a-I-il tourné, welke
kleur (welke kaartsoort) heeft hij gekeerd. Je n'ai
point de cette c-, ik heb die kleur niet. La c- favorite of enkel La c-, de gekeerde kleur (in 't
omberspel), de beste kleur, de favoriet. II renonce
a la c-, hij bekent (ie kleur niet. - CO[JLEURS, M.
p1. Liverei 1., kennelijke bediendendragt: II a des
c-s magnifiques, hij geeft zijne bedienden eene
prachtige iiverei. - ( fam.) Porter les c-s dune
dame, de kleuren eener dame dragen, in zijne kievding de geliefde kleuren van deze dame doen uitkomen. - Vlag 1. : Nos c- flotteront bientôt de
ces remparts, onze vlag zal weldra van die wallen
wapperen. Les c-s nationales, de nationale kleuren,
'R lands vlag. - (Couleur vertoont zich somtijds
als van 't mannelijk geslacht in uitdrukkingen gelijk
deze: Le c- de feu, de rose, de chair, de citron
etc., om voorwerpen van die kleur aan te duiden,
b. v. Ce ruban est dun Iwauc- de feu; - ook in
den vorm van een onveranderljkadjectief: Un ruban
C- de feu, Des souliers c- de rose etc. ; doch deze
zegswijzen, waarvan de eersten weinig meer voorkomen, kan men als elliptische uitdrukkingen be.vcliouwen voor: Ce mOan est dun beau teint de
lac- de feu ; - Un ruban de la c- de tea, Des
touliers dune c- de rose.)
(otileuvre, t. [H. n.] Adder f., soort van
slang met platten kop en spitsen staart: La cd'eau, de waterslang; La c- a collier, de ringslang.
- Bois de c- of Bois couleuvré, slangenhout n. (fig.) Verdriet, hartzeer n. H a avalé bien des
couleuvres, hij heeft veel verdriet in zijn bait gesmoord, opgekro)t. - Mand 1., waarin de Gariben
den maniok uitpersen. - Soort van blonde f. (kant)
(ook prieure gebeden).
('ouleuvreau, 11). [H. n.] Jonge adder f.
Couteu'i'ré, e, wij. [H. n. ] Naar eene adder
jeijkende, slangvormig (z. ook onder COULEUVPE).
('oulenvrée, f., Z. BRYONE. C- sauvage, wilde
wfingaard m.
('ouleuvrin, e, adj. [H. n ], z. V. a. couLEUVRÉ.
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('ouilevrine, Conlenvrine, t. [Anc. mil.]
Veldslang 1., zeker lang en vérdragend kanonstuk.
Soos Ia c- dune place, onder 't bereik van 't
geschut eener plaats. - (fig. et fain.) Etre sous
la c- de qn . , in iemands magt zijn. afhankelijk van
iemand zijn, iemand moeten ontzien, omdat hij
schaden kan.
t'' Couleuivrenler,, Coulenvilnier, m. [ABC. mil.] Soldaal m., die de veldslang bediende.

Coifliavan , in. [H. n. ] Soort van wiele-

waal in.

Coulicoti, m. [H. n.] , Z. COUDRILLAJID.

Couliève, f. [Tech.] Tot platte staven of stangen geslagen ijzer n. Plaats f., waar eene rivieroverstroomt.
Coulin, m. [H. n. ] Volksnaam van de ruigduif of wilde houtduif I. (rainier).
('onlinage, m. [A g ric.] liet afzengen vein de
schors der viuclitboomen met eene brandende toorts,
om de insecten te dooden.
Coulis, m. [Cuis.] Doorgezégen afkooksel n.
van hoenders, kalfvleesch, kreeften enz., gefiltreer
de bouillon m. C- de pais, gekleinsde erwten. [Tech.] Dunne gipsmortel n. of verdunde pleister t.
ter vulling van de voegen der steenen; gesmolten
lood om metselwerk te verbinden, soldeerlood n.Palankijndrajer m. in Indië, chinésciw lastdrager.
—cOULIS, adj. IT!. (alleen gebruikelijk in:) Vent c-,
togt , trekwind m., die door scheuren en gaten
dringt. - (pop.) II a lâthé un vent c-, hij heeft
een windje gelaten.
CoLilisse, 1. Sponning, groeve, sleuf f., waarin zich een raam, eene deur enz. beweegt: - het
raam, de deur zelf, schuifraam n., schuifdeur I.
plank f. , venster n. , schuif f. van eene sluis.
- ( fi g. et fain.) Faire les yeu en c-,
es geven, vriendelijke, verliefde blikken ter 00
zijde weepen. - [Anat.j Mouvement de c-, bewéginq der
beenderen in hunne gewrichten. - [ Thédt.] Schuifwand m., tooneelscherm n., beweepbare zijwand
het tooneel, coulisse 1. ; - bij uitbreiding:
plaats van het tooneel, waar de coulisses staan;
het tooneel zelf en 't geen daar voorvalt: 11 sait
tout ce qui se passe dans les c-s, hij weet alles,
wat er achter de schermen gebeurt. - (fain.) Des
piliers de c-s, Des coulissiers, jonge heeren, die
bestendig den schouwburg, de coulisses bezoeken.
- [Corn.] De gezamenlijke onwettige beursinakelaars te Parijs, de beunhazen in effecten; - de
plaats aan de beurs, waar deze hun werk drijven..
- [Coutur.] Schuif f. - [ Bias.] Valdeur, valpoort f. (herse). - [Impr.] 'Jong t. eener ga/ei.
- [Orfèv.] Scharnierroeve t. [fl orIj .Iialfradn.,
half koperen cirkeltje onder de onrust.
('onlissé, e, adj. Met coulisses voorzien (z.
COULISSE) . - [ Blas.] Château c-, kasteel met eene
valpoort.
Coulissean, ni. (verkiw. van coulisse) Groefje,
sleufje ii., kleine sponning 1. - [ Menuis.J Stelling f. om laden in te plaatsen; - houten latje of
tongje n., in plaats van eerie sponning of groef.—
Trekker m. van eene kamerbel.
Coulisseur, in. [Tech.] Sponningschaaf, groef 0! ploegschaaf 1.
Coulissier, m. [Com.] Effecten-beunhaas, onwettig beursmakelaar m. (vgl. COULISSE). [Thékt.] , z. v. a. Pilier de coulisse, Z. COULISSE.
('otilissoire , f. [Tech.] Groefvijltje n. der
instrumentmakers..
Coulrnotte, f., z. v. a. COULEMELLE.
Couloir, m. Melkzeef, melkteeins, stramijn f.,
kleinsdoek n. - Gong m. achter de schouwburgloges; - ook: smalle, doorgaans slee/it verlichte
gang van 't een vertrek naar 't ander. - [Mar.]
Walengang m., smalle gang of doorloop lusschen
de hutten; wandering, waring, legwaring f. (op
een binnenvaartuig). - [Anat.] C-s de in bile,
galkanalen n. p1. (Deze betee'senis veroudert.)
Couloire , t. Zijgkorf m.; - vlootje n. met
gaten; - vergiettest, doorslag m. - [ Tech.] Speldenmakers trekplaat t.
Coulonibe , 1. [Constr.] Schuttingpaal m.;
dikke paal in ccve deining.
Coulon, ('onion, m. [El. n.] JTolksnamen van
de tamme duif t. (pigeon de coloinbier). - C- ramier, z. v. a. aAMIER. - C- chaud , z. v. ei.
TOURNE -PIERRE. - Coulon de nier, z. V. a. nous'r'rv.
('oulotte, t. [Tech.] Plaatliqter ni., naam van
twee kromme stokken, waarmede de loodgieters de
gegotene plaat uit den vorm ligten; houtzagersschraag f.
Coulouigiis, M. p1., Z. COLOUGLIS.
t Coulpe , t. [Théol.] Schuld, zondenscliuld,
zondesmet, zonde t. - (fam.) Dire sa c-, schuld
bekennen; Yen dis ma c-, ik belijd, schuld, Ik heb
er berouw over. - foulper, v. a. Beschuldigen.
('oult, rn [Bot.] Amerikaansch hout n. (die-
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'tiende in de geneeskunde en om ingelegd werk te
maken).
Coulure, f. [Agric.] Het afvallen of verdioofjCfl der druiven, air zij tot ïplieid zijn gekomen.
-- Het we9vloeijen, 'uliloopen van eeoc vloeistof,
van zand enz. - ['lech.] Gedeelte van 't qesmol
ten metaal, dat uit den corns loopt. - Coulities,
1. p1. [Pêclie] Paardenharen reepen m. p1. aan
cene zegen.
Couniai ll e, f. [ Minér.] Verdeelde steenkoolbedding f.
Coumarine, f. [Chim.] Soort van kamfer 1.
uit de tonka boon.
Couiiiaroii, rn [Bot.] Tonkaboom rn

Couiinène, C. [Bot.] J'Volfsvoet in.

(Ioiiuiia, in., Cournie, f. [Bot.] Wortel m.,
en vrucht 1. van den balsemboom van Guiana.
Coumier, m. [Bot.] Balsemboom van Guiana,
karnaboom m.
Conmon, m. [Bot.] Soort van palmboom m.
in Guiana, welks vrucht een' wijnachtigen drank
oplevert.
(oulp, in. In 't algemeen de indruk, inwerking
van 't eene ligc/iaam op 't andere, door het te raken of te tee/Ten, te doorboren, te verdeelen, enz.:
slag, stoot, schok m., bots, bons f., houw, hak,
steek, klap, schop, trap, veeg, streep, worp in.,
gooi f., schot n., greep, trek, beet m. enz. C- de
bâton, de massue, de fouet, de marteau, stok-,
knods-, zweep-, hamerslag. C- de poing, vuistslag,
stomp. C- depied, schop, trap; C- de pied d'âne,
ezelsschop; (feg.) laaghartige beleediging door een'
lafaard aan een' magleloozen vijand toegebragt
(met zinspeling op La Fontaine's fabel van den
Stervenden Leeuw). C- de couteau, d'épée, de
oignard, de sabre, messteek, degenstoot, dolk
stoot, sabelhouw. C- de canon, de fusil, de pistolet, de flèche , kanon-, geweer-, pistool-, pijlschot.
- ([am. et iron.) II est secret comme Un C- de
canon, on C- de tonnerre, hij is zoo digt als eene
zeef: hij kan geen geheim zwijgen. C- manqué,
perdu, misschot, misslag, misstoot Tirer a c- perdu, a c-s perdus, op goed geluk schieten, op voorwerpen vuren, die buiten schot zijn. C- en lair,
blind schot, schot in de lucht, schot met los kruid.
C- a plein fouet, schot met volle lading. C- de
lache, bijlslog, houw, hak. (fig. et iron.) Un hornme taillé a -s de hache, een wanstaltig mensch;
een onbehouwen, plomp mensch. C- de baguette,
trommelslag. C- de pierre, steenworp. C- de 'vent,
windvlaag I. C- d'ongle, nagelneep, krab f. C- de
main , handslag, klap; [Mii.]overrompeling,
verrassing, onverhoedsche wegneming f. (van een'
post, eene vesting ear.).;— (fain.) Donner on c- de
main, un C- d'épaule b qn., iemand een handje
helpen. Donner on e- de collier, Z. COLLIER. Ctie hec, snacelbeet, snavelkouw, pik m.; C- de
(lent, beet, tandenbeet. C- de langue, kijk of smak
suet de tong; (fig.) Des c-s de bec, de dents, de
langue, scherpe, vinnige zetten, .bijlende spotternij;
sinaadreldenen, lastertaal. C- de griffe, de patte,
slag met den kloauw, den poot; (fig.) Un auteur
exposé a des c-s de griffe, de patle, een schrijver,
(tOn bitse beoordeeiin,q, vinnige kritiek blootgesteld.
C- d'épingle, speideprikm.; (fig.) fijne, bitse, scherpe
zet. C- d'éperon, de fouet, spoor-, zweepslag.
Cette cicatrice vient d'uii c- de rasoir, de lancette, dat likteeken komt van eene snede niet liet
scheernies, van een' prik met het lancet. 11 a été
md dun c- de tonnerre, de foudre, hij is door
een' donderslag, een' bliksemstraal gedood. C- de
giâe,e, genadeslag, laatste slag, dien de scherpregIer eenen levend geradbraakte toebragt om zijn hijden te eindigen; (fig.) Vous lui avez donné le ede grace, gij hebt /1cm den doodsteek gegeven, hem
ket grootste kwaad berokkend. Cette Panqueroute
fat son c- de grâce, dat bankroet was zijn doodsteek, verderf. II s'est donné un grand c- contre
sin arbre , hij heeft zich hard aan een' boom gertooten. II fut ahattu, terrassé do c-, hij werd
(Joor den slog, den stoot enz. nedergeworpen. Se
iattre a c-s de 1)âtofl, de poing, de pied etc.,
( lkander stokslagen, vuistslagen, schoppen toedeelen; Se I)attre ii c-s de fiche, de pistolet, de
inousquet, de canon, elkander niet pijlen, pkctolen,
geweren, kanonnen bevechten of beschieten. Parer,
Esquiver Un C- een' houw, stoot, slag, steek enz.
afweten, ontwijken. - (fain.) 11 y aura des c-s
-

,

de donnés, Les c-s en seiont, er zullen slagen
vallen. Faire Ie c- de poing, elkander klappen ioededen. - [Escr.] C- found, Z. FOURRE. - Porter
an faux c-, misslaan, misstooten, misschieten enz.
Détourner, Rompre Ie c-, den slag, houw, stoot
enz. afwenden, breken of verzwakken. II eet tornbé
sur mie botte de paille qui a rompu le c-, hij is
op een' bos stroo gevallen, waardoor de val gebroken is. - (/1g.) Détourner, Rompre Ie C-, de
nadeeli.ge uitwerking van iets voorkomen. RabatIre les c-s, vertoornde lieden tot bedaren brengen.
Toutes yes paroles portent c-, al zijne woorden
maken indruk, zijn raak. Les plus grands c-s
soot portés, 't voornaamste is geschied, de hoofdzaak is afoeloopen ; ook: het grootste gevaar is
voorbij. - (Lee. pray.) C'est un c- of on c- dépde
dans l'eau, 't is een houw in de lucht, een greep
naar de maan: eene vergeefsche poging, vruchteboze moeite. - (Pray.) Le c- vaut Ia balie, vaut
i'argent, de vogel is liet schot waard, de zaak beloont ruim de daaraan bestede moeite of kosten.
- Sans c- férir, zonder slag of stoot, zonder strijd;
zonder tegenstand. Uitwerksel, teeken n. van
een' slag, houw, schot, val enz., wonde, kneuzing f., steek rn. enz.: Ii est tout couvert, percé
de c-s, hij is geheel metwonden bedekt, bezaaid. Ii
a cinq c-s a Ia tête, sur son corps, hij heeft vijf
wonden, houwen, steken aan 't hoofd, in '1 lijf.—
(pop.) Ii a été le plus fort, il a porté les c-s, hij
was de sterkste, want hij heeft de slagen naar
huis gebragt (van iemand, die vechtende slaag
heeft gekregen). - C- de feu, schot, geschoten wond.
schotwond; [Cuis.j het opstoken, aanwakkeren
van 't keukenvuur; Le cuisinier est dans son c
de feu, de kok is bézig met hel vuur aan te wakkeren, aan te blazen. - C- dair, zinking f. door
gevatten togt, roos t. C- de soieii, zonnesteek in.,
hevige indruk der brandende zonnestralen op het
hoofd. C- de sang, bloeduitstorting 1. in de hersenen. - ( fog.) Cette nouvelle fut pour lui un c
de foudre, un c- de massue, die ti/ding was een
donderslag voor hem, hij was erdoor verplet..
COIJP wordt voorts gebruikt van menige snelle,
vlugge en voorbijgaande bewéging of verrigting,
van 't geluid, dat zékere aangeslagen voorwerpen
geven, en in eene groote menigte zegswijzen: C- de
peigne, de brosse, de lime, de pinceau, d'archet,
de balai etc., een vlugge, vlugtige streek met den
kam, den borstel, de vijl, 't penseel, den strijkstok,
den bezem enz. C- de cutlet, een 'luittoon in. C- de
gouvernail, ruk of stool in. met het roer. - C(loch, blik, oogopslag ni.; uitzigt n.: Cette maison
plait au premier C- d'oeii, dat huis bevalt bij den
eersten blik, aanblik. Donnez on C- d'oeil a eet
ouvrage, 'werp eens een blik in dat werk, zie 't
eens vlugtig in. Le c- doeil de cetle terrasse est
charmant, het uitzigt van dit terras is bekoorlijk.
Ce peintre a un excellent c- doeil, die schilder
heeft eene voortreffelijke oogmaat: hij neemt met
een' enkelen blik de gedaante, grootte, evenredigheden van een voorwerp op. C- d'oeil militaire,
krjfjskundige blik. - C- de chapeau, Z. CHAPEAU.
C- de filet, trek, haai, worp in. mcl een vischnet;
Acheter un c- de filet, al de visch koopen, die in
éénen haal met het net zal gevangen worden. (fig.)
On a pris a Ja fois tons ces voieurs, eest un
beau c- de fi let, men heeft al die dieven in eens
gevat, 't is een mooije vangst. - C- de marteau,
de cloche, hamerslag, klokslag in. (fig.) Avoir un
C- de marteau , de hache, niet wel bij 't hoofd
zijn, een' slag van den molen weg hebben, half gek
zijn. (fam.) Pourquoi 'vous presser, Mes -vous sojet a on c- de inarteau, de cloche? waarom u
zoo gehaast ? zijt ge aan een' klokslag, aan de
klok gebonden? (zijt ge geen meester van uw' tijd?
Au c- de midi, de cinq heures, op slag van twaa ven, van vijven. - [Jeu] Stoot, slag, zet in. C(le dés, worp, gooi in. met de dobbeisteenen. (fig
C'est son c- de dis of de dé, 't gaat op goed geluk af, 't hangt geheel van de kans, het toeval af.
C- de partie, partijstoot (op 't biljart), beslissende
stoot, worp, slag of zet; (fig.) beslissende daad f.,
beslissend gevecht n. C- du rol, koningsstoot (als
men op 't biljart den bat maakt, door eerst op den
korten band te stooten. C- de fortune, de bonheur, de hazard, d'aveiiture, gelukstoot, fortuinslag m.; (fig.) gelukkig voorval, toeval, buitenkansje n. C- de malheur, ongelukstoot; (fig.) on-
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e!ukkig VOOPVOI 11., rarn.cpocd, slag m. Avoir un
sûi, een' vasten stoot, eene vaste hand hebben.
Avoir le C - , een vrij, veilig, gedekt spel hebben.
Remettie Un C - , den edanen slag, stoot, worp
rnz., of de uitespeelde kaart niet laten gelden,
()VeI'SJ)ClCO. Itoinpie un C - , een' worp stuiten, de
(lobbelsteenen in 't vallen beletten; den slag, stoot
enz. Voor ongeldig verklaren; (fig.) eene ondernewing ver ij d el en, doen mislukken. Porter le c-, den
uitslag doen, uitslaan (bi 't knotsen, kolven). Cfaux, 't verjdven der kostten (ols een der spelers
le veel of te to ein g kaarten heeft). Faire c- de
deux, de trois, twee, drie sclìijren slaan (hij het
(lalninen). Faire on C - de Clfl(E, de sept, een' vijfof zevenstoot maken (op 't biljart). t- et dds, de
hoogste woip speelt eerst (bij het triktrakspel)
Esci.] C- pour c-, gelijktijdig treffen van twee
stooten.
[Hdrau1 j Le C - de niveau, het of
[Impi.] Czetten der waterpasljn (nivelléren).
(Ie barreau haal trek ni. aan den Versboom.
Presse a un C - , ii deux c-s, pers, waarbij de boom
eenmaal, tweemaal overgehaald moet worden.
[Mae.] Le mur a pris c-, de muur is uitgezet,
heeft een' buik gezet.
[Man.] Co cheval a un
r- de haclie dat paard heeft een' misvormden
hals (eene holte aan de verbinding van hals en
cchoft. [Mar.] C- de partance, schot tot sein
(rn te zeilen, afscheidschot vaarwelschot (bij 't
vertrekken van een schip of van eene vloot) ; ook
in ruimer' zin: afscheidsein, teeken tot vertrek
bij andere geldgenheden. C- dassurance, Z. ASSURANCE. C- de talon, kielstoot (hij 't varen over
ene bonk of klip). C- de canon le ]'eau, en
1)O1S, schot onder, boven water. C- de vent , rukwind rn., bui f. C- de fouet, de laatste vlaag
van een' rukwind. C- de mer, zware golfslag m.,
stortzee, slagzee, klopzee, stampzee 1., smakwater, werpwater n.
[Mus.] C- de fouet, sloteffect n., verhoogde uitdrukking der stemmen of
seeltuiqen op 't ein d e van een stuk.
[Peint.]
(oucher, Peindre b grands c-s , niet groote. breede
penseelstreken opdragen schilderen. Peindre nu
premier e-, eens en voor goed schilderen, het eens
geschilderde niet meer veranderen of bijwerken;
ook en doorgaans: vlug, vaardig, zonder inspan ring schilderen.
C- de jour, slaglicht n.
['l'onn.] C- de poing zwikboor, drilboor f.
( Arnmr.] C- de going, zakpistooltje n.;
Fusil a
deux c - s, geweer met dubbelen loop.
[Vétër.]
C- de iouet, afgebroken uitademing f. (een der
kenmerken van de dampigheid) coup wordt
ook, in 't algemeen, van ?nenscheljjke verrigtingen
gebruikt: Voila un C- important, bardi, C'est un
C- dimportance, de hardiesse, dat is een belang'1 ijke, stoute stap, koene daad. C'est Un C - d'étour
(tI, de maihabile homme. dat is een onbezonnen,
een domme streek. Cest un mauvais, méchant
C-, 't is een slechte, ondeugende streek. Ce fut un
C- de désespoir, 't was een wanhopige stap. Ce
sont lá de vos c-s, dat zijn zoo uwe streken. Faire
ion c-, zijnen slag slaan, de geidgenluid waarne
men, zijn oogmerk uitvoeren. Manquer son c-, zijn'
slag missen, niet in zijn oogmerk slagen, bot vangen. Fiapper les grands c-s dans une affaire,
zdkere, beslissende moatrégelen nemen. Faire un
mauvais c-, eene slechte daad, misdaad begaan. Cde tête, schranderezet, oordeelkundige daad; ook
omgekeerd: Faire no c - de tête, een verînételen,
onbezonnen stap doen. Cost un c- de sa tête. 't is
een van zijne onbezonnen, domme streken. 11 a f a it
('C c- là de sa tète, hij heeft dat op zijn eigen
houtje (zonder iemand te raadplegen) gedaan. C'est
VR c- do del, 110 C- den haut, on c- de Ia Pro v i dence, dat is eene beschikking des hemels, een
wenk der Voorzienigheid, Gods vinger. C- d'aini,
vriendschapsdien s t f. C - de maître, meesterstuk n.,
weesterlijke daad t. C - d'état, staatsstreek, stoute
handeling, die eene geu'igtige, twijfelachtige omst andigheid op eens beslist; buitengewone, doorgoans ÇJetVet(idadifje maatregel, waartoe eene regé
ring de toevlugt neemt, als de veiligheid van den
Staat haar toeschijnt in gevaar te verkeeren. Cdéclat, opzienbarende daad. C - d'autorité, daad
van gezag, buitengewoon gebruik von gezag. C - de
force, daadvan geweld. C- rnonté, voorbereide
uitkomst f., afloop m. C- de thëâtre theatereel_up ni., tooneelkunstje n. verrassend oogenblik
of voorval in een tooneelstuk; iets dat geheel on( :-
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verwacht schijnt en toch voorbereid is.
C- dessal, proefstuk n.; proefstoot in., proefn eming f.
(Prov.) Donner ii tin. un c- de Jarnac of Ie c - de
Jarnac, iemand een' leelijken trek, een' boeventrek spelen; iemand een' steek onder water geven.
Faire dune pierre detix c-s twee vlie g en in
denen klap slaan. Casser- Ie nez a qn. ii c-s
(ienceiisoii, iemand met ot'erdrii'cre, soms belee
(ligende loftuitingjen aan board lwrnen. Tra duire un livre ii c-s de dictionnaire, een boek vertalen door gedurig het wo or denboek te raadplegen.
coup komt ook voor i n den zin Van: keer,
maal: liii c-, deux, trois c-s, een-, twee-, driemaal.
i.e pleiriiem, Le second c - , de eerste, tweede keer.
Je vous le donne en trois c s, ik zet liet u in
drieen. II a réussi nu premier c - h is tij den
eersten keer, (Ie eerste proefneming geslaagd. Ce
qui ne peut 5e faire en uii c - 5e fait en deux,
wat in eens niet geschieden kan, doetnien in tweeën.
Je vous le donne en trois c - s, ik zet het u in
drieën, ik geef liet u in drie k?eren te raden. Les
hommes valeureux le sont du premier c-, moedige, dappere menschen betoonen zich als zoodanìg
reeds bij de eerste geléqenheid. Ook door eene
bijzondere toepassing: teug, dronk, slok in.: Ils out
ho un c- de yin, zij hebben een' teug, een glas wijn
gedronken. Buvez encore nu c-, drink nog eens,
neem nog een' tea een' slok, doe nog een' drank.
Boire ii petits c - s, 7^pperen, met kleine teugen drinken. Boire un grand c - , een' grooten slok, een'
ruimen teug nemen. Le c - de l'ëtmier, de afscheidsdronk, een glaasje tot afscheid, een glaasje aan
(le valreep.
Tout C- vaille ! er moge van komen
wat er wil; welaan, liet zij gewaagd !TOUT
a coup, bc. adv. Plotseling, eensklaps, onvoorziens, onverwachts: Cette maison eet tombée tout
(I C , dat huii is eensklaps, onvoorziens ingestort.
Ce qui se fait tout a c - nest ni prévu ni atten
du.
TOUT DUN COUP bc. adv. Op eens, op
eenmaal, gelijk: 11 a fait sa fortune tout dun C ,
hij heeft op éénen keer, in eens zijne fortuin ge
maakt. Ce qui se fait tout dun c- nese fait ni
par degris Hi h plusieurs lois.
k coup sûit, bc.
(mdv. Zeker, gewis, onfeibaar: Nous réussirons bi
C- 5h!', wij zullen gewin slagen.
COUP 5CR COUP,
boe. adv. Slag op (voor) slag, onmiddellijk na elkander: Ii ma adressé vingt questions c - sure - , hij
heeft snij twintig vragen achtereen gedaan. APRES
COUP, boe. adv., Z. APRES. a TOUS COUPS, boe. adv.
Telkens, ieder' keer, ieder oogenblik, hij elke geidgeniteid, zeer dikwijls: Ii tomliait ii tous c-s.
POUR LE COUP, (1 CE COUP, boe. adv. Voor ditmaal.
voor dezen keer: Pour Ie c - ii ne m'échappera
pas, voor dit maal zal hij mij niet ontsnappen. Ook
01fl ongeduld en ontevredenheid uit te drukken:
Pour le c-, een est li-op! voorwaar, dat is te
erg!
ENCORE UN COUP, bc. adv. Nog eens, nog
eenmaal: Mais, encore un c-, vous êtestropjeune.
('oiipable, adj. Schuldig, strafschuldig, strafwaardig, strafbaar, handdadig, misdadig. Se rendme c- dune faute, zich aan eene font schuldig
maken. Action c - , strafbare daad.
COUPABLE,
mm en f. Schuldige, strafwaardige m. en f.
Coupableiiient, adv. Op strafwaardige wijze.
Cotipage, m. Het snijden, afsnijden.
[Tech.]
Le c - do yin, liet versnijden van den wijn.
Le
C- du til de laiton, het doorsnijden van den koperdraad (hij spebdenmokers).
('onpang, In. Kobang m., japansche goud- en
zilvermunt f.
Coupant, C, adj. Snijdend, scherp. Des instruments c-s, snijwerktuiqen.
COUPANT, m.
Scherp n., snede f.: Le e - Ion sabre, dune serpe,
het scherpe, de snede van een' nobel, van een snoeimes.
COUPANTS, iii. pl {Vëner.] Scherpe nagelranden van 't wilde zwijn.
Coupaya, in. [Bot.] Koepaja m., groote boom
-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.]

-

tan Cayenne.
Coupe, f. Het snijden, houwen, hakken, knippen; of. , doorsnijding, kapping, afkapping, afhou wing f. La c - des blès, des foins , het afsnijden,
ofmnaaijen van 't koren, van 't hooigras. La c- des
clieveux, liet afsnijden der haren, liet haarknippen. La c - des pierres, het bebouwen der steenen,
'met steenhouwen. La c- des arljres, het besnoefjen
sier boomen, het boomsnoeijen. C - de bois, yelling,
kappingf. van 't staande hout, houtslag, hok m.; uitt'ebrefdheid gronds, waarop het hout geveld wordt:

COUPlER.

448COUPÉLa C- de cette année est meilleure que Ia précédente, de hak (liet gevelde hout) van dit jaar is beter
dan de voorgaande. Achetei une C-, eenen hak
koopen. Ce liois nest pas en c-, dat hout is nog
niet halfbaar. - Snede, doorsnede f.: Vendre mi
melon, un froma e Ia C-, een meloen, eene kaas
O'J) de snede verkoopen, dat is, op voorwaarde, dat
men hemzal opsnijden, om te zen of hij goed is.
Ce diap est beau Ia c-, dot laken is mooi op de
snede. Vendre di drap la C-, laken bij de ei, van
't stuk verkoopen. - ( fig.) Ce drap est dur Ia c-,
dat laken vindt weinig aftrek. Ce tailleur, ce
coidonnier a Ia c- bonne, die kleêrmaker, schoenmaker heeft eene goede snede, maakt een goed fatseen. Ce graveur a one belle c-, die graveur
werkt netjes, voert de graveerstift goed. - [Anat.]
La c- dun cintre, dun dOme etc., de rigting,
helling der voegen en sluitsteenen van een' gewelfsboog, een' koepel enz. - [ Dess.] La C- dun
bktiment, de doorsnede van een gebouw, van een
schip, voorstelling van een' vlak, dal men onderstelt door het binnengedeelte daarvan te gaan. Chorizontale, perpendiculaire, waterpas-, regtstandige doorsnede. - [ Jeu] Het afnemen (coupé
ren) der kaarten in het kaartspel: U a la C- malheureuse, je n'aime pas être saus sa C-, hij is
ongelukkig in afnemen, ik laat hem niet gaarne
afnemen. - ( fig. et fain.) Cet homme est heureux
a la c-, die man schijnt niet eerlijk te spelen. S'iI
tombe jamais sous ma c-, ii se souviendra de
mol, als hij ooit onder mijne handen komt, zal hij
't weten, zal 't hem heugen. - [ Litt.] La C- dun
ouvrage, dune pièce de théhtre, de schikking, ineJwiing, verdeeling van een werk, van een bonedstuk. La c- de ces vers est facile, die verzen
vloeijen goed. - [ManuL] La C- of La tonte des
draps, Z. TONTE. - [ Natat.] Nager h Ia c-, Faire
Ia c-, het water bij 't zwemmen met de armen
kunstmatig klieven. - [Mar.] Snid t. der zeilen,
het snijden der zeilen. Maître de c- , zeilmaker th. COUPE, f. Schaal, drinkschaal, langwerpige vaas 1., béker, drinkbeker, kelk, kop in.,
platachtig bekken n. La a- (tasse) et Ia soncoupe, de kop en schotel, liet kopje en schoteltje.
Boire dans une c-, uit eene schaal, eenen kelk
drinken. (fig.) Boite Ia C- (le calice) Jusu'h Ja
lie, Z. LIE. (Poet.) La c- des plaisirs, de kelk
der vermaken. vreugdekelk; , La c- bes douleurs,
du malheur, de lijdenskelk. Epuiser Ja c- du malheur, den lijdenskelk lèdigen. - [ Théol.] Avondmaaiskeik, viering van 't heilig avondmaal onder
de gedaante des wijns (bij de Kath.) Les laïgues
avaient autrefois l'usage de Ia c-, de lee/sen gebruikten weleer ook den kelk bij 't avondmaal. [Astr.j Kelk, Beker, een zuidelijk sterrebeeld. [Tech.] Schaalvormig sieraad n. (in de bouwkunst) ; - hol gedeelte n. van een ketelgewelf.
C- de fontaine, fonteinbekken, [onteinschaal. -
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Walktobbe f. (des zeemtouwers).
Coupé, m. [Danse] Danspas, waarbij de knie
gebogen wordt, buigpas in. - [Escr.] Korte heen. - [ Bias.] Een der afdeewéging bij 't parér
l4ngen van 't wapenschild. - [Mus.] Kort af te
stooten (namelijk de noot, boven welke dit woord
geschreven staat). - [Tbéol.] Korte, half open
wagen in. zonder bgk, halfkoets; - voorste afdeeknp in diligences (ook cabriolet geheeten); - elke
cefdeeling of afgesloten ruimte f. in een' spoorwegwaggon. - Ook als adj. in dien zin gebézigd: Un
carrosse C-.
Coupé, e, Wij. (en part. passé van couper)

de sable, in tweeen gedeeld schild n., met een rood
en een zwart veld. —[ilar.] Pont c-, gebroken dek a.
Coupe-à-la -seiote, 1. [Tech.] Steenzaag f.
(Blur. Des coupe-ui -la -sciote.)
Cot.pean, m. Top m., kruin t., bergtop, bergkruin. - (podt.) La montagne an doible c-, de
tweekruinige berg, de Muzenberg, Parnassus. [Tech.] Strook t. kaartpapier met 5 kaarten in
de breedte (ook coupon ge/ieeten); vroeger z. V. a.
COPE4IJ. - Bot.] C-x, in. p1., kliskoppen in. p1.
- Weleer beteekende C- ook z. v. a. COCU; van
daar het oude werkwoord COUPEAUDEII, tot horen[

drager maken.

Coupe-bourgeons, m., Z. LISET. (Plur. Des
coupe-bourgeons.)
Coiipe-hoiirses, in. p1. Beurzensnijders m.
(naam eener bende gaauwdieven uit den tijd van
Hendrik 1V.) (Plur. Des coupe-bourses.) Men
zeide ook coupons de bourses.
Coupe - e erde, in. [Tech.] Snijdend been n.
aan een' passer; - kartonwerkers cirkelmes n. schrijnwerkers cirkelboor, kraanboor f. (Plur. bes
coupe -cercles.)
Coupe -cors, m. Likdorensnijder in., krom
mesje ate likdorens uit te snijden. (Plur. Des coupecors.

Coupe -eu of Coupe -cul, in. [Jeu] z V. a.
is c-, slechts één spel,
déne partij (zonder revanche) spelen. (Pier. Des
coupe-cu of Des coupe-cu!.)
Coupée, L, z. v. a. ABSCISSE.
COUPE-GORGE. - Jouer

Coupe-faueille, f.

(pop.), z. V. a. rilTTh'LIER.

(Plur. Des coupe-auci1le.)
Coupe -foiii, in. [Agric.] Hooisnijderm., hooimes ii. tPlur. Des coupe -foin.)
Coupe -gazon, in. [Agric.] Zodenspade f.,
spade om graszoden af te steken. (Plur. Des coupegazon.)
Coupe-gorge, in. Moordkuil in., moordhol,
roofnest, dievennest n.; - gevaarlijke, onveilige
plaats; iedere plaats, waar men bestolen, bedrogen,
gesneden wordt. - [ Jeu] J'ai fait un vilain c-,
ik heb een leeljke coupe-gorge gemaakt (in 't lanskenet, als hij die geeft geene enkele kaart maakt,
maar de zijne het eerst keert). - [Mar.] Knie van
het galjoen, onderknie, schegge 1. (Blur. Des coupegorge.)
Coupeillon, in. [Pêche] Schepnetje n.
(oiipe-j ztj- ret, in. Roover, struikroover, stroo-

per, moordenaar, bandiet m. (Plur. Des coupejarrets.)
(oupe-légtinies, m. [Cuis.] Groente-snijder m.

(eenpas uitgevonden werktuig). (Plur. Des coupe-

legumes.)

Couellatlois,
p
I. [Chini.] Afdrijving, loute
ring, zuivering der metalen door middel van de
kapel (coupelle), c up e I 1 a ti e, k ap e 1 1 a bi e f La
C- du p10mb d'oeuvre, de afdrijving van 't werklood of zilverhoudend lood, zilverafdr ij ving 1.
-

(ouipe1le, t. (verklw. van coupe) [Chim.] Kapél,
cupél f., schaal- of komvormige smeltkroes in. ter
cupellatie of afdrijving van de metalen. Fourneau de
C-, kapeloven in. Or, Argent de c-, kapelgoud, kapelzilver a. (van de hoogste keur). -. (fig. eb fam.)
Passer par Ja c-, een streng onderzoek, de vuurproef ondergaan; ook: veel purgatien en aderlatingen ondergaan, bij eene ziekte. Mettre qn. it Ja
C-, iemand streng onderzoeken, een scherp examen
doen ondergaan. - [Artill.] Kruidschop I. - [Mar]
Koperen kruidinaat t., kruidlepei in.
Conpellé , e, adj. (en part. passé vancoupeller)
Gesneden, af-, doorgesneden, gehakt, gehouwen, Afgedreven, gezuiverd, g e c up e 1 1 e e r d : Or, Armaaid, enz. Pain C-, gesneden brood n. Doigt c-, gent C-.
Coutpeller, v. a. [Chum.] In dc kapel brengen;
ête c-e, afgesneden vin g er in., afgehouwen hoofd n.
Les bids sont c-s, liet koren is afgesneden, afge afdrijven, door de kapel louteren, kapelléren,
maaiet. Chide c-, gekapt kabel m. Arbre c-, bij den cup elI é r e a.
('oiipe-paille, in. [Agric.] Stroosnijmes ii.;
wortel afgehouwen of afgezaagde boom. Cheval c-,
gerseind paard n. Lait C-, met water of wijn ge- snijbak in., snijbank f. om stroo te snijden. (Plur.
mengde melk. - Pays c-, met rivieren, kanalen Des coupe-palile.) (Men zegt nu liever HACHE
enz. doorsneden land n. - Style C-, korte, bondige, PAILLE..)
Coupe-pate, in. [Tech.] Broodbakicersdeeg
lakonische stijl. Vers telen c-s, Stances mal c-es,
goed gesneden verzen (in welke de rust ter behoor- mes n (Piur. Des coupe-pate.)
Coupe-queue, in.[Tech.] Staartmes a. (der
14.jker jlaatse is aangebra,qt). - [ Jeu] Carte c-e,
afgebannen, afgetroefde, g ec oup eerde kaart I. zeemtouwers, der veeartsen) . - KaarsenmakersLes caries c-es, de afgenomen (in twee hoopjes gereedschap n. om de getrokken kaarsen van onderen af te platten.
verdeelde) kaarten. - [Bias.] Bande, Barre, (Am
Coiiper, V. a. Snijden, knippen., hakken, houC-, band, balk, keper m. , die niet aan de
-vron
randen van 't schild raakt. ECUC- do gueules et wen, a/snijden, doorsnijden, afknippen, doorknip-

V

-

-

-COUPEROSE.

COTJPER

Ven enz. C- lu pain, de Ia viande, brood, vleescit sea), den bal zoodanig slaan, dat hij niet weder

snijden. C- la tête, un doigt, une jambe, het hoofd,
een been, een' vinger afsnijden. C- de l'lierbe, des
bls, gras, koren afsnijden, afmaaijen. C- du bois,
hout vellen, hout hakken. C- un arhre motile. een
nutteloozen boom omhouwen. C- one branche, een'
tak afsnijden, afzagen. C- avec un couteau, avec
des ciseaux, avec une scie, avec les dents, doorsnijden, doorknippen, doorzagen, doorbijten. - Vous
m'avez coupé, gij hebt mij gesneden. De grands
canaux, des rivièrescoupent cette province, qroote
kanalen, rivieren doorsnijden dit gewest. Ce détroit
coupe Vile en deux portions égales, die zeeën gte
verdeelt het eiland in twee gelijke deelen. Leurs
vaisseaux ce purent c- Ia ligne eiinernie, hunne
schepen konden de vijandelijke linie niet doorbreken.
Un plan qui en coupe un autre, een vlak, dat een
ander snijdt, doorkruist. Door snijden, houwen
een' zékeren vorm of fatsoen geven: C- les
pierres, steenhouwen. C- un habit, un manteau,
een kleed, een' mantel snijden. Ten deele afbreken,
wegnemen: C- cii talus Ie bord dun fossé, (inn
chemin, den kant van eene gracht, van een' weg
schuins afsteken. C- une maison, een huisgedeeltelijk afbreken. - Mengen. vermengen (van vloeistoffen), verdunnen, verslappen: C- ion yin, zijnen
wijn met water vermengen. C- du vuil Plane avec
du yin rouge, witten wijn met rooden versnijden of
vermengen. - (Loc. leg.) C- le mal a sa mcme,
het kwaad in zijne geboorte uitroeijen, smeren. 11
faut c- pied a eet alms, men moet dat misbruik
teitroeijen. Ce vent coupe Ie visage, die wind nijdt
door 't gezigt Le fmoict ma coupé les lèv mes, de
koude heeft mijne lippen doen splijten. Sa visite a
coupé ma joumnëe, zijn bezoek heeft den gewonen
Qang mijner dageljksche bezigheden in de war geragt. C- Ie cours dun fleuve, dun ruisseau, eenen
stroom, eene beek in haren ioopbelemmeren, haren
loop stuiten. C- chemin, oflechemmn a qn., iemand
den weg afsnijden, c 0 up dre n, hens beletten verder
te gaan; C- chemin a qc., den voortgang eener
raak stuiten; 11 faut c- chemin è la fièvme, de koorts
moet gestuit worden. Ahattme une maison pour c-

enz...

chemin a un enThmasement, pour e- on incendie,

Ie, feu, een huis nederrukicen om den voortgang van
een: brand te stuiten. C- In parole 11 qn., iemand
in de rede vallen; iemand het zwijgen opleggen;
ook: iemand het leven benémen. Les sanglots lui
coupèrent Ia voix, Ia parole, de snikken versmoorden hare (zijne) stem, beletteden haar (hem) te
spreken. C- jeu k Ja fortune, de fortuin geen vrij
spel meer laten.. - C- Ia l)ourse P qu., iemand de
beurs snijden of ligten, hem Zijne beurs ontstelen;
-. (fig. et fain.) iemand in de bus doen blazen, hem
vsjns ondanks tot uitgaven nopen; iemand opligten,
geld aftroggelen, veel doen betalen. - C- bras et
jambes a qu., z. BRAS. C- iâ gorge ii qn. . iemand
den hals afsnijden. hem vermoorden, ombrengen;
(/1g. et fans.) iemand in den grond boren (ruinéren);
ook: iemand den mond snoeren, tot zwijgen noodzaken.; (in ge/ijken zin zegt awn: C- le sifflet è qn.)
. (fig et pop.) Alley c- vos j one s, loop heen, brui
heen, gij verveelt mij. - (Proc. el fig.) C- l'herbe
sons IC pied a qn., iemand het gras voor de voeten
wegsnaaije
n; iemand den voet ligten, uit den zadel
ligten. - [Arch.] C- du trait, een model in 't klein
van hout, gips enz. maken. [Bias ] C-l'écu, het
schild in twee gelijke deelen scheiden. - [Chas.]
C- Ia bête of enkel C-, het spoor verlaten om 't
wild vooruit te komen (van een' jagthond sprekende,
die deze fout begaat). - [ Danse] Een coupé of
buigpas maken. [Escr.] C- saus le poignet, zijne
kling onder de vuist der tegenpartij las maken. Csum pointe, de tegenpartij een' wijd uitgehaalden
stoot toebrengen. - [ Hort.] C- une allee dans an
terrain, dans an Pols, eene laan door een stuk land,
doos' een bosch voeren, aanleggen. - [ Jeu] C- les
cartes of enkel C-, afnemen: Jai mêlé les cartes,
coupez, veuillez C-, ik heb de kaarten doorgeschud,
neem af; C- dun rol, met een' heer inbannen, den
slag met een' heer halen.; 11 a coupé le valet avec
mm triomphe, hij heeft den boer afgetroefd, met
een' troef gehaald. Ook zonder voorwerp: 11 a
coupé, hij heeft troef inqe!egd, gecoupeerd; (in
't lanskenet) hij heeft eene kaart genomen en speelt
snede; - C- les dés, den dobbelbeker onder 't uitwerpen terugtrekken, zoodat de steenen niet rollen,
valsch werpen, knijpen; - C- Ie coup (bij 't kaat
,

-

opspringt; C- Ia balIe, den bal suet schuins gehouden
palet a/sloan; - C- cul, met de winst heengaan,
zonder revanche te geven. - [Litt.]C- an poème,
an ouvrage dmamatique, een dichtstuk, een tooneel
stuk in verschillende afdeelingen splitsen.- [Mar.] Cles cables, les mâts, de kabels, de wasten kappen;
- C- In taaie, de golf snijden, door de baren zeilen, dwars-zee zeilen. C- les glaces autoum dun
navime, een schip uitbijten. C- an vaisseau, een
schip van de overige schepen afsnijden. C- Ia route
dun vaisseau, de koerslijn van een ander schip
snijden. C- l'équateur, de linie snijden, passéren. ---- [Mil.] C- in ligne, de vijandelijke
linie doorbreken. C- les ennemis, de vijanden af
snijden, onderscheppen. C- Ia communication dune
ville, de gemeenschap (de toegangen) eener stad afsnijden. C- les eaux, les vivres è une armee, it
une ville assiégëe, aaneen leger, aan eene belegerde
stad het water, de levensmiddelen afsnijden. [Mus.] C- les tons , uric note, de toonen, eene noot
kort afstooten. - [ Natat.] C- lean, het water al
zwemmendeklieven; C- Ie courant. dwars door de
strooming zwemmen (of varen). --- [Tech.] C- les
bougies, les chandelles, het overtollige der kaarsen
van boven en onderen wegsnijden, wegnemen; C- le se], les grains, de gevulde zout-, graanmaat
met den strijk- ofnsec'tstok afstrijken; C- les famines,
het meel sortéren; - C- le grain, de nerf van 't
leder kerven. - Ce gmaveur coupe hien le cuivre,
die graveur snijdt, werkt sierlijk in hoper. [Vétér.] C- an cheval, een paard ruinen. C- mi
chat, an chien, eeoc kat, een' hond lubben. C- Ia
queue it un cheval, een paard kortstaarten, an g 1 1 s é re n. coupEn, v. n. Snijden, meer of min
scherp zijn: Ce rasoir, ce couteau coupe bien, dal
scheermes, dat mes snijdt goed. - [Chir.] C- dans
Ie vif, in 't levende, gezonde vleesch, in 't leven
snijden; (fig.) Si vous voulez extirper les alias, ii
vous faut c- dans le vif, zoo gij de misbruiken wilt
uitroeijen moet g[/krachtige, afdoende niqa/réelen
etemen, moet gij met geeneriei ves'sehooning te were
gaan; En touchant cette corde, vous avez coup(
dans le vif, door die snow aan te roeren, hebt pp
hem in 't hart gegrepen.. - C- tar le plus court,
C- par le plus court chemin, C- it travers champ,
den kortsten weg nemen. C- par le sentier, het
voetpad inslaan. (fig.) C- court, het kort maken,
zijne reden verkorten, kort afbreken; kort antwoorden. Coupez court, je vous prie, maak het
kort, als 't u belieft. C- court it qn., iemand kort
en goed antwoorden. - [ Mar.] C- is terre, regt
op 'tiand aanlwu(len. SE cociin, v. pr. Zich
snijden, afsnijden, zich kwetsen: Elle s'est coupée
a Ia main, zij heeft zich in de hand gesneden. Ii
s'est coupé la gorge avec an rasoir, hij heeft zich
de keel met een scheermes afgesneden. - Elkander
snijden, kwetsen: lis oulaient se a- Ia gorge, zij
wilden elkander den hals breken. - Gesneden warden, zich laten snijden, bouwen, hakken enz.: Ce
Pols se coupe aisément, dat hout laat zich gemakkelijk vellen. - Elkander snijden, zich kruisen: Ces
-

-

deux chemins, ces deux lignes, ces deny plans se

coupent, die beide wegen, lijnen, vlakken snijden,
kruisen elkander. - Voor zich zelven snijden of
afsnijden: II s'est coupé an gros morceau de pain,
hij heeft zich een dik stuk brood gesneden. - Beeken, op de vouwen of plooijen doorgaan of kerven
(van stoffen of kleederen); - ook gebézigd van 't
splijten der huid in de plooijen, bij vette personen.
- (fig.) zich tegenspreken, zich logenstraffen: On

5C coupe aiséme
nt gaand on ne dit pas Ia vérité.

Se c- Ia gorge, zich ze/ven in 't verderf storten,
zijne eigen zaak geheel ederven. [Man.] Co
cheval se coupe, dat paard, slaat aan, slaat, kwetst
zich den eenen poot met den anderen, raakt de
voor- met de achterpooten in 't loopen..
Coupe-racine, ni. [Agtic.] Wortelmes, hakmes a. one de wortelen tot beestenvoeder te snijden;
- Ook bij droog/sten en apothekers in gebruik. (Plus'.

Des coupe-r(acmnes.)
('ouperas, Couperu, m. [Pêche] Soort van

zaknet n.
Couperet, m. Breed keukenmes, vleeschmes,
hakmes ii.
[Tech.] Vijl f. om de emailleerdraden
af te snijden; scherpe straatmakerskamer m.
Couperose, 1. [Chim.] Koperrood n. vroegere
naam der vitriolen, C- blanche of Vitriol Nanc,
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wit vitriool, zinkvitriool n., nu sulfate le zinc,

zwavelzuur zink II., geheeten. C- bleue of Vitriol
bleD, ook Vitriol de \TflUS Of de Chypre, blaauw
vitriool, kopervitriool, nu sulfate de cuivre, zwa
elzuur koper n., qclieeten. C- verte of Vitriol vert,
Ook Vitriol martial of remain, groene vitifool,
'ijzervitîiool, nu sulfate de fer, zwavelzuur ijzer n.,
ienaarnd. - [ Med.] Roode puist of vlek f., vooral
in 't aanqezigt.
Couperosé, e, wij. Visage a-, puistig, op(ira(Jtigaanqeziqt n.Nez c-,koperneusjeneverneus m.
Couperu, Ijl., Z. COUPERAS.
(oupet, rn [H. n. ] Soort van eenschalige Ice•q04.schelj) f.
Coupe-tete, 1. Haasje-over n., een bekend kinelerspel. Ils jouent ii C-, zij spelen haasje-over; (fig.
cl bas) zij zoeken el/wader op 't schavot, om hals
te brengen (van mencchen, die tij oproer of oinwente
hing hunne tegenpaitj uit den weg zoeken leruioien).
- Weleer z. V a. BOURREAU.
Co u peur, rn, -euse, f. Snijder rn, snijdster t,
inz. hij of zij, die in den wijnoogst de druiventrosren afsnijdt, druivensnijder, -lezer m. druivensaijdster, -leester 1. - Kiedrinaker, die met liet
snijden der stof belast is, snijderm. —C- de poll,
liaura/snijder, hij, die liet haar van de hoeden af
snijdt. - Sclieider van de hagelkorrels in de hagelgieterijen. - C- de bourses, beurzensnijder rn
Cotipe*ir d'eau, nu. [H. n.j , z. BEG-EN -CISEAUX.
-

-

(oupi, rn [Bot.] Koepi rn, groote boom van

Guiana.

COlJl)iS, fl1. [Corn.] Geruite cotonnade tof
COStifldisch katoenlinnen fl - [Mar.] C- du pont,

aftred rn van het dek (op kleine vaartuigen), alwaar liet dek achter een voet hoogr ligt dan voor
(ten grooten must, afseheiding f.
Couplage, rn. Elk der zestiende doelen van
een houtvlot.lVuani der paarsgewijs verbonden schuiten, die de Loire afzakken.
Couple, t. Tweetal a., twee gelijksoortige voorwerpen, wellcei zaînenvoeging toevallig of niet noodwendig is, paar n. Une c- d'oeufs de cliapons, een
»aar of twee ejjeren, kapoenen. ( Van twee noodzakelijk bijeenbehoorende dingen zegt men paire:
Une paire de souliers, de bas, de gants.) Une cde pigeons ne soot pas su ffisants pour le diner de
six personnes. COUPLE, rn Paar n., twee door
huwelijk, liefde, vriendschap of belang verbondene
);ersonen: Un beau, heureux C- (d'arnants, d'époux,
(l'arnis), een schoon, gelukkig paar (minnenden,
echtqenooten. vrienden). [Ja c- de fripons, eenpaar
guiten. - Bij uitbreiding ook van twee gepaarde
dieren gebézigd, paar, koppel n. : Un c- de pigeons,
de chiens, een koppel of paar duiven, honden. Un
C . de pigeotis est suffisant pour peupler une volière.
- [Mar.] Les c-s dun vaisseau, de spanten f. pl.
vein een schip, spanvulhin'en f. p1. C- de balancement, balanceerspant; C- cie coltis, oorspant;
waaijer; C-s de levée, oprqtingspa'nten; C- de lof,
boefspant; C-s de re rnplissage, tussclienbeide-spanten. Le maitre c-, de groote spant. - Koppelband,
koppel in., om twee jaythonden aaneen te binden.
- [Pêche] Koppel rn, zeker vischtufq van een
zeilend vaartuig. - EN COUPLE, bc. adv. [Mar.]
Ce navire est en c- du ndtre, dat schip ligt langs
ons boord.
Couplé, e, adj; (en part. passe van coupler)
Gekoppeld, zaamgebonden: Chiens c-s. - [Chemin
do fer] Roues c-es, gekoppelde raderen.
Coupler, V. a. [Chas.] Koppelen, de jagthonden twee aan twee zansenbinden. - Weleer ook:
twee personen bij elkander inkwartieren: On coupla
les officiers de In maison do rol. - [liv.) C- un
train, een houtvlot zeimenbinden, door middel van
dikke bindteenen (rouettes Ii C-).
Couplet. rn [Litt.] Couplet n., eender ge.
l4jkrégelige afdeelinuen van een gedicht. inz. wanneer (lit gezongen kan worden, liedafdeeling f., vers
IL: Cette chanson a quatre c-s dat lied heeft vier
vcrzen. - in 't meervoud soms gebëzigd voor: lied,
liedje a. : On a fall des c-s contre VOUS, men heeft
een liedje op U gemaakt. - C-s carrés, coupletten
van t versregels, ieder van 8 lettergrepen.— [Théht.]
L'acteur a parfaitenient dit ce c-, de tooneelspeler
heeft die plaats, dat gedeelte van zijne rol, die ti[ Annur.] SchietT a de volmaakt voorgedragen.
geweer n. met gebroken loop. - [Irn r.] C-s,
Leharnieren n. p1. die het timpaan aan Ipersliar
,
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verbinden. - [ Serr.] IJzeren krulehengsel n. (met
twee gel'jjke bladen.
Coupler, V. a. ([am.) In verzen bespotten of
hekelen. C- qn., een liedje, spotversje op iemand
maken. (Nu liever chansonner.) - liet part.passd
wordt ook als adj. en subst. gebruikt: Line personne
mdchamment coupletée, iemand, op ooien men een
boosaardig liedje gemaakt heeft. Quelques coupletés
perdirent patience, eenige in liedjes ten loon gestelde
personen verloren 't geduld.
Coiipleteur, Coupletier, m. Liedjesmaker m.
(Beide woorden zijn verouderd en vervangen door
chanson nier.)
Couplière, F. [Riv.] Zamenvoeging 1. van acht
teenen banden (aan houtelotteny.
Cotapoir, m. [Tech.] Snjjwerktuign., bij verschillende beroepen in gebruik, schaar, muntschaar,
blikschaar t.
t'oipole, t. [Arch.] Koepelpewelfn.; de binnenwelving van een koepeldak; - bij uitbreiding: koe-

pel m., helmdak n.
Coupon, in. [Corn.] Overschietende lap van
ellegoed, lop rn - C- d'intérèts of enkel C-, rentebrie/je, c 0 U p 0 V fl, int
erest-bewijs von een schuldbrief, dat bij eiken vervaltermfjn van den talon
wordt afgeknipt. C- daction, actie-aandeel n.
[Théht.] C- de loge, loqekaartje n. [Riv.] Cdun train de hals, achttiende deel ii. van een houtvlot, vlotrol t.
(oiiponi, In. [Bot.] Koeponi rn, boom uit
Guiana.

Coupure, t. Snede, insnede, inkerving, Ink nipping f., knip in; kloof f. inde huidplooijen bij vette
kinderen. - [Cliuir.] Afsn[jding. - [Lilt.] Af
kapping, weglating, doorhaling f. (van sommige
gedeelten in een geschrift, een tooneelstuk enz.)
- [Agric.] Doorsnijding, geul t. (voor den afloop
van 't water. - [Fort.] Soort van verschansing,
gracht, sloot f., palissaadwerk n., om den vijand
voet voor voet de aangevallen werken te betwisten.
Cosaqiie, f. [Pâtiss.] Vlaamsch koekje n. van
room, etferen en citroen.
Cour, t. Open plaats bij een huis, door muren
of gebouwen omsloten, plaats f., hof rn, binnenplaats t. C- de decant (avant-cour), C- de derrière,
voor-, achterplaats. C- de collége, speelplaats bij eene
school. —Basie -cour, z. dat woord. . COUR, t.
Hof ij., hofplaats f., verblijf van een' vorst en 'zijn
gevolg; het vorstelijk paleis; hofhouding f., voornaamste personen, die doorgaans een' vorst omgeven, ho/stoet in. (ook in de mythologie van 't govolg der goden en godinnen gehdzigd); - de vorst,
zijn road en zijne officieren, zijne familie; - de
regtring t., het kabinet, met betrekking tot het buiteidand; - bij uitbreiding ook: 't gevolg van een'
hoog aanzienlijk persoon, van een' niet-reqtrend'
vorst: ook de gezamenlijke personen, die eenen
groote, eene vrouw hun hof maken. - ho/leven n.,
hoftoon ni.. hofinanieren t. pl, hofqebruiken n. p1. ,
hoflevenswijs f.: 11 entend, ii sail l)ien sa C-, hij
verstaat het hofleven, de hofmanieren enz. naar
behooren. Imiter Ia c-, het hof, den ho/trant nabootsen. - C- pldnière, groole, algemeene hofverzameling (gelijk die oudtjjds door de fransclie koningen op sommige groote feestdagen of als zij een
tournooi wilden geven, gehouden werd). ( fi g. et
fam.) Avoir. Tenir c- pléniëre, weer gezelschap
dan behoorlijk ontvangen, goede sier maken, gasteréren. - (Prov.) C'est la c- du rol Pdtaud, 't is
daar een verwarj huishouden, ieder voert daar 't
hoogste woord. Etre elfrontd comme un page de
C-, onbeschaamd als een hofjonker, inden hoogsten
graad onbeschaamd zijn. Avoir bouche It c,-," z. nOuCIIE. De leau bénite de c-, Z. BÉN1T. - (fig.) La
C- cdleste, het hemelhof, paradijs n. - Homme.
Seigneur de Ia c-, Dame de Ia c-, Gans de Ia c-,
hoveling, beer in. van 't hof, ho/dame f., hovelingen m. p1. Homme de C-, hoofschi man, iemand met
hoofsche manieren; een gedwee, maar sluw en
valsc/i mensch; iemand, die veel belooft en nooit
zijn woord houdt. Femme de C-, sluwe, doorgaans
niet zeer eerbare vrouw. Abbé de c-, wereldsgezind
geestelijke. Ami de c-, Z. Aal!. Mouche de c-, hof
spion, verklikker m. aan 't hof. -- Opwachting f.,
hof n ., hoofsche eerbied m. en oplettendheid f., die
men iemand toebrengt, eerbewijzingen, gedienstigheden en believingen t. p1.: Faire sa c- airx rois, aux
-
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grands, zijne opwachting, zijn hof aan de koningen,
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aan de grooten maken. Faire a C- ii wie dame,
zijn hol' aan eene dame maken, naar de quest
cener dame streven, hear zoeken te behagen, haar
bewijzen van liefde en achting geven. ([am.) Faiye un doigt de c- a qn., zich ijverig betooren om
iemand te dienen, te behagen. Faire la c- de qu.,
iemand bij een' derde goede diensten bewijzen, hem
in de gunst zoeken te breeqen. Fairé en c- dune
chose auprès (ie qn., zich bij iemand aangenaam
of verdienstelijk maken, door hein iets mede te
deelen, dat hij wensekt te weten. - Faire sa cflux ddpens de qn., zijn hof aan iemand maken
door van anderen kwaad te spreken. Je n'ai fait
ma C- qu'h la vërifd, ik heb alleen de waarheid
hulde gedaan. COUR, f. (vroeger van de meest
reqtbanken, nu alleen van de hoogere gebézigd)
Geregtshof n., req/bank, vierschaar f. C-d'assises,
z. ASSISES. C- de casation, hof van cassatie,
of te-niet-doening, Z. GASSATION. C- royale of d'appel, koninklijke regtbank, hof van appél. - Cd'église, geestelijk geregtshof. C- Iaïque, wereidljjk
gere tshof. Mettie hors de C-, Metti'e hors cie
C- et de procès, de partjen of ééne daarvan ofwijzes, dewLil ei' geen grond tot eene geregtel„jke
uitspraak bestc'at. - C- damout, minneliof, eene
liefdevierschaar in dc middeleeuwen. op het einde
der lids eeuw in Frankrijk ontstaan, ter beslissing
van zékere galante geschillen.
Courable, adj. [Chas.] Jaagbaar, geschikt om
gejaagd te worden.
Couradoux, m., z. connDoux.
('ourage, ilL limed rn., zedelijke kracht in 't
gevaar; stoutmoedigheid, stoutheid, macha fticheid,
kloelcmoedigheid 1., hart n. Grand, noble. bon c-,
oote, (dele, goede moed. Faihie C-, zwakke moed.
rendre C-, moed vatten. - (Proc.) 11 ny a plus
que a-, moed gevat, 't zal schielijk over zijn. Pren
dre, Tenir son c- a deiix mains, al zijn' moed bijeen
zamelen, zich een hart onder den riem binden. (poét.) Un grand c- dédaigne de se venger, eene
groote ziel is boven de wraak verheven. Les grands
C-s ne se laissent pas abattre par l'adversité, de
groote zielen laten zich niet door dec tegenspoed
nederslaan. - Ook van dieren gebézigd: Le lion
est celui des animaux qui a le plus de c-, de leeuw
heeft van alle dieren den meesten awed, is de
stoutste. - IJver m.. goedwilligheid 1. : Je VOUS
ervirai (Ie grand C-, Ik zal u met grooten ijver
dienen. Ii y va de grand c-, hij grijpt het met
ijver, van heeler harte aan. II ie fait de bon a-,
hij doet het met ijver en goedwilligheid. - Gevoel,
hart m., drift, opwelling f.: Si jeu cro'yais mon
C-, als ik naar mijn hart, gevoel te werk ging, als
Ik enkel naar mijne dnifi luisterde. - Somtijds
ook voor hardvochtigheid, laagheid f. : Auriez-vouS
bien Ie C- d'aljandonner vos enfants? zoudt gij wel
zoo hard, ongevoelig, wreed kunnen zijn om uwe
kinderen te verlaten
COURAGE interj. Moed
gehouden! moed gevat! so! wakker! houd moed.
(louragensement, adv. Moedig, met moed,
standvastig, stout.
C'ourageiix, ense, adj. Moedig, moed bezittend, stout, dapper, manhaftig, onverschrokken,
.tandvastig; geduldig (in lijden, en ongeluk) Bomme a-, Arne c-euse, moedig menseh, standvastige
ziel. - Moedig, moed aanduidend: Trait a- , tick van
moed. Réponse a- euse, moedig, stout antwoord.
Courai, Couroi, Courcet, m. [Mar.] Pap f.,
scheepssmeer n., mengsel van talk, zwavel, hors,
clot men heet op de buitenhuid der zeeschepen plagt
te smeren, om ze tegen de wonnen te beschutten.
Donner Ie a- a un 'vaisseau, een schip poppen,
insmeren.
Courailler, v. n. (eig.)Geduriq loopen. - (pop.)
Rondslenderen, verdachte huizen bezoeken, een liederlijk leven leiden.
Couraliii, m. [Mar.] Soort van kleinepraauw t.
in de West-Indien.
Conrainme,it, adv. Vaardig, vlug, met gemak, vlot. Lire, Ecrire C-, vlot, zonder te slooten,
lezen, vlug schrijven.
Courant, e, adj. Loopend, stroomend, vlietend. Eau c-e, stroomend, loopend water n. Chien
C-, Z. CHIEN. - [ Mar.] Manoeuvres c-es, loopend
touwwerk n. - (fig.) L'arrnée c-e, Le mois c-, Le
tenue c-, het loopende of tegenwoordige jaar, de
loopende maand f., termijn m. Intérêts C-S, loo-
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loopende, gewone, dagei(jksche zaken. Aclieter qc.
an prix C-, iets tegen den loopenden, gewonen prijs
koopen. Prix C-, prijscourant f., lijst der warenprijzen. Compte c-, rekening-courant, staat van het
wederzijdsch debet en credit tusschen twee handelaars. Main c-a, kladboek, winkelboek, memoriaal n.
(hrouillai'd). Lamonnale c- e,L'argenj c-, het loopende, gangbare, courante geld. Etre a-, gangbaai', verlwopbaal', gemakkelijk te verkoopen zijn.
(can koopwuren) 'Foise c-c, Aune c-c, MOtie c-,
strekkende reeds, cl t., meter m. (zonder andere
afmetingen dan die lengten in aanmerking te nenen). Ecrilure c-a, loopend schrift n. - [Impr.]
Titre C-, loopende titel, hoofdregel in., hoofd Ii.,
(doorgaans in kapitalen hoven aan elke bladzijde
geplaatst, om den hoofdinhoud, daarvan aan te
(leven). - [Bot.] Feullie c-a, Z. aECOURANT. - TOUT
COURANT, lor. adv. Zeer spoedig, in aller ijl, in haast:
On vint m'aVcrtir qu'il était chez mol, je my
rendis tout a-. - Ook: vlot, vlug, gemakkelijk,
zonder aarzelen, zonder moeite: II. lit tout c-, hij
(eest vlot, zonder stooten. 11 joue in- ieux qua moi,
ii Ie gaglie tout c-, hij speelt beter dan ik, hij wint
het met gemak. couiix'r, mu. of C- do l'eau.
Stroom, vloed, loop m., riqtinq van een vlietend
water; stsooininq, stroonerigling t., stroomdraad m.
.Aller conti'e Ie a-, tegen den stroom op varen. Ook
van de zee gebézigd: 11 '' a sur cette cdle des c-s
très - din
er zijn. op die kust zeer gevaarlmjke
stroosningen; C-s i'égiés ou gnéraux, regelmatmge
of alemeene slrooiningen; C-s aeciclentels, toevallige strooiningen; Les sous-c-s, (Ie stroomingen in
de diepte, beneden-stroominqen. - Un c- d'eau, een
loOpen(l of vlietend water, kanaal n., molenbeek t.
Ce c- dean fall aller piusicurs nioulius, dat loopend,
water brengt verscheiden molens in bewéging. C- hair, luehtstroominq dooi' eene beperkte ruimte.
toqtwind, togt mu. - [Phys.] C-s électriques, magmmi tiques, elektrieche, magnétische stroomen, slroominqen der elektrische, magnetische vloeistof. Loopende, tegenwoordige maand f.: Le cinq, Ie six
du a-, de vijfde, zesde dezer (maan(1) of der loopende
naand. -- Fin c-, (beursterm voor fin du C-) laatste,
ultimo dezer. - Dans le a- cie 'anode, du mais,
de la semaine, in den loop des jaars, der maand,
der week. - Loopende termijn mu . (van rente, huur):
Ii me dolt tout le a-, hij is mij eten gebeden loopenden ternujn schuldip. - (fig.) Le c- du marche,
de marktprijs ni., de tegenwoordiqe prijs der Waren, de tegenwoordige markt. - Le a- des affaires,
de loopende zaken, de gewone, dagelijkse/me bézigheden. - C- d'affaires, hoeveelheid zaken, die men
te doen heeft: Ce négociant a un bon a- d'affaires,
die handelaar heeft veel te doen, veel omhanden. Meitre qn. au C- dune chose, iemand iets medededen, uiteen zetten, hein op de hoogte van eene
zaak brengen. Je VOUS tiendrai an C- des nouVelles,
ik zal zorgen, dat gij van de nieuwste ,qebeurtesussen kennis draagt. Se mettre au a- dune chose,
van eene zaak behoorlijke kennis nemen. Etre an
a-, met den tijd en zijne nieuwste verschijnselen
voortgaan of geljken tred houden; ook: den zamenhang eener zaak begrijpen. - Se mettre an C- des
clioses, de oude zaken afdoen en alleen de dageisjksche te verrigten hebbsn. _ [Charp.] C- do
eomhle, het dak, in de lengte beschouwd, daklengte t.
- [Mar.] Loopende part n. van een takel.
Courante, t. Soort van statige tooneeldans,
loopdans m.; de daarbij behoorencle nuzfjk 1. in 312, 0
314 maat. - Soort van cursief-schrift n. - (pop.
A.Volr Ia a-, aan den afgang zijn, buikloop hebben.
- [Tech.] Loopsteen in., bovenste steen in een'
molen.
Coura.ntille, t. [Pêche] Drijfnet n. voor de
ton pnvangst.
('ouraittin, m. [Artif.] Vuurpijl, looper m.,
die langs een gespannen touw voortsehiet.
Con rap of ('ourrap, m. [Méd.] Melaatschachtiqe huiduitslag m. op de Molukken en andere
eilanden.
('ourau, m. [Pêche] Kleine vischschuit t. Lister m.
Courayer, V. 0. [Mar.] De buitenhuid vaneen
niet-gekoperd schip met scheepssmeer inwrijven. Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Valssean courayé, gepopt, qesnwerd schip (z. couiw).
Couibable, adj. Buigbaar.
pende, nog niet vervallen renten. Affaires c-es,
Courbag, m. Koerbag m., werktuig, waar7
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mede de voetoolstrafin 't Oosten wordt uitgevoerd;
de voetzoolstraf 1. zelve.
Conrhae. m. Het /eiornrnen, buigen, ombuigen.
Courbant, e, adj. Buigend, krommend. [Mar.]
B1:mis C-, of als subst. Un c-, een krom/mout a.

-

Coiirbarif, m. [Bot.] Gemeene locustboom m.,
vaeike de anima-gons of vloed/mars oplevert.
CourbariHe, f.Animna-gomn, vloedhars f.(animé)
Courbaton, in. ItVlar.] Kleine knie f kromhout, qillinghout, buikstuk a., zitter m. C-s des
herpes, mannetjes, knieen tusscimen de rtqeling van
het galjoen; C-s de beauprd, knie op den boegspriet;
C-s of Taquets de hune, nmarsknieen; C-s de hitte,
bEtingsknieen f. pl. steunders m. p1.
,

,

Cotirbatu, e, adj. Bevangen, stijf (van paar-

Bij uitbreiding:. Je me sens tout c-, ik
ixel eene stijf/meid door al mijne leden.
Courbature, f. [Vétér.] Bevangen/meid, stijfImeid f. (inz. van paarden). Bij uitbreiding:pijnli,jke afgemnatlieid, stijf/meid t. in de leden van den
dien).

-

-

mensch.

Coitrbatiirer . V. a. [Méd.] Eene pijnlijke stijfheid en a/'qemnatlmeid veroorzaken: Cela ma tout

courbaturé.

-
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-

SE COURBATURER, V. pm-. Zich zulk

cesie stijfheid op den hals halen, stijf worden.
('ouarbe, adj. [Géom.] Krom, gekromd, gebogen, min of meer boogvormig: Ligue, Surface a
kromme lijn 1., gebogen vlak a. COURBE, f. [Géomj
Krorpmne lijn, gebogen lijn t. La théorie des c-s, de
leer '1. der kromme lijnen. Point multiple, Point
1mple dune c-, gemeenschappelijk, eenvoudig punt
eaner kromme lijn. C- poligone, kromme lijn als
een veel/zoek van een oneindig qetal zijden beschouwd.
C- logaritlimique, logarithmnisc/me kromme lijn (wel
Ice!: abscissen eene arithmttische reeks vormen, terstnjl de overeenkomstige ordonaten eene geomttris'che reeks uitmaken). C-s algéb
r
aïques of géomdtriques, algebraische of geomdtrische kromme lijnen
-

-

&

Buigen, krom worden: L'arhre courbait sous les
fruits, de boom boog onder de vruchten. C- sons
Ie faix, onder den last buigen.
SE COURBER,
v. pr. Zich buigen, zich krommen, bukken; krom
worden: Se a- pour ramasser ge., bukken om iets
op te rapen. Cette poutre se courlie, die balk
wordt krom, zet door. II commence ii se a- de
vieillesse, hij begint van ouderdom gebukt te gaan.
(fig.) Tout se courhe devant eet homme, alles
bukt voor dien man, schikt zich naar zijnen wil,
is hem onderdanig, doet voor hem onder. Se asons Ie poids da malheur, onder den last des tegenspoeds gebukt gaan.
toturbet, m. Boog m. van een' muilezelszadel.
Groot krom snoeimes n.
Coiii-bette, f. [Man.] Korte boog- of kromsprong m. van het paard.
(fig. et fam.) Faire das
c-s, néderige, diepe buigingen maken, strijkvoeten;
kruipen, eene slaafsche onderdanigheid betoonev.
Faire aller son homme a c-s, iemand naar zijne
pijpen doen dansen.
Courbetter, v. ii. [Mar.] Korte boogsprongen
maken; met korte boogsprongen rijden.
Courbitie, f. [H. n. ] Zekere vischsoorl t.
Cosii-bote, 1. [Tech.] Hefboom of zwengel m.
voor de biaasbalgen in eene grofsmederij.
Corn-bit, n:I. [Bot.] Zekere druivensoort 1.
Coiiib.iire t. Kromming
kromte bog! 1.,
boog m., gebogenheid, gebogen gedaante t. of toostand m.
Cotirca iller, v. n. Slaan (van kwartels).
Courc15illet, m. Kwartelslag m.
Kwartetfluitje n. lokfluitje om kwartels te vangen.
Coiircans, m. p1. [Mar.] Ribben t. p1. eener
galei.
Conree, m. [Vign.] Hout n., dat bij 'tsnoeijen
aan den wijnstok blijft, vruchtranken t. p1.
t ('ollreelle, t. (verkiw. van cour) Plaatsje U.,
kleine binnenplaats 1., hofje a.
fotircer (Se), V. pr., z. v. a. SE COURROUCER.
oitrect g rn [Teelt.] Groot snoeimes n.
('out-ehot, m. [Magnon.] Zieke zijdeworm m
(ourcier, m., z. COURS1E.
(ouj-elve, t. [Mar.] llalfdek n. (aan weêrszijden
van zikere onoverdekte vaartuigen, gang m., wandering, waring f. (z. v. a. COULOIR).
Courçn,m. [Mi(.] In 'twaterverborgenpaal m.
[Tech.] Klemband m. voor de gietvormen.
Te
kort stuk hout n. - - [Corn.] Fer de c-, staafijzer U.
van b voet lang en '211.2 duim in 't vierkant.
t'oureaii, m. [Mar.] Soort van kleine ligter
-

-

-

-

-

,

,

,

-

,

.

(waarbij de verhouding van de abscissen tot de
ordonaten uitgedrukt is of worden kan door eene
a.l,qebraïsclme vergelijking ) C-s transcendantes of
ldcaniques, transeendente of mechanische kromme
Lijnen (die niet door eene algebraïselme vergelijking
bepaald kunnen worden). C- exponentielle, exponentitle kromme lijn (die door eene exponentitle
vergelj/eing bepaald wordt) Rectification dune c-,
herleidinq f. eener kromme lijn tot eene repte van
gelijke lengte. Quadrature dune a-, quadratuur
eener kromme lijn, hel bepalen der ruimte, door
eene kromme lijn besloten. C-s h double courbure,
4abbel kromme lijnen.
[Arch.] C- rampante,
{UorI.J C- op de Garonne.
kromme spil t. van een wenteltrap.
Courée, f., z. v. a. COURAI.
d'une pendule d'équatîon, ellipsvo' miq stuk n. aan
totiresse of Couletivre des Antilles,
e,ene verqeljkings- pendule.
Vétér.] Spat 1.,
hard, eeltaclitig gezwel aan de pooten der paarden. Courei-esse, 1. [H. n.] Rattenslang, loopslang 1.
Coui-et, in., z. v. a. COUBAI.
[Mar.J Krom/mout a., krommer m. C-sd'arcasse,
hekknie ë n, tuimelaars; C-s de contre-arcasse of
t (ourette, f. (verklw. van cour), Z. V. a.
de contre-lisse, worpkniedn; C-s d'écuhier, kluis- C0uncELLE.
Coureur, rn. Looper, hardlooper, vlugge looper.
knieen; C-s détambord, knieën aan den achtersteJiondlooper, heen- en weîmlooper, rondzwerver,
ten; C-s a l'dquerre, winkelknieen; C-s a fausse
knieën binnen de wmnden: C- de capucine, iemand, die zelden te huis, voortdurend op reis is.
Ceelirnrigek
C- de nuit, nachtlooper. C- d'inventaires, de
i nie; C-s de liaison, sluitknieë n, C-s de
hossoir, knieen aan den kraanbalk. C-s d'cusson , hals, de spectacles, de sermons etc., iemand, die
banden van den hekbalk; C- de Ja clé des étaîns, alle verkoopingen, bols, tooneelvertooningen, preken
knie aan het broekstuk.
[Riv.] C- de chevaux, en z. naloopt. C- ,de flUes, hoerenlooper. Looper,
loopknecht.
[Equit.] C- de hague, ringsteker.—
tweespan n. paarden voor eene schuit.
Courbé, e, adj. (en part. passe van courher) [Man.] Looper m., snelloopend paard a., hard[Minir.] C- de jour, open of aan
Krom, gebogen, gekromd, krom gemaakt, krom ge- draver m.
[Mil.] C-s,
worden: Baton a-, Branche c-e, omgebogen stok, den dag liggende sleenkoolader t.
tak. C- de vielilesse, krom, gekromd van ouder- ligt gewapende ruiters, die op kondschap of verdom.
[Bot.] C- en dedans, en dehors, binnen- kenning worden uitgezonden; stroopruiters m. p1.
[H. a.] Looper, strandlooper m., een snelloo(fig.) 11 est louwaarts, buitenwaarts gebogen.
loopkever m.
COUREUR,
jours a- sur ses livres, hij zit altijd te studeren, te pende steltvogel;
blokken. Tout est C- devant lui, alles bukt voor EUSE, adj.; Chevaux c-s, loopers m. p1., versche
paarden op de jagt, wisselpaarden n. pl. Araignées
hem, schikt zich naar zijnen wil.
p1. Oiseaux c-s, loopvogels
S Courbernent, m. 1let krommen, buigen, c-euses, loopspinnen t.t. Straatloopster,
straathoer.
rn.pl. COUREUSE,
kromming, kromheid t.
crinbuiqen;
een snelloopend merrieBij
uitbreiding
ook
van
ads'.
Op
eerw
gebogen
wijze,
Ijourbénient,
4.
paard qebdziqd.' Cest une bonne a-.
bogsgewijs.
Coure-vite of Court-vite, rn. [H. n.] SnelConi-ber, v. a. Krommen, buigen, krom maken. C- en arc, boogvormig of boogsgewijs buigen. looper, renvogel m. (Piur. Des coure-vite, des
C - un are pour le bander, een' boog bu i gen om court-vite.)
Courge, t. [Bot.] Kauwoet de t., zeker pomhem te spannen. La vieillesse la courbe, a
cvurbé sa tête, son front, de ouderdom heeft hem poen-gewas. C- de pèlerin of Gouii-de, ook Cage/crowd, heeft zijne kruin gebogen. C- le dos, den lebasse, Kalebas, pompoen rn. [Tech.] SchoorJuk n., oma emmers te dragen.
rug krommen, bukken, buigen. (/1g.) C- Ia tête, steenanker D.
het hoofd buigen, zich onderdanig betoonen, zijne Z. ook COnGE.
Coiwgée, 1. Aan latwerk gebonden wijnitok in.
afhankelijkheid, onmaijt erkennen. couaaaa, V. 15.
.
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COTJRICACA
Courleaca, m. [H. n.], z. v. a. TANTALE.
Cotirir, V. fl. (met avoir). Loopen, snel of ras
gaan, ijlen, sneller; C- lëgèrement, de toute sa
force 0/' a toutes jamhes , vlug, ut al zijne magt
loepen. C.. a toute bride, a bride abattue, Z. BRIDE.
C- comme Un Iasque, z. BASQUE. C- au grand
galop, rennen, qalonpdren. Vous na marchez pas,
vous courez, (jij (laat niet, gij loopt. C- an médein,
au remède, om den doctor, om een geneesmiddel
loopen, in aller ijl den doctor, een geneesmiddel
kalei. Je cours le prévenir, ik zal hem dadelijk
gaan waarschuwen. - Het wordt niet enkel van
rnensclien en dieren, maar ook bij uitbreiding en
overdragteljk van velerlei zaken: van vloeistoffen,
van schepen, van den tijd, van geruchten of tijdingen,
van wissels, renten enz. gebézigd: L'homrne, le
clieval, lean, Ie vaisseau, le temps, Ie bruit, i'mtérêt, le billet court, de mensch, het paard, het
water, het schip, de tijd, het gerucht, de rente, het
briefje loopt. Cette côte court de lest a i'ouest,
die kust loopt (strekt zich uit) van oost naar west;
Le clisemin court entre des 'vignes , de weg loopt
tusschers wijngaarden heen. Ces maladies courent
ordinairement pendant m'ëté, die ziekten heerschen
doorgaans in den zomer. Ces nuages courerit avec
une grande vitesse, die wolken drijven zeer snel.
Le sang court dans les veines, het bloed loopt,
vloeit door de aderen. Les ileuves courent a la
mer, de stroomen of rivieren loopen naar zee. C- any armes, te wapen loopen, met haast de Wapenen opvatten. - Au temps 0/par le temps qui
court, zoo als de tijden nu loopen, de omstandigheden nu staan. - [ Mar.] Loopen, zeilen, aangong
maken; strekken. La côte court an nord, de kust
strekt zich noordwaarts; C- an oord, an sud,
naai 't noorden, naar 't zuiden loopen, varen,
zeilen,sturen, stëvenen, den koers rqten. C- a peties
borddes, C- Ia grande, Ia petite bordde, Z. ]SORDEE.
C- en latitude, en longitude, in de breedte (van 't
noorden naar 't zuiden of omgekeerd), in de lengte
(van 't oosten naar 't westen of omgekeerd) zeilen.
C- an plus prOs, zeer scheep bij den wind houden.
C- sur Ia terre, op 't land aanhouden. C- terre is
terre, langs de kust houden, langs den wal zeilen.
Avoir de lean is c-, in volle zee zijn, het ruime
sop hebben. C- an large , de ruimte kiezen, in
zee steken. C- vent arridre, vOOr den wind zeiten. C- is see, C- is mâts et is conies, voor top
en takel lenzen. C- sur nn vaisseau, een 5e/til)
aanzeilen; ook: op een schil) jagt maken. C- sur
Un ancre, 0/) het anker gieren, voor het anker
opkomen. -,(Loc. lam.) Ii ne fait que c-, Ii
est touonrs is c-, hij loopt, slendert altijd op en
neir, hij zwerft dwaalt altijd rond. Cette affaire
ma donné Itien' is c-, die zaak heeft mij heel wat
voetstappn gekost. ii a dent cda en courant, hij
heeft dat in der haast geschreven. Lisez douceinent,
ne courez pas, lees langzaam, over/toast u niet. (Loc.
pray.) Ce nest pas le tout que de c-, ii faut partir
de bonne heure, 't is niet genoeg zich te overhaasten, men moet snel overleg te werk gaan. (fig. ei fern.)
C- sur Ie nsarchd de qn. , iemand overbt eden, meer
bieden dan een ander heeft gedaan. C- sur le marché
sur les Reist/es de go., iemand in den weg, in 't
vaarwater komen, hem onderkruipen. On y court
comme an ten, 't volk stroomt er naar toe. C- an
plus pressd, datgene 't eerste doen, waar de meeste
haast bij is. C- a sa perte, is sa mine, is son malheur, in zijn verderf, in zijn onheil loopen. I) court
a I'lsôpital, hij is op den weg naar 't gast/mis.
Mon arent, ma provision court is sa fin, mijn
geld, mijn voorraad loopt ten einde, is bijna op,
- C- is i'évbchd, an chapeau de cardinal, an baton
de nìarécbal, kans, uitzigt hebben om bisschop, kardinaal, maarschalk te worden. C- an martyre is la
mart, den 'tisartel,iood, den dood te gemoet snel/en.
C- is Ia vengearce, ijverig zoeken zich te wreken.
- COURIR APIIES, naloopen, najagen, vervolgen:
C- après qn. pour s'emparer de lui, pour lui parier, iemand noloopen om hem te vatten, te spreken.
ii est part!, courez après lui, hij is vertrokken,
Mop hetn na. - C- après les honneurs, les places,
les ricliesses, Ia fortune, le plaisir, de eerbewijzingen, ambten, rijkdormnen, fortuin, 't vermaak nagen,
joqen. C- après of a l'argent, het geld naloopen,
alle middelen te baat nemen om geld en goed le verkrijgen (in ongunstigen zin). C- aprôs son argent,
zijn geld naloopen: veel moeite moeten doen om zijn

-
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geld te krijgen, dikwijls moeten manen; ook: met
spelen voortgaan, ons 't verlorene te herwinnen. Caprès des chirnères, des fantômes, hersenschi m men,
onmogelijke dingen najagen. C- après l'esprit, zijn
best doen om voor verstandig, geestig door te gaan.
C- après son éteuf, zichveel moeite geven om iets,
dat men kwijt geraakt is, weder te krijgen. [Anc. lëgisl.j C- of Courre sus is qn., iemand 4e
«1f gaan, 01) 't lijf vallen, ientand aanvallen om
hens te dooden, te vatten, te mishandelen. 11 Int

luis hors la bi et chacun cut Ie droit de lui c
sus, hij werd buiten de wet geplaatst, en ieder kreeg
het regt hem te lijf te gaan. Tout le monde lui
coni't sus, alle man gaat hem te lijf. - Faire a-,
verbreiden, in omloop brengen: Faire c- des bruits,
geruchten uitstrooijen. Faire c- nn livre, een boek
in omloop brengen. -- Faire c- une santé, eeeus
gezondheid (een toast) doen rondgaan, haar door
al de gasten doen uitbrengen. Faire c- Ia voix, de
stesnming opnemen. Faire c- Ie billet, Z. BILLET.
counin, vn, (niet ètre) Gezocht zijn, in zwang,
in trek, in ne mode zijn, toeloop hebben. La mode

qui court, de heerschende mode. La chanson, le
roman lui conrait alors, het lied, dat-, de roman,
die toen aan de orde van den dog was. Ce prédicateur est fort couru, z. COUIIU. COUISIB, v.
imp. (met avoir) Loopen, rondloopen, in etmlocrp

zijn: II court un libelle infame, er loopt een

schone/dijk schotschrift rond. II court des bruits
fort désavantageux, er zijn zeer nadeelige geruchten in omloop. 11 a conru beaucoup de maladies
cette année, er hebben dit jaar veel ziekten get/teerscht. counns, V. (t. Naloopen, najage n ,
vervolgen: C- qn. pour le prendre, iemand najagen,
nazetten om hem te vallen. C- qn. l'dpée dans las
reins, iemand den degen door 't lijf loopen. Q(courre) le cerf, le lièvre, op herten, op hazen jagen.
(Loc. pro v .) us courrent Ie même lièvre, zij jagen
denzeifden haas: zij dingen naar denzelfden post,

zij staan naar dezelfde zaak, hetzelfde voordeel,
hetzelfde meisje. Ii ne faut pas c- deux lièvres a
la fois, men moet niet twee hazen te gelijk jagen.
niet twee za/een te gelijk op hel touw zetten. Qui
court deux lidvres n'en prend aucnn, wie te veel
begeert, krijgt niets. - Ook gebézigd van personen, wier tegenwoordigheid men ijverig zoekt, d
gezocht of in trek zijn: On le court, on le choie,
men loopt hem eta, men loopt met hem weg. Les
dames Ie courent, hij is de lieveling der dames. - C(courre) Ia hague, ringsteken. - C- Ia poste, per
post, tact pos/paarden reizen; (fig, ei fain.) iets
met overijling (leien. - C- sa vingtième, sa treutiame annie, in zijn twintigste, dertigstejaar zijn.
- C- line carrière, eens loopbaan loopen, betreden:
Its couraieot Ia mime carrière, zij liepen dezelfde
baan, zij streeft/en naar hetzelfde doel. C- one
charge, un bénulice, ijverig naar een ambt, ee'iw
prove staan—of c/ingest. C- ie cachet, les aan huis
geven. - C- risque, C- hasard, C- fortune, gevaar
loopen, kans hebben. J'ai couru risque, hasard i
me toer, ik heb gevaar ge/a-pen mij ze/ven te dooden; 11 court fortune de perdre son bien, hij loopt
gevaar, heeft kans zijnn, vermogen te verliezen. La
mal pent bien ns'arriver, Fen courrai la chance,
Ie risque, in fortune, dat ongeluk kan mij overkusten, ik zal 't es op wagen. C- mime fortune,
dezelfde kans hebben, in dezelfde omstandigheden
zijn, geluksbroeders zijn. C- une belle fortune,
kans hebben om tot fortuin te komen, om iets groots
te worden. C- Ja fortune da pot, gevaar loopen,
om 't met een' slechten maaltijd voor lief te moeten
sternest. - Doorloopen, afloopen, doorreizen: Pal
coui'u foute la viiie pour Ie trouver, ik heb ets
pease/ic stad doorgeloopen om hens op te zee/reve. (fans.) C- les rues, rondsienderen, rinkelrooijen.
Cette nouvelle court les rues, dat nieuws loopt
((001 de gansche stad, is in ieders mond. L'espl'it all
France court les rues, 't vernuft is in Frankrijk
/gemeen, ieder is er verstandig, vernuftig, geestig.
Etre fou is courir les rues, les champs, te gek zijn
om alleen ie loopen, stapelgek zijn. --- C- les champs,
Z. CIIASII'. C- Ie pays, Ie monde, liet land, de wereld
doorreizen; II a Men eouru le monde, of enkel II
a bien couru, lii) heeft veel gezien, veel gereisd;
II a couru tonic Ia France, toutes ces mers, /ij
heeft geheel Frankrijk doorgereisd, al die zeeen
doorkruist. C- Ie plat pars, liet platte land afloopen, plunderen, vrijbuiten.' C- la mar, zeesc/zui;'ne
q
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kapen. - ((am.) C- Ia prelantaine, doelloos rondloopen, lanterfanten; Elle court Ja pretantaine, zij
zoekt avonturen op straat. C- les spectacles, les
maisons de jeu, les mauvais lieux, de schouwburgen, speelkuizen, slechte plaatsen aftoopen, druk bezoeken. - (lig. ei [am.) C- les ruelles, onophoudelijk van de eene dame tot de andere gaan, zijn
leven bp de dames doorbrengen. - (pop.) C- le
guilledou, 's nachts in kroegen en krotten loopen.[Mar.] C- Un bord, un bord a terre, un bord au
large, bord sur bord, le bon bord, Z. BORD. C- Ja
grande, Ja petite Rordée, Z. BORD1E. C- o/courr
Ia bouline, Z. BOULIINE. C- les coutures, de scheeps
naden nazien.
Coiu'is, m., z. V. a. CAURIS.
Courlan of Courliri, m. [H. ri.] Reiger m.
van Cayenne.
Cotirlecet, m. [H. a.] Soort van lanysnavelige
steitlooper m.
-

Courli-épineux, m. [H. n.] Herkules-knods,
herkules- schelp t. (massue d'Hercule.)
Courliri, M., Z. COURLAN.
Couilis of Courlieti,m. [H.n.] Wulp,welp m.,
pluvier f nimmerzot m. C- of Ibis rouge, roode plu
of Ibis vert,qroene ofzwarte ibis in.-vier,odbs.C
Cotirini, m. Gegiste gerstendrank in., eene soort
van bier.

Couroi, m., z. V. a. COURAJ.
Couroir, m. [Mar.], Z. COULOIR. - Renbaan,

loopplaats 1.

(ourol, in. [H. n.] Soort van koekoek in. op
Madagaskar en in 't Kafferlanci (ook cromb ge/weten)
Couroii, Iii., Z. CURON.
Couroiii.ade, f. [Mil.] Aanval m., waarbij

COTJROINNEMENT.

zijns gelijke omgaan. Discours de la a-, troonrede f. - (fig.) C'est Un des plus beauxfleurons,
Ie plus beau fleuron de sa c-, dat is een der
schoonste parels, de schoonste parel aan zijne kroon
(een der grootste voorregten, der beste provincien
enz. van een' vorst, en in ruimer zin: iemands
kostbaarste goed, schoonste eigenschap of deugd).
[Agric.] Kroonvormige eat of griffel f. -- [Anat.]
C- dune dent, kroon van een' tand. C- du gland,
eikeikroon of -krans. C- ciliaire, Z. CILIAIRv. [Arch.] C- dune corniclie, kransljst t. (larmier)
- [Artif.] C- foudroyante, brandcirkel, stormhoepel,
pekkrans m - [Astr.] C- septentrionale, min
dionale, ]voorderkroon, Zuiderkroon (twee sterreb elden). - [Bot.] Kransje of kroontje n. aan dL
kruin van sommige vruchten, zaden, bloemen. Cof Aigrette des semences, zaadkroon. C- (liever
cime) dun arbre, boomkruin f. C- impmniale,
royale, keizerskroon, koningskroon (zékere bloemen),
C- de moine, papenkruid n. (pissenlit.) C- de
terre, aardveil, hondsdraf n. (Jierre ternestre).
[Cath.] Kleine rozekrans van een tiental koraleï
(die ter eere van de Maagd wordt afgebeden). [Chin.] C- du tnépan, trepaankroon. --- [Fl. n.

e

C- d'Éthiopie, C- impmniale, royale, papale, etitiopisc/ie of moorenkroon, keize s-, koninqs-. pausenkroon (zékere schelpen) - Baard m., de haren var
den bek eens roofvogels. Kuif f., staande véderer
op den kop van sommige vogels. Naam der knob

bels op den kop der zesmaandsc/ie hinde; - aol
der geweitoppen van 't vier- en meerjarig hert. Kroon van den hoef eens paards. - [JoaiJl.] Krom
vein een' dubbelen roset -diamant. - [ManieR.]
Zweer, ook kale plek f. aan de knie eens paards. [Mid.] 1/enuspuistjes n. pl. aan 't voorhoofd en th
slapen (z. CHAPELET).— [Mitrol.]Kroon, oude fran.
sche goudmunt met eene kroon in den stempel, om
treat = 6 gi. - [MiJ.] Ouvrage a c- of enkel Ckroonwerk n. - [Mus.] Booqje n. boven het rustpunt (T) - [ Phys.] Lichtkring m. om de zon er,
maan. - [ Tech.] Kroonpapier n., zékere papiersoort met eene kroon tot watermerk; Kroon
gedeelte van eerie lamp, dal het glas draagt; Kap f. van den glasoven; - IJzeren band rn
rondom den kop van een paal, one het opsplrjter
bij 't inheijen te beletten.
Couronné, e, adj. (en part. passé van conronner) Gekroond, bekroond: Rol c-, gekroond koning n. Tête c-e, gekroond hoofd (keizer, koning)
- Plaine c-e, met bergen omgéven vlakte. - [Agric.]
Arbre c-, boom met verdorde kruin. Ouvrage c-,
[Litt.] bekroond werk ofprjsschrift in.; - [Mi l .
Kroonvormig buitenwerk, kroonwerk n. - [Vitir.
Cheval c-, paard met kale knie. - [ Bias.] Lion,
casque C-, gekroonde leeuw, helm in. - [ Bot.]
Semences c-es, Fruits c-s, Fleurs -e-es, kroondragende zaden, vruchten, bloemen. - [11. n.] Ccrfc-,
gekroond hert; Dauphin c-, gekroonde dolfijn
(met twee gele kringen om den kop); Circoite c-,
gekroonde Sint -Martensvogel. Outarde c-e, trapgans t. met gelen streep op den kop. - [Poet.]
Rime c-e, rjm, waarbij de eindlettergrepen, van

een troep liet punt, dat men vermeesteren wil,
omsin geit.
(2ouroi*ne, 1., Kroon f. , krans m. C- irnpériale,
royale, ducale, papale (of triple c-), keizers-, leoninqs-,liertogskroon, pauselijke of drievoudige kroon.
C- a ileurons, C- perlée, met bioemwerk, met paarlen omzette kroon. C- de laurier, de lierre, cl'oli
vier, de fleurs, de roses, de myrte, lauwer-, klimop-,
olijf-, bloem-. rozen-, myrtenlerans. - [H. ram.]
C- tiiomphale, zegekrans, zegekroon. C- ovale,
kleine zegekroon (myrtekrans voor den veldheer, die
eene ovatie hield; z. ovation). C- civique, z. CIVIQUE.
C- murale, muurkrans, muurkroon ]bij de oude
Romeinen aan hem toegewezen, die 't eerst den bestormden wal had beklommen). C- olisithonale, beldgeringskrans (voor dengene, die een beleg had doen
opbreken) . C- navale of rostrale, scheepskroon, zeekroon, snaveikrans, voor hem, die 't eerst een vijandelijk schip had geenterd). C- vallaire, legerkroon (voor
hem, die 't eerst (le verschansingen van 's v(jands
leger had doorbroken). C- rathée, radiale of rayonnante, straalkroon (aan de vergode keizers gegéven).
C- tourelée, omtorende kroon, muurkroon (voor de
beschermgoden der steden) . - C- cI'épines, doornenkroon (van Jezus Chr.) C- d'ëtoiles. de rayons,
sterrenkrans, straalkrans (gelijk de schilders om 't
hoofd van Maria, van de heiligen malen). - C- de
fer, ijzeren of Lombardische kroon. - ( fi g.) [TRial.]
C- du martyre, martelaarskroon (de roem door den 't voorlaatste woord in 't laatste herhaald worden.
dood voor 't geloof verkregen). C- de gloire, de (»La Nanette colombeile belie, Souvent je vols
justice, kroon der heerlijkheid, der regtvaardigheid priant, criant; Mais dessous Ja cordelle d'eJJe Me
(gelijk God gezegd wordt den heiligen te geven). - jette un oeil friant, riant.")

[H. d'Ecosse] C- matrimoniale, huwel(jkskroon,

echtkroon (het regt, volgens 't welk de man eener
koningin van Sc h otland den koningstitel en 't ko
ninkljk gezag aannam). - [H. eed.] Geschoren
kruin f., van een'roomsclien geestelijke, haarkrans m.,
tonsuur 1. II s'est fait faire Ia c, hij heeft de
tonsuur ontvangen. - - ( fi g.) Kroon, koninklijke
waardigheid, koninklijke mayt; monarchic f., door
een koning of keizer geregeerde staat; de vorst zelf:
- Le peuple lui a mis Ja c- surla tête, het volk heeft
kern de kroon op 't hoofd gezet, heel hem tot sou verein verheven; Aspirer, Prétendre lv Ja c-, naar
de kroon, de opperheerschappij staan of streven; A
son avènement a Ja c-, bij zijne troonsbeklimming;
Abdiquer, Perdre Ia c-, de kroon nederieggen, verliezen. Les c-s du nord, de noordeche rijken of
mogendheden. La c- de France, de franse/te kroon,
het fransche rijk. Les droits de Ja c-, de regten
der kroon, des vorsten; Les officiers, les domaines
de Ja c-, de kroonbeambten, kroongoederen; Traiter
de c- a C-, als souverein met een' vnderen souvereint
onderhandelen; (iron.) met een' meerdere als met

('oLirollnement, in. Krooning f. : Le c- do
l'empereur, de krooning des keizers. - (fig.) Voleinding, voltooijing, volmdkinq van eenig werk:
Cette noble action fut le c- de toutes les autres,
deze édele daad was de kroon, de volmaking van
al de andere, zettede al de andere de kroon op. Cent
Ie c- de l'oeuvre, dat heet zijn werk de kroon opzetten, volmaken. - [ Anat.] Uiterste rand der
baarmoeder. - [Arch.] Kransljst f.; ieder sieraad,
ieder voorwerp op een gebouw of op een gedeelte
daarvan, kroon t., krans in., kroonvormig sieraad a.
Les idilices ant pour c- des enlablements, de gebouwen eindigen van boven in uitstekend lijstwerk.

(tafleînenten). La conniclìe est le c- des ordres

d'ardhitecture, de kornis of kroonlijst is liet bovendeel der kolommen-orden. C- dun bhtiment,
kap f., dak n. van een gebouw. - [Agnic.] Kruinverdorring f. van een boom. - [Hart.] Ki-oonsw(jze
snoefjing f. van een' boom. [Mar.] Spiegelboog m.,
het bovenste hakkebord van het achterschip; Barra
d'arcasse de c-, ribbetjes onder den bovensten-spiegelboog. - [M il .] Krooning van den bedekien weg,
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-

de loopgraaf met hare bedekkende schanskorven,
waarmede (Le beléerinqswerIcen voltooid en in welke
de bres- en contre-batterijen aangelegd worden.
- [Teth.] Ieder sieraad n. op een meubel, eene
vaas enz.
toiiroiiner, V. a. Kroonen, eene kroon op 't
11001(1 zetten; kransen, bekransen: C- tin rol, un
pape, een' koning, een' paus kroonen. C- une vietime de fle urs, een slotoffer met bloemen bekransen. On couronna Jésus Christ d'é[)ines, men
zettede J. C. eene doornenkroon op 't hoofd. Den titel van koning, tan souverein geven. Ce

monarque, avant de mourir, voulut c- son Ills,

deze monarch wilde vOOr zijn' dood zijnen zoon
tot koning verklaren. - Bekroonen, bekransen, bebonen door het toewijzen von eene kroon, een'
lauwerkrans, een' uitqeloof(len eereprjs: C- un vainqueur, l'auteur lu meilleur ouvrage, een' overwinnaar, den schrijver van 't beste werk of prijsschrift
bekroonen. La pièce que l'Aeadémie a couronné,
het stuk, dot de Acadérnie bekroond heeft. - ( fig.)
C- la vertu, de (jeugd bekroonen. beloonen. - Ook
iebézigd van de voorwerpen, waarop men eene
kroon of een' krans plaatst. en, bij uitbreiding, van
't geen het bovendeel van iets uitmaakt. Alexandre
couronnait le tomheau d'Achulle, Alexander plaatste eene kroon op 't grafvan Achilles. De simples
fleurs couronnalent cette tête charmante, eenvoudipe bloemen ornkransten dat bevaliie hoofd. Quel-

ques cheveux Planes couronnaieiit ce front vénérable, eenie witte haren om;aven dat eerwaardig
hoofd. Des arlires couronnent la cime des rnontagnes, booinen bekroonen (staan op) de kruin des
bergs. (fi (i .) Bekroonen, volmaken, voltooijen, het
laatste of grootste sieraad oonbrespen: Cette dernière action couronne toutcs les autres, die laatste
daad bekroont al de andere. Le succès a coutonné
son entreprise, de uitslag heeft zijne onderneming
bekroond. (Pray.) La fin couionne I'oeuvre, liet
--

einde kroont liet werk. einde goed, alles goed. Couronner les voeux de qIl. , iemands wenschén
bekrooven, vervullen. - Omringen, oin.géven, insluiten: Les montagnes qui couronnent cette valide, de bergen, (lie deze vallei omgeven, omsluiten.
- [Hart.] C- tin arbre, een' boom kroonsgewijs
snoeijen.
{i%lil.j C- un chernin convert, het
kroonwerk in den bedekten weg aanleggen. C- lentonnoit dune mine, den mijntrechter met schanskorven bevestigen
. - S COULIONxER,
E
V. pr. Zich
kroonen, zich liet hoofd met ccve kroon of eesien
krans versieren;
fig.) zich tooijen, zich versieren: Le printemps se couronne tie fleurs, de lente
tooit, kroont zich met bloemen. Se couronner de
loire, zich niet roem overdekken, veel roem be/iaf n. - [Agric.] Cet arbre se couronne, de kruin
van dien boom verdort, droogt uit.
Coiu-oi.nure, I. [Véiier.] Kroon t. der hoornen van een hert.)
('ourouleon, m. [H. n.] Zijdekoekoek rn, een
vogel uit tropisch Amerika en Afrika.
Couroucoiicon, rn [H. n.], z. v. a. couaoucoU. - (fig.) Iemand, die vruchteloos den verliefde
speelt.
Con-rouge, rn [H. n.] Volksnaam van 't
roodborstje (rouge-gorge).
Couroumon, rn [1 1. n.] Soort van gier rn
Couroupite, f. [Bot,] Koeroepita 1., groote
boom van Gu'rana, welks vleezige vrucht den naam
van boulet de canon, kanonskogel, of van abricot
auvage, wilde abrikoos, draagi(.
Courradoux, m. , z. COIIRADOUX.
Courre, V. a. et a. (alleen nog in den in/In.,
als jagt- en zeeterm en in enkele uitdrukkingen
gebézigd, voor 't overige door courir vervangen):
--

- (

-

C- Ie cerf, le lièvre; - C- sus; C- Ia hague; C1v bouline, z. couRill. Laissez c- les chiens of
enkel Laissez c-, de honden ontkoppelen en op 't
wild loslaten. Chasse It C-. jagt met windhonden.
C- an cheval, een paard laten harddraven. Donner a c- a qn., iemand veel te loopen geven,
hem vele gangen laten doen. - COURIIE, rn [Véner.]
Jaagland n., jagtgrond rn C'est un beau c-, dat

is een zeer geschikte grond voor dejagt. - Plaats f.,
waar men de windhonden posteert. - Le laisser
courre, de plaats, waar men de honden ontkoppelt
en op het wild loslaat. Sonner Ie laisser c-, liet
sein tot het loslaten der honden blazen.
Courrette, 1. [H. n.], z. V. 0.
-

Coni-rier, in. Jierbode, in-,. in sluatsoangeldgenlieden, staat-bode, k oe r i er ns : Envoer, Expédier, Dépcher, Faire partir no c- een' koerier
zenden, afzenden. C- du cabinet, kabinets-koerier.

- Rijdende postbode, postrijder, brievenpost m.
La c- dAnisterdam, depoetbode, brievenpost, post
eon Amsterdam. Jour de c-, postdag m. Répondie.
Ii (Ill. par Ie retour do c-, of c- par (pour) c-,
leineiciel niet OIulgaa'ndl9n post antwoorden. -- Postkar, brievenkas f., brievenpost, post m.: Voyager
par Ie c-, met dc l)05tk(tr reizen. La c- a veusé,
de postkar is omgevallen. - (fig. et [am.) Gezamenlijke brieven, die men in eens met den post
verzendt of ontvan;t: False son c-, zijne brieven
voor den post gereed maken; Liie son c-, zijne
ontvangen brieven lezen. - ( fig. et fain.) C- de
malheur, Jobsbode, onheilsbode, overbrenger rn eenei kwade tijding. -- [Mai.] Gewapend postschip H.;
ook Z. V. a. couaoin. [U. n.j Roode watersnip f.
(ook chevalier rouge geheeten), —.Pèchej . Een der
beide staken van het snippennet.
Courilère, t. Loops/er, bodin t. (zeiden anders dan hf]. en poét. gebruikt) : La blanche cLa c- inégale des nuits, de blanke, veranderlijke
bodin des nachts, de maan I. La c- du jour, de
bodin des dags, de dageraad (avant-courridre). La
Renommee, cette prompte c-, de Faam, die vlugge
boelin.
Coiirroi, rn. [Tech.] Rol f., waarop de geverwde stoffen worden uitgespreid, rolblok n.
Toebereiding t. van het zand des vormgieters.
Coiu-role, I. Riem, luderen band m. Serrer,
Lhcber Ia c-, den riem aanhalen, vieren. - (Loc.
fig. et prov.) Sei er Ja C- k qn., iemand kort heenden, kortwieken, zijne middelen van verte/ring beperken. Allonger Ia C-, zuinig huishouden, zuinig
leven om rond te komen. Allonger of Etendre la
I,-, zijne regten te ver uitstrekken, meer voordeelen von zijne bediening weten te trekken, dan billijk is; - ook: een verhaal met verdichtsels opsieren. - (Proc.) Du cuir d'autiui on a beau faire
lar ge C-, van een anders leic is 't goed riemen
snijden. Mieux vaut ami en voie que denier en
c-, beter een' vriend op weg, dan geld in den zak:
de bemiddeling of tusschenkomst van een' vriend
kan ons vaak meer baten dan ons geld.
Corn-roil-, 1fl., Z. cOULOIII.
Coun-oueé, e, adj. (en part. passé van courroucer) Vertoornd, vergramd, prom, verbolgen:
Uti père c- een vergramd vader. - (fig.) La nier
c-c, de onstuimige zee; Les flats c-s, de verbolgen,
gramme baren.
(ourroneer, v. a. Vertoornen, vergrammen,
toornig, verbolgen of vergramd soaker. - SE COUR
ROUCER, v. pr. Verloornd, veigronid worden. (fig.) Quand Ja mer se courrouce, wanneer de zes
verbolgen, onstuimig wordt.
Courroux , ill. Gramschap, verbolgenheid I.,
toorn m., inz. van een' meerdere: Craignez Ie e,
de Dieu, de roi, d'uii père, vrees de graipschap
van God, van den koning, van een' vader. Etre en
C-, toornig, hoogst verstoord zijn. - Le c- du
lion, flu taureau, de toom, grimmigheid des leeuws,
des stiers. - (fig.) Le c- de Ja mer, des flots, des
vents, de verbolgenheid, onstuimigheid, woede der
zee, der baren, der winden. - t (Prov.) C- est
vain sans forte main, de gramschap eens kindsis
weinig te vreezen.
Coui-royer, v. a. [Tech.] De uit het verwbeai
komende stoffen op de rol leggen. - Het zand voor
de gietvormen bereiden. - Coisrroyeur, m. Hij,
die met die verrigtingen belast is.
Corn-s, m. (pr. cour, ook vOOr een' klinker)
Loop rn., natuurlijke, gewone bewéging f.: Le cdes astres, dune rivière, des humeurs, de loop
der hemelligchamen, eener rivier, der vochlen. Loop, lengte van een stroomend water: Le a- de
ce Ileuve est long de plus de quatre cents lieues,
de loop dier rivier is meer dan bOO mijlen lang. C- de ventre, buikloop. - (fig.) Le c- des affaires.
de Ia justice, de loop der zaken, de gang van het
regt. C- de la vie, levensloop. Durant le a- de son
règne, onder zijne regéring. Dans le c- de sa maladle, in den loop zijner ziekte. Donner un libre
c- It ses larmes, a sa fureur, aan zijne tranen,
zijne gramschap den vrijen loop laten. - [Mar.]
Koers, loop van een schip, streek m., scheepsriblini f. : Ces deux bâtiments ont fait le même a-,
-

..
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die beide schepen hebben denzeifden koers gemaakt.
Voyage de long c-, large zeereis. Capitaine au
long c-, scheep s kapitein 0)) de groote vaart. Prendre son c-, zeil maken. C- de liordage, gang m.,
planken op het boord. —[Com.] Koers, loopende prijs,
geldprijs m., wisselwaarde, wisselhoogte t; gangbaarheid, verkoopbaarheid t., aftrek m. eener waar:
Cette monnaie a C-, na plus de c-, dat geld heeft
koers, geen koers meer, is gangbaar, niet meer
gangbaar. C- du marché, marktprijs, koers, prijs
der waren; (fig.) gesteldheid, toestand eener zaak.
C- de Ia bourse, de Ja place, beurskoers, rijzing
01' daling t. der papieren. Les billets de ce négociant ont c-, het papier, de wissels van dezen koopman zijn goed, worden gevraagd. - Ces ëtoffes,
ces livres Wont plus le c-, die stoffen, die boeken
worden niet meer gezocht, zijn nietmeer in zwang.
- (fig.) Ce mot na c- que parmi Ie peuple, dat
woord is enkel onder 't volk in gebruik. Banner
C- a un bruit, een gerucht helpen verspreiden. Lengte 1. van iets, zonder de breedte in aanmerking te nemen: Tapisserie de six aunes de c-, tapijtwerk van zes ellen in de lengte. - Leergang in.,
lessenreeks, volgrij van voorlezingen of collegian
over deze of gene wetenschap, geregelde oefening
In, ook geschrévene verhandeling f. over al de deelen eener wetenschap, cursus m. Suicre un c-,
een' cursus volgen, geréqeld de lessen in of voorlezingen over eene wetenschap of taal bijwonen. Openbare rij- en wandelplaats 1., meestal buiten
eene groote stad, corso m. - [Arch.] C- d'assises, onafgebroken laag of rij f. steenen.
Course, f. Loop m., verrigling of bewéging
van iemand, die loopt, versnelde gang iii., het loopen: Il est léger, vite a Ia c-, hij is ras, vlug in
't loopen. Prendre un lièvre P Ia c-, een' haas in
den loop vangen. Pas de c-, versnelde pas, sneltred m. (bij militairen.) Prendre sa c-, vertrekken.
- Wedloop, wedren m. C- it pied, a clieval, en
char, wedren te voet of wedloop, wedren te paard,
in rijtuig. La c- de chevaux, de chars, de paarden-,
de wagen-wedren, harddraverij t. Les c-s des jeux
olympiques, clewedrennen der olympische spelen. Cnu cloclier, Z. CLOCHER. —C- de bagues, het ringsteken. - Loop, gang, aanval, aanloop m. in een
tournooi of steekspel. En trois c-s, il rompit trois
lances, in drie gangen brak hij drie lansen. A. tonles les c-s il a rernportë le prix, bij alle renspeten heeft hij den prijs behaald. Sauter sans prendre sa c-, springen zonder een' aanloop te nemen.
- COURSE wordt ook gezegd van iemands dageljksche gangen, boodschappen, bezoeken; ook voor
reis 1., togt n., uitstap m., omwandeling f.: Je
commence . mes c-s dès le matin, ik begin reeds
des morgens mijne uitqangen; .1e no i'ai pas trouvé,
ii est en c-, ik heb hem niet aangetroffen, hij is
op 't pad. Jai fait vingt c-s pour cette affaire,
ik heb twintig gangen voor die zaak gemaakt. Les
c-s de nos savants dans ce pars, de voetstappen,
rondwandelingen van onze eleerdën in dat land.
Faire une petite c- dans les environs, een uitstapje in de omstreken maken. - Strooptogt m.
(ter zee of te land): - kaapvaart 1.: Les ennemis
firent des c-s jusque dans felle province, de vijanden deden strooptogten tot dat gewest. Les piratas font des c-s jusque dans Ja Manche, de zeeroovers kruisen tot in 'tKanaal. Aller en c-, Faire Ja
C-, ter kaap varen. Armer en c-, terkaapvaart uitrusten. - Weg, afstand m., dien men loopend of
rijdend aflegt, gang, rid m. 11 y a une très longue c- d'jei is la ville , van hier naar de stad is
een lange rid, een groote afstand. Ce cocher na
fait qu'une scale c- dans toute Ia journée, die
koetsier heeft den ganschen dag maar één rid gedaan. - Ook van schepen gebézigd: Ce vaisseau
a été dix mais it faire sa c-, dat bchip heeft tien
maanden tot zijne reis, zijne vagrt besteed. - In
eteftigen én dichterljken stijl voor cours, loop, inz.
loop der /iemelligcharnen, der wateren, der sche
pen, des tijds enz. L'astre du jour va commencer
finir sa C-, het daggesternte (de zon) gaat haren
loop (togt) beginnen, eindigen; La lane poursuivait
sa c- paisilile, de maan vervolgde haren vreedzamen loop. Tin Ileuve grossi dans sa c- par mille
ruisseaux, een stroom, in zijnen loop door duizend
beken aangezwollen. La course de nos vaisseaux
oisifs est suspendue , de loop (vaart) onzer trage
chepen wordt gestaakt. La c- prdcipitée du temps,
g

-

de snelle, haastige loop des tijds. Rien né peut
arrêter ce conquérant, ce fléau dans sc's c-s, niets
vermag dien veroveraar, die plaag in zijnen, in
haren loop te stuiten. La c- des plaisirs, de loop
reeks der vermaken. - Ook voor : levensloop m,,
baan, loopbaan, levensbaan f.: 11 a heureusement
fourni, adhevé sa c-, hij heeft zijne loopbaan je lukkig afgelegd. II a fourni sa c-, hij heeft zijne
levensbaan afgelegd: hij is dood. - [Tech.] Lo oj
van de schoot of tong in een slot, ruimte, die z
doorloopt: Donner c- au gêne, de schoot in of uit
doen gaan. - La c- de Ja navette, het heen en
weder gaan van de schietspoel (bij wevers). —Tirer
l'émail ij Ja c-, het email bij zeer lange draden
trekken. - [Dr. can.] C- amljitieuse, aanvrage
om eene prove reeds bij 't leven van den bezitter
daarvan.
(oursie, f., z. onder counsian.
toursier, m. Groot, schoon paard n., harddov.sver m., oorlogspaard, ros, strijdros n. ( Van eenemerne kan men in poetischen stijl COURSIERE bézigen.)
[Anc. mar.], ofcouaslE, f. koker, gang m. tusschen
de roeibanken op eene galei; bij uitbreiding ook:
het stick geschut onder dezen gang, kokerstuk n.
- [Hydraul.] , of COURSIERE I. Ruimte, binnen
welke liet water op de schepraden van een' molen
valt, waterloop m. - Jager m., stuk geschut o
den voorsteven der kanonneerbooten.
Coui'sière , f. [Mar.] Bedekte valbrug, koebrug f. op een oorlogsçhip (waarvan men zich bij
gevechten bedient). - z. ook onder COURSIER.
Coursion of Conrson , m. [Bot.] Jonge
loot f. van een' stam of stengel. - Soort van perzik 1.
Coursive, 1. [Mar.] Gang, doorgang, molengang m.
de foursoire, I. Hof, hoenderhof n. eener boerrj.

Coiirson of Crochet, m. [Hort., Vign.] Besnoeide wijnrank f., tot drie or vier oogen of knoppen
ingekort. - Loot 1. ter lengte van 13 tot 15 centimeters, die de tuinman alleen overlaat, als hij verpligt
is de andere af te snijden, vruchtloot f., vruchttak, draagtak m.: - z. ook cOunsiOr.—[Minér.]
Zeer weeke ijzersoort I. van Berry.
Court, e, adj. Kort, niet lang; kortdurend,
kort van daar; beknopt, niet uitgebreid: Habit,
Manteau c-, kort kleed, korte mantel. Porter les
cheveux c-s, kort haar dragen. Le chemin le plus
C-, Le plus c- chemin of (ellipt.) Le plus c-, de
kortste weg; (fig.) het middel om 't spoedigst iets.
te doen. En River les jours sont c-s, des winters
zijn de dagen kort; La vie est c-e, het leven is
kort; Le terme de ce paiement est trap c-, die b&taal-termijn is te kort. Ii est gros et c-, hij is dik
en kort; Cette femme est c-c et entassée, die
vrouw is kort en ineen gedrongen. Ii a Ja vue a-,
hij is bijziende, kortzigtig. - (fig.) Sa vue est bien
c-, hij heeft volstrekt geen doorzigt , voorzorg.
Vues c-s, bekrompen, inziqten, beperkt verstand.—
(fig.) Etre c-, kort zijn, niet lang spreken; Ce prodicateur, eet avocat fut a-, die predikant, die advokaat maakte 't kort. - II est a- d'argent, de
finance, hij is kaal in de beurs, zijn geld is ten
naasten bij op. Ii est c- de mmmoire, 11 a Ia mómoire c-c, hij is kort van geheugen. II a l'esprit
a-, l'intelligence c-c, hij is dom, heeft een bekrompen verstand. Avoir Ia c-a lnaleine, Avoir Ja respiration c-e, J'haleine c-e , kortademig zijn. Monnaie c-c, te ligt geld. - C-e potance, schrale,
geringe portie (spijsaandeel).— Le bouillon eet on
peu c-, mettez y de l'eau, de bouillon zal niet
rondkomen, doe er water bij. - [Mar.] La mer
est c-c, de zee loopt kort. - (Loc. pray.) A vail
lant Domme c-c épée, moed is kracht: dapperheid vergoedt het gebrek van 't wapen. Son epee
eet trap c-e, Z. ATTEINDRE. Le chemin Je plus
long eet quelquefois Je plus c-, de langste weg is
somtijds de kortste: door een' omweg te gaan, bereikt men soms het eerst zijn doel. L'herbe sera
bien c-c etc., Z. BROUTER. C-e prière pénètre les
cleux, bij 't bidden moet men niet veel woorden
gebruiken. Faire c-e messe et Jong diner, een
kort gebed en een' langen maaltijd houden. Les
plus c-es folies sont les meilleures , de kortste
dwaashedet zijn de beste. Ii vent Ia faire c-c et
bonne, hij wit het korten goed maken (van iemand,
die door een weelderig leven zijne fortuin en ge-
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zmzdheid knakt). Faire la c-e échelle a qn., z. stroohalmen van verschillende lengte: Tirer a la c-,
ECHELLE.
langste strootje trekken. (Plur.
om 't
Des courtes
pailles.)
Courte-pauiue, t. Kaatsspel n. in eene besloten ruimte. (Plur. Des courtes-paurnes.)
Court -épineux, adj. [Anat.] Le muscle c-,

COURT, M. Het korte. - (Loc. prov.) Savoir Ie
long et le C- dune affaire, iets in al Zijne bijzonderheden, van stukje tot beetje kennen. - [ Anat.]
Vierde armspier t.; - derde strekspier der naband; - derde strekspier van den duim; tweede
achteroverbuiqende handspier; zevende kuitspier.
COURT, adv. Kort, korteljk, op korte wijze.- II
lui coupa les clieveux très -c-, trop C-, hij sneed
hem 't haar zeer kort, te kort. Ii a tini trop C-,
hij heeft te kort afgebroken (zijne rede). C e lia est
perdu trop C-, dat is te kort opgehangen. —(fain.)
II fut pendu haut et c-, hij werd gehangen (aan
de galg). - (pop.) Pour vous le faire c-, Pour le
faire c-, Pour faire c-, ow het kort te maken, om
't U in een paar woorden, in één woord te zeggen.
- (fig. et fain.) Couper C-, eene rede kort a/'bre
ken (z. COUPER). - Tourner c- (eig. kort omdraafgen bij 't waqenmennen) , 't gesprek plotseling
op iets an(lers brengen. Demeurer, Rester c-, in
de rede blijven steken. II se trouve C-, trop C-, hij
staat verlegen, zijne middelen zijn niet toereikend
tot zijn oogmerk, hij schiet te kort. La mire tient
vette Olie le C-, de moeder houdt dat meisje kort,
geeft het weinig vrijheid. Prendre qn. de c-. iemand overjagten, den tijd niet geven om te doen,
wat men van hem vergt. - TOUT COURT, bc. adv.
Zeer kort, schielijk, plotseling, op eens; zoncleriels
meer bij te voegen, kort en goed, kortweg.
Coiirtage , m. Makelarij f., makelaarschap,
makelaarsberoep fl; - tusschenkomst f. , werk n.,
diensten t. p1. van een' makelaar. - Makelaarsloon n., courtagie F.
Courtaille, F. [Tech.] Mislukte speld f. (bij
speldeninakers); - draadknipsel, afknipsel n. van
metaaldraad.
('ourtanelle, f. {Agric.] Soort van druif t.
Courtaud, e, adj. Kort en dik (of gezel). Clieval c-, Chien c-, paard,. hond niet gekapten
staart en ooren. - (Proc.) Etriller, Frotter qn.
en chien C-, iemand duchtig afrossen. - COURTAUD, rn, -E, t. (fam.) Un gros c-, une grosse c-e,
korte en dikke (of gezette) man, vrouw. - (iron.)
C- de boutique of enkel C-, winkelknecht. - Ii
était monté sur un c-, hij zat (reed) op een' kortstaart. - [Mus.] Baspijp bij een' doedelzak, korte
baspijp 1. (ook courtaut gespeld).
Courtauder, V. 0. Kortstaarten, anqlisdren,
een paard den staart afsnijden; - een' hond de
ooren, den staart kappen. - t-Jet part. passé komt
ook als wij. voor: Cheval, Chien courtaudé.
Coiirtaut, m., Z. onder COURTAUD.
Coiirt4âton , M. [Mil.] Voormalig wapentuig, soort van halve piek m. - ( fi g.) Tirer au
C-, stijf op zijn regi staan, niets willen begeven.
- [Mar.] Doft, knie f. (Plur. Des courts-batons.)
Court-bouillon, m. [Cuis.] Korte of poolsche vischsaus f., mengsel van water, azijn, zout
en boter, waarin men visch kookt. (Plur. Des
courts-bouillons.)
Cotart-boiitoii, m. [Econ.] Disselpin F., houten pin, waarmede men de ossen aan den disselboom vast maakt. (Plur. Des courts -boutons.)
Courtcaillé, m. [Bot.] Dorre dolik of herrik f.
(zeker onkruid)
Conrt-eoii, m. [Bot.] Soort van peer f., die
een' voortrefl'cljken perendrank oplevert. (Plur.
Des courts-cous.)
Coiirt-d'aleatiine, m. [Bot.] Soort van oppel m., die inz. tot appeldrank wordt gebdzigd.
(Plur. Des courts -cl'aleaurne.)
Courte -botte, m. (pop.) Ventje, mannetje n.,
dreumes m. (Piur. Des courtes-bottes.)
Cour te -boule, F. Balspel n. in beperkte ruimte.
(Plur. Des courtes-boules.)
Courte-épiue, 1. [1 1. n.] Kortvin f., zékere
vi.sch. (Ptur. Des courtes-ëpines.)
Coi.rte.haleine , F. Volkswoord voor aâmborstigheid, kortademig/meid (astlime). (Plur. Des

Coi.rtisanerie , F. Kunst t. des hovelingshoofsche manieren f. p1. - (fig.) Vlejerj, pluimstrj
kerj, laag/meid 1.
4. Coiirtisanesque, adj. Hoofsch, den hoveling eigen, tot den hoveling behoorende (in ongunsti!en zin).
Courtisé, e, adj. (en part. passé van courtisen) Gevleid, gestreeld, gevierd: Prince c-, Fernme c-c.
Courtiser, V. a. Zijn hof maken uit eigenbelang, vleijen, pluimstrijken, honig om den mond
smeren. C- les grands, slaafsch zijne opwachting
bij de grooten maken. - (fam.) C- les dames, veel
werk van de vrouwen maken, trachten haar te behagen. - ( fi g.) C- les Muses, zijn werk maken
van de fraaje letteren, bijzonder van de dichtkunde.
- SE COURTISER, V. pr. Gehuldigd, vereerd, gevleid worden: Voila comme les Muses se courti
-sent.
- Elkander 't hof maken of viejen.
Court -jointé, e, adj. [Man.] Kort gekoot,
kort van hiel. - [Fauc.] Kort van pooten.

strootjes-trekken, eene wijze van bottrekken met

Chevalier C-, hoffelijk ridder. 11 a des tacons peu

-

-

-

of als subst.: Le c-, Ruggegraatsspier f.

Conrte-p'inte, 1. Sprei, beddesprei, gestikte
deken, pronkdeken 1. (Pier. Des courtes -pointes.)
Couztepointier, m. Spreimaker, spreiver
kooper m. (Plur. Des courte-pointiers.)
Courte-quetie , f. [tE. n.] Kortstaart m.,
kortstaartige schildpad f. (Pbur. Des courtesqueues.)
S Courter, v. a. et n. Het makelaarschap drijven, makelen, vermakeben.
Coarti, m. [Bias.] Moorenkop m. met zilveren
halsband.
Courtibault, m. [Liturg.] Korte kasumfel f.
of misgewaad n., dat de dienstdoende diakens en
onder-diakens droegen.
Courtie, f., z. v. a. COURTIL.
Courtier, m. [Corn.] Makelaar. C- of Agent
(le change, wisselmakelaar. C- en bid, pondgaar
C de marine, de navire, de port, zeemakelaar,-(Ier.
scheepsmakelaar, cargo-boor. C- de chevaux, roekamnmer. C- marron, beunhaas m. - (iron.) C-,
Courtièie de manages, koppelaar m., koppelaarster 1. - [ Pout.] C- ulectoral, stemmen-makelaar m.,
hij, die bij de kiezers rondloopt, om hunne stein
voor deze of gene partij te krijgen.
Courtière, t. [1 lyciraul.], z. v. a. COURSIaRE,
COURS1ER (z. het laatste woord). - C- de manage,
z. onder COURTIER.
Courtie, f. [Corn ] liet te-kort op de voorgeschreven lengte van een stuk stof.
ak± Co urtil, m. [Agnic.] Tuintje n.; - hennepk er m .
('ourtilière, Coiirti ll ière, f. [H. n.] Oranjekop rn., keverrups 1., aardkrekel, veenmol m. (ook
taupe -gnillon , molkrekel, geheeten).
t t'ou.tille, f. Tuintje n. - tDu yin de c-,
slechte wijn in., bogt 1.
('ourtillière, F., Z. COURTILIERE.
Comiitine, 1. Bedgordijn f. (in dien zin verouderd). -• [Fort.] Gordijn F., tusschenwai, middenwal rn. tusschen twee bolwerken, waardoor de
flanken of zijden vereenigd worden. - [ Péclie]
Met netwerk afgezette vischweer t.
Coiirtis, rn. [Agric.] Keukentuin, moestuin m.
-

-

(in Bretagne).

Conutisan, rn. Hoveling rn., heer van 't hof.
- Vle(jer, oogendienaar, pluimstrijker. - Weleer
ook: minnaar, boel, galant rn.
Courtisane, t. Voorname of (zoogenaamde)
fatsoenlijke boeleerster; inz. gebezigd van zoodanige
vrouwen bij de volkeren der oudheid en in de
groobe steden van Italië; hoer. - Weleer ook: hofdame t.

Court-jour (a), z. COURTS -JOURS (a).
courtes-haleines.)
Couite-lettre , t. [Tech.] dan weerszijden
Coiirt-inaneher, t'. a. [Bouch.] Vastpinnen
besneden drukletter F. (Plur. Des courtes-lettres.) (den schouder van een geslacht dier).
Court -nionté, e, adj. [Man.] Laag van lenSCourtenielit, adv. In 't kort, beknojt in
weinig woorden: Ii racontait les choses c-, hij ver- den, diep in 't kruis.
Courtois, e, adj. Hoffelijk, beleefd, minzaam,
telde de zaken beknopt.
Courte-paille , 1. Het kortste strootje, liet heusch, spraakzaam, dienstvaardig, dienstwillig:
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c-es, hij heeft onitoffeljjke manieren.— Armes c-es,
stompe wapenen (in de steekspelen).
(Prey.)
Doux et C- langage vaut mieux que riche hritage, met beleefdheid brengt men 't verder dan
met geld.
Coiurtoiseineiit, adv. Op hoffelijke wijze, be-

leefdeljk.

Courtoisie, f. (fern.) Hoffelijkheid, vriendelijkheid, beleefdheid, gedienstigheid, dienstvaardig
heid; goede dienst.
[Fauc.] Faire c- aux autours, den havikenvergunnen hel gevangen wild
te plukken.
[Bot.] Soort van blaauwe druif 1.
in de Neder -Pyrene&n.
Courton, m. Derde soort van gehekelde liennep of gehékeld vlas (om de kortlieid der vezels dus
-

-

-

gelieeten)

COTJTAL.

-

.

Court-pendei, m., liever CAPENDU (z. aid.). [H. n.] Volksnaam van den europésclien wiele-

vriendschap.
(fig. et fam.) IJs ne couslnent
pas ensemble, zij kunnen zamen niet over weg,
zijn gedurig oneens. (Men zegt liever: us ne sont
pas cousins.) SE COUSINER, V. pr. Elkander neef
nonnen, neef tegen elkander spelen.
Cousinet, m. [Bot.] Volksnaam der myrtenbézie of boschbdzie (airelle).
(ousiiiette, Coussiiiette ofCoi.sinotte, f.
Bot.] St. Jansappel m., vroegrjpe appel zonder
kern (ook passe-pomme geheeten).
Cousinière, f. Vliegengaas n. rondom een bed.
(rain.) Talrijke en lastige bloedverwantschap f.
In
beteekenis ook COTJS1NERIE
( die
4. Cousinisine, m. Nevenbegunstiging t., n
jiotismus n. (z. 'NEPOTISME).
Cousoir, m. [Tech.] Boekbinders-naaibank f.
Coussapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom m.
in Guiana.
Coussecaie, Coussecaille, f. Gekruide maniok-spijs t. der Kreolen.
Cousse-eo.iche, m., z. couscou.
Coussi-Coussi, m., z. COUCI-COUCI.
Coussin, m. Kussen n.
[Tech.] Kussen,
kussenvormig voorwerp bij boekbinders, goudslagers, meta a ldrijvers enz.
[Phys.] Kussen of
wrijfmiddel n aan de elektriseer-machine. [Mii.
Stelb.'ok n., stelwig, keg f. onder 't affuit. [Mai'.
C-s, presenning 1, om den voorsteven. C- d'armures, matten servings f pl C- d'ancre, ankerkussen n. C- de bittes, bétingskussen n. C- de beaupré, spoor n. van den boegspriet. C- d'écubier, rij
bed n. onder de kluis. C- de tête de mât, kussen
op de langzalings, die onder 't want liggen. C- de
vieux cordage, mat, gespekte mat. C- d'éiongis,
kussen op de langzalings.
-I- Couissinement, m. Belegging, bekleeding f.
met kussens.
Coussiner, V. a. Met kussens voorzien, be+
Ieggen of bekleeden. SE COUSSINER, V. pr. Zich
met kussentjes opvullen om een welgemaakt lijf te
-

-

-

waal (loriot). (Plur. Des court-pendus).
Couu-ts-joiiis (a) of a court-jour, toe.
adv. [Corn. ] Op kort zigt: Lettie de change a c-,
wissel op kort zigt (waarvan de vervaldag nabij
gesteld is).
Court-vtu, e, adj. (woord van La Fontaine)
Kort gerokt, met korte rokken.
Courui, e, adj. (enpart. passé van courir) Gejaagd, vervolgd: Un cerf, un Iièvre C-, een gejaagd
tiert, gejaagde haas. Un voleur c- par les gendarmes , een door de policie -soldaten achtervolgde dief.
Afgeloopen, geplunderd. Un pays c- par les ennemis, een dooi' de vijanden afgeloopen land.
Gezocht, gewild, in trek, in zwang (in deze beteekenis met être) Ce prddicateur est fort c-, die
predikant heeft veel toeloop. Un livre fort c-, Une
marchandise fort c-e, een zeer gezocht bee/c, eene
zeer gewilde waar.
Cotirvette, f. [Mar.] Dubbele sloep f.
Cous, m. [Tech.] Wetsteen, slijpsteen m.
[H. n ] Soort van wentelaar m.
Cousaiiibie, m. [Tech.] Plantenvet, waarvan
vertoonen.
men op Timor kaarsen maakt.
Cotissinet, M. (verklw. van coussin) KussenCoutapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom m.
tje, klein kussen. [Tech.] Kussenvormig vooren Guiana.
werp n. bij vele kunsten en ambachten (z. COUSSIN);
Cotiscoit, Couche-eoiiche, Cousse -conche, m. [Bot.] zlarvornsige durra of indiaansche middel van bekleeding, opvulling of ondersteuning
gierst f., eene moesplant der Antilles; gepeld mats- bij velerlei voorwerpen; bij glazenmakers, z. i'. a.
bajoue ; gegoten stuk ijzer, waarop de r a i is of
zaad n.
[Mon.] Naam
Co,seoiis, Couscoussous, m. Soort van scheenen der spoorwegen dragen.
meelpudding m., dien men, naar 't verhaal der der stalen strooken, waarop het randschrift voor
reizigers, aan de Gambia en in Binnen-Afrika be- de munten gegraveerd is. [Bot.] C- des marais,
Z. CANNEBERGE.
reidt.
Couissinette, f., Z. COITSINETTE.
Couseuse, f. Naaister f., inz. innaaister van
Cousson, m. [Agric.] Warme en vochtige
boeken.
Cousin, m., -e, f. (aanduiding der familie-be- wind m. die dejonge wijngaardknoppen verschroeit.
(bij Rabelais) Hemdsknoop m.
trekking tusschen broeders- en zusters-kinderen)
Neef rn, nicht f. C-s germains, C-es germaines,
t (oust, Coustenient, m., z. v. a. COÛT.
Coustier, m. z. V. a. MATELASSIER.
volle neven, volle nichten (in den lsten graad); C-s
±
Coustières, f. p1., Z. COUTIERES.
issus, C-es issues de germains, achterneven, achCoustillade, Coustille, Z. COUTIL—.
ternichten (in den Men graad); C-s arrieres-issus,
Couston, in. [Tech.] Hennepheede f., korte
C-es arriere-issues de germains, achter-achternehennepvezels, die overblijven nadat de hennep geven, achter-achternichten (in den 3den graad).
Cousin is ook de naam, dien de voormalige ko- braakt is.
Coustumier, Coustuinièrement, z. COlT
ningen van Frankrijk (en in navolging ook wel
andere vorsten) aan de prinsen van den bloede, TUM—.
Cousu, e, adj. (en part. passé van COUD1IE)
aan de vreemde vorslen en groeten des rijks gaven. (Lee. prov.) Si telle chose m'arrivait, le Genaaid: Habit bien c-. (lig.) Des paroles, Des
pensees
mal c-es ensemble, slecht verbondene, slecht
als
dat
overkwam,
mon
C-,
pas
serait
se
l'oi
mij
zou ik den koning niet tot neef willen hebben (zou zamenhangende woorden, denkbeelden. —(Loc. fam.)
ik den keizer te rijk zijn). Tous gentilshom- Bouche c-c, Z. BOUCHE. Ce sont des finesses, des
mes sont c-s et tous v il ains comperes, menschen malices c-es de 111 hlarc, 't zijn grove, plompe
van 't zelfde slog beschouwen elkander als familie. listen, handtastelijke kwaadwillige streken. Etre C(lig. etfom.) S i vous faites cda, flOUS ne serons avec qn. iemand als zijne schaduw vergezellen.
pas c-s als ge dat doet, blijven we geene goede Ce cavalier est c-. a Ia seile, die ruiter zit ijzervrienden. us sont grands c-s, zij zijn witte vrien- vast in den zadel. Etre tout C- d'aigent, dor, dik
^Cuisj Familie- in 't geld zitten, schatrijk zijn. Etre tout c- de
[Bot.] Kliskruid n.
den.
koek m.; groot langwerpig geba, om bij deden coups, met wonden overdekt zijn, elén wond al
aan vrienden en verwanten rond te zenden (chan- wond zijn. Avoir le visage c-, tout c- de petite
(Pop.) Ii véroie, een gezigt vol pokputten hebben, zeer pokteau). COUSIN, M. [H. n.] Mug f.
est macgd de c-s, Ii a toujours des c-s chez lui, dalig zijn. Ce chevai a les flancs c-s, dat paard
heeft ingevallen zijden, is dunl ij vig Cette femme
hij wordt van zijne familie uitgegéten.
Verwant- a les joues c-es, die vrouw heeft ingevallen wanCotisinage m. Neefschap n.
schap n. gezamenlijke verwanten m. p1., familie f. gen, heeft een schraal gezigt.
Coût, m. [Prat.] Prijs in., kosten, onkosten m.
Somtijds z. V. a. vriendschap, vriendschapsbep1. Les menus c-s, de kleine uitgaven f. pt.
trekking f.
Cousiner, V. a. Neef zeggen, neef spelen: Ii (Prov.) Le c- fait perdre Ie goût, de kosten doen
vous cousine, hij noemt u neef, speelt neef tegen er van afschrikken.
Coutal, m. [Anc.mil.] Sabel m., die bijwijze
U.
COUSINEB, V. n. (fam.) Schuemloopen, tafel
,likken, onder voorwendsel van verwantschap of van bajonet op de karabijn werd geplaatst.
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COIJTANCES

Contanees, f. Pl. [Com.] Soort van tj1c f.
Coûtant, adj. m. (alleen gebruikt in:) Prix c-,
inkoopsprijs m. : Je vous le cède au prix C- , ik
geef t u tegen inkoopsprjjs.
Contaide, f. [Bot.] Stekelachtige waterplant f.
^Cuis.] Gebak n. van melk, eijeren, honig en
mee.
Coiitarée, f. [Bot.] Boom m. van Cayenne
met koortswerenden bast.
Coutean, m. Mes. C- tranchant, aiguisé, affile, scherp, geslepen, aangezet mes. C- ébrèché,
mes met schaarden. C- pliant, knipmes, vouwmes,
C- a ressort, mes met eene veir. C- de cuisine, de
table, de poche, a découper, keuken-, tafel-, zakmes, voorsnijmes. C- it deux tranchants, tweesnijdend mes. La lame, Ia pointe, le tianchant,
Ie dos dun c-, het lemmer, de punt, de snede of
liet scherp, de rug van een mes.
Naam van vele
mesvormige voorwerpen: Kort zijdgeweer n. (in
dien zin verouderd). C- de cliasse, liertsvanqer m.
C- a couleurs, tempermes (der schilders). C- Is scie
of Scie cii schrobzaag t. C- d'ivoire of de buis,
vouwbeen n. C- ui mèche, pit- o(katoensnijder (der
kaarsenmakers). C- a effleurer, a écharner, schaafmes n., slichtmaan t. (der leirlooijers). C- de
feu, brandijzer n. (der hoefsmeden). C- a planer,
a rogner, dunmes, ploegmes (der boekbinders). Cpendant, hangmes, dat men met een' riem of band
aan 't lijf heeft hangen (gelijk de koks); (fig.) h
trawant, een menscli, die iemand overal vergezelt
en altijd gereed is, om hein in alle geldgenheden te
dienen.
(Loc. fig.) Mettre c-x sur table. iets le
eten voorzetten of opdisschen. Avoir le pain et le
C-, allerlei voordeelen hebben ons in eene zaak te
slagen.
Aiguiser les c-x, zich gereed maken tot
vechten, tot bijeen, tot redetwisten, zich scherpen,
zich schrap zetten. Ils en sont aux épies et aux c-x,
aux c-x tins, zij zijn het zeer oneens. zij kijven,
vechten, pleiten tegen elkander. Etre saus le c-,
Avoir le C- sur la gorge, aan de slagen, aan de
wraak bloot gesteld zijn, gevaarlijk bedreigd warden.
(Loc. prov.) Aller en Flandre sans c-,
onbeslagen ten ijs komen: onvoorbereid iets ondernemen. C'est un c- de tripibre, un c- a deux
tranchants, 't is een tweesnijdend mes: 't is een
dubbelhartig mensch, hij draagt vuur in de eene
en water in de andere hand. Amours qui conimencent par anneaux, linissent par c-x, snelle liefde,
lange haat: huwelijken uit liefde zijn zelden ge
lukk?g. Se couper de son c-, zich zelven tegenspreken, vastpraten (inz. voor 't geregl). (pop.)
Jouer des c-x, vechten, duelléren. [H. n. ]
Manche de c-, Z. COIJTELIER. COUTEAUX, n. p1.
[Fauc.j Eerste slagpennen t. p1. van een' valk.
[Mar.] Voorste stuk van het roer, dat tegen den
achtersteven aankomt.
Cositel, m. [Tech.] Rietmes n.
Weleer:
mes n. hertsvanger m. ook: heuveltje n.
Coutelas, m. Korte breede sabel, bouwer,
kortelas m. ; groot keukenmes ii.
[Tech.]
Snijmes n. (der papiermakers).
[Mar.] Lijzeil n.
(ook bonnette d'utai ge/weten). [H. n.] Zwaardvised m. (espadon).
Coutelé, e, adj. [Tech.] Door 't mes beschadigd (bij zee'mtouwers).
Cotitelet, m. [Pèche] Ingang m. eener vischweer.
Coutelier, m. -ière, 1. Messenmaker; mesOok als adj.
senverkooper m., -verkoopster f.
gebdzigd: Maître, Garcon c-, messeninakersbaas,
-leerling of -knecht m.
COUTELIER, M. [11. n.j
Messcheede f., eene tweeschalige schelp.
couTELIÈRE, f. Messenkoker m. (boîte a couteaux).
Couteliiie, f. [Corn.] Soort van witte of blaauwe
grove katoenen stof f. uit Indid, inz. uit Surate.
Cotitellerie, f, Messenmakerij, messenmakerskunst t. of -ambacht;
messewerk n., messenmakers-waren f. p1.;
messenwinke m., messenmakers-werkplaats f.
Coutelure, f. [Tech.] Messnede t in 't perkament, plaats, waar 'tmes onder de bereiding bij
ongeluk geraakt heeft.
Coûter, v. n. Kosten, voor zékeren prijs gekocht
worden, te staan komen, gelden: C- peu, beaucoup,
weinig, veel kosten. C- dier, duur zijn. Cette
toffe coûte vingt francs Ie mètre, die stof kost,
geldt twintig francs de el (meter) Combien cela
vous coûte-t-il, op hoe veel komt u dat te staan?
'

-

-

,

-

.

-

-

-

-

-

-

-

,

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

COTJTTJME.

-

(Loc. prov.) Cette chose
hoe veel kost u dat?
coûte poll et bourre, coûte plus cher qu'au marché,
dat is peperduur. (fig.) Kosten, oorzaak zijn van
eenig verlies, van eene of andere droefheid, smart,
zorg enz.: Cette folie ma coiXté cher, die dwaasheid j mij duur te staan gekomen. Ii vous en coûtera Ia vie, 't zal u 't leven kosten. Cet ouvrage
lui coûte de grands soms, bien du temps, bien des
veilles, dat werk kost hem veel tijd, arbeid, nachtwaken.
(fom.) Cela ne lui coûteguère, daar is
hij mild of gul mede, dat ontziet hij niet; L'argent
ne lui coilte gudre, hij hecht niet veel (waarde) aan
't geld, hij ontziet geen geld; Les hommes ne coûtent guère a ce général, 't menschenvieesch is bij
dien veldheer goedkoop: hij ontziet zijne soldaten
Ook gebézigd zonder bepaling van 't geen
niet.
iets kost: Les procès, les voyages coûtent, het
pleiten, reizen is duur; Cette demarche me coûte,
die stap valt mij zwaar; Rien ne lui coûte, hij oatziet niets, hij spaart moeiten noch kosten. Tout
lui coûte, alles is hem te veel, alles valt hem te
zwaar, valt heat zuur, hij doet allies met weirzin.
(fain.) Coûte que coûte, 't mag kosten wat liet
wel, wat er ook van komen moge.
COÛTER, EN
COÛTER, V. imp. Veel kosten, zwaar vallen: Ii
lui coûte de faire cda, 't kost hem veel, 't valt
hem hard dat te doen. Ii men coûte de vous
faire ces reproches, 't valt mij hard u die verwijten te doen, ongaarne of met weerzin doe ik
U die verwijten.
t'oûteiix, ease, adj. Kostbaar, duur, wat
kosten, uitgaven veroorzaakt: Les voyages sont c-,
reizen is kostbaar.
Cotitières, f. p1. [Mar.] Zwaar touwwerk n.
aan den mast van eene galei.
Coiitil, m. (pr. cou -ti) Tijk, beddetjk f., zeker
doek.
Coutillade, f. Wond f. door een' voormaligen
driekanten degen, COUTILLE f. geheeten, toegebragt.
De met zulk een degen gewapende soldaat heette
-
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COUTILLIE1I.

Coutissées, f. p1. [Brod.] of als adj. Ensubles
c-, borduurraam n., met tij/s- of linnenstrooken
bezet, om de te borduren stof daaraan vast te
naaijen.
Coiitoii', m. [H. n. ] Clonissa f., soort van Venus-scheip.
Couton, m. [Bot.] Canadasche boom rn., met
een wijnachtig sap.
Cou-toi's, m., Coutonille, t. [H. nj, z. V. a.
TOIICOL. (Plur. Des coo-tars.)
Coiitras, rn. [Cim.] Zékeremiddelmatige soort
van Bordeaux-wijn rn.
Contreaia, m. [Elort.] Soort van middelmatige
peer f.
Contre, m. [Agile.] Kouter, ploegijzer n. ;
(poit.) ploeg rn
[Tech.] Klootijzer n. (van
kuipers e. a.)
COUTRE, in. [H. eec!.] Voormalig
kerkedienaar, sleuteldrager en klokluider m.
Coiitrej-ie, Coiitrie, f. Post in. van zulk een'
kerkedienaar.
Coutrier of Contry, rn. lAgric.] Soort van
diepjaanden ploeg ni. in 't zuiden van Frankrijk.
Coiitumat, m. Kantoor n., waar de voormalige gewoonte-regteii ontvangen werden. Land a.,
waar die regten kracht van wet hadden.
Contunie, f. Gewoonte f., aanwensel a., hebbelijkheid f. Bonne, mauvaise, sotfe, vilaine c-,
goede, kwade, zotte, leeljke gewoonle. (Prov.)
C- est one autre nature, de gewoonte is eene
tweede natuur. Avoir c-, de gewoonte hebben, gewoon zijn, plegen: Ce pommier a c- de donner
beaucoup de fruits, die appelboom geeft gewoonlijk
of doorgaans veel vruchten, is gewoon of pleegt
veel vruchten te geven.
Gewoonte f. gebruik n.,
regel, trant m., stads-, lands-, volksgebruik n.;
soort van regt, hetwelk zich door gewoonte gevestigd heeft, gewoonte-, gebruiksregt n., herkomst f.:
II y a des c-s qui valent des lois, er zijn gebrulken, die kracht van wet hebben. Cela passera en
c-, dat zal gewoonte, een vaststaand gebruik wor
den. (Loc. pron.) Une fois nest pas c-, eenmaal
maakt geen regel, eens is geens, eens is niet altijd.
Une législation uniforme a remplacé les anciennes c-s, eene gelijkvormige wetgéving is in de
plaats der oude gebruiken of k 0 5 t u m e n gekomen.
La c- locale, dune province, dun pays, 't gewoontereyt van eene plaats, een gewest, een land.
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Bij uitbreiding: Lands- en stadsreqten n. p1., zékere
belastingen en accfjnsen, die kier en daar gehéven
werden: Lever Ja c- du yin, de wijnbelasting heffen. - DE COUTUME, bc. adv. Naar gewoonte, gewoonlijk: II en use comme de c-, hij doet als naar
gewoonte.
Coutiinierie, r. Heffing, inzameling I. van imposten, van voormalige gebiuiksregten.
Coiituiuier, ière, adj. ([am.) Gewoon, de gewoonte hebbende: II est c- de mentir, hij is gewoon
te liegen. II est c- lu fait, dat is zoo zfjne (slechte)
gewoonte, zoo maakt hij 't altijd. (In dien zin weinig of niet meer in gebruik.) - Droit c-, gewoonteregl n. Pays c-, land n., dat naar een gewoonteregt
bestuurd werd. Personne c-lOre, niet-adellijk, biergerljk persoon m. CO(JTIJMLER, m. Boek, behelzende de gewoonteregten, het herkomstig lands- of
stadsregt, kostumen-boek n. - Niet-adellijk persoon.
Couitiiiuièrernent, adv. Gewoonlijk, naar gewoonte; - ook z. a. a. ROTUnIÈREMENT.
Couture. f. Naad m. Robe sans c-, kleed n.
zonder naad. - (Pop. et fig.) 11 faut lui rabattre
Ia C-, wij moeten hem de nieuwe kneep geven of de
naden plat slaan (van een' in 't nieuw gekleede, dien
men ut scherts op rug en schouders slaat); ook:
hij moet wat néderig/ieid leeren. Battre one arrnée
ii plate C-, een leper geheel en al verslaan. liet
naaijen, de naaikunst f. Apprendre Ia c-. - liet
naaisel, dewijs, waarop iets genaaid is; rij t. steken.
Une belle c-. - Naad, wondnaad in., likteeken n.,
schram t. poknaad m. : Ii a le visage tout plein
de c-s, zijn gezigt is vol naden. - Mar.j Naad
tusschen twee planken of hoorden, voege, sluiting f.
C- de cueille de voiles, pappenaad. - [ Tech.J Zamenlassching f. van 't lood op de daken, zonder het
te soldéren. - Naad m. of voeg t. van de vormstukken op een gegoten voorwerp. - Looze naad,
tot sieraad aan schoenen en laarzen aangebragt,
gestikte naad. - Machine a coudre, naai-machine,
een werktuig om kleederen te naaijen.
Couture, e, adj. (en part. passé van couturel)
vol naden of likteekens: II est tout c- de petite
vérole, hij is vol naden van de kinderziekte.
Coutiirer, v. a. Met naden of likteekens bedekken: La petite vérole couture le visage.
Couturerie, f. Naaiwinkel m., naaivertrek n.
S Couturier, m. lvaaijer, kleêrmaker m. (nu
liever tailleur). - [Anat.] Snijdersspier, windelspier 1., zékere dijspier f. In dien zin ook als adj.
gebézigd: Muscle c-. - COUTIT1I1ERE, 1. Naaister,
naaivrouw f. C- en linge, en robes, linnen-, wollenaaister f. - [H. n. ] C-, of als adj. Fauvette
C-, indische snijdervogel m. (om zijn kunstig gevlochten nest dus qeheeten).
Coitvage, in., z. V. a. COUVAISO.
Coiivain, m. Econ. Broedsel, broed n. (eijeren van bijen, wandluizen en eenige andere in gezelschap levende insecten). - Wascel f. der bijen,
enkel eijeren en eene pop bevattende.
Couvaison , f. Broeitijd m., jaargetijde waarin
de huisvogels bioeden.
Couvé, e, adj. (en part. passé van couver)
Uitgebroeid: Oeufs c-s.
4Iouvée, t. Broedsel, broeisel n., al de eijeren,
die een' vogel in den broeitijd legt en uitbroeit; (ie gezamenlijke kuikens uit die eijeren; gebroed,
broed n. - Broeitijd rn, tijd der uitbroeijing. (fig. et fa ns.) Ras, geslacht n., familie f. (meestal
in kwaden zin), gebroed n. : Toute cette c-e ne
vaut rien, dat ganselie ras, die gelieele familie, dat
gansche gebreed deugt niet. - Un docteur de Ia dernière c- een nieuwbakken doctor.
Convent, m. Klooster, konvent n. - de
gezonientljke bewoners en bewoneressen van een
klooster. - (iron.) Bordeel, lioerhuis a.
Couvei-, V. a. Broeden, broeijen, uit broeijen:
Les oiseaux couvent leurs oeufs, de vogels broeijen hunne eijeren uit. - C- des oeufs dans un
four, dans du fumier, eijeren in een' oven, in mesl
ttitbroe'ijen. - Ook zonder voorwerp gebézigd: J'ai
six poules qui couvent, ik heb zes kippen, die
broeijen; Mettre des poules couver, kippen te broeijen zetten. - (lig. et fans.) C- ga, of qc. des yeux,
iemand of iets met innig welgevallen, met begeerlijkhefd of met groote belangstelling aanschouwen,
met de oogen als verslinden. - (fig.) Heimelijk beramen, ontwerpen, voorbereiden: Cet hornina couve de mauvais desseins, des desseins de
[

]

COUVERT.

vengeance, die man broedt, smeedt kwade plannen,
plannen van wraak. Tout cela couve une guerre
civile, dat alles loopt op een' burgeroorlog uit. II couve une grande maladie, hij heeft eene ernstige
ziekte onder de leden. - COUvER, V. a. Broejen,
smeulen, verborgen zijn of liggen, om zich later te
openbaren: Le feu couve sous les cendres, het vuur
smeult onder de ascii; Ces mauvaises liumeurs
couvent dans ses entrailles, die kwade vochten
broeijen in Zijne ingewanden. - (fig.) C'est un
feu qui couve saus Ia cendre, 't is een onder de
asch smeulend vuur: een verkropte wrok, een bedekt werkende haristogt, een in stilte voorbereid
plan. Cette conspiration couve depuis longternps,
die zamenzwering smeult sedert lang. - ( fern.) II
faut laisser c- cela, men moet dat rijp laten worden, men moet die zaak niet over/wasten. - SE
COUVER, v. pr. Broeijen, smeulen, bedekteljk voorbereid worden: 11 se couve qc. de dangereux, er
broeit, smeult iets gevaarlfjks.
Coiivcrcle, rn Deksel a. C- a pot, potdeksel,
kannelid a. - C- dun four, ovendeur L - (Pray.)
11 ny a si rnéchant pot qui ne trouve son c-, geen
pot zoo scheef of er past een deksel op: ook liet
leeljkste meisje kan een' man vinden.
(ouverseaii, m. [Tech], z. v. a. ARCHURE.
Couvert, rn Disch- of tafelgereedschap a. (tafellaken, servetten, lepels, vorken, messen enz.)
Mettre Ie c-, de tafel dekken. - Meer bijzonder:
het vereischte dischgereedschap voor een' persoon,
couvert fl.: Une table de vingt c-s , eene voor
twintig personen gedekte tafel, eene tafel voor O
converts. II a touj ours son c- mis dans cette maison, hij kan zoo dikwijls hij wil in dat huis ten
eten gaan. - Koker rn of scheede 1. met mes, vork
en lepel. - Huisvesting, herberging f., verblijf,
dok ti.: Le vivre etle c-, que faut -il davantage?
Kost en huisvesting, wat behoeft men meer? Il ny
est pas nourri, il na que Ie c-, hij is er niet in
den kost, hij slaapt er maar. - Belommerde plaats,
lammer, schaduw f. : Le soleil brûle, allons cher
cher le c-, de zon brandt, laat ons de schaduw,
eene beschaduwdeplaats opzoeken.
Omslag m.
(van een' brief, pak enz.), c o u v e r t n.: Cela esi
arrivé franc de port, saus le c- du ministre, dat
is portvrij onder 't convert (adres) van den minister
gekomen. Par c-, Saus c-, onder omslag, onder
couvert, ingesloten. C- blanc, ledige omslag, ledig
couvert. - [Mil.] Gedekt werk a., gedekte verschansing enz. - [Bias.] Kasteel n. of toren rn
met een' dak. - a COUVERT, bc. adv. , it COUVERT
DE, bc. prép. Gedekt, veilig, beschut, in zekerheid,
beveiligd, beschermd tegen: On ne craint pas in
pluie, quand on est a c-, men is niet bang voor
den regen, als men beschut, onder dak is. Mettre
qc. a-,
c iets in veiligheid brengen. Se rnettre a c
de Ia pluie, voor den regen schuilen. Rien iie met
a c- de in caiornnie, niets beveiligt tegen den laster.
Etre ii c- de Ia nécessité, voor gebrek bewaard zijn.
- [Corn ] Etre a c-, gedekt zijn, zekerheid, pand,
hypotheek hebben.
Convert, e, adj. (en part. passé van couvrtr)
Bedekt, gedekt, toegedekt: Un pot, Un plat c- een
gedekte, toegedekte, overdekte pot, schotel. Allée
c-e, overdekte laan. Chaise c-e de toile, de cuir,
met linnen, met ieder overtrokken stoel. Avoir Ia
tête c -e, gedekt zijn, den hoed, de muts op 't hoofd
hebben. Etre iden c-, goed gedekt, warm gekleed
zijn. Cbs et c-, Z. CLOS. - [Man.] Drap c-, laaghang, niet-kortgeschoren laken. - [Mi].] Chernin
c-, bedekte weg. Porte c-e par une demi-lune, door
eene halve man gedekte, beveiligde poort. - (fig.
et fam.) Servir qn. a plats c-s, iemand met gedekte
schotels bedienen: achterhoudend tegen hem z;
ook: hem onder de hand of in 't geheim nadeel
toebrengen. — Des mots c-s, bedekte woorden (onder welke een andere zin verborgen ligt) . - Du
yinc-, gedekte, donkerroode wijn., Couleur trop
c-a, al te donkere, zware kleur. Un homme c-, een
achterhoudend, geveinsd, arglistig mensch. Uiee
twine c-e, een heimelijke haat. - [Jur.] La phremption est c-e, 't vervallen van 't regt is gedekt,
voorgekomen. Un crime a- par l'arnnistie, eene door
de amnestie (strafkwijtschelding) gedekte (niet meer
vervolgbare) misdaad: - [Mar.] Une jurnent c-c
par un cheval d'Espagne, eene merrie besprongen
door een spaansch paard. Une chienne c-e par un
épagneui, eene teef gedekt door een' patrijshond.
-

COIJVERTE

-

na pas ëté c-e, guste, niet draqtiçie
Vache
koe. - tdekt, overdekt, vol, beladen: Une table
c-e de mets, eene met spijzen bedekte of bezette
tafel. Un pays c- de bols of enkel Un pays c-, een
boschrjk land. Un homme c- de plaies, de cicatrices, een mensch vol wonden, likteekens. Temps
C-, betrokken lucht. - ( fig.) Un homme c- de gloi re,
de crimes, een met roem, met misdaden bedekt of
overladen man. - ( fig.) Soyez c-, houd u stil, wees

op uwe hoede.

Converte, f. [Tech.] Vergiosel, glazuur n.
1-loam a. op den papiervorm. - Overtrek, bekleeds-el n. der uit de Levant komende lijnwaden. [Mi].] Wollen deken t. - • [Mar.] O ver dekking f.
van een onttakeld schip; - (in de Levant) scheeps (lek D. - [ Fauc.j C-s, de twee groote vdderen uit
het midden van den staart des va/ks. •
oLlverterneut, adv. Bedektelgk, heimelijk.
U,vertiiie, f. Deksel, dek, dekkleed, overdeksel, bekleedsel, overtrek, overtreksel ii. C- dune
maison, dakbedekking f. (pannen, lef/en, riet, lood,
zink, enz.) C- dun licre, omslag, band m. van een
boek. (Van een' lederen omslag zegt men liever
reliure.) Fausse C- de livre, losse omslag om een
boek. C- de lit, beddedeken, deken. C- de lame, de
coton, de soie, wollen, katoenen, zijden deken. Cde parade, pronkdeken, sprei f. - [Mai.] C- de
hamac , kooideken , kombaars f. C- de fanal,
lantaarnkleed n. Faire Ia c-, het dek half opslaan (ma te gemakkelijker in 't bed te stappen). - ( fig. et fain.) Tirer Ia c- a soi, de son
côté, zich de meeste voordeelen van eene zaak toeeigenen. Mettre on homme sur Ia c-, iemand sollea, hem beet hebben, een loopje met hem nemen. S (fig.) Dekmantel, schijn m., voorwendsel n., uitvlugt f.: Chercher mie c- P son crime, een' dekmantel voor zijne misdaad zoeken. Sous c- d'amitki, onder schijn van vriendschap. Un mari sert
de a- it tine femme adultère, een man dient eener
overspelige vrouw tot potdeksel. - [Cam.] DekIcing, zekerheid f., pand n., hypotheek I.
Couvei-turier, m. Dekenmaker; dekenverkoo
Ook als adj. gebézigd: Marchand a-;-perm.
Ouvrier a-.
Cotivet, m. Vuurpot m., waarvan geringe
vrouwen zich bedienen in plaats van eene stoof.
('ouvense, f. Broeihen f.; - broeijende vogel m.
- (Prov.) La varesse est hunne a-, de luiaard
slaapt gaarne. - [ Tech.] Oven m. ter uit broeijing
van de eigeren der zijdewor m en of der hoenders. Ook als adj. pebdzigd: Poule c-, broeihen.
Cotivi, adj. m. : Oeuf c-, bedorven, vuil, aangestoken ei n.
Conviiie, f. (voormalige) Sleep m. van een

dameskleed.

Couvoii-, m. [Tech.] Toestel m. tot kunstma
uitbroeijing van eijeren.
-tile
Couvi-aille, f. [Agric.] (in sommige streken)
Zaad n.
(ouvi-e -basslnet , m. [Mil.] Pandeksel n.
(Plur. Des couvre-bassinets.)
(ouvi-e-braise , m., z. v. a. COUV1IE-FEU.
Pl ur. Des couvre -braise.)
C'oiivi-e -claako , in. [Mi
l.] Sjako foedraal,
overtrek van gewast-linnen voor den sjako. (Plur.
Des couvre-chako.)
('oiivre-ehef, m. Hoofddeksel n., hoed m.,
muts f. (in dien zin tegenwoordig alleen in scherts
gebézigd); - zeker boerinnen-kapsel a. - [Chir.]
i-Joofdzwachtel m., hoofdwindsel n., muts t. (Plur.
Des couvre -chef.)
Coiivre-colbaek , m. [Mii.] Beereninutsfoedraal n., overtrek van gewast doek voor de
beerenmuts. (Plur. Des couvre-colback.)
Couvre-euisse, m. [Mi!.] Zwaar dijstuk n.
aan de voormalige wapenrusting der ruiters. (Plur.
Des couvre-cuisses.)
(ouvre -face, m. [Fort.] , z. V. a. CONTREOARDE, doch met aarden in plaats van steenen binnenglooijing. (Plur. Des couv re-face.)
Coiivre- fen. m. [Econ. dom.] Vuurdomper m.,
mu urstolp t. - [Cuis.] Braadscherm n. - [Mil.
z. v. a. COUVRE-BASSINET. - ( voormalig). Avon gelui n., als waarschuwing dat het licht moest uitgedaan worden, of ook dat de stadspoorten gesloten werden, dat men niet meer zonder lichtende
lpntaarn snogt uitgaan, taploe f. - Avondklok f.,
klok, die dat sein gaf. - ( Plur. Des couvre -feu.)
-

COTJYRIR.

Convre-giberne , m. [Mi].] Patroontasch
n., overtrek van gewast doek voor de pa--foedral
troontasch. (Plur. Des couvre-giberne.)
(ouvre-hirnière, m. [Mar.] Platlood, zundgatdeksel n., koperen of boden plaatje of kopje
ter beveiliging van 't zundgat des kanons. (Plur.
Des couvre-lumière.)
(onvre-iiu.qne, m. [Mil.] Klep 1. onderaan
't sjako-foedraal, die om den hals kan omgeslagen
worden. (Plur. Des couvre-nuque.)
(ouvre-pieds , m. Voetdeken f., voetdeksel,
voetkleed n. (Plur. Des couvre-pieds.)
Couvre -plat, m. [Ècon. dom.] Schoteldekcel, schaaldeksel II. (Plur. Des couvre -plats.)
Convre-platine, m. Slotpiaatleder n. aan de
vuursteengewdren. - [ Mar.] , z. V. a. COEJVRE -LU311tRE. (Plur. Des couvre-platine.)
tonvi-eur, m. Dekker, dakbedekker. C- en
ardoise, en tulle, en chaume, lei-, pannen-, rietdekker m. - Ook als adj. gebézigd.: Maître, Compagnon c-, dekicersbaas, -knecht in. - COUVREUSE, f.
Dekkersvrouw. - Weleer ook stoelenmaister f.
Couvrir, v. a. Dekken, bedekken, toedekken,
overdekken, overtrekken, bekleeden, beleggen, bezetten enz. : C- on plat, on pot, een' schotel, een
pot dekken, het deksel op een schotel, een' pot leggen. C- one maison de chaume, de tuile, d'ar
doise, een huis met 'riet, pannen, leijen dekken. Cone statue, un tableau, een standbeeld, eene schilderij overdekken. - [ Tech.] C- un collie de cuir,
on livre de parchemin, one chaise de serge, een'
ku/fey met leder, een boek met parkement, een'
stoel met sergie overtrekken. - C- les bougies, de
kaarsen voor de laatste maal indompelen, haar de
laatste overdekking geven. - C- les perles, het
binnenvlak der valsche paarlen met parelolie of
oostersch reukwater (essence d'Orient) bedekken.
- C- la pâte du pain of enkel C-, dekken, de
basis van de gekristalliseerde suiker in den vorm
met eene laag witte kleipap bedekken, om de nog
aan de kristallen klevende siroop op te lossen en
mede te voeren. - Une enere qui couvre bîen, een
goed dekkende inkt. - [ Man.] C- one couture,
on cordage, smarting (lap geleerd zeildoek) opeen'
naad, om, een touw leggen. - C- un malade, een'
zielce toedekken, digtdekken. C- les pauvi'es, de
armen lileeden. - C- le feu, het vuur inrdkenen.
- [Jeu.] C- one carte, eene kaart met eene andere bedekken; ook: geld op eene kaartzetten, eene
kaart bezetten. C- one dame, eene schijf dekken
(in 't triktrakspei). C- on dé, een' steen dekken
(in het domme-spel). - C- on habit dor, de broderie, one table de mets, een kleed rijk met goud,
met borduursel beleggen, eene tafel met spijzen, bezetten. C- Ia mar de vaisseaux, de zee met scimpen overdekken. - ( fig.) C- on tableau de ducats,
eene schilderij met dukaten beleggen: een' verbazenil
hoogen prijs er voor bieden C- qn. de bonte, de
-

confusion, iemand diep beschaamd, verlegen maken.
Cette action le couvrit de gloire, die daad overdekte hem met roem. Une rougeur subite couvrit
son visage, een plotselinge blus kleurde haar (zijn)
gansche gelaat. D'épaisses ténèbres couvrirent
ses yeux , digte duisternis bedekte (verspreidde
zich over) zijne oogen. (yap.) C- Ia jooe a qn.,
iemand eene muilpeer geven. - Bedekken, bedekt
houden, verbergen , ontveinzen , vermommen, bewimpelen; - verontschuldigen, verschoonen, doen
vergeven. C- ses desseins, son jeu, ses défauts,
zijne plannen verbergen, zijn spel gedekt houden.
zijne gebréken ontveinzen, bewimpelen. Rien ne
peut c- sa faute, niets kan zijne lout verontschuldigen, doen vergeven. Les beautés de eet ouvrage
en couvrent les défauts, de schoonheden van dit
werk doen de gebréken over 't hoofd zien. La
cbarité couvre tout, de liefde bedekt alle dingen.
- [Mil.] C- sa marche, zijnen marsch of togt
voor den vijand verborgen houden; - (fig.) zijne
oogmerken geheim houden, bedekteljk te werk gaan.
- Dekken, beschermen, beschutten, beveiligen, verdedigen: Une armée couvre nos frontidres, een
leger dekt, beveiligt onze grenzen. 11 le couvrit de
son corps, hij dekte hem met zijn ligchaam. Cette
citadelle couvre Ia ville, die citadel dekt, beschermt
bestrijkt de stad. - (fig.) Ii couvrait l'innocence
do booclier des lois, hij dekte de onschuld met het
schild der wetten. - [Mil ] C- un siege, een beleg
dekken, beletten dat de vijand het beleg niet doe

-
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opbreken. - [Mar.] Le pavilion couvre Ia marchandise, de clap dekt de lading, vrij schip, vrije
vracht. - Verdooven, overstemmen, versmoren,
onduidelijk, onverstaanbaar, onhoorbaar maken:
L'orchestre couvre Ja voix des chanteurs, 't orkest
overstemt de zangers, maakt den zang onverstaanbaar. Le fracas du tonnerre couvrait le bruit du
cataracte, 't geklater des donders verdoofde 't gedruisch van den waterval. - ( fi g.) 11 leur faut du
tapage pour c- les reproches de leur conscience,
zij hebben behoefte aan luidruchtige vermaken, aan
woest getier, om de verwijten van hun gewéten te
versmoren. - Dekken, goed maken, schadeloos
stellen: Le produit de Ja recette, na pas couvert
les frais, de opbrengst der ontvangst heeft de kos
ten niet gedekt, goed gemaakt. - Dekken, bespringen, rijden (van sommige dieren gebizigd) . Ii faut
faire c- cette jument, cette chienne, gij moet
die merrie laten bespringen, die teef laten dekken,
laten spelen. - [Prat.] C- une enchère, C- lenchère de qn., een hooger bod doen, iemand opbieden, iemands bod ver/wogen; C- la prescription,
de verjaring dekken, het verjaringsregi in zijn'
loop stuiten. C- Ja péremption, zich tegen 't vervallen van zijn regt dekken; C- une fin de nonrecevoir, une nullité, zich tegen nulliteit of ongeldig-verklaring dekken, eene onwaarde wegnemen. SE COUVRIR, v. pr. Zich dekken, zich
bedekken, zich kleeden, zich inwikkelen : Se cIa tête, le visage, zijn hoofd, zijn gelaat bedekken, overdekken. Se c- dun manteau, zich in
een' mantel wikkelen. Il na pas de quoi se c-,
hij heeft geene kleêren aan 't lijf. Ii faut se bien
c- en hiver, men moet zich 's winters warm kleeden. Se c-, zich dekken, den hoed opzetten. Cvous, dek u, wees gedekt. - (Loc. prov. et fig.)
Se c- dun sac mouilié, zich van eene ijdele, zotte
uitviugt bedienen, die de fout eer verzwaart dan
vermindert. - Se c- de diamants, de pierreries,
zich met eene menigte diamanten, edelgesteenten
optooijen. (fig.) Se c- d'opproljre, de crimes, de
gloire, de lauriers, zich met schande, misdaden,
met roem, met lauweren overdekken. Se c- de boue,
zich een klad opleggen, zijn' naam, zijne eer bezoedelen. Se c- do sang de qn. , zich met iemands
bloed bezoedelen, iemand dooden, vermoorden. Zich bedekken, overdekt, bekleed worden. La terre
se couvre d'herbes, de neige, de aarde bedekt zich,
bekleedt zich (wordt overdekt) met gras , met
sneeuw. (fig.) Mes yeux se couvrirent dun nuage,
mijne oogen werden door eene wolk overtogen,
werden verduisterd. —Betrekken, donker, bewolkt
worden : Le ciel, le temps, l'tiorizon se couvre,
de lucht, het weder, de gezigteinder betrekt. —(fig.)
L'liorizon se couvre, de uitzigten worden donker.
- (fig.) Se c- dun prétexte, achter eene uitvlugt
schuilen. - Zich dekken, zich beveiligen: Se c- de
son bouclier, zich met zijn schild dekken. - [Mil.]
Se c- dun bois, dune rivière, zich door een bosch,
eene rivier dekken, beveiligen. - ( fi g.) Se c- dun
grand nom, dun vain titre, zich met een' grooten
naam, een' ijdelen titel dekken. - [ Escr.] Se c
de son epée, zich dekken. - [ Trictrac] Se c-,
eene tweede schijf plaatsen op een veld, dat er
slechts dcliie had.
Couxio, m. [H. n. ] Kleine rolstaartaap rn aan
den Orinoco.
Cou.yoiile, 1. [Agric.] Volksnaam der windof vloghaver f. (folie avoine).
Coveilite, f. [Minér.] Covelliet ii., dubbel zwavelkoper (door Covelli in de lava van den Vesuvius ontdekt).
Covenant, m., Z. CONVENANT. - Covenan faire, m. et f. Aanhanger m., aanhangster f. van
't covenant. - Lid n. van een cenootschap van
Presbyterianen. - Ook als adj.: Membre c-.
Covendeur, m., -euse, f. Medeverkooper m.,
-verkoopster f.
Coverse, m. of als adj. Sinus coverse
[Géom.] S u 5 i n us- v e r s:us f., de middellijn eens
cirkels min de sinus-versus, of de straal opgeteld bij
de cosinus.
Covet, m. [H. n.] Ruischhoren m., eenschahge
liorenschelp.
Covin, m. [Anc. mi].] Krijgswagen, zeis- of
.cikkeiwagen m. bij de Bretons en Belgen in gebruik.
- covirwnn, m. Soldaat, die op zulk een' wagen
-

vocht.

CRACIIER.
Coxagre, f. [Méd.] Heupjicht, coaagra f.
Coxai, e, adj. [AnaL.] De heup betreffend:
Los c-, of als subst. Le coxal, het heupbeen n.
(Plur. coxaux.)
Coxalgie, f. [Med.] Heuppijn f. - Coxarthrocace, f. Heupverlamming f, ontstekingen
verzwering van 't heupgewricht.
Coxo-féinoral, e, adj. [Anat.] Tot het dijen heupbeen behoorend. (Piur. m. coxo-fémoraux.)
Coy, m. [H. n.] Haas m. van Chili.
Coyau, m. [Charp.] Waterbord, dekstuk n.
(van een dak). - Klamp m. om 't waterrad van
een' molen. - [H. n.] Soort van brasem m.
Coyenibouc, Couyernbonc, m. Uitgeholde
kalebas f., waarin de Negers hun voedsel bewaren.
Coyer, m. [Champ.] Nokbind n. - [Agric.]
Koker m. voor den wetsteen der maaijers.
('oyolcos, m. [H. n.] Soort van mexicaansche
kwartet m.
('oyofl, Coyoflnade enz., Z. COlON, COlONNADE enz.
c'oypoIl, Coypon, m. [H. n.] Groote armerikaansche rat f.
Crab, m. Houten kastanjetten f. p1. of handklappers m. p1. in Siam.
('rabe, ni ,. [H. n.] Krabbe, krab f., een bekend
schaaldier; oo de naam der schaaldiertjes, die men
op zékere tijden des jaars in de mosselen aantreft
en deze tot eene gevaarlijke spijs maken. C- honteux, Z. CALAPPE. C- menade of C- enrage, z.
CARCIN. Les serres (forces, pinces, mordants, tenaiiles) des er-s, de scharen der krabben. - Crdes Moluques, Z. LDIULE. Cr- des paldtuviers of
Cr- de vase, sljkkîab of oeka (op de Antilles tourlourou geheeten). Cr- d'Amhrique, amerikaansche
roerdomp (ook cra-cra geheeten) . - [Mid.] Afschilfering f. vanI het eelt der handpalmen en voetzolen. - [Bot.] Amerikaanse/t hout n.
Crabier, m. [FL n.] Krabben-cter, bruine roerdomp m., een vogel van 't reigergeslacht; ook de
naam van verscheiden andere dieren, die op krabben azen, 0. a. van eene rat, eene buidelrat, een'
hond, een ijsvogel van den Senegal.
('rabite, M. [EE. n.] Versteende krab f.
Crabotage, in. [Tech.] Opening 1. eener leigroeve f.
Crabron, m. [H. n.] Zilverwesp f.—CrabroHides, m. p1. Geslacht n. der zilverwespen.
('rae, m. Krak, knak, knap, kraak m., gekraak n. - CRAC, interf. Krak, krik, paf, bony,
rits. - CRAC, t. [Fauc.] Zikere ziekte der valken.
Crachat, m. Spog, uitgeworpen speeksel n. (Loc. prov. it pop.) Ii se noierait dans son er-, hij
is regt onhandig of zeer ongelukkig. Bâtir de boue
et de er-., Z. 1IOUE. - ( vulg.) Orde-ster f., ordelint n. - [H: n.] Cr- de coucou of de grenouille,
koekoekspeeksel, kikkerspog, lenteschuim n. (waarin
zich de pop van den vloo-sprinkhaan wikkelt en
dat men in de lente op vele plaatsen aantreft). Cr- de June, z. v. a. NOSTOC.
('raché, e, adj. (en part. passé van cracher)
Uitgespuwd. - (fig. et fans.) C'est son père, son
frère tout er-, hij gelijkt sprekend op zijn' vader,
zijn' broeder.
Ciacheinent , m. Spuwing f., het spuwen.
Cr- de sang, bloedspuwing f. - [Mil.] Afbranding
van 't geweer, ontbranding van pankruid, zonder
dot het schot afgaat.
Cracher, v. a. Spuwen, spouwen, uitspouwen,
uitwerpen: Cr- du sang, bloed spuwen. - Cr- des
injures, scheldwoorden uitbraken. Cr- qn. au nez,
au visage, iemand in 't gezigt spuwen, grievend
beleedigen, smadelijk bejégenen. Cr- du grec et du
latin, grieksch en latijn uitkramen, ten allen tijde
of ten onpas grieksch en latijn spreken. Cr- des
sentences, des proverhes , altijd met spreuken,
spreekwoorden voor den dag komen. (Loc. prov.)Ce
qu'il crache en lair, lui retombe sur le nez, hij
graaft een' kuil voor zich zelven. Cr- du coton of
Cr- blanc, dorstig zijn. - [Mar.] Ce bhtiment
crache ses étoupes, dat vaartuig laat het werk
uit de naden los. - CRACHEII, v. n. Spuwen: Giton crache fort Join, Giton spuwt zeer ver. Ii ne
fait que er-, hij doet niet dan spuwen. - (fig.)
Cette plume crache, die pen spat. Le fusil a
craché, 't geweer is afgebrand (alleen het pankruid
is ontbrand). - [Tech.] Le moule a crachd, de
vorm is overgeloopen, uitgeloopen. Cr- contre le
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ciel, lastertaal tegen den hemel uitslaan, God lasteren; ook: op dc overheid of de regéring smalen.
Cr- an (dans le) bassin, Z. BASSIN. Cr- lilanc, z.
boven. Cr- sur in besogne, den brui van 't werk
geven, het werk verdrietig ter zijde leggen. - (lig.
et fam.) Cest a Cr- dessus, 't is om er op te spuwen, 't is allerslechtst, allerveraclitelijkst enz. SE C1UCHER, V. pr.: Ces gnus se crachent des injures a Ia face, die menschen spuwen elkander
scheldwoorden in 't gezigt.
(racheur, m., -euise, f. Spuwer in., spuwster f., rogchelpot m. en t.
Çi-achoir, m. Kwispedoor t., spuwbakje, spuwpotje ii.
Crachotement , m. liet gedurig, herhaald
spuwen.
Crachoter, V. is. Dikwijls enweinig spuwen.
Craeidé, e, adj. [II. n. ] Naar den hokko of
't boomhoen (cmx) gelijkend.
Crack, in. [Mar.] Kraak t., drieinastschip
(Ier Oostzee.
Cracque, t. [Bot.] Soort van wikke t.
Cra-era, m., z. v. a. ROUSSEROLLE, en CMBIER (d'Améiique). - [Bot.] 1 laa(Jappel fl1.
Ci-adeaii, ni. [H. n.] Volksnaam van de sardim (sardine).
Crados, Cradot, m. [H. n.] Jonge rivierbrasem m.
Cvafe, t. [Exploit.] Steenbank, aardlaag 1. in
eene leigroeve.
Ciahute, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
(rai, in. Kalkachtig gruis n. op de vlakte der
COte dOr.
Craie, t. Krijt n. Blanc comme er-, zoo wit
als krijt. - [Fauc.] Graveel n. der vogels, krijtziekte t. - [Bil.] Voormalig teeken n. van inkwartiering aan de huisdeuren; van daar: Çette
maison est exempte de Ia er-, dat huis is vrij van
inkwartiering.
Craler of Crayer, m. [Mar.] Kraaijer m.,
klein driemastschip der Oostzee, op de wijze der
polakers getuigd.
Ciailleineiit of Croaillenient, m. (klanknabootsing van 't geluid der ranf en der kraai)
Gekras it. (croassement).
Cvaiii, m. [Minér.] Spleet f., scheiding teesschen de ertslagen.
Craindre, v. a. Vreezen, bang of beducht zijn,
duchten, schromen: Cr- les douleurs, les maladies,
la pauvreté, Ia mart, de pijnen, de ziekten, de ar
moede, den dood vreezen. Je crairis quil ne vienne,
qu'iI neviennepas, ik vrees, dat hij komen, dathe2j
niet komen zal. Ne craignez rien, vrees niet, wees
gerust. Je ne crams pas de le dire, ik vrees niet,
aarzel niet het te zeggen. (lam.) 11 on craint
nu Dien ni diable, hij vreest God noch duivel, hij
geeft om hemel noch hel. - Bij uitbreiding: Ce
cheval craint l'éperon, dat paard is bang voor de
sporen. Ces arbies craignent Ie froid, die boomen
kunnen niet (zijn niet bestand) tegen de koude.
Cette couleur ciaint Ie soleil, die kleur kan het
zonnelicht niet velen. Ce vase de terre ne craint
point le [eu, die aarden pot kan tegen 't vuur. Un
lion vaisseau ice craint que Ia terre et Ie tea, een
goed schip heeft alleen voor land en vuur (voor
stranden en verbranden) te vreezen. - Vreezen, oatzien, ontzag hebben voor, eerbiedigen: Cr- Dieu,
God vreezen; Cr- son père, zijnen vader ontzien,
eerbiedigen; ontzag voor zijn' vader hebben. --Ook
zondervoorweep gebézigd: On Fa accoutumé a er-,
men heeft hem gewend te vreezen, ontzag te hebben. - SE CRAINJMIE, V. pr. Zich zelven vreezen;
Le méchant se craint et se luit. - Elkander
vreezen: Ces gens se craignent les uns les autres.
(ramt, e, adj. (en part. passé van craindre)
Gevreesd: Uu homme er- et respecté, een gevreesd
en gecerbiedigd mensch.
('rainte, t. Vrees, vreeze I., bevreesdheid, vreesachtigheid, bangheid t., schroom m., beschroomdheid t.; ontzag n., eerbied m.: La er- de Ia mart,
de vrees voor den dood. Cr- servile, ciliate, slaafsche, kinderlijke vrees. La er- de Dien, de vrceze
Gods, de godvreezendheid, godsvrucht f. -Ook in
't meervoud gebézigd: H s'éléve au dessus des er-s,
hij verheft zich boven alle vrees. - DE CRAINTE
DE of CRAINTE DE, DE CRAINTE QUE, bc. conj. Uit
vreeze van of voor, uit vreeze dat: De er- d'être
surpris, uit vreeze van overvallen, verrast te wor-
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den. De Cr- qu'on ne vous trompe, uit vreeze, dat
enen ee bedrieqe. Cr- d'aecident, uit vreeze voor
eenig toeval. Cr- de pis, uit vreeze voor iets ergers.
(raijitif, ive, adj. Vreesachtig, schroomvallig, bang, schuw, beschroomd, bloode, bevreesd.
Craintive, f. [H. n.] Zikere nachtvlinder m.
S Craintiven.ent, adj. Vreesachtig, met vrees
of schroom.
Craitonite of Criehtonite, I. [Min.] Crichtoniet n., een uit ijzer en titanium bestaand mineraal.
Cram, m. [Bot.] Rammenas 1. van Bretagne.
Crauiadis, t. [Vétér.] Zékere schapenziekte
in de bergen van Auvergne.
Crainailler, in. [Tech.] Soort van kamrad n.
in een slaand uurwerk.
Crambe, m. [Bot.] Kool; - veldkool 1.; - ook
z. v. a. ehou mann, z. ond. CHOU.
Crambe, Crainbé ofCrarnbus (pr. -buce),
m. [H. ni Snuitmot f., zekere nachtvlinder. Cranibites, m. p1. Geslacht der snuitenotten.
Crammer, V. a. [Tann.] De duiden op den
schaafboom uitstrekken.
Cramoisi , m. Karmozejn, karmozijnrood n.
Teindre en er-, karmozijnrood verwen.
Craiiioisi, e, adj. Karmozijn, karrnozijnkleu
Velours er-, karmozjjnfluweel.-rig,kaenozjd.
Soie ei'- , karmozijnzijde. (fig. et fnm.) Devenir
tout er-, vuurrood, zoo rood als bloed worden.
(Iramoisie, 1. [Bot.] Naam eener klaproos t.
Crantoisiere, t. [Hort.] Karmozijnpeer t.
('ranipe, f. [Méd.] Kramp t. - Krampjicht f.
(In dien zin vroeger ook als adj. gebruikt: goutte
er-.) Cr- d'estomae, maaqkramp. - [H. n.] z. v. a.
TORPILLE. - [ Sell.] Led eren ring m. of lees t. aan
den zadel voor de pistoolholsters. - [Mar.] Kram,
dook 1.
t Cranipiller (Se), v. pr. Warren, in de
war raken (van zijde, garen enz.)
frainpon, m. Kram f.; houvast m., lasch
In. , ijzeren zwaluwstaart m. - [Mar.], z.-ijzer
CIIAMPE. -- [Mand. ] Punt I. aan een hoefijzer,
om de paarden scherp te zetten.—j[Orfèv.] Haak m.
van ijzerdraad, om twee te soldiren stukken bijeen
le houden. - [ Sell-1, Z. CRAMPE. - [ Bot.] Haakje,
weîrl?anlcje fl, waarmede soenmigeplanlen zich aan
andere voorwerpen hee/eten. - CRAMPONS, M. p1.
[Mid.] Haaku'orenen m. p1. in de ingewanden. [lmpr.] Naam van twaalf cirkelswijze geplaatste
koperen haken ter spanning van de ronselriemen
aan de pers.
Crauiqionné, e, adj. (en part. passé van cramponner) Vastgekramd. - (Loc. fans. et lig.) Ii a
Fame er-e dans Ie Corps, het leven is in hem verroe-ct. - [ Bias.] Haaks- of kramsgewijs uitloopend.
Cianiponiier, v. a. Met eene krans, met een
iceschijzer vasthechten, krammen, vastkrammen.
Cr- des Iers a eheval, hoefijzers scherp maken. CrUn eheval, een paard scherp zetten. - SE CRAMlONNER, v. pr. Zich vasthaken, vastklemmen, vasthechten: Cette plante se eramponne a Ia muraille,
deze plant hecht zich vast aan den muur. - ( fig.)
Cet homme se cramponne Is moi durant Ia journie entière, die man hangt mij den ganschen dag
(((1fl 't lijf. II se eramponne it la vie, hij klemt zich
vast aan 't leven.
Craiiipoiiiet , m. (verklw. van crampon)
Krammetje n., kleine kram in een slot.
Ci-&in, m. Kerf, keep, insnede 1. (in hout, ijzer
of ander hard iigchaam, om in te haken, op te
houden of le merken): Hausser,, Baisser un
rayon de bibliothèque de deux er-s, eene boekenplank twee kerven /iooger of lager leggen. Hausser
of Baisser Ia erémaillère dun er-, den heugel of
haal een haakje /iooger of lager haken. - (fig. et
fam.) Sa réputation, son erédit, sa santé a baissê
ei' on er-, zijne achting, zijn crecliet, zijne gezondheid is aan 't afnemen, aan 't dalen. Monter, Descendre dun er-, een' graad verhoogd, verlaagd
worden (us 't ambt, dat enen bekleedt) . - [ Impr.]
Kerfje n., signatuur I. der drukletters. [Vétei'.] Naam der plooijen of rimpels aan 't gehémelte van 't paard. - [Tail!.] Vierkant achterstuk. - [Arqueb.] Cr- de Ia noix, rust t. van
den tuimelaar; Cr- de mire, vizierkorrel 1. [Mar.] Legwaring, kalfalering f. van het onderschip. Mettre en er-, kielen, schoonmaken, verstellen.
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Cranage, m. [Tech.] Het kerven, het micepen, het tanden van een horlogierad. [Mar.] Geschikte plaats f. om te kielen.
Craneelin of Cancerlin m. [Bias.] Kransje
n gedeelte van eene kroon, dwars over een wapenschild.
Crane, m. [Anat.] Bekkeneel, hersenbekken ii.,
hoofdschedel, schedel m., hersenpan f. Les coutures du er-, de naden van den hoofdschedel. (lig.
et fam.) Faire le er-, den windbuil, opsnijder,
pronkhans voorvechter spelen.
Ook als adj.
gebézigd: II est er-, II a lair er-, hij is gek, ziet
er uit als een gek.
Crâneiueiit, adv. (pop. et fam.) Als een windbuil, op laatdunkende, aanmatigende wijze.
Cranequin, m. [Auc. mi].] Boogspanner in.,
fjZ(r fl om den voetboog te spannen (ook pied de
bit be g3/ieeten). Soort van helm m. uit de middeleeuwen. CRA1sEQUIMER, M. Voormalig boogschutter in.
Cramer, V. a. [Tech.] De tanden van een forlogierad inkerven.
Crânerie, f. (fam.) Windbrekerjj, opsnijderfj,
grootsprekerj f. Dolle streek in., dwaze en vermétele daad f.
Crangoui, in. [H. in ], z. V. a. CIVADE.
Craniehe of Craniquie, in. [Bot.] Helmdragend standelkruid n.
Iranie, f. [H. rij, z. v. a. ANOMIE.
('ràiiien, iie, adj. [Anat.] Wat tot de hersenpan betrekking heeft: Cavitë er-ne, schedelholte f.
Ci-àuio- abdominal e adj. [Anat.] Tot
schedel en buik behoorend. (Plur. in. cranio-abdo('rànio-céphaliqiie adj. Tot
mînaux.)
schedel en hoofd behoorend.—Crãnio -facial, e,
adj. Tot schedel en gelaat behoorend. (Plur. in.
cranio-faclaux.)
Crâniogra phe, in. [ Didact.] Schedelbeschrfj(râiiiorapbie f. Schedelbeschrijver m.
ving f. Crâiaiographique, wij. Tot de sc/icdelbeschrjvinq behoorend.
Crânioïde, adj. [H. n.] Schedelvormig.
('rãiiiolnire, f. IBot.] Soort van bignonia of
trompetbloem. [H. n. ] Schedelschelp f.
CrânioJoie, f. [Didacf. ] Schedelleer, schedelkunde, kro nsol ogie f. inz. de schedelleer van
Dr. Gall, p a 11 i 5 m u s n., leer volgens welke de verstandsaanleg en neigingen van den nîensch uit de
jcsteldheid van zijnen schedel kunnen opgemaakt
Ciâniologique, die wetenschap beworden.
treffend, kraniologisch.
Crâiiiologue,
Crânio1ogiste, in. Schedellecraar, schedelkundige, kranoloog in.
Crânioniancie, f. Waarzeg erj uit het bekkeneel, schedelwaarzeggerij, kranio m an ti e f.
Ci-âniomancien, in. -iie, f. Schedetwaalzeçger in -zegster 1. Ook als adj. gebézigd: Homme
er - , Femme er - ne.
('râiiiométrie, f. Didaet.J Schedelmeting,
kraniometrie t.
i%ánioiiiétrique, adj.
Wat tol de schedelmeting betrekking heeft, kra n tométrisch.
Crànioscope, in. [Didact.] Schedelbeschouwer,
kranioskoop in . —Crânioscopie, f. Schedelbeschouwing, kranioskopie t., ook z. v. a. CRANIOLOGIE.
Crânioseopiqne, adj. Wat de
schedelbeschouwing betreft. k ra n i 0 s k op is c/i.
Cranio-thoraciqne, adj. [Anat.] Den schedel
en de borst betreffend.
Crâniqne, adj. Den schedel betreffend, kraniscli.
Cranqiie, t., Z. CRANICHE.
Craiioir, in. [Tech.] Vijltje n. tot het maken
der kerven in de tanden der horlogieraderen.
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zeeschorpioen in., een vise/i der indische zeeën. Crpêeheur, z. V. a. BAUDROJE.
Cr- ailé, vleugelschelp f., eene eenschalige schelp. [Maréeh.] Vijç,i
gezwel H. Z. v. a. FIC. ;
cok een gezwel der
schapen z. v. a. P1ETAIN. [Artill.] Mortierstoel in.,
inortieraffuit n. zonder raderen. [Mar.] Zwaans
hals in. (aan 't roer)
Haarzak m. haarbeurs f.
(gelijk men die weleer in den nek droeg).
(rapaudaille, f. [Manuf.] Soort van zeer
(hAn 11)?J) n.
(rapauide, f. (woord van Voltaire) Wijfjespad f.
(rapaiidière, 1. Paddennest n.
Crapaudin, m. [Manuf.] ijzeren holle plaatj.,
in ne/ice (le friseerijzers der stoffen (irooijen.
(rapaul(Iine, f. [H. n. Poddesteen in., z.
IIUFtiNJTE. Zeewolf in ., zékere vise/i. [Tech.]
Plaat f. met de spil, WO(Z1O) cene qroote voort of
deur draait; blikken of boden plaat niet aatjes,
of roostertje n. van ijerdrood vóór de opening van
eene waterbuis, cciie goot of een verlaat; pot in.,
kom f. aan ccve drukpers, holte op den (legel, waar
0/) de spil der schroef werkt (ook grcnouille geheeten)
[\'étr.] Zweer aan den paardenhiel,
kloof, wond f., door 't aanslaan veroorzaakt.
[Bot.] lVondkitid ii. (sidril is).— [Cuis.] Pigeons
ii Ja er-, geopende en plat gedrukte druiven f. p1.,
0]) (le?I rooster gebraden.
(rapelé, e, z. v. a. CRAQUELE.
Crapelet, in. [H. n.] Jonge pad f.
(rapoiie, f. [Tech.] Bastaardviji f., bij hor
logiem(l Iie cx.
('i apouissin, in., -e, f. (burl. et pop.) Klein
mismaakt mannetje, klein misvormd wij/je n., dreuflU'S m.
[IL. n. ] Soort iou schaaldier fl.
('rappe, f. [Tech.] Molensmeer, lao/en ret n.
CraI)nIe. f. Lage flht.s'J)Oltiflf/, liederlijkheid,
zH'Pl(/(if), vuile rn'er(I(a(I, zwijnerij, hoererij f.
Bij uitbreiding: n'i(' zich (l(1(lroan overgeven :11(1(/C15. (lPORk(1(Il(ls Ill. p1., fJCfllCCfl volk, gepeupel,
janhO(JeI , f/1(lOUW fl.
(rapuler, t'. ii. In lage ongebondenheid leven,
een liedri lUk leven leiden.
Crapuletisemeni, adv. Op gemeene, liede; 1(310' ?I'I/Z'.
(rapuilenx, etise, adj. Liederlijk, dierlijk,
beestachtig, laag-uitspattend; dronken, zat.
I'ULEIJX. in., -E(SE, f. Zwel g er fl1., zu'el(Jxt('r f.,
zuiper m. zuipster f. liederlijk mensch in.
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^raque, f. (triv. et pop.) Leugen f. bluf m.
(raquielé, e, eitj. Vol kleine barsten of
scheurtjes (you 't por.ceIein -lazuur sprekende).
(raquielin in. Krakeling m. zeker gebak.
[1-I. ii.] Krab f. , die hare school heeft ofljeu'orpen
en waarvan (le ;'i.c.ccheis zich als acts bedienen (ook
craquelol geheeien). [Mar.] Zaak vaartuig Ii.
('raquelot. fl1. [H. ii.] Nieuwe bokking in.
z. ook onder CRAQFEI.IN ; clap ,qeo;iteii en
ligt gerookte haring m. (ook liareng bouffi en appétit geheeten). 4 raqnelotièi'e, t. Bereidsier
van die toespijs, bokkinjroo1cx1er t.
Craquement, in. Kraking, knarsing f., gekraak, geknars n.
Craquer, v. n. Kraken, kaarsen, knappen.
(fa;n. et lig.) Liegen, zwetsen. )ogChefl snoeren,
snorken.
[Fauc.] Klapperen, klepperen (van
kraanvogels).
Craquerie, 1. (pop.) Snorkerij, snoeverij, blufferij f., gezwets, gepoch qe.snoef ii.
Craquiet, in. Bot.] Soort van ligt zeewier n.
Craqiuetant, e, adj. Krakend: Os er -s, krakende beenderen.
Craqnèteinent, in. 'i'andqeknors, tandjeklapper. Geklepper n. (der ooijevaar.c).
Craqueter, v. n. Knetteren, knapperen, geCrai.ographe, Cranologie, Cranornan dung zacht kraken. Gellepper n. (van oogevaars,
cie, etc. z. v. a. CRANIO — .
Cranqnilfler, in. [Bot.] Boschkamperfoelie f. kraanvogels e. a.)
Craquetis, fl1., z. 1'. û. CRAQUEMENT.
Cranson, in [Bot.] Lepelblad n. [coehlearia].
fraquelte, t. [Tech.] IOioopjjzcr n. der kle/rCr- rustique, wilde rammenas m.
[Cuis.] Schuim ii. von gesmolten boter.
S Crantère, Ci-aiiter, in. [Anat.] Wijsheids makers.
m.; verstandskies, achterste kies f.
-tand
Craqueur, m., -eiise, f. (pop.) Leugenaar in.,
(/1g. et -ster f., pogcher, windmaker, grootspreker in.,
Crapaud, in. [H. n.] Pad, padde f.
fam.) 11 est laid eoinine un er-, C'est on vilain er-, -spreekster t. C'est Un grand er- , 't is een eerste
't is een zeer leelijk mensch, een gedrogi. II saute windbuil, blafkaak.
Crâse, f. [Grain.] Incensmelting, zamentrek comme Un er-, hij wil ook eens vluq zijn. II est
chargé d'argent, comme an er- de pluines, Z. AR- king, koppeling van twee lettergrepen tot één' geCr volant, Z. CAI'JIIMUJ1IIJE. Cr- de mer, mengden klank, krasis f. [Mid.] Menging 1. der
GENT.
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vochìten, vochtmenging, temperament f., ligchaamsqéstel n. , krasis f.
Crasiographie, f. [Didact.] Temperamentsbeschrijving t.
Crasiologie, 1. [DidacL] Leer 1. der temperamenten.
Crasiol-istiqite, 1. [Didact.] Leer t. van de
kenteekens der verschillende temperamenten.
Craspédoxa, m. [Méd.] liuiqzielcte, huiquitzakkinq t. - [Bot.] Somt van korstmos n.
Craspédosome, m. [IL n. ] Soort van duizendpoot m.
(rassamenturn, m. (pr. —men-tome) Bloedkoek m., stolbare gedeelte des bloeds.
Crassaiie, f. [[fort.] Zdkere kruidige winterpeer f. in vorm en kleur naar de berqumot geljkende.
Crassatelle, f. [H. n. ] Dikschelp t., eene
schoone tweeschaliqe zeeschelp.
Crasse, t. Vuil n., onreinheid der huid, der
haren; vuligheid, morsigheid, onzindelijkheid t. der
kleedingstukken. - [ Peint.] Stoflaap t., die mettertjd zich op de schilderijen M. - [Tech.] Cr -s,
metaalslakken I. p1., metaalschuim n.; -n. - (fig.) Grofheid, lompheid, onbeschaafdheid; gierigheid, vrekkigheid f. : La er-du college,
de lécole, het schoolstof, t gebrek aan beschaafde
manieren, aan menschen- en werel(ikennis bij hen,
die steeds binnen de schoolmuren of 't studeervertrek leven. Ii est rid dans Ia er-, hij is van
zeer gemeene afkomst. Ii a toujours vécu dans Ja
er-, hij heeft altijd als een vuile vrek geleefd. CRASSE, adj. t. Dik, verdikt: Humeur er- et visqueuse, dik en kidverig vocht. - (lig.) Lamp, plomp,
onbeschaafd. Ignorance ei'-, grove, onverschoonljke
onwetendheid. - Gierig, vrekkig.
Crassemeut, M. [Mil.] Het vuilmaken; het
vuilzijn inz. der wapens, der geweerloopen.
Crasser, v. a. [Ailill.] Vuil maken; Quelques
dres erassent l'intérieui' des armes, eenige
=idsoorten maken den loop van binnen vuil. SE CRASSER, V. Pr. Vuil worden, aanslaan (vooral
van vuurwapens).
('rasseiix , etise, adj. Vuil, onrein, smerig;
(fig. et fam.) vrekkig, brandqierig. In beide betee
kenissen ook als subst. gebruikt: Un er-, Une
er-ease, een vuilik m. en f., morsebel f.; een gemeenevrek iii., een vrekkig wijf n.
Crassicaitde, adj. [I-I. n.] Dikstaartig.
Crassicauile, adj. [Bot.] Dikstengelig.
Crassiceps, adj. [H. n.] Dikhoofdig.
Crassicole, adj. [H. n.j Dikhalzig.
Crassicorne, adj. [H. n. ] Met dikke hoornen
of voelsprieten.
Crassieosté, e, adj. [H. n. ] Dikribbig.
Crassideiité, e, adj. [II. n. ] Diktandiçj.
Crassil'olié, e, adj. [HI. n.] Dikbladerg.
Crassiliisgue, adj. [H. n. ] Diktongig.
Crassilobé, e, adj. [Bot.] Diklobbig.
Crassii,ervé, e, adj. [Bot.] Met dikke bladribben.
Crassipède, adj. [El. n,] Dikbeenig.
Crassipeiiiie, adj. [EI. n.] Dikvlcugedg.
Crassipétale, adj. [Bot.] Met dikke bloembladeren.
Crassirostre, adj. [.H. n.] Diksnavelg.
Crassispiiié, e, adj. [H. n. ] Met dikke stekels.
Crassisquaiume, adj. [H. n.] Dikschadg
(van ztkere schulpen).
Crassisulie,
[H. a.] Breedgegroefd, met
breede voren (vanMereschelpen).
Crassocéphale, m. [Bot.] Indische kruiswortel rn
Crassiilaeées, t. p1. [Bot.] Dikbiaderige planten, eene planten-familie, waartoe het huislook, het
daklook, het dikblad, het navelkruid enz. behooren.
Crassi.Ie, 1. [Bot.] Dikblad n., eene afrikaansche soort van huislook.
Crat, m. [H. n.] Een der namen van den
sleur (esturgeon).
Cratère, m. [Antiq.] Mengvat n., groote drinkschaal t., waarin men naar oud-grieksch gebruik
den wijn met water mengde. - [Géol.] Krater m.,
trechtervormige opening van een' vulkaan. [Tech.] Bovenopening f., mond m. van een' glasoven. - [ Astr.] Beker rn., een sterrebeeld.
Cratérelle, t. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Cratériforme, Cratei-oïdé, e, mij. Drinkschaalvormig; kratervormig.
-
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('ritieu1aire, adj. Netvormig, tralievormig,
met ruitsgewijs getrokken lijnen bedekt. - [ Dessin.]
Rseau er-, tralienet n., de op eene teekening,
schilderij of kaart getrokken vierkanten, om haar
in kleiner afnieting over te brengen. Prototype er-,
modil van eene drogbeeldteekening; die teekening
zelve (z. ANAMOIIPHOSE).
(ratienlation, 1. [Dess.] Het overtrekken
eener teekening met traliewerk of kruisljnen.
traticifle, in. [Dess.] Nateeken-net n., raam
tot het trekken der kruislijnen.
traticuler, v. a. [Dess.] Overtraliën, kruislijnen op eene teekening, plaat, kaart enz. trekken,
om ze verkleind na te teekenen (Men schrijft veelal
graticuler). - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Portrait eraticuld, door middel van het teekennel nagemaakt portret.
('ratirite, t. [Bot.] Wilde grieksclie vjjg t.
Craupécherot, ni. [H. n.] Volksnaam van
den vischarend (balbusard).
Craits, f. Graankuil m. in 't zuiden van Frankrijk.
travache, t. Rijzweepje n., karwats t.
('ravaii, (ravant m. [H. n.] Boomgans,
ringgans 1. (ook oie nonnette geheeten). - Kielmossel t., tweeschalig schelpdier, dat zich aan de
kiel der niet gekoperde schepen zet.
Cravate, 1. Dos f., halsdoek, inz. manshaisdoek;
m.; stropdas t. - [Coni.] Indisch neteldoek n. voor
halsdoeken. - [Charr., Artill.] Gaffelsteun m.
(chainbridre). - [H. n.] Naam van verscheiden
vogels, die een' natuurlijken ring of kring van bijzondere kleur om den hals hebben. - [ Jeu] Merk n.,
dat men aan het triktrakpennetje maakt, ton de
gewonnen dubbele partij aan te duiden. - [Mil.]
Cr- dun drapeau, vaandelkwast m.— [Mar.] Toplijn, vanglijn f.; kaptros m., kaptouw n. Prendre
wie anere en er-, een anker opvangen.
Ci'avate of liever froate , m. Kroatisch
paard n. Ook als adj. gebézigd: Cheval er-. Weleer ook de naam van zekere ligtgewapende
ruiters.
-)- Cravater, V. 0. De das omdoen: Cr- le
done, doe hem dan zijne das om. - SE C1IAVATER,
v. pr. Zijne das omdoen. - Het part. passé wordt
soms als wij. gebruikt: Est-il bien cravaté ! is hij
wel gedast! (van iemand die pene zeer Foote,
breede of hooge das omheeft). Etre eravate, eene
das omhebben, gedast zijn; stijf in de das zitten.
Crave, m., Z. COIIACIAS.
('ravète, f. [H. n.j Bruin
epiemontéschesnip 1.
('raviehon, m. [Bot.] Volksnaam van den
wilden pruimenboom in.
Cravo, in. [Hart.] Naam van verscheiden anjelieren in. Pl.
('rax, in. [H n.] Hokko, curasso in., een groote,
naar den kalkoenschen haan geljkende vogel van
Zuid-Amerika.
Crayer, in. [Mar.], z. CRAIER. - [Tech.] Verglaasde kolenasch t.
Crayeux, euse, adj. Krijtachtig, krijt bevattend.
Crayon, in. Teekenstift, verwstift f.; pijpje
teekenkrjt, crayon n.; Cr- de mine de p10mb,
potlood n. Cr- gris of d'ardoise, griffel, grift t. of
griftje n. Cr -s blanes, noirs, rouges of sanguines,
wit, zwart, rood krijt. Cr-s-Conté, Conté-potlooden
(naar haren uitvinder den Franschman Conté dus
genoemd). - (fig.) Teekenwijze, manier t. van een'
teekenaar: Ceia est dun er- facile, ferme, dat is
vlug, fiksch geteekend. - Teekening f., portret n.
in crayon: Les er-s de eet artiste sont renommés.
- Vous nous avez fait de lui un fidèle er-, gij
hebt ons eene naauwkeurige beschrjlng van hem
gegéven. - Eerste schets f., ruw ontwerp n. van
eene schilderij, van een letterwerk: Faire le erdun tableau, dun roman. (Al deze fig. beteekenis
sen zijn min of meer verouderd.
Ciayoiine , e, adj. (enpart.passé van crayonner) Met crayon, (krijt of potlood) geteekend, 'ge
crayonneerd;— geschetst, ontworpen. - Naar
crayon gelijkend. - [Bot.] Met overlangsche strepen.
Crayoiinei-, V. a. Met crayon (krijt of potlood) teekenen, crayonné'ren. - Schetsen, ruw
ontwerpen. - (fans.) Slecht schilderen, kladschilderen. - (/1g.) Beschrijven, door woorden malen:
Je vais vous er- le caraetère de eet homme.
CrilyolllLeur, in ., -ease, t. Teekenaar in.,
2O*
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-ster f. met c r a y 0 fl. (In dezen eig. zin niet in
üebruik.) Slecht teekenaar of schilder, kladder m.,
kladster, broddelaarster f.
Crayonneux, euse, adj. Krjtachtig.
Crénble, adj. Te scheppen, wat geschapen lean
worden: Etres cr-s.
Ci-éae, m. [H. n.] Volksnaam van den steur
(esturgeon).
(i-éadier, m. rPêchej Soort van treknet n.
Ciéaiice, f. Schuldvordering, uit staandeschuld,
verschuldigde som 1. C r- douteuse, personnelle,
priviligée, twijfelachtige, persoonlijke, bevoorregte
schuldvordering. Cr- cliirograpliaire, hypothécaire, solidaire, handschrifteljjlce, pandregteljke,
solidaire schuldvordering f. Cr- fictive of supposée, verdichte schuldvordering. iteindre une
er-, eene schuldvordering afdoen. Faire apparoir
de sa er-, zijne schuldvordering toonen. - Lettre de er-, credietbrief, aanbevélings- of borgtogtsbrief m., waarin een derde verzocht wordt
den daarin beteekende met geld, voorspraak enz.
te ondersteunen. - [Dip!.] Lettre de of en er-,
geloofsbrief m. - Geloof, vertrouwen; godsdienstgeloof n.: Cela ne mérile aucune er-, dat verdient
geenerlei geloof. La sincérité Ie sa er-, de opregtheid van zijn geloof. Donner er-, geloof slaan;
geloofbaar maken. Vous avez perdu toute cr- gij
hebt alle vertrouwen, geloofbaarheid verloren. [Fauc.] Oiseau de peu de er-, valk, waarop men
niet veel vertrouwen kan. - [Chas.] Chien de
lionne er-, hond, die vast op bet spoor is. [Mar.] Mouiller en er-, het anker met de barkas of
sloep laten uitbrengen.
1 Créancer, Créanter, v. a. Toezeggen,
beloven, waarborgen, borg staan; leenen, voorschieten.
Créancier, m., -ière, f. Schuldeischer, schuldvorderaar, crediteur m., schuldeischeres f. Cr- cliirographaire, schuldeischer, wiens regt opeen handschrift berust. Cr- colloqué, in zijnen rang geplaat
ste schuldeischer. Cr- hypothécaire, grondpandhebber. Cr- saisissant, beslagleggende scliuldeischer.
+ Créantation, f. [Prat.] Het opstellen van
een notaridel contract.
1 Créaiiter, V. a., Z. dRIANCER. - [ Prat.]
Cr- un acte, eene acte opstellen.
Créat, m. [Man.] Onder-pikeur m.
Créateiir, m. Schepper. Dieu est le souverain
er-, God is de vrijmagtige schepper. - [ Cath.]
Jiecevoir son er-, ter heilige co?rtmunie gaan. I Bij uitbreiding: uitvinder, eerste vinder, oatwerper, maker m. : Homère est régardé comme le
er- du poènse ép
ique, Homerus wordt als de schepper, vader van 't heldendicht beschouwd. CREATEUR, -TRICE, adj. Scheppend, uit niet voortbrengend: Reconnaltre un Dien er-, une puisvance er-trice, een' God als schepper, eene scheppende almagt erkennen.— Un génie er-, een scheppend, vindingrijk vernuft.
Créatine, f. [Chirn.] Vleeschstof f., eene bijzondere, kristallisérende, stikstofhoude zelfstandigheid, die men uit het vleesch der werveldieren verkrijgt.
Ci-èation, f. Schepping, voortbrenging t uit
niets: La er- du monde, de ihomme. - Schepping t.,
heelal n., al de geschapene wezens: Les merveilles
de Ia er-, de wonderen der schepping. - Bij uitbreiding: vinding, uitvinding, stichting, grondlegging, oprigting; instelling, aanstelling, benoeming,
creatie f.: La er- dun mot, de uitvinding, vorming van een nieuw woord. La er- dun tribunal,
de oprigting, instelling eenerregtbank. La Cr- dune
rente, d'un,pension, de instelling, vaststelling eener
rente, jaarwedde. La er- de cardinaux, de sénateuis, de benoeming, aanstelling van kardinalen,
raadsheeren. Gentilliomme de nouvelle er-, een
pas geadeld burger; minachtend ook: nieuwbakken
edelman.
Créature, t. Schepsel, elk geschapen wezen,
creatuur fl.: Les er-s animées, inanimées, de
bezielde, niet-bezielde schepselen. — Demensch in tegenstelling met God: La peebeur quitte le Créateur
pour s'attaeher a Ia er-, de zondaar verlaat den
Schepper, oat zich aan 't schepsel te hechten. Ook in 't algemeen gebézigd voor: mensch, persoon m.
soms in gunstigen, maar doorgaans, vooral als het
vrouwen geldt, in ongunstigen zin: (fam.) Volta
une fort belle er-, dat is een zeer schoon mensch; Cet
-
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enfant est une jolie er-, dat kind is een lief schep-

seltje, een lief ding; Cet homme est Ia meilteure
er- du monde, die man is de beste vent der wereld.

- Une étrange sotte er-, een wonderlijk, zat
schepsel, c real uur; Une impudente, effrontée Cr-,
eene oneerbare,schaamteloozedeern,een onbeschaamd
wijf. Cette er- le ruine, dat schepsel, wijf, creatuur
maakt hem ongelukkig. (lig.) Gunsteling ni. en f.,
afhankelijk wezen n., iemand, die zijne fortuin of
Zijne verheffing aan een ander te danken heeft, die
(le bescherming van een' groote geniet, c r e a t u r n.
Ce ministre s'est fait heaueoup de er-s, die minister
heeft zich vele gunstelingen, afhangelingen, beschermelingen, creaturen gemaakt.
Crébèbe, m., Z. CUBEIJE.
Crébricosté, C, adj. [H. II.] Digt geribd,
met dit bijeenstaande ribben (van schelpen).
Crébrisulce, adj. [H. n.] Digt gegroefd, met
digt bijeen loopende groeven.
Ciéeelle, t. Ratel m. ; lazarusklep t.
Crécei-eIle of Cresserelle, f. [H. n. ] Torenvalk m.
Crèche, t. Krib, kribbe f., voêrbak, eetbak m.
onder de ruif. - La sainte er- of enkel La er-,
de kribbe, waarin Jezus te Belhlehem werd geboren.
- Bewaarschool voor zuigelingen, kleinkinder-bewaarschool f. - [.Hydraul.] Voorbek m., uitge
punt van een' brugpijler; ijsbreker m. in-metsld
de rivieren.
Créehet, m. [H. n.] Volksnaam van den witstaart (motteux, cut-blanc).
Ciédexiee, 1. Kred ens-tafeltje n., tafeltje bezijden het altaar, waarop de wijnkelken en andere
gewijde misgereedschappen geplaatst worden. Weleer ook: spijskamer , provisie-kamer f. t Crédencier, spijsmeester, z. v. a. SOMMELIER.
Crédibilité, t. 1Phil., Tbéol.] Geloofwaardig
heid, credibiliteit f.
Crédit, m. [Corn.] Krediet, handelsvertrouwen, handelsaanzien, trouu, en geloof n., goede
naam, waarin iemand staat als naauwkeurig betaler, als gegoed (solide) persoon; ook het vertrouwen, het meerder of minder gewild zijn der effecten
of schuldbrieven. II maintient, Ii ruine son er-, hij
handhaaft, bederft zijn krediet. Cette affaire a
ruiné son er-, la ruiné de er-, die zaak heeft
hem al zijn krediet benomen. Les billets de eette
compagnie prennent er-, de papieren van die compagnie komen in crediet, rijzen. - Avoir er- en
banque. Z. BANQUE. - Cr- public, staats-krediet.
- Gegéven tijdruimte f. van betaling, het borgen:
Faire er-, Donner a er-, Prendre P er-, krediet
even, op krediet verkoopen, op krediet koopen,
en. Cr- a terme, afioopençt krediet. Cr- pergorg
manent, doorloopend krediet. Epuiser un er-, een
krediet verbruiken. (Prov.) Acheter a er-, eest payer
deux fois, wie te borg koopt, betaalt dubbel. Faire
er- de (of depuis) Ja main jusqu'b Ia bourse, in 't
geheel niet borgen, alleen voor gereed geld verkoopen. Cr- est mort, 't krediet is dood: men wil niets
meer te leen, te borg geven. - ( fin. et fain.) Vous
vous donnez de Ia peine a er-, gij geeft u vruchtelooze moeite; Accuser qn. a er-, iemand zonder
bewijs beschuldigen. - Banner er- sur soi, zich als
schuldenaar van iemand erkennen. - [Dipl.] Lettres de er-, kredietbrieven m. pl. , z. v. a. lettres
de créance, Z. CREANCE. - Het te-goed, c r e d i t
(in tegen overstelling van de be t) , dat gedeelte eener
rëkening in koopmansboeken, waarop alles, wat
men een' ander schuldig is of van hem ontvangen
heeft, geboekt wordt: Porter un article, une somma
au er- dun compte, an côté du er-, een artikel,
eene som op het credit, op de creditzijde eener rékening brengen. (fig.) .dchting t., aanzien n.,
invloed m., gezag n., inapt f.: Son er- peut beaucoup, zijn invloed, aanzien vermag veel. Cela la
mis en er-, dat heeft hens in achting of aanzien
gebragt, heeft hem invloed doen verwerven. Avoir
du er- sur l'esprit de qn., veel op iemand vermogen.
- Mettre une opinion, une nouvelle en er-, eene
meening, eene tijding verspreiden en aannëmelzjk
maken. Mettre une mode en er-, eene mode in
zwang brengen.
(jJjfé, e, adj. (en part. passé van eréditer)
Te goed geschreven, g e c r e d i t e e r d. - Je suis
crédité sur Hambourg, Ik heb crediet-brieven op
Hamburg. - Ook als subst.: La crédité, de gecreel iteerde.
-
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Crembale, f. [Ant. grec.] Soort van kastanCréditer, v. a. [Corn.] Te goed schrijven, op
liet credit of de credit-z'jjde boeken, cene schuld jetten f. p1. of handklappers m. p1. der Ouden.
boe/een, c r e d i t d r e n. - SE CREDITER, V. pr. Zich
Crème, t. Room m. Cr- fouettée, geklutste, tot
zelven achting, vertrouwen, invloed verwerven, zich schuim geklopte room; (fig.) mooije woorden ii. p1.
doen gelden; - door eerlijkheid en stiptheid krediet zonder zin, schijnvernuft n., redevoering I., opge
vuid met schitterende bewoordingen, maar zonder
verdienen.
Crediteur., m. [Corn.] Schuldeischer, crédi - pit of merg; een aanqenaam, doch oppervlakkig
t e r (in tegenstelling met schuldenaar, d e b i t e r). verstand n. - [Cuis.] Schuimend geregt n. uit eije- Ook als adj. gebézigd: Le compte er-, de op het ren, melk, suiker, amandelen enz. Cr- aux amandes, amandelmelk of -pop f. Cr- d'orge, gersten
credit gebragte rékening,
Credo, m. (latin) (eig. ik geloof) De apostoli- slemp m.—Naam van verschillende fijne vruchtlikeuren. --[Chim.]Cr- de tartre, room van wijnsteen,
sche geloofsbelijdenis f., het c r e d o.
Crédtile, adj. Ligtqeloovig. - Ook als subst. cremortart, kremetart m., wfjnsteenkris
tallen n. p1., overwijnsteenzure potasch 1. Cr- de
jebéziqd: Un er-, een ligt.qelooviqe.
Crédulenient, adv. Ligtgeloovig, op ligtgeloo- chaux, kalkroom, koolzure kalk m. ( fi g. et [am.)
Room m., bloem, kern I., het beste, fijnste, uitneV,fle wijze.
mendste van iets, het neusje van den zalm.
Crédulité, f. Ligtgeloovtgheul f.
Créinejit, in. [Gram.] Vermeerdering f. _van
Crée, t. Soort van lijnwaad uit Bretagne; ook
eene soort van spaanse/t dubbel-lijnwaad, lederljn- ettergrepen door verbuiging of vervoeging (van de
wand n.
oude talen gebézigd): - [ Anc. législ.] Aanwas m.,
Créé , e, adj. Geschapen; uitgevonden, uitge- aanlanding f. van den grond door opslibbing.
Créiiier, V. n. Roomen (van melk, waarop room
dacht, gemaakt; opgerigt, ingesteld, benoemd, verkazen: Un être er-, een geschapen wezen. Un art, komt): Le lait de cette vache ne crème guère, de
Un mot nouvellernent er-, eene nieuwelnqs uitge- melk van die koe geeft niet veel room. - SE GREdachte kunst, een pas gemaakt of gevormd woord. MER. V. pr. Zich tot room vormen.
Une rente, Une pension er-c, eene ingestelde, vastCr è mer, m. Zékere landsziekte f. in Hongarije.
gestelde rente, jaarwedde. Un emploi nouvelleCrèmerie, I. Roomwinkel rn. plaats, waar
ment er-, eene nieuwelings gemaakte, in 't aanzijn men room, melk, kaas en e(jeren verkoopt.
geroepene bediening. Les chevaliers er-s par le rol,
Créineux, euise, adj. Roomboudend, roombe
de door den koning benoemde ridders. - Ook als
-vatend.
cubst. m. gebruikt: Le eiéë dolt rester dans Ia
Créniier, m., -ière, f. Roomverkooper m.,
-verkoopster f. , hij of zij, die room, en in 't algedépendanee de son eréateur.
Créer, v. a. Scheppen, uit niet voortbrengen: meen melk, e(jeren enz. verkoopt. Cr- glacier, CrDieu a créé le ciel et la terre. - Bij uitbreiding: fruitier, roomijs, room/ruit -maker of -veikooper m.
doen ontstaan, voortbrengen, maken; uitvinden,
Créiiiillée, f. [Serr.] Wachter m., zeker stuk
verzinnen, bedenken; instellen, vaststellen; aanstel- aan een slot.
len, benoemen, verkiezen, credren: Cr- un art,
Crerniiobate, m. [Ant. gree.] Koordedanser m.
une science, eene kunst, eene wetenschap te voorCremnoniètre, m. [Chim.] Kr e m n a endschijn roepen, scheppen. Cr- des mots, nieuwe ter m., werktuig om het overschot der filters en
woorden maken, vormen of scheppen. Les poètes in 't algemeen de hoegrootheid van een' nedersiag
ont eréel les Dieux, de dichters hebben de Goden of bezinksel te bepalen. Crenuiométrie, t.
verzonnen, uitgedacht. Cr- des plaisirs, vermaken K r e na n o m é t r i e f. kunst om de hoeveelheid van
uitdenken. Cr- des dettes, schulden maken. Cr- une een' nederslaq te bepalen. - Creiiinométriqie,
rente, cene rente vaststellen. Cr- un tribunal, eene adj. , wat tot die kunst of tot den kromnometer beregtbank instellen. Cr- des charges, des o ffices, trekking heeft, kremnomdtrisch.
nieuwe ambten, bedieningen instellen of in 't aanCreninoiieose, t. [Cliii'.] Gezwel n. aan de groo
zijn roepen. Cr- des chevaliers, des barons, ridders,
-telipn
van (le scheede.
baronnen benoemen. Cr- un rOle, eene rol voor 't
Crénoeavpe, m. [Bot.] Vrucht f. der schermeerst spelen. - SE CRdER, V. pr. Zich verschaffen, dragende planten.
zich maken, voor zich doen ontstaan: Se er- des
Crérnone, m. [Mus.] Cremoner-viool L, een.e
ressources, zich hulpmiddelen verschaffen. Se er- voortreffelijke soort van violen uit Cremona in Itades chimères, zich hersenschimmen telen. Se er- lie. - [lodes] Soort van geképerd halsdoekje n.
des 1)esoins, des di ffi cultés, zich zelven behoeften - [Serr.] Nieuw uitgevonden spanjolet of vensterscheppen, zich zelven zwarigheden verwekken.
stang t. tot sluiting der ramen.
Créniaillère, f. [Cuts.] haal f. en n., heuCrétiage, m. [Fond. de caract.] Het besnijden
gel m., lange getande strook ijzer in den keuken- van 't uitstekend gedeelte aan 'toog der drukletters.
schoorsteen ter ophanging van potten en ketels. Crénainon, in. [Bot.] Krinamum n., soort
(fig. et fans.) Pendre Ia er-, een' maal of partijtje van cichorei -plant.
geven ter inwijding van eene nieuwe huishouding.
Créiiatule, t. [H. n.] Tweeschalig schelpAller pendre Ia er- chez qn., aan zulk eenmaal of diertje, dat men in de spons aantreft.
partijtje gaan deel nemen. - [Tech.] Naam van
Créiiau, m., z. ond. CRENEAJJ.
velerlei getande of gekerfde metalen of houten strooCréiié, e, adj. (en part. passé van créner):
ken, waarmede zékere voorwerpen, b. v. de rug Lettres er-es of als subst. Des crénées, gesneden
van een' ziekenstoel, van een' rustbed, het blad van letters t. pi.
een lessenaar, het dekraam van een' broeibak, de
Créneaii, m. [Fort., Arch.] Schietgat n., gepit eener lamp enz., hooger of lager gesteld wordt; tande opening in de vestinqmuren om er den tromp
stelliout, stelfjzer n. ; - de houten gekeepte wig om van 't geweer door te steken en op den vijand te
den molensteen te verzetten; - de veer f. ofligter m., vuren; getand metselwerk n. op oude stads- en
waarmede men een uurwerk doet slaan.— [lloi't.] burgtinuren, tinne t., kanteel n. - [Mar.] , of GREOuvrage a er-, zaagwerk n., zaagtanden ni. p1., NAU 111. Sekreetpijp, galjoen p, murwp(jp (voor den
driehoekige, met vlechtwerk bekleede uitsnijdingen afloop der onreinheden). (Milj
- Tasschenruimte t.
aan de inwendige glooijing van de borstwering van de in slagorde staande pelotons, waar de plaats
eener veldschans, om de verdedigers geléqenheid te der onderofficieren is. [Tech.] Opening t. in
geven, hun geweervuur naar drie verschillende zij- den poltebakkersoven.
den te rigten. - [Mar.] Cr -s, iasschen f. p1. van eene
Crénée, t., z. onder GRENE. - [ Bot.] Bloedra of een rond/zout. - En er-, zaagtandsgewjjs.
kruid n. van Guiana.
Crérnaillon, m. Haaltje n., dat aan eene groole
Crei,el, m. [Fl. n.] Krenel m., zékere vogelvan
haal gehecht wordl.
't meer van Geneve.
('réniant, adj. m. [Cim.] Champagne er- of
Créiielage, m. [Mon.] Randwerk n., kabelals subst. Du crémant, ligt-schuimende Champagne- rand m , der munten.
m.
(op
welken
een
ligt,
naar
room gelijkend
Crénelé, e, adj. (en part. passé van créneler)
wijn
schuim komt).
Getand, ingekerfd, ingekeept; - van tinnen of
Crérnaster, Créniastère, m. [Anal.] Schort- kanteelìngen voorzien; met schietgaten; - gerand
spier t. des zaadbals. - Ook als adj. gebruikt: (van munten).
Muscles er-s, schortspieren 1. p1.
Crénelee, 1. [IL n.] Visch in. van 't baarsge
Crérnation, I. Lijkverbranding, verbranding I.
-slacht.
der dooden hij de Ouden.
Créneler, v. a. [Fort., Arch.] Met schietgaten,
Créwayole, m. Zékere ouderwetsche muts t tinnen of kanteelingen voorzien, c r e n e 1 é r e n. -

-

-

-

468CR1NELURE

[Tech.] Uittanden, uilkepen,
[Mon.] Banden.
kernen: Cr- wie roue, tanden aan een rad maken.
Crénelure, f. [Tech.] Getand, gekerfd, uitgekeept werk n.
Créiiequin. m. [Anc. intl.] Koevoetvormig
werktuig n., tot liet spannen van den armboog.
Créneqniiiier, m. Voetboogschutter m. te paard.
(r e ne i- , V. a. [Fond. de caract.] Het uitstekend
gedeelte van 't oog eener letter van anderen wegsnijden; letters besnijden; ook: de signatuur of
het kerfje in de letters snijden.
Crénerie, f. [Tech.] Het kerven der drukletters; ook z. v. a. CRENAGE.
Créneur, m. [Tech.] Letterbesnijder m.
Créniat, Créiuiot, m. [Tech.] Soort van gemetselden trog m. in de plaatglasfabrjken.
Crénieolle, adj. [H. n.] Met gekerfden hale.
Crénifère, adj. [FL. n.] Getand, gekerfd.
Créiiilabre, m. [H. n.] Soort van harder m.
(zékere viscit)
Créniot, m., z- CRENIAT.
(i-énirostre, adj. [IL. n.[ Met gekerfden snavel.
Crénon, m. [Tech.] Eerste afdeeling f. van
een leiblok in eene groeve.
Crétinlé, e, wij. [H. a., Bot.] Met zeer kleine
kerven of inképingen.
Crénures, f. p1. [Impr.] Punktuurgroeven t.
p1. in het timpaan der drukpers.
Créogr
aphie , t. [Didact.] Vleescilbeschrj
ving f. beschrijving van de weeke ligchaamsdeelen.
Creole, m. en t. Kreool m. Kreoolsche t.,
iemand, die in de koloniën uit europésche ouders
Ook als adj. gebdzigd: Blanc er-,
is geboren.
Femme er-.
Créoliser, v. n. Het nietsdoend leven der Kreolen leiden, inz. gebézigd van de europésc/ie dames
in de beide Indiën. Het part. passé wordt ook
soms als adj. gebruikt, in den zin van: aan 't klimaat, aan de levenswijze der kolonien gewend.
Créophage, adj. [H. a.] Vleeschetend.
CREOPHAGES, m. p1. Vleeschetende, verslindende insecten.
Créophagie, f. Het vleesc/leten.
tréoph il e, adj. [H. n.] Gaarne vleesch etend.
CREOPH1LES, m. p1. Insecten, die van of op
vleesch leven.
Creosote, m. [Chim.] Kreosoot, kreosot n.,
bijzonder bederfwerend bestanddeel van den rook,
den houtazijn, enz., hetwelk tot bewaring van 't
vleescie (van daar de naam), ook als geneesmiddel,
inz. tegen tandpijn, dient.
Créosoté, e, adj. [Chim] Kreosoot bevattend.
Crépage, M. [Tech.] Het krullen of kroezen
van 'I floers of kr ip.
Crêpe, m. [Manuf.] Knip, fibers fl. Cr- lisse,
effen of glad knip. Cr- crêpé, gekroesde knip. Crfunéhie, rouwfloers, lamfer n. Porter an er-, een'
rouwband om den hoed of den arm dragen.
(podt. et /1g.) Le vr- de Ja nuit, de Ja mart, liet
fibers, de duisternis des nachts, des doods.
Crêpe, f. [Cuis.] Dun pannekoekje n.
Crêp e , m. Zeer kort en gekroesd of gekrept
kapsel n.
Crêpé, e, adj. (en pant. passé van crêper)
Ge/crept: Etofte er-e Cheveux er-s.
CrEper, v. a. Kreppen, op de wijze van knip
kroezen of kronkelen: Cr- une itoffe, des clieveux.
SE CREPER, V. pr..' Ses cheveux commencent
t! se er - , zijn haar begint te kroezen of te krullen.
Crépi, m. [Mac.] Pleisterkalk m., waarmede
liet muurwenk wordt volgeraapt; liet volrapen
van een' muur.
(répi, e, adj. (en pant. passé van crépîr) Volgeworpen, volgenaapt: Muraille er-e.
-

-

.

-

,

,

-

-

-

-

-

;

-

-

Crépide, ('répie, t., Crépis m.. Crépo -

Je, t. [Bot.] Basterd-/lavikskruict n. CREI'IDE, f.
[Ant.] Soort van schoeisel bij de Grieken en Romeinen, sandaal, pantoffel rn
Crépidtile, f. [H. n.] Pantoffelschelp t., panCrépidittoffeltje n., eene eenschalige schelp.
her, rn. Het dien, dat die schelp bewoont.
trépidulites, t. p1. Versteende pantoflelschel
en 1. p1.
Crépie, t., Z. CREPIDE.
Crépin (Saint), Sint-Knispijn (de patroon den
(pop.) Un saint Cr-, een zak
schoen -makers).
voor 't gereedschap den op hun ambacht reizende
schoenmakers. (Loc. prov. et pop.) Porter, Perdre
-

-

-

-

-

-

CRESSEIULLE.

-

tout son saint Cr-, zijn gansche boltje bij zich
dragen, al zijn armoedje verliezen. Avoir saint Cr-,
moppen of klinkende munt hebben. Offre de saint
Cr-, eene belofte in den wind.
CRÉIINS, M. p1.
Schoenmakers-behoeften t. pi. Marchand en er-,
koopman in al wat schoenmakers voor hun vak
behoeven.
Crépine, f. [Passem.] Kwastwerk n., krep in e t., soort van franje, van boven breed en
opengewerkt met lange afhangende draden.
[Bouch.] Darmnet; vetnet n.
Crépiiiette, t. [Charc.] Soort van platte, sterk
gekruide worst t. [Bot.] z. V. d. CENTINODE.
Créphiière, t. [Bot.] Volksnaam der barbanisse
-

,

-

-

(épine-vinette).

,

p

trépins, m. p1., z. onder CREPIN.

Crépir, v. a. [Tech.] Volwerpen, volrapen

(een' muur met pleisterkalk); de pleisterkalk beCrslaan.
Cr- le cuir, liet Ieder knispelen.
le er i n, liet gevlochten haar in kokend water doen
kronkelen of knispelen.
Crépis, M. [Bot.], Z. CREPIDE.
Crépisstire, t. [Mac.] z. V. a. CREPI.
trépitacle, ni. [Bot.] Klapboon t.
Créjiitant, e, adj. [Mid.] Knappend, knette
rend.
trépitation, f. Kraking, knettening f., geknetter, geknappen (b. v. van zout en van sommig
hout in 't vuur).
[Chir.] liet koersen van geliet knappen den gewrichten.
broken beenderen;
Crépiter, v. n. Knetteren, knappenenA t
irJ
ontbranden van zékere voorwerpen)
Knersen, kraken (van gebroken beenderen sprekende).
[Méd.] La poitrine crëpite, de borst
piept (bij den eersten graad der longontsteking).
(répodailie, f. Z. CRAPAUDAILLE.
('répole, f., Z. CREPIBE.
('répon, rn.[Com.] Naar floers gelijkende kroeze
zde;
stof t., doorgaans van wol, soms ook
pje n.,
grof knip, krepon n.
[Parfum.] =^
waarmede 't blanketsel op 't gelaat wordt aange
bragt.
Créponaille, t., z. V. a. CRAPAUDAILLE.
(répu, adj. Gekroesd, kroes (van 't liaan).
[Bot.] Feuilles er-es, gekronkelde bladeren.
Crépusculaire, adj. [Phys.] Tot de scliëmering belioorende: Lumidre er-, schemerlicht n.
[Astr.] Cercle er-, scliémenings-cirkel rn., kleine
cirkel, die ondersteld wordt getrokken te zijn door
't punt, waar de zon zich bevindt, als de scbdimering ophoudt.
CRÉPUSCULAIRES, m. pl Avondvlinders ni p1.
(répusetile, m. [Phys.] Schdmering, inz.
avondsciiémening t. (fig.) Le er- de lentendernent,
des arts, des sciences, de eerste ontwikkeling der
rede bij een kind, de dageraad der kunsten, den
wetenschappen.
4. tré tisculin, e, adj. De scliémening betreffend: f ueur er-e, scliémenlicht.
trèque, f. [Bot.] Soort van wilde pruim of
kers t.
Créquier, m. [Bot.] Zékene wilde pruimboom. [Bias.] Zoodanige boom in den vorm van
een kandelaar met 7 armen.
('rès, f. Zeker doek n. van Morlaix, en e a s n.
Ciésabous of Cressabout, m., z. v. a. CU-

-

-

,

-

-

-
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-

-

,

-

-

-

-

-

CUBALE.

Crésane, f., z. v. a. CIIASSANE.
Crescendo, adv. (ital.) (pr. cré-chèn -do) [Mus.]
Toenemend, in kracht van loon stijgend, allengs
van piano tot forte en fortissimo overgaand, c n e(fam.) Sa vanité va er-, zijne ijdelheid
5 c e n d a.
neemt nog gedurig toe, wordt nog erger. CRESCENDO m. Met stijgende toonsterkte voortedragen
of voorgedragen gedeelte, trapsu'ijze rijzing of zwelling der toonen, er e sc e n d o n. Cette ouverture
fi nit par un admirable er-. (Plur. Des crescendo.)
Créseau, rn. [Cim.] Dikke geképerde wollen
;
stof of sergie t met twee envers of ruwe zijden
Z. ook CARISEL.
t Cresiiieau, m. Doopmutsje n. Grof geCreson of Courson, rn. [Tech.]
kloofd hout n.
Cressal, m. [Agric.] Voor den tanwbouw ongeschikt land n. (in 't zuiden van Frankrijk).
Cresse of Cressée, f. [Bot.] Haarkruid n.
van 't geslacht der windeplanten).,
Cresserelle, f. [H. n.], Z. CRECIIItELLE.
-

-

-

CRESSERELLETTE

CREVASSE

-

Cresserellelte, f. (verkiw. van crescerelle)
[U. IL] Kleine soort van valk rn

Cresson, Im [Bot.] Kers, sterrekers of sterkers,
bitterkers f. Cr- ties prés, Z. CAJIDAMINE, CV- alé
11015 of nasitor, ook Cr- des jardins, tuinkers. Ci'sswvage of Come de cerf d'eau, wilde kers. Cr- dinde, Indische kers (capucine). Cr- de roche,
rotskers, qulden-steenbreke f. (saxifrage doré).
Cressonière, f. Plaats f., waar kers groeit,
kersbed II.
(rétacé, e, adj. [Géol.] Krijtachtig, krijthoudend, krjibevattend. - [ Bot. Plante er-e, op
krijtbodem wassende plant f.
CriMe, f. [FL n. ] Kam m., hoogrood, vleeziq,
doorgaans getand uitwas op den kop der banen en
andere voels von 't hoendergeslacht, hanekano; bij uitbreiding: kuif t. van sommige vo(elen; ook de
kroon f. of kam op den kop van sommige slangen;
de kam of gratenrj bij den kop van sommiqe viswhen. -- (Loc. /1g. el fam.) Lever Ia cc-, (Ie kam
opsteken: hoogmoedig worden. Baisser Ia er-, den
moed laten zakken. Rahaisser Ia er- a qn. , lui
donner sur la er-, iemand in zijnen hoogmoed tegen
gaan, hein vernéderen, kortwieken. - [ Anat.] Ongelijk uitsteeksel van sommige beenderen: Cr- de
los ethmohde, kam van 't zee/been. - [ Arch.] Gezamenljke no/spannen f. p1. van een dak; - muurkap f. (in de wandeling chaperon qeheeten). - [Bot.]
Cr- marine, z. v. a. BACILE. - [ Chir.] C-s, hanekanimen, naam van zékere vleeschachtige uitwassen,
die zich soms aan de schaamdeelen vertoonen. [Cuis.] Zeker geregt H. van hanekammen. - [Fort.]
Kam m., kruin of kroon f. (van een' bedekten
weg) . Cr- de parapet, kap f. of bovendeel der borstwering. —[Géogr.] Kam, rug m. van een' berq, van
erne rots; - kruin f. afroep van eene baar of groote
golf. - [ Tech.] Le er- dun casque, de kano van
een' helm. La Cr- dun fossé, dune plate -bande,
ie aardo phooging langs eene sloot, om een tuinbed,
Crte, e, adj. Eenen kam of eene kuif of wel
een daarnaar gelijkend voorwerp op den kop drajend, gekamd, gekuifd. Coq Pico er-, haan met een'
s'choonen kam. - [Bias.] Met een kam of kuif van
ander émail dan het dier: Coq dargent Cr- et barheld de gueules, haan van zilver met kam en
baard van keel (witte haan met rooden kans en
baard). - (fig.), z. V. a. HUPPÉ.
Cr44e -de -eoq, f. of tocréte, [Bot.] Hanekam rn., soort van amarant; iuiskruid n. der weiden. - [H. n.] Tweeschalige schelp t. van 't geslacht der oesters. (Plur. Des crêtes de coq.)
(rte-de-paou, I. [Bot.] Paauwekuif t., volksnaam van verscheiden planten, welker bloem meer of
min naar de kuif des paauws gelijkt. (Plur. Des
crêtes de paon.)
CrE4eIer, v. n. Kakelen (van eene hen, die
gelegd heeft).
(rételle, t. [Bot.] Kamgras n., lianekam m.
Crétin, m. Kropmensch, c re ti a, eene menschensoort, die zich door zwakheid van verstand
en wanstaltigheid van liqchaam onderscheiden en
meest in de alpendalen van Zwitserland, Savoye,
en Piemont, maar ook elders gevonden worden;
het kenmerkende der eigenlijke cretins bestaat vaak
in groote kropgezwellen, gepaard met dikke hoofden, slappe spieren en lange armen. - ( fig. et fam.)
C'est un Cr- 't is een onwijs gedropt.
('rétinage, m., Z. CRETINISME.
Crétine, I. [Législ. enc.], z. V. a. ALLUVION.
Ci'étiniser, V. a. Tot een' cretin of stompzinnige maken.
Crétinisrne, m. [Mid.] Cretinismus n.,
kropziekie f., landskwaal, die de ligchaams- en
verstandsontwikkeling der daarmede aangetasten
belet, stompzinnigheid f. (vgl. CRETIN).
Crétique, adj. et subst. m., Z. V. a. AMPHIMACRE.
Crétiser, v. a. (woord van Rollin) Liegen en
bedriegen als een Kretenzer
Cretonne, I. [Corn.] Wit normandisch lijnwaad n.
('i-étounier, m. Kanen-uitsmelter, kanenver
kooper rn.
tretons, m. pl Kanen 1. p1., kanenbrood n.
overblijfsel der vliezen, waarin het vet, eer 't gesmolten werd, besloten u;as.
Creusage, rn. [Tech.] Het uitsteken van 't
hout met de guds ; - liet snijden der perspectieflijnen bij houtsnijders.
,

-

Creiisé, e, adj. (en part. passe' van creuser)
Gegraven, uityefjraven, uitgehold.
(reiiserneiit, in. Het graven, uit graven.
(jeuser, v. a. Graven, uitgraven, uithollen,
hol maken, uitfielven : Cr- Un fossé, une pierre,
1111 tronC d'art)re, eene sloot graven, een' steen,
een' boomstam uithollen. - (fig.) 11 deuce son tornbeau, hij verkort zijn leven door zijne buitensporigheden. - ( fig.) Doorgronden, zoeken te begrijpen: Cr- une science, une affaire, eene wetenschap, eene zaak navorschen. - CREUSER, V. a.:
Cr- en terre, in de aarde graven. Cr- dans uric
rnatière, eene stoffe diep onderzoeken. - SE CREUsi;ii, v. pr. Voor zich zelven graven: Quelques aniwaux se creusent des demeures souterraines,
eeniqe dieren graven zich onderaardse/ze woningen.
- 1-lol worden: Ses joues se creusent, zijne wangen worden hol. La nier se Creuse, de zee gaat hol
en bol. - (fig.) Ii scsi creusé Ie Cerveau, l'esprit,
hij heeft zich 't hoofd gebroken, zich veel moeite
gegeven.
('renset, m. Smeltkroes, gietkroes, kroes rn. (fig.)
harde beproeving f., scherp, gestreng onderzoek n.
Meitre au Cr-, eene harde proef laten doorstaan.
Passer par le er-, de vuurproef, een scherp onderzoek. cene zware beproeving ondergaan, doorstaan. L'erreur s'évapore au Cr- de Ja raison, de
dwaling verdainpt (verdwijnt) in den smeltkroes
(bij 't grondig onderzoek) der rede.
rensiste, rn. Snieltkroesmaker rn.
Creusoir, m. [Luth.] Holbank 1. (ter uithol
lin van een muzijkinstrumnent).
reusure, f. [Tech.] Vlakke holte f., hotte
met vlakken bodem.
Creux, esise, adj. Hol, uitgehold: Arbre er-,
holle boom; Dent creuse, holle tand. —Ingevallen,
ingezonken: Yeux Cr-, holle, diepslaande oogen.
Joues creuses, holle, ingevallen wangen. - Diep:
La rivière est fort creuse en eet endroit, de rivier
is op die plaats zeer diep. - (fig. el fam.) Avoir
Ie ventre Cr-, eene ledige maag, een' hollen buik
hebben: honger hebben. Viande Creuse,niet-voedzame
spijs. La rnusique est viande creuse pour un homme
atIaiué, de muzijk is flaauu'e kost voor een' hongerig' mensch. Se repaltre de viandes creuses, zich
le, hersenschimmige hoop vleijen, zotteplanmet ijde
nen of hersenschimmen maken. C'est uric tête Creuse,
Un eerveau Cr-, uric eervolle creuse, 't is een ledig
hoofd,een verward brein. Un esprit Creux, Une irnaginatiori creuse, een mensch vol grillen, vol zotte
inbeeldingen. Idées creuses, hersenschimmen, wonderlijke denkbeelden.— [Manuf.] Drap Cr-, te los gewiven, gI laken. - [Jeu] Ce jeu est Cr-, dit spel
kaarten is niet volledig. - CREUX, adv.: Ce tonneau sonne Cr-, die ton klinkt hol. - (fig.) Cet
homme songe Cr-, ne fait que songer Cr-, die man
peinst over hersenschinmmen, over ijdele zaken.
(reux, m. ItalIc, holligheid, uilholling, mdie ping, diepte t., kuil m.: Le Cr- dun arbre, dune
colonne, de holte van een' boom, de ledige binnenruimte eener zuil. Faire un Cr-, eeoc holte of indieping maken. Tomber dans un Cr-, in eene holte,
in een kuil of gat vallen. - Kuiltje n. in de wangen van iemand, die lacht. Cr- de lestomac, hartkuiltje. Cr- de l'aisselle, de Ja nuque, oksel-, nekkuiltje. Cr- de l'oreille, de schelp van het oor. Crde Ja poitrine, borstholte. - [Fond.] Holte van
een' vorm, de gietvorm of 't modél zelf. Cr- de
pliltre, pleistervorm of -model. Moutera Cr- perdu,
een gietsel maken, waarbij de vorm verbroken moet
worden. - [ Mar.] hol n., diepte van een vaartuig.
Cr- de Ia voile, holte f., buik m. van 't zeil (als
de wind er in blaast). - (Loc. POP.) Avoir du
Cr-, un bon er-, cene basstem, sc/wane of zware
basstem hebben.
Crevaille , t. (pop. et bas) Slempmaal n.,
vreetpartij f.
('j-évaie, m. [H. n.] Loodsmannetje n. van
Carolina (zékere visch).
Crevasse, t. Kloof, splet, scheur f., barst of
berst m. La Chaleur fait des cr -s h Ia terre, de
warmte doet den grond opspljten , openbarsten.
Avoir des cr -s aux lèvres, aux mains, kloven aan
de lippen, in de handen hebben. Ce cheval a des
er-, aug paturons, aux boulets, dot paard heeft
kloven aan de hielen, aan de kooten. - [Gray.]
Dooreenloopende lijnen t. p1.
Crevasse, e, adj. (en part. passé van crevas-

,
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CREVASSfE

r) Gespleten, geborsten, opengesprongen, gekloofd veldgeschreeuw n. (als herzamelsein). Cri d'alarme,

of met kloven.
Crevassée, f. Gebcrsten voorwerp n., opge
f.
-spletna
Crevasser V. a. Doen bersten, spijten of
,

openspringen, openscheuren, kloven maken. La
froid lui a crevassé les mains, de koude heeft Zijne
handen doen openspringen. - SE CREVASSER, V.
pr. Kloven of twisten krijgen: Cette muraille cuminence a se er-, die muur begint te bersten.
Crevé, C, adj. (en part. passé van craver) Gesprongen, gebarsten. - Ook als subst. m. en f.
(pop.) Cast un gros Cr-, line grosse er-e, 't is een
(likzak, een dik en vel wijf. Manger, Rire comme
on er-, zich te bersten eten, laüclien. - [Cout.]
Mouwsplit t., spaansch arnsqat n.
Çrève-châsis , m. [FL. ii ] Vo l ksnaam der
koolmees f. (in sommige streken van Frankrijk).
(Plur. Des crève-châssis.)
Crève-chiens, m. Bot.] Zwarte nachtschade,
zwarte morel f. (Plur. Des crève-chiens.)
Crève-eoeur, m. (fam.) Hartzeer, verdriet n..
spijt m. (Plur. Des crèe -coeur.)
Crevelie, f., Z. CARAVEILLE.
('rever. v. a. Doen bersten, doen sprinqen,
doen scheuren, breken, doorbreken, vaneen rijten,
op- of openscheuren: Cr- un soulier, un bas en se
ctiaussant, een' schoen, eene kous bij 't aantrekken
opscheuren. Les eaux oat crevé Ia diguc, de wateren hebben den dijk doorgebroken. Un gros poison creva les filets, een groote visch scheurde de
netten. Cr- un clieval, een paard bek-af rijden.
- Cr- les yeux, de oogen uitsteken. - ( fig. et fans.)
Vous clserchez votre canif, et il vous crève les
yeux, gij zoekt naar uw pennemes en 't ligt voor
uw' neus. Cela crève les yeux, dat springt in 't
0011, dat is zonneklaar. (fig.) Ce spectacle me
creva le coeur, dat schouwspel brak mij het hart,
deed mij ijzen, ontroerde mij geweldig. - (fans. et
bas.) 11 les creva de bonne chère, hij liet hen tot
berstens toe eten en drinken. - CLEVER, V. si.
Bersien, springen, splijten, scheuren, breken: La
bombe ereva en lair, de bom sprong, borst in
de lucht. L'orage crèvera bientOt, het onweder zal
welhaast losbersten. L'abscès est prês de Cr-, liet
gezwel staat op 't punt om door te breken. - ( fig.
et fam.) Cr- de chaud, het zeer heet hebben. Crde soif, van dorst versmachten. Cr- de nra , zich
te bersten lagchen. Cr- dans sa peau, dans ses panneaux, Cr- d'embonpoint, de graisse, uit zijn vel
bersten, spekvet zijn. Cr- d'orgueil, de dépit, de
rage, cl'envie, van hootmoed, spijt, woede, nijd
bersten. - (fasis.) Sterven, omkomen (van dieren,
en pop. ook van menschen) Le poison fall Cr- les
rats, 't vergift doet de ratten hersten of (pop.)
krepéren. Dussé -je en Cr-, je feral ce que j'ai
résolu, al zou 'k er 'I hachje bij in schieten, 'k zal
doen wat ik besloten heb. - [Cuis.] Faire er- du
ris, rijst in kokend water of in stoom te zwellen
zetten. - [Jeu] De partij verliezen door te veel
ru it ten te maken. - SE ClEVER, v. Pr. Springen,
bersten: Ce ballon s'est Crevé, die luchtbol is gesprongen, geborsten. - Se Cr- les yeux, zich de
oogen uitsleken. - ( fig. et lam.) Se Cr- de travail,
de fatigue, zich lam, dood werken. Se er- de Irnire,
de manger, of enkel Se Cr-, zich tot berstens toe
vol eten, drinken.
('revet , m. (Tech.] Peter m. met beslag of
maliën aan weêrszijden.
Crevette, f. [H. n.] Garnaal f.; elke kleine
zeekreeft m. (ook clievrette en salicoque geheeten).
Crevettines , Crevétines, f. p1. [H. a.]
Krabben, garnaalsoorten f. p1.
Crève-vessie , m. [Phys.] Open glas -cumder m., aan de eene zijde bekleed met eene blaas,
welke berst, als men den cilinder luchtledig maakt.
(Plur. Des crève-vessies.)
Creviche, f., Z. V. a. CREVETTE.
Crex, 1. [H. n.] Waterhoen (poule d'eau).
Creziou, m. Ouderwetsche lamp f. voor okkernoten-olie, nog in 't zuiden van Frankrijk in gebruik.
cl_i, m. Kreet, schreeuw, roep, gil m.. gekrijt,
geschreeuw, geroep, gegil a. Jeter, Pousser, Faire
Un cr i , een' gil of schreeuw geven, een' kreet slaken. Des ens percants, douloureux, doordringend,
klagelijk geschree?sw, gegil. Cri de guerre, krjgskreet, oorlogskreet. Cri de ralliement, veldleus 1.,

alarm/erect. Cri de déti'esse, noodkreet. —(fig.) Weeklagt , verzuchting, vurige bide 1.: Dieu entend
les cris des veuves et des orplielins. Inwendige
stem, luide inspraak f.: Le cri de Ja conscience,
de lamour maternel, de Ia nature. - Verward
geluid a. van vele stemmen: luid geopenbaarde af
keuring of toejuiching: Un cri gmnëral se fit entendre, er ging een algemeen geroep, geschreeuw
op. Les cris de Ja cabale, het a/keurend geroep
der kabaal. Les cris de Vive Ia reine! retentissaient de tous côtés, 't gejuich (de kreten) Leve
de koningin! weergalmde van alle kanten. A grands
ens, met luide kreten, luidkeels, met groot gejuich.
A cor at a cri, z. COR. - Het omroepen, uitroe
pen: Cela a ité défendu par cri public, dat is bij
openbare omroeping of omklinking verboden. Les
cr15 des niarclsands ambulants, het uitroepen hunner waren dooi' de straat-kooplieden. - Le en
public, de algemeene stern, volksstens, openbare
sneening f. - (Loc. fig.) On n' a qu'un eri apnès
lui, ieder roept luid om hem: 't verlangen naar
hens is algemeen. Ii ny a qu'un cri sun lui, er is
omtrent hem maar déne stein: allen zijn het omtreat hem eens.— [H. n. ] Aqemeene bemaning voor
liet aan ieder dier eigen geluid: Le cri de Ja cornellie annonce de Ia pluie, 't geschreeuw, gekras
der kraai voorspelt regen. Le cri du chien, du
chat, du lion, 't geluid, de stem van den hond,
de kat, den leeuw. - Bij uitbreiding : krassend,
oorverscheurend geluid van zekere gereedschappen:
Le er! de Ia scie, 't gekras der zaag. - [Manuf.]
Donner du cri a Ia sole, de zijde zoo zwavelen,
dat zij op 't aanvoelen knettert, ruischt. - Cri de
l'étain, geknetter, geknappes' n. van het tin (eigenaardig geluid van dat metaal bij 't buigen). [Chas.] Chasser a cor at is Cr!, z. COR.
triage, m. Geschreeuw n., openbare uitroe
-

-

-

ping f.

Criailler , V. n. (fans.) Gedurig roepen of
schreeuwen, veel misbaar zonder rede maken, tth
kens kijven, kef/'en.
Criaillerie, f. (fain.) Gedurig geschreeuw, geroep, gekijf, geraas, getier n.
4 r 1 a 111 eur, m., -esise, f. (fa-m.) Schreeuwer,
kijver m., sehreeuwster, kijfster f.
Criant, e, adj. Schreeuwend, ons wraak roepend, hesnelschre(jend, wat reden, aanleiding geeft
tot hevige klagten : Une injustice cr-e , eens
schreeuwende onregtvaardiqheid. Cela est Cr-, dat
is een schreeuwend stuk, dat roept om wraak.
Criard, e, adj. Telkens schreeuwend, gedurig
kijvend: Homme er-, Femme er-e, schreeuwer m.,
schreeuwste'r f. , boha-maker m., -maakster f.,
schreeuwleeljk m. en f. - Olseaux er-s, schreeuwvogels m. p1. (die dikwijls en eentoonig schreeuwen). - Voix er-e, Sons er-s, schelle, scherpe
stem f., scherpe, oorverscheurende toonen m. p1. (fig.)
Dettes er-es, kleine, loopende schulden, kladschul
den f. p1. - [ Paint.] Tons er-s, te scherp afstekende, schreeuwende kleuren f. p1. - CRIARD, m., E, 1.,
z. v. a. Honime er-, Femme er-e, z. boven. CRIAIIIIE, f. [Corn.] Ruischlinnen n., gegomde stof,
1

-

die op 't aanwrjven ruischt of linettert.
Ciibation, f., Z. CRIBRATION.

Cribellatioii, f., Z. C1UBRATION.
Criblation, f., z. CRIRRATION.
Crible, m. Zeef, teems f. Cr- ii main, handzeef.
Cr- a pied, korenharp f. - (fig.) Percii comma, un
er.-, vol gaten, vol wonden. - [ Math.] Cr- d'Eratosthène, zeef van Eratosthenes, handelwijze om
de eerste of ondeelbare getallen van de andere af
te scheiden en in eene tafel te brengen.
Criblé, e, adj. (en part. passi van cnibler) Vol
gaten of gaatjes, doornageld, doorschoten; van den
worm doorvreten. - (flíj.) Ii avait le corps er- de
coups, de blessures, zijn ligchaam was bedekt met
wonden, houwen, steken. 11 a le visage er- de petite vérole, of II est er- comme une poble a ehilaignes, zijn gezigt is vol pokputten. Etre Cr- de
dettes, tot over de ooren in schulden steken. Jtre
er- de ridicules, hoogst belagchelfjk zijn.
triblemeiit, m. Zifting, teemsing I.
(ribler, v. a. Ziften, zeven, doorzeven: Crdu hlé, du sable, koren, zand ziften. - Vol gaten
of gaatjes maken, op vele plaatsen doorboren: Les
balies oat eniblé les voiles de ce vaisseau, de
kogels hebben de zeilen van dat schip op laltooze
t

CRIBLEUR

-

plaatsen doorboord. Cr- qn. de coups, (le blessures, iemand veel steken, houwen, schoten, wonden
toebrengen.
(fill. et [om.) La petite vërole la
criblé, hij is zwaar von de kinderpokken, gesclwnden. Cr- qn , de questions, iemand met veaqen overstelpen.
(fig.) Uitzoeken, uitlezen, scitiften: 11
-

-

faut er- ces chews avec som, lour en extraire ce
qu'elles ont de bon.
SE CRIBbER, V. pr. Gezift
worden: Ces graines ne peuvent se er- avec ce
crible.
trihieur, m. ense, t., Zifter m., ziftster f.
(i-iblenx euse, adj. [II. n.] Zee/voimlU
vol gaatjes als cciie zeef.[Anat.] Os er-, zee/
been n
(riblier, m. Zeefenaker, -verkooper m.
-

,

,

-

(rihlifolIHe, adj., Z. CRIBR1FOIIME.
(i-iblure, I. Uitziftsel n., het uit- of wegge-

zeefde.

(ribraire, m. [Bot.] Soort van woekerplan-

ten 1. p1., die bij menigte op verrot hout groej)en.
('ribratioii (rihiation of Cribellatiou,
1. [Pliarm., Chim] Afse/teiding 1. der fijnere deeten van de grovere door middel van doorzifting.
(ribriforine
Cribliforme adj. [Bot.,
H, n Zeefvormig, vol gaatjes.[Anat.] z. V. a,
CRIBLEUX.
Ci-ic, in. (pr. en) [Tech.] Dommekracht, kelderwinde, winde f. ook z. v. a. ciuss. ciuc (pr.
Klanknacrique), CRIC - CRAC (pr. erique - i.
bootsende woorden: krik, rus, krik-krak.
Des
!ouhiers au cric-crac, krakende schoenen m. p1.
(verouderd)
Cric - croc (pr. crique-croque)
Klanknabootsing van 't aanstooten der glazen tij
't gezondheid drinken.
Cricélasie, 1. [Ant.] Ifzeren-ltoepel.spel n. tij
de Grieken.
Cricet, m. [1-I. in Veldrat, veldmuis f. van de
Cricetin, e, adj. Naar de veldrot geljKaap.
kende. CRICETINS, In. p1. Kna agdieren-familie 1,
waartoe de marmotten, veldratten en veldmuizen
be/woven.
Cric-foucoit, f. [Dent.] Tandmeesters-werktuq ter regtzetting van verplaatste tanden.
Crichtoiiite, 1 Z. CRA1TOMTE.
Crick of Crik, m. [H. m] Kriek m., awerikaansche papegaai, die veel naar de amazone gelijkt. Cr- poudrë, molenaar m. Cr- a face bleue, a
tête bleue, blaauwe, biaauwkoppige kriek.
('i ieo-aryténoidien, ne, adj. [Anat.] : Musele er- , ofals sutst. Le er - ofCrico - aryténoide, ring
spleetspier, de spier, die de luc/itpijp opent. -Cri
colde, adj.: Cartilage er-, ringvorrnig kraakheen n.
van 't strottenhoofd. Crleo-pharyngien, ne,
adj.: Muscle er-, gedeelte van den ondersten toeCrîco-thyroïdien,
s'noerder van 't keelgat.
ne, adj.: Muscle er-, spier, die de luchtpijp sluit.
Cm -ico-thyi-o -phai-yngien ne, adj.: Muscle er - , benedenste toesnoerder van 't keelgat.
('rico-traeliéal e adj. Wat het strotten/wofdskraakbeen en de luchtpijp betreft.
Cri -en, m. [H. n.] Volksnaam van 't heimpje
of den huiskrekel.
Ci-ietoiiite, f., Z. CRAITONITE.
('i-id, rn. , z. v. a. caiss.
Criée, f. Uitroeping, oproeping, openbare omroeping f. van een te verkoopen goed. Mettre une
maison, un jardin en er-, een buis, een' tuin ten
verkoop laten omroepen. Somtijds z. V. a. saisie,
beslaglegging f.
Crier. V. fl. Roepen, schreeuwen, uitschreeu
wen, een' schreeuw of gil geven, gillen, krijten, een
,
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luid berispen, kijven, keffen, razen; luid of openbaar afkeuren uitvaren; luide klajten aanhef
fen: II no peut disputer sans er-, liji kan geen'
woordenstrijd voeren, of hij begint te schreeuwen;
C'est a qui criera le plus haul, men schreeuwt
om 't hardst. Cette femme no fait que er - après
son marl, après sos enfants, die vrouw doet tegen
haren man, hare kinderen niets dan kijven en schelden, dan rozen en tieren. 11 erie partout contre mol,
hij vaart ovsral tegen mij uit. Les prdtheateurs
erient eontre le vice, de predikers varen uit tegen
de ondeugd. Cr - ii l'injustiee, a l'oppression. luide
over ongeregtigheid onderdrukking klagen. Le
peuple erie, het volk heft luide klaagtoonen aan.
'Fout le monde cii erie, ieder roept er wraak over.
U es[ allé er- a ses juges, hij is zich luide bij zijne
regters gaan beklagen.
Cr - après qn. iemand
,

,

-

,

roepen, naroepen; Tout Ie monde erie après vous
lepuisune lieure, ieder roept om u, vraagt, verlangt naar u sinds een uur. Cr - sur qn., iemand

naschreeuwen, al schreeuwend vervolgen.
Crvers Dieu, Gods hulp, ontferming inroepen of af
smeeken. (pop.) Ses boyaux erient, zijne inge
wanden rommelen: hij blaft van honger. (fig.)
Knarsen, knersen, kraken, een scherp, oorkwetsend
geluid voortbrengen.' La porte erie sur sos gonds,
de deur knarst, kraakt op hare hengels; L'essieu
erie et so rompt, de as kraakt en breekt. Cette
plume ei ie, die pen krast, spat.
[Chas.] Les
ehiens crient, de honden slaan aan (bij 't vervolgen von 't wild).-....... CRIER, V. a. Luid zeggen en
herhalen, uitroepen, rondschreeuwen, uit bazuinen,
rondvertellen: 11 ira er - eela partout, hij zal dat
overal gaan rondvertellen rondkraaijen. Je le
ei'ierai sur les toits, ik zal het van de daken uitroepen: ik zal liet wereldkundig maken.
Toeroepen, dringend waarschuwen, sterk aanmanen.
II y a longtemps que je lui ai end de prendre
garde, sinds lang heb ik hein toegeroepen, aangemaand, zich in acht te nemen.
Inroepen, luide
afsmeeken: Cr- merci, miséricorde, om genade,
eîbarnsing roepen.
Cr - famine, misère, dri ngend zijn' honger, Zijne armoede klagen. (Prov.)
Cr - famine Sm' un tas de l)ld, Z. Bd. On a tant
end Noel qua la fin Noel est venu, men heeft zoo
lang Kersmis geroepen, tot het eindelijk Kersmis
is: het tang gewenschle is eindelijk daar. (fig.)
Cda erie vengeance, dat schreit om wraak, dat is
eene hemeltergende ongeregtigheid. Le sang du
Juste erie (ciemande) vengeance het bloed des
regtvaardigen roept om wraak.
Cr - les hauts
ens, luide klapten aanheffen.
Rondroepen, le
koop roepen, luide rondventen in de straten; omroepen, oinklinken: On a end des pommes de terre,
de Ia salade, des prunes, men heeft aardappelen,
salade, pruimen te koop geroepen. Cr - one mantre per/we, on enfant perdu, een verloren liorlo
verloren kind omroepen, ombekkenen. Cr - un-pie,
règlement a son (le trompette, de tambour, eene
verordening met trompetgeschal of niet trommelslag bekend maken. Cr - les heures, de uren afroepen (des nachts).
Cr- des meubles, huisraad in
't openbaar bij opbod verkoopen.
Cr - haro, z.
HARO.
SE CRIER, v. pr. Uit-, omgeroepen worden: Les marchandises so erient dans les rues.
-
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Tout ce qui peut intéresser le public se erie
dans les rues.

Crierie, f. Lastig geschreeuw, geklag, gemor n.
Crietir, m., -etise, f. Schreeuwen in. , schreeuw-

sten f. : Faites faire ce petit er - , cette petite
er-euse, stop dien, die kleine schreeuwleeljk den
mond. Cr - public, of enkel Cr - , omroeper, ronddat kind schreeuwt, kr//t onophoudelijk; 11 eiiade klinkerm.—Cr- de nuit, nachtwacht f., die de uren
afroept klepper klepperman m.
al
zijne
Jurds er - s,
toutes ses forces, hij riep, schreeuwde uit
magt, hij schreeuwde het uit. Cr- a l'aide of au gezworen afroepers (van reqénings-verordeningen,
secours, a. .i vneurtre, au feu, hulp, moord, brand van te koop geveilde goederen enz.). Cr- de
roepen; Cr- au voleur, houdt den dief roepen. Cr- moutarde, de vieux chapeauX, rondventer van
(Loc. lam.) Cr- mosterd, oude hoeden.
aux a:snes, te wapen roepen.
Ci-igisane, f. [Hart.] Soort van blaauwe druif 1.
comme un fou, comme un perdu, comme un en Crik, m., z. CRICK.
agé, comme un aveugle qui a perdu son bâton,
d r- a pleine-tête, a tue-tête, Cr- comme mi ûne, Ci-i.ne, in. Misdaad, slechte daad, waarop cone
als een razende, als een bezëtene schreeuwen of onteerende straf staat ; euveldaad, gruweldaad,
(fig. schanddaad f. Cr- d'état, de lèse-niajesté, de pégillen, luidkeels, uit alle magt schreeuwen.
et fam.) Plumer Ia poule sans Ja faire er - , liet culat, de meurtre, d'adultére de rapt, de faux, de
hoen plukken, het schaap scheren, zonder dat liet vol etc., misdaad van Staat (staatsmisdaad), van
schreeuwt: iemand ongemerkt zijn geld afpersen; gekwetste majesteit, van landsdieverij of kasbestébedekteljk zware belastingen heffen, zonder dat er ling, van moord, van echtbreuk, van vrouwenroof,
Luid of te luid spreken; van vervalscliing van diefstal enz. Cr- capiklagten over opgaan.
-

kreet of kreten slaken: Cet enfant erie saus cesse,

-
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tal, misdaad, waarop de dood staat. - [ Relig.]
Zonde, doodzonde f. Vivre dans Ie er-, in de zon(le, it doodzonde leven. Jésus Christ a porté Ia
peine de nos er -s, J. G. heeft de straf onzer zonde
gedragen. L'ingratitude est un er-, de ondankbaarheid is eene zonde. - Berispelijke daad f., misslag m., fout f. C'est un er- d'abattre de si beaux
arbres, 't is zonde (schande, jammer), zulke schoone
boomen te vellen. - Faire un er- a qn. de qe.,
iemand iets tot eene misdaad rékenen, eene geringe
fout hoog aanrékenen. (fain.) Ce nest pas un si
grand er-, daar steekt zoo veel kwaads niet in. -

,

stijve haren of vezels; - paardenhaar, soort van

korstmos.

Criiial, m. [Chir.] Voormalig werktuig n. ter
zamendruicking van de traanfistel. - CrinaI, e,
adj. [El. II.] dIs een paardenhaar, haarfijn, haar-

breed.

Crincetle, f., z. v. a. CRÉCERELLE.
± (rinchon, m.,z. v. a. POlL. — [ Bot]Baard m.

der korenaren.

Crin- erin, m. (klanknabootsend woord) (pop.)
slechte viool f.; slecht vioolspeler, kroeg-, straatmuzikant in.

Soms ook gebézigd voor misdadiger: Châtier, Dés
t Criiie, 1., z. v. a. CHEVELIJRE.
le er-.
-arme
t Crineux, eiise, adj., z. v. a. CHEVELU.
('rin.inalisable, adj. Wat als misdaad kan
Ci-iiiieoi-ne, adj [H. n] Met in haren uitaanqerékend worden
loopende voelsprieten.
('rlmirialisant, e, adj. Misdadig makend.
Crinier, m. Paardenhaarbereider m.
Crirninaliser, v. a. [Prat.] Tot eene strafCriiiière, f. Manen I. p1.: La er- dun eheval,
zaak maken, een burgerlijk regtsgeding veranderen dun lion, dun sanglier. - Bij uitbreiding: La erja een lfjfstra/feijjk. - ( fi g.) Als eene misdoad be- tl'un easque, de haarbos van een' helm. - ( fig.)
schouwen, hoog aanrékenen. - Het part. passé Grande, vilaine er-, lang, borstelig, wanordelijk,
komt ook als adj. voor: Affaire eriminalisée. - slordig hoofdhaar n., slechte pruik f. - (poél.)
SE CRIMINALISER, V. pr. Van de burgerlijke tot de Staart in. eener komeet. - [H. n.j Kuif f. of kain in
ljjfstra/felijke regtbanlc overgaan.
van lange véderen op den kop of om eten hals der
1- ('i-in.inalisrne , m. Strafbaarheids -stelsel, vogelen. - [isquit.] Bekleeding om den kop en hals
oogpunt n., waaronder zich eene ljfstra//eljke zaak der paarden, kap f.
Crinifèi-e of Crinigère, adj. [El. n. ] Manenvoordoet.
Criniinaliste, m. Schrijver over het ljfstraf- dragend. - ( riiiiflore, adj. [Bot.] Met haarfeik regt; - leeraar, kenner van, ervarene in. vormig uitloopende bloeinkroon. - C .-lniforme,
adj. [Ii. n.] Paardenhaarvormig. - Ci-initarse,
ii lijfstraffelijke zaken.
('riiiiinalité, f. Het misdadige (van eene han- adj. [U. n.] Met behaarde onder-voeten.
de
strafwaardigheid,
schuld
f.
(van
een'
Crinodendre, in. [Bot.] Patagua t., boom van
daling);
Chili.
persoon).
C,-iniinatif, ive, adj. dan de misdaad grenCrinolde, adj. [H. n.] Haarvormig. - [Bot.]
Lelieachtig.
zend.
Crinole, f. [Bot.] Lelie-narcis, haakbloem, haakCriniination , f. [Ane. prat.] Beschuldiging,
aanklopt f. van misdaad. - Crimiiiatoii-e, wij. lelie. Cr- d'Afrique, afrikaansche haaklelie, blaau
tuberoos t.
-we
Wat tot die beschuldiging behoort.
Crinoline, f. [Corn.] Paardenharen stof t.
Crirniiiel, le, adj. Misdadig, schuldig aan eene
misdaad, lijfstraffelijk, lijf en leven betreffende,
Criiion, in. [H. II.] Haarworm in., fijn huidcrimineel: Homme er-, Femme er-e, misdadige wormpje n.
Criobote, in. [Ant.] Offer n. van een' ram.
man, vrouw, misda iger m., misdadigster f. CrCriocéphale, adj. [H. n.] Met een' ramskop.
cle premier chef, misdadig in den eersten graad. Juge
Criocère of Porte -croix, in. [[In.] Kruiser-, strafregter, criminéle regter in. Code er-,
trafwetboek II. Tribunal er-, ljfstra//'eljke regt drager, bromkever in., schildvleugelig insect, dat
bank t. Matière, Affaire, Procédure er -le, lijfstraf- op bloemen aast, sperzie-haantje n. - Criocérl
felijke zaak f., crimineel proces n. —Strafschuldig, des, in. p1. Bronskever-soorten t. p1.
strafwaardig, strafbaar, zondig, boos, goddeloos:
('rioinyxe, adj. [Méd.] Met veel neusslijm,
Des désirs er-s, strafbare, zondige begeerten. Une snotteriq.
Cripart, in. (pop.), z. V. 0. GRIMPEREAU.
passion er-te, een snoode , goddelooze hartstogt.
Criptologie, f., Z. CRYPTOLOGIE.
Des yeux ei -s, zondige oogen. Action, Pensée er -e,
('riqiie, 1. [Géogr.] Kreek 1., kleine natuurlijke
zondige, booze daad, gedachte f. - CRIMINEL, m.
misdadigster
t.,
misdadige
in.
haven,
sluiphaven t. - [Fort.] Ci -s, kleine dwarsMisdadiger
m.,
LE, t.
en f., boosdoener m., boosdoenster f. : Juger, Con- grachten f. p1. rondom eene vesting, om 't werk der
damner, Punir, Pencire un er-, een misdadiger oor- loopgraven te bemoeijeljken. —[Arqueb ] Metaal n.,
deelen, veroordeelen, straffen, ophangen —Het lijf- waarmede men de holten of gebreken aan een' gestraffelijke (in tegenstelling van het burgerlijke): weerloop vult.
Criquer, V. n. [Tech.] Splijten, scheurtjes kijfTourner, Prendre une affaire au er-, eene zaak
als lijfstraffelijk doen voorkomen, opvatten. - (lig. gen (van het staal bij het temperen, wanneer het
et prov.) Prenilre une chose an er-, over eene niet gelijkmatig gegloeid is geweest).
zaak gebelgd, beleedigd zijn. II va d'abotd au er-,
Criquet, in . [11. n.[ Sprinkhaan m. - ( fig.)
hij legt het aanstonds ten kwaadste uit, vat het Knol in ., slecht paard n. - (fam.) Zwak, mager
mannetje n.
ten ergste op.
Crimiuelleineiit, adv. Op misdadige wijze,
Crise, t. [Méd.] Kri vi s t., scheiding der ziekte,
misdadig; lijfstraffelijk. - ( fig.) Expliquer er- qe., poging der natuur, waardoor in de ziekte eene
Juger er- dune chose, iets ten kwade opvatten, ten verandering ten goede of ten kwade wordt bewerkt.
ergste uitleggen.
Cr- parfaite , imparfaite, sûre of assurée, volkot Criiiiineiix, euse, adj. (bij Montaigne), mene, onvolkomene, ongevaarlijke krisis. Jour de
er-, beslissingsdag in. - (fig.) Bedenkelijke staat in.
z. v. a. CRIMINEL.
der omstandigheden, spanning 1., gevaarlijk of beCriiiiiion, in. [Med. ane.] Grof meel, gries
slissend oogenblik, beslissingspunt, beslissingstijdmeel n.
Cnn, m. Lang en hard haar aan den hals en stip, keerpunt ii. L'affaire est dans sa er-, de zaak
staart van de paarden en enkele andere dieren, is op 't punt van beslist te worden. Cr- eommer
paardenhaar n. Cheval a tous er-s, paard met dale, handels-krisis.
Crisiaque, adj. [Méd.]: Personne er-, of als
schoone manen en langen staart; (fig.) een onvermoeid, wakker mensch. (fam. et pop.) Pren subst. Le of La erisiaque, de gemagnetiseerde in.
haren,
bij
de
en
t., hij of zij, die gemagnetiseerd wordt; ook
aux
iemand
bij
er-s,
qn. au er-,
-dye
't haar vatten. us se sont prijs au er-, aux er -s, [H. cccl.] geestenziener in., geestenzienster t.
Crisite, t. [Bot.] Hondsgras n.
zij hebben elkander in 't haar gezeten, met elkander
Crispatif, ive, adj. ]Bot.] Onregelmatig gegeplukhaard. - Les er-s dun lion, de manen van
een' leeuw. - [Mus.] Cr- d'areliet strjkstokhaar. Icronkeld.
- [Tech.] Cr- plat, glad paardehaar (zoo als 't
Crispation, f., Kronkeling, zamenkrimping,
van het dier komt); Cr- erépi, gevlochten en door verschrompeling, zamentrekking, krulli nq t. (als
opkoking gekronkeld haar. - Afbreking f. eener uitwerking van hitte of koude). - [Méd.] Cr- des
mijnader door eene steenbank. - [ Pêeh. ] Cr- 1cm- muscles, des neris, zigzagswijze inkrimping t. der
pile, paarcienharen vischsnoer n. - [H. ii.] Soort spierbundels, krampachtige toestand in., die zich nu
van lipvisch m.; - volksnaam van den draad- of en dan bij zenuwachtige personen voordoet. haarworm. - [Bot.] Cr- de eheval, naam van alle [Ctiir.] Cr- des vaisseaux, zamen-trekking der
-

-

-

CRISP1

CRISTfL

-

haarvaten, als gevolg der prikkeling. veroorzaakt
door de aanraking der lucht met eene wond. (flu.) Sa Ienteur, sa vue seule me donne des er-s
zijne traagheid, zijn jeziçjt alleen doet mij kippevel
krijgen, ergert mij g eweldig.
Crispé . C, adj. (en part. passé van crisper)
Zaamgekronkeld, ineengekrompen, verschrompeld:
Peau er-e, verschrompelde huid f.; Muscles. Nerfs
er-s, opgekrompen, zaamgetrokken spieren, zenuseen f. p1. Vaisseaux er-s, zaamgelrokken haarvaten n. p1.
Crispiflore, adj. [Bot.] Met omgekrulde bloembladranden.
Crisper, V. a. Doen krimpen, opkrimpen of
zamentrekken, rimpelen, verschrompelen: Ii fait un
froid qui crispe les nerfs, 't is een koude, die de
zenuwen doel opkrimpen. - [Chir.] Cr- des veines,
aderen c r i sp e r e n, afgesnëdene aderen met een
pincet om(iraaijen om de bloeding te stillen. - (fam.)
Ongeduldig, verdrietig maken, ergeren: Ta gaucherie me crispe, me crispe les nerfs, uwe onhandigheid doet mij koken van ongeduld. - SE CRISPER, V. pr. Opkrimpen, opkrullen, zamentrekicen.
Crisipifolié, e, adj. [Bot.] Met omgekrulde,
verschrompelde bladeren.
Crispin, m. [Mod.] Vrouwen-, kindermantel15e n. - [Thuât.] Naam van een' grappig' bediende
In 't blijspel (naar den acteur Crispin) . - (Loc.
ram.) C'est un er-,5 een koddige vent.
Criss, Crid, Crit, m. Kris f., qetande, doorgoons vergiftige dolk m., in Oost-Indië gebruikelijk.
Ci-issernent, m. Tandgekners n., het knarsen
der tanden.
(risser, v. n Knarsen, knersen met de tanden,
tandenknersen.
C'risson, m. Dreg, dregqe, enterdreg f.
Crissure, 1. [Tech.] Oneffenheden of scheu-

ren f, p1. in ijzerdraad.
Crista, 1. (latin) Helmpluiin f., vederbos m. op
den helm. - Ci-istacites, rn p1. [IE. a.] Versteende hanekammen m. p1.
Ci-istal, m. [Minér.] Kristal n., regelmatig gevormd, doorschijnend en hard ligchaain uit het rijk
der steenen, inz. berg- of rotskristal (er- de roche),
bergglas n., zwitsersche straalsteen m., een heldere,
doorschijnende, kleurlooze steen; - regelmatige
vorm in., dienzëkere zelfstandigheden vanzelf aannemen, als zij uit den vloeijenden of luchtvorini gen
toestand tot den vasten staat overgaan (in dezen
zin doorgaans meert'.): Les cristaux de sel mariti
soot cubiques, de kristallen van zeezout zijn kubisch of zesvlakkig. - Bij uitbreiding: Kristalglas n.,
waterhelder, kleurloos glas n Verres de er-, kristalglazen n. p1. - [Chum.] Zouten en andere zelfstandigheden, die men laat kristalliséren. Cr- minéral, mineraal kristal (van salpeterzurepolasch).
[Anc. chim.] Cristaux de lune, snaankristallen

(van salpeterzuur zilver); Cr- de Venus, krislallen
van Venus (van azijnzuur koper). - Cr- de mantre, horlogie -glas n. - Magasin de cristaux, magazijn van kristallen voorwerpen ('t zij van echt
of nagebootst kristal gemaakt). - (fig. et podt.) Le
r- des eaux, des foritaines, 't kristal der wateren,
des fonteinen ('t kristalhelder water).
Cristallerie, 1. Kristalvervaardi.ginq; kristalfabrjk f.; - het snijden, graveren der kristallen.
('ristallier, m. Graveerder m. in kristal en
edelgesteenten. - Kristalverzameling 1., kabinet n.
van kristallen.
C'ristallière, f. [Exploit.] Kristalmijn f. [Tech.] Werktuig a., waarop men de kristallen
bewerkt.
Cristallifère, adj. [Minér ] Kristaihoudend,
-

kristalbevaltend.
Cristallin, e, adj. [Phys., Chum.] Kristal1jn,
kristallisch, regelmatig als kristal gevormd; - naar

bergkristal gelijkende, zeer klaar, kelder en zuiver,
doorzigtig als kristal, kristalhelder. - CRISTALLIE in. [Anat.] Kristallens f., ooglens, een volkomen
kleurloos ligchaam van de gedaante cener lens, het
welk, in een beursje besloten, vrij di.qt achter de
pupil in een kuiltje van t glasachtig ligchaan ligt
(ook Humeur er-e, Corps er-, kristallijn -vochi,
kristallijn -ligchaam, qeheelen). - [ Astr.] Le premier, le second er-, de eerste, tweede kristalhemel
(in 't stelsel van Ptolemeus).
('ristalilne, f. [Chum.] Kristalline f., olieachtige zoutvatbare basis, in de brandige indigo-olie

ontdekt. - [Anat.] Beursje of vlies n., dat de kris
tallens bevat (ook membrane Cr- geheeten) - [Chir.]
Kristalzweertje n. (aan de voorhuid of aan den
anus). - Bot.] Plant f., waarvan sommige deelen
een kristallijn voorkomen hebben; - fjskruid, kristalkruid n. ( fi c (Yide glaciale).
('j-istatlisabilité , f. [Chim.] Kristalliseerbaarlieid L, geschiktheid om te kristalliséren.
(i-istallisable, adj. [Chim.] Kristalliseerbaar.
Cs-istallisaiit , e, adj. [Chim.] Kristallisérend
ti-istalilsatioti, f [Phys., Chim.] Kristal
vorming, kristalwording f., overgang tol kristallen,
k r i s t a 11 i 5 a t i e, kristallise ring; - kristalschie
ting f.; - het gekristalliseerde, het tot kristal ge-

-

-

vormd ligchaain.
(ristallisé, e, adj, In kristal veranderd, tot

kristal geworden; gekristalliseerd; in ijs
veranderd.
Ci-istallise., v. a. In kristal doen veranderen,
tot kiistal doen veranderen of overgaan, doen bevriezen, krislalliséren. Cr- un sue, de leau.
- CRISTALLISEII, V. Si. en SE CIUSTALLISEII, V. pr.
In kristal veranderen of overgaan, den kristalvorm
aannemen, tot kristallen, schieten, Je r i st a 1 1 i s éren: Ce corps ne cristaihise of ne se cristahhise
que lentement. - L'eau, en fi ltrant ii travers ces
rochers, s'est eiistahlisée, hel water is, bij 't zijpelen door die rotsen heen, kristalhelder geworden.
Cristahliseur, C ristahlisoii-, m. [Chim.]
Kristalliseercat n.
Cristallo-atoinique, adj. [Phys.] : Système
er-, stelsel n. dat de kristalschielinq uit de vereeniging van atomen verklaart. - Ciistallo
éleetiJque, adj.: Phinomènes er-s, elektrische
verschijnselen n. p1., door de warmte in zékere
kristallen opgewekt.
Cristahlogénie, f. [Diclact.] Leer van 't oatstaan of de vorming der kristallen, kristalvormings
-lerI.
Ci-istahlographe,m. [Didaet.] Kristatbe schrijver, kristalkvnner, k r is ta 0 g r a ap le m.
- Cristahlogiaphie , I. Kristalbeschrfjving,
kristalkunde, kristallographie f. - (ns
adj. Krislalbeschrjvend, tot-talogrphique,
de kristalbeschrijving of den kristalbeschrijver behoorende.
(i-istahloïde, adj. Kristalvormig. - CRISTAL2

LOï1)E, t. ] Anat.] , z. v. a. CRISTALLINE ; - spinnewebsvlies n. (ons Zijne doorschijnendheid dus genoemd, Z. ARACHNOIDE).
Ci-istallologie, I. Kristallenleer, verhandeling 1. over de kristallen. - CristahIo1ogique,

adj. Wal tot die leer, die verhandeling behoort of
betrekking heeft.
Cnistahloiiiancie, f. Kristalwiqchelar(j, waarzeggerij f., door middel van spiegels, kristalglas
enz. - Cnistalloinaiicieu, m., ne, I. Kristalwaarzegger IlL, -zegster I. - Ook als adj. gebruikt: Action er-ne, verrigting f. bij de kristalwig
-gelarj.

('nistalloniétrie, 1. [Didaet.] Kristalmeting f.,
wetenschap, die de hoeken der kristallen leert meten
en berékenen. - Ci-istahloniétnique, adj. Wat
tol die wetenschap betrekking heeft, k r i s t a 11 om é t r i 5 c h.
Cnista llonornie, f. Kennis der natuurwetten,
van welke de verschillende geométrinche eigenschappen der kristallen afhange n . - Cnistalloisornlqise, adj. Wat lot die kennis betrekking heeft.
Cnistahlophysique, f. Natuurleer t. der kidstallen. - CRYSTALLOPHYSIQUE, adj. Wat de zulver physische verschijnselen bij 't klieven, de polarisatie enz. der kristallen betreft, k r is tal 10-

physisch.

('nistalloteehnie, f. [Didact.] Kristalliseer
kunst f., kunst 01fl zouten en andere zelfstandigheden tot kristallen te doen schieten. - Cristallotechnique, adj. Wat tot die kunst betrekking
-

heeft.

(i-istallotoinie , r. Kristalsplijting, kristal-

scheiding f. - fristahiotornique, adj. Daartoe
b hoorend.

(nistanie, I. [Bot.] Cristaria f. , soort van
maluwplant , welker vrucht in een kamvormig

vlies is besloten.

('i-istatelle, 1. [H. n.] Kampolyp in., een zoet-

water-polyp.

Cnisté, e, adj. [H. nj, z. V. a. CRETE.

4711CRISTEL CROCHET.
Cristel, m. [H. n.], z. v. a. CRICERELLE.
Cristelle, f. [Tech.] Zeker tapijtwerkers-ge-

reedschap n.

Criste-rnarine, f. [Bot.] Zeevenkel t. (passepierre).

(rit, m., z. cRiss.
(iitéritiw, m. (latin) (pr. —ome) [Philos.]
Kenteeken, merk, ondersclieidingsteeken n., toets,
maatstaf m. tot liet beslissen of beoordeelen van
deze of'gene zaak, kriUriurn n.
Crithagre, m. [H. n. ] Soort van musch t.
Cri th e, nl., Z. V. a. ORGELET.
Critlioniancie, t. [Ant.] Wiqclielarj 1. uit
liet lerstemeel, waarmede de ofrerdieren bestrooid
weren, krithomantie t. - CrithonianCieri, m., -iie, f. Hij of zij, die deze wigclielarj
uitoefende.
trithophage, adj. Van gerst levend. - calTHOPHAGE, IR. Gersteter m . - C1IITHOPHAGIE, t.
Het gersteten, voeding t. met fierst.
Criticisme, M. [Philos.] Kriticismus a.,
wijsgeerig stelsel van Kant ('t welk ook de grenzen
en de geoorloofde oefening van ons kenvermoqen
wil bepalen). - cRITIcIsTE, m. Aanhanger van 't
kriticismur, k r i t i c is t, Kantiaan m. - cRITICISTE, adj. Wat tot Kants stelsel of 't kriticismus
behoort.
Critiquable, adj. Berispelijk, niet regt aan
kritiek onderhevig.
Critique, adj. Wat tot de kritiek behoort
kunstregterlijk, toetsend, beoordeelenci, k r i t i s c h:
Discours, Dissertation er-, beoordeelende, kritische
redevoering, verhandeling f. - (fig.) Tot scherpe
beoordeeling geneigd, vitziek, bedilziek, hekelzuchtip, rnugqeziftend: Esprit er-, bedilgeest, vitter,
muggezifter m. - [ Méd.] Eene krisis of een ziektekeerpunt aanduidend, kritisch; Jour er-, dag van
krisis, beslissingsdag m. in zékere ziekten en vrouweljke ongesteldheden. Temps, Age er-, kritische
tijd m., beslissend levenstijdperk a. (op 't welk de
vrouw 't vermogen ons te baren verliest) . - Bij
uitbreiding: hagchei(jk, bedenkelijk, zorgelijk, gevaarlfjk, kr i ti e k: Les temps, les citeonstanees
sont er -s, de tijden, omstandigheden zijn bedenkelijk, zorgvol; Sa position est trés -er-, zijn toestand
is hagcheljk, hij staat op glad ijs. CRITIQUE, f.
Kritiek, toetsing, beoordeeling , monstering,
kunstbeoordeeling: beoordeelinqskunst f., kunstregterschap, kunstgerigt fl.; Cr- bistorique, historische
kritiek, het onderzoek naar de echtheid en olivervalschtheid van geschriften en gedenkstukken; Cr-,
esthétique, littéraire, letterkundige kritiek, beoor
deelingskunst der voortbrengselen van smaak, letteren; Cr- philosophique , thbelogique, morale,
saerde etc., wijsgeerige, godgeleerde, zedekundige,
gewijde enz. kritiek. -' Geschrift a., verhandeling t.,
waarin een werk beoordeeld wordt, beoordeeling,
recensie t. - Bij uitbreiding: al wat de gebreken
van iets of iemand in 't licht stelt: Sa conduite est
une er- de Ia vôtre, zijn gee/rag is eene kritiek,
veroordeeling van 't nine, doet het berispeljke van
uw gedrag uitkomen. - Vinnige of kwaadwillige
beoordceling, helkeling, gisping t. - Somtijds ook
gebezigd voor CRIT1CISME, z. old. - CRITIQUE, M.
Kunstregter,, onderzoeker en beoordeelaar der
voortbrengselen van kunst en smaak, inz. boekheoordeelaar, recensent, k ri t i k u s in. (fain.) Bedillaar, hékelaar, vitter, muggezifter in .
Critiqné , e, adj. (en part. passé van eritiquer)
Beoordeeld, getoetst, gerecenseerd, g e k r i t i s e e r d:
Ouvrage er-.
Critiquier, V. a. Beoordeelen, toetsen; - bedil len, laken, afkeurend beoordcelen, hdkelen, gispen,
k r i t i s é r e n. - Ook zonder voorwerp gebezigd:
Il faut er- avec goût, II critique sur tout. - SE
CJUTIQUEII , V. pr. Beoordeeld, gegispt, gehdkeld
worden: Toutes les ehoses peuvent se er-, op alles
kan men wat te zeggen, wat aan te merken vinden.
Critiqueiir, m. (fain.) Berisper, bediller, vitter,
lujkelaar, 'inuggezifter m.
-

(roaiHejneit, m., Z. CRAILLEMENT.

Croard, rn [Tech.] IJzeren stang t. der kanonen klokgieters, ter zuivering van 't metaalbad,
slakkenhaak rn
Croassant, e, adj. Krassend; schreeuwend,
slecht zingend.
Croassemeiit, rn Gekras, geschreeuw, 't natuurlijk geluid der raven en kraaijen, ravengekras,

kraajiengekras n.— (fig.) Elk onaangenaam geluid n.,
slechte inuzijk f., slechte zang in., slechte verzen n. p1.
Croasser, v. n. Krassen, schreeuwen (van
raven en kraaijen). - (fig.) Slecht zingen of spelen,
slechte verzen maken. (vgl. COASSER.)
Croate, adj. Van Kroatie, kroatisch. - CROATE,
in. en f. Kroaat rn, kroatische vrouw t. .(vgl. CRAVATE.)

('roe, rn. (pr. era) [Tech.] Haak, douwhaak,
bootshaak, boom m. Cr- de fer, de bols, ijzeren,
houten haak. - ( fig.) Mettre les armes, Pendre
son epee au er-, de wapenen, den degen aan
den wand hangen, de krijgsdienst verlaten. (fain. et fig.) Son proces est nu er-, zijne regtszaak
hangt aan den spijker, wordt niet doorgezet. [Tech.] Ivaain van vele haakvormige of van haken
voorziene voorwerpen; roerhaak, werkhaak; harpoen in.; Cr- de pompe, pomphaak; Cr- ii feu,
vuurhaak, pook rn - Cr-s de Ja ville, brandhaken. - [ Arqueh.] Arquebuse a er-, haakbus t.,
(een voormalig schietgeweer). - [ Bar.] Palans a
vr-, haaktaliën t. p1., vierloopers in. p1.; Cr-s de
hrdcins of Cr-s de palans de canon, takelhaken
tot vasthouding der kanonnen. Cr- de eandelette
portuurljnshaak, kathaak. Cr- (le capon. ankerhaak, penterhaak. Cr-s de palans of de palanquin,
talieliaken, takelhaken, Cr- de pompe, poinphaak.
Cr- a trois branches, vischdreg. Passer le er- de
In poulie dans Ia cigale dune ancre, een blok in
het anker haken. Ci- de hatelier, schippershaak,
boots/wak. - [El. a.] Cr-s, haaktanden in. pl.,
puntige of kromme tanden van zékere dieren, inz.
van paarden en honden. - (fig. et fain.) valsche
speler m., z. V. a. ESC1IOC. - Cr-s, groote oingebogen knevels. - CROC, in. ( pr. eroque) kiankna
't geluid, dat zékere harde-botsendwrv
brosse dingen bij 't eten maken, gekraak, geknapper a. Cda fait er- sous Ia dent, dat kraakt lusschen de tanden.
Ciocalithe, m. ]Mindr.] Krokaliet m., zeker
mineraal.

('roc-de -ehleii, m. [Bot.] Hondstand m.
[H. n.] Met gele of saf-

Plur. Des eroes-de-ehien).
Croeéipeniae, adj.

fraankleurige vleugels.
Crocéiventre, a(1j. Met gelen of saffraankleurigen buik (van insecten).
Ci oc -en -janthe, in. liet beentje-zetten, kunstgreep in 't worstelen, bestaande in 't zetten van
den voet tusschen de heenen van de partij, om die
te doen vallen. - (fig.) Behendigheid f., listige
streek m. , waardoor men iemand te leur stelt, hem
zijn ambt of zijnen post doet verliezen enz. Ii lui
a donne le er-, hij heeft hem den voet geligt. (Plur.
-

Des cioes-en-jambe.)

t (roche, adj. Gebogen, krom.
Croche, t. [Mus.] Staartnoot met een haakje,
achtste noot; Double, Triple, Quadruple er-, staartnoot 'met twee, drie, vier haakjes, zestiende, tweeen-dertigste, vier-en-zestigste noot.— CROCHES, t. 1)1.
Smidstang f., om 't gtoeijend ijzer bij 't smeden
vast te houden.
Croeher, V. a. [Gray. et Mus.] Staarten en
haken aan de noten maken. - [Tech.] De tanden
der kaarden ombuigen. - [ Mar.] Inhaken, inpikken, krengen.
Crocties, t. p1. [Tech.], z. onder CROCHE.
Crochet, in. (verklw. van eroe) ['feeli.] Haakje a., haak m. - (fig.) La route fait un er- en eet
endroit, de weg maakt op die plaats een' elleboog,
cene kromming. Faire un er-, uitwijken, uithalen,
een' anderen weg, een' zijweg inslaan; 11 fit un erpour m'éviter, hij week uit, sloeg een' anderen weg
in, om mij te ontwijken. (Proc.) Aller aux niûres
sans er-, onbeslagen ten ijs komen: iets ondernemen
zonder daartoe de noodige middelen te hebben. Cr-s des poite -faix, houten draagveel, draaghout,
rughout n. der lastdragers of kru(jers. (Loc. fig.)
Etre sur les er -s de qn., op iemands kosten teren,
tot last van iemand komen. Etre sur ses er-s, sur
ses propres er -s, op zijne eigen wieken moeten
drijven, op zijne eigen kosten leven.—{Teeh.] Weephaak, unster rn (romaine); - bank/maak, schroefstok m. (aan de schaafbank); - slothaak, haaksleutel, looper in. (der slotenmakers en der dieven);scheer/maak (der wevers); - klemhaak (der kuipers),
- roerhaak, trekhaak, krom ijzer, haakijzer. schephaak, puthaak enz. (hij velerlei bedrijven); - neus in.

CROCHETABLE

(omgebogen gedeelte aan de dakpan); hak m. houwertje (der tuinlieden); weerh a ak (aan een' pijl,
tamboureernoald f., boreen' vischhaak enz.);
auurhaakje; Broder nu er-, haken. [Chir.] Haak,
naam van verschillende werktuigen bij de verlossing
en bij 't steensnijden; Cr- a curette, lepelhaak;
engelsche haak der tandmeesters. [Anat.] z. v. a.
Os crochu, z. CROCHU. [Irnpr.] Cr-s, haakjes m.
Z. V. a. ACCOLADE (z.
p1. [ ; Cr-, strik
[Bot.] Cr-s, haakjes np1., haakvormig
old.).
gebogen einden van vezels oftwijqen.— [H..n.] haaktanden m.pl. (ook crocs geheeten). Nagels m. Pl.,
aan de klaauwen van arenden. [Agric.] z. v. a.
COURSON. [Modes] Haarkrulletjes a. p1. der
vrouwen aan de slapen van 't hoofd. [Mus.] z.
-

,

-

-

-

-

-

,

-

(

( } ),

] )
-

-

,

-

-

,

v. a. CIIOCHE. [Mil.] Cr- darmes, geweerhaak,
geweerrak n. [Mar.] Kleine haak of hoek. Cr- de
Pied de mat, klomp op de hieling van de bramsteng, 01fl te beletten clot men die niet boven de
zaling uit hfjscht.
Crochetable, adj. Wat met een' looper, haaksleutel of valschen sleutel geopend kan worden:
Serrure er-.
Crochetage, m. [Tech.] Het opensteken, opsteken (van een slot met een' looper). Het krui iers-, lastdraqerswerk n.
[Agric.] Het ophakken
van den grond (z. v. a. BINAGE).
Crocheté, e, adj. (en part. passé van eroeheter) Open- of opgestoken, met een' looper geopend:
Serrure, Armoire er-e.
Crocheter, v. a. Opensteken, opsteken, met
een' looper of haaksleutel openen. SE CROCHETER,
v. r. Plukharen, als kruijers vechten.
^ roelietetir , n i. Krui lastdrager, pakdraq er (porte-faix). (fig.) Ruw, onbeschaafd mensch:
C'est un vrai er-, 't is een plompe kinkel, een ruwe
kerel. Injures de er-, kruijersvloeken m. p1. (fam.)
Sauté de er-, sterke, gezonde liqchaamsgesteldheid f.,
zeren gestel H. C'est on métier de er-, dat is een
ondenberoep, een zwaar en moeijeljk ambacht.
Cr- de portes, de serrures, opensteker van deuren,
van sloten.
Croehetier, m. Draaghout-, rughoutmaker
(voor de krugers); haak-, haakjes -maker m.
Crocheton, in. (verklw. van crochet) Haakje n.
Le crochet do porte-faix a deux er-s, het
kruijers -rughout heeft twee armen.
4. Croehetoral, e, adj. Op kruijers wijze,
kruijerachtig; lamp, ruw, gemeen, onbeschaafd.
-

-

-

-

-

,

-

-

Y

-

-

-

-

Crocheii, Croeheux of Croqueiix,

m.

[Tech.] Oinbuigijzern. voor de punten der kaarden.
Croehii, e, adj. Haakvormig, krom, gebogen,
gekromd. ( fi g. et prov.) Avoir les mains er-es,
lange vingers hebben, diefachtig zijn. [Anat.] Os
er- of unciforme, haakbeentje n. (vierde been van
de tweede rij der nahand). [Man.] Cheval er-,
paard met kromme beenen.
Crochne, 1. [Mus.], z. v. a. CROCHE.
Croehuer, V. a. [Tech.] Ombuigen.
('rocidisnie, m. [Mid.] Het muggenvangen,
crocidismus n., z. V. a. CARPHOLOGIE.
-

-

-

(roeiiion ofCroeiiiion Croeoniaguie, m.
,

[Pharm.] Sa//raanzalf, saffraanolie t., kr o k o

-

magma n.

Croeipède, wij. [H . n.] Met saffraankleurige

pooten (van insecten).

Crocodile, m. [H. n.] Krokodil m.

(fig.)

-

Ci-oeodiléen, ne, Crocodilien, ne, adj.
[H.,n.] Naar den krokodil gelijkend. - CROCO-

DILEENS, CROCODILIENS, m.pl.

Dieren n. p1. van 't

Crocodilion, m. [Bot.] Krokodilium n., eene
artisjokachtige plant.
Croeodiloïde, adj. [H. n.] Krokodilvormig.
CROCODILOIDES, m. p1. Krokodilvormige dieren n. p1.
Crocoïse, m. [Mindr.] Hood chromiumzuur
-

[Pharm.] Koekje van saffraan, myrrhe, roode rozen enz., saffraankoekje,
Z. ook CROCINON.
(roeoiiate, m. [Chim.] Safiraanzuur zoutn.
Crocoinagnie, m.

-

-

m.
Crocus, m. (pr. cro-cuce) [Bot.] Krokus m.,

hond

saffraanbloeîn f.;
saffraan m. (bloemstempels
eener verscheidenheid van den crocus sativus
of herfstsaffraan).
1 (roeiite, t. [F!. Ii.] Hyena t.
Croie, t. [Fauc.] Soort van graveel n. der roof
-

-

-

vogels.

Croiler, Croler, v. n. [Fauc.] Rommelend

ontlasten, drijten (van roofvogels).
(roire, v. a. Gelooven, voor waar houden of
aannemen, geloof slaan (aan iets of aan 't geen
iemand zegt), vertrouwen: Cr- une histoire, un
conte, eene geschiedenis, eene vertelling gelooven.
Cr- qn., iemand gelooven. On ne croit pas les
menteurs, men gelooft de leugenaars niet. Croyezmol, geloof mij. (fain.) Si vous ne le croyez pas,
allez-y voir, als ge 't niet qelooven wilt, dan laat
ge 't. J'aime mieux le er- que d'aller voO, 'k wil
't liever geboren, dan 't gaan zien. II croit cela
comme l'Évangile, comme un article de tol, hij
gelooft dit als 't evangelie, als een geloofsartikel:
hij twijfelt er in 't geheel niet aan.
Cr- conseil,
naar rand luisteren. En er- qn., geloof slaan
aan 't geen iemand zegt. A len er- (s'il faut Fen
er-) tout est perdu, als men hem geboren zal, is
alles verloren. En croirez-vous cette lettre? zult
gij geloof slaan aan (lien brief.
Faire er- une
chose, iets doen gelooven, iets geloofelijk maken.
Gelooven, meenen, denken, dunken, wanen,
houden voor: Je le crois capable de tout, ik geloof,
houd hem voor alles in staat. Le monde roe croit
beureux, de wereld woont mij gelukkig. Je crus
que j'allais mourir, ik dacht, meende, dat ik ging
sterven. Le croyez-vous homme de parole? houdt
gij hem voor een man van zijn woord? CROIRE,
V. n. Gelooven, geloof schenken, vertrouwen. Crlëgèrement, sans preuve, ligteljk, zonder bewijs
gelooven. [Rel.] llienheureux ceux qui croient,
welzalig zij, (lie gelooven.— Ci- a, geloof slaan aan,
niet twijfelen aan 't bestaan van iets, van iemand:
Cr- aux paroles, aux témoignages, aux serments
de qn. aan iemands woorden, getuigenissen, eeden
geloof slaan. Cr- au paradis, a l'enfer, aan t paradijs, aan de hel gelooven. Cr- aux sorciers, aux
revenants, aan toovenaars, aan spoken gelooven.
[Rel.] Cr- en Dieu, en Jésus Christ, au SaintEsprit, in God, in Jezus Christus, in den Heiligen
Geest gelooven. Cr- en sol, vertrouwen op zich
zelven, in zijn eigen krachten, verstand enz. hebben.
SE d011E, v. pr. Zich geloocen, zich meenen
of achten, wanen, zich houden voor, zich inbeelden
te zijn: 11 se croit invincible, hij houdt zich, waant
zich onoverwinnelijk. Se er- tout permis, meenen
dat men alles doen mag, zich alles veroorlooven.
(Loc. prov.) 11 se croit le premier moutardier
du pape, hij heeft een' hoogen dunk van zijne geringheid. Vertrouwen in zich zelven stellen,
zich aan zijne eigen meening houden. Si je me
crovais (si je men croyais) moi-mhme, je ne le
verrais pas
Geloofd worden: Cela ne peut se
er-, dat laat zich niet geboren.
Se faire er-,
zich doen gelooven, zich geloof verwerven; zichzelven iets doen gelooven, zich iets in 't hoofd zetten.
('roisade, t. [Hist.]Kruisloct m., kruisvaart f.,
naam der oorlogen ter herovering van 't Heilige
Land;
ook wel van andere godsdienstoorlogen
gebizigd: La er- contre les Albigeois. contre les
Mores, de kruistogt tegen de Albigenzen, tegen de
Mooren.
[A.str.] 1let Kruis, Zuiderkruis, een
zuidelijk sterrebeeld (ook croisette geheeten).
Croisé, m. [Fl151.] Kruisvaarder m., deelnemer
aan een' kruistogt: L'arnuie des er-s. het leger
der kruisvaarders.
Ook als adj. in dien zin gebruikt: Les princes, seigneurs er-s, de vorsten,
heeren, die ter kruisraart trokken.
[Manuf.]
Gekiperde stof f.
[Danse] Kruispas m., zikere
danspas.
[Bias.] De met een kruis voorziene
keizerlijke rijksappel m. en banieren t. p1.
-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

Larmes de er-, krokodillen-tranen, m. p1., hui
tranen (volgens de fabel,-chelati,bdrgjk
dat de krokodil, als hij op roof loert, de stem van
een weenend kind nabootst). [Rhét.] Drogrede t.,
bedriegeljke, valsche sluitrede.

lood n.

Croconiqne, adj.: Acide er-, saffraangeel
zuur (dat roodachtig of citroengele zouten vormt).
('rocotte, t. [H. n.] Soort van hyena. Basterd van den wolf en hond, bastaard -wolf, wolfs-

--

Crocise, f. [H. n.] Honigwesp f.

krokodillen-geslacht.

CROISÉ.

-

-

-

-

-

-

-

-

Crolsé,

e, adj. (en part. passé van croiser)

Gekruist, kruiswijze geplaatst: Bras er -s, Jambes
er-es, gekruiste, over elkander geslagen armen,
beenen.

-

([am.) Se tenir, Demeurer, Avoir les

bras er-s, met de armen over elkander staan: ledig,
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-

werkeloos zijn. - ( fig.) On est souvent er- par
ses proches, men wordt dikwijls door zijne nabetaanden gedwarsboomd. - [ Manuf.] Etoffe er-e,
gektperde stoffe 1. - [Mii.] Feu er-, kruisvuur n.
- [Pos.J limes er-es, Vers er -s, verzen, die ala
den anderen regel rijmen, kruisrijmen n. p1.
[Bot.] I'euilles er-es, over kruis ,staande bladeren.
[Danse] Chassé er- gekruiste zfjpas m., zékere

1 nspas.

Croiseau, m. [[Ti. ni, Z. V. a. EISET.
Croisée, f. [Arch.] Kruisraam, vensterraam,

gtasraam, schuifraam n.; vensleropening f., venster,
licht, kozijn, kruiskozijn n. - Plaats, waar twee
z,eqen el/ander kruisen. kruispunt n., kruisweg m.
- [Econ.] Spjjl f., kruiselings geplaatste stokjes in
een' bijenkor/. - [ Tech.] Raam n., haspel m.,
kruis, kruishout ii. aan verschillende werktuigen;
- radspijlen 1. p1. in een uurwerk; - elkander kruise'nde draden (in een weefsel) , képering f. - [Mar.
Cr- de I'ancre, ankerkruis n., breedte van een anfeet' tussc/ien de punten van iedere hand. Ce valssean a beaucoup de er-, dat schip is breed getuigd.
Croiselle, ('roisette, 1. [Coin.] Zëkere paplersoort f.
(roisement, m. Kruising f.; liet kruisen,
snijden van twee voorwerpen. - [ Manuf.] Het
(wijnen der draden. - [ Econ.j liet kruisen der
dierenrassen, de vermenging of koppeling va twee
dieren van dezelfde soort, maar van verschillend
ras. - [Eser.] Het kruisen der schermdegens. [Chem. de fel] Overgangspunt n. van 't eene
spoor op 't andere.
('roiser, V. a. Kruisen, kruiselings, kruiswijze
of overkruis plaatsen of leggen. Cr- les bras, les
jambes, de armen, de beenen over elkander slaan
kruisen, Cr- les épes, de degens kruisen (bij
chermen). - Dwars overtrekken, oversteken:
Un lièvre qui croise le cliernin, een haas, die den
weg dwars overloopt. (fig.) Cr- qn., iemand dwarsbeamen. - Doorkruisen, doorschrappen, doorhalen:
Cr- qc. dans une denture, in een geschrift de pen
ergens doorhalen, iets uitschrappen; met een kruisje
teekenen. 11 ma croisé trois articles de mon compte,
hij heeft drie posten in mijne rékening doorgehaald.
(In dezen zin liever bitter.) - [Gray., Dess.] Kruisth-epen maken. - [Econ.1 Kruisen, dieren van
verschillend ras laten paren, de dierenrassen verthenqen. - [Mil.] Cr- Ia baïonnette, 't geweer
vellen. - { Manuf.] Cr- une éto ffe, eene stof képeren. - [ Vann.] Kruisqewjjs vlechten. - cnoigEE, V. a. [Mar.] Kruisen, heen en weder varen:
L'escadre croise dans Ia Baltique, ui l'entrée de
Ja Manche, het smaldeel kruist in de Oostzee aan
den ingang van 't Kanaal. Cr- Ia lame, door de baren
zeilen, dwarszee-zeilen. C- Ja nier, de zee bekruisen.
- [Taut., Coutur.] Over elkander slaan, over elkander hangen of vallen (van de panden van 1decderen). - SE CROISER, v. pr. Het kruis opnemen, Ier kruisvaart trekken, deel aan een' kruistogt nemen. A l'exemple de St. Louis Ja plupart
des princes se croisèrent. Elkander kruisen (van
twee lijnen, twee wegen enz., die elkander snijden; ook
van twee personen, twee brieven enz. , die denzeifden
weg, maar in tegengestelde rigting afleggen): Ces
lignes, ces chemins se croisent, die lijnen, wegen,
ref/den elkander. Nos lettres se sont er-s, onze
In-leven hebben elkander gekruist. Nous nous sommes croisés sans nous rencontrer, wij hebben elkander gekruist, zonder elkaâr te ontmoeten. Les
delairs se croisalent, de bliksemstralen kruislen
elkander. - Elkander dwarsboomen: us so sont
croisés dans cette entreprise, zij hebben elkander
in (lie onderneming gedwarsboomd. - [ Econ.] Zich
kruisen, zich vermengen (van dierenrassen).
('roiserie, f. [Tech.] Mandemakers werk n.,
wiwrin de teenen kruiselings over elkander komen.
Croisette, 1. (verklw. vancroix) [Bias.] Kruis-

I

-

fe n. - [ Mar.] Cr's du mat de perroquet, bramzalingen; Cr-s du mat de catacoi, boven-bramza-

llngen f. Pl.; - bout m. van den vlaggestok. [Bot.] Kruiswortel m., kruiskruid n. - [Minér.],
V. a. STAUROTIDE, - [ Astr. ] , z. onder CRO1SADE.
- [Corn.] , Z. CROISELLE. - [ Escr.] Scherînmeestsrs-rappier n. - Weleer ook gebezigd voor Croix
z.

de. par Dieu, z. CROIX.
(roisetté, e, adj. [Bias.] Met kruisjes voorzien.
Croiseur, m. [Mar.] Kruiser, kruisvaarder rn.,

schip, dat op zee kruist, - Kapitein, gezagvoerder in.

CROIX.

van een' kruiser. [H. n Soort van zeezwaluw f.
I Croisie, f. Kruis n. (croix). - Kruistogt ni.
(eroisade). - I Croisié, e, adj. Kruisvormig,
-

]

--

-

kruisgewij.s (croisé).

(roisièi-e, f. [Mar.] liet kruisen der schepen
(van den Staat). - Kruispost in., plaats der zee,
waar gekruist wordt: Escadre en er-, het Ier
kruisvaart uitgerust .smaldeel. Bonne er-, geschikte
zeestreek om te kruisen.
('roisiers, m. p1. Kruisbroeders in. p1., zékere
monniken.
('roisille, t. [Tech.] Boog op een touwslagers
rad, radwervel in.
('roisilloji, In. [Tech.] Dwarshout n., dwarssteen m. van een vensterkruis, dwarsarm rn.,
dwarshout n. van een kruis. Cr-s de chiissis, vensterroeden f. p1.
Croisoire, f., Croisoir, rn. [Tech.] Soort
van ijze
ren of houten kam m., waarmede de bakkers de seheepsbesehuit strepen.
Croissanee, f. Wasdom, groei rn.
Croissant, rn. Wassende maan, de schijngestalte van de nieuwe maan tot aan haai' eerste
kwartier, halve maan f., wassenaar m. La lime
est a (dans) son er-, de maan is aan 't wassen,
't is wassende maan. Les comes (pointes) du er-,
de horens (punten) der wassende maan. - (lig.)
L'ernpire du er-, het turksche rijk (omdat hel de
Ilijuur der halve maan in zijn wapen voert). Faire
palir ie er-, de halve moan doen verbleeken: het
turksche rijk doen sidderen. - Wat de gedaante
eener halve maan heeft: sikkelvormig snoeimes der
tuinlieden; - ijzeren haak m., in den schoorsteen,
waaraan men de tang, de asschop enz. hangt; ijzeren
of koperen beugel in., waarmede men gordijnen enz.
openhoudt; - naam der sikkelvormige openingen in
snarenspeeltuigen. - [ H. n.] Kaapsche muse/i t.;
- volksnaam van een' lipvisch en van eenige andere
vissehen. - [Bot.] Naam van verscheiden paddestoelen. Feuilles en er-, halvemaanvormige bladeren. - [Mar.] De luiwagen van het roer. Cr-de
gul, klaauw van de giek of van den boom. Cr- de
pie, klaauw van de gaffel. Flotte rangée en er-,
vloot in de gedaante van eene halve maan geriejt
of in slagorde geschaard.
froissatit, e, adj. Aanwassend, aangroeijend,
vermeerderend, toenemend, zich uitbreidend.
Echelle de latitude er-e, schaal van toenemende
breedte. - [ Math.] Quantité er-e, aangroeijende
hoeveelheid.
Croissanté, e, adj. [Bias.] : Croix er-e, kruis
met halve manen aan de einden.
Croisuie, f. [Manuf.] Képering, keper f., keperweefsel ii., inslag in. - [Bias.] Midden van een
in vier kwartieren verdeeld wapenschild. - [Mar.]
Kruis n., dat de raas met de masten vormen. La
er- dun cordage, de kruising f. van een touw.
[Pods.] Cr- des vers, kruising der verzen, afwisseling der staande en slepende rijmen.
Ct-oil, m. Aanwas m., vermeerdering f. van
het vee door aanfokking. (Crolt beteekent somtijds ook wel de jongen van beesten.
Croitre, v. fl (met hire om den toestand, met
avoir om de daad aan te duiden). Groeijen, wassen,
uitspruiten, aangroeijen, aanwassen, zich ontwikkelen, grooter worden, opschieten, opse'assen, uitgroejjen (van dieren en planten): Les herbes, les
ai'bres eroissent, de kruiden, de boornen jroejen.
Les anirnaux eroissent jusqu'b certain age, de

dieren groefjen tot op zekeren ouderdom. - (prov.)
Mauvaise herhe eroît toujours, onkruid vergaat
niet. A ehernin battu ii ne eroît point d'herlie, z.
CHEMIN. - Toenemen, wassen, vermeerderen (op.
welke wijze 't ook zij): Lean eroit, hel water
loopt op. La June, Ia rivière, le bruit cr011, cIa
maan, de rivier, het gerucht groeit, wast aan,
ne2nt toe. Les jours croissent, de dagen nemen
toe, worden langer. Ses biens eroissent, zijne
goederen vermeerderen. La rivière est erûe, de
rivier is gewassen ('t is hoog water). La rivière a erft
de trois déeirnètres, de rivier is 3 palmen gewassen. Cr- en beauté, en sagesse, en vertu, in
schoonheid, wijsheid. deugd toenemen. - ClintTRE, V. a. (poét.) Vermeercieren, vergrooten, doen
aangroeijen: Cette action va er- sa gloire, die daad
zal zijnen roem vergrooten.
Croix, f. Kruis, kruishout n., kruisboom in.,
soort van galg, weleer voor groote misdadigers ge-

CROL1E

bruikt; inz. het kruis, waaraan Jesus stier/; ook
de voorstelling daarvan: Les souffrances de Ia Cr-,
de smarten van 't kru is , van den kru i sdood. La
vraie sainte er-, het ware, heilige kruis (dat van
Jezus). Porter une Cr- dor, een gouden kruis of
kruisje dragen, Cr- d'évêque, Cr- pectorale, bisschopskruis, borstkruis. Le signe de Ia croix, het

teeken des kruises. [Liturg.] Invention, Exaltation

de la sainte er-, kruisvinding, kruisverheffing t
(twee katkjeesten). —Bij uit breiding: christendomn.:
Faire triomplier Ia er-, het kruis, liet christendom
doen zegevieren; Le culte de la er-, de eeredienst
des kruises, de christelijke godsdienst.
(fig.)
Kruis, lijden, hartzeer, verdriet n. ; pijn, smart,
droefheid t, tegenspoed m., verdrukking, ellende t.:
Chacun porte sa Cr- en ce monde, ieder draagt
zijn kruis in deze wereld. Elle est la er- de sa
familie, zij is liet kruis (de schande, ergernis) van
(Loc. prov.) Aller au devant de
hare familie.
cm. avec Ia er- et Ia bannière, z BANMERE.
Ia
er-,
het
kruis opnemen: een' kruistoqt
Prendre
naar 't Heilige Land ondernemen.
Cr- de par
Dien, de Jésus, abd -boek, eerste spelboekje n. (Loc.
-

—

-

-

prov.) II faut Ie renvoyer

a Ia er- de par Dien,

In 't
hij moet weir van voren af aan beginnen.
algemeen iedere snijding van twee repte lijnen,
zoodat zij vier repte hoeken vormen, kruisvormige
plaatsing 1. of stand m. van tweevoorwerpen: Crde Saint-André, de Bourgogne, Sint-Andries-kruis,
scliuinsch kruis >< Cr- de Saint-Antoine, SintAntonie-kruis (in den vorm eener T). Cr- greeque,
grieksch kruis (niet even lange armen: ±) Crlatine, latjnsch kruis (waarvan de beneden arm
langer dan de andere is: t Cette église est
1)âtie en er- grecque, en er- latine, die kerk is als
een grieksch, als een latijnsch kruis gebouwd. Mettre
deux objets en er-, twee voorwerpen kruisgewijs
plaatsen. Marquer qe. dune er-, iets met een
kruisje teekenen. Mettre les jambes en er-, de
beenen kruisgewijs plaatsen of over elkander slaan.
Faire une er-, een kruisje maken of zetten. (Loc.
fig. et fom.) 11 faut faire Ia er-, of faire une era Ia cheminée, Z. CHEI1NÉE. Baiser les pouces en
er-, den goeden uitslag eener zaak vurig wenschen.
Quand nous serons i dix, nous ferons une er-, 't
is reeds veel, maar er moet nog mcci' bijkomen.
Kruis, ordekruis, ridderteeken n. ; ridder m. La
er- des chevaliers du Saint-Esprit, het kruis der
-

).

(

).

-

-

^ouer

Heilige-Geest-ridders. 11 est grand'croix de l'ordre

de Malte, hij is grooikruis der Maltezer orde.
Monn.1 Kruis n. beeldzijde f. eener munt. [Jeu]
ii er- ou pile, kruis of munt spelen. (fig. et
fam.) 1N'avoir ni Cr- ni pile, kruis noch munt
hebben. Jeter a er- on pile, zich zorgeloos in eene
zaak wikkelen.
[Astr.] Kruis n., een zuidelijk
steirebeeld. [Bot.] Cr- de Calatrava of de St.Jacques, schoone soort van narcislelie f. Cr- de
chevalier de Jërusalem of le Malte, Jeruzalemsbloem, vermiljoenbioem t., een pronkgewas. Cr- de
Lorraine, zeer doornige cactus m.
[Chir.] Crde Malte, Maltezer kruis (zeker verband)
[Mar.]
Ii y a une er- sur les cables, de kabels maken een
kruis of halven slag. Etre en er-, in 't kruis staan
(van de roos, als zij te lood op hare masten zijn
gebrast). Cr- de Saint-André, zwigtserving op de
fok. Cr- sur Ie câble, kruis op het touw, onklaar
touw. Cr- géométrique, graadboog m. Les vergues
en er-, de raas vierkant. [H. n.] Cr- de eerf,
hertekruis, liertebeen n. (kruisvormig beentje, dat
men in 't hart van 't hert vindt.
1 Crolée, f., z. v. a. FONDIIIERE.
Crole.-, V. n., z. CIIOILER.
('roinb, m., Z. COUROL.
Croniatique, adj., Z. CROMATIQUE.
(roniesqiLis, m. [Cuis.] Soort van poolsch
ragou t.
('rornorne, m. [Mus.] Kromhoren m., een der
registers van. 't orgel.
Cron, m. [Minér.] z. v. a. FALUN ; Z. ook CRONE.
('roilage, ni. [Mar.] Kraangeld n.
Crone of Cron, m. [Mar.] Kraan t. , werktuig
[Pèehe] Bank f.
om zware lasten te heffen.
onder water, bezet met gras, waarin de visch zich
verschuilt.
Cronliyoinètre, m. [Phys.] Regenmeter m.,
werktuig om liet gevallen. regenwater van een geCronhyoniétrique, adj.
heel jaar te meten.
Dat werktuig betreffend, kronk go métrisch.
-
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CronojrapIiie, 1. [Astr.] Beschrijving t. der
planeet Saturnus.
Cronographique mij.
Wat die beschrijving betreft, k r o n o p r ap hi s cli.
Cronies of ('ronietines, f. p1. [Ant.] Kroflea t. pl. Saturnalien der Grieken (z. sAxuii
NALES).
Croqnade, f. [Peint.] Plugtige schets f., new
ontwerp n.
[Phti.ss.] z. v. a. CROQUANTE.
Croquant, m. [Injur.] Slechte, gemeene kerel,
ellendeling, schoft m.
CROQUANTS, M. p1. Oproeripe boeren in Guienne, onder 1 lendrik IV. en
Lodewijk XIII.
Croquaiit, e, adj. Knappend tusschen de tanden, krakend.
Croquante, t. [Phtiss.] Knaptarerije n.
Croqué, e, adj. (en pat. passé van eroquer)
Opgeknabbeld, gretig oppeglten.
[Peint.] Vluglig geschetst.
Croque-abeilles, t. [H. n.] (pop.), z. v. ei.
1%IESANGE en CHARDONNERETTE. (Flier. Des eroq-

,

,

-

,

--

-

-

abeilles.)
Cioque an sel

(a

la), bc. adv.: Manger

a Ia er-, iets alleen met zout eten. (fig. ei
ram.) Ii le mangerait á Ia er-, hij kan hem wel

qe.

—

maken en breken.

1 Croque-lardon, m. Schuimlooper, panne likker m. (Plur. Des eroque - lardons.)
Croquembonehe, m. [Pâtiss.] Allerlei knoppend gebak n., knapkoek in.
Croqne.initaiiie,m.Blaauwbaard, bolman in.,
denkbeeldig wezen in sommige sprookjes, waarmede
men de kinderen bang maakt. (Plur. Des eroque
mitaines.
(roque Inort, m. (pop.) Lijkdrager m. (Plur.
Des croque - morts.)
Croqiie-uoisette of Croqne-noix, m. [H.
n.] Volksnaam van de hazelmuis (muscardin).
CROQUE - NOISETTE in. Hazelnoten-kraker m. (Plur.
Des eroque - noisettes, Des eroque- noix.)
Croque-note in. (eig. muzijkno.ten-kraker)
(iron.) Muzikant, die wel vaardig en gemakkelijk,
maar zonder gevoel of smaak speelt. (Plur. De5
.eroque - notes)
Croquer, V. a. Opknabbelen, al knapperend
eten, knappende dingen eten: Cr- des pralines,
bruidsuikers knabbelen.
(fain.) Ii croque on
poulet en moms de rico, in een ommezien peuzelt
hij een hoentje op. (fig. et fam.) Vous n'eii cr0querez que dune dent, gij zult er uw' mond niet
vuil aan maken: gij zult het niet hebben. Cr- k
marmot, lang moeten wachten.
[Peint.] Vlugtip schetsen of ontwerpen.
(fig. et fam.) II na
fait pie er- ce poème, ce roman, hij heeft dat dichtstuk, dien roman nog maar ontworpen. Elle est
jolie a er-, men zou haar opeten (stelen), zoo lief
is zij. (iron.) Etre laid ii er - , foeileeljk zijn.
[Mar.] Aanhaken, aanhechlen, touwen aanslaan.
Cr- un palan, penteren, een takel inpikken. Cr- le
eroc palan, den haak aan den ankerring vasthechten.
CROQIJER, v. n. Tusschen de tanden kraken, knappen of knapperen.
Croque -sol, m., Z. V. a. CROQUE - NOTE.
Croquet, m. [Pâtiss.] Knapkoek, janhagel in.,
knaptaart t.
Croquette, t. (verkiw. van croquet) [Cuis.]
Knappend gebakje n. van rijst, aardappel moes enz.,
k r k t tje n.
Gebraden filets van gevogelte of
wild.
Croqnenr, m., -ense, f. (fam.) Opsnoeper m.,
-ster t., hij of zij, die met graagte iets opknabbett
of opeet. C'est un grand er - , 't is een etersbaas;
ook: 't is een eerste schalk, quit, kaper.
Croqueuix, M. Z. CROCHEU.
Croquignole, f. Knip m. voor of tegen don
neus.
[Phtiss.] Knappertje, knapkoekje n.
Croquignoler, v. a. (fam.) Eenen knip voor
den neus geven.
Croquis, m. [Peint Litt.] Vlugtige schets t.,
ruw ontwerp. n.
Crosse, t. Bisschopsstaf in ., herdersstaf Vmi
een' bisschop.
[Jeu.] Kolf f., kolfslok m., stok
01fl te kolven. Jeu de er-, kolfspel. Jouer une partic de er - een partijtje kolven.
[Tech.] La erdun tush, de kolf van een geweer. La er- dun
alidt, de staart m. het staartstuk van een affuit.
Coutean a er-, knipmes met kolfvormig gebogen
heft. La er- dune aiguière, het kromme handsvat
eener lampetkan. Lesr-s dun pare, de steunhouten
-
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,

van de sckaapskooihorden. - Loopijzer n., vuurhaak van een' smeltoven. - [Mar.] La Cr- of
croisée de l'ancre, Z. CROISEE. - [ Anat.] La erde l'aorte, de boog m. der groote slagader, boven
baren oorsprong uit het hart.
Crossé, e, adj. Wie regt heeft om den bisschopsstaf te dragen Abbé Cr- et mitré, abt, die
stal en mijter voert.
Crosser, v. a. Met eene kolf voortsiaan: Crune balie. - (fig. et [am.) On Fa forternent cross,
men heeft hem duchtig doorgehaald of bekeven;
ook: hij is ter dege afgerost. - CROSSER, V. n.
Kolven. - (lig. et farn.) C'est un homme a Cr-,
die man verdient eene smakelijke bejéqening. Aimer
a Cr-, gaarne van iemand kwaadspreken; ook:
gaarne met iemand den spot drijven. - SE CROSSER,
V. pr. (pop.) Plukharen, bakkelejen.
Crossette, t. Loot f.. afzetsel n., afgesneden
rank of tak, waaraan men eenig hout van het
vorige jaar gelaten heeft: [ Mar.] Zeker loofwerk
boven eene deur of een venster.
Crosseur, m. Kolver m. —(fig. et (am.) Kwaadspreker, spotter m.
Cross il lon, Gebogen eind a. van de kolf, van
den bisschopsstaf.
Crostelage, m. IFéOd.i Regi n. op de wijnen.
('rotalaire, f. [Bot.] Klapperzaad a., ram'inelaar m., eene plant uit de familie der peuldraQenden, k r 0 t a Ia r ia t.
Crota1e m. [H. n.j Ratelslang t. (serpent it
sonnette). - [Ant.] Cr -s, dansklappers, houten of
blikken klappers PIJ den dans der priesters van
Cybele (overeenkomende met 11.de kastanjelten), k r at a 1 e n m. p1. - Somtijds ook z. z. a. Chapeau Clii-

nois, Z. CHAPEAU.
('rotalidé, e, adj. [H. n.] Naar de rateisiang
gelijkende. - CROTALIDÉS, m. p1. Familie t. der
ratelslangen.
Crotalistre, 1. [Ant.] Krotaalspeelster (bij de
oude Grieken en Romeinen, Z. CROTALE); - moor-

sche tamboeuijnspeelster f.
Crotaloïde, adj. [H. n.] Ratelslangvormig.
('rotalophore, m. [H. n.] , z. v. a. CROTALE.
('rotapke, m. {Méd.] Lastig kloppen n. in 't
hoofd, inz. in de streek der slapen, k r a t h op P i U in n. - trotaphite, adj.: Muscle er-, slaapspier t.
Croton, m. [Bot.] Kreefisbioem t., k r t on n.,
een plantengeslacht van de familie der. wolfsmelk
achtigen (euphorhiaCées); - z. ook CROTTON.
Crotouate, in. [Chim.] Krotonzuur zout a.
Crotone, m. [Bot.] Boomzwam f. - [Chir.]
Zwammig gezwel a. aan 't beenvlies.
Crotonine, 1. [Chim.] Krotonine t., een toogzout, dat men in de purgeerkorrels [eroton Tiglii]
-

ontdekt heeft.
Crotonique, adj. [Chim.] Acide er-, kroton -

zuur D.

Crotttin, m., Crotture, 1., z. v. a. HOUZURE.
Crotat, e, adj. (woord van J. J. Rousseau) Pokdalig, door de hinderpokken geschonden.
Crou, m. [GéoJ.] Zandige kleiaarde f., enkel
voor boomgewas geschikt.
Crouehaiit, Crotiehaut, m. [Mar.] Rondhout n., neusstuk n. van een schip.
Ciouila ut, e, adj. Instortend, bouwvallig.
Croulé, e, adj. (en part. passe van crouler)
Ingestort, in puin gevallen. Maison er-e, ingestort
huis. - ( fi g.) Cet empire est er-, dat rijk is in gestort, te niet gegaan.
('rouleinent, m. Instorting, inzakking t.
Crouler, v. n. Instorten, inzakken, in puin
vallen: La terre croula, de grond zakte in. Ce
bittiment eroule, dat gebouw stort 4v. - ( fi g.) Cet
empire, Cette maison de commerce va Cr-, dat
rijk, dat handelshuis zal weldra vallen, ten onder
gaan. - CP.OULER, V. a. [Mar.] Cr- un bittiment,
een schip laten afloopen, van stapel doen loopen. [Chas.] Le cerf eroule Ja queue, het hert trekt
al vlugtend den staart in. - SE CROULER, V. pr.
In zijne ondernemingen te kort schieten; - de openbare achting verbeuren.
Croulier, ièie, adj. Los, mul, mullig, rut,
(van den grond, van de aarde, die onder de voeten
wegglfjdl). - CROULIERE, t. Losse, mullige grond m.
Croup, m. (pr. eroupe) [Méd.) Vliezige keelontsteking t. , ziekte der luchtpijp , die vooral
. kinderen aantast en zeer gevaarlijk is, k r o ep,
croup

M.

Croupade, t. Boogsprong, luchtsprong m. van
een gedresseerd paard (hooger dan de courbette),
waarbij het de achterpooten en 't kruis intrekt,

croupade t.
Cronpal, adj. [M e d.] Wat lot den kroep
betrekking heeft: Voix er-e, piepende, krjschende
stem van kroep -ljders.
Croupe, t. Kruis n., dat gedee van eenpaard
of ander lastdier, dat zich van ae lendestreek tot
den oorsprong van den staart uitsteekt, achterstel,
achterdeel n. Monter en er-, achter iemand op hetzelfde paard rijden. Cr- Coupée, in 't midden ingevallen kruis; Cr- avalde, te spoedig afvallend of
afdalend kruis (waardoor de staart lager staat).
Cr- de mulct, spits kruis, muilezelskruis. Ce clieval tortilla Ja er-, dat paard slingert niet het kruis.
- (fig. ei fain.) II est ehatouilleux sur Ia er-,
hij heeft de ooren digt aan het hoofd, wordt ligt
toornig. Gagner Ja er- du eheval de son ennemi,
zijnen vijand van achter inhalen.— [Géogr.] Rug in.,
ronde top eens bergs: Ce château est situd sur Ia
er- de Ja montague, dat slot ligt op den top des
bergs. - [Arch.] Afgerond dakwerk n. van een
kerkkoor, van een' vierkanten koepel. - (fig.) dandeel a., dat iemand in de voordeelen van een ambt
of in acne geldzaak heeft. (In deze beteekenis verouderd.) - [Tech.], z. v. a. CULEE. - [Chas.]
Cr- du een, z. V. a. CIMIER. - EN CROUPE,
bc. adv. Achterop, op 't kruis van 't paard gezeten: II avait sa femme en er-, Zijne vrouw zat
achter hem op. - ( fi g.) Les dangers qui nous
suivent en er-, de gevaren, die ons op de hielen
volgen. - (Lee. prov.) Demeurer en er-, te hatver weg blijven steken. - [Mar.] Mouiller en er-,
z. Mouiller en Croupibre, onder CROUPIERE.
Croupé, e, adj. [Mar.): Cheval hen er-, paard
met een mooi kruis, mnooije heupen, een mooi achterstel.
Croiipetons (a), bc. adv. Gehurkt, op de
hurken zittende, nergehurkt, neergehuikt.
Croupi, e, adj. (en part. passé van croupir)
Bedorven (door stilstaan): De l'eau er-e. - Men
zegt ook: goiit deer-, bedorven smaak, naar bederf

('rotophage, m. [H. n.], z. V. a. AM.
Crotte, 1. Straatslfjk n., modder m., vuil n.,
vuiligheid t. On l'a trainé dans Ia Cr-, men heeft
hem door 't slijk gesleept. - (/1g. et pop.) Etre,
Tomber dans Ja er-, in de diepste ellende zijn, tot
de bitterste armoede vervallen. Se trainer dansla
er-, zich in 't slijk wentelen: in geineene ongebondenheid leven. - Bij uitbreiding: keutel m., drek
van zëkere dieren, zoo als schapen, geiten. hazen,
muizen enz.— (/ig.)Les chiens ont mangé Ja er-, de
vorst heeft de straten schoon gemaakt.
Crotté, e, adj. (en part. passé van crotter)
Slijkerig, modderig, vuil, bespat, beklad, morsig.
(Loc. pray.) Etre er- comme an liarliet, er- jus
quit l'échine, jusqu' aux oreilles, tot over de ooren
bespat, bemodderd zijn. II fait then Cr- (hen de In
crotte) dans les rues, 't is regt morsig op straat.
smakende.
((am.) Ii a lair er-, Ii est hen er-, hij ziet er uit
Croupiader, v. mi. [Mar.], z. v. a. Mouilleren
als een schooijer. (fig. et (am.) Un poète Cr-, croupiôre, z. onder CROUPIERE.
een armzalig poeet.
Croupiat, m. [Mar.] Spring, sprenkel op den
Crotter, v. a. Beslijken, bemorsen, bemodderen, kabel, kabelknoop m.
beklonteren,
vuil maken. bekladden, bespatten,
('ro et pier, m. [Jeu] Helper, medestander in
't spel, inz. helper van den bankhouder bij 't faroSE CROTTER, V. pr. Zich beslijken enz.
en ander kaartspel. - [Corn.] Weleer z. v. a.
t Çrotteux, ense, adj., Z. V. a. CROTTE.
Crottifier (se), V. pr. (woord van Scarron), associé anonyme, geheime deelhebber aan eene handeiszaak, stille vennoot; heimelijke helper m. in
5. 5. a. SE CROTTER.
.
Crottin, m. Vaste drek, drooge mest m., inz. eene of andere zaak of onderneming.
paardevijgen f. pl., schapekeutels m. p1.
Croupière, t. [Sell.] Staartriem m. van een
Crotton of Croton, in. [Tech.] Grof stuk paard). - (Loc. prov. et fig.) Tailler des er-s it
qn., iemand de handen vol geven, het leven zuur
suiker, dat voor de zeef blijft.
-.

-.
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maken. - [Mii.] Tailler des er-s a l'ennemi, den
vijand nazetten, achtervolgen. - [Mar.] Achiertros,
achterkabel , zwiepinstopper,, staartstopper m.
Mouliler en er-, de er- of en croupe, met een anker achteruit liggen. - [Riv.] Teenen band m.
ter zamenhouding van een houtvlot.
Croupion, m. [H. n.] Stuit f. van een' vogel;
(fam. et iron.) Sluit f., stuitbeen n. van den
mensch. - [ list. d'Angl. [ Spotnaam van 't enpeisch parlement, nadat Cromwell er de meeste
leden uit verdreven had, romp -parlement n.
Croupir, v. n. Bederven (door stilstaan, inz.
van vloeistoffen): Les eaux qui croupissent devien
nent puantes, de wateren, die stil staan, worden
stinkend. Mettre de Ia paille a er- dans une mare,
stroo te rotten leggen in een' poel. - Ook wordt
het gezegd van kleine kinderen in de luren en van
zieken, die men verwaarloost te reinigen: Cet enfant eroupit dans son ordure, dat kind vergaat in
zijn vuil. - (rain.) Cr- dans ie vice, dans l'oisivete, in de ondeugd, in de ledigheid verzonken zijn.
Croupissant, e, adj. Stilstaand en daardoor
bedervend: Eaux er-es, stilstaande wateren. (lig.) Les ricliesses er-es dun avare, de zaainge
van een' vrek. -hopte,ldignrjkome
('roupisseinent, m. [Med.] Bederf n. (van
verschillende stoffen in 't menscheljke ligchaam)
('l-ouipon, m. [Tech.] Dikke gelooide huid 1.,
waarvan men den kop en den buik afgesneden heeft.
(rousilte, f. Vischweer t. van netten (vooral
in Provence).
Croustade, t. [Pht!55.j Zeker korstgebak n.
('roustillant, e, adj. Knappend (can gebak
tusschen de tanden).
Croustille, 1. (verkiw. van croûte) (fam.)
Korstje brood, broodkorstje n. - [ Modes] Voormatig sieraad n. aan 't vrouwenkapsel. - [ Pécliej
Zeker net n.
Croustiller, v. n. (fam.) Een korstje brood
eten na den maaltijd, ten einde smakelijk te drinken en langer aan tafel te blijven.
Croustilleuseinent , adv. (fam.) Op eene
koddige, kluchtige, al te vrije, ongepaste wijs.
Croustilleux, ease, adj. ([am.) Grappig,
koddig, kluchtig, al te los of snaaksch, onbetameljk,
zedekwetsend.
Croûte, 1. Korst, broodkorst t. La vr- de dessus,
de dessous, de onder-, bovenkorst. - ( fig. et pop.)
Casser Ia er- of une er- avec qu. , met imand
vriendschappelijk en vertrouwelijk eten. ( Loc. pray.)
Ne manger que des er-s, een sober maal doen,
zich met geringen kost behelpen. - [Cuis.] In
bouillon gebraden broodkorst; —pastei-, taart korst,
gebakken deeg ter inwikkeling van 't vleesch eenei
pastei of taart. (Pray.) Cr- de pâté vaut bien du pain,
uit gebrek van brood eet men korst van pasteijen
(iron. gebdzigd, als men in plaats van eene gewone
spijs iets bijzonder lekkers eet) . - Bij uitbreiding:
Korst, al wat zich aan een voorwerp hecht en
daaraan hard wordt: Ii s'est formd une er- de
tartre autour de ce tonneau, er heeft zich eene
wijnsteenkorst om dit vat gezet. La sècheresse forme
sur la terre une espèce de er-, de droogte vormt
op den grond eene soort van korst. II so forme une
er- sur certaines plaies, op zékere wonden vormt
zich eene korst of roof. Cr- de Ia tête des enfants
nouveau-nés, korst (zoogenaamde berg) op 't hoofd
van pasgeboren kinderen. Cr-s de lalt, melkkorst
(der zuigelingen). ..( fig. et fain.) Tout son corps
nest qu'une er-, zijn gansche lijf is één korst al
korst (hij is met schurft als overdekt) . - [ Peint.]
Met stof en vuil bedekte schilderij; - slechte schilderj, prul f. - (pop.) Cet homme est une
vieille er-, die man houdt zich onverzettelijk aan
't oude. - [Corn.] Ongelijke, uitgerafelde kant t.
- [Tech.] Parchemin en er-, z. onder COSSE.
Croûte -à-ehaibon, f. [Bot.] Mosplant I.,
die op de plaatsen groeit, waar men kolen heeft
gebrand. (Plur. Des croûtes-à-cliarbon).
Croûtelette, f. (verklw. van croft te) Korstje n.
-

Z. CROUSTILLE.

t Croûter, v a. Met eene korst overdekken.
-- SE CIiOÛTER, V. pr. Eene korst krijgen, korstig

worden.

Croutenx, euse, adj. [Bot.] Korstig.
Cioutiei-, fl1. ((am.) Kladschilder, prulschil
der m.; - koopman in oude, slechte schilderijen.
(Men zegt ook CROÛTON.)
-

Croûton, in. Broodkorst f - ( fig. et [am.),
z. v. a. C1tOÛTIER. - (fig.) Iemand, die zich paal-

vast aan 't oude houdt.
('royable, adj. Geloofbaar, geloofwaardig, geloofeljk van personen en zaken gebdzigd).
Croyaiice, t. Geloof n., innige overtuiging;meening f., gevoelen n., verwachting 1. ; - godsdienstgeloof n., geloofsleer 1.
Croyant, e, adj. Geloovig: Une nation er-e.
- CROYANT, m., -E, f. Geloovige m. en f.: Abraham, père de tous les er-s, Abraham, de vader
van alle gelaovigen.
Croye, z. CRATE.
Ci-û, m. Grond m., waarop iets groeit; gewas a.

Da yin de votre cru, de son erft, de mon erft,

wijn van uwen, zijnen, mijnen akker. Ce fain est
de mon erft, dit hooi is van mijn' eigen grond.
Ce via est dun bon erft, die wijn is van een goed
gewas. Les arbres oat hien poussé, voilà le erft de
cette année, de boomen hebben wel geschoten, zie
daar het lot van dit jaar. Via du erft, wijn, gomaakt op de plaats, waar hij gewassen is. - (Pray.)
II faut se ddfier du yin da crû, niet alle eigen
vruchten zijn çoede vruchten. - ( fig. etfam.) Cda
est de votre erft, dat verzint gij, dat zuigt gij uit
uwen duim; dat komt uit uwen koker. Cot auteur
ne peut rica tirer de son crd, die schrijver kam
niets uit zijn eigen brein halen.
Cr, e, adj. (en part. passé van croître) GeCri
groeid: Champignon crû en one fluit.
Cru, e, adj. (en part. passé van croire) Geloofd: Vérité crue de tout Ie monde.
Cru, e, adj. Raauw, niet gekookt: Viande crue,
raauw vleesch. - [Tech.] Cuir cru, onbereide
huid. Chancre cru, niet gerotte hennep. Soie
crue, ruwe zijde. Soms ook als subsl.: Teindre
sur Ie cru of Teindre h demi-bain, de zijde als
bast of in ruwen toestand verwen (zonder haar
vooraf ontschaald of ontgomd en gebleekt te hebben).
Donner le cru, de stukken behoorlijk laten droogen
(bji• pottebakkers); Enfourner le cru, de gedroogde
stukken in den oven brengen.. [ Med.] Humeurs,
Urines crues, raauwe, onr(jpe vochten, pis. Ce
fruit est Pion cru sur l'estomac, die vrucht valt
raauw op de maag, is zwaar le verteren. - [Chim.]
Eau crue, hard water (waarin de zeep niet schuimt,
noch de groenten gaar koken); ook: water, zonder
inmenging van ander vocht. Mëtal cru, metaal in
zijn' natuurstaat of zoo als 't uit de mijn komt. (fig.) Onbeleefd, lamp, grof, ruw, barsch, norsch,
beleedigend, onbeschaald; - vrijpostig, onbetamelijk:
Ii lui a fait une i'dponse fort crue, hij heeft hem
een zeer onbeleefd antwoord gegeven. us ont tenu
devant dle des discours mi peu trop crus, zij
voerden in hare tegenwoordigheid eene wat te vrije,
losse taal. - Onvolkomen, onbeschaafd, onbekookt
(van verstands-voortbrengselen): J'ai mis ma pensde
toute crue sur le papier, ik heb mijne gedachten
ruw, onbekookt op 't papier gebra,qt. - Je vals
dire ma pensde toute crue, Ik zal u mijne
gedachte onbewimpeld zeggen. - [ Peint.] Ton cru,
Couleur crue, harde, scherpe toon, kleur. a CRU,
toe. adv. Op of over de naakte huid. Je suis botté
a cru, ik heb mijne laarzen over de bloote beenen
aan. Ecrire a cru, op een velpapier schrijven, dat
bloot op de tafel ligt, zonder dal er iets anders
onder is. Monter a cheval ii cru of is poll, te paard
rijden zonder zadel of dek. - [Arch.] Porter a
cru, onmiddellijk op den grond staan (van een gebouw).
.
Cruanté , f. Wreedheid, onmenscheljkheki,
hardheid, gruwzaamheid, bloedgierigheid, bloeddorstigheid; - wreede daad; - bij uitbreiding:
strengheid, onregtvaardigheid, strenge, onregtvaardige daad; - onverschilligheid, ongevoeligheid f.:
La er- dun tyran, du tigre, de wreedheid vaneen'
dwingeland, van den tijger. Les er-s d'Auguste, de
wreede daden van Augustus. C'est une er- de me
refuser mon salaire, 't is eene onregtvaardigheid,
mij mijn loon te weigeren. Ii so plaint de Ia er-„
des cr-s de sa maîtresse, hij klaagt over de onverschilligheid, koelheid zijner geliefde. - La vr-, Les
cr-s du sort, de slagen van lot.
Criiehade, t. [Cuis.] Soort van mais-pap t.
of -brij iii.
(' ruche, t. Kruik t. Cr-s fècondes, koelkruiken
uit de Levant. Cr-s rafraîchissantes, Z. ALCARAZA.S.
- [Bist.] Cr-s de dame Jacqueline, Vrouw-Ja-
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een ondrageijke hoon. Un cruel reproche, sen zeer
gevoelig verwijt. Un cruel temps, een boos, guur
weder. - Bij vergi ooting: streng, gestreng, onverzetteljk, onverbiddelijk: Père, Tuteurer-, gestreng
vader, voogd. - Beauté er-le, hardvochtige schoone
(die alle aanzoeken afwijst). (fern.) Cettefemme
passe pour n'êlre pas er-Je, die vrouw wordt niet
morne cruche, a cruehé.
voor de deugdzaamste gehouden. - C'est un er't is een hoogst vervelend, lastig mensc/i;
S Crucherie, 1. (fain.) Botheid, groole dom- homme,
heid 1.
C'est iine er-le femme, 't is eene onverdrageljke
(ruiehette, f. (verkiw. vaneruehe) Kruikje n. vrouw. -. Cruel, m., .1e, f. Wreedaard rn.,
(ruchou, m. (verklîo. van eruche) Kruikjen., wreede f.; ongevoelige m. en f.: II fait le er-, hij
halve kruik 1. - ( fig.) Domkop, botterik m.
speelt den ongevoelige (ten opzigte der vrouwen).
Cruciade, t [U. eec!.] Kruisbul f.. naam van C'est une er-Je, zij is loof voor alle aanzoeken van
zdkere pauselijke bullen aan de koningen van Spanje hare aanbidders. Ne pas trouver de er-les, altijd
en Portugal.
bij de vrouwen slagen.
Crucial, e, adj. [Chir.] Kruisvormig: Incision
S t ruéliser, v. a. Met wreedlieid te werk gaan,
er-e, kruissnede f.
onmenscheljk behandelen.
(ruciaiielle, f. [Bot.] Kruiskruid n.
Cruellement, adv. Wreedeljk, op eene wreeuie
Crueifère, adj. [Bot.] Kruisdragend, kruis- wijze, met wreedheid, gestrengeljk, hard, fel enz.
vormig, met kruisvormige bloemkroon. - [Arch.] (z CRUEL).
Colonne er-, zuil f. met een kruis daarop. - CRU-1- Cruentatio,i, t. Bloedigmaking; bevlekking
CIFERES, f. p1. [Bot.] Kruisbloemnqe planten f. p1.
met bloed, cruentatie f.
Craniénifère, adj. [H. n.] Buideldragend.
Crueifié, e, adj. (en part. passé van crucifier)
Gekruisigd: La gloire le Jésus Christ er-. - ( fig.)
Crnméiiophthalrne, adj. [F!. ii.] liet oog
Etre er- avec J. C., met J. C. gekruisigd, d. i. der in eene soort van beurs dragend (van zékere vitwereld als afgestorven zijn. - truciflé, rn. Ge- scum). -- CRUMENOPHTFIALMES, m p1. Vissciten
van de familie der makreelen.
kruisigde: Se prosterner aux genoux flu er.
-sort
(rucifiejuent of Cruielfiinent, m. KruisiCrûiiient, adv. Baauweljk, op harde, ruwe,
ging, kruisstraf f.; - ook de afbeelding, schilderij platte, onbescheidene wijze; zonder eenige verse/wodaarvan. - ( fi g.) Le er- de Ja chair, cie kastijding ning of inkleeding.
('i-uor, m. [Méd.] Geronnen bloed n.; roode
van 't vleesch: het dooden ofuitdooven der vleeschelijke lusten.
kleurstof 1. van 't bloed.
Crucifier, v. a. Kruisigen, kruisen, aan een
Ciuoi ique, adj. Wat het bloed betreft; kruis hechten of nagelen. - ( fi g.) Je me ferais er- [Chitri.] Aelde c-, bloedzuur n. (een in 't bloed onpour cda, ik zoude er alles voor uitstaan, mij er dersteld zuur).
Cri.pelfaiie, m. [[list. anc.] Gepantserd kampvoor laten vilten. I! se ferait er- pour ses anus, hij
zonde alles voor zijne vrienden doen. - SE CRUCI- vee/der in. - Zwaargewapend soldaat en. bij de
Galliërs, hij de Eduensen.
FIER, V. pr. ZUne vleescheljjke of zinnelijke lusten
('lupine, f. [Bot.] Soort van artisjokachtige
dnoden, zich vrijwillige smarten opleggen.
plant f.
Crticifiment, m., Z. CRUCIFIEMENT.
(rupinJe, 1. [Bot.] Etrurisclie ainberbloem,
Cruci fi x, in. (pr. cru-ei-fi) Kruisbeeld, crue I f ix, l' r 5 i fl k 5 n., beeld of voorstelling van vlokbloein t.
(rura l , e, adj. [Anat.] Tot de dij behoorend:
Christus (tan 't kruis. - ( fig.) Mettre une injure
aux pie(ls da er-, eene beleediging aan den voet Muscle er-, of als sutst. La er-, dijspier f. ; Arvan 't kruis leq.qen:haar metchristcljlce gelatenheid tèe, Veine er-e, of als sulist. La er-e, dij -slagverduren. - (fig. et fam.) [In mangeur de er-, een alter, dij'-ader t. (Plur. m. cruraux.)
t'i-useantissiie, in. liet spraakkunststelsel der
fijnman, schijnheilige, pilaarbijter m.
( pop.)
itatiaansc/ie akademie d ella Crusca (eene verFaire le demi-er-, eene aalmoes vragen, bédelen.
eeniging van geleerden tot zuivering der ital. taal),
-I- C rucifixion, t. Kruisiging f.
('ruciforme, adj. Kruisvormig. - [Anat.] Li- cruscantisinus n.
('rtistacé , e, adj. [EI. n.] Met schubben,
gaments er-s, kruisvormige banden, kruisbanden m.
jl. - [Géom.] hyperbole er-, kruis-hyperbool f., schalen, schelpen bedekt, geschubd, geschelpt. eene hyperbool van den 3den graad, welker beide [Bot.] Oinkorst, met eene dunne korstvo=Idiehuid
armen elkander kruisvormig snijden. - CRUCIFOR bedekt. - GRUSTACÉS , m. p1. [U. n.]
ren n. p1., crustaceén t. pl. - (' rustacéeii,
MES, m. p1. [Bot 1, z. v. a. CRUCIFERES.
('rucièi-e, adj. [H. n., Bot.] Kruisdragend. iie, adj. Wat tot de schaaldieren betrekking heeft.
Criicii-ostre, adj. [H. n. ] Met kruisvormigen —CrustaeéoJogie, t. Leer t. der schaaldieren.
—(riistacéologue, in. Schaaldierkenner m.
snavel.
t'rtidescenee, f. [Méd.] Verergering t. (eener Crnstaeite, m. Vers/eend schaaldier a., er is
taciet m.
ziekte).
Crustadé, e, adj. [H. n.] Met eene korst
Ci-udité, f. Roauwheid, raauwigheid 1. (van
niet gekookte dingen). Cr- de l'eau, hardheid 1. van voorzien, bedekt of omwikkeld.
Crustoderine, adj. [H. n.] Zonder schubben,
't water. Reauw voedsel ii., moefjelijk te vertéren spijs f. - [MécI.] Gebrek m. aan spijsverle- met harde, korstige huid. - Cruistodei-rnes, m.
ring, zuur n. in de maag. - [ Peint.] Te harde Pl. Sc/iubbelooze visschen m. p1., visschen met harde
of te scherpe toonen of kleuren in eene sch ilderij. - huid.
Crustolle, t. [Bot.] Soort van beerenklaaww n.
(/1g.) Onweivoegeljkheid, te vrijpostige of onbetaCi-uzatle, 1. Crnsado, t. Portugésche rekenmelijke uitdrukking f. - II ne VOUS dit que des
er-s, hij zegt u niets dan gro fheden. (in dezen en zilvermunt, ongeveer = 1 gl. 37 ct.; ook eene
spaansc/ie goudmunt t.
laatsten zin weinig gebruikelijk.)
Cruizélro, in. [Bot.] Kruisplant f., een brat'rndivore, adj. .lViet dan raauwe spijzen etend.
Criie, f. Aanwas m., vermeerdering, toeneming 1. ziliaansc/s gewas.
(ruzite, t. [Bot] Soort tan melde t.
(inz. van 't water der rivieren enz.): La er- es
Cryérose, adj. [H. n.] Koud op 't aanvoelen
eaux, de zwelling, rijzing, het wassen des waters.
- Groei, wasdom m. (van planten, ook van men- (van insecten).
Cryrnodes, m. p1. [ H. n.] Stofvleugelige inschen en dieren). - [A ne. prat.] Vijfde penning m.
secten n. p1. van de familie der nachtvlinders.
boven de geschatte waarde, opgeld n.
Crymodyiiie, t. [Méd.] Soort van rheurnaCruel, le, adj. Wreed, wreedaardig, bloedgierig, oninededoogend, hardvochtig, onmenscheljk, tische pijn t.
Crymophile, adj. [H. n.] Gaarne in kouv.k
hard,barbaorsch: Homme, Maître er-,wreed mensch,
meester. Le tigre est er-, de tijger is wreed. Ac- landen levend (van vogels). - Als subst. m.: naam
tion er-Ie, wreedaardige daad. Queue er-Je poll- van een' strandlooper.
Cryolithe, t. [Minêr.] IJssteen m., eene wit
tique ! welk eene barbaarsche staatkunde! - Bp
uitbreiding: (fig.) Hard. smarleljk, onverdrageljk, vloeispaath.zuur, kleiaarde en soda bestaande delfpijnlijk, onljdeljk: Destin, Sort er-, hard, ondra- stof, kryolith in.
gelijklot. Un mal er-, eene onijdeljkekwaal. Une
('ryoinetre, m. [Phys.] Koudemeter, kryoer-Ie chute, een smartelijke val. Un cruel affront, m e t e r al., een nieuw werktuig om den graad der
koba-kruikjes of kannetjes n. p1. - ( fig. et (am..)
C'est une er-, of als adj. Que eet homme est er-!
't is een domkop, een zot; wat is die man onnoozell
- (Prov.), z. SE IIRISER.
; truchéc, f. Kruikvol f.
t (nicker, V. n. [Mus.] Brommen, klinken,
bazuinen (van den kromhoren, cromorne): Le cro

-
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koude juist te bepalen. - Cryométrie, f. Kennis f. en gebruik n. van den kryornetev, koudenieting,

kryonietre t - Cryoinétriqne, adj. Wat
los (ten koudemeter of de koudemeling betrekking
heeft, kryornétrisch.
(ryophore, m. {Phys.J Koudeleider, werk-

tuig, waardoor het water bij 't verdampen zich

verdiqt, kryophoor in.
Cryphie, f. [Bot.] Lipvormige bloem van NieuwHolland, kryphia f.
Crypsorehe, m. [1dd.] Verkeerde ligging f. der

teelballen (buiten het scrotum).

Cryptandre of Cryptandrique,adj. [ Bot.]

Zonder zigtbare mannelijke geslaclitsdeelen, k r y pt a n d r i s c ii. - Als subst. m.: naam van een'
struik uit Nieuw-Holland.
Cryptant ie. adj. [Bot.] Bedekt bloeijend,
Ic r yp t a n this c It. - Als subst. m.: naam eener
braziliaansche plant.
Cryptaiithère , adj. [Bot.] Met verborgen
meeldraden, k ry p ta n t h e1 r is c ii.
Cryptarches, m. p1. [H. n. Schildvleugelige
insecten n. p1. met knodsvormige voelsprieten.
('rypte, t. [FE. eccl.J Bedekte onderoardsche
plaats 1'. of gang m., onderaardsch gewelf n., waar
de Christenen in de eerste eeuwen des christendoms hunne martelaars eerden, hunne mysterien
vierden en hunne dooden begroeven; - onderaardsche kerk of kapel 1., in sommige kerken. - GRYP
TES, M. p1. [Anat J Smeerkliertjes n. p1. ---[GéoI.]
()nderaardsche galerijen f. p1. , die meestal liet
werk der menschen schijnen. - [H. n. ] Soort van
wespen f. p1.
Cryptie, f. [Ant.] Bevel n., dat de spartaansche jeugd van tijd tot tijd ontving om des nachts
de Heloten te vermoorden, kryptia f.
Cryptobiote, adj. [H. n. Verborgen levend.
Crptobraiiche, adj. [H. n.] Met bedekte
kieuwen. - Cryptobranches, m. p1. Bedektkieuwers m. p1.
Cryptoralvinisnie, m. [H. n. ] Kryptocaiv in ismus II., stelsel of gevoelen n. der Cryp
tocalviiiistes, m. p1. Geheime aanhangers van
Calvijn.
Cryptoearpe, adj. [Bot. ]Met bedekte vruchten.
Ciyptoeatholieisine, m. Het heimelijk aanhangen van 't roomscite geloof. - Cryptoea.
tholique, m. Geheim kathoijjk of roomschgeznde.
Cryptocéphale, adj. [H. a.] Met verborgen
hoofd (van insecten).
Ciyptoeère, adj. [H. n. ] Met verborgen voelsprieten.
Cryptocotylédone of Cryptocotylédone, e, wij, [Bot.] Met verborgen of weinig zigtbare zaadlobben.
Cryptodère, adj. [11. n.] Met verborgen hals.
Cryptodibraiiehe, adj. [H. n.] Door twee
verborgen kieuwen ademend.
Cryptogarne, adj. [Bot.] Geheim of bedekt
bloeijend, van raadselachtige voortplanting, krypt 0 g a m i s c P. - CRYPTOGAMES, m. p1. Geheim tdlende of bedekt bloeijende planten f. p1. (varens,
mossen, wieren en paddestoelen) . - ('ryptoga
mie, f. K r y p to g am i a, de 21ste klasse in liet
stelsel van Linneus, bevattende de pas genoemde
planten. - Cryptogainique , adj. Tot de
kryptogami ebehoorend. - Cryptogatiiiser,v. n.
Kryptogamische planten zoeken. - ('ryptogamiste, m. Kenner, beoefenaar vi. der bedekt
bloeijende planten. - ('ryptogamologie , t.
Leer, wetenschap 1. van de bedekt bloeijende planten. - fryptogamologique, adj. Tot die
leer, die wetenschap be/moorende, kryp t o g a m ologisch.
Cryptogastre, adj. [H. n.] Sch -ij nbaar buikeloos (van insecten).
Cryptogène, adj. [H. n. ] In een ander levend
iigchaam geboren en levend, k r y p tog Onisc h.
Cryptographe , m. Geheimnschriftmaker,
hij, die met geheime teekens schrijft, k ryp tograaph m. - Cryptographie , t. Geheimschrift n., kunst van 't geheimschrift, k r yp t ographie of kryptographiek f. - Cryptographique, adj. Met geheimschrift geschreven,
't geheimschrift betreffend, kryptogrdphisch.
- Cryptograpbiquenieiit , ada. Op kryptogra hische wijze.
'ryptojesnite , m. Geheime Jezuïet. ]
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Cryptojésuitisme, m. In 't verborgen rondsluipende leer f. der Jezuïeten, k r y to -j e z u tetismus n.
Cryptoneure, adj. [H. n. ] Met verborgen
zenuwen.
S ('ryptoniétallin, e, adj. [Chim.] Metaal
bevattend, zonder daarvan 't voorkomen te hebben.
Cryptonyrne, adj. Geheimnamig, een' bedekten
naam dragend.. - CRYPTONYME, M. Geheimnamige
schrijver (die zijn' waren naam verbergt (k r y t 6-

nymus M.
Cryptojhages, m. p1. [II. n.] Bastknagers m.
p1. (zékere insecten).
CryptophthaLtne , m. [H. n. ] Oogverberger om., schaaldier van Sicilik.
Cryptopode, adj. [1-1. n.] Met verborgen vocten. Als subst.: m.: Naam van een schaaldier.
('ryptopore, adj. [H. a.] Zonder kennelijke

porien.

Cryptoportiqiie, m. Verborgene onderaard
galerij t. of gewelf ii. - Grotversiering t. -sche
('ryptopyiqiie , ac/i. [Mid.] Met verborgen
ettering verbonden ; uit verborgen ettering ont-

staande.

('ryptorhiniens , M. p1. [H. n. Zwemvogels m. p1. met verborgen neus!aten.
Cryptorhynche of ('ryptorhinque , m.
Snuitcerbecqer m., een schildvleugelig insect.
Cryptoitome , adj. [H. n.] Met verborgen
mond. - Als subst. m.: naam van een' sc/mildvleugelifjen kever.
Crystal, etc., Z. CRISTAL.
C-sot -ut, m. [Aiic. mus.] Noot t. en toon m:
van ut. Le dO Ie C - sol-Ut, de C-sleutel m.
(teision, m. [Bot.] Wolkruid n., soort van
]

varenkruid (ramoimdie).
('tène, t. [U. n.] Zuid -amerikaansche spin t.
Ctéiiode, t. [Bot.] Prachtipe nieuw-hollandsc/me plant f. - CTENODES, m. p1. [H. n.] Lang-

hoornige schildvleugelige insecten n. p1.
('ténodonte, in. [FL n.] itagedisachtig dier v.
( u, in., Z. GUL.
('uhage, m., of Ciibatiire, soms ook Cubation , f. Inhoudsweting t., berékening van den
ruimte - inhoud der ligc/mamen , k u b a t 'u ie r , k ub a t i e 1. - 1loeveel/teid kubieke eenheden, in een
ge ven volumen vervat.
('ubas of ('ulbas, m. [Jeu] Kaartspel ii.
waarbij men zich vooral van zijne kaarten poogt
te ontdoen.
('tibasseau, m. [Bot.], Z. V. a. CIJL-D'âNE.
Cuibation, Ciibature, t., Z. CUBAGE.
Cube, m. [Géom.] Kubus, teerling, dobbelsteen om., een door 6 gelijke vierkante vlakken
begrensd regelmatig ilyc/maam. - [Arith.] Kubiekgetal n.. derde mayt t.— CUBE, adj. Kubiek,
kubisch,teei'lingvormiq, van de gedaante eens
dobbelsteens: Un pied, mètre c-, een' kubieken voet,
meter. Une mcme c-, een kubiek- of derde -magts
wortel. (In dezen zin liever dubique.)
Cubèbe of Crébèbe, m. [Bot.] Staartpeperstruik in., een oostindische heester; -staartpeper,
cubebe of cubebe -peper f. (in de geneeskunde ge,

-

-

bruikt).
Cubébine, f. [Chim.] Bijzonder alkaloïde uit
de cubebe- of staartpeper, c u b e b i n e.
Cuber, v. a. [Gdom.] Den ruimte-inhoud eens
ligchaams berékenen, dien tot eenen kubus of teerling herleiden, kubdren.— Ce bloc cube dix tonneaux, dat blok bevat, weegt tien ton. - [Arith.]
Tot de derde inapt verlie/fen. - SE CUBER, V. pt.

Gekubeerd worden of tot een' teerling herleid
worden.
Cnbieite of Cnbizite, t. [MinOr.] In teerlingen krislallisérende soort van zeolitle , k it bidel m. (z.v.a. ANALCIME).
Cuibiculaire, m. [H. rom.] Kamerdienaar of
kamerheer m. des keizers. - Ook in 't dagelj1uch
leven weleer voor valet de chambre, kamerdienaar,
gebruikt.
Ciibiqiie , adj. IGdom.] Teerling- of dobbel
steenvormi,q, k biek, kubisch: Figure c-, teerlingflguur, kubieke gedaante. Mesure c-, kubiekmaat, inhoudsmaat. Pied c-, kubiek voet.— [Ari th .]
Racine c-, kubiek- ofderde magts wortel. Extraira
la racine C-, den kubiekwortel trekken.
-

-

-

Cnbistétaire, m. [Ant.] Tooneeldanser m. bij

de Ouden, die op zijne handen, met de voeten om21
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hoog, danste. - Cubistique, t. [Ant.] Kunstdans m. bj/ de oude Grieken.
Cubital, m. Leunatuurtje n. (z v. a. ACCOU Doili) (Plur. Des cubitaux). -- CUBITAL, E, adj.
[Anat.] Tot den elleboog beltoorende, den voorarm
betreffende, cubitaal: Muscle nerf c-, ellebooqsl)er, -zenuw f. Artèie c-a, ellebooüs-.slaqader. Ecriture c-c, schrift n. snetzeer langu'erpige smalle

letters.

(*ibitre, f. [Anc. mii.] Arniplaci f., bedek
van (less schouder tot can den elleboog.
-kinq
Ciibitiis, in. (pr. -tuce) [Aunt.] Ellepijp f.
CubLa, f. [H. n.] A[rikaansc/ie graauwe ekster ni.
Cubtaiic, m., z. CUL-BLANC.
Ciibo-cnbe, m. [ Math.] Zesde maqt f. van een
getal, kub o- ku bus m. - Cubo-cubiqiie, adj.
K u b a - k b is c ii, wat de zesde magt betreft.
Cuboïcle, adj. [Math.] Naar den kubus of teerling gelijkende. - [ Minér.] Chaux caibonatéec-,
teerlingvormniçe koolzure kalk-kristallisatie - CUROlDE, CI. [,Math.] Rhomboëder ofscheeve teerlin g m.,
die zeer weinig van den kubus oftee'rling verschilt.

- [Anat.] Teerlingvoimig been n. van t voetgcwile/it.
(uboiiianeie . I., Z. V. a. ASTRAGALOMANCIE.
Cubo-oefoèdre, adj. [Minér. ]: Chaux fltmte C-, teerlingvormige achtvlakkige vloeispaallizure kalk-kristallisatie. - Als subst. m.: leerling-vormig achtvlak IL, ku b okt o cd er iii. - Ctibo-

prisiiiatiquie, adj. Kubo-p rismatisch., wetl
den vorm van den teerling en liet Prisma of de
kantvuil in vie/i vereenifjt.
(tica, ID., Z. V. a. COCA.
Cuceron, m. [H. n. ] Erwten-, linzenwormni.
Cud, m. [Bot.] Vrucht f. van den Ciieifèi-e.ni.,
cucipalinbooim, een egyplisc/ie palmboom, met zeer
hard hout.
C iieubi Ie, ni., Paresseuse of Couehée, f.
[Bot.] Belt/n f., zékere kruipende plant, met zwar
-

te, zachte bessen.
Cucuje , Cucujite, Cucujo, m., Z. V. a.
BUPRESTE.
('ucule, f., Z. CUCULLE.
Cuculide, adj. [H. n.] Naar den koekoek gelijkende. - CUCULII)ES, In. p1. Vogels rn. p1. van

't koekoelcqeslacht.
(ueullaire, adj. [AnaLJ: Muscle c- (of als
subet. Le c-), nekspier f. (ook om hare gedaante
trapêze Ge/weten). - CUCULLAIRE, f. [Bot.] Cucul1 a I r e f., amerikaansche kruiswortel m., monnikskap 1.
Cuieullaii, m. [H. n. ] Soort van ingewandsworm rn der visschen.
(uculle of Csietile, f. (voormalige) Kap, mv.
reiskap, kaproen f.; schouderkleed n. van velerlei
monniken, scapulier n. - [Bot.] Kapje n. van

sommige bloemen.

(ncnllée, adj. [Bot.] , z. v. a. CAPUCJIONNE.
CLTCULLEE, f. [H. n.] Kapmossel f.
Cncu llifolié, e, (IdJ. [Bot.] Met tootvormige
bladeren. - C uculliforine , adj. [Bot.] Tool-

vonnig, kapvoriniq.
Csieuméraeé, e, Cncnrnéi'iiié, e, Cuetiinérolde , Cuc*imifortne , adj. [Bot.] Komkommervormiq.
Cucuiiule, rn [Corn.] Levantsch boomzwam f.
S CucupJie , m. [Méd.] Kruidenmutsje n.,
snutsje, gevuld met welriekende kruiden of poe-

ders legen (Ie hoofdpijn.
('ueui-bifère , adj. [Bot.] Pompoenachtige
vruchten dra g end.
t , uembitaeé, e, adj. [Bot.] Poinpoenvormig,
kalebasvoem(l', naar de kauwoerde gelijkende. CUCUEtBITACEES, f. p1., Geslacht der pompoenpianten, kalebasvorinige planten (pompoenen, kolokwinten, komkommers enz.).
Cuciirbitaiu, Ciieuirbitaine, ni. [H. n. ]
Kauwoerde -lintworm in., platte worm van gedaante
als een kauwoerde -korrel of meloenzaadje, die zich
in de ingewanden bevindt. - Ook als adj.: Ver c-.
C ucurbite, f. [Bot.] Wetenschappelijke naam
dec kauwoerde. - [Chim.] Zijpglas n., kalebasvormiqe destilleerkolf met langen hals (doorgaans ciiaudière en bouilleur geheeten).
Cucuibité , e, adj. Kalebasachtig.
S C,icurhitule , f. (verklw. van cucurldte)

[Chirn.] Kleine kalebasvormige destilleerkolf 1.
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('ucuri, rn. [IF. n. ] Soort ran zeehond m.
('iieillage, in. Plak m.. het /)lukken (le?' t'rurliten; pluktijd in., pink.sai:uen n. - [ Tech.] liet
ol ) iieineil 1(111 (Ii' gesmolten f/l(ixxlof iiii't den 1(01) (IC!
blaaspijp, om Ci ('('11' bol Of cilinder (lit IC blazen;
-- II(11i'Olhei(l glasvloed, (lie le gelijk iizet de blaasjij)) 1('()l(it uitgenomen.

C uei I aison f. J(( V1Uchteil/ilUIili('fl.

(uieiIIe, F. [ M ar.] Baan f., breedte ((11l een stuk
zeildoek: Uni' voile (IP do u se c.-s, een zeil van t
banen. -- 1l/(' l)O(Jt f. ('(111 't OJ)g('.Ohot('fl touw.
,'n)!!u, ook gel)d:i(/(l ('no!' Ct'EII.I.AGE, CCEII.L_tlSuN
La ctitil Ie tst faite, (h' 7)1(1/i i s (lf?JClo(l)(1.
( iaeillée, t. ['L'erli.] Bosje in. (wield koperdraad
V(WP .j!(l(lC1i.
CuehleiHeIIt, IlL, Z. V. (1. UCEILLAGE, CUEILLAIS(.)N.
('iieilleret, in. [Anc. prat.] ('(jnsboek ii. , staal

cc/li (le /)(!C/il ('B renten, (tiC (le ti('bIUikel 'vast eta

h('(l(iijjo((l schuldig is of behuild /!((/t.
(ueilleiou, nr, z. V. a. CUII.J,E1U)N.
Cuelilette, I. i1!(1iIl(liflg 1. , plak in. van zekere
('inehIril; .50111.5 oak ('(111 (1(fl (J)(1cL)iO(Jsl (Jebézifil:
IR C- des olives, us's 1)OU!Ifl(S, (les poires, (Its
B(I1ilhI(IC. etc.; li C- (li_S 1(1(5. - . 'J'jj.J m ., xa(:ocn U.
VU1( (l(' inzameling.- Nous a l)lI((clIO!(S (le In C-. -(ijlii-inziuieliiq , (i/iliiiliiijj CU(( liefdegaven (te biudo llici is COLLECTE). -- (Coni.] l)(.(i(!((ll((fj
der 1(11(11)! 1 ((101 'I i)(1 lil ( I 1 Il(lkrl! . --- \IR(.] (lmaig( , I' UH (IRS it CU (l( la) c-. (t(( sch ip 111(1 lukg(e(trill! l(1(I(It Of l(C'cl(Ul(tLl(, lading van verschillende

bei'iu/'li.s innemen.

(ueiilei.r, ni., -euse, f. Plukker in., plak-

.51(1 1. (i!( (hz! n zin niet gebruikelijk). -- (Lor.

i1i(1('.) 11 (si Jail cii c- (It l)(((IU(S, File esi fa it(
en C-CtO'l (l'lICII;PS, 1(j), zij ziet eruit als C(i( schooiier, .s'r/uwi.ste,. -- [Tech, [ Uitschepper III.. (('(('IC-

((((In , uh' in (le glasblazer (j('l( (((('I (IC bInax4jp a (t

(1(')( f/l(1.5('l((1 X('l(('/)t. - II t'l't',' ook z. i'. ii COL-

LECTEUR, HECE\'lll'R.

ueilli, e, (((Ij. (en ))(111 jicis'sd t'(in cucillir)

Geplukt: Fi'oil c-. Fleur c -e.
('ieiUie, f.T ech.] Strook f. i)l('isl('l'/W/k ((ji
('('a i(' bepleisteren i1iu(e1.
liuiiilt'l of bos at. bereid koj'iili'aad tool' ('/n'l(h'l(.
('uieillir, ('. ii. PIn/C/Cell: C- (les fruits, (Its
t1eiiis, tics 1P(,tllil(5. Un l(otultiet, •Vi'u('l(l('n, bloemen,

groei tt'ii, ('('l(' ruiker plukken. -'- (fig .) C- des pillflies, des lauriei , s, palmen, lauweren plat/Wil: OLe)'(('(liii ilIIj('i( . 10(111 of lof behalen. C- a ii inti -ei, on
li(L,'j( plukken of 1 ()(?Vi'l(, ('Ci( ' Ii(1,c (j('t'('fl, C- 1)1 fleur

iii' In ii'giii Ié, lit'1 Ii((l(1!1(I('ll/l((' l!lo'l,lJji' pIck/ceo.
ontmaagden. - [1ai.j C- an cordage, een louw

((p.c('/ii till of l'()iHIh'(/ç/rii. --- [Tech.] Scheppen, (hO
glasvloed niet (IC bIOOX/)f//) ullil('!i(('li. C- In

(IC 1'('(/(ij('L'lt(' /O)j)C1'(lI'(UI('I( 10(0' .(f)('l(h'i( in 't 5(11(1/t1110(11' 1 (lfl((1'Xllj,I(h'i(. -'-[Aiic. ('((Lit.] C- In (.ljllut, les
)(Llil)t(1115, (le tiende, (IL' (l((I(I(o(':('n in:1nIu'I('n.
SE CUEII.LlIl. V. /11'. Geplukt iL'oi'dt'ii: (s POililiulS
Se (:ueiiktll en aulouine.

('ueilloir, UI. 1Iukinand 1., plakko r/' nu.
PIn/chock, J)It1/ik('i ill., (O')'lCtUi(/ (nil vruchten, die
buiten 't bereik (lt,'1' 1(1(11(1 staan, (if 11' plukken.
('uellaire, f, [Bot.] Een tlei iiainen tan (jell
amne,ilcaan.st'h'n eis (clellire).
(' tien ça 1'. [Coni.j Cuoia-wol t. (naar C a e az (1 in Spanje).
('ulique, (!(/j. Z C(it'FJQI'E.,
('tigelier, in.. z. CUCHEI.1\'IER.
( ullausbels, M. pl. , Z. CLOZETS.
t ('uidanee, 1. JV(l(11l I))., lIl('('illl?f/, 'labiel-

(111(1/ f., ll('('OelCl( II. --' f' CUII)Eul, 1'. 0. ,lijeencii, wa-

nen, denken ., ziek inbeelden, fJL'I(lor('n.
('111(1eV, fl1. 1_cage /'i'ait- of pl a kmand I.
0(1/C 001/ti' GUIDANCE,

Cuiète,f. [ 1501,] Alllel'ili(l(lns(he/l(llllpOel(boo'llI nu.
4'ii il , In. [H. ii.] 1alaba(',s('l(e koekoek in.

('ullier (1/' Cuillère, t, (pi. c u -here) Lepel nu.
C ,. de 1)015, C- ui pot, /(((Ut('l( frjn'I, 710/lepel: C- it
)Ot)Ig(, ii soupe, .so('p/I'p('I: C- ui 51IUCP, a ragout,

s(1(L.cl('/)('l. C- ui café , ui th é, b sucie. ko/[ij-, 11(10-,
suilcel'I('/n'Iije. Bictiit Il In c-. lepelbeschuit I.. zeer
(11(1(11e en langwe r pi g e ll('sCllllit. - ['I'ecli.j I\ueon
01(1(1 vele lepelvormige (/('I('t'(I.5('/((1ijJL'lt : gietlepel,

loodlepel, •p('kl('j)('l , laadlepel, enz., .5e/lul/ier in.
V0(llIlb(101, steekboor 1'.; (1101/i- of leksteen in. ; ejz('l'(li band in. 0(11 (Ie as t'(iii Oil wiel. - [Cilir.]
Steenlepel; ti'a(ll(/ist(l-ltpCI; C-s du forceps, lt
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pels m. pi. of bladen n. p1. der verlostang.— [Bot.]
FeaUtes, Pdtales en c-, lepelvormige bladeren, bloembladeren. - I H . n.j Handelsnaam van verscheiden
lepelvormiqe schelpen.
Cuillerée, f. Lepelvol m.
Ciiilleriste, m. Maker in. van tafelgereedschap

(couverts).
Cuilleion, m. [Tech.] Blad n., holle f. des
lepels, lepelblad n. [Bot.] Ptale ci'eusé en C - ,
lepelvormig bloerubiad n.
Ciiillier, m. [11. n.] Lepelbek m.
C;iiiie, f. [Chim.] Steenen retort m., weleer
ter bereiding van 't salpeterzuur gebruikt.
Cnir, t. Huid f., dik vel van sommige dieren:
C- de vache, Ie cheval, d'hne, d'éléphant etc. Soms ook van den mnensch gebézigd: Des vers qui
s'insinuent entre C - et chair, wormen, die zich
tusschen vel en vleesch zetten. (Proc.) Pester
(Jurer, Enrager), Rire entre cuir et chair, z. cuA.iii.
Leder, leir n., bereide dierenhuid: bij looijers:
de van het dier genomen huid, onverschillig of zij
cii of niet bereid is. C- cru of vert, onbereide huid.
C- tanné, gelooid, looigaar Ieder. C- corroyé, bereid, getouwd leder. C- fort, zwaar ieder (van ossen en koeijen), zoolleder. C- faible, ligt ieder (van
kalveren, geiten enz.) C- a oeuvre, werkleder (van
jonge ossen of koeijen). C- de tussie, C- de roussi,
juchtleder, russisch ieder. C- au sippage, deense/t
ieder (dal in 2 of 3 maanden gelooid wordt). Cde poule, handscltoenieder. C- bouilli, gekookt
ieder (tot velerlei gebruik). C- a rasoir, aanzetleder, strijkleder, aanzetriem in. voor 't scheernies.
C- a tiges, schachtieder (voor laarzen). C- doré,
(Prov.) Du c- d'autrui on a beau
goudleder.
faire large courroie, z. COURUOIE. - (psp.) Visage
de c- bouilli, ruw, strak, terugstootend gezigt.
[Aunt.] C- chevelu. schedelhuid. - [Corn.] C- (le
lame , zeer sterk geképerde wollen stof. - [Minér.] Cde montague, C- fossile, bergleder, bergkurk, volksnaam van 't asbest. - [Pharm.] C- de pomme, schil
van granaatap p e ls. —(pop. etiron.) Orfèvre en vieux
C - , schoenlapper. - cuiR m. (pop.) Fout tegen de
franse/te uitspraak, als men op 't eind der woorden verkeerdelijk eene s of t ter verbinding laat
hooren (b. v. moi-s-aussi j'étai -t-a la campagne).
Ciiirasse, f. [Mil.] Harnas, borstharnas, pantser, k u r a s n. Le défaut de Ia c-, de opening of
ruimte tussc/ten 't borstharnas en de andere deden
der wapenrusting; (fig. et fam.) iemands zwakke
( fi g.)
zijde of kwetsbare plaats, iemands zwak.
Piendre, Endosser Ja C - , 't beroep der wapenen
kiezen, zich in de krijgsdienst begiven. C- marine of !lottan te, zwem- of drijfbuis n. [U. n. ]
Ieder hard, beschermend bekleedsel n. der visschen
en andere dieren.
Cuiirassé, e, adj. (en part. passé van cuirasser) Geharnast, gepantserd.
[H. n.] Door digte
en dikke schubben, schalen, schilden enz. bedekt. gewapend; - onof
alles
wel
voorbereid
(fig.) Op
-

-

-

,

-

-

-

-

gevoelig voor beleedigingen; verhard tegen gewetenswroeging; geheimhoudend , digt als een pot. Ct.JIIIASSÉS, m. p1. [F1. n. ] Gordeldieren; - schildinsecten D. p1., schilddragers; - schildvisschen in. p1.
Cuirasser, v. a. Harnassen, met een harnas
wapenen. - SE CUIRASSEIt, v. pr. Zich harnassen.
- (fig.) Zich wapenen, harden, sterken (tegen gevaar, tegen.cpoed, pijn enz.).
Cuirassier, m. Kurassier, geharnast of ge
pantserd ruiter m. - [H. n. ] 1-larnasman, kurassier, gepantserde wentelaar in. (ztkere visch).
Cuiratier, in. Lederbereider m.
tCuire,
v. a. Koken, doen koken of zieden, gaar
maken, braden, bakken, door vuur of warmte de
noodige bereiding geven: Un trop grand feu brûle
les viandes, au lieu de les c-, een te sterk vuur
verbrandt de spijzen, in plaats van ze te koken of
gaar te maken. C- des oeufs, eijeren koken. C- du
pain, brood bakken. - (Pray.) Faire c - sonpain
pendant que Ie four est debout, het ijzer sweden
terwijl het heet is. - C- des pommes, appelen braden. - Tot rijpheid brengen, doen rijpen: C'est
Ie. sold l qui cuit tous les fruits, 't is de zon, die
alle vruchten rijp maakt. - ] MPd.] 11 y a des
aIlments que lestomac a peine a c - , er zijn spij zen, die de maag moejjel(jk vertéren, verduwen,

verwerken kan. La guimauve est bonne pour cle rhume, de witte maluwe is goed om de verkoud

op te lossen, rijp te maken. - [Tech.] C- de
Ja brique, du plhtre, de Ja chaux, klinkers bakken,
pleister of gips, kalk branden. Fouriieau a e- de
Ja brique, steenoven. C- du Ill, de Ja soie, garen,
zijde opkoken. (]itgloeijen (bij vergulders). C- Je
sucre en elaine of C- Ja elaine, de geklaarde
suiker door koken hard maken. C- le verre, de
opgebragte kleuren in 't glas branden. - Ook zonder voorwerp gebruikt: Ce boulanger cuit deux
fois par jour, die bakker bakt tweemaal daags. (Loc. pray.) Vous viendrez C - ti mon four, gij
zult my nog wel eens onder de handen komen, ik
zal u te een of ander tijd nog wei krijgen. II a
cuit et moulu, men coil niets meer van here hooren of zien. CULRE, v. a. Koken, zieden, gaatworden, braden, bakken: La viande cuit, het vleesch
kookt. II faut que cda cuise dans son jus, (tal
moet in zijn eigen sap braden, gaar worden. La
chaux ne saurait a- dans ce fourneau, de kalk kan
in dien oven niet naar eisch gebrand worden. (farn.) Cette viande est pourrie de c-, dat vleesch
is tot woes of brij (veel te paar, gekookt. Ces pais
cuisent bien; die erwten laten zich gemakkelijk paar
koken. Boute-tout-cuire, z. dat woord. - (ftp.)
Zeer pijnlijk zijn, bijten, branden, vinnig zeer doet:
Je me suis l.rhlè, Ja main me cuit, k heb mij gebi'and, mijne hand gloeit als vuur. Les yeux me
cuisent, me duisent comme du feu, cnijne ooren

steken mij, branden mij als vuur. - (Proc.) Trap
gralter cuit, trop parier unit, te veel krabbelen en
praten, moet men beide laten. - EN CUHIE, V. imp.
(fain.) Berouu'en, leed doen: 11 vous en cuira, 't
zal u berouwen, opbreken. II pourrait Pico vous
en c- quelque jour, 't zou ee te eeniger tijd kunnen
vergolden of thuis gebrapt worden. - SE CUIRE,
C. pr. Gekookt, gebakken, gebraden worden.

Ciiiré, e, adj. (en part. passel van either) Met

Ieder overtrokken: Coifre a-, Malle c-e.
Culver, v. a. [Tech.] Met leder overtrekken. SE CUIREEt, V. pr. Met leder overtrokken worden.
tuiret, in. [Tech.] Baogleurtje n. (bij hoedenmakers). - Gepeelde of onthaarde huid f.
Ctiisage, m. [Tech.] Verbranding van 't hout
tot houtskool; - Z. V. a.
Cuiisant, e, adj. Bijtend, scherp, snerpen'!,
stekend, gevoelig, pijnlijk, smartelijk: Douleur c - c,
gevoelige smart. Froid c-, bjjtende koude f. Soucis
c-s , knagende, bittere zorgen f. p1. - [Bot.] Tiges
c-es, stekende stengels.
Cuiseiir, m. [Tech.] Stoker, vuurstoker in.
(van een' s/een- of pannebakkers -oven) . (liet vrouwelijk cuiseuse komt zelden voor.)
Cuisine, f. Keuken f ; kookhuis n. Servante
de c - , keukenmeid f. ; Chef, Aide, Garcon de c - ,
opperkok, bij- of hulpkok, ko/esjangen ni ' - Kookkunst ; kookw[jze , manier f. van spij.sbereidinq:

S'entendre en c-. Connajti'e Ja a-, de kookkucet,
de keuken verstaan. Faire Ia c - , eten klaar maken,
koken. Faire rouler, Faire aller Ja c-, voor (te keuken, voor het dagelijkse/t eten zorgen. Fonder, Bktir
Ia c-, in de mnondbehoefte'n voorzien. La c- anglal
5e, hollandaise, bourgeoise, de engelse/me, franse/te,
burger- keuken of kookw ijze. - [Mar.] Kombuis f.,
scheepskeuken (canmuse) -[Mil .] Kookjat n.
(waarin de soldaten in 't veld hunne spijs bereiden).
- Bij uitbreiding: de gezamenlijke keukenbedien
den m. en f. pl. liet keukenpersoneel: Ii mène avec
lui tante sa C - , hij heeft al zijn keukenvolk bij zie/t.
- De gewone kost, de dagelijkse/me tafel yam ren
huis: II ne haute que les niaisons oh il y a bonito
c-, hij komt alleen in huizen, waar toen ccce goede
keuken of tafel houdt. Maigre, tauvre c-, ma g e r e
keuken, schrale tafel. La c est bien froimle, nest
guère échauliie lans cette maison, in dat huis is
Schraal/mans keuken m eester. (Proc.) Petite cagrandit Ja maison, eene kleine keuken maakt het
huis groot: zuinigheid maakt rijk. - (pop. et
Se ruiner en c- veel en juIziq eten; oak: zijn goed
door de keel jagen. II est chargé de c - , 't is un
vetbuik, een dikzak. - Da latin de c-, keuken-,
krameriatijn, zeer slecht latijn n. - Kruiddoos f.
met vakken, waarin men weleer verschillende krul.

-

,

-

-

,

der/jen b[) zich droeg.

('uisiue-po.4e, f. Kookkagchel f., keukenoven m. (van nieuwe vinding). (Flue. Des cuisi
nes-poèles.)
Ciiisiner, V. tt. (fain.) Koken, spijzen toebe

-

- ^

reiden.
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Cuisinerie, f. (farn.) Kookkunst 1., wijze van
spijsbereidn .
Cuisituier, m., -ière, f. Kok m., keukenmeid f. - GULSINIERE, f. Cilindervormig blikken
braadgereedschap op P pooten.
(uissage, m. [Fod.i Rejt der heeren, in de
barbaarsclie tijden van 't leen1e1eet, om zich met
éëoc dij en een been in 't bed der pasgetrouwden
(/

OUL.
toen, messing n. ; C- blanc 01 Toutenague, Tmnfenague, Argentan, Maillecliort, Melchior, wit koper,
nieuw zilver m. ; C- gris, graauw koper, zilverhoudend zwavelkoper; C- flair, zwart, ongezuiverd
koper; C- natif, gedégen koper, zuiver kopererts;
C- rosette, rosette -koper, zuiver koper in ronde
knobbelige platen; C- pvriteux, koperkies n.; Ccérnenlatoire, de céiieiitation of C- précipité, z.
onder GEMuNTÂTOIRE ; C- azuré, koperazuur, bergblciauw ii. ; C- de Lorinthe, korinthiech koper. (Gray.) Op koper gegraveerdeplaat 1. - (fig.) Couper le C- bardirnent, adroitensent, de graveerstift
stout, vlieg weten te voeren. - [Mus.j Koperen
blaas -instrument a. : Les cuivres dominent, de koperen blaas-instrumenten worden boven abbe andere
uit gehoord.
Cui'ré, e, adj. (en part. passé van cuivrer)
Gekoperd, met koper belegd of beslagen: Vaisseau
c-, gekopeid schip n. - Koperkleurig: Teint c-,
kceperkleurig gebaat n.; couleur c-e, koperkleur 1.
(uivrer, v. a. [Tech.) Koperen, met koperbladen bekleeden, beleggen of beslaan; - vaisch
vergulden. - SE CUIVRER, V. pr. Gekoperd worden; vaisch verguld worden.
Cuiviette, t. [Mus.] Koperen mondstukje n.
aan sonimige blaasspeelluigen.
('uivreax, esise, adj. Koperachtig, naar koper gelijkend, koperhoudenci; Couleur c -euse, koperachtige kleur - [Mus.] Son c-, koperklank ni., ale
koper klinkend geluid n. - [Chimj Oxyde c- of
Pi'ofoxyde de cuivre, eerste koper-oxyde, koperoxydule n. Sulfure c-, eerste zwavelkoper. Sels c-,
koperige zouten, koper-oxydule zouten.

te leggen, zijnde dit reüt eene symbolische voorstelling sun 't flOg oudere, dol culage heette.
Cuisstid, (itissart, fl1. [Anc. ni ] .II Dijharvas, dijstuk n. eener oude wapenrusting. - cuts-SART, M. [CIiir.} Kunstdij 1. der gearnputeeden.
(uise, f. [Anat.} Dij 1., hel been van de heup
tot de knie, schenkel in. La c- d'un homwe, dune
femme, cie dij van een' man, van eene vrouw. La
C- dun clieval, de schenkel van een paard. C- dun
veau, /u'iîbout. C- de perdrix, patrjjzen.bovtjes
(vgl. GUISSOT). - C- dune iloix, dun fruit, vierde
deel erner noot, eener vrucht.
[Aich.j C- de
triglyp li e, rib f. tusschen twee glyphen of groefstrepen. . [H. n.] Zadelschelp f. (von 't oestergeslacht). - [Marj Aides des c-s, dijbewdginjen t. p1. , door welke een 'ruiter zijn paard regeert.
[Tech.] Paal m., die de kap en den boog van een'
lasoven draagt; - ver,qlaasde stof f., die in den
oven ut de potten vloeit.
('iiisse -de -øyniphe, T. [Bortie.] Soort van
witte roos f. (Plur. fles cuisses -de -nvmphe.)
('uisse-iisadarne, f. [HorticJ Soort van langwerpie peer 1. (Plur. Des cuisses -madame.)
tuissette, f. (verklw. van cuisse) Kleine dij t.,
dijtje n. - 1 leift eener clraqt wol.
(uissière, f. [Mil.] Knielap m., linkerdijbeCiiivi-ico.aluniinique, adj. [Chim.J- Sd c-,
verbinding can een koperzout met een aluinzout,
kleeding der trommelslagers.
Ciiisson, f. Koking, zieding, bakking, brading, aluinhoudend koperzout. Sel cuivrico-potassique,
fiaarrnaklng f.; het koken, zieden enz. 11 manqiie verbinding van een koperzout niet een potaschzout,
a ce pain un peu de c-, dat brood moest wat meer enz. - Sel cuivroso-potassique, verbinding van een.
doorbakken zijn. Pain de C-, huisbakken brood. Je koperiq zout niet een potaschzout.
paie tant pour Ia C- de chaque pain, ik betaal zoo
('uivrique, adj. liet koper betreflbnd.—. {Chirn.}
veel voor 't bakken van ieder brood. (fig.) SEe- Ox)de c- 01 Deutoxyde de cuivre, (tweede) kokende, brandende pijn, steking, branding f.: Je per-oxyde n. Sulfure c-, tweede zwavelkoper n.
eens une horrible c- dans ma plaie. ik voel eene Sels c-s, koperzouten, koper-oxyde-zouten n. p1.
-

geweldige, smartelijke sEeking in mij
ne wonde.
('nissot, m. [Clias., Cuis.] Dijstuk n.. bout rn,
reebok,
een
wild
lien,
zwijn; ook van
bil t. van
den os gebruikt: Un C- de boeuf.
Ciiistre, m. (weleer minachtend gebruikt voor:)
(fain.) Schoolvos,
School- of collegie-knecht m.
waanwijze, pedant rn.
('uit, e. adj. (en part. passé van cuire) Gekookt, gezoden, gebraden, gebakken, paar: Viande
c-e, gekookt, gebraden vleesch; Pain c-, gebakken
brood; Pommes c-es, gebraden appelen. - [ Tech.
Terre c-e, gebakken aarde; Biique then c-e, goed
doorbakken klinker. Soie c-e, Fil c-, opgekookte
zijde, garen. Pièce c-e, uitgegloeid stuk n. (bij
vergulders). - [ Méd.Ï Humeurs bien c-es, be
hoorlijk bereide vochten; Son rliurne n'est pas
encore cuit, zijne verkoudheid is nog niet rijp. (Loc. fig. et (am.) Je lui aplatirai le visage (Ia
tête) comme une pomme c-c, Ik zal hem bont en
blaouw slaan. On prendrait cette place avec des
vornmes c-es, men zou dieplaats met eene blaas niet
boonen kunnen innemen (van eene zeer zwakke,
slecht verdedigde vesting sprekende). Avoir son pain
C- zijn brood voor 't eten hebben, zijne schaapjes
op het drooge hebben Ce prëdicateur a du pain c-,
die predikant heeft al zijne preken in voorraad. (pop.) Ii est c-, hij is naar de maan. hij is verbren. 11 na pas In tête bieti c-e, hij is niet regt
paar, hij is nog niet droog achter de ooren. (Prov.) Liberté et pain c-, vrijheid met brood (met
-

Cuiivroso-potassiqne, adj., z.
VRICO-ALuMINIQUE.

onder cul-

tuivrot, fl1. [Horl.] Koperen schijfloop m.,
waarop men de stukken zet, die men draaijen wil.
tuja, t. [H. n. ] Marter m. van Chili.
(nj ava, m. Bedekte vrouwen-draagstoel m.
in Indië.
('ujelier, m. [H. n. ] Boomleeuwerik, woudleeuwerik m.

fujeta, Ciijète, m. [Bot.], z. v. a. CALEJiAssIEn.
(ill, (pr. cu) of Cu, m. (bas ou très - fam.)

Achterste, achterdeel ni. (van den mensch en van
sommige dieren), billen 1. p1. en stuit t. of fondament n., (in de volkstaal) gat n., aars m., (gemeen)

kont n. Le c- dun enfant, dun chat, dun singe,

het achterdeel van een kind, van eene kat, vaneen'
aap. Ces cailles ont le c- bien gras, die kwartels
hebben eene vette stuit. Le c- dun cheval, dune
vache, de oars van een paard, van eene koe. (Loc. fain. etp op .) 11 tomba sur son c-, sur Ie c-,
hij viel op zijn achterste. Donner a qn. des coups

de pied au c-, dans le c-, Donner du pied nu c-,

iemand voor zijn achterste schoppen; (leg.) iemand
uit zijne dienst jagen. - Tonsber (Etre renversé)
c- par dessus tête, het onderst boven, met de billen
omhoog vallen. Renverser tout c- par dessus tête,
alles overhoop, het onderst boven of in 't honderd
werpen. Y aller de c- et de tête etc., Z. CONE1LLE.
Avoir le c- sur Ia selle. te paard zitten. Etreh c-,
geen raad mcci' weten. Ii montre le c-, On lui voit
een toereikend bestaan) gaat boven alles.
Cujite, t. i-jet bakken, inz. van klinkers of bak- Ie c-, men ziet zijn bloote lijf: hij is zeer slecht
steesien, dakpannen, aardewerk enz., ook van brood, gekleed; - ( fi g.) Hij laat zijn achterste, zijne hielen
het branden (van kalk, gips enz.); - wat in eens kijken: hij betoont zich een lafaard. 11 se trouve
ebakken of gebrand wordt, baksel, brandsel n. (est, demeure) entre deux selles le c- a terre, h
Toute Ia c- est perdue, 't gansche baksel is weg, zit tusschen twee stoelen met zijn achterste in Ye
bedorven, verloren. - [Chim.] Verdigting of ver- asch. Jouer is coupe c-, slechts eene enkele beslis
dikking van vloeistoffen, siropen; ook van salpeter, sende partij spelen. Jouer bi c- levé, bij beurten
van zout (lebéziGd. - In Zwitserland de naam van spelen, zoodat de niet-spelende telkens voor den
verliezer invalt. Faire one chose a écorche C-,
de wei der Gruyère-kaas.
iets tegen wil en dank doen. Tenir qn. nu c- et
('uiivrage, rn. [Tech.] Verkopering t.
Cuivi'e, m. [Minéi.] Koper n. : Chandelier de aux cliausses ; Prendre son c- poor ses cliausses,
Z. CHAUSSES. Arrêter qn. sur c-, iemand bot
C- koperen kandelaar m. Mine de c-, kopermijn f.
Minémai de c-, kopererts ni. C- rouge, rood of staande houden. Mettre one personne bi c-, iemand
eigenlijk koper; C- jaune of laiton, geel koper, la- pal, vast zetten. C- de plomb, een man, die altijd
,
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over 't hoofd, tuimelval, gevaarlijke, halsbrekende
val m. Faire Ia c-, buitelen. Faire une horrible c-,
een' gedachten val doen. (fig et fain.) Faire lac-,
tot geen besluit komen. (Loc. pray.) Ce sont deux eensklaps in armoede, in ongenode val/en, van zijne
c-s dans une chemise, 't zijn twee handen op ên' hoogte nederploffen. - (Proc.) Au bout da fossé
buik. S'ètre Ievê Ie C- devint, met het verkeerde Ia c-, 't mag gaan zoo 't wil, wie dan leert, die
heen uit het bed gestapt zjjn. us se tiennent par dan zorgt, op 't einde komt toch de dood. [Chir.]
Ie c comme des honnetons of comme des juifs, Wenteling f. van de vrucht in de baarmoeder.
Culbitté, e, adj. (en part. passé vanculhuter)
zij hangen aan elkaar als klitten. On lui boucherait
Ie c dun grain de millet, hij is zoo bang als een Omqetuimeld; - gevallen: Homme c-, oneqetuimeld,
wezel. II veut peter plus haut pie Ie c-, hij wil omvérgeworpen titan. Cavalerie c-e , overhoop gehooqer vliegen, dan zijne vlerken hein dragen kunnen. worpen ruiterj. - Fortune c-, bedorven, gezonken,
Baisser le c a qn, gatlilckvn, voor iemand, kruipen. gevallen fortuin. Ministre C-, gevallen minister.
Culbnter, V. (1. Doen tuimelen of buitelen,
-- [Jeu] Baiser Ie e- (le lavieille, kapot or beest zijn,
geen' slag halen. - Bij uitbreiding wordt cal gezegd, eeoc tuimeling doen maken; - doen vallen, ocavértam het achterste or onderste gedeelte, den grond, werpen, het onderst boven werpen, overhoop werbodem van onderscheidene Zaken, als: Le c- dun pen: II le cuihuta du haut en has des dégris, hij
verre, dunehouteille, dune lampe, dun ban), dun deed heen hals over kop van de trappen tuimelen.
muid, dun tonneau, d'uii pot, d'un tambour, dun La cavalerie prit les ennemis en Ilanc, et les culchaudron, (Fun chapeau, dune poOle, d'un panier, buta, de ruiterij greep den vijand in de flank
4'une hotte etc. - Mettre wie charrette ui c-, eene en wierp hem overhoop. - (fig. et fain.) Cette perte,
kar achterover zetten. Niettre un nuid, un tonneau cette banqueroute la culbuld, dat verlies, dat
nar son c-, een vat , eene ton op zijn eind zetten, bankroet heeft hem in den grond geboord, heeft heen
(fig.) ledigen. Charger a c-, van achteren zwaarder bedorven. - CULBUTER, V. n. Tuimelen, buitelen;
of te zwaar opleiden. - [Mar.] C- de vaisseau, vallen. - (fig.) Zijn vermogen, invloed, magt of
achterdeel or gat n. van 't schip. Mettre a- en gezag verliezen, in den grond geboord, gerumneerd.
vent, voor den wind loopen, doordrjven, lenzen. worden. - SE CULBUTER, V. pr. Elkander doen
Ce buItiment est sar a-, dat schip ligt in zijn gat. tuimelen of vallen.
C'ulhuitis, m. Hoop m. ontvergeworpene dingen.
C - de varangue, ondereind van de buikstukken
tubas, m., ('uileasie, t., z. v. a. COLLOCAS1E.
C- de pore átète d'alouette, tatiereepeknoop. C- de
('ul-d'âne, Cut-de -eheval, m. [R. a.] Zee~
para simple, schildknoop. C- (le pore daalde, C- de
pore a tète (Ie mart, staande wantknoop. C- de anemoon, zeeschaft t. (Pleer. Des culs-d'âne, Des
lampe, (Ie onderste spU van (te galerg, 1PPCl, spil. culs -de-cheval.)
Cuil -de -basse -fosse, in. Kot, hok n., kuil m.
Faire das c-s de pore, stroppen tot het loopemt toont
splitsen. —[Hart.] C-d'articha.ut, stoel M. or vleezig in eene onderaardse/te gevangenis. (Plur. Des culs
gedeelte eener artisjok. - [ Modesi C- of C- le Paris, de-basse -fosse.)
Cul -de -houteille, m. (eig. bodem eener flescit)
vatseli of aangezet achterdeel, kort rokje or ander opvulsel om dejaponnen der dames vaneichteren te doen [Tech.] Donkergroen a. Drap c-, donkergroen
uitstaan. - (NB. Men zoeke in beschaafden stijl dit laken. (Plur. Des culs-de-bouteille.)
Cul -de -ehatid,-ou, m. [Bot.], z. a. a. ÂMEwoord steeds te vermijden en bediene zich, om 't
Iigchaainsdeel aan te duiden, van derrière or wet LÂNCUIE1I. - [Fort.] Ronde bodem na. des mijnin gerneenzarnen en boertenden stijl van postérieur, trechters.
Cuildées, m. p1. Culdeers m. p1., naam der
terwijl men voor 't beneden deel van zekere voorwerpen liever 't woord fond gebruikt). Zie verder eerste zendelingen in Schotland; - zékere monniken.
CiiI -de -fonr, na. [Arch.] Ovengewetfn. (Plwr.
‹Ie niet cul zarnengestelde woorden op hunne oipharde.
Des culs-de-four.)
eti8che
Ciil -de-j atte, rn (fase.) Mensch zonder beenen,
CuIae, m {Fdod.] Voorproef'regt n., onder 't
leenstelsel het regt, dot de jonggehuwde verpliqtte tamme, die zich in een' bak (jatte) moet voortsie eau den eersten bruidsnacht bij den landheer door te pen, nappegat m. (Plur. Des culs-de-jatte.)
Cul -de -ainpe, m. [Arch.] .d/'hangend sieraad,
brengen. - .dfkoopsprjs m. van dat regt, schortea. vester zoldering, in den voren van het onderstuk
geld a.
Cuilaignon m. [Pêche] Zak m. van een net. eener kerklamp. - [A.rtill.] Kulas-versterking t.,
achterste Vreet t leodeteestuk eens kanons, 't mel/i' de
t Ciilaisoii, f. Badtijd m.
,Wart, fl1. [Tech.J Achterste, staartstuk a. druif mei den druifhals draagt. - [Impr.j Vignet
of sieraad a. aan 't einde van een hoofdstuk of
tan den grooten hamer der ijzersmederjen.
Culasse, t. [ArtilL, Arquebj Kulas t., stoot- hoe/c. - [H. a.] Noons van velerlei eenseftalige
bodem m., bodemstuk n., kamer, qeschutkomer, schelpen. (Plur. Des culs -de -lampe.) —z. ook GUL.
CM-de -inidet, m. [Bot.] Soort van vijg t.
broeking,hroelc f.,broekstulc n. van een kanon; staartvchroer f. van een geweer of pistool. [Tech.] (Plur. Des culs-de -muiet.)
43ndeî'vlak n van een' gezetten dioenant. - [Bot.]
Cal-de-pore, m. [Mar.] , Z. onder GUL.
4: ei -de -poule, m. [Vétér.] Zwerende worm m.
Onderste gedeelte von den stam of stengel. .- [Mar.]
Achterste deel (Ier ankerschacht; -- weleer 00/c: .- [Mii.] Afgerond gedeelte der kedfplaat van een
(cc/sterschip n. - (Loc. faiie. et trie.) Etre i'enforcd geweer. (Plur. Des culs-de-poule.)
C iil -de-sae, at. Zak in., straat zonder uitgang,
sur (pa r) ie c-, zeewar van achter-deel of onderwerk,
eloodloopende of blinde straal m. of steeg t. (BIter
breed qeheupt zijn.
ulasse.iient, fl1. [Tech.] liet aanbrengen van gebruikt men impasse.) - [Mar.] Bogt, kreek,
vie stoartschrcej; - plaatsingswijze van 't bodem- sluiphoven t. - [Pèche ] Zak m. van 't net.
(fig.
et fam.) Ambt n., post m. of bediening t., die gee-stuk.
('uIaser, V. 12. {Arqueb.] De staartschroef nerlei uitzigt op bevordering aanbiedt. (Plur. Des
aanbrengen, 't beodden eind vent den loop met. de culs-de-sac.)
('u i -de-singe, m. [H. n.j Schelpdier a. van
otaartschroef afsluiten.
Culate, t. [Artill.] Broek van het laadgat.
't geslacht der purperslakken. (Plur. Des culs-deq zit te werken. Faire le c- de pou'e, een
Di
utje trekken, een spits mondje, bekje, rnoe(te
rnzetten.
II tire Ie c en arrière, hij aarzelt, hij kan

,

volgo

-

,

--

(;iJave of Quilave, f. [Tech.] Aarden of

ook ijzeren vat a., waarin zeker glaswerk voorde
tweede moat gebakken wordt.
('ulbas, m., z. cuns.
('ul-blane, m. [I-i. n.] Witstaart m. (mat-

singe.)
tul -de -verre, m. [Vétir.] Groenachtige nevel-

vlek f. in 't oog van sommige paarden. Ook als
odj gebruikt: L'oeil de ce cheval est C-. (Plur.
Des culs-de-verre.)

tiil-d'or, m. [.H. n.] Afrikaansche neeerle t.
teux) ; ook de volksnaam van (Ie water- of rietsnip
(hécassine) , van een' re/gerachtigen strandlooper (Plur. Des culs-d'or.)
Culée, f. [Arch.] , z. v. a. BUTEE. - C dare(chevalier), van eene hovïksoort e. a. - (pop.)
.Marskramer in. op het platte toted.
boutant, steunboogpijler m. - Paalwerk n. tot
adj.
aan
oenvdr
9
Ornwerpbaar,
Cutbiitahle
steuning
van den grond. - [Mar.] Stoot m. van een
4.
blootgesteld: Gouvernement a-, reqéring,-weping
schip tegen den grond. - [Tech.] Staartstuk n.
the men kon omvérwerpen. Ministre c-, minister, eener huid (ook croupegeheeten).
dien men kan doen vallen.
Cuileineiit, m. [Mar.] Achteruitgaeeg m., dein('ulbsitant, Ri. [Ii. n ] Tuimelaar m. (zékere zing f.
ehcif). - cuLBuTANT, E, mij. Tuimelend, buitelend.
Cuter, V. n. [Mar.] Deinzen, achteruit gaan,
Cidbiite, f. Tuimeling , building f.; - val

over stuur paap, achteruit drijven. Scier te c-, aye-
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CULTJYÊ e

ree, ts roeije, deinzen. Cule ! bevelwoord) achteruit!
Culotté, C, adj. (en part. passé van culotter)
1%Iettre, Biasser les voiles h a , de zeilen tegen- Gebroekt, eene broek aan hebbende: Enfant c-, inde
brassen om liet schil) te doen teruggaan.
broek gestoken kind. - Pipe Wen c-e, goed doorCuleion, fl1. Tech. ] Lis of lus 1. van den gerookte pijpekop. - [H. n.] Piecis c-s, met lange
staartriem des paards.
afhangende véderen bedekte vogeipooten.
CnIieé, e, Culielde, Cu il icien, De, CuCulotte-de -ehien, f. [Bot.] Volksnaam eener
Ucifornie, Culicoide, adj. [H. n. ] Mugvor- soort van oranje-appel m. (Plur. Des culottes-dcn2iq, naar eene mug gelijkende.
cliien.)
(uilier, adj. [Anat.] Le boyau c-, of als
Culotte-de-Suisse, f. [Bot.] Volksnaam eener
subst. La C-, de endeldarm m. (Men zegt doorgaans perensoort; ook van de blaauwe passiebloem. rectum.)
[H. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp f.
t' uiJière, f. [Tech.] Staartriem van 't paard. (Plur. Des culottes-de-Suisse.)
- Druip- of leksteen rn onder eene gootpijp.
Culotter, v. a. Eene broek aantrekken, in de
Csililaban, rn [Bot.] Boom m der Molukken broek steken. broeken. - (fam.) C- utie pipe, een'
niet zeer aroinatischen bast (door Linneus onder't pijpekop regelmatig zwart of gevlamd doorrooken
geslacht der laurieren gerangschikt); de bast m. - CULOTTER, v. a. Broeken maken. - SE CULOT
van dien boom.
TER, V. pi'. Zijne broek aantrekken. - ( fain.) Ma
Culinaire, adj. Wat tot de keuken of de spijs- pipe se culotte hien, mijne pijp rookt goed door.
bereiding betrekking heeft: L'art C-, de kookkunst.
Cuiotteiir, ni. (fam.) Liefhebber van hel doorUstensiles c-s, keukengereedschap n.
rooken der tabakspijpen.
4 Culinophile, z. v. a. GASTRONOME.
(tilottier, m., -ière, f. Broekenmaker 01 -verCnI-jdulae, rn [H. n.] Volksnaam van den kooper m., broekenmaakster of -verkoopster f. Gekuifden buidelspreeuw of citroenvogel (cassique). Ook als adj.: Marchand c-, Marthande c -ière.
(Plur. Des euls-jaunes.)
Culottin, m. (weleer) Zeer naauwsluitende
( aal -l u isant, m. [H. n.] Volksnaam van den broek f. - ( fig.) Pas in de broek gestoken kind,
wijjes.glimworm. (Plur. Des culs-luisants.)
broekmanneke n.
(uluiifère, adj. [Bot.] Halmdragend. - Ciiit silpabilité , f. Schuld, strafbaarheid, strafuiifères, f. l. Ilalniplanten f.pl. - Cuilniigèue, waardigheid f. (alleen van personen te bzigcn).
adj. Op halmen groeijend.
Non-c-. onschuld, niet-strafbaarheid f.
('tilpeti, m. [H. n.] Hond m. van Chili.
t; (ulniiiiaiiee, f. Hoogste punt, tappunt n.
Culiiiinaiit, e, adj. [Astr.]: Point c-, hoogste
Cul- rond, in. Naam eener groote gondelvormige
punt, het punt, waar eene ster door den meridiaan vischschuit f. (Plur. Des culs -ronds.)
gaat, tappunt, keerpunt, culmineer- of culmiCul -rouge, m. [H. n.] Volksnaam der roode
n a t i e - punt n. - Toppunt van sommige voor- specht (épeidhe) . ook van den roodstaart (rossignol
werpen: Le point c- dune montagne, dun édiflce. de muraille). (Plvr. Des culs -rouges.)
Le point c- dune question, het hoofdCsil-roiisset, m. [H. n.] Volksnaam van een'
punt, 't voornaamste oo(Fnnl van een vraagstuk. Canadasehen geelvink m., van 't blaauwborstje n.
Cul m ination, f. [As[ .] Doorgang ni. cener en van den roodstaart rn (Plur. Des culs-roussets.)
ster door den meridiaan, c ulminatie 1.
('ul -roux, m. [H. n.] Volksnaam eener soort
Culminer, v. a. [Astr.] Doorden meridiaan van bastaard-nachtegaal m. (Plur. Des culs -roux.)
gaan (von core ster) en gevolgelgk de grootste
Culte, I. Eeredienst, dienst, godsdienst, godsverhoogte bereiken, ruim in dren. ( fi g.) Op het eering f. C- public. openbare eeredienst. C- intérleur,
hoogste punt, op het keerpunt staan, den hoogsten extérieur. domestiuue, innerlijke, uiterlijke, liulse
trap bereikt hebben,
ljke godsdienstoefening,
[T1oI.J C- de 1trie de
(nimite, f. [Mi ni .] Versteening f. van een' vereering van een eenig Opperwezest. C- de dulie,
plantenstengel, c u 1 in I e t a.
de vereering der heiligen. C- dRyperdulie, vereering
('til-notie, rn [Hoit.] Naam eener soort van der maagd Maria. - Le c- des idoles, de afgodscider-appel m. (P(ur. Des culs-noués.)
dienst. - La pompe du c- catholique, het praatCulot, m. Laatstuitkomend ei van een broed- vertoon van de kath. eeredienst. - De gezamenlijke
set, nestkuiken; - bij uitbreiding: laatstgeboren godsdienstpleqtigheden f. p1. - Godsdienst f. , geJong n. van een dier; - (foci.) laatstgeboren kind; loaf n., re lig ie f. Changer de c-, van godsdienst
jongst of laatst aangenomen lid n. vaneen gezelschap. veranderen. La Iiberté des c-s, de geloofs- of gods-. [Arch.] Stengelvormig sieraad n. aan 't korin- dienstvrfjheid f. - Bij uitbreiding: Vereering, hultitisch kapiteel, waaruit zich gebladert vertoont. - de 1., diepe eerbied m. of bewondering f.: Le c- des
[Aifif.] Dikst gedeelte eener bom, tegenover den grands hommes, de vereerinq der groote mannen.
kruidloop. - [Bot.] Bloemkelk 1. - [Chand.] Talk- Vouer un c- h sa mOre, een' diepen eerbied en
trechter m. - IChim., Mann.] Bezinksel n. in den innige liefde voor Zijne moeder koesteren. - (fig.
smeltkroes; - fijn zilver n., zilverkorrel f. op den et podt.) Se vouer au c- des Muses, zich aan de
snieltkroesbodeni; - rond schoteltje n. onder den letteren en schoone kunsten toewijden. Le c- de Ia
smeltkroes in den oven.— [Tech.] Bankje n., waarop philosophic, de Ia poesje, de vlijtige beoefening der
de spiegelniakerden kwikbakplaatst;— bodem m.van wijsbegeerte, der dichtkunst.
het hoedje des kandelaars; - onderstuk n. of voet m.
Cuitellaire, adj. [H. fl.1 Mesvormig.
eener kerklamp. - Onderste n. van den slinger, waar
C ultellation , t. Stukswijze hoogtemeting, c U 1op de steen rust. C- dune pipe, zwart aanzetsel n. tellatie f.
in het onderste van den langberookten pfjpekop.
Cuitisme, m. Gemaaktheid f. van stijl bijverCuiIottae, m. Het broekaantrekken. - Het scheiden spaansclie schrijvers, cult ismus, culregelmatig doorrooken eener tabakspijp (zoodat het to'rismus n.
beneden gedeelte des kops zwart wordt).
Cultivable, adj. Bebouwbaar: C'est Un terrain
Culotte, 1. Broek, korte broek t., manskleedinq
qui nest pas c-, 't is een grond, die niet bebouwvan de middel tot over de knieën reikt.-stuk,da baar is.
- Première e-, pas in de broek gestoken knaapje,
Cuitivateur, m. Landbouwer, bebouwer, akbroekinannetje, broekventje n.; - (iron.) ingebeeld kerman, boer m. - Het woord heeft een vrouwelijk:
Jong menseh, waanwijze melkmuil m. - (Loc. lig. CEJLTIVATRICE, bestuurderes eener bouwerij. Ook
et lam.) Cette femme porte Ia c-, die vrouw heeft als adj. gebezigd: Les peoples cultivateurs, Les
de broek aan (is meer baas dan de man). - C- nations cultivatrices, de landbouwende volken,
(I'Arisfote, soort van overmanteltje H., dat weleer natien. - CULTIVATEUII, M. Cultivator m.,
de doe/oren der vrije kunsten, als zij in ambtskleedfj ligt akker-werktuig n. van en;elsche vinding, waarsi'aren, op den linker schouder droegen. - Zwart mede, onder groote uitsparing van tijd en kracht,
of vlammig doorgerookt ondergedeelte van een' de oppervlakte van bouwland omgewerkt, bestrooid,
pijpekop. - [Cuis.] C- de boeuf, staartstuk n. van gelijkmatig gemengd en van wortels en onkruid beeen' os. C- tie pigeon, stuit f. eener duif. - [ Tech.] vrijd wordt. - Ook in dezen zin als adj. gebézigd:
Kolfplaat f. van eene pistool; - broekpfjp t. , pijp Charrue-cultivateur.
met twee armen, om 't water in eene pijp te ver4. Cultivation, f. ..4anbouwing, bebouwing t.,
eeniren. - [ Bot.] Beneden helft f. der groote ane- aanbouw m. (culture)
moonbladeren -- [Jeu] Verscheidene achter elkanCultivatrice, adj. et subst. f., Z. onder GULder verloren partijen in het domino- en andere TIVATEtJ1I.
spellen: Queue C-! wat al partijen achtereen verCultivé, e, adj. (en part. passé van cultiver)
aren! - Sans c-, Z. SANS-CULOTTE.
Bebouwd, aangebouwd, aangekweekt: Terrainbien
(

-

-

,

--

-

-•

-

-

CTJLTIVER

—

wel bebouwde grond m. Plante c-e, aanqe
kweekte, tamme pnt f., tuingewas n. — ( fig.)
Beschaafd. gevormd, gecultiveerd: Esprit c-,
beschaafd verstand n., ontwikkeld menscli in. Une
lanoue riche et c-e, eene rijke en beschaafde taal.
(ultiver, V. a. Bouwen, bebouwen, aan bouwen,
bearbeiden, kweeken, aankweeken , c u it I v t ren:
C- Un champ, een veld, een akker bebouwen. Cdes arlwes, des piantes, boomen, planten /cuieeken.
(fig.) Beoefenen, zich toeleggen op: C- les sciences, les arts, les lettres, de wetenschappen, kunsten,
letteren beoefenen. — Vormen, oniboisteren, ontwikkelen, oefenen, ben/innen, verbéteren, verëde len, volmaken: C- son esprit, sa raison , zijn verstand, zijne rede oefenen, vormen. - Onderhouden,
aankweeken, vermeerderen: C- l'amitié, l'alrection
de qn., iemands vriendschap, genégenheid, zoeken
te behouden of aan te h'weeken. - C- ses amis, ses
connaissances, Zijne vrienden, kennissen op prijs
s'tellen, hunne ienégenheid trachten te behouden.
C'est un homme ciu'il faut a-, 't is een man, dien
men in ecre moet houden., wiens genégenheid men
op prijs moet stellen. - sn CULTIVER, V. hr. Bebouwd, bearbeid worden: La terre se cultive bieri
dans ce pays.
Ciiltoiîste,rn. Cuttorist in., .cpaanseh dichter uit de school van Gongora, (lie al de verdiensten
der poesy aan de vormen van den stil toekent.
t , ut -tout -ni., m. [Bot.] Volksnaam der herfsttijloos (colcluique d'autornne). - ( leiD.) Schootjes,
vagebond m.
Cultraire, m. [Ant. rom.] Oflerslagter, offer-

C-,

-

—

dooder m.
('ultricolle, adj. [H. n. ] Met mesvormigen
hats. - Cultrideiité, e, a dj . [ 1-1. n.] Met mesvormige hondstanden. — Ciilti-ifolié, e, adj.
Met mesvorinige bladeren. Ctiltriforine, a dj.
Mesvormiq. - Ciiltrirostre, adj. [FL n. ] Met
mesvornsiqen bek of snavel. - CULTR1ROSTRES, fl. p1.
Messnaves in. p1., vogel-familie onder de steltloope rs, met zeer langen, van snijdende randen voorzienen snavel. Cultrivore, in. (pop.) Messeneter, messenslikker in., goochelaar, die messen, de-

pens enz. schijnt dooi' te zwelgen.

Cii1ti'iiiaguis 9 M. [H. n.j Naam eener

van steenuil in.

soort

CiittuiaI, e, adj. Den landbouw betrefl'end.
Cnitiiie, 1. [Agric. ] Bouw, aanbouw, veldbouw,
akkerbouw, landbouw m., bouwerij; aankweeking,
opkwcekinl,. aantéling, Idling, teelt, kweekerij, cv 1tune f. : La c- des champs, de bebouwing der
akkers. Les procluits de In c-, de voortbrengselen
der bouwerij, des landbouws. La c- des vignes, de
mijnbouw. La c- des fleurs, (le aankweeking der
bloemen, de bloementeelt. La c- des arbres, de
lsoomkweekerj. Pays de grande c-, land, waarde
akkerbouw in 't groot, (lat 15 inz. met behulp van
ploegvee en werktuigen wordt gedreven; Pays de
petite C-, land, waar de akkerbouw in 't klein, dat
is hoofdzakelijk door mensclienarbeid wordt veruigt. C- alterne, afwisselende bebouwing t. (vf7 1 .

La c- des anirnaux, de
kweeking, fokkersj des' dieren. La c- ties aheilies,
vers
Ia
-ti-soie,
de
soie, de bfjenteelt, zij(le((iO1des
menteelt, zijdeteelt. — ( fig.) Aankweekino, vorming,
beschaving, vestdeling, verfijning, ontwikkeling, 0efening of sclierpi'ng f' La e- des sciences, ties arts,
de aankweeking, beoefening der wetenschappen , der
kunsten; La c- de l'esprit, de Ia raison, de corming, beschaving van 't verstand, van de rede.
Culitlle, in. [Ant.] Aarden offervaas t.
C urnana, m. [Bot.] Indische moerbezieboom,
cuinana in.
Cumbipisin, m. [Ptiarzm] Indische harsgom t.,
naar mirrhe gelkende.
Ci.niète, m. [Bot.] Langbladerige jainboezen
-bom.vanGui
Cumin, m. [Bot.] Komijn in. C- sauvage, de
Crète of Jagocie, wilde komijn, veldkomijn. C- carnu, peperkomijn. C- ties prés, witte komijn (carvi).
C- des Indes, indische komijn, arlet m.
Cuniiné, e, adj. [Bot.] Naar komijn gelijkende, koinijnachtip. — CU5J1NIES, 1. p1. Koinijnplan
te
n t. p1. — Cuminifolié, e adj. Met bladeren
als komijn. - Cumluoide, adj. Kointjnvormig.
Lagocie c-, z. V. a. cumin sauvage. — Cuini
11011, m., z. V. a. CUMIN.
ALTEIINE1I, ALTERNATIVE.)

ÇrnuJ, m. Ophooping t. (In dien zin niet in
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gebruik) . - [ Admin. Zamenparing, zaineni'nejinq,
rer('(fl (101f! f. van verscheidene 0,01)1(0 of bedien in(jen in dtii' persoon, ( a in iS I (1 t i e t.
]

4' 01fl uilard. ui. lle:itt('l' van verscheiden ambten of bedienin'i'n, (1/flld('l?sliklO'i 1fl.
('uiniiilalif, ive, Wij. [jeu] dan- of oJ)1wOjwiul.
C uiuiiii fat ion f. Ophnojing. opstapeling, cumulatie t. - ( A(liluilI.j I ('l'('('lUfI!Ilt/ f. 1(111 '('1'-

uiMi'il'i posten (1/' b edieningen in

(;(;fl'

persoon (lie'-

1(1 ( IIIULI I ) . - [.1 Lit. I Ojdneopinq ili'i' i'('(/tXi'Oi'd('
i'in'p'n zamen voeging ran 1(1(1 lei (I(1iil(l(lqjt'll in 't

:e(fu(' .çtijfi. — ( Rudi . ( Ove'n.etIle'liefl 1.. eene fi -

verscheiden denkbeelden (1('liIer elkander VO()1'.ctrlt in eelt 't ii'(iic n/run .vta1ii'lt.
(' uiiuiila(iveiiierat , ode'. Ge':iiinenl(j/s, bij I'jZt'

i/U U 1. 'U'(l(il'(loOl' C/nil

vetie (epinnijiiiey, inch duarl;(j, (ltl(I1'('iil)(,i'('lt.
('iiiuilé , e, (01f. (tie part. passévan ('ulnuiel')
Opgehoopt, bjji'eei p'i'iiegd, in dtii' j)e').00l( 1(1(1'(1 (1 ' U in a 11(1(1: Einpinis t'-s, Piie'ts (-('S.
(' 1101fl lei. e'. (1. Oplenopen. 0/)XtalU'h'ii, Zinnen. -- [ .diniii. ] (- (1(5 places,
les (fluliiOiS of esilol c-, verscheiden ambten , pun.

voegen, C U lii U I ;

inqun in één,' vereenigen. ((('ii of bedieningen,
les I ra ii ('111(11 I S, verschillende
illende ti(i('truI!i')elCil of In'()ldiljuuifJ('ul t" gelijk trekken. -•- si: CUMULER, V. /1!'.
()p'luuojit, in l'('"°°ii i('i'('u'iL((Jd worden. Ces
C'illIiiiji( lie iit'uii•clui Sc t'-.
4 Un anibouiik . III., Z. V. (1. C.J..MI1OI'R.
.'tIII a iie, in. [Bot.] iui(liX('lI( vrucht f., die te-

gen lioofulji(juu wordt (1(1 uit;eU'eud.

( CnneUttenr, ni. l'aluu'i, duh'i , .cehooi'i'oulei', sammelaar in. Fabius Je c-, 1"uliia.v c U ie c t at (1 i of (lij Dra Ier.
; ('iinel.ilioii, f. 1)raliiuj , vertraging f. , verii'i:i n. , 1' ii. ii (' t (1 t 1 e' t.
( , uIiIdo1 , Dl. i [ I . n.] 11((liX('lit' ekster In.
,

(

('IIIl(LiI•e, in/f. J1ii' 07')ïtiq.
('iiiiéeii, ne, (li/f. [.na t . ] 'J'(ul (It WifJ('Oi'uuuifJ('

beeiulu'i'eii Iwluin,einh', ieiqu'oImniq.
(I1IL.ieepu., (il/i'. [ 11. ii .j .11i.t wigvormig hoofd.
t uiiéifol.ié, e, adj. [Bot.] _11ct wi(Ju'oi'iiliije
bladeren.

('i.iiéiforine , adj. J(jq- of ln'ili'oriiuii.
[Anat.] Lt'S us c-s of SlilitIH)1(i(5, (Ii' li'i(J('()Iii( (ii
U' lÇJ('(i1'iilif1t' l,(n'tUfli'tt'lIn'('iu(li'i'Cii
Osof py raniidal, li'i/JL'(iliii i/I been h'i' ham!.
[Bot.] l:'(IiiiieS t-s, ?oi(/roi'iili(/(' bladeren. - [Paléogrj null I ii lu I'-, ui'i'oi'uiiii 1'tt'i.o'liieft , kid-

beenderen, dric

ui f k('q(J('s('hii/t n., U'Cl('t'i in Perzië en Medie in

(/ct)i'Uik.

( uIIIéiFOi41 Fe, ouIf. pl.
I . Ii . ] Mt n'iqim'm pen
.'tui(llu'I. --- CU.\III(US'1'1{ES, M. J)1. II igbekken, lL'i(jsinivele ill. 1i1.
('uiiette of ('uivelte, f. [Foil.] ..-1/leuIinjs.qru('lit t. in t liij(l(lt'ii van cent ili'o(ijt' ie,utiier1Ji'(l('ht.
, nil jeu I al re, adj. [H. n ] .\'(l(li 't kon (Jo gelijkend , lfluiuijui('0i'ui(i/. - CIXICEI.AII(LS , III. til.
!t'u,iuisu1ii','en n. ;1. 1 CV(L(Li'toe (It' konij nen ('0 vcu'citsili' iiii'i',e b»liooicn.

(' iiiiieulé, e, adj. It't (ene diepe en lange uit-

holling.

('itiiile of (uiiietle, t. [Bot.] lOtiii'l 1., zd1(1'i'i' 1 1i(IlI(j)l(Iiit 1.
4' Ilnolithe. io. , z. v. a. cci.oi.i'i'iiu.
( ' IltIollie. f [Bot .] C U 11 0 ii (I 1., cciie soort
1 . (111 .utn'nb,'i'h't',
('upiïht. in. [Bot.], z. V. (F. COItïEI(.
('iipide. WIJ. Bejeu'i'ig, gretig, graag, belast,

hebzucht ig, geld g ierig.
t IIpidifne, adf. (woord ion Marot) Verliefd.
., I)i(Li1 é, f. Bu'ijm'i'l(jklieid. belustheid, Iii''iiu laid. graagte , hebzucht , !h'i'10i' i'iilieul f. , goud-

dorst ill. - Zinnelijke, r1u'i's:u'lie'1(jli' /ii.et iii,

(' npidoii . m. Cupido, liii(ii'. Minnegod, I_ii'/'ih'qvul m., Liefde t. (zoon ruin .)liiis en Venus). —
(fig.) V 0) t'S (iOIlt ie jol t (.- ! zie et'ies dot liet', in-

(/('/uli/lti!/ kind, (luit bevallig wicht .' '-- (fig. ei lini.)
('esi tin vieux
X (- , 't is (ell oude modegek, pionlo'i'.
-I- ('uipidoi.é, e. (lu/f. Lief, (1(Li'cIi(J, bevallig,

foiii, .e(lIiiOfl,

('tiprate, in. [Chim.] Koperzuur* zout ii.

('upiessifollé, e, adj. [Bot.] lI't i'///)ieu(lCltiqe bt(i,ie','e'n, --. ('upressifor:iie. mIj. Saar i'eue

i'ypui'.etuik (/('li/kt'ii(/. --'CI p'sItusesine, t. ( 'p/u entiu'/etiju' ,sei'tufuiiia t, (ef blaaskoraal ii.
sin e , e, ((tI,j. C/Jpi'cs(l(/Lti(j, c/Jp1'(s('uiini(j. -- CU-
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1. p1. Cypres- gewassen n. p1. - Cu
pressite, m. Cypresvormige versteening f.
Cuprico-alurninique, adj., z. v. a. CiJIVRICO-

Cure, t. Zorg, bezorgdheid t. (In dien zin alleen gebézigd in:) N'avoir c-, er niet naar vragen,
zich er niet aan bekreunen; Ii n'en a c-, hij kreunt
ALUMINIQUE.
er zich niet aan. (Proc.) A beau parlerqui na
Ciiprifère, adj. [Minér.] Koperbevattend, ko - C- de bien faire, wie zijn woord niet houdt, heeft
perhoudend; door koper gekleurd.
goed beloven, beloven en doen is twee. On a beau
Cuprificatioii, I. [Cliim.] Verandering f. in parler it qui n'a c- de bien faire, 't is aan eens dookoper.
ven mans deur geklopt, voor doove ooren is 't goed
Cupripeiine, adj. [H. n. ] Met koperkleurige preken.
[Med.) Geneeskundige behandeling,
véderen.
Cuprirostre, adj. Met koperkleuri- verpleging, verzorging (van eene ziekte, ene wond,
gen snavel.
inz. van eeve verouderde moejjeljjk te genézen
Cuipro-altiminique, adj. z. v. a. CUIVRIC0
kwaal); genézing, heeling, k u u r f.
[Fauc.] VoALIJM1NIQUE.
ge/pil, purgeerpil t. voor de valken. Armer les c-s,
(iiproxyde, m. [Minér.] Koper-oxyde.
de pillen met stukjes vleesch vermengen (opdat de
Cuptilaire, adj. [Bot.] Békervorntig.
CUPU- volk ze beter verzwelge). L'oiseau rend, tient sa
LAIRE M. [Chir.J Bëkervormiqe fontanel f.
[Tech.] Bekleec-, de pil doet hare werking.
Cupiile, f. Bot.] Békertje, schaaltje ii.; C- du ding f. der koperen vormen met koemest. CURE, t.
gland, eikeldopje n.
[Eed.] Geestelijk ambt n., waaraan de verzorging
Cupulé, e, Cupulifère, adj. [Bot.] Van der zielen eener parochie verknocht is; pastooreen lnJkertje of schaaltje voorzien, bdkerdragend.
schap n., pastoorsplaats; pastorij parochie 1.,
Cupulil'orn.e, adj. [Bot.] Békervormig.
kerspel n.; in het dagetjjksch leven ook z. V. a.
Curabilité, I. [Méd.j Geneesbaar/teid, genees- SUCCURSALE.
lijkheid f.
Ciiri,m.Pastoor, herder,priesterm. met de zieleCurable, adj. Geneeslijk, geneesbaar, wat zich zorg voor eeneparochie belast. C- de village, dorpslaat genezen.
pastoor m.
Ook gebruikt voor SUCCURSALISTE.
Curaçao m. (pr. cu-ra-co) Likeur f. uit
(Prov.) C'est Gros-Jean qui remontre a son aoranje-appelen cur a ç a n. (naar 't oostindisch of qui veut instruire son c-, 't ei wil wijzer zijn
dan de hen. Avoir affaire au c- et aux paroiseiland van dien naam.
(urade, f. [Agiic.J Greppel m., afwatering 1. siens, met verschillende partijen te gelijk te doen
(in 't zuiden van Frankrijk).
hebben. 11 va trap vite It l'offrande, ii fera choir
Curage, m. Schoonmaking, reiniging, ruiming Mr. le c-, hij gaat veel te driftig of bezonnen te
(van een' put), uitdieping, uitbaggering f. (van werk. [Tech.] Stuk vilt n. waarmede de mesDe uitgebaggerde of senmaker de punten van de voorwerpen op het
eene gracht, haven enz.).
uitgeruimde stof, bagger, drekstof I : Engraisser polyststaal houdt.
[Hort.] Soort van vlasgrjze
t.
avec les c-s, met bagger of drek bemesten. CURA tu^ é, e, adj. (en part. pcissévan curer) SchoonGE, f. [Bot.] Waterpeper 1.
Curagna, in. [Bot.] Soort van tnaïs uit Chili. gemaakt, uitgebaggerd, geruimd: Canal a-, Puits c-.
Curaiidier, m. Lijnwwdb1ctker rn (in Nor(iweau, m. [Tech.] 1buIen kloppertje n. der
mandië).
droogscheerders.
Curaiiga of ('uratigue, m. [Bot.] Bitter
Cure-dent of liever Cure-dents, m. Tandenstoker m. (Plur. Des cure-dents.) [Bot.] Csikkel- of citarenkruid n.
Cuiraie m. [Bot.] Curar of curare n., d'Espagne, z. v. a. V1SIXAGE.
Ciirée, f. fVmner.] Hondenmaal n., gedeelte van
plantenvergift, waarin de volksstammen aan den
(urarilie, t. het op de ja.qt gedoode wild, dat men den jaØhonOrinoco hunne pijlen doopen.
[Chim.] Curarine t., alkaloïde, in dat planten- den te eten geeft, jagerregt n. C- chaude, datgene,
sap vervat. (urarique, adj. Acide c-, cure- wat den honden op de jagtplaats zelve gegeven
wordt; C- froide, datgene, wat zij te huis van 't
rine-zuur n.
wild krijgen. Faire c-, het gevangen wild opeten
Cuiratelle, Curat e le, 1. Voogdijschap, voogc
u
r
a
t
dl
e
t.
f.
curators-ambt
(van de honden sprekende, die zich vóór de komst
dij, mom/terse/tap 1.,
Ciirateur, ffi. Voogd m., verzorger, raadsman, des jagers die vrijheid veroorloofd hebben). Défentoeziener, plaatsbekleeder, door de regterlfjke magt dre la c-, de honden van 't gevangen wild afhouaangesteld over iemand, die niet in staat geacht den. Mettre les chiens en C-, de honden hun jawordt, zijne eigen zaken te beheeren, curat o r ii. gerret geven om ze op de japt begeeriq te maken.
nd begeerig, belust maC- au ventre, voogd over een nog niet geboren (fig Mettre qn en C-, iema
kind. C- dune succession, boedelredder. (fam.) ken. Etre en C-, belust, begeerig zijn. Apre a Ia
II faudrait lui donner un c-, men moest hem on- c-, z. /tPRE.
Cure- feu, m. [Tech.] Stook ijzer n. der smeder curatéle stellen (van iemand, die te veel vertéringen maakt)
Hij, die belast is met het toe- den. (Plur. Des cure-feu.)
Cure -laiigue of Gratte-langue, m. [Chir.]
zigt en bestuur van onbeheerde of verlaten zaken.-In sommige oorden ook gebézigd voor: schoolvoogd, Tongschroper m. (Plur. Des dure-langue.)
Curenia, m. [H. ii.] Braziliaonsche forel f.
toeziener eener inrigting van hooger onderwijs.
Cureineiit, m. Ruiming, uitbaggering t.. z.v.a,
CURATRICE, t. Voogdes t.
Cuiatif, ive, adj. [Mëd.] De genézing be- CURAGE.
('iire-môle, m. Moddermolen, baggermolen m.
lreffende, geneeskrachtig genezing bevorderend,
genézend. Rernède c-, of soms ook als subst : Un (Plur. Des cure-mOles.)
('etre -orei ll e, m. Oorlepeltje n. (ter reiniging
c-, geneeskrachtig middel n. Indication c-ive, aanwijzing t. of teeken n. tot de keuze van dit of dat van 't oor). (Piur. Des cure-oreilles.) [Bot.]
t.
Soort
van stekeizwam t.
geneeswijze
c-ive,
geneesmiddel. Méthode
Cure-pied, m. [Tecb.]Hoefruimer m., schraapCuration, t. [Méd.] Genézing, geneeskundige
ijzer n. (om 't inwendige van den paardenhoef
behandeling t. (gebruikelijker is cure).
schoon te maken).
Curat r ice, t., z. onder CURATEUR.
Curer, V. a. Schoonmaken, ruimen (een' put,
('uibalin, m. [Aim. mus.] Oud hebreeuwsch
speeltuig, waarschijnlijk hetzelfde als 't kremb a- sekreetput); uitbaggeren, uìtmodderen, uitdiepen
(eene gracht, haven enz.)— C- la charrue, den ploeg
lo n der Grieken.
reinigen, van de aanhangende aarde ontdoen.
Cureas, m. [Bot. Zwarte braaknoot t.
C- une vigne enpied. C- les arbres, een wijnstok,
Cureuligine, f. [Bot.] Indische narcis t.
Curculio, m. [H. n Wetenschappelijke naam de boomen van a 't onnoodiqe hout bevrijden.
van den kalander of korenworm m. (charan on), [Fauc.] C- l'oiseau, den volk eene purgeerpil geCurculioiiides Cijrculionites fl1. Pl. ven. CURER, V. n. [Fauc.] Werken, werking doen
('ureulionide, (van de purgeerpil): Ii ne faut point paltre Un
Geslacht n. der kalanders.
oiseau qu'il n'ait curd, men moet een' valk niet
Cuicialioniforine, adj. Kalandervormig.
tuircuma, m. [Bot.] Geelwortel, indische saf- voiren, voor hij de pil is kwijt geraakt, eer de
SE CURER, V. pr. Schoongefraan in., k r k u m a t., welker wortel eene gele pil gewerkt heeft.
Cnrcunaeé, e, adj. Naar maakt, geruimd enz. worden: Ce puts se cure
verfstof oplevert.
Cureurnine, t. [Chim.] difficilement, dieput laat zich moefjelfjk ruimen .
kurkuma gelijkende
Se c- les dents, les oreilles, zijne tanden, ooren
Gele kleurstof f., uit de kurkuma verkregen,
Ciireurit, In, [BotJ Palm/toom IR. van den schoonmaken of reinigen.
Curet, m. [Tech.] Stuk bul/el- of ander lekr,
Orinoco.
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CUR1TES

CURVILIGNE.

waarop me n bij t vergulden den bloedsteen met
tinasclz wrijft. —Vollesnaaen des peurworîns (laiche)
in sommige streken.
Curètes, fl1. p1. [Ii. ace.) Kurdten m. p1.,
priesters op 't eiland Kreta, tevens waarzeggers,
sterrekundigen, geneeskeeren enz.; — bij de Grieken z. v. a. CORYBANTES.
Cure -trou, in., Z. V. C. DEGORGEOIR. (Plur.
Des cute-trolls.)
Curette, t. [Agric. ] z. v. a. cunoirt.
[Bot.]
Naam van verscheiden paddestoelen m. p1. — [Cliir.j
Stcenlepel, graveellepel rn [Mar.] Pompscliraer, ponzpeeqer us. — [Mil.] Poetsviji f. polyst^eér in. [Tech.] Ruimer, uitruimer; krabber,
schraper m., lepelboor t.
Cureii, m. [U. IL] Meerie t. van Chili.
Ciireur, ni . Ruimer, putruimer, nachtwerker;
baggerman, moddeirnan in.
Cureux , in. Wol;phalers of lakenscheerdersleerling;
daglooner of handlanger in. in eene
wolledeken-fabryk.
Curial, e, O(ij. De pastorij, de parochie of den
pastoor betreffend : Diolts curiaux, parochie-regten fl p1. Eglise c-e, parochie-kerk t. Maison c-c,
pastorij, pastoorswoning t. Fonctions c-es, dienstwerk n. eens pastores.
t [Jut.) Het qereqtshof
betreffend, C U r i (t 0 1 : Style c- kanselarij-stijl,
stadhuisstijl in. Dépens curlaux, geregtskosten in. p1.
1- CuriaListe, in. Hoveling in.
tCurieu)e, in. IVageritjen.
Curie, f. [EI. coin.) 17 o(ksafdeelinq, wijk, cu
t. (waarvan Romulus er 30 instelde) ; — ver--ie
gaderhuis n. eener curia; ook vergaderplaats t. des
senants; van daar in 't algemeen raadsvergadering t.,
raad m . —C- romaine, roomsclie curie t., alle pauselijke beambten en yereqtsfioven ter uitoefening van
algemeen keikeregt; de pauseljke regering, het
f van den paus.
toCuriensement, adv. Met nieuwsgierigheid,
met weetgierigheid, op nieuws- of weetgierige wijze;
— naauwkeurig, zorgvuldig;
netjes, sierlijk. —
(Door Voltaire ook gebruikt voor: gemaakt, geaffect eerd).
Cuirieux, ictise, t. Begeerig om zeldzame, belangrijke, nieuwe zaken te weten, te zien of te
ontdekken, weetgierig, weetlievend, weetgraag, navorschend onderzoekend onderzoeklievend : Un
homme, esprit c-, een weetqieriq mensch, een onderzoekende geest. C- de nouvelles, begeerig, verlangend naar nieuws C- de spectacles, gezet op
tooneelvertooningen. Etre C- de vieux Jivres, de
rnédailles, de tableaux, de fleurs etc., een groot
liefhebber (ijverig in 't opsporen en verzamelen)
van oude boeken gedenkpenningen schilderijen,
bloemen zijn.
Nieuwsgierig, vraagachtig, onbescheiden: Des regards c-, nieuwsgierige blikken.
Ne soyez pas si c- que d'écouter aux portes, que
de fouiller dans mes papiers, wees niet zoo nieuwsgierig of onbescheiden om aan de deuren te luisteren, ons in mijne papieren te snuffelen. — Zorgvuldig, oplettend, naauwkeurig: Etre c- de sa personne, de sa parure, veel zorg of oplettendheid
voor zijn' persoon, voor zijn' opschik hebben. Etre
c- de ses livres, zorgvuldig voor, zeer net op zijne
boeken zijn. — Zeldzaam, ongewoon, merkwaardig, bezienswaardig, nieuw, kunstig, kostelijk, wat
de nieuwsgierigheid opwekt of prik/eelt, c u r ë us.
Un livre, tableau c- een zeldzaam, merkwaardig
boek, schilderij. liiie aventure c -ieuse, een vreemd,
zonderling voorval. Un bijou c-, een zeldzaam of
kostbaar kleinood. Un des cabinets les plus e- de
l'Europe, een der bezienswaardigste kabinetten van
Europa.
(fain.) La rernarque est c -ieuse, de
aanmerking is aardig, vreemd. Le fait est assez
C-, 't geval is vrij zonderling, raar.— GURIEUX, in.,
-1EUSE, t. Weetgierige, onderzoeklievende; nieuwsgierige, onbescheidene in. en f.: Ce cabinet attire
les c-, dat kabinet (okt de weetgierigen, de liefheb
bers. Je hals les e- les c -ieuses, ik haat de
nieuwsgierigen, de luistervinken, de snuffelaars,
snu/felaarsters. — Le c- de l'a ffaire est que . ..
het mooiste, vreemdste, zonderlingste van de zaak
Pi, dat . .. C'est du c-! dat is wat vreemde, wat
moois, dat is curidus!
Curiinate. 111. [ 11. n.]Amerikaansche visch in.

derzoeken, te bezitten; — niulLs(Jie1iglleiil, onb e scheidene b e geerte 11(1(1/ nieuws ii(1(l 1 jelieiiiicn
I.ouIle C- , loffe lijke zacht ml ()1UlC1'(Ili. Cun l)eIl i 11(111 C laakbare onbeseliaoiniI
titable
nieuwsgier igheid.
i (lIlrill. Sa t stal ie sa C . ZlJ1I( u'tiliieiiJl1(i(I, zij ne n ieuwsgierigheid voldoen . SL c- Wes t
(Ine 1)0111 les tablea ux ,Zululie/iub(eiij b(j)(!Ilit
(1ltll)Sl1ES, 1. 1)1. Zel(liiIi lot ,alild(iUrii.
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van 't forellen-geslacht. .
(uriosité, 1. Weetg ierigheid , zucht om iets
nieuws, fraais, zeldzaams le zien, te weten, te on-
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ne, , ie( ito!,
z(ialnh('(l('n, merkwaardigh e den , nieuwe,

bezienswaardige din•en, kunsl.cluklnn D. p1. , ia,Intro, cu i i (is i t t i t t , n f pl. : Uit cabinet dc c-,

een kabinet i'itii mnciku'u(1i(li/li((!eii. Nous tic pCi tics
\Ohl' tOLllcs It's c-s (Ic' In folie, wij konden nie t al
ti'i. en vreemde zaken, IL! (IC l'CLiilCil('ii (it!
de n ieuwe
ln'iniii zien.
(tule. t. [Cord.) . z. v. a. MOLETTE.
In. 50011 '('(lit f/('(ct(bi!I IL, (î(!9 ol
(' 111'u111
somm ige i!OOr(I.cC/i( 1(110/til in geb—ruik.
Ciiroii , (iiioii, in. of ('uretle, t. [,viic.]
J((f5(/i(!J) t.. ,'ti(!k('!, J)l(!!(Jsl(!l5 Ill. (om dtii ploeg
,

-

Van (le a!!fll((llifJelUl(' iii,iile te ((flt(!O('!l)
('urri(- le, Iii.

Ligt (nyclsch iylttig

ii.

met 1u'c

Wi(lt1l, k(i 1 ike! f.

( iirseiir, in. [Math .].] L(!o]n'i in. , verschuifbaar
!!((J !'(l(( Ct'ii liniaal, lisipt;
voorwerp li( (IC sponn ing
lip cisc s(l(iOtf, tij) ('(11' passer. [Ash. Bewee g -

bare than d in. in tin' iiiikioiiittt'i, ant den xeldjiibaiin diameter rai, cl,, te meten.— [M a r ] Kruis D.
(((ill

d e n roorînaligt'n giniulboog of poolsliooj1tnulei'

(arlalestrille).

t'uirsières, t. Pl [.\tar.j .tti'uiseii II. VI. VOlt

(1t(( l'(!((ilIIaliqi'(( lJi ( !! 1 (lb(!OO.
( . ii rsif, ive, adj. Call gij Lmyo'nil, vlug,
C U 1 5 j.j /. : E(ril Lilt' (-l\ e, looj)e(((l sch r ift. l.eltres
c-ives , caiatl (9 . (s c-', rla, tji'.cth!ti'en l e tters; en,sij/lelttix, .'ie/( (1 inlijjtiile il,ukleltti. (by (le Fran stlu'n lhrii ilttl ique (J(!l(!!l(fl) . - Ook ((li subst. t.
schen
gebruikt:

La ((irui\t,

11(1 loojieiu! .scloift.

( . ursi enieiit (1(1v. Op vlugge ie'jjzc, loopend,
z. V. (t. (.(.)U1.A3I 31EYI'.

(iiiiioi'ipède, (il/f. [II. n.] .lIel loopvoeten (rai!
iiitt r()'teli in z . lol lnijnii geschikt (titel 3
l'O((,t(!!U!i zonder achterteen) : LtLUtItIClIe est nu
OiNaU C-, (le struis is 11 , 11 loopvogel. - cunsoluIEJ)E, DL pl. 1.O(!J)e!X. lO(!j)VO(/i'l.S In. p!
, (iiilt1 ion, t. Jr,.cehil tas.celien den wezenlijken afstand !!!!( plan e et tuit de zon in ilien. njilail, herleid lul liii tIn/t ran (It'll Z(100UWq.
(urtieóiie, iii. [Aite. gdoin.j Geknotte lapel in.

vogels) ,

r

(có ne I otiqud).
( urtipède, adj. [Bot .] loitcoetig. — tarti,'osl ye, (till. [ H . n. ] Itmt.nareliq.
( tiiiiea a in. [ UI.ii.] Een der namen ('(In (len
wulp (coil I is).
(uirticil uT ('avant, in., z. v. a. iii..
4 ui i.eiieui , in{ I I . D J Biiiziliaanoht', zier
1'1'0 jut ( slang f. koeieuIoelcot ni. ; — kwaal t.,
(1(0)! ^e ihel dier 5i(ll((J t'eiooizttttkl. — z. oak
,

.

-

,

ctIulI(Ituc(J(c( )tJ.

C ar ol e, tiilj. [U. rom.] Chaise of Cliaire
curulische stoel ni. rerezetel der oud-ioiiiein.ce/ic
koningen lat e r de ivoren stoel der drie opperste
:

,

,

.St(L(ltS(l'O!(((li(Jl(!(l(!( , der C!)((5(LlS, Pi'(itt(ll.t ('Il

aedi-

len u'llie dex#i'egtii niagisl rats c-, cuiuli.ïtht' re genten, heel/en.
(iii'uire, 1. of (ui'nres, f. p1. .Tllodder in.,
bagger, vuiln is, vuiligheid f., die 1(1C7I 11(1(111 u it
,

trilt's put, t'jt't'l' of iool. (('elke iota schoon IOCI(!lit.
('utruru, In., Z. cuitucu.
('ur%- ateur, adj. 1tiwiiineiul, buige n d. [Anal. ]
Le muscle t - , of als subst. Le c - , desluilbet'nspici,
bui g spier t.
ciirv1itir, ive, (1(lj. [Bot.] Aan (Ie randen
zacht eniitboçitn of Ofli!/ekl'ill(l.' Feti lIe c - lye.
t C ur'attire, f., ((It COUIIBAf CItE.
(' iiivieiuide, adj. [H. n.j Me t omgebogen staar t,
— (urieaaIe. adj. [Bol.] 'liet Oiiiçjibocjeii c/ti.jtl. - (urvicolle, (((Ij. [ii. ii.] K1011tl((lli(j.
(tirvicoslé. e, (l(lj. R. tt. !cttiin.iibbiq. -- (.-videiité, e, adj. Itiomtamlig — ('nri1Ioje,

adj. I 1it.] Itlet oinqehogin bloenikroon. - ('iiiviiolié, C, mij. Met o m gebogen bladeren.
(iirvigraphe, itt. IMttl it. I Cu r t' I gi a op ii rn..
werktuig (lilt kromme lijnen tetrek/ten. -- ('iIr - j..
gra)bie, f. Kunst alit. (1(11 werkinig le fiebiujlieii.

-- ( ur'igra)hiqae. adj. Jf'at (1(11 cU!i'iep(,(Lp/1

of (le c(1lVif/!'etp/lie betreft, cv ri'ifjraptiijc/i
('urviligite, a dj. [Math.] kioiiiljjnig.

21'

490CTJRVILOGIE

-

(iirvHoie, f. Leer, verhandeling f. betreffende
de kromme lijnen. - Ciirvilogiqne, adj. Wat
die leer of verhandeling aangaat, curvilogisch.
Cuirvineré, e, adj. [Bot.] Metgeboqen blad(urvipède, adj. [H. n.] Krombeeniq.
ribben.
- Curvirostre, adj. Krcmsnavelig. - (urvi
sète, wij. Met kromme borstels of rugharen.
t (urvité, 1., su COU1IBU1IE.
-

Cuscus, in., Z. COUSCOUS.
(useute, f. [Bot.] Monniksbaard m., viltkruid,
wrangkruid n.
fuse -forne, f. [Mar.] Langwerpig, onoverdekt japansch roeischip n.
C iispaire, ('usparie, f. [Bot.] Bonpiandia f.,
boom, die den anqustura -bast oplevert. - Cuisparine, f. [Cum.] Bijzondere stof, in dien bast vervat, cusparine f.
Cuspide, f. [Bot.] Lange, fijne, eeniqzins stijve
punt t. - Cuispiilé, C, adj. Fijnpuntig, pijlvormig. - (uspidifère, adj. Met punten, puntig.
- CUSpidifOJie, e, adj. Met puntige bladeren.
- Cuspidiforme, adj. Puntvormig.
(usson, m., Z. COSSON.
(ussoflhlé, e, adj. [Bot.] Bols c-, wormstekig

hout n.

Cussii, m. [Bot.] Baardgras n. van Amboina.
('tistille, f. Besloten weiland n. inde Vogesen
Custode, 1. [Cath.], z.v.a. CIBOIRE; - VOO'
hang.sel n. der kostiekast. - Altaargordfgn f. (ter
zijde van '1 hoogaltaar) - weleerookin 't algemeen
voor bedgordijnen f. p1. (Prov.) Donner Ie fouet
Soils Ia c-, de gordijnmis lezen, achter de gordijnen,
d. i. in 't geheim kastijden of afstraffen. - [ Sell.]
Iloisterkap f.; - oorkussen n. in eene koets. CUSTODE, M. Titel der superioren in zekere monnikenorden; bewaarder van den kerkschat, schatbewaarder, kerkwachter, custos m. - Titel van
den voorzitter der arkadische akademie te Rome.
Custodial, e, adj. Wat tot het ambt vonden
custos behoort, wat tot eene custodie betrekking
hee, custodiaal.
f. Onderafdeeling van een kerkelijk
district van bédelmonniken, custod I e f. - Weleer gebdzigd voor: koker; koffer; kerker.
Custodi-nos, m. (pr. —noce) [Droit can.]
Titulair of tijdelijk bezitter van een kerkambt of
prove, naamleener m.
tutambule, wij. [H. n.] Onder de huid kruipend: Ver c-, huidworm m. [MOd.] Douleurs
c-s , vliegende, scorbutische pijnen t. p1.
Cutané, C, adj. [Anat.] De huid of 't vel betreffend, tot de huid behoorend, in of op de huid
aanwezig: Muscle c-, Veine c-e, huidspier, huidader f. Glandes c-es, huidklieren f. pl. Exhalation,
Absorption c-, huiduitwoseming, huidopslorping f.
Maladies c-es, huidziekten f. p1.
(uticole, adj. [H. n.] Onder de huid levend.
(uticule, f. [Anat., Bot.], z. v. a. EPIDERME.
('uiticiileiax, euse, adj. [H. n.] Vliesachtig.
Cutidui-e, f. [Sell.] Hoorn n. van t paard.
tiitigéi-ale, f. [Tech.] Schuine kant m. van
een' muur.
Cutite, 1. [Mid.] Huidontsteking f.
Cutter, m. [Mar.] Kotter m.
-

(uturi, m., Z. CATURI.

Cinage, m. [Tech.] Plaats f., waar men de
kuipen zet. - Het laten gisten des wijns in de
kuip. - Tijd m., dien de wijn in de kuip blijft.
('wave, f. Kuip, tobbe, inz. wijn- of perskuip,
brouwkuip f. C. matière, guhlloire, montoire, roerkuip, moutkuip, .gistkuip (der brouwers) . [Teint.]
Veiwkuip f. C- d'Inde of It linde, d'indigo, a Ja
potasse, indische, indigo-, potaschkuip. C- au pastel,
pastel- of weede-kuip. C- b ]'urine, piskuip. C- a
Ja couperose, vitrioolkuip. C- it lorpiment, overment-kuip. C- a l'oxyde d'étain, hn-&cyde-kuip.,
Monter Ja c-, de kuip bijzetten of toebereiden.
garnîc, bfjgezelte, van al hare bestanddeelen voorziene kuip. Bleu de' c-, kuipblaauw. - [Fort.]
Fosé a fond le c-, steil uitgegraven of afgestoken
gracht. - (Loc. /1g. et pop.) Déjeûner, Diner a
fond de c-, zich het lijf te goed doen, een stevi
ontbijt, een rijkelijk middagmaal houden. - [ Bot.
C- de Venus, volksnaam van den weversdistel (cardère a foulon).
Cuivé, e, odj. (en part. passé van cuver): Le
yin trop c- sent Ja rhfle, de wijn, die te lang op de
kuip heeft gestaan, smaakt naar den drab.

CYANODERMIE.
Cuiva*i, m. Kuipje, vlootje, tobbetje n. (ongeveer z. V. a. haquet).
Cuvée, f. Hoeveelhe?d 1.epn, die eene enkele
perskuip oplevert, kuipvol 1. Deux tonneaux de la
même C-, twee vaten van dezelfde perskuip. Yin
de Ja première. de Ja seconde c-, wijn van de
eerste, van de tweede persing. - (fam.) Un buveur
de première c-, een eerste drinkersbaas. - (/4j.)
Ces deux contes sont de Ja même c-, die beide
vertelsels zijn van een makelij of slag. En voici
dune autre c-, hier is er een van ander slag, nu
wat uit een ander vaatje. - Versnijding I., ondereenmenging van verschillende wijnen.
fuivelage, in. [Tech.] Het bekleeden of beschoeijen der mijnputten (met balken en plankenj;
mijnput-bekleeding, schachtbeschoeijin,ej f.
(uivelé, e, adj. (en part. passé van euveler)
Bekleed, beschoeid: Mine c-e.
Cuveler, V. a. [Tech.] Beschoeijen, de wanden
van een' mijnput met balken en planken bekleeden.
- SE CUVELER, V. pr. Beschoeid worden.
(tiver, V. n. Op de kuip laten staan (van den
wijn, dien men op den uitgepersten drab laat gisten).
Plus le yin cuve, plus ii est couvert, hoe langer
de wijn op de kuip blijft, hoe meer gedekt (hoe
donkerder van kleur) ht is. - Versnijden, verschillende wijnsoorten ondereen mengen. - CUVER, v.a.
(/1g.) C- son yin, zijnen roes uitslapen. Laisser c
son yin a qn., wachten tot iemands gramschap
bedaard is.
Cuverie, f. [Econ. dom.] Plaats f., waar de perskuipen staan. - Kunst f. der perskuip-bewerking.
tuvette, f. (verklw. van cuve) Kuipje, wascitvat, spoelvat n., handewaschkorn, spoelkom m. [Tech.] Ontvangbak boven aan de hangende dakgoot-pijp; - beslag n. onder aan 't messenhecht;
- koperen plaat f. of deksel n. over de onrust in
sommige horlogien; - bak m. of onderstuk H. van
eene snuifdoos; - bak in. onder een' bloempot; bakje n. onder aan de barometerbuis; - pedaaldeksel n. eener harp; - bovenblad n. eener wasch- of
toilet -tafel, met uithollingen voorzien, ter beveiliging
van de breekbare voorwerpen. - [Fort.] , z. v. a.
CUNETTE.— [Chir.] Ovaal boveneinde n. eener zetpil.
(iwier, m. Waschkuip, waschtobbe; loogkuip f.
loogvat n.
Cyauie, m. (of Pou de Ja baJeine) [H. n.] Walvischluis t. - [Bot.], z. v. a. NELUMBO.
Cyaniée of Cyan.ite, t. [Minér.] Zwarte
parel f., boonvormige kern f. eens adelaarsteens.
Cyainoïde, adj. [H. n.] Boonvormig (van
schelpen).
(yana, f. [Bot.] Herfstgentiaan, blaauwe korenbloem f.
('yanate, m. [Chim.] Blaauwzuur zout n.
Cyaiiée, r. [ Minér.] Blaauwsteen,lazuursteen m.
(lazulithe). - [Bot.] Soort van zeester I.
('yaueieolle, adj. [H. n.] Blaauwhalzig.
Cyaiielle, t. [Bot.] Kaaplelie, kaapsche afl'odil f.
Cyaiienx, adj. m. [Chim.] Acide c-, blaauwstoffig zuur n., eerste graad van oxydatie der
blaauw stof.
(yaisieorne, adj. [H. n.] Met blaauwe horens
of voelsprieten
(yaiiictère, adj. [I-I. n.] Blaauw en geel.
Cyanide, 1. [Chim.) Verbinding van de blaauw
met een enkelvoudig ligchaam.
-stof
t'yaiiipède, adj. t H. it.] Blaauwvoetig. Cyanipeiiiie, adj. Blaauwvleugelig.
(yaiiique, adj. [Chim.]: Acide C-, blaauw
n., tweede graad van oxydatie-stofzur,cyan
der blaauwsto/ - [Bot.] Fleurs c-s, bloemen met
blaauwe grondkleur.
Cyanirostre, adj. [H. n. ] Met blaauwen
snavel.
Cyanlsme, m. [Phys.] Graad m. van blaauwhdid van den hemel (die met den cyanometer wordt
bepaald), cyanismus m.
Cyaiiite, m. [Cim.] Blaauwzurig zout n.
Cyanithe, m. [Mindr.] Blaauwe scliorl m.,
eene talksteensoort.
Cyanoeai-pe, adj. [Bot.] Met biaauwe of
blaauwachtige vruchten. - Cyanoeéphale, adj.
Biaauwhoofdig, met blaauwen kop. - Cyano
colle, adj., z. V. a. CYANEICOLLE.
Cyanoderinie, f. [Méd.] Blaauwe kleuring
der huid, Z. V. a. CYNOPATISIE. - Cyanodermique, adj. Wat tot die kwaal betrekking heeft.

CYANOFERRE

CYDONIAT.

-

tyanorerre, m. [Chim.] Blaauw$tofhoudend

ijzer ii.

Cyanogastre, adj. [H. IL] Blaauu'buikig.
Cyaiiogène, fl1. [ Chiin.] Blaauwstof, blaauw-

zuurstof, cyaan, cyano çje nium n., verbinding
van stikstof en koolstof, de basis van 't blaauwzuur
(in 1815 door Gay-Lussac ontdekt).
Cyaiiogyne, adj. [Bot.] Met blaauwe stjitjes.
Cyanoïde, adj. [Bot.] Korenbloenwchtig, naar
de korenbloem gelijkende; liemelsbiaauw.
Cyanoleyque, adj. [Ii. n.] Blaauw en wit.
Cyaiiornète, adj. [11. n.] Blaauw en zwart.
CyanoHsètre,m. [Phys.] Cyan o m eterm.een
door de Saussute in 1790 ui4jevonden werktuig tot
bepaling van den graad der blaauwe kleur des
hemels en daardoor tevens van de zuiverheid der
lacht; 't is eene in 51 velden verdeelde plaat, welker
kleuren van het lichtste tot liet donkerste blaauw

afwisselen.

Cyaiiopathie, f. [Méd.] Blaauwzucht, blaauw ziekte f. - Cyaiiopathiqite, adj. Blaauwzuchtij , tot de blaauwzielcte behoorend.
Cyonophlycte, adj. [H. n.] Blaauwgevlekt.
- (yanophthalrne, adj. Blaauwoogig. anopode, adj. Biaauwvoetzq.
Cyanopotassique, adj. [Chin.] Uit blaauw-

der grieksche geschiedenis, vóór den Irojaanschen
oorlog, bezingen,pische cykius.
Cyeléal, ff1. [Anat.] Ringvormig wervelbeen a.
(Plur. cyciéaux.)
(l y clide, m. [H. a] Schijfdiertje n.
Cyclique, adj. Tot een' cykius of tijdkring behoorend, een' cyklus betref/end, cy ku sch: Arinée
C-, cyklisch jaar. Cadran C-, cyklische zonnewj)zer.
Poètes c-s, cyklische dichters, epische dichters
na homerus, wier zongen 't voornaamste gedeelte
der oud -grieksche goden- en heldensagen behandelden
en met de heldendichten von lioinerus (Ilias en
Odyssea), welke zij aanvulden en voortzetteden in
eene zamenhangende reeks gerangschikt waren. Podsies C-, cyklische heldenstukken, de zangen der c
klischedichters: —ook gebézigd voor: bailaden f.p
geligenheidszangen, tijdzangen rn. p1.
Cyelisrne, m., Z. V. 0. TROCH1SQUE. Soort
van cirkelvormig snij- of ontleedmes a. der heelmeesters, ook fyclisque geheeten.
Cyclobranches, m. p1. [U. a.] Weekdieren
a. p1. met cirkelvormig geplaatste kieuwen.
Cyclocanthe, in. Z. V. a. TURBO.
Cyclo
earpe, adj. [Bot.] Met bolronde vruchten.
Cyeloeéphalie, t. [Anat.] Misvormdheid 1.
door 't ineenloopen der beide oogen tot één.
Cyclogastres, m. p1. [H. a.] Rondbuiken m.pl.
dubbelvleugelige insecten;
ook z. v. a. PLECO-

,

-

-

-

,

-

en potassiumbestaande.
I ya.uoptère, adj. [H. n.j Blaauwvleugedg;
blaauwvinniq, blaouwqevind. CYA1OPTERES, m.pl. PTERES.
Cycloldal, e, adj. [Géom.] Radljjnig, e kl a(yanopyge adj.
Blaauuvinn1ge visscben.
Met blaauu'e stuit of aars.
Cyanopyrrhe, i d a a 1. Espace C-, ruimte tusschen de radljn en
hare basis. (Plur. m. cycloïdaux.)
adj. Blaauw en roodgeel.
Cycloide, f. [Géom.] Radljjn t., roltrek at
Cyanorehis, m. (pr. --kice) [Bot.] Geslacht
(beschreven door een punt in den omtrek van een
vein standelkruiden n. p1. uit iie de France.
Cyanose, m. [Mindr.] Zwavelkoper n.-- [Méd.] rad, dot op eene regte lijn omwentelt).
(yclolithe, m. [H. a.] Soort van versteend
z. V. a. CYANOPATH1E.
Cyauote, adj. [H. n.] Bloauwooriq, blaauw- polypenhuisje a.
(yclolobé, e, adj. [Bot.] Met bolronde zaadCyanoure, adj. Blaauwstaartig.
geoord.
obben.
Cyauoinine, f. [Chim.] Blaauwe kleurstof t.,
Cyeloinèti-e, m. [Géom. ] Cirkelmeter in.,
die somtijds de pis blaauw kleurt.
werktuig ons cirkels te meten. Cyelotuéti-ie, f.
Cyanoventre, adj. [H. n.], z. v. a. CYANOCirkelineting
f., gezamenlijke formulen, die tusschen
GASTLIE.
Cyauiirate,m. [Chim.] tJlaauwstofzuurzout a. den cirkelboog en zijne sinussen, cosinussen, tanCyantire, m. [Chim.] Blaauwstofverbinding t. genten enz. bestaan. Cyeloaiétriqtie, adj. CirCyanuiré, e, adj. kelinetend, cyklométrisch.
C- de fec blaouwstofijzer n.
Cyelonioi'phe, adj. [H. n.] Schijfvormig (van
Tot den stoat van blaauwstofverbindinq overgegaan.
schelpdieren).
Cyaiiurine, t., Z. V. a. CYANOURINE.
Cyclope, m. [Myth.] (eig. rondoog) Cykloop .
fyar, in. [Anat.] Gehoorbuis t.
[Métrol.] Inhouds- reusachtige knecht van Vulcanus, met één rOfl(1
Çyathe, m. Béker rn.
'u
oog
in 't midden des voorhoofds; bij Homerus
1
1
liter,
cy
a
thus
Ouden,
ruim
m.
maat t. der
[Botjz. v. a. NIDULAI1IE. Cyathéacé, e, de naam van een' reusachtigen volksstam op Sicilid.
(iron.)
Cyatheolde Cyathoïde Cyathiforcne,
( fi g. et podt.) Smid, slotenmaker in.
Cyathule, f. [Bot.], z. Eenoog m. en t.
[Bot.] Bekervormig.
[H. a.] Soort van schaalaive
met zwemvliezen.
v. a. CADELARI.
Cyelopée, f. [11. anc.] Romeinsche dans, waar('ybernétique, t. [Didact.] Regéringskunst t.,
by de hoofdpersonaadje een cyklonp of polypheem
leer der middelen om te regéren.
was, cyklopendans m., c k 1 op e a t.
Cybiste, m. [H. anc.] Springer, luchtsprinCyelopéeii, ne, adj. [1-1. a.] Cyklopisch, (le
ger m.
Cybistique, 1. [1 1. anc.] Springkunst t., kunst Cyklopen betreffende. Constructions c -nes of pé
om gevaarlijke sprongen of luchtsprongen te doen. lasgiques, cyklopische of pelasgische gebouwen, overCyeadé, e, adj. [Bot.] Naar den sagopa l m oude grieksche bouwgewrochten, welker ruïnen men
GYCADEES, 1. p1. Geslacht a. der nog in Griekenland en Italië aantreft.
gelijkende.
Cyclophore, adj. [H. a.] Met één of meer
sagopaimen.
Cycas, m. [Bot.] Sagopalm, sagoboom, indische gekleurde ringen (van insecten). Cyclophy ll e,
broodboom m., die den sago of het palmmeel op- adj. [Bot.] Met bolvormiqe bladeren.
Cyclopie, 1. [Méd.[Eenoogigheidt.
[Anat.],
levert.
('yelade, t. [Ant. gr.] Rond vrouwenkleed n., z. v. a. CYCLOCEPHALIE.
stof t., waarvan men dat
Cyclopion, in. [Anat.] Wit a. van 't Oog.
met purper omzet;
[H. a.] Kammossel f.;
Cyelopiqne, adj. z. v. a. CYCL€IPEEN ; (fly.)
kleedingstuk maakte.
wreed, woest, onmenscheljk.
draadworm m.
Cycloptèi'es, in. p1. [R. n.] Buikzuigers in.
Cyclame of Cyclamen, m. [Bot.] VarkensPl., visschen van 't geslacht der met kieuwdeksels
brood a. (pain de pourceau).
voorziene kraakbeenvisschen (branchiostèges).
Cyelainor, m. [Bias.], z. v. a. mILE.
Cycle, m. Kring, omloop, omvang; tjdkring, Cyelostoiise, adj. Met ronden mond (van schelptijd-cirkel, tijdring m., een zeker aantal jaren, na dieren)
CYCLOSTOMES, in
Rondmonden;
welker verloop dezelfde verschijnselen weder in de- zuigers m. p1., cilindervormige ^^t aakbeenvisschen.
zelfde orde plaats hebben (inz. in de mathematische
Cyeloton.e, m. [Chir.] Cykiotoom in ..
chronologie gebruikelijk) C p k t u s m. C- lunaire, z. v. a. CERATOTOME.
Cyelotoniique, adj.
maan-cirkel, maan-cyklus, maankring (een tijdvak Dat werktuig betreflend, c y k to t a in i s c h.
Cyeiioide, adj. [H. H.] Naar de zwaan gevan 19 jaren of 2 35 maansomloopen); C- solaire,
zonne-cirkel (een tijdvak van 28 jaren); C- des tykende, zwaanvormig.
Cydne, in . [H. n.] Wandluis, weegluis t.
indictions of de l'indication, in d ictie -cirkel, schattings-cirkel (een tijdvak van 15 jaren)
[Litt.] Cydnide, adj. Wandluisvormig.
Reeks t. van volksoveriëveringen, epische zangen of
Cydoulat, m. [Pharm.] Artsenij t. met kindhistorische verdichtingen, die een gemeenschappelijk sap.
Cydonie, 1. [Bot.] Kwéboom m. (naar
middelpunt hebben of tot hetzeifde tijdvak behooren, de stad Cy don op Kreta). [H. a.] Soort van
(lydovilte, t. [Minér. Kwésteen in.,
cy klus: C- épique of my th ique, gezamenljkefa- ysvogel in.
beizangenof heldendichten, die de fabelachtige tijden witte steen met kwégeur. [Confis.] Kwé-likeur 1.
st
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CYNOGJtAPIIJ.

Cyème, f. , z. v. a. EMBRYON. - Cyésoto ie, 1. [M&L] Leer f. der zwanq erscltap. (yésologique, adj. Die leer bet reffenci.
Cygale, f. [Mar.] Prnnpzwengel; sljpsteenkruk;

len slag-snstrtzment n.;
orgelregwter n. vai
zamenstemmende klokjes. f- [Agric.] Belletje ii.
aan den hals der muilezels, icoeijen enz. [Bat.
Plant, die als het klimop tegen de muren opgroei
ankerring ni.
('y.nbaler, V. n. Als de cimbaal klinken.
Cygiie, In. [H. n. ] Zwaan f.
jnibalier, Cymhaliste, m. [Mus.] Cim(fig.) Groot
dichter: La C- de Mantoue, Le a- Thébath, Lee baalspeler, cinibalist m.
de CanThrai, de zwaan van Mantua (Virgilius),
Cymbaloïde, adj.[H. a.] Bekkenvormig; klokde Tliebaonsche zwaan (Pindarus), de zwaan van vormig.
Kamerijk (Fénelon). Chant du C-, zwanenzang m.,
Cy aai bo, t. [H. n.]Mooren kroon t., zékere schelp.
laatste werk van een' groot dichter of rédenaar,
Cy iiibécarpe, adj. [Bot.] Met schuitvormige
kort vOor zijn' dood gemaakt. Cou de c-, zwanen- vruchten. Cymbéforme, adj. Schuitvormig.
hals (lange, blanke, schoongevormde vrouwen/wis), Cymbifolie, C, adj. Met schuitvormige bladeren.
ook z. v. a. col de c gne, Z. COL. II est IIanc
Cyinette, t. [Bot.] Brusselsche spruitjes n. Pl.
comme Un C-, hj is zoo wit als eene duif (vaneen'
Cyniiiiosme, f. [Bot.] Naar komijn riekende
cdun
oison,
grijsaard). (Loc. prov.) Faire mi
plant f. op Ceylon.
eene muse/i tot een' nachtegaal verheffen. [Astr.]
Cyrnophane,.f., z. V. a. CHRYSOBEIUL.
Zwaan f een noordelijk sterrebeeld.
Cymotheé, f. [H. n.] Waterpissebed, zeeluis t.
Cygiiîné, e, adj. [H. n.], z. v. a. CYCNOÏDE. (pou de mer)
C'1as, Cylase, m. [H. n. ] Kalander, korenCynaniolge, m. [11. n.] Gemeene meerkat t.
worm m.
(ook macaque geheeten).
Cylindracé, e, adj. Bijna cilinder- of rolCyiaanche, Cynanehie, Esquinailcie, f.
vorm i g (van piantendeelen en schelpen).
éd.] Soort van keelontsteking I., bij welke de
('ylindrage, m. liet geven van den cilinderer, even als een hijgende hond, de tong uit den
vorm, rolvorming f. ; cilinderbewéging f.
mond laat hangen.
Cynaiiehiqne, adj.: ReCylinlre, m. [Géom.] 1301 n., rrnde zuil f., mède C-, of als subst. Un c-, middeltegen die keelontsteking.
C i 1 i n d er m.; in 't algemeen ieder rolvormig, rol[TeclLJ
rond (rond en langwerpig) tigc/iaam.
Cynanque, m. [Bot.] Ezelsmelk f., vliegenRolblok n., rolsteen m., zware houten of steenen vanger m.
rol, bij velerlei kunsten en ambachten gebézigd.
Cyiianthémis, t. [Bot.] Wetenschappelijke
C-s effilocbeurs, affineurs, met metalen ribben of naam der stinkende kamillen t. p1.
scheenen bezette cilinders, om de lompen vaneen
Cyuanthropie, f. fMéd.] Soort van waaniMiroir en c-, cum- zin in., waarbij de ljder zich verbeeldt een hond
te scheuren en te zuiveren.
[ArtiH.] C- de réceplion, kogel- te zijn en als zoodanig zich aanstelt;
der-spiegel m.
ook de
[Géogr.] Cilindervormige bergkruin f. watervrees f. van een' door een' dollen hond gebémal n.
]
Rouleaux,
rolschelpen
f.
p1.
n.
C-s of
ten mensch.
('ynanthropique, adj.: Dien
[H.
(yliudré, e, adj. (enpart.passé van cilindrer): waanzin, die vrees betreffend, cy n an t h rop is c h.
Cynégélique, adj. [Didact.] Wat de jagt beAIIée c-c, met den rolsteen geeffende laan. Mor ceau de hois C-, rol- of cilindervormig stuk hout. treft: Poeme C-, dichtstuk n. over de jagt. Loi a-,
('ylindrer, V. a. Den cilinder- of rolvorm jogtwet t. Ook als subst. t. La a-, de jagtkunst f.
Met den rolsteen of '1 rolblok effen ma(''niphieii, ne, adj., z. V. a. CYMPSIEN.
geven.
SE CYLIINDRER, v. pr. Den cilinder-vorm
Cyiiips, m. [H. a.] Galwesp t.
ken.
aannemen, zich oprollen: Ces feuilles se c)lindrent.
('ynipsaire of C'ynipsère, adj., z. V. a.
f.
CïIintlrîeife, [Didact. [ Cilinder-vorm, rol- CYN1PSIEN.
(ynipsien, ne, adj. [H. n.] Naar de galwesp
vorm m. ; roivormigheid f.
Cylindrieoriie, adj. [H. n. ] Met rolvormige gelijkende. -CYMPSIENS, m. p1. Geslacht n. der galhorens of voelsprieten.
wespen.
(ylindrifloie adj. [Bot.] Met rolvormige
('ynique, adj. [H. anc.] Hondsch, cynisch
(toenaam eener door Antist/tenes gestichte wijsgeebloemen.
rige secte der oudheid): Secte, Ecole, Phulosophie
Cylindriforme, adj. [H. n.] Rolvormig.
a-, cynische secte, school, wijsbegeerte f. In het
CYL1INDR1FORMES, M. p1., Z. CYLInDROÏDES.
('ylindrirnètie, m. [Tech.] Cilinder-meter m., dageljksch leven: schaamteloos, onbeschaamd, onCylindriiiiéeen horlogiemakers-wcrktuig.
welvoegelijk, vuil, ontuchtig, oneerbaar, geil, zujjntile, t. kunst f. om cilinders te maken; kunst achlig: J-Iornrne a - , sc/iaamtekos mensch m, ; conC'1indri- duite C-, onbeschaamd, ontuchtig gedrag n. ; Vers
01fl den cilinder-meter te gebruiken.
niétriqne, adj. Wat de kunst van 't cilinder- c-s, oneerbare, vuile verzen in. p1.
[Méd.]
Spasme of Convulsion c-, hondskramp t. Soil c-,
maken, wat den cilinder-nieter betreft.
Cylindrique, adj. Rolvormig, cilinder-vormig, vertérende, brandende dorst m.
CYNIQUE, M.
rolrond, zu/irond, cilindrisch. Miroirc-, z.v.a. Hondsche wijsgeer, cynicus; (fig.) Schaamtetoos, oneerbaar, ontuchtig mensch m.
miroir eJi cilindre, Z. CILI1NDRE.
CyniCylindriquernent, adv. Op cilindrische wijze. qnenient, adv. Op schaaîntelooze wijze.
Cynisme, ni. Leer der cynische wjjsgeeren.
(ylindrite, m. Versteende rolslak t.
(ylin(lroealpe, adj. [Bot.] Met rolvormige hondsche wijsbegeerte f. cyn ism u s n.
(fig.)
Schaamteloosheid f. onwelvoegeljk of ontuchtig
vruchten.
gedrag n.
Cylindroïde. adj. Cilinder- of rolvormig.
Cynocéphale, adj. [H. n.] Met een' hondeCYL1iDROïDE M. [Géom.] Rolvormig ligchaom n.
CYNOCÉPIIALE, ni. Hondekop; baviaan;
waarvan de omtrekken van 't grond- en bovenvlak kop.
geene cirkels, maar andere kromme lijnen zijn, woudduivel m. ; gemeene meerkat t. (open, welker
CYLINDROIDES of CYLI1NDRI- kop meer of min naar dien van een' hond gelijkt)
c I ii n d ro I d e f.
Cynocrainbe, m. [Bot.] Hands/cool 1., z. V. a.
FORMES, M. p1. [H. n.] Rolkevers m. p1.
Cyllndrosorne, adj. [H. n.] Met rolvormig ANSERINE.
(van
visschen).
CYLINDROSOMES,
Cynode,
m.
p1.
Rolm. [Bot.], z. v. a. DIGITAI1IE,
lijf
('ynodeete, adj. [Méd.] Door een' dollen hond
vormige visschen.
Cylista
indische
klimgebéten. Ook als subst. : Un c-, iemand, die door
t.,
(yliste, m. [Bot.]
[H. n. ] Schildvleugelig insect a. van een' dollen hond is gebéten.
plant t.
Cynodine, 1. [Chim Kristalljne slof t., in
Noord-Amerika.
het honds- of kweekgras ontdekt, c i n o d i n e t.
Cyllopode, adj. ]Me d.] Kreupel, mank.
('ynodon, m. [Bot.] Hondsgras n. (dent de
[Myth.] De kreupele, bijnaam van Vulconus.
('yllose of CyJJosis, t. Het mankgaan, 't zij chien). [H. n.] Tandvisch m.
Cynogale, m. [H. n.] Stinkdier n. op Borneo,
door aangeboren misvorming of door verminking.
Malakka enz.
CHIaise, f. [Arch.], z. CIMAISE.
adj.
[
golvende
Méd.]
Pouls
c-,
Cynoglosse
en
(ynlato(le,
of Langue de ehien,f. [Bot.]
Hondstong t.
veranderlijke pols ni.
Cynoglossé, e, (ynoglos
C'Usbaire, t. [Bot.] Venusnavel m., spier- solde,. adj. Naar hondstong gel ** kende.
Cynoraphe, m. [Didact.] Hondenbeschrff
klierkruid, klierspeenkruid n, Cynibalaire, f.
ver m., schrijver over de honden.
CynograCimbaaikruid, navelkruid n.
(ymbale, 1. [Mus.] Cimbaal, cimbel t., klank- puin, t. Hondenbeschrijving t.
Cynograplil bekken, bekken a. ; triangel in., driehoekig sta- que adj. Wat tot die beschrijving behoort.
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CYNOIIY11

Cynohène, f. {-I n] IIyena- hond m., in
Abyssnie en Z tid-A/uika.
tyiiomètre, f. [Bot.] Hondssclieede f. - (y nomoir of ('noniorion, in. Ilondsroede 1 .,
alninzaad n.
CiiomoIge, m. [H. n.J, Z. V. a. CYNAMOLGE.
Cyiiomoriou, fl1., Z. onder GYNOMETRE.
(3iaonlorphe, adj. [ft U.] Naar een' hond
g elijkende.
Ciion1ode, f. [ Bot.] Hondstand in.
(yiiophaHophore, adj. [Bot.] Met vruchten von den voin der honeisroede. - CYNOPHALLOIHORE, m. Soort vein Icapperboorn m.; duivels,

boon t.

Cnop 1 i1e,

houdend.

ad. liondlievend, veel van honden

Cynopithèque, m. [H. n.] Zwarte hondsaap

of hondeftop in., op Celebes.
Cyiiorexie, t. [M e d.] Iiondshonger, wolfshonger, geeuwhonger m.
CnoiIiodon , (''iiorhode, m. [Bot.] Bondsroos f., soortnaam van den elantier of wilden rozeboom en zijne vrucht. - [Pharm.] Conserf fl
van hondsroze -n.
('ynoslen, Iie, adj. [H. n.] Naar den hond
gelijkende. - CYNOSIENS, in. p1. Hondensoorten 1.
1)1., naar den hond gelijkende dieren n. p1.
Cynosure, adj. [H. n.] Met een' hondestaart.
- [Bot.] , Z. CIIETELLE. - [ Astr.] Kleine Beer m.
(Petite Ourse).
C'pérace, e, adj. [Bot.] Naar cipergras ge
lijkende. - (' ypéracées, t. p1. Ciper,qrassoor t n t p1. , onder welke vooral déne soort, het eetbare of zoete cipergras (souchet sultan of suci'ë),
sok ordoinandol geheeten, als het beste surrogaat
der lwffij bekend is.
f'eré , e, fypériné , e, Cyperoïde,
(YPè 10 ï(Ié, e, ad. z. v. a. CYPERACE.
(V1)helle, 1. [Bot.] Betkertje n., bolrond, omzoomd, kuiltje op het binnenvlak van sommige
planten.
(Nphi, in. [Pharm.] Zeker versterkend reukwerk ii.
(yphorne, m., ('yphose, 1. [Méd.1 Vorming f.
eener ruggegrao.tskromming; die kromming zelve,
hult, bogchel m.
. Cyphoiiimie, m. Ant. gr. Cyphonisns u s n., straf, woarbt men den lijder liet ligchaam met innig bestreek en hem zoo, met gebonden handen, in den zonnegloed, aan de vliegen ter
prooi gaf. - Werktuig n. tot kromsluiting.
e

,

Cyphose, f., Z. CYPIIOME.
('yprée, f. [H. n.] Porseleinslak, cjjp r a e a f.
Cypiès., in. [Bot.] Cipresboom, cipres rn, een

wel bekende groenblijvende boom (zinnebecid van den
rouw). (poet.) Changer les myrtes en cyprès, de
vreugde in geween, 't gelach in tranen doen verkeeien. - Petit c près, ciperkruid ii. - [H. n.
C- de mer, zee -cipres m.; blaaskoraal n.
Cypiiaque, adj. Wat Cypria of Cypris (Venus) betreft.
('ypiière, 1. Cipressenhosch n.
('yj)I'iH, 1fl. [H. n. Karper in.
('pritie, t. [U. n. Venusschelp f. - Cypriv,Iei-, m. Venusslaic 1.
Cypiiuodon, in. Karperachtig vischje n.
('yprinolde, adj. [H. n. Karperacht ig, naar
den karper gelijkend. - CYPRINOIDES, m. p1. Karpersoorten t. p1.
(ypripède, in. [Bot.] Venus -schoen, vrouwe.schoen, ].Vlauia-schoen in . (een pronkgewas).
Cypsèle, t. [Bot.] Cypselia f., eene soort van
porseleinplant. - CYPSELE, m. [H. n. ] Muur- of
gierzwaluw f.
Cyrénaïque, adj. Wat de stad Cyrene en
hare inwoners betreft, Cyrenisch, Cyrenaïsch. [ [ust.
rel.] Secte, Ecole C-, cyrenaische secte of school t.,
eene oud-grieksche w(jsgeerige secte, door Arislip pus van Cyrene gesticht, het tegendeel der cynische
]

y

]

]

]

CYSTOPYIQIJE.

-

-

school.

Cyrille, t. [Bot.] Cyrille 1., eene schoone
kamerplant met eironde bladeren en scharlakenroode bloemen.
Cyrogi-aphe, Cyrogi-aphie, Z. aIIm—.
Cyropédie, t. [Phil.] Cyropaeclie f., ge-

schrift van Xenophon over de opvoeding en 't gedrag van Cyrus (een wijsgeerig-staatkundige roman, die het ideaal van een' goed' regent en eene

goede regring leekent). - ('yropédique, adj.
Dat boek betreflnd, c y r 0 p a e d 1 s ch
(yrte, in. [UI. n.j .Dubbele'leuqelig insect n.,

dat op bloemen leeft. - CYRTE, 1. [Bot.] Boom in.
van Cochinchina.
('yssote of ('yssotes,

in. [M ed.] Ontsteking
aan 't fondament, aarsontsteking t.
t'ystagie, t. [Méd.] Pijn in de blaas, blaaspijn t. - (ystalgique, adj. De blaaspijn betref-

fend.

tystanastrophie, t. [Méd.] Omkeering f.
der pisbious.
Cyste, t. [Anat.] Blaas t. - bij uitbreiding:
blaasvormig orgaan, beursgezwel ia., beurs t.
Cysteneéphale , adj. [H. n.] Met blaaevormi g hoofd.
('ystéolithe, in. [Md.j Blaassteen m.
Cys thépatiqiie, adj. [Anal.]: Conduit a-, gal-

blaasbuis I .
-

('ysthéphiogie, t., z. CYSTITE.
(ys(hite of Cysthitis, in . [Méd.] Ontsteking

der vrouwelijke schaamte, scheedc-ontsteking t.
Cyslibi-atiche, adj. [11. n. ] Met in blazen liesloten kieuwen. -. CYSTIBIIANCHES, in, p1. Blaaskieuwers in. Pl.
Cysticerqiie, m. [H. n.] Blaasbandworm rn,
ingewandsworni bij menschen en zoogdieren.
Cystidicole, adj. [H. n.] In de galblaas levend. Vers C-, galblaasworm m.
Cystiditoine, Cystiditomie, z. v. a. cysTOTOME , CYSTOT 0311E.

Cystiiie, t. [Cliiin.] Bijzondere stof, in sommige blaasteenen van den mensch gevonden, c is
t i ne f.
Cystiphiogie, f., Z. V. a. CYSTITE.

Cystique, adj. [Aunt.] Tot de galblaas of tot de
pisblaas behoorend: Conduit, Canal c-, galbuis f.-[Méd.j Hernie c-, breuk f. der pisblaas. Rernèdes
c-s of als subst. Des c-s, in. p1., middelen n. p1.
tegen de ziekten der pisblaas of der galblaas. CYSTIQUES, in. p1. [1 1. n. ] Blaaswormen in. p1.
-

Cystiirhagie, ('ystorrhag- ie, f. [Méd.]

Bloedvloejjinq t. uit de pisblaas. - t'ystirrhagi(lue, Cystorrliagique, adj. Die bloeding betee/fend, cystorrliagisch.
tystirrliée, Cystoirhée, f. [Méd.] Slijm -

vloeijing t. uit de pisblaas; -- bij sommigen pievloed n. ; - bij anderen z. v. a. CYSTORRHAGIE.

Cystivrhéique, Cystorrhéiqne, adj. Daartoe behoorend, cystorrha3isch.
tystite, f. Pisblaas-, blaasontsteking f.
(ystitome, in. [Cilir.] Werktuigje n. ons de
beurs der kristallens bij 't ligten van de staar te
openen, c y 5 t i t o o in in. ; - ook z. v. a. CYSTO
-TOME.
CyStObRIbOflOCèIe, 1. [Méd.] Pisbiaasbreuk f.
(Men zegt liever CYSTOCELE.)
Cystocèle, f [Méd.] Blaasbreuk, pisblaasbreuk.
C- biliaire, galblaasbreuk t.
Cystodyiiie, t. [Méd.]Rheumatische pijn 1. in

de pisblaas.

Cysto-entéroeèle, t. [Méd.j Blaasbreuk T.,

met verplaatsing van een gedeelte des ingewands.
Cyto-épipIocèle, f. [Méd.] Blaasbreuk 1.,
meiverplaatsing van een gedeelte des darinnets.
Cystolde, adj. [H. n. ] Blaasvormig.
Cystolithique, adj. [Méd.] De blaassteenen
betreffend: Maladie of Ischurie c-, steenziekte t.
der blaas, cystolithiasis t.
('ystovuérocèle, f. [Méd.] Blaasbreuk t. door

den dijboog.

Cystoplégique, adj., Z. CYSTOPLEXIQUE.
Cystophleg'niatiqiie, adj. [Méd.] Het blaas-

slijmbetreffend: lschuiie a-, onderdrukte waterlozing f. door 't blaassljnz veroorzaakt.
Cystophiexie, f. [Méd.] Blaasontsteking f.Cystophlexiquie, adj. Die ontsteking betreffend,
cys t op h lexisch.
Cystophiogie , f. [Med.] Heete blaasontsteking f. - Cystophlogiqne, adj. Die ontsteking
betreffend.
CystophIéie of Cystophiexie, f. [Nléd.]
Verlamming t. der pisblaas. - tystophlégique,
adj. Wat die verlamming betreft.
Cystoptose, f. [Méd.] Uitzakking t. der pie-

blaas.

S Cystopyique , ad, [Méd.] :

pisblaasettering t.

Affection C-,

494CYSTORRIIAGIE

-

Cystorrhagie , Cystorrhagique , Cys.
torrhéique, Z. CYSTIRIIH—.
Cystorrhaphie, f. [Cliir.] Naad m. ter her-

eeniging van de wondlippen der blaas. - Cystorrhaphique, adj. Dien naad betreffend.
(ystoseope, m. [Méd.] Blaasspiegel, blaaskijker, een werktuig om in de blaas te zien, c y stoskoop m. - Cystoscopie, f. Onderzoeking
der blaas met dat werktuig, cystosk op ie 1. Cystoseopique, wat dat onderzoek oJ'dat werktuiqbetre[t, cyst oskopisch.
Cystospasine, m. [Méd.] Blaaskramp f. Cystospastiquie, adj. Uit de blaaskramp voortkomend.
Cystosténoehorie, f. (pr. ch=k) [Méd.] Verdikking f. van 't blaasvlies.
Cystothrornboide, adj. [Méd.] Door bloedklonters in de pisblaas veroorzaakt.
tystototne, m. [Chir.] Blaassnjjderm., blaassnijines H., doorgaans lithotoine, steensnjjmes, geheeten. - Cystotoinie, 1. Blaassnede 1., doorgaans litbotomie, steensnede, geheeten. - Cystotoiniste, iii. Blaassnijdcr m., doorgaans lithotomiste, steensnijder, steen-operateur, genaamd.
Cystoti-achélotoinie, f. [Chir.] Insnijding f.
van den hals der pisblaas. - Cystoti-achélotoJuique, adj. Tot die insnijding bet rekkelk.
(ythérée, adj. et subst. f. [Myth.] Bijnaam
van Venus (naar 't eiland Cythera, nu Cerigo):
Venus C- of enkel C-, Venus Cytheréa, de godin
der liefde. - [H. H.] Venus-schelp f.; - ook zékere vlinder fl1.
Cythéréique, adj. Cythérisch, Venus betreffende
(ythise, m. [Bot.] Geitenblad, drieblad n. C- des Alpes, valsche vuilboom m., z. v. a. AUBIER of AUBOUII. - Cytisine , f. [Chim.] Het
werkzame, bittere, braking verwekkende beginsel
in de zaden van den valsclien vuilboom gevonden,
cytisine f. - Cytisoide, adj. Naar 't geitenblad gelijkend.
Cyziagan , m. [Tech.] Droogplaats 1. der
zeepzieders.
Czar, m., Czarine, f. (pr. tchar, tcha-rine)
Voormalige titels van den zeiflieerscher aller Russen
en van zone gemalin, czar, keizer m., czarin, keizerin f.--- (zarat , m. Waardigheid f. van czar.Czarien, ne, adj. Den czaar of de czarin betreffende: Sa majesté cz-ne, zijne of hare keizerlijke
majesteit (van Rusland). - (' zarowitz, m. Titel
van den vermoedeljken troonsopvolger in Rusland,

czaréwitz m.

DACTYLIOTH1QUL

D'ahord, lee. adv., Z. ABORD. - J D'abord
que, conj , Z. V. a. AUSSITÔT QUE.
Dabouls , m. [Corn.] indisch katoen n (zoo
geheeten naar de stad Da b u i s op de kust van
Malabar).
Da-capo, bc. adv. (ital.) [Mus.] Van voren
af, van 't begin af, nog eens.
D'aecord, bc. adv., z. ACCORD.
Daeique, adj. [Fust.. anc.] Overwinnaar der
Dacidrs (bijnaam van de keizers Domitianus en
Trajanus.
»acrycystalgie , f. [Méd.] Pijn f. in den
traanzak. - Dacrycystalgique, adj. Die pijn
betreffend.
Dacrynoine, m. [Méd.] Oogdruiping, oogtraning 1. door 't verwassen der traanpunten.
Daeryoadénalgle , t. [Mèd.] Pijn in de
traan/dier. - Daci-yoadénalgique, adj. Die
pijn betreffend.
Daeryoadéiiite, f. [Méd.] Ontsteking f. der
traanklier.
Dacryoblennori-Iiée, f. [Méd.]Sljmvloed m.
der traanwegen. - Dacryoblennorrhélqiie,
adj. Dien slijmvloed betreffend.
Dacryociste , ni. [Anat.] Traanzak m. Dacryocistite , m. [Mëd.] Traanzak-ontsteking f.
Dacryode , adj. [Méd.] Tranend, etterend:
Des yeux d-s, tranende aogen. Ulcère d-, etterende wond.
Dacryolde, adj. [Bot.] Traanvormig, peervormig: Les semences du poirier sont d-s.
Daeryolithe, rn. [Med.] Traansteen m.
Daeryoii, m. [H. n.] Traan- of drupvormig
verdikt plantensap n.; - ook z. v. a. Larme de
Job, Z. LARME. S éd.] Traan ni.
Daeryopé, e, a i. IMéd.] Tranen opwekkend
(van voorwerpen, die het oog met tranen vullen,
zoo als de uigewassen). - Daeryopée, Daeryople, f. Traanowekkend middel n.
Daeryopyorrhee, 1. [Méd.] lraanette'rvlocd
m. - Dacryopyorrhéique, adj. Dien vloed
betreffend.
Dacryorrlsée, f. [Méd.] Tranenvloed rn Daeryorrhélquie, adj. Dien vloed betre/J'nd.Daeryorrhyse, f., z. v. a. DACRYORRHEE.
Dacryostase, f. [Mëd.] Het ophouden van de
verrigtingen der traanpunten.
Dactyls, m. [Pods.] Da k tylus , vingerslag,
vingervoet m., een versvoet van 3 lettergrepen,
waarvan de eerste lang is en de twee andere kort
zijn. - [ Bot.] Vingerkruid n.; ook z. v. a. DATTE
—D- pelotonné, liondsgras n. - [H. n.] Dadel
schelp, steendadelf. - [IL. anc.] Soort van dans rn.
dien de athleten uitvoerden. - [Myth.] Les D-s,
de Daktylen m. p1., eerste priesters van Cybele.
Dactylé, e, adj. [H. n.] Vingervormig. DACTYLÉS, m. p1. Visschengeslacht , waartoe de
vliegende visschen, de zeezwaluwen e. a. behooren.
Dactylifère, adj. [H. n.] Gevingerd. - Dactyliezi, e, adj. Vingervormiq.
Dactylioglyplie , m. [Ant.] Steensnijder,
graveur ill. op ringen, edelgesteenten enz. - Daetylioglyphie , I. Steensnjjkunst , ringgraveerkunst t. - Daetylioglyphlqtae, adj. Die kunst
betreffend.
Dactyllographe , m. [Ant.] Ringbeschry
ver in., beschrjver van gegraveerde edelsteenen. Dactyliographie , f. Ringbeschrijving f. Daetylio;raphlqiie, adj. Die beschrijving of
dien beschrjver bet re/fend.
Dactyliologle, f. [Ant.] Leer, kennis van, verhandeling f. over de ringen en gegraveerde steenen.
- Dacty1ioIo 1que, adj. Wat die leer enz. betreft. - Dactyllologue, m. Kenner m. der gegraveerde ringen en steenen.
Daetyllonsaucle, f. [Ant.] Ringwaarzeggerij f. , voorspelling door middel van tooverringen.
- Dactyliornancien, m., -ne, 1. Ringwaarzegger m., -zegster 1.
Dacty llon, m. [Mus.] Vingerzetter m., een
in 1836 uitgevonden werktuig 1. - [Anat.] Endeldarm m. - [Méd.] Het zamenhangen of aaneenzitten der vingers.
DaetyHotbèqne, t. [Ant.] Juweel- of ringkistje n. - Verzameling f. of kabinet n. van gesneden steenen, zoo als cameën, gemmen en ringsteenen, da ktylio thee/c I.; —ook afdrukken m.
--

-

Ij

-

B.
D, m. Vierde letter van 't alphabet en derde der
medeklinkers, de D t. Le D est one consonne dentale, de D is eene tandletter. - (Op het einde der
woorden is de D stom, behalve in sod, zuid, zuiden,
en in de weinige eigennamen, waarin zij door eene
klinkletter wordt voorafgegaan, zoo als David, Conrad, Alfred, La Cid enz. Begint het volgende woord
met eene klinkletter, dan wordt de d, waarmede het
vorige woord eindigt, als eene t gehoord: b. v.
grand homme, de fond en comble, entend-il, spreek
uit: gran-t-omme, de fon-t-en comhie, enten -t-il.
In de taal van het dageljksch leven echter laat men
veelal de sluitende d niet hooren en men spreekt
b. v. froid excessif uit, als ofer stond froi excessif.
D' , afkorting van 't voorzetsel do: Dabord,
d'ailleurs, d'îci voor de abord, de ailleurs, de ici
(z, DE).

Da, interj. (alleen in zeer gemeenzamen stijl
achter de woorden oui en nenni gebruikt:) Oni-da!
ja toch! ja zeker! ja wel! Nenni-da ! neen toch!
DA, m. [Mus. mil.] Zachte slag op
loch niet!
de trom met den stok der linker hand (in tegenstelling van den sterkeren slag met de s-egter hand,
die TA wordt geheeten).
DaMage, m., Dablée, t. Datgene, wat in
Orléanais eenige jaren achtereen in plaats van de
uitgeroeide wijngaarden wordt gezaaid.
Daboie, Daboa of I)aboue, f. Afgodsslang, afgodsadder f., in Oost-Indii en Afrika.
-

-

DACTYLIQTJE

-DAMANTILOPE.

Pl. of afgietsels n. p1. van zulke gesneden steenen
der Ouden. - IACTYL1OTHEQUE, In. Bewaarder,
opzter fl1. van eene daktyliotheek.
Daetylique , adj. [Pods.] Dak tyli sch, uit
daktylen (z. DACTYLE) bestaande: Vers d-, dakty
lisclt vers n.
Dactylite, m. [H. n.] Zeedadel iii., vinqervormiy bewerktuigd fossiel ligcliaam IL; soortna am
van vele vingervormige schelpen. {Méd.] Vut of
fijt, vinqeronisteking f.
Dact1ographe, fl1. Daktytogra aph m.,
werktuig, soort von klavier om door middel van
't gevoel de teekens der spraak mede te deden. DACTYLOGRAPHE, m. et 1. Hij of zij, die zich niet
de vingerteeken.cpraak bezig houdt. - Daet10-
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tweede jaar), dat zijn eerste hout krijgt. - [H. n.]
z. v. a. AIGLEFIN.
Dahlia, DitliIie, f. Dahlia, georgine 1.,
eene schoone eenjarige tuinbloem.
Dahilne , t. [Chim.] Werkzaam beginsel n.
uit de bollen der (iahliaas afgezonderd.
1)aignée, t. [ExpL]Steenkoolader f. van meter 20 centimeters dikte.
Daigner, v. ii. (met avoir; altijd door een
inlinitif gevolgd) Zich verwaardigen; de goedheid
hebben von, gelieven: 11 na pas daign m'écouter,
hij heeft zich niet verwaardigd mij aan te hooren.
Daignez m'avertir , gelief mij te waarschuwen
IJaignez croire it ma sincère affection, geloof mij
met opregte toegenégenheid te zijn (aan 't slot van
een' brief).
Dali, in. (pop.) Z. V. a. PHOLADE.
D'ailleurs, bc. adv., Z. A1LLEURS.
Daillon, in., Z. DALOT.
I)aitlols, in. p1., z. v. a. ANDA1LLOTS.
Daiiii, in. [I I. n.] Damhert n., das in.
Daiue , t. [H. n.] Wijfjes damhert n., dashinde f.
Daintiers, m. p1. [Véner.] Teelballen van 't
tiert (ook rognons geheeten).
Dais, in. Hemel in., verhemelte n. (boven een
koningstroon of boven het hoogwaardige en het
groote altaar bij de Katholjken). - Ledekantshemel in. (van welken de gordijnen afhangen). B- portatif, draaghemelin . - Haut-dais, verhevene plaats f., waarop bij feestelijke gelegenheden
de koning en koningin zitten (er moge een hemel
over zijn of niet). —(fzq.) Etre saus le d-, in weetdet en grootheid leven. Un d- de verdure, de fleurs,
eene overdekking, een priel van geoladert, van blocmen. (podt.) Le vaste d- do cie], het hemelgewelf.
- [Bot.] Kaapsche thyinachtige plant, thymeleaf.
Daleau, in. [Tech.] Zwikgat n., aftappingsopening 1. aan eene indigo-kuip.
Daléchainpe , t. [Bot.] Soort van wolfs
melk t. of cuphorbium n., d a t e c li a inp i e f.
Dahine, f. [Tech.] Rookverdrijver m., zeker
werktuig, bestaande uit pijpen, die in elkander
sluiten.
Dallage, in. liet beleggen met vloersteenen, bevloering t.
Dalle , t. Vloersteen, vloertegel in., vierkante
steenenplaat ter bevloering van kerken, gangen enz.
- [Cuis.] , Z. DARNE. -[Écon.] Slijpsteen in. (voor
de zeis). - [Fond.] D- da fourneau, vloersteen des
ovens. - [Mar.] D- de feu, vuurbuis, kruidpijp f.
(weleer op branders gebruikt, om het kruid bij de
brandbare stoffen te voeren). D- de poinpe, Z. DALOT. - [Ralf.] Koperen buis 1., die het klaarsel
uit de klaarpannen in den kooktoestel voert.
Dallé, e, adj. (en part. passé van daller) Met
vloertegels belegd, bevloerd: Eglise d-e, Trottoir et-.
DaDer, v
Met steenplaten bevloeren, met
vloertegels beleggen of bestraten. - SE DALLER,
V. pr. Bevloerd worden.
Dalmatique, f. ,Dalmatica t., priesterlijk
overkleed, misgewaad n., een oorspronkelijk in Dolmotie gebruikelijk, later als ambtsdragt voor de
diakenen der kath. kerk algemeen injevoerd lang
wit overhemd n., dat ook door de duitsche keizers
en fransche koningen bij hunne krooning wordt gedragen.
Dalolde, adj. [Minér.] Naar een uit gebluscht
brandhout gelijkend. - DALOIDE, 1. Naam eener
zeer onregelmatig gevormde steenkoolsoort t.
Dalot, Daloii, Daillon, in. Ader, goot,
uitwaterin g t. - [Mar.] Spiegat, spjgat n.; pompgoot t. (dalle de pompe).
Darn, in. (pr. dan) Schade 1., nadeel n. (In
dien zin zelden meer gebruikt dan in (10e. adv.):
A son d-, a votre d-, a leur d-, tot zijne, uwe,
hunne schade. - [Théol.] La peine du d-, 't verstoken zijn van de aanschouwing Gods. - DAM, M.
Oud woord voor Seigneur, heer: D- Dieu, D- rot,
0- chevalier.
Damage, m. Het aanstampen der aarde of
der steenen met den straatstamper.

Het lichtbeeld-zelf.
Dan tiet 9 m. [Véner.] Jong tiert a. (in het

van damascdner pruim t.
Dam .-M is, in. [H. n.] Soort van antilope f.
Da m an, in. [H. n.] Bunsing in . van Afrika.
Damantilope, in. [H. n. ] , Z. V. a. NAINGUER.

giapliie, f. Vinçierteekenspraak. - Dactylographique, adj. De vinqerteekenspraak betreffend, daktylographisch.
Dactylolde, adj. [Bot.] Vin g ervormig.
Dactylolalie, Dactylologie. 1. Vinger-

spraak t. - Dactylolalique, Dacti1oIog 1 que, adj. De vingerspraak betreffend.
Dactylomaiicie , t. liet waarzeggen uit de
vingers, ook uit tooverringen. - Dact'1oniauden, ilL, -iie, f. hij of Zij, die zich daarmede
bëzig houdt, vingerwaarzegger m., -zegster f.
Daetylonorne, ni. et 1. Vingerrékenaar m.,
-ster f., hij of zij, die op de vingers rekent. IJaetyloiioniie, f. Vingerrekenkunst, vingerré
kening 1. - Daetylonoiniqiie, adj. Die rëken
-wijzebtrfnd.
Daet)loptère, m. [H. n.] Soort van vliegende
visch m., zeezwaluw 1. (ook landole, aronde, atoiideue, rouget volant, hirondelle de nier geheeten).
Daetylothèee, Daety1othèqie, f. [Cliir.]
Werktuig n. tot het uitgestrekt houden der vingers.
Dactyologie, 1., z. v. a. DACTYLOLOGIE.
Dada iii. (in de klein-kindertaal) Paard,
paardje, stokpaardje n. Aller a d- sur on baton, stokpaardje rijden. - ( fig. et (am.) C'est son d-, dat
is zijn stokpaardje, zijn geliefd onderwerp, zijn
lievelings- denkbeeld.
Dadais, m. (fam.) Onnoozele bloed, sul m.,
uilskuiken n.
S Dadainaiiie, f.(fam.) Overdreven zucht f. om
altijd op zijn stokpaardje te rijden, van zijn geliefd
onderwerp te spreken.
Dadyle, t. [Chim.] Eene der oliën, die de
terpentijn-olie zamenstellen.
Dagorne, t. Koe f., die een' koren verloren
heeft. - (lig. et fain.) Knorrig oud wijf n.
Hague, 1. Dagge, dag 1., dolle, pooh m., voormatige korte degen. - (Loc. prov.) 11 est fin
comme une 1- de p10mb , hij is slim al een ezel.
- [Mar.] Dag 1., eindje dag, kwartiermeesterseind n., blinde boelijn t . een kort touw, waarmede vroeger de matrozen aan boord der oorlogschepen gestraft werden. - DIGUES, f. pi. [Vd
ner.] Eerste hout n., dat tegen het tweede jaar op
eten kop van 't hert wast. —D-s of Limes du sanglier, slagtanden m. pl. van 't wilde zwijn.
Dagiier, v. a. Met eene dagge of een' dolk
doorsteken. (In dien zin oud en buiten gebruik.)—
[Mar.] De matrozen met een eindje dag afstraffen.
- DAGUER, v. a. [Fauc.] Pijlsnel vliegen. - [Vé.
ner.] Paren, dekken (van 't tiert).
Daguerréotypage , m. Het daguerrotypé
ren. —Dagnerreotype of Lagiieirotype, in.
De door den Franschman Daguerre in 1838 uitgevonden handelwijze om het beeld, dat door de
enkele inwerking van het licht op ecne chemisch
toebereide en in de camera obscura geplaatste metaalplaat wordt voortgebragt, blijvend te maken;—
het spiegelkastje of de camera obscura, die men tot
dat einde gebruikt; - ook de op die wijze voortgebragte afbeelding f., lichtbeeld n., dague rro
e f. - Dagnerréotypé, e, adj. (en part.-typ
passé van daguerrëotyper) Door 't zonnelicht gemaald, ged ague r ro typ eerd: Portrait, Paysage
d-. - Dagtierréotyper, v. n. Lichtbeelden volgens de vinding van Daguerre vervaardigen, d a
-

,

-

guerrotypéren. - SE DGUERRÉOTYPER, V. yr.
Gedaguerrotypeerd worden. - Dagueiréoty
pie, f. Kunst van lichtbeelden te maken of te daguerrotypéren, daguerrotypie f. - Werkplaats t., waar men de lichtbeelden voortbrengt. -

-

-

-

*

Daivaisiue of Daivassiiie, t.

[Hort.] Soort
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-

Dainaras, Dainarat of Dautavars, m.
[Coiiij Somt van Indisch taf ii
I)unas, im [Corn.] Damast n., gebloemde zij-

den stof (het eerst te Damascus vervaardigd), ge-

bloemde wollen of linnen stof. D- cafard, z. CAFAIth.
Acier de D-, damascéner staal, damaststaal n., een op bepaalde wijze bereid men gsel van
innig met elkander verbondene staal- en ijzerdeelen, waarvan men klingen maakt, op welke men
door zekere aangebragte zuren sierlijke teekeningen
-

weet voort te brengen (oorspronkelijk te Damascus

vervaardigd, maar nu ook elders kunstmatig na-

gebootst) Sabre of Lame de D- of Sabre 1-, Lame

a-, damascener sabel al., kling f. Un vrai d-, een

echte domascener (kling). [Hort.] Prunes deD-,
dwnascener pruimen t. p1., eene vroegrjpe prui mensoort (uit Damascus afkomstig).
øaiiiasonie, Dainasoiie, f. [Bot.] Waterweegbree f. strandkruid n., ook herders/luit f. (flûte
de berger) geheeten.
Dainasqiiette, f. [Corn.] Stof f. met zilveren,
gouden of zijden bloemen, uit Venetie en de Levant,
-

,

damaskét.

Dainasqiiin, m. [Métrol.] Gewigt van 600
drachmen in de Levant (meestal rottolo geheeten).
Dainasquinage, rn. liet damasceren;
gedamasceerd werk n. (In dezen zin ook DAMASQUINE
liever
nog
DAMASQUINURE).
en
Daniasquiné, e, adj. (en part. passé van
damasquiner) Gedam asc eerd, vlammig geëtst:
Epée, Lame d-e, Pistolets d-s.
(fig.) Homme
d-, hardvochtig mensch van zachtaardig voorkomen.
Daniasquiner, v. a. IJzer- of staalwerk met
goud of zilver inleggen, vlammig etsen, staalreepen
van verschillende hardheid aaneen smeden en daardoor gevlamd maken (gelijk men dat te Damascus
het eerst deed), d a nsa s c é r e n. SE DAMASQUINER,
Gedamasceerd worden.
V.
L mas(luinerie, f. Damasceer-kunst t., het
damasceren (z. DAMASQUINER).
Dainasqaineur, m. Damasceerder m.
Davnasquiiiure, f. Gedamasceerd werk n.;
damascéring f.
Dainassade, f. [Corn.] Damaststoff. van zijde
en aren.
^ainassé, C, adj. (en part. passé van damasser) Damatvormig geweven, gebloemd, met ingewerkte bloem- en looffiguren; Des nappes, des .ser
viettes d-es, domasten (als damast bewerkte) tafellakens, servetten. Ook als subst. in. Du d-, Un
service de d-, damastvormig gewéven linnenstof,
een stel damasten tafellinnen.
Damasser, v. a. Damastvormig weven, zé
kere sta/Ten, inz tafellinnen, als damast, met bloemen of andere figuren snaken. [Vann.] DamastSE
vormige sieraden van snandewerk maken.
DAMASSER, V. pr. Als damast geweven of bewerkt
worden.
Damasserie, f. Dansasifabrjk f.
Daiiiaseur, rn., -etise, f. Damastweverm.,
-

-

-

-

-

-

-soeefster f.

@

die van de vrouwen, van de schoone hunne in 't
algemeen, vrouw, huisvrouw, vrouw des huizes,
mevrouw, jufvrouw, dame: J'aime mieux avoir
affaire au maitre qua Ia d-, ik heb liever met
den keer als met de vrouw te doen. Comment se
porte votre d- ? hoe vaart Mevroaw uwe echtgenoot,
awe beminde? Aimer, Respecter les d-s, de vrouwen
beminnen, eerbiedigen. Etre civil avec les d - s, aardig
jegens de dames zijn. Betitelt men vrouwen uit
den gcringsten stand met dame, dan voegt men er
haren naam bij: D- Marguérite, D- Françoise,
vrouw Margriet, juffer Fransje. [Chev.] Dame,
zij, die door een' ridder tot het voorwerp zijner
zorgen en bedrijven was gekozen. en wier kleuren
hij droeg; bij uitbreiding: geliefde, winnares f.
I4ompre une lance pour sa d , cene lans voor zijne
dame breken. Etre fiddle a sa d-, getrouw aan zijne
geliefde zijn. D - s de Ja lialle, de qezainentljke
fruit-, groente-, vischvrouwen van Parijs. Notre -D-, Onze-Lieve-Vrouw, Z. NOTRE - DAME
Dame du milieu, z. v. a. membrane de l'h men.
[Jeu] Vrouw, dame, in 't kaarlspel: D- de
coeur, de pique, de carreau et de trèlle, harten-,
schoppen-, ruiten- en klaveren-vrouw. Avoir une
tierce, quatridme, quinte is Ja d-, een derde,
vierde, vijfde van de vrouw hebben. Avoir un
quatorze de d-s, vier vrouwen hebben (in 't piket
piketten). Jouer une d-, eene vrouw spelen. Koin 't schaakspel. Pion a d-, pion of boer, die
koningin wordt door de laatste ruit op zijne baan
te bereiken. D- of pion, schijf, damschijf t., in
het damspel. D- of J)- darnée, dam ni., verdubbelde
schijf. Le jeu des (of de) d-s, het damspel. Jouer
aux d-s, dammen. Aimer les d - s, van het damspel
houden. Faire ulie partie de d-s, een partijtje of
spelletje dammen. D- touchée, D- joude, de aangeraakte schijfmoet gespeeld worden. Aller a i-,
Faire une d-, een' dam halen, dam hebben.
Schijf f., steen m., in het triktrakspel. D - s accoupides
of couvertes, gedekte schijven, twee schijven op dde
veld; D- découverte, ongedekte, alleenstaande
schijf. D- surnuméraire, derde schijf op een reeds
gedekt veld. Lever ses d-s, de schijven weder te
hoop zetten, om eene nieuwe partij te beginnen.
Koning in., middelste der negen kegels in 't kegelspel. Coup pour les d - s, eerste slag, proefslag m.,
die niet méderekent, in 't kaats- en balspel. Course
pour les d-s, proefrid, eerste rid m. bij 't ringsteken,
die niet medetelt. [Arch., Hdraul.] Dam, aarddam, paap m. [Tech.] Handhei f., straatstain
m. (ook demoiselle geheeten). [Mar.) D-s,-per
keerbouten t. p1., ijzeren bouten achter op eene
barkas, om, wanneer men er een anker mede ligt,
de boeireep te beletten van op zijde uit te slieren;
scheddjes of roeigaten in eene sloep.
[U. n.]
Volksnaam van den kuifduiker (gréve huppé), van
den toren- of kerkuil (elrraie), van de langstaartige
mees (mésange a longue queue) e. a.; —ook z. v. a.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sciène ombre, ombervisch m.

Dame, interj. ou adv. ([am. ei pop.) Uitdrukking van versterking eener bevestiging of ontkennin g :
D-, je ne savais pas cela, voorwaar, dat wist ik
niet. D-, que vouIez-ous, ei, wat wilt ge! Mais
dame, oui ! Oh, dame, non! Wel verdord, ja! 0
te drommel, neen!
Dame, C, adj. (en part. passé van darner):
Pion d-, Dame d-e, pion m. of schijf f., die tot
dans is gekomen, dam rn.
Dame-blanche, f. Soort van omnibus m te
Parijs. DAMES - BLANCHES, t. p1. Naam eener
compagnie van omnibus-rijtuigen te Parijs.
Dame-dame, t. [Corn.] Soort van kaas t.
Daiiie -des-serpents, t. [El. n.] Slangen-koningin, zwartstaartige ratelslang t.
Dame -d'onze-heures, t. [Bot.], z. v. a. oh.

Daiiiassin, m. [Corn.] Gering soort van damast, klein damast n.
Daniassitre, f. Bewerkingswijze f. van het
damast, aangebragte figuren f. p1. op deals damast
bewerkte stof, damnastwerk n. d a m a ss u u r f.
Daisias -violette, f. [Bot.] Damastbloem t.
Daitiavars, rn., Z. DAMARAS.
Dame, f. Vrouw, vrouwe, ambachtsvrouw,
bezitster van eene heerlijkheid; echtgenoot van den
heer eener plaats. D- a carreau, zij, die het regt
had, zich in de kerk een fluweelen kussen te doen
geven en den sleep van haar kleed te laten dragen.
D- damée, vrouw van hoogen rang. Dame,
fdame; bij uitbreiding: eertitel van iedere vrouw
van rang of aanzien; ook van de geestelijke zusters NITHOGALLE.
Dame -j eaiiiie, t. Groote wjjdbuikige /iesch of
in 't algemeen, maar weleer in 't bijzonder van de
kruik t., die doorgaans 50 of 60 liters kan bevatIcanonikessen of doinju//ers en de abdij-juffers: Dd'honneur, eeredame, staatdame, hofdame. D ten. [Mar.] Groote matte/lesch, houdende 17 tot
d'atour, Z. ATOUR. Grande, Haute d-, groote dame, 18 liters, waaruit den matrozen kun drank wordt
aanzienlijke vrouw. (fain. et iron.) Faire Ja grande toegemeten. (Plur. Des dames -jeannes.)
Danielopre, m. [Mar.] Verfransching van
d-, Faire Ja d-, de groote dame, de vrouw van
rang spelen. L'abbesse et toutes les d-s , de abdis nederduitsch d a in 1 o op e r m., zeker binnenlanésch
en al de kloostervrouwen; Les d-s chanoinesses de plalboômd vaartuig.
Datnelot, ni. [Hort.] Soort van appel m.
Poissy, de stichtsdames of domjuffers van Poissy;
In algemeeDarner, V. a. [Jeu] Dam maken, dam geven,
D- de charité, barmhartige zuster.
ner zin: titel van elke gehuwde vrouw, die niet tot eene schijf in het damspei tot een' dam verheffen,
de laagste klassen behoort, en, uit wellevendheid,. door er eens tweede schijf op te plaatsen, zoocira
-

L

-

-

-

-

-

-

DAMERET

-

ij een der ruiten of velden van de laatste tegenoverliggende rij heeft bereikt: D- un pion, une
pièce, eene schijf dam geven. Darnez-moi, je suis
a dame, geef mij dam, ik heb dans. (Loc. fig.)
B- le pion a qn., iemand de bef afsteken, iemand
eene vlieg afvangen, hem te knap, te gaauw zijn,
iemand het gras voor de voeten wegmaaijen.
[Hist.] Den titel van dame geven: Le rol a dam
mademoiselle de R. de koning heeft mcjujfei' B.
tot den rang van dame verheven. hoar geregtigd
)ns zich als de gehuwde vrouwen aan 't hof te
veitoonen. [Tech.] Aanstampen, de aarde of
(te steenen met een' straatstamper of eene handhei
(dame) ineen persen of vastkloppen.
t Dameret, adj. Wat eene dame voegt: Chariot d-, naam der eerste rijtuigen op riemen, dames-rijtuig ii.
Verwij[d, sal tjonlcerochtig.
On/c als subot.: Un d-, een saletjonker (damoiseau).
Damerette, f. (veileiw. van dame) Dometje n.
(in ongunsligen zin).
[Ii. n.] Volksnaam van
een' nachtvl'inder.
0 aniette, f. [1-1. ii.] Volksnaam van den ringkw ikstaart (hei'geronnette h collier).
Damicorue, adj. [Ft. n.] IVU(lr de horens van
het damhe r t geljkende.
1Iamiei-, m. Dambord n. meestal ook inçerqt
tot schaakbord (échiquier). Les cases do d-, de
ruiten f. Pl. of velden n. p l. van het dam of schaakbord. [Fl. n.j z. CAPE-PIGEON (en wil daar lezen:
kaapsc/le (luif, niet druif) ; dambord, volksnaamvan verscheidene dagvlinders in. p1.; ook van
sommige schelpen 1. p1.
[Bot.] Volksnaam eener
—

-

,

-

-

-

-
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,

-

-

-

kiecitseibloem 1.
Darnis o( 'I'anils, m. [Corn.] Soort van gevoid zee/doek of estemijn n.
Datiiite, Deniite, f., Daniitoiis, rn. p1.
[Corn.] Soort van Levantsch katoen n.
Daiiinaar, Daiiiniaia, rn. [Chim.] Darnmachors rn. of f., het harsige voortbrengsel der
Indische, inz. Moiuksche boomen d a in rn a r a en
xyiopia.
Daniinarine, f. Dammarine f.,
darninarvernis n.; een uit het dammarisars bereid
-

vernis, ter overdekking van schilderijen.
Damnable, adj. (pr. da-na-ble) Verdoemens
waardig, doemwaardig, verdoemelijk;
schandelijk, ha telijk, verfoejjeijk, afschuwelijk.
Damnablernent,
Veradv.
(pr.
da-na—)
S
doemelijk; schandelijk.
Da.snation f. (pr. dá-Da-ei-on) Verdoemenis f. veroordeeling tot de he!; straf 1. der verdoemden. JJ- éternelle, eeuwige verdoemenis of
rampzaligheid. 1. Ook als v l oekwoord bijwijze van
tusschenwerpsel gebdzigd: D-! verdoemd!
DaliHid, e, adj. (en part. passé von damner)
(pr. dá-né) Verdoemd, verdord, tot de hel veroordeeld.
(fig.) Gedurig gekweld of aangerand: Les talents
sont d-s dans ce monde.
(fig. et farn.) C'est son
âme d-e, Z. ÂME. C'est one âme d-e, 't is een
booswicht, helt.
DAINÉ, rn., -E, 1. Doemeling,
verdoemeling, verdoemde rn. en f. Les d-s, de verdoemden.
(fam.) Uric heure, et ce d- de F. ne
vient pas, een uur reeds, en die drommelsche de F.
komt niet. (fig.) Souffrir comme on d-, helse/te
pijnen uitstaan, zwaar lijden.
Dananer, v. a. (pr. dä-ne) Verdoemen, doemen,
tot de straf der hei veroordeelen (von God gebezigd).
Bij uitbreiding: Der verdoemenis waardig achten, als verdoemd beschouwen, veroordeelen; de
verdoemenis veroorzaken.
(fig.) Faire U- qn.,
iemand razend maken, buitenmate kwel/en of lastig
vallen; Cela me ferait (I-, daar zou ik des duivels
om worden.
SE DAMNER, v. pr. Zich verdoemen,
zich (le verdoemenis op den hals halen.
Haino, rn. [ITI. n.] Volksnaarn van den torenof kerkuil (effiale).
Darnographie, f. Beschrijving van, verhandeling f. over het damhert.
Dantoisean of Damoisel, rn (weleer) Jong
ede/man. (farn. et iron.) Saletjonker, pronker rn.,
die zijn hof tracht te maken bij de vrouwen.
1 H, n.] of Petit bone 1-, Grimsche antilope of
àwerggems f. van Afrika.
S Dainoiselae, rn Ongehuwd leven, celibaat n. eener vrouw.
DaiHOiselle, f. (verklw. van dame) Titel, dien
men weleer in de openbare acten aan een ode/lijk
meisje gaf, jonkvrouw, freule 1. ; [Prat.] z.v.a.
DE 31 0 ISELLE. [Fort., Pay.] z. v. a. DEMOISELLE,
-
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DANSANT. 4 97
H IE. — [Bot.] 13- of Belle-flue, soort van ciderappel in 't departement Orste (ook Epicé précoce

ge/seelen).

Daiaaee, Danaque, f. [Ant ] Kleine munt
der Ouden, die zij hunnen dooden onder de tong
leiden, om daarmede aan Charon het veergeld over
den Styx te betalen, danaké f.
Danalcie, I. (of I)aiiaïs m.) [Bot.] Soort
van krapplant D- fét.ide, kraa k bloem f., stinkwilg in:
— [Mêcan.] Nieuwelings uitgevonden soort van
waterrad n. , om naar willekeur de regtlijnige bewéging van een' stroom in eene omdraaijende bewéging te veranderen. - [11. n.] Danaus -kapel f.
- (fig. ei fain.) Cest le tonneau des Danaldes
(met zinspeling op de straf der Danaïden of (lochIers van Danaus, die, volgens de My/ho/ogle, in de
onderwereld een doorboord vat met waler moesten
vullen), dat is het vat der Dana ïden, een bodemloos vat: een zware en vergeefsc/ie, nooit te vol-

eindigen arbeid.

Danaque, f., Z. DtNtCE.
Daiiehè, e, adj. (Bias.] Zaagsuijze geland.
I)andin in. (fain.) Onnoozele bloed, hals, sal,
belletje n.
belugcheljk rejter m.
weelisiet;
aan den hals van soinhiiige dieren.
Daisdineinezit, m. Schudding, schommeling,
slingering 1. des ligchacims, zotte bewegingen en
,

-

-

houdingen t. p1., onbeholpen uiterlijk II.
Mandiner, v. n. Slingeren, waggelen, zich
schommelend bewégen, hetzij snel opzet of uit ciaachtzaamheid. (fig. ei farn.) Lanterfanten, leu
teren, drentelen. SE JSANDINER, v. pr. Slingerend
zich in gezelgoon, zich schommelend bewegen;
schap linksch en onbeholpen voordoen.
Dandy, OS. (angi.) Modegek, pronker, so/ctdy III., iemand, die 't ongewone en in
jonker, da n (ly
't oog loopende in kieeding, houding, manieren enz.
Spotnaain (let' Enge/schets
uitvindt of navolgt.
Daudysine, rn. Mannelijke bein Amerika.
haagzucht t., de zucht om den dandy te Spelen,
dandysmus n.
Da,iéacé, e, wij. Naar worrnkruid geljkeisde.
Datide, f., Z. V. a. TANAISIE.
Danger, rn. Gevaar, gebeurlijk kwaad of onheil n., flOO(1 ni.; zwarigheid 1., onraad m. ongemak n. —[Mar.]D -s, blinde banken, klippen,droog ten 1. p1., harde stroomen m. p1. in de engte van eene
rivier enz. : Ii y a des d-s is ionic/se de ce port,
er zijn aan den ingang dier haven gevaarlijke
plaatsen (verborgen klippen, zandbanken).
Dangereuseinent, adv. Gevaarlijk, op getairljke wijze.
Dan'ereiix, euse, adj. Gevaarlijk, gevaardreigenc schadelijk, verderfelijk.
Daiiois, e, adj. Deense/s. Chiens d-, deense/ze
DANOIS, rn.,
honden, een bijzonder hondenras.
-E, f. Deen ni. Deensche f. ; deensche hond m.
DANOISE f. [Mil-1 Soort van wapenbijl 1., als die,
waarvan de Denen zich b edienden.
Datiot, ni. Z. V. (1 . GALEOPE.
I)aiit, prép. In; solntij(Is ook: binnen, op, over,
naar, te, ter of ten, uit, tij, met, naar, volgens.
Ii est d- Ia chambre, hij is in (op) de kamer. 11
est d- une posture contrainte, hij is in eene gedwongene houding. D- cette annèe, in, binnen dit
jaar. Ii viendrait d- le moment, mais ii estd-un
grand embarras, hij zonde op het ooqenblik komen,
maar hij is in eeoc groote verlegenheid. II partira
d- trois jours, hij zal binreis, over drie dagen vertrekken. D- peu, binnen kort. Je l'ai In d- Cicé
ik heb dat hij Cicero gelezen. Prene'z 1110h-ron,
canif d- mon pupitre, haal mijn ^enneme,^ uit
mijnen lessenaar. e rnangez pas d- e plat , et ne
buvez pas d- ce verre, eet niet uit den schotel, en
drink niet uit dit glas. Cet homme vivra d- in
postéi'ité, die man zal bij de nakomelingschap leven. Agir d- de bonnes vues, met goede oogmer
ken handelen. D- les principes d'Aristote, volgens
de grondstellingen van Aristoteles. D- votre eens,
naar uw gevoelen.
Dansable, adj. Geschikt om gedanst tewor
den: Un air d-.
Dansant, e, adj. Dansend; danslustig. On
peignait les Graces dansantes et se tenant par in
main, men schilderde de Gratien of Bevalligheden
dansend en elkander bij de hand houdende af. Volks
one petite flue kien d-e, ziedaar een regt danslustig meisje. TILd U-, Soirée d-e, theegezeiscizap is.
-
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avondpartij 1., waarop gedanst wordt. - Tous ces
airs s o it d-s, al die zangwijzen laten zich dansen.
Danse, f. Dans ni. ; liet dansen; - muzfj/c
stuk n.. dat gedanst wordt, danswijs f. Avoir lair
tI In d-, geschiktheid, qenéqenheid hebben tot het
dansen; (fig.) geschiktheid, aanleg hebben tot
de zaak, waarvan sprake is. - ( fig.) Avoir Ie
coeur a Ja d-, in vrolijke, opgeruimde luim zijn.
N'avoir pas le coeur a In d-, nerslaptiq, qémeljk,
vol zorgen zijn. Etre en d-, dansen, mededansen.
Entrer en d-, beginnen mede te dansen; (fig.) aan
den dans raken, zich in eene zaak 'wikkelen. Menerla
cl-, den dans besturen; (fig.) eene zaak besturen; de
ziel eener onderneming zijn. - ( fig. et fam.) Recevoir, Donner une bonne d-, een goed pak slaag
krijgen, geven. - (Loc. prov.) Apres Ja panse
vient Ja d-, na het eten de dans, na den maaltijd
denkt men aan andere vermaken. Cela vient eomine
tambourin en d-, dat komt juist van pas, juist ter
snede. - D- de corde, koordedans. — D -ssacrées,
gewijde dansen (bij de Ouden). D- des marts,
doodendans (eene beroemde schilderij van 1-lolbein).
- D- de St. Weit of de St. Guy, Z. dORÉE.
D- d'ours, beerendans; Mus.] compositie of toontelling, waarin men
doedelzak poogt na te
bootsen, zoo als de finale van Iiaydns l6de synsphonie. (Loc. prov.) Faire danser it qn. Ia ddoors, iemand duchtig afrossen.
Dansé, e, adj. (en part. passé van danser) Gedanst: Cue contredanse bieti d-e.
Danser, v. a. Dansen: D- sur Ja corde, koorddansen; (fig. et faiis.) in een' liagelteljken, gevaarlijken toestand verkeeren. (lig. et fain.) Ne savoir
sur quel pied d-, niet meer weten wat men doen
of laten moet; buiten raad, zonder hoop zijn. Le
coeur lui danse tie mie, zijn hart springt op van
vreugde. - Faire d- qn., iemand leeren dansen;
(fig. ei fam.) iemand in 't naauw brengen, hem de
handen votgeven;Je Ie feral d-, Je Ie feraid- sans
violon, ik zal hem naar mijne pijpen laten dansen.
(Loc. prov.) Toujo
urs va qui danse, men doet
wat men kan, 't moge dan uitvallen zoo 't wil. Ii
paie les violons et les autres dansent, hij heeft de
kosten of moeiten, en anderen hebben 't genot, hij
betaalt den kok en de vrienden smullen er v a n, of ook:
hij betaalt den Wfjfl en de vrienden poof/en hem uit.
Du yin a faire d- les clièvres, zeer wrange, slechte
wijn, bogt. - -t (pop.) D- sur rien . D- en
lair, gehangen worden. - DANSER, V. a. Dansen:
D- mie coniredanse, un menuet, een' contredans,
een menuet dansen. - (Loc. prov.) Faire d- a qn.
Un branle de sortie, iemand de deur uitwerpen.
- [Tech.] D- Ja pâte, liet beschuitsdeeg zoo lang
doorwerken, tot het goed cast en drooq is. - SE
DANSER, V. pr. Gedanst worden, geschikt zijn voor
den dans(sprekende van eenç zqngwfJs , van eene
dansflguur ens.).
Danseur, m., euse, f. Danser in., danseres f.
D-, d -euse de aarde, koordedanser m., koord edonseres t. - (fig.) C'est un d- de corde, 't is een man
op wiens beloften men geen staat kan maken. [Chas.J D-, of als adj. Chien d-, hond, die niet
spoorvast is, die van 't spoor wijkt.
Dansoniane , m. ei f. Aartsliefhebber in.,
-liefhebster f. van dansen. - Ook als adj. gebruikt:
Une jeuiie personae d-, een op den dans verzot
meisje.
Dansornaiiie, f. Overdreven zucht voor het
dansen, danswoede f.
Dansoiuiasieornaue, m. [Mus ] Danspopje n.
zeer ligt figuurtje, dat op den klankbodem eener
forte-piano geplaatst wordt en zich bij 't bespelen
daarvan op de maat dansend beweegt. - Ook als
adj. gebézigd: Une figure d-.
Dansotter. V. a. (fain.) Stijf dansen.
Dansoyer, v. n. ([am.) Slecht, zonder bevalligheid dansen.
Dante, in. [H. n. ] Afrikaansche tapir m., waterzwijn H.
Hantesque, adj. In den stijl, in den tranl
van Dante (een beroemd ital. dichter), Dantiscit.
Poésie, style d-. - Ook als subst. m. gebézigd.
La d., het in Dantes trant bewerkte.
-

Jen--

-.

-

Daiitonisnie, m.

[Pout.] De republikeinsclu

grondstellingen van Danton en zijn' aanhang (at
1793) . - Dantoniste, soms ook Dautoiiien, m
Aanhanger van Danton en Zijne leer, D a n
nst in.

DARIJER.
Daiizé, m, [Tech.] Vierkant ijzeren werktuig n.

Ier .cl)i(tJ('llfl(LkCI.s'.

J)aourite, f. [1 iiir. ] Een (hi nainrii Van den
)(l(Ii'5L/1Cil Sibdl'iS('ll(il luriiialjn Ii. (Z. TOURMALINE.)
I)a()('ehe, in. J %liiidr.j -1inciilnianscli i'ei'Il?(J jO(l(iilljlll H.
'il'(I(l

J)njifitiaeé, e, J)aphnoïde, DdpJIHOï(Ié,
3, (1(IJ. .\uai' de (1(1//biO? of '1 /n'/)el'boûlnpje geljj'e1i(l. --- I)apliii.teées , f. p1. 1)ap/ine-planien f. vi.
I)aI)J1flé. t. [Bot.] Daphne f., peperboompjeH.
'als struift of heester in iiu'ei (1(111 50 soorten i'ool1 ()flh('1i(i() . I)- ga roti . rjfi'ingei'kru 1(1 n., ln'llerhulx ni.
J)apliiiéli'on , fl1. Laurierbessen-olie f. (bij de
)UfI( (uielii in gebruik).
I)LIJtI Iléplidges. Di. /)l. [A nt.] Lauriri'eters m.

il. , waarzeggers, die laurierbladeren ka(1u udeii om
100111 it (11 iwl:Onm.ci l( weten.
t)aphul('J)IIOEièS, l. p1. [ Ant.] F(('sl(l? 11. j)l.
im (111110fl fl'L. p1. ter m't'i'( , man lpnllo, bij ivella' men
'amiii'erl icmn.cen (harp -D ‹Im I)IIIatL)h()IIi(IIIe, (1(IJ.
Wat tot ((i(' fn'.lemm cmi mI(mnxemm betrekking heeft,
1 (ip ii mm emlm em i• i x (/1: H yinnes d-s of J)artJldllii8,
'I(l/)hmlmPplmOliX(hme zangen.
Daplinie , f. f I . im.j 11-'(lt('m'hmti.c, n'atem'schmildmba I. (moii m(Juati(Jti(). -- 1Ji(I'.J Zdkcre na onb('brcmule ((l('l.ct('(im In . . elommi (/' Ouden tegen de val(ende ziekte aangemi'end.
)a;1iiiiiie. f. IICIiim.j IÇ1i,ctalhin'('mba?'e. bittere
'a (om:j/mlige stof, in den bast t'(mim /im't plantenge(1(1( 111 da j bi mm e meum'rmt. (I a jm hi a in i f.
1)aihiiil e, t. Mindr.J 1)ap/mim i('t. laurierblad-

steen met indrukken van laurierbladen

- [Bot.] Vroegere 11(1(1111 1(111 dmmm km.csia- laurier

(laurier taste). - [Chin.] . z. i'. a. J)A ILININE.
I)aphnoïtle, DiihiiOi 1 Ié , e, wij .. z. l)AIII-

J)aphnoi.iarieie, f. [Ant.] 1t'aaizeqgerjj f.
(1001' middel 1(111 een' in 't lUll rg('l('ol'/)emm laurierlak of vel (toom •t k(1(mUU'('fl ('(lii laurierbladeren,
(1(17111 ii 0 Iii. (t fl t ie f. - liaplanoinavieleti, m.,
-ne, f. hij of zij, die zulke waarzeggerij elüm't,
lcmU1iei'Wa(i1'gq(1 m* , -waarzegster f. ..- Oak als
(1(1). gelnm:igd: tol (le lmmuriem'mt'aaizeggemjj behmoom'end.
Dapli viot. III. [Bot . Bastaard-olijfboom in.
J)aiifei', in. {IIiI. ] ./iijxO/1diatei'. titel maim

een der voormalige grootofficieren des rijks. -

Jii téra , Hi. .'/)ij-(O/)(li(I(/eIs-(mmIibt in.; - Ommd('r

Itiiii'l (liii (raole: di' (mpjn',ho/,Im(maI.c(hmalk.
IPa plidice, t. [ U . ii .j .t'omt 1(111 m'hilm(lel' III.

lEa près, lor. a(hm'. cl jïm'djm. , z. .tiiti:s.
J)aimtde, L, JDdra(leJ, in. [BoJ.j lolkenamen
Ai.ATERNE.
-vor

J)araise, f. 1 -jjm'erduikem' in.
I)aiee of Dareirie, f., z. v. a. nuisE.
I)ard, in. JleiJ).c/IiCX 1., schicht, bmammdpjfl in. Dit feu , vuurschicht, t'lLUl/)jll(OJ) (lesChm'l)('lm).—[Hfl.]
4 imgi'l in. (ill i)j)'fl. •U'('.'(/)('il C1Z. - Le 1- of Ja
Yan(Joie, de pjjhli(mlJi(l' (een zen' smakelijke en gez()fl(b( m'i-'ehm. - [ JcJiej . : V. a. i'IIÈNE. -• [Arch.]
Sbaiiqm'mmtnnej f., zeker sieraad. ---- [Bal ] ilofiliand Ii.,
bmelmmm.\tn'ltje H. - Le J- V(giJmJ , (Ie deIn'! (Cfl('i
li/omit; Les mJ -s de 'mmiiie, di' brandende stekels dei

netel. -- [Mil.] I)- mi min fou rreau de sable, cc/maim fl1.

'(lii ('('ill' simbi - lahmimmim'. - [At - pent.) Vizierspits 1.
(11_mij ('('ii mlm('(tml'(llili ii!. -- [ •s1i'.j Pijl, ennui maim
een klein noordelijk.clerrelweid (doorgaans ja vIol
gebm(eten). -- (fig.) Steek, srbmv'ijw of vinnige zet, boosa(mm'(li(1(' tl'('b. 5C1imii/mS(bi(U)t in.
J)ardmdre, . I)ar(IeuIr , ill. ftimc. niJL] .l)e met
('CiiC werpspies gewapende soldaat; - ook: moe/boog-

schutter in.

I)ardanaire, Dal(IaHJer, m. [Ant. rom.]

kOi('miflJikOO/mLl', korenwoekeraar, V)(iekCl'a(ll, ci a i(1(1 ii (1 r i a 5 fl1.
Dardé, e, il(Ij. (en P(mll. iwssmi van larder)
i/iq'xClwlen, ititt'elL'OIl;('fl: .Javelot it-.
I)aiJelIe, 1. (mci-k/mi'. man dard) Pijl in. voor

den handboog.
Dorder, V. Cl. 2Jh't cciie uel'p.c'/mies ire//n of
kwetsen; werpen, uitwerpen,, sm/mieteim: D- min javeJot, eenponjaard, eemmc' werpspies, een' (lob/c mmcm11(11. ---- 1)- lii)( lmaleine, eeiien tin/ri-ce/i hial'/)Ol'lidl(im
of niet (Il -mi !i(ml'7)(meii treffen. (uien zet luid' liarJ)OiI iti') . - 1)- JaiguiJion, mimmI den (1111(1 steken
(van bijen, wespen). - (fi'.q.) Le soleiJ 'darde ses
rayons, de zon schiet hare stralen. E)- un regard,
cenen blik mvei'j)emi. D- un trait mmmJ in , een' boosaardigen zet of steek geven - [hart.] Cat pi'bro

DARDETJR

-

darde ses branches, die boom schiet Zijne takken
zijwaarts of horizontaal uit. - SE DMIDER, V. pr.
(.eworpen worden als eene werpspies, getroffen,
gekwetst worden door eene werpspies.
U)ardetu, m., Z. DARDAIBE.
DaI*(Iière, 1. Soort van valstrik m.
Dardille, f. [Hoit.] .dnjelierstengel LU. - Ook
z. V. a. DARDELLE.
Dardiller, V. fl. [Hort.] Stenqels schieten (van
onjelieren en eenige andere bloemen). (fig.) Scherpe.
boosaardige zetten geven.
Daidillon, in. [Pêche] Weêrliaak)e fi. aan
*-

den vischhaak.
Darée, f. Geslacht van varenkruid in., darwa 1.
Dariabadis, m. [Corn.] Katoenen stoffe f.
van Surate.
Daridas of Talfetas d'berbe, m. [Corn.]
Bastzijde, vezelstof 1., li;te Indische stof, uit de
vezels eener plant vervaardigd, daridas m.
Haiie, f., Z. DARIQUE.
Darin, m. pl., of Darm, rn. [Corn.] Hennepdoek n. 'uit Champagne.
Dailole, f. [Cuis.] 13oterkoekje, roomtaartje n.,
gebakje van bloem, boter, eijeren en room. (fig.
et pop.) Donner des d-s a ijn., iemand den rug
sineien, de huid vol slaçen geven.
Hariolette, f. Naam der vertrouwde in de
mule ridderromans; begunstigster van de minnarijen
cener dame.
IParique of Dane, f. [Mitrol.] Oud -perzische
goudmunt mei liet beeld van een' schutter, d ar I k e 1.
flarivette of Darivotte, f. [Riv.] Sliet rn.,
bindteen f. ter zamenstelling von een houtvlot.
Dar mas, Di. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel rn.
Dariiagasse, f. [H. ii.] Volksnaam van den

aechgroauwen steenvalk rn.

Dainainas, ni. [Corn.] Katoenen stof 1. uit
Smyrna.
Dame of Dalle, f. Moot f. (van een' zalm,

Oft, steur enz.)

Darnel, rn. [Bot.] Jarig onkruid n.
i Daion, rn. Sluwe grjsaard, oude vos m.;
( pol) ) huisheer, baas rn.
»are, t. Ikiar.J .t?oin, moelje, haven/coin, binnenhaven 1., ok 0., met eenen ketting afgesloten
gedeelte eener haven (inz. aan de kusten der Middellandsche zee.)
Dai'sine of Darsèiie, f. [Mar.] (verklw. van
darse) Kleine havenkom f.
Darsis, f. [Chir.] Ontvelling f., verlies der

a

rhuid.
art, rn. [Corn.] Soort van graauw papier n.
%Dartos,
rn. [Anat.] Zeer vaatrUke, zaaien-

trekbare celweefsellaag f. aan de binnenvlakte van
de uitwendige huid der teelballen, dartos in.
Daitre, f. [Mid.] fluiduitslag, haarworm,
dauwworm, ringworm rn. - [Vétér.] Zweer 1.
aan 't kruis, den hals of den kop der paarden.
Dartreux, ease, adj. Dauwworinachtig. DARTREUX, M., -EUSE, t.

-lijderes f.

Dauwwormlijder rn.,

tDartiier, rn. [Bot.] Haarwormkruid n.
Dasyanthe, adj. [Bot.] Met behoorde bloesems. - Dasycarpe, adj. Met behaarde vruchten. - [ I-I. n. ] Met behaarde gewrichten. - Dasycaule, adj. [Bot.] Met behoorden stengel. Dasycéphale , adj. Met behaarden kop. Dasygastre, adj. [H. n.] Met behoorden buik
(van insecten). - Dasynialle, adj. Met eene

langharige, wollige vacht bedekt,
Dasynie , Dasyte , in.

dauwworm op de oogleden.
Dasyvnètre,

[Mid,] Soort van

m. [Phys.] Luchtdigtheidsmeter

rn., werktuig om de digtheid van de luchtlagen des
dainpkrings te meten, d a s y in cte r, manome
ter rn. (door Otto von Guericke uitgevonden,
door Fouchy en Gerstner verbeterd). - Das'
métrie, f. Luchtdiqtheidsmeting f. - Dasyiné-
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ren. - Dasypleiire, adj. [H. n.] Met behaarde
zijden (van insecten).
Dasypogon, m. [H. n.] Wolfsvlieg f. - [Bot.]
Struik in. van Nieuw-Holland, met behaarde bio-

dercn. - Dasypogonite, Dasypoïde, adj.
[H. n.] 14'ol[seliegachtig.

Dasyproete, rn. [H. n.] Met behaarde billen.
Wetenschappelijke naam van
't varkenkonijn (agouti).
Dasysté inone, adj. [Bot.] Met behaarde meeldraden. - Dasyst'1e, adj. Metbetiaai'd stijltje.
Dasyte, ni. [Med.], Z. DASYME. - Tegenvatuurljke haargroei in.
Dasynre, adj. [H. n.] Met behaarden staart.
- [Bot.) Met aarvormnige behoorde bloesems, naar
een' staart gelijkende. - DASYURE, ifi [Ii. n.]
deldier n. van Nieuw-Holland. - Dasyuiride,
adj. Buideldiervormig. - DASYU1UDES, II. p1., Buide/diersoorten f. p1.
Dataire, in. Voorzitter der pauselijke kanselarij, (la tarius in.
Date, t. J)ateekening, tij(l- en plaatsaanduiding t. aan 't begin of aan 't einde van een' brief
of ander opsiel; juiste tijd in., waarop iets gedaan
of geschied is, het tijdstip eenem' gebeurtenis, d aturn in. La d- dune lottie, dun contrat, de
(Iagteekeninfj van een' brief, van een verdrag. En ddu cinq join, onder dayteekening, in dato van den
- DASYPROCTE, M.

Bui-

,.'jjfden Junij. D- postui'ieure, latere dayteekening.
D- antirieure, vioeere (Iarteelcenin,g. A%oir one
d- ceitaine, eeoc bepaalde cIateekenmng hebben.
[Prat.] Prendre, Retenir d- chez on notaire, bij
een' notaris den (lag bepalen, op wel/een inca een
contract wil aangaan. - (fig) Prendre, Etetenir
(I., een' zékeren tij(1 bepalen, waarop iets gedaan of
gelieerd zal worden. Je ne puts diner aujourd'Imui
chez vous, mais je prends, je retiens d- poor Ia
sernaine proehaine, ik kan van daag niet bij a, eten,
maar ik behoud het mij voor in de volgende week.
- [Corn.] Lettre de change a dix jours, It deux
mais de d-, wissel betaalbaar tien dagen, twee
maanden na dato of na de dagteekening. - (fig.)
Arnitié de fraîche (noueIIe), de viellle (ancienne)
-, 7)08 .ioteae, lang heugende vriendschap. Cet
dvènement est d'ancienne cF dal voorval is reeds
oud, is lang ge/idea gebeurd.
Daté, e, adj. (en part. passé van dater) Gedagteekend, gedateerd : Eer/t d-, Letti'e h- e .
Dater, v. a. Daqteelcenen, tijd enplaats aanduiden, den datum zetten, datéren: D- one Iettre.
Un contrat. - DATER, V. fl. Van zeker tijdstip af
beginnen te rékenen; op zékeren tijd plaats gehad
hebben of begonnen zijn; sedert zikeren tijd bestaan:
A d- de ce jour, van heden afgerikend. Cetévenement date rio dernier siècle, die gebeurtenis behoort
tot, dagteekent van de vorige eeuw. Cet auteur
date do dixièrne siècle, die schrijver behoort tot de
tiende eeuw. Cet homme date de loin, of enkel:
Cet lmornine date, ook: Cet homme ne date pas
d'hier, die man is al zeer oud, is niet van gisteren;
ook: hij spreekt van lang geleden zaken. - Cette
inondation date dans l'hietoire, die overstroomning
is hoogst merkwaardig (maakt époque) in de geschiedenis. - SE DATER, V. pr. Gedagteekend war-

-

den.

Dalerie, t Pauselijke kanselarij f.
Datif, in . [Gram.] Derde naamval, gever, oatvanger DL, doe/geval n. - DATIF, IVE, adj. [ Prat.]
'Futeur d-, doom 't geregt benoemde voogd. Tutelle
d -ive, voogdijschap bij reçjterljjk gewijsde.
Datin, ni. IF!. n.j Afrikaanse/me wormsteen rn.
Dation, 1. [Prat.] D en paienment, afstand in .
overgave in plaats van betaling, in betaling geving t.
D- d'liypotlièque, pandgevinq, hypotheekgeving.D- de tuteur, regterljke benoeming t. van een'

voogd.

Datisea, t. [Bot.], z. v. a. CANNABINE. Datiseacé, e, Datiseé, e, adj. Naar de vertrique, adj. Wat tot die kunst of dat werktuig wersnetel gelijkende. - DAT1SCACEES, f. p1. Geslacht n. der verwersnetels. - Datiseine, t.
betrekking heeft, dasyinétrisch.
[Chirn. ] Bijzondere stof, uit de verwersnetel afDasyornis, ni. [H. n.] Soort van bastaardgezonderd, datiscine 1.
nachtegaal rn.
Datisme, in. [Log,] Opeen/mooping van gelijkDasype, adj. [H. n.] Met ruigharige pooten.
- DASYPE , M. Wetenschappelijke naam van 't teekenende woorden, vervelende woorciophooping t.,
datismus in.
gordeldier (talon).
Datte, 1. [Bot.] Dadel 1. - [H. n.] Vroegere
Dasypeltide, rn. [H. n.] Soort van slang f.
Dasypides, rn. p1. [H. n.] Gordeldieren n.p1. volksnaam van elke dadelvormige schelp, dadelDasyphylle, adj. [Bot.] Met behaarde blade- schelp, steenboorder in., steenmossel, rol L Ook
-

-

DAPPI1It Dig.

;oo

adj. gebéziqd: [Bot.] Prune d-, dadeipruirn f.
Faséole d-, dadetboon r.
Dattier, fl1. Dadelboom, dadel in. - Ook als
Wij. gebézigd: Palmier d-, dadelpaliithoom, dadel-
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i)alifl

m.

-

J)attille, f. [Hort.] S()O1t 10fl P1Ui11l f.
1)attoïitlie, in. [Miiui.] i)el[4of f., uit 11(11k001(1e. boraxzuur C71 kieZll(L(LP(1C bestaande, (10 ttOlitil m.
1)atura, f. [Bot.] Genicene doornappel, stIck(11)1)11 111. [(RLt U a St i;unoii luni ] , ('( ill VI1(Ji[tifJ(
j)l(lflt U.'(l(liV(Lli men in (1( (JI1lI(SIiUli(l( gebruik
mall/It. - Dalfiré, e, (1(IJ. 1)oncnappe1ac1itij. Daturin e, 1. [Ch 11fl.] BjI:oiu!ei alkaloïde á. uit
het (1(l(1 desdoornappels, (I (1 t U 1' 11 1' t. - DatUFi(jfle, adj.: ! c hic d-. (IOO11l(1j)Jft'IZUul 11.
D1.ube, I. iCuis J StOt'illfJ, ,S1IIOIifl(J f.; - liet
StO(I/I(1,

Davier of Davié, rn [Chir.] Pelikaan in.,
zeker tandineesters-werktuig.-[Tech.] iloeptang t.,
klemhaak, bandhaak , klaauw rn (bij kuipers,
schrijnwerkers enz.) . - [Mar.] Penterbalk, david in.,
ljzeils-beugelrol, doove jut f.; rad n. van eene
kettin gpomp. - [Typogr.] IJzeren lip f., die van
onderen liet kleine tiinpaan of de bom in het groote
timpaan houdt.
I)avus, m., Z. DAVE.
De, prép. Van, uit. (Als op cle onmiddellijk het
lidwoord Ie of zijn meervoud les volgt,. dan
VOi'int het daarmede de zainentrekkingen nu, van
den of des, van de of der, van het of (ies, en DES,
van de of der, zoodat du in de plaats van de le,
en des in de plaats van de les staat.) De betrekkingen, welke dit voorzetsel aanduidt, bepalen zich
tot twee, namelijk tot die, welke in andere talen
door den genitivus of tweeden naamval en door
den ablativus of zesden naamval worden uit.qedrukt. In het eerste geval staat het tusschen twee
naamwoorden, waarvan het tweede het eerste bepaalt of ver/hoort, tusscken een bijwoord van hoeveelheid en een naamwoord, en wordt in 't neder
duitsch teruggeqéven Of door 't voorzetsel van, of
door den tweeden naamval (dikwijls zonder buiIlingsletter), Of door een bijvoegelijk naamwoord,
Of wel liet bepalende woord wordt in vele gevallen
met het bepaalde zaainqevat in één zamengestcld
woord, waarin het bepalende deel voorop treedt:
Le livre de Pierre, het boek van Pieter of Pieters
boek; Les moews du temps, de zeden des tijds
Une goutte d'eau, een druppel waters (water);
Un panier le fraises, eene mand aar(lbezien. Beaucoup il'argent, veel gelds (geld); Plus de monde,
meer volks (volk); Assez de pouvoir, genoeg inapt,
magts genoeg. Un pont de pierce, vene steenen
brug. Un lit de plume, een vdderen bed, vederbed.
La guerre de trente ans, de dertigjarige oorlo g ;
Une affaire dimportance, eene belangrijke zaak,
eene zaak van gewipt; Un trait de courage, een
moedige trek. Cris de joie, vreugdekreten; Coup
de fusil, geweerschot; Souliers de femme. vouwenschoenen; Femme de chainbre, kamervrouw,
kamenier; Branche d'arbre, boointak enz. ----In het
tweede geval duidt het cene betrekking van verwij
dering, scheiding, afzondering enz. aan, en hangt
van een werkwoord of bjjvoeqeljlc naamwoord af,
en wordt voorts bij eene menigte woorden gebruikt.
die een' afstand, duur enz. te kennen geven. S'éluigner dun lieu, de tin., zich van (uit) eene plaats,
van iemand verwijderen. Descendre de cheval, van
't paard stappen. Paitir dun lieu, uit eene plaats
ver/rekken; Sortir de Ia Alle, uit de stad gaan..
Le marbre qu'on tire dune carrière, het marmer,
dat men uit eene proeve haalt. Passer de Ia tristesse ii 1v joie, van de droefheid tot de vreugde
overgaan. 11 était loin de moi, hij was ver van mij
verwijderd. Une chose tratismise de père en Ills ,
eene van vader op zoon ocerjeqane zaak. De Ja
tèle aux pieds, van 't hoofd tot devoeten. D'heure
en heure, van uur tot uur. Paris est it liente
Jieues d'OiIéans, Parijs ligt deftig uren van Orleans enz. - In eene menigte elliptisc/ie uitdrukkinpen, in we/Ice het voorzetsel de de betrekking
des tweeden naamvals moet aanduiden en dus tiesschen twee naamwoorden ofwel tusschen een naamwoord en een werkwoord in de onbepaalde wijs staat,
wordt het eerste naamwoord verzwegen, waardoor
het schijnt als of liet voorzetsel nog vele andere betrekkingen dan de genoemde aanduidde en zich in
't nederduitsch nog door verscheidene andere voorzetsels liet vertalen, gelijk uit de volgende voorbeel
den blijkt: La mort de Jésus est dun Dieu (est
Ja mort of e5t celle dun Dieu), de dood van Jezus
is die eens Gods. Cda nest pas dun honnète
homme (lepropre, le fail, Faction dun honnête
homme) , dat is niet het werk vaneen' eerlijk' man.
Avoirde quoi boire (a l'aidede quoi on puisse boire),
iets te drinken hebben. Fiapper do pied Ja terre (it
J'aide du pied), met den voet op den grond stampen.
Souffrir de Ja goutte (it cause de Ja goutte), aan
de jicht lijden. SoulTrir des yeux (it Ja partie des
yeux), aan de ooqen lijden. Qualifier qn. de trai
Ire (avec l'épitliète de trattre), iemand een' verrader noemen. Taxer qc. de folie (en lui donnant le
nom de folie), iets voor dwaasheid houden. Boire
dun seul trait (avec Ja rapidil.é dun sent trail),
1 in éénen teug uitdrinken. D une voix unaniine (par

iJ(RtOOf(1 Vl((W(1l of /(V(((/It(

fl.

Datihé, e, (((If. [ Cuis. _ 1 Gestoofd, gesmoord:
Gigot 1-. - (pop.) dfueiosl, met LUistSl(LfJCIl be-

gro e t: Garcon ti-.

j)aubei, V. (1. (pop.) Vuistslagen f/(VCfl, afios
cdii. - (/1g. (t /11111.) lkXI)Ott(1(, fop/ito b1 hebben, l)('l('('(IiUeul Ii(('(lWl.tpl('kell. - [C uk] Stoten
.s1lWl('fl.
SE DAUBER, V. /11. ElkUU(1('( t(Iixt.\1(l(JIll (Jt'V('ll. - 1111U1l(1t'l beet 1Ubb('fl; kwaad Viii
elk(ill(lc'l' spreken. -- Gestoofd worden.
S Daubeur, ni. Spotter, fopper; kwaadspre-

--

k er in.

J)auhièi'e, 1. [Cuis.] Stoofpan f.
Dauieiiié, e, Daueoïde, . Wij. Bot.] Wartel- of jM'('lIVC)lilli(J. - DAUCE\EES, 1. /)1. Wortel,of 1E'1lf00itt'l1 I. pl 1)aueipède, (if/f. i'W('t

cJ)i1ro1llli.qell VOlt als een wortel. --- DLiICiIS, 10
«hiiipeIyhe 11(1(1111 des wortels.
Wetenschappelijke
J)auderit. in. Soort van (1/)Jif'/ 01.
I)augiehot , J)osirebot, in. LPc1ie1 Jer
f1(111.ft/I (if) van 't lft'(b'l(!UilMIf (1 (1 II (I ' 1 0 1) t 1.,
zeker VisstllelsVa(lrtUif], (10/fl/er ni, (logboot f.
Daal, in. [Mus. 11111. Turksche tIOlU f.
Daitina, ill. [I I. 1i.I Oostindische annie f.
Daiiphiii , in. IIIJLj Do/fijn, (1(1/1/lijn , tuimelaar
m., ('Ill (ij(i11i.i(ll(i(/lti(J Zm)fJ(lif'l, lli(ialt(((' (le tumiddo/fljii en (Ii' biuiivi,ccli behooien. - i\aoiii eener
801)11 El/li (('l(.S'(1l(lli(/L liji('ui,i/(l/(. -- [AstrJ 1)ul/ijfl,
-

]

-

(('11 lmOOl(1(IU/(

.ct('ll('b(('/(I li(Lbj) den -fiend. - [ A nt.

gr. et rooi.] I)o//jn, loin/en ((1/b/Ok ii., wuaini.e(/e
uien in ('((i' zeestrijd (1(' VjjCI(i(/('ltJIi( se/open j)OOfJ(/('
te (10(11 zinken,. - [1ech.j Duikelaar 10., werktuig 010 ill 't water te (lu//Oil; - lO(lt(lZ(ijfllli, Ill.,
U'atelL'flifI f., zeker vuurwerk; naam van zékere
/a))iCl'xOol1; -- steen III. iiict ('eli ln)'/ti(J (Jul VOO)
-

den (1/100/) ('(111 t ii'utei. - ,%.itiH. j 1)o//ijn of

i/li/I 10. 0/) )i0't(l/e)i kanon,. -- [Bot.] Ridderspoor 1.
(pied l'atou(tEe). - [ H . (1( Fra nc. I) au J) ii i ii

titel van f/In fian.selit'n lu1)O1ij(Ili.S' tot (1/) (IC f/foote
eeuw. Le grand 1)-,
Lodewijk XI V.; Le
petit 1, (l e 11/luie dauphin zoon (1fl VOoiçJual((Ien
- D.t.1I'JIl\S, M. /)1. [.1ai.jJadasooien fl. pl., klampe aan (/' lli(1.\t(fl.
2 tiphine, f. I-I. de Franc.] Titel van de ge111(1/ill (b.c (/O(l'J)/liIlX of fiun.tc/uii troonopvolgers,
IulOOli/)lifl.ct'S I. -- [Hort.] Soort VUil /otau' I.; (/POO/ti (/lg.t en rood (J('j)ll/lIlC/d( ])tUilul I. - [Cori. ]
Zékele zijden stof f.; - ook eeoc nooit van ratijn
of no/ijex(/o((/ 11.
D.iuphiiielle, f. [Bot.] Luit- of staverzaad fl;
.-. ridderspoor 1. (Pi1ftI iI'aultiuetti).
Daupkitiule, in. [H. 0.] i?ttikiiioiiii in.
Daniade, f. [FL. ii.] Goudbrasem, goudt'isch rn
(te onderscheiden uiiii DORADE).
flanrat, in. [LI. n .] Een (Ier namen van den
goudkarper (dorade).
D'auitant, be. (1(1V. , Z. AUTANT.
Davallie, t. [Bot.] Soort van varenkruid n.,
dana/lie 1.
Davautage , adv. Meer, nog meer, langer:
Te non liral pas d-, ik zal er niet meer van zeggen. La vanité est dangereuse la paiesse lest bien
cl-, de ijdelheid is gevaarlijk, de luiheid is 't nog veel
meer. Ne restez pas d-, blijf niet langer.
Dave of Davus (pr da-vuce), rn Davies,
een gewone slaven- of bedienden-naam en karakterrol in de rorneinsc/i.e blijspelen.
Havéridion, rn. Spjko1ie, adderolie t.
Davidiqiie , adj. [Litt.] In den trant van
David, plegtstatig, verheven, day i dis cli.
5t(I(LtX011iU'('litf'lil((J (1(1 VOlije
de f/lOÖt(' (/(lU/)1(ifl. zoon van

'

-

-

-

D1

Pellet of par l'acclamation dune voix unanime),
met eenparige stem. Aitner de tout son coeur (avec
la force . Ia puissance, I'ardeu.r de tout son coeur),
met zijn qansehe hart, van heeler harte beminnen.
Traiter de Ja paix (stir les conditions de Ia paix),
over den vrede handelen. Que pensez-vous de cda
(h propos de ccle)? wat denkt pij daarvan ? Se
repeutti' dune faute (a l'gard dune faute) over
of wegens eene fout berouw hebben. Pour ce qui
est de lui (a l'égard de lui), wat hem betreft of
aangaat. Nous partimes de nuit, le jour (en temps
de nuit, de jour), wij vertrokken hij dag, tij nacht.
De ma vie je n'ai vu pareille chose (dans tout Ie
cours de ma vie etc.) In (gedurende) mijn leven
heb ik zoo iets niet gezien. Cda nest pas de mon
goût (conforme a Ja nature de mon goût), dat is

niet naar, volgens, overeenkomstig mijn' smaak.

Cda nest pas lu jeu (pas conforme aux mOgles
du jeu) , dot is niet volgens het spel, komt niet tij
't spel te pas. Je suis content le voice politesse
(i cause de votre politesse), ik ben over uwe beleefdheid voldaan. Choisissez de lui ou cie moi
(entre Ia personne de lui ou tie mol), kies tassc h en heat en mij. Sans respect ties aïeux (pour
le ménloir(„ des ieux), zonder eerbied voor de
voorvaderen. Le crime est d'oijéir a les ordres
injustes (est dans Ja faiblesse d'oléir etc.), de
mi.dcwd ligt in 't gehoorzanmen twa onreplvaardipe
bevélen.. Cest h vous de commander (c'est a vous
qu'appariient Ie droit de commander), u komt het
toe te bevélen. II alma mieux pdrim que de se rendre (qui1 n'aiimma la haute de se rendre), hij wilde
liever sneuvelen dan zich overgeven. J'irai vous
voir avant de partir (avant Iintaut de partir),
ik zal a komen bezoeken, eer ik vertrek. Ndgliger
d'écrire (le som d'écrire), verzicftnen le schrijven.
Ddscspéier de réussir (dans le projet de idussir),
wanhopen le slapen. Plein d'eau (plein par Ja quantité d'eau), vol water. Vide de semis (vide par
l'absence de sens) , zinledig. Jaloux des succes
d'autrui (jaloux t Ia vue des succès d'autiui), jaloersch op iemands voorspoed. - Op gelijke wijze
laat zich rekenschap geven von de en des aan t
hoofd van een' zin, waar enen 't vroege)- voor een
article partiiif aanzag, of wel de voor een meervomd van un, en das vaas een plaatsvervanger
van quelques, plusieurs hield: De belles statues
ëtaieimt brisécs (un grand nombre de, une quantité de belles statues). De jeunes soldats cornrnencèrent lattaque (une troupe de, une foute
de jeunes soldats). Des matelots so jetèrent h Ia
nage (une partie of quelques uris des matelots).
- Wordt een sooitnaam bepaald door een' eigennaam (of 't geen als zoodaniq optreedt), dan staat
in 't fransch vóór het laatste 't voorzetsel de, terwijl men het in 't nederduitsch, in goeden stijl,
meestal weglaat: La ville d'Amsterdam, de stad
Amsterdam. La Ileuve du Tage, de rivier de Taag.
Le mais davril, de maand April. La comédie de
I Mare, het blijspel de Gierigaard. Le cri de Vive
Ie rol, de kreet (van) Leve de koning enz. De
zonderlinge zegswijze: de par le rol, van wegen
of in naam des konings , wil men aangevuld en
verklaard hebben door: En vertu de l'ordre donné
par Je rol.
Dé, rn Dobbelsteen, teerling rn Les points, Les
six faces dun dé, de oogen, de zes zijden of vlakken van een' dobbelsteen. Jouer aux dés, a trois
dés, dobbelen, met drie dobbelsteenen werpen of
gooijen. Dés pipés of chargés, valsche dobbeisteenen. (fig.) Jouer avec des dës pipés, met valsche
kaart spelen, zoeken te bedriegen. Coup de dés,
worp of gooi. rn (fig.) C'est un coup de dés, 't is
een wastuk,
ag
't is een lot in de loterij Avoir le dé
Iteureux, veel 00gev werpen; (fig) de fortuin meê
hebben. II a Ie dé, hij moet eerst spelen. Flatter
Ie dé, den dobbelsteen oinziqtig werpen (ons weinig
oogen te krijgen); ( fi g.) het ergste eener zaak verbergen, iets bemantelen, de pil vergulden. Rompre
Ie de, den worp stuiten, de dobbeisteenen niet Iaten uitrollen. - ( fig.) Tenir le dé dans une compagnie , het hoogste woord voeren, het woord
alleen willen voeren. Faire quitter le dd a quelqu'un , iemand van eene onderneming doen afzien. Le dd en est jeté , liet lot is geworpen,
de zaak is beslist, het besluit is genomen, de
kogel is door de kerk. A vous Je dè, liet is uwe
beurt (om te spreken, te antwoorden enz.). Je jette
,

MBAIGN2E.

.-

mis, je jouerais cda h trois dés, ikwilrnfjne hand
daarvoor niet onikeeren: 't is mij geheel omsverschiltig. - Steen, domino rn, stuk van het dominospel. Avancer un di, een steen aanzetten. Couvrir
on di, een' steen dekken (zoodat de tegenpartij niet
kon aanzetten). Ouvrir un dé, een' steen openen
(zoodat partij weder aanzetten kan). - [Arch. ]
Vierkant middelstuk n. van den voet eener zuil,
ook der vazen, bloelnpe)tten;–steenen voet us. eau
een' stijl of post. -- ['[cc li] Vierkant stuk hout, bij
timmerlieden; handplaat, stooiplaat f. der zeilmakers;– bos f. van eene schijf in een blok (bij blokmakers); .- ijzeren vouw rn om 't kaliber van ee?'
loop le onderzoeken. Dé de fer , vierkant stuk
ijzer m, dat 0]) de karletsen geladen wordt. Di de
foute, metalenbos t.— DE of (waar de nadere bepa
hog duidelijkheidshalve noodigis.) Dé t coudre, rim.
Vinger/moed tim - [ Bot.] Dé (t coudre, klokvornmige
bladzwam f.
Déalbation , f. [Didact.] Witmaking, witbranding, witkoking 1. - Ook z. v. a. ETIOLE

t S DéaiiJilatioii, f. Wandeling t. Déanibulatoije, adj. (woord van Charion)

-MENT.

Onzeker, weifelend. - Déanibuler, v. a. Omwandelen, rondslenderen.
Déauratîou, f. [Didact.] Vergulding 1.; verguldineskunet t.
Débàeher, v. a. Het wagenkleed wegnemen,
de huif afdoen. - Het part. passé komt ook als
adj. voor: Chariot d-, Voiture d-, ontbloote, ont-

dekte ?vo gen.

Dé bàelage,m. (somtijds ook débâele)[Mam-.]
liet ont1u?men. opruimen (eener haven, eener rivier), het plaats maken, het verwijderen van de
ledige schepen, het vlot/wat, ijs enz. om ruimte te
maken vaoi' de geladene vaartuigen. Faire Ie d-,
de haven opruimen.
Débâele, f. Het losgaan., losbreken van 't ijs,
ijsgang rn La d- a fait pirir de nombreux bateaux, de ijsgang heeft vele vaartuigen doen vergoon. (fig. et fain.) Onverwachte ommekeer rn,
plotselinge verandering en verwarring 1. ('t zij in
de zaken (les lands of in die van een' bijzonder'
persoon). Ook: groote sterfte t. (door eene heerschende ziekte). - (fig. et fain.) La belle d- ! een
nmooije opruiming! (gebizigd als een of sneer personen, die in 't gezelschap tot last waren, vertrekken). - Z. ook BEBCLAGE.
Débâelé, e, adj. (en part. passe van débâder) Ontruimd, opgeruimd: Port d-. - Losgebroken, losgegaan (van 't ijs): Rivière d-.— Ontsperd,

opengedoan: Fenêtre U-. - (fig.) Affaires d-es,

verwarde zaken.

S Débàelemeiit , rn Het losgaan van 't ij
(liever débkcle). - Havenopruiming I. (liever débâclage).
Débâcler, v. a. [Mar.] Ontruimen, schaveelen,
uit eene haven of rivier de ontladen schepen, het vlothout,ijs enz. verwijderen. On commence is I Ie port,
of zonder voorwerp: On commence a h- men begint de haven te ontruimen. -- (pop.) De versper
ring wegnemen: D- une porte, eene versperde deur
openen, openbreken - DEBâCLER, v. n. Losgaan,
opbreken (van 't ijs) : La rivière a débâclé ce
matin. (fig. et fain.) In plotselinge verwarring
geraken (van openbare of bijzondere zaken). Opbreken, opkarren (van lastige personen, die een
gezelschap verlaten. - SE DEBhCLER, v. pr. Ontruimd worden; ontsperd worden.
Débâeletir, rn Havenuiiner, havenmeester rn
Débader, V. a. [Econ. rom.] (woord te Bordeaux en in de omstreken gebézigd) De bovenste
wortels (der wijnstokken) wegsnijden.
Débadiner, v. n. [Jeu] De gewonnen punten
uitdoen, uitwisschen (als de tegenpartij eene impëriale in de hand heeft, Z. IMPERIALE).
Débagouler , v. n. Braken, overgeven, ook
z. v. a. JIRÉDOIJLLLER. - DÉBAGOULER, v. a. (fig. et
pop.) Alles uitslaan wat voor den mond komt,
uitbraken (inz. gemeene taal, scheldwoorden enz.)..
Débagouleur. m., eiise, f. Broker. Bij of
zij, die braakt; - mv. (fig.) uitbraker m., uitbraakster t. van onbedachte, zotte, vuile taal; door Voltaire gebézigd voor ie—mand. die slecht,
verward, rabbelend spreekt, rabbelaar m., -ster t.
Débaignée, f. [Mid.] Tweede graad rn. van
't bad (te Bariges).
-

50DÉI3AILMBARRICADER,
aan,qezigt. (fig.) Marchand d-, uit
Sewasschen
e verlegenheid gered koopman.
Débarboniller, v. a. Reinigen,

Déhail, m. [Anc. cout.] Het ophouden van
huur of pacht. Het vrjworden der vrouw door
den dood haai's mans.
Débaillonner, V. a. Den mondpranq of knevel wegnemen. (fig.) D- Ia presse, de drukpersvr eid herstellen.
g ehallageg m. Het. ont- of uitpakken; uitpakking, ontpakkinq f. (van waren, boeken enz.).

-

-

-

-

Héballé, e, adj. (en part. passel van délaller)

Ontpakt, uitgepakt: Des marchandises d -es.
Déballer, V. a. Uitpakken, onipakken: D- des
maichandises, des meuhles, des livres. Ook
zonder voorwerp: Ce inarchand a déballé au Lion
dor, die koopman is in de Gouden Leeuw uitge
SE DEBALLELI, V. pr. Uitgepakt worden;
pakt.
uitqejakt zijn.
Hebandade f. (eig. ontbinding, losmaking,
ontspanning) Verwarring, wanorde f. (weinig gebézigd dan in:) a LA DÉBANDADE, bc. adv. Verwardeljk, zonder orde- in 't wild. Mettre tout a
Ja d-, alles 't onderst boven werpen, alles in de
war brengen. Laisser tout a Ia d-, de zorg over
alles laten varen, den boti in 't honderd laten loo[Mii.] Feu
pen. Vivre it Ja d-, ongerégeld leven.
a Ia d-, verstrooid vuur, tirailleurs-vuur n. Les
troupes sen vont a Ja d-, de benden loopen in 't
wild, verwardeljk door malkander heen.
-

-

-

,

,

-

Débaiidé, e, adj. (en part. passé van ddban

Plale d-e, ontzwachtelde wond f.Pistolet-der):
Are d-, ontspannen
U-, in rust gezette pistool t.
boog rn. Troupe d-e, uiteengeloopen troep m.
Esprit d-, ontspannen geest m.
Débandenient, m. Losbinding, ontspanning f.,
inz. (fig.) het wanordelijk uit elkander loopen van
eene bende krijgsvolk.
Débazider, V. a De band, het windsel of verband afdoen, ontzwachtelen : D- one plaie, eene
wond ontzwachtelen. D- les yeux, den blinddoek
afdoen. Ontspannen (een' boog); in rust zetten
(den haan van een geweer). SE DÉBANDER, V. pr.,
zich van een' band, een zwachtel of den blinddoek
-

-

-

ontdoen; vanzelf losgaan, losspringen, vanzelf ontspannen worden. Se d- Ja plaie, zijne wond zeil'
ontzwachtelen. Cette plaie s'est débandée, 't verband van die wond is losgegaan. Se d- les yeux,
zich den blinddoek afdoen. Son fusil se débanda,
zijn geweer ging los. Son are s'est déliandé, zijn
boog heeft zich ontspannen, is losgegaan. Le i'es
sort de Ja seri'ui'e s'est déhandée, de veir van 't
[Mil.] Zonder orde of
slot is afgesprongen.
tucht uiteen loopen: Les soldats se débandèrent
soldaten
liepen in wanorde
de
ller,
allerP
pour
uiteen, om el gaan plunderen. ( fi g.) Se d- lesverbeelding ont
geest,
de
prit, l'irnagination, den
spannen, rust geven.
t S Le temps se déliande,
het weder ontl a at zich, wordt zachter.
Débanqué, e, adj. (en part. passé van dibanquer) [Pêclie] : Vaisseau d- of als subst. ni.
Un d-, van de banken van Newfoundland ( TerreNeuve) terugkomend of afgezeild schip ii.
Débanquer, V. ci. [Jeu] Den bankhouder alles
afwinnen, de bank doen springen. Untel le dibatia, die en die deed zijne bank springen. [Mar.]
doften of roeibanken (eener sloep) verleggen.
-

--

-

r

afwasschen
(inz. het gelaat). (fig., et fam.) Uit de beslommering redden.
SE DERARJIOEJILLER, V. pr. Zich
't gezigi wasschen. (fig. et fam.) Zich uit de
beslommering redden.
S Débajbouilleur, m., -eiise, f. Reiniger,
wasscher m., reinigster, waschster 1. (van 't aangezigt).
S Débarbouilloir, m. Doek m., om zich 't gezigt te wasschen.
Débareadêre f. weleer ook débarea.
dom-, m. [Mar.] Losplaats aanlegplaats, stapelplaats f. [Chemin. de ferj Ladings- en lossings
plaats f. voor de waggons.
Débardage,m.[Navig.] Uitlading,ontscheping,
lossing I. van hout; ook wel van andere waren.
Débarder v. a. [Navig.] Uitladen, lossen
(inz. hout, maar bij uitbreiding ook van andere
waren). -.-Sloopen, slechten (van schepen en schuilen),
{Forètsj 't Gevelde hout uit hel bose/c
brengen, om daar opgeladen ie worden.
SE DEBARDER, V. pr. Uitgeladen worden;
zich van
eene vracht ontlasten.
Débardeur m. Houtdrager sjouwer;
losser, scheepslooper ni.
Débaj-oniser, v. a. Van den barons- of vrijheers-titel berooven; bij uitbreiding: verlagen.
SE DËBAIIOMSER, V. pr. Van zijn' baronstitel bezich verlagen, zich onteei'en.
roofd worden;
1Jet part. passé komt ook als adj. voor: Seigneur
diaaronise, van zijn' baronstitel beroofd heer.
Débarqné, e, adj. (en part passé van débarquer) Ontscheept: Troupes, Marchandises d-es.
Ook z. v. a. aangekomen, afgeslapl. DEBArtQtJÉ, m.,
-a, f.: pas aangekomen vreemdeling. 11 a lair dun
nouveau d-, hij ziet er baarsch uit hij ziet ei
uit, als of hij pas in de hoofdstad, in de groote we-

-

--

-

n [Pêche] Van de NewfoundflÉBANQUER,
landsche banken terugkeeren, verzeilen (na afge
-loenvischagt).
ébaptisé, e, adj. (en part. passé van diha iser) (pr. dé-ba -ti -sé) Verdoopt: Homme d-.
^ éhaptisei-, V. a. (pr. dé-da -ti -sé) Van de
voordeelen des doops berooven (zelden gebruikt
dan in soortgelijke gemeenzame zegswijzen als deze):
Qu'on me débaptise si jamais je fais rien de
semblalile, eer ik zoo iets doe, moge men een Jood
of TO van mij maken. (fig. ei farn.) Verdoopen, iemands naam veranderen: Je vous ai dibaptisé par méprise, ik heb u bij vergissing verdoopt.
SE J)EBAPTISEO, v. pr. Zijnen doop verloochenen.
Zich verdoopen, een' anderen naam aannemen.
.4-Debarbariser, v. a. (fam.) Debarbaarschheid ontnemen, ontbolsteren, beschaven, aan beHet part. passé
schaafde nianieren gewennen.
komt ook als adj. voor: Nation débarbarisde, aan
onttrokken
natie.
de barbaarschheid
Débarber,V. a. [Econ. rur.], z. v. a. nvBADER.
Débarbouillé, e, adj. (en part. passé van
déarboui1Jer) Gereinigd, gewasechen : Visage dV.
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-

-
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reld kwam kijken.

Débarqueiient, m. [Mar.] Ontscheping, ofscheping, ontscheping, lossing;— landing 1. Troupes
de d-, landingstroepen in. p1.
Débarquei, V. a. [Mar.] On/schepen, ontladen,
uitladen, ontlasten, lossen, aan walzetten. —DEBARQUER, V. n. (met avoir als men de handeling, met
étre als men den toys/and op 't oog heeft). Landen,
aan wal gaan, ontschepen: us ont débarqué le d-,
de ce niois. us soot dèbarqués depuis dix jours.
SE DEBARQUER, V. pr. Ontscheept worden.
DEBARQUER, in. liet oogenbllic, de tijd der ontscheping, het landingstijdstip (zelden voorkomend dan
in).' au d-, bij 't ontschepen; il fut arrèti au d ,
hij werd bij 't aan wol stappen aangehouden.
Débairas. m. Bevrijding van verlegenheid of
belemmering.
((am.) Opruiming t.: II est anti
parti, c'est un grand d-, eindelijk is hij vertrokken,
dat ruimt heel wat op, dat is een mooije opruiininq.
Débarrassé, e, adj. (en part. passé van debari'asser) Van belemmering ontheven, ontruimd;ont
ward, losgemaakt, vrijgemaakt, ontlast. Rue, place
d- ontruimde straat ontruimd plein. Question
d-e, ontward vraagstuk. Homme d-, van zijnen
last bevrijd, uit de ongelégenheid geholpen menseh.
S Débarrassement, m. liet wegruimen der
hindernissen, het losmaken; bevrijding t.
Débarrasser v. a. Ontlasten, ontwarren,
opruimen, wegruimen, uit de verlegenheid redden,
de belemmering wegnemen. D- les rues, les chemins,
de straten, de wegen opruimen. D- un portefaix, een'
lastdrager ontlasten. D une affaire, une question,
eene zaak, een vraagstuk ontwarren. 11 na sait
comment se d- de ses crianciers, hij weet nut,
hoe hij zich van zijne schuldeischers zal ontlasten.
SE DÉBARRASSER, V. pr. Zich van de verlegenheid, de belemmering ontdoen, zich afmaken (van
iets of iemand), zich van den hals werpen.
Debarré e, adj. (enpart. passé van débarrer)
Ontgrendeld: Porte d-e.
Débarrer, v a. Den sluit- of slagboom weg[Anc. prat.] Zie/t bij eens
nemen, ontgrendelen.
der twistende partijen voegen.
SE DEBARIIEB,
v. pr. Ontgrendeld worden.
Débarricader V. a. De barricaden of versperringen, inz. de straatversperringen wegnemen
of opruimen: D- une porte, une rue. Het part.
passé komt ook als wij. voor: Une rue débarri
-

-

-
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cadée.

DÉBASSAIRE MBIT.
Débassaire , 1. {H. n.] Volksnaam der buidelinees (mésange pentluline).
Débat, m. Twist, strijd, woordenstr'd, woordentwist m., woordenwisseling 1., geschil n Vider,
Apaiser un d-, een geschil afmaken, bijleggen. (Loc. [om. et prov.) Entre eux Ie d 01 A eux le
d-, dat moeten zij zelven maar met cikander afmaken. Etre en ii- dune chow (beter cur une chose),
over iets redetwisten. -- DE BATS, m. p1. Twistré
denen f. p1., twistgesprekken n. pl., beredenérinqen
van het vóór en t e gen eener zaak in eene beraadsiagende vergadering (w(iarbij men minder eene t/tec
rélische waarheid dan de opwekking eener pro/chsc/ze overtuiging op 't oog heeft), debattenrn. Pl.
- [Prat.) D.-s, behandeling f., onderzoek n. eenei
zaak, d e b a t t e n. Déclarer les d-s teirninés, veiklaren, dat de debatten afgeloopen zijn. Ne pas
eptrer dans ces d-s , zich met die debatten niet inlaten. Débat de compte, bestrijding van rekening,
punten van bestrijding.
DéI)4té, e, wij. (en part. passé van dëbâter)
On.tzadeld: Cheval d-. - (fig.) 11 est content cornme un âne déhdté, 't is een lui en lOfJ schepsel.
Débate1age,rn. [Mar.], z. v. a. DECHAIIGE,

-

-

11ENT.

Hébâti ment, in. Necierwerpinq, afbreking,
slee/it/op, sloopinp f. von een gebouw.
Débâtir, V. 0. 't Gebouwde omverwerpen. afbreken. - [Coutur.] Ontr(jgen, de rtjgdraden uithalen.
S Débaltable, adj. Betwistbaar, onzeker.
1)ébattre, v. a. Betwisten, bestrijden, het voor
en legen eener zaak bespreken, bepleiten, deb altére n : D- un compte, les articles dun compte,
eene rékening, de posten van eene rekening betwirten. D. une (l&Iestion, one cause, over een vraag
stuk redetwisten, eene rejtzaak bepleiten. - Ook
zonder voorwerp gebézigd: II- aec feu , avec éloquence, met vuur, met welsprekendheid redetwiten. SE DEBATTRE, v. pr. Beredeneerd, bestreden, bepleit worden. - ( fig.) Zie/t geweldig bewé
gen, zich geweldig verzetten, Spartelen, tegenspar lea. Se d- comma un possédé, comme un forcené,
te werk gaan als een bezétene, als een zinneloozc.
Se d- des pieds et des mains, met handen en eneten slaan. Uil, ehe'val qui se déhat, een paard, c/cit
zich trappelend en steigerend verzet. Un poisson
qui se débat dans Peau, een vise/i, die in liet weiter spade/t. - (Proc.) Se d- de Ia cliape a l'évéque, z. onder CHAPE.
Débattu, e, adj. (en part. passé van débattre)
Beredeneerd, bepleit, web onderzocht, wel uitgepluisd, gedebatteerd. Cause assez d-e, eene
genoegzaam voor en tegen besprokene zaak. C'est
Un point d- entre eux, dat punt is tusschen hen
afgedaan, uitgemaakt.
Déba;iehe, 1. Buitensporigheid t., overdaad rn.
M eten en drinken, slemper(j, bi-asserij f. Faire Ja
d-, zwelgen, zich aan onmatig tafelgenot overqeven. - Ook (fain.) gebézigd van de onschuldige
tafelvermaken: Faisons aujourd'bui une petite d-,
laten we ons van daag eens be goed doen. - Ongebondenheid, uitspatting, losse levenswijs, ontucht,
hiederljjkheid f., wellust rn. Maison, Lieu de d-,
huis der ontucht, bordeel, hoerhuis n. Ii s'est ruiné
par Ia 1-, (of in 't meervoud) par des d-s, hij heeft
zich door uitspattingen in den grond geboord. g,) D- d'esprit, d'irnagination, de dévotion, over9,évene, ongerégelde inspanning van geest, van
verbeelding, overdreven vroomheid 1.
Déhanehé, e, adj. (en part. passé van debaucher) Ongebonden, uitspattend, liederlijk, p
d e b au eh ee r d; Hornrne cl-, Filled-e.—DEBAUCIIE,
m. , Zwelger, doorbrenger, losbol, lichtmis, wel/nsteling, d eb a ccc ii a n t m. - Débauehée, 1. Ontuchtige vrouw, ligtekooi 1. - [Mar.] Staking f.
des dageljkschen arbeids in eene haven, schaft
tijd lu. - (f(l in.) C'est un agréable d-, 't is een
lushiie tafelbroeder. ,
t Débaiichernei.t, in. , z.v.a. DE13AUHE, DES0 RDJI5. - [ Mar.] Ongerégeld/ceict 1. van eb en
vloed.
Débauchei, v. a. Tot ongebonden/wiel, buitensporigheid, ondeugd of ontucht verleiden, veroe
in 't algemeen: tot verwaarloozing van pllt,-ren;
tol schending van zijn woord of verbindtenis verleiden, d e b an c h é i e n : Les rnauvaises cornpagnies lout d-, dekwade gezelschappen hebben hem
-

-
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verleid, tot eenen liederlijken knaap gemaakt. On
lui déliauclia ses soldats, men onlroofde hein zijne
soldaten door verleiding. Ii- nu dornestique, eenen
knecht van zijnen heer aftroonen. I)- tin éco'ier
de son devoir, eenen scholier van zijn werk afhou den. - Ooksoms in een' goeden Zin: Je viens
vous d-, ik kom u van uw werk aftrekken, ten
einde ij eens eene ui/spanning zoudt nemen.
Sv
DEBAUCHER, C. pr. In ontucht, losbandigheid enz.
vervallen—Soms ook in gceden zin: Laissez la os
atiaires un jour nu deux et débauchez-vous, laat
uwe zaken een' dag of twee staan en neem eens
eene uitspannin(j.
Débaiicheur, rn , -eiie, f. Verleider in.,
verlei d ster 1.
t Débellatoire, adj. Zégepralend, overwinnend (van zaken).
.t I)ébeller, V. P. Zégevierenel strijden, bevechten.
Débet, in. (pi . an sing. dé-bèt', auplur. dé-bè)
[Corn., Fin.] liet in rékening verschuldigde, dé
-

,

-

bet n.

Débter, v. a. Dc ruwheid of woestheid doen

afleggen.

Débiffé, ,e, adj. (en part. passé van débiffer)
(très-fani.) Elre tout d--, geheel verzwakt zijn.
Visage U-, ontsteld, ontdaan aangezigt n. Estornac
d-, bedorven maag 1.
Héhflfei , v. a. (trés-fam.) Verzwakken, ont-

stellen, bederven.
I)ébile, adj. Zwak, slap, krachteloos, magte
loos. EnFant d- Corps d-, zwak kind, liqchaam.Bij uitbreiding : Voix d-, Vuc d-, zwakke stem,
zwak gezit. - ( fig.) Avoir le cerveau d-, niet
veel verstand hebben.
Débilisaiit , e , adj. [Méd.] Verzwakkend,
krachteloos makend, ontzenuwend. - Ook als subst.
in . gebézigd: Un d-, een verzwakkend middel.
Hébilisation, 1. Verzwakking, ontzenuwing,
-

lcraclita!neiii'ing f.

Débifité, 1. Zwakheid, zwakte, magteloosl!eid,
krachteloosheid, krachtuitputting, debiliteit f.
Déhilité, e, adj. (en part. passé van déliiliter)
Verzwakt, ontzenuwd: Organe d-.
Débiliter, v. a. Verzwakken, zwak maken,
ontzennwen, krachteloos maken: Cda déPilite 1e5
nerfs, l'esprit, Ja sue, lestomac, dat verzwakt de
zenuwen, den geest, hel gezigt, de maag.
Débillardé, e, adj. ( en part. passé van déijillarder) Schuin behouwen en uitgedund: Bois d-.
Déhiliaideiiitqit , in. [Cliarp.] Schtuinectie

behouwing en uitdunning 1.

1)ébillarder, v. a. [Charp.] Schuin .behouwen
en uitdunnen, overdwars behakken. - Eenen steen,
die iets in e'venwigt houdt, wegnemen.
Débi ll er, v. a. [Riv.] De trekpaarden van een
schip uitspannen, de lijn afslaan. —li/vt part. pass
komt ook als eL(/j. voor : CIievux débillés, afge-

spannen paarden.
Dbine, f. (trés-fam. et poj).) Ellendige toestand rn., groote verlegenheid t.
Débiiier, v. a. [Agricj 'z. v. a. JuNE11. - (fig.
et pop.) D- qn., of als v. n.: D- sin of contre qn.,
iemand zwart maken, geen goed haai- aan hem laten. - DÉBINER, v. n. ( faam. et pop.) In,groote eilende of verlegenheid geraken, - SE DEBINER, V.
pr. Elkander zwart maken. - [Agric,] Voor de
tweede maal omgewerkt worden (van den wijngaard sprekende).
Débit, rn. Gedurige verkoop rn., aflévering 1.,
vertier n., aftrek in ,, néring 1., d ebiet n. Marcliandise de bon d-, koopwaar, die goeden aftrek
heeft, C'est Un article de d-, dat is een gangbaar,
courant artikel. 11 y a peil de d- en sucre, er gaat
in suiker weinig oat. - (fig ) 11 a un beau d-, W
d- aisé, agréalile, hij spreekt schoon, vlug, aan genaam, hij heeft eene schoone, gemakkelijke, aangename voordragt.— Ook: sprekende voordragtswijze t.
van een enuzijk- of zangstuk; recitatief n. [Coin.]
Het regt tot verkoop van zékere waren, waarvan
het gouvernement zich den alleenhandel heeft voorbehouden. Obtenir un d- de tabac, eene verkoops
- D. of Devoir in.:-conesivrtabkmn.
Bet anti een ander verschuldigde, d e b e t n. (in tegenstelling niet crédit of avoir); de linker- of debetzijde in een koopmansboek. Jai porté (passé)
—

cette somme P votre d- of an d- de votre eornpte,

ik lieP u of sieve rekening voor die som gedebiteer d

504D1BITAGE MBONNAIRE,
if belast. - [ Eaux et for.] liet kappen van hout
to balken, deden enz.; houtsortéring f.
Débitage, ni. Het afléveren, afzetten van waren; inz. het kappen en sorteren van 't hout.
Débitaiit, m. -e, f. hij of zij, die waren in
't klein afzet of verkoopt, verkooper m., verkoopster f., vertierder in., vertierster f., slijter in., slji.ter f., de b i t an t m. en f. - Ook als adj.: Des
marchands cl -s , warenafzetters, debitanten m. p1.
Débité, e, adj. (en part. passé von dbi1er)

Afgezet, verkocht, gedebiteerd:Marcliandises

d-es, afgezette waren. - Compte d-, gedebiteerde,
belaste rekening. - Discours d-, uitgesproken re-

devoering, enz., Z. DEBITE1L

DéJ,iter, V. 0. Verkoopen (inz. in 't klein) , vertieren, uitgeven, afzetten, afléveren , d e b i t d
r en. D- en detail, en gros, in 't klein, in 't groot
afzetten. II salt bien dèbiter Sn maichandise, hij
weet Zijne waar te doen gelden, ze goed aan
den man te brengen; (fig.) hij weet zijne zaak
goed voor te dragen. [Eaux et for.] B- les
bols, het hout 01) zijne lengte en dikte hakken
en zagen, sortéren. - [ Tech.] D- a In scie,
marmer of bouwsteen lot platen en plaveijen zagen. Scie a d-, raamzaag, spanzaag f., zaag, waarmede men 't hout enz. in de begeerde afmetingen
toerigt. Machine, Outil qui débite heaucoup, werktuig, gereedschap, dat veel werk doet of levert.
[Corn.] Op de schuldrekening, op de debetzijde
eener koopmansrekening zetten, als schuld aanschrijven, belasten, debitéren : D- un cornpte,
D- qn. de Ia sornrne de mille francs, eenerékening
of iemand voor de som van 1000 francs debitéren
of belasten. .- [Hydraul.] Cette fontaine ilébite
mille litres par heure, die fontein geeft ieder uur
1000 liters of kannen water. [Mus.] Den zangloon door den spreektoon doen vervangen (bij 't
uitvoeren von zékere gedeelten, vooral van recitatieven) . - ( fig.) Opzeggen, uitspreken, voordragen,
recitdren, decloinéren: D- un discours, une liaran
qur, eene redevoering, eene aanspraak voordragen.
- Ook zonder voorwerp gebézigd: D- froidement,
avec feu, avec simplicité, koud, vurig, eenvoudig
voordragen. Verspreiden, uitstrooijen, in omloop
of onder de menschen brengen: D- des nouvelles,
des mensonges , nieuws, leugens verspreiden of
uitstrooijen. D- des injures, scheldwoorden uitslaan. - (fig.) B- Un auteur, de werken eens
schrijvers verkoopen. - SE DÉBITER, V. pr. Gedebiteerd worden (in al de beteekenissen van 't bé
-drijvenwko).
Debiteur, m., -trice , f. Schuldenaar m.,
-sterf., d e b I t e ur rn. en f.
Débiteur, m., -ease, f. (iron.) Verspreider,
uitstroofjer m. , verspreidster ,, uitstrooister (van
nieuws, van praatjes, leugens enz.).
Débitis, rn. [Jur.] Verlof, om eenen schulde
naar te vatten.
Débitter, V. a. [Mar.] Bot geven, van de betings doen (den kabel) . - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Câble,débitté.
-

Débitrice, f., Z. DEBITEUR.
Débiturninisation, f. [Chim.] Weqneming
der in eene stof vervatte aardpek- op teerdeelen. Débituinlniser, V. a. De aardpek- of teerdeelen

uitdrijven of wegnemen.
Déblal, rn. Het afgraven, weggraven, wegsteken
van den grond (hetzij om dien te effenen, of om
een fondament te leggen, of om een kanaal te graven
enz.); weggraving, uitgraving f.; - weggegraven
aarde f. of grond m. - Déblalerneiit, rn. Opmiming, wegruiming f. van den grond.
Déblanehi, m. [Tech.] Uitputting f. der indigo -kuip, verbruiking van al de blaauwe kleurstof,
die zjj vermag op te léveren.
Déblanchir, V. a. [Tech.] De korst wegnemen, die zich op het vlak der gesmolten metalen
vormt;. - de loodplaten van hare tinkorst ontdoen.
Déblatération, f. Het hevig uitvaren tegen
iemand of over iets. - I)éblatérer, v. n. Lang
en hevig tegen iemand of over iets uitvaren.
- Déblaver, V. a. Koren maaijen, oogsten.

Déblayé,

C,

adj. (en part. passé van deblayer)

eene zaal, eene plaats opruimen. D- un champ de bataille, een slagveld opruimen, de dooden en gekwetsten wegnemen. D- un terrain, een' grond opruimen,
el/enen. - (fig.) D- le terrain, de zwarigheden eener
onderneming uit den weg ruimen; - ook: een lastig
mensch verwijderen (doch in dezen zin zelden meer
gebézigd). D- une ancienne galerie, eene oudemfjnschacht weder openen. - SE DEBLAYE1I, v. pr. Ont
ruiind, opgeruimd enz. worden.
1 Déblée, Débleiire, Déblure, f. [Anc.
cout.) Inzameling f. van 't gemaaide koren.
-

-

Lbebtocage, In. [Mil.] , Z. D1EILOCUS. - [ Impr.]
Het uitnemen der gekeerde letters, om die door de
vereischie te doen vervangen.
Déblocus, Débloquiernent, Déblocage,

m. [Mil.] 1let opheffen der blokkade of insluiting
eener plaats.
Débloqité, e, adj. (en part. passé van débloquer) Ontzet, van de blokkade of insluiting ont
heven: Place d-e, Camp d-.
Débloquetnent, in., Z. DEBLOCUS.
Débloquer, v. a. [Mil.] Ontzetten, de blokkade of insluiting doen -ophef/en, de versperde toegangen openen, deblokkéren. - [ Impr.] De tijdeljk ingevoegde en omgekeerd gezette letters uitnemen, de qekeerden wegnemen en door de ware
letters doen vervangen. - [Jeu de bill.] Weêr uit
den zak springen, na door een' forschen stoot gemaakt te zijn. - SE DEBLOQUER, v. pr. Gedéblok
keerd worden.
Déboire, rn. Wansmaak, leeljjke nasmaak m.
van een' of anderen drank. - ( fi g.) Les plaisirs
ont leur d-, de vermaken hebben hun' wrangen nasmaak, hunne kwade gevolgen. - Onaangenaamheden en vernéderingen f. p1., welke een meerdere
eenen mindere aandoet: Ii en a bien recu desd -s,
hij heeft er vele vernederingen, vele hardigheden
van moeten verdragen.
Déboisé, e, adj. (en part. passé van délioiser)
Van houtgewas beroofd: Pays d-, Province d-e.
Déboisenieiit, m. Het rooijen en kappen van
't houtgewas.
Déboiser, v. a. De bosschen of wouden, die
den grond en inz. de bergen bedekken uitrooijen. SE DEBOISER V. pr. Van hout beroofd worden:
Insensiblement Ia France s'est déboisée.
Déboîté, e, adj. (en part.passé van déboîter)
Ontwricht, verstuikt: Os d-, ontwricht been. Tuyaux d-s, uiteengenomen pijpen.
Déboitenaent, m. [Chic.] Verstuiking f., z.
-

-

-

,

LUXATION.

Déboiter, v. a. [Cbir.] Verstuiken, ontwrichten: D- Ie bras, l'épaule, den arm, den schouder
verstuiken (het wetenschappelijke woord is luxer).
- [Tech.] Zamengevoegde of ineengestoken d,eelen
uiteen nemen, uit zijn
verband
nemen.— SE DEBOITER, V. pr. Uit het lid raken; - uiteen genomen,
uit het verband gebragt worden.
Débondé, e, adj. (en part. passé van déhon der): Tonneau d-e, ontspond vat. Etang d-, afgetapte vijver. Larmes d-es, losgebroken tranen.
Débonder, v. a. De stop wegnemen (van een
vat), de klep of het valdeurtje openzetten (van een'
vijverduiker). - [ Méd.] (fam.) Eene verstopping
doen verdwijnen, sterke ontlasting te weep brengen:
Cette medecine la débondé, dat middel heeft hem
sterk doen afgaan. - DEBONDER, V. n. Uitstroomen,
uitbreken, wegvioeijen (van vochten): Lean a débondé par une ouverture, het water is door eene
opening weggeloopen. - (fig. et fam.) Les pleurs
qu'elle avait longtemps retenus, débondèrent a Ia
fin, de tranen die zij lang ingehouden had, borsten
eindelijk los. J'ai Ie coeur plein, ii fautque je
débonde, mijn hart is vol, ik moet het uitstorten.
- (fam.) Sterke buikontlasting na verstopping
krijgen. - SE D1BONDER, V. ps. Uitvloeijen, met
geweld door eene opening wegstroomen, a/loopen,
ledig loopen; zich uitstorten, uitbreken.
Déboiidoniienseiit, m. Het wegnemen der
bom of spon van een vat.
Débondoniier, v. a. Ontspannen, de bom of
spon afdoen (van een vat). - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Tonneau débondonne, ontsponel

Opgeruimd, gee/Tend, opgeredclerd:Terrain of Sol d-; vat.
Débonnaire, adj. Zachtmoedig en goed, welRue, Place d-e.
. Débl4yer, B, a. Opruimen, opredderen, al liet dadig en toeqeifeljk, hoogst goedhartig: C'est ui)
belemmerende wegnemen of liet onordelijke terept prince d-, hij is een goedig, zachtmoedig, goed hartig
brengen:D- une maison, unesalle,une cour,eenhuis, vorst. Louis le d-, Lodewijk de Zachtmoedige, de

DÉBONNAIREMENT
P'rome. Avoir Un coeur d-, zeer goedhartig zijn.
- (iron.) Un homme d-, een goedbloed, jansul. Un
man d-, een man, die uit zwakheid de ontrouw
zijner vrouw geduldig verdraagt. - Ook als subst.
gebdziqd: Bienheureux sont les d-s, zalig zijn de
zachtmoedigen.
-- Déboniiairenient, adv. Op goedhartige,
zachtmoedige wijze.
t: I)ébonuaireté , f. Groote zachtmoedigheid,
goedhartigheid; goedheid en toegmvendheid t., die
in zwakheid ontaardt.
Déboimeter, v. a. [Tech.] Ontkappen, de
verkapping of 't papieren deksel op een vuurpijl
of op t pijpje van een kunstvuurwerk met den
nagel afscheuren.
Déboqueter, V. a. [Tech.] De planken wegbreken, die 't paal- of heiwerk omgeven.
Débord, m. [Med.] Overloop m.: B- de bile,
overloop van gal, galbraking, boorts 1. (Men bdziqt
nu DEBORDEMENT.) - [ Monn.] Buitenste muntrand m.— Les d-s dun chemin, de buitenranden
van een' weg (tusschen de bestrating en de afhellende kanten).
Débordé, e, adj. (en part. passé van dél) order) Ontrand, ontboord, ontzoomd: Chapeau d-,
Jupe d-e, ontboorde hoed, ontzownde jurk. - Iiivière cl-c, buiten hare oevers getreden rivier. Jeune homme fort d-, . zeer losbandig jongeling.
Mener une vie the, een uitspattend, ergerlijk leven
leiden.
Débordeinent, m. Het overstroomen, overvloeijen, buiten de oevers treden (van eene rivier enz.),
overstrooming, overlooping, overvloeijing f.: Les d-s
périodiques,de gerégeld wederkeerendeoverstroomin n des Nijls. .- [itléd.] Uitstorting f., overloop ni.:
- de bile, d'liumeurs, overloop van gal, van vochten.
(fig.) Le d- des barbares dans (stir) l'empire
romain, de inval, overstrooming der barbaren in
't romeinsche rijk. Un d- de louanges, dinjures,
een vloed van loftuitingen, van scheldwoorden. (fig.) Ongebondenheid, losbandigheid, ongerégeld/ieid,
uitgelatenlieid, teugelloosheid t.: Le d- de ses rnoeurs,
de ongebondenheid zijner zeden. Vivre dans le d,
een ongeregeld, uitspattend leven leiden.
I IJébordément, ode. Wanordelijk; onzedelijk, liederlijk, uitspattend.
Déborder, v. a. Den rand of zoom of liet
boordsel afnemen, ontranden, ontzoomen, ontboor
une jupe, on chapeau.— Uitsteken, Over--den:D
hangen, met den rand of liet uiteinde verder reiken
dan de rand van een ander voorwerp: Mon manteau
déliorde dun demi-pied ma redingote, mijn mantel
hangt van onder een' halven voet over mijn jas heen.
Cett.e pierre déborde les autres, die steen steekt
buiten of vóór de andere uit. - In dien zin ook als
v. n. gebëzigd: Cette frange déborde, die franje
hangt over.— FMil.]L'aile gauche del'ennemi diborda notie alle droite, de linker vleugel des vfjands
overvleugelde onzen regler (strekte zich verder
uit, had meer front dan enz.). - ( fig.) Verder
gaan, voorbij streven; te ver of buiten de grenzen
drijven (van denkbeelden, gevoelens enz.) L'ambition
déborde eet homme, de eerzucht doet dien man te
vergaan. [Mar.J D- Un vaisseau, een schip van
zijne hoorden of buitenhuid ontdoen. - .4farbeiden;
los geraken, afsteken (van wal) : D- une embarcation, een vaartuig van 't boord eens ander
vaartuigs verwijderen. - Ook zonder voorwerp in
dienzin gebizigd: Après l'aborda ge, ii ne put d- (of
se d-), na de entering kon hij zich niet weder losmaken. D- les avirons, de riemen inleggen.D- les
voiles, de zeilen losmaken, de schooten vieren. [Tech.] D- Ia peau, het leder aan de randen uitrekken en gladstrijken (bij handschoenmakers). Dles tables, de loo/platen afronden, aan de ronden
gelijk snijden (bij loodgieters). DEBORDER, vn
(Met avoir als men de daad, met ètre als men den
toestandop 'toog heeft.) Buitende oevers treden, overvloeijen, overstrooinen, overloopen(van rivieren enz.)
Le Ileuve a débordé deux fois cethiver, de stroom is
dezen winter tweemaal buiten zijne oevers getreden.
La rivière est débordée, de rivier staat buiten hare
oevers. - Bij uitbreiding: La bile déborde, de gal
loopt over. - ( fig.) La licence, les mauvaises moeurs
débordent, de losbandigheid, de slechte zeden nemen
de overhand. - Uitsteken, overhangen, verder reiken (inz. van stallen, kleederen enz., z. boven). SE DEOOIWER, V. pr. Zijn' rand, boord of zoom
-

g

-

-

--

—

DÉBOTJCLER.

-

verliezen (van een kleed, hoed enz. sprekende): Ce
chapeau se déborde, die hoed raakt zijn boordeel
kwijt. - Buiten de oevers treden, overvloejjen,
overloopen: Le Rhin s'est débordé. - Bij ulibici
ding: Sa bile sest débordie, zijne gal is overgeloopen. - ( fig.) Se d- en imprécations, en injures,
in vervloekingen, in scheldwoorden uitvaren. - II
se déborde en toutes soites de vices, hij gaat
zich in allerlei ondeugden te buiten. - Les barba
se débordui'ent dans (sur) les provinces de-res
l'empire romain, de barbaren overstroomden (vielen
in) de provincicn van 't romeinselie rijk.
Débordoir, rn [Tech.] Snijmes n., randschaaf t. (der loodgieters, kuipers); - slijpschaal 1.,
slijpschotel m. (der brillenmakers).
Débosseler, v. a. [Tech.] De bulten of oneffenheden doen verdwijnen.
Débosser, V. a. [Mar.] De stoppers (van den
kabel) afnemen.
Débotter, v. a. De laarzen uittrekken, oatlaarzen: Son valet la dibotte, zijn knee/it heeft
hein de laarzen uitgetrokken. - SE DEBOTTEII 5. pi.
Zijne laarzen uittrekken, zich zelven de laarzen
uitdoen, zich oîitlaarzen: Ne voulez-vous point
vous d-? wilt, ge uwe laarzen niet uitdoen?— DEBOTTER of DE BOTTE, fl1. Het laarzen-uittrekken;
het tijdstip van 't uittrekken der laarzen, van 't
onikleeden; - bij uitbreiding: het oogenblik de
tehuiskoinst van dejagt, van de reis: Ii me recut
a son d-, hij ontving rn(j onmiddellijk na zijne aankomst.
Débouché, e, adj. (en part. passé van dihoucher) Ontkurkt, ontstopt: Bouteille d-e, outkurkte flesch. - Passage d-, geopende, ontruimde
doortogt.
Débouché, m. (ook, maar min gebruikelijk,
Débo5lcher, Débonehernent in.) Uitgaag,uit
weg rn, einde n., opening t. van een' bergpas, van
eene engte, overgang in. uit eene beslotene plaats in
eene ruimere, debouché n. : L'ennemi nous attenclait au d-, de vijand wachtte ons op aan den
uitgang der engte. - (fig.) [Corn., Econ. pol.] ["eitierweg in., uitweg of middel, waardoor de verkoop,
't vervoer, de verzending van koopwaren, van piaducten bevorderd wordt, débouché n. : Cette jioviuce manque de d-s, 't ontbreekt die provincie
aan vertierwegen. 11 a trouvi un d- pour ses marchandises, pour ses billets, hij heeft zijne waren
weten af te zetten, zijn papier weten te plaatsen.
- Chercher un d- pour se firer d'ernbarras, naar
-

-

de verlegenheid te geraken.
Débouchenieiit, in. Het ontkurken (eenei

een middel zoeken om uit

flesch enz.); het openen, opruimen, reinigen (van
verstopte kandlen, goten, buizen enz.);— ook (fig.)

z. v. a. v)ÉBoucHE.

Déboucher, v. a. Het verst oppingsmiddel weG
nemen, ontkurken, ontstoppen, open maken; opruimen, reinigen, opening geven: B- une bouteille,
eene flesch ontkurken; D- Un canal, een verstopt
kanaal reinigen; D- un passage, une rue, een'
doorgang, cccie straat openen, v ifj maken. D- les obstructions, aan de verstopte wegen opening,
doorstraling geven. Ce rernècle vous déhouchera,
dat middel zal u open lijf maken, uwe hardlijvigheid opruimen. - (fig.) L'usage do monde dObouchera ce jeune homme, 't verkeer met de wereld,
zal dien jongeling de vcrstandsoogen doen opengaan.
- DEISOIJCHER, v. ii. [Mil.] Uit eene ente, een'
bergpas optrekken, de b 0 a c li 0 1 C n: L'armme diboucha nu point do jour , het leger trok bij 't aanbreken van den dag de engte uit. - Le Rhine
débouche dans la Mucliterranée, de BJuae ontlast
zich in de Middellandsclie zee. - SE DEB000HEIi,
V. V" Zich ontkurken: La bouteille scot (lélouchie, de kurk is van zelfpan de flesch gesprongen.

-

- DEBOUCHER, flu, Z. DEBOUCHE.

Déhouchoir, rn [Tech.] Ruimer in., zeker
juweliers-gereedschap.
Hébonelé, e, adj. (en part. passé van dibou der) Ontgespt, losgegespt, ontkruld : Armure d-e,
losgegespte wapenrusting. Perruque d-e, ontkrulde
pruik.

Débouclei', v. a. Ontgespen, losgespen: D- une
cuirasse, des souliers, een harnas, schoenen losgespen. - Ontkrutlen, uit de krul doen: B- les
cheveux, une perruque, het hoofdhaar, eene pruik
ontkrulten, loskammen. - [Man.] B- une jument,
eene merrie ontringen (haar de beu'els of ringen,
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di( 't bC.cI)?'ifl(ICfl moesten beletten afnemen).
[I\1ar. 0- Un port, cene hoven openen haren in(11i(/ Ci (1 lii((/i(1l.
SE I)ÉJJt)CCLE[i, V. J)1. LûfIa(Lul (t(ifl gespen, V(ln haarkrullen): Votre s outier
s't dèboáIë, VU' nCJ1f1Cfl1/C))
is VOS
clieVeux se t1(ij)Ou(Ient, tllIe hO)'(fl gaan nit (/e
,

-

,

-

krul. -- - Zich ze/ren olltf!espen.

1)éboii iI1a/e, 01. [ Tech.] JIit (•lmnpe1(n (b' r

u it

(('

l((ln('IilCllij) Iil)ifl€'n(h' Stakkt'fl in ('('lIC uai'lne

J)éI)OUulli, e, (id_i, (en part. fl(1.cR( ren 1(I)ol1 iilir) ['i'.cli.J -1(111 (le kook- o/' kleurproef (1(10( 1 St
(0(Ii( (('('('l(/th'

stoffe n):

Des (t011(s (I-es, opgekookte

DE BOUILLI, In. It'oo/qfl'o('/', k1('llI'j(T((('' f.,
1O11i?!/ VOS (fl't't'lU(I(' Stof/ei) 1fl bereid
5 (('(11(7, lei'
--

tO('!SW(j (((fl /' deugdelijkheid der 0i'II(br(lOte
'1(0: It'r Ufl( toffe nu t1. ('('(0' St0('

ic! u-

(Ie kleur-

pi - oef (10(0 01UlC'?'qU(lIl, -- I)éboiiillir, e. e. Opkoken , in (If' kh'ui'pi'oe/ doen , (J('L('l(('(/' n1(//('n ( o!
stalen (l(1(11't(ll() in bereid V'(lti'7' 1(11(0 kI:'Io'l(.
Dt'hoiii1Lissage , , iii. Kleurb eproeving f. door
Z. V. (1.

J)EIJ()UILLI

I)fbou(Iu(nlent , in. [ Mar.} Ioiul ('(I1( ('('1?
k(!fl((11 n. , ('O(jl(', .(ti'll(lt f., 'fl(l(IUU'(' (/((.1'(J(l)((/ 1(15-

S('hCh ('Pl(' ('il(lll(lefl of 1;li/)p('n (inz. t1LSS('1('i1 (/( 4fl..
0u1('ilifl(/ 1., 1(11 Va1'(l( (1(1(11 ('11 uit die
1111(c).'
J)éhouquer, fl. Uit een en g vaar
elf/I'm
wÖter 111 (11' 111(11710 IifIII1C1( (Ie ('i/(/tC (/(1eil'll.
uitloop,tv . - liet part. J(((.S.cé kOlilt O()1i (Ill adj.
voor: I,.ie 1rg7(te heureus(ment d(11O(IqU(0, ('I'll
--•

('.

.--

,

,

jre(i ((t. (JL'Iuhiki(/ (1001' (/' ('l(qtP (/('Z('il(I
1)éJ)()Iz1Iuue. 01. h1a11ur1.] Zuivering f, (1(1'
•n(('/jril('/'/.('fl ('(lii (II' ('(lflhl(lu((f('fl(Ie (1Ü1(I(/C('1C1(,

I)él)OI8 II)eF, V. , (7. Uitbaggeren, uitlno(l(1e('('n
(('elf' (J?(((l(l, ('en' vij ver (77; ._. u it (1(11 1110(1(1(1'
iq, P(i(11(i enz.). -11((1('I( of 1I('kIi('I( (('('11 r ijtu ig,
I or faire (1 - les l)OiSO1S, (te ('/55(1(111 .(j:(k1((i(. 10111
(I(fl ('1 ()1J(/i(J1'fl ,S11(fl(1Ii (1(1(17 ?'/Ii('S(li. - [Teel.]
I)- le in, (!('l( iefjn (Ifi((J(ifl'li (nuh't lijf ((/1 (/P
1 1 (0 :1 ? 1111fl uitgewerkt) . 1)- le 1l!I(1'11i, (1(•11 ('ItS
7•0Ii

(11' (10 i/1(l1o;e1((1(' (1(11(1- of .s1Û•Ii(1('('1(1( reinigen.

. - (fi g .) 1) - (lii., 0(1(0(11(1 uit (II' ('II(ie(I(', vit ('01(1'
11(!1('/' (/(VO/ /'('ui(l.PiI. -- SE
?'e1I(',I'nh1lil,
(lii
1
.U 1 o' u n . v. jIl'. Oi'1ouw/d'd worden; (1 it(/('b(Igre (( / w rden; JL.c11(S'l((I U((1(ICil. .-- 1I('t j1(I1'1.
Iit;i1(1 til (ii (II' ((u;f.1('GIL1 ('('(( bctoi'Ioni.00'n (,(,/ (11,0 (((If.

een

o

von)',. 111 (I((1i (l(lI((t11J((, Inc voi t ure (l(lJOUrlJCtC,
1)11 )(((h-'-Ofl (kijH)U I'I(('. ei1',
t )éhoiiigeoiier. V. (I. ()nlliu;yjern. de 11(11'-

f/ei'ljJh'(' gew o onten ('0 /('V('il.c•v'ijz(' (10(11 ((f!C(/qel(.
(I1L'('il(Ii',(' beschaving lijiliis'nr;en

11
,
b1I,''l .I1(l?!(/ Ill (I(' hoogere kr ingen d6 111(1/t!l'1'1t) (/('('lbI'(u/II('lI. - SE DÉJIOEII(EUISER, 7', pr.

(S'(((' 1( 1 10!1(1(' 0

(11 , /i

Zich i(/( in 10(111, l('('(fl/lIj/S

en 1/ill-

1(i/'/('l/ ((/101, 11 (!("I( bul','/ 51(110! V('l'h('f/'01(,

Dib()urrage, 177. [Tech.] i1('t onthar en,

f/I'-

of /)lI/(/(('l( ((11, 1 huiden).

/1, /I

I)cboiiirev,

V. (/.

'I'('0l(,} Onl!a,"'n, pellen.

10((l/1I. -- 1)- un fuil, un pistolet, (1(11 jI('(/J) (((II
e('l( (/'11'CC/', ('('1/C j/'iSt(U)l trekken .- 1) - tiie pipe,

,C11)II' IOb(IIir]ijJf) (1itl('i'(n'lel?, -- (flu) 1)nu j(UflP lioniine. (('7?' jol(fjClii((/ ((i/lbOlXtPl('fl, 1(0117
(1/' fl((/(ij/l('ll (/('I' beschaafde V'('l'eld l)j)iI1'('fl(J(fl.
r11u'.j 1) - LUI (lIe'S/Il, (((7 j)0((i'(I beginnen t.( diesSé/'('i( of (If 11' l'i(/le'I(. -- SE J)JSIIOUIIRER. V. f11. Outbe'/slt'i'd 11O/'(lell, zich 0(111 (1" 11(((J11('1'C7( (Ie) beXC!/(i(/f(1(' were ld (j('(('('lIlU'fl - 11(1 /i(1('t. passé li'((ll(t
01/Ic ((/5 adj. '0O,': Fusil déllourrd, Pipe ti-c, Jeune
('0/(1'

j7/)(7(77/(

1-, ClJe\al (1-,
IS, of (gebru ikelijker) Débourse, in.
J0(/I'Si/(01.7'(i.\('/(0!.i111S('I((I1 IL, gedane flilb('I(Ilil(!I 1.,
)ébOui

1','I(ll/j(I/' O?(iiOSt('7l ('((((1' ('('1(1 (('11(1(1'S l'dI,'(1(ii(f/. (liet
7/'0i(l 00,1/t 11U'e/t in t meervoud (j('lflV i/I) A\(IiI

I ii1 (.10 (101(115 d-s, (jI'(IOlC' uitschotten (J((1a(11( lObbi -- 1)éboui'sé, e. (I(lj. (en jI(11'(,
11l ) )U7'0(') I 'Ool'pexcll((I('I(, verschoten :

(151 ('(171
^

rais

l-s,

001(051(11.
B(hOIl i -seiiieiit, in . li('t 0(1(1- 1( ifqeren . veu-

Vi'l.O'lIOl(i(
QR

.O'l(i/'t(l(, voorschiete n .

( 1.01'. faiï.)

El (.'St (lui ?IU

(1-, hij grijpt 11 ill gaarne in (le 11('((('s.
i)éboisrsei, V. (7. (('l(1 Uit 5ij(/(' beurs of (bij
U itb1''h1ino ) u it z ijne II'CIl' 1O'iiI(ll (1111 IP b('t(III.'l(. 07fl
71)01 ('('ii

(Ifl(Ii',' IC betalen , ('(/(')l'X('/(j(t('fl. verschieten,

ACI(0f('( SIlOS 11011 (1- , kIlo/fill z onder
dl' beurs II' openen 1)- (10 grosses SOfllfll('S. (/1'O((te
PO(((1/t"fl (1 11.1(1/ i(t"Il of voorschi eten, in ((1 11e/t VOOl'(fig.) 1)- de b e l les p a rol e s, I'C/W((IW
.S/'l(Ot zijn
flj/.S(/!iOf('//?

.

.

-

t('O0lSi'ii it itl'?(I1/lc',1

MBRIDER,

-

Debout adv. Overeind, op de been, staande;
op, opgestaan (niet le bed). 11 dort tout 4-, hij is
zoo vermoeid, dat hij slaapt, waar hij staat. (fig.)
Des conies a dormir d-, praatjes voor den vaak.
Laisser qo. d - , 'iemand loten staan (zonder hem
een steel of zitplaats aan te bieden). Ce vieux loltimerit est encore 11-, dat oude gebouw stoat nog,
is nog in wezen. II est déjb d-, hij is reeds opgestaan, op. Mettre du bols d-, hout overeind, op zijn
eind zetten. Meltre on tonneau d - , een vat overeind, op een' zijner bodems zetten. Ces marchan
passent d - , die waren worden doorgevoerd-disc
zonder ontladen te worden. II ne saurait tomlier

que 1 - , hij heeft zoo vele verschillende hulpmiddelen, dat, als hem het eene mislukt, het andere hem
altijd gelukken zal. [Mar.] D- Ia lame, op de
zee, de zee van voren. D- nu vent, op den wind,
den wind van voren vlak tegen den wind in.
Vent tl-, bijlegçer m. Avoir Ie vent d-, vlak tegenwind hebben. Donner d- a terre, rept op het land
aanzeilen. Nager ei-, vrikken, staande roefjen.
DEBOUT! DEBOUT, interj. Op, op! sta op!
Debouté , 111. [Pi at.] A/'wijzings uitspraak,
ontzeqging, van de hand wijzing f. —DÉBOUTÉ, E,
adj. (en gart. passé van déhouter) Afgewezen:
„

-

-

-

Plaideut -.

S Débouteinent , m. [Prat.] Het afwijzen,

verwerpen, ontzeggen.

Débouter, v. a. [Prat.]Afwijzen, van de hand

wijzen. 11 a été délouté de sa dernande, zijn eisch
is hein ontzegd.
Déboutonné, e, aelj. (en part. passé van dcl-

boutonner) Ontknoopt, losgeknoopt: Habit cl-, losgeknoopt kleed. - Fleuret cl-, schermdegen, waarvan men den stootknop heelt afgenomen.
(fig.)
VarIer a cocur d-, openhelrtiq, rondborstig spreken. Rire a ventre cl-, v(jn' buik van 't lagchen
vasthouden. Manger h ventre cl-, eten als een wolf.
-

Débouitoniier, V. a. Ontknoopen, tosknoopen,
de knoopen losmaken: LI- Son habit, zijn' rok witknoopen.
[Escr.j Den knop afdoen. D- sin lieuret, den knop Van een' schermdegen afnemen. SE
DEBOUTOMIER, V. pr. Ve knoopen van zijne Ideederen losmaken; (fig. et fern.) ronduit zonder
achterhouding spreken gulweg zeggen wat flWfl
-

-

-

,

,

denkt.

Débi-aillé , e, adj. Onwelvoegeljk ontbloot
(voor zoo ver hals en borst betreft): Avoir Ja gorge,

Ia poitrine cl-c, den hals, de borst te bloot dragen.

DébraiHer (se), v. pr. Zich den boezem onbetarneljlc ontblooten hals en borst te zeer bloot
,

dragen.

Débraisage, Débraisenient, in.

[Tech.]

Het uithalen van den gloed uit den oven.
Débraiser, V. a. [Tech.] Den gloed uit den
UVe11 halen.
Débraéage, m. [Mar.] Het afschrappen van
't harpuis of 't scheepsteer.
Débi ayer , a. a. [Mar.] Afschrappen (het
-

ilarpuis).

DébreElouiJIer ,, V. a. [Trictrac] D - go. , ieviand het winnen der bredouilie of dubbele

partij weten te beletten;

—

(lig. et fam.) iemands toe-

stand verbéteren, hem weder op de been helpen. SE DEBREDOUILLER, V. pr. (fig. et fam.) Zijn' toe-

stand verbëteren, er weder bovenop komen.
Het
part. passel wordt ook als adj. gebruikt: (fig.)
I lomme dhbi'edouilld iemand, wien de fortuin
weder begint toe te lagchen.
Débridé, e, adj. (en part. passé van débrider)
Onttoonid, onopgetoomd Cheval d- onttoomd
paard. - [Chir.] Plaie li-c, losgekerfde wond.
-

,

.

,

Débridée, 1. Volrloon, voirgeld II. (datgene,
wat men voor eene enkele voeding van 't paard

bij kort oponthoud betaalt).

Débridenient, m. iietonttoonien; onttoomingÎ.
--- [Chir.] liet losmaken van de dee/en, die een

cinder deel beklemd houden, loskerven, tospellen.
Débrider ,, v. a. Onttoomen, afloomen, oat-

breidelen, den toom of teugel afnemen. D- un
cheval, Un mulct, un dhanieau. - Ook zonder
voorwerp: II est temps de cl-, 't is tijd om af te
bomen. ( fi g. et fam.) Sans cl - , onafgebroken, Iii
éénen adem voort, zonder tusschenpoozen. (fig.
et fam.) Met overhaasting te werk gaan. D- une
affaire, eene zaolc in der haast doen. - Ook in dezen zin zonder voorwerp gebézigd : Voyez comma
11 débride ! zie eens, hoe gaauw en gulzig hij eet!
-

DÊBIUDETJR DECADE,.
^Chir.] Zékere deelen loskerven, die een ander
deel eene wond beknellen: D- une plale, eene wond
lospellen (zoodat de etterslo f vrij kan afvloeijen).
[Tech. Het lijschtouw van den steen losmaken, als deze aan den mond der steengroeve is gekomen. SE DEBRIDEII, V. pr. Onttoomd worden;
zich haasten, zich overijlen.
Débrideur, m. [Tech.] Losmaken van Int
hijschtouw, als de steen (ten mond des puts heeft
bereikt. (lig. etfarn.) Vlug, voortvarend mnensch.
Débrillaiiter, v. a. [Tech.] Den glans bendmen, doffer of dof maken.
SE DEBRILLANTEII,
V. pr. Dof worden, zijn' glans verliezen.I-let
part. passé komt ook als adj. voor: Dorure détrillaiitée, dol of mat gemaakt verguldsel.
Débris, m. (meest in 't meerv. gebruikt) Overschot, overblijfsel n. van 't geen gebroken, vverbrij
zeld en grootendeels vernield is, wrak n. wrakken n. p1., puinhoop m.: Les d- d'un vaisseau
naufragé, het wrak, de wrakken van een verongelukt schip. Les d- dun édiflce, de bouwval, ruïne
van een gebouw. Les d- dune statue, dun menbie, de stukken en brokken van een standbeeld,
van een meubel. Des d- de verre, glasscherven.
(fam.) Les d- dun repas, dun pâté, de overqeschoten brokken van een' maaltijd, van eene pastel.
(fig.) Les d- dune armée, het overschot, wrak
van een leger. Les d- de sa fortune, de wrakken,
het overschot van zijn vermogen.
Débroeher v. n. [Tech.] De pillen of de
kaarsen van de stokjes of speten afnemen; den
band van een ingenaaid boek afdoen.
Débronillahie, adj. Wat ontward, opgeliel
derd kan worden: Affaire U-.
Débionillé, e, adj. (en part. passé van débrouiller) Ontward, in orde gebragt, opgehelderd:
Affaired-e; Papiers d-s; Question d-e.
Débroitillernent, m. Ontwarring, ontwikkeling, uiteenzetting, in orde schikking, opheldering 1.
Débroni ll er, V. a. Ontwarren uit de war
maken, iets verwards in orde brengen. 0- da ill,
de la sole, garen, zijde ontwarren. D- des papiers,
verwarde papieren in orde brengen.
(fig.) tilteen zetten, ontwikkelen, ophelderen, oplossen: Dune affaire, une question, eene duistere zaak uiteen
zetten, een ingewikkeld vraagstuk ophelderen, oplossen. SE DÉBROUILLER, V. pr. Ontward warden, weder 2fl orde komen, opgehelderd worden,
zich ontwikkelen, zich ophelderen.
Débi-ouiilleuir, m. -euse, 1. 1-Jij of zij, die
ontwart. in orde brengt ofontwikkett, ontwarder m.,
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liesd of onbeschaafdheid (van iemand) wegnemen,
ontbolsteren, beschaven, tot zachter zeden brengen,

Début, m. [Jeu] Uitslag, eerste slag, eerste
stoot, eerste zet m. II a fait un beau d-, hij heeft
een' moo//en uitslag gedaan; zijn eerste stag, stoot,
zet was goed. Cette Poule est en beau d-, die bal
is gemakkelijk van het wit weg te spelen.— [Chase.
Cet oiseau es[ en beau d-, die vogel is goed 010 /CC
't schot.
(fig.) Aanvang ni. begin n. (van Cciie
zaak); eerste optreding, verschijning f. (in de wereid, op het boned enz.); eerste werk, proefstuk in.
openingsrede f., eerste pleidooi n. eens advokauts,
debuutn.: Le U- dune maladie,d'un discours, i/c
aanvang cener ziekte, eener redevoering. Le d(les débuts) de eet acteur a (ont) été briliant
(brillants), het debuut of eerste optreden van (lien
tooneelspeler was schitterend. Faire son U- dans le
monde, voor 't eerst in de wereld optreden. La
Thébalde a Uté le d- de Racine, de Tin/ba/dc was
't eerste werk van Racine, Rae/ne trad liet eel st
met de Tin/ba/dc op, debuteerde met de Thébalde.
Debutant, m., -e, t. Il/f of zij, die begiït,
aanvanger m., aanvangster f. beginner in. beg/uster f. inz. hij of zij, die voor 't evict het tooneet
betreedt, ook iemand, die voor 't eerst een werk in
'tticht geeft, debutantm., debutante f.
Débuté, e, adj. (en part. passé van débutei):
J3oule d-e, bal, die van 't wit wordt weggeslacen.
I)ébnter, v. a. [Jeu] Van het wit wegslaa;u:
D- une Poule.
DEBUTER, V. n. [Jeu] Uitstaa n ,
uitstooten, uitzetten den eersten slag stoot (f
zet doen: D- par no bon coup, een' goeden uitekg
enz. doen. (lig.) Beginnen, aanvangen, voor de
eerste maal optreden verschijnen of zich laten
hooren, inz. zijne eerste rol op het schouwloon (- et
spelen, zijne intredrede houden, zijn eerste p/eldooi doen, d é b u t é r e n : D- dans le monde, ii In
cour, voor 't eerst in de wereld, aan 't hof optreden. U- avec grand succès, met uitstekend goed
gevolg voor 't eerst optreden (op het tooneet, voor de
balie enz.), met glans debute r en.
Déca (gi'ec deka), Voorvoegsel dat bij de
grieksch-fransche namen der nieuwe maten en gewigten, ook in de botanie, aanduidt, clot de dooi'opvolgende eenheid tienvoudig is of tienmaal gene,men moet worden: Tien, tienmaal (z. DECAGRAMME,
DEGAL1TRE enz., DEGAGONE, DECAGYNE enz.).
Deça of En deça de, bc. prép. Aan deze
zijde, aan dezen kant. B- Ia rivière of En d- de
Ja rivière, aan deze zijde der rivier.
Etre en Udune chose, eene zaak niet kunnen bereiken, te
kort schieten.
EN DECA, toe. ode. Dezerzijds,
herwaarts, achteruit: Venez un pen en d, Icons
wat hierheen. (Par deca en de deca, in gelijke beteekenis, zijn verouderd.).
Dèça et de ll
(doorgaans ca et th) Hier en daar, heen en weder,
ginds en herwaarts: La navette da tisserand vu
U- et deld, de schietspoel des wevers gaat heen en
weds'.
(fam.) Jambe deca, jambe del/i, schuj

Débrutir, v. a. [Tech.] Uit den ruwe slijpen,

Décacanthe, adj. [Bot.] Met tien doornen of

-

-

--

-

-

-

,

-

-

,

-

-

,

-

-

,

ontwarster t.

,Débrûler, V. a. [Chim.], z. v. a. DESOXY-

GENER.

4. S Débrutaliser, v. a. De ruwheid, lamp-

temmen.

fsljpen, polijsten (b. v. spiegeqlas, diamanten enz.).
tiet part. passé Icoint ook als adj. voor: Un diamant débruti, line glace débrutie, een uit den ruwe
geslepen diamant, spiegel.
Débrutisseinent m. [Tech.] Eerste poljjstinq, afslijping 1. (van spiegelglas enz.).
Débaiché (liever débûché, daar men oudtijds
débusché schreef) of débueher, m. [Chass.] liet
opbreken of te voorschijn komen van 't wild uit
zijne schuilplaats; horengeschat n., dat de jagers
dan doen hooren.
Débiucher, (dèbûcher) v. a. [Chass.] Uit zijne
schuilplaats opbreken of te voorschijn komen : Le
cerf a débuché, het hert heeft zijne schuilplaats
(het bosch, het kreupelhout, zijn leger) verlaten.DÉBUCHER, V. a. Uitdrijven, opjagen: D- le cert,
liet hert uit zijne schuilplaats opjagen.
Débuisqué, e, adj. (en part. passé van débusquer) Verdreven, opgejaagd, gedebusqueerd
(uit eene voordeetige stelling): Ennemi U-, Trouper d-es.
Débusquement, m. Verdr]jving 1. uit eene
voordeelige stelling; voetligting, onderkruiping f.
Débusqtier, v. a. [Chass.] Uit het bosch jagen (z. v. a. débucher). [Mi].] D- l'ennemi, den
vijand uit eene voordeelige stelling, uit een' sterken post drijven.
(fig. et fam.) D- qn., iemand
den voet ligten, hem uit zijn ambt, zijne bediening
.-

,

-

-

-

-

V

erdringen.

-

,

-

,

,

,

-

,

,

-

,

,

,

-

-

-

-

-

lnnqs.

stekels.
rugvin.

-

[H. n.] Vised met tien stekels aan (IC

Décaeère, adj. [EI. n.] Met tien horens of
voelers (bij weekdieren).
ts Décaehei-, v. a. dan 't licht brengen, 't
verborgene openbaren.
Décachetable, adj. Ontzegetbaar: Lettre, Paquet U-.
Déeaeheté, e, adj. (en part. passé van décacheter) Ontzegeld, geopend: Lettre d-e, Paquet ii-.
fléeachèternent, ns. Het ontzégelen (van ccii'
brief enz.).
Déeaeheter, v. a. Ontzégelen, openen, het zegel losbreken: D- one lettre, un paquet, een' brief,
een pakje ontzd1elen. SE DECACHETER, V. pi'.
Ontzégeld worden.
Décachorde m. (pr. ch=k) [Mus.] Tiensnarig speeltuig n. der Ouden soort van harp t'.,
dekachord n.
Décadactyle, adj. [H. n.] Tienvingerig.
Déeadaii-e, adj. Wat tot de dekaden van
den franse/ten republikeinschen kalender behoort;
tiendaagsch: Système d-, dekaden -stelsel. Fêtes U-s,
dekaden -feesten, feesten om de tien dagen.
Histoire U-, geschiedenis in tien boeken.
Décade, t. Tiental, tien stuks (tien boeken,
dagen); inz. daqentiental rn, dekade f. in den
franschen republikeinschen kalender, tiendaezgsche
week, waarvan er 3 in eene maand en 36 in
-

,

,

-
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-

jaar (dot 'met 2 Sept. aanving) begrepen waren. Les cl-s de Tile-Live, de dekacten oj boekentientallen van Titus-Livius (waarvan wij slechts 3 1 12 bezitten). - [Ant. gr.] Rot n. van tien man; derde gedeelte van de maand der At h eners.
Décadenassei-, v. a. Een hangslot wegnemen
of afnemen.
Déeadence, f. Verval n.. trapswj/ze afneming,
vermindering, verergering, verslimmering f.: Ce
palais va (tombe) en d- (liever en mine), dat paIris raakt in verval. - Doorgaans fig. gebruikt:
Une familie qui tombe en d-, eene familie, die in
verval geraakt. La d- des moeurs, 't verval, de
versliinhnering der zeden. La d- du commerce, 't
verval, de a/fleming des handels. La cl- de I'empire
iornain , de val, ondergang m. van 'tromeinsclie rijk.
Décadent , e , adj. (woord van Biantônie)
Vervallend, in verval gerakend.
Déeadi, rn [Chron.] Tiende of laatste dag

der dekcide o[fransch-republikeinsclie week. - Décadiser, v. n. Den decadi vieren. —Décadrier,
rn Fransch-republilceinsc/ie almanak.
Déeaèdre, adj. Tienzijdig, tienvlakkig.—Als
subst. rn Tienzijdig ligchaam n., d e k a C d er in.
Décalide, ac/f. [Bot.] Tiendeeiig, tienspletig,
in tienen gekloofd of gespleten.
Décagone, adj. Tienhoekig. - Als subst. in.
Tienhoek, dekagoon in., ftguur van lO zijden.—
[Tech.] Tienhoekig vestingwerk n.
Déeagraiiinie, in. [Metro].] Gewigt van tien
grammes of wigtjes, een nederlandscie lood, dek agram n.
Déeayne , adj. [Bot.] Met tien stampertjes:
Plante d- of als subst. Une d-, plant met 10 stampertjes. - Décagynie , f. Tienstjjligen I. p1.,
plantengeslacht (in 't stelsel van Linneus) niet 10
stampertjes. - Déeagyiiiq*ie , adj. Tienstfjlig.
Déeaisser, V. a. Uitpakken, uit de kist neflies. - [Hort.] D- un orange!, eenen oranjeboom
uit de trekkast nemen, om hem elders te planten.
Décaler, V. a. De onderlegsels (tot vast- of
eel,-in van een voorwerp) wegnemen.
D e calitre, in. [Métrol.] Maat van tien liters
(kannen of koppen), tiende vat, schepel, d e ka 1 iter n.
Décalobé, e, wij. [Bot.] Tienlobbig.
Décalogue, in. fl-list. sainte] De tien geboden n. p1. , dekaloog in.
Déeaotter, v. a. [Tech.] De kalot (kap,
helm) of het bovenste afnemen.
Décaiqite, m.,ƒ-Iet maken van een' tegenafdruk
of weerdruk. - Décaiquer, v. a. Een' wekr
omdiuk of tegenafdruk maken, d dc a 1 q u ei--druk,
re a. - 1-let part. passé komt ook als adj. voor:
teekening.
Dessin elécalqué, gedecalqueerde
Bécawéride, f. Verdeeling 1. in lien, tiende
deel n. - [Mus.] Onderdeel van een octaaf (in
Sauveurs stelsel), dekameride. - Décainérider, v. a. In tienden verdeelen.
Déeaniéron, in. [Litt.] Titel van een bekend
werk van den dichter Boccaccio, dus geheeten, omdat daarin door lo personen, die op 10 verschillende
dagen bijeen komen, telkens eeoc geschiedenis verteld
wordt, Dekaméron in.
Décaiiiètre, in. [Metro].] Maat van 10 meters
of vederl. ellen, nederl. roede f., dekameter in.
- Déeaniétrique, adj. Wat tot den dekameter
betrekking hee/t, dekamétrisch.

Déearnisado of Exaltado, in. [Hist.] Naam

der overdreven deinokraten in Spanje.
Décampé, e, adj. (en part. passé van décarn
Opgebroken: Arinée the.
-per)
Décampernent, in. [Mii.] Het opbreken van

een leger.
Décamper, V. a. [Mil.] De legerplaats, liet
kamp, het leger opbreken. - (fig. et fam.) Zijne
biezen pakken, zich wegpakken, de vliegt nemen.
Décainéron , in. [Pliarim] Verzachtend uitwendig geneesmiddel n., uit lien welriekende kruiderjjen zamen gesteld.
Déeaii, in. [Ant.rom.] Hoofdman in. overtien.
- [lust. cccl.] Hoofd n. van tien monniken inde
kloosters, van tien priesters of parochiën, deken in.
(Van décan heeft men later doyen gemaakt).
[ Ast c. anc.] Boog in. des dierenriems, die tien graden bevat, derde deel in. van één der 11 teekens.
Déeanal, e, adj. Wat tot de waardigheid van
eeiien deken behoort. (Plur. in. décanaux).
,

-

DÉCA1U3TJRAT1ON.
Décanat , in.[lust. eec!.] Dekenschap a.,
waardigheid I. van deken ; diensttijd in. van een'
deken.
Déeandre, adj. [Bot.] Tienhelmig. —Als subst.:

Tienhelmige plant f.

Décaiidrie, 1. [Bot.] Tienlielmigen f. p1., planten met 10 vrije meeldraden in eene tweeslachtige
bloem (de lOde klasse in - 't stelsel van Linneus),
dekandrie. - Déeandi-ique, adj. Tienhel
mig, tot liet geslacht der dekandria behoorend.
Décaniser, V. 0. [Anc. prat.] Het ambt van
deken waarnemen.

Déeanoniser, v. a. Van den kdnon of de lijst
der heiligenuitschrappen. - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Uric salute d-e, eene van den

kanon geschrapte heilige.
Décantage, m.. Decantation, t. [Clsiin.]

Het' langzaam afgieten of klaren eener bezonken

vloeistof.

Décanter, v. a. [Chin-] Langzaam afgieten,
klaren, ei e C a n t ei r en. - liet part. passé komt ook
als adj. voor: Liquide décanté, afgegoten, afgeklaarde vloeistof.
Déeanthèi -e, adj. [Bot.] Met tien helmknopjes.
Décapage, in. [Tech.] liet wegnemen van 't
oxyde of den roest, waarmede een metaal bedekt
is, reinigen, schoon maken.
Décaparti, e, Décapartite, adj. [Bot.]
Tot aan de basis in 10 deden gescheiden.
Déeapelage, in. [Mar.] Het onttuigen of af
takelen.
Décapeler, V. a. [Mar.] Onttuigen, aftakelen.
- Het part. passé wordt ook als adj. gebézigd:
Vaisseau décapelé, onttuigd schip.
Déeaper, v. n. [Tech.] Reinigen, schoon
maken, het oxyde of den roest, waarmede een metaal bedekt is, wegnemen, decapéren. - DECAPER, v. n. [Mar.] Eene kaap omzeilen; tusschen
kapen doorzeilen; - ook: uit eene baai of golf zeilen, uitloopen; uit het gezigt geraken. (Dit is de
gewone beteekenis; deFranschengebruilcen het woord
op hunne kusten eerst dan, wanneer het schip buiten
Je golf van Franlcrk is). - SE DECAPER, v. pr.
-

[Tech.] Van oxyde gereinigd worden.

Décapétale, Décapétalé, e, adj. [Bot.]
Met tien bloembladeren, ei e k a p e t a 1 i s cli.

Décapeur, in. [Tech.] Metaalreiniger in. (z.
DÉCAPER.)
Déeapli'1Ie, adj. [Bot.] Tienbladerig, met

tien bladeren of blaadjes, d e k a p hy 1 1 i s c h.
Déeajaitaliser, v. a. Eene stad haren rang
van hoofdstad (capitale) ontnemen.
Decapitation, f. Onthoofding, onthalzing f.
Décapiter, v. a. Onthoofden, onthalzen, met
het zwaard ter dood brengen. - Soms ook van
dieren gebézigd: 13- un chien, un hoeuf, een' hond,
een' os den hals afsnijden. - -[ ( fi ll.) On décapite
aujourd'hui Ia France de toutes ses gloires, men
neemt thans Frankrijk al Zijne gloriekroonen qf.
Décapode, adj. [H. n. ] Tienvoetig. - DECA
POPES, M. Tienvoetige schaaldieren n. p1.
Ilécapole, f. [Ant.] Landstreek f. met 10
ohs f.
steden; - tienstedenverbond 0.; de kap
-

-

Décapolitain, e, Décapolite, adj. et subst.
burger in., burgeres f. eener dekapolis, d e k a p a 1 i et.
Décaptérygien, adj. in. [1-1. ii.] T-ienvinnig,
met 10 vinnen. - DECAPTEIIYG1ENS, in. p1. Tienvinnigen in. p1.
T S Décaptiver, V. a. De vrijheid geven, op

vrije voeten stellen.

Déeapiiehonner, v. a. Ontkappen, van de

monnikskap of karpoetsmuts berooven.
+5 Décaractériser, v. a. 1let karakter doen
ontaarden, bederven of wegnemen: D- qn., iemands
karakter veranderen. D- Ie style, den kenmerkenden aard van den stijl doen verloren gaan. - SE
DÉCARACTER1SER, V. pr. Zijn karakter verliezen.
Décarbonater, v. a. [Chim.] Van koolzuur
-

berooven, ontkoolzuren. - SE DECARBONATER, v.pr.
Ontkooizuurd worden; zijn koolstofzuur verliezen.
- Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt:
Oxyde inétallique clécarbonaté, ontkoolzuurd metaal -oxyde.
Décarboniser, v. a.

koolstof berooven.

Décarburation,

[Chin.] Ontkolen, van

t. [Chum.] Ontkoling t., af-

scheiding der koolstof uit een ligchaarn. - Decarburer, v. a. Ontkolen, de koolstof afzonderen

D1CARDINALISER

D10EYANT

-

of uitdrijven. - SE DÉCARBURER, V. pr. Ontkoold
worden, Zijne koolstof verliezen: - Het part. passé
wordt ook als adj. gebruikt: Acier décarbuié,
ontkoold stool.
Décardinaliser, v. a. (burl.) Van de lijst
der kardinalen uilstrjken.
S Déeare, in. [Métrol.] Maat van 10 ares of
vierkante nederl. roeden, een tiende bunder.
Décai4iner (Se), V. pr. Zichdoor't eten van
vleesch voor de onthouding des vastentijds schadeloos stellen.

±s Décarneler, V. a. [Chir.] Tot in 't levende vleesch snijden.
Décarrelage, m. [Tech.] Het opbreken der
eloersteenen. - Décarreler, v. a. De vloersteenen of tegels opbreken, ontvloeren. - Het part.
passé komt ook als adj. voor: Cuisine décarrelée,
ontvloerde keuken.
Décarver, v. a. [Mar.] Verscherven, in verband brengen, op eene lasch een derde stuk tot ver-

sterking bovenop leggen.
-1- Décaser, V. a. Doen verhuizen; - ( fig.) doen
opbreken, eene ingenomen plaats doen ruimen, den
voet ligten. - [Jeu] Eene schijf op eene andere
suit, op een ander veld zetten.
Décasperme, adj. [Bot.] Tien zaadkorrels
bevattend.
+ Déeaster, v. a. Uit eene kaste sluiten.
bécastèi-e, in. [Métro!.] Maat van lO slères,
wissen of kubieke ellen.
Décastyle, adj. [Arch.] Met tien zuilen van
voren: Le temple le Jupiter Olympien a Athènes
était d-, of als suhst. m. : était un d-, de tempel
van den Olympischen Jupiter te Athenen was een
tienzuilig gebouw, een d e k a s t y Ion.

Décasyllabe , Décasyllabique , adj.
[Pods.] Uit tien lettergrepen bestaande, tienletter
grepiq (vers).
Décatir, v. a. [Tech.] Ontglanzen, aan het
laken den persglans ontnemen, krimpen, d e c a ti séren, de handelwijze om het geheel bereide en
geperste laken aan de inwerking van waterdampen
bloot te stellen, waardoor het, na nog eens geperst
te zijn, een' duu'rzamer' glans dan den vroeqereic
persglans verkrijgt en niet meer krimpt. - De zamenhangende haren of draden loswerken. SE DECATIJI, V. pr. Ontglansd worden, den persglans
verliezen. - Het part. passé wordt ook als adj.
-

-

gebruikt: Du drap décati, ontglansd, gekrompen,
gedecatiseerd laken.
Décatissage, m. [Tech.] Het ontglanzen,
krimpen; ontqlanzing t. (z. DEcATIII).
Décatisseur, in., -euse, 1. Ontglanzerm.,
ontglansster f.
Décatoniser, v. a. (woord van Scarron)
(burl.) Den ernst benémen, het voorhoofd ontfron

-sen,opvrlijk.

Décatortliome, m., z. v. a. PECAMYRON.
Décaver, v. a. [Jeu]: 0- tous les joueurs,
al den spelers hun uitgelegd geld afwinnen. - Het
part. passé is ook adj.: Un joueur décavé, een
speler, die zijn' ganschen uitleg verloren heeft.
Décédé, e, adj. (en part. passé van décéder)
Overleden, gestorven, ontslapen: Enfant d-. - Ook
als subst.: Les d-s, de overlédenen, ontslapenen.
Décétlei, v. n. Overlijden, den natuurdood
sterven, ontslapen (alleen van înensciten gebezigd).
Déceindre, v. a. Ontgorden, losgorden.
I)éceintroir, m. [Tech.] Hum er met twee

romeinsche jaar onder Romulus, en van daar haai

naam).

Décemdenté, C, adj. (pr. dé-cème—) [Bot.]
Tientandig. Décemfide, adj. Z. V. a. DECA[Bot.] Tienvakkiq, met tien vakken of afdeelingen. - Dé
eernniae.ilé, e, adj. [EI. n. ] Met tien vlekken
geteekend.
Déceminent, adv. Welvoegelijk, betamelij k,
behoorlijk, eerbaar, zedig; - welstaanshalve.
Déeeiniioval, adj. m. (pr dé-cème—) [Chron.]
Cycle 1-, maancirkel van 19 jaren. (Het woord
komt alleen in deze uitdrukking voor) - Décenipédal, e, ooj. (woord van Rabelais) Tienvoétig) . Décempèd
e, ni. [Metiol.j Meetroede f.
von 10 voet (bij de Ouden). -- DECEMPDE, odj.
Tienvoetig.
Déeeniponetué, e, adj.
[I-I. n.]
[H n.j Met tien stippen of punten qeteekend.
Décemvir, m. (pr. de-cème-vii') [H. rom.]
Tienman, eender tienmannen of overheidspersonen
in 't oude Rome, decemvir m. - Déeeinvirai, e, adj. lVcit de tienniannen betreft, de e e in viraal. - Décemvirat, m. Tienmanschap ii.;
waardigheid van tienman, d e e m v iraat n.
Déeeiiee, f. Welvoegelijkheid, voeqzaa'mnlieid
F1DE. - Déceinloculaire, (Idj.

-

betamelijkheid, gepastheid, inz. eerbaarheid, zedig
heid, decensie t.
Décennaire, adj. (pr. dé-cèn--) Bij tienen
voortgaand of opklimmend, Z. DECIMAL. - Dé
eetinal, e, adj. Tienjarig, wat tien jaren duurt;
wat om de tien jaren wederkeert: Dignité d-e,
tienjarige waardigheid. Fète h-e, tienjarig feest,
feest om de tien jaar.
Décent, e, Welvoegelijk, beta m elijk, behoorlijk,
voegzaam, gepast, in z. eerbaar, schaamachtig, zedig,
-

d ecent.
Décentoir, rn Vloerleggers'ereedschap ma den

vloer voor 't ontvangen der tegels geschikt te maken.

Décentralisateur, -ta-lee, ciilj. [Poli!.]
Wat de centralisatie tegenwerkt ofbestrjdt: Patti
d-, Opinion d-trice.
-I- Déeentralisation, t. [Pout.] Opheffing,
vernietiging der centralisatie (Z. CENTRALISATION),

decentralisatie.
.1- Décentraliser, v. a. [Polif.] Dc centralisatie opheffen, afschaffen of vernietigen (v l. CEN
(,1

-

TRALISER), decentraliséren. - SE DÉCENT1IALISER, v. pr. Gedecentraliseerd worden. Het

part. passé komt ook als adj. voor: Administration
clécentralisée.
4. Décentralisiiie, rn [Polit.] Stelsel n. van
decentralisatie, (tecentr a lismus n.
Décentration, t. Ombuiging t. van de beide
einden eener buis, nadat zij in haar m iddengedeelte
week of buigzaam is gemaakt. - Déceiitrev, v.a.
De buiseinden parallel ombuigen.
t Déeepteur, m., -ta-ice, t. Bedrieger m.,
bedriegster t. - j I)éeeptif, -ive, adj. Be-

driegelijk.

--

Déception, t. Bedrog n., misleiding, bedriegerij; - teleurstelling, dwaling t.
S Déeeptiveiient, a dv. Bedriegeljk.
De ce qtie, toe. conj. Omdat, dewijl: I! est
féché de ce que vous ètes sorti sans lui, hij is
boos, omdat gij zonder hem zijt uitgegaan.
Déceicler, V. a. [Tech.] De hoepels afdoen,
onthoepelen. liet part. passé is Ook adj.: Bar! l
décerclé, onthoepeld vat.
Décerné, e, adj. (en part. passé van décerner)
kloppeis.
Toegekend, toegewezen: Prix d-, Récompense d-e.
Décelé, e, adj. (en part. passé van déceler)
S Déeeiiieineitt, m. Het toekennen, toewijzen
Aan 't licht gebragt, ontdekt, openbaar gemaakt: (der prijzen, bel000?n en enz.)
Coupable (1-, Secret 1-.
Décerner, V. a. Toewijzen, toekennen, verS Décèlement, m. Openbaarmaking, ontdek- leenen, toestaan, opdragen (inz. prijzen, belooningen,
king f. (van een geheim, eene misdaad enz.)
eerbewijzen) . - [ Prat.] Eischen, vorderen, uitDéceler, v. a. Ontdekken. openbaren, openbaar spreken: La bi décerne contre eux Ia peine de Ia
maken, aan den dag of aan 't licht brengen, ver- mort, de wet eischt tegen hen de doodstraf. B- Ia
raden: D- un coupable, un secret, eenen schuldige, contrainte par corps, gijzeling bevélen of verleenen.
een geheim ontdekken, aan 't licht brengen. Son
-I- Décerveler, v. a. De hersenpan verbrijzelen,
embarras décela son crime, zijne verwarring ver- een' kogel door den kop jagen. - SE DECERVELER,
ried Zijne misdaad. - SE DECELER, v. pr. Ontdekt, V. pr. Zich voor den kop schieten.
aan den dag gebragt, verraden worden; - zich
Décès, iii. Het overlijden, afsterven, ontslapen,
verraden, zich bekend of openbaar maken, zich in sterfgeval n., natuurdood rn des menschen. zijn ware licht vertoonen; - elkander bekend of Acte de d-, doodsacte t., doodsbewijs n.
openbaar maken, elkander verraden. - [ Véner.]
S Déeesser, v. a. (pop.), Z. V. CESSER.
Le cerf se décèle, het hert verlaat zijne schuilplaats.
Décevable, adj. Misleidbaar, ligt tebedriegen.
Décembre, m. December, wintermaand, de
t S Décevai,cc, t. Bedriegerij, sluwheid 1.
1 2 de of laatste_ maand des jaars (de lOde van 't
Décevant, C, adj. Bedriegel(jk, misleidend,
q
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verleidend: Espoir d-, bedreqe1ijke hoop. Charmes
(1-S, verleidende bekoorl ij k h eden.
t S Décevetir, m., Déeeveresse, f. Bedrieger m., bedriegster f.
Décevoir, V. fl. Misleiden, bedriegen, om den
tuin leiden, te leur stellen. SE DECEVOIR, V. 7fl'.
Zich bedriegen, zich vergissen, zich zelven misleiden.
S Déchagriner, V. a. Het verdriet verdrijven,
opvrolijken, opmonteren. - SE DÉCHAGRINER, v.pr.
Zich opvrolijken zijn verdriet verzetten.
Déchainé. e,' adj.(en part. passévan dichamner)
Ontketend, ontboeid: Captifd-, ontboeide gevangene.
- (fig.) Vents d-s, losgelaten, losgebroken, gewel
dige winden. Colère d-e, losgebroken, onuielrhou
gramscliap. (fig. et fain.) C'est un diable 1-,-den
't is een losgebroken duivel, een woesteling, die
niets ontziet.
Déeliaînement, m. Het ontketenen; ontkétening 1. .- Alleen fig. gebruikt voor: driftvervoering,
hevige opstuiving, verbittering, woede f. Le 1- des
passions, het losbersten, woeden der driften. II est
dans un perpétuel d- contre vous, hij vaart gedurig
tegen u uit. - Le U- des vents, het losbreken,
woeden der winden.
Déchainer, V. a. Ontkétenen, ontboeijen: D les prisonniers, de gevangenen ontketenen; D- un
chien, een hond van den ketting bevrijden. - ( fig.)
Ophitsen, opstoken, opruijen, vertoornen, verbitteren: D- les peuples les uns contre les autres, de
volken tegen el/sander verbitteren, opruijen, in 't
harnas jagen. SE DECHAINER, v. pr. Zich ontketenen, zich van de ketens of boeijen bevrijden. (fig.) iJitvaren, woeden, razen en tieren: Quand II
vient a se d- , ii est dangereux, als hij begint te
woeden, is hij gevaarlijk. Je ne sais pourquoi ii
se déchamne si fort contre mol, ik weet niet, waarom hij zoo tegen mij uitvaart. - Les vents, les
dots se dhchamnent, de winden, de golven breken
los, beginnen te woeden.
Déehalander. V. a., beter DESACIJALANDER.
Déehalasser, V. a. [Agric.] De staken der
wijnstokken na den oogst wegnemen. (Men zegt ook
déséchalasser, dat eigenlijk beter is.)
Déehaleweiit, m. fMar.J Het droogloopen
(van een strand, eene bank enz.)
Déchaler. V. n. Ver terug wijken (van dezee
sprekende), zoodat er veel droog komt: La mer
ddchale beaucoup, de zee legt veel droog. - Boven
water liggen (inz. van de kiel van een gestrand
vaartuig): Cette carène déchale, die kiel ligt boven
water.
Déchant, Discant, m. [Mus.], weleer z.v.a.
-

contre-point.
Déchaiiter, v. n. [Mus.] Partij zingen, begeleiden, accompagnéren. - ( fig. ei pop.) Van toon

veranderen, de snaren minder hoog spannen, handelbaarder worden: II faudra bien qu'il déchante,
hij zal wel wat makker moeten worden, hij zal wel
eijeren voor zijn geld moeten kiezen. - (lam. et
iron.) Vaisch zingen, slecht zingen.
Déchaperonner, v. a. [Fauc.] De kap af
nemen (den val/s). - [ Arch.} De kap of schuinsche
bedekking van een' muur wegnemen. - Het part.
passé is ook adj.: Oiseau ddchaperonnë, ontkapte
valk; Mur d-, ontkapte muur.
Déehapper, a. a. [Fond.] Het model uit den
mantel nemen.
Decharge, f. Ontlading, uitlading, aflading,
lossing f. (van een schip, een' wagen, een lastdier
enz.). - [Pi-at.] Vrijspraak, handligting, kwijting,
ontlasting, vrijstelling t., ontslag n., kwijtbriefrn
kwitantie f. La d- dun accusë, de vrijspraak van
een' beschuldigde. D- bonne et valable, goede en
deugdelijke kwijtbrlef. D- de remise de pièce, blijk
van afgifte van stukken, recief n. B- conventionnelle, ontslag tij overeenkomst. Servantcette de d-,
strekkende deze voor kwijtin!J. - Ontlasting t.. getuigenis ten voordeele van een' beschuldigde: Ddposer a
Ia U- des accusés, tot ontlasting, ten voordeele der
beschuldigden getuigen. Entendre les timoins a d-,
de getuigen vóór (den beschuldigde) hooren. Témoins
ii charge et a d-, getuigen voor en tegen. - In
ruimer zin: verligtinq, ontheffing f. : C'est une dconsidérable pour l'Etat, 't is eeneaanzienlgke verligting voor den Staat. - (fig.) La d- de Ia conscience, de vrijspraak, ontlasting van 't geweten.
- [Corn.] Bewijs n. van ontvang, kwijtbrief rn.,
kwitantie f.: Donnez-mol une d- de cette somme,
-

geef mij een bewijs van ontvang (een ree es) voor
deze som. Porter une somme en d-, eene som als
betaald boeken. [A rch.] Geweifboog (boven deuren
en vensters aangebragt om de drukking van 't
muurwerk te verminderen); - schoorbalk, stutm.;
hok, prullenhok n., rommelkamer f., bergplaats
voor dingen, die men niet in 't gezigt wil hebben
of niet dagelijks noodig heeft (ook Pièce de d- geheeten) ; - vuilniskuil, vuilnishoek rn. - [Mi l .]
Het lossen, losbranden, afvuren, inz. van verscheidene vuurmonden te gelijk: La sentinelle fit Ia d-,
de schildwacht gaf vuur. La d- de la mousqueterie,
du canon, het geweervuur, kanonvuur, de gezamentij/ee losbranding der gewdren, der kanonnen. Nous
essuyârnes cette première d-, wij stonden dat eerste
vuur door. - Bij uitbreiding: Une d- de coups de
baton, eene dragt stokslagen. - [Hydraul.] Afloop m. , afwatering, uitwatering f., verlaat n.Tuyau
de d-, ontlastingsbuis. - [Irnpr.] Verschoonblad,
verschoonvel n.,verschoondoekm.,blad papier of stuk
doek, dat men bij den weirdruk op het timpaan
legt, opdat de schoondruk niet bevlekt moge worden.
- [Mdd.] La d- des hurneurs, de afvtoeijing, uitvloeijing, ontlasting der vochten. - [Orf.] Stempel in. op goud- en zilverwerk, ten blij/ee dat cie
regten daarvan voldaan zijn.
Déchargé, e, adj. (en part. passé van décliarger) Ontladen, afgeladen, gelost: Vaisseau, Chariot
d-, gelost schip, ontladen wagen. Marchandises d-es,
afgeladen waren. - [Bias.] Armes d-es, z. v. a.
-

armes diffarnées, Z. DLFFAMÉ. - [ Man.] Cheval d-,
Cheval d- d'encolure, slank paard, paard met

stanken hals.

Déchargement, rn. Ontlading, ontscheping,
lossing t., het ontladen, uitladen, a fl aden, lossen
(van schepen, wagens). - [Mil.] Le d- dune arme
a feu, het losbranden, afvuren vaneen vuurwapen.
Déehargeoir, rn. [Hydraul.] Uit- ofafwate
rings-opening f., ook z. v. a. Tuyau de décharge,
Z. DECHARGE. - [Tech.] Weversboom, rolboom m.
- [Mus.] Windklep I., ventiel n., ter uitlating
van den wind in een orgel. - [Vign.] Ontlaslings-

kuip

t.

Déehai-ger, v. a. Ontladen, aflaten, uitladen,
lossen, afschepen, last ligten, uillossen; den last
afnemen, afpakken, ontlasten, ontheffen, verligten:
D- des marchandises, des ballots, koopwaren,
balen lossen. D- un crocheteur, den last van
eenen kruijer of pakdrager afnemen. D- un mulet, un cheval, une charrette, eenen muilezel,
een paard, eene kar ontladen. D- un piancher,
est trop chargé, een' te zwaar beladen vloer
(Loc.
ontlasten.
fam.) Déchargez ie
o
f zolder
ui
plancher! pak u weg van hier! D- son estomac,
son ventre, Zijne maag, Zijnen buik ontlasten. Ook Zonder voorwerp gcbézigd : Les vaisseaux
déchargent a tel endroit. - (fig.) D- son coeur,
zijn hart openen, ontlasten. D- sa conscience,
zijn geweten bevrijden. D- qn. dun som, dune
commission, de qc. de pénible, iemand van eene
zorg, van eene boodschap, van eenige moefjelfjke
zaak ontheffen of hem daarin bijstaan. - [ Prat.]
Vrijspreken, ontslaan, onthef/en; Se faire d- dune
tutelie, zich van eene voogdijschap laten ontheffen.
On la déchargé de i'assignation, men heeft hem
van de persoonlijke verschijning voor 't geregt vrijgesproken. - Ontlasten, ten voordeele getuigen: Bun accusé, eenen beschuldigde ontlasten, in Zijn
voordeel getuigen. - [Mil.] Lossen, afschieten,
vuren: D- une arme a feu, een geweer afschieten,
60k: de lading van een geweer aftrekken. - Bij
uitbreiding: B- un coup de poing, de baton, de
sabre, eenen harden slag geven met de vuist, met
eenen stok, met eenen sabel. - (fig.) B- sa bile, sa
colère sur qn. , zijne gal, zijnen toorn op iemand
uitstorten. - [Corn.] Afschrijven, uitdoen, doordoen: B- Un registre, un contrat, op een register
op een verdrag afschrijven hetgeen men ontvangen
heeft. B- un compte dune somme rentrée, een
betaalden schuldpost op eene rékening doordoen. [Finane. 1 B- Un compte, eene rékening voor rigtig,
juist verklaren. - [Mar.] B- les voiles, de zeilen
afbrassen, weder vol brassen. Décharge le petit
hunier ! bras af het voormarszeil! Décharge derrière! los achterboelijns! Décharge devant ! Haal
om voor! - B- la chaloupe, de sloep uitzetten.
B- la pornpe, de pomp lens maken. - [Hort.]
B- un arbre, een' boom zijne overtollige takken,
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zijne te overvloedige vruchten afnemen. - [Phys.]
B- un corps é1ecfrisé, een geëlektriseerd liqchaain
ontladen. — SE DECHARGER, C. pr. Zich ontlasten,
zich van een' last ontdoen. Son estornac s'est
déchargé, zijne maag heeft zich ontlast. - Se
d- dun secret, zich van een geheim ontlasten,
het aan een ander toevertrouwen. Se d- sur qn.
dune chose, zich in eene zaak op iemand verlaten. Se d- dune faute sur qo., de schuld op
iemand werpen, eene fout op een ander schuiven.
II s'est thchargé de cette besogne sur son frère, hij
heeft die taak aanzijn' broeder overgedragen. - Le
temps se décharge, het weder ontlaat zich, de wolken lossen zich in regen op. - La rivière se décharge dans Ia mer, de rivier ontlast zich, stort
zich uit, werpt zich in dc zee. - Cette couleur se
décharge, die kleur verschiet, verwt, geeft af.
Déchargeni-, m. Losser, ontlader, aflader,
uitlader. - Havenmeester, die voor 't lossen waakt)
- [Artill. anc.] Officier m., met het toezigt over
't lossen van kruid en anderen krijgsvoorraad belast.
t S Déehai'rner, v. a. Outtooveren, de betoovering doen ophouden.
Déeharné, e, adj. (en part. passé van décharner) Ontvleesc/id; vermagerd, uitgeteerd: Corps
a-, Main h- e. - ( fig.) Style d-, drooje, dorre stijl.
Set d-, dorre, onvruchtbare grond. Arbre d-, te
veel besnoeide boom m.
Décharneler, v. a., z. v. a. DECHALASSER.
Déeharneiueiat, rn. Ontvleesching, vermagering, uitdorring f.
Déchartier, v. a. Ontvieeschen. het vleesch van
de beenderen doen. (In dezen eigenlijken zin zelden
gebruikt.) - Vermageren, doen uittéren: Sa mamdie l'a décharné. - [Flort.] D- un arbre, een'
boom te veel hout ontnemen, hein te kort snoelfen.
(fig.) Van sieraad, van bevalligheid berooven,
ontsieren (sprekende van den stijl, van de taal).—
SE DÉCHARNER, V. pr. Ontvleeschd worden; vermageren, uittéren.
t S Décharpir, V. a. Vaneen scheuren, tot
pluksel (charpie) scheuren. - ( Bij Molière): Vech-

(enc(e (een scen.

Déchassé, m. [Danse] Zijpas m., naar de
linkerzijde (het tegengestelde van CHASSE).
Déchasser, v. a. [Tech.] Uitdrijven. Th un
clou, une cheville, eenen spijker, eene pin uitdrjven. DECHASSER, V. n. [Danse] Naar de linker
zijde dansen, nadat men zulks naar de regter zijde
gedaan heeft, dechasséren.
Déchaurnage, m. [Agric .] liet omwerken
van een stoppelveld, het onderploegen der stoppels.
Déehaiiiner, v, a. [Agiic.] Een' stoppelakker
omploegen, de stoppels onderwerken. ,- Bijuitbreiding: Een' akker ontginnen. SE DEGHAUMER,
V pr. Omgeploegd worden, ontgonnen worden. liet part. passé 'komt ook als wij. voor: Champ
dédhaumé, omgeploegd stoppelveld.
Déchaussage, m., z. v. a. DECHAUSSEMENT.
Déchauissé, e, adj. (en part. passe van dichausser) Ontschoeid, barrevoets. [ Agric.] Arbre
d-, boom met blootgelegde boomwortels. - De gros
cailloux d-s par les pluies, groote keijen, door den
regen blootgelegd. - Déchaussé, m. [H. cccl.]
Barrevoeter m., naam cener secte uit de !de eeuw
(ook DECHAUX ge/weten). Carmes d-s, ongeschoeide,
barrevoets gaande karmeliter monniken, barrevoe
ters in. p1.
Déchaussement, m. [Agric.] liet ophakken
der aarde rondom eenen boom, eenen w(.jnstok, het
blootleggen der bovenwortels; ontblootin f. - [Chir.]
Le d- dune dent, het losmaken, het losqoan van
het tandcleesch rondom eenen tand. - [ Constr.]
Le d- dun mur, het blootleggen der fondamenten
van een' muur.
Dehausser, v. a. Ontschoeijen, de schoenen
of laarzen, de kousen uittrekken, schoenen en kousen uitdoen: D- on enfant. - Ook van het schoeisel in dien zin gebizigd: D- les souliers, les bas,
(le schoenen, de kousen uittrekken. — ( fig. et fans.)
Je ne suis pas digne de le d-, ik ben niet waard
hem de schoenriemen los te maken: ik sta ver besiéden hem. — [ Hort.] D- les arbres, Ja vigne, de
boomen, den wijngaard ophakken, de bovenwortels
blootleggen. — In dien zin ook als v. n. gebruikt:
La terre déchausse, de aarde zakt ineen en laat
(ie wortels bloot. — [ Constr.] D- un mar, de fondamenten van een' -muur blootleggen.— [Chir.] D-

-

-
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une dent, het tandvieesch rondom eenen toad los-maken. - SE DÉCHAUSSEII, v. pr. Zich ontschoe(en,
zijne schoenen of laarzen-, zijne kousen, of beide,
uittrekken. - (Loc. fans.) II ne faut point se h
pour manger cda, men kan dat qaauw en- zonder
complimenten opeten. Ii ne se déchausse pas pour
faire cda, dat gaat hein vlag van de hand, hij doet
dat al spelende. Ces arl)les se dichaussent, de
wortels dier boomen komen bloot. Sas dents coni
menceut a se d-, liet ta-ndvleesch begint van zijns
tanden los te laten.
Déehaussière of Déchaiissiire, I. [Vmner.]
Wolfsleger n.
Héchaussoir, m. [Chir.] Tandmeestei'sgereed
n. 01fl liet tandvleesch van de landen los te-schap
-maken.
DéciLalissure, f., Z. DECHAUSSIERE.,
1)éehaiix, in. pl., z. onder DCHA1JSSE.- (Loc.
prov.) Cest Un pied d-, hij wil den -man Van aanzien, van geboorte spelen.
Déehéanee, f. [Jur.] Verlies van een -regt,
verval, verstek n. Emporter d-, verval -medebiengen. - [Pout] Verlies der kroon, (les tioons,
afschaffing, vervallen-verklaring f. dci' koninklijke
zoanrdighe-id.
Déeheoir,

V. fl.,

Z. DECHOIR.

Déchet, rn I7 erminderinq t. in hoeveelheid,

hoedanigheid of -waarde, verlies, waardeverlies n.,
gewigtsverminde-ring, afneming eener evaal', hetzij
door haar te lang te bewaren, hetzij (lone afzondering van de daarbij zijnde onzuiverheden (stof,
zand enz.) , hetzij door lekkaadje, door -inkrimping,
uitdroogimmg , omnsmeltinq enz. - (,dg. et fain.)
Son autoriti a iprouvé un grand d-, zijn gezag
heeft eens groots (101mg ondergaan. II y a dit d-,
er heeft cciie misrélcenin-g plaats, 't komt verkeerd
uit. - (Loc. prov. et pop.) II y a nu 1- sur Ia
filasse, hij heeft er veel geld bij verspeeld; ook: (lat
is eeoc leeljke streep doom- de rékeni-n-g (van -iemand
sprekende, die een minder groot voordeel, eens veel
kleinere erfenis krijgt, dan hij verwachtte).
Déehevelé, e, adj. (ems part. passé van mmc-beveler) P14 loshangende ham-en. - Ook als subst.
gebruikt: Mainte veuve fait Ia d-e, mneniye-wedawe
speelt de ontroostbare.
Décheveler, V. a. 1-let hoofd/maar in wanorde,
in de war brengen. - Bij uitbreiding: de ham-en
uittrekken. - SE DECHEVELER, V. pr. Zich of elkander de ham-en in wanorde brengen, uittrekken-.
Ces deux femmes en se battaimt se soot toutes

deiix déchevelées, die twee vrouwen hebben beide
onder 't vechten eliwimder de -niets afgetmoicleen.

Déehevtrer, v. a [Agi ic] Den lmal.ctem- af-

doe-n, onlhalsteremm. - itct part. passé kont ook als
adj. voor: Cheval iicheètm é, ont/malsterd paard,.
-

Déehevillcr, V. U. [lech] Lospinnen, los-

pluggen, de pin-mien, angels enz., die twee stuk/een
hout verbinden, wegnemen.
Déehilfrable, a dj. Ontcijferbaa-r; verklaarbaar, uitlegbaa-r: Ecriture d-.
Déehilfi-é, a, adj. (en part. passé van (lichiffier) Ontcijferd; verklaard, ontward, ontknoopt:
Ecrit d-, Allaire el-c.
lJéehilfremeut, m. Ontcijfering; ontknoopimmg,
ontwar-ring; verklaring, uitlegging f.
Déehiffrer, v. a. Ontcijferen, het in cijfers
gesc/mrévene lezen;— oud, ongewoon, slee/it of bijna
onleesbaar schrift weten te lezen. --- (fig. et fain)
Ontwarren, ontknoopen, ophelderen, verklam -en: Dun secret, une affaire, achter een geheim kooien,
eene ingewikkelde, duistere zaak ontwarren, ophelderen. - D- qn., iemand doorgronden in zijne
geheime bedoelingen, zijn gedrag enz. aan t licht
brengen- (in ommgunstige-n zin). - [Mus.] Van 't blad
-weg of op 't eerste gezìgt spelen of zingen-. - Jim
dien zin ook zonder voorwerp gebézigd: II dichulire
bien, mal. - SE DÉCHIFFOER, V. pr. Ontcijferd,
verklaard worden: Cette denture ne peut se d-,
dat schrift laat zich niet ontcijferen.
Déehiffreiir, rn, -ease, f. Ontcijfe -raa m' rn
ontcijferaarster 1., verklaarder of verklaarster van
cijferschrift, en, bij uitbreiding, van oud, slee/it,
schier onleesbaar schrift. - [Mus.] Rij of zij, die
vlug van 't blad weg of op 't eerste gez-igt speelt
of zingt.
Déehlqiieter, v. a. Kerven, vele insneden
maken: 1)- Ia peau, la chair, de huid, het vleesch
kerven. D- une itoffe, den rand eener stof inkerven
-
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inknippen, uittanden. (lig. ei fo7n.) D- un ouvrage 1ittéraie, een letlerwerk tot in de minste
bijzonderheden ongenadig beoordeelen of havenen.
- [Tech.] Gaten boren in 't aardewerk, ter plaatse
waar men een oor of steel wil aanbrengen. - Het
part. passé komt ook als adj. voor: Viande déchiquete, gekerfd vleesch. [Bot.] Feuille décluiqueIe. ingekerfd, getand blad.
. Iéehiqueteiir, m., -eise,f. Kerver,inlcnip
rn., kerfster, inknipster f.
-per
1 S Déchiqueture, f. Kerf, insnede, uittanding f. (can eene stof).
Déehi rage , m. [Tech.] Het sloopen (van oude
vaartuigen), het uit elkander slaan (van een hout-

,

-

vlot). - Bois

le cl-, sloophout n.

)échirant, e, adj. Verscheurend. - Alleen
/•ij. ebruikt: hartverscheurend, hartbrekend, jammerit/k, door merg en been dringend: Spectacle 1-,
hartverscheurende aanblik. Cris d-s, jammerlijke
kreten.
Iiéctiiré, e, adj. (en part. passé van déchirei)
Gescheurd, verscheurd, vaneen gereten: Vôlements
(1-s, gescheurde kleecleren. Coeur d-, verscheurd
hart. - Cet homme est lout d-, die man is met
lompen gedekt. ([am.) Cette femme nest pas Irop
d-e, die vrouw is niet onaardig, is zoo leeljk niet;
ook. die vrouw is nog mooi voor hare jaren.
(Proc.) Chien bargneux a toujours loreille d-e,
een vechtersbaas loopt altijd met blaauwe oogen.[Bot.], z. V. a. LACIN1E.
LPeebrenient, m. Scheuring, verscheuring,
vaneenrifting t. - Bij uitbreiding: D- dentrailles,
snijdende ingewandspijn f., hevig koljk n. ( fi g.)
D-s, scheuringen, inwendige verdeeldheden f. p1.,
burgertwisten, binnenlandsche oorlogen m. p1.
Déchirer . V. a. Scheuren, verscheuren, afscheuren, opscheuren, vaneen scheuren, doorscheuren: rijten, oprijten, afrijten, vaneen rijten: D- de
Ja folie, de Ja soie, Un habit, linnen, zijde, een
kleed scheuren. - D- one plaie, Ia main, eene
wond, de hand opscheuren. Le tigre déciiire sa
proie, de tijger verscheurt zijne prooi. D- Ja chair
I COu5 de fouet , het vleesch met zweepslagen
oprjien. -- D- un bateau, one futailie, eene schuit
sloopen, een fust uiteen slaan. (Loc.prov.) Ii ne
s'est pas fait d- le (of son) manfeau pour cela,
hij heeft zich niet tweemaal daarom laten hidden. Bij uitbreiding: Des douleurs qui dëcliirent les entraiiies, pijnen, die 't intewand vaneen rijten. (fig. et podt.) D- les airs, les blots, de lucht, de
golven klieven. - ( fig.) D- la lettre, zich niet aan
de letter houden. D- les oreilles, l'oreille, deooren,
het oor verscheuren: 't gehoor onaangenaam aa n
doen. - [Mi].] D- Ia cartouche, de patroon afbijten. B- Ja folie, Ongeiégel(i vuren, tirailleurs
vuur maken. - ( fig. cl roet.) D- le sein de Ja
terre, den schoot der aarde opscheuren: de aarde
beploepen. - ( fig.) Les factions ont longtemps
€IécIuiié Ja France, de partijschappen hebben Frankrijk lang verschu?d, eleisterd. Les remords deehirerit Ja conscience do coupal)ie, de wroeqingen
r(/ten het hart des schuldigen vaneen. - D- son
prochain, zijnen naaste belasteren, bezwalken. D- Ja
réputalion de qn., iemands goeden naam bezwalken,
belasteren, bezoedelen, schenden. D- qu. it belles
dents, iemand boosaardig havenen, geen goed haar
win hem laten. - Ook zonder voorwerp gebëzigd:
11 icue en face et ddchire en secret, hij prijst in
't ctanCezigt, en lastert achter den rug. - SE DECHillER, V. pr. Verscheurd, gescheurd worden; zich verscheuren; - elkander belasteren, beleedigen,
van elkander kwaad spreken. - [ Hydraul.] Zich
verdeelen alvorens neder te vallen (van een' watersprong gezegd).
Déehirear, m. , -euse, f. Verscheurder m.,
verscheurster f. - DÉCHJ1IEUR, M. Slooper m. van
oude vaartuigen.
Déehiriire, 1. Scheur, opscheunng f. (van een
kleed, eene wond).
Déchoir, v. n. (Met avoir om de daad, met
Ét.re om den toestand uit te drukken) Vervallen,
in vervat geraken, afvallen, verminderen, afnemen:
II- de son rang, de son poste, van zijnen rang,
van zijnen post vervallen Depuis ce moment ii a
(1chu de jour en jour. sedert dot ooqenblik is hij
met eiken (lao achteruit gegaan. LI est bien déchu
de sa rdpulation, zijn goede naam is veel verminderd. - 11 commence a a-, hij wordt zwak, zijne
-

-

-
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vermogens beginnen af te nemen. Son crddit commence a d-, zijn gezag, zijn aanzien begint leverminderen. - [Mar. anc.) Afdrijven, van den koers
afwijken. - {Corn.j In gewigt verliezen.
Déchouer, V. a. [Mar.] Afbrengen, vlot maken (een op het strand, eene bank enz. geworpen
schip). (Men zegt ook, en beter, déséchouer). Het part. passe komt ook als adj. voor: Vaisseau
déclioud (of desdchoué) afgebragt, vlot gemaakt
schip.
-I- Déehristianisvr, v. a. Ontchristenen, van
't christendom afvallig maken. - SE DECHRISTIANISER, v. pr. De hoedanigheid van christen verliezen; het christendom vaarwel zeggen.
Déehn, e, adj. (en part. passé van déchoir)
Vervallen, gevallen, afgevallen, verminderd, afgenomen, in verval geraakt: Rol, Pouvoir d-, gevallen
koning, vervallen magt. Ange d-, gevallen, ofgevallen engel.
Déci , ( verkorting van 't latijn decimus,
tiende) vooropgaand woord bij de namen der
nieuwe maten en qewiqten: Tiende n., tienciedeel
van de maat, die het daaraan gehechte woord uitdrukt: - Déeiare, m. [Metrol.] Tiendedeel van
de a r e or nederl. roede, tien vierkante nederl. ellen.
Décidant, adj., Z. DECIDENT.
Déidé, e, adj (en part. Passé van décider)
Beslist, besloten, bepaald; vastberaden, onwrikbaar,
standvastig; stellig, zeker, uitgemaakt, g e de cid e e r d: Chose d-e, vastgestelde, bepaalde, besliste,
beklonken zaak. Domme d-e, vastberaden, niet van
zijne beginselen afwijkend, gedecideerd man. Caractère d-, vast karakter. Préférence d-e, stellige,
uitgemaakte voorkeur. Le ministère prit une
marche plus d-e, het ministerie nam eene meer
bepaalde rig/mg, trad met meer nadruk op. Style
d-, stoute, vaste stijl.
Décidément, adv. Op bepaalde, beslissende
wijze, uitdrukkelijk; met vastberadenheid, met vastheid: Prendre d- son parti, bepaaldetijk zijn besluit
nemen. D-, je ne sortirai pas, zeker (twijfel er niet
aan). ik zal niet uitgaan. D-, eet homme est lou,
't is uitgemaakt, die man is gek.
Déeideiice, T. [M e d.] Invalling, afplatting f.
(van den buik der zwangere vrouwen).

Déeident, e, adj. [Bot.], z. v. a. DECIDIY.
Décider, V. a. Beslissen, bepalen, oordeelen, beoordeelen, uitspraak doen over eenen persoon of over

eene zaak, beslechten, bescheid, uitslag of uitsluitsel
geven, decidér en: D- qn., iemand tot iets overhalen, bewéqen, tot een vast besluit brengen. D- une
question, utie di ffi cultè, een vraagstuk, eene zwarigheid oplossen. D- une querelle, een' twist beslechten, uitmaken. - DECIDED, V. n. Beslissen,
beschikken, als meester omtrent iets bevélen: D- de
Ja paix et de Ia guerre, over vrede en oorlog beslissen. Cyst a vous a d- de ma fortune, het
staat aan u over mijn geluk te beslissen. D- sur
lout h tort et a travers, over alles onbedachtzaa?n
oordeelen. C'est un homme qui aime is d-, hij
is een man, die gaarne het hoogste woord voert. SE DECIDER, V. pr. Een besluit nemen, besluiten:
Je me décide b partir, Ik besluit te vertrekken.
Décidez-vous douc, besluit dan tot het eene of
andere. - De voorkeur aan iets of iemand geven,
partij kiezen, overhellen; Se d- pour qn., zich voor
iemand verklaren. La victoire so décida pour les
Francais, de overwinning verklaarde zich voor de
Franclien. - Beslist worden: Mon sort va bientôt
se d-, mijn lot zal weldra beslist worden. - (fig.)
rt op,
Le temps se décide an beau, het weder klaa
de lucht zet zich tot mooi weder.
S Déeideur, m. Beslisser m. (meestal in iron.
of burl. zin) , hij, die op meesterachtigen, verwaanden loon uitspraak doet.
D e e l di, e, Héeident, e, adj . [Bot.] Afvallend, niet aanblijvend (van plantendeelen, die af
vallen na hunne functie volbragt te hebben): Corolle
d-e, bloemkroon, die vóór de vruchtvorming afvalt.
Fenilles d-es, jaarlijks afvallende bladeren.
JJéeigrarnrne, m. [Métrol.] Tiendedeel van
een p r a in m e of wigtje, korrel ni., d e c iq r a m fl
Décil of Dextil, m. [Astrol.] Stand vantwee
planeten, waarbij zij een tiendedeel des dwrenrtems
of 36 graden van elkander verwijderd zijn.
Déeilitre, m. [Métrol.] Tiendedeel van een
titer (kop of kan), maatje n.
Déciller, V. 0., Z. DESSILLER.
-

DÉCIMABLE

-

DECLARE-.

I ; Décirnable, adj. Aan tiende onderhevig, voordraagt. (In dien zin verouderd). Woordenwat tiende geeft.
kiarner, woordenpraler, hoogdraver, rice t a in cit or in. - Ook als adj. 1jebdzigd: St1e ci-, hoogS I)éciiiiaire, adj., z. v. (1. DECIMAL.
Héciniat, e, adj. [Arith.] Tiendeelij, tientallig, di'avenle en zinledige stijl. Ton d-, gezwollen toon.
wat uit tiendedcelen bestaat, tot tienden behoort,
DéeI aniation , t. [Litt .] Kunstmatige mondedecima al: Fractions cI -s, tiendeeliqe breuken. linge voordrat I. van cciie redevoering of een
Des chiffres décimaux, decimate cijfers, cijfers der (lichtstuk, de kunst om niet smaak en gevoel voor
tiendeelige break. - [Jar.] IVot de tiende be- te dreigen, voordraktskunst, voordraüt; redekunstige
treft: Droit d-, tientiregt ii.
inkleeding, P100/credo t., medetooi in., declamai)éciiisatetr, in. Tiendhefler, tiendheer in., tie f. D- belle, noble, aisée, holde, mauvaise,
de tot invordering der tienden geregtigde persoon. schoone, edele, gemakkelijke, koele, slechte wijze
Déeiiiiation, 1. Vertiending C, tiendrecjt fl; van voorelragt. - Voordiagtsoefening t., staal van
inzameling of opbrengst f. der tienden. - H. rum.] welsprekendheid, opgesteld om voorgedragen te
Loting om den tienden man, het straf/en van een worden (inz. gebézigd van de stukken der oude
uit (le tien, decirnatie, rleciinéring f.
rhetors: Les 1-s de Smnèque, Ie Quintilien, de dcDéciLne, rn [I\létrol. Tiendedeel van een franc, clamatien van Seneca, van Quintilianus. - In onciecirne m. (z. FRANC). - Geestelijke tiende 1., gunstiqen zin: gezwollen voorclraüt 1., zinledige
opbrengst van het tiendedeel der geestelijke in/corn- woordenpraal, windbrékerj t., winderige stijl m.
sten bij buitengewone qeldgenheden. DECINIES, M. 11 a mulé trop de d- (lans cette pièce, hij heeft te
p1. (voormaliGe) jaarijjksc/ie opbrengst der fransc/ie veel gemaakte en hoogdravende woorden en spreekgeestelijke ambtenaren aan den honing.
wijzen in dat stuk gemengd. - Het hevig uitvaren,
Décinier, V. a. [Mii.] Om den tienden man schimpen, schelden: Son plaidoyer est nile d- conloten, den tienden (00/c wel den derden, vierden) tinuelle contre Ia partie adverse, zijn pleidooi is
nan uitnemen, om aan dien cciie straf te voltrek- een voortdurend schelden en schimpen op de tegenleen, welke, wegens het groot getal schuldigen of partij. - [Mus.] Muzikale voordragt, die in overomdat zij niet bekend zijn, niet aan allen kan vol- eenstemnming is met de uitdrukking des gevoels, in
trokken worden, d e c I in r e n. Ook gebézigd de woorden des dichters vervat.
van eene volksplaag, b. v. de pest, de cholera, die
I)éelaiiiatoiie, adj. Wat de uiterlijke vooreen groot getal menschen wegrukt: Le choléra a dragt of declamatie betreft of daartoe behoort,
(IéCÎIflé la population parisienne, de cholera heeft sierlijk voordragend, d e c t a in a tO m i s c/i : Art d-,
(le])arijsClle bevolkin; sterk gedund, ge d e c I m e e r d. voorelrajtskuns f. - Doorgaans in ongunstigen
- liet part. passé wordt ook als adj. gebruikt: tin: hoogdravend, gezwollen, vol woordenpraal,
Population (I, sterk ged u nde, g e ci e c i in e e r d e be- vol bombast: St'le d " déelamateur, Z. DECLAMAvolking; liégiment décirnë, gedeci'meerd regiment. TEUR.
-- SE IJECIMEII, v. pr. Gedecimeerd worden.
Déclarné, e, adj. (en part. passé van déclaDéeiuiè(re, rn [ Métrol.] Tiencle(lecl van den mei) Voorgedragen, uitgesproken, kunstmatig, niet
iiicter of de nederl. cl, palm 1., decimeter in. - gevoel en smaak voorgedragen, g e d C C 1 a rn e e r d
Déciiiiétiique, adj. Den decimeter betre/fend, Discours d-, Vers d-s.
(lecilli ét risc/i.
I)éelaii.er, v. a. Kunstmatig lezen of spreken,
L)éeimear, in., Z. V. a. DECIMATEUII.
naar de regels van goede uitspraak, houding en
I)éeiutrement, in. [Ma ç .] liet weqoelnen des gebaren voordragen, naar 't gevoel spreken, dehouten boors of der boogstelling onder een gewelf. C I a iné r e mi : D- des veis, un discours, verzen,
Déciitlrer, v. a. [Ma .] Den houten boog of cciie redevoering Op redenaarstoon voordragen. den boogtoestel onder een nieuw gemetseld gewel f Ook zonder voorwerp: S'exercer a ci-, zich in 't
w egnemen.
voordragen oefenen. Un acteur qui déclame Uien,
Décititroir, M. [Ma c .] Bieekharner, bikhamerm. een redenaar, die cene goede voordragt heeft. 1)éeioetonal, e, adj. [Miner.] Aclittienzijdig 1)ECLAMER, V. a. Uitvaren, lostrekken, schreeuwen,
(kristal)
razen, schelden, schimpen: I)- contre qn., hevig teDécireoncire, v. n. (fam.) Van 't jodendom jen iemand uitvaren. - Ook: hoogdravend zijn,
(ook van 't isl (t rnismus) of van de besnijdenis af- 0]) redenaarstoon van nietige dingen spreken, in
vallig maken. - SE DECIRCONCIRE, V. Pr. De be- woordenpraal vervallen: Comme ii declame ! wat
snijdenis verloochenen. - Héeireoncis, rn, -e, f. is hij aan 't declanmére )i ! - SE DECLAMER , V. pr.
Tot het christendom bekeerde jood in. of jodin f., Kunstmatig voorgedragen worden, gedeclameerd
au/c beheerde niuhaniedaan m., of muhainedaansche worden.
vrouw t. - Déeireoneisjoii, f. Verloochening
1)éelarable, a(1j. Verklaarbaar, waarvan zich
(Ier besnj/denis, inz. verzaking van 't jooclsc/ie cciie verklaring laat afleggen.
-)- Déelaratemar, in., -Snee, f. .elanqever rn
geloof.
Déeiier, v. a. [Tech.] Het was (van een meuaangeefster f., verklaarder in., verklaarster 1., hij
bel, een' inqeleqdn vloer enz.) afnemen, uitwrijven. of zij, die eene verklaring aflegt
Décisif, ive, adj. Beslissend, beslechtend, uitHéclaratif, ive, adj. Jur.] Verklarend, opwijzend: 3 ugement, Combat d-, beslissend oordeel, helderend.
D e claration, 1. Verklaring, betuiging; openheveclit. - Doorgaans in ongunstiqen zin genomen
voor: meesterachtig, voorbarig, aanmatigend, laat- legging, aankave, aangifte, opgave, declaratie.
dunkend: 1-tamme d-, laatdunkend, voorbarig be- D- de guerre, oorlogsverklaring. D- daniour of
slissend inensch. Rien West aussi di- que l'igrioran
enkel B-, liefdesverklaring t. Faire Ia d- de son
niets zoo aanmatigend als de onwetendheid. -c,
revenu, zijn inkomen opgeven of openleg gen. Faire
Décisioti , 1. Beslissing, beslechtinq, uitspraak f., one d- de ses niarclmandises aux douanes, cciie opvonnis, eindoordeel, recjterljk bescheid, gewijsde n. gave zijner waren bij het tolkantoor doen, zijne
waren aangeven. D- d'entrée, de sortie, aangifte
B- arbitrale, scheid.cre terl(jke uitspraak t.
S Déeisioiinaiie, m. (woord van Montaigne) van verklaring , van uitklaring, van in- of witIemand, die even stout als onoverdacht uitspraak gaande waren. D- de faillite, falliet -verklaring,
doet.
staat rn, dien een koopman aan zijne schuldenaars
Décisivemeiit, adj. Beslissender wijze, stellig, keeft, ten bewijze dat hij onvermogend is om te
uitdrukkelijk.
betalen. - B- des confins, bepaling en vaststelling
Décisoire, adj. [Jur.] (zelden voorkomend dan der grenzen. - D- de dépens, de domniages et inin): Serment d-, beslissende, alles afdoende eed n. terêts, opgave, lijst t. van kosten, van te vergoeden
Décistère, ni [Métro!.] Tiendedeeleener s tire schaden en resten. IJ- d'IIypothèque, verklaring,
of wisse, tiendedeel der nederl. kubieke ei.
dat men cme hypotheek op een goed heeft. D- de
1- Décivilisa,it, e, adj. De beschaving tegen- Ia ïiaissance, du décès dun enfant , aangifte van
gaand, bestrijdend of vernietigend : Principes d-s. de geboorte, van 'toverljden eens kinds. D- de pa-+ Décivilisation, t. Bestrijding, vernietiging ternité, verklaring dat men vader van een kind is.
der beschaving.
4. Déciviliser, v. a. De be- B- de succession, aangifte des boedels. D- internschaving tegengaan, tot de barbaarsch/ieid terug- pestive, ontijdige aangifte f.
voeren.
Déelaratoire, adj. [Prat.] Verklarend, geDécize , f. [Navig.] Soort van volksschuit t. tuigend: Acte U- de Ia volonté dun défuiit, forop de Loire.
mmmdle wilsverklaring eens overlédenen.
Déclamateur, in. Kunstmatig spreker of leDéclaré, e, adj. (en part. passé van déclarer)
zei, geoefend redenaar, wie met smaak en gevoel Verklaard ; openbaar, wereldkundig, g e ci e c la
22*
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d: Guerre d-e, verklaarde oorlog. Ennemi
cl-, openbare, verklaarde vijand. Coquin d-, aartsschelm, uitgemaakte gaauwdief ni.
béclaier, v. a. Verklaren, betuigen; openleg
gen, bekend maken, aankondigen; aangeven, aangifte doen; ontdekken, aan den dag brengen: D- ses
desseins, sas sentiments, zijne oogmerken, gevoelens verklaren, openleggen. D- son manage, zijn
huwelijk aankondigen. D- un complot, eene zamenspanning ontdekken, aan den dag brengen. D- coupable, innocent, voor schuldig, onschuldig verklaren. B- Ia guerre, den oorlog verklaren. D- bon
et valable, goed en van waarde verklaren, (fig.) Din guerre aux abus, aux prëjugés, den oorlog aan
de misbruiken, de vooroordeelen verklaren. des niarchandises a Ja douane, waren aan liet tolkantoor aangeven..
SE DECLARER, v. pr. Zich
verklaren, zijne gevoelens openbaren; zich openbaren, zich doen. kennen, zich bekend maken; partij
vóór of legen iemand kiezen: Ii sen est declaré
Ilautement, /tij heeft zich luid daarover verklaard
of ingelaten. II s'est déclaré l'auteur de ce livre,
hij heeft zich als schrijver van dat boek verklaard,
erkend of bekend gemaakt. Le public s'est déclaré
pour lui, het publiek heeft zich vóór hens verklaard,
heelt zijne pal tij gekozen. (fig.) La petite vérole
se declare, de kinderpokken breken uit, komen
uit. L'orage se declare, het onweder berst los.
Déclassé, e, adj. (en part. passé van tldclas ser): Rente d-e, vet-wisse/de rente: Citoyens d-s,
uit hunne klasse verplaatste burgers. Marins d-s,
van de lijst geschrapte, afgedankte zeelieden.
-I- 1)éelassenient, m. Het ontbinden, te tiet
doen eener klassenindeeling; het schrappen uit eene
klasse; - veiwarring, vermenging, verwisseling f.
(ier klassen. D- social, maatschappelijke klassenverwarring. D- de Ja rente, renteverwisseling t.
1)éclasser , v. a. Eene klassenverdeeling te
niet doen, verwarren; het in klassen verdeelde in
de war brengen; de klassen der burgermaatschappij
ondereen mengen. - [ Mar.] Een' zeeman uit het
register der afdeeling, waartoe hij behoort, schrappen, hem naar huis zenden.
S J)éclaver, v. a. [Mus.] Van sleutel veranTeer

-

-

deren (een nhuzfjkstuk).
Héelencher, v. a. De klink (eener deur) op-

ligten.

Déclie of Déclicq, m. [Mdcan.] Veêr f. of
haak m., die bij 't opligten eene machine in bewéging laat komen. liet afspringen der slagvetr
van een geweer. - ileiblok n., hei t. voor palen.

- Décliequer, Z. DECLIQUER.
Décliuiater, v. a. [H. n.j Van klimaat doen

veranderen, in een onder klimaat verplaatsen, aan
't ripen klimaat ontwennen (een dier, eene plant),
declimatisëren. —(fig. etfam.) D- qn., iemand
losmaken van de manieren, den toon der klasse,
waarin hij tot dus verre leefde. D- mie lol, eene
wet van 't eene land naar 't andere overbrengen
en haar de vereischte wijzigingen doen ondergaan.
- SE JtECLIMATER, V. pr. In een ander klimaat
verplaatst worden. Aan 't eigen klimaat ontmoemtnen. - liet part. passé komt ook als adj. voor:
Animal ddclimatd, Plante déclimatée, in een ander klimaat verplaatst dier, gewas.
Décliti, fl1. Afneming, vermindering, doling f.,
verval n., toestand van 't geen zijn einde nadert,
zijne kracht, zijn' glans enz. verliest: Le d- du jour,
het vallen van den avond; Le jour est sur son
déclin, de dag loopt ten einde, de avond begint te
vallen. Le d- de I'hge, de avond des levens. Etre
en (sir) son déclin , aan 't afnemen zijn. Une
bevuté sur son cléclin, eene afnemende schoon/meid,
eene vrouw, die hare schoonheid gaat verliezen.
Le d- de l'empiie romain, 'tverval van 'trotneinsc/me rok.
Méd.] Le d- de Ja fi èvre, het nalaten, afnemen der koorts. - [Corn.] Les prix sont
sur le d-, de prijzen zijn aan het dalen. [Astr.j
Le d- le Ia June, het afnemen der maan (nadat
zij vol geweest is). - [ Arqueb.] Slagvedr f. van
een schietgeweer.
Déelinabililé , F. [Gram.] Verbuigbaarheid f.,
vatbaar/meid om verboqen te worden.
Déelinahle, adj. [Gram.] Verbulobaar.
Déelinaisoii, t. [Gram. ] Verbuiqing, woordbuiging, declinatie 1'. En francais iJ n'ya point
de d-s propi'ement dues, in 't7'ranschzmjn.qeene
eigenlijk („e.-e,( .verbuigingen. - [Phys.] ~ij-

{

king f., inz. der magneetnaald van de mniddellf/n.

((I- manëtique, (1 le l'aimant of de l'aiguille
aimantee). - [Astr.] Hoek m., dien de gezigtsljn,

langs welke men een henmelligchaanz ziet, met het
vlak van de evennachtslijn maakt, afstand m. eener
ster tot deevennachtsljn, afwijking, declinatie f.
D- australe, boréale, zuidelijke, noordelijke declinatie.
Déclinant, e, adj. Afnemend, ten einde neigend. - [Gnom.] Cadran d-, afwijkende zonnewij
zer. Plan d-, afwijkend vlak (dat een' koek mnaakt
met den eersten vertikaal of met den eersten mendiaan).
Déelinateiir, Déclinatoire, m. [Gnom.,
Phys.] .dfwijkings- of declinatie-meter m.
ts Déclinatioll, t. Het afnemen; - het afwijzen, niet-erkennen; - helling f.
Déelitiatoire, adj. [Jur.] Afwijzend, van de
hand wijzend,, weigerend: Moven d-, afwijzingsmiddel ii. - DECLINATOIRE, M. [Jur.] Verklaring t.,
dat men de bevoegd/meid eener regtbank niet erkent.
Proposer un d- of son exception d-, tegen de bevoegdheid des regtem-s opkomen, de onbevoegdheid
der regtbank beweren. - [Phys.] Afwijkingsme ter m. (van de magneetnaald), z. V. 0. DECLINATEUR.
Déeliiié, e, adj. (enpart. passé van décliner)
Verbogen. - [Bot.] Ncêrgebogen, afwaarts genigt.
[H. n. ] Nageoire d-e, via t. met allengs korter
wordende stekels.
liJécliner, vn. Afnemen, dalen, ten einde loopen, verzwakken, vervallen: Le jout commence a
d-, de dag daalt, loopt ten einde, het begint avond
te wonden. Il décline tons les jours, hij wordt van
dag tot dag zwakker. La fièvre décline, de koorts
neemt of. Sa santé, son esprit décline, zijne gezond/meid, zijn verstand neemt af. Sa beaute décli
ne, hare schoonheid is aan 't afnemen. [Astr.,
Mar.] Afwijken, declineren, noordoosteren of
noordwesteren. Un astre qui d e cline, eenester,
die van de evennachtslijn afwijkt. La boussole
décline, décline de 5 dégrés , het kompas wijkt
af, wijst mis, wijkt 5 graden van 't noorden
af. - DECLINER, V. a. [Gram.] Verbuigen, woordbuigen, al de vormen aangeven, die een woord in
de verschillende naamvallen aanneemt, dccii mmdren. - (fain.) D- son oom, zijnen naam opgeven
daar, waar men niet bekend is. - (fig.) II ne salt
pas d- son nom, hij kan niet eens zijn' naam zetten: hij is volslagen onwetend. - [Jur.] D . Ja
compétence dun tribunal, de, bevoegdheid eenemregtbank niet erkennen. - SE DECLiNER, V. pr. Verbogen worden: Ce mot pelt se d -.—Afgewezen, niet
erkend worden: Ce tribunal dolt se d-. - (fa'm.)
Votre nam peut -iJ se d-? mag men ook uw' naam
weten?
Déelinquer, v. a. [Mar.] Losklinken, de buitenhuid van een in klinkwerk bekleed schip afnemen (vgl. CLIN).
Décliquer, V. a. [Mécan.] De vcên of den
haak doen afgaan oma eene machine in bewëqmng te
brengen. - Het heiblok laten vallen (vgl. J)ECLIC).
- SE DECLIQUER, V. pr. Van zelf losgaan, afspringen.
Décliqueter, V. a. [HorJ.] Den pal (int de
tanden van 't schakelrad) losmaken.
Déelive, adj. lie/lend, glooijend, schuins afloopend.
-I- Déeliver , V. a. Af/tellen, glooijen, allengs
lager wat den.
Déelivité, t. Helling, gloogtng, schuinte f.
Décloitrer, V. 0. Het klooster doen verlaten,
uit het klooster doemt gaan. - SE DECLOÎTRE1I, V.
pr. liet kloosterverlaten, het kloosterleven vaarwel
liet part. passé komt ook als adj. voor:
zeggen.
Religleux d-, uit het klooster verwijderde monnik.
Déelore, V. a. Eene omsluiting, omtuining,
heining, schutting enz. wegnemen, wegbreken.
S Déclos, e, adj. (en part. passé van déclore)
Openliggend, van zijne omsluiting, omheining, omtuining bencofd: Ce pare est d- , dat park ligt open,
heeft geene omtuining meer.
J)éclouer, v. a. lets, dat gespijkerd is, lorslaan, de spijkers uitslaan, uittrekken. - SE DECLOUER, V. V" Losgaan. Cette penture s'est dé
cloude, dit scharnier is losgeqaan. Het part.
passé komt ook als adj. voor: Planclmes déclouées,
losqeqane planken,.
Hécoagulation 9 t. [Phys.] Ontstremmmng,
-
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crphefflnj der stremming of stollinq. — Deeoa
guLé, e, adj. (en part. passvandëcoaguIei)Ontst emd: Liquide d-. - Déeoaguler, v. a. Ontr
stremmen, de stremming of stolling eener vloeistof
doen ophouden, hoar weder vloeijend maken. - Sv
PECOAGULEII, V. p1. Uit den toestand van stremming tot (lien der vloeibaarheid terujkeeren.
IJécoché, e, adj. (enpart. passé von décoclier)
Afgeschoten: Trait d-, Flèche d-e. - ( fig.) Sar
casrne d-, toegebroGte scherpe zet, schimpschoot in.
Déeochenient , ni. Het afschieten (von een'
pijl); — ( fig.) het uitwerpen, toebrengen (von een'
sc1ieren zet, een' bijtenden spot enz.).
Decoelier, V. a. Uitshieten, afschieten, uitwerpen: D- une flèche , on trait, eenen pijl, eenen
schicht schieten. — Ook zonder voorwerp qebézqd
van eenen roofvogel, die op zijnen buit toeschiet.
(fig.) D- les traits de sa colère contie qn., de
pijlen van zijne gramschap op iemand afschieten,
hem zijnen toorn laten ondervinden. D- un sirensme contre qo ., iemand een' scherpen, bijtenden zet,
een' schiinpsdioot geven. - ( forn.) D- an conipliment, een' proet, eene begroeting toewerpen. —SE
1)ECOCHEII, V. pr. Afgeschoten worden. — El/wader (pijlen) toescliieten, el/wader (scherpe zetten)
toewerpen, toedienen.
Déeoconuage, m. liet afnemen der cocons
of tonnetjes (Ier zijdeworinen von (le takken, waar(iOn zij pc/icc/it zijn. - 1)éeocoiiner, V. (t liet
zijdetonnetje losmaken en wegnemen; het buitenste
netwerk (de zooenaom (le floretzijde) wegnemen,
waardoor het eigenlijke tonnetje omgeven is.
-I- Décoeté , ni. [Pharrn. ] Afkooksel a., produel der afkoking.
Déeoetioii , 1. [Pharm.] Het afkoken; afkoking I.; ;— dikwijls ook (maar verkeerdelijk) z. v. a.
I)ECOCTE.
Déeoetuin,, m. (latin) (pr. —tome), nu vervangen door ]JECOCTE.
Déeognoir, m. [Impr.] Sluit/mout, sluitijzer n.,
oma de kooihoutjes in of uit te drijven (vgl. co
-

-

benémning ; kleurverzwakking, verkleuring f.; liet
verschieten, verbleeken der kleuren. - [Mid.] Ontkleuring, verbleeking , bleekwording; liet bleek
worden.
Décoloié, e. a(lj. (en- part. passé van décolo
-rel)Ontkud,vblerkud,vs/moten: Visage d-, verbleekt, bleek gelaat. Tableau dverse/maten-, verkleurde schilderij. - Style d-, stijl
zonder gloed of leven, kleumlooze stijl.
Déeoloiei-, v. a. Ontkleuren, de kleur benemen,
(Ie kleur verzwakken, bleek maken, doen verbleeken.
La maladie la tante déeoiorée, de ziekte heeft haar
olie kleur ontnomen. - Ook zonder voorwerp: La
maladie décolore, de ziekte maakt bleek, ontkleurt.
— SE DÉCOLOP(E11, v. pr. De kleur verliezen, verschieten, van kleur veranderen, verkleuren; — ontkleurd worden; - zijne eigen kleur (100e kunstmiddelen veranderen (gelijk b. v. tooneelspelers vaak
doen).
Décoloiimètre, in. [Clsim.] Ontkleuringsmne ter, d e c o 1 or I in e t e m ni, werktuig mn Of de oatkleurende kracht van zékere stoffen of zelfstandigheden te bepalen, Of den grand van ontkleuring, dien
de sto/Jen ondergaan hebben, te meten.
Décoloris , m. [Didact.] Verlies n. van koloriet.

Décombant, e, adj. [Bot.] Overhellend, mie(ledig genii.
Déeoiiibré, e, adj. (en part. passé van décombrei)! Van puin, vuil enz. gereinigd, opgeruimd:
Passage d-, Cour d-e.

Décombrenient, i n. liet Puinopluimnen; jminopruiminq t. - DÉCOMBREMENTS, D.I. p1., Z. V. a.
DEC 0 M131SES.
Décoinbrer, v. a. Opruimen, van puin, vuil,
slijk enz. reinigen.
Décoinbi-es, ni. p1. Puin n., afbraak f., al
wat ce-ne afbraak oplevert. Enlever les d-, de ofbraak opruimen, wegvoeren. ,
Hécoinbustion, t., z. v. a. DESOXYGENATION.
Déeomniandei-, v. a Afzeggen (het bestelde
GNOIR).
of ontbodene), z. v. a. CONTIIEMANDER. - Het
Décoiffé, e, adj. (en part. passé van décoiffer) port. passé is ook adj. : Spectacle décommandé,
Ontkopt: Fem m e h-c, ontkapte vrouw; vrouw met afgezegde tooneelvertooning f.
verward kapsel. - Bouteille d-, ontlakte , oatDéeoininettre, v. a. [Mar.] Uiteen draaijen
kapte flesch; (fans.) uitgedronken flesch. - Fusée (het touw).
vuurpijl
in.
Héeoiiipléter, V. a. Onvolledig, onvoltallig,
d-e, onlicapte
Décoilfer, V. 0. Ontkappen, het kapsel of de niet-compleet maken. D- une collection, eene verkap afnemen; het hovfdhaar in de war brengen.— zameling in hare volledigheid schenden.
D- uile l)outeille , het omkleedsel van de kurk
S L)éeomptiquer, v. a. Ophelderen, het ineener flesch wegnemen, eene toegebondene of toege- gewikkelde ontwarren, vereenvoudigen: D- cue
lukte/lesch openen, eene /lesch onthurken; - ([am.) affaire, eene ingewikkelde zaak eenvoudig maken.
eene flesch ledig drinken. — [Artif.] D- Ia fusie,
Décomponable, wij. [Clsiin.] Ontbindbaar,
1I. — SE DECOIFFER , V. pr. Zich ontleedbaar, oplosbaar, de c o mp o n i bel.
Z. DÉBONETE
de
ontkappen, zich haren losvlechten, zich het haar
Dé eoiiiposant, e, adj. [Chin.] Ontbindend,
in wanorde brengen. — Elkanders haar verwarren. ontledend, oplossend, scheidend, ei e c o nip o a é Déeollatioii , f. Onthoofding, onthalzing f., rend: Force, Action d-e.
inz. die van Johannes den Dooper, op den cisc/i
Uécoinposé, e, wIj. (en part. passé van divan Salome. - lvaam van 't kath. kerkfeest ter composer) [Chini. , Phys.] Ontbonden, ontleed,
eere van dien marteldood. — Schilderij t., welke opgelost, ontmengd, gescheiden; - [Mee.] Uit elkdie onthoofding voorstelt. , (Voor de straf der ont- onder genomen of gelegd, gedecomponeerd
hoofding gebruikt men DECAPITATION).
Corps d-, Substance d-e. ---jMéd.] Face d-e, Visage
I)écollemeut, in. [Tech.] 1 let losgaan, de los- 0-, Traits d-s. ontdaan gelaat, ontstelde trekken
making van liet geljmde of geplakte. - DECOLLE- (als gevolg van ziekte, van dood).
MENT, M. {Cliir.j Afscheiding f. van 't hoofd eener
Decomposer, v. a. [Glum., Phys.] Ontbinden,
vrucht (bij m) toeijeljke geboorten).
ontleden, oplossen, ontmengen, (le zamnenstellende
Décoller, v. a. (van col, eau, hals) Onthalzen, dee/en scheiden. - (fig.) D- une idde, nu discours,
onthoofden. (In dien zin sedert lang vervangen een denkbeeld, eene rede ontleden, uiteen zetten, d edoor décapiter) . — [Pèclie] Den kop van den stok- co nip onéren:— [Math.] D- one iquation, csm
visch afhakken. - DECOLLER, v. a. (van colic, vergelijking oplossen. D- un polygone en triangles,
ljjmn) liet gelijmde of geplakte losmaken. - [Jeu een' veelhoek in driehoeken verleden. D- an prode billard] D- Ia bille, ook D- le joueur, den bat duit dans ses facteurs, een product in zijne facvan den band afspelen. - si DECOLLER, V. pr. toren ontbinden. — [Mécati.] D- cue maclime,
Losgaan (na gelijmd of geplukt te zijn). - [Hurt.] een werktuig uiteen nemen, 'uit elkander leggen. D
Cette grelte s'est décollée, die ente is losgegaan. Ie nouvernent dun corps , de zamengestelde bewé
Décolleter, v. a., (meestal) Se décolletei-, ging van een ligchaans ontbinden. — [Phys.] OatV. pr. Den hals en de schouders ontblooten, te bloot binden, tot ontbinding, verrotting doen overgaan:
dragen.—DECOLLETEII, v. mm. (van kleeelingstukken) La trop grande chaleur décompose les matidres
Laag aan den hals uitgesneden zijn (zoodat deze animales, Ia viaude etc. — [Méd.] La flèvre dite ver bloot blijft): Cette robe décollète trop, dat compose ie sang, de koorts ontbindt het bloed. kleedje is te veel aan den hats uitgesneden. - liet La mart aait décomposé ses traits, de dood had
part. passé wordt ook als adj. gebizigd: Une fern- hare ,(zijne) gelaatstrekken ontsteld, veranderd. me decolletée, eene te ver ontbloote vrouw. Un SE DECOMPOSER, v.pr. Ontbonden, opgelost worden,
habit décolleté, een laag uitgesneden kleed.
zich oplossen, zich ontbinden. — Van gelaat verDécolleui, in. [Pèclse] Kopafs-njjder m., hij, anderen, een ontsteld gelaat vertoonen, verkleuren.
die den gevangen stokvisch den kop afsnijdt en hem
Déconiposition, t. [Chim.] Ontbinding, scheiding, verdeeling, ontmenging, oplossing f. eens lighet ingewand uithaalt.
Décoloratioii, f. [duin.] Ontkieuring, kteur chaams in zijne eerste besta-nddeelen. D- spontanle,
-
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Cclie perte a été cause de sa U-, dat verlies heeft
hens geheel ten val gebragt.— (fam. et burl.) Groote
slagting f., overvloedig verbruik n. (van gevogelte,
taarten enz. sprekende): On fit du gibier, des
pâtés une belle U-, er werd duchtig op het wild,
op de pasteijen ingehouwen. Un chat faisait de
rnen'estelde bracht, eener zamenqestelde bewéqing of rats telle U-, que..., eene kat rigtte onder de ratresultante. - ( fig.) D- dune i dde, dune phrase, ten zulk eene slaqting aan, dat...
t5 Déconfoit, m. Neêrslagliglieid, troostedun discours, ontbinding, uiteenzetting f. van een
loosheid 1.
denkbeld, eenen zin, eene redevoering.
Den
gewonen
Déconfoi'ter, v. a. Den moed benemen of
gang
v.
a.
[Agric.]
Héeoiiipóter,
doen verliozen, neirslagtig of mistroostig maken,
der bebouwing, der braaklegging veranderen.
Déeoinpte, f. (pr. dé-conte) Aftrek ni., af- ontmoedigen. - SE DÉCOvFORTER, v. pr. Denmoed
korting, a/rékening, korting f.: Faire le d-, Faire verliezen of laten zakken, neêrslagtig worden. a qn. son d-, ook Payer le 1-, iemand betalen met liet part. passé is ook adj.: Elle est nullement
afkorting van het voorgesc/îotene, hetrestërende uit- Uéconfortée, zij is in geenen deele mistroostig.
betalen. D- détlnitif, slotrekening f. - (fig.) II
S Déconsacter, v. a. Ontwijden, de wijding
trouvera till d-, lans cette affaire, hij zal vwt ontnemen, wereldlijk maken. - liet part. passé
e gelofte ont
die zaak bedrogen uitkomen. - Tegenrékening f.: is ook adj.: Maine Uéconsacré, van zijn
Solder par d-, cene rtkening met eene tegenrtkening slagene, wereldlijk gemaakte monnik.
Déeoriseiller, v. a. Afraden, ontraden: Dbetalen of vere/fenen.
Décomple, C, mij. (en part. passé van dd- une chose ii (In., of D- qn., iemand iets afraden.
I)éeotisidéralion, t. Verlies n. der openbare
compter) Afgekort, gekort, afgetrokken: Somme d -c.
I)éconipter, v. a. Korten, afkorten, aftrek- achting; gerinrscliatting, ininacliting, verachting f.
Déconsidérei-, v. a. De achting ontnemen,
ken, afrékenen, de te betalen som verminderen met
liet reeds betaalde of voorqeschotene: II faut U- sur van de ac/ding of den goeden naam berooven. cette somme ce qu'iI a dejt recit.— (fig., en dan SE DECONSWEnE1I, V. pr. Zijnen goeden naam vermeestal zonder voorwerp en in den infinitif) Van liezen, zich van de achting berooven.
Déeoiisidéi -é, e, adj. (en part. passé van dizijne hoop, verwachting, meening of gevoelen iets
laten varen, zijne verwachting te leur gesteld zien, consldirer) Van alle aching beroofd, geenachting
zijne beçjoochedng zien verdwf)nen: II porte cclie nicer waard gekeurd, ongeacht. homme d-, Fernsuccession b dix mille francs, mais ii trouvera me d-c.
bien a U-, li/i raamt die erfenis op 10,000 francs.
-1- Décoiistitnlioniialiser, V. a. De consti
maar hij zal 't met keel wat minder voor lief moeten tutie of sta atsregeling te niet doen, omverwerpen.
nemen. Jeunesse rêe, %ieillesse dUcompte, dejeugcl
4- DéeonstillllionlDnhisme, m. Het stelsel,
rc1ep1 zich droombeelden, de ouderdom ziet ze ver- de leer van de omverwerping der constitutie of
(lwij'nen. - [Musj Met de stem de tusschenligGcnde grondwet.
Hécoiistruction , t. Uiteenneming 1., verbre
toonen van een' interval snel doorloopen, om dat
interval gemakkelijker aan te geven. - [Jeu] Zijne king von den zomenhang der dee/en (b. v. van eene
ƒi(-"maakte punten verliezen, ze uitwisschen, z. v. a. machine, von een getimmerte enz.).
I)éeonstruii'e, v. a. (lit elkander nemen, den
i)EMABQUELt. - SE DECOI%IPTER, V. pr . Afgekort,
zainenliang van de dee/en eens geheels verbreken:
c'fg trokken worden.
On a Uiconstruit ce pavilion pour le transporter
-I- S Déeoneert, m. Misverstand n.
Déeoncei'té, C, adj. (en V(11t. passd van dé- ailleurs, men heeft dit zomerhuisje uit elkander
concedei) Verlegen gemaakt, verbijsterd, verward, genomen om het elders telaatsen. - (fig.) D- un
len van eene rede, van
onthutst, verbl'uft;ver(jdeld. Personiie d -c; Projet U-. discours, une phrase, de dee
Déconcertenietit, m. (woord van Rollin en een' zin uiteen zetten, ontleden, deconstruéren.
SE DÉCONSTRUI1IE, E. pr. Uiteen genomen woeMad. de Stad) Ontsteltenis, verbijstering f., liet
den; zijn' zainenhang verliezen, zich ontbinden.
van zijn stuk raken.
Déconstu-ult, e, adj. (en part. passé van diDéconeerter, v. a. Een concert verstoren of
in de war brengen, de spelers of zangers uit den construiie) Uiteen genomen. - [Gram. ] Vers dtoon brengen. (in dezen eig. zin weinig gehézigd.) verzea, waaruit men 't rjin en de maat heeftdoen
( fi g.) Verlegen maken, in verlegenheid brengen, verdwijnen, g e U e c o n s true er d e verzen in. p1.
$ Déeonfeiaaii ee, t. Verlegenheid, bedremmeldverwarren, verbijsteren, onthutsen, verbla/fen. betenteren; - dwarsbooinen, verjde-len. Cette réponse heid, ontsteltenis f.
Liéeoiitenaiicé . C, adj. (en part. passé van
inatleudue le déconcerta, dit onverwacht antwoord
braGt hem von zijn stuk, maakte hem in de war Uicontenancer) Onthutet, ontsteld, verlegen, beof verlegen. Ii a déconcerté son dessein, hij heeft dremmeld, van zijn stuk gebragt, verbluft, uit liet
zijn voornemen verijdeld. - SE PECONCERTEII, v.pr. veld geslagen.
Déconteiiancement, m. (woord van Mad.
lerleGen worden, van zijn stuk raken: Ii se dé
aisément, hij is ligt bedremmeld, raakt-coned de Sivignh) Verlegenheid, onthutstheid, verbluft-scliieljk van zijn stuk. - A Ia mort, Ja machine heid f.
Déeonienan eer , V. a. Verlegen, bedremmeld,
ee déconeerle, bij den dood valt de machine uiteen.
van zijn stuk brengen, verbluffen,
S DéeoncJuie, t'. a. De sluiting (van een onthutst maken,
koop, een verdrag enz.) verbreken. - liet part. uit liet veld slaan. - SE DECONTENANCE1I, V. Pr.
passé komt ook als adj. voor: Traité déconclu, Verlegen, bedremmeld enz. worden.
ontbonden verdrag n.
.(- S Déconvenable, adj. Ongepast, onwelDéconfès, Wij. Niet gebiecht hebbende (zelden voegeljk. - 1 5 Déconvenance, f. Ongepast;ebézigd dan in:) Mourir U-, (en somtijds ook, van heid f.
Décoiavenue, f. (fam.) Wederwaardigheid f.,
(ene vrouw sprekende: Mourir U -se), zonder biecht
sterven. - Ook als subst.: Un U-, Une U-se, een ongeval, ongeluk, onheil n.
tre
[Jut.]
zonder
biecht
gestorvene.
cciie
E
-1-s Déeonvei-tir, V. a. De bekeering te niet
of
répuié mart U-, beschouwd worden als zonder doen, tot liet dwaalgeloof, het ongeloof terugbrengen. — SE DÉCONVEBTIR, V. pr. Zijne bekeering
laatsten wil gestorven te zijn.
1 Déconfiancer, v. a. Het vertrouwen ont verzaken, weder in zijne vorige onregtzinnigheict
vervallen.
nemen.
Décor, m. Het opschikken, opsieren, inz. van
1 S Décoti fire, v. a. Kene volkomen nederlaag
toebrengen, in de pan hakken, geheel verslaan. (in 't inwendige eener kamer; aangebragt sieraad n.,
dien zin oud en weinig of niet in gebruik.) - (fig.) inz. Les d-9, de gezamenlijke toonee/versieringen f. pl.
Décorable, adj. Versierbaar.
B- qu., iemand geheel van zijn stuk brengen, verDéeorateur, im Versierder, opschikker, mv.
leüen, verbluft makn.
schilder van sieraden, decoratie
t S Décoitfit, e, adj. (en part. passé van Ué- tooneelversierder,
schilder
rn. - Ook als adj. gebézigd: Peintre th.
in
de
pan
gegeheel
geslagen,
conhre) Armée d -c,
hakt leger.
-t- Décoratif, ive, adj. Opsierend, opschikDraperies d -ives.
1 Déconfifure, f. Volkomen nederlaag f. (in kend, optooijend, decoratief:
I)écoa'atioii, f. Versiering f., sieraad n., opdien zin oud en buiten gebruik.) - (fam.) Volkomen ondergang, val m., ruine f. (van een' koopman), schik, tooi ni., decoratie t. (door beeldhouwvolslaçen onvermogen a. (van een' schuldenaar): kunst, bouwkunst, schilderkunst aangebragt), mv.

ijjwi!liqe ontbinding, verrotting. - [Méd.] La dde Ja bile, du sang, des liumeurs, de ontbinding
(hr Gal, des bloeds, der vechten. - La d- du visage, des traits, de verandering, ontstelling, ontdaanluid f. des .ezits, deîgelaatstrelîken. - [Mtc.]
D- des forces, dunrn ouement, ontbindingeenerza-
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tooneelversiering f., tooneelschermen n. p1., tooneelbeschildernq of-be/deeding f. — ( fig. ook van
personen en verpersoonlijkte zaken eb4zigd) Elle
est Ia principale 1- de la cour, zij 1st voornaamste sieraad van 't hof. La pudeur est Ia d- Ie la
beauté, de schaamte is de tooi der schoonheid. —
[Pout.] Eereteeken IL, ordeband m., ordelint, ridderkruis IL, ridderorde, decoratie f.
Décordei-, V. a. Losdraaijen, uit elkander
draaijen (een touw). — [ Perri D- les cheveux,
het haar van de krulhoutjes afdraaijen. ---SE DE'CORDER, v. vr. Losgedraaid worden. — Het part.
passë is ook adj.: Cable clécorclë, uiteengestrengeld
Icabeltouw.
Décordonnage of Décosdoiinanee , f.
[Artill.] Het afslaan van de korsten, die zich aan
de stampers in kruidmolens zetten. — Décor
doiiiier of Déeordoziiiaiiccr, v. a. Schoonmaken, afslaan (de kruidstampers).
Décoré, e, adj. (en part. pass é van dcorer)
Versierd, opgetooid, opgeschikt, opgesierd; - met
een ordelint, een eere- of ridderteeken begiftigd,
gedecoreerd. — Ook als subst.: Un cl-, een
çjedecoreerde, iemand, die een ordelint, een
eerekruis draagt.
Décorer, v. a. Versieren, opsieren, toojen,
optooijen, opschikken, verfraaijen: D- un édifice,
Un théhtre, uH appartement, een gebouw, een tooneel, een vertrek opsieren. - ( fig.) La gr a ce décorait son front, de bevalligheid tooide haar gelaat.
— us décorent lu nam de sagesse leur inserisibi
lité, zij geven aan hunne ongevoeligheid het schoone
voorkomen van wijsheid. - Met eene orde, een
ordelint, een ridderteeken begiftigen, eene waardigheld, een' titel schenken, decoréren. - SE DECORER, V. pr. Versierd, edecoreerd worden.
Décoriier, V. 0. De vouw of de vouwen uituitdoen (uit de bladen van een boek, uit cene

speelkaart).

Décorporation, f. Ontbinding van eene corporatie of vereeniging, inz. van een krjqs- corps.
Déeortieaiit, e, adj. [Bot.] Den bast of de
schors losmakend, afschillend: Auriculaii'e d-, afschillende oorplant (soort van paddestoel).
Déeoi'tieation, f. Afschillìng van de schors,
van den bast, van de schil, ontschorsing f.
Décoitiqité, e, adj. (en part. passé van décorliquer) Ontschorst, afgeschild: Aibre d-, Fruit d-.
Decoi-tiquer, V. a. [Didact. ] Den bast, de
schors, de schil afdoen, ontschorsen, schillen. SE
—

zullen niet hein aan den (1e/ns moeten. 11 v, cut plai(ier, il en faut done 1-, lijf wil ])l(iti'fl. 't 100('t das
711(1(11' Zj11' 1(10/) hebben. — [Jeu] liet iepen hinciiui
O/)1UIfl('fl, Zi(11 U'i( de i.'. — (pop.) .Z[jnc
biezen pakken, (Ie plaat poetsen. — SE 1)1LOU1)ltE,
v.ji1. Losgaan (rein flcl(l(n, van fl(laiU'eile sj)1eIO1ul()
.-- (Ii!I. ) - Scs affaires se décousent, zti)u' zaken
c'aii xl'el,t. leur audi hi coniciicc it so cl-, liniie
'iit1i(ls(I(1J) verflaauwt.
Déeoiieniiige. in. [Clinic .] liet afnemen van
'

t ZU'fl(iId; - -- liet lnOfl (iU(!1()Ol.
1)écoueiiuer, v . a. [Charc. ] ikt zwoord tan

een r(!ihel (1/11(10(11.
1)éeoailaiil , C, (id_i. 4fl((o])('1((l, clf('loe()('l((l,
druipend (zelden voorkomend (1(111 in (lt uitdrukking):l.a lyric dc iroiuisioi étctil U11e lo r re cl -c
dc lait cl (11 inkl. 't 1(11(11 (l(1' belofte was (C11
land, overvloeijende t'Clll iii'l/c en honig.

I)éeoiileta.ent, in. '1/diuiping, afrloejjing
JI)écouiler.
t'. (1. 4
i])ell , ( 1f(l1l1/)Ji(n, langf.;

afloope 11.

1(11(1
(1(iII1 (I/tl((1(J11(, cI/lo(1/(en , II ilcIal/jIn

, a itloopen:
La resine ('ui (lécoule clime l)li1111, Lt sang qui
tléroiilt cl' t. IR 1(11111, het 11(11.5, uit uit e(1le plant,
11(1 blad, (1(11 uit ('('111 (10101 vloeit. - (fig.) I ooitrIo/jo , uit ontstaan, U 1 (' 0O1'xjlI'Ûl((j lICbb1'fl ('(ill:
l_ (OLlSéqUelIrc (IéCOUIC des principes, ('liie geUne
volgtrekking 1'l()('il rooit uit (11 f,'lollllstlllinq('n.
Cest tie Dien (itiC (lé(oUl(llt totit&s les graces,
(1/IC (11(101/C (111(11 L111( (11(l uit, h()Illt van (.nl.
I)éeoubcIge, 11. 1'(cli.j Bet kleinsnijden, in
.St((Ik(1( soUl/In; ll(l uitsnijden, uitknippen;
])»t11 het
('((((IXll 1)11(11 ((1(111 la/el).

1)éeoupé. e. WiJ. (en port. paced (1111 découl ') Poulet ii-, (lllllCe(l, t'OO((/e.Slle(lPn lion. ltOl)e
Il -I. gesneden, 11O((( (l((l ('iM/( (11 kunst gesneden
(/1/cl ijt kleedje. Satin, \ (lOt11.. cl-, uit eind.
sierlijk
l(jlc b1'.led1n satijn, fluweel. Est iiIfll(( (1-t', Uit(J(X11t'(ICi( , uitgeknipte prent. [B ias.] Croix ti-c,
(1 JIJ/eland kruis. -- [Bot .]lloitl non d-. niet-(Je11(1(1/P. (/101/dC (((lUl. F1.tlill(i ditieineiit ti-es,
verschillend uitgesneden ((/ getande bladeren. Part erre liliti (1-, (/(1&•(! V('1(!1('l(l, (I'll (lal(ÇelefJd bloemperk. - I P(iIl1.j Figure i -n. /i(; luLr, (/( zich te
.11(1k van (l'i( p1001/ de, .c(Ilil(l(1j) s(l((i(lt. — t 110
Ilium l(i(_I1 U-c, ecile final gcët'ciirëtIijde, net besneden ham!.
I)éeOUI)é , 10. [ I ott .] Bloemperk n.,, of tuin in.,
in verschillende figaico (vierkanten, ronden, ovalen
(

ti(Z.) anilfJelfjd.

I)éeOfl hiel. t'. ((.• ill stukken,, ill ('(C/nO snijden,
Zijne schors, zijn omkleedsel
verliezen: Le chêne-liége se décortîque naturelle kleinsn ij den.; l)fl.Cl1 (1(1(11 (l'1((X(/( . (J(l(5J(lt(. toll);
inent chaque année, de kurkeik verliest van zelf - in (1(11 111 (i.Chll(l1 vorm .tl(i»1el(:.i(,lJjli uitsnijden,
.1(1 i.J(lcll,
uittanden,. (1 ithll
knippen. ( OU t ('U II JI cl-. (001.111 ijlII(5 fl
ieder jaar zijne schors.
Décoruni, 'ii. (latin) (vr. —rome) Het uiterlijk — (Jolt Z0l((!el t'OüI'U'el/i gebi: ifJ(!: 11 (léCOLIJE avec
betamelijke, passende, welvoegelijke, fatsoenlijke, (((1 lI((Jti 1) de goCil . -- [ lion! . j I)- la luit c, b(tt (lIef!
pebruiFseljke, het decOru ui. Het komt zelden dan ((((t le /0(11(11 0 ( otS! l'1((I(h (1 . - [[lort.]I)- u n
in deze zegswijzen voor: Garder, Observer le d-, parterre, (Ill !(l(((I11J)1ik ill ('ulcI;en 1011 VIOl! illende
Etre fidèle nu cl-, zijn fatsoen houden, dewelvoe - f/( (!(1(1l(tell l'(l(!e(l('l( . - - [ P(Cl1( ] I)- la balei ne, (1(11
gelijkheid in acht nemen, het decorum bewaren. IV((lL'i:(l( hel spek ((f.112 1(1(11 ; lot u'alvischix/)ek aan
Oublier, Blesser Ie cl-, het decorum vergeten, schen- 1(17)111 snijden.. -- SE I)ECOUI'EIt, V. f11. In stukken
fJ(sl(('(!cll worden (l( Z.
den. (Het woord heeft geen meervoud.)
I)éeouipeiii, in., -euse, f. Voorsnijder, nitDéeoiicher, v. a. (met avoir) (fa-m.) Niet in
zijn bed slapen, en bij uitbreiding: buiten 's huis 5(1 j/(l(.(, (1 [k,i ipJ)(i m„ 5(01511 [/1/NIP?', U ilsl(fj(lXttr,
slapen: Depuis luit jours ii a découché quatre uitknipster t. -- [ Pèclitj SJl(lcxn[P1(l 111. (Op (1'
fois, sedert acht dagen heeft hij viermaal buiten lV(ll('iN(ll l'(I(ll(l(lS)
'S huis geslapen. Sa femme a découché davec lui,
1)éeoup 1 é, C, (1(1,j. (en part. passé veto déeouzijne vrouw slaapt niet nicer bij hem. II ne décou- 1(1e) (fan.) Jeune hoinnie liieii .1-, fl'el(J(l'011lid,
che jamais d,'avec elle, hij laat haar nooit alleen (JotS! (I IIfJ((j((1(i(l. .cl(11ili to k/ac/c jO(l(J(lil(f/.
slapen.
I)éeoiiplé , in. [ \éncr. J lit lo.dco)IJulell (der
DECOUCIIER, V. a.: B- qn., iemand zijn
bed doen ruimen. Je n'ai garde de vous cl-, het zij honden), loskoppeling f:; liet tijdstip, ook de plaats
verre van mij, dat ik U uit uw bed zou verdrijven. (!(l ontkoppeling.
1)éeoupler. V. (1. Het paclrsgcn'jjs l'el'eelliqde
(SE DECOUCHER, bij Molière voorkomende voor:
opstaan, zijn bed verlaten, wordt door 't gebruik losmaken, (llitk(i]iJi(ltll, loskoppelen (bi'. (le j(lgth1011(11(1 .U)lii.( ((( IIÇ iP plaeqo.ssn) .-- Oak ZUlU/li' t'i)O('lt'l(l/)
niet gewettigd.)
Découdre, V. 0. Tornen, lostornen, optornen, (jebiipl: I.)érou ikz, (1111(1k dc bib/in Ins. -- (fig.
het zainengenaaide losmaken. - [Mar.] Ontnagelen, (t /0111 .) D- les neus iIIiI•1:is ijil . , iiiil((il(! iileils(h1en
de spijkers losslaan: D- une pièce du hordage, eene (1/) 't tjj/ zenden (0111 hem te plagen,, h mishandeplank van de scheepsbekleeding losmaken.— [Chas.] len,, t(' vervolgen). S 1 ne lit' Pil ic pas, je lui déOprij ten, opscheuren: Le sanglier dun coup de cou plerai Its un issicrs, als hij ui/i niet betaalt, zal
defenses a décousu le ventre a un de nos chiens, i/i 1111h dl deurwaarders (1)1 ([(li 11(1/i zenden. — SE
het wilde zwijn heeft met zijne houwers een' onzer 1.)E(h.ht}'J. ER, 1'. •/)1 . Ontkoppeld co/din.
I)éeoaipoii-, in ['l'cch.j 11s n., schclell' f. om
honden den buik opgereten. (Deze beteekenis is
verouderd). E DÉCOUDRE, v. n. (fam..) hand- uil te snijden,, 11 it te knippen;: 11'ei'kta'if/ 0111 uit te
gemeen thorden, aan 't vechten, aan het twisten, stlni, of uit le steken of uit te hakken; hakaan het wedijveren raken: II en vent cl-, hij wil beiteltje ii.
er op los, hij wil van teer trekken. L'ennemi s'a.I)éeoiipure, f. liet uitsnijden,
(lill , nit/co ill/len;
ance, nous aurons a en d-, de vijand nadert, wij Sliedt', iilSIit'(lL', uitsnede f., liet uitçJ('slie(i.ene, uitT)ÉCORTIQUER, V. 0.
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g e knipte, liet knipsel knipwerk n., uitgesnëdene, ring f. : La d- dun pays, dun trésor, dune mine
'
uitgehakte prent; doorgeslagene,
gepikeerde stof f. dun remède, de ontdekking van een land, een'
- Indeeling, afdeeling van een letterwerk; ver- schat, eene mijn, een geneesmiddel. - Bij uitbreiding: La d- dun secret, dune trahison, duim
snippering f.
Déconragé, e, adj. Ontmoedigd, kleinmoedig, malfaiteur, de ontdekking, opsporing van een gev erslagti g , afg eschrikt, g e d e c o u r a ge e r d: Coeur heim, een verraad, een' boosdoener. - [Mil.] Aller
a Ja d-, op kondschap of verkenning uitgaan. t!-, Armee d-e.
+ Décourageable, adj. Wie zich ligt laat [Mar.] Ligt vaartuig ter verkenning uitgezonden;
konvooischip ii. Quai't de d-, uitkijk m., wachter
ontmoedigen, moedbeneembaar.
Décourageant, C, adj. Ontmoedigend, moed- op den uitkijk. Etre a Ja d-, op den uitkijk zitten.
- [Escr.] Blootgegeven plaats f. Attim'er un adver
benémend.
Découragenieiit, m. Ontmoediging, moede- saire par des d-s, zijn' vijand door blootgeving
loosheid, neirslagtiglzeid, verslagenheid, mistroos- uitlokken.
tigheid, kleinmoedig/teid f.
S Décoiivre,ir, m. Ontdekker (inz. van nieuwe
Déeoui-ager, V. a. Ontmoedigen, moedeloos, landen) - [Mil.] Veldontdekker, verkenner m.
Découvlir, V. a. Ontdekken, ontblooten, de
neirslagtig maken; afschrikken, den lust benemen,
a e c o ra (j Li r e a. - Ook zonder voorwerp gebé bedekking wegnemen. D- Un plat, UI) pot, une maizigd: L'espérarice trompée décolirage, de bedrogen son, les racines dun arbre, het deksel van een'
hoop ontmoedigt. - SE DECOURAER, V. pr. Moe- schotel, een pot afnemen, het dak van een huis
deloos worden, den moed verliezen of laten zinken, nemen, de wortels van een' boom blootleggen. D
Sn tète, sa poitrine, ses ëpaules, zijn hoofd, zijne
versa gen.
Déconrant, e, Décnireiit e, adj. [Bot.] borst, zijne schouders ontblooten. D- son jeu, zijn
Met den rand aan den stengel verbonden: Feulile spel open leggen; ook: zijn spel verraden. - Ontblooten, ongedekt, onverdedigd laten: B- les frond-e, aan den stengel afloop end blad n.
Décourber, v, a. Weder regt buigen, opbui tières, de grenzen van troepen, van vestingen oat- [Riv.] Jaagpaarden van de lijn afspannen.-gen. blooten. On a trap découvei't l'infanterie, men
---Hetpai't.passéis ook adj.: Bâton décourbé, regt heeft het voetvolk te veel blootgesteld, niet genoeg
[ Jeu d'échecs, de dames]
iebogen stok. Chevaux dcourbs, afgespannen door ruiterij gedekt.
aagpaarden.
D- une pièce, een stuk ongedekt laten, het blootstellen; ook: het onth effen van de belemmering, die
bécourent, e, adj., z. v. a. DÉCOURANT.
-1- Déeoiiroiiner, V. a. Onikroonen, de kroon het verhinderde te werken. D- une dame, eene
afnemen. - [1i1.] Den vijand van eene hoogte schijf blootjeven, ongedekt laten. D- son jeu, zijn
verdrijven; de ster/den nemen, die eene hoogte ver- spel blootgeven. - (fig.) D- son coeur, zijn hart
dedigen. - SE DECOURONNER, V. pr. De kroon openen, zijne gevoelens openbaren. Ontdekken, aan den dag of aan 't licht brengen (wat verafleggen; ontkroond worden.
1)éeoui s, m. Het afnemen (der maan, eener borgen of onbekend, was) , opsporen, vinden, uitvorschen,
opsporen. D- des pays inconnus, une
ziekte): La lune, Ia maladie est en son d-, de
comète, une mine dor, une source, un secret de
maan, de ziekte is aan 't afnemen.
Décousu, e, adj. (en part. passé van décou- Ia nature, onbekende landen, eene komeet, cene
the) Losgetornd, onttornd. - ( fig.) Zonder verband. goudmijn, eene bron, een natuurgeheim, ontdekken.
Style U-, schrijfstijl zonder verband, slecht za- - D- un dessein, une fourberie, Un secret, une
menhangende rede. Ses affaires sont , dcousues, conspiration, eenplan, eene schurkerj, een geheim,
het staat slecht met zijne zaken. - DECOUSU, m. eene zamenzwering ontdekken, er achter komen.
[Litt.] Gebrek n. aan zamenhang, het onzamen- Ontdekken, bespeuren, zien, verkennen; beginnen
te bemerken of te zien, in 't gezigt krijgen: Da
hangende (van den stijl, van een gesprek enz.)
Découstire, 1. Losgetornde naad m., open- haut de Ja colline on ddcouvre quantit é Wiles,
taming 1. Ce nest pas décliiré, ce nest qu'une d-, van den top des heuvels ontdekt, ziet, overziet men
't is niet gescheurd, de naad is maar getornd. - eene menigte eilanden. II découvre de loin UI)
[Wner.] Wonden of scheuren, die een wild zwijn homme, hij bespeurt in de verte een' man. Ontdekken, openbaar maken, openbaren, verraden,
den honden met zijne slagtanden toebrengt.
Décotiveit, m. [Financ.] Voorschot, uitschot n., verklappen: Le délateur découvre plus ses propres
waarvoor men niet gedekt is. - Doorgaans genomen vices que ceux dun autre, de aanbrenger openbaart,
in den zin van deficit, te-kort: Combler un d-, een verklapt meer zijne eigene ondeugden dan die van
een ander. (Loc. prov.) 11 est alid d- le pot aux
te-kort dekken.
Déeoiivert, e, adj. (en part. passévan décou- roses, hij heeft het geheim verklapt. - [Tech.]
vrir) Ontdekt: Neptune, planète récemrnent the, D- le bois, het hout uit den ruwe werken. D- les
Neptunus, een nieuwelings ontdekte planeet.— Niet claus, de spijkers eene poos in eene wjjnsteenopgedekt, open, blootliggend: Pays d-, open land, tossing laten liggen. D- une pièce, een stuk werks
zonder bosschen of bergen. Frontières d-s, oat bloote, glans geven, polijsten. D- des outils cju'on a tremniet gedekte grenzen Une allée d-e, eene opene pes, verstaalde gereedschappen met puimnsteen reini
laan, waarvan de toppen der boomen niet zamen- gen en polijsten. D- une pierre, de kas, waarin een
sluiten. - [Jeu] Jeu th, opengelegd, verraden spel. steen gezet is, zoover als noodig is wegnemen, om
Dame, Pièce d-, ontbloote. niet gedekte, bloolge den steen bloot te leggen. D- les formes, de lappen
stelde schijf of stuk. - Ontbloot, bloot, naakt: van de suikervormen wegnemen. D- une planche,
Poitrine, Gorge the, ontbloote, naakte borst, hals. eene plaat van haar vernis of wasbekleeding antA tête d-e, met onqedekten hoofde, blootshoofds. doen, nadat het sterkwater toereikend gewerkt
- [Bot.] La cerise est Un fruit 1-, de kers is eene heeft. - DÉCOUVR1R, V. a. [Mar.] Blootkomen (bij
naakte vrucht. [Prat.] Payer en (of, á) deniers de ebbe): Ce rocher découvre heaucoup, die rots
komt yes' bloot. - SE DECOUVRIR, V. pr. Zich ontd-s, met klinkende munt betalen. a DECOUVERT
loc. adv. Ongedekt, open, vrij, onbeschut, in de blooten, zich ontdekken, inz. zijn hoofd ontblooten,
zijn
hoed, muts of pet afnemen; - zich blootgeven
lucht
,
in
de
open
Se
promener
1a
vrije lucht:
wandelen. Ils allèrent a ii- attaquer Ja demi-lune, (bij 't schermen of duelléren, of in 't gevecht). zij gingen de halve maan in 't open vuur der vjan Ontdekt, bemerkt, bespeurd worden. - [Mar.j La
aantasten. Mettre Un filon it d-, eene ertsader,-den terre se découvre, het land doet zich op.— Zich opensnijnader blootleggen. - (/1g.) Dire les clioses a baren, zich bekend maken, zijne gevoelens, oognier d-, de zaken ronduit, zonder omwegen, onverholen ken enz. blootleggen of mededeelen. - [Jeu] Zijn
zeggen, ei' geen doekjes om winden. - [Com.] Être spel blootleggen, openleggen; (fig.) zich in de kaart
kijken, zijne oogmerken, te veellaten bespeuren.
a a-, niet gedekt zijn, in blanco staan, geen zeker- laten
held hebben voor een gegeven krediet. Laisser qn. - Le temps, le ciel se découvre, het weder, de
klaart op.
a d-, iemand in blanco, ongedekt laten. Crédit a lucht
Décrampiller, V. a. [Tech,] D- Ja sole, de
(1-, open krediet, blanco-krediet (enkel op persoonzijde
na
't verwen vaneen scheiden, losmaken. lijk vertrouwen berustend). a VISAGE DÉCOUVERT,
10e. adv. Ongesluijerd, ongemaskerd; - (fig.) zonder Het part. passé is ookadj.: Sole décrampilide, uitomwegen, ronduit, vrij: Je vous dis cela a visage eengewerkte zijde f.
a-, ik zeg u dat in 't gezigt. Je puis me monti'er Décraniponner, V. a. [Tech.] Ontkramnmen,
it visage d-, ik durf de menschen Vrij onder de de krammen of houvasten wegnemen. - SE DECRAMPONNER, V. pr. Ontkramnd worden; —vanzelf losla
oogen treden.
Découverte, 1. Ontdekking, vinding, opspo- ten (van iemand, die zich aan iets vastgeklemd heeft).
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MCRASSE
Décrassé, e, wij. (en part. passe van déciasser) Gereinigd, gezuiverd, schoon g emaakt, van 't
vuil ontdaan: Visage d-, Linge d-.
Décrasser, V. a. Reinigen, zuiveren, liet vuil
wegnemen. - B- du huge, linnen uit het eerste
water wasschen. - ( fig.) D- qn., iemand beschaven, manieren leeren. Ii a acheté cette charge
pour se d-, hij heeft dit ambt gekocht, om aanzien
te verkrijgen, ons zich door den omgang met fatsoenljjke lieden te beschaven. - [ Tech.] D- mie
cuir, eene huid ontvetten. D- le Pain, 'tinetaalbacl
afschuiinen. - SE D1CRASSER, v. r. Zich reinigen; - zijne vroegere onbeschaafdheid afwennen;
zijne lage afkomst doen vergeten.
Décrédité, e, adj. (en part. passé van décréditet) Van krediet, vertrouwen of achting beroofd,
in zijn' goeden naam gekrenkt, in kwaden reuk
gebragt, te kwader faam staande, g e d i s c r e d it eerd: Commercant d-, Itemède d-.
Décréditeiiient , m. liet berooven van krediet of vertrouwen, afneming, vermindering f.,
verlies n. van krediet.
Décréditer, v. a. Van krediet, vertrouwen,
aanzien of achting berooven, den goeden naam benadeelen, krenken of vrzwakken, in kwaden reuk
of naam brengen; de deugdelijkheid eener waar
verkleinen of verlagen, d is c s' e d i t dre n. - SE
J)EC1IEDITER, v. pr. Zijn krediet, achting, vertrouwen, invloed, goeden naam enz. verliezen, wegwerpen of verbeteren, weinig bijval meer vinden.
D e cr e pit, e, adj. Oud en gebrekkig, hoog bedaagd, afgeleefd, stokoud. La vieillesse d-e, de
afqelecfde ouderdom.
Décrépitaiit , e, adj. [Chim.] Knetterend,
knapperend: Sets d-s.
Décrépitation, t. [ C him.] Kneltering, knappering, kraking (welke zékere zouten, die weinig
kristalwater bevatten, doen hooren, als men ze op
gloe i ende kolen werpt, decrepitatie t.
Décrépiter, v. a. Knetteren, knapperen, k ra
ken, met een' knal of plof uiteen springen (gelijk
het keukenzout op 't vuur), d e c r e p i Uren.
Déerépitnde, t. Afeleefdheid 1., zeer hooge
ouderdom, zwakke en gebrekkige ouderdom m. (fig.) La (1 des empires, des soclétés, de bouwvalliqheid der rijken, der maatschappijen.
Déeréseeiido, adv. (ital.) (pron. dé-cré-chèn do) [Mus.] Afnemend, in kracht van coon dalend,
allengs van forte tot piano en pianissimo overgaande. - (fig.) Ses affaires vont d-, zijne zaken gaan
achteruit, gaan den kreeftengang. - Ook als subst.
m.: Un d-, een met dalende toonsterkte voortedra
trapswijze daling der bonen.
-gendlt;
Décret, ui. Verordening, bepaling, beschikking,
beslissing f. , besluit n. dec overheid; regtsbesluit,
besluit op eenzijdig aanzoek der partijen (in tegenstelling met de beslissing na regterljk verhoor der
beide partijen: liet vonnis), dekree t n. Rendre
un d-, een dc/erect uitvaardigen, besluiten. —Les d
de Dieu, de goddelijke raadsbesluiten. Les d- des
conciles , de besluiten der kerkvergaderingen. [Atic. jar.] Vendre une terre par d-, eenig land,
ten overstaan van het gerept , voor de schulden
ver/wapen. Cette maison est en d--, dithuis moet
geregteljk verkocht worden.
Déei-étale, f. [Ii. cccl.] Pauselijk bescheid of
besluit n. (op gedane aanvrage der bissch,oppen, in
kerkelijke zaken), cl e c r e t a I e f. - DECnETALES, 1.
Het geestelijk regt het pauselijk wetboek.
L)éerétatiste of Décrétiste, rn (1-I. eed.]
Doctor of leeraar in 't kerkregt, d cc r e t al is t,
01

decretist rn
Décrété, e, adj. (en part. passé van décréter)
Vastgesteld, bepaald, bevolen, geregteljk besloten,
gedecreteerd: Ajournernent d-, Peine d-e. I)ÉCRETE, in., of Paitie saisie, t. {Jur.]lij, op

wiens goed beslag gelegd is.
Déeréter, v. a. Gere g telfjk besluiten, vaststellen, bepalen, bevelen, d e c r e t dren : D- qn. de
price de corps, of zonder voorwerp: D- contre qn.,
bevel geven, om iemand gevangen te nemen. On la
décrété d'ajournernent personnel, hij is door rcgterljke uitspraak persoonlijk voor de regtbank gedagvaard.{Anc. Jur.]IJ- une maison, une terre, een
huis, een land gereglelijk voor schulden verkoopen.
Décrter, v. a. [Mil.]: D- le parapet, de Imp
of 't bovendeel der borstwering wegschieten.
Décrétiste, in., Z. DEC1IETALISTE.
01

DÉCROITRE.51,19
Décrétoire, adj. [Méd.]: Jour d-, z.v.a. jour
critique, z. CRITIQUE.
Décrensage, m. [Tech.] Ontgomming, ontsehaling t., bevrijding dec katoen-, hennep-, vlas-,

wol- of zijde-draden van al wat zich tegen de weeking der kleurstoffen verzet.
Déereiisé, e, adj. (en part. passé van décreu
Ontschaald, ontgomd: Soie d-e.,
-set)
Déereuseineiit, rn., z. v. a. DEC1IEUSAGE.
Déci-euser, v. a. [Tech.] Ontschalen, ontgommen (vgl. DICREU5AGE). - SE DÉCREUSER, V. pr.
Ontgomd, ontschaatd worden
Déei-i, rn. Openbare bekendmaking, waarbij de
overheid den omloop, 't gebruik, den verkoop van
iets verbiedt, inz. gebézigd voor: afzetting, verlaging, vermindering der muntwaarde, opheffing t.,
verbod n. eener muntsoort, eener waar. - ( fig.)
Verlies n. van krediet of van goeclep naam, slechte
naam, kwade reuk in.:Tomber, Etre dans le d-,
in een' kwaden reuk komen, in een slecht blaadje
staan.
Déerié, e, adj. (en part. passé van décrier)
Verboden, buiten koers gesteld, afgezet, in waarde
verminderd : Les marchandises aeglaises furent
d - es, de engelsche waren werden verboden. Mon
d-e, afgezette munt. - (fig.) Homme d-, te-naie
kwader faam staande man,uitgekreten mensch. Conduite d-e, luide afgekeurd, slecht gedrag. Doctrine
d-e, in minachting of verachting gevallen leer. (Loc. prov.) Ii est d- domme Ia fausse rnonnaie,
hij staat in een slecht blaadje, hij is gezien als eene
geit bij de groentevrouw.
D e crier, V. 0. Bij openbare bekendmaking den
omloop, het debiet, het gebruik van iets verbieden
(in (lien zin oud en zelden gebruikt); eene munt opheffen, eene munt afzetten, in waarde verminderen.
( fi g.) D- qn. , iemand een' kwaden, slechten
naam geven, hem zijn krediet benemen, zijne eer
en zijn aanzien krenken, hem in kwaden reuk, in
een slecht blaadje brengen. - SE DdCRIER, V. pr.
Zich zelven in kwaden, naam brengen, zijn eigen
krediet of aanzien krenken.
Décrîi-e, V. (1. Beschrijven, door woorden a!
beelden of voorstellen, uitduiden, afschetsen, schil-deren, afschilderen, malen, afmalen; - een algemeen denkbeeld geven. - [Géom.j Beschrijven,
trekken Op het papier teekenen. D- une ligne,
eene lijn trekken. D- un çercle, een' cirkel beschrjven of trekken. - SE J)ECR1RE, v. pr. Beschreven
worden: Cette scène ne peut se d-. - Zich zelven
beschrijven.
Hécrivant , e , a(Ij. [Géorn.] Beschrijvend,
door zijne bewdying eene kromme lijn beschrijvend:
Point d-. (Men zegt nu liever GE NERATEUR.)
Décroché, e, Wij. (en part. passé van décrocher) Afgehaakt, losgehaakt, afgenomen: Taileau d-.
Décrochernent , rn . Het afhaken, ioshak&n.
Décrocher, v. a. Afhaken, loshaken, van den
haak nemen. - [ Fond. de caract.] De letters uit
den g ietvorm nemen. - (pop.) D- un enfant, de
afdrjjvi'ng eener vrucht bewerken. - SE DECRO
CIIER, V. pr . Afgehaakt, losgehaakt worden.
Décroehoir, rn. [Tech.] Afhaakijzer n.
Décroire, v. a. (fam.) Niet gelooven, ophouden te gelooven (alleen in deze spreekwijze, zonder
voorwerp, gebézigd): Je na crois ni na décrois, ik
geloof noch ja noch neen, ik weet niet wat ik er
van gelooven moet.
Déeioisetiient In. [Tech.] Uit het kruis
brenging 1., verplaatsing van 't geen in kruiswijze
rigtinj was.
Décroiser, V. a. Gekruiste voorwerpen een'
anderen stand geven, uit het kruis brengen. [C h ap.] Den vouw der viltstukken of vakken (ca
veranderen.
-pades)
Déeroissanee, t., z. v. a. DECROISSEMENT.
DéCVOiSSaiit, e, adj. Afnemend, verminderend: Force d-e.
Déeroisseiiient , rn Afneming vermindering t.: Le d- des jours, het korten der dagen. Le
d- dune rivière, het zakken, vallen eener rivier.
Le d- de la viehurnaine, de afneming, korterwording t. van 't menscheljjk leven.
Décroit, fl1. [Astron] Afneming f. (der maan):
La miie est dans (sur) son d-.
Décroitre, v. si Afnemen, verminderen, kor
ter worden (in eig. en fig. zin): Les jours décrois-
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DÉCROTTAGE

—

sent, de dagen korten. La rivière décroit, de rivier valt. L'arnour décroît, des qui l cesse de croiIre, de liefde neemt af, zoodra zij ophoudt toe te
nemen.
Décrottage, m. Het schoonmaken (van klee
(van law zen enz.).
-dern);litpos
Hécrotté, C, adj. (en part. passé van décrotIer) Van sl'jjk of vuil gereinigd, schoongeniaakt,
afgeborsteld, gepoetst: Souliers the.
Décrottei, V. a. Van slijk of vuil zuiveren,
schoonmaken, afborstelen, afsc/iuijeren , afvegen,
poetsen. - (fig.) D- qn., iemand zijne grove onv,etendlieict, zijne plompe manieren ontnemen. (fig. ei fam.) Comme iJs ant décrotté ce jambon!
wat hebben ze die kam tot op 't been afgekloven!
- SE DECROTTER, V. pr. Zich schoonmaken, zijne
kleederen of schoenen reinigen.
Décrottear , m. Schoenpoetser m. (Waar t
vrouwelijk te pas mogt komen, gebruike men DE-

CROTTEUSE.)

Déei-ottoir, m.Schoenijzer ii., voetschrapper m.
(aan den buiteningang der huizen geplaatst, om
zich daaraan de schoenen te reinigen).
Décrottoire, f. Schoenborstel m. - ( Loc. fam.)
Elle a la peau rude comme des d-s, haar vel is
zoo ruw als een borstel.
Décroûter, v. a. Ontkorsten, de korst afnemen. — [ Véner.] Den kop aan boomen schuren of
wrjven (van herten sprekende, wanneer zo de
horens hebben afgeworpen). - SE DECROÛTER, V.
pr. Ontkorst worden. - { Véner.1 Le ceif se décroûte, het tiert schuurt zich den kop.
Décruage, m. [Tech.], Z. V. a. DECREUSAGE.
Décru, e, adj. (en part. passé van clécroitte)
Afgenomen, verminderd, gezakt: Lena eet Iden
d-e, 't water is veel gevallen.
Hécrue, t. Zakking 1., val rn. (van water sprekende).
I)écruer, V. a-, Z. V. a. DECREUSER.

D1DALE.
D e cumbent, e, adj. , z. V. a. DÉCOMBANT.
Décupellation , Décupellei , Z. V. a. DE-

CANTATION, DECANTER.

DécupJe , m. Tienmaal zoo veel, tienvoud,
tienvoudige n,: Ii a gagiié dans vette affaire le d
de ce qu'il avait avancé, hij heeft tienmaal zoo
veelbij deze zaak gewonnen, als hij uitgeschoten
had. - Ook als adj.: Un iiombre d- dun autre,
een gelal, tienmaal grooter dan een ander.
Décupler, v. a. Vertienvoudigen, tienmaal nemen, tienmaal grooter maken. - SE DECUPLER, V.
pr. Vertienvoudigd worden. - liet part. passé is
ook adj.: Nombre décuplé, vertienvoudigd of tienmaal genomen getal.
Déciii-ie, I. [El. rom.] Afdeeling f. van tien,
tiental, rot n. van 10 soldaten, decurie f. Tiende gedeelte eener ce n t u rie (z. dat woord).
Déeurion, In. [U. rom.] Aanvoerder van 10
man, rotmeester, d e c u r i o. - Tienman, landdrost of landregter in de rorneinsche volkplantin
- Opvigter in. over tien scholieren (in de-gen.
oude collegian).
Décurional, e, wij. [Ei. rorn.] Tot de waardigheid van d e c u r i a (z. het vorige woord) beh oorende, d ecurio naal. (P/ar. m. dédutionaux.)
Déciarionat, in. [H. lom.] Waardigheid 1.,
ambt n. van decurio (z. DECURION).
Déeiirreut, adj., z. v. a. DECOURANT.
Décursif, lye, adj. [Bot.] Naar bendden gekeerd (van 't bloeinstijitje sprekende); - ook z. V. a.
DÉCOUIIENT.
Décart ation , f. [Agric.] Ki'uinverdorreng f.
(couionnement) , boomziekte, die de boomtakken,

inz. de kruin der eiken, aantast.

Déeussatif, ive, Décussé, e, adj. [Bot.]
Overdwars, kruiswijs, in den vorm van een St.
Andrieskruis ( X ) geplaatst.
Décussation, 1. Kruising, doorsnijding f. in
den vorm van een St. Andrieskruis ( x ). [Opt.,
Décrûrnent, Décrusernent, Décrusage Géom.] Point de d-, ontmoetingspunt, snijpunt n.
van stralen en lijnen, die elkander kruisen.
m., z. V. a. DECREUSAGE.
Décissé, e, adj., Z. DECUSSATIF.
Décruser, V. a., z. v. a. DECREUSER. - liet
Decussoire, m. [Chir.] Werktuig tot nederleggen der zijdeworintonnetjes in warm water om
drukking Van het harde hersenclies bij de trepaze te gemakkelijk af te haspelen.
Déçu, e, wij. (en j) art. passévan décevoir)Mis natie of schedelboring, d e c u s s o r a vi ii
Décuvage, m., Décuvaison , f. [Tech.]
leid, bedrogen: Espérance d-e, verijdelde, teleurge
Het overgieten uit de cciie kuip in de andere, inz.
stelde hoop 1.
Décubitus, m. (latin) (pr. —tuce) [Méd.] Lig- liet aftappen van den wijn uit de perskuip in de
ing t., houding van een te bed liggend persoon;— vaten.
Décuver, V. a. [Tech.] Overtappen, aftappen,
ij uitbreiding: het doorliggen der zieken.
Décuire, V. a. V erdunnen, te dik gekooktesiro- den wijn uit de kuip in de vaten tappen. - Het
pen of confituren door bijvoeging van water vloei-- part. passé is ook adj. Du yin d-, overgetapte, afboarder maken. —[Chirn. ] D- one subsistançe, eene getapte wijn n.
Dédaignable, adj. I7erachtenswaard, versmazelfstandigheid afkoken, uitkoken. - SE DECUIRE,
denswaard.
V. pr. Weder dun of vloeibaar worden (van siroop
Dédaigné, e, adj. (en part. passé van dédaiof confituren sprekende, die niet genoegzaam gegnei') Versmaad, veracht, geringgeschat : Amour
kookt zijn).
Déeuit, e, adj. (en part. passé van décuire): d-, Ami d-.
Dédaigner, v. a. Versmaden, fier verachten,
Strop d-, niet genoeg gekookte en daardoor te dun
of te vloeibaar geworden siroop. - Os d-, uitge- niet verwaardigen, met verachting van de hand
kookt, door koking opgelost been. Substance d-e, wijzen; beneden Zijne waardigheid of zijner onwaardig rékenen, eringschatten. — Door een tnfinitif
uitgekookte, afgekookte zelfstandigheid.
gevolgd, wil het altijd het voorzetsel de (vgl. DAlS Déc.iit, m., beter DECOCTE.
Déculassernent, m. [Mil. et Arqueb.] liet UNER) : 0- de parler, de se venger, het benéden
losschroeven der staartschroef, het afschroeven van zich rékenen om te spreken, om zich te wreken. —
't bodemstuk van een vuurwapen.
S SE DEDAIGNEIC, V. pr. (fain.) Versmaad enz. warDéculasser, V. a. [1i1.etArqueb.] De staart- den: Pare!l avanlage ne dolt pas se d-, zulk een
schroef losdraaijen, het bodvmstuk van een vuur- voordeel mag men niet versmaden, van de hand
wapen afnemen. - Het part. passé is ook adj.: wijzen.
Dédaigueir , Dédaigneux, m. [Anat.],
Fusil déculassé, geweer, waarvan de staartschroef
z. v. a. ABDUCTEUR. - Ook als adj.: Muscle d-.
afgedraaid is.
Dédaigneusemeut, adv. Smadelijk, op eene
Déctiiiiaiie, f. [Bot.] Soort van mirtenboom in.
Décuman, e, ac/f. [Ant. rom.] Tienvoudig, verachtende, versmadende wijze, met verachting,
groot: Bouclier d-, groot schild n., dat de inwoners met 'minachting.
Dédaigneux, euse, adj. Verachtend, honend,
der stad A l ba droegen. Terres d-es, landerijen,
waarvan de republiek tienden hief, decumani- versmadend, geringachtend. — Ook als subst. geeene
poort,
Faire le d-, la d -euse, uit de hoogte neêrbézigd:
sche akkers. Porte d-e, decumanische
der vier hoofdpoorten van 't roineinsche legerkamp, zien, zich verontwaardigd houden. - DEDA1GNEUX,
tegenover de pretoriaansche poort, en bij welke het m. [Anat.], Z. DÉDAIGNEUR.
Dédaiii, rn Trotsche veraching of minachting,
lOde legioen was gelégerd, dat den naam van Légion d-e, decumanisch legioen, droeg. - DECUMAN, versinading, geringschatting; verontwaardiging f.,
trotsch gedrag of voorkomen a. ten opzigte van anm. Tiendeheffer m.
Décuniate, adj. [Ant. rom.] Aan de tiende deren. Trailer qn. avec d-, iemand met versmaonderworpen, tiendpligtig. - [ Géogr. anc.] Champs ding, verachting, verontwaardiging behandelen.
Dédale, m. (podt.) Doolhof m. (labyrinthe).d-s, d e c une a t i s c h e akkers, tiendpliqtig land, het
land tusschen Neckar en Rijn, waar de Romeinen (fig.) hoogst ingewikkelde, moeijeljk te ontwarren
eene kolonie gevestigd hadden, die hun tiende be- zaak , verwikkeling , verwarring; verwarde menigte f.
taalde.
-

-
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MDALIQUES Dédalique , adj. [Arcliéol.] Kunst iq, yindingrjk, schrander uitgedacht, d aedalisch.
Déttallei-, V. a [Tech.] De vloersteenen of tegels opnemen, ontvioeren. - Bet part. passe komt
ook als adj. voor: Vestibule décIaIIé, ontvioerd
portaal of voorhuis n.
Dédanier , v. a. [Jeu de dames] Eene der
schijven van de onderste randrij of den dam verschuiven. - In 't algemeen: eene schijf, een' dam
slaan of wegnemen. - liet part. passi is ook adj.
Dame the, van dam geschoven schijf t.
Dédatniier, V. a. (woord van Louis Racine)
Uit de hel verlossen, van de verdoemenis bevrijden.
Dedans, ode. In, binnen: Tousles maux sont
depuis longtemps hors de Ia holte de Pandore,
mais l'espérance est encore d-, al de kwalen zijn
sedert lang uit de doos van Pandora, maar de
hoop is er nog in. Ii entre dedans par la fenôtre,
hij komt door 't venster binnen. - (lig. et fans.)
Ne pas savoir 51 ion est dehors ou d-, niet weten
hoe men 't heeft, welk besluit men zal nemen, wat
raad men zal volgen. N'tre ni t!- ni dehors, goed
noch kwaad bij zijne zaken staan of met iemand
staan. Ne pas savoir 51 qn. est d- on clehors, niet
weten wat iemands plannen, inzigten zijn, wat hij
in 't schild voert. - (pop.) Etre 1-. achter de traliën zitten; ook: dronken zijn. Mettre qn. d-, iemand beet hebben, hem bedriegen. Donner d-, zich
laten verschalken of beet hebben. - [ Mar.] Mettre
les voiles d-, de zeilen bergen. Etre vent dessus,
vent d-, met het zeil tegen liggen. -[ Man.]
Mettre un cheval d-, een paard beginnen te dresseiren of af te rigten. Cheval qui s'est Men ms
d- , goed gedresseerd paard. [Fauc.] Mettre
l'oiseau d-, den volk voor 't eerst op roof laten
eitvliegen. - [ Trictrac] Mettre d-, eene schijf op
een open veld zetten.— Là DEDANS, bc. adv. Daar,
binnen.: II est lá d-. Entrez lá d-. - AU DEDANS,
EN DEBArS, bc. adv. Van binnen, inwendig: Le
mal est an d-, het kwaad zit van binnen, inwen
dig. Fermer sine porte en d-. eene deur vanbinnen
sluiten. 11 y a an d- qc. qui nous avertit, er is
in ons binnenst iets, dat ons waarschuwt. (Loc.
, Zijne
fig.) Avoir l'esprit en d-, schroomvaileg zijn
kundigheden niet kunnen vertoonen, niet kunnen
mededeelen: somtijds ook: een' mokkenden, norschen, veinzenden aard hebben. Etre en d-, Etre
tout en d-, achterhoudend, in zich zelven gekeerd,
onmededeelzaam zijn. AU DEDAINS DE, EN DEDANS
DE, bc. prép. Binnen, van binnen, inwendig: Sa
gloire isait affermie an d- et nu dehors du royaume, Zijn roem was binnen en buiten het rijk bevestigd. Le crédit étaitépuisé en d- et en dehors du
royaume, het krediet was binnen en buiten het rijk
uitgeput. - PAIS DEDANS , loc. prdp. (trés-fam.)
Door, midden door: II passa par d- Ia viiie, hij
trok midden door de stad. DEDANS, m. Het
binnenste, inwendige n., de binnendeelen n.pl.: Le
d- dune maison, dun carrosse dun chapeau,
de Ia main, du royaume, de lame. - [Man.]
La rène, La jambe du d-, de binnenwaartsche
teugel, het binnenwaartsche been. - [ Equit.] Avoir
deux, trois d-s, den ring twee-, driemaal getroffen
hebben. - Le d- dun jeu de paume, de galerij
eener kaatsbaan.
Dédéi fi er, v. a. Den rang van god ontnemen,
uit het getal der goden wegnemen: Jésus Christ a
déddi fi é Jupiter. - Het part. passé is ook adj.:
Divinités dddéifiées , van hunnen rang ontzette
godheden.
Dédicace, f. Inwijding, wijding t. eener kerk,
cener kapel. - Jaarfeest n. ter gedachtenis dier
inwijding, kerkmis t. - Opdragt , toeeigening t.
(van een boek).
S Dédieaeer, v. a. (iron.) Opdragen, toewij
den, toeëigenen (een boek).
S Dédicateur, in., -ti-ice, 1. (iron.) Opdragt
maker m., -maakster f.
' Dédicatoii -e, adj. (zelden voorkomend dan in):
Epitre d-, opdragt 1. (van een boek).
Dédlé, e, adj. Toegewijd, opgedragen: Temple
d-, Chapelle d-e ; Livre d-.
Dédler, v. a. Wijden, toewijden, heiligen, toeheiligen, opdragen. toeëigenen. D- une église, un
autel au service clivin, eene kerk, een altaar aan
de godsdienst toewijden. - D- un enfant a I'église,
een kind tot de altaardienst, de kerkdienst bestemmen, - 0- un Pyre, ses vers it qn. , iemand een
-

-

-

DDUIRE.

boek, Zijne verzen opdragen. - SE DÉDIER, v. pr.
Zich wijden. toewijden.
Dédii-e, v. a. Verloochenen, niet gestand doen,
niet goedkeuren, niet laten doorgaan, omver stooten,
voor ongeldig verklaren wat iemand in onzen naam
gezegd, beloofd, gedaan heeft: Je ne vous en dédirai
pas, Ik zal u daarin niet ,verloochenen, u niet tot
leugenaar maken. - SE DEDHtE , v. pr. Zijn woord
of zijne gezegden herroepen, zijn woord of zijne
belofte niet houden. terugtreden, daarvan afgaan,
zich zelven verloochenen: Se d- de sas principes,
van Zijne grondbeginsels afwijken, ze opgeven of
verloochenen. Un honnête homme ne se dédit jamais, een eerlijk man houdt altijd zijn woord. (fans.) II ny a pas is sen d-, de zaak is te ver
gevorderd ons terug te treden.
Dédit, m. lierroeping, terugtrekking, intrekking t. van zijn woord of belofte. - ( Loc. fans.)
II a son dit at son d-, nu spreekt hij zus, dan
weir zoo, wat hij van daag belooft, neemt hij snorgen weir terug. - Rouwkoop m., rouwgeld n. (te
betalen door dengene, die een' gesloten koop niet kan
of wil houden).
S Dédit, e, adj. (en part. passé van dédire):
Parole d-, ingetrokken woord.

S Dédition, f., z. V. a. REDDITION.
Détlolation, t. [Chir.] Afschaving t., schuin-

sche wegsnijding van een dun gedeelte der oppervlakte. - Dédoler, v. a. Afschaven, schuine
wegsnijden.
Dédornmagé, e, adj. (en part. passé van
dédommager) Schadeloos gesteld: Personne d-e.
Dédomii.aeinent,m . Vergoeding van schade,
schadeloosstelling, schadelooshouding, goedmaking,
ontschadiging t
Dédoinitiager, v. a. Schadeloos stellen, vergoeden, onisciwdigen, de schade vergoeden, schadeloos houden, vergoeding geven. - SE DÉDOMMAGER,
v. pr. Zich schadeloos stellen.
Dédorer, v. a. [Tech.] Het verguldsel afdoen
- SE DEDOLIER, V. pr. Het verguldsel verliezen.
Het part. passé is ook adj.: Un cadre dédoré,
lijst, waarvan 't verguldsel is afgegaan.
t S Dédormil-, v. a. De koude afnemen, mei
of meer laauw snaken. Faites d- cette eau, laat
dat water wat laauw worden.
Dédortoij-, m., beter DETORTOIR.
Dédosseineiit, m. [Tech.] Het meskant bezagen of behouwen. - Dédossei-, v. a. Meskant
bezagen of bebouwen. - [ Hort.] Een' qrooten wartelbundel in verscheidene kleine bundels splitsen. Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
de bois dédossée, meskaset bezaagd hout.
Dédoublage, m. [Mar.] Het wegnemen der
dubbelinj, der tweede buitenhuid of koperhuid.
Dédoubler, v. a. De voering (van een kleed,
mantel enz.) wegnemen, uittornen. - Het dubbele
enkel maken: [Mil.] D- les rangs, les fi les, de geldderen of rijen afbreken, op één gelid de soldaten
plaatsen, die op twee geldderen stonden. - Dubbel
maken, in tweeën verdeelen: D- un bataillon, een
bataillon in tweeën verdeelen. - [ Mar.] De dubbeling, de koperhuid afnemen; - de zeilen van
eenige rabanden ontdoen. - [ Carr.] D- une pierre,
een' steen in de overlangsche rigtinq zijner
schichten
of lagen vaneen splijten. - SE DÉDOUB
LER, V. pr.
Losgaan; sitgetornd worden (van de voering). Afgebroken, in tweeen verdeeld worden. - Ontkoperd worden. -- La lambourde se lédouble, de
witte bloksteen laat zich overlangs splijten. - Het
part. passé komt ook als adj. voor: Manteau dedoublé, mantel, waaruit de voering is genomen.
Régiment d-, in tweeen gesplitst regiment. Pierre
d-e. qespleten steen.
Déductif, ive, adj. [Phil.] Afleidend, gevolgtrekkend.
Déthietion, t. Korting, afkorting, aftrekking f.,
aftrek, afslag m., mindering t. II ma accordé une
petite d- sur ces marchandises, hij heeft mij eene
kleine korting op die waren toegestaan. D- faite
des frais, na aftrek der onkosten. II ma donne
deux cents francs en d-, hij heeft mij tweehonderd
francs op afkorting gegeven. - Uiteenzetting, uitvoerige ontwikkeling f. van de gronden eenerzaak.
(In dien zin verouderd.) - [Phil.] Bewijsvoering,
gevoltrekking, deductie f.
Déduire, v. a. Korten, afkorten, aftrekken,
afhouden, in afrekening brengen. Déduisez en ce
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quo vous avez dépensé. trek er af (houd er af) so d-, hij antwoordde zonder te ontstellen. (In dezen
wat gij verteerd hebt. Si vous gardez Ia marchan- zin niet veel gebruikelijk.)
thse, II consent 4 d- les frais de transport, zoo gij
Défait, e, adj. (en part. passé van défaire)
de waar houdt, wil hij de vervoerkosten er van Losgemaakt enz. (in de meeste beteekenissen van 't
aftrekken. - Breedvoerig uiteen zetten, ontvouwen, werkwoord): Noeud d-, losgemaakte knoop. openleggen, verhalen, voordragen. (In dien zin Visage pale et d-, bleek en ontdaan gelaat. Les
weinig gebézigd) . - Gevolgtrekkingen maken, af ennemis d-s, de verslagen vijanden. - [BIas.] Ontleiden. Je le déduis de ce principe, ik leid het van hoofd.
dit grondbeginsel af. - SE DEDUIRE, V. pr. Af qeDéf'aite, f. Nederlaag f. Entière, sanglanted-.
kort, afgerékend worden. - Uiteengezet, breed volkomen, bloedige nederlaag. - Uitvlugt, sluwe
ontvouwd worden.
ontschuldiging 1.: Avoir toujours des d-s prêtes,
1 Déduit, m. Vermaak a., tijdkorting, uit- altijd uitviugten bij de hand hebben. - [Cam.]
spanning t. (Nu geheel buiten gebruik.) - [ Véner.] Goeden aftrek m., vertier n. Marchandise de d-, de
Jaqtstoet m.
bonne et prompte d-, de belle d-, gangbare, couDéduit, e, adj. (en part. passé van déduire) rante waar, waar, die een goed en spoedig vertier,
Avances d-es, afgekorte, afgehouden voorschotten. veel aftrek heeft. Ce cheval est de belle d-, dat
[Corn.] Frais d-s, na aftrek der kosten. - Faits paard zal ligt een' kooper vinden. - ( fig.) Fille
clairernent d-s, kelder uiteengezette feiten. - Con- dune bonne d-, jong, schoon en vooral rijk meisje
s&juence exacternent d-e, juist afgeleide gevolg- (dat ligt een' man vindt). - File deplore so d-,
trekking.
zij betreurt hare onteering.
Dél'aix, m., Z. DEFFA1X.
S Dedureir, v. a., z. v. a. AMOLLIR.
Déesse, t. Godin, godes. - (farn.) Schoone
I Délaleation, t. Afkorting, aftrekking 1.,
vrouw, schoonheid f.
liever DEDUCTION.
Défalqiier, v. a. (eig. metdesikkelafinaaijen)
Défâeher, v. a. (fam. et pop.) Weder goed
maken (iemand, die boos is). - Défâcher, v. si. Aftrekken, afkorten (liever DENURE, RABATTRE).
en SE DEFhCHER, v. pr. Weder goed worden: II - SE DÉFALQUER, V. pr. Afgetrokken worden. ne veut point d- , hij wil niet weder goed worden. Het part. passel komt ook als adj. voor: Somme diSi! est fhché, qu'il se défâche, als hij boos (kwaad) falquée, afgetrokken som t.
is, moet hij van zelf maar weêr goed worden.
1 Défamer, fléfainie, Z. DIFFAMER, DIF
FAMIE.
De façon pie, bc. conj., z. FACON.
Flaauwte,
bezwijming,
mag1)éfaillaiiee, f.
-I- Défanatiser, V. a. Het fanatismus of de
teloosheid, oninagt f., hartvang rn. - (fig.) Ver- dweeperj doen ophouden. - Défanatisnie, m.
Vernietiging f. van 't fanatismus.
mindering, verzwakking, verflaauwing f. (van krachDéfarder, V. 0. Het blanketsel wegdoen.
ten, van zielsvermogens enz.) - [Anc. chirn.] , z.
Défausser, V. a. Het vervalschte , herstellen.
V. a. DELIQUESCENCE. - Jur.] Het niet-vervullen
(In dien zin weinig gebruikt.) - SE DEFAUSSER ,
eener gestelde voorwaarde.
Défaillant, e, adj. Flaauw, magteloos; - V. pr. [Jeu de cartes] Zich van eene of meer onzwak, onmagtig; afnemend, verzwakkend. - [Jur.] beduidende kaarten ontdoen (alt men de gespeelde
Met verschijnend: La partie d-e, of als subst.: Le kleur niet heeft) , zijne kaart zuiveren.
Défaut, m. Gebrek, l'igchaineljke of zedeljke
d- of les d-s, de niet verschijnende partij f. - Ligne
i p. ; i gestorven linie f.
onvolmaaktheid, onvolkomenheid, feil, ondeugd f.;
Jéfnil1ir, V. n. et défect. Ontbreken, te kort het Sbrekkige, verkeerde, onvolmaakte in werken
:. ::t: Tout commenee a leur d-, alles begint Van
e!eerce(; inangel a. C!a
O/'SD?Uk of
ui
ontbreken. - Uitgaan, te niet gaan, uit- cnn It ses défauts, een ieder heeft zijne gebreken.
ï!'1 Cette race a thifailli dansla personne dun
D- naturel, natuurlijk gebrek. D- corporels, lig, d( [Jeslacht is in den persoon van dezen of dien chaamsgebreken n. p1. D- incorrigible, onverbéter
L iotoren. - Afnemen, verminderen, verzwakLes d-s dun roman, dun poème,-lijkgebr.
ken, zwak worden; bezwijmen, in zwijm, in oninagt dune statue, dun bronze, de gebreken, feilen
vallen: Ma vue défaille, mes forces difaillent, mijn van een' roman, van een dichtstuk, van een standgezigt verzwakt, mijne krachten nemen af. Ii se beeld, van een bronzen voorwerp. - [Anat.] Le
sent d-, hij voelt zich eene onmaqt nabij.
d- des côtes, de plaats aan 't ligchaam, waar de
Défaire, v. a. Losmaken, ontbinden, ontdoen, ribben eindigen, het wee/ce tusschen de ribben en
ontknoopen, losknoopen, openmaken; verbreken, de lenden. - [Mil.] Le d- de in cuirasse, z. Cmvernietigen. Voulez-vous un pen d- ce noeud? RASSE. - S Le d- de Ia lune, z. v. a. DECPOÎT. wilt gij dezen knoop eens losmaken? D- un ballot [Chas.] Les chiens sont en d-, de honden hebben
eerw baat openmaken, het touw daarvan losmaken. het spoor verloren. - (fig et fam.) Etre en d-,
D- un manage, un marché, een huwelijk, een' feiten, zich vergissen, eene dwaling begaan. Trouver,
koop verbreken. - Ook zonder voorwerp: L'un Prendre qn. a d-, iemand op eene fout, tekortkofeit, l'autre défait, de een maakt, de ander vernielt; ming enz. betrappen. Mettre en d-, misleiden, bede een bouwt op, de ander breekt af. - (fam. et driegen. - Sa mérnoire est en d-, lui fait d-, zijn
pop.) Cette femme a dëlait son enfant, deze vrouw geheugen fopt hem, schiet te kort. - Ii mit en dheeft haar kind omqebragt. - Verslaan, slaan, op l'irudition de l'icrivain, hij legde de onwetendde vlugt drijven: D- lennemi, den* 'and, geheel heid van den schrijver aan den dag. - [Prat.] Het
verslaan. D- Ia tiotte ennemie, de vijandelijke vloot niet-verschijnen voor 't geregt, het wegblijven op
verslaan. - (fig.) D- qn. of qc., iemand of iets de dagvaarding: Faire d-, niet verschijnen, den
verdonkeren, in verdienste, schoonheid enz. over- termijn verzuimen, wegblijven. Condamner par d-,
treffen: Le diamant défait toutes les autres pierres bij verstek veroordeelen. D- de forme, gebrek in
precieuses, de diamant verdonkert alle andere edel- den vorm. D- de contenance, ondermaat t. D- de
gesteenten. - Uittéren, vermageren: Cette maladie payement, wanbetaling f. Prendre d-, verstek nevous a bien défait, deze ziekte heeft u zeer aan- men. Donner d-, verstek verleenen. Rester en d-,
gegrepen, uitgeteerd. - Bevrijden, ontlasten: Di- in gebreke blijven. D- d'emploi de deniers, nalafaites-moi de eet importun, bevrijd mij van dit las- tigheid in het beleggen van geld. AU DEFAUT DE,
tip mensch. -.- SE DEFA1RE, V. pr. Opengaan, losgaan. a DÉFAUT DE, bc. prép. Bij gebrek, in plaats van:
Le noeud s'est difait, de knoop is losgegaan. Se Au d- de la force, 11 faut employer de Ia ruse,
d- soi-rnôme, zichzelven ombrengen. Se d- de qc., bij gebrek van kracht moet men list gebruiken, wie
zich van iets ontdoen. Ce cheval s'est difait de son niet sterk is, moet slim zijn. A défaut de yin, nous
licou, dit paard heeft zijnen halster afgeworpen. hoirons de leau, bij gebrek van wijn zullen wij
Se d- dun domestique, eenen knecht wegzenden, water drinken. - [Prat.] A d- de. . . , bij ontstenzijn ontslag geven. Se d- dune charge, een ambt tenis van . .
nederleggen. 11 vent se d- de sa maison, hij wil
Défaveur, f. Ongenade, ongunst f. [Corn.,
zich van zijn huis ontdoen, hij wil zijn huis ver- Financ.j Wantrouwen, diskrediet n.
koppen. Ii a bien eu de Ja peine a se d- de Ja
Défavorable, adj. Ongunstig, onvoordeetiij,
fièvre, het kostte hem veel moeite de koorts kwijt nadeelig.
Défavorableinent, adv. Ongunstig, op eene
te raken. Difaites-vous de ce mot-lb, gewen u dat
woord af. - (lig.) Comme eet homme se défait! n iet voordeelige wijze.
wat vervalt, vermagert, verzwakt die man! Le yin
S Défavoriser, V. a. Van de gunst berooven.
se défait, de wijn verschaalt, verliest zijne kracht. —Het part. passé is ook adj.: Courtisan défavorisé,
ongunst
gevallen hoveling.
- Verlegen worden, ontstellen. II rlpow.tit van rn
-
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Défécation, 1. rMédj Uitdrijving, ontlasting val se defend, dat paard is koppig, onwillig. der drekstoffen. [ Chîm., Pliarm.] Reiniging van [Mar.] Ce vaisseau se defend bien ala mer, dat
heft, loutering, klaring, zuivering 1. eener vloei- schip krijgt (bij hooggaande zee) weinig water over
stof door nederplo/fing van de deelen, die haar boord.
Defends, Défens, m. [Eaux et for.] Afgetroebel maakten (decantation).
ruimte f. Bois en d-, bosch, waarin met
4- Défeetibilité, t. Gebrekkigheid, onvolledig- sloten
heid t. - -I- Défectible, adj., Défectibtement, gejaagd of hout gekapt mag worden. Eau en d-,
water,
waarin niet mag gevischt worden, verboden
Gebrekkig,
onvolledig,
onvolledige
wijze.
adv.
op
Défeetif, ive, adj. [Gram.] Gebrekkig, on- water n.
Défendii, e, adj. (en part. passé van défendre)
volledig, defectief: Verlie d-, gebrekkig werkwoord n. (waaraan tijden of wijzen ontbreken). - Verdedigd verboden: Paste bien d-, wel verdedigde
[Arith.] Nombre cl- ofdéficient, onvolkomen getal n. post; Cause mal d-e, slecht verdedigde regtzaak.
(getal, grooter dan de som zijner factoren) —[Géom.] Livres d-s, Armies d-es, verboden boeken, wapenen.
Hyperbole h-ire of diflciente, onvolkomen hyper- - [Bias.] Sanglier d-, wild zwijn, met slagtanden
boot f. (kromme lijn van den derden graad met van andere kleur dan 't lijf. Hure de sables d-e
de gueules, zwarte zwijnskop met roode houwers.
slechts eene regtljnige asymptote).
D e fection, f. Afvalling, afvalligheid t., afval m., - (Loc. prov.) Bien attaqud, lien d-, z. onder
het verlaten van ëëne partij, d e f e c t i e.— 1 [ Astrol.] ATTAQUEII.
Déféiiestration, t. [Hist.] liet uit de venVerduistering f. (éclipse).
sters werpen (van twee raadsheeren te Praag in
-I- Défectionnaire, m. Afvallige m.
La d- de Prague fut le prilude de la guerre
-I- Défectioiinei-, a. a. Afvallen, afvallig wor- 1618):
den. - Het part. passé is ook adj.: Armée difec- de trente ans.
]D éfeiis, m., Z. DEFENDS.
tionnée, afvallig geworden leger.
Défeiisabilité, f. Verdedigbaarheid, houdDéfeetivite, f. [Gram.] Gebrekkigheid, onvolbaarheid f.
komenheid (van een werkwoord in zijne vervoe
ging), defectiviteit f.
t Défensable, adj., z. v. a. DEFENDABLE. Défeetuensemeiit, adv. Gebrekkig, op eene Bois d-, bosch, waarin niet gehakt, noch vee gedreven mag worden. Eau d-, water, waarin niet
gebrekkige wijze.
Défectiieux, ense, adj. Gebrekkig, onvol- gevischt mag worden.
D e fense, f. Verdediging, verwering f., tegenkomen, onvolledig, beschadigd, niet gaaf, d e fed:
Des livres d-, onvolledige, defecte boeken. Des stand m.; bescherming, beschutting. beveiliging,hand
marchandises d-euses, beschadigde waren. - (fig.)
verweerschrift n.,-havingf.;erdschij't,
Goût d-, gebrekkige, onzuivere smaak. - [ Gram.], verantwoording, regtvaardiging f.; - verdediger m.,
verdedigster
1.,
Niet
in
den
vereischz. v. a. JJÉFECTIF. - [ Prat.]
voorspraak, defensie f.: La dde la patrie, de verdediging des vaderlands. D- de
ten vorm, gebrekkig: Acte, Inventaire d-.
Défeetnosité, f. Gebrek n., gebrekkigheid, sol-ineme, D- ldgitime, zet/verdediging, noodweer 1.
Faire une hértque d-, een' heldhaftigen tegen
onvolkomenheid, onvolledigheid, leemte f.
I S Défédation, f. Bemorsing, bezoedeling f. stand bieden. Guerre de d-, defensie of verdediD e fendable, adj. Verdedigbaar, verweerbaar, gings-oorlog. Ligne de d-, defensie- of verdedi
gongs-linie. Se mettre en d-, en itat de d-, zie„r
houdbaar.
verdediging, in staat van verdediging stellen
Défendaiit (a son corps), beady., zond.
Etre sans d-, hors de d-, weerloos zijn. Prendre en
CORPS, pag. 432, kolom 2.
Defende,ir, m., Défenderesse, 1. [Prat.] d- les opprimis, de bescherming der onderdrukte;.
Verweerder m., verweerster t., gedaagde, beklaag- op zich nemen. Publier sa d-, zijne verdedigin,
,
de m. en 1. 0- en garantie, verweerder tot vrij- verantwoording in 't licht geven. Soyez ma d fence, wees mij ten verdediger of tee verdedigster,
waring.
Défendre, V. C. Verdédigen, verweren, be- tot voorspraak. - [ Man.] liet weigeren, verzet
schermen, beschutten, handhaven, behoeden, bevei- van 't paard, het steigeren, slaan, achteruit looligen, in bescherming nemen, defenddren: D- sa pen ens. - [Mar.] Haakboom rn ons het anker uit te
vie, un malheureux, sa patrie, zijn leven, een' on- houden. Vaisseau hors d'état de d-, schip, liggende
gelukkige, zijn vaderland verdedigen. La lionne in onmagi - [Tech.] Lijn f. der leidekkers, waardéfend ses lionceaux, de lceuwin verdedigt hare mede zij zich hij hunnen arbeid vastbinden; stuk
jongen. Cet avocat onus a très-bien défendus, die hout n. of iets anders, dat voor een huis enz, waar
gebouwd wordt afhangt, ter waarschuwing der
advokaat heeft ons zeer goed verdedigd. tine place, un poste, eene vesting, een' post verde voorbijgangers - [ Bias.] Hirisson en d-, zarnen
digen. D- one opinion, een gevoelen verdedigen. La gerolde egel m. - Verbod n., ontzegging t. D- de
moiitagne défend cette maison du vend du ford, porter des armes, verbod van wapens te dragen.
de berg beschermt, beschut dit huis voor den noor- Vous avez agi contre Ia d-, gij hebt tegen 't verbod
dewind. - [ Mar.] D- labordage, stootkeeren, vrij- gehandeld. Publier des d-s, verbodsbevélen afkonhouden. Dufends ! (bevelwoord) Houd vrij! houd digen. - DEFENSES, f. pi. [Mi l .] Verdedigings-,
af! keer stoot! Défends du sod, houd af aan de bedekkingswerk n.: borstwiringen, halve manen,
zuidzijde. - Verbieden, ontzeggen: D- le duel, het schansen enz. - [ Mar.] Al wat een schip tegen
tweegevecht verbieden. D- sa maison it qn., iemand den schok van 't aanstooten of tegen de wrijving
zijn huis (den toegang tot zijn huis) ontzeggen of beveiligt: wrijfhouten, wrijfworsten, oplangers. Dverbieden. - SE DEFENIMIE, v. pr. Zich verdedigen, de bouts de câble, Cordes de d-, kransen
zich weren of verweren, zich beveiligen, zich be- [Prat.] Donner, Fournir ses d-, zijne verdediging,
schutten: Cette place se défend d'elle mêine, die zijne verantwoording indienen. Obtenir des d-,
plaats verdedigt zich zelve. Se d- contre des as een schutsbrief, resp(jtbrief bekomen. Faire signifier, lever Ia d-, den schutsbrief doen beteekenen,
sassins, zich tegen moordenaars verdedigen. Défendez-vous des charmes de cette femme, hoed u, doen ligten. - [H n.] Slagtanden, stoottanden m.
wees op uwe hoede voor de bevalligheden dezer pl: Les d- de l'éléphant, du sangiier, da morse.
Défeuseur, m. Verdediger, beschermer, bevrouw. Ii se mit soos un arl)re pour se d- de Ia
pluie, hij ging onder eenen boom zitten, om zich schutter, beveiliger. - [Jur.] D- o ffi cieux, d'office,
tegen den wind te beveiligen, te dekken. - Zich de door de reytbank benoemde verdediger van aanweigeren, zich ontzeggen, zich ontholeden; zich verY geklaagden. - [H. eed.] 0- de Ia tol, beschermer
ontschuldigen, zich van den hals schuiven, van de des geloofs (titel der koningen van Groot-Brittanje.
hand wijzen; loochenen, ontkennen: Je ne saurais
1 S Défeiisible, adj. [Mii.] Verdedigbaar.
Défeusif, ive, adj. Verdedigend, tot verdediWen d-, ik kan er mij niet van onthouden, onttrekken. Ne pourriez-vous vous défendre de jouer? ging dienende, verwerend, beschuttend, bescherzoudt gij u niet van 't spelen kunnen onthouden? mend, beveiligend: Traiti d-, Alliance d - ivo, verII no peut se d- de vous accompagner, hij kan 't dedigend verdrag, -verbond n. Le casque et Ia
niet van de hand wijzen u te vergezellen. Ii se di- cuirasse sont des armes d -ives, de helm en 'thorfend d'avoir dit cela, hij loochent dat gezegd te nas zijn beschuttende wapenen.— [Chir.] Appareil,
hebben. Je ne men difends pas, ik ontken het Bandage d-, of als subst. Un d-, een beschermend
niet. - Se d- du prix, niet zoo veel voor iets geven verband n. , beveiligende zwachtel m. —DÉFENSIF, rn
willen, over den prijs dingen. - Ii est rare qu'on Behoedmiddel n. - [Mi l.] Al wat ter verdedigtng
se difende de Ia bonne fortune, zelden kan men of beveiliging eener vesting dient, verdedigingsmidzich in een groot geluk matigen. - [ Man.] Ce clie delen n. p1., defensicin f. t.
-

-

--

-

,

-
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Défensive, f. Toestand, waarbij men zich verdedigt, zich enkel tot verdediging bepaalt (in tegenstelling met offensive), tegenweer, verdediging,
verhouding f. als verdediger: Etre of Se tenir cur
Ia d-, zich enkel verdedigen, alleen verciedigender-

wijs te werk gaan.

Défensivement, adv. Verdedigender wijze.
Déféqner, v. a. [Chim. Pharm.] Van h effe,
droesem of moir reinigen, zuiveren, klaren, afkla
ren (décanter). Het part. passé is ook adj.: Sue
dfqué, geklaard sap n.
Déférant, e, adj. Toegevend, inwilligend.
béféi-é, e, adj. (en part. passé van déférer)
Opgedragen, toegekend, verleend: Honneurs I-s;
Réconipenses 1-es, toegekende eerbewijzen, belooningen.
Serment d-, opgelegde, gevorderde eed.
Déférenee, f. Toegevendheid, inschikkelijkheid,
goedwilligheid, gehoorzaamheid uit achting en antzag, de/'erentie f.
Lbéférent, m. [Astr.J: Cerele d- of als subst
Le d-, d e f e r e a t m., cirkel, door de oude sterre
kundigen uitgedacht ons deuitiniddeipuntigheid, het
perigeum en apogeum der planeten te verklaren. [Anat.] Canaux of Vaisseaux d-s, toevoerende
zaadvaten opt. DEFERENT, m. [Monn.] Muntteeken n., teeken van de plaats der nsuniing of
stempeling en des muntmeesters. [Astr.j z. boten.
Déférei-, V. a. Verleenen, opdragen. toekennen,
(uit ac/ding, eerbied): Les Romains ont. 1Hié les
honneursdivitis a la plupart de laws enipeieurs,
de Romeinen hebben den meesten hunner keizers
goddelijke eer bewezen. On lui a (lfIé Ie gouernement, men heeft hein de regering ojige(lragen.
[ Pint.] I)- Ie cerinetit h (lii. t/rit eed t'a,i iemand
ciseken, hein den eed opleggen.
4 an/lagen beklagen, aangeven: I)- qti. en justice, iemand bij liet
geregt aanklagen
1)ÉFEREII, t'. a. Lilt achti n g of
welwillendheid toegeven toestemmen bewilligen;
g enoegen nemen in zich sc/i
naar: 0- ii lage,
,

-

-

-

-

,

-

-

,

-

,

-

,

-

,

,

,

la 1 ii1j[1j, au inéiile de (111., uit (lelitinfi t)OO1
)u(lel(loin, WaOl(lig/iei(l, verdiens te zich
ig, inschikkelijk betonnen. Je tltfere it
•i.
•(;

._

,.

' J.

,.

:

.,I.

. ,.

;t'nnent, ik laat mij ttU) 001(11(1 welgevallen,
er mij aan, geef het toe. D- it l'usage,
1. ken naar 't gebruik. D- it un ordre, aan

. . .,•;i

t.?
.1

.....
OOlIloti?.
Déferler, V. a. [Mar. ] D- les voiles, dc zeilen

losmaken, slaken, laten vallen. Déferle les perro-

quets ! stoot uit uwe topzeilen!
liet part. passé
/8 ook adj.: Voile léferlée , losgemaakt zeil n.
IIEFERLER, V it., SE DÉFERLEJI, V. p!. [Mar.] Zich
breken en in .cc/ut.iIIi uiteen spatten (van golven).
La lame, Ja titer déferle cur In coque immobile
da Vaisseau naufiigii, de golf, (le zee breekt zich
op den onbewdgeljjkcn rOinj) van 't verongelukte
schip.
Déferiner, v. a. Ontsluiten.
^V
é, e, (1(lj. (en j)111t. P(i55é van iHerrer)
Forçat tl , ontboeide , losge.s/oten galeiboef. Clteval d-,
onlVzerd paard. Roue cl -c, van zijn beslag ontdaan
-

-

er
-

rad.

Déferrement, m. liet ontsluiten, ontboe(/en
(van gevangenen) ; liet afnemen van de lioe/ijirs,
het ontijzeren; wegneming 1. van 't ijzeren beslag
(eener deur, eens koffers enz.)
Deferrer. v. (1. Ontjjzeren, 't beslag, de borijen,
de hoefijzers afnemen. - (fig.) 1)- qu. iemand yes;legen maken, van zijn stuk afbrengen. SE DE
FERRER, v. pr. Een ijzer, hoefijzer ' verliezen: Ce
clieval est sujet it ce 1-, (lit paard slaat zich ligt
de ijzers los. On/hock!, van beslag ontdaan worden.
( fi g. et fain.) Verlegen worden, van zijn
stuk raken: Ii se dferre aisénwnt., hij wordt schie-

-

,

-

-

-

-

lijk verlegen.

1- Défertilisant, e, adj. Onvruchtbaarma-

kend: Cause d e.
Défeitilisation, f. Onvruchtbaarmaking f., verdrijving der vruchtbaar
heid. Défei-tiiiser, v. a. Onvruchtbaar maken,
de vruchtbaarheid benadeelen of te niet doen. Het part. passé is ook adj.: Pros mce déferiilisée,
onvruchtbaar gemaakte provincie.
Défet, m. of (doorgaans) DÉFETS, M. pl. [Libr.]
Afzonderlijke of overtollige vellen n. p1. van een
boek, waarvan men geen volkomen exemplaar zamenbrengen kan.
-

-

-

-

4. Défeuillaison, I. [Hort.] Ontbladering f.,

het afvallen der bladeren.

vallen.

-

Tijd m. van dat af-

Défenillé, e, adj. (en part. passé van défeuiller) Ontbladerd: Arbre d-.
Défeuillei', v a. Ontbladeren: L'automne
défeuille les ai bres. SE DEFEUILLER, v.pr. Ont
bladerd worden, zijne bladeren verliezen.
Deffais, m. p1. [Féocl. ] Eigen visscherjen f.pl.
-

-

-

der heeren; soms ook z. v. a. bois en dëfends,
Z. DEFENDS.
t Defferger, V. a. Ondersteunen (secourir);
—

voor iemand betalen, iemand vrij houden (défrayer).
ook z. v. a. DEFERRER.
t Detfubler, v. a. De bedekking, het omhulsel
-

wegnemen.

Défi, m. Uitdaging, uiteisching f.: Cartel de
d-, uitdagingsbrief, veetebrief m. - (fam.) Je lui
ai fait un d aux écliecs, ik heb hem in 't schaken
uitgedaagd. Meltre qn. an d- de faire une chose,
-

-

iemand uitdagen, tasten iets te doen.
Déflaitce, 1. Mistrouwen wantrouwen n.,
argwaan m. achterdocht f. Entrer en d- contre
qn., mistrouwen tegen iemand opvatten. (Pray.)
I)- est mitre de sureté, 't 'wantrouwen is de moeder
der zekerheid, veel vertrouwen doet vaak berouwen.
Mistrouwen, gebrek n. aan vertrouwen,
vrees, twijfel 1., dat iemand de vereischie hoedanig
heden tot iets missen zal: Etre dans Ia d- de ses
propres forces, zijne eigene krachten mistrouwen.
Défiatit, e, adj. Mistrouwend, arJ 'anend,
wantrouwend, wantrouwig, argdenk en , achterdochtig.
Délibrine, e, adj. [Méd. ] Pan fibrine of vezelstof beroofd: Sang d-.
Déficient, e, adj. [Arch.] : Nombre d-, of als
subst. Un U-, z. v. a. DEFECTIF. - [Géom.] Hy,

,

-

-

-

perbole h - e , Z. DEFECTIF.

Délicit, m. (latin) (pr. cite) [Corn., Financ.]
Het te-kort, ontbrekende, deficit n.: Il y a quelques d-s dans eet inventaire, er ontbreken eenige
zaken in dien inventaris. Cornbler of Couvrir le
d-, het te kort dekken.
t Défienieiit, rn. [Féod.] Peeteverklaring t.,
z. v. a. DEFI.
Déller, V. a. Uitdagen, uittarten, uiteischen,
eene uitdaging doen: D- son ennemi, zijn' vijand
uitdagen. - 0- qn. aux dames, ii boire, ft qui
sautera Ie mieux, iemand uitdagen in het dammen,
in het drinken, in 't springen.
Je vous défie
de faire, de prouver cda, ik tart u, daag u uit
dit te doen, te bewijzen; doe dat, bewijs dat eens,
zoo gij kunt. (Loc. prov.) II na faut jamais d
un fou, men moet nooit met een' gek aanleggen;
eenen gek is alles mogelijk.
Tar/en, trots/ren,
bravéren, niet vreezen, niet ontzien, het hoofd bieden:
I)- Ia mort, le danger, den dood, het gevaar tarten,
trots/ren. [Mar.] D- l'ancre du bord, het anker
(als 't aan den kraanbalk hangt) van 't boord vrij
houden.
DEFIER, v. n. [Mar.] Afhouden, van
land steken: P/lie de l'arrière! houd of van voren!
Délie da vent! pas op den wind! Détie tout, aan
boord je roer! Défie de l'arrivée ! pasvoor
vallen! Défie de l'aulollée ! pas op voor toeven!
Défle l'ancre du bord, houd liet anker van den
boeg af ! Le vent délle de la cdte, de wind waait
van de kust.
SE DEFIER, V. pr. Elkander uitdagen: Ces deux ennemis se dé fi aient Fun l'au—

-

-

-

-

-

-

tre. Wantrouwen, niet vertrouwen mistrou
wen geen vertrouwen stellen, op zijne hoede zijn;
vermoeden, voorzien, beducht of bezorgd zijn: Je
me défie de son désintéressement, ik wantrouw
zijne onbaatzuchtigheid. Défiez-vous, wees op uwe
hoede. Ii ne se défie de rien, hij heeft nergens erg
in, hij is over niets bezorgd. Je me 1/be dun
malheur, ik voorzie, vermoed, ducht een ongeluk.
-

,

-

,

-

Défiguré, e, adj. (en part. passé van dé figu

rer) Misvormd, mismaakt: Visage d-, Statue d-e.
Défigurément, adv. Op misvormde wijze.
S Déligurernent,rn. Mismaking, misvorming f.,
wanstaltigheid t., d e f g a r a t i e f.
Déliguirer, V. a. Het aangezigt of gelaat schen
den, mismaken, misvormen, verminken, de gedaante
van iets bederven: La petite vérole la tout défigure, de kinderziekte heeft hem geheel mismaakt.
- D- le langage, Ia vérité, de taal, de waarheid
misvormen, bederven. SE DEFIGURER, V. pr. Zich
-

-

't gelaat misvorken; misvormd, mismaakt worden.
Défilage, rn. Het uithalen van den draad of
[Tech.] liet verdeelen of fijnmaken
de draden.
der lompen bij 't papiermaken.
—

-
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Défilé, m. (van file) Enge naauwe, smalle weg, [00gm.] Beslissing, vaststelling, uitspraak f.: D-s du
pas, bergpas m., engte r., holle weg m. - (/ig.) 11 concile de Trente, uitspraken van het Trentsclie
se trouve dans un grand 1-, hij is in eene groote concilie.
verlegenheid. - z. ook DEFILER, M. DEFILÉ, M.
Définitivement , adv. Op bepaalde, beslis(van f11) [Tech.] Fijn gemaakte lompen f. p1., pa- sende wijze bepaaldeljjk, ten slotte, eindelijk. pierpap f.
[Prat.] Juger d-, door een eindvonnis beslissen.
Délilewent, m. [Fort.] Beveiliging f. van een
Délinitoire, m. [H. eec!.] Vergadering t. van
of ander werk voor 't bestrijken van 't geschut. - monniken, uit eeoc orde gekozen om het hoofd in
[Mil.] Het voorbijtrekken in kolonnes, defile- de bezorging van de aangelëgenheden der orde bij te
ment n.
staan, definitoriumn.; ook de vergaderplaats f.
Défiler, V. a. (van fl1) Den draad of de draden zelve.
uittrekken of uithalen, ontrijgen, afrijgen, ontDéflagrateur , m. [Phys.] Galvanische toesnoeren: B- des panes, uti collier, uii chapelet, stel n. van buitengemeene werking ten opzigte van
paarlen, een halssnoer, een' rozekrans afrijgen. - de daarmede verbonden lichts- en warmte-ontwik(fig.) T)- son chapelet, En fi ler et d- des chapelets, keling, deflagrator m.
enz., Z. CHAPELET. - [ Chaud.] D- les chapdelies,
Déflagration, f. [Chum.] Het verbranden eener
kaarsen van de stokjes afnemen. - SE DEFILER, zelfstandigheid met vlam; vlammende verbranding,
V. pr. Uitgetrokken, uitgehaald worden (van draden), snelle verbranding f. met levendige vlam, groote
afgerfjgd, ontsnoerd worden; losgaan, uit elkander hitte, de fiagra tie f. (hoofdzakelijk gebruikt als
vallen (van kralen, paarlen) enz. Ce chapelet se er van zeer brandbare stoffen sprake is): D- du
dé fi le, die rozekrans gaat los, valt uiteen; (fig.) phosphore, de la poudre a canon.
Z. CI1APELET. DEFILER, v.a. (van file) [Fort.]
Défléehi, e, adj. (en part. passe van défléchir)
D- on ouvrage, une tianchée, een werk, eene [Bot. , Aunt.] Omgebogen, neergebogen, Van de geloopgraaf voor 't bestrijken van't geschut beveiligen. wane rigting geweken. Tige d-e. Muscle d-, omge- DEFILER, v. n. [Mil.] In smalle geldderen of bogen stengel ni., spier 1. - [Phys.] Rayons d-s,
met klein front in parade optrekken; man voor gebogen lichtstralen. - (fig.) Des passions d-es,
man, twee aan twee of in zeer smalle geidderen afgeweken, van hare natuurlijke strekking verwijdoor eene engte (ddfilé) trekken, de fi 1 dren. - derde hartstogten.
[Mar.] Achter elkander voorbij zeilen (van de scheDéfléchir, v. a. Afwijken, afwenden, de napen eener vloot) . - ( fig. et fam.) Uitsterven, af- tuurlijke rigting verlaten, ombuigen, overbuigen,
trekken, kort na elkander sterven: Notre acadthnie zijdelings buigen (van piantenstengeis, van lichtdélile, onze akadernie sterft trapswijze uit. - DE- stralen).
FILER of DEFILE, Im [Mil.] Het optrekken, voorbij
Déflegmation, f. [Chi n .] Zuivering of betrekken, doortrekken in smalle geidderen, het defi- vrijding van water- of sljmdeelen , d e ft e p rn aIdren, Z. V. a. DEFILEMENT.
tie I.
Défini, e, adj. (en part. posed van dé fi nir):
Déflegmer, V. a. [Chim.] Van water- of
Nombre cl-, bepaald getal. Article U-, bepalend lid- sljmdeelen zuiveren, ontwateren, d e ft eg 1fl dC en.
1
woord. Passé, Prëtdrit of Parfait 1, bepaald verlet part. passé is ook adj.: Substance dëflegmée,
leden tijd. Figure , mal d-e, slecht omschrévene of ontwaterde zelfstandigheid.
bepaalde figuur. Etamines d-es, helmstijltjes van
Déflenraison, I. of Déflenrisseinent, m.
bepaald getal (niet boven 1 gaande) . Question d- liet afvallen der bloesems, het uitblaefjen. - Tijd n.
par lEglise, door de Kerk beslist of citgemaakt des uitbioeijcns.
vraagstuk. - DEFINI, IM. [Phil.] Bepaalde, verDélleurir , , v. a. Den bloesem doen afvallen,
klaarde zaak t., dat, wat uitdrukkelijk bepaald, Vail bloesem berooven: La gelde et Ie vent ont dénaauwkeurig beschreven is. - [Gram.] z. v. a. henri les aPricots, de vorst en de wind hebben de
Passé d-, z. boven.
bloesems der abrikozen doen afvallen. - Bij uitDéfinir, l. a. Aanduiden, bepalen, vaststellen: breiding: D- des prunes, fles pèches, rien qu'en
Dien a ldfini le temps et Ie lieu auxquels cda les touchant, pruimen, perziken van haar fluweearrivera, God heeft den tijd en de plaats vastge- lig woos berooven, enkel door ze aan te raken. steld, waarop dat gebeuren zal. - Bepalen, onder- DÉFLEIJRI1I, V. n , of SE DEFLEURIR, F. pr. Den
scheidend verklaren, cme bepaling or een naauw- bloesem verliezen, uitbloeijen. -- liet part. passé
keurig bepaald begrip van iets geven, kenmerkend is ook wij. : Arhre défleuri, uitgebioeide boom; antomschrijven, d d fi ni dre n : On dé fiuiit le trian le, bloesemde boom.
une figure h trois côtë
s et trois angles, men beDétletirissement, rn, Z. DEFLEUIIAISON.
paalt den driehoek als eene figuur ?net 3 zijden en
IDéflexion , 1. [Phys.] Afwijkin , afwending,
3 hoeken. D- tin mot, une expression, den waren verandering vanriqting, deflewie I.: D- les rayons
zin van een woord, eene uitdrukking verklaren. lurnineux, buiging der lichtstralen, afwijking der
D- un homme, een mensch afschilderen, naauw- lichtstralen Van hunnen rcgten ,weg.
keurig beschrijven, kenschetsen. - Ook zonder voorDéfloi'aison, t., Z. V. a. DEFLEURALSON.
weep: Ii sait ijien d-. - [ Dognì.] Onherroepelijk
4. Déftorateur, m. Ontmaaqller, maagdombepalen, vaststellen, beslissen, uitmaken: Les con- roover m. - (fi g.) Hij, die aan een onderwerp Zijne
dIes ont dé fi ni que etc., de conciliën hebben beslist nieuwheid, frisch/leid, behoorlijkheid ontneemt.
dat enz. - SE DEF1NIII, V. pr. Zich zelven beschrj
Défloration, t. Het ontmaagden; ontmaagding,
ven; - bepaald, omschreven worden.
defloratie f.
Défiuiissable, adj. Bepaalbaar, datgene wat
Défloré, e, adj. (en part. passe' van déflorer)
bepaald of kenmerkend omschreven kan of 10Oct Ontinaagd: Jeune fi lle d-e. - (fig.) Sujet d-, onworden.
derwerp, dat door verkeerde behandeling van zijne
Détinisseiar, ni. (meestin onqunstigen zin) Be- bevaillijheid, frischheid, nieuwheid is beroofd.
palinqinaker, liefhebber van bepalen of omschrijven.
Déflorement, ni. Het ontmaagden; verlies n.
J)élitiiteur, ni. [fl. eed.] Raadgever van den (les nlaagdoms. - [Fdod.] Le droit de d-, z. v. a.
g eneraal of provinciaal in sommige geestelijke or- CULACE, CUISSAGE.
den; mede-opziener eens kloosters, d e f i n i t o r m.
Déflorer, V. a. Ontmaagden. - (fig.) D- une
Définitif, ive, adj. Afdoend, beslissend, be- matière, nu sujet, eene stof, een onderwerp van
paald, onveranderlijk, on/lerroepelijk, de ft a it i e I: 't waas der schoonheid, Van de nieuwheid, aani'railé d-, eindverdrag, slotverdrag, definitief trac- trekkelijkheid berooven.
taat n. Paix d -ive, ten volle gesloten vrede, volkoDéfluer, v. a. Afvloe'ijen, afloopen. (In dien
men vrede, eindvrede ni Sentence d -ive, eind- zin OU(l en buiten gebruik). - [Astr.] Une piavonnis n., onherroepelijke uitspraak f. - EN DE21 nète qui déflue, eeneplaneet, die zich van 't punt
E1TIVE of EN DEFINITJF, toe. Ode. Ten sotte,
der conjunctie of des zainenstands verwijdert.
ten laatste, eindelijk: En d, il fat conelu que . .
Défoliation, I. [Bot.] Ontbiadering 1., aften slotte werd besloten, dat . . . En 1- , que val m. van de bladeren der houtgewassen. voulez-vous? kort en goed, wat wilt gij eigen- 'Jjd n. des bladerafvals.
lijk? - [Prat.] II a gagnd son procès en définiDéfouçage, ill. [Agric.] Het omspitten, omlive, hij heeft zijn proces bij eindvonnis gewonnen. werken (van den grond).
Défiuiition, f. Bepaling, beqripsbepaling, duiDéfoncé, e, adj. (en part. passé VaII défon
leijke omschrijving , kenschetsende beschrijving,
Tonneau d-, ontbodemd vat n. - Terrain-er):
d efinitie t. - [Log.] D- dun mot. dun terme, d-, omgewerkte, omgespitte grond in. - CheIMin
woordbepa l ing. B- de chose, zaakbepaling. - a-, beschadigde, geschonden weg.
-
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g
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Défoncenient, m. [Agric.] Omwerking f. des
ronds.
[Tech.] TJitneminq f., inslaan n. des
Het herhaalde walken
bodems (van een vat).
(der huiden).
Défoncer, V. a. Den bodem uitnemen, inslaan
of uilstooten. D- Un tonneau, mi baril. [Agric.]
Omwerken, ter diepte van 2 of 3 voet omspitten
't zij ter aanbrenging van mest of nieuwe aarde,
't zij om de bovenste aardlaag onder- en de lagere
boven te werken. D- les chemins, de wegen be[Tech.] D- les
schadigen, onbruikbaar maken.
[Mar.] Uit het ijjk
cuirs, de huiden walken.
waaijen, inslaan: Le vent a déloncé les voiles,
de zeilen zijn uit de lijken gewaaid. La mor défonce la louteil)e, de gaanderij is door de zee inge
slagen. SE DEFONCER, V. pr. Den bodem verliezen, invallen, uitspringen. Ce tonneau se défoncera, de bodem zal uit dit vat springen. Un lit qui
se défonce, een bed, waarvan de onderlagen wegvallen.
Déformatenr m. Misvormer, bederver m.:
Tel prétend être reformateur, qui nest vu fond
d-,
nue menigeen meent liervormer te zijn, terwijl
gronde niet dan msvormer .s.
éformation, f. Misvorming, vermindering f.
[Méd., Bot.] Wanstalligheid, misvormdheid, dc(ormiteit t. (van een ligchaamsdeel, van een
planten-orgaan).
Défornié, e, adj. (en part. passé van défor
mer) Misvormd, wanstallig, mismaakt: Souliers
d-s, Taille d-e.
Défornier, V. a. Misvormen, den vorm, de
gedaante of 't fatsoen bederven, mismaken, leeljk
(fig.) B- le coeur, l'esprit,
maken, verminken.
het hart, den geest misvormen, bederven. SE DEFORMER, V. pr. Zijn' vorm of Zijne natuurlijke gedaante verliezen, misvormd worden.
Défortiller, V. a. [Mil.] Ontmantelen, de forLiet
tificatien of verdedigingswerken slechten.
part. passé is ook adj.: Ville déforti fiée, ontmantelde stad.
.i Défortirne, f. Ongeluk n.
fléfoietter, V. a. [Rel.] Een boek loskordé
ren, liet bindtouw losmaken.
Défonir, V. a. Opgraven: D- un trésor. Het
part. passé is ook adj.: Trésor défoui, opgegraven
schat m.
S Défonler, V. a. Vertrappen.
Défourné e, adj. (en part. passé van déburner) Uit den oven genomen. Pain 1-.
Défouruernent, m. [Tech.] Het uithalen van
't brood uit den oven.
Défourner, V. a. [Tech.] Uit den oven halen
of nemen (het brood, gebraad enz.). DEFOURNER,
V. n., of SE DEFOURNER, V. pr. Zijn' bal van achteren door den beugel spelen (in 't beuqelspel).
Défournis, m. [Mar.] Gebrek n. in een hout.
Défourrer, v. a. [Mar.] Ontwoelen, loswoelen, de omwoeling de bekleeding f. wegnemen.
[Tech.] De bladgoudboeisjes of veljnbladen uit
hun omkleedsel nemen. (fig. et fam.) Berooven,
uit kleeden.
Défral, m. (Iris-fam.) Het vrijhouden; vrijhouding f., betaling van iemands vertëring, huishoudkosten enz.
4 Défranciser V. 0. Ontfranschen, van het
fransche karakter, van fransche taal, zeden, gevoelens berooven: Que d'auteurs francais qui défrancisent Ia langue, hoeveel fransche schrijvers (zijn
er), die de taal hare eigenaardigheid ontnemen. Dan mot, een woord uit de fransche taal bannen of
SE DEF1IANC1SER, V. pr. Den franschrappen.
schen aard enz. verliezen: Tant quon a le coeur
Het part.
généreux, on ne se défrancise has.
passé is ook adj.: Mol défrancisé, uit de fransc/ie
taal geschrapt woord.
S Défraudation, f, Bedrog a., bedriegerfj;
Defrauder, v. a. Bedriegen,
smokkelarj f.
misleiden.
S SE DEFRAUDER, V. pr. Zijne dwahag inzien, afleggen.
Défi-ayer, V. a. Vrijhouden, voor iemand be(fig. et fern.) D- une compagnie, een ge
talen.
zelschap vermaken, aangenaam onderhouden; een
gezelschap stof lot lagchen geven.
S Défrayeiir, m., •euse, f. (fern.) Vrijhou
der m., -houdster I., hij of zij, die eens anders
vertéring betaalt.
Défréler, v. a., z. V. 0. DEFERLEII.
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Défrichage of Défrichement, m. Ont ginning f., het veranderen van braakland, van heideveld, bosch/and enz. in bouw/and.
Défrlché, e, adj. (en part. passé van défridier) Ontginnen, bouwbaar maken, in bouw/and
veranderen. (fig B- one affaire, eene zaak uit
elkander zetten, haar ophelderen, ontvouwen, oatDen weg banen, de baan breken, den
warren.
eersten grond tot verbetering leggen, beginnen cam
te kweeken: A myot est un des premiers qui ont
défriché Ia langue Franaise, Amyot is een der
eersten geweest, die aan de verbétering der Fransche taal gewerkt heeft. D- l'esprit de qn, iemands
geest de eerste kennis, beschaving bijbrengen. SE
DEF1UCHER, V. pr. Ontgonnen worden.
Défi-ichenr, m. Ontginner, omploeger m.
Défrisé, e, adj. (en part. passé van défriser)
Ontkruld, uit de krul gemaakt: Cheveux d-s, Clievelure d-e. (fig . et pop.) Te leur gesteld, gefopt;
verbluft: Te voilh Men d-, dat is eene leeljke streep
door uwe rékening.
Sfléfrisenieut, m. Ontkrulling f.
(fig. et
pop.) Teleurstelling, misrékening t.
Défriser, V. a. Ontkrullen, uit de krul doen,
het krulsel uiteen doen: D- les cheveux. (fig.
et pop.) Te leur stellen, foppen, in de war brengen:
Cda V0115 défrise, dat is eene leeljke streep dear
uwe rékening. SE DÉFRISER, V. pr. Uit de krul
gaan: Les cheveux se défrisent par on temps
liumide.
Dél'roneé, e, adj. (en part. passé van défroncer) Uit de vouwen, fronsels, kronkels of kreuken gemaakt, onikronkeld, ontkreukeld: Manteau
d-* ( fi g.) Sourcil d-, ontfronste wenkbraauw 1.
Défroiicernent m. Ontfronseling, onllcreiiking t., verdrijving der vouwen of kronkels (uit
eene stof). Het uit de kreuk gemaakte. (fig.)
Le d- do sourcil, liet ontfronsen der wenkbraauw,
't hernemen van een opgeruimd gelaat.
Défroiicer v. a. De vouwen kreuken of
plooijen uitdoen, uitstrijken, ontkreuken. (fig.)
D- les sourcils of le sourcil, de wenkbraauwen
ontfronsen, weder een vrolijk gelaat aannemen.
SE DÉF1IONCER, V. pr. Uit de kreuk gaan; oatkreukt worden.
Défroque, f. Nalatenschap t., nagelaten goedje
van eenen monnik, ook van een' Maltezer ridder.
Meubels, goederen n. pl. plunje f., die iemand
van een ander ten deel valt: Nous lui avons laissé
toute cette d-, wij hebben hem dien qanschen omboil
gelaten. Afgelegde, afgedragen kleederen n. p1.:
II a, outre ses gages, Ia d- de son maître, hij
krijgt, behalve Zijne huur, al zijns meesters afge
legde kleederen. (fain.) Nagelatene roerende
goederen a. p1. Son valet de ehambre a eu toute
sa d-, zijn kamerdienaar heeft al zijn huisraad
gekregen.
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Défroqué, e, adj. (en part.passé van défroquer): Uu moine d-, of als subst.: Un d-, een
monnik, die zijn' stand verlaten heeft, een weggeloopen monnik. (fi g.) Beroofd.
Défroquer, v. a. De monnikskap doen afleggen, eenen monnik bepraten, dat hij de kap, Zijne
orde, verlaat en eene andere levenswijs verkiest.
(fig. et fam.) D- qn., iemand opligten, hem van
zijn goedje berooven. SE DEFROQUER, v.pr. Den
monnikstand verlaten, de kap op den tuin hangen.
II a Dien envie de se d-, hij heeft grooten lust,
om het kloosterleven te verlaten.
Défitictui, m. (latin) (fai)s.) Kleine uitgaven t.
p1., die hij, bij wien een maaltijd op gezamenlijke
kosten (een zoogenaaind pique-nique of botje-bij-

-

-

botje) gehouden wordt, daartoe te maken heeft;
het hem ten deel vallend overschot des maaltijds.
Défructuiu, m. (latin) (pr-tome) [Pharm.]
Dik verkookt plantensop n.
Défruiter, V. a. [Agric.] Ooft plukken: Bun poirier. Het part. passé is ook adj.: Arbre
défruité, afgeplukte boom..,
Défubler . V. a., Z. DEFFUBLER.
Défunei-, V. a. [Man. ] Aftakelen, onttakelen
-

-

(een' mast).

-

SE DEFU
NER,

v. pr. Af.qetakeld wor-

Het part. passé is ook adj.: Mât défuné,
den.
onttakelde mast m.
Défuiit, e, adj. Overleden: Le rol d-, La reine
d-e, de overleden koning, koningin, wijlen de ko
ning, koningin.
Het komt doorgaans als subst.
voor: Les enfants do d-, de Ia d-e, de kinderen
-

-
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MGAIRNER.

van den of de overledene. Prier pour les d-s, voor
de overiddenen bidden.
Dégagé, e, adj. (en port. passé van dégager)
Gelost; vrij, los, ongedwongen, vlug en buigzaam,
openhartig, vrijmoedig, rond, gedeqaeerd:

bewéqing den eenen voet of 't eenel been van den
anderen voet of 't andere been losmaken, den voet
of het been vlug vooruit of zijwaarts brengen, deg a g é re n. - [Gray.] B- les traits, les contours,
de trekken, omtrekken losmaken. - [ Méd.] B- Ja
poitrine, Ja tête, de borst, het hoofd verligtinq toebrengen. -- [Tech.] B- one pierre, een steen van
al 't overtollige ontdoen. B- les cheveux, de haren losmaken, uiteen werken (bij pruikmakers). SE JJÉGAGEII, V. pr. Zich vrijmaken, ontslaan, logmaken (van eene verbindtenis, belofte enz.).—Zich
bevrijden, zich uit het gedrang, uit het gevaar
helpen; zich van belemmeringen ontdoen. - Vrij,
ruim, onbelemmerd worden (van doorgangen, stroten enz.). - Ma tête so dégage on peu, mijn hoofd
wordt wat ruimer, ligter, helderder. - [Chim.]
Cette substance se dégae soos forme de vapeur,
die zelfstandighed vervliegt, ontwijkt, wordt vrij
onder de gedaante van damp.
Dégaiiie, f. (très-fani. etpop.) Linksche, onbevallige,onbeholpen houding f.of manieren f.pl.: Avoir
one triste, pauvre d-, eene plompe, onbehageljke
houding hebben. Queue d- hoe linkse/t gedraagt hij
zich! hoe onhandig vat hij dat aan! (iron.) La belle
d-! een fraaije manier, voorwaar! Voilh qui est
dune belle d-! een mooije manier om de zaak aan
te grijpen! (li(t woord komt alleen in deze en soortgelijke zegsw)jzen voor.)
DégaIiié, e, adj. (en part. passel van dégamner)
Getrokken, ,uitgetrokken, uit de scheede gehaald:
Sabre d-, Epée d-e. - [Bot.] Etamines d-es,
helmstijltj es, die uit de scheede of het buisje steken.
Dégainer, V. a. Uit de scheede halen of trekken: B- l'épée, le sabre, le poignard. - Meestal
zonder voorwerp gebëziqd: Ii fallait d-, er moest
van leir getrokken worden, de klingen moesten uit.
, (Loc. prov.) 11 ne frappe point comme ii degame, hij schreeuwt wel hard, maar doet weinig,
't is met hem, veel geschreeuw maar weinig wol.
- (pop.) B- son compliment, met zijn compliment.
gelukwensch voor den dag komen, uitrukken. 11
n'airne pas a d-, hij trekt niet gaarne de beurs,
betaalt niet gaarne. - DEGÂlNEIS, m. liet uit de
scheede trek/een, van ledr trekken; - het oogenblik,
waarop er van leir getrokken wordt. - (Loc fam.)
II est brave jusqu'au d-, hij is stout in woord,
maar laf in daad, een bloody snoever; hij belooft
veel maar houdt niets; als 't op handelen aankomt
is hij niet thuis.
Dégalneur, m. Voorvechter, van-tele-trekker,
vechtersbaas; - snoever, blafkaak m.
Dégaler, v. a. [Tech.] Dc huiden van de
sineerdeelen, het aanhechtend bloed enz. bevrijden
(bij hoedenmakers).
]Déganter, V. a. De handschoenen uittrekken.
- SE B1GANTER, V. pr. Zijne handschoenen uittrekken. - Het part. passé is ook adj.: Main digantée, van de handschoen ontbloote hand.
Dégaicer, v. a. (woord van Montaigne) Van
den omgang met slechte meisjes verwijderen.
Déarni, e, adj. (en part. passé van digarnir) Van garnituur ontdaan of beroofd, g e d e g a rn e e i d : Chambre d-e, ontmeubelde kamer. Robe
d-e, ontboord kleede. Lit d-, Chaise d-e, bed, waarvan men de gordijnen, stoel, waarvan men het
overtreksel heeft afgenomen. Arbre d-, gesnoeide,
van 't overtollig hout bevrijde boom. Tête d-e, onthaard, kaal hoofd. - [ Mar.] Vaisseau Mat d-,
afgetakeld schip, afget a kelde mast. - [Mil.] Place
d-e, ontbioote, van krijgsvolk of ammunitie geheel
of ten deele beroofde vesting.
Dégarnir, v. a. Van garnituur, stofférinq,
toebehooren, versiering, boordsel, beslag, meubelen,
gordijnen enz. ontdoen of berooven: B- one robe,
on lit, une chaise, on apartement, een kleedjevan
zijn boordsel of belegsel, een bed van zijne gordijnen,
een' stoel van zijn' overtrek, eeoc kamer of woning
van meubelen ontblooten. - [ Mar.] .dftuiqen, onltakelen: B- on vaisseao, on mat, one vergue,
een schip, een' mast, eene ra onttakelen. B- Ie
cabestan, de boomen uit de spil halen. B- les
avirons, de riemen losmaken - [Mil-1 B- one
place de guerre , eene vesting ontblooten, haar
krijgsvolk of krjgevoorraad ontnemen. B- Ie
centre, les alles dune arniée, het midden (een(rum), de vleugels van een leger ontblooten of
verzwakken. B- les Irontières , les côtes , de
grenzen , de kusten van troepen ontblooten. -

Biens d-s, geloste, ingeloste goederen. Parole d-e,
gehouden of vervuld woord; ook: teruggenomen,
ingetrokken woord. Passage d- , vrij gemaakte,
opgeruimde doorgang. Poitrine d-, verligte borst;
Acide d-, vrijgemaakt zuur. Taille d-e, Air d-,
ongedwongen houding, gelaat of voorkomen, losse
zwier. Avoir des airs d-s, zich al te vrij, al te
vertrouwelijk gedragen. Chambre d-, kamer, die
behalve den hoofduitgang nog een' anderen heeft.
Escalier d-, geheime trap, bijtrap. Fer 1-, losgemaakte kling (bij 't schermen).
Dégagernent, m. Lossing, inlossing, losmaking, vrijmaking; ongedwongenheid, losheid L: Le
U- dune montre dor, het lossen van een verpand
gouden horloqie. La €I de sa parole, het lossen,
volbrengen , ook het terugnemen, intrekken van
zijn woord. Led- dune voiture, het losmaken van
een belemmerd rijtuig. Le d- dun vaisseau, dun
cavalier, het bevrijden van een door den vijand benaauwd schip, ruiter. Le d- les affaires, het vr
vanij
bé
n, de verligting,
worden,
vrij
zij
ontheffing
zigheden. Etre clans un entier d-, van alle verbind
(os zijn, met niets meer belast of bezwaard-tenis
zijn. Ii fait tous ses exercises avec on grand d-,
hij doet alle ligcliaamsoefeningen met veel losheid,
ongedwongenheid. - [Arch.] Escalier, Porte de
cl-, vrije, geheime trap, deur, bijtrap, achterdeur.
Chaque cliarnbre a son d-, cikekamerliceft haren
bijzonderen uitgang. - [Chirn.] D- des gag, dun
acide, het vrijmaken, uitdr ij ven van de gassen,
van een zuur. — [panse] Le d- dun pied, of enkel
Le d-, het vrijmaken, uitbrengen van een' voet.
[Escr.] Le d- du Ier, de l'épée, of en/tel Le d-,
het vrijmaken, losmaken, afwijzen (van de kling
der tegenpartij). - (Gray.] Le d- des contours,
het losmaken der omtrekken. - [ Md.] Le d- de
Ia poitrine, het verligten, ruimer maken, ruimer
worden der borst (door een geneesmiddel).
Dégager, v. a. Lossen, inlossen (wat verpand
is); - vrij- of losmaken, de belemmering opheffen,
ontslaan, bevrijden, ontbinden, d e g a p é r en: Bses pierreries, sa vaisselle d'argent, zijne edelgesteenten, zijn zilvergoed lossen; B- sa maison, de
hypotheek op zijn huis aflossen. - Bij uitbreiding:
B- son serment, zijne belofte, zijn eed lossen of
gestand doen; B- sa foi, en proniesse, sa parole,
zijne toezegging of belofte, zijn woord vervullen,
volbrengen, houden of gestand doen, of ook, in omeerden zin : zijne toezegging enz.terugnemen:
D- qn. de sa parole, iemand van zijn woord ontslaan, de vervulling daarvan niet vorderen. - Dun soldat, een' soldaat vrijmaken, zijn ontslag bewerken. - B- un passage, une porte , Ia voie
publique, een' doorgang, eene deur of poort, den
openbaren weg vrijmaken, van alle belemmeringen
ontdoen. B- son pied de Ja boue, zijnen voet uit
het slijk trekken of losmaken. On la dégagé du
péril, du milieu des ennemis, du fort de Ja mêlée,
de dessous son cheval, men heeft hem uit het gevaar, uit het midden der vijanden, uil het digtst
van 't gedrang, van onder zijn paard gehaald, gered.
[Mar.] B- on vaisseau, een schip ontzetten, het van
de nazettende of omsluitende schepen bevrijden. Bon cordage, een touw klaren, weder klaar maken.
(/1g.) B- son esprit de toute preoccupation, de tout
souci, alle vooringenomenheid, alle zorgen uit zijn'
geest verbannen. B- une affaire, one question,
eene zaak, een vraagstuk van al 't belemmerende
of ingewikkelde of niet -bfjbehoorende ontdoen. Bson coeur, zijn hart vrijmaken, van een meisje aftrekken. - [Algèb.] B- linconnue, de onbekende
(grootheid) vrijmaken, afzonderen. - [Arch.] Bon apartement, , een of meer vrije of geheime uitgangen aan een vertrek of eene woning maken of
aanbrengen. - [ Coutur., Tail!. ] Cette robe, Cet
habit lui dégage Ja taille, dat kleedje, die rok doet
hare, zijne taille, haren, zijnen iigchaainsbouu' goed
uitkomen, geeft haar of hem een los, ongedwonijen
voorkomen. —[Chim.] B- on acide, one substance
gazeuse, een zuur, een gas vrijmaken, doen verdampen of ontwijken. Cette substance dégage one
forte odeur de soufre, die stof geeft een' sterken
zwavelreuk van zich. - [ Danse] Met eene vlugge

-
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-

{Hort.] D- en arbre, 't onnoodig hout uit een'
boom snijden. - { Techj D- Ia cuve, deverwkuip
door toevoeging van zemelen of krap temperen. —
SE DÉGARNIR, v.pr. Zich ligter dan naar gewoonte
lileeden, de warme kleederen uitdoen. 11 est enrliumé

pour s'être dgarnî trop tOt, hij is verkouden geraakt, dewijl hij de warme kleederen te vroeg heeft
uitgelaten. - (fig. et lom.) Zich van zijn gereed
geld ontblooten. - Kaal, ontbladerd , onthaard
worden: Les arbres se dégarnissent, de boomen
verliezen hunne bladeren. Sa tête commence a se
1-, zijn hoofd begint kaal te worden, zijn haar
gaat uitvallen. - Ledig worden (van aanschouwers):
La salle se dégarnit, les banes se dégarnissent
pen a pea, de zaal, de banken worden allengs ledig.
Dégaseonrier, V. a.: D- qn , iemand den
tongval der Gasconjers afleeren of ontnemen. (lig. et fam.) Iemand de snorkerij, grootspraak
verleeren. - SE DEGASCONEP, V. pr. Den gascon schen tongval, de gaskonsche manieren afleggen of
verliezen.
Dégât, M. Verwoesting, schade, vernieling f.:
Faire Ie d- dans un pays, een land verwoesten,
plunderen. L'orage fit bien du d- dans Ia forèt,
de storm veroorzaakte veel nadeel in het woud. Overdadig gebruik, verbruik n., verspilling f.: On
fait Un grand d- de bois, de yin dans cette maison,
er wordt in dat huis magtig veel hout, wijn ver-

bruikt.

t5 Dégâter, V. a. Verwoesten, bederven; verspillen. - Dégateur, m., -euse, f. Verwoester rn. verwoestster f.; verspiller in., verrpilster 1.
Déauehii', V. a. [Tech.] liet scheeve, hoekige,
hobbelige wegnemen, een vlak effen maken, behonwen, behakken, bezagen, afschaven, afvijlen. D- un
morceau de bois, een stuk hout fatsoendren en
mallen. - (fig. et très-fam.) D- un jeune homme,
een' jong' mensch zijne linkschheid, onhandigheid,
onbeholptnheid afnemen of afleeren. - SE D1(GAUCH1R, v. pr . Geeflend, toebereid worden. - Zijne
linkschheid, zijne stijve manieren afleggen. - 1let
part. passé is ook adj.: Pierre dégauchie, behouwen steen; Marbres mal dégauchies, slecht gezaagde
marmerplaten.
-

Dégauehissage of Déganchisseiiient,m.

[Tech.] liet elfenen van een vlak, het behakken,
bezagen, bevijlen, pas maken.
Dégazer, v. a. [Chin.] Het gas of de gassen
uitdrijven; B- Un liquide, une substance. - 1let
part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Liquide
dégaze, Substance degazée, van gas beroofde vloeistof, zelfstandigheid.
Dégel, m. Dooi m., dooiweder n., dooijing,
ontdooijing f. Etre au d-, dooiweder hebben. Avoir
un beau, un vrai d-, mooi, echt dooiweder hebben.
Dégelé, e, adj. (en part. passé van dégeler)
Ontdooid, gesmolten: Terre d-e, Neige d-e.
Dégelée, f. (woord van scholieren) Pak n.
slaag, deugt 1. slagen.
Dégeler, Ontdoofjen doen ontdooijen of smetten: Le vent du sud a dégelé Ia rivière, de zuidewind heeft de rivier ontdooid. - Dégeler, v. n.
et impers. Ontdooijen, dooijen, smelten: La terre
déghle, de aarde ontdooid; La neige dégèle, de
sneeuw ontdooit of smelt. - (pop. et triv.) Ii dègèle, hij sterft. - II déèle, 11 viendra a d-, liet
dooit, het zal gaan dooijen. - SE DdGELEII, V. pr.
Ontdooijen, ophouden bevroren te zijn: Létatig se
dégèle, de vijver ontdooit. - (fig. et fain.) Eindelijk
den mond tot spreken openen, na tang het zwijgen
bewaard te hebben.
Dég4ner, v. a. Den clwan;, de gedwongenheid
of belemmering (gêne) doen verdwijnen. - SE DEGENER, v. pr. Van dwang ontheven worden; zich
niet genéren, doen of men thuis was.
-t- Dégéuéralisatioii, t. Opheffing t. der generalisatie, algemeenmaking. - Dégéiiéraliser,
V. a. De generaliteit of algemeenheid te niet doen.
4. Dégéiiéraiit, e, adj, Ontaardend, verbasterend, wat ontaardt of verbastert: Civilisation d-e,
ontaardende beschaving f.
+ Dégénérateur, -trice, adj. Ontaardend,
verbasterend, wat ontaarding of verbastering te
weeg brengt: Principe d-, verbasterend beginsel n.
Politique d-trice, eene tot verbastering leidende
staatkunde t.
Dé'éiiératIon, 1. Ontaarding, verbastering f.
Verandering f., overgang in. (van een
-

,

DÉGONDER.

organisch weefsel in eene ziektestof); afneming t.,
verval n.
Dégéiaéré, e, adj. (en part. passé van dégénérer) Ontaard, verbasterd, verwilderd, verergerd:
Homme d-, ontaard mensch m. Plante d-e, verbasterde plant t. Maladie d-e en langueur, in
kwijning of uittëring veranderde ziekte 1.
Dégénerer, v. n. (met avoir als inendedaad,
met etre als men den toestand op 't oog heeft) Ont
aarden, verbasteren; overstaan tot iets ergers,
erger worden. II a bien dégénéré de ses ancètres,
hij is van zijne voorvaderen ver ontaard. 11 est
bien d-, hij is veel verbasterd. La fièvre tierce it
dégénéré en continue. de onderdaagsche koorts is
tot eene aanhoudende koorts overgeslagen. Les enfants des grands homines dégénitrent quelquefois,
de kinderen van groote mannen ontaarden somtijds.
D- dans lesprit de qn., in iemands achting of
schatting dalen.
Dégénéreseenee, t. Neiging 1. tot ontaar
ding; ontaardheid 1.
Dégénéreseent, e, adj. Tot ontaarding of
verbastering geneigd, ontaardend.
Dégingandé, e, adj. Onvast van gang, van
houding, wankel, waggelend slingerend, lendelam,
'
zonder verlamlendig. - ( fig.) Onzamenhangend,
band: Style d-, Pièce d-e, onzamenhangende stijl,
stuk. Conduite d-e, onvast, wankelend gedrag.
S Dégiiigandernent, in. Onvaslheidvan gang
-

-

-

van huding, lwnlendigheid t.
Dégingaiider, v. pr. (trés. fain.) Wankelend,
slingerend van gang en houding zijn, lamlendig zijn.
S Déglaeer, V. a. Het ijs smelten (liever digeler). - SE DEGLACER, V. pr. Ontdooijen (liever

dégeler, se dégeler). - ( fi g.) Se d- le coeur (uit-

drukking van Corneille) Zich laten vermurwen.
1 Déglaiver, v. n., z. v. a. DÉGAINER.
Dégluer, v. a. De lijm, vogeltijm afdoen,
van de lijmstang van de vogetljin losmaken: D- un
baton, les mains, eene roede of stang, de handen
van lijm ontdoen of zuiveren. D- un petit oiseau,
een vogeltje van de lijmstang losmaken. - (fig.) Sc
d- les yeux, zich de dragt uit de oogen wisse/ten.
- SE DEGLUER, V. Pr. Zich zelven, van de lijmstang
bevrijden of loswerken. - Zijne oogen van dragt
zuiveren.
-

S Déglutinateur, m., z. v. a. DitGLUTITEUR.

Déglatir, V. a. [1-lid.] Doorslikken, inslikken,
vederslikken, doorzwelgen. - Het part. passé is
ook adj.: Alirnents deglutis, doorgeslikte spijzen t.pi.
Déglutiteur, ni. [Anat.] Slokspier 1.
Dégliitition, f. [Mid.] Doorslikking, door-

zwelging t.

Dégobiller, v. a. (pop. et bas.) Braken, overgeven. '!3 Dégobi ll is, m. Braaksel, uitbraaksel n.
Dégoisenient, m. (fans. ei pop.) Gesnap, ge-

babbel n. - Weleer z. v. a. ramage, chant, gekweet, gezang n. (der vogelen).
Dégoiser, v. a. et ss. Zingen, kwinketéren,
kwelen. (In dien eig. zin oud en buiten gebruik.)
- (fig. et lam.) Babbelen, klappen, snappen. Ddes injures, scheldwoorden uitwerpen. Comme
cette femme dégoise wat slaat die vrouw door!
11 a dégoisé tout ce qu'il sait, hij heeft alles uit gebabbeld, alles geklapt, wat hij weet. - Het part.
passé is ook adj.: Des injures dégoisées, uitge
braakte sc h eldwoorden. - SE DEGOISER, V. pr. (pop.)
-

Z. V. a. SE DÉGOURDIII.

Dégoniniage, in.

[Tech.] Ontgomsning, ont

f. (der ruwe zijde).

-scholing

Dégominer, v. a. [Tech.] Ontgommen, inz.

de ruwe zijde, ontsc/ialen. - (fig. et pop.) Van een

ambt of bediening ontzetten: Le ministre la digomme, de minister heeft hem uitgespannen. Ook: doen sterven, wegrukken: Combien Ie choléra
n'en a-t -il pas dégommés! wat heeft de cholera es'
niet velen ingepakt! - SE DEGOMMER, C. pr. Ont
schaald worden. - Van zijn' post ontzet worden.
- Het part. passé is ook adj.: Soie dégommée,
ontscliaalde zijde. 11 est dégommé, hij is zijn post
kwijt. II a été bien vite dégommé, hij was spoedig
uit den tijd, was er gaauw geweest.
Dégoiider, v. a. [Tech.] flit de hengsels of
duimen ligten (eene deur, een venster) , uithangen.
- SE DÉGO1NDER, V. pr , Uitgeligt , uitgehangen
worden. - (fig. et pop.) Buiten zich zelven zijn.
- liet part. passé is ook adj.: Porte dégondée,
uitgeligte deur t.
-

DÊQOFLË

DÊQOTJTTER.

-

Dégonflé, e, adj. (en part. passe van dégon fier) : Ballon d-, van lucht of gas geledigde lachtbol. Tumeur d-, ingezakt jezwel. - (fig.) Coeur
d- de joie, hart, dat aan zijne vreugdeheeft lucht

ge éven.
égonflenient, m. Het verdrijven, wegnemen,
ook het ophouden der zwelling.
Dégonfler, v. a. De zwelling doen ophouden,
doen verdwijnen: D- Un ballon, de lucht of 't gas
uit een luchtbol laten ontsnappen. — (lig.) D- le
coeur, het hart luchten, de gevoelens ontboezemen,
die het als doen zwellen. — SE DEGONFLER, v. pr. De
zwelling verliezen: Un ballon, une tumeur qui se
dégon fle.
Dégor, m. [Tech.] d/leidingspijp of -buis voor
't gedestilleerd vocht.
Dégorgeage, m., z. V. a. DEGOISGEMENT.
Dég
orgé, e, adj. (en part. passé van digor,er) Tuyau d-, doorgestoken pijp of buis f. Lames
d-es, gezuiverde, uitgespoelde, ontzweete wol f.
Poisson d-, gespeende visch m.
J)égorgenient, ni. Het doorspoelen, doorsteken, ruimen (van verstopte buizen, goten enz.);
uitstorting, uitbreking f. : [Méd.] B- d'humeurs,
de bile, overloop m. van vochten, van gal. - [Fort.]
Le d- des embrasures, het openen der schietgaten.
- [Tech.] Le d- des ëtolres, des lames, des soles,
het zuiveren, reinigen, uitspoelen der sto/fen, het
ontzweeten der wol, het ontschalen der zijde.
Dégorgeoir, m. [Tech.] Vergaârplaats t.,
ontvangbak m., ruimte, waarin vloeibare stoffen
zich uitstorten.— [Mil. ] Raimnaald f., laadprieris m.:
D- is vrille, ruimnaald met boor, boorpriem. Btouche, naald met eene boor. - [ Tech.] ]>riem m.,
waarmede men iets, dat verstopt is, doorsteekt; —
uitspoelingstok (der hoedenmakers); - volmolen m.
der lakenbereiders. - [ Hydr.] Afloop m. voor 't

water.

Dégorger, V. a. Openen, opruimen, reinigen,
doorsteken (eene goot, buis enz.). — [ Tech.] Eene
stof reinigen, zuiveren, afspoelen, haar van al de
vreemde en overtollige deelen ontdoen. Les moulins
a foulon servent a d- les étoffes, de volmolens
dienen ons de stoffen te zuiveren. - [ Mml.] B- les
canonnières, les ernbrasures, de schietgaten openen.
— B- Ia lumière, het laadqat ruimen of doorsteken.
— DEGORGER, V. n. Overloopen, overvloeijen: Les
ravines d'eau ont fait d- cetétang, de stortvloeden
hebben dien vijver doen overloopen. - Faire d- do
oisson, visch spenen. Faire d- des sangsues,
loedzuigers het ingezogen bloed doen uitwerpen.
- SE DEGORGER, V. pr. Zich uitstorten, zich uitgieten, zich ledigen: 1'Escaut se ddgorge dans Ia
mer lu Nord, de Schelde ontlast zich in de Noordzee. La bile se dégorge dans le corps, de gal ont
lastzich in het ligchaam. La gouttière s'est dégorgée
tout a coup, de (verstopte) goot is op eens doorgebroken. - Zich spenen of zuiveren (van visch).
t Dégosi ller, v. a. Verworgen, de keel toesnoeren, de keel afsnijden, ombrengen.
Dégoter, v. a. (trés-fam.) Uit een' post of
eene bediening verwijderen, den voet ligten, uit den
zadel ligten.
Dégoiirdi, e, adj. (en part. passé van digourdir): Des membres d-s, weder buigzaam, lenig
of gevoelig geworden ligchaaensdeelen (na verkleumd
of verstijfd geweest te zijn). Eau d-e, laauw gemaakt water. - Un jeune homme d-, een oatbolsterdjong mensch (wien men zijne stijfheid, gedwongenheid heeft ontleerd). Cette femme a lair
Men d-, die vrouw is zeer vrij, te vrij in haar
voorkomen. —DEGounrn, m., -E, t. Wakker -man m.,
wakkere vrouw t., hij of zij, die bij de hand is,
die zich niet ligt iets op den mouw laat spelden;
iemand, die Zijne iinksche manieren, zijne schroomvalligheid, met losheid, levendigheid, ongedwonqen
heid heeft verwisseld. - nEGoumM, M. [Tech.]
Eerste bakking t. van 't porselein.
Dégourdir, v. a. De verdooving, verkleumdheid, verstijving van een lid verdrijven, lenig, buig
zaam maken. - ( fig.) B- un jeune homme, eenen
jongeling het stijve en gedwongene in zijne manieren
en zijnen omgang afwennen n., hem ontbolsteren.
— DdGounDIR, V. n. Faire d- de Peau, de koude
van liet water afnemen, aan water de koude outnemen, het laauw laten worden. —SE DEGOURDIIt,
V. pr. De stij fheid, verkleumdheid verliezen, weder
warm en lenig worden, zijn gevoel herkrijgen. Se

g

-

-

(l_ les ioains, les piels, de verkleumde handen,
verslijfde voeten 111(1e! U'(lllfl CO lenig 10(1/un. —
(/ij.) Ontbolsterd worden; losser en ongedwongener
manieren
(1(11 (1(1)! 11(IIUfl.
I)égouidissement, m. Het ophouden, eer(lljjl(?i (1(1 c'(lluovin(/ of verstijving run een ij lid.
1)égoût, in. ((!5 godi) JI(Ifl5!Il(1(lk, lt'(1)lUSt,
(If/un, c/si, lfJ(uIzin, walg m., walging f. (Lao
.';pij.s (/ (1101/k). 11 du (1- 1)0111 Ia viuuIe, hij

a

hit t'le.uli staat h('Iil
tegen, V,(1l(jt hem. Ce nuihule a un ti- de I oults
(IO)5eS, die zieke lu'('f•t 1ltI(J(115 tick in. - (fig.) 11
a du tE- pour I'di u.le, ho heefteen' tegenzin in, ciii
afkeer t'(lll (IP .5111(111. 11 lui R l)riS G U lu luLl I (1l)0U1 cel lioiiime, h ij /1(!r/t Cell .cclirikkrljj/eii u/ken.
LLil' (/uuUCl(li(/Cuu I/jul (11111 ulhuu man gekre g en.
ai un d-, luit a'uulit mo. - [Jeu] iit'luulin(J f. (iii
lii'i'/•l ('Cii (i/keel LUll VleCo(/i,

1 uuuuubu'i .cj)Ll) . - J)El( dIS , in. J)1. Ouu(Jnuuuur(JLuu,
t'Piuluul n., verdrietelijkheden, krenkingen, 1e/rai.ctu'//iiueuu 1. p1.: II a essul) d Jui(Il uh's u[, lu[j lire/t
iie! L'euuliieleljiklu'dn'ui ge/tail, veel kieuu/iuujcui be-

leefd.
Degout. (ruin goutte) in. [Cuis.] 1fuluuuijueuid
vluxulinap in. (lui) 't braden), druip-jus t.

I)égoiitaiil , e, (1(lj. 1l'auus,nakeuud, ic'olguljjk,

(lul : iuulelujk, vuil, .suneiiq, morsig,vies; - (1 un!ickkuud , walging of ei/ken inboezemend; - flogst
uuuuhuluuirljjk, reuuluiutij, onuitstaanbaar:
itxt(1(luub(U1i: 11c1 .
walgelijke .sjujj.c. . 1a1 [)I(u!)L(ti d-e, ei/lneeuuL'ekkeiuuluu
uuiuiiuululjjklueiul. £5sjCI Ic d-c, vuil tafelbord. IaII ii I 1 d-es. onuitstaanbare, tc'oli,'elujke manieren.
11 arriv e bkti (les (.l1(uS(5 ui -es lans In vii, er gecii in hut nueuu.uIuc 1/jhr leven rein verdrietebeuren
lijkheden,, uuluul(uuu(/u'uuuuuuuC v(uuuuralleul. --- DI:God.I. t -çI' Hi 1I('t uc'(ulgu'l(jluu, afkeer wekkende, trill/f•

.

tuuuuluiuulu.
I)égoûté, e, au/f. (en part. Prls.cd you diguuû-

ter) i'iu iiuilj hubbijuulu', inut afkeer, tegenzin unrut/ui, ui'uuix: 11 a taut JIiaIIgd de sLiije qti'il en
(si 1-, hij uur/t Zulu in l suiker gegeten, dat Ii (I ei
een' uu'iilj van luie/t, dat :j II!!! tuujeiu.1(l(lt. - (/i(/.)
11 (51 tE- (Ill nuouiulc, des liamsits, lijf is wars Vu/uI ul
ul'eiu'lul, (lu ViuluuIlliClI. -- (film. et pop.) 11 111-i J)1I5
d-, lu/f ic uit ViuX ( 111 n iu'uiuuuiud, die iets uiliuuuiuuuuu/s
ruiluuiujl, u/al niet ligt Ii' belnuliteul is). - Ook (11.5
.511 b t. IL. (il t. (fall!.) Faire IL 1-, Ia d-e, uuuuu' gelil(lGktu' keurigheid luuunuuiu, diii of de ('iuZf' up/n.
(iuuuuu. ut pulp.) Cct U II hou U-, 1 is ('eli 1iu'//uebbui

van ii'uit /uuu/s, ('('ul lukkuibel:.

1)egoûter, V. iu. /)uuu .cuivaak of (1(11 iiliit,t
beuurunuui; -- ul'(l/iJiilq verwekken, uluueu U'uiluu: 11

ullil (1011e hUh I( I111111\ IIsL PLO r t. Ie pl us grand
amateur, iuufil slechte uu(Xlul ui Luululu)u',uu/c Out dcii

gunuil.sluuu liu/luelubeu 1( n eet/uit te benemen. 1)- qu.
du, poissuii, iu,iiuuiuul (til' ceili, ('iii' afkeer ('uli(
L'i.s(h u/uuiu krijgen. - (fij.) J'ejnuuiiu, vu 1 r:iul,

afkeer inboezemen.. ()ui la uligohlé dc la guerre,
1111' n heeft hein (iil tegenzin in, (1/kuur Vuil u/i n lui!/uiq lu(jibiiujt, jul11 heeft liu,,u den In/jij l((,'elue/ulnuualct.
..- Vermoeüe22, 'iud/iu , walgen: Ill piiuIi mlP iii.1(1(1/ e le lechti r. (lu /ulluf/ul'(j/ifjluuid L'(lu'uelt , ul'(l//ft
u/ulu lezer. - Ook zonder l'Ou)ill)ulj): (.uIa uligoCiit
NI'est-ee 1)115 full iuOui d- ? -- SE J)E(0)i1l'LR. V. /11.
1lu' (u/hull of tuqeuuziuu krijgen, lii n eetlust uu/ u/u,i
.illlulul/ verliezen, tiçiun eten: on ne se (ld(.u)dll
afliilIS (Ill pain,, lulu)u)uI iet 111(11 nooit ti(ju'uu. L e (IIc l'uij [lulL, le II uIl1lìSi, 1(11 of/ieee, walg tail ul

,Stu(u/ii'. ('11,1 u/i jul/il /(l/j//eiu.
ip(luul,
1)éionl t iut, e, uuulj. Afuliaijuuuuul , uitdruipend,

a/le//uuiu/, druipend, u/iu

eluiuu/: Ce I iiigc West
pas sec.. 1 est encore d, fitliiuiuu'n is niet droog,
hut water /uuuupt ui iuuu(j uit.. t a lulaie il -i le sing,
('i/li veil! b/iucu/ 1/lul ij)elu ie ll'uulllli.
I)égolLtteIHeut 01. of (uuiiiilei' gebruikelijk)
i)égouttiire, 1. 1/ulllli/lilug f.; hel druipen„ afdruipen, (l/u/luuju/l(/elu 11(1 (I/uI! uu ipnrl.
I}égoutter, V. lu Druipen, afdruipen, lkluuu
uitdruppelen ,. (1/llul/l/uu/ill: La suen r lui tle1 goul (alt
d u front, liul zweet liep lueun rio t lounluoll/ul. (c
( un I!C;lI1 uIu.oul ( u , /ii 1(111 lekt. - nut;ot..ER , V.
iull/!iuX. I)iuu ijuu , iu . -- (Loc. julu)L. 't. lacou r (aujuiès
uIis grands), 511 Il's u(ullt, i l y uLuUl)ll(((, ll1ill1/t
111111 11(111 1 luuif (lijf u/i //1(1l)tiil) (/uill fortuin„ 11
1(1/t huh 11/11:11/ (('(II af. S11 uut
501 1111)1, ii u1
1
1(011 (liii sur vous, ben ik q/uikkiq (of ulll'11luuk/;i(l)
,

,

:11(1 zult (1(1 (I uu/ç u/uul luau hebben. ()Uanul 11 u(eu t.

.uI. IC Ill I.u. I I uhfguu t I e sur Ie vica ire, ulll(s ue'at u/eli
ineerulcie treft, «tOil de Inilidell u)uul(ucl(len. - DE23
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GOUTTER, V. C. Piessez-les, tordez-les, us dgout
l'orgueil, l'ariogance, drukt, wringt hen, en-ten
hun oogmoed, hunne laatdunkend/ieid druipt uit
(komt voor den dag).
Iégoiittiire, 1., Z. DÉGOUTTEMENT.
Degradant, e, adj. Verlagend, vernéderend,
onteerend: Conduite cl -e.
Dégiadatioii, f. Ontzetting van eene waardigheid, van eenen rang 0/ gr ad, verlaging, degradéring f. D- civique, ontzetting van liet buiierreqt. D- militaire, rangsverlaging, ranqsontzet
ting eens krejgsmnans. (fig.) Vernédering, antadelinq, onteerinq, eerloosverklaring; - besekadiging, schade. schending f.; - verval n.: La ddes ames, de l'hornme, de ontadeling, verlaging
der zielen, des menscl?en. On a fait de grandes
i -s dans ces bols, men heeft groote schade of
verwoestingen in die bosselien aangerigt. La ddun laltirnent, 't verval van een gebouw.
[PeinL] Trapswijze verzwakking, vermindering f.,
van lie/it en kleuren in eene schilderij.
Dégu-adé, e, adj. (en part. passé van dégrader) Van rang of waardigheid ontzet, verlaagd,
afgezet; onteerd, geschonden, gedegradeerd:
Officier d-, verlaagd, ontzet, ontadeld officier. Citoyeii d-, van 't burgerrept beroofde burger. Homme
d-, onteerd, verlaagd mensch Bois, Bhtimen d-,
geschonden, beschadigd bosch, gebouw. - [ Ma.]
Navite d-, wrak, afgekeurd schip. Être d-, onder
den wind vervallen zijn.
a

-

t Degvadeiiietit, ni., z. v. a. DEGRADATION.

- (rllil.j Verlies n. van een' rang of graad, krachlens een vonnis, doch zonder eerloosheid of onbevo gdheid tot de dienst mede te brengen.
Dégiacler, v. n. Van ambt, waardigheid of
rang ontzetten, een' lager' rang of graad geven,
verlagen, afzetten, degradéren; (fig.) Oatceren, vernéderen, ontadelen, eerloos verklaren;
schenden, bederven, beschadigen: D- on chevalier,
een' ridder van zijn' rang ontzetten; B- on militaire, een' krijgsman verlagen, degradéren; 13on ecclésiastique, een' geestelijke ontwijden, van
zijne wijding berooven. 13- un citoyen, iemand
;:t burgerregt ontnemen. La ilatterie dégrade le
Ilatteur, de vleijeij verlaagt, onteert den vIef/er;
Ne dégradez .iamais I'hornme, II est l'image de
Dieu, ontadel nooit den measch, hij is Gods beeld.
Ii me dégrade partout, hij schendt, vernedert mij
overal. Les longues pluies ont degradé les clieiins, les travaux, de lan'durige regens hebben
de wegen, de werken beschadigd. - [Mar.] Onder
den wind vervallen. D- on vaissepu, een (onbruikbaar geworden) schip onttakelen, aftuigen, aftakelen. - [ Peint.] 13- Ia lumièra, les couleurs
(Inn tableau, het licht, de kleuren van cciie schilderij trapswijze verzachten, aliengskens vermin(leren. SE DEGRADER, V. pr. Zich vernëderen,
zich verlagen, zich onteeren; - verminderen, slechter
worden, bederven, vervallen.
Dérafer, v. a. Loshaken, onthakei, uithaken; D- an robe, one ceinture. SE DEGRAFER,
v. pi. Losgehaakt worden. - Het part. passé is
ook adj.: Robe dégrafée, lospehaakt kleedje.
Dégraissage, Dégraisseuient, m. Ont
vetting, verdrijving van vet- of smeerdeelen, liet
vlekken-uitmaken.
IPégraissaiit, C, adj. Ontvettend: Substance
d-, ontvellende, vet wegnemende stof.
Déiraissé, e, adj. (en part. passé van ddgraisser): Bouillon d-, afqeschept, van 'topdrfjvend
vet beroofd vleeschnot. Habit th, schoongemaakt,
van vetv lekken gezuiverd kleed. Lame the, oatvette, ontzweete wol. \1liI d-, gek/aarde, van Zijne
taaiheid bevrijde wijn. - ( fig.) Banquier d-, elukte, van kwalijk verkregen rijkdom beroofde
bankier.
-

e

-

-

DÉGR1.

schraal maken. - ( fig. ei pop.) Cda me dïgraiss
un pen, dat besnoeit, vermindert eeniqzins mijne
inkomsten of voordeelen. Ce Iournissenr s'était
enrich, mais on la ddgraissé , die leverancier had
zich. verrijkt, , maar men heeft hem duchlig geplukt. - SE DEGRAISSER, V. pr. Ontvet, ontsmeerd
worden.
Lbégraissenr, m., -euse, f. Vlekkenverdrfj
ver ni., -t'erd'rjfster f., hij of zij, die vet- of sowervlekken uitmaakt. - [Tech. ( Wa.cclibank f., waschbak, waschniolen m., werktuig ter ontvetting of
ontzweeti"g der wol (ook digraissoir geheeten. La France a dtd livrie depuis iongtemps it
de hen haijiles 4-s, Frankrijk is sedert lang aan
zeer knappe vetafscheppers (plukkers, afzetters)
ten prooi geweest.
Dégi-aissis, m. [Tech.] Uitgedreven vetdeelen n. p1. b v. van de wol bij 't ontzu'eeten).
Degraissoir, ni. [Tech.] , Z. DEGRAISSEUR.—
Schraap//zer B. (om de darmen voor snaren te
ontvetten).
Ditgrarner, V. Cl. Het hands- of kweekgras
uitrukken om het te verbranden.
Dégrappiner, v. a. [Mar.] Dc enterhaken of
enterdreggen losmaken. - Een in 't f/s besloten
schip door dregankers vrij maken.
-

Dégiappoir, ni., liever EGRAPPOIR.
Dégras, m. [Tech.] Mengsel van traan en

salpeterzuur, waarmede de zeem- en lelitouwerde
huiden bereidt.
Dégrat, in. [Mar.]: Aller en d-, met een voortuig uitloopen om te vissc/mcn op andere plaatsen
dan omen gewoon is.
I Dégravaiice, f. Schade f. , nadeel n.
--

Dégiaveler, v. a. Schoonmaken, van gruis of

zand reiniren (eene buis, pijp).

Dégiavoiement of Dégravoîment, ni.

Het 0/spoelen of wegkabbelen van zand of aarde,
aan den voet van een' muurufpaal. door 't water.
Dégravoyer, v a. Wegspoelen van zand of
aarde van anderen aan muren of palen, die in het
water staan.
Degré, m. Trede f., trap m., optrede f. (marche)
(van een trap, stoep ofbordés): Monter. Descendre
les d-s, de trappen op-, afgaan. (Loc. fain.)

Faire sauter les U-s a qn. quatre it qualre, iemand

de trappen laten tellen, van de trappen smijten.
.- Trap m., de gezamenlijke optreden (escaliei'):
Un d- étroit et trits -raide , een smalle en zeer
steile trap. - (fig.) Trap, graad, rang, trapswf/ze overgang m. (van ambten, waardigheden
enz., tot welke men allengs of als bij trappen
opstijçt); eeregroad, eerrang (aan hoogescimolen):
Ii a passé par toes les 1-s, hij heell alle graden
of trapmen doorgeloopen. Ii est dans un haut dd'dlévation, hij stoat op een' koogen trap. Le dde docleur , de doctors-graad of -waardigheid;
Ii a tous ses it-s, hij heeft al zijne (akademische)
graden verworven. - Ii nest point de it- du
mitdiocre au pire, van 't middelmatige tot het
slechte is mooi' déne trede of schrede, bestaat
ieen irapswfjze overgang. Ainsi que Ja vertu, Ie
crime it ses d-s, gelijk de deugd, zoo heeft ook
de misoad hare trappen (trapswmjze toeneming).
- Graad. trap, zékere mate van natuurlijke of ook
zedelijke, verstandelijke hoedanigheden: D- de abaleur, de froid, warnitegraod, koudegraad, graad
van warmte, van koude. D de feu, hittegraaddes
vuurs. D- d'abattenient, de tristesse, graad van
neirsim tigheid , treurigheid D dattachenient,
d'atlection, graad von gehechtheid, genegenheid.
Etre insolent, ennuyeus nu dernier of op suprème

d-, in den hoogsten graad onbeschaamd, vervelend.
zijn Le dernier d- d'opprohie, de hoogste trap of
graad van schande. - [Astr.. Géoin.] Graad, 360ste
gedel lie van den cirkelomtrek. 13- de latitude, de
Déi-aissenient, M., Z. DEGRAISSAGE.
longitude, breedtegraad, leagtegraad. - [ hys.]
Graad, elke der gelijke afdeelingen op de school
Dégraisser, v. a. Ontvetten, het vet afscheppen of wegnemen, van veldeelen berooven; vet- of eens thermometers, barometers, vochtmeters enz.—
smeervlakken verdrijven of uitmaken: JJ le bouil- [Géogr.J 13- géograpbique of dicirnal, geographiIon, le pot, liet vet van den bouillon, von den sc/me of decimale graad (van .5000 meters, of een
kookketel scheppen. D- Ia lame, de wol ontvetten, halve mnyrianmeter). - [Généal.] Graad van veroiitzweelen. La poudre dégraisse les cheveux, het wantschap, von ofstamnming, afstandsbetrekking van
poeder neemt de veiligheid van 't haar weg. D. un gemeenschappelijke stamouders, graad van verzwahabit, un chapeau, een kleed, een' hoed van smeerm gering. D- de noblesse, z. v. a. QUARTIER. - [Gram.]
of vetvlekken ieinien. 13 un niorcean deliois, een 13- de coinparaison of de signification. trappen van
vierkant stuk hout road maken. - 13- Ie vin, den taal vergelijking. - [Jur.] 13- de juridiction, trap of
geworden wijn klaren. 13- les terres, den grond graad van regtsdwang, meerderheid der eene regtg
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bank boven de andere; D- de parentë, graad van
verwantschap. Etre au d- de successible, volgens
de wet, bij versterf, kunnen erven. D-.s de substitution, graden van er fstelling. En d- supérleur,
in hooger beroep. - [ Math.] Equation du premier,
du second 1-, vergelijking van den eersten, tweeden
graad. Cette courbe os( du second, du troisième
d-, de kromme lijn is van den tweeden, den derden
graad. - [Mus.] Trap, plaats eener noot op den
notenbalk, verschil van stand of hoogte tusschen
twee noten. - PAR DEGRES of somtijds ook pui
DEGRE, bc. ode. Trapsgewijs, trapswijze, allengs;
onmerkbaar, ongevoelig. - in DEGRE, EN DEGnI,
bc. adv. Van trap tot trap, van graad tot graad,
bij regelmatige opklimming of aidaling.
Dégréage, m. [Mar.] Onttakeling f., onttakelde toestand van een schip.
Dégrée, e, adj. (en part. passé van dégrder)
Onttakeld: Vaisseau d-.
Dégréenient, m. FMai.] Hel onttakelen, al
takelen, aftuigen; onttakeling, aftakeling, aftuiuing f. - Toevallig VCrlies ii. van het takelwerk.
Dégreer, Dcai-éer, V. a. [Mar.] Onttakelen , aftakelen aftuigen. - SE DÉGIIEER of SE
J)ESAGREEII, upe. Onttakeld worden. - DEGRÉEII,
-

,

V. fl.,

MGUISEIR.

-

Pecer OESAGREER.

Dégréi*age, m. [Tech.] Het uit den molen
'nemen non de gemalen pottebakkers aarde. - Dégré:nev, v. a. Uithalen, uitnemen (de gemalen
stoffen).
Dégi-és-berdés, m. [H. n. ] Handelsnaam van
zekere eenschalige schelp.
Dégrèvemvnt, m. [Admin. fi n.] Vermindering, verligting f. (van eene belasting, van inkwar
(lering). - De verminderde som f.
Dégréver, v. a. [Admin. fi n.] Verminderen,
verliglen (cciie belasting, opbrengst, inkwartiering).
- Het Part. passé is ook adj.: Imposition légrévée,
verminderde belasting.
Dégriii'o1ado , 1. (fam.) liet snel afloopen,
afglijden, avallen; aftuimeling, afvalling f.
Dégiingotando, adv. (fam.) A ftui m elend.—
( fi g., [am. et burl.) Van kwaad tot erger: Un malade qui va d-, een zieke, die van dag tot dag
achteruit gaat.
Dégiiiiioler , V. a. (fain.) Sneller dun men
wil rf wensclit naar beneden gaan, aftuimelen, afglijden, afvallen. D- l'escalier, Ia colline, den trap,
den heuvel met vaart afwaarts gaan. On lui a tuit
a- l'esealier, of ook enkel: On la fait d-, men
heeft hem van de trappen geworpen. Chevaux
et voiture, tout a dégringold, paarden en rijtuig,
aag
alles tuimelde naar de lte.
Degiisé, e, adj. (en part. passé van fiëgriser)
Ontnuchterd, nuchter geworden : Homme tout in
tuit d-.
Dégrisemeut , m. (trës fain.) Nucliterwor
f.; terugkeer m. tot kalmte of bedaardheid,-ding
tot rede.
Dégriser. C. 0. (très-fam ) Nuchter maken,
ontnuchteren, de dronkenschap verdrijven. - Tot
rede, kalmte of bedaardheid bren gen, de begoocheling, bewondering, verbazing enz. doen verdwijnen,
de oogen openen. L'infidélité de son amante la
thigrisé, de ontrouw zijner minnares heeft hem van
zijnen hartstot, van zijne verblindheid genezen. In (lien zin ook als v. n. gebruikt: L'expdrience
ou Ie malheur dégrisenl tOt on tard de I'enthou
siasme. - SE DEGRISE1, V. pr. Nuchter worden;
tot verstand, tot rede, kalmte enz. komen.
Dégrossage, m. [Tech.] Hel dunner maken
der metaalstaven, die men door de trekplaat wil
halen; het trekken der metaalstaaf door de telkens
naauwer wordende gaten der trekp l aat, hel draadtrekken. - Dégrosser, v. a. Dal werk verrig
staven voor de trekplaat klaarmaken. - Het-ten,
part. passé is ook adj.: Lingot dégrossé, voor de
trekplaat bereide metaalstaaf.
Dégiossi, e, adj. (en part. passé van ddgrosper) Uit den ruwe gewerkt: Bloc de marbre d-.—
(fig.) Jeune homme d-, ontbolsterd jong mensch.
Discours U-, , ontworpen, in schets gebragte redevoering. - DEGROSSI, in. [Tech.] Eerste ontwerp n.
van het te bearbei d en stuk, bewerking t. uit den
ruwe. - Pletmolen m. ; pletwerk n. D- du trait,
Slijping van 't spiegelglas, voorbez. V. a. RAS.
reidende polysting t.
Dégrossir, V. •O. [Tech.] Uit den ruwe wer
-

-

-

-

ken (of hakken, schaven, vijlen) : den eersten vorm
aan de te bewerken stof geven, de ruwste deden
wegnemen: D- un ais, eene plank uit den ruwe
scharen. D- Un bloc de marbre, une statue, een
mar m erblok uit den ruwe houwen, een standbeeld
zijn' eersten ruwen vorm geven. D- one glace, een
spiegelglas afsljven, alvorens het e pol ij sten. O!;k Z. V. a. DinGROSSER. - Het wordt ook zonder
voorwerp gebruikt: Le charpentier ddgrossit avec
Ia hache, le menuisier avec Ie termoir, le serru
ncr avec Ie carreau et le ciseau a trok!. - (fig.]
Schetsen, ontwerpen: D- nu discours, un roman.
- IJ- une affaire, eene zaak beginnen le begrijpen,
te ontwarren, op te helderen. - D- qn., iemand
ontbolsteren, hein den toon, de manieren der wereld bijbrengen. - [Iiapr.] D- une épreuve, een
eerste proefblad van de grofste fouten zuiveren.
(In dien Zh( weinig gebruikt). - SE DEGROSSIII, v.
pr. Uit den ruwe gewerkt worden enz.
Dégi-ossissage , Déga-ossissemeut , m.
[Tech.j liet nit den ruwe werken, de eerste fatsoenéring t. van een stuk werks.
Dégiossissetir, in. [Tech.] Pletwerkn., pietmachine f., waarvan de cilinders vlakeegthoekige of
haifronde groeven hebben, en uit welke hel in smeedzer
ij veranderde ruwijzer (wolf, loep, of fiischstak) als lanqwerpig vierkante en ronde staven te
voorschijn komt. - Ook als adj. gebdzigd: Cylin
dre d-.
Déguenillé, e, adj. (en part. passé van dégueniller) in lompen gekleed, gescheurd, haveloos:
Des menchants tout fl -s. - Ook als subst. m. en t.
Un 1-, Une d-, een ofeene havelooze, in lompen of
vodden gekleede.
DégueniHer , v. a. Tot lompen of vodden

scheuren. - Bij uitbreiding: D- qn. , iemand in
armoede, in ellende dompelen; (fig. et fam.) iemand
honen, beschimpen, uitschelden.
Déguierpiv, V. 0. [Prat.] Ontruimen. van eenen
boedel of eene erfenis afzien; zijn vermogen den
schuldeischers overlaten. 11 a ëté obiigé de d- sa
maison, hij is verpligt geweest, om z huis den
schaldeischers over te laten. (fig. ct/am.) D- dun
lieu, uit vrees eene plaatsverlaten, zich wegmaken.
Faire d- qn., iemand van eene plaats laten wegbrengen.
Déuei-pissenient, m. [Prat.] liet overlaten,
het laten varen van een onroerend goed. - Oatruiming t. eener plaats, met gevoeld of zijns on-

danks.

Déuerpisseiir,
m. Afstand(loener, overlater
1

van een onroerend goed, ontruiiner in.
Déguetaler, 1). a. (pop. et bas.) Braken, over-

geven. - (fig.) Beleedfqirigen, scheldwoorden uitbraken.
1 Dégueuleiix, en. [IIydr.] Waterspuwer in.,
fonteinfiqaur, die water sch(jnt uit te werpen. Men zeide ook, als de figuur een vrouwelijk wezen
voorstelde: IJne dégueuleuse, cme waterspuwste/.
Dégneulis, in. (pop. et has) Braaksel , uitspuwsel ii.
Déguignoniier, v. a. (fain.) Uit het ongeluk,
den tegenspoed helpen, geluk aanbrengen (incest
van 't spel gebdzigd): Ce beau coup ina dëguignonné, die mooije stoot, slag , worp, zet heeft mij
uit den brand, uit de klein geholpen, heeft ;ne er
bovenop gebragt, heeft de fortuin doen keeren. SE IIEGUIGNONNER, C. pr. Zich van den tegenspoed,
de kwade fortuin vrijmaken, beter fortuin krijgen.
Déguisé, e, adj. (en part. passé van déguiser)
Verkleed, vermomd: Assassins fl-s. - (fig.) Vorbergen, bedekt, ontveinsd, verbloemd: Vertu d-e ; Haine
d-e. - Ook als subst. in. en t. Un d-, Une d-, een,
eene vermomde, verkleede.
Déguiseinent , in. Verkleeding , vermomming I., momtaig n., mommerij; - (fig.) bewimpeling, ontveinzing t , dekmantel, schijn in ., bedriege'
lijk voorkomen n.
Dégiiiser, v. a. Verkleeden, vermommen, onherkenbaar maken: B- qn. en f emme, en inatelot,
iemand als vrouw, als matroos verkleeden. --D- sa
voix, son denture, son style, zijn stein, hand,stil
verbergen ccive andere stem, een ander schrift, een'
anderen stijl aannemen. D- son nom, zijnen naam
verbergen, een' valschen naam aannemen.— [Cuis.]
D- les mets, les viandes, de spijzen zoO toebe"eiden, dat men niet of moe{jelijk kan raden, wat zij
-

-

eigenlijk zijn. - (fij.) Vei'bei'den, verbio3mcn, ant
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veinzen, bewimpelen, bedekken, vervalsclien, onkenbaar maken: D- son ambition, sa liaine zijne eerzucht, zijnen haat verbergen, vermommen. I)- sa
pense, ses sentiments, zijne gedachte, zijne qevoelens ontveinzen. D- Ia verit, de waarheid ver-,
valschen, onkenbaar maken. sa DÉ(;U1SER V. pr.
Zich verkleeden , zich vermommen , Zich onken
baar maken; - Zich anders voordoen dan men is,
veinzen.

1)égustatenr,, m. Proever m., hij, die de

hoedanigheid van dranken door ve teproeven onderZoekt en bekrachtigt. - Ook als adj.: Commissaire
'1-, aangesteld proever. - {PliysîoL} Appareil d-,
smaaktoestel m., gezamenlijke werktuigen van den
smaak. Papilles dégustatrices, smaaktepeltjes (der
tong).
Dégustation, 1. Het proeven, snaken; beproeving t. door den smaak.
Dégustei-, V. a. Proeven (om de hoedanigheid
van dranken te onderzoeken) .Het part. p assé
is ook adj.: Du Yin ddgustd, geproefde wijn.
t S Déhait of Déhair , in. Ziekte, smart,
droefheid f. —{Fauc.] Ziekte der valken. - - Dé
haité, e, adj. Treurig, neêrslagtig. - [Fauc.]
Oîseau d-, zieke, kwijnende valk m.
Déhater, V. a. Terughalen, achteruit trekken
(een vaartuig). - Ook als v. n.: Un bltiment qui
déhale, een schip, dat terughaalt. -Bet part.
passi is ook adj.: Bétiment duliald, teruggehaald

schip.
Déhâler, V. a. De door de zon bruin qeworden huid weder bleek unaken;Cette eau la duhalée,
dat watertje heeft Item weêr blank gemaakt. - SE
BEH/uLER, v. pr. Weder blank worden: Sa soeur
garde la chambre pour se d-, zijne zuster blijft in

de kamer, om weder eene blanke huid te krijgen.
Het part. passe is ook adj.: Visage déhalé, ont -,
brui'nd, weder blank geworden gelaat.
IPéhanché, e, adj. (en part. passé van clihandier) Ontlueupt: Cheval d-. - ( faun.) Slap, zwak
in de heupen, lendelam, waggelend van gang.
Déhancher (se), v. pr. Zich ontheupen, zich
de heup ontwrichten. - (fam.) Zwak of slap in
de heupen zijn, waggelen, slingeren; - ( fig.) een'
lossen, slinqerenden gang aannemen; ook: zich houden als of 't verrigten van iets ons veel moeite kostte.
IPéharder , v. a. [Chas.I Loskoppelen, ontkoppelen (de jaqtluonden). - Het part. passé is ook
adj.: Chiens déharclés, ontkoppelde honden.
Déharnaché, e, adj. (en part. passé van déliarnacher) Onttuigd, uitgespannen: Clieval d-. (fam. et iron.) Une fille d-e, een half ontkleed
-.

meisje.
Déharnachement, m. Het uitspannen, oattuigen van lastdieren: Le d- le mes chevauxm'a
empêchh de venir plot/ut, /uetuilspannenvan mijne
paarden heeft mij belet eerder te komen.
Déharnacher, v. a. Onttuigen.. een lastdier
zijn tulp afnemen, uitspannen. - SE PEHARNACHER,
V. pr. Onttuigd worden; - ( fig. et fam.) Een lastig stuk kleeding uittrekken.
fléhérence, f., Z. DESHERENCE.
Dehiscence, C [Bot.] Het openspringen, het
van zelf opengaan, b. v. van zaadhulsels. - Deft
hiseent, e, adj. Openspringend, openberstend.
Déhonté , e, adj. Schaamteloos, zonder eerbaar lucid of schaamte: Femme the. - Ook als subst. m.
en 1. Un d-, Une the, een, eene schaauntelooze. (Corneille's DEHONTER, in den zin van onteeren,
schenden , , verkrachten , is geheel buiten gebruik,
zoo ook DEHONTER1E, 1., onbeschaamdheid f.)
Dehors, adv. Buiten, uit eene plaats: Etre,
Rester, Aller d-, buiten zijn, blijven, gaan. —Mettre un domestique d-, eenen bediende wegzenden,
wegja g en. [Corn.] Mettre 1- un billet, een wissel
of assignatie in omloop brengen of aan de order
van een' derde afgeven. - ( fig.) 1N pas savoir si
ion est dedans ou d-; Netre ni dedans, ni d-,
etc., Z. DEDANS. - [ Mar.] Ce bâtirnent va mettre d-,
dat schip zal weldra uitloopen, in zee steken. La
nier est grosse d-, de zee gaat hol in de ruimte. Toulesvoiles d -,alles bij,alle zeilen bijgezet Au DEHORS,
bc. adv. Van buiten, van de buitenzijde, uitwendig, uiterlijk. La maison se presente au d- de murs
envir
onnée, het buis vertoont zich vanbuiten met
snaren omgeven. II n'en paraît rico au d-, men
kan er van buiten niets aan zien. 11 se montre au
uJ-, comme ii devrait htre intdrieurernent, lug ver-

—

DÉJSTE

e

toont sich uitwendig, gelijk hij inwendig behoo r*
te zijn. AU DEHORS DE, bc. prdp. Buiten: Ii prote ge la religion au dedans et au d- du royaume,
hij beschermt de godsdienst binnen en buiten het
Tijk. - DE DEHORS, 10e. ode. Van buiten. 11 vient
tie d-, hij komt van buiten. De d- en dedans, van
buiten naar binnen. - EN DEHORS, bc. adv. Buitenwaarts, naar buiten. La porte s'ouvre en d-,
de deur gaat naar buiten open. Marcher les pieds
d-, met de voeten buitenwaarts geriqt loopen. EN DEHORS DE, loc. prép. Buiten: 11 derneure en
d- de Ia viiie, hij woont buiten de stad. (fig.) Cela
est en d- do dëbat, de Ia question, dat ligt buiten
(behoort niet tot) het geschilpunt, de vraag. Être
en d- de Ia question, van 't onderwerp afdwalen.
- PAR DEHORS, bc. acte. et prép. Van buiten, uitwendig: Cette maison est belle par d-, dat huis is
van buiten fraai. ii passa par cl- la yule, hij trok
door buiten de stad om. DEHORS, rn. Buitenzijde 1., buitenkant m., hetuitwendige, het uiterlijke:
Cette église est belle par le d-, de buitenzijde, het
uitwendige van the kerk is schoon. [Man.] Jambe
du. d-, Rene du d-, buitenwaartech been n., buitenwaartsche teugel rn. - DEHORS, rn. p1. Naaste
omydvende voorwerpen; buitenwerken n. p1. (eener
vesting); - (fig.) uiterlijke schijn, glimp rn., utterlijk voorkomen n.: Les d- de cette maison sont
-

-

agréables , de buulengedeellen (lanen , voorplein,
parir enz.) van dit huis zijn aangenaam. Cette
place a des d- imprenables, die vesting heeft onneembare buitenwerken. - (fig.) Garder, Sauvet'
les d-, den uiterljjken schijn, de welvoegel(jk/ueid
in ac/ut nemen of bewaren, de opspraak vermijden.

Ii ne faut pas juger par les d-, men moet niet
naar den schijn, het uiterlijke oordeelen.
DéhoiCatiou, 1. (woord van Arnyot) Afenaning, afrading, ontrading f.

rtatoire, adj. [Diplorn.] Afmanend, afDého

radend: Lettre d-, afunaningsbrief.
t fléhouser, v. a D- qn., iemand de laarzen
uittrekken. - (fig.) D- une dlie, Z. V. a. DEPtICE
LEE. - DdHOUSER, V. n. Zijne laarzen uitdoen.—
(fig.) Sterven. (liet woord is in al die beleekenissen
nu buitengebruik).
Déieide, adj. [TRio!.] Godunoordend: People.
Nation d-, qodmoordend volk n. (liet joodeche volk).
- Bij uitbreiding : Lance d-, godmoordende spies
(waarmede Jezus aan 't kruis werd doorstoken. -

DdICIDE. fl1. Godsmoord rn., de terdoodbrenqing van

den Heiland door de Joden. -- Bijuitbreidisug: Ontwijding, schending f.; —ook: Ontwijder, schenderrn.
van 't sakraunent des Avondnsaals (naar roonuschkat/s. opvatting).

Déicole, adj. [Thdol.] Een' eenigen God aanbiddend. - DÉLCOLE, ffi. et 1. Aanbidder m., aanbidster f. van een' eenigen God.
Deification. f. Vergoding, vergoddelijking t.
Déi fi é, e, wij. (en part. passé van duifler) Vergood, in den rang der goden geplaatst: Empereur
d-. - Bij uitbreiding: Vergood, boven alles gepreZen, verheerlijkt: Poète d-. - (fig.) Les choses les
plus ignorées sont les plus propres it être d-es,
de minst bekende zaken zijn 't meest geschikt om
vergood te worden.
Déi fi er, V. 0. Vergoden, tot een' god maken, in
den rang der goden plaatsen, goddelfjke eer bewijzen. - (fig.) Bovenmate prijzen, ten hemel toe verheffen. - SE DE1FIER, v. pr. Vergood worden. Zich voor een' tod doen doorgaan.
ts Déifiqne, adj. Tot een' god of tot de godheid verheffend: Vertus d-s, godewaardige, god4eljke deugden.
Déinclinant of Deineline , acl. [Gnorn.]
Caclran d-, van 't zuiden afwijkende en naar den

horizont hellende zonnewgzer m.
Délpuophores, t. p1. [Ant. gr.] Tafeibeduensters t. p1. bij zekere feesten op Kreta. - Déip.iosophiste,

ni. Tafelredenaar, tafelspreker rn.

LPéisidérnonie, 1. [Didact.]Bijgeioovige vrees n.
en ontzag t voor de onzigibare magten, voor de
goden, de daemons.
Déisme, rn. Godgeloof n., godleer f. , stelsel of
leer van hen, die het aanz(jn van God enkel uit
verstandsgronden, niet uit de openbaring erkennen,
redegeloof, deïsmus n.
Déiste, rn. et f. Godbeljderm., godbelijdstert.,
hij of zij, die wel 't bestaan van God erkent, maar
de openbaring verwerpt, d e I s t m., d e ï s te J. -

DÉITÊ
Ook als adj. gebézigd. Un philosophe d-, een deïs
ti sch wijsgeer.
Déité, 1. [Poes.] Godheid f.
Héiviril, C, adj. Godmenscheljk, ,qo(leJeljIk en
menscheljk tevens. (Gebruikelijker is thandrique.)
Béjà, adv. Reeds, alreeds, bereids, (in de dageij1csc/ie taal) al.
Déjauger V. fl. [Mar.] Ligten, minder diep
gaan. Le Yaisseau est dëjaugé, het schip is geligt,
gaat minder diep.
Dei e e tion, f. [Mdd.] Lozing f. der drekstofl'en,
stoelgang m. - Les d-s of Les d-s alvines, de uit,

werpselen

II.

D1LAIEMENT.

-

p1., drelcsiof/en f. p1. - [ Géo1. ] D-s

volcaniques, vulkanische uitwerpselen. - [Astrol.]
Dejectie f. of val en, eener planeet, teeken des
dierenriems tegenover das, waarin de planeet geac/it werd den meesten invloed te hebhen.
Héjeter (Se), v. pr. Trek/sen , krimpen, krommen, krom trekken (van hout sprekende, dat niet
droog genoeg gebruikt is) . -[Hort.] Gebrekkig opschieten, krommen (van boo-men). - [Anat.] Krom
worden, van de natuurlijke riging afwijken. Het part. passé komt ook als wij. voor: D bois
déjecté, krom getrokken, gekrompen hout. Arbre
1-, slecht uitgegroeide, kromme boom.

Héjetiné, nl., Z. DEJEUNER M.
Déjeuner, v. a. Ontbijten, ochtendmalen, he
ontbijt gebruiken, dejeuneren: D- avec unarni,
snee een' vriend ontbijten. D- de taiL et de fruits,
zijn ontbijt met melk en fruit doen. D- de bon ap

petit, met graagte, met smaak ontbijten. U- tt la
fourchette, een vorkontbijt (koud voormiddageten,
waarbij vleesch , visch enz. wordt opgedischt) gekruiken. - ( fig.) Ii a d- de cette nouvelle, hij
heeft dat nieuws voor zijnontbijt gekregen, onder
,i ontbijt vernomen. - DEJEUNER of DEJEUNE, rn
Ontbijt, ochtendeten, ochtendmaal n. D- ft Ia fourebette, vorkontbijt n. (z. boven). D- diner of D- dlnatoire, middagonU4jt, groot ontbijt, dat de plaats
van middagmaal moet vervangen. - (Loc. prov.)

11 ny en a pas pour un d-, Ce ne sera qu'un d-,
dat is eene ligie taak, een ommezien.s werk, 't zal

eengemakkelijk werk wezen (van •eene kracht of
een' tegenstand sprekende, die men gering schat).
11 Wen a pas pour un d-, dat is maar een peulschilletje voor hem (van een' verkwister sprekende,
die eene erfenis krijgt). - (fig. et fam.) N'achetez
pas cette étoffe, c'est un d- de soleil, koop die
stof niet, zij verschiet spoedig. - Ontbijtservies n.,
blad met het noodige gereedschap voor 't ontbijt
van dein persoon.
Déjoindre, v. a. Uiteen doen wijken, van elkander scheiden, uit de voegen brengen, ontzetten
(van timmer- en metselwerk sprekende): Le soleil,
Ia sédheresse a déjoint ces als, de zon, de droogte
heeft die planken of deden van elkander doen wijlien. - SE DEJOINDRE , v. pr. Uiteen wijken, uit
de voegen gaan, zich ontzetten: Les pierres de
aette voûte commencent a se d-, de steenen van
dat gewelf gaan zich ontzetten, beginnen uiteen te
wijken.
Héjoint, e, adj. (enVart. passé van déjoindre):
Als d-s, Pierres h-es, uit de voegengeweken planken, steenen.
Déjoné., e adj. (en part. passé van ddjouer):
Conspitation d-e, verijdelde zamenzwering. mdlvidu d-, iemand, wiens plan verijdeld is.
Déjoner, v. a. Verijdelen, doen mislukken (een
plan, cciie list, zamenzwering enz.). - U- qn.,
iemands plan verijdelen, eene streep door zijne rë
kening maken. - DEJOUER, v. n. lViet op zijn spel
letten, zijn spel verwaarloazen, slecht spelen. [Mar.] Wapperen, uitwaaijen : Pavilion qui déJoue, wapperende vlag f.
Déjotir, in. [Tech.] Speelruimte I. tusschen
vie velgen van een rad.
t Déjue 111. Tijd van 't on/waken der vogels,
mv. der boenders, wanneer zij van de rekjes of
slokjes springen. - Ook (fig. et fam.) van 't opstaan der menschen gebézigd.
Déj tidier , v. n. Van 't rek, van den roest
springen of vliegen (van boenders gezegd, wanneer
zij 's morgens ontwaken): Les poules déjuchcnt,
tIe kippen pringen van het rek, van den roest of
stok. - DEJUCHER, V. fl. Van den roest jagen: Dles poules. - (fig. et fain.) Van cane hoogte verdrijven, uit eens hooge plaats jagen: Je vous déjucherai idea de lá-haut, ik zal u daar van boven
-

t''l afjagen. - SE J)1.J ICI[EJt, t'. »t'. lain den

(1/ 1 i't'l ('(j(I(i(Jil t'()i(ul'I/ - - den roest L''llttl'it; uit ('('itt' /(JI)(j(.' plaats 'dI(II('l(',I U()1'(IL'1t

)éj îgei, c. t,. J'iug/(!a'n (p 't i''(ilx beoor deelde of bi'xii,':li', t''fl( l(jL1!V('I'p'.ctil(l( uitspraak
doen- -- E i)E.J ut; 1t, t'. /)i'. Zg te vroegere uitCJ)! ttitk zijtu' vorige bet li.st:tg dooi ceite l''(jcIuJt'u'(j('.l('l(l(' (' niet doen.
•
lichut , prep. .-4tiit gene zjjle, (Ion (le overzijde,
t'('I(It'I
luit; I)- la ii ie t. I)t/t
(t,t'!()e
(100
zijde,
les moo I . 11(1 'irnidI I!O'(xtIl floor cia voorzetsel
i'OOi'(tf(J('fJll(llt. -AU J)CLt DE, ii: 1)ELIt , !.tIt 1)ELtt
lor. pré». _'Jitit of naar gene zijde, Valt d' over:tj'Ie.
?t(t(J Vt','de, duit: A.ti (1- tlt's n9's, uien (jt')tt' zt'tle
tlti zeeën. Et1(' oiigiiItUlC (te 1db les 0.11)111 S, van
(IL' OL'etZjj(h' dci' bergen (tfkOtitsti(j zijn . El It tllé
nU leut In Chine, verder dan China g('(j(t(Ilt z ij n.—
(lb.) 'lout Irolteie nu ti- tie sas (spéItutces, de
soli attente, de ses plus beaux re es, til/ex gelult boren zijite hoop, zotte iLileOt(ittill(/, zuiu
schoonste dl'DI)t,u(ll. 1S..0 ti- (ie I'iiiitt.tiiitttiuit, uiteci
(1(111 111(11 zit h cei'b.''ldt'uu lout, boten alle veulu:'elu1iut. 11 1)LOu1li1 par d- son rouvi, hij' belooft
luu('ci , duit hij /touilt'ii kits. - AU JJELlI . I'AEt bELa,
lor. eu/u'. _%O!I hUt'!', 110f! daarboven: Jul Icgitgilé
Jiloll argent, it nu d-, ik lob inijit je'lu1 tt'i'agji'u'oit•uii'lt cii ulo(J iittei, •iuui(j iL'(ut daarboven. - EN DELiI,
be. (It/V. 1V1'(l('i, Vei'tlt'i op t'), val z ij waarts: liiittz- otis, Iia1)gtZ\'OUS uit iwu cit 1-, jtlwitx te,
zit u wat verderop, wat op zijde.— DE9A ni' buLb,
lute. ede., z. cadet 1)EC.t..
1)élabré, e, (t(Ij. (in jtat'l. passé vutut tlélabr(r)
In vervallen, jt/uu'ettIeit toesittutil, in she/ui, t/uit,
betioi'tt'n: \ leiuuiiu I ui-, gescheurde havitooze kit'(tulip. Maison ii e, vt'i'u'allu'ti, fjt'iittl'L'iil buis. \a is.

seau d-, uttttt'etldt't'd, uttti'utiitj)oiti'eiiI et'iuijt. Stunt

geschokte, &etloi'ct'n (/('zttttulitei(l.. Fortune le,
Alfalies d -es, verachterde, achteruitgegane fyi/out,
ontredderde. vervallen, slecht staututtle zaken.
Délabreiiieiit , in. it'i'wtllen ut/' s/cc/tie liie5 1(10(1 nu., verval ii., gezonken, gehavende t/uit in.
Délabrei , V. a. 4 tit stuk/uit .sc/ui'Ul'u'n, itt.iciueui't'ii; - bederven, onbruikbaar ituiken, on/redderen, in ten' slechten tit(',el(ttt(l brengen, vernielen:
I)- Lute tapisserie, ('iii ln'Iuiitgsel aan flarden a/aui.eii. I)- ii iI( intteluiiue, i'u'ti e ifliu'/ii;t(' bederven, uitbi'iuikbtiat alit/ott. - Its \tilles out lélttliit
Still lit, liii iuticittuctiketi heeft z(jute gezondheid fjikuutikt, bedorven. I)- so lorlunc , ses allaire , zjjn
vi'i'nungen, zjjite zaken in waititt'ile, •iit .eiL('itlijit of
Vi'iiiiiiii'i'ilc'ii li;t'.sliuitul brengen . I)- sa iuitulal loll.
zijn' jiteileui uuaiuuii. ln'utiuili't'len, .O1'iu(ii(leui. Le lïlit Uque tie « ivi cs it les fatigues ott t bit lélal)ré I t'tiuée, luit iji'bi'i'k tuin h've,tsuuuiiiil'leit iii de L'eiuutirijrutixst'iu Iu'bbeuu 't leger in iii' slechten ti)i',s/ilit(I
(/i'bi(i(Jt. - SE JIELiintEn, u,. pr. .'i'Ui't'ii, ta/it
/lui'ili'iu. it(uul .sltikktti gaan, oiubiaikbtituu' ui i/n.
bederven, achteruit ga/in, Veil/il/Cit. La tutlHt'u'i e
ie lélttlji&, hut l)/'iu(iltI/a'l ,ct'Iieutl, guitit utCin /10/thu.
1 iie tlltLiSl)il qui se délalii'e, tuit h u is, dit t',it'u;it.
Sit stuiulé se délalne, :jjute gezouuilhei d neemt af,
d-e.

,

.

Ui/ui/I i,'i'ktttikl.

1) 41111 aeea' , v. (i. Losujjqeui, onhi'jjçen, iittt,uututt'tilt: I)- uit corset, nu blodc(Iuin . ii te rolie, een

i'tjijiij/, Liii iijjluiti.sjt', c'i'ite jEt/i litstijji'it . I)- 11 ltC
fctuiiuie, i'i't?i' vrouw i)ntiijqt'ii haar kuit it»', haar
kleed Ii,.';i Loi'n. -- l lluui'.j Ii)'
itt ltonit&l Ie , ili'ti
&i'iiot/ii'iuiilci of le fats (verlengstuk i/eu' z'i/'ut
loxuutu/a'iu uit 1C/'(jiteiiteli. - SE bLl..tCEIt, V. »t' Zich
otiti'jjj'.'ut; oiuti'chjeut i/auth's.
J)élai, Ill. Uitstel, t'ci'tt'jj/, vertoef n., ciliaj1utçj, utj;.a/uuui'iiutj, Vt't'.O/uuiViit1J f.: I)cnuaiutieu, (_)liI enir nu (l, LIII ii- de liols 111015 . u itstel een it it.cli'l nm drie maanden it'd//ti , t'Ct'kijjçju'tt. _t'(juitliz cclie (Idle sans plus de (1-, betaal (Ii' sc/itt/il
zutntlu'i langere Vei'tr(ijit/f/. I)- de l)Lluillcll t, betalingsuitstel n. VL'rl('uif/(Ii' 1)'ttulitt!IxiÜul Ill., [Coni
1't'./jit U., iespgtdtlfjt'it, uil.st'ldci;tii nu. jul., iL'jtSC out/il n. (dat na i/cit u't'i'viililaq taut ciii' tcis.a'l
lu//hi t('t)t'(It tin'qi'stuaut. - [ Prat.] ijih'rik n . , til'uut?:Iti In, ljuitb'juiiittj f., bepaalde (jill ler verriating
1(1)1 iets, viittgi'tle/i/t' iejlnIaj In. I)- (11/ lonlonllitllV(', u't'tlI'ijj//t' lci'utu ijtu. I)- l)i(f, korte li'i'uutjjn
(korter thin de i/i'tL'(itti') . 1)- Ie grace, jcti'uIjii n.ctig
VL'i'lt'iV/ili_' li't'uitjjit. D- fatal of pélenuploi 'c, niet Ie
uitzit tutu's t'i'ttt jut . liiiitsttj of beslissende i'i'jlsdag,
J)('i'('utttOi'i.('/u' ti'i'tut t:/iî.
i)élaiejueid , Déla)'eliient, nu. Verdunning f.

554IJÊLAIS

-

het verdunnen, vermengen, aanmengen (met water
of e&ne andere vloeistof).
I Délais, M. [Ane. prat.], z. v. a. DÉLAISSE--

MEET.

Jlélaissé, e, adj. (en part. passé van délaiswr) Verlaten, hulpeloos : Enfant d-, Veuve d-e,
verlaten kind, liulpelooze weduwe. - Biens 1-s,
afgestane, opqeçéven goederen n. pi.
D élaisseiitent, m. Verlaten, liulpelooze toestand in., verlatenheid, hulpeloosheid f. - [Jur.]
Vrij w i lli g e afstand m., overgave, overlating, everf/dying (b. V. Vafl een pond wegens hypotheek, van
een gestrand schip of van beschadigde goederen
aan de assuradeurs).
Déaisser, v. a. Verlaten, hulpeloos laten, begeven, loten zitten. Dieu ne dëlaisse jamais ceux
qui espèrent en lui, God verlaat nooit degénen, die
op item vertrouwen. Votre soeur se trouve dé-

laissée, uwe zuster bevindt zich verlaten.—[Pi at.]
Overlaten, laten varen, afstaan. B- un bien, un
-

héritage, een goed, eene erfenis laten varen, ervan
afzien. - Opgeven, niet voortzetten: D- une poursuite comtuencée, eene begonnen vervolging niet
voortzetten. - SE DELAISSER, v. pr. Verlaten, overgekten worden; - elkander hulpeloos laten.
Délaitage of Délaiteineiit , m. [Écon. mr.]
Het nitkneeden , uitwassclien , uitmelken van de
boter (om alle ingebleven inellcdeelen te verwijderen).
[Cuis.] liet uitnemen der horn.
flélaiter, v. n. t]itwasschen, uitmelken (de
boter); - onthommen (den visch). - Het part.
passé is ook adj. : Beurre délaité, uitgewasschen
boter. Poisson d-, onthomde visch.
Délardenient, m. [Tech.] Het afschaven, al'ronden van den kast eener plank, inz. van den
onderkant der treden van eenen trap, het af/conten van eenen steen, von eenen balk. - D- des
tiasques d Un affut, vermindering, uitsnfj ding f. van
de zijwangen eener affuit. - [Cuis.] liet uitnemen
der inqelejde spekreepen. - [ Char.] Het uitsnijden
van 't spek.
Délarder, v. a. [Tech.] 4fkanten, afronden,
den scherpen kant van een' steen, van eenen balk,
van eene plank, inz. den onderkant van eene traptrede schuin afwerken. - [Mar.] Afnemen, billioenen. - [Cuis.] De spekreepen uit een gelardeerd stuk nemen. - [ Charc.J Het spek en vet
van 't varken snijden. - Het part , passé is ook
adj.: Marche d-e , schuins afgeronde trap/rede.
Mauviette d-e, ontspekte (van zijne spekreepen
ontdane) leeuwerik.

Délassé, e, adj. (en part. passé van délasser):

Voyageur d-, verkwikt, van Zijne vermoeidheid
hersteld reiziger. - Esprit d-, ontspannen geest.
Délasseiiient, m. Het uitrusten; rust, uitspanning, verkwikking, verademing f.: Après tant
de travaux, ii faut du d-, na zoo veel gewerkt te
hebben, moet men iitrusten. Je l'ai fait par U-, ik
heb het uit tijdverdrijf gedaan.
Détasser, V. a. De door vermoeidheid verlorene krachten herstellen, de vermoeidheid benemen;
verkwikken, ontspannen, uitspanning, verademing
geven. Cda VOUS délassera, dat zal u verkwikken,
de vermoeidheid benemen. (Mar.] D- Ja bonnette,
de bonnet losmaken. - Ook zonder voorwerp
gebézigd : La musique, Ja lecture déJasse. - SE
DÉLASSER, V. pr. Uitrusten, zich van de vermoeijenis herstellen, zich ontspannen, zich uitspannen,
zich verkwikken. Se d- l'esprit, zijnen geest wat
rust geven, van zijne drukten uitrusten, zich ver-

MUGATION,
Délavage , m. [Dess.] Het verwasschen of

verzwakken der kleuren.

Délaver, v. o. {Dess.] Verwasschen, bleek of

te bleek van kleur maken. - [Econ. rur.] D- Je
fain, het hooi in den hooitijd aan den regen of
AVEII, V. pr.
zwaren dauw blootstellen. - SE DÉL
Verwasschen worden (van cene teekening); - in
den regen of dauw gezet worden (van hooi) . hel part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin, Couleur d-e, verwasschen, gedelaveerde
teekering. kleur 1. - Pierre d-e , flaouw- of zwakgekleurde, bleeke steen m. (bij juweliers) - Foiti
d-. van repen of douse doortrokken hooi n.
,Délayage, im [Tech.] Het verdunnen, z. V. a.
DELAIEMENT.

I)élayant, e, adj. [M e d.] Verdunnend, bloedverdunnend, vochtverdunnend: Rernède d-, of als
subst. ni.: Un d-, een verdunnend middel.
Délayé, e, adj. (en part. passé van delayer)
Door water of ander vocht verdund of vloeibaar
gemaakt, bes/open, aanpemengd: Couleur trap d-e.
te veel verdunde, te bleek gemaakte kleur 1. Jaune
d'oeuf d- dans da k it, in melk beslagen eidojer m.
Sirop d-, verdunde siroop f. - ( fi g.) Style d-, wijdloopipe, lanqdrodipe stijl m. Pensée d-e , te breedvoerit nl/gedrukte gedachte, verwaterd denkbeeld n.
,

Délayernent, m.. Z. DELAIEMENT.
DéLayei, V. a. Verdunnen, door water. melk

enz. vloeibaar of vloeibaarder maken, inroeren,
beslaan, oanmenpen: D- de Ja famine, des oeufs,
de Ja chaux, melk, ejjeren, kolk beslaan. D- da
sirop, siroop verdunnen. - ( fig.) Langwijlig, wijdboopi,q , breedsprakig uitdrukken, verwateren: D
un sujet, une idée.
DéIayusi-e, t. [BouJ.] Het beslaan van 't meel
mei melk.
Deleatui-, m. (latin) [Impr.] (eig. men delge
uit, neme we1 Het weebatinpsteeken op drukproeven (bij verkorting uitgedrukt door dr., hetdc
-

leatu r. (Plur. Des deleatur.)
Délébile , adj. [Didact.] Uitwischbaar, uitdelpbaar, ligt uit te de/pen: Enere d-, uitdelgbare
inkt m.— (f/p.) Impressions d , voorbijgaande, nietblijvende indrukken 'Ii. p1.
Déleetabie, adj. Aangenaam, liefelijk, vermakelijk, behaqeljk, stieelend (inz. voor den smaak,
maar ook voor de andere zintuigen): Vin d-, mnakeljke, lekkerewijn rn. Fruit d-, lekkere vrucht. Un
lieu d-, eene aanpename plaats f. Un chant d-, een
liefelijk gezang in. Séjour d-, verrukkelijk verblijf a.
Sentiment d-, heerlijke gewaarwording f. (Men bedient zich tegenwoordig liever von délicieux). Ook als subst. rn. gebruikt: L'honnète doit Mme
préféré au d-, het welvoegelijke moet aan het ver-

makelijke worden voorgetrokken.
Déleetatiors, f. Lust, geneugte, verlustiging f.,
vermaak, genot n. (met zinnelijk genoegen gesmaakt).
- [Théol.] D- Viclorieuse, de overwinnende lust
tot het goede. de aangename gewaarwording, welke
onwederstaanbaar tot het goede aanspoort. D- marose, het genoegen, dat de ziel ondervindt in eene
kwade gedachte aan te hangen, echter zonder voornemen, om het kwaad inderdaad Ie begaan.
Délecter . V. a. Verheugen, verlustigen, vermaken, de zinnen streden. (liet woord wordt gebruikt
als ascetische term:) Quand on Vent se mortifier.
11 faut éviter tout ce qui délecte les sens, wanneer
awn zich wil kastijden, moet men alles mijden, wat
de zinnen vermaakt. - SE DELECTER, v. pr.: Se
d- /1 ge. , zijne vreugde, zijn vermaak, genoegen in
iets
vinden, scheppen. Mon fi'ère se délecte a ]'apoozen.
I)élateur, m., -trice, f. (hel vrouweljjk komt griculture, mijn broeder vindt genoegen, schept
zelden voor) Aanbrenger, aangever, verklikker, ge- vermaak in den akkerbouw. - Het part. passé
heime aanklager ni„ aanbrengster , verklikster f. wordt ook als adj. gebruikt: Seas délectés, ge(in onqunstiçen zin). - In poet. stijl ook als adj. streelde zinnen m. p1.
Délégatit, m. [Prat.] Aan w ijzende schubdegebruikt: Un flambeau d-, eene verradende toorts;
Des passions d -trices , aanklagende, verradende naar, hij. die zijnen schuldeischer eene aanwijzing
op een en derde geeft, d ei eg a it t m.
ha rt stopten.
Délégataire , m. 'Prat.] Schuldeischer, die
Délation, m. Aanbrencing, aangifte, geheime
aanklagt, ver/lik/ring, betipting f.: La d- est ordi ter invordering van Zijne schuld door zijnen sc/minairernent faite dans des vues d'intèrêt, het aan- denaar op eenen derde wordt verwezen, del e g abrengen geschiedt dorgaans uit baatzuchtige oog- tans m.
Délégation , f. .dfzending , afwaardiging f.
merken.
DéJatter . V. a. .4/latten, de latten losmaken, van personen; de afgevaardigde personen om iets
te
onderzoeken, commissie f. van onderzoek; opmen
afnemen, afbreken: On a déJatté tout ce toll,
heeft olie latten van dit dak afgenomen. - Het dragt, lastgeving, last m., d e 1 e p a t i e f., the ienzaeui
part. passé is ook adj.: Toit déJatté, Maison de- magtigt om in naam eens anderen le handelen. [Prat.] Aanwijzing: D- dejuridiction, opdragt van
Iattëe, afgelat dak, huis n.
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reûtsqebied. D- de dette, overwijzing f. van schuld,
aanwijz
ing van betaling eens schuldenaars op een
anderen schuldenaar, met inwilliging van den laatste, delegatie f.: La d- ne pelt so faire sans Ie
triple coiisentiment du Ielégant, tin déléoué et da
creancier.
Dé1éatoire, m. Lastgévend , opdragend, nsautigend, a e I e g a t 0 r i S C ii : Commission d-, lastaeving, rnagtirjing f. - Rescrit d-, pauselijke veror
dening f., waarbij aan reuters de tact wordt opgedragen om eene zaak in appel te onderzoeken en
te beslissen.
Délégué , m. Afgevaardigde, jemaqtigde, gede leg ee r(te. - Prat.] Aangewézen schuldenaar, hij, die ter betaling eener schuld wordt aangewezen. - lie, ter m., die ter onderzoeking en beslissing eener zaak bijzonder is aangewezen.
Délégner, V. a. Afzenden, afvaardigen, magtigen, last geven, met volmagt afzenden, d e 1 e;g é
ren. B- qn. pour connaitre le ge. chose, iemand
magtigen om eene zaak te onderzoeken. - D- ses
fonctions, son autorit( „ son pouvoir a qn. , zijne
ambtsverriqtingen, zijn gezag, zijne magt aan iemand
opdragen. overdragen. - [Prat.] Overwijzen, aanwijzen, overdragen: D- une dette, eene schuld overwijzen, eenen derde ter betaling eener schuld aang
wijzen. II déhigua Un fermier, hij gal aanwijzin
'p eenen pachter. - SE DELEGEJE1I, V. pi. Affevaardigd worden, gematigd worden; aangewézen
worden voor de betaling eener schuld. Het part.
passé wordt ook als wij. gebézigd: Juge déiegué,
gevolmagtigde, gedelegeerde regter. Pouvoir d-,
overgedragen magt f. Sommes d-es, overgewezen,
aangewezen geldsommen f. p1.
Délesséiie , 1. [Bot.] Geslacht van schoone
wierplanten.
Délestage, m. [Mar.] Het uitladen, uitschieten van den ballast; - ook hetgeen voor de vergunving daartoe moet betaald worden.
Délester, V. a. [Mar.] Den ballast uit een schip
lossen, uitladen, uitschieten. - Het Part. passé is
ook adj.: Bâtiment délest.é, ontballast schip n.
Détesteiir, m. [Mar.] Opziener m. bij 't uitschieten van den ballast. - Ballastligter m., vaartulp, dat gebruikt wordt tot het uitladen van den
ballast. - In dien zin ook als adj. gebézigd: Un
vaisseau d-.
Délétère, adj. Verwoestend, vernietigend, vergiftig, het leven of de gezondheid aantastend, doodeljk: Gaz d-, doodeljk gas n.; Plantes d-s, vergif
14w plasten 1. p1.
t Déleurrer, V. a., z. V. a. DETROMPER.
S Déliable, adj Ontbindbaar; oplosbaar.
Déliade, f. [Ant. gr.] Naam van het schip,
dat de Atheners ieder jaar naar 't eiland Delos
zonden, delisch schip n.
Déliaison , f. [Ma c .] Onverbondene bouwwijze
of steenlegging f. - [Mar.] Ontzetting, loslating,
uiteenuijking f. van den scheepsramp.
Déliaquie, adj. [H. anc.] Delisch, wat tot liet
eiland Delos of zijne inwoners behoort. - Problè
vraagstuk of raadsel a -me1,dlischproba
liet in de griek.cche oudheid beroemde vraagstuk
om de zijde van eenen teerling te vinden, wel/is
inhoud tweemaal zoo groot is als een andere teerling of kubus.
Délibation , f. [Prat.]: Rendre Un compte
par d-, eene ré/cening in al hare bijzonderheden,
Post voor post afleggen. - Verbrokkeling, wegne
ming, veuininderin.g f.: Les legs sont des d-s de
l'hérëdité, legaten zijn verbrokkelingen der erfenis.
- Het proeven (van een' drank).
Délibéi ant, e. adj. Beraadslagend, overwé
gend, overleggend, d e 11 b e r é r e n d: Assem b lée d-e.
—Somtijds in het dagelijkse/s leven gebézigd voor
irrésolu, besluiteloos. - Ook als subst. m. Les U-s,
de beraadslagenden.
Délibératif, lye, adj. Tot de beraadslaging
behoorend , bei aadslagend: Avoir voix d-ive, eene
beraadslagende stem, zitting en stein hebben. [Rhét.] Genre d- of als subst. m. Le d-, aan- of
afradende redeneertrant m.
Délibération , f. Beraadslaging, overwéqing,
overdenking. raadpleging f., beraad , overleg ii.,
raadslag m., deliberatie f. Mettre une affaire
en d-, eene zaak in overwéging geven. Après mûre
d-, na rijp beraad, overleg. Les d-s de La Chambre
des députës, de beraadslagingen van de Kamer der
-
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afgevaardigden. - Besluit, bescheid n. Par d- du
conseil d'Etat , volgens genomen besluit van den
staatsraad.
Délihératoire, adj. [Prat.] Een bescheid, besluit bevattend: Acte U-. .
Délibéié, e, adj. (en part. passé van deliherei) Overwogen, in beraad genomen, overlegd
Allaire mûrement d-e, rijpelijk overwogen zaak.—
Besloten, bepaald, vastgesteld: C'est une chose
d-e, 't is eene bepaalde, vastgestelde zaak. - Vastberaden, stout, onbeschroomd, los, vrij, ongedwongen: Cest Un homme d-, 't is een vastberaden
man; Ii a lair, le ton d-, hij heeft een ongedwongen, los voork»men, een' vrijen, onbese/troonulen
toon. - 111E PROPOS DELIBÉRE, bc. adv. Voorbedachteljk, met opzet, ,mt voorbedacht, opzettelijk,
moedwillig. - DELIBERE, M. [Prat.] Geheime beraadslaging der regters.
Délibérément , adv. Met voorbedacht, nut
opzet, met overleg, voorbedaehteljk: - stout, vastberaden, onversehrokken,onversaagcl, onbesc/iroonid.
Délibérer, V. a. Beraadslagen, beraden, raadplegen, overleggen, overwégen, in beraad, in oversvéginq nemen, te rade gaan. D- d'unechose, dune
affaire, over eene zaak beraadslagen. D- sur ce
quon doit faire, in beraad nemen wat men te
doen heeft. II a été longtemps k d- , hij is lang
met zich ze/ven te rade gegaan. - Besluiten, een
besluit nemen, voststellen. D- (liever Décider) de
faire urie chose, besluiten iets te doen. (Weleer
gebruikte men dit werkwoord in de beide geqéven
beleekenissen als v. a., en zeide zoowel: II a longtetups délibéré ce qui l devait mire, als: JJites
moi ce que vous avez délibéré. In de tweede bç
leekenis gebruikt men liever decider. - DELIBEflEEt, V. a [Mar.] D- un cheval /t cabrioler, een
paard aan 't kabrioléren gewennen, het dresséren
of afrigten om luchtsprongen le doen.
Délicat, e, adj. Aangenaam, kostelijk, heerlijk, lekker van smaak: II aime les mets d-s, hij
houdt veel van lekkere spijzen. C'est da yin cl(dcilicieux), dat is lie(eljke. kostelijke wijn. - Fijn,
dun, teeder, zacht (in tegenoverstelling van grossier) Cette bile a Ia peau bien d-e, dit meisje
heeft eene zeer fijne, zachte huid. - Travail, onvrage d-, fijn, net werk. - Avoir le pinceau d-,
een fijn, keurig penseel voeren, netjes en met
smaak schilderen. Avoir la main, Ia touche d-e,
eene zachte, ligte hand (van werken) hebben. Fijn (in 't beoordeelen van 'tgeen de zinnen of den
-

),

geest betreft) , kiesch, keurig, seherpzinnig, geestig:

Toucher, Tact d-, fijn gevoel. II a le palais,
lodorat d-, l'oreille d-e, hij heeft een' fijnen smaak,
reuk, een fijn gehoor of oor. Un connaisseur d-,
een fijn kenner. Attentions, Louanges d-s, fijne,
kiese/me oplettendheden, loftuigingen. Pensée, Ré
ponse d-e, fijne, geestige gedachte, fijn, naïf antwoord. Di!lérence d-e, fijmm, scherpzinnig onderscheid. - 'feeder, broos, zwak, zwakkelijk, week,
weekeljk, tenger, kleinzeerig, met omnzigtigheid te
behandelen (in tegenover-stelling met robusle) : Cet
enfant est extreinement d-, dit kind is baitengemeen tenger, zwak. 11 a la vue d-e, hij heeft een
zwak gezigt. Une santé d-e, eene zwakke, broze
gezond/meid. Un enfant extrëmement d-, een zeer
weekeljk, tenger, kleinzeerig kind. Line fleur trèsd-e, eene zeer tengere bloem. Je trouve cette couleur trap d-e, ik vind die kleur te teir, te ligt besmettelijk. Cela est bien d- a manier, dat moet
zeer omzigtig of behoedzaam behandeld, aangevat
worden, dat is zeer bros, zeer breekbaar, ligt te
bederven, te bezoedelen. - Avoir le sommeil d-,
los slapen. - Fijn, kiesch, naauwgezet, teêrgevoelig, angstvallig; - moe[jeljk te vergenoegen, ligt
geraakt, kitteloorig: Ii est cl- la -dessus, lmfi is daar
wat kiesch, naauwgezet op. Etre d- sur I'amité,
sur ce qui regarde ses amis, ten aanzien der
vriendschap, wat zijne vrienden betreft, zeer kirsch
zjjn. Sa conscience est tout a fait d-e, hij heeft
een heel teeder, naouw geweten. 11 est fort d- sur
Ie manger, hij is zeer kiesch op 't eten. Les gens
fl-s (of als subst. Les délicats) sont maltieureux,
de al te kiesehe, gevoelige, ligt geraakte lieden zijn
ongelukkig. - ( Loc. prov.) II est d- et blond, hij
is een wittebroodskind, een weekeling, hij wil attijd wat bijzonders hebben, niets is hein goed genoeg. - Moefjeljk, nd/dig, /magcheljk, zwaar, bedenkelijk: 11 s'est eng dans une affaire d-e, hij
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heeft zich in eene moeijeljjke, vételige zaak jewikheld. Situation d-e hagcheljjke omstandigheid.
L'opration est d-e et lernande heaucoupde sangfroid, de operatie of kunstbewerking is rnoeijelfjk,
hagchetjjk, en vordert veel koelbloedigheid of bedaardheid.
Dé li caté, e, adj. (en part. passe van d1icaIer): Enfant d-, vertroeteld kind.
Délicatement, adv. Lekker enz. (in alle beteekenissen van het b'jjv. naamwoord, z. dat woord).
II a été élevé d-, hij is teeder, weekeljk opgevoed.
II juge d- de tout, hij oordeelt over alles zeer fijn.
Cela est travaillë d-, dat is zeer fijn, net, teeder
bewerkt. II faut manier cela d-, men moet daarmede voorzigtig omgaan.
Delicater, V. a. Vertroetelen, weekeljk opvoeden, koesteren, gemakkelijk, in weelde opbrengen: C'est ghter les enfants que de les cl-, men
bederft de kinderen, wanneer men ze te teeder opvoedt, door ze te veel te koesteren. SE DÉLICATER, V. pr. Zich koesteren, teveel zijn gemak houden, zich verwennen.
Delicatesse, 1. Lekker/leid, keurigheid, maischheid, smakelijkheid, lekkernij f., lekkerbeetje n.: La
d- des mets, du yin, de Ia chOre, de lekkere smaak
van de spijzen, van den wijn, van 't maal. Fijnheid, teederheid, tebrheid; zwakheid, broosheid,
tengerheid, weekeljkheid; netheid, sierlijkheid,
fijnheid van oordeel in 't geen de
vlugheid f. ;
zinnen of 't verstand aangaat: La 1- le Ja peau,
des traits, du teint, de fijnheid, teêrheid der huid,
der gelaatstrekken, der kleur. La d- dune fleur,
de teeclerheid eener bloem. La d- du temperament,
de Ja santé, de Ja vue, de zwakheid, broosheid van
't gestel, van de gezondheid, van 't gezigt; La dd'un enfant, de tengerheid, weekeljkheid van een
kind. La d- dun dessin, dune statue, de fijnheid, netheid, zuivere en sierlijke bewerking van
eene teeliening, van een standbeeld; 11 :manie le
pinceau avec beaucoup de d-; hij hanteert het penseel met vlugheid en netheid. La d- du gofll, de
Joule, de l'odoiat, de fijnheid, scherpte van den
smaak, 't gehoor, den reuk. I)- lu jugement, de lesprit scherpzinn igheid schiandci'/ieid 1.
(f/p.)
.4ngstvalligheid, naciun,rieetheid; teirjcvoelijheid,
kieschheid, bescheidenheid; 1iql(Je1'c1aIlhci(l, overgevoeligheid; weekheid, weekelji-luid. ?'e)'lroeteld
heid f.: D- de conscience, 000ull'fJezelheid, teirluid
van geweten. 11 y a des clioses sur lesquelles on
ne saurait avoir trop de d-, er zijn dingen, omtrent
welke men niet te nacmuwgezet, te angstvallig wezen kan, niet met te veel behoedzaamheid of orniqtij
held kan te werk gaan. II a une extr e me d- sur
l e poi nt d'honneur, hij is hoogst gevoelig, ligt qe
raakt, zeer kitlm'loorig op het punt van eer. Ii a
ar(lé le silence par d-. hij heeft wil kieschheid,
gescheidenheid inschikkelijkheid (/('u'Cf/eii. II ('St
levd avec trop de d-, hij is nut le veel zm'eekel(jkluid op,(jem'fle(l. La U- (1(5 Anal ijue, de mcm' j//ihei(l (1(7' ll:i(llisr/me volken . IflJ.1CA'rESSES, f. p1.:
Les I de Ja table, (1(' fijne, zorgvuldig toebereide
schotels 0). ])l., de lekkere spijzen, lekkernijen f.
Les d- mt'une laugue,
jJ(.. lekkerbeetjes n p1
1mei fijne ('efl('r 10(11.
I)élieatissime, adj. (trés -fain. et ion.) Zm'ee'
lekke,, hooç!.ml gevoelig, 4'i1t'rst teeder ()/• o'er/u/Uk.
1)EJIc'r!sSIME, M. [ H. in.] iscla/(t/malzifjc kooilmaq('(lix f., niet zeer 1cR/ui' vleesch.
Déliee, iim., (rcm'lul in 't mccii'. qebd:ifjd en (Ic/n
vrouwelijk) DL LICES f. p1. Genoegen, çjm'iu;i ii.. 'Jencuqt(', v e rmaak, vi'ev;iIe. t'em'luxl'içj'iimq. U(('1(l(' 1.,
lust, wellust m.; ills koctelj/Lc, liefelijks, (1(1fl(fl''fl00105, heerlijks; geneugten genietingen enz.: Quel
d- que de folie lu iden. welk eeoc geneugte geeft liet
weldoen . (rest ii n d qua de CO[I trihuer nu loimheu
des nul us, 't is een peiwl, (('fl wellust, u'l.s tot
Les (1-s
het geluk man (lode/mn lor te bren g en
des sens, le in table, (Ii' genietingen, vermaken der
Les
(1-S
:iimjemioi,
tafelgenot.
zinnen, der tafel, het
de l'dlude, de Ja campagne, de genoegens 5(111 (li
lu(lie, van 't buitenleven. Les il - s de ce monde,
(Ie geneugten begeerlijkheden dezer wereld. Sc
plonger dans les d-s, zich in wellust baden. lire
itourri (lans les d-s, in weelde, iL'eekeljjl(lu'i(!, ,Jeiii(Ik
()/)(Jel'Oe(l zijn. Ce prince fait les d - sde son ïmu,lc,
(Itiniit in
die vorst is de wellust zijns volke.
denzelfden zin liet wom'(l Mice in beide f/el(llIe'n
en met één of mcci' adjectieven voor, del/I moeten
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deze laatste)) in 't mannelijk geslacht staan: La mu

sique est un de mes plus grands h - s.)
Délicieusernent, adv. Kostelijk, lekker, weel-

derig, wellustig. II vit d-, hij leidt een weelderig,
genotrijk leven. Manger d-, lekker eten.
Délicieiix, -lense, adj. Kostelijk, lekker,
smakelijk, zeer goed, zeer aangenaam, heerlijk, overheerlijk, liefelijk. C'est de Ja viande d - ieuse, dat
is kostelijk vleesch. Une conversation d -ieuse, een
zeer aangenaam onderhoud. Un sdjour d-, een heerlijk, bekoorlijk verblijf. Des jouissances d -îeuses,
overheerlijke genietingen. Ook van menschen gebdzigd (doch in dien zin niet veel voorkomend):
C'est un homme d - dans son boire et dans son
manger, 't is een man, die in zijn eten en drinken
zeer lekker is.
Délicoter, V. a. Den holster afdoen, onthalsteren. SE DELICOTER, V. pm. Zich oat haisteren,
zich den halster afstrijken: Ce cheval est sujet a
se d-, dit paard strijkt gaarne zijn' halster af.
Het part. passé is ook adj. : Cheval déiicotd, onthalsterd paard.
Délié, e, adj. (en part. passé van délier) Oatbonden, losgemaakt, los, ontknoopt, ontstrikt: Gerbe
d - e, ontbonden, losgemaakte schoof; Noeud 1,
losgemaakte knoop of strik. ( fi g.) D- dun voeu,
dun serment, ontbonden, ontslagen van eene gelofte,
van een' eed. D- de ses pédhés au tribunal de Ja
pénitence, ontheven, ontslagen van zijne zonden in
den biechtstoel. — Dun, fijn, ,teedcr, slank: Trait
de plume d-, fijne pennetrek. Etoffe d-e, dunne stof.
Taille d-e, slanke gestalte, slank lijf. (fig.) Fijn,
schrander, snedig; sluw, doortrapt, leep, arglistig: Esprit d - , doordringend, fijn verstand. Ii
est d-, 11 a l'esprit d-, hij is snedig, schrander,
heeft een goed verstand. Discours d - , fijn uitgedachte, sluwe rede. Une femme fine et d-e, een
fijn en doortrapt wijfje. [Litt.] Vers d-s, rijmelooze, onberijmde verzen.
[ Mar.] Navire d-,
schip met beschadigden romp, uit elkander gewerkt
schip» DELIE, m. [Ca ] l.] Ophaal m., het fijne en
dunne gedeelte eener letter (in tegenstelling met
plein aetrhaal).
Délices, f. p1. [Véner.] Goed in de maag verteerde hertenmest m.
Déliement, m. Het losmaken, ontbinden; ontbinding, ontknooping, losknoo^oi'sn,q, losmaking f.
Délier, v. a. Losbinden, maken, ontbinden,
oniknoopen, losknoopen, ontstrikken: Déliez on peu
ce paquet, maak dit pakje eens los. D- des rubans,
linten losstrikken. D- Un prisonnier, een' gevangene
-
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ontbinden. — (fig.) Le yin lui a délid la langue,
de wijn heeft hem tot spreken gebragt. — D- qn.

dun serment, de ses voeux, de sa parole, iemand

van zijn' eed, zijne geloften, zijn woord ontslaan
of onthef/en. — [Tech.] Vrijspreken. vergeven (en

dan meestal zonder voorwerp gebruikt: L'église a
Ie pouoir de d - , de kerk ,heeJt de mapt om de
zonden te vergeven. SE DELIER, V. pr. Zich van
de banden bevrijden, zijne banden losmaken.
Déligation, 1. [Cilir.] Verbandkunst, kunst
tan 't verbandleggen, van 't omzwachtelen; —
(voorheen ook) verbinding, omzwachteling, onderbinding, afbinding f.
Déligatoire, adj. [Chir.] Wat tot het verband of 't verbinden behoort: Art d-, verbandkunst f.
Délinie, f. [Bot.] V'ijistruik, poiijststruik m.,
eene klimplant van teylon, welker bladeren tot
poljsting gebruikt worden.
-t- Délimitateur, m. Grensbepaler, grenspaalzetter, afbakenaar m. der grenzen.
Délimitation, t. Grensscheiding, grensbepaling f., het trekken der scheidslinie tusschen twee
aaneengrenzende grondstukken.
Délimiter, V. 0. Afgrenzen, de grenzen of de
scheidslinie tusschen twee erven bepalen, afbakenen,
afpalen. — liet part. passé is ook adj.: iléritages
ddlimités, afgebakende erfdeelen.
-t- Délinéateuir, m. Schets- of planteekenaar,
ontwerpmaker m.
Délinéation, I Planteekenmag, schets f., ontwerp n., grondteekening, het afteekenen van de
edaante , den omtrek eens voorwerps door lijnen,
delineatie f.
.1- Délinéer, v. a. Schetsen, ontwerpen, planteekenen, den omtrek met lijnen afteekenen, deli
n idren. liet part. passé wordt ook als adj.
-

-

,

-
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gebruikt: Objet d-, geschetst voorwerp. Figure I-c,
ontworpen fiçjur.
Délinq*iant, m., e, f. Schuldige, rnsdw1(Je ifi. en 1., overtreder m., overtreedser f. der wet,
misdadiger, boosdoener m., misdwiister, boos(toenster 1., deiinquent ni. en 1. - (Het woord
komt van 't geheel verouderde ddlinquei, (lat
SOrntj(ls nog als reç;tsteria wordt qebdzigd : En
quoi a-t-il dé1inqw, waarin heeft hij de wet
overtreden. Ook dë]inque 1. en délinquernent in.,
wetsoverteeding, zijn buiten gebruik jeroakt.)
Déliot, ni. [Tech.] Léderen vingerhoed fl1.,
dien de werksters in !ransc/ie kant aan haren
duim doen..
Déliqueseence, f. [Chim.] Vertloe,baa'rheul,
eigenschap van zékeve ligchamen (b. v. van zouten)
ow den in de lucht vervallen waterdonip tot zich
te trekken en zich daarin op te lossen, deli q u escentie f. - Déliquescent, e, (J(lj. Vervloei
wegsmeltend, door de vchtijheid der lucht-jend,
vloeibaar woedend, deliquescent deliqu ecérend: Tous les eels solubles sont' h-s lansun
air liurnide. - Héliqiiiuiu , ni (latin) (pr.
-cui-ome) Toestand van vervloeijinq: Tombe en
(I-, vervloeijen.
Délir&uit, e, eli. [Méd.] IJlend, ijliwofdig,
raaskallend, verward sprekend; ijifoofdigheid verwelilcend, d eli rd end:Un inalade cl-, een ijlende
zielw. Lie fiè'vre d-e, eeoc ijiende (geestverwarrende) koorts. - ( fig.) Buitensporig, spoorbijster, verbjisterd, gek: Imagination d-e, verwoede, Onistelde
verbeelding. - C'est d-, La chose est 1-c, C'est
il- a voir, dat is bespottelijk, dat is om ziele dood
ie lagchen, 't is gek on te zien.
Délire, in. [Méd. iiihoofdighed, ligthoofd4jhei(i, roaslialling, geestverwarrin,q f., door ziekte
ie weeg gebragte waanzin m., het ijlen, raaskallen,
delirium I. D- féljile, koortsfjling f. 1)- trem-J)lant, ijihoofdigheid met bdving, zuiperswaanzin in.,
delirium tremens ii. -( fig.) Verwarring,
ei/dwaling, buitensporigheid (van gedachten, hartsdweeperij t.; — (podt.) Vervoering, geestto(
' opgewondenheid t.
[lift,
Délli-ej', V. fl. Men, raaskallen , verward
spreken, deliréren. - ( fig.) In gructe geestverin opgewondenheid zijn, dweepen, buitensporig overdrijven. D- de colère, de vengeance,
can toom, van wraak zieden, buiten zich zelven
zijn. D- le joie, van vreugde opgetogen, vervoerd

passel is ook adj.: Pierre délitée, buiten zijne at)Lu)lijke rifjtiflg geplaatste steen,. Bloc d'ardoise d-,

in de schichtigting gespleten leiblok.
Déliteseeiiee, t. [I/led.] Het onverwacht en
volkomen verdwijnen van gezwellen en nt steknqsverschijnselen, zonder craig spoor of gevolg na te
laten, d cl it es c e a t i e t —[Chirn.] Uteenvallengt.,
b. v. van een gekristalliseerd ligchaam door 't verliezen Van zijn kristalwater.

1)é 11 vranee, t. Bevrijding, verlossing, vrp-

flU/Sing, uitredding, redding, slaking f.: La d- dun
prisonnier, de bevrijding VOS) een' gevangene. La ddune chIc assiëgde, de bevrijding, let ontzet eener
beléçerde stad. D- dun mal, dun danger, verbssing, redding uit een onheil, uit een gevaar..
[Ilelig.] La d- du genre hurnain, de verlossing
van 't menschdmn (door Jezus Chr.). Nous soupirons après note d- of après notre jour de d-, wij
haken, smachten naar onze ontbinding, naar den
dag van de slaking onzer banden (den dog des
doods). [Méd. ] Verwijdering van den moederkoek
of (Ie nageboorle [placenta] ; - in ruimer' zin ook
-

z. V. 0. accoucheinent, bevalling, verlossing t. ering , uitlevering, over[Con. , Fin., Pat.] Lév
handiging, overgave, uitbetaling t. - [Mon.] Faire

une d-, verlof tot let in omloop brengen van
nieuwe munt geven.
Délivre, in., z. V. a. ARIHERE-FA1X - [Fauc.]
Cet héion est fort ii d-, die reiger is zeer moper,
'I vleesch zit he)) tij 't vliegen niet in den weg.
D1 1 vié, e, adj. (en part. passe van delivrer)
Bevrijd, verlost, gered, uitgered: Captifs d-s, bevrijde, in vrijheid gestelde gevangenen. \Tille d-e,
ontzette stad. Coeur d- de crainte, van vreeze ont
last of bevrijd hart. Femme d-e, van den moederkoek bevrijde vrouw; in ruimer zin: verloste, bevallen vrouw. - [Fauc.] . Ce héron est fort d-, z.
V. a. fort a d€ilivre, Z. DELIVRE.
Délivier, V. a. Bevrijden, vrijmaken, in vrijheld stellen, vrjsiellen, verlossen, aan de slavernij
of dienstbaarheid onttrekken, redden, uitredden,
ontsbaken, slaken: D- les prisonniers, de gevangenen
loslaten, vrijmaken. D- sa patrie, zijn vaderland
verlossen. Li- une viiie assiégée , eene belégerde stad
ontzetten. - D- (in. dun fardeau, iemand van een'
warring
last onthef/en. I)- (in. de Ja iièvre, iemand de koorts
afnemen. I)- qn. dune inquiétude, iemand eeoc
ongerustheid benemen. - [Cath.] D- une âme du
purgatoire, eene ziel uit het vagevuur verlossen.
zvn.
[Mid.] De nageboorte of den moederkoek we g ne
Dé li ssage, rn. [Tech.] lict sortdren of uitafhalen; in, )nin(ler beperkte)) zin verlos~-men.
zoeken der lompen (in de papierfabrjjken).
sen, geboortehulp toebrengen. - [Corn., Fit., Prat.]
Délissel-, v. a. [Tech.] Sortéren of uitzoeken Léveren, uitliveren, afliveren, laten volgen, over(de lompen). - D- les cheveux, de gladgestreken handigen, ter hand stellen, overgeven. - (ran.) D
haren uiteen doe).
des coups de poing, des coups de baton, vuistslaDélisseizi-, rn., -euse, t. [Tech.] Lompen- gen, stokslagen toedienen. - B- un ouvrage a nu
sorteerde r , lompenuitzoeker m., -sorteerster, -uit- entrepreneur, een werk aan een' aannemer opdrazoekster t.
gen, gunnen. L'entrepreneur doit d- tout eet onDélit, lu. (van ililinquer, Z. DELINQUANT) Ver- vage dans trois mois, de aannemer moet dat gei] P, wanbedr ijf ii., wetsoverteeding, euveldaad, heele werk binnen drie naanden aftjemaakt ldveren.
)flisdaad f., misdrijf n. ; in 't bijzonder zulk een )- une maison nu plus ottrant, een huis aan (ben
vergrijp, dat voor de correctiomile regtbank be- neestbiedende overlaten, runnen. - [Mar.] D- des
hoort. Etre pris (surpris) en fl agrant 1-, op leeter i)ordages, boorden afnunen (om de inhouten te
daad gevat, betrapt worden. Le corps flu d-, het onderzoeken). — SE DÉL1VREIS, V. Zich bevrjovertuigend, klaarblijkelijk bewijs van 't wanbe- den , ziet ontheffen enz.
drijf, het corpus delicti. D-s connexes, aan
Délivreuir, ni. [Man.] (Jitdeelervan den haves'
elkander verbondene of aaneenhangende )nisdlijven. aan de Paarden. - [Mil.] Uitdeeler van levensDélit, m. (van lit) [Constr.] Plaatsing van middelen en ammunitie. — (burl.), z. v. a. LIREeen' steen op eene andere zijde of op de tegenzijde RATEUR.
van die, waarop hij is de steengroeve lag ; — die
J)élogement, fl1. Verhuizing, verandering t.
tegenzijde zelve. — Voege, schicht, ader 1. van een van woning, let verhuizen: Quand on na pas de
leiblok.
maison a sot, on est sujet ii l'incommoditd du d-,
Délitage, Délitenient, m. [Econ. rur.] wanneer men geen eigen buis heeft, is men aan 't
VeI'beddinfj, verschooning t., het overplaatsen der ongemak van 't verhuizen onderhevig. [Mil.] liet
zijwormen van de afgevreten op de versche bladeren. opbreken, aftrekken van ingekwartierde troepen;
Déliter, V. a. [Constr.] Een' steen anders plaat- kwartierverwisseling f.; — v erdrijving t. uit een'
sen dan zijn leger in de proeve was; een' steen post. (In deze laatste beteekenissen verouderd.) Le
volgens de schichtocege klieven. — [ Econ. ear.] Dc d- des gens de guerre, de aftogt van 't krijgsvolk
zjjwormen verbedden of verschoonen, hen van de (décarnpement).
afgevreten bladeren en hunne uitwerpsels op versche
Dé1oer, V. 0. Verhuizen: Ii ddloge dans quinze
bladeren overplaatsen. (fam. et iron.) Het bed jours, hij verhuist binnen veertien dagen. - B
doen ruimen: Ce médecin, par ses ordonnances uitbreiding: Opbreken, aftrekken, eene plaats on admirables, est capable de d- tout un hôpital, die ruimen 01 verlaten: Quand on a pris In place de
geneesheer is door Zijne voortreffelijke recepten in qn., ii faut se hater de d-, als meniemandspiaats
staat, een gansch hospitaal van zieken te zuiveren. heeft ingenomen, moet men zich haasten die te
- SE DELLTEII, V r. Anders geplaatst worden, ontruimen. — (fig.) Quand une fois Ia calomnie
dan de ligging inJsteengroeve
was. — Van zelf est entrée dans l'esprit du mëchant, clie Wen dé
in de rigting der schichten splijten. — Het part. loge pas, als de lasterzucht eens haren intrek in
-
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den geest des boozen heeft genomen, trekt ze er
niet weder uit. - ( mi. et ram,) Jai une fièvre qui
ne veut pas 1-, ik heb eene koorts, die maar ni(4
wil aftrekken. - (Loc. prov.) D- sans trompette,
B- sans tambour ni trompette, D- á Ia sourdine,
met ccve stille trom aftrekken, met de noorderzon

of de Nod), zondvloed ni. - (Loc. fans.) Ilemonter
au d-, au delh du 1-, de zaken van heel verre ophalen, tot in den nacht der oudheid, in de langverleden tijden dringen. Passons au d-, ter zake, laat
ons ter zake komen. Après moi le d-, wie dan leeft,
die dan zorgt. - ( fig.) Queue pluie ! c'est un d-,
verhuizen, stilletjes zijne biezen pakken. [Mil.] welk een legen I 't is een ware zondvloed; - (podt
Opbreken, aftrekken inz. als men dit in der haast en bij overdrijving) Un d- de feu. de sang, le ]ar-doet); van kwartier veranderen. (Deze beteekenis mes, een vloed van vuur, van bloed, van tranen.
veroudert.) - DELOGER, V. 0. Verdrijven, opjagen, Un d- de paroles, d'injures, de maux, een stroom
verjagen, doen opbreken, iemand noodzaken zijne of vloed van woorden. scheldwoorden, rampen.
woning, of wel de plaats, die hij bezat, te verlaten;
Déluré, e, adj., Z. V. a. DEMAISE; ENJOIJÉ.
den vijand uit een' post drijv
en. - SE DÉLOGER,
Délustier, v. a. [Tech.] Ontglanzen, den glans
V. pr. Verdreven, opgejaagd worden.
benemen (b. v. het laken). -- SE DÉLL'STRER, v.pr.
t Déloi, m. [Prat.] Wetschending, wetsover Ontglansd worden. - Het part. passé komt ook
tredinj t. (infraction).
als adj. voor: Drap déiustré, ontglansd laken n. Déloiiger of Déiongir, v. a. [Fauc.] Los- ( fi g.) tin nom délustré par Ia caiomnie, een door
maken (den valk). - 1let part. passe' is ook adj.: den laster bedekte naam m.
Faucon dëlongé, losgemaakte valk m.
Délutage, m. [Chim.j Het weaneinen van 't
Délot, M. [Mar], z. v. a. COSSE. - Léderen luchtdigtmakend kleefdeeg (]ut). - Déluter, v.a.
pinkbebleeding 1. der breeuwers, letren vingerhoed ni. Het lutum of kleefdeeg wegnemen, waarmede een
Délover, v. a. [Mar.] Een rondgelegd touw vat luchtdigt gemaakt was. - Het part. passel komt
weder uitleggen. - liet part. passé is ook adj.: ook als adj. voor: Ce vase est déluté, dat vat is
Câble delové.
van zijn kleefdeeg ontdaan.
Déloyal, e, adj. Niet rond en eerlijk, onredeDémàelage, m. [Tech.] Het omroeren van
lijk, onplitmatig, onregtrnatii, onopregt, ontrouw, 't gesmolten glas. - Dent;
-, v. a. 't Gesmolwoordbreuki,q, valsch, arglistig, te kwader trouw, ten rlas met eene ijzeren staaf omroeren.
Déiiiaçoianer, V. a. [Tech.] Metselwerk afdeloyaal (van personen en zaken gebézigd). (Plur.
ni. déloyaux.) - Déloyaiement, adv. Op on- breken of neerhalen. - Het part. passé is ook adj.:
redelijke, trouwelooze, onopregte wijze.
Façade dérnaçonnée, afgebroken gdvel.
Déloyauté, f. Kwae trouw, onopregtheid,
Hema' ogie, f. [Pout.] Overdrijving f., misvalschheid, ontrouw, d el oy a 1 it e i t f.
bruik der ?emokratie of volksregéring; volksleiding,
Deiphinal, e, adj. [Hist.] Tot den dauphin volksmenning; volks v erleiding f.; het streven naar
heerscliop'pij in eene volkspartij, d em ago g ie f. (z. DAUPH1?) , of tot Davpltind behoorende.
Delphinaptère, rn. [H. n.] Dolfijn zonder Dérnagogique, adj. Volksleidend,volksinennend;
ruvinnen, peruviaansche tuimelaar m.
volksverleidend , demagogisch. - DéniagoiDeiphinate, ni. [Chim.] Delphinezuur zout n. gisilie, m. Leer f., (:evoelen ii., grondstellingen f.
Deiphine, f. [Cliim.] Delphinine ofdelphine f., p1., gedrag n., handelwijze 1. der demagogen, der
een bijzonder alkaloïde, in de zaden van het luis- volksmenners of volksverleiders, d e as a g a g i s kruid of staverzaad bevat (en waarvan 1 1 4 qraïnme mus n.
of wigtje den sterksten hond binnen weinige uren
Démagogue, m. Volksleider, volksmenner,
aanvoerder eener volkspartij, d e m a go o g m.;
doedt.)
Delpliine, e, Deiphinitle, Deiphinidé, e, in verachtelijken zin: volksverleider.
Démaijiir, v. n. (met avoir en être) Minder
wij. [U. n.] Naar een' dolfijn of tuimelaar qelj, DELI'IIlNIDES, DELPHI1NIENS, M.
mager worden, niet meer zoo mager zijn. (In dezen
kend. - DELPHIIkS
zin weinig en dan nog gemeenzaam en schertsend
Pl. Vfsschen van het dolfijn geslacht.
Delphinieii, ne, adj. [H. nj, Z. V. a. DEL- gebruikt.)' DEMA1GRIR, v. a. [Tech.] Uitdunnen,
verdunnen, in dikte wat afnemen (een balk, een'
PHhiN1. - Myth.] Bijnaam van Apollo en Djana.
steen). - Het part. passé is ook adj. Un malade
- Heiphiiiieiis, in. p1., z. onder DELPHINE.
Delphiuifolié, e, adj. [Bot.] Met ridder- un peu dëmaigri, een wat lijviger geworden zieke.
Une pierre, Une poutre démaigrie, een uitgedunde
spoore chtiqe bladeren.
Deiphiniqne, adj. [Chim.] AcHe d-, delphine
balk, steen m.
Déniaigrissenient, m. [Tech.] Het uitdunn.. een bestanddeel der dolfijntraan en der-zur
rijpe zaden van den gewonen sneeuwbal [Vibur- ven, dunner maken, afnemen van een' steen, een
nuRl opulus].
stuk hout, eene pin enz.; - uitdunning f., het uitDeipliiuiuiii of Delphinium d'Ajax, m. gedunde gedeelte.
( pr. --.ni-ome) [Bot.] Wetenschappelijke naam van
Déinailler, V. a. Ontmazen, de mazen, het
weefsel of breisel uiteen doen, uittrekken: B- un
de ridderspoor (pied d'alouette).
Deiphiiioibynquie, m. [H. n. ] Snavel-dol- filet, un bas. - [Mar.] D- Ia bonnette, z. V. a.
DÉLACER. - liet part. passe is ook adj.: Filet,
fijn ni.
I)elpiiiiiule, al., Z. DAUPH1NULE.
Bas déinaillé, uitgetrokken net n., kous f.
Delta, m. Naam der Tide letter van 't grieksche
Déinaiitotter, v. a. Ontbakeren , ontzwachGéogr.] Del- telen, uit het pak nemen (een klein kind). - liet
alphabet, de grieksche D (4).
ta n., algemeene naam van de driehoekige eilan- part. passé is ook adj.: Enfant ddrnaillotté, ont
den, die door de voornaamste uitmondingen der bakerd kind n.
Deniain, adv. Morgen: B- an matin of Dgroote rivieren gevormd worden, inz. van hel driehoekig eiland, dat door de armen des Njjls in Ne- matin, morgen ochtend; D- an soir of D- soir,
der-Erypte wordt gevormd.— [Relig.] Driehoek m., morgen avond. Après-d-, overmorgen. II ma remis
binnen welken een oog of wel de naam Jehovah in a d-, hij heeft m tot morgen uitgesteld; Adieu, a
hebreeuwsche letters is geteekend, als zinnebeeld d- of jusqu'b d-, vaarwel tot morgen. De d- en
buit, De d- en quinze, de d- en un mois, morgen
der Godheid.
Deltocarpe, adj. [Bot.] Met driehoekige vruch- over acht, over veertien dagen, over eene maand. (Loc. (am.) A d- toutes les nouvelles, het verdere
ten.
Deitolde, adj. [Didact.] Driehoekig, delta- op morgen. II peut nous quitter aujourdhui pour
vormig, deltoïdisclz. - [ Anat.1 Muscle d-, of d- (ou d- of comnie d-), hij kan ons ieder oogenals subst. rn. Le d-, delta-spier, driehoekige arm- blik, op 't onverwachtst verlaten. A d- les affaires,
spier f. - [Bot.] Feuiiles d-s, delta-vormige bla- morgen komt ei- wetr een dag, daarvan een anderderen. - [H. n. ] Ailes 41-5, delta-vormige vleugels maal, wij willen de zaken tot morgen uitstellen. (van zékere stofeleugelige insecten). - DELTOIDES, DEMAIN, m. Dag van morgen, volgende dag m.:
m. p1. [H. n.] Delta -kevers, soort van stofvieuge- Vous avez tout d- pour y songer, gij hebt den
lige insecten, wier vleugels niet de borst min of janschen dag van morgen om er over te denken.
Ce d- après lequel je soupire, viendra-t-ii? die dag
meer den vorm der delta hebben.
Deltoidien, iie, adj. [Anat.] Tot de delta- van morgen, waarnaar ik haak, zal hij komen. Au-
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spier hehoorende.
fleltu re, (1( 1.j . [H. a.] Met driehoekigen staart.
DéIue, ni. Groote overstrooming 1., groote
wate'rvIod m., inz. die , welke, naar '1 bijbelsch
verhaal, in ivoachs tijd plaats had (Le d- universe l

jourd'hui est li mol, mais demain appartient tout a.
Dien, het heden behoort mij, maar de dag van
morgen behoort geheel aan God. ( Loc. prov.) Le d(les prisonniers, een vurig verlangde dag, doch die
nooit zal komen, St. Jutmis. - Men heeft het soms
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[am. in 't mceiV. gebruikt: Vous le trouverez mi
de ces d-s, gij cult hem een' der volgende dagen

der) Verzocht, verlangd, gevraagd, besteld: Secours
d-, verzochte, ingeroepen hulp of bijstand. Audience d-e, verzocht, aangevraagd gehoor. Diner
vinden.
Dénianehé, e, (van manche, steel, hee/it) wij. d-, besteld middagmaal. Fille d-e, ten huwelijk ge(en part passé van dérnaiicher) Van den steel of vraagd meisje.
Demander, v. a. Vragen (om iets te bekomen),
't hecht beroofd of losgegaan: Couteau d-, Balai d-.
- (lig.) Cest un homme (1-, of als subst.: Un 1, verzoeken, bidden, verlangen, begccren; vorderen,
Un grand d-, 't is een plomp, linkscli, onbeholpen afvorderen, eisclien, vergen; vereischen, noo(lsq
mensch. Un esprit i:I-, een, verward verstand, een hebben, behoeven. Ii demande do travail, on emploi,
buitensporig hoofd. - DEMANCHE, M. [MUS.] Z. do pain, un abri: hij vraagt, verzoekt om werk,
om een ambt, om brood, om eene schuilplaats. Nous
V. a. PEMANCHE 3M E1NT. - Démanehé, e, (van
Manche, kanaal, zeeengte) adj. (en part. passel van demandons au ciel ce qui! nous faut le moms,
démanchel) : Vaisseau I, uit liet kanaal (inz. uit wij vragen, bidden den hemel om 't geen wij 't
minst noodig hebben. - Demander la paix, om
het Engeisch kanaal) gezeild schip.
Déinaiiehe.nent, m. [Tech.] Het losmaken, vrede smeeken. D- pardon, justice, om vergifafnemen, afdoen van den steel (cener bijl, eens ha- fenis, om regt vragen, smeeken. D- son pain, Dmers enz.) of van het hee/it (van een mes); het l'aumône, Ia charitë, zijn brood vragen, om cciie
losgaan, uitschieten, losschieten van den steel of het aalmoes vragen, bédelen. - D- a qn. Ia bourse on
hecht. -- [Mus.] Het overgrijpen, het verplaatsen la vie, iemand de beurs oft/even afeischen, iemand
der linkerhand (z. DEMANCHEIij. L'art du U- of du onder bedreiging des doods zijn geld afvorderen.[Jur ] D- un repit, one enquete, een respijt of uitddmanché, de kunst van 't overgrijpen.
Déin*iieher, V. a. (van manche, steel, hecht) stel, een onderzoek verlangen. - Faites toujours
ce
que Ja vertu demande, doe altijd wat de deugd
of
handsvat
afdoen,
Den
steel,
het
hecht
[Tech.]
afnemen: D- Un couteau, Un hula!, une cognée.— vordert, eischt, beveelt, gebiedt. D- raison, compte,
(/4,. et fain.), z. V. a. DISLOQUER. - [ Mus.j Over- rekenschap, voldoening vragen, vorderen, vergen.
grijpen, de linkerhand aan de viool, den bas enz. La vigne ne dernande que do heao temps, de
uit de natuurlijke plaatsing brengen, met de hand wijngaard vraagt, verlangt slechts (heeft niets
over de greep reiken, om scherper en hooger toonen noodig dan) schoon weder. Cela demande expli
voort te brengen. - SE DEMANCHER, V. pr. Van cation, dat vereischt, vordert verklaring, dat heeft
den steel of het hecht losgaan, losschieten: Votre verklaring noodig. - (fai)i .) Son habit en dernande
cognée se dérnaoehe, de steel van nine bijl schiet on autre, zijn rok vraagt oom een anderen, zijn
los, uwe bijl gaat van den steel. - ( fig. et fain.) rok heeft uitgediend, is versleten, hij kan niet
Zich ontbinden, uiteengaan, zich oplossen: Ce parti langer mei. - (Loc. prov.) Ii ne dernande que
commence ii se d-, die partij begint zich te oat- plaie et bosse, Z. BOSSE. - D- on médecin, on
binden. - Haperen, hinken, niet goed gaan: II a confesseur, een' geneesheer, een' biechtvader vragen,
qc. qui Se ddmanche dans cette affaire, er hapert ontbieden, doen komen. D- son dëjeûner, ses gants,
iets aan deze zaak, zij wil niet gaan, zoo als 't om zijn ontbijt, zijne handschoenen vragen. D- son
behoort. - (pop.) Zich afslooven, zich veel moeite cheval, sa voiture, zijn paard, zijn rijtuig doen
geven: A quoi bon se d- pour si peu de chose? gereed maken, doen voorkomen. D- le voile, den
waartoe zich voor zulk eene beuzeling aldus af te sluijer vragen; verlangen als non in een klooster te
slooven ?—DEMA1NCHER, V. a. (van Manche, kanaal, worden opgenomen. - D- trop dune marchandise,
zeeengte) [Mar.] (lit let kanaal ( i n z. uit het En- te veel voor cciie waar vragen of eischen, overgelsch kanaal) zeilen: Notre vaisseau a démanchd vragen. Ii a encore cinq cents francs it d-, hij
heeft nog 500 francs te vorderen of te goed. D
Samedi et est entré dans I'Océan.
Deniande, f. Verzoek, béde, begeerte, vraag f., one jeune bile, een meisje ten huwelijk vragen,
Qui dernandezn.
verlangen, aanzoek; huwelijksaanzoek D- j uste, aanzoek om een meisje doen.
raisonnable, bi/lijk, redelijk verzoek, verlangen. Re- vous, naar wien vraagt gij? wien wilt gij spreken?
fuser, Accorder une d- , een verzoek, eene bede wei- Personne ne vous a demandé, niemand heeft naar
peren, toestaan. rai satisfait a sa d-, ik heb zijne U gevraagd, er is niemand geweest om u te spreken.
begeerte, Zijne vraag, zijn verzoek ingewilligd. La On dernande on commis, un associé, vingt mille
d- dune place, dune faveur, het aanzoek om francs sur bypothèque, er wordt een kantoorbceeiien post, eene gunst. - Ii a fait faire Ia d- pal diende, een compagnon, 2O.00O francs op hypotheek
son pOre, hij heeft het huwelijksaanzoek bij de gevraagd (in de nieuwsbladen of op cciie andere
ouders door zijn' vader la/en doen, hij heeft het wijze). _ Vragen (om iets te vernemen), cciie
meisje door zijn' vader ten huwelijk laten vragen. vraag doen. ondervragen, inlichting zoeken: D- le
- Verzoekschrift n. . Le ministre na pas encore oom, Ia demeure de qn., naar iemands naam,
lu votre d-, de minister heeft uw verzoekschrift woning vragen. D- des nouvelles, naar nieuws,
nog niet gelezen. - Vraag, ondervraging f.: La naar tijd/up vragen. D- le chemin (t qn., iemand
rdponse doit être conforme a Ia d-, het antwoord naar den weg vragen. - ( fain.) Demandez-moi
moet in overeenstemming zijn niet de vraag. Livre pourqooi, dat kan ik u niet zeggen, daarvan kan
par d-s et par réponses, boek in vragen en ant- ik u geen reden geven. - Demander wordt ook
woorden. - (fam. et iron.) Belle d-! Voila one zonder voorwerp gebruikt, of door een' infmnitief
belle d-! een mooije vraag! dat is wel vragenswaard! met de voorzetsels it, de of ook door de voegwoor- (Prov. et fain.) A bile (sotte) d-, point de ré- den que, Si gevolgd: II ne fait que d-, il est conpause, op eene dwaze vraag voegt een zat ant- tinuellernent a d-, hij doet niets dan vragen, hij
woord. - [Corn.] Vraag, aanvraag. navraag; heeft altijd wat te verzoeken. 11 na qua d- pour
bestelling f., last m., commissie f. : Marchandise, obtenir, hij behoeft slechts te vragen oom te
Article de d-, veel gevraagde, gezochte waar f., or- hebben. Je ne demande pas niieux, ik verlang niets
tikel, naar 't welk veel navraag is, gangbaar, cou- beters, dat is juist wat ik verlang. - (Loc. prov.
rant artikel n. II y a peu de d- en café, naar ko[fij Qui nous doit nous demande, dikwijls beklaagt
is weinig vraag, in koffij gaat weinig om. - Mat- zich degdne, die zelf reden tot klagen geeft. - [Jeu
chandise non conforme it Ia d-, waar, die niet de cartes] Je demande, ik vraag (of 't vergund is
volgens 't bestelde, 't gevraagde is, niet naar den te spelen, een' keer te beroepen, kaarten te ecareisch is. - Payable sur d-, op verlangen, op aan- tdren). - 11 ne dernande qua s'amuser, hij vervraag betaalbaar. - [Jeu] II a perdu sa d-, hij langt enkel zich te vermaken. D- a boire, it manheeft zijne vraag (bet spel, dal hij in deze of die ger, om drinken, om eten vragen. Tons demankleur verlangd heeft te spelen) verloren. - [Jur.] dent (t voir Ia maison, allen begeeren het huis te
Eisch m., vordering, klagt; klaagschrift, aanspraak f. zien. On ne vous demande pas de vous recrier: c'est
Vormer one d-, eene klagt, een' eisch instellen. Un chef d'oeuvre, men vordert niet, (lat gij zult
Etre débouté de sa d-, met zijn' eìsch afgewizen uitroepen .- 't Is een meesterstuk. Dieu demande quo
worden. D- de rëparation d'honneur, cisc/i tot nous secourions nos seinblables, God dicht, (lat
eerherstel/ing. D- reciproque, tegeneisch m., tegen- wij onze naasien zullen helpen. - (Loc. prov.)
rdkening f. - [Mar.] La d- do Pais, de gevorderde Faut-il d- a on tnalade si! vent Ja santd, zal nico
afmetingen van 't hout (bij 't bouwen van een een' zieke vragen of hij gezond wit worden: ice/em'
schip). Filer /t Ia d- dun cordage of Filer Ie wenscht natuurlijk wat aangenaam is. - SE DEcordage a la d-, een te sterk gespannen touw wat MANDER V. pr. Gevraagd, verzocht worden: tin
conseil se demande moms volontiei's qu'il no so
vieren.
Deiaiandé, e, adj. (enpart.passd van deman- donne, een road wordt niet zoo gaarne gevraagd
,
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Cela ne se clemande pas, dat behoeft brek n., fout 1., in het niet naar eisch geschoren
niet qevraa,qd te worden. - Zich zelven vragen of laken.
afvragen, zwh rekenschap zoeken te geven: Lorsque
t5 Déniareher, V. ii. Beginnen te loopen
1'lîomrne se demande, qui suis je ? I'orgueil et Ia (van jonge kinderen sprekende).
Dérnarger, v. a. Wegnemen wat zich op den
vanité font Ia réponse, als de rncnsch zich zelven
afvraagt: wie ben ik? dan geven hoogmoed en rand bevindt; - den rand wegsnijden; - op den
antwoord.
het
Elkander
vragen:
rand
us
uittrekken of aanteekenen (in deze beide beijdelheid
se demandent les uns aux autres quel est eet teekenissen synoniem met émarger). - [Tech.] Dc
dtranger, zij vragen elkander, wie die vreemde- randen schoonmaken, reinigen. - Lucht geven (den
glasoven), de gesloten openingen van den glasoven
ling is.
ontsluiten.
Dewanderesse, f., z. onder JJEMANDEUR.
L)eiiiandeur, m., -esise, f. l7raqer, verzoeS Dérnariage, al. (woord van Bayle), z.v.a.
ker m., vraagster, verzoekster f., hij of zij, die ge- DIVORCE. - Démarieiiieiit, in. 1 let Ontbinden
dung iets te verzoeken heeft, die telkens met ver- des huwelijks; echtscheiding 1.
zoeken lastig valt. - DEMArPEUR, m., DEMArDEDéivarier, v. a. lVeileljjk scheiden ,(man en
RESSE, f. [JuF.] Eischer, klager, regtsvorderaar, vrouw), van den echt ontbinden. SE BEMARIER,
aanlegger in., eischeres, klaagster, regtsvorderaar- V. pr. Gescheiden worden; zich laten scheiden. ster, aanlegster f.
Hit petit. passé is ook mij.: Epoux (Idmariés, geDéJHaIigeaison, f. Jeukte, jeuking, kriewe scheiden echtgenoolen.
Grande perpétuelle d-, groote, onophoudelijke-hag.
Déniarque, f. [Jeu] Jeu it Ja 1, spel fl,
jeukte. - (In de nieuwere taal der gencesheeren waarbij een der beide spelers al zijne gemaakte
gebruikt men doorgaans prurit.) - ( fig. et farn.) punten verliest of uitdoet, zOO(lra de tegenpartij
Groote begeerte f., lust, trek m. tot iets. 11 a une ('calf/f »uiten maakt.
1)(IIlar(1tIer, V. a. liet teeken of merk wegfurieuse d- de jouer, hij heeft een' onverzadeljken
ilenlen, uiltlucn: t)- Un livre , het in een boek gelust tot spelen.
Déinanger, V. n. Jeuken, Icriewelen, jeukte, l('fJ(l(' of (JeIltcl(lkt(' tee le en wegnemen, uitdoen. of kricweling gevoelen: La tête lui démange , het tJeiij I)- It's points, de ll!)i(1 (1 kt(' punten weder
hoofd jeukt heni; - ( fig. et fam.) Groeten lust, '.il(iO(.'fl. - 1)1.I.ii'tEIi, V. fl. [Man.] ]Viel meer
beg e erte hebben om iets te doen. Les poings, les te/cemmen (maim p(la1'det. (1(1i wier l(tll(leli Iflen (Jeenc
mains, les cloigis, Ia langue, les pieds, lui ddrnan- kenleekenen van ouderdom nme'i' zien kan): Cheval
gent, de vuisten, handen, vingers, tong,voeten jeuken (In i (l(iutti1f Ut, (1//UiOl.c paard, it i('t tHee'?' teeleenend
hem: hij heeft groeten lust om te vechten, te jei(iid. lieu 1 Jou_ir a I. .Ç1 ) elel , op voorwaarde,
staan, te schrijven, Ie spreken, te loopen. Le dos dat een mlii N/u'lel's (ml
(/('ma(!akte of (1(nmf/ex('/u('lui ddmange, de rug jeukt hem: hij rust niet voor 1 ell J)iLIml(1l zal verliezen (i/ • 'tfll(lO(ii, zoodra ely
hij slaag krijgt. - Ook als v. imp.: fl lui ddniange, legeimpailjj 1)01/1(5 0,0(1/el. - 11(1 part. passé is ook
uij.: Clmevat (Idlllarqud, Z. v. a. Clieval qui ddhet jeukt hem. - (Pray.) Gratler qn. oci ii lui démange, iemand kraauwen waart hemjeukt: iemand inn rq tie, z. boven.
1)eniarqiilser, v. a. (fam.) Den titel maim
naar den mond praten, hem aan zijne zwakke zijde
1ii(11/Ciex (1/nelluil. -- SE DEIAItQCisEIt, V. 7)7. l)m'ii
vatten.
Dérnantelé, e, adj. (en part. passé van dd- 11t(I1li(5titi I vaarwel zeggen, verliezen.. - -tiet iiiii't.
rnanteler) Ontmanteld: Fort d-, ontmanteld fort. jxi.s;'d /;m,ml ook ale adj. mooi: (enl illiojn na dDéinaiatèlemeiit, in. Ontmanteling t., slech- inarq must). mciii zijn' mimarleiestilt'l invallen e(l(lIIi011.
1)éIltalJage, 01. [ i%Iai'.] Ontmneering f., hët
ting van de muren en verdedigingswerken eener
losmaken (lii' meerlouwen; liet l)l'eb('n dci' kabels;
stad of eener vesting.
Løémaiiteler, v. a. Ontmantelen, den mantel lii.! iji(liii 0)) (le ankers, hel diifliq- worden; —
afdoen, afnemen. (In die beteekeiis zelden en niet !rt'i' lieiii'jivg der :('i', Wa(ll(lOOl' liet .cmhi/) e/i'ifliq
dan iron. gebruikt.) - B- one place forte, une '1101(11. - .lours (le l, 1L'qda(jen maim (CO vaartuig
viiie, cene vesting, eene stad ontmantelen, hare in ('Cfl(' haven bomen den bepaalden tijd, c'z'trawallen en verdedigingswerken afbreken of slechten. lCb'd(l(/('lt . Oi'('l'lCrJ(l(ilj('I? in. /,l.
- SE DÉM
éIfla1Jer, V. (1. [Mai'.j liet m'elvtg( !i'qdc'. vastANTELER, V. pr. Ontmanleld worden.
Jjéinantibuler, V. a. liet leo/scheen breken, 1;S.1° (l'. (/e7lte('1(l(' lo.cn,oken. J)- tin batiill(ltt, ('('it
stuk slaan of verrekken. (In dien eig. zin niet ge- macmi/nip itiitiiu'eie,i , mij cc/mi)) maken, de hod'bézigd dan alleen als v.pr. in:) Crier, Baîller h se touwen lO.aJO(ij en. I)- J(. ('ailoils, (l(' keimmoimimeim losci- Ia imclioire, schreeuwen, geeuwen om zich 't sjorren. I)- Un ('ul(lam1e, (('it ciIl(I (1(lt belegd
Icakebeen uit het lid te scheuren. - (lig. et fam.) Ix las maken. 'aissea u (ltlm1art'é. las schip. J'an elkander doen, uiteen rukken, onbruikbaar ]flhl.ihI(EI( , V. mm. l)e I'('('dC' of (Ie haven verlaten,
maken, bederven (een stuk huisraad, eene machine /1(1 anker li 1 ten, afzeilen; - -- van zijne ankers of
enz.). - Het part. passé is ook adj.: Armoire dé- 1l1(('l!flhl 11(11 raken, (lIl[ll(j worden. --- ( fi g. ('t famu.)
mantibulée, uitcengewrikte, onbruikbaar gemaakte EChO.' /I(1Ul.c verlaten, inz. zulk ('('ih(', (lid ilb(?1h 1()eii.scltt
of bt'IiO(iit le behouden (doorgaans mimet (l(' Ofllk(flkast.
Héniarquation, f. liet trekken, teekenen der Viiie, (/('bht(Jd) : Ne slmiitmmrre 115 (tO In , pit, ii'ijk
grenzen; begrenzing, afperking, afbakening 1. - a let maim de z e plaats. -- SE 1)E .IIAORE1I. V. /11'. OjilHist..] Ligne de d-, demarcatie-lijn, grens- of i;in'iil, lo.ce.cjaid worden; (lii/li(J worden. -Het
scheidelinie f., door paus Alexander VI. over de ';t-i,•l. passé isook adj.: Vaissean démarré, OiuthlO'( i'd
wereldkaart getrokken , ons de heerschappij der u/up; (lri/li(j fjeU'Oi(len schip.
Portugezen en Spanjaarden hare bepaalde grenzen
I)éiiiasqiic, e, mij. (en part. 1)058é van déaan te wijzen. Bij uitbreiding: elke scheidslinie Inasquer) Ontmaskerd, onlntviiid; --- ten toon getusschen twee staten of bezittinen; [Mii.] de door yield, bekend gemaakt: Visage (I- , o n tmaskerd
twee of sneer strijdende part en vastgestelde grens- felelat. loiposleur d-, ontmaskerde, ten toon gestelde
lijn, die qedurende een' bepaalden tijd, b. v. een' bedrieger. - Batterie d-e, (Je(lefliasqueerde,
wapenstilstand, niet mag overschreden worden.
ontbloote batterij.
I)éiiia iquiev, V. (1. Ontmaskeren, ontmommnen,
(fig.) La ligne de d- entre l'homme et le brute,
entre les niinéraux et les végétaux, entre Ia phy- (11' 1110111 hIflehlt(ui (in dezen eig. Zul U'c'iiIlfJ gebruikt).
sique et Ia chimie, de grenslijn tusschen den mensch - (/i,.) I)_ (lii., i('iflelfld ontmaskeren, i('ibUIii(l bi
en 't redelooze dier, tvsschen de delfstoffen en de zijimi' u'eii(' (ie(laemnl(' till 1(1011 .11(11(11, /1(111 bekend
planten. tusschen de natuurkunde ende scheikunde. 111(1/een, zOO (mIs hij is. B- Ie vice , de ondeugd ontDérnaiehe, f. Gang m., wijze f. van gaan, hih(lAldeie')i , /1(1(11' (1(11 tV/lW/hell sc/if_/n (Iii' (l('U(jd onttred m.: II a Ia d- grave, hij heeft een' deftigen 11(0011. [Mi].] I)- tine bal ciie, cciie batterij
gang. 11 vint a nioi dune d- fibre, hij kwam tot (I C (II (t s U d i e n, hare bedekking wegnemen en ze
mij met een' trotschen gang of tred. (fig.) Han- in staat stellen oom Ie vuren.. - SE BEMASQUER,
(lelwijze f., gedrag n., wandel ni.; poging f. , die V. pr. Zich ontmaskeren; - zich in Zijne ware gemen aanwendt,stap in., demarche f. On observe daante vertommin.
Dém4stiqlier, v. a. [Tech.] Pan stopverw.
toutes vos d-s, men slaat acht op al uwe Vangen,
men houdt het oog op uw gedrag en wandel. On steenlijm, kleefdeeg ontdoen: D- les vitres, de stop'
en jugera par sa premiere d-, naar zijn eerste rerw van de ruiten doen. D- des morceaux de
edrag zal men er over oordeelen. Faire les pre maritre , zamen(/elijmnde marmerstukken vaneen
è res d-s, de eervle stappen doen, het eerste toe--mi scheiden - liet Port. passé komt als adj. voor:
treden, een begin lot iets maken. - [i%Ianuf.] Ge- Vitres ddmastiqués, van stopverw ontbloote ruilen.
als gegéven.
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MAIATAGE
Dérnâtage, Déniâternent, m. [Mar.] Onimastinq; - het uitnernen, inz. het verliezen van
een' of meer nasten.
Dé.nâter, v. a. [Mar.] Ontmasten, de masten uitnemen, repen: On lémata ce vaisseau aussitôt qui!
Int arrive, zoodra het schip was aangekomen, weiden de masten er uitijeligt. - Van masten berooyen: La Iempête a démâté ce navire, de storm
heeft dat schip zijne masten doen verliezen. - ( fi g
et fain.) D- qn., iemand verlegen, onthutst maken.,
- DEMâTER, V. fl. Masteloos raken, de masten
verliezen: Ce vaisseau est clémâté, dit schip heeft
zijnen mast of zijne masten verloren, is inasteloos
geraakt.
SE DEMhTER, v. pr. Masteloos raken,
zijne masten verliezen. - Het part. passé is ook
adj.: Vaisseau drnkUi, ontmast, masteloos gemaakt
-

schip.
Déniatérialiser,

v. a. [Chi rn .] Tot spiritus
of geest maken (in dien zin weinig gebruikt). [Phi!os.] Van 't materialisnsus afbrengen, vergeestelijken; - eene minder stoffelijke, meer geestige
rigting geven; - zuiveren, beschaven, veredelen,
verheffen (de volksbegrippen, den volkssmaak enz.).
(Men gebruikt liever SPmITUALISER.)
I)éinatioii, m. [Bot.] Soort van zwam, die
op de droogeplantendeelen groeit, d e m a t iugit n.
D'eanb!ée, toe. adv. z. EMBLEE.
Déiiiê!age, m. [Tech.] Het ontwarren, uit
elkander maken, inz. het losmaken der ineengevlochten, jekrocsde woldraden, om ze voor 't spinnen
geschikt te maken, het hammen, kaarden, krassen.
- Het dooreenwerken van 't mout en water bij
't bierbrouwen (brassage).
Déiii!é, rn. Twist, strijd m., geschil, krakeel n.
oneenigheid, kibbelpartij 1., inz. over eene zaak, die
opheldering behoeft.
Démêlé, e, Wij. (en part. passé van démbler)
Ontward, ontwikkeld; opgelost, opgehelderd: Clie\ 3UX d-s, ontwarde haren. Affaire d-e, ontwikkelde,
uileengezette zaak. Ditilculté d-e, opgeloste zwarigheid.
Démiiée, 1. [Tech.] Naam eener soort van
gemeenen leisteen van 11 bij 6 (oude) duimen..,
Déuiêlenieut, in. ['['ech. ] Z. V. a. DEMELAGE.
- (fig.) Ontknoojiing, ontwarring, opheldering f.
cener zaak.
Décm1er, v. a. Ontwarren, uit de war of uit
elkander maken: Voulez-vons ene d- les cheveux,
wilt (Jij mijn haar eens uit de war maken, het
uit/sommen. Démêlez Un I)U ce f11, ontwar dit
garen eens. - ( fi g.) Onderkennen, onderscheiden,
herkennen, bewerken, bespeuren (onder vele per .
sonen of Zaken): 11 est quelquefois hien thificile
de 1 Ie vrai cI'avec Ie faux, het is dikwijls zeer
niocijel(jk, het ware ven het valsche te onderscheiden. J'eUS de la peine ii Ie d- des autres, Ik had
moeite om hein onder anderen te herkennen. D- qn.
dans Ia foule, iemand, dien men kent. onder de
menigte in 't oog krijgen. ie ne pouvais déméler
ce qui! voulait dire, 111 kon maar niet begrijpen
wat hij zeggen wilde. - [ Chas,] D- Ia voie,
les voles, het spoor van 't wild onderkennen, de
oude en nieuwe sporen onderscheiden. - Oat wikhelen, oplossen, ophelderen: D- une affaire, une
di ffi culté, cciie zaak, eene zwarigheid ontwikkelen,
ophelderen, de zwariglieid er van wegnemen.
(Loc. pray.) D- Ia fusee, eene ingewikkelde zaak
uiteen zetten. - Cet homme nest pas aisé a d-,
(lie man is niet ligt te dokgronden. - D- un dif
férend l'épée a la main, een geschil met den degen
in de vuist beslissen, uitmaken. - Betwisten, iets
uit te maken of te vereffenen hebben: Qu'avez-vous
Ii d- ensemble? wat geschil hebt gij zamen aan de
hand? wat hebt gij niet elkander uitstaan? Je n'ai
rien It (1- avec vous, ik heb niets met u te maken.
Le sentiment na rien It d- avec les sciences exactes, 't gevoel heeft met de wiskunde niets te
maken. - SE DEMELER , v. pr. Ontward worden;
- opgelost, opgehelderd worden. - Zich ergens
van ontslaan, losmaken, uitredden, uitwikkelen.
Dém1eur, m. [Tech.] Ontwarder, uitkammer m. (der wol). - Kneder, doorwerker m. (der
klei, der potaarde).
Démêloir, m. Werktuig of gereedschap n. om
te ontwarren; inz. wijde haarkam ni. - (pop.) 11
a hesoin dun d-, hij moet van den tongriem gesneden worden (van iemand, die eene belemmerde
spraak heeft, die zich niet goed weet uitte drukken).
,
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Dénieuibration, t., z. v. a. DÉMEMBRE
-MENT.

Dénseinbré, e, adj. (en part. passé van dé-

membrer) Corps d-, vaneengescheurd ligchaam. (fig.) Itoyaume d-, verbrokkeld, verdeeld koningrijk.
Une province d-e de l'empire, eene van 't rijk af
gescheurde provincie.

-

Dénieiiibre.ueiit, m. Het scheiden, vaneen-

scheuren der leden van een dier; vaneenscheuring f.
(in dien zin niet gebruikelijk). - ( fig.) Verdeeling,
verbrokkeling, ulteenneming 1.: Par ie d- de ses tertes, ii espère en tirer plus d'argent, door de verbrokkeling van zijne landerijen (door ze onder meer
bruikers te verdeelen), hoopt hij er sneer gelet van
te trekken. Plusieurs monarchies se formèrent du
d- de l'empire romain, verscheidene monarchifn
vormden zich uit de ontbinding van 't romeinsche
rijk. - Afgescheurd gedeelte n. Ce duché esi un

d- de l'empire d'Allemagne.
Déineuibver, v. a. De leden van een ligchaam

vaneen scheiden, van elkander scheuren, in stukken
scheuren. - ( fig.) Verdeelen, vaneen scheiden, verbrokkelen, een of meer gedeelten van 't geheel afnemen: D- un état, een' staat verbrokkelen of in
verscheidene deelen verdeelen. On a démembre sa
charge, men heeft zijne bediening verdeeld, in meer
bedieningen gesplitst. D- un parti, eene partij
verdeelen. - SE DEMEMBIIER, V. pr. Verdeeld, verbrokkeld worden.
Déméiiagé, e, adj. (en part. passé van dé111 énager) Verhuisd : Locataire d-, verhuisde
huurder.
Déinénageinent, m. Het verhuizen; verhuh.
zing f.: Le cl- coûte, 't verhuizen kost geld. Trois
U-s valent un incendie, driemaal verhuizen is zoo
goed als eenmaal brand. (fig. et fain.) Het verlaten eenerplaats, het opbreken, aftrekken; - (pop.)
de groote verhuizing f., de dood in.
Déniénager, v. a. Verhuizen, in een ander
huis overbrengen: D- ses meubles, ses livres, tous
ses ustensiles. - DEMENAGER, v. n. Verhuizen,
een ander huis betrekken. I 1 a déménagé sans payer.
-. (Loc. prov.) On nest jamais si riche que quand
on déménage, bij 't verhuizen is men altijd rijker
dan men dacht (vindt men doorgaans verloren
zaken weder) . - ( fig. et farn.) Eene plaats verlaten, inz. als men daartoe gedwongen is, opbreken,
aftrekken: On le lit d-, men noodzaakte hein af te
trekken, zijne biezen te pakken. - Sa raison, sa
tête déménage, zijn verstand, zijn hoofd begeeft
hem; (van een' grjsaard sprekende, zegt men ook:)
I 1 démmnage, hij wordt kindsch. - (pop.) Den
aftogt blazen, sterven.
Dé&nenee, f. Krankzinnigheid, waanzinnig1., waanzin m., zinneloosheid, krankhoofdig
held , verstandeloosheid f. - Onzinnigheid, dwaasheid, onverstandige daad, dwaze buitensporigheid f.:
Les acclamations allaient jusqu'h Ia d-, de toeuichingen gingen tot in 't buitensporige, sloegen
tot waanzin over.
Déniener (se) q v pr. (fain.) Zich sterk heen
en weder beuigen, zich veel moeite geven, woelen,
zich aftobben. zich afslooven. 11 s'est bien déniené
pour cette affaire, hij heeft zich voor die zaak wel
geweerd, zich veel moeite gegeven. Se d- comme
an possédé, als een bezétene te werk gaan.
I)éiuenter, v. n. Krankzinnig worden.
t S Dénientej.- (se), v. pr. Als een krankzinnige te werk gaan.
Démenti, in. Logenstraffing, ontkenning van 't
geen gezegd is, beschuldiging f. van eene leugen:
Donner un d- a qn., iemand tot een' leugenaar
maken, hein iets heeten liegen, hem de onwaarheid
van zijn gezegde aantoonen, hem logenstraffen, tegenspreken. Se donner un cl-, zich zelven tegenspreken, met zich zelven strijdig spreken of haiidelen; zijn woord terugnemen of niet houden. —(fi g.
et fans.) Mislukking, teleurstelling f. en de daarmede verbondene schaamte of schande: I 1 a entre
l)ris cela, et je croìs q u i! in aura pas Ie d-,
hij heeft dit ondernomen en ik geloof, dat hij zijn
oogmerk zal bereiken, er met eer zal afkomen.
Déineiitir, v. a. Logenstraffen, de onwaarheid
aantoonen, tot leugenaar maken, wederleggen; heeten liegen, tegenspreken, loochenen, voor valsch of
once/it verklaren. D- qn., iemand logenstraffen, tot
een' leugenaar maken, tegensprelcen. 1 1 a rendu de
fort bons téinoignages de lui, gardez-vous hien
-
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de le d-, hij heeft eene zeer goede getuigenis van
hein gegeven: wacht u wel hem tat een' leugenaar te ma/een. Cyst une chose que !'exprïence
dérnent tons les jout - s, de ondervinding wederlcgt
deze zaak dage1jks. I)- sa naissance, zijne geboorte
verloochenen ol verzaken, duigen doen, die beneden
zijne gebooi te zijn. B- son caractere, tegen zijn
karakter aan handelen. D- LIII acte, une écriture,
eene acte, een geschrift als vaisch verwerpen, looche
nen. 1)- soil seing, zijne eigene handteekening verloochenen, vom valsc/i verklaren. D- Sn promesse,
zijne belofte niet nakomen. - SE DÉMETII1, v. pr.
Zich zelven logenstra/[en, tegenspreken; zijn woord
intrekken; zijn karakter, zijne beginselen verzaken,
zich niet gelijk blijven: 11 dit aujourdhui one
chose et deniain ii se détnentira, lieden zegt hij
iets, en morgen zal hij hel logenstra/fen, het tegendeel zeggen. Cest on homme qui ne se dérnent
jamais, 't is een man, die altoos standvastig is,
zich zelven gelijk blijft, zijn woord niet intrekt.
La vraie vertu ne se dérnent jamais, de ware
deugd blijft zich altijd gelijk, wijkt niet van hare
grondste/tingen of. Son s1le, son discours ne se
dérnent point, zijn stijl, zijne rede blijft zich overal
gelijk, ctiaat overal denzelfden stempel. — ( fig.)
Slecht worden, beginnen te vervallen. Ce bhtimeiitlà se dérnent, dit gebouw vervalt, wordt bouw-

vallig.

t b Détnerger, V. 0., z. v. a. ABIMER. - DEvn. en SE DÉMERGER, v. pr. [Mat.] Niet
genoeg water vinden, gebrek aan diepgang hebben.
IJémersion, f. [Mai.] Induikeling, indompeing.
Dérnérite, 111. Het laakbare, strafbare in eene
handeling, wangedFag fl, onverdiensteljkheid, straf—
waardigheid !•. (Ja est le U- de cette action, waarin ligt het laakbare van deze daad. Quel d- al -je
auprès de 'vous ? wat heb ik legen u inisdreven
Déiaiériter, V. n. Iets laakbaars, bcrispelfjks,
ctrafwaaraíys noen of zeggen, zich onverdienstelijk,
berispelijk maken: Je n'ai point démdiité auprès
de 'soos, ik heb niets strafwaardigs tegen u begaan,
Ik ben mij van geene fout tegen (omtrent) u bewust. — fhëoI.j Gods genade verbeuren.
t S Déniesure, 1. Overmaat f. —± S it DEMESURE , any. Bovenmatig.
Déiiiesiiré , e, adj. Bovenmatig, buitengemeen:
Elle est dune grusseur d-e, zij is bovenmatig (ilk.
—Il est dune anthition d-e, kg bezit eene grenzenboze, onverzadelijke eerzucht.
Déinesuirément , adv. Bevenmatig, uitter
wijze: D- grand, uittermate-mate,opvidrn
groot. — Ce garçon est d- anmitleux, die jongen
MERGER,

uittermate eer(jierig.
Démétriuni, rn (pr. —ome) [Chim.] , z. v. a.
het laatsle woord).
Démettie, v. a. Verstuiken, ontwrichten, een
been uit zijne plaats brengen. Son frère lui a démis le bras, zijn broeder heeft hem den arm versluikt. — (fig.) Ontzetten, afzetten: On la dérnis
de son emploi, men heeft hem van zijn ambt ontzet, afgezet (in dien zin weinig gebruikt).— [Prat.],
(S

CERIUM, CEItION (z.

Zich
verstuiken. le me suis démis Ie pied, ik heb mijn'
voet verstuikt. — Afstand doen, zijn ambt, post of
bediening nederleggen, aftreden, afgaan: On l'ohligera a se d- de sa charge, men zat hem noodzaken, zijn ambt neder te leggen.
Dérneublé , e, adj. (en part. passé van démeubler) O,tmeubeld, van huisraad oat bloot:C hambre d-e.
Démeublernent, m. Wegneming, oniblooting f.
van meubelen of huisraad : Le d- dune maison,
de ontruiming eener woning von huisraad.
Déineuibler, v. a. De meubelen of het huisraad
wegnemen, demeubléren. D- one maison, one
dhambre, een huis, eene kenner van huisraad ont-

z. V. 0. D1BOUTER. — SE DÉMETTRE, V. pr.

blooten.
-( Demeurance, f., z. V. a. DEMEURE, SEJOUR.
Denieuraiit, e, adj. Woonachtig, wonend,
gehuisvest: A Monsieur, A Madame F., d- it ii.,
aan den Heer, aan Mevrouw F., wonende te II.
— In 't vrouwelijk wordt het enkel in den stijl der
praktijk gebruikt: La dame N. demeurante rue
Richelieu. — Ook als subst.: [Prat.] Le d-, La d
a telle rue, de in deze of die straat woonachtige
m. en f. —Weleer ook: overblijfsel overschot n. —
t AU DEMEURANT, adv. ((am.) Overigens, voor 't
,
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overige, trouwens, hoe 't ook zij, ten slotte: Je sais,
au d-, que Ie marquis vous aime, Ik weet, trouwens, dat de markies u bemint.
lbeineure, f. Woning, woonplaats, woonstede;
vaste verblijfplaats f., verblijf n. Changer sa d-,
zijne woonplaats, woning veranderen. 11 na pas
fait longue d- en ce lieu, hj) heeft zich op die
plaats niet lang opgehouden, zijn verblijf was daar
niet lang. On peut aoir plusieurs d-s réelles,
mais on na qu'un domicile Idgal, men kan verscheiden wezenlijke woningen hebben, maar men
heeft slechts een wettelijk domicilie of verblijf. —
La d- céleste , diernelle , de hemelsche, eeuwige
woonstede, de hemel m. La d- sacrëe, het heilig
verblijf, de kerk. La d- de l'/tme, de woning der
ziel, liet ligchaam. La sombre, profonde d-, La dsouterraine, het graf. — 1 lol, leger ii., gewoon oponthoud van een dier. — h DEMEURE, adj. Op den
duur, blijvend, duurzaam: Cela nest pas a d-,
Cda nest pas fait a d-, dat zal niet duren, zal
veranderen, dat is niet op den duur gemaakt. —
[Agile.] Labourer en d-, den laatsten keer ploegen of omwerken, alvorens men zaait. Semei a d-,
het zaad daar zaaijen, waar het blijven moet, zonder dat de planten op eene andere plaats zullen
verplant worden. — [Mar.] Ancre it d-, hofsteeanker n. — [Prat.] 11 est en d- avec ses créanc
iers,
hij is bij zijne schuldeischers nog achterstallig,
achterlijk. Constituer, Mettre qn. en d-, iemand
geregteljk cwntnanen om Zijne verpligting te volbrengen, iemand niet onwetend laten. A compter
de Ja d- judicialre, te rékenen van den dag der
gemaakte vordering, te rekenen van den tijd van
begonnen regtspleging. — Men zegt ook: Je suis en
d- envers mes amis, ik ben bij mijne vrienden nog
in de schuld, ik heb hun de van hen ontvangene
beleefdheden nog niet kunnen vergelden. — 11 y a
péril en Ja d-, 't kan geen uitstel lijden, alle vertraging is gevaarlijk.
-

liemeuré, e, adj. (en part. passe van demeurer) Gebleven: Mon fr/tie d- seul avec son ami.
L)erneiirer, V. n. Wonen, zijne woonplaats

hebben, vertoeven, zich ophouden, zijn verblijf
houden in een tand, stad, dorp enz. (in onderscheiding van Ioger, dat op de woning, 't gebouw, waarin men vertoeft, betrekking heeft): II a demeurd
longteiiips it Ia Chine, en Egypte, dans telle viiie,
dans telle rue, sur les boulevards, àla campagne,
hij heeft in Egypte, in China, in die stad, die
straat, op de boulevards, op het land gewoond of
zijn verblijf gehouden. — Zei/ieren tijd besteden om
iets te doen: Ii a denieurd longtemps a venir, hij
is lang uitgebleven. .l'ai denieurd un an a bâtir
ma maison, ik heb een jaar met het bouwen van
mijn huis doorgebragt. Sa plaie a denieurd longtemps it guérir, a se fermer, t heeft lang geduurd
eer zijne wond genas, beging, Zijne wond is lang
open gebleven. (in deze beteekenissen wordt demeurer steeds met avoir vervoegd.) Blijven,
denzeifden toestand behouden, duurzaam zijn, blijven bestaan, voortgaan met iets te zijn, volharden;
— blijven, overblijven, overig zijn; — blijven, niet
heengaan, niet vertrekken, toeven (in deze beteeke
nissen met hire, als er niet van eene voorbijgegane omstandigheid, maar van een' bljjvenden, voortgezetten toestand sprake is). D- dans ie même
sentiment, bij '1 zelfde gevoelen blijven, in zijn gevoelen volharden. B- d ans le péché, in de zonde
blijven, volharden. Jusque lá, toutes choses demeureront en leur entier, tot op dien tijd zal alles blijven, gelijk het is. Cela nest pas fait a
dat is niet gemaakt om te duren. Labourer, Semer it d-, z. v. a. Labourer, Seiner a demeure,
z. onder DEMEURE. Rien ne demeure, tout change,
Dieu seul demeure toujours le même, niets bIg ft
(is bestendig), alles verandert, God alleen blijft
altijd. D- immobile, interdit, confus, onbewégelijk,
verstoind. beschaamd blijven of staan. D- sans manger, nuchter blijven. U- au beau milieu de sa harangue, of D- au filet, z. v. a. D- court, Z. COURT,
ac/v. Ton now demeurera grand, faineux , uw
naam zal groot, vermaard blijven. D- maître da
champ de hataille, meester van 't slagveld blijven.
IJ- sans voix, sprakeloos staan.— (als v. imp.): II ne
lui est rien demeuré de lant de hiens, er is hein van
zoo veel goederen niets overgebleven. 11 lui en est demeuré one cicatrice, hij heeft er een likteeken van
overgehouden. — D- sur Ia place, op de plaats
'
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blijven, 3neuvelen, op 't slagveld vullen. Dix mille
hommes demeurèrent sur la place of sur Ie champ
Ie bataille, of, als v. imp. ii demeuta, 11 est demeuté dix mille homines etc. er bleven tien duiLa victoire lui
zend man op 't slagveld lippen.
est demeurée, de ov er w inning is aan hein gebleven.
Ce meuble lui est demeuré en partage , dat stuk
Dehuisraad is hem bij de deeling toegevallen.
meurezl blijf! ga niet heen! Demeurez ici jusqu'b
ce qu'il 'vous gade, blijf hier (staan, zitten), tot
hij u toespreekt. Voulez-vous d- avec nous? wilt
gij bij ons blijven, vertoeven! (lig.) ii demeui'e an
dedans de lui -mème, hij is in zich zelven gekeerd.
Ella ne pent pas d- dans cat état, zij kan in (lien
toestand niet blijven. D- en arrièie, achterblijven; (lig.) of 0- en reste, in betaling ten achteren
Vlar.j D- de l'arcière, achteruit legblijven.
(Loc. ram.) La moitié des siens sont
gen.
demeurés pour les gages, hij heeft er de he/fl van
de zijnen gelaten, de helft zijner manschappen is
gedood of gevangen genomen. Ii y e4 demvurd
pour les gages, hij is als pand voor de vertering
der anderen, die zich weggemaakt hebben, moeten
blijven. Mon manteau y est demeuré pour les gages, ik heb er mijn' mantel bij ingeschoten, mijn
mantel is (in t gedrang, in den vülkslioop enz.) in
den steek gebleven. (Deze uitdrukkingen zijn reeds
(fig. et [am.) D- en beau
tamelijk verouderd).
chemin, En d- lá, niet vn/eren, halverweg blijven
steken. En d- là, geen gevolg aan eene zaak geven. 11 serait bon qu'il en demeurkt l(, 't zou goed
als hij het daarbij
aarbij liet blijven, als hij 't ei'bij
^i`Ueli 'zilten.
L'aliaire en est derneurée 1h, de zaak
heeft geen gevolg gehad, is blijven steken. En d- lá
iYun travail, dun discours, dune lecture, een arbeid, eene rede, eene lezing staken, niet voortzetten. Oft en sommes -nous demeuiés de notre leetore ? waar zijn u/f met ons lezen gebleven? Oh
en êtes-vous demeuré de cda? 1 Joe ver zijt gij
daarmede gekomen? Devneurons -en la laat ons
het daarbij laten berusten, steken wij daar een
speldje bij, spreken we daarvan niet meer. Si cetle
étoffe vous convient, demeurez -en là, als die stof
U bevalt, houd u dan daarbij, neem of kies ze dan.
D- sur la bonne
D- d'accord, Z. ACCORD.
bouche, Z. BON. D- sur son apptit, z. APPETIT.
Cela lui est demeuré sur Ie coeur, sur l'estomac, (eig.) dat drukt hem op de maag, dat ligt
hem zwaar op cie maag; (fig.) dat zit hem op den
krop, dat kan hij niet verkroppen of verduwen.
[Anc. jur. Corn.] D- da croire, borg blijven voor
de soliditeit van hen, aan wien men voor vreemde
rckening waren op krediet heeft verkocht: Le commissionnaire demeure du croire moyennant une
double provision, de commissionnair blijft tegen
genot van dubbele provisie boeg voor de koopers,
wien hij kier/let geeft.
[Jeu] Sa boule est demeurée, zijn bal is onderweg blijven liggen, is niet
tot aan het doel gekomen. [Man.] Ce cheval demeure, datpaard blijft achter, vordert niet genoeg.
Deini, e, adj. sing. (vóór het subst. staande, is
het daarmede door een koppelteeken verbonden en
onveranderljk; achter het subst. is 't veranderlijk).
Half: Une demi-heure, een half uur. Une heure
at hernia, anderhalf uur; half twee; trois d- -lieues,
drie halve mijlen; trois lieues et d-e, drie en een
halve, vierd'halve mijl. Vingt-cinq jours et d-, vijf
en twintig en een halve dag. Midi et d-, half een
('s middags); Minuit at d-, half een ('5 nachts).
(Prov. prov. et fam.) Baltre qn. en diable et
d-, iemand ongenadig afrossen. A fourbe, lourbe
,
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d- - mhûvaises half-goede, half-slechte oogmerken.
Entendre a demi-mot, z. nE1 1 1oT. a DEMI,
bc. ac/v. Ten halve, ten dccle, onvolkomen, gedeel lelijk: Faire les choses a d-, de zaken ten halve,
gedeeltelijk doen; Croire it d- , ten dccle, ten halve
gelooven. S'expliquer /i d-, zich ten deele, onvolledig verklaren. II était plus da d- -mort, hij was
meer dan half dood.
(fig. et lam.) II n' en a
pas a d-, er is geen getrek aan, er is overvloed van.
Demi-acenlé, adj. [Mar.]: Varangues h-es,
buikstukken, geptaatst tusschen de vlakke en scherpe
buikstukken. Ook als subst.: DEMI-ACCULES, M.
Pl. Piekst u kken n. p1.
Demi -aigrette f. [H. n.] Volksnaam van
den blaauwen reiger, half-reiger rn (Plur. Des
demi-aigrettes.)
Deiisi -air, m. [Man.] halve volte of zwenking f., een der zeven kunstbewëijingen van het
paard. (Plur. Des demi-airs.)
Denti-arnazoiie, t. [H. n:] Half-amazonef.,
papegaai niet gelen kop, eene papegaai-soort van
Guiana. (Plur. Des demi -ainazones.)
Demi -arnplexieauLte ar/i. [Bot.] : Feuilles
eI -s, bladeren, welkei bosis ongeveer ten halve den
stengel omvat. (Plur. demi -amplexicaules.)
Demi-Apollois, El. [H. n. ] Phwbas -vlinder rn,
een .ctofvleugelige dagvlinder. (Plur. Des demi
-
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at d-. A trompeur, trompeur et d-, A voleur, vo

leur et d-, list tegen of boven list, slim tegen slim,
(lieven moet men met dieven vangen; er gaat altijd
schelm boven schelm. (In zamenstelling met vele
woorden, dient demi om de beteekenis van 't volgende woord te verzwakken: denil -jour, demi -teinte,
demi-mot, demi-savant enz., z. vele der onderstaande woorden). DEMI, in. [Arith.] Un demi,
een half; Hult demi valent quatre unités, acht
halven doen vier eenheden. DE1IE, 1. kluif uur n.:
La d- va bientôt sonner, het half uur zal spoedig
-

-

-

slaan. Cette pendule sonne les quarts, les h s et
les heures, die Pendule slaat de kwartieren, de
DEMI, ac/v. (steeds met
halve en (le heele uren.
een adj. door een koppelteeken verbonden). half,
bijna: D- fou, half gek; Tremblant et d- mort,
bevend en half dood; Des intentions 1- -honnes,
-

-

Demi-aponévrotiqite, adj. [Maat.] Muscle
d-, of Muscle demi -naenmraneux, of als subst. Le
(1-, (le halfvliezige spier (eene der dijspieren) Plur.
deni -aponévrotiques.)
Demi-arrêt, m. [Man.] halve halte f. of stilstand m. (P l m. fles demi -arièls.)
Demi-autoui rn [H. n. havik m. van
middelbare grootte. (Plur. Des demi -autours.)
Demi -azgos, in. [Anat.] halve ongepaarde
bloedader in. Z. k zyGos.
Deini-bain, in. [Méd.] Half bad n. (tot aan
(le middel). (P/ui. Des demi -bains.)
Deuiii-bande, f. [Mar.] (alleen in deze zegs
. (

,

,

]

i

-

wijze:) Donner une d-, Z. BANDE.
Denil - barotiti, rn [{tlar.j Ribbetje n. van een
luik. (Plar. ties demi -baeotins.)
Deiiii -bas, in. Sok ni., halve kous f. (chaussette). (Plur. Des demi-bas.)
Demi -bastion f. [Fort.] Half bolwerk n.
(Plas. Des demi-bastions.)
Demi-bâtou, rn [Mus.] Halve maatstok rn,
halve rol f. (Plur. Des deini-bâtons.)
Demi- battoir, rn [Jeu] Kleine kaatsrakdt f.
(Piur. Des demi -battoirs.)
Demi-ban, m. (Mar.J Halve dekbalk (z. BUI.)
(Plur. Des deini-baux.)
,

Demi -bee, rn. [U. ii.], z. v. a. BALCON.
Demi- bosse, f. [Sculpt.] Half rondwerk n.,

het midden houdende tusschen 't vlak-verheven en
ron(i -verheven beeldwerk. (Plur. Des demi-bosses.)
Demi - botte. f. [Escr.] Halveuitval en., stoot
op den aren, op cie handen.- [Cord.] Halve laars f.,
die tot aan de knit reikt. (Plur. Des demi -hottes.)
Denil - catli-atin, in., Z. CADRATIN. (P/ar. De
demi -cadratins.)
Demi - e« noii (t'IEspagne, m. [Artill.] Vieren -twintig -ponder m. voormalig kanon van ii voet
,

lengte. Demi -canon de France, Voormalige zestien-ponder in. (P/ne. Des demi-canons.)
DemieapsuaIe, m. [Bot.] By sommige botanisten, Z. V. a. CAPSULE. (Plur. Des demi-capsules.)
Denii -ease, f. {Trictrac] Veld n., waarop dc
speler nog slechts dc/ne schijf heeft geplaatst. (Plus.
-

Des demi -cases.)

I)enii - castor, m., Z. CASTO1I. (Plus.

mi -eastors.)

Des da-

Demi -ceint, m. [Arch.] , z. v. a. DEalt-COLONNE. - [Cost] Half-gordel in. , voormalige zilveren

lijfketting der boerinnen. (Plus. Des demi -ceints.)
Denii-eeintier, m. I(Iaker dier l ij fkettingen.
-

(Plur. Des demi -ceinliers.)

Hemi-cerele, ni. [Géom.] Halve cirkel, trans[Arpent.], z. v. a. C.IIAPIIOMETRE.

porteur m.

(fig. et fain.) Faire un d-, regtsom -keer maken (als men schielijk iemand den rug toekeert, 0 m
hem niet toe te spreken of van hem herkend te
worden) (Plur. Des demi -cercles.)
Heiaii-chernise, 1. [Tech.] Glasbiazers-kiel m.,
soort van hemd met eléne mouw.
Halfhemdje,
overhemdje n. (Plur. Des demi-chemises.)
-

-
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Demi -c ircula i re, wij. Half-cir1clvorrnig. [Anat.] Canaux d-s , halfcirkelvormige kanalen
(van 't inwendige oor).
Hemi•clé, Demi -clef, f. [Mar.] Halve steek,
halve slag, linsinersteek m., knoop, die twee louwen aan de einden zanienbindt. (Plur. Des demiaids, Des derni -clefs.)
]Dein!-colonne, f. [Arch.] Half uitkomende
zuil t. (Plur. Des demi-colonnes.)
Denil-conearnération, f. [Arch.] Halve cewelj'kromming f. (Plur. Des demi -concamérations.)
Derni-coulevrine , 1. [Artill.] Halve veldslang f. voormalig kanon, dat kogels van 4, 5 of
10 pond wierp. (Plur. Des demi -coulevrines.)
Deini- coupé, m. [Danse] Halve buigpas m.
.)
(Plur. Des denii -coupés
Derni-courhette , m. [Man.] Halve boogsprong m. (Plur. Des demi -courbettes.)
Henii-croche, f. [Mus.] , liever double croche,
Z. CROCHE.

Derni-cuirasse , t. [Mil.] Half harnas n.
(dat alleen uit een borststuk bestond). (Plur. Des

demi -cuirasses.)

Denii-eiiissard, m. [Mii.] Half dijstuk, half
beenharnas in.(Plur. Des demi -cuissards.)
Denii-eylindrique , adj. Half-cirkelvormig.
Deini-déesse, in. [Myth.] Halve godin (uit
den omgang eener godheid met een' menscit geboren).
Vergode vrouw f. (Plur. Des derni-déesses.)
Derni-deuil Iii. Halve rouw m. (rouwtijd);
kleeding, stof f., die men in den halven rouw draagt.
- H. n.] Naam van zdkeren stofvleugeligen dagvlinder rn. (Plur. Des demi -deuîls.)
Derni-diahie, m. [H. n.] Halfduivel m., een
halfvleugelig insect. (Plur. Des demi-diables.)
Demi -dianiètre , m. [Géom.] Halve diameter m. of middellijn 1., straal m.
Demi -dieui, m. {]\Iyth.] Halve god (uit den
omgang eener godheid met den menscit geboren). Vergode held m. (Flier. Des demi -dieux.)
Denii-diton, m. [Mus.] Halve groote terts f.
(Plur. Des demi -ditons.]
Demi-drachme, f. Hal(vierendeel loods n.,
halve drachma f. (Plur. Des demi -drachmes.)
Denile 1., z. onder DEMI.
Demîeller, v. a. [Tech.] : D- Ia cire, het was
van al zijnen honig ontdoen.
Demi -entonuoir , ni. [Bot.] Half-trechter
vormige paddestoelm. (Plur. Des demi -entonnoirs.)
Denii-épiiieux, eiise, adj. [Bot.] Ten halve
of slechts hier en daar met doornen of stekels bezet.
Demi -épiuenx , m. Halve -rugçjegraatsspier f.
Demi -espadon, ni. [Mii.] Halve of korte
houwdegen m. (met platte en regte kling. (Plur.
Des demi -espadons.)
Demi -exert, e of Denai-exsert, e, adj.
[Bot.] Ien halve boven den grond. (Plur. derni
exserts, es.)
Demi-femme, f. (fans.) Verwijfd man m.
Deuii -file , f. [Mil.] Half gelid, half rot n.
,

[

)

-

(Plur. Des demi -files.)

Derni -fin, adj. [Tech.] Half-fijn (van goud,
dat voor de helft met vreemd metaal is vermengd).
- DEMI-FIN, m. Schrift n., wat grooter dan 't gewone loopend schrift. - [H. n.] Vogel met middelmatig fijnen snavel. (Plur. Des demi-fins.)
flemi-fleuioii, m. [Bot.] , z. onder FLEURON.
- [Bias.] 1-lal/ -bloemwerk. (Plur. Des demi -fleu
- Denii-flenronné, e, Denii-floseii--ions.)
leux, euse, adj. [Bot.] Met lintvormige bloemkroon.
Derni-flot, m. [Mar.] Halftij n., halve vloedm.
Deini-folle, f. [Pêche] Zaknet a., met naauwer mazen dan gewoonlijk. (Plur. Des demi -folles.)
Demi -foitune , f. (eig. Half-fortuin) Eigen
wagentje met één paard, dénspan n. (Plur. Des
demi -fortu n es.)
Den.ii-frère, m. Halve broeder, Z. FRERE. (Plu.r.
Des demi -frères.)
Henii-fiitaie, f. [Eau et for.] Halfgewassen
hout (tusschen O en 60 jaar) . (Plur. Des demifutaies.)
Demi -gorge, t. [Fort.] Halve keel 1. (voortzelting der gordijn). (Plur. Des demi-gorges.)
Denk! -guêtre, 1. [Mi1. ] Halve slopkous m.
Demi -hiatils, m. [Poes.] Halve gaping, botsing I. van twee klinkers in 'tmidden van een vers,
wanneer die botsing ten deele wordt opgehéven door

eene niet-stomme h of door 't ineenvloeijen eener
eind-e met den volgenden klinker, b.v : Le corbeau
honteux et corifus; L'tioiineur est cornine une iie
escarpée et sans boids. (Plur. Des demi-hiatus.)
Denii-ho ll ande , f. [Corn.] Half-hollandsch
linnen n. (uit Picardill). (Plur. Des demi -hollandes.)
Derni-homnie, rn., z. v. a. EUNLJQUE. (Plur.
Des demi -hornines.)
Derni -jen, rn.[Mus.]Halfspeln., middeltoon m.
(tusschen piano en forte). - Helft t. van een orgelspel. (Plur. Des demi -jeux.)
Demi -jour, m. hal/licht, zwaklicht n. (Plur.
Des demi-jours.)
Deiui -lame, 1. Beslagfjzer n. voor drempels,
schulpalen enz. (Plur. Des derni -lames.)

Demi -lunaiie, adj., z. v. a. SEMI-LUNAIRE.

(P/tsr. demi -lunaires.)
Denhi-hlile, 1. [Fort.] Halve maan f., buitenwerk, waarvan de keel naar eene halve maan gelijkt of korte afgestompte flanken heeft, ravelijn n.
- [Arch., Hort.] Halvemaanvormig amphitheater n. in tuinen, versierd met zuilen, pilasters,
fonteinkoininen of beelden. - [H. n.] Volksnaam
eener soort van brasem. (Plur. Des demi -lunes.)
Demi -nial, m. Half ongeluk n., kleine tegenspoed ni. (Plur. Des demi -maux.)
Denii -masque , m. Half masker n. (P/icr.

Des demi -masques.). - DEMI-MASQUE NOiR, M.
[H. n. ] Soort van bastaard nachtegaal m. (Plur.
Des demi -masques noirs.)
Demi -iiaenibraneux,adj. en subst.m. Anat.],

z. v. a. SEMJ-MEMBRANEUX.
Denii-inesiire, f. Halve maat f., lie/ft van deze
of gene maat. - ( fig.) Halve maatregel, ontoerei
kende, geen doel bereikende maatregel ni. (Plur.
Des demi -mesures.)
]Demi -niétal, m. [Chirn.] Halfmetaal ii. (Pine.
Des demi -métaux.) - Denii-xiiétallique, adj.
Half-metallisch: Substances d-s, half-metallische
zelfstandigheden f. p1.
Demi -niétope, f., z. onder METOPE.
Deini-iiiinute, 1. Halve minuut f. [Mar.
Zandlooper ni., die in 30 sekonden ledig loopt.
(Pine. Des demi -minutes.)
Demi -inoiitre, f. [Mii.] I-Ic/ft van 't geld, dal
men vroeger doorgaans aan de troepen na de monstering uitbetaalde. (Plur. Des demi -montres.)
Demi -iiiot (a), loc. adv. (alleen gebézigd in:)
Entendre, Coniprencire , i d-, met een half woord
verstaan, begrijpen. Dire, Parler a d-, met een
half woord zeggen, spreken.
Denii- nietseau, rn. [H. n.] Een der volksnamen van den zwaardvisch (espadon). (Pine. Des
ienii-museaux.)
Demi -iiégligé, m. Half-negligé n., net buisof ochtendewaad n., waarmede men zich eeniqzin
als gekleed voordoet. (Pine. Des demi -négligés.) -(fig ) Le d- du style, liet min of meer losse en
schijnbaar achteiooze van den stijl.
Demi -neiveux of Demi -tendineiix, adj.
en subst. m., z. SEMI-NERVEUX. (Pine. Des derni
nerveux, Des deini-tendineux.)
Deini -once,m. Métrol.] Hal/ons, lood n.
Deuii-opale, iti
. [M
ér.] Half-opaal in., soort
van harsig kwarts. (Plur. Des demi -opales.)
Denii-orbiciilaire, adj. m. [Anat.] : Muscle
d- of als subst.: Le d-, half-kringvormige spice t.
der lippen. (Plur. Des demi -orbiculaires.)
Derni-oi-donnée, 1. [Géoni.] Halve ordinaat 1.
(Plur. Des demi -ordonnées.)
Demioiirgos, m., z. v. a. DÉMIURGE.
Derni- pale, t. Halve soldij f. (Plur. Des de m i -

pales.]

Deini-palmé, C, adj. [H. n.] Half vereenigd,
te halverwege met zwemvliezen verbonden (van de
teenen der zwemvogels sprekende) (Plur. demi-

palmes, es.)

Deiiil-paoi., m. [H. n.] Half-paauw m., een
avondvlinder. (Plur. Des demi -paons.)
Demi -parabole, f. [Gdom ] Halve kegelsnede f. (Plur. Des demi -paraboles.)
Derni-parallèle, m. [Fort.] Halveparallel t.,
dat gedeelte der loopgraaf, 't welk parallel loopt
met het front van den aanval. (Piur. Des deintparallèles.)
Deiiil-parti, m. Half besluit, ongenoegzaam,
geen doel bereikend besluit n. (Plur. Des demi

partis.)

DEMFPASSION 1;
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Demi -passion, f. Flaauwe hartstogt m., inz.
voorbijgaande, onbestendige liefde f. voor eene
vrouw. (Plur. Des demi -passions.)
Demi -paume, 1. [Jeu] Ligt rakét n. (Plur.
Des demi -paumes.)
Demi -pa u se, f. [Mus.] Halve rust 1.; halverusiteeken n. (Plur. Des demi -pauses.)

Deini -pension, f. Halve jaarwedde f. Half
kostgeld n. - School f., waar men leerlingen in
den halve-kost neemt. (Plur. Des demi-pensions.)
- Demi -pensionnaire, m. en f. Halve-kostganger m., halve-kostgangster f., halve-kostleerling in. en f. - Hij of zij, die in een kosthuis
niet dan het middagmaal gebruikt.
Denii -pièce, f. [Corn.] Half stuk n., stuk
s t /fe van de helft der gewone lengte. (Plur. Des
-

demi-pièces.)

Uerni -pique, f. [Mil.] Halve piek m., een
wapen uit de 1 7de eeuw. (Plur. Des demi -piques.)
Denii -pont, rn. [Mar.] Halfdek n. (Plur. Des
demi -ponts.)
Denii-portée, f. [Manuf.] Halve gang rn
(Plur. Des demi -portées.)
Demi -prégatoM, rn. [Tech.] Trekijzer n.,
waardoor liet getrokken gouddraad nogmaals gehaakt wordt. (Plur. Des demi -prégatons.)
Demi -quart, rn. Half vierde deel n. [Mar.]
Gouverner sur Ie d-, tusschen twee windstreken
sturen.
Derni-quetie, t. Half fust n., vat van 2 0 tot
260 pinten, eene parjsclte maat. (Plur. Des demi-

queues.)

Demi -reliûre, f. [Tech.] Halve band m. (van
een boek). (Plur. Des demi -relidres.)
Derni-renard, rn. [H. n.], z.v.a. DIDELPHE.
(Plur. Des demi -renards.)
Demi -revétement, rn. [Fort.] Halve beklee
metselwerk te halver hoogte in eene forti--dingt.,
ficatie-gracht. (Plur. Des demi -revêternents.)
Denii-révolution, f. [Pout.] Halve, ondoelmatige, onvolledige omwenteling f. (Plur. Des de-

mi-revolutions.)

Derni-rhonibiis, rn. [

Chir. ] Oorzwachtel,

scheeve, ruitswijze zwachtel in.

Demi-rond, rn. Halve cirkel m., halfrond n.

- [Tech.] Cirkelvormig mes der leerlooijers, stootmes, schaafijzer n. (Plur. Des demi-ronds.)
Démis, e, adj. (en part. passé van dérnettre)
Verstuikt, ontwricht: Bras d-, Epaule d-e. [Prat.] Ii a été d- de son opposition, hij is met
zijn verzet afqewézen.
Demi-saisons, t. p1. [Mod.] : Prendre les cl-,
de half-zoinerkleeding aandoen, zich tusschenbeide,
noch te ligt noch te warm, kleeden.
Denii -sappe, f. [Fort.] Halve loopgraaf, halve
mc a f. (Plur. Des demi -sappes.)
enii -savant, rn. Iiaifgeleerde, halfweter,
oppervlakkig en daardoor vaak verwaand geleerde m.
(Plur. Des demi-savants.) - Demi -savoir, m.
Het half-weten, de oppervlakkige onvolledige kunde f.
Demi -scienee, f. Halve, onvolledige, oppervlakkige wetenschap of kennis 1.
Denii -secret, rn. half uitgelekt geheim n.

(Plur. Des demi -secrets.)
Derni-setiei-, rn [MdtroL] Musje II., vierde
gedeelte der oude fransche pint (= 26 centiliters
of vingerloelen). Quartd'un d-, pimpeltje n.(Plur.
Des demi -setiers.)
Denii-sextile, adj. Aspect d-, afstand van 30
graden tusschen twee planeten.(Piur. demi -sextiles.)
Denii-soeur, f. Halve zuster, z. SOEUR. (Plur.
Des demi -soeurs.)
Deiiii -solde, f. [Mil.] Halve soldij f. (Plur.
Des demi -soldes.)
Derni-soiinerie, f. [Hon.] Repetitie-uurwerk,
slagwerk n , dat enkel de kwartieruren doet hooren. (Plur. Des demi -sonneries.)
Denil-soipir, m. [Mus.] Achtste rust 1.,
achtste rustteeken n. (Plur. Des demi -soupirs.)
Démission, f. .Nederlegging (van een ambt,
eener waardigheid), aftreding f., ontslag n., af.
danking , cli in is s i e , d e m i ss i e t. D- libre,

volontaire, forcde, vrije, vrijwillige, gedwongen
aftreding. Demander sa cl-, zijn ontslagvragen.
Donner sa cl-, zijn ambt nederleggen. Recevoir sa

cl-, zijn ontslag krijgen. D- honorable, eervol ant-

slag. - [Jur.] D- de ses biens, afstand m. van
zijne goederen (aan de vermoedelijke erfgenamen).
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Dérnissionnaire, m. Hij, die zijnambt tiederlegt, zijn ontslag neemt, aftreedt, demissi on nair m. - Ook als adj. gebézigd: Ministre d-,

vrijwillig afgetreden minister m.
Derni -talent, m. Halftalent n., onvolledige,
oppervlakkige kennis 1. ; middelmatige aanleg m.;
- middelmatig begaafde, haifkundige m. en f.

(Plur. Des demi -talents.)

Derni-teiiite, f. [Peint., Gray.] Halve tint,
halftint, middelkleur (tusschen licht en schaduw),
hal/schaduw f. (Plur. Des demi -teintes.)
Demi -tenips, in. [Mus.] Half tempo fl (5.

(Piur. Des demi -temps.)
Demi -teudineitx, adj. m., Z. DEMI -NERVEUX.
Demi -ternie, m. [Mdcl.] Halve dragt of zwan-

TEMPS).

gerschap f., helft van den gewonen tijd der zwangerheid. - Bij de vrouwen ook 7ebézigd van eene
zesweeksche zwangerschap. (Pur. Des demi-

termes.)

Deini -tierce, f. [Méd.], z. v. a. HEMITRITEE.
(Piur. Des demi -tierces.)
Denii-tige, f. of Derni -vent, m. [Hort.]
Halfstam, haifstaminige vruchtboom m. (van 4 of 5
voet) . (Plur. Des demi -tiges, Des demi -vents.)
Denii -ton, m. [Mus.] Halve toon m. (Plur.
Des demi -tons.) D- majeur, verschil tusschen de
groote terts en de quarte ; D- mineur, verschil
tusschen de kleine en de groote terts.
Deini-totir, m. [Mil.] Halve wending, halve
zwenking of omdraaijing f. van het lijf: D- a droite!
regtsont I (Plur. Des demi -tours.)
Demi -transparenee, f. [Phys.] Half-doorschijnendheid f. - Demi-transparent, e, adj.
.ilalf-doorschijnend. (Plur. demi -transparents, es.)
Déniitrer, v. a. (woord van Voltaire) (iron.)
Ontmijteren, van den mijter of de bisschopswaardigheid berooven. - Het part. passé is ook adj.:
Evêque démitré , ontmijterd bisschop.
Derni-triquet, m. [Jeu] Klein kaatsrakdt n.
Dénaitte, f. [Corn.] , z. v. a. DAMITE. - Dé
mitton, m. Dezelfde stof, maar iets smaller.
Déiniiire, m. [Ant. gr.] Volksregent, hoogste
overheidspersoon in verscheidene griekse/te staten,
d e m iu r g. - [ Phulos.] God als opperbouwheer
des heelals, als wereldschepper, demiurgos m.Dérniurgique, adj. Wat den demiurg of den
demiurgos betreft, d cmi u r g is c h.
Derni-varlope, m. [Tech.] Voorlooper m.,

roffelschaaf f., reeschaaf met twee handvatten.
(Plur. Des demi -varlopes.)
Desni -vent, m., Z. DEMI -TIGE.— [Mar.] halve
windstreek m. (Plur. Des demi -vents.)
Derni-vertleillé, e, adj. [Bot.]: Feuill es d-es,
bladeren, die den stengel slechts ten halve omgeven
(als die des banaanbooms).
Demi -voix (a), 10e. adv. Half luid, met bedwongen stem.
Demi-vol, m. [Bias.] Halve vlugt f., vogel
met dëne uitgespreide vlei-k.
Denii -volte, f. [Man.] , z. v. a. DEMI-AIR. (Plus'.

Des demi-voltes.)

Derni-voyelie, 1. [Gram.] Halfklinker m.
(Plur. Des demi -voyelles.)
+ Dérnobiliser, V. 0. [Jur.] D- des bien

meubles, roerende goederen voor onroerende verklaren, demobiliséren.
Dérnoerate, m. [Pout.] Aanhanger, voorstander der volksregéring, der volks -souvereiniteit,
vrijheidsvriend, volksvriend, vrijburger, d erna kraat m.
Démocratie, f. [Pout.] Votksheerschappj,
volks -soulereiniteit, volksregdring, regéringsvorm,
waarbij het volk (of de gezamenlijke burgers) , zoowel de wetgévende als de uitvoerende magt in handen heeft, en de medeleden des' regéring uit alle
standen gekozen worden, desnokratic. - In
ongunstigen zin: volkswillekeur f., volks -despotismus n.
Dérnoeratique, adj. [Pout.] Tot de volksregéring behoorende, v'rjburgerljk , d e m ok t a -

tisch.

Dérnocratiqiiement, adj. Op vrjburgerljke,
demokratische wijze.
1- Démoeratiser, 5: 0. [Pout.] Tot de demokratie of volksregéring voeren, tot demokraat maken, d emokratisdren. - DEMOCRAT1SER, V. si.
Demokratische of vrjburgerlijke gezindheden koes
teren, uiten, den demokraat spelen. - Het part.
-
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passé komt ook olsadj. Voor: Nation déinocratisée,
tot de deinokratie gevoerde natie.
4. Déinoei'atisiiie, m. {Polit. ] Stelsel n.. gevoelens n. pl derdeniokraten, d e m o k r a t i s m u s n.
J)énioeritique, adj. Dernokritisch, wat den

tpjjsgeer Deinoki'itus of zijne wijsbegeerte betreft:
Ecole d-, demokritische school.

DeinoiseHe, 1. Ja/vrouw, juffer, jonge-dochter 1. Ook als adj. gebruikt: Elle est encore d-,
ZU is nog ongehuwd. - IR. n.j Schoenlapper in.,
spin -juffer I., juf[ertje n., insect met 4netvormige vleugels; 13- aquatique, wateiju/fertje n.,
water'nimr f. - volksnaam van verschillende visschen: harnervisch m. (marteau), van 't geslacht
der itaaijen; regenboogvisch of zeejonker m. (donzelle, girelle), van 't geslacht der lipvisschen; siangenvisch m. or baardmannetje (donzelie) , soort van
aal;— vo l ksnaam van onderscheiden vogels: staartinees f. (mésange a longue queue); roodbuikige of
paauwstaartige zijdekoekoek Di. (couroucou a ventre
rouse); goudkleurige buidelspreeuw m. (troupiale
dore); D- de Numide. nunidischeju//'er, een schoone
afrikaansche kraanvogel.— i Tech. j Straat stainperm.
heiblok II.;— borstel in., waarmede men 't vermiljoen
of de verfstof over 't uitgesneden lettermodel wrijft,
om balen enz. te merken; - jul/er, fjveren staaf
der munters; - juffer- of dames -speld, kleine, fijne
eld f. ; - soort van fijn, dun papier n. geaaid hout, om de vingers der handschoenen te
openen; - venster n. of opening in liet dak 50fl de
kookp l aats eener suikerraffinaderij. — [Mar.] Bout m.,
aan weêrszijden van den penterbalk; scheedje n.,
roeigat in eene sloep. - [ Econ. dooi.] Ju/[er f.
bedwarmer m., beddepan f. (vroeger moine ge-

y
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-

lied en) .

Déiiioisir, v. a. [Tech.] Van schimmel ont
doen, de schimmel wegnemen.
Dénioli, e, adj. (en part. passé van démolir)
Afgebroken, gesloopt, geslecht: Edifice d-, Maison d-e.
Hémolir, V. a. Afbreken, sloopen, slechten,
nederwerpen: D- une maison, een huis afbreken.
D- une forteresse, eene vesting slechten. D- nu
vieux vaisseau, een oud schip sloopen. - ( fi g.) Dl'édifice social, 't maatschappelijk gebouw (de maatschappeljjke instellirgen) omverwerpen, trapsgewijs
doen vallen. - D- Ia réputation de qn., iemands
goeden naam benadeelen en wegnemen. - (pop.)
D- qn., iemand op den grond werpen, nedervelien.
(Deze laatste beteekenis verdient qeene navolging).
- SE DEMOLIR, V. n. Afgebroken worden.
IPéunolisseur, m. .4fbreker, slechter van gebouwen (in dezen zin zelden gebruikt). - ..)- Sloo
hij, die er zijn werkvan maakt, gebouwen-perm.,
voor afbraak te knopen en te slechten. - (fig.) Omverwerper der bestaande maatschappelijke inriglin
slooper fl1. van t staatsgebouw. (liet woord-gen,
wordt steeds in ongunstigen zin gebézigd.)
Déinolitioii, 1. Afbraak t., het afbreken,
slechten of sloopen; afbreking, slechting, slooping,
nederlialing, omverwerping t. (van een buis, een
muur, vestingwerkenenz.). Bols ded-, sloophout n.
DEMOLITIONS, f. p1. Afbraak f., bouwstoffen en
puin van 't afgebrokene: 11 a tiré parti des d-,
bieii vendu les d-, li(i heeft de afbraak voordeelig
weten aan te wenden, goed verkocht.
Déiiaon, m. [Myth.] Geest, geleigeest, beschermgeest, schut -geest, dm in 0 n m., bij de Ouden een
middelwezen tusschen goden en menschen, en niet
alleen als goede (agathodwmon) , maar ook als
kwade (kakodwinon) voorkomende, bijons inz. een
kwelgeest, plaaggeest, booze geest, duivel m. Le dde Socrate, de goede genius of geleigeest van Socrates. C'est un bon d- qui ma inspiré cela, dat
heeft een goede geest mij ingegeven. Quel 1- vous
gite ? wat booze geest plaagt, kwelt, drijft, beroert
? Le d- lui a inspiré cela, dat heeft de booze
geest, de booze, de duivel hem ingegéven. Le d- de
I'orgueil, de l'avarice, de Ja jalousie, de Ja discorde
etc., de duivel (de booze ingevingen, inblazingen)
van den hoogmoed, van de gierigheid, van den
minnenijel, van de tweedraçt enz. II est possédé du
d- du jeu, hij is van den speelduivel bezeten. Le dde Ja chair, de vleeschelijke, zinnelijke lusten m. p1.
- (/1g. et fam.) Boosaardig mensch, deugniet m.
en f. C'est on d-, un vrai d-, 't is een deugniet,
een echte kwelgeest; (van eene vrouw:) 't is eene
heks, eene duivelin, een serpent. — Ook in zachter
zin van een woelig, ondeugend kind: C'est on petit
-

-

t

DEMOIN OMANE.
a-, le d- Je plus charmant du monde, 't is ecu
deugnietje, schalkje, 't is het aardigste guitje van
de wereld. — Avoir l'esprit comme on d-, Avoir
on esprit de cl-, een vlug, doordringend verstand

hebben.

4- Dénionarehiser, V. a. De monarchic of
den dénhoofdigen reylringsvorm vernietigen;-- van
de monarchic afkeer'ig maken: D- on pays, on
people. liet part. passé is ook adj. : Pays
démonarchisé, land, dat geene monarchic meer is.
Démonerie, f. (woord van Montaigne) Geloof n.

aan dwinons.
Démonétisation, t. [Fin., Com. ] liet buiten
omloop brengen van papier of geld, waardebeneming,
afzetting f.
1)éinoiiétiser, v. a. [Fin., Com.J Buitenomloop brengen, afzetten, van de wettelijke waarde
berooven (munten of papiergeld). — (fig.) Verlagen,
vernéderen, in kwaad gerucht brengen. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Papier démonétisé,
buiten omloop gebragtpapier. Espéces dérnondtisées,
afgezette, van hare wettelijke waarde beroofde
muntspeciën. - SE DEMONETISER, V. pr. Buiten
omloop gebraqt worden.

Déii.oniaqiie, adj. cl subst. m. en f. Van den
booze of den duivel bezéten ; bezetene m. en r.:
Jésus Christ guérissait les d-s, J. C. genas de bezetenen. -. ( fi g) Razend, woedend, hoogst ver-

toornd unensch: 11 est impossible de faire entendre
raison a ce d-, 't is onmogelijk dien razende naar
reden te doen luisteren.
Démoiiieole, adj. (woord van St. Augustinus)
[Théol. ] Dwmon-vereerend, booze geesten aanbiddend. das inonikolisch.
Dé.iionisrne, m. (woord van Diderot) [ThoJ. ]
Geloof n. aan dasmons , aan booze geesten.
Démoniste, adj. et subst. in. en t. (woordvan
Diderol) [rheol.] Hij of zij, die aan dceinons of
booze geesten gelooft.
Do, .iioiaiiayage, Démonnayer, z. V. a. DEMON E TISATION, DE.uIONÉTISER.

DélHonoeratie, t. [Théol.] Magt f., invloed m,
der booze geesten, d as as o no k r a ti e f. - I)éino
cratiq tic, adj. Wat dien invloed betreft, d as inan o Ie r a t is c Ii.
Déinoiiograplie, m. [Didact.] Schrijver over
de dcemons, over de geestenwereld, dasmono11 ra op ii m. - Déinonographie, f. Beschrjving van, verhandeling over de 000ze geesten of de
geeslenuvereld, d as in o a a g r ap h I e f. - Dé rnonogra)hiqiIe , adj. Wat die beschrijving of
verhandeling, of wel den schrijver zelven betreft,

dasmon ograph isch.
Déiiiot.olatre, m. [ThoJj Duivelaanbidder,
duiveldieîwai', vereerder m. der booze geesten.
Déinonolátrie, f. Duivelsdienst, aanbidding des
duivels, vereering f. der booze geesten, dasinono
latuie f. — Démonolâtrique, adj. Wat de
duivelsdienst of den duivelaanbidder betreft, d as m o n 0 1 a t ri 5 c ii.
Dénionologie, f, Geestenleer , verhandeling
over de booze geesten; vermenscheljkende voorstelling van 't hoogste wezen, dasmono logic f
Déiiionologiquie, adj. Wat de dasmonologie betreft, das in onulo qi sc h. - Démonologue, Ia.
Hij, die zich met dasmonologie bezig houdt, d as inanoloog in.
Démorioni snide, f. liet waarzeggen dooreen'
inwonenden dasmon, dasmonomantie f. - Dérnoiioivaiicieu, Th, -iie, f. Hij ofzj,diewaarz gt uit het voorgewende raadplegen eens dasmons,e
duivelswaarzegger in., -waarzeqstei' f. — Dé&iio
iionianeien, iie, adj. Wat de dasmons- of duivelswaarzeggerj betreft, das nu 0 n 0 fl1 a n Ii 5 C h;

ook: duivelsch.

Démoiaomane, adj. ei subst. m. en f. [Méd.)
Waanzinnige, die meent van den duivel bezéten te
zijn; zieke, die door spoken of booze geesten waant
gekweld te worden, d as m a n o m a a n m. — Dé
IHOuOlflaiICique,

m. en f. Hij of zij, die in 't

geloof verkeert, dat een dasinon in hem woont en
hem ingeeft; duivelskunstenaar, toovenaar m., too-

verheks t., bezétene m. en f. - Dérnonoinan
t. [Mécl.j Waanzinnigheid, waarbij de lijder
-cie,
zich verbeeldt dooi' dasinons of booze geesten geplaagd te worden of van den duivel bezéten te zijn,
demonoma ncie f.; ook: vrees 1. voor spoken;
geloof n. aan spoken.
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Déinonstrabilité 1. [Didact. ] Bewijsbaar
heid, betoobaarheid, demons tra biliteit f.
Démoiistrateur, im Betooçjer, bewfjzer, veiklaarder m. ( i nz. gebéziqd VUfl leeraars der flatuur-,
schei-, ontle e d-, kruidkunde, naCuurl')ke historie).
Dénionstratif, ive, adj. Bewijzend, overtui gend, b€tooqend, bondig; aanwijzend, ao'ntoonerni,
demonstratief: Preuve d-ive overtuigend,
bondiq, bewijs n. Raisonnenient d-, betoogende,
bondi1e redendring f.
[Rhét.] Le genie d- of
als subst ii. Le d-, de demon s tratieve of aantoonende soort von welsprekendheid (wel/te den lof
en den blaam ten voorwerp heeft): Le genre d
les oraisons fnnèbres, les sermons, les-comprend
discours académiques, etc.
[Gram.] Pronorns,
Adjectifs 1-s, aanwijzende voornaamwoorden, bijvoegeljke naamwoorden n. pl. —(fain.) Vol uiterlijke
welwillendheid, hartelijkheid, belangstelling, ijver
enz. veel uitwendige blijken van innerlijke gevoe
lens gévende, vriendschap-, liefde-betuigend, dem o n s t ra t i e f.
Démonsti'ation f. Betoog, ontwikkeling, uiteenzetting f. zonneklaar, overtuigend bewijs n.,
dat de onderstelling van liet tegendeel niet toelaat (gelijk b. V. de matliematiscite bewijzen), demonstra tie f. Bij uitbreiding: bewijs, teeken,
blijk H.: Le has prix est In 1- de l'abondance, de
lage prijs is een bewijs van den overvloed. Be
tuiging, verklaring, uitdrukking f. van gezindheid,
gevoelens, oogmerken enz., blijk, teeken n. (in dien
zin doorgaans meervoud): 11 lui fait, 11 lui donne
tous les jours de grandes d- d'amifié, hij geeft
hem dage/fiks groote blijken, voel uiterlijke teeke
ven van vriendschap. Line grande d- de joie, eene
groote vreugdebetooning. [Mi[.] Dreigende kouding, houding van aanval, bedreiging f., het te kennen geven van een zeker oogmerk door gemaakte
bewégingen, om daardoor den vijand te misleiden,
demonstrat ie f.
[ÉcoI. ] Aanschouweljke les,
voorlezing, voordraqt f. (b. v. in ontleedkunde met
behulp van praeparaten, in plantkunde onder aanw(jzing der voorwerpen van een' kruidtuin enz.).
[Jur.] Aanwijzing, ontvouwing f., een minder
vormelijk bewijs (in summarische regtszaken) [Joe
d- d'anatornie, d- de botanique, eene voorlezing
over de oetleedkunde, over de kruidkunde.
Déinoiist.ativement, adv. Op overtuigende,
betoogende, bondige wijze, klaar, bondig.
»émoiitage, m. [Tech.] Het uiteennemen,
uit elkander ncmen van de verschillende stukken
of deden, waaruit een voorwerp is zamengesteirt
('t zij om het schoon te maken of te herstellen, het
a e ?n on t ei r e n ; het weerloos of onbruikbaar
maken b. v. van eeoc batterij, een stuk,(eschut enz.,
demontéring f.
Déiiiorité, e, adj. (en part. passd van demonIer): Cavalier d-, uit elm zadel geworpen, afgestegen ruiter; van zijn paard beroofde ruiter m.
Machine d-e, uiteengenomen machine f. Pierrerie
d-e, uit zijne kas of invatting genomen edelgesteente n. Ressort d- ontspannen, in rust gezette vele f.
Canon d-, van 't af/uit genomen kanon; onbruikbaar gemaakt, g e d e rn ont e r d kanon ii. Batlerie
d-e, weerloos geschotene, tot zwijgen gebragte, gedemonteerde batterij 1.
[dims.] Oiseau U-, vogel m. met een of twee gebroken vleugels. —[Mar.]
Capitaine d-, afgezet kapitein in. Gouvernail d-,
uitgehangen roer n. (fig,) Visage d-, veranderd,
naar de omstandigheden geplooid gelaat D. Tête
cl-e, verward, ontsteld hoofd of brein n. Ii a la
cervelle d-e, hij is niet wel bij zinnen.
Déiiionter v. a. Van het rijdier berooven;
uit den zadel werpen of ligten, afwerpen; doen afzitten of afctjien: Des brigands ont démontd ce
cavalier struikroovers hebben dien ruiter zijn
paard ontnomen. Un coup de canon, qui tua son
cheval, la ddinonté, een kanonschot, dat zijn paard
doodde, heeft hem afgeworpen, (fain.: heeft hein
ruiter te voet gemaakt). Le cheval s'abattit et dmonta son homme, liet paard viel en wierp zijn
berijder uit den zadel. D- Ia cavalerie, de ruiterij
doen afzitten (om bij eeoc baitenewone gelégen/ieid de dienst te voet te doen). (fig.) Verwarren,
iemand van zijn stuk brengen, in de war brengen,
uit het veld staan, tot zwijgen brenç;en: Cette oljtion le démonta tout a fail, die tegenwerping
= gt kern geheel van zijn stuk, sloeg hem ,qansch
en al uit het veld. Cela lui démonta Ia cervelle,
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l'esprit, dat bragt zijn hoofd. zijn verstand in de
war. Ce ministre a déinonté Ia politique de ses conemis, deze minister heeft de staatkunde zijner vijanden verijdeld. [Tech.] Uiteen nemen, uit el/sander
nemen, uit zijn verband rukken (de stukken of gedeelten van een zamengesteld voorwerp) afbreken:
JJ- une horloge, mie montre, up meithle, une machine, eene klok, een horloqie, een stuk huisraad, eene
machine uit el/sander nemen. D- les hout iques of les
loges, un échafaud, etc kramen, een' ste i ger of een
schavot afbreken.
D- les rouages, les ressorts
dune machine, het raderwerk, sic ee/ren van eene
machine in rust zetten.— [Artill.] D- un canon, een
stuk geschut van zijn affuit nemen; D- des canons,
une hatterie, geschut eene batterij lot zwijgen
brengen, weerloos of onbruikbaar ma/cen.,denzontéren.
[Joaill. ] 11. des diarnants, des pierrei'ics, diamanten, ede/gesteenten uit hunne kas of
omvat/ing nemen, hen ontkassen. [liar .j D- nu
capitaine, een' kapitein liet kommando ontnemen.
I.)- le gouvernail, het roer afhangen. D- Ie enbestan, de spil uitligten. D- une cloison een beschot wegnemen. SE DEMOTER, V. pr. Uit el/sander genomen worden of kunnen worden: Cda
se démonte. Vaneen wijken uiteen gaan,
losgaan, onbruikbaar worden. La machine comme n ce a se d-, de machine begint van haar stel
te raken;
(fog. et fans.) het ligchaam wil niet
meer mcii, wordt gebrekkelijk, de gezondheid bepint te koperen. II bajlle a se d- Ia rnhehoire, hij
geeuwt of gaapt zich de haak schier uit het lid.—
(fig.) In de war of van zijn stuk gebragt worden:
A cette Objection sa tele se démonta, bijdietegenweeping geraakte hij van z n stuk. Son visage
se déinonte (of als v. a. 1démonte son visage)
scion qui! convient a ses intérets, hij zet zijn gezigt
naar z, n belang hrt 'me/brengt.
Déinoiitrable (vroeger dérnonstrahle), adj.
[Didact.] Bewijsbaar, betoogbaar.
I)émontré, e, a(/j. (en part. passé van dérnontrei') Betoogd, bewézen, duidelijk aangetoond,
p e d e iii o n 5 t r e e r d: Problème d-, Véi'ité d-e.
Déinontrer,' v. a. Betoogen, bewijzen, overtuigend bonen of aantoonen klaar voor oogen
leggen, demonstreren: D- cliiirement, nettement, invinciblemeet une vérité, un problèrne,
eene 'waarheid, een vraagstuk k/aar,duideljk, onomstootelijk betoogen, oplossen. La succession du jour
et de Ia fluit démontre Ia rondeur de Ia terre, de
opeenvolging van (lag en nacht bewijst de rondheid
dei' aarde.
Ses ens déinontrent qu'il souffre,
zijn geschrei toont duidelijk, dot hij lijdt. Aansc/iouweljk leeren of onderwijzen : 0- l'anatomie
sur un cadavre, Ia botanic an jardin des Plantes,
de ontleedkunde 0/) een lijk, cie plantkunde in den
Plantentuin onderwijzen. SE DEMONTRER, V. pr.
Bewézen worden: (Join pent se d- de diliërentes
rnanières, dat laat zich op verschillende manieren
bewijzen.
S Déniophile, rn. [Pout.] Volksvriend rn.
Déiiiora1uiateiir •triee, adj. Zedever
basterend, van zedelijke waarde beroovend, beder
Vefl(l, d enio r a lis ei ren d. Discours d-, Opinion
cI -rice. Ook als subst. Un vrai d-, een waar
zédebedereer.
Dérnoralisation, f Zedeverbaste'rinj f., zedebederf n ontaarding f. der zeden, zedeljke oataarding, demo ralisatie t.
Déuioralisei- v. a. Onzédeljk of zedeloos
maken, de zeden verbasteren, bederven, van zedeljke waarde berooven, dem o rali se ren. Les inauvaises lois démoralisentles peuples,de slechte wet/eis
bederven de voi/'szeden, Bij uitbreiding: de ziels
kracht, wilskracht te niet doen, den moed, het zelfvertrouwen ontnemen, ontmoedigen, ontzenuwen:
Les rapides succès enflarnniaient nos soldats et
démoralisaient les arinées ennemies.
'-I- finioraliseur, ni. Zedebederver ni. (Men
gebruikt doorgaans DÉMOIIALISATEUR.)
Démordi'e, v. n. Loslaten ('wat met de tanden
gevat is), de prooi laten varen: Les dogues dAngleterre se font plutôt tuer que de d , deen,qeische
doggen laten zich liever dooden, dan dat zij 't gegrepen wild zouden loslaten.
(fig. et fam.) Dde qc., ergens van afzien, iets laten varen, liet Opgeven: 11 na point voulu d- de cette entreprise,
hij heeft van deze onderneming niet willen afzetten.
Déinosthéuiqtie, adj. Dem os thenisch, in
-

,

-

,

-

-

,

-

-

,

-

-

^'

,

-

-

-

,

-)-

-

-

.,

,

-

-

-

-

548D1MOTIQTJE

-

den trant, in den smaak van den beroemden griekchen redenaar Demosthenes. Eloquence cl-, de-

mosthenisclie welsprekendheid, wegslepende, buitengewone welsprekendheid.
Démotique, adj. Wat het volk betreft, wat
tot gebruik van 't volk dient, d e m otis Ch (alleen
gebdzigd van 't schrift en de taal, die in 't oude
Egypte door 't volk verstaan werd, in tegenstelling
met h i 9 ra tisc h, priesterlijk): Langue, Ecriture
ti-, volkstaal t., volksschrift ii.
Héinoucheter , v. a. [Escr.] Den knop van
een' schermdegen afdoen.
Détuoulage, m. [Tech.] Het uit den vorm
nemen, het wegnemen van den vorm.
Dérnouiler, V. a. [Tech.] Uit den vorm nemen.
1 Déinourée, f. Oponthoud n ; afwezigheid ft Dénionrer, V. a. Zich ophouden, vertoeven,
afwezig zijn.
t Déinoiivoir . V. a. (alleen in den in/In.)
[Prat.] : D- qn. dune prétention, iemand bewegen
om van eene vordering af te zien.
Détnulcent, e, adj. [Mid.] Verzachtend, z.v.a.
EMOLLIENT. - Ook als subst. m. Un d-, een verzachtend middel.
S Déinulsif, ive, adj. [Méd.], z. v. a. DEMUL
-

CENT.

Détunnir, v. a. [Mii.] Van krjgs- en mondvoorraad, van verdedigingsmiddelen berooven (eene
vesting). - SE DEMUN1R, v. pr. Zich ontblooten,
Iets nuttigs of noodzakelijks uit de handen geven.
Se d- d'argent, zich van geld ontblooten. Het
part. passi is ook adj.: Place de guerre dëmunie,
ontbloote vesting.
Déinurer, V. a. Het afsluitend metselwerk wegbreken: D- une porte, une fenêtre, eene toegemet
open-veldur,ntogmsverwd
maken. - Het part. passé komt ook als adj. voor:
Passage démure, opengebroken doorgang m.
Démuseler V. a. Den muilband afdoen, ont
tnuilbanden. - Het part. passé is ook adj.: Chien
démuselé, ontmuilbande hond.
S Dénaire, adj. Wat betrekking heeft tot het
getal tien (gebruikelijker is DECIMAL).
Hénantir, V. a. [Prat.]: D- qn., iemand een
onderpand, eene zekerheid uit de handen nemen.
SE DENANTIR, V. Pr. Zijn onderpand, deze of gene
ontvangen verzékering uit de handen jeven, zich
van Zijne bewijzen ontdoen. - Bij uitbreiding, z.v.a.
SE DÉNANTIR. - Het part. passé is ook adj.: Cré
ancier dénanti, schuldeischer, die het bewijs zijner
schuldvordering kwijt is.
Hénasaler of Dénasaliser, v. a. [Gram.]
Den neusklank ontnemen (aan een woord, eene
lettergreep), den neusklank niet doen hooren.
Dénationaliser, v. a. liet nationaal karakter ontnemen, van de nationaliteit of den volksaard
berooven; - niet meer erkennen als tot eene zékere ,natie behoorende, denationaliséren. SE DENATIONALISER, v. pr. liet nationaal karakter
verliezen; van den volksaard vervreemd worden.—
Het part. passé wordt ook als adj. gebézigd: Peuple
dénationalisé, ontaard, van 't nationaal karakter
vervreemd volk. Moeurs lénationalisées, verbasterde, niet meer tot den volksaard behoorende zeden.
Dénatter, v. a. Losvlechten, ontvlechten, antstrengelen: D- des cheveux, des pailles, ineengevlochten haar, stroowerk losmaken, uiteen doen.—
SE DENATTER, V. pr. Ontvlochten worden, vanzelf
losgaan. - liet part. passé is ook adj.: Cheveux
dénattés, ontvlochten haren.
Dénaturalisation, t. Het ontnemen van 't
inboorlings- of burgerregt, verlies n. van 't burgerregt, denaturalisatie f.
Dénaturaliser, V. a. liet inboorlings- of burgerregt ontnemen, ontburgeren, de toegestane landsregten weder intrekken, denaturaliséren. Het part. passé komt ook als adj. voor: Individu
dénaturalisé, ontburgerd persoon.
Denaturation, f. Vervalsching: La d- du sel
pour le hétail, de vervalsching van 't zout voor 't vee.
Dénattiré, e, adj. (en part. passé van dénaturer) Van natuur of aard veranderd; ontaard,
verbasterd; onnatuurlijk, strijdig met de natuur,
tegennatuurlijk Biens d-s, omgezette, van aard
veranderde goederen, tot geld gemaakte goederen.
Père, Enfant d-, ontaard vader, kind. Conduite d-e,
Usage d-, onnatuurlijk qedrag, gebruik. - Ook als
gElAst. gebézigd: Un d-, Une d -e,een, eene ontaarde.
,

-

DÊN1GATOIRE.
Dénaturer, V. a. De natuur of den aard van
iets veranderen, verbasteren, vervalschen, doen ont
aarden; vervormen (en onkenbaar te maken), denaturéren: D -duvin, wijn in azijn veranderen.
- D- un mot, Ie sens dune phrase, aan een
woord, aan een' zin eene andere dan de natuurlijke beteekenis geven, een woord, een' zin verwringen. D- une question, eene vraag, een vraagstuk
verdraaijen, misvormen. D- un fait, een feit anders voordragen, dan 't gebeurd is, het in een
verkeerd daglicht brengen. D- des objets voids,
gestolen goederen onkenbaar maken. - D- ie coeur,
l'âme, het hart, de ziel verbasteren, van natuurlijke gevoelens vervreemden. Les préjugés ont dénaturé Ja raison humaine, de vooroordeelen hebben de menscheljke rede verbasterd. - [Jur.] Dune créance, den aard eener schuldvordering veranderen. D- des Neus, zijne vaste goederen tot
geld maken, om daarvoor andere te koopen. - SE
DENATURER, v.pr. Ontaarden, zijn' aard, zijne hoedanigheden, zijne eigenschappen verliezen, bederven.
Denché, e, adj., z. v. a. DANCHÉ.
Dendragate ofDendrachate, m. [Minér.]
Boomagaat, mokasteen, dendragaat m., varidteit van den gemeenen chalcedoon, met dendrietische of boomvormige indrukken.
Dendriforine, adj., z. v. a. DENDROIDE.
]Dendrite, f. [Minér.] Boomsteen, mossteen,
dendriet m., steen, die indrukken van boompjes
ot heester- en struikgewas vertoont; - ook: fosslele boom m.
Dendritique, adj. [Minér.] Boomvormig, dend r I e t i s c h, den vorm or den indruk van boompjes,
struiken of heesters hebbende.
Dendrobate , adj. [H. n.] Op boomen klimmend, op boolnen levend. - Deiidrocalepte, m.
Boomkruipertje n. (grimpereau). - Dendro
droine, adj. Op boomen loopend.
Dendrographe, m. [Didact.] Boombeschrijver, d e n d r o ç/raapli m.— Dendrogi-aphie,f.
Booinbeschrjving, de n d rogra p h ie t. - Deii.
di-ographique, adj. Tot de boombeschrijving of
den boombeschrjver behoorend , de n dr o g r ap h I sc h.
Dendroide, adj. Boomvormig, boom- of heesterachtig, met boomachtigen stengel ., d e n d
disch, dendrietisch.
Dendroite, t., z. v. a. DENDRITE.
Dendrolithe , m. [H, II.] Boomversteening,
versteening van een' boom en van zijne deelen, plantversteening f., d endrolith m. (allerwege in de
secondaire vormingen voorkomende).
Dendrologie, f. [Didact.] Boomkunde, verhandeling over de boomen en heesters, boomleer,
dendrologie t. - Dendrologique, adj. Wat
de boomkunde betreft, clendrologisch.
Dendroniètre, m. Boommeter m., een door
Duncornbe en Whittels uitgevonden werktuig_om
en
de hoogte van eenen boom, de doorsnede van zn
stain en zijne houtmassa te meten, d e n d r ometer m. - Dendrométrie , f. Boomineetkunst,
dendrometrie t. - Dentti-oniétrique, adj.
De boommeetkunst of den boommeter betreffende.
Dendrophage, adj. [H. n. ] lloutvretend; als subst. m.: houtvretend insect n.
-

-

Dendiophide , adj. [H. n.] Naar de boomslang gelijkende. - DENDROPHIDES, m. p1. Geslacht
der boomslangen. - Dendrophis , in. Boomslang f.
Dendrophore , m. [H. anc.] Boomdrager,
d e n d r op h 0 0 r im, inz. de naam der priesters
van Bacchus en Sylvanus. - Ook z. v. a. DENDRITE. - Dendrophorie, 1. [H. anc.] Boomfeest n., naam der feesten ter eere van Cybele,
Bacchus en Sylvanus, bij 't welk men boomen
droeg. - [Hist. moyen.] Naam van 't sappeurs of
timmerlieden -corps in de byzantjjnsche legers.
Dénéantise, f. (woord van Montaigne) Nietigheid, onwaarde f. des menschen.
Dénégate.ar, m. Onlkenner, loochenaarrn.
Dénégation, f. [Jur.] Loochening, ontkentenis,
ontkenning, verklaring, waarbij men weigert te

erkennen, dat een aangehaald feit, eene te berde gebragte belofte waar is, d en eg at ie t. - Ook in 't
gewone leven gebruikt voor: ontkenning.
Dénégatoire , adj. [Jur.] Loochenend, oat-.
kennend (alleen voorkomend in:) Exception d-,

Z. V. a. DÉNEGATJON.

DÉNIIRAL

-DENIER.

Dénéral, m. [Mon.] Proefplaat, ronde modelPlaat 1. of stander m., om de muntstukken de vereischte afmetingen en zwaarte te geven. (Plar. Des

Denier, m. [H. anc.] Romeinsche zilvermunt,
die eerst 10, later 16 asses gold, zilverling an.

iemand wettig toekomt (zelden gebezigd dan in):

l2 centiémes du franc, qu'oii évalue dans le commerce a millièmes, de denier doet 42 honderdste deelen van den franc, die men in den handel op
duizendste stelt. - (Loc. ram.) Payer jusqu'au
dernier d-, lot op den laatsten penning betalen.
Rendre compte de qe. par (of h) livres, sous et
deniers, naauwkeurige verantwoordiug of rekenkenschap van iets geven. 11 na pas an d- vaillant,

Judas vendit iNotre-Seigneur pour Ia somme de

trente d-s. - Voormalige kleine kopermunt (bet
dénéraux.)
Déni, m. Weigering, ontzegging f., van 't geen 1 112 van den franschen sou),penning m. Le d- fait
[Jur.] B- d'aliments, weigering van onderstand
(als b. V. een zoon weigert zijnen vader te onderhouden). B- de justice, regtsweigering (aan den
kant des regters). D- le renoi, weigering van ver-

wijzing naar eene andere regtbank.
Déiiiaisé, e, adj. (en part. passé van déniaîser) Minder onnoozel gemaakt, ontbolsterd, ontgroend, baanwijs, slim, bij de hand: Cette jeune
liiie est bien d-e, dat meisje is alles behalve onnoozel, is bij de hand. - Ook als subst. Un d-,
Une d-e, een, eene ontbolsterde m. en 1. (In dezen
zin weinig gebézigd).
Déniaisernent, m. 1-let ontbolsteren der onnoozelen; het verschalken der eenvoudigen.
Déniaiser V. a. De onnoozeiheid, linkschheid
ontnemen, ontbolsteren, ontgroenen, gaar of baanwijs maken. - (lam.) Beet hebben, bij den neus
hehben , bedriegen, verschalken door misbruik te
maken van iemands eenvoudigheid of onkunde.
SE DÉNIAISER, V. pr. Zijne onnoozeiheid, eenvoudigheid afleggen, wijzer, slimmer worden.
S Déniaisenr, m. 1-Jij, die onnoozelen, eenvoudigen tot hunne schade wijzer maakt, versclialker m.
Dénicales, f.pl. [Ant. rom.] Beinigingsfeest n.,
zuivering van een sterfhuis op den l oden dag na
't overlijden.
Déniché, e, ac/i. (enpart. passé van denieher):
Oîseau d-, gestoorde, uitgehaalde, uit het nest genemen vogel. Débiteur d-, opgespoorde schuldenaar.
Brigands d-s, opgejaagde, uit hun' schuilhoek gedreven roovers. - Statue d-e, uit zijne nis genomen standbeeld.
F Déniclieiiieiit, iTO. Heistoren der vogelnesten.
Dénieher, v. a. (van niche, nis) Uit de nis
nemen: D- une statue, an saint, een standbeeld,
een heilige uit zijne nis nemen. - ( fl y . et fam.)
D- an saint, een heilige in zijne mensc/ieljke zwakheid of naaktheid ten toon stellen, hem van zijn'
heiligenkrans berooven. - (pop.) D- les saints, de
eereclienst der heiligen afschaffen, of bewijzen dat
die eeredienst een misbruik, eene ongerijmdheid is.
- DÉNICHER, V. 0. (van nid, nest) Uit het nest
nemen, uithalen, storen (voqels). - ( fig. et ram.)
Uit een' post, uit een' schuilhoek drijven, opjagen:
.

- .

D- lennerni dun poste, des voleurs dun bois. -

Opsporen, met veel moeite iemand: verblijf op 't

spoor komen en ontdekken: Fût-il cachë nu hout
du monde, nous saurons Iden Ie d-. - Iets vreemds,
zeldzaams voor den dag brengen: Oft avez-vous pu
d- cela ? waar hebt ge dat toch van daan gehaald?
- DENICHER, V. fl. Het nest verlaten: Le moineau
est dëniché. - ( fig. et fain.) Het ouderlijke buis

stil verlaten; - zich uit de voeten maken, zijne
biezen pakken: Ii a déniché In nuit, hij is des
nachts in stilte afgetrokken. Allons, ii faut d-; déniebons, komaan, wij moeten weg; laat ons aftrekken. - (Loc. lam. ei proc.) Les oiseaux ont deniché of sont dénichés, de vogelszijngevlogen (van
uitgebroken, ontsnapte gevangenen sprekende, of
ook van dingen, die men vergeefs op hunne plaats
zoekt).
Dénieheur, in. Nestverstoorder, nestuithaler,
csntnestelaar in. - (fig. et fans.) D- de merles, de
fauvettes , een bedreven vrouwenjager, afgerigte
snoeper; - ook: gelukzoeker, bespieder van buitenkansjes. - B- de manuscrits, opspoorder van hier
en daar verscholen handschriften. - B- de saints,
(eig. iemand, die de heiligen uit hunne nissen haalt),
naauwkeurig onderzoeker en uilpluizervan 't leven
der heiligen, zoodot velen daardoor van de hun
toegeschreven mirakelen en gevolgeljk van hunne
zaligspreking beroofd worden.
Dénié, e, adj. (en part. passé van dénier) Geloochend, ontkend; geweigerd: Dette d-e, geloochende schuld f. Secours d-, geweigerde onderstand m.
Déiiier, V. a. Loochenen, ontkennen (in deze
beteekenis zelden dan in regten gebezigd; in 't
gewone leven gebruikt men nier); ontzeggen, weigeren, afslaan: Ii a dénié Ia dette, hij heeft de
schuld ontkend. - D- des aliments a un père, onderstand aan een' vader weigeren. D- de rendre
Ia justice, weigeren regt te spreken.

hij is geen penning, geen cent rijk, hij is doodarm.
Cela ne vaut pas un d-, dat is geen penning, geen
cent waard. - (Prov.) Brûler une chandelle dun

hard, is chercher une épingle dont Ie quarteron
no vaut pas un d-, een dubbeltje uitgeven om een'
stuiver te verdienen. Cette chose vaut mieux dqu'elle ne valait maille, dat ding is in waarde

verdubbeld, ziet er heel wat beter uit dan tevoren.
Ne pas donner une chose pour d- dor, iets voor
geen goud willen afstaan, iets op zeer /ioogen prijs
stellen. - ( fig.) Grootere of kleinere som gelds,
geld n., gelden n. p1., penningen m. p1. C'est un
beau d-, 't is een mooi sommetje, een aardige stuiver geld. - (farn.) II a tiré an grand, un bon dde cette affaire, hij heeft een mooi sommetje bij
die zaak verdiend. - Les d-s publics, 's lande
penningen, de staatskas, schatkist I. Une grande
somme de d-s, eene groote of mooije som geld.
Payer en h-s oil en quittances, met gereed geld of
met kwitantien betalen. Acheter de ses d-s, de ses
propres d-s, voor zijn geld, zijn eigen geld koopen.
Payer en beaux d-s comptants, met gereed geld,
met klinkende munt betalen. Vendre qe. a beaux
d-s comptants, iets voor gereed geld verkoopen. -

(Loc. prov.) Ii Ie vendrait

a beaux d-s comptants,

hij is in staat om hem uit eigenbaat le verraden;
ook in minder leeljken zin: hij is hem veel te slim,
hij kan hem wel verkoopen daar hij bij staat. (fam.) J'y mettrais Men mon d-, daar zou 'k wel
wat voor willen geven, daar zou 'k wel wat voor
over hebben (als het te koop of te verkrijgen was).
- [Anc. jur.] D- ameublés, geld, dat eenevrouw
van haar vermogen in cle goederengemeenschap aanbrengt. D- propres of stipulés, eigen of voorbehouden vermogen, geld, dat eene vrouw niet in de
goederen-gemeenschap brengt. D-s dotaux, tot het
huwelijksgoed behoorende gelden. D-s communs,
gemeene, aan verschillende personen behoorende
gelden. D-s pupillaires, pupillen-geld (dat den
pupillen of minderjarigen toekomt) . D-s francs of
francs d-s, gelden vrij van korting of aftrek. Faire
bon les d-s, Faire les d-s bons, voor de betaling
borg blijven. - D- réalisés, gelden, waarvoor men
onroerende goederen heeft gekocht, gerealiseerd geld.
- D-s h decouvert, in klinkende munt of kontant
aangeboden geld. D-s revenant bons, geld, dat
men nog te goed heeft. D- oisifs, ledigliggend, renteloos geld, dood kapitaal n. - D- a Dieu, godspenning, handgeld, huurpenning (gebruikelijke gift
tot zekerheid bij 't aangaan eener huur van dienstboden, bakers enz.) - D- de confession, du pénitent, biechtpenning, biechtgeld. - Le d- de Ia veuve,
het penningske der weduwe (wat iemand van 't
weinige, dat hij bezit en zelf noodig heeft, tot een
liefdadig doel aanwendt). D- de Saint-Pierre, SintPieters-penning, schatting, die Engeland weleer
aan den paus betaalde. Penning m., rente 1.,
interest n. van een kapitaal. Mettre son argent au
a- vingt (beter: a 5 pour cent, a 5 °Io) zijn geld
tegen den twintigsten penning, dat is tegen vijf
ten honderd uitzetten. Prêter au d- vingt, yin cinq, tegen vijf, vier ten honderd uitleenen. fort, interest boven 't gewone gebruik, veel te hoops
interest, woeker m. D- d'ordonnance, wettige interest, gebruikelijke rente (nu taux légal). 11 a
vendu sa terre au d- trente, hij heeft zijn land
tegen den dertigsten penning verkocht (dat is tegen
3 1 1 3 ten honderd, sic gemiddelde opbrengst naar
dien voet als kapitaal aangeslagen). On a réduit
les rentes au d- seize, men heeft de renten tolden
zestienden penning (tot 6 " ten honderd) gereduceerd of afgezet. - Penning, gedeelte van eene
som, een kapitaal, een inkomen enz., dat ten profijte van iemand geheven wordt; - ook zeker aandeel in eene zaak, eens onderneming (gewoonlijk

s5oMNIGRNNT
liet 1112 van f2O deel, dus 11240) , naar verhouding van
't welk men in de baten of schaden deelt. - Payer
I'Etat Ie quinzième d- de son revenu, of enkel
Ie quinzième d-, aan den Stoat den vijftienden
ennnj, het vijftiende qedeelte van zijn inkomen
etalen. (Men zegt nu Payer le quinzième). U a

tcleux cl-s dans eet arnienient, six d-s dans cette

MN OUER*
Guerre d-e, aangekondigde, verklaarde oorlog. Cou-

paNe d- , aangeiclaagde, aangegéven schuldige.
Déiioiieernent, ni., Z. C. a. DENONCIATION.
-1 Déiioiieer, V. a. Aankondigen, bekend maken,

kennis geven, aanzeggen, verklaren: D- Ia guerre,
Ia tin de l'armistice, (of enkel, bij misbruik der
ellips) D- l'armistice, den oorlog, het einde van den
wapenstilstand aanzeggen. B- qn. pour hérétique, iemand als ketter bekend maken.— Les sages lui dénoncèrent quit mettait tout lEtat en péril, de wijzen
verklaarden hem, gaven hem te kennen, dat hij
den gansehen Staat in gevaar bragt. - Poor 't geregt of hij de overheid aangeven, aanbrengen, aanklagen, denoncéren: D- un voleur, ses co mplices, ecnen dief aangeven, zijne meelepligtigen beklappen. D- un livre comme bérétique, een boek
als kettersch aangeven. D- une saisie, une contrainte par corps etc. t qn. , iemand buiten-qeregteljlc
kennis geven van een voorgenomen beslaglegging,
lijfsdwang en:. (opdat hij gepaste maatréqelen kunne

ferme, hij heeft 1 /120 1fl die uitrusting. /4 0 in die
pacht.) (Deze beteekenis is verouderd.) - Penning,
ieder der deelen fijn of zuiver zilver, vervat in
eene of andere hoeveelheid zilver, die men zich
voorstelt als in 12 gelijke dee/en verdeeld: L'argent
pur s'appelle de I'argent a douze d-s, liet zuivere
zilver heet twaalf-penninqs-zilver. Argent a onze
d-s, zilver van elf penningen of niet I deel allooi.
Un d- répond a 83 1 f3 rnillièrnes, een penning komt
overeën met 83 13 duizendste dee/en. D- le tin of
de bi, wettelijke fijnie, graad van zuiverheid of
gehalte. die 't zilver hebben moet. - [ Mon.] D- de
rnonnayage , gemunt, gestempeld geld, klinkende
munt. D- de holte, proefmunt f., om daarmede de vemen). - Ook zonder voorwerp gebézird: lei l'éeho
geslagen specie te vergelijken. - D- de poids of dmnonce et les murs ant des yeux, hier verklapt
D- de poids de marc, het ½4 van het ons of 'lig-> van de echo en hebben de muren oogen (ooren). - SE
liet mark troys gewigt (= 13t10 gromîne of wig/je), DÉNONCEII , V. pr. Verklaard, aangekondigd, aanscheupel n. - D- de gros, groot a., voormalige çjegéven worden.
Dénojieiateiir, ni., -trice, f. 4angever, aannederl. rekenmunt (= 2112 cent). - D- sterling,
penning-sterling, 1 112 van den engelse/ten shilling, brenger, aanklager, ('t zij in 't openbaar of in 't
geheim, maar zonder laakbare drjfvëderen, vgl.
penny rn (ongeveer = 5 cent).
Dénigiant, e, adj. Zwartmakend, bekladdend, délateur) aangeefster, aanbrengster, aanklaagster f.
Les vdux soot de redou tables d-s, deoogen
in minachting brengend. geringschattend.
Dénigré, e, adj. (en part. passé van clénigrei) zijn gevaarlijke aanbrengers, klappers.
Zwartgetitaakt , belasterd, beklad, verkleind, in
S Dérioiieiatif, -lye, adj. Aangevend, eene
minachting qebrat. Homme d-; Riputatioii d-e. aangifte of aanklogt bevat/end: Lettre h-lye.
Déiioiiciation , t. Aankondiging, bekendmaDéiiigiement, m Het zwartmaken, minachten, bezwalken, bezoedelen, het verminderen van king, openbare verklaring of aanzegging f.: D- de
iemands goeden naam, achting, aanzien, talent enz.; guerre, oorlogsverklaring. - Aangifte eener overzwartmaking, minachting, bek/adding, verkleining, treding bij de overheid of den regter, aanwijzing,
aanbrerging, aanklagte, d e no n cl a t i e t.; - buigeringschatting, aantijging, belastering 1.
Dénigier, v. a. Zwartmaken, in nilnachting ten -geregteljke kennisgeving of aanzegging (vijl.
brengen, geringschatten, verkleinen, aantijgen, DÉNONCER).D- calornnieuse,va/sche aanklopt, lasterschenden, aanranden: Ti- Ja réputation, les ou- lijke aantijging f. D- de nouvel oeuvre, klapt, die ievrages de qn., iemands goeden naam aan/as/en, mand aan 't gerept doet, wanneer hij b. v. denkt, dat
bezwalken, ieenands werken gering schatten, sma- hem, door 't al te hoog optrekken eens gebouws
den. - Ook zonder voorwerp gebezigd: Un homme van zijnen buurman te veel licht benomen wordt.Jiabile ui d-. - SE DÉNIGREII, v. pr Elkanders [I-list.] Bouche de d- of Boudhe de lion, leeuwenmuil ni., soort van kistje of bus, te Venetië welverdienste te kort doen, elkander z'wartinaken.
Déiiigreur, nl Zwartmaker, minachter, be- eer in den mutt van een leeuwenbeeld geplaatst,
Madder, bezwalker, aanrander van iemands ver- en door middel waarvan men der regering geheime
dienste, eer, goeden naam enz., boosaardig gering- aangiften, aanklagten enz. deed toekomen.
schatter, verkleiner m. der waarde van eenig voort Dénotation, t. Beteeekening, aanwijzing
door teekenen, denotatie t.
werp.
Déiioter, v. a. Betcekenen, aanwijzen, te kenDéiiisales of Déjaisiales, t. pl, Z. V. a.
sea geven, door kenteekens duidelijk maken. U nest
1ENICA1ES.
DéiuveLlation, f. Ongelijkheid t. van grond. pas nommé, mais on la tellement dénoté qu'on le
connaît aisément hij wordt niet genoemd, maar men
1 Dénoi, rn, Z. V. a. DÉN1.
Déjiolreir, V. a. De zwarte kleur wegnemen; heeft hem zóó beschreven, dat men hein gemakkelijk
schoonmaken. - Het part. passé is ook adj.: Peau kent.— Sa conversation ne dénote pas un grand sens,
zijne gesprekken duiden geen groot verstand aan.
d-e; Visage d-e.
Déiioiiibré, e, adj. (en part. passé van dé- - Ook zonder voorwerp gebézipd: La malice ne
nomme pas, alle dénote, de kwaadwilligheid noemt
nomltrei) Geteld: Population d-e.
Dénoiiibrenient, ni. Telling, optelling, op- geen namen, zij geeft enkel aanwijzingen. - SE
somming: Ii me fit Ie d- de toutes les bonnes qua- DÉNOTER, V. pr . Aangeduid worden.
lités de sa femme, hij somde mij al de goede hoeS Héuouable, adj. Ontknoopbaar; oplosbaar,
danigheden zijner vrouw op. [Admin.] D- de la op te lossen: Difficulté d-.
Dénoié, C, adj. (en part. passé van dénouer)
population, volkstelling. D- des propi'iétés foncièies,
opneming der Tjrondeigenelommen, kadastriring 1. Ruhan d, ontknoopt lint n. - Membres h-s los en
lenig
geworden leen n. pl. - Hymen d-, ontbonden
eene
de
ses
possessions,
de
ses
fonds,
Faire ledhuwelijk; ook: verijdeld huwelijk n. - 1 ttrigue bien
opgave, jj:g/ van zijne bezittingen, fondsen maken.
Dénoitibi er, v. a. Tel/en, optellen, opsommen: d-e, goed in 't licht gestelde intrigue of kuiperij t.;
D- une population, un royaume, une viiie. D- les ook: goed ontwikkelde knoop ni. (in een tooneelstuic).
Dénoiieaiaent, in., Z. DENOÛMENT.
malheurs de qo.
Dénoiter, V. a. Ontknoopen, losknoopen, den
J)énoniinateur, rn [Arith.j Noemer rn (eener
breuk). Réduire des fractions au même d- of a Ja knoop losmaken, uit den knoop doen, ontbinden,
indme dénomination, breuken lot denzeifden noemer, losstrikken, losmaken: D- une corde, eenen knoop
uit een touw dotn. Cela est noué si fort qu'on ne
tot dezelfde benaming herleiden.
Dénowiiiatif, ive, adj. [Gram. ] Benoemend, le saurait d-, dat is zoo vast geknoopt, dat men
het niet kan losmaken. - (Loc. prov.) II nest pa
noemend, den eigen naam aanduidend.
Déiioniinatioza, t. lvoeming, benoeming 1. aan- diane de dénouer la courroie des souliers dun tel,
duiding van een' persoon, of van eene zaak, door hij is niet waard hem den schoenriem te ontbinden:
een' gepaslen naam; benaming 1., naam m.— [Arith.], hij staat ver beneden hem. - (fig.) D- un hymen,
een huwelijk ontbinden; ook: een voorgenomen huz. t). a. DENOMINATEUJI.
Déi,ommer, V. a. [Prat.] Noemen, bij name welijk verijdelen. - (fig.) Vlugger, leniger, radder
noemen (inz. in eene acte, een vonnis enz.) -- SE maken: L'escrime, Ia danse, dénoue le corps, le
DÉNOMMER, V. pr. Met name genoemd worden. - membres, de schermkunst, het dansen maakt het
Het part. passé is ook adj.: En pérsence des té- ligchaam, de leden buigzamer, losser. H- Ja langue
moms ei-dessous dénomm&, in tegenwoordigheid a un enfant, een kind leeren spreken. H- lalangue
a qn. , iemands tong los maken, iemand aan 't
der hieronder genoemde getuigen.
Dénoneé, e, adj. (enpart. passëvandmnoncer) spreken, klappen brengen (die voorgenomen had Ii
-

-

-
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zwijgen, die lang gezwegen had) . - Ontwikkelen,
cene zwarigheid oplossen, ontvouwen, ontwarren:
D- une affaire, une intrigue, eene ingewikkelde
zaak ophelderen, ontwarren, eene intrigue in 't
tic/it stellen. Ii a bien dmnoué l'intrigue de sa
cornddie, hij heeft den knoop van zijn blijspel goed
opgelost. - SE DENOUER, V. pr. Losgaan: Ce noeud,
ce ruban se dmnoue. - Zich ontwikkelen, zich oatwarren, zich ontknoopen, zich oplossen; ontwikkeld
enz. worden: Ce dranie se dmnoue tienreusement,
dat tooneelstuk ontwikkelt zich goed. - Ce jeune
pasan commence ui ce d-, die jonge landman begint zich te ontwikkelen, raakt allengs zijne boersch
kwijt. - Avec an tel secret leur langue se-held
(Iénoue. bij zulk een geheim raakt hare (hunne)
tong los, caan zij aan 't spreken, aan 't klappen.
Déiioûmeiit, Dénoueme n t, m. (zelden dan
fig. gebruikt) Ontknooping, oplossing, ontwikkeling,
ontwarring, opheldering, ontvouwing, uiteenzetting f. (van eene noeijeljke, verwarde, ingewikkelde zaak); - ontknooping, ontwikkeling van den
knoop eens tooneelspels, uitkomst f., afloop rn,
einde n.
Denrée, t. doorpaans rneervoud:Denrées,f.pi.
Eetwaar t., eetwaren t. pl., levensmiddelen n.pl. , alle
voortbrengsel der aarde, dat tot voedsel voor menschen en dieren wordt verkocht; - in ruimeren zin:
waar, koopwaar f., elke waar, veor zoo verre zij
tot verbruik verkocht wordt: Grosses d-s, groote
of grovere waren (graan, wijn, hout, hooi enz.);
Menues d-s, kleine, geringe waren (kaas, fruit enz)
- Denrées coloniales, koloniale waren, alle grondstoffen uit de kolonien, 't zij al of niet tot voedsel
dienende. - (fans.) II vend tien sa d-, hij weet
zijne waar wel aan den man te brengen; (fig.) hij
weet zich wel te doen gelden. - ( fain.) C'est chèie
denrée of épiCe, Z. CHER.
Dense, adj. [Phys.] D'igt, vast, ineengedron gen,
met weinig of zeer kleine poriën: De deux corps
ayant un mème volume, le plus d- est celui qui a
Ie plus grand poids, van twee ligchainen, die hetzelfde volumen (even veel ligchameljken omvang)
hebben is het digtste dat, wat het zwaarst is.
Deusiflore, adj. [Bot J Met digt opeenstaande
bloemen, digtbebloem.d. - Densifolié, e, adj.
Met digt opeenstaande bladeren, diqtbebladerd. -Deiasirostre, adj. [H. n. ] Met harden en vasten snavel.
DensIté , t. Digtheid, ineengedrongenheid, vastheid, densiteit f. Lor a plus de d- que l'argent,
het goud heeft sneer di,theid dan het zilver.
Dent, 1. Tand m. van mensehen en beesten: D-s
de lait, melktanden, eerste tanden der kinderen.
fl-s de sagesse , wijsheidstanden, de vier achterste
kiezen. D-s incisives of de devant, snijtanden, botertanden, lachlanden. 1)-s canines, oeillères, hands-,
oogtanden. Les grosses d-s, D-s molaires, of mâ
clielières, de baktanden, maaltanden of kiezen.
- (Loc. fa n.) Beaucoup d'enfanfs meurent aux
d-s, vele kinderen sterven aan de tanden, door het
tandenkrjgen. N'avoir pas de quoi mettie sous la
d-, niets te bijten noch te breken hebben. Manger
de toutes ses d-s, Ne pas perdre on coup de d-,
veel en schielijk eten. hlordre h belles d-s, uit al
zjjnemagt bijten.— (fig.) Déchirer qn. a Ijellesd-s,
Z. DECH1IIER. Parlet entre ses d-s, mompelen. ParIer de grosses d-s h qn., iemand scherp doorhalen,
trotse/t bejégenen. Avoir one d- contre qn. , vijandschap, haat tegen ieinanl koesteren. Avoir une dde lait contre qn., een' ouden wrok of haat tegen
iemand hebben. Coup de d-, beet; (fig.) schimpscheut ni., bits, vinnig gezegde n., lastering f.
Donner un coup de d- a qn. , iemand een' vinnigen
zet geven, toegraauwen. Avoir les d-s tien longues,
zeer hongerig zijn. Etre sur les d-s, zoo moede zijn,
dat men erbij zoude nee'rvollen.Ce dur et long travail
nous a mis sur les d-s, die zware en lange arbeid
heeft ons geheel afgemat. - (Loc. prov.) II a Ia
mort entre les d-s, de dood kijkt hem uit de oogen;
hij mag zijne doodkist wel bestellen. II fait de l'al
ellimie avec les b-s. Z. ALCHIMIE. Un yin trouble
ne casse point les d-s, een troebele wijn laat zich
soms nog vrij goed drinken. lUre du bout des d-s,
gemaakt of gedwongen lagchen. Manger du bout
des d-s, kieskaauwen, met lange tanden eten: zonder graagte, als met tegenzin eten. Quand on lui
(lemande qc., ii semble qu'on lui arrache une d-,
wie aan zijne beurs komt, komt aan zijn leven (van

- DENTFJLÊ.
een' gierigaard sprekende). Donner des noisette
h ceux qui n'ont plus de d-s, iemand iets geven,
dat hij niet weer gebruiken kan. C'est vouloir
prendre Ia lune avec les d-s, dat is naar de maan
gegrepen: dat is 't onmogelijke beproefd. Mentir
comme un arracheur de d-s, liegen als een tandentrekker, als een kwakzalver, onbeschaamd liegen.
II ny en a pas pour sa d- creuse, hij kan het gemakkelijk in zijne holle kies steken. Je n'en perdial pas w' coup de d-, ik zal er mij niet aan
kreunen. Etre armd jusqu'aux cI -s, van top tot
teen gewapend zijn. II es[ savant jusqu'aux dents,
hij barst van geleerdheid. Ne pas desserrer les
d-s, geen mond open doen, hardnekkig zwijgen.
Faire dessei'rer les d-s a qn., iemand de tandem
openbreken: hem tot spreken brengen. 11 n'en tâtera,
II nen cassera, Ii nan croquera que dune d-,
hij zal er zijne maag niet aan overladen: hij zal
er weinig of niets van kiijen. Malgré lui, malgrd
ses d-s, in spijt van al zijn' tegenstand. Prendre
Ie mors aux d-s, het bit 0]) de tanden nemen, hollen,
doorgaan (in .eig. zin van paarden gebézigd); (fig.
et /'am.) tooineloos worden, het juk afschudden,
naar raad noch vermaning meer luisteren; ook: om
eene beuzeling opvliegen, driftig worden; ook in
goeden zin: met ernst en vlijt iets aanvatten, dal
men eerst verzuimd had. II y a iongternps qu'il
'na plus mal aux d-s, qu'il est guéri du mal de
d-s, hij heeft al sinds lang geen kiespijn meer: hij
is al long dood. OeiI pour o/dl, d- pour d-, oog
0•115 oog, tand om tand, leir om leer. - [Bot.] D-s,
tanden, kleine inkervingen aan den rand van bladeren enz. B- de chien, hondstanci in., hondsgras n.,
graswortel in. D- de lion, Z. PISSENLIT. - [ H. n. ]
D-s de narval, narwaltanden, twee lange snfjtanden
in de bovenkaak van den narwal of zee-eenhoorn. D-s
d'élépliant, olifantstanden (in de kunsten ivoor geheeten). 1)-s fossiles ofpulrifìPes, versteende tanden.
Deux d-s, D- double, zeehel ni. (zékere visch).
- {Géogr.] Naam der p'ri.cinatische, hoekige bergkruinen (ook aiguille en coi'ne geheeten). COte des
d-s of Côte d'ivoire, Tand- of Ivoor-kust (gedeelte
der kust van Opper-Guinea). - [Tech.] Les d-s
dune roue, dune scie, dune lime, dun rateau,
dune tietse, dun peigne etc., de tanden van een
rad, van eene zaag, von eene vijl, van eere hark,
van eene egge, van een' kam enz. D-s dune clef,
do pêne dune serrure, tanden van een' sleutel,
van de schoot of tong in een slot. Les d-s dun
couteau, de schaarden in een mes. IJ- du loup, tong
in den riem van een rijtuig; - wig- of spievormige
spijker ni. van 12 tot 1 3 centirneterslengte; - wolf'stand, poljcttand der boekbinders e. a.; zeker bloemperksieraad n.; - ook [Man.] naam van zekere
tanden des paards, die somtijds dubbel zijn. D-s de rat, muizetanden, retande rond van een lint.
- [Mar.] Dent, tong, inlating van eeoc las.
Dentaire, adj. [Anat., Mid.] Wat de tandem
betreft, tot de landen behoort: Artères, Nerfs d-s,
tandaderen, tandzenuwen 1. p1. Cavitis d-s, tandholten. Pulpe d-, tandinerg is. - Midecin d-, tandmeester M. - - DENTAIRE, 1. [Bot.] .Itanevoet m.,
tandkruid n.
Dental, e, adj [Gram.]: Lettres, Consonnes
d-s, tandosedeklinkers (d en t). - [H. n. ] Poisson
d- of Denlé, ook marmot d-, landbrasem m.
Dentale, t. [R. n.] Tandscheip f., tandhoorn m.
- [Gram.], z. v. a. Lettie dentale, Z. DENTAL.
Dentalithe, f. [H. n. ] Zeeland m., cciie ver-

steening.
Dent -de-ehien, D-de-Iion, D-de-loup,
Z. onder DENT.
Detité, e, adj. Getand, van tanden voorzien;
uitgetand, ingekerfd. Roue d- of dent/die, ge/dod
rad n. Feuille d-e of dentelée, getand blad a. -DENTE, M. [Fl. n.j , Z. onder DENTAL; - tandvogel in., een vogel V(tfl Paraguay.
Dentée, f. [Vinci'.] Beet (van den. ,jagt hon(1);
houw of beet m. van 't wilde zwijn (ook dent/dee
geheeten). - Het likteeken van zulk een' beet of
houw.

Deiitelaire of Hei-be aux cancers of
Piombagine, f. [Bot.] Loodkruid n. (dikwijle'

tegen tandpijn aangewend).

Dentelé, e, adj, (en part. passévan dentelet)

Uitgetand, ingekerfd of ingekorven, geland, z. v. a.
DENTE. - [Anat.] Gekorven : Muscle petit dschoutlerspier, kleine gekorven spiel'; Muscle grand
,
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d-, groote of voorste gekorven spier f.. Ook als
subst. gebruikt: Le d-, de gekorven spier.
Dentelée, f. [Véner.] , Z. DENTEE. - [ H. n.]
Schildpad f. met getande schaal. - [Bot.] Bleekroode, getande tulp f.
Denteler . V. a. [Tech.] Inkervingen, insnijdingen maken, uittanden, tanden, getand maken. Dune scie, eene zaag tanden, uitvijlen. - SE DENTELER, V. pr. t]itgetand worden.
Dentelet, m. [Tech.] Vierkant, op 't welk men
het bouwkunstig sieraad, dat men kaifstand (denticule) noemt, uitsnijdt.
Dentelle, f. Kant f., (tin, ligt weefsel met opengewerkte bloemen of teekeningen; - kantwerk n.,
van kant gemaakt of kantvonig tooisel. D- de
Flandre, brabantsclze, vlaamscite kant. D- au mtier, gewerkte kant. D- a l'aiguille, genaaide kant.
U- au fuseau, gekloste, geklopte kant. Faire de Ia
d-, kantkioppen, kantmaken, speldewerken. Faiseuse
de d-, kantkiopster 1. Pied de Ia d-, bovenste gedeelte of zoom der kant. - [H. n.] D- de mer,
naam der milleporen of puntkoralen, der straalkoralen e. a. polypaardige voorwerpen.
Hentellièr, m., -ière, f. Kantmaker m.,
-maakster f.; kantverkooper m., -verkoopster t.
Hentehire, t. [Sculpt.] Uittanding, tandsnede f. - Tandvormige insnede t., getand werk n.
Faire des cl-s a un mantelet, a un morceau de
cuir, een manteltje, een stuk ieder uittanden.
Denticolle, adj. [H. n.] Met getanden hals of
borst (van insecten). - Denticorne, adj. Met
getande voelsprieten.
Deiiticule, 1. Tandje n., zeer kleine tand m.,
kleine intanding, ligte inkerving. - [Arch.] Sieraad n., uit kleine vierkant bewerkte stukjes bestaande, tandsnede t., kaifstand m. aan eene kornis.
- Ook Z. V. a. DENTELET.
Denticulé, e, adj. Fijn getand, uitgetand,
zaagsgewijs.
JJentidolorifiige, adj. [Méd.] Tandpjjnstii
lend: Remède d-, of als subst.: Un d-, een tandpijnstillend middel.
Deiitier, m. (vroeger râtelier) Rijf. kunsttanden,
kunstgebit n., stel kunsttanden. B- simple, enkele
rij kunsttanden, half gebit; D- double, dubbele r)
kunsttanden, heel gebit. - Kas 1., invatting der
valsche tanden.
Dentiforilie, adj. [H. a.] Tandvormig.
Dentifrice, adj. Dienstig om de tanden mede
te wrijven: Poudre d-, tandpoeder n. - Ook als
subst.: Un d-, een tandmiddel, tandpoeder, tandwater n.
Uentlgène, adj. , z. v. a. DENTIROSTRE.
Hentillac, m. [H. n.], z.v.a. Poisson dental,
-

-

Z. DENTAL.

Denti ll on of Chieot de dent, rn Wortelstuk n., van een' afgebroken tand.
Deutipède, adj. [H. n.] Met getande pooten
(van insecten).
Dentirostre, adj. Met getanden snavel. DENTIROSTRES, M. p1. Vogels met getande snavels.
Dentiste, m. Tandm.eester, dentist, dentiste. - Ook als adj. gebruikt: Mécanicien d-,
kunsttand-, kunstgebitmaker. Chirurgieti d-, Médecm d-, tandarts m.
D entition, f. Het tandenkrjjgen, het doorbreken, uitkomen der tanden; - tijd m., waarop dit
plaats heeft; - gezamenlijke verschijnselen n. p1., die
het tandenkrjgen vergezellen. D- de lait, liet doorbreken der eerste of melktanden; B- permanente,
adulte of de remplacement, het doorbreken der
blijvende tanden.
Dento -labiale, t. [Gram.] Tand-lipletter f.
(v en f).
Denture, t. Orde t., waarin de tanden staan,
gebit n., tandenrijen f. p1., tanden m. p1. Avoir
une belle d-, een schoon gebit, een' schoonen mond
met tanden hebben. - [ Mécan.] Aantal en soort
der tanden aan een rad: La d- dune roue, het
tandwerk van een rad.
Hénudation, t. [Cliir.] Blootlegging, blootmaking, ontblooting, het wegnemen van 't natuurlijk
bekleedsel , d e nu d a t i e f.; - blootgelegde toestand m , van een ligchaamsdeel. - Bij uitbreiding:
La d- dun arbre, de toestand vein een' boom, die
van zijne schors, zijne bladeren, vruchten beroofd is.
Hénuder, V. a. [Chir.] Blootleggen, blootmaken, ontblooten (b. V. een been bij breuken), denu-

,

dd ren. .- Bij uitbreiding: D- un arbre, un animal,
een boom ontschorsen, een dier villen. - D- un
homme, een' mensch van kleederen ontdoen. - SE
DENUDER, V. pr. Blootgelegd enz. worden. - Zijn
natuurlijk bekleedsel van zelfverliezen. - Het part.
peissé is ook adj.: Os dénudé, blootgelegd been n. DENUDEES, t. p1. [Bot.] Bloemen-familie zonder
bloeinkelk (volgens Linneus).
Dénuié, e, wij. (en part. passé van dénuer)
Ontbloot, niet voorzien, zonder: D- d'argent, de
conseil, de secours, ontbloot van geld, bescherming,
raad, hulp; zonder geld, raad, hulp; geldeloos, radeloos, hulpeloos. II est d- d'esprit, de bon sens,
hij heeft geen verstand.
Déiineinent, m., Z. DEN11MENT.
Dénuer, V. a. Geheel ontblooten, berooven, onttrekken: La fortune la denud de tout. de fortuin
heeft hens van alles ontbloot. - SE DENUER, V. pr.
Zich ontblooten, zich berooven: II s'est dmnud de
tout pour ses enfants, hij heeft zich uit liefde tot
zijne kinderen van alles ontbloot.
Déiiûn.ent of Déniaement, m. Ontbiooting,
hulpeloosheid t., gebrek. Ii est dans un grand d
de toutes choses, hij is van alles geheel ontbloot,
hij heeft aan alles gebrek.
Déodactyle, adj. [IT. n.] Met verdeelde of gescheiden teenen (van vogels).
I)éodalite, m. [Minhr.] Deodaliet m., eene
soort van veldspaath.
Déontolo°ie, t. [Didact.] Pligtenleer, zedeleer, deontoTogie t. - Déontologiqiie, adj.
De pliqtenleer betreffend, deo n t a I op isch. Déontologue, m. Pligtenleeraar, zedeleeraar,
deontoloog m.
Dépalissage, m. [Hort.] Het wegnemen van
't latwerk eens leibooms. - Dépalisser, v. a.
Eenen lei- of waaijerboom zijne vrijheid hergeven,
hem van zijn latwerk of staketsel losmaken.
S Dépanser, v. a. [Chir.] Het verband losmaken.
Dépaqueter, V. a. Ontpakken, uitpakken.
Het part. passé is ook adj. Livres dépaquetés, uitgepakte boeken.
De par, prép. Van wege (z. DE, op 't einde
van 't art.)
Déparagé, e, adj. (en part. passé van déparager) EPOUX d-, in ongelijken echt verbonden echtgenooten.
IJéparaenient, m. [Anc.jur.] Ongelijk huwelijk (mésalliance)
iléparager, V. a. Een meisje beneden haren
staat uithuwelijken.
Déparalyser, v. a. [Mid., Magn.] De verlamming ontnemen, verdrijven. - Het part. passé
komt ook als adj. voor: Membres déparalisés, van
verlamming genézen ligchaamsdeelen.
Déparé, e, adj. (en part. passé van déparer)
Ontsierd, onttooid: Autel d-, onttooid altaar. Caractère d- par des défauts, door gebreken ontsierd
karakter.
Dépareiller, v. a. Twee of meer zamen behoorende voorwerpen scheiden, van elkander doen,
ongelijksoortig maken, schenden: D- un service de
porcelaine, een porseleinen servies ongelijksoortig
maken, door er stukken van een ander servies bp
te doen. Ii ne faut pas d- ces deux vases, men
moet die twee vazen bij elkander laten. - Het part.
passé is ook adj.: Ouvrage, Exemplaire dépareillé,
geschonden, verminkt werk of exemplaar, 't zij
omdat al de deelen niet van 't zelfde formaat of
dezelfde uitgave zijn, of omdat er een of meer deelen
aan ontbreken.
Déparer, v. a. Het sieraad, den tooi wegnemen, onttoojen (in dien zin zelden gebézigd dan in):
D- un autel, une église, après le service divin, is
altaar-, kerksieraden na de dienst afnemen. - Ontsieren, mismaken, het bevallige wegnemen: Cet
habit vous dépare, dat kleed, die rok misstaat, ontsiert u. - ( fig.) Ce défautvous dépare, dat gebrek
ontsiert u. Les ornements superfius qui déparent
son style, de overtollige sieraden, die zijnen stijl
ontsieren. - D- Ia marchandise, het beste van eens
waar (b. v. de beste vruchten van eens mand) uitzoeken en daardoor het overige als 't ware ont
sieren. - SE DEPARER. V pr. Ontsierd worden.
Lbéparier, V. n. Ontparen, het paar scheiden,
schenden: D- des gants, des bas, paren handschoe
nen, kousen schenden. - D- des pigeons, duiven,
-

-

-
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die gepaard zijn, scheiden. SE DÉPARIER, V. pi.
Ontpaard worden. - Het part. passe is ook wij.:
Des souliers dépaiîés, Desanimaux dépariés, ont paarde schoenen, dieren.
Déparler, v. n. (trés-/am.) (meestal ontkennend gebruikt) Ophouden te spreken: Ii ne déparle
point, hij houdt niet op met spreken, zijn mond
staat geen oogenblik stil. Ii ma tenu pendant deux
heures sans h- hij heeft mij twee uren aan den
praat gehouden, zonder zijn' 'mond toe te doen.
Déparqiier, V. C. t Econ. rur.J Uit de kooi
drijven (de schapen) . - Het part. passé is ook adj.:
Troupeau dépaiqud, uit de schaapskooi verwijderde
kudde f. - DEPARQUER, V. n. Eene schaapskooi wegbreken, onbruikbaar maken.
Départ, m. Vertrek n. , afreis t., het vertrekken, afreizen, opbreken; het afrijden, afvaren, al'zeilen, het heen- of weggaan: Le d- dun voyageur,
het vertrek, de afreize van een' reiziger. La d-

dune diligence, dun convoi par Ie chemin de fer,
dun bateau a vapeur, dune fiotte, het afrijden

eener diligence, het vertrek van een' spoortrein,
het afvaren eener stoomboot, het af- of uitzeilen
eener vloot. Etre sur son d-, op zijn vertrek staan,
gereed zijn om of te reizen. - [ Mar.] Point de d-,
plaats f., waar men afûevaren. afgereden enz. is. —
[Mii.] Sonnei, Battre le d-, het sein tot opbreken
blazen, slaan, den a/morsels blazen of trommelen.
- DEPART, In. [Chirn.] Scheiding, afscheiding f.
(der gemengde metalen inz. de scheiding van 't
goud en zilver van hunne bijmengselen). - Eau de
d-, sterk-water n., oplossing van salpeterzuur en
water. - [ Cristal.] Lignes, Point de d-, lijnen f. p1.,
punten n.pl. van aanschieting(in welke de vlakken der
kristallen elkander raken).— [Astr.] Point de d-,
onderscheid n. in astronomische lengte, verschil n.
van twee plaatsen onder denzelfden iner'idiaan.
Dépaitager, V. a. [Jur.]: D- les voix, les
suffrages, les juges, het verdeeld zijn of de staking
der stemmen opheffen (dooi' toevoeging van nieuwe
regters of scheidslieden). D- les avis, eene beslissende stem uitbrengen (bij het staken der stemmen).
Départernent, m. [Admin.] Verdeeling f. (bv.
van de troepen in hunne kwartieren, van zékere
bézigheden onder vele personen in een colleqie (clock
in dien zin verouderd). .—.clmbts- of werkkring ni. ,
vak, bedrijf, beheer n., al wat tot iemands bevoegdheid behoort, elep a r t e m en t n. : Cette affaire est
de mon d-, die zaak valt in mijnen werkkring,
behoort tot mijn beheer, tot mijn vak enz. - (/1g. et
fam.) Cela nest pas dans (of de) son 1-, daar
heeft hij niets mede te maken, dat gaat hem niet
aan, dat is niet van zijn departement. - Naam
van de verschillende afdeelingen der onder de ministers verdeelde staatszaken, afdeeling 1., tak m.
van staatsbeheer, departement n. D- de la

guerre, de Ia marine, des finances, des tailles etc.,

departement van oorlog, van marine, van finantikn,
van belastingen enz. - [Gëogr.1 Naam van elk der
86 groote deden, waarin Frankrijk voor de ad
verdeeld is en die ieder een préfet aan-minstrae
't hoofd hebben, tandsafdeeling, landvoogdij t., dep a r t e m e n t n.; - ook gebézigd voor ieder der
a[deelinqen van een groot, over 't land verspreid
genootschap, zoo als in Nederland de departementen
der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die van
Landbouw enz. - Ook: hoofdplaats van een fransch
departement: Aller nu d-. - Soms ook het departementsgebouw of de prefectuur: Diner nu d-. In de krijgs-marine : naam van de qroote havens
Lorient, Beest, Toulon, Cherbourg en Bockefort,
als hoofdplaatsen, van welke de omliggende havens
afhangen. - Ook in tegenstelling niet de fransche
hoofdstad gebézigd: Paris et les ct-s (of la province)
Parijs en 't gebied daarbuiten of de provincie.
Départeniental, e, adj. Wat het departement betreft, tot een departement behoort, de part e m e a t a a 1 : Con seils départementaux, departementale raden.
Départe.ir, m. [Chim.] Scheider rn inz. van
goud, van zilver (vgl. DEPART).
Départi,e,adj. (enpart.passé van départir) Uitgedeeld, verdeeld, toebedeeld, verleend: Argent d-,uit
gedeeld geld n. Faveurs d-es, verleende gunsten t. pl
t Départie, t. Vertrek n., scheiding t. (dé-

art).

p

Départir, v. a. Uitdeelen, verdeelen: Ii alaissé
deux mille forms, pour les d- aux pauvres, hij
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heeft twee duizend gulden nagelaten, om ze onder
de armen te verdeelen: Toebedeelen, verleenen: 0des bienfaits, des faveurs, weldaden, gunsten uitreiken. .- [Prat.] Ce procès sera bientôt jugé:
on la déja départi, dit proces zal weldra uitgewezen worden: de acten of stukken zijn reeds onder
de reyters verdeeld.
SE DEPA1ITIR, v. pr. Van
iets afstaan, iets laten varen (Se désister). 11 ne se
départira jamais de sa prétention, hij zal nooit
zijne aanspraak laten varen, er van afzien. —Afwijken, afgaan: Je ne medépartiiaijamaisdecette
maxime, Ik zal nimmer van dien stelregel afwijken.
Dépasser, V. a. liet in- of doorgestokene terugtrekken, uithalen: Dépassez le lacet, vous avez
sauté un oeillet, trek het rjgsnoer weder uit, gij
hebt een vetergat overgeslagen. Je ne saurais d- le
bras de dedans Ia manche, Ik kan mijnen armen
niet weder uit de mouw halen. - [ Mar.] Doodzeilen, een schip inhalen en vaorbijzeilen: 0- un
ckble, one manoeuvre, een kabel, een touw uitscheren. D- Ia tournevire, de kabelaring verleggen.
0- Ie lit du vent, door den wind geraken. D- un
mât de hune, een steng met de hiding op het dek
nederstr'ijken.— Verder gaan dan..., voorbij gaan; door sneller bewéging vooruit komen, voorbij loopen,
rijden of varen, achter zich loten: 0- l'endroit Ok
l'on voulait s'arrèter, de plaats, waar inca wilde
stilhouden, voorbij gaan. Ce cheval dépasse tons
les autres, dat paard loopt al de andere voorbij,
loopt harder (tail al de andere. 0- un vaisseau,
een schip voorbij varen of zeilen, het achter zich
laten. - ( fig.) Te buiten gaan,overschrijden; overtreffen, te boven gaan: 0- sas ordres, son pouvoii,
zijne bevélen, zijne magt te buiten gaan of overschrijden. 0- les homes, les litnites, de grenzen of
palen (der welvoegelijkheid, des eerbieds enz.) te
buiten gaan. - Le succès dépassa nos espérances,
de uitslag overtrof onze verwachting of hoop. Bo
-

naparte dépassa tous les généraux de la république,

Bonaparte streefde al de veidheeren der republiek
voorbij. - Langer, honger zijn, uitsteken, verder,
hooger of lager reiken: Cat arbre dépasse les
autres en hauteur, die boom is hooqer dan de andere. La facade de vette maison dépasse les autres
maisons de'la rue, de gével van kat huis steekt
voor de andere huizen der straat uit. - SE DEPASSEll, v. pr. Elkander voorbij loopen, rijden enz.;
elkander voorbij streven of overtreffen. - liet part.
passé is ook adj.: Ganse dépassée, uitgehaald, losgemaakt snoer n. - Vaisseau lépassé, voorbij gezeild schip. Ordres dépassés, ovei-schreden beveulen.
Ibivaux dépassés, overtroffen mededingers.
-I- Dépassionner, v. a. Van hartstogteljkheid
ontdoen: D- une discussion, acne woordenwisseling
bedaard en zonder hartstogt voeren.
Dépaterniser, V. a. Van 't vaderschap berooyen.
iJépatisser, v. a. [lmpr.] De in pastei gevallen letters te rapt brengen.
IPépavage, m. Het opnemen der bestrating.
Dépaver, V. a. De bestrating, de straatsteenen,
de bevloering opnemen, opbreken. - Het part. passé
is ook adj. : Rue d-c, opgebroken straat f.
Dépaysé, e, adj. (en part. passé van dépayser)
Personne d-, naar een ander land verplaatst mensch;
- tot béter manieren gebragt persoon; - van 't
spoor gebragt mnensch. - 11 se trouve d-, hij gevoelt zich niet thuis, hij is niet in zijne sfeer.
+ Dépaysernent, in. Het overplaatsen naar
een ander land; - het van 't spoor brengen, in de
war maken.
Dépayser, a. a. Van land doen veranderen,
iemand naar een vreemd land zenden. - ( fig.) 0qn., iemand beltere manieren leeren, hem zijne verkeerde manieren a/leeren. - Ook: iemand van cane
voordeelige plaats, waar hij craig voordeel hebben
konde, aftrekken. - iemand valsche begrippenvan
iets inboezemen, van het spoor afhelpen, bedotten,
om den tuin leiden. Il faudrait envoyer ce jeune
homme a Paris pour le d-, men moest dien jongeling naar Parijs zenden, om hein gemanierder te
doen worden. - Il connalt trop Plan son billard,
,

ii y gagnera toujours; ii faut un peu Ie d-, et
Ie faire jouer auteurs, hij kent die biljarttafel te

goed, hij zal er altoos op winnen; men moet hem
naar eene andere plaats voeren, ons hem daar te
laten spelen. Je croyais connaltre cette affaire,
mais je vois bien qu'on ma dépaysé, ik meende
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kennis van die zaak te hebben, maar ik zie wel,
dat men mij daarvan valsclze begrippen heeft ingeboezerncl, dat men mij om den tuin geleid heeft.
- SE DEPAYSER, V. pr. Naar een vreemd land,
eene andere plaats trekken. - Zijne gewoonten,
manieren afleggen.
Dépeçage of Dépèeeiiient,m. [Tech.] Het
kleinmaken, in stukken verdeelen, in stukken kakken of snijden: Le d- dun lioeuf, het af/takken
van een' os. Le d- dune volaille, liet ontiedenvan
een' opgedischten vogel. Le ti- dun bateau, liet
afbreken, sloopen van eene schuit.
L)épecer, V. a. In stukken hakken, houwen,
slaan of snijden: D- de in viande, vleesch in stukken
hakken. Ii- Un vieux vaisseau, een oud schip in
stukken slaan, sloopen. D- de vieux habits, de
'vieux liege, oude kleederen, ,oud linnen aan stukken
scheuren. - ( fig.) D- Un Etat, , een' Staat uiteen
rukken, verbrokkelen. - SE DEPECER, v. pr. Aan
stukken gesneden worden, enz. - liet part. passé
is ook adj.: Volaille ddpecée, klein gesneden, ontidde vogel. Bateaux ddpecés, gesloopte schuiten,
wrakken.
Ilépeceur, m. Hij, die aan stukken snijdt,
hakt of scheurt. - [ Tech.] D- de bateaux, slooper m. van vaartuigen.
Dépèche, 1. Brief over lands- of staatszaken,
brief tusschen 't ministerie van buitenlandse/te
zaken en de daarvan afhankelijke diplomatische
agenten, staatsbrief m., antbtsberigt n., aanschrjving, depiche f. - Bij uitbreiding: brief over
handelszaken, handelsbrief; - (fam. ei iron.) iedere
brief. - (pop.) C'est une belle d- (wie belle défaite), 't is goed, dat hij uit de wereld is; wij
wenschen hem eene gelukkige reis.
Dépêché, e, adj. (en part. passé van dépêdher)
Courier d-, afgezonden koerier m. - Ouvrage d-,
bespoedigd, haastig gedaan werk n.
Dépêeher, v. a. Snel afzenden, met spoed afvaardigen (ons bevelen, berigien, brieven over te
brengen): D- Un courier, une estafette, een' koerier,
een' bijzonderen renbode afzenden. Cet homme

attend une réponse, ii faut Ie d- prompteinent,

die man wacht op een antwoord, men moet hem
spoedig voorthelpen, afzenden. - (fig. ei fain.) Van
kant helpen, naar de andere wereld zenden: On le
dépécha en secret, hij werd heimelijk van kant
gemaakt. Ce inédecin en a beaucoup dépêché, die
geneesheer heeft er velen naar de andere wereld
geholpen. - Verhaasten, bespoedigen, met spoed
maken of afmaken. II faut d- eet ouvrage, cette
besogne, gij moet dat werk bespoedigen. - (fans.)
B- besogne, haast of spoed maken. - Ook zonder
voorwerp: Dépêchons, Dépêchez, laat ons spoed
maken, maakt spoed. (Loc. lam. ei prov.) Travailler a dépédhe compagnon, iets in haast en onachtzaam afwerken. Se battre it depêche compagoon, op leven en dood vechten.—su OEPECHER, V.
pr. Zich haasten, zich spoeden, zich reppen, voortmaken: Dépêdhez-vous, haast u, rep u wat.
Dépcheur, m. Verzender, afvaardiger m.
- D- d'heures (woord van Rabelais), afrabbelaar
van gebeden.
Dépeçoir, m. [Tech.] Werktuig n. om in
stukken te verdeelen, hakmes n., hakbijl f., snij-

ms n.
S Dépédantiser,

+

V. 0. De pedanterie of
sciwolvosserj afleeren, ontnemen.
IJépeindre, V. a. Afmalen, afschilderen, met
woorden voorstellen, naauwkeurig beschrijven: Dqn. au naturel, iemand met levendige kleuren afmalen: eene zeer naauwkeurige beschrijving van
iemand geven.
Dépeint, C, adj. (enpart. passé van dépeindre)
Afgeschilderd, afgewaaid (met woorden).
I)épenaillé, e, adj. Met lompen of vodden
gekleed. - (tris-fam.) Zeer onaehtzaain, slordig, haveloos gekleed. - (fig. et fam.) La figure de cette
femme est l ien d-e, deze vrouw ziet er zeer verwelkl, vervallen uit. Fortune d-e, gezonken fortuin,
vervallen vermogen n.
DépenailJenient, in. (tres-fam.) Toestand
van een met losnpen gekleed mensch, haveloosheid,
verflenstheid f. van gelaat.
S Déjeudamment, adv Afhankeljjkerwijze,
afhankelijk.
Dépendanee, f. Afhankelijkheid, onderdanigheld, ondergeschiktheid, onderhOOrigheidf.; onderling

MPEN So
verband n.: Les enfants doivent demeurer dans la dde leurs parents, de kinderen moeten van hunne
ouders afhankelijk blijven. Vivre dans Ia d- de
qn., onder iemand staan, van hem afhankelijk zijn.

Ii y a une étroite d- entre toutes les facultés de

l'homme, er is een naauw verband (eene wederzijdsche inwerking) tussehen al de vermogens des
mensehen. - [ Féod.] Cette terre est de Ia d- de
Ia mienne, dit land is een afhankelijk leengoed van
het mijne. - [Jur.] D-s, Aanhang m., aanhangset n., aankleve f., toebehooren n., aanhoorigheden 1. p1. : Ii a acheté Ia maison avec toutes ses
d-s, hij heeft het huis gekocht met al zijn toebehooren, met al den aankleve daarvan. Je sais cette
affaire et toutes ses d-s., Ik ken die zaak in al hare
geuren en kleuren, in haar' geheelen toestand.
Dépendant, e, adj. Afhangend, afhankelijk
(van), onderworpen, ondergeschikt (aan): Ii est
entièrement d- de son oncle, hij is geheel afhankelijk van, ondergeschikt aan zijnen oom. Deux
choses d-s l'une de l'autre, twee van elkanderafhankeljke zaken.
Dépendeur, m. [Manuf.] Afhanger, afnemer m.
- (oudtijds) Verkwisler m.
Dépendie, V. a. Afhangen, het opgehangene
afnemen, van den haak of spijker nemen; D- un
tableau, une enseigne, eene schilderij afnemen, een
uithangbord afhangen. - (oudtijds) Vertéren, verkwisten. (In dien zin komt het soms nog, zonder
voorwerp, voor in de zegswijzen): Je suis a vous
a vendre et a d-, of liever: a pendre et a d-, ik
ben geheel en in alles tot uwe dienst, beschik geheel
over mij. Ami a pendre et a d-, Z. AM!. - ( Pray.)

Qui bieti gagne et bien dépend, na que faire de
bourse pour serrer son argent, wie zijne goede ver-

diensten terstond weir uitgeeft, heeft geen beurs
noodig. - DEPENDRE, V. n. Afhankelijk zijn, afhangen, ondergeschikt zijn; ter beschikking zijn;
het gevolg zijn; voortkomen, uit voortvloeijen, berusten op: Je ne dépends pas de lui, ik ben niet
van hem afhankelijk. Cela dépend de moi, dat
hangt van mij af, is in mijne magt. La fortune des
gens dépend souvent de leur conduite, het geluk
der mensehen hangt dikwijls van hun gedrag af.
L'effet dépend de in cause, de uitwerking hangt
af van, vloeit voort uit, berust op de oorzaak. Le
succès dépend souvent du hasard, de uitslag hangt
dikwijls van het toeval af. - Bijhooren, een gedeelte van iets uitmaken; tot een grond- of regIsgebied &ehooren; leenroerig, leenpligtig zijn: Un bois
qui dépend dun château, een bosch, dat bij een
kasteel behoort. - [ Féod.] Ce lief dépendait de
cette baronnie, dat leen stond onder (was afhankeljk van, leenpligtig aan) die baronnij. - [ Mar.]
Arriver, Tomber, Venir en dépendant, allengs
afvallende naderen, bij den wind allengs op een
voorwerp aanhouden. Le vent dépend du norçl,
de wind heeft een' streek van 't noorden. - DEPE1DRE, v. imp. Afhangen: II dépend de nous
d'èlre heureux , het hangt van ons zelven af
gelukkig te zijn.
Dépendii, e, wIj. (en part. passé van dépendre): Enseigne d-e, afgehangen, weggenomen uithangbord n.
Dépens, m. p1. Uitgaven f. p1., kosten, onkosten m. p1. [Prat.] Geregtskosten, proceskosten:
Gagner son proces avec sans les cl-, zijn proces
'
II a été condamné
met, zonder de kosten winnen.
aux ii-, hij is in de kosten verwezen; (fig. ei fam.)
hij heeft er al Zijne onkosten bij ingeschoten, hij
heeft voor Zijne moeiten niets dan onkosten geha
d.
D- et frais, verschotten en kosten. 0- dc Ia contumace of du défaut, kasten van het verzuim,
of verstek. D- réservés, ondervoorbehoud der kosten.
- (Loc. fig. et fam.) Plus de Ia moitié de ses d
sont payés, hij heeft zijn' besten tijd gehad, zijn
meeste brood al gegd/en, zijn' langsten tijd geleefd.
Cet homme gagne ses d-, die man is zijn' host
waard, Zijne diensten wegen op tegen 't geen hij
kost. Devenir sage a ses d-, met schade wijs worden. Faire Ia guerre a ses d-, voorschotten doen,
zonder daartoe verpligt te zijn, zonder er voordeel
of dank van te hebben. On s'est diverti a vos d-,
men heeft Zich ten uwen koste vermaakt, men heeft
met as den draak gestoken. - AX DEPENS DE, toe.
prép. Ten koste van, op kosten van, met opoffering
of verlies van: Vivre aux dépens eFautrui, op eens
anders kosten leven. Rire aux dépens d'autrui,
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met iemand den spot drijven. Racheter sa vie aux
d- de sa vertu , zijn leven ten koste van zijne deugd
redden. 11 vous obeira aux d- de sa vie, hij zal
gehoorzamen ten koste van zijn leven.
Dépense, f. Uitgave, vertérinq L, kosten ni. Pl.
Grande, folie d-, groote, dwaze uitgave. 11 aime la
d-, hij houdt veelvan vertering maken. La d- de
bouche, de uitgaaf voor eten en drinken. La d- da
ménage, de huishoudkosten. Se mettre en d-s, zich
op onkosten jagen. 11 faut régler sa d- sur ses
revenus, men moet zijne tering naar zijne nering
zetten. Faire Ia d-, boekhouden van hetgeen uitgegiven wordt. Faire de Ia d-, veel uitgeven. (/1g. et fain.) Faire une grande d- d'esprit, dérudition, veel geest of geleerdheid om niet of ten onpas uitkramen, al zijne geleerdheid te luchten hangen. - Un livre de d-, een uitgaafboek a . , een boek,
waarin men schrijft wat men uitgeeft. Porter,
Coucher en d-, op de rékening van de uitgaven
brengen. Forcer la d- of les d-s, de rekening van
uitgaaf hooger opvoeren dan zij is. Ce sont les
d-s sourdes, dat zijn heimelijke uitgaven. D-s, uitschotten n. pt. D-s communes, gemeene kosten.
Menues cl-s kleine onkosten. - [ Pout., Admin.]

DÉPIQTJER

,

slechter worden. Le d- de sa santé, het afnemen
zijner gezondheid. Sa maison est dans un grand d-,
zijn huis is in een' slechten toestand, zeer bouwval
lig. - (fig.) Le d- des moeurs, 't verval der zeden. - [ Méd.] Le d- est an syniptôrne dangereux, de vermagering des ligchaains, de uitputting
der levenskrachten is een gevaarlijk verschijnsel.
-

Dépersécuter, v. a. (woord van Voltaire)

Ophouden te vervolgen.
Dépersuadei', v. a. De overtuiging ontue men; z. v. a. DÉTISOMPER. - Het part. passé is
ook adj. : Un esprit dépersuadé (détroinpé).
Déptrer, V. a. De belemmerde voeten losof vrijmaken: D- qn. dun bourbier, iemand uit
een' sljkhoop helpen. D- un cheval qui s'est embarrassé dans sos traits, een in zijne strengen vei'
ward paard losmaken. - (fig. et fans.) Bevrijden,
verlossen, vrijmaken, uit de verlegenheid helpen:
-

D- qn. dun importun, dun fol engagement. -

SE DEI'ETREII, v. pr. Zich de voeten vrij of losmaken. - ( fig.) Se d- dun linportun, zich vaneen
lastig mensch ontslaan. - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Cheval dépêtré, vrij, losgemaakt
paard (uit zijne strengen, uit een' modderpoel).
D-s publiques, ordinaires, extraordinaires, pré4- 5 Dépéti'ifier, v. a. (fain.) Iemands vervues, imprévues, secrètes, openbare of landsuit stomming, verbazing, verbluftheid doen ophouden.
ÉT
RIFIEII, V. pr. Zich van de verblu/theid
gaven, gewone,buitengewone, voorziene, onvoorziene, - SE DÉP
geheime uitgaven. - [ Econ.] Spijskamer, provisie- herstellen.
e, adj. (en part. passé van dépeuf.
[Hy
Dépeiiplé,
kamer, etenskas f. - [ Mar.] Bottelarij
draai.] Hoeveelheid water, die eene fontein, eene pier) Ontvolkt: Pays d-, ontvolkt land n. Etang U-,
van visch ontbloote vijver m.
buis enz. in gegéven tijd levert.
Dépeuplenient, m. Het ontvolken; ontvot
Dépensé, e, adj. (en part. passé van dépenser)
-kingf.
Besteed, uitgegiven: Argent 1)ien 1-, wel besteed
Dépeupler, V. a. Ontvolken, van bewoners
geld. - (Loc. prov.) Journée gagnée, journhe d-e,
ontblooten:
guerre
et
Ia
peste
ont
bien
déLa
uit de hand, in den tand; zoo gewonnen, zoo gepeuplé ce pays, de oorlog en cie pest hebben dit
ronnen.
bépenser, V. a. Geld uitgeven, vertëren; - tand zeer ontvolkt. D- un colombier, een duiven(zonder voorwerp) verspillen, verkwisten, hole van duiven ontblooten. D- une contrée de gi
doorbrengen: Ii a lépensé tout son argent comp- bier, un étang de poissons, eene landstreek van
tant, hji heeft al zijn gereed geld uitgegiven. Votre wild, een' vijver van visch ontblooten. - D- une
frère dépense hien de l'argent en habits, uw broe- font, une pépinidie, veel booinen uit een woud,
der geeft veel geld voor kleederen uit. II airne a d-, uit eene kweekerij halen. - (fig.) Tous lisent sos
hij houdt veel van doorbrengen. II dépense en ha- ouvrages, us en dépeupient les boutiques, alien
bits, en chevaux, hij verdoet veel in kleederen in lezen zijne werken, zij berooven er al de winkels
paarden. - (fig.) D- son ternps, sa santé, zijn' van. - SE DEPEUPLER, V. pr. Ontvolkt worden.
Déphiegination , Déphlegtner , Z. DEtijd, zijne gezondheid verspillen. D- en pure porte
son esprit, son éloquence, zijn verstand, zijne wel- FLEGM—.
sprekendheid om niet uitkramen. - (Loc. prov.)
Déphiogistiqiter, v. a. [Chim. anc.] Van
Autant dépense chiche quo large, ontijdig sparen ontbrandingsstof berooven, onverbrandbaar maken,
doet niet vergâren (brengt geen gewin); —ook: een dephiogistiséren. - Het part. passé is ook
gierigaard kan soms mild zijn. - Sc DEPnNSER, adj.: Air déphlogistiqué , van alle ontbrandbaar
v. pr. erteerd, uitgegeven, verspild enz. worden. beginsel beroofde, gedephlogis tiseerde lucht,
Dépensier, •ière, adj. Wie veel uitgeeft, levenslucht, zuivere lucht t., zuurstofgas a. (gay
veel van vertiren houdt, verspillend, verkwistend. oxygmne).
- Ook als subst.: Un grand d-, Une grande d-ière,
Déplilogistication, f. [Chim. anc.] Afscheieen groot geldverspiller of doorbrenger , eene ding van het brandbare beginsel (phlogiston) uit
groote doorbrengster. - Ook als adj. en subst. in. een ligchaamn; het d ep h 1 0 g is t is é ren.
en t. voor: spijsmeester, keldermeester in. , -mees
Dépieage, m., Z. DEPJQUAGE.
teres I. in sommige kloosters: Le frére d- of Le
Dépicatoii-e, adj. [Agiic.] Wat tot het dord-, La soeur d-ière of La d-ière. - [Mar.] D- dun schen van 't graan dient: Fléau d-, dorschvlegel m.
Aire U-, dorschvloer m.
vaisseau, bottelier. (Men zegt nu cambusier.)
Dépeidition, f. [Didact.] Verlies n., afneDhpid, rn [Féod.] Verdeeling, verbrokkeling f.
ming, vermindering I. D- de forces, afneming 1., van een leengoed.
verval n. van krachten. - [Chim.] B- de subDépiècement, m., z. v. a. DEMEMBREMENT.
stance, verlies n. aan zelfstandigheid.
Dépiéeev, V. a., z. v. a. DÉPECER, pÉMEMBREII.
Dépéii, e, adj. (en part. passé van dépérir)
Dépilage, in. [Tech.] z. v. a. DEPILATION.
Vervallen, afgenomen, verzwakt, bouwvallig, in
Dépilaut, e, Dépilatif, -ive, adj. Ontwaarde verminderd, verslecht, versleten, bedorven. harend, wat het haar doet uitvallen: Pommade d-c.
Dépérir, v. n. (met avoir en Otre) Slechter,
Dépilation, 1. Ontharing f., het kaalinaken,
zwakker worden, verminderen, te gronde gaan, het uitvallen of uittrekken dec haren; kaalheid t.
omkomen, in verval geraken, bouwvallig worden,
Dépilatoire, adj. Ontharend, z. v. a. BÉPIvervallen, in kracht of waarde verliezen: L'armée LATIF, DEPILANT. - Ook als subst. m.: Un U-, een
est dépérie, a dépéri, het leger is zwakker gewor- ontharend middel.
den, versmolten. Cette église commence a d-, die
Dépiler, v. a. Oîitharen, het haar doen uitkerk begint bouwvallig te worden. Votre maison vallen (door haarzalven, poin.mades enz.) - [ Tech.]
dépérit, faute d'être entretenue, uw huis vervalt, Pelen, de huid ontharen. - SE DEPILER, v.pr. Zijn
omelet het niet onderhouden wordt. Sa santé di- haar verliezen (mv. van dieren sprekende) . - Het
pint it vue dooi!, zijne gezondheid neemt oogen- part. passé is ook adj.: Tito d-e, ont.aaard hoofd.
schijnlijk af. - Ces pa piers dépérissent , deze
Dépinglage, m. [Tech.] Het wegnemen der
schuldbekentenissen verliezen hare kracht of waarde. spelden, waarmede iets vastgestoken is.
Les preuves dipérissent par Ia longueur du temps,
Dépiiiler, v. a. [Tech.] De spelden wegnede bewijzen verliezen hunne waarde door de lengte men, losspelden. - Het part. passé komt ook als
des tijds. Le commerce dépdrit, de honlel kwijnt, adj. voor: Toile d-e, losgespeld doek n.
vervalt. Les sciences dépirissent, de wetenschappen
Dépiquage, rn., Dépiqiiaison, t., Dégeraken in verval.
pieae , m. [Agri(„.] liet graandorschen (inz. door
Dépérissenient, in. Verval n., afneming, betredinq van dieren, door cilinders, wagens enz.)
vermindering, verzwakking, wegkwijning ; - inDépiqiier, v. a. (van épi, korenaar) [Agric.]
ner(fjke vermindering 1. in kracht of waarde, het Dorschen (z. DEPIQUAGE). - SE DÉPIQUER, V. pr .
-

-

-
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Gedorsclitworden. — Dépiquer, v. a. (van pique, -. D1(PLAIRE, V. imp. Mishagen, verdrieten: Ii
verdriet, ergernis) (fain.) Het verdriet, hartzeer me déplait fort d'être obligé it cda, het maakt mij
ontnemen, iemand weder in goede luim brengen: zeer verdrietig, het verdriet mij zeer, daartoe geCe gain la dépiqué de toutes ses pertes, deze winst noodzaakt te zijn. - (Loc. iron. et fam.) Ne vous
heeft liejn al zijne verliezen doen vergeten, verzoet. (en) dëplaise, met uw verlof, neem het mij niet
- SE DEP1QEJE1I, v. pr. Zijne ergernis, zijne kwade kwalijk. - SE DEPLAIRE,
V. pr. Misnoegd, onteluim laten varen. - DEPIQUER, v. a. (van piqûre, vreden zijn, ongaarne op eene plaats zijn. Je ne me
steek) De steken uithalen (uit eene gestikte, ge- diplairais pas ici, het zoude mij hier niet mishagen.
naaide, geregen stof). - SE DEPIQUER, V. pr. flit- Se 1- P Ia viiie, a Ia campagne, zich in de stad,
gehaald worden. - I-Jet part. passé dezer werk- op 't land vervelen. Les piantes se ddplaisent en
woorden komt ook als adj. voor: Bid dépiqué, eet endroit- ei, de planten komen hier niet goed
gedorsciet koren n. Humeur dépiquée, herstelde voort. Les chevreuils se déplaisent en ce lieu-lá ,
goede luim f. Courtepointe clépiquée, uitgehaalde, de reebokken willen daar niet aarden. L'homme
van xlelo'n ontdane sprei f.
vicieux se déplalt (t lui -même, de verdorven menscim
Dépiquieni, flL, -euse, 1. [Agrîc.] Hij of zij, is zich zelven tot last.
die lit (lOI.wheO bestuurt, opz'igter m., opzigtster f.
Déptaisamment, adv. Op onbehagelijke, onover het lJ1(W1Ul()1.cCICfl. - DEPIQUEUR, m. Dorsch- bevallige, onaangename wijze.
?fl(/(l/ilU' I.
Déplaisatice, f. Wctezin, afkeer, tegenzin m.,
Hpistei', v. a. [C h as.] Opsporen, ontdekken, mishagen, ongenoegen, verdriet n. (zelden voorkojagen, vangen (dooi' liet spoor van 't wild te vol- mend dan in:) Prendre qn. en d-, een' weérzin in
gen). - ( fig. (t fain.) I)- Ui' lëbiteur, een' schul- iemand hebben, iemand niet mogen lijden.
denaar (if) t spoor Iwnwn, zijn verblijf ontdekken,.
Déplaisaiit, e, adj. Onbehageljk, onbevalli , ,
D- un secret, achter een geheim komen. - liet onaangenaam, verdrietig, een' tegenzin verwekken
part. passé joint ook als (1(lj. voor: GiIi(I dépisté, Ii est 1- de perth'e lou jours, 't is onaangenaam,
opgespoord oud ii. DdI)Ittur (I, opgespoorde schul- verdrietig altijd te verliezen. C'est un homme d-,
dciioui' m. Sec (t (I-, II il,t'vorseht qclu'iin n
't is een vervélend mensclu.
D(J)it, 111. Spijt , ergernis, 5i ) illiUhlei(l, 01(1 111Déplaisir, m. Leedwezen, misnoegen, ongeSt(11•i,lJlUill 1 , 1(1(1/jet 11. (nul O/)l1'elIillg 1(111 (11l(,'e- noegen, verdriet n.: Cda me donne tin grand d-,
(111111 o/' lilU1ÎIM'/llIp) , hartzeer ii .,100)11 111 . (1(1' dat is mij zeer leed, verwekt mij veel leedwezen.
OiiIii(l(jt. \l)u iL\ -'? fail I)L11 IIIC faire (1-, fl ij hebt C'est avec d- que je me vois contraint de vous en
lilt gedaan, ('111 lull verdriet le Vt', ooi':ilo'n , 0111 pane!', liet doet mij leed, dat ik mij genoodzaakt
iii(/ Ie ergeren. , F11111 (IC. par (1')/(1e) ti-, iets Lit spijt zie, ons met u daarover te spreken. Son fils ne lui
(11)111. -- EN ]JE1'lI' DE, bc. judo. In spijt iou , in a jamais donné aucun sujet de d-, zijn zoon heeft
v'eu,'ii'il van, OIUl(1111ix: En U- de lui, tIll .cjjjt, in hem nooit gelegenheid tot misnoegen gegeven. Yen
V'C 1 1ll'il van /1(111. Cda e1 éi'ii L (Il tE- tIn 1)011
mourrais le d-, Ik zonde het van verdriet besterven.
sens, du Stils eoniiiiun, dat is Z)'Ci cIte/it ('(/l 1 '(' Dépianeher, v. a. De planken wegnemen,
ven. Nous 1 11110115 en (1- (lui! 011 alt , itij zullen wegbreken (van eene zoldering, een' vloer, een bevertrekkn, 't 1i1('!/ hf/fl spijlen of •iukt.
schot enz.)
1)épitei', V. (1. .hU'ulll(I, verdrietig of toornig
Déplaiitage, m., Déplaiitation, f. [Agric.,
maken, ergeren, V1l'f;Illlflhuleil , V(!il0(1) 111)1 . C(f Ic Hort.] liet verplanten.
perle la ddpité, it 111 PlUS JOUd (l([)UiS, (lit u''ilie.s'
IépIanter, v. a. Verplanten, elders planten.'
1111/t lom kU'(l(ld lJel) 1 ( 1 (lkt, verdroten, ho luu'i'ft D- mi arme, een' boo))) verplanten. D- un parterre,
sedert iuk't i1l('#_1 I(')Pt'uld. Ne (leI)it(Z pas u'e1 en fa ni, un jarclin, een bloemperk, een' tuin van alle bloc7,1(10/i dit kind niet llloejjel(jk, toornig. - sJ: J)J1'L
men of planten bcrooven.— [Mar.] D- une ancre,
'rEl). V. ]11. Zich ergeren; 11110(01, toornig, ver- een anker lipten, opwinden. - SE DÉP
LANTER, V. Pr.
drietig 'uu'(llul('Il: II scsi (luijlild de ce que v ous lui Verplant worden. - Het part. passé is ook adj.:
(I'u u z dit, hij 11(1/t zich çiii'gu'rul over 't (/(2)1 gij
Arlire déplantti, verplante boom m.
11(111 !I(('!!f! hebt. - (i-'i'ot'.) Sc ul- eoit Ire SOt) ventre,
S 1)éplantenr, m. Verplanter m.
uit kuuuulil/luid niet trillen eten, pruilen in jiluuils
Déplantoir, in. (Hort.] Tuinmansboor (tot
1(111 t t) 'I) : uit sjjl hit doen, hIt u'cijeru'it, (luit
verplante n, gebruikt), holle schop f.
met 011.' belang strijdt. - lit J1(ii't. /ill.s.sd is ook
Déplâtrage, m. [Tech.] Ontpleistering f.
adj.: .Joueur t1(jlllt, boos f,'lti'Ord('tl 11)11(1' 1fl.
Déplàtrer, v. a. [Tech.] Ontpleisteren, van
t I)éI)ileuasement, ode. Alit spijt, verdrietig, pleister of pips ontblooten. - (fig.) Openbaar maejuEiitu'lt;jk.
ken, ontmaskeren: D- l'hypocrite, den huichelaar
I IDépitenx, -euse, adj. Spijtig, knorrig, gd- in zijne naaktheid ten toon stellen. - SE DEPthnieljjk, tc,dii' lig. (Jt'lf/u')'(i. - Fauc.] [()iva U ii-, TilER, V. pr. Ontpleisterd worden; ontmaskerd
jJllIl plooi gemist le luebbuit, wegblijft.
vol/c, die, 11(1
e,l
worden.
I.)éJbiIL('é , e, adj. (en 7)u1)t. /)(1Siid 0(111 ldplaeei)
+ Dlayer, V. 0. Met wonden bedekken.
Vu'i,luitxt, verzet, verlegd; misplaatst; - Ohlfj(p(i5l,
Dépletif, ive, adj. [Méd.] Onttédi,qend, ledioil tt'Cll'Oet('lUk. Des I is us d-s, verplaatste, niet op gend, d e p 1 e t i e f: Saignée d -ive, Moyens d-s.
hunne plaats gezette of !lil(Yi(l(! l)O1'k(ll. 11 I)aI'ail tiD e pl et ion, 1. [Méd.] Ontlédiging, vermin4eduits soit ttou'i('i ('11)1)101, hij schijnt in zijn' uij(i1t)'l'll ring van vochten, loting, dep létie f.
0,)
zijne
plaats
niet
le
zijn:
Propos.
I)isCOUl'S
post
Dépieui-ei-, v. n. (fam.) Niet meer weenen,
tI -s, ongepaste, u'i'iku'i'i'il eiein!ebi'aitc iu'di'iidi iligen, ophouden te weenen (altijd met eene ontkenning
onbehoorlijke, ol1t'w'/za1itt' uitdrukkingen t. 1)1.
gebdzigd) : IJepuis quatre mois clie ne dépleure pas,
Déplaeeiueiit, 111. ie1'pl(l(it.cill(j, t'('I('ttil?f/
sedert vier maanden doet zij niet dan weenen.
overplaatsing t. Le d - des boines dun cIiuiip, d'
Déplier, v. a. Ontvouwen, uit de vouwen doen,
verzettivj van de (/i'('llXi)(ll(ll eens (ticket's.
openleggen: Ii- mie serviette, een servet ontvouDéplacer, v. a. Verplaatsen, u'eixefi uiten , vel- wen, uit elkander doen. - II a déplîé toute sa
zetten, verleggen, ean plaats vloeit t'ei'(iitdei'eit: Ne marcliandise, hij heeft cii zijne waren losgemaakt
tléplacez rien, laat alles l('gf/e•ll, i'i'i':et, verleg of en opengelegd; - (fi g.) hij heeft zich van de beste
verschuif niets. .1e ne veux ii- i)trS01111(, i/i' nil zijde vertoond. - D- ses richesses, zijne rijkdomniemand uit zijne plaats, uit z Ü nen /)(ist verdrijven. men ten toon spreiden. D- son coeur, zijn hart
Ce ministre 11 i1 1)115 YOtI I ti ui les ci'datu rcs tie '1)11 openleggen. (Men bézigt liever thlployer) . - SE DEprédécessunr, deze minister lii'e/t uh' u,tuiivtu'luiijeit PL1ER, v. p1'. Zich ontvouwen, zich ontrollen. zijns voorgangers 1! ut uit hunne bedieningen willen Bet part. passé is ook a(Ij.: Etoffe dépliée, ontzetten. - [Jur.] I)- (1(5 rneuitie, hutixiuwl uit- vouwde, opengeslagen stof. Marchandises déployées,
dragen , tt'i(/tl1(1/u1t , noun' u'uitu' andere plaats mii'- uitgepakte waren.
bl'm'Ilg("it. - SI 1)LI1.A(E11, V. /11'. Zich 1'miflI(i(itS(it,
Deplissage, m. Het ontvouwen, openslaa-n,
veilt 7)l(1(11.t, t('OOliJil(i(itX of verblijf veranderen. - uitspreiden (Val) opgevouwen voorwerpen). - (fig.)
Elkander uit poten of bedieningena t'eiilrin pun.
Le d- des bras, het uit elkander slaan, uitbreiden
I)él)1ti1'(, 1'. it. 11i.tll(l(/t'li, misvallen, niet be- der armen. Le d- dune ai'mée, de ontwikkeling
vallen, niet (1U)1x1tl(i)t , t'u'idriu'tiq maken, verdriet van een leger, de overgang van de orde in gesloten
vu'ru'u'kk('n: Lii visage, Uite t:oiIieiii' qui uieplait, kotonne tot de slagorde, d ep t oy drin g f. D- de
eelt flel(iult , eeoc kleur, mlii' ltlisItuti(j1. Une voix, forces, krachtsontwikkeling f.
I ne u)tiellI (J11 I titJ)l1tIt , utile stem, ('C it geur,
Déplombage, m. [Com.} Het afnemen van
die litisllO(lfjt. UI- it Dieu, God mishagen. Ii a qc. de plOi)lbérinq of het zegellood; ontzépeling f.
qui tlt1 pJaît , hij heeft ic't.m itch zich, ulat a icliaagt.
DépIoinbe,
i- v. a. Com.] Deploinbdringof't
.
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boden zegel (door de tolbeambten aan goederen
gehecht) afnemen, ontboden, ontzégelen. - Het
part. passé is ook adj.: Ballot dép1omlé, ont(oode
baai f.
Deplorable, adj. Beklagenswaard4j, betreurenswaardig, rnedel)jdenswaardig, belclacjeljk, erbarmelijk, jammerlijk: Ii est dans on état d-, hij
i1 in een' beklaqenswaardigen toestand. (In de
poazij en den deftiqen stijl vindt men het sointjjds
ook van personen gebdzgd.)
Déplorablernent, adv. Op eene belciagelijke,
lijke wijze: 11 a chantd d-, hij heeft jam, zeer slecht gezongen. Ii sest d- conduit
dans nette affaire, hij heeft zich zeer slecht in die
zaak gedragen.
S Déploration, F. Beklag n., beschreijing, beweening, treurigheid f. La d- est plus vive et

=

,

plus patilétique que la lamentation.

Deplorer, v. a. Beklagen, bejammeren, besclirefjen, beweenen: Je diploie votre perte, ik betreur, beween uw verlies. (Het wordt doorgaans
alleen van zaken gebdzigd.) - SE DEPLOBER, V. vr.
Betreurd worden: Ce malheur ne saurait trop se d-.
Déployé, e, adj. (en vart.passdvan diployer)
Ontvouwd, ontplooid: Voiles d-es, ontrolde zeilen.
On marelia aux ennemis enseignes d-es, men trok
met vliegende vaandels op den vijand los. - Rire
a gorge d-e, luidkeels lagchen.
Déployer, v. a. Ontrouwen, uitbreiden, uitspreiden, ontrollen: Quand les aigles déploient leurs
alles, wanneer de arenden hunne vleugelen (vierken) uitbreiden. D- les voiles, de zeilen losmaken.
13- le pavilion, de vlag ontrollen, de vlag opsteken
en ze laten waaijen. - (fig.) Uitkramen, uitslallen,
vertoonen: D- tout son savoir, al zijne geleerdheid uitkramen. Cette dame déploie tous ses charmes, deze dame spreidt al hare bekoorlijkheden ten
toon. - Ook als V. n. [Mar.] La vague déploie,
de golf verspreidt zich. SE DEPLOYER, V. p2 . Zich
ontwikkelen, zich ontrollen; - zich openbaren, zich
vertoonen.
Dépinmer, v. a. De véderen uittrekken, ontvdderen, ontpluimen, plukken. (Men gebruikt liever
iumer ). .- SE DEPLUMER, V. pr. De vederen verezen. Les oiseaux se dipiument pendant Ia mue,
de vogels verliezen hunne vederen gedurende liet
ruijen - liet part. passé komt als adj. voor: Ii a
lair Wen déplumé, hij ziel er uit als of hij 't wel
eens goed gehad heeft.
Dépoeher, v. a. (fain.) Uit den zak of uit de
beurs halen. - liet part. passé komt ook als adj.
voor: Argent dépoché, uit den zak gehaald geld.
Dépoiiitage, m. [Corn.] Het lossnijden der
steken of rijgdraden, die de vouwen of plooijen in
een stak stof houden.
Uiépoiuter, v. a. Een stuk ljnwaad, enz. opsnijden, de steken lossisijden, die de vouwen vasthouden.
Dépolarisation, 1. [Phys.] Opheffing 1. der
polariteit.
Dépolariser, v. a. [Phys.] Van de polariteit
berooven (z. POLARITE.)
Dépolir, v. a. Den glans benemen: Le vinaigre
(lépolit ie marbre, de azijn beneemt den glans aan
het marmer.
Dépolissage of Dépolissenient, m. Het
mat maken, het glans benemen.
Déponeiit, mij. [ Gram.] Verbe d-, depd neus n., in de latfjnsche taal een werkwoord, dat
eene bedrijvende betcekcnis bij eenen lijdenden uitgang heeft.
. Lléponible, adj. Dat kan nedergelegd worden.
nederleghaar. (Dit woord wordt afgekeurd).
4. Dépopialarisatioii, f. [Pout.] Verlies n.
der volksgunst.
Dépopiilariser, v. a. Bij het volk in ongunst
brengen, zwart maken. - SE DEPOPULARISER, v.pr.
De gunst des volks verliezen.
-I- Dépoptilatetir, - ti iee, adj. Ontvolkend,
verwoestend.
Dépopulation, 1. Ontvolking 1.
1 Dépopitler, v. a. Ontvolken.
Déport, m. Droit de d-, het regt van eenen
leen/meer, om de inkomsten van een goed het eerste
jaar na den dood des bezitters te trekken; ook van
eenen bisschop enz. , om de inkomsten eener openstaande kerk eenjaar lang te genieten. [Prat.]
Payable sans d-, betaalbaar zonder uitstel.
-
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Déportatioii, f. Verbanning, uitbanning, vervoering naar ecne strafkolonie of naar een ander
land; levenslange verbanning naar een aangewezen
afgelegen oord, verbonden met de vervoering daarheen, deportatie f.
Déporté, m. Banneling, verbannene, gedeporteerde m.
Dépoitement, m. (doorgaans in 't meervoud
en in kwaden zin gebézigd) Gedrag, slee/it gedrag n.
slechte handelwijze I., ongerdgelde levenswandel m.:
Ii a did chassi pour ses mauvais d-s, hij is om
zijn slecht gedrag weggejaagd.
Déporter, v. a. Verbannen, uitbannen, levenslang naar eene zékere plaats, naar cciie kolonie
verwijzen, deportéren. - SE DEPORTER, V. pr.
Afzien, afstand doen, opgeven, vaarwel zeggen:
Ii s'est ddporté de sa prétention, hij heeft van zijne
aanspraak afstand gedaan, afgezien. Je me suis
dépoité de nette affaire, ik heb mij aan die zaak
onttrokken.
Déposant, e, adj. [Prat.] Getuigenis afleggend. - Ook als subst. : ondervraagde, getuige:
Tons les déposants disent Ia même chose, alle
ondervraagden getuigen hetzelfde. Et p] us Wen sait
Ie dit d-, en meer weet de gezegde getuige niet
aan te geven. Ook hij of zij, die iets in bewaring
geeft.
Dépose, f. [Constr.] De opheffing of wegneming 1. van een verzegeld of gemetseld voorwerp.
Déposé, e, adj. (en part. passé van diposer)
Afgezet; neirgelegd; in bewaring gegéven, toevertrouwd; geregtelijk getuigd, g e d e p a ii e e r d enz.
(in alle beteekenissen van het werkwoord).
Déposex-, V. a. Afleggen, nederlejgen: D- une
charge, un fardeau, een' last, eene vracht afleggen
- (fi g.) D- one dignitd, eene waardigheid neder
leggen. D- sa lierté, son ressentiment, zijne fierheid, zijn misnoegen afleggen. D- le masque, het
nmasker afleggen, zich vertoonen, zoo als men is.—
Afzetten, ontzetten: Ii fut déposd de son emploi,
hij werd van zijn ambt ontzet, hij werd afgezet.
- Iets ergens nederzetten, nederleggen, 0/leggen
('t zij voor een' korten tijd of om er te blijven);—
in bewaring leggen of geven, aanvertrouwen, toevertrouwen, depondren: D- sa canne, saparapiuie a l'entrée do théâtre, zijnen rotting, zijne
parapluie aan den ingang des schouwburgs afleggen, afgeven. B- on corps dans une ëglise, een'
doode in eene kerk bijzetten (om hein later elders
een blijvend graf te geven). D- on cadavre dans on
cercueil, een lijk in eene doodkist leggen. B- une
somme entre les mains dun ami, eene geldsom
aan eenen vriend in bewaring geven. D- un secret
dans le sein dun ami, een rlëheim aan een' vriend
toevertrouwen. - [ Prat.] D- au greffe, ter griffie
nederleggen, in bewaring leggen. - [Prat.] Geregtelijk getuigen: Ses propres gens on déposd contre
lui, Zijne eigen lieden hebben tegen liens getuigd. D
dun fait, getuigenis van eeoc zaak afleggen. Dvériti, getuigenis der waar/meid afleggen.—'[Econ.]
Nederslaan, afzetten, doen bezinken (van troebele
vloeistoffen): Cette eau dépose du sable. dat water
zet zand af, uit dat water slaat zand neder. - Ook
zonder voorwerp: Cette liqueur a licaucoup déposé,
dit vocht heeft veel bezinksel gemaakt. - SE DEPOSEE, V. pr. Neêrgelegd, afgelegd worden, enz.
SER,
Dépositaire, m. en 1. Bewaarder m., bewaarster f., hij of zij, aan wien iets ter bewaring
wordt toevertrouwd: Le d- de ces meubles, de
bewaarder van dat huisraad. - ( fig.) Ii es[ ie dde tous mes secrets, hij is de vertrouwde van al
mijne geheimen. - [ Prat.] Bewaringhouder, geregtelijke bewaarder: D- de Ia force publique,
agent m. van de gewapende magt.
S Dépositer, v. n. Een pand geven, iets in
bewaring geven.
S Dépositeiir, m. [Corn.] DepOthouder m.
Dépositioii, 1. Afzett)ng, ontzetting (van een
ambt, eene waardigheid). - [ Prat.] Getuigenis,
verklaring 1. (voor den regter afgelegd): Les d-s
lues et oules, na gedane voorlezing en aanhooring
der getuigenissen. Recevoir une d-, eene getuigenis
afnemen. - La deposition dun corps mort, de bijzetting van een lijk. (z. DÉP0SEII.)
Dépositoire, m. Lijkhuis ii. waar de lijken
voorloopiq worden nedergezet, tot zich de onbedriegelijke kenteekenen (les doods vertoonen).
Déposséder, v. a. Het bezit ontnemen, uit
-
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liet bezit stooten of verdrijven: On la cIépossdé richit, se pare, se revêt des d-s d'autrui, lijf ver(le sa maison, le 80fl hritage, men heeft hem uit rijkt, tooit zich met eens anders goed, hij pronkt
het bezit VJ1fl Zijn huis, van zijn erfdeel gezet.
met vreemde véderen (inz. gebézigd van schrijvers,
Le roi se volt c1épossdé de son pouvoir, de koning die de werken van anderen plunderen). - (fig.)
ziet zich von al zijne magt ontzet of beroo/d. - Nalatenschap f.; ambten, waardigheden, die door
Het part. passé is ook adj.: Un hëritier déposséclé, iemands dood openvallen. Le Ills se revêt des d-s
een van zijn erfdeel verstoken erfgenaam.
do père, den zoon valt de nalatenschap des vaders
I)épossessioii, f. [Prat.] Ontzetting, stooting f. ten deel. - Dans vette maison les domestiques ont
uit het bezit.
Ia d- do maître, in dat buis krijgen de knechts
Déposter, v. a. [Mil.] Van een' post verdrij- de kleederen, die de heer aflegt. [ Fond.] Mettre
ven, verdringen. - liet part. passé komt ook als on canon en d-, den vorm van een gegoten kanon
adj. voor: Ennemi ddposté, uit zijn' post of zijne afdoen.
Dépouillé, e, adj. (en part. passé van dépouil stelling gedreven vijand m.
S Dépostériser, V. a. Van nakomelingschap Ier). tin lion d-, een afgestroopte, gevilde leeuw m.
Un arbre d-, een ontbladerde, ontschorste boom m.
berooven.
Dépôt, m. Het in bewaring geven, het nederUne, tête d-e de cheveux, een kaal hoofd n., ens.,
leggen; bewaargeving f.; - het in bewaring ge- Z. DEPOUILLER. - Jouer au rol d-, het uitkieedspel
gdvene of gelegde, vertrouwd goed, pand n. ; - spelen (een spel, waarbij men hem, die tot koning
het verdrag, dat tusschen hens, die in bewaring geeft, van 't spel is gemaakt, stuk voor stuk de kleederen
en hem, die in bewaring ontvangt, gemaaktwordt; uittrekt) ; - in 't schaakspel: de partij ten einde
ook: de plaats, waar het vertrouwde goed bewaard brengen, door den koning van al zijne stukken, ook
wordt, bewaarplaats t., depôt n. Meltre de lay- van zijn' laatsten pion, te berooven; - ( fi g. et Tarn.)
gent en (1-, geld in bewaring geven. Nier un d-, iemand geheel uitkleeden, hem van zijn gansche
een aanvertrouwd goed ontkennen. Violet on d-, vermogen berooven.
Déponhllentent, m. Ontbloote of beroofde
Ia foi du d-, een aanvertrouwd goed aantasten of
schenden , liet vertrouwen von den nederlegger toestand m.; herooving, vervreemding, ontblooting,
bedriegen. - Mettre un corps en d- dans one vrijwillige berooving, onthouding of ontzegging f. van
glisç, een lijk voorloopig in eene kerk bijzetten 't genot eener zaak: II vit dans un grand d- de
(z. DEPOSER). - Le d- dune communautd, de toutes choses, hij leeft in een' toestand van groote
gemeentekas, kloosterkas, archiven -kas t. B- de ontbéring; of ook: hij ontzegt, onthoudt zich alles.
e pour ses entans la réduit
mendicité, bc'delaarsqesticht, bedelaars-werkhuis n. La tendresse de ce pèr
-- [Corn.] Banque de d-, bewaarbank, d e p o s ito a un d- absolu, de teederheict dezes vaders voor
bank t., eene inrigting, die kapitalen tegen een' zijne kinderen heeft hem zoo ver gebragt, dat hij
matigen interest aanneemt, om ze tot hoogere in- niets meer heeft. Le d- de sa volonté, de son
teresten weder uit te geven. D- en banque, Fonds orgoeil, *verloochening van zijnen wil, de aflegde d-, de aan de bank toevertrouwde gelden, de- ging van zijn' hoogmoed. - Le d- du scrutin, de
l 0 5 it 0 -gelden n. p1. - Bewaarplaats van koop- opname van 't getal der stembriefjes of stembalmansgoed, stapelplaats f., magazijn, depôt n. 11 a letjes, het opnemen en ledigen der stembus. - Le
on grand d- de marchandises, hij heeft een groot d- dun conipte dun inventaire, dun régistre, het
goederen -depôt. - [ Econ .,C him.1 Bezinksel of zet- uittreksel, beknopt overzigt van eene rékening, een
sel n., dat zich in velerlei vochten, hetzij door rust, inventaris, een register (soms ook dépouille gedoor koudwording of door verdamping vormt, heeten).
droesem, nedersiag m., drab t., grondsop n. Dépoitiller, e. a. liet vel of de huid afstroo
[Mdii.] Ophooping t. van kwade vochten in een of pen, afhalen: D- un lièvre, un lapin, one anguille,
ander ligchaamsdeel. D- laiteux, melkverplaatsing t. een' haas, een konijn, een' paling afhalen. - Bein de barsten eener zoogende vrouw. - [Mil.]Aan rooyen, uitplunderen, kleederen, sieraden, geld enz.
vullingsmanschap f.; aanvullinçjs -magazijn, bewaar
afnemen: Les voleurs l'ont dépouillé de son ar
plaats van allerlei krijgsbehoeften, wapens, kleeding gent, de ses habits, Font dépouille tout nu, de
enz., d ep 0 t. - [Prat.] D- au greffe, nederlegging t. roovers hebben hem van zijn geld, zijne kleederen
ter griffie; D- nécessaire, noodzakelijke bewaar
beroofd, naakt uitgeschud. - (fig.) D- qn. de ses
geving, bewaargeving uit nood. Tenir en d-, onder biens, dun ro aume, iemand van zijn vermogen,
zich in berusting honden. D- publique, openbare van een koningrjk berooven. On la dépouîllé de
bewaarplaats. D- volontaire, vrijwillige bewaar- son emploi, men heeft hem van zijn ambt beroofd.
geving.
- L'hiver dépouille les arlires de leurs teuilles,
Dépotage, Dépotenient, m. [Hart.] Het après que l'homme les a dépouillésde leurs fruits,
uit de potten nemen der planten. - Ook het over- de winter berooft de boomcn van hunne bladeren
gieten van wijn en andere dranken.
(ontbladert de booinen) nadat de mensch ze van
Dépoter, V. a., [Hart.] Uit den pot of de hunne vruchten heeft beroofd (hunne vruchten heeft
potten nemen. - [ Econ. dom.] Overgieten, z. V. a. afgeplukt). - Afleggen, uittrekken: D- ses vêteTRA?SVASER. - Het part. passé is ook adj.: Une ments, ses parures, zijne kleederen, zijn' opschik
(fig.) D- toute pudeur,
plante dépolée, eene uit den pot genomen plant t. uittrekken, afleggen.
toute humanité, alle eerbaarheid of schaamte, alle
Du yin clépolé, overgegoten wijn m.
Dépondrer, v. a. Ontpoederen, het poeder uit menschlievenctheid afleggen of verliezen. - D- le
de haren doen: Le vent lui a dépouclré sa perruque, vieil homme (of se d- du vieil homme), den ouden
de wind heeft liet poeder uit zijne pruik gewaaid. mensch, den ouden Adam uittrekken, de zonde
- D- les souliers, liet stof van de schoenen bar- vaarwel zeggen, zich verbéteren. - Inzamelen, instelen. - SE DEPOUDRER, V. pr. Zich ontpoederen; oogsten: 11 a dépouillé pour mille écus de bid, hij
- het poeder verliezen. - Het part. passe is ook heeft voor duizend kroonen horen ingezameld. adj.: 11 est tout dpoudré, hij heeft in 't geheel [Corn.] D- on compte of Faire le dépouillement
dun compte, Z. DEPOUILLEMENT. - D- le scrutin,
geen poeder meer in de baren, in de pruik.
Déponille, t. Afgelegd, afgestroopt, uit geschnd Z. DEPOUILLEMENT. - [ Fond.] D- les pièces de
vel ii. van sommige dieren, balg rn.:Lad- dun ser- cuivre, de koperen stukken uit het vormzand ne
pent, dun ver b sole. - In deftigen stijl en poezij ook men. D- on canon, den vorm of mantel van 't
de aaneen wild dier ontnomen huid: La d- dun tigre, gegoten kanon afdoen. - [ fort.] D- on arbre, een'
dun ldopard, du lion de Ndmie, de afgestroopte boom ledig plukken; ook: al zijne takken afsnoefjen
huid t. van een' tijger, van een luipaard, van den of afbouwen. - [ Méd.] Ontbloolen, bloot leggen,
lvemeïschen leeuw. - (lig. et podt.) Het stoffelijk ontvellen, ontvieeschen: L'eau bouillante lui dé
deel van den messed na zijnen dood, het afgelegde pouilla le pied, het kokende water ontvelde, ont
stoffelijk omhulsel, omkleedsel, overschot, het lijk: vleeschde zijnen voet. - SE DEPOUILLER, V. pr.
Ce tombeau renterme Ia précieuse d- (of les pré- Vervellen, zich de huid afstroopen, van huid vercieuses d-s) de ma mère, dit graf bevat het dierbaar anderen; - van personen: zich uitkleeden; ( fi g.)
overschot m ij ner moeder. Quitter en d- mortelle, nederteggen (het gezag, eene waardiheid); - van
sterven —La d- des champs, des arbres, des vergers, boomen en planten: zich ontbladeren,' het loof laten
de oogst m., de bladeren n. pt., de vruchten t. p1. - vallen, kaal worden, in 't algemeen: de bedekking,
Buit, roof m., door den overwinnaar op den vijand bekleeding, versiering enz. verliezen. - (fig.) Zich
behaald (in dezen zin doorgaans meervoud) : II berooven, zich ontbloolen, zich ontdoen (van geld
remporta de riches d-s sur les ennemis, hij be- of goed). Se d- de ses préjugés, zijne vooroordeehacll(le rijken buit op de vijanden. - ( fig.) 11 s'en- len afleggen. (Pray.) II ne taut pas se d- avant de
-
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se coucher, men moet zich niet uitkieeden, voor
men naar bed gaat.
Dépotirvoir, V. a. (zelden gebézqd dan inden
infinitif, in den passé dd/ini en in 't part. passe)
Ontblooten, berooven, het nood'iqe ontnemen: II Ie
dëpourvut de tout, hij ontblootte hem van alles,
nam hem alles af. D- une citadelle de munitions,
eene citadel van krijgsvoorraad ontblooten. - SE
DEPOURVOUt, V. pr. Zich ontblooten, zich berorn'en:

flue qui 1 ye pent plus sen d-, hij is zoo aan clot
meisje gehecht, dat hij zich niet meer van haar kon
losmaken. - (Men bediene zich liever van DETACHE1I.)

Dépréoeeupé, e, adj. (en part. passé van dépréoccuper) Van vooroordeel bevrijd, niet voorin-

genomen, onbevooroordeeld.
Dépréoeeuper, v. a. De vooringenomenheid,
het vooroordeel wegnemen.
DéplépiLcé, adj. m. (woord van Voltaire, the
Ii s'est dépourvu de tout, pour avancer ses enfans,
hij heeft zich van alles ontbloot, om zijne kinderen er 00/c een subst. van gemaakt heeft) Besneden
(circoncis).
voor te helpen.
De près, z. PilEs.
Dépourvu, e, adj. (en part. passé van déDépresser, V. a. [Tech.] Uit de pers nemen
pourvoir) Ontbloot, beroofd: Nous naissons h-s de
tout, wij komen van alles ontbloot, naakt ter we- (inz. boeken); - van den persglans berooven (het
reld. C'est Un garcon d- d'esprit, 't is eenjongen, laken). - Het part. passé komt ook als adj. voor:
die geen verstand heeft. - AU DEPOURVU, bc. ado. Livres dépresses, uit depers genomen boeken. Draps
Onverhoeds, onvoorziens, onvoorbereid: 11 la pris dépressés, ontglansde, van den persglans beroofde
lakens.
au d-, hij heeft hem onverhoeds overvallen.
adj. [H. n.] Platstaartig,
-t-s Dépravateur, m., -trice, t. Bederver m., metDépressicaude,
platten staart. Dépressleolle, adj. Met
bedelster f.
Depravation, f. [Méd.] Bederf II., bedorven afgeplalten hals of borst. - Dépressicorne, wij.
toestand m., storing f. in de functien des ligchaams: Met ingedrukte afgeplatte horens.
Dépression, 1. Het nederclrukken, het inLa d- du sang, des liumeurs, da gout, del'appétit,
het bederf van 't bloed, van de vochten, bedorven drukken; - nederdrukking, indrukking, deuk,
verindieping,
depressie f. - [Méd.] Afinatttng,
smaak, bedorven eetlust m. - (fig.) Bederf n.,
dorvenheid, verslimmering f.: La d- du siècle, des verslapping, ontspanning van ligchaam of geest. [Chii.] Nederdrukking, indrukking, mv. van de
moeurs, de verdorvenheid der eeuw, der zeden.
Dépravé, e, adj. (en part. passé van dépraver) beenderen des hoofds; - nederdrukking van de
Bedorven: Sang d-, bedorven bloed n. homme d-, staar (waarbij men de lens in den bodem van 't
bedorven menscit m. Moeurs d-s, bedorven zeden f.pl. glasachtig ligchaam drukt. - [ Math.] Kimduilnng f.
[Corn.] La d- das prix, de drukking, gedwongen
Déprav•er . V. a. [Méd.] Bederven, verslechten,
de functuin of verrigtinqen des ligchaams verstoren: daling der prijzen. - (fig.) Verdrukking, onderD- le sang, les humeurs, la digestion, het bloed, drukking f., druk m. (in deze beteekenis verouderd);
de vochten, de vertéring bederven. - ( fi g.) Les - geringschatting, minachting f., blaam in.
Dépressoir, m. [Chir.] Nederdrukker in., een
mauvaises compagnies, les mausais exemples, les
mauvais livres dépravent les moeurs, de kwade werktuig, waarvan men zich na de panboring begezelschappen , de slechte voorbeelden, de slechte dient, om het harde hersenvlies neder te drukken,
depressorium n.
boeken bederven de zeden.
Déprêtriser, V. a. Ontpriesteren, van depriesDéprécatif, ive, adj. Wenschenci, afbiddend,
verbiddend: La formule of forme d -ive, de wen- terlijke waardigheid berooven, van 't priesterschap
schende absolutie, het formulier, waarbij de biecht- ontzetten. - SE DÉIIIET1USER, V. pr. Het priestervader (in de grieksclie kerk) tot zijn biechtkind ambt nederleggen.
S Déprévenir , , v. a. Het vooroordeel of de
zegt: Que Dieu vous absolve. God ver geve u uwe
zonden! (in plaats van het: Je vous absous der vooringenomenhei(L wegnemen , onbevooroordeeld
maken. - SE DIPRÉVENIR, v. pr. Zijn vooroordeel
latijnsche kerk, dat men formule of forme impé
afleggen of laten varen, zich van zijne vooroordeerative noemt).
Déprécation, f. Afbidding, verbidding, of- len ontstaan of losmaken. - Ilet part. passe komt
smeekaig f. - [ Rhét.] De oratorische zegenwensch als adj. voor: Ii est déprévenu, hij is van zijn,
vooroordeel teruggekomen of genezen.
of vloek m., deprecatie 1.
Dépri, In. [Féod.] Bepaling 1., die de vassaal
Dépréciateiti-, -trice, adj. Geringschattend,
verlagend, verné(ierend - liet wordt doorgaans met zijnen heer maakte omtrent eene vermindering
als subst. gebruikt (doch zelden in 't vrouwelijk): in de te betalen heerenregten. - [Coin.] SchrifteFaire le d-, den geringschatter spelen of uithangen. lijke opave aan het belastinqskantoor van de WaDépréeation, 1. Waardevermindering, ver- ren, die men doorvaart of buitenslands verkoopt,
laging, geringschatting, kleinachting,d e p r e c a ti e f. met belofte daarvan de gevorderde regten te betaLa d- du papier -monnaie, de waardevermindering ten, depri n.
Déprier, v. a. Afzeggen, verzoeken niet te kovan 't papiergeld. - (fig.) La d- d' une bonne nation,
men, doen afweten: Après les avoir pliës a diner,
de geringschatting eener goede daad.
Déprétier, V. a. De verdienste of de waarde ii les a envoyd d-, na ze tot het middagmaal gevan iemand of iets te gering schatten, verlagen, vraagd te hebben, heeft hij ze weder laten afzeg
vernéderen, depretidren: B- un auteur, un gen. - [Féod., Com.1 Een depri doen (z. DEPlIE).
ouvrage, une marchandise. SE DEDIIECIER, v.pr. - Het part. passé is ook adj.: Convives dépriés,
afgezegde gasten.
Zich te gering schatten, zich niet doen gelden.
Dépriinage, m. [Agric.] Het afvreten van de
Het part. passé is ook wij.: Auteur déprécié, miskent, niet in zijne waarde erkend schrijver m. 1ar- bevroren grastoppen door het vee.
Déprimé, e, adj. (en part. passé van dépricfiandises dépréciés, te laag aangeslagen, niet op
mer) ingedrukt, ingedeukt, verdiept, nectergedrukt,
haren prijs gestelde waren 1. p1.
Déprédateur, m., -ti-lee, f. Plunderaar, min of meer afgeplat. - [Méd.] Pouls d-, zwakke,
beroover, ontroover m., beroofster, plunderaarster f. gedeprimeerde pols m. (die bij de minste vin(dit woord wordt bijzonder van vervreemding van gerdrukking verdwijnt). - [Cliir.j Tumeur el-a,
staats- e weezengelden gebruikt en komt gevolgeljk ingedeukt gezwel n. - [Agric.] Prairie d-e, weide,
zelden in 't vrouwelijk voor). - Het wordt ook als waarvan de bevroren grastappen door 't vee zijn
wij. gebdzigd: Un ministre U-, een minister, die de afgevreten.
staatskas plundert, een oneerlijk staatsdienaar m.
Dépiiiner , V. a. Nederdrukken , indrukken
(in dezen eig. zin doorgaans alleen in de chirurgie
DEPRÉDATEURS, m. p1. [F1. n.] Plunderaars m.pl.,
en dan nog meestal in 't part. passé en als v. pr.
soort van vliesvleugelige insecten.
4. Dépi-étatif, lye, wij. Plunderend, beroo gebezigd); bij de graauwe staar de lens nederdrukgeneigd.
-vend,tobrig ken, depriméren. Les os du crane ont été forDéprédation, f. Roof in., rooverj,plundering teinent déprimés, de beenderen der hersenpan zijn
met verwoesting gepaard; berooving, inz. van toe- sterk ingedrukt, beschadigd. - (fig.) Verlagen, vernéderen, beneden zijne waarde of verdienste bevertrouwde gelden, verduistering f.
S Dépréder, a. a. Rooyen, plunderen, door handelen: D- sas rivaux, zijne mededingers verkleinen, verlagen. Qual poète oserait d- Corneille?
rooyen en plunderen verwoesten.
S Déprendre, v. a. Scheiden, inz. vechtende welk dichter zou Corneille durven verkleinen, hens
v.
pr.
Zich
losmaken
den eersten rang durven betwisten? - DÉPRIMER,
honden. - SE DÉPRENDRE,
(gelijk b. V. een vogel zich van de lijmstang los- V. a. [Agric.] D- les prairies, de bevroren grastopmaakt). (fig.) 11 est tellement attaché a cette pen door 't Vee laten afvreten. - SE DÉPRIMER, V.
-
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pr. Ingedrukt, plat of vlak worden. - Elkander

verkleinen, verlagen.

Dépiineipiser ,. v. a. (burl.) Ontprinsen, de

waardigheid van prins ontnemen.
S Dépris, m. GerinUschatting f.; neiging om
tets beneden zijne waarde te schatten: L'expérience
nous mène lentement du d- au rnépris.
Dépilsable, adj. Minachtenswaard; wat beneden zijne waarde moet geschat worden: Peisonne
cl-, Marchandises d-s.
Déprisant , e, adj. Minachtend, tot geringschatting geneigd.
Déprisé, C, adj. (en part. passé van ddpriser)
Beneden zijne waarde geschat: Peisonne , Marchandise cl -c.
-I- Déprisenient, rn Het geringschatten; geringschatting f.
DéI)Iiser, v. a. Beneden de waarde schatten:
B- olie niarchandise. - Geringschatten, minachten, taken, verkleinen: Nous cléprisons rarement
ceux qui nous ont buds. - SE DÉPOISER, V. pr .
Zich zelven geringschatten, zijne eigen waarde miskennen.
-I- Déprisonner, V. 0. Uit de gevangenis besnijden, ontkerkeren. - SE D1PRISOER, V. pr.
Untkerkerd worden; uit de gevangenis ontsnappen.
__ liet part. passé komt ook als adj. voor: homme
ldprisonné, ontkerkerd, uit de gevaugenis bevrijd

man.
De profu
ndis,m.. (pr . dé-pro-fon-dice) (tatin
Eigenlijk: uit de diepten, zijnde dit de verste woorden en van daar ook de naamvan een' keith. boet
psalm , die als een gebed voor de dooden dient:
Chanter, Réciter le De profundis, het De profu n cl i 5 zingen, het gebed voor de dooden opzeggen.
- (Loc. fam.) 11 ne lui faut rien, ii na besoin
que dun De profunclis, 't is met hem uit, hij heeft
niets meer dan een De profu n is noodig.
-I- Déprohibei-, V. a. Een verbod opheffen.
-1- Déprohihition, V. 0. Verbodsopheffing f.
ROMETTRE, v.pr.
S J)éprornettre, v.a. 0(5E DÉP
Zijne belofte intrekken, zijn woord terugnemen. het
v.
pr.
Men heeft
ook gebruikt in den zin van:
ddsespérer dun succès , aan een' goeden uitslag
-

wanhopen.

Déproprienient of Déproprinieiit , m.
[TI. cccl.] Testament n. of laatste wil m. van een'

Maltezer ridder.

Héproprier, V. a. [Jur.] Onteigenen (liever
expropri er) .
flépionver, v. a. Een bewijs te niet doen.
Déprovincialiser, v. a. De boersche ma-

nieren ontnemen, ontbolsteren. - SE DEPROVINCIALISER, V. pr. De landelijke of boersche manieren
afwennen.
Dépucelage, m. (fads. et triv.) Het ontmaagden (défloration).
Dépueeler, V. a. (fom. et triv.) Ontmaagden
(déflorer). - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Fille clépiicelée, ont m aagd meisje n. - (fig.)
A'vocat cl-, advokacit, die voor "teerst gepleit heeft,
ontmaagd advokaat rn
Dépucelei.r, rn. (triv. et burl.) Ontmaagder
(diflorateur) . D- de nourrices, pogcher op liefdesavonturen, die hij niet gehad heeft.
L?pneellemeiit , ni., z. v. a. DEIITCELAGE.
1)CJ)UiS, prél). (ter aanduiding eener betrekking
van lijd, vein plaats of van orde) Sedert, sinds, van,
na: D- mille ans, sedert duizend jaren; B- votre
départ, sinds uw vertrek; D- Moïse, sedert Mozes:
D- sa naissance jusqu'h sa mort, van zijne geboorte tot aan zijnen dood. D- Ie midi jusqu'au
oord, van liet noorden tot het zuiden; D- Ie clixième jusqu'au trentième chapitre, van het tiende
tot aan het dertigste hoofdstuk; II est arrivé d- peu
de temps of enkel cl- peu, hij is sedert kort (kortelings, onderdaags, onlangs) aangekomen. Tous les
auteurs cl- lui, al de schrijvers na hem. Quest- il
arrivé d- cda ? wat is er daarna voorgevallen?
D- gaand (D- quel temps) est-il arrivé? Sedert
wanneer is hij aaniekomen? - DEPUIS QUE, bc.
conj. Sedert, sinds: D- que je iie suis plus son
ami, sedert ik zijn vriend niet meer ben. D- que
je n'ai vu Paris, sinds ik Parijs niet gezien heb.
- DEPUIS, adv. (eig. de prdp. depuis, met uitlating Van 't complement) Sedert dien tijd, daarna,
vervolgens : On ne la pas 'u d-, men heeft hem
daarna niet meer gezien.

DÉRAILLER.
Dépuratif, ive, adj. [Mclii.] Zuiverend, bloedzuiverend. - Ook ols subst. m. gebézigd: Un cl-,
een bloedverzuiverend middel n.
Dépurateur, rn [Pharm.] Reiniger m. [H. n.j of als adj.: Portune cl-, Z. PORTUNE.
Dépuratioii, t. [Md., Pharm.] Zuivering,
reiniging, loutering, of/staring, d e p u r a tie f.
Dépuratoiie, adj. Reinigend, zuiverend.
Dépuier, V. a. [Méd., Plarm.] Zuiveren, reinigen; afklaren, louteren: D- Ie Sang, leshurneurs,
het bloed, de vochten zuiveren. D- une liqueur, een
vocht afklaren; D- on métal, een metaal louteren.
- SE DEPURER, V. pr . Gezuiverd enz. worden;
zuiverder, helderder worden. - Het part. passé
is ook adj.: Sang clépurd, gezuiverd bloed. Metal
d-, afgeklaard metaal n.
S Dépurgatoire, adj. Reinigend, afvoerend.
Députation, f. Afvaardiging, afzending van
eenige uit een coltegie of uit eene gemeente verkozen personen met een zëkeren last of opdragt, bv.
aan eenen vorst; - de gezamenlijke afgevaardigde
personen m. p1,, bezending, d e p t a ti e f.
Député, rn. Afgevaardigde, inz. de voor een'
bepaalden tijd verkozen volksvertegenwoordiger,
gedepu teerde rn. Chambre des ds, kamer der
afgevaardigden, (in Nederland) tweede kamer f. Déptité, e, adj. (en part. passé van députer)
Afgevaardigd, afgezonden, g e d ep u t e r d. - Etats
d-s, gedeputeerde Staten rn p1., in Nederland een
collegie, door de provinciale Staten uit hun midden
verkozen.
Députer, V. a. Afvaardigen, afzenden, depu
-Uren.
4. Députomanie, f. Overdreven zucht om gedeputeerde of volksvertegenwoordiger te worden.
-I- Déqualifleation, 1. Verlies der bevoegdheid; het ontnemen der bevoegdheid. - - Déqiiali fi er, v. n. De bevoegdheid tot iets ontnemen, een'
titel of eene hoedanigheid doen verliezen, d e q u a1 ificér en.
Déraeinable, adj. (Jitroeibaar, uit te roepen.
Déraciiié, e, adj. (en part. passé van déra
ciner) Ontworteld, uitgeroeid, gerooid: Arbre cl-,
ontwortelde boom rn.— (fig.) Mal, Vice d-, uitgeroeide kwaal, ondeugd 1.
Iléraeicieiiieiit, m. Het ontwortelen; ontworteling, uitroeijing f.: Le cl- dun arlire. - Bij uitbreiding: Le d- dune dent, dun cor (doch hiervoor zegge men liever l'extraction dune dent, l'extirpation dun Cor). - (fig.) Le cl- dun préjugd,
dun alms, dune erreur, de uitroeijing van een
vooroordeel, van een misbruik, van eene dwaling.
Déraeiner, V. a. Ontwortelen, niet wortel en
al uittrekken, uitroeijen , rooij en, uitrooijen. (fig.) D- un mal, eene kwaal uitroeijen, volkomen
genezen. B- les vices, les erreurs, de ondeugden,
de dwalingen uitroeijen, haar geheel wegnemen.
SE DERACINER, V. pr. Ontworteld worden, zich
laten ontwortelen.
Déiadé, e, adj. (en part. passé van dérader):
Vaisseau d-, schip, dat de reedy heeft verlaten,
dat van de reede afgeslagen, afgegierd is.
Ucli-adeiphie, t. liet zamengegroeid zijn van
twee ligchcimen niet hals en hoofd. - Déradel
phien, ne, Déradeiphique, adj. Wat zoodanige misgeboorte vertoont, wat daaraan eigen is.
Dérader, v. a. [Mar.] Eene reede, eene ankerplaats verlaten, inz. als dit onvrijwillig, door stor
men of stroomingen geschiedt, van eelie reede afdrijven, van de reede afgieren, driftig raken. [Pêche) D- an vaisseau, een schip onttakelen, na
afloop van het vischsaizoen.
Dérage, ni. Vier minuten wegs (bij de Arabieren).
Dérali, n. [Mitr.] Egyptische lengtemaat 1., te
Cairo = 0 ,6 011 meter.
Déraitlir, V. a. (in de taal van het dageljksch
beven gebézigd voor: DEROIDER, z. ald.
.l-Déraillé,e, adj. (enpart. passé van dérailler):
Convoi d-, uit het spoor geraakte of g c d e r a ii
leerde trein m.
.4_Dérailleinient, rn. [Chem. de far.] Het uit
de rails of spoorscheenen raken, het d e r o i 11 é r en.
4DérailIer, V. n. [Chem. de Ier.] Uit de rails
of spoorscheenen raken, deraibtéren: La rupture dun essieu Su ffi t pour faire d- un convoi,
het breken van cciie as kun een' trein uit de rails
sif het spoor werpen, kan hem doen derailtëren.
-

-

D1RAISON

-

Déraison, f. Onverstand n., denk- of handelwijze, die met de rede, met het gezoudverstand in
strijd is.
Déraisonnable, adj. Onverstandig (van personen); onredelijk, onbillijk (van zaken).
Déraisonnableinent , adv. Op onverstandige, onreleljke wijze.
4. Déraisonnement, m. Wartaal f., onzin m.
Déraisoiiiier , v. a. Onverstandig spreken,
ongerijmd redendren of oordeelen, onbezonnen snappen, onzin of wartaal uitslaan, raaskallen, de raiS Oflfl ér en.
Déralingiier, v. a. [Mar.] De lijken of zoomtouwen (van een zeil) afnemen; inz. van den wind
gebézigd, die het zeil uit de lijken ruM: La vent a
diralingué Ia voile, het zeil is uit de lijken gewaakt. - SE DERALINGUEIt, V. pr. Uit de lijken
waaijen. - Het part. passé komt ook als adj. voor:
Voile déraliiiguie, uit de lijken gewaaid zeil.
Déranistge, rn [Tech.] Het afnemen der cocons of zijdetonnetjes van de takken, waaraan zij
gehecht zijn.
Déiainer, v. a. [Tech.] De cocons of tonnetjes der zijdewormen van de takken der moerbizieboomen nemen.
Dérangé, e, adj, (en part. passi van déianger) in wanorde gebragt, verward, gestoord, ont
steld enz. (z. BEhANGER) , q e d e) a n q e e r d : Alfa! res d-es, verwarde, slecht staande zaken f. p1. Montre
d-e, ontsteld, niet goed loopend horloqie a. Santé
d-e, gestoorde gezondheid f. Cerveau d-, Tète d-a,
ontstelde hersenen f. p1., verbijsterd hoofd. n. Homme
a-, ongerégeid levend, liederlijk mensch rn Conduite
d-e, ongerégeld, slecht gedrag n. Etre d-, ontsteld van
hersenen, gederangeerd zijn; in bedenkelijke fortuinsomstandigheden verkeeren, slecht bij zijne zaken staan.
Déi-angernent, m. Het verwarren of in wanorde brengen; wanorde, verwarring; verontrusting,
stoornis, ongeregeldheid f., d e r a a g a m e n t n.
Dérangei-, v. a. In wanorde brengen, verwarren, van zijne plaats nemen, verplaatsen, verleggen,
verzetten, verschuiven, door elkander werpen; den
gerégeiden gang, de orde verstoren, ontstellen, derangéren. Vous avez dérangé mes livres, gij
hebt mijne boeken in wanorde gebragt, van hunne
plaats genomen. D- une machine, une horloge,
acne machine, een uurwerk ontstellen, den gere
gang daarvan storen. Pour ne pas d- Ia-geldn
sociëté, les dames, om het gezelschap, de dames
niet te storen, ie derangéren. - ( fig.) II a dérangé
mes desseins, hij heeft mijne plannen in de war
geholpen, in wanorde gebragt. Ces revers ont
dérangé sa santé, die tegenspoeden hebben zijne gezondheid gestoord, benadeeld, geknakt. Cet orage
va d- le temps, dal onweder zal de lucht van haar
stel brengen. Les mauvaises compagnies l'ont dirange, de slechte gezelschappen hebben hem van
zijne geregelde levenswijs afgebragt, tot een' losbol
gemaakt. — [ Mar.] D- in bonnette, de bonnet of
fats losmaken.—SE DÉRANGER, v. pr. In wanorde gebragt, verward worden (in al de beteekenissen
van 't V. a.), inz. een wanordelijk leven leiden,
liederlijk, ongeregeld worden: Cejeune homme so
dérangé, die jongeling spat uit, wordt liederlijk.—
Ne vous dérangez pas, laat u niet storen, blijf aan
uw werk, blijf zitten, derangeer u niet.
Déraper, v. a. [Mar.] Slippen, doordreggen
(van 't anker gezegd, als het van den grond losgaat en het schip doet afdrijven): Toutes les anares ont dérapé, al de ankers zijn geslipt. - liet
part. passé is ook adj. : Ancre dérapée, geslipt
anker. — DERAPER, v. a. liet anker ligten. (Deze
beteekenis komt zelden voor.)
Déiaté, e, adj. (en part. passé van dérater)
Zonder niPt: Un chien d-, een hond, dien men de
mill heeft ontnomen. - (fig. et fam.) Couir comme
Un alien d-, of als subst.: Courir comme un d-,
a's een wind/sand, zeer snel loopen. - (flg.etfam.)
Vlug, wakker, bij de hand; onbezonnen (doorgaans
als subst): C'est un (T-, one d-e, 't is een gladde
vogel, een wakkere klant, een spring-in-'I-veld; 't
is een loos ding, zij weet van wanten.
Dératei-, v. a. De miituitsnijdenof wegnemen.
On a quelquefois dératé des chiens, men heeft soms
honden de mitt uitgesneden (om le zeen, of zij dan
harder zouden loopen).
Dératoptère, z. v. a. ORTHOPTE1IE.
-

,
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1)éi'aer, V. (1. [Agric.] De .cCl15i(1!1lq5()1L'
OHk: a/lei1iiiqxiepjn'ls maken.
J)éJ.1V 11 1e. f. [. gric.J .S'Cll(i(llll(JXl'()l(' f. , laatste
t'Oi(, (lii' 111(11 l)j1 oiiijiln( , j , ii 1(111 (('11 1(111(1 iil(1i1l(t,
en die 1i''' 11(1(1(1 (lk(lflhI('l' liijjei'le sin/c/on lands
tick/on; --

l'(i)i'"il .S(l1,'i(lt.

1)ei'eehef, (1(1V. Op ni e uw,aiili'iinoal, nog

ecu -c, no/,n(iiil.c, i'nleioin, ten (,i 'c,lri, iiuil. ('1 Is
in i/c' ("it/"1j1i"' 1(1(1/ verouderd, fl((i' ic'oiill ii()J
,

(il -c 1P(jllP1'iii tjeb: iqil.)

I)éiéIé, e, (i(/.j. Ongeipld, oiu'egelinaliq ,
niet loll/nix (ie fjile'iiiii' ix'jlx i'iiii natuur ii f kunst
of (i'uii' 't /ii'i'xaiiIii t!"1'11) L'(i)i zedelijkheid, (>1 !'boa/aid. U''ll'OC(/,'lj)kluiI enz., onordelijk, i'iior(lelük: lOxb(ill(Iit/, ongebonden,, /i('(/i'i'l/JI(.l)Uile)i'/iI))if/,
oiiiiuiliq: Pools d-, oiiIi'qi'l111111i 1 1' J)0/x fl1. 'Ic9flpS (l,
,

OÎUJCXI(i(1i(/ ii'iilci'. Mont re ti-i, (ii,lxf(/(/ 1,',; lot/ic.
Esl)I!l d-, i'ci'U'/ll(l verstand n . Moeurs 1-es, ongebonden, slechte zeden I'. p1. Conduite I.e. O(iiiOI(i('ljj/i, lOxb(i1i(lifJ ge1i•iij II. II tuuric unc vie foil de.

1i(j ((il/I (t'ii ZL'( , l' O1lf/(i'(f/('l(l leven. Cast une ambition d-c, i/ill is eiiu' oiiinatig(' ('ii'U(Iit.
Déu'èglenieiit, iii. Ongeregeldheid, onregelmatigheid, ic'(in(i - (l('; stoornis 1. (in (Ic/i qi-u'oi,n /10)/ )
1) ; (ji)i('(l('lifl(itig(' f/(1i)(/ m., ontxl'liIIu'id 1.
dër natuur);
(bij rooiu'cijo , n v)ii) kunst): Le d clii 1)1)1115, )luhI(
machine. --- (fig.) leiu'ai'iing. stoornis, oiilxl'//-

1)(iil, i','ifijslciiitj f. dci' (/C('xlr('1I!)0(/)u,0.l.(
Ia tCle, du cti'\c'ati, ie lespi'it, de

1- de

etc. (iii (/(' f/if/i)'fl bi/reken Issen heeft lul )l'o')i(/ gin

meervoud). — .SliijIit11ii/ iiu't de lef//IS 1(11)

('/'lbO)il'h(i)/, :r(1)'lij/(/)t'i(/ enz., ))f/(bOi)(1/))h)'i1/, losbandigheid, li('(/('ilt)kh)(!i(1, /icl,lii, ixxci'(j. Oii)I)Oli(/1)('i(/ f.: Le 1- les iiIO(LiI'. 1).' oqeboliiiliil, i''idoivei,/uil )/ii zeden. 'I'oinhei cl,iis bus Ir' tE-s,
lot (111(1/ei )iil./)(it(i1)(/e)) l'(il'ti//,'i).
Dérégleinent. )i(/), (Ij) ongeregelde, oiioi'ilclq1' u'(j', enz., Z. I)E kE(;L.
J)éiégler, i'. a. In U'(l))Oi'(lc' brengen, since,,,
ûi,txl,'//ei, (b. i'. )1()) ti'ix_ti'/i/ei) 1/01)1/ i'll)) 01(1(1)/i/I'S
cl) uurwerken,
heil , (l(' l'ef/t'lnuilif/e ll'eilIi))(/ der 10(1(0/,
(/('l' /))'i'X('))(ii enz.). - (fig.) .I)' 1i'(/l'lx 1(1)) ji1iit,
liii')),
1'Ol) znlel(iklu'ii/ en:. (l))i')) vergeten i- / verzuimen,
ongebonden, li('(Il'l'lqk maken, bederven, i'('rlci(I('n.
-- -t (lJ)(. prov.) II na fiiiI mauvais If101Ii('
jour tE- Lout It' COtiV(IIl , t.ii schurft schaap .stc/1

(/1' (/1li)1C1)1' 1(11(t)/t' aan. -- s: l)E IIEI;I.EI1. V. pi'. in
)i'(l)iO),Il' geraken,, 1)i)lxteI(l worden, coo zijn stil
raken; uitspatten, ongeregeld, oiigeboii/cn van
11')'))) 100i'(/l'l)
I)éiencéphale,

Hi. [Anat .] .'llix('bi)oi (1' f. iliI't

i'('i /(l)'ii)i', ilovi' (It' hals wervelen o:ivjel'cn 1)('i.(i'iii'li
1/ t' i'e n ce p Ii (1 t U .s Iii. -- J)éreiieéptialie, 1.
l'()1'xla))(l ('(1)) zulk 1 , ,',),' 10 sq t)(i(iili', 1/ t' 1 i' n ( (' -

p1 Ii I iC f. -- 1)éreneeplinlien, ne, 1éieii(é111t alique, adj. Wat zoodanige mis geboorte
betreft, (/)iO1'i)(1(1i' gelijkt; :oni/e,' ruurn'ouiu in /,n
/11/1.1, ,/ 1' 1i'1) I' ('/) 1) (/ / ixt'li.
I)éiesler, t'. (1. [Cam.] : D- sa caisse, ,cii
(IC//lit of li' -/O)I't in zjJiu' I(ix liebbi'ul

I)éribaiuls, in. /11. [Coin.] Suil ran uit katoendoek II . uit oost-Jou,'.
1)éuidé , C, adj. ('n part. uia.cx( l(iIl 1t'iilt'i)
()nliiinjwlI. oiilfi'oiixt; - opq('he/lil'(/, opgevrolijkt:

Front, \'k-.ais) (1.
Derider, v. (1. Ontrimpelen, oiitfron.c'n : t na
I)Oiiliulalle j)O)ii' 11-, )')'i)(' /iOu)1fl(1)le, (1111 (1)' li/n/ills

n
uit (It' huid )l'i'(/ Ii' maken. - (/i(/.) Vervrolijken,
opvrolijken, t)lt)!/)')'Xlifl('l' 1il'l/n'n: La joie déride le
front,de L'i'i'afj(lC 1)1(1(1/SI lilt q('la(ll vrotijft, bit
(I'll Vi'il'))lIl'l)Jk gelaat aannemen. - SE DERIDER
1'. i1'. 1)' i'iinj)ilx 'ei'lic,'ii; - opgeruimder, rioljjln'i' worden: Sa l))ilLI St ,léi'!)le, /1)111, ),l i'iiiikl
i/I ui,n1,•Ix k'i'it. 11 na se (léi'i(lC ja mais Ic front
hij 100,/It nooit vrolijk.
-I-. i I)éiiseiir, iii. R'sjmtle, spotter in.
J)éiisioii , I. .'i'ii)(i(/)'l/jl()', minachtende spotternij,
l)Pxp011iii(/ , beschimping, uillagching f.: Dire ii'.
11- , ill.) it/t .5)11)1 zeggen. II 101il'IR lout en d-, hij
iIjifl iiwt (1/h's In spot.
1)hI'isoi Ie, adj. Sjolui'iuI , brSJ)0111'iUl, uit u it
spotternij j':i'qi1 of gedaan )Voi(lt. II )'n I)) Ili) (1 tIn
ton 1-. h jj •sii'ik ei' over 0/1 1')'?)' .sjiilt,.'iili'ii (hol).
,

I)éiiloii,

ni., of 1)éiil

oiie.

f., Z. DEi'itiit IIIE

((1(11 i1' il/Il'' spelling xc/)itil le con)
I)i ii'n nil1 1e. 11 .1. F 1a r.] _-/fdijjt'iiqjxiiu-t'r,
werktuig om de hoegrootheid I'll?? 1!)' I1/'/rijrii/ 1/,','
.'O'/iIjiL'lt t(' bi'pili'n . il ' 1' t' (1111 C t t' 1 1fl . - Dérii-
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nétriqne, adj. Wat tot dal werktuig behoort,
d eriv a ni é ti is c h.
I)érivatif, ive, adj. [Méd.] Afleidend, wat
eee afleiding, eene verplaatsing der vochten bewerkt.
- Ook als subst. ebdzigd: Les sinapismes, les
vdsicatoii'es, les saignées etc. sent des d-s, de mosterdpappen, de trekpleisters, de aderlatingen zijn
aflekknde middelen. - [ Grain.] Afgeleid (béter
dérivé).
Dérivation, f. [Hydraul.] Het afleiden, elders
heen leiden; afleiding, omleiding f. (van een' stroom,
van eene rivier enz.). Canal le i, aflidings -kasmal ii. - [ Méd.] Afleiding van het bloed of andere
vochten uit het eene gedeelte des liqchaams naar
het andere. - [Gram.] Woordafleiding, afleiding,
oorsprong of afkomst van het eene woord uit het
andere, d er i v a t i e f. Les lois, les règles de Ia d-,
de wetten, rëjeIen der woordafleiding.
Derive, f. [Mar.] ulfd'rjving, afvalling, drift,
wraak f., afwijking van den koers door de inwerking van winden of stroomingen. Aller en 1 of a
Ja d-, afvallen, afdrijven. Aoir one belle d-, eene
goede drift, veel ruimte onder hf hebben. Avoir on
quart de cl-, een vierde streek afgedreven zijn. La
d- 'rout Ia route, door afdrijven komt men op den
regten weg. Angle de Ja €1-, afdrjvingshoek m., hoek
dien de kiel van 't schip met d on eigen/ijken koersstreek maakt. — Les cl-s of les semelles de I, de
zwaarden (van een vaartuig).
I)éi'ivé, e, wij. (en part. passé van dériver)
Bateau d-, van den oever, of van wal gestoken
vaartuig n. - Vaisseau d- de 30 kilornètres par les
convents, schip n., dat door de stroomingen 30 kilometers (30 ned.mijlen) van zijn' koers is afgedreven.—
Les eaux d-es dune rivière, de afgeleide wateren
eener rivier. - ( fig.) Tous ces maux d-s de Ia
mime source, al die kwalen, uit dezelfde bron
voortgerlo id. - Un mat d-, een afgeleid woord n.
- Goupille , d-e, van hare omklinking beroofde
Stift f. - DERIVE, m. [Gram.] Afgeleid woord n.
Deriver, v. n. Van wal steken, zich van den
oever verwijderen: II est temps de partii, dérive!
't is tijd om te vertrekken, steek van wol. - Somtijds ook: voor den stroom afdrijven, den stroomdraad volgen: Nous n'eûrnes qua nous laisser dan gi'è cie lean et des Prices, wij behoefden ons
slechts voor wind en stroom te laten afdrijven. Afvloeijen: Faire d- les eaux dun ileuve dans on
canal, het water eens strooins in een kanaal doen
afvloeijen. - [Mar.] Afdrjven, wraken, neirdrjven door winden, tijen of stroomen van den koers
verwijderd worden: Les courants nous fi rent d-,
de strooîningen deden ons afdrijven, afvallen, brag ten
het schip van zijnen koers. Se laisser d-, zich laten
drijven. (fig.) Voortvloeijen, voortspruiten, voortkom e n, ontstaan, ontspruiten: C'est de l/t pie dirivent tons nos malheurs, daaruit ontstaan al onze
oneluIsken. - [Gram.] Afgeleid zijn, afkomstig
n,afkomen, afctainmen:Ce mat dërive de l'lulbreu,
t woord is icit het hebreeuwsch afgeleid, komt
Vein 't i?ebreeuwscll. - DERIVER, v. a. Afleiden.
[Hydraul.] D- les eaux dune source, de wateren
van cciie bron afleiden, aftappen. - [Gram.] DUH mat du grec, een woord van 't grieksch af/eiden. - [Mid.] D- des humeurs, vochten afleiden
(naar een ander ligchaamsdeel). - DERIVER, V. a.
[Tech.] De omklinlcing afvijlen, afhakken: D- un
clan, een' cnigeklonken spijker afvijlen, losmaken.
- [Jiorl.] D- une roue, een rad van zijne spil
drijven. - SE DERIVER, V. pi'. Afgeleid worden:
Ces eaux se dérivent des dunes, dat water wordt
nit de duinen afgeleid. - Ce mot se dérive de
l'arabe, dat woord wordt nit het arabisch afgeleid.
Déiivette, f. [Pêclie] Soort van vischvangst f.
met drijfnetten.
Dérivoir, m. [Teelt] Dr ij fpriem m. der uurwerkmakers, om de rondsels van de raderen te ligten, zonder deze te besc/iadiçen.
Dérlvote, f. Lange stok, ons een vlot van den
oever af te stooten.
Derle, /. [Tech.] Een der namen van de porselein-aarde. - Geciouwe kleiaarde f. uit den Elzas,
woorvan zeer fraai aardewerk gemaakt wordt.
Dermagalique, adj. iluidverzaclitend (van
zeker uit planten getrokken water).
d
.] Iiuidontsteking f.
I)erniatite, f. [Mi
Dernaatoearpe, ilL Soortvan Icainpernoelje f.,
met stof bedekt.
,
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Derinatode, Z. DEBMATOIDE.
Derinatographe, Z. DERMOG1IAPHE.
Dermatoïde , Derniatode , adj. [Anat.]
Iluidvormig, lederachtig. Membrane d-, z. v. a.
MEMNGE of DURE -MERE. - [ Bot.] Naar leder gelijkend, ledervormig.
Lierinatologie, Dermatologique, Dermatologiste, z. v. a. DERMOLOGIE, DERMOLOGLE, DERMOLOGISTE.

Derniatopathologie, f. Leer van, verhandeling
f. over de huidziekten.
Dermatophide,
adj. [H. n.] Met naakte huid
(von slangen).
Dermatopnoiite, adj. [H. n,] Door de huid
ademend (van infusie-diertjes).
Dermatopodes, m. p1. [II. n.] Pliespootigen
m. p1., vogels, wier teenen met vliezen verbonden

zijn.

Derinatose, 1. [Mid.] Huidziekte 1. in 't algemeen.
Derine, m. [Anat.] Lederhuid f. (de eigenlijke
huid, die van binnen door het onderhuidsche bindweefsel, en van buiten door de opperhuid (dpider
me) bekleed wordt.
Dernieste, m. [H. n.] Spekkéver, pelskever,
velkever, leirkever m., een vraatzuchtig schildvleugelig insect. - Derniestides, Dermestites, al. p1. Geslacht der spek- of pelskevers.
Dermipèdes, in. pl., z. v. a. DERMATOPODES.
Dermique, adj. Wat de huid betreft, der-

misch.

Dejinite, f. [Mid.] Huidontsteking t.
Deimodontes, in p1. [H. n.] Liuidtandigenm.
pl. , eene soort van kraakbeenvisschen.
Dermographe, iii. [Anat.] 1 luidbeschrijver m.
Deirnogi'aphie , t. Huidbeschrijving t. Deriiiographiquie, adj. Huidbeschi'ijvend.
Deriiioide, adj. , z. v. a. DERMATOIDE. - Système d-, het huidstelsel n., de huid t.
Deriiiologie, t. [Anat.] 1luid/eer f., leer van
de algemeene bekleedselen des ligchaams. - Derinologique, adj. Wat de huid/eer betreft, cl ermo/op/sc/i. dermatologisch. - Derinologiste of Derniologue, m. Schrijver m. over
dc huid/eer.
Derinolysie,f. [Mid.] Ongevoeligheid f.der huid.
Dermoptère, adj. [II. n.] Met vliezige v/eugels of vinnen. - PERMOPTÈRES, M. p1. Vliesvinni
— vliesvleugeligen; - vliegende maids m. p1.-gen;
(eene apensoort).
Derinorhynqtie, adj. [H. n.] Met eenen door
huid overtrokken snavel. - DERMORHYNQUES, M. p1.
Vogels rn p1., icier bek met huid overtrokken is
(zoo als de eenden, ganzen, zwanen, enz.)
Dermotoniie, t. [Aunt.] 1-luidonileding t. Deiiiiotomiqne, adj. Wat de huidontleding betreft, derinotomnisch.
Dernier, -ière, adj. Laatste (wat na al het
andere is of komt, wat door niets gevolgd wordt):
Le d- soldat de Ia file, de laatste soldaat van 't
gelid. La d-ière annie de son règne, het laatste
jaar van zijne regering. La d-ière postiritd, het
laatste, verstverwijderde nageslacht. Bendre le dsoupir, den laatsten, jongsten snik geven, sterven.
Ilendre les d-sdevoirs a qiI., iemand den laatsten
pligt bewijzen, hem mede ter aarde bestellen. (fig.) Mettre Ia d-ière main,-,t un ouvrage, de laatste
hand aan een werk leggen, het afmaken. - Soms
wordt het door het voorzetsel en voorafgegaan: en
d- lieu, en d-ière analyse, en d- ressort, en d-ière
instance enz. , Z. LIEU, ANALYSE, RESSORT, INSTANCE. - [Clsron.] Laatste, verleden, laatstleden,
vorige, jongstverloopen, onmiddellijk voorafgaand
(in dezen zin staat het achter het subst.): L'annde,
Ja semaine d -ière, het verle/dene jaar, de verledene
week. Le siècle, le mais d-, de vorige, jongstverloopen eeuw, maand. Dimanclie, Lundi d-, verleden
zondag, maandag. — Laatste, hoogste, grootste,
uiterste (zoo ten goede als ten kwade): Je lui al
les d-ières obligations, ik ben hem ten uitersteverpligt. C'est le d- des bommes, hij is de minste,
geringste der inenschen. C'est one action de Ia
d-ièi'e cruauti, 't is eene daad van de grootste wreedheiei. Faire les cl-s efforts, de uiterste pogingen
aanwenden. Cela est du d- ridicule, dat is in den
hoogsten graad belagchelijk. Un homme du d- ordre,
een man uit den qeringsten stand. - Au d- mot,
niet din woord, niets minder (bij 't ver/coopen). —
-

-

DERNI1REMENT
1. Laatste: Etle le it- de Ja
classe, de laatste van de klasse zijn. Les premiers
et les d-s, de eersten en de laatsten. Ii paria le d-,
hij sprak liet laatst. II est le U- de sa familie, hij
is de laatste, de alleen overgeblevene van zijne familie. Brutus et Cassius furent les d-s des Romains,
Brutus en Cassius waren de laatsten der Romeinen
(d. 1. die den naam van Romeinen verdienden) . (fig.) Geringste, slechtste, onwaardigste: Le d- de
ses sujets, de minste, geringste van Zijne onderdanen. Je le tiens pour le d- des hommes, ik houd
hem voor den veracliteiijksten mensch. C'est la
d -ière des créatures, (van eene vrouw sprekende),
't is een uitvaagsel van 't rnenschdoin. - (Loc.prov.)
Aux d-s les lions, lest is best: wie krijgt wat er
overschiet, na dat allen gekozen hebben, heeft dikwijls het beste. - Ne vouloir jamais avoir le d-,
nooit den laatsten klap willen hebben (bij zdkere
kinderspelen); (fig. et fans.) altijd het laatste woord
willen voeren, niet willen toegeven, geen ongelijk
willen hebben. - [Jeu] Iedere der beide verst van
de koord verwijderde openingen van de qallerfj
eener kaatsbaan Le d- en cartes, de achter/zand f.,
hij. die 't laatst moet spelen.
Deriiièrement, adv. Onlangs, dezer dagen,
kortelings, laatst.
Dérohé, e, adj. (en part. passé van déiober,
stelen): Argent (I-, gestolen, stil weggenomen geld.
(fig.) Escalier d-, Porte d-e, Corridor d-, ge/ieimne of verborgen trap m., deur t., gang m. Heures d-es, snipperuren n pl. a LA I)EROBEE, bc.
adv. Heimelijk, steelswijZe, ter sluips of gluips. Dérobé, e, adj. (en part. passe van dérober,
uitdoppen): Fèves d-es, nilgedopte boonen t. p1. [Maréch.] Pied d-, afgesleten hoef m. van't paard.
Dérobeinent, m. [Arch.] Voûte faite par d-,
of avec panneaux, gewelf uit steenen, die op (le
zijden of vlakken uitgeweifd zijn, vakwerkgewelf n.
Dérober, v. a. Heimelijk wegnemen, onlvreeinden, wegkapen, afhandig maken, ontfutselen, steben: On lui ddroha sa montre a l'église, men ligtte
hem in de kerk Zijn horbogie uit den zak. - Ook
met een' persoon tot voorwerp: D- ses maltres, Zijne
meesters bestelen. - (Proc.) Est bien larron, qui
larron déioiie, een knappe dief, die een dief besteelt. - ([am.) S'il a du bien, ii ne la pas dirobé, wat lijf bezit, heeft hij zuur genoeg verdiend.
(fig.) B- a qn. Ja gloire qui lui est due, iemand
de hem toekomende eer ontstelen. B- une heure a
son travail, een uurtje van zijnen arbeid afnemen
(om iets anders te doen). D- un secret, een geheim
ontfutselen, er slim achter komen. D- un baiser,
een kusje rooyen. Cet auteur a dirobé des diapitres entiers, die schrijver heeft geheele hoofdstukken van anderen overgenomen (en laat die voor
zijn eigen werk doorgaan). - Ook zonder vooru'erp
gebézigd: Ii est enclin, Ii aime a d-, hij is een liefhebbervan stelen, van wegkapen. - Onttrekken,
ontrukken, beveiligen, beschutten: D- qu. an danger, bi Ia fureur populaire, iemand aan 't gevaar
aan tie volkswoede onttrekken. Je pile le ciel de
te d- a tons les dan ers, ik bid den hemel u voor
alle gevaren te beveiligen. - Verborgen, verholen,
geheim houden, aan de blikken of *'kennisneming
onttrekken: Un mur lui déroliait Ja vue de la
campagne. een muur belettede hem het uitzigt in
't veld. II veut d- cda a Ja connaissance de sa
femme, hij wil dat voor zijne vrouw verborgen
hoyden. Ce gdnral sut habilement d- sa marche
a l'ennemi, die veldheer wist zijnen marsch meesterlijk voor den vijand verborgen te houden. (fig. eb fain.) Etre habile a d- sa marche, sluw zijn
in 't geheim houden der middelen, waardoor men
zijn doel wil bereiken. - [ Véner.] Ce chien dd robe Ja vole, die hond volgt het spoor van 't wild
zonder aan te staan. - [Fauc.] L'oiseau a dérobé
les sonnettes, de volk is doorgegaan (opgevlogen
zonder verlof). [Mar.] D- leventa unvaisseau,
een schip den wind benemen, den wind onderscheppen, (wanneer inca dat schip in tij heeft. Les voiles
de l'arrière dérohent le vent a celles de I'avant,
de achterzeilen beletten den wind in de voorste te
vallen. - Déiober, v.a. (van robe) Het bekleedsel
wegnemen (zelden gebézi.qd dan van peulvruchten):
B- des fèves, boonen doppen, uitdoppen. - SE
DEROBEIS, V. pr. Zich aan 't geziqt onttrekken,
heimelijk heengaan, wegsluipen, zich stil Weg pakken, ontwijken: 11 se déroba a Ja poursuite des
DEIIMER, flL, -IERE,
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ennemis, hfj ontweek de vervolging der vijanden.
II s'est détobé a Ja vue, hij heeft zich aan 't
gezigt onttrokken, is uit het oog verdwenen. La
vaisseau, Le ballon se déroba bientét a Ja vue,
het schip, de tuchtbol verdween weldra uit het
oog. Se d- dune compagnie, uit een gezelschap
heimelijk, ongemerkt wegsluipen. - ( fig.) Les eauses de ce phéiioiuiène se dérobent a lintelligeiice humaine, de oorzaken van dit luchtverscitijn
sel gaan het menscheljk verstand te boven. Ces
genoux se dérobeiìt saus lui, zijne knieen knik/een
onder hem weg: hij kan te naauwernood op de been
blijven. - [Man.] Le cheval se déroba de dessous
J'bomme, het paard ging onder den man dooi' (daar
het eenen sprong deed en hem afwierp) . - ([am.)
Se d- un repas, zich enen maaltijd onttrekken,
dien men anders gewoon is te houden.
Dérochage, m. [Tech.] 1let reinigen van 't
metaal door sterkwater.
Déroeher,, v. a. [Tech.] Met sterkwater
schoonmaken of reinigen (het te vergulden metaal).
- [Fauc.] of Déroquer, van eene rots of hoogte
doen nederstorten (wanneer roofvogels bij de vervolging van viervoetige dieren deze zoodan'i,q in de
engte drijven, dat zij zich in de diepte nederwerpen).
- Het part. passé komt in die beide beteekenissen
ook als adj. voor: Métaux dérochés, gereinigde metalen n. p1. Biche dérocide, af'gestorte hinde f.
Dérodynie, t. [Anat.] Misgeboorte t. met twee
halzen en twee hoofden. - Dérodyrnie, f. Tweevoudigheid t. van hals en hoofd.
Dérogation, t. [Pout.] Inbreuk, afbreuk op
eene wet, eene ordonnantie enz., krenking, veimindering van de kracht daarvan, d e r a g a t i e t.,
soort van stilzw ijgende of werkelijke opheffing of
afschaffing (abrogation), waardoor men in de wet
eene verandering maakt, zonder uitdrukkelijk de
te-niet-doening der vorige aan te deelden: Cette lol
n'emporte point de d- a Ja précédente, deze wet
maakt de vorige niet krachteloos, is aan de vorige
niet nadeelig, vernietigt ze niet. Ii ny a point eu
de d- it cat edit, deze verordening bestaat nog in
hare volle kracht. D- expresse, nitdrnkieel(j/:e afschaffing, afwijzing t. D- tacite, stilzwj/a'ende ofschaffing, afwijzing. - Uiie d- a un testament,
eene inbreuk op een testament. - B- it un droit,
verkorting t. van een regt.
Dérogatoire , adj. [Jur.] Inbreu/cma/eend,
krenkend , benadeelend , der a ga ti ef. Acte d-,
Clause d-, nadeelig contract n., nadeel/ge voorwaarde t.
Dérogeance, f. Benadeeling, krenking t. (van
stand, voorregt, waardigheid enz.) - Bij uit breiding: L'infidélité est une d- a nos engagements,
de ontrouw is eeoc inbreuk op onze verbindtenissen.
Dérogeant, e, adj. Benadeelenel, hi-en/tend,
nadeelig: Des actions d-es a Ja of noblesse, daden
waardoor men zijnen adeldom benadetlt, onteert.
Lol d-e, wet, die inbreuk op eene vroegere maakt.
Déroger, v. in. Afbreuk doen, benadecien,
krenken, te kort doen, verkorten; vernietigen, een ,
ti
voorafgegevene wet, enz. door eeoc daai'mede ajJdiqe bepaling wijzigen, veranderen of van kracht
berooven. Le rol a dérogé a son édit, de honing
heeft zijn gegeven edict vernietigd, weder O/)(/e/lé
ven. - [Prat.] D- an article, een artikel krachteloos maken, van een artikel afwijken. Les deux
partis ont dérogé a leur contrat, de twee partijen
hebben tegen hun contract of verdrag gehandeld.
Cela dérogerait a nos privilèges, dat zou onze
voorregten verkorten, afbreuk doen, benadeelen. D- it Ja noblesse, of D- is noblesse, iets doen,
waardoor men naar de wet ties lands zijnen adel
verliest. 11 était de noble race, mais son pile a
dérogé, hij was van een adellijk geslacht, maar
zijn vader heeft den adeldom verbeurd. - Cda
déroge a votre caract&re, dat benadeelt, (is beneden)
uw karakter.
t Dévoi, m. Betaling t. voor de huisvesting va n
de officieren van 's konings keuken.
Déroidir, v. a. (vgl. DELIAIDIR) De stjfflieid
ontnemen, lenig, buigzaam, slap maken: I)- les
membres engoui dis par Ie froid, de door de koude
verkleumde let/en weder lenig maken. - (fig.) Soii
caractèie commence a se d-, zijn karakter begint
handelbaarder, zachter te worden. - SE 1)ÉROIDEn,
v pr. De stfjfheidverliezen: Les membreseugour
-
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roidit au contact de la société.—Hetpait. passé lsook
adj.: Membres déioidis,wederleniü ieworden1eden n.
p1. Humeur détoidi, liandelbaar qewordenhumeurn.
Déionipage , m. [Papet. liet kleinsnijden
der lompen.
Déronipoir, m. [Papet.] Tafel f, met een sikkelvormig mes, tegen welks snede men de lompen
in kleine bundels houdt en doorsnijdt (tegenwoordig meestal vervangen door den zoogenaamden
lompensnzjder).
Déiompie, V. a. [Papet.] De lompen aan stuk
ken snijden (z. DEROMPOIR). - [ Fauc.] Le laucon
vient de ti- sa prole, de valk heeft zijne prooi uit
de lucht doen nederploffen. - [ Anc. agric.] Een
braakliggend land omploegen. - Oudtijds ook: radbraken. - liet part. passé is ook adj.: Cbiffons
cI -s, klein gesneden to'mpenf. p1. - Olseau d-, neêrgeworpen vogel ni.
Déroqiter, V. a., Z. DEROCHER.
Dérougir, V. a. De roodheid, de roode kleur
benemen. Ma soeur avait Ie visage tout rouge de
in petite vérole, mais un mois de temps l'a entièrernent ddrougie, mijne zuster had van de kinderziekte een rood aangezigt behouden, maar eene
maand tijds heeft haar de roode kleur benomen,
binnen eene maand was, de roode kleur weg. DÉROUG1R, V. fl, en SE DEROUGIR, V. pr. De roode
kleur verliezen, bleeker worden: Le nez ne lui a
pas dérougi, zijn neus is nog altijd rood. Ce yin
rouge commence a se d-, deze roode wijn wordt
bleeker. - 1let part. passé is ook adj.: Visage dérougi.
Déroiiiflé, e, adj. (enpart. passévan dérouil Ier) Ontroest, van roest bevrijd: Armes d-es, ont
roeste, blank geschuurde wapens n.pl. —(fig.) Manières d-es, beschaafder geworden manieren f. Pl.
Déro,iillenient, m. liet ontroesten, liet wegnemen, afvijlen, afschuren van den roest.
Dérouiller, v. a. Ontroesten, van roest oatdoen, den roest wegnemen, ex/schuren, afvijlen, afIj en: D- des armes, uit pistolet, un couteau. (fig.) Beschaven, wellevend, gemanierd maken, de
boerschheid ontnemen: D- un jeune homme, een'
jong' snensch beschaven, ontbolsteren. D- l'esprit,
Ia mémoire, het , verstand, het qeheugen vormen,
oefenen. - SE DEROUILLER, V. pr. Den roest verliezen; - ( fi g.) beschaafd, wellevender worden. Le
fer se déroufile peu a peu a force d'être rnanié,
het ijzer verliest allengs den roest, wanneer men
het dikwijls in de hand neemt. L'esprit se dérouille dans le grand monde, het verstand wordt
beschaafd door den omgang met de groote wereld.
Déroulé, e, adj. (en part. passe van dérouler)
Ontrold, ontwikkeld, opengeslagen.
Déj-ouleineut, m. liet ontrollen, 0/rollen. Géom.] Het voortbrengen of beschrijven cener
romme lijn door verlenging van de stralen eener
andere. - ( fig.) Le d- des félicités humaines,
de ontwikkeling, het einde van het menscheljjk
geluk.
Dérouler, v. ci. Ontrollen, afrollen, uitrollen,
ontwikkelen, het opgerolde uiteen slaan: D- une
pièce d'éloffe, un manuscrit, une carte géogra
phique, een stak stof, een handschrift, eene landkaart ontrollen, openleggen. - Le serpent déroule
ses anneaux, ses replis, de slang ontrolt, ontplooit
hare ringen, hare kronkels. - [Géom.] D- une
courhe, eene kromme lijn door verlenging van de
stralen eener andere voortbrengen. - [ lmpr.] D une presse , de perskar terug doen varen. (fig.) B- les grands spectacles de Ja nature, de
groote natuurtooneelen ontrollen, ten toon spreiden,
ordelijk beschrijven. - SE DEROULER, V. pr. Zich
ontrollen. - ( fig.) Le tableau Ie plus imposant
se déroula devant nous, het indrukmakendst tafereel breidde zich uit, ontvouwde zich voor onze
oogen.
Déroute , f Wanordelijke vlugt, nederlaag,
uiteendrjving , overhoopwerping , verstroofjing f.
van een leger na 't verlies van eenen slag: Mettre les
ennemis en d-, de vijanden op de viuit slaan. II a
péri dans Ia d-, hij is in de verwarring der vlugt omgekomen. —( fi g. et fom.) Volslagen wanorde f., verval
n., ondergang m. van iemands zaken of fortuin: Cct
accident a mis Ia d- dans ses affaires, ditgeval
heeft hem in zijne zaken geheel achteruit gezet, heeft
hem geruïneerd. Bepuis sa d-, sedert hij in 't onderspit is geraakt. - ( fig.) Mettre qn. en d-, iemand
-
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in verwarring brengen, hem geheel buiten staat

stellen ons te antwoorden.
Déiouter, V. a. Van den regten weg afbrengen: L'obscurité de Ia fluit nous dérouta, de donkerheid des nachts bragt ons van den regten weg.
- (fig. et fam.) Iemands oogmerk, ontwerp, voornemen verijdelen; iemand verlegen maken, in de
war brengen: Cet évènenient la totalement dé
routé, dat voorval heeft al zijneplannen in duigen
geworpen, hem geheel uit het veld geslagen. - Vos
reproches l'ont dérouté, awe verwijten hebben hem
geheel verlegen gemaakt. - Ook zonder voorwerp:
Vous êtes facile a d-, gij laat u ligt in de war
brengen, uit het yeLl slaan. - SE DEROUTER, V.
pr. Van den regten weg afraken, verdwalen. Verlegen, onthutst, verward worden. - liet part.
passé is ook adj.: Voyageui dérouté, verdwaald
reiziger m. - Mesures déroutées; verijdelde maatré,qelen m. pl
Peril, m. Derrie m., veenlaag f., ongeveer 18
centimeters onder de oppervlakte van den grond.
Derrière, prép. Achter (in tegenstelling met
devani, ')oor): Marcher d- qn., achter ieinandioo pen. B- Ia maison, Ia tapisserie, achter het huis, het
behangsel. Fuir sans regarder d- soi, vlugten zonder
om te zien.— (Loc. prov.) II ne faut pas regarder dsoi, als men op den goeden weg is, moet men niet
achter zich zien, moet men steeds moedig voortgaan.
(fig.) us élaient égaux, mais ii la laissé bien loin d
lui, zij waren gelijk, maar hij heeft hem verre
achter (beneden) zich gelaten. Le désappointement
marche d- l'enthousiasme, de teleurstelling volgt op
de geestdrift.
DERRIERE, adv. Achter: Etre d-,
Rester d-, achter zijn, blijven. Je l'ai laissé lien
loin derrière, ik heb hem verre achter gelaten. PAR DERRIERE, bc. adv. Van achteren: Ce traltre
ma attaqué par d-, die verrader heeft mij van
achteren aangevallen. - SENS DEVANT DERRIERE,
bc. adv. Het achterste voor, verkeerd, averegts.
Mettre sa perruque, sa casquctte sens devant d-,
zijne pruik, zijne pet het achterst voor zetten.
DERRIERE, m. Achterste, achterdeel n.: Le ddune maison, de Ia tête, dun habit, het achterste (gedeelte) van een huis, van het hoofd, van
-

een kleed. 11 est logé sur Ie d-, hij woont in 't ach-

ter gedeelte van 't huis. — Le d- dun homme, dun
chien, dun singe, het achterste van een' mensch,
hond, aap (dat ligchaamsdeel, waarop zij zitten).
Tomber sur Ie d- , op zijn achterste vallen. S'écorcher le d-, zich een' blikaars rijden. On lui
voit Ia d-, men ziet zijne bloote billen. II lui donna
un coup de pied au d-, hij gaf hem een' schop onder zijn achterste (pop.: voor zijn gat). - ( fi g. ei
fam.) Porte de d- (eig. achterdeur, achterpoort f.)
uitvlugt f., valsch voorwendsel, achterdeurtje n. Faire rage des pieds de d-, al het mogelijke in 't
werk stellen, zich met handen en voeten weren. (pop.) 1%lontrei le d-, zijn achterste laten zien: zijn'
vijand den rug keeren, lof de vl'ugt nemen; (fig.)
zijn woord niet houden, terugtreden voor 't geen
men gepocht had te zullen doen. - Les d-s dune
viiie, de achterbuurten f. pl., densinst bezochte, a/gelégenste deden eener stad. Les d-s dune armée, de
achterste geléderen n. p1.: Couvrir, Assurer ses d-s,
zich den rug dekken, beveiligen. Fondre, tomber
sur les d-s, den vijand in den rug vallen.
JiPerris, m.pl. [H. n.] Soort van buiswormen.
Deiviehe, Deivis, m. [H. n ] Derwisch,
dervisch, arme mu/wmedaansche monnik m.
Des, art. plur. m. et f. (zamengetrokken uit
de les) Z. DE en LES.
Dis, prép. Sedert, sinds, van . . . of, van ...
aan. Dès les premiers siècles du christianisme,
sedert de eerste eeuwen des christendoms. Malheureux dès sa naissance, ongelukkig sedert Zijne geboone, van Zijne geboorte af Bés l'cnfanee, van
jongs af. Des demain, van morgen (den dag van
morgen) af aan. Dès a présent, van nu af aan,
van heden aan. - liet duidt ook eene betrekking
van plaats aan: Dès Paris, van Parijs af. Des sa
source, van hare bron af. Qui tremble dès le port
ne duit point s'emhai'quer, wie reeds aan de haven beeft, moet niet scheep gaan. Ii est un bonheur réservé dès ce monde aux amis de Ia vertu,
er is reeds in deze wereld eengeluk weggelegd
voor de vrienden der deugd. - DES LORS, bc. aó.
Van toen af, van dien tijd ofte rékenen; - alsdan,
dus, derhalve. II aiinonçait dès lors ce quit serait
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Un jour, van toen of toonde hij wat hij eenmaal
zou worden. 11 ne peut user de ce moven, quavons neus ás lors a craindre pour lui? hij lean
lean zich van clot middel niet bedienen, wat hebben
wij derhalve voor hem te vreezen? (Jaar dès fors
vindt men ook in beide beteekenissen dês lá, doch
dit is verouderd). - DES QUE, /0e. COflj. Zooclra,
zoodra als, zoo haast: Dès que je le vis, zoodra (als)
k hem zag. Dès que le soleil fut levé, ii partit, zoodra als de zon op was, vertrok hij. - Ook z. v. a.
puisque, daar, dewijl: Des que vous en êles tombe je n'ai lien a dire, daar pij het hierover eens zijt geworden, heb Ik niets meer te
zeggen.
IJés , voorvoegsel tij eene menigte fransche
woorden, dat in beteekenis veelal niet het cederduitsche ont overeen komt en opheffing of ontkenclay van liet hoofd begrip uitdrukt.
+ Désabonnei- (se) , v. pr. Zijn a b a n n ement (z. dat woord) opzegpen, ophouden geabonneerd te zijn.
4- Désabriter, V. a. Von schuilplaats berooven;
de bedekking of bescherming wegnemen.
Désabusable, adj. Voor béter inlichting vatbaar.
Désabusé, e, adj. (en part. passé van ddsabuser) Uit den droom geholpen, béter onderriqt,
van de dwaling teruggekomen: Si mon père, uii
jourcl-, plaint Ie malheur de son his, indien mijn
vader, eenmaal beter ingelicht, het janimerlot zijns
zoons beklaagt. - Ook als subst. rn. en f., in kwaden Zlfl, gebézigd voor: Iemand, die niet meer aan
de deugd, aan de godsdienst gelooft. - Le cl(woord van Mad. de Sévigné), het ophouden der
begoocheling, der liefelijke droombeelden, z. v. a.
DESABUSEMENT.

S Désabiisement, m. Het te reqt wijzen of
uit den droom helpen, het verdrijven der begoocheling, der dwaling, teregtwijzing, inlichting, wegneming eener dwaling; aflegging van eene begoocheling, van een droombeeld.
Désabiiser, v. a. De dwaling ofbegoochciing
benemen, bétcr onderrigten, te regi wijze
n, uit den

ontwennen, verkeren : II faut cl- les enfants tic'
bonne heure d'être opimiiatres, semen moet den kinderen vroeg afwennen hoofdig, halsstarrig te zijn.
- SE DESACCOUTUMER, v. 7)1. Zich zelven afwennen, ontwennen, eene gewoonte allengs afleggen.
Se cl- de jurer, de boire, zich het kloeken, het
drinken afwennen. - Se d- de qn., iemands bijzijn
ontwennen, geen behajen meer in zijn gezelschap
vinden. - Het part. passé is ook adj.: Un homme
dusaccoutumé du jeu, een man, die 't spel a fgewend heeft.
+ Désaceiiniuler. v. a. Een' hoop of stapel
omverweepen, te niet doen, eene opeenhooping ontbinden.
Désachalandage, ID. Het verlies van klan-

ten; de onbeklantheid 1. - Désaelialaiider, v. a.
De klanten doen verliezen, de klandisie verdrijven,
van klanten berooven: Ce mauvais bruit a tort
dusachalandé ce marchand, dit kwaad gerucht heeft
dezen koopman de klanten doen verliezen. - liet
part. passé wordt ook als wij. gebézigd: Boutique
désachalandée, verloopen, onbeklante winkel in.
Désacitlilication, t. [Chim.] Ontzuring 1.
- Désaeidifler, v. a. Ontzuren. — Hésaci
diflé, e, ((di. en part. passé. Ontzuurd.
1)ésaeiéralion, t. [Tech.] Ontstaling t. van
liet ijzer. -. Désaeiérer , v o. Ontstalen, het
staal weder in ijzer veranderen. - SE DESAC1I1ER,
C. pr. Zijne hoedanigheid van staal verliezen. liet part. passé is ook adj.: Fer clésaciéré, octstaald ijzer n.
Désacointer, Z. DESACCOINTER.
-)- Désadorer, v. a. Niet meer aanbidden of

vurig beminnen.

.)- Désaffairé, e, adj. Zonder bézigheid, niets

te doen hebbende.

Désatfaiiié, e, adj. (en part. passé van désaffamer) (woord van Scarron) Verzadigd, geen

honger meer hebbende.

-I- Désaffanier, v. a. Den honger stillen, verzadigen. - SE DESAFFAMER, V. pr. Verzadigd woeden, zich verzadigen, zijnen honger stillen.
4 Désalfeetion, t. Ongenégenheidf., afkeer m.
- -I- Désatfectionné, e, adj. (en part. passé
van désaltectionner) Ongenegen, ongunstig gezind,
in genepenheid verkoeld: Peuple cl-, volk, dat de
liefde voor zijnen vorst verloren heeft. - 1- Désaffeetionnemeiit, in. Verlies n. der genégeneid, verkoeling t. der genegenheid, der liefde. Le
d- du peuple, de verkoeling des volks voor zijne
n
vorst. -- -)- Désalfeetionuer, v. a. De genegenluid doen verliezen : D- Uil people. — -1- SE DESAFFECTIONNER, v. pr. Ongenegen, afkeeriq worden,
and verliezen: Le peuple
de genegenheid voor iem
se désatfectionne prompternent, het volk verliest
ligt de genegenheid voor zijnen vorst. - Se d- qn.,

droom helpen, inz. iemand beter inlichten omtrent
het gunstig of ongunstig denkbeeld, dat hij van een
persoon of zaak had opgevat. Je 1 ' ai dhsabusè sur
votre co nipte, ik heb hem omtrent u de oogen geopend , hem zijne verkeerde ineening te uwen opzigte benomen. - SE DESABUSER, V. pr. Zijne divaling laten varen, zijne verkeerde nieening ontdek
ken; bitere begrippen vormen : Désabusez-vous
dune opinion si clangereuse, laat af van eene zoo
gevaarlijke meening, vorm bi le re begrippen.
S Désaecointaiiee, t. Het ophouden van den
vertrouweljken omgang. Désaccoititer,
v. n. Ophouden, iemands vriend te zijn, de kennis
afbreken. - SE DESACCOINTER, V. Pr. De vriend- zich iemands ongenegenheid berokkenen, iemand afschappelijke betrekking niet elkander afbreken, elk- keerig van zich maken.
ander niet nicer bezoeken.
Désaffletireiimeiit, m. [Constr.] Het ongeijjk
Désaccord, rn. [Mas.] Gebrek a. aan ineen.smel liggen of staan, het uitsteken.; oneffenheid, ongelijkting, aan harmonie of zainenklank der speeltuigen heid f. van voorsproiq. - Désaffleitrer, v. a.
of stemmen. - ( fi g.) Verschil ii. van meeningen of Niet in 't zelfde vlak brengen., niet waterpas magevoelens, oneeniçjheid t.
ken, het ccce deel vóór of boven het andere doen
Désaceorder, v. a. [Mus.] Ontstemmen: Le uitsteken.
froid, la chaleur dhsaccorcie les pianos, de koude,
Désaffourcher, v. n. en v. a. [Mar.] Doen
de warmte ontsteint de pianoos. - ( fig.) De eens- overloopen , onttuijen. D- l'ancre, het tuianker
gezindheid verstoren, oneenig maken. - SE DE SAC- ligten.
CORDER, V. pi. Ontstemd worden; - niet overeen
-I- Désaifranchir, v. a. Eene vrijlating of ont
stemmen, van strijdige gevoelmis zijn: Des instru- heffing intrekken. - -I- Désafl'ranehisse,nent,
ments, Des esprits qui se dhsaccordent. - Het m. liet intrekken van een bevel tot vrijlating.
part. passé is ook adj. : % iolon désaccordh, ont
Désageneement, m. Het verbreken van 't
stemde viool t. Couleurs cl-es, niet -bijeenpassevide behoorlijk verband tusschen de verschillende deden
kleuren t. pl— Sentiments el-s, strijdige, niet meer van een geheel. - Désagencer, v. a. De behoorovereenstemmende gevoelens n. p1.
ljke schikking, het vereischt verband verbreken, in
Désaecouplernent, rn. [FL n.] Het ophou- wanorde brengen, verstoren.
den der paring (van dieren, die zich ter voortteDésagrafer v. a., , regelmatiger, maar min
ling vereenigd hadden).
gebruikelijke vorm van DEGRAFEJI.
)èsaeeonp1er, v. a. Het gepaarde scheiden.
Désa giéahle, adj. Onaangenaam, ongevallig,
D- des chiens, gepaarde honden van elkander cc- verdrietig (van personen en zaken).
men. D- des serviettes, zaamgehonden servetten
Désagréablement , adv. Onaangenaam, op
uiteen doen (vgl. ACaOUPLER). SE DESACCOU- eene onaangename wijze.
S Désa.gréer, v. it. (van gré) Mishagen, onPLER, v. pr. Vaneen gaan na de paring: Ces cluiens
aangenaam zijn. Cda flC me désagrée pas, dat
se sont désaccouplés.
Désaceoutrer (Se), V. pr. (fain.) Zich ant- mishaagt mij niet, is mij ii iet onaangenaam. - Het
kleeden of uitklecden.
part. passé is ook a(lj.: Dernande désagréée, niet
I Désaecoutiimauce , t. Ontwenning, afwen - goed opgenomen vraag t. of verzoek fl.—DESAGREER,
sung, oj?eering, verleering t. (eener gewoonte).
v. a. (van agrès) [Mar.] Onttakelen (gebruikelijker is
Désaccoutuiner, v. a. dfleeren, afwennen, DECREER).
-

h

-

-

-

-
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Désagrégation , 1. [Phys.] Scheidin, ?e
r r
heffing 1. van (le agrejatie o/' den zarnenliang
molekulen (vgl. AGREGAT!ON). - Désagrége,
r
V. a. [Phys.] Den zainenhang der deden van een
geheel, inz. dec moleleulen van een mineraal opheffen. - Het part. passe is ook adj.: Molécules
désagrdgées, gescheiden, uit hunnen zarnenhang ge-

braqte ;nale/eulen.
Désagréwent, m. Onaangenaamheid, onbehageljk/ieid, onbevalligheid f., verdriet n.: C'est un
grand d- que d'avoir des procès, het is zeer onaangenaam regtsgedingen te hebben. - (/am.) Uiterlijk ligchaarnsgebrelc ii., misvormdheid, mismaaktheid f., misstand m. Une tache vu visage est un d-.
S Désaguerrir, v. a. Onkrijgshaftig maken.—
SE DESAGUERRIR, V. pr. Onkrijgshaftig worden.
Désaigri, e, adj. (en part. passé van désaigrir) Ontzuurd, wat zijne zuurheid verloren heeft.
Yin cl-, niet meer zure wijn in. - (fig.) Caractère
cl_. verzacht, handelbaar geworden karakter n.
Désaigiir, v. a. [Chim.] Ontzuren, de zure
eigenschap ontnemen. - (fig.) 0- l'espiit, le coeur,
den geest, het hart verzachten. - SE IJESAIGRIR,
v. pr. Ontzuurd worden; - zijne zuurheid ver-

liezen.

1

I Désaimer, v. a. Ophouden te beminnen. -

--

SE DESAIMER, V.

Pr. Ophouden elkander te be-

minnen.
Désairer, v. a. [Fauc.] Roofvo g els, valken
uit liet nest nemen. - Het part. passé is ook adj.:
Oiseaux désairés, uit het 'nest gehaalde roofvogels.
Désaise, 1., z. v. a. MALAISE.
Désaisonner, v. a. , Z. DESSAISQiNNER.
Désajusté, e, a dj. (en part. passé van désajuster) Uit zijne rigting, von zijne plaats gebragt,
verzet, verpla atst, verschoven, in wanorde jebrogt.
Canon, Télescope d-, verzet, uit zijne i'igting gebraGt kanon, teleskoop n. Coiffure d-e , in de war
gebragt, ontsierd kapseln.— [Man.] Cheval d-, ontleerd paard n.
Désajiistenient, m. Het verbreken der behooiljke plaatsing, stelling, rigtin,q enz.
Désajaster, v. a. Uit de rigting, stelling of
plaatsing brengen, verzetten, verplaatsen, verschuiven, in wanorde brengen: B- un canon, un télescope, een geriqt kanon, een gerigt teleskoop verzetten. Le vent a désajusté Ia coiffure de vette
demoiselle, de wind heeft het kapsel van die jufvrouw ontlooid, in wanorde gebragt. - (fig.) Ur,
accident a désajusté BOS mesures, een toeval heeft
al onze wel berékende maatrdjelen verijdeld.
Désaliguenieiit, ill. Het,uit de lijn, uit de
rigtingslinie brengen, de riptingsljfn verstoren. [Min.] Wanorde in de riqtingsljn van een' troep.
Désaligner, v. a. Buiten de riqtingsljn4daatsen (b. v. een huis). - [Mii.] De .rigtin,qslinie
verbreken, wanorde in de liniën, in de qeléderen
brengen. SE DESALIGNER, v. pr. De linie breken;
- uit de rigtin,qslinie wijken of gedréven worden.
- Het part. passe is ook adj.: Facade dësalîgnée,
uit de lijn staande gevel rn Tro'upe d-e, uit de
rigtinqsiinie staande troep rn.
Désaliter, v. a. Het bed doen verlaten (in dien
zin oud en buiten gebruik) . SE DESALLTER, V. pr.
,Niet meer bedlegerig zijn, het bed niet meer houden
(na eene ziekte). - Het part. passd is ook adj.:
Malade désalité, zieke, die het bed niet meer houdt.
-

-

; Désallaitement, m. Spening (sevi'age). -

S Désallaiter, V. a. Spenen (se vi-er). - Dés-

allaité, adj. en part. passé. Gespeend (sevré).
Désallier, v. a. Van een verbond losmaken,
oneenig maken. La politique désallie les peuples
au lieu dc les unir. -+5E DESALLIER, v. a. Een
ongepast huwelijk aangaan (met betrekking tot ongelijk/leid van stand, opvoeding, zeden, fortuin enz.;
in onderscheiding van se mésallier, dat bepaaldelijk op groot verschil van stand ziet).
4. Désaltérant, e, adj. Den dorst lesschend
of stillend: Boisson d-e, Fruit d-, dorststillende
drank ni., vrucht t.
-I- Désaltération, t. Het lesschen of stillen van
den dorst.
Désaltéré, e, adj. (en part. passé van désaltérer) Gedrenkt, gelescht, geen dorst hebbende, van
drinken verzadigd, door drinken verfrischt. Ma soil
est d-e, mijn dorst is gelesc/it, ik heb geen dorst
weer.
Désaltérer, v. a. Den dorst lesschen of stil-

DÉSAPPRIS.

len, drenken: Le yin mêlé avec de lean désaltére
mieux que l'eau seule, wijn met water stilt, verslaat miter den dorst dan water alleen. - Bij uitbreiding: La rosde désaltère la terre, de dauw verfrischt, verkwikt het aardrijk - ( fig.) La join
désaltère le coeur, de vreugd verkwikt, vee jont
het hart. - SE DESALTERER, v. pr. Zijnen dorst

lesschen.
Désamarrer, V. a., Z. DEMARRER.
-1- Désaniasser, v. a. Ophouden te verzamelen (inz. geld), het verzamelde verkwisten. - SE
DESAMASSER, V. pr. (Loc. pray.) Or pénthiement
s'arnasse , se désamasse prompternent , het met
moeite bjjeengebragte geld wordt zoo ligt verspild.
S Désainour, m. Liefdeverkoeling I. - DésalHouraeller, v. a. ['an eene dwaze liefde genezen of afbrengen.
Désancher, v. a. [Mus.] Het mondstuk van
een blaasinstrument afnemen. - Het part. passé
is ook adj.: Clarinette désanchie, klarinet I. zonder

mondstuk.

Désancrer, v. n. (met avoir) [Mar.] liet

anker ligten.

S Désalidainer ofDésandîner,v.a. [Agric.]

Op Iioopen zetten (het afgemaaide hooi).
Désaniiué, e, adj. (en part. passé van désanimer) (woord van Corneille) Van leven beroofd,
niet meer levend, ontzield, dood: Deux corps d-s.
4. Désanirner, V. a. Van adem of leven berooyen, niet meer bezielen.
Désappaieillage, in. [Mar.] liet aftakelen
van een zeilklaar schil).
Désappareiller, v. a. [Mar.] Een zeilklaar
schip aftakelen, onttui g en. D- une voile, een b//pczet zeil weder vastmaken of strijken. - Het part.
passé is ook adj.: Bétirnent désapparei llé, afgetaheld vaartuig n. (De overige omgekeerde beteekenis
sen van appareiller worden door DEPAREILLER uit-

gedrukt.)

Désapparier, V. a. Ontparen, gepaarde vogels inz. duiven, tortels, patrijzen, enz.) scheiden.
- liet part. passé is ook adj.: Couple désapparié,
gescheiden vogelpaar n.
4. Désappativrh, v. a. De armoede doen ophouden, uit den staat der armoede trekken: La

charité chritienne désappauvrit Men des familIes,
de christelijke liefdadigheid onttrekt vele huisge
zinnen aan de armoede. - Het part. passé wordt
ook als adj. gebézigd: Une familie désappauvrie,
een aan de armoede ontrukt gezin n. - (fig.) Un
esprit désappauvri, een aan onkunde ontrokken
verstand n.
-

1- Désappauvrissenient, nJ. liet verdrijven

der armoede; verbéterde fortuinsoinstandigheid t.
S Désappétiser, v. a. Den eetlust benemen.
- (fig.) Den lust tot iets benemen. - SE DESAP
PETISER, V. pi'. Den eetlust verliezen. - Het part.
passé is ook adj.: Estomac désappétisé, van eetlust beroofde maag t.
Désapplication, f. [Tech.] Scheiding I. van
't op elkander gelegde. - (fig.) Gebrek, of liever
verlies n. van vt/fl en opmerkzaamheid. - Désappliquer, V. n. [Tech.] liet opeengelegde scheiden.
- (fig.) Van 't werk aftrekken, verstrooijen. SE DÉSAPPL1QUER, v. pr. Zijne vlijt, zijn' lust tot
den arbeid verliezen.
Désappointé, C, adj. (en part. passé van
désappointer): Etolte d-e, losgesneden, van hare
-

rijgdraden ontdane stof I. - (fig.) Homme d-,
Femme 11-e, teleurgestelde man, vrouw.
Désappointement, ill. Teleurstelling, wederwaardigheid, bedrogen hoop of verwachting 1.
Désappointer, v. a. [Mil.] Van de rol, de
dienstlijst schrappen (in dien zin verouderd). [Cam.] Lossnijden (de r ijgdraden van een gevouwen stuk stof). (In dezen zin liever dépointer).(fig.) Te leur stellen, misleiden, de verwachting bedriegen: Cda dut dien ie d-, dat moest hem zeer
te leur stellen.
Désapprendre, v. a. 't Geleerde vergeten:
Ii a désappris tout ce quil savait, hij heeft alles
verleerd, wat hij wist. - Ook zonder voorwerp:
Cet enfant, hien loin d'apprendre, désapprend tons
les jours. - SE DESAPPRENDRE, V. pr. Verleerd,
vergéten worden: L'arithmétique so désapprend
aussi vitte, qu'elle s'apprend, men verleert het relkenen even spoedig, als men 't leert.
Désappris, e, adj. (en part. passé van dés-
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apprendre): Enfant d-, kind, dol het je!eerdeheeft
e'er ten. Lecon I-c, verleerde, vergeten les. - ( fig.)
Cest un homme 1-, 't is iemand, die Zijne wereld

(den goeden toon, de manieren der wereld) niet
meer weet.
Désappiobateur, -triee, adj. Afkeurend,
misprjZend, uit gewoonte of karakter tot afkeuren,
tot bedillen geneigd: Un esprit 1-, een afkeurende
geest in. Langage d-, afkeurende taal t. - Ook als
subst.: C'est un étc
rnel cl-, 't is een eeuwige bedilIer, een aarts-afkeu'rder.
Désapprobation , t. Afkeuring, misprij zing,
misbillijking, verwerping, veroordeeling t.
S Désappropriatioii, t. [Prat.] Overgave 1.
van eigendom, vrijwillige afstand rn.,vervreemding 1.
- [TIiéol.] Zelfverloochening t. -- Désapplo
prier, V. a. Van het eigendornsregt berooven. SE DESAPPROPRIER, V. pr. Zijn' eigendom afstaan,
overgeven, laten varen: Se d- de tout son bien
pour payer ses crmanciers.
Désappiouvé, e, adj. (en part. passé van
désappiouver) Afgekeurd , gelaakt, misprezen:
Personne, action the.
Désappronver, v. a. Afkeuren, misprijzen,
laken, wraken, veroordeelen: Tout le monde vous
Iésapprouve , iedereen laakt, veroordeelt u. lout
Ie monde désapprouve sa conduite, iedereen laakt,
misprijst Zijn gedrag. - SE PESAPPROUVER, C. pr.
Afgekeurd worden; - zich zelven laken: Le sage
se désapprouve souvent lui-mime.
Désapprovisionner, v. a. Van levensmiddelen ortblooten, de levensmiddelen wegnemen.
Désarbojer, v. a. [Mar.] : D- un mat, eenen
mast kappen; den mast nederloten. D- Un pavilion,
ease vlag strijken.
Désaroiiner, v. a. flit den zadel lipten,
werpen. Son clieval la désarconné, zijn paard
heeft hem uit den zadel geworpen. ( fi g. et fam.)
D- qn. , iemand uit den zadel ligten, hem verlegen
maken, den mond snoeren, tot zwijgen brengen. Ook: ,icmand uit een' post, eene bediening verdrijven.
SE ]JESARCONNER, V. pr. Uit den zadel vallen. (fig. et fain.) De kluts kwijt raken, verward geraken (bij een' woor(lenstrijd). - liet part. passé is
ook adj.: Cavalier désarconné, uit den zadel geworpen of gevallen ruiter. - Adversaire d-, uit
liet veld geslagen, beschaamd gemaakte tegenpartij t.
Désargenter, v. a. Ontzilveren, liet zilver afdoen van iets, dat verzilverd is. - ( fig. et fam.)
D- qn. , iemand zijn geld ontnemen, het geld uit
den zak kloppen. - SE DÉSARGENTEIS, V. pr. Oatzilverd worden; de verzilvering verliezen. - Het
part. passé is ook adj.: Fourchette disargentée,
OntZilvei'de vork 1.
Désaikné, e, adj. (en part. passé van désar
mer) Ontwapend, weerloos: Soldat d-, ontwapend
soldaat m. Vaisseau d-, ontwapend schip n.— Colère
d-e, ontwapende, gestilde toom m.— [El. n.] Onge
wapend, zonder verdédigingsmiddelen. [Bias.]
Aigie 1, arend m. zonder klaaueven. - DESARMÉ M.
[H. n.] Soort van meirval us.
Désarnieiiient, m. Het ontwapenen; ontwapening f., inz. van overwonnen krijgslieden. - Afdanking t. (van troepen). - [Escr.] Het ontwapenen, weerloos maken der tegenpartij. - [[liar.]
Het opleggen; oplegging, ontlakeling, aftakeling I.
(van een oorlogschip).
Désarmer, V. a. Ontwapenen, de wapens, de
wapenrusting afnemen; de wapens doen nederleggen, doen afgeven, weerloos maken: Après Ia Pataille, son ecuyer le désarma, na den slag nam
zijn schildknaap hem de wapens af. D- tin malfaiteur
een' boosdoener ontwapenen. D- son ennemi sur ie
champ de bataiile, zijnen vijand op het slagveld
ontwapenen. D- Ia garnison , de bezetting de wapens
doen nederlecgen. D- Ia garde nationale, de burgerwacht ontwapenen, haar de wapens doen afgeven. [Artili.j D- un canon, een kanon aftrekken, er den kogel uithalen. D- an fusii, den haan
van een geweer in rust zetten. - [Eocr.] D- son
adversaire, (ten degen uit de hand zijner partij
doenvliegen, !Item weerloos maken. - [Mar.] D
Un vaisseau, een schip opleggen, onttakelen. - ( fi g.)
Den toorn doen bedaren, stillen, ber'redigen, tot
bedaren brengen, verwarmen: Ii i'éussit P d- in
multitude irr(tée, hij slaagde er in, de verbitterde
i1enite te bevredigen, tot bedaren te bi'e•nqen. D- Ia
COii'C celeste, Ia Paine, Ia vengeance, des hemels
-

-
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gramschap, den haat, de wraak ontwapenen, stillen, seizoenen. Dieu se iaisse d- par in prière,
God laat zich ontwapenen, vermurwen door 't
gebed. Le tensps désarme Ia beauté, de tijd ontwapent de schoonheid, berooft haar van al hare
snapt, haren invloed. - BÉSARMER (zonder voorwerp of als v. n. gebizigd) . Ontwapenen, krjgs
volk, troepen afdanken, de wapens neirleggen, ophouden oorlog te voeren. Les puissances Peiiigé
rantes vont bientôt d-, de oorlopvoerende inopendheden zullen welhaast de wapens nederleggen. Tous
les princes ant désariné , al de vorsten hebben
hunne troepen afpedankt, op voet van vrede gebragt. - [[liar.] Opleggen: On désarme dans tous
les ports de guerre, in alle oorlogshavens worden
de schepen opgelegd, afgetakeld. D- les avirons,
de riemen binnen boord leggen. I)- les matelots,
de matrozen afdanken. SE DÉSA1IMER, v. pr. Zich
ontwapenen, zijne wapens, Zijsse wapenrusting afleggen. - ( fig.) Bedaren, zijne gramschap laten
varen.
Désa.raiigei, v. a. De rangschikking verstoren, in wanorde brengen. (z. DERAISGEIL)
Désarriniage , us. [Mar.] Verstouwing t.,
verplaatsing van de geladen goederen, verandering
der stouwing. - Désariimer, v. a. Verstouwen,
het ruim opbreken, de lading anders plaatsen.
S Désarrogei-, v. a. (fain.) In wanorde, verwarring brengen.
Désarroi, us. (fain.) Wanorde, verwarring 1.
in de zaken. Etre en d-, slecht bij Zfjiîe zaken
staan. Affaires ets U-, verwarde zaken 1. p1. Tout
est dans Ie d-, a//es ligt onder elkander.
DésarronIir, v. a. [Tech.] Den ronden vorm
wegiicsisen. - SE IJESAISiIONDIII, v. vr. .l)e ronde
gedaante verliezen, niet meer rond zijn.
Désaitieulalio;i , 1. [Aunt.] Hel uit elkander
nemen van de beenderen van een geraamte. - [Cliir.]
Afzetting van een lid aan 't gewricht; doorsnijding 1.
der wervelspieren, der gewriclitsvlaklen. - Désarticuler, v. a. Uiteen nemen (een geraamte,
inz. het hoofd). - [Clsir.] Een lid aan 't gewricht
afzetten. - Het part. passé is ook adj.: Squelette
d-e, uiteengenomen geraaisste n. Os désarticulé, aan
't gewricht afgezet been n.
-

-

Désassaisoniiement, m. [Cuis.] Het on-

smakelijk maken; wegneming t. der toekruiden, (Ier
specerijen. - 4. S Désassaisonuer, v. a [Cuis.]
Lof, smakeloos maken (de spijzen), de kruiden,],
de ssnaakgevende toevoegsels wegnemen.
DésassemE,lage, us. [Tech.] Het uit elkander nemen. - Désassemblei, v. a. Uiteen
nensen, het zamengevoegde, isseengeslotene uit elkander doen: H- un échafaud, eenen steiger, een
schavot afbreken. D- un meuljie pour Ie transporter,
een stuk huisraad uiteen nemness, om hel te vervoe
men. - SE DESASSEMBLER, V. Pr. Uit elkander gaan
of wijken; - scheiden. - Het part. passé is ook
a(1j.: Cliarpente désassenmlée, uit elkander genoamen getimmerte n.
S Désasslégenient, m. Opbreking t. van een
be)e g. - Désassiégei, v. a. Het beleg opbreken. - ( fi g. et fam.) Ophouden niet iemand lastig
te vallen.
-

Désassitnilateur, trice, adj. [Phys.] On-

gelijk-, ongeljkvormig -makend. - Désassiuiilatioii , f. Ongelijk- , ongelijkvormig-making f.
Désassimiler, v. a. Ongelijk, ongeljjksoorti ,
ongelijkvormig maken, het verband den verschillende
deden, die een levend ligchaans vormen, te niet
doen.
g

Désassociation ,f. Ontbinding,opheffing f. van

eene gemeenschap, van een gezelschap, van eene vennootschap. - Désassocier, v. a. Eene associatie, compagnieschap of vennootschap ontbinden, een
gezelschap, genootschap opheffen. - SE DESASSOCIER,
v. pr. Eene associatie onderling ontbinden; zich van
eeoc coospagiiieschap afscheiden. - Het part. passé
is ook adj.: Membres el-s, uitgetreden leden.

Désassorti, e, adj. (en part. passé van disassortir) : Livres d-s, ondereengemnengde boeken
(zoodat de bijeen belmoonende boekdeelen gescheiden
zijn); ook: onvolledige, niet -compléte boeken. Ce
iilmraire est d-, die boekverkooper heeft geen vol-

ledig assortiment.

Désassortimeiit, m. Het scheiden, on d ereen
mengen van bij elkander geplaatste of belioorende
dingen: Le d- les étolies, des livres. - (fig. ge-
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bruikt door Mad. de Sévigné) : La bathe faite,
avec des grosses bottes ciottées, est Un 1- tout a
fait ridicule, een opgemaakte baard en üroote be-

slijkte laarzen maken een allerbelagcheljkst contract, staan keel qeic bij elkander.
Désassortir, V. C. Zaambelioorende dingen
vaneen scheiden, ondereen mengen, d e a a s s o r t ë ren. - 0- des livres , des bronzes, des porce

-lames.

Désassourdir, v. a. Ophouden met verdoo
de dooflieid genezen.
-Ven;
Désassurer, V. a. De zekerheid, de overtuiging ontnemen, in onzekerheid brengen. - [Corn.]
Niet langer doen assureren of verzékeren. - SE
DESASSURER, v. pr. Zijne assurantie of verzékering
weder opzeggen, verbreken. - Het part. passé is
ook adj.: Maison d-e, huis n., dat niet meer geassureerd is.
Désastre, rn. Groot ongeluk, onheil, bedroevend
ongevatn.,rwnpspoed, slag, ramp rn., d e s a s t e r n.
- [Corn.j (fain.), z. V. a. DÉCONFITURE.
S Désastreusenient, adv. Op verderfelijke
oedig.
wijze, jammerlijk, ongelukkig, rarnpTerfelük,
verDésastreux, ease, odj. Ver
nielend, ongelukkig, rampspoedig,jamrnerljk, noodlottig, droevig, d es a 5 t e u s. Evènernent d-, noodlottig voorval n. Grêle d -euse, vernielende hagelslag rn.
S Hésattester, V. a. Ophoudes,2 met getuigen;
acne getuigenis herroepen. - SE DESATTESTER, V.
Vr. Zijne eigen getuigenis te niet doen.
Désattrister, V. a. De droefheid benemen,
verblijden, weder vrolijk maken. SE DESATTRISTER, V. pr. Weder opgeruimd worden; Zijne treu
rige luim verdrijven. - liet part. passe is ookadj.:
Un enfant est bientôt disaltristé, een kind is ligt
weder vrolijk te maken.
Désauniussé, e, adj. [Ca th.] Wie den pelskraag of koorpels (aurnusse) heeft afgelegd. (Men
heeft dien toenaam aan Calvijn gegeven.)
S Désantoiiser, v. a. Niet meer autorisëren
of volmagt geven, de gegévene autorisatie of volmagt intrekken; niet langer wettigen. La coutume
autorise et désautorise tout ce qui lui plait, de
gewoonte wettigt en ontwettigt al wat haar be
haagt.
t Désavancer, v. n. Teruggaan, terugwijken,
vertragen.
Désavantage, rn. Minderheid f. (van welken
aard ook), minder voordeel, nadeel, verlies n.,
schade f. L'infanterie a bien da d- en rase campagne contre Ia cavalerie, op het vlakke veld
heeft de ruiterij veel vooruit op het voetvolk. IJs
furent vaincus par le d- du temps et du lieu, zij
werden overwonnen door de onvoordeeligheid des
weders en der plaats. Nous eûmes le d- du vent,
wij hadden geenen gunstigen wind, de wind was
ons tegen. Ii ne se passera rien it votre d-, er zal
niets tot uw nadeel geschieden, gij zult er geen
schade door hebben.
Désavantagé, e, adj. (en part. passé van
dësavantager) Niet bevoordeeld, benadeeld: Héritier
t!-, verkort, achtergezet, te min bedeeld erfgenaam.
Désavantager . V. a. Verkorten, benadeelen,
achterzetten: Pour avantager son amné, iJ a désavantagé, ses autres enfants, om zijn' oudsten
zoon te bevoordeelen, heeft lijf zijne andere kinderen
verkort. B- des marchandises, waren een ongunstig voorkomen geven.
. Désavantageusenient, adv. Op eene nadeelige, schadelijke wijze, ongunstig.
Désavantageux, ense, adj. Nadeelig, onvoordeelig, schadelijk, ongunstig: Ses affaires sont
dans une situation d -euse, zijne zaken staan slecht,
zijn in een' onqunstigen toestand. Poste d- a difendre, moeijeljk te verdedigen post.
ts Désaveiiaiit, C, adj. Onbevallig, onbehagelijk, onaangenaam.
Désaveu, m. Loochening, ontkenning, herroeping, intrekking (von 't geen men zelf of van
't geen een ander in onzen naam gezegd of gedaan
heeft); - snisprjzing, afkeuring, wraking, veroordeelinq t. II fit un d- de tout ce qu'il avait dit,
hij loochende of herriep alles, wat hij gezegd had.
Mon d- est fondé sur de hannes raissons, ik heb
goede gronden ons datgmne, wat in mijn naam gezegd is, niet te erkennen of of te keuren. Cela est
sujet h d-, 't kan ligt gebeuren, dat dit niet erkend

of misprezen wordt. Sa vie entière est un d- de
ses principes, zijn gansche leven is eene verloochening, eene veroordeeling van zijn
e beginselen. - Le
d- dun enfant, de verklaring, dat men een kind
niet voor het Zijne erkent. - [ Féod.] D- du seigneur,
verloochening van den leenheer, weigering f. van
leenpligt door een' vassaal aan zijnen heer.
Désavenglenieiit, in. Het ophouden der verblinding, het afleggen der dwaling. - Désavetigier, v. a. De blindheid doen ophouden, de oogen
openen, ziende maken (alleen in fig. zin gebruikelijk),
de verblinding of verblindheid verdrijven, de dwaling doen afleggen, biter onderrigten: Cette aventure la enfin désaveuglé, dit voorval heeft hem
eindelijk de oogen geopend , heeft hem doen zien,
dat hij gedwaald heeft. - SE DESAVEUGLER, v. pr.
Zich zelven de oogen openen, Zijne dwaling inzien
en afleggen. - liet part. passé is ook adj.: Homme
désaveugli, van zijne dwaling of verblinding teruggebragt mensch, beter ingelicht man.
Désavonable, adj. Loochenbaar, ont kenbaar,
wat men kan of moet loochenen of ontkennen.
Désavonant, m. [Jur.] Loochenaar, ontkenner in., de ontkennende, verwerpende partij f.
Désavoiié, e, o(lj. (en part. passé van disavouer) Geloochend, verloochend, ontkend, afgekeurd: Signature d-e, verloochende handteekening f.
L)octrine d-e herroepen, ingetrokken leer f. Enfant
d-, niet erkend kind n. Ambassadeur d-, onbevoegd
verklaard afgezant m.
Désavotier, v. a. Loochenen, ontkennen (iets
gezegd of gedaan te hebben): Vous J'avez dit, vous
n'oseriez Ie d-, p ij hebt het gezegd, gij kunt het
niet ontkennen. Je ne ddsavoue pas que j'en at
ité surpris, ik loochen niet, ik erken, dat ik daarover verwonderd ben geweest. - Verloochenen, niet
voor 't zijne erkennen: D- son seing, zijne handteekening verloochenen. D- un livre, loochenen dc
schrijver van een boek te zijn. B- un parent, een'
bloedverwant verloochenen, iemand niet voor zijn'
bloedverwant willen erkennen. D- un enfant, een
kind verloochenen, niet voor het zijne erkennen. Voor onbevoegd, voor ongeldig, eigenmagtig verklaren, niet erkennen, niet goedkeuren: Ce prince
a disavoud son ambassadeur, die vorst heeft zijnen
gezant voor onbevoegd (tot deze ofgene handelwijs)
verklaard, heeft de stappen van zijnen gezant voor
eigenmagtig, ongeldig verklaard. - Afkeuren, verwerpen, veroordeelen: La morale désavoue ces
principes, de zedeleer verwerpt die grondbeginselen.
- Ilerroepen, intrekken, terugnemen: II désavoua
tout ce qui l avait dit con tre laréputationdecette
femme, hij herriep alles, trok alles in, wat hij tegen
den goeden naam van deze vrouw gezegd had. SE DESAVOUER, V. pr. Geloochen d worden; - zijn
woord intrekken; - zich zelven afkeuren of wraken.
1 Desbléer, v. a. [Agric.] Koren maaije'n.
Descalorinèse, 1. [Mid.] Ziekte f. door vermindering van warmte gekenmerkt.
Desceindre , V. 0. Ontgorden, ontgordelen,
den gordel afleggen.
Desce ll er, v. a. Ontzéqelen, het geregtel'jjk
zegel afnemen; losmaken hetgeen met lood of cement in een gat vastgemaakt is. Ii faut d- ces
gonds, men moet deze ijzeren duimen losmaken. [Tech.] B- une glace. een spiegelglas effen slijpen.
- SE DESCELLER, v. pr. Ontzeqeld enz. worden.—
Het part. passé komt ook als adj. voor: IJiplOme
descellé, ontzegeld diploma n.
Descendance, f. Afkomst, afstamming f. in
afdalende lijn. - [Jur.] Afstwnmelingen, nakometingen m. en f. p1., deseenden tie t. (in dezen
zin doorgaans descendants).
Deseetidant, e, adj. Afdalend, afklimmend,
afgaand: [Gmnial.] Ligne d-e, afdalende lijn of
linie f. - [Anat.] Aorte d-e , afdalende slagader f. [Arith.] Progression d-e, afdalende reeks. - [Mi].]
Garde d-e , afgaande, aftrekkende wacht 1. [Astr.] Noemt d-, afdalende knoop m., het punt,
waarin eene planeet den dierenriem snijdt, van 't
norden naar 't zuiden gaande. Signes d-s, dalende
teekens n. p1. van den dierenriem (kreeft, leeuw,
maagd, weegschaal, schorpioen en schutter). [Mus.] Gamine d-e, afdalende toonladder f.— [Mar.]
Marie d-e, ebbe f. (Vgl. ASCENDANT en MONTANT.)
- DESCENDANT, 111., -E, f. Afstammeling, nakomeling, spruit, telg m. en f. - DESCENDANTS, ID. p1.
Afstammelingen, nakomelingen, descendenten
-

-

DESCENDEMENT
m. p1., kinderen, kindskinderen, ocliterkindsicincleren enz. in de dalende linie (in tegenstelling met
de a s c e n d e n t e n) , nazaten m. p1., nakomelingschap t., nakroost, na g eslacht, zaad a.
Desceiidement, m. [Coat.] Erfopvolging f.
in de nedergaande linie.
Descenderie, f. [Exploit.] Schacht f., mijngang m.
Deseendre, V. n. (met avoir als men de daad,
tnet Etre als men 't gevolg or den toestand op 't
0011 hee/t) Dalen, afdalen, nederdalen, orgaan, orklimmen, afkomen, van boven naar beneden gaan,
afstijgen, afstappen, ofloopen: D- dun arbie, van
eenen boom afklimmen. D- de cheval, van het
paard stijgen. D- dun bateau, uit een schip gaan,
klimmen. D- dune montague dans Ia plaine, van
eenen berg in de vlakte dalen. - [Mar.] D- ii terre,
aan wal gaan, ontschepen. - (podt.) D- an eereneil, au tombeau, in 't graf dalen, sterven. (fig.) B- du trône, van den troon stijgen, ophouden
te regdren. Descends de cette place que tu occupes,
verlaat die eereplaots, welke gij bekleedt. - D- en

soi-même, dans sa conscience, dans son coeur,

in zich zelven keeren , zijn geweten, zijn hart
raadplegen. D- dans le ditail (0/ les détails) dune
chose, tot de minste bijzonderheden eener zaak ordalen. - Een' gewapenden inval, eene landing doen:

Les Goths, Les Lombards descendirent en Italie,
de Gothen, de Lombarden vielen in Italië. Les
Anglais descendirent en Zulande, de Engelsehen

deden eene landing in Zeeland. - Bij uitbreiding:
La justice a descendu dans ce lieu, hel geregt heeft
zich naar die plaats begeven (om daar iets te onderzoeken). - Af stappen , op reis zijn' intrek
nemen: 11 descend toujours an mème hOtel, hij
stapt altijd af aan (logeert altijd in) 't zelfde hotel.
B- chez un ami, bij een' vriend zijn' intrek nemen.
-. Afdalen, afhangen, reiken: Les cheveux lui
descendaient jusqu'b Ia ceinture, zijne (hare) haren
hingen af of reikten tot aan de middel. Sa redingote
lui descend jusqu'aux talons, zijn overrok of jas
hangt hem tot op de hielen. - Vallen, zakken,
dalen, zinken: La mei, La marie descend, er
loopt eb, het water valt, de ebbe treedt in. Le
baromètre a descendu de trois degris, het weir
glas is drie graden gezakt Le ballon descendait
rapidement , de luchtbol daalde snel. - [Mus.]
Sa voix ne peut d- plus bas, zijne stem kan niet
lager dalen. Ji- dun ton, eenen toon dalen, zakleen. - Un sentier qui descend vers le village,
een pad, dat naar het dorp afloopt, naar het dorp
voert. - (fig.) Dalen, zich vernéderen, zich verlagen (zoo in goeden als kwaden zin); van een'
hoogen tot een' lagen staat komen: II descendit
.iusqu'h la prière, hij vernederde zich tot smeeken.
II na pas voulu d- a so justifier, hij heeft zich tot
geene regtvaardiging willen verlagen. Quand on est
-

parvenu è une charge si éminente, il faut craindre
de d-, wanneer men tot eenen zoo verhévenen post
gekomen is, moet men vreezen te dalen. L'em-

pereur daigna d- dans une conversation avec lui,

de keizer verwaardigde zich, om zich met hem in
een gesprek in te laten. - .4fstammen, afkomen,
voortspruiten, afkomstig zijn: II descend de Henri
quatre, hij stamt van Hendrik den vierde af. -

Le père des lurnières d'oii descend tout don parfait

de vader der lichten, van wien elke goede gave af
komstig is, uitgaat. DESCENNIE, v. a. A/laten, nederlaten, afzetten, lager stellen, lager hangen, loten zakken, laten vallen: D- du yin li Ia
cave, wijn in den kelder neder- of aflaten. Descendez ce tableau, neem deze schilderij af. Ii faut
Ie d- plus bas, men moet het lager hangen. D- Ia
glace, het glas (in de koets) laten zakken, vallen.
Ii faut d- le chaudron dun cran, men moet den
ketel eenen schalm lager hangen. D- un homme de
cbeval,iemancl van het paard helpen. - Somtijds
ook in de eerste beteekenis van 't v. n.: D- une
montagne, une colline, l'escalier, een' berg, een'
heuvel, den trap afklimmen, afgaan. D- le fleuve,
Ia rivière, le canal, den stroom, de rivier, 't kanaal
afvaren, afdrijven. - [Mil.] D- Ia garde, van de
wacht aftrekken (als een andere troep tot aflossing
komt). - SE DESCENDRE, V. pr. Neirgelaten warden. - Zich zelven nederlaten.
Deseendti, e, adj. (en part. passé van descendre) Gedaald, neêrgedaald;verlaagcl, vernederd,
afgestamd.
-

DESEMBELIJIR. 569
Descensloim, f. [Astr.] Daling, descensie f.,
die boog van den aequator, met we/ken een teeken
van den dierenriem of eene ster te gelijker tijd
onder den horizont gaat. D- droite, Oblique dun
astre, repte, schuinsche descensie eener ster. [Artill.] Kromme lijn f., die eene bom, van 't hoogste
punt harer rijzing, bij het nederdalen beschrijft.
Deseensionnel, Ie, adj. [Didact.] Afgaand,
naar beneden gerigt: Marche d-le. - [Asti.]: Dif
férence d-le, verschil a. tussc/ien de repte en schuindaling eener ster, graad m. der
sche descensie
descensie.
afwijking van regte
e
Deseente, f. Hel af- of nederdalen, het aflaten,
afnemen; het afklimmen, afstijgen, uitstijgen enz.;
af-, nederdaling, nederlating, afzakking, afklimming enz.; afhelling f., afloop m.: Je l'ai vu it Ia d-,
ik heb hem bij het uilstijpen, afkliinmen, afkomen
gezien. La d- de cette montagne est pénible, de
helling, het afklimmen van dezen berg is moeijelijk.
-

I

La d- de notre Seigneur Jésus Christ aux enfers,

cle nederdaling van onzen Heer Jezus Christus in

de hel. - [ Fort.] Bedekte gang, sluippang m. bij
eene vesting, die naar de gracht of naar dem(jnen
voert. - [Méc.
] Daling f., val m.: La d- dun
aérostat, de daling van een' luchtbol. Ligne de la
plus courte d-, lijn f. van den kortsten val. - La ddune tapisserie, het afnemen van een behangsel.
- [Peint.] D- de Ia croix, de afneming van het
kruis. - [ Jur.] Geregtelijke bezigtiging, huiszoeking 1. : II y sera fait une d-, daar zal eene geregtelijke huiszoeking plaats hebben. D- sur les lieux,
regterljke plaatsopneming f. - [Mil., Mar.] Landing 1., inval m.: Tenter une d-, eene landing
beproeven. La d- des Gaulois en Italie, de inval
der Galliërs in Italië. - [ Chir.] Breuk f. (bernie)
D- de boyaux, dannbreuk. D- de matrice, doorzakkingf. der baarmoeder. Il a une d- qui I'empêche
de inonter P cheval, hij heeft eene breuk, die hem
belet te paard te rijden. - Pijp of g oot f. langs de
muren der huizen, waardoor het water uit de dakgoot naar beneden loopt. - [ Arch.] Schuin gewelf n.
(waaronder een trap wordt aangebragt) . - [Fauc.]
Het neirschieten des roofvogels op zijne prooi. (Loc. pray.) A grande montée, grande d-, wie
hoog klimt, kan laag vallen.
Désceptrer, V. a. Den schepter ontnemen,
ontrooven. - liet part. passé is ook adj.: Roi d-,
Reine d-e, onttroonde koning, koningin.
Deseripteni-, m. Beschrijver
Descriptif, ive, adj. Beschrijvend, schriftelijk
voorstellend of schilderend: La poésie d-jve, de
beschrijvende poezij; La gométrie, l'anatomie d-ive,
de beschrijvende meetkunde, ontleedkunde f.
Description, f. Beschrijving, schildering door
woorden, omschrijving, descriptie f. La d- dun
palais, dun pasage, de beschrijving van een paleis, van een landschap. - J'ai lu Ia d- de Ia Hollande, ik heb de beschrijving van Holland gelezen.

- [Géom.] La d- dune figure, dun cercle, dune

courbe, het beschrijven of trekken van eene figuur,
een' cirkel, eene kromme lijn. - [Prat.] Le notaire
a fait one d- des meubles, de notaris heeft een'
inventaris, eene opschr'ijving van het huisraad
gemaakt. D- dun testament, liet opstellen van een
testament.
Déséborgner, v. a. Eenen eenoogige genezen.
(fig.) De oogen voor de waarheid openen.
Iiéséchalasser, V. a., Z. DECHALASSEII.
Déséehoiier, v. a. [Mar.] Weder vlot maken
(een gestrand schip). - SE DÉSECHOUER, v.pr.
Weder vlot geraken.
flésemballage , Désemballer , z. v. a.
-

DEBALLAGE, DEBALLER.

Déseiiibargo, m. [Corn.] Ontheffing van 't

embargo (z. dat woord).

Désembar(lIlenIeIIt, in. Wederontscheping f.,
lossing der reeds ingescheepte waren. On a ordonné
Ie d- des troupes, men heeft de ontscheping der
troepen bevolen.
Désembarquer , V. a. Weder ontschepen,
weder ontladen, lossen. Ii faut d- les marchandises
qui ëtaient déjb embarquées, men moet de waren,
die reeds ingescheept waren, weder ontschepen,
lossen. - Het part. passé is ook adj.: Troupes
désembarquées, weder ontscheepte troepen m. p1.
Iiésenibai-i'asser , V. a. , gebruikelijker is
DE BARR A SS E, R.

S Désenibellir,

v. a. In schoonheid doen ver-
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t' SEIBOITER

minderen, de schoonheid beiadeelen, ontsieren.
DESEMBELLIR, V. fl. en SE DESEMBELLIR, V. pr.
Minder schoon worden, in schoonheid verminderen.
Désemboiter, v. a., z. het meer gebruikelijke

-1- Déseiieapnehonner v. a., z. V. a. DE-

-

DÉBOITER.

(Men gebruikt daarvoor ook DEBOURBER.
Déseinbrayer, v. a. [Tech.] De gemeenschap
opheffen tusschen twee machine-deelen, waarvan het
eene aan 't andere de beweegkracht mededeelt.
Désemiiiancher, v. a. Z. DEMANdER.
Désen.n,useler, V. a. Den muilband afdoen.
S Désernpareuient, m. Weggang, wegtrekking, ontruiming f.
Hésemparer . V. a. Weggaan, wegtrekken,
eene plaats verlaten, ruimen: Je naî pas ilésem
paré tie Ia viiie, ik ben niet uit de stad getrokken.
Ii a désernparé de Ja viiie, hij heeft de stad ontruimd, verlaten. Décider une question sans d-, een
geschil op staanden voet beslissen, zonder van de
,

plaats weg te gaan. Tenez vous lá et n'en désemparez pas, blijf daar en ga niet van de plaats. Les
habitants desemparèrent it J'arrivé de lennemi,

de inwoners, ingezëtcnen verlieten hunne woonsleden bij de aankomst van den vijand.
[Prat.]
Sans d-, zonder uiteen te gaan.
DESEMPAIIER,
V. a. [Mar.] Ontredderen, reddeloos schieten (een
schip)
Somtijds ook gebdzigd in den zin van
verlaten. ontruimen: D- Ia viiie, le camp, de stad,
(Ie legerplacits ontruimen. (fig.) (bij Montaigne)
Vergeten, loslaten, laten varen: Ma mémoire désempare ce que jécris comme ce que je us, mijn
geheugen verliest zoowel wat ik lees, als wat ik
liet part. passé is ook adj.: Vaisseau
schrijf.
désemparé, reddeloos geschoten schip.
t Déseinpêcher,v.a., z. v. a. DEBARRASSER
Désempeloter, v. a. [Fauc.] De onverteerbare spijs uit den krop (van den valk) halen.
Déseitipelotoir ofDéseinplotoir, m. IJzeren
werktuig n., waarmede men dat verrigt.
1 Désempenner, v. a Van véderen ontdoen
(eenen pijl).
Het part. passé is ook adj.: Flèche
désempennée, ontvedcrde pijl m. (Loc. prov.)
va
comme
Un
trait of comme on matras d-, hij
Ii
gaat er blindelings, onberaden op los, hij waagt het
op goed geluk af.
Désempeser, v. a. Van stijfsel ontdoen (het
,-

-

. -

-

-

-

-

-

-

linnen): J)- des jabots, des cols, des cherniseltes,

de stijfsel uit hemdstrooken, halsboordjes, overhemden wasschen. SE DÉSEMPESER, v. pr. De
stijfsel verliezen, slap worden.
Het part. passé
komt ook als adj. voor: Col désempesé, ontstijfseld
kraagje a.
Désemplir, v. a. Gedeeltelijk ledigen, watmt
-

-

doen, uitgieten: II a désempil ce coifre, ii était

trop plein, hij heeft wat uit dien koffer gedaan,
hij was te vol. D- un tonneau, une bouteille, uit
een vol vat, eene volle ,flesch wat uitgieten, een
weinig laten uitloopen. Inz. gebézigd als v. n.
-

met de ontkenning: Sa maison ne désemplit point
de monde, de joueurs, zijn huis is altijd bezet met
volk, met spelers. Ce fossé ne désemplit jamais,

deze sloot wordt nooit ledig. SE DESEMPLIR, V. pi.
Minder vol worden, ledig raken, minderen: Ma
bourse se désemplit, mijne beurs wordt ledig.
Het part. passé is ook adj.: Eglise désemplie, ledig
geworden kerk f.
-

-

Déseniplotoir, m., DESEMPELOTOIR.
Déseiiipointer, v. a., z. v. a. DEPOINTER.
S Désempoisonner, V. 0. De werking van

vergif te niet doen, het vergif onzijdig maken.
SE DÉSEMPOISONNER, V. pr. Tegengif innemen.
Het part. passé kan als adj. voorkomen.' Une personne désempoisonnée, iemand, die tegengif heeft
ingenomen
v. a. Van visc/s ledigen
(eenen vijver, eene rivier). SE DESEMPOISONNER,
V. pr. Van visch ledig worden.
-t- Désemprisonueineiit, m. Bevryding L,
ontslag n. uit den kerker.
Désemprisonnor, v. a. Ontkerkeren, op vrije voeten stellen.
Het part. passé is ook adj.: Un homme désemprisonné, een op vrije voeten gesteld mensch.
Jlésenanioiu-er, v. a. Van de liefde genezen.
SE DÉSENAMOURER, V. pr. Ophouden verliefd te
zijn.
Het part. passé is ook adj.: II est désenamouré, hij is van de liefde genezen, hij is niet
verliefd meer,
-

-

-

-

-

-

,

CAPUCHONNEII.

-I- Désenchaîner, v. a., Z. DECHAINER.
Désenehaiité,

e, adj. (en part. passé van

désenchanter) Onitooverd. (fig.) Jeune homme
d-, van zijn' blinden hartstogt genezen jongeling.
-

Désembourber, v. a. Uit den modder trekken.

-

DÊSENJVREMENT.

-

Des ^eux d s, weder helderziende, niet langer benévee of verblinde oogen n. p1.
Déseiichantewent, m. Onttoovering f.
het ophouden der begoocheling, der misleiding. La
possession amène le d-, het bezit (van 't vurig verlangde voorwerp) doet allengs de bekoorlijkheid
(daarvan) verdwijnen.
Déseiichanter, v. a. Onttooveren, van tooverij verlossen, de betoovering doen ophouden.
(fig.) D- qn., iemand van een' hevigen harlstogt
genezen, zijne overdrévene voorliefde, Zijne begoocheling doen ophouden.
SE DESENCHANTER, V. pr.
Zich zelven van een' hevigen hartstogt, van eene
verkeerde vooringenomenheid genezen zijne begoocheling verliezen.
Désenchanteur, adj. Onttooverend ; de begoocheling wegnemend: Les yeux d s de Ja réalité. Ook als subst. m. Onitooveraar, wegne
nier m. der begoocheling.
Désenehâsser, V. a. Uit de kas nemen: Dune pierre précieuse, een' gezetten edelsteen uit Zijne
kas of invatting nemen. D- one relique, eene ieliqaie uit haar kistje of koffertje nemen --Het part.
passé is ook adj.: Diamant désenchâssé, uit de
kas genomen diamant m.
1- Désenehérir, V. a. Minder bieden dan reeds
eboden is.
Désenclonage m. Ontnageling f.; het uittrekken van een' spijker.
Désenelotier, v. a.
Ontnagelen, een vernageld kanon weder bruikbaar
een vernageld paard den spijker of de
maken;
spijkers uit den hoef halen.
Het part. passé is
ook adj. : Canon désencloué, ontnageld kanon a.
Cheval d-, ontnageld paard n.
Déseneombrenient m. Wegruiming van
puin; opening f. van een' belemmerden doorgang.
Déseneombrer, v. a. Puin wegruimen, een'
belemmerden doorgang Vrij maken. (fig. et lam.)
Eene zwarigheid uit den weg ruimen.
liet part.
passé komt ook als adj. voor: Rue désencombrée,
opgeruimde, weder gangbaar gemaakte straat f.
S Déseneroûter, V. a. Ontkorsten, de ontkorsting wegruimen, doen verdwijnen. (fig. el/am.),
Z. V. a. DENIAISE1I.
S Désendormir, V. a. Wekken, wakker worden.
Désenfiler, V. a., Z. V. a. DEFILER (van fl]).
S Désenflaninier, v. a. De vlam blusschen;den liefdegloed dooven.
Désenflé, e, adj. (en part. passé van clésentier) Geslonken, dunner geworden (van een gezwel).
Ballon d-, geledigde luchibol m.
Désenfleinent, in., z. v. a. DESENFLURE.
Désenfler, V. a. Minder gezwollen of opgezet
maken. D- un ballon, een' luchtbot geheel of gedeeltelijk van lucht of gas ontdoen.
Ook zonder
voorwerp: Un onguent pour, d-, eene zalf om een
gezwel te doen slinken.
DESENFLER, V. a., of SE
DÉSENFLER, V. pr. Minder gezwollen worden, slinken: Son bras commence 11 d of it se d , zijn (ge
zwollen) arm begint dunner te worden, weg te
slinken.
Désenfinre, f. Slinking 1., dunnerwording van
een gezwel.
Désenforesfer, v. a. [Anc. Admin.] Van de
koninklijke bosschen een daartoe behoorend land
scheiden.
Deseuftinier, V. a. Den rook verdrijven.
(fig.) De door den rook bezoedelde kleuren weder
ophalen.
liet part. passé is ook adj.: Chambre
désenfuméc, van rook bevrijde kamer f. Tableau
dèsenfumé, opgehaald schilderij f.
Désengager,, v. a. z. v. a. DESENRÔLER.
Weleer z. v. a. DEGAGER.
S Désenger, V. a. Van ongedierte zuiveren; de
boomen van rupsenesten ontdoen.
Déseiigrenei-, v. a. Het in elkander grijpen
van raderwerk beletten.
Déseiiheuirer, V. a. 't Geluk verstoren, het
±
fortuin wegnemen.
Désenivrenient, m. Ontnuchtering, nuchterwording f. (in eig. en fig. zin).
Désenivi-er,
-

-

-

,

-

-

-

,

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-
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-

a. Ontnuchteren, nuchter maken. Le sommeil
la désenivré , de slaap heeft hem ontnuchterd,

V.

nuchter gemaakt. Ook zonder voorwerp: Le café
désenivre. - ( fig.) Son enthousiasme dura peu,
la réflexion leut bientôt désenivré, Zijne geestvervoering duurde niet lang, het nadenken verdreef
alras Zijne verbijstering, sjjne zinsbedwelming. DESENIVRER, V. 0. of SE DESENIVRER, V. pr. Nuchter worden: Ii ne désenivre jamais, hij wordt nooit
nuchter, is altijd dronken. Dormir pour se d-,
slapen om te ontnuchteren. - (lig.) Se d- dune
vanité, de ijdelheid van iets inzien. - Het part.
passé is ook tij. : Homme désenivré, ontnuchterd man. Esprit d-, ontnuchterd, tot bezinning
gekomen verstand n.
Désenlaeeiiieut, m. Losmaking f. uit eenen
strik. - Désenlacer ,. v. a. Ontstrikken, uit
een' strik losmaken; - (fig.) uit een' liefdestrik bevrijden. - SE DESENLACEII, v. pr. Pan den strik
ontdaan worden, uit de strikken verlost worden.
Zich zelven van den strik bevrijden (zoo eiq. als
fig.) - Het part. passé is ook adj.: Oiseau désenlacé, ontstrikte, uit den strik genomen vogel m. Coeur d-, niet meer gevangen of door liefde bedwelmd hart n. L'oiseau s'est désenlacé, de vogel
heeft zich uit den strik losgemaakt, hij is ontsnapt.
Désenlaidir, v. a. De leeljkhed verminde
ren, minder leeljk maken. - nÉSErLAmIrt, v. n.
en SE DESENLAIIMR, v. pr. Minder leeljk worden;
zijne leeljkheid verbéteren. - Het part. passé komt
als adj. voor: Visage désenlaith, minder leelfjk geworden gelaat n.
Désenuni, m. Het ophouden, het verdrijven
der vervéling.
Désennuyer, V. a. De vervëling doen ophouden, den tijd verdrijven, opvrolijken: D- qn. —Ook
zonder voorwerp: La lecture désennuic, het lezen
verdrijft de verveling, kort den tijd. - SE DESEN
NUYER, V. pr. Zijne verveling verdrijven, zich tijdverdrijf of tijdkorting geven, zich opvrolijken:
Jouons pour nous d-, laat ons spelen om den tijd
te korten, om ons niet te vervelen. - Het part.
passé is ook adj. : Coeur désennuyé, van vervéling
bevrijd, opgevrolijkt hart n.
-I- Déseiioigneillir, v. a. Den hoogmoed benemen, vernéderen. - liet part. passé wordt ook
als adj. gebruikt: Homme désenorguellli, in zijn'
hoogmoed gefnuikte man.
Désenrayeineiit, m. [Tech.] Ontremmingf.,
het losmaken van den spanketting, het vrijmaken
van een vastgezet rad. - Déseiirayer, v. a.
Ontremmen, den rem- of spanketting wegnemen,
het vastgezette rad weder laten draaijen: 11 faut
d- la roue, of zonder voorwerp: Ii faut d-, de
remketting moet losgemaakt worden. - SE DESENIIAYER, v. pr. Van den remketting losgaan. - Het
enrayée, ont
part. passé is ook adj.: Roue dés
remd rad n.
Désenrhunier, V. a. De verkoudheidgenezen,
doen ophouden. - DESENRHUMER, v. n. of SE DESEN1IHUMER, v. pr. Minder verkouden worden. Het part. passé komt als adj. voor: Homme d-,
van verkoudheid genezen mensch.
Déseiirôlernent, m. [Mil.] liet uitschrappen
van den naam eens soldaats van de lijst of rol,
wanneer hij zijn afscheid ontvangt. - Désenrô
Ier., V. a.: D- Un soldat, den naam van eenen
soldaat, die zijn afscheid heeft ontvangen, op de
rol uitdoen, hem van de dienst ontslaan. - SE
DÉSENROLER, V. pr. Van de rol geschrapt worden,
zijn afscheid krijgen. - Het part. passé is ookadj.:
Soldats clésenrolés, ontslagen soldaten.
Désenrouenient, Het verdrijven der heesch
- Désenioiier, v. a. De heeschheid, schor-held.
heid verdrijven. - SE DESENROCER, minder heesch
worden, ophouden heesch of schor te zijn. - Het
part. passé komt als adj. voor: Gorge, Voix désenrouée, van heeschheid bevrijde keel, stem f.
Désensabler, v. a. [Mar 1 Uit het zand of
van den grond losbrenpen, vlot krijgen.
S Déseiiseignement, m. Het verleeren, a/leeren. - Déseiiseigiier, V. 0. Afleeren, het te.
gendeel leeren. - (Beide woorden zijn ongebruikeljk, maar worden soms in goeden zin gebéigd) : Le désenseignement de l'erreur, de overtuiging van de dwaling. Désenseignerqn., iemands
verkeerde denkbeelden verdrijven.
Désensevelir, V. a. Van het doocikleed ant-

-

-

-

-

z

doen (een lijk); opgraven. - Het part. passé is
ook adj.: Cadavre désenseveli, opgegraven lijk. Déseiisevellssement, m. Loswikkeling uit de
ljkdoeken; opgraving 1.
Hésensoreeler, V. a. Onttooveren, de betoo
( fi g.) On ne pent le d- de cette-veringoph/f.
passion funeste, men kon hem van dien noodlottigen hartstogt niet genezen. - Het part. passé komt
als adj. voor: Un jeune homme désensorcelé, een
onttooverd jongeling. - Désensorcelleinent,
m. Onttoovering f.

S Désentei-rer, v. a., Z. DETERRER.

Déseutétenuent, ni. Het verdrijven der hoofdigheid, der eigenzinnigheid of vooringenomenheid.
- Désentter, v. a. De hoofdigheid ens. verdrijven. D- qn. de qc., iemand iets uit het hoofd
praten, uit de gedachten brengen. On na saurait
Ie d- de cette opinion, men kan hem van dit gevoelen niet af&rengen. On la désentêté de ce mariage, men heeft. hem dit huwelijk uit het hoofd
gepraat. - SE DESENTéTER, V. pr. Eene eigenzinnigheid, een vooroordeel laten varen; zich iets uit
het hoofd zetten.
Désentortillei-, V. a. Losdraaijen, toswikke.
len. - ( fig. et fam.) I)- une affaire, une intrigue,
eene zaak, eene kuiperij ontwarren, uit elkander
zetten. - Het part. passé is ook adj.: Corde désen
tortillée, losgedraaid touw n. Affaire d-, ontwarde zaak f.
Désentraver, v. a. [Tech.] De voetkluisters
afdoen (van een dier); inz. den spankelting of het
spantouw van den smids-noodstal losmaken. - ( fig.
et fam.) De hinderpalen opruimen, de baan schoonmaken. - SE DESENTRAVER, V. a. Zich van de
voetkluisters ontdoen, uit den noodstal ontsnappen.
—liet part.passé komt als adj. voor: Cheval dés
entravé, ontkluisterd paard n. Affaire the, ontwarde zaak f.
Désenveninier, v. a. Het venijn, het gif ontnemen: D- une plaie, eene wond van venijn zuive
ren. - ( fig.) D- Ie coeur, Ia critique, de verbittering der harten, de, scherpte der kritiek verzachten,
wegnemen. - SE DESENVENJMER , v. pr. Van venijn
bevrijd worden; - minder bijtend of hatelijk worden (van een' schrijver, een recensent). - Het
part. passé komt als adj. voor: Plaie désenvenimde, van vergif gezuiverde wond f. - ( fig.) Plume
d-, niet meer in venijn gedoopte pen f.
Désenverguer , V. a De zeilen afslaan, z
-

DEvER(;UEII.

Désepéronner, v. a. De sporen afdoen: Bun cavalier, een' ruiter de sporen afdoen.— [list.]
B- un chevalier, een' ridder de sporen ontnemen,
hem van zijn' ridderrang ontzetten. - SE DESE
PERONNER, V. pr. Ontspoord worden; de sporen
verliezen. - Het part. passé is ook acif.: Cavalier
d-, ontspoord ruiter.
Déséquiper, v. a. [Mar.]: D- un vaisseau of
enkel B-, een schip onttakelen, ontwapenen, opleggen; van bemanning ontblooten. - Het part. passé
is ook wij.: Vaisseau déséquipé, onttakeld schip n.
Déseréoter , V. a. [Vétér.] : B- no cheval,
een paard ,de voetgallen klieven, afnemen, wegsnij
den. - [Econ. rur.] D- un coq, eenen haan de
sporen afsnijden. - Het part. passé komt als adj.
voor: Cheval désergoté, van de voetgallen gesne-

den ofgenezenpaard n. Coq d-, onts;oorde haan m.
Desert, e, adj. Onbewoond en weinig bezocht,
woest; onbebouwd; ledig, verlaten, eenzaam.
Désert, m. Woestijn, woestenij, wiWernis t
- Bij uitbreiding: eenzame, doodsche plaats f. (Loc. prov.) Prêcher (lans Ie d-, in de woestijn
prediken, voor doove ooien spreken, met zijne vermaningen geen' ingang tij zijne toehoorders worden.
-- Désertable, adj. Verlatenswaard, wat men
verlaten, ontvlieden moet: Lieu 1-.
Déserté, e, adj. (en part. passé van déserter)

Verlaten, eenzaam, van bewoners ontbloot: Poste,
Drapeau d-, verlaten post, vaandel m. Ville d-e,
eenzaam gelaten stad f.
Déserter, v. a. Verlaten, ontelugten. B- one
viiie h cause du choléra, eene stad om de cholera
verlaten. - B- Ia maison paternelle, het ouderhuis verlaten, ontviugten. - [Mil.] B- Ie ser
vice of enkel B-, zijn vaandel of de krijgsdienst
zonder verlof verlaten, wegloopen , voortelugtèg
worden, desertére n. - In deze beteekenis inz,
wordt het als V. 54. gebruikt: 11 a déserté de son
-
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régiment, hij is van zijn regiment weggeloopen, gedeserteerd: B- avec armes et bagages, met Wapens en bagaadje desertren. D- a l'ennemi, overloopen, naar den vijand deserteren. - (fig.) B- Ja
bonne cause, son parti, de goede zaak, zijne partij
verlaten. - D- ses amis, zijne vrienden verlaten.
—Ce discours insensé me ferait 1-, dat dwazegesprek zou mij van hier verdrijven. - [Mar.] Dqn., iemand aan eene onbewoonde kust of op een'
woest eiland uitzetten.
Déseites, f. p1. [Tech.] Botti schaar f. der
droogscheerders.
Déserteur, m. [MIJ.] Weglooper, overlooper,
voortvlugti.q soldaat, deserteurm.— Bij uitbreiding: Un d- de Ja foi, een afvallige van 't geloof,
renegaat m. Un d- du bon parti, de Ja bonne
cause, een afvallige, een verlater van de goede partij, van de goede zaak. - (fain.) Je vous ramène
notre d-, ik breng u onzen deserteur (den vriend,
die ons gezelschap verlaten had) terug.
Déserticole , adj. [Bot.] Gaarne in woeste
plaatsen groeijend.
Désertioii , f. [MIJ.] Het wegloopen uit de
krijgsdienst; weglooping, overlooping, des cr1 i e t.
- Bij uitbreiding: Verandering van partij, afvaltigiteid f.; (fam.) wegsluiping t. uit een gezelschap.
—[Anc. prat.] D- d'appeJ, verzuim n. van appel of
isooger beroep.
t Désespérade (a la), bc. adv. (fai)s.) Op
wanhopige wijs: Ii se hat, ii joue it ]ad _ hij vecht,
hij speelt als een razend, wanhopig mensch. II sen
va a Ja d-, hij gaat wanhopend henen.
Désespéraiit, e, adj. Tot wanhoop brengend,
hoogst bedroevend, allertreurigst: Cette pensee est
d-e, die gedachte zou wanhopig maken. Nouvelle
d-e, zeer treurige of bedroevende tijding f.
Désespéré, e, adj. (en part. passé van désesprer) Wanhopig, hopeloos, vertwijfeld, radeloos,
desperaat: Une mèie, Une famille d-e, eene
wanhopige, radelooze moeder, familie. - Diep bedroefd, ontroostbaar: EJJe est d-e de Ja mort de
son fi Js, zij is ontroostbaar over den dood baars
zoons. - (fam.) Je suis U- de vous avoir fall attendre, het doet mij zeer leed, u te hebben laten
wachten. - Geen hoop op genezing meer gevend,
hopeloos, opgegéven: Un malade d-, een opgeqéven
zieke. - Onverbëterljk , geen hoop op zedelijke
bélerschap gevend: C'est un jeune homme tout a
faiL 1-, t is een volstrekt onverbéterljk jongeling.
- Van zaken sprekende : Hopeloos, onherstelbaar; wanhopig, door wanhoop ingegéven: Affaire,
Situation d-e, hopelooze, wanhopige zaak 1., toestand m. RdsoJution d-e, wanhopig besluit n.— O n geneeslijk: Maladie d-e, ongeneeslijk ziekte f. - Etre
dans un 'tat d-, op 't uiterste liggen, opgeqéven
zijn (van een' zieke); - onherroepelijk verloren,
reddeloos zijn (van zaken). - DESESPERÉ, m.,
-E, t. Wanhopige, woedende, razende, zinnelooze m.
en f.: C'est un d- qui peut tout attenter, 't is een
wanhopige, die tot alles in staat is. Se battre en
d-s, als woedenden, razenden vechten. Jouer en d-,
als een wanhopige spelen, alles op 't spel zetten.
Courir, Crier comme un d-, als een bezétene loopen, schreeuwen.
S Désespérément, adv. Overmatig, in den
hoogsten graad: II- amoureux, smartelijk verltefd.
Désespérei-, v. a. Wanhopig, hopeloos maken,
tot wanhoop, tot vertwijfelin,q brengen; diep bedroe
ven, uitterînate kwellen: D- qn., iemand tot wanhoop brengen; iemand het grootste hartzeer veroorzaken. Cet enfant me désespère, dat kind bedroeft
mij diep. - Soms ook van zaken: D- Ja patience
de qn., iemands geduld tot het uiterste drijven. DESESPERER, v. n. Wanhopen, hopeloos zijn, alle
hoop opgeven: D- dun maJade, aan de genezing
van een' zieke wanhopen, hem opgeven. D- dun
Jeune homme, aan de btlerschap vaneen' jongeling
wanhopen, zich niets goeds meer van hem beloven.
IJ faut espérer peu et ne d- jamais, men moet weinig hopen en nooit wanhopen. B- dune affaire, du
succes dune entreprise, aan eene zaak, aan den
uitslag eener onderneming wanhopen. D- de Ja
répubJique. de J'avenir dun pays, aan 't behoud
of de welvaart der republiek, aan de toekomst van
een land wanhopen. Je ne désespère pas que vous
ne triomphiez de tous Vos ennernis. ik heb nog
hoop, datgij over al uwe vijanden zult zegevieren.
- SE DÉSE
SPE1IER, C. pi'. In wanhoop geraken,
—

'

-

,

wanhopig zijn of worden, alle hoop verliezen, diep
bedroefd zijn. II vient d'apprendre Ja mort de son
fils, ii se ddsespère, hij heeft zoo straks den dood
zijns zoons vernomen, hij is wanhopig, hij is van
droefheid geheel buiten zich zelven.
Désespoir, m. Wanhoop, vertwijfeling, hopeloosheid; overmaat van smart, troosteloosheid f.,
bitter zielsverdriet ii. Le d- est Ja vertu du lâche,
de wanhoop is de deugd des lafhartigen. - Tomber
dans Ie d-, tot wanhoop, hopeloosheid vervallen;
in diepe droefheid verzonken zijn. Cette nouvelle
Ja pJongé dans Je d-, Ja mis au d-, deze tijding
heeft hem diep getroffen, troosteloos gemaakt. Bij uitbreiding: Etre au d-, spijt hebben, leedwezen
gevoelen. Je suis nu d- de ne pouvoir faire ce pie
vous désirez, het spijt mij, niet te kunnen doen
wat gij begeert. IJ est au d- (Je eet accident, dat
geval doet hem zeer leed, spijt hem geweldig. Wat wanhoop, spijt, ergernis enz. veroorzaakt:
Le triomphe du nitchant serait Je d- de J'homme
de hien, s'iJ n'existait un Dieu, de zegepraal des
goddeloozen zou eene ergernis , een onoplosbaar
raadsel voor den brave zijn, indien er geen God
bestond. C'est ia mon d-, dat is juist, wat mij 't
meeste spijt, ergert. Ce jeune homme est Je d- de
sa famille, die jongeling is de schandvlek van zijne
familie. L'IJiade d'Homère est Je d- de tous les
poètes, de Ilias van Homerus brengt alle dichters
tot wanhoop, is voor alle dichters een onbereikbaar,
onnavolgbaar model. - Faire qc. en d- de cause,
iets als laatste redmiddel beproeven (met weinig of
geen hoop op goed gevolg).
S Désestinier, v. a. Ophouden te achten, minachten. - SE DESESTDIER, v. pr. Elkander geene
achting toedragen. -Het part. passé kan ook adj.
zijn: Un homme d-, een niet meer geacht man.
S Désétourdir, v. a. Uit de bedwelming terugbrengen.
Désétrier, v. n. De voeten uit de stijgbeugels halen; - de stijgbeugels verliezen.
Désevrer, V. a. (woord van Perceval) Niet
vgortzetten; ophouden.
S 1)ésexconnniuilei-, v. a. Uit den kerkban
doen, den ban opheffen. - Het part. passé wordt
als adj, en subst. gebruikt: Un homme désexcommunid of Un d-, een van den kerkban onthérene.
Désexer, v. a. Van sekse, kunne of geslacht
doen veranderen. - Een' man als vrouw of eene
vrouw als man verkleeden. - SE DÉSEXEII, v. pr.
Van sekse veranderen. - Zich in de kleederen van
't andere geslacht steken.
Déshabiliter, v. a. Onbekwaam maken. - Dun organe, 't gebruik van een orgaan opheffen
(zonder 't orgaan zelf te deren). - SE DÉSIIABILITER, V. pr. Onbekwaam worden.
Déshabillé , m. Huiskleed n., inz. dat der
vrouwen. D- de nuit, nachtgewaad n. D- du matin, ochtendkleed. - Ook wel van mannen gebézigd: Je n'ai pu voir monsieur IN. , ii était encore
en d-, ik heb den heer N. niet kunnen spreken, hij
was nog niet gekleed. - ( fig.) Se montrer dans
son d-, Paraitre en d-, zich vertoonen, zoo als men
is, zich in zijne ware gedaante verloonen. - DESH4BILLE, E, adj. (en part. passé van déshahiJler)
Ontkleed; ongekleed.
Déshabiller, v. a Ontkleeden, uitkleeden: Dun malade, et Je inettre au lit, eenen zieke ontkleeden en hem te bed leggen. B- un prêtre, eeiien
priester ontkleeden, hem het priesterlijk plegtgewood afdoen. - (Prov.) D- saint Pierre pour
hahiJler saint Paul, den eene ontnemen om den
andere te geven, het eene kwaad door het andere
verhelpen.
1-DÉSHABILLER, v. n. (fam.) II a été
trois semaines sans d-, hij heeft in drie weken de
kleederen niet van 't lijf gehad. - SE DESHABILLEE, V. pr. Zich uit- of ontkieeden; - aan klee
veranderen; - zijn huisgewaad aantrekken,-ding
om 't zich gemakkelijk te ma/een; - zijn plegt- of
ambtsgewaad 0/leggen. - ( Proc.) Ii ne faut pas
se d- (se dépouiJler) avant de se coucher, z. onder
-

DEPOUILLER.

1- Déshabiter , V. a. Niet meer bewonen. SE DESHABITER, v. pr. Zijne bewoners verliezen.—

Het part. passé is ook adj.: Pays déshabité, Maison d-e, onbewoond, door de inwoners verlaten
land, huis n.
-I- Déshabitude, t. Ontwenning, afwenninq f.
IJésbabituer , v. a. Ontwennen, afwennen,
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van cene gewoonte or hebbelijkheid arbrenen. Dqn. dutabac, de boiie (les liqueurs fortes, iemand
liet gebruik van tabak, van sterken drank afwennen. - SE DESHAB1TUER , V. pr. Zich af-wennen,
eene hebbelijkheid laten: Tâchez de vous en d- de
bonne heure, tracht u dit vroeg a/' te wennen. Het jart. passé komt als adj. voor: Nez déshaliitud tabac, neus, die 't snuiven heeft afgewend,
verbeterde snuifneus m.

D- des arbres, boomen van hunne kruin berooven,
hen toppen. - [ Arch.] D- un Iiâtiment, een gebouw
ontsieren. - D- une statue, een standbeeld schenden of verminken. - Ook zonder voorwerp gebézigd:
La pauvreté ne déshonore pas, mais Ie vice déshonore. - SE DESHONOI)ER, V. Zich onteeren.
1)éshniler, V. a. [Econ. dom.] Ontolicn , van
olie bevrijden. - liet part. passé is ookadj.: Etoffe
déshuilée , ontoliede stof f.
S Déshnniaiiisei-, v. a. Van menscheljk gevoel berooven, onmenscheljk maken. - SE DESHU
MAiXISER, v. pr. liet menscheljjk gevoel verloochenen
of verstikken, onmenschelsjk worden. - Het part.
passé doet zich ook als adj. voor: Pères d-s, onmenscheljke, onnatuurljlee vaders.
Déshumilier, v. a. Uit de verndderinq opbeuren of opheffen, weder verheffen: TOt on tard,
Dien humilie les superhes et déshumilie leshuinbles, vroeg of laat vernedert God de /ioovaardigen
en verheft Hij de néderigen.
Déshydrogémiation of Déshydrogémiisalion, t. [Chim.] Bevrijding, berooving van waterstof, deshydrogenatie f.
Déshydiogéiier, v. a. [Chum.] Van waterstof berooven, desliydrogenéren. - SE DESHYDROGENER, v. pr. Van waterstof beroofd worden; zijne waterstof verliezen. - Het part. passé
is ook adj.: Substance déshydrogénée, van waterstof beroofde zelfstandigheid t.
Déstmpothéquer, v. a. [Admin.] Eene of
meer hypotheken lipten of aflossen. - Het part.
passé is ook a dj.: Maison déshypothéquée, van
hypotheek bevrijd huis n.
Désigmiateur, m. [H. rom.] Plaatsaanwijzer
(in schouwburgen, bij lijkstatitn), ceremoniemeester.
Désignatif, ive, adj. danduidend, aanwijzend, kenmerkend: Les raisins sont un attribut Ude Bacchus, de druiven zijn een kenmerkend onderscheidingsteeken van Bacchus.
Désignatioii, f. Aanwijzing, beteekening, omschrijving, aanduiding, aantooning, kenbaarma
benoeming, designatie f.: Cette-king;vorlpe
U- est si I)récise qu'on na saurait s'y tromper,
deze aanwijzing, beschrijving is zoo juist, dat men
daarin niet kan dwalen. - II mourut après avoir
fait Ia U- de son successeur, hij stierf, nadat hij
zijnen opvolger aangewezen, benoemd had. - [Prat.]
D- (lull huissier, benoeming van een' deurwaarder.
Désigné, e, adj. Aangeduid, aangewézen, kennelijkgemaakt; bepaald, bestemd, benoemd, p e d e 5 i g n e e r U : Individu parlaitement U-, volkomen
aangeduid of kennelijk gemaakt persoon m. Le
successeur est U-, de opvolger is voorloopig benoemd. L'heure est U-n pour le rendez-vous, het
uur is bepaald voor de bijeenkomst.
Désigner, v. a. Aanwijzen, te kennen geven,
kennelijk maken, aanduiden, aantoonen, bij voorraad bepalen, bestemmen, benoemen, d e s i n dre n:
D- exactement Ie lieu , naauwkeurig de plaatz
aanduiden. Ce vent désigne de Ia pluie, deze wind
duidt regen aan. Le pouls désigne un accès, de
pols wijst een' koorts- ofziekte -aanval aan.Désignezmoi le temps et Ie lieu, bepaal mij den tijd en de
plaats. L'empereur a désigné son frère pour son
successeur, de keizer heeft voorloopig zijnen broeder
tot zijnen opvolger benoemd. - SE DESIGNER, v.pr.
Aangeduid enz. worden. - Zich zelven aanwijzen:
Ii so désigna a ceux qui ie cherchaient, hij maakte
zich kennelijk aan degénen, die hens zochten.
Désillusioiiner, V. a. De i Ilusie of begoo-

Déshâler, v. a., Z. BEHaLEn.

S Déshaiiter, v. a. Niet meer bezoeken, geen'
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omgang meer hebben.

Désharmonie , f. (woord van Bonaparte),
z. V. a. DÉSCOIIBArcCE.
Déshai'rnonier of Désharinoniser, V. a.
De harmonie of de overeenstemming, de eensgezindheid verstoren, oneens maken. - SE DESHARMO
of SE DESHARMOMSER, V. pr. Oneens worden,-NIER
niet langer harmoniëren of eenstemmig zijn. -Het part. passé is ook adj.: Sociétë désharrnoniée
of désharinonisée, oneens geworden gezelschap n.
Désharnaonieux, ieuse, adj. De harmonie
of overeenstemming verbrekend.
Désharnachement, Désharnacher, z.
DEHARN—.

Déshéretice , f. [Jur.J Erfregt n. van den
staat, van den landheer, tij ontstentenis van erfgenamen. Patrimoine tombé en d-, aan den staat
vervallen erfgoed n. Druif de U-, ontervingsregt n.
1 Désheiitaiice, 1., z. v. a. EXHÉRÉDATION.
Déshérité, e, adj. (en part. passé van déshériler) Onterfd: Fils U-.
Déshériter, v. a. Onterven, bastaard maken:
Un père peut en certains cas U- ses enfants, een
vader kan in zekere gevallen zijne kinderen onterven. -- SE DESHÉRITER, V. pr. Zich onterven, zich
van zijn erfdeel berooven.
Déshenrer, v. a. De uren van zékere gewone
bézigheden verstoren: Cette visite ma déslieuré,
dat bezoek heeft den gewonen loop van mijne zaken verhinderd, kwam mij ongelégen. -SE DESHEURER, v. pr. De orde in zijne u,erkuren verbreken. - liet part. passé kan als adj. voorkomen:
Personne désheurde, in zijne gewone bézigheden
gestoord persoon m.
Déshiverner, v. a. [Ann. mi l .] De winterkwartieren doen verlaten: B- un corps de troupes.
- DESHSVERNEII, V. ie. en SE DESHIVEIINER, V. pr.
De winterkwartieren verlaten: L'arinée a déshiver
né, s'est déshivernée. —J Ietpart.passé is ook adj.:
Troupes déshiverudes , uit de winterkwartieren
opgebroken troepen m. pi.
S Déshoinnié. m. wij. Ontmand, van de waardigheid van man beroofd.
Déshoiinête, adj. (alleen van zaken gebezigd)
Oneerbaar, onbetamelijk, onfatsoenlijk, schandelijk,
vuil, onkuisch: Une conduite d-, een schandelijk,
oneerbaar gedrag n. Des livres d-s, onbetaineljke,
onzédeljke boeken n. p1. Ranter, Fréquenter des
compagnies d-s, slechte gezelschappen bezoeken.
Déshonntenient, adv. Op oneerbare wijze,
onbetamelijk enz. (z. DÉSHONNéTE).
S Déshonnéteté, t. Oneerbaarheid, onbetamelijkheid, onkuischheid, schandelijkheid f.
IJéslionneiir, m. Oneer, schande f.: Tenir qc.
a d-, iets tot schande, oneer rëkenen. C'est me
prier de mon U-, gij vergt iets van mij, dat ik niet
mag doen, dat tegen mijne eer, mijne
n pligt strijdt.
(Deze uitdrukking is verouderd.)
IPéshoiiorable, adj., liever DÉSIIONORANT.
-

-

-

Déshonorablenient, adv. Op onteerende,

smadelijke wijze.

1 Déstionoranee, f., z. v. a. DESHONNEIJU.
Déshoiiorant, e, wij. (alleen van zaken gebeizigd) Onteerend, beschimpend, smadelijk.
JiDéshonoré, e, mij. (en part. passé van des-

honorer) Onteerd, geschonden, beschimpt, geschandvlekt: Fille d-e, onteerd meisje n. Nom U-, geschaad-

vlekte naam m. - Arbre U-, ontkruinde boom m. Statue d-a, geschonden, verminkt standbeeld n.
Uéshonoi-er, v. a. Onteeren, schenden, beschimpen, schande of oneer aandoen, schandvlek
ken, brandmerken: Vous Ie déslionorez par vos
discours, gij doet hein oneer aan dooruwe gesprekken. Ii déshonore son nom et son rang, hij onteert, schandvlekt zijn' naam en rang. Ii déshonore
SR familie, hij is een schandvlek zijner familie. D
une fille, een meisje onteeren, schenden. - [Agric.]
-

cheling doen ophouden, cie verblindheid wegnemen.
- SE DESILLU5IONNER, V. pr. De begoocheling verliezen, laten varen. - Het part. passé is ook adj.:
Coeur désillusionné, van begoocheling bevrijd hart n.
Désilltisioimmterneiit, m. Verlies n. der begoocheling.

Hésimbiinguer, V. a. [Anc. jur.] Een erfgoed van een' daarop drukkenden last bevrijden.
Désinibilijuer, V. a. [Prat.]: D- un bien, een
goed van de daarop lastende hypotheek bevrijden.
Désiniii,orfaliser, v. a. De onsterfelijkheid
ontnemen. - Het part. passé is ook adj.: Que de
grands hommes immorlalisés ! hoeveel groote maniien van hunne onsterfel'(jkheid (hun' gedroomnden
onsterfelijken roem) beroofd!
Désincainératiomi, f. [Droit. can.] Afzon-

dering, afscheiding t. van een leen van de pause-

i/ike kamer. - Désineaniérer, v. a. Een leen
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passé is ook adj.: Terres désincamérées, afgezonderde landerijen f. p1.
Désineonvénieiiter, v. a. De zwarigheden,
belemmeringen opheffen, wegnemen.
Désineorporatioii, f. Opheffing der inljjving.
- [Mil.J Scheiding (van troepen). - Wegzending f.
van manschappen, die bij eene compagnie waren ingelijfd.
Désincorporer, v. a. De inlijving opheffen
of te niet doen, het ingelijfde weder afscheiden. On

avait ineorporé cette compagnie dans ce regiment,

mais on la désincorporée, men had deze compagnie
in dal regiment ingelijfd, maar men heeft ze weder
daarvan afgescheiden. - SE DÉSINCOEtPORER, V. pr.
Weder afgescheiden worden: Les terres unies an
domaine ne peuent ye d- que par échange, de
tot het nationaal domein behoorende goederen ian
nen niet anders dan door ruiling vaneen gescheiden worden, daarvan worden afgezonderd. - Het
part. passé is ook adj.: Compagnie thsincorporée
tt'un régiment, van een regiment afgescheidene
compagnie.

Désiiieiilpation , Désincuilper ,, Z. V. 0.
Désineilee, t. [Gram.] Uitgang m., eindiging f.

D1SCULPAT1O, DISCULPER.

van een woord.
Hésinfatuation, f. (fam.) Wegneming, genezing f. van belagcheljjke inbeelding, van overdreven voorliefde.
Désiiifatiier, v. a. (fam.) Van eene dwaze
n.zeening, zotte inbeelding, overdrévene voorliefde
afbrengen, de oogen openen: On na pu le d- de
eette opinion, men heeft hem die meening maar
niet uit het hoofd kunnen praten. - SE DESINFATUER, v. pr. De oogen voor zijne dwaling, Zijne
blinde vooringenomenheid openen: Ii ne voit pins
vette felle là, it sen est désinfatué, hij bezoekt dit
meisje niet meer, hij is van zijne dwaze liefde tot
haar genezen.
Désinfeetant, e adj. Ontsmettend, de besmettelijkheid wegnemend, onbesmetteljk makend,
zuiverend. desinfecteirend: Fumigation d-e,
ontsmettende berooking f. Vinaigre d-, besmettingwerende azijn m. - Ook als subst. m.: Un d-, een
besmettingwérend middel n.
Désiiifeeter, v. a. Ontsmetten, de smetstof of
het aanstekend vermogen wegnemen, onbesmettelijk
maken, zuiveren, desinfectéren of desinficid ren. - Het part. passé is ook adj.: 1-lôpital
désinfecté, van smetstof gezuiverd hospitaal of
gasthuis n. Hardes d-s ontsmette kleceleren n. p1.
Désinfecteur, adj. m. Ontsmettend: Appareil
sl-, ontsmettingstoestel m. Ook als subst. m. Un
(I., een zuiveraar, wegnemer en. der smetstof.
Désiiefeclion , 1. [Chim.] Ontsmetting, wegneming von smetstof, zuivering (der besmette lucht
enz.), desinfectie f.
Désinfluieneer, v. a. Den invloed ontnemen,
ontzenuwen, krachteloos maken.
Désinqiiiétei, V. a. De onrust ontnemen,
gerust stellen. - SE nESINQUÉTER, V. pr. Zich gerust stellen, weder moed vatten. - Het part.passd
is ook adj.: Coeur d-, gerustgesteld hart n.
Désinsiitflation, f. [Tech.] Het doorprikken
der darmen, om er de lucht uit te drijven.
Désintéressé, e, adj. (en part. passé van
ilésintéresser) Onbaatzuchtig, belangeloos, zonder
eigenbelang, gedesinteresseerd;-- onpartijdig,
onzijdig. C'est un homme d-, sil en fiXt jamais,
Zoo er ooit een onbaatzuchtig mensch was, is hj)
het; hij is het belangeloosste mensch van de wereld.
Une conduite d-e, een onbaatzuchtig gedrag n. Un juge d-, een onpartijdige regter m. - Ook als
.subst. gebdzigd: Un d-, een onbaatzuchtig, onzijdig
mensch m.
flésintéressement, m. Belangeloosheid, onbaatzuchtigheid, onpartjdigleeid f. Faire preuve de
d-, een bewijs van onbaatzuchtigheid geven.
Désintéressénleilt, adv. Belangeloos, onbaatzuchtig.
Désintéresser, V. a.: D- qn., iemand voor Zijn
aandeel tevreden stellen, hem schadeloos houden.
11 a désintéressd tons ceux qui avaient part a
cette affaire, hij heeft al diegenen tevreden gesteld,
welke aandeel In deze zaak hadden. - SE DESINTERESSER, v. pr. Schadeloos gehouden worden.—
Ophouden belang te stellen.
-
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Désinvertir, V. a. [Mil.] Eene linie of een'
troep weder in de gewone riqting brengen.
v. a. [Mi].] De blokkade of inDésins'estir,
sluiting
opheffen. - (fig.) 1 Jet regt tot onderzoek
eener zaak terugnemen, de bevoegdheid der kennisneming onttrekken. - lIet part. passé komt als
adj. voor: Ville désinvestie, niet meer ingesloten
stad f.— Assemblée désinvestie dun droit, van een
regt beroofde vergadering t. - Désinvestisse
nient, m. Opheffing f. der blokkade. - Berooving f.
van 't regt des onderzoeks of der kennisneming.
Désiviviter . V. a. Eene uitnoodiging herroepen,
genoodigden laten afzeggen. SE DÉSINVITER, V. pr.
De ontvangen uitnoodiging afwijzen. - liet part.
passé is ook adj.: Convives dësinvitds, afgezegde
gasten in. pl.
Désinvolte, adj. Los, ongedwongen, onbelemmerd: Tournure d-, ongedwongen, losse houding f.
- (fig.) Zonder omwegen, rond : Politique d-,
ronde, openhartige staatkunde f.
-I- Désinvoltiire, 1. Bevallige losheid, ongedwongenheid, vrijheid f. van houding, van manieren.
Désir, m. Verlangen n., begeerte f., lust,
wensch ni. : Je brûle da d- de Ja voir, ik brand
van verlangen om haar te zien. Voilk le principal
objet de mes d-s, dit is het voornaamste doel
mijner wenschen. Tout allait an gré de ses d-s,
't ging hem alles naar wensch. - [ Prat.] Au d
de Ja coutume, de lordonnarice, volgens gebruik,
bevel, last, naar vereisch van 't gebruik van 't
voorschrift.
Désirable, adj. Begeerlijk, verkieslijk, wenscleelijk: De tolls les biens, Ja santé est Je plus d-,
de gezondheid is het verkieslijkste van alle goederen.
Désiré, e, adj. (en part. passé van desirer)
Begeerd, verlangd, geu'enscht: Cette gloire tant
d-e, die zoo zeer verlangde roem in. - Ook als subst.:
Louis le désiré, Lodewijk de gewenschte (de 18(1e).
Désirer, v. a. Begeeren, lust hebben, verlangen,
wenschen, haken: D- des richesses, rijkdommen
begeeren, naar rijkdommen haken of verlangen. Je
ne désire que de le voir, ik verlang niets dan hem
te zien. Elle ddsirait de connajtre Ja vérité, Zij
verlangde de waarheid te kennen. (Men laat de
vóór den infinitif dikwijls weg.) II serait a d-,
het ware te wenschen. - Ook zonder voorwerp gebézigd: 11 faut s'attrister sans abattement et dsans inquiétude. - Wenschn, toewenschen: Je
vous désire tante sorte de prospérités , ik wenscle
U allerlei geluk, voorspoed. - Ontbreken, te wenschen overlaten, te berispen, te bedillen zijn: Ii y
a qc. a d dans eet ouvrage, er ontbreekt nog
iets aan dit werk. Cet ouvrage ne laisse rien a
d-, dat werk laat niets te wenschen over. II est
honnêt-e homme, mais 11 y a encore qc. a d- en lul,
hij is een braaf man, maar er is nog iets in hein
te berispen, nog een steekje aan hem los. - SE DESIRER, V. pr. Verlangd, begeerd worden. - Naar
elkander verlangen: Deux coeurs qui se dësirent.
Désireux, -euse, adj. Begeereg, verlangend:
Ii est d- d'honneur et de gloire, hij is begeerig naar
eer en roem.
-

-

-

Désisteinent, m. [Prat.] Afstand m., liet

afzien, laten varen (van een regt, een' ei.cch env.)
Désister, V. n. Laten varen, afstand doen,
afzien, aflaten, des'istéren. D- dune cause, afzien van een proces. - 1-let wordt liefst als V. pr.
gebézigd: II se désiste de sa prtention, hij ziet
van Zijne aanspraak af.
Des lors, bc. adv. Van toen, van dien tijd af,
sedert, z. onder DES.
Desman, 111. [H. n.] Muskusrat t. (rat musquO), desman m.; beverrat f.; groote spitsmuis f. met
muskusachtige klieren in eene beurs nabij den aars,
Desmeiix, etise, adj., Z. V. a. LIGAMENTEUX.
Desisiographe, rn [Anat.] Schrijver over de
banden en pezen, des m o g r a a p h m. - Desniographie, f. Beschrijving der banden en pezen,
desmogr al) hie f. - Desinographique, adj.
Wat die beschrijving betreft, desmographsscle.
Desmologie, f. [Anat.] Leer der banden en
pezen, desmoloqie f. - Desrnologiquie, adj.
Wat tot die leer betrekking heeft, d e s en a I o g is cle.
Desniophlo'ie , f. [Méd.] Ontsteking der
bandenenpezen,îesmophlogie of desmophlogdsis f. - Desmophiogiqite, adj. Die ont-

ste/dreg betreffend, desmophlogisch.
Desniotoinie, t. [Anat.] Banddoorsnijding,

DÊSOJ3ÊIR

-

ontleding der banden en pezen, des ni ot o mi f.Desrnotoniique , adj. Wat daartoe behoort,

d e sm o to m i S c h.

Désobéir . V. fl. Ongehoorzaam zijn, niet ge-

hoorzamen, werspannig zijn: 11 a deobéi a son
maître, a Ia bi, kg is zijnen meester, de wet ongehoorzaam geweest. - Ofschoon onzijdig zijnde,
vertoont zich dit werk woord in den lijdenden vorm:
Je ne veux pas être ddsobéî, ik wil, dat men mij
gehoorzame, ik duld geene ongehoorzaamheid.
-

Désobéissanee, f. Ongehoorzaamheid, weer
spannigheid, wederhoorigheid f. Cet enfant persiste
dans sa d-, dit kind volhardt in zijne ongehoorzaamheid. - liet wordt ook in 't meervoud gebruikt voor: daden van ongehoorzaamheid: Les
moindres d-s dun enfant sont toujours punissables.
Désobéissant, e, adj. Ongehoorzaam: Th es
un garcon d-, gij zijt een ongehoorzame jongen. Ook als subst.: Dieu punit les d-s, God st -raft de
ongehoorzamen.
Désobligé, e, adj. (en part. passé van obliger): Ami d-, voor 't hoofd gestooten, onvriendelijk
bejégend vriend.
-

Désobligeaminent, adv. O-nheuscheljk, op

onvriendelijke, onheusche wyze.
Désobligeance , f. Onvriendelijkheid, onheuschheid, norschheid f. : 11 est dune d- insup
portable, zijne onvriendelijkheid is onverd-rageljk.
Désoblieaiite, f. lYaauw rijtuig n., slechts
voor twee personen.
Désobliger ,, V. a. Onvriendelijk bejégenen,
ondienst doen, voor 't hoofd stooten; eenen trek
spelen; beleedigen, d es obl i g di e n : Ii ne faut dpersonne, men moet niemand onvriendelijk bejége
nen. Vous m'avez fort désobligé, gij hebt mij zeer
voor 't hoofd gestooten, eene groote ondienst gedaan - SE DSOBLIGER, v. pr. Elkander ondienst
doen, onvriendelijk bejëgenen.
Désobstruant, e, Désobsti-iictif, ive,
adj. [Méd.] De verstopping wegnemend of tegenaand, openend, o en ljfmakend: Un médicament
-, of als subst.: tn d-, een middel tegen de ver-

Sstopping.
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Desolatio n , f. Verstoring, verwoesting, vernieling; verslagenheid, verbijstering, troosteloosheid, groote droefheid, desolat ie f. : La peste y
a cause une grande d-, de pest heeft daar eene
groote verwoesting veroorzaakt. Cette nouvelle la
mis dans Ja plus grande d-, deze tijding heeft hem
in de grootste droefheid gestort, gedompeld.
Désolé, e, adj. (en part. passé van désoler)
Verwoest, vernield; - troosteloos, diep bedroefd,
g ede s o le e rd : Pays d., Provinces d-es, verwoest
land n., verwoeste gewesten np?. MOre d-e, troostelooze moeder.
Désoler, v. a. Vernielen, verwoesten; - in
diepe droefheid storten; gevoelig aandoen. D- un
pays, een land verwoesten. Vous l'avez Ijien désold
par votre discours, gij hebt hem zeer bedroefd door
uw gesprek. - Kwetscn; tot kwetsing, tot ergernis
zijn : Les mouches, les cousins nous désolent, de
vliegen, de muggen kwellen ons zeer, zijn ons tot
grooten last. Elle désole ses rivales par sa beauté,
zij is door hare schoonheid eene ergernis voor hare
mededingsters.
Désopilant, e, Désopilatif, ive, adj.
[Méd.] Openend, de verstopping ophe/fend: Un
remède d-, of als subst.: Un d-, een laxérend,
openend geneesmiddel. (z. v. a. désobstruant.)
Désopilatioii, t. [Méd.] Opheffing f. der ver-

stopping (z. v. a.) désobstruction.)
Désopilei-, v. a. [Méd.] De verstopping wegnemen (aésobstruei ). - ( fig. et fain.) D- Ja rate,
de lever doen schudden, hartelijk doen iagchen. SE DEs0PILEn, V. pi'. Van verstopping bevrijd, geOj)efld- worden. - ( fi g. et fam.) Se d- Ja rate, hartelijk lagchen. - Het part. passé is ook adj.: Entrailles désopilées, van verstopping bevrijde ingewanden opt.
Désoi'douiié, e, adj. (en part. passé van dés-

ordonner) Ongeregeld, onordelijk, ongeschikt; buitensporig, onmatig: Mener une vie d-e, een losbandig leven leiden. Une faim d-e (excessive), een
onmatige honger m. Passion I-c pour Ja chasse,

overdreven zucht f. voor de jagt.
DéSOF(lOIIHémeIIt, adv. Onordelijk, op bui-

Désobstruetion, f. iMdd.] Wegneming der tensporige, onmatige wijze: II aime Ie jeu d-, hij
is een onmatig liefhebber van het spel.
verstopping, desobstructie f.
Désobstruer, v. a. Ruimen, opruimen, de beS Désordonnej , v. a. In verwarring, wanlemmering weg-nemen: D- une rue, one place pu- orde brengen. - SE DESORDONNER, V. pr. In wanblique, un canal. - [Mdii.] De verstopping weg- orde geraken.
Désoidre, m. Verwarring, wanorde, wanorwegnemen, de s o b st r u é e n. - liet part. passé
is ook adj.: Rue d-e, opgeruimde straat f. Entrailles delijkheid, stoornis in den behoo-rlijken toestand,
in den geregelden gang der dingen, desorder t.
d-es, van verstopping bevrjde ingewanden n. pi.
S Désoccuipation, 1. Ledigheid f., gebrek n. Le d- dun appartement, de wanorde van eenvertrek. Tous mes papiers soot en d-, al mijne paaan bézigheid.
Désoceupé, e, adj. (en part. passé van dés- pieren liggen door elkander, zijn in wanorde. L'ar
occuper) Lecteg, zonder bézigheid , onbezet: Des mhe ennernie s'est rétirée en d-, het vijandelijke
gens d-s, menschen zonder bézigheid. Un esprit d-, leger is in wanorde teruggetrokken. Ses affaires
een werkelooze geest m. - Une passion d-e, een soot en d-, zijne zaken zijn in de war. Le d- des
-

hartstogt m., die geen bepaald voorwerp heeft.
Désoceuiper, v. a. Van bézigheden aftrekken;
ledigen tijd verschaffen. (Dit v. a. komt zelden voor.)
- SE DÉSOCCUPER, v. pr. Zich van bézigheid ont
slaan: Ii se désoccupe de tout autre soin que de
celui de sa charge, hij ontslaat zich van alle andere
zorg dan die van zijn' post.
Désoetroyer, v. a. Een octrooi int-rekken.
Désoenvré, e, adj. Ledig, zonder bézigheid,
werkeloos (omdat men niet wil of kan werken): Le
temps pèse aux gens d-s, werkeloozen menschen
valt de tijd lang. - Ook als subst.: Que de d-s
dans le monde, hoeveel werkeloozen, ledigloopers
(zijn er) in de wereld!
-

Désoenvrement, m. Ledigheid, werkeloos-

heid f.: ti passa sa vie dans le d-, hij bragt zijn
leven in werkeloosheid door. - [ Tech.] Afzondering, scheiding f, der vellen papier.
Désoeuvrej-, v. a. Tot werkeloosheid brengen.
(In dien zin niet gebruikelijk.) - [ Tech.] Delladen papier van elkander losmaken. - SE DESOLUVilER, v. pr. Zich aan werkeloosheid overgeven.
Dé.sola -n-t, e, adj. Bedroevend, treurig, verdrietig; lastig, ondraqeljk: Une nouvelle de, eene
treurige tijding. - Un homme d-, een vervelend,
lastig mensch.

Désolateiir, m. Verwoester, vernieler m.: Ii
fut le d- de l'Asie, hij was de verwoester van .lzié.
S DÉSOLATEUR, -TRICE, adj. Verwoestend, vernielend, verderfelijk: Le cholera d-, La peste d
trice.
-

fonctions animales, de stoornis in de dierljke verrigtingen. Le d- des passions, des idées, de ongerégeidheid der driften, der denkbeelden. Cacher
son d-, zijne verwarring verbergen. - Zedeloos-

heid, buitensporigheid f.: II a toujours vécu dans
Ie d-, hij heeft altijd in buitensporigheid geleefd.Oneenigheid, twist, verdeeldheid, oneensgezindheid;
- woeling, gisting t., opstand m.: Ii y a toujours
du d- dans cette maison, er heerscht altijd oneenigheid in dat huis. Ce fut un temps de confusion
et de d-, 't was een tijd van verwarring en woelingen. - Ook in 't meervoud: Réprimer les d-s,
de wanordelijkheden, de volkswoelingen te keer
gaan. - Les troupes ont passé sans faire aucun
a-, de troepen zijn doorgetrokken, zonder de minste
schade, verwoesting aan te rigten, zonder de minste
wa n ordelijkheid te begaan.
Désorganisateni , ti iee, adj. In wanorde
brengend, verstorend, ontstemmend, ontbindend,
oplossend, verwoestend, desorganisérend:
Pouoir d--, Force 1-trice, verstorende, oplossende,
ontbindende lnagt, kracht t. - Ook als subst. in.:
Les tentalives des d-s, de pogingen der ordeverstoorders, der onrustzaaijei's, der -wano-rdestichters,
der omverwerpers van de maatschappelijke orde.
Désorgaiiisatioii , t. Verstoring, ontbinding,
verwoesting, ontaarding van het za -menstel of weefsel van een orgaan of l-igchaamsdeel. - ( fi g.) Opheffing, verbreking der vastgestelde orde (in een'
staat, een leger enz.) , wanorde, beroerte, omverweeping, uiteenrukking, d e s o r a n i s a ti e t.
-

-
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Désorganiser, v. a. Dc organisatie (den kun- nemen, vernielen. — SE DISPERMAT1SER, V. pr.
liet zaadvocht verliezen.
stigen zamenhang der l'igchaamsdeelen, het zamenstel of weefsel van een bijzonder deel) ontbinden,
1 Desponsatioii, t. [H. relig.] Ondertrouw rn
opheffen, verwoesten, ontstellen, ontstemmen, in der heilige Maagd.
Despotat, m. Waardigheid f. vaneen' despoot;
wanorde brengen, desorganiséren. — D- le
gouvernement, l'administration publique, l'armhe, hospodarscliap n. - 1-Jet door een' despoot of hosde regdrinq, het openbaar beheer, het leger geheel podar geregeerde land (gelijk de Donau -vorstenin wanorde brengen, uiteen rukken, den gereqelden dammen Scrvi& en Wallach(je). — DESPOTATS, In.
gang daarvan verstoren. SE BÉSORGAMSE1I, v.pr. p1. D e sp ot a t e n m. p1., naam, eertJ ds aan de
Zijn' organischen zamenliang verliezen, ontbonden, soldaten gegeven, wier werk het was é gewonde
opgelost worden; in volslagen wanorde geraken. - soldaten van 't slagveld te brengen.
Despote, in. Onbepaald gebieder, willekeurig,
liet part. passé is ook adj : Corps lésorganisé, in
Zijne organische verrigtingen gestoord ligchaain, eigendunkelijk, oppeernagtig vorst, zelfheerscher
ontbonden ligchaans n. - Sociétë d-e, in wanorde (doorgaans met het bijbegrip van onderdrukking,
gebragte maatschappij f., uiteengerukt gezelschap n. dwingelandij), dwingeland, tiran, d e s p o t m. Désoiienté, e, adj. (en part. passé van us Hospodar m., titel der vorsten van Servië en Walorienter) Pan den weg geraakt, verdwaald; in de lachje. — Bij uitbreiding: Ieder, die Zijne onderwar of van zijn stuk gebragt, verlegen, onzeker. hoorigen op eigendunkelijke, tirannische wijze beUn voyageur d-, een verdwaald, den weg niet meer handelt: Cet homme, si doux dans le monde, est
wetend reiziger. — Quanci ii parle it des gens de Un d- dans sa famille, die man, zoo zacktzinnigin
qualiti, ii est tout disorienté, wanneer hij met de wereld, is een. tiran, een dwingeland in zijn
menschen van aanzien spreekt, geraakt hij in de huis. Cette femme est un d-, die vrouw is eene
dwingelandes. - IJESPOTE, adj. Willekeurig, ei genwar, van zijn stuk, is hij zeer verlegen.
Désorieiiter, v. a. (eig. de streek van 't oosten magtig, onbeperkt, onbepaald, tirannisch, despo
doen verliezen) De kennis (Ier hemelstreken benemen, t i sch : Un rol, Une reine d-. - Bij uitbreiding:
zoodat men niet meer weet, waar men is, doen Un maître, Une maltresse, Un enfant d-, een eiverdwalen, desoriënteren: Nous étions sans gendunkelijk, tirannisch meester, eene willekeurige,
boussole, la brume aclieva de nous d-, wij waren tirannische meesteres, een eigendunkelijk, lteerschzonder kompas, de dikke mist bragt ons geheel van zuchtig kind n.
den weg, zoodat wij niet meer wisten waar wij
I Despotieité, t.. nu DESPOTISME.
waren. - (lig.) In verwarring, van zijn stuk brenS Despotie, t., beter DESPOTISME.
Despotique, adj. (van zaken gebizigd, met het
gen, verlegen maken: Cette question la disorienté,
die vraag heeft hem van zijn stuk gebragt, hem 't bijbegrip van dwingelandij en onderdrukking): Onspoor bijster gemaakt, hem op een vreemd veld ge- beperkt, onbepaald, willekeurig, eigendunkeljk, ti
d e sp 0 t i is c h : Gouverne- -ranisch,opegt
voerd. - SE DESORIENTER, V. pr. Verdwalen; in
ment d-, willekeurige regéring 1. Volontd d-, eide war raken.
Désormais, adv. Voortaan, in het toekomende, gendunkelijke wil m.
Despotiquemeiit, adv. Willekeurig, op wilin 't vervolg, van nu af. Je ne sortirai plus d
Si tard, ik wil voortaan niet meer zoo laat uitgaan. willekeurige wijs, opperinagtig.
Je suis d- trop vieux, ik ben van nu af te oud.
-I- i, Despotiser , v. a. et n. Despotisch of
S Désorner, v. a. (van 0mev) Ontsieren, van lekeurig regéren of handelen, den despoot of dwinsieraden ontdoen. - DESORNER, V. a. (van some) geland spelen.
Despotisine, m. [Pout.] Onbeperkte magt,
[Tech.] Van ijzerslakken zuiveren.
Désossé, e, adj. (en part. passé van désossei) onbepaalde regéring, eigendunkelijke heerschappij;
Van beenderen, van graten ontdaan, ontbeend, ant- dwingelandij, tirannij 1., despotismus n. - Bij
graat: Volaille d-e, van beenderen ontdanevogelm. uitbreiding: Misbruik n. van magt, willekeur, eigen— (fig.) Weekeljk, verwijfd: Jeune homme d-, dunkeljkheid t., dwang m.
Déspumation, 1. [Chim.] Het afschuimen;
verwijfd jongeling.
Desossenient, m. Ontbeening, ontgrating f., afschuiming, despumatie f. — Déspiinier,
het nemen der beenderen uit een geslagt dier, der v. a. Afschuimen, liet schuim afnemen, d e spu miren. - Het part. passéis ook adj.: Simops
graten uit visch.
Désosser, V. a. De beenen uit vleesch, de gra- déspumhs, afgeschuimde siropen t. pi.
Desquaii.ation, 1. ( pr. —coua--) [Mid.]
ten ut sommige visschen doen, ontbeenen, ontgra
ten: D- un liêvre, un brochet, de beenen uit eenen Afschilfering 1. der opperhuid na ziekten; afschilfe
der beenderen. - [Phamm.] Het aftrekken der
ring
groten
uit
eenen
snoek
doen.
de
haas,
Désonci, Désoncier (se), Z. DESSOUCI, schibbetjes of bekleedsels van sommige bolwortels.
Ontschubbing
t., het afschrappen der schubben.
DESSOUCIEII (SE).
Desquatnrner , v. a, (pr. —coua—) AfS Désoi.riHr, v. a. Den geschoren ketting van schilferen,
afschubben. (In dien zin niet gebruikeeen weefsel weder afnemen; - een vlechtwerk losSE DESQUAMMER, v. pr. Afschilferen, het
vlechten.— (fig.) D- une trame, un complot, eene lijk.)
zamenzwering, een komplot ontbinden, verijdelen.— losgaan der schilfers of schubben.
Dès que, conj. , z. onder DES.
Het part. passé is ook adj.: Toile désourdi, losgeDesqitels, Desquelles, Z. LEQUEL en QUEL.
sc/wren lijnwaad n. — Trame désoumdie, ontbonDesroeher, Z. DÉROCHE1I. - Désroi of
den, verijdelde zamenzwering f. ,
Desroy, Z. DESAIIRO!.
Hésoxydant, e, adj., Z. DhSOXYGENANT.
Dess
abler, v. a. Van zand ontblooten. - Het
Désoxydatioii, t., Z. DÉSOXYGENATION.
Désoxyder, v. a. [Chim.] Van zuurstof e - part. passi is ook adj.: Allée dessablie. ontzande,
rooyen, d e s oxy d é ee n. (Gebruikelijker is DES- van zand ontbloote laan t.
Dessacrer, v. a., beter DECONSACRER.
0 XYG1NER, tenzij men van metalen spreke.)
Dessaigner, v. a. [Tech.] D- les cuirs, de
Désoxygénant, e, adj. Van zuurstof beversche huiden van bloed en vuil reinigen, door ze
roovend.
Désoxygénation, t. [ Chim.] Geheele of ge- in water le spoelen. - liet part. passé is ook wij.:
deeltelijke wegneming tier zuurstof uit een ligchaam, Peaux dessaignés, van bloed gezuiverde huiden t. pi.
Dessaisi, e, adj. (en part. passi van dessaiontzuring, desoxygenatie t.
Désoxygéner, v. a. De zuurstof wegnemen, sir) Ontbloot, beroofd: Crianciem d- dun nantis
een ligchaam geheel of gedeeltelijk van zuurstof sement , schuldeischer , die 't onderpand zijner
berooven, ontzuren, cl e s ox y g e ii é r en : B- Fair, schuldvordering kwijt is.
Dessaisine, Dessaisie, t. [Anc. Jur.] Verles métaux, de lucht, de metalen van zuurstof berooyen. - SE D1SOXYGÉNER, V. pr . Van zuurstof drijving f. uit het bezit.
Dessaisir, v. a. Uit het bezit stellen, van 't
beroofd worden; de zuurstofverliezen. - Het part.
passi is ook adj.: Corps ddsoxygéné, ontzuurd, bezit berooven: D- qn. dun gage, dun digit, iemand een pand. een toevertrouwd goed afhandig
van zuurstof beroofd ligchaam n.
Désoxygénèse, 1. [Mid.] Ziekte t., uit ge- maken. — SE DESSAISIR, v. pr. Afstaan, afgeven,
uit zijne handen geven. Quand on a de boos gages,
brek aan zuurstof ontstaan.
.)- Déspect, m. Oneerbiedigheid t., gebrek n. ii ne faut pas sen d-, wqnneer men goede onderpanden
heeft, moet men ze niet uit zijne handen geadj.
aan eerbied. - + Déspectiieux, euse,
ven.— (fig.) Se d- du pouvoim, de l'autorité, zijne
Oneerbiedig.
Déspermatiser, V. .0. Het zaadvocht weg- mogt, zijn gezag laten varen, opgeven.
-
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Desserneler, V. 0. [Tech.] Ontolen, den :vol
Dessalsissement, ni. [Jul.] Het overgeven,
wederafstaan (van een pand, een' waarbor g , enz.); of de zalen afnemen -Het part. passé komt als adj.
voor: Bottes dessernelées , ostzoolde laarzen 1. p1.
overgave f., afstand in., loslating f.
Desseri-e, t. (alleen voorkomend in): (Joe.
Dessaisofluieiiieflt, m. [Agric.] A fwisselin g ,
verandering 1. in de oebrukeIijke volgorde by de fam.) 11 est dor h In d-, hij maakt niet gaarne (Ie
bebouwing van een land. - Dessaisonner, v.a. beurs los, hij geeft niet gaarne.
Desserrer, V. a. Losmaken, loslaten, ontsluiDe orde in de opeenvolging van bebouwing veranderen. - B- 1111 chìamp, mie prairie, een akker in ten. D- tin corset, iine jupe, un noeud, een keursweiland, een weiland in bouwland veranderen. - lijf, een' rok, eenen knoop losmaken. D- une vis,
[Hoyt.] Van bloeitijd veranderen, eene plant buiten eene schroef losdrcwijen. D- one femme, eene vrouw
losrijgen. - D- les dents a qn., iemand den mond
't gewone saizoen doen bloeijen en vrucht geven.
Het part. passé komt als adj. voor: Tern dessai- openbreken; - (fig. et (am..) II na pas desserié
les dents de tout lejour, hij heeft den geheelen dag
Plante
vonnee, in andere volgorde bebouwd land ii.
geen enkel woord gesproken. On na pu lui faire
(I- buiten 't saizoen bloefjende plant f.
Dessalaison, 1., Dessaleinent, rn.[Chirn.] d- les dents, men heeft geen woord uit hem kunnen
halen.
eene
D- on coup de fouet ii qn., iemand een.'
uit
OntzoLting f., wegneming der zoutdeelen
vloeistof. La d de l'eau de mer, de ontzouting harden slag niet de zweep geven. SE DESSERRER,
v. pr. Losgemaakt worden; losgaan. - Het part.
van 't zeewater.
Dessalei, V. a. Ontzouten, (Ie zoutihheid bene- passé is ook adj.: habit, Corset d-, losgemaakt
men, het zout doen uittrekken door weeking in kleed, keursje n.
Desserroli-, m. [Tech.] Werktuig ii. om los
water. D- l'eau de la mer, het zeewater ontzouten, zoet maken. D- du haieng, haring in 't Wa- te maken, te oetsluiten. -- [Impi.], Z. V. a. DEC 0ter leggen, om er het zout te doen uittrekken. - GNO1II
Dessert, m. Nageregt, dessert n.
Het part. pass é komt als adj. voor: Eau de mer
Desserte, f. (van dessei'vir, de tafel afnemen)
dessalée, ontzout zeewater n. Harengs d-s, in 't
Het overschot, dat Von de tafel komt, afgenomene
water uitgetrokken haringen m. pl
Dessanglei', v. a. Ontqorden, den buikriem spijzen t. p1., overgeschoten brokken rn jil. DES
van een paard losmaken. - Het part. passé is ook SERTE f. (van desservir, de kerkdienst waarnemen)
adj.: Clieval d-, losjegord, van den buikriem bevrijd Dienstwaarneming f., waarneming van eene kerkdienst, in de Plaats van den geestelijke, die ze doen
paard.
moet. - [Pants et chaus.j Chemin dc d-, gemeenDessaotiler, Z. DESSOULEII.
Desséchant, e, adj. Op-, uitdroogend: Un schapsweg m. tusschen een landgoed, een bosch, enz.
vent d-, een uitdroojende wind m. - {Méth]Remè- en den grooten weg.
Dessertir, V. a. [Tech.] B- un diamant, ccii
des d-s, opdroogende middelen n. p1.
Desséché, e, adj. (en part. passé van dessé- diamant uit de kas nemen, waarin hij gezet was.
Het
part. passé is ook adj.: Pierreries desseralter) 0ptec1 rood, uitgedroojd; verdord; vermagerd, uitteteerd : Marais d-, drooggemaakt moe- ties, ontkaste, nit hunne kas genomen edelsteenen.
Desservantg m. Waarnemend, plaalseei'vanras a. Corps d-, uitgedroogd liüchaam n. Arhre
nd geestelijke, geestelijk plaatsvervanger, kapelcl-, Fleur d-e, verdorde boom m , bloem t. Homme
cl , vermagerd, uit g eteerd mensch m. Coeur 1-, ver- Cin, desservantm.
Dessei-vi, e, adj. (en part. passe' van tlessei'
stampt, onqievoelig geworden hart n.
Dessècheiaieut, m Uitdrooqing , droogma- vir) : Table d-e, afgenomen tafel t. - Chapelle d-e,
king (inz. van moerassen). - [Md.] Verdorring; waargenomene, door een' plaatsvervanger bediende
vermagering, uitdrooging f. van de sappen. 11 a kapel.
entrepris le d- des marais, hij heeft het droogmat Desservice, f. Ondienst, slechte dienst 1.
Desservir, V. a. De spijzen van de tafel af
ken der moerassen op zich genomen. D- du ]i o,
verdorring van het vlas. - Je lal trouvé dans un nemen (na geëindigden maaltijd) , de tafel afnemen.
d- qui me fait craindre pour sa vie, ik heb hem On a déjà desservI, men heeft de tafel reeds afgezoo verdord, uitgemergeld gevonden, dat ik voor nomen. - Ook zonder voorwerp gebéziüd: Desservez ! neem (Ie tafel af! - Ondienst doen, schazijn leven vrees.
Dessécher, v.a. Opdrooqen, uitdrooen, droog- den, benadeelen, een' kwaden trek spelen: Il a fait
maken; - verdorven; vermageren, uitteren: Le tout ce qu'il a Pu pour me d-, hij heeft alles gegrand hâle clesséche Ia terre, de groote zonnehitte daan, wat hij kon, ons mij te benadeelen. - Eeoc
droogt de aarde uit. D- on marais, les champs kerkdienst in iemands plasts waarnemen: Faire
inondds, een moeras, de overstroomde velden droog- d- une chapelle, de dienst in eene kapel door
maken. Une expectoration trap ahondante des een' plaatsvervanger, een' kapelluan laten waarne.sèche las poumons, la poitrine, eene te overvloe- men. - SE DESSERVIR, V. pi'. Elkander ondienst
clige slijmuitwe'rpinq (het overmatig spuwen) droogt doen, benadeelen.
Desservitorerle, t. Prove of prebende f., met
de longen, de borst uit. Les veilles. les chagrins,
Ia misère desséchent les corps les plus robustes, eene kerkdienst verbonden.
Dessiceant, e, adj. Opdroogend.
het nachtwL ken, 't verdriet, de ellende mergelen
Dessieeateisr, Ui. [Tech.] Drooghuis ii., droophet sterkste ligchaam uit. - Ook zonder voorwerp
bézigd: La travail dessècbe et fortitie, le repos plaats f. voor lakens. (Gebruikelijker is SÉCHOIR.
Dessiceatif, ive, adj. [Méd,] Droogend, opumecle et atlaiblit. - (fzq.) L'étude des sciences
droogend: Onguent 1, Poudre d-ive, opdroogende
abstraites dessèche l'esprit, l'imagination , de studie der afqetrokken wetenschappen vermindert de zalf 1. ,opdrooqendpoedern.-- [Peint.] Unites d-ives,
levendigheid van den geest, van de verbeelding. IJ- standoliën f. p1. (die de verwen ras doen drooqen).
le coeur, het hart, het g odsdienstgevoel verstom- -. Ook als subst. m. Des d-s, opdroogende middelen.
Dessieeatioia, f Drooping, op-, uitdrooginq f.
- [ Tech.] D- Ie cuivre, het tin en lood van
Pten.
Dessi ll er, V. a. Openen (de orGen, de oogleden):
koper scheiden (dat tot affinérinq gediend hee/t).
.- SE DESSECHE1I, v. pr. Droog worden, uit-, in-,
D- les yeux, de ooten openen. II étati Si endormi,
opdroogen; verdorren, vermageren, dor, uitgemes- qu'il tie pouvait d- les yeux, hij was zoo slaperig,
dat hij de ooejen niet konde openen. - (/1g.) D- les
geld worden.
Dessein, m. Oogmerk, oogwit, ontwerp, plan, yeux a qil., iemand de oogen openen, hem den blindvoornemen ij., beleg m., inzigt ii., aanslag rn For- doek afnemen: hem zijne dwaling doen zien. SE
roer un d-, een ontwerp smeden, een voornemen DESSILLER, V. pr . Opengaan, zich openen: Ses gnuopvatten. Cacher son d-, zijn coamerk verbergen. pières se dessillèrent, zijne oogleden gingen open;
II a fait celade d- prémëdité, hij heeft dit met voor- (fig.) hij zag zijne dwaling in. - Het part. passé
bedachten rade, met oogmerk gedaan. A quel d-, tot is ook adj.: Yeux lessillés, Paupières dessillées,
welk einde, met welk oogmerk. Il y va avec d-, hij geopende oogen, oogleden n. Pl
Dessin, in. Teekening, schets 1., plan n., grondgaat planmatig te weî'k. Cela s'est fait sans d-, dit
is zonder opzet geschied. - Le (l dun tableau, teekening 1.; patroon ii. D- an crayon, It Ia plume
dun poème, het ontwerp, plan van eene schilderij, of Ii ]'enere, teekening met krijt of potlood, met de
van een dichtstuk. - Ii DESSEIN, bc. adv. Met op- pen of met inkt. D- li th ographid, gelithographicer
de of gesteendrukte teekening. D- arrètè, z. ARRê zet, voorbedachtelijk.
Dessetler, v. a. Ontzadelen, den zadel a fne- TE adj. D- colorid, haché, estompé. grainé, lavé
men. - Hel part passi is ook adj.: Cbeval des- (of au lavis), au trait, gekleurde, geacceerde, gedoezelde, gekorrelde, gewassehen, ongeschaduwde
sellé, ontzadeld paard fl
ij
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teekening. Le d- dune maison, ht plan of ontwerp, de qrondteekeninq ran een huis; Le d- dun
viiie, dune eonfrée,dejlatle q'rond in. van eenestad,
van ('en landschap. Efoffe dun beau d-. stof 1. van
floal patroon of teekenin. Papierde tentuie dun
d- élégant, behangselpapier n. van sierlijk patroon.—
La d- de ce tableau est beau, de ordonnantie of
aanle' van, die schilderij is schoon. - Teekenkunst f. , het teekenen: Montrer, Enseigner Ie d-, onderwijs of les in het teekenen çeven. Apprendre Ie
d- , de teekenkunst leeren of beoefenen. Maitre,
École de d-. • teekemneesler m., teekensehool f. Ce
peinire possede bien Ie d-, die c/iider is een in kwaam teekenaar, een meester in 't schetsen of
ontwerpen. - Les arts du d-, de teekenende kunsten (die, waarvan /et teekene de grondslag uitmaakt, zoo (Its de schilder-, graveer-, beeldhouw-,
bO'U1('k?4n/t).

Dessiiiateuir, m. Teekenaar, teekennieeter in
Beaucoup de peinties ne pont pasd-s, vele schilders
zijn geen teekenaars. - Ook als adj. gebziçd: Le
voyageur d-, de teekenende ceizit er. ( Waar het

vrouwelijk van dit woord te pas mogt komen, geIn-uike men dessinatrice).
Dessiné, e, at If. (en part. passé van dessiner)
Geteekend , geschetst, ontworpen: Figure bien d-e
Dessiner, V. a. Teekenen , uitteekenen, oftee
kenen.; schetsen, ontwerpen. D- un pavsage, un
dditiee, een landschap. een iebouw teekeven. Ce
peintre est bon coluriste, mais ii ne lessine pas
cotrectement, die schilder is een goed kolorist of
kleucinenijer. maar hij schelst ofteekent niet naauwkeurig. - Bij uitbreiding: Un habit qui dessine
bien les lornes, een kleed. dot de licc'aanisvor
men g oed afteekent, behoorlijk doet uitkomen. (/1' .) D- tin poèrne , une hisfoire , nu discours,
l'ouverture dun opéra. een ' 'icbtstuk, peseliledenis,
redevoering, cie ouverture of 't inleidin sstuk eener
opera ontwerpen. het plan daarvan schetsen.- DESSINEII, V . Teekenen: D- (l'aprê nature, waarde
natuur tee/seven. D- de fanlaisie. uit het hoofd
teekenen. D- d'après Ja bosse. z. ROSSE. II- d'après
-

-

-

l'anlique, v. A1'TIQUE — D- aux trois crayons,

met drie stiften, (zwart, rood e soit krijt) teekewen. D- l( Ja plume. niet de ven teekeren. --SE
DESSINER. V. pr. (Jeteleend worden: Ce del pout
se d-, die hemel laat rich teekenen. --- Zich alteckenen, releckend staan, in rjne omtrekken te voorschijn tre en, zietbaor v'o7den;uitkomen , meer ofgeronde omtrekken krjeen: Votre ornhre so dessine sur Ja rnurail!e, uwe schaduw teekent rich op
den muur af, velt op den muur Une terre qui se
dessine dans Ja brume, een land, welksoentrekken
door den novel heen zigtbaar worden. — Une jeune
liiie qui se dessine. een t eicje, wier qie.ctejlte hetint uit te komen of zich te ontwikkelen wier
liqchaomsvormen eene bevollire afronding k'rjj en.
- Cello danseuse se dessine aver, grace. die danseres neemt be?'cilliee standen aan, voert hare dansen mt t bevollirheid uit.
Dessolement, ni. z. V. a. DESSAISONNEJENT.
'- EJessoler, V. a.. Z. V. a. DESSISONvER. -[Vétér.j Den hoef ontnemen (aan een aard. een'
ezel). - Dessolure, f. , Z. V. a. DESSÂISONNEMEIT. -' {.Vélér.J Het u'ervemen van (lea hc'ef.
Dessoiieher, v. a. [Agric.] De struiken of
wol teleinden ulti (7 fien. - liet i'a t. passé is ook
adj.: Font dessouctide, net wortels en al uitgeroeld borch n.
1- Dessouci, m. Onbezordheid, 'erustheid f.
4- flessoucieg- (se), V. pr. Zich niet meer bekommeren , onbezor d :jn.
Dessouider , v. a. Het soldeerscl losmaken.
doen smelten. .- Losgaan (van soldeersel).' Le ter
blanc se dessoude racilement nu feu, het soldeersel
van blik eaci in 't vuur pemakkelfjk los.
Dessotifflcr, v. a. {Tech ] De lucht (uit de
darmen) verdrijven, door er in te prikken.
I)esonfrage
fl1. [Tech.] Ontzwaveling t.
inz. van steenkolen).
Dessoitfier. V. C. {Tech.} Ontzwavelen. ofwavelen, van zwaveldelen berocven. D- Ie charbon de terre, de steenkolen ontzwavelen. - SE
DESSOUFJIER. V. pr. Ontzwoveld worden. - Het
part. passé is oak ad): Charhon dessoufré, ontzwo?'elde steen/cool f.
S Dessouillcr, V. 0. Von veil reinicen. de
,

.

,

smelten wegnemen. - (fig.) Van blaam zuiveren.

IJESSUS.
Dessoûler, v. a. (pop. et bas) Nuchter maken,

ontnuchteren. - DESSOÛLER, V. '5. Nuchter worden.

Dessous, ado. Onder, beneden: On Ie dier-

chait sur le lit, et ii élait dessous, men zocht hem
op het bed. en hij was er cmler. - Weleer ook
als prëp. gebrulU: Rome est dessous vos lois,
Bonte rtaat onder U'OC wetten. -- AU -DESSOLTS, Inc.
adv. Beneden, onder, laree, daar beneden. Les enfants de cinq aus at an ii-, de kinderen van vijf
jaren en jonger of daar beneden. Loger au d-,
beneden wonen. - AU -DESSOUS DE , bc. vrëp. Onder , beneden lager.' II loge au-d- de lui, hij woont
onder of beneden hem, cene verdieping lager; Aud- du genou, de la poitrine, onder de knie, de
borst. Le thermnmètre est an-d- de zdro, dethermomtei' staat onder of beneden nul. — Au-d- de
cinquante ans, de mille francs, beneden de vijftig
jaren, cle duizend francs. Au -cl- do cours, beneden
den koers. (fig.) Elle est au-d- de lui en richesses, zij is niet zoo rijk als hij. Cda est au-d- de
médiocre , au-d- de Ja critique. dat is beneden 't
mi(ldelnlati(e, benede de kritiek. II est au-d- de
sa place , hij is niet voor zijn' lost opgewassen, is
niet in staat zijn' post wet te vervullen. LI crolt
que cela est au-d- de lui, hij meent, dot zulks beweden zijne w aardigheid is. - [Mar.j Efre au-d
do vent, (of als subst.) Avoir le d- du vent, be-

neden den wind zijn (ten cpzi te van een ander
schip, den wind in zijn nadeel hebben. - (fl(,. et
fam.) hij iemand ten achteren, in 't nadeel staan.
- Ci-DESSOITS, Icc. adv., Z. dat woord. EN DESSOUS, bc. cdi,. Van anderen, aan de onderzijde:
Habit ti5i au d-, van ouderen versleten kleed n 14egarder en d-, van anderen, er onder zien; (fain.)
van ter zijde. schuins, met verdenking, minachting
aanzien. Avoir Je regard en d-. Ia mine en d-,
ccii' verdachten, valschen blik hebben. - (fig.) Etre
en d-. achterhoudend, peveivsd zijn. - DE DESSOOS, bc. odv. Van anderen, onder. onderst: Prendie. Choisir le pain de d-, het onderste brood ne men, kiezen. Vetemenf de d-, onderkleed n. - DE
DESSOUS, bc. prdp.: O!ez cela de d- la table,
neem dat aan onder de tn/il weg. Jlegardez don e
dessus et d- le lit. kijk toch eens boven en onder
het bed. L() -DESSOUS, toe. adv. Daaronder: Metfez ce paquet li -d- , lea dot i'akje daas'onde. II y a quelque pWge la-d- , daar steekt of
schuilt wat achtcr. dot is sli(t »luis. - PAR-DESSOOS. lor. ('(lv. Onder, onderheen, onderdo r, von
onderen: Prenez cda par-d- , prjp d t van onderen. Passez par-d- , po onderdoor. - PAR-DESSOUS,
lor. prep. Passez par -cl- Ia labia, kruip onder de
tafel door. l'enez le par-d- le bras houd heat ondec den arm Il s'dchappa par-d- mon bras, hij
onder mijn' arm door. II avait an poignard
. sloop
par-d- ses habits. tij had een' dolk onder zijne Ideederen. (Lor. fam.) Jouer qn. par-d- jamie, iemand den voet l'te'n, onderkruipen; ook: iemand
beet hebben, bij den neus hebben.
DESSOUS M. Onderste n., onderkant m., onderzi de f. , onderst redeelte, beneden deel n.: Le ddune fable, het onderste eener tafel. Le cl- dune
dloffe, de onderzijde. verkeerde zijde eenei' stof. Le
d- do pied. het onderste, de zool m. van den voet.
— ( fl '.) Avoir le d-. Avoir du d-, het onderspit
delven. te kort sch 'den. in 't nadeel zin (bij een
gevecht. een' woordenstrijd, enz.). Avoir un d-, Essuyer en d-, cone onverwachte weigering krjen
of onder(aon, of' ev'ezen worden. — La d- de carles, Z. onder CARTE. II y a, ii pent y avoir un
d- , daar steekt wat achter, daar kan wat achter
steken of schuilen. - Les d- dun théâlre, de onderverdieping of machinerie t. van een loaned. jEaux et lor.] Les d- , het onderkent, de beneden
takken. de struiken van een bosch. - [Mar.] Avoir
Ie d- lu vent. z. onder DESSOUS, adv. — Sans dessus dessors , Z. onder SENS.
Dessuisitage, m. [Tech.] Het ontzweeten,

ontvetten der wol. .- Dessulnici-, v. a. Oatzweden, onti'etten (de wol). - Hel part. passé is
ook odj : La ices d-es , ontzweete wol 1.
% Dcssujélii- (se), v.pr. Zich vrij, onafhan
-lijkmaen.
Dessuis, adv. Boven, er op, bovenop. over: Ce
(lul (St sous Ia table. mettez le d-, wat onder de
t( fel Ikt. zet of leg dat daarop. Ce fondement est
mal aflermi, nous craignons de batir d-, dot fond€ment lit t niet vast, wij vreezen erop te bouwen.
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crie ti-, boven, overheen, schrijven. - Weleer
ook als prép. gebruikt: Le coucher d- Ja dure, het
s1oen op den blo. 1n broed. - DE DESSUS, bc.
0(1V. Bven,1wote: Le rangci-, (be hoostciovm.,
Tij f. L'habit de d-, hel bovenkleed. - DE DESSIJS,
l( C. Jfléj). Von: Tous ont disparu (le 1- la. ecene,
de d- Ia te r m, allen zijn van hel ioweel, va„' (Ie
aarde verdwenen. -- AU-DESSUS , bce. ado. 11 loge
au -th, hij U'OOflt boven, op de bceen verdieping.

Le d- d'ui gâieu, de bovenzijde cait een koele.
Le d- dune éledTe, de boven of iegler zijde can
eene daf. Le ei- dune table, hei blad ran cme
tafel. Gagner le d- dune montague, de kruin eens
eurstu le ii ..
bergs bereiken. -.-- ( Arch.] U- de pofte, il
omlijst sieraad boven ream (teler. - Les d- dun
theâtre, de boven verdieping ofmachinei'ie t. van een
boned. . Opschrift a. (van een brief, een pakje,
liever adresse of suscriplion); ook: omslag iii.

Bovenh nd, overhand, ?necïderlteid t., overTous les lioninies de cinquante ans et au-d-, at
de mLnnen van vijf'ti 1 jaar en daarboven. W1It, voordeel, vooi,'eitii. Avoir Ie d-, de overhand
Je ne connais vien qui colt au-d-. i k ken a'iela (lat hebben, meester zijn, dc hams zijn. - {Mar.j Avoir
daWJbLV(fl 1 w t, dt dil ovetnft.-- AU-DESSUS DE,
Ie d- du vent, z. boven onder 1)ESSIJS, ode. Prenicc. piëp. Bovn, over: Au-d- des nues, boven de die, Gagnet' le d-, de overhand, hel overwigt krj
wolken. Au -th des eux, de l'éçaule, des hancles, gen; --- ook: er weder bovenop komen, wede,' heboven de ()OGefl, den.cc/wuder, de heupen. Cela pend stellen. .--- I [Vlus.j Bove nstem t., discant, soprano ill.;
an d• de laçoite, (bat han,t bovn o/ over de deur. -- hij of zij, die deze stem ofpartj zingt of speelt.
- Mar.j Etle au-d- do 'vent, boven den wind zijn C'est un hun d-, 't is ccci goed sopraan-zongei'.
(ten ol)zitte van een ander schip), de boef hebben, Avoir un beau d-, cene .cehoonc sopraan-stein hebeten wind in zijn voordeel hebben. -- (fig.) Mets ben. D- de iolon, de lldte, discant-viool, discant
meer te (luchten lubben, alle vrees of gevaar te fluit t.; - hoogste partij t. voor (le viool, (Ie find
boven zijn, (lop.) boven Jan zijn.
(fig.) Au-d (in eene syenvlonie). 0- de nez, de tête. neardes fores lurnaines, de Ia nature, boven de men- riem, neusband in., hoofdstel n. (van een paard)scheljke keochten, boven de natuur. Elle montre Sens 1- dessous, Z. onder SENS.
un courage, tine prudence au-d- de son sexe, zij
Hesluii, in. Noodlot ii , onveranderl-jgkc loop ni.
let een moed, een bc/edd boven hare sekse of kun- der zaken , noodzakelijke aaneenschakeling van de
no 00fl den das. - Etre au-d- des faibleses hu- gebeurtenissen met hare oorzaken , goddeljke lemaines, boven de mensclebijke zwakheden verheven schikkino, voorbeschikking t.; --- lot, fortuin t. -- zvn (ze nht begaan). Etre, Se nettre au-d- des (prét.) Leven, bestaan n.: Traneher son d- ot' ms
louanges, tkn bof versmaden, zich. abet bekoinine- h-s , zijn' levensdraad afsnijden (e'tl. DEsTINEE).
re over den 1e!, boven de boftuitinen verheven
Deslinataii'e , in. ei 1. 1lj of zij, aa melee
zijn. II est au-d- de Ia calomtie, de In médisan iels geadresseerd of jeriql is.
ce, hij is veiheven boven, ook: hij is buiten t beDesliiiateui-, m., .ti-ice, t. Afzender in.. 1reik van den (aster, van de kwaadsprekendheid. II zendster f.
est au-d- de a place, hij verdient een' beteren post.
Uetitia1iois, f. Bestem ming, beschikking f.;-Etre au-d- de sa condition, boven zijn' stand ver- plaats van bestemming, plaats, maca' een encased,
-

-

--

-

-

heren zijn, heedanibheden, tabenten, gevoelens hebben, die men door' (1O5S bij personen van denzebf-

den stand ad t aantreft. 11 esl , II se met au-d- de
tout, hij verheft zich boven altes, hij bekreunt zich
nerens om. -- (Loc. prov. et fans.) Avoit' In Idle
au-d- de lean, het hoofd boven weter hebben: het
slot kunnen houden. --CI-DESSUS , lor. ado., Z. dat
woord. - EN DESSUS , tav. adv. Van boven, boven0/), over, oveiheen: Veil en d-, noir en dessous,
groen van boven, zwart van onder. J'ai mis en d
les eltels donl on a Ie plus hesoin, lbs heb de poederen, die uien t meest noodip heeft, bovenop gelegd. Mettie en d-, bovenop, overheen beqgen. —LbDESSIJS, boe adv. Daarop, daar bovenop: Metlez
ce lieve th -d-. •- (fit'.) Comptez lh-d-, reken daar
op, ma(k (Jaar stact op. Glissons, Passons th -d-,
-

laat ons daarover heen stappen, daarvan niet spreken. Brisons thd-, laat ons daar een speldje bij
steken. Je reviendiai th-d-, ik zat daarop terugkomen. J'ai fait mes i'emarqueslh -d-, ikhebdaar -

m
gemaakt. - Je sor
mijn e aanmerkingen
tslh
-d-,
Yhenen.
arop, toen, daarna, op dot oogenbbik ging ik
bc. adv. Over, overheer,
t

- PAR-DESSUS,

boven, van b;ven. Mettre un habit et an manteau par-d-, een' rok en een' mantel daaroverheen
aandoen. Sauter par-d-, overheen springen. PAR
DESSUS, bc. prép. 11 pane an mantean par-d- son
habit, hij draagt een' martel over z, n' rok. II
saula par-d- Ja barrière, hij sprong over den slagboom heen.. Il a'ait de lean par-h- les épaules,
het water stond hem tot boven de scheuders. - Je
-

lui al donnd dix francs par-d- ce quo je lui de-

vals, ik heb hem tien francs boven (racer don) 't
peen ik hem schuldig was gegeven. 11 exige on cadean par-d- ie marché, hij vordert een feschenk
op den koop toe. - ( Loc. pr ov. et fam.) Faire qc.
jar-d- l'épaule, iets over schouder doen: iets in 't
beheeb niet doen. Loner par-d- les maisons, boven
de huizen uit, bovenmotig.uittermete,op overdreven,
buiteaspos'içe wijzeprjzen. Jon al par-d- les yeux,
r -th Ja tele, Ik heb er den buik vol van: het
alLt, verveelt mij; ook: ik heb er de handen vol
can, ik weet niet, waar mij 't honid „laat. II a
des detles par-d- In Into, hij steekt lot over de

g

ooren in schulden.

- PAR -DESSUS TOUT, icc. adv.

een vaartuig, koopmansgoed moet aankomen, destin alle t. - [Jar.] D- dun père de familie,
bijzondere bepalinen eens eigenaars met betrekking
tot zelkere lasten van zijn eigendom. Irnmeubles
par d-, roerende goederen a. p1., di(1, wcens hunne
besteneening ale onroerend goed- beschouwd wooden.
Destivatoiie, adj. Bestemineid, bepalend, la.stensiizinp aan-wijzend.
Destiné, C, wij. (en port. v-see ca -ic destuier)
Besteiitd, voorbeschikt: Les fords d-s ni conimer'e,
de voor den ho -adel bestemde fondsen n. p1. tjn
homtue d- ui une grande fortune , een mn-an, lot
een groet fortuin bestemd of voorbeschikl.
Detiuée, f. 1VoO(1l(:t n. (destin) ; uitwei'ki-ieg 1.
van 'I noodlot.Lot n. van een pei'coon of zaak).
(In deze beteeke-nissca ebre'dst -enen in proza meee'
malen destineie dan zijn mynonieeie destin).-----(poét.)
Leven. bestaan n.: Alréger, Prolonger In d- tic
qn., iemands leven verkorten, verlengen. Finir ma
U-. zijn leven ei-edigen. sterven.
Destiiier, v.a. Bestemmen, bepalen, dc bodemen-ing vaststellen. II a destind eet argent aux (pour
les) pamn rcs hij heeft dit reld voor de armen bestemmed. II destine son ills it l'éFlise , hij bestemt
nen Zoon let de kerkedicimst , hij ee'ijdt zijn' zoonaan de kik toe. Je sais lac (- ueil quil medemstine,
ik weet, welke ontvangst hij mij bereidt. II)- ciiie
folie pour Ie ]Nou'.eau monde, een schip naar de
Nieuwe wereld bestemmen. - ) DESTINER, V. a.
Besluiten, voornemen: J'ai destné de faire uit
grand voyage, ik heb besloten eene groole -reis ie
doen-. --- SE DESTINEII, V. p,. Zich cccie bestemming
geven, zich wijden of toewijden. II so destine (t Ja
guerre, au commerce, it Ia liltdrature, hij wijdt
zich aan den o -clog , den- handel, de letteren, hij
kiest den oorlog, enz. voor zijn toekomstig -rok.
-I. Deslitiiabllité, t. Afzetbaarheid t. (lie ve,

AMOVIBILITE).
Desi ituable,adj. .elfzeibaoi' (liever AMOVIIILE
Destitué, e, adj. (en part. passé va'm desti
Afgezet: Fonctionnaire cl-, aWezel ambienoar.-toer)
- Ontbloot, zonder: Un homme d- de hon sens,
een mnensch zonder gezond verstand. Liie con' eclure d-e de vraiseniblance, ce-tie -iss-ing von wane'-

schijnlijkbei(1 ontbloot.
Destitaier, V. a. Ontzetten. afzelien (van een
post, ambt) destituelren: On la destilud de
son emplol, enen heeft hens van zijn ambt ontzet.
zijde I., bevenst gedeelte. boven deel n. Le d- de Ja
Deisliliatioti, t. Afzetting, ontzetting t., oatmain, het bovenste ('f de rug der hand. Le d- do slap n., de.c'titutie f.
pied , let bovenste of de wreef von den voet. Le
1- Desliler, ni. Iiand.ctrjdpeea-rei a. )in lege??(l_ de Ja tete, het bovenste of de kruin von 't hoofd. stelling met palefroî, pronkpaard).

Boven alles, sneer dan al 't andere, voornamelijk:

.imt r qn. par-d- lout, iemand hoven alles beminnen.
DESSUS, in. Bovenste n., boven/coat m., boven-
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DESTRTTCTEUIt

1)estnicteur, in., *trice, f. Vernieler, ver-woester, verdelqer m., vernielster, verwoestster 1.:
Les Grecs furont les d- de, Tiole, de Grieken vijn
de verwoesters van Troje qeweest. Un enfant est
souvent un terrible d-, een kind is dikwijls een geduchte vernielal. - (fig.) Le d- des alnjs, de I'hérésie, de uitroeijer der misbruiken, der ketterij.Ook als adj.: Vernielei?d, verwoestend, te gronde
helpend. Un fldau f1-, eene vernielende plaat. Un
animal €I, een verwoestend dier n. C'est un esprit
d-, hij vindt genoegen in alles ie vernielen. Morale d-trice (beter destructive), verwoestende, verderfelijke zedeleer f.
Destructibilité , f. Venielbaarhek?; verderfeljkheid, vergankelijkheid 1.
I)estriietible, adj. Vernielbaar, verwoest baar.
!Jestriictif, lve, adj. Vernielend. verwoestend,
verderfelijk, omverwerpend: Morale,Politique d -ive.
Destruction, f. Vernieling, verwoesting f. La
ti- du temple de Jérusalem. - ( fig.) Geheel verval n., ondergaag ni., uitroeijing, destructie f.
Cel, empire tend ' a sa d-, dit rijk helt naar zijnen
onderang. La d- des alms, de uitroeijing der mis&ruiken.
Des( ruetivité, f. Vernielzucht (in Galls stelsel),
destructiviteit f.
± Hestiiibation, 1. Beschadiging, vernieling 1.
IPéstidation , T. {Méd.J liet uitbreken van
kleine, op qierstkoi'rels geljkende puistjes bij kinderen (gevolg van onzindelijkheid), d es a d a t i e f.
Désuétude, t. Onbruik; vervaln. Etre, Tombee en d-, in onbruik zijn, geraken. Loi, Expression tombée en d-, ia onbruik geraakte wet, uitdrukking f.

UTAIL,

vrijheid, onbevangenheid f.: Etre dans on entier dde toute sorte d'intérêt, geheel vrij of los van elke
soort van eigenbaat zijn. II est dans un parfait d
des clioses du monde, hij heeft zich van alle wereld,cch.e zaken, van alle aard.cchc dingen geheel
losgemaakt, afgetrokken. - [Mii.] Van het hoofdkorps afgescheiden en aflezanden troep m. of cornmando n. soldaten, d e t a c ii e rn e n t n.
Détacher, V. a. (het tegendeel van attacher)
Losmaken, losbreken, losrukken, losbinden, afnemen, aftrekken, afrukken, afzonderen, afscheiden.
D- on prisionnier, an chien, een' gevangene, een'

hond losmaken. D- on tableau, une tapisserie,
eene schilderij, een behangsel afnemen. B- le fruit

dun arbre, eene vrucht van den boom trekken,
afplukken. D- 11fl manteau, une agrafe, uneëpingle, een' mantel, een' haak, eene speld losmaken.
Ill- les bras do corps, de armen van 't lijf houden.
- D- one ferme dune grande propridté, une province dun royaume, eene boerderij van een groot
goed, eene provincie van een koningrfjk afzonderen
of afscheiden. D- le ministère de justice du
ministère des cultes, het ministerie van Justitie
van dat der eerediensten afzonderen. 1)- quelques
chapitres dune hisloire, eenige hoofdstukken uit

eene geschiedenis ligtcn. D- des annotations du
texte, aanteekeningen van den tekst scheiden (door

ze op den rand, aan den voet der bladzij(len, enz. te
zetten) - [Peint,] Un peintre dolt saoir d- ses
figures, een schilder moet zijne figuren van den
grond weten los te maken, te doen vooruit komen. -- [Mus.] D- des notes, noten afctooten. In
dien zin ook zonder voorwerp: 11 ddtache mal, il
ne salt pas d-, hij sloot de noten slecht af, by
Désuintate, Désiiluter, Z. DESSUINT—.
verstaat het staccato niet. -- (fam.) D- on soufflet,
Désnlfuiratioia , f Oeitzwaveling t. (doorgaans Un coup de puitig, mi coup de pied, een' ('orschen
DESSOUFRAGE). - Déseilfurer, V. a. Ontzwave- klap, vuistslag, schep geven. - (fig.) D- qn. dune
len, Z. BESSOUFREII.
alliance, dune femme, iemand van een verbond,
Désultateui- , in. Springer, lucht-, kunst- van eene vrouw losmaken. On ne sauiait Ie d- de
springer ni.
cette opinion, men kern hem dat ' evoelen niet uit
Désiilteur, m. [Ant.] Paardspringer m., hij, het hoofd praten, er hem niet van afbrengen. die bij den wedren van 't eene paard op 't andere [Mil.] Afzonderen en afzenden, detachéren:
sprong.
D- deux mille bommes pour investir une place,
Désuni, e, adj. (en part. passé van ddsunir) twee duizend man afzenden, am eene plaats in te
Gescheiden, verdeeld; oneens geworden, oneenig. sluiten. D- une escadre dune dolle, een snialileel
Als d-s, Planches d-es, gescheiden, uiteengeweken, van eene vloot uitzenden D- des agents de police
uiteenqenomen planken. Charges d-es, gescheiden contre Un nialfaileur, policie-dienaars tegen een'
bedieningen f. p1. -- Frères d-s. oneenige broeders. boosdoener uitzenden. - SE DÊTACUER, v. pr. Los-- [Man.] Clieval d-, paard, dat uit den drafvalt, gemaakt worden, losgaan (in al de beteekenissen
clot vaisch draaft.
van het v. a.). - Afgezonde'n, gedetacheerd worden.
Désnnion, f. Scheiding f. - ( mi.) Oneenigheid, -' DÉTAGHEII. v. a. (van tactic, vlek) Vlekken wzt
verdeeldheid, onmin, tweedragt, tweespalt r. , twist, doen, vh hken verdrijven (dégraisser)
misverstand m.
Détaeheur,m. , -cuse,f. Vlekkenverdrjverm.,
Déstitsir, F. a. Scheiden, vaneen scheiden, ver- -verdrjfster f. (dégraisseur).
deelen. - ( fig.) Oneenig maken, verwijderen; twist,
Détail, m. [Com.] Verkoop in 't klein, bij 't
tweedragt , verdeeldheid stichten. - SE DESUNIII, stuk, kleinhandei m.: Elle a on commerce de d-,
zij drijft een' kleinhandel, heeft eene kramerij, een'
V. pr. Zich scheiden. - Oneenig worden. - [ Man.]
Ce cheval se ddsunit, dit paard valt uit den draf, komerjswinkel. - Inz. met en gebézigd : Uti marheeft een' ongelijken gang.
chand en d-, een koopman, die in 't klein, by
± Désusiter, v. a. in onbruik doen vallen.
't stuk, bij de kleine maat verkoopt. Vendie, déSE DISUS1TER, V. pi. In onbruik raken. - Bet biter en d-, bij 't stuk, in 't klein verkoopen.
part. pas.cé is ook adj.: Mot désusitd, in onbruik Naauwkeurige, stuksqewijze
opgave of lijst, opgeraakt woord n.
noeming of optelling van ieder deel eens gebeds rn
Désyrnptiyser, V. a. [Chir.] De schaambeen- 't bijzonder, optave f. van stuk tot stuk: Le d- of
verbinding doorsnijden.
Les 1-s dun compte, dune facture, desdepenses,
Détaehé, e, adj. (en part. passé van ddlade uiteengezette (gedetailleerde, specifieke) opgave
cher, losmaken) Losgemaakt, los: Chien d-, los- van eene rékening, van eene factuur, van uitgaven.
gemaakte hond rn. Agrafe d-e, losgemaakte haak m. - Omstandig verhaal n., uitvoerige beschrijving,
- Figures mal el-es, slecht vooruitkomende figuren f. uiteenzetting, opgave f. der minste bijzonderheden;
Pl. (ni. van den grond eener schilderij). Ferme de - die bijzonderheden zelven, bijomstandigheden,
dune propriété, van een' eqendom afgescheiden kleinigheden f. p1., het bijzondere, het omstandige,
of afgezonderde hceve f. Notes d-es, afqeslooten uitvoerige: Ii nous a fait un long d-, un grand d
noten f.pl. Coeur d- de lamour du monde, van de 41fl siëge de cette viiie, hij heeft ons eene zeer omweîeldliefde losgemaakte ziel 1. - Pennies d-es, standige, hoogst naauw/eeurige beschrijving van dat
losse, onzamenhangende gedachten f. p1. - Cliapitre beleg gegeven. Sans entrer. Sans descendre dans le
d- dun ouvrage,los hoofdstuk n. vaneen boek. Feuil- d-, zonder in bijzonderheden te treden, zonder tot
les d-es, losse bladeren n. p1. - Pièces d -es, af- kleinif heden, tat b(/zaken af te dalen. II veut congezonderde, vooruitgebrate vestingwerken, buiten- naltre le d-, hij salt de zaak in al hare bijzonderwerken n. p1. - Afgezonderd en uitgezonden, ge- heden kennen. ii entend Ie d-, 11 a l'esprit de d-,
a eta c h e e r d : Régiment d-, afgezonderd regiment; C'est on homme de d-, Il est homme de d-, hij
Frégale ti- dun escadre, van een smaldeel afge doorziet eene zaak in al hare bijzonderheden, by
zonderd fregat n. -- DÉTACIIE, E, adj. (en part. let op alle bijomstandigheden, hem ontgaat niet de
passé van détacher, vlekken uitdoen) : Manleau d geringste omstandigheid; ook: hij is zeer omstandig,
van vlekken gezuiverde mantel m. --(degraisé), uitvoerig in zijne beschrijvingen of vertellingen. Exceller dans les d-s, in de beschrijving, schildeDÉTACHE, 01. [Mus.] Spel n. met afgestooten boner,
ring, voorstelling der bijzonderheden, der verschilstaccato m.
Détachenient, al., Losmaking f. (in den eig. lende deden van een geheel, ins. der kleinste deczin weinig of niet gebruikelijk). (fig.) Losheid", lea, uitmunten. - EN ndTAIL, bc ode. in 't klein,
-

-,

-

--

DETAILLINT

-

bij 't stuk, lij de ei, bij de maat: Vendre, DéIiter en d-, z. boven. - In bijzonderheden, omstandiq: 11 nous a raconté cette histoire fort en
d-, hij heeft ons deze geschiedenis zeer omstandig
verhaald. - Stuksgewijs, het eens deel na 't andere:
Examiner une montre, tine machine en d-, een
horlogie, eene machine deel voor deel beschouwen
of onderzoeken. II möurait, pour ainsi dire, en d-,
hij stierf om zoo te zeggen, st u ksgewijs, allengs of

ongemerkt.
Détaillaiit, e, adj. [Corn.] In 't klein vei
koopend: Un marehand cl-, Une marchancte d-e,
of als subst.: Un d-, Une d-e. een kleinhandelaar,
slijter, kramer, uitsnijder, uitmeter m. , eene kleinhandelaarsler , slijtster, kraamster, uitsnijdster,
-

uitmeetster f.
Détaillé, e, adj. (en part. passé van détailler)
Boeuf d-, aan stukken gesneden, afgehakte os m.
- Marclìandises d-es, in 't klein verkochte, uitgemeten, uitgesneden waren, f. p1. - Récit d-, onsstandig, uitvoerig, gedetailleerd verhaal n.
Détailler, V. a. In stukken snijden of hakken:
D- un boeuf, on veau, een' os, een kalf afhakken,
in stukken verdeelen. - In 't klein, bj 't stuk, bij
de maat, bij de ei, enz. verkoopen, uitmeten, uitsnijden. D- cle suere, du café, suiker, kof/ij in 't
klein verkoopen. - ( fig.) Omstandig, uitvoerig verhalen, beschrijven ofvoorstellen, cl. et a i lid re a : Dune affaire, eene zaak omstandig verhalen.
± Détallleiir, m., -ease, t., nu liever DETAILLANT, -E.

I)iTEI{IOitER.

ontspannen. D- un ressort, eene ecu -in rust ze/ten.
Cette corde est trop tendue, ii taut la d-, dat
touw is te strak gespannen, 't moet wat gevierd
worden. - D- une tapisserie, een behangsel afnemen. - D- une tente, Un lit, cme tent, een bed uit
elkander nemen, afbreken. - Ook zondes' voorweep: On a détendu dans toute Ia maison, men
heeft in 't qeheele huis de behangsels afgenomen.—
(fill.) D- son esprit, zijnen geest ontspannen, rust
geven, wat uitrusten. - SE DETENDRE, V. pr. Los
gaan, slap worden: La conic se ddteimd, het touw
gaat los, wordt slap. - ( fir!.) tin esprit qui se
détend, een geest, die zich rust geeft.
Détendu, e, adj. (en part. passd vast détendre)
Are ml-, ontspannen boog ni. Corde d-e, ontspannen,
gevierd touw n. Tapisseries d-es, afgenomen voorhanqsels n. p1. Pavillons d-s, afgebroken, uiteengenomen tenten f. p1. Esprit, d-, ontspannen
geest in.
Détenir, V. a. Terughouden, oni'egtmatiq houden, onthouden: D- le bien d'autrui, eens anders
goed onder zich houden. - Gevangen houden, opsluiten, d e t i n é r e n D- qn. en prison, of enkel:
D- qn. , iemand in de gevangenis houden, gevangen
:

houden.

Détente, t. Trekk er , drukker in. aan de veir
van het slot eens schietüeweers. - liet losdrukken,
afdrukken, lostrekken: Ce fusil est dur im Ia d-,
dit geweer gaat niet gemakkelijk over, is nsoeijeljk
in 't aftrekken. - (fig.) II est dui' a Ia d- of It Ja
desserre, Z. DESSERRE. - [Elorl.] Drukker, ligter ni. in een slaguurwerk.
S Détenter, v. a. [Prat.] Onregtmatig bezitten, terughouden; ook: het onregtmatig bezit opheffen. --- -I- DETENTER, V. n. . De b1ioorljkheid,
verlokking wegnemen : Leportrait teide, l'objet
détente, het portret verlokt, de persoon volt tegen.
Détentetir, rn., -ti-lee, t. [Prat.] Onregtmatige bezitter m., bezitster f., terug/moeder rn.,
teruqhoudster f. van iemands goed.
Détentillon , in. (verleiw. van détente) [RorL]
Drukkertje, ligtertje ii., dat door 't nsinsmutra d

Détailliste, m. Bekwaam voorsteller der bijzonderheden, der bijzaken, der kleinigheden. —
Liefhebber der bijzondere beschrijvingen. [Corn.]
z. V. a. DETAILLONT.
Détalage, fl1. Opkraming, inpakking f., het
Innemen van uitgestalde goederen.
I)étaler, v. a. Inkransen, opkramen, inpakken,
goederen innemen, die ter verkooping waren uitgelegd, uitgestald: La loire est finie. les rnarchands
commencent a d- leurs rnarc.handises, of zonder
voorwerp: commencent a d, de kermis is gedaan,
de kooplieden beginnen hunne waren in te pakken, wordt 'opgeheven.
in te kramen. - DETALER, V. fl. (fig. et pop.) Zich
Détention , f. Gevangenhouding, gevangenis,
wegpakken, zijne biezen pakken, zich uit de voeten opsluiting, vasthouding, gijzeling cl e te n t i e t.:
maken. opkramen: Me voyant de loin, II d1aIa Maison de d-, huis van opsluiting, hums van detentie.
bien vite, toen hij mij van verre zag, pakte hij II n'obtint so liberté qu'après une longue cl-, hij
zich schielijk weg. - [ Mar.] Ce navire détale bien, kreeg eerst na eene lange gevangenhouding Zijne
dat schip zeilt goed, is een goed ze/Ier. - SE DETA- vrijheid weder. - Terug/monding, wederreqtelsjke
LEE, C. pr. Ingekraamd., ingepakt worden. - 1-Jet
onthouding f., onrejjtmatig bezit n. (vein, eens anpart. passé is ook adj.: Marchandises détalées, ders uoe (1 ).
weder ingekraamde goederen.
Détenu, e, adj. (en port. passé van dëtenhr)
Détalingnei-, v. a. ei n. Den kabel losmaken Opgesloten, gevangen gezet, jeqijzeld,q cd e ti a e rd:
(van 't anker). - Het part. passé is ook adj. : D- pout' dettes, voor schulden ,qej{/zeld; Débiteur
Ancre dlalinguée, losgemaakt anker n.
d-, geqijzelde schuldenaar. ii est cl- pi'isonnier deDétaper, V. a. Ontstoppen, de stop afdoen: pins un an, hij zit sedert eenjaar in de gevangenis.
D- les canons, les formes, de stop van de kanon- - Une personne d-e cliez elle pour cause de manen, van de vormen (bij suikerraf/inadeurs) af- ladie, een doom' ziekte aan 't huis gebonden persoon,
nemen. --- Het part. passi is ook adj.: Canons de- een bedlégerige zieke. -- DETENt), ilL, -E, f. Getape„; , Formes détapées,ontstopte kanonnen,vormen. vangene, gegijzelde, gedetineerdein en 1.
Détassei-, v. a. [Agric.] De schovenhoopen DETENUE, t. [Prat.] Önregtmatiqe, wederregteljke
uiteen nemen.
terughouding f van eens anders goed.
t Détèee, t. Gebrekkige leendienst t.
D etergent, e, adj., z. v. a. DETERSIF.
de
Déteindre, v. (1. Ontkleuren, ontverwen,
Détergei-, F. a. [Cur.] Afwisschen, reinigen,
kleur benemen of uittrekken, doen verschieten: Le zuiveren (b. v. eene 'wond, zwerm'). --- Het part.
soleil, les acides déteignenl les étoffes, de zon, de passé is ook adj.: Plaie, Ulcère détergée, gezuiverde
zuren doen de stof/'en verbleeken, verkleuren, ver- wond, zweer t.
schieten. - DETE1NDRE, V. n., en SE DÉTEINDRE,
Détérioraut, C, adj. Bedervend, verderfelijk,
V. pr. De kleur verliezen, verkleuren, verschieten:
verergerend: Infl uence d-e, verderfelijke invloed rn.
Des étoltes qui déteignent , qui se dëteignent, verDétérioration, t. Vererjerismg, verslimmeschietende, niet vastkleuriqe sloffen.
fig.) Un ring, bederving, verslechting t., verslimmerde toecaractére qui ddteint, qui se dëteint, een karakter, stand m., verval n. , afsljjtinq t.: II y a de grandes
dALI zich niet gelijk blijft.
d-s dans cette maison, dit huts is zeer versilmnmerd,
Dételage, rn. Het uitspannen, inz. de oogen- in een' veel slechteren toestand dan het te voren
blikkelijke scheiding van rijtuig en paarden door was. La d- de Ja poudre, het verminderen der
middel van een bijzonder mechanismus.
deugdzaamheid, kracht van het buskruid.
Dételer, v. a. Uitspannen: II faut d- les theDétérlorer, v. a. Verergeren, verminderen,
vaux, of zonder voorwerp: II faut d-, men moet verslimmeren, bederven, doen, vervallen; inz. af
de paarden uitspannen, er moet uitgespannen wor- slijten (door wrjving of physiscime werkingen): Dden.
(fig. et fam. ) Niet verder gaan in eene un édi fi ce , un béritage, un meuble, een gebouw,
onderneming; - sterven; - van levenswjjs veran- een erf goed, een meubel beschadigen, laten vervalderen. - Het part. passé is ook adj.: Chevaux dti- len. - Ii a détérioré sa condition, hij heeft zijnen,
telés, uitgespannen paarden n. p1.
toestand verergerd. - (fig.) D- lesprit, le coeur,
Déteiidege, rn. [Tech.] Het aJrpannen, af- Ia morale, den geest, het hart, de zeden bederven.
scheren (van de n geschoren weefketting); - het -. SE DETERIORER, V. pr. Bederven, in waarde
a/nemen, losmaken, ontspannen.
afnemen, vervallen: Cette marchandise se détériore,
Déteudre, v. a. Ontspannen, losspannen, vie- dis -waar neemt in waarde af. - Het part. passé is
ren; losmaken, afnrnwn. D- tin arc, eenen boog ook adj.: Terre détériorde, verachterd, in waarde
-

-

- (

-

-
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vei'iiid,ti iaiI . Soci(té ltrioie,
maatccftappij f.

1)éterminable, 'ij. Bepaalbaar, vow, bepaling,
mrcc/ijjvinq vulbaar, de t e 't m i n a b e t.
Déterminant, e, adj. Bepalend, beslissend,
(let entné re na : Motif d- , beslissende beweegreden t. Cause the, beslissende ooïzaak 1.
Déterminatif, ive, adj. [Gram.] Bepalend,
nader bepalend. Le mat d- of als subst. in. : Le d-,
liet bepalend woord. Dans i'expresion : In Iiimière tin solefl, soleil est Ie cl- de Iu til ière.
Détermivatiou, t. Besluit n., beslissing f.
(na tussetien lij,ee of weer patjen geaarzeld le
hebben). Prendie une cl-, een besluit nemen. H nest
question que dune prompte tF, liet komt slechts
Bepaling f.
07) een schielijk besluit aan. - in.]
[ Gra
La d- dun mot i leHe signification, de bepaling
van een woord voor deze of die beteekenis, de eaststelling van deze of die beteclienis vow een woord.
- {Pliys.] Rtgting. neiging f., het streven van
een iigchaama om zich liever naar de cene dan naar
de andere zijde te bewegen. Les corps graves ant
an mouvement tie d-, oct une d- an centre tIe In
ten e, de zware ligchcnnen hebben eene bepaalde
rqting dry beweging, streven naar het niiddelpuz
der aarde. - La t1 les hauteurs par Ie rnoyen do
barornètre, de bepaling dei , hoogten door den barometer.[Bot.] Chaque partie d'uiie plante est
suscepllile de c1, ell pla'ntendeel laat zich bepaald
beschrijven.
Déleriiiiiié, e, adj. (en part. passé van déterrninei) Bepaald, beslist, besloten, vastgesteld
(van zaken); bepaald. we/beraden, vastberaden,
stoutnsoediq. oneerschrokleen, onversaagd, dapper,
ge d et ermi c e cd ; - geheel aan iets overpegéven,
/tartsiojtel(/ic,uitgeinaalct, aarts-. Sens d -,Idées d-es,
bepaalde zin in., denkbeelden n. p1. Heure, Époque
the, vastgesteld uur, tijdstip n. II ny a rien de d
a ce sujet, er is dienaangaande niets beslist, besloten. -- Cest on garcon d-, hij is een stoutmoedige jongen. Une action d-e. eene dappere, onversaagde daad. C'est on buveur 1-, 't is eenuiqe
esi on joueur d-,-maktedrinbol.Vfè
fl.0 broeder is een hciutstoteIjk speler, een aartssprIer. - [MatIL] tin prohlèLne 1- eens opgaaf,
die slechts dëne of een , bepaald getal rnoqelfjke oplossingen heeft. - DETERMINE , flL Jf'aa.qhals,
(lolkop, vermetel mensch it
Détei-iuiiiénieiit, ode. Bepaaldelijk, gewis,
onfeilbaar; --. volstrekt, onherroepelijk, nildr'ukkeljjk; • op eene stoute, vennsftele w'jfte, stoutmoedig, met onverschrokkenheid.
DétermiHer, 1. a. Bepalen, afqrenzen, vaststellen, rdjelen; cviie bepaalde hoedanigheid, rijting,
neiging geven; - beslissen, besluiten; een besluit
doen seinen; -- bestemmen, bepalen, aanwijzen; te weeg brengen. veroorzaken. D- I'dtendue dune
forèt., de uit(estrekiheid van een bosch afqrenzen,
bepalen, vaststellen. D- I'hei ce dune éclipse. het
uur eenei- c/clips bepalen, bei'élcenen. -- Quest -ce
qui ddterrninc on corps h se inouvoir en ligne
courbe ei non en ligne droite? wat geeft aan een
li chaarn de neiging, het streven om zich in eene
kromme lijn en niet in eene regte le beweqen? 11 vous faut le d-, ij moet het beslissen. Ii a ddtermind de relsitir sa maison, hij heeft besloten
zijn huis te herbouwen. 0- tin. it idfoi'mer sa
conduite, iemand tot het besluit brengrn om zijn
gedrag te verbéteren. LI détermina (gebruikeljleer destina) one forte, sonime h eet usage , hij
bestetnde ccve aanzienlijke sow tot dat gebruik. La valeur do général détermina le gain de Ia
tataille, de dapperheid des generaals besliste, veroorzaakte het winnen van den veldslag. Uneitin
thulerrnine quelquefois une explosion terrible,-celo
eerie vonk brenit soms cene geduchte ontploffing te
weeg. --- [Gram.] D- on mat, D- Ie sens dun mot,
D- on mot h un seas, it one signification, een
woord, den zin van een woord bepalen, aan een
woord ccve bepaalde beteekeni.s geven, zijne heteekeats bepaald vaststellen. - [Bot.] D- les parties
des plantes, de deelen der planten naauwkeuri.q
bepalen of beschrijven. -- [than.] D- on cheval,
een paard tot vooruitgaan nopen (als het weigert
of sleipert). -- SE DETERMINER. V. pr. Besluiten,
een besluit nemen, overpaan tot iets. Vous avez
l'esprit iden irrsolu, déterminez-vous ui qc., gij
zijtzeer hesluiteloos, bepaalu tot iets. 11 était indëcis,
-

,

,

j

-

TJ1TITRER.

niajs a présent II sest déterminc, hij was be-

sluiteloos. maar nu heeft hij een besluit genomen.
L.béteritiiiiisnie, m. [Phil.j Leer f. der noodwendigheid of voorbeseikkiitg , d e te r m t a i s -

mus n. - Détermiiiiste, in. Aanhanger of

verdediger dier leer, d cl e r in i n i st

it

Déterratlon, f., Déterreitient, in. Het op-

delven ; opdelving, opgravin' f.
Déterré, e, ad j. (en pail. passé van ddterrer)
Opgegraven, uitgegraven„ opgedolven: Une statue
d-e, een opgegraven standbeeld n. -- DETERIIE, m.
Opgegraven lijk n. (In den eig. zin niet geraikeljk).

- ( fi g.) Avoir I'IiI (lw) d-, er uit zien als een lijk,
doodsbleek zij .
Déterrement, nl., z, DETEIIRtTION.

Déteri -er, V. ü. Uitgraven, OJfi r(JVefi, opdelven:
:

Sur Ie bruit que eet homme Plait moet de poison,

on la déterré, op het gerucht, dat die man vergéven was, heeft men hem weder oqegraven. D- un

trésor, ecneu schat opdelven, opproven. - (fig.) Ontdekken, opsporen : Je ne sais au il a déterré ce
secret, Ik weet niet, waai' hij dit geheim heeft ont-

dekt. 0- qn., iemand, die zich schuil houdt. op 't
5/)OOP komen , ontdekken. - SE J)ETERISER, V. pr.
Op g egra v en worden.-- Ontdekt, opgespoord worden.
Détei-reur, til., Opgraver, Z. RESURRECTIONNISTE.
Détersif, ive, adj. [Chir. ] Reinigend, zuiverend (inz. wonden en zu)el'en) ; ook.-"afvoerend,

buikzuiverend. .- DETERSEF In. Zuiverend middel,
rciniisl(/so2iddel n.
Détei-sion, f. [Chic.] Reiniging, zuivering t.

(van zeeren, wonden). detersie 1.

Détestable , adj. Afscuweljk , afgrijselijk,
verfoeijel'jik, gruwelijk, dovinwoardig ; zeer slecht:

Crime (1-, veifoejjeiijke, gruwelijke misdaad f. La
seule pensee en est t!-, de gedachte hieraan alleen
is afschuwelijk. II fait des vers ds, hij maakt zeer
slecte verzen. Cast uil homme d-, 't is een ver-

foe(jeljk menoch.

Détestableinent, adv. - (f0111.) Zeer slecht:

Chanter. Ecrire ii-, erbarmelijk zingen. schrijven.
Détestation, t. (zelden gebézigd dan in de chr.
zedeleer) Afschuw, gruwel iii. , afgrijzen ii., verfoeijing, detestatie t. Avoir Ie péché en d-, van
de zonde eenen afschuw hebben.
Détesté, e, adj. (en part. passé van détester)

Verfoeid, verwenscht, gevloekt: Homme d-, verfoeid mensch n-i. Crime d-, verfoeide misdaad f.
Jour d-, gevloekte, verwenschte dag til.
Pétester, V U. Verfoeijen, een afschuw, af.qrjzen van iets of iemand hebben, verwenschen: D- les
désordres de sa vie passée. de buiten.cporigheden van
zijn vroeger leven verfoeijen , ze ten sterkste afkeuren. 1)- le péché. Ie vice , de zonde, de ondeugd
verfoeijen, een afgrijzen van de zonde, van de padeugd hebben. II déteste Ia vie, hij verwenscht het
leven. -- Ook zon 'er voorwerp gebezigd : II ne fait
que jurer at d-, hij doet niets dan vloeken en verwenschen. -- (fain. en bij vergrootinq) : Niet kunnen verdrajen, niet 11101/en lijden. haten: Je déteste
l'his'er, ik mag den winter niet lijden, ik houd niet

van (lea winter. Je déteste les faiseurs de compliments, ik kan de complimenten -makers niet verdra-

gen of dulden. -- SE DÉTESTER. v. p1'. Zich zelven

verfoejjea , een' afschu c van zijne eigene gebrken
en aféwalingen. hebben. -- Elkander verfoeijen,
verwensehen.
Détèter, a. a. [Coilf.] In kleine lokken verdeden (het haar).
Détigiionner . V. a. (pop.) De hiefl uittrekken,

het kapsel of de muts van 't hoofd scheuren, bij de

haren vatten.
Détii-er, V. (t. Rekken, uittrekken: D- du lingo,
linnenrekken. Hetpa'rt. passé is rok adj. : Linge
f1-, gerekt linnen n.
Détisci-, V. a. (alleen gebruikelijk in) : D- Ie
feu, het hout, de turven van den haard doen, opdat
het vuur op/zonde te branden. --- (fl!!) D- les factions, deliartstoqten uitdooven. Het part. passé is ook
adj. : Feu détish, uiteengenomen haardvuur n. Passions détisées, uitgedoofde hartstoaten m. p1.
Détisser, V. a. Ontweven, een weefsellosinçtken,
uiteen doen. - liet part. passé is ook adj: EtOtfe
détissée , ontweven stof f.
t Détltrer, v. a. Van een' titel, van eene hoedanigheid berooven. - Het part passé is ook adj.:
Baron détitré, van zijn' titel beroofde baron.

D1TONNANT

-

Détonnant, e, wij. Ontploffend: Matières
d-es. ontploffende stoffen f. pl
Detonation, 1. [Chum] Ontploffing!.; knal m.
Détoner, V. fl. Chîin.j Ontploffen, plotseling
met een' knal ontelansinen.
Dtonuation, f. [Mus.] Hetvalschzinqen, liet
wit den toon geraken. ..
Détonnei, V. fl. [Mus.] Afii'gken van dejaiste
too shoopte , den loon te hoog of te diep nemen, valsch
zineen. detonerdn. - (fans.) Vousthtonnez. jij
weet niet wat çij zegt, rij spreekt onzin. - ( fig.)
11 y a clans eet ouviage lesehoses qui dëtonnent,
er zijn plaatsen in dat werk, die niet in den toon
van 't geheel geschreven zijn. (In dien zin weinig
gebruikelijk.)

Détoiiiieler, V. 0. Uit een vat tappen, aftappen.
- Het part. passé is ook adj. : Vin ddtonnelé, afgetapte wijn m.
Détoidie, v. e. Losdraaijen. uiteen draa{ien,
uiteen wringen. loswrin.qen: D- une corde, du lingo,
een touw, linnen losdraaijen. uiteen wringen, [Mac.j D- Un palan, een takel klaar scheren of kinren. - SE DITOI1DRE V. flP. Van zelf uiteen draaijen: Ce fi t so clétord , dat garen draait los. - Se
ei- le pied, le bras, zich den voet, den arm verrekken, verstuiken. (In dien zin verouderd: tiener
fouler.)
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par l'amnbitioi, dom' de eerzucht van de studie af
qmnbrat, afgetrokken. - Reproche d-, Zij(ietiflfjsch
bedekt verwijt n. Lonange d-e, bedekte, fijne, kiesehe
la/spraak f. - Sons d- d' un texte, vein,ronqen,
verdraaide, onnatuurlijke zin in. of beleekenis t.
van een woord, een' tekst.
Détournemneut, en. Oinwenelinq, oendraaijing I.
(b. v. van 't hoofd.)
fig.) Het verduisteren, onderslaan (van gelden, papieren).
Détoiii'iier, V. a. ..41'wenden, afbrelgen, vel'-

- (

wfjderen, (toen afdwalen; van rig ling, van iOO

veranderen, afleiden: Cela vous détoumnemait de
plus dune deiiui-lieue, dal zoude a sneer (nail een
half uur van den refjlen weg afbrennen. -- Sonner
les c l oches pour d- Forage, de klokken tuiden, om
het onweder of te leiden. - On a détournë le rout's
de lean, fltCfl heeft het water een' anderen loop
qeqéven. -.- [Méd.] D- les bunleurs, etc vochten af)eiden. - D- les yeux, de ooqen afwenden. D les
oreilles, de ooien afwenden, weigeren te luisteren.
D- son esprit, sa pensie, zijnen geest, zjne oedachte
afwennien. D- I' attention, zijne aaniac/it aftrekken,
verstrooid maken. - D- un coup. een' stag , stoot,
cay. afwenden. - D- les soupcons, (ie verdenking
afleiden, op een ander doen vatten. - (fig.) 0- le
sens i'un iiiot, dune bi, den zin van een woord,
van cme 'wet verdraaijen, anders uitleggen. D- qn.
nd van iets afbrengen, aftrekken. afde ge. , iema
houden, hem verhinderen iets te doen. 11 la détourné du droit cliemin, hij heeft liens van den
ref ten weg, van zijn' ptiqt afgebraqt. Cda ma
délourné de mes occupations, dat heeft snij van
mijne bdziqlseilen afgehouden, afgetrokken. - Be-

Détordu, e, adj. (en part. Passé van détordre.)
Losgedraaid, iosgewronqen : Cot de d-e ; Lingo (I-.
Détorqtier, v. a. Verdraaijen (slechts in dezen
zin („ezegd) D- un passage , eene plaats verdraaijen,
er eenen valschen, feWrOflrjefl zin aan geven. Het part. passé is ook adj. : Passage. Texte ii-, verdi lereljk nlegneinen., verduisteren, onderslaan :
wronren. verdraaide plaats 1., tekst en.
Détors, e, unlj. Losgedraaid: De In soie the, les deniet's publics. ties papiers. slee Foods, 'stands
peflJli!:efl, pa/)ieien, fondsen verduisteren, antlose !raaide zijde f.
Détorse, IDétorslon, {Cliir.] t. Ve'rdraai- vreemden of onderslaan. --- [Chas.] ID- Ie een, z.
jing, verrekking, verw r ikking t: II sest donné une CERF. - Tecl1.j D- les aiguilles, de punten (Ier
d- au pied, hij heeft zijn' voet verrekt. (Veel ge- naalden oinkeeren. ons se te polijsten. DETOURNEtS. V. n. O,nsiaan, zich zijwacirts wenden., van
bruikelijker is ENTOIISE.)
DétortiHer, V. a. Otviechten, losvlechten, uit rigliny veranderen, ter zgde iiislaün. : Quaint vous
elkancler drarjen, ontwarren: D- les cheveux, de sores ai'i'ié (t on pont, dutournez (t d;'oite, wanneer gij (10fl eeneb'ug zult çjekosnen zijn, sla dan
haren tr,svlechten. - Liet Part. passi is ook adj.
su DETOURNEB, V. ;r , Zich afwenden,
Buhan d-, ontvlochten. uiteengedraaid lint n.
Détortoir, in. [\Tmner ] Afweerder in., stok enen omweg maken : 11 Se délourue .10 toot. hij
van 2 voet lang, die de jagers iebraikten om in 't keert zicb van uisj af. 11 no. 'voulait sets d- dun
pas , hij wilde geenen voetstap (bureau af' clan.
hoot hun aangeziqttegen etc takken te beveiligen.
DétonelLer, V U. [Mar.] ('Veder vlot worden, Vous vous détournez de votre chemin , qij maakt
.na gestooten le hebben. Le vaisseau a dutoucIu, eenen omweg. -- (fig.) Se d- de ses vices. zich bd
het schipis wedervlot geraakt. Nous avons dutou- teirn, zijne ondeagden lîcltclttfl.. Se U- de son devoir,
elni. w ', zijn weder vlot qekomen. - liet part. passé van zijn' pligt afwjj! en. - Ii se détourne des voies
komt als adj. voor: \T5SSOiU détouché, weder vlot de l'iniquiiO, hij verlaat de paden Oer oneregtig
held. - 11 se détourne sur de poules ehoses, hij
geraakt schip n.
Détouper, v. a. Een gat, dat met werk toeqe - rigt zijne aandacht op, bepaalt Zijne werkzocimheid
stopt is, open maken, den stop uittrekken.— (fig.) tot kleine zaken.
DMvaetalion, t., z. V. a. DETRACTION.
D- ses oreilles, zijne ooien wijd open zetten: opmerkzaam luisteren. - [kgric.] D- une terre, de
Détracter, V. a. Dc verdienste, waarde (vast
stoppets, stekels uit een, veld trekken. - Het part. iemand of i€ts) te koel doen, kwaadspreken, eenen
passé is ook adj.: Trou (létoupé, ontstopt gat n. - blaam werpen, schenden, icisteren, eeri'ooven : D
Oreilles d-es, oplettende noren n p1. - Terre Ia réputalion d' une femme, erts' blaam op mien
goeden nouns eener vrouw werpen, hOïCli ioeden
Champ d-, ontstoppetde akker en.
Détoupiflonner, v. a. [[lot t.] : D- Un oran- naam aantasten. - DÉTRACTER, V. a. : D- de son
ger, nun een' oranjeboom de onnutte takken af- prochain, van zijn' naaste kwaaclspi'ekeis. Elmo ensnoeijen. -- Het part. passé is ook adj. : Oranger din b mi-, tot kwaadspreken qeneiqd zijn.
détoupillonné, uitgesnoeide oranjeboom n.
Détraclemir, mm, (- ti iee , f. i1j of zij , die
Detour, n. K'ontming, kromte, bogt. wending 1. (le verdienste of waaide van inrsonen of zaken
(in den loop van eene rivier, van eene straat of van verkleint ofver1aat, kwoadspreker, eerroover, acheen' weg, hoek; - omweg m.: La rivière, la rue, terklapper, lasteroor, en., kwaadspreekster, eerfait lb un d-, de rivier, de straat waakt daar eene roofster, achlerklupster, lasteraarster f. , lastertong,
kromte, eene bogt. - lVallez pas par-lb . vous prenez schendtong en en t. - Ook als adj.ebetziqd : tin
un trop giand d- , ga dien weg niet, gij maakt een' esprit d-, een. kwaaduprekend mesuch at.
Détraetiots, 1. Aftn'ekking 1., aftrek en.
te guooten omweg. - ( fifl.) Omweg iii , uitvtaqt 1,
voorwendsel n., draaijerij t. ; - list, sluwheid f.: (/1g.) Kwaadsprekendheid, eerrooving, eerschenslinksche streek m 11 prit de grands d-s pour map- ding f., achterklap, eerroof, laster en. La U- e.ontre
prendre cette nouvelle, hij nam veloinwegen, om Ie proc.lmain est contraire (t Ia charitë.
Detranehé, e, adj. (en part. passé van DImij deze hiding mede te deeten. Parlez sans d-,
spreek zonder omwegen, spreek onbewimpeld, rond- TRANCHEII) In seepen, in stukken gesneden. - [Bias.)
uit. II cherche des d-s, hij zoekt uitviurten. Etre Ecu mi-, wapenschild, dat door een.' van de regter
sans d-, opregt, zonder omwegen zijn. - Je connais zijde uitqaanden balk in twee ongelijke deden wordt
ses tours et sos d-s, ik ken al zijne listen en stre- gescheiden.
ken. Gagner un )rocè5 par des d-s, een proces door
D4raiiehement, a. Het in stukken, in reopen
sluwe middelen winnen.
snijden; - z. t'. a. DISSECTION.
Détoairuié. e,adj. (enparl. passé vandétourner):
D4ranchei, V. a in reejien, in stukken snijden.
Chemin d-, afgelëqen, weinig bezochte wei en. Détraugem', v. a. fHort.j De voerde planten
Voie the, omweg m. - (fig.) Prendre une vole d-e, schadelijke dieren verdrijven: D- les iaupes, les
des chemins d-s, des mnoyens d-s, een' omweg, om- mulols, de molten, de veldmuizen verdrijven.
wegen waken.. slinksche 'wegen gebruiken, geheime
Détransposer, v. a. [lmpr.] :B- des pages,
rnirdelenen listen in 't werkstellen. - D- de Fétude verkeerd in eten vorm geplaatste bladzijden op hare
-

-

-
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brengen. - Détrai.spositîon, 1. Teregtbrenqinq f. der verkeerd geplaatste bladzijden.
Détrape,
Détraper, z. V. a. njBARnAs, DEt

schilfering, afbrokkeling van onbewerktuigde, of uit
ontbinding van bewerktuigde ligchamen ontstaan,
detri t isch. D3pôts, Terrains d-s.

(en part. passé van DETRAClwval d-, bedorven, van den goeden gang
gelnagt paard ii. - Montre d-e, ontsteld, van den
gang geraakt liorlogie n. Estornac d-, bedorven maag 1.
Cerveau t1, ontsteld hoofd ii., ontstelde hersenen f.
p1. Administration d-e, verward beheer n.
Détraqsier, v. a. Den goeden, geregelden gang
doen verliezen, bederven, ontstellen, storen, verwarren, in wanorde brengen : D- un cheval, een paard
bederven, van zijn' goeden gong afbrengen. D- une
montre, une machine i vapeul, een horloge, eene
stoom-machine ontsteld ma/een, van den gang brengen.
- (fig. et/'ain.) Ces alinientsdétraquent I'estomac,
die spijzen bederven de maag. La mort du prince
a Itraqué tout le gouvernement, de dood van
den vorst heeft de orde der geheele regéring verstoort!. - D- qn. , iemand verleiden, op den dooiweg brengen. - Se détraquer, v. pr. Van den gang
rn/icy, ontsteld, bedorven worden, enz. (in al de beteekenissen van het V. a.).
Détrectation, f., liever DETRACTION.
liet
Détreinpe, f. [Peint. ] Waterverw f.;
met wateiverw geschilderde: Peindre en cl-, met
waterverw schilderen. Ce n' est qu un tableau en
(I-, of ce ii' est qu' une d-. 't is slechts eene schilderij in waterverwen. -- [Tech.] Darer en 1-, op
een' lijmgrand vergulden,. - Donner Ja d- a laacier, de harding van 't staal wegnemen, het staal
week of zacht maken. - (/1g. et Pol).) Un manage
en 1- , een huwelijk n. in schijn. [Litt.J Ouvrage en
d-, zwakke imvolging 1'.
Détrenipé, e, adj. (en part. passé van DETREMPER) : Pâte, Fanine, Chaux d-e, beslagen deeg,
meel n., kalk m. Couleurs d-es, verdunde, vloeibaar gemaakte verwen t. p1. Acier d-, week gemaakt,
onthard staal n. - ( fig.) Le plaisir est tou jours d
avec quelque aigreur, 't vermaak wordt altijd door
iets wrangs of bitters getemperd.
Détreniper, v. a. Met een ofander vacht verdunnen, omroeren, mengen, beslaan: D- de Ja fanine
avec du ]alt, meel met melk beslaan. 0- des couleurs, verwen met water verdunnen of aanmaken.
- [Tech.] D- de Ia chaux, kalk beslaan. D- lacier,
het staal zacht of week maken, ontharden. - (fig)
B- l'espnit, l'hme, le courage, den geest, de ziel,
den moed verzwakken, Van veerkracht berooven. SE DETREMPER, V. pr. Verdund, gemengd, beslagen,
aangemaakt worden; - onthard worden. - ( fig.)
Verstopt, van veêrkraclit beroofd worden.
Détresse, f. Nood, angst m., benaanwdheid,
beklemdheid f.: II est lans one grande d-, hij is
in groote benaauwdheid, in duizend angsten. [Mar.] Le signal de ti-, het noodschot, noodteeken f.
(fig.) La vente de sa terre est nfl signal de d-,
het verkoopen van zijn land is een teeken, dat hij
in nood is, dat het slecht met zijne zaken staat.
Détresser, v. a. Losvlechten, eene vlecht losmaken. - liet part. passé komt ook als adj. voor:
Cheveux detréssés, Cordes ddtressées, ios(/evlochten
haren n. pl., koorden f. p1.
Détret, m. [Tech.] Hardschroef 1. -- sinidsliaaktang t.
Détrichage, 01. rI'ech.] liet scheiden of uithet kommen. - Détricher,
zoeken der wol vóór
V. (1. De wol in drie of vier soorten uitzoeken en te
hoop leggen, eer men tot het kammen overgaat.
Détrlcheur, 01. Woluitzoeker m.
Détrirnent, m.Nadeei, verlies n., schade t.: Cette
chose tournera a mon ti-, die zaak zal tot mijn
nadeel, uitloopen. -- [Géol.] Overbljfsein., brok m.,
schilfer t. (liever DETRITUS). - [ Astrol.] Une pianète en son ti-, eene planeet, die tegenover haar
huis staat.
Détripler v. a. Het drievoudige ontbinden. [Mi].] .Drie geléderen tot twee brengen, het derde
beide eersten doen treden, d e t r i p lé
gelid de
n
r e n. - Hel part. passé is ook adj. : Rangs détniplés,
dubbel gemaakte drievoudige geldderen a. p1.
Détritage, m. [Econ. run.] Het kneuzen der olijven. - Détriter, v. a. Zaden, inz. oljven kneuzen, alvorens er de olie wordt uitgeperst. - Dé.
tritoir. ill. Kneusmolen m.
Détrition, f. Afsijling 1. door wrjving.
Détritique 9 adj. 1G6IJ Uit verweêring, af-

Détritus, in. (ver(ranscftt lat(in) (pr.—tuce)
Overschot n. van eene ontbonden georganiseerde
zelfstandigheid; inz. gebézigd van de schilfers 1. p1.,
brokken m. p1., stukken n. pl., uit de verweêrinq
der rotsen, kalksteen en ontstaan, en van de overbljfsels der vergane gewassen,
Détroit, ni. [Géogr.] Zeeengte, straat, doorvaart t. - Bij uitbreiding ook genomen voor DEFILE, bergengte t., bergpas m. - (fig.) Le d- des
afflictions, de benaauwdheid, beklemdheid der droefenissen. - [Anc. ad m in.] z. v. a. DISTRICT. [Anat.] D- supdrieur of abdominal, bovenste bekkenband ni., die 't graote bekken van 't kleine
scheidt. D- infénieur of pririéal, onderste bekkenband, die de beneden opening van 't kleine bekken
vormt. - [t!. n. ] D- de Magellan, Magelhaensclie
kegelschelp f. of kinklioren m.
Détronipé, e, adj. (en part. passé van détromper) Beter ingelicht, uit de dwaling of uit den
droom geholpen: Homme d-; Coeur d-.
S Détrompernent, m. Het terugbrengen uit
eene dwaling; - bétere inlichting, teregtwijzing;
afgelegde dwaling t.
Détroinper, V. a. De dwaling doen inzien, van
de dwaling of doling terugbren;en , beter onderrigten, te rejt brengen, uit den dut helpen; aan
't verstand brengen, beduiden. H faut le d- lb-dessus,
men moet hem zijne dwaling dienaangaande doen inzien. Je veux vous 1 de eet homme -la, ik wit u
dezen man beter leeren kennen. - Ook zonder
voorwerp.- Avant d'instnuire, ii faut d-, eer men
onderrigt geeft, m.et men de dwaalbeqrippen wegnemen. - SE DETROMPER, v. pr. Zijne dwalinj
erkennen, inzien, béter inzigt krijgen. A Ia fin ii
sen détrompera, eindelijk zal hij zijne dwaling wel
inzien.
Détroncation, f. [Chin.] Scheiding des hoofds
van den romp (eene kunstbewerking aan de ligchaamsvruclit), detruncatie t.
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Détritoir, m., z. ond. DETRITAGE.

Détrôné, e, adj. (en part. passé van clétrôner)

Onttroond : Rai d-; Majesté cl -c.
J)étrôiienicnt, m. Onttrooning 1., verdrijving
van den troon.
Détrôiser, v. a. Onttroonen, van den troon
stooten. - ( fi g.) D- une idée, one opinion, den
overheerschenden invloed van een denkbeeld, van
ccve meening wegnemen. Cette tragedie devait clVoltaire, dal treurspel moest Voltaire van zijn'
troon stooten, hem den eersten rang als treurspel
dichter doen verliezen.
Détrôneur, in. (woord van VOLTAIRE) Oattrooner m.
Détroiissé, e, adj. (en part. passé van détrousser) Robe cl-c, vrij hangende, niet meer opge
schorte of opgespelde japon rn. - Voyageur cl-,
bestolen, afgezet ,'eizierm. - (fig. et litai,c.) Rendre
visite en robe d-e, ccii staatsiebezoek, een bezoek
in 't zondagspak afleggen.
Délroussement, ni. Het laten vallen (van
een opgeschort ofopgesl (i qen kleedin g stuk) . - (lam.)
Afzetting, uitplunderino t. op den openbaren weq.
t Détroiisséinent, adv. Onbewimpeld, ronduit, zonder omwegen, zonder omstandigheden.
Détrousser. V. a. Laten vallen, vrij laten af
hangen (een opgeschort, opgenomen, opgeslagen of
opgespeld kleedingstuk) . (fig. et fans.) Bestelen,
berooven, uitplunderen, afzetten op den openbaren
weg. - (fig.) D- les savants, de geleerden piuneteren : veel uit hunne geschriften overnemen. [Fauc.] De prooi wegkapen: Un oiseau qui en
détrousse Un autre, een volk, die een' anderen zijne
prooi afneemt. - SE DETROUSSER, v. pr. Zijn kleed
talen vallen: Détroussez-vous avant cl' entrer dans
Ja viiie, laat uw kleed neêr, eer gij de stad ingaat.
Détrousseur , m., euse , 1. Straatroover,
struikroover, afzetter m.; afzetster, diefegge f.
Détruire, V. a. Afbreken, sloopen, omverwerpen, nederrukken, verdelgen, vernielen, verderven,
verwoesten: D- un palais, une église, une forteresse, een paleis, eene kerk, eene vesting weqbre/cen, nederwerpen. Le temps détruit les plus solides
bátinients, de tijdsloopt, vernielt desterkste gebouwen. - (fig.) LEge détruit Ja beauté, th ouderdom doet de schoonheid vergaan. D- qu. dans
-

-

-
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l'esprit d'un autre, iemand bij een ander zwart
maken, hem vatsc/i beschuldigen. Le mauvais ordre
détrhit cette familie, de slechte orde helpt dit huisgezin in den grond. - Ook zonder voorwerp: 11
est plus aisé de d- qued'établir, 't is hater omver
Le werpen dan op te bouwen. - SE DETRUIRE, v. pr.
Bouwvallig worden, invallen, vergaan: Ce bhtiment
commence t se d-, dit q7ehouw begint in le vallen.
(fig.) Cette opinion seddtruitd' elle-meme, deze
meen ing valt van zelf weg, wederleilt zich zelve.
- Elkander bederven of in den grond boren, elkandervernielen;--- elkanderoînverstooten, onbestaanbaar met elkander zijn :Ces gens se détruîserit, mutuellement, deze lieden helpen elkander in den
grond. Ces opinionsse ditruisent les unes les nutres, deze gevoelens stooten elkander omver, zijn
onbestaanbaar met elkander. - Zich dooden : Malheur b 1' homme qui se détruit. wee den mencch
die de hand aan zich zelven slaat.
Détisiit, e, a j. (en part. passé van détiuire)
Verwoest, vernield. afgebroken, omvergeworpen, bedorven, enz. (z. DETIUJIRE). Ville d-e, verwoeste
stad f. Santé the, ijeknakte, gekrenkte gezondheid[.
Fortune d-e, bedorven fortuin n.
Dette, t. Schuld I , som, diemeniemandsc'uldig
is. B- natives, uitstaande schulden f. p1., gelden,
,die men van anderen te vorderen heeft, liet tegoed. D- passives, schulden, die anderen von ons
Ie vorderen hebben. D -criardes, Z. ChARD. 0- pri
vilégiées , bevoarreqte schulden (die vóór alle ande
ren moetenworden betaald). D - exigible, vervallene
schuld, die men kan ininanen 0- éreuse, onzëkere schuld. D- tlouteuse, twijfrlachligte schuld. D- publique, D- de I'Etat, ojienbarescituld, staatsschuld. landsscliuld. D- consolidée. in 't qrootboek
inçeschrévene, qleconsoli(ieerde schuld. D- flottante,
vlottende schuld. D- hypolhdcaire, met pandrept
voorziene, hypotliekaire schuld. D- hypothéquée,
door hypotheek gedekte schuld, pandschuld. I)exigil)le , invorderbare schuld. D- clviie, burgerlijke
of gewone schuld. D- commerciale of consulaire,
handelsschuld. 0- caduque, niet mcci' verpligtende,
vervallen schuld. D- légale, wettelijke, door de wet
-

-

01 gelegdeschuld. D- légitime,wetlige, eerlijkeschuld.

D- le ommunauté, schuld dec qoedei'engeiiuenschap. Etre cliargd, critilé, accahld, perdu, abimé
de d-s, vol schulden steken. II a (les d-s par-dessus
Ja tete, hij zit tot over de ooren in de schulden.
Contract.er, Créer, Faire desd -s schulden maken. (Loc. pron.) Qui dpouse In veuve, épouse les d-s,
wie de weduw trouwt, trouwt ook de schulden
(moet ook hare schulden betalen). - Cent lieures,
Cent saus de chagrin ne paient pas un sou de
cl-s, Z. dHAc,nIN. Qui paie esd -s, s' enriehit, wie
zijne schulden betaalt, verarmt niet. - Faire sa d
de qe., borg vooriemand blijven. - ( fig.) Avouer,
Confessor sa d-, zijne schuld, zijn ongelijk beker own. - La d- de Ia reconnaissance, de lamith,
de Ia pité filiale, de schuld, de heilige pligt der
dankbaarheid, der vriendschap, der kinderliefde.
- Payer la (1- de Ia nature, Paver sa d- b In na•
tm C. zijne schuld aan de natuur betalen, sterven.
S Detteiir, m., - e use f. Schuldenmaker m.,
-maakster f.
Dptunieseeuce, f. [Méd.] Slinking t. van gezwellen (ddsentlure). -- I)étiunesceut, e, adj.
Slip ken d.
Dtiirbatriee, adj t. (alleenvoorkamend in:)
Force d-, verstorende kracht t. (die laodregt op het
vlak van de loopbaan eener planeet werkt).
Detail, in. Bouw in. , groote droefheid, diepe
smart 1. , inz. over iemands dood: El re plougd dans
le 1-, in rouse, in, diepe droefheid gedompeld zijn.
Jour de d-, treurdag m. La mort du gdridial piongen I' armée dans le d-, de dood (les veldteers werd
door het leger diep betreurd. - Bouw m. , rouwkleed, rouwewaod, treurkleed n., ljkkleederen n. p1.
S'lialiiller de d-, Prendre le it-, den rouw aminemen. Quitter le d-, den rouw afleggen. Un habit
de d-, een rou w kleed. Porter le d- de qn, over
iemand rouwen. II est en d- de sa femme, hij is
over zijne vrouw in den rouw. Il est vêtu de d-,
hij is in den rouw. Un carrossede d-, eene rauwkoets. Tendre one chambre de d-, cene kamer
met zwart behangen. - By uitbreiding: Uitgaven t.p1. voor 't aannemen van den rouw ; --- tijd,
dien 't rouwdraqen duurt, rouwt ij d m.; - lijkstaatsie f. Les domestiques ont reu chacun cent
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francs pour le d-, de bedienden hebben elk 100 fi'tincs
voor rouwgoed gekregen. -- Le d- 1' one veue dure
on an, de rouwtijd rener weduwe duurt een jaar.
-. Allons voir passer le d-, laat ons de ljkstautsic
gaan zien voorbij trekken. - (Loc. fam.) Faire son d
d' one chose, eene zaak apgéven, haar als verloren
beschouwen. (Loc. pray). Faire le d- sur Ia fosse,
dodelijk eene niet zeer fatsoenlijke schuld afdoen.
II porte le d- de en blanchisseuse, z. onder BIAN
CHISSEUR. - ( tin. et podt.) Le d- de Ia nature,
La nature en d-, hel rouwqcwaad der natuur,
de natuur in rouse, de winter in.
Deiis ex iiiaeliiiià, toe. subst. (latin) , (pr.
de -uce -ex-ma -ki -na) Eigeoljk : de gad uit de machine , nl., uit het machine -werk op het boned
het onverwacht, plotseling optieden van een' persoon,
die aan cciie ingewikkelde o nételige zaak op eens
eene gelukkige wending geeft. hulp aanbrengend toeval n., onverwachte qebeni tenis 1., die uitredding
geeft (tegenwoordig meestal enkel iron. gebtzigd)
Deliti,
f.
[M
Toevallen n. p1.,door
do het
het
teruçjbljven
' van de na g eboorte veroorzaakt.
Deutéro-canonique, (Idj. [Théol. ] Livres
d-s, boeken der H. .Schiift, (le later dan de andere
voor echte boeken verklaard zjjii (in tegenoverstelHag van proto-canoniques), kanonieke boeken np!.
van den twecilen graad.
Detatérogame , in. et f. Voor de tweede maal
gehuwde man , v oaw. - Deutérogainle , 1.
Tweede echt m. of huwelijk n.
Detitérologie, 1. [Méd. Leer van, verhandeling over de nage b oorte , deu t e r o logie t. Deiitérologique, adj. Die leer betreffend, deu -

-

]

ter Id giscli.

Deutéroi*onie, ni. (eig. tweede wet, tweede'

wetgeving , wetsherhaling.) Het vijfde boek van

Mazes, deuteronômiuin n.

De.itéiopatliie, 1. {Mdtl.] Naziekte, ziekte
als gevolo van cciie andere, den teropathie 1.
Desitéropathiqsie, adj. De naziekte betreffend, als t gevolg eener vroegere ziekte optredend,
--

opvolgend,

deuteropdtiscli.

Deotérose, f. {'I'héol. j ud.] Wetsherhaling,
tweede wet, d en t e r O s i s. - Desitéroses, f. p1.
Oveileeringen t. p1. en daarnaar bepaalde gebruiken n. pl., verklaringen. en aanvullingen der gescliré
vene wet, inischook f., deuterOsen f. pl der
-

Joden.

Deutiodure, t., z. v. a. B1100URE.
Detitochlor.iie, in. [Chim.] Tweede chloorverbinding f. - I)eiitosiilrate, m. Tweede zwavelzuur zout n. - Deutosulfare, M. Tweed'
zwovelverbinding 1. - I)eiitoxyde, in. Tweede
ovyde n., tweede benaming .van een brandbaar hij
in den staat van oxyde, vatbaar om zich in-chuam
verschillende evenredigheden met de zuurstof be

verbinden.
Deutzie, f. [Bot.] Japansehe heester in . mei
sierlijke bloemen, welks bladeren tot poijstin,q vos
houtwerk dienen.
Deitve, f. [ Co in .] Nam satijn gelijkende stof f. ,
half-satijn n., .satinade f.
Detix, mij. numéral. Twee : Deux hommes.
femmes, twee mannen, vrouwen. D- fois autani ,
tweemaal zaoveel. De d- jours en d- jours, alle
twee dagen. De d- jours Ion, om den anderen
dog. De d- fois lone, om den anderen keer. Sc
servir de d- mains, beide handen gebruiken. En dmanièi'es, op tweedeilei wijzen. Avoir (les enfans th
d- his, tweederlei kinderen hebben. - Ook qebdzigd
om een klein onbepaald getal aan be duiden: Ecrire
d- lignes, Dire d- mats, een paar regels schrijven,
een paar woorden zeggen. II nest quit d- pas did.
hij is maar een paar stoppen van hier, hij isdiqtb,i.
Un enfant de d- jours, een zeerjong kind. Ce nest
pas on secret de d- jours, 't is geen geheim Von
gisteren. - Me n gebruikt deu\ Voor deuxième,
tweede, in: 1-lenri d-, CaLlnrine d-, etc., Hendrik.
Catharina de tweede. miv. Page 1-, Chapitre d-.
etc., tweede bladzijde f., tu,eede hoofdstuk n .01 b ladz.
twee, hoo[dst. twee. - [l:iipr.] Lett resded- points,
groote versierde kapitalen, op het dubbel van 't
corpus der gewone letter gegoten. D- points tie
gros-romain , kleine kanon in . D- points de Ciedi'o ,
dubbele mediaan, t. (zékere soort van drukletter,c).
- [Jeu] Faire les d- mains , beide sliwen halen,
het voordeel van twee verschillende Ves-rki
IMar., 111v. 1 Vaisseau it ti--tingerk.
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mâts, tweemasischip n. tweemaster in. Vaissean
a cl- ponts, schip met dubbel verdek, tweedekker m.

ben vóór den dageraad opgestaan. - Ceux qui
qui nous ont devancés, deqénen, die voor ons geweest zijn, vóór ons geleefd hebben. Déjit son esvoor: D- et t! font quatre, twee en twee is vier. rit a devancé son age, zijn verstand gaat reeds
.- (Loc. (am.) Cela est clair comme d- et d- font góve n zijne jaren. 11 devanca tons ses rivaux, hij
quatre, dat is zoo klaar als tweemaal twee vier is, overtrof at zijne mededingeis, streefde al zijne medat is zonneklaar. Nen faire ni un ni d- (of n'en dedingers vooruit. SE DEVANGER, V. pr. Voorbij pas faire a 1- fois), zich geen ooqenblik bezinnen, geloopen. voorbij gestreefd worden. -- Elkander
0_v staanden voet besluiten. - (Loc. prov.) Dire et
Devaneier, ni., •lère, f. Voorganger m.,
faire soot d-, zeggen en doen is tweederlei, tussclien
zeggen en doen is een groot onderscheid. iouer, voorgangster f.: Ce peintre n'imite point ses d-,
Travailler, Voyager ui met zjjn tweeën spelen, die schilder volgt zijne voorga gers niet na. werken, reizen. - Its étaient it d-, zij waren met DEVANCIERS, m. p1. Voorzaten, voorouders m. p1.:
kun tweeen. us sont it d- de jeu, zj spelen even Imitons lexeinple de nos d-, laat ons het voorsterk; (lig. et fain.) zij zijn er beide even slechts beeld onzer voorouders navolgen.
afgekomen; zij hebben elkaar niets te verwijten. Devant, prép. Voor, tegenover: Votre frére
0- b d-, twee aan twee, bij paren, paarsqewjjs. - est devant Ia porte, uw broeder is voor de deur.
(Loc. prov.) Marcher d- a d- cornine des frères [tlarchez ii. moi, ga vóór mij. Otez-vous de d
mineurs, twee aan twee en in goede orde gaan. mon jour. de d- moi, ga mij uit het licht, uit
L'un des d-, een van beide. -- [Man.] Donner, mijne oogen. Je derneure d- (vis-it -vis) léglise,
Piquer ties d- (nl. éperons), een paard de beide ik woon tegenover de kerk. Nous étions assis d- le
sporen geven; (fig. et fain.) veel spoed maken, zich feu, wij zaten voor het vuur. Passer d- qn. , vóór
haasten. Tous les d-, Tous d-, beide, alle beide.- iemand heen gaan. Mettre le siege d- une viiie,
Effacez ce ii-, veeg die twee uit. - [ Jeu] Le d- de het beleg voor eene stad slaan. Porter qc. d- sot,
coeur, de trèfle, de pique, de carreau. harten, iets vóór zich dragen. - (fig.) Avoir du temps dklaveren-, schoppen-, ruiten -twee. Arnener double 501, tijd vóór zich hebben, nog genoeg tijds hebben
d-, dubbel-twee, twee tweeen gooijen; ook: dubbel- om iets te doen. - Voor, in tegenwoordigheid: II
twee aanzetten (in h t domino-spel). Amener ratle II a prèché d- Ie prince, hij heeft voor den prins
de d-, drie tweeën gooijen. vtre it d-, En ètre i d-, gepredikt. Ii la dit d- plus de dix témoins, hij
twee punten tellen, op twee staan. - Ook als subst. heeft het voor meer dan tien getuigen gezegd. Je
in plaats van deuxième gebézigd voor den tweeden vous jure d- Dieu, ik zweer u bij God. - Porter
dag der maand: Le d- de Mat, of gebruikelijker: Le une affaire d- les juges, eene zaak voor de regters
d- Mai, de tweede Mei. J'ai recu votre lettre le d- du brengen. Cette affaire est d- tel tribunal, deze zaak
courant, ik heb uwen briefden tweede der loopende is voor die en die regtbank hancende. - Etre dmaand ontvanen. - [Bias.] II portait dazur it Dien, dood, overleden zijn. - Elle est sans retrois fleurs de us, d- et une, hij voerde drie lelien proctie d- Dieu et d- les homnies, zij is onberis
in een bluouw veld, twee boven en ddne onder. - peljjk voor (in de oogen van, in 't oordeel van)
snip 1.
God en menschen. - AU -DEVANT DE, toe. prép.
[II. n. ] Le d- pour un, de dubbele snip
in. Te gemoet: J'irai au-d- de votre soenr, ik zat
Deux -dents, ni. [H. n. 1 Zeeegel,
Deuxième, adj. Tweede: II loge au d- etage, uwe zuster te gemoet gaan. - (/1g.) Aller au-d- lu
hij woont op de tweede verdieping. - Ook als subst. mal, het kwaad voorkomen, stuiten. II va loujours
m. en f. Le d-, La d-, de tweede ni. en f. II loge au-d- de tout ce qu'on peut souhaiter de lui, hij
komt iemand altijd in alles voor, hij doet al, wat
an d- (étage).
Deuxièmeinent, ode. Ten tweede, in de men maar van hem kan verlangen. - MR-DEVANT, FOe. prép. [Prat]: Par-d- moi notaire impé
tweede plants.
Deiix -points, m. [Gram.] Dubbelpunt (:). ria!, voor mij, in tegenwoordigheid van mij, kef
Mettre un d-, een dubbelpunt zetten. - [Impr.], zerljk notaris. - f DEVANT QUE, lor. conj., nu
z. onder DEUX. - Deux-quatre, in. Mus.] AVANT QUE, AVANT DE.
Twee -vierde maat f. - Deux- Mes, f. Zékere
DEVANT. adv. Voor, vooruit: Etre d-, voor zijn,
perensoort met dubbele kruin.
vooruit fijn. Aller, Marcher d-, vooruit gaan,
F Dévaler of Dévaller, v. a. (pop.) 41a- loopen. - (Loc. prov.) Les premiers vont d- , de
ten, nederlaten; - afgaan; afzakken. D- du yin eersten gaan voor, wie eerst komt, die eerst maalt.
a Ia cave, wijn in den kelder neirlaten. D- les La chandelle qui va d- etc., Z. CHANDELLE. - Sens
degrés, Ja pente, de trappen. de helling afgaan. d- derrière, z. DERRiERE. - tComme d-, als weleer,
Ii lit d. les navires jusqu'a Ia bouclie de Ja Seine, als voorheen, als eertijds. - [Mar.] Etre vent d-,
hij liet de schepen tot aan den mond der Seine af- tegen den wind liggen. Donner vent d-, het schip
zakken. --- DEVALER, v. n.: D- de Ia muntagne, in den wind brengen. Prendre vent d-, z. V. a.
den berg afaan. D- de sa chambre, van zijne faire chapelle, Z. CHAPELLE. - AU-DEVANT, be.
kamer naar beneden gaan. - ( fig.) On ne montera ode. Vooruit, voorop: Aller au-d-, vooruit gaan.
point nu rang dont je dévale, men zal niet op- ... (fig.) Que souhaitez vous de moi? j'irai au-d-,
wat verban t ge van mij? ik zal uw verlangen
klimmen tot den rang, van welken ik afdaal.
Dévaliser, V. a. Van 't valies, van kleederen. voorkomen.— (Loc. prov.) Aller au-d- par-derrière,
van geld berooven, uitschudden, uitplunderen, af- langs bedekte wegen, lange omwegen tot zijn doet
zetten. - Het part. passé komt oak als adj. voor: geraken. - GI -DEVANT, toe. ado., z. (lat woord. Marchand dévalisé, uitgeschud. uitgeplunderd koop- PAR -DEVANT, boe. adv. Van voren, voor heen. H
man. Joueur d-, speler, wien men al zijn geld af- Ie saisit par-d-, hij greep hem van voren aan. H
gewonnen heeft.
passa par-d-, hij ging voor heen. Restez par-d-,
Dévsiliseiir,m.,-eiise,î.Afzetterm., -zetster f. blijf van voren, vooruit.
DEVANT, M. Voorste, voorste deel of gedeelte,
Devaneé, e, adj. (en part. passé van devan
eer) Voorbijeeloopen, vooruitgehaald, voorbij ge- voorstuk ii., voorzijde f., voorkant m. Le d- dela
streefd; overtroffen: Un clieval d- it Ia course. een tête, du corps, de voorzijde van 't hoofd, het voorin den wedren voorbijgeloopen of overtroffen, paard n. lijf. Le d dun carrosse, het voorste deel eener
- Un écoliei d- par un autre, een voorbjjjeleerde, koets. Le d- inn habit, het voorpand van een
vooruitgehaalde scholier. Un homme d- dans ses kleed. Un d- de cheminée, een voorstuk n., mandesseins, een man, wien men in Zijne plannen voor- tel m. van een' schoorsteen. II loge sur le d-, h
gekomen is.
woont in 't voorste gedeelte (van 't huis), aan de
Devaneernent, m. [Prat.] , z. v. a. PRIORITE. straat. - Prendre, Gagner le d- of les d-s. voorDevaneer, v. a. Vooruit gaan, voorop gaan: uit vertrekken en een ander achterlaten, iemand
L'avant-garde devance le corps d'armée, de voor- vooruit halen. - (lig.) Si vous ne prenez pas les
hoede gaat het hoofdieper vooruit. (In dien zin d-s dans cette affaire, vous ètes perdu, indien gij
weinig gebruikt.) - Vooruit of voorbij loopen; uwe partij in deze zaak niet voorkomt, zift gij vervroegc? aankomen, vroeger verschijnen; den voor- boren. - Bittir sue le d-, z. BitTIR. - Mettre d
tred of voorrang hebben; - voor zijn, iets eerder derrière, juist het tegendeel doen van 't geen men
dan een ander doen; -- (fig.) overtrli n, voorbij moet doen. - [ Peint.J Les 4-s dun tableau, de
- voorgrond eener schilderij.
n 't loojwu
streven: D- qn. it Ia course, i eman
vooruitkomen,harderloopen dan eenander. L'aurore
t Devanfier, m. Voorschoot n., boezelaar in.
Devantière, f. Dames-rijkleed n.
devanee le lever du soleil, het morgenrood gaat
Devantore, f. [Arch.] Voorzijde f. D- dune
vóór den opgang der zon. J'ai devancé Faurore, ik
- Het komt ook zonder bepaling en als subst. m.

-

-

-

-
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maison, dune mangeoire d'curie, voorzijde van
eene paardenkrib, van een huis. D- d'une boutique,
d'un alcove, dun appui de croisée, houten beklee-

les talents dun grand général hij spreidde al de
` te n toon. - [Arch. ]
tat enten van een' groot' veldheer
D- on édifice, een gebouw in al zijne deden O
het papier voorstellen. [ Mil.] D- one at mee, een

ding f. van 't voorste gedeelte eens winkels, eener
alkoof, eener vensterbank. - Uitgestalde, buitengezette of buitengclwngen voorwerpen van een
winkel of magazijn.
Dévassaliser, v. a. [Féod.] Van 't vassaal
den stand van vassnal ontslaan.-schapbevrijdn,ut
l. Verwoestend,
Dévastateur , -trice, ai
vernielend: Fléau d-. Peste d- trice verwoestende
plaag, pest 1. - Ook als subst.: Verwoester, vernieler in., vernielster f.
Dévastation, f. Verwoesting, vernieling, onskeering t.
Dévnsté, e. adj. (en part. passé van dévaster)
VermoeId, vernield: Pays d- par Ia guerre, door
den oorlog verwoest, zwaar geteisterd land n.
Dévaster, v. a. Verwoesten, vernielen. verderven, oinkeeren, ontlie'isteren; teisteren, afstroo
pen, plunderen. -- SE DEVASTER, V. ps. Verwoest
enz. worden.
Développabte, adj. Verklaarbaar. --[Gom.]
Ontwikkelbuar, ontonuwbaar, b. V. van gebogene
vlakken, die zich zonder breuk of plooi in een vlak
laten uitbreiden of ontvouwen, zoo als cilinder- en
-

!ee elvlakken).
éveloppante, 1. [ Géorn.] Evolvente,

afwikkelende lijn 1., kromme lijn, uit de ontwikke
ling eener andere, die men développée, evo
lute of afgewikkelde lijn, noemt, ontslaan
Développé, e, adj. (en part. passé van développer): Paquet d-, opengemaakt pakje n. Tapisserie d-e, ontrold, opengeslagen behangsel n Taille the, ontwikkelde, goed uitgegroeide gestalte 1.
- Esprit,Goût d-. ontwikkeld, gevormd verstand n.,
gevormde smaak m. - Difficulté d-e, ontwikkelde,
opgehelderde, opgeloste zwarigheid 1. -- Système
bien d- , wel ontwikkeld, klaar voorgesteld of opengelegd stelsel n.

Développée, t. [Geom., Z. DEVELOPPANTE.
Développement , m. Liet openmaken, openslaan, openrollen, ontvouwen, ontwikkelen van 't

geen ingewikkeld, opgerold, opgevouwen, in een' omslag gehuld Is: Le d- dune pièce d'étoffe, dune
tapisserie roulée. -- [H. n.] Ontwikkeling 1., natuurlijke aanwas m., aangroeijinq, toeneming 1.:

Le d- do corps humain, dune Ileur, dun arbre,
( fi g.) Ontwikkeling, vorming 1. (van de re etc.
delijke en zedelijke vermogens): Le d- sin caractère,
de Lintelligence, du coeur. - Ontwikkeling, oatvouwing, uiteenzetting, u tvoeriqe verkiarin', oplossing f.: Le d- dun système, dune proposition ,
dune question. - [Litt.] Le d- dun poèaie, dun
roman de moeurs, de [intrigue dans une pièce
de théâtre, de ontwikkeling van een dichtstuk, sun
-

een' zedelijken roman, van den knoop 'van een tooneelstuk. - [Arch.] Faire le d- dun éditice of
Déelopper on edifice, een gebouw in al zijne tijzondere deelen door teekeninqen voorstellen. -

[Math.] Faire le d- dune courbe, dune série,
of Développer one courise, une série, eene kromme

lijn. eene reeks ontwikkelen. - [Escr.] Avoir un
beau d-, met bevallige houding schermen, een'
'schoonen stand hebben.
Développer, v. a. Ontzwachtelen, ontwinden,
ontrollen, openslaan, uiteen slaan, ontwikkelen:
D- on paquet , een pak losmaken, uit elkander doen.
B- one pièce de drap, one tapisserie, een stuk
laken openslaan, een behanosel openrollen. [ R. n.
Ontwikkelen, tot groei, tol aanwas doen komen:
D- le corps par lexercice , het liqcham doos'
oefening ontwikkelen. D- les gei'mes des planles,
les organes des animaux, de kiemen der planten,
de organen der dieren ontwikkelen.. - ( fig.) Ontwikkelen, uitbreiden, vormen, tot meer volkomenheld brengen: L'instruction, l'ëducation dévelop
]'esprit, le caractère, le coeur, het onderwijs,-pent
de opvoeding ontwikkelen, vorme den gee t, het
karakter, het hart. - Ontwikkelen, ontvouwen,
uiteen zetten, min of meer uitvoerig verklaren, oplossen; - ontwarren; - doen blijken, ten toon
spreiden. D- on système , le plan dun ouvrage,
een stelsel, liet plan van een werk ontwikkelen,
uiteen zetten. On a développé le mysidre, Ia ditficulté, men heeft het geheim, de zwarigheid ontwikkeld, opgelost. D- one affaire embrouillée, eene
ingewikkelde zaak ontwarren. 11 développa tous
--

]

-

-

leger ontwikkelen, uitbreiden, het in slagorde stel-

len of laten optrekken. - z. verder DEVELOPPE-

MENT. -- SE DEVEL0PPELI, V. pr. Ontwikkeld wor-

d n. - Losgaan. - Zich ontwikkelen, groeijen,
uitçjroeijen; - klaar en duidelijk worden, vie/i ophelderen, aan den dag komen. Ce paquet, ce linge
s'est développé en Ie transportant, dat pak, dat
linnengoed is bij 't vervoeren losgegaan. La taille
de cette jeune flue s'est bien développée, de gestalte van dit meisje heeft zich schoon ontwikkeld.
l'intrigue commence a se d-, de intrigue, de knoop
begint zich te ontwikkelen. - [Mi l .] L'armee se
développa dans Ia plaine , het leger ontwikkelde
e

zich, breidde zich uit in de vlakte.

Deveiiir, V. fl. Worden, in een anderen toestand overgaan: Vous etes devenu grand (vous
avez grandi) gij zijt groot geworden. De riche
quit était, ii deint gueux, van een,' rijk' man,
werd hij een bedeluar. --- On ne sait ce quil est
devenu, inca weet niet, wat er van hein geworden
is, waar hij gebleven is, wat hem wedervaren is.
Que deviendrai -je? wat zal ei' van snij worden?

- Ce sirop est devenu it rien par la cuisson, die

siroop is geheel verkookt, - (fig.) Cda deiendra

a rien, dat zal op niets uitkomen. Cet enfant est
devenu ii rico par sa maladie, dat kind is door
Zijne ziekte geheel mt•itetcerd. - Que sont devenues
Vos promesses? wat is er van uwe beloften gewo:den 9 ie ne suis ce que tout ccci deviendra,

ik weet niet, wat es' van dit alles nog worden zal,
welk einde liet zal nemen - Quo voulez-vous ei-?
welk besluit wilt gij nemen? Qua d-? wal nu gedaan ? Je ne suis que d-, Ik weet niet, wat ik zal
beginnen. Quest devenue volre patience'? waar is
uw geduld gebleven ? Que devenez-ous? waar
wilt ge heen d wat wilt ge nu beginnen? . (Pray.)
D- d'évèque meunier, van een' iwogen tot een'
lagen stand komen.
Déventer, 5. a. [Mar.] Killes, te loevert aanbrassen, dc zeilen uit den wind bren(en, ze zoo
intrekken en keeren, dat de minI er geese vat op
heeft. - lkl part. passé is ook wij.: Beitirnent
déventé, uit den wind gcbragt vaartuig n. Voile
déVentée , gekild, zeil ii.
Deve!iu, e, adj. (en part. passé van (leVenir)
Geworden: (Jo \ieillard ei- aveugle, een blind geworden grjsaard. Une idée d-e comnune, een
algemeen ( eworden denkbeeld. (z. DEVENUL)
Dévei-dls-, v. a. [Tech.j De groene kleurverliezen (van stoffen, die uit de weed ekaip in aanrek gig met ,de lacht komen). - Het as't. passé is
ook adj.: Etolles déverdies is lair ,. in de lacht
ontoroende stoffen 1. pl.
Déveigogner, V. 0., waarschijnlijk hetzelfde
als DEVERSONDER.

Dévei-goiadage, m. Schaamnteloosheid, eifleg

ging sun alle schaamte en eerbaarheid, schaamteloose losbandigheid f., ontuchtige levenswandel m.
Dévergondem, e, adj. (en part. passé van dé
vergonder) Onbeschaamd, schaamteloos , zonder
eerbaarheid. -- Als sutst. m. en 1. Oisbeschaaendc,
schaamtelooze, zedelooze m. en 1. C'est une femme
d-e of Cest one (I-, 't een liederlijk, schaamteloos wjjf of vrouwspersoon n.
Oévergondenient, ui. liet afleggen man alle
schaanite en eem boosheid, Z. DÉVEltGONDGE.
Dévergonder, v. a. De schaamte. de eerbaarheid ontnemen. - Weleer z. v. a. VIOLER, FORCER.
- SE DEVERGONDER, V. pr. 411e schaamte en welvoeqeljkhei (1 met voeten. treden, alle eerbaarheid
afleqeen of uittrekken, een ontuchtig leven leiden.
I)éveiguer, v. a. [Mar.] Zeilen afslaan, de
raas van zeilen ontblooten. -- Het past. passé is
ook adj.: Voile el-e, afgeslamen zeil n.
Déveiiotiiller, V. a. Ontgrendelen, den grendel afschuiven. - liet part. jsassë is ook adj.: Porte
déverrouillée, ontgrendelde deur 1.
prép. Noor. naar den kant van, in
-t- Oevers,
de omstreken van, bij: IL deuieure d- Toulouse,
Il est de ei- Toulouse, hij 'woont hij, 'mmaarden kant
van Toulouse, hij is uit de omstreken van Toulouse.
(Alen zegt nu vers. près de, do côté, des environs
de). - PAR DEVERS, bc. pi'dp (alleen voorkomend
in:) B.etenir des papiers, on gage etc. par d- soi,
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papieren, een odderpand enz. onder zich, onder
Zijne berusting of bewaring houden. Teriir Ie hou
bout par cl- soL den goeden kont vóór zich houden. - [Pi-at.] Sc pourvoir par ti- le juge, eijne
1(1(101e VOO)' den reqter brengen.
Dévers, e, G(IJ. [Constr.] Scheef, overhellend,
iet loodregi of te lood, uit het lood, buitenhaaks:
Ce niur esi d-, die muur staat scheef, helt over,
hangt over, staat uit het lood. Cette pièce Ie hois
est d-e , dat stuk hout is kiorn, wankantig.
JJEVERS, M. Wankant. selieeve of kromme kant rn
van hout. - [ Tech. 1 PEVERS, m. p1. IJzeren werktuif/en, haken, tanqen . hefbooinen, enz., om 't ijzer
in de smeltovens te beaiv!eten.
4 Déversement, rn [Cons t r.] Het overhangen, scheef of niet lo ctre(It staan. - [ RydrauL]
Het ontlasten, overinorn van 't overtollig water.
Déverser, V. fl. (van dévers) [Constr.] Overhellen, over/wagen, scheef, schuin, buiten 't lood,
niet loodregt staan: Un inur qui déverse. - Krom
trekken: Une pièce de bols qui a ddversé, een
krom getrokken stuk hout. - DEVEIISER , V. a.
Krommen, krom zetten; scheef inzetten (een stuk
hout). liet part. passé is ook adj.: Mur d-,
,scheefstaande, overhangende, buiten 't lood staande
muur ni. Pièce de bols the, kroinqetrokken hout,
wanicantig hout n. DEVERSER, V. n. (van
verser) Overloopen, zich uitstorten (van een te
vollen vijver, een te vol kanaal sprekende): L'eau
tléversait par dessus Ja chaussee, het water liep
over den dam of de kade. - (fiq. als v. a.) D- Ie
mépris SUF qn. of sur qc., iemand of iets in verachting brengen.
Déversoir, m. [Flydraul.] Verlaat, storte
n., stortplaats f. van eenen molen; opening f. in-bed
de kruin van een' dijk of in een' kanaalwand om
't overtollig water te ontlasten, of om waterkracht
voor machines aan te voeren.
Dévestiture, f. Berooving, intrekking f. van
de priesterljke bekiceding of de bissc/wppeljke
lieleenirq
Dévêtenient, m. liet ontleleeden, ontkleeding f.
Devètii', V. (1. Onlkleeden, uilkleeden. SE
DEVETIR, V. pr. Zich onticleeden, zich uitkleeden,
Zijne kleederen of een gedeelte daarvan a/leo(ien. [Jur.] Se d- de Ja propridtd de ses hiens, zich van
den eigendom zijner goederen ontdoen, 't zij door
afstand of doen' verkoop.
Dév4tissenaent, rn Het ontkieeden. (In dien
zin niet jebruikelf4k.) .-- fJur.J Afstand rn, vervreenidin' f. Le cl- de ses biens en faveur de ses
enfants, de afstand zijner goederen aan Zijne kinderen.
Devêtn, C, adj. (en part. passe van d&sêtir)
Ontkleed. - (fi (i ) Ontbloot.
-t- DiviabJIité, 1. Afwfjkbaarheid f.
1 Deviable, adj. Afwfjkbaar, wat zich van
zijne baan. zijne riqtinq laat afbrengen.
Déviatif, ive, adj. Afwijkend, deviatief.
Déviation, f. [Phys., Astr.] Afwijking, verwijdering eens lichaams van den re( ten weg of
van zijne haan, verandering of verplaatsing van
riqtinq, devia tie C. - [Anal.) D- de la colonne
vertébrale. afu'ijkinq, kromming van de wervelkolom of rugqeoraat. D- des dents, de Ja matrice,
afwijking, tegennatnurljke plaatsing 1. der tanden,
der baarmoeder -- [ M d.] 0- de Ja salive, de Ja
transpiration cut-,née, de Ja suenr, du Jait , verplaatsing f. van 't speeksel, van de kuiduitwasesninq, van 1 zweet, van de melk. - [Mar.] Ver
zeilinq 1. (wa. rdoor de polis van assurantie krachleloos wordt. - (fig.) La d- de Ja morale, des
values doctrines, de Jhonneur, de afwijking van
de zedeleer, van de qezonde leerstellingen, van de
eer. La d- du jugement. de I'esprit, de verkeerde
riI.'ling V(ifl 't oordeel, van den geest. II a suivi
sans d-, (lans toute sa conduite, les principes qu'iI
s'est fails, hij heeft in zijn qeheele gedrag de door
hem aangenomen ürond.stellinqen opgevold, zonder
daarvan af te wijken.
Dé vltlnge, in. [Tech. ] Ilaspelin.q, afhaspelin.q f.
Dévider . V. a. [Tech.) Haspelen, afhaspelen,
a/winden. tot strengen winden (het garen van de
spoel of den klos): - tot een kluwen winden (de
strengen garen, katoen, wol ofzijcie). - (fig. et lam.)

schouwen. - Het part. passé is ook adj.: FiJ, Coton
dévidé, Lame, Sole the gehaspeld garen, katoen n.,
gehaspelde wol, zyde f. Echeveau d-, tot een
kluwen aewonden streng f.

koetjes en kalfjes spreken. - D- qn. of qc., iemand
of iets van stukje tot bcetje, van alle kanten be-

maaqider, moaqdom'roover m.
S Dévlrillser, V. a. Ontmannen;

-

1

B- des

Dévideiir, m., -eilse, f. Ilaspelaar in., -ster L,

parenwinder ni., -windster f.

Dévidolr, m. [Tech.] Haspel, qarenwinder m.
- (fig. et [am.) Le d- du destin, de Ja vie, het
spinrokken der Parcen of Schikgodinnen.
Dévié, e, adj. (en part. passé van dévier) Af-

geweken, afoedwaald: Voyageur d- de son chemin,
van zijn
' weg afgedwaalde reiziner. - Colonne
vertébrale d-e, uit zijne riqtinq gewékene, gekromde
ruggegraat t. - Humeurs st -s, verdwaalde vochten n. id

Dévier, V. n., of SE DEVIER, V. p?. Afwijken,
de behoorlijke ri,qtinq niet volgen: Des voyageurs
qui clévient. qui se clévient de Ia hunne route,
reizigers, die van den goeden weg afwijken, af-

dwalen.— Quelquefois Ia colonne verlébrale dévie
of se dévie, vient b ii-, somtijds neemt de wervel-

kolom eene kromming aan. - (fl .) D- de Ja religion, Ie l'konneur, van de godsdienst, de eer
afwijken. afgaan.
S flévigoguer, v. n. Scheef zetten, verkeerd
toerwt in.
Devin, m., Devineresse, f. Wigchelaarm.,
-ster f., waarzegger m., -zegster f. - (Loc. pray.)
II ne faut pas aller au d- pour en être instruit,
't is gemakkelijk genoeg om daarachter te komen,
dat te weten is geen hekserj. - Je ne suis pas de,
dat kon ik vooraf niet weten; (pop.) kon ik dat
ruiken? - Ook als adj. voorkomend: L'oiseau d-,
de voorspellende, onheilspellende vogel. - [El. n. ]
D- of Serpent d-, koningsiang f.
-I- Devinable, adj. Raadbaar, ligt te raden.
,

Devinateur, Devination, Z. JMVINATE(JR,

DIVINATION.

IJe'iné, e, adj. (en part passé van deviner)
Geraden, gevonden: Secret d-, Enigme d-.
Deviuer, v. a. Waarzeggen, voorzeagen, voorspellen: L'art de d- l'avenir, de kunst van toekomende dingen te voorzeen. - Raden, qissen,
bij giesinq oordeelen, een voorgevoel hebben: B- les
intentions de qn., iemands ooqmerken raden. Devinez nu reu ce que j'ai fait, raad eens, wat ik
gedaan heb. D- une énigrne, een raadsel oplossen,
vinden. raden. - (fig. et fain.) C'est une duigme
a d-, dat is eene seer duistere, verwarde zaak. II
n'y a Th rien h d-, dat is zoo klaar als de zon,
zonneklaar. II faut loujours le d-, men moet er
altijd naar iaden, wat hij meent Je vous ledonne
b d- en cent, Ik geef het u in honderd keeren te
raden, dat raadt ge nooit. Devinez Je reste, wat
er volgt, kunt ge wel denken, de rest kunt ge er
zelf wei bij den/ten. Il devine les fêtes quand elles
sont venues, 't is een profeet, die brood eet: hij
komt met oud nieuws voor den dag. II devine que
eest fete. quand les boutiques sont fermées, als
de zon schijnt, merkt hij, dat het dag is: 't is een
onnoozele ziel. - Herkennen: Qui pent me d- Caché sous ce costume? wie kan mij onder deze
kleeding herkennen? - SE DEVINER , V. pr. Geraden
worden, zich ligt laten raden: Cela se devine, dat
laat zich ligt raden, gemakkelijk begrijpen. - Elkander begrijpen, verstaan, gelijke gevoelens en ndgingen hebben, overeen stemmen, sympat'iisdren:
Deux coeurs qui se devinent ; Les coquins se

devinent.
Devineresse, f., Z. DEVIN.
Deciucrie, f. (burl.), z. v. a. DIVINATION.
Devineur, m., -esise, f. (rain. et plais.)
Waai zegger m., -zegster 1. - Liefhebber m., lief-

hebster f. van qissen, raden. Le beau, L'habile de!
of hij ook goed raden kan ! Ii fait Ie d-, hij geeft
zich 't aanzien, als of hij alles kan raden.
Dévirage, m. 11ar.1 Het vieren der kinken
om de spil; - opstaande planken f. pi. Avoir du
de, schot hebben, scheluw zijn.

Devirer, V. a. [Mar.] Opgaan om 't spil (om
de kinken of valsche slagen uit den kabel te verwijderen); - eenen looper (takeltouw) omslaan.

Dévirginer

of

DévIriniser, v. a. 0111-

maagden. - Het part. passé is ook adj.: Flue divirginde of divirginisee, ontmaagd meisje fl. -

chapitres, over aller!s onderwerpen, over Devirgineur of Dévirginisateur, m. Ont-

- verwijfd,

DÉVIROLER

--

maken. -- SE DÉVIRILISER, V. pr . Zich ontmannen;

verwijfd worden.
Deviroler, V. a. [Tech.] De gestempelde munt
uit de schroefpers nemen.
-platjes
Devil, m. Bestek, ontwerp n. Faire Ie d- dune
maison a bátir, het bestek van een huis maken,
om het te bouwen. — t (Jam.) Gekout, gemeen
gesprek, gezellig onderhoud n.
-zam
Dévisager, v. a. Het gelaat schenden, het
aangezigt misvormen, in 't gezigt krabben. 't gelaat
openkrabben -- SE DÉVISAGER , v. pr. Elkander 't
zi,gt openkrabben. — Het part. passé is ook adj.:
e dévisagee, vrouw met opengekrabd gezigt.
K
Devise, f. Zinnebeeld n. met bfjgevoegdespreuk,
devies n. (het eerste heet Ie corps, het ligchaam, de
laatste lame, la lé;ende, het motto, de woorden,
het bijschrift): Chaque chevalier portalt sa d-,
ieder ridder voerde of had zijn eigen devies of zin
Zinspreuk, lijfspreuk, gedenkspreuk,-nebld.—
beeldspreuk f., devies n.: Sa d- était: Toujours
fidèle. — [Bias.] tine fasce en d-, een smalle balk,
die slechts het derde gedeelte van de gewone breedte
eens balks heeft. — ^ [Corn.] Wissel ni. op eene
buitenlandsche handelptaats. --- Weleer z. v. a. vo
lont, wil in.: Être á In d- de qn., ter iemands
beschikking zijn. — Vroeger ook gebezigd voor
uiterste wil m., testament n.
t Devisée, f. Gekout, gekeuvel, gemeenzaam
gesprek n.
t Deviser, V. n. (fain. et badin) Kouten, keu
vertrouwelijk met elkander praten. --j. Een-veln,

nini

.

-

bestek maken.

Dévisser, V. a. De schroef of deschroevenuitnemen; — afschroeven, losschroeven, openschroeven. — Het part. p assé is ook adj.: Bouchon dévissé, afgeschroefde stop f.
Dévitrification, f. [ Chim.] Ontkalking f.
van glas, wel'nenainq can den in 't glas bevatten
kalk. — Dévitrifier, v. a. Ontkalken, den kalk
van 't glas ontnemen; de verglazinq wegnemen, den
glazigen vorm doen verliezen — Het part. passé is
ook adj.: Verre dévit.rifie, ontkalkt, van kalk beroofd ,glas n.
Dévoiemeiit, m. [Méd.] Buikloop m., overvloedige ontlasting f. ((ebruikeljjker is diarrhée.)
-- [Arch.] Slepinq f , schuine rigting, die men aan
eene a fhangende dakgoot geeft.

Dévoite, e, adj. (en part. passé van (Iévoiler)
Ontsluijerd: Femnie d-e, ontsluijerde vrouw. —
Secret d- , ontsluijerd, geopenbaard geheim n.

Dévoilement, m. Ontslutjering f. (i• den eiq.
zin niet gebruikelijk) . — (fig.) Le d- des secrets
du coeur, de ontsluiering, openbaring, ontdekking f.
van de hartsgeheimen.
Dévoiter, v a. Ontslujjeren; onthullen. .une religieuse, eene non ontsluUeren ; ook: eene
non van hare kloostergelofte onthe/fen. — (fig.)

Ontdekken, openbaren, aan den dag brengen, doen

kennen (wat geheim of verborgen was) . D- une tra bison, een verraad aan den dag brengen. — SE DEVOILER, v. pr . Zich ontsla fieren. — (F(.) Un autre
monde moral se dévoilait à mes regards, eene
andere zedelijke wereld ontslujjerde zich (vertoonde
zich, verscheen) voor mijne blikken. — Le secret
se dévoiie, 't ,geheim wordt openbaar, wordt ont,

dekt.

Devoir, V. a. Schuldig zijn, eerie schuld of
schulden hebben. Vous me devez encore trois ducats, gij zijt mij nog drie dukaten schuldig. Dplus qu'on na vaillant, meer schuldhl zijn, dan
uien vermogen heeft. — (Loc. p nov.) I1 doit plus
gu'il est gros, hij is meer schuldig, dan hij zwaar
es: Ii dolt h Dieu et au monde, I1 dolt au tiers et
an quart, I1 dolt de toes cótés, hij is Jan en alle
man (iedereen) geld schuldig. ()ui dolt b tort, unie

niet betaalt, heeft ongelijk: de wet is altijd tegen

den nalatigen schuldenaar. (ui a ferme, ne dolt
rien , voor den termijn is niemand verpligt te
betalen. I1 m'en duit, hij heeft het bij mij ver
hij heeft mij eery' trek gesp eeld. Je lui en-korven,
dois, hij heeft wat te goeds, ik zal 't hem betaald

zetten. — Verschuldigd zijn, te danken hebben: I1
vous dolt beaucoup, hij is u veel verschuldigd. Je
vous dofs la liberté, ik heb it mijne vrijheid te
danken. — Verpligt, verschuldigd of schuldig zin
( ten gevollie van de wet, van oe welvoegelijkheid,
de zedeleer, zijn' stand enz.). On dolt obeissanee
aux loin, men is gehoorzaamheid aan. de wet schul-
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dig, -men is tot gehoorzaamheid aan de wet verpligt.

D- respect a son père, amour è sa femme et a
ses enfants, des égards is ses semblal les, eerbied

aan zijn' vader, liefde aan vrouw en kinderen, inschikkelijkheid jegens zijne naasten verschuldigd
zijn. Je dois encore une visite à man ami, ik ben
mijnen vriend noel een bezoek schuldig. — (Loc.
prov.) Va oh tu peux, meurs oh tu dois; Fais ce
que dois, advienne que pourra, doe uw' pligt en
laat voor de rest den hemel zorgen; doe wel en zie
niet om. ... Door een' inlnitief gevolrjd, beteekent devoir: Behooren, moeten, zullen (om aan te
duiden, dat iets billijk of noodzakelijk, waarschijn=
lijk, zeker is, of om een oogmerk of wel iets toekomends te kennen te geven): Lin hommne d'honneur
doft tenir parole, een braaf man moet zijn woord
houden, behoort of is verptigt zijn woord te houden
Dussé -je vous vole malbeureux, al zou ik u ook
ongelukkig zien. Dut -il me trahir, al zou hij mij.
ook verraden. — Het wordt ook als v. limp. qebézigd: 1l dolt etre, I1 dolt y avoir du charme dans
la solitude, er' moet iets genoegeljks in de een
zijn. -- De 3de persoon van den tegenw.-zamheid
tij'l des indicat. komt ook als subst. voor, z.

v. pr . Behooren te zijn, moeten zijn: (sela se bit, dat moet zoo zijn, dat moet
geschieden. — Aan zich zelven verschuldigd zijn:
DOLT. — SE DE's'OIR,

On se dolt à sol-mème de respecter les bienséan-

ces, men is 't aan zich zelven verschuldigd de wel

acht te nemen. — Un bon rol se-voeglijkhdn
doft a son peuple, een goed koning behoort voor
zijn volk te leven. — (Loc. prov.) Its ne s'en dolvent guère, zij geven elkaar niets toe, de een heeft
zoo veel schuld als de ander, 't is lood om oud
ijzer. Tons les hommes doivent mourir, alle menschen moeten sterven. On dolt faire le siege de
vette ville, men zal die stad gaan belégeren.
Devoir, m. Pligt ni., verpligting f.: D-s positit's, positieve of stellige pligten, datgene wat men
doen moet; D-s négatifs, negatieve of ontkennende
pligten, datgene wat men moet nalaten. Le d- avant
tout et le plaisir après, eerst de pli,qt, dan 't ver
gaat boven de uitspanning, eerst-mak,depligt
werken, dan spelen. — (Loc.) Etre dans son d-,

Se mettre dans son d- of dans la ligne de son d-,

de behoorlijke houding aannemen , de vereischte
achting, den gevorderden eerbied bewijzen aan de
personen, in wier tegenwoordigheid men zich bevindt. Etre a son d-, op zijn' post zijn. Rentrer
dans son (le) d-, tot zijn' plint, binnen de perken
der gehoorzaamheid ter•ugkeeren. Ramener qn- á
son d-, iemand weder tot zijn' pligt brengen. Ran-

ger qn. la son d-. Apprendre è qn. son d-, iemand

noodzaken te doen, wat hij verpligt is. Se mettre
en d- de faire qc., zich gereed maken om iets te
doen, ergens aan beginnen. — [Cath.j Les derniers d-s, de laatste 1fliet, de eer der begra fenis, z. DERNIER. Aller rendre ses d-s h qn., iemand
een bezoek van beleefdheid, van wellevendheid gaan
brengen. — [Féod.] D-s seigneuriaux, leenpli,gten
(die de vassaal zijnen heer verschuldigd was). —
[Ecol.] Taak, opgaaf f., opstel, schoolwerk n.
[Fauc.] D- de l'oiseau, vogelregt n., datgene wat
den valk naar jagtgebruik van den buit toekomt.
Dévois, m. (pop.) Het van den weg raken, het
uit het wagenspoor raken.
Dévole, f. [Jeu] Verlies n. der aangekondigde
vole (in sommige kaaetspelen) • Etre en d-, Faire
la d-, de vole verliezen. (fig.) Etr
e en d-, ver
bij eene zaak, die men zich als winstgevend-liezn
had voorgesteld.
Devoter, v. n. [Jeu] De vole verliezen. —
(fig.) Verliezen in plaats van te winnen bij eene
zaak. -- Het part. passé is ook adj : Joueur dévolé, speler, die zijne vole verloren heeft.
Dévoiui, e, adj. [Jeu] Vervallen, toegevallen,
aanbevallen, door 't regt van devolutie verkregen,
, e d e v o l v e e r d: Terre d-e, Droit d- is qn., aan
iemand vervallen land, regt n. — DEVOLU , M.
Vergevin g f. door den paus van eene prove of geesterke bediening, wegens ongeschiktheid of 't gemis
der vereischte hoedanigheden des werkeljken bezitters dier prove, d e v o t u u t n. Jeter son d- sur un
bénéfice, aanzoek om eene prove doen op grond
van de onbekwaamheid des bezitters. — (fig. et fain.)
Jeter son d- sur qn., sur qc., zijne keus tot iemand
of iets bepalen, naar 't bezit dingen.
Dévoleitaire, m. [Jar.] Hij, die Bene prove
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bij devoluut (z. 't vorige woord) heeft gekregen,
devolutarius m.
Dévoliite, e, adj. [Jui .] : Bénéfce d-, p rove f.,
door den paus wegens ongeschiktheid des bezitters
vergeven.

Dévolatif, ive, adj. [Jur.] dan eene hoogere
regtbank onderwotipen, d e v o lu t i e [- L'ap p el est
toujours d-, door 't appél of beroep wordt eene
zaak altijd voor eene hoogere regtbank gebragt.
Sentence the, Arrèt d-, vonnis n., uitspraak f.,
waardoor eene zaak aan een under ho f vervalt
Dévolnntion, f. [Jur.] 14anbevallin.g f., overgang m., overerving f. van een reet, van een goed;
— de door een gebézigd regtsmiddel bewerkte overbrenginq eener regtszaak van een lager geregtshof
voor een hooger, devolutie f. — [Hist.] Guerre
de d-, de v o l u t i e-oorlog m. (door Lodewijk XI V.
in 1667 aan Spanje verklaard, op grond van de
aanspraak, die hij in naam zijner vrouw , eene
dochter van Philips IV., op de Nederlanden maakte).
Dévorant, e, adj. Verslindend, verscheurend.
Le lion est une hete the, de leeuw is een verslindend dier. — Bij uitbreiding: Vertérend, vernielend: Un feu d-, een verterend vuur. La marche
d-e du temps, de vernielende gang des tijds. — (lii1.)
Une faim d-e. Un appétit d-, een onverzadeljke
honger, eetlust m. — Sentir Ie ver d- du remords,
den knagenden, verterenden worm der wroeging
voelen. -- Une chaleur d-e, eene verterende, overmatige, ondragel(jke hitte f. Une soit d-, een brandende dorst m. — Un air d-, eene zeer fijne, scherpe
lucht, nadeelig voor oá'tnborstigen. Ciimat d-, te
klimaat n.
-venrwostd
Dévorateur, m. Verwoester, vernieler m.: Le
DÉVOREUR).
ook
temps est un impitoyable d-. (z.
Dévoré, e, adj. (en part. passé van dévorer)
Verslonden, verscheurd, verteerd, enz. (in al de
beteekenissen van 't werkwoord) .
Dévorer, v. a. Verslinden, verscheuren, opslokken, verzwelgen; gulzig eten, vreten Les crocodiles dévorent quelquefois des hommes, de kro
verslinden somtijds mnenschen. Les brocbets-kodilen
dévorent les autres poisons, desnoekenverslinden
de andere visschen. Les chenilles dévorent les feuilles des plantes, de rupsen verslinden de bladeren
der planten. — (fam. en zonder voorwerp) I1 ne
mange pas, it dévore, hij eet niet, h vreet. — (fig.)
D- un livre, een boek verslinden. het met gretig
spoed lezen. D- des livres, zeer veel lezen.-heidn
--- D- un riche héritage, tous ses biens, een rijk
erfdeel, al zijne goederen verkwisten, doorbre gen.
— Verteren, verslinden, vernielen, verzwelgen, ver
kwellen, geen ritst laten. Le tenips-nietg;—
dévore tout, de tijd verteert, slfjt alles. Le lea,
La mort d-, het vuur, de dood verslindt, vernielt.
— (fig.) Une terne qui dévore ses habitants, een
land, waar 't leven der inwoners doorgaans kort
van duur is. Une faim, Une soit qui dévore, een
vertérende, ondrageljke, kwellende honger, dorst in.
— Le chagrin, Ie remords le dévore, 't verdriet,
de wroeging verteert hem, knaagt aan zijn leven.
L'orgueil, l'ambition dévore ceux qui s'y livrent,
de hoogmoed, de eerzucht verteert hen, gunt geen
rust aan hen, die zich er aan overgeven. — Ook in
goeden zin: Un saint zèle te dévore, een heilig
tjvervuur verteert u. — Ilartstogteljk begeeren, met
gretigheid verlan gen: D- qn. of qc. des yeux, iemand of iets met de oorgin verslinden, met begeer
aanschouwen. -- Weêrhouden,-ljkheid,mtaoz
ontveinzen, verkroppen, . opkroppen: D- ses larmes,
zijne tranen verbergen, weerhouden. D- sa colère,
sa vengeance, zijnen toorn, zijne wraak ant veinzen. D- un affront, eene beleediging verkroppen.-Moedig te boven komen, overuwinnen. D- les obstacles, les difhcultés, de hinderpalen, de zwarigheden met moed bestrijden en overwinnen. -- SE
DÉVORER , v. pr. Elkander verscheuren, elkander
verslinden; — elkander bederven of ongelukkig maken. Les brochefs se dévorent, de snoeken verslinden elkander. — Tous leurs efforts tendent b se d-,
al hunne pogingen strekken om elkaar te verderven.
Devoreaur, m. Verslinder m. (alleen fig. gebruikt in): C'est un d- de livres, 't Is een boeken
een onverzadelijk lezer.
-verslind,
Dévot, e, adj. Vroom. nodvruchtig, godvreezend; eerbiedig, vol godsdienstige aandacht, ootmoedig, devoot : Homme d-, Ame d-e, vroom
mensch m., vrouw ziel f. Etre d- à la Vierge, vol
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godsdienstige eerbied voor de Maagd zijn. --- Ook
Zn ongunstigen zin: /ljnvroom, fijn, schijnvroom,
schijnheilig,, kwézclig. Louis XL fut un rol cruel

et d- . — DEVOT , m., -E, I. Vrome, godvruchtige,
odvreezende in. en. f., godsdienstig mensch m. -Faux d-, schfnheilige. huichelaar, ljn.man, thawlaar, pilaarbjjter. In dezen zin wordt dévot ook op
zich zelf gebruikt: Faire Ie d-, la d-e, den fijnman,
de vrome zus uithangen.
Dévotement of (min gebruikelijk) Dévotienseuient, adv. Op vrome, godvruchtige wijze, met
godsdienstige aandacht, devote tij k.
Dévotreux, leute, adj. Strengvroom, overdreven vroom, stijf regtzinnig. — Ook als subst.
Un d- , Une d-ieuse, een, eene strengvrome, stijf
regtzinnige.
Dévotion, I. Vroomheid. godvruchtigheid, godvreezendheid, vrome aandacht , innige verklee fdheid aan de godsdienstpligten, d e v ot ie f.: D- sincère, éclairée, oprecile, verlichte vroomheid. Dfausse, hypocrite , valsche, gehuichelde vroomheid,
schijnheiligheid. — Etre en d- , in godsdienstige
aandacht zijn, bidden. -- D-s, godsdienstoP feningen I. pl., gebeden n. pl., inz. het heilig avondmaal
de communie : 11 doit faire dimanche ses d-s, hij
moet aanstaanden zondag ter communie gaan. Livres de d-, gebédenboeken, Ice ° kboeken n. pl. —
(Prov.) I1 nest de d- que de jeune prètre, nieuwe
bezems vegen schoon. -- Verklee felheid, volkomen
overgave, onderwerping f.: Avoir pour q n. une entière d-, une d- sans homes, iemand volkomen
toegedaan zijn. Tout ce que j'ai est à votre d-, at
wat ik heb, is tot uwe beschikking, tot uwe dienst.
Dévotisiue, m. Overdreven vroomheid, overrec tzinni!,hfeid, bijgeloovige, bekrompen vroomheid f.,
devotisinus n.
Dévoeté, e, adj. (en part. passé van dévouer)
Merklei fel, gehecht,, verknocht, toegedaan, toegenégen, geheel overgegeven, toegew ij d: Un ami d-, een
trouw, beproefd vriend. D- à son prince et b sa
patrie, verknocht aan zijn vorst en land. Etre da qn., iemand geheel toegedaan zijn , alles voor
hem ten beste hebben. — Je suis votre d-, tien d-,
tout d- serviteur, of zonder subst.: Votre d-, Vo
(als slot- formule in gemeenzame brie--treèsd
ven), ik ben uw toegenegen dienaar, geheelde uwe.
— Toutes mes heures sont d-es à l'étude, al mijne
:

uren zijn aan de studie gewijd.

Dévoiieiiient of Dévoónient, m. Polkotnene overgave, toewijding, zel fo o ffering; — ver
gehechtheid, verkleefdheid , hartelijke-knochteid,
toegené';enheid, blinde trouw I.
Dévouer, V. a. Wijden, toewijden, , toeheiligen, bestemmen, geheel overreven: 11 a devoué ses
enfants au Service de la patrie, hij heeft zijne
kinderen aan de dienst des vaderlands toegewijd.
-- SE DÉVOUER , V. pr. Zich geheel overgeven, zich
opofferen, zich toewijden; zich aan een groet gevaar, aan den dood blootstellen (uit godsdienst,
vaderlandsliefde, menschlievendheid, enz.). II se dévoua pour :a patrie, hij offerde zijn leven voor zijn
vaderland op.
-t- 5 Dévouloir, v. a. Ophouden te willen, niet
meer willen. — DÉV OULOIR , m. Het ophouden van
den wil.
Dévoyé, e, adj. (en part. passé van dévoyTer):
Voyageur d-, van den weg geraakt, afgedwaald
reiziger m. — H umeurs d-s, afgeleide vochten n.
pl. — Tuy at► d-e, gesleepte, scheef gerigte pijp f.
Esprit d-, afgedwaald verstand n -- DEVOTE , m.,
-E, I. [Théol Afgedwaalde m. en f.: Ramener les
d-s, de afgedwaalden, de verdoolde schapen weder op den regten weg brengen
Devoyer, V. a. Van den weg brengen, doen
verdwalen: Un mauvais guide qui dévoie les voyageurs, een slechte gids, die de reizigers van den
weg brengt. -- [Arch. j Slepen, scheef ric;ten, van
de loodljn afwijken. D- un tuyau de cheminée, un
tuyau de descente, eene schoorsteenpijp, eene hanggoot of afvoerb.„is scheef rieten of slepen. — [Méd. ]
Afleiden: D- les humeurs, de vochten afleiden, etders heen voeren. — Buiklno p veroorzaken: Ces
fruits mont dévoyé, die vruchten hebben mij aan
den afgang gebragt. -- In dien zin ook als v. n.:
Je dévoie depuis deux jours, ik ben sedert twee
dagen aan den afgang. -- SE DEVOYER , V. pr. Van
den weg afraken, verdwalen (in den eig. zin verouderd). (fig.) Se d- du chemin de la vérité, du
-

.

chemin du salut, den weq der waarheid, der za-

ligheid verlaten. -- Afgeleid worden (van vochten).
-- Gesleept worden (van buizen of pijpen).
Dexiocardie, f. [1'Ié^i.] Verpaatsing f. van
't hart in de regterzijde der borst.
Dextérité, f. (eig. vaardigheid in 't gebruik
der reciter hand) Behendigheid, qaauwheid, handigheid, vaardigheid, vlugheid f.: 1l roue des gobelets
avec une grande d-, hij speelt zeer behendig met
de bekers, hij is een b.^hen.lige goochelaar. — (fig

Il a conduit cette affaire avec beaucoup de d-.

h# heeft die zaak met veel overleg, bekwaamheid,
bedrevenheid verriqt, uitgevoerd.
- Dextre, adj..Begtsch, regter: La niain d-,
of als subst. f. La d-, de regter hand f. Etre assis
à la d- de Dieu, gezeten zijn ter regter hand Gods.
— [Bias.; Le cote d-, de regter zijde. A d-, regts.
A

t 5 Dextrentent, adv. Handig, behendig, gees-

tig, kunstig of met vaardigheid.
d, m. [Mar.] , z. V. a. STRIBORD.
t Dextri

] Gornachti.ge stof, vervat
Dextrin^0[Chico.
,'r
.

in 't omkleedsel van ieder bolletje zetmeel, dextrine f. — Ook: eene siroop f. uit aardappelen.
Dextroehére, m. [Ant.j Geuden regter armband in. — L ti las. J Gew pende regter hand f. of
regter arm m. in een schild.
Dey, m. Titel van den voormaligen beheerscher
van Algiers (in Tunis en Tripoli bey geheeten),
dey m.
Di- of Dis -, voorvoegsel, dat aan vele woorden een denkbeeld van afzondering, afscheiding, of
ook eene ontkenning en soms ook eene versterkende
knacht toevoegt, en met het nederduitsche ont, on,
ver, enz. overeenkomt, b. v. dis paraitre, verdwjjnen; di s paritd, ongelijkheid; d i s grace, ongenade;
d i s simuler, ontveinzen. — Bij woorden aan het
g rieksch ontleend beleekent ht vaak: twee, dubbel, in tweeën, b. V. d i a canthe, dialogue etc-- Dia -, voorvoer^sei in vele zarnenstellingen, beteekenende door, doorheen, door elkander, uit, uit
elkander, zamengestel l, uit, b. v. d i a base, d ia hè te, d ia carthame, d i a carcinon enz.
Dia, inte7j. Haar! woord, dat de voêrlieden
roepen, om hunne paarden linkste doen gaan, gelijk
zij hue, huhau of hurhau, hot, gebruiken, om ze
rests te doen wenden. --- (Loc. prov. et pop.) II
n'entend ni à d- ni a hurhau, hij verstaat noch
hot noch haar: hij is een regte domoor. L' un tine

à d-, 1'autre à hurhau, de een wil zus, de ander zoo.
Diabase, f. (eig. doorgang, overgan!,) [H . n.]

Groensteen m., een uit hoornblende en veldspaoth
bestaande rotssteen, d i a b as i s 1.
Diabéte, m. [Phys. j Plaatbeker, Tantalusbeker m., een beker, die ledig loopt, zoodra men
hem geheel vol giet. -- [Méd.j Pisvloed, dia bét e s m D- sucré, suikerhoudende pisvloed m., honigpis f. D- insipide of faux, pisvloed zonder suikerstof, valsche pisvloed. — Diabétizluue, adj.
[Méd. j Pisvloedachtig, wat den pisvloed betreft. —
DIABÉTIQUE , m. et f. Pisvloedlij!!er m , - lijderes f.
Diable, m. [Théol. chrét.] Duivel, booze geest,
booze m. Etre poslQé^lé du d-, van den duivel bezeten zijn. Une tentation du d-, eerre verzoeking des
duivels. -- Bij uitbreiding (en dan ook als subst. f.
voorkomend) : slecht, boosaardig mensch m., ondeugend. woelig kind n.; — iemand, die, 't zij ten
goede of ten kwade, eene hoedanigheid in hooge
mate bezit. C'est un d- en proces, in 't pleiten is
Fiji den duivel te knap. C'est on eraf d-, un d- incarné, 't is een ware, een vleescheljke duivel, een
allerslechtst, allerboosaardigst mensch. Ce petit dse taira-t-il enfin ? zal die kleine deugniet , dat
drornmelsch kind haast zwijgen? Cet homme est
un d- pour la force, p our 1'adresse, die man heeft
zijne weêrga niet in kracht, in behendigheid, hij is
verduiveld sterk. handig. Cette d- de femme ob
ce qu'elle veut, dat drommelsch-tiendmou
wijf weet al van mij te krijgen, wat zij wil. —
C'est un bon d-, 't is een goede, toegeeflijke kerel,
een sul; ook: 't is een vrolijke broeder. C'est un
vre d-, 't is een arme drommel, arme slokker.
rnugrand d- d'homme, een groote vent van ongunstip voorkomen; een reusachtige kerel. — Ook van
zékere zaken gebéziigd: C'est

une d- d'affaire, Un

d- de métier, dat is eene verduivelde, misselijke
zaak f., een verduiveld beroep, hondenberoep m.
Une d- de pluie, de vent, de froid, de chaleur,

een vr rduivvelde (zeer lastige) regen , wind n.,
,
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koude, hitte f. (In een' gelijken zin, maar die no
meer kracht heeft, zegt men: Une affaire du of de
d-. Une pluie, Un vent de d-, etc.)..— (Lec. prov.
et pop.) Faire le d- it quatre. verschrikkelijk tieren en razen, een helsclr- leven maken; zich alle mogelijke moeite geven. Faire Ie d- contre q n., tegen
2enaand uitvaren; iemand alle mogelijke leed aandoen. Dire Ie d- contre (of de) qn., geen goed haar
aan iemand laten. Avoir Ie d- au corps, den duivel i 't lijf hebben, zeer slecht, razend of onhandelbaar zijn; ook: zich geen rust geven, onvermoelden ijver. weérgaloozen moed, veel geest of talent
hebben. C'est le d-. C est t1 Ie d-, dat is de duivel, daar zit de zwaris^heid, de knoop. C'est le d-

a confesser. z . CONFESSER . Le d- le berce of Quand
it dort Ie d- le berce, z . BERCER . Le d- était eau,
quand it était jeune. de jeugd heeft altijd iets bevalligs; ook een leelijk meisje bevalt, als zij jong is.
Cette femme a la beauté du d-, die vrouw is wel
niet schoon maar h:eft het frissche der jeugd.
Quand le d- fut vieux it se fit ermite, een licht
wordt op, zijn' ouden dag een fijnman; (pop.)-mis
oude ligtekooijen zitten onder den preêkstoel. Le dchante la grand nesse, de duivel preekt de passie;
de deugniet spreekt als een braaf man. Quand le
d- dit ses patenotrrs it v eut te trompen, als de
duivel de passie preekt, boer, pas op je kippen! I1
fait le valet du d- of I1 est comme le valet du d-,
et fait plus qu'on ne commande, hij doet meer dan
hem bevolen wordt. Le d- est aux vaches, de boel
is in 't honderd, alles is in rep en roer, 't is daar
orémus. Les d-s sont déchainés, alle duivels zijn
los (bij 't gebeuren van oproer, ongelukken, enz.)
Le d- bat sa femme, het ré .ent en de zon schijnt;
't is kernnis in de hr;l. 11 mangerait Ie d- et ses
comes, 't is een vraat; er staat niets voor hem
,

(van een' vei- k'wistee').

Crèver l'oeil du d-, iets in

weirwil van alle handei palen doorzetten ; ook:
kwaad met goed vergelden. Ne craindre ni Dieu
ni d-, voor God noch duivel vreezen. 11 vaut mieux
tuer le d- que Ie d- nuus, bij noodweer is 't beter
zijn' aanrander te dooden, dan zich door hem te
laten ombrengen. Ce qui eient du d- retourne au
d-, zoo gewonnen. , zoo geronnen , onregtvaardig
goed gedijt niet. Tirer le d- par la queue, met
veel moeite aan den kost konten, een kommerlijk
leven leiden. Loger le d- dans sa bourse, z , BOURSE.

-- Le d- nest pas toujours b In Porte dun pauvre homme, geen ongeluk duurt eeuwig; wie nu

ongelukkig of arm is, is het daarom niet altijd...
Bruter une chande le au d-, den duivel te vriend`
houden. Dunner une chandelle à Dieu et l'autre

au d-, z. CRANDELLE . Moucher la chandelle. comme le d- mouche sa mère, de kaars uitsnuiten.
Cela se feta, á moms que le d- ne s'en mele, of
Si le d- ne s'en mele, I1 faudra que le d- s'en
méle, dat moet gebeuren, al zou de duivel op stelen gaan. Cela se fern, Si Ie d- s'en mele, of Cela ne se fern pas, b morns que Ie d- ne s'en niele,
als dat gebeurt, moet de duivel in 't spel zijn: 't is
menschelalker wijs gesproken onmogelijk, dat dit
gebeurt. Venille Dieu, veuille d-, je n'en aurai
pas le démenti, ik zal hel doorzetten, al kwam er
hemel en hel tegen op. Q uand le d- y serait, al
was de duivel in 't spel, al speelde er de duivel meê.

Le diable n'y verrait goutte, Le d- n'y entend
rien, Le d- y peril son latin, daar mag de duivel
wijs uit worden. Le d- pourrait mourir, je n'héritends pas de ses comes, al stierven al de kopijen in
Brabant, zou ik nog geen horen krijgen: ik heb
nooit eenige erfenis te wachten. Jurer de par tous
les d-s, bij kris en kras zweren. Donner, Envoyer

qn. au d-, b tous les d-s, b tous les cinq cents
d-s, à toes les mille d-s, iemand naar den duivel,
naar alle duivels, naar de Mokerhe's wenschen. Allez au d- ! Va-ten au d- ! Que Ie d- vous emporte, Je voudrais te savoir a tous les U-s, Que le dsoit de vous, loop naar den duivel! de duivel haal
je ! Au d- ! sela me fatigue trop, voor den duivel
daarmel ! dat vermoeit snij te zeer. S'en aller au
d-, h tous les d-s, Etre au d-, verdwijnen, geheel

verloren raken; misluukken, verloopen, te niet gaan.
Mon oracle est au d-, en Chine, je crois, mijn oom
is ontzaggeljk ver weg, in China, geloof ik. Se
donner au d-, zich aan den duivel overgeven, een
verbond met den duivel maken; wanhopig worden:
ook: zich alle mogelijke moeite voor iets geven. I1

ne faut pas se donner au d- pour faire sela, dat
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is geen hekserij. geen groote kunst. C'est pour se

donner á tous les d-s, Cela ferait donner q n. au
d-, Le d- s'en pende ! daar zou men des duivels

om worden, dat is om dol te worden, om alle geduld te verliezen. Je me donne au d-, Je veux

q ue le d- m'emporte, Le d- m'emporte, Au d-,
Du d-, Si cela nest pas comme j e le dis, de duivel ha l' me, als 't niet zoo is, als ik zeq. Cela ne

vaut pas le d-, dat deugt geen duivel, dat is slecht,

zeer slecht. — liet wordt soms als adj. gebruikt:

Cet enfant est bien d-, dat kind is al heel lastig.
- (Prov.) 11 n'est pas si d- qu'il est noir, hij is
zoo boos, zoo slecht niet, als hij wel lijkt. — DIA
inter j. Duivelstb I voor den duivel, verdord!-BLE,
te drommel! drommelsch! te droes! D- ! cela n'est
pas aisé it faire. verdord! dat is niet gemakkelijk te

doen. D-! cela deviant sérieux, te duivel! dat wordt
ernstig. -- In soorteeeljken zin komt het voor in:
Ou d- as to pris cela ? waar duivel haalt ge dat
van daan? Comment d- veux-tu que je remedie
au mal ? hoe duivel will ge, dat ik 't kwaad vet^helpen zal? Qui d- voos a conté de pareilles sornettes? wie duivel heeft u zulke sprookjes verteld? - it LA DIABLE , Inc. adv. Zeer slecht, ver
slecht, erbarmelijk: Cela est fait, cult,-duivel
compose ( la d-, dat is ellendig gemaakt, gekookt,
opgest; ld. L'afaire va It la d-, 't gaat met de zaak
erbarmelijk. Elle est fait à la d-, zij is teren allen
smaak gekleed; ook: zij ziet er haveloos uit. — EN
DIABLE , loc. adv. Als een duivel, duivetsch, ver
bovenmatig, uittermate, sterk, hevig: Crier,-duivel,
Mentir en d-, verduiveld schreeuwen, liegen. -rapper, Baltre qn. en d-. of ook en d- et demi, iemand
ongenadig afrossen. (In plaats van en d-, kan men
ook comme Ie d- gebruiken.) -- [Phvs.j Dcartésiens. cartesiaansche duiveltjes of duikertjes n.
pl. -- ( Tech . j D-, rolwagen; mallejan; blokwagen m.
(bi n a rd) . - Sterke #zeren hefboom m. (in de spiegel
Soort van koets-coupé of berline f.,-gietrdn).—
welker iinpériale of bovendeel staanplaatsen heeft.
-- Knjjper, duivel m. (voor 't omleggen van 't rad beslag, bij smeden). — Naam van eene kras- of
kaard -machine f. der matrasmakers. — [Artill. j
Visiteer- of viseer-ijzer n., ook étoile, chat hampé
geheeten, z. onder CHAT. — [Jeu) Bromtol ani. —

bode van storm beschouwd. -- [H. n.] Volksnaam
eener soort van stormvogel (pétrel).
Diabolique, adj. Duivelsch, van den duivel,
hel cch, d ia b o l is c h;— zeer slecht, verderfelijk,
-

afschuwelijk. Ce g arcon a un earactère d-, die
jongen heeft eene duivelsche inborst. — La poudre
It canon est une invention d-, het buskruid is eene
uitvinding van den duivel Il fait . un temps d-,
't is verduiveld slecht, afschuwelijk weder. Un chemin d-, een ellendige, onbegaanbare weg m. Une
sauce d-, eene afschuwelijke saus f. Un travail
d-, een zeer zware arbeid m.
Diaboliquiement, adv. Op duivelsche, zeer
boosaardicre wijze, duivelsch.

Diabotanetm , m. (pr. —nome) [Pharm.j
Kruidenpleister f. , zeer zamengestelde pleister, die
tot oplossing, rjpmaking en smelting die t.
Diabrose, f. [Méd.] Doorvreting, wegvreting,
werp jtin.o door scherpe vochten, d i a b r d s i s f. -Diabrotigite, adj. [Pharm.] Wegvretend: Un
médicament d-, of als subst. in. Un d-, een weg
-vretnd,wibj
middel m.
Diacadniie , f. [Pharm.] Galmeipleister f.
(waarvan aalmei ket hoofdbestanddeel was.)
Diacatholicon, in. [Pharm.]

Zoogenaamd

algemeen geneesmiddel, als slikartsen2,! toegediend.
Diacanthe, adj. [Bot.] Met twee stekels of
doornen, dia kanthisch. — [H. n.] La perche
d-, of als subsi. m. Le d-, de ttveestékeli.c e baars m.
— [Bot.] Le d-, eene plantensoort met zamen(, estelde bloemen.
Diacareïnon, m. [Pharm. ant.] Tegengif n.
tegen den dollehondsbeet (niet zeekreef en lot hoofd,

bestanddeel) .

Diacarthame, m. [Pharm.] Saffloerspleister f.; buikzuiverende slikartse ij f. uit saffloers.
Di aeasse, m. [ Pharm. ] Buikzuiverende slik
-

artsenij f. met kassla tot basis.

Diacauisie, f. [Méd.} Hevige hitte; verhitting,

diakausis f.

Diacaustigite, adj. [Opt.] Courbe d-, of als
subst. f. La d-, de brandljn of opvolging der snij
ontstaande wanneer van een lichtend punt-punte,
lichtstralen op eene doorzigtige kromme lijn vallen
en door deze gebroken. zich twee aan twee in een

of anderpiintsnijden, diakaustischeljn, diak a u s t i e k f. ( Breekt de kromme lijn de stralen
niet, dan ontstaat door de snijpunten der teruggekaatste stralen de katakaustische lijn of katakaustiek.) [Méd.) Toenaam der kristallen lenzen ,
waarvan men zich levens als brandglazen bedient,
velsch, drornrnelsch, bovenmate, uitfermate, zeer: om zékere zweren te branden.
Elle est d- laide, zij is duivelsch. verduiveld leelljk.
Diaeentros, m. (pr.—cèn--) [Astr.) Kortste
Diablerie, f. Duivelarj, duivelskunst f., dui- diameter m. van den loopbaan eener planeet.
velsstreek in. , tooverj, hekserij f.; — gehei ►ne aan
Diatc•halase of Di.ichalasis, f. (pr. ch.—k)
bedekte kwaadwilligheid, geheime teen -slagm., [ Anat. J Scheiding van den zamenliang , uiteenwiwerking, kuiperij f.: I1 y a la de la d-, dat spaat kinr- der naden van de bekkeneelbeenderen, d i aniet reet in zijn werk, daar steekt iets achter. daar chálasis f.
speelt de duivel zijn spel mede. - Duivels-komedie t.,
Diaehaleitéos, m. (pr.ch=k) [Pharm.] Zuioud volkstooneelstuk, waarin de duivel de eerste verende, zamentrekkende pleister f., metcrekrislallirol speelde. — Chinésche figuur f., teekening, die seerd zwavelzuur ijzer tot basis, ter likteekenvorden duivel voorstelt.
wina.
Diablesse, f. (fam. et injur.) Duivelin, helle
Diachéirisme, m. ( p r. ch=k) [Méd.] Handbekwaadaardig wijf n. — Soms ook in-vegf.,bos werking. elke met de handen uitgevoerde bewerking:
goeden zin: (fam.) C'est une bonne d-, 't is een -- (Pharm.] Artsevijbereiding f.
goed wijf, eene goede ziel. — Ook als adj. gebézigd:
Diacuisine, m. (pr. ch=k) [Mus.] Interval
Cette femme est Bien d-. dat is een regie helleveeg. of afstond m. van een' halven toon.
(verklw.
van
-f Diableteaa, in.
diable), liever
Diachorènce, m. of Diachorèse, f. (pr.
DIABLOTIN.
ch=k) [Méd.] Uitwerping , inz. ontlasting f. der
t Diablezot, inter j. (fam.) Zoon domme dui- drekstelfen, stoelrang m. -- Diaehorétique,
adj. (lrr . ch=k) Den stoelriang bevorderend, dia vel ben ik niet ('k zal er wel op passen).
t Diablicaler, V. a., z. V. a. CALOMNIER.
c h o r é t i sc h.: un médicament d-, of als subt. m.
t Di LL blifier, v. a. (burl.) (woord van Scar- Un d-. een buikzuivere d middel n.
roi) In een' duivel veranderen. — SE DIABLIFIER,
Diaehorise, f. [Méd.] (pr. ch=k.) Scheidingf.
V. pr. Zich in een' duivel veranderen, de valuur der vast( of weeke deelen.
van eenen duivel aannemen.
Diachriste, m. (pr. ell =k) [Pharm. anc.]
1Biablon, m. (oud synoniem van diable, petit Slijmverdrjvend, ontsl]jmend middel n.
dialhle) ( Mar.] Boven-kruisstenge-startzeil n.
1)yaehyloii of Diachyluni, m. ( p r. —lome)
t Diabloteacc, m (verklw. van diable) z. v. a. [Ptharm., Weekmakende, oplossende pleister f. of
omc-ag m.
DIABLOTIN. -- [H. n.] Soort van roofmeeuw f.
Diaehylose, f., z. V. a. DIACHALASE.
Diablotin, m. (verklw. van diable) Duiveltje,
Diachyme, m. [Bit.] z, v. a. PARENCHYME.
duivelsfiguurtje n. — Ondeueende kleine jongen,
kleine guit, schalk m. — Van een meisje sprekende
Diaehybe, f. [Méd.] Smelting, weekmaking,
gebruikt men DIARLOTINE. — [Confis. j Oversui - verdeelinq, oplossing f. — Diachytique, adj.
kerd chocolade-koekje n. — [Tech. J Derde indico- Verdeelend, oplossend.
kuip, rustkuip f. (ook reposoir geheeten).— [Mar.]
Diaeiminon, m. [Pharm.J Windverdrijvend
Boven -kruisstengr e-stagzeil n.; — stormwolkje, dui- middel n.
klein
onrepelmatic;
(,volkje,
als
velswolkje n.,
voorDiaeode, m. [Pharm.] Slaapbollensiroop f.,
[Chanc. rom ) Avocat du d-, z. AVOC %T —[H. ii.

Domme zeezwaluw f. (ook lou geheeten); — n por sche zeeeend f.; — javaansche geschubde hatedis f.
— D- de mer, z. v. a BAUDROIE . D - de mer des
cotes d' A frig ue. a f rikuansche zeel uivel; .stekelrog m.
Diablesuent, adv. (fam.) verduiveld dui.

-

,

.IJIACOLOCYNTIDE
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borstverzacldend middel uit wit mankop, d i a k od i um n.
Diacolocynthide of Diacolocynthidos,
m. [Pltarm.] Buikzuiverende slikartsenjj f., waarvan kolokwint de basis is.
Diaconnmatique, adj. [Mus.] Transition d-,
o ,als subst. Lad-, harmonische overgang m., waar oor dezelfde noot, bij 't overgaan van 't eene akkoord in 't andere, een komma (z COMMA) rijst of
.

daalt). diakommatisch.
Diaconal, e, adj. Wat tot het ambt van een'
diaken behoort : Devoirs diaconaux, diaken-pligten m. pl., pligten van een' diaken.
Diaeonat, m. diakenschap. ambt eens diakens,
d i a k o n a a t n.; in de katte. kerk de 2de der gewijde orden.
Diacone, f. [Pharm. anc.] Zalf f., uit de dikke

vloeistof van den gebruikten slujpsteen bereid.
Diaconesse, f. [11. eidl.] Diakones, diakonesse
kerke-dienares f., in de oudste chr. kerk de titel
van bejaarde vrouwen, die den diakens ter zijde
stonden in de armen- en krankenverpleging ; -- in
de duitsche evangelische kerk: kinder- en ziekenop asster f.
Diaconie, f. H. eccl.] Diakonie f., het ambt
van een' diaken of eene diakonesse, in de grieksche
kerk z. v. a. AUMONERIE . — Naam der kapellen en
bedehuizen in Rome, die onder het toezigt van
diakens stonden.

Diaconique, m. [H. eed.], nu SACRISTIE. —

Pligtenboek n. der diakens in de grieksche kerk. —
Kort ,gebed n., dat de aartsdiaken der grieksche
kerk bij de bevestiging van een' diaken a fzingt,

d i a k o n i k o n m.

— DIACONIQUE , adj. De diakoni.e

betreffend, dia k ó n i s e h.
Diaconiser, v. n. Tot diaken maken, het diakenschap opdragen. --- Het part. passé is ook adj.:
Jeune abTediaconisé, totdiakenbenoemdejongeabbé.
Diaconisse, f ., z. V. a. DIACONESSE.
Diacope of Diaeopée, f. [Chic.] Overlang
splijting of breuk f. van een been,-scheind,
inz. overlangsche breuk, sch uinsche gehouwen wond f.

der hersenpan. — DIACOPE, f. [Gram.] , z. v. a.
HYPERBATE. --- [H. n.] Soort van stekelvinni,ge

visschen in de indische zeeën , merkwaardig door
hun schoonheid, grootte en lekkeren smaak.
Diaco p regie, f. [Pharm. anc.] Geneesmiddel n.,
met geitenkeutels zamengesteld.
Diacoustique, f. [Phys., Mus.] Weêrklankkunde f., leer van den weêrklank, van de terug
-katsingdelu,
i a k u s t i e k f.
Diacrdnieii, ne, adj. (alleen voorkomend in:)
[Anat.] Mbchoire d -ne , onderkaak f. (in onder
Mâchoire syncrànienne, bovenkaak).-scheidngva
Diaere, m. 11-I. eccl.] Diaken, diaconus, altaarhelper ; -- in den apostolischen tijd ook de
titel der kerkleeraars; inde evangelische kerk: een
geestelijke, die enkel met de inzameling en uitdeeling
der aalmoezen en de verpleging der armen en kranken belast was ; — bij de protestantsche kerkgenoot schappen : een armverzorger; — elders oo : een
hulpprediker , kapellaan. tweede predikant m. —
Ook als adj. gebruikt : Etre d-.
Diacrinomènes, m. pl. [H. relig.] Christenen
in 't Oosten, die voor niet ééne sekte part# trekken,
diakrinoménen m. pl.
-

Diacriser , v. a., beter DIACONISER.

Liacritique, f. [Méd ] Beoordeeling en onderscheiding, inz. van ziektetoestanden, d id k r i s i s f.
-- Ook als adj. : Symptérnes d-, diakritische teekenen m. pl.
Diacrocie, f., of Diacrocion, m. [Pharm.]

Ooflzal f f., uit sa ffraan bereid.

Diacurcunia, in. [Pharm.] Kurkuma-mid-

del n.

Diacydonion , m. [Pharm.] Kwe-conserf f.
(weleer onder de slikartsenijen, nu onder de kon /1turen gerangschikt) .
Diacyminon, Diacysminon, m. [Pharm.]

Komijnpleister f., blaartrekkend middel n.

Diadactylobatracien, ne, adj. [H. n.] Met

van elkander gescheiden teenen als de kikvorschen.
Diadaphnidon, m. [Pharrn.] Laurierbessenpleister f.
Diadelphe , adj. [Bot.] 7wveebroederig, diade 1 h i sc h: Etamines d-s, tweebundelige, in twee
bunde
ls zamengegroeide helmstijltjes n.p 1.
Diadeiphie, I. [Bot.] Tweebroeder ige plan-
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ten I. pl. 'met tweeslachtige bloemen, welker meeldraden in twee bundels zijn zamengegroeid, d i a d e lp h i a n p.l. , de 17óe klasse 'in 't stelsel van Linneus.
— Diadelphique, adj. Tot die klasse behoorende
diade1phiseh.
Diadente , m. Koninklijke wrong f. of voor
i a d e e m n., hoofdsiersel der perzi--hofdbanm.,
sche en egypt ische koningen en der latere romein
keizers, bestaande uit een' zaamgevouwen en-sche
om 't hoofd gewonden sluijer; thans het zinnebeeld
voor: koninklijke magt f., het dichter/fik woord
voor: kroon, heerschappij, regéring f. — Vrouwelijk
haartooisel van edelgesteenten, diadeern n. — [H. n. j
Soortnaam van de tangara of prachtmees f.; —
diadeent-spin, kruisspin f. — [Bias.] Gouden band
of kring m., die de kroon der soevereinen voorstelt;
ook de band om de moorenkoppen op de schilden.
Diadémé, e, adj. (en, part. passé van diadémer)
-

Met een, diadeem getooid. [Bias.] Aigle d-e, arend m.

met een diadeem.
Diadénier, v. a. Met een diadeem omwinden.
iadexie, f. [Méd.] Overgang m. der eene
ziekte in (te andere, met verandering van't algemeen
ziekte-karakter, di a d e x i- s f. — Diadoehe , f.
[Méd.] Verdeeling I. van 't voedsel in 't ligchaam;
— ook: het nalaten of ophouden der ziekte.
Diagnose, f. (pr. di-ag-nose] [Méd Behoor
onderscheiding en daarop berustende onder--lijke
kenning der ziekten, d i a g n o s 'i s f. — Di agn os tic m. (pr. di-ag-nos-tic) Leer van de onderkenning
der ziekten , inz. de kunst om twee met elkander
overeenkomende ziekten behoorlijk van elkaar te
onderscheiden, diagnostiek f. -- Diagnostique, wij. (pr. di-ag-nos-tique) De onderkenning
aanwijzen -j of stavend, tot kentecke», eener ziekte
dienend, diagnostis c h. — Diagnostigaer,
v. a. (pr. di-ag-nos—) De kenteekenen eener ziekte
aangeven; eene ziekte onderkennen, d i a g n os é ren.
--- Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt :
Maladie diagnostiquée, in hare kenteekens bepaalde

ziekte, onderkende ziekte I.

Dlagomètre , m. [Phys.) Soort van elektroskoop , een door Rousseur uitgevonden werktuig
om 't geleidend vermogen der ligchamen voor de
elektriciteit te vinden, d i a g o me t e r m. -- Dia goniétrie, f. Kunst om dat werktuig in toepas
te brengen, d i a g o m e t ri e f. — I)iago--sinq
metrigtie, adj. Den diagometer of de diagometrie
betre ffend, dia g o m é t r i s c h.
Diagonal e, adj. [Géom.] Schuin, dwars loopend, overdwars, uit een der hoekpunten eener
regtl^jnige figuur naar een ander hoekpunt getrokken, d lag o n a a l: Ligne the. dwarsl jn, hoekpuntslijn diagonaal-lijn, diagonaal f
Diagonale, f. [Géom.] Hoekpuntsljn, elke
regie lijn , die twee hoekpunten eener regtltijnige
figuur vereenigt . zonder zelve eene zijde dier figuur
te wezen, diagonaal f.
Diagonalen-tent , adv. Dwars , overhoeks,

volgens de hoekpuntslUn.

Dlagramme, f. [Géom.] Figuur, zoo als zij
tot het bewijzen eener stelling of tot de oplossing
van een werkstuk geteekend wordt, constructie f.,
diagram of diagramma n. — [Mus.] Vijf.
ljjnige toonladder of ,- schaal f, ; ook p a r ti t u u r f.
(z. PARTITION) — Bij de gnostische wijsgeeren: twee
in elkander geplaatste driehoeken meteen' mystischen
naam van God daarin, als amulet dienende. -[H. n.] Geslacht van stekelvinnige, verslindende
visschen in den Atlantischen Oceaan.
Diaorauuuisine, m. [Ant. er.) Zeker spel
der Ooien, waarvan het tegenwoordige triktrak-spel
eene navolging is, d i a g r a m m i s m u s n.
Diagraphe, m. [Des.] Voorteekenaar, soort
van teekenaar , een door Gavard uitgevonden
werktuig, ons, zonder kennis van de teekenkunst,
de omtrekken van een voorwerp verkleind op het
papier over te brengen, d i a g r a a p h m. — Dia
f. Kennis f., gebruik n. van den dia--graphie,
graaph, dia g r a p hi e f. — Diagraphigae, adj.
Wat den diagraaph en zijn gebruik aangaat,
d i a g r á, phi s c, h. — Diagraphite, f. [Minér.]
DiagraChiet n., z. v. a. aMPELITE.
Diarede , f. [Pharm.] Met kween en zwavel
toebereid scammonium-sap n., als purgeerdrank.
Diahexaple, m. [Vétér.] Uit zes bestand -

deelen zamengestelde geneesdrank m. voor paar

-den,iahxplo.
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DJAIRE

DDiaire, ar j. [Méd. Slechts ééiren dag durend,

ééndaafisch. Fiévre d- of épllémère , ééndaaüsche

DIANELLE,

Dialthée, f., of Diaitliéon, in. [Pharm.
anc. J „llthea-zcrif I.
Dialypétalé, e, adj. [Bot. Met onderschei-

koorts f. (die niet langer don -21 uren duurt en
meestal na een enkelen aanval ophoudt), d za ra f.
— Oak z. v. a JOURNAL , dagboek, kladboek n.

d en bloein-bladeremr in de veelbladerige bloemkroon.
Dialyse, f. [Chit.] Oplossing, scheiding van

waarin de iris of zwaardlelie gebruikt toerd. --Dialacca, ni. Middel n., waarvan lak de basis
was. — Dialagoon, in. Middel n. met hazen
-drek
bereid, om ver °stnllp'iï qen te openen.

ervaln ., uitputting der krachten,
Méd.i V
dia^ysis f. -- [Gram.J flfscheidinq f. van op
elkander volgende klinkletters om ze Int twee letterclrelven te brengen; het daartoe gebruikte teeken,

tiener gesproken hoofdtaal inde versillende-scheid
deden van land en volk, tcrijzigi;rrf f. in de uitspraak
dernationaletaal, d ia lekt n.— Dialeetieien, nt.
[Philos.] Kenner, beoefenaar der dialektiek, twistredekundige, geleerd karn p vechter, dialekticus. -Dialeetigae, f. Geleerde str dkunst, drsputeerkunst; gewoornljk: de wetenschap der denkvorrrren,
verstandsleer, denkkunst, d ja lek t ie k f. — Di a-

steen.

.

Dia.ireos, in. [Phairni. one.] Tegengif n.,

Diate, adj. [Ant. ronn.1 Tot Jupiter behoorende:
Flamine d-, priestervan Jupiter. [Flauien Dialis.}
Diaalecte, m. [Philol.] Tongval m., het onder

lectique,

adj. Tot een' bijzonderen tongval be-

hoorende. aan een bijzonder dialekt eimen ; -- lot
de dialektiek behoorende, haar betreffende, cl i a l e kt i sc h. -- Dialertiquenient, adv. Volgens de
vormen, naar de regels der dialektiek.
Diateginatip ie, adj. [Didact.J Sciences d-s,
wetenschappen. die de kennis der- teekenen, waarmede
men- denkbeelden, nevoelens, hartstogten uitdrukt,
ten doel hebben, dia 1 e c, m d t i sc h e wetenschappen f. pl. (volgens de rangqsel?ilcking van Ampère).
Dia-leimrua,

Diatemnne, m. (Méd.)

Ziekte-

toestand, inz. koorlsvrfje toestand, koortsvrije tijd
tusschen twee aanvallen, dialeinrna n. (a )vrexie).
Diatéipyre,f. léd. Tus.cchenpoc;zerrc ekoortsf.
Diatlepse, f. [Chit.] Tusschenruirnte f., af-

stand m. tusschen de starren of omnwind-i.nren bij
sommiiiezwaclrtels, dialei psis of dialepsis f.
Dislibanon, m. [Pharm. anc.] Naam van
verschillende artsenijen met wierook tot basis wie
,

-

rookmiddel n.

Diallage, f. [Minér.] Sti aalsteen m., schilfer
steensoort van het talkgeslacht, weleer-achtige
smaragdien of smararrdiet, groene veldspaath geiteeten. — D- rnétalloïde, paulk't m.. een mineraal
van. 't eiland Sint-Paulus. — Diallaai€tile, adj.

Straalsteen bevattend.
Diallèle, m. f Log j Cirkel m., verkeerde redeneer- of betoogtrant, waarbij men uit eene nog
te bewijzen stelling eene andere wil bewij~en, of
waarbij men het te omschrijven voorwerp middellijk
of onmiddellijknoemt, dia1léle f., dia11élos nl.
Dialoès, m. [Pharm. anc.] Geneesmiddel met

]

za.menhung, inz. van bloedvaten (z. V. a. DIÉRLSE).

deelteeken, it (111(1 n. (•• ).

Diaquant, m %Jinér.? Diamant m., hardste,
doorzir,tigste , schitterendste en kostbaarste edelLe d- est du carbons pur eristallísé, de dia mant is zuivere gekristalliseerde koolstof. D- brut,
taillé, ',•uwe, geslepen diamant. D- d'une belle eau,
diamant van zeer zuiver of helder water. L'éclair,
Ie feu du d-, het vuur, de vonkelin(/ van den diamant.
(lig Cette persarme est le d- de noire
soeiété, die persoon is 't sieraad, 't juweel van ons
gezelschap.
Co pent ouvrage est uit d-, dat
werkje is een juweeltje, een rneesterstuk. Ce poème
est plein de d-s t►rillants, dat dichtstuk is vol
schitte' ende gedachten. --- [Teelt ] Diamant (der
glazen- en spiegelmak(rs) — [Mar.] Anlcerhals ni.,
vereenig/ngspunt van d1e schacht en de armen.
Dia.nantaire, m. adj. Den diamant in glans
nab(kornend, diumanlaehtig. — IDiaenantaire,m.
Diamantslijper m. (liever lapidair ). Diamant-handelaar m. (li-ever courtier en d-s)
Diaivanter, P. a. ?Vlet diamanten bezetten,
bedekken. — Den diamantglans geven. — Het part.
assé is ook adj.: D adème d-, rust diamanten
ezet diadeern of haartooisel n. Couleurs d-es,
kleuren f. hl. neet d iamanl r;loed.
Diannantine, f. [Com.] Ceképerde wollen stof
neet figuren, d i a in a n t 'i it e f.
Diannargariton, m.[ Pita rm. anc.] Tegengif n. 'roet paarlen tot basis, parelmelk f., parel
-vatern.
Diamnasème, m., of Diamasèze, f. [Méd.j
Het kaaitwen; kaauwing I. ; — het flekaauwde.
Diamastigose, f. [Ant. gr.] Het feest van
---

)

--

('

b

-le geeselín,q der spartaansehe jonge lieden (om hen
daardoor tegen lirchaarnssrnart te har(Ien), roeden-

feest n., d- i. a in astigmi sis f.
Diainètral, e, adj. [Géom.] Tot den dia-

Dia-alogisrne, m. Litt.J Kunst f. (lei zaaienspraak, in.z der schriftelijke ; gebruik n. van den
dialopischen vorm, dialogisanus m.

,netei of de doorsnede behoorende, middelljjnig,
diametraal : Ligne d-, middellijn f.
Diaulétraleuient , adv. Lnregt, regelregt
tegen, malkander : Les deux poles sont d- opposes
1' u n a I aalre, de beide polen staan lijnregt tegen
malkander over. — (jig.) L'avarice et la prodigalité
sopt d- opposées, de gierigheid en de v. rkwisting
staan reet tegin malkander over. Ses sentiments
lont d- oppases, die gevoelens looptin re tstreeks
tegen malkander in, zin geheel ter,ens1r2,ldiq.
Diaenetre, in [G.éom.] Doorsnede, middellijn f.;
regie lijn, die in een' cirkel door't middelpunt ,gaat
en den omtrek weêrzijds raakt, d i a m e t e r m.
D-s conjugués, diameters, welke, bij de kegelsneden, weêrz2jds parallel zijn met hunne tangenten

D- une scene de théátre. —

kaIe,Pleoebe, Cynthia, Delia enz.)—[Chim.]

aloë tot basis, aloë - middel n.

Dialogique, adj. Gesprekswijze, ,b , wijze of
in den vomit. van zamnenspraak, d i a 1 o cl ? s c h.
Diatoeigiieinent, adv. In gesprekvorm, bij
wijze an zainenspraak.
1-

Diago

sser, v. n., nu DIALOGUER.

,

,

g Dialogiste, ni. et. f. Hij of zij, die za- aan eten top. — BD uitbreiding: grootste breedte of
menspraken opstelt, in den gesprekvorm schrijft, dikte f. van een rond of rondachtig ligchaarn: Le dde la lette, d'une colonne.
dialogist m. en f.
Diamoron, m. [Pia rut. aiic.1 11oerbeziesiroopf.
Dialogue, m. Zarnenspraak f., gesprek, onderhoud n., q esprekvorm m., letterkundig werk n. met honig bereid (als gorgelmidde) , d i a rn o r u 'm n.
Dianiotose, f. [Chir.J Het leggen van pluksel
Mu[Mus.]
in den r:esprekvorm, dialoog m. -zikaal gesprek, concertérend duel n., toonzetting in de holte eerier zweer, d i a at ti t o s s f.
I)ianaeardion, nl. [Pharm. anc.J Tegengif n.
voor 2 stemtrien of Q speeltuigen. die malkaar beantwoorden. — (Loc. prov. el (am.) Cet homme van acajou-noot.
Diandre, adj. [Bot.] Tweemannig, tweehelmig,
n'aime point Ie d-, die man wil den praat alleen.
Diatoner, V. n. Zamenspreken, eene zamnen- met lute meeldraden eerre dubbelslachtige bloem.
spraak houden; — in gesprekken kleedera, gespreks- — Diandrie, f. Tweehelmige planten f. pl., de
wijze voorstellen, personen zamensprekend opvoeren, ,2de klasse in 't stelsel van. Lintreus, a i and ria.-Diandrigne, adj. Tweehelmig, dia adrisch,
dialogéren, dialogiséren. Cet auteur dia
entend parlaitement l'art de d-, die-loguebin, Z. v. ii. DIANDRE.
Diane, f. [Myt11.] Diana, Artemis, de
schrijver laat zijne personen goed met elkander
spreken, verstaat den dialoog volkomen. — Ook jagtgod ira, de maanl.-od in (Luna , Se id n a . He als v. a. eebézigd:

[Mus 1 Faire d- deux Croix, deux instruments, een A.rbre de D-, z. ARBRE . — [H. n.] 4ardige aap m.
muzikaal gesprek tusschen twee stemmen , twee van 't geslacht der meerkatten Afrika, liana;
speeltuigen laten voeren. — Het part. passé is ook — zekere vlinder ni., ook h`Tpsipvle geheeten. -adj. : Scène Bien dialoguée, tooneel, waarin de C DIAN E, F. [Mis., Mar.1 Weklr'ommel n., ochtenddialoog of de zamenspraak van 't begin tot het einde waak, re v e i l l e f.: ' Battle la d-, de wekt rota: mel roeren. de reveille slaan. Coup de canon de
goed volgehouden is.
Dialogaenr, m. Spreker in een' dialoog of d-, ochtendschot it in zeehavens, als sein om de
havenketens te openen.
'
een'
dialoog.
zamenspraak.
—
Steller
van
in eens

DIANTHE

IJIASTOLE.

--

Dianelle, f. [Bot.] Indische plant f., van 't
geslucht der asperg-ies, met zwaardvorrnugebladeren.
Dianthe, adj. [Bot.] . z. v. a. BIFLORE. —
DIANTHE , m. Wetenschappeljke naam van de nagelbloem of den anjelier (oeillet). — Dianthe, e,
adj. Naar de nagelbloem ceeljkend. — Dianth ► es, f. lil. 4njeliersoorten f. pl.
Dianthère, adj. [Bot.] Met twee helm!cnopjes

op eiken rneeldraad.

.Dianthhiné, e, adj., z. v. a. DIANTHE.
Dianthon, ni. [Pharm. aric.] Te cc;lclif als
poeder, zarnengesleld uit vele aromati.^ciuc en prik
zelfstandigheden, d i a n t h u irn n.
-kelnd
Diantre, m. (verzachtende ve vorrning van
diable) Duivel, drornrnel, droes. Au d- soit le fou,
de dr oininel haal' den gek. Allen vu d-! loop naar
den drommel !
Di anucilnl, m. ( r. ---come) [Pharm.] Ingekookt, dik sap H. van groene anten en hang.
Diapalrue, ni. [Pharm.] Zalf I. uit het halfglazige eerste lood -oxyde, met oljj f olie en water
door koking bereid, diapalm m. ; diapalmpleisler f.
Diapasme, ni. [Pharm. j [t'elriekend strooi -

poeder n.

Diapason, m. [Zus.] Omvang m., uitrestrekt-

heid I . eener stern of eens speeltuigs. Get air sort
du d- de in voix, deze aria is voor de natuurl ij ke
stem te hoog of te laag gesteld. — Steenvork I. —
' de Grieken de naara van 't octaaf. — [Tech.]
Zokkenaieters-waatstok ni.

Diapé(lène. I. [Méd.] i-letdoorzweeten des bloods

door de vaatrokken, bloedzweet n.; inn. bloeding f.
uit de huid (hémorrhagie cutanée).
Diapente, I. [Mus. anc.] Quint f. (quinte).

Diapère, in. [H. n.] Hartkever m. — Diapérai, e, Diapéride, asij. tiartkeverachtiq. .
Diaphane, adj. [Phys.] Doorschfjnend, het

licht zu?,ver doorlatend , dia p h a a n; -- (voét.)

doorzir,lig (transparent), helder. Diaphanéité, f.

Doo sch[ nendhei 1 f. — Diaphaner, v. n. Doorschijnend maken. -_-- Diaplhané,,e, adj. (en part.
passe) : Substance d-e , doorsch ij nend c,.=emaakle
zelfstandigheid f.— Diaphanipenne, wij. [H. n.j
Met doorschijnende vleugels. — D)ialpihanogène,
adj. [Phys. - { Doorschijnend-, doorzi tic makend. --

Doorschijnendheidsmeter
(der lucht), diaphanometcr m. (doordeSaussure uitrevonden).--- Diaphanométr ie, f. Kunst
om de doorschijnendheid der lucht te bepalen, d i aphanome t-rie f.— Diaplianoinétrique, adj.
Wat dat werktuig, die kunst betreft, d i a p h a n om é t r i s c h. -- Diaphanoranta , m. Doorschijnende;childe'rj f., diaphanorama n.
Diaphénie, Diaphénix, m. [Pharm.] Slikartsenij f.. met dadels tot basis (soms nog tegen 't
schilderskoljk rebraikt), d i a p k oe n i c e in.
Diaphonie, I. [Mus. anc.] Wanklank, valsche
toon rei.— (fig.) Tweedragt, kwade verstandhouling f.
Diaphore, I. [Lilt.) Herhaling van 't zelfde
woord ^n éénen zin, maar in verschillende beteekenis, d i a p h, o r a I. -- [Bot.] Soort van cipergros n.
Diaphorèse, Diaptiose, I. [Mid.] Huiduitwaseming, sterker dan de natuurlijke en minder
sterk dan 't zweet. d i a p h o r és is I. — Diaphorétigne, wij. Uitwaseming bevorderend, zweet Diaphanovuétre, m.

drijvend (sudorihque): Un reinéde d-, of als subst.
Un d-, een zweetdmvend middel n.
Diaphragivatique, adj. [.&nat.] Tot het

middelrifbehoorend, diaphra,q mat'isch.-- Diaphragnie, in. [kunt.] Mi-+ldelrif n. van 't lipchaarn; middelschot n. van den neus, van de hersens.
— [Bot.] Middelschot n. in eenti zaad doos. — [Tech.]

Ligte, beweegbare scheidswand in., klep f. of schot n.,
waardoor cie gemeenschap tusschen de beide hoofd
verschillende werktuigen (zooals blaas--delnva
balren, locomotieven , recipiënten of ontvangers enz.)
wordt afgesloten. -- [Opt. ] Blikken of bordpapier en

tusschen.echot in llroote verrekijkers, om 't overtollig
licht af te weren.
Diaphragutite, I. [Méd.] Mliddelrifs-ontstekingf.diaphragmatilisofdiaphraomitis f.
Diaphtore, I. [NIPd.] Bederf n., ontbinding I.
der vrucht •in de baarmoeder; -- ook: bederf van
de spijs in de maag, d i á p h t o r a f.
Di aphylactique, adj., z. PROPHYLACTIQUE.
Diapihyse, I. [Anat.] Het lusschenligqende,

tusschen twee deelen gelérene, inz. het midden- of
hoofdstuk n. van pijpbeendperen, d i á. p h y s i s f. ---
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Diaphysisté, e, adj, [Bot.] Mel éé n of meer
rn.2d.delschotten.
Diapnoïque of Diapnotigne, adj. [Méd.j

Zocht ziveetdrzlvend.
Diapré, e, adj . (en par t. passé van diapier)

Bont, veelkleurig, veelverwig. --- Diaprée , I.
[Hort..] Violetkleuri e pruim f.
Diaprei, v. a. Veelklt.urig maken.

Diapro n, m. [Pharm.] Slikartsenij f. van

pruimen.

Diaprure, I. Bontheid, veelkleurigheid f.

Diiapterne, ins. [Pharrn.] Middel n. ut kaas
en dierenhoeven bereid (voor gewrichtskwalen)
Diaptose, f. [Anc. mus.] Tusschenval m., kleine
val op eene eindnoot, het herhalen der slotnoot,
diapt s
ó e I.
Diapyèine of Diapyèse, I. [Méd.] Verettering (inz. der longen) , etterborst f., d i ap y é in a n,
d i ap yés is f. -- - Diapyétique, ad.j.: Un remède
p

d-, eten etterrbevorderend middel n.

Diarehie, I. [Pout.] Reéring van twee personen , dubbel {ieerschappj, d i a r c h i e I.
Diarodnaticon, in. [Pharm.] Middel n. van
aromatische of geuri,e kruiden. --- Diaroma•
ton, m. Zeer sterke kruiderij f.
Diarrliée, f. [Meid.]

Buikloop tn., menigvul

dige en vloeibar e buikontlasting, dia -r r h é e f. -- Diarrhéiyue, cidj. Den buikloop veroorzakend,

daartoe behoorend.

Diarrhodon, in. [Pharm.] Rozenkoekje n.,

(gemaakt van roode rozen).

Diarthrodial, e, Diarthrosial, e„ adj.
[Anat.] Een !iewricht vormend; tot een gewricht
behoorend, diarahrotisch. -- Diarthrose, f.

Volkomen beweegbaar gewricht n., dia 2 1 h r e) sis f..
Diasaponion, ni. [Pharm.] Zeepzalf I. —
Diasatyrion , Diaseordinnnm , (pr. ---otne)
,

Diasebeste, Diaséné, Diaséricos, Dia -

Siuyrue, in. I aam vaan slikar l senijen I. pl., respectreveljk uit standelkruid, uit moeras- manderkruid, aait borstbezi.en, uit senebladeren, uit zijde,
uit myrrhe bereid.
Diasostigiie, 1. [11ód.] Gezondheidsbewaring,

leer of kunst one de gezondheid te bewaren (h^rgiènej,
d i o s os t i e k I. — DIASOSTIQUE, adj. Behoedend,

voorkomend (préservatif), d i a s o s t i s c h.

Diasperivaton, ni. (Pharm.] Pleister f. of
omslag m. nit zaden, inz. uit venkelzaad.
Diasphage, m. Spleet, splijting I. [Anat.]
Ruimte t. tu.,schen twee oderlakjes.

Diasphendouèse, I. [Ant. gr.] Van.eensclreuring f. eens misdadigers door twee niet geweld bij
vervolgens losgelaten booroen.
-engbo

Diasphyxie, f. [ !iéd. j Klopping I. van de

slagaderen, van 't hart.

I)iaspore, in. [[^9.iner.] Zeldzaam mineraal n.,

griet aluinaarde tot basis, diaspoor n.

Diasporoniètre, m. [Phys.] L-ichtverstrooi,jingsmeter (om (Ie verstroo jjing der lichtstralen te
bepalen, d i a s p o r' 0 rn e t e r ni. — Diasporoniétrie, I. Gebruik n. van dat werktuig. -- Diasporolnétriq uie, adj. Daartoe behoorend.
Diaspre of Diaspro, m., z. v. a. JASPE.

Diastase, t. [Chir.] Uiteenwijking van onbewégelak niet eika. ader verbonden beenderen, d i á s t as? s I. -- [Chim.] Nieuwelings ontdekt bestand
dat zich bij de kie ming der granen ontwikkelt-del,
en den overhaam van- 't zetmeel in f,oma en suiker
bewerkt, d i o o s t ei s e I.

Diasténnatélytrie, I. [Méd.]

Tegennatuur

splitsing f. der rnoederscheede in twee deelen.-lijke
--- Diastémateneéphalie, I. Tegennatuurlijke
spljtin9 I. der hersenen. — Diastéuiatie, f.

[Med.] Tegennatuurlijke splijting, gespletenheid f.
Diasténiato-eheilie, -cranie, -cystie,
-gastric, -glossie,-gnathie,-inétr ie, -my-

élie, -pyélie, -rhaciiie, -rhinie, -staphy-

lie, -sternie, f. [Méd.. j Tel^ennatuurlie splt;ting f. van de lippen, den schedel, de de
buikwanden, de tong, de kaken, de baarmoeder,
het ruggemerg, het bekken, de ruggegraat, den

neus, de huig, het borstbeen.
Diastèine, m. Tusschenruirnte f., afstand in.

--- [Mus. anc.] Enkelvoudige interval m .
Diastétnenterie, I. [Med.] Tegennatuurlijke
splijting van 't spijsverteringskanaal.
Diastole, I. Uitrekking, verlenging, inz. [Poés.]
verlenr?ng van eerre korte lettergreep tot eerie lange
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(het onijjekeerde der s y s t o le) . — [Gram. gr.] Deel-

teeken (, ), dat tot scheiding van enklitcsch zamen hangende woordei dient, opdat zij niet met andere
gelijkluidende verwisseld kunnen worden — [Anal.]

Uitzetting van 't hart en de bloedvaten, om 't instroomende bloed te ontvanggen, d i á si o le f. —
Diastolique, adj. Tot die uitzeltinq behoorend,
diastolisch.
Diastremme,m. [Méd.] Verrekking (luxation).
Diastrophie, f. [Clair.] Verdraaying , ver
vertrekking der verlamde aange--platsing,z.de
zi(tsspieren naar de gezonde zijde, di á s t r o p h i e f.
Diastyle, m. [Arch.] Gebouw n., zuilenr j f.,
waarvan de zuilen drie middellanen harer dikte
van elkander staan, d i a s t p 1 o n n.
Diasyrme, m. [Rhét.] Overmatige verkleining
van een voorwerp (het tegendeel der hyperbole),
bespottende minachting, smalende bespotting f.
Diatartaron, m. [Pharm.] Purgeerpoeder n.,
met wijnsteen tot basis.
Diatessaron, m. [Pharm.] Geneesmiddel (oor
uit 4 bestanddeelen) tegen de koude inde her--spr.
senen, in de maag enz. —Mus. anc.] , z. v. a. QUARTE.
Diathermane, adj. [Phys.] De warmtestof
doorlatend.
Diathèse, f. [Méd.] Ligchaamsgesteldheid f.,
ziekte-aanleg m., d i d t h e s i s f.
Diatoinique, adj. [Chim.] Twee atoom-gewigten bevalt3nde.
Diatonique, adj. [Mus.] De toonladder doorloopend, volgens de toonschaal; geheele toonera betreffend, diatonisch.— Diatonigaeineut,adv.
Naar de diatonische toonschaal.
Diatra gacanthe, m. [Pharm.] Verzachtend
poeder n. met traantrom tot basis.
Diatribe, f. Wjjdloopige geleerde uiteenzetting
of verhandeling. -- Bittere. hevige kritiek f. ; —
ieder scherp, beleedigend geschrift n., dia t ri b e f.
Diatritaire, adj. et subst. m. [Méd.] : Un médecin d-, of Un d -, een arts, die alle ziekte door
driedam sch diëet wil genezen. -- Diatrite, f.,
Diatriton, m. D•iedaagsch diëet n.

Diatypose, f. [Litt.], z. V. a. HYPOTYPOSE.
m. Ant. gr.] Afstand m. van 2 staDianle, m.Ant.
dien. — Dubbel [ f. -- D1autie, f., Díaaléion, nl. Muzijkstuk n. voor de dubbelfluit.
Diazeuxie, f. [Bot ] Plantensoort f. met za-

mencrestelde bloemen.

Diazoine, m. [Ant. gr.] Trapportaal n. —
[Anat.] , z. v. a. DIAPHRAGIIE
Diazoster,m. [Anat.J Twaalfde ruggewervelm.
Dibaptistes, m. pl. [H. rel.] Dubbeldoopers in.

pl., tweemaal doopende secce der 9de eeuw.
Dibranche, adj. [H. n.] Met dubbele kieuwen.
Dicarpe, adj. [Bot.] Met dubbele vruchten.
Dieacité, f. B)tend vernuft n., scherpe zet m.
Dicélhiphe, adj. [H. n.] Met dubbel hulsel of
dubbele schaal. — Dieéphale,adj. [Bot.] Met
twee toppen of kruinen. — Dleérate, Dicère,
adj. [H. n.] Met twee horens, twee voelsprieten.
Dichapétale, adj. ( p r. ch=k) [Bot.] Met
in tweeën gespleten bloembladeren. —141s subst. m.
A frikaansche terpentijnboom m. — Dichétipsopode, adj. [H. n.] Met lange, sterke voeten en
gescheiden teenen. — Dichile, adj.,z.v.a. BISULQUE.
Dichogame of Dieho"amiq pie, adj. (pr.
eh=k) [Bot.] Met gescheien geslachtsdeelen. -Iliehogantie, f. Bevruchting f. der planten met
gescheiden geslachtsdeelen.
Diehoptère , adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
gesp leten vleugels.
Dishorde, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.] Tweesnarig speeltuig, d i c h o r d i u m n.
Dichorée, f., (pr. ch=k) z. v. a. DITROCHEE.
e, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Vork-

Dichotomal,

DIUASCALIE.

Dichronc . adj. [Bot.] Van twee saizoenen,
slechts een gedeelte des jaars door groefjend.
Dieline, adj. [Bot.] Met gescheiden geslachten.
— Diclinle, f. Plantenklasse f. niet gescheiden
geslachten (de 15de van. Jussieu). — Diclinoé.
drigiie, adj. [Minér.] Met twee stompe hoeken
en ten' scherpen hoek (van kristallen).
Dicolore, adj., z. BICOLORE. -- Dicongae,

adj. [H. n.) Met twee schelpen of schalen. — Dicoquie, adj. [Bot.] Met dubbele schaal of dop.
Dicotyle, m. [H. n.] Muskus -zwfjn n.

Dicotylédoue , Dicotylédoné , e, adj.

[Bot.] Tweelobbig, met twee zaadtobben. — DICO-

TYLÉDONES Of DICOTYLEDONEES, f. pl. Dubbel- of

iweelobbige planten f. pl.

Dicranocère, adj. [H. n.] Met gevorktehorens
of voelsprieten.
Dierote, adj. [Mid.] Dubbelslaand (van den

pols), dikrotisch.

Dictame of Dictamiie, m. [Bot.] Esschenkruid n., woudlelie f. D- Blanc, wilde polei f. —
(fig.) Troost in., verzachting f., balsem m.
Dletamen, m. (pr. --men) [Phil.] Ingeving,
inspraak f. (des gewetens). -

Dietamite, Dietamnite, f. [Pharm.] Op

esschenkruid getrokken most ni.
Dietateur, m. [.H. rom.) Onbepaald gezaghebber in tijden van gevaar. d z. c t á t o r. — (fig.) Il
parle dun ton de d-, hij spreekt op een' beslissen den toon. — Dictatorial, e, adj. Het dictatorschap betreffend; -- onbeperkt. — (#g.) Gebiedend,
als rrcaglhebben'l , op bevelenden toon, di c t a to r i s c h. — Dietature, f. Waagt en waardigheid f.
des dictators, dictatorschap n., .d ie ta1uur f. —
Onbepaald gezag n., heerschappij f.
Dicté, e, add. (en part. passévan dieter) Voorgezegd, in de pen gegéven; irrgegéven, ingeblazen;
voorgeschreven.
Dietée, f. Het tot nederschrijving voorgezegde;
het dus geschreven stuk. di c t é, d ic ta a t D. —
Ecrire sous la d- de qn., opschrijven, wat iemand
voorzegt.
Dieter , V. a. Voorzeggen ons na te schrijven,
in de pen geven, d i-c t ére n : D- one lettre, un
théme. -- Ingeven, inblazen, in den mond geven.
on lui a dicté toutes les réponses qu'il a faites,
enen heeft hem al zijne antwoorden in den mond
gegeven. — (fig.) Voorschrijven, leeren, opleggen:
La maison, La conscience nous diste sela, de rede,
't eweten leert ons dit, schrijft ons dat voor.
Diction, f. Bijzondere wijze van voordragt of
voorstelling, eigen wijze van uitdrukking eens schrijvers of redenaars, keus en schikking der woorden,
kunst van wél zeggen, d ie tie f.
Dictionnaire. m. Woordenboek n. Un d- sans
exemples est one squelette, een' woordenboek zon ,ler voorbeelden is een geraamte. — (Loc. fam.)
Traduire a coups de d-, z. coup (blz. 411, kol. Q.).
— (fig. et fam.) Un d- vivant, een levend of wandelend woordenboek; een mensch van veelzijdige,
uitgebreide kundigheden.
Dictionnariser, v. a. Den vorm van woorden
geven, in alphabétische orde schikken.
-boek
Dietionnariste, m. Woordenboekschrjver.
Dieton, m. Aardige uitdrukking f., scherpe
: et, steek ni. — Spreuk f., zeggen n., tot spreekwoord geworden uitdrukking. Un vieux d-, Un dpopulaire, een oud spreekwoord, een volksspreukje.
Dictum, m. (pr. —tome) (latin) [Jur.] Gereqteljke uitspraak f., regterl(jk bevel n. of verorden ing f.
Dietyolide, adj. [H. n.] Netvormig.
Dictyo$èrea, m. pl. [H. n.] Netvleugelige
insecten, dzktpop ter a n. p1.
Dietyorhize, adj. [Bot.] Met netvormig over
wortel.
-dektn
Pidacticien, w. Beoefenaar m. der didaktiek.
—I idactique, adj. Leerend, onderrigtend, onderwijzend, d i d a k t i s c h: Poeme d-, leerdicht n.
Genre d-, of als subst. DIDACTIQUE, f. Leervoordragt , onderwijzende v ^ordragt , leerkunst, on-

of qa ffelstandiq. uit den hock van twee takken
groeiende. -- Dichotoine , adj. [Asir.] Half
verlicht, half zigtbaar (van de maan) . — [H n.]
Met gevorkt lijf. --- [Bot.] , z. v. a. BIFURQUE. —
Diehotomie, f. Verdeeling in tweeën, vork- of
ga elvormigheirt f. — [ Astr.] Half verlichte maanschijf f. -- Dichotoinigiie, adj. Vork- of gaf derwijskunst , f. — Didactiquetweedeelig : in tweeën verdeeld en onder-felvormig; ment, adv. Op onderrigtende, didaktische wijze.
Didactyte, adj. [H. n.] Met twee teenen, twee-verdl,ichotms.
Dichroé, e, Dichrofte, adj. [Phys ] Twee- teeni,q.
Didascalie, f. [Phil.] Kunst om de leerstel
kleuriq, tusschen twee kleuren zwevende. — Dite onderwezen. -- D1dasealies, f. pl.-linge
chrofsnie, m. Tweekleurzgheid,tweevoudige kleurBeeringen, onderwijzingen f. pl.; -- kenmerken-,
wisseling f., diehro Ism us n.
;
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teekens, bewijzen n. pl., didaskáiien f. pl. ----% Didascalique, adj. De leering betreffend: leerend, onderriytend; — soms z. V. a. APODICTIQUE .
Dideau, Diédeau of Digulal (plur. Diguiaux) m. [Peche] Afzetnet, spernet n.
Didelphe, m. [B. n.] Buideldier n. — Ook als
adj.: Aniinaux d-s, dideiphides, didelphiens, of à
bourse, of marsupiaux, buideldieren n. p1. — Didelphoide, adj. Naar 't buideldier ^eltkend.
Didoron, ni. [Métrol.] Lenctemaaf. der oude
Grieken, = 2 hand breedten.
Didrachtne, m. [Métrol.] Halve koperen sik
(bij de oude Joden). — Twee- drachmen-stuk n.-kelm.
(bij de oude Grieken).
Didueteur, Diductif, adj. m. [Anat.] Mus
f als subst. Le d-, de tweedeelige spier f.-cled,o
— Diduction, f. Scheiding, afzondering der deelen, beurtelincsche beweging f. heen en weder.
DIdyrnalgie, f. [Méd.] Pijn f. aan de teel ballen — Did' nnaigigne, adj. Die p jn betreffend.
Didynie, adj. [hot.] Dubbel, gepaard. — Didynioearpé, e, adj. Met gepaorde vruchten.
Didyiianne, adj. [Bot.] Dubbel- of tweemagtig. -- Didynanaie. I. Klasse der iweemaglige
planten , welker bloemen 4 meeldraden hebben,
waarvan 2 langer dan de andere zijn (de 14de
klasse in 't stelsel van Linneus), d i d y n d mi a n.
pl. --Didynaiiiigne, Didynawiste, adj. Tot
die klasse behoorend, tweemat tig, d id y n a m i s c h.
Diécule, m. (woord van Rabelais) Ochtend
-schémeringf.
Dièdre, adj. [Géom.] : Angle d-, tweevlakkige
hoek m.
Diérèse, f. [Gram. lat.] Oplossing van een'
tweeklank in twee enkele klinkers, of verandering
der j en v in de verwante vocalen (b. v. Orpheus
in Orpheus, Troja in Troïa), d i ae r e s i s f.; -- ook
z. v. a. TREMA. — [Chir .] Scheiding f. van tegen
insnijding, insnede f.-naturlijkvegd n;
-- Diérésique, adj. De diaeresis betreffend. —
Diérétique, adj. [Chir.] Tot klieving, scheiding,
wecc bijting van een weefsel geschikt, d i ae r é ti s c h.
Dièse, m. [Mus.] Kruisje n. voor eene noot,
orn ze een' halven toon te verhoogen. — Ook als
adj.: Cette note est d-, er staat een kruisje voor

maakt van zijn' buik, van zijn geld een' god, een'

afgod. Promettre, Jurer ses grands d-x, bij kris

en kras zweren, verzékeren.-11 parle, chante comme un D-, h# spreekt, zbitt onverbéterltjk. — Het
helpt verscheiden tusschenwe7psels vormen : B-!
Mor, D- ! Bon B-! Grand B-! Juste D-! etc. —
Het wordt ook van de godheden der heidenen gebruikt: Le culte des faux d-x, de afgodendienst.
Un demi -d-, een halve god, z . DEMI - DIEU.

Diève, f. [Minér.] Kleiachtige laag F. in de
kolenmanen (in 't noorden van Frankrijk).
Diexode,f. [Méd..1 Stoelgang m.,buikontlasting f.
Dif-, hetzelfde voorvoegsel als dis, waarbij de s,
om de volgende f, mede in eene f veranderd is.
Diffamant, e, adj. (alleen van zaken) Eer
schendend, schande aanbren--rovend,t^
gend, lasterlijk: Discours d-s,lastergesprekken n. pl.
Diffanaateur, m., -trice, f. Eerroover, eerdief, lasteraar, schender m., eerroofster, lasteraar
-ster,ch.nd^ogf
Diffaniation, f. Eerrooving f., eerroof m.,
lastering f., lasteraar m., schending, smaadrede F.
Difl'amatoire , adj. Eerroovend , lasterend,
onteer end,: Un libelle d-, een eerroovend, lasterend
geschrift, smaadschrift, paskwil n.
Diffamé, e, adj. (en part. passé van diliamer)

Onteerd, te kwader faam staande, geschandvlekt. —
[Bias.] Lion d-, leeuw m. zonder staart. Armes d-es,
of déehai•gées, geschonden wapens n. pl. (waarvan
een of ander stuk, tot straf tiener onteerende daad,
is afgenomen).
Ditfainer, v. a. In opspraak brengen, belas
schandvlekken, schenden, eerrooven, zwart-tern,
of verdacht maken. — SE DIFFAMER, v. pr . Zich
zelven in opspraak, in kwaden naam brencen.

DDifameur, m., z. v. a.

DIFFAMATEUR.

itfarréation, f. [Ant. rom.] Echtscheiding f.,
ontbinding van het bij con farreatie (z. CO1NFARREATION) gesloten huwelijk.
Différé, e, adj. (en part. passé van différer)

Uitgesteld, verschoven. — (Loc. prov.) Ce qui est
d- nest pas perdu, uitstel is geen afstel, borgen is
geen kwijtschelden, wat in 't vat is, zuurt niet.
Dif érennnsent, adv. Anders, op eene andere,
verschillende wijze.
die n% ot. Fa d-, fa -kruis.
Différenee, F. Verschil, onderscheid n., ongeDiéser, v. a. [Mus.] Den sleutel van een' of ljkheid, afwijking f., afstand m., verschillendheid,
meer kruisen voorzien. — Eene noot met een kruisje verscheidenheid, d i- f f e r en t i e f. it y a une grande
teekenen. -- .Diésé, e, adj. (en part. passé) Note d- entre (of de) l'un (ofii) l'autre, er is een groot
d-e, een' halven ,toon verhoogde noot F.
onderscheid tusschen beiden. — (Log.) Bepalende eiDiète, F. Levensrégel'ing, gezondheidsverzorging, g enschap f., kenmerk n. van onderscheiding. (In
maathouding in beweging en rust, inz. in spijs en Dame est une substance incorporelle, is substandrank, leefregel, eetregel; ziekenkost m., magere ce het geslachtsbegrip (le genre), en incorporelle
spijs, d i e e t n. Faire d-, Etre à 1a d-, niet dan de bepalende eigenschap (la diférence). — [Arith.]
dna g eren, kost gebruiken, dieet houden. — DIETE, f. Verschil, overschot: La d- de 6 à est 2. — [Coma
Hist.] Landdag,rijksdag m., vergadering f., zit- Verschil tusschen den koop- en verkoopprijs van
tingstyd m. der rjksstenden of der staten in som- effecten bij de verhandeling op tijd. -- [Math.] Calmige landen. — [Chanc. rom.] Dagreis F. van 10 cul des d-s, differentiaal-rekening F. (z . DIFFÉRENitaliaansche naijlen.
TIEL). — [Astr.] , z. ASGENSIONNEL . — [Mar.] DDiététigae, adj. [Méd.] Tot het dieet of den de tirant d'eau, verschil in diepgano, in stuurlast.
leefregel behoorend; matig, met de gezondheidsleer
Différenciation of Différentiation, F. Beovereenkomend , d i e t é ti s c h. — DIETÉTP QUE, F. paling, aanwijzing F. van 't onderscheid tusschen
Gezondheidsleer F. (nu meestal HYGIENE geheeten). verschillende dingen.
Diététiquenient, adv. Volgens dieet , naar
Dil%rencier of Diiférentier, v. a. Onder
de regels der gezondheidsleer.
onderscheid aangeven of bepalen, een-scheidn,t
Diététiste, m. Geneesheer, die alles van den onderscheidend kenteeken geven, verschillend maleefregel verwacht, die enkel door het dieet wil ge- ken. --- [Math.] D- one quantité, het oneindig
nezen.
kleine deel (de i jferentiaal) eener oneindige veranDïétone, F. [list.] Kleine laaddag m., bizon derl ke grootheul vinden of berékenen, di ft e r envergadering F. van den poolschen adel.
-der ti ér e n. -- Dif%reiicié, e, of Difl'érentié, e,
Dien, m. God m. Le bon D-. de goede God, adj. (en part. passé) : Quantité d-e, g e d i f f e r e nonze lieve Heer; —[Cath.] de gewijde hostie f. Etre t i e e r d e grootheid f.
devant D-, overleden zijn. — (Loc. prov. et fam.)
Différeneiomètre, ni. [Mar.] StuurlastmeL'homme propose, et Dieu dispose, de mensch ter, diepgangineter, werktuig om den diepgang van
wikt, God beschikt. Ce que femme veut, Dieu Ie een schip te meten, d i. f f e r e n t i o m e t e r in. —
veut, vrouwenwil, Golswil. Il n'y a pas de bon Dlifférenciométrique, adj. Wat tot dat werk
D- qui fasso, dat is door niets ter wereld meer te
-tuig
behoort.
veranderen, daar is geen genade voor. Dieu donne
Différend, m. Verschil n. tusschen den geIe froid scion le drap, God geeft kruis naar kracht. vraagden en geboden prijs: Partageons Ie d-, laat
Cola va comme ii plait a D-, Cola va D- salt ons 't verschil deelen. — Geschil, verschil n., oncomme, dat gaat zoo goed en kwaad als 't kan. eenigheid f., misverstand, twist, strijd m. Porter
Sit plait à D-, Avec i'aide de D-, Dieu aidant, als un d- devant qn., iemand tot scheidsman in een
't God behaagt, met Gods wil.

D- salt, D- le salt,

God weet, God moge weten. D- veuille ! Pidt à
D-, God geve, g ave God! D- merci ! Gráce b 0-!
God dunk !--Faire dune chose son d-, een' afgod
van iets maken, g eheel zijn hart aan iets hangen.
I1 fait son d- de on ventre, de son argent, hi

geschil kiezen.

Différent, e, adj. Onderscheiden, verschillend,
ongelijk, uiteenloopend, verscheiden, veel. Des opinions d-es , verschillende , uiteenloepende meeningen F. pl. — (fam.) Cola est d-, bien d-, dat is wat
anders, heel wat anders. -- (Loc. prov.) Ces deux
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Dlfl'ornier, v. a. Mismaken, leelfjk maken (in
beide dingen VC',SchillEil als dug en nacht, loopen dezen zin liever DEFORnER). - 0- des nionnaies,
hemelsbreed uit elk(tfl(IeP. - D-es peisonnes mout des midailles, munten, (t denki enningen misvor
a ff iimé cela. V erscheidene, vele personen hebben mij men, onkenboar maken. - J)iffoi maté, e, vdj. (en
pa? 1. j'osré): Monnaies ti-es, microi mde munten f.pL
dat bevestijd.
Iliffoj inilé, t. ,[tïinzciehtheid, misvomdheid,
Diftien11e) Ie, adj. [Math.] Calcul d-, ii ifgebreklo Ifjhheid, wcnrstcltigheid, won.chapenLeid;
fe r e it t I ci a l ? ék n ing f.. tak der wiskandiqe analysis, door Leituilz vitGevonden, besloonde in 't - leelUkheid f.: La d- du corps, dun éditice, dun
ni ;aan van de betrekking der aonrojji'nen van meul)Ie, eic. - (lig,) La d- du iice, de hetteljkheid
twee veranderlijke en van el/wader afkavçende von (IC oîdc'ud. (Pu;v.) D- nest gas 'vice, leeejvoolheden, op 't ooGeeblik, dot de oanroeijing ljkhid , niiuiaolïthcid is teen ondeud.
Iift'i'ijctci', V. 0. [Ph)s.J De lichtstralen lireverdwijnt of gelijk 'nul wordt. Qiiautié d-le of
ken cl b'uigcn. - tJiIfi'acté, e, etdj. (en jart.
DIFFÉRE1XTIELLE, C. liet oieind'i,i ldtin( deel IL, de
oneindig kit me aanroj/inj eener eindige, vera n- po.ciei ) : Ra)-ons luimteix d-s, gbrcken, boen
lichtstralen. Ditfiaclif. he, IJiffi ingent, e,
derlijke rrontlieid , d ifferen t i a a 1 f.
Différetilialion, Lifl'éi'cn1ier, Z. JOFFE- wij. Straa lbrekend. - I)itIi'actioii, I. Stietaf

choses sont d- es comme Ie jour et Ia nuit, die

-

-

—

-

BENCIAT1()N, JIHFFEItENCIER.

IJitféiez, V. 0. Uitstellen, verschuiven, vertragen, opschorten: D- qe. i un autie temp , iets tot
op een' onderen tijd uitstellen. -- DLFFEREII, V. n.
Uitstellen, dralen, toeven, wachten: II [nut faire
cola sans d-, ij moet dat zonder dralen, zonder
uitstel, onverwijld doen. - Ditfrrei, v. a. Verschillen, verschillend, onçelf/k ofuiteenloopend zijn,
uiteen loopen, niet overeen komen, Wielen : Un
bomt ne ivre ne dillère en ilen de Ia hele, een
beschonken menscl is een dier ( elijk. ho ne di1ièeent
quen vu point, :ij verschillen skcltsover één junt.
- (Loc. prov.) D- du noir au blanc, hemelsbreed,
geheel en ol verschillen.
Dilîieile, adj. Moej/eljk, zwaar, ongemakkelijk, bezu'aurlfjk (van zaken); eiçenzinnig, wonderlijk, 10511f;, niet toejevenci, streng, star, onhandelbuar; kiesch , zeer kur'i q , difficici. Une entreprise (I-, eene moeijelfjke onderneming f. Avoir
Ia respiration d-, moeijel(jk, zwaar adrinhalen. Un
bomme d-, een wonde7ljk, lastig. eigenzinnig
mensch. II est d- en son manger, hij is zeer kiesch
of keui ig op zijn etn. - Temps ti-s. benciouwde,
dure, slechte tijden m. p1. Jeunesse est ii- (forte)
a passer, jeugd heeft teen drugd, jonge lieden weten zelden hunne hartstoten te bedwingen. - Ook
als stibst.: Faire Ie cl-, la d-, moei el-ijk te verGenoegen zijn. - (Prov.) 11 est d- h ferrer, h chaus
't is niorji lok iels van hein te verkrijgen. -ser,
Dilfieilcrneiit, adv. Met moeite, op eenemoeielVke wijze, bezwaarlijk: II ne pourra se liver de
i b que cl-. hij zal zich hieruit moeijeljk, bezwaarlijk kunnen redden.
Ditficulté, f. Moeijeljkheid, zwarigheid f., hinderl.
m., beletsel U.. verhindering f., onge ak n.;
ing. dvisterbeid 1.; - te- bedenkelijkheid, tu'ijfel
genwerping f.; - klein geschil n., kleine twist m.,
difficulteit f. II y a bien les d-s dans cette
affaire, er zijn vele zwarigheden in die zaak. tpi ou
ver de Ja cl- h marcher, 'niet dan met moeite kunnen loopen. II fait d- de se charger de eette affai
re, hij iiiookt zwarigheid (bedenkelij kheid) zich met
die zaak te belasten. - Faire des cl -s sur qc., tegenwerpingen op 'iets maken. II y a bien ties
d-s dans ces passages , die plaatsen zijn moefjeljk
le verstaan, er ligt veel daisterheidin.- Le frère et
Ja soeur eurent ensemble tine cl- h e sujet, broeder en zuster hadden hieromtrent een klein geschil.
- (Loc. pray.) II est Ie père des d-s. hij heeft
overal een zwaar hoofd over. sts DIFFICULT
bc. adv. Zonder tegenspraak, zonder twijfel, buiten kijf: - gemokkljk; - gaarne. volgaarne.
S Di ft'IeuIliste, in. Zworiç. heidinoker. liefhebber von zwaripheden op te werpen zwaarhoofd m.
S Ditficuiltiieuisenieist , adv. Met zwarighe
den. bezwarend.
Diffieuiltaietix, eiise, odj (von personen of
verpersoonlke zaken) Zu arif heden of bedenkingen makend: C'est un homme cl-, '1 is een man.
die hij de geringste kleinigheid zwarigheden maakt.
Dift'idatlon, f. Hist.d'AIIem.J Veete 1., soort
van krijg m. tusschen de leenheeren; aankondiging
der veete, uitdaging. d i f f i d olie 1.
Ditfliieiice, f. ( Didact.] Vervloeiboorheid; het
verolocijen; oplossing f. - DiffIueiit, e, adj. Vervloefjend; naar alle zijden afvlottend. - [Astr.]
EOi1es ti-es, sterren, welker licht ineen vloeit.
IPiffitier, v. n. Vervloeijen; zich naar alle zijden
uitstorten.
t Diø'orrnatloii. f., -...v. a. JJ1FFORIITE.
UJftoi'iiie, dj. Misvormd, mismaakt, wanscha-

m

,

-

,

- -

pen, wanst altig, cniegelmot'ig; leelijk.

brelt'ing, afwijking der lichttialen van hare rette
lijn, d i ff'a c tie f.
-1' Dilfuge, m. 1"itterjj, haarklooverj f. ' (chi-

cane, ub1enuge)
Hums, e, adj. [Phys.] Verstrooid, verspreid,
onzamenhavgend, diffuus. l'I"ijdlocpiq, breedsprrkig, langdrodi': I 1 éciit bien, mais ii est cl-,
hij schrijft goed, maar h is te w(jdloopig. Style cl-,
u'jjdloopige
t s ijl m. --fdées
ti-es, verwarde, duketree, onbepaalde denkbeelden n. p1. - [Bot.] Ra
nwaux cl-, wijd uitgespreide, zonder bepetalde rigling loopende takken m. p1
Diffuséinent, adv. Op wejdloopige, verwarde
u'( ze.
Diffusible, IJilfusif, Ive, adj. [Mëd. ] Un
niédieatnent cl-, of als subst.: Un d-, een vlatig,
snel werkend middel.
IJiftasiou, f. [Phys.] (Jitgieting, uitbreiding,
verder/ing, ei i f us i e f. (in z. von vloeisto/fen en
van 't licht). (fi g.) Verspreiding, voortplanting f.
(van kundigheden). - [Litt] D- du style, wijdloopigheid, te groote uitvoerigheid, cmslaçtigheid 1.
van den stijl' - [Phil.] D- des hides, onbepaaldheld 1., gebrek aan zamenlwng, aan juistheid der
denkbeelden.
Digame, adj., z. BIGAME.
Dlgasli'ique, adj. [Aunt.] Muscle cl-, tweebuiki e spier 1.
Digène, Wij [H. n.] Tweeslachtig. - Digéiiie, t. Vc;ostliieni'ng 1. door peering.
Hi,érayst, e, adj. Vertérend: L'ae.tivité d-e de
I'eslonmac, <. e verterende weekzooenheid der maag.
Digéré, e, adj. (en part. passé von digrer)
Verteerd: Ailment cl-, veiteerd voedsel n. - Affront d-, verkeopte bcleedi.qing f. Discours mal
cl-, nirt doordachte, slecht geordende, onbekookte
redevoering 1. - Hunieurs nial ti-es, onvolkomen
toebereide, onrijpe ligchaetm.cvcchten n. p1.
Digéi'er, v. a. Veildien, veeduwen (de gebruikte sp)zen). (fig. et fane.) Cda est dur Ic
cl-, dat is moeijeljk te geloocen.- (Pray.) Z. AUTEUJCUE. - (fig.) Grondig onderzoeken , overdenken,
overwegen, doordenken, ordeG kv orbereiden; rangschikken: Apsés aoir bien digéré cette affaire, na
die zaak goed doordacht, gewikt en gewogen te
hebben. - Verkroppen , verduwen , met liidoamheid verdragen (eene be1cediing enz.). - DIGERER,
V. n. [Chimj Eene zelfstandigheid onder den invloed der warmte, die 't kookj;unt niet bereikt,
verdunnen, verdeelen, eren er de otlosbare zclfstondigheden uit af te scheiden, digerére,n. Machine
Ii cl-, popiniaonsche pot m. - SE IMGERER, V. pr.
Verleerd enz. worden.
Digeste, fl1. [ur.] De groote verzameling der
rornein.sche re g tspeoken, op leest van Justinianus
in orde çebrat, diresten, pandecten ri. p1.
Digei1é, m. [Pharm.j, z V. a. DECOCTE.
Digesleur ., m. Hermetisch of luchtdit sluitende ketel m.. mn de sijzsn snel aaï te maken
en em beesiderçelei te be7eiden, dipes to r, poptniaansche pot m. - DIGESTEUR, -TRICE, odd., z.v.a.

DIGESTIF.
+ IJigestlblIité, 1. Vee leerbaarhe id f.
4 Digestible, adj. Verteeibaar, ver uwbaar.
Digesfif, Ive, adj. De sjgsveitéring bevorderen d, digestief. - Apj aieil cl- of digesteur,
werktuigen n. p1. der spsvertéring, vertérinstoestel m. - IPliaim.J Un onguent d-, of als subst.
Un 1- eene ettermakende zalf.
Digestion , f. [Phvsiol .j Sjijsvertérin g . verduwing, di eslie 1.: Cda aide b Ja d-, dot helpt
de sj.fjsvceterieeg. Ces viancles voet de dilllcile, de

I t ITAJRE
dure d-, die spijzen zijn moeijeljjk te verteren. —
(fl .) Un mauvais traitement est de dure d-, eerie

slecte behandeling is rraoeijeljjh: te verdrugen , te
verduwe t, te verkroppen. Cet-te entreprise est de
dure d-, deze onderneming is met veel zwarigheid
verknocht. Cela est de dure d-, dat is moejjelijk te
gelooven. — [Chir.] La ii- dun ulcère, de rijp
zweer, de bevordering f. der ettering.-zaordinge
-- [Chun.] Verweek-in.q. uitzetting tiener reet vocht
overraten stof onderinwerking cener zachte warmte. i
Digitaii•e, in. [Bot.; Vin(erk•ruid n.
Digit ai, e, adj. De vingers en temen belieffend. Veine d- , vingerader f. --- Impression d-,
.
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Diguuer, V. a. Bedijken. ---- [Man.] D- on eheval, een baard de sloren ( even,
Dii;uiial, m., z. DIDEAU.
IDigaioei, 1ii., z. DIGON_

Digyiee, adj. [Bot.] i'weewjjviq;, met tweestam per tjes voorzien. — Higy nie, t. Orde f. der twee-

st lice planten of dig iii i a.
Dihalon, m. [Pharm. j

salpeter.

Pleister f. van zout en

Dihélie, f. [Asir.] raam von de ordinaat
der ellips onzer aarde, als die ordinaat dooi' 't
brandpunt rler zon raat.
Dlhexaèdr'e, adj. [alinér.J Twaalfvlakkig (van
kristallen).
Diiainbe, nl. ;Litt. anc.] Dubbele jainbus, di.1 a m b u s n}., voelmaat van 4 letterclrepen, uit 2

vingerinnirrck m.
Digitale, f. [Bot.] hingerhoedkruid n., d ig i t á 1 is f. — Petite d-, nieskruid. D- fausse, dra
(dracocepliale). D- blanche, z. CLAVAIItE.-kenrpm. damben. bestaande. -- Didanmbiyuie, adj. Tot die
--- Digitaline, f. [Chien j Werkzaam befl•insel H. voetrnac t behancend, d i j a in b ire/i.
van 'l vrragerhoedkruid. — Iii ;italique, wij.:
Dilacération, f. Chii'.] l'aneensche ueing,
reweldibe schei(im fl. -- I)ilacerer, V. a,. PerSels d-s, zouten n. pl. niet digitaline tot basis.
Digitation, f. [Anat.] Vingers- of tandsbe- scheuren, titel geweld scheiden.
wjze aanhechting, ineenjrjpinq f.
Diianin:teur, -ti°ice, adj. [Phys.] Mei geweld
Di;ité, e, adj. [Bot.; Feuilles d-s, vingervor- vancenscheurend (alleen htbézigd van 't ontalarnm i g betande bladeren n. pl. -- DMGITEES, n7. pl. mend buskruid): La force d-trice, de uitzettende,
[.H. n.] Zoogdieren et r espleten klaau^wen, met alverdelbende kracht.
vrije teersen aan de 4 voeten.
Diiapidateiti , m., -trice , f. Verkwister,
DDi itelle, f., z. v. a. JOUBARBE.
doorbr•fn(„er ni., doorbient ster I. -- Oak als adj.:
Di itie, f. (pl. - eitij [ll^iéd j Liitéring f. eens Mlinistre d-, spilziek mind ter in.
viners.
Dilapidation , f. Dwaze verkwisting, verDigitifolié , e, adj. [Bot..] Met gevingerde spillinrf t.
laderen. — Digitiformue, adj. Vingervormig. Hilapider, V. (t. Doorbrengen, verdoen, ver
.

,

,

Digitigrade, odj. [H. n.] Op de toppen der
verspillen. -- Dilapidé, e, adj. (en-kwisten,
teenen loopend — DIGITIGRADES , m. pt. Teentre- part. passé): Fortune d-e, verspild ver°mnen n.
ders m. pl., dieren, die op de toppen der teenen Deniers publics d-s, onderslagen taatsgeldeni n. l?l.
lootten. -- Digituule, f. [Anat.) De pink of kleine
Dilatabilité, f. [Phis.J Uitzetbaarheid, rek
vin(=er; de kleine teen m.
n. --- Dilatable,-barheidí.,utzlnscmo:;
Di lyphe, m. [Arcn.J Dubbelkloof f., krol- adj. Uitzetbaa r , rekbaar. — Dilatant, e, adj.
steen oi., sieraad in de gedaante van sleunsel der [Phys.] Ilitzetlen(i. — [C}sir. J l'erwijrlevd. openkornis ter en den fries.
houdend; als subst. m.: Un d- ot Dilatateur,
Digne, adj. Waardig, waard, verdienend; -- een veliw•jjdi^?csmiddel a. (wieken, kathcters. tantrraa/, eerlijk, achtenswaardig, lorwaardicr; — over- gen enz. ) — DMLATATEUR, TRICE, adj. Uitzettend,
eenkon1slicg (niet). geëvenredird (aan). -- Vous ètes verzr'jjdend. --- [Anat..J Muscles d-s, verwijdende
d- de louaange. gij zijl lo/'waardig. Il est d- de mort, spieren f. pl. — Dilatation, f. Uitzetting. uitrekhij heeft den dood verdiend. Une personae d- de king, uitbreiding e.: Lair eat susceptible de In plus
lot. een geloofwaardig persoon. Un d- choix, eene grande d-, de lucht is voor de berookte uitzetting
nijseljke, w,rwaardire keus. Cest un d- homme, vatbaar. - _ [Chic. j La rd- dune plate, de verwijt is een braaf, eerlijk man, die alle achting ver ding f. tiener wvond. — [Mpct. J , z. v. a. DIASTOL E.
Un Ills d- de son père; een zoon, zijnen-dient. -- [Ast,.] Schijnbare vergrootinq f. van tien dia vader waardig. Une rdcompense d- de ses tra meter der heocellirchanien. --- Dilataatoire, adj.
eene belooning over•eenlwmstig met, passend-vaux, et subst., z. v. a. DILATANT, DILATATEUP.
of feëven7•edi! rl aan Zijne werken.
Dilater, e. a. Yerw rïen, uitzetten, uitbreiden.
Dignement, adv. Waar•dirl jk, naar verdien
[Phys.] Le calorique dilate tons les corps, de
gepaste. deftice, edele wijze.-ste;—bhorljkp warmtestof zet al de li;chamen uit. -- [Clair.] DDigniiier, v. a. (iron.) Met eene waardigheid one plaie, erne wond veraf/den, wijd openen. --bekleeden. — Dignifié, e, adj. (en part. passé): (fig.) D- Ie coeur, het hart voor de vreugde openen.
Les personnel iiouvel!ement d-es, of als subst.: ! — SE DIL ATEU, V. pr. Zich V itzi tien, wijder warI.es nouvea x d-s, de pas in waardigheid verhevenen. den. Lair se dilate par la chaleur, de lucht zet
Diguitaire, m. et f. Waardirheidbekle, der in., zich door de hitte uit. Mon coeur se dilate, mijn
-bekleedc•ter f., dinnitaris rn en f.
hart opent zich voor de vr'eurd, 't wordt mij ruimer,
Dignité, f. Waardigheid f., eerambt n., hooire, ligter om 't hart. -- DILATE. E, adj. (en part. passé):
eervolle bediening f. ; — deftijheid, verhevenheid, Air d-, uilgezetle lueftt f. Coeur el-, ver ruirrul, vergrootheid (van gevoelens, van manieren) , d i q n i - Ptt hart n.
teit f.; — !lewigt, aanzien n. La suprème d-,
Dilatoire, ar j. [Prat. l Uitstellend, verschuide hoogste trap van eer, van aanzien in eenemaat- vend, vel lrac end, wat uitstel ten doel heeft, dil aschapl ij. -- I1 pane aver d-, hij spreekt niet def t r i sc h. Exception d-, very tragingcuitvluw t f.
iii;beid. La d- de la matlère requiert, het qewiclt
Dilatoirenient, ado. [Prat.] Met het b ewone
der zaak vordert. — Ook iron. qebézigd voor: ge- uitstel.
maakte deftigheid f., trotsclh voorkomen n.: Prendre
-f- S Dilayer, v. a. Uitstellen, verschuiven. -^-des airs de d-, eenti deftige, fiere houding aannemen. DILAYEiI , V. n. Op de lance baan schuiven talmen.
Dixon of Dijnon, m. [Pèclie] Elger in.,
Dilection, f. Liefde f. (zelden gebézird dan
vischsj eer f. -- [Mar.] 14'irnpelstok m., scheg f., als théol. term.): La d- de Dieti pour I hornnie,
waar de leeuw op rust.
La d- du prochain. — Ook: de titel, door den paus
Di ;one, wij. (H. n.] Tweehoekig.
en den voormoligen duitschen keizer bij 't schrijven
Digresser, V. n. Afwijken, uitwe-idirrf; maken. aan vorsten gebruikt. J'ai derft (t votre d-, ik heb
Digres.seur, in. Vriend m. van uitweidingen. aan u, mijn lieve r::etrouwe, geschreven.
Di ;resit', eve, gij. Uliweidend.
Dilenmumatique, adj. [Log.] Een dilemma,
Di ga eeaiotn, f. Uitweiding, afwijking f. van dubbel- of wisselbewijs vormend: moejelijk, nételig.
de hoofdzaak. uitstap, omweg m. in erne rede of
Dileuiine, m. (Ir. di-lè-me) [Log.J Tuiecledige
in een geschrift, digressie f. -- [Ast,.] Grootte sluitrede van ditjitnrtieven vorm. dubb. lbewijs n.,
afwijking f., of hoek ni., waaronder de beneden wisselsluitrede f., een uit twee stellingen getrokken
planeten Mercurius en Venus ten opzicte van de besluit, waarvan elk in 't bijzonder de tegenpartij
zon gezien worden, elan p a tie, digressie f.
vanct en wederleut, gehorend besluit. dit e ni m a n.
Digressivensent, adv. B ij uitweiding.
-- (fir'.) Onaangename keus f., netelige toestand m.
Digue, f. Dijk. dam m. — (fig ) Beletsel n.,
Dilppide. adj. [H. n.] Met twee schubben.
hinderpaal. slagboom m.
Dilettante, m. en f. (ital.) Kunstliefhebber,
Hi"•aement, m. Bedijking 1., opwerping van kunstvriend m., - liefhebster, - vriendin f., d71eteen rl7 k of dam; eezamenljke djke n m. pl. langs tast m., dilettante t. (In 't meere. gebruikt
eene rivier of langs den zeekant.
men doorgaans den ital. vorm: Les dilettanti). -^-^
.
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Dllettantisnne,m.Kunstliefhebberjj f., inz. smaak
voor de muzijk, dilettantismus n.
Diligemment, adv. Zorc1vuldi, , naauwlettend.
(In dien eig. zin weinig gebruikt). --- Naarstig,
vl tig, schielijk, gezwind, haastig, vaardig.
Diligence, f. Zorgvuldigheid, naauwleltendheid f. (in dien eig. zin weinig crebézigd). — Naarstigheid, vlet; vaardigheid, gezwindheid f., spoed m.
Faire d-, zich haasten. — [ Prat.] Faire ses d-s
contre qn., iemand in regten vervolgen. A la dd'un tel, op aanzoek en verlangen van dezen of
dien. — Pestwagen, snelwa f en
d i l i g ene e f.
-- (fig. et (am.) C'est la d- embourbée, 't is een
sukkelaar, talmer, 't gaat alles bij hem op een
sukkeldraf.
Diligent, e, adj. Zorgvuldig, naauwkeurig,
oplettend (vgl. DILIGENCE). — Naarstig, vlijtig; -gezwlnd, vaardig, spoedig, voortvarend. Un Poolier
d-, een vlijtig scholver. LTn messager d-, een gezwinde, vaardige bode ni. — DILIGE\'T. m., of DILIGENTE, f. [Tech.] Werktuig n. tot a fhaspeling
van gouddraad.
Diligente, f. [Hort.] Zékere vroege lentetulp f.
--- Soort van omnibus m.; Z. ook DILIGENT
Diligenter, v. a. (fanz.) Spoeden, voortzetten,
bespoedigen, aandrijven: D- une affaire, eene zaak
bespoedigen. — Ook zonder voorwerp: Hdtez -voos,
diligentez. — SE DILIGENTER, v. pr. Zich benaarstigen, zich haasten, zich reppen: I1 faut vous d-,
Si vous voulez finir aujourd'hui, zoo gij heden nog
wilt klaar worden, moet gij u haasten.
Dille, m. [Toon.] , z. FAUSSET.
Dilogie, f. [Log.] Dubbelzinnigheid f. -- [Litt.]
Tooneelspel n. in twee bedrijven, , of twee stukken
in één, dilogie f.
Dilophe, adj. [H. n.] Dubbel gekamd of gekuifd.
Diluelder, v. a. Ophelderen, verklaren.
iltiez-, V. a. [Chico.] Met water verdunnen. —
Dilué, e, adj. (en part. passé): Dissolution d-e,
verdunde oplossing f. — Dilation, f. Verdunning f.
Dilnvial, e, adj., z. v. a. DILUVIEN. (Plug. m.

m.,

DINDON.
lands, over welke men het zegt had de tienden te
heffen.
Dimérosomate, ad]. [H. n.] Met een in twee
deelen gedeeld ligchaam.
Dliiietre, m., of als adj.: Versd-, dubbelmeter,
viervoeter m., vers, dat uit twee voet- of versmaten
bestaat, d i m e t e r m.
Dimeur , Dienier , m. Tiendhe jfer, tiend
gaarder m., inzamelaar
nzamelaarder tiende.
Diiuidié, e, adj. [H. n.] Op de helft verminderd, gehalveerd. half.

Dimïer, m., z. DIMEUR.

Diniinué, e, adj. Vernrinrlerd, verkleind, afgenomen, ingekort.
DiminuIendo,adv. (ital.) (pr. —nu-èn--) [Mus.]
Allengs afnemend, in kracht van toon verminderend
Dinminuer, V. a. Verminderen, verkleinen, afkorten, inkorten, afnemen; — verzwakken: D- la
hauteur, la largeur d'un corps, de hoogte, de breedte
van een ligchaam verminderen, inkorten. D- sa
dépense, zone ver/dring of uitgaven verminderen. —
(fig.) Sa niauvaise conduite a diminué son autorité,
zijn slecht gedrag heeft zon aanzien verminderd,
benadeeld, geschokt. — DIMINUER, v n. (met être
oma den toestand, niet avoir om de handeling aan
te duiden) Verminderen, minder worden, kleiner,
korter worden, afnemen, verzwakken: Ma vue
diminué, mijn gezzrgt wordt zwakker, verzwakt.
Les jours diminuent , de dagen korten of worden
korter. La fièvre diminue, de koorts neemt af.
Les denrées commencent b d- de prix, de prijsder
levensmiddelen begint te dalen, begint af te slaan.
— SE DIMt1NUER, v. pr°. Ifiinderworden, verminderen.
Diminntif, ive, adj. [Gram.] Verkleinend,
verminderend. — DI1]1?UTIF, m. Verkleinwoord n.
— Navolging, nabootsing f. in 't klein: Ce jardin
est un d- du vótre, deze tuin is in 't klein als ode uwe.
Diminution, f. Vermindering, mindering, ver
verkorting, afneming, inkorting, verdun -kleinq,
verzwakking; doling f., afslag m. La d- des-nig,
dépenses, des inipóts, de,verncindering der uitgaven, der belastingen. La d- du prix des denrées,
diluviaux).
Dil»vié, e, adj. [Géol.] Door den zondvloed de daling, afslag van den prijs der eetwaren. La
d- des forces vitales, de afneminol, verzwakking der
verzwolgen.
filavien, rne, adj. Tot den zondvloed behoo- levenskrachten. — (fig.) La d- de l'autorité, du
Crédit, de afneming, daling van 't gezag, van 't krerend; aangeslibd, d i l u v ia a n s c h.
Dimaehère, m. [Ant. gr.] Zwaardvechter m. diet.— [Arch.] D- des colonnes, verdunning van de
schacht der zuilen van beneden naar boven. -- [Anc.
met twee degens.
Dimanche, m. Zondag. D- des rameaux, mus.], z. v. a. ROULADE.
Dimissoire, m. [H. cool.] Verlofbrief m.,
palrnzondag. D- de páques, eerste paaschdag. Dde quasimodo, eerste zondag na aschen. D- gras, volmagt f. aan een' geestelijke om zich door een'
-zondag m. — anderen bisschop dan den zijne te laten ordenen,
laatste zondag voor de vasten, slemp
(fam.) Un air de d- gras, een opgeruimd gelaat n. dimissorium n. — Dimissorial, e, adj. (aleene vrolijke luim f. '1'el qui rit vendredi, d- pleu- leen voorkomend in): Lettre d-e of Resent d-,
ontslagbrief m., schriftelijk verlof, vergunningsberera, wie heden lacht, zal ligt morgen veeenen.
Diwanchier, m., -ière, f. Zondaghouder m., wis n., h. v. aan een bruidspaar, om in eene andere gemeente te trouwen, dimissoriale, di-houdster f.
Dimaque, m. [Ant.] Te paard en te voet missorium n.
Dimorphe, adj. [H. n.] Dubbelvormig, van
strijdende kampvechter m.
Dime, (voorheen disme, dixme) f. Tiende f., twee gedaanten. — Dimorphisme, m. Dubbel
bestreden eigenschap van vele-vornmighedf.,
tiende gedeelte (soms ook twaalfde, dertiende gedeelte) van veld- of andere vruchten of van vee, onbewerktuigde ligchamen om, bij volkomen gelijke
dat ten pro/ijte der geestelijkheid en der heeren of gesteldheid der menging, toch wezenlijk verschil
-lend
gedaanten aan te nemen.
landeigenaars wordt geheven (nu meestal afgeschaft) .
Dimyaire, adj. [ H. n.] Met 2 spieren voorzien.
Les grosses d-s, degroote tienden van rogge, tarwe,
eelkoper- of
ine tienden (van
Dinanderie, f. Allerlei messing-,geelkoperwijn, enz.). Les menues d-s, de kle
zomervruchten, gevogelte, enz.). Les vertes d -s, de geelgieters-waren f. pl. (naar de stad D i n a n t zoo
tienden van peulvruchten, van hennep, vlas. enz. geheeten). — Dinandier, m. Geelgieter, koperLa d- du naut et du bas, de tiende van veld- en sla r; koopman m. in geelgieterswaren.
boomvruchten.
Mnatoire„ adj. Het middagmaal betreffend,
D1mé, e, adj. (en part. passé van dimer): Terre vervangend: L'heure d-, het etensuur. Dejeuner
d-e,1iendland n., land waarvan tiende geheven wordt. d-, z. DIJEINER. (Men zegt liever: L'heure du diner,
Déjeuner diner.)
Dimée, f. Ti.endregt n.
Dinde, f. [H. n.] Poule d'Inde f. Kalkoensche
Dimension, f. A/meting f., rigting, uitgebreid
een ligchaam volgens lengte, dikte, breedte-heid, hen f., kalkoen m. - Ook bij misbruik van den
(de drie dimensidn) beslaat: Prendrelesd-s d'un kalkoenschen haan gebézigd, en dan m.: Un grosd-.
corps, een ligchaam naar zijne lengte, breedte en — (fig.) C'est une d-, une grande d-, 't is eerre
dikte meten. — ( fig.) Prendre ses d-s dans une gans, eene domme, onnoozele vrouw.
Dindoii, Coq d'Inde, m. Kalkoensche haan,
affaire, zijne maatregelen in eene zaak nemen. —
kalkoen, turkse/me haan m. (bij Vondel k a l i k o e t,
[Algèb.] Naam der factoren van een product.
Diener, V. a. Tiende heffen; regí op de tiende naar de stad Calicoet in India). -- (fig. et Lam.)
e,
hebben. — Dlí1IER, v. n. Jan de tiende onderwerpen. Garder les d-s, op 't land leven, kool planten. et
Dimère, adj. [H. n.] Uit twee deelen of leden Colère, Gourmand comme un d-, bi/ uitstek dom,
't
is
eene
béstaande, dimérisch. — DimérèdeM, m. pl. opvliegend, gulzig. C'est la danse des d-s,
Beenige buikvinvisschen m. pl. met volmaakte gedwongen fraai igheid , 't ,is 't liedje van booze
kieuwen, en wier borstvinnen eenzame, niet ver Griet: wil je niet, je moet. Etre, le d- de la farce,
stralen hebben, d i m e r i d en f. pl.
-enigd En être le d-, 't kind van de rekening zijn, bedroDimerie , f. liendgebied n., uitgestrektheid gen uitkomen.
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Dindonnade, f. [Vetér.] Kalkoenpokken f. pl.,
zékere ziekte der kalkoenen. — [Cuis.] Ragout van
kalkoenen, gekruid kalkoenenvleesch n.
Diudonneau, m. (verklw. van dindon) Jonge
kalkoen in., kalkoentje n.
Dindonnier, -ière, a!?j. (bij La Fontaine) :
La d-ière gent, het kalkoenenvolkje.
Dindoulette, f (i;op.), z. V. a. IHIRONDELLE.
Diné, m., z. DINER, In.

Dinée, f. Middac,maal n. op reis in eene herberg;
-- prijs m. van (lot maal; — plaats f., waar men
't houdt: Ii nous a conté lapt pour la d-, wij
hebben zoo veel voor 't middagmaal moeten geven.
11 n'y a qu'une lieue d'ici b la d-, de plaats, waar
wij ',t middagmaal willen houden, is maar één uur
van hier.
Diner, v. n. Het middagmaal houden, middagmalen, eten, d i n é r e n : D- d' un poulet, zijn middacpmaal met een hoentje doen. — (Prov.) S'i! est
riche, qu'il dine deux fois, wie 't breed heeft, laat
het breed hangen: een rijke kan doen wat een
ander laten moet. (dui dort dïne, de slaap voedt,
slapen is zoo goed als eten. — z. ook ASSIETTE,

361) , ATTENDRE. -(Loc. pop.) Il me semble que j'ai diné quand je
le vois, ik ben hem zat, hij is me een walg.
Diner of Diné, m. Middagmaal, middageten n.,
middo(jmaaltzjd In. dine n. A 1'heure du d-, des
middags, op etenstijd. Après d-, namiddag. Après
le d-, na 't middageten. A Tissue du d-, op 't einde

PAR COEUR (Op COEUR, blz.

:

van den middagmaaltijd, bij 't opstaan van tafel.

-- Le d- e, t prèt, 't middageten is gereed.
Dinette, f. Middagmaaltje n., zoo als (le kinderen
het in schijn al spelende houden.

Dineur, m., - ease, f. (fam.) Middag-kost-

ganger m., - kostgangster f., medeëter m., - eetster f.,
gast nn. en f. -- Iemand, die enkel of hoofdzakelijk
's middags eet. --- Liefhebber m., liefhebster f. van
een goed middagmaal. -- Un franc d-, beau d-, een
sterke eter nl.

Dittique, adj. [Mèd.] Médicanlent d-, of als

subst.: Un d-, een middel n. tegen duizeling.
Dirttiers,

m. pl., z. DAINTIERS.

Diutrir, v. n. Piepen (als de muizen).
Diocésain, e, adj. Tot eendiocees, een bisdom
of kerspel behoorende, d i o c e s a a n. — DIOCESAIN,

m., -E, f. Wie tot een diocees behoort; ook: de
prelaat of bisschop daarvan, d i o c e s a a n In.
Diocese, f. Bisschoppelijk gebied, kerspel n.,

diocees f.

(kristallen) .

Dioctaèdre, adj. [Minér.] Zestienvlakkig (van
Dioctophymes, m. p1., z. v. a. ASC ARIDES.

Diodon, m. [H. n.], Z. v. a. DEUX-DENTS. Dréseau, zeeduif f.
Dio cie, f. [Bot.] Tweehuizige planten f pl.
(die de mannelijke en vrouwelijke bloesems op verschillende stammen of stengels dragen) , 22ste klasse
in 't stelsel van Linneus, di oe c i a n. pl.
Dio;énique, wi. Wat Diógenes (een oud
grieksch Wijs! eer) betreft. — (fig.), z. v. a. CYNIQUE .
-{- Diogértiser, V. a. Van alle schaamte berooven. — DIOGENISER, V. n., Of SE DIOGENISER,
V. pr. Zich onbeschaamd gedragen.
Dioïque, adj. [H. n ]'Tweehuizig, dioecisch

(vgl

.

DIPLOME.

-

DINDONNADE

DIOECIE).

Diornédée, f. [H. n.] , z. v. a. ALBATROS. --

[Bot.] Plantensoort met zamengestelde bloemen,
diomedéa f.

Dioneose, f. [Méd.] Opzwelling, zwelling f.
Diortée, f. [Bot.], z. v. a. ATTRAPE - MOUCHE.
Dionysiaque, adj. [Ant.] Bacchus of Dionysius betreffend. Artistes d-s, tooneelkunstenaars
m. pl . -- DIONYSIAQUES of Dionysies, f. pl.
Bacchusfeesten n. pl.; drinkgelagen n. pl., zuip partijen f. pl. -- Dionysisque, adj. [Méd.] :
Pret.ubberances d-s, beenachtic„e dikten f. pl., horen
uitwassen n. pl. aan de slapen.
-achtie
Diopète, adj. [Ant. gr.] Une statue d-, of als
subst.: Un d-, een uit den hemel gevallen standbeeld n.
Diophthalrne, m. [Chir.], z. v. a. BINOCLE.

Diopside, ni. [Miner.] Groen'Erijs mïneroal n.
(pyroxene) uit Piemont. -- Diopsis, f. [I-I. n.)
Perspectief-vlieg f. (van den Senegal). — Dioptase, f. [Minér.] Kiezelzuur koper n., met halldoorschijeende kristallen.
Dioptre, m. [Chir.], z. v. a. DILATATEUR. —

[Géom. j Kijkspleet f., vizier n., inz. aan matheenatische werktuigen, d i op ter f.
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Dioptrique, f. [Phys.] Leer van de licht- of
straalbreking, inz. door glazen, doorzigtkunde,
dioptriek, anaklastiek f. - DIOPTRIQUE,
adj. Daartoe behoorend, d i o p t r i s c h: Couleurs
d-s, door lichtbreking ontstaande kleuren f. pl.
Dioptrisme, m. [Chir.] Het aanwenden van
een d ioj, ter of verwijdend werktuig.
Diorama, m. Rond, doorschijnend kunsttafereel n., dat de veranderingen, die het toe- of a fnemend damlicht op de voorwerp en, landstreken enz.
te weeg bren(t, kunstig naboots
n. (uitgevonden door Bouton en Daguerre).
Diorite, in. [Minér.] Groensteen (uit hoorn
dipt veldspaath), d i o r i e t m.
-blcnde
Diorrhèse, Diorrrhose, f., z. v. a.. DIURESE.
Dim-those, f. [Chir.j Het zetten van ontwrichte of gebroken beenderen, regtmakincr van
verkrommingen , d i o r t h ©s i. s f. -- Diorthotique, adj. Tot het zetten of regtmaken behoorend,
diorthótisch.

Dioseures, m pl. [Myth., Astr.] De tweelingen
Castor en Pollux. — Dioscnries, f. pl. [Ant.
gr.] Feesten n. pl. te hunner eer.
Diosme, m. [Bot.] Soort van wijnruit f.
Diospyre, ni., z. V. a. PLAQUEMMINIER.
Diostotintètre, m. [Phys.j Werktuig om de

verhouding tusschen de uitzetting der lucht en den
gang des thermometers te bepalen, d i o s t o t i m e te r.
Dipérianthé, e, adj. [Bot.] Met twee bloem deksels.

Dipétale, adj. [Bot.] Met twee bloembladeren.
Diphthère, f. Toebereide dierenhuid, parke-

ment n. (waarop de Ouden schreven), d i p h t h e r a f.
Diphtltongtie, f. (Gram.] Tweeklank m.
Diphyie, Diphyite, adj. [Ant. gr.] Van
twee nataren.
Diphylle, adj. [Bot.] Tweebladeri g .
Diplantidienne, f. [Phys.] Verdubbelingsbril,
dubbeckijker in., waardoor men van 't zelfde voor
beelden, één rept, 't ander verkeerd, ziet.-werpt

Diplasiasine, in. [Méd .] , z. v. a. DIPLOSE.
.Dipte, f. [Paléogr.] De liggende V, als aan
aangehaalde bijbelplaatsen, d i p 1 a f.-duin«va
Dipleurobranche, adj. [H. n.] Met kieuwen
op beide zijden.

Diplocope, m. [Chir.] Mes n. voor het door-

snijden van het doorschijnende hoornvlies.
Diploé, m. [Anal.] Dunne laag mergstof f.
tusschen de laten (Ier platte beenderen, inz tusschen
de beide tafels van 't bekkeneel, ta felscheidsel, di p 1 o k n. -- [Bot.] Binnenste celmassa f. der bladeren en. vruchthulsels. (twee rompen op een bekken.
Dipla.gastrie, f [Asrat.] Misgeboorte f. met
Diplagéuèse, f. [Anat.] Uit twee kiemen- ontstaande misgeboorte f

Di ploïque, adj. Wat het d i p l o ë (z. aid.) betreft.

Diplolèpe, m. [R. n.] Galwesp f.
Diplornte, m. Kenner der diplomatie, staats-

man, die de onderlinge betrekkingen en wederzijdsche belangen der staten en vorsten kent, inz. die
zich ter bereiking van zékere oogmerken, tot vol voering van zékeren last aan een vreemd hof ophoudt,' diplomaat m.
Diplomatie, f. Kunst der staatsonderh,andelingen, der staatszaken, gezantechaj skunst, weten
uitwendige verhoudingen van den Staat-schapder
of der openbare en geheime handelingen der hoven
en hnnner gevolmagtigden, diplomatie f. --- (fig.
et fain.)

Faire de la d-, als bilegger van nételige

verdeeldheden, als bevrediger van twee of meer ver
personen handelen; in kwaden zin: slinksche-del

streken gebruiken, zoeken te bedriegen.
Diplomatique, f. Oorkondenleer, handvesten kennis, de wetenschap om oude oorkonden te lezen, te
onderscheiden, te gebruiken, diplomatiek f.

Diplornatigae, adj. Tot de diplomatie behoos c h. Corps d-, z. cones (blz. i3,
kol. 2). Science d-, z. v a. DIPL OMATIE — (fig.)
Air d-, geheimzinnig gelaat n. Langage d-, dubbel -

rend, d ip 1 o m a t i

.

zinnige taal f. -- Ook: Uit oorkonden bewijsbaar of
bewezen , volgens oorkonden , tot de diplomatiek
behoorende, diplomatisch.
Diploniatiquement, aPe. Op diplomatische
wijze. — (fig.) Met behendigheid, met sluwheid.
Diplornatiste, m. Oorkonden kenner, dip l omáticus m.
Diplóme, m. Onderteekende en gezegelde oor
waarbij eene waardigheid, een voorregt-kondef.,
c^
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DIRECTION.

--

enz. verleend wordt, benoemings-, aanstellings-brief;
vrjheids- of genade-brief m. ; bewijs van lidmaatschap, di p loma n. — [Chim.] Vat n. met dubbele wanden, dat als b a i n- m a r i e (z. ald.) dient.
Diplonomne, adj. [H. n.] Twee wetten gehoor
Misvatting f.
-zamend.—(fig)
Diplopie, f. [Méd.] Dubbelzien,dubbelzigtigheid.
Diploptère, adj. [H. n.] Met dubbele of gevouwen vleugels - DIPLOPTERES , m. pl. Dubbelvleugelige insecten n. pl.
Diplosanthéré, e, adj. {Bot.j Met tweemaal
meer helmknopjes dan indeelingen der bloemkroonen.
Diplose, f. [Med.] Verdubbeling f. van ziekte
aanvallen, d i p l ó s i s t.
.

Diplostémone , Di lostemonopétale ,
adj. [Bot.] Met tweemaal zooveel meeldraden als
bloembladeren. (Met dubbele long.
Dipnetimone, Dipneumoné, e, adj. [H. n.]
Dipnoe, e, adj. [H. n.] Met twee longen. —
DIPNOES , m. p1. Zulke amphibidn, die zoowel door
-

kieuwen als door longen ademen.
Dipode, adj. [H. n.] Tweevoetig. — DII'oDES, m. pl. Tweevoetige kruipende dieren n pl.
Diprosope, adj. [H.n.j Met de beide oogen
aan eene zijde (van sommige visschen) .
Dipsacées, f. pl. [Bot.] Kaardenbollen m. pl.,
geslacht der kaardedistels.
Dipsade of Di p sag, Dipse m. [H. n.] Zeer
venijnige Libysche slang f.
Dipsétique , adj. [Méd.] Dorstverwekkend,
dipsitisch, dipsódi^sch.
Dipsomanie, S. [Med.] Drinkwoede f., waanzin in. met dorst; bij Hufeland: zuiperswaanzin m.,
delirium tremens Ii.
Diptére,adj. Tweevleugelig(vaninsecten).—DIPTERE , m. [Arch.] Dubbel-vleugelgebouw ij.., gebouw
met twee zuilenrjen omgeven. --- DIPTERES, m. pl.
[H. n.] Dubbelvleugeliren m. pl., insecten met twee
onbedekte vleugels, DIPTERA n. pl. — Diptérologie, f. Leer van, verhandeling f. over de dubbelvleugelige insecten. — Diptérygiens, ni. pl.
[H n.] Tiveevinnige visschen ni. pl.
Diptote, m. [Gram.] Woord met slechts twee
naamvellen, d ip tó ton n.

Diptyques, m. pl. [Ant.] Looden, ivoren of
houten schrijftafeltjes der Grieken en Romeinen,
welker beide bladen met oogjes aan elkander gehecht

waren ; — soort van openbare registers, waarop
bid de Ouden de namen der consuls, praetors, enz.,
bij de eerste christenen die der bisschoppen en
der dooden geschreven werden , doodenregisters ,
diptycha n. pl.
Dipyre, m., z. v. a. PYCITE.

Dipyrené, e, adj. [Bot.] Met dubbele kern.
Dire, v. a. (in vele gevallen zonder voorwerp
gebruikt) Zeggen, spreken; opzeggen, voordragen,
uitspreken; — vermelden, bezingen; — beduiden,
beteekenen; — denken, gelooven, oordeelen; — bevelen. D- du mal de qn, kwaad van iemand zeggen
spreken. Laissez Ie d-, laat hem zeggen, wat hi
wil, laat hem maar praten. 11 dit q ue non, hij
zegt van neen. — D- sa lecon, zijne les opzeggen.
La messe est dite, de mis is gelezen, is uit. Ddes injures, schelden. — Cet orateur dit Bien, die
redenaar d-r aagt goed voor. — Quel poète dira vos
exploits ? welk dichter zal uwe heldendaden bezin
vermelden, verheerlijken ? Que vent dira sela ?-gen,
wat beduidt, beteekent dit? wat wil dit zeggen ?
on ne salt que d- de vette affaire, men weet niet
wat men van die zaak zal denken, aelooven. —
Vous n'avez qu' a d- et je partirai, gij hebt slechts
te bevelen, en ik zal vertrekken. — (Loc.) A son
d-, á ce qu'il dit, naar zin zeggen , volgens zijn
gezegde. C'est-h-dire, dat is te zeggen, te weten,

namelijk. Trouver è dire á qch, op iets te zeggen
vinden, iets te berispen hebben ; vinden, dat aan
eene zaak iets ontbreekt, mist. Cela va sans d-, dat
spreekt van zelf. C' est tout d-, dat is alles gezegd,
meer heb ik niet zeggen. Soit dit en passant, in 't
voorbijgaan gezegd. I1 n'y a pas à d-, it faut obéir,
daar is niets aan te doen, men moet gehoorzamen.
C'est tout d-, pour tout d-, pour d- en un mot,
dat is genoeg gezegd, om kort te gaan, om met één
woord te zeggen. A vrai d-, à d- vrai, om de waarheid te zeg^'en. — Dites done ! eig. zeg toch, doorgaans gebruikt in den zin van 't nederduitsche:
hoor eens! — On dit, men zegt, het gerucht,
het praatje gaat; — ook als suubst.: 11 accuse sur

un on dit, sur des on dit, hij beschuldiqt op een
men zegt, op losse geruchten. 11 y a Bien a d- que
je n'aie mon compte, er ontbreekt nog veel aan.
Depuis qu'il a rompu avec elle, ii en dit pis que
pendre, sedert hij geen' omgang met haar heeft,
spreekt hij overal kwaad van haar. Si! ne dit mot,
it n' en pense pas moms, al zegt hij niets, hip
denkt er niet te minder om. Le coeur me le disalt
bien, ik had er een voorgevoel van. Avoir beau d-,
z. BEAU , adv. Le coeur men dit, ik heb er trek,
lust toe. Je me moque du qu'en dira-t-on, ik lach
wat met de praatjes van de wereld. Si sela arrive
je l'irai d- a Rome, zoo dat geschiedt, verbeur ik
mijn hoofd. Mon petit doigt me ]'a dit, 't is mij
in stilte aangewaaid. Cet homme dit dor, deze
man spreekt van gouden bergen. — SE DIRE , V. pr.
Gezegd worden ; tot zich zelven zeggen; — zich
noemen, zich uitgeven voor. I1 se dit bien des mensonges, er wordt veel gelogen. Ce mot ne se dit
que des personnes, dit wood wordt slechts van
personen gezegd. I1 se dit gentilhomme, hij geeft
zich voor Benen edelman uit. Je me dis à moimeme, ik zeide tot m# zelven. J'ai l'honneur de
me d-, ik heb de eer mij te noemen (z. verder DIT).
— DIRE , m. Het ze g gen, het gezegde. [Prat.] Prouver
son d-, zijn geze gde met gronden bewijzen. Exposer
son d-, zijne verklaringen, antwoorden, verdediging,
enz. openleggen. -- Le bien-dire, de sierlijke voordragt, z. KIEN - DIRE. -- AU DIRE DE, loc. adv. : All
d- de tout le monde, volgens 't zeggen van iedereen.
Au d- des experts, naar 't gevoelen der zaakkundiren. A d- d'experts, volgens beslissing van zaak
gezworenen.
-kundige,
Direct, e, adj. Regelregt, ljnregt;—regtstreeks,
zonder tusschenkomst, onmiddellijk, d i r e c t. Un
mouvement d-, eene ljnregte beweging. Etre en
contradiction d-e , in lglnregte tegenspraak zijn.
Harangue directe , reglstreeksche aanspraak of
rede f. , (waarin de schrijver den persoon zelven
sprekend invoert). — [Jar.] L'avantage d-, hetgeen een vader aan zijne kinderen vooruit maakt.
— [Généal.] Ligne d-e, regte linie f. Héritier d-,
erfgenaam ni. in regte linie. --- [Géom. Arith.]
Raison, Proportion d-e, regte rede, verhouding f.
.

La règle d-e de trois, de regte regel m. van drieën. -— [Gram.] Ordre d-, Construction d-e, regelma tige, natuurlijke woordschikking f.
Directe, [Féod.] Onmiddellijk leengoed n.
Directement, adv. Regelregt, in eene regte
lijn, regtstreeks. Les deux póles sont d- opposés,

e beide polen staan regelregt tegen elkander over.
— (fig.) S'adresser d- it qn., zich regtstreeks tot
iemand wenden, vervoegen. Ces deux hommes sont
d- opposés dans leurs sentiments, deze twee menschen zijn van juist tegenovergestelde gevoelens.
Directeur, m.,-trice, f. Bestuurder, eerste opziener, opzigter, bewindsman, bewindhebber, beuwindvoerder, d i r e c t e u r in. , bestuurster, oppertoezienster, opzigtster, d i re c t 'r i c e f. — D- général des
postes, opperpostmeester , - directeur. D- , d-trice
dune maison d' orphelins, weesvader, weesmoeder.
— D- de la Compagnie des lndes, bewindhebber der
O. I. Maatschappij. D- de conscience, of enkel D-,
.gewone biechtvader. — [Gèom.] D-trice, of als adj.
Ligne d-trice, regte lijn, langs welke de beweging
van eene andere ree te lijn of van een vlak plaats
heeft, directie-linie f.
5 Directité, f. [Jur.] Hoedanigheid van een
dadelijk reqt. directi.teit f.
Direction, f. Riccting. lijn van beweging; hou
een voorwerp met betrekking-dingf.,stamv
tot een ander, strekking, d i r e c t i e f. La d- d' un
oiseau qui vole, d' une rivière, de rigting van
een' vliegenden vogel, van eene rivier. Quelle da-t-il prise? waarheen heeft hij zijn gang, weg,
loop, marsch, reis genot? Être dans la d- dun objet,
een voorwerp tegenover zich hebben. — [Pbyys.]
La d- de I' aimant, de rigting van de vrijbewégende magneetnaald. — [Mar.] Rigling f., streek,
koers. — [Jur.] D- des affaires , beleid n. der
zaken. — (fig.) Prendre une bonne, mauvaise d-,
den, goeden , den slechten weg opgaan. Mes idées
prirent une autre d-, mijne gedachten namen Gene
andere rioting. — Bestuur, opzigt, beheer, bewind,
oppertoezigt n., leiding, aanvoering, uitvoerende
magt, regéring, directief. On 1'a chargé de l a.
d- de cette affaire, men heeft hem het bestuur
over deze zaak opgedragen. Je suis sous sa d-,

DIRECTOIRE
ik sta onder zijn opzi g t. Ce prêtre a la d- de
plusieurs consciences, die priester is de biechtva-

der van vele personen.
Directoire , n. Raad n. of commissie van
openbaar bewind, directorium, directoire n.
D- exécutif, uitvoerend bewind, inz. dat van Frankrijk in 1795.
Directorat, m. Bestuurdersambt, opzienerschap, directeurschap, d i r e c t o r a a t n; — dienst
eens directeurs.
-tijdm.
Directorial, e, adj. Wat tot den directeur
of het directoire betrekking heeft, daarvan uitgaat,
di r e c t o r i a a 1. Les deputés directoriaux , of
als subst. Les directoriaux, de afgevaardigden in
den geest van het directoire.
Directrice, adj. et subst. f., z. DIRECTEUR .
Dirhynque, adj. [H. n.] Met twee snavels of
zuigsprieten.
Dirigeant, e, adj. Ministre d-, besturend minister m. bij afwezigheid van het staatshoofd f.
Dirigé, e. adj. Bestuurd, beheerd ; geregeld;
gerigt. Théatre bien d-, goed bestuurd tooneel n.
Diriger, v. a. Rigten, eene rigting doen nemen;
wenden, sturen; besturen, bestieren, leiden, liet
opzigt hebben, beschikken, regéren, aanvoeren. Dses pas, ses regards, vers qc., zijne schreden, zijne
blikken naar iets rigten. — (fig.) D- son attention
sur qc. , zijne aandacht op iets vestigen. — C'est
lui qui dirige toute l'aftaire, hij beschikt, bestuurt
de geheele zaak. — D- la conscience de qn., iemands
biechtvader zijn . — SE DIRIGER , v, pr. Zich rigten,
zich wenden. — [Mar.] Koers zetten.
Dirimant, e, adj. [Droit can.] (alleen voor
êmpêchement d-, verhindering f., welke-komendi):
een huwelijk onwettig maakt en te niet doet.

Dis, z. DIDiradiation , f. ] Phys.] Uiteenstraling f.,

straling in uiteenloopende rigting.
Disable, aai. Wat zich laat zeggen, te zeggen.

Disant (Bien-), adj z. KIEN- DISANT. -Soi-disant, adj., z. SOI- DISANT . (afwasschen.
Disbroder, v. a. [Tech.] De geverwde zijde
Disbrodare, f. [Tech.] Water n., waarin
. ,

geverwde zijde gewasschen is.
Discale, f. [Corn.] Verlies n. in gewipt, inz.
door 't uitwasemen of nerd rongen, d i s c a l é r in g f.
Discaler, v. a. [Chim.] plan gewipt verliezen,
ligter worden, indroogen, d i s c a 1 é r e n : Cette

-
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tingen, volgelingen van Jezus, inz. de jongeren, de
12 apostelen. (liet wordt ook van vrouwen gebézigd).
Disciplinable, adj. Voor afrigting of voor
tucht vatbaar, leerzaam, buigzaam, regeerbaar.
Disciplinaire, adj. De tucht betreffend of bevorderend, d i: s c i. p l i n a i r: Peine d-.
Diseiplinairement, adv. Volgens de tucht.
Discipline, f. Tucht, orde, zedelijke onder
leiding, opleiding, zedenvorming; gedrags--wijzng;
regel m. van zékere vereenigingen, d i s c i, A l i n e f.
— afrigting (van dieren). I1 est sous In d- d'un
bon maitre, h j is onder de tucht, de leiding van
Cl'!?' goed; meester. La d- militaire, de krij,gstuclht.
La d- de college, d école, de schooltucht. — Ba
compagnie de d-, straf-bataillon n., straf--tailon,
compagnie f. — II a des animaux capables de
d-, er zijn dieren, die zich goed laten afrioten. —
Geesel m., roede, zweep; geeseling f. (inz. bij klooste)ling('n) : Des coups de d-, geesselslagen m. pl.
Se dormer une rude d-, zich streng ,geeselen.
Discipiiné , e , adj. (en part. passé van
(1iscipliner) flan tucht gewe^ad, welopgeleid , ge
gedisciplineerd : Troupes-oefnd,agriut
bien d-es, wel a f gerigte en ordelijke troepen. —
Moines d-s, getuchtigde, gegeeselrle monniken m. pl.
Discipliner, V. a. In lucht en orde houden,
tot orde en goede zeden opleiden, aan tucht gewen
i s c ijl l 1 n é r e n; — tuchtigen, kastden,-ne,d
geeselen. D- les gees de guerre, goede lucht en
orde bij de krijgslieden invoeren. D- un religieux
coupable, een' strafbaren monnik geeselen, de discipline geven of toedienen — SE DISCIPLINER , v. pr.
Zich aan de tucht onderwerpen, zich aan orde en
goede zeden gewennen ; — zich zelven tuchtigen of
geeselen; -- elkander de discipline toedienen.
Diseobole, m. [Art.] Schijfwerper m. — DIS COBOLES , M. pl. [H . n.] Visschee m. pl. met schijfvormige buikvinnen.
Discoïdal, e, Discoïde, adj. [H. n., Bot.]
Schijf (l/• ta felbordvormig.
Discolore, adj. [Diaact.] Tweekleurig ; ongelijk gekleurd ; bontkleurig, bont.
.

.

Discontin ii, e, adj. Onzamenhangenl.
Discontinuation • f. Ophouding , staking
stremming f. (voor zékeren ti)d) Travailler b qc.
sans d-, onophoudel(jk aan iets werken. — [Méd.]
D- de la fièvre, vrije tijd m. tusschen de koortsen.

Diseontinuer, U. a. Ophouden, uitscheiden,
sole a discalé de deux onces. — Het part. passé opschorten, aflaten, niet voortzetten, staken. D- de
is ook adj.: Marchandise discalée, ligter geworden parler, ophouden te spreken. D- un travail, een

waar f.

Discant, m. [Mus. anc.] , z. v. a. CONTRE-POINT.

S Discéder, v. n. Zich verwijderen. (In den

eig. zin buiten gebruik). — (fig.) Met iemand in
gevoelen verschillen.
Disceptateur, m. [Didact.] Twistredenaarm.

— Disceptation, f.

Twistrede f., redetwist m.

over eene in onderzoek staande vraag, d is c e pt a ti e f. — 5 Discepter, v. n. Redetwisten.
Discerne, e, adj. (en part. passé van discerner) Onderscheiden, onderkend, duidelijk gezien of
waargenomen : Innocent d- du coupable.
Diseernernent, m. Onderscheiding. onderken
-nigf;—odersch-b lingsvermogen, welwikkend oordeel, oordeel des onderscheids n.,
scherpzinnigheid f., doorzigt n. On ne saurait faire
de si loin le d- des couleurs, op een' zoo verren
afstand kan men de kleuren niet onderscheiden.
Ce travail Bemande un juste d-, die arbeid vordert een juist oordeel, een helder doorzigt. —A g ir
sans d-, zonder oordeel des onderscheids, zonder
bewustheid of men goed of kwaad doet handelen.
Discerner, v. a. Onderscheiden, onderkennen,
niet verwarren , duidelijk zien of waarnemen :
L'obscurité empêche de d- les objets. — (fig.) Met
de oogen des eerstands onderscheiden, inzien, ontdekken, erkennen: D- 1' ami du (d'avec le) fiatteur, den vriend van den vleijer onderscheiden.
D- le mérite dans une personne, iemands verdien
inzien, ontdekken . — sE DISCERNER, V. pr.-sten
Onderscheiden, erkend worden.
Discession, f. [H. rom.] Stemming f. door
groepvorming rondom hem , wiens gevoelen men
deelde, discessie f.
Diseifère, od1. z. v. a. DISCOPHORE. — Dis -

ciforme, adj. [Diaact.] Schijfvormig.
Disciple, m. Leerling, scholier, schoolcanger;
volgeling, discipel m. Les d-s de Jésus, (le leer-

werk laten liggen, niet voortzetten. La pluie, a
discontinué, de regen heeft op; (houden. — SE DIS CONTINUER , V. pr. Gestaakt worden, ophouden.
Disconvenable, adj. Onvoegzaam, ongepast.
Disconvenablennent,adv.Opongepastew2jze.
Diseonvenanee, f. Gebrek ii. aan overeenstemmin g of overeenkomst, ongelijkheid, ongelijk
verschil n., wanverhoudingg, onge--vormighe.df,
pasthei.d, d i s c o n v e n i ë n t i e f. La d- d'áge, de
onnel(jkheid des ouderdons.
Disconvenir, v. a. Niet overeen stemmen of

overeen komen, verschillen (in gevoe(en); loochenen,

ontkennen, tegenspreken. Je ne disconviens pas
q'on ne Amass faire des objections, ik stem toe, ik

ontken niet, dat men eenige tegenwerpingen kan
maken. Vous ne sauriez d- de m'aivoir dit vela,

gij kunt niet tegenspreken, mij dat gezegd te rebben.
Diseophore, m. [Diaact.] ,Schiijfdragend.
Discord, m. Oneenigheid f., misverstand m.,
wat aanleidi g tot tu'ees alt (dis(orle) geeft. —
Discord, adj. in. [Mus I, liever DISCORDANT .

Discordamunient, adv. Wanluidend.
Discordance, f. Wanklank m., wanluidend

ontstemdheid. -- (/1(j) Oneenigheid ; oneens--h.eid,
gezindheid f., verschil n., d, i s e o r d a n t i e f.
Di.seordant, e, ( dj. [Mus.] Niet stemmend,
ontstemd, ontsteld, valsch , wanluidend : Claveein
d-, Voix d-e, ontstemd klavier n., valsche stem f.
— Vers d-s, wanluidende verzen n pl. — (1/g.) N iet
overeenstemmend, kwalijk bijeenpassend, niet strooken.d : Des cartill êres, des humeurs d-s.
Discorde, f. Verdeeldheid der harten, der ge
tweespalt f., twist M.-voelns,ighdtwra
— [Myth.] De godin der tweedm flt, Di s c o ei i a f.
La d- se mit pasmi eux, er ontstond oneenigheid
tusschen hen. -. (fin.) Potunie de d-, oorzaak f.
van twist, twistappel m. — [Jeu] De vier h,eeren
in ééne hand fin 't ombersp(l).

--
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Discorder, V. n. [Mus.] Niet stemmen, ontstemd zijn. — (fi(j.) Oneens zij ^i, niet met elkaar

zoo veel men wil: Le pain y est à d-, On y a le
pain a d-, het brood is er voor 't nemen of naar
believen. men kan er zoo veel brood nemen, als men
Discosorne, adj. [H. n.] Nletschfjfvormig lijf. verkiest. Les soldats y vivaient à d-, de soldaten
Diseotirenr, nl., -ease, f Babbelaar, prater, hielden er naar hun goeddunken huis. -- Se rendre
snapper m., babbelaarster, praatster, snapster f. h d-, zich op genade en ongenade, zonder voorwaar— Ook als adj. : Assemblée d-euse, vergadering , den overgeven.
waar veel 'esproken en weinig; afgehandeld wordt,
Discretionnaire, adj. [Jur.] flan 't goed
praatpartij, babbelklub f.
overgelaten, d i s c r e Ii o nn a i r (zelden-dunke
Discouurir, v. n. Breedvoerig spreken, redené- gebruikt dan in) : Pouvoir d-, regterljke makt f.,
ren, redekavelen, een gesprek voeren, discour é- om naar goedvinden ligtere of zwaardere straffen
ren: Its discouraient sur (de) la guerre, zij rede- op te legen.
veerden, spraken zamen over den oorlog. — Ook
Diserétoire, m. Vergaderzaal, raadkamer f,
zonder voorwerp : I1 ne fait que d-, hij doet nietsdan in sommige kloosters, kloosterraad m.
snappen. -- Donner à d-, stof tot gesprek geven
Discrijnen, m. [Chir.] Voorhoofdverband n.
Discours , m. Gesprek , onderhoud , d i s- bij eene lating op de voorhoofdader. D- du nez,
c o u r s n. ; rede, redenéring, redevoering , aan X-vormig neusverband n.
(ging f.
verhandeling f. Un d- familier, een ver-sprak,
n f. Ontschuldiging, regtvaardiDisc ui l ratio,
Entrer en d-, in gesprek treden-trouwelájksp.
Diseaiper, v. a, Regtvaardieen, zich van schuld
(Loc. fum,) 11 a prononcé un beau d-, hj heeft vrij pleiten; ontschuldigen: Ses amis font disculpé
eene schoone redevoering ge'^euden. Il a fait un de ce qu'on lui imputait , zijne vrienden hebben
beau d- sur vette matière, hij heeft over die sto ffe hem geregtvaardigd van 't geen men hem ten laste
eene schoone verhandeling gedaan. C'est un d- a telde — SE DISCULPER v. pr . Zich regtvaardigen.
perte de vue , dat is een gesprek zonder einde. zich, verontschuldigen. zich verse/wonen. — Het part.
C'est un autre d-, dat is iets anders, daar spreken passé is ook adj.: Personae disculpée, gereCtvaarwij niet van. Pour reprendre Ie fil de notre d-, dird persoon ni.
om den draad van ons gesprek weder op te vatten,
Diseursif, ive, adj. [Log.] Gevolgtrekkend,
om tot ons vorige gesprek terug te koeren. --- Vous redenérend : Faculté d-ive, vermogen om gevolgfaites des discours en Fair, tij spreekt woorden in trekkingen le maken. — Geneigd om van 't onder
den wind. Vous me promett.ez routs et mer-werpof
te dwalen.
veilles, ce n'est que , d- ! gij belooft mij gouden
S Discussion, f. Afdwaling f. van 't onderwerp.
bergen, 't zijn slechts ijdele woorden, louter praatDisenssif, ive, adj. [Méd.] Verdrijvend, ver
jes. Cela est bon pour Ie d-, dat is ligter gezend
verdunnend. -- Ook als subst. m. Des d-s,-deln,
dan gedaan. (inz. jegens vrouwen. Verdrijvende middelen n. p1.
Diseourtois, e, adj. Onbeleefd, onhoffelijk,
Discussion , f. Naauwkeurig onderzoek n.,
Discourtoisie, f. Onbeleefdheid, onhoffeljk- uiteenzetting, overweging; gelterde, wetenschappeheid f., inz. jegens vrouwen.
igjke geschilvoering, beraadslaging f. ; — woordenDiscrédit, m. Vermindering f., verlies n. van strijd, woordentwist m., woordenwisseling, discuskrediet (vr 1. CREDIT) , van achting of vertrouwen; 5 i e f. [Prat.] Uitwinnin+ f., geregtel' k onderzoek
kleinachting f., mistrouwen, d i s k r e d i e t, m i s en waardering van 't goed eens schuldenaars. Sans
krediet n
division ni discussion , allen voor éénen en één
Diseréditer, V. a. Van kredieíof vertrouwen voor allen, solidair.
berooven , zn diskrediet of wantrouwen brengen
Diseutable, adj. Voor uiteenzetting, berede(inz. van koopwaren en handelspapier gebézigd), neer(/ onderzoek geschikt.
d i s c r e d i t é r e n. Het part. passé is ook adj.:
Disci,té, e, adj. (en part. passé van discuter)
Marchandise , discréditée , papier discérdité , in Onderzocht, nagevorscht, gewikt en gewogen, b ekwaden reuk gebragte koopwaar f., mistrouwd, d i s c u s s i e ë r d: Opinion, Attaire d-e.
van krediet beroofd papier n. (van andere zaken
Disenter, v. a. Naauwkeurig on -'erzoekcn, naen van perso'en gebruikt men liever DECREDITER.) vorschen, nasporen, doorgronden, uitpluizen, aan
5 Discrépance, f. Ongelijkheid, onevenrédigoverwegen, wikken en wegen, het voor en-dachtig
heid f., verschil. misverstand n.
teren bespreken, bediscussiéren, bediscuDiscret, ète, adj. Omzie tig, bedachtzaam,
t é r e n : D- une affaire, une loi. — Ook zonder
voorzigtig, wijs behoedzaam ; bescheiden, stilzwij- voorwerp : Nous avons longtemps discoid sur ce
gend. gesloten, geheimhoudeud, d i s k r e e t. I1 en a point, wij hebben lang over dat punt geredekaveld.
usé clone mansere tout-b-fait d-ète , hij 4s zeer — [Jur.] D- les biers dun débiteur, of enkel: Dvoorzigtig , verstandig , bedachtzaam , daarbij te qn., de goederen eens schuldenaars na voorafgegaan
werk gegaan Cette femme n' est guère d-ète, die onderzoek geregteljk verkoopes, eenen schuldenaar
vrouw is alles behalve stilzwijgend, kan niet te best aantasten.
zwijgen. — Une conduite d-ète, een bescheiden, beDisemtenr, ease, adj. Gaarne het voor en
dachtzaamgedrag n. -- [ilIath. J Quantité d-ète, ver tegen eener zaak besprekend. Ook als subst. (iron.)
getallen-grootheid, die uit afgezonderde,-anderlijk Un d-, een vriend van woordenstrijd, van geschilniet zamenhangende deden is zamengesteld, diskrete voering.
grortheid f. — [Méd.] Petite vérole d-ète, diskrete
Disdiapason , m. [Mus.] Dubbel octaaf n.
pokken f, pl., zulke, waarvan de puistjes niet zaDisépale, a('j. [Bot.] Alet dubbel gespleten
menvloeijen, maar op zich zelven staan. — [Liturg.] kelk, met tweemaal ingesneden bloemkroonen.
Disent, e, adj. Welbespraakt, woordenrijk ;
Père d-, Mère d-ète, vertrouwde monnik of non,
die s'en kloostervoogd of de abdis als raadgever of met sierlijkheid en gemak voorgedrar.en. I1 est plus
raad ree (ster ter zijde staat. raadgever m., -geefster f. d- qu' it n'est léoquent, hij is meer welbespraakt
dan welsprekend.
Diserètement , adv. Bescheiden , omzigtig
Disertenient, adv. Op sierlijke, nette, wijze
wijselijk, op voorzigtige wijze.
Diserétion , f. Bescheidenheid, omzigtigheid, voorgedracen. — Weleer: klaar, duidelijk.
Disette, f. Gebrek n. aan de noodzakelijkste
bedachtzaamheid, voorzigtieheid (in spreken en han
wijze terughouding, stilzwijgendheid, inge--deln), levensbehoeften , schaarschheid , schaeirschte ; betol;enherd, discretie f. I1 lui parla aver beau- hoefte, nooddruft, ellende f. On craint une d- et
coup de d-, hij sprak hem zeer bescheiden aan. une famine, me vreest voor gebrek en hongersnood.
On peut se confler h eet homme, it a de la d-, 11 est dans une extrème d-. hij is zeer nooddruf
men kan dien maanvertrouwen, hij weet te zwijgen. tic;. lijdt groot gebrek. — Bij uitbreiding : D- de
— Goeddunken, believen, goedvinden n., wil m. , livres, de talents, gebrek aan boeken, aan bekwaam willekeur f. Se niettre b la d- de qn, zich geheel hedens. La d- (le la langue, de armoede der laai.
raar iemands wil redra<<en. Je remets tout vela — [Bot. Soort van beetwortel m.
-r Disetteux, eiise, adj. Behoeftig, noodlgdend.
á votre d-, ik laat dit alles aan uw inziet, aan
uwe wijsheid, aan uw r;oeddunken, uw oordeel
Diseer, m., -ease, f. (doorgaans van eene
over. — Age de d-, jaren van onderscheid. — On- bepaling gevolgd) Hij of zij, die zegt afspreekt : Dbepaalde prijs m., waarom men speelt of wedt: de nouvelles, nieuwtjesverteller ; D- de contes,
Jouer une d-, spelen. onder beding, dat hij, die sprookjesverteller ; D- de bons mots , held in
verliest, iets naar zijne bescheidenheid, naar zijn kwinkslagen, iemand,, die voor geestig en gevat wil
goeddunken, geven moet. — A DISCRETION , loc. adv. door, aan; D- de riens, de bagatelles, onbeduidend
Naar believen, naar goedvinden, naar willekeur, snapper. D-, D-euse de bonne aventure, waarzeg„

overweg kunnen.

.

-

,

DISEXUEL

qer, waarzegster; D- de grands mots, grootspreker, pogcher. — Un beau d-, een mooie prater,
iemand, die zich sierlijk wil uitdrukken. — (Pron.)
L'entente est au d- , ieder is de beste , bevoegdste
uitlegger van zijne eigen woorden. Les grands d-s
ne sont pas les grands faiseurs, veel zeggen en
veel doen zijn twee.
Disexuel, le, adj. [Bot.] Tweeslachtig.
S Disfractif, ive, adj. [Phys.] Den elektri
of de lichtstralen brekend -- 5 Dis -schentr-om
fraction , f. Breking des elektrischen strooms of
der lichtstralen.
Disgrace, f. Onbevalligheid f. van voorkomen,
doen of spreken, (In dien zin zelden gebruikt.) Ong enade, ongunst f. verlies n. der gunst ; — onrjeluk, ongev il, onheil n., tegenheid, wederwaardigheid f. Tomher en d-, in ongenade vervallen. I1
lui est arrivé one d-, hem is een ongeluk wedervaren.
Dis gracié, e, adj. (en part. passé van disgracier) Mismaakt, misvormd, wanstaltig, gebrekkig : Homme d- de nature, van nature mismaakt
mensch, door de natuur stiefmoederlijk behandeld
mensch. —' (fig.) adj. In ongenade gevallen, van de
gunst beroofd : Ministee d- , in ongenade gevallen minister. Ook als subst.: Un d-, een in mige
nade gevallen persoon ni.
Disaracier, v. a. Zijne gunst of genade onttrekken, (inz. van een' vorst gebézigd) : Le roe 1'a
disgracié, de koning heeft hem zijne gunst, genade
onttrokken. (aangename wijze.
Diso-racieusement, adv. Op onbevallige, onDisgracieux, ease, adj. Onbevallig, onaang enaam ; ongunstig , wederwaardig , verdrietig.
Femme d-euse, onbevallige, leelijke vrouw. — Evenement d- of D- éveiiement, verdrietig vooreal n.
Disgrégation, f Scheiding, verdeeling. --[Phys., Opt.] Verstrooiing (der lichtstralen), di sg r e g a t i e; — verblinding, afmatting f. van 't oog
door te veel licht.
Disgréger, V. a. Verdeelen, scheiden. --- [Pays.,
Opt.] Verstroo2^en (de lichtstralen) ; 't Bezigt ver:
blinden, vermoeijen. -- Het part. passé is ook adj.Rayons disgrégés, verstrooide lichtstralen m. pl.
-I- Disharmonie, f. Wanklank m., wangeluid n., ontstemdheid f. — (fig.) Oneenigheid, twee(brengend.
spalt, disharmonie f.
Disidolique, adj. [Pays.] Twee beelden voortDisjoindre, v. a. Van elkander scheiden, ver
afscheiden, splitsen. — [Prat.] Le juge a-deln,
ordonné la jonction, sauf a d-, sit y eellet, de
regter heeft de zarnenvoeging (der regtszaken) bevolen, onder voorbehoud om ze des noodig weder
:

te scheiden.

Disjoint, e, adj. (en part. passé van disjoindre) Gescheiden, uiteengegaan: Porte d-e, Ais d-s,
uiteengeweken deur f., planken f. pl. — [Mus.]
Degré d-, overgang m. van eene noot op eene an
dere, die er in de orde der toonschaaf niet onmiddellijk op volgt.
Disjonctif, eve, adj. [Gram.] Scheidend, afzonderend, elkander wederkeerig uitsluitend, d i sj u n c t i e f : Conjonctions d-ives, scheidende voeg
pl. (b. v. ou, ni, soit).— [Log.] Proposi--worden.
tion d-ive, voorstel n., waarin tegengestelde begrip
oo r een voegwoord verbonden zijn. — Ook-pend
als subst.: Des d-s, scheidende, elkander wederkeerig uitsluitende woorden n. pl. La d-ive, het schei
voegwoord n. (de bloesems.-den
Disjonetifore, adj. [Bot.] Met vaneenstaanDisjonction, f. Scheiding, uiteenwijking (valt
planken enz.); -- [Prat.] splitsing f. (van regtszaken) .

Dislocation, f. [Méd.] Verzwikking, verstui
D- de la hancbe, heupontwrich--king,otwrchf.
ting. — Uiteenneming (van de deden eener machine). — [Mil.] La d- dune armée, de verdeeling van
een leger op verscheidene standplaatsen. — (fig.)
La d- dun empire, de verbrokkeling, ontwrichting f. van een rijk.

DISPERSER.

--

Disloquer, v. a. [Méd.] Verstuiken, verzwik
— D- une machine, eene machine uiteen ne -ken.
Cela lui a disloqué la cervelle, dat-7ne.—(fig)
heeft zijn hoofd op hol gebragt . — SE DISLOQUER,
11
s'est
disloqué le pied, hij heeft zijn' voet
V. pr.:
verstuikt. -- Cette machine se disloque, die machine laat zich uiteega nemen. -- Het part. passé is
ook adj.: Pied disloqué; Machine d-e.
Dispache , f. [Mar.] Averij- berékeni ng f.
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Dis p acheur , in. [Mar.] Strandregter in.,
averij -beoordeelaar m.
Disparaitre , v. n. (met avoir als men de
daad, met etre als men den toestand op 't oog heeft)
Verdwijnen, onzigtbaar worden; henenc aan; zich
verwijderen; verloren raken. Lange disparut, de
en;;el verdween.. Le ,lour est disparu, de avond is
gevallen, 't is avond. I1 a disparu de son domicile,
hij is uit zijne woning verdwenen. J'avois des gants
dans ma poche, ils oast disparu, ik had handschoenen in mijn' zak, zij zijn weg, verdwenen. — Ddu monde, de la scène du monde, geene rol meer
in de wereld spelen; — sterven.
Disparate, adj. ,Viet bij elkander trassend, ongelijkslactitig weérstrevend , strijdig, onvereenigbaar, onger/jmnd, d i s p or a a t . — DISPARATE, t.
Ongerijmdheid. strjdiglieid, onvereenbaarheid, on:

gelijkvormighezd, ongeljkslachtigheid f.

Dispareil, le , add., z. v. a. DIFFERENT.
Disparité, f. Ongelijkheid , oneenparigheid ;
verscheidenheid t., verschil n. in hoedanigheid der
voorwerpen, die men vergelijkt, dispariteit f.
Disparition, f. Verdwijning, vermissen; , onzigtbaarwording t.

Dispari, e, adj. (en part. passé van disparaitre) Verdwenen: Des jours trop tOt d-s.
Dispaste of Dispate, f. [Tech.] Dubbel
blok n., dubbele katrol f.
Dispendieux, esse, adj. Kostbaar, metgroote
kosten verbnnden, duur.
Dispendiensennent, adv. Op kostbare wijze.
Dispensaire, m., z. V. a. PHARMACOPEE. ---

Stads- of armen-apotheek f. •— Plaats, aan de prefectuur van policie te Parijs, waar de yiezondheid
der publieke vrouwen onderzocht wordt.
DispensateLar, in., -trice, f. l itdeeler m.,
uitdeelster f., bedeelaar , uitreiker , beheerder m.
(inz. van God, van vorsten, van priesters gebézigd).
— Weleer ook: apotheker m.
Dispensation, f. Uitdeeling, uitreiking f. La

d- des graces, des aumones, des sacraments. --

Voorbereidend werk n. der artsend bereiding.
Dispensatoire, ni. Apothekers-winkelboek n.
Dispense, f. Ontheffing, vrijlating, vrijstelling f.
(van een' anders algemeenen regel); vergunning f.,
verlof n , dispensatie f. U- de ► seder of de
résidence, vrijstelling van de verpligting om in de
plaats zelve, waar men een ambt bekleedt, te wonen. D- de niariage, verlof tot eery anders ver-boden huwelijk. -- La d- de manger de la viande, de
vrijstelling om gedurende de vasten vleesch te eten.
— (Prov.) A point snarler ne faut pas de d-, wie
niet trouwt, heeft geen dispensatie noodig.
Dispenser, v. a. Vrijstellen van den gewonen
regel, ontheffen, ontslaan, verschoonen, dispensatie
geven, dispen s é r e n; — vergunning of vrij/meid, geven, verschoonen, r oed vin^l^n of verlangen (dat iemandiets niet zal doen). D- de la lol, du jeune, de
l'examen, vrjstellen van de wet, van de vasten, van
't examen. -- Son age Ie dispense de cette charge,
zone hooge jaren ontslaan hem van de verpligting
om dit ambt te bekleeden. --- Je vous dispense den
dire davantage, ik ontsla u van de moeite rotij er
meer van te zeggen, ik verzoek, dat gij er verder
van zw ijgt. ik schenk u de rest. -- Uitdeelen, uit
Dieu dispense ses dons comme it lui plait,-reikn:
God deelt zijne gaven uit, gelijk 't Hem behaagt. —
D- les my steres de Dieu, de sakramenten uitreikon; de geheimenissen Gods verkondigen.— [Pharm.]
ertsent en naar 't wettelijk voorschrift bereiden
en uitdeelen. — SE DISPENSER, v. pr. Zich ontslaan, zich ontheffen, zich vrijstellen van den regel,
zich de vergunning geven; — uit: edeeld worden.
Dispermatique , Disperme , adj. . [Bol.]
Tweezadig, niet slechts twee zaadkorrels, d i sp e r-

matisch.

Dispersé, e, adj. (en part. passé van disperser) Verstrooid, verspreid; uitgestrooid,; verdeeld,
uiteengedreven.
Disperser, v. a. Uitstroo'jen, strooijen; — ver strooijen, verspreiden, uiteen jagen, op de vlugt
slaan; -- verdeelen, naar verschillende plaatsen
zenden. D- de l'argent, geld uitstrooijen. La cavalerie a dispersé l'ennenli , de ruiterij heeft den
vijand verstrooid, uiteen gejaagd. D- des soldats,
soldaten in verschillende kantonnementen verdeelen.
— SE DISPERSER , v . pr. Zich verstrooijen, ver
worden.
-stroid
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Dis p ersion, f. Verstrooijing, verspreidz.ng f.
La d- des juifs, de verstrooijing (lerjoden. D- dune
armée, dune Ilotte, verstrooijing, uiteenjaging van
eene vloot. D- des troupes, uiteenlegging f. der
troepen. — D- des forces, verdeeling en verzwakking der krachten. — [Phys.] D- de la lumière,
des rayons lumineux, verspreiding der lichtstralen.
Dispondée, f. [Poés.] Dubbele spondeus m.

voet van vier lange lettergrepen.
Disponibilité, f. Beschikbaarheid, dispon ib i l i t ei t f. -- [Mil., Admin.] Toestand m. tusschen
actieve dienst en ontslag, met genot van wachtgeld,
non- a. c t i v i t e i t f. Traitement de d-, wachtgeld n.
dispon
Disponible, adj. Beschikbaar,disponibel.
Dispos, adj. m. Behendig, vlug, vaardig, gaauw;
opgeruimd; welvarend.
Disposant, m., -e, f. [Jur.] Beschikker m.,
beschikster f. bij testament.
Disposé, e, adj. (en part. passé van disposer)
Geplaatst, gerangschikt: Choses bien d-es, goed
gerangschikte zaken f. pl. Salle d-e pour le bal,
voor het bal gereedgemaakte zaal f. — Geneigd, ge
bereid: Etre bien ou mal d- pour qn., goed of-zind,
kwaad jegens iemand gezind, zijn. I1 est d- à faire
tout ce qu'i! vous plaira, hij is geneigd om alles te
doen, wat u zal believen. Je ne suis pas disposé
b sortir, ik heb geenen lust, trek om uit te gaan.
Le rol était bien d-, de koning was in goede luim,
goed gedisponeerd.
Disposer, v. a. In orde brengen, stellen, schik
L'ennemi avail bien dispose ses troupes, de-ken.
vijand had zijne troep en goed in orde geschikt, gesteld. — Voorbereiden, geneigd maken, bewegen,
overhalen, overreden, aansporen: D- qn. à la mort,
iemand tot den dood voorbereiden. Je l'ai disposé
á vous demander pardon, ikjeb hem bewogen om
u vergiffenis te vragen. — In gereedheid brengen,
inriglen, bezorgen: On a dispose la Salle pour le
bal, men heeft de zaal voor het bal in gereedheid
gebragt. On a tout disposé, alles is bezorgd. •—DIS POSER , V. n. Beschikken, naar goeddunken met iets
te werk gaan; — voorschrijven, beslissen, als meester bevélen. Il ne peut d- de son bien, hij kan over
zijn goed niet beschikken. Il dispose de tout dans
cette maison, alles staal in dit huis onder zijn bevel, hij kan in dit huis doen, wat hij wil. Dieu a
disposé de lui, God heeft hem tot zich genomen. —
(Loc. prov.) D- d'une personne comme des choux
de son jardin, met iemand leven als Jan-potagie met
zijne muts. — (Prov.) L'hommne propose, et Dieu
dispose, z. DIEU. — SE DISPOSER, v. pr. Zich ran g schikken; gerangschikt worden. — Toestel, gereedheid tot iets maken; — zich tot iets voorbereiden,
voorbereid worden.
Dispositif, adj. [Méd.] Remède d-, voorbereidend geneesmiddel n. Dune manière d-ive, bepalenderw ze. — DISPOSITIF, m. [Jur.] Het beschikkend, verordenend gedeelte der regterljke uitspraak.
Disposition, f. Dispositie, inrigting, orde,
schikking f., aanleg m La d- d'un bhtiment, de
inrigting van een gebouw. -- La d- d'un discours,
de schets, het ontwerp, de verdeeling van eene rede
La d- dune bataille, het plan, de schik -voering.—
een' veldslag. -- Beschikking, bepaling f.,-kingva
beheer, bestuur n., het regt om vrij over iets te beschikken: Tout est à votre d-, alles is (staat) te
uwer beschikking. D- testamentaire, uiterste-wilsbeschikking. Les d-s de la lol, de wetsbepalingen f.
pl. D- royale, koninklijke verordening f. D- finale,
slotbepaling. D- prohibitive, verbodsbepaling. D- Idgale, wetsbepaling. D- mutuelle, onderlinge beschik
Aanleg m., vatbaarheid; — neiging, genegen -king.—
gestemdheid, stemming, gemoedsstemming, ge--heid;
zindheid f., zin, lust, trek m. Cel enfant a beaucoup
de d- à (pour) Ia musique, dit kind heeft veel aanleg, geschiktheid, natuurl ijke bekwaamheid voor
de muzijk. I1 a de très bonnes d-s pour vous, hij is
zeer goed omtrent u gezind, is u zeer genegen. Je
n'ai aucune d- d'y aller, ik heb geen lust, trek om
daarheen te gaan. II parait dans fair de la dà la pluie, de lucht ziet er uit, als of 't wilde régenen. — Beschikking, voorbereiding f.: Faire ses
d-s our partir, zijne beschikkingen maken om te
vertrekken. — Voornemen, oogmerk n.: Je l'ai laissé dans la d- de sortir, toen ik hem verliet, was
hij van voornemen, om uit te gaan. Gesteldheid f.,
toestand, staat in.: La d- du corps, des esprits,
Ides affaires, de gesteldheid des ligchaams, der ge-

DISSEMBLABLEMENT.
moederen, der zaken. I1 était en bonne d-, hij was
in een' goeden welstand.
Disproportion, 1'. Onevenredigheid, ongelijkheid, onevenredigheid f., gebrek n. aan behoorlVke
verhouding, wanverhouding f. Les d-s d'un batiment, de wanverhoudingen van een gebouw. Dd'áge, ongelijkheid van ouderdom.
Disproportionné, e, adj. (en part. passé van
disproportionner) Ongelijk, onevenrédig, in slechte
verhouding staande , ongelijkmatig , g e d is p r op o r t i o n e e r d: Un manage d-, een ongelijk hu
Un partage d-,eene ongeljkmatige verdeelin g-weljk. .
Dis p roportionner, v. a. Ongelijk maken, de
evenredigheid wegnemen.
(rédige wijze.
-I- Disproportionnélnent, adv. Op onevenDisputable, adj. Betwistbaar, bestrjdbaar.
Disputailler, v. n. (fam.) Over beuzelingen
dikwijls twisten, harrewarren.
Disputaillerie , f. (fam.) Nietig geschil n.,
ijdele twist m.
Disputailleur, m., -euse, f. (fain.) Twistma
maakster f., harrewarder m., - warster f.-kerm.,

-I- Disputant, e, adj. Twistend, twistziek. —

Ook als subsi.: Les d-s, de twistenden, d is p utérenden.
t Disputation, f. Geleerde twistrede f., rede
vinnige woordenstrijd voor de balie,-strijdm.;
disputatie f.
Dispute, f. Geschil n., twist ni.., krakeel, twistgesprek n., redestrijd, woordenstrijd m., gekijf n.,
kibbelpartij, woordenwisseling f., d i s p u ut n. Avoir une d- avec qn., een geschil met iemand hebben. On s'instruit par la d-, men wordt door redestr/jd, door twistgesprekken, door woordenwisselingen wijzer. D- de mots, woordenstrijd. -[Ecole] Strijdoefening f. , oefening in geleerde
twistrédenen, waarbij zékere stellingen bestreden en
verdedigd worden, d i s p u t a t i e f.
Dispaté, e, adj. (en part. passé van disputer)
Betwist, bestreden: Empire d-, Victoire d-e.
Disputer, V. n. Twisten, wetenschappelijk redetwisten of zintwisten, twistrédenen houden, een
openlijk twistgesprek voeren; — strijden, krakeelen, kijven, disputéren. — D- avee fureur, á
grand ens, heftig, luidruchtig redetwisten of k^ ven. 11 ne faut pas d- des couleurs, ni des gouts, ni
de l' usa ge, men moet niet over de kleuren, den
smaak of 't gebruik redetwisten. -- (Prov.) D- de
la chape à l'évêque, D- sur la pointe d'une aiguille , z. CHAPE, AIGUILLE,
(fig Ces femmes
dispatent de beauté, die vrouwen wedijveren in
schoonheid . — DISPUTER , v. a. Betwisten, bestrjden, om iets twisten, harrewaren: D- un prix, om
eenen prijs twisten. — Il lui disputa le pas, hij
betwistte hem den voorrang. D- le terrain à l'ennemi, den vijand den grond betwisten; (fig.) zich
dapper in een' woordenstrijd weren. — (fig.) Le
d- a qn., iemand op zijde willen streven of evenaren, het met iemand opnemen — SE DISPUTER , V.
pr. Elkander betwisten; — betwist worden; — met
elkander twisten.
Disputeer, ease, adj. Twistgierig, twistziek.
-- Ook als subst.: twistzoeker m., twistzoekster f.
-

.)

.

(querelleur, -euse).
Disque, f. [Ant.] Werpschijf f. (bi' de wedspelen der Ouden), discus m. — Rond schild n.,

ter gedachtenis van een' held in een' tempel opgehangen. — [Astr.] Le d- du soleil, de la lune, de
(schijnbare) schijf der zon, der maan. — [Opt.]
Grootte van een glas, van een ,gezigtsveld.— [Bot.
Schijf der straalbloemen. — [Liturg.] Schotel m.
voor 't nachtmaalsbrood, in de grieksche kerk.
Disquisition, f. [Didact.] Onderzoek, navorsching, nasporing, doorgronding, dis q u is i t i e f.
Disruption, f. Verbreking, breuk f.
Disseeteur, m., z. v. a. DISSEQUEUR .— [Anat.]
Ontleedmes n.
Dissection, f. Ontleding, op ening, opensnsj-f. -ding van een lik, likopening,
[Econ. dom.] Het ontleden, voorsnijden (van gevogelte, wild, enz.)
Dissemblable, adj. Ongelijk, ongelijkvormig,
niet overeenkomend, verschillend, geheel anders:
Ces frères sont bien d-s, die beide broeders zijn
elkander zeer ongelijk. I1 est bien d- de ce qu'il
était, hij is niet meer dezelfde, die hij te voren was.
Dissemblableinent, adv. Ongelijk, op ongelfjkvormige, verschillende wijze.
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Dissemblance, f. Ongelijkheid, verscheidenheid, ongelijkvormigheid f.
-1- Dissembler, V. n. Verschillen, niet gelijken.
Dissémination , f. Natuurlijke uitzaailing,
verspreiding, verstrooijing f. van het zaad.— (fig.)
Verspreiding (van menschen, van denkbeelden enz.) .
Dissénuiner , V. n. Uitzaaijen , uitstrooien,
verspreiden (als werk der natuur): Le vent dis
les grainer de certains végétaux, de wind-sémine
strooit de zaden van zékere gewassen uit. — Bij
uitbreiding: D- les troupes, de troepen verspreiden,
uit elkander leggen. -- D- des erreurs, dwalingen
door geschriften uitstrooijen, verspreiden. — Het
part. passé is ook adj. : La lumière disséminée
dans l'espace, het in de ruimte verspreid licht.
Dissension, f. Verscheidenheid, tegenstrijdig
gevoelens), oneenigheid,-heid(rmng,
verdeeldheid, tweespalt f., twist m. D-s domestiques, huiselijke twisten.
Dissentérisme, nl. [H. rel.] Leer f., gevoelens n. pl. der dissenters of niet-episkopalen
(non-conformisten, presbyterianen, independenten)
in Engeland.
Dissentienx, ease, adj., z. v. a. DISCORDANT.
Dissentiment, m. Tegenovergesteld gevoelen,
verschil n., strijdende meening, aankanting f.
Dissentir, V. n. In meening of gevoelen ver
andere meening zijn, anders denken.-schilen,va
Dissépale, adj., z. DISÉPALE.
Disséquer, v. a. [Anat., Bot.] Ontleden, openen, opensnijden : D -, un corps humain, un animal, une Plante. — [ Eton. dom.] Ontleden, voor
fig.) D- un écrit, des pensées, een-snijde.—(
geschrift, denkbeelden ontleden, naauwkeuria onderzoeken, uiteen zetten. - Het part. passé ook
adj.: Cadavre disséqué, Fleur d-e, ontleed lijk n.,
ontlede bloem f.
Diss equeur, m. Ontleder; — voorsnijder n1.
-- DISSÉQUEUR, m., z. V. a. DERMESTE.
Dissertateur, in. Verhandelaar, opsteller eener
verhandeling. -- Langwijlig, vervelend spreker m. (In
dezen zin heeft het een vrouwelijk: DISSERTATRICE).
+ Dissertatif, ive, adj. Verhandelend, in den
stijl der verhandeling.
Dissertation, f. Geleerde verhandeling f. of
twistgeschrift n., dissertatie f.
Dissenter, v. n. Eene geleerde stole behandelen, breedvoerig, grondig en geleerd over eene
zaak spreken. — ( f am.) D- longuement et ennuyeusement, lang en vervélend redenéren. (TEUR.

s

Disserteur, m., ease, f., z v. a. DISSERTA-

Dissidence, f. Splitsing, scheuring, klove f.,
ernstig verschil n. in gevoelens, dis s i d e n t ie f.
Dissident, e, adj. Scheuringmakend. — DISSIDENTS, m. pl. Andersdenkenden, afwijkenden van
de in een land heerschende kerk, in Engeland dissen t er s geheeten (vgl. DISSENTER1SME); in Polen
weleer: de niet-katholjken (met uitzondering van
de wederdoopers, socinianen en kwakers), d i s s identen m. pl.
Dissigne, m. [Algèb.] Verandering I. van teekens. -- DISSIGNE, adj. Met verschillende teekens
aangedaan. (gelijksoortig, ongelijkslachtig.
Dissiinilaire, adj. [Mid.] Ongelijkaardig, onDissimilitude , f. Ongelijkheid, verscheiden
verschil n. — [Rhét.] Tegenoverstelling f.-heidf.,
Dissinmulateur, m., -trice, f. Veinzer, veinsaard m., veinsster f.
Dissiinalation, f. Geveinsdheid, ontveinzing,
bewimpeling, vermomming, veinzerij f.
Dissimalé, e, adj. (en part. passé van dissimuler): Homme d-, geveinsd man. Haine d-e, ontveinsde, verborgen haat m. — Ook als subst.: Un
d-, Une d-e, een, eene geveinsde.
Dissimnler, v a. Zijne gedachten, gevoelens,
enz. verbergen, verhelen, bewimpelen, ontveinzen;
veinzen. D- sa douleur, zijne smart verheelen, ver
dissimula cette injure, hij deed als-bergn.—I1
of hij die beleedigil g niet merkte. -- Ook zonder
voorwerp: I1 sait d-, hij weet te veinzen. - SE DIS
V. pr. Zich ontveinzen, zich zelven niet-SIMULER,
bekennen; — zich laten verbergen.
Dissipateur, m., -trice, f. Doorbrenger, verkwister, verteerder , opmaker m., doorbrengster,
verkwistster, verteerster, opmaakster f. — Ook als
adj. gebézigd : Un vieux lou d-, een oude gek van
een' doorbrenger.
Dissipation , f. Het verdampen , vervliegen
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(van vochten, geestrijke stoffen). — Verkwisting,
verspilling, verbrassing f. Se ruiner par la d-, par
des d-s, zich door verkwisting in den grond boren,
ruinéren. -- Verstrooijing, aftrekking van gedachten , gematigde uitspanning f. : Il vous faut de la
d-, gij hebt verstrooijing noodeg.
Dissipé, e, adj. (en part. passé van dissiper):
Troupeau d-, Troupes d-es, verstrooide kudde f.,
verstrooide troepen m. pl. Esprit d-, afgetrokken
geest m. Vie d-e, verkwistend, in vermaken doorgebragt leven m.
Dissiper, V. C. Verstroogen, verspreiden, uit
drijven, verslaan, verdrijven, verjagen , doen-en
ophouden. Le soleil dissipe les brouillards, de zon
verdrijft, verstrooit de névelen. — (fig.) D- les illusions, de begoochelingen doen verdwijnen, doen ophouden. D- une armée, een leger verstrooijen, op
de vlugt drijven , verslaan. — Verstrooijen , de
aandacht aftrekken, verdrijven: D- l'esprit, 1'ennui, la douleur, den geest verstrooijen, de vervéling, de droefheid verdrijven. — Doorbrengen, ver
verdoen, verspillen: D- son Bien , zijn-kwisten,
goed, zijn vermogen doorbrengen.
SE DISSIPER,
v. pr. Zich verstrocjen, zich verdeelen; verstrooid
worden; uiteen gaan ; verdwijnen; -- zich ver
ontspanning verschaffen.
-stroijn,f
Dissociable, adj. Ongezellig, stug.
5 Dissociation, f. Ontbinding f. eener associatie of vereeniging.
-I- Dissocier, V. a. Eene verbindtenis opheffen.
Dissolu, e, adj. Los, losbandig, ongebonden,
uitspattend, teugelloos: Mener une vie d-, een los,
ongebonden leven leiden. Une femme d-, een liederljk wij f n.—Mots d-s, Chansons d-es, schande ljke woorden, (artele liederen n. pl.
Dissoluble,adj. Oplosbaar, ontbindbaar, smeltbaar. Métal d-, ontbindbaar metaal. — [Jur.] Le
mariage est d-, het huwelijk kan ontbonden worden.
Dissolabilité, f. Oplosbaarheid f.
Dissolument , adv. Op losbandige, ongebondene wijze. Vivre d-, losbandig leven.
Dissoluteuc, trice, Dissolntif, ive, adj.
[Mid., Chim.] Oplossend, ontbindend : Remèdes
d-s, oplossende middelen n. p1. — La vertu d-ive,
de ontbindende kracht f.
Dissolution, f. Ontbinding, oplossing, schei ding; de opgeloste stof, d is s o l u t i e f.; Ton ber
en d-, tot ontbinding overgaan. La d- du sel dans
l'eau, de oplossing van 't zout in 't water. --- (fig.)
La d- d'un mariage, de ontbinding, scheiding can
een huwelijk. La d- de 1'ordre social, de verbreking
der maatschappelijke orde. La d- du corps et de
lame, de scheiding van 't ligchaam en de ziel. —
Losbandigheid , ongebondenheid, ongerégelde leefwijze f.: Il s'est plonge dans toutes sortes de d-, hij
heeft zich aan allerlei ongebondenheid overgegeven.
Dissolvant, e, adj. [Chico.] Oplossend, ontbindend: Acide d-, oplossend zuur n. — DISSOL VANT, m. (Chico., Mid.] Oplossend, ontbindend,
weekmnakend, verdeelend middel, scheivocht n.
Dissonnanee, Dissonance, f. [Mus.] Wan klank, valsche toon m., valsch akkoord , wangeluid n., dissonantie f., dissonant m.: Sanver une d-, een valsch akkoord oplossen. — Wanklank door opeenvolging van harde lettergrepen. —
D- du style, des idées, ongeljkvormigheid f. in stijl,
in denkbeelden.
Dissonnant, e, Dissonant, e, adj. Kwaljkluidend, wanluidend: Une voix d-e, eene valsche,
wanluidende stem. Cet instrument est fort d-, dit
speeltuig is zeer ontsteld. (maken.
Dissoneer , Dissoner , v. a. Wanklank
Dissoudre , v. a. Ontbinden, oplossen, smelten: L'eau dissout le sucre, het water ontbindt,
smelt de suiker. — (fig.) D- one assemblée, eene
vergadering ontbinden. D- un mariage, een huwelijk breken, scheiden, ontbinden. — SE DISSOUDRE,
V. pr. Zich oplossen, ontbinden, uiteen gaan; ontbonden worden; scheiden. Le sel se dissout aisement, het zout lost zich gemakkelijk op, laat zich
ligt smelten. La société se dissout, het gezelschap
gaat uiteen.
Dissous, Dissoute, adj. (en part. passé van
dissoudre) Sucre d-, opgeloste, gesmolten suiker f.
L'eau dissoute en vapeur, het in damp opgeloste,
ontbonden water.
Dissuader, V. a. Ontraden, afraden, uit het
hoofd praten, afbrengen: D- qn. d'un dessein, ie—
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mand van een voornemen afbrengen, het hein afraden. — Het part. passé kan adj. zijn: Homme
d-, van zijn voornemen afcebragt mensch.
-I- Dissuasif, ive, adj. Afradend, ontradend.
Dissuasion, f. Het afraden; afrading f La
persuasion et Ia d-, het aanraden en afraden.
Dissyllabe, adj. [Gram.] Tweelettergrepig.
Un mot d- of als subst. Un d-, een woord n. van
twee lettergrepen.
Dissyllabique, adj. Tweelettergrepig.
Distance, f. Afstand m., verwj derinq, afgelepenheid, verte; ruimte, tusschenruimte, d 2 s t a nt2 e f. La d- dune ville à une autre, de afstand
van de eene stad tot de andere. De d- en d-, van
afstand tot afstand, hier en daar. — ( Fn.) Afstand m., verschil, onderscheid n., ongelijkheid f.:

Ii y a one grande d- entre le Créateur et la créature, er is een groote afstand tusschen den Schep
schepsel. — Tenir qn. à d-, iemand op-per"n't

een' afstand, op eene distantie houden, hem beletten gemeenzaam te worden. L'Evangilerapproche
les d-s, 't Evangelie neemt de ongelijkheid der stan[Jur.] Wettelijk uitstel n.
den weg.
-- Distaneé, e, adj. [Man.]: Cheval d-, in den
wedloop achtergebleven paard n.
Distant, e, adj. Vaneengelegen, verwijderd,
ver uiteen staande: Ces deux villes, Ces deux

époques ne sont pas fort d-es lone de I'autre,

deze beide steden, die twee tijdstippen liggen niet
zeer ver van elkander.
Distémnone, adj. [Bot.] Met twee meeldraden.
Distendre , v. a. [Cher.] Sterk uitrekken ,
spannen.
Distendu, e, adj. (ei? part. passé van disten de) Muecles d-s, sterk gespannen spieren f. pl.
Distension, Distention, f. [Chir.] Sterke
spanning, uitrekking f.: La d- des nerfs, de spannin fj der zenuwen.
Dist%éne, in. [Minér.] Sapphyrspaath n., cyaniet m., een blaauw mineraal.
Distichiase, f. [ Méd.] Ziekelijke vorming f.
eerier dubbele rij oogharen.
Distiehophylle, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Met
twee bladerenrtjen. — .Disti guiate, adj. Met dubbel likteeken of bloemmerk.
Distillable, adj. (pr. —ti-la--) [Chim.] Overesill
haalbaar, voor overhaling geschikt, destilleerbaar.
Distillateur, m. (pr. —ti-la—) Over/wier,
bereider van gebrande wateren, brander, stoker,
destijlateur, destilleerder m
Distillation, f. (pr. —ti -la—) Overhaling, stoking, destillatie f. — Overgehaald vocht n. -Stookkunst, destilleerkunst f. — Doorzijpeling f.
Distillatoire, adj. (pr. —ti-la—) Tot het destilléren of overhalen dienende: Appareil , Vase,
Etoffe d -, of als subst. Un d-, een toestel, vat, stof
om over te halen, destillatie-apparaat n.
Distillé, e. adj. (en part. passé van distiller)
Overgehaald, gestookt, g e d e s t i t le e r d: Liqueurs
d-es, gebrande wateren n. pl. --(fig.) Rage d-e, uitgestorte, losgelaten woede f.
Distiller, v. a. (pr--ti-Id) Overhalen, stoken, af
trekken, branden, d e s t i l l é r e n. — (fig.) D- sa rage
sur qn., zijne woede, gramschap over iemand uitstorten. — DISTILLER, C. n. Doorzfjpelen, doorzijgen,
afdruppelen: Des gouttes d'eau distillment de la
voute, het water viel bij druppels van 't gewelf. —
"SE DISTILLER, v. pr. Gedestilleerd worden. — ( fig.)
D- goutte à goutte, bij droppels afdruipen. Se den larmes, in tranen wegsmelten.
Distillerie, f. (pr.—ti -Ie—) Stokerf, branderg f.,
stookhuis n. — Beroep n., kunst f. des branders.
Distinct, e , adj. Afgezonderd, afzonderlijk
onderscheiden., verse/ah/end ; — duidelijk, klaar,
verstaanbaar; niet verward. Article d-, afzenderlijk artikel n. Deux chosen bien d-s, twee zeer
onderscheiden zaken f. pl. Fruits d-s, afgezonderde,
niet zamenhangende vruchten f. pl. — Son d-, Voix
d-e, duidelijk, helder geluid n., verstaanbare stem f.
Vue d-e, rgoed, scherp gezigt. Idee, Notion d-e, klaar,
duidelijk denkbeeld, begrip n.
Distinctement, adv. Klaar, duidelijk, op duideljke wijze; onderscheidenlijk.
Distinetible, adj. Onderscheidbaar.
Distinetif, ive, adj. Onderscheidend, kenmerkend, kenbaarmakend, dis t i n c t i e f.
Distinction, Onderscheiding, afzondering, af-

deeling f.; — onderscheidingsteeken n.; — onder
verschil n.; — onderscheiding door eer en-scheid,
aanzien, voortre/J'eljkheid, verdienste f.; voorregt n.,
voorkeur f., rang, stand ni., di s ti n c t i e f. C'est
one bible impriinee sans d- de vers, 't is een bijbel, die zonder, afdeeling van verzen gedrukt is.

On a tout passé au til de 1'épee, sans d- dage ni

de sexe, men heeft alles over de kling gejaagd,
zonder onderscheid van ouderdom of kunne. Fais
du Bien it toes sans d-, doe allen zonder onder
voorkeur wel. Traiter qn. avec d-, iemand-scheidof
met achting, onderscheiding behandelen, Personnes
de d-, aanzienlijke lieden, menschen van rang, van
hooge geboorte. Une charge de d-, een aanzienlijk
ambt n. — [Log.] Verklaring f. van de verschillende
beteekenissen, die een voorstel kan hebben.
Distingtie, e, adj. (en part. passé van distin
Onderscheiden; aanzienlijk, voornaam, uit -guer)
fatsoenlijk, g erl i s ti n ge erd.-steknd,vorflj;
Distináuer,v. a. Onderscheid en, een onderscheid
maken; -- duidelijk zien, hooren, enz., onderken
niet verwarren, duidelijk gewaarworden, di s--ne,
tin gé r e n. D- l'ami d'avec le flatteug, den vriend
van den vleijer onderscheiden. D- les temps, les
lieux, de tijden, de plaatsen onderscheiden. — 11
était déjn si tand qu'on ne pouvait plus d- les

objets, 't was reeds zoo laat, dat men de voorwerpen niet sneer kon onderscheiden. Je vous ai dis
demarche, ik heb u aan uwen gang-tinguéávore
herkend. — filet achting, onderscheiding behandelen; den voorrang, de voorkeur geven : I1 aime
qu'on le distingue, hij ziet zich gaarne met onder
behandeld. — [ Log.] D- une proposition,-scheidng
de verschillende beteekenissen aangeven, die een
voorstel hebben kan. — SE DISTINGUER, V. pr. Zich
onderscheiden. , zich kenbaar maken; gezien, bespeurd worden; — uitmunten. L'hommne se distin
par sa raison, de mensch-guedsatrnimx
onderscheidt zich van de andere dieren door zijne
rede. I1 s'est distingué par sa valeur, hij heeft
uitgemunt door zijne dapperheid.
e, m. [Poes.] Tiveerégelig vers, kop
DistiMstichon,
elegische disticlzon,-pelvrs,inz.ht
uit een' hexameter en een' pentameter bestaande.-DISTIQUE, adj. [Bot.] In twee rijen staande (van
bladeren, bloemen, enz.).
Distome, adj. [H. n.] Tweemondig. -- DISTODIES, nn. pl. Er;eiwormen m. pl., dubbelmondige ingewandswormen (in de lever en galblaas).
Distors, e, Distort, e, adj. [Didact.] Ver draaid, scheef.
Distorsion, f. [Mid.] Verdraaijing, verwringing, d is t o r s ie f. La d- de l'oeil, de verdraasjing
van 't oog. La d- des- deux cotés de la bouche, de
hondskramp f.
Distort, e, adj., z. DISTORS.
Distractile, adj. [H n., Bot.] Afstaand.
Distraction, f. Scheiding, afscheiding f. (démembrement). — [Prat.] Demande en d-, eisch tot
afscheiding van een voorwerp, dat verkeerdelijk in
een' aangeslagen boedel is begrepen, eisch tot splitsing. D- des dépens, afscheiding der geregtskosten.
— Verstroo ing, verstrooidheid van gedachten, afgetrokkenheid , onachtzaamheid , d is t r act i e f. :
Il a de fréquentes d-s, hij is dikwijls verstrooid,
afgetrokken 'met zijne gedachten niet thuis. --eiding, uitspanning f.: Chercher
Verstroo2jing, afleiding,
quelque d-, eenzge verstroo2jing zoeken.
Distraire, v. a. Scheiden, afscheiden, aftrek
ken, afzonderen (een deel vair, 't geheel) : Sur cette
somme it faut d- tant, van die som moet pp zoo
veel aftrekken. — [Jur. any.] D- la juridiction,
eene zaak voor een' onbevoegden regter brengen.
verduisteren (gelden, papieren). -- fl-Ondersla, fleiden, afhouden, de aandacht aftrekken, verstrooijen, storen; afbrengen (van een voornemen, een gevoelen, treurige gedachte). Ii cherche la solitude,
afin qu'on ne puisse Ie d- de son travail, hij zoekt
de eenzaamheid, opdat wen hem. van zin werk
ekken. Rien ne peut le d- de
niet zou kunnen aftr
faire de ce voyage, niets kan hem van het doen
dier reis afbrengen (in dezen zin lieverdétourner).
I1 faut tácher de d- les affligés, men moet de bedroefden afleiding zoeken te geven.— SE DISTRAIRE,
V. pr. Zich verstrooijen, zich ontspanning verschaffen, zich onttrekken (aan zijn werk) .
Distrait, e, adj. (en part. passé van distraire)
Afgescheiden, afgetrokken: Fief d-, afgescheiden
:

-
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leen; Somme d-e, afgetrokken som f. — .Afgetrok- stout, gezwollen leerdicht n. op Bacchus (later ook
ken, verstrooid, onopmerkzaam, verward: 11 est op andere goden en uitstekende menschen). — Te
Vurig lied vol dichterlijke verrukking,-genwordi:
toujours d-, hij is altijd verstrooid, nooit met zijne
doorgaans ongerégeld in maat en stanzen, d i t h ygedachten thuis. Un air d-, een verstrooid, ver
voorkomen n. — Ook als subst.: Les d-s ou--ward ram bee f. — Dithyrambigeie , adj. Bezield,
vurig, overdreven, di t h y r a ni b is c h. Poète d-,
blient tout, de verstrooiden vergeten alles.
Distrayant, e, adj.Verstrooijend, verstrooiing dithyramben-dichter m.
Dito of Ditto, atly. (van 't ital. detto) [Cony.]
aanbren f end: Lecture d-e, verstrooiende lekluur f.
Distribné, e, adj. (en part. passé van distri- .4ls voren, als boven, eveneens, desgelijks, dito.
Diton, m. [Mus.] Interval m. van twee geheele
buer) Uitgedeeld, verdeeld: Aumónes d -es, uitgedeelde aalmoezen f. pl. Ouvrage d- par chapitres, bonen, groole terts f.

in hoofdstukken verdeeld of' afgedeeld werk n.
Distribuer, V. a. Verdeelgin; uitdeelen, uitreiken, toebedeelen; schikken, rangschikken, in orde
stellen, afdeelen, d i s t r i b ut re n: I)- des prix, des
aumónes, prijzen, aalmoezen uitreiken of uitdeelen.
D- des graces, des honneurs, des emplois, gunsten,
eerbewijzen, ambten uitdeelen. L'auteur a distribud son ouvrage par chapitres, de schrijver heeft
zijn werk in hoofdstukken afgedeeld. On a distrihué
l'eau dans tons les quartiers de la vilie, men heeft
het water door' al de stadswijken geleid. — [ Beaux

arts] Bien d- les lumières et les ornbres, les parties dun bátiment, dun jardin, licht en schaduw,

Ditraebyeère, in. (pr. ch=k) [H. n.] Bijzondere soort van ingewandsworm (volgens Laennec) een blaasworm m.
Ditridactyle, ad'. [H. n.] Met twee of drie
voorteenen zonder achterteenen. — DITRIDACTY LES,
m. pl. Soort van steltloopers of moerasvogels m. pl.
Ditriglyphe, m. [Arch.] Ruimte tusschen twee
tr-irglyphen (z. TRIGLYPHE) aan de dorische zuilen.
Ditrochée, in. [Poes. anc.] Dubbele trochéus,
versvoet van 1 lettergrepen, waarvan de Iste en
3de lang, de 2de en Ode kort zin; d i t r o e h c u s m.

Dieirèse, f. [Méd.] Ruime pisafscheiding, d iu— Diiirétique, adj. Pisafdr)vend, diu-

rés i s f.

de deden van een gebouw, van een' tuin goed plaat- r é t isch: Un médirament d-, of als subst. Un d-,
sen, verdeelen of aanbrengen. -- [Prat.] D- no een afzettend, pisdrzjvend middel n.
Diurnaire, m. [H. anc.] Dagboekhouder m.
proces, de acten van een regtsgeding aan een' der
regters overgeven, om daarover berigt te doen. — der grieksche keizers; — het dagboek zelf.
Diurnal , m. Dageliksch gebedeboek n. der
[Impr.] D- la lettre, D- de la lettre, of enkel D-,
de gebruikte letters weder in hare vakjes leggen, geestelijken in de heath. kerk. (Plur. diurnaux.)
Dietrne, adj. Dagel ksch, wat in één' dag gewegmaken, distribueren. D- l'encre, den inkt
met de rol op den vorm brengen. - SE DISTIUBUER, schiedt: -- [Astr.] Mouvement d- de la terre, daV. pr. Zich, verdeelen, zich verspreiden; onder elk- geljjksche beweging der aarde; — z. ARC, CERCLE.
ander verdeelen.
— [Bot.] Fleur d-, dagbloem f. (die zich 's morDistribatenr, m., -trice, f. Uitdeeler m., pens opent en 's avonds sluit. — [ll. n.] Papil
of als subsi.: Des d-s, dagvlinders in. pl.-lonsd,
uitdeelster f., uitreiker m., uitreikster f., verspreider m., verspreidster f. Le d- des prix, de uitdee- (die enkel bij dag vliegen); ---- Animal d-, dagdier n.
(dat slechts één' dag leeft); -- Oiseaux d-s, of als
ler der pr-jzen.
Distribettif, iv e, adj. Uit-, verdeelend, dis- subst. Des d-s, dar,aroo fvogels m. pl., talrijke klasse
tributief. Justice d-, uitdeelende geregtic;heid f. van roofvogels, waartoe de arenden, gieren, ha(die rtra ffen of belooninren toekent). -- [Gram.] viken, valken behooren. — [H.. roue.] Actes d-s,
Adverbe d-, verdeelend bijwoord n. -- [Log.] Sens dagboeken n. pl., onder de keizers.
Divagration, f. Heen en weder doling — Dd-, verdeelende zin m.
Distribution, f. Verdeeling, uitdeeling, uitrei d'animaux, het los laten loopen van dieren. -- (/ig.)
schikking, rangschzlE--king,verpdq.l ,Elfwijking, afdwaling van de hoofdzaak (in woorking, dis tri but ie f. D- du bui in, verdeeling van den of geschrift), uitweiding, d i v a c1 a t ie f.
- Divagate„r, trice, adj. Afdwalend: Eloden buit. La d- des prix, de uitdeeling der prijzen.
La d- des troupes dans leursquartiers, de verdee- quence d-ice -- Oak als subst. Un d-, iemand, die
ling der troepen in hunne kwartieren. — [Arch. La gaarne of dikwijls van 't onderwerp afwijkt.
Divagiier, V. n. Ronddolen. — (fig.) Van de
d- d'ornements, de schikking, het gepast aanbrengen van sieraden. -- [Point.] D- des jours et des hoofdzaak afwijken, van den tekst raken.
Divan, m. [U. ott.] Turfesche staatsraad, geombres, verdeeling van licht en schaduw.- [Ifnpr.]
Faire la d- dune forme, de letters van een' afge- heime raad in des sultans, hoogste staatscollectie n.
drukten vorm in hare eigen vakjes leggen. -- [Jur.] bij de ottomanscheorte, diva n m. -- Soort van
kussenbank, sofa of kanapé f., d i v a n m. — Café
D- par contribution, verdeelinq bij aandeelen.
Distributivemeni, adv. [Log ] In verdeelen- d-, of enkel D-, naam van zékere met divans voor
te Parijs en elders. --[Litt] Ver -zienkofjhu
den zin, met betrekking tot afzonderlijke personen
arabische gedichten of opstellen. -zar.elingfv
of zaken. — Afzonderlijk, een voor een.
Divarication, f. [Md.] Verwijding, opening f.
District, in. Gebied, re<rtsriebied n., onderverdeeling f. eens lands, afdeelin.q f. van een depar- (eener wond); -- taksw ze verdeeling f. eener ader.
teinent (in sommige landen) , dis t rik t n. -- (fig.) - Divariqué, e, adj. [Bot] Plante d-e, plant,
Cela nest pas de toon d-, daarover kan ik niet waarvan de lakken zich in vele rigti (Jen uiteen
oordeelen, dat is niet in mijn vak.
verspreiden. — Divariquer, v. a. [Mod.] Ver Disti-ix, m. [Mid.] Groote dunbarigheid f.
wijden. wijder maken (eene wond). ,
Distyle, adj. [Bot.] Met twee bloemstijlíles.
t Dive, adj. Goddelijk. (scheurend.
Dit, e, adj. (en part. passé van dire) Gezegd,
Divellent, e, adj. [Didact.] .fscheidend, afDivergence, f. [Géom., Phys.] Het uiteen gesproken, genoemd, gemeld: Paroles d-es en fair,
woorden in den wind, vergeefsche woorden n. pl. loopera, de gedurig acrnriroe jende verwijdering van
La messe d-e, chacun se retira, de mis gelezen lijnen, van lichtstralen, di v e rgen tie f. -- (fig.)
zijnde, ging ieder henen. Propreinent d-, eigenlijk D- d'opinions , uiteenloopendheid , strijdigheid f.
gezegd. Cela d-, dat gezegd hebbende. Soit d- en van Gevoelens.
Divergent, e, Glij. [Géom., Phy s.] Uiteenloopassant, in 't voorbijgaan gezegd. Voilh qui est dit,
dat is geze(;d, besloten, vastgesteld. Le d- sleur, de pend, zich meer en sneer uitspreidend , d i v e eg égemelde heer. La d-e maison, het genoemde huis. r n d, divergent: Lignes d-es, Rayons d-s. -Ci-dessus d -, Susdit. hierboven genoemd. Le ei- [Bot.] Rameaux d-, uiteenloopende takken in. pl.
après d-, de onder, hierna genoemde. Charles V., --- [Algèb.] Serie d-e, divergérende reeks f., oe'eindige reeks, welker achtereenvolgende termen steeds
d- le sage, Karel V., bjjcgenoemd de wijze.
1 Dit, m. Gedenk-, zinspreuk C. (fain.) Gesprek, grootei worden. — (fig.) Opinions d-es, uiteenloogezegde n. Un d- notable , eene merkwaardige pende meeningen f. pl.
spreuk f. Les d-s et gestes des anciens, de gedenkDiver ser, v. n. Uiteen loopen, afwijken, af
waardige gezegden en daden der Ouden. (z. DEBIT) dwalen, zich sneer en meer van elkander verw jdeDitétraèdre, adj. [Minér.] Dubbel-viervlakkig. ren (i:9z. can lijnen, lichtstralen, boomtakken,), d iDithéisme , m. [Rel.] Tweegoderjj, tweego- v e r a é r e n. — (fig.) Van andere meening zin.
den/eer f., clitheismus, dualismus, maniDiverginervé, e, Divergiveiné, e, adj.
ch.aeis7nus n. — Dititeiste, adj. Tot die leer [Bot. 1 Met uiteenloopende bladribben, aderen.
Divers, e, aelj. Verschillend; afwisselend; in
behoorende. — Ook als subst. Un d-, een aanhantegenstelling, in tegenspraak; -- vele, velerlei, meger van de tweegoderij, d i t h e Is t, d u a l is t m.
Dithyrawbe, m. [Ant.] Bacchus-zang m., nigerlei,, velerhande , verscheiden, onderscheiden.
-

-
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DIVERSIF

DIVISIONNAIRE,

--

Les d- sens d'un mot, de verschillende beteekenissen van een woord. La campagne eut des succès
d-, de veldtogt had a fwisselenden voor- en tegenspoed. Que l'homme est inconstant, d-! wat is de
mensch onbestendig, zich zelven ongelijk I — 11 a
parlé a diverses personnes, hij heeft met vele (velerlei enz.) personen gesproken.
Dfversennent, adv. Op onderscheidene wijze.
Diversicolore, adj. [Bot.] Verschillend gekleurd.
.1- Diversif, ive, adj. Eene afleiding bewerkend.
Diversifiable, adj. Voor verandering, afwisseling vatbaar, veranderbaar, afwisselbaar.
Diversif é, e, adj. (en part. passé van diversifier) Afgewisseld: Entretien d-, Plaisirs d-s.
Diversifier, v. a. 4/wisselen, veranderen, ver
iets brengen, op verschillende wijzen-scheidn
voorstellen, maken of toebereiden: D- les viandes,
verscheidene
wijzen toebereiden. Dde spijzen op
l'entretien, het gesprek afwisselen, het over onder
stoffen of onderwerpen doen loopen.
-scheidn
Diversiflore, adj. [Bot.] Verschillende bloemen
dragend. — Diversifolié, e, adj. Met verschil
bladeren. — Diversiforine, adj. Van af--lend
wisselende gedaante.
Diversion , f. Afleiding, afwending, andere
wending f. ; [Mil.] Zidelingsche of rugwaartsche
aanval, dwarsaanval m., onverwachte wending,
veranderde rigting,verjdeling van zékere oogmerken,
di v e r sic f. — (fig.), I1 alla au spectacle pour faire
d- a son chagrin, h2;/ ging naar den schouwburg, om
zijn ver driet te verzetten . On parla de nouvelles
pour faire d-, men sprak van nieuwstijdingen, om
't gesprek eene andere wending te geven. Combattez
cette passion par la d-, bestrijd dien hartstogt door

uwe gedachten op een ander voorwerp te riglen.
Diversispore, adj. [Bot.] Zaden van ver
vorm bevattend.
-schilend
Diversité , f. Verscheidenheid , afwisseling,
meni vuldic,heid, ongelijkheid, d i v e r s i t e i t f.
Diverti, e, adj. (en part. passé van divertir,
afwenden, weg maken, ontvreemden) Somme d-e,
Deniers d-s, zoekgemaakte som, onderslagen gelden.
Divertir, V. a. Afwenden, afleiden, aftrekken,
afbrengen: D- qn. de ses occupations, iemand van
zijne bezigheden aftrekken. (in dezen zin liever
detourner, distraire.) — Zich onwettig toeëigenen,
ontvreemden, wer`maken, verduisteren, onderslaan:
D- les deniers publics, 's lands penningen onbehoorlik gebruiken, onderslaan. -- Afleiding geven, verlustigen, vermaak aandoen, verslrooz.1en: Sa conversation -nous a for t divertis . — SE DIVERTIR, v. pr.
Zich verlustigen, zich vermaken: A quoi vous divertissez-vous? waarmede verowakt gij u? I1 s'est diverti á nies dépens, hij heeft zich te mijnen koste
vermaakt, hij heeft mij voor den trek gehouden. —
Se d- de qc., zich over iets vrolijk maken.
Divertissant, e, adj. Vermakeljk, genoegel jk,
verlustigend, tijdlcortend, vrolijk, aangenaam, aardig, kluchtig, koddig, d i v e r t i, s s a n t: Les spectacles sont d-s, de schouwspelen zijn vermakel jk.
Une humeur d-e, een vrolijke aard m., inborst f.
Une histoire d-e, Gene klucl^lige. , h:oddige gesch-iedenis f. Un jeu d-, een vermakelijk spel n.
Diver tissenient, m. Verlustiging , uitspan
vermaak, tijdverdrijf n., vermakelijkheid,-nigf.,
geneugte f., divertissement n. Prendre d-, zijn
vermaak nemen, zich verlustigen, ont spannen. —
[Théát.] D-, dans, muzijk en wat verder de aan
trekt tusschen de afzonderlijke bedrijven. —-dacht
[Mus.] Tijdkortend , aangenaam en gemakkelijk
muzijkstuk, soort van ligtgezette p o tp o u r r i n.
-- [Jur.] Vervreernding, verduistering f. van goederen, gelden enz. ; het kwalijk besteden van aanvertrouwde penningen. (verlustigster f.
Divertisseur, nl., -euuse, f. Verlustiger m.,
Dividende, m. [Arith.] Deeltal n., getal, dat
gedeeld moet worden. — [Corn.] Evenredig deel
der winst voor elk der aandeelhouders in eene onderneming, winstaandeel, d i v i d e n d n. — [Prat.]
Evenredig deel van eiken schuldenaar in een' fallieten boedel.
Divin, e, adj. Goddelijk: L'essence d-e, het
goddelijke wezen. La providence d-e, de goddel ke
voorzienigheid. La grace d-e, de goddeljke genade.
Les attributs d-s, de goddelijke eigenschappen. Les

deljke eer. — (fig.) Heerlijk, hemelsch, uitmuntend,
voortreffelijk, schoon: Un ouvrage d-, een goddelijk,
uitmuntend, heerlijk werk n. Une pensée d-e, eene
voortreffelijke gedachte f. Un temps d-, overheerlijk,
verruk elfijk, schoon weder n. — Weleer ook als
subst.: Les d-s, de godgeleerden.
Divinateur, -trice, adj. Waarzeggend, voor
betreffend.-spelnd;wigcharofe lj
— Ook als subst. gebézigd: Un d-, een wigchelaar.
Divination, f. Waarzegkunde, waarzeggerij,
wigchelarij f. La d- par le vol des oiseaux, de
waarzeggerij, wigchelarj uit de vlugt der vogels.
Divinatoire, adj . Tot de wi gchelarjj behoorende. Baguette d-, wigchelroede f., wigchelstokje n.
Divinenient, adv. Goddelijk, op eene goddelijke
wijze; door goddel jke kracht: Les prophètes étaient
d- inspires, de profeten hadden goddelijke ingévingen. — (fig.) Uitmuntend, verrukkelijk, hemelsch,
voortreffelijk: Ce sculpteur travaille d-, die beeld
werkt overheerlijk, maakt uitmuntend werk.-houwer
Divinisé, e, adj. (en part. passé van diviniser)
Vergood: Héros d-.
Diviniser, v. a. Vergoden, onder 't getal der
goden stellen, goddeljk vereeren. — (fig.) Boven
verheffen.
-mate
Diviuité, f. Godheid, goddelijkheid f.; goddeljk
wezen n.

La d- de Jésus Christ, de godheid van

Jezus Christus. Nier ia d-, de godheid loochenen,
ontkennen. — Godheid, naam der heidensche goden
en godinnen. Les d-s des cieux, des forèts, des eaux,
des champs, de hemel-, woud-, water-, veldgoden,
La d- des fleurs, de bloemengodin. -- (fig.) Vergood
voorwerp n. ; zeer schoone vrouw, beminde f.: Lor
est leur seule d-, het goud is hun eenige godheid.
-- Weleer ook: godgeleerdheid f. (théologie)
Divis, m. : Par d-, loc. adv. [Prat.] Gedeeld,
deelsgewijs: Posséder une maison par d-, een huis
deelsgew-gs, niet gemeenschappelijk bezitten.
Divise, f. [Bias.] : Fasce en d-, balk m., die
slechts half zoo breed i s als gewoonlijk.
Divisé, e, adj. (en part. passé van diviser)
Verdeeld, gedeeld, gescheiden; oneenig. — [Gram.]
Sens d-, gedeelde, oneigenlijke zin (als een subst.
of adj. gebruikt wordt van wezens, die opgehouden
hebben te zijn wat dat woord uitdrukt): »Les
aveugles voient, les sourds entendent, les muets
panent», soot des mots pris dans un sens d-.
-I Divisénient, adv. Afzonderlijk, gedeeltelijk.
Diviser, V. a. Deelen, indeelen, in afdeelingen
splitsen, verdeelen, afdeelen. scheiden: D- le tout
en quatre parties, het geheel in vier deelen ver
on discours, eene redevoering indeelen.-deln.D
— Arith.] D- un nombre par on autre, een
getal door een ander deelera , d i v i d é r e n. —
(fig.) Oneenig, verdeeld maken: L'intérèt a divisé
cette famille, het eigenbelang heeft deze familie in
oneenigheid gebragt - SE DIVISER , V. pr. Zich
verdeelen, zich in partijen, secten enz. scheiden; —
verdeeld worden , zich laten deelen ; -- oneenig
worden. La rivière se divise en deux branches,
de rivier verdeelt zich in twee armen of takken.
Souvent les families se divisent, dikwijls worden
de huisgezinnen oneenig.
Diviseur, m. Verdeeler. — [Arith.] Reeler,
d i v i s o r m., getal, waarmede men deelt: Commun
d-, Plus grand common d-, gemeene deeler, grootste
gemeene dceler. — [Tech.] Deelschijf, verdeelingsschijf f.
Divisibilité, f. Deelbaarheid.
Divisible, adj. Deelbaar, verdeelbaar.
.. Divisiblernent, adv. Op deelbare wijze.
Divisif, five, adj. Verdeelend. -- [Chir .] Ban
scheidend verband n. (om zékere deelen-dage,
[

.

vaneen te houden).
Division, f. Deeling, verdeeling, afdeeling, schei
splitsing, divisie f.; deel n. van een verdeeld-ding,
geheel, indeeling, afdeeling f.: La d- d'un héritage,
de deelinq eener erfenis. D- d'une comme, ver
som. — [Arith.] Faire Ia d- d'un-delingr
nombre. een getal deelen. — [Mil., Mar.] Les d-s
d'une armée, d'une escadre, de divisiën of afdeelhngen van een leger, van een smaldeel. — [i mme r.]
Deelingsteeken n., divisie f. ( - ). — (fig.) Verdeeld
tweespalt, scheuring f.:-heid,ongtwra
Mettre la d- dans une famille, oneenigheid in eene
familie stichten.
Divisionnaire, m. [Mil.] Wat eene krgsRomains rendaient des honneurs d-s a leurs empereurs, de Romeinen bewezen hunnen keizers god- 1 divisie betreft. —Als subst.: Le d-, de divisie-generaal.

DIVORCE

Divorce, f. Echtscheiding. Lettre de d-, scheid
f m. — (fig.) Oneenigheid f., krakeel n., twist in.,-brie
verdeeldheid f. (tusschen personen, die door een'
zedelijken bond verbonden zijn). 11 est en d- avec
tous ses amis, hij is met alle zijne vrienden in
onmin. Faire d- avec les plaisirs, aver le monde,
van de vermaken, van de wereld scheiden, afstand
doen, zich daarvan aftrekken, ze vaarwel zeggen.
Divorcer, V. n. of se divorcer, v. pr. Scheiden, zich laten scheiden, door echtscheiding ontbinden: Deux époux qui divorcent of quo se divorcent, twee echtgenooten, die wettelijk scheiden.
— Soms ook als v. a. gebézigd: Il a divorcé sa
femme, h ij heeft zich van zijne vrouw laten scheid en. D- un manage, een huwelijk ontbinden. —
Het part. passé is ook adj.: Epoux d-s, gescheiden
echtgenooten.
Divolgateur, m., -trice, f. Verbreider m.,
verbreidster f. (van nieuws, van geheimen).
Divulgation, t. Ruchtbaarmaking, versprei
uitstrooiing (van nieuws, van geheimen). -ding,
Divnlgiier, v. a. Ruchtbaar maken, verspreiden, verbreiden, uitstrooijen: D- un secret, een
geheim ruchtbaar maken. -- Het part. passé is ook
adj.: Nouvelle d-e, verspreid nieuws n.
Diviilsion, f. Afscheuring, d i v u l s i e f.
Dix, adj. num. (pr. ,di vóór een medeklinker en
aangeademde h, dize voór een' klinker, en dice als
't woord op 't eind staat, alsook in dix -sept, dixneuf) Tien. Les d- commandements, de tien , eboden m. pl. Dix -sept chevaux, zeventien paarden
n. pl. — Ook voor dixième, tiende, gebruikt: Page
dix, tiende bladzijde (bladzede tien). Charles dix,
Karel de tiende. -- DIX, m. Tien f. Un dix roinain,
Bene romeinsche tien. Le dix de coeur, harten tien.

--- Ook van den tienden dag der maand gebezigd:
Le dix (de) juin, de tiende Jun- . - (Prov.) 11 ne
fait oeuvre de ses dix doigts, hij blijft altijd ledig
zitten, hij doet niets.
Dix -puit, adj. nuns. Achttien: D- homines.
— Ook voor dix-huitième, achttiende: Page d-,

Louis d-. — DIX-HUIT, in.: Le d- (du mois),

DOCTRINAIRE.

--

de

achttiende. Un d-, eene achttien ('t cijfer 18). —
[ Litir.] Un in-18, Ouvrage in-18, een boek in octodecieno, waarvan het blad 36 bladzijden heeft. —
[H. n.] Volksnaam van den kievit (vanneau).
Dix-buitain, nl. [Corn.] Voormalig fransch
laken n., waarvan de krtting 1800 draden had.
Dix-huitiènme, adj. num. Achttiende. — Ook
als subst.: Il est le d-. Elle cut la d- de la classe,

611

par d-s, bij tienen of tien aan tien tellen. --- [Arith.]
Tienheid f. -- Weleer ook z. V. a. DECURIE.
,Dizainier, Dizenier, m. Weleer z. v. a.
DECURION.

Dizeau, m. [Agrie.] Hoop m. van 10 schoven.
t D-la-ré, [Mus.] Ré, de toon ré of D. Un
air en D-1a-ré, een zangstukje uit D.
Dobiile, m. [H. n.] Soort van blei, in Straats-

burg snotvisch, in Zwitserland gunger° m. geheeten.
Dec, m., z. DOUC.
Docile, adj. Leerzaam, vatbaar, begrijpelijk;
buigzaam, gehoorzaam, gezeggelijk, gedwee, mak.
Enfant d-, leerzaam kind. Un chien d-, een leerzame, gewillige hond. Etre d- aux lois, gehoorzaam
aan de wetten zin. (volgzame wijze, gewillig.
Docileni ent , adv. Op leerzame, buigzame,
Doeiliser, C. a. Gedwee maken.
Docilité, f. Leerzaamheid, vatbaarheid, buig
gehoorzaamheid, gezeggelijkheid, gedwee--zamheid,
heid, dociliteit f.

Doelmasie , Docimastigiie , f. [Chim.]

Probeerkunst, toetsing, of beproeving der ertsen,
docimasie f. — [Med.] D- pulmonaire, de longenproe f f., onderzoek der longen om te zien of
een kind al of niet geleefd heeft. — Dociniasiologie, f. [Chir.] Leer van, verhandeling t. over
het betasten of onderslaan in de verloskunde. --

Docirnasiologique, adj. Die leer of verhan-

deling betreffende. — Docimasiste, m. [Chico.]
Probeerder, toetser of beproeven der ertsen, d o c ima s i s t in. -- Dociinastigae , adj. [Chico.]
De docimasie of probeerkunst betreffend.
Doek, m. Dok n.
Doete, adj Geleerd. Les homines d-s, of als
subst.: Les d-s, de geleerden. (Men gebruikt tegen-

woordig liever savant.)
Docteinent, ode. Geleerd, op geleerde wijze.
Doeteur, in. (eig.) Leeraar, onderwijzer. —
Doctor m., titel van den hoogsten akadémischen
graad in elke faculteit: D- en théologie, en droit,
etc., doctor inde godgeleerdheid, in de re tsgeleerdheid, enz. Prendre le bonnet de d-, Passer d-, den
doctorshoed, de waardigheid van doctor krijgen.
Ii est recu d-, hij is doctor geworden. — Zonder
bepaling gebruikt, verstaat men er inz. door: doctor
in de geneeskunde, geneesheer, arts m. -- z. ook

DOCTORESSE. --- (fain.) I1 est d- en cette science,
en eet art, hij is zeer bedreven in die wetenschap,
die kunst. Je ne suis pas d-, ik ben geen geleerde.
-- (iron.) Ce nest pas un grand d-, hij heeft het
hij is, zij is de achttiende der klasse. Un d-, een kruid niet uitgevonden: hij is een weetniet. — (trio.)
achttiende deel. — [flus.] Une d-, interval m. van C'est un d- en soupe sulde, 't is een quasi,-doctor,
11 trappen, der toonschaal of klankladder. — [Jeu] een schijngeleerde, ook: een weetniet, die enkel van
Achttiende, volgreeks van 8 kaarten derzelfde kleur lekker eten weet mee te praten. Un d- en toute
(bij 't piketten). — Dix-lhaiitièmentent, adv. lourdise, een botterik. -- [I-I. anc.] D-s de la loi,
wet-, schriftgeleerden (bij de Joden). — [H. eed.]
Ten achttiende, in de achttiende plaats.
Dixième, adj. nurn. Tiende. — Ook als subst.: 1)-s de 1'E glise, kerkvaders. — [Tech.] Strijker in.,
I1 (Elie) est le (la) d- de la classe, h (zij) is de a fstrijkrnes n., doctor m., werktuig tot reiniging
tiende der klasse. Un d-, een tiende deel.— [Mus.] der cilinders of platen bij 't katoendrukken.
Doetifl tae, a(1j. (burl.) Geleerd, hooggeleerd.
Une d-, interval van 9 trappen der toonschaal,
-1- Doetitoque, wij. Welsprekend.
d é c i os e I. — Dixièniement, adv. Ten tiende.
Doctissinme, adj. (plain.) Zeer geleerd.
Dix;iie, f., z. DIME.
Doctoral, e, adj. Den doctor of de doctorsDix -neef, adj. num. (z . DIX) Negentien: Darbres. -- Ook vroor dix-neuvième, negentiende, waardigheid betreffende, d o c t o r a a 1: Le bonnet
gebézird: Page d-; Jean d-. — DIX-NEUF, m. Le d-. de doctorshoed. — (iron.) Un ton d-, een rneesd- (du mois), de negentiende. Un d-, eene nepentien terachligr, waanwijze toon m. (Plur. in. doctoraux.)
Doetoratem ent, adv. Op doctorale, meester('t cijfer 19). — Dix-neirviènme, adj. num. Negentiende. -- Ook als subst. gebruikt: I1 (elle) est
ie (la) d- de la classe, hij (zij) is de negentiende
der klasse. Un d-, een negentiende deel. — [Mus.]
Une d-, interval m. van 18 trappen der toonschaal.
— Dix-neuvièmeinent, ode. Ten negentiende.
Dix -sept, adj. naco. (z. DIX) Zeventien: Dfrancs. — Ook voor dix-septième, zeventiende, gebézigd: Page d-; Louis d-. — DIX- SEPT , m. Le 1(du mais), de zeventiende. Un d-, eene zeventien

('t cijfer 17). — Dix-septièune, adj. num. Zeven-

Il (elle) est Ie
(la) d- de la classe, hij (zij) is de zeventiende der
klasse. Un d-, een zeventiende deel. — [Mus.] Une
d-, interval m. van 16 trappen der toonschaal. -[Jeu] Zeventiende, volgreeks vn 7 kaarten der
tiende. — Ook als subsi. gebr'uikt:

zelfde kleur (bij 't piketten). — Dix-septiènie-

ment, adj. Ten zeventiende.
Dizain, m. [Pais.] Gedicht D. van tien vers
[Cath.] Kleine paternoster, rozekrans m.-regls.—
van tien koralen.

Dizaïne, f. Tiental n., tien stuks. Compter

achtige, ingebeelde wijze. (raat D.

Doetorat, m.

Doctors-waardigheid f., d o c t oDoetorerie, f. Het doctoréren, inz. at wat

een kandidaat in de godgeleerdheid te verrigten
heeft om tot doctor te worden verheven. — (fain.
et iron.) Gezelschap n. van doctoren.

Doctoresse, f. (iron.) Eene vrouw, die op
geleerdheid aanspraak maakt. — Van eerie waarlijk
geleerde vrome en in ernst sprekende, zegt men:

Une femme docteur. (verleenen.
Doetoriser, v. a. (iron.) Den doctors- titel
Doctrinaire, adj. [Polit.] De leer der doc-

trinairen toegedaan. d o e t r i n a i r; — (in het dagelijksclz, leven): slaitsvindig, waanwis, pedant. —
Doetrinaires, ni. pl. polit.] Politieke parti f.
in 't jongere Frankrijk, ie den Staat naar weten
monarchie en de--schapelijktoréng,
mokratie ineengesmolten wil hebben; — ook: stijfregtzinnige staatkundigen. = Wieleer ook de b ij
Calvinisten. - Naam van de leden eenex-namder
^

geestelijke broederschap, ook Pères

de la doctrine
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DOCTRINAL

DOIGT.

--

chrétienne geheeten, die zich de opleiding van de Dodona, waar men l'oracle d-, het dodonisch orakel,
kinderen der landbouwers ten doel stelde. — . - Doe-

trinairement, adv. Volgens het stelsel der doc-

trinairen.
Doctrinal, e, adj. Leerstellig, tot de leer behoorende, geleerd, wetenschappelijk, d o c t r in a a 1.
-I- Doctrinarisme, m. [Polit.] Hetstelsel, de
leer f. der doctrinairen.
Doctrine, f. Geleerdheid, kunde, wetenschap;
— leer. inz. geloofsleer, zedeleer f. ; leerstelsel H.;
leerstellingen f. pl.; — in beperkter' zin: leerstuk,
geloofspunt n. Cet homme a beaucoup de d-, deze
man bezit veel geleerdheid, is zeer geleerd. Cela
est conforme à la d- de l'évangile, dit stemt met
de leer van het evangelie overeen. ra d- de Platon,
het leerstelsel van Plato.La d- de la métempsychose,
het leerstuk der zielsverhuizing. — [H. de France]
Leer, partij f. der doctrinairen. — [H. eed.] Dchretienne, geestelijke broederschap, die zich met
het onderwijzen van de kinderen uit het volk bézig
houdt, en wier leden ook frêres ignorantins of
enkel frères eenoernd worden.
`- Document, m, Bewijsstuk n., oorkonde f.,
document n. D-s, stukken, bescheiden n. p 1.
Vieux d-s, oude oorkonden, handvesten f. pl., bewijsstukken n. pl. Les titres et d-s dune succession, de gezamenlijke papieren en bewijzen eener
erfenis.
Dodécacorde , in. [Mus.] Muzijkstelsel n.,
dat vier nieuwe toongin bi de acht bestaande van
't gregoriaansche kerkgezang voegt. ,
Dodécadactylon, m., z. DUODENUM. — Dodécadactylite, f. [Méd.] Ontsteking f. van den

twaalfvingern.gen darm.

- Dodécaèdre, m. [Géom.] Twaalfvlak n., een
door 12 regelmatige vjj fhoeken ingesloten ligchaam,
dodekaëder ni., dodekaedron n. — Ook als
adj.: Cristal d-, dodekaédrisch kristal n. -- Dodécaédri que, adj. Twaalfvlakkig.
Dodécafide, adj. [P)ot.] 12voudig gespleten.
Dodécagone, m. [Georn.J Twaalfhoek m.
Dodécagyne, adj. [Bot.] Met twaalf sl jltjes
of stampertjes, twaal fstjlig. --- Dodécagynie, f.
Twaal fstijlige planten f. pl., Bene orde der llde
klasse van Linneus, d o d e lea gy n ia. — Dodécagyniq ne, adj. Van die orde, d o d e k a rl y n i s c h.
Dodécandre,adj. [Bot.] Twaalfhelmig,twaalfmannig. Dodécandrie, f. Twaal fhelmige planten met 12 tot 20 meeldraden), de llde klasse in't
stelsel van Linneus, d o d e k a n d r i a n. pl. — Dodéeandrigne, adj. Tot die klasse behoorend,
dodekandrisch.
—

Dodecaparte, Dodécapartite, z. v. a.

DODECAFIDE.

(bloembladeren.

Dodécapétalé, e, adj. [Bot. J Met twaalf
Dodécarchie, f. [H. anc.] Heerschappij der

twaalf (egyptische) koningen, dode k a r chic. —
Dodécarchique, adj. ,Daartoe behoorend, d o d e k a r c h i. sc h.— Dodécargne, m. Twaalfman,
een der twaalf heerschappijvoerders, d o d e k a r c h.
Dodécatémorie, f. [Géom.] Twaalfde deel
eens cirkels. — [ Astr.] Elk der 12 teekens van den
dierenriem.
Dodécathéon, in. [Bot.] Afgodskruid n., een
der primulaceen.. [Pharm. anc.] Middel n. uit 12
plantenaftreksels.
Dodécnple, adj. Twaalfvoud, twaalfmaal.
Dodeliner, V. a. (fam.) Zachtjes in slaap wiegen; — ( fig.) vertroetelen.
Dodinage, m. [Tech.] Poljsting der behangersspijkertjes , door schudding met amaril. —
Tweede bulling f.
Dodine, f. [Cuffs.] Eendensaus f.
Dodiner, v. n. [hon.] (fam.) Geregeld heen
en weir bewegen, slingeren, schommelen: Le ba
de slinger beweegt zich heen en-lancierdo,
weir. — DODINER, V. a. Wiegen; — ( fig. et fam.)
streelen, koesteren. -- SE DODINEII, V. pr. Slingerend
gaan; — zich koesteren, zich te goed doen, veel
met zich zelven ophebben.
Dodo, m. (uit de klein-kindertaal) Bed n.,
slaap ni. Faire d-, slapen. Aller it d-, gaan slapen.
-- [1-1. n.] Gekuifde zw . an. f. (balsemgnen.
Dodonée, f. [Bot.] Plant van het geslacht der
Dodonéen, ne, adj. Dodónisch, tot Dodóna
(in Epirus) behoorende. — [ Ant. gr.] Jupiter d-,
dodOnische of dodonaeische Jupiter (Zeus), zoo
geheeten naar (!en aan Zeus gewijden tempel te

het oudste van Griekenland vond.
Dodrans, m. [Ant. rom.] Gewigt van 9 unciae
of onsen; — als vochtmaat: J 4 sextarius; in 't algemeen drie vierdedeelen. — Dodantral, e, adj.
Tot die munt of dat gewipt behoorende.
Dodn, e, adj. (fart.) Dik en vet, poezelig, vleezig, mollig. -- (fig.) Paroles d-es, vuile, smerige
woorden n. pl. — D- comme une latte, mager
als een staak.
Dogaresse, Dogesse, f. Vrouw van den
doge. -- Dogat, m. Ambt n. of waardigheid f.
van een' doge. — Doge, m. Heervoerder, hertog,
doge . titel van 't voormalig regéringshoo fd te
Venetië en te Genua.
Dogling, nl. [H. n.] Soort van walvisch der
Fdroer-eilanden, noordkaper m.
Dogmatigne, adj. Leerstellig, inz. de christelijke geloofsleer betref'end; leermatig, in den onderwijzenden toon, dogmatisch. Ton d-, leertoon; -- beslissende, meesterachtige toon m. — Médecins d-s, of als subst. Les d-s, geneesheeren. die
door redenéring het wezen zelf der ziekten en hare
verborgen oorzaken trachtten op te sporen, d o g m d t i c i m. pl. — DOGMATIQUE, m. Leeraar der
geloofsleer, aanhanger van een' bepaalden leervorm
in deze of gene wetenschap, d o g m a t i c u s m. —
DOGMATIQUE, f. Leerkunst f., leerstelsel n. eener
w sgeerige of godsdienst-school of partij, inz. de
stelselmatige of wetenschappelijke kennis der christelijke geloofsleer (met uitsluiting van de moraal
of de pligtenleer), dogmatiek f.— Dogmatiquennent, adv. Op leerstellige, doramátische uwijze;
— (fig. et iron.) op beslissenden, meesterachtigen toon.
Dogmatiser, v. a. Leerstellingen, geloo fsartikels voordragen, inz. valsche of gevaarlijke leerstukken opwerpen of onderwijzen, — (fam. et iron.)
Op een' beslissenden toon, stellig spreken, meester
beslissen, d o g m a t i s é r e n: I1 dogmatise-achti.,g
sur tout, hij spreekt over alles op beslissenden toon.
Doánnatisenr , m. Valsche leeraar, dwaal leeraar m. ; -- iemand, die alles wil beter weten,
die gewoon is eenen leerloon aan te nemen, over
alles een beslissend vonnis velt.
Dogmatisme, m. [Phil.] Streng wetenschap pelijke leerwijze of voordragt, inz. eerre iets als
waar en zeker stellende leerwijze f. (in tegenstelling
met het skepticismnus) ,d o g in a t i s m u s n.— DogmatLste, m. Aanhanger van het dogmatismus;
in't algemeen: een stout beweerder, d o g m a tis t m.
Dogme, in. Leermeening, leer; — leerstelling f.;
leerpunt, leerstuk. d o gm a n., inz. theologisch dogma of geloofsstelling f., geloofsleerstuk, geloofsartikel n. - D-s de la philosophic, de la politique,
wijsgeerige, staatkundige grondstellingen f. pl.
Dogre, Dogrebot, m. (verfransch-ing van
't r edei duitsch.:) Donger in., doggerboot f.; — haringbuis f., viscïtí'i;eer, kabeljaauwvisscher in.
Rogue, m. [H. n.] lJi)q, bulhond, soort van groote
engelsche hond. — (fig. et fam.) I1 est dune humeur
,

-

de d-, it a de l'humeur comme uit d-, hij is zoo

vriendelijk als de deur van 't rasphuis. -- [Mar.]
D- d'amure, halsklamp m.
Do goer (se), v. pr. Elkander met de koppen
stooten (gelijk de rammen doen).
I)ognet, m. [Pèche] Kleine stokvisch m.
Dognin, m., -e, f. [H. n.] Sleendog, kleine
dog, mops, mopshond m., mopsteef f.
Doigt, m. (pr. doua) Vinger, teen, klaauw
(van eenden, snippen enz.; ook van een' aap, kro
-- Les ongles, les jointures, les phalanges-kodil).
des d-s, de nagels m. pl., gewrichten, leden n. pl.
der vingers. Le petit d-, of le d- auriculaire, de
pink in. Le d- annulaire, de ringvinger. Le d- du
milieu, de middelste vinger. — (fig.) Le d- de Dieu,
de vinger Gods, Gods almagt f., Gods wil m., Gods
bijzondere besturing of beschikking f. (poet.) L'Aurore aux d-s de rose, de rozenvingerir;e Aurora f.
de dageraad in. — (Loc. fig. et fans.) Etre servi au
d- et it l'oeil, op den wenk bediend worden. Une
montre qui va au d- et h l'oeil, een duimwerk, een
horlogie, dat met het aschhok gelijk gaat (dat men
gedurig moet gelijk zetten). Montrer qn. au d-,
Iemand met vingers nawijzen, openlijk minachten
en bespotten. Faire toucher au d-, duidelijk aan toonen, als met de handen doen vatten. Mettre le
d- dessus, den spijker op den kop slaan: juist
raden. Se mordre les doigts de qc., ergens spijt,
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berouw van hebben. Avoir de l'es rit, des vieux au tot de eeredienst der Druiden behoord hebbende,
bout des d-s, zeer bekwaam in fijne handwerken dolmen, foimen m. (landauer m.
Doimon, m. Reiswagen met opslaande kap,
zin. Avoir de l'esprit jusqu'au bout des d-s, veel
Doloire, m. [Tech.] Dissel, baars m. (der
erstand hebben. I1 ne fait oeuvre de ses dix d-.^,
hij is een luijaard, voert niets uit. Donner sur les kuipers) ; schaaf f. — [Bias.] Bil f. zonder steel.
d-s ia qn., iemand op de vingers kloppen, bestraffen. — [Bot.] Feuilles en d-, disselvormige bladeren n. pl.
Iis sopt comme les deux d-s de la main, Its sopt — [Chim.] Bandage en d-, krulswjjswindselof verensemble comme les d-s de la main , 't zijn band n., d o l á b r a f.
Dolomède, f. [H. n.] Loopspin f.
de siamesche broeders , zij zijn boezemvrienden.
Dolomie, f. [Minér. Kalksteensoort, uit koolJ'en mettrais les d-s (of la main) au feu, ik
]

zou er de hand wel voor in 't vuur steken, ik
zou er wel op zweren . Mon petit d- me la dit,
't is mij in stilte aangewaaid. On n'en donne qua
lèche d-, men geeft er slechts spaarzaam van. —
(Prov.) Les cinq d-s de la main ne se ressemblent
pas, er zijn geen twee volkomen gelijke dingen in

de wereld. — z. ook ANNEAU, BAGUE, BOUT, DEMANGER, DEUX, ECORCE. (leg. en bij uitbreiding)Vingerbreed, duim m.: La rivière a augmenté de quatre d-s, de rivier is vier duim gewassen. -- (Loc. fig.) Etre a deux d-s de sa ruine,

op den rand van 't verderf, val den ondergang
zijn. — Scheutje, teugje, slokje, weinigje, beetje n.,
vingerhoedvol n1.: Je n'ai hu qu'un d- de vin, ik
heb maar een teugje wijn gebruikt. -- [Astr Duim m .,
twaalfde gedeelte van de middellijn der zon en der
maan. — [11. n.] , z. V. a. COUTELIER. — [Eser.]
Avoir des d-s, vlugheid in de vingers hebben. —
Pècher au c1-, met het snoer zonder hengelstok
.)

visschen. - - [Chas.] , z. V. a. ANDOUILLERS.

—

[Jeu] Le d- mouillé, de natte vinger, een kinder-

spel. — [Tech.] Les d-s dun gaat, de vingers van

een' handschoen.

Doi gté, Doigter, m. [Mus.] Vingerzetting,
applicaluur f.
Doigter, V. n. [Mus.] De vingers behoorlijk
gebruiken. — DOIGTER , V. a. De vingerzetting door

cijfers op een muzijkstuk aanwijzen.
Doigtier, m. Vin erlinq, duimeling in., vinger-overtrek n.;-- wederzijds geopende vingerhoed m.
der passementwerkers. — [Bot.] Roode vingerhoed.
Dolt, m. [Corn.] Debet- of linkerzijde f. eener
rékening in een koopmansboek. Doit et Avoir, z.
AVOIR m. (bij wevers).
Doite, f. [Tech.] Dikte, sterkte f. (der strengen
Doitée, f. [Tech.] Proefgaren, draadmodel n.
(voor de spinsters).
Dol, m. [Prat .j 4rrIlistigheid f ., bedrog n. Pratiquer no dol, een bedrog plegen. -- (;roote turkse/ze
trom f. (bij krijgsmuzijk).

Dolabelle, f. [H. n.] Dolabella f., een slak
weekdier n. --- [Agile.] Trekmes n.
-vormig

Dolabriforme, adj. [H. n.] Schaaf-, dissel -

vorrnie,

Dolage, m. [Tech.] .Het afschaven, a flanten.
Dolce, adv. (ital.) (pr. (1olt-ché) [Mus.] Zacht,
liefelijk, zoet vloezjend.
Dolé, e, adj. (en part. passé van doler) [Tech.] :
Planche d-e, geschaafde plank. Douves anal d-es,
slecht bedi-snelde duigen f. pl.
Doléances, f. pl. (fain.) Kla yten f. pl., bezwar°en n. pl. Conter nes (1-, zaan leed klagen,
klaagliederen zingen. (leimakers).
Doleau, m. [Tech.] .Fatsoeneerijzer n. (der
Doleunnent, adv. Op klagende, treurige wijze.
Dolent, e, adj. (door gaans enkel in scherts n/

.

uit spot gebézigd) Klagend, jarnmer.end. -- Ook als
subst.: Faire le d-, la d-e, zich als lijdend aanstellen.
Doler, v. a. [Tech.] Schaven, a fschaven, afkariten; besnijden; bed 1'n; liunnen.
Dolère, ni. [ 1-1. .]

_ . f.

Dolérite, I. [Minér.] Vlotq oensteen , dol er i e t m. -- Doléritique, adj. Doleriet bevattend.
Dolle. Doli que of Dolichos, (pr. —koce)
m. Slinrjerboom, m., (van de familie der peuldra( eis).

Dolichocère, adj. (pr. :h—k) [ii. n.] .3 ct

lange voelsprieten. — Doliebodère, adj. liet
langen hals, langhalzig. — Dolichope, m. Langbeenig insect n. — Dolichopode, adj. Langvoetig . — DOLIGHOPUDES , m. pl. Langbeenige insecten.
Dolimam, m. Dolman, turksch overkleed n.
Dolique, m., z. DOLIC.

(zwaard n.

Dollequin, m. [Mil. anc.] Kort tweesnijdend
Dolman, in. Wambuis, vest, kort onderkleed

met afhangende mouwen, onder den pels der huzaren, d o l m a n; ook z. v. a. DOLIMAN.
Dolmen , nl. [Ant. eelt.] Rotsblok m., in horizontale ligging op een voetstuk van dezelfde stof,

zuur , kalkaarde en talkaarde bestaande, dol om i e t m. — Dolomisation, f. Leer f. van de
vorming dier kalksteenen. — Dolontitique, adj.
Die kalksteensoort bevattend, d o l r, in i e t i s c h.
Dolon, m, Degenstok ; pelgrimsstaf m.
F Doloser, v. n. Klagen; kwellen.
Dom, (port ), Don (esp.) Heer, dom, don m.,
eeretitel in Portugal en Spanje, dien men vóór den
doop- of voornaam zet ; — van vrouwen bézigt men
DONNA (port.), en DONNA (pr. do -g un) (esp.).
Donlaine, ni. Goed, erfgoed n., grondbezit
landeigendom m., vast goed, domein n. D--tingf.,
national, D- public,. D- d' Etat, of enkel D- , nationaal goed of domen, staatsgoed of staats-domein.
D- privé, du roi, de la couronne, eigen domein
van den vorst, kroongoed, kroondomein. -- (fig.)
Gebied, rijk n., omvang in. (eener wetenschap, kunst
enz.) : II a beaucoup agrandi le d- des sciences,
hij heeft het gebied der wetenschappen zeer veel
uitgebreid. -- (fig. et fam.) Cela nest pas de moo
d-, (lat ligt buiten, behoort niet tot mijn vak, tot
mijne bevoegdheid.
Domanial, e, adj. Tot een domein of de domeinen behoorende : Revenus domaniaux, domeininkomsten f. pl.
Doinanialiser, v. a. B# het domein voegen
-

of trekken. — Domanialité, f. Hoedanigheid f.

van domein, d o m a n i a l i t e i t i.
Domanier, m. Domein-beambte m.
Dóme, m. [Arch.] Koepel m., koepeldak, helmdak, half-sferisch dak n. D- à pans, veelzijdige
koepel ; D- surmonté, langwerpig sferoïdi.sche koe
D- surbaissé, gedrukte, afgeplatte koepel. —-pel;
Domkerk, kathedraal f. — [Chim.] Helm in., kap f..
deksel n., kol fmuts f. -- [Mar.] Kap f. over een' trap.
-- (fig.) D- de verdure, loofdak, bladerdak n.
Domerie, f. [H. rel.] Naam van sommige abdijen, die eene soort van hospitalen waren.
f Domestication, f. [Physiol.] Verandering
van wilde dieren in lamme of in huisdieren, tansmaking, temming f. — -f- Domestieisme, m.
Knechtschap n., slaafschheid f. — Dornestieité, f.
Huisgenootschap n . ; dienstbaarheid f. , dienstbare
staat m . ; -- gezamenlijke bedienden m. pl. [H. n.]

Tamheid f., tamme staat m. der' dieren, hoedanigheid f. van huisdier.
Domestique, adj. Huiselijk, tot het huis of de
familie behoorende, — tarn, mak; — dienstdoend,
tot de dienstboden behoorend; — inlandsch, binnen
Affaires, Chagrins d-s, huiselijke zaken,-landsch.
verdrietelijkheden f. pl. .-- Fonctions d-s, béziuhe.
heden f. pl. van een' bediende ; Etat d-, bediendenstaat of -stand m. -- Guerre d-, inlandsche oorlog m . — DOlIEsTIQUE , m. en f. Bediende, huisbediende, m. en f., knecht m., dienstmaagd, meid f.
-- DOMESTIQUE, rn. Gezwij E^l ike bedienden van een
huis, huisbedienden, d o in e s t i e k e n m. pl. Il a

un nombreux d-. -- lduiswezen n., het inwendige van

eene familie, gezainenijfice huisgenoten, m. pl. Je
ne veux pas qu' on se méle de mom d-, ik wil niet,
dat men zich met mijn huiswezen, met hetgeen era

in mijn huis geschiedt, bemoeije.

Doinestiqué , e , adj. (en part. passé van

dornestiquer) Tam gemaakt, getemd. Lion d-.
5 Docnestiqueznent, adv. (fans.) Huiselijk.

I1 vit d- aver nous, hij leeft huiselijk, vertrouwelijk
met ens. — Its bediende : Servir qn. d-, iemand
als knecht of meid dienen.

Domestiquer, V. a. Tam maken, temmen,
tot huisdier maken ; verhuiselijken. — (bij Mootaigne) I1 faut d- la mort, men moet zich aan de

gedachte van den dood gewennen.
Doinieellaire, m. Titel van een' der grootofficieren der duitsche hoven.
Domicile, m. Woonplaats, woning, woon
verblijf n., inz. iemands gewoon verblijf,-stedf.,
zijne wettige, door de wet erkende woning f., d om i c i l ie, do rnicil ium n . Sans d-, zonder vaste
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woonplaats. D- de fait, werkelijke, wezenlijke woon
D- élu, gekozen verblijf. D- politique , plaats,-plats;
waar men zijne burgerregten uitoefent. — a DOMICILE , loc. adv. Aan remands eigen woning : Exploit

Dominieal, e, adj. Den Heer betre fend, ook
den dag des Heeren, den zondag betreffend : L'oraison d-e, het Onze- Vader, gebed des Heeren. Lettre
d-e, zonda gsletter f. — Dominieal, m. (weleer)
signifié b d-.
Avondmaalssluijer m. der vrouwen ; witte avond
Domiciliaire, adj. Het huis, de woning becommunicanten wordt onder -malsdoek.,in
treffend (zelden gebruikt dan in): Visite d-, huis
— Dominicale, f. Zondagspredikatie f.-gehoudn.
-zoekingf., Prècher la d-, het zondags-evangelie preken.
huisbezoek n.
Doinicilié , e , adj. (en part. passé van se
Domino, in. [Cath.] (weleer) Winterkleed n.
domicilier) Gehuisvest, eene bepaalde woonplaats der priesters, dat hoofd en gezigt bedekte; — van
hebbende, gedomicilieerd: Unhommed-, een daar maskerade-kleed n., maskermantel m., ver
gezeten man. --- [Pèche] Poissons d-, visschen,
bij uitbreiding: een daarmede-moingskled.;—
die 't geheele jaar aan de zelfde kust te vinden zijn. gekleede, een gemaskerde, d o ni in o m. — [Jeu] Do— [Corn.] Lettre de change d-e, gedomicilieerde mino-spel n. ; at de stukken of steenen, ook iedere
wissel in. (z. 't volgend art.)
steen op zich zelf van dat spel. — [H. n.] Naam
Domieilier (se), v. pr. Zich met der woon van onderscheidene vogeltjes van 't geslacht der
nederzetten, zich d o m i c i 1 i é r e n, zijn domicilie dikbekken op Java, de Molukken, enz. — [Tech.]
nemen. — Ook als v. a. gebruikt: [Corn.] D- one Soort van gemarmerd, zoogenaamd turksch papier.
lettre de change, eenen wissel, die betaalbaar
Doniinoterie, f. [Chico.] Allerlei soort van
is op eene plaats, waar geen wisselhandel plaats gemarmerd en bontkleurig papier n. — Fabr k f.
heeft of waar de acceptant Beene fondsen heeft, ter van zulk papier ; ook van domino- spellen.
betaling op eerre wisselpaats aanwijzen, een' wissel
Dowinotier, m. Koopman in, maker van gedomiciliéren.
marmerd bontrLleurig papier. -- Maker van dominoDomification, f. [Astrol.] De verdeeling des spellr,n ; prentenkramer, prentenverkooper m.
hemels in twaalf huizen, d o m i Ii c a t i e f.
Domite , f. [Minér.] D o as i e t n. , eene soort
Domher, V. a. [Astrol.] Den hemel in twaalf van ti uchyt.
huizen verdeelen, d o m i f é ren.
Doniwage, m. Beschadiging, benadeeling f.,
Dominant, e, Heerschend, regérend, de over- hinder m., letsel n., schade, afbreuk f., verlies,
hand hebbend, beheerschend, d o m i n é r e n d : Pas- nadeel n. Recevoir du d-, schade lijden. — (fig.)
sion the, heerschende drift f. Gout d-, heerschende Onaangenaamheid f., jammer nn. en o., spijt m. Quel
smaak m. — [Féod. J Fief d-, hoofd- grondleen n. d- ! hoe jammer I — Mettre en commun le gain et
Seigneur d-, grondheer m. -- [Litt.] Idée d-, le d-, winst en verlies gelijk deden. — [Prat. ]
hoofddenkbeeld n., hoofdgedachte f. (waaraan al
el intérèts, schaden en interesten. — (Prov.
de andere ondergeschikt zijn). — [Astrol.] L'astre D- rend sage, door schade wordt men wijs. Ook:
d-, de regérende planeet f.
als adj. in : C
d-, C'est grand d-, 't is jammer,
ammer,
Dominante, f. De groote kwint, de vijfde zeer jammer. C'est d- qu'il ne fasse cela, 't is
toon boven den grondtoon (waaruit het stuk c ezel jammer, dat hij dat niet doet.
is). La sous d-, de vierde toon boven den grondtoon.
Domanageable , adj. Nadeelig, schadelik;
Doniinateonr, m., -trice, f. Beheerscher, over- Donimnageableanent, Op nadeeli(ge, schadelijke
heerscher m., beheerscheres, overheerscheres f. -- Ook wijze, met nadeel.
als adj.: People d-, overheerschend volk n. Force
t fonwniager, V. (i., nu ENDOMMAGER.
d-trice, heerschende kracht f., heerschend geweld n.
Do,nptable, adj. (pr. don- ta -ble) Tentbaar, beDomination, f. Heerschappij f., bewind, gezag, dwingbaur : Animaux d-s, tembare dieren n. pl.
oppergezag, oppergebied n., overmagt, oppermaat, Ce jeune homme, cette passion nest plus d-, die
regéring I. --(fig.) D- sur les esprits, heerschappij f. jongeling, die hartstogt is niet meer te bedwingen,
over, beslissende invloed m. op de gemoederen. — te beteugelen.
[Théol.] D-s, heerschappijen f. pl., engelen van de
Dompté, e, adj. (pr. don-té) (en part. passé
eerste orde der tweede hemelsche hierarchie.
van dompler) : Nation d-e, overwonnen, onderDon.iné, e, adj. (en part. passé van dominer) . snoepen natie f. Lion d-, getemde leeuw m. PasD- par l'ambition, door de eerzucht beheerscht. — sian d-e, beteugelde hartstogt m.
Ville d-e par one eitadelle, door eene citadel beDorupter, V. a (pr. don-td) Bedwingen, overstreken stad f - DOM1NÉ , in. [Hort.] Erwtsoort. winne n , ten onder brengen , tot gehoorzaamheid
Dominer, V. n. Heerschen, heerschappij voeren, noodzaken ; beteugelen, betooinen, vermeesteren; —
gebieden, de oppermagt hebben; bevelen, een' grooten tem m en, tam of gedwee maken. D- les peuples, les
invloed uitoefenen, d o m i n de e n: II domirae sur eunemis, de volkeren, de vijanden onderwerpen, in
toute 1Asie, hij heerscht over geheel Azië. Dans bedwang houden. D- on taureau, eenen stier tem quelque compagnie qu'il se trouve, it veut too- inen. — (fig.) D- sa col e re , zijnen toorn bedwinjours d-, in welk gezelschap hij ook is, hij wil al- gen. — D- la nature, aan de natuur de wet stellen,
toos gebieden. — (fig.) 11 faut que la raison domirae de natuur dwingen.
sur les passions, de rede moet heerschappij voeren
Donnpteur, ni. (pr. don -leur) (alleen in potzij
over de driften. -- Ook gebézigd van hooge plaatsen, en deftigen stijl gebruikt) Temmer; bedwinger m.:
van welke men eene zékere uitgestrektheid lands Hercule est surnommé le d- des morstres, Heroverziet, of die de lager liggende landen in bedwang cules draagt den bijnaam van. gedrorten, temmer.
houden : bovenuit steken , overzien ; beheerschen,
Do^npte-venin, m., z. v. a. ASCU PIADE.
bestrijken, kunnen beschieten, in bedwang houden :
Don, n. (eerelitel), z. Don.
Ce chateau domirae sur toute la ville, dit kasteel
Don, in. Gift , vereerinq f., geschenk n. ; --bestrijkt de gansche stad; men kan van dit kasteel gave, begaafdheid, bekwaamheid ; gunst, genade f.
de geheele stad overzien. --In deze laatste betee- tin d- gratuit, eene vrijwillige gift. D- cie noces,
kenissen ook als v. a. gebruikt : Cette colline do- bruiloftsgift. D- mutuel, réciproque, gift over en
mine la plaine, van dien heuvel overziet men de weir of van beide zijden. D-s de la grace, genade
vlakte. Une forteresse qui domirae la vitte, een fort,
D-s de 1a nature, natuurlijke gaven, be--giften.
dat de stad bestrijkt. — Ook als v. a. in: ( fig.) L'am- gaafdheden. D- de prophétie, gave der voorzegging.
bition domirae les grands, de eerzucht beheerscht — I1 a Ie d- de biera parlor, hij heeft de gave of
de grooten. D- les evènements, de gebeurtenissen bekwaamheid van wel te spreken. (iron.) Elle a
beheerschen. — Het kennelijkst of meest in 't oog Ie d- des Jarmes, zij kan tranen storten, zoo dikloopend zijn, het meest of sterkst uitkomen, de wijls als zij wil. Il a le d- de déplaire, hij weet
overhand hebben : La bile domirae dans son tempé - zich gehaat te maken. — [Corn.] Aftrek m. van
rament, de gal heeft de overhand in zijn gestel. 't netto-gewipt, extra -tarra f. — (Peon.) Petit dLe rouge domirae dans cette étoffe, de roode kleur est le haim du plus grand d-, men werpt een'
komt het meest uit, is het meest zigtbaar in die spiering uit om een' kabbeljaauw te vangen. — I1
stof: J'aime que Ie poivre domme, ik mag gaarne n'y a si bel acquèt que Ie don, z . ACQUET .
de peper bovenuit proeven — SE DO.III ER , V. pr.
Donace, f. [H. n.] Driehoeks-doublet n., drie
Zich zelven beheerschen.
eetbaar schelpdier, een volksvoedsel aan-hoeksc.lpf',
Dominicain, m., e, f. Dominikanermonnik, 't Kanaal en de Middellandsche Zee.
predikheer ni. , dominikaner non f. — DOMINIDonaeie, f. [H. n.] .gietkever n1.
CAIN, m. [H. n.] Dorninikaner m. , een fraaije
Donataire, adj. Begiftigd. — DONATAIRE, m.
-

.

.

braziliaansche vink (ook capita en bij Bu/Jon pa-

roare geheeten).

et f. Begiftigde , hij of zij, (lie eerie donatie of

schenking ontvangt.

DONATEUR
Donateur, m., -trice , f . Schenker, begiftiger m., schenkster, begiftigster f.
Donaterie, f. [H. rel.] Johannieter orde f.
t Donatif, m., z. v. a.

GRATIFICATION.

Donation, I. Gift, schenking, inz. eene geregtelijke of bij openbare acte gedane schenking, ver
erfmaking, donatie f. — Ook: schen -making,
-acte f. D- entre vifs, á cause de mort, schen -Icings
ij levenden lijve , bij sterfgeval. D- pure,-kingb
onvoorwaardelijke schenking. D- rémunératoire,
uit verpligting of uit dankbaarheid voortvloeijende
schenking.
Donax, m. [Bot.] Tuinriet, cyprisch riet n.
Done, conj. (weleer doncques) Dus , derhalve,
alzoo, bij gevolg, gevolgelijk, diensvolgens ; — dan,
toch. 11 respire, d- ii vit, h ij haalt adem, bij gevolg
leeft hij. -- Ook gebruikt om verwondering uit te
drukken, om meer kracht bij te zetten : Que voulez-vows d- ? wat wilt ge toch ? Répondez donc!
antwoord dan 1 Quoi d- ! vous me résistez ! hoe!
gij biedt mij weêrstand !
Dondaine, f. (Mil. anc.] Krjgstuig n. der
Ouden, om steepen te werpen. — DONDAINES, f.
pl., z. V. a. FREDAINES. (frissche meid f.
Dondon, f. (pop.) Lijvige, mollige vrouw, dikke,
Dondos, m. Soort van albinos in Afrika.
Dongris, m. [Cow.] Soort van indisch katoen n. (DOUILLEUX.
Donillage, Donilleux, z. v. a. DOUILLAGE,
Donjon, m. Slottoren, vestingtoren, toevlugts-

toren m.; wachttoren m. — Paviljoentje n. op het
dak van een huis. (teel n. met torentjes.
Donjonné, e, adj. [Bias.] : Chateau d-, kasDonnant, e, adj. (doorgaans met ontkenning)
Mild, gaarne gevend : 11 nest guère d-, hij geeft
niet gaarne, is niet goedgeefsch.
Donne, f. [Jeu] Het geven, rondgeven van de
kaarten, de gift f. A qui est la d- ? wie moet de
kaart geven? La d- est fau sse, de kaarten zijn ver
A mol la d-, ik moet geven, aan mij de gift.-gevn.
Donné, e, adj. (en part. passé van donner)
Gegeven, toegestaan, enz. Ordre d-, gegéven bevel n.
-- Cyst (un) ma rché d-, 't is te geef, zeer goed
eenspotprijs. A cheval donné it ne faut point-kop,

regarder la bouche, z. CHEVAL. — [ Math.] Quantité
d-e, gegeven, bekende grootheid f. Cercle d- de grandeur, cirkel m., waarvan de middellijn of straal
is gegéven. Cercle d- de position, cirkel, welks

middelpunt op een vlak is gegeven.
Donnée, f. Het geven; de gift f., inz. (fam).
uitdeeling, uitreiking f. : I1 y aura d- de pain pour
tous les pauvres, ei• zal aan al de armen brood
uitgedeeld worden : [ Math.] Gegéven grootheid,
bekende grootheid, die tot het vinden der onbekende
dient. Les d-s et les cherchées, de gegévens en de
gezochten of gevraagden. — Avoir des d-s sures,
certaines sur une affaire, zékere, gewisse opgaven,
berigten , inlichtingen omtrent eene zaak hebben.
Sur ces d-s on peut huger que ..., uit deze gegevens
daadzaken, feiten kan men opmaken , dat ...
Donner, v. a. Geven, afgeven, overgeven ; weg
schenken, vereeren : Je le lui ai donné en-gevn,
main propre, ik heb het hem eigenhandig gegéven
overgegéven. II lui a doné une bague , hij heeft
haar een' ring vereerd. D- des étrennes , des aumónes , nieuwejaarsgeschenken , aalsnoezen geven.
— Ook zonder voorwerp : Donnons, laat ons (aal moezen) geven. La facon de d- vaut mieux que ce

qu' on donne. --- (Prov.) On ne donne rien pour

rien , men geeft enkel in 't uitzigt van te ontvangen. D- un oeuf pour avoir un boeuf, , z. BOEUF.
A d- d-, vendre vendre, geven moet geen ver
verkoopgin geen geven zijn. Qui donne tot,-kopen,
donne deux fois, wie tijdig geeft, geeft dubbel. Det retenir ne vaut pas, eens gegeven, blijft gegeven.
— (Loc. prov.) Donnant donnant, niet geven dan
te gelijk ontvangende, gelijk overgeven ; leer om
leer. D- is qn. Ie sac et les quilles , iemand den
zak geven, hem wegjagen. Donner jusqu' it sa chemise, z. CHEMISE. — Geven, toestaan, vergunnen,
verleenen: D- un congé, une audience, une grace,
een verlof , een gehoor , eene gunst verleenen. —
D- beaucoup it ses plaisirs, veel voor zijne vermaken
over hebben. D- trop aux sollicitations, de aanzoeken een te gunstig oor verleenen. Il ne faut rien
laisser an hazard , men moet niets aan het toeval
overlaten. D- sa fitte, of D- sa fitte en manage,
zijne dochter uithuwelijken. — Geven, veroorzaken,
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verwekken, verschaffen, doen krijgen (zoo in goeden
als kwaden zin) Cela donne Ia mort, dat veroorzaakt den dood. D- On chagrin , du dépit , de la
joie, de la satisfaction , verdriet, spijt aandoen,
vreugde, voldoening geven. D- de l'appetit, eetlust,
trek doen krijgen. D- à qn. Ie gout de l'étude,
iemand smaak voor de studie inboezemen
doen
krijgen. D- du courage, On zèle, moed, ijver
ijver inboezemen. D- une bonne opinion de soi, een goed gevoelen van zich doen opvatten. — Sa femme lui
a donné un fils, zijne vrouw heeft hem een' zoon
gegéven, gebaard. Elle donna le jour, la vie it trois
heros, z ij schonk het leven aan drie helden. —
(fig.) D- la vie à qn, iemand het leven schenken,
hem niet dooden ; — iemand de gezondheid wedergeven ; ook: iemands hart met vreugde en hoop ver
— D- naissance a un bruit, een gerucht,-vulen.
een praatje in de wereld brengen. D- la mort, le
trépas, dooden, ombrengen. — ( fig.) Ne lui dites
pas cela, vous lui donneriez la mort, zeg hem dat
niet, gij zoudt hem den dood aandoen, den dood
op 't lijf jagen. --- Geven, aanbieden. D- le bras
a une dame, eene dame den arm geven. D- un
diner, un bal , een mniddagmaal, eene danspartij
geven. D- qn. pour guide, pour compagnon, iemand
tot gids, tot wedgezel geven. D- un précepteur h
son fris, zijnen zoon een' leermeester geven. — Bij
uitbreiding : D- une tragédie, een treurspel opvoeren , ten tooneele voeren , spelen. Que donnera-t-on ce som? wat wordt er dezen avond gegéven, gespeeld ? Ce savant ne donnera jamais riep
au public, deze geleerde zal nooit iets in 't licht
geven. Donnez-moi mon chapeau, geef mij, breng
mi mijn' hoed. Donnez un siége it Monsieur, geef
Mijnheer een' stoel. — Geven, opofferen, toewijden,
besteden : D- sa vie pour la patrie , zijn leven
voor 't vaderland opo/J'eren. D- son temps à l'étude,
zijn' tijd aan de studie besteden, toewijden. D- son
attention a qc., zijne aandacht op iets vestigen.
D- sa journee, se soirée a qn, zin' (lag, zijn'
avond met iemand doorbrengen. Donner sela a
notre amitié, doe dat ore onzer vriendschaps wil.
-- D- des larmes qn. , om iemand weenen. -Geven, ter hand stellen, toevertrouwen : D- la garde
d' une chose is qn., aan iemand de bewaring eener
zaak toevertrouwen, hem iets te bewaren geven. —
Geven, zékere rigting of gedaante doen aannemen;
mededeelen: D- de la pente à un terrain, helling
aan een' grond geven. D- du lustre it une étotfe,
glans aan eene stof (beven. D- le mouveiuent à une
machine, de beweging aan eene machine mededeelen. — Bij uitbreiding : D- la peste , la petite
vérole, de pest, de kinderpokken mededeelen, daar
sa passion pour l'étude, zijne-medbstln.D
zucht voor de studie mededeelen, aan anderen instorten. z. ook BRANLE. --- Geven , een' prijs bie
betalen. Que donnez- vous de ces marchan--den;
dises, wat geeft, biedt gij voor die waren ? Combien faut-il que je vous en donne ? hoeveel moet
ik u er voor betalen ? — Geven, toebrengen, toedienen. D- un soutilet, no coup de poing, un coup
de fouet, een' klap , een' vuistslag, een' zweepslag
geven. — ( fig.) En d- du long et du large it qn.,
iemand geducht afrossen, ook : iemand ter deeg
beet hebben. Donnez un coup de pied jusque-lh ,
loop daar eens even heen. — [ Tech.] D- un coup
de rabot, de lime, de balai , etc., ergens meer of
min vlugtig de schaaf, de vijl, den bézem enz. over
halen. D- des remèdes, un bain b un malade,
eengin zieke geneesmiddelen, een bad toedienen. —
D- le baptème, l' extrème onction, den doop, liet
laatste oliesel toetrienen. --- D- la bastonnade, la
question, stokslagen geven, op de pijnbank leggen. —
Geven, toekennen, toeschrjven, onderstellen, schat
D- raison, tort, gelik, ongelijk geven.-ten,m.
D- it qn. tout l'honneur de qc. , iemand al de eer
van iets toekennen. Quel age donnez-vous b cette
femme, hoe oud schat, rekent (jij die vrouw ? hoe
oud meent ge, dat zij is? — Donner de l'altesse,
de l'excellence a gn., iemand met den titel van
hoogheid, excellentie aanspreken. — Geven, léveren,
verschaffen, bezorgen, stellen : D- des preuves, des
ótages, un cautionnement, bewijzen geven., gijzelaars léveren, borgtogt stellen. — 1)- des bomes a
son ambition, zijne eerzucht grenspalen zetten. —
Geven, toonen, doen zien, doen blijken, aan den
dag leggen. D- des marques dun bon coeur, blijken
van goedhartigheid geven. D- it entendre, a con-
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Hattie, te verstaan, te kennen geven. -- Geven, opbrengen, voortbrengen: Cet arbre donne beaucou
enkel: donne beaucoup, die b om geeftpfruits,o
veel vruchten. — Cette porte donne du froid, er
komt veel koude door die deur, die deur toot. La
vente a mal donné, de verkoop is onbeduidend geweest, het debiet was gering. Cette source donne de
l'eau it toute la ville, die bron voorziet de gansche
stad van water. Son petit commerce lui donne de
quoi vivre , zijn kleine handel helpt hem aan den
kost. — Geven, voorschrijven, opleggen : D- des
lois à une nation, eener natie wetten geven of voor
no pensum, eene straftaak opleggen.-schrijven.D
-- Geven, stof geven, aanleiding geven: Donner á
travailler á qn., iemand werk verschaffen. Cela
donne à croire, à perser, á rire, à discourir, dat
geeft stof om te gelooven, te denken, te lagchen, te
praten (2n ongunstigen zin). — ( fig.) Geven, door
houden of doorgaan voor, waarborgen : Achetez
cette montre, je vous la donne pour bonne, hoop
dit horlogie, ik sta er voor in, dat het goed is, ik
verkoop 't u voor goed. — (Lee. fam.) Je vous le
donne en dix, en vangt, ik zet het u, ik geef 't u
in tienen, in twintigen (te raden, te doen). — Dla main, de hand reiken of beiden. J'y donne les
mains, ik stem er in toe, berust erin. Elle donnera
sa main, zij zal een' man nemen. — D- parole, sa
parole, zijn woord geven of verpanden. D- des paroles, met woorden o f praatjes om den tuin leiden. —
Il en donne à tout le monde, hij steekt met ieder den
gek. En d- á garder a qn., iemand wat op den mouw
spelden. — (Loc. prov.) I1 a donné des verges pour
se faire fouetter, hij heeft zelf de middelen tot zijn
verderf geleverd. — [Mil.] D- on combat , une
bataille, on assaut, een gevecht, een' slag, een' storm
léveren. D- la chasse aux ennemis, den vijand
vervolgen. - [Mar.] D- chase of la chasse à un
vaisseau, aagt op een schip maken. D- fond, het
anker laten vallen, voor anker komen. D- les voiles
au vent, de zeilen bijzetten. Donne vent devant!
leg uw roer aan lij ! los uw magermannetje ! Geef
de fokkehoelijn een schootje. Donne bonne rame,
roei gelijk. D- la case, z. CALE. D- la voix, opzingen (bij 't hijschen of trekken) . — [Jurj D- assignation, dagvaarden; — ook eene plaats van bijeenkomst bepalen. — [Char.] La plaie ne donne
plus, de wond draagt , ettert niet meer. — [C uis.]
D- le feu trop chaud á la viande, het vleesch over
te heet vuur braden. — [Jeu] D- les cartes, of
enkel D-, geven, kaart geven. D- beau, La d- belle,
D- beau jeu à qn., z. BEAU (blz. 158, kol. 1.) —
[Véner.] D- les chiens, D- le cerf aux chiens,
de honden op 't wild, op 't hert loslaten. — [Mus.]
D- du cor, z. con. DONNER, V. n. (à) Raken,
treffen: D- au but , het wit treffen, in 't wit
schieten. D- (contre) Stooten. Le vaisseau donna
contre un écueil, het schip stiet op eene klip. —
D- (dans) Vallen, vervallen : D- dans un piege,
une embuscade , in een' strik , eene hinderlaag
vallen. — (fig.) Zich laten misleiden ; z. ook DEDANS.
— [Mar.] D- dans une Hotte, onder eene vloot vervallen. D- h la cote, het op den wal zetten, aan lager
wal geraken. D- dans une passe, in Bene naauwte
vervallen. D- dedans, inboeijen. — D- dans un port,
in eene haven binnenloopen, z, ook COTE, DEVANT.
-- (/1 .) D- dans la prodigalité, zich aan verku isting overgeven. D- dans la philosophie, zich geheel
aan de wijsbegeerte . wijden. D- dans le sens de qn.,
iemands meening bijvallen. D- dans le galimatias,
wartaal uitslaan. — D-, Aanvallen : On fit d- la
cavalerie, men liet de ruiterij aanvallen. — B-jj
uitbreiding : Le soleil donne a plomb, de zon schiet
hare stralen loodregt neder. Le vent donne dans
les voiles, de wind blaast valt in de zeilen. --(fam.) D- du nez en terre, met den neus op den
grond vallen : -- (fig.) Zijn oogmerk niet bereiken.
— (fig. et fam.) Ne savoir ou d- de la tète, geen
uitkomst of raad weten. Ce vin donne á la tète,
die wijn vliegt naar 't hoofd, maakt dronken. z.
ook CUL. — fig.) Les Franeais donnent beaucoup
á 1'harmonie des vers, de i"ranschen hechten veel
waarde aan de zoetvloeijendheid der verzen. — D(sur) . Uitzien, uitkomen, hetuitzigt hebben : Cette
chambre donne sur la rue, die kamer komt, ziet
op de straat uit. -- Aanvallen : Les troupes donnèrent sur l'ennemi, de troepen vielen op den vgand aan. D- sur un plat, sur un mets, op een' schotel,
op eene spijs aanvallen. — D- sur les oreilles is
(
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qn., iemand oorvegen geven, z. ook DOIGT. SE
DONNER, V. pr. Zich geven, zich overgeven, zich
hechten, zich toewijden : Ces peoples se donnèrent
aux Romains, die volkeren onderwierpen zich aan
de Romeinen. Se d- à Dieu, zich aan God toewijden, overgeven. — Elle s'est donnée is lui , zij
heeft hein hare laatste gunsten toegestaan. — Zich
geven, zich aanschaffen, koopen : Je vals me d- le
plaisir de répondre, ik zal mij 't vermaak geven
te antwoorden. Il faut que je me donne un habit
neuf, ik moet mij een' nieuwen rok aanschaffen of
laten maken. — Zich geven, zich toeschrijven, nemen, aannemen : II se donne l'honneur of (fig. et
fam.) I1 se donne les gants du succès, hij schrijft
zich zelven de eer van 't welt elukken toe. — Se
d- de lair, des airs, de grands airs, z. AIR. -- S'en
d- , S'en donner tout son soul , Se donner au
(á) coeur joie, z. COEUR. —, (Loc. prov. et pop.) Se
d- des talons dans le derrière, over 't hoofd bui
vreugde; ook: een los leven leiden. S'en-telnva
d- tout le long de l'aune, z. AUNE. Se d- garde
of de garde, zich wachten, op zone hoede zijn. Se
d- d u bon temps, mooi wear spelen, zich goede
dagen geven. --- Elkander geven : Se d- la main,
elkander de hand geven ; — (fi g .) de handen ineen
slaan, eenstemmig handelen. Se d- rendez-vous,
elkander eene plaats van bijeenkomst bepalen. -Se d- pour un honnète homme , zich uitgeven voor , zich doen doorgaan voor een eerlijk,
regtschapen man. — Geleverd worden: La bataille
de Waterloo se donna le 18 juin 1815. --- Ook
als. v. imp. gebézigd : S'il m était donné de vous
convaincre, zoo 't mij gegeven, vergund, mogelijk
ware, is te overtuigen.
Donneur, m., -ease, f. Gever m., geefster f.
— (Loc. fam. et prov.), z. BENIT. — [ Corn.] Dd'une lettre de change, z. TIREUR; D- d'ordre,
z. ENDOSSEUR ; D- is la grosse, bodemerij-gever m.
Donnole, f [Ho.] , z.v.a. BELETTE, somsFURET.
Don-qu iehottisine , m. Gekkeljke zucht f.
naar avonturen; het overdreven e dweepend aan
eenei partij, donq u i c h o t t s s m u s n.-hange
(naar den held van Cervantes' satyrischen roman
D o n Q u i x o t t e, wiens naam in iron. zin beteekent: warm verdediger der dames; volijverig en
blind voorvechter van deze of gene zaak) .
font, pron. rel., in plaats van de qui, de quoi,
duquel, de laquelle, desquels, desquelles, waarvan,
van wien, van wie, wier, van welke, wiens enz.:
Dieu, d- nous admirons les oeuvres, God, wiens
werken wij bewonderen La personne d- je vous
ai parlé est ici, de persoon, van wien (wie) ik met
u gesproken heb, is hier. Ce soot des Bens d- je me
défie, 't zijn lieden, die ik niet veel vertrouw.
L'affaire d- it s'agit, de zaak, waarop het aankomt,
waarover gesproken wordt. Les dignités d- it fut
revètu, de waardigheden, waarmede hij bekleed
werd. Un homme d- le mérite égale sa naissance,
een man, wiens verdienste zijne geboorte evenaart.
Les aïeux d- it est descendu, de voorvaderen, uit
welke hij gesproten is.
Donte, f. [Mus.] Buik m. van eene luit.
Doraville, f. [Hort..] Soort van peer f.
1)onzelli, 1. (burl.) Juffertje n. van twijfel achtic:e zeden, deern f. — [H. n.] Zeejonker, z.
DEMOISELLE. (sein m. — [Astr.] z. XIPHIAS.
Dorade, f. Goudvisch, goudkarper, .goudbraDoradille, f. [Bot.] , z. CETERAC. D- scolopendre, hertstong f.
Doradon, m. [H. n.] Gespikkeldegoudvisch n.
Dora e, m. Hetvergulden (dorure). — [Chap.]
Het overtrekken met fijne haren. — [Cuis.] Het
bestrijken. van 't gebak met eidoffer.
Doras,m. [H.n.] Spijkerwentelaar of - meirval m.
Dorcas, m. [H. n.] De gewone gazelle f.
Dorcatome, m. [H. n.] Gemzenkever m.
Dorehe, f. [IT. n.] Kleine kabeljaauw, Borsch m.
(ook petite morue en faux merlan geheeten).
Doré, e, adj. (en part. passé van dorer) Ver
goudkleurig : Clous d-s, vergulde-guld,en
spijkers m. pl. Fruits d-s, goudkleurige, goudgele
vruchten f. pl. Cheveux d-s, blond haar n. —[Cuis.
Soupe d-e, sa/Jraankleurige soep f. — (fig. et poét.)
Fers d-s, vergulde boeijen. -- (Loc. prov.) Avoir la
langue d-e, eene gladde, fluweelen tong hebben. —
(Prov.) z. CEINTURE. — BORE, m. [Tech.] Verguldsel n. (dorure) .
Doréas, m. [Conn.] Indisch neteldoek n.
]

PORIE-Dorée,f. [ H.n ] Sint-Pieters-visch; zonnevisch m.
— Sneedje brood n. met boter of honig. (neteldoek n.
Dor -émnl, m. [Corn.] Oostindisch gebloemd
Dorénavant, adv. Voortaan, van nu af aan,
in 't vervolg, in het toekomende.
Dorer, V. a. Vergulden: D- an livre sur tranche,
een boek op snee vergulden. D- au feu, in 't vuur
vergulden. — (poet.) Le soleil dore la cime des
montagees, de zon verguldt de kruin der bergen.
— [Pat.] D- lat pate, het deeg met eidojer bestrijken.
--- [Mar.] D- un vaisseau, een schip harpuizen. —
(Prov.) D- la pilule a qn., iemand de pil vergulden,
hem iets onaangenaams mooi voorstellen.— SE DORER,
V. pr. Verguld worden; -- goudkleurig, geel worden.
Doreur, m., -ease, f. Vergulder m., verguldster f.

Doria, f., z. v. a. DORADILLE.
Dorien, ne, Dorique, adj. Dorisch, tot Dorie
of de Doriërs behoorend. -- [Mus.] Le mode dorien,
de dorische toon m., zeer diep en ernstig. Le
dialecte dorique, de dorische tongval ni. L'ordre
dorique, of als subst.: Le d-, de dorische orde f.,
de oudste en eenvoudigste grieksche bouworde. —
dls subst.: Un Dorien, Line D -ne, eenDorier, eene
Dorische.
Dorine, f. [Bot.] Goudgele steenbreke f.
Dorippe, f. [H. n.] Soort van krabbe f.
Dorique, adj., z. DORIEN.
Doris, f. [Bot.] , z. v. a. DORINE. --- [H. n.]
Zeeslak zonder huisje, d o r is f.
Dorloter, v. a. Koesteren, liefkozen, streelen,
troetelen, vleijen. -- SE DORLOTER, C. pr. Zich zelven zeer ontzien, zijn gemak nemen of zoeken. —
Het part. passé is ook adj.: Enfant dorloté, ver
-troeldkin.
Dorlottine, f. Lange slaapstoel in.
Dormant, e, adj. Slapend; — stil, onbewegel k.
Enfant d-, slapend ki d n. Eau dormante, stil
Chassis d-, raam, dat niet open-standwerf.
gaat. Serrure à pine d-, slot, dat men zonder
sleutel niet kan toeinakerm.. Pont d-, vaste brug f. (die
niet kan worden opgehaald). --- [Mar.] Manoeuvres
d-es e'. coulanies, staand en loopend want n. --DORMANT, in. [Tech.] Ieder onbewégelf,jk vensterof deurwenk en slotwerk. — [Econ. doen.] Groote
bloeinschotel in. als dischsieraad. -- [Mar.] Staander m., vast eind van een loopend touwwerk. -[H. eccl.] Les sept d-s, de zevenslapers m. pl.
Dorrneur, m., -ease, f. Slaper, langslaper m.,
-slaapster f.
DOR' LEUR, m. [H n.] Slaper m.
(zékere visch). -- DORMEUSE, f. Gemakkelijk reisrijtuig n., waarin men kan slapen. -- Gemakkelijke
leuningstoel in. om in te slapen, slaapstoel m. —
Nachtmuts f der vrouwen.
Dorinilleuse, f. [H. n.] , z. v. a. TORPILLE.
Dorinilon of Monotigre, m. [H. n.] liumboldts nachtaap in Mexico.
Dormir, v. n. Slapen: D- d'un profond sommei!, vast slapen. Je ne puis d- ni (le, de) jour,
ni (la, de) nuit, ik kan noch des daags noch des
nachts slapen. Je dors toujours la (de) nuit, ik
slaap altijd des nachts. Elle dort d'un (de) bon
sonnme, zij slaapt rustig. — Bij uitbreiding: D- du
sommeil éternel, den eeuwigen slaap slapen, in
't graf rusten. — (poét.) Le feu dort sous la cendre,
het vuur smeult onder de aseh. — (Loc. fig. et fam.)
-

Contes h d- debout, z. DEBOUT. D- sur les deux
oreilles, zorgeloos voortleven. La fortune lui vient
en dormant, hij wordt slapende, zonder moeite rijk.
11 faut d- dessus, lb-dessus, men moet zich daarop
eerst beslapen. D- comme un sabot, comme une
marmotte, une souche, vast slapen. D- b batons
rompus, onrustig slapen. D- en lièvre, met opene
oogen slapen. — (Prov.) Qui dort dine, z. DINER.
Eveiller Ie chat qui dort, Z. CHAT. — fig.) Wer(

keloos zijn (als men moest handelen); — niet vloeien, stil staan (van water). Vouz dormez, et la

patrie vous appelle. L'eau dort. -- Laissez d- une
affaire, eene zaak laten rusten, niet voortzetten. --

Laisser d- ses fonds, ses capitaux, zijne fondsen,
kapitalen renteloos laten liggen. — [ Mar.] Laisser
d- le sablier, vergeten het glas te keeren. Le sablier
dort, de zandlooper staat stil. Cette toupie dort.
die tol staat stil (schijnt door zone snelle omdraaijing
stil te staan) . -- (Prov.) I1 n'y a point de pire eau
que Celle qui dort, stille waters hebben diepe gronden. — DORMIR, v. a. (fam.): D- un bon somme,
lang achter een slapen, zonder wakker te worden.

DOSE.
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D- la grasse matinée, een gat in den dag slapen.
- DORiMIR,

m. Het slapen, de slaap m.

Dormnitif, -ive, adj. [Méd.] Slaapverwekkend:
Un remède d., of als subst.: Un d-, een slaapmid-

del n. (liever soporatif).

Doruiition, f. [Cath.] De slaap of schijndood m.
der maand Maria voor hare hemelvaart.
Doroir, n. Strijkkwastje n. (voor 't eiwit bij
bakkers enz.); verguldkwastje Ii.
Doronic, m. [Bot.] Gemzenwortel in., reebokkruid n. D- à feuilles opposées, z. v. a. ARNICA.
Dorophage, m. (woord van Itabelais) Geschenkenvreter m., hij, die van geschenken leeft.
Dorque, in., z. EPAULARD.
Dorsal, e, adj. [Anat.] Tot den rug behoorend:
Région d-e. ruggestreek f. — [ Méd.] Consomption
of Phthisie d-e, rugtering, ruggemergstéring f. -Ook als subst.: [Anat.] Le grand d-, de breede

.rugspier f. (Plug. m. dorsaux.)
Dorsibranehe, adj. [H. n.] Met kieuwen
op den rug. - -- Dorsifère of Dorsigère, adj.
Iets op den rug dragend. — [ Bot.] Feuilles d-s,
bladeren met op den rug staande bevruchtingsdeelen.
-- .Dorsipare, adj. [H. n.] De jongen op den rug
barend.

Dorso-costal, Dorso-hu.inéral, Dor so-

occipital, adj. el subst. m. [Anat. J Naam van
spieren, die respectievelijk tot rug en zijde (gekorven
spier) , tot rug en schouder (rugschoud erspier) , tot
rug en achterhoofd behooren. — Dorso-seapalaire, vierhoekige schouderspier. Dorso-susacrouiien, rnonnikkapsspier f. Dorso-trachélien, achterste zitspier f.
Dorstène of Dorsténie, f. [Bot.] Dorste55 ia f., netelf laat van zweetdrijvende kracht.
Dortduanne, f. [Bot.] D o r t m a n ni a f., soort
van klokbloem.
Dortoir, m. Slaapvertrek n., slaapzaal f. (in
een klooster, gasthuis, ziekenhuis of kostschool).
Dorure, f. [Tech.] Het vergulden; vergulding f.;
verguldsel n. --- Beslagen eidojer ni. ter bestrjking
van deeg en gebak; bestrjking f daarmede ; gele
kleur f., daardoor voortyebragt. - - Hoeden-overtrek ni. van fijn beverhaar.
Dos, m. Rug m. Le d- d'un homme, d'un
animal. — Rug m. of achterzijde f. van Gene menigte
voorwerpen: Le d- dun habit, d'une chaise, d'un
couteau, d'un peigne, d'un livre, etc. -- Le d- de
la main, du pied, de bovenzijde of rug van de hand,
van den voet (wreef) . Le d- d' un papier, d'une
lettre de change, de keerzijde van een papier, wis
Tourner le d-, den rug keeren, toe -sel-.—(fun)
keeren, toedraaijen; henengaan; de vliegt nemen, de
hielen laten kijken. --- (fig. et fam.) La fortune lui
a tourné le d-, de fortuin heeft hem den, rug gekeerd, verlaten; -- ook wel spottend van een' buitenaar gezegd. 11 veut avoir le d- au feu et le ventre
à table, hi eet en drinkt gaarne lekker en op zijn
rremak. Faire Ie gros d-, zich hoogmoedig aanstellen.
i ettre tout sur le d- de qn., iemand alles te last
leggen. Avoir qn. sur le d-, iemand op den hals
hebben, van hem niet kunnen ontslagen worden.
Avoir qn. à d-; Se mettre qn. Is d-, iemand tot
viand hebben; zich iemand tot vijand maken. II
porte vette femme sur son d-, deze vrouw is hem
tot last. Cela est sur son d-, dat komt te zijnen
laste, dat nadeel moet hij dragen, dat heeft hij voor
zijne rékening. Battre qn. d- et ventre, iemand braaf
afrossen. Le d- lui démange, z. DEMANGER. II a
bon d-, hij heeft een' breeden rug; hij kan veel
verdragen; hij zit er warm in. I1 se laisse manger
la laine sur le d-, hij laat zich vrijwillig het vel
over de oorgin halen. --- (pop.) Vous me sciez le
d-, gij verveelt me geweldig. — DOS à DOS, DOS
CONTRE DOS, loc. adv. Rug aan rug, met de ruggen
naar elkander gekeerd. — (Tg.) Its lont d- à d-, zij
leven in oneensgheid. Its sopt of On les a mis d- It
d-, zij zijn er eveneens afgekomen, de een heeft geen
voordeel boven den andere gekregen.— Ook als subst.
[Danse]: Un dos Ii dos, dansfiguur f., waarbij de
dansers elkander den rug keeren.
Dos-brulé, m. [H. n.] Gevlekte al of luiaard m.
Dos-d'áne, m. [Arch.] Ezelsrug m., gewelfsboog in den vorm van een ezelsrug. --- [H. n.] Zekere
schildpad f. — [Mar.] Boog m. boven de stuur
boven den kolderstok. — EN DOS--plecht,bogf.
D'hNE, loc. adv., z. ANE (op 't einde).
Dose, f. [Méd., Pharin.] Gift, artsenijntaat f.
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of gewigt n., hoeveelheid, die men op eens inneemt
or die van elk bestanddeel in een zamengesteld middel gebruikt wordt, d o sis f. — Bij uitbreiding:
D- de poivre, de sucre, etc. , dosis of bepaalde
hoeveelheid peper, suiker, enz. die men ergens bij-

voegt. — (fig. et fam.) Cette felle a une bonne dde jalousie,. dit meisje is zeer jaloersch, heeft eene

goede dosis ^aloerschheid.

Moser, V. a. [Pharm., Méd.] De behoorlijke
maat of het gewigt der geneesmiddelen nemen, voorschrij ven, geven, afdeelen. — Het part. passé is
ook adj.: Médecine Bien dosée, goed afgedeeld
geneesmiddel n. (strijken, streelen, liefkozen.
Dosnoyer, V. a. De hand over den rug
osse, f. [Tech.] Schoei -, schut- or schoor plank I. (in de mijnen or andere graafwerken, om
de aarde tegen te houden). Schaal f., eerste of
laatsle plank, die van een' balk gezaagd wordt.
D- flache, schrale kant van een hout, wankant ni.
Dosseret, m. [Arch.] Kleine vooruitspringende
steunpilaster of -muur m. — Zaaglade f. (tot
stevigheid aan den rug der zaag); — boog m., invatting I. der dunne snijvijlen. (Men noemt de beide
laatste ook dossier.)

Dossier, m. Ruggestuk n., achterleuning m.
van eenen stoel, bank, enz.; hoo fdeneinde n. van
een ledekant; bekleeding van dat hoofdeneind; —
achterwand m. van een rijtuig. — [Mar. ] Spiegel ni.
of hek n. van eene sloep. — [Prat.] Omslag, pleit
om een bundel of lias acten, processtukken;-zakm.
die lias zelve f., lijst der processtukken. — z. ook

DOSSERET. Donnez-inoi Ie d- de cette production,
cc té A, geef mij de tot dit bewijs behoorende bijlage, gemerkt 4.

Dossière, I. [Tech.] Draagriem aan het tuig
der karpaarden (waardoor de disselboomen der
kar gestoken worden), karreligter,disselboomnriena m.
Dossoyer, v. a. [Parch.], z . ÉDOSSEu
Dot, t. ( pr. dotle) Huweljjksgoed, uitzet n. ,
huwel ksgi ft f., bruidschat m. — Donner en d-, ten
huwelijk medegeven. La d- (of dotation) dune
religieuse, het uitzet eener non, datgene wat een
meisje, als zij non wordt, het klooster aanbrengt.
Dotal, e, adj. Tot het huwelijksgoed behoorende. Deniers dotaux , bruids p enningen in. pl.
Immeuble d-, onroerend huwelijksgoed n. — Régime d- , dotaal-stelsel n. (waarbij de echtge.nooten in 't bezit van de door ieder medegebragte
goederen blijven, terwijl de man van alles 't beheer
en vruchtgebruik heeft.
Dotation, f. Begiftiging, schenking f. (aan eene
kerk, een klooster, een hospitaal, enz.) , d o t a t ie f.;
de geschonken gift f., de inkomsten van eene of
andere instelling. -- [Polit.] Lj ftogt m. eener
koningin-weduwe; jaargeld der prinsen. D- de la
couronne, de gezamenlijke goederen der civiele lijst.
D- de la chambre des pairs, des députés, geldsom f., die jaarlijks op het staatsbudget -voor de
kamer der pairs (eerste kamer) en voor die der
.

afgevaardigden (tweede kamer) wordt uitgetrokken.
— Ook z. v. a. MAJORAT. -- z. ook onder DOT.
Doter, v. a. Mede ten huwelijk geven, een uitzet geven; — met zékere inkomsten voorzien, begiftigen, d o t ére n. D- une fille, een meisje haar

uitzet geven (bij het trouwen of bi .t non-worden) .
— D- une église, eene kerk begiftigen, haar een
vast inkomen aanwijzen. — (fig.) Les graces dont
la nature 1'a dotee, de bevalligheden, waarmede de
natuur haar begiftigd, toegerust heeft. — Het part.
passé is ook adj.: Dille, Eglise d-e.

buitenhuid f. D- en cuivre, koperhuid, spijkerhuid,
kopering f. -- D- des voiles, stootlappen m. pl. op
de zeilen. -- Impr.] Het (bij vergissing) dubbelzetten van letters, woorden of regels. — [Manuf.]
Tweernin g of twijning f. van twee draden.
Double, adj. Dubbel, tweevoudig, tweemaal
zoo veel, nog eens: D- portion of portion d-, dubbel
aandeel n. D- porte, dubbele deur f. — Fermer
une porte à d- tour, eene deur op 't nachtslot
doen. — Parier d- contre simple, twee tegen één
wedden. — [Phil.] Sens d-, dubbele beteekenis f.
(van een' zin) Moth d- entente, woord n. van
twee beteekenissen. — [Astr.] Etoile d-, dubbele
ster f. — [Corn., Prat.] D- emploi, dubbel in ontvang of uitgaaf gebragle post m. — [ Jur.] Acte d-,
dubbel uitgevaardigde oorkonde f. Fait d-, dubbel
opgemaakt, in dubbel afschrift uitgevaardigd. —
[Poés.] D- colline, D- mont, de Parnassus. — Somtijds heeft double eene versterkende beteekenis: Dbiere, dubbel, zwaar bier n. Enere d-, dubbele inkt m.
D- bidet, dubbele hit m. (fam.) D- coquin, tn p on, aartsschelm, aartsgaauwdief m. — (fig.) Dubbeiharti-g, bedriegelijk, valsch, geveinsd: Coeur d-,
valsch. hart. Personnage d-, dubbelhartig persoon m.
-- Het wordt ook als adv. gebruikt: Voer d-, dubbel
[

zien. Payer d-, dubbel betalen.
Double, m. Dubbel, tweevoud n. Sa fortune
est augmentée du d-, zijn vermogen is verdubbeld.
Avoir des d-s dans sa bibliothèque, twee of meer

exemplaren van 't zelfde werk in zijne boekerij
hebben. D- de compte, duplicaat o f dubbel afschrift n.
eener rékening. — [Mar.] Le d- dun cordage, de
dubbele bogt f. van een touw. — [Theát.] Plaatsvervanger m. eens tooneelspelers. — Jouer à quitte ou
(ii) d-, kamp -op of dubbel spelen. - EN DOUBLE , loc.
adv. In tweeën., dubbel: Mettre an Tinge en d-, linnen
in tweeën toevouwen. — (lig.) Mettre les morceaux
en d-, haastig, gulzig eten. — AU DOUBLE , loc. adv.
Dubbel; ruim: Rendre au d-, dubbel vergelden. —
DOUBLE , m. Oude fransche munt = 2 deniers,
dubbelpenning m. — (Loc. prov.) Cela ne vaut pas
on d-, dat is geen cent waard.
Doublé, e, adj. (en part.assé van doubler)
Verdubbeld; gevoerd (van kleedaren). Dépense d-e,
verdubbelde uitgave t. Pas d-, versnelde pas in.
Manteau d-, gevoerde mantel m. Vaisseau d- en
cuivre, gekoperd schip n . — DOUBL E, M. [Bill.]
Stoot ni. waarbij men den bal maakt na hem eerst
den overstaanden band te hebben doen raken,
overhaalstoot, doublé m. — [Tech.] , z. v. a.
PLAQUER
Doable-aiguillon, m., Doable-épine, f.
[H. n.] Dubbelstekel m., een hoornvisch (baliste).
Donblean, in. [Cbarp.] Zware vloerbalk,
dwarsbalk; steekbalkdrager m. Are d-, z. ARC.
Double-bee, in. [Tech.] Lepel m. der waskaarsmakers. — D- bécassine, z . BdCASSINE . --

D- -bouiche, f. [H. n.] Dubbelmond m. (een schelpdier). — D. -canon, m. [Impr.] Dubbele kanon m.
(eene drukletter). ---D- -cha,loape of Chalou p e d-, z. aid. --- D- -cloelie, f. [Bot.]
Sleutelbloem f.; ook z. v. a . DATURA . — D- -corde,
f. [Mus.] Dubbelgreep f. - D- -croche, f. [Mus.]
z. CROCIE. — D- -feaille, f. [Bot.] Tweeblad n.
— D- - fleur, f. [Hort.] Soort van winterperenboom ni. ; vrucht f. daarvan. — D- - li;netil,
m. [Cord.] Dubbeldraad n. — D- -macreuse,
f. [H. n.] Dubbele zeeeend f.— D- -inarcheur, m.

(om twee rédenen.
Z. V. a. AMPHISBENE .
Doublement, adv. Dubbel, op tweederlei wijze,
Doublement, m. Verdubbeling f. [Prat.] EnDothinenterie, f. [Méd.] Onderbuiks- zenuw- chérir par d- et par tiercement, het dubbel en drieD'on, adv., z. oh. (a ir i e f., d o t a l i u m n. voud bieden. — Mil.] D- des rangs, des files, ver
Douaire, m. Weduwegift f., lij ftogt m., do u-dubelingr
ge éderen.
Douiairier, m. Lij ftogtenaar m., kind, dat
Doable-menton, z. MENTON . — D- -mouzich met den lij ftogt zijner moeder tevreden stelt che , f. [H. n.] Soort van zalm m. — D- -octave,
en zijne vaderlijke nalatenschap laat varen.
f. [Mus.] Interval m. van twee octaven (ook quinDouairière, f. Aanzienlijke bezitster van eene zième geheeten). — D- - p ause, f. [H.. n.] Eerste
douarie of lij ftogt ; in 't algemeen: aanzienlijke maa g der herkaauwende dieren (HERBIER, RUMEN ) .
weduwe. — (iron.) Oude weduwe vol inbeelding. — — D- -gnarte, adj. [Méd.]: Fièvre d-. dubbele
Ook als adj.: La reine d-, de koningin-weduwe f. derdendaagsche koorts f. --- D- -quotidienne,
Douane, f. Tolhuis, tolkantoor n.; — tol M.
adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele atledaagsche koorts f.
in- en uitgaande repten n. pl. — Gezamenlijke tolDoubler, v. a. Verdubbelen, dubbel maken; —
wachters en tolbeambten m. p 1.
(fig.) versterken, vermeerderen. D- le nombre, het
Donaner, v. a. Looden, plombéren, z. PLOMBER. getal verdubbelen. D- Ie pas, zich haasten, zijne
schreden verdubbelen. -- [Tech.] Dubbelen, voeren:
Douanier, m. Tolbeambte, tollenaar m.
Dotiar, Doorare, nm. Arabisch tentendorp n. D- un habit de sole, eenen rok met zijde voeren.
Doublage, m. Voering. [Mar.] Verdubbeling f. — Plattéren, een onedel m e taal met eene dunne
Dothine, f., z. v. a. FURONCLE. (koorts f.

--

DOUBLE-RAIE
bliklaag van een edel metaal beleggen.--- [Mar.] Dun bátimen t, een vaartuig verdubbelen, het eene
tweede buitenhuid geven. D- un vaisseau en cuivre,
een schip koperen. D- les voiles, stootlappen op de
zeilen zetten. D- un écart, eene lasch versterken.
D- une feuille de papier, une serviette, een blad
papier, een servet dubbel toevouwen. — (fig.) Cela
double mes jouissances, dat verdubbelt, verhoogt
mijn genot. — [Théát.] D- un rOle, un auteur,
als plaatsvervanger eene rol vervullen; ook: eene
rol dubbel bezetten, aan eenen toor^eelpeler een'
plaatsvervanger geven. -- [Jeu de bill.] D- une
belle, eenen bal overhalen. D- une bille au milieu, au coin, een' bal in den middelzak, in den
hoekzak d o u b i é r e n of overhalen. — [Mil.] Dles rangs, les files, de geléderen verdubbelen. --[Man.] D- les reins, met gewelfden rug springen. — [Mar.] Omvaren, voorbh varen, achter
D- un cap, un rocher, eene kaap, eene-laten:
rots omvaren. D- un vaisseau, een schip voorbij
varen, harder loopen dan een ander schip. — Dl'ennemi, des vijands vloot tusschen twee vuren
brengen D - le sillage , z. SILLAGE. — DOUBLER,
V. n. Dubbel worden, verdubbeld worden: La pop ulation de cette ville a presque doublé. -- [Paume]
La balie a doublé, de bal heeft tweemaal den grond
geraakt. — [Mil.] De geléderen verdubbelen. —
[Impr.] Letters, woorden of regels dubbel zetten.
-- SE DOUBLER , v, pr. Verdubbeld worden.
Double-raie, f. [H. n.] Hagedis f. met twee
gele strepen.
Doublerie, f. [Manuf.] Gebloemd, gewerkt
linnen n. — Dubbelhartigheid, valschheid f.
Double-soureil, m. [ H. n. ] 4 frikaansche
bastaard-nachtegaal m.
Doublet, m. [Trictcac] D u b b e l e t, d o ub le t m. , worp, waarbij men 2 azen, 2 tweeën enz.
werpt. — [Tech.] Tweernplank f. ter dubbeling
der draden bij 't zijdeweven (ook doubloir geheeten).
— Werktuig n. ter meting en kromming van 't
ijzerdraad voor de kaarden (ook doubleur geheeten).
— Valsch edelgesteente n. van kristal, tusschen
welks beide helften een gekleurd blaadje, foelie, enz.
ligt, doublette f.
Double-tache, f. [H . n.] Soort van lipvisch m.
Doubleté, e, adj. [Coco.] Taf n. met tweekleurige bloemen. (anderdaagsche koorts f.
Double-tierce, adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele
Doublette, f. [Mus.] Zeker orgelregister n. van
een octaaf hooger dan de prestant.
Doubleur, m. [Phys.] Verdubbelaar, werktuig
om een gegéven volumen lucht te bepalen, ook: om
.

de electriciteit te verdigten, d u p l i c a t o r m. —
[Tech.] , z . onder DOUBLET . — Platteerder m. (z.
onder DOUBLER). - DOUBLEUR, m., -EUSE, f . Dub
belaar, twijnder m., tu'ijnster f — DOUBLEUSE , f.
Werktuig, dat het suikerriet ten tweeden male
tusschen de cilinders van den molen brengt.
Doublis, m. [Tech.] Rij f. dakpannen op de
-

.
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DOITELLE.

va tout d-, een zieke, die zoo zachtjes aan betert.
— DOUCEMENT ! interj. Stil ! zacht wat! bedaar!
Douce-morelle, f. [Hort.] Soort van ciderappel m. (ook dure-veau geheeten).
Doueerette, f. (fam.) Nufje n., meisje, dat

zich lief en wijs voordoet.
Doueereux, ease, adj. Zoetachtig (maarniet
smakelijk), flaauwzoet, la (zoet. — (fig.) Homme dof als subst.: Un d-, een zoetsappig, overvriendelijk,
overbeleefd man. Mine d-euse, gemaakt vriendelijk
gelaat n. — Lettre d-euse, verliefde brief m., vol
laffe vleijer(jen. — Doucereusement, adv. Op
zoetsappige wijze.
Doueet, te, adj. en subst. (verlclw. van doux)
(en kel van personen gebézigd), z. v. a. DOUCEREUX,
maar in minder ongunstigen zin. — DOUCETTE, f.

[Hort.] Veldsalade, veldlatuw (blanchette, mache)

z. v. a. CAMPANELLE. — [Chico .] Geringe soda f.
uit Languedoc. — [Coco.] Ligte zijden stof f. --[H. n.] Soort van zeehond m. (roussette).
Doucettement, adv. (verklw. van doucement)
(fare.) Heel zachtjes, zoetjes.
Douceur , f. Zoetheid, zoetigheid f., zoete
smaak m.; zachtheid (op 't aanvoelen), effenheid
en gladheid, molligheid f.; liefeljkheid, aangenaamheid, bevalligheid, streeling f. (voor gehoor en reuk,
—

voor geest en hart). La d- du sucrc, de zoetheid

van de suiker. La d- de la peau, de zachtheid der
huid. La d- de la voix, de zachtheid, liefelijkheid
der stem. La d- du parfum, de aangenaamheid van
den reuk. La d- de la saison. du printemps, de
Fair, de zachtheid, aangenaamheid van 't saizoen,
van de lente, van de lucht — (fig.) Gouter les d-s
de la vie, du repos, du sommeil, (le genoegens,
de aangenaainheden, het zoet des levens, der rust,
des slaaps smaken. — (fig., bij uitbreiding) Zachtzinnigheid, zachtmoedigheid, goedaardigheid, goedhei , vriendelijkheid, minnel kheid f. D- d'esprit,
de caractère, zachtheid van geest, van karakter.
— (Prov.) Plus fait d- que violence, men vangt
meer vliegen met een' lepel honig, dan met een
vat azijn; met zachtheid slaagt men vaak biter,
komt men verder dan met geweld. La d- des yeux,
de zachte opslag der oogera. Elle a une grande dde visage, zij ziet er zeer goedaard °,g uit, heeft veel
zachts in haar gelaat. Il parle à tout le monde avec
d-, hij spreekt vriendelijk met iedereen. 11 faut le
gagner par d-, men moet hem met zachtheid winnen. -- [Litt.] D- du style, de liefelijkheid, bevalligheid, zoetvloejendheid van den stijl. — Iets
aangenaams, vleijends, dat men iemand zegt of
1

schrijft; gunst

f.,

gunstbewijs n., inschikkelijkheid

f.

Un petit mot de d-, een vleijend woord. Accorder
une d- à qn., iemand eene gunst toestaan. — DOUCE UR S , f. pl. Voordeelen, voordeeltjes n. pl., verval n.,
steekpenning m., fooi f. Les domestiques ont
beaucoup de d-s chez moi, de dienstboden hebben

veel verval bij mij. — (fig. el fam.) V leijende woor-

Douoe-amère, f. [But.] Bitterzoet n. wilde
wjngaard m., nachtschaduw f. (zékere plant).

den n. pl., vlejerijen, liefkozingen, aardigheden f.pl.:
I1 dit des d- a toutes les dames, h# zegt alle dames
wat vleijends. — [Gray.] De helderste, zachtste
gedeelten eener plaat. — EN DOUCEUR , loc. adv. Allengs, trapsgewijs: Amincir une planche en d-,
eene plank allengs afdunnen. — (fig.) Prendre
les choses en d-, de zaken behoedzaam aanvatten.
— [Mar.] Filer, Amener en d-, zachtjes vieren.
Douche, f. [Méd.] Stortbad, gietbad, druipbad n.
Doucher, v. a. [Mid.] Een stortbad toedienen,
begieten, bedruipen. — Het part. passé is ook adj.
Un malade douché, een zieke, die stortbaden heeft
gebruikt. (baden, badknecht m.
Douchear, m. Bereider, toediener, der stort»oudi of Douchi, m. [Tech.] Slaping der
afgesneden glastafels (als voorbereiding van 't po
Douei, e, adj. (en-lijsten),hpg.—
part. passé van doucir): Glace d-e, afgeslepenspiegelglas n.
Doucin, DouSain, m. [Hort. ] Soort van

laf zoet.

zeewater gemengd, brak water n.

waterborden.

Doubloir, m. [Tech.] , z. onder DOUBLET.
Doublon, m. Dubbele piaster m., dubloen m.,

eene spaansche goudmunt. — [Impr.] Dubbel gezet
woord. — [Tech.] Dubbel ijzerblik n.
Donblot, m. [Manuf.] Dubbele woldraad in.
voor drogét.
Doublure, f. Voering f. — (Prov.) Fin contre
fin, nest pas bon pour faire doublure, twee vossen
kunnen elkander niet ligt bedriegen. -- [Théát.] ,
z. v. a. DOUBLE . — [Tech.] Gebrek n. in soldeerwerk, ook in gegoten of gesmeed metaal. — Paneel
-werkn.id
ijtuigen.
Doue of Doe, m. [H. n.] Aap van 't geslacht
der meerkatten, door Oken kleederaap m. geheeten.
Doucain, m., z. DOUCIN.
Douce, adj. f., z. DOUX.

Douceátre, adj. (pr. dou-cátre) Zoetachtig;

Douce-ente, f. [Hort.] Soort van ciderappel m.
Doueeinent, adv. Zacht, stil. bedaard, vreed-

zaam; met zachtheid, zachtzinnig; op liefelijke, aan
ze; langzaam; zoetjes, zachtjes, stilletjes.-genam'w
Mourir d-, bedaard, stil, zacht sterven. Re p rendre
qn. d-, iemand met zachtheid berispen. Marcher
been d-, zeer langzaam loopen. Passer d- le temps,
den tijd aangenaam doorbrengen. Un malade qui

zoete-appelboom m. — [Phys.] Zoet water met

Doucine, f. [Arch.] , z. V . a. CIMAISE . — [Tech.]
Ojief- schaaf, lijstschaaf f. — [Ant.] Snavelfluit f.
Doncinelle, f. [Agric.] Soort van druif f.
Doucir, v. a. [Tech.] Slijpen (vgl DOUCI) .
Doiié, e, adj. (en part. passé van douer): Un
bomme d- de grands talents, een met groote talenten begaafd man.
Douelle, f. [Arch.] Welving, boogronding t.
.
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DOVER

--

D- intérieure of intrados, binnen welving; D- extérieure of extrados , buiten welving. — [Tech.] ,
z. V. a. DOUVE, DOUVELLE.

Dover, V. n. [Jur.] Een lij ftogt of weduwgoed (douaire) schenken . (In dien zin weinig gebrulkt). — Schenken, begiftigen, begunstigen, toerusten (alleen gebézigd van de voorregten, die de
hemel, de natuur verleent): Dieu 1'a cloud d'heureuses facultés, God heeft hem met groote gaven
toegerust.

Douillage, m. [Manuf.] Ongelijkheid I. van
weefsel, als gevolg van de ongelijksoortigheid der
inslagdraden.

Douille, f. Buisvormige holte f. aan een of ander
werldtuiri, om daarin een steel enz. te bevestigen.
D- dune bëche, d' une pique, schaft f. of koker m.
eener spade, eener piek. D- de la baïonnette,
schaft of huis der bajonnet. D- d' un tirebourre, holte aan den kratser (om hem op den
laadstok vast te schroeven). D- dun chandelier,
z. V. a. BOBECHE . -- Koker m., waarin de stok van
't vaandel, van 't kruis (bij processidn), enz. van
onderen gedragen wordt.
Doaillet, te, adj. Teer, week, zacht : Un

oreiller bien d-, eert zeer zacht hoofdkussen n. Elle
a la peau l_ ►ien d -te, zij heeft vee'• zacht, fijn vel n.
C'est un homme Bien d-, of als subst.: C'est un

d-, 't is een teér, kleinzeerig mannetje, een weekeling. — DOUILLETTE, f. Gewatteerde vrouwen
gevulde wintermantel m. — Douiltet--overjas,

tenient, adv. Zacht, week. — 5 Douilletter,
V. a. Vertroetelen. — Doullletté, e, adj. (en
part. passé) Vertroeteld: Enfant d-.
Douilleux, ease, adj. [Manut.] Ongelijk gewevt.iz (vgl. DOUILLAGE).
Douillon, m. [Com.] Geringe wol f.
Dor,lebsais, m. [Com.] Soort van oostindisch neteldoek n.
Douleur, f. Smart, pijn f., ligchaamswee n.;
— smart, droefheid f., verdriet, leedwezen n., weedom m., zielewee n. — D-s de l'enfantement, ba
Je partage sa d-, ik deel in zijne smart.-renswd.
— (Prov.) Pour un plaisir mille d-s, het leven
heeft meer leed dan. lief. (dan de palankijn.
Douli, m. Indisch voertuig n., minder de ftig
Doiiloir, m., z. V. a. DOLOIRE . — I Douloir ,
Doloir, Douloaaser (se), v. pr. Klagen van
smart. — t (Proc.) Femme se plaint, femme se
-

deult, eene vrouw kan weenen en lagchen, als zij wil.
Douloureusenment, adv. Smar^tel jk, verdrie-

lelijk, treurig, droevig.
Douloureux, ease, adj. Smartelijk, pijnlijk;
treurig, verdrieti g . droevig. Jai le pied d-, mijn
voet doet zeer, ik heb pijn aan mijn' voet. Des
cris d-, jammerlijk, droevig geschreeuw n.
t Doulouser, z. DOULOIR.
Dounl, Dotinle, m., z. v. a. CUCIFÈRE, z. cud.
DWpion, n1. [Lom.] Geringe zijde f.
t ourder, v. a. Slaan, afrossen.

Dourrha, Doiarha, m. [Bot.] Gierst f. in
Arabië en N Afrika , waarvan brood wordt ge.

bakken, doerra, durra f.
Douroucouli, m. [H. n.] Rolstaartaap m.
van den Orinoco.
Dontance, f. Twijfel m., mistrouwen n.
oute, m. Twijfel m., twijfeling, onzekerheid;
-- bekommering f., schroom m.; — vermoeden n.,
gissing f. Mettre, révoquer qc. en d-, iets in tw ij fel
trekken. Lever, résoudre un d-, eene twijfeling,
onzekerheid uit den weg ruimen. Le d- oh je suis,
de bekommering, vrees, die ik gevoel. Délivre moi
de ce funeste d-, verlos mij van dat heilloos ver
fel,-moedn.
— SANS DOUTE, loc. adv. Zonder twijfel,
zekerlijk, gewisseljk, buiten kijf: Je le feral sans
d-, ik zal het zeker, zonder twijfel doen.
Douter, V. n. Twijfelen , in twijfel, onzeker

zijn; (in godsdienstzaken) niet gelooven; (van-heid
personen) wantrouwen, geen staat maken: D- dune
vérité, aan eene waarheid twijfelen. Je doute qu'il
vienne, ik twijfel, of hij komen zal. Je doute Si j e
partirai demain, ik ben nog niet bepaald, of ek
morgen zal vertrekken. D- de Dieu, niet aan God
gelooven. D- dun ami, een' vriend niet vertrouwen.
— SE ROUTER, V. pr. Gissen, denken, vermoeden:
Je men doutais been, ik had dat wel verwacht,
ik vreesde er wel voor, ik dacht het wel, vermoedde het wel. Ne pas se d- d'une chose, iets niet
weten, niet vermoeden, er geen denkbeeld van hebben.

.DOUX.

-1- Doutenr, in. , -euse , f. Twijfelaar m.,
-ster f. — Ook als adj.: Je suis un pen d-, ik ben
wat twij felziek, twijfelzuchtig.
Douteusenient, ode. Op twijfelachtige wijze.
Douteux, ease, adj.

Twijfelachtig, onzeker;

dubbelzinnia (alleen van zaken). Son droit est fort

d-, zijn rept is zeer twijfelachtig. Une réponse

d-euse, een twijfelachtig, dubbelzinnig antwoord n.
— Cette pièce d'argent est d-euse, dit stuk geld
schijnt valsch te zijn. Jour d-, Lumière d-euse,
zwak licht, schemerlicht n. — [Gram.] Noms d-,
naamwoorden van twijfelachtig geslacht. Voyelle,
Syllabe d-euse, twijfelachtige klinker m., lettergreep f. (nu eens kort, dan lang, naar de dichter
verkiest) . — DOUTEUX , m.: Risquer Ie certain pour
le d-, het zékere voor 't onzékere wagen.
Doutis, m. [Com.] Grof katoen n. van Surate.
Douvain, m. [Tech.] Duighout, vathout, wagenschot n. — Ook z. v. a DOUVE .
Douve, f. [Tech.] Duig f. — [ B ot. ] Moeras
een vergiftige ranonkel. --- [H. n.]-hanevotm.,
Leverworm m. (in de lever en galblaas van men.

schen en huisdieren) . — [Fort.] , z. V. a. CUNETTE.

Mur de d-, met leem bekleede prachtmuur of watermuur m. -- [Tech.] Schaafplank f. voor 't leder.
Douvelle, Douelle, f. (verklw. van douve)
Duigje n.
Douville, f. [Hort.] Soort van winterpeer f.

Do1ax, Douce, adj. Zoet (van smaak): Le
snare, le miel est d-, de suiker, de honig is zoet.
Amandes douces, zoete amandelen. — Eau douce,

zoetwater, rivier-, bronwater. -- (fain. et iron.)
Marin d'eau douce, zoetwater-zeeman, binnenschip per; ook: die niet dan de Middellandsche zee heeft
bevaren. -- Al wat een' aangenamen indruk op de
zinnen, ook op het hart en den geest maakt: liefelijk,
aangenaam, zacht, glad. mollig; — minzaam, vriendelj k beleefd, aardig, lieftallig, goedaardig, zacht
zachtzinnig; stil, gerust, enz. Une senteur,-moedig,
odeur douce, een lie feljke, aangename reuk m. Une
voix douce, eerre liefelijke, zachte stem f. Un som
d-, een zachte, geruste slaap m. Il mène une vie-meil
douce, hij leidt een stil gerust leven. Une mort
douce, een zachte, kalme dood ni. Le d - mur mure
des eaux, het zachte gedruisch der wateren. Le
temps est Bien d-, het weer is zeer zacht. Un jour
d-, Une lumière douse, een zacht, het oog niet vermoe2 end licht n. Une douce chaleur, eene koeste
warmte f. Une vulture douce, een zacht,-rend
niet schokkend rijtuig n. Un escalier d-, een gemak
m. — Une humeur douce, een zachte,-keljtrap
zachtzinnige, zachtmoedige aard, inborst m. Une
douse espérance, eene zoete, streelende hoop f. De
douces paroles, de d- propos, verpligtende, vleijende woorden, teedere, verliefde gesprekken n. pl.
-- Un billet d-, een minnebriefje n. Cette fille a
les yeux d-, dit meisje heeft iets zachtzinnigs,
vriendelijks in hare oogen. — ( Loc. fain.) Faire
les yeux d- a qn., iemand verliefd aanzien. I1 est
d- comme un agneau, hij is zoo gedwee als een
lam. — Ce vin est d - et traitre, die wijn is zeer
liefeljk, zoet, maar hij stijgt naar het hoofd. Cet
homme est d- et traitre. deze man verbergt een
kwaad hart, onder een' vriendelijken schijn. Moitié
d- et moitié rude, half zacht, half ruw; half goed,
half kwaad. Comment 1'a-t-il recu? entre d- et
hagard, hoe heeft hij hem ontvangen :? zoo, zoo,
niet geheel vriendelijk, maar ook niet onvriendelijk.
— (Prov.) Ce qui est amer b la bouche est d- un
coeur, z . AMER . — [Litt.] Style d-, zoetvloejjende
stijl m. -- [Cuis.] Potage d-, Sauce d-, laffe, niet
gekruide soep, saus f. — [Peint.] Pinceau d-,
Touche douce, zachte, liefeljke behandeling f. van
't penseel . — [Gray.] Taille douce, z. TAILLE. —
[Métall.] Hamerbaar, rekbaar, taai, niet bros. —
[Tech.] Lime douce, zoetvijl f.
DOUX, als adv. gebruikt: Aller tout d-, zeer langzaam, bedaard gaan. On en va mieux quand on
va d-, langzaam gaat zeker. Filer d-, z. FILER .
I1 a avalé cela d- comme Tait, hij heeft dat voor
zoeten koek opgenomen, geduldig verdragen. -TOUT D- ! loc. interj. et fam. Zacht wat ! zacht
aan! bedaar wat! — a LA DOUCE , loc. adv. et pop.
Comment vous porten -vous? A la douce, hoe vaart
gij ? Zoo tamelijk, zoo zachtjes aan, 't schikt nog al.
DOUX, m. Het zoete, zachte, liefelijke, enz.: Le det lamer sont deux qualités contrages, het zoete
en 't bittere zijn twee tegenovergestelde hoedanig-

DRAGONNIER,

DOUX-AGNEL
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Dracontique, adj. [ Astr.] : Mais dr -, drakonheden. Je ne bols que du d-, ik drink niets, wat
bitter of scherp is. — (fig.) Passer du grave au d-, tische maand f., tijd, dien de maan besteedt om van
van 't ernstige, tot het liefelijke, aanvallige over- haar klimrnenden knoop (drakenkop) weer tot hetgaan. — [Méd.] Les d-, de zoete spijzen of zel f zelfde punt te komen.
Dracuincuule, m., z. DRACONCULE. (anker.
standigheden f. pl. — [Teint.] La euve eient a d-,
Dragage, m. [Mar.] Het opvisschen van het
de kuip komt aan (als zich op 't verwbad -een
Dragon, m. [Mar.1 Galeispiegel, hekbalk m.
blaauw schuim vormt, dat men bloem heet). —
Drae, f. [Brass.] Wort n., hoppert m., het
(fam.) Faire le d-, la douse, den of de ,goedaardige,
tot grof reeel gebroken of geplette mout.
gevoelige spelen.
Doax-agnel, (of Doux-à-1.'agnean) ,
Dragée, f. [Chas.] Schiethagel m. Dr- menue,
Doax- ballon , Donx- bel -heure , Doux- musschenstof n. Ce fusil écarte la dr-, dat geweer
d'Agorie, Doux -vert, m. [Hort.] Namen van spreidt. — (fig. et pop.) Ecarter la dr- , onder
verschillende soorten van fransche ciderappels m. pl. 't spreken sp eeksel uit den mond werpen.— [Cant.]
Doeuzain, m. [Pods.] Z'waalfregelig vers n. — Suikererwten f. pl. (ook muisjes geheeten), suiker
mandelen m pl. of bruidsuikers f. pl., allerlei-a
[Métrol.] Oude fransche munt f. van 12 deniers.
Dotizaine, f. Dozin, twaalftal n. Vendredes klein suikergoed n. Dr-s d'attrape, oversuikerde
oeufs à (par) in d-, cijeren bij het dozijn verkoopen. pillen f. pl. — (fig. et fam.) Donner une dr- d'at-- à LA DOUZAINE, loc. adv. Van weinig waarde: trape a qn., iemand beet hebben, foppen. La dr- est
Un poète á la d-, een alledaagsch, slecht dichter. amère, 't is eene bittere pil om te slikken, 't valt
-- (fig. et fare.) I1 ne s'en trouwe pas à la d-, it hard. Avaler la dr-, de bittere pil slikken, in een'
n'y en a pas treize à la d-, dat vindt men schaars, zuren appel bijten. Tenir la dr- haute it qn., iemand eerre, dienst duur verkoopen; ook: iemand
dat is nog al zoo gemeen niet.
Douze, adj. numer. Twaalf. — Ook voor dou- lang in hoop of verwachting houden. — [Pharm.]
zième, twaalfde: Chapitre d•, Louis d-, twaalfde Soort van pastielje f. of balletje n. tegen de venéhoofdstuk, Lodewijk de twaalfde. — DOUZE, m.: rische kwaal. — [Agric.] Mankzaad, gemengd zaaiUn d-, eene twaalf, 't cijfer 12. Les d-, de twaalf zaad, voederzaad n. Dr- de cheval, Dr- aux pourapostelen, de twaalve. Nous avons aujourd'hui ie ceaux, volksnamen der boekweit.— [ÉCon.rur.] Pop f.
d- (voor le douzième du mais), wij hebben heden van een' mislukten zijdeworm. — (fig.) Klinkenden twaalfde. — [Libr.] Un in d-, een boek in de specie f., goud- of zilverstukken n. pl.
Drageoir, m. Suikerdoos, -schaal f., breede
duodecimo, in 1z° (van 24 blz. in 't vel).
Doazième, adj. numér. Twaalfde: Le d- muis, en platte schaal, waarin men eertijds op 't einde
de 12de maand f. — Ook als subst.: I1 (Elle) est van den maaltijd klein suikergoed opzette.— [Tech.]
le (la) d- de la classe, hij (zij) is de 12de van de ook Draeoire, f. Keep, sponning, groef, gleuf f.
klasse. — Un d-, een twaalfde deel n. — [Mus.] Une aan de binnenzijde van een cirkelvormig stuk (zoo
d-, interval m. van 12 trappen der toonschaal. — als die voor 't horlogie-glas); trommeldeksel n. van
Douzièniement, adv. Ten twaalfde, in de 't horlogie.
Drageon, m. [Bot., Agric.] Uitlooper, afleg12de plaats.
Doaazil, m ., z. FAUSSET.
ree, wortelscheut, opslag m. — Drageonner,,
Doxologie, I. [Liturg.] Lofprijzing f. Gods v. a. Uitloopers schieten, opslaan.
Dragier, m. Bonbondoos, suikerdoos f.
(een gebed); verheerljkings- formulier n. aan 't einde

van 't Onze- Vader, laatste strophe f. van een lofzang; — weleer ook: de engelen-zang m. (G l o r i a in
e x c e l s i s D e o, eere zij God in de hoogte); —
ook: het Gloria pa tri etc.
Doyen, m. Deken m., oudste van een collegie,
van een gild ; — in sommige kollegiën: oudste als
lid. D- dage, oudste lid n. in levensjaren Le dd'un chapitre, de domdeken - DOYEN , m., -NE, f.
Oudste, oudere m. en f. Vous ètes notre d-, notre
d-ne, gij zijt de oudste van ons, gij zijt ouder dan
Wij. — DOYENNE, f. [rouw van eenen deken; opperste in zékere vrouwen-gestichten
Doyenné, m. Dekenschap n., waardigheid van
deken, d e k a n a a t n. ;— woning f. van een' deken;
— afdeeling van een' diocees onder 't opzigt van
een' deken, d e k a n i e f. — [Hort.] Dojen^rné, boterpeer f. ; -- boterperenboom m.
.

Drabe, f., z . BRAVE .

Dracénacé,

e, adj. [Bot.] Drakenboomachtig.

Dracène , f. [Myth.] Wijfjes-draak m. —

[Bot.] , z. v. a. DRAGONNIER.

Draehe, f. Ongezuiverde kabeljaauwtraan f.
Drachirue, Dragme, m. Eenheid der oud

zilvermunt f.; —apothekersgewigt n., = 1 I4-grieksch
lood troysch gewit, t, drachma f.
Dracine, Draconine, f. [Chim.] Alkalo'ide n., door Melandri in het drakenbloed (welriekende hars) gevonden — Dracique, adj.: Set
dracique, drakonine-zout n.
Dracocéphale, m. [Bot.] Drakenkopskruid n.,
drakenkop m. , twrksche melisse f., eene welriekende plant.
Draconeule, Draceineule, m. Huiddraadworm in. , z. DRAGONNEAU.
Draconien, ne , adj. [H gr.] Drakónisch,
den Atheenschen wetgever Drako betreffend: Lois
dr-nes, drakon.ische wetten f. pl. (,g.) (littermate streng, wreed, bloedig. — [H. n.] Naar een'
draak gelijkend.
Draconine, f., z. DRACINE.

Draconite, m. [Minér.] Drakensteen m.

Draeouitique, adj.,z.DRACONTIQUE. (kenkop.

Draconoeéphale, adj. [H. n.] filet een' draDraeornoïde , adj. [U. n. ] , z.v.a. DR ACONIEN.
Dracorite, m., Draeoittie, f. [Bot.] Drakenwor tel nl.
Dracontide, adj. [Anat.] : Veines d-s, uit het

hart ontspringende aderen f. pl.

Dragwe, f., z. DRACHME.

Dra g on, ni. [Myth.] Draak m. Saint George
et Ie dr-, Sint-Joris en de draak of de lintworm m.
Dr- volant, vliegende hagedis f. Dr- infernal, helsche
draak, de duivel. — [Mil.] Dragonder m., ligte
ruiter, die des noods ook te voet strijdt. -- (Jig. et
fam.) C'est un vrai dr-, 't is een regte draak, een
kleine draak (van een ondeugend kind); 't is een
regie dragonder (van eene manhaftige of zeer ruwe,
onbeschaamde vrouw). Un dragon de vertu, d'honneur, eene streng zedelijke en bitse vrouw. (In dien
zin ook vrouwel.: Une dragonne). — Lastige bewaker of bewaakster van 't gedrag eener vrouw. —
(fig.) Se faire des dr-s, overal spoken zien, al te
angstvallig zijn. — [Astr.] Draak, zeker noordelijk gesternte tusschen de Lier en den Kleinen
Beer. — [Maréch., Ocul.] Witte vlek f. aan den
oogappel. — [Joail.] Vlek in een' diamant, waardoor hij van minder waarde is. --- [Bot.] Le drvégétal, de draken-bloedboom m. — [H. n.] D- ailé,
gevleugelde hagedis. Dr- de muraille, muurhagedis f. Dr - de ;.eer, zeedraak (vive); — Z. ook DRA -

f. — Steng bramzeil n. van een' logger. — Wolkje n. , dat
sterke windvlagen voorspelt.
GONNEAU . — [Mar.] Hoos, waterhoos

Drag onier, m., z. DRAGONNIER.

Dragonnades (of Conversions dragonnes), f.
pl. [H. de France] Dwanrgbekeeringen der Protestanten onder Lodewijk XI V., drago nade f., sol
soldaten - willekeur f.
-datengwl.,
Dragoune, f. [Mil.] Degenkwast m., draCO?? f. ; — (voormalige) dragondermarsch m. —
Ook als adj., z. DRAGONNADES. — [.H. n.] Dra kenstaart m., eene hagedis van Cayenne. — à LA

loc. adv. Op zijn dragondersch, ruw,
zonder complimenten. (met een' drakenstaart.
Dragonné, e, adj. [Bias.] Lion dr -, leeuw m.
Dra tonneau, m. [H. n.] Guinésche draak,
huiddraadworm, haarworm m.; -- perzische huid
(ook dragon en ver de Médine geheeten).--worm
[H. n.] Zeedraak m. —[Joail., Maréch.]z . DRAGON.
Dragonner, v. a. Als dragonder of als bij de
d ra g o n n a d e s handelen. — (fig.) Kwellen, lastig
vallen . — SE DRAGONNER, v. pr. Kwellen, zich
verontrusten.

DRAGONNE,

Dragonnier, m., Dracène, f., ook Sangdragon, m. [Bot.] Drakenboom, drakenbloed-

boom m.
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DRAGUAGE

--

DRFGE.

gaan. — ( Loc. fam. et prov.) Mettre qn. en de
beaux dr -s Blanes, iemand geducht over den hekel
baggerspade f.; sloothaak m.; dregge f.; putboor L- halen; ook: iemand in eene nételige omstandigheid
brengen.
Combattre contre ses dr-s, moeite hebben
[Pèchej Groot sleepnet om gezonken voorwerpen
of ook schelpen van den bodem des waters te ha- om uit het bed te komen, om den slaap te overlen, kórnet n. — [Mar.] Kimkiel f., bodemverster- winnen. Ce malade ne se soutient non plus qu'un
king f. — z. ook BRAGUE. Dr- d'avirons, stel n. van dr- mouillé, die zieke zakt van zwakheid ineen. —
3 even lange riemen. — [Mil.] Dr- de canon, broe- Likkleed n., lijkwade f. — (Prov.) Le plus riche
king, broek f. van 't geschut. — [ Tech.] Glazen nemporte qu'un dr- (linceul) en mourant, non
penseel n. om 't glas te teekenen. — [Brass.]-makers plus que le plus pauvre, ook de rijkste moet alles
achterlaten, de dood maakt allen gelijk. — [Com.]
Draf m.
Dragger, v. a. Korren, uitbaggeren, uitmod- Dr- d'or, speldewerkers-t ot f., zékere schelp. Drderen. — [Mar.] Eene dregge over den zeebodem d'argent, de soie, Petit dr -, etc., handelsnamen van
laten slepen. Dr- une ancre, un cable, een anker, verschillende schelpen. — [Hort.] Dr- d'or, goud een' kabel opvisschen. Dr- ]e fond , slepen (van laken m., zékere appelsoort.
Drapade, f. [Com.] Soort van sergie f.
't anker). — [ Peche] Met het sleepnet visschen.
Drapant, adj. m.: Drapier dr-, laken-fabriDragnette , f. (verklw. van drague) Sleep(doorgaans fabricant de drag).—DRAPANT,
kantm.
netje, dreggetje; baggerbeugeltje n.
Dragneur, m. Baggerman. — Moddermolen m. m. [Tech.] Plank f., waarop de uit de vilten ge(ook als adj. Bateau dr-). —Normandische haring- nomen vellen papier worden gelegd. Dr- de lachaudière, schietplank f.
buis f.
Drapé, e, adj. (en part. passé van draper)
Draille, f. [Mar.] Uitkaler, leijer van den kluinz. zwart laken of doek behangen; —
laken, inz.
ver of de stagzeilen. D- du palan d'étai, hanger m.
d raper i e toegerigt, met draperie versierd. —
als
van het spiltakel.
Drainage, m. [Agric.] Ondergronds-grep- D rap bien dr -, goed gevold laken n. — (fig.) Une
peling, ontwatering of drooglegging van den grond personne Bien dr-e, over den hekel gehaald per
m. Vin bien dr- et de bonne lame, voortref-son
door onderaardsche buizen, d r a i n e r in g f.
wijn m. — Bas dr-s, digt gevolde wollen-feljk
Draine. Drenne, f. [11. n.] Groote lijster f.
.4 Drainer, V. a. [Agric.] De landerijen door kousen f. pl.
in. Lomp, vod f. (liever chiffon). Drapeau,
n
é
r
en.
gen,
dr
ai
onderaardsche buizen (roog ler;
Drainette, Drivonette, Dronillette, f. Dr-x , Kinderluren f. pl. (liever tanges). -- Vaandel ,
[Pechej Klein sleepnet, waarmede men al voort inz. krijgsvaandel, vendel n., oorlogsvaan f., oor
weleer: vaandrig m. — Etre-logstanderm.;—
-drijvens/t.
Draisienne, Draisine, f., of V élocipè- sous les dr -x, in krijgsdienst staan. — (fig.) Se rande, m. Snellooper n., loopwielen n. pl., een werk- ger sous les dr-x de qn., iemands partij kiezen.
Deserter le dr- de qn., iemands partij verlaten.
lu door von Drais te Munchen uitgevonden.
Laniatique, adj. 1-let tooneelspel of de too- — [Chir.] , z. v. a. EPERVIER. — [Tech.] Verguldneelkunst betreffend, tooneelmatig, dramatisch. lap m. der boekbinders. (deltje n.
Drapelet, m. (verklw. van drapeau) VaanL'art dr-, de tooneelkunst I. Auteur dr-, tooneelDrapelier, m., -ière, f., z. v. a. CHIFFONspelschrfiver. — ( fig.) Aandoenlijk, roerend, beNIER,
-IEEE.
lanywekkend (van een tooneel , een verhaal); —
Draper, v. a Met laken bedekken; — laken
levendig beschrijvend, schilderend. — DRANATIQUE,
m. Tooneelkunst f., tooneelvorm m.; het dr amati- maken. (In dien zin zelden gebruikt). — Met zwart
sche, roerende, treffende, belangwekkende. — Dra- laken of rouwdoek behangen (b. v. eene koets, een'
matiquement, adv. Op dramatische of tooneel- draagstoel), d r a p ér e n. Met d r a p er ie toerigten
of versieren. — [Peint., Sculp.] De kleeding door
matige wijze.
beitel kunstig nabootsen. — (fig. et fam.)
-I- Draumatiser, V. a. [Litt.] Foor het tooneel penseel ofiemand
over den hekel halen, veel kwaad
bewerken of omwerken (eene gebeurtenis), drama- Dr- qn.,
spreken;
iemand beet hebben. — [Tech.]
tisch maken, d r a m a t i s é r e n. Op theatrale of van hem
vertoonmakende wijze handelen. — 4- DRAMATISER, De hamertjes van een klavier met laken voorzien.
v. n. (iron.) Een tooneelstuk schrijven. — Ook als — SE DRAPER, v. pr. Zich kleedgin, zich inwikkeadj.: Sujet mal dramatisé, slecht voor het tooneel len. — Zijn gewaad naar antieke (grieksche of romeinsche) wijs omhangen (van een' tooneelspeler
bewerkt onderwerp n.
sprekende). Cette étolfe se di ape Bien, die stof valt
S Draniatiste, m. Tooneelschrjver, - dichter.
fschrijfgoed in plooijen. — (fig.) Pronken, grootsch zin.
Schrijver
m.,
m.
et
f.
Draniaturge,
Draperie , f. .Lakenfabrjk, lakenwever2,j f.;
ster
ster f. van Bramaas (z. DRA1%IE.) (meestal bij minachting gebézigd). — Drainaturgie, f. Tooneel- lakenhandel m. ; allerlei wollen weefsels n. pl. —
waarkunde f., theorie der tooneeldichtkunst. — Geschie- [Tech .] In ruime plooigen afhangende stoffen,
denis f. van het tooneel.— Beredeneerde katálogus m. mede ledekanten, glasramen, alkoven, enz. versierd,
i
e
f.
-[Peint.,
drop
e
r
bekleed
zijn,
of
omhangen
adj.
van tooneelstukken. -- Dramattirgique,
de kleeding der geschilVoorstellin van draperie.
Wat de tooneelkunde betreft, d r a ma t u r g i se h. Sculp.] Voorstelling
— [Mil.] DrDrame, m. [Théht.] (eig. handeling) Tooneel- derde of gebeitelde
spel, tooneelstuk n., dat het midden houdt tusschen d'enseigne, stof f. voor een vaandel.
Drapier, m., -ière, f. Lakenfabrikant, laken het treur- en het blijspel, d ram a n. — (fig.) Reeks
of verwikkeling f. van groote,jemmerljke gebeurte- wever m., -weefster f.; — lakenkooper m., -koopnissen: La révolution francaise fut un dr- sanglant. ster f., lakenhandelaar m., -ster f. — Ook als adj.
-I- Dramomane, m. Overdreven liefhebber m. Fabricant dr -, Marchande dr -ière. — DRAPIER, n).
van het tooneeldichten. -- 4. Drawomanie, f. [H. n.] Volksnaam van den ijsvogel (martin -péTooneelwoede f., overdreven zucht voor liet tooneel. cheur). — DIAPIERE, f. [Tech.] Lakenspeld, dikke
Dranet, m., z. v. a. CÉLERET. (net n. korte speld f.
Drastigtie, adj. [Mid.] Sterk en snel werDranguel, m. [Pèche] lvaauwmazz sleepDrap, m. Laken n., bekend wollen weefsel. Dr- kend, hevig ingrijpend, aantastend, drastisch.
d'or, d'argent, de sole, goudlaken. zilverlaken, zij Purgalif dr-, sterk afvoerend middel n. — Ook als
f. Dr- de dames, dameslaken. — Dr- mor-destof subst.: Les dr-s, de hevig werkende, afvoerende
do(dlaken, ljklaken. — (Loc. fam. et prov.)-tuaire, middelen n. pl.
LPraulée, f. (pop.), z. POT-DE-VIN.
Tailler en plein dr- , Avoir de quoi tailler en
Drave, Drabe, f. [Bot.] Peperkruid n., gele
plein dr -, het er ruim van kunnen nemen, ruim
f. , lente-, herfstbloempje 0.
woekerbloem
que
Ie
La
lisière
Est
pine
alles
voorzien
zijn.
van
Drayage, m. [Tech.] Het afschaven der te
dr -, de zelfkant is slechter dan 't laken: de bewo— Drayer, V. a. De te looijen
looijen
huiden.
ners der grenzen zijn slechter dan die van 't binnenland. Vouloir avoir Ie dr- et l'argent, iets koo. huiden op den schaafboom afschaven, afstooten. —
pen en 't niet betalen., iets verkoopgin en 't niet Drayé, e, adj. (en part. passé) Afgeschaafd:
schaafléveren. Défiez-vous des gens qui ne volent le Peau dr-e. — Drayoire, f. Stootmes,van
den
jour que par one fenètre de dr-, vertrouw geen ijzer n., een stomp mes, naar de ronding
Leder-aff.
monniken. Selon Ie dr- la robe, wie 't breed heeft, schaaf boom gekromd. — .Dray ure,
n.
schaafgel
RUNE,
DRAP.
—
laat het breed hangen. — z. oak
Drèche, f. [Bras.] Mout n.; — draf, borstel ni.
Laken, beddelaken n. — (fam.) Se metl re entre
Drège, f. [Péche] Groot trek - of sleepnet, dregdeux dr-s, tusschen de lakens kruipen, naar bed
Draguage, n1., Z. DRAGAGE.
Dragite, f. Baggernet n., kor, baggerbeugel m.;

_}.
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DRÉGER

---

net n.; visscherf f. daarmede. — [ Tech.] Repel,
repelkam m., braak, vlasbraak f., beuker m. —
[Bras. ] , z. V. a. DRECHE.
Dréger, v. a. [Tech.] Répelen, braken, het
zaad van de vlasstengels scheiden.
Drégeur, Dreigeur, m. [Pêche] Tarbotschuit 1. — Ook als adj.: Bateau dr -.
Dreligne, f. [H. n.] Wolfsbaars m. (zeebaars).
Drelin , m. (klanknabootsend woord) ((am.)
Klingeling f., geklinkel (van bellen), erinkink n.
(van glazen).
(van zwanen).
Drenser of Drensiter , v. n. Schreeuwen
Drépanis, m.H. n.] Oeverzwaluw f.
Dressage, m. ]Te
ch.] Het opmaken, toerigten, toebereiden.
Dresse, f. [Tech.] Middenzool f., inzetleertje,
tusschensteeksel n. (bij schoenmakers). — Aantal
klossen m. pl., die men te gelijk laat werken (bij
't kantkloppen).
Dressé, e, adj. (en part. passé van dresser)
Opgerigt; opgesteld; afgerigt, enz.: Mat dr -, staande mast m. Table dr -e, aangeriste tafel f. Menument dr-, opgeric t gedenkteeken n. Piége dr -, ,gelegde, gezette strik m. Acte dr- , opgemaakte acte 1.—
Enfant dr- de bonne main, goed opgevoed en onderwezen kind n. Soldats Bien dr-s, goed gedrilde
soldaten m. pl. Cheval mal dr-, slecht gedresseerd of afgerigt paard n. — DRESSE, m. [Man.]
Afrigling, eirilling, dressuur f.: Avoir Ie dr -, goed
gedresseerd zijn (van een paard; ook van een hond).
Dressée, f. [Tech,] Bundel m. regtgezette
koperdraden voor spelden (vgl. CUEILLIR). — Regtopstaan re steengin aan zekere haardsteden of ovens.
Dressement, m. Het regtzetten (van het tot
spelden bestemde koperdraad).
Dresser , v. a. Opheffen, opzetten, opsteken,
ophouden; — regtbuigen, regt maken; oprigten, opslaan; — maken, opmaken, opstellen; — klaarmaken, toeriglen, aanrigten, toebereiden; — leeren,
oefenen, onderrigten, a frigten, d r e s s é re n. Le
cheval dresse les oreilles , het paard steekt de
ooren op. — (fig.) Cela me fait dr- les cheveux
(a la tete), dat doet mj de haren te berge rijzen.
Dr- les quilles, de kegels opzetten. Dr- un baton,
een' stok regt buigen. Dr- un mat, een' mast opzetten. Dr- une statue, een standbeeld oprigten.
Dr- les tentes. de tenten opslaan. Dr- les bouti-

ques, z. BOUTIQUE. — Dr- un contrat, un compte, z. CONTRAT, COIIIPTE. — Dr- un écolier. een'
scholier onderwijzen. --- Dr- un cheval, een paard
dresséren of aj'rigten. — Dr- des piéges, des embuches, strikken spannen, hinderlagen leggen (in
eig. en fig. zin). — [Cuts.] Dr- le potage, le dessert, de soep, het nageregt klaarmaken, toebereiden, opdoen., Dr- un pate, den rand eener pastei
maken. — [ Econ. dom.] Dr- du tinge, linnengoed
opvouwen, opmaken. Dr- an lit, een bed opmaken.
— [Hort:.] Dr- une allée , une hate, eene laan

effenen of gelijk maken, eene heg gelijk snoeijen.[Mil.] Dr- une batterie, z. BA.TTERIE (ook in fig.
zin). — [Mar.] Dr- Ie vaisseau, het schip rept
leggen. Dr- les voiles, de zeilen kant zetten. Drles vergues, de raas regt brassen, in 't kruis zet
Dr- la barre du gouNernail, het roer regt of-ten.
midscheeps brengen. II dressa la proue du navire
vers le sud, hid stuurde zuidwaarts. — ( fig.) Dr(diriger) son intention vers qc., zijne zinnen op
iets zetten of stellen. — [ Tech.] In 't algemeen:
toebereiden, klaarmaken, hetzij tot gebruik of tot
verdere bearbeiding. Dr- une planspe, une pierce,
eene plank, een' steen vlak, regt maken, toeriglen.
-- Dr- un livre, een boek kloppen (bij binders). —
Dr- un pavé, een' vloer geljk stampen. — Dr- les
aiguilles, de naalden glad vijlen, afronden. — Drun chapeau, een' hoed opmaken, den vorm geven,
enz. - DRESSER, V. n.: Les cheveux lui dressèrent
a (sur) la tête, het haar steeg, rees hein te berge.
— Dr- d'alignement, in de r-igtingslinie brengen.—
Dr- de lime, z. v. a. Dr- les aiguilles, z. boven.bon piseau dresse de lui -même, wie-(Prov.)Un
innerlijke aandrift heeft, behoeft geen andere spnorslag. --- SE DRESSER, V. pr Zich regtop houden,
regtop zitten, het lijf refit houden. Se dr- sur le
bout des pieds, op de teenen staan.—(fig.) Les clieveux se dressèrent sur sa tête, de haren rezen hem
te berge. — [ Man.] Steigeren.
Dresseer, in. [Tech.] Toerigter, opmalcer,
klaagmaker, rigter, steller, enz.; gelijkstamper m.
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der straat- of vloersteenen ; — werktuig n. ter
regtzettinq of regtbuiging (b. v. der kaardpinnen).
Dressoir, m. Econ. dom.] Aanregtbank, aan
schenktafel f;, buffet n. — [ Tech.] ]Vaam-regtafl;
van verschillende werktuigen om regt te zetten, of
te rigten, te effenen, op te maken, enz.: rigthout,
rigl jzer n., strijker m.
Dreuilles, f. p1., z. DROUILLES.
Driff, f. Buttlersteen m., zeker zamengesteld
alchimistisch geneesmiddel n.
Drill, m. [H. n.] Groote afrikaansche aap m.
—[Agric.] Engelsche naam van eenen zaaiploeg.
Drille, m. (weleer) Soldaat m. — (fam.) C'est
un vieux dr -, 't is een oude gediende; soms ook:
een oude lichtmis. C'est un pauvre dr -, 't is een
arme drommel. C'est un bon dr -, 't is een vrolijke
kwant, lustige broeder. Faire le dr-, le bon dr-,
den aardigen man spelen.
Drille, f. [Tech.] Drilboor f. — Lomp, vod f.
t Driller, v. n Vlug en snel loopen; — rond
ook z. v. a. faire le Brille, z. DRILLE m.-zwiern;
— Lompen zoeken, vodden rapen.
Drilleux,euse,adj.Met vodden bedekt. (ster f.
Drillier, m., -ière, f. Vodderaper m., -raapDrimyphage, m. adj. et subsi. m. et f. Wie
veel specerijen, sterk gekruide spijzen eet. — Drimypha ie, f. tiet gedurig eten van sterk gekruide spijzen. — Drimytique, adj. [Didact.]
Scherp, uit scherpten ontstaan.
Driiigue, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. FAUVETTE.
Drisse, f. [Mar.] Val f., kardeel, hjschtouw n.
draaireep m. Dr- de la vergue d'artimon, bezaansval, bezaanskardeel. Dr- de la vergue de beaupré,
blinde val. Dr- de perroquet de beaupré, boven
blinde val. Dr- de voile d'étai, hondenfok, stagzeilsval. Dr- de perroquet de foute of fouge, kruis
de la grande vergue, grootkardeel.-zeilsva.Dr
Dr- de la vergue de miscine, fokkeval, fokkekardeel. Dr- de pavilion, vlaggeval. Dr- du perroquet
d'avant, voorbramstengsval. Dr- de la vergue du
petit punier, voormarszeilsval. Veille la dr -! sta
bij den draaireep!

Drivette, Drivonette, f., z. DRAINETTE.

Dros, m. [Bot.] Volksnaam van 't onkruid.
Drogman, m. Levantsche tolk, dragoman.
— Drognmanat, ni. Ambt n. van zulk een' tolk.
Drogue, f. Droogerij f., algemeene naam der
ruwe artsenij- en verfstoffen, gedroogde wortels,
kruiden, zaden, gommen, specerijen, balsems, enz.
— (fam.) C'est de la dr•, 't is slechte waar 1., vod
oogt f. —Il sait Bien faire valoir sa dr-,-degon.,
I1 débite Bien sa dr- of sa marchandise, Z. DÉBITER. — Jeu de la dr -, kaartspel n., waarbij de
verliezer een' houten nijper op den neus krijgt.
Drogeer, V. a. Vervulschen: Dr- du vin, les
liqueurs etc. — (iron.) Dr- qn., iemand veel, te
veel medicijnen laten slikken. — DROGUER, v. n.
Het neusnijperspel (z. DROGUE) spelen;- (fig.) lang
en vergeefs wachten. — SE DROGUER, v. pr. Veel
artsenijen slikken, (fans.) een' apothekerswinkel van
zijn lijf maken.
Droguerie, f. Droocjerijen, artsenijwaren, verfwaren f. pl.; — droogerf handel m. ; — beroep n.
van droogist; — droogistwinkel m. — ( fig. et fain.)
Prulleboél, voddeboêl m. -- [ Pèche] I-et vangen
en kaken van den haring.
Droguet, m. [Corn.] Drogét n., wollen stof
met inslag van garen of katoen; ook zékere zijden
stof. — Droguetier, ni. Droget-fabrikant m.

S Drogneur, m , z. V. a. DROGUISTE. -- (fam.)

C'est un dr-, 't is een kwakzalver.
Droguier, In. Ladekast voor droogerijen, droogerijenkas I. Dr- portatif, artsenkistje n., reisapotheek f.

Drogniste, m. Droogist m.; inz. de houder
van een' drootistwinkel, in onderscheiding van den
négociant-drogi.iste, den groothandelaar in droogerijen. — DROGUISTE, f. Vrouw van den droogist.
Droit, e, adj. Regt , niet krrm of gebogen;
recjtop, te lood; — regtsch, regter. Une ligne dr-e,
eene regie lijn f. Un chemin dr-, een rente weg m.
— (fig.) Le dr- chemin, La dr -e voie, La vole dr -e,
de regie weg, de weg der eer, des Neils, der zalig
(Loc. prov. et iron.) Dr- comme la jambe-heid.—
dun Chien, comme mon bras quand je me mouche,
refit als een hoepel, krom. Un arbre dr-, een regte
boom ni. Tenez-vous dr-, sla, zit regtop. — [Mar.]
Dr- la barre ! midscheeps uw roer! — Le bras
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dr -, La main ir -e, de reuter arre m., reuter hand f.
L'aile dr-e, La rive dr -, de regter vleugel, reuter
oever m. — (fig.) Etre Ie Ijras dr- de qn., iemands
regter hand, zijn voornaamste steun, helper zijn.. -(fig.) Opregt , . eerlijk , regtschapen , regtvaardig,
regimatig, billijk; — schrander, scherppzinnig. I1 a
Ie coeur dr -, hij heeft een opregt hart. I1 a Ie sens,
]'esprit dr -, hij heeft een gezond verstand, hij oordeelt zeer verstandig. — Als subst. van verscheidene regte spieren geebézigd: Les dr -s de ]'oei], de
regte oogspieren. — [Véner.; Ce Chien terend, tient
le dr-, die hond neemt, volgt het repte spoor.
DROIT, adv. Refit, regttoe , regtaan, regtuit; -( lig.) regtschapen, eerlijk, opregt. Aller, Marcher
dr -, regtuit gaan, loopen. Ce chemin mène tout
dr- à Amsterdam, die weg leidt, loopt regttoe op
Amsterdam. 11 ma donné dr- dans 1'oeil, hr,j hee f
mij regt in 't oog getroffen. — (fig.) Aller dr- au
but, zonder omwegen, zonder aarzeling op het doel
los gaan. Agir dr -, regtschapen, eerlijk handelen
Vous avez jugé dr -, ji hebt juist, gezond geoordeeld. — (Loc. fam.) Je vous feral been marcher,
charrier dr-, ik zal u wel leerera uw' pligt te doen.
DROIT , m. Regt n., erkende bevoegdheid om iets
te doen, te genieten, van anderen te eischen, mrt f.;
vermogen n.; aanspraak f. Faire aloir son dr-, zijn
regt doen gelden. I1 a dr-, II est en dr- de faire
sela, hij heeft het regt , de bevoegdheid, dat te
doen. Les dr -s du sang, de l'amitié, de regten des
bloeds, der vriendschap. Avoir des dr-s a l'estime
publique, regt, aanspraak op de openbare achting
hebben. — Le dr- du plus fort, de la conquète,
het regt van den sterkste, het regt der verovering.
( Prov.) Bon dr- a besoin d'aide, al heeft men regt,
toch moet men een' kruiwagen hebben. Abondance,
Surabondance de dr- ne nuit pas, te veel reut
schaadt niet. Oû it n'v a riep le rol peril ses
dr-s, waar niets is, verliest de keizer zijn regt. —
(Loc. prov.) C'est le dr- du jeu, dat is 't gebruik,
dat behoort zoo. Cela est de dr- étroit, dat moet
volstrekt zoo zijn, daar kan men niet buiten. —
[Prat.] Chacun en dr- soi, elk voor zijn deel en
zoo veel hem toekomt. Une falie usante et jouissante de ses dr-s, een mondig meisje, dat over haar
vermogen beschikken Kan. Force passe dr -, geweld
gaat boven regt. Force nest pas dr-, geweld is
geen reut. — [Chas. ] Dr- de 1'oiseau , jagerregt
van den valk (deel, dat hij van den buit krijgt) . —
[Cout.] liegt, voorregt n., z. AiNESSE, BOURGEOIBIE. — [Admin.] Regt n., tol, impost m., belastin g f. Dr-s d'entrée, de sortie, de transit, inkomende , uitgaande, doorvoer-regten. Dr- sur les
denrées, sur le vin, impost, belasting op den win.
,

Dr- d'ancrage, de balise, de guet et de garde, de
port, de quaff, de quillage, de tonnage, anker- of
havengeld, baken- of tonnegeld, waakgeld, havengeld, kaaigeld, kielregt, tonnegeld. — Bij uitbreiding: billijkheid, zedelijkheid, regtmaligheid, geregtigheid f.: Cela est contre dr- et raison, dat is

tegen alle billjkheid, dat is onredelijk. — Faire
dr- à chacun, aan ieder ret, geregligheid doen. II
s'est fait dr- lui -mème, hij heeft zich zelven regt
gedaan. Avant faire dr-, alvorens een eindvonnis
te spreken — Donner dr- it qn., iemand gelijk geven. Regt n., wet f. (het zij al of niet geschreven), wetgévinq f. Le dr- divin, canon, civil,

coutumier, humain, naturel, des gens (international), de la guerre, goddelijk, ,geestelijk of kerkelijk, burgerlijk, lands- of gebruikelijk, menschelij k, natuurlijk, volkeren- oorlogs -rept. Dr-s rigoureux, parfaits, imprescriptibles, strenge, volkomene,

onverjaarbare reglen. —Regtsgeleerdheid, regtswetenschap f.: Un docteur en dr-, een doctor in de
regtsgeleerdheid Etudier en dr-, in de regten sludéren. — DE DROIT, inc. adv. Fan regtswege, uit
kracht der wet, regtens De plein dr-, met volle
regt, krachtens de wet alleen. A qui de dr-, door
de wet aangewezen persoon, tot wien men zich vervoegen moet — A BON DROIT , loc. adv. Met alle regt
en billijkheid. — A TORT OU A DROIT, loc. adv.
't Moge al of niet billijk zijn, met regt of onregt.
Droite, f. Regter zijde, regter hand f., regter
vleugel m. Donner la dr- b qn., iemand de regter
hand geven; — hein op de regter hand laten gaan,
hem de eereplaats geven , z. ook GAUCHE f .— [Gram. J
Une dr-, eene regie lijn. — ( Polit.] La dr- dune
assemblée, de reuter zijde van eene vergadering. —
a DROITE , loc. adv. Regis: Tournez-vous à dr -,
.
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keer u regts om, ter regter hand. Frapper à dret à gauche, regts en links, naar alle kanten om
zich slaan. Prendre á dr- et it gauche, alles aan
wat men grijpen en vangen kan; overal-nem
leenen en boi gen.
Droitement , adv. Zonder omwegen, opregt,
billijk: Marcher dr- en toutes chores, in alles den
regten weg houden, naar refit en billijkheid tewerk
gaan. Agir dr -, Aller dr- en besogne, opregt te
werk gaan, voor de vuist handelen.
Droitier, -ière, adj. et subst. Hij, zij, the
regtsch is, die zich meest van de regter hand bedient (in legenoverstelling van gaucher, linksch,
die alles meest met de linker hand doet).
Droiture, f. Billijkheid, opregtheid, rondheid,
redelijkheid, regtschahenheid: La dr- de son caractère le rend incapable de biaiser, de opregtheid
van zijn karakter maakt hem onbekwaam , om
slinksche wegen in te slaan. Dr- d'esprit, schranderheid van geest, gezond oordeel . — EN DROITURE ,
loc. adv. Regtslreeks, regelregt, langs den naasten
weg, regttoe, regtuit, regtaan: Votre paquet mest
venu en dr -, uw pakje is mij regtstreeks geworden.
Il se rend en dr- a Berlin, hij gaat reflltoe naar
Berlijn. -- [Mar.] Route en d-r, repte koers. AlIer en dr -, rentuit varen.
S Drálatique, adj. Koddig, grappig, drollig.
Drólatique^nent, adv. Op koddige wijze.

Drále, adj. Aardig, geestig, koddig, snaaksch,
kortswijlig, kluchtig: Ce garcon-là est bien dr-,
die jongen is zeer aardig, snaaksch. — DRÓLE, m.
Doorslepen vent, schurk, guit m.; — in min ongunstigen zin: C'est un dr- de corps, 't is een aar
snaak, een geestige vent m. Un petit dr-, een-dige
guilje, schalkje n.
Drólement, adv. (fam.) Koddig, op eene aar-

dige, koddige, grappige wijze.

Drólerie, f. (fam.) Aardigheid, geestigheid,
koddigheid, klucht, snakerij, grap; — beuzeling,
nietigheid f. (leloos vrouwspersoon n.
Drólesse, f.(fam.) Slecht, onbeschaamd, schaamDromadaire, m. [H n.] Dromedaris, eenbultige -kameel m. — Kemelvlieg f., zékere vlinder.
— Visch van 't eiland 4mboïna.
Dromaie, m. [H. n.j kasuaris m.
Drou. alectores, m. pl. [H. n.] Loophoen
pl.
-dersn.
Drone, f. [Mar.] Barring f., waarloos rond
[Pèche] Boeireep f. (liever orin). —-houtn.—
[Tech.] Zwaar hout of blok m. onder den hamer
derijzerhutten. — [Anc. mil.] of Dromine, stuk
geschut n.
Dromon, m. [Mar. [ Lange gewapende boot f.
Drongo, m. [H. n.] Drongo m. , eene mus
aan de Kaap (ook oiseaux diables) ge--schenort
heelen.

Dropte, m. [H. n.] Dronle, doedoe, dodaars,
walgvogel , struiskasuaris , basterdstruis m., zeer
zwaarljvige vo ei van de grootte eener zwaan, op
Mauritius en Bourbon.
Dropaeisme, m. [Méd.] Het uittrekken van
't haar door eene pikpleister.
Dropax, m. [Art.] Pikpleister f.
Droséraeé, e, adj. [Bot.] Zonnedauwachti .
— Drosère , f. [Bot.] Zonnedauw [rossolis^.
— Drosomètre, Drososeope, M. [Phys.]
Dauwmeter, drosometer, drososkoop m.
— Drosométrie , f. Dauwmeting f. , bepaling
der hoeveelheid gevallen dauw. — Drosornétrique , adj. Den dauwmeter of de dauwmeting
betre/fend.
Drossart, Drost, m. (voormalig) Officier van
justitie in Nederland, drossaard, drost ; in som
steden van Noord-Duitschland : landdrost,-ntige
schout m.
Drosse, f. [Mar.) Rakketalie, stuurreep f. ; —
(weleer) stuktal?e 1. Dr-s (ie beaupré, treissen f. pl.
Dr-s de gouvernail, stuurreepen m. pl. Dr-s de racaae, rakketrossen m. pl van de onderraas.
Drosser, V. a. [Mar.] Doen afdrijven (van
stroornincgen gebézigd). -- DROSSER , v. n. 4fdrpven.
-- Drossé, e, adj (en part. passé) Vaisseau dr-,
van zijn' koers afgedreven schip n.
Drossette, f., Drosseur, m. z. DRGUSS—.

Drone, f. [Bot.] , z. BROME.
Drottille, f., z. v. a. POT-DE-VIN. — DROUILLES
of DREUILL ES, f. pl. Regt n., dot men betaalt om in

't bezit van iets gesteld te worden.
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Drouiller, m. (pop.), z. v. a. ALTSIER.
Drouillet, m. [Pêche] Net n. , dat tegen den
stroom gezet wordt.
Drouillette, f., z. DRAI1NETTE.
Droaaine, f. [Tech.] Kelelloppers knapzak m.
DrouirIenr, m. Rondreizend ketellapper m.
Droussage , m. [Tech] . Het losmaken der
ingesmeerde kamwol met groote, warm gemaakte
wolkammen. — Drouusse, Droussette, f. Grove
wolkaarde f., groote wolkam f. — Drousser, v. a.
De ingesmeerde kamwol met de grove kaarde los
— Droussenr, m. Kaarder der kamwol,-maken.
wolkaarder ; — lakenglanzer m.
Dril, e, Vlug (van jonge vogels) , in staat om
uit te vliegen. Ces moineaux sopt déjà drus, die
musschen kunnen al uitvliegen, zijn reeds vlug. —
(fig.) Vrolijk, opgeruimd, lustig : Vous voilà uien
dru aujourd'hui, wat zijt gij heden opgeruimd. -Digt, dik, nabij elkander: Ces bids sont fort dros,
dit koren staat heel digt, dik. Une pluie drue el
menue, een digte en fijne regen. --- DRU, ode. Digt
opeen, dingt: Semer, planter dru, digt opeen zaaijeu,
planten. II pleut dru et menu , 't regent digt en
fijn. -- Jaser dru , druk den mond roeren. —
(Loc. prov.)' Dru comme grêle, comme mouches,
zwermsgewijs, digt als hagel, als motregen : Les
coups, Les balles pleuvaient dru comme mouches,
de kogels, de slagen vielen zoo digt als hagel. —
(lam ) Les soldats tombaient d- comme mouches,
de soldaten vielen in menigte, als muizen.
Droge, f. [Bot.] Welige groei m. (van erwten)
Druide, nl., Druïdesse, f. Priester m., priesteres f. der oude Geiten in Gallid, Brittannië, enz.,
druïde m. d ruïdesse f. — (farn.) C'est un
vieux dr -, 't is een ervaren grijsaard. -- Druïdique, adj. Druldisch, de druiden betreffend. —
Draïdisn'e, m. Leer f., geloof n. der druiden,

druidendienst f. druidismus n.
Drupace, e, adj. [Bot.] Naar eene steenvrucht
gelijkend, steenvruchtachtig. — DRUPACEES, f. pl.
Steenvruchtsoorten f. pl.
Drape, m. [Bot.] Steenvrucht f., vleezige vrucht
met een enkele steenige kern of kraaksteen.
Druupéole , m. (verklw. van drupe) Steenvruchtje n.
Drupifère, adj. [Bot.] Steenvruchtdragend.
Druse, f. [Minér.] Zamenzetsel n. van krislaltakken in rotsspleten. — [Vétér.] Droes m.
(gourme). — Drusiforme, Drusillaire, Dra sique, adj. Naar zulk eene kristallische omkorsting gelijkend.
S Drusion, f., z. v. a. SPECTRE.
ruselle, f. [sjort.] Soort van perzik f.
Dryade, f. [Myth.] Bosch-, woudnimf f. —
[Bot.] Woudkeu ?d , zilverkruid n. , soort van benedicten- kruid, d r y a s f. — Dryadé, e, adj.
[Bot.] Naar dryas gelijkend. (wolfsmelk f.
Dryandre, m. [Bot.] Dryandra f., soort van
Dry i n, nl. [11. n.] z. v. a. AMMODYTE ; boomadder f. (ook dryine). - DRYImE, f. [H. n.]
Knoopwesp f.
Dryite, f. [Minér. [ Versteend eikenhout n.;
eikenbladsteen n., d r y ie t m.
Drylle, m. [Bot.] Vrouwelijke eik; eikel m.
Drynnirrhisée, f. [Bot.] Reukwortellom m.
Dryops, Dryopse, m. [H. n.] Steenkever m.
Drypis épineuse, f. [Bot.] Soort van anjelier, haverdi stel m.
Di., art. corr,p. (zamentrekking van de en le)
Van den of des, enz., z. DE en LE.
Dû, e, adj. (en part. passé van devoir) Ver
Chose promise est chose due,-schuldig.—(Prov)
belofte maakt schuld.
Du, m. Vordering, uitstaande schuld f.; het
verschuldigde: Je vous demande mor dû, ik vraag
u, om 't geen gij mij schuldig zijt. I1 nous a donné
son du, hij heeft ons het geld gecéven, dat hij schuldig is. — Bij uitbreiding : Pligt, - verpligting f.:
C'est le dii de ma charge, dat is depligt, dien mijn
ambt mij oplegt. (Deze beteekenis veroudert.)
Dualisme, m. [Phil.] Tweeleer f., leer van

twee ongelijksoortige, oorspronkelijke, niet van élkander afteleiden beginselen. — [H. eeel.] Leer
van twee eerste of grond- wezens, een goed en een
kwaad ; ook: de leer, naar welke eeni.ge uitverkorenen zalig, al de overigen verdoemd worden, d u a1 i s m u s D. — Dualiste, Dtualistique , adj.
Die leer betreffend, daarop gegrond, d u a l i s t is eh.
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— Dualiste , m. Aanhanger slier leer , d u a1 1st m. — Drialite, f. [Phil.] Tweeheid, vereeniging van twee verschillende wezens, d u a 11 t e i t f.
-- [Gram.] Tweevouclighei;l f., ci enschup en gebruik van het tweevou(l (z. DUEL.)
Dub, m. [11. n.] Libysche hagedis f. (tw felend.
Dubitateur , m. Twijfelaar (ook als wij.)

Dubitatif, ive, adj. [Gram.] Tw-j felend, twrzjfeling te kennen gevend.. Conjonction, dub- ive, voeg woord n,, dat eene twit f eying te kennen geeft.
Duubitation, f. [luidt.] Opgeworpen twijfeling f.
Dubitativemnent, adv. Met twijfeling, op
twijfelende wijs.
Due, in. Hertog m. -- (Loc. prov.) C'est un
d- à corneilles, 't -is een hertog op schillen , een
kale jonker. — [H. n.] Oehoe , hoornuil ni., in
Frankrijk ook chat -huant , katuil, geheeten, de
grootste van 't uilengeslacht. Grand duc, schuifwit m.
Ducal, e,adj. Hertogelijk. (Plur. m. ducaux.)
Dueales, f. pl. Open brieven m. p1. van den
voormaliger senaat van Venetie.
Ducat, m. Dukaat m. — Ook als adj.: Or
d-, dukaten-goud n.
Dueaton, nl. Dukaton in., geldstuk van den
ouden muntslag, in Nederland — 3,13 gl.
Due-de-Thol, m. [Bot.] Dukje n. van Thol,
eene riekende voorjaarstulp.
Due-due, m. [Bot.] Indische broodboom nl.
Dueéuaire, Ducentaire , m. [Anc.

mu.]

Opperhoofd n. van tweehonderd man.
Duché, m. Hertogdom n. D- -marquisat, met
een markgraafschap verbonden hertogdom. D- -pairie, met het pairschap verbonden herto sdom.
Duchesse, f. Hertogin f. — [Diplom] Let,tres à
la d-, letters f. pl. met dunne neêr- en dikke ophalen. — Soort van leuningstoel m., bij wijze van
rustbed.
Dncquet, m. [H. n.] Volksnaam van den uil.
Dueroire, m. [Corn.] Premie f. voorden commissionair, die borg blijft voor de Personen, aan
wie hij zijn commissie-goed verkoopt, del c r e d er e n.
— Ook van den borghl jvenden commissionair en.

van den principaal gebézigd. (vgl. DEMEURER DU
CROIRE, Onder DEMEURER.)
Ductile , adj. [Didact.] Rekbaar , trekbaar,
taai, buigzaams, lenig, smedig. Lor est le plus i

de tour les métaux, het goud is 't rekbaarste van

al de metalen. — (fig.) Volgzaam , gedwee, gehoorzaam.
Dele ilimètre, m. [Phys.] Rekbaarheidsmeter m., een hamer om den graad van rekbaarheid
der metalen te bepalen, d u c t i 1 i m e t e r m.
,

Ductilité, f. [Didact.] Rekbaarheid, taaiheid,
buigzaamheid, lenigheid, smediaheid, d u c ti ii t e i t f.
Duègne, f. Bedaagde opzigtster over jonge dames, eerehoedster; — huishoudster; -- koppelaarster f. ; oud wijf n.
Dues, m. Tweegevecht n.,tweestr d ni , (1 ue 1 n.
— [Gram.] Tweevoud, tweevoudig getal n., bfjzondere vorm in 't grieksch., hebreeuwsch, sanskrit en
anderetalen voor twee vereenigde dingen, du a 1 is m.
— Ook als adj. Tweevoudig.

Duelliste, m. Tweegevechtvoerder, d u e II is t;
inz. liefhebber, uitlokker van het tweegevecht, vechter van beroep, vechtersbaas m.
Deegos, Dugong, m. [H. n.] Oostindische

zeekoe f., dugong in.
-t- Duire, V. n. Behagen, lijken, passen (zelden
gebruikt dan in den 3den persoon van den tegenw.
tijd) : Cela vous duit -il ? staat u dat aan ? —

t Duire, v. a. Afri<<ten, dresséren. — -]- Dra$isatit, e, adj. Passend, voegzaam. -(- Drnit, e,
adj. (en part. passé) : Faucon duit, afgerigte valk m.
.Duit , m. [Pèche] Rivierdam nl. voor de
vischvangst.
Duite, f. [Tech.] Inslagdraad m. (bij 't weven)
— op- en neclrgaand deel der schering (b ij 't lintmaken). — [Mar.] Streng f. van vier kabelgarens.
Duleaulara, f. [Bot.] , z. DOUCE-AMERE.
-I- Duuleifére , adj. Zoetigheid bevaltend. —
De lciliant, e, Duleifcatif, lve, mij. Zoet ,

makend, verzoetend. — Duleification, f. [Chum.]
Zoetmaking, aanzoeting f. — Duileifler, v. a.
Zoeten, zoet maken, aanzoeten. — Duleifié, e,
adj. (en part. passé) Zoet gemaakt ; (fig ) bedaard,
gestild.

Duleiiiée, f. ((am.. et iron.) Liefje n. , beminde, minnares, d u le i n e a f. (eigenlijk de naam
27
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van Don Quixote's uitverkorene, eene plompe boe

5 Duleoré, e, adj., z. EDULCORE.

-renmid).

Dulech, in. [Jiiéd.] f iersteen, blaassteen m.
Dalie , f. [Cath.] (zelden gebruikt dan in) :
Culte de d-, vereering, aanbidding der engelen en
7

heiligen, heiligend ienst f.
Doment, adv. Behoorlijk, betameljjk, pli-gtmatig, op eene behoorlijke, verschuldigde wis.
t Duméteux, ease, adj. Vol struiken, met
doorngewas bedekt, met kreupelhout bewassen.
Dumieole, adj. [H. n.] In struiken levend.
Dune, f. Duin, n., zandheuvel aan de zeekust.
— DUNES, f. pl. Duins n., naam der engelsche
kust tusschen N. en Z. Foreland, in 't graafschap
Kent; ook de fransche kust bij Duinkerken.
Dunette, f. [Man.] Kampanje, bovenst achterdeel van 't schip, boven de kajuit; bovenhut f.
Dungares of Dungarres , f. pl. [Corn.]
Wit katoen n. van Surate.
Duo, m. Twee- of dubbelzang m., dubbelspel,
muzfjkstuk voor 2 personen, d u o, d u e t n. (Plur.
duos). — (Jig. et fam.) Un d- de compliments,
d'injures, een vloed m. van wederzfjdsche pli.gtplegingen, scheldwoorden.
Duodécimal, e, adj. [Arith.] Twaalfdeelig,
twaalftallig. Système d- , twaalftallig stelsel n.

duodécimaux).
Duodécimlide, adj. [Bot.] Twaalfspletig. —
Duodécimlobé , e , adj. Twaal flobbig. —
Duodécimponetué , e , adj. [H. n.] Met 12
gekleurde stippen geteekend (van insecten.
Duodéjtal, e, adj. [Anat.] Tot den twaal fvingerigen darm behoorende, d u o de n a a 1.—Duodémite, f. [Méd.] Ontsteking f. van den 12vingerigen darm. — Duodénum, m. (pr. —nome)
[Arat.] Twaalfvingerige darm m.
Duodi, m. Tweede dag m. eener d e e a d e.
Duodrame, m. Tooneelstuk n., waarbfj slechts
(Plur. m

twee personen, optreden, d u o d ), a m a n.
Dupe, f. Bedrogene, gefopte, d up e m. en f.,
hij of zij, die bedrogen is. of ook zich ligt laat, bedrieren, eenvoudige, onnoozele bloed, hals m. Etre
la d- de qn., door iemand misleid, bedrogen worden. Je ne men feral pas la d-, ik zal mij niet
laten bedotten, voor den gek houden. Je serai la
d- de l'affaire , ik zal daarbij het slagtoffer zijn,
't zal op mijn' kop nederkomen. — [Jeu] Soort van
lanskenet, d u p e f. -- Dupe wordt ook als adj. gebruikt : Il nest pas si d- que vous pensez , hij
is zoo mal of onnoozel niet, als gij wel denkt. Mieux
naut être d- que fripon, liever bedrogen worden
dan zelf bedriegen.
Duper , V. a. Bedriegen foppen , misleiden,
verschalken, d u p é r e n: I1 se laisse d-, hij laat
zich foppen, voor den gek houden, om den tuin
leiden. — Het part. passé is ook adj.: Hommé dupé,
bedrogen, qe fopt, teleurgesteld man.
Duperie, f. Bedriegerj, misleiding, fopperfj f.
% Dupeur, m., euse, f. Bedrieger, foppen m.,
bedriegster, Popster f.
Duplaire of Duplicaire , m. [H. rom.]
Dubbele soldij trekkend soldaat m.
Duplieata,m. Iets dubbels, dubbel afschrift van
eene oorkonde, een' kwijtbrief, enz. d u p l i k a a t n.
(Plur. du plicatas) . — ( fig. et fam.) Se marier par
d- , een tweede huwelijk aangaan bij 't levenvan
de eerste vrouw of den eersten man.
Duplieateur, m. [Phys.] Verdubbelaar, werktuig om geringe hoeveelheden elektrische vloeistof
te verdicten, duplicator m.
Duplicatif. ive, adj. Verdubbelend. (vouwen.
f Duplicatile, adj. Wat zich dwars laat toeDuplication, f. Verdubbeling, duplicatie f.
-- [Géom ] La d- du cube, de verdubbeling des
teerlings, het vinden van de zijde eens teerlings, die
tweemaal zoo groot is als een andere gegeven teer
-ling,hetdscprobma.
Duplicature, f. ] Arat.] Verdubbeling f.: Ddu péritoine, verdubbeling van 't buikvlies.
Duplieldenté, e. add. [H. n ] Met dubbele
tanden. — Duplieipenne, adj. Met overlangs
gevouwen vleugels.
Duplieité, f. [bidact.] ,Dubbelheid, tweevoudigheid : Ce verre est taille de facon qu'il cause
une d- d'objets, dit glas is zoo geslepen, dat de
voorwerpen daardoor dubbel sch onen. — ( fig.) D- de
coeur, cubbelhartigheid, valschheid, onopregtheid f.
-

,

DERE111TENT.
Duplique, F. [Prat.] Wederantwoord n., dup 1 i e lc t., tegenantwoord des gedaagden op de repliek des eischers.
Detpliquer, v. n. [Prat.] Op de repliek antwoorden, een wederantwoord indienen, d u p 1 i c é r e n.
Duploeóne , adj. [Didact.] Uit twee kegels
over malkander bestaande.
Duquel, voor de Ie quel, z. LEQUEL.
Dur, e, adj. (van zaken) Hard , vast, weërstandbiedend, niet week ; (van personen) ruw, gestreng, straf, ongevoelig, liefdeloos, wreed, onbewegeljk. D- comme fer, hard als ijzer. — Du
pain d-,. hard, oudbakken brood n. Des oeufs d-s,
harde of/eren n p1. Un lit d-, een hard bed n . Un coeur
d-, een ongevoelig, wreed hart n. Un maitre très -dur,
een zeer gestrenge meester. — Bij uitbreiding en
firs. Des paroles d-es, harde woorden n.pl. Desmanied-es, ruwe, terugstootende manieren f. pl. — Il a
I'oreille dure, 11 est d- d'oreille, hij is hardhoorig. Ce
garcon a la tete the, 1'inteliigence d-e, l'entendement d-, die jongen is zwaar van begrip, hardleerend. Une voix d-e, eene ruwe, schorre, onaangename stem. Un style d-, een gedwongen, niet
vloeiende stil. 11 mène une vie dure , hij houdt
eene strenge levenswfjs. Cela est d- b digérer, dat
is hard, zwaar. moeijeljk te verduwen. Le temps
est d-, 't zijn harde, droevige, slechte tijden. — I1
a Ie coeur d-, hij heeft een ongevoelig hart. Cela
est Bien d -, dat is zeer hard, smarteljk, treffend.
Ce vin est Bien d-, die wijn is zeer wrang, scherp.
Cette marchandise est dure it la vente, deze waar
wil niet goed aan de i man, heeft geen' aftrek. 11
a le, ventre d-, hij is hardlijvig. Ce
Ce cheval est da l'éperon, of ook (triv.) est d- a cuire, dit paard
luistert niet naar de sporen. -- (pop. et subst.)
C'est ur, d- á cuire, hij is door en door ,gaar, van
alle markten t'huis; — inz. van een' oud', ervaren
soldaat gebézigd : hij is in 't vuur gestaald. Ce
peintre a le pinceau d- , die schilder heeft eene
harde, onbevallige manier. — (Loc. fam.) II croit
d- comme fer tout ce qu'on lui dit, hij gelooft al
wat men hem zegt als een evangelie. II est d- it
la desserre, it Ia détente, z. DESSERRE. — Ook
als adv. Entendre d -, hardhoorend zijn. — Dull, m.
Het harde, vaste. — (Loc. prov.) Quand jun vent
du mou, I'autre veut du d -, die twee menschen zijn
't nooit eens. DURE, f., Bloote grond, vloer m.:
Coucher sur Ia d-, op den blooten grond slapen.
Durable, adj. Duurzaam, langdurig, van duur,
blijvend, bestendig, sterk.
Durabilité, f. Duurzaamheid, bestendigheid f.
Durablement, adv. Op duurzame wijze.
Duracine, f. [Hort.] Soort van perzik f.
Disramen , m. (pr. —mène) [Bot.] Hart van
't hout ; — volkomen hout n.
Durandal of Durandart, ni. [Rist.] De,
degen van den razenden Roeland (een f abelachtig held,
paladin van Karel den Groote). — (Loc. triv.)
G'est D-, l'épée de Roland (naar gissing verbasterd
van eest dur en diafile) 't zs zoo taai als leër (van
vleesch sprekende).
Durant. adv. Gedurende, tijdens, staande: Dson absence. — Somtijds ook achter 't beheerschte
naamwoord geplaatst : Sa vie d-, zijn leven lang.
Durante, f. [Bot.] Soort van kruisboom, zee(kernbijter, bloedvink m.
wilg m.
Dur -bee, m. [H. n.] Diksnavel, grootsnavel,
Dureir, V. a. Harden, hard of harder maken:
La grande chaleur durcit la terre, de groote hitte
maakt de aarde hard. — Dureir, v. n. en SE
DURCIR, v. pr. Hard of harder worden : Le chène
durcit of se durcit dans I'eau, het eikenhout wordt
hard in het water. — Het part. passé is ook adj.:
Oeufs durcis, hard gekookte eijeren n. pl.
Dareissement, m. Toestand van 't gene hard
geworden is, hardwording, hardheid f.
Dure, f., z. DUR (op ' t einde).
Durée, I. Duur m., duurzaamheid, during,
voortduring, aanhouding, aanhoudendheid, standhouding f. Cela ne sera pas de longue d-, dat
zal niet duren, aanhouden, niet lang van duur zijn.
Durelin, ni. [Bot.] Roodbladerige eik m.
Durentent , adv. Hard: Coucher d- , hard
legen of slapen. — (fig.) Met hardheid, of strengheid, hardvochtig', onmeêdoogend :. Trailer qn. d-,
iemand ruw, hard bejégenen. — Ecrire, Peindre
d-, een' stroeven stijlschrjjven, eene harde p enseelbe handeling hebben. Parler d-, onbeschaafd spreken.
—
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Dure -mère, f. (Aral.] liet dikke hersenvlies.
Durer , V. n. Duren , voortduren , in wezen
blijven: Leur amitié na guère duré, hunne vriend
heeft niet lang geduurd. -- (Loc. prov.) I1-schap
faut faire vie (of faire feu) qui dure, men moet
zoo leven, dat men 't lang kan uithouden. -- I1 ne
peut d- de chaud, hij kan de hitte niet verduren,
doorstaan. Je ne saurais d- du mal de dents, ik
kan 't niet uithouden (niet harden) van de kiesen. On ne saur t d- avec lui, men kan met hem
niet omgaan. — (lam.) Ne pouvoir d- en place,
niet lang op ééne plaats kunnen blijven. 11 ne pouvait d- dans sa peau, 't was of hij op heete kolen
stond. — Le temps dure à qui attend, als men wachten moet, valt de tijd lang.
Dnret, m. [.Hort.] Soort van appel m. ; ahornboom m. der Alpen.
Duret, te, adj. (verklw. van DUI) Eenigzins
hard, aast of tvai.
Diireté , f. Hardheid , hardigheid , vastheid;
taaiheid, verharding f. La d- du Ier, de hardheid
van het ijzer. La d- de la viande, de taaiheid van
't vleesch. --- Bij uitbreiding : D- d'oreille, hardhoorigheid f. D- de style, stroefheid f. van stijl.
D- de crayon, de pinceau, hardheid, raauwheid,
onbevalligheid van teekenstift, vanpenseel. — (fig.)
Ongevoeligheid, onmeêdoogendheid; ruwheid, barsch,heid, groote gestrengheid f.: II a beaucoup de d- pour
les pauvres, hij is hard, onmeêdoogen'! jegens de
armen. Traiter un enfant avec trop de d-, een kind
met te veel strengheid behandelen. La d- de sa
réponse , de sa physionomie ma consterné , de
barschheid van zijn antwoord, de stuurschheid van
zijn gelaat heeft mij van mijn stuk gebragt. —
D-s, pl.: I1 lui a dit bien des d-s, hij heeft hem
veel grofheden, harde, bitse woorden gezegd. —
[Chir.] Verharding f., verhard gezwel n. — [Méd.]
D- de ventre, hardlijvigheid f.
Dure - veau, m., z. DOUCE - MORELLE.

Dorgan, m. [H. n.] (pop.) Barbeel m.
Duirillou, m. Eelt n. , vereelting, wrat f. —
[Tech.] Steenige plaats f., kwast m. in 't marmer.
-- Oneffenheid f. in den karabijnloop ten gevolge
der ongeljkaardigheid van 't gietmetaal.
Durillonner, v.n., en Se diirillonner,v. pr .
Hard worden, vereelten. Het part. passé is ook
adj.: Chair durillonnée, vereelt vleesch n.
Durion, m. [Bot.] Soort van indische kapper boom. — Durione, f. Vrucht van dien boom.
Durissime, adj. (plais.) Zeer hard, steenhard.
Dnriuseule, adj. (plais.) Min of meer hard.
Date, f. Duit m„ voorm. ned. kopermunt.
Duriventre, adj. [H. n.] Hardbuikig.
Diitroa, m. [Bot.] z. v. a. DUTURA.
,

Ditsil, Dusi, m., z. v. a. FAUSSET.

Dury, m. [Corn.] Ongebleekt oostind. katoen.
-- Dury -altra, m. Blaauw en wit gestreept
katoen n.
Dunmvir, m. (latin;pr. du- ome -vir) [H. rom.]
Tweeman m., één der beide personen, die gemeen
een overheidsambt waarnamen. — Du--schapelik
umviral , e , adj. Tot het tweemanschap behoorende, d u u m v i r a a 1. — Daumvirat, m.
Tweemanschap n. , waardigheid f. van tweeman
d uu m v i r a a t n.; — tijd m., welken die waardig
-dighe
duurde.
Duvet, m. Dons n., naam der fijne vogelvéderen, ook van het wollige of fluweelachtige bekleedsel
van sommige planten en vruchten. — Vlasbaard m.,
eerste haren aan kin en wangen van aankomende
jongelingen. — (Poét.) Vedcrbed n.
Duveté, e, adj. [H. n. Bot.] Van dons voor
-zien,d:.
nzig, mollig.
Duveteux, ease, adj. Ruim van dons voorzien.
Duzamé, m. [Alch.]l Steen m. der wijzen.
Dyade, f. [Phil.] Onvolkomen staat m.. waarin,
volgens de Pythagoristen een wezen vervalt, dat
zich van God of de monade heeft losgemaakt. —
Tweetal, paar n. vrienden, echtgenooten, zamenwerkende schrijvers, enz.
Dyarchie, f. Tweeheerschappij, regéring van
twee koningen over 't zelfde rijk, d y a r c h i e f. —
Dyarchique, adj. Daartoe behoorend, d i a re h is c h. — Dy argne, m. Tweevorst, d y ar c h m.
Dyname of Dynamode, m. [Mécan.] Werk
werkvermogen n., krachteenheid f., ver -krachtf.,
kracht om 1000 kilogrammen één' meter hoog-eischt
,

te ligten.

Dynamètre, m. [Tech.] , Z. iv .t io ETRE.
[Opt.] 1 ergrootingsmeter m. (ter bepaling van de
vergrootin(rskracht der ve( rekijkers) , d y n a m et e r m. — Dynamétrique, adj. Dat werktuig
betre/fend, d yna métrisch.
Dynamie, F. [Phvs.] Krachts- eenheid, bestendige werking eenex zelfde kracht, als eenheid o/
verrrelgkingstermen aan .qenomen, d y n a m i e f.
Dynannique, F. [Ph s.j Krachtenleer, weten
bewegende krachten, dynamiek f. —-scha.lder
DYNAMIQUE, adj. De krachtenleer betreffend ; zel fkraehtig, zelfMerkzaam, door inwendige, levendige
kracht werken (I, vrijwerkend, d y n a mi s c h.
I)ynainisme, in. [Phil.] Tu'eekrach.tenleer,
stelsel , volgens 't welk de stof haar bestaan heeft
aan de werking van twee strijdige krachten , d y1( (1(1?
n., dyna (fl istiek f., dynamisch
stelsel n. — Dynamiste, m.. 4anhanger dier leer,
dynamist, dynám i( (1 m.
Dynamologie, F. [Didact.] Krachtenleer, leer
der natuurkrachten op zich zelven beschouwd, d y n a in o 1 o g i e F. — Dynaulologique, adj. .Die
her betreffend, d y n am o 1 ó g i s e h.
Dyna,mometre, m. [Tech.] Krachtmeter, een
door Regnier uitgevonden werktuig om de betrek
krachten van menschen en dieren, ook de-kelij
kracht der wederstandbieding of wrijving van werk
te meten, dynamometer m. — Dyna--tuigen
mométrie, F. Krachtmeting, d y n a m o m e t r i (' F.
— 1)ynarnométrigiie, a.df. Wat tot den kracht
krachtmeting behoort , d y n a m o m é--metr0/d
trisch.
Dynaste, ni. [H. ant ] Magthebber, beheerscher
van een' kleinen of ook afhankelijken staat, (I

a st m. — [H. n.] , z. V. a. SCAn. ouu. — Dym. pl., z. SC^^RABÉIDES.
Dynastie, I. Vorstengeslacht n., volgreeks van
regérende vorsten uit hetzelfde geslacht, d y n a s t i e F. — Dynastigae, adj. Tot eene vorstenfa
aanhangende; in Frankrijk-milebhornd,f
thans inz.: de Grleansche familie aanhangend
d y n a s t i s e h. — Ook als subsi : Les d-s, de aan
nieuw -bourbonsche of orleansche dy--hangersd

nastides,

nastie, der Jul j-monarchic.
Dys-, grieksch voorvoegsel, dat het begrip van
moejel jkheid, verkeerdheid, gebrekkigheid, ook van
ontkenning en berooving uitdrukt, en met het ne
mis, Evan, on, overeen komt (z. de-deruitsch

volg. woorden).

Dysanagogie, f [iVléd ] Moejelijke braking f
-- Dysanagogtie, adj. lfloeijelijkuit te werpen.
Dysarthrite, F. [Méd.] Onregelmatige jicht f.,
d y s a r{ t h r i t i s f. — Dysarthrose, f.1 \léd.] Te
-genaturlj/•
,gewricht U.
Dyseatabrose, F. [Méd.] Z. V. a . DYSPHAGIE .
Dyscholie, F. (pr. ch—k) [Méd.] Slechte hoedanigheid f. der gal. -- Dysehroïe, f. [Méd.]
.Afwyki.ng van de huidkleur. — Dysehroinatique, adj. [Didact.] Slechtkleurig; kleurbedervend,
dysehromát -iseh,. — Dyschylie, F. (pr.diceehelie) [Méd.] Ziekelijke hoedanigheid f. der chijl.
— Dysehymie, I. (hr. dice-chi•mie) Ziekelijke
toestand, Ui . der sp2ispap in de fnaag, en de vochten in 't algemeen.
Dyseinésie , f. [Méd.] Stijfheid , moeijelijke
., éd.] Hebbeweegbaarheid f. — Dyseoïlie, F. [M
belij ke buikverstojq ino f. — Dyseole, adj. Grillig,
zonderling, moe2,jel2j k om mede om te gaan ; a fwijkend (in algemeen erkende beginselen), d y sk ó1 i s c h. - Dyseol obathriste , adj. Met stelt
Dyserasie, F. [Méd.] Slechte vochtmen -ben.—
scherpte, d y s k r a s i P F. — Dyserasigae,-gin,
adj. Kwaadsappig, d y s k r a t i s e h.
Dysdacrye, F. [Méd.] Ziekelijke hoedanigheid F.

der tranen.

Dyseeeryse, F. [Méd.] 111óeijelijke stoelgang m.
Dysécie of Dyséeée, f. ['led.] Ilardhoorigheid F. — Dysentérie , z. DYSSENTÉRIE. —

Dysépulotique , adj. [Méd.] Moeijeljjk (ligtgaand (van wonden, zwer('n). — Dysesthésie, F.
[Méd.] Ierdooving der gewaarwording, gevoelsverdoovingg F.
Dysgalle, Dysgalactie, F. [Med.] Zog-,
melkbederf n., slechte zoghoedaniglicid- f. — Dysgénésie, f. [Méd.] Zwakke, gebreklkige, ziekeljke
verric.ting der teeldoelen. — Dysgeusie, f. Smaak
-bedrfn.,
ontaarde smaak m.
Dyshaphie, I. [Méd.] Ziekelijkgevoel n. —

DYS1IÉIIIE
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Dyshéinie, f. [Méd.] Ziekelijke bloedsgesteldheid f. — Dyshénnorrhée, f. Onderdrukte of
moeijelijk vloeiende aanbeen. — Dysherpile ,
adj. [l1. n.] 1Hoeijel jk kruipend.
Dyslalie, f, [Méd.] Belemmerde spraak, stemverzwakking f. — Dysloehie, f. [Méd.] Moe je
onderdrukte kraamzuivering f.
-lijke,
Dysenénie, f. [Méd.] Moeijelijke of onderdrukte
maandeljksche zuivering f. — Dyswnénorrhée, f.
[Méd.] Pijnlijke maandzuivering f. -- I)ysmnnésie, f. [Méd.J Zwakte f., verlies n. van 't geheugen.
Dysrnolge, adj. [H. n.] Salamanderachtig.
Dysode, adj. Stinkend, kwalijk riekend. —
DYSODE. nn. [Bot.] Bloefntuildrarendearnerikaansche
plant, d y s o d a f. -- Dysodie, f. [Méd.] Onaangename reuk m. van zékere ligchaarnsdeelen. —
Dysodontiase, f. [Méd.] Moejelijke tandendoorbreking, het moe jelijjk tandenkrj; en. -- Dysopie , f. [Méd.] Zwakzigtiggheid f. — Dysorexie , f. [Méd.] Verminderde eetlust m. —
D,ysosnoie, f. [Méd.] Reukverzwakking f. —
Dysostose, f. [Chic.] Ziekelijke beendervorming,
beenderziekte f.
Dyspathie, f. [Méd.] Ongeduld n. der zieken,
met klagen- verbonden. — Dyspepsie, f. [Méd.]
Slechte spijsvertering f. — Dyspeptigeue, adj.
Zwaarverlerend , d y s p e p t is c P. — Dyspernaasie, f., of Dyspernaatisme, m. [Méd.]
i,Ioeijeljke of gebrekkige zaadontlasting f. — D,ysperm atigne, adj. Onmagtig. — Dyspernmie, f.
[Ivied.] Zaadvochtbederf n. — Dyspha gie, f.
[Méd.] Moeijelke doorzwelging, slokdarrnontste,'king f. — Dysphonie, f. z. v. a. DYSLALIE. —
Dyspborie, i. [Méd.] Het kwalijk bevinden,
onrust f. , angst in. — Dyspionie, f. [Méd.]
Ziekelijke hoedanigheid van 't vet. — Dyspnée, t.
[Méd.] Moe jeliike ademhaling , aamborstigheid,
kortademigheid f. — Dyspnéiquue, adj. Jamborstig, kortademig.
Dy ssenterie, f. [Méd.] Persloop, roode loop m.
— Dyssentérique, adj. Door persloop ontslaan;
daaraan lijdende ; daarnaar' zweemende, d y s s e nt e r is c h. — Dyssialie, f. [Méd.] Gebrekkige
speekselbereiding f. — Dyssyniétrie, f. [bidact.]
Gebrek van sy me t r•i e (z. dat woord). — Dyssyntusie , f. [Méd.] Onvermogen n. der vrouw
t t den bijslaap.
Dysthanasie, f. [Méd.] Langzame en smartelijke dood in. — Dysthélasie, f. [Méd.] Ongesch.iktheid om tezogen. — Dysthésie, f. [Méd.]
Rusteloosheid f., ongeduld n. der zieken. — Dysthyniie , f. [Méd.] Zwaarmoedigheid, droefr,eestrgheid 1. der zieken. — Dysticbiase, f. [Med.]
Gebrekkige gesteldheid f. der oorleden. — Dystocie, Dystoehie, f. [Méd.] Moeijelijke, tegennatuurljke verlossing t. — Dystocologie , f.
Leer f. van de moezlel'jjke geboorten. — Dystocologigsue, adj. Die leer of de moeijelijke geboorten betreffend. -- Dystonie, f. [Méd.] 4fwiking f. in de spankracht eener spier.
Dyswrie , f. [Méd ] Eenigzins moeijelijke waterlozing f. -- Dysurique, adj. Daarmede behebd,
daaraan lijdend, ook als subsi. Un d-.
Dytiques, m. pl. [H. n.] Duikelaars m. pl.,
eene familie van watervogels. — Water- of vischkevers m. pl.
Dziggetai of Dzigitai, m. [H. n.] Tartarijsch paard n., wilde ezel.

pluie of Eau pluviale, Eau de neige, regent.. ..Pi,
sneeuwwater. Eau de puits, de pompe on de tontame, de source, put-, pomp- of fontein-, bron- of
welwater. Eau vive , fralche , courante, levend,
versch, stroomend of vlietend water. Eau morte,
dormante, croupissante, stilstaand water. Eau jaillissante, springwater, springend water. Eau claire,
trouble, bourbeuse, helder, troJbel, modderig water.
— Eau froide, tiède, chaude, bouillante, koud,
laauw, warm of heet, kokend water. Eau battue,
water , dat verscheidene malen van 't eene in 't
andere vat is overgegoten ; z. BAPTISMAL, BENIT,
BLANC, FERRE, LUSTRAL, PANE. — Au bord de
l'eau, aan den oever, den kant, den zoom van 'twater (van de zee, de rivier, het meer, den vijver).
Aller par eau, te water reizen. Passer ]'eau, over
't water trekken , overvaren , oversteken. L' eau
monte, baisse , het water wast, valt. Les eaux
sont fermées, de wateren zijn toegevroren. — Eaux
et foréts, departement der jagt en visscherij, jagtwezen, houtvester°schap n. — Water n., regen. m.:
II es[ tombé beaucoup d'eau, er is veel regen gevallen. Le temps est a l'eau, 't is regenachtig
weder, de lucht staat naar regen. -- [Prat.] 11
est obligé de recevoir les eaux de son voisin, hij
is verpligt om zijns buurmans regenwater over zin
erf te leiden. — Water, geneeskrachtig water; ook:
allerlei kunstwater (eau factice), overgehaald of
op verschillende zel fstandigheden afgetrokken en dik
andere bestanddeelen vermengd vocht. Eau-wijlsmet
minerale, mineraal- 0/' bron-water (zuur-, bitter-,
zwavel-, staalwater); Les eaux de Py rmont , de
Spa, de wateren, gezondheidsbronnen , baden van
Pyr mont, Spa; Prendre les eaux, de baden, de
bron- of badkuur gebruiken; Aller aux eaux, naar
de baden, het bad reizen. Eaux minérales artificielles , nagemaakt mineraal wafer ; Eau de la
reine, de lavende, de canelle, de cérises, de muscat, etc., koninginne-, lavendel-, kaneel-, kersen-,
muskaat-water, enz.; Eau de senteur, reukwater;
Eau de Luce, loogzoutwater, vloeijende, brandig
dierlijke barnsteenzure ammonia. Eau régale, Eau
de départ, koningswater (z. verder de woorden van
onderscheiding). — Water, waterachtig vocht, dat
zich in het dierljk ligchaann vormt, zich uit bijzondere dealen daarvan afscheidt; zweet n., pis t.,
Ce cheval a des eaux aux jambes, dat paard
heeft water in de beenen. Les vésicatoires font des
ampoules pleines d'eau claire, de trekpleisters ver
blaren vol helder water. L'eau lui dégout--wekn
tait du visage, het zweet droop van zijn Bezigt.
[Man.] Abattre l'eau, een nat of zweetend paard
afdroogen. Faire de l'eau, wateren, zijn water lozen. — ( fig.) Fondre en eau, een' vloed van tranen storten, in tranen wegsmelten. L'eau men
vient à la boucbe, z. BOUCHE. — Water, sap n.
van vruchten: perziken, peren, enz.: Cette pèche,
vette poire á une bonne eau, a Bien de l'eau, die
perzik, die peer heeft een lekker sap, heeft veel
sap of is zeer sappig. — Water n,, glans m. van
diamanten, van paarlen, enz., ook van laken en andere stoffen : Des diamants de la première eau,
Des perles dune belle eau, diamanten van 't eerste
water, paarlen van schoon water. Donner ]'eau à
un drap, a un chapeau, een laken, een' hoed glanzen. Camelot en eau, kamelot, dat de water-apprêtuur gekregen heeft. — (Loc. fig. et prov.) Porter
de l'eau a la mer, It la rivière, water in de zee
dragen, aan den overvloed nog toevoegen. Battre
l'eau, z. BATTRE. De l'eau bénite de cour, z. BEVIT.
Cela me fait venir ]'eau au moulin, dat is water
op mijn' molen, brengt mij voordeel aan. II ne fera
que de l'eau toute Claire , hij zal er niets bij
winnen. II y a Bien passé de l'eau sons les pants
depuis ce temps-lh, er is sedert dien tijd veel ver
Laisser couler of courir ]'eau, zonder-ander.
zorg leven, Gods water over Gods akker laten loopen. Mettre de l'eau dans son vin, handelbaarder
worden, een' zachter', gematigder' toon aanslaan,
eieren voor zijn geld kiezen. I1 est comme Ie polsson dans l'eau, hij leeft als een vischje in't water.
C'est le feu et ]'eau. dat is water en vuur: zij
mogen elkander luchten noch zien. Roeipre l'eau
h qn., iemand dwarsboornen. Il n'y fera que de l'eau
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E, m. Vijfde letter van 't alphabet en tweede der
klinkers, de E f. Un grand E, un petit e, eerre
groote E, eerre kleire e. L'Academie distingue
trois sortes de: ie nmuet (e) , 1'e fermé (é) , et
1'e ouvert (è, é), de 4cadémie onderscheidt drie
soorten van e's: de stomme e, de geslotene e en de
opene e.
E-, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij vele
fransche woorden, dat met het nederduitsche uit,
o n 1, v e r, a f overeen kont, z. EX.
Eau, f. Water n. Eau naturelle, natuurlijk water. Eau de mer, Eau salée, Eau saumatre, somache,

zeewater, zout water, brak water ; Eau de riviere.
Eau douse , rivierwater , zoet water. Eau de

Claire, z. CLAIR. Les eaux sont basses, z. BAS. Nager en grande eau, en pleine eau, alles volop hebben.
Nager entre deux eaux, niet weten, welke zijde te
kiezen, besluiteloos zijn. Tenir qn. le bee dans

EAU-DE-VIE

--

l'eau, iemand niet ijdele hoop of schoone praatjes
ophouden. Tout s'en est allé à vau l'eau, alles is
als damp verdwenen. C'est tin médecin d'eau douce,

hij is een slecht geneesheer , een, water-doctor. Un
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ébats it danser, zich met dansen ve 'lustigen. —

Speling f. van een rijtuig tusschen de riemen. -[Chas.] 1Iener les chiens it l'éb-, de honden een'
wanrlelrid laten doen,

1- 'Ebattement, in., z. v. a. EBAT.
marin d'eau douce, een onbevaren matroos. Ii n'v
a pas de l'eau à boire, er is niets te verdienen.
'Ebattre (s'), v. pr. Zich verlustigen, zich
C'est un coup d'épée dans l'eau, 't is eene ver- vermaken, zich vervi•oljken.
(verstomd.
poging.
'Ebalibi, e , adj. (fam.) Verbluft, onthutst,
Cela s'en ira, tournera en eau
geefsche
de 1)oudin, (lat zal op niets uitloopen. I1 est revenu
'Ebauehage, m. [Tech.] Het vlagtig ontwersur l'eau of a fleur d'eau, hij is er weder boven op. pen, schetsen, aanleggen; -- het uit den ruwe wer— (Prov.) Il nest pire eau que Celle qui dort, ken; het afslijpen der naaldpunten; — het a fvi(len
z. DORMIR . — L'eau va toujours à la rivière, der messenlemmers; — eerste hékel ing f.
waar veel is, wil altijd nog meer wezen. Tant va
' E baticlie, f. [Paint., Sculp.] Schets f., ruw
la cruche à l'eau etc , z . BRIBER . — [Mar.] Avoir ontwerp n., eerste aanleg m. — (fig.) L'éb- dune
de l'eau è courir, Etre en grande eau, in de ruimte, pièce de tbéètre, d'un poème, het plan van een

in volle zee zijn, ver van kusten, klippen en ondiepten zijn. Faire de l'eau, Faire son eau, zoet
innemen. Faire, Prendre eau, lek zijn, lek-water
worden, een lek hebben of krijgen. Les eaux d'un
navire,, het kielwater, dood water, zog n. van een
schip. Etre dans les eaux dun navire, een ander
schip in zijn water, in den weg zeilen. Prendre les
eaux d'un navire, in 't kielwater van een schip
varen, er ligt achter zijn. Lancer, Mettre on navire
à I'eau, een schip van stapel laten loopen, te water
laten. Ligne d'eau, waterlijn, waterlinie f. Coup
de canon a l'eau, schot onder water; Navire perse
á l'eau, schip, dat een schot of schoten onder water heeft gekregen. Cale á l'eau, waterruim, wijn
Tirant d'eau , scheepsdiepgang m. Eau-ruimn.
plate et courtoise. stille zee. Eau montante, vloed m.
Eau maigre, ondiep water. Eau wive of vif de l'eau
springvloed in. 1%Iorte-eau, dood tij n. (bij kwartiermaan). Etre en eau morte, op laag water zin. Les
eaux mortes du va ssseau. De opborrelin fj i, j het
roer van een schip Eau tombante, eb f., a floopend water. Le navire it des eaux vives, het schip
is scherp, is van achteren goed weggeveegd.
Eats-de-vie, f. Brandewijn m. — [Chun.] Af
verzoete brandew ij n, kruidenbrande--getrokn
win m., aquavita f.
Eau -forte , f. [Chinn.] Sterkwater, salpeterzuur n.; — bijtende loog f. (der zeepzieders, der
darmsnarenmakers). — [Gray.] Geëtste plaat f. La
gravure a l'eau-forte , het etsen of radéren, de
geëtste manier I.
Eau- seconde, f. [Chinn.] Slap of tweede
sterkwater n., sterkwater van den handel , slat
slechts 90 "' en minder op den vochtmeter teelcent.
(*) 'Ebabi, adj. (en part. passé van s'ébahir) Ver
verwonderd, verbluft: I1 resta tout é-, hij-basd,
,

stond verbaasd, onthutst te kijken.
'Ebahir (s'), v. pr. Verbaasd staan, vreemd,
onthutst opkijken.
(onnoozele bevreemding f.
'Ebaliissenient, m. Verbaasdheid, zi.gtbare,
'EbaIaeon,in. [Man.] Soort van achteruitslagm.
'Ebarbage , ni. [Tech.] Het wegnemen der
oneffen kanten of baarden, het gelijksnijden.

'Ebai-ben,

V. a. Afbaarden, den baard, het

ruwe, het ongelijke besnijden, afschaven, a f rvi,jlen
(b. v. muntstukken, gegoten voorwerpen) : de vorm
moeten wegnemen, de overtollige, uitgge--nadeof
rafelde kanten wegnemen. Eb- des plumes, pennen
afhalen, de vederen aftrekken. Eb- du papier, papier ten ruwste getik snijden (eer 't bij riemen
wordt ingepakt. Éb- un livre, een boek aan de
kanten afknippen. -.. Eb- une bale, eene heg gelijk
knippen, effen snoeien. -- Het part. passé is ook
adj.: Papier ébarbé, afgesneden papier n.
'Ebarboir, m. [Teeb.] Schaafmes, schraapmes,
snijmes, snoeimes n., heggeschaar f., werktuig om
den baard, de ruwe kanten der voorwerpen, de
vormnaden der gegoten stukken, enz. weg te nemen.
'Ebarbitlé, e, adj. [H. n.] Zonder baard.
'Eb arbatre , f. Het afknipsel, afsnijdsel, afschaafsel, enz. — Rand m., dien de graveerstift bij
elken trek maakt.
(schraapmes n.
'Ebardoir , m. [Tech.] Drie- of vierkant
'Ebaronir, V. a. [Mar.] Uitdroogen door de
zon. — 'Ebaroai, e, adj. (en part. passé) Uitg edroogd: Bordage éb-, uitgedroogde, opgebarsten
buitenhuid f. -- 'Ebaronissage, m. Uitdrooging f.; het opengaan der naden van schepen; het
uitwijken der duinen van vaatwerk door de droogte.
'Ebat, m (meestal in 't meerv.) (fam.) Tijd
vermaak n., verlustiging f. Prendre ses-verdijf,
(*) Wij zien ons genoodzaakt, de F aan 't hoofd der
te verklaren woorden_ aldus ('E) aan te duiden.

tooneelstuk, een dichtstuk. -- Voorbereidende ver
pl. tot somrnig we r k.
-rigtnef.
'Ebatielié, e. adj. (en part. passé van ébaucher) : Gravure éb-e, geschetste plaat t. Plan éb-,
ontworpen plan n.
'Ebauciher, v. a. [Paint., Sculp.] rrlugtig ontwerpen, schetsen, aanleggen. Eb- une statue, on

tableau, een standbeeld, Bene schilderij aanleggen.
— (fig.) Eb- un discours, one tragédie, eene redevoering, een treurspel ontwerpen. — [Tech.] Uit

den ruwe werken, het voorbereidend werk doen.
Eb- l'aiguille, de punt der naald afslijpen. -- Eb la filasse, den hennep of 't vlas door den grofsten
hekel halen.
'Ebaaucleoir, m. [Tech.] Steekbeitel, fermoor
(der timmerlieden, graveurs, enz.) ; -- schrobber,
holle beitel (der draaijers); — grove. hekel n1.; in
't algemeen een werktuig om iets uit den ruwe te
werken.
t'Ebattdir, v. a. (fam.) Opvrolijkei . Eb- ses
esprits. — S'EBAUDIR, v. pr. Zich verlustigen, dansen, springen van blijdschap.
t'Ebatudise, f. Vrolijke aard m., vrolijke luim f.
t'Ebatrdissentent, m. Het uitgelaten vrolijk
zijn. .
5 Ebbe of Ebe, f. Ebbe, eb f., vallend water n.
(reflux) . — (Prov. norman) Ce qui vient de dot
s'en retourne d'ebbe, zoo gewonnen, zoo geronnen,
onreolvaardi^r verkregen goed gedijt niet. (lijkend,
'Ebénacé, e, adj. [Bot.] Naar ebbenhout ge'Ebène, f. [Bot.] Ebbenhout n. — 'Eb- de
Créte, z. v. a. Barbe de Jupiter, z. BARBE. —
(fig . et poét.) Sc'aoone zwarte kleur f.: Cheveux
d'éb-, gitzwart haar n. L'Africain, au teint d'éb-,
de zwarte Afrikaan m. — [l linér.] Ebène fossile,
z. V. a. JAIS, LIGNITE..

'Ebéner, v. a. De kleur van ebbenhout geven.
— 'Ebéné, e, ac/j. (en part. passé): Du bols éb-,
gitzwart gemaakt hout n.
Ebenier , m. [Bot.] Ebbenboom, ebbenhoutboom. Eb- des Alpes, Faux éb-, Aubours of Auhour, valsche vuilboon m., z. onder AUBIER.
'Ebénin, e, adj. Ebbenhouten, van ebbenhout;

ebbenhoutkleurig, gitzwart.
'Ebéniste, m. Ebbenh.outwerker , maker van
in- en opgelegd werk, schrijnwerker, e be ni s t m.
'Ebénisterie, f. [Tech.] Het schrijnwerkersvak of beroep n.; schrjnwerkerskunst f.; allerlei
in- en opgelegd, werk n. (chinchina.
'Ebénox3 le, m. [Bot.] Ebbenhout ii. van Co'Ebergénmuuire, In. [Tech.] Het laten vloeijen
in de zoutpannen.
-

S 'Elrerleier , v. a. Doen verbaasd staan. —

'Eberfiié, e, adj.

(en part. passé) Verbaasd.

'Eberner,'Eberneur,z. EBRENER, EBRENEUR.
'Ebertander, v. a. [Tech.] De eerste schering
aan 't laken verrirten. — 'Ebertaudé, e, adj.
(en part. passé): Drap dl)-, uit den ruwe geschoren
laken n.
(den.
'Ebet , m. [Méd. 1 Groote gevoeligheid der tan'Ebéte[nent, 'Ebétir, z. HEBET--.

'Ebiber, v. a. Uitdrinken, uitslorpen.
'Ebisèlement , m. [Tech.] Het kegelvormig

uitboren; het schuin van, onderen afkanten.

'Ebiseler, 'Ebizeler,

v. a.

[Tech.] Soeve-

reinen, een kegel- of trechtervormig gat maken; —

ook z. v. a. CHANFREINER en CHANFREINDRE.

'Ebiselu re, f. [Tech.] Het kegelvormig uitgedraaide; — schuin afgestooten onderkant m.
'Eblis, iblis, m. De booze geest, de vorst der
daemons bij de Arabieren.
'Ebloni, e, adj. (en part. passé van eblouir)
Verblind: Y eux ébl-s, verblinde oogen n. pl.
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'Eblonir, V. a. Verblinden, voor de oogen doen
schémeren: Le soleil, la neige éblouit les yeux,
de zon, de sneeuw verblindt de oogen. — (fig.) Bedriegen, verschalken, verleiden; verbazen, verbtu ffen: Il a allégué tant de raisons qu'il m'a ébloui,.
hij heeft zoo veel gronden bijgebragt, dat hij mij
verschalkt heeft. II s'est laissé éhl- par (of à) l'argent, hij heeft zich door 't geld laten verleiden. —
s'EBLOUIR, v. pr. Ligt in vervoering geraken, zich
laten verblinden.. (verleidend.
'Ebloaissant, e, adj. Verblindend, schitterend,
'Eblouissement, m. Verblinding, schémering
voor de oogen (door de zon, het licht of ook door
inwendige oorzaken te weeg gebragt) . — ( fig.) Ver
verstand, verrassing, verleiding f.-blindgva't
'Eboitement, m. (woord van Montaigne) Kreupelmaking f. (knop, na ,'t afvallen der bladeren.
'Ebor;nage, m. [Hort.] Het wegnemen van den
'Eborgner, V. a. Van een oog berooven, een
maken. — (fig.) Cet arbre éborgne ma cham--ogi,
bre, deze boom neemt een gedeelte van 't licht
mijner kamer weg. — [ H.ort.] De houtige knoppen
afbreken of wegsnijden. — S'ERGHER,
BO
V. pr Zich
eenoogig maken ; -- bij vergrooting : zich zwaar
aan 't oog bezeeren.
'Ebotter, V. a. [Hort.] De dikke takken bij den
stam afsnijden, om den boom nieuwe takken te
doen schieten. — [ Tech.] Den kop van een.' spijker
of nagel of ook van eene speld afnemen.
'Eboufffer, v. n., en -s' 'Ebomiffer, v. pr. (pop.)
(alleen voorkomend in:) gib- of S'éb- de rire, van
lagchen bersten, in schaterend gelach uitbersten.
'Ebougeur, -ease, z.

EBOUQUEUR.

'Ebouillanter, v. a. [Tech.] De zijdewormtonnetjes in kokcizd water dompelen, om de poppen
te dooden.
'Ebouillir, V. n. Verkoken, inkoken.
'Ebouleinent, nl. Instorting, inzakking f, van
muren, lipte gebouwen, gronden, enz.
'Ebouler, V. n., S'ébouler, v.pr. Invallen,
instorten, inzakken: Cette pile de bols éboulera,
deze stapel hout zal instorten. Cette muraille s'est
éboulée, deze muur is ingestort. — Het part. passé
is ook adj.: Terrains éb-s, ingezakte gronden m. pl.
'Ebouileux, euse, adj. Ligt invallend. .
'Eboulis, m.Door instorting veroorzaakte aard -,
steen-, zandhoop, puinhoop m. (hopster f.
'Ebouqueur, m., -ease, f. [Tech.] Nopper m.,
,

'Eboiirgeonnage,'Ebourg-eonnednent,m.
[Hurt.] Het wegnemen of afsnijden van overvloedige knoppen en twijgen.
'Ebouuráeonner, V. a. De onnutte knoppen of
twijgen wegnemen of afsnijden.

'Eboargeonnear , m. [H. n.] Knoppenvreter m., volksnaam van den bloedvink, den dikbek
e. a. vogels (ook ébourgeonneux en ébourgeonneau
geheeten). — [Hort.] Wegnemer, wegsnijder der
knoppen, der twijgen. (groot snoeimes n.
'Ebourgeonnoir, m. [Hort.] Halve maan f.,
.)-'Ebouriffant, e, adj. (burl.) Buitengemeen,
onvoorzien, onverwacht: Un succes éb-, een ongemeen gelukkig:e uitslag m. Expression éb-e, zon
uitdrukking f. — --' Ebotirii%r, v. a.-derling
Buitengemeen verrassen en ontstellen. — ' Eboarif é, e, adj. ((am.) Verward, verwilderd (van
't hoofdhaar of 't kapsel). — ( fig.) Avoir Fair tout
éb-, er geheel ontdaan, onthutst uitzien.
'Ebouurrer, V. a. [Tans.] Pelen, ontharen.
'Ebousiner, 'Ebouziner, V. a. [Tech.] 4fschalen, de steenbast of steenkorst wegnemen, eer
men aan 't behouwen gaat. — Het part. passé is
ook adj.: Pierres ébousinees, afgeschaalde steenen.
'Eboiiter, V. a. [Charp.] Een stuk hout aan
't einde behakken, afstuiken, of er in boren om
het hart te onderzoeken.
'Ebouturer, V. a. [Agric.] De wortelspruiten
(bladeren.
of uilloopers afsnijden.
'Ebraeté, e, adj. [Bot.] Zonder dek- of bij'Ebraisoir , ni. [Tech.] Groote vuurschop,
rakelschop f. — Stookverwulf n. in kalkovens.
' Ebranchernent, m. [Hort.] Het afkappen,
snoeijen der takken; snoefjing f. —' Ebraneher,
V. a. Van takken berooven, snoeven, uitsnoeijen,
uitdunnen. — Het part. passé is ook adj.: Arbre
ébr-, van takken beroofde, uitgesnoeide boom m.'Ebranchoir, m., z. v. a. SECATEUR.
'Ebranlé, e, adj. (en part. passé van ébranler): Tour éb-e, geschudde tore= m. — Confiance

ÉBURNATION.

ébr-e, geschokt, verminderd vertrouwen D. Courage ébr-, aan 't wankelen gebragte moed m.
'Ebranlenient, m. Schudding, schokking f.,
schok, stoot m., trilling f. — L'ébr- des dents,
het waggelen, losraken der tanden. — ( fig.) L'ébrde sa fortune, de sa santé, de schok (schade, ver

dien zijn vermogen, zijne gezondheid-minderg),
heeft ondergaan. L'ébr- des passions, de gisting of
bruising der hartstogten. — Eprouver un ébr-, ge
geroerd, getroffen worden.
-schokt,
'Ebranler, V. a. Schudden, schokken, doen
waggelen. Les vents out ébranlé la tour, de winden hebben den toren doen waggelen. Ebr- une
cloche, eene klok in beweging brengen. — ( fig.)
Schokken, aan 't wankelen of weifelen brengen,
doen verminderen, benadeelen, verzwakken (b. v.
de hoop, 't vertrouwen, den moed, het krediet, enz.);
— aandoen, treffen, ontroeren..- S'EBRANLER. v.pr.
Geschud, geschokt worden, waggelen, dreunen. —
[Mii. ] Zich in beweging stellen , opbreken. Les
armies s'ébranlent pour marcher, de legers stellen
zich in beweging, maken zich gereed om op te trekken.
'Ebrasennent, m. [Arch.] Schuinsche verwijding f. der deur- of vensteropening f. — 'Ebraser, v. a. Van binnen wijder maken (eene deurof vensteropening) . — Het part. passé is ook adj.:
Porte ébrasee, verwijde deuropening f.
'Ebrée,her, V. a. Schaarden maken (in een mes,
beitel, schaar, enz.). — (fig.) Ses tolles dépenses
ébrèchent sa fortune, zijne dwaze vertéringen maken, eene bres in of verminderen zijn vermogen. —
S'ÉBRECHER , v. pr. Eene schaarde of schaarden
krijgen. Ce rasoir s'est ébreché, er is eene schaarde
in dat scheermes gekomen. S'ébrécher une dent,
zich een stuk van een' tand breken. — Het part.
passé is ook adj.: Couteau ébréché , schaardig
mes n.; Dent ébr-e, afgebrokkelde tand m.
`Ebreiter, V. a. (bas.) Een kind, dat zich bevuild heeft, reinigen.
'Ebriété, f. [Mid.] Soort van dronkenschap of
zinsbedwelming f., niet door sterken drank te weeg
gebr'agt. (den teugel.
'Ebrillade , f. [Man.] Porsche ruk m. aan
5'Ebriosité, f. Verslaafdheid f. aan den drank.
'Ebrosser, v. a., z. EBROUSSER.
'Ebrouage , m. [Tech.] Uitspoeling f. der
stoffen in 't zemelbad.
'Ebroudage , m. [Tech.] Het trekken van
't ijzerdraad door de kleinere trekplaat-openingen.
'Ebroudeur, m. IJzerdraadtrekker m.
'Ebroadir, v. a. [Tech.] Fijn-ijzerdraadtrekken. — 'Ebroadi, e, adj. (en part. passé) Fit de
ter ébr-, of 'Ebroudin, door de kleinste trekgaten
getrokken draad n.
Ebronienient, m. [Véter.] Snelle en kramp
ademhaling f.; — gesnuif n. van 't paard-achtige
(als 't zich bang maakt) _ -- Het niezen, proesten
van sommige huisdieren.
'Ebrouer, V. a. [Tech ] In 't zemelbad uitwasschen of spoelen (stoffen of weefsels) . — Het
part. passé is ook adj.: Toile ébrouée, uitgespoeld
doek n. — EBROUER, v. n. [Vétér.] Niezen, proesten (van sommige huisdieren). — S'ÉBROUER, V. pr.
[Man.] Snuiven, sterk door de neusgaten blazen
(gelijk het paard doet, wanneer 't zich bang maakt).
'Ebrousser, v a. [Hort.] .De jonge spruiten
of knoppen (uit een' wangaard) snijden.
breiitation, f. Ruchtbaarmaking f.
Wrailter, V. a Ruchtbaar maken, uitbazuinen, verbreiden, onder de menschen brengen.
S'ÉBRUITER, V. pr. Ruchtbaar worden.
'Ebrun, m. [Agric.] Brandig koren n. (ergot).
'Ebuard, m. [Tech.] Kloofwig f.
'Ebudes, m. pl. [Agric.] Braakland n., stoppelakker in., onbebouwde landerijen f. pl., a fgemaaide korenvelden n. pl.
'Ebullition, f. Koking, opwelling, opborrelin,q f.
eener vloeistof. — [Méd.] Uitslag m. van kleine
puistjes of blaartjes over 't ligchaam, door verhittende behandeling of sterke gemoedsaandoening ontstaan. — [Chim.] Opbruising, vrijwording f. van
luchtblaasjes uit een of ander mengsel.
,'Eburnation, f., z. v. a. EBURNIFICATION. -Ebiirne, f. [ft n.] Ivoorslak f. — 'Eburné, e,
adj. [H. n.] Ivoorhard; naar ivoor gelijkend, ivoor achtig; in ivoor of elpenbeen overgegaan. —' Eburni6cation, f. [Med.] Overgang m. van 't kraak been tot eene ivoorachtige zelfstandigheid.— 'Ebur •

ÉCACHE
nifler, v. a. [Cbim.] In eene ivoorachtige zelfstandigheid veranderen. — 'Eburnifé, e, adj.
[Méd., Chim.] (enpart. passé) In ivoor veranderd.
--'Eburnin, e, adj.[H. n.] Ivoren, van ivoor; —
ivoorachtig.
'Eeache, f., z. ESCACHE.

'Eeacheinent, m. Verpletting, plattreding,
platdrukking, kneuzing f. — 'Ecacher , v. a.
Plattreden , platdrukken , platslaan , verpletten,
kneuzen: Ec- un fruit, un lirnacon, en inarchant
dessus, eene vrucht, eene slak verpletten door er
op te trappen. — [Tech.] Draad pletten tusschen
twee cilinders. Moulin à ée-, pletmolen m. — Het
vocht uit de geschepte papiervellen persen. EC- la
tire, het was kneden, doorkneden. — EC- les faucilles, les croissants, de sikkels, de snoeimessen op
het slijprad blank slapen. — 'Ecaché, e, adj. (en
part. passé) Noix dc-es, gekneusde, platgedrukte
noten. — (fam.) Un nez éc-, een platte neus, platneus m. -- 'Ecachear, m. [Tech.] Pletter; kneder (van was); blanksljper m.
'Eeafer, v. a. [Tech.] Spl^,jten, spouwen (de
wilgen teenen, tot vlechtwerk).
'Ecafignon,m. (pop.) llalrleljke reuk, stank m.
'Ecaflote, f. Erwtenschillen f. pl., die na het
doorwrijven der gekookte erwten in den doorslag
achterblijven.
'Eeagne, f. Gedeelte n. van eene streng zijde.
'Ecaillage, m. Afschilfering, ontschubbing;—
ontschaling, openrna.king (der oest('rs); — ontkorsting f. (der zoutpan). -- Gebrek n. aan 't platteelgoed dooi° afschilfering.
'Eeaille, f. [H. n.] Schub of schubbe, schaal,
schelp I'.: Les ec-s Iles poissons, de schubben der
visschen. Des éc-s d'huitre, oesterschalen. L'écdune turbo, de schaal, het schild eener schildpad.
-- (fig. it fam.) Les dc-s lui sont tombées des
yeux, de schillen zijn van zijne oogen gevallen, zijne
oogen •jn opengegaan: hij ziet zijne dwaling in.—
Zonder bepaling gebruikt beteekent het: schildpadschaal f., schildpad n. (de stof tot menig voorwerp
van kunst): Tahatière, Peigne d'éc-, schildpadden
snuifdoos f., kam m
Naam der schubvormige
bedekking van de vogel- en schildpadpooten, van
(,'en staart der ratten, der bevers; — ook van de
schub- of schilferachtige bedekking van zékr re plantendeelen is van het stof, dat de vleugels der stofvleugelige insecten versiert; — in 't algemeen van
ieder schubvormig sieraad in bouw- of beeldwerk,
en ook van alles wat bij dunne, ligte deeltjes zich
van de ligchamen afscheidt: schil/ding. afschil Tering f. Des éc-s de pierce, de for, de cuivre, steenschilfers, ijzer-, koperschilfers 01 hamerslag n. —
[Méd.] Huidschilfer. — [Savona.] Verglaasde potscherf f. ter beproeving van 't zeepziedsel. — [Sal.]
Pansteen m. Zr
de zi.edpannen in de zoutkoeien. —
. --
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o f bron de noix, notenbolster in. Ee. (1'oeuf, eijerdop, eijerschaal. El- de fèves, de pois, boorsen-,
erwlenbast. — [Norm.] Kuil m., uitholling in den
vloer voor den werkman, die de muntplaatjes onder den stempel legt. -- [Mar.] Toevallige anker
Faire te -, ergens ankeren, aanzeilen. -platsf.
'Ecaler, V. a. Ontbolsteren, bolsteren, ontdoppen, dopen. — S LER,
v. pr. Zich, ontbolsteren,
ECA
uit den bast of de schil gaan.
'Ecalot, m. Soort van noot f. ; ontbolsterde
noot f. — [H. n.] Volksnaam van, den mei:hever.
'Eeaug, m. [ECOn. rur.] Zwingel nl. — 'L eangage, m. Het zwingelen. — 'Ecanguer, v. a.
Zwingelen , met het zwingelhout di gebeukte of
:braakte vlas- en hennepstengels slaan, om de vezels van de houtdoelen te scheiden. -- 'Eeangaé, e, adj.: Lin éc-, gezwingeld vlas. —'Ecangeteur, m., -ease, f. Zwingelaar m., -ster f.
'Eearbouiller, v. a. ( p op.) , z. v. a. ÉC^ACHER.
- la tête a qn., iemand de hersens inslaan; (fig.)
Ee
iemands hoofd op hol brengen.
'Eeardonneuir , m. [H. n.] Volksraam van
den distelvink (chardonneret).
'Eearlate, f. Schar1akorshleur f., scharlaken n.,
de helder roode kleur, die de met wijnsteen in tinchlorure behandelde cochenille oplevert; -- de daarmede geverwde stof, scharlaken n. Rouge comme
de-, scharlakenrood. — (fig. et fam.) Ronde oogera. I1
a les eux hordés d'éc-, hu heeft hoogroorle kringen
,

om de oogera. -- -t- (fig.)

L'éc- de la noblesse, de

-- Ook als adj.: Couleur

éc-, Drap éc-.

bloem, de keur van den adel. (Nu liever la fleur.)

'Ecarlatin, in. [Coin.] Soort van ronde wollen stof f. -- Roodachtige cider of appelwijn m.
(uit Cotentin in Normandië). ---- Ook als adj.:

Cldre éc-.
'Ecarlatine, adj., gebruikelijker SCARLATINE.
('Eearner, v. a., z. e. a ECHANCREI.
.

'Ecarlingue, f., z. V. a. CARLINGUE.

'Ecargaillement, m. (fam.) Het wijd van-

een spreiden der beenes; het wijd openen del. oogera.
'Ecarquiller, v. a. Wild en onbehoorlijk uit
spreiden, wijd openen (zelden ,lebézi,jd dan van-en
de beerven en de ooggin). — Het part. passé is ook
adj.: 1-tv/carder qn. les ) eux écarquillés, iemand
met groote, wijdopgeopende ooges aankijken.

'Ecarrir, 'Ecarris.age, etc., z. EQUARR—.
'Eeart, m. J fwijking,. Iitw2Jking f., zijsprong m.
Son cheval fit un ir -, zijn paard deed eengin z ij
j

Uitweiding, afdwaling f. van het-sprong.(fi)
onderwerp, uitstap m.; — verkeerde stap m.; onggebondenheid, afdwaling, -uitspatting f. - Faire un
éc- dans un discours, oenen uitstap in eene
voering doen. Ce jeune homme fait des é(-s, deze
jongeling doet buitensporigheden. — [Anat., Méd.]
Ee- d'os, beenuitwijking f. --• [Blus.] Elk beau[Minér.1 L(- de mor, wrijfsteen m. — [Print.] Tom- lieu' of vierdedeel n. van een in vieren gedeeld schild.
her en CC-s, afschilferen (van schilderijen) .- [11.11.] -- [Danse] Faire on éc-, een zijpas maken. —
Ee-, of Grande éc-, grootschubbige klipvisch, in [Jeu] Geëcarteerde o f weggeworpen kaarten f. pl.
0.-Indië ta felvisch, vlaggenvan, vaandrig in ge/ier- bij sommige mastspellen. — IJ or. anc.1 _4 flogtsten. — Ec- marte, nachtvlinder m. der marterrups. regt n. (dat, bid overgang van eigendom aan vreem'Ecaillé, e, adj. (en part. passé van écailler) deli,ngen betaald moest wor(len). ---[Vétér.] SchouGeschubd; ontschubd, ontschaald; afceschilferd: Ani - der-verrekking f. (van 't paar(1 ) . - - [Mar.] Stuik m.,
maux de-s, geschubde dieren n. pl. Carpe éc-e, ont- scherf, zamenvoeging van twee houten tegen elkschubcie, geschrabde karper m. Huitre éc-e, ont- ander. EC- simple, zonesvoecling in 't vierkant.
schaalde, open g emaakte oester nl. Peau éc-e, afge- Ee- long, lasch f. Er- long double et endenté,
schilferde huid f.
burghaak in., lasch met een' haak aaneengevoegd
'Eeaillement, m. Ontschubbing, ontschaling f. (adent). — a L'ECART, Inc. adv. Op eerie afgelegen
— ( Tech.] Koper-hamerslag n.
plaats, achteraf, ter zijde, afzonderlijk: Menergn.
'Eeailler, V. a. Schubben, de schubben afschrab
l'écart, iemand naar Bene a fgelegek plaats roeren;
(vistb) ; ontschalen : openmaken-ben.,otschu iemand tee zijde nemen (om hem te spreken) . Te
(oesters). -- [Tech.] Schubvormige sieraden aan
iemand achteraf houden: hem be--nirq.tl'éc,
maken; schildpad in--breng;—schildpakur letten deel aan een (1f ander voordeel te hebben.
leggen; -- het lood afschaven, afkrabben (voor het Melt re it l'éc-, ter zijde leggen, wedloggen. bespasoldeerser er op komt). — Ee- In poêle, den pan- ren. -- (fig.)Mettre ses interêts a 1'éc-, zijn eigen
steen van de zoutpan afkloppen. — S 'ÉCAILLER , V. belang ter z jde stellen of -uit het spel laten.
pr. Afschilferen: La peau, le tableau s'écaille, de
'Ecartable, adj. [Jeu] Tot wegwe.i pin fl of afhuid, de schilderij schilfert af.
zondering van kaarten geschikt: i%l'in jeu est beau,
'Ecailler, m., ère, f. Oesterman m., oester- it n'est pas de-, ik heb eery mooi spel, ,ik kan er
vrouw f., hij of zij, die oesters verkoopt en open- niets van ecartéren. --- [Faut.] Oiseau ec-, vogel,
maakt.
(bete n. die geneigd is zijne vlugt te hoog te nemen.
'Ecaillette , f. (vei klw. van écaille) Schub'Ecarté, e, adj. (en part. passé van écarter)
'Eeailleux , ease , adj. Schilferig, schil fer- Afr;elegen, weinig bezocht; afgezonderd; verstrooid:
achtig, schubbig; geschubd; afschilferend.
Rue éc-e, afgelegen straat, achterstraat f. Vaisseaux
'Ecaillon, m. [Vétér.] Haaktand m. (nu trot). éc-s par Ie vent, door den wind verstrooide sche-- [Tech.] Voornaamste werkman in de leigroeven. pen n. pl. Rameaux de-s, wjjd uiteengespreide tak
'Ecaillnre, f. [Tech.] Loodvlies n.
Carte ic-e, g e e c a r te e r d e, weggeworpen-ken.—
'Ecale, f. Schaal f., dop, bast m., schil f.: éc- kaart f. --- Malheur éc-, afgewend ongeluk n. --

'a
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ECARTÉ, in.

[Jein] Zeker kaartspel riet personen
en 32 kaarten, e ea r 1 é n. (weleer cul levé ge/iceten). Table déc-, ecarté- tarelile n.
'Ecartele, e, adj. (en part. passé van écarteler)
Gevierendeeld: Corndamné à être dc-. -- [Blas.]
Ecu ce -, zegt {gevierendeeld schild n. (dat door eene
loodlijn en eene horizontale lijn in (t velden ver
-delis).
ECU éc- en sauloir, schuins gevierendeeld
schild (dat door 2 diagonalen wordt doorsneden).
'Ecartèlement, 'Ecartellement, m. Het
vierendeelen; vierendeeling f. (van misdadigers; van
een wapenschild).
'Ecarteler, v. a. Vierendeelen, eenen misdadiger met vier paarden of met zaamgeborfen takken
of stammen van elkander trekken. — [Blas.] In
vier velden verdeelen. Ook als v. n. gebézigá : I1
écartèle d'argent et de sable, hij voert een wit en
zwart gevierendeeld schild, z. CONTRE-ECARTELER.
'Ecarteleire, f. [Bias.] Verdeeling f. van een
wapenschild in 4 kwartieren of velden.
'Eeartenment, m. Verwijdering, afzondering,
afwijking, afscheiding f. -- EC- entre les rails,
rails-afstand m., spoorwijdte der spoorwegen. —
[Arch.] EC- dun mur, uiteenwfjhinq, uitzetting f.
van een' muur. — 5 (fig ) Son te- fut volontaire,
h heeft zijne bediening vrijwillig neérgelegd.
'Eearter, V. a. Van den repten weg brengen,
doen afwijken, afwenden, aftrekken EC- qn. de la
;

Ecelésiastique, adj. Geestelijk, kerkelijk:

L'état, L'ordre eccl-, de geestelijke stand m., orde f.

Les revenus eccl-s, de geestelijke goederen, inkomsten f. pl. L'bistoire ecel-, de kerkelijke geschiedenis f. — ECCLESIASTIQUE, m. Geestelijk of kerkelijk persoon m. -- Eed l- séculier, régulier, we-

reldsch, geordend geestelijke m. -- Het boek van
Jezus Sirach.
Ecclésiastiquement, ad'v. Geestelijk, kerkelejk, als een geestelijke: Vivre ecel—.
Eeclesiens', m. pl. [H. eed.] Aanhangers der
pausen (tijdens hunne twisten met de gr. keizers).
Eccope of Eccopée, f. [Chir.] Insnede in
een vlak been der hersenpan; — uitsnijding f. van
een vleezig deel.
Eecopenr, m. [Chim.] Gewijzigd werktuig n.
tot verbrijzeling van stukken blaassteen. — Eecopeuas, m. (pr. —pé-uce) Werktuig tot afsnijding van onnutte beenstukken.
Eceoprotique, adj. [Méd.] Zacht afvoerend.
Eecorthatique, adj., z. v. a. ECCATHARTIQUE.
Eeerédnoearpe, f. [Bot.] Bignonia of trom petbloem f. niet hangende vrucht.
Eeerinolo rie, f. [MMiéd.] Leer f. der uitschei dingen, verhandeling f. over de uitwerpselen van
't menscheljk ligchaam. — Eeerinologique, adj.
Die leer, die verhandeling betreffend, e k k r i n o-

logisch.

bonne route, du droit chemin. EC- un enfant
Eedémique, adj. [Méd.] : Maladies eed -s,
du bord de l'eau. -; (fig.) Ee- un malheur, een uit vreemde oorzaken ontstaande ziekten, die niet de

ongeluk afwenden; Ee- un soupcon, eene verdenking
doen verdwijnen of van zich weren. Ee- un coup
de baton, een' stokslag afkeeren. — Wegnemen,
verwijderen, vervlijderen (wat bedekt of belemmert):
Ee- un ti-oile, c a' sluier, voorhang wegnemen,
wegslaan; Ee- un meuble, een meubel ter zijde
zetten. — Scheiden, wijd vaneen houden, uiteen
spreiden: Ee
- les jambes, les branches dun arbre.
-- Verstrooien, verspreiden, uiteen drijven, ver jagen. — Ee- la foute, les ennemis, de menigte, de
vijanden uiteen drijven. Le vent a écarté les
images, de wind heeft de wolken verstrooid. ECune dernande en justice, eene regtsvordering afwijzen. — [Jeu] Kaarten afzonderen of wegwerpen, écartéren: EC- un rol, un as. — Ook
zonder voorwerp: Refuser d'éc-, niet willen ecarUren. — Ce fusil écarte (éparpille) le plomb, la
dragée, of zonder voorwerp: Ce fusil écarte, dat
geweer spreidt. S'ÉCARTER, v. pr. Zich verwijderen, afdwalen, afwijken (in eig. en fig. zin).

volksmassa aantasten, maar zich tot zékere plaatsen
bepalen, e k d é mi s c h e ziekten f. pl.
Ecdore, f. [Méd.], z. v. a. EXCORIATION.
Ecdusies, Eedysies, f. pl. [Ant. gr.] Feesten n. pl. van Latona op Kreta.
'Eeeriier, v. a.: Ee- des noix, z. CERNER. -£e- une verrue, eene wrat rondom afsnijden.
'Eeepper, v. a. Den wijnstok uittrekken.
e, adj. (en part. passé van de
erveler ) Hersenloos, gedachteloos, onbezonnen, onberaden, onbesuisd, lièllzinnig, onverstandig: Agir en
de-, onbezonnen handelen. Une tête de-, of als
subst.: Un de-, Une dc-e, een hersenlooze, uitzin nige, liq;tzinnige m. en f.
f 'Leerveler, v. a. Foor den kop schieten.

'Eehafaud, m. Stelling, stellaadje f., steiger m.,
bouw-, metselsteiger; schavot, bloed - of stra flooneel n.
'Echafaiuda e, m. Liet opslaan van eene stel
steiger; — bouwsteiger m. — (fig.)-ladjeofn
Groote, onnoodige toestel n.; — breedvoerige rede
'Eeartillem ent,'Eeartiller, z. ECARQUILL-.
pl., hoogdravende inleiding f. (om ten-nérigef.
'Ecartoir, m., z. ECATOIR.
slotte weinig of niets te zeggen), uitkraming f. van
'Ecarver, v. a. [Mar.] Lasschen, scherven, ver veel geest en geleerdheid over nietige zaken.
liet part. passé is ook adj.: Pièces de-binde.—
'Echafauider, v. n. Eenen steiger, eene stel boil écarvées, gelaschte stukken hout. (TISSAGE. laadje of stelling oprigten, opslaan, naken. —
'Eeatii , 'Ecatissage, z. v. a. CATIR, CA- S ECHAFAUDER, v. pr., of ÉCHAFAUDER, v. n. (fig.
'Ecatoir, m. j Fourb.j Sluit- of klemhaak m. et fam.) Groote toebereidselen maken tot eene niets
'Ecaude, f. [Litt. anc.] Versregel m., waaraan beteekenende zaak. — ECHAFAUDER, v. a. Een groot
op 't einde iets ontbreekt. — ' Eeauadé, e, adj. en noodeloos vertoon van geleerdheid maken. -- Het
[H. n._) Zonder staart; van staart beroofd.
part. passé is ook adj.: Un système péniblement
'Ecavec ade, f. [Man.] Ruk m. met den neus echafaudé, een met veel moeite en inspanning op-prange, gebouwd, maar onhoudbaar stelsel n.
aan den kop des paards.
Eéhase, f. [Rhét.] , z. v. a. DIGRESSION.
'Echalader, v. a., z. ECHALASSER.
Ecbolique, adj. [Méd.] De verlossing bevor'Echalas, m. [Agric.] Staak, steunpaal voor
derend, vruchta fdríjvend , e k b ó l i s c h. — Ook jong boomgewas, inz. wijngaardstaak m. — (fig. et
als subst.: Des ee-s, vruchtafdrijvende middelen fain.) Lang en mager mensch, ( pop.) mijlpaal, staak.
(inz. bij moeijelijke geboorten), e k b ó lik a n. pl.
'Echalassage of 'Echalassemnent , M.
Ecbyrsonie, m. [Chir.] Uitzetting f. van een [Agrie .] ]let inzetten der staken; onderstutting f.
beengewricht onder de huid.
der wijnstokken enz.
Eceanthis, m. [Chir.] Gezwel, vleeschuitwas n.
'Eehalasser, v. a. Wijngaarden, jong boomin den ooghoek, door ontsteking van den traanheuvel. gewas met staken stutten. — Het part. passe is
Eceatliartique, aá7. [Méd.] Afvoerend, op- ook adj.: Vigne échalassée, met staken gestutte
lossend en zuiverend. — Ook als subst.: Des ecc-s, wipgaard m.
zuiverende, afvoerende, borstzuiverende middelen,
':schalier, 'Eehallier, m. [Eeon. rur.] Heg
ekkathartika n. p1.
of heining van palen of staken, paalheg f. —
hece-ho;no, m. (latin) (pr. ek-cé-o-mo) (eig. Overgang over zulk eene heg, ook 'Echalis m.
zie den mensch: woorden van Pilatus) Beeld van gehe eten.
den lijdenden Jezus, Christus-beeld met de doornen
'Eehalotte , f. [Bot.] Sjalotte f., eschlook,
c c e - h o ni o n. — (/1g. et fam.) Bleek en-kron,e sauslook n., schalonge f., eene in reuk en smaak
mager mensch.
naar knoflook perkende bolplant. ,reukd'Fspagne,
Ecchymose, f. (pr. é-ki—) [Méd.] Uitstor- spaansche sjalotte, slangenlook, slangenknoflook
ting van bloed in 't celweefsel; blaauwe plek, daar
(rocambole). — [Org.] Trillend koperen plaatje n.
-uit aan orgelpijpen.
ontstaan, ekchymósis, ekchysis f.
'Eehamnpean, m. [Pêche] Snoereind n., pees f.
Ecelésiarque, m. Ke'rkopzigter, kerkmeester,
,soort van koster in de oude grieksche kerk, waaraan de kabeljaauwhaak is bevestigd.
'Eehanmpelé, e, [Agile.] Vigne eeb-, wijnEeclésiaste, m. Salomo's boek, de Prediker;
ecclesiasticus m. — Titel, dien Luther aan gaard m., die vóór het warme weder nog geene
-nam, knoppen, heeft geschoten.
toen hij den pauselken stoel aanviel.
—

-
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ÉClAMPIR

--

'Echampir of 'Echamper, v. a. [Peint.],
z. v. a. RÉCHAMPIR.

'Echancré, e, adj. (en part. passé van échancrer) Boogvormig uitgesneden.— [Bot., H. n.] Uitge-

tand,ingeker fd (van bladerranden, van vogelsnavels) .
'Echanerer, V. a. Boogvormig of halvemaansgewijs uitsnijden, uithollen: Éch- le collet d'un
manteau, den kraag van eenen mantel rond uit
Éch- les faux plis, de valsche vouwen-snijde.—
(uit doek) verdrijven. — [Mar.] Ech - les voiles,
de zeilen uitgillen.
'Eehauerure, f. Boons- of halvemaansgewijze
uitsnede, uitholling f. L'éch- of La gorge d'un
bassin de barbier, de hals m. van een scheerbekken.
'Eehandole, f. [Constr.] Dakbord, z. BARDEAU
'Ech ange, m. Ruiling, wisseling, verruiling,
verwisseling; uitwisseling f. II a fait un éch- avantageux, hij heeft eene voordeelige ruiling gedaan.
Commerce d'éch- of par ech-, ruilhandel m. L'éch-

des prisonniers, des ratifications d'un traité, de
uitwisseling der gevangenen, der bekrachtigingen
van een verdrag. Ech- de services, de bons offices,
wederzijdsch dienstbetoon n. — [Tech.] Het planéren of pletten van 't papier. — EN ECHANGE,
loe. adv. In ruiling, daartegen, daarvoor: Recevoir
qc. en, éch-. — Ech- de monnaies, geldwisseling.
DE, loc. prép . In reciting van, in
— EN ANGE
E CH
plaats van: Le commerce se fait en éch- d'argent
oil de marchandises.
'Eehangé, e, adj. (en part. passé van échanger): Denrées ech-es, geruilde eetwaren f. pl. Prisonniers éch-s, uitgewisselde krijgsgevangenen in. Pl.
Bons offices éch-s, weêrz jds bewezen diensten f. pl.
'Eehangeabilité, f. Verruilbaarheid f.
'Eehangeable, adj. Ruilbaar, verruilbaar.
'Echangeage, m. [Tech.] Het uitwasschen

in water, vóór het wasschen in loog.
'Echanger, v. a. Ruilen, verruilen, omruilen,
inruilen, wisselen, verwisselen, uitwisselen. Echbut h leut, gelijk op ruilen; Ech- aver retour, op
de ruiling iets toegeven. Éch- des prisonniers, des
ratifications de paix, gevangenen, vredesbekrachtigi,nflen uitwisselen. Ech- des compliments, des
injures, wederz4jdsche pligtplegingen maken, beleedigingen toevoegen. — [Tech.] Ech- le liege,
het linnengoed stuk voor stuk in water wasschen,
eer men in de loog wascht. — ECh- he papier, de
nerf van't papier verdrijven, het planéren of pletten.
'Echangiste, m. et f. Ruler m., ruilster f.,
geldwisselaar m.
'Eehanson, m. Schenker m. (voormalige hofbediening). Grand éch-, opperschenker. — (plans.)
Je seraf votre éch-, ik zal voor u inschenken.
'Eehansonnerie, f. Gezamenlijke schenkers
m. pl. — Schenkkamer f.
'Echant, m. [A gric.] Bebouwd stuk land n.,
tusschen twee rijen wijnbergen.
'Echantignolle, f. [Tech.] Stuk hout n.,
dat de as vain eenen wagen vasthoudt.

'Echantiller, v. a., z. ECHANTILLONNER.
'Echantillon, m. Staaltje, staal, monster n.,

mal, proef f.; model n., vastgestelde vorm m. en af
metingen f. pl. van sommige materialen. Livre, Carte
d'éch-s, staalboek n., staalkaart f. — (Prov.) Juger
de la pièce par 1'éch-, over 't geheel naar een gedeelte oordeelen. --- Ech- d'un poeme, los stuk uit
een gedicht (om daarnaar over 't geheel te oordee.

len). -- (fig. et fam.) Donner of Montrer on échde son savoir-faire, een proefje van zijne bekwaam
geven of toonen. — Voila on éch- de sa ma--heid
nière de penner, ziedaar een staaltje, eene proef
van zijne denkwijze. — [Métrol.1 Legger, slaper,

standaard m., modélmaat f., modélgewigt n., i^kgewigt n. — [Bout.] Tegen-kerfstok m. — [1101 1.1
Werktuig tot aeljkmaking der tanden. --- [Tech.]
Patroon, model n., vorm m. (b ij vele ambachten).
'Echantillonner, v. a [Corn. , 'i'eint.] Stalen
of monsters afsnijden, voorleggen. — [Métrol.]
IJken, maten en gewit ten met de standaards vergelijken. -- [Tech.] Naar 't model of mal maken.
-- Den afval van de huiden afsnijden.
'Echanvrer, v. a. [Econ. rur.] Braken, zwing elen (hennep, vlas). — 'Echanvroir, m. Vlas-,
hennepbraak f.
'Echappade, f. [Gray.] Missnede f., valsche
haal m. door 't uitglippen der graveerstift. — [Pot.]
Enfourner en éch-, z. v. a. enfourner en chapeile,
-

z. CHAPELLE.
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ECHAPPER.

'Echappatoire, f. (fam.) Uitvlugt, ijdele ver
voorwendsel n.

-schonigf.,

'Eehappe, m. [Faut.] Het loslaten der prooi
voor de valken. Oiseau d'éch-, valk, die uit zich

zelven tot de jagt is afgerigt.
'Eehappe, e, adj. (en part. passé van échapper)
Ontsnapt, ontkomen, enz. (in al de beteekennissen
van 't werkwoord).Cheval éch- ,losgebroken paard n.
— (fig.) Ongezeggelijk, woest jong mensch, wildzang, losbol m. Soldat éch- au carnage, aan
't bloedbad ontkomen soldaat. Garcon éch- de l'école,
uit de school geloopen jongen. —°(Prov.) Nest pas
éch- (of sauve) qui traine son lien, wie zijne keten
nog nasleept, is niet vrij; wie nog aan eene vroegere
liefde denkt, is er nog niet van genezen. — ECHAPPE,
m. (fig. et fam.) Un ech- des petites maisons, een
gek. Un jeune éch-, een jonge losbol, wildzang.
C'est on éch- d'Esope, 't is de weerga van Ecopus
(van een klein, mismaakt mensch sprekende). C'est
an ech- de juif, hij lijkt wel een jood. Un éch- de
galère, de la corde, een galgebrok. -- [Man.] Un
éch- d'anglais, d'espagnol, de harbe, een paard,
dat uit een' engelschen, spaanse/un, barbar schen
hengst en eene inlandsche merrie is geteeld.
'Echappée,1. Onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, overijling f., domme streek m. — [Arch.] Genoegzame ruimte f. onder een' wenteltrap. — Keer
f. voor rijtuigen in eene laan, een koetshuis,-plats
enz. -- [Mar.] Besnjding van het schip onder water.
Le vaisseau a une belle éch-, het schip is mooi
[Peint.] Éch- de lu besneden, goed weggeveegd.
midre, tusschendoorvallend licht n. — line échde vue, een lang, smal uitzigt in de verte, tusschen
ber g en, gebouwen, enz., die het uitzigt aan beide
zijden bepalen. Une éch- de beau temps, een poosje
mooi weder. — PAR (Of a) L'ÉCHAPPÉE, loc. adv.
Ter loops, ter sluiks, steelswijze.
—

'Echappement, m. [Tech.] Schakelrad, ei -

linder-racl n. (in uurwerken; — ligter der hamertjes
in slaguurwerken. — L'éch- de la napeur, het ontsnappen, vrjworden van den stoom. Tuyau d'éch-,
ontsnappingsbuis f. -- [Arch.] , z. v. a. ECHAPPÉE.
'Echapper, v. n. (met avoir om de handeling,
met ëtre om den toestand uit te drukken) Ontsnappen, ontkomen, ontvlieden, ontvlu ten, zich
uit gevangenschap, uit een gevaardreigenden toestand of omstandigheid redden (in dezen zin door
de gevolgd als 't régime een zaaknaam, door à als
't een persoonsnaam is): Ech- de prison, uit de gevangenis ontsnappen. Ech- du danger, du naufrage,
liet gevaar. de schipbreuk ontkomen. Le lièvre est
échappé aux chasseurs, de haas is den jagers ontkomen. — Ontsnappen, zich onttrekken, zich beveiligen, ontwijken; — ontvallen, ontnomen worden;
verloren gaan, verdwijnen; niet bemerkt, niet gezien, niet gekend worden (in deze beteekenissen met
à) Éch- à la poursuite de i' ennerni , zich aan de
vervolging des vijands onttrekken. Ech- h la médisance, a la honte, de kwaadsprekendheid, de
schande ontgaan, zich daarvoor beveiligen of wachten. Cet homme a échappé au danger, die man is
't gevaar ontsnapt (is er niet aan blootgesteld geweest). Cet homme est échappe au danger, die
man is aan 't gevaar ontsnapt (is er niet onder
bezweken). — La vie, le temps, la santé, tout nous
échappe, het leven, de tijd, de gezondheid, alles ontvalt ons, gaat voor ons verloren. Des myriades
d'étoiles échappent a l'astronome, myriaden sterren
ontsnappen aan, worden niet bemerkt of waargenomen door den sterrekundige. Rien n'échappait
aa son attention, niets ontging zine aandacht. La
patience lui échappe, lui a echappé. 't geduld ver
is hem vergaan. Le couteau est échappé-gathem,
de ma main, het mes is uit mijne hand gevallen.
Laisser ech- occasion, de gelegenheid laten voorbij
gaan. Ce mot ma échappé, dat woord is mij antaan (ik heb het niet gehoord, niet opgemerkt, niet
onthouden). Ce mot mest echappé, dat waard is
m ij ontvallen (ik heb het gedachteloos, bij ongeluk
gezegd) . — In denzel fden zin ook als v. imp.: Il
lui est échappé on mot imprudent, er is hem een
onvoorzigtig woord ontvallen. --- ECHAPPER, V.
a. (alleen in enkele gallicismen) Ontgaan. vermijden: Il ne l'éehappera pas, h ij zal den dans niet
ontspringen. Ech- la potence, la corde, de galg,
den strop ontloopen. L'éch- belle, gelukkig aan een
groot gevaar ontkomen, er goed of goedkoop af
komen. — [Man.] Éch- an cheval. het gaard in
,
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vollen ren brengen. — [Faut.] Éch- l'oiseau, den
valk op de prooi loslaten. — S'ECHAPPER, V. pr.
Ontvlugten, ontsnappen; -- verdwijnen: S'éch- de
prison. -- I1 vit s'écb- Ie dernier espoir. — Des
pleurs s'échappèrent de ses vieux. — Zich vergeten, zich onbedachtzaam uitlaten, uitvaren, z ijner
drift bot vieren: I1 s'échappa jusqu'b injurier une
femme. -- Ne t'échappe point, blijf meester van u
zelven, houd u in. - [Hort.] Cet arbre s'échappe,
die boom schiet te sterk in 't hout. — [ Tech.] La
doublure s'échappe, de voering gaat los.
'Echaquette, f., beter ECHAGUETTE. (tanje f.
'Echarbot, m. [Bot.] Waternr ot, waterkas 'Ecliarde, f. Splinter, houtsplinter m., dorentje,
dat toevallig in de huid dringt.
'Echardonnage, m. [Agric.] Het uittrekken
der distels. -- 'Eehardonner, V. a. Distels
uittrekken, van distels zuiveren. — Het part.
passé is ook adj.: Avoine échardonnée, van distels
gezuiverde haver f. — 'Echardonnoir of
„

'Echardonnet, m., 'Echardonnette, f. Stekelplukker, distelhaak m.

'Eeharnement, m. [Tech.] Het ontvleeschen,

afschaven der huid met het schaaf- o f stootmes. —
'Echarner, v. a. ..4fschaven, op den schaafboom
van 't aanhangend vleesch ontdoen. — Het part.
passé is ook adj.: Peau écharnée, afgeschaafde
huid f. -- 'Eeharnoir , m. Stootmes, schaafijzer n. -- 'Echarnure, I. A fschaafsel n.; —
vorm m., dien de huiden door 't afschaven en uit
-strijken
krijgen.
'Eeharpe, f. Sjerp f., schouderband, lj fgordel,
ambts- of eeregordel, officiers
ciers dienstgordel in. —
(liig.) Changer d'éch- of de cocarde, van partij
veranderen. Prendre l'éch- de qn., iemands partij
kiezen. — [Pods.] L'éch- d'Iris, de regenboog m.
— Groote shawl m., smalle en zeer lange doek van
j'loers, fluweel of andere stof. — [Cum.] Draag

Porter le bras blessé en deli-, den ge--bandm.

kwetsten arm in ;eenera band of do ek dragen. — (Loc.
fig. et prov.) Le lit est l'éch- de la jambe, wie
een kwaad been heeft, moet het bed houden. —
[Tech.] Spantouw; keertouw; lengtouw; hijschblokn.
— [HS°draul.] Halvemaanvormige vergadergroeve f.
(voor 't van een' berg a fvloez end water). — [Mar.]
Éch-s, régeling f. van het galjoen. Ech-s de
l'épéron, uitleggers m. pl. aan den voorsteven.
— EN ECHARPE, loc. adv. Overdwars, schuins.
Un coup en éch-, een schuinsche slag of houw m.
La canon tire en éch-, het kanon schiet schuins.
Porter un cordon en éch- of en sautoir, z. SAUTOIR.
— ECHARPE, m. [H. n.] Naam van een' klipvisch,
van een' hoornvisch. (chéren.
'Eeharpement, m. [Mil.] Het schuins mar'Echarper, v. a. Dwars houwen, een schuin schen houw of slag toebrengen; eene wijde wond
toebrengen. — [ Mil.] Zijwaarts aangrijpen; (fig.)
overhoop werpen, in de pan hakken. Fch- un ouvrage, een werk in de schuinte beschieten. — [ Mar.
Maconn.] Een' last omwinden, om dien op te h.iij
(chabler). — [Tech.] Door slaan of kaarden-schén
zékerc stoffen verdeelen. — ECHARPER, v. n. [Mil.]
Dwars of schuins marchéren. — Het part. passé is
ook adj.: Visage écharpé, zwaar gekwetst Bezigt n.
(door een' houw). Régiment éch-, zwaar gehavend,
in de pan gehakt regiment n. Ouvrage éch-, in de
schuinte beschietbaar werk n.
t 'Echarpiller,'Echerpiller, v. a. Straat
drijven. — ' Eehairpillerie, f. Straat -rovej
-roveVf.
1- 'Echars, e, adj. Gierig, inhalig, vrekkig.

— [Mar.] Vents éch-, schrale, ongestadige winden

m. pl., slagwind m. Monnaie éch-e, munt f. van te
gering allooi. - ÉCHARS, m. liet te geringe allooi.
t 'Eeharsernent, adv. Op vrekkige, karige

wijze.

t Echarser, v. a. Het gehalte of allooi van
een geldstuk verminderen. — [ Mar.] Schralen (van
den wind sprekende) . (ten. — Vrekkigheid f.
t'Echarseté, f. Te gering gehalte I. der mun'Echarseter, V. a. Een te gering gehalte geven.
'Echasse, f. Stelt f. Etre monté sur des éch-s,
rap stelten loopen; (fam.) te lange beenen hebben;
(fig.) hoogdravend, winderig, gezwollen zijn (in
't schrijven of in 't spreken); eene hooge borst zetten.
-- (Prov.) Mieux vaut un pied que deux éch-s,
beter een been dan twee stelten. — [ Tech.] Maat
steenhouwers, metselaars). ECh-s-stokm.(der

--

Édl4lFFOlRÉE.

d'échafaud, juffers f. pl., steigerpalen m. pl. -[H. n.] Roodvoetige strandruiter m. (van 't geslacht der steltloopers).
'Eehasseri, m. [Hort.] Soort van peer f.
'Echassiers, m. pl. [H. n.] Steltloopers, strandloopers m. pl., langbeenige vogels. — Ook als adj.
Oiseaux éch-, steltloopers m. pl.
'Echauboulé, e, adj. [Méd.] Vol hittepuistjes
of vurirlen uitslag. — ' Echauboulure, f. Hittepuistjes n. pl., vurige uitslag m.
'Echaudage, m. [Tech.] Kalkwater n., kalk
witten daarmede. — Het weeken der-melkf.—Ht
beslanddeelen voor lij m in kalkmelk. Het wegruimen
van den afval in de slagthuizen.
'Echaudé, e, adj. (en part. passé van échauder)
Marmite éch-e, gebroeide kookketel m. Jambe ech-e,
gebrand been n. (aan kokend vocht). — z. CHAT. —
[Agric.] Blé éch-, mager, schraal koren n. — [ Hort.]
Fruit ech-, aan den boom verdorde, verschroeide
vrucht f. -- ECHACDE, m. Zeker klein Parijsch gebak n. — Vouwstoeltje n., veld- of tuinstoel m. —
[Hort.] Driehoekig tuin- of bloembed n.
'Eehauder, v. a. Broeijen, uitbroeijen, het
vaatwerk met kokend water wasschen; in kokend
water dompelen, met kokend water begieten (b. v,
geslagte varkens, vogels). —, Branden (met eene kokend heete vloeistof). — S'ECHAUDER, v. pr. Zich
branden (aan kokend water, kokende olie, enz.) —
(fig. et fam.) I1 s'y estéchaudé, hij heeft er zijne
vingers aan gebrand, hij heeft er schade bij geleden,
is bedrogen uitgekomen.

'Echaudi of 'Eehaudis, in. [Mar.] Sjoroog n.,

driekante ringbout om het waarl of rond hout mede
te sjorren.
'Eehaudillon, m. [Tech.] Stuk ijzer n., dat
men gloeijend maakt om 't aan beide einden te wellen.

'Eehandis, tn., z.

ECHAUDI.

'Echaudoir, m. Broeiketel m., broeikuip f. -Wasch-, broeiplaats, bij lakenwevers, verwers. enz.,
ook bij de groote slagthuizen. (vocht).
'Eehaudure, f. Brandwond f. (door kokend
'Echauffaison, f. [Méd.] Ilitte- uitslag m.
'Echatiffant, e, adj. Verhittend, verwarmend,
de natuurlijke hitte van het dierlijke ligchaam ver
Les épiceries sont éch-s, de specerijen-merdn.
zijn verhittend. (De geneesheeren gebruiken liever
excitant). — Ook als subst.: Un éch-, een verhit
spijs t., drank m., artsenij f.
-tend
'Eehaut%, f. [Taan.] Zweetkist f., zweetkuil m.
(om de huiden te smarten of te ontharen).
'Echauffé, e, adj. (en part. passé van échauffer) Verhit, verwarmd: Chambre éch-e, verwarmde
kamer f. -- Tête, Imagination éch-e, verhit hoofd n.,
verhitte verbeelding f. Voyez comme it est éch-,
zie eens, hoe driftig, toornig hij is. Dispute éch-e,
levendig, hevig geschil n. Combat éch-, hardnekkig
gevecht n. -- [Agric.] Terrain éch-, goed gemeste
grond m. — Bois éch-, aangestoken, brandig hout n.
— [Tech.] Peaux deli-es, gesmarte huiden f. pl.
(z. ECHAUFFE). — [Mar.] Bois, Cordage éch-,

touwwerk n., dat aan 't broeijen is geraakt. —
'Echauffé, m. Brandige reuk m. (als gevolg van
te c;roote warmte of van gisting. Cela sent l'éch-,
dat riekt brandig, aangebrand.
'Eehauffée, f. [Tech.] Eerste behandeling f.
van 't zoutwaler in de warenpannen.
'Eehanffement, m. Verwarming, verhitting f.
'Echauffer, v. a. Warmen, warm maken,
verwarmen, verhitten: Le soleil échauffe la terre,
de zon verwarmt de aarde. —• Les liqueurs èchauftent le sang, de likeuren verhitten het bloed. — (fig.)
teh- le sang, la bile b qn., iemand toornig maken,
het bloed aan 't gisten maken. Ne m'échauffez,pas
les oreilles, maak mij den kop niet warm. — Ech
une maison, een nieuw gebouwd huis voor 't eerst
gaan bewonen. — S'ECHAUFFER, v. pr. Warmer,
heet worden, zich verhitten; --(fig.) toornig, driftig, oploopend, opvliegend worden. On s'échauffe
en travaillant, men maakt zich warm door te werken. — La conversation, la querelle s'échauffe,
't gesprek wordt levendig, de twist loopt hooger.
Le jeu s'échauffe, men begint hoog, hooger te spelen. Ne vous échauffez pas tant, maak u zoo boos,
zoo driftig niet. — ( fain.) Ii s'échautte dans son
harnais, hij vliegt in 't harnas, hij wordt driftig.

— [Véner.] Les chiens s'échauffent sur la vole,
de honden volgen 't spoor met drift.

'Echauffourée, f. (fam.) Onbezonnen onder-

ÉOHAUFFURE

ÉCHINELLE .

nemin g f., domme streek in. — Gevecht n. bij eene
toevallige ontmoeting, schermutseling f. — Stoute,
maar ongelukkige zet m. (bij 't schaken, dammen).
'EchauIfure, f. Hittepuistje n. (échauboulure).
'Eehauguette,, f. [Fort.] Wachthuisje pp Bene
hoogte, wachttorentje n. — (fig. et fans.) Etre en
éch-, op de loer liggen.
'Echauler, v. a., z. v. a CHAULER.
'Eehaaunes, f. pl., z. ECHOMES.
(pels f. pl.
'Echaax of 'Echeaux, m. [icon. rur.] Grep-

tingen maken; zich met groote plannen bezig hou
maat f., maatstaf tot berékenen en-den.—Schal,
meten, mijlschaal f., duimstok m. — [Phys.] Ech-
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dun baromètre, dun thermomètre, barometer-,
thermometer-schaal. Ech- de proportion, proportieof verhou linos- schaal. Ech- campanaire, z . CAMPA -

iNA1RE. — [Mus.] Toonladder, toonschaal Éch- naturelle of diatonique, natuurlijke of diatonische
schaal; Ech- chromatique, chromatische of met halve
toonen loopende schaal. — [Géogr., Com.] Éch-s du
Levant, zeehavens, handels- of stapelplaatsen f. pl.
Eehe, f. [Peche] , z. v. a. AMORCE.
'Echéable, adj. [Com.] Vervalbaar. (sels) . in de Levant. ECh-s barbaresques, barbarjsche
'Echéance, f. [Com.] Vervaltijd m. (eens wis- zeehavens. Faire éch- of escale, een der Levantsche
-j- 'Echéaneier, m. [Corn.] Staalboek n., staal - zeehavens binnenloopen.
'Echelon, m. Laddersport, sport f. -- (fig.)
kaart f.
'Echec, m. (pr é-ehèk) [Jeu] Schaak n., woord Trap m., middel om een' rang, een' graad hooger
in 't schaakspel, te kennen gevende, dat men den te stijgen; trapswijze opklimming f. Descendre un
koning aanvalt. Faire, Donner éch-, schaak geven. (of dun) éch-, een' graad of rang verlaagd worEch- au rol, schaak aan den koning. L'éch- du den. — [Mil.] Laddervormige, sportsgewijze stel
troepen, echelon. Marcher en éch-s,-lingf.va
berger, de herderszet, het schaak geven bij den 3den
of Oden zet . Etre en éch-, Etre éch-, schaak staan. sportsgewijs, in kleine op elkander volgende a fdeeEch- et mat, schaak en mat, schaak -mat; — (lig,) lingen marchéren of oprukken. — »'ECHELON EN
reddeloos verloren. — (fig.) Donner éch- et mat a ECHELON, PAR ECHELONS, loc. adv. Van trap tot
tout les plats, alle schotels ledig eten, alles opeten. trap , trapsgewijs.
'Echelonner, v. a. [Mii.] Laddervormig of
Donner éch- à one femme, de deugd eener vrouw
aanranden. — Tenir en éch-, in bedwang, in de sportsgewijs plaatsen, e c h e l o n n é r e aa,. -- Het
klem houden. Tenir une armée en éch-, een leger part. passé is ook adj.: Troupes échelonnées, trapsingesloten en werkeloos houden. Tenir une viile en of sportsgewijze geplaatste, g e e c h e l o n e e r d e
éch-, eene stad met belégering dreigen. Tenir un troepen nl. pl.
;

'Eehenal, 'Eeheneau,'Eehenet, 'Echehomme en éch-, iemand in teugel of bedwang hou
L'ennemi recut un grand éch-, de viand-den.— no, Houten goot tusschen twee huizen. -- [Fonda

leed een grootverlies, eene groote neerlaag . — ECHECS ,

Bellende goot f., door welke 't gesmolten metaal in
den klok- of kanonvorm vloeit.

Au jeu des éch- les fous sont les plus proches du
rol, wie den koning het naast staan, zijn daarom
de wijssten niet. Jouer aux éch-, schaken.
'Echée, f. [Tech.] Haspelvol ni., streng f.
'Eehées, f. pl. [Ant.] Klankverspreiders m. pl.,

Schildvisch, zuiger, zuigervisch M. Ech- naucrate
of rémora, de rooie zuigervisch m., remóra f.
(waarvan men fab
elde, dat hij een schip in volle
zeilen kon tegenhouden).
'Echenillage, m. [Agric.] Het uithalen, vernielen der rupsennesten. — 'Eeheniller, v. a.
Van rupsennesten, van rupsen zuiveren. —'Echenillé, e, adj. (en part. passé): Arbre éch-, van
rupsen Gezuiverde boom m. — 'Eehenillenr, m.
Rupsenuithaler. -- [ H. n.] Rupsenvreter m., zékere
vogel. —'Echenilloir, ni. Rupsenhaak m., rupsentang f.

m. pl. Schaakspel n.; — schaakstukken n. pl., schaak
pl. Ech- figurés, beeldfiguren. — (Prey.)-figuren.

metalen vazen in de schouwburgzalen der Ouden.
'Eehelage, m. [Cout.] Ladderregt n., regt,
om eene ladder op eens anders grond te zetten.
'Echeler, v. a. De ladder stellen; beladderen;
laddervormig of sportsgewijs plaatsen (échelonner).
— [Anc. Jur.] Op eene ladder ten toon stellen. -[ SCHELER, V. n . Trapsgewijs, sportsgewijs rijzen.
'Echelet,m. [ H.n.] Nieuw-Hollandsche musch f.
'Echelette, f. Laddertje; -- pakzaal- laddertje n.; — soort van wagenladder f. -- (Tech.]
Zeker passementmakers werktuig n. — [H. n.]
Muurspecht m., muurkruipertje n.
'Echel curs, m. pl. [Ane. mil.] Beladderaars m
pl., troepen, die de vijandelijke wallen met stormladders moesten beklimmen. (der f.
'Echelier, m [Constr.] Kraanladder, mijnlad'Echelle, f. Ladder, leer f. Ech- brisée, vouwladder. Ech- double, dubbele ladder; Ecu- de corde,
touw, -strikladder. Ech - á incendie, brandladder.
— Faire la courte éch-, op elkanders schouders
klimmen; (fig.) elkander wederzijds voorthelpen. —
(Prov.) On punit comme voleer qui tient le pied
de l'éch-, de heler is zoo goed als de steler. -- Ech sociale, maatschappelijke ladder, zamenhang der
opvolgende standen in de maatschapi j. Ech- des
étres, trapsgewijze opeenvolging en verbinding f. der
wezens. — [Anc. Jur.] Galgladder; galg; f. — Cela
sent l'éch-, dat riekt naar de galg. -- (Loc. prov.)
Après lui ii faut tirer l'éch-, (weleer) 't is een
g roote spitsboef, een eerste galoebrok; (nu) niemand
Iran 't hem verbeteren. II a tiré l'éch- après lui,
hij heeft voor anderen niets te doen overgelaten,
heeft zijne taak volledig, uitstekend volbragt. —
[Hist. bitil.] Ech- de Jacob, ladder Jakobs; —
[Bot.] het blaauu e speerkruid n. — [Anat.] , z.
RAMPE . — [Mar.] Scheepstrap m dch- d'entre deux
pones, tusschendekstr^ap naar de kampanje. Échde commandement, groote trap buiten boord; Éch-s
de poupe, stormladders aan den achtersteven; achhors de bord, valreep f.; Mettre la grande voile
It l'éch- met het schooverzeil aan de valreep bijleggen. Taquets d'éch-, klampen van den trap. —
[Mil.] Éch- d'escalade, stormladder. — [Perr.]
Faire des éch-s, het haar onrelijk, als met trappen
snijden. — Schaal f., verkleinde maatstaf, waarnaar eene teekening, eene kaart, enz. ontworpen is.
ECh- des dixmes of décimale. tiendeelige schaal.
— (fig.) Travailler sur une grande éch-, op eene
groote schaal werken, een werk van groote a fine-

'Eehéne,'Echénéis,'Eehénéide,m. [H.n.]

'Echeno, m., z. ECHENAL.
'Eeheoir, v. n., z. ECHOIR.
'Eeherpiller,'Echer p illerie,z.ECHARP—.

t'Echète, 'Echette, 'Echetite, f. [Prat.]

Erfdeel n., erfenis f.
'Echeveaa, m. Streng, streen f. (garen, katoen,
wol, zijde, touw, enz.) . — (fig.) Démèler un éch-,
eene verwarde zaak in orde brengen.
'Echeveler, v. a. De haren in wanorde breng e n . —'Echevelé, e, adj. (en part. voor): Femme
éch-, vrouw met loshangende, verwarde haren.
t 'Echever, v. a. Vlugten. (petje n.

'Eehevette, f. (verklw. van écheveau) Stren'Eehevin, m. Schepen in., vroedschapslid n. —
'Eehevinage , m. Schepenschap n. , schepenswaardigheid f. ; — duur in. daarvan. — 'Echevinal, e, adj. De schepenen of 't schepenschap
betreffende.

'Echidné, m. [FI. n.] Miereneter m. (fourmilier)
'Eehidnite, f. [Minér.] Addervormig gevlekte

agaat, e c h i d n i e t m. gen f. pl.
'Eehie, in. (H. n.] Soort van vergiftige slan5 'Echif, ive, adj. [Véner.] Hongerig, gulzig.
'Echi tfre, m. [Arch.] Trapmuur; trapboom m.
'Echi gnole, f. [Tech.] Klos ni. der passementwerkers.

'Eehillon, m. Hoos f. (in de Levant).
'Eehimis, 'Eehymis, m. [H. n.] Stekelrat f.
'Echitnose, f., z. ECCHYMOSE.

'Echinanthe, m. [H. n.] Rozen-egel m. —
'Echinanthite, m. Versteende, fossiele rozenegel.
'Eehini , I. [Anat.] Ruggegraat f. — (pop.)
Longue, maigre éch-, scharminkel m., lang, mager
meusch. — [Arch .] , z. OVE. — ÉCHINE Of ÉCHINUS, m
[Bot.] Grote boom m. van Cochinchina.
'Echiné, e, adj. (en part. passé van échiner)
Met gebroken ruggegraat: Homme éch-, lam gesla,

gen, man;, ook van vermoeijenis uit ^eput mensch.
— ECHINE , E, adj. [Bot.] Met stekels bezet, stekelig.
,

'Echinée, f. Ruggestuk, varkens -lendestuk n.
'Echinéens, m. pl. [H. n.] Stekeldieren n. p 1.
'Echinelle, f. [Bot.] Zoetwater-weerplant f.
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'Echiner, V. a. De ruggegraat breken. — ( fig.
et fam.) Doodslaan, afranselen, lam slaan. —
lam, doodmoede werken.
'Eehinides, 'Echinoïdes, m. pl. Zeeëgelsoorten f pl., meest appelvormige zeedieren, met
stekels bezet en door eene kalkachtige schaal omgeven.
'Echinite, f. [H. n.] Versteende zeeegel m.
'Echiiioeoque, m. [H. n.] Stekelworm m.,
veelhoofd n., een ingewandsworm, e c h i n o c o e cu s m. — 'Echinocyame, m. Kogelegel m.,
zeeboon f. — 'Echinodactyles, m. pl. Zeeegel stekels ni. pl. — ' Echinodermes, m. pl. Stekelhuiden f. pl., zeedieren met stekelachtige huid. —
'Echinoïde, adj. Zeeëgelachtig. — z. ECHINIDES.
— 'Echinolytre, m. [Bot.] Stekellins f. —
'EehinomPloeaete , m. Stekel -cactus m. —
'Echinomètre, m. [H. n.] Soort van zeeegel m.
--'Echinomie,'Echinonnyie, f. Stekelvlieg f.
— 'Echinomys, m. Soort van knaagdier m.
'Echinon, m. (Econ. rur.] Cilindervormig vat n.
voor het kaasstremsel.
'Echinope,m. [Bot.] Stekelbrem f., ronde stekeld,istel m. — ' Echinophore, adj. [H. n.] Stekeldragend; — als subst. f. [Bot.] Stekelkroon f.
'Echinophthalmie, f. [Méd.] Egeloogl-gheid f.,
verouderde naam eener ooghaarontsteking.—'Echïnophthalmiq use, adj. Daartoe behoorend.
'Echitiopode, m. [Bot.] , z. v. a. ECHINOPE.
'Echinorhynque , m, [H. n.] Stekelsnuitworm m., een ronde ingewandsworm. — ' Eehinorrhin, m. Stekelhaai m. — 'Eehinosperme, adj. [Bot.] Met stekelige zaden. -- 'Echinosphérites, f. pl. [H. n.] Kogelvormige zeeegels m. pl. -- 'Echinostome, adj. Met tanden
of haken in den mond voorzien. — tells subst,:
Ingewandsworm m. met gewapenden bek.
'Echinnlé, e, adj. [Bot.] Met kleine stekeltjes
of knobbeltjes bezet. — ' Echinure, adj. [H. n.]
Met stekeligen staart. — ' Echiiius, m., z. onder

s'ÉCHINER, V. pr. Zich

ÉCHINE.

'Echioïdès, f. [Bot.] Wilde ossentong f. —
'Echion , 'Echium, m. (pr. —ome) Slangenkop m., blaauwe osselong f., adderkruid n., van
de familie der bernagie-achtigen of ruwbladerigen.
'Echiqueté, e, adj. [Didact., Bias.] Geruit
als een dam- of schaakbord, ruitsgewijs geschakeerd.
'Echiquier, m. Schaakbord n. -- [Bias.] Geruit schild n. — [Mil , Mar.] Schaakbordvormige
of ruitsgewijze stelling f. der troepen, der schepen.
— [Pêche] Schaaknet, kruisnet n. — [H. d'An l.]
Koninklijke thesaurie of schatkamer, reken- of /1nanti-ekamer f. in Engeland (eng. e x c h e q u e r) .
Billet de 1'éch-, schatkistbillet n. — EN ECHIQUIER,
loc. adv. Schaakbordsgewjjs, kruisgewijs, overkruis.
'Echis, m. [H. n.] Venijnige indische slang f.
'Eehite, f. [Bot.] Klisstruik m. — [H. n.]
Soort van versteende zeeegel m.
'Echiure,'Echiuride, adj., z. v. a. ECHINURE.
'Echiurn, m., z. ECHION.
'Echo, f. (pr. é-co) [Myth.] Echo f., nimf uit
Juno's gevolg, die door versmade lie :'e zoodanig
uitteerde, dat van haar niets dan de stem overbleef. — ECHO, m. [Phys.] Weêrklank m., terug
geluid, weêr- of nagalm m. ; —-katsingf.v'
plaats, waar die nagalm wordt geboren, e c h o m.
— [Mus.] Zachte herhaling van een of meer noten.
—Vers a/ Rime en écho of échoïque, vers n., waarbij
een of meer der laatste lettergrepen buiten de maat
herhaald worden. -- (fig.) Naprater m.: La calomnie
trouve des échos. — ( Loc. prov.) Dans la tempête
adore l'écho, ga bij staatsstormen op 't land schuil.
'Echoir, v. n. Toevallen, bij toeval gebeuren,
plaats grijpen: — vervallen, verloopen, verschijnen.
Cela m'échoit (of m'échet), mest échu, m'écherra
en partage, dat valt mij ten deel, is mij ten deel
gevallen, zal mij ten deel vallen. Éch- p ar succes5100, aanbesterven, aanversterven. — [ Prat.] Si le
cas y échoit of Le cas échéant, als de gelegenheid
zich opdoet. Il y échoit amende, er staat boete op.
-- [Corn.] La lettre de change écherra demain,
de wissel zal morgen vervallen. — (fam.) Vous ne
sauriez mal éch-, gij kunt er niet anders dan wel
b ij varen. (In dien zin weinig in gebruik.)
'Echoiseler, v. a. [Agric.] De wijngaarden
des winters bearbeiden.
'Echomes, m. pl. [Mar.] Dollen, roeipinnen f pl.
'Echomètre, m. (pr. ch=k) Echometer, klankmeter m., een door Sauveur uitgevonden werktuig
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om den maatduur in de muzijk naauwkeurig te bepalen (later verbeterd en m e t r o m e t e r geheeten).
— 'Echométrie, f. Kunst om den echometer te
gebruiken. — [ Arch.] Klank- of weîrgalmmeting;
het voortbrengen van kunstmatige echoos, van klank
r ie f. — 'Echométriq ue,-gewlvn,chomt
adj. Den echometer of de echometrie betreffend.
'Echoneler, v. a. Den afgesneden haver bijeen
harken.
'Echoppage, m. [Tech.] Het wegnemen der
randen aan de letters eener gestereotypeerde bladzijde.
'Echoppe, f. Winkeltje n. onder een afdak
tegen een' muur; kraam f. ; pothuis n. — Gravee'rstift met platten en afgeronden voorkant, radeernaald, etsnaald f. — Steekbeitel, waarmede de goud of zilvertoetsers(essayeurs)den proefkorreluilsteken.
'Echopper, v- a. 1 Tech.] Met het graveerijzer,
met de etsnaald werken. —Den proefkorrel uitsteken.
'Eehouage, m. Strandplaats f., geschikte plaats
om een schip op strand te zetten; zachte kust f.
om op geboeid te zitten.
'Echoué, e, adj. (en part. passé van échouer):

Navire éch-, gestrand schip n. Baleine éch-e, aan
strand geworpen walvisch m. — Projet éch-, mislukt plan n.
(stranden of aan den grond zitten.
'Echonement, m. [Mar.] Stranding f. ; het
'Echouter, V. n. [Mar.] Stranden, aan den
grond vallen, schipbreuk lijden, verongelukken, ver
Mislukken, slecht of verkeerd uit--gan.(fi)
vallen, niet slagen; benepen zin, vastzitten. —
ECHOUER, v. a. Doen stranden, op het strand zet
laten loopen. — S'ECHOUER,-ten,ophsrad
v. pr. Zijn eigen schip op 't strand zetten.
z.
'Echroïdès, f., v. a. ECHIOIDES.
'Echu, e, adj. (en part. passé van échoir):
Lettre de change échue, vervallen wisselbrief m.
'Echeite, f. [Féod.] Toevalling I. van een goed
aan den leenheer.
'Eeimable, adj. [Hort.] Geschikt om afgetopt
te worden. — ' Ecitnage, m. Het aftoppen der
boomen --- [Agric.] Gedeeltelijke omwerking f. van
een' akker, waarbij men de vakken, die men braak
laat liggen, met de aarde uit de voren der omgewerkte gedeelten bedekt. — Het part. passé is ook
adj.: Arbre écimé, afgetopte boom m. — [Bias.]
Chevron éc-, afgetopte keper in.
+'Eclaboter, v. a., z. ECLABOUSSER.
'Eelaboussé, e, adj. (en part. passé van éciabousser) Met slijk bespat, beklad, bemodderd.
'Eelaboussernent, m. Het bespatten, besla ken.
'Eelabousser, v. a. Met slijk bespatten, bemodderen, beslijken. — (fig.) C'est un homme qui
éclabousse tout le monde, 't is iemand, die menachtend uit de hoogte o ieder neêrziet, die een'
aanstooteljken staat voert. — S'ÉCLABOUSSER, v. pr.
Zich besljken; elkander beslijken.
'Eelabonssiire , f. Spat, slijk- of modderspat f. — ( fig. et fam.) Klein nadeel n., dat men
door eens anders ongeluk lijdt, spat.
'Eelactisme, nl. [Ant. gr.] Zékere springerskunstverlooning f., waarbij de eene voet achterwaarts zeer hoog werd opgeheven.
'Eeladoouère, f. [Chas.] Zeker vogelnet n.
t 'Eclaffer, v. n., z. ECLATER.
'Eclair, m. Bliksem, bliksemstraal m.; weerlicht n. 11 fait des eel-s, het bliksemt; het weêrlicht.
— BV, uitbreiding en fig.: iedere oogenblikkeljke,
voorbijgaande lichtglans m., elk vlugtig, snelverdwivend verschijnsel n. Un écl- de soleil is travers la
pluie, een vlugtige zonnestraal door den regen heen.
Sa prospérité ne fut qu'un eel-, zijn voorspoed
duurde maar een oogenblik. Passer comme un eel-,
als een bliksemstraal voorbijgaan, verdwijnen, ver
Des écl-s de génie, flikkeringen, vonken f.-gan.
pl. van vernuft. L'oeii était ébloui de l'éclair de
ses yeux, hare oogen schoten verblindende stralen.
Les écl-s des épées, des bayonnettes, het geflikker
der degens, der bajonnetten. — L'eel- du diamant,
de fonkeling f., gloed m. van den diamant. —
[Chir.] Het blikken van den proefkorrel bij de cupellatie van goud en zilver. — [ Pêcbe] L'ecl- des
harengs, het lichten der haringen, de flikkering hunner trekkende zwermen op 't oppervlak van 't water.
'Eclairage. m. Verlichting, straat -, stad-, lokaalverlichting f. — Straatlantaarn -geld n. — Het
aansteken der lantarens.
'Eclairci, e, adj. (en part. passé van éclairdr): Temps écl-, opgeklaard weder n. Armes
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eel -es, blinkend gemaakte, gepolijste wapens n. pl.
Arbres écl-s, uitgedunde boomen m. pl. Sirop écl-,
verdunde siroop f. Voix écl-e, verhelderde stem f.
Affaire eel -e, opgehelderde zaak f. Personne mieux
écl-e, beter ingelicht persoon m.
'Eclaircie, f , ook 'Eelairei , m. [Mar.]
Blink m., lichte plek aan den hemel bij, digtbetrokken lucht (clairon). — z. v. a. CLARIERE.
Uitdunning f. van een bosch.
'Eelaircir, V. a. Ophelderen, opklaren, licht
oflichter maken: Le vent a éclairci Ie temps, de
wind heeft het weder opgeklaard. — Glanzen,
blinkend maken, polsten, poetsen; klaarder, helderder, zuiverder maken; verdunnen, uitdunnen,
dunnen. Eel- un metal, een metaal polijsten. Eelles armes, de wapens blinkend maken, poetsen.
tel- la voix, de stem klaarder, helderder maken.
Eel- le cuir-, eenen glans aan 't leder geven. Eelun Birop, eene siroop helder, dun, klaar maken.
l- des
Eel- une couleur, eene kleur ligter maken. te
bas, kousen zachtjes opkaarden of opkratsen (bij
kousen?.oevers). Eel- une allée, Bene laan lichter,
luchtiger maken. Eel- une forèt, een woud dunnen,
eenige boomen weghakken. — Le canon éclaircit
les tangs, het kanon dunt de gelederen. — ( fig. et
fam.) 11 a Bien éclairei son Bien, hij heeft een grot
gedeelte van zijn goed verleerd. — (fig.) Ophelderen, in 't licht stellen, verklaren, toelichten, eerduidelijken, ontwarren. tel- un doute, une difficulté, een' twijfel, eene zwarigheid ophelderen, opruimen. tel- une expression, eene uitdrukking
verklaren, verduidelijken. Eel- une affaire, une
question, eene zaak, een vraagstuk toelichten, Eelqn. de qe. iemand aang ande iets inlichten. —
S' ECLAIRCIR, V. pr. Ophelderen , helder worden,
opklaren: Le cie!, le temps s'éclaireit, het weir
wordt helder, de lucht klaart op. — (fig.) Il faut
s'écl- sur cette affaire, men moet opheldering in
deze zaak zoeken te verkrijgen. Vos doutes s'éclairciront, uwe twijfelingen zullen opgelost worden.
'Eelaireissernent, m. Opheldering, oplossing,
inlichting. verduidelijking; verklaring, genoegdoening f. -- L'écl- d' une forêt, het uitdunnen van
een bosch. -- Faire des venter par écl-, het te digt
staande hout in een woud laten hakken en verkoopgin.
'Eclaireissenr, m. [Tech.] Glanzer, poljster, poetser, droogsch.uurder ni.

637

'Eelampsie, f. [Méd.] Stuiptrekkingen, inz.
van kinderen, kinderkrampen f. pl.
'Eelanehe, f. [Bouch., Cuis.] Schapenbout ni.
'Eelane ier, 'Eelaneheur, z. ÉCRANCH—.
'Lcl at, m. Splinter, spaander, spaan m. ; schilfer, scherf f., afspringend stuk n. Eel- de bols,
houtspaander, -splinter; Eel- de pierre, steenschilfee. Eel- de bombe, stuk van eene bom. -- Knal,
slag m., losbarsting f., geklater; plotseling geraas;
geschater n. : Eel- de tonnerre, donderslag m.
Grand écl- de rire, schaterend gelach n. fire
aux écl-, schaterend lagchen, het uitschateren. —
(fig.) Opzien, gerucht n., ruchtbaarheid, ergernis f.
schandaal n.: Cette affaire a fait de l'écl-, die zaak
heeft opzien gebaard. Assoupir une affaire pour
prévenir l'écl-, eene zaak smoren om alle ruchtbaarheid, aanstoot voor te komen. — Glans m.,
schitterend licht n.; pracht f., luister, praal; roem m.
L'écl- du soleil, de glans der zon. L'éel- des fleurs,
de la beauté, de la jeunesse, de glans, luister der
bloemen, der schoonheid, der jeugd. L'écl- des belles actions, de roem der schoonti daden. I1 a paru
avec beaucoup d'écl- á la cour, hij is met veel luister
aan 't hof verschenen. — ( fig. et poet.): Cette pensée, tie discours a de l'éel-, deze gedachte, die rede
schitterend. — [ Hort.] Soort van appel m.-voerings
'Eclatant, e, adj. Schitterend, blinkend, glansrijk, luisterrijk, helder: Lumière eel-e, schitterend
licht n. -- (fig.) Uitstekend, voortreffelijk, roem
doorluchtig: Utie action écl-e, eene uitste--ruchtig,
kende daad. Mérite écl-, in 't oog vallende ver
f. — Schel, schelklinkend, klaterend, schate--dienst
rend, schetterend: Une voix écl-e, eene schelle,
doordringende stem f. Un rire écl-, een schaterend
gelach. — ECLATANT, m. [Joaill.] Glanssteen, nagemaakte diamant m. —[H. n.]Paarsch boomkruipertje n. -- Vogel m. met wee schijnende véderen.
'Eclatante, f. [Artif.] Schitterende vuurpijl in.
'Eelaté, e, adj. (en part. passé van éclater):
Bois écl-, a fresplinterd, opgespleten hout n. Pierre
écl-e, afgeschilferde, gebarsten steen m. — [ Bias.]
Chevron eel-, gebroken keper m. Lance écl-e, gebroken lans f.
'Eclater, v. n. (met avoir) Afsplinteren, afschilferen, splijten, opbersten, in stukken springen;
uitbersten, losbersten, knallen, kraken, klateren,
kletteren, bulderen, schateren: Ce Bois a éclaté,
'Eelaire, f. [Bot.] , z. CHELIDOINE.
dat hout is afgesplinterd, opgespleten. La chaudière
'Eclairé, e, adj (en part. passé van éclairer): du bateau a vapeur a eclate, de ketel van de
Chambre èel-e, verlichte kamer f. — Homme écl -, stoomboot is gesprongen. -- Le tonnerre éclate, de
klatert. Eel- de rire, van lagchen
verlicht mensch m. Temps éel-s, verlichte lijden n. donder barst gesprongen.
schateren. — (fig.) Eel- en injures, in scheldwoorpl. Raison eel-e, opgeklaarde rede f.
'Eelairer, v. a. Verlichten, belichten, beschij- den uitbarsten, uitvaren. — ( fig.) Ruchtbaar, opennen; lichten, b jlichten, uitlichten. Le soleil éclaire baar worden, zich duidelijk vertoonen; uitkomen,
la terre, de zon verlicht, beschijnt de aarde. — opzien baren, opspraak of ergernis geven. Il faut
Eelaire-moi, licht mij, licht mij bij. — ( fig.) Verlich- empècher que Bette affaire n'éclate, men moet
ten, onderrigten, de onwetendheid verdrijven, de zorgen, dat die zaak niet ruchtbaar worde, geen
oogen des eerstands openen: Celui qui éclaire ses opzien . bare. Enfin it fit écl- sa colère, eindelijk
semblables est un bon eitogen, wie zijn evenmensch liet hij zijnen toorn losbersten, gaf hij zijne gramverlicht, is een goed burger. Eelairons les huurmes, schap lucht. — Glinsteren, blinken, flonkeren, schitlaat ons de menschen onderrigten, wijzer maken. Le teren, pralen: Lor éclata partout sur ses habits,
passé dolt nous écl- sur l'avenir, 't verledene moet het goud schitterde, prijkte overal op zijne kteedeons aangaande de toekomst leeren. — Waarnemen, ren. — (fig.) Sa gloire eclate dans tout le monde,
gadeslaan, bespieden: On vous éelairera de près, men zin roem schittert door de geheele wereld. — ECLAzal u van nabij gadeslaan. — [Mil.] Verkennen: Eel- TER, v. a. [Orf.] Het emailleersel wegnemen. -sa marche, met alle omzigtigheid marcheren, het [Hort.] tel- une branche, een' tak met geweld
doortelrekken terrein goed doen onderzoeken. — knakken en ombuigen. — S'ECLATER, v. pr. Splin[Peint.] tel- on tableau, les objets, het licht van teren , afschilferen , splijten , bersten , springen :
eene schilderij met oordeel verdeelen. — [ Jeu] Eel- Cette poutre, cette pierre s'est éclated, die balk
le tapfis, speelgeld uitleggen, vóór zich leggen. — is opgespleten, die steen is afgeschilferd. La chauECLAIRER, v. n. Lichten, licht geven; blinken, von- dière s'est éclatée, de ketel is gesprongen. (leen.
kelen, glinsteren: Cette chandelle n'éclaire pas
'Eclèche, m. [Féod.] Verbrokkeling f. van een
'Eeleeticien, ne, adj., z. v. a. ECLECTIQUE.
assez. Les yeux des chats éclairent dans l'obseu'Eeleetique , m. [Phil.] Onderzoekend en
rité. — [Chim., Affin.] Le bouton éclaire, de proefkorrel blikt. --- ÉCLAIRER, v. imp. Bliksemen, weer- schiftend wijs( eer, die, zonder zich aan een bepaald
lichten: II eclaire. — S'ÉCLAIRER, v. pr. Verlicht, stelsel te houden, uit alle philosophische scholen
opgeklaard, onderrigt worden, kennis verkrijgen: overneemt wat hem 't beste voorkomt, uitkiezer,
e k l e k t i c u s m. — ECLECTIQUE, adj. Uitkiezend,
Les esprits commeneent a s'écl-.
schiftend, onderzoekend, e k l e k t is c n,. -- 'Eelee'Eelairette, f., z. v. a. CHELIDOINE (petite).
'Eelaireur, m. [Mil.] (doorgaans meervoud): tiquement, adv. Op onderzoekende en schiftende,
Eel-s. vooruittrekkende veldontdekkers, scherpschut- op eklektische wijze.
ters n. pl., die het terrein verkennen, dat het leger
'Eclectisme, m. Het streven om uit vele zaken
moet doortrekken. — [ Mar.] Verkenner m., ter het beste te kiezen, inz. uit een w(jsgeerig oogpunt,
verkenning vooruitzeil„ nd schip n. — Verlichter, schiftende wijsbegeerte f., e k 1 e k t i s m u s n.
verklaarder (doorgaans in iron. zin), philosophist,
'Ecleiln, m. [H. n.] beter AIGLEFIN, AIGREFIN.
schijnwijze, waanwijze m.
j ' Eelegme, m., z. v. a. LOOCH, ÉLECTUAIRE.
'Eclamé, adj. m. plan vlerk of poot verminkt
'Ecli, m. Splinter m., houtspaantje n.
(van een sijsje gebezigd) .
'Eclié, e, adj. [Mar.] Verbogen, krom geworden,
—
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'Eelier, V. n. [Mar.] .4 fsplinteren, scheuren,
zonder te breken (van hout) .
'Eclingure, f., z. V. a. RABLURE.
'Eclipse, f. Verduistering van een hemelligchaam door de tusschenkomst van een ander,
e k l i p s f. Edl- de soleil, zons- (eigenlik aard -) ver duistering. Ecl- de lune, maansverduistering. Edltotale, partielle, geheele, gedeeltelijke verduistering.
Écl- ,appulse, annulaire, z. APPULSE, ANNULAIRE.
— Ecl- de soled centrale, centrale zon -eklips (als
te onzen opzigte het middelpunt der maan en dat
der zon in dezelfde lijn ligt). Ed!- centrale de lune,
centrale maan -eklips (als de as van den schaduweg el der aarde door 't middelpunt der maan gaat).
— (fig.) I1 a fait une écl-, hi is op eens verdwezit lang
nen Vous avez fait une longue écl-,
uitgebleven. C'est une ecl- à sa gloire, Lverdon kert, vermindert zijnen roem.
'Eclipsé, e, adj. (en part. passé van éclipser):
Soleil écl-, Lune écl-e, verduisterde zon, maan f.
— Grandeur, Gloire écl-e, verdwenen grootheid f.,
verdonkerde, overschenen, getaande roem m. (nen.
t 'Eelipsewent, m. Het verduisteren, verdwij'Eelipser, v. a. Verduisteren, het licht geheel
of ten deele onderscheppen: La terre éclipse quel
— B uitbreiding: La lumière du-quefoislaLn.
soleil eclipse les étoiles, het zonnelicht doet de
verbleeken,
verdwijnen. — ( fig.) Overtreffen,
sterren
overschijnen, verdonkeren, in de schaduw stelen,
doen tanen: Vos talents éclipsent les miens. —
S'ECLIPSER, v. pr. Verduisterd worden: Le soled
s'éclipse. - - B j uitbreiding: A 1'approche du soled
les étoiles s'éclipsent, bij de nadering der zon ver
verdwijnen de sterren. — ( fig.) Verdwijnen,-blekn,
te niet gaan, lanen; overtroffen worden, zijn' naam,
zijn' roem verliezen; — henengaan, zich verw jderen, uit het gezigt raken. Tant de gloire s'est
eclipsée, zoo veel roem, heerlijkheid is getaand,
uitgedoofd. Tel brille au second rang etc., z. GRIL
Le vaisseau s'éclipsa dans les brumes, het-LER.
schip verdween in den nevel. II s'éclipsa tout It
coup de la ville, hij verdween eensklaps uit de stad.
'Eeliptique, f, [Astr.] Zonneweg m., e k lipt i k a f. - ECLIPTIQUE , adj. De eklipsen of, verduisteringen betre//'end, e k l i p t i s c h. Doigts écl-s,
de twaalf gelijke deelen, waarin men de sch ijnbare
middellijn van een verduisterd hemelligchaam ver
Limites écl-s, verduisteringsgrenzen f. pl.,-delt.
uitersten , binnen welke alleen eene eklips kan

laats hebben.

p 'Eclisse, f. [Chir.] Spalk f. (astelle). — [Tech.]
Gekloofde teen f. (tot vlechtwerk); spaanhout n.
(voor korenmaten, dozen, enz.); dun plankje (voor
de muzijkinstrumenten). — Tweede laag f. hout in
eene houtmijt. — Druipkorf m., druipmand f. (voor
't kaas maken).
'Eelisser, v. a. [Chir.] Spalken; — verdeelen,
splten. — Weleer ook : besprenkelen. — Het part.
passé is ook adj. : Jambe écl-e, gespalkt been n.
— Osier écl-, gespleten teen f.
'Ee!issette, f. (verklw. van ÉCLISSE) Spalikje enz.
'Eclogue, f., z. ÉGLOGUE.
'Ecloppé , e, adj. (en part. passé van éclopeer) . -- (dam.) Verminkt, kreupel, hinkend. Cheval
ecl-. — (fig.) Il est toujours écl-, hij is altijd sukkelend. — [Bias.] Gebroken , gedeeld. — Ook als
subsi. : Un pauvre écl-, een arme kreupele. Les
eel-s, de zieke soldaten, die 't leger volgen.
'Eelopper, v. a. Kreupel maken.
c!ore , v. n. et défect. (met etre) Uitkomen
(van vogels en insecten) ; uit den dop komen (van
kiekens sprekende). — [Hort.] Opengaan, zich ontsluiten, ontluiken (van bloemen, knoppen). — ( fig.)
Le jour commence d'écl-, 't begint dag te worden,
de dag breekt aan. Ses desseins écloront quelque
jour , zone voornemens zullen eens bekend worden, aan den dag komen. — [Meun.] Ophouden
met malen.
'Eclos, e, adj. (en part. passé van éclore) Uit
uit den dop gekomen, uitgebroeid, gekipt;-gekomn,
— ontloken, opengegaan.
'Eelosion , f. Het uitkomen (van vogels en
insecten); — het ontluiken (van bloemen).
'Eeluse, f. [Hydraul.] Sluis; — sluisdeur f.
overlaat n. — [Pêche], Oesterput m., soort van gemetselde fuik. — Ecl- a sas, schutsluis. Elc- Ii vannes, sluis met schuifdeuren of springen. Eel- It tambour, sluis met verlaatsgaten. Ecl- de Chasse, z.

E

ÉCOLE.

CHASSE. — Seuil did!-, slagdrempel m. Chambre
d'écl- , sluiskolk m. of kom f. — Droit did!-,
sluisgeld, schutgeld n.
'Eciusean m., 'Eclusion f., z. v. a. COULEMELLE.

'Eclusée, f. Sluisvol f, hoeveelheid water n.,
welke eene sluis bij 't schutten doorlaat. — Sluisvlot n., half vlot, dat door eene sluis kan schutten.
'Ecluser, v. a. Door eene sluis afsluiten. —
Van sluizen voorzien. — Schutten, door eene sluis
varen.
'Eclusier, m. Sluiswachter m. — ECLUSIER,
IËRE, adj. De sluis betreffend.
'Eclyse, f. [Mus. anc.1 Daling, vermindering f.
Ecnéphis, Eenéphias, [Mar.J z. TRAVADE.
'Ecoban, u1., z. v. a. ÉCUBIER.
'Ecobitage , m. [Agric.] Het ophakken van
een' grond en 't afbranden der stoppels. — 'Leohue, f. Kromme hak f., krom houweel n. — Stoppels , wortels m. pl. van opgehakte akkers. —
'Ecobuer, v. a. Een onbebouwd veld ophakken
en afbranden.
'Eeochelage, m. [Agrid.] Het opperen, het
aan oppers of hoopen zetten van 't afgemaaide.
'Ecoeheler, v. a. [Agric.] Opperen.
'Ecof rai of 'Ecof roi, ook 'Ecofret, m.
Tech.] Groote werktafel van velerlei ambachtslieden, werkbank, snijbank f.
'Ecoincon of 'Ecoinson, m. [Arch.] Hoeksteen in. aan deuren en vensters. — Hoekbekleeding;
hoekkast f.
'Eeolage, m. Schoolgeld n.
'Eeolátre, m. Voormalig geestelijk schoolopziener m. — De aan eene kathedraal verbonden
leeraar, die aan arme studenten de wijsbeoeerte en
fraaije letteren om niet onderwijst. — ' Eeolátrie, f. Ambt n., waardigheid f. dier personen.
'Eeole, f. School , leerschool f. Ed- primaire
of élémentaire, lagere school. Ed- secondaire, middelbare school. Ee- privée, spéciale, b ijzondere school.
Ec- publique ; communale , openbare , gemeenteschool. Ec- normale, normaal- of model-school. ECcentrale, centraal -school, departements-school (in
1795 in elk fransch departement opgerigt voor
't onderwijs in de wetenschappen, letteren en kunsten, maar in 1808 door de lycéen vervangen) . Ecmilitaire, militaire of krjgs-school. Ec- d'équitation,
de cavalerie, rijschool. Ec- d'artilierie, artillerie
de natation, zwemschool. Ed- régimen faire,-schol.Ee
regimentsschool. Ee- de marine, zeevaartschool voor
de oorlogsvloot. Ed- de navigation, zeevaartschool voor
de koopvaardijvloot. Ed- de commerce, handelsschool.
Ee- d'agriculture, school voor den landbouw. Ecvétérinaire, vee -artsenijschool. Ec- de dessin, de
musique, etc., teeken-, muzijkschool, enz. Ee- po lyItechnique, z. POLYTECHNIQUE. — School, gezamenljke leerlingen eener school : Mettre en rumeur
toute lie-. — School, leer f. of aanhang m. van
dezen of genen beroemden wijsgeer, kerkva er of
leeraar; — eigenaardige w ij ze van behandeling,
algemeen karakter in letteren en schoone kunsten,
inz. in de schilderkunst. Lie- de Platon, d'Aristote,
de Kant; — L'éc- de Racine, de Voltaire; — L'écde Mozart, de Beethoven ; — L'éc- de Raphaël,
de Michel-Ange; — L'éc- hollandaise, flarnande,
etc. — Faire ie-, eene school stichten, eene eigen
w ij ze van behandeling scheppen, die navolgers vindt.
— Zonder bepaling verstaat men door école z. v. a.
SCOLASTIQUE, schoolsche godgeleerdheid en wijsbegeerte, de leerstellingen en begrippen der middel
S'en tenir aux termes-euwschritnge.
de lie-, zich aan de termen of bewoordingen der
school, der scholastiek houden. — School, al wat
ten goede of ten kwade het verstand of hart vormt
of ondervinding geeft: L'éc- du malheur, de la
pauvreté, du bon gout, de la sagesse, etc. — (Loc.
fam. et. fig., Renvoyer qn. It l'école , iemand zijne
onwetendheid doen gevoelen, hem naar de abé-bank
zenden. Cela sent lie-, dat riekt naar de school. Etre
à of en bonne ie-, met knappe menschen omgaan.
Faire une dc-, een' lompen streek, eene onbezonnenheid begaan, een' bok schieten; (Trictrac] zijne gemaakte punten vergeten te zetten: Mettre It lie-,
Marquer lie-, voor zich de door een ander vergeten punten zetten. — Dire, Révéler les secrets de
lie-, uit de school klappen. Prendre le chemin de
l'écolc of des écoliers, z. CHEMIN. Faire lie- buis
Ce cheval a-sonière,z.BUISONER—[Man.]
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de l'éc-, dat paard is in de rijschool gedresseerd of
afgerigt. La haute éc-, de hooge school, hoogere
dressuur f. Cheval d'éc, schoolpaard n. — [Mar.]
Schip n., waarop de leerlingen aan eene zeevaartschool praktisch onderrigt kregen.
'Ecolier, in , -ière, f. Scholier m., -.eter f.,
schoolkind n., leerling m. en f., leerknaap m., leermeisje n., ieder, die van een' meester leert; —
nieuweling, onervarene m. en f. — Ce nest q u'un
éc- , 't is maar een brekebeen. — (fam.) Faire
une faute d'éc-, een' dommen streek begaan. Se divertir comme un éc- en vacances, zijn hartje ophalen, regt pret hebben. Il est menteur comme an
ée-, hij liegt of 't gedrukt is. Avoir an appétit d'éc-,
hongerig zijn als een wolf. — z. ook ECOLE. —
Avoir la contenance dun dc-, eene linkse/te hou
onbeholpen manieren hebben. — Style d'éc-,-ding,
schoolscha stijl m. — Papier -ec-, gering papier n.
'Ecollaáe, m. [Tann ] z. v. a. ECHARNEMZENT.
'Ecollette, f. [Orf.] Hals m., naauwer gedeelte

(b. V. van eene vaas). 'Ecolletter, 'Ecolleter, v. a. Met den hamer op den speerhaak uit-

slaan, van den hals af uitdrijven.
'Econdaire, v. a. Verwijderen, op eene meer
of min zachte manier doen henengaan (b. v. een las
uit een gezelschap) . — Afwijzen, afslaan,-t2gmensch

beleefd weigeren. — -^ 'Econduisement, m.,
t'Econduite, f. Het verwijderen; het beleefd af-

slaan. — 'Econdniseur, m. (woord van St.
Simon) Hij, olie de kunst verstaat om de aanzoekers beleefd af te wijzen. — 'Econduit, e, adj.
(en part. passé van éconduire) Personne éc-e, ver
afgewezen persoon. — (Prov.) On nest-wijder,
pas battu et éc- tout a la foil, men kan niet meer
doen dan 't u afslaan (tot iemand, dien men tot het
doen eener vraag wil aanzetten).
'Econoinat, in. Huisbe^ieerdersambt n. — Bureau of kantoor n. des huisbeheerders. — Beheer n.
eener openstaande prove.
'Econome, in. en f. Huisbeheerder, huishouder,
huisbezorger in., huishoudster f. ; -- beheerder van
een domein, van eene openbare instelling, van een
kollegie, enz. — Beheerder° m. van een openstaand
kerkambt , ce k o n o o m m. — [H. n.] Soort van
veldmuis, wortelmuis f — ECONOME , adj. Huishoudeljjk, spaarzaam, zuinig, ce k o n ó m i s c h.
'Economie, f. Huishouding, huisbezorging f.,
huisbestuur, huisbeleid n., orde in 't beheer van
een huishouden , goed , verstandig beheer n. van
zijne bezittingen , ce k o n o m i e f. EC- domestique , huishoudkunst f. EC- rurale of champêtre,
landhuishoudkunst. EC- politique, générale of nationale, staatshuishoudkunst. — Overeenstemming
.

tusschen de delen van een geheel, inrigting, schikking f.: L'éc- de l'univers, de inrigting des heelals.
L'éc- du corps humain, de geregelde gang, de ver
L'éc- animale,-rigtneva'smchlig.
de dierl2Jke huishouding, de gezamenlijke levens
[Arch.] L'éc- dun batiment, de-verigtn.—

indeelinq, inwendige schikking en verdeeting van
een gebouw. — [Peint., Litt.] L'éc- dun tableau,
dun discours, de ordelijke schikking van de deelen

eener schilderij, eener redevoering. — Spaarzaam
zuinigheid, huishoudelijkheid, w k o n o m i e f.-heid,
I1 vit avec trop d'éc, hij leeft te . zuinig. — ac- de
bouts de chandelles, Z. BOUT. — Ec-s, spaarpenningen m. pl., overgelegd geld n.
'Economique,adj. Bezuinigend, huishoudelijk,
spaarzaam; — huishoud kundig , cekonómisch. —
ECONOn1QUE, f. Huishoudkunst f.
'Econoinignement, adv. Huishoudelijk, zuinig , op spaarzame wijze.
'Economiser , v. a. Huishoudelijk besturen,
met spaarzaamheid huishouden, sparen, bezuinigen,
cekonomiséren. — Het part. passé is ook adj.: Revenus bies économisés, wel beheerde inkomsten f. pl.
'Economiste, m. Huishoudkundige, staathuishoudkundige, inz. voorstander van ' t physiokratisch
of agricultuur-stelsel, d. i. de leer, dat de hoogste
bloei van den, landbouw de eenige bron van den
waren volksrijkdom is, cv k o n o m is t m.
'Ecope, f. [Tech.] Gieter . waterschepper m.
der bleekers. — [Mar.] Hoosvat n.
'Ecoperche, f. [Tech.] Kraanbalk; uithouder; -- schalk m.
'Ecoree, f. Schors f., bast m. (van boomen en
houtachtige gewassen); schil f. (van zékere vruchten,
ook van hennep en vlas, van rijst, rogge, enz.) Ee- de
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muscade, foelie f. — (fig.) Uiterlijke schijn m., het
uitwendige van eene zaak. Sous l'éc- de laolitesse,

onder den schijn, 't voorkomen van beleefdheid. --

(poét.) L'éc- des eaux, het ijs. — (Prov .) Juger du

bois par l'éc-, naar den ui.twendigen schijn oordeelen.
I1 ne faut point mettre le doigt entre le bols et
l'éc-, z. Bots (blz. 189, kol. 2). Quand on a pressé
1'orange, on jette l'éc-, is de citroen uitgedrukt,

dan werpt men de schil weg, ondank is 's werelds
loon. — [Tann.] La emiêre éc-, de eerste run f.
'Eeorceinent, 'Ecorcer, z. v. a. DECORTI CATION, DÉCORTIQUER.

'Eeorchant, e, adj. [Mus.] Oorverscheurend.
'Ecorche, e, adj. (en part. passé van écorcher): Bète éc-e, gevild dier n. Anguille éc-e, afgestroopte paling m. Arbre éc-e, Racine éc-, beschadigde boom, wortel m. — Mot éc-, Langue
éc-e, geradbraakt woord n., geradbraakte taal f.

— [Bias.] Animal éc-, geheel rooddier n. — (Loc.

p rov.) II est brave comme un lapin éc-, hij is de
M . [Peint ., Sculp.] Fi guur f. of beeld n. zonder huid, spierrquur.

lafheid zelf — ECORCHE,
.

'Ecorche-enl (à), Loc. adv. (from.) Op het
achterdeel, op de billen glijdend. Jo oer is éc-, post-

wagen-rijden (een kinderspel). — (fig.) Met weêrzin, met spijt.
'Ecorchée, f. [!_i. n.] Rolslak f., eene zeeslak.
Ecorcheler, v. a., z. v. a. ECOCHELER.

'Ecorcher, v. a. De huid of 't vel afstroopen,
villen; -- den bast of een gedeelte daarvan afscheuren , beschadigen. Ee
- un boeuf,, une anguille,
een' os onthuiden, een' paling afstroopen. — Eeune muraille, een' muur beschadigen, de hoeken
daarvan afstooten. La selle a tout ecorché le cheval, de zadel heeft het paard de huid afgeschuurd.
— [Fort.] Ee- une fortification, een vestin{lwerk
uitwendig beschadigen. — (fig.) Ce vin écorche la
langue, die wijn heeft een' wrangen smaak, bijt op
de tong. Cela écorche 1'oreille of les oreilles, dat
kwetst het gehoor. Ee- une langue, eene taal slecht
spreken, radbraken. I1 crie comme si on l'écorchait,
hij schreeuwt , als of men hem de keel afsneed. —

(Prov.) Jamais beau parler n'écoreha la langue,
een goed woord vindt eene goede plaats. Autant
vaut (of fait) celui qui tient que celui qui écorche,
de heler is zoo goed als de steler. z. ook ANGUILLE,

QUEUE. — Il faut tondre les brebis et non pas
les éc-, men moet de schapen scheren, maar niet
villen: men moet het volk niet te zeer met belastingen drukken. — (bas) Ée- le renard , overgeven,
braken, nadat men te veel gedronken heeft. — Écqn., zich veel te duur laten betalen , iemand snijden. Votre hóte vous a écorché, uw waard heeft
u gesneden, het vel over de ooren getrokken. —
[Sculpt.] Zoo veel van een vormmodel afnemen,
als men 't afgietsel dik wil gegoten hebben. —
s' ECORCHER , v. pr. Zich schaven, de huid a fstooten, zich het vel openhalen. Je me suis écorché la
jambe, ik heb het vel van mijn bsen afgeschaafd.
S'éc- pour être trop longtemps couché, zich doorleggen.. S'éc- en montant à cheval, zich een' blik-

aars rijden.
'Ecorcherie, f. Vilplaats f. — (fig.) Herber g ,
waar men de menschen te veel afneemt, waar de
schaar uithangt; — a fzetterj f.
'Ecorcheur , m. Viller m. — (fig. en fam.)
iemand, die te veel in rékening brengt, knévelaar;
(pop.) gepermitteerd afzetter in. Un éc- de langue, de
mots, een taal-, woordbederver. — [H. n.] Wurger, vinkenbijter m., kleinste der graauwe eksters.
'Ecorchure, f. Schram, ontvelling, ophaling f.
van het vel; — blikaars in. door 't rijden; het doorleggen van een' zieke. — [Tech.] Opstrooping f. in
(pakkuis n.
't weven.
'Ecorcier, m. [Tan.] Runschuur f., schors'Ecore, 'Ecorer, z. ACCORE, ACCORER.

'Scorner, v. a. De horens van dieren afstooten,
afzagen. — (fig.) De hoeken van iets afnemen, af
houwen. — Bij uitbreiding: Ee- un livre, vouwen,
ezelsooren iin een boek maken. -- (fig. et fam.) Afbreuk doen, nadeel toebrengen, verminderen, besnoei-

-

en . -- S'ÉCORNER, v. pr. Zich een' horen of de
horens afstooten. — Het part. passé is ook adj.:
Boeuf écorné, onthoornde os m. Des éc-s, dobbelsteenen m. pl. met afgesleten hoeken.
'Eeornifler, v. a. (fam.) Tafelschuimen, panlikken, schuimloopen, op de klap loopen. — 'Ecorniflerie, f. Het tafelschuimen; panlikkerj, schuim_
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looperV f. — 'Ecornitleur, m., -ease, f. Panlikker, schuimlooper, tafelschuimer m., -ster f.
'Ecornure, f. 4 fgestooten stuk n. , splinter,
schilfer m. van den hoek eens steens, enz.
'Ecossais, e, adj. Schotsch, 'wat Schotland of
zone inwoners betreft. — ' Eeossais, m., -e, f.
Schot m., Schotsche f. — (Loc. prov.) Fier comme
can Lc-, trotsch als een paauw. — ECOSSAISE, f.
[Corn.] Bont geruite stof f. — [Danse] Schotsche
dans; schotsche wals m. in 3( 4 maat.
'ECosser, v. a. Doppen, ontdoppen, pellen:
Ee- des fèves, des pois, des haricots. — Het part.
passé is ook adj.: Pois éeossés, doperwten f. pl.
'Ecosseur, m., -ease, f. Dopper m., dopster f.

'Ecossonnemax, m. [H. n.] z. V. a. BOUVREUIL.
'Scot, m. Gelag n., elks aandeel in eene gemaakte vertering, in een' maaltijd. — ( fig.) I1 a
bien payé (of fourth) son de-, hij heeft rijkelijk het
zone bijgedragen om 't gezelschap te vermaken. —
(Prov.) A beau se taire de l'éc- qui riep ne paie,
over 't leed van anderen niet te klagen is geen
kunst. — Disch- of tafelgezelschap n. (o gezamenlijke rékening); — rnenschen van 't zelfde slag.
Parlez à votre éc-, spreek tot uwe soort, bemoei u
met eens anders zaken niet. — [ Eaux at for Bias.]
Boomtronk in. met knoesten of aanzittende take/siden. — [ Tech.] Leibrok n., dat aan den wand der
groeve blijft zitten. — [ Mar.] Hals m. van't zeil.
'Ecótage, m. [Tech.] Het doorhalen van't ijzer
tweede trekplaat; het dus bewerkte-draoe
ijzerdraad; — het insmeren van het draad, dat
door de trekplaat moet gaan. — Het zuiveren der
tabaksbladeren van de stengels.
'Leotard, m. [Anc. mar.], z. PORTE-HAUBAN.
'Ecóter, v. a. [Tech.] Het ijzerdraad door de
2de trekplaat halen; het tot dat einde insnmeren. —
— De tabaksbladeren van stelen of stengels zuiveren. — Het part. passé is ook adj. Tabac écóté, van
stelen gezuiverde tabak m. — [ Bias.] Tronc écóté,

a. ÉCOT.
'Ecóteair, m. Werkman m., die 't ijzerdraad
door de tweede trekplaat trekt; — die de tabaksbladen van stelen zuivert.
'Ecouage, m. [Cout.] Regterlke lijkschouwing f. (bij onnatuurlijken dood). — Schouwing
der wegen, kaden, enz.
'Ecouaille, f. [Econ. rur.] Wol f. van onder
de schenkels en den staart der schapen.
Z. v.

'Ecouane,'Ecouène,'Ecouenne,'Ecoaaine, 'Ecourine, f. [Mon.] Munt- of justeer-vijl.,
zoetvijl f.
'Ecoiianer , v. a. [Mon.] De muntplaatjes
justéren of afvijlen.
'Eeouanette, f. (verkl. van E'COUANE) Getande
plaat f. voor 't bewerken van 't hoorn.
'Ecouche, 'Ecocachet, z. ESPADE, ESPADER.
'Ecouène, 'Econenne, f., z. ECOLIANE.
'Ecosier, V. a. (provinc.) Kortstaarten.
'Ecotiet, m. [Mar.] z. v. a. COVET en AMURE.
— Ee- à bressin, dubbele hals in. ac- a queue de
rat, kattestaarthals.
'Ecoufle, f. [H. n.], z. v. a. MILAN; — ook
eene soort van vlieger m. (serf- volant).
'Ecoulé, e, adj. (en part. passé van écouler) :
Eau éc-e , afgevloeid, uitgeloopen water m. —
Siècles de-s, verloopen eeuwen f. pl.
'Ecoelement, m Het afvloeien, wegvloeijen;
afwatering, waterlozing, uitwatering f. — [Hydraul.] z. v. a. DÉPENSE. — [Phys.] Ee- electrique,
z. COURANT ELECTRIQUE. -- [Méd. j (pop.), z. v.,a.
BLENNORRHAGIE en BLENNORRHEE. — [ Cor.] ECdes marchandises. debiet, vertier n., aftrek m. der
waren. — (fig.) L'éc- de fa foule, het uiteengaan
der volksmenigte. — Ee- de la lumière, de la grace,
uitstrooming van 't licht, van de genade. -- (fig.)
uitvloeijing der licht-, der warmteslof, enz.
'Ecouier, v. a. Af oopen., a fvloeijen, afwateren,
wegvloeijen, urtvloeijen, uitloopen. - Faire éc- le
flot, het vlothout tot aan de inschepingshaven laten
afdrijven. — 1 COULER, v. a. [Coin.] Ee- les peaux,
het water uit de natte huiden strijken. — [Coin.]
Verkoopen, sloten, debiteren. — S'ECOULER, v. pr.
Afloopen enz. (z. boven) — (fig.) Le temps s'écoule,
de tijd verloopt, gaat voorbij. L'argent s'écoule,
het geld verdwijnt ongemerkt. La foule s'écoule,
het volk verdwijnt, de menigte gaat uiteen.
'Ecocape of 'Ecoupée, f. [Mar.] Zwabber m.
-- [Agric.] Lange ijzeren schop f.

ECPHYSE.

'Ecourgée, 'Ecourgeon, z. ESCOURGÉE.
'Ecocarter , v. a. Korten , afsnijden, korter
maken: EC- les cheveux, un manteau. — Ook van
dieren: Ee- can Chien, on cheval, eersen hond, een
paard den staart en de ooien afsnijden. — (fig.)
te- un chapitre , een hoofdstuk te veel bekorten,
besnoeien. — Het part. passé is ook adj.: Robe écourtée, ingekorte japon m. Vous voilà Bien écourte,
gij zijt duchtig onder de schaar geweest (tot iemand
wiens haar te kort is afgeknipt). (op aardewerk.
'Eeoussage, n. [Tech.] Zwarte vlek f., vuil n.
'Ecousse, f., z. v. a. ESPADE. — 'Ecousser,
v. a., z. ÉCHANVRER.
'Ecoutant, e, adj. Toehoorend, toeluisterend;
(phis.) Avocat de-, advokaat m., die niet pleit. —

Ook als subst. (fain. et badin) Les de-s, de toehoor

(auditeurs) .
-ders
'Ecosite , f. Luisterplaats f. , luisterhoek m.

(waar men hooren kan, zonder gezien te worden),
gesloten gestoelte n., spi eektralie f., traliestoel m.
(in kloosters). — [Mil.] Luistergang m., galerij
om de werken des viands te ontdekken; luchtgat n.
in de kazematten. — ( fig. et fam.) Etre aux de-s,
staan luisteren, luistervinken, op den loer staan.
Als adj. alleen in: Soeur écoute, non, die in kloosters eene andere naar de spreektralie verzellen moet,
om te hooren wat zij daar met iemand spreekt.
ÉCOUTE, f. [Mar.] Schoot m., spantouw der zeilen.
— Ee- d'artimon, de misaine, du grand hunier, etc.,
bezaansschoot, fokkeschoot, ,grootti marszeilsschoot.
EC-5 de revers, Fausses de-s, Ee-s de bonnettesen
etui, ljzeilsschooten. Navigue: l'éc- à la main. Op de
schooten passen. Aller entre deux de-s, met een' gesprongen schoot varen. Avoir les éc-s larges, met
losse schooten loopen.
'Ecouté, e, adj. (en part. passé van écouter):
Amant de- , verhoord minnaar m. Prière dc-e,
verhoord gebed n. — Un père tic-, een gehoorzaamd
vader m. — [ Man.] Mouvements de-s, afgemeten,
met juistheid gemaakte bewegingen f. pl.
'Ecouter, v. a. Hooren, luisteren, toe-, ,aanhooren, toeluisteren; afluisteren, beluisteren. Ecoutez ce que je vals vous dire, hoor, luister naar
't geen ik u zeggen zal. Parlez bas, on nous écoute,
spreek zacht , men beluistert ons. — Ook zonder
voorwerp: Qui pane sème, qui écoute recueille,
wie spreek zaait, wie luistert maait. Ecoutez ! hoor
eens! — N'éc- que dune oreille, weinig acht slaan
op 't geen men zegt. — .Hooren, gehoor geven, ver
raad volgen, inwilligen. On les ren -horen;d
les de-, men zond hen weg, zonder hun-voyasn
gehoor te geven. Ee- un ami, den raad eens vriends
volgen. Dieu a écouté (exaucé) sas voeux , God
heeft zijne wenschen verhoord. — Éc- trop son mal,
zich te veel ontzien, te ongerust over zone kwaal
zijn. — [ Man.] ye- son cheval, zin paard naar de
regels der kunst berijden. — S'ÉCOUTER, v. pr.
(fam.) Met zich zelven ingenomen zijn. I1 s'dcoute
(parler), hij spreekt langzaam (gemaakt). I1 s'écoute
trop, hij is al te bang voor zijne gezondheid.
'Ecosite- s'il-pleut, m. Sluismolen m. — ( fig.
et fam.) Zeer losse hoop; ijdele belofte f. — (Loc.
fam.) C'est un de- , hij neemt alles voor goede
munt aan.
'Ecouteur, m., -ease, f. Luisteraarm., - sterf.,
luistervink m. en f. — (Prov.) A tol conteur, sage
de-. een wijs man laat gekken praten.
'Ecouteux, m. adj. [Man.] Schichtig.
'Ecoutille, f. [Mar.] Luikgat, (en overdraglelijk) luik n. Ee- /i buit pans, Ee- du mát, speelluik
luikje om den mast. Ee- qui s'emboite, stulpluik.
Anneaux, boucles d'éc, luikringen. — ' Econtilion, m. (verklw. van ECOUTILLE) Luikje, storm-

luik, loos luik n.
5 'Ecoutoir, m., z. v. a. CORNET ACOUSTIQUE.
'Econvette, f. Lange stoffer, kamerbezem, bezem m. — z. CHEVAUCHEUR.
'Ecouvilion, m. [Tech.] Ovendweil f. (der

bakkers). — [Artill.] Wisscher, kanonwisscher m.
-- [Mar.] Brandzwabber, louwaanzetter, wisscher m.
couvillonner, v. a. [Tech.] Den oven met
de dweil schoonmaken. — [Artill.] 't Geschut met
den wisscher zuiveren.
Eephractigiie, adj. [Méd.] Openend, oplossend. — Ook als subst. m.: oplossend middel n.
Eepliraste, m. f Anc.] Vertaler, vertolker m.
Eephyse, f. [Med.] Hoorbare uildrjving van
lucht uit pisbuis en scheede, e k p h y s i s f.

EOPIIYS1 SE
Eepllysèse , f. [Méd.] Snelle en belemmerde
uitdrijving van lucht uit de longen, e k p h y s é s i s f.
Eepiesane , m. [Chic.] Schedelbreuk f. met
drukking der hersenvliezen , e 1£ p i e s in a n. —
Uitdrijving f. van den oorbol, e k p i e s m u s m.
Eeplectique, adj. [Méd.] Wat de ekplexie of
plotselinge zinsverbister4ng betreft, e k p 1 e x i s c h.
ler onne, m. [Cnir .] Breukverband- kussen n.
E^elp)lexie , f. [MMléd.] Zinsverbijstering , ver
verstijving van schrik, e k p 1 e x i e f.
-dovinq,
Eeptonie, m. [Chic.] Beenverplaatsing f. door
ontwrichting. ekptósis f., ekptoma n.
Ecpyeute, m. [Méd ] teretterd deel n., etterEepyetique, adj. Veretterend.

borst I. —

'Eerai, m. [Agric.] Midden n. der ploegvore.
'Eerazigne, f. (meestal meerv.) Dorpskransje n.,
vieravond m. op 't land; — plaats f. der bijeenkomst.
'Eeran, in. Scherm, vuurscherm, lichtscherm n.;
-- oogkap f. der glasblazers. -- (fig.) Servir d'écra qn., z.ema , d beschutten, beveiligen.
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prendre ft écr-, leeren schrijven. Eer- avec une
plume, avec de l'encre, en petits caractères, met
eerie pen, met inkt, in (met) kleine letters schrijven.

— Eer- son noni , son adresse, une letlre, zijn' naam,

zijn adres, eenen brief schrijven. Ecr- a qn., iemand
schrijven. — (fig.) Les rides out dent son age sur
son front, de rimpels hebben zijnen ouderdom op
zijn voorhoofd geschreven. — (Loc.) Ecr- au courant de la plume, in haast schrijven. Ecr- de (of de
la) bonne entre, Eer- qn. une lettr e à chev al, op
krachtigen,hoogen, gebiedenden, scherp verwijtenden,
bedreigenden toon schrijven — Eer- un livre, un
opéra, une romance, een boek, eene opera, eene
romance schrijven, stellen. eer- clairement, een'
duidelijken, helderen stij l schrijven. — Écr- qc. a
qn., iemand iets schrijven, berigten, melden. — Ii
ne suffit pas de donner des paroles, it faut écr-,
beloven is niet genoeg, gij moet -u schriftelijk ver

Comment ecrivez-vous ce mat? hoe-binde.

'Ecraneher, v. a. [Tech.] De valsche plooijen

schrijft, spelt ge dat woord? — [Prat.] Zijne regtsgronden schriftelijk opgeven. — z. EXPLOITER . --

'Eerasé, e, adj. (en part. passé van écraser) :
Fruits écr-s, geplette, plat gekneusde vruchten f. pl.
Taille écr-e, korte, ineengedrongen gestalte f. Nez
écr-, platneus m. — Ecr- d'affaires, overstelpt van
bézigheden. Le faible écr- par le fort, de zwakke

hoe wordt dil woord geschreven, gespeld ? — Elkander schrijven, briefwisseling houden: Its s'écrivent

uit laken verdrijven , uitstrijken. — 'Ecraiielietu r, ni. Uitstrijker m.

verdrukt door den sterke.
'Ee,rasement, in. Verplettering, verbrijzeling f.
'Ecraser, V. a. Pletten, verpletteren, vermorzelen, verbrijzelen; plattreden, vertreden. Eer- le
grain,, des raisins, het graan, druiven verpletteren. Eer- une areig;née, eene spin doodtrappen. —
( li g.)ÉCr- qn., ier tand in den grond boren, ru'inéren. Ecr-qn. de travail, iemand met arbeid overladen.
Eer- qn. dans une discussion, iemand in een' woordenstr ij d geheel uit het veld slaan, vast zetten. L'empire romain ecrasa taus les autres, 't romeinsche
rijk vernietigde al de andere. — s 'ÉCRASCP► , V. pr.
verplet worden. -- Je me suis écrasé le ponce, ik
heb mijn' duim plat geklemd, plat geslagen.

'Eerelet, nl. Zekere zwitsersche melkspijs f.
'Ecréinage, m. .dfrooming f. — 'Eerémer,

V. a. A froomen, den room van de melk scheppen ;
— (fig.) Van iets het bovenste gedeelte wegnemen;
— het beste uit iets nemen: II a écrémé cette bi
hij heeft de beste boeken uit deze boekerij-bliothèque,
genomen. — [ Verr .] De glasgal van den glasvloed
afscheppen. — (Iet part. passe is ook adj.: Lait
écrémé, a fgeroomde melk f.
'Eeré[nière, f. [H. n .] .Roomschelp t .
'Ecrén'oire, f. [Tech.] IJzeren schuimlepel m.
(der glasblazers). — Blikken of hoornen schraper m.
om fijn qestooten stoffen bijeen te zamelen.

'Ecrén age,'Ecr é ner ,'Ecréneur,z.CREN — .
'Eerénoir, m. Lettergieters besvijmes n.
'Eerétennent, m. [Agric.] Het ophalen der

slootkanten in 't voorjaar.
'Ecréter, V. n. [Mil.] De kap of 't bovendeel
van een bolwerk of . wal. de toppen der schanspalen
enz. afschieten. — Eer- un coq, een' haan den kam
afsnijden. — [Agric.] De toppen van 't maïs wegsnijden. — Het part. passé is ook adj.: Bastion écrete,
ontkapt bolwerk n. Coq eer -, ontkamde haan ni.
'Eerevisse, f. [H. n.] Kreeft m. — (Loc. fam.)
Aller à reculons comme les écr-s, den kreeftengang
gaan, achteruit gaan in zijne zaken. Être rouge
comme un der-, zoo rood als een kreeft zijn. Eplucher des écr-s, haarkloven. — [Asir.] Signe de
l'Ear-, teeken van den Kreeft ( cancer). — [Tech.]
Groote smidstang f. -- Roodgebrande kalksteen m.
'Ecrexis, f. [Chic.] Baarm aderbreuk f.

S' ÉCRIRE , v. pr. Geschreven 'worden: Tout ce qui
se dit ne s'écrit pas, al wat zich laat zeggen, laat
zich niet schrijven. — Comment ce mot s'écrit-il?

régulièrement. — S'écr- of se faire écr- chez qn.,

zijnen naam zetten of laten zetten op iemands por
dat iaen aan zijn,huis geweest is).-tierljs(nbk

'Ecrisie, f. [Tech .] , z. EGRISE.
'Eerit, e, adj. (en part. passé van écr ire): Langue dc-e, geschreven taal f. Lettre bien écr-e, goed
geschreven, opgestelde brief m. Parchemin eer-,
beschreven perkament n. — (fig.) II porte son crime
écr- sur son front, zijne misdaad slaat hem op
't voorhoofd geschreven. — (Loc. prov.) Ce qui est
écr- est écr-, wat geschr even staat, staat (blijft)
geschreven. — (fig.) Cela est écr- au eiel, dat

staat in den hemel geschreven, dat heeft God besloten, bepaald. Il est écr- que .., er staat geschreven, 't staat vast, dat.. . — ECRI T, m. Geschrift,
schrift, opstel, het geschrévene, handschrift n. Lecture dun ecr-, lezing van een geschrift. Eer- séditieux, oproerig geschrift, opstel. Nier son eer -, zijn
schrift, zijne handteekening loochenen. — ECRITS,
m. pl. Schriften, geschreven of gedrukte stukken,
werken, opstellen n. pl., verhandelingen f. pl., enz.:
Les der- de Voltaire. — Eer -s périodiques, tijd schriften n. pl. — PAR ECRIT, joe. adv . Schrifte lijk, in geschrift: Exposer ses raisons par écr-,
zijne rédenen schriftelijk ontvouwen. Mettre qc.
par eer- of (faro.) Coucher qc. par der-, iets opschrijven, op- of aanteekenen. — [Jur.] Procès par
der-, schriftelijk gevoerde (niet bepleite) regtszaak f.
'Eeriteaau, m. Berigtgevend papier of bord n.
(aan huizen, winkels, enz.). Ecr- dune maison à
louer, à vendre, huurbrief, koopbrief; huisbrief m.
— Schandbord n. — (Voor Eer- dune bofte, dun
flacon, etc., Z. ETIQUETTE.) — [Tech.] Écr-x, strepen f. pl., die onafgeschoren op het laken blijven.
' Eeritoire, f. Inktkoker, schrij fkoher m.,schril ftuig n., schrijfbak m. (met pennen. inkt, ouwels,
lak, enz.). Eer- portative, zakschril ftuig. — (fig. et

fam.) Ecr ire contra qn. en pleine der-, tegen iemand
zonder de minste verse/mooning schrijven.
'Eeritare, f. Schrijfkunst f. ; schrift n., geschreven letters f. pl.; schrijfwijze, hand f.; handschrift n.; het geschrévene. L'invention de l'écr-,
de uitvinding derschrjfkunst. Savez-vous lire l'écrallemande? kunt gij hoogduitsch schrift lezen? I1

a nati belle eer-, hij schrijft eene fmaai e hand. —
La parole vole, l'écr- demeure, 't gesprokene ver
blijft. — L'écr- sainte , of enkel-vliegt,'schrén
'Eerhythnie of'Eerhythuiigne, adj. [Mid.] L'écr-, de heilige schrift, de schrift f., Godswoord n.
Onreüelmalig: Pouls écrh-.
— [Com.] Eer-s de commerce, handels -, kantoor
'Eerier, v. a. [Tech.] Het ijzerdraad 'met bik— [Mar.] Eer-s, dagregisters n. pl. — [Prat.]-boekn.
steen afschuren. — s'ÉCRuER, v. pr. Uitroepen, uit
Eer-s, processtukken n. pl., schrifturen f. pl. —
S'écr- d'admiration, de joie, een' kreet-schreuwn: Eer- privée, onderhandsch geschrift. — (Loc. fig. et
van verwondering, van vreugde geven of slaken.
prov.) Concilier les der-s, de schijnbaar strijdige
'Ii erieesr, m. [Tech.] IJzerdraad -schuurderm. zaken tot overeenstemming brengen. - [H. n Eer'Eerille, f. Teenen vischweer f. in een' vijver. arabique of chinoise, letterschelp; Eer- grecque,
'Eerin, m. Juweelkistje n.
perspectief schelp f. ; — arabische baars m.
5 'Ecriturer, v. a. Afschriften maken, schrj'Eerire , v. a. (dikwijls zonder uitgedrukt
voorwerp) Schrijven, letters of figuren zetten (in very drijven, pennen. — 5 'Eeritarier, m. Afdien zin altijd zonder voorwerp); -- door schriftt schrijver, penner m.
uitdrukken, in geschrift stellen, beschrijven; -- be'Eerivailler, v. n. Veel en slecht schrijven,
rigten, melden; — zich schriftelijk verbinden; — kladden, krabbelen. — 'F.erivaillerie, f. Slecht
spellen. ier- Bien, mal, goed, slecht schrikven. Ap- geschrijf n. ; veelscli,rijveri,j f. (in ongunstigcn zin) .
-

.]
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'Ecrivailleur, ni., -euse, f. Papierbekladder m., -bekladster f., veelschrijver m., -schrijfster f.
'Eerivain , m. Schr j frneester; — schrijver,
boekenschrijver m. (inz. met betrekking tot den vorm,
de meerdere of mindere schoonheid der denkbeelden,
bevalligbeid en gloed van den stijl, enz.) In dezen
zin ook van eerre vrouw .gezegd: Mad. de Sévigné
est un écr- distingué. — Openbaar schrijver, brief-,
acte - schrijver. — [Mar.] Scheepsschrijver m.

'Ecrivassier, m., z.v.a. ÉCRIVAILLEUR. ( p ers.
'Eerive, f. [Tech.] Schroefboom m. der glans'Ecrivenr of 'Ecriveux, ease, adj. (woord
van Mad. de Sévigné) Schrj flustig, schrj fziek.
5 'Ecriveiir, m., -euse, f. Schrijver, penneheld m., schrijfster f.
'Ecrotage, m. [Sal.] Het opnemen van de
i de zoutkeeten; de opgenomen
bovenste aardvlakte in
aarde zelve f. — ECROTER, v. a. De bovenste aard
-vlakte
opnemen.
'Eeron, m. [Tech.] 1Vloêr eener schroef, schroefmoér f. — [Jur.] of Acte d'écr-, hechtenis-acte f.,
proces-verbaal n., aangevende den dag waarop en
de oorzaak waarom en op wiens last iemand gevangen zit; gevangenis-rol f. (nings tafel.
'Ecroue, f. Rol f. der uitgaven van 's ko'Ecrouelle, f. [H. n.] Beek-garnaal f. -- [Méd.]
z. ÉCROUELLES.

'Ecronellé, e, adj. [Méd.] Met klieren, kliergezwellen behebd. — Ook als subst.: Un écr-, een
klierljder. --- 'Eerouelles, f. pl. Kliergezwellen n. pl., gezwollen klieren, inz. halsklieren f. pl.
crophules). — 'Ecronielleux, euse, adj. De
^'liei,.qezwellen betreffend; klierachtig.
'Ecrouer , v. a. [Jur.] Op de gevangenrol,
't register der gevangenen inschrijven (vgl. ECROU).
'Eeronir, v. a. [Tech.] Hameren, koud smeden,
metaal harden door het koud met hamers te slaan,
het tusschen cilinders heen of door de trekplaat te
trekken of onder de muntvers te brengen. — Het
part. passé is ook adj.: Metal écroui, gehard, gehamerd metaal n. —'Ecrouissage, 'Eeroulssernent, m. Het hameren; hamering, harding f.
'Eeroulé, e, adz. (en part. passé van s'écrouIer): Maison écr-e, ingestort huis n.
'Ecroulement, m. Instorting, invalling f. (fip. Eer- de fortune, ondergang m. van fortuin.
Ecrouler (s'), v. pr. Instorten, invallen van
muren en gebouwen). — (fig.) L'empire s'écroula,
het rijk bezweek, ging te niet.
'Ecroiltage, m. Ontkorsting f. —'Ecronter,
V. a. Ontkorsten, de korst afsnijden: Écr- du pain.
— [Agile.] De bovenvlakte van een' onbebouwden
grond afsteken — Het part. passé is ook adj.: Pain
ecrouté, ontkorst brood n.
'Ecru, e, adj. [Manuf.] Ruw, niet gewasschen,
niet gebroeid: Soie eerue, niet ontschaalde of ontgomde zijde f. Toile écrue, ongebleekt linnen. Fil
ecru, ongewasschen garen n. — Fer ecru, slecht
uitgezweet Ozer n. — 'Ecrues de bols, f. pl.
[Agric.] Nieuw uitwas n. van hout op 't land.
Ecsarcome, m. of Eesarcose, f. Vleeschuitwas, wild vleesch in wonden, e k s a r k ó m a n.
Ectase, f. [Méd.] Spanning, uitzetting f. der
huid. -- [Poes. ant. j Het lang maken eener korte
lettergreep.
Eethlimme, m. [Chir. j Oppervlakkige beschadiging f. der huid door drukking.
Ecthlipse, f. [Prosod. ant.] Uitdrjving van
ééne of meer letters, inz. in 't laten het uitlaten
der letter m op 't einde.
Eethynie, m. [Méd.] Huiduitslag in den vorm
van puistjes; etterende haarworm m., e k th y m a n.
Eethypnose, f. [Méd.] Bloedopwelling f.
Ectillotique, adj. [ivléd.] Haarwegnemend,
ontharend: Remèdes eet -s, of als subst. Des ect-s,
ontharende middelen.
)

Eetome,

f., z. v. a. EXCISION, AMPUTATION.
Ectopie, Ectopisie, f. [Chir.] Ziekelijke ver
plaatsing f. van een inwendig ligchaamsdeel.-ander
-- Ectopocyste, f. Verplaatsing der blaas. —
Ecto p osystique, adj. Uit die verplaatsi.ngont-

staande.

Ectrimulee, f. [Chir.] Doorgelegen huid f.
Ectrodactyle, I. [Anat.] Het gemis van één'
rn.
nn
o - meer vingers of teenen. — Ectroèle,
onvolledige ligchaamsvrucht f. — Eetropion, m.
Méd.] Buitenwaarische omkeering f., inz. der oog
-- Ectrose, f. Ontijdige geboorte f. — Ee--ledn.

ÉCIJMER.
trotique, adj. Vruchtafdrijvend. — Ook als subst.
m. Des ectr-s, vruchtafdrijvende middelen, e k trótika n. pl.
Eetylotique, adj. [Chic.] Eeltverdrijvend. —

A 1s subst. in. Des eet-s, middelen tegen vereelting,
tegen ekster000gen, e k t y id t i k a n. pl.
Ectype, m. [Ant.] Afdruk m. van gesneden

steenen,gedenkpenningen, enz. —
Eetypique,
adj. Volkomen naar zulk een' afdruk gelijkend
e k t y p i s c h. — Ectypographie, f. Verheven
metaalsnijwerk n.; verheven letterdruk voor blinden,
relief-druk m.
'Ecu, m. Schild n. der oude ridders; — [Bias.]
Wapenschild. — [ Mar. ] scu d'armes, z. v. a.
ECUSSON. — Voormalig fransch muntstuk n., fransche daalder m., kroon f.; — Eeu de cinq francs,
tegenwoordig vijffrancs-stuk in Frankrijk en Belgic.
— Zonder bepaling wordt Ecu nog gebruikt voor
3 francs: cinquante écus, 150 francs. — (fig. et
fam.) Geld, gereed geld n., rijkdom m.: I1 a des
écus, hij is rijk. 11 a des écus à remuer la pelle,
C'est le père aux écus, . hij heeft geld bij schepels,
hij is schatr jk. N'avoir pas un ecu vaillant, dood
zijn. Mettre écu sur éeu, potten. — (Prov.)-arm

Vieux amts, vieux écus, er gaat niets boven oude
vrienden en oude dukaten. Voilà le reste de notre
écu of de nos deus ! daar komt de regte man ! die
ontbrak ons nog! nu is 't gezelschap volmaakt!

'Ecuage, m. [Féod.] Zadelpligt m., verpligtinq
tot de dienst te paard; -- schildregt n., regt tot het
voeren van een schild.
'Ecuanteur, m. [Tech.] Uitwendige holte f.
van 't wagenrad, helling f. der speken op de naaf
van 't rad.
'Ecubier, m., [Mar.J Kluis f., kluisgat n., bot
Ec-s, Allonges d'éc-, kluishouten,-loeftuwga.—
boegstukken n. pl.
'Eerveil, m. [Mar.] Klip f. — (fig.) Elke hinderpaal in 't leven, elk gevaar voor de deugd, de
eer, 't geluk, den goeden naam, enz.: Le monde
est plein d'éc-s, de wereld is vol klippen.
'Ecuelle, f. Nap m., kom, diepe schaal f., kom
Les de-s, het vaatwerk. — (fig. et pop.)-metjn.
Rogner l'ee- a qn., iemands inkomsten besnoeyen.

Mettre tout par de-s, niets sparen om iemand goed
te onthalen. Propre comme une dc- à chat, zeer
vuil of morsig. I1 a bien plu dans son éc-, hem is
veel goed aangewaaid. II na ni pot an feu, ni dclavée, hij heeft geene eigen huishouding. z. ook
ATTENDRE. -- Archer de 1éc-, (weleer) bedelaars diender (die bedelarf moest weren) .— [Mar.] Pot m.,
schijf f., metalen bos, waarin de gangspil draait. —
[Bot.] Ec- d eau, Menusnavel m., navelkruid n.
'Eeiiellée, f. Kom -, schaalvol f., napvol m.
.

UANE.
'Ecuèite, f ., Z. ÉCO
'Ecuiage, m., z. ÉCUAGE.
'Ecuisser, v. a. [Eaux et for.] Eenen boom b"

't vellen splinteren; eenen boom van onderen afsplinteren om hem te vellen.
'Eeuler, v. a. Neêrhakken (schoenenof laarzen).
— Ee- de la tire, was tot koeken of schijven g ie ten. — Het part. passé is ook adj.: Souliers éculés,
neêrgehakte schoenen m pl.
'Eeulon, in. [Tech. ] Tweetuitige schep- of giet
-komf.,derwasch

'Eeumage, m. Het schuimen, afschuimen.
'Ectimant, e, adj. Schuimend: Vagues éc-es,
schuimende baren f. pl. Cheval dc-, schuimbekkend
paard n. — Homme dc- de colère, van toorn
ziedend mensch.
'Eeume, f. Schuim n. op geschudde, kokende

of gistende vloeistoffen, ook op gesmolten metalen;
bruis n., verdikt speeksel op den mond van sommige woedende of verhitte dieren, ook bij menschen;
schuimend zweet n. van 't paard. - (fig.) Schuim,
uitvaagsel, slecht volk n. — [Miner.] Ee- de mer,
meerschuim; — een daarvan gemaakte pjpekop m.
— [Bot.] EC-s printanières, lenteschuim, z. CRACHAT
de COUCOU. — Ee-

de fer , z. MECHEFER. — [Jeu]

Valsche dobbelsteen m.
'Eennier, V. n. Schuimen, schuim opwerpen:
La mer écume, de zee schuimt. Il écume de rage,
hij schuimbekt van woede . — ECUIIJER, V. a. Schuimen, afschuimen. Ee- du sucre, suiker afschuimen.
— (fig.) te- les roers, zeeschuimen, op zee rooven.
— (fig. et faro.) EC- un heritage,, van een erfgoed
het beste naar zich nemen. — Ee- les marmites,
tafelschuimen, klaploopen. Ec- un livre, uit een
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--

boek het beste nemen. te- les nouvelles, hier en
daar nieuws oploopen. — [Jeu] Ee- les dés, de
dobbelsteen^ vervalschen. -- (poét.) EC- sa rage,
sa fureur, gif en gal spuwen. — Het part. passé
is ook adj.: Pot écumé, a fgeschuimde pot m.
'Ecumeresse, f. [Ralf.] Groote schuimlepel m.
'Ecuinette, f. [Tech.] Schuimspaantje n.
'Ee^IIneur, m. Schuimer (alleen fig.): te- de
marmites, tafelschuimer, panlikker m. Ee- de mer,
zeeschuimer, zeeroover. — Ee- de livres, boeken
-schuimer,
boekenplunderaar in.
'Eeuineux, ease, adj. Schuimend, volschuim.
'Eeusmoire, f. Schuimspaan, schuimlepel m.
'Ecurage, m. Het afschuren; afschuring f.
'Ecuré, adj. (en part. passé van écurer): Chaudron éc-, r,eschuurde ketel m. Puits dc-, schoon
-gemaktpu.(disl
'Eenreau, m. [Manuf.] Schoonmaker der kaar'Eeurée,f. [Corn.] Zuivere gedroogde wijnmoér f.
'Ecnrement, m. [Agric.] Afwateringsgreppelf.
door een bezaaid land.
'Ecurer, V. a. Schuren, met zand, met biksteen
afwrijven; schoonmaken, reinigen, poetsen. Ee- la
valsselle, Ee - Un pmts, Z. CURER.

— [Manuf.] Ee
-

les carries, les chardons, de kaardedistels schoon
(Loc. prov.) A Páques it faut de- son-maken.
chaudron, met Paschen moet men schoon schip

maken (te biecht (Jaan). (luitmaker.
'Eenrette, f. [Tech.] Schrapijzer n. van een'
'Eeureuil, nn. [H. n.] Eekhorentje n. Ee- de
Canada, de Virginie of Petit-gris, amerikaansch
aauw of zwart eekhorentje. Ee- barbaresquc of
at-palmiste, palm-eekhorentje. EC,- volant of Polatoucbe, vliegend eekhorentje. ie- épileptique,
z. LOIR . — (Loc.) Vif comme un dc-, vlug als een
eekhorentje. — Naam van verscheidene visschen,
ook van een' nachtvlinder. (ster f.
'Lenreur, m., -eaise, f. Schuurder in., schuur'Ecurie, f. Stal, paardestal n1.; — de tot een'
stal behoorende personen, paarden, rijtuigen, enz.
-- (Prov.) Fermer l'éc- quand les chevaux sopt
échappés, den ,put dempen, als 't kalf verdronken
is. — [Mar.) Ee-s flottantes, schepen n. pl. tot vervoer der ruiterij.
'Eeusson, m. [Blas.] Wapenschild n. (meestal
in een grooter schild). — [Serr.] Plaatje n. op het
sleutelgat. — [Hort.] Schildje, oog n. om te enten;
— naamplankje blokje n.,aan een' bloempot.— [Méd.]
Kruidenzakje n. op de maag. — [Mar.] Schild,
hakkebord n. aan den spiegel, wapenvlak, vierkant
wulf n', waarop men den naam van het schip uit
schildert. Barre die- , z. BARRE. —-houwtf
[Agrie.] Groot, wijd uitgediept ploegstrjkbord n.
'Ecsissonnable, adj. [Hort.] Entbaar.
'Eeussonner, V. a. [Hort.] Enten, inenten. —
Het part. passé is ook adj.: Arbre éeussonné, in-

W

geënte boom ni.

'Ecassonnoir, m. [Hort.] Entmes n.
'Ecuyer, m. [Chev.] Wapendrager, schild

edelman (in de vorige eeuw); — vorstelijk-knap;
stalmeester. Le grand ie -, de opperstalmeester. —
Pikeur of paardberjder. Vous êtes un bon éc-,
gij zit goed te paard. — Lei jonker eener dame. —
ÉC- tranehant, voorsnijder van 't vleesch, aan de
tafel van eenen vorst. te- de bouche, spijsmeester
des konings. te- de cuisine, opperkok. — [Hurt.]
Steunpaal m. voor een' jongen boom. — Valsche
w gaardloot f. — [Véner.] Jong meéloopend hert n.
Vezenie, m. [Mid.] Hittepuistjes, brandende
puistjes als gierstekor rels n. pl., e k z e m a n.
+ 'Edacité, f. (eig. vraatzucht) (poét.) Het
knagen, de tand m. des tijds.
Edda, f. Edda f., oudste scandinavische oorkonde,
die de noordsche goden- en heldengeschiedenis bevat.
-

'Edémateiix, aclj., z. (EDÉMATEIJX.

'Eden, m. (pr. é-dèn) [gerit.] Eden, het pa-

radijs. — (fig.) Bekoorlijk verblijf n., lusthof m.

'Edénien, ne, adj. [Phil.] Edensch, tot de

gouden eeuw behoorend.— Période éd-ne, lste van de
8 tijdvakken der verlédene, tegenwoordige en toekomstige wereldgeschiedenis, volgens het stelsel der
Fourieristen.
'Edenté, e, adj. (en part. passé van édenter)
Tandeloos, zonder tanden: Vieille femme éd-e, of
als subst. Une éd-e, een besje, eene tandelooze oude
vrouw. Peigne éd-, kam m. met gebroken tanden.
— EDENTÉS , m. pl. H. n.) Zoogdieren zonder
hoek- of snijtanden, e d e ni a t a n. pl.
[

EDUCATIOINT.

645

'Edenter, v. a. De tanden uittrekken, uitbreken of afbreken, onttanden: Pd
- qn., iemand de
tanden uitbreken. Ed- un peigne, une scie, de
tanden van een' kam, van eene zaag breken.
'Edictal, e, adj. Op regterlijk bevel; het
edict betreffend .
'Edifiant, e, adj. Opbouwend in 't geloof,
stichtelijk: Sermon éd-, stichtelijke preek f.
S Ediiicateur, ni. Bouwer, stichter m.
'Edification , f. [ Arch. ] Stichting , opbouwing f. (tegenwoordig meestal fig.): Vie pleine
did-, zeer stichtelijk leven. Dire un mot did-,
een woord ter stichting zeggen.
'Edifice, ni. [Arch.] Gebouw n. (meest gebézigd van groote, prachtige gebouwen, van tempels
of kerken, paleizen en dgl.). — (fig.) Kunstig za
voorwerp n., 't geheel van een stelsel,-mengstld
Bene onderneming, enz.: Le galant éd- de ses cheveux, de sierlijke zamenvlechting harer lokken.
Lid- de la philosophic, 't gebouw der wijsbegeerte.
'Edifié, e, adj. (en part. passé van édifier):
Temple éd-, gestichte tempel in. — (fig.) Je suis
éd- du sermon, ik ben door de preek gesticht. Je
suis éd-, ik ben voldaan, ik weet wat ik verlangde
te weten. Je sors de ehez vous fort mal ed-, ik
kom daar zeer geërgerd uit uw huis.

'Edifier, v. a. [Arch.] Stichten , oprigten ,

bouwen: sd- un temple, un palais. — (fig.) Stichten, opbouwen in 't geloof, tol godsvrucht, tot deugd

Ed- tout le monde' par son exemple. —
Sa conduite m'édifie beaucoup, zijn gedrag voldoet,
verheugt mij zeer. — Cet homme detruit, au lieu
opwekken:

did-, die man breekt af (verstoort, stookt onrust),
in plaats van op te bouwen (rust en orde aan te
brengen) --- S'EDIFIER, V. pr . Gebouwd, gesticht
worden. elkander stichten. — (pop.) Je voudrais
m'éd- sur ce point, ik wenschte omtrent dat punt
inlichting te bekomen.
'Edile, m. [H rom.] Opziener der openbare
gebouwen en schouwspelen te Rome, ce d i li s m. —
'Edilicien, ne, adj. Edilisch. Edit éd-, cedilische
verordening. Personnage éd-, gewézen wdilis. Questeur éd-, qucestor, die de jaren bereikt had om te
dingen naar de 'Edilité, f., het ambt, de waar
ce d i ii te i t f. -- (Loc. prov.)-dighevancls,
Pureté éd -ne, volkomen zuiverheid f.
'Edinite, f. [Minér.] Ediniet m., een bij Edinburg (poét. Edin) gevonden mineraal.
'Edit, m. Landsverordening of wet f., openbaar
bevel, vorstelijk bevelschri ft, e d^i c t n. Ed- perpétuel,
eeuwig edict.
.

S 'Edital, e, adj., z. EDICTAL.

'Editer, v. a. Een edict afkondigen (in dien zin
verouderd ). — Uitgeven, in 't licht geven (een boek).
— Het part. passé is ook adj.: Livre nouvellement
édité, nieuwelings verschenen boek n.
'Editeiir, m. Uitgever, geleerde, die eens anders
werken herziet en laat drukken; — boekverkooper.
die voor eigen rékening boeken in 't licht zendt.
Libraire-éd-, boekhandelaar en uitgever. Ed- responsable, verantwoordelijk uitgever m.
'Edition, f. Uitgaze, oplage (van een boek).
druk m., editie f. Ed- contrefaite, nadruk. —
Ed- princeps, eerste uitgave of druk van oude
schrijvers, sedert de uitvinding der boekdrukkunst.

- z. ook COMPACT, INCUNABLE.
'Edocéphale , ni. [Anat.] Wanschepsel n.,
wiens neus den vorm der roede [penis] heeft. —
'Edocéphalie, f. Zoodanige misgeboorte f. —
'Edocéphalique, adj. Daartoe behoorend.
'Edolie, f. [H. n.] Wetenschappelijke naam van
den dr o n g o , (z. dat uwoord); koekoek in. van de
kaap de Goede hoop.
'Edosser, v. a. [Agric. De bovenste aardlaag
wegnemen. -- [Tech.] Het wateren en afschaven
der perkament-vellen.
'Edredon, m. Eider4ons n., zachte borstvederen, inz. der eidergans, een zwemvogel van IJsland
en Groenland. — Donzen voetkussen n. (baar.
'Educable, adj. (woord van G. Sand) Opvoed'Eduzcateur, trice, adj. De opvoeding betreffend , opvoedend.
'Education, f. Opvoeding, educatie f. Edpublique, privée of domestique, openbare, huiselijke
opvoeding. Maison did-, huis n. van opvoeding,
kostschool f., instituut n. — Un homme sans éd-,
een mensch, die de gebruiken der wereld, de regels
der welvoegelijkheid niet kent, mensch zonder educa]
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tie. — Bij uitbreiding : opkweeking f. van zékere
dieren, aankweek2ng van planten.
'Edulcoratioii, f. [Chim., Pharm.] Verzoeting, ontzuring, ontzouting f. —' Edrilcorer, v.a.
Verzoeten. — Het part. passé is ook adj.: Breuvage
édulcoré, verzoete drank m. (/i. et iron.) Colère
éd-e, gestilde gramschap f.
'Edele, adj. [H. n., Bot.] Eetbaar.
'Edugner, v. a. (pop.) Opvoeden (éíever).
'Efauffler, V. a. Uitrafelen ('t zij om den aard
van 't weefsel te onderzoeken of om pluksel te
maken) . — Het part, passe is ook adj.: Ruban
éfaufilé, uitgerafeld lint n.
S Effagable, adj. Uitwischbaar.
Eifacé, e, adj. (en part. passé van effacer)
Mot eff-, uitgewischt, doorgehaald woord n. —
Beauté eff-e, verdwenen, verminderde, ook: ver
overschenen schoonheid f. Gloire eff-e,-donker,
verdonkerde, verloren roem ni. — E paules eft es,
ingetrokken, a freronde schouders m. pl.
% Effacement, m. Uitdelging f. der zonden.
Eflfacer, v. a. Uitwisschen, uitvegen, uitschrap
uitdelgen, doorhalen : Eff- une ligne, eenera-pen,
regel doorhalen. — ( fig.) Doen verdwijnen; verminderen, vernietigen, te niet doen; — doen vergeten,
doen vergeven: Le temps a effacé sa beauté, de
tijd heeft hare schoonheid zeer verminderd. — Elfqc. de la mémoire, iets uit het geheugen doen gaan,
doen vergeten. Eli- ses fautes, zijne misslagen uit
doen vergeven en vergeten. — Overtre/fen,-weschn,
verdonkeren, verduisteren: I1 a effacé la gloire de
ses ancêtres, hij heeft den roem zijner voorouders
verdonkerd, hen in roem overtroffen. — [ Escr.,
Gymn., Mil.] Eff- Ie corps, les épaules, het ligchac;nz, de schouders intrekken, in de juiste houding
brengen, niet bloot geven. — S'EFFACER, v. pr. Uit
worden; uitgaan, verbleeken; verdwijnen:-gewzscht
Cette couleur s'etface. Sa gloire sect effacée. —
[Escr.] Zich zijlings plaatsen en aan 't ligchaam
zoo weinig voorvlakte als mogelijk geven. — [Mar.]
Den voorsteven toekeeren.
Effag, ure, I. Uitwissching, doorhaling f.: Lettre
pleine d'eff-s, brief vol doorhalingen.
Effanage, m. Het aftoppen der graanhalmen.
— Effatier, v. a. .dfloppen, ontbladeren. — Het
part. passé is ook adj.: Blés alfanés, afgetopt
graan n. — Effaneur, m., -euse, f. A ftopper m.,
aflopster f. — Effanures, f. pl. Afgesneden toppen m. pl.
Effaré, e, adj. (en part. passé van elfarer): Air
eff-, ontsteld, ontdaan gelaat n. — [Blas.] Cheval
efï-, steigerend paard n.
Effarer, V. a. Verschrikt maken, doen ontstellen, ontzetten, buiten zich zelven brengen, verbluft
maken. — S'EFFARER, v. pr. Verschrikt worden,
ontstellen.
Elfaronehant, e, adj. (woord van J. J. Rousseau) Schrikaanjagend: Assemblée eff-e.
EJfarouché, e, adj. (en part. passé van effaroucher): Pigeon elf-, schuw gemaakte duif I. —
[Man.] Cheval eff-, schuw, schichtig paard n. —
[Blas.] Chat el-, kat f. op de achterpooten.
Eifaroeieher , v. a. Schuw of bang maken,
doen vlieden, verwilderen: Elf- les pigeons, le gibier. — ( fig.) Afschrikken, minder handelbaar maken, vrees of wantrouwen inboezemen: Vous l'efiaroucherez par cette proposition, gij zult hein door
dat voorstel afschrikken. — (Loc. prov ) Elf les
pigeons, de kalanten wegjagen. — S'EFFAROUCHER,
V. pr. Schuw, afgeschrikt worden.
Effarvatte, f. [H. n.] Bietvogeltje, grassijsje n.
(ook petite rousserolle en Bee-fin des roseaux
geheeten).
Eífaischeter, v. a. [Agri(.] De afgesneden
haver met 'de hooihark zamenhoopen.
Efl'autage, m. [Tech.] Wrak duighout n.
Ef%ctif, ive, adj. Wezenlijk, waarlijk, werkelij k, voorhanden, e f f e kti e f: I1 a dix mille florins eff-s, hij heeft tienduizend gulden baar geld.
Armée de trente mille bommes eff-s, leger van
volle 30, 000 man onder de wapens. Assistance elf-,
werkelijke, ..dadel
dadelijke bijstand m. — Homme eff-,
van zin woord. — [ Théol.] Amour elf-, kracht
ijke liefde I. — EFFECTIF, m.-daige,wrkl
Het werkelijk aanwézige, voorhanden hoeveelheid,
voorraad, enz. Leff- de l'armée, het getal werkelijk
dienstdoende manschappen, het effektieve leger.
Effection, f. ] Géom.] Constructie of meetkun-

--
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stige zainenstelling :. der vraagstukken en vergelijkingen. (zenlijk, inderdaad.
E ectivetuent, adv. Waarlijk, werkelijk, weEffectriee, adj. [bidact.]: Cause eff-, uitwerkende oorzaak I. (gebruikelj er is efficiente).
EW eetaiation , f. Verwezenlijking, volvoering.
Effectoer, v. a. Uitvoeren, ten uitvoer brengen, bewerkstelligen, tot stand of ten uitvoer brengen, e f f e c t u é r e n. Eff- sa promesse, zijne belofte volbrengen. Eff- one commission, un payement, eene bestelling uitvoeren, eene betaling doen.
—S'EFFECTUER, v. pr. Volbragt, uitgevoerd, verwezenljkt worden. -- Het part. passé is ook adj.:
Promesse elfectuée, volbragte belofte I.
Effélures, f pl. Lederafval m. voor lijm.
Etéinination , I. Verweekelijking; verwijfdheld, onmannelijkheid I.
Etféeniné, e, adj. (en part. passé van elléminer) Weekeljk, verweekeljkt, ontzenuwd, verwijfd:
Homme elf-, verwijld, man. Moeurs eff-es, weekelijke zeden. — EFFEMINE, m. Weekeling, verwijfde.
Efféininer, v. a. Verwijfd, weekeljk maken,
ontzenuwen, verzwakken. — S'EFFEMINER, v. pr.
Verwijfd worden.
Effendi, m. (turc) [ H. ott.] E f e n di, titel
van een' turkschen staatsdienaar en geleerde, inz.
regtsgeleerde of wetverklaarder. Reis-ell , turksche
rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken, reis -efendi.
Ef%rent, e, adj. [Anat.] Vaisseaux eff-s, vaten, die van de uiterste deelen naar 't midden voeren.
Effervescence, I. [Chim.] Opbruisingf. (door
ontwikkeling van een of ander gas uit eene vloeistof), eff ervescen tie f.—[Méd.] L'ef- dusang,
de opbruising, gisting, verhitting f. van 't bloed.
— (fig.) Onstuianighezd, drift, groote levendigheid:
L'eff- des passions, het vuur der hartslogten. L'effdes esprits, (le gisting der gemoederen.
Efferveseent, e, adj. [Cum.] Opbruisend. —
(fig.) Zeer levendig, vurig, opvliegend. Tête ell-e,
heethoofd m. La foule elf-e, de gistende volkshoop m.
EJ et, m. Werking, uitwerking f., gevolg, uitwerksel, gewrocht, effect n. Point deli- sans
cause, geen uitwerking of gevolg zonder oorzaak. Remonter de l'effet h la cause, van 't gewrocht, uit
oorzaak opklimmen. -- L'elf- dune-werksltod
machine, de werking, kracht, het uitoefenend ver
Werking f., indruk m.,-mogenrachi.—
gewaarwording f.: Ce tableau, Cette scène, Ce discours produit un bel, un grand eff-, die schilder#,
dat tooneel, die redevoering doet eene schoone werkinj, maakt veel indruk, effect. Cette lumière est
dun eff- trop dur, dat licht doet eene te harde
werking. Eff- de l'ensemble, indruk van 't geheel,
totaal - indruk. — ( Loc. fam.) I1 me fait fell- d'être
lou, hij schijnt mij toe gek te zon. — Daad, uit
I. En venir des paroles aux eff-s, van-voering
woorden tot daden of dadelijkheden komen. Mettre
a effet, ten uitvoer brengen. — (Prov.) Les eff-s
sont les mhles, et les promesses soot les femel les, zonder daden beteekenen de beloften niets.
Plus de paroles que d'eff-s, meer woorden dan daden, veel geschreeuw en weinig wol. — [Jur.] Werking, kracht, gevolgtrekking, toepassing f.: La bi
ne saurait avoir delf- rétroactif, de wet kan Beene
terugwerkende kracht hebben,. — Eli-s civils, burgerlijke regten of voorregten n. pl. — Ieder stuk
of gedeelte van iemands bezitting; (doorgaans meerv.)
eff-s, bezitting f., vermogen n., goederen n. pl., inz.
roerende goederen. Emporter ses eff-s, al zijne goederen medeneuzen. Abandonner ses eli-s a ses ereanciers, zijne goederen aan zijne schuldeischers overlaten. — [Com.] Els de commerce of enkel Eli-,
handelspapier n., wissels m. pl., bankbiljetten, orderbriefjes ene. , effecten .n. pl. Eff-s négotiables, verhandelbare effecten. — Eff- publics, landsschuldbrieven , openbare effecten , allerlei obligatiën, die op de beurs genoteerd worden. — [Man.]
Efts de la main, des jambes, leiding, besturing
van een paard door bewegingen van de hand, van
de beenen. - EN EFFET, loe. adv. et conj. Inderdaad, waarlijk, wezenlijk, werkelijk. — à L'EFFET
DE, loc. prép. Met oogmerk, om, ten einde. — á
CET EFFET, POUR CET EFFET, loc. conj. Tot dat
einde, te dien einde. — á QUEL EFFET ? loc. advy
Niet wat oogmerk, waarom?
Ef%nillage, m. [Hort.] Het ontbladeren,
uitbladeren, het wegnemen van bladeren.

EFFEIJILLAIStN
Effeui11aiso f. [Hort.] Zijd in. van 't afvallen der bladeren; ook voor EFFEUILLAGE en DÉFEUILLA1SON gebruikt. (Ontbladerd, bladerloos.
Effeailté, e, adj. (en part. passé van efeuiller)
S E(%uillement, m. [Hort.] Bladerlooze toestand m., ontbladering f.
Etfeuiller, v. a. [Hort.] Ontbladeren; ook z.v.a.
EJAMBER. — SEFFEUILLER, V. pr. Zich ant bladeren, de bladeren, het loof laten vallen. — Losgaan,
splijten, vaneen wijken (van karton of kaarteblad).
Effeuuillure,f. [Hort.] 41'geplukt,afgevallen loof.
Ef ficace , adj. Krachtig, werkzaam: Remède
eff-, krachtig middel n. Discours eff-, krachti!;e,
indrukmakende rede f. — [Théol.] La grace aft-,
de krachtdadige genade f. — 5 EFFICACE, f., z. V. a.
EFFICACITÉ. (lijk, met vrucht, kracht of nadruk.
Eflieacesment, ode. Krachtdadig, nadrukkeEflicaeité, f. Krachtdadigheid, werkdadigh.eid,
werkzaamheid, kracht f. Eft dun remède, de la
prière,werkende kracht van een middel, van 't gebed.
Efficient, e, adj. Werkend, werkzaam (zelden gebruikt dan in): Cause elf-e, werkende oorzaak.
% Effigial, e, adj. Tot eerie beeldtenis behoorend.
Effigie, f. Beeldtenis f., beeld; — muntbeeld n.,
beeldenaar m. — [Jur.] Exécuter un criminal en
eff-, eenen misdadiger in beeldtenis [in effigie] ophangen, verbranden, enz.
t Effi ier, v. a. [Jur.] In beeldtenis regten.
Eflilage, m. Het uitrafelen, uitrafeling f.
Effilé, e, adj. (en part. passé van effiler) Uit
Linge eff-, uitgerafeld linnen n.—Cheveux-gerafld:
efts, uitgedund hoofdhaar n. — Lang en dun of
smal, schraal, mager, slank. Visage elf-, magere,
schrale tronie f. Tige efi-e, lange, dunne sten,q el m.
Cheval eff-, te dunhalzig paard n. — [Chas.] Chien
eff-, hond, die zich overloopen heeft. — EFFILÉ, m.
Garenfranje f.; franjeachtig uitgerafeld rouwgoed n.
Effiter, v. a. Uitrafelen, uitpluizen : Eff- du
linge. — [Perr.] Elf- les cheveux, het haar uit
Hurt.] Eff- les artichcuts, de afzetsels-dune.—[
van artisjokken afnemen. — ( Chas.) Eff- un Chien,
een' hond uitputten, door hem te jong of te lang
te laten loopen. — S'EFFILER, V. pr. Van zelf uitrafelen losgaan. — Dunner, schraler worden.
Effiloche, Effilogae, f. [Ruban.] Zeer ligte
ongetweernde zijde f.; — uitstekende rafels f. pl.
Effilochée, f. [Pipet.] Papierpap f., heelgoed n.
Eflilocher, v. a. [Papet.] Rafelen, het weefsel der lompen vaneen scheuren en tot een grover
of fijner deeg of pap (het zoogenaamde half- of
heelgoed) snaken.
Effiloeheur, in. [Papet.] .Hollander, roerbak,
roertrog m., een bak met een van metalen lemmeten voorzienen cilinder, waarin de lompen vaneen
gescheurd en tot deeg of pap gemaakt worden.
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len zijn been geschaafd. Ne faire qu'el'fl- la
terre en labourant, den grond slechts zeer oppervlakkig omploegen, omwerken. La barque effleura
le rivage, de boot gleed digt langs den oever. —
Effi- un sujet, een onderwerp oppervlakkig behandelen, slechts even, als ter loops aanroeren. —
[Tech.] dan de haarzijde afschaven, de nerf weg
(bij zeemtouwers) .
-nem
Effleurir (s'), v. pr., of Effleuurir, v. n.
[Chico.] Uitbloeijen, verweê'ren, bloemen aanzetten,
uitslaan, door aanraking met de lucht in eene poe
stof veranderen: Ce mineral s'effleurira-derachtig
of effleurira an contact de lair.

Effleuaroir, m. [Tech.] d fwisscher m., lamsvel, waarmede de perkamentmaker het opgebragte
wit van de huiden wrijft.
Effleaurure, f. [Tech.] Zeemleder-afval m.; bij
't afschaven beschadigde plek f. op 't zeemleder.
Efflorescence, f. [Bot.] liet uitbloeijen; begin n. van den bloeitijd. -- (_Chim.] Uitbloeijing,
verweering f., het aanzetten van zoogenaainde bloemen, verandering eener vaste zelfstandigheid in
eene poederachtige stof door hare aanraking met
de open lucht, het te voorschijn treden van zout
Schilfering f., huiduitslag m.-kristalen.—[Méd]
Efflorescent, e, adj. [Bot.] Uitbloeiend. —
[Chim.] Uitbloeijend, verweérend, bloemen aan
doen afraken.-zetnd.(va,lo
t EfHotter, v. a. [Mar.] Eén of meer schepen
Effluuénee, f. [Phys.] Uitvloeijing, uitstrooming t. (b. v. der elektrische vloeistof).
Effluent, e , adj. [Phys.] Uitvloeiend, uitstroomend.
Efflauer, v. a. [Phys.] Uitvloeijen, uit stroomen
(inz. van de elektrieke stof gezegd).
Efflnve, f. [Phys., Med.] Uitvloeiji.ng, uitdam
uitwaseming f. Effl-s magnétiques, uitstroo--ping,
mingen f. pl. der (onderstelde) magnétische vloei
-stof,eluvian.
pl.
Efflux, in., Efflllxion, f. [Méd.] Afvloeiing
der vrucht in de eerste dagen der zwangerschap,
effluxie f.
Effodient, e, adj. [H. n.] Gravend. — EFFODIENTS, m. pl. Gravers m. pl., in den grond gravende zoogdieren n. pl. (omdelving f.
Etfondrement, m. [Agric.] Diepe omgraving,
Etfondrer, v. a. [Agric.] Diep omgraven, omspitten. — Inslaan, instooten, in-, opentrappen
(eene kast, een vat, eene deur), doen bezwijken, inzakken (een' vloer, eene zoldering) . — Het ingewand uithalen (uit gevogelte, uit visch) (in dezen
zin liever vider). — [ Tech.] Het lakenraain te sterk
spannen — EFFONDRER, v. n. en S'EFFONDRER, V.
pr. Instorten, bezwijken, inzakken.
Ef ondrilles, f. pl. Aanzetsel, aasbrandsel n.,
wat zich bij 't koken aan den bodem van pan of
Effilogvie, f., z. EFFILOCHE.
Effiloquer, v. a. ['Pech.] Zijdestof uitrafelen ketel zet. Les enfants aiment les eff-.
Efforeer (g'), v. pr. Zich bevlijtigen, pogen,
om watten te maken. (pl.; het uitgerafelde.
Effiiuires, f. pl. [Tech.] Uitgerafelde draden m. streven, trachten, zich beijveren, zijne krachten inEffioler , v. a. [Agric.] De topblaadjes van spannen, zijn best doen; zich vermannen. II s'ef for't koren afplukken, als het vóór den winter te we- ce a porter ce fardeau, hij spant zijne krachten in
lig groeit; — ook voor EFFARER, EFFEUILLER ge- om dien last te dragen. Ii s'efforee de gagner ses
bruikt.. (zoek n. boones graces, hij tracht zijne gunst te winnen.
S Efflagitatiott, f. Sterk aangedrongen verEffort, in. Krachtinspanning (van ligchaam of
Efflanqué, e, adj. (en part. passé van ef- geest), inspanning, poging, moeite, bevlijtiging f.,
flanquer): Cheval efíl- , uitgemergeld, ingevallen streven n.; kracht f., geweld n. Faire elf-, un elf-,
paard n. — [ Vétér.] Rage effl-e, kugchende of tous ses dit- pour soulever un fardeau, p oging
snuivende hondsdolheid f. — [Hon.) Pignon effi-, doen, al zijne kracht inspannen om een' last op te
te dun afgevijld rondsel n. —(fig.) Style elft -, dorre, ligten. Eft- de mérnoire, inspanning van geheugen.
matte, krachtelooze stijl m. — EFFLANQUE, ni. (fam. Left- de 1'eau a rompu cette digue, de kracht,
et ir%n.) Lange magerman, lang, spichtig mensen.
't geweld van 't water heeft dien dijk gebroken.
E:fflangaer, V. a. Mager en ingevallen maken, Left- dune voute, de drukking f. van een gewelf.
uitmergelen (b. v. een paard). — [ Hon.) Elf- un — I1 a fait un eli pour l'établissement de son
pignon, een rondsel dun uitvijlen.
fils, hij heeft eene opoffering voor de vestiging van
Effleurage, m. [Tech.] Het afschaven der zijnen zoon gedaan. — Faire eff- sur soi-mème,
zich verrnannen, zich zelven geweld aandoen. —
vellen aan de haarzijde (bij zeemtouwers).
Ef#learé, e, adj. (en part. passé van effleurer)
[Vétér.] Te groote spanning der pezen, verrek
Rosier all-, ontbloemde rozenstruik m. — Peau
-kingf.—(po)
Breuk f. (hernia).
effl-e, ligt bezeerde, afgeschaafde huid f.; — (bij
' Effracteur, m. [Jur.] Inbreker m.
zeemtouwers) afgeschaafd vel n. — ( fig.) Question
tiraetion, f• [Jur.] Inbraak, braak, huiseffl-e, slechts even of ter loops aangeroerde vraag f. braak, openbreking, eff r a c t i e f. Effr- extérieure,
Effleurer, V. a Ontbloemen, de bloemen af- huisbraak; Effr- intérieure, openbreking van eene
plukken (in dien zin weinig gebruikt). Oppervlak
kast, een meubel, enz. (uil m.
raken en benadeelen, ligt afschaven (het vel),-kig
Etfraie, f. [H n.] Sluijeruil, torenuil, kerkschrammen, ligt kwetsen; te naauwernood raken,
E rayant, e, adj. Verschrikkelijk, verschrik
schromelijk, vervaarlijk, ijselijk.
-kend,
rakelings langs gaan, langs scheren.— (fig.) Opper
behandelen, ligt overheen loopen. II s'est-vlakig
Efl'rayé, e, adj. (en part. passé van effrayer):
effleuré in jainhe en tombant, hij heeft in 't '. al- Enfant effr-, verschrikt, bang gemaakt kind n.
,
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Yeux effr-s, ontstelde, verwilderde oogen n. pi. —

É GX. RER.
'Egalement, adv. Gelijkelijk, op gelijke wijze.

[Blas.] Animal @w •-, in klimmende houding voor'Egaletmlent, m. [Jur.] Geljkmaking f.
gesteld dier n.
'Egaler, V. a. Gelijk maken, effenen, vereffenen.
Effrayer, v. a. Verschrikken, schrik, vrees of La mort égale tons les homines, de dood maakt
angst aanjagen, bang maken, ontstellen, vervaren, alle menschen gelik. Ég- un chemin (liever égavervaard maken. — S'EFFRAYER, V. pr. Schrikken, liser), een' weg effen maken. — [Horl .] z. EGALIR.
verschrikt worden, bang worden. I1 s'efrraie de
[Prat.] Eg- ses enfants, de erfdeelen zijner kinpea de chose, hij schrikt van Bene kleinigheid.
deren gelijk maken. — [Math.] Eg- les grandeurs,
Efréné, e, adj. Zonder teugel, teugelloos (in de Vil,°ootheden door vergelijkingen vere f/'enen. —
den eig. zin alleen in): [Glas.] Cheval effr-, onge- Gelijk zijn, evenaren, opwegen, op zijde streven:

toomd paard n. — (fig.) Losbandig, toomeloos, teu- Eg- qn. en mérite, iemand in verdienste evenaren.
gelloos, wild, woest, uitzinnig, uitgelaten. Licence — Vergelijken, gelijkstellen: I1 n'y a personne qu'on
effr-e, losbandige, dolzinnige moedwil m.
puisse lui ég -. — S'EGALER, V. pr . Zich gelijk maEffrénémnent, adv. Toomeloos, onbeteugeld. ken, zich gelijk stellen of achten; zich vergelijken.
Etfrénement, m. Teugelloosheid, losbandigS'Egaleur, ease, adj. Gelijkmakend. — EGAheid, dolzinnigheid f.
LEURS, m. pl [Hest .), z. V. a. NIVELEURS.
Effritement , m. [Agric. ] Het uitmergelen;
'Egalir, V. a. [Horl.] Gelijkmaken: Eg- une
uitmergeling I. -- Effriter, v. a. Uitmergelen, roue, de tanden van een rad gelijk maken. Eg- la
onvruchtbaar, schraal maken. -- liet part. passé fusee au ressort, de spil in overeenstemming met
is ook adj.: Terre effritée, uitgemergelde akker m. de veér brengen.
Eifroi, m. Groote schrik m., ontzetting, ver
'Egalisation, f. [Prat.] Gelijkmaking f.
Porter l'effr- partout, overal schrik-vardheif.
'Egaliser, v. a. (alleen van zaken) Geljkmaverspreiden. -- Schrik, oorzaak van schrik: Un ken, effenen, e g a l i s ére n: Eg- Ie sol, le terrain,
médisant est 1'effr- du public, een kwaadspreker den grond gelijk maken. — L'amour égalise touis de schrik, afschuw van allen.
tes les conditions, de dood maakt alle standen geEffronté, e, adj. Onbeschaamd, schaamteloos, lijk. — [Prat.] In gelijke deden verdeeles.
vrijpostig, driest, onbeschoft: Femme etir-e, onbe'Egalisoir, m. [Tech.] Buskruidzeef f.
schaamd wij n. Air effr-, onbeschaamd, vrijpostig
'Egalissage, m. [Horl.] Het gelijkmaken der
gelaat, voorkomen n. — (Loc. prov.) Effr- comme raderen.
un page de cour, onbeschaamd als een beuls-,-'Egaliste, m. [Polit.] Gelijkmaker, voorstanknecht. — Ook als subst.: C'est un effr-, 't is een der van de gelijke goederenverdeeling, e g a 1 is t m.
schaamteloos mensch.
'Egalite, f. Gelijkheid (van personen en zaken)
Effrontée, f. Zeker vrouwenkapsel H. (wijze. overeenkomst, eenvormigheid, eenparigheid, gelijkEffrontément, adv. Onbeschaamd, op drieste vormigheid, gelijkmatigheid, e g a l i t e i t f. Eg- d'áEffronterie, f. Onbeschaamdheid, onbeschoft me, geljkmoedigheid f. — L'ég- dun terrain, dune
schaamteloosheid, vrijpostigheid, driestheid f.-heid, surface, de gelijkheid , effenheid van een' grond,
Queue efir•-1 welk Bene onbeschaamdheid ! -- L'efr- van eene oppervlakte.
dun chien, dun moineau, de vrijpostigheid van een'
'Egalures, f. pl. [Faut.] Witte vlekken f. pl.,
hond, van eene musch. II a eu l'efir- de le menacer, inz. op den rug van eenen valk.
hij heeft de onbeschaamdheid gehad hem te dreigen.
'Egard , m. Inachtneming , oplettendheid t.:
Eiiroyable,, adj. Verschrikkelijk, vreeselgk, N'avoir aucun eg- it la prière de qn., iemands
ontzettend , ijselijk, afschuwelijk , naar , akelig, verzoek geheel niet in aanmerking nemen. — Achschrikverwekkend: Spectacle effr-. — Bij vergroo- ting f., blijk n. van achting of van eerbied, inschik
ting: Femme effr-, zeer leeljjke vrouw. Dépense
toegevendheid f.: Avoir de grands ég-s-keljhid,
effr-, zeer groote uitgave of vertéring f. L'étendue pour qn., groote achting voor iemand hebben. C'est
des vieux est elir-, de uitgebreidheid der hemelen un homme sans ég-s, 't is een mensch, die geen
is verba-ingwekkend. -- Effroyablement, adv. onderscheid maakt, die niet ziet Wien hij vóór heeft.
Op verschrikkelijke w'ijze, enz.
Les hommes se doivent des ég-s réciproques, de
5 Effruiter, v. a. [Hort.] Plukken, afplukken menschen zijn tot wederzijdsche inschikkelijkheid
verpligt. --EU EGARD à, loc. prép. • Uit aanmer(het ooft). — [Agric.] Den grond uitmergelen.
yffumer, v.a. [Peint.] Ligt, dampig schilderen. king van, in aanmerking genomen: On peut le lui
ffusion, f. Uitstorting, uitgietinq, plenging f.: pardonner. eu ég- à sa jeunesse. — à L 'ÉGARD
elf
du vin dans les sacrifices. — [%h d.] Lair- DE , loc. prép . Ten aanzien of ten opzigte van,
L
du sang , des humeurs. — Il y cut une grande aangaande, betreffende, met betrekking tot, in vereft de sang dans ce combat, in dat gevecht werd gel jking van; A l'ég- des propositions que vous
veel bloed vergoten. L'eff- de la lumière, de uit faites, ten aanzien van (wat betreft) de voorstellicht. --- (f g.) Elf de coeur,-stromingf.va' len, die gij doet. La terre est petite it l'ég- du
ontboezeming, vertrouwelijke openbaring f. der ge- soleil, de aarde is klein in vergelijking met (met
dachten. Elf- de colère, uitbarsting . f. van gramschap. betrekking tot) de zon. — a mon (son, votre, etc.)
'Efoureean,m. [Tech.] Malle^an,stootwa en m. égard, — á eet égard, — à différents egards,
'E gagropile, f , z..eEGAGROPILE. (king f. à certains égards, a tous égards, loc. adv. Te
'Egaiemnent , 'Egaiment, in. Vervroláj- mijnen (zijnen, uwen, enz. ) opzigte, of wat mij
Egal, e, adj. Gelijk (in aard, in hoedanigheid, (hem, u, enz.) betreft; -- te dezen opzigte; — in
in hoeveelheid, in marde), e g aal : Deux, person- verschillende, zékere, alle opzigten. — Egard of
nes dun age eg -, twee personen van gelijken ou- Maitre-égard, f. [Cout.] Beeedigde geldemeesderdom. Deux poids égaux, , twee gewigten van ter, schouwmeester m. (in sommige fransche stedezelfde zwaarte. Cornball ie a armes égales, met den). - [list. rel.] Eg -s, Juges de l'ég-, geregtsgelijke wapenen vechten. Tous les Bens honnètes hof n. der Maltezer-ridders.
sopt égaux. — z . Ook BALA^,CE. — Gelijkmatig, zich
'Egardé, e, adj. [Cout.] Bezigtigd (door den
gelijk blijvend: Mouvement toejours ég-, alt d ge- gildemeester) en als zoodanig gemerkt.
lilkmatige beweging f. Style ég-, gelijkmatige stijl m.
'Egaré, e, adj. (en part. passé van égarer):
Caractère ég-, bestendig, zich gelijk bljvend karak- Voyageur ég-, verdwaald reiziger m. Brebis ég-e,
ter n. — Onverschillig, om 't, even, eveneens, het- afgedwaald schaap n.; (fig.) van de kerkleer, van
zelfde: Cela mest ég-. -- Gelik, effen, vlak, glad: 't pad der deugd afgewéken mensch. — Chemin ég-,
Chemin ég-. — ÉGAL, m., -E, f. Gelijke in. en f. doolweg m. Pas ég-s, afdwalende schreden f. pl. 11 la traite comme son ég- of d'ég- it ég-, hij Papiers ég-s, verlegde, te zoek gerr akte papieren n.
heeft met hem als met zijns gelijke omgegaan. — pl. — (fig.) Vue ég-e, Air ég-, verwilderd, ontsteld
Marcher l'ég- de qn., met iemand gelijk staan. -- Bezigt, gelaat, voorkomen n. Cerveau ég-, Cervelle
à LEGAL DE, loc. prép. Evenzeer, als, zoo als. II ég-e, ontsteld brein n., verwarde, g e ë g a r e e r d e
est craint it l'ég- du tonnerre, men vreest hem als hersenen f. pl . - ÉGARÉ , m., E, f. Verdwaalde,
een on.weér. — In vergelijking van, vergeleken met: verdoolde, afgedwaalde m. en f.
Philippe n'était rien it l'égal d'Alexandre.
'Egarement, m. Afdwaling, verdooling f. (In
den eiq. zin weinig gebruikt). — (fig.) Dwaling,
Egalade, I. Soort van kastanje f.
'Egalé, e, adj. (en part. passé van égaler) : afdwalin g van verstand en hart, misslag m., ver
wangedrag n., buitensporigheid, uit -kerdhif.,
Portions ég-es, gelijk gemaakte aandeelen n. pl. —
Verstandsverwarring, bihoofdigheid,-spatingf.—
Chemin ég- (liever égalisé), geeffende weg m. —
Anomalie ég-e, vereffende afwijking f. — [Fauc.] verbijstering f.
'Egarer, V. a. Fan den weg brengen, doen
Diseau ég-, witgevlekte valk m.
.

,

k

PGAROTE'

ÉGRATIGNER,

647

dwalen, op den dwaalweg brengen. Notre guide raadt, egoïstisch zeggen. -- 'Egologique, zelf.
nous égara, onze gids bract ons op den dwaalweg. zuchtig luidend, e g o l o g i s c h.
'Egophone, m. [Méd.] Lijder aan Egopho— (fig.) La prospérité nous egare, de voorspoed
brengt ons van 't repte pad. Cette maladie lui a nie, f., geitenstem f., ziekelijke blaastoon m., wégare I'esprit, die ziekte heeft zijn hoofd, verstand g op h o n i e f. --- 'Egophonique, adj. Tot die
in de war gebragt. — Verleggen, te zoek maken: kwaal behoorend, eeg o p h ó n i s c h.
'Egopode, m., z. GOPODION.
J'ai égaré mes gants, ik heb mijne handschoenen
'I4 gorgé, e, adj. (en part. passé van égorger)
verlegd. — [ Mar.] Ég- la bouche dun cheval, den
mond van een paard bederven, het hard in den Ontkeeld, omgebragt, vermoord.
'Egorgeoir, m. Moordhol n. (coupe-gorge) —
bek maken. — S'EGARER, V. pr. Verdwalen, van
den weg afraken; (ook jig.) zwerven, op goed ge- [Ant mar.] Smeergording f.
'Egorger, v. a. Ontkelen, kelen, de keel afluk rondloopsn. Te zoek raken, voor 't oogenblik
snijden; — dooden, slagten, ombrengen, verworgen,
verloren zijn. ,
'Egaroté, e, adj. [Man.] Cheval eg-, paard n., vermoorden. — (fig.) Ten val brengen, in den grond.
boren, ruïnéren. — [Anc. mar.] De smeergordindat aan de schoft bezeerd is.
-I- 'E gandir, v. a. Verheugen, verblijden. — gen aanhalen. Eg- les huniers,, de smeergordingen
aan de marszeilen slaan. -- S'EGORGER, v. pr. ElkS'EGAUDIR, v. pr. Zich verlustigen, zich vrolijk maander ombrengen.
ken. - In 't Bosch jagen of ter jagt gaan.
'Egorgeur, m., -ease, f. Verworger, moor'Egayer, V. a. Verblijden, vervrolijken, verheugen, vermaken; — verstrooijen, opvroliken; leven- denaar in., verworgster, moordenaarster f.
'Egosilier, V. a. Worgen, ombrengen. (Indien
diger, bevalliger maken. Eg- une societe, een gezelschap vermaken. gig; un malade, een' zieke op- zin weinig gebruikt). — S'ÉGOSILLER, V. pr. Zich
beuren, opvroliken. Eg- son style, zijnen stijl meer overschreeuwen, zich heesch schreeuwen of zingen.
losheid, meer leven en bevalligheid bijzetten. — Ég
(ook van vogels gezegd, die veel en hard zingen).
+ 'Egotisme, m. Kwade hebbelijkheid f. om
un appartement, een vertrek lichter, luchter, vroli ker maken. — Eg- un deuil, den zwaren, rouw steeds van zich zelven te spreken, e g o t i s m u s n.
i- 'Egotiste, m. et f. Iemand, die gaarne en
voor een' ligteren verwisselen. — [Hort.] Eg- un
arbre, une allee, een' boom, eene .laan uitdunnen. veel van zich zelven spreekt, e g o ti s t m.
'Egougeoir, m.,'Egouigeoire, f. Mijnspleet f.
-- S'ÉGAYER, v. pr. Zich verheugen, zich vrolijk
maken; zich verstrooijing verschaffen; vrolijk, le- door welke 't water afvloeit.
'Egout, m. 4/loopvan 't water, drop m. —
vendig worden. — S'ég- aux dépens d'autrui, den
spot met iemand drijven. — Het part. passé is ook Riool n., goot, vuilniszijp f. — ( fig. et pop.) Open
adj.: Compagnie égayée, vervrolijkt gezelscha n. wond, fistel of zweer f. — ( fig.) Verzamelplaats f.
ij. van slecht volk. -- [Tech.] Afdruipta fel of plank f.
Tableau egaye, opgehelderde,opgefrischte schilder
'Egèle, f. [Bot.] (prov.) Lijster-bessenboom m. der yiegelmakers. — Siroo houdend water n., dat
'Egialite, f. [Bot.] Nieuw-Hollandsche hees- uit suikervormen druipt. (GEUR.
S 'Egoutier, m. Rioolruimer, z. v. a. VIDANter ni., van 't geslacht der loodkruiden.
'Egouttage, m. Het door-, af- of uitdruipen.
'Egide, f. [Myth. ] Borstschild n. van Pallas of
'Egouttement, m. Het af-, uitdruipen. -Minerva. — (fig.) Bescherming, beschutting f. II
me sert d'ég-, hij is mijn schild, mijn beschermer. [Agric.] Het ontlasten der akkers van het te overvloedige water.
'E gilope, f., 'Egilops, m., z. EEGILOPS.
'Egoetter, v. a. Laten af-, uitdruipen: Eg'Eglander, v. a. [Vétér.] Een paard de on(klieren. le Tinge, la vaisselle (doorgaans gebruikt met een
dertongklieren uitsnijden.
'Eglandulenx , erase , adj. [H. n.] Zonder ander werkwoord: Faire, Laisser ég- Ie linge,
'Eglantier , m. [Bot.] Wilde rozelaar, ege- Mettre ég- la vaisselle), de wasch laten uitdruipen,
lantier struik m. — ' Eglantine, f. Wilde roos, het vaatwerk laten afdruipen. — [ Agric.] Eg- les
terres, de landerijen laten afwateren. — [ Tech.]
egelantierbloem, hondsroos f.
De hoeden heet opmaken. -- S'EGOUTTER, V. pr.
'Eglefin, m., z. v. a. AIGLEFIN.
'Eglise, f. Kerk f., de gezamenlijke christenen; Uit-, afdruipen: Le linge, Le fromage s'égoutte.
'E onttoir, m. Voorwerp, waarop of waarin
elk christen- kerkgenootschap. L'Egl- primitive, de
eerste christenkerk. Les pères de l'Égl-, de kerkva- men laat uitdruipen, druiprek n., druiprooster m.,
ders. Les cérémonies de 1'Égl-, de kerkplegtighe- druipplank f., doorslag in., vergiettest f., lekzak m.
den f. pl. L'Égl- réformée, anglicane, catholique, — Waterafloop m. eener minschacht.
'Egoatture, f. Laatste druppels m. l.: Its
de hervormde, anglikaansche, katholjke Kerk. —
Kerk, geestelijkheid f., geestelijke stand m. Gens ant be tout le vin, je n'ai eu que l'ég- of l es ég-s,
dag!-, geestelken, bedienaars der Kerk. I1 fut zij hebben al den wijn uitgedronken, ik heb alleen
destiné a I'égl-, hij werd voor de Kerk, voor den de laatste druppels (het grondsop) gekregen.
t 'Egraf'igner, v. a. Krabben (égratigner).
geestelijken stand bestemd. -- Kerk f., christentempel m. Le portal!, les bas cótés, la net, le choeur Krabbelen, slecht, onleesbaar schrijven (barbouiller).
de 1'égl-, het portaal, het schip, de zijbeuken, het
'Egrain of 'Egrin, m. [Hort.] Uit zaad gekoor der kerk. Aller á, Sortir de 1'église, naar de kweekt wild appelboompje n., zaailing m.
kerk gaan, uit de kerk komen. — ( fig. et fam.)
'Egrainé, e, 'Egrené, e, adj. Zaadetend
Balayer l'égl-, het laatste uit de kerk komen. C'est (van vogels).
un pilier d'égl-, 't is een pilaar van de kerk, een
'Egrainer,'Egrener, v. a. Uitkorrelen, uit trouwe kerkganger. — (Loc. prov.) Être gueux pellen, de korrels uit het graan, de zaden of pitten
comme un rat d'égl-, arm als een kerkmuis, als uit de vruchten halen; afritsen, de bessen van den
Job zijn, doodarm zijn.
tros doen. — [ Coutel.] (als v. n.) Rasoir qui égrène
'Eglogaire, m. [Philol.] Uittrekselmaker m. Bien, scheermes, dat het haar zuiver wegneemt. -Eglo giste, m. Dichter m. van herderszanqen. S'ÉGRAINER, V. pr. Uitvallen (van korrels, zaden);
'Eclogue, f. [Pods.] Herderszang m., veldlied, afvallen, van den tros of de rist vallen (van druiherderlijk gedicht n., e k 1 o g e, ook i d y 11 e f. (omdat ven , bessen). — Afbrokkelen, kruimelen
de idyllen vanVirgilius onder dien titel verschenen).
'Egrainoir, m. Naam van verschillende werk íEgobole, m. [Ant. gr.] Offerande f. van eerre tuigen tot uitkorreling of uitpelling, tot afritsing
geit. (kalfsvel afsnijden. of a ftross-i.ng.
'Egoger, v. a. [Tech.] Ooren en staart van een
'Egrainoire, 'Egrenoire, f. Houten kooi f.
'Egogine, 'Egohiiie, 'Egoïne, f. [Tech.] om den vogel aan 't zaad te gewennen. (ritsen.
Schrobzuag, handzaag, stootzaag f.
trossen, a f'Egrappage, m. [Agric.] Het aftrossen,
'Egrapper, v. a. [Agric.] Aftrossen, afritsen:
'Egoser, V. n. Te veel van zich zelven spreken;
zelfzuchtig zijn, e g o Is é ren.
Egr- des raisins, des groseilles. — [Tech.] É gr- la
'Egoïsme, m. Zeilzucht, overdreven eigenliefde, mine, den erts van zand en steenen zuiveren. -baatzuchtige denkwijze f., eg o ï s m u s n.
S'ÉGRAPPER, V. pr.: Ces raisins s'égrappent facile'Egoïste, m. en f. Zelfzuchtige, baatzuchtige m. ment, die druiven laten zich gemakkelijk aftrossen.
en f., eigenbelangzoeker m., egoïst m. en f. —
'Egrappoir, m. [Agric.] Werktuig tot afEGO'iSTE, adj. Zelfzuchtig, baatzuchtig. eigenbatig, trossing of afritsing, soort van haakje n. -- [Tech.]
egoïstisch. — -I- 'Egoïstigtie , adj. Tot het Waschplaats f. voor de ertszuivering.
egoïsmus behoorend, Z. V. a. EGOiSTE.--.'Egoïs'Egratigner, v. a. Krabben, oprijten, (met
tiquement, adv. Op zelfzuchtige wijze.
nagels, spelden of iets anders). -- (Loc. prov.) Si!
'Egologie, f. Uitdrukking, dlie zelfzucht ver- ne peut mordre, it égratigne, kan hij niet bijten,
-

-
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dan krabt hij. I1 nest si petit chat glui n'égratigne,
ook de kleinste kat krabt: elk wil gaarne aanmerkingen maken. — [Tech.] Opkrabben, opkratsen,
zékere sto ffen met het krab^ zer opwerken. — [Agric.]
Den grond zeer oppervlakkig ophakken. — [PeinL.]
Schrafféren (eene bijzondere wijze van al-frescoschilderen , z. SGRAFFITE. — S'EGRATIGrER, V. C.
Zich krabben, zich het vel oprijten. — Elkander
krabben.. --- Het part. passé is ook adj.: Main
.

égratignée, opgekrabde hand f. — [Peint.]Manière
é gr-e, geschraleerde, gekrabde manier. — [Gray.]
Planche égr-e, zwak, onzuiver gesneden plaat f.
'}gratigneur, ease, adj. Gaarne krabbend:
Chat égr-. krebbende kat f. — tells subsi.: krabber en., krabster, krabbekat f. — [Tech.] Opkrat-

ser m. der weefsels. (kratser m.
'Egratignoir, m. [Tech.] Krabijzer n., op'Egratigiitare, t. Krab, schram, schrap f. —
(Loc. prov.) Ne pouvoir souífrir la moindre égr-,
hoogst kleinzeerig zijn. — Ligte wond f. — [Chas.]
Lipt spoor n. van 't hert.
'Egran, m. [Peche] Zeker vischnet n.
'Egravillonner, v. a. [Hort.] De wortels van
een te verplanten gewas van de aanhangende aarde
zuiveren, opdat de nieuwe aarde hen te beter rake.
'Egrepin, m., z. v. a. AIGLEFIN. -- (fam .) Gardez -nous de eet égr-, wacht u voor dien sluwert,

dien bedrieger.

(houding, houvast m., krant f.

'Egrène, f. [Tech.] IJzer beslag tot zamen'Egréné, adj. Weerspannig (van ploegossen, die

zich tegen elke verandering van ploegmaklFer verzetten). —t'Egrenée, f. [Corn.] Los, oningepakt.
'Egrener, 'Egrenoir, z. EGRAIN—.

'Egrillard, e, adj. (fam.) Vrolijk, lustig, levendig (in niet zeer gunstiqen zin). — Ook als
subst.: C'est un égr-, une egr-e, 't is een springin 't-veld, eene moedwillige heks.
'Egrilloir, m. Vijverrooster m., -tralie f.

£LANCE- *
t 'Ehonté, e, adj.. z. v. a. DÉHONTÉ.

'Ehoapper, v. a. [Eaux et for.] Ontkruinen,
van de kruin berooven,a ftoppen,schenden(een' boorra)
Ehrétie, f. [Bot.] Eereprf,js m.
Eider, in. [H. n.] Eidergans f.
huid).
Eispnoïque, adj. [hléd.] Opslurpend (van de
E j acnlateiir, trice, crdj. [Anat.] Spuitend,
uitspuitend (van aderen of andere vaten).

'E j acnlation, f. (litspuiting_ uitstrooming,
meer of min krachtige uitwerping, inz. van vochten
uit vaten van het dierlijke ligchaam, ejaculatie f.
— (F1].) Vurige ontboezeming f. van 't hart voor
God, schietgebed n.
'E j actilatoire, adj., z. v. a. EJACULATEUR.
'E j a.ct'ler, v. a. Uitspuiten, eene vloeistof met

zékere kracht uit zich werpen, e j a c u 1 é r e n.
'E j amber, v. a. [Tech.] Strippen, de tabaks
bladstengel of de-bladernvogsche
bladribbe ontdoen.

'Ejard, m. [Bot.] Soort van ahornboom m.
'Ejarrer, v. a. [Tech.] De grove, stroeve

haren uit de huiden trekken, eer men de fijnere
tot vilting afzondert.
'Ejection, f. [Physiol. ] Uitwerping, lozing
der lid chaamsuitwer pselen, é j cc t i e (déjection) .
-

,t 'Ejonir, 'E joiiissaiiee, z. v. a. REJOUIR,

REJOUISSANCE.

'Elaboration, f. [Physiol.] Verwerking, be
reiding, toebereiding, verandering, die devoedingsstoffen in 't bewerktuigde ligchaam van dieren en
planten ondergaan, e l a b o r a t i e f. — [Litt.] L'éldun ouvrage, de zorgvuldige bewerking en trapsw ij ze volmaking f. van een werk. —'Flaborer,
v. a. Verwerken, toebereiden: L'estomac élabore
les aliments, de maag verwerkt de spijzen. — EI
discours, een dichtstuk, eene rede--unpoème,

voering met zorg bewerken en voltooijen. — S'ÉLA-

V. pr. Bewerkt, bereid worden: La bile
s'élabore dans le foie, de gal wordt in de lever
'Egrin, m., z. EGRAIN.
afslijpen
van
den
bereid.
—
'Elaboré, e, adj. (en part. passé):
'Egrisage, m. [Tech.] Het
diamant; — het gladslijpen van marmer vóór het Sang él-, wel bereid of gekookt bloed n. -- Dis
wel doorwrochte, met zorg bewerkte-coursBienél,
polijsten. — 'Erisé, m. of 'E grisée, f. Dia
— 'Egriser, v. a. Slijpen (den-mantpoedr. redevoering f.
E-la-fa., m. [Ant. mus.] Toon van mi -B -mol.
diamant), uit den ruwe slijpen. — Het part. passé
'Elagage, m. [Hort.] Het wegnemen der onis ook adj.: Diamant égrlsé, uit den ruwe geslepen
diamant m. — 'Egrisoir, m. Diamantpoederdoos f. nutte takken, het uitdunnen, besnoeijen. — Het
wegroesneden hout.
4- 'Egrotant, e, Ziekelijk, sukkelend
'Elaguuer, v. a. [Hort.] Uitdunnen, besnoeijen,
'Egruugé, adj. (en part. passé van égruger):
Sel, Sucre égr-, fijngestampt zout n., /fijngestampte inz. de onderste takken. — Bij uitbreidinq en fig.:
het nuttelooze of overtollige wegnemen, bekorten,
suiker f.
'Egrugeoir, m. [Econ. dom.] Vijzel m. -- inkorten: EI- on poème, un discours. — Het part.
[Tech.] tiekelbank f., repelkam m. — Pletwerk- passé is ook adj.: Arbres el-s, besnoeide, uitgedunde
tuig n. voor 't fijnmaken van buskruid; — ook om booroen m. pl.
'Elagnenr, m. Boomsnoeijer m.
druiven te pletten.
'Elaiidate, m. [Chim.] Elaidinezuur zout n.
'Egruger, V. a. Fijn stampen, klein stooten.
'Egregenre, f. (pr. —ure) Het fijngestampte, — 'Elaïdine, f. liet nader bestanddeel, uit de
werking van 't onder-salpeterzuur op de niet-opkleingestootene.
'Egueulé, e, adj. (en part. passé van égueuler) droogende oliën geboren, e la ï d i n e f. — 'Elaï
Pot ég-, kan f. met afgestooten luit. Canon ég-, dique, adj.: Acide di-, elaïdine-zuur n., uit de
kanon met uitgesleten, bedorven m ond. — Ook als verzeeping der elaïdine ontstaan. — 'Elaine,
subst. (fig.) C'est un ég-, une ég-e, 't is een vuil Oléine, ook'Elaïmne, f. Oliestof f., het vloeibaar
iemand die zedelooze taal uitslaat.
-bek, bestanddeel van alle oliën en vetstoffen. — 'Ela'Egnnenlement, m. [Artill.] Verwijding f., lode, m. Vloeibaar bestanddeel n. der viugtige
bederf n., van den kanonmond. — [aeon . dom.] oliën. —'Elaionnètre, m. Oliemeter, o l eo m e ter,
e 1 a ï o m e t, r m., werktuig om de digtheid der
Het afbreken, afstooten van de tuit.
'Egueuiler, V. a. [Econ. dom.] De tuit, den oliën te bepalen. — 'Elaïoniétrigtie, adj. Dat
hals a stooteg (van eene kan, kruik, enz.).— [ArtilL] werktuig en zijn gebruik betreffend.
'Elaïs, m. [Bot.] Guinésche palmboom, palonmond bederven — S'EGUEULER, v. pr.
Den kan
De tuit of den hals verliezen. — Jan den mond mietboom m. (waaruit de palmolie wordt merkrebedorven worden (van geschut). — (fig. et triv.) gen). — [H. n.] Roode spin f.
El aiser, V. a. [Mon.], z. ALÉSER.
Zich heesch schreeuwen.
'Elambieation, f. [Chim.] Ontleding f. der
'Egnnille, f., z. AIGUILLE. — [H. n.] Rozeroode
brasem (spare orphie); — ook z. v. a AiMMODYTE. minerale wateren. (hert n.
'Elan, m. [H. n.] Eland m., elanddier, eland'Eguillette, f., z. AIGUILLETTE. - Eg-s de
'Elan, m. Plotselinge, snelle, krachtige beweponton, dwarshouten n. pl. op een' onderlegger.
Eg-s a éguilleter les canons, schuttaliën, staart- ging f., sprong, ruk, zet, aanloop m. Il fit un
grand él- et se sauna, hij deed een' grooten sprong,
talen f. pl. Eg -s d'escort de couet, zwieping f.
en redde zich. Prendre son él- pour francbir un
'Eguillot, m., z. AIGUILLOT.
'Egnine, f. [H. n.? Egyptische dromedaris m. fossé, een' aanloop nemen om over eene sloot te
springen. — (fig.) Les él-s de 1'imagination, de
'Egyptiaquue, adj., z. v. a. EGYPTIEN.
'Egyptien, ne, adj. Egyptisch. — Als subst. sprongen der verbeelding. Un élan d'amour. eene
m. en f. Egyptenaar m., Egyptische f. — (fans.) opwelling, ontboezeming, uitstorting van liefde. --Fransch soldaat, die den veldtogt naar Egypte Des él-s de douleur, aanvallen D. pl. van pijn; verheeft medegemaakt. — Soms z. v. a. BOHEIIEN, zuchtingen f pl. van droefheid. — Des vers sans
él-, koude verzen, verzen zonder gloed of bezieling.
heiden. enz., z. onder BOBEME.
Eh 1 interj. Ei! he! o! och! ach! —Eli quoi ! -- (Mar. Le vaisseau fait des él-s, het schip giert,
wijkt uit de stuurlijn.
Hoe ! Eh bien ! Welnu ! welaan !
BORER ,

-
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t 'Ehanehé, e, adj., z. V. a. DÉHANCHÉ.

'Elancé, e, adj. (en part. passé van élancer).
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Taille él-e slanke, rijzige gestalte f. -- (iron.)Grande
'Elatère , 'Elaté riem , (pr. --ome) m.
créature él-e, tanglende, magere spiering m. Arbre [Pbarm.] Pharmaceutische naam van den wilden
ei -, hoogopgeschoten en dunstammic e boom m. Tige ezelskomkommer; ook van 't verdigte sap van de
(kauwoerde f.
él-e, lange, spichtige stengel m. Cheval él-, lang vrucht dier plant.
en dunljvig paard; ook: uitgemergeld, afgewerkt
'Elatérie, f. [Bot.] Amerikaansche kalebas of
paard n. — [Bias.] Cerf él-, loopend, vlugtend
'Elatérone, f. [Chico.] Wit kristalliseerbaar
hert n. -- ÉLANCES, m. p1. [Mar.] Voorste inhouten, beginsel in 't extract van den wilden komkommer.
die schuin, niet evenwijdig niet de spanten, loopera.
'Elatérite, f. [Minér.] Veêrkrachtig jodenlijm
'Elancem ent, rn. Steek m., steking f., voor- of aardpek n. -- 'Elatériiini, z. ÉLATERIE.
bijgaande en stekende pijn in eenig lid. — (fig.)
'Elaterocnétre, in. [Phys.] Luchtverdigtings(doorgaans meerv.) EI -s de lame vers Dieu, ver- meter, spankrachtmeter, ter bepaling van de volheffing, opvoering der ziel tot God, zielsverzuch strekte elasticiteit van gassen en dampen, cl a t o tinq f. — [Mar.] Overhelling, het overschieten, meter, elasticiteitsmeter m. --'Elatérovallen der stevens: Vaisseau qui a beaucoup di!-, métrique, adj. Dat werktuig betreffend.
schip, welks voorsteven ver vooruit steekt, en daar
'Elatine, f. [Chico.] Weeke, groene hars f.
door meer gestrekt schijnt.
uit den ezelskfmkommer.
'Flaneer, v. a. Snel en krachtig voortstooten,
'Elatite, f. Versteend dennehout n.
uitwerpen (in dien zin zelden gebruikt). — (fig.)
'Elatobranehe, adj. [H. n.] Met plaatvorL'espérance nous élance vers l'avenir, de hoop mige kieuwen.
drijft ons naar de toekomst. — ELANCER, V. n.
'Elavé, e, adj. [Chas.] : Pail él-, slapen bleek
(alleen in den 3den persoon) Steken, eene stekende haai , _ (teeken van zwakheid bij de jai;thonden).
pijn gevoelen: Le doigt m'élance, mijn vinger steekt.
Eleose, Elcome, f. [Mid.] Verzwering f.
— s ELANCER, V. pr. Zich snel voorwaarts bewegen,
Eldorado, in. [ Hist. j Fabelachtig land in
zich storten, toes- ellen, aansnellen, toeschieten, toe- Z. Amer-ika, waar goud en edelgesteenten langs de
springen, aanvallen: Un chien s'élanca sur lui, wegen liggen; — ( fig.) land van weelde en overvloed;
een hond schoot op hem toe, viel hem aan. ° I1 s'élanca goudland n. (zoo als Cali fornié, iVieuw-Z.-Wallis).
sur son eheval, hij wierp zich., sprong schielijk op
'Eléagne , m. [Bot.] Ol jfwilg, boh.eemsche
zijn. paard.— Arbre, Plante qui s'élance, spichtig old f boom ni.
opschietende boom nl., plant f. — ( fig.) Lime qui
'Eléatigiie, adj. [Phil.] : Ecole dl-, Eleatische
s'élance vers Dieu, de ziel, die zich tot God ver school f., eene oud-grieksche wijsgeerige secte (naar
neemt. -- [Mar ] Het-heft,oGdvlug Elea in Beneden-Italië).
ruime sop kiezen.(afrikaansche vogel in.
'Fleeteur, m. -trice, f. Keurvorst m., keur 'Elauceur, m. [H. n.] Een weinig bekende vorstin f.; -- kiezer, stemgeregtigd burger m. —
'Elandré, e, adj. [Eaux et for.] Ze spoedig El- palatin, keurvorst van den Palts.
hoog opgeschoten (van jonge zaailingen).
'Electif, ive, adj. Bij verkiezing aangesteld of
'Elangueur, m. [Pèche] Werktuig, waaraan opgedragen, door keuze geschiedend, verkiesbaar.
men de roevane.en stokvisch hangt, uitleger m.
— [Pllys.] Atrinité él-ive, keurverwanlschap f.
t 'Elaphe, m. [H. n.] Hert n. -- 'Elaphé'Election, f. Verkiezing, keus, keuze t.: L'élbolies, f. pl. [ Ant. gr ] Feesten van Diana, waar- des députés, de verkiezing van de afgevaardigden.
bij een hert of een h,ertvormi e koek werd ge- - [Prat.], z. DOMICILE. -- [T'liéoi.] L'él- du
o fferd. — 'Elaphie, f. [Mid.] Herteziekte f. — peuple juif, Gods verkiezing, uitkiezing van 't jood 'Elaphiens, in. pl. [11. n.] Dieren m. pl. van sche volk. L'él- à la grace, de genadekeus, Gods
't hertengeslacht. — 'Elaphographe, m. Schrj- voorbeschikking tot zaligheid. Créature, Instrument,
ver over de herten. — 'Elaphographique, adj. Vase d'él-, uitverkoren werktuig, schepsel, vat n.
Daartoe behoorend.
— [Hist. de Fr.] Regtbank f. voor de belastingen.
'Elaphre, m. [H. n.] Oeverkever nl.
'Eleetivité, f. Verkiesbaarheid f. (te worden.
'Flaps, m. [H. n.] Koraalotter m. (ijzer n.
t 'Electora.bilité, f. Bevoegdheid f. om kiezer
'Elaquir, m. [Chico.] Roodgegloeid zwavelzuur
'Electoral, e, adj. Het kies regt betreffend; uit
'Eiar i, e, adj. (en part. passé van élargir): kiezers bestaande;— den keurvorst betreffende, e 1 e kChemin el-, verbreede weg in. Souliers él-s, wijder, tora a 1. La Hesse él-e, Keurhessen. — [Polit.
ruimer gemaakte, verw ij de schoenen in. pl. — ldées mod.] Cens el- of enkel Cens, z. onder LENS. —
él-es, verderuitgebreide,verruimde denkbeelden n.pl. Assemblée él-e, kiesvergadering, bijeenkomst f. van
Prisonnier él-, in vrijheid gestelde gevangene.
kiezers; z. COLLEGE, — Palais él-, keurvorstelijk
'Elargir, v. a. Wijder, breeder, ruimer maken, paleis n. — [Corn.] Laine él-e, keursaksische ver verwijden, verbreeden: El- un habit, een kleed wijder edelde schapewol f. (Plur. rn. électoraux.)
maken, uitleggen. El- un chemin, eenera weg breeder
'Electorat, m. Waardigheid f. van eenen keurmaken. — ( fig.) El- des bides, la sphère de ses vorst; keurvi rstendom n.
connaissances, zone denkbeelden, den kring zijner
'Eleetre, rn. [.H. n.] Elektra f., een stofvleukundigheden uitbreiden. — Vrijlaten, loslaten, op gelige nachtvlinder.— Wervelvormig polijph.uisje n.
vrije voeten stellen: r1- no prisonnier. — S'ELARGIR, --- [Minér.] Wit goud der Galliërs, gedegen goudV. pr. Breeder, uitgestrekter, wijder worden: Le
bevattend zilver ii.
chemin s'élargit en set endroit, de weg wordt op
'Electrice, z. ELECTEUR.
die plaats breeder. Le grand chemin l'empéche de
'Electrieismne, m. De gezamenlijke elektrische
s'él-, de groote weg belt hem zijn goed uit te brei- verschijnselen n. pl., e l e k t r ic i, s in u s n. — 'Eleeden. — [ Mar.] Le vaisseau s'élargit, het schip trieité, f. Barnsteenkracht, bliksem- of wrij fvuurneemt de vlu(;t in 't ruime sop; ook: maakt op een kracht, het vermogen van zékere ligchamen (b. v.
ander schip jagt.
van den barnsteen) om, ten gevolge der wrijving,
'Elar;issement, m. Verwijding, verbreeding, ligtere ligchamen aan te trekken, en bij aannadeuitlegrinri. L'él- dun chemin. — [ cour.] Loslating ring va.n andere eene knetterende vonk voort te
bevrijding f., ontslag n I1 a obtenu sari di-, hij brengen, elektriciteit f. — 'Electricloue, adj.
heeft zijn ontslag verkregen.
Wat tot de electriciteit betrekking heeft of behoort;
'Elargissaire, I. Uitlegsel, uitzetsel n., aanzet wat elektriciteit voortbrengt of ontwikkelt, wat
waardoor iets wijder, breeder wordt gemaakt.-stuk, haar ontvangt of er mede beladen wordt, e e k'Elasnnie, f. [H. n.] Baard m., naam der trisch, elektriek. Phénomène ii-, elektrisch
hoornachtige driehoekige platen, die den walvisch verschijnsel n. Vertu él-, elektrisch versmoren n -als tanden dienen.
Machine di-, elektriseer- machine f. Matière di-,
'Elate, adj. [ii. n.]: Organe él -, of alssubst. elektrieke stof f. -.. [H. n.] Gymnote él-, ridderaal,
Un él-, veêrkrachtig orgaan n., dat sommige in- trilaal, elektrische aal m.--(fig.)Parole di -woord n.,
secten tot springen in staat stelt. — 'Elasticité, dat een plotselinger en diepen indruk maakt en als
f. [Phvs.] Veêrkvacht. span- of springkracht, elas't ware elektriseert. -- 'Eleetrisable, adj. Elekticiteit f. (fig.) El-de ]'esprit, veerkracht van triseerbaar. — 'Electrisant, e, adj. E'lektriséden peest. — 'Elastifiication, f. Veirkrachtig- rend. — (fig.) Eloquence él-, krachtig werkende
making f. - ' Elastique , odj. Veerkrachtig, welsprekendheid f. - 'Electrisation, f. Elekelastisch , elastiek. — Ook als subst. f. voor trisering f., werking, waardoor men de elekgomme él-, elastieke gom f., en voor bretelles di-s, trieke kracht in een ligchaam opwekt of daaraan
elastieke broekdrargers n). pl. (katoen en zijde. mededeelt. — 'Eleetriser, v. a. Elektriciteit op'Elatehe, f. (Coco.] Zékere indische stof f. van wekken of mededeelen. -- (fr.) Schokken, (van
'Elate, m. [Bot.] Indische dennepalm m.
vreugde, hoop enz. doordringen), bezielen, ontvlam ,
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men, aanvuren. — É1- qn., iemand in vuur en vlam

zetten , zijne driften in beweginr, brengen. — S'ÉLECHet par t.
TRISER, V. pr. Geëlektri seerd worden.
—

passé is ook adj.: Corps électrisé, geëlektriseerd
ligchaam. — 'Eleetriseur, m. Elektriseerder m.
— [Méd.] Geneesheer m., die de elektriciteit als
geneeskracht aanwendt.
'Electro-capillo-chitnie, f. [Didact.] Ge-

zamenlijke verschijnselen der elektro-ch.imie, gewijzigd door den invloed der haarbuiswanden. —
'Electro-capillo-chlinique, adj. Daartoe behoorend. — 'Electro-chimie , f. Scheikundig
stelsel n., dat op de wetten der elektriciteit berust,
elektro- chemie f. — 'Electro-chimigne,
adj. Daartoe behoorend, ele ktr o- chemisch. —
'Eleetro-chiniisme, m. Leer of meening f., dat
de chemische verschijnselen zich door de wetten der
elektrische polariteit laten verklaren, el e k t r oc hem is mus n. —'Eleetro-dynamie,f. [Phys.]

Leer van de wetten der elektriciteit in den toestand
der beweging, of van de werkingen der elektrische
stroomen op elkander, e l e k i r o- dynamiek f. —
'Electro-dynamnigae , adj. Een' elektrischen
stroom opwekkend of dien kunnende opwekken,
elektro- dynamisch. — 'Eleetro-dynacniswne, m. Gezamenlijke verschijnselen der in werking gebragte kolom van Volta, e 1 e k tr o- d y n am i s m u s n. — 'Elec•tro-galvaniquae, adj.:
Fluide di-, elektrische vloeistof f., met betrekking
tot de werkingen der Voltasche kolom, e t e k t r og a l v a n i se h e vloeistof. —'El ectro-gal vanisnie, m. Gezamenlijke elektro-galvanische verschijnselenn.pl..elektro-oalvanismus n.—'Eleetroeène, m. Oorzaak, die de elektrische werki.ngen voortbrengt, bliksemstof, elektrieke vloeistof f.,
el ektrogénium n. — 'Eicetrographe, m.
[bidact.] Schrijver over de elektriciteit, e 1 e k t r og r a a p h. m. — 'Electrographie, f. Verh:andelie p over de elektriciteit, e 1 e k t rog rap h i e f. —
'Eleetrologie, f. Verhandeling over den barnsteen of over de elektriciteit, B l e k tr o l o g i e f. —
'Eleetrologigae, adj. Daartoe behoorend, el e k-

tro1 a i sch. —'Eleetrolysable, adj. tPhys.J
Vatbaar om door de electriciteit ontbonden te worden, elektrolyseerba r. — 'Eleetrolysation, f. Ontbinding, ontleding van een ligchaam

door de elektriciteit. e l e kt r o l y s a t ie f. — 'Electrolyser, V. a. Door middel van de electriciteit
ontbinden, e l e c t r o l y s é r e n. — 'Electrolyte,
m. Ligchaam n., welks elementen door de elektricitei t ontbonden zijn, e l e k t r o l i s t m. — 'Electrolytiquie, adj. Den aard van zulk een ligchaam
hebbend, e l e c t r o l y t i s c h. — 'Electro-inagnetiquue, a(lj. Wat het elektro-magnetismus betreft, elektro-magqnetisch. — 'Eleetromagnétistne, m. Zamenhana m. der elektrische
en magnetische verschijnselen, leer der wederzijdsche
inwerking van de elektriciteit en het magnetismus
op elkander, elektro-magnetismus n. —
'Eleetronmètre, in. Werktuig om de sterkte der
elektriciteit hij een ligchaam te bepalen. elektrometer M. El- -atmosphérique, werktuig om de
luchtsgesteldheid en sterkte der gewone luchtselektriciteit waar te nemen (waartoe ook de zoogenaamde elektrische vliegers en elektriciteitswijzers
behooren), lucht-elektrometer m. —'Eleetroenétrie, f. Kunst om de hoeveelheid elektriciteit in
een licchaam te bepalen, e l e k t r o m e t r i e f. -'Eleetronmétrique, adj. Wat daartoe betrekking heeft, elek1rometriseh. — 'Electron^icroniètre, m. Werktuig om de kleinste hoeveel
elektriciteit te bepalen, elekt ram ik rome--hedn
ter m. — 'Eleetromierométrie, f. Kunst om
de geringste hoeveelheden elektriciteit te bepalen,
elektromikrometrie f. — 'Electron ierométrique, adj. Die kunst of dat werktuig betreffend, elektromikrométrisch.—'Electroinotear, trice, adj. Elektriciteit opwekkend of
voortbrengend, elektromotrírisch. — Ook als
subst. m.: Un él-, een elekt-riciteits - opwekker,,
e l e kt r om ó to r m. — 'Electro-négati f, ive,
adj. Wat zich naar de zinkpool of positieve pool
van de Voltasche kolom riot, e ie k t r o-p o s iti e f.
— 'Electropathe, m. (Méd.] Geneesheer m., die
de elektriciteit aanwendt, el e ktropa a th m. —
'Electropathie, f. Geneesstelsel n. on de elektriciteit gegrond, el e kt ro p a th ie f. —'Electropattiique, adj. Daartoe behoorend, elektro-

pathisch. —'Electrophore, m. [Phys.] Elektriciteits-drager of -behouder, een door Vrlta uit,gevonden werktuig om de daarin opgewekte elektriciteit langen tijd te bewaren, e l e k t r op haar m.
-- 'Eleetro-poncteur, m. [Méd.] Uitvoerder
van de 'Electroponcture, 1. de elektrische naaldsteek f., waarbij de inge stoken naalden met eene
kleine Voltasche kolom in verband gebrant worden.
— 'Electroponctarer, v a. De elektropunctuur
uitvoeren, elektrop unct-u réren. —'Electropositif, ive, adj. Wat zich naar de koperpool
of negatieve pool van de Voltasche kolom rigt, cl e ct r o - po s itie f. — 'Electroscope, m. Werk
om de soort van elektriciteit in een ligchaam-tuig
te bepalen, e l e k t r os k o o p n. — 'Electroscopie, f. Kunst om de soort van elektriciteit bij een
ligchaam te bepalen. e !e k t r os k o pi e f. —'Electroscopigne, adj. Die kunst of dat werktuig
betreffend, etc k t Va s k o p is c h. — 'Electrostatigae, adj : Ellet el-, werking der elektriciteit in
den toestand van rust, e le k te o s t a t i s c h e werking. — 'Electro-végétonsètre, m. Plantenelektriciteits-meter m.. een door Berihollon uitgevonden werktuig om den invloed der electriciteit op
den wasdom der planten te bewijzen. (kepot m.
'Eleetuaire, m. [Pharm ] Slikartsenij f., lik'Elédone, 1. [H. n.J Kampernoelje-kever m.
'Eléeneephale, f. [Chim.J Vette zelfstandigheid f. in de hersenstof aangetroffen.
'Elegammment, ad v. Op eerie nette, fraaije,
sierlijke wijze, netjes. sierlijk. keurig.
'Elégance, f. Sierlijkheid, fraaiheid, netheid,
aardigheid f. , zwier m. ; bevallige, vlugge, losse
houding en manieren, e l e cq a n t i e f.; fijne, kiesche
smaak m. in kunsten en wetenschappen. — [Math.]:
L'él- dune solution, de eenvoudigheid van eene
wiskunstige oplossing.
'Elégant, e, adj. Sierlijk, fraai, net, schoon,
aardig , lief , hupsch , aanvallig , e leg a n t, ; —
kiesch. en fijn van smaak, smaakvol; bevalli en
ongedwongen van stijl. Une facon de parler él-e,
eene sierlijke wijze van spreken. ° [Math.] Solution
él-e, eenvoudige en gemakkelijke oplossing f. —
Ook als subst. m . en f. Un él-, Une él-e, een madeheertje n., 7nodecgek, pronker m., modepop f.

'Elégiagiie, adj. Tot de elegie of het treur
Vers él-s, elégische-dichtbeoarn,lgsh:
verzen n. pl., uit afw-isselende hexameters en pentameters bestaande. — Un poète di- af als subst.:
Un él-, een treurzangdichter m. — (Jig.) Weemoedig,
treurend, klagend, zacht, aandoenlijk.
'Elegie, f. Treurdicht , treurlied , klaaglied,
klaagdicht n., klaagzang, treurzang m., elegie f.;
— beschouwend, gevoelvol dichtstuk n., inz. in
elégische zoetmaat. — [Bot.] Rietachtige plaat f.

van de Kaap.
'Elégiographe,m. [Lilt.] Treurzavrdich.term.
— 'Elégiographie, f. Kunst om treur zangen te
schrijven. — 'Elégiographique, adj. Daartoe

behoa rend.

'Elé ;ir, V. a. [Tech .] Verdunnen. z . ALL E GPI.
'Elément, f. [Chim.] Hoof'ii- of grondstof f.

enkelvoudig, niet ontleedbaar bestanddeel der stof,
enkelvaudig ligchaam n. (corps simple), e l e me n t n.

La science actuelle admet plus de soixante P1-s.
— [Arie. chim.] Les quatre Pl -s, de vier elezrr.enten:

aarde, vuur, lucht en water (die echter geen van
allen enkelvoudige stoffen zijn). — [Alch.] El- froid,
water, kwik n. — Bij uitbreiding: zamenstellend
deel, bestanddeel n., grondslag in., basis f., beginsel n.: Les él-s dun médicament, du langage, de
bestanddeelen eerier artsenij, der taal. Les Pl- du
bonheur, de la prospérité, de l'autorité paternelle,

de grondslagen van 't geluk, van den voorspoed,
van 't vaderlij k gezag. — Middelstof f., waarin
een dier leeft en zich beweegt. — (fig.) Voorwerp n.,
plaats f., gezelschap n., bezigheid f., inz. die het
meest bevalt, die men niet wel kan ontberen. L'éldu poisson est l'eau, het element van den visch is
't water. Etre dans son él-, in zijn element, in zijn'
schik, in zijne nopjes zijn. L'étude est son Pl -, de
studie is zijne liefste bezigheid, zijn element. —
f [Gram.] El- vovelle, El- consonne, salortelklinker,
wortelmedeklinker m. — [Pby7s.] Elk platen paar
zink en koper in de kolom van Volta ELEMEN TS,
n. pl. Grondbeginselen n. pl., grondregelen, eerste
gronden m. p1., elementen n. pl. El- de geome. --

Inc. d'lustoire, etc. — I1 en est encore aux Pl-,
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hij weet er nog niet veel van. -- [Astr.] El-s des
orbiter des planetes, vereischte gegévens n. pl. om
de loopbanen der planeten te berékenen, Glen stand
eener planeet op een egeven tijdstip te bepalen. ne deden eene•r cgrootheid,
[Géom.] Oneindir, klei
differentialen, elementen.
'ffelij
^1éiiientaire, adj. Hoofdsto/felijk, grond k, tot de elementen behoorende, e l e m e n sto
Lair: Corps di-, enkelvoudig ligchaam n. [Anc.
Phys.] Feu di-, warmtestof f., gronclstofelijk vuur n.
— Esprits di-s, elementaire geesten m. pl., dcernonische wezens, die naar 't volksgeloof der middel
elementen heerschen: 1/nomen in-euwn.id4
de aarde, o n d i ne n in 't water, s y l p h e n in de
lucht, salamanders in 't vuur. — De eerste
gronden betreffende of behelzende, elementair.
Ouvrage di-, werk, dat over de eerste beginselen
eenex wetenschap of kunst handelt.
'Eléini, ni., Z. V. a. CHIBOU.
'Elésmmiroe, f. [Cbim.] Beginsel n. der elemi -gom.
'Elenctique, adj. [Théol.] Wederleggend, tot
de polemiek of kerkelijke strijdleer behoorende.
'Eléoeéreolé, 'Ti. [Pharm.] Olie - en waszalf f.
'Eléolé, m. [Pharm.] Elk middel n., dat eene
olie als bindmiddel bevat.
'Eléolithe, m. , Vetsteen ln., Noorweegseh
mineraal (ook pierre grasse gehecten).
'Eléontéli, m. [Pis arm .] Honigolie f., dikke,

'Eleusinies, f. pl. [ Myth.] Geheimzinnige feesten f. pl. van Ceres (de oudste in Griekenland),
eleusinische mysteriën f. pl, (naar cie attische stad
E 1 e u s i s, nu Lessina.
'Eleeithéries, f. pl. [Ant.] Oud-grieksche vrij
eesten n. pl., om de 5 jaren te Platcea gevierd.-heidsf
'Eleiithérogyne, adj. [Bot.] Met vrijstaande
ovariën. of vruchtbeginsels. — 'Eleuthérou.acrostémone, adj. Met vrijstaande en ongelijke
helen k.no Tjes.
'Eleuthérontane, m. Overdreven vrijheids
m. -- Ook als adj.: Parti dl-, partij der-vriend
overdreven vrijheidsvrienden. —'Eleuthéronianie, f. Overdreven, kwali ic begrepen vrijheidszucht.
— 'Eleanthérophobe, m. Vrijheid.sschuwer m.
— O k als adj.: Parti dl-, vrijheidsschuwe partij f.
-- 'Eleuthérophobie, f. Vrijheidsvrees f., afkeer in. van (le vrijheid.
'Eleuuthérophylle of'Elenthérophylline,
adj. [Bot.] Met vrije, afgezonderde bladeren. —
'ElenQthéropode, adj. [H. n.] Met vrije, afgesch.eiden voeten of borstvennen. — 'Eleonthéropoone, adj. Met vrije kieuwdeksels.
'Elevage, m. [Ec
On. rut.] tiet opkweeken,
fokken van huisdieren.
'Elévateur, adj. in. [Anat.] Muscle dl-, of als
subxt. in. El-, oprirtende, optrekkende spier ï.
'Elevation, f. Het hooger maken; verhooging,
optrekking (b. v. van een muur); — hoogte, ver
Cette voute na pas assez did-, dit-hevnidf.:
gewelf is niet hoog genoeg. 11 monta sur une el-,
hij klom op eenti hoogte. — [Astr.] El- d' une étoile,
hoogte eener ster, hoek van den (iezit tsstraal met
het vlak des horizonts. El- du pole, poolshoogte.
— [Catb.] El- de l'hoslie, de ophef/ing van de
hostie. — [Arch.] Opstand m., schets van den
gevel van een gebouw. — [Artili.] RiGtinrishoek m.,
hoolterigting f., die men een stuk geschut geeft. —
[[Vied.] El- du pouls, verheffing f. van den pols. -[Mus.] El- de la voix, verheffinq der stem. — [Corn.]
EI- dij prix des denrées, rijzing van den prijs der
eetwaren. — (fill.) 1 -looge stand, hooge graad m.
van matt, van fo tuin; verheffing, bevordering f.
L'él- a ses inquiétudes, een hooge staat brengt
zorgen mede. Il n'y a plus d'obstacles a son dl-,
er zijn Beene beletselen voor zijne bevordering, rungsverhooging meer. — Verhevenheid, edelaardigheid,
grootheid f. El- d'áme, de sentiments, zielegrootheid, verhevenheid van gevoelens, van denkw ijze.
É1 - du style, verhevenheid, hooge vlugt f. van den
stijl. — L'él- de 1'àme, du coeur a Dieu, de verheffing der ziel, des harten tot God.
'Elévatoire, m. [Chic ] Heftang f., werktuig
om gedrukte beenstukken of plaatsen der hersenpan
weder op te ligton.
'Elève, m. et f. Kweekeling, leerling m. en f.,
scholier m., scholierster f. ; volgeling der moniesvan een' meester ( in de schoonti kunsten) . -1- [Econ. cur.] Het fokken en afrigten van allerlei
vee, inz. paarden fokkerij f.; — het kweekera van
zaadplanten in hare verscheidenheden.
'Elevé, e, wij. (en part. passé van élever) :
Taille él-e, hooge, 2-yzire gestalte f. Les montagnes
les plus di-s, de hoogste bergen nn. pl. Temple dlen 1'honneur de Dieu, tempel m., ter eere van God
opgerigt, gebouwd. — Pouls el-, volle, snelle pols m.
Voix él-e, luidere, hoogere stem f. — Doute, Difculté él-e, opgeworpen twijfel m., zwarigheid f. —
Style dl-, verheven stijl m. Sentiments el-s, verhévene, édele gevoelens n.pl. — Homme bien él-, wel
Oiseau el- en cage, in de kooi opge--opgevdman.
bragte vogel m. Plances di-es, aangekweekte planten.
) 'Elèvennent, m. Verheffing (élévalion).
'Eiever, v. a. Verheffen, hooger maken, ver
doen rijzen of stijgen, ophijschen, op--hogen;—
he/fen, oplikten, opri Aten, optimmeren ; optrekken:
É1- on cour de deux pieds, eenen muur twee voet
hoo!.er optrekken. El- un plafond, eene zoldering
doen rijzen. El- one maison, on monument, een
huis bouwen, een gedenkteeken opric'ten. El- une
digue, een dijk opwerpen. Le soleil élève les vapeurs, de zon trekt de dampen op. — Bij uitbreiding en fig.: El- la voix, le ton, de stem ver-

buikzuiverende balsem m. uit Syrië.
-1--'Eléojha ge, m. et f. Ol jveneter m., - eetster f.
'Eléoptere, m. [Chico.] Heet vloeibaar bestanddeel der vlugtige oliën, e l e o p t e n o n n.
'Eléosacchartiii. , m. (pr. -- sak-ka-rome)
[Pbarm ] Olie met suiker gemengd, oliesuiker f.
'Eléotre, 'Eléotris, in. [H.. n.] Chinésche
grondel in
'Eléphant, m. [H. n.] Olifant in. La trompe,
les défenses d'un di-, de snuit m., de sla tanden
m. pt. van den olifant. — (Proc.) Faire d'un mouche
on él-, van eene mug een' olifant maken: eene
kleinigheid verbazend vergrooten. — [Hist.] Ordre
de l'él-, olifantsorde f., eene deensche militaire ridderorde. — [H. n.] i l- de mer, volksnaam van
den walrus of de zeekoe (morse) en, van eene soort
van zeehond of rob m. -- [Corn.] Olifantspapier n.
'Elephantaire, m. [Ant. rom.] Olifantsgeleider (2n den oorlog), kornak m. — 'Eléphantarque, m. Aanvoerder eener op olifanten gezeten afdeeling, e1ephantareh m.
'Eléphantiasique, adj. [Méd.] Tot de olifantsziekte behoorende, daarnaar gelijkende.
'Eléphautiasis, f. (ir. --ti-a-sice) [Méd.]
Olifantsziekte, knobbelachtige melaatschheid of leprozy; hoogste graad van melaatschheid f. (door de
kruisvaarders naar Europa overgebragt).
'Eléphantide, adj. [H n.] Olifantachtig. —
Als subsi. f. b j La Fontaine de naam der hoofd
olifanten.
-stadvn'ler
'Elephantin, e, adj. [ H. n..j Naar een' olifantsslagtano', ook naar een' olifant gelijkend. -- [Géogr.]
Wat tot Elephantine (oud egyptische stad en eiland)
of hare inwoners behoort. -- [Rist. role.] Livres
di-s, zékere op ivoor of elpenbeen geschrévene ta(cities n. pl. bij de Romeinen, waarop de handedagen van den senaat geschreven waren. — (Mus.
anc .) Flute él-e, of als subst. f. El-, ivoren fluit f.
der Phcanicië-rs . — ELÉPH ANTINS, m. p1. Dieren n.pl.
van 't olifanten-geslacht.
'Eléphautique, adj. [H. n.] Den olifant betreJfend. — [Méd.] Met olifantsziekte. behebd.
'E'Iephauto graphe, in. [Didact.J Olifantsbeschrijver in. -- 'Eiéphant.ographie, f. Beschrijving f. der olifanten. — 'Eiéphantographique, adj. Daartoe behoorend.
'Eiéphantoï(ie, adj. Oli fantvorrnig.
'Eléphantope, m. [Bot.] Olifantsvoet m.
'Eléphautopède, adj. [H. n.] Met olifantsvoeten.
'Eléphantopédie, f. [Méd.] Olifantsvoet m.
'Elephantophage, adj. Van olifantsvleesch
levend. — Ook als subst. m. en f. Olifanten-eter in.,

- eetster f.

'Eléplzantusie, f. [Bot.] Peruaansche palmheester (ook plvytélas geheeten).

'Eléphas, m. (pr. --face) [Bot.] Hanekarn m.
'Elettarie, f. [Bot.] Malobarsche gemberplant f.
'Eleusiue, f. [Bot.] Tropische grasplant f. met

eetbaar zaad.
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verheJfen, harder spreken; ook: stouter, trotse/ier
spreken dan betaamt. El- la voix en faveurde qn.,
luide partij voor iemand trekken. — El- des doutes,
des difpiculids, twijfelicigen, zwarighedenopv ergen
z. ook AUTEL. — EI- son si)-le, een' ve rhevene
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stijl aannemen: Ei- son coeur It Dieu, zijn hart
'Elingue, f. [Mar.] Leng f., hijschtouw met
tot God verheffen. -- EI- en dignité, in waardig- eene lis. El-s à trot, a pattes, schinkelhaken m. pl.,
hei.d verheffen, verhooc;en, bevorderen. EI- qn. jus - lengen met haken in plaats van lussen. El-s, schuif
qu'aux nues, iemand boven de wolken verheffen,
pl. -- Slinger ire. (wapentuig) zonder-knopem.
boven de huizen prijzen. — El- le prix des denrées, zak. — z. ook HELINGUE.
den prijs der eetwaren vermeerderen, ver/wogen,
'Elinguter, v. a. [Mar.] El- un fardeau, de leng
opslaan. — [Math.] El un nombre au carré, au om een' la: t slaan, een' last met eene leng of een'
cube, een eretal tot de tweede, derde magt verheffen. schinkelhaak ophijschen. — (fig. et trwv.) Que le
El- une perpendiculaire, eene loodt jn oprigten. — diable m'élingue, de duivel haal me.
Opb engen, grootbrengen, opkweeken, aankweeken,
'Elingiiet, m. [Mar ] Pal m., stuk hout om de
opvoeden. Cette femme na pu él- aucun de ses gangspil op te houden. Taquet of Traversin d'él-,
enfants, die vrouw heeft niet één harer kinderen achterklamp, palklamp m.
kunnen grootbrengen. Les paons sont difficiles à
5 'Eliquuation, f., z. v. a. COLLIQUATION.
él-, de paauwen zijn moeíjeljk op te brenc,en. —
' 'lire, V. a. Kiezen, verkiezen; uitkiezen, uit
uitzoeken. El- un député, een' afgevaardigde-lezn,
EI- des plantes, planten aankweeken. El- les enfants dans la crainte de Dieu, de kinderen in de verkiezen, benoemen, stemmen. --- El- sa sépulture,
vreeze Gods opvoeden. El- la jeunesse, de jeu( d zijne grafplaats uitkiezen. — [Prat.] El- domicile,
onderwijzen. -- s ELEVER, V. pr, Zich verheffen, domicilie kiezen, z. DOMICILE.
opstijgen, opgaan, opklimmen :, Ce terrain s'élève
'Elisant, e, adj. Kiezend . — ÉLISANTS, m. pl.
en amphitheatre , z. ADIPHITHEaTRE . Le brouillard Pauskiezers in. pl„ ni am der 3 kardinalen, die,
s'élève, de mist trekt op. — (firj.) Celui qui s'élève als de stemamen in 't heilira collegie staken, met de
sera abaissé, wie zich verhoogt (verhoovaardi t) verkiezini van een' paus belast worden.
zal vernederd worden. — Le prix de vette denrée,
t ' Eliseur, m., z. v. a. ELECTEUR.
s'est éÉevd, die eetwaar is opgeslagen, is duurder
'Elision, f. [Gram.] Uitlating, wegwerping,
geworden. Le total s'élève a mille francs, 't bedrag uitwerpi,nr , inz. van eene klinkletter voor eene
beloopt 1000 francs. — Zich verzetten, opstaan: andere klinkletter of eene stomme h, e 1 i s i e f.
'Elite, f. Keur, kern, bloem f., het uitctelézene,
Mille voix se sont élevées contre cette injustice,
duizend stemmen hebben zich tegen die onregtvaar- beste gedeelte (van personen en zaken): Troupe d'él-,
digheid doen hooren. Ii s'éleva avec force contre keurbende f. -- Faire 1'él- dune bibliothèque, de
vette opinion, hij kwam met nadruk tegen dat ge- beste boeken uit eene blekerij kiezen, uitzoeken.
voelen op, verzette zich met kracht daartegen. —
'Eliter, V. a. (pop.) Het beste uitzoeken of uit
Vous élitez ma merchandise, gij kipt het-kipen:
Mon péché s'élèvera contre moi, mijne zonde zal
tegen mij opstaan, tegen mij getuigen. Vous a^ ez beste uit mijne waar.
beau le louer, it ne s'en élèvera pas, hoe gij hem
'Elixation, f. [Pharm.] Langzame koking of
ook prijst, hij zal er niet hoog moedig door worden. aftrekking, inz. nael hel doel om twee producten;
— [Mar.] Le vaisseau s'élève, het schip komt van een vloeibaar en een vast, te verkrijgen, el ix ti e f.
'Elixir, m. [Phar m .] Opplossingvanverschillende
laag water in de diepte, verwijdert zich van de
kust. — S'él- an vent, in den wind winnen. — zelfstandigheden in alkohol, zamengestelde alkohoOok als v. imp. gebruikt: I1 s'éleva une tempête, lische tinctuur, krachtartsenij. f., kookdrank m.,
er kwam een onweder op. I1 s'éleva un bruit, er — geneesmiddel in eenigzins verdikten vorm, dat
ontstond een gerucht.
druppelsgewijs wordt toegediend , e li x i r n. —
'Eleveur, m. [Econ. rur.] Veefokker, inz. paar
( g.) Kern, bloem f., het beste van iets.
'Elixivation, f. Uitlooping (lixivation).
fokleer m.
-den
Ellagizlae, adj. [Chun.] Acide ell-, galno'Elevures, f. pl. [Méd.] Uitslag m., puistjes,
n.
tenzuur
n.
blaartjes pl.
Elfe, m., Elfine, f. [Myth.] Elf nl., El fe f.,
Elie, pr. pers. f. Zij, haar: Elle chante, Elles
dansent, zij zingt, zij dansen. C'est elle, Ce sont
in de noordsche myth. de naam van kleine rond
natuurgeesten, die Of als goede en schoone-zwervnd elles, zij is het, zij zijn het. Je la connais, elle et
wezens in de lucht, Of als kwade en leelijke onder sa soeur, ik ken ze, haar en hare zuster. Je veux
parler d'elle, a elle, ik wil van haar, tot haar
de aarde wonen.
spreken. Elle nest pas chez elle, zij is niet tehuis.
'Eliehrise, f. [Bot.] Zonnegoudsbloem f.
Etléboracé, e, adj. [Bot.] Naar nieswortel
'Elider, v. a. [Gram.] Uitlaten, weglaten (eene
letter, niet uitspreken) e l i d é r e n. — S'ELIDER, gelijkend, nieswortelachtig. — Elléboracées, f. pl.
V. pr. Weggelaten worden: Cette lettre s'élide, Nieswortelplanten f. pl. — Ettébore, f. Nieswordie letter wordt uitgelaten, afgekapt. — Het part. tel m., nieskruid n. — Elleboré, e, adj. Naar
passé is ook adj.:, Lettre élidée, uitgelaten letter f. nieswortel zweemend. — Elléborine, f. Valsche
'Elier , v. a.: El - du vin, z. SOUTIRER.
of wilde nieswortel m. — [Chun.] Weeke hars f.
'Eli gibilité , f. Verkiesbaarheid, bevoegdheid uit den wortel eener soort van nieswortel. — Elom verkozen te worden. — [Polit. mod.] , z. CENS. leborisé, e, adj. [Pharm.] Met nieskruid gemengd. — Elléborisnne, in. [Méd.] NieswortelCens d'él-.
'Eligible, adj. Verkiesbaar. -- Ook als subst.: kuur f., het zuiveren of afvoeren door nieswortel,
Combien y a-t-il d'él-s dans cette commune? hoe- helleborismus n.
Ellipanthe, adj. [Bot.] Met onvolledige bloemen.
veel verkiesbare burgers zijn er in die gemeente?
Ellipse, f. [Gram.] Weglating, uitlating van
'Elignite, f. [Bot.] , z. v. a. EXOSTOSE.
5 'Etirner, v. a. Verslijten, afdragen (een kleed). één of 'meer woorden f., die tot het zamenstel van
— [Algèb.] , beter ELIMINER. — [Faut.] El- l'oiseau, den zin belzooren , maar zonder schade voor de
den valk afvoeren, hem na 't ruijen in staat bren.- duidelijkheid gemist kunnen worden, ellips f. —
gen om uit te vliegen. —. S'ELIMER, V. pr. Slijten, [Géom.] Langwerpig rond n., eene der drie kegel
welke ontstaat, als men een reeten kegel-sned,
versliten. — Het part. passé is ook adj.: Habit
zoodanig schuins doorsnijdt, dat het verlengde der
élimé, versleten, afgedragen kleed n.
'Eliminateair, trice, adj. [Physiol.] Fonc- doorsnede het grondvlak ontmoet, ellips f.
-j- Ellipsen, V. a. [Gram.] Eén of meer woortions el-trice, levensverrirgtingen f. pl., waardogr
de voor 't or(,anismus schadelijk geworden stoffen den in een voorstel uitlaten, eene ellips maken. —
Het part. passé is ook adj.: Mot ellipsé, uitgelaten
uitgedreven worden.
'Elimination, f. Uitdrijving, uitwerping, inz. woord n.
Ellipsinnbre, m. [Géom.] hlolgebogeneellips f.
[Algèb.] verdrijving van eene in onderscheidene
vergeljkine,en voorkomende grootheid, e lien i, n a- kromme lijn van dubbele kromming.
Ellipsographe, m. [Géom.] Werktuig tot
t i e f. — (fig.) Doorschrapping f. (b. v. der namen
van eene list der bezoldigde of der verbannenen).
het trekken van ellipsen, e l 1 t p s o g r a a p h m. —
'Elieniner, v. a. Over den drempel zetten, Ellipzographie, f. Kunst om ellipsen te trekken.
uitdrijven (in . dien eig. zin zelden dan fam. ge- — Ellipsoaraphigtie, adj. Die kunst betreffend.
bruikt). -- [Algèb.] Eene onbekende uit verschei- el lipsographisch.
Ellipsoidal, e, adj. [Géom.] Wat den vorm
dene zamenlzaugende verrel jkingen doen verdwijnen,
e l i mi n é r e n. — (ra.) On ma éliminé de la liste der ellipsoide heeft, e ll i ps old a a 1. — Ellipdes candidats, men heeft mijn naam van de lijst soïde, f. [Géom.] Ligchaam n., gevormd door de
der kandidaten geschrapt. — .tiet part. passé is ook omwenteling eerier ellips om eene v n Nare beide assen,
adj.: Quantité éliminée, uitgedreven, geelimineerde ellipsoïde, elliptische sphwroïde f.
Ellipsolithe, f. [H. n.] Elliptíschie ammonsgrootheid f.
.
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horen m. — Ellipsologie, f. Verhandeling f. die figuur wijkt goed terug, doet zich. als in de
over het trekken van ellipsen. — Ellipsosperme, verte, in 't verschiet voor. — (fig.) S'él- de son
adj. [Bot.] Met elliptische zaden. -- Ellipso- devoir, zijnen pligt uit het oog verliezen, niet waar
Leur doctrine s'eloignait pea de Ia sienne,-nem.
stomne, adj. IR. n.] Met ellipttsehen mond.
Lali p tieite, f. [Géom.] Elliptische vorm m. hunne leer verschilde weinig van de zijne. Ne pas
o/ hoedanigheid f. eener figuur, e l l i p t i c i t e i t f. s'él- de qc., ergens niet ongenegen toe zijn, er niet
— Vierkantswortel m. uit het verschil der quadra- teren hebben.
ten van de halve assen eener ellips of eener ellip'Elongation, f. [Astr.] Afwijking f., afstandssoide. — [Astr.] Verhouding van dit verschil tot hoek m., onder welken eene planeet van de zon schijnt
de halve groote as der ellips. — [Géogr.] De zoo- te staan. — [Chir.] Peesrekking, onvolkomene ver
genaamde afplatting der aarde. — [Gram.] Hoe-reking,loatf.
danigheid van een elliptisch voorstel.
'Elonger, v. a. [!Mar.] Langs varen, langs,
Elliptique, adj. [Géom.] Tot de ellips be/too- zeilen, langs liggen, aan boord liggen. — El- un
rende, de gedaante der ellips hebbende, langwerpig cordage , z. ALLONGEII. — El- one ancre , een
rond, e l t I p t i s c h:. --I Gram.] Eene ellips or ui,t- anker uitbrengen
lating bevattend, elliptisch.
'Elongis , m. pl. [Mar.] Langzalings f. pl.,
Elliptiquement, adv. [Géom.] In den vorm eiken stengen aria beide zijden van den ondermast.
eenex ellips. — [Gram. ] Bij wijze van uitlating, — Randen m. pl. van de loopplanken binnen boord;
e 1 11 p t i s c h. (de lampenpit in te brengen. scheerhouten n. pl. der luiken.
Ellyehnotete, in. Werktuig om met gemak
'Elope, 'Elops, m. [El. n.] Haringvormige
Linie (Feit saint-) m. [Phys., Mar.] Sint- visch, door Okeil stempelharing ni. geheeten.
Elmus - of El'ins -vuur in., z. CASTOR ET POLLUX.
'Elognein neat, ode. Op welsprekende wps,
'Elocher, v. a. [Agric. j Heen en weer schud- met ulelsi)rekendheid.
(spraaktheid f.
den (eene plant, een' boom) om de wortels los te
'Eloquence, f. Welsprekendheid f. , welbemaken. ---- [Vern] Een' glaskroes van zijn' bodem
'Eloquent, e, adj. Welsprekend, welbespraakt:
losmaken.
Orateur él-, welsprekend redenaar in. — Diecours
'Elocution, f. [Rhét.] Voordragt, wijze van Pl-. welsprekende -redevoering f. — Larmes él-es,
uitdrukking der gedachte door de spraak; — keus welsprekende tranen m. pl. Un silence él-, een wel
veel beteekenend zwijgen n. — La colère est-spreknd,
en schikking der woorden. in Bene rede, elocutie f.
'Eiode, adj. [Méd.] Fièvre él-, moeraskoorts f. él-e, de gramschap maakt welsprekend. --- (Loc.
'Liege, m. Lofrede, lofspraak, loftuiging f., prov.) Rien de plus él- que I'argent eomptant, gelofschrift, lofdicht n., lof m. El- funèbre, lijkrede. reed geld is de beste welsprekendheid.
-- On a fait de grands él-s de votre irèce, men
'Elia, e, adj. (en part. passé van élire) !'lagisheeft uwen broeder zeer geprezen.
trat Plu, verkozen re^;ént m. — ELU, n1. Verkozene,
'Elogiaste, 'JElo ggiste, m. Lofredenacr, inz. bij meerderheid ran stemmen gekozene zin. - - [gelig.]
overdr ij vend lofverspiller, veil lofredenaar, vleijer, Uitverkorene: I1 y a beaucoup d'appelés mais pea
elogiast m. (spillen. d'élus, zelen zijn geroepen, maar weinigen uitverko-[ 'Elogier, v. a. Lofspraken houden, lof ver- ren. — [lust., de Fr.] Officier of gekozen regter
1 'Elogieux, ieuse, adj. Vol lotspraken.
in het belastingstribunaal. -- ELUE, f. Vrouw van
'Elogiste, z. ELOGIASTE.
zulk een' ambtenaar.
(klaring, e l u c i. d a t i e f.
'Eloi né, e, adj. (en part. passe van éloigner):
'EIucidation, f. Toelichting, opheldering, ver Pays él-, afgelegen, ver verwijderd land n. Feuilles
'Eliieider, v. a. Ophelderen, verkla,ien, toe
él-es, uiteenstaande bladeren n. pl. Danger él-, lichten, e 1 u c i d é r e n. — 1 let part. passé is ook
verwijderd, verafzijnd gevaar n. La postérité la adj.: Affaire elucidée, toegelichte zaak f.
plus él-e, de verste nakomelingschap f. Je suis
1-'Elnenbrateur, ni. Volvoerder van een gebleu él- de croire cela, ik ben er verre af dat te leerden arbeid, die langdurige vlijt en nachtwaken
gelooven, ik geloof 't o p verre na niet. Il est él- kost, blokker in. — f 'Elaetxhratif, ive, adj.
de son compte, hij bedriegt ziel? zeer in zijne ré- Voor nachtelijke studie, volhardenden letterarbeid
kening, hij vergist zich deerlijk. Former des desa eins geschikt. — 'Eliteuibration , f. Een met veel
el-s , veruitziencle plannen ontwerpen. — Causes arbeid en nachtwaken zamenresteld 'werk , nacht
Pl -es, verwijderde oorzaken f. ijl.
— ±'Eliieiibrer,-werkn.,machtsudibloerjf.
'Eloianeanent, m. liet verwijderen; verwijde- v. a. (eig. Bij lamp- of kaarslicht arbeiden.) Met
ring , op zijde stelling f.: Tous demandèrent du veel vlijt en nachtwaken opstellen, blokken.
rol Fell- du ininistre, allen verlangden van den ko-j-'Eluclahle, acij. Ontwijkbaar, ontduikbaar.
ni,ng de verwijdering, afdanking van den minister.
'Eluder, v. a. Verijdelen, vergeefs of vruchteL'él- des occasions du peché, de verwijdering, weg- loos maken, ontwijken, ontduiken. EI- les poursuites
neming van de aanleidingen tot zonde. -- Verwij- de go., iemands vervolginen op eene listige wijze
dering, afwezigheid; — verte f., afstand m., ver- ontwijken. 11 voulut Pl- la question, hij wilde de
schiet n. — (/1g.) Depuis qu'il vit dans l'él- des vraag ontwijken. — Het part. passé is ook adj.:
affaires, du monde, sedert hij van de zonden, Question éludée, ontdoken vraag f.
van de wereld afgezonderd leeft. Pendant son él-,
'Elndeur, m., -eitse, f. Ontduiker, ontwijtijdens zijne afwezigheid, zijn afwezen. L'él- de ker m., ontduikster, ontwijkster f. (van vragen enz.)
deux villes, de afstand van twee steden. On volt
'Ei«doriqu,e, adj. [Paint.] : Peinture él-, olie
d'ici la ville en él-, men ziet van hier de stad in
ce o d o r is c Ia schilderwerk n. Cire-waterofl
de verte, in 't verschiet. Ce tableau présente des el-, elceodorisch was n., tact eene fijne olieverw
troupeaux dans l'él-, die schilderij heeft kudden op gemengd was, in de oudheid tot schilderen gebruikt.
den achtergrond, in 't verschiet. — (lig.) 11 volt de
'Elite, f., z. onder ELU.
grands bien en él-, hij hoopt mettertijd nog zeer rijk
'Elntriation, f. [Chin.] z. v. a. DECANTATION.
te worden. — Veronachtzaming, verwaarloozing f.
'Elysée, f. [Myth.] Elysium n., elisésche (of
L'él- de ses devoirs, de Dieu. — Afkeer, tegen- liever elysische) velden, n. pl. , 't verblijf der zalizin m. I1 a de l'él- pour ce manage là, hij heeft gen, de hemel der Ouden. — (fig.) Oord vol geeen' afkeer van dit huwelijk.
nieting, verrukkelijk verblijf n. — Ook als adj.,
'Eloigner, v. a, Verwijderen, wegzetten, weg alleen in: Les champs él-s o f élysiens, de elysische
zijde stellen , wegzenden, verdrijven,-breng,t velden; ook de naam eener geliefkoosde wandelplaats
wegjagen. El- une personne, iemand verwijderen, te Parijs.
henen doen gaan, ontslaan. Eloignez cette chaise
'Elyseen , ne , adj. [Myth.] Tot het elysium
du feu, zet, schuif dien stoel van 't vuur. Elle behoorend, e l y si s c h: Repos él-, Ombres él-es
eloignait les mouches du berceau de son enfant,
'Elysees,'Elysiens,adj.m.pl.,z.onderELYSEE.
zij verjoeg, verdreef de vliegen van de wieg hairs
'Eiytre, in. [H. n.] Vleugeldeksel n., bovenkinds. -- Vertragen. uitstellen: Ces difpicultés éioi- vleugel m. (van viervleugelige insecten)
gnent la paix, deze zwarighedenvertragen den vrede.
'Elytrienle, f. [Bot.] Elk der kleine bloempjes,
-- (fly.) EI- une pensée, toutecrainte, eene gedachte, welker vereenining eene zamnengestelde bloem vormt.
alle vreesverdrjven, verbannen. —L'égóisme éloigne
'Elytroeèle, f [Chir.] Moederscheedebreuk f.
les coeurs, de zelfzucht vervreemdt de harten, maakt — Elytroïde, adj. [Anat.] Scheedevormig. Mem
hen van elkander afkeerig.
keerig. — S' E L OIGNER , v. pr.
scheedevlies n. der teelballen. — 'Ely--branel,
Zich verwijderen, henen gaan, aftrekken, zich weg troïte of 'Elytrite, f. [Méd.] Ontsteking f. der
maken: Eloignez-vous, verwijder u, ga henen, maak moederscheede. — 'Elytroptose, f. Uitzakking f.
u weg. — [Peint.] Cette figure s'éloigne Bien, der moederscheede. — 'Elytrorrhagie, Bloed,

-

-

EIBA RCADERE.

6 5 4ELIÉVIR
vliet nl. uit (Ie scheede. — ' Elytrorrlhagique,
adj. Daartoe behoorend. — ' Elytrorrgiée , f.
Witte scheedevloed m.
'Elzévir, 'Elzévier, m. [Philol.] Uitgave f.
of druk m. van Elzevier (een beroemd Amsterdamsch
en Leydensch boekdrukkers geslacht der 17d eeuw).
Elzeviersche druk, een Elzevier m. — E.lzévirien, ne, adj. Elzeviersch, door de Elzeviers uit
Edition elz -ne.
-gevn:
'Emaciation, f. [Méd.] Vermagering; mager
-heidf.
'Emacié, e, adj. [Méd.] Vermagerd, uitgemercgeld
'.mail, m. Brandverw f. , smelt- of smalt,
smeltglas, glazuur n., glasachtig vernis, dat door
smelting op porselein, aardewerk, glas en metalen
wordt aangebragt; — brandschilderwerk, e m a i 1,
emailleer-werk. geemailleerd werk n.: Peindre en
em-, in brandverw schilderen. Cette porcelaine est
dun bel ém-, dit porselein heeft schoone blinkende
kleuren. Je suis eurieux en érnaux, ik ben een
liefhebber van brandschilderwerk. — Het blinkend
inwendig bekleedsel der schelpen. — Em- des dents,
glazuur n. der tanden; — ( fig. et poét.) schitterend,
blinkend wit der tanden. — [ Blanch.] Blaauwsel n.
— [Hort.] Cadran d'ém:- of overdra,rgtel jk enkel
ém-, geëmailleerde wijzerplaat. f. -- (fig. et poét.)
Bevallige verscheidenheid f. van kleuren en bloemen:
L'ém- des prés, des champs, de schoone veelkleuri f„heid, kleurschakering f. der weiden-, der velden.
— [Blas.] Émaux, pi., de kleurren der metalen
(ter onderscheiding van métaux, waardoor het goud
en zilver wordt aangeduid).
'Entailler, V. a. Met email of brandverw overdekken, brandscl ilderen. met minerale kleuren beleggen, verglazen, é as a i ii t r e n. — (fig.) Versieren,
schakéren, veelkleurig maken (van bloemen sprekende): Le printemps émaille les prairies de fleurs,
— S'EMAILLER, V. T. Geëmailleerd, geschakeerd
worden. — Het part. passé is ook asij.: Prairie
émaillée de fleurs, met veelkleurige bloemen prij
weide f.
-kend
'Euiaillenr, m. [Tech.] Smaltwerker, brandverwschilder, e ma i l l e e r d e r; -- geëmailleerdeof porseleinen-wjzerplaatmaker m.
'Emailhare, f. Opbrenging f. van 't email of
de brandverw , het emailléren ; — kunst f. des
smaltwerkers. — Smaltweric, brandschilderwerk n.
— [Faue. ] Em-s, roode vlekken op de valkenvéderen.
'Emanation, f. [PIrys.] Uitvloejinq, uitstrooming van oneindig kleine, vlugtige deeltjes of van
de onweegbare vloeistoffen udt 'verschillende ligchamen, e m an a t i e f. Toute odeur estt produit par
ém- , alle reuk of geur wordt door uitvloejjing
voortgebragt. — Uitvloeisel n., onzie.tbaar uitstroomende vloeistof. Un atrnosplhère infecté par des
ém-s putrides, een dampkring, door stinkende uit
besmet. — [TheoI.] Système d'ém-. uit-vloeis
aller dingen-vloe(jingsrf.,adutvloeijng
uit een eerste wezen (maar 't indisch, perzisch en
egyptisch godsdienststelsel); — emanatie-leer f. in
de christelijke dogmatiek, naar welke de Zoon en
(le H. Geest uitvloeisels van den Vader zijn.. —
[Ptivs.] Lichtuitstroomin.qsleer f. van Newton.
'Emancipation, f. l-landli.clting,vrverklaring,
vrijlating, vrjrrmaking, vrijstelling f., ontslag n. der
slaven, der lijfeigenen uit de lijfeigenschap; ook der
kinderen uit de ma(it des vaders of des voogds,
mondigverklarinra, em an ci p a t i e f. --- L'ém- des
colonies , de vrijmaking der koloniën, de afscheiding der koloniën van 't moederland. — L'ém- des
catholiques, de gelijkstelling in burgerlijke regten
van de (iersche) katholijken. L'ém- des femmes,
de gelijkstelling der vrouwen met de mannen (in
't burgerlijke leven).
'Entancipé,, e, adj. (en part. passé van émanciper) : Mineur em-, van de voogdij ontheven minderjarioe m. Peuple ém-, vrijverklaard volk n.
'Emanciper, V. a. Handlirfting geven, vrijmaken, vrijlaten, van lefeigenschap, van voogdijschap,
van vaderl,lke mant vrijspreken, voor mondig of
meerderjarig verklaren, e m a n c i p é r e n; — vrijverklaren. — Gelijke regten geven, van de burner
Zijke of kerkelijke beperkingen ontheffen. — S'ÉMANCIPER, v. pr. (alleen fig. gebruikt) . Zich te veel
vrjheid aanmatigen of veroorloven, de palen te
buiten gaan, zich vermeten: Vous vows émanci pez
trop, gij neemt te veel vr(jheid, gij zijt te vrjposlig.

'Epnandibnlé, e, adj. [H. n.] Zonder onder-

ste kinnebak.

`Exnané, e, adj. (en part. passé van émaner):
Le parfum ém- des fleurs. de van de bloemen uitgestroomde geur f. Un décret dm- du gouvernement,

een van de regéring uitgegaan besluit n.
'Em aver, V. n. Uitvloeijen, uitstroomen; inz.
gebézigd van de inwendig fijne deeltjes, die van
verschillende ligchamen uitgaan. — Uitgaan, afkom
zijn, voortkomen, zijn' oor. prong nemen: Toute-stig
existence émane de 1'vtre éternel, alle bestaan gaat
uit, heeft zijn' oorsprong van 't eeuwig Wezen.
'Eivanné, e, adj. [H. n.] Zonder handen.
'Ennargé, e, adj. (en part. passé van émarger) :
Note ém-e, op den rand geplaatste aanteekening f.
'Eunar;ement, in. Janteekening op den rand,
kantteekening, — uittrekking f. eener geldsom (op
den rand eener rékenin.g) .
'Emarber, V. a. Op den rand aanteekenen,
uittrekken; in de hoofd-rubriek brengen of plaatsen. — Den rand afsnijden, verkleinen.
'E9Iarginé , e, adj. [Bot.] Uitgerand (van
de kroonbladeren der schermdragende planten) . -Cristal ém-, afgekant, afgestompt kristal n. (vgl.
BISEMARGINE).

'Enaaseulatei[r, in., z. v. a. CHhTREUR.
'Emasculation, f., z. v. a. CASTRATION.
'Es»aseiiler, V. a., z. v. a. CHhTRER.
Embabillé, e, adj. (pop.) Babbelachtig, kwaad

-spreknd,latogi.
Emhaboe iner , v. a. (pop.) Om den tuin
leiden, met schoone woorden bepraten, verschalken,
verstrikken. — Het part.passé is ook adj.: Homme
embabouiné, verschalkt man. — [Mar.] Bhtiment
émb-, in gevaarljken toestand geraakt schip n.
Embàele, f. IJsdam m. in eene ri;cier.
Etubáillonner, V. a., z. BaILLONNER.
Emballage , m. liet inpakken; al wat tot
inpakken dient (zoo als papier, bordpapier, kisten,
touwen, touw, matwerk, doek, enz.), pakking, inpakking f., pakdoek, pakpapier n., paklinnen, enz.,
em b al lé r i n g f. — Ook: pakgeld, pakloon, bindloon n.: I1 vous faut payer l'emb-, gij moet het
inpakken betalen.
Eniballer, V. a. Pakken, inpakken: Emb- des
livres, des meebles. --- Ook zonder voorwerp gebéz igd can kooplieden, die zich gereed maken te
vertrekken: Tous les marchands out dé}à emballé,
al de kooplieden hebben reeds ingepakt. -- (fia. et
pop.) Emb- qn., iemand -inpakken, geheel reisvaardig maken; ook: iemand in de gejrangenis zetten,
iemand plakken. — S'EMBALLER, V. pr. Ingepakt
worden. — Het part. passé is ook adj.: Marchandises emballées, ingepakte waren f. pl.
Enmballes, m. pl. Naam van zekere periodieke
zomerwinden in. pl. in de Middellandsche zee.
Eniballeiir, m., -erase, f. Pakker m., pakster f. (te Parijs en elders noemt men de emballeurs
ook layyetier, , en gebruikt ment woord ook als adj.:
Layetier emlr). — (pop.) Zwetser, opsnijder, windbuil in., zwetsten f.
t Evnbander, v. a. Omzwachtelen, in zwachtels of luren wikkelen (een kind). — Het part.
p asse is ook adj.: Enfant embandé (woord van
J. J. Rousseau), omzwachteld, ingebakerd kind n.
Embangiier. C. a. [Tech.] De spoelen der
kettingzijde op den kanter of 't rolregister verdeelen, am aan 't weven te beginnen. — EMBAr:QUER, v. n., of S'EMZRANQUER, C. pr. [Mar.] Op
de banken, inz. op de Newfoundlandsche bank aan
(val. DEBANQIJER). — Het part. passé is ook-komen
adj.: Vaisseau embanque, vaartuig n., dat op de
bank is aangekomen.
Embarbe, f. [Tech.] Dwarsnoer n. ter aan
scheerkoordjes bij 't weven.
-bindqvae
Embarbe, e, adj. (burl.) Gebaard; met aan
baard.
-gezltn
,

Eirabarber, V. a. [Riv.] Ernb- Ie pont, onder

de brug of den bruggenboog doorvaren, onder den
brugeenboog varen. —(burl.) Een' baard aanplakken.
Enibareadère, m., weleer ook Etnbareadour, ni. [Mar.] hleinezeehavenof landinrs'plaatsf.,
die tot haven dient van eene dieper landwaarts
liggende koopstad, e m b a r e a d e r o m. -- Aanleg
hoofd n ., steiger m.; — plaats waarde spoor--platsf.,
treinen, passagiersen goederen opnemen, st a t i o nn.,
ook D9BARCADÈRE (m. niet f., gelijk bij vergissing
in voce staat) ge/weten.

EMBARCATION

--

Enibareation, f. [Mar.] Overdekt zeil- en
roeivaartuig n., boot, sloep, jol f., in 't algemeen:
klein vaartuig.
Emnbardée, f. [Mar.] Giering, heen - en -wederslingering f. van een voor anker liggend schip. VeilIer l'emb-, met het roer of eenig zeil het gieren wat
zien te beletten.
} iiibardellenneut, m. [Couvr.] Het op elkander rusten en dragen van leen en pannen.
Ernbarder, v. n. [Mar.] Gieren, slingeren.
Eonbargo, m. [Mar.] Beslag n., beslaglec ging f.
op de in eene haven liggende schepen, havenversperring f., emb argo n.
Embarilla;e, m. Het pakken in fust, in va
— Entbariller, v. cc. In fust of vaatwerk-ten.
pakken, inkuipen. — Eunbarillé, e, adj. (en
part. passé): Poudre emb-, buskruid n. in tonnetjes.
En.barqué, e, adj. (en part. passé van embarquer) Ingescheept, aan boord gebragt of gegaan,
ingeladen.
Einbarquement, in. [Mar.] Inscheping, lading, afscheping f.; het scheep of aan boord gaan.
— [Corn.] Frais d'emb- of enkel emb-, ladingskosten f. pl. — (fig,) Verwikkeling f., inz. in eene
netelige zaak.
Embarqiier, V. a. [Mar.] Inschepen, afschepen, laden, aan boord brengen: Emb- des marchandises, des troupes, goederen, troepen inschepen.
Ernb- en grenier, oningepakt inschepen. Emb- les
chaloupes, de sloepen inzetten, binnen halen in het
schip. Embarque dansla chaloupe! Val inde sloep!
— (fig.) Emb- qn. dans une mauvaise affaire ,
iemand in eene leelijke zaak wikkelen, betrekken. —
S'EMBARQUER , v. pr. Zich inschepen, scheep gaan,
zich aan boord begéc, n.: S'emb- à Rotterdam, pour

Gènes, zich te Rotterdam naar Genua inschepen.
— (Loc. prov.) z. BISCUIT . — (/in.) Je me suis

enibarqué dans un procès, ik heb mij in een regtsgeding ingelaten, gewikkeld. S'emb- au jeu, zich
aan 't spel overgeven.
Enobarras, m. Belemmering, versperring (van
een' weg, een' doorgang) , hinderpaal n., hindernis,
verhindering f.; — al wat de rust, 't gemak, den
geregelden gang des levens enz. verstoort. stoornis,
tegenkanting , zwarigheid , moeite , moeijel kheid,
verlegenheid, beklemdheid, beslommering, drukte,
hoofdbreking, verwarring f. Causer de l'emb- a
qn., iemand tot last verstrekken; iemand in verleg enheid brengen. Rencontrer des emh-, hinderpalen,
beletselen, zwwarigbeden ontmoeten. Un père de famille, Un négociant claus t'emb-, een huisvader,
een koopman in verleggenhei.d, in geldsgebrek. I1 y
a bien de i'einb- dans vette affaire, er heerscht
eene groote verwarring bi) die zaak. Je me trouve
dans un grand emb- d'alfaires, ik ben overstelpt
door zaken, ik heb eene groote beslommering van
bezigheden. — Zigtbare verlegenheid, verwardhei ?,
schaamte f.: Sa contenance trahit son emb-, zijne
houding verraadt zijne verlegenheid. — Verlegen
besluiteloosheid, onzekerheid f. Je suis dans-heid,
l'emb- de savoir b quoi me résoudre, ik ben besluiteloos wat te doen. — (fam.) Faire de !'emb-,
beaucoup d'emb-, veel omslag. beweging maken;
zich veel laten voorstaan. C'est un faiseur, une
faiseuse d'emb-, 't is een beweging- of ophefmaker,
-maakster. -- [Méd.] Embarras gastrique, slijm
ophooping , aanvankelijke buikverstopping. Embdans Ie foie, leververstopping I.
'Embarrassant, e. Belemmerend, hinderlijk,
bezwaarlijk, moeijelijk, lastig, hinderlijk, kwellend,
verlegenheid veroorzakend.
Enibarrassé, e, adj. (en part. p assé van embarrasser) : Rue emb-e , belemmerde , versperde
straat f. Prononciation emb-e , belemmerde uit
Contenance emb-e, verlegen houding f.-sprak,f.
Le volla emb-, nu staat hij verlegen, besluiteloos.
Il est emb- de son temps, hij weet met zijn' tijd
geen raad. Affaires emb-es, verwarde, slecht staande
zaken f. pl. Poitrine emb-e, volle benaauwde borst f.
Emmbarrasser, v. a. Belemmeren, den vrijen
doorgang versperren, verhinderen; de vrije beweging beletten. (zette cbarrette embarrasse le chemin, die kar verhindert den doortogt. Les bottes
m'embarrassert à marcher, de laarzen hinderen
mij in 't gaan. -- (fig.) Hinderen, tot last zijn;
verwarren, in de war brengen; verlegen malen, in
verlegenheid brengen, besluiteloos maken: Embune affaire, eene zaak in de war brengen, haar
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)noeijeljk, ingewikkeld maken. Cela m'embarrasse
fort, dat brengt mij zeer in verlegenheid, maakt
mij besluiteloos. --- S 'EMBARR ASSER, V. pr. Zich ver
zich verstrikken: Le cheval s'embarrassa-waren,
dans ses traits, het paard verwarde zich in zijne
strengen. — (fig.) [l s'embarrasse dans son discours,
hij verliest den draad ziner rede. Ne vous embarrassez point dans vette affaire-lh, laat u daarmede
niet in Ne vous embarrassez point de vette atfaire-là, bekommer, ontrust u daar niet over. Il s'embarrasse de tout, het minste maakt hem verlegen;
voor de geringste zaak blijft hiq staan. — [Méd.]

Sa poitrine s'embarrasse, hij krijgt het op de borst.

5 Ernbarrer, v. a. Met sluitboomen sluiten;
met tangen aangrijpen. — [Tech.] De handspeken
of koevoeten onder een' last steken; — den gietkroes bij 't midden opvatten (bij spiegelg'ieters). —
[Mar.] Emb- le cabestan, de boomen in het spil
steken. — S 'EMBARREII , v. pr. Over den latier- of
stalboom treden. — Het part. passé is ook adj.:
Cheval embarré, paard, dat met den latierboom
tusschen de pooten staat.
Eiiibarrure, f. [Vétér.] Kwetsuur f., door
't Overtreden van den latierboom ontstaan. — [Chi r.]
Breuk der hersenpan , waarbij een splinter het
harde breinvlies drukt. —[Mar.] Pleister n., waarin
de vorstpan wordt bevestigd.
t Entbas, z. v. a. EN BAS.

Ecobase, f. [Arqueb.] Elk stuk metaal n.,
waarop een ander stuk steunt of draagt.— [Artill.]
Versterking f. van liet tapstuk der kanonnen. —
[Tech.) Het dikkere, aan 't hecht zittende gedeelte
van een mes. Emb- d'en^lume, verhooging f. tasschen 't vlak en den speerhaak aan sommige aan
-beldn.(sag,ro;thnum.
EAnbasem ent, in. [Arch.] Doorloopende grondEeubassiire, f. [Tech.] Opgaande wand m.
van den spiegelgieters oven.
1- Ennbastillernent, m. Het opsluiten in de
Bastille (z. dat woord); — bij uitbreiding: gevangenzetting f. door misbruik van magt. — [Fort.]
liet omgeven eenes' stad met bastilles of sterkten.
— -j- Enibastiller, v. a. In de bastille, in den
staatskerker werpen; — door misbruik van magt
kerkeren of gevangen zetten. — Met bastilles of
forten omringen. -- ( fig.) Emb- la liberté, les
droits politiques, de vrijheid, de volksregten in den
band slaan, met geweld belemmeren.
Ensbataillement, m. - [lil.] Overgang uit
de h;olonne tot de slagorde. — Enibatailler, v.a.
In slagorde scharen. (vormen.
Enzbataillonner, v. a. [Mil.] Tot bataljons
Ednbàtage, m. Het opleggen, ook liet maken
van pakzadels. — Ernbáter, v. a. Den pakzadel
opleggen, zadelen; — eenen pakzadel maken. — (fig.
et fain.) Bezwaren, belasten. On la embaté dune
affaire Bien désagréable, men heeft hein eene zeer
onaangename zaak op den hals geschoven. — Het
part. passé is ook adj.: Ane eonbC té, gezadelde ezel.
Emnbatérie, f. [Ant. gr.] Spartaansche krijgsmarsch m. -- Enibatérien, ne, adj. Daaraan
eigen, e,nbaté risch. Sacrifice emb-, 'reisoffer n.
(eer men scheep ging). Flute emb- of als subst. f.
Emb-, reis fluit, marschfluit f. der Spartanen.
Embàtonner, v. a. (fam.) filet eenen stok
wapenen. — Als arlj. Des Bens embhtonnés, met
stokken gewapende lieden.
E;nbattage, m. [Tech.] Het beslaan der wie
-lenmt
ijzeren banden, het beslag.
Embattés , m. pl. [Mar.] Regelmatise winden m. pl., die na de hondsdagen in de Alidd'ellandsch,e zee waaijen. (der wagenwielen.
Einbattoir, in. [Tech.] Kuil m. voort beslaan
Einbattre, V. a. Wielen met ijzeren banden
beslaan. — Its adj. Des roues embattues, beslagen wielen n. pl.
Ennbau ehage , m. Het aannemen, te werk
stellen van een, werkman. — Welkomstpartij . _f.,
intreimaal n., door een' nieuw' werkman aan zone
makkers gegeven. — Het aftroonen, onderhuren
van eens anders werkvolk. — Emb- militaire, het
aansporen , verleiden tot desertie of overlooping,
verronseling f.
Enmbauché, e, adj. (en part. passé van embaucher) : Ouvriers emb-s, nieuw aangenomen
werklieden. — Soldats emb-s, tot desertie verleide,
verronseP'e soldaten m. pl.
Embanchée, f. [Mar.] Oogenblik n. van het

-
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hervatten des arbeids na 't schoftuui^; het te werk
komen van het volk op de werf.

Emnbauehement, in., z. v. a. EMBAUCHAGE.
EEnbancher, v. a. Een of meer werklieden
in dienst nemen, te werk stellen, werk geven. - In kwader zin: onderizuren, iemand zijn werkvolk
langs slinksche wegen a f troongin (ongeveer z. v. a.

DEBAUCHER). — [Mi1 .

et Mar.] Emb- des soldats,

soldaten verleiden om hun vaandel te verlaten, tot
desertie aansporen, verronselen.
Emnbaucheur, m. [Mi1.] Verleider tot desertie, ronselaar ni.
Einbauchoir, nl., liever EMBOUCHOIR .
Embaue,hure, f. [Tech.] Gezamenlijk zoutkeet -

gereedschap n.
Embanmé, e, adj. (en part. passé van embaumer): Cadavre emb-, gebalsemd lijk n. — Chambre emb-e, welriekend gemaakte kamer f. Brise
emb-e, geurig, balsamiek windje, koeltje n., dat
liefelijke geuren aanvoert. — (fig.) Coeur emb- de
vertu, d'amour, met deugd, met liefde gezalfd, ver
doortrokken hart n.

-vuld,

Enubanmemnent, ril. Balseming, inbalseming f.
Etnbannner, V. a. Balsemen, inbalsemen, een

dood ligchaain met balsems , met bederfwerende
stoffen vullen. — Welriekend of geurig maken,
een' liefeljken geur geven, zalven: Les fleurs embaument Fair, de bloemen balsemen de lucht. —
Ce vin embaume la bouche, die wijn zalft den
mond, is liefelijk van geur en smaak.
Einbannneur, m. Balseiner m. (van dooden)
;

V. a., z. v. a. A becquer of ABE CHER. -- [Péche], z. V. a. AMiORCER.

Esnbeequer,

Entbéguiner, v. a. Het hoofd gelijk eene bagijn
bewircder: , eene h t.. 1 of no: irzekap opzetten. — (fam.
et iron.) Tot non maken. (In deze beteekenissen
zelden gebruikt). — (fig. et fain.) Emb- qn. de qc.,
iemand iets in 't hoofd brengen, bean geheel voor
iets innemen (meestal in ongunstigen zin). On la
embéguiné de cette femme, men heeft hem op die
vrouw verliefd gewerkt. — S'EMBÉGUINER, B. pr.
Zich in 't hoofd zetten of halen, niet iemand of
iets veel op hebben, verliefd zijn. (BELLE.
L mbelle, f. [Mar.] Kuil, overloop, hals, z.
Embelli, e, adj. (en part. passé van embellir)
Palais emb-, verfraaid paleis n. Jeune filie emb-e,
opgeschikt meisje n. — Histoire emb-e, opgesierde,

ENIBOUCHEMENT.
Einblaison, f [Agric.] Zaaitijd m.

Emblava ge, m. [Agric.] Het uitzaaijen van
't koren. -- Emblaver, v. a. Met koren bezaai jen. — Het part. passé als adj.:

Champ emblavé,

of Emblavrire, f. niet koren bezaaide akker m.,
korenveld n.
Esnblée, f. (alleen voorkomend in): D'EMBLEE,
loc. adv. Bij den 'eersten aanval, bij overrompeling, zonder hinderpaal: Prendre une ville kernbide, eene stad bij overrompeling, bij den eersten
aanval innémen. — (fir,.) Emporter une affaire
d'emblée , eene zaak in eens, schielijk tot stand
brengen. (t i s c h
Embléinatique, adj.Zinnebeeldig, emblem aEmbléme , rn. (eig. ingelegd werk) Zinnebeeld n., zinnebeeldige figuur f., e m b l é m a n. —
L'ancre est l'embi- de l'espérance, het anker is
't zinnebeeld der hoop. -- Les embl-s de la royauté, de kenteekenen (symbolen, attributen) der koninklijke waardigheid.
+ Emb1er, v. a. Stelen, met geweld of list rooven. -- [Chas.] filet de achterloopers voorbij de
voorste stappen; — z. v. a. AMBLER.
Einblie, E;nblique, ni. [Bot.] , z . MYROBOLANIER.

Esnblier, v. n. [Mar.] Veul plaats beslaan.
Einbloquer, v. a. Tech.] Het lieetgemaakte
hoorn tusschen twee platen vlak maken. — Weleer
ook: Op een' hoop leggen.
[

Einbinre, f.,

liever EMBLAVURE.

t Einbobeliner , Embobiner , v. a. (pop),

z. V. a. ENJC LER.

Enibodinure, f., z. v. a. BODMNURE.
Emboire, v. a. [Tech.]: Emb- un mooie d'huile,
de cire, een' gipsvorm met olie of was besmeren.- S'E11B01RE , v. Tar. [Peint.]: Ce tableau s'eml.boit, of
Les couleurs de ce tableau s'emboivent, de kleuren

dier schilderij worden mat of dof en vloeijen ineen.
Eniboiser, V. U. (pop.) Om den tuin leiden;
verschalken; met zoete woorden overreden, foppen.
Eanboiseur, in., -ense, f. (pop.) Beprater,
verschalker m., bepraatster, verschalkster f.
Emboitenient , m. Ineenvatting , ineensluitina f. (b. v. der beenderen), ineenvoeging, opsluiti-ng f. (van timmerwerk). -- [Mii.] Ineenschuivingf.
(der geléderen). — Ernboiter, v. a. In elkander
voegen, ineen schuiven, in elkander doen vatten,
-- [Mi(. ( Emb- le pas, in digtopgesloten
opsluiten.
opgesmukte geschiedenis f.
Ermbellie, f. [Mar.] Gunstige en voorbijgaande geléderen nmarchéren. — S'EtiIBOiTER, v. pr. In elkweersverandering f. — Tusschenruimte f. der elk- ander sluiten of passen. — Ennboitare, f. Plaats
der ineenvoeging van twee voorwerpen; ineensluiander opvolgende baren.
Erebel lir, v. a. Verfraaijen, op schikken, schoo- ting, in elkander passing f. L'emb- de deux os,
ner maken, schoonheid bijzetten, tooien. Le soleil de deux ais, de ineenvatting van twee beenderen,
embellit la nature. — Ook zonder voorwerp: La de opsluiting van twee planken. -- [Charr.] IJzetoilette embellit. — (fig.) Opsmukken, opsieren, rei- bus f. voor' de radnaaf. — [Danse] Derde van
ten koste der waarheid versieren: Emb- un conte, de vijf positiën. — Het part. passé is ook adj.: Des
une histoir e. — Es7BELLIII, v. n . en s E:ti1BELLIR, ais bien emboités, goed opgesloten planken f. pl.
Esnbolisene, in., z. v. a. INTERCALATION. V. pr. Schooner worden : Cette fille einbellit of
s'embellit de jour en jour, dat meisje wordt van Eenbolisméen, ne, Embolismigae, adj. z.
dag tot dag schooner. — (Loc. prov. et fam.) Cela V. U. INTERCALAIRE.
Eenholoïde, adi. [Ant. mil.] Wigvormig. —
ne fait que croitre et emb-, dat wordt hoe langer
Eenbolon, m. Wigvorinige slagorde f.
hoe mooijet' (of erger).
Enibonpoiut, m. Gezetheid, ljvigheid, gevuld Embeilissant, e,adj.Verfraaijend, versierend.
Embellissement, m. Verfraaiing, versiering, herd f. des ligchaams, voorkomen van gezondheid
opsiering, opschikking f. — Versiersel, sieraad n., en kracht. Avoir de l'emb-, wel in het vleesch zijn.
(sieren. Perdre son emb-, vermageren, mager worden.
opschik, tooi m.
Etuhogeter, v. a. , z. v. a. EllMPáTER; ook z. V. a.
-1- Embellissear, m. Liefhebber ni. van ver Enmbénater, v. a. [Sal.] De zoutbrooden met

teerwerk omnwinden.

Embéquer, v. a., z. EMBECQUER.
Eunbérize, f. [H. n.] Geelvink, ortolaan,we-

duwaal m. — Emnbérizidé, e, Embériziné, e,
Embérizoïde, adj. Paar den geelvink gelijkende.
Emberlacogner (s'), v. pr. (pop.) Zich in
't hoofd zetten, dwaselijk met iets geheel vervuld
of ingenomen zijn.
Einbernagra, m. [H. n.] Soort van prachtmees.
Embesogné, e, adj. (en part. passé van embesogner) (fam. et iron.) Druk bezet, met bézigheden overladen. — Enibesogneinent,m. Druk
Enibeso--te,ovrkphidf.anbézge—t
gner, V. a. Werk geven, te doen maken. — s'EMBESOGNER, V. pr. Zich bézigheden verschaffen, zich
aan 't werk zetten.

Embétenient, Ernbéter, (barb.), z . HÉBÊT — .
Embichetage, Eenbistaire, m. [Horl.]^lf-

stand n. tusschen het middelpunT der groote en dat
der kleine plaat van 't raderwerk.

EMBOUQUER.

Ennbordurer, v. a. In eene lijst vatten.
Ecobossage , m. [Mar.) Dwarse ligging f.
voor anker, het leggen met een spring op het touw,
het dwars halen van een schip op een werpanker.
-- Embosser , V. a. Dwars halen (een schip),
't zij om een fort te beschieten of om het tegen andere schepen te verdedigen. — Een' spring op het
kabeltouw zetten. -- Einbossure, f. Spring of
sprenkel m. op den kabel.
Einbotteler, v. a., z. V. a. BOTTELER.

Embonché, e, adj. (en part. passé van embourher): Flute emb-e, aan den mond gezette, aan
fluit f.—Personne emb-e, iemand, dienmen-gezt
zijne te spreken woorden in den mond heeft gegéven. — (fig. et pop.) tin bomme mal emb-, een
vuilbek; vloeker; schendtong m. — [Bias.] , z. v. a.
ENGUICHÉ . — [Navig.] Bateau emb-, schuit f., die
eene engte, b. v. een' bruggenboog invaart.
Emboachem ent , m. [Mus.] Het aan den
mond zetten, aanzetten van een blaas- instrument.

EMBOUCHER

EUIBRASSER.
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En}boacher, V. a. [Mus.] Een blaasspeeltuig ook adj.: Du vin embouteillé, gebottelde wijn m.
aan den mond zetten. — ( fig.) Emb- la trompette
Enlbonti, m. [Tech.] Gedreven goud- of zilhéroïque, den lof van eenen held bezingen, een hel verwerk n. — Etnbouti, e, adj. (en part. passé
maken. Emb- Ia trompette, een hoogen,-denicht van emboutir): Canne emb-e, van onder beslagen
verheven, gezwollen toon aanslaan. — (fig. el fam.) rotting m. — Vaisselle emb-e of de bosse, gedreEmb- qn., ie7nanrt de woorden in den mond geven. ven vaatwerk n. Broderies emb-es, verheven bor-- [Mar.] Emb- un cheval, een paard een gepast duurwerk n.
gebit maken , aanleggen. — S'EMBOUCHER, V. pr.
Eiuboutir, v. a. [Tech.] Van onderen met
Zich ontlasten, zich uitstorten (van rivieren).
een ijzeren bandje of beslag voorzien. — Vlak meEmboncboir, m. [Mus.] Mondstuk n. (bocal). taal hol uitdrijven, uitkloppen, uitdiepen.— [Arch.]
-- [Tech.] Laarzenleest f., laarzenbeen n.
Eene kornis of ander houten sieraad met metaal
Embouchure, f. Mond m.: L'emb- d'une ri- be/elect/en. — [Marécb.] Emb- Ie pied d'un cheval,
vière, d'un port, de mond eener rivier, de ingang m. den hoef van een paard uitwerken.
eener haven. — L'emb- du canon (liever BOUCHE),
Emboutissear, m. [Tech.] Drijver, uitdrijde mond van 't kanon. — L'emb- d'un volvan, de ver m. — E[liboutissoir, in. [Tech ] Werk mond, krater m. (cratère) van een' vulkaan. — tuig tot uitdrjving, tot rondzetting der nagelkoppen.
L'emb- d'un chaudron, d'un vase, dun four, etc.,
Embranehé, e, adj. (en part. passé van emde mond of opening van een' ketel, van eene vaas, brancher): Tuvaux, Chemins embr-s, vertakte of
van een' oven, enz. — [Mus.] L'emb- d'une clani- verbonden pijpen f. i1., wegen m. pl.
nette, het mondstuk eener klarinet; L'emb- d'une
ECnbrancllenlent, m. Vertakking f., splitsing
trompette, d'tine flute traversière, het mondgat van den boomstam in takken, van de hoofdtakken
eerier trompet, het blaasgat eener dwarsfluit. — in twijgen. —Zamenkomst van elkander kruisende
Avoir one belle, une bonne emb-, eene goede em- wegen. — Bij- of zijweg, inz. zijtak m. van een'
b o u c leur e hebben, een blaasinstrument wel 'veten spoorweg, die van de hoofdbaan uitgaat; — zijtak
aan te zetten, zuiver en liefelijk blazen. - [ Man.] van eene bergketen. — Vertakking f. van waterbuiEmb- d' on mors,mondstuk n. van een gebit.— [Corn.] zen, van gaspijpen, enz.; — plaats f. der aansluiS'il y a emb- au grain, ii est, confiscable, als de ting of soldering van zijpijpen of zijbuizen. — Ver bovenste laag bij 't koren bedriegel jk (niet over- binding van de karbeelen met het nokbind, van de
eenkomstiq met den ganschen zak) is, kan het ver latten met de balken, enz. — IHoofda fdeeling f.,
-beurd hoofdstuk n. eener wetenschap.
verklaard worden.
Emboucler, v. a. Vastgespen (liever BOUCLER.)
Emnbraiteher, v. a. Met takken doorvlechten.
-- Eusbouclé, e, adj. n part. passé) [Bias.] — Vertakken, in verband brengen, verbinden, doen
Collier emb-, gegespte halsband m.
uitgaan gelijk de takken uit den stam (b. v. zijweEmboudinure, f. [Mar.] Ankerroering f.
gen, zijtakken, zijbuizen of -p(jpen uit den hoofd
Embouer, v. a. (pop.) Bemodderen, beslijken,
hoofdbaan, de hoofdpijp), wegen elkander-weg,d
vuil maken.
(lig.) Emb- la réputation de qn., doen kruisen; --- balken met latten zamenvoe en;
iemands goeden naam bekladden.
balken en sparren in elkander laten of inicepen. —
Enwbotafeter , v. a. [Tech-] Emb- des ais, S'E:MBRANCHER, V. pr. Vertakt zijn, met elkander
planken in elkander ploegen.
verbonden of in verband zijn, zich vereeniclen, elk En'bongaentent, m. [Mar.] Het invaren van ander kruisen, van elkander uitgaan. — (fig.) Cette
eene engte of naauwen doorgang; de mond, het in- question s'embranche avec beaucoup d'autres,
komen van een kanaal of straat.— Enibougtier, deze vraag staat met vele andere in verband.
V. a. Een zeeëngte of eng vaarwater inloopen. —
Euibraquer, v. a. [Mar.] Met kracht naar
Het part. passé is ook adj.: Frégate embouquée, zich trekken, sterk aanhalen, te huis halen (een
(ie enite ingeloopen fregat. (vgl. DEBOUQUER).
touw) . Het part. passé is ook adj.: Cordage em.1 Emnboaquiner , v. a. Met oude, onbedui- braqué, sterk aangehaald touw n.
dende boeken vol zetten, overladen.
Embrasé, e, adj. (en part. passé van embraEnnbourbé, e, adj. (en part. passé van em- ser): Maison embr-e, in brand staand, brandend
bourber): Carrosse emb-, koets f., die in den mod- huis n. --- Air ernbr-, heete lucht f. — Ennbr- de
der blijft steken. — ( fig.) Personne emb-e, iemand, colère, de jalousie, in toorn, minnenijd ontstoken.
die in eerre netelige omstandigheid is geraakt. —
Entbrasement , in. Brand, inz. groote, ge(Loc. prov. et fain.) Jurer comme un charrelier weldige brand m, — (fig.) Opstand m., oproer n..
emb-, vloeken als een ketellapper, als een ketter. oproerige bewegingen, wanorden f. pl.; — zielsbeEnnbourber, v. a. In den modder of in een roering , heftige werking f. der hartstogten. —
modderpoel varen, rijden of vastzetten: Ce cocker [Arch.] , beter EBRASEMENT.
nous a embourbés. — ( fig.) Emb- qn. dans uue
Einbraser, v. a. Aansteken, in brand steken:
mauvaise affaire, iemand in eene nételige, slechte Embr- une maison, une vilie. -- (fig.) L'arnour de
zaak wikkelen, betrekken, en hem dan aan zijn lot Dieu embrase les coeurs, de liefde Gods ontc,loeit,
overlat n. — S'EMBOURBER. v. pr. In het slijk zak - ontsteekt, vervult de harten.. La guerre a embrasé
ken, blijven steken; — ( fig. et fam.) Zich in moei- toute i'Europe, de oorlog heeft zich over geheel
jel(jkheden wikkelen.
Europa uitgebreid. — S'EIIBRASER, V. pr. Vuur,
t Enmbonrder, v. a. Een schip. dat aan den vlam vatten, in brand vliegen. — (fig.) Ontgloeijen,
grond gevallen is, met rondhouten onderstutten
een' hevigen hartstogt opvatten.
Eunbourdibne, f. [Pèche] Afperkingen van
Embrassade, f. Omarming, omhelzing f.
eene vischweer (IJORDIGUE).
Einbrassant, e, adj. [Bot.] , z. v. a. AMPLEXIEmbourrrer, V. a. [Tech.] Opvullen (doorgaans CAULE.
REI%IEOURRER). — De gebreken van 't aardewerk
Embrasse, f. [Tech.] Gord'zjnhouder, gordijn
niet een mengsel van aarde en kalk aanstr jken.
strook stof of lus, aan den gordijnknop,-bandm.,
Embourrure, f. [Mech.] , z. REMBOURRURE.- om de Gordijn in de plooijen te houden.
Gro f doek, waarin men 't vulsel stopt, overtrekEmbrasseiuent, in. Omarming. omhelzing f.
linnen n. — tiet opvullen, volstoppen.
-- Embr-s, bijslaap in., vleeschel , ke gemeenschap f_
5 Emboursement, n1. Het in de beurs steken.
Em brasser, V. a. Omarmen, omvatten, om-- Entbourser, v. a. In de beurs, in den zak helzen; --- kussen: Embrassez -rooi, omhels, kus mij.
steken, opsteken; geld bij zich steken. — ( fig. et II embrassa les genoux de son bienfaiteur, hij
iron.) Emb- des coups de baton, stokslagen krij- omvatte de knieën zijns weldoeners. — Bij uit
gen. — Ook zonder voorwerp: Cet argent est pour
Cet a•bre est si gros que trois person--breidng:
les pauvres et non pour emb-. — liet part. passe nes ne sauraient l'embr-, deze boom is zoo dik,
is ook adj.: tine somme emb-, eene in de beurs dat drie personen hem niet kunnen omvi tien, oingestoken, opgestrékene, opgestokene som f.
vade7nen. — [Man ] Ce cavalier embrasse Bien
Enmbout, ni. Beslag, dopje n., ijzeren band m. le cheval , die ruiter sluit zijne dijen en knieën
onder aan een rotting- of parapluie-spits; - --- ook goed aan. — [Mar.] Embr- Ie pavilion, de vlag
het sluitkoordje der parapluie. — [Méd.] Onder- of wimpel op schoot halen strijken. La mar emstuk van den stetoskoop.
brasse la terre , de zee omnringt , orngqee ft , om Enabouté , e, adj. [Bias.] Met een' zilveren vat de aarde. Le sierre embrasse Ie chene, de
band aan 't einde.
klimop omstrengelt den eik. -- (fig.) Bevatten,
Embouteiilage, m. [Tech.) Het aftappen in inhouden, behelzen; — opvatten, aangr pen, onlesschen; botteling f. — Ennboiiteiller, v. a. In dernemen ; -- kiezen, zich verklaren voor. Son
fesschen aftappen, bottelen. — Het part. passé is grand genie embrassait tout, zijn groote geest om(,.,
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EMBUSQUER.

vatte alles. Il embrasse tout ce qu'on lui propose,
hij onderneemt alles, wat men hem voorslaat. I1
embrasse trop d'affaires, hij haalt zich te veel op
den hals — (Prov.) Qui trop embrasse, mal étreint,
wie te veel hooi op zijne vork neemt (te veel gelijk

t Embruir, Embrnire, v. a. et n. Met de
oogen dreigen, toornig aanzien.
Embriimer, v. a. Benévelen. — (fig.) Les vap eurs du vin embrument 1'esprit, de wijndampen
benévelen den geest. — S'EMBRU^MER, v. pr. Benéonderneemt), slaagt kwalijk. — Embr- 1'occasion, veld, mistig worden. — Het part. passé is ook adj.
de gelegenheid aangrfjpen. Ma soeur a embrassé Ciel embrumé, benévelde, mistige lucht f. Tem p s
la vie réligieuse, mine zuster heeft zich voor het embr-, deinsig, mistig , mottig weder n., dikke
kloosterleven verklaard, is non geworden. Embr- mist m. — Esprit embr-, benévelde geest m.
Einbrnn of Einbruni, m. [Mar.] Mistige
Un Etat, une profession, een beroep kiezen. 11 a
embrassé le parts de son voisin, hij hee ft de partij lucht f. — Zeestof f., soort van stofregen, door de
van zijnen buurman gekozen. — [Man.] Cheval botsing der golven te weeg gebragt.
Ernbruneher, v. a. [Tech .], z. v. a. EMBREqua embrasse lien la volte, bien du terrain, of
zonder voorwerp: Cheval qui embrasse, paard, VER ; — z. ook EíMBRONCHER.
Embrnnïr, v. a. [Peint.] Bruinen, bruin en
dat b ij de volte sierlijk en ruim zwenkt. — s'EMdonker schilderen. — EMBRUNIR. v. n. en S'EMBRU BRASSER, V. pr. Elkander omarmen, omhelzen.
Embrasseuir, m., -ease, f. Hij of zij, die NIR , V. pr. Bruin worden, mettertijd zwart worveel van omhelzen houdt, die telkens omhelst. — den. — Het part. passéis ook adj.: Visage trop
EMBRASSEUR , m. [Tech.] Band m. om de kanontap- embruni, te donker geschilderd gelaat n.
Einbryoctonie, f. [Clair .] Het dooden van den
pen bij 't boren. (tangje n.
Embrassoires, f. pl. [Orf.] Soort van nip- foetus of de ligchaamsvrucht, om de verlossing te
IJzeren
Embrassure, f.
band m. om eenera bevorderen. — Embryogénaire, adj. [Anat.]
Wat tot de vorming van den foetus behoort. --schoorsteen, smeltoven, balk, enz.
Embrasure, f. Schietgat n. in een' muur of Embryogénie, f. Vorming en ontwikkeling van
volets,
Embr-s
à
geblindeerde
schiet
den
fmtus. — Embryographe, m. [Didact.]
eene batterij.
Embr- oblique, sch-uinsch schietgat (beter-gaten. Schrijver over den foetus. — Ennbryographie, f.
braise) . — Schuinsche verw ijding eener deur- of Beschrijving van den foetus. — Embryographivensteropening, vensterindieping f z. ÉBRASEMENT. qne, adj. Daartoe behoorend. — EmbryoloErnbraya;e, m. [Chemin de fern Het in g i e , f. Leer van. verhandeling f. over den foetus.
gemeenschap brengen van twee machine-deelen. — — Embryologi q ue, adj. Die leer of verhandeinlbr ayer, V. a. Twee gedeelten eener locomo- ling betreffend. — Eunbryologiie, Embryolotief, die elkander de beweegkracht moeten mede giste, m. Schrijver eener verhandeling over den
elkander in verband brengen.
-deln.mt foetus. — Embryoniane, m. Voorstander m.
Embrelage, ,in. [Tech.] Het vastbinden van der embryotomie. — Einbryomanie, f. Stelsel n.
den last op een rijtuig. Chalne d'embr-, protsket- der embryomanen.
Embryon, m. [Anat.] Dier- of menschenkiem,
ting n. Anneau d'embr-, protsring m. — EmbreIer, v. a. Den wagenlast vastbinden. -- [Artill.] wordende vrucht ('t zij in den uterus der levend Embr- l'aftut, het affuit op den voorwagen met barenden of in 't ei der eijerleggenden), onrijpe
den protsketting vastmaken. — Enibrelures, f. ligchaamsvrucht f. (inz. gedurende de vier eerste
pl. [Mar.] Embr- des mats et des pompes, kra- maanden der zwangerschap, terw ij l men ze later
liever f ce t u s heet), e m b r y o n. — [Bot.] Plangen van de masten en pompen.
Embrènement, m. Bevuiling f. — Embre- tenkiem f. — (fig. et iron.) C'est un embr-, Ce
ner, V. a. (pop. et bas) Bevuilen: Embr- sa che- nest qu'un embr-, 't is een dreumes, dwerg, 't is
mise. — S'ElIBRENER, v. pr. Zich bevuilen: L'en- klein duimpje n. -- Einbryoné, e, adj. [Bot.]
fant s'est embrené. — (fig.) Zich in eene kwade, Met zaadkiemen voorzien. — Eenbryonifère,
misselijke zaak steken.
adj. [H. n.] Een embryo bevattend. — Emnbryo+ Embrescher, v. n. man handen en voeten niformue, adj. Embryo-vormig. — Emnbryonkluisteren.
naire, adj. Als embryo: Etat embr-, toestand van
Embrèvement, m. [Charp., Men.] Inkeping, embryo. — Embryophthorique, adj. Vruchtinsponning, invoeging f. — [Mar.] Stuk hout met doodend. — Eanbryothlase, f. [Chir.] Verbrokeene pen, die gesnoten is. -- Embréver, v. a. In- keling der vrucht in den uterus. — Embryokepen, insponnen, invoegen.
thlaste, ni. Tang f., die daartoe dient. — Emt Enabrieonner, V. a. Bedriegen.
bryotome, m. Werktuig n. om de vrucht in
Ereabri adement, m. [Mil.] Vereenigiug f. tot den uterus stuk te snijden. — Embryotomie, f.
brigaden. — Embrigader, v. a. Twee regemen- [Anat.] Ontleding f. van een embryo of foetus. -ten tot eene brigade vereeninen.
Embryotomique, adj. Daartoe behoorend. —
Embrocation of Ecobroche, f. [Chir.] Be- Embryotrophe, m. [Bot.] Hulsel n. van eene
handeling van een lijdend deel door inwrijving van zaadkiem -- Embrynlee, m. [Chir.] Verlos een opgedruppeld olie- of vetachtig middel.
haak m. — Embryiileie, f. Uitbrenging der
Eenbrocheinent, m. [Cuffs.] Het aan 't spit vrucht door haken of tangen.
steken. -- Ensbroeher, v. a. plan 't spit steken.
Embu, e, adj. (en part. passé van emboire)
— (fig. et [am.) Embr- qn., iemand aan den degen [Peint.] Tableau embu, dof geworden, ineen gerijgen, met den degen dwars door 't lijf steken. — vloeide schilderij f. — EMBU, m. Doffe, donkere
Het part. passé is ook adj.: Volaille embrochée, toon m., door 't intrekken der verwen ontstaan.
aan 't spit gestoken gevogelte. -- Un homme embroEntbóche , f. Laag, hinderlaag, verraderj,
ché, een door 't lijf gestoken man.
listige verschalking f., strik, valstrik m., lokaas n.,
Embromer, v. a.. z. V. a. MERLINER.
verleiding f. (Doorgaans in 't meerv.): Tendre,
Embroneher, Embrnnclier, v. n. [Tech.] Dresser des emb-s, hinderlagen leggen, st ikken
Met pannen of le en dekken. (beter BROUILLAMINI. spannen. — [Mil.] . z. v. a. EMBUSCADE. — [Chas.]
Embrouillanuini, m. (woord van Voltaire), Leger n. van 't wild in kreupelhout. — [Fin.]
Enibrouillé, e, adj. (en part. passé van em- Emb- h la bourse. loopje, valsch beursgerucht n.
brouiller): Vitres embr-es, beslagen glasruiten f.
t 5 Einbuehement, m. Het legren van hinderpl. — Prucès embr-, Affaire embr-e, ingewikkeld lagen. -- [Forest.] Het beginnen van 't houtvellen.
proces n., verwarde zaak f. Idées embr-es, ver
Embucher, v. a. [Forest.] Den houthak aan•
denkbeelden n. pl.
-warde vangen. -- [Chas ] Het wild in zijn leger, in 't
Ennbroiiillement, m. Verwarring, wanorde, kreupelhout drijven. — Weleer ook z. v. a. mettre
beslommering: Embr- d'esprit, verbijstering f.
en EMBUSCADE. — S'EMBUCHER, V. pr. [Chas.]
Embrouiller, v. a. Verwarren, in wanorde Weder in 't hout. naar zijn leger gaan (van ver
brengen, verwikkelen, verbrodden: Embr- l'affaire,
. — Weleer z. v. a. S'EMBUSQUER.
-volgdwi)
de zaak in de war helpen, haar ingewikkeld maken.
t Embnfl'ler, v. a. Bij den neus leiden, be(COQUER .
-- [Mar. ] , z. v. a. CARGUER. — S'EMBROUILLER, driegen, beet hebben.
v. pr. Betrekken (van 't weder of de lucht) . — In
Emnburelncogner (s'), V. pr, Z EMBEBL Ude war raken, den draad van zijne rede, van zijne
Embnseade, f [Mil.] Hinderlaag f.: Se metgedachten kwijt raken.
tre, Se tenir, Etre en emb-, in eene hinderlaag
Embroiiilleur, m., -ease, f. Verwarder m., liggen: — op den loer liggen.
verwarster f.. wie gaarne verwarring sticht.
Eenbnsquer, v. a. [Mil.] In hinderlaag beogen
Euubruiné, e, adj. [Agric. : Blés embr-s, door of stellen; ook: eene positie of stelling doen inneden kouden stofregen beschadigd graan n.
men. — S 'EMBUSQUER , v. pr. Zich in hinderlaag
.

.,

.

EMISSION.

EMENDATION
leggen; ook: eene positie of stelling innemen. —
Het part. passé is ook adj.: Soldats embusqués, in
hinderlaag gelede soldaten m. pl.

'Emendation, f. [Log.] Verbétering, eene redefiguur, waarbij men zich zelven over een wat
stout gezegde schijnt te berispen of daarvoor aan
de toehoorders verschooninq te vragen, emendatie. -- [Prat.] Verandering, verbétering (van een
vonnis) .
'Eniender, v. a. [Prat ] Verbéteren, veranderen. — Het part. passé is ook adj.: Décision amendée, verbéterde uitspraak f.
'Emerat, m. [Pharm.] Gekruide ether m.
'Ernerande, I. [Minér.] Smaragd m., een groen
edelrresteen.te. — [H. n.] Smaragd-paradijsvogel in.
(ook paradisée émeraude).

'E:ueraudin, e, '&^meraudiné, e, adj. Sma-

racdachti.g, smaragdkleurig.

'Emeraiidine, f. [11. n.] Goudkever m. —

[Minér.] , z. DIOPTASE.
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[Prat.] Ém- appel, zich op eene hoogere regtbank
beroepen, a p p e l l é r e n.
'Enen, m. [H. n.] Oostindische of gehelmde
kasuaris m. (casouar à casque), de grootste aller
vogelen na den afrikaanschen struis. — [Faut.]
Uitwerpselen n. pl., valkendrek of -mest m.
'Entente, f. Opstand, oploop m., oproer n.,
muiterij, opschudding, dreigende volksbewéging f.
4. 'Evneuter, v. a. Tot opstand, oproer aanzetten, opruijen. — Ook z. v. a. EMEUTIR. — Het part.
passé is ook adj.: Pei ple émeuté, opgeruid volk n.
— -J-'Etuentier, in. (een in 1830 gesmeed woord)
Opruijer, roervink m.
'Eineutir, v. n. [Faut.] Uitwerpen, drek lozen.
— [Rist.] Naar eene waardigheid staan (in de
Maltezer orde). — 'Emeutition, f. Het dingen
naar eene waardigheid in de Maltezer orde.
Emgalo, m. [ H n.] Ethiopisch wild zwijn n.
'Enmiaule, f. [H. n.] Grijze meeuw f.
'Emier,'Ernietter, v,. a. Kruimelen, tot kruimels ,maken, brokkelen: Em- du pain. — s'Ésiusn
of S EMIETTER, v. pr. Kruimelen, tot kruimels worden, afbrokkelen: Ce pain s 'émiette. -- Het part.
passé is ook adj : Pain émié of émietté, gekruimeld
brood n. — 'Emiettement , in. Kruimeling.
'Emigrant, e, adj. Uitwijkend, het land ver
(om zich elders te vestigen), e m i g r é r e n d.-latend
— Ook als subst.: Landverhuizer m., -verhuistor f.,
emigrant m. en t.
'Emigration, f. Uitwijking, landverhuizing f.,
het verlaten van zin vaderland, om zich elders te
vestigen, om vervolging of onderdrukking te ontgaan, e m i g r a t i e. — Bik uitbreiding: Lém- des
oiseaux, het trekken, weitrekken der vogels naar
andere landen.
'Emigré, e, adj. (en part. p assé van émigrer)
Uitgeweken, naar een ander land verhuisd, g ee m i g r e e r d. — EMIGRE, m., -E, J. Uitgewékene m. en f., inz. gebézigd van de priesters en édelen, die bij de fransche omwenteling der vorige eeuw
de hun dreigende vervolgingen ontvlugtten, g e emigreerde, emigrant m. en f.
'Emigrette, f. Rolschijf f., j o u j o u m. (joujou (le Normandie) een kinderspeeltuig.
'Eanincé, m., 'Einincée, t. [Cuis.] In dunne
sneedjes gesneden vleescis n. — 'Einincer, v. a.
Tot dunne sneedjes snijden (het vleesch). — Het

'Emerauudite, f. f Minér.] Smaragdiet m., een
korrelige straalsteen uit Corsica. (sennestruik m.
'Ernère, m. [Bot.] Tuin-kornielje f., bastaard 'Emergence, f. [Phys.] (alleen in): Point d'ém-,
punt , waar een lichtstraal uit eene doorloopen
middenstof treedt, uitgangspunt n. — 'Emergent, e, adj. [Phys.] Rayon ém-, uitschietende
lichtstraal m. — [Chron.] Année ém-e, jaar, waarvan eene tijdrekening uitgaat, aanvangsjaar n. —
[Jur. ) Domrnage em-, uit iets voorlvloez ende scha.
-1- 'Ener
, ger, v. n. (woord van Chateaubriand)
Opduiken, oprjjzen: Les Acores émergèrent du
sein des Hots. (smergel m.
'Erneri of 'Emeril , m. [Minér.] Amaril,
'Einérillon, m. [Mar.] Wartel m.; — haak in.
voor 't haaijenvangen. — Croc á dm-, wartelhaak.
— [Tech.] Haak voor 't spinnen der darmsnaren;
- touwslac^ers haakblokje n. — [Artiil.] Sperwer m., zeker kanon. -- [H. n.] Smerlijn, dwerg
of steenvalk, leeuweriken-valk m.
'Emérillonné, e, adj. Lustig, levendig, vrolijk. wakker. — Ook als subst. in. en f. Wakker,
levendig, schalkachtig kind n
'Eméritat, in. 4rnbtsrust, dienstrust f.. ontslag
van ambtsarbeid met behoud der jaarwedde, e in ei
r t a a t n. -- 'Einérite, adj. Van ambtsarbeid
ontslagen, rustend, uitgediend, e m e r i t u s
'Emersion, f. [Astr.] Wederverschijning, uit part. passé is ook adj.: Viande érnincée.
weder te voorschijn komen eener ver -tredf.,h
'Enmineniment, adv. (pr. —na -man) Voortref
planeet, e m e r s i e f. ;— het oogenblik-duister
uitstekende wijze, bi uitnemnendheid,-felik,opn
dier uittrede. — [Phys.] Opduiking, opduikings- in den hoogsten graad.
-

•

hoogte f., hoogte van een ligchaam boven het vlak
der vloeistof, waarin 't gedompeld is.
'Eniérus, m., z. v. a. EVERE.

'Eenerveillable , adj. Verwonderlijk. —
'Emerveillement, m. Verbaasdheid f.—'Émerveiller, V. U. Verwondering baren, verbazen,
doen verbaasd, doen verstomd staan. — s'EMER VEILLER . v. pr. Verbaasd, verwonderd staan. —
Het part passé is ook adj.: People émerveillé,

'Ennínence, f. tfoogte, verhevenheid f. boven
den grond. — [Anat.] Uitstek n . van een of ander
ligchaamnsdeel. --- (fig.) Uitstekendheid, uitmuntend -

heid, voortre/felii heil, meerderheid f. (supériorité).
— Eminentie f., sedert de 7de eeuw een titel der
bisschoppen, en sedert 1627 die der kardinalen; ook
die der neestel(jke keurvorsten.
'Eminent, e, adj, Hoog, verheven: Lieu din-,
verhévene plaals f. — ) /iq.) Aanzienlijk: voortrefverwonderd volk n.
(kracht f. felijk, uitmuntend, uitstekend: Dignité ém-e, ver
'Etnéticité, f. [Méd.] Braking verwekkende
aanzienlijke waardigheid f. Vertu ém-e,-h.éven,
'Emétine, f. [Chem.] Plantaardig alkali n., uitstekende deugd f. Homme ém- en doctrine, bij
door Pelletier in den braakwortel (ipecacuanha) uitstek geleerd man. Dans un degre om-, in een'
ontdekt.
zeer hoogen graad. (neven.
'Ernétiq ue, adj. Brakingverwekkend , e m é 'Eauinentifier, v. a. Den titel van eminentie
t i s c h. Poudre, Tartre din-, braakpoeder n., braak 'Eluinentissinme, adj. Zeer verhévene, zeer
wijnsteen m. — Ook als subst. cri. Braakmiddel, voortreffelijke, titel der kardinalen, inz. van den
kardinaal de Richelieu.
emticum n.
'Entétiser, v. a. Met een braakmiddel vermen'Eiair, m. Arabisch, vorst, krijrgsbevelhebber en
gen. — Doen braken. — Het part. passé is ook adj.: stadhouder in eene provincie ; inz. de eeretitel,
Boisson émétisie, braakdrank m.
dien in Turkije illuhameds afstammelingen voeren,

'Eruéto-cathartique, adj. [Méd.]: MPdica-

ments ém-s, of als subst. Des ém-s, naar boven en
beneden werkende geneesmiddelen , e m e t o k a thartika n. pl.
'Eméto^raphe, m. Schrijver over de braak
'Emnétographie, f. Beschrijving f.-mideln.
der braakmiddelen. — 'Eenétog raphique, adj.
Daartoebehoorend, e me tooráphiseh. --'Emétologie, f. Braakmiddelleer f. . --'Eniétologique, adj. Daartoe behoorend, e m e t o l ó g i s c h
Emettre, v. a. Uitgeven, waarden in omloop
brengen: Em- du papier -monnaie, des assignats,
papieren reld, assignaten in omloop brengen.. —
Uitspreken, uiten, te kennen geven; afkondigen.
Em- con opinion, zijn Gevoelen uiten, blootleggen,
openbaren. Em- un voeu, eene gelofte afleggen. --

-

emir m.

'Einis, e, adj.

(en part. passé van émettre):

Papier émis, in omloop riebragt, uitgegéven papier n.
— Opinion émise, geuit gevoelen n. Voet émis,

afgeleide gelofte f.

'Emnissaire, in Af-, uitgezondene, afzendeling,

kondschapper, geheime bode ni. (meest in onqun-

stirgen zin). — [H. bihl.] Bouc din-, z. BOUC. —

t Hydr . J Em - of als adj Canal din-, onderaardsch,
ontlastinns- kanaal n. — [Méd., Anat.] Afvoer-,
afleidings- kanaal n.
'Eenissif, ive, a(1j. [Phys.] Pouvoir din-,

kracht f. , vermogen n. om de warrite- of de licht-

stof uit te zenden of te doen uitstroomen, uitstroo-

minaskracht f.

'Emission, Uitzending, uitdrijving, uitvloei-
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jing, uitstroonting f. — [Phys.] L'ém- des rayons
du soleil, de uitschieting, uitvloeijing der zonnestralen. — Em de voix, stemuitlating, geluidgevi-nij f.
— [Dr. can.] Em-, des voeux, plegtige aflegging
der ,geloften. — [Fin.] Em- de papier-monnaie, het
uitgeven, in omloop brengen van papieren geld.
'Emissole, f. [H. n.] Gladhaai m., een zeehond.
Eminagasinage, Emmagasinement, m.
(pr. an-ma—) Het bewaren, opslaan in 't magazijn
of pakhuis; — pakhuishuur f., berggeld, bergloon n.
-- Eunma;asiner, V. a In een magazijn of
pakhuis opslaan, opzolderen, bergen. — Het part.
passé is ook adj.: Marchandises emmagasinées, opgeslagen goederen n. pl.
Emmaillotement, m. (pr. an-ma-liote-man).
Inbakering, omzwachteling f. — Emmailloter,
V. a. Inbakeren, bakeren, in zwachtels of luren
winden. — Het part. passé is ook wij.: Enfant
emmailloté, gebakerd kind n.
Emmanchement , in. (pr. an-man—) Het
aanzetten van den steel. — [Dess.] Het aanvoegen
der leden van den romp. — E'mmaneher, v. a.
Den steel zetten (aan een mes, bijl, enz.). — EMMANCHER, V. n. Een kanaal, inz. het Engelsche kanaal (Manche) invaren. — S'EMMANCHER, V. pr.
Aangezet worden (van den steel). — (fig. et pop.)
Cela ne s'emmanche pas comme nous pensez, dat
gaat zoo gemakkelijk niet, cols gij denkt. — Het
part. passé is ook adj.: Couteau Bien emmancbé,
goed in den steel gezet of gesteeld mes n. — Le
béron an long bec emm- dun long nou (bij La
Fontaine) de reiger met zin' langen snavel aan een'
langen hals. — [Dess.] Membre mal emm-, slecht
aangezet lid n. — [Bias.] Gesteeld, met een' steel
van andere kleur. — (fig. et fam.) Affaire Bien
emm-e, goed aangevatte zaak f. Navire emm-, in
't Kanaal gezeild schip n. — Emmancheur, m.
Hecht- of steelmaker m. — Emmanehure, f.
[Tech.] Arms flat n., mouwopening f.
Ennniannequiner,v. a. (pr. an-man—) [Hart.]:
Emm- des arbu rtes, jonge boompjes met de wortels
en aanzittende aarde in manden of bakken zetten.
Emmanteler, v. a. (pr. an-man—) In een'
mantel wikkelen (in dien zin verouderd) -- [Fort.]
Emm- une ville, eene stad ommantelen, haar met
een' versterkten ringmuur omsluiten. — Het part.
passé is ook adj.: Ville emmantelée, ommantelde
stad f. - [H. n.] , z. CORNEILLE.
Ernmarchemnent, in. (pr. an-man—) [Char.]
Inképing f. in den trapspil voor 't inlaten der treden.
Emmariner, V. a. (pr. an-ma—) [Mar.] Bemannen; — aan de zee gewennen. — Het part.
passé is ook adj.: Vaisseau emm-, bemand schip n.
— Gens emm-s, bevaren volk n.
Emrnarquiser, v. a. (pr. an-mar-ki-zé) (iron.)
Den titel van markies geven. — S'EDIMIARQUISER,
V. pr. Den markies uithangen.
-)- Emrasseinent, m. (pr. an-mas—) [Mil.]
Het digt bijeenbrengen van 't voetvolk in massaas,
eene beweging der nieuwere taktiek. — Eu'masser, v. a. Het voetvolk digt bijeen schuiven.
Emmécher, v. a. (pr. an-me—) [Tech.] De
lont aan een kunstvuurwerk bevestigen.
Emmêler, v. a. (pr. an-mè-h) Verwarren, in
de war brengen.
Emménagement, m. (pr. an-mé—) Inrigting
der huishouding, huisstoffëring; aarsscha/Ding, plaatsing f. van 't noodife huisraad. — [ Mar.] Verdeelinc1 van de scheepsruimte door verdekken, beschotten , enz. ; behoorlijke berging der rgoederen zn
een schip. — Emmenager, v. a. Huisraad in
eene nieuwe woning rangschikken. — EMMENAGER,
V. a.: Enim- qn., iemand helpen verhuizen en in
orde brengen. — [Mar.] De scheepsruimte behoor
— S'EMMENAGER, V. pr.-lijkverdn gt.
Zich allengs van huisraad voorzien, zoetjes aan in
zijn huishouden komen.
Emménagographe, m. (pr. an-iné—) [Didact.] Schrijver m. over de maandstonden. —
Etnménago g•raphie, f. Verhandeling f. over
de maandstonden. — Emménagographigne,
adj. Wat die beschrijvin betreft, e mm eni a g og r a p h i s c h. — Eniniénagogue, adj. [Méd.]
De maandelijksche reiniging bevorderend, e m m en i a g o g i s c h: Remèdes emm -s of als subst. m.
Des emm-s, stondenbevorderende middelen, e m ,•
mania,góga n. pl. — Elnménagologee, f.
Leer f. der maandeljksche zuivering. — Emmé-

EMOLLIENT.

nagologique, adj. Tot die leer behoorend, e mmen iag ologisch. ---Emménalogie,f.Verhandeling over de verschijnselen, lidperken, storingen enz. der maandstonden, e m m e n i a l o g i e f.
Emmener, V. a. (pr. an-me-mi) Wegbrengen,
wegleiden, wegvoeren, medenemen, medevoeren (van
personen en zaken). — Het part. passé is ook adj.:
Maifaiteur emmené par la garde, door de wacht
weggeleid boosdoener m.
Emmenotter, v. a. (pr. an-me—) Handboeijen of paternosters aandoen. — Het part. passé is
ook adj.: Voleur emmenotté, gepaternosterde dief.
Einmésostonie, adj. (pr. an-mé—) [H. n.]
Oursins emm-s, of als subst. m. Des emm-s, zeeegels m. pl., die den mond aan 't midden van 't
lijf hebben.
Eminétrage, m. ( pr. an-mé—) Het a fméteren,
het meten naar nederl. ellen of meters. — Emniétrer, v. a. Met den meter meten.

Ecomeublement, m., z. AMEUBLEMENT.
Emmeubler, v. a. ( faro.), z. v. a. MEUBLER.
— Emm- qn., iemand in zijn huisraad zetten. —

Huisraad verkoopen of huren.

Emnneulage, m. [Agric.] Het opperen of te
hoop zetten, van 't afgemaaide hooi. — Emmeuier, v. a. Opperen, te hoop zetten (z. AMEULONNER,
waar men voor t e koop leze t e hoop) .
-f- Ecomi, prép. (pr. an-mi) In 't midden van:
(pop.) Emmi la place, op 't midden der markt.
Emnaieller, v. a. (pr. an -mi—) Met honig bestrijken; — met honig vermengen. — [Mar.] Emm1'étai, de stag betrensen, bewoelen. — Het part. passé
is ook adj.: Liqueur emrnieilée, methoniq verzoete
drank m. — (fig.) Des paroles emmiellées, honigzoete, vleijende woorden n. pl. — Emrniellure, f.
[Vétér.] Honigpap, honigzalf f. — [Agric.] Honigdauw m. , eerre ziekte in 't graan.

Emminenr, m., z. AMINEUR.
Emmitonner, v. a., z. AMITONNER.
Emmitonfler, v. a. (pr. an -mi — ) (fam.) Warm
inwikkelen (met kleederen, bont, enz.). — s'EMMIToUFLER, v. pr. Zich digt en warmpjes inbakeren.

— Het part. passé is ook adj.: Vieillard emmitnuflé, warmpjes ingebakerde grasaard m. — (Prov.)

Jamais chat emmitouflé (ganté) ne prit souris,

wanneer men de handen niet vrij heeft, kan men
niets uitvoeren.
Emmitrer, V. a. (pr. an -mi—) Mijteren, den
bisschopsmijter opzetten. — Het part passé is ook
adj.: Évèque einmitré, gemijterde bisschop m,
Emmorphose, f. (pr. an -mor —) [H. n.] Bijzondere geclaantewisselingen van sommige insecten.
Emmortaiser, V. a. (pr. an -mor —) [Tech.]
Met pin en gat opsluiten. — [Mar.] Een stuk hout
in een blok inlaten. — Het part. passé is ook
adj.: Piece Men emmortaisée, goed ingelaten, opgesloten stuk n.
Einmotter, v. a. (pr. an-mat—) [Hort.] Den
wortel van booinen of planten met kluiten of zoden
omringen, beaarden. — Het part. passé is ook adj.:
Arbre emmotté, Plante emtn-e.

Emntouflement, m [Tech.] Het zetten van
het te bakken fijne aardewerk in moffels of kokers.
-- Emmoutler, v. a. Het zetten van 't pottegoed
in moffels om het te branden.
Emrnonstacher, v. a. (pr. an-mous—) Knevels aanzetten, knevels eiaken. — S'EMMOUSTACHER,
V. pr. Zich knevels aanzetten. — Het parl. passé
is ook adj.: Jeunes gens emmoustachés, jonge lieden met knevels.
Emwurer, V. a. (pr. an-mu—) Met muren
omringen. — Het part. passé is ook adj.: Ville
emmurée, ommuurde stad f.
Emmmtiseler, v. a. (pr. an-mu—) Muilbanden,
eenen muilband aandoen. — Het part. passé is ook
ad.: Chien emmuselé, gemuilbande hond m.
'mmnsquer, V. n. (pr. an- mus -ké) Met muskus doortrekken, m u s k é r e n. — Ook als adj.:
Moucboir emmusqué, naar muskus riekende zak
-doekm.

'Emoeller, v."a. Het merg uitnemen. — Ook als

adj.: Os émoellé, van merg ontdaan been m.
'Emoi, m. Kommer n., onrust, zorg, kwelling f.

— [H. n.] Visch m. van 't geslacht der vingervis schen. — [Tech.] Zware plank f. op het bovenstuk

eener ciderpers.

'Emollient, e, adj. ( pr. é-mo- li -an, te) [Méd.]
Verzachtend, weekmakend. Remèdes ém-s, of als
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subst. Des émollients, verzachtende, weekmakende
middelen, e m o l l i e n t i a n. pl.
'Emolument, m. Voordeel, gewin n., winst,
baat f. (In dien zin weinig gebézigd.) — Arnbtsvoordeel n., bezoldiging f., Traktement n. — Em -s,
toevallige , bijkomende voordeelen , buitenkansjes,
bijvalleljes n. pl., verval n., emolumenten n. pl.
'Emolumentaire, adj. De emolumenten 1etreffend.
t 'Etnolnmenter, v. n. De emolumenten weten te vermeerderen, eene goede beurs maken (in
kwaden zin) .
'Emonction, f. [Méd.] Afvoering f. van overtollige vochten; het neussnuiten.
'Emoiietoire, m [Anat. Méd.] Afvoerend of
reinigend orgaan n., afvoerweg, ontlaster m.: Le
nez est un ém- du cerveau, de neus is een ontlaster der hersenen. — Em- artificiel, kunstmatige
afvoerweg (eene fistel of fontanel, enz.)
'Emonda ge. m. [Hort.] Het snoesjen. Saison
de l'ém-, snoeitijd m.
'Emonde, f. [Hort.] Afgesnoeide takken m. pl.,
snoeihout n. — [Chas.] Roofvogelmest, -drek m.
'Ernonder, V. a. Snoeijen, de overvloedige tak
wegnemen. — Ook z. v. a. MONDER. — Het-ken
part. passé is ook adj. Allée ém-e, gesnoeide laan f.
'Emondeur, m., -euse, f. Boomsnoeijer m.
— Pelder m., pelster f. -- [Agric.] Snoeimes n.;
— korenzeef f.
(CEL —.

gevoelig, minder levendig of sterk maken, verzwakken. Em- le courage, le gout, les désirs. — S'ElIOUSSER, V. pr. Stomp of bot worden; — verstompt,
verzwakt, ongevoelig worden. — Het part. passé
is ook adj.: Arbre émoussé, ontmoste, van mos
ontdane boom m. — Rasoir em- , stomp of bot
scheermes.—Gout, Palais ém-, verstompte smaak m.,
verstompt gehémelte n. Courage ém-, verstompte,
ontzenuwde moed m. — 'Emoussolr, m. [ [-t ort.]
Moskrabber m. — [Tech.] Cilinder m. tot gladma
papier.
-kingva't
'Emoustiller, v. a. (fam.) Vervrolijken, ver
-levndig,
vlug maken.
t'Emouvear, m., z. v. a. AGITATEUR.
'Emouvoir, v. a. Bewegen, in beweging brengen, opwekken, aanzetten;
ontroeren, ontstellen,
aandoen, treffen. Le vent eineut la mer, de wind
beweegt de zee, zet de zee op. Cet orateur sait
ém- ses auditeurs, deze redenaar weet de harten
zijner toehoorders te roeren, te treffen. — [Phil.]
L'objet émeut la puissance, de tegenwoordigheid
van 't voorwerp zet het verlangen daarnaar aan.
--- (fig. et fam.) I1 ne faut pas ém- les frelons, men
moet zich niemand, hoe gering ook, tot vijand maken. Sa bile est aisée á ém-, hij is ligt geraakt. -s'ÉMOUVOIR, v. pr. Zich bewegen, onrustig worden;
— getroffen, aangedaan worden, ontroeren, ontstellen; — zich driftig maken. — (fig ) 11 s'émeut
une grande tempête, er verheft zich een zware
storm. Le peuple commence it s'ém-, het volk begint oproerig te worden.
(bv, ffel m.
Einpacasse, m. [H. n.] Afrikaansche herteEmpaillage, m., z. v. a. TAXIDE1IMIE.
Empaillen, ent, m. [Tech.] Het stoelenmatten. -- Het opvullen van dierenhuiden. — [Leon.
rur.] Stroovoorraad m. tiener boerderij.
Empailler, v. a. [Tech.] Met stroo dekken,
omwinden, pakken, opvullen; stoelen matten. —
Emp- des animaux, dieren opzetten, dierenhuiden
met stroo en bederfwerende stoffen opvullen. —
[Hort.] Emp- un arbre , een' dongen boom met
stroo omwinden. — Het part. passé is ook adj.:
Chaise enlpaillée, stoel m met mattenzitting. Oiseau empaillé, opgezette vogel m.
Entpailleur, in., -euse, f. Stoelenmatter m.,
-matsten f. — Opzetter m., opzetster f. van doods
dieren. (groote geit-antilope f.
Einpalan ge, m. [H. n.] Kaapsch elanddier n.,
Empalenient , m. Het spietsen; spietsing f.
(eenti in Turkije, in het Oosten gebruikelijke doodstraf).--- Empaler, v. a. Spietsen, aan een' paal

t 'Emorceler, 'Emorcellement, z.

inoR-

'Emorfiler, V. a. [Tech.] Den draad, de scherpe kanten afslijpen. — liet part. passé is ook adj.:
Couteau érnortile, mes n., waarvan de draad is
afgeslepen.
'Emotion, f. Ontroering, ontsteltenis, buiten
aandoening , emotie ; — [ Méd.]-gewonzils
Stoornis, huivering, rilling, trilling f. I1 y a de
1'ém- dans le pouts, de pols is aangedaan. — On
vit 1'ém- sur son visage, men zag de ontsteltenis,
ontroering op zijn gelaat. --- Gisting,
Gisting, bewéging f.,
gemor n. onder het volk. I1 y a de 1'ém- dans le
peuple, er is eene gisting, een begin van oproer
onder het volk n.
(zaken.
4. 'Emotioruner, V. a. Aandoeningen veroor4- 'Emotivité, f., z. v. a. Il1IPRESSIONABILITÉ.
'Einottage, m. [Agric., Hort.] Het eggen, het
kluiten breken. -- 'Enaotter, v. a Eggen, kluiten
klein slaan. — [Rail.] De groote suikerklompen
klein slaan. — Het part. passé is ook adj.: Champ
émotté, cfeegd land.
'Emotteur, m. [Agric., Hort.] Egger, kluitenbreker m. (een werkman) — [Raft.] Suikerbreker in. (een werktuig) . -- ' Enlottoi r, m. [Agric.,
Hort.] Kluitenbreker n1., houweel n. om de kluiten
klein te slaan.
'Einon, m. [H. n.], z. v. a. EMEU.
'Einoncher, v. a. De vliegen verdrijven. --[Agric. j, De uitnedorschte zaden bijeenzamelen. —
[Escr. j Em- un fleuret, een' schermdegen van zijnen
knop ontdoen en hem scherpen. - S EMOUCHER,
v. pr. Zich van vliegen bevrijden.
'Lrnotuchet, in. [H. n.] Mannetjes-sperwer m.;
ook z. v. a. TIERGELET. — [ Vétér.] Paardestaarthaar n. — [ Tech.] Naam, dien de looiers geven
aan den staart van het dier, welks huid zij bereiden.
'Emouchheter, V. a. [Teen.] De punt van een
scherp werktuig afbreken. — Ook als adj. : Ciseau
émoucheté, schaar f. niet stompe punten. —'Emouchette, f. Vliegennet n. voor de paarden. —
'Einou efieteur, 'Emoncheur, in. Vlicqenverdrijver m. (een persoon). — ' Emouehoir, m.
[Tech.] Vliegenverdri ver (een werktuig), vliegen
-waijerm.;
vliegennet n.
'Emoaidre, v. a. [Tech.] Slijpen, wetten, op
een' ronddraaijenden slijpsteen scherp maken. —
'Emoulerie, f. [Tech.] Plet glad slijpen of vijlen
op eene bewogen vijl. — 'Etnouleur, m. Sljper m. — ' Emoiilu, e, adj. (en part. passé van
emoudre): Hache ém-e, geslepen bijl f. -- Combattre b Ter ém-, met scherpe wapens, in vollen
ernst vechten. — ( fig.) Jeune homme frais ém- du
college, jong mensch, die pas 't kollegie verlaten
heeft. I1 en est frais ém-, hij heeft dat pas sedert
kort geleerd, hij is er nog kersversch in. (mos.
'Et noussage, m. [Agric.] Het zuiveren van
'Emousser, V. a. (van mousse, mos) Van mos
zuiveren. — EMOUSSER, v. a. (van mousse, stomp)
Bot, stomp maken; — (lig.) Verstompen, minder
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ry,gen, e m p a l é r e n. -- Het part. passé is ook

wik.: homme empalé, gespietste, g e e m p a l e e rd e man-.

Empaletoqué, e, adj. (woord van Rabelais)
Gewikaeld, gehuld in een' overjas; mantel, enz.
Ecopan, m. Span f. Long dun ecopan, eene
span lang. — [Brod. Passera.] Vadem f.
Eenpanacher, V. a. Met eenen vederbos of
eene pluim versieren. — Als adj. : Casque empanach:, gepluimde helm m.
Empanner, V. a. [Mar.] Tegenbrassen, bijleggen, bijdraaijen. — .Als adj.: Navire empanné, bij
-gedrai
schip n.
Empanon, m. [Charp.] Karbeel m., balk, die
den stijl- en bindbalk steunt en deze met pin en
gat can elkander verbindt. — [Charr.] Achter
lamoen. — [Anc. mil.] Vedereind n.-stukn.va'
van den pijl, de pijl zelf m. (PETRE.
*Lmpapiné, e, adj., z. V. a. ENGLUE, EMEinpaquetage, m. Het inpakken; inpakking f.
Enlpaqueter, V. a. Inpakken, zamenpakken,
omwikkelen. - S'EMPAQUETER, v. p r. Ingepakt
worden; — (#g. et fam ) Zich inwikkelen (b. v. in
een' mantel); zich op een pakken zich dirt bijeen
plaatsen (b. v. in een rijtuig). — Het port. passé is
ook adj. Livres empaquetes , ingepakte boeken.
Nous étions six emp-s dans un carrosse, w ij zaten met ons zessen in eens koets gepakt.
-I- Emparadiser, V. a. In een paradijs, ineen
lustoord plaatsen. — S'EMPARADISER, v. pr. (fain.)
In den schouwburg eene plaats in den engelenbak
(paradis) nemen.
t Emparagement, m. Goed gepaard huwelijk n. — t Emparager, v. a. Een meisje behoorlijk uithuwelijken.
Euiparer (s'), v. pr. Zich meester maken, bemagtigen, vermeesteren, overweldigen. Les enne-
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mis se sont emparés de cette ville, de vijanden

habben deze stad bemagtigd, ingenomen. — (fig.)

Quand l'ainour s'est une furs emparé du coeur,

wanneer zich de liefde eens van 't har t heeft mees-

ter gemaakt. — I1 s'empare toujours de la conversation , hij voert in een gezelschap altij d het
hoogste woord.

Emparfamer, v. a., z. PARFUMER.
Emnparlier, m. Pleitend advokaat m.
t Empas, m., Z. V. a. ENTRAVES.
Empasme, m. [Pharm.] Strooipoeder n.
Eenpasser, v. a. [Chir.j Doen etteren.
Enipasteler, V. a. [Teint.] Met weede of pas-

tel blaauw verwen.

Empàtage, m. [Tech.] Het vermengen der
zeepziedersloog met ,olie.
Empàté, e, adl. (en part. passé van empáter)
Volailles emp-es, met deeg gemest gevogelten. Mains
em.p -es , kleverige handen f. pl. Langue emp-e,
kleverige, slijmerige tong f. — Voix emlre, onzuivere stern f. Exécution emp-e, onachtzame, slordige uitvoering f. (van een muzijkstuk). Tableau
erop-, vet of lijvig opgedragen, g e em p a s te e r d e
schilderij f. — Des chairs bien emp-es, malsche
vleeschpartijen f. pl.; liefelijke ineen.smelting f. der
strepen enunten (bij graveurs). — Scie emp-e,
zaag f., welker tanden vol zaagsel zitten. -- EMPàTE , E, adj.: Roue emp-e, ingekeept rad n. (voor
't inlaten der spaken). Pièces de Bois bien emp-es,
goed verscher fde stukken hout.
Etupateliner, V. a. Liefkozen, vleijen, streelen
om te verleiden.
Empateinent, m. [Arch.] Grondmuur, muurvoet m. — Schuinte f. aan 'een' muur of aarddam,
tot meerdere stevigheid. — [Charp. j Grondbalk m.,
bedding f. van eene kraan. — [Bot.] Plaats van
vereeniging der takken met den stam of der twijgen met de takken. — [Mar.] Platte lasch f., splitsing, zamenvoeging van twee einden touw of hout.
Empàtement, m. Kleverighe?d, deegachtigheid;
slijmigheid — [ Méd.] Versljming f. — [ Feon.dom.]
Vetmesting f. van gevogelte met propdeeq. — [ Pein t.]
Emp- des couleurs, het vette of lijvige opdragen
der verwen, i m p a s t é r i n g f. — [ Gray. j Het aangenaam vermengen der strepen en punten.
t Enipatenátrer, V. a. Van paternosters of
rozekransen voorzien.
Enmpater, V. a. [Tech., Mar.] De spaken in
't rad zetten; — verscher°ven, twee stukken hout
plat aaneen voegen.
Empàter, v. a. Kleverig, deeg- of papach.tig
maken, slijmig maken. — [ Constr. J Den grondslag
van een' muur metselen; de grondbalken voor eene
on. dom.] Gevogelte met deeg
kraan leggen. — [Ec
mesten. — [Cuffs.] In deeg wentelen of bakken. —
lijvig
opdragen, impa stéren. —
Peint.] Vet of
door de zachte
[G ray.] Malsch, vleezig voorstellen
ineensmelting van strepen en stippen.
Empàtear, in. [Econ. dom.] Vetmester m. van
gevogelte.
l- Ewpatronner, V. a. Eenen patroon of meester geven. — [Mus.] Emp- les tons, de toonen liefelij k doen ineen vloeijen. — (lig.), z. v. a. PATROWISER. — t S'EMPATRONNER, v. pr. Zich tot patroon
of meester maken; z. V. a. S'EMPATRONISER.
Empattemeiit, z. EMPATEMENT.
EnIp (ttter, v. a. [Tech.] , z. E.NIPATER.
Emkatare, Empatteire, f. [Tech.] Ver

platte aaneenvoeging van twee stuk -schervingf.,
hout. — [Mar.] Lasch, scherf f. Vaigres d'emp-,-ken
kimwegers of kamwagers m. pl.
t Enipàtnirer, V. a. Doen grazen.
Enipaumer,, v. a. [Jeu] Den bal met de vlakke
hand of met het raket opvangen en wegslaan. —
(fig.) Emp- une afaire, eene zaak hij 't regie einde
en wakker aanvatten. Emp- qn., iemand aan zijn'
leiband laten loopen. — Emp- la parole, zich van
't woord meester maken. — [Chas ] Emp- la vole,
het regte spoor van 't wild ontdekken en volgen.
Empanmare, f. Binnenste gedeette n. van
eenen handschoen, dat de vlakke hand bedekt. [Véner.] Kroon f. der horens van een hert of van
een' reebok. (in de schors.
Empean, m. [Hort.] Ent f., entr js n., griffel f.
Empéché, e, adj. (en part. passé van empêcher): Manage emp-, belet, verhinderd huwelijk n.
Vue emp-e, belemmerd uitzigt n. — [Mar.] Manoeuvre emp-e, onklaar, verward touwwerk n. —
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[Méd.] Poitrine emp-e, bezette, verslijmde borst f.
- [Prat.] Etre légitimement empêché, wettig verlet
zijn. (fig.) Avoir les mains emp-es, de handen gebonden hebben, niets kunnen uitvoeren. Un homme
emp- de sa personne, de sa contenance, een man,
die met zijne houding verlegen is. I1 est Bien empà rendre ses comptes, liet doen van rékening brengt
hem geducht in 't naauw, valt hem zwaar. — Ook
als subst.: Faire l'emp-, den bedrijvigen man spelen, doen of men 't heel druk heeft.
Einpéchement, m. Verhindering, stremming,
stoornis, hindernis,stuiting f., beletsel, struikelblok n.
Empécher, v. a. Beletten, verhinderen, tegen
te enwerken, keeren, tegengaan, afhouden,-houden,
storen: Je l'empêcherai bien de le faire, ik zal
hem wel beletten dit te doen. Cette muraille empèche la vue, die muur belet het uitzigt. — (Loc.
prov.) I1 faut souffrir ce qu'on ne peut emp-, men
moet geduldig dragen wat men niet beletten kan.-S'EMPECHER, V. pr. Zich onthouden, nalaten. Votre
frère ne saurait s'emp- de jouer, uw broeder kan
zich niet van 't spel onthouden. Je ne puis m'empde vous l'écrire, ik kan niet nalaten, het u te
schrijven.
(nen.
Empeigne, f. [Tech.] Bovenleêr n. van schoeEmpellement, m. [Hydraul.] . z. v. a. RONDE.
Enipeloter, v. a. [Tech.] Tot kluwen maken.
— S'EAuPELOTER, V. pr. [Fauc.] Zich met onverteerbare spijs volstoppen (van den valk).
Ernpelotonnement, m. [Mii.] Beweging t. tot
het forméren van een peloton voetvolk.
Empénage, m. [Serr.] Het voorzien zijn -van
drie sch':oten. — Empéiter, v. a. Een slotwerk
op 3 schopten doen loopen.
Empennage, m. (pr. an-pè-nage) [Tech.] Het
bevéderen van een' pijl. — Ernpenne, f. Psjlveder f. — Ernpenne, e, adj. (en part. passé van
ernpenner): Flèche em -e, bevéderde pijl m.— [Bot.]
Feuilles emp-es, gevederde blaadjes n. pl. — Empennelage, m. [Mar.] Katting f. — Ernpeuneller, v. a. [Mar.] Een zwaar anker katten, er
een katankertje opzetten , om het daardoor te beter te houden. --- Ells adj.: Ancre empennellée,
gekat anker n. — Empennelle, f. [Mar., Kat f.,
klein anker m. Mouiller emp-, de kat uitwerpen. -E aspenner, v. a. Bevéderen, met vederen voorzien (een' pil)
Enmpenoir, m. [Tech.] Kromme beitel m. (der
slotenn akers, schrijnwerkers).
Emperemir, m. Keizer m. — [H. n.] Zwaardvisch (espadon, épée) ; -- koningsslang f., eene
schoone, zwartgevlekte mexicaansche slang; — ook
de naam van een' zilverkleurigen dagvlinder m. (ook
tabac d'Espa gne geheeten); van een' winterkoningje:
van verscheidene schoone schelpen.
Empérière, f. Weleer gebruikt voor 1MPERATRICE. -- [Poés.] Rime emp-, drievuldig rijm n.
Emperler, v. a. Met paarlen versieren.
Fluipesa e, m. [Tech.] Het st(jven van linnen.
— Emimpesé, e, adj. (en part. passé van empeser):
Collerette emp-e, gesteven kraagje n. — Homme
emp-, stijf, gemaakt mensch. — Style emp-, ge
gen, al te veel gelikte stijl m ---makte,gdwo
5 [Mar.] Voile emp-e, begoten zeil n. — Empeser, v. a. [Tech.] Stijven. doorhalen. -- [Mar.]
Emp- one voile, een zeil begieten, natten. -- Empeseur, m , -euse, f. Stover m., stijfster f., inz.
z. v. a. ENCOLLEI)R.
Enipester, v. a. De pest verspreiden, verpesten; besmetten, aansteken; — met stank vervullen.
— (fig.) Zeelel jk bederf verspreiden. -- Het part.
passé is ook adl.: Pays empesté, door de pest bezocht land m. Air emp-, besmette lucht f.—Moeurs
emp-es, bedorven zeden f. pl.
Empétrer, a. a De voeten vastbinden, inz. van
een beest in de weide. — (fig.) Emp- qn. dans une
méchante affaire, iemand in eene slechte zaak wik
betrekken. Vous m'avez empetré dun-kelnof
homme fort incommode, gij hebt me een' zeer las
hals geschoven. — S'EMPETRER,-tigenmaopd
v. pr. Zich verwarren, vast raken. S'emp- dans
une mauvaise affaire, zich in eene slechte zaak
wikkelen. S'emp- dune femme, zich te ver met
eene vrouw inlaten. — Ce cheval s'est empètré,
dit paard heeft zich in de strengen verward. —
Het part. passé is ook adj.: I1 a lair tout empêtré,
hij ziet er geheel verlegen uit.
Empétram, m. (pr.— trome),z.v.a. CAMARIGUE.

EMPHASE
Ecnphase, f. [Rhét.] Nadruk, bijzondere klem m.
op woorden en zindeelen, é m p h a sis, e m p h á s e f.
— Winderigheid in gebaren, gezwollenheid, hoogdravendheid f. in voordragt, ophef m.— Emphasé, e, adj. (woord van J. J. Bousseau) Style
emph-, gezwollen, hoogdravende stijl m. — Emnphatique, adj. Krachtig , nadrukkelijk , klemmend, e m p h a t i s c h. — Emphatiquennent,
adv. Met nadruk. — Emphatiste, m., of als
adj. Ecrivain emph-, gezwollen schrijver m.
Emphractique of Emplastique , adj.
[Pharm. J Digtsluitend, toesmerend, de poriën ver
i k a n. pl. — Emphragme,-stopend,mhrk
m. [Chir.] Door den foetus zelven bemoefjeljkte
verlossing f.— Entphraxie, f. [Méd.] Verstopping

f. van de vaten der ingewanden, e mp h r á x i e f.
Emphyséinateux, enne, adj. [Méd.] Windgezwelachtig. Tumeur emph-euse, of Emphysè me, m. Wind- of luchtgezwel, e m p h y s é ma n.
Emphytheose, f. [Jur.] Erfleen n., erfpacht f.,
erfleensverdrag n., dat van 10 tot 99 jaren duren
kan. Droit emph-, erfpachtsregt n. — Emphytéote, m. et f. Hij of z17, die zoodaniqe er/pacht
of erfleen heeft; erfpachter m. , -pachtster f. —
Ernphytéotiquc, adj. Erfpachteljk.

Empides, t. pl. [H. n.] Dansvliegen, dans

pl.
-mugent.
5 Empiéger, v. a. Verstrikken, in een' strik
vangen. — E upiégé, e, adj. (en part. passé)
Verstrikt, in eenen strik gevangen.
Empierrement, tn. [Pants et Chauss.] Steenlaag f. ter bevestiging van een' weg; — het bedek
een' slijkigen weg met kiezelsteenen. —-kenva
Empierrer, v. a. Eene steenlaag geven (aan een'

way); met kiezelsteenen overdekken.

Ernpiétant, e, adj. [Chas.] , z. v. a. EMPIÉTE.

— [Bias.] In de klaauwen houdend: Faucon d'argent emp- une perdrix dor, zilveren of witte valk
met een' patrijs in de klaauwen. — Empiété, e,
adj. (en part. passé van empiéter) Champ emp-,
onregtmatig toegeëigende akker m. — [Chas.j Chien
bien erop-, hond met goede, schoone loopers of pooten. Empiételnetlt, m. Onregtmatige toeëigening, krenking van, inbreuk op, ingrjping f. in
eens anders refit — Bij uitbreiding: L'ernp- de la
mer sur la terre, de veroveringen der zee op het
land, het afnemen van 't land door afspoeling der
zee. — Empiéter, v. a. Ingrijpen, onregtmatig
van 's buu,mans grond iets afnemen; — inbreuk
maken op iemands regt; overweldigen, vermeesteren. II a empiété sur moi plus d' un arpent, hij
heeft allengs meer dan een morgen van mijnen grond
bij den zsjne gevoegd. — La nier empiète sur ces
cotes, de zee doet de kusten rafnemen, slaat de kust
af, dringt steeds dieper landwaarts. — Il empiète
sur moi, sur mes droits, hij maakt inbreuk op, hij
grijpt in mijne reglen. — [ Arch.] Emp- une colonne,
eenen voet onder eene zuil maken. — [Faut.] L'oiseau empiète sa prole of enkel L'oieeau empiète,
de valk grijpt zijne prooi met de klaauwen en
--

voert ze mede.

Empitfrer, v. a. (bas.) Volstoppen (met eten),
vetmesten. — s'EMMPIFFRER, v. pr. Zich volstoppen,
zich mesten, zich dik en vet maken. — Het part.
passé is ook adj.: Enfant empifré de confit.ures,
een met lekkers opgepropt kind. — Empiffrerie, f. Volstopping f.
Empiger, v a. Bepekken, met pek bestrijken.
Empile, f. [Pêcbe] Hengelsnoer n.
Ecopi ier, v. a. Opstapelen, op stapels of hoopen leggen. — [Pèche] Aanslaan (eenen haak aan
een hengelsnoer) . — Het part. passé is ook adj.:
Bois empilé, op stapels gelegd hout n. — Hamecon
emp-, aangeslagen haak m. — Enipiteur , m.,
-ease, f. Stapelaar m., -ster f.
Ennpiranee, f. [Monn.] Waardevermindering,
verslech,tin^ der munt. — [Coco.] Afneming, beschadiging der goederen bij 't vervoer, scheepschade f.
Empire, m. Keizerrijk n. — Bij uitbreiding:
Rijk, magtig gebied n. (wat ook zijn regéringsvorm
zij); — gezag n., heerschappij, regéring, magt f.;
invloed m., overwigt n. L'emp- francais, de Russie,
het fransche, russische keizerrijk. Le Haut-emp-,
't romeinsche rijk voor zijn verval (tot op Augus-

tus of v. a. tot op Konstantiln). Le Bas-emp-, 't romeinsche rijk in zijn verval, inz. het grieksche rijk
(van Konsiantiln of V. a. van 4readius, tot op zijn
ondergang in 1153). Le Saint-emp-, het in 800 door

--
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Karel den Groote in 't Westen herstelde rom. rijk,
het heilige duitsche rijk. — Le céleste emp-, het
hemelscha rijk, China. — Les cercies de 1'Emp-,
de kreitsen van het duitsche rijk. Alexandre le
Grand aspirait á l'empire de toute la terre. Alexander de Groote haakte naar de heerschappij der
gansche aarde. — II vivait sous l'empire d'Auguste, hij leefde onder de regéring van Augustus. —
L'emp- de la mode, de la couturne, de heerschappij,
't gezag der mode, der gewoonte. I1 a un emp- ab
sur vous, hij heeft een onbeperkt gezag, eene-solu
onbepaalde magt over u. Avoir de 1'emp- sur soimême, zich zelven weten te beheerschen. — (Loc.
prov.) Il ne céderait pas pour un emp-, hij zou

voor reen nog zoo veel toegeven.

Empiré, e, adj. (en part. passé van empirer):
Mal enip-, verergerde kwaal f. Situation emp-e,
verergerde toestand n1. — Eanpirement, m. Verergering , verslimmering f. — Empirer , v. a.
Verergeren , erger maken, verslinuntren. — EMPIRER, v. n. Erger, slimmer worden. Ses affaires
empirent de jour en jour, zijne zaken gaan van
dag tot dag achteruit. Sa maladie empire, zijne
ziekte wordt erger. Ces marchandises empirent,
die waren verslechten.
Empirique, adj. Op ervaring gegrond, van de
ondervinding, van de waarneming afhangend, e mp i r is c h. Sciences amp-s, empirische wetenschap
(geschiedenis, natuurkunde, enz.). — Médeein-pen
emp-, of als subst. Un emp-, een ervaringsarts
(die enkel naar zone ondervinding, zonder studie
of theorie, de ziekten behandelt), kwakzalver, e mp i r i c u s in. — Emnpirisme, m. [Phil.] Enkel
op ervaring gegronde kennis, het nemen van de
ervaring alleen tot rigtsnoer, met verwerping der
theorie; emp iris mus. —[Méd.] Dangereuxemp-,
gevaarlijke kwakzalvers -praktijk, kwakzalverij f.
Ecopis, m. [H. n.] Dansvlieg, dansmug f.
Emplacement, m. Bouwgrond m., plaats f.,.
erf n., met betrekki^yg tot zijne geschiktheid om op
te bouwen, om een' tuin of park aan te leggen, enz.
— Sal.] Berging, oplegging, opzoldering van 't zout.
Empineer, V. a. Bergen, opleggen, opzolderen
(alleen van zout gebruikt).
Emplage, m. Vulling, opvulling f.
Emplaigner, Emplaigneur, z. v. a. LAI-

NER, LAINEUR.

Ecoplanter,

v. a., z. v. a. PLANTER.

Emplanture, f. [Mar.] Rond gat in het spoor,
waar het ondereind der masten in komt te staan,
spoorgat n.
Emplastique, adj. Pleisterachtig; tot pleisters
dienend z. v. a. EMPHRACTIQUE.
Emplastration, f. [Chic.] Het opleggen van
eene pleister. — [Hart.] , z. v. a. OCULATION.—Eiii;

plastr er, v. a., z. v. a. OCULER.
Emplàtre, m. [Pharm. j Pleister, wondpleister f. — (fig.) Mettre un empl- à une affaire, een

gat zoeken te stoppen, eene slechte zaak oplappen,
zonder ze eigenlijk te verbéteren. C'est un empl-,
't is een sukkel. — (Prov) Ou it n'y a point de
mal, it ne faut point d'empl-, de gezonde heeft
geen' medicijnmeester van noode; goede wijn behoeft geenen krans. Mettre un empl- sur une
jambe de bois, boter aan de galg strijken.— [Hort.]

Empl- lente, entwas n.
Emplátrer, v. a. [Tech.] : Empi- Ie cuir, ver

leder brengen, om het de goudkleur te-nisophet
doen aannemen. (koet of -lade f.
% Etnplàtrier, m. [Pharm.] Zalf-, pleisterEtnp lette, f. Koop, aankoop, inkoop ni. (van
min belangrijke voorwerpen, ter onderscheiding van
achat); — het ingekochte. J'ai fait une bonne empl-,
ik heb een' goeden koop gedaan.
Emplèvre, m. [Bot.] Kaapsche wijn'ruitstruik
RI.. empleurum n.
Empli, m. [Ralf.] Vulbekken n., waaruit de
afgedampte suikeroplossing in de vormen wordt
gegoten; — plaats f. , waar dit vullen geschiedt; —
vulsel n., aantal der te zelfdec tijd gevulde vormen.
Emplir, v. a. Vullen, volmaken, aanvullen: II
a empl ► ses pothes de fruits, hij heeft zijne zak
vruchten gevuld. — (fam) I1 emplit bien-kenmt
son pourpoint, hij doet zijn lijf te goed; hij wordt
dik en vet. -- [Rat!.] De suikervormen vullen. —
[Trictr.] Zes achtereenvolgende velden bezetten, de
brug, of een jan, of een' band maken. — s'EMPLIR,
v. pr. Vol worden, vol loopen, zich aanvullen.
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Emploi, m. Gebruik n., besteding, aanwending f. Il fait un mauvais emploi de son argent,
hij besteedt zijn geld kwalijk,maakt er een slecht
gebruik van. Faire appara l tre de l'emploi des
deniers, rekenschap geven, waaraan men 't geld

EXPORTER.
Emnpointure, f. [Mar.] Nokleuver m. van een
geil. Raban d'emp-, nokbendsel n.
Empois, m. Stijfselpap f., gekookt stijfsel n.
Passer du liege it l'eau d'emp-, linnen doorhalen,
Empoise, Ernpoèse, f. [Mdcan.] Kussen n.,
;vaarup de spil der draaiassen draagt.
Empoisonné, e, adj. (en part. passé van emioisonner): Homme emp-, vergiftigd mensch. Flèche
imp-e, vergiftigde pil m. — Bij vergrooting: Vin
,mp-, zeer schadelijke wijn m. -- (Jig.) Plaisir
imp-, vergiftigd, bedorven, verstoord vermaak n.
Louanges emp-es, verraderlijke loftuitingen f. p1.
Empoisonnement, m. Vergiftiging f., het
9mbrengen met vergift.
Empoisonner , v. a. Vergiftigen, vergeven,
Met vergift ombrengen, met vergift bestrijken of
vermengen; — vergiftigende werking doen. Empun cbien, een' hond vergeven. Les sauvages empoisonnent leurs flèches, dewilden bestrijken hunne
wijlen met vergift. Emp- une Fontaine, eene fontein vergiftigen. La noix de galle em p oisonne les
ehiens, de galnoot vergiftigt de honden. — Ook
zonder voorwerp: Certains champignons empoisonnent. —Bij uitbreiding: Une odeur qui empoisonna toute la Salle, een reuk, die de gansche
zaal besmette. L'haleine de eet homme empoisonne, de adem van dien man is ondraneljk. — (fig.)
11 emp-e tout ce qu'il entend, hij legt alles, wat

[Fin., Com.J Empl- de deniers,
belegcin g f. van geld. — Un double, faux empl-,
een dubbele, valsche post in eene rékening. — Cela
fait double empl-, dat is eene noodelooze herhaling.
— [Prat.] La cote E de eet inventaire n'est qu'un
double empl-, de bijlage E tot dezen inventaris staat
reeds op eene andere plaats daarvan aangehaald.
-- Bézigheid f., werk n.: Donner de l'empl- á qn.
-- ambt n., post in., bediening f. I1 s'acquit Fien
de son empl-, hij neemt zijn ambt goed waar. —
[Tbéát.] Cet acteur a l'empl- des rois, die tooneelspeler vervult de koningsrollen. Chef d'empl-,
z. onder CHEF.
% Employable, adj. Bruikbaar.
Employé, e, adj. (en part. passé van employer):
Argent bien empl-, goed besteed geld n. Mot mal
empl-, kwalijk gebruikt of aangebragt woord n.
Un des médecins les plus empl-s, een der meest
gezochte geneesheeren. Tous les ouvriers empl-s à
eet ouvrage, al de tot dat werk gebézigde werklieden. Mon frère est empl- dans les finances, mijn
broeder is bij 't f pantie -wezen aan esleld. — (Loc.
fam.) C'est Bien empl-, dat is roer thuis gebragt,
dat heeft hij juist verdiend, hij krijgt loon naar hij hoort, ten kwade uit. — Cet.te doctrine a emwerken. — EMPLOYE , m. aangestelde, ambtenaar, poisonné been des gens, die leer heeft vele lieden
onderbeambte, klerk, schrijver, geëmployeerde. bedorven. — s ' EliPOISONIV ER , v. pr. Zich vergi ftiEmpl- superieur, hoofdambtenaar m. Empi- ver gelE. — (fig.) Tout s'empoisonne dans la bouche
ambtenaarsbekeerder.
-balisnt, du calomniateur, alles wordt vergifti^gd, alles ontEmployer, Aanwenden, besteden, gebruiken, aardt in den mond des lasteraars
Empoisonneur, m., -euse, f. Giftmenger m.,
bézigen. Empl- bier son temps, son argent, zijn'
tijd, zijn geld wel besteden. Empl- toute son élo- giftmengster f., vergiftiger m., vergi ftigster f. —
Bij
uitbreiding: slechte kok m., slechte keukenmeid f.
te
of
zijne
welsprekendheid
aanwenden
quence, al
werk stellen. Empl- la violence, geweld gebruiken. — (fig.) Emp- public, zedenbederver, volksverleiEmpl- ses amis, le Crédit de ses amis, zich van der m. — Ook als adj.: Le charme emp- de vette
zijne vrienden, van 't krediet, den invloed zijner doctrine, lie verderfeljke aanlokkelijkheid dier leer.
Empoisser, v. a., liever PMISSER.
vrienden bedienen. Empl- un mot, urge preuve,
Emnpoissonnenient, m. Poling f. van visch
zich van een woord, een bewijs bedienen. — Emplin
eenen vijver, in eene rivier, enz. — Empoiseenen
post
in
rékening
dans
un compte,
une partie
brengen. Empi- qn. sur l'état, iemand op de be- sonner, V. a. Jonge visch in een of ander water
taalljst, op de bezoldingslijst zetten. — Empl- qn., zetten of poten. met visch bevolken — Het part.
iemand werk geven, iemand aanstellen, zich van passé is ook adj.: Etang empoissonné, met vischhem tot een of ander oogmerk bedienen. — (Prov.) kuit of jongen visch voorziene vijver m. — Rivière
Empl- Ie vert et le sec, geen middel onbeproefd erop -e, vischrjke riviee f. Table Bien emp-e, rijke
-lijkvansch
voorziene tafel F.
laten, alle middelen in 't werk stellen. — S'EMEmporétique, adj. [Pharm.] Tot doorzijging
PLOYER, V. pr . Gebuikt, aangewend worden. Ce
Papier
dienend:
emp.,
filtreerpapier
n
propre.
—
S'emplà
sens
mot ne s'emploie qu'au
Enlpor ique, adj. Voor den handel dienstig:
qc., zich met iets bézig houden, zich op iets toeleggen. S.empl- a l'étude, S'empl- pour servir un Papier emp-, koopmans-papier n.
Entporté, e, adj. (en part. passé van emporami, zijn best doen om een' vriend dienst te dien.
Empiamer, v. a. Met véderen. voorzien (alleen ter): Chapeau emp- par Ie vent, door den wind
afgeslagen,
weggerukte hoed m. Vaisseau emp- par
beeen
klavier
gébezigd in): Empl- un clavecin,
pennen. — S'EMPLUMER , v. pr. (fig. et fam.) 11 un courant, door een' stroom medeqevoerd schip.
s'est Bien emplumé dans vette maison, hij heeft — Voile emp-e, uit de lijken gewaaid zeil n. —
in dit huis eene goede beurs gemaakt. — (pop.) 11 Une place emp-e d'assaut, eene stormenderhand
s'emplume it vue d'oeil, hij begint er met den dag genomen vesting F. — Quelques millieis d'hommes
beter uit te zien. — Het part. passé is ook adj.: emp-s par la peste, eenige duizenden door de pest
Clavecin emplumé, bepend klavier n. — [Chir.] weggerukte menschen m. p1. — Un homme emp-,
Suture empl-e, wondnaad f., waarbij de draden een haastig, driftig, oploopend, opvliegend mensch.
— Des passionsemp-es, onstuimige hartstogten m.
over eene penneschacht gevoerd worden.
Empinre, f. [Tech.] Vulblad, schutblad n., pl. — Ook als subst.: C'est on emp- , 't is een
velijnblad der goudslagers om de kracht der hamer heethoofd, een drift- of dolkop; ook: een uitspatte dooven.
-slagen tend, liederlijk mensch.
Einportement, in. Wegvoering f. (in dien eig.
Empneuniatose, f . [Méd.], z.v.a. EMPHYSENE.
Empoclier, V. a. Zakken, in een zak of zakken zin niet in gebruik). -- (fig ) Driftvervoering, haas
opvliegendheid, drift F. II-tighed,oplnr
doen, in den zak of bij zich steken, gretig opsteken.
lui donna on soufet dans Ie premier emp-, hij
--- Het part. passé is ook adj.: Argent empoché,
gaf hem in de eerste drift, in de opwelling zijner
in den zak gestoken geld U.
gramschap, een' klap. — Emp-s de jeunesse, jeugEmpoèse, f ., z. EMP0ISE.
Eunpoignement, in (pop.) Het vatten, oppak dige uitspattingen, afdwalingen f. pl. — Somtijds
arre s t é re n. — E!Ipoi goer, v. a. Met dE-ken, ook in vloeden zin: Noble, juste emp-, édele, bilhanfl of vuist aana, rij pen, aantasten, aanvatten. I1 lke verontwaardiging F.
Emporte- pièce, F. [Tech.] Doorslag m.; krom
l'empoigna par le bras, hij pakle hem bij den arm.
-- Bij uitbreiding: vallen, grepen, in hechtenis ve- uitsnijmes n. der schoenmakers, zadelmakers enz.;
elk
werktuig, welks snijdend gedeelte in omvang
ook
adj..
men, arresteren. — Het part. passé is
Épée empoignee, in de vuist gegrepen degen m. — gelijk is aan het uit te nemen stuk (la pièce it em(pop.) Voleur empoigné, gevatte, opgepakte dief m, porter). — (fig.) Reden f., bewas, betoog n.. stel— [Btas ] Flèches em p-es, pijlbundel m., in 't mid- lint f. enz., waartegen niets valt in te brengen;
raagt, kracht f., geweld n., waartegen alle verzet
den zaamr:ebonden pijlen f. pl.
Empointa4e , in. [Tech.] Het punten dei ijdel is. — (fam.) Bijtend hekelaar m. (Plur. Des
emporte- pièce.)
v.
a.
[Manuf.]
Enmpointer,
spelden.
-naalden en
Emporter, v. a. Wegdragen, wegbrengen, weg
Rijgen, z. POIN TER .-- [Tech Punten, punten makee
wegnemen, wegvoeren, medehemen, voort -ha-len,
(aan spelden en na(llden). — Empointeur, in
Manpunter m.; — vastrjjger der gevouwen stoffen dragen, wegslepen, wegrukken. Emp- on malade,
besteed heeft. —

.

.]

EMPOTAGE
een' zieke wegvoeren. Emportez ce livre, neem dat
boek mede. Le boulet lui emporta la tète, de ka
nam zijn hoofd werf. — Son cheval prit-noskgel
ie mors aux dents, et l'emporta, zijn paard ging
met hem op hol. -- Mede- of wegnemen, verdri;ven, doen verdwijnen, te niet doen: Le jus de citron emporte les taches d'encre, het citroensap
neemt de inktvlakken weg. Remède qui e ►nporte
la fièvre, middel n., dat de koorts wegneemt. --(Tg.) Wegnemen, weerrukken, dooden, in 't graf
slepen: Cette fièvre l emporia, die koorts rukte heen
weg. Le choléra emporta la ►noitié de la population. — (fig.) Une douleur que Ie temps emporte,
eene droefheid, die de tijd doet slijten. — La colère ma emporté, de toorn heeft mij weggesleept,
vervoerd. La jeunesse se laisse emp- par les pla►sirs, de jeugd leent het oor aan de vermaken, laat
zich door de vermaken wegslepen. -- (fig.) Weg
innemen, veroveren, zich meester maken:-nem,
Emp- une ville d'assaut, d'emh[ée, eene stad stormenderhand innemen. -- Emp- une affaire de haute
latte, eene zaak snel doen slagen ondanks alle
hinderpalen. — ( fig.) Veroorzaken , ten gevolge
hebben, na zich. slepen. La condamnation a mort
emporte la confiscation des bens, de ter dood ver
heeft de verbeurdverklaring der goede--ordeling
ren ten gevolge. — Le fond emporte la forme, het
wezen der zaak gaat boven den vorm. Souvent la
forme emporte Ie fond , dikwijls geldt de vorm
meer dan 't wezen; vaak wordt door 't verzuimen
van den vorm eene zaak verloren. — [ Jeu de cartes] Emp- une main, een' slag halen, een' trek
maken. — [Mar.] Emp- à la mer, overboord zeilen. — L'emp- , cle bovenhand behouden; — overtreffen, te boven gc an, uitmunten, de loef "c! steken.
Cet avis l'emporta, dat gevoelen behield de overhand. Votre frère l'ernporte sur tous les autres,
uw broeder gaat alle anderen te boven. Le diamant
l'emporte sur les autres pierreries, de diamant
overtreft alle andere edelgesteenten. — Emp- la
balance, de schaal doen doorslaan; —( fig.) de overhand hebben of verkrijgen. — (Loc. prow. et fain.)
Autant en emporte le vent, (lat is in den wind
gesproken, geschermd. I1 promet monts et merveilles, autant en emporte Ie vent, hij belooft gouden
bergen, 'maar er is geen' staat op te maken. Je me
soucie pea de sas menaces, autant en emporte, ik
stoor mij niet aan zone dreigementen, zij hebben op
mij geen' vat. Vous ne I'emporterez pas en paradis, 'k zal u dat nog wel eenmaal betaald zetten.
z. D11BLE. — S'EMZPOJITER, V. pr. Medegenomen
worden: Cela s'ernporte facilement, dat laat zich
gemakkelijk medenemer. — Kwaad, toornig, driftig
worden, van boosheid opvliegen, opstuiven. II s'emporte pour peu qu'on le contredise, hij wordt aan
driftig, wanneer men hem in 't minste te--stond
genspreekt. — [ Hort.] Cet arbre s'emporte, deze
boom groeit te welig op, schiet te veel in 't hout.
— [Man.] Le cheval s'emporte, het paard gaat
door, op hol.
Erepotage, kn, [Hort.] Het in potten zetten.
— [Conf., Cues.] Iet inleggen, inmaken in potten.
E=aspoter, v. a. [Hort.] In potten zetten. —
[Coof., Cuis. j In potten inleggen, inmaken. — Het
part. passé is ook adj.: Arbuste empoté, in een'
pot gezette heester in. — Confitures emp-es, in
een' pot ingelegde konfeturen f. pl.
Einpouille, f. [Prat.] Nog te veld staande of
aan den boom hangende vruchten f. pl.

Eniponlette, f., z. AMPOULETTE.
Empouper, V. a. [Mar.1 Le vent empoupa le
vaisseau, het schap kreeg den wind vlak van achteren.
Ernpourprer, V. a. [Pods.] Bepurperen, pur-

perrood kleuren. — Het part. passé is ook adj.:
Des fleurs empourprées, purperroode, purperkleurige bloemen f. pl.

Eenpouse, f., z.

EMPUSE.

Eenpoutrerie, f. [Tech.] Balkgestel n., waarop
een klokkestel, een watermolen steunt.
Empreindre, v. a. (zelden dan in den infin.
gebruikt) Indrukken, afdrukken. Empr- une figure
sur de In cire, eene figuur in was afdrukken, —
(fig.) Inprenten, inscherpen: Cyst ce que je vous
ai Si souvent empreint, dat heb ik u zoo dikwijls
ingeprent.
Ernpreint, e, adj. (en part. passé van emprefndre): Caractères empr-s sur le papier, op het
papier afgedrukte letters f. pl. -- L'image de Dieu
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est enlpreinte sur l'homme, de encased draagt den
afdruk van Gods beeld. L'effroi était empreint sur
son visage, de schrik was, stond op zijn gelaat te lezen.
Enlpreinte, f. Af-, indruksel n., indruk, afdruk; stempel m. L'empr- dun sceau, des pas sur
[a neige, de afdruk van een zegel, van de voetstap
sneeuw. — ( fig.) L'empr- du doigt de-penod
Dieu, du génie, Gods vingermerk n., de stempel
van 't genie. — [ Anat.] Aanhechtingsplaats f. van

de spieren en pezen aan de beenderen. --- [FL. n.
Beeldsteen m. Empr -s de poissons, de plantel, de
fougères, etc., steenera met afdrukken van vissahen,
planten, warenkruiden, enz.
Einpressé,. e, adj. (en part. passé van S'EMPRESSER) Bedrgvig, druk in de weer, ijverig, vol
druk bézig, vol haast, vol drift; dienstvaar--ijverg,
dig. C'est on homme fort empr-, 't is een zeer
ijverig, bedrijvig man. Un zèle empr-, een dienst
ijver m. I1 est toujours empr- à (de) me-vardige
plaire, hij beijvert zich altijd om mij te behagen.
— Ook als subst.: I1 fait l'empr- auprès d'elle, hij
speelt den dienstwilligen, gedienstigen man bij haar.
Empressement, m. Bedrijvigheid, werkzaam
ijver, dienstijver m., dienstvaardigheid, ge--heidf.,
dienstigheid, bereidwilligheid f., ijverige zorg f. Votre
disciple travaille avec empr-, uw leerling werkt
zeer ijverig. On vous y attend avec empr -, men
wacht er u met ongeduld,. — II a beaucoup d'einprà vous servir, hij is zeer vol vorig om u te dienen.
Impresser (s'), v. pr. Zich bevl jtigen, zich
beijveren, zich haasten, zich spoeden, zijn best doen,
streven, volijverig zijn. I1 s'empresse fort, hij geeft
zich veel moeite. II s'empresse de venir, hij haast
zich om te komen. Tout le monde s'enlpresse it
(de) lui renthee serve , iedereen be cert zich om
hem dienst te doen. (drj fvat n.
Einprinnerie, f. [Tana.] Groote looikuip f.,
Eenprise, f. Onteigend stuk gronds n., gedeelte
grands, dat ten gevolge der onteigeningswet voor
'S lands werken aan iemand ontnomen is. — Wel
-er,
ook z. v. a. ENTREPRISE.
Etnprisonné , e , adj. (en part. passé van
emprisonnar): VIalfaiteur empr-, vastgezette, gekerkerde boosdoener m.
Emprisoiineanent, m. Gevangenneming, gevangenzetting, ankerkering, opsluiting; gevangenschal). gevangenisstraf f.
Einprisonner. v. a. In de gevangenis zetten,
in hechtenis nemen, vastzetten, inkerkeren, opsluiten. - S'EMIPRISONNER, v. pr'. Zich opsluiten, zich
zelven als gevangen zetten.
Emprosthocystose, f. [Méd.] Iirommning,
doorbuiging f. van de ruggegraat of van het borst
naar voren. — Emprosthotonie, f., of-ben
Ecnprosthotonos, m. (pr.—noce) Krampachtige
zamentrekking van 't ligehaarn naar voren.
Eniprunt , in. Leening, ontleening , ter leen
fleecing, geldopneming f.; iet ontleende. Faire on
empr-, geld opnemen, leenen. Argent d'empr-, ge
est toujours aux empr-s, it ne vit-lendg.It
que d'empr-s, hij gaat altijd op leenen uit, leeft
enkel van leenen. Empr- public, staatsleening f.
Empr- forcé, gedwongen leening. Empr- it la grosse,
bodemerij geldleening f. op bodemerg. — ( fig.) Une
beauté d'empr-, eene geleende, ontleende schoon
vertus d'empr-, schijndeugden f. pl. —-heidf.Ds
[Jeu] Zeker kaartspel n.
E!nprluité, e, adj. (en part. passé van emprunter)Geleend, ontleend, geborgd: Somme empr -e,
geleende som f. -- Lumière empr-e, ontleend, niet
eigen licht n. (als dat der maan) . — (fig.) Beauté
empr-e, geleende schoonheid f. — Avoir un air
error-, eene gedwongen houding hebben.
Einprnnter, V. a. Leenen, afleenen, ontleenen,
ter leen nemen, borfen, eene leenins; sluiten. 11 a
emprunte mille francs it son frère, hij heeft 1000
francs van zijn' broeder geleend. -- Ook zonder
voorwerp gebruikt: Ce nest pas le tout d'empr-,
it faut rendre, 't is niet genoeg te leenen, er moet
teruggegéven worden. — (fig.) La lane emprunte
sa lumiere du soleil, de maan ontleent, krjr t haar
licht van de zon. Empr- one pensée dun auteur,
eene gedachte aan Benen schrijver ontleenen. Emprle none de qn. , iemands naam leenen, zich van
zijnen naam bedienen. Empr- le bras, la plume,
ie Crédit de qn., tot iemands arm, pen, crediet de
toevlugt nemen, zich daarvan bedienen. — [Arith.]
Een cijfer bij een ander leenen (b ij de aftrekking.)
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Empruuteur, in., -ease, f. Ontleener m.,
ontleenster f„ borger m., borgster f. — Ook als

adj. gebézigd: Une personne très-empr-euse, iemand,

die veel van leengin of borgen houdt.

Em psaliniste, Emsalmite, m. Arts, die
door 't uitspreken van zékere geheimzinnige woorden (zoo als psalmverzen.) wil raenezen, wonderdottor, ziektebezweerder, e m p s a 1 m i s t m.
Enipsychose , f. (pr. am-psi-koze) [Phys.]
Bezieling; vereeniging der ziel met het ligchaam,
empsychósis f.
t Emption, f., z. V. a ACHAT.
Emptoique, adj. [Méd.] Bloedspuwend.
Ennptotique, adj. [Didact.] Totvallengeneigd;
uit een' val voorkomend.
Empuantir, V. a. Stinkend maken, met stank
vervullen; besmetten, verpesten. — S'EMPUANTIR,
V. p r. Stinkend worden, beginnen te stinken.
Empuautissenient, m. Hetstinkend worden.
En1puse, f. [Myth.] Een door Hékate gezonden
nachtspook n. -- [Méd.] Schrikbeeld van ontstelde
hersenen, hersenspook n. -- [H. n.] Schoon regtvleugeliq insect, soort van sprinkhaan m.
Empyème, m. [Méd.] Ophooping van etter
in eene ligchaamsholte, inz. in de borstholte, inwendige ettering, borstverzwering f., etterzak m.,
em p y é m a n. -- Empyèse, f. Vorming van een
ettergezwel, e mp y é s is f. — Empy étiquue, adj.
Aan inwendige ettering, inz. aan ions verettering
lijdend, e m p y e t i s c h. — Empyocéle, f. Ver
ettering, etterbreuk f. in het scrotum. — Empyoniphale, m. Navel- ettergezwel n., navel-etterbreuk f.
Einpyrée, f. Vuurhemel m., verblijfplaats der
gele aligen, e m p y r é u m n. -- Ook als adj.: Le
cie] emp-, de derde, hoogste hemel m.
Empyreuinatique, adj. [Chim.] Brandig,
brandigriekend, bra.ndigsmakend, e m p y r e u m at is c h. — Ernpyreurne, m. Brandige reuk- of
smaak m.. empyreuma n.
Engs almite, n1., Z. V. a. EMPSALMISTE.
'Emu, e, adj. (en part. passé van émouvoir)
Bewogen, ontroerd, ontsteld, geschokt, aangedaan.
Ii en a le coeur ému, hij is daarover zeer ontroerd, getroffen. Dieu calme la mer émue, God
stilt de verbolgen zee, de beroerde wateren.
'Eenzelateur, m., -trice, f. (in deftigen stijl)
Naijveraar, nastrever m., nastreefster f.
'Eumlatioit, 1 . Na jver m., nastreving f., wedijver m., to a^ ke zucht om anderen in verdiensten
te overtreffen, w m u la t i e f.
tvenaren,
n talenten
'Einuile, Ill . en f. Mededinger, medestrever,
wedijveraar m. (in loffelijke zaken). Ces deux peintres sont em-es, die beide schilders strijden met
elkander om den voorram , streven malkaar op
de. — Ook als vrouwelijk gebézigd: Londres est
fijémij le de Paris, Londen is de mededingster van
Parijs.
S 'Ernuler, v. n. Nastreven, naijveren.
'Emulgent, e, adj. [Anat .] Bloedvoerend (gebezigd van de slagaderen , die •t bloed naar de
nieren, en van de aderen, die 't weder naar 't hart
voeren): Vaisseaux ém-s, nierbloedvaten n. pl.
'E!netlsif, ave, adj. [Pharm. Zaadmelkgevend,
itin
geschikt tot het maken van emuls
'Euiulsion, f. [Pliarm.] Plantenmelk, zaad
melkachtige verbinding van olie- en slijmach--melk,
tige stoffen (door uitpersing van plantenzaden ver
koeldrank m., e m u l s i e f. -kregn)mtwa,
-

'Einailsine, f. [Chim.], z. v. a. AMYGDALINE.
'Eniu iietolre, adj., z. EMONCTOIRE.

'Einyde, f. [H. n.] Zoetwaterschildpad. emys f.
-- 'Emyde-saurien, re, adj. Schildpad- en
hagedisachtig.
En, pron. rel. (dat de plaats bekleedt van de en
een reeds uitgedrukt woord, zindeel of zin) Daarvan,
er van; — ook: daarmede, daarom. daardoor, daar
daaruit, er mede, erom, er uit, er door, des--over,
were, wiens, wier, welker, enz. Cette affaire est
délicate, Ie succès en est douteux , dat is eene
nételige zaak, het gevolg daarvan (derzelve) is twijfelachtig. Je ne men soucie pas , ik bekreun er
mij niet over. Je vous en avertis, ik waarschuw
u er voor. II ne s'en rejouit pas, hijverheu,q t er
zich niet over. Qu'en dices-vous ? wat zegt gij daar
Il en est digne, hij verdient het, hij is het-van?
waardig. Je Bois du vin, quand j'en ai, ik drink
wijn, wanneer ik dien heb. Combien en demandez-

vous? hoe veel vraagt gij daarvoor? Venez-vous
de l'école? out j'en viens, komt gij uit de school?
ja ik kom er uit. Je n'en sais rien , ik weet er
niets van. Vous savez bien ce qui en est, gij weet
wel, wat er van is. C'est un bon domestique, j'en
suis fort content, hij is een goede knecht, ik ben
zeer wel niet hem tevreden. Je lui en parlerai, ik
zal er hem over spreken. Avez la bonté de vous
en informer, wees zoo goed en vraag er naar. J'en
suis fácllé, dat spijt m. J'en suis bien aise, ik
ben er blijde om. 11 faut que l'un des deux en souffre, een van beiden moet er door lijden. Vous en
Perez ce qui vous plaira, gij kunt daarmede doen
naar uw welbehagen. Mon affaire en ira mieux,
mijne zaak zal daardoor beter gaan. II n'en est pas
mains coupable, hij is deswege niet minder strafbaar. Tirez l'en, trek het er uit. 11 y en a encore
d'autres, qui disent, er zijn noq anderen, die zegg en, enz. — Ook treft men het in een aantal gallicismen aan: A qui en vouiez-vous? aaien zoekt gij?
op wien hebt gij het gemunt? A qui en avez-vous ?
met wien hebt gij te doen? tegen wien hebt gij het?
I1 ne sait oil it en est, hij weet niet, hoe hij er aan
toe is. I1 s'en donne, hij haalt zijn hart op. Il s'en
faut beaucoup , daar scheelt veel aan. I1 en use
(agit) très-mal envers vous, hij handelt zeer slecht
omtrent u. Il en tient. hij is in de knip. En venir
aim plains, handgemeen worden.
En, prép. In; — somtijds ook wordt het overgezet door : binnen, naar , onder , op , bi , tot,
te, enz. — Het vormt met het daarop volgende
naamwoord , waarmede het in den regel niet met
een lidwoord verbonden is, velerlei bepalingen, gelijk uit (ie volgende voorbeelden moge blijken. .)'ai
été en Allemagne, en li ollande, ik ben in Duit^:chland, in Holland pe-weest. Mon frère va en France,
mijn broeder gaat naar Frankrijk. Les vaisseaux
sont en mer, de schepen zijn op, in zee. Vivre en
sa maison, in zijn kuis leven. On la mis en li
men heeft hem in vrijheid gezet. Elle est en-berté,
viile, zij is niet te huis. En plein midi, op, bij,
klaren middag. En tête de.. .., vooraan, aan 't hoofd
van ..... — Fn haver, En été, En automne, in (gedurende) den winter, zomer, herfst. En tout temps,
En tous temps, ten allen tijde, altijd. I1 a fait ce
voyage en trois jours, hij heeft die reis in drie
dagen gedaan. En temps de paix, in vredestijd. Je
suis en bonne santé, ik ben in goede gezondheid.
Vous des en bonne humeur, gij vijl in eene goede
luim, zeer opgeruimd. Rentrer en sot-mime, tot
inkeer komen. Revenir en son bon sens, bij zijne
zinnen komen, zijn verstand herkrijgen. Un livre
relié en parchemin, een in parkement gebonden
boek. Être en avance, in verschot zijn. Vivre en
e: ainte, en espérance , in vrees , in hoop leven.
Etre en prières, bidden. Une femme en couche,
eene kraamvrouw. Un enfant en nourrice. een kind,
dat bij eene minne is. — Etre en manteau, en
uniforme, en habit de Chasse, en rouge, en Blanc,
en deuil, een mantel, uniform, jac tkleed aan hebben,
in 't rood, in 't wit, in rouwgewaad gekleed zijn.
— Ecrire en francais, in 't fransch schrijven. Ecrire en grosses léttres, met dikke, groote letters
schrijven. — D'age en age, van eeuw tot eeuw
Aller de mal en pis, van kwaad tot erger ( aan.
I1 fit cela en considération de sas services, hij deed
dit uit aanmerking van zijne gedane diensten. Prendre une chose en mauvaise part , iets ten kwade
opnemen. Je le feral en dépit de lui, ik zal het in
weêrwil, ten spijt van hem doen. En mémoire de mol,
tot mijne gedachtenis. En conscience, in gemoede,
volgens geweten. En bonne justice, naar reilt. En
bonne philosophie, volgens de ,grondstellingen eener
goede w2jsbegeerte. — S'armer en guerre, zich tot
den oorlog toerusten. En mon particulier, ik voor
mijn persoon, mij aangaande. En vertu de mon
pouvoir, de sa charge, uitkracht van mijne magt,
van zijn ambt. En reconnaissance de vos bienfaits,
uit erkentenis van uwe weldaden. Il na confiance
qu'en vous, hij vertrouwt alleen op u. -- [Prat.]
En t-(► nt que je puffs, in zoo verre ik kan. En tant
que besoin sera, voor zoo verre het de nood zal
vereischen. -- Het staat ook voor comme, b la
manière de, h la facon de: Vivre en bon chrétien,
als een goed christery leven. Etre babillé en matelot,
als een matrons gekleed zijn. Agir en rol, als een
koning te werk gaan, 11 s'est conduit en honnéte
homme, hij heeft zich als een braaf, eerlijk man
„
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EATALLAGE
e(Iraqen. — Het helpt ook verscheiden biwoor-

el2jke uitdrukkingen vormen: En avant , En arrière, En dehors, En dedans, En haut, En bas,
En dessus, En dessous , En travers, En long,
^

En large , En biais (z. AVANT , ARRIERE , DE-

HORS, enz.). — Ook wordt het dikwijls vóór het

tegenw. deeles. geplaatst, ow eene geljkt2,ldigheid
van handeling of ook de wijze hoe iets geschiedt
aan te duiden. — I1 le prit en passant, hij nam
het in 't voorbijgaan. I1 1'a déclaré en mourant,
hij heeft liet verklaard, toen hij stierf. Il dit en
tremblant, hij zeide al bevende. En lisant on app rend à lire of door het lezen, al lezende leert men
lezen. — In enkele gevallen wordt en door het
lidwoord gevolgd: En Fair, z. AIR. En 1'honneur,
En la présence de Dieu, ter eere van God, in de
tegenwoordigheid (in 't aangezigt) Gods. En l'absence de son ami, in de afwezigheid zijns vriends.
En la chambre du conseil, En la grand' chambre du parlement, in de raadskamer, in de groote
parlementskamer. — Als voorlettergreep van vele
fransche woorden (entasser, encadrer, endormir,
etc.) verandert en in em vóór de letters b, m en
p: embaumer, emmaillotter, empailler.
'Enaltage, f. [Gram.] Verwisseling van 't eene
woord met het andere, inz. de verwisseling van
rededoelen derzelt'de soort ten opzirte van hunne
afstamming of hunnen vorm, b. v. van het abstracte
substantif niet het concrete , van den eigennaam
met den soortnaam, enz., ook wel de verandering
van 't eene rededeel in 't andere, b. v. van een
zelfstandig in een bijvoegelijk woord en omgekeerd.
Enauiérer, v. a. Bitter maken.
Enamourer, v. a. Verliefd maken. — -t- S'ENAMOURER, v. pr. Ver ?iefd worden. — Enamoaaré, e,
adj. (en part. passé) Verliefd.

'Enaneher, 'Enau eher,

v. a.

[Tech.] De

speldeschaften tot het ontvangen van den kop gereed maken, (en dalende vaten.
'Enantèse, f. [Anat.] Ontmoeting der opgaande
'Enantiopathie, f. [Méd.] Geneeswijze, vol
welke de ziekten behandeld worden met ge--gens
neesmiddelen, die verschijnselen opwekken, tegen
aan de verschijnselen der ziekten zelven.-overc;stld
— 'Enantiopathigiie, adj. Tot die geneeswijze
behoorend.
'Enantiose, f. [Phil.] Tegenspraak, tegenstel

-ling,eatósf.

Enarbrer, v. a. [Horl.] En- une roue, een
rad op zijne spil vast maken. — tells adj.: Roue
bien enarbrée, goed ingezet rad n.
'Enarthrose. f. [Anat.] Inleding, geleding der
beenderen, enarthrosis f.
- 'Eraser, V. a.. Den neus afsnijden.
' na4leher , V. a., z. ÉNANCHER.
Enbont, m., z. EMBOUT.

Eneabanage, nl. Het plaatsen der zijdewor

men op horden.

-

Encabanernent, m. [Mar.] Uitbouwing der

boorden; intrekking der inhouten; het invallen der
zijden van een schip. (zetten.
Encabaner, v. a. De zijdewormen op horden
Enedblure, f. Kabellengte f., maat van 120
voeten of omtrent 200 meters.
Encadenasser, v. a. Boeijen, ketenen, knevelen.

Eneadre, e, adj. (en part. passé van encadrer): Gravure enc-e, omljste p laat f. — Maison
enc-e de prairies , met weiland omgeven huis. —
Une jolie figure enc-e de cheveux blonds, een
lief gezigtle o rgolfd door blonde lokken. — Une
louange habilement enc-e dans un discours, eene
lofspraak, die kunstig in eene redevoering is ingevlochten.
Eneadretnent, m., Invatting. lijst f., rand in.,
raam n. — [Mil.] Sergeant en korporaal, die de
linkerzijde van 't bataillon vormen.
Eneadrer, V. a. In eene lijst, in een raam zetten, invatten. — (fig.) Une longue barbe encadrait
sa mále figure, een lange baard omsloot zijn mannelijk gelaat). — Ook inlosschen, invoegen (b. v. eene
anekdote in een verhaal. — [Mil.] Ene- les conscrits, de rekruten bij de kaders indeelen.
Eneager, V. a. In eene kooi zetten, kooijen,
opkooijen (vogels). -- (fig.) Ene- qn., iemand gevangen zetten. — [ [T ort.] Ene- un arbre, eenen boom
omtuinen, hem door een' koker, door doornen enz. beveiligen.
(van gewassen) .
Eneassage, m. [Hort.] Het in bakken zetten
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-t- Encaisse, m. [Fin.] Hetin-kas, de kasvoor
voorhanden gereede geld.

-radm.,het

Encaissé, e, adj. (en part. passé van encaisser): Arbuste ene -, in een' bak gezette heester m.
Rivière enc-e, rivier f. met hooge, steile oevers.
Route enc-e, wet: m. tusschen steile hoogten. Ville
enc-e, door hoogten omslotene stad f.
Eneaissement, m. Het pakken in kisten. —

[Com.] Ilet innen of ontvangen van geld of geldswaard en, het inky sséren. — [Hort.] Faire un jardin par ene -, eenen tuin zoodanig met boomen beplanten, dat zij allen in kuilen met goede aarde
staan . -' Ook z. v. a. ENCAISSAGE . -- [Poets et
chauss.] Fonder un pont par ene -, eene brug op
ingezonken steenkisten doen rusten.. L'enc- dun
chemin , het uitgraven van den grond, voor een
weg, ten einde die ruimte met steenpuin, keijen of
stevige specie als grondslag voor den weg te vul len. L'enc- dune rivière, z. v. a. DIGUEMENT.
Eneaisser, v. a. In kisten pakken, in eene kist
sluiten. — [Corn.] Geld of geldswaorden innen,
inkasséren. — [Hort.] Ene- un arbre, eenen boom
in een' houten bak, of in een' kuil met goede aarde
zetten. — [Punts et chauss.] Ene,- une route; —
Ene- one riv iere , z. ENCAISSEMENT.
Enealypte, f. [Bot.] Soort van grondmos n.
Encan, m. Openbare verkooping can roerende
goederen bij opbod, veiling f. Vendre ses meubles
a ]'ene.-, zijn huisraad openlijk bij opbod verkoopen,
erfhuis van zijn' inboedel houden. — (fig.) Mettre
son vote (suffrage) à l'enc-, zijne stem veil hebben.
Femme qui met son honneur b l'enc-, veile vrouw.
Eneanailler, v. a. Met canaille of gemeen volk
in aanraking brengen. — S'ENCANAILLER, V. pr.
Met slechte l oden, gemeen volk, janhof el verkeeren,
zich e n c a n a i l l é r e n. — Ii s'est encanaillé, hij
heeft zich met gemeen volk ingelaten.
Eneanthys, m. [Méd.] Traankliergezwel n.
Eneantrer,- v. a. [Tus] De draden der zijdespoelen in de glazen oogen steken.
Eneape, e, adj. [Mar.] : Vaisseau ene -, schip,
slat tusschen twee kapen vaart; ook; dat eene kaap
omgezeild is.
touw) .
t Eiieapeler, v. a. [Mar.] Vastmaken (een
Escaper, v. a. [Mar.] Tusschen twee kapen
varen; eene kaap omzeilen.
Encapuchonner, v. a.: Ene- qn. , iemand
eene kap, monnikskap opzetten; — (iron.) iemand
tot monnik maken. — S'ENCAPUCHONNER, v. pr.

Zich het hoofd roet eene kap of iets s000rtgelijks
dekken; -- monnik worden. -- [Man.] Ce eheval

s'encapuchonne, dat paard trekt den kop in (om
de teugels krachteloos te maken), -. Het part. passé
is ook adj.; Cheval capuchonné, paard n., met
ingetrokken kop . — Ook z, v. a. CAPUCHONNE.
Encagaecnent, ni. Het kaken en inpakken van
den haring. -- Encagtier, v. a. Kaken en inpakken. -- (fig. et fam.) Ene- des voyageurs dans une
voiture, reizigers in een' rijtuig pakken, dirt opeen
plaatsen. — Hel part. passé is ook adj.: Harengs
encaqués, in tonnen gepakteharing ni..— Nous étions
encaques dans ce carrosse comme des harengs ,
wij zaten in die koets als haringen ineen gepakt. —
Encaquiear, in., z. CAQUEUR.
Encardite, f. [H. n.] Versteende harteschelp f.
of kardiet m.
Enearter, Encartonuer, v. a. [Rel.] Insteken, het afgesneden en gevouwen derde gedeelte
of 8 bladzijden van het in 1-2° gedrukte vel, tusschen
de 16 andere bladzijden steken. — [Tech.] Kartons
plaatsen tusschen het te persen laken. — Het part.
passé is ook adj.: Pages incarteés, ingestoken bladzijden. Drap ene -, met persbladen voorzien laken.
Eneassare, f. [Char.] Inkeping f. aan den
schemel tot imitating van de as.
Encasteler (s) , v. pr. [Vétér.] Volvoetig
worden. — Eneastelé, e, adj. (en part. passé)
Volvoetig. — Encastelare, f. Volvoetigheid f.
Encaster, v. a. [Faavene.] Het te bakken of
branden platteelwerk in kokers of kleiaarden ringen
zetten. — Eneasteur, m., Werkman, die dat
verrigt.
Eneastillage, m. [Mar.] Scheepsbovenwerk n.,
gedeelte van 't schip, dat men boven water ziet,

vertuining f., z. ACCASTILLAGE.

Encastillenwent, Encastiller, z. v. a. ENCHdSSURE, ENCHaSSER.

Eneastreunent, m. [Tech.] Het invatten in-

669

ENCATALEPSIE

-

ENCIIANT1.

laten, in elkander voegen van twee stukken door an coup d'enc-; Donner de l'ene- sur (of par) le
eene keep of sponning; die keep , sponziring zelve 1. nez of au travers du visage, Casser le nez it coups
Ene- des tourillons d'un affut, uitsnijding aan de d'ene-, het wierookvat toezwaaijen, iemand boven
verheffen; iemand plompe, overdrévene lo fspra--mate
a f `'uitwangen voor de tappen van 't kanon. — Encastrer, V. a. Invoegen, inlaten, inkepen, inspon ken geven. — [Astr.] Altaar n. (een zuidelijk ge— [Chir.] Den steen-neofispd,vatn. sternte.) — [Bot.] z. v. a. ENCENSIER.
Encéphalalgie , f. [Méd.] Hersenlijden n.,
met den lithotriptor of steenverbrjzelaar aangrijpen. — S 'ENCASTRER , V. pr. In elkander gevat, in- ziekelijke aandoening der hersenen. — Encéphagekeept zijn. — Encastré, e, adj. (en part. passé) lalgigtie, adj. Daartoe behoorend. -- Encéphale, m. [Anat ] Hersenen f. pl., hoofdmerg n.
Ingevat, ingekeept.
— ENCEPHALE, adj. [H. n.J Vers ene-s, hoofdworErecatalepsie, f , z. V. a. CATALEPSIE.
Encaaine, m. [Chir.] Brandblaar f.; liktee- m e n at pl. — Encéphalhelcose, f. [Méd.]
ken n . eener brandwond. -- Diepe brandende zweer f. Verzwering f. in de hersenen. — Encéphalie, f.
(der schapen. Hersenziekte f. — Encéphaliilue, adj. Wat
van 't hoornvlies.
Eneaussement, m. [Vétér.] Waterzucht f. tot de hersenen, tot het in 't hoofd aanwézige beEneaustique, adj. Ingebrand, e n k a u s t i s c h. hoort. — Eueéphalite, f. Hersenontsteking f.
— [Peint.] Tableau ene -, wasschilderij f. — EN- — Encéphalitique, adj. [Méd.] De hersenontCAUST IQUE , f. [Peint.] Ingebrand schilderwerk met steking betreffend. — Eneéphalithe, m. [Mi
Hersensteen m. — Eneèphaloeéle, f.-nér.]
wasverwen ; het wasschilderen, e n k a u s t i, e k. —
Wrij f- of boenwas n.
[Chir.] Hersenbreuk f. — Encéphalocétique,
Encaveenent, nl. Het kelderen; keldering f. adj. Daartoebehoorend.-- Eneéphalodialyse, f.
— Encaver, V. a. Kelderen, dranken in den kel- [Méd.] Hersenverweekinq f. — Encéphalodiader laten en behoorlijk plaatsen. — Eneavé, e, lytigne, adj. Daartoe behoorend. -- Eneéphaadj.: Vin ene -, Barriques enc-es, gekelderde wijn m., loïde, adj Hersenvormig . — ENCEPHALOïDE, m. Herokshoofden n. pl. — Encavenr, m., Kelderaar; senvormige, melkwitte, naar hersenmerg gelijkende
wijn-, bierdrager m. — Eneavure, f., z. v. a. stof, die meestal de kankerachtige gezwellen vult. —
ARGEMA.

Enceindre, V. a. Omgorden, insluiten, omgeven, omringen, omsingelen, omvangen. Ene- une
ville de murailles, eerre stad niet muren omringen.
Enceint, e, adj. (en port. passé van enceindre)
Omgord, omsloten, omringd: Ville ene- de murailles. — Femme enc-e, zwangere vrouw.
Enceinte, f. Omvang, omtrek, omgeving (van
muren, grachten), ringmuur ni., ringgracht f.; —
Omslotene ruimte of plaats; binnenzaal, binnenkamer f. On a cherché dans toute l'enc- de la maison, men heeft het ,gansche huis doorgezocht. — I1
vit heureux dans l'enc- de sa famille, hij leeft gelukkig in den schoot van zijn gezin. -- (fig.) Se
renfermer dans 1'enc- d'un petit nombre de devoirs pieux, zich tot de vervulling van een klein
getal vrome pligten bepalen. — [Fort.] Vestingwal m.;
gezamenlijke buitenwerken, vestingwerken n. pl.
1- Enceinturer, V. a., z. v. a. ENGROSSER.

Encelade, in. [II. n.] Bofdvoetigeloopkever m.
Eneélialgie, f. [Méd.] Ingewands- of buikpijn,
en c ce 1 ia 1 g i e f. — Eneélialgique, adj. Daartoe behoorend. -- Encélite, f. Ontsteking der

buiksingewanden, darmontsteking, e n c ce l i ï t t s.
Eneellulement, m. Het opsluiten in afzonderlijke cellen; cellulaire opsluiting f. — Eneelluler, v. a. In eene cel zetten of opsluiten; in

cellulaire gevangenschap zetten. — Eneellulé, e,
adj. (en part. passé) Moine, Prisonnier ene -e, g ec e 11 u 1 e e r d e monnik. — Ook als subst. Un ene -,
Une ene -e, hij of zij, die eene cel bewoont, daarin

opgesloten is, g e c e 11 u l e e r d e, cellulair gevangene in. en f.
Eneens, m. Wierook m., arabische gomhars,
die reeds in de oudheid en nog heden bij de kath.
eeredienst als reukwerk gebézigd wordt. — (fig.)
Wierook m., reukwerk n., lof, lofluiting, toejuiching, vleijerij f. 11 aime 1'enc-, hij is gaarne
geprezen. On lui a donne de l'ene-, men heeft hem
lof toegezwaaid, zeer geprezen. — (Prov.) Selon
les gens l'enc-, zoo de man, zoo de lof. Ene- de
cour, z. v. a. eau bénite de cour, z. BENIT.
Encensé, e, adj.: Autel ene -, bewierookt altaar n. — Rai ene -. bewierookt, hoog geprezen,
gevleid koning m. Vices ene -s, bewierookte, als
deugden geprézene ondeugden f. pl.
Encensenient, m. Bewierooking f.
Encenser, v. a. Bewierooken. — (fig.) Loven,
prijzen, hoog verheffen, grooten lof toezwaaijen,
vleijen . — ENCENSER . V. n. [Man.] Den kop opwerpen (van 't paard sprekende). — S'ENCENSER,
V. pr. Zich zelven lof geven; elkander 't wierookvat toezwaaijen.
Encensenr, m. Bewierooker n. (in den eig.
zin niet in gebruik.) — (fig.) Loftoezwaaijer, vle'jer,
pluimstrijker m. (met wierookgeur.
Encensier, n. [Bot.] Soort van rosmar jn m.
Encensoir, m. Wierookvat n. — (fig. etpoét.)
Priesterschap, priesterlijk of kerkelijk gezag n., geestelijke magi f. Toucher a Pene-, Mettre la main a
l'enc-, inbreuk op het geestelijk gezag maken, zich in
kerkelij ke zaken mengen. — (fig.) Donner de l'ene- 0/'

[Minér.] Soort van sterkoraal n.'— Encéphalolithe, in. Hersensteen m., steenachtige massa in de hersenen.—Eneéphalolitique, adj. Hersensleenachtig. — Encéphalolo ie,f. Hersenleer f. — Encéphalologigne , adj. De hersenleer betreffend.
— Encéphalownalocose, f ., z. v. a. ENCEPHA-

LODIALYSE . — Encéphalopathie, f. Iiersenljden n. -- Encéphalopathique, adj. Het hersenlijden betre f ende.— ncéphalophtharsi e, f.
Organische beleediging f. der hersenen. — Eneéphalophthartique, adj. Diebetreffend. — Encéphalophyme, m. Hersengezwel , uitwas n.
— Encéphalorrhagie, f. Hersenbloeding f. —
Encéphalorrhagigae, adj. Die hersenbloeding
betreffend. — Encéphatoseopie, f. [Anat.]
Onderzoek n., studie f. der hersenen, ook z. v. a.
CRhNIOSCOPIE .

— Encéphalosisme, m. [Méd.]

Hersenschudding f. -- Encéphalosismique ,
adj. Die betreffend. — Encéphalothlipse, adj.
Hersendrukkeng , - kneuzing f. — Encephalothliptigne, adj. Die drukking of kneuzing betreffend. — Encéphalotoenie, f. [Anat ] fiersensnede; ontleding f. der hersenen. — Encephalotoniigne,adj. Die snede, die ontleding betreffend.
Enchainé, e, adj. (en part. passé van enehaloer) Geketend, geboeid, gekluisterd; met een' ketting vastgemaakt, aan den ketting gelegd; verbonden, aaneengeschakeld.
Enchainement, m. Vastmaking, vastlegging
met eenen ketting; aaneenschakeling I. (In den eig.
zin niet meer gebruikt.) — (fig.) Aaneenschakeling f.,
zamenhan.g m., reeks, volgrij f. Un ench- de malbeurs, eene reeks van ongelukken. Un ench- d'idées,
eene aaneenschakeling van denkbeelden.
Enchainer, v. a. Kétenen, kluisteren, boeijen,
aan eenen ketting sluiten. Each- un chien, eenen
hond aan een' ketting leggen. Ench- un prisonnier,
eenen gevangene kluisteren. — (fig.) Ench- une
nation, eerre natie onder 't juk brengen. — EnchIa fureur, de woede betoomen, bedwingen. — Enchla vietoire à son char. gedurig overwinnaar blijven. — Sa beauté enchalne tous les coeurs, hare
schoonheid kluistert aller harten. — Le froid enchaine les rivières , de koude doet de rivieren
bevriezen. — Aaneen schakelen, geregeld verbinden
en van elkander afhankelijk maken: Il a enchainé
toutes ces propositions, ces preuves, hij heeft al
deze voorstellen, die bewijzen aaneengeschakeld. -S'ENCHAiNER, V. pr . Zich aaneen schakelen, aan elkander verbo^?den zijn,in onderlinge afhankelijkheid zijn.
Enchaindire, f. Schakeling, zamenkétening,
zamnenschakeling , aaneenschakeling f. , (inz. van
,

kunstwerken).

Enchalage, m. [Sal.] Houtopstapeling f. —
Enchaler, v. a. Hout stapelen of stouwen. -Enchaleur, m. Houtstouwer in.
Enchanté, e, adj. (en part. passé van enehanter) Betooverd : Homme ench- , Palais each-,
Armes ench-es. — Betooverend, verrukkend, wonderschoon; aanlokkend, bevallig. bekoorlijk: Jardins
encb-s, séjour ench-. — Verheugd, opgetogen, zeer
verblijd: Je suis ench- de vous voir.

ENCHANTELER

EN,CHEVILLÉ.

Enehanteler, V. a. Op stellingen of stellaadjes
leggen. Ench- du vin, wijn op stellingen leggen.
Each- du Bois. hout op stapels zetten.
Enehantement, m. Het betooveren; betooverde

dekken. — Cbarr.] Ench- une roue, spaken in
een, wiel zetten.
Enchaux, m. [Tech.] Kalkmelk f., vat n. met
kalkmelk. Mettre en ench-, z. v. a. ENCHAUSSENER.
Eneheirère, f. [Cbir.] Behandeling, handgreep f.
bij 't opereren.
Enchétydes, f. pl. [11. n.] Bolvormige infusiediertjes n. pl. in stilstaand water. — Enchély-

toestand m.; betoovering, tooverij, hekserij f.. —
Guérir les maladies par des ench-s, de ziekten
door toovermiddelen genezen. — Bij uitbreiding;
het verbazingwekkendeof verrassende, tooverachtig,e
werking: De superbes édifices sortent comme par
ench- du sein de la terre, prachtige gebouwen ver
als door tooverkracht, als door een' tooversta -rijzfen
uit den schoot der aarde. — Verrukking, opgetogenheid, groote blijdschap f.: Cette nouvelle in mis
dans tenets-.
Enchanter, v. a. Betooveren, beheksen, begoochelen; — ( fig.) bekooren, verrukken; — ver
verleiden. Cette musique ma enchanté,-lrken,
die muzijk heeft mij verrukt. Cette femme est belle,
elle l'enchantera, deze vrouw is schoon, zij zal
hem bekooren. Un baume qui enchante tour les
maux, een balsem, die alle kwalen verzacht en doet
vergeten.

% Euchanterie, f., z. v. a. ENCHANTEMENT.
Enchanteaar, m., -teresse, f. Toovenaar,
tooveraar , begoochelaar , duivelskunstenaar ns.,
tooveres, toovLrheks, tooverkol f. — (fig.) Verlei
verleidster f. — Ook in goeden zin: Les-derm.,
poètes sont des ench-s. Une femme belle, jeune
et spirituelle est une enciianteresse. — Ook als
adj.: Un style ench -, een betooverende, liefelijk
boenende stijl m. ; Une voix enchanteresse, eene
bekoorlijke, verrukkelijke stem f.
t Enehapeter, v. a. Een hoed of muts met
bloemen. opzetten.
Enehaper, V. a. [Corn.] In een overvat of
dubbelfust doen (inz. van wijn, maar ook van andere waren gebézigd). On enchape la poudre destinée pour l'armée, het voor 't leger bestemde buskruid wordt in dubbele tonnetjes gedaan.
Euehaperonner, v. a. Eene kap opzetten. —
[Fauc.j, z. CHAPERONNER. — Enehaperonné, e,

adj. (en part. passé) Een' rouwhoed dragend (bij
lijf statiën) .
(gesp.
Enehapare, f. [Mil.] Beugelleêrtje n. van eerre
Eneharactique, adj. [Chit.] Tot het koppenzetten behoorend. — Eneharaxie, f. Het koppen
zetten., koppen (scarification).
1 Encharbotté, e, adj., z. v. a. EMBARRASSÉ,
-

ENTRA.VÉ.

t Eneharger, v. a. (pop.) Gelasten, sterk
aanbevelen.
Eneharner, v. a. Van scharnieren voorzien.
Eneharnier, v. a., z. v. a. ÉCHALASSER.
t Euethartrer, v. a., Z. V. a. EMPRISONNER.
Euchàsser, v. a. [Tech.] In eene kas zetten

(b. v. edelgesteenten, paarlen,) invatten, inkassen,
zetten; — ook (maar min gebruikelijk): in eene
reliquien-kas plaatsen.— Ook wel z.v.a. ENCASTRER.
— (fig.) lnlasschen, invoegen: II a bier enchássé
ce passage dans son discours, hij heeft die plaats
in zijne redevoering goed inpelascht. — Enchássé,
e, adj. (en part. passé): Diamant bieb ench-, goed
gezette diamant in. -- Les dents sopt ench-es dans
l'alvéole, de tanden zijn in het tandvleesch, in de
tandkassen gevat.
Euehássure, f. Het zetten, inzetten, inkassen
van edelgesteenten; kas, inzetting f. I1 a fort Bien
réussi dans Tench- de ce diamant, het zetten van
dezen diamant is hem zeer goed gelukt. L'enchde vette pierce est fort riche, de kas van dezen
steen is zeer kostbaar. --- (fig.) Het inlasschen, invlechten (ira eene rede). (TONN—.

Enehátonnemnent, Enehátonner, z. CHáEtiehaussé, e, adj. (en part. passé van enchausser): Légunnes each-es, met stroo of mest
gedekte groenten. — [Bias.] Ecu ench-, schild n.,

dat van 't midden der eene zijde tot aan de punt

der andere is ingesneden.
Enehaussenage, m. [Tech.] Het kalken der
huiden; — het zweeeien of weeden der witlooijershuiden. -- Enehaussener, Enchanssiuner,
v. a. De huiden met kalkmelk of met kalkbrij behandelen, om ze ter peling of ontharing geschikt
te maken. — Het part. passe is ook adj.: Peaux
enchaussenées of enchausgumées,gekalkte,gezweede
huiden f. pl. -- Enchaussenoir, Enehalissutnoir, m. Kalkkuip f.
Enehauisser, V. a. [Hort.] Met riet of mest
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oïde, adj. Aalvormig. — Enehélyope, m.,
z. V. a. BLENNIE VIVIPARE. — Enchélysome, adj.
Met aalvormig ligchaam.

Enehenot, m. [Tech.] Houten waterleiding f.

tot afvoer van 't grondwater eener leigroeve.

Enehère, f. Opbod, overbod, hooger bod n.;
het hooger bieden bij verkoopingen. Faire une enen -,
Mettre ench-, meer bieden, een hoogex bod doen • —
z. ook couviuR. Mettre, Vendre qc. is Tench-, iets
openlijk aan den meestbiedende verkoopen. Ouvrir
les ench-s, de verkooping aanvangen. Mise aux
ench-s, openbare verkooping. Recevoir des ench-s,
opslag aannemen. L'adjudication sera faite b l'ench-,
de toewijzing zal aan den meestbiedende geregtetjk
geschieden. II a emporté I'ench-, hij heeft het hoogste
bod gedaan. Ench- an rabais, Folie ench-, rouw
nl. I1 a pavé folle each-, hij heeft rouwkoop-kop
betaald; — (Prov.) Paver la folie ench- de qc., voor
zijne onbezonnenheid boeten, nadeel lijden. — ( fig.)
Mettre les places, les dignités b l'ench-, ambten,
waardigheden aan den meestbiedende schenken. 11
est à l'ench-, sa conscience est a i'ench-, hij is veil,
zijne stem., zijne pen is voor geld te koop.
Enehérir, v. a. Opbieden, hooger bieden, het
bod verhoogen, opjagen: Ench- une maison, het bod
op een huis verhoogen. -- In dien zin ook zonder
voorwerp gebézigd: Ench- sur qn., au dessus of
par dessus qn., iemand opbieden, meer dan een
ander bieden, iemands bod verhoogen. — (fig.) I1
enchérit sur la magnificence du rol, hij leeft nog
prachtiger, voert een' prachtiger' staat dan de
koning. Néron a encore enchéri sur la cruauté
de Tibère, Nero heeft de wreedheid nog verder
gedreven dan Tiberius, heeft Tiberius nog in wreed
overtroffen. Ce mot-ci enchérit surcelui-lh, dit-heid
woord drukt nog meer uit dan dat. Ench- sur la
vérité, meer zeggen, dan waarheid is. — Duurder
maken, in prijs verhoogen of doen stijgen, opslaan:
La guerre a enchéri tout, de oorlog heeft alles
duurder gemaakt. Ce marchand a enchéri toutes
ses denrées, die koopman heeft al zijne waren o gesla;fen. — ENCEIERIR, V. n. (met avoir) Duur er
worgen, opslaan, in prijs vermeerderen: Le bie a
encbéri; Ces denrees enchérissent.
Enchérissement, m. Opslag m. prjsverhooging, rijzing f.: L'erich- des denrees, het opslaan,
de prjsverhoogi r?g der eetwaren.
Enehérisseur, m., -ease, f. Opbieder m.,
opbiedster f., hoogst- of meestbiedende in. en, f. Cette
maison est vendee au plus otirant et dernier ench-,
dit huis is aan den meestbiedende verkocht.
Enehevalenient, m. [Tech.] Ondervanging f.
(van een huis, een' muur door stutten, schoorbalken enz.). — Enchevaler, v. a. Ondervangen.
Enehevaneher, v. a. [Tech.] Laten overschieten, twee stukken zoodanig vereenigen, dat het
eene het andere ten deele bedekt (zoo als b. v. de
dakpannen). — Encheva[ichure, f. Het overschieten, overschieting f.
Euchevètreineut, in. Het omdoen van een'
halster. — (fig.) L'ench- des pensées, des périodes,
de verwarring, verwikkeling der gedachten, der
volzinnen. — Enelievètrer, v. a. Eersen halster
omdoen. — ( fig.) Verwarren, vermengen, verwik
Arch.] Ench- les soliveaux, de ribben of-keln.—[
dunne balken met den steekbalk of sleutel verbinden.
--- S'ENCHEVETRER, V. pr. Zich verstrikken, zich
verwarren: Le cheval s'est enchevètré, het paard
is met eenen voet in het halstertouw verward. -(fig. et fam.) I1 s'encheve'tra dans son raisonnement, hij geraakte bij zijne redenering in de war.
— Het part. passé is ook adj.: Des idées, Des periodes enchei-êtrées, verwarde, verwikkelde denk
volzinnen in. pl. Des phrases enchevrètées,-beldn,
verwarde geze den n. pl.
Enehevétrure, f. Balkverbinding f., rondom de
opening eener schoorsteenpi P. — [Vétér.] Kwetsing, bezerinq van een paard, door 't vastraken in
het halstertouw. (ploknaad f.
-}- Enchevillé, e, adj. [Chim.] Suture each-e,
,
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ENCIIIFRËNEMENT -

Enehifrenement, m. Verkoudheid, verstop ping f. 'n den neus, in 't hoofd. — Enchifrener,
Verkouden maken. -- S'ENCHIFRENER, V. pr.
Verkouden worden. -- Het part. passé is ook adj.:
Je suis si enchifrené, ik ben zoo verkouden, ver
hoofd. (teekenboekje n.-stopin'
Enchiridion, m. (pr. ch=k) (landboekje, aan Euchorial, e, Enchorique, adj. (pr. ch=k)

V. a.

z. DE11UTIQUE.
(KITE.
Enchrine, Eiichriiiite, z. ENCRINE, ENCRIEnchyune, iti. (pr. ch=k), z. v. a. REPLETION.
Enchymoine , ni. , Eiichymose , f (pr.
ch=k) ' Méd.] Uitstorting f. van 't bloed in 't cel-

weefsel; het plotseling blozen of schaamrood worden; — volgens Hippokrates : het vloeien en ver
-delnrighamsvoctedn
omloop.
Encirentent, n. [ Tech. ] Inwrijving, doortrekking f. met was. — Encirer, v. a. Het was
inwrijven, overdekken of doortrekken, wassen.
Encise, f, [Jur. alle.] Moord m., aan eene
zwangere vrouw gepleegd.
S Ereciter, V. a., z. v. a. EXCITER, PROVOQUER.
Enclasseinent, Enclasser, liever CLASSEASENT, CLASSER.

Enclave, f. Omvang m., gebied, regtsgebied ,
inz. een door vreemd gebied ingesloten land n., eene
in vreemd land gelegen bezitting f., ingesloten grond,
e n c l a v e f. — [Arch.] Gedeelte n. van een gebouw, dat in een ander inschiet: Ce tuyau de cheminée fait end- dans ma chambre, die schoor
ij p schiet in mijne kamer, neemt een gedeelte-stenp
der ruimte in mijne kamer weg. -- Ingeschoten of
ingelaten steen, balk m. of plank f., door spieën
zaamgehouden balkverbinding f. — f Hydraul.] Indieping f. in den sluismuur om de geopende deur
op te nemen.
Enclavé, e, adj. (en part. passé van enclaver)
Deux terres endl-es June dans I'autre, twee in
elkander grijpende of schietende landgoederen. Province encl-e dans un royaume voisin, in een naburig rijk besloten provincie f. — [Chir.] Enfant
enel -, in 't kleine bekken vastzittend kind n. —
[Blas.] Écu ene! -, gedeeld schild n., waarvan een
der stukken vierkant in 't andere vat.
Enclavetnent, in. Omsluiting, insluiting f.,
het liggen in een vreemd gebied. — [Arch. Inschieting, inlating, inkeping f. - [Cher.] Bek emminq,
vastzitting f. (van 't kind) in 't kleine bekken.
Enelaver, V. a. Omnsluiten , insluiten , met
vreemd gebied omgeven, e n c la v é r e n. — [ Tech.]
Inschieten, inlaten, invoegen, inkepen; met spieën,
bouten of lunsen opsluiten. — [Mar.] In de spon ning zetten of steken. — S'ENCLAVER, v. pr. Onsloten liggen, in elkander schieten.
+ Encinvure, f., z. V. a. ENCLAVE, CLOTURE.
Enelïchernent, m., z. v. a.

ÉCLÈCHE.

Enclin, e, adj. Genegen, geneif=d, overhellend
(doorgaans in ongunstigen zin) 11 est ene]- a I'ivrognerie, a la médisance, hij is tot dronkenschap,
tot kwaadspreken geneigd. La nature de I'homme
est engine au mal, de mensch is van natuur tot
het kwade genegen.
Eucliquetage, m. [Tech.] Het vatten van
den pal in dc radertanden; — zamenstel n. van een
sluit- of schakelrad en een' pal met zijne veêr.
Eucliqueter, V. C. et n. [Tech.] Ingrijpen,
invallen (gezegd van den pal, die in de tanden van
).
't schakelrad grijpt
Enelitique,f. [Gram.] Aangehangen woordje n.,
woordje, dat met het hoofdwoord een geheel schijnt
uit te maken (zoo als ce in est -ce, je in aimais -je,
etc.). -- Woord, dat zijn accent op 't voorgaande
woord terugwerpt, e n k l i t i k a f.
Encloitrer, v. a. In een klooster opsluiten of
steken, kloosteren. — Het part. passé is ook adj.:
Religieuse enclottrée, gekloosterde non f.
Enclore, Enclorre, V. a. et défecl. Omringen (met muren, grachten of sloten, heggen) omsluiten, omringen, omtuinen, omheinen. — Bi' uit
Ene! - un pré dans un part, eene weide-breidng:
bij een park trekken.
Erelos, in. Beslotene plaats of ruimte; de omsluiting zelve, ommuring, omheining, omtuining f.
— [Tech.] Zetelrug, houten boog in. der speldenmakers. — ENCLOS, E, adj. (en part. passe van
enclore): Pré ene!-, Cour encl-e, omsloten weide,
binnenplaats f.
Enclotir, v. n. [Vénér.] In den grond, in een
.
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hol of kuil kruipen. Les miens ont fait ene!- Ie
renard, de honden hebben den vos in zijn hol gedreven. Le lapin est encloti, of als v. pr. Le lapin
s'est encloti, het konijn heeft zich in zijn hol
verborgen. (om een borduursel.
Enclóture, f. [Tech.] Boordsel n., rand m.
Enelouage, m. [Mil.] Het vernagelen. -Enclouer, v. a. [Mil.] Vernagelen (een stuk geschut). — [ Maréch.] Vernagelen (een paard, bij
't beslaan). -- S'ENCLOUER, V. pr. Zich vernagelen
vernageld zijn (van een paard, dat zich een' spijker
of ander scherp voorwerp in den voet heeft getrapt) .
— (fig.) Zicla zelven vastzetten (in 't redeneren).
-- Het, part. passé is ook adj.: Canon, Cheval
encloue, vernageld kanon, paard n.
Enclouure, f. [Maréch.] Wond f., ongemak n.
door vernageling ontstaan. — (/1g. et fam.) Hindernis, zwarigheid f. : Voilà ou est l'enel -, daar
steekt de zwarigheid, daar hapert het juist, daar
zit de knoop.
Enelume, f. [Tech.]Aanbeeldn. Couched'encl-,
aanbeeldsblok n. — T-vormig werktuig der leidekkers. — [ Anat.] Aanbeeld, beentje in de trom
oor. — (Loc. fig.) Remettre ure-melhotvan'
ouvrage sur Pendl-, een werk weder overwerken,
het omwerken. I1 a le coeur dur comme une ene!-,
hij heeft een sleenen hart. — (Proc.) I1 vaut mieux
être marteau qu'enclume, 't is beter te slaan dan
gesla(;en te worden. II faut ètre enclume on
marteau, er moet schade gedaan of schade geleden
worden. — (Loc. prov.) Etre entre le marteau et
l'enel -, tusschen deur en dorpel, tusschen twee vuren
zijn, zeer in 't naauw of in de klem zijn, zich aan
alle kanten in gevaar bevinden.

Enclameaii, m., Enclumette, f.,
mot, m. (verkiw. van enclume) [Tech.] Draag-

boar aanbeeldje n. bij verschillende bedrijven.
Eiicoehe, f. [Tech.] Werkbank f. der klom
Kerf, keep, insnijding f.
-penmakrs,—
Encoehement, m. [Tech.( Het inkepen, inkerven. Ene- de la flèche, het lengen van den pijl
op de pees in de keep van een' boog.
Encoeher, V. a. [Tech.] Inkerven, inkerven,
kepen of insnijdingen maken, b. v. op den kerfstok,
op de schoot of tong van een slot; -- de sluitpinnen
of wiggen in den bodem van korfwerk slaan. —
Ene- une flècche, eenen pijl in de keep op de pees
van eenen boog leggen. — Het part. passe is ook
adj.: Flèche encoché, aangelegde pijl rn.
Encochure, f. [Mar.] Nok f., z. o. ENCOQURE.
Eueofirer, V. a. In een koffer of kist sluiten;
— wegsluiten, wegbergen (inz. uit gierigheid, uit
hebzucht, uit wantrouwen); opsteken.— (fig. el fam.)
Opsluiten, in de kas of gevangenis zetten. -- Het
part. passé is ook adj.: Argent encolfré, weggeborten, weulgesloten geld n.
Eneogner, v. a., z. ENCOQUER.
Eneoijnu re of Encognure, f. Hoek, inspringende hoek door de zamenkomsl van twee
muren.— [Mar.] Hals m. van een 'eromhout.—Pierre
d'ene -, hoeksteen nl. — Bij uitbreiding: Hoekkast f.
Encollage, nl. [Tech.] liet lijmen, gommen,
pappen (van papier, stoffen, enz.) ; — lijmgrond m.,
operebrac;te laag lijm of gom (bij vergulders, e. a.)
Encoller , v. a. [Tech.] Lijmen, gommen,
pappen; eene laag lijm, gom, eiwit enz. opbrengen.
Ene- du papier, papier lijmen, het in l jmwater
dompelen. Ene- la chaine, den kettingdraad slichten of pappen (bij wevers). -- [ Mar.] Ene- une
ancre, het kruis aan de ankerschacht wellen.
C Eneollure, f. Lijmsel, soldeersel n.
Eneolleur, m. (Tech.] Slichter m., lijmer of
popper van den kettingdraad.
Encolonnement, m. [Mil.] Overgang m. van
oe slagorde tot de orde in kolonnes.
Encolpisme. n). [Méd.] Het inbrengen, inspuiten van geneesmiddelen in de moederscheede,
enkolpismus n.
Encolure, f. Hals m. van een paard, z. onder
CHARGÉ. — (fig.) Gelaat, uitwendig aanzien, voor
houding f. (gemeenlijk in kwadenzin) -komen., .
C'est un fripon et it en a foute l'ene-, 't is een
quit en hij heeft er ook het aanzien van. — [Tech.]
Ene- dun habit, halskraag in aan een kleed. —
[Mar.] Hoogte of dikte der vran.gen boven de
sponning van de kiel. Ene- de Panere, hals van
't anker.
t Encombrance, f., z. V. a. EIHIARRAS, MAL-

ENCOMBRANCE

HEUR. — [ Mar.] Moeijeljk te laden goederen n. pl.
— Eneombrant, e, adj.: Marchandises ene -es,
lastige, naar gelang hunner grootte ligte, veel plaats
wegnemende waren f. pl.
t Encombre, m. ((am.) 1-Ii dernis; verhindering f., beletsel, letsel n. — ENCOMBRES, m. pl.
Puin n., puinhoop in.
Encon,bré, e, adj. (en part. passé van encombrer): Passage ene -. belemmerde, verstopte,
versperde doorgang m. Cbambre ene -e, opgepropt
volle kamer.
Encombrennent, m. .Het belemmeren, versperren, verstoppen van een' weg of doorgang. — [Mar.]
Mop jeljlre stuwing; z. V. a. ENCOMBRANCE.
Encoinbrer, V. a. Belemmeren, verstoppen,
versperren (met puin, met rijtuigen, enz.) vullen.
— (fig.) Overstelpen, overlader. Ene- un vaisseau.,
een schip laden met goederen, die geen zwaarte
genoeg hebben. — S'ENCOMBRER, V. pr. Belemmerd,
versperd worden. L'ennemi a encomhré le passage,
de vijand heeft den cl.00rtogt door puin belemmerd.
t Eneon'breur, Enconibreux, ease, adj.,
z. V. (. EMBRASSANT, FaCHEUX.
t Eneonebrier, m. Nadeel n., schade f.
Eneoniédienner, v. a. (woord van Scarron)
(burl.) Tot looneelspeler aannemen. — S'ENC011TEDIENNER, v. pr. Tooneelspeler worden; — met tooneelspelers omgaan.
1- Encorniaste, m. Lofredenaar, e n k o mi as t in. — Eueouaio ;rappe, m. Lofrede -,
lo f dichtschrijver, e n Is o m o g r a a p h m. — Encontiologique, adj. Het lofdicht betreffend.
Encontre, f. Ontmoeting f., vo rval, geval n.
— t a L'ENCONTRE DE, loc. prep., z. v. a. CONTRE.
— (fig. et tam.) All.,r b 1'ene- de qc., iets tegen
tegenspreken.
-werkn,dasbom
t Eneonvenancer, v. a., z. v. a. CONVENIR.
Encopé in. [Chir. j Snij- of houwwond f.
Eneoquer, V. a. [Mar.j Eenen ring of beugel
aan de 'ra schuiven. Ene- le fer des boute -hors,
de lijzeils- beugels aan de ra schuiven. Encoque!
(als bevelwoord) sla de beugels om de ra I — Encouure, f. Het omleggen der stroppen, der beugels
om de ra; — nok f. der ra.
Encorbellecnent, m. [Arch.] Uitstek, voor
(aan eenen muur).
-uitsekn.
Encore, in dichtmaat ook Eneor, adv. Nog.
Ma mère vit encore, mijne moeder leeft nog. Pas
ene -, nog niet. — Nog eens, wederom, no, maats,
andermaal; — daarenboven, bovendien. Prêtez -lui
ene- volre livre, leen hem nog eens uw boek; Quoi!
voos Ie faiies ene- ! of enkel: Quoi ! ene- ! hoe!
gij doet het weder, andermaal ! Non seulement it
est libéral, mais ene•- it est prodigue, hij is niet
alleen milddaadig, maar bovendien (maar ook) ver
liet heeft ook een' beperkenden zin:-kwistend.
Ce mot nest guère usité qu'en physique, ene ne l'emploie-t-on que rarement, dit woord wordt
schier niet dan in de natuurkunde, en dan nog
zelden gebruikt. Ene- s'il voulait se relacher sur
eet article, als hij nog maar op dat punt wilde
toegeven. — ENCORE QUE, loc. conj. Hoewel, niet
ofschoon. schoon: Ene- qu'il soit fort-tegnsad,
jeune. ofschoon hij nog zeer jong is.
Eneornail, m. [Mar.] Tuingat, homber- of
hommergat n. van eene steng.
-
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mensch. — Le commerce ene -, de aangemoedigde,
ondersteunde koophandel m.
Encouragement, m. Aanmoediging, bemoediging; aanwakkering, aanprikkeling, opwekking,
aansporing f., spoorslag m.
Enooarager, v . a. Bemoedigen, aanmoedigen,
moed geven; aansporen, aanzetten, aanwakkeren,
aanprikkelen, opwekken, aanvuren; begunstigen,
beschermen. — S' ENCOURAGER, v. pr. Bemoedigd
worden; — elkander bemoedigen.
Eneourir, v. a. Zich op den hals halen, op zich
laden, beloopen, vervallen, ondergaan: 11 a encouru
la honte, hij heeft zich de schande op den hals gehaald. Ene- la disgrace, in ongenade vervallen.
Ene- une réprimande, une amende, eene berisping
beloopen, in eene boete vervallen.
f Eneourtiner, v. a. Met gordijnen behangen.
— S'ENCOURTIIVER, V. pr. De gordijnen rondom zich
toeschuiven.
Encouu•u, e, adj. (en .art. passé van encourir)
Peine, Amende ene -e, beloopen straf, boete f. —
Eneourue, f. [Prat.] Loopende interest in. of
rente f.
Encouture, f. z. v. a. oordage a clip, z. CLIN.
— Eneouturer, V. a., z. v. a. border b clip, z.
CLIN. — Het part. passé is ook adj.: Bordages encouturés, opeengeklonken, gekarveelde boorden n.pl.
Enerage, nl. [Impr.] Het inktnemer met de
drukrollen; het opdragen van den inkt op den vorm
met de rollen.
Enerasser, v. a. Beinorsen, besmetten, morsig
maken. – ENGRASSER, v. n. en S'ENCRASSER, V. pr.
Morsig, vuil worden, zich bemorsen. — (fig. et fain.)
Zich verachtelijk maken, zijn fatsoen weggooigen:
Il s'est bien enerassé par ce manage, hij heef t
zich door dit huwelijk zeer vernederd, verachtelijk
gemaakt.
Eneratites, m. [H. rel.] Onthoudzamen, gnostische secte der 2de eeuw, die zich van 't huwelijk,
ook van vleesch en wijn, onthoudt, e n k r a t i e t e n.

Enere, f. Inkt m. Enere noire, blanche, rouge,
jaune, verte, bleue, zwarte, bleeke, roode, gele,
groene, blaauwe inkt. Enere de (of de la) Chine,
Oostindische inkt. Enere h écrire, d'imprimerie,
lithographique , autographique , de sympathie,
schrjrnkt, drukinkt, steendrukinkt, transporteer inkt, syrrmpathétische, tanner- of wonder -inkt Enere
indélébile, onuitdelgbare inkt. — (fig. et fam ) Ecrire
de bonne enere à qn., aan iemandmet eerre scherpe
pen schrijven, hem in verwijtende, bestraffende of
dreigende uitdrukkingen schrijven.

Etre dans la

bouteille à t'encre, achter 't geheim zijn, op de
hoogte zijn (van eene verdachte zaak), z. ook BOUTEILLE. — Il n'y a plus d'encre au cornet, de puntjes zijn van hem al', zijn geest is verstompt; hij
gaat sterven.
Enere, e, adj. (en part. passé van encrer)
[Imps.] Forine entrée, van inkt voorziene vorm m.
Enerené, e, adj. [Tech.] : Fer ener- af als
subst. Enerenée, f. IJzer ti. uit den smeltoven,
dat voor de 2de maal uitgesmeed wordt.
Encrtper (s'), v. pr. (plain.) Een rouwfloers
aandoen, zich in rouw kleedera.
Encrer, V. a. [Irnpr.] Inkt met de drukrollen
nemen; de vormen met de rollen inkt geven, opdragen, rollen. — ENCRER, v. n. Cette lettre enere bien,
Eneoinailler (s'), (burl.) Eene ligtekooi die letter vat goed inkt, neemt den inkt goed aan.
trouwgen; vrijwillig een horendrager worden.
Enerier, m. Inktkoker, inktpot m. ; — inkttaEneorné, e, adj. (en part. passé van encorner) fel f. (der boekdrukkers). — [ Bot.] Naam van
Gehorend. van horens voorzien: Un bone des plus verscheiden paddestoelen jin. pl.
Enerine of ('rinoide, f. [H. n.] Zeelelie f.,
Ilaut ene -s, een der hoogst gehorende bokken. —
eene snort van straalpolypboom. — Enerinites, f.
[\Iétér.] Javart ene -, hoefgezwel n.
Eneorner, V. a. Horens geven; — met horen
Pl Leliesteenen. versteening eener voorwereldlijke
ook wel: met hoorn beslaan,-stoendrb;— plant,! ierensoort, e n k r i n i eten m. pl. (De a fzonderljke deden van den steel heden trocllites en
in hoorn vatten.
Eneor•neter, v. a. In een peperhuisje doen. — entrochites, radersteenen, Bonifacius- penningen m.).
Eneroisenment, ni. [Tech.] Kruiswijze plaat
Ene- une femme, Bene vrouw een kornetje opzetten.
(Ier draden zijde op het kruisraam. -- En--sing
-- S' ENCORNETER , V. pr. Eerie kornetmuts opzetten.
eroiser, V. a. Kruiswijze of in 't kruis leggen, —
t Enconardir, V. a. Lafhartig maken.
Eneoubert, m. [H. n.] z. v. a. CIRQUINCON.
Het part. passé is ook adj.: Soies encroisées, op
Eneouder, v. a. [Agric.]: Ene- un cep," eene 't kruisraam gespannen zijde. — Encroix, m.
w raardrank ombuigen en aan den staak binden. Kruisraam n. , scheerpinnen f. pl.; — gekruiste
V-Aneottloir, m. [Tech.] Borsthout n. (aan een draden m. pl. (bij katoenwevers).
Eneronage, m. [Forest.] Het vallen van, een'
lira toetouw) .
Eneoora„eant, e, adj. Bemoedigend, moed on'argehouwen boom op den anderen. — Encrone, e,
gevend: Paroles ene -es.
adj : Arbre ener -. Boom, die bij 't omhouwen in
Eneouragé, e, adj. (en part. passé van en- een' anderen is blijven hangen.
Eneroûtentent, m. [Arch.], z. v. a. INCRUScourager): Homme ene -, bemoedigd, aangemoedigd
,
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TATION, MORTIER. — Enerouter, v. a. [Arch.],
z. V. a. IN CRUSTER . — Met mortel bestrijken, ver

lasch met haken in elkander zetten. -- Het part.
passé is ook adj.: Roue endentée, getand rad n.
Ecart endenté, met haken in elkander gevoegde
lasch. Deux lignes end-s l'une dans l'autre, twee
liniën , waarvan de schepen in het verband geplaatst zijn. — (fam.) Ella a la boucbe bien
end-, zij heeft een' schoongin mond met tanden,

— S'ENCROuTER, V. pr. Korst krzlgen, zich-binde.
omkorsten. — (fig. et fain.) Son coeur s'eneroute,
hij wordt hardvochtig. Cet homme s'encroute, die
man wordt dom, stomp. -- EN CROLTÉ , E, adj. (en

part. passé) Omkorst. — (fig. et fain.) Etre encrouté
de préjugés, vol vooroordeelen zijn. Un pédant ener-, een eerste pedant, zeer waanwijs mensch.
Enenirasser, v. a. Harnassen, bepantseren,
met een harnas of pantser bekleeden. — S'ENCUI-

V. pr. Zijn harnas aantrekken. — (fig. et
fam.) Met eene korst (van vuil, vet, roest, enz.)
overdekt worden; stijf van 't vuil staan. -- Het
part. passé is ook adj.: Chevalier encuirassd, geharnast, bepantserd ridder m. — Des mains enc-es
d'ordure, zeer vuile handen f. pl.
Enenisiner, v. a. (burl.): Ene- qn., iemand
met de keuken eigen maken. — S 'ENCUISIN ER, v. pr.
Zich veel met de keuken, met de keukenbedienden

RASSER ,

bemoeijen.
Evenlasser, v. a. [Arqueb.] De staartschroef
(aan een geweer) zetten. — lIet part. passé is ook
adj.: Fusil mal enculassé, geweer n. met slecht aan
staartschroef.
-gebract
Eneuvage of Encuveinent, m. Het in de
kuip leggen (van het te wasschen linnen, van de
tepersen druiven, van de te looien huiden, enz.)Getal huiden, die te gelik in de kuip gaan. -Eneaver, v. a. In eene kuip of tobbe doen. —
Het part. passé is ook adj.: Linge encuvé, in de
kuip of tobbe te wee/sen gezet linnen n.
Encyclie, f. [Phy s.] Kringen m. pl. op 't water (als men er een of ander voorwerp inwerpt). Encyclique, adj. [H. rel.] : Lettre ene- of als
subsi. f. Ene -, rondgaande, encyklische brief in.,
circulaire f. -- Encyclographe, m. Encyklograaph m., schrijver eener Encyclographie f.,
beschrijving van al de takken der menschelijke kennis of ook van al de deelgin en onderdeelen eener
bepaalde wetenschap. — Encyclopédie, f. Kring
of omvang m. der tot eene volledige wetenschappelij ke vorming behoorende kundigheden , kort begrip n. der wetenschappen in 't algemeen (ook wel,

maar minder goed, der tot een bijzonder vak behoorende), e n e y k lop ce d i e, inz. de groote of fransche encyklopwd ie, door d'Alembert en Diderot in
de 18de eeuw in 't licht gegeven. — Eneyclopédique, adj. Algemeen wetenschappelijk, een alge meen overzigt der wetenschappen behelzende of gevende, encyklopcedisch. Dictionnaire ene -,
woordenboek, dat de hoofdzaken van alle kunsten
en wetenschappen bevat, woordenboek der zamen(eying, encyklopcedisch woordenboek n. — (fig.)
Avoir une tete, une érudition ene -, eerie veel omvattende, algemeene kennis hebben. — Encyclopédisme, m. Stelsel n. der encyklopwdisten; encyklopcsdische leervorm m. , e n c y k l o p cc d i sm u s n. — Eneyclopédiste, m. Schrijver eener
encyklopced ie of deelhebber aan 't schrijven van
zulk een werk, inz. een van de bearbeiders der
.

een fraai gebit. --

[Bias.] of Endenehe, e, ge-

tand, met verschillend gekleurde tanden. — [Di-

plom .], z. ENDENTURE . — Endentare, f Gezamenlyke tanden m. pl., gebit n. ; — tandwerk n.
(aan een rad, zaag, machine, enz.); -- het inzetten,
bezetten of voorzien van tanden. — [Diplom.] of
Chirograpbe endentée, dubbel uitgevaardigde en
landsi ew js doorgesnedene oorkonde f.
Enderinique, adj. [Méd.] In de huid liggend,
op de huid en inz. op de onderhuid aangewend,
enderma.tisch, endermisch.
Endetter, v. a. Met schulden bezwaren of beladen, in schulden brengen of steken. — S 'ENDET TER, V. pr. Schulden maken, zich in schulden steken. — Bet part. passé is ook adj : Des biens endettés, met schulden bezwaarde goederen n. pl.
Endévé, e, adj. (fam.) Eigenzinnig, sti fhoofdig, wrevelig, spijtig, driftig, oploopend. — Ook
als subst.: C'est un end-, 't is een stijfkop —
Endèver, v. n. (fam.) Grooten spijt gevoelen,
hoogst eergerd zijn, van spijt willen bersten: Il
endève de voir qu'on ne fait pas attention à lui,
hij ergert zich halfdood, dat men geen acht op hem
slaat. Faire end- qn., iemand half razend maken.
Endiablé, e, adj. (fam.) Duivelsch, verduiveld,
dol, razend, bezeten. Un esprit end-, een dolkop.
Un chemin end-, een zeer slechte weg. --- Ook als
subst.: C'est un end-, une end-e, 't is een duivel
een duivelsch wijf, hij of zij heeft den-schevnt,
duivel in 't lijf. — E-ndiabler, v. n. (fam.) Duivelsch of verduiveld boos worden, razend, dol worden, razen en tieren. Faire end- qn., iemand van
gramschac# razend maken.
Endicter, v. a., Z. v. a. DENONCER; ENJOINDRE.
Endigage, Endigueinent, Endiguer,

z. DIGUEMENT, DIGUER.

Endimaneher (s'), v. pr. Zijne beste of zon
zijn zondagspak aandoen, zijne beste-dagsklern,
plunje aantrekken, zich opdirken. — .Het part. passé
is ook adj.: Homme endimanché, man in 't zondoos pak.

Endiomètre, m. [Astr.] Meridiaanmeter m.
Endive, f. (als spijs meest in het meervoud gebruikt) [Bot.] Andijvie f.
Endivisionnemt-nt , m. [Mil.] Divisie -vorming f. door de vereeniging van twee pelotons.
S Endizeler, Endizener, v. a. In tientallen
verdeelen.
Endobranches, m. pl., of als adj. Vers end-s.
[H n. ^ Roodbloedige wormen m. pl. met inwendige kieuwen. — Endoearde, m. [Anat.] Inwendise vlakte f., inwendig vlies n. van 't hart. —
Endoeardite, f. [Méd.] Ontsteking f. van 't har
i t i s f. — Endocarpe, m.-tevlis,ndokar
groote fransche encyclopasdie (Diderot, d'Alembert, [Bot.] Inwendig vruchlhulsel, e n d o k a r p i um n.
Buffon, Raynal, Condillac, Helvetius, Mably e. a.),
Endoetriner, v. a. (fam.) Leeren, onderwije n c y k l o p w d i s t m. — Encycloposie, f [Ant. zen. — (fig.) End- qn., iemand voorzeggen wat h ij
spreken moet, voorpraten, voorkaauwen; — iemand
gr.] Het ronddranken, rondgaan van den beker.
% Encyprotype, adj. Op koper geteekend, ge- omtrent het een of ander inlichten. — Het part.
graveerd.
passé is ook adj.: Personne mal endoetrinée, slecht
Endacibage, m. [Cuffs.] Het stoven, smoren; onderwezen, slecht ingelicht mensch. — -t- Endoe— tot stoving dienende kruiderij f. — Endau- trineur, m. (in minachtenden zin) Leermeester m.
— Ook als adj.: Zèle end-, ijver m., zucht f. om
her, v. a. Stoven, smoren.
Endéeader (s'), (woord uit den revolutie-tijd anderen te leeren.
der vorige eeuw), z. v. a. S'ENDIIIANCHER (vgl.
Endodontite, f. [Méd.] Ontsteking f. van het
DÉCADE.) (DÉCA—.
vlies der tandholte. — Endoesthésie, f. [PillEndécagone, Endécagyne, etc.. z. HEN- los.] Inwendig gevoel n. — Endogastrite, f.
Endéniiiié, e, adj., z. v. a. ENDIABLE ; ook
[Méd.] Ontsteking f. van 't slijmvlies der maag. —
Endogène, adj. [Bot.] Inwendig uitgroeijend —
z. v. a. LASGIF.
-

Endemie, f. [Méd.] Heerschende landsziekte, ENDOGÈNES , f. pl. Plantenklasse f., welker vaten in
inheemsche , plaatselijke, uit lucht en levenswijs den stam of ste= gel verdeeld zijn. (pijnlijk.
voorkomende ziekte, endemie f. — EndéniiEndolori, e, adj. Pijn of smart gevoelend,
Endoinmagement, m. Beschadiging, benaque, adj. Inheemsch, inlandsch, plaatselijk, aan
deeling f. — Endonumager, v. a. Benadeelen,
land of volk eigen, endemisch.
Endente, f. [Tech.] Intanding, tandsw jze ver- beschadigen, nadeel doen, schade toebrengen. - - Het
binding van twee stukken hout. — Endente- part. passé is ook adj.: Tableau endommagé, bemerit, m. Het intanden, het tanden maken of schadigde schilderij f.
Endonartérite, f. [Méd.] Ontsteking van 't
invi,jlen; z. V. a ENDENTE. Endentement , plaatsing der schepen in het verband. (Bij de evoluties binnenvlies der slagaderen. -- Endonentérite, f.
Endenter,
v.
a.
Intanden,
tanOntsteking
van 't binnenvlies der darmen. — Eneener vloot). —
den maken of invijlen, tandsgewijs verbinden. Eene dophlérite, f. Ontsteking van 't binnenvlies der
,

.

ENDORMANT

aderen. — Endophore, m., Endoplèvre, f.
[Bot.] Inwendig vlies n. der zaadkorrel.
Endormant, e, adj. Slaapwekkend: Lecture
end-e, sluafnvekkende, vervélende lectuur f.
Endormeur, m., -e„se, f. Hij of zij, die in
slaap maakt. — [Jur. a nc.] Boosdoener m., die
zijn slagto ffer door slaapmiddelen van alle bewustheid berooft. — ( fort.) Bedriegeli1ke vleijer, mislei
bedrieger m., vleister, misleidster, bedriegster f.-der,
-- (fig. et prov.) C'est un end- de mulots, z. inuLOT. — [ H. n.] Volksnaam van den torenvalk
(crécérelle). -- Ook als adj.: Homme, Esprit end-,
traag, vadziq mensch, slaapkop m.
Endormi, e, ad. (en part. passé van endormir) In slaap gevallen, in f„eslapen, ingesluimerd;
-- (fig.) slaperig, lui, traag, vadzig, loom: Lecteur
end-, in slaap gevallen lezer m. — J'ai in jambe
end-e, mijn been slaapt. -- Un homme, esprit end-,
een slaperig, vadzig mensch , traaghoofd m. —
[ La rage end-e, de slaapzucht der honden.
[Mar.] Vaisseau end -, schip, dat geene vaart
meer heeft. Ook als subst.: Faire l'end-. l'end-e,
den slaper, de slaapster spelen, zich houden of
men slaapt.
Endormie, f. [Bot.] Bilzenkruid, slaapkruid n.;
-- doornappel m. -- (Loc. prow.) Avoir mangé de
l'end-e, slapen als een as.
Endorrnir, v. a. Doen slapen, in slaap maken,
in slaap wiegen of sussen. End- un enfant. — BV
uitbreiding: verdooven, ongevoelig maken; stillen,
doen bedarren: Ces remèdes endorment Ie mal de
dents, die middelen verdooven de tandpijn. Cela
nl'a endormi la jambe, dat heeft mijn been verdoofd, ongevoelig gemaakt, doen slapen. — ( fig.)
Verleiden, met zoete woorden bedriegen, paayen:

II la endormi de belles paroles. par (aver) de vaines

promesses , hij heeft hem met schoone praatjes,
ijdele beloften misleid, gepaaid, in slaap gewiegd.
-- Ook zonder voorwerp: Ce livre, ce sermon endort, men valt bij dat boek, die preek in slaap,
't is een langwijlig boek, eene vervélende preek. —
S'ENDORMIR, V. pr. Inslapen, insluimeren, in slaap
vallen. — ( fig.) I1 ne s'endort pas sur ses intérets,
hij verzuimt zijne belangen niet, hij is een waak
S'end- dans Ie vice, in de ondeugd-zamensch.
zorgeloos blijven voortleven. -- S'end- du sommeil
de la tombe, du dernier sommeil , sterven, den
jongsten slaap slapen. Send- dans Ie Seigneur, in
den Heer ontslapen, vroom sterven. — (Loc. prov.)
I1 ne s'endort par sur Ie róti, hij is altijd bij de
hand, altijd wakker.

r Endormissement, in., z. ASSOUPISSEMENT.

-

Endos, m., z. v. a. ENDOSSEMENT.

Endose , f. [Méd.] A fnerning , vermindering

eener ziekte, é n d o s i s f.

ÉNÊORËMME.

--

Endosmnomètre, m. [Pirys.] Werktuig n. om
de verschijnselen der endosmose merk- en meetbaar
te maken. endosmometer m. --- Endosmométrique, adj. Dat werktuig of de waarnemingen daarmede betreffend. — Endosmose, f. Naam,
door Dutrochet gegeven aan 't merkwaardig ver
dubbele strooming van twee vochten-schijneldr
van verschillende digtheid, die door een' poreusen
tusschenwand gescheiden zijn, e n d o s m o s e f. (De
stroomina van de dunnere vloeistof raar de digtere
heel eigenlijk alleen e n d o s rn o s e , die van de
digtere naar de dunnere e x o s mos e). — Endos
[Bot.] Inwendig kiemhulsel n.
-perni,m.
Endosse, f. (jam.) dl den last en de moeite van
overlast
iets, last,
m., moeite f. Vous en aurez
]'end-, gij zult er den last van hebben, 't zal op
uw' nek neêrkomen.
Endossé, e, adj. (en part. passé van endosser):
Lettre de change end-e, overgeschreven, aan een
ander overgedragen, g e ë n dos s e e r d e wissel m.
— EINDOSSÉ, m. Hi, op wien een wissel wordt overgedragen, indossaat, geëndosseerde m.
Endossement, m. Het op den rug nemen. —
Het op de keerzijde (van Bene acte, een' schuldbrief
enz.) gesch.révene, ruggeschrift n., inz. [Com.] oversch.rjvin.g, overteekening, overdragt f. van een' wissel op een ander ('t welk men op den rug of de
keerzijde uildrukt) , endossement n. — Ook
z. V. a. ENDOSSURE.
Endossen, v. a. Op den rug nemen: End- le har
het harnas of kuras aan -nais,lcurebo
zijn ambtsgewaad aantrekken; —-doen;(fi.tplas)
z. ook GUIRASSE. — On 1'a endossé cette mauvaise
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commission, men heeft hem die leelijke kommissie

op den hals geschoven. -- [Com.] Een' wissel door
een opschrift aan zijne keerzijde aan een ander overdragen of afstaan, overschrijven, e n d o s s é r e n,
i n d o s s é r e n. — [ Tech.] Den rug van een boek
maken; den rug rondzetten. — [Agric.] De aarde
bij 't ploegen aan beide zijden op/wogen.
Endosseer, m. Overdrager, overschrijver van
een' wissel, endossant, indossant m. (liet
vrouwelijk is endosseuse.)
(eens boeks.
Endossure, f. [Tech,] Het maken van den rug
Endostome, m. [Bot.] Inwendige opening f.
van 't planteneitje of vruchtbeginsel.
Endotriehé, e, adj. [Bot.] Inwendig behaard.
Endouairer, 7v. a. Eene weduwgift toeleggen.
ndonzalner, Endoeiziner, v. a. [Tech.]
Bij dozijnen zamenvoegen, zamenvatten of binden.
Endroit, m. Plaats, gedeelte van eene ruimte,
ook van een of ander voorwerp, van eene redevoering enz., streek, plek f., oorden. Voilà l'endrit est tud, daar is de plaats, waar hij is omgebragt.
Cette nouvelle me vient de plusieurs endr-s, dat
nieuws heb ik van verscheiden oorden vernomen;
Voilà un bel endr- dans ce discours, dit is eene
schoone plaats in die redevoering. A quel endr- estil blessé ? op welke plaats is hij gekwetst? — ( fog.)
11 se fait voir, se montre par son bel endr-, hij
vertoont zich van zijne goede, voordeelige zijde. C'est
le plus bel endr- de sa vie, dat is het schoonste
tijdperk van zijn leven. Prendre qn. par son endrsensible, par son endr- faible, iemand in zijn zeer,
in zijn zwak tasten — (pop.) I1 est allé dans son
endr-, h# is naar zijn land, geboorteland gegaan.
Cet homme est de mon endr-, die man is bij mij
(uil mijne stad, mijn dorp) van laan. - [ Prat.] En
mon endr-. en son endr-, te mijnen, zenen opzigte,
omtrent mij, hem. Chacun endr- soi, ieder voor
zoo veel hem aangaat. -- [Com., Manuf.] L'endrdune étoffe, de regte zijde van doek of stof: On ne
peut distinguer l'envers de l'endr-, men kan de
verkeerde zijde niet van de regte onderscheiden.
Enduire, V. a. Bestrijken, besmeren, aanstrijken, bepleisteren, berapen. End- one muraille de
plàtre, one planche de goudrun, eenen muur met
pleister, eene plank met teer bestrijken. — ENDUIRE,
V. n: [Fauc.] Verduwen, verteren. -- Endais son, f. [Tech.] Bepleistering, bestrijking f.
Endgit, e, adj. (en part. passé van enduire):
Bepleisterd, bestreken: Mur end- de plàtre, bepleisterde muur m. — ENDUIT, m. Pleistering, bepleistering f., pleisterkalk m., laag of bedekking van kalk,
pleister, gips, teer, was enz f.
Endurant, e, adj. Geduldig, lijdzaam, ver
naam Peu end-, Pas end-, onverdraagzaam,-dra
kitteloorig.
Endurci, e, adj. (en part. passé van endurcir):
Corps end-, gehard, verhard ligchaam n. End- b Ia
fatigue, an travail, aux affronts, gehard,-verstaald,
bestand tegen vermoe enis, arbeid, hoon. — Cri minel end-, verstokte boo
sdoener. — Ook als subst.
[Relig.] Un end-, een verstokt zondaar.
Eudureir, v. a. Harden, hard maken; — sterk,
gehard, verstaald, bestand tegen ongemakken, arbeid enz. maken; — (#g.) Verharden, ongevoelig,
verstokt maken. End- le fer, het ijzer harden. Le
travail endurcit le corps, de arbeid verstaalt het
lzgchaam, maakt het gehard. Dieu avait endurci le
coeur de Pharaon, God had het hart van Pharao ver
verstokt. — S'ENDURCIR, v. pr. Hard worden;-hard,
zich verharden, ongevoelig, onmeêdoogend worden.
Endurcissement, m Hardwording f. -- (fig.)
Verstokkinq, hardigheid des harten, ongevoeligheid f.
Endurer, v. a. Dulden, lijden, uitstaan, ver dragen, verduren; — toestaan, veroorloven, toela
End- de la douleur, smart, pijn l "den. — End--ten.
la faim et la soif, honger en dorst uitstaan. -- Je
ne saurais end- les injures, ik kan de beleedigingen
niet dulden, verdragen. N'endurez pas qu'on fasse
tort à personne, duld niet, dat men iemand onregt

k

ou

aandoe.

'Enéas, m. [H. n.] Naar de buidelrat gelijkend
dier n. — 'Enée, f. Indische vlinder m.
'Enéide, f [Philol.] Virgilius' heldendicht van
den trojaanschen held . Eneas, de E n é ï s f.
'Enéténm, in. (pr. —ome) [Pharm.] Mengsel n.
van wijn en rozenolie.
'Enéorème, m. [Méd.] Wolkje n., zwevende
zelfstandigheid in de pis.
,
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67 1ÉNERGIE

--

'Energie, f. Kracht, werkkracht, krachtdadig
werkend vermogen: L'én- dun remède, de-heidf.,
werkende kracht van een geneesmiddel. L'én- musculaire, de spierkracht, de span- of verkracht der
spieren. — (fg.) Zedelijke kracht, zielskracht, geestkracht f. ; — nadruk m., klem f., vuur n., e n e rg i e f. I1 montre de l'én- dans tout ce qu'il fait,
h# toont geestkracht, verkracht in al wat hij doet.
Un discours plein d'én-, eene rede vol nadruk.
'Energique,adj.Werkzaam, krachtig werkend,
krachtdadig; nadrukkelijk, vol nadruk of klem,
e n er g i s c h: Médicament én -, krachtig genees
Parole én -, krachtig woord n. Style én -,-mideln.
kraehtic e, nadrukkelijke stil m.
'Energiquement, adv. Op krachtdadige, nadrukkelijke wijze.
(maken, nadruk bjzetten.
-1- 5 'Energiser, v. a. Krachtig, nadrukkelijk
'Energumene, m. et f. [ Théol.] Bezétene,
van den duivel bezétene m. en f. — (fig.) Hoogst
hartstogtel#k mensch, vurige dweeper m., dweepster f., hij of zij, die als een bezétene te werk gaat.
'Enervant, e, adj. Ontzenuwend: Climat én-.
% 'Enervation, f. [Méd.] Ontzenuwing, duurzame verzwakking, uitputting, uitmergeling, e n e rv a l i e f. -- [Anat.] , z. v. a. APONEVROSE. —
[ Vétér.] .Doorsnijding f. van de beide spieren der
bovenlip (bij een paard) .
'Enerver, V. a. Ontzenuwen, de kracht van
ligchaam of geest verzwakken.: Ses débauches l'ont
énervé, zzlne losbandigheden hebben hem ontzenuwd,
verzwakt. — [Vétér.] De beide spieren der bovenlip (van een paard) doorsnijden. — s 'ÉNERVER , v.pr.
Krachteloos worden, zich verzwakken. — Het part.
passé is ook adj. Homme én -, ontzenuwd, uitgeput
mensch. Style énervé, krachtelooze stijl m. Cbanvre
én-, slecht gehekelde en door de kam beschadigde
hennep m. — [Bot.] Feuilles én -es, ongeribde bladeren n. pl.
Enfagoter, v. a., z. v. a. FAGOTER.

nfaiteau, m. [Tech.] Nokpan, vorstpan f.
Enfaitemeiit, m. Het dekken der nok (met
lood, zink of pannen) . — Enfaiter, v. a. De
nok dekken.
Enfanee, f. Kindschheid f., kinderjaren n. pl.,
eerste levensljdperk van den mensch; — kinderen
n. pl., jeugd f. Dès ma tendre en(-, van mine
teedere kindschheid at. — L'enf- folàtre, de dartele
jeugd.— (fam.) Sortir de l'enf-, de kinderschoenen
uittrekken. — Kinderachtigheid f., kinderachtig
gedrag n. ; kindschheid f. des ouderdoms. Faire
une enf-, des enf-s, iets kinderachtigs, kinderachtige
dingen doen. — Tomber, Revenir en enf-, kindsch
worden — (fig.) L'enf- du monde, het begin der
wereld. L'enf- de Rome, de eerste tijden van Rome.
t Enfangon, m. (fam.) Kindje, klein kind n.
Enfant, m. Kind n. Enf- a la mamelle, zuigeling. Enf- mort né, dood geboren kind. — Enf-adoptif, posthume, naturel etc.; z. de bijv. woorden.
— Avoir des enf-s, kinderen hebben. -- Spreekt
men van of tot een meisje, dan wordt enfant vrouwelijk gebézigd: La belle enf-! dat lieve kind! Ma
bonne enf-, mijn goed kind. — [Bibl.] Enf- prodigue,
verloren zoon. Enf-s de la lumière, des ténèbres,
kinderen des lichts, der duisternis. Les enf-s d'Israel,
de kinderen Israëls, het volk van Israël. — [Inst.]
Enf-s de France, kinderen van Frankrijk, naam,
dien men aan de kinderen, kleinkinderen, broeders
en zusters van den regérenden franschen koning
gaf. — Enf-s de langue, jonge lieden, die voor
ré ening van 't fransche gouvernement de oosterscha
talen leeren, om later als tolken in de Levant te
dienen. — Enf- de Loyola, de saint Bruno, de
saint Dominique, jezuiet, trappist, dominikaner. —
(Poét.) Enf-s de Bellone of de Mars, krijgslieden.
Enf-s d'Apollon, dichters. — (Loc.) Ne faites pas
l'enf-, stel u niet kinderachtig aan. C'est un discours d'enf-, dat is kinderpraat. Vous êtes un bon
enf-, gij zijt een goede jongen, goede vent. I1 est
bien bon enf- de croire vela, hp is wel onnoozel,
zoo iets te gelooven. C'est bien l'enf- de son père,
't is een aardje naar zijn vaartje. Elle est bien
l'enf- desa mère, zij lijkt sprekend op,is het evenbeeld
van hare moeder. Ce nest pas un jeu d'enf-, dat
is geen kinderwerk, geen gekheid, dat is eene ernstige, moe jeljke zaak. Enf- de la balie, z . BALLE.
— [Mil.] Enf-s perdus, krijgsvolk n., dat den eersten
aanval op den vijand doet; uiterste voorposten; —
vrijwilligers tot eene of andere stoute onderneming;
,

ENFERNIER.
waaghalzen m. pl. -- ENFANT, adj. m.: Un roi enf-,
een koning
koning in kindsche jaren. Un peuple enf-, een
volk in 't
tijdperk van zijn bestaan, dat zich
pas begint te ontwikkelen, pas op het politieke
tooneel treedt. I1 est bien enf-, hij is heel kinderachtig.
Enfanté, e, adj. (en part. passé van enfanter)
Gebaard, ter wereld gebragt; — voortgebragt, aan
't licht gebragt.

I Enfantean, Enfantelet. m. (verklw. van
enfant) Kindje, klein kind n.
Enfantenient, m. Het baren; kinderbaring,
bevalling, verlossing, geboorte f. Hater l'enf-, de
verlossing bespoedigen. Douleurs de l'enf-, barensweeën. — (fig. et fam.) Cet auteur est dans les
douleurs de l'enf-, die schrijver is aan 't moe^/ e--

lijkste van zijn werk; dien schrijver valt het stellen
moeijeljk.
Enfanter, v. a. (zelden dan in bijbelstijl en
bij dichters) Baren, ter wereld brengen. Une vierge
concevra et en fa ntera un Ills. — Ook zonder voor
Enf- avec (of dans la) douleur. -- (fig.)-werp:
Voortbrengen, in 't licht brengen of geven; veroor-

zaken te ween bren. ien. Cet auteur enfante t.ous

les ans un volume, deze schrijver geeft jaarlijks
een boekdeel uit. Enf- une bonne pensée, eene goede
gedachte voortbrengen. Les guerres civiles enfantent mille maux, de burgeroorlogen veroorzaken
duizenderlei rampen.
Enfantillage, m. Kinderachtigheid f., kinderpraat, kinderklap m., kinderwerk n., kinderstreken m. pl.
t Enfantiller, v. n. Doen als een kind.
Enfantin, e, adj. Kinderlijk, als een kind,
kindsch. Voix enf-e, kinderstem f. Jeux enf-s, kinderspelen n. pl.
Enfariiier, v. a. Met meel bestrooijen, bepoeijeren. Enf- le poisson pour le frire, visch met
meel bestrooien of in meel wentelen, om dien te
bakken. — (q. et fam.) Enf- qn. d'une opinion,
iemand voor een gevoelen innemen. — S'ENFARINER,
v. pr. Zich bepoetjeren, zich met meel wit maken.
— (fig. et fam.) S'enf- d'une science, zich oppervlakkiq met eene wetenschap bekend maken. — Het
part. passé is ook adj.: Visage enfariné, met meel
bestreken, gepoederd Bezigt n. II est enfariné de
médecine, hij heeft eene oppervlakkige kennis van
de geneeskunst. I1 est enfariné de vette opinion,
hij is met dit (evoelen ingenomen. — (po i.) Venir
la gueule enf-, met dwaas vertrouwen of ten onpas komen (b. v. om iets Ie vertellen).
t Enféer, v. a. Betooveren (enchanter).
Enfer, m. Hel f. Peines, Flammes de l'enf-,
helsche straffen, vlammen f. pl. — [Myth.] Enf-s,
onderwereld, benedenwereld f. — Bij uitbreiding:
helsche of booze geesten, dcemons, duivelen m. pl.—
fig.) Plaats f., gezelschap, huishouden n. enz., waar
tweedragt, verwarring heerscht; plaats, waar men
zich ergert, verveelt; — hevige smr rt, wroeging,
gewetensknaging f. C'est un enf- pour moi epic
vette maison, dit huis is eene regte hel voor mi.
Porter son enf- avec soi. zijne hei, zijne straf met
zich slepen. — Tison d'enf-, hellebrand, stokebrand,
galgebrok, slecht mensch m. — (fam.) Jouer un
jeu d'enf-, zeer grof spel spelen. Aller un train
d'enf-, bij uitstek snel gaan, rijden. — (fig.) I1 y
va dun train d'enf- (van een' doorbrenger sprekende)
hij zal er gaauw doorheen zijn. — Feu d'enf-, zeer
heet vuur; [Mil. ] snel en goed onderhouden vuur n.
— [Chim.] Enf- de Boyle, hel van Boyle, destilleerkol f, waarin de alchimisten het roode precipitaat
(tweede of over- kwik -oxyde) bereidden. — [Impr.]
(

Hel f., z. v. a. CASSETIN DU DIABLE.

Enfermé, e, adj. (en part. passé van enfermer)
Opgesloten, ingesloten, weg jesloten. — Ook als
subst.: Sentir l'enf-, beter Ie RENFERME.
Enfermer, v. a. Insluiten, opsluiten, weg
zetten; — omsluiten, om--sluiten;—bwarg
ringen. Il a enfermé ce livre dans son pupitre, hij
heeft dit boek in zijnen lessenaar weggesloten. Enf- un
jardin de hales, eersen. tuin met heggen insluiten. Enfqn. dans sa chambre, dans une maison de correction, iemand in zijne kamer, in een verbeterhisis
opsluiten. — (fig.) Enf- sa bonte, sa douleur, zijne
schaamte, zijre smart verbergen Ce passage enferme
beaucoup de vérité, deze plaats bevat veel waarheid. — [Prov.] Enf- le loup dans ia bergerie, de
kat in den kelder sluiten: eene wond enkel van

ENFERRER
buiten heelen. — S 'ENFERMER , V. pr. Zich opsluiten.
— S'enf- dans un cloitre, monnik of non worden.
Enferrer, V. a. Doorsteken, doorboren, doorrijgen: I1 a enferré son ennemi, hij heeft zijnen
vijand doorstoken. — [Tech.] IJzeren wiggen in
de voegen der leiblokken slaan. — S'ENFERRER, v.pr.
In den degen zijner tegenpartij vallen of loopen. —
(lig et fam.) Zich zelven vangen, zelf in den strik
loopen, zich verpraten, zich tegenspreken.
I nferrure, f [Tech.] Het indrijven van ijzeren
wiggen in de leiblokken.
t Enfeailler , v. a. Bebladeren. - S'EN FEUILLER, v. pr. Bladeren krijgen.
Enficeler, v. a. [Tech.] Omsnoeren, ombinden

(bij hoedenmakers en tabaksfabrikanten).
S Enfieller, v. a. Met gal kleuren, bestrijken
of vermengen. — (fig.) Verbitteren. — Enfieller
of Enfiellir, v. n. Bitter als Viral worden. — Het
part. passé werd ook als adj. gebruikt: Plume enfiellée, in gal gedoopte, scherp hékelende pen f.
1- Enfiérir, V. n. Trotsch, opgeblazen worden.
t Enfiévrer, V. a. et n. De koorts berokkenen,
krijgen.
Enfilade, f. Rij, reeks, volgrij f. (b. v. van
kamers). — (fig.) Longue enf- de discours, de raisonnements, de phrases, lange en vervélende rede
f. — [Mie.] Cette trar,chée est sujette i -nérig
leef-, die loopgraaf kan door 't geschut geheel inn
de lengte bestreken of beschoten worden Commandement d'en f-, hoogte, vanwaar men eenen weg enz.
in regte linie kan beschieten of bestrjken. — [Mar.]
Tirer d'enf-, overlangs beschieten, de volle laag
achter- of voorin geven. — [Trictrac] Brug f.,

bezette velden, die de partij beletten voort te rukken.
Enfilé, e, adj. (en part. passé van enfiler)
Aiguille enf-e, gevademde naald f. Perles enf-es,
aangeregen paarlen f. pl. = Chemin enf-, ingesla g en
weg m. -- [Chir.] Suture enf-e, hazelip-naad f.
— [Trictrac] Etre enf-, de brug moeten openmaken,
Enfllement, m. [Mar.] Het opwinden van het
groote ankerlouw op de spil. Enf- du cable, draaising van het touw. Enf- du cable autour du cabestan. kring m. van het kabeltouw rondom de spil.
Enfiler, V. a. Vademen, insteken, aanrj gen,
doorrijgen, zamenrjgen: Enf- une aiguille, eenen
draad door het oog van eene naald steken, eene
naald vademen. Enf- des eerles, paarlen aanrijgen,
een' parelsnoer ma ken. — (Loc. prov.) Je ne suis
pas venu ici pour enf- des perles, ik ben niet hier
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ken, ontsteken, in vuur en vlam zetten. Une seule
étincelle enflamme la poudre h canon, eene enkele
vonk steekt het buskruid aan. -- (fig.) Verhitten,

aanzetten, ontsteken; — aanprikkelen, opwekken,
aanmoedigen, ontvonken, bezielen. Le vin enflamme
le sang, de wijn verhit het bloed. Cet onguent a
enflammé votre plate, deze zalf heeft uwe wonde
ontstoken. Vos paroles ont enfammé sa colère,
uwe woorden hebben zijnen toorn doen ontbranden.
Enfl- le courage, den moed aanvuren, opwakkeren. — S'EiXFLAMMER, V. pr. Vuur vatten, in brand
geraken, ontbranden, ontgloeien, ontvlammen. Ce

bols s'enfl- facilement, dit hout vat schielijk vuur.
— (fig.) Dès qu'il la vit, ii s'enflamma d'amour,

zoodra hij haar zag, ontstak, ontbrandde hi in
liefde.
Enflé, e, adj. (en part. passé van enfler): Pied
entlé, opgezwollen voet m. Ballon enflé, gevulde
luchtbol m. Rivière enflée, gezwollen, hooggewassen rivier f. Voiles enflées, gevulde zeilen n. pl. Mémoire, Compte entlé, te hoog opgevoerde rékening f. -- Etre enflé, opgezet, waterzuchtig zin;- ook hoovaardig, opgeblazen zijn. — Style enflé,
gezwollen, hoogdravende stijl m. — Espérance enflee, aangewakkerde hoop f.

Enfle - boenf, m ., z. v. a. BUPRESTE.

Enflécher, v. n. [Mar.] Oploopen, langs de
weeflijnen opklimmen. — Enflechnres , f. pl.
Wevelingen, weeflijnen f pl.
Enflement, m. Het opzwellen; opzwelling f.
Eufler, V. a. Doen zwellen of uitzetten, opblazen: Enfl- une vessie, eene blaas opblazen. Le vent
a enflé les voiles, de wind heeft de zeilen gevuld
of doen zwellen. — [Orf.] Den buik vormen, buik
ven; hol zetten. --(fig.) Vermeerde--vornigutd
ren, aanmoedig
en, vergrooten: Ce succès a enflé
le courage des troupes, die voorspoed heeft den
moed der . troepen aangewakkerd. — Enfl- la dépense, un compte, de uitgaven, eene rékening opvoeren, valsche posten in uitgaaf of in rékening brengen, om ze te vergrooten. — Verhoovaardigen, opgeblazen maken: La prospérité la extrèmement enflé,
de voorspoed heeft hein zeer verhoovaardigd.—Enflson style, hoogdravend schrijven — ENFLER , V. n.,
en S 'ENFLER , V. pr. Zwellen, opzwellen, aanzwellen, oploopen, dik worden; — (fig.) trotsch, hoogmoedig worden. Les jambes lui enflent, ses jambes commencent a s'enfl-, zijne beenen beginnen te
zwellen. La rivière enfle of s'enfle, de rivier zwelt,
rijst L'homme sage ne s'enfle pas, een wijs man
.

gekomen om mi met beuzelingen op te houden. -[Tech.] Enf- les tètes d'épingle, de speldekoppen wordt niet hoogmoedig of opgeblazen.
Eufleterer , v. a. [Parfum.] Bloemen in vet
op de schachten zetten. — (fig.) Enf- une rue, un
chemin, eene straat, eenen weg inslaan. Enf- la zetten om dat geurig te maken.
Enflnre, f. Zwelling, opzwelling f.; gezwel n.,
venelle, le dégré, het hazepad kiezen, zich de trappen af maken. Enf- un discours, een longwijlig buil f. -- [Méd.] Enfl- aqueuse , koud gezwel,
gesprek beginnen. — [Mil.] Enf- une tranchée, eene zuchtgezwel. — (fig.) Opgeblazenheid, winderigheid;
loopgraaf in regte l ij n bestrijken of beschieten. — -- gezwollenheid, hoogdravendheid f. Enfl- du coeur,
Le vent enfile la rue, de wind waait of strijkt regt hoogmoed m. Enfl- de mots, woordenpraal f. —
door de straat. — [Mar.] Enf- un batiment, een [Tecb.] Inslag m. van een weefsel.
vaartuig achter- of voorin de volle laag geven. Le
Enfolie, f. [Agric.] Wijngaardloot f„ afzet cabestan enfile la tournevire, de kabelaring sliert sel n. voor een nieuw plantsoen.
Enfolier, V. a. Den smeltkroes kloppen, om de
om de spil. — [Escr.] Enf- qn. dun coup dipie , iemand met den degen doorsteken, aan den metaalbladen van den kroes los te maken.
degen rijgen. — [ Trictrac] Enf- son adversaire,
Enfonca e, m. [Tech.] Het inzetten van bozijne tegenpartij door eene brug of zes opeenvol- dems, het toekuipen van vaatwerk.
gende bezette velden den voortgang beletten. — S'EN Enfoncé, e, adj. (en part. passé van enfoncer):
FILER, V. pr. ^4angerégen, ingestoken worden: Ces Chemin enf-, holle weg m. Terrain enf-, diep
perles s'enfilent aisément, t'ie paarlen laten zich liggende grond m. — Lieu enf-, afgelégene, een
gemakkelijk aanrijgen. — (Loc. prov.) Cela ne s'enplaats f. — Pieu enf-, ingeheide, ingeslagen-zame
file pas comme des perles, dat gaat zoo gemakke- paal za. — Porte enf-e, opengeslagen, opengeloolijk niet, als 't wel schijnt. —11 s'enfila lui-neme, pen deur f. — Bataillon enf-, overhoop geworhij liep zelf in den degen van zijne te g enpartij. — pen bataillon n. -- Avoir les yeux enf-s dans la
(fam.) Senf-, zich tot zijne schade met iets inlaten. téte, diepliggende, inrlezonken, holle oogen hebben.
— [Jeu] Zich zelven er in werken; zijne brug mo e- Avoir la tête enf-e dans les épaules, hoog in de
ten openen of opbreken (in het triktrakspel) .
schouders zijn. — Etre enf- dans les affaires j us Enfilenr, m. [Tech.] Koppenaanzetter (der qu'aux sangles, tot over de ooren toe in drukten
spelden); -- aanrijger m.
zitten. — (iron.) Avoir l'esprit enf- dans In maEnfin, adv. Eindelijk, ten laatste; — met één tière, traag, log van begrip of verstand zijn.
woord, om kort te gaan, kortom.
Enfoneement, m. Het inslaan, indrsjv'en, inEnflssures, f. pl. [Mar.] Dwarstouwen n. pl. heijen (b. V. van een' paal), het instooten, openEnflam;né, e, adj. (en part. passé van en- slaan, openbreken (b. v. van eene dear); — het
flammer): Maison enfl-e, in brand gestoken, bran- do! :rbreken, overhoop werpen (van krijgsbenden).
dend huis n. — Visage enfl-, ontvlamd, vuurrood — Lenf- dun tableau, het verschiet, de achter
gezin n. — Des yeux enfl-s de colére, van toorn
schilderij. Lent- dune vallée,-grondm.e
vonkelende oogen n. pl. Plaie enfl-e , ontstoken dune baie, dun théalre, de diepte f. achtergrond
wond f. Gueule enfl-e, vuurroode, vlammende van een dal, baai, tooneel. — [Arch ] Diepte f.
(der grondslagen van een gebouw); inspringing f.
muil m. — Boulet enfl-, gloeijende kogel m.
Enflammer, v. a. Doen ontvlammen, aanste- van een' gevel. — Diepte van een' put beneden den
-
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laagsten waterstand. -- [Peint.] Het mat-bruin
in de plooien der draperie.
Erfoneer, v. a. Naar den grond o[ bodem doen
gaan, doen zinken (b. v. een schip); zn- of onder
(een voorwerp in 't water); — inslaan, in--dompeln
drijven (b. v. spijkeï s in een' muur); inheien (palen).
— Inslaan, instooten, induwen (erven vloer, een
venster, een' vatbodem), op- of openloopen, oprammeijen (eene poort, deur, enz ). Enf- Ie soc de la
charrue, diepploegen. II lui enfonca son epée insqua la garde, hij stiet hem zijnen degen tot aan
het gevest in 't laf. — Enf- son chapeau, zijnen
hoed diep in de oogen trekken; (fig.) eene trotse/is,
drieste houding aannemen; ook: een stout besluit
in een of ander gevaar nemen. — ( fig. et Jam.)
Enf- ure porte ouverte, veel toestel maken om
eene inctebeelde zwarigheid te overwinnen. — Enfles eperons á un cheval, een paard de sporen
in 't lijf drukken. — Les ennemis enfoncèrent
les rangs, de vijanden braken door de geléderen,
wierpen de gelederen overhoop. — [ Tech.] Uithollen, uitdiepen; — den bodem zetten (in een val);
— al de deden van een of ander schrijnwerk zamenvoegen.. — .}- (pop. et fum.), z. v. a. SURPASSER, DEJOUER, ATTRAPER. — ENFONCER , V. n.
Zinken, te grond gaan. La nacelle enfonea dans
l'eau. het schuitje zonk. Le cheval enl'onca dans
la bone jusqu'au poitrail, het paard zonk'lot aan
de borst in 't slijk. — S'ENFONCER, V. pr. Inzakken, inzinken, wegzinken; — doordringen, diep indringen. Le plancher s'enfonca, de vloer zakte in,
bezweek. S'enf- dans l'édredon, in het dons zin
S'enf- dans le bols. zich diep in 't bosch-ken.—
begeven — (fig.) 11 s'enfonce dans le jeu, dans
l'étude, hij verdiept zich in, c;eeft zich geheel over
aan het spel, aan de studie. Il ne faut pas trop
s'enf- dans cette matière, men moet die zaak niet
al te diep uitpluizen.
Enfonceur, in.(fam.) (alleen in:) Enf- de portes
ouvertes, poacher, snoever, grootspreker, bluffer
op nooit verrigte daden, op hel trotsérenvan ingebeelde gevaren.
Eiifoncoir, m. [Tech.] Looijersstok m. om
de huiden le stampen.
Enfoittetre, f. Indieping, diepte, holte, ho/ligheld, inzakking f., kuil in. (b. v. in een' vloer). —
[Tech.] Bodemstuk n. van een val. Bois d'enf-,
bodemhout n. — Diepte, holte f. (b. v. van een ketel, pot, enz.). — L'enf- dun lit, de onderlagen f.
pl. van een bed. — [ Chirj L'enf- du crane, de
nederdrukking f. der hersenpan (door eenes. val).
Eiifoudrer, v. n., z. v. a. EFFONDRER.
Enforcer, V. a., z. v. a. VIOLER, FORCER.
Enforcir, V. a. Sterker maken , versterken,
dikker, steviger maken: Enf- un mur, een' muur
versterken. La bonne nourriture a enforci ce cbeval, het goede voedsel heeft dit paard versterkt. ENFORCIR, V. n. en S'ENFORCIR, v. pr. Sterker worden: Ce cheval enforcit, s'enforcit tons les jours,
dit paard wordt dagelijks sterker. — Het part.
passé is ook adj.: Vin enforci, sterker geworden wijn.
Enforester, v. a. Een' grond tot bosch maken.
— [11. d' A n gl . J Bij de koninklijke bosschen trekken
of inlijven. — S'ENFORESTER, v. pr. In een woud
dringen. verdwalen. — liet part. passé is ook adj.:
Bruyères enforestées, met hout beplante heidevelden n. pl. Voyageur enforesté, in een bosch verdwaald reiziger m.
-{- Enforger, v. a. Ketenen, boeijen.
Eiiforn.er, V. a. [Tech.] Vormen, den vorm
geven, op den vorm slaan of spannen: Enf- des
bas, un chapeau, kousen op het been, eenen hoed
op den vorm trekken. — Enf- Ie marli, een' schotel van binnen met een' rand voorzien
Enfouir, V. a. Begraven, bedelven., inde aarde
verbergen: Enf- un trésor, eenen schat begraven.
Enf- des lanter, du fumier, planten, mest ingraven. — (fig.) I1 ne faut pas ent- ses talents, men
moet zijne talenten niet begraven. — S'ENFOUIR, V.
pr. Zich verbergen, zich verschuilen, wegkg uipen;(fig.) zich in een afgelegen oord neêrzetten. — Het
part passé is ook adj.: Trésor enfoui, begraven schat.
Enfouissement, m. Begraving, bede/ving f.
Enfouisseur, m. Begraven, inz. schatbegraver.
Enfourchement, m. [Arch.] Ontmoetingshoek m. van twee geweifbocen. — Verbinding der
spanten met den nokbalk; — ineenvatting f. van
schrjnwerk. — [Hort.] Zékere entingswijze f.

ENGAG1.
% Enfoureher, v. a ((am.): Enf- un cheval,
zich schrijlings te paard zetten; zich te paard werpen. — Mar.], z. V. a. AFFOURCHER.
Enfourchie, adj. f. 1 Véner. J : Cerf á tête enf-,
hert n. met ta /fl- of vorkvormig gewei.
Enfoeirebesre, f. [Tech ] Kruis n. van eene
broek. --- [ Hurt.] Plaats f., waar een boom of tak
zich ga fjelvormig verdeelt. — [Man.] Het ligchaamsdeel des ruiters tusschen de dijen, kruis n. — [Véner.] Gaffelvormig gewei n.
Linfoairnage , m. [Tech.] Het in den oven
schieten of zetten. — Enfournée, f., z. v. a.
FOURNÉE. — Enfoiirnenient, m. Behandeling
der (ritte of voorbereide c lasmassa in den smelt- of
werkoven; — z. v. a. ENFOURNAGE. — Enfourner, V. a. In den oven schieten of zetten (brood,
gebak smeltkroezen, enz.). Pelle à enf-, bakkersschietschop f. — (Prov.), z. CORNU. — Ook alsv. n.
(fi!;. et farm.) Bien, mal enf-, een goed, slecht begin
maken. I1 n'y a qu'à Bien erf- d'abord, goed begonnen is half gewonnen, een coed begin is 't halve
werk.— [Mar.] Op- en nedenccijen, induiken, springen, stooten, stamnrjden, stampstooten. — b L'ENFOURNER, loc. adv. Aanvankelijk, bij den aanvang,
in 't begin. — S'ENFOURNER, v. pr. In den oven
geschoten worden. — ( fig.) 11 s'est mal enfourné,
h# heeft zich in eene nételige omstandigheid gebragt, zich in slecht gezelschap begeven , zich in
kwade zaken gestoken. — Enfourné,e, adj. (en
art. passé): Pain enf-, ingeschoten brood n. —
.nfourneur , m. Inschicter (van brood, van
smeltkroezen); — toesteller van den steenoven.
Enfotarrer, V. a. [Tech.] In kokers of ;oedralen stehen. — Het goudvlies in de omslagen doen
(bij ,goudslagers).
Enfranger, V. a. Met franje omzetten.
-t Enfrasquer, v. a. Met gebladerte bedekken.
— (fig. et fain.) Verward. verlegen maken. — Enfrasqué, e, adj. (en part. passé) Verlegen,verbluft.
Enfrayer, V. a. [Teelt.) Met nieuwe kaarden
gaan werken. — Enfrayure, f. Eerste kaardwol f.
Enfreindre, v. a. Overtreden, schenden, ver
verkrachten (wetten, voorregten, bevelen,-brekn,
voorwaarden , zedelijke verpligtingen). — Enfreint, e, adj. (en part. passé): Voeu enfr-, ge
verbroken gelofte t. Loi enfr-e , over--schonde,
treden wet f.
) Enfréner, V. a. Optoomen (een paard)
Eufroquer, v. a. (minachtend) In de monnikspij, in een klooster steken, tot monnik maken. —
S'ENFROQUER, V. pr. Monnik worden.
Eufuir (s'), V. pr. Vlugten, ontvlugten, vlieden, ontvlieden, wecfloopen: S'enf de prison, uit
de fjevanenis ontvlugten, ontsnappen. Its se sont
enfuis, zij zijn weggeloopen, gevlugt. — Mon bonbeur s'est enfui, mijn geluk is vervlogen, verdwenen. — Overloopen, overkomen, uitloopen,- lekken:
Le lalt bouillanl monte et s'enfuit, de kokende
melk kont op en loopt over. Le vin s'enfuit du
tonneau, de win lekt uit het vat. Lette futaille
s'enfuií, dat fust lekt. — (Prov.) Ce nest pas parIa que le pot s'enfuit, daar scheelt, daar hapert
het hem niet.
Enfnmé, e, adj. (en part. passé van enfumer)
Berookt; rook- of roetkleurig. Plafond, Tableau
en f-, berookte zoldering, schilderij f. — ENFUME , M.
[H. n.] Strontvisch m. (zékere klipvisch); — bruine
of roetkleurige ringelslang f.
En f ie mer, V. a. Berooken, vol rook of rookerig maken, met rook vullen; door rook hinderen;
door rook bruin of zwart maken. — [Chas.] Enfdes tableaux, schilderijen berooken (om ze een oud
aanzien te geven). Enf- des verres, glazen zwart
doen aanloopen. Enf- des renards, vossen door
rook uit hunne holen verdrijven. — [Tech.] Den
steenoven flaauw stoken. — S'ENFUMER , V. pr.
Rookerig, berookt worden
Enfunioir, m. [Econ. rur.] Toestel m tot berooking der bijenkorven.
4 Enfunester, V. a. Noodlottig maken.
Enfuutai!ler, V. a. [Corn.] In fust of vaten
pakken. — Het part. passé is ook adj.: Des vies
enfutaillés avec soin, zorgvuldig verpakte wijn m.
Eugagé, e, adj. (en part. passé van engager):
Montre eng-e, verpand horlogie n. — Parole eng-e,
verpand . gegéven woord n. — Soldat , Matelot
eng-, in dienst getreden soldaat, matroos m. Etre
eng- it qc., zich tot iets verbonden hebben. Elle

ENGAGEANT
est eng-e, zij is verzegd, g e e n g a g e e r d. — Combat eng-, aangevangen, aangenomen gevecht n. —
Ses pieds se trouvèrent eng-s dans les ronces,

zijne voeten zaten in de struiken verward of vast.
— [Méd.] Poitrine eng-e, benaauwde, beklemde,
bezette borst f. -- [Mara Cordage eng-, looper m.
of touw n., dat beknepen of onklaar is Le vaisseau est eng- á la cote, het schip is op de kust
bezet.

L'arrimage est eng-, het schip is zoo ge-

stuwd, dat men niet b ij de onderste artikelen kan
komen. -- [Arch.] Colonne eng-e, zuil. die gerekend wordt ten deele in den muur verborgen te
zijn, muraalzuit f. — EN GAGE , m. [Mil.] Nouvel
eng-, pas in dienst getreden soldaat, rekruut m.
Engageant, e, adj. Innemend, bekoorlijk, aan
Manières fort eng-es, zeer innemende ma--lokend.
nieren f. pl. Offres eng-es. aannémelijke aanbiedingen f. pl . — ENGAGEANTES, f. pl. Naam van

EMIGISOMIE.

--

677

La tëte, La poitrine s'engage, het hoofd, de borst
raakt verstopt, bezet.
En gagiste, m. [Jur. anc.] Pandhouder (inz.
van koninklijk domein); pandbeleener m.
I ngainant, e, adj. [Bot.] Scheedevormig.
Engainer, v. a. In de scheede steken, opsteken (een' degen, een mes). — [Bot.] Scheedevorrreiq omgeven. — Het part. passé is ook adj.: Epée
engainée, opgestoken de^. en rn . — ENGAINES , M. pl.
Scheede- snavels m. pl., een geslacht van strandloopers (z BEC EN FOURREAU). — ENGAINEES, f. pl.
[Bot.] Met bladscheeden voorziene planten f. pl.
,

Engallage, ni. ['feint.] Het gallen; verwinq,
indompeling f. in een galnoten-bad. — Engaller,
V. a. Gallen, sloffen in een aftreksel van galnoten
dompelen. — Etigallé, e, adj. (en part. passé):
Etoffes eng-es, gegalde stoffen f. pl.
-j Euganner, v. a. Bedriegen.
-

voormalige borststrikken, ook van manchetten of
Enganter, v. a., z. v. a. AGANTER. - (#g. et
handmouwtjes der dames.
fam., als v. pr.) I1 s'est enganté de cette personne,
Engagement , m. Het verpanden; verpan- hij is op dat meisje verzot r°eraakt.
ding f. Eng- de meubles, de bijoux, verpanding van
Engaratit, in. [Mar.] Het omwoelen van masmeubelen of huisraad, van juw.veelen. ---- Tenirune ten en. sprieten.
Enarre, .f. [Pêche] Sleep-, treknet n.
terre par eng-, een land als onderpand bezitten.
-Verbi.ndts,vplg
Enarotte, e, adj. [Maréch.] Aan de schoft
belofte f. L'eng- de sa parole, de verpandinrt van zijn woord. Un eng- d'affec- gekwetst.
Engastriloque, Engastrimandre, Ention, eene verbindtenis uit oenenenheid. Prendre des
eng-s, zich tot iets verplif ten of verbinden.- - [Mil.] gastrimuythe, Lngastromante, m., z. V. a.
Dienstneming, in diensttredin.g f., handueld n. L'eng- VENTRILOQUE. - Eugastr ituysme, m., z. v. a.

de ce soldat, de ce matelot nest pie pour trois ans,

de diensttijd van dien soldaat, matroos duurt maar
drie jaren. — L'eng- dun domestique, het huren,
in dienst nemen, ook de huur, het loon van een'
bediende. II a recu uuatre ducats d'eng-, hij heeft
vier dukaten handgeld ontoanoen. — Gevecht n.,
strijd m. tusschen afzonderlijke benden of oorlonschepen. Nous avions ordre d'éviter un eng-, wij
hadden bevel om een gevecht te vermijden.— [Escr. J
Eng- de l'épée, vasthouding f. van den degen der
tegenpartij.
.Eega g•er, v. a. Verpanden, verzetten, tot pand,
onderpand geven. I1 a engagé tout son bien, hij
heeft al zijn goed verpand. — (lig.) Eng- sa parole,
son honneur, zijn woord, zine eer verpanden Engsa foi, son coeur, sa main, zijne trouw, zijn hart,
zijne hand verpanden, eene li.etd.esverbindtenisaangaan, zich e n g a g é r e n. — Verbinden, verpligten;
— aansporen, overhalen, bewegen. uitnoodigen. I1
m'engagea b le suivre, hij verpligtte mij hem te volg en. Un serment nous engage tous deux, een eed ver
ons beiden. I1 ma engage d'aller voir cette-bindt
pièce, hij heeft mij bewogen, aangespoord, overgehaald dit stuk te gaan zien. Le beau temps nous
engage à la promenade, het schoone weder lokt
ons tot eene wandeling uit. — In dienst nemen,
huren (een' bediende). Eng- des soldats, des matelots, soldaten, matrozen in dienkt nemen, aannemen. — Eng- le combat, den strijd aanvangen, doen
beginnen. — Eng- la conversation. la discussion,
het gesprek, den woordenstijd aanknoopen.— [Ener.]
Eng- Ie Ier, de kling der tegenpartij vatten, vasthouden. -- [Méd.] Cela engage la poitrine, dat
benaauwt, beklemt de borst. — S 'ENGAGER , v. i.r.

VENTRILOQUIE.

Eti azonner, v. a. Met graszoden bedekken:

Ene - Erie tombe.
.

Engaver, V. a. Uit den bek voéren (van vo

Frankrijk) Vetmesten-gels).—(in'tcOordva
(gevogelte). -- S ENGRAVER, v. pr. (fig. et pop.) Zich
vol eten, volstoppen.
Engeanee, f. Gebroed, erebroedsel n., soort f.
(inz. van zeker tam gevogelte). — (fig. ei dénigr.)
Maudite eng -, verwenscht gebroed; Eng- de vipères. addernebroed.^el, schuim van volk n.

Engeaneer, v. a. (fam. et abus.): Qui vous
a engeancé (engé) de eet homme-là, wie heeft u
dien kerel op den hals geschoven?
t Engei gner, v. a. Bedriegen, misleide .

Eugelitre, f. [Méd.] Winter- of koudegezwel n.
Des eng -s aux mains, aux pieds, winterhanden f.

pl., wintervoeten in. pl.

Engeneetuent, Engeneer, z. AGENC—.

Engendrer, v. a. Telen, gewinnen, • zijns gelijke voortbrengen (inz. van den man en van mannelijke dieren gebézicgd). Abraham eneendra Isaac,

Abraham gewon Izaak. Cbaque animal engendre
son sembiable, ieder dier brengt zijns gelijke voort.
— (fig.) Verwekken, veroorzaken: Le mauvais air
engendre rles maladies, de kwade lucht verwekt
ziekten. L'oisiveté engendre Ie vice, de ledigheid
verwekt de ondeugd . La familiarité engendre le
méprris, al te groote gemeenzaamheid baart verachting. -- (Loc. prov.) I1 n'engenrlre point de mélancolie, h ij is altoos lustig. heeft geenen aanleg
tot zwaarmoedigheid. — S ' ENGENDRER, V. pr. Voortkomen, ontstaan.: L'or s'engendre dans les entrailles de la terre, het goud komt voort uit de
ingewanden der aarde.
t Ergens, rn. Jagttoerusting f.

Zich verbinden, eene verbindtenis aangaan , zijn
woord geven, beloven; -- dienst nemen, zich laten
aannemen, zich verhuren. -- (fig.) Zich te ver waEngeoletnent, Lttgeoler, Engeoleur, Z.
gen, zich verwikkelen, zich verstrikken, zich inla- ENJOL
ten; blijven hangen of vastzitten. Je m'engage à
Enger, V. a., z. ENGEANCER.
vous servir dans cette affaire, ik verbind mij om
En;erber, v. a. In schoven of garven binden.
u in deze zaak te dienen.— IJs s'engagèrent comme — BV uitbreiding: Opstapelen; — kruidvaten in
simples volontaires, zij namen als eenvoudige vrij een diarozijn schikken.
dienst. Vous vous engagez dans de gran--wilgers
Engin, m. List, handigheid f. (In dien zin nu
des difpicultés, rij wikkelt u in nroote moeijeljkhe- alleen nogg gebruikt in:) (Lac. prov.) Mieux vaut
den. Ne vous engagez point aver lui, laat u met eng- que force, list gaat boven geweld.— Ac. krui hem niet in. S'eng- dans un bols, zich te ver in een as, molenwindas n. Eng-s de guerre, c Ur-!ir: rte
bosch begeven — Cette perdrix s'est engagée dans soort van oorlogstuig der Ouden. --- Eng -s, allerlei
les filets, deze patrijs is in de netten blijven han- visch- en jagtgereedschap n. — Hout n., am het
gen. 11 s'engagea Ie pied dans un étrier en tom- ijzerdraad r'egt te buigen. — (fam.) Slecht, onbant de cheval, toen hij van 't paard viel, bleef bruikbaar werktuig of gereedschap n. — [Mar.]
hij met den voet in eenen stijgbeugel hangen. S'eng- Kraak f. , slecht gebouwd en toegerust vaartuig n.,
les doigts dans une fente, zich de vingers in eene draaikraan f. (oat goederen uit schepen te lossen) .
sp leet klemmen. — [Corn.] Il est déjà endetté, et
t Enginer, v. a. Bedriegen.
it s'engage encore de plus en plus, h# zit reeds in
Eng,inier, t- Eitgigneaar, t Engingnier,
schulden en steekt er zich nog steeds dieper in. m. [Tech.] Windasmaker m.; — maker van jagtS'eng- pour qn., voor iemand' borg blijven, goed en vischtuig.
spreken. — [Mil.] Le combat s'engagea, 't gevecht
asgironner, v. a. Omringen, omgeven.
begon. — [Mar.] 'eng- sous voile, door eene wind, m. [ H. n.] Gladkever m.
Vu
v laag gevat en overzj geworpen worden. -- [Med.]
Englsotne,Engizome,m.,z.v.a. EMBARRURE.
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Englainé, e, adj., z. v. a. BARBELÉ.
Englamé, e, adj [Bias.] Met eikels van andere kleur.
Englestre, m. [Pêche] Gedeelte van de tartaan (zeker vischnet) .
Englober, v a. Vereenigen, zamentrekken, tot
één geheel maken (b. v. verschillende stukken gronds,
ook verschillende rekeningen enz.). — (fam.) It a
été englobé dans cette affaire, hij is in deze zaak
betrokken. — Het part. passd is ook adj.: Ternes
englobées dans un domaine, bij een domein getrokken landerijen f. pl.
Eng lontir, v. a. Gretig of gulzig doorslikken,
inzwelgen, doorzwelgen, inslokken, opslokken, inschrokken, verslinden: Engl- les morceaux sans
les mácher, de stukken inzwelgen., verslinden zonder ze te kaauwen. — Bij uitbreiding,: La mer a
englouti been des richesses, de zee heeft veel rijk
verslonden — (fig.) Doorbrengen, verkwisten:-dom
Son frère a englouti cette grande succession, zijn
broeder heeft deze groote erfenis doorgebragt, verspild. — Het part. passé is ook adj.: Morceaux
engloutis, doorgeslokte brokken m. pl. Ville engloutie, bedolven, verzonken stad f. Fortune engloutie,
doorgebragt vermogen n.
Eugloutissement, m. Doorzwelging f.
4. Eugloutisseur, m. Doorzwelger, doorbrenger m.
(stof bestriken.
Englaanter, V. C. Met eene kléverifie of ljmige
Englué, e, adj. (en part. passé van engluer)
Met vogelljm bestreken. — (Anc. prov.) La chevèche est eng-e, de dieven zien geknipt.
Engluenient, m. Het bestrijken niet vogellijm.
— [Hort.] Boomzalf f.
Engler, v. a. Met vogell(jm bestrijken: Engides verges, ljmroedjes, lijmstangen maken. -- [Hort.;
Engl- un arbre, eenen boom met boomzalf besmeren. — S'ENGLUER, V. pr. Aan de lijmstang blijven
hangen, vastraken; — ( fig.) zich zelven verstrikken,
zelf in de val loopgin.
Englannen, m. [Hort.]. z. v. a. ENGLUEMENT.
En gobage, m. [Pot.] Met verf-aarde overdekken. — Engober, v. a. Omgeven of overdek
verf-aarde.
-kenmt
Eugommer, V. a., doorgaans GOMMER.- [Pot.]
Met een sterk loodhoudend glazuur overdekken.
Engonase, m. [Asir.] Herkules (sterrebeeld).
Engonate, m. [Ant. rom.] Zonnewijzer nl.
op eene driehoekige oppervlakte.
Engoneement,m.Misvorming f. van. t lijf door
de kleeding. — En *oneer, V. a. Het lijf misvormen, slecht of std f zitten (van kleederen sprekende) .
Engorgé, e, adj. (en part. passé van engorger):
Tuyau eng-, verstopte pijp f. — Canon eng-, ka
verstopt laadgat. -- Moulin eng-, mo--no.met
len m., die door te hoogen waterstand niet malen
kan. — Port eng-, verslijkte haven f. — [Marech ]
Cheval eng -, paard n. met gezwollen of opgeloopen
beenen. — [ Manuf.] Drap eng- , niet behoorlijk
ontvet laken n.
Engorgennent, ni. Verstopping f. Ene- d'un
tuyau, d'un égout, verstopping van Bene pijp, van
een riool. -- [Mid.] Eng- des vaisseaux, verstopping, overvulling f. der bloedvaten. — ( fig.) [Fin.]
Eng- des finances, stoornis f. in 't beheer der geldmiddelen. — [Corn .j Te groote warentoevoer rn.
bij ontoereikend debiet.
Engorger, v. a. Verstoppen: Les immondices
ont engorgé l'égout, het vuil heeft het riool ver
— Le sang peut eng- les vaisseaux, het-stop.
bloed kan de vaten verstoppen, overvollen.— [Tech.]
Eng- un coffre, een' koffer met linnen bekleeden. —
S-ENGORGER, V. pr. Verstopt, verslijkt worden.
En goué, e, adj. (en part. passé van engouer):
Personne eng-e, iemand, die zich verkropt, ver
heeft. — (fig.) Une femme eng-e d'un frelu--slikt
quet, eene vrouw verzot op, blind ingenomen met
een' saletjonker.
Engouement, Engoiiment, nl. Verkropping, overkropping, overlading f. (b. v. der maag,
der keel door te veel of te gulzig eten. — (fig.)
Hardnekkig vooroordeel n., blinde of dwaze voornqenomenheid, hoofdigheid f.
Erigo»er, v. a. De keel, den strot verstoppen,
verkroppen : Ce canard avala on morceau trop
gros qui l'engoua. — (fig.) Eene groote vooringenomenheid inboezemen. -- S'ENGOUER, v. pr. Zich
verkroppen, zich verslikken, zich overschreeuwen.
.

ENGRAISSÉ.
— [Méd.] Verstopt, overladen worden. — ( fig.) Il
s'est engoue de cette femme, de ce livre, h# is

geheel verzot op die vrouw, op dat boek, hij loopt
er hoog mede weg.
Engou,ffrants, m. pl. [H. n.] Vogels m. pl.,
die de insecten al vliegend doorzwelgen.
Engonffrer, v. a. In een' afgrond verzwelgen
of doen vallen: La mer engouffra nos vaisseaux.
(In deze beteekenis zelden dan in poëzij gebruikt).
— (fig. et fam.) Ce gourmand engouffre les mor ceaux, die vraat slokt de brokken gulzig door. —
S'ENGOUFFRER, V. pr. Zich in een' afgrond storten
(van rivieren, bergstroomen); — zich vangen, stuiten (van den wind, wanneer hij geen' vrijen doortogt heeft) . — (fig.) Reddeloos verloren gaan, te
niet gaan: Que de fortunes s'engouffrent dans les
jeux de bourse ! hoe veel fortuinen gaan met het
beursspel verloren!
Engou j ure, f., z. v. a. GOUJURE.
Engoulant, e, adj. [Bias.] Verslindend (van
een dier, dat een of ander' stuk van 't wapenschild
in den muil heeft). — Engoulé, e, adj. (en part.
passé van engouler) [Bias.] in den muil van een
dier stekend. — Eiigo:ile-aout, adj. (op oude
oorkonden) Het tijdst2-p van 't feest van St. Petrus
in de boeien, in 't begin van Augustus [in gula
augusti] . — Engouler, v. a. (pop.) Inzwelgen,
opslokken, verslinden.

Engoulevent, m., z. CHASSE- CRAPAUDS.
Engourdir, v. a. Verdooven, verkleumen, ver
verstrammen: Le froid engourdit les mains,-stijven,
de koude verstut de handen. La torpille engourdit la main de celui qui la touche, de tril- of
kramprog verdooft, verstramt de hand desgenen,
die hem aanroert. — Ook zonder voorwerp: Le
f:'oid engourdit. — ( fig.) L'oisïveté engourdit 1'esprit, de ledigheid verslapt , verstompt , verdooft
den geest. — S'ENGOURDIR, v. pr. Verdoofd, stram,
stijf worden; — (fig.) dof, stomp worden. — Engourdi, e, adj. (en part. passé): Membres eng -s,
verstijfde, verdoofde leden n. pl. Esprit eng-, ver
logge geest m. Courage eng-, ver-stompe,d/f
moed m. — Coeur eng -, ongevoelig hart n.-flauwde
— [Mar.] Navire eng- , schip, dat bewegingloos

sch ij nt te midden eenei onstuimige zee, gesmoord
schip n. (stijvend.
Engourdissaiit , e, adj. Verdoovend, verEngourdissemeiit, m. Verdooving, verkleuming, verstijving , strammigheid , verstramming f.
— (fig.) Eng- d'esprit, geestverdooving, traagheid,
slaperigheid f. van den geest.
Engrain,m. [Tech.] Schuiver m., schuin plankje
aan de binnenzijde van den draaienden molensteen.
Engrainement, m. [Econ. dom.] Het vetmesten met graan. — [ Tech.] Het storten van graan
in den tremel of molentrechter. — Engrainer,
V. a. [Tech.] Van graan voorzien (den tremel) . —
Engr- un cheval, een paard met koren voederen.
— Engr- de la volailie, gevogelte met graan vetmaken. — z. ook ENGRENER. — Het part. passé is
ook adj.: Cheval engrainé, Volaille engr-e, met
graan gevoederd paard, gevogelte n.
Engrais, m. Mest m., meststof f. — Mestvoeder n.; — nesting, vetweiders f. Mettre des oies,
des boeufs a l'engr-, ganzen vetmesten, ossen vet
weiden.
Engraissage, Engraissement, m. Mes
vetmesting f. (van vee, van gevogelte, van-ting,
land). — Soms ook vetwording f., aanleg tot vetworden bij den mensch. — [ Tech.] Engr- dune
charpente, hechte ineenvoeging f. van een getimmerte met pin en gat.
Engraisser, v. a. [Econ. rur.] Mesten, vetmesten, vetweiden. Engr- des cochons, la terre,
varkens, het land mesten. — (Prov.), z. CHEVAL.Met vet besmeren, bezoedelen (in dien zin liever
graisser). - ENGRAISSER, v. n. (met avoir) Vet
worden. — (fig. et prov.) Il engraisse de mal avoir,
de malédictions, de haine, hij groeit tegen de ver
— S'ENGRAISSLR, V. pr. Dik en vet,-druking.
lijvig worden; — (fig.) zich verrijken, zich vetmes
Vettig of smerig worden: Le collet de 1'ha--ten.—
bit s'engraisse facilement, de kraag van den rok
wordt ligt vettig, besmult ligt.— (Prov.) , z. BE CTRRE.
— [Corn.] Lijvig worden, de ljvigheid van olie
krijgen (van dranken gebézipd). -- Ce vin s'est
engraissé, die wijn is dik geworden.
Engraissé, adj. (en part. passé van engrais-

ENGRAISSEUR

ENJOINDRE.

-

ser): Coehons engr-s, gemeste varkens n. pl. Champ
eng r-, gemeste akker m.
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Enharnachenieut , Euharnacher , zie
HARNACH—.

Enhayenr, m. [Tech.] Werkman, die de
:ngraisseur, m. Vetmester, vetweider m.
Engrangement, m. Het in de schuur brengen, klinkers in rijen te droogen legt.
1- Enhazé, e, adj. Metbézigheden bezet (affairé).
het thuis brengen van den oogst. — Engranger,
Enheiidée, Enl.hendrée, adj. f. iBlas.]Croix
V. a. In de schuur brengen, binnen brengen. — Het
part. passé is ook adj.: Blés engr-s, binnengebragt enh -, kruis n. met gespleten voet.
t Enherber, v. a. [Agric.] Met hooizaad begraan n.
zaaijen, tot grasveld maken. — Vergiftigen.
Engranlis, m. [H. n.] Ansjovis f.
Enhender, v. a. Met voetkluisters bedwingen
En ravement, ni. [1Vavig.] Het vastraken,
(wilde runderen of paarden).
vastzitten van een vaartuig in het zand.
Enhilarant , e , adj. Vroljjkmakend
.
, lach
Engraver, v. a. Op het zand, op het drooge
-weknd.
zetten (een vaartuig) . — Ook als v. n.: La chaEnhaché, e, adj. [Mar.] : Vaisseau enk-, schip,
loupe engrava, de sloep raakte op het drooge. —
[Mar.] Engr- des futailles, de vaten in den bal- dat zeer hoog op 't water ligt. Avoir l'arriére enh-,
last vastleggen. —S'ENGRAVER, v. pr. Op het zand zeer hoog van achteren zijn, het gat opsteken.
t Fnhiiiletnent, m. [Cath.] Laatste oliesel n.
vastraken. -- Het part. passé is ook adj.: Chaloupe, engr-e, op het drooge zittende sloep f. — EN- — -[ Enhniler, v. a. Het laatste oliesel toedienen.
Enhydre , m. Soort van chalcedoon m., die
GRAVEE, 1. [Vétér.] Kloof f., kwaal aan den hoef
soms waterdruppels inheeft, e n h, y d r i e t in. —
der runderen.
t Engreger, v. a. Verzwaren, vermeerderen. [H. n.] Waterslang f.; --- noord-amerikaansche
(gewikkeld.
Engréler, V. a. [Tech.] Een' kartelrand aan eene zeeotter in.
'Enigniatiq.ie, adj. Raadselachtig, duister, inkant zetten. — Engréle, e, adj. (en part. passé)
'Lnin
4iatiqum
eent, ode. Op eene raadselach[Bias.] Met tandjes, kartels of puntjes aan den
tige, duistere, ingewikkelde wijze.
rand versierd. --- Engrêlure, f. Zeer smalle kar
-t-'Enigmatiser, v. a. in raadsels spreken;-aan eene kant. — [Bias.] Kartelrand nl.-telrand
Engrenage , m. [Mécan.] tiet invatten, in- raadselachtig maken.
'Enignne, f. (weleer m.) Raadsel. -- (fig.) Duisgrepen der radertanden in elkander. —Machine
à engr -, deelschijf f. (der horlogiemakers).— [Mar.] tere zaak; verbloemde rede f. I.'homme est une
Stuwing f. der vaten. — Engrenant, e, adj. én- inexplicable , de mensch is een onoplosbaar
Invattend, ingrijpend (van raderwerk).— [Philos.]: raadsel. -- Voilà le mot de 1'én-, dat is de oplosPassion engr-e, zucht f. naar afwisseling (een der sing van 't raadsel, daar ligt de knoop.
Enivrant, e, adj. (pr. an-ni-vran) Dronkendrie distributieve hartstogten in 't stelsel van Fourier). = Engrener, v. n. [Mécan.] ineen vatten, makend, bedwelmend. Boisson en-e, dronkenmaingrijpen (van radeiwerk). — (fig. et (am.) Bien kende drank m.— ( fig.) Louanges en-es, bedwelengr-, Mal engr -, eene zaak goedl of kwalijk aan- mende lofspraken f. pl.
Enivré, e, adj. (en part. passé van enivrer)
vatten of beginnen. - ENGRENER, v. a. [Mar.] Engrune pompe, eerre pomp aan den gang maken (door Dronken, beschonken; bedwelmd.
Enivrennent, ni. (pr. an-ni--) Dronkenschap.
er water in te werpen). — .Stuwen. — [Téch.]
Een te vergulden stuk met schaafgras of paarde- -- (fig.) Bedwelming f.
Enivrer, v. a. (pr. an,ni-vi'é) Dronken, bestaart polijsten. — Slijpzand of amaril tusschen
twee te slijpen spiegeltafels brengen. — S'ENGRE- schonken lonken: I1 est aisé a en -, hij kan niet veel
z. verdragen, wordt ligt dronken. Certaines vapeurs,
NER, v. pr. Ineen vatten (van radertanden).
ook ENGRAINER. -- Engrenuire, f. Intanding, het odeurs enivrent, zékere dampen, geuren bedwelmen.
— (fig.) Bedwelmen, verblinden, duizelig maken:
ineengrijpen der raderen; ook van beenderen.
Engri of Engroi, m. [H. n.] Soort van lui- La fortune i'enivre. -- S'ENIVRER , v. pr. Zich
dronken drinken; bedwelmd, verblind worden. I1
paard m. in Congo.
s'enivre tour les jours, hij drinkt zich alle dagen
Eugrois, m. [Carr.] Kleine wig f.
Engrosser, v. a. (fare.) Bezwangeren, bevruch- dronken. I1 s'enivre d'espérance, hij laat zich door
ten. — Het part. passé is ook adj.: Femme en- de hoop bedwelmen, verblinden. — (fam.) II s'enivre de son vin, hij drinkt zich in zijn eentje drongrossée, bezwangerde vrouw f.
Enarosseur, m. (pop.) Bevruchter, bezwan- ken; — (flu. et fam.) hij loopt weg met zich zelven.
S 'Enixe, adj. Met inspanning voortgebragt;
geraar in.
krachtig, vol nadruk. — 'Enixement, adv. Op
S Engrossir, V. a. et n., z. GROSSIR.
En ruineler, v. a. Doen kartelen, doen klon- krachtige wijze.
Enjabler, v. a. [Tech.] Bodemen, de bodems
teren of stremmen. — ENGRUMELER, v. n. en S' ENGRUMELER , V. pr.: Le lalt s'est engrumelé, de der vaten in de gergels sluiten.
Eiij alen, v. a. [Mar.] Stokken: En)- une ancre,
melk is geklonterd.
Engueniller, v. a. Met vodden of lompen be- een anker stokken, met genen ankerstok voorzien.
j En j alouser, v. a. Jaloersch maken.
kleeden. — Eng nenillé, e, adj. (en part. passé)
En j anibe, e, adj. (ei part. passé van enjamMet vodden bedekt.
Enguerrant, 111. [Féod ] Door eenen leenman her) (jam.) Être naut enj-, hoog op de beenen zijn,
lange beerven. hebben.
uitgeruste en bezoldigde soldaat m.
Enjanibée, f. Schrede f., stap m. Faire de
Engheuser, V. a. (p p.) Door mooije woorden
grandes enjanibées, groote schreden doen. 11 le
verleiden, bedriegen.
Enguiehé, e, adj. [Bias.] Met een mondstuk franchit dune seule en]-, hij zette er met eene
schrede overheen.
van andere kleur.
Enjainbennent, m. [Poés.] Het overspringen;
En ;uiehure, f. [Bias.] Mondstuk n. van den
jagthoren. — [ Chas.] Koord f., waaraan de jagt- oversprong m. , onafgebroken voortgang van den
des eenen versregels in den anderen, e nj a mhangt.
zin
horen
bement n.
Engiiirlander, v. a., z. GUIRLANDER.
Engyseope, m. [Opt.] .Nabijkijker m., ver
En j annber, v. n. et v. a. Overstappen, overloep m.
(landerijen.-g'rotlasn., heen schrijden. En]- un ruisseau, over een' plas
t Enhacher, v. a. In elkander schieten (van stappen. - ENJAMBER , v n. Greote schreden of
t Enhaillonner, v. a., z. v. a. ENGUENILLER. stappen doen. — (fig.) Cette poutre enjambe sur
Enhardir, v. a. Koen, moedig, stout, stout- le mur du voisin , deze balk springt in 's buur moedig maken, aanmoedigen.
S'ENHARDIR, V. pr°. mars muur. - Ook z. v. a. ENIPIETER. — [Poés.]
Zich verstouten, stoutmoedig, vrijpostig worden. — Ce vers enjanibe sur le vers suivant, de zin van
Het part. passé is ook adj.: Homme enhardi, stout- dit vers loopt door in den volgenden regel.
moedig man m.
5 Enj arreté, adj. [Man.] Met zamengebonden
Enharnionie, f. [Mus.] Gebruik der , rieksche voeten.
toonladder. — Opklimming f. met minder can halve
if n j av eler, v. a. [Agric.] Op hooreen leggen
toonen. — Enharn.onique, adj. In de harmo- (het afgemaaide koren).
nische toonreeks der Grieken geplaatst. Genre enk -,
En j eui, in. [Jeu] Inleg, inzet m. Retirer son
harmonische toonreeks der Grieken, naar welke de enj-, zijn' inzet terugnemen; -- (fig.) zich uit het
quarte of tetrachorde zóó verdeeld was, dat de spel trekken, zich aan eene gewaagde ondernebeide eerste intervallen kleiner dan halve toonen ming onttrekken.
waren.
Enjoindre, v. a. Uitdrukkelijk gelasten, be--

- -

—
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velen, gebieden, inscherpen (inz. van de wereld- en
geestelijke raagt gebézi,gd): Cela lui a été enjoint,
dat is kern uitdrukkelijk gelast, ingescherpt.

Enjointé, e, adj. [Faut.] Oiseau court enj-,

een roofvogel met korte pooten, z. JOINTS.
En j áler, Engeóler, v. a. (fam.) Beguichelen, met schoone, vlej/ende woorden bedriegen, mis
bedotten, paaijen, belezen. — Het part. passé-leidn,
is ook adj.: Fille enjolée, misleid, bedot meisje n.
En j dleur, m., -ease, f., Vleijend bedrieger,
mooiprater m., bedriegster, mooipraatster f.
Eiij oliveinent,m. Versiering, ver fraaiji.ng, optoo jin.q f., opschik m., sieraad n.--En j oliver, v.a.
Opschikken, opsmukken., optooijen, verfraaijen, sieraden aanbrengen, versieren: II a bien enjolivé son
jard.in, hij heeft zijnen tuin re jt opgeschikt. — Het
part. passé is ook adj.: Maison enjolivée, opgesierd
huis n. -- En joliveur, nl., -ease, f. Versierder, opschikker; versier'ster, opschikster f.; vervaardiger van, koopman of koopvrouw in kleine siera-^
den. — Enjolivnre, f. Sieraad n , versiering f.
aan dingen van geringe waarde.
En j oneher, v. a.. z. JONCHER.

En jonquer, v. a. [Mar.] Enj- une voile, een
zeil met eggetouwen beslaan.
Enjonné, e, adj. (en part. passé van enjouer)
Levendig, lustig, vrolijk, opgeruimd, bljgeestig,
bljjmoedi,q, kortswijlig, geestig. Femme enj-e, vroljke, bljgeestige vrouw f. Style enj-, levendige,
luchtige stijl m.
En j oueweut, En j onnient, m. Opgeruimd
zachte vrolijkheid, levendigheid, luchtigheid,-heid,
lustigheid, bljmoedigheid f.
t En,j over, v. a. Vrolijk maken, verlustigen.
t En j 3cvencer (s'), v. pr. Den jongen heer
uithangen.
Enkiridion, M., z. ENCHIRIDION.

Enkysté, e, adj [Méd.] In een bijzonder vlies
besloten: Une Pierre enk-e, een blaassteen in. in een
afzonderlijk vlies. Tumeur enk-e, zakgezwel, beurs
-gezwln.
Enlacennent , m. Ineenstrengeling f.; het in
elkander vlechten of strikken. — Enlacer, v. a.
Vlechten, ineen strenr elen (linten, koorden, haar
ij uitbreiding boomtakken, armen, enz.)-vlechtn;—b
— Ent- des papiers, papieren aan elkander rijgen.
— [Charp.] Pin cn gat maken om te verbinden.--(fig.) Verstrikken, bedriegen, verschalken. S'EN
LACER , v. pr. Zich strengelen , ineen strengelen,
zich omstrengelen. — Het part. passé is ook adj.:
Rubans enl-s, Bras enl-s, ineengevlochten linten n.
pl., zarnengestrengelde armen m. p1. -- Enlacure
of E nlassure, f [Charp.] Het maken der nagelof ingaten; — nagelqat, pingat n.
v. a. Leeljk maken, mismaken, misvormen. - ENLAIDIR, v. n. (met avoir) Leelijk
worden. — Het part. passé is ook adj.: Visage enlaidi par la petite verole, door de kinderpokken
geschonden aan -ezigt n.
Enlaidissenneut, m. Het leeljk worden; leeljkheid, nsisvorming f.
Enlarnne, m. [Chas.] Groote ringmazen f. pl.
aan een vogelnet. — [Pèche] Als hoepels gebogen
boomtakjes ❑ . pl. aan steeknetten. — Enlarmer,
v. a. Zulke mazen of zulke hoepeltjes maken.
Enlevage, m. [Teint. Het wegnemen of knagen der kleuren (meestal door middel van chloor);
wef^nemingsmiddel n. — [Perot .] , z. ENLEVEMENT.
Enlevé, e, adj. (en part. passé van enlever):
Fardeau enl-, opgeligte last m. Poussière ene -, opgewaaid stof n. — Poste enl-, overrompelde post m.
Province enl-e, weggenomen provincie f. — Fille
enl-e, geschaakt meisje n. Jeune homme enl- par
la snort, door den dood weggerukt jongeling m.
Argent enl- au trésor public, uit de schatkist gestolen geld n.—Suffrages enl-s, verworven bijval m.
— [Beaux arts] Cela est enl-, dat is breed en
stout geteekend. ,geschilderd, gebeiteld.
Enlèvernent, m. Opneming, wegruiming; -ontvoering, opligting, schaking, wegvoering, ontrooving f., roof ni. L'enl- des décombres, de weg
puin. — L'enl- des sabines, de sa -ruimnqva't
maagdenroof. — [Jur.] Eni- d'enfant, kin--bijnsche
derdieverij f. Enl- de pièces, wegmaking, verduistering f van stukken. — [Mil.] L'enl- dune garde,
de opligting eener wacht. L'enl- d'un bastion par
une mine, het springen van een bolwerk door eene
mijn. L'enl- d'un pont, het wegbreken eener brug.
-

--

]

-

ENNAETERIDE.
-- [Bibl.] L'enl- d'Ënoch, de wegneming, opneming
van Henoch. — [Méd.] Enl- de la peau, afschaving f.
van de huid. — [Corn j L'enl- des marchandises,
het opkoopen der waren.
Eniever, v. a. Opheffen , opligten, optillen;
schielijk en met geweld voortrukken, wegrukken,
afscheuren; rooven, schaken, wegvoeren. L'aigle
enleva un agneau dans ses serres, de arend voerde
een lam met zijne klaauwen weg. Le vent lui a
enlevé son chapeau, de wind heeft hem zijnen hoed
van 't hoofd gerukt. On lui a enlevé sa felle, men
heeft hem zijne dochter ontschaakt. Les voleurs lui
ontt enlevé son argent, de dieven hebben zijn geld
gestolen. La peste enleva bien des Bens, de pest
rukte veel lieden weg -- (fain.) Enlevez-moi cela,
doe dat gezwind, snel. — [Mil.J La mine enleva
Ie bastion, de mijn deed het bolwerk in de lucht
springen. -- Enl- no régiment, een regiment overrompelen en opligten of wegvoeren. Eni- une place,
une province, eene vesting, eene provincie wennemen, snel veroveren. — Enl- des taches de 1'écrilure, vlekken uit een geschrift maken. — Enl- des
marchandises , koopwaren opkoopen (eer andere
kooplieden daarvan voorzien zijn). -- Enl- la peau,
de huid bezeeren, afschaven. — (fig.) Bekoren, ver
vervoeren, weislepen. Cel, orateur enlève-ruken,
ses auditeurs , die redenaar sleept zijne hoorders
weg, verrukt zijne toehoorders. Ces vers enlèvent,
die verzen zijn verrukkend. Enl- les suffrages, algemeenen bijval inoogsten. — [Tech.] Enl- un chaudron, den bodem van een' ketel met den ronden
hamer uitkloppen. — Enl- one pièce de cuivre, de
bulten uit een koperstuk kloppen. — Enl- une clé,
van eene staaf ijzer een stuk afhakken, waarvan
men een' sleutel wil maken. — [Chas.] Enl- la
meute, de honden langs den kortsten weg op het
spoor van 't wild brengen. — (Prov.) Cela enlève
(of lève) la paille, dat gaat boven alles. — z. ook
cones (blz. 43L, kol. 2). — S 'ENLEVER , v. pr Zich

verheffen, opstijgen; — zich driftig of toornig maken. — Losgaan, loslaten (van de huid, van de
boomschors) .
Enleveur , m. Wegvoerder , wegbrenger ; -schaker m. -- -j- [Mil.] Enl-s de quartiers, overrompelaars, opligters m. pl.

F.nlevure, f . [Chir.]. z. ELEVTIRE . — [Tech.)

Afgeslagen stukn. (van eene ijzerstaaf, oen daaruit
iets te smeden). -- Lederafval m. (voor handschoenen). — [Scuip.] Verheven snijwerk n. — [Brad.]
Verheven borduursel n.
.- Enliasser, v. a. Jan een lias ragen.

Enlier, V. a. [Arch.( Enl- des briques, stee n en verbinden, in verband brengen.
Enlignement, [Tech z. v. a. ALIGNEMENT.
.],

Euligner, V. a. [Tech.] Elflijnen, bel jnen, met

de lijn afslaan, naar de lijn metselen, opbouwen.

-, [lmpr.] Enl- des pages,

de register - s maken. --

Het part. passé is ook adj.: Pierres, Poutres enlignees, in de lijn geplaatste steenen, balken m.
pl. — Pages kien enl-es, goed tegenover elkander
ge; laatste bladzijden f. pl.
Enlioiiber, v. a. [Mar.] Kluchten, met eene
klucht werken.
Enlisseronner, v. a. [Manuf.] De kettingen
op den scheerstok spannen.
Enlizer, V. a. Onder een zwaar ligchaam uit
dat bedelven: Le sable enlize. — s'EN--wijken
LIZER. v. pr Wegzinken in 't vlugzand.
Enluiminer, v. a. Met kleuren afzetten, dek
Enl- des cartes, landkaarten afzetten. —(fig.)-ken.
Vuurrood maken: L'ardeur de la fièvre Jul a enluminé le visage, de hitte der koorts heeft z jn
Bezigt vuurrood gemaakt. — Enl- sou style, zqn
stijl een' gezochten toni bijzetten. -- s 'ENLhINIINER ,
V. pr. Zich blanket/en. — (Loc. pray. et basse)
Seal- la trogne of Enl- la trogne, zuipen, onmatig veel drank gebruiken. — Het part. passé is ook
adj,: Cartes enluminées, gekleurde, afgezette kaarten f. pl. Visage enluminé, vuurrood gezigt n.
Enluniineur, m„ -ease, f. [Tech.] Afzetter,
kleurder m. van prenten, kaarten, enz., kleurster f.
Enleiminiire, f. Het kleuren, afzetten. — Gekleurde plaat f. — Gezocht sieraad n. (inden stijl) .
— Vuurrood gezigt n., koperkleurige neus m. (door
den drank) .
Eninereiment, m. [Rist.] Geldboete f., geëvenredigd aan 't vergrijp.
Ennaétéride, f. [Chron.] Tijdperk van 9 jaren.

ENNASSER
Ennasser, V. a. [Peche] In de fuik zetten. —
% (mier.) Bedriegen.
Errneaeanttre, m. [H. n.j Lipvisch m. met 9
rue{stekels. -- Ennéaeontaedre, adj [Minér.]
Nerentirtvlakkig (van kristallen). — Ennéacordc, m. [Mus. anc.] Negensnarig speeltuig n. —
Ennéadocaétéris, m. [Cliron.] Metons negen tienjarige periode (cycle lunairej. — Ennéagoire, m. [Géom.] Naenhoek m. -- [Fort.] Vesting f.
met 9 bolwerken. — Ennéa y nie, f. (Bot. J Plantenklasse met 9 stijltjes. -- Ennéagynigae, adj.
Met 9 stijltjes. --- Enuéandre, Enneandrique, adj. Met 9 stampertjes. -- Ennéandrie, f.

Plantenklasse f., welker tweeslarhti e bloemen 9
vrije meeldraden hebben (de 9de klasse van Linneus).
I nnéanthère, adj., z. v. a. ENïNÉANDRE. —
Eniméapétate, adj. Met 9 bloembladeren. — Ennéapti,ylle, adj. Met 9 blaadjes. -- Ennéaptéri%ien, ne, adj. [H. n.] Met 9 vinnen. —En-

—

nénrrhine, adj., z. v. a. ENNÉANDRE. -- Ennéasépale, adj ., z. v. a. ENNÉAPIIYLLE. -- En-

nP^perme, adj. [Bot.] Met 9 zaden.
;^i;nemi, m., -e, f. Vijand m., vijandin f. —
Le ehou est l'enn- de la vigne, de wijnstok wil
niet bij kool groeijen. — (Prov.) Ii n'y a point de

dc kleinste, zwakste vijand kan gevaarlijk worden. (Vest autant de pris sur l'ennemi, dat
is al weder zóó veel gewonnen. Plus de morts, mains
d'ennemis, één doode meer, één vijand minder. Zie
ook AMI, CHARBON. — ENNEMI, E, adv. Vijandelijk,
petit enn-,

vjjandifi: Personnes enn-es, Nation enn-e. — Le

feu et l'eau sont enn-s, vuur en water verdrauen
elkander niet. — Les vents enn-s, de tegenwinden m. pl. — Couleurs enn-es, niet zamenpassende
kleuren f. pl. - it est enn- de nature, hij misgunt

zich zelren en anderen ieder vermaak.
Ennillage, m. j Tecïi. 3 Verbinding van de spil
met den lno er of draaienden molensteen.
Ennoblir, V. a. (pr. an-no—) Veredelen, adelen,
édeler, aanzienlijker maken, opluisteren (inz. van
zaken gebézigd) . La lecture de bons livres ennoblit
!'esprit, het lezen van hoede boeken veredelt, ver

verstand. — s' EN NOBLIR . v. pr. Edeler-rjklhet
worden. -- Het part. passé is ook adj.: Coeur ennobli par la vertu, door de deugd veredeld, geadeld hart n.
EnnoCinatigne, adj. (pr. an-no—) [Phil.] In
den geest zelven rgevormd. — Ennoergie, f. Ver
-mocen.
om zich denkbeelden te vormen.
Ennoie, m. (pr. an-not), z. v. a. AMPHISBENE.
Ennolier, v. a., z. v. a . ENHUILER.
Ennui, m. (pr. an -nul) Verveling f.; hartzeer,
on, enoecen. verdriet n., kommer m., kwelling f.
Ennniter (s'), v.

pr., z. ANUITER.

Ennayant, e, adj. (pr. an—) Vervelend, lasha (van personen en zaken): .Homme enn-, vervelend ki encch (die een' enkelen maal of voor't oogenblik verveelt of lastin is) . Que vous ètes enn- aujourdhui ! wat zijt ge van daag lastig! — Quel
temps een- ! wal vervelend weder!
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afrigten. -- 'Enoiselé, e, adj. (en part. passé):
Faucon én -, a fgerigte valk m.
Enombrer, V. a. (pr. an—) [Bibl.] : La vertu
du Souverain t'enombrera, de kracht des Alterhoogsten zal u overschaduwen.
'Enomphale, f. [Md.] Navelverharding I.
'Enoncé, e, adj. (en part. passé van énoncer):
Opinion én -e, uitgedrukte, verklaarde meening I.
— ÉNONCE , m. Uitdrukking, verklaring I. — [Prat.]
Un simple én -, een eenvoudig voorstel n. zonder uit
bewijzen. Un faux én -, eene valse/te-enztigof
uitspraak, verklaring f. Le notaire nous a lu l'énde l'acte, de notaris heeft ons den inhoud der acte

voorgelezen.

'Enoncer, V. a. Uitspreken, zijne gedachten uitdrukken, verklaren, voordragen, aanduiden, aantoonen: Ce nest pas tout que de bien penner, it faut
savoir bien én- ce que l'on eense, 't is niet genoeg
goed te denken, men moet z ijne gedachten ook goed
weten uit te drukken. — [Prat.] En- faux, eene
valse/te verklaring a fl eggen. — s 'ENONCER , v. pr.
Zich uitdrukken, zich verklaren 11 s'énonce fort
bien, hij drukt zich zeer wel uit.
'Enonciatif, ive, adj. [Prat.] Verklarend,
uitdrukkend, uitend. Terme en-, woord, waarmede
men eene zaak vermeldt. —, (Gram.] Een oordeel
uitsprekend, oordeelend. — ENONCIATIF, m., z. v. a.
.

PREDICAT.

'Enonciation, f. Het vermelden, gewag maken;
vermelding, verklaring, gewagmaking, bekendmaking, verkondiging, e n a n c ia tie I. — [Prat.] Le
proces verbal contient l'én- des faits, het proces
bevat de opgave der feiten. — [Log. anc.]-verbal
Bevestigend of ontkennend voorstel, oordeel n. —
Voordragt, uitspraak f.: II a l'én- belle, beureuse,
hij heeft eene schoone, gelukkige vos rdragt.
'Enoplie, I. [H. n.] Wapenkever m.
'Enoptromancie , 'Enoptronuantie , f.

Spiegelwaarzeggerij. --'Enoptromancien, m.,
-ne, I. Spiegelwaarzegger m., zegster f., é n o ptromant m. en f.
'Ereorchis, 'Enorchite, I. [Minér.] Ronde
fiquursteen, bevattende een' anderen steen van den
vorm der teelballen, adelaarsteen ni.
Enorgrieiltir, v. a. (pt. an—) Verhoovaardi,gen, hoo!rmoedig, opgeblazen, trotsch maken. —
S'ENORGUEILLIR, V. pr.

Zich verhoovaardipen, hoog -

noedig, opgeblazen, trotsch zijn of worden. 11 s'énorgueillit de son savoir, hij verhoovaardigt zich op
zijne kundigheden m.
'Enorme, adj. Onmatig, g root, qedrooteljjk,
uittermate, bovenmate, zeer groot of dik. L'élépbant,
la baleine sont des animaux én -s. — (Jig.) Buiten
ontzettend, ongehoord, gruwelijk, geweldig,-spori,
ijselijk, en or m: 11 a fait une dépense én -, hij
heeft eene ontzaggelijke, onmatige vertering gemaakt.
Un cas én -, een ongehoord geval n. — [Prat ] Lésion én -, beschadiging boven de helft der waarde
van 't verkochte. Men zegt ook: Lésion énormissime.
'Enormérnent, ode. Onmatig. uittermate, op
bovenmatige wijze, verschrikkelijk veel.

Erururyer, V. a. (pr. an ) Vervelen; verdrieten,
verdriet aandoen, lastig vallen, kwellen. Cet orateur
çs ' Enorruissime, adj. Zeer enorm. z. ENORME.
ennuie toes nes auditeurs, deze redenaar verveelt
Enormité , f. Buitengemeene , gedrogtelijke
al zijne toehoorders. - S'ENNUYER, V. pr. Zich ver
grootte, enormiteit f. — (fig.) L'en-d'unerime,
verdriet krijtren: C. est on homme inquiel.-veln; de afschuwelijkheid, ijselijkheid, snoodheid, verfoei qui s'ennule partout, hij is een onrustig man, die jel jkheid f. eener misdaad. Comniettre one én -,
zich overal verveelt. — Ook als v. imp.: Il m'en- eene schandelijke, snoode daad begaan. — Je vous
nuvait de t'attendre, 't verdroot naij. de tijd viel feral voir l'én- de votre tort, ik zal u al 't gewigt,
mij lang, door op u te wachten. — (Prov.) 11 en- de zwaarte van uwe verkeerdheid, doen inzien.
nule b qui attend, z. ATTENDRE — Het part. passé

is ook adj.: Pei Bonne ennuvée, met verveling geplaand mensch. — Ook als subst.: Nul nest plus

ennuveux que l'ennuyé. niemand is vervelender
dan die zich Telven verveelt.
Ennnyeasenrent, a.dv. (pr. an—) Verdrietelijk. lastin, .op vervelende wijze.
Eunu.,yenx, ease, adj. (pr. an—) Lastin. ver
vervelend (van personen en zaken): Homme-drietg,
can-, vervelend lastig mensch (die uit zijn' aard
vervelend is, vgl. ENNUVANT). Conversation enn-

euse, vervelend, verdrietig gesprek n. — Somtijds
ook als subst.: Un enn-, Une enn-euse, een vervelend man. eene vervelende vrouw.
'Enoeyelique. adj.: Fête én -, eindfeest. slotfeest n. (op 't einde van een of ander tijdperk).
'Ereode, e of 'Enoné, e, acij. [tiot. J Zonder
knobbels of knoesten, glad (van stenorel, wortel).
'Enoiseler, v. a. (pr. an—) [Fauc.] Den valk

`Enormon, m., Z. V. a. ARCHEE.

S' 'Enossé, e, adj.: Le loup en- de la fable,

de wolf in de fabel, wien een been in de keel was
blijven steken.
'Enostose, f. [Méd.] Inwendig beengezwel n.,
waardoor de mergbeenholte verloren gaat, en o stósis f.

'Eiaoaé, e, adj. (en part. passé van énouer):
Drap én -, genopt laken n. — z. ook ENODE. —
'Enoner, V. a. [Manut. j Noppen, het lakenweef-

sel met het nopijzer van ingeweven knoopen en andere oneffenheden zuiveren. — `Enonetlr, m.,
-euse, f. Nopper m., nopster f.
t Engiiadrnnpéder, v. a. Onder de viervoetige dieren plaatsen; — in een viervoetig dier herscheppen.
Engnérant, e, adj. (fam.) Benieuwd, nieuws
vraagachtig, uitvorschend: Vous êtes trop-gier,
enq-, gij zijt te nieuwsgierig.

29*
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Enquérir (s'), f. Nasporen, uitvorschen, onderzoek doen, onderzoeken, vernemen: Enquérez
vous en a ceux qui le savent, onderzoek, verneem
er naar bij degenen, die het weten ;
t Enquerre, V. a., Z. V. a. E\QUERIR; -- somtijds
nog gebézigd in: (Prov.) Trop enq- nest pas bon,
men moet niet al te naauw uitpluizen of ziften. —
% ENQUERRE, m. Onderzoek n., nasporing, navorsching f. — [Prat.] Faire t'enq-, onderzoek naar
den oorsprong doen. — [ Bias.] Armes à enq-, wapen, waarin een 01' ander stuk teren den regel geplaatst of aangebragt is (zoodat het stof tot navraag, tot onderzoek geeft), afwijkend, raadsel
wapen D.
-achtiu
Engaestant, e, anl., z. v. a. INTERROGATIF.
Enquête, f. [Jur.] Geregtelilk onderzoek, ver hoor n. (in burgerl ij ke zaken) Enq- par témoins, het
bomen van getuigen, het getuigen-verhoor n. Enqdirecte, getuigen-verhoor in 't belang des eischers.
Enq- contraire of Contre enq-, getuirlen- verhoor
in 't belang des verweerders. Enq- verbale, par
écrit, mondeling, schriftelijk getuigen-verhoor. Enqd'ofpice, van ambtswege, op tast des regters ingesteld onderzoek. Enq- respective, wederzijdsch onderzoek. — Enq- comrierciale, handels - onderzoek,
een door den minister van koophandel bevolen onderzoek eener den handel betreffende zaak. — Enqparlementaire, openbaar onderzoek van een of ander feit, door eene wetgevende vergadering gelast en
in haren naam dom' eene bijzondere com,, issie uit
parlementaire enquête f.
-gevord,

Enquéter (s•), f. Onderzoek doen, vernemen,
navorschen, naspeuren; — ook (met de ontkenning)
zich bekreunen, bekommeren, zich aangelegen laten
zijn. Je vous prie, enquêtez-sous de cela, ik bid
u, doe daar eens onderzoek naar. I1 ne s'enquête
de rien, hij bekreunt, bekommert zich nergens om.
Enquéteur, rn. Onderzoeker; — insteller van
eene enquête of een onderzoek. — Enq-s of examinateurs des comptes, nazieners der rékeningen. —
[H. eeel j Les eng- de la foi, de inquisiteurs, geloofs- onderzoekers m. 'pl. — Ook als adj. gebézird:
Commissaire eng -, kommissaris van onderzoek.

Enq.oi ►uaader, v. a. (woord van La Fontaine)

(Jam.) Enq- qn., iemand als Quinault (een fransch
dichter der 17de eeuw) doen schrijven, handelen of
spreken. -- (fig.) Verleiden, bedriegen (in dezen zin
door Voltaire gebruikt).
Euqisis, e, adj. (en part. passé van enquérir)

Ce témoin enquis a repondu que non, die getuige,
ondervraagd zijnde, heeft neen geantwoord. — ENQUis, m. [Jur. alle.] Onderzoek n. (enquête).

Enraciné, e, adj. (en part passé van enraciner): Arbre bien enr-, welgewortelde boem m., boom,
die goed, wortel heeft geschoten. — ( fig.) Mal enr-,
ingewortelde, verouderde, inr ekankerde kwaal f.
Enraeinement, m. Het inwortelen, het warte/schieten (der booroen en planten). — Het vastworden. wortelvatten (van verplante gewassen). —
(f g.) L'enr- des vices, des habitudes, het inwortelen, verouderen der ondeugden, gewoonten.
Enraeiner, v. a. Doen inwortelen, doen wortel vatten: Enr- un arbre, — ( fig.) Voilb comment
on enracine les prejuges, zóo doet men de voor
wortel schieten, zoo krijgen de vooroor -ord-eln
ENRACINER, v. n. (met
deelen meer en meer voet.
avoir), en S'ENRACINER, v. pr. Inwortelen, wortels
Cet
arbre
a
of
s'esl
bien enraciné. —
schieten:
(fig.) Un mal qui s'enracine, eene kwaal, die wortel schiet, veroudert.
Enrags', e, adj. (en part. passé van enrager)
Del, onzinnig, uitzinnig, razend, verwoed, woedend.
Chien enr-, dolle hond m. (fig.) Faim enr-e,
woedende, zeer groote honger m. Être enr- contre
q n., razend, boos, verwoed op iemand zijn. — C'est
de la musique enr-e, 't is muzijk om dol te worden. -- (Prov.) Quant on geut noyer son chien on
dit qu'il est enragé (of quail a la rage), z. CHIEN.
- z. ook VACHE. - ENRAGE, m., -E. f. Dol geworden mensch, razende, woedende, bezétene m. en f.,
dolkop; stijfkop in. Crier, se battre comme un enr-,
schreeuwen. vechten als een bezétene.
Enrageant, e, adj. (fam.) Dol of woedend makend: Cela est enr-, dat is om dol te worden.
Enra téauent, adv. Met woede, op eene dolle,
--

razende wijze.

Enrager, v. n. Dol worden, de watervrees of
hondsdolheid krijgen. -- (fig. et lam.) Ondragel jke

ENRICHISSENIENT.
pijn lijden; — een' onweêrstaanbaren drang tot iets
gevoelen; — razend, woedend, grimmig worden of
zijn . Si ce chien ne bait pas, i] enragera, als die
hond niet drinkt, zal hij dol worden. — Il enrage
des dents, du mal de dents, hij is dol van tand of kiespijn. II enrage de faim, hij blaft van honger. — 11 enrage de jouer, h ij is dol op 't spel. —
Je n'yuis tenir, j'enrage, ik kan 't niet uitstaan,
ik word razend, ik ben woedend. — (Lor. prov.)
Il n'enrage pas pour mentir, hij is van zijne eerste
leugen riet gebarsten. 11 ferait enr- la bète et le
marchand, hij twist met God en al de wereld, niemand kan 't hem naar den zin maken. -- Prendre
patience en enrageant, zijn ongeduld verbijten.
Enraiement, m. [Tech.] Het inzetten der
spaken (in ee ' ' wiel). -- liet remmen (van een wagenrad). — Eurayer, v. a. [Tech.] Spaken inzetten. — Rernmen, een of meer raderen vast zetten, zoodat zij enkel voortschuiven, niet omdraaijen
kunnen (in dien zin meestal zonder voorwerp gebé,

zird): La descente est très-raide, it est prudent
d'enr-. — ENRAYER, v. n. (fig. et fam,) Ophouden,
inbinden, zich beteugelen, zachtjes aan doen. Vous
êtes trop vif, it faut enr-, gij zijt te driftig, gij
moet u inbinden, uwen ijver beteugelen. — [ Agric. j
De eerste vore ploegen. — s'ENRAYER, v. pr Geremd worden, geremd kunnen worden. — Het part.
passé is ook adj.: Roue enravée, geremd rad; -ook van spaken voorzien rad of wiel n. — Enrayeur, m. Bestuurder m. van 't heiblok, zanger.
— Enrayoir. m. [Tech.] Rongstok m. (waartege n de wagenladder steunt). — Enraynre, f.
[Tech.] Rem- of spanketting in. (ook, ENRAYOIR ge heeten). — [ Agric.] Eerste vore f. bij 't ploe.ren. —
[Charp.] Dakgetimmr-rte n., gezamenlijke bindten
en sparren in hun verband.
Enrégimenter, v. a. In een regiment inlijven.
— Een regiment vormen, tot een regiment 'maken.
— Het part. passé is ook ad-i.: Soldats enrégimentés, bij een regiment ingedeelde soldaten m. pl.
Enregistrable, adj. Wat in 't register kan
of moet febragTt worden, registreerbaar. — Euregistrernent, m Inschrijving, opschrijving, boe
openbare registers, r e g i s t r é r i n g,-kingde
registratie f. van acten, oorkonden, enz.); het i-ngesch.révene of geregistreerde; — registratiekosten f. pl.; -- registratie-kantoor n. — Enregistrer, v. a. Inschrijven, opschrijven, op het regist er brengen, r e g i s t r é r e n.. — (fig.) L' h ist oire
a enregistré les hauts faits de nos guerriers, de ge
heeft de heldendaden onzer krjrslieden-schiedn
opgeteekend. -- Vos ennemis enregistrent foutes
vos actions, uwe vijanden geven acht op (nemen
nota van) al uwe daden. — S'ENREGISTRER, F. pr.
Geregistreerd worden. — Het part. passé is ook
adj.: Acte enregistré, ingeschreven, geregistreerde
oorkonde f. — -- Enreaistreur, m. Inschrijver,
registreerder m.
t Enréner, v. a. [Voitur.] Enr- les chevaux,
den paarden de teugels aanleggen en die`opknoopen. -- Eurénoire, f. Hout n. aan 't gareel,
waardoor de teugels gaan.
Eurhuiné, e, adj. (en part passé van enrhunier) Verkouden.
Enrhniner, v. a. Verkouden maken. verkoudheid aanbrengen: Le moindre changement de temps
l'enrhume, de minste verandering van weder maakt
hem verkouden. — (fig. et pop.) C'est ce qui vous
enrhume, dat misleidt, bedriegt u. Il m'enrhume,
hij verveelt mij, ik ben hem zat. — s'ENRHUMER,
F. pr. Verkouden worden, eene verkoudheid krijgen, eene koude vatten
Enrhnmiire, f. Verkoudheid f (rhume).

Enrhnner, v. v. [Epingl.], z. v. a. ENTETER.
Enriehir, F. a. Verrjken, rijk maken; — versieren, opsieren, verfraaien. Le commerce enrichit le . états, de handel verrijkt de staten. Enrone moutre de pierreries, een horlogie met edelvesteenten versieren. — (fig.) Enr- sa mémoire, zijn
geheugen verrijken Enr- une langue, eene taal ver
— Enr- on poème, een dichtstuk opsieren,-rijken.
met nieuwe schoonheden verrijken. -- S'ENRICHIR,
V. pr. Rijk worden, zich verrijken. — (Loc. prov.),
z. DETTE. — Het part. passé is ook arij.: Personne
enrichie, of als subst. Un enr-, een rijk geworden
mensch
Euricliissement, ni. Het verrijken, rijk maken; het opsieren (zelden anders dan fig. gebruikt):

ENRIMER
L'enr- dune langue. de verrijking f. eener taal.
Un sujet stériie qui ne peut recevoir aucun enr-,

een dor onderwerp, dat voor Beene opsiering vatbaar is. ('t aanbeeld doorslaan.
Enrimer, v. a. [Tech.] Met den doorslag op
Enrinnetur, m., z. v. a. ENRAYEUR.

-
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een schriftelijk getuigenis geven, (It t een leen of
onroerend goed van den grondheer aan een ander
overgedragen is, dat hij er bezit van genomen heeft.
Ensal, m., z. ENSEL.

Ensanglanter, v. a. Bebloed maken, met bloed

bevlekken, Oervorsen, of bezoedelen, bebloeden: Sa
blessure ensanglanta ses habits. — (/1g.) Ce prince

Enrochement, m [Arch.] Steengrond m., in
een' bewee(f l ken bodem aan; ebir'agt; — beveiliging a ensanglanté son règne, deze vorst heeft zijne revan brugpijlers, dammen enz. door ingezonken stee géring door bloedstorting (door wreedheden) gekenEnroeher, v. a. Door zulk steenwerk-ne.— merkt. — II ne faut pas ens- in scène, men moet
geesten doodslag op het tooneel brengen. -- Enbevestigen.
Enrólé, e, adj. (en part. passé van enréler): sanglanté, e, adj. (en part. passé): Br as en-s,
Jeunes Bens enr-s, aangeworven, in dienst getre- bebloede armen n. pl. — [H. n.] Met bloedroode
vlekken. — [Bias.] Pélican ens- de gueules, met
den jongelingen, g e e n r o l e e r d e n.
Enrálement, m. Het aanwerven, werven; het bloed bezoedelde pellikaan in.
t Enseignable, adj. Wat zich laat onderwijdienstnemer; werving, aanwerving; dienstneming f.
Enr- volontaire, vrf willige dienstneming. Enr- for- zen: Le style, Ie goat ne lont point choses ens-s.
En beignant, e, ad j. Onderwijzend. — [Théol.]
cé, gedwongen werving, ronselar f. — Het inschrijlise ens-e, onderwijzende kerk f., de gezarnenven dei° aangeworvenen op de rol. — Wer flijst f., Eg
lijke eerste ker^kleeraar^s. — Corps ens-, onderwibewijs van dienstneming.
Enróler, v. a. Op de rol of lijst schrijven; inz. zend ligchaarn n., gezamenlijke volksonderwijzers
voor de krijgsdienst inschrijven, aanwerven, in dienst van een land. -- Meml►re du corps ens-, lid n. der
nemen: Enr- des soldats, des matelots. — S'ENTRO- fronsche Universiteit.
-

LER , v. pr. Dienst nemen, soldaat, matroos worden.
I1 s'est enrolé, hij is soldaat geworden, hij heeft
dienst genomen. — Bij uitbreiding: (fam ) 11 s'est
enrolé dans vette société, hij is lid van dit genoot
geworden.
-schap
Enró1eiir, m. Werver, ronselaar m.
EuroneC, e, adj. Vol distels en doornen. —
(firg.) Vol zorg, onrust.
Enroué, e, adj. (en part. passé van enrouer)
Heesch, schor: Homme enr-, Voix enr-e, heesch
man m., heesche stem f. — Ook als adv. (fam.)
Parler enr-, met schorre stem spreken. — Enronenient, m. Heeschheid. schorheid f. — Enrotter, v. a. Heesch, schor maken. — S'ENROUER,
V. pr. Heesch, schor worden.
Enronilleinent, rn. Het verroesten; verroesting f. — Euroeuiller, v. a. Roestig maken, z. het
meer cpebruikelijke ROUILLER.
Enroulage, Enrorulement, m. Het oprollen;
oprf,lling f. — [Arch., Sculp., Hort.] Spi7aal- of
slakkenvormig sieraad n. L'enr- des feuilles dans
Ie bourgeon, de za.menrolling der bladeren in den
knop. — Enrouler, v. a. Zamenrollen, oprollen;

omwin 'en, ornslingeren. — S'Er,ROULEF., v. pr. Zich

zamenrollen; zich om een ander voorwerp rollen of
slingeren. — Enrotilé, e, adj. (en part. passé):

Ë toffe enr-e, opc,erolde stof f.
t Eurnbanner, v. a. Met linten versieren:
Enr- un chapeau. -- s 'ENRUBAN NER, V. pr. Zich
met linten sieren of omhang en. -- Enrnbanné, e,
adj. (en part. passé): Chapeau err-, Canne enr-e,
hoed, rotting m. met lint. --- (iron.) Met een of

meer ordelinten versierd.

Enrue, f. [Agric.] Breede vore f., door ver schei gene ploeggangen gevormd.
Ensablement , m. Verzanding, zandoph.00ping f., door wind of stroom gevormd. — Ensabier, v. a. Op het zand zetten. — [ Peche] Netten
in een' zandgrond vastzetten. — S 'ENSABLER. v. pr.
Op of in het zand vast raken. — Ensablé, e,
adj. (en part. passé) Barque ens-e, op 't zand
gezette schuit f.

Ensabotel nent, m. [Artill.] Het opklossen
der k' rels. — [Tech.] Het remmen von een wagenrad met den remschoen. — Ensaboter, v. a.
[Artill.] Ens- un poulet, een kogel (inz. een brand„

en lichtkogel) opklossen , in een' houten klos bevestigen, eer hij in 't kanon gaat. — [Tech.] Remmen. — ((am.) Ens- qn. , iemand klompen doen
aantrekken. -- Ensaboté, e, adj. (en part. passé):
Boulet ens-, op(ekloste kogel m. Roue ens-e, geremd wiel n. — Gens ens-s, klompenvolkje n.

Ensachement, m. [Corn., Econ. rur.] Het

opzakken, het in zakken doen. -- Ensacher, v. a.
Zakken, opzakken, inzakken doen. -- Ensaché, e,
adj. (en part. passé) : Grains ens-s , granen in
zakken. — Ensaeheur, m, Puller der zakken,
(vijgeboom m.
zakker m.
Ensade of Enzade, m. [Rot. J .'Ethiopische
Ensafraner , v. a. [Tech.] Met saffraan
verwen.
Ensaisineuieiit , m. [Prat. anc.] In bezit
stelling f. - ( réod. J Bewijsstuk n. der leensoverdragt.
-- Ensaisiner, v. a. In bezit van een erfgoed,
een onroerend goed stellen. -- Ens- on contrat ,

Enseigne, f. Kenteeken, merkteeken, kenmerk n.
(in aien zin nog in enkele zegswazen): Donner de
bonnes, de fausses ens-s (indices), goede, verkeerde
kenmerken opgeven. J'ai été chez vous à telles ens-s

que ...., ik ben aan uw huis geweest, en tot bewijs
daarvan dient, dat ..... Je ne le croirai qua bonnes ens-s, ik zal 't niet dan op goede gronden geboven. Vous venen lei it fausses ens-s, gij komt
hier op de verkeerde plaats, gij vindt hier niet wat
gij zoekt. Ii est ici à hannes ens-s, hij is hier zeer
gezien, staat hier in een goed blaadje. Je i'ai demandé a bonnes ens-s, ik heb het met gegrond
recu t verlangd. — Uithangbord n. Je suis logé it
fens- du Lion dor. ik logeer in den Gouden leeuw.
— (Loc. prov.) Etre logé it fens- de la tune, onder
den blooten hemel slapen. C'est une ens- it bière,
't is eene prulschilderj. Je suis logé it la mane
ens- que vous, ik deel met u in 't zelfde lot. —

z. ook BON (pag. 193. kol. '2). — [ Anc. mil. j Vaandel, vendel, v 'ldteeken n. (drapeau); (in dien zin
nog gebézigd in:) Les soldats sortirent tambour
battant et enseignes délloyées, de soldaten trokken
uit riet slaande trom en vliegende vaandels. —

(fig.) Marcher, Combattre sous les ens-s de qn.,

iemands leer, gevoelen, stelsel aanhangen, verdedigen; van iemands part j zin. — Weleer ook: Vaan -

dr'igsplaats f.; ook z. v. a. COMPAGNIE: 11 a en
fens - de Ia colonelle, hij is vaandrig bij de l jfcom -

pagnie geworden. On le%a dix ens-s d'infant.erie,
iaen li tte tien coni.pagniën of vendels voetvolk. —
[Mar.] Ens- de poupe, vlag f. op den achtersteven.
Baton , Gaule deus -, vlagl;estok, vlaggemast m.

— [itiod . arc.] Une ens - de diamants, de pierreries,

een knoop van diamanten of edele gesteenten, in
de gedaante van eene roos of andere figuur (aan
dGn hoed of in 't haar geelra! en). — [Drap.] Voor
-inalge
lengtemaat f. van drie ellen.
ENNSEIGNE, m. [Mil. J Vaandrig, vendrig, vaandel
— Ens- de vaisseau, luitenant der 2de-dragem.
klasse, scheepsvaandrig. Ens- en pied, oppervaandrig. Ens- en second, onder- of tweede vaandrig.

Ens- de port, onder-havenmeester. — Weleer ook:
zegel n.: Signé des ens-s inlpériaux. — Ook gebézigd voor: FANFASES.

Enseigné, e, adj. (en part. passé van enseigner): Enfants Bien ens-s, wel onderwezen kinderen n. p1. Doctrine ens-e, onderwezen leer' f.
Enseignernent, m. Het onderwijzen; onderwijskunst 1. ; onderwijzerschap n. ; — onderwijs,
onderrigt n., onderwijzing, inz. zédeljke leering,
les f. Sc consacrer it fens-, zich am 't onderwijs
wijden. — Lens- public, het openbaar of volksonderwijs. Lens- primaire, secondaire, superieur,
het lager, middelbaar, hooger onderwijs n. L'ens-

rnutuel , het werlerkeerig onderwijs. — Donner
de bons ens-s, goed onderwijs geven. — Les mal
de on--heursd'atcionverds-,
gelukken van anderen moeten ons tot leering of les
strekken. — [Arc. prat.] Fournir des titres et
des ens-s. oorkonden en bewijsstukken léveren.
Enseigner, V. a. Onderrit ten, onderrigt of
onderwijs even, onderwijzen, leeren: Ens- les enfacts, den kinderen onderwijs geven. Ens- les principes de la langue it qn., iemand onderrigt geven
in de beginselen sever taal. -- Bij uitbreiding: lVig-
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zen, beduiden, doen kennen. Ayez la bonté de nous
ens- le chemin le plus droit, wees zoo goed en wijs
ons den krnrtsten weg. (vinger m
-F Ensei gneur, m. Onderwijzer in.; ook wijs-

Eusel, ni. [Anc. chir.] of als adj. Crutère ens-,

driekant schroei-ijzer voor de lippen.

Enselle, f ., z. ENSOUPLE.

ENTAM1.
Ensoreeler, v. v. Betooveren, beheksen. —
(/ig.) Cette femme la ensorcelé, die vrouw heeft
►gene geheel verstrikt, belezen. — Ensoreelé, e,
2dj. (en part. passé): Bétail ens-, betooverd veen.
— Ensorceleuar, m., -euse, f. Betooveraar,
heksenmeester m., tooverheks f. -- Ook als adj.:
Vos appas sont ens-s, uwe bekoorlijkheden zijn betooverend. — Ensorcellennent, m. Betoovering,
tooverij f. Il y a de lens- a cela, dat gaat niet regt
in zijn werk, daar steekt tooverij achter. — (fig.
et fam.) I1 faut le guérir de eet ens-, men moet hem
van dat hardnekkig vooroordeel, die blinde voorin
-genomhid
zoeken af te brengen.
Enso+raille, f. [ &iv.] Roer-, stuurtouw n.
En&orifrage, Ensoufrer, Ensorifroir,

Enseller, V. a., z. V. a. SELLER. — Ensellé, e,
adj. (en part. pa..csé) -- [Man.] Cheval ens-, paard
met een' hollen, inc,ebogen rug, 'net een' zadelrug.
— [Mar.] Vaisseau ens-, sehip, dat in het midden
kaau, en voor en achter hoog is, gezeegd schip n.
Ensemble, adv. Zamen, te zamen, gezamenlijk, met elkander, te dader; -- tegelijk, te zei/der
tijd; -- bijeen, in eens. Vivre, Manger, Voyager ens-,
te zamen leven, eten, reizen. Elle pleure et rit tout Z. SOUFR. —
Ensou p le, Ensuble, Ensriple, Enselle,
ens-, zij weent en lacht te gelijk. — J'ai vendu tout
ens-, ik heb alles in eens of bijeen verkocht. Le [Tiss.] Weversboom m. — [Brod.] Ens-s, houten
tout ens-, alles bijeen genomen, 't geheel. -- EN- rollen f. pl. van 't borduurraam.
t Ensour dir, v. a. Doof maken.
SEMBLE . m. Geheel n., inz. met betrekking tot de
Ensoyenient, Errsolement, m. [Cordonn.]
behoorlijke orde en schikking der deelen, iets ver
gezamenlijke , zamenhang m. der dee--enigds,ht Het voorzien van den pikdraad met een' borstel.
len, overeenstemming f. Tout cela forme un assez — Ensoyer, v. a.: Ens- le f1, een' borstel aan
bel ens-, dat alles vormt een vrij fraai geheel. Lens- den pikdraad slaan.
t Ensuairer, v. a. In het dood/leed wikkelen.
dune figure, 't geheel. de overeenstemming, de geEnsirble, f., z. ErcSOUPLE.
zamenlilke werking van de deelen eener figuur. —
Ensuerer, v. a., liever SUCRER.
Mil.] Ces soldats commencent à mettre de lensEnsaifer, v. a. [Tech.] Met ongel of vet bedans leurs mouvements, er begint eenheid, zamen hang, overeenstemming in de bewegingen dier sol- smeren of inwr jven.
Ensnite, tide. Daarna, daarop, vervolgens —
dalen te komen. — ( Mar.] Mouvement dens-, algemeene en zamenhangende beweging van eene vloot ENSUITE DE, loc. prép. Ten gevolge van (zelden
voorkomend dan in): Ens- de cela, ten gevolge
of een smaldeel.
Ensemage, m. [Tech.] Het insmeren of vet- daarvan, dien ten gevolge, diensvolgens. Ens- de
ten der wol, om ze lot het kaarden en spinnen quoi, waarop, weshalve, in gevolge waarvan.
Ensuuivant, e, adj. (Prat.] Volgende: Ledimanof tot het scheren beter geschikt te maken.
Ensemeueeument, ni. [Agric.] Het bezaaijen; che ens-, de zondag daaraanvolgende, de eerstkov.
a.
Bezaaijen.
zondag ni.
mende
bezar.ijing f. — Eusemencer,
Ensuivre (s'), v. pr. (alleen in den 3den per--- Ensemeneé, e, adj. (en part. passé): Champ
soon) Voleen, daarop volgen, nakomen; — 't gevolg
ene -, bezaaide akker in.
zijn, voortvloeije%^, voortspruiten. Le premier chaEnséprrltairer, v a., z. v. a. ENSEVELIR.
pitre et tout ce qui s'ensuit, het eerste hoofdstuk
userrer, V. a. (van serrer) Insluiten, weg
dien zin niet meer ,gebezigd). — Bij uit-sluiten( en al wat er (daarop) volgt. Considérez les erBevatten, inhoud.n: Tout. ce que-breidng(poét.) reurs qui s'ensuivraient de cette p roposition, beIe monde, la tombe enserre, al wat de wereld, het denk wat dwalingen uit dit voorstel volgen, voort
zouden. — Ook als v. imp. : Ii ne s'en -vloeijn
graf bevat. — FaNSERRER, v. a. (van serre) [Hort.]
que vows ayes tort, daaruit volgt niet,-sui=pa
Ens- des orangers, oranjeboomen in de trekkast
dat pi onr°el jk hebt.
zetten.
Ensuple,
f., z. ENSOUPLE.
Abyssiniscbe
banaanboom
m.
Enseté, m. [Bot ]
Eusupleau, m. [TIss.] Kleine weversboom m.
Enserrillement, m. [Arch.] Hoocte f. der
Eiitabiemeut, in. [Arch.] Rollaag f., bovenvensterborstwering.
Ensevelir, v. v. Een lijk in een dood/leed ste muurlaacq , die het dakgetimmert draagt. —
winden; begraven. I1 est mort Si pat_vre, qu'il na Ook : architraaf , kornis en fries zamengenomen ,
pas laissé un drap pour I'ens-, hij is zóó arm ge- e ntablement n.
Entabler, v. a. [Coutel.] Twee stukken te
storven, dat hij niet eens een laken heeft nagelaten,
om er zijn ligchaam in te winden Ens- un mort., halver dikte in elkander zetten. — S'ENTABLER,
een' doode begraven. — Bij uitbreidi q: 1./n trem - V. pr. [Man.]: Ce cheval s'entable, dat paard zet
blenient de terre a enseveli cette ville, eene aard- de schoften eer r'an de borst vooruit.
Entaeage, m. [TPch.] Raam n. van roedjes
hiving heeft die stad bedolven, verzwolgen. — (fig.)
Ens- un secret, een geheim diep begraven, zorgvul- aan den weversboom, Ier beveiliging van 't fluweel.
Entaeher. v. a. Bevlekken, besmetten, bezoededig bewaren. — S'ENSEVELIR, v. pr. Begraven,
bedolven worden. S'eus- sous les ruinesd'une ville, len. (Het wordt zelden anders dan fig. en als regtsgebruikt.) Cet arrèt n'entache point son honbegraterm
de
puinhoopen
eener
stad
laten
zich onder
ven. haar tot den dood verdedigen. Sens- dans la neur,dat vonnis besmetzijne eer niet. —Entaché,e,
solitude, zich geheel van de wereld afzonderen. — adj. (en part. passé): Homme ent- de lèpre, met
Enseveli, e, adj.: Corps ens-, begraven lijk n. melaatschheid besmet néensch, melaatsche m. — Ent— Vaisseau ens- sous les ondes, in de golven ver d'avarice, d'hérésie, door gierigheid, ketterij aanschip n Etre ens- dans une profonde rè--zwolgen gestoken, besmet. -- [Prat.] Ent- de nullite, vatverie, dans Ie chagrin, dans in débauche, in diepe baar voor nietig-verklaring
Entaille, f. [Tech.] Inkerving, insnede, insnij
mijmering, in verdriet, in onqebond nheid cedomkerf, groef f. — [Chir ] Gesneden of-ding,kep
peld, verzonken zijn. Ens- dans- 1'oubli, geheel en
gebouwen
wond f. (in vleesch of been); — snede,
al vergeten.
Ensevelissement, m. Het wikkelen van een insnijding f. (als hulpmiddel der kunst). — [Man.]
lijk in het dondkleed; het begraven, ter aarde bestellen. Ent- perdue. à louts perdus of a sifilet, voege met
Ensevelisseur, m., -Prise, f. Hij of zij, dit verloren lippen. Ent- carrée, voege met regte lippen.
Ent- d'atfut, steltrappen van een rolpaard. — Endopden ontwaadt; begraver m., begraafster f.
Ensieaude, adj. [ H . n.] Met zwaardvormiger father, v. a. [Tech.] Inkerven, insnijden, inke— Entaillé, e, aeli. (en part. passé): Bois
pen.
Met
zwaardvoradj.
(Bot.]
-Ensifere,
staart.
miee twijgen. — Ensifolie, e, adj. [Bot.] Mel ent -, ingekeept hout n -- Entailloir, m [Luth.]
Keepbeitel
m., kerfvijl f. — Entaillure, f.,
zwaardvormige bladeren. — Ensiforme , adj

l

Zwaardvormig. —

z. v. a. ENTAILLE.

in kuilen, en onderaardsche bergplaatsen.
Errsimage, m. [Tech.1 Insmerinq f. — Ensluier, v. a. Insmeren, vetten, eene te scheren stad
met olie of reuzel besmeren.
Ensipenne, adj. [H. n.] Met zwaardvormige
slagvederen. — Ensirostre, adj. Met zwaard.
vormigen snavel.

Peau ent -e, opgereten, geschramde, luit ,gekwetste
huid f. — Pain ent -, aan- of opgesneden brood n.
Pièce de drap ent -e, aangesneden stuk laken. Tonneau de vin ent -. aangestoken vat n. wijn. Cierge
ent-, aangebrande kaars f. — Crédit ent -, aange-

Ensilage, m. [Agric.] Het bergen van 't graai

Entalin uier, Entalingure, z. ÉTAL —.
Entame, f ., z. v. a. ENTAMURE.

Entainé, e, adj. (en part. passé van entamer):

ECOLIER

---

ENTENDRE.
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rand, benadeeld krediet n. — [Man.] Ce cheval n'est twee wapenstukken) . Enté en pointe, van onderen
qu'ent-, dat paard heeft pas enkele lessen gehad.
aan 't schild ingekerfd. — [Tech ] Ais entés, aan
Entamer, V. a. Ligt insnijden, oppervlakkig
planken f. pl. — Canne entée , rot--englascht
kwetsen, bezeeren, oprijten, afschaven, schrammen: tina m. uit verscheidene in elkaar sluitende stukken.
vel
kwetEnt- la chair, la peau, het vleesch, het
Entées, f. pl. [Véner.] Zaamgehoopte, zamensen, ophalen, oprijten. Ent- l'écorce d'un arbre, in hanpende hertemest m.
de schors van een' boom snijden (b. v. om de hars
% Entéléchie, f. [Didact.] Onafgebrokene, onof gom te doen afvloeijen). La lime la mieux trem- vermoeide werkzaamheid, inz: van geest; werkelijkpie ne saurait ent- le diamant, de best geharde heid; — bij Aristoteles, v rij e werkzaamheid, die
vijl kan den diamant niet aantasten, niet in hem haar doel in zich zelve heeft
dringen. — (fig.) Ent- la réputation, le crédit de
Entelle, f. [H. n,] Malabarsche meerkat f.
qn., iemands goeden naam, krediet aanranden, te
Enteunent, M. [Hort.] Het enten, ,griffelen.
na komen, benadeelen, aantasten. — Aansnijden,
Entendentent, m. Verstand; begrip en ooropsnijden, in 't algemeen: van zeker geheel een ge- deel n. Ent- large, étroit, groot, bekrompen verstand,
deelte afnemen, dat men als het eerste beschouwt, begrip. Lent- humain, 'smenschen rede f. Il faut
e n t a m é 'ren: Ent- un pain, un paté, un melon, avoir perdu lent- pour en user comme it a fait,
een brood, eene pastei, een' meloen aan- of opsnijden, men moet zijn verstand verloren hebben, om zoo te
er de eerste snede afnemen. Ent- un sac d'argent, handelen, als hij gedaan heeft.
Entendeur, m. Hoorder, verstaander m. (alhet eerste geld uit een' zak nemen, aan een zak geld
beginnen. Ent- une bouteille de vin, uit eene volle leen voorkomend in): (Loc. prov.) A bon entsaflesch schenken. — (fig.) Ent- un discours , une lat, Wien de schoen past , die trekke hem aan. A
question, un procès, een gesprek beginnen of aan bon ent, peu de paroles, een goed verstaander, heeft
vraag op het tapijt of op de baan-vange; maar een half woord noodig, voor geleerden is
brengen, een proces op het touw zetten. — (fig. et 't goed preken.
fam.) Ent- qn., iemand te na komen, in iemands
Entendre, v. a. Hooren, geluid opvangen: Il
repten of in zijne bediening grijpen; — ook iemand n'entend pas Bien, hij hoort niet wel, hij is niet
polsen. Je ne puls lent-, it est impénétrable, ik goed van gehoor. 11 entend dur of de corne, hij is
kan niets uit hem krijgen, hij is digt als een pot. hardhoorend, wat doof. J'entends sa voix, ik hoor
— Se laisser ent-, zich van zijn besluit, van zijn' zijne (hare) stem. Je 1'ai entendue chanter, ik heb
pligt laten afbrengen, zich tot iets laten wegslepen haar hooren zingen. Je l'ai entendu dire à son père,
of vervoeren; zijn gezag niet doen gelden, zich in ik heb het zijnen (haren) vader hooren zeggen. —
zijn refit laten verkorten. [Mil.] Ent- un batail- J'entends la cloche, Ie canon , ik hoor de klok,
Jon, in een bataljon breken, het aanvankelijk tot 't kanon. Ent- le sermon, la messe, de preek, de
wijken brengen. — [Man.] Ent- un chevaI, de dres- mis kooien, bijwonen. — (Loc. prov.) I1 n'entend
suur of afriglsng van een paard beginnen. Ent- le pas de cette oreille-lb, hij is doof aan dat oor, hij
chemin, een paard in den galop brengen. — Als wil er niets van hooren, weten. 11 n'est pas de (of
v. n : Ce cheval entame du pied droit, dat paard 11 n'est) Aire sourd que celui qui ne veut pas
begint met den regeervoet (te draven, te galopperen) . ent-, er zijn geene erger dooven, dan die niet hooren
Entannure , f. Ligte insnede , oppervlakkige willen; met onwillige honden is 't slecht hazenvanwond , schram , oprijting , op/sating l'. — Eerste gen. Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un
snede f., eerst afgesneden stuk n. (van een brood, son, men moet over en weir, voor en teen hooren;
een' kaas, eene ham, inz. van een stuk stof enz.); — Z. ook CLOCHE. Ent- les joies du paradis, de vrode aangesneden zijde f.; — het aansnijden, het oogen- lijken hooren, zonder deel aan hunne pret te kunnen
blik van 't aansnijden. -- [Carr.] Eerste steenen m. hebben. — Hooren, aanhooren, toehooren, luisteren
naar, gehoor verleenen aan: Ent- one lecture, eene
pl. uit eene geopende groeve.
voorlezing aanhooren, naar eene v. luisteren. EntEn tapt que, conj., z. onder TANT
Entasis, f. [Arch. anc.] Welving of buikswijze des témoins, getuigen hooren. Condamner qn. sans
lent-, iemand veroordeelen, zonder hem te hooren.
ronding f eener zuil.
Entassé, e, adj. (en part. passé van entasser): — à lent-, als men hem hoort, als men hem geFoin ent-, te hoop gezet hooi n. Papiers ent-s, op- boven wil, naar zijn zeggen: Rien n'est plus facile,
eengestapelde papieren n. pl Corps morts ent-s, à ]'ent -. .'^--• Verstaan, begrijpen, vatten, bevatopeengehoopte lijken n. pl. — Homme ent-, ineen- ten; kennen, weten, kennis hebben van, bedreven
gedrongen, kort en dik mensch m. — Nous étions zijn in: Ent- b dj-mi -mot, met een half woord ver ent-s les uns un les autres, wij zaten op elkander staan, terstond begrijpen of vatten wat men meent.
g epakt, dirt aaneengesloten. — Fleur ent-e, gevulde (ellipt.) Entendez-vous ? (als eene soort van bebloem 1. Fleurs ent-es, di t bijeenstaande bloemen. dreiging) Verstaat ge ? Verstaan ? Begrepen ? Hebt
Entassenient, m. Opeenstapeling, ongerégelde ge mij verstaan ? Je n'y entendais pas finesse , ik
zamenhooping, op/moping f., stapel , hoop m. -- zag er geen kwaad in, dacht er geen kwaad b ij ,
Ent - de livres, de marchandises, etc. — (fig.) Ent- had er geen erg in. 11 n'entend pas malice, h#
de mots, idées, d'affaires, opeenstapeling, menigte f., meent het zoo kwaad niet. Ent- raison, rede verstaan, naar rede luisteren. 11 n'entend ni rime ni
overvloed m. van woorden, denkbeelden, zaken.
Entasser, v. a. Tassen, op lassen of hoopen raison, hij wil volstrekt naar geen rede luisteren.
zetten, ophoopen, opstapelen, zamenhoopen, op elk- Ent- plaisanterie, raillerie, scherts verstaan (ze
ander leggen. Ent- Ie bie, Ie foin, het koren, het verdragen kunnen, er niet boos om worden). Enthooi optassen, te hoop zetten. Ent- des papiers, des la plaisanterie, la raillerie, de scherts verstaan
marchandises, papieren, koopwaren opeen stapelen. (weten te schertsen, goed gebruik va scherts weten
-- (fig.) Ent- argument sur argument, het eene te maken). 11 n'entend point la raillerie, la plaibewijs na het andere bijbrengen. II ne fait qu'ent- santerie, hij weet niet te schertsen; ook: er is geen
paroles sur paroles, hij zegt met veel woorden niets. gekken met hem, hij wil gehoorzaamd worden. —
Ent- crime sur crime, misdaad op misdaad begaan. Ent- la guerre, Ie négoce, son métier, den krijg,
Ent- sou sur sou, écu sur ecu, potten, bijeen schra- den handel, zijn beroep verstaan. kennen. Ent- le
pen. — S'ENTASSER, V. pr. Zich ophoopen; opge- grec, le latin, griekcch, latijn verstaan. I1 entend
bien son monde, hij kent , verstaat zijne wereld,
gehoopt worden.
Entasseur, m. (fam.) Potter, schraper, vrek m. hij weet met mensche om te gaan. Ent- ses inEnte, f [Agric.] Ent, ente, griffel f., entrjs n.; terets. son intérêt, zijn belang in 't oog weten. te
— Geënte boom m. — [Arch., Tech., Peint.], z. houden. — (Loc. prow.) II entend Ie numero, le
ANTE . — [Chas.] Opgevulde, opgezette lokvogel m. rubriq ue, Ie t u a u t e m, hij is geheel t' huis in zijn
Enté, e, adj. (en. part. passé van enter): Porn- vak, hij is van zessen klaar. II n'entend rijen aux
mier enté, geente appelboom m. — (fig.) Famille, affaires, of it ne l'entend point, hij verstaat er
Maison entée sur one autre , geslacht, huis n., niets van, hij is geheel onbedreven. —. Verstaan,
welks naam en wapen op een ander geslacht of huis meenen, willen, verwachten , verlangen, vorderen,
is overgegaan. — Un Hollandais enté sur on Fran- eischen: J'entends que vous obéissiez, ik wil, ver
dat ge mij gehoorzaamt. J'entends que rien-lang,
cais, een Hollander met de eigenschappen van een'
.pranschman, half-Hollander half-Franschman. Un ne se Passe sans mes ordres, ik v ersta, begeer, wil,
journaliste enté sur un avocat, een advokaat, die eisch, dat er niets zonder mijne bevelen geschiede.
dagbladschrijver is geworden. Des vices entés sur Je l'entends ainsi, zoo versta, wil ik liet. En disant
de bonnen qualités, ondeugden met, goede eigenschap- cela, j'entends parler de lui, non de vous, met dat
pen gepaard. -- [Blas.] Golfsgewijs ineen gevat (van te zeggen, bedoel, meen ik hem, niet u. Faites comme
.

,
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vous l'entendrez, doe zoo als ge wilt. — (Loc.
prov.) Chacun fait comme it Tentend, ieder handelt, leeft op zijne manier. — Donner à ent -, Laisser ent -, Faire ent -, te kennen, te verstaan geven,
laten merken, zich laten verluiden. _..r.. ENTENDRE V . n.: Ent- à qe., iets toestemrnen, inwilligen,
ergens naar luisteren: S' it vent ent- au manage
qu'on lui a proposé, zoo hij wil hooren naar de
huwelijksvoorslagen, die men hein gedaan heeft. I1
n'y vent point ent -, hij wil er niets van hooren,
van weten, wil volstrekt zijne toestemming niet
geven. Ent- á un accommodement, tot een vergelijk,
verdrag komen. — Its parlent tons à la fois, je ne
sail auquel ent -, zij sprt ken allen te gelik, ik weet
niet naar wien ik luisteren zal. . s 'ENTENDRE ,
V. pr. Zich hooren, zich verstaan; elkander hooren,
elkander verstaan; gehoord, verstaan worden. I1
fait tart de bruit, qu'on ne s'entend pas, hij maakt
zoo veel geweld, dat men zich zelven, zijne eigene
woorden niet verstaat. I1 ne s'entend pas lui -meme,
hij verstaat, begrijpt zich zelven niet. Nous nous
entendons à demi mot, wij verstaan, begrijpen elkaar nazet een half woord. — (fam.) Je m'entends
bien, ik weet wel, wat ik zeg. — Entendons -nous,
laat ons elkander verstaan; ook: laat ons gemeen
goede verstandhouding met elkan--schapeljkni
der handelen. Cela s'entend de loin, dat wordt in
de verte gehoord. — Cela s'entend, dat spreekt van
zelf, dat is klaar, duidelijk. — (ellipt. et fam.) S'en tend, wel te verstaan: II ny a pas homme plus
éloquent, dans notre village s'entend. -- Sentof en qc. ; ergens kennis, verstand van hebben: II
s'entend a l'agriculture, en musique, en tableaux,

hij heeft kennis van den landbouw, van de muzijk :
van schilderijen. I1 s'enlend en bonne chère, hij
weet wat lekker smaakt. -- (Prov.) Us s'entendent comme larrons en foire, zij heulen met elkander, liggen onder eene deken. z. ook cHOU , COFFRE . -S'ent- avec qn., het metiemand eens zijn, goed met
hem overeen komen; in geheime verstandhouding
met iemand staan. II s'entend avec nos ennemis,
hij heult met onze vijanden.
Entendu, e, adj. (en part. passé van entendre): Gehoord, verstaan; — bedreven, bekwaam,
ervaren, verstandig, geschikt, vatbaar, vlug — ; ge•
C'est une langue ent -e de tous-regld,wint.
les hommes, 't is eene taal, die ieder verstaat. —
Vous ètes un homme fort ent - , Bien ent- aux
affaires, rij zijt een verstandig man, een zeer bedreven man in de zaken. — Un habit bien ent -,
een goed gemaakt kleed n. Une maison bien ent -e,
een welineerigt, geregeld huis. Tout était mal ent -,

alles was verkeerd, zonder smaak ingerigt. — C'est
ent -, dat is bepaald, vastq esteld, dat blijft zoo, dat
is eene gedane zaak. — [Prat.] La cause, l'afiaire
est ent -e , de debatten zijn gesloten — BIEN ENTENDU,
adv. Gewis, zeker volstrekt. — Viendrez-vous comme
vous l'avez r otnis? bijen ent -, zult gij komen, zoo
als gij beloofd hebt ? wel zeker. — BIEN ENTENDU
QUE, conj. Mits, op of onder voorwaar de, wel te
verstaan dat. Je vous accorde cola , mais bien
ent- que vous ne le dites à personne, ik sta het
u toe, mits gij het aan niemand zegt. — Ook els
subst.: Il fait Tent-, hij speelt den kenner, den
man van ondervinding, den wijze, hij stelt zich
verwaand , waanwijs aan. Du mal-entendu , z.
,

.

MALENTEYDU.

-I- Entériébrer, v. a. Verduisteren, verdonkeren; — (fig.) Ent- les peuples (woord van Chateaubriand) , de volkeren in onwetendheid , bar-

baarschheid doen zinken.
Entennes, f. pl. [Mar.] Drie masten m. pl.,
die op rte zij van eenera onderlegger staan.
Entente, f. Beduiding, beteekenis, rneening f.,
zin. m. Un mot b double ent -, b deux ent -s, een
dubbelzinniq woord, een woord, dat twee beteekenissen heeft. -- (Prov.) Lent- est au ciiseur, ieder
is de beste uitlegger van zijne woorden. — [Beaux
arts] Behafrel jke schikking, inrigting, verdeeling f.,
Ce bátiment est dune belle ent- , de schikking
van dit gebouw is zeer fraai. Il n'y a point dentdans ces couleurs, deze kleuren voegen niet zamen,
staan niet goed bij elkander. — Cet auteur à lentde la scène. die schrijver weet volkomen wat op
het tooneel de beste werking doet.
Enter, v. a. [Hort.] Enten, inenten, griffelen.
Ent- franc sur sauvage, tam op will enten. Enten lente, inde spleet, kloof enten. Ent- en bouton,

--

ENTEROCLE.

en germe of en oeil, oculéren. — [Charp.] Lasschen, verscherven, zamenvoegen, inslaan, invoegen, inborsten, inpennen. Ent- deur pièces de bols,
twee houten eindelings met lasschen, niet kepen en
burghaken aaneen voegen. — [ Fauc. ] Ent- une
penne , eene beschadigde slagpen onderbinden. -S'ENTER, v. pr. Geënt worden. — (vgl. ENTE.)
Entéradènes, f. pl. [Anat.) Darm- of inqewands- klieren f. pl. — Entéradenographe, m.
Schrijver over de darmklieren. — Ent radenographie, f. Beschrijving der d-. -- Entéradénoloeie, f. Leer f. der d-. — Entéradénologique, adj. Die leer betreffend. — Entéral ie, f.
[Béd.] Kolk n., darmfirht f. ---- Errtéralgique,
adj. Koljkachtig, darmjichtig. ---- Entérangieinphraxie, I. (pr. -- ji-èm. —) Verstopping f. in
liet darmkanaal , verharding f. der darmen. —
Entéraretie, f. Darrnvernaauwing f. — Entère, rn. [Anat.] .Binnenhuid f., sl jrnvlies n. —
Entéréehènre, m., z. v. a. BORBORYGME. —
Entérectasie, f. [Méd.] Uitzetting, verwijding f.
der darmen. — Entérélésie, f. Ingewandswringing f. — Eutérépiploeèle, f., z. ENTÉRO-EPIPLOCELE. — Entérétigae, adj. De darmontsteking

betreffend, en t e r i t i s c h. — Entérexhènre, m.
Bloeduitstorting in 't binnenst van een orgaan.. -Entérheleose, f. Verettering, verzwering f. der
darmen. — Entérhéniie, f. Bloedophooping f. in
't ingewrnd.

t Entérin , adj. [Jur.] Geheel (entier). —
Entérinal', e, adj. Geregteljk bekrachtigend,
goedkeurend. — Entérinernent, m. Geregtelijke
bekrachtig bevestiging, goedkeuring, voldinginq,
bestadif ing, waarmaking f.; — het fiat op een smeekschrift. — Entériner, v. a. Geregtelijk aannemen;
bekrachtigen , bevestigen , bestadigen , waarmaken;
vergunnen, zijn beslag geven. Ent- une requète,
een smeekschrift c,eregtel k aannemen of goedkeu
Ent- une rémission, eene vergeving geregtelijk-ren.
bekrachtigen.
Entérique, adj. [Med.] De ingewa?Wden betreffend, of daarvan komend, e n t é r is c h. -- Entérite, f. of Entéritie, in. Darmontsteking f.

Entérocéle, f. Davrnbreuk f
Entér océliqure, adj. De darmbreuk betreffend. — Alssubst.:
darmbreukl2jder in. — Entéro-cystoeèle, f.
Darm- enpisblaasbreuk.— Entéro-épiploeèle, f.
Darmnetbreuk f. — Entéro-épiploniphaale, f.
Darmnetnavelbreuk. -- Entéro-^•astrocèle, f.
Buikdarmbreuk. — Entéroera ^phe, in. Ingewandbeschrijver in. — Entérographie, f. Ingewandbeschr jving f. --- Entérol;raphitlue ,
adj.Die beschrijving betreffend, en terographisch.
—.Entéro-hépatite, f. Damra- en lever-ontsteking f. — Entéro-hydroeèie, f. Darm- en waterbreuk f. — Entéro-hydromnphale, Navelwaterbreuk. — Entéro-isehioeèle, f. Darmheupbreuk. -- Entérolithe, m. Darmsteen m. —
Entérolithiasie, f. Steen- of graveelvorming f.
.

-

in de ingewanden; — daardoor veroorzaakte pijn f.
— Entérologie, f Ingewandsleer f. -- Entérologique, adj. Die leer betreffend. — Enteroinéroeèie, f. Darmdjbreuk f. — Entéro-ruésentérique, adj. Wat de ingewanden en het
darmscheel betreft. — Entérornphale, f. Navelbreuk f. — Errtéroniyiasie, f. Door insecten
te weeg gebraste ziekte f. — Entéroparisagoge, f. Darrrrinschuiving, i n t u s s u s c e p t i e f.
— Entéropathie, f. Darmlijden- f. — Entéropathigne, adj. Het darmlijden. betreffend. — Entéroperistole, f. Beklemde darmbreuk. — Entérophlo ie, f., z. v. a. ENTERITE. — Eutérophiogigae, adj. z. v. a. ENTERITIQUE• — En-

téropyrie, f. Koorts f. met darrnljden. — Entéropyrirlrre, adj. Tot die koorts behoorend. —
Entéroraphie, f. Bontwerkersnaad f., darmnaad
ter vereenit; z.ng van gewonde darmen (thans buiten
gebruik). — Entérorrhagie, f. Darm-, aars
Entérorrhagique, adj. Die bloe--bloedingf.
ding betref/'end.— Entérorrhée, f. Darmvloed m.,
darmvloeijing f. — Entérorrhéigne, adj. Den
darmvloed betreffend. — Ent éro-sarcocèle, f.
Vleeschdarmbreuk, met eene vleeschbreuk vereenir de
darmbreuk f. — Entéro-schéocèle, f. Balzakbreuk. — Entérose, f. Darmziekte f. — Entérosphygnre, m. Besloten of beklemde darmbreuk.
Entéro-sténose, f. Zamentrekking f. der inge-

wanden. -- Entérotonre, m. Darmmes n., darm-

ENTERRAGE

--

snijder m. — Entérotomle, f. Dar7nsnijdinq ,
darmsnede f. — Entérotoinigtie, adj. De darmsnede betreffend.
Enterrage, ln. [Tech.] Leem- of aardbekleedsel n . van de gietvormen.
F•nterré, e, adj. (en part. passé van enterrer):
Argent ent- , begraven geld n. Des oignons de tu••
lipe ent -s, ingekuilde tulpenbollen m. pl. — Homme
ent -, begraven , ter aarde besteld mensch m. —
Secret ent -, begraven, zorgvuldig bewaard geheim n.
Talents ent -s , begraven, niet gebruikte, geheim
gehouden talenten n. il. — Une maison trop ent-e,
een te diep, te laag liggend huis n.
Enterrernent, ni. Het begraven ; begrafenis,
begraving f. - Bijuitbreiding: lijkstoet m., lijkstaatsie i'. — Begrafeniskosten f. pl.
Enterrer, v. a. In de aarde of den grond bedelven, ingraven, bedraven, kuilen: Ent- de Fargent, des oignons de tulipe, geld begraven, tulpen
kuilen. — (fig.) Ent- nn secret, ses talents,-bolen
een geheim. zijne talenten begraven. — Beaarden,
bedraven, ter aarde bestellen (een' doode). — (fig.)
Overleven: I1 nous enterrera tous, hij zal ons allen
overleven; — ook: hij zal ons allen in de schaduw
plaatsen, ons verre overtreffen. — Ent- le carnaval,
la kermesse het carneval of de vastenvermaken,
de kermis begraven, aan de laagte pret daarvan
deelnemen. — (Prov.), z. SYNAGOGUE . — [ Mar.]
Ent- les futailles, het fust ten halve in den ballast
zetten. — S 'ENTERRER , v. pr. Begraven, bedolven
worden. — S'ent- (se faire ent -) sous

les ruines

dune place, zich onder het puin eener vesting be-

graven (laten begraven), haar tot het uiterste ver
sneuvelen. -- (fig et fain.) In vergetel--deign
heid en afzondering leven. S'ent- dansla province,
zich van de groote wereld en de hoofdstad afzonderen.
S'ent- tout vif, zich levend begraven, een geheel
eenzaam leven leiden. — [Man.] Den kop naar

beneden buigen n.
Enterreur, m. adj. [H. n.] Coléoptère ent -,

doodgraver in., zékere merkwaardige kever.
Entte, m. Hoofd, bovenschrift , opschrift n.
van eene rékening, eene tabél). -- Bovenstuk, bovendeel n. (van een of ander voorwerp). -- Lampen.drar'er ni. (van een biljart).
Entêté, e, adj. (en part. passé van enteter):
Eigenzinnig, h.o f dig, stij fhoo fdin, stijfkoppig, kop
Enfant ent -. — Etre entèté de qc., met iets-pig.
ingenomen, op iets verzot zijn, er groeten dunk
van hebben. Il est ent- du jeu , hij is op het spel
verzot. — Ook als subst.: C'est on ent-, one petite

ent-e, 't is een stijf kop m., een eigenzinnig ding n.
Entétement, m. Eigenzinnigheid, hoofdigheid,
stijf hod f dic;heid, koppigheid; — ook (maar min gebruikelijk) vooringenomenheid f. (engouement).
Entéter, v a Het hoofd bedwelmen of bevangen, duizelig maken door opstijgende dampen; naar
't hoofd slijpen, slaan, vliegen of trekken: Le tabac
entète les fumeurs novices, de tabak bedwelmt de
pasbepinnende rookers. Ce charbon m'entête , die
kolendamp doet mij hoofdpijn krijgen. -- Vaak zonder
voorwerp: Ce vin est fumeux, il entete, die wijn is
koppig, hij vliedt naar 't hoofd. — (fig.) Les louanges
entèt.ent, de loftui hingen maken opgeblazen, trotsch.
ui est-ce qui vous a entêté de eet homme-la?
-- Q ui
u zoo ingenomen einaaktmet dezen man?
wie -h
-- [cping.] Den speldeknop aan de schacht zetten.
-- S'EI5TE TER , v. pr.: S'ent- de qc., de qn., zich
iets in 't hoofd halen, eene zotte inbeelding van iets
hebben, stijf op iets staan, te veel met iemand of
iets wegloopen, — C'est on juge dangereux, il est
trop sujet à sent-, hij is een gevaarlijk renter, hij
laat zich te gemakkelijk vorrinnemen. — S'ent- de
son savoir, op zijne ,geleerdheid verwaand zijn.
Entéteur, m. [Epingl.] Kopaanzetter, aankopper, kopper m. — Entétoir, m. Wip f., werktuig, waarmede de koppen op de sc , ,aften worden gezet. (wormen m. pl.
Entlielminthes, m. pl. [H. n.] IngewandsEnthéomanie, f. [Mid.] Vrome razernij f.,
kr,jnkzinnige geloofsijver in.
Enthlase , Enthlasis , f. [Chic.] Schedel
breuk der hersenpan, waarbij de stukken-breukf.,
binnenwaarts gedrukt zijn.
Enthoi.siasnie, m. Geestdrift, geestverrukking, geest- of zinsvervoering, onivlamdeverbeelding,
dichterlijke vlugt , opgetogenheid ; levendige ingenomenheid , dweepery , geestdrijverij f. , e n t h u-
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s i a s m u s m. I] parle avec enth-, hij spreekt met
verrukking, geestdrift. -- I1 lui prend des entte -s,
hij krijgt verrukkingen van zinnen. -- Son enthpour eet ouvrage 1'aveugle, zijne hooge ingenomenheid met dit werk verblindt hem.
Enthoasiasnier, v. a. Verrukken, bekoren,
vervoeren, in geestdrift brengen, in vuur of gloed
zetten. La lecture de ce livre ma enthousiasmé,
het lezen van dit boek heeft mij verrukt. — S'EN THOUSIASIIER , v. yr. Met iemand ^fieMivegloopen,
zeer ingenomen zijn, voor ieman o ets groote
genegenheid opvatten. — Het part. passé is ook
adj.: I1 est enthousiasmé de ses propres vers, hij
is opgetogen over zijne eigen verzen.

Enthousiaste, ni.

et f. Geestdrijver ni., -drijf-

ster f., dweeper in., dweepster f., opbruisend hoofd n.;
-- hartstogtelijk bewonderaar of vereerder m. ,
vurige bewonderaarster , vereerster f. — Ook als
adj.: L'homme enih -. — ENTHOUSIASTES, In. pl.
[H. rel.] Geestdrijvers, dweepers m p1., aanhang
:

van menschen, die geloofden, dat zij buitengewone
inffévingen hadden.

^Enthonsiastique, adj. Vol geestdrift, ont-

vlamd van zinnen, dweepziek, en t h u s i a s t i s c h.
Enthymématigae, adj. Wat het enthymema
betreft, wat op die sluitrede steunt, e n t h y me mei t i sc h. — Enthymème, m. [Log.] Afgekorte, onvolkomene sluitrede, die slechts uit 2 deelen:
een voorzindeel (of één der beide prcemissen) en
eene gevolgtrekking bestaat, e n t h, y in é m e n. —
Enthyméu►isme, in. Verrassende gevolgtrekking
uit kort verbondene preemissen of voorzindeelen,
enthymemismus m.
t Enti ►yrser, v. a. Als een, thyrsus of Bacchussta f omwinden. met klimop omkransen.
Entiché, e, adj. (en part. passé van enticher):
Fruit ent -, aangestoken vrucht f. --(fig). Ent- d'avarice , d'hérésie , met gierigheid , ketterj besmet.
— Ent- dune opinion , geheel ingenomen met een
(verkeerd) gevoelen.
Entieher, v. a. Aansteki , n (zelden gebézigd dan
van vruchten, en dan nog enkel in 't part. passé,
als adj.). — (fig. et fam.) Eene gevaarlijke leer,
eene verkeerde meeninrj bijbrengen : Qui vous a

enliché de vette opinion? wie heeftu dat verkeerde

gevoelen in 't hoofd gebragt ? — S'ENTICHER, V. pr.
Fen,' verkeerden smaak, een verkeerd gevoelen enz.
opvatten.

Entier, iére, adj. Gansch, geheel, volkomen,
al zijne deelen of al zijne uitgebreidheid hebbende.
Pain ent -, geheel, onopgesneden brood n. Sernaine
entière, gansche week f. Entière félicité, volkomen,
volmaakt geluk ti. — [Aritb.] Nombre ent -, geheel,
rond of vol getal, zonder breuk -- [ Vél ér.] Cheval
ent -, hengst in. La question veste of demeure entière, de vraag blijft in haar geheel, onveranderd,
dezelfde. — Tout ent -, geheel en al, van 't begin
tot aan. 't einde. — (fig.) Cette

affaire deniande

on homme tout ent -, deze zaak vereischt eersen
man, die er alle bekwaamheden toe heeft en er zich
geheel aan toewijdt. Se livrer tout ent- a1 qe., zich
met de borst op iets toeleggen.. Mourir tout ent -,
na zijnen dood in vergetelheid geraken. — (fig.)
Eigenzinnig, halsstarrig, hardnekkig, onverzetteljk:
C'est un homme ent -, 't is een halsstarrig, encase/i. m.
Une femme entière, een eigenzinnig wijf n. —
ENTiEtI, m. Geheel n. (in tegenstelling van (leel,
breuk) Quatre quarts font un ent -, vier vierde
doen een geheel. — Cette pièce est encore-deln

en son ent -, dit stuk is nog in zijn geheel, onge-

schonden. Remet:tre les chases en leur ent -, de
zaken weder tot hun' vorigen staat brengen. -ENTIER, loc. adv. Geheel, ganscheljk, in zin geheel: Ii a payé la somme en ent -, hij heeft de
som geheel, de ,„eheele, volle som betaald.

Entiereement, ni. [Coot j: Faire an ent -, of
Entiereer, v. a. Een roerend goed in handen van

een' derde ter bewaring geven.
Entièreruent, adv. Ganschelijk, geheelljk, geheel en al, volkomen, ten volle. 11 est ent - ruine,
hij is geheel te gronde gegaan, geruineerd. Se livrer
ent - au jeu, zich geheel en al aan 't spel overgeven.
Ertité, f. [Didact.] Wezcnljjkh.eid f., werkelijk
bestaan n., het zijn of aanzijn.
Ento-hyal, m. [Anat.] Staartbeen n.
Entoilage , m. Het aanzetten van kant of
ander fijn weefsel aan eene stof; — het plakken
op doek, op linnen. — Stof f., waarvan men zich
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daartoe bedient; bezetsel; opplaklinnen n.; — fijn
doek n., waaraan men kant naait; — effen kant f.
Entoller, V. a. Kant of ander fijn weefsel aan
eene stof of minder fijne kant naaijen. — Op doek
of linnen plakken (b. v. landkaai ten, platen).
Entoir, m. [Hort.] Entmesje n.
Entoisage, m. [Constr.} /Iet vamen, vademen,
plaatsing van bouwstof/'en op meest;! vierkante
hoopen, ten einde ze te kunnen vamen of meten.
— Entoiser, v. a. Vademen, vamen, materialen
te hoop zetten.
Eetome, m. [H. n.] Gekorven dier, kerfdier,
insect n. — Entomofnge, adj. [Méd., Plarm.]
Wormverdrijvend. — ENTOMOFUGE , m. Wormmiddel n. -- Entomogène, adj. [H. n.] Op
doode insecten ontstaande of levende. — Entomographe, m. [Didact.] Kerfdier- of insecten-beschrijver m. — Entoenographie, f. Insecten
— Entomo graphigtie, adj. Wat-besch.rpvingf
die beschrijving betreft, e n t o m o' r a p h i s c h. —
Entomoide, adj. [H. n.] Naar een insect gelijkend. — Entomolithe, in. Versteend insect n.
afdruk- — [Miner.1 Schil%ersteen m. met insectenken. — Entomologie, f. [Didact.] Insecten-leer,
kennis of wetenschap f. der insecten; — natuurlijke
historie f. der insecten. — Entoenologique, adj
De insecten-leer betreffend, daarin bedreven, e nt o m o l ó g i s c h. — Entomologiste, m. Insecten-kenner, e n t o m o l o .q i s t m. -- Entomophage , m. [ H. n. ] Insecten-eter. e n t o m oph a a g m. — Ook als adj.: Scarabee ent -, roofkever, vleeschetende kever m — Entomophile,
adj. et subst m. [ Didact. } Iuseclen- minnaar ,
verzamelaar van insecten, e n t o m o p h i 1 u s m. —
Entomophore, adj. Insecten-dragend , e n t om o p h ó r i s c h. — Entomorhize, adj. [Bot.)
Op insecten wortelend en wassend, e n t o m o r h izisch.— Entomostracés, n. pl. [H. n.1 Kreeft
dieren n. pl. - Entomostraeites, m. pl.-achtige
Versteende kreeftachtiee dieren n. pl. — Entomozoologie, f. Natuurgeschiedenis f. der insecten. -- Entomozoolo ;igae, adj. Tot die
ge schiedenisbehoorend, entomozo6l0eiseh.Entomozoologiste, m. Kennerven de natuur
insecten, entomozoiilnpist m. -geschidnr
5 Entonnage of Entonnement, m. Het
vullen der vaten.
Eretonner, v. a. (van tonne) In tonnen of vaten
doen, gieten of storten. Ent- du vin, de la bible.
wijn, bier, in vaten doen. - (99. et pop.) (als ii. n.) 11
entonne been, hij is een stevire drinker. -- S'ENTONNER, V. pr. (van den wind sprekende), z. v. a.
S'ENGOUFFRER.

Entonner, V. a. (van ton) [Mus.] Den toon
aangeven: aanheffen ; — bij uitbreiding : zingen:
Ent- un cantique, un air b boire, een gezang, een
drinkliedje aanheffen , zingen. - ( fig.) Ent- les
louanges de qn., iemands lof uitbazuinen , uitgalmen , openlijk vermelden.
Entonnerie, f. [Tech.] Vulplaats f. der vaten
in de brouwerijen.
Entonnoir, m. Trechter m. — [Anat.] Trechtervormige hersenholte f., trechter m. Ree of Tuvau
de lent-, trechterhals trechtersnavel m. — [ Artili.]
Ent- à poudre kruidtrechter m. — Ent- dune
mine, mijntrechter, trechtervormige kuil m. eener
gesprongen min. — [ Chir.] Trechter (om dampen
ofwel 't schroei-ijzer op een ziek deel te renten). —
[Jeu] Dobbeltrechter.
I Hydraul.1 Xtappingsbuis m. van een' stroom, van eene sluis in Zwitserland. —[ Tech.] Trechtervormig bovendeel n der
kalkovens. — [ Bot.] Arbre en ent -, z. v. a. arbre en
buisnon, z. BUISSON. Fleur en ent -, trechtervormige
bloem (infundithuliforme).
Eratophthalmie, f. [Méd.] Ontsteking f. van
't inwendig oog. — Entophthalmorrhagie, r.
Inwendige oogbloeding f. — Entopbyte , ad?.
Woekerend, in 't weefsel van planten groe(jend.
-- Entophytes, m. pl. Inwendige w.voeker'glanten, f. pl., e n t o p h y t e n, m. pl. — Entoph,ytogenese, f. Wording f. van zulk eene woekerplant.
Entoptique, adj. [Pbys.] Tot inzien dienende;
door inzien ontstaan. en top t is e h., b. v. phénomènes ent -s, verschijnselen, die bij 't inzien (b. v.
in een spiegel. een prisma) waargenomen worden,
Couleurs ent -s . entoptische kleuren , de gewone
kleurverschijnselen (in onderscheiding van de dioptrische) .
—

,

FNTRAILLES.
Entorse, f. [Chir.] Verdrag jing, verwrikkeng,
verstuiking f. Je me suis donné one ent- au pied,
ik heb mijnen voet verstuikt. — ( fig. et fam.) On lui
a donné one ent -, men heeft eene streep !oor zijne
rékening gemaakt: zijn voornemen verijdeld. Donner one ent- b la foi conjugale, de huweljkstrouw
schenden. Donner one ent- a on passage, een' zin
verdraaien. — [ Cir. ] Waskanen f. pl. , overschot van gesmolten was.
Entortillage, m. [Littb.] Verwikkeling, ver
duisterheid f. -- (bij Miraheau) z. v. a.-waring,
SUBTERFUGE. — Entortillement , in. Omslinr.ering, omwinding, om-wikkelinq f. Lent- dun serpent, du lierre, de omslingering van eene slang,
van het klimop. — (/1(; ) Il y a de lent- dans vette
phrase, er is iets rewrongens, duisters in dezen
zin. — Entortiller, v, a. Omslingeren, omwinden, omwikkelen, oorvlechten: Ent- dans du papier,
in papier rollen, wikkelen. Le leerre entortille les
arbres, het klimop slingert zich om de boomen. —
(fig.) Verwarren, duister maken: Cet auteur entortille ses pen-ées, die schrijver verwikkelt zijne
gedachten. — (fam,) Ent- qn., iemand zijns ondanks tot iets bewegen. iemand misleiden, inrékenen; — ook iemand sterk vervelen of tot last zijn.
— S'ENTORTILLER, V. pr. Zich slingeren (om een
of ander voorwerp); zich inwikkelen; -- zich ver
zich vast redeneren. --- Het part. passé is-waren,
ook adj.: Période entorf illée, verwikkelde volzin m.
- [Rot.] , z. v. a. VOLUBILE.
Entoiir, m. (alleen in pl. gebruikt) ENTOURS, m. pl.
Naaste omtrek , omliggende grond m. L'ennemi
s'est assuré des ent- de la place, de vijand heeft
zich van den onttrek der vesting meester gemaakt.
— (fig.) Les entours of alentours de qn., Z. ALENTOUR. — ( fam.) I1 sait been prendre ses ent -s,
hij weet goed partij te trekken van den invloed
zijner vrienden en bekenden. — A L'ENTOUR, loc.
adv. In het rond, rondom.
Entourage, m. Het omring ende, omsluitende,
ome gévende: Ent- de perles, omzetting, invulling f.
van paarlen. — ( fig. et fain.) Lent- de qn., z. v. a.
ENTOURS.
Eutourer, v.

a. Omc even, omringen, omsingelen, ontvangen, omzetten. Ent- une ville de murailles, eene stad met muren omringen. — Ent- one
pierre, een' edelsteen in andere kleinere steenen of
paarlen vatten. — Lair qui entoure la terre. de
lucht, die de aarde omgeeft. — ( fig.) Ent- qn., altijd
om en bij iemand zin. Ent qn. de soins, iemand
veel zorgen bewijzen. — S'ENTOURER, V. pr. Rondom
zich vereenicen. om zich. heen verzamnelen. - Entouré , e, adj. (en part. passé) Maison ent -e
d'arbres, van boomen omgeven huis n. — II est mal
ent -, hij is door slechte lieden omrin. d, hij heeft
eene slechte verheering.
t Entourner, V. a., z. a. ENTOURER.
Eistoetruure, f. [Tech.] Ronde uitsnijding f.
van eene mouw bij den oksel.
,

Entozoaire, Entozoé,

e,

Entozoiquue,

adj. (H . n. ) In ingewanden levend, e n t o z o ï s c h.
— ENTOZOAIRES, m. pl. In °ewandswormen m. pl.
— Entozoogénèse, f. [FL. n. j Wording f.. antstacJn n. der ink-, entozoögénesisf. — EntozoogPnétique,adj. Totdieu)ordinnbehoorend, entozoógenétisch. — Entozoologie, t. [Didact.]
Natuurgeschiedenis f. der ingewandsdieren. -- Entozoologique, adj Tot die geschiedenis behoorend, entozoiiingisch. Entozoologiste,m.
Kenner dier geschiedenis, en t o z o d l o fl i s t m.
t Entre -accoler (s'), V. pr. Elkander omhelzen. — (fig.) Elkander helpen, ondersteunen. —
Entr'aceorder (s'), V. pr. Elkander verstaan,
het onderling erns zijn — Entre -acenser (s'),
V. pr. Elkander aanklagen, beschuldigen.
Entr'acte, m. [Litt., Théát ] Tusschenhandeling f.; tusschenbedrjf, tusschenspel n. (intermede).
— Tusschentijd m., pause f. tusschen de bedrijven.
Entr'admirer (s'), V. pr. Elkander bewonderen.
Entrage. m. [Féod.l Aanvaarding f. van een
leen, van eene pacht. — Droit d'entr-, godspen ning m., han"geld n. bij 't aanvaarden.
Entr'aider (s'), Elkander bijstaan, helpen.
Entrailles, f. pl. [Anat.] Ingewand n., inaewanden n. pl., darmen m. pl.; gewei (van wild);
grom n (van visch); — in 't algemeen: de gezamenljke inwendige ligchaamsdeelen n. pl. — (fig.) Les
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vaderhart, de vaderlijke liefde, genegenheid f. S'armer contre ses propres entr- , tegen zijn eigen
kroost optreden — Cette femme a des entr- de
mere pour eet enfant, deze vrouw bezit eene echte
moederliefde voor dii kind. — ( fam.) Ce garcon a de
bosnes entr-, die jongen heeft een goed hart. Cet
acteur a des entr- , deze tooneelspeler speelt zijne
rol met warm gevoel.
Entr'aiiner (s'). V. pr. Elkander beminnen,
lief hebben. (vrolijkheid f.
4 Entrain, m. Natuurlijke, zich mededeelende
Entrainable, adj. Voor medesleping vatbaar.
Entrainant, e, adj. (alleen fig.) Wegslepend,
vervoerend: Style entr-, Eloquence entr-e.
Entrainé, e, adj. (en part. passé van entraYner): Navire entr- par un courant, door een' stroom
medegevoerd schip n. --- Cheval entr -, tot den wedren a fgerigt paard n.
Entraineunent, m. Afiigting f. van 't paard
tot den wedren. --- (# g.) Wegsleping, wegslepende
kracht f.- L'entr-..des passions, de l'exemple.
Entraineer, v. a. Medeslepen, met zich voeren,
wegslepen, wegvoeren, naslepen: Le torrent entramna tout, de bergstroom voerde alles met zich.
— On 1'entraina au supplice, men sleepte hem naar
de gerec{tsplaats. — (
II s'est laissé entr- par
le mauvais exemple, h# heeft zich door 't slechte
voorbeeld laten wegslepen, verleiden. — Entr- les
coeurs, de harten tot zich trekken. — Cette chose
entraine avec elle des suites fort fácheuses, deze
zaak heeft zeer verdrietige gevolgen.
Entrait, m. [Tech.] Bindbalk, hoofdbalk m.
5 Entrant, e, adj. (fam.) Innemend, indringend: 11 a je ne sais quoi d'entr-, hij heeft zoo iets
innemends. — Als subst. (tam.) Les entr-s et les
sortants, de binnenkomenden en uitgaanden.

gesteld. — D'ENTRE, loc. prép. Uit, onder, van:

L'un d'entre vous disait , een van u zeide. On
l'arracha d'entre les bras de sa mère, men rukte
hem uit de armen zijner moeder. II ne l'aura jamais
d'entre nies mains, hij zal het nooit uit mijne
handen krijgen. Il est le plus capable d'entre (de)
mes écoliers , h.# is de bekwaamste onder mijne
scholieren. — ENTRE AUTRES, adv. Onder anderen.
Eutré , e , adj. (en part. passé van entrer):
Perronnes entrées, binnengetreden personen m. pl.
— Un coup entré Bien avant dans les chairs, een
diep in 't vleesch gedrongen houw m. — Jeune

homme entré en condition, dans les gardes du
corps, jongeling, die eene betrekking gekregen heeft,
die bij de lijfwacht geplaatst is. Cela n'est (of imp.
Il n'est) jamais entre dans l'esprit d'un homme
sensé, dat is nooit bij een' verstandig man opge-

komen.
Entre -accorder (s'), v pr. Eensgezind zijn,
overeen komen.
(deren.
Entre -admirer (s'), v. pr. Elkander bewonEntre-bai lier, v. a. Even openen, aanzetten,
op eene kier, her of reet zetten (eene deur, een
venster). — Entre -baillé, e, adj. (en part. passé):
Laisser la porte entr-e , de deur laten aanstaan.
— Entre - bs*llleire, f. Het aanstaan, op eene
kier staan; reet, kier f.
(zoenen.
Entre -baiser (s'), v. pr. Elkander kussen of

fig.)

Entrebaiides, Entrebattes, f. pl. [Manuf.]

Rekeinden n. pl. aan weêrszijden van een weefsel.
Entrebas, m. [Manut.] Ongelijke of te groots
afstand m. der kettingdraden.
(zadel.
Entre -bdt, m. [Tech.] Midden n. van 't pak-

Entrapeté , e , adj. [Arch.] Pignon entr-,

,

,
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gemeen. Its résolurent entre eux, zij besloten onder elkander. Cela soit dit entre nous of Soit dit
entre nous, dat zij tusschen of onder ons gezegd,
dat blijve onder ons. -- In: Cela est encore entre
les mains de votre père, dat is nog in de handen
-van uwen vader. I1 le prit entre ses bras, hij nam
hem in zijne armen. Je lui ai remis votre lettre
entre les mains, ik heb hem uwen brief ter hand

entr- de la terre, de ingewanden, de schoot, af
gronden der aarde. Pénétrer dans les entr- d'un
sujet, tot in het diepst van een onderwerp doordringen. — Les entr- paternelles , de pere, het

gevelmaurtop m. met trappen.
Entr'appeier (s'), v. pr. Elkander toeroepen.
Entravaillé, e, adj. [Bias.] Oiseau entr-,
vogel met uitgespreide vlerken en een stok tusschen
de vlerken en poolen.
Entraver, V. a. Voetkluleters aanleggen: Entrun cheval, een paard kluisteren. — ( Fauc.] Entrl'oiseau, den valk de pooten binden (om hem het
afwerpen der kap te beletten. — ( fig.) Belemmeren,
beletten, verhinderen ophouden stuiten: Entrune affaire par des intrigues, eene zaak door kuiperjen of slinksche kunstgrepen ophouden. Entrle commerce. den handel belemmeren, verhinderen.
— Entravé, e, adj. (en part. passé) Cheval
entr-, gekluisterd paard n. Affaire entr-e, opgehouden, belemmerde zaak f.
Entraverser (s), V. a. [Mar.] Dwars gaan
liggen (om le beschieten) , dwarshalen.
Entr'avertir (s'), v. pr. Elkander waar
-schuwen.
Entraves, f. pl. Voetkluister m., spanketen f.,
kluistertouw n. Donner, Mettre des entr- a un
cheval , een paard de roetkluisters aandoen. —
stremming f., kin(fig.) Belemmering, verhindering, stremming
derpaal m., beletsel n. Mettre des entr- à l'exécution d' u n proj et , de uitvoering van een plan belemmeren. -- Le génie ne peut point souffrir d'entr-,
het genie kan geen kluisters, geen belemmeringen
dulden. In dezen zin komt het ook in 't enkele.
voor: La jeunesse a besoin de quek iue entrave, de
jeugd heeft een' teugel noodig. — Entravon, m.
Léderen riem m. aan den voetkluister.
Entre, prép. Tusschen: Il était assis entre nous
deux, hij zat tusschen ons beiden. Ce village est
(situé) entre Paris et Orléans, dat dorp ligt tusschen Parijs en Orleans. La différence entre nous
deux, het onderscheid tusschen ons beiden. Je vous
verrai entre trois et quatre heures, ik zal u tusschen drieën en vieren bezoeken. — Entre ci et
demain, tusschen heden en morgen. Entre deux
soleils, tusschen avond en morgen. — Le gris est
entre le blanc et Ie noir, het grijs of graauw li - t
(houdt het midden) tusschen 't wit en 't zwart.
Tusschen, onder: Vutre frère a été trouvé entre
les morts sur le champ de bataiile, uw broeder
is op het slagveld onder dedooden gevonden. Entre
amis tout est commun, onder vrienden is alles

ENTRE- COTTRS.

Entrebattes, f. pl., z. ENTREBANDES.

'

Entre -battre (s') , v. pr. Elkander slaan,
met elkander vechten.
Entre -bienfaire (s'), pr. Elkander weldoen.
Entre -blesser (s'), v. pr. Elkander kwetsen.
Entre -bouque, f. [Pêche] Eerste afdeeling of
kamer f. eener vischweer.
Entre -brouiiler (s'), v. pr. Onderling in
onmin geraken, oneenig worden.
Entre -ehainailler (s'), v. pr. z. CHAMAILLER.
Entrechat, m. [Danse] Kruissprong, luchtsprong m. Battre un entr-, een' kruissprong maken, een' kuit flikker slaan.
Entre -ehereher (s'), v. pr. Elkander zoeken.
Entre -ehoqueenent, m. Wederzijdse/te schok
m., wederkeerige botsing f.
Entre -choquer (s'), v. pi'. Tegen elkander
stooten of botsen. — (fig.) Elkander tegenspreken,
tegenwerken, elkanders nadeel zoeken.
Entre -clore, v. a , z. v. a. ENTRE-FERMER.
Entre -eolonnement, Entre - colonnes, m.
[Arch.] Zuilenafstand m., ruimte f. tusschen twee
zuilen.
(mededeelen.
Entre -commeinigaer (s'), v. pr. Elkander
Entre -cannaitre (s'), v. pr. Elkander kennen, kennis aan elkander hebben.
Entre -cote, nl. [Bouch., Cuis.] Tusschen-ribbestuk n.
Entre -coupe, f. [Arch.] Stompe hoek m. b#
den ingang eener kruisstraat (opdat de rijtuigen
daar te beter kunnen omdraaijen) . Entr- de voute,
Ruimte tusschen twee boven elkander gemaakte
gewelven.
Entre -couper, v. a. Doorsnijden: Les canaux
qui entre -coupent la vitte. — ( fig.) Les soupirs
ntre-coupaient sa voix, de snikken maakten hare
stem afgebroken, beletteden haar te spreken. —S'ENTRE-COUPER, v. pr. [Man.], z. COUPER (SE). ( fl,q.)
S'entr- dans le discours, elkander in de rede vallen.
Entre - coupé, e, adj. (en part. passé): Pays
entr- de rivières, meet rivieren doorsneden land n.—
Mots entr-s, afgebroken woorden n. pl. Voix entr-e,
afgebroken, gebroken stem f. — Style entr-, onzamenhangende stijl m.
Entre -coars, m. [Cout.i Gemeenschappelijk
weideregt n. van de inwoners van verschillende
landgemeenten.
—
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Entr'éerire (s'), V. pr. Elkander schrijven.
Entre -eroisenient, m. Doorkruissng, ruising f. - s'Entre-croiser, v.pr. Elkandercdoorkruisen, kruiswijze door elkander loopera.
Entre-déchirer (s'), v. pr. Elkander ver
Elkander lasteren, schelden. -scheurn.—•(#q)
Entre-défaire (s'), V. pr. Elkander verslaan;
elkander afmaken.
Entre-der :t n d er (s') ,v.pr. Elkander vragen.
Entre-dépêcher (a'), v. pr. Aan elkander
zenden of afvaardigen.
Eiitre-détraire (s'), v. pr. Elkander vernielen of te gronde doen gaan.
Entre -deux, m. Wijdte f., afstand m. tusschen twee dingen, tusschenruimte f. — [Tech.]
Scheidsmuur in., middelschot , middelstuk n.; —
boekbindersplank f.; — meubelstuk n. tusschen twee
vensters (soort van console). Entr-d'un drag, plaatsen f. pl in 't laken, waar 't niet kort genoeg geschoren is. — Mar.] Entr- des lames, diepte, hole golven. — [Cuis.] Entr- dune
te f. tusschen twe
morue, middelstuk van een' stokvisch — % ENTRE DEUX , adv. Tusschenbeiden, noch 't een noch 't ander. (zin.
Entre -devoir (s'), v. pr. Elkander schuldig
Entre -dévorer (s'), v. pr. Elkander verslinden of verscheuren. — (fig.) Elkander in den grond
boren of ruiniren.
Entre -dire (s'), v. pr. Elkander zeggen.
Entre- disputer (s') , v. pr. Met elkander
twisten.
Entre - doneer (s') , v. pr. Elkander geven,
elkander over en weer geven.
Entrée, f. Ingang, toejang m., inkomen n.,
plaats door welke men binnengaat: L'entr- de la
ville, de l'église, d'un jardin, de ingang (de toegang tot) de stad, de kerk, een' tuin. L'entr- du
p ort, de la rivière, de invaart f., mond m. der
haven, der rivier. — L'entr- dune manche, dune
botte, d'un Bant, d'un chapeau, dune serrure,
de ingang, hel inkomen van eene mouw, van eene
laars, van een' handschoen, de opening van een
hoed, van een slot (het sleutelgat) . — Ingang, toegang m., intrede f., intogt m., het ingaan, binnentreden, binnenkomen: L'entrée du part est défendue, de in- of toegang van 't park is verboden. A
son entrée cbacun se leva, bij zijn binnentreden
stond ieder op. Le rol a fait son entr- dans la
capitale, de koning heeft zijnen intogt, zijne statelijke intrede in de hoofdstad gedaan. -- Depuis son
entrée à l'Académie, au college, sedert zijne opname, toelating als lid der Académie, sedert zone
komst op 't kollegie. — L'entr- d'un acteur, het
eerste optreden van een' tooneelspeler. — (fig.)
Faire son entr- dans le monde, voor 't eerst in de
wereld optreden. A son entr- en exercise, en fonction, en charge, bij 't aanvaarden van zijn ambt,
beroep, bij zijn in functie treden. — L'entr- en
possession, en jouissance, 't aanvaarden van 't bezit, van 't vruchtgebruik. — Toegang m., vrijheid
of regt van ergens binnen te treden; regt n. van zitting. Son rang lui donne partout l'entr- , zijn
rang verschaft hem overal den vrijen toegang. —
Avoir l'entr- au conseil, zitting in den raad heb
[Théát.] Intreêgeld, n., toegangsprijs m.-ben.—
intreë , e n t r é e f.; ook: vrije toegang ni. L'entrest de six francs , men betaalt zes francs intreê.
II a son entr- á 1'opéra, hij heeft vrijen toegang in
de opera. On a suspendu ce soir les entr-s de
faveur, de vrjkaartjes gelden dezen avond niet. L'entr- á ce pensionnat, è cette société est de
cinquante francs, het intreêgeld op die kostschool,
in die societeit bedraagt 50 francs. — Intreégeld,
dat men bij 't aanvaarden eener bediening moest
betalen; ook: het intreêmaal, de intreépartij f.
(fig.) Aanleiding, inleiding f. Cet incident a donne
entr- à ma proposition, dat voorval gaf aanleiding
tot mijn voorstel. — (fig.) Begin n., aanvang m.,
opening f. A l'entr- de l'été, bp 't begin, den aanvang van den zomer. A 1'entr- du livre, de son
discours, in 't begin van 't boek, van zijne rede.
A l'entr- de la nuit, bi/ 't vallen van den avond.
Sermon d'entr-, intreêrede, openingsrede f.— [Cuffs.]
Entr-s, voorspijzen f. pl., eerste schotels m. pl.,
intreê-geregten, voorgereglen n. pl. Tourte d'entr-,
taart f. als voorspijs. — [Come.] Inkomende regten n. pl.: Payer l'entr-, les droits d'entr-, de inkomende regten betalen. — L'entr- du grand livre,
.

-

.
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---

het overdragen uit het oude in 't nieuwe boek. —
[Danse] Entr- de ballet , z. BALLET . — [Mus.]Het
invallen van een speeltuig, van eene stem.— [Mar.]
Avoir l'entr-, vrije landing hebben, niet aan quarantaine onderworpen zijn. — D'ENTRÉE, loc. adv.
Terstond, dadelijk D'entr- du jeu, reeds bij den
aanvang in 't begin van 't spel. — (fig. et fam.)
D'entr- de jeu it se mit en colère, al dadelijk
werd hij boos. ( Deze uitdrukkingen verouderen) .
Entre -embarrasser (s') , S'entre-e,npécher, v. pr. Elkander belemmeren, elkander
hinderen of beletten.
Entre- entendre (s'), v.pr. Elkander verstaan.
L:ntre-fácher (s'), v. pr. Op elkander toorni boos worden.
ntrefaite,s, f. pl. (alleen qebéziqd in): (Loc.
adv.) Sur ces entr- (somtijds ook: Dans cette entrefaite), inmiddels, ondertusschen, middelerwijl.
On allait l'appeler, mais sur ces entr- it moerut,
men ging hem roepen, maar middelerwijl stierf hij.
Entre -fernier, v. a. Ten halve, niet geheel en
al sluiten.
Entre -fesson , m. [Vétér.] Ontvelling tusschen de billen (bij te vette paarden). — Ontvel
te veel gaan of paardrijden, (pop.) blik-lingdor
blikgat n.
-arsm.,
Entrefenille, f. [Bot.] Tusschenblad, biblad n.
Entre-fier (s'), v. pr. Elkander vertrouwen.
Entrefin, e, adj. [ Corn.] Noch grof noch fijn,
halfjn, van middelmatige hoedanigheid.
Entre -foaetter (s'), V. pr. Elkander geeselen, zweepen.
(of kloppen.
Entre -frapper (s'), v. pr. Elkander slaan
Entregent, m. (fam.) Kunst om zich goed maar
te doen, gemanierdheid, beschaafdheid, wereldkennis f. II na point d'entr-, hij verstaat zijne wereld
niet, heeft geen gemanierdheid.
Entre -gloser (s'), v. pr. Elkander over den
hekel halen, ,glossen op elkander maken.
Entr'égorger (s'), v. pr. Elkander om hals
brengen, vermoorden.
Entregreffé, e, adj. [Bot.] Ineengegroeid, tot
ééne massa vergroeid.
Entre - eronder (s'), v. pr. Elkander bekijven.
Entre -hair (s'), v. pr. Elkander haten.
Entre-harceler (s'), v. pr. Elkander plagen,
:

.

^'

verontrusten.
(tegen elkander botsen.
Entre-heurter (s'), V. pr. Elkander stooten,
Entre -hivernag;e, m. [Agric.] Het ploegen
in den winter, na den dooi. — Entre -hiverner,
v. a. [Agric.] Gedurende den winter ploegen.
Entreillisé, e, adj. Tralievormig, als met tra

gemaakt.

-liën

Entrejeu, m., Entrejone, f. [Cout.] Ruim-

te, speelruimte f. tot vrijen afloop van 't water.
Entrelacenient, m. Dooreen-, ineenvlechting,
zamenvlechting, dooreenstrengeling f. — Entre lacer, v. a. Dooreen of ineen vlechten, zamenvlechten, strengelen: Entr- des branches, takken ineen
vlechten. Entr- les cheveux de rubans, het haar
met linten doorvlechten. — t (fig.) Entr- (entremêler) un discours de moralites, een gesprek met
zede-spreuken doorvlechten — S'ENTRELACER, V. pr.
Zich ineen strengelen; in elkander gevlochten of gestrengeld zijn. — Het part. passé is ook adj.:
Branches entrelacées, ineengevlochten takken. Bras
entrelacés, ineengestrengelde armen m. p 1.
Entrelacs, m. (pr. —lá) [Arch.] Doorvlochten werk, kruiselwerk n., dooreengestrengelde bladeren, bloemen, enz. — [Peint.] Gekruist loofwerk,
strikwerk n. — [Call.] Strikletters f. pl.
Entrelardement , m. [Cuffs.] Het spekken;
doorspekking f. — Entrelarder, v. a. Doorspekken, met reepjes spek vullen (liever piquer). —
Entr- an pain d'épice de clous de girofle, eenen
koek niet kruidnagels besteken. — (fig.) Entr- une
harangue de vers , eene aanspraak met verzen
doorspekken of doormengen.
Entrelarge , adj. [Corn.] Noch breed noch
smal, van gemiddelde breedte.
Entre-liane , m. Tusschenregel ni. , ruimte
tusschen twee regels schrift; — het in die tusschenruimte qeschrévene, i n t e r l i n i e f. -- [Impr.], z.
.

INTERLIGNE.

Entre-lire, v. n. Na elkander lezen.
Entre-loner (s'), v. pr. Elkander prgzen.
Entre-luire , v. n. Even doorschijnen, schémeren. La Lune entreluit à travers le feuillage, de

ENTRE -IAN DER
maan schijnt, flikkert, schemert tusschen de bladeren der booroen door.
Entre -wander (s') , V. pr. Elkander berigten.
Entre- manger (s'), v. pr. Elkander opeten,
verslinden.
Entr'embarrasser (s'), v. pr. Elkander belemmeren of in ongelegenheid brengen.

Fntr'embrasser (s') , V. pr. Elkander omhelzen.
Entre -méler, V. a. Ondereen mengen, dooreen
mengen, vermengen, inmengen : Entr- des fleurs
rouges et blanches parmi les jaunes, roode en
witte bloemen onder de gele mengen. — ( fig.) I1 y
entre-mêlait souvent quelques mots pour rire, hij
mengde, wierp er dikwijls eenige woorden onder
om te lagchen. - S'ENTRE-MELER, V. pr. Vermengd
worden : Ces couleurs s'entre-mêlent bien , die
kleuren laten zich goed vermengen. — ( fig.) I1 s'en
de tout, hij bemoeit zich overal mede,-tremêl
steekt zich overal in.
Entre -mésurer (s'), v. pr. Zich met elkan-

der meten.

Entreinets, m. [Cuffs.] Tusschengeregt n., tusschenschotel m. -- t [Théát.] , z. v. a. INTERMEDE.
Entremetteur, m. Bemiddelaar m. -- Entremetteuse, f. Bemiddelaarster (in kwaden zin),
koppelaarster f.
Entre -niettre (s'), v. pr. S'entr- de qc., zich
met iets bemoeijen, zich, ergens insteken, inmengen,
zich ergens mede inlaten. voor iets in de bres springen, tusschentreden. I1 s'entremet de tout, hij bemoeit zich overal mede.
Entremise, f. Bemiddeling, tusschenkomst, tusschenspraak f., toedoen n. Je me suis servi de son
entr-, ik heb mij van zone bemiddeling bediend.
Cela se fit par son entr-, dat gebeurde door zijne
bemiddeling , tusschenkomst. — [ Mar.] Entr-s,
karveelhouten, kalven n. pl. tusschen de balken en
op den balkweger. Entr•s emmortaisées dans les
éguillettes , stuinderkalven. Entr- d'écoutille,
scheerstok in. van een luik.
Entre -modillon, m. rArcb.] Ruimte f., afstand m. tusschen twee krollen.
Entre -moquer (s'), V. pr. Elkander bespotten.
Entre -mordre (s') , V. pr. Elkander baten.
Entre-nerts, m. [Tech.] Ruimte f. tusschen
de ribben der boekenbanden.
Entre-noeuds , in. [Bot.] Ruimte tueschen
wee gelédingen van een' stengel.
Entre-nuire (s'), V. pr. Elkander benadeelen,
beschadigen of schade toebrengen.
Entre -pardonner (s') , V. pr. Elkander vergeven of vergiffenis schenken.
Entre -parler (s'), V. pr. Met elkander spreS Entre-parleur, m. Tusschenspreker
ken.
—

(interlocuteur).

Entrepas, m. [Man.] Halve, afgebroken pasgang M. — Voormalig foltertuig n.
Entrepasser , V. U. Tusschen doorgaan. —
[Pharm.] De kruiden wel dooreen mengen.
Entre-pereer (s'), V. pr. Elkander doorsteken of doorboren.
Entre-pilastre, m. [Arch ] Wijdte of ruim
te f. tusschen twee pilaren.
Entre -piller (s') , V. pr. Elkander plunderen of berooven.
Entre -piquer (s') , v. pr. Elkander steken.
r-- (fig.) Elkander steken onder water geven, elkander doorstro ken.
Entreplant, m. [Agricj Jonge wijnstok m.,
tusschen oude geplant.
Entre-pointé, e, adj. [Chir.] : Couture entr-e,
naad f. , waarbij elke steek door eenen knoop

wordt vastgemaakt.

Entre-pointillé , e , adt [Gray.] : Tailles
entr-es. gepunteerde sneden f. pl.
Entre-pont, m. [Mar.] Tusschendek n. Sur
1'entr-, tusschendeks.
Entre -poser, v. a. In 't entrepot of magazijn
opslaan. — Entre-posé, e, adj. (en part. passé):
Marchandises entr-es, opgeslagen waren f. pl. —
Entre-poseur, m. Opzigter van een entrepot,
stapelkommies, magazijnhouder m. — Entre-positaire, adj.: Marchand entr -, of als subst. Un
entr-, koopman, die een entrepot heeft of zijne
goederen in een entrepot opslaat; warenverzender
expediteur m.
Entrepot, m. [Com.] Plaats f., waar door-
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voer- en andere goederen worden gelost, opgeslagen
of overgeladen, magazijn, pakhuis, ent rep ó t n.
Ville d'entr-, stapelplaats, stapelstad f.
Entre -pousser (s'), v. pr. Elkander stooten.
Entreprenant, e, adj. Ondernemend, onversaagd, stout, stoutmoedig, vermetel, driest. C'est
un homme fort entr-, 't is een ondernemend, stout
man. Il est d' humeur entr-e, hij heeft eene ver
inborst. — Ook als subst.: Un entr-, iemand-métel
die zich veel durft veroorloven, inz. ten opzigte
van vrouwen.
Entreprendre, V. a. Ondernemen, b ij de hand
nemen, bestaan, onderwinden, beginnen, aanvangen. Entr- un voyage, eene'.reis ondernemen. Entrune guerre, eenes oorlog beginnen. Tout ce qu'il
entreprend lui reussit, al wat hij onderneemt, begint of aanvangt, gelukt hem. — Aannemen, op
zich nemen, overnemen. I1 a entrepris de fournir
les vivres b l'armée, hij heeft de bezorging der
levensmiddelen voor het leger aangenomen. — ( fig.
et faro.) Entr- qn., iemand bespotten, kwellen, beschimpen, sarren, tergen 11 na entrepris, lorsque
je n'y pensais pas, hij heeft mij aangevallen, toen
ik er niet aan dacht. — verlammen, stijf, pijnlijk
maken; Ma goutte m'entreprend tout le pied,
mijne jicht heeft mijn gansche been verlamd. Entr- sur qc., zich iets aanmatigen, zich aan iets
vergrijpen: Il entreprend sur mes droits, hij matigt zich mijn regt aan, hij treedt in, naakt inbreuk op mijn rent. Il s'est entrepris sur son voisin, hij heeft zich aan zijnen buurman vergrepen.
Entr- sur la vie de qn., iemand naar't leven staan.
Entrepreneur, m., -ease, f. Aannemer, leveraar, leverancier, ondernemer in., aanneemster,
onderneemster f. Qui est 1'entr- de ce bátiment,
wie is de aannemer van dit gebouw. L'entr- des
hópitaux, de aannemer, verzorger van de hospitalen.
Entre -prèter (s'), v. pr. Elkander leengin.
Entrepris, e, adj. (en part. passé van entre prendre): Voyage entr-, ondernomen reis f. — Bktiment entr-, aangenomen gebouw n. --- I1 a le
bras entr-, hij heeft een' lammen, staven arm. J'ai
la tête toute entr-e, ik ben zeer zwak in 't hoofd.
Eetreprise, f. Onderneming, poging, onder
bestaan n., toeleg, aanslag m., inbreuk f.;-windgf.,
aanneming f. Entr- glorieuse, roemrjke onderneming. Entr- téméraire, stout bestaan, vermétele
toeleg. I1 est vena b bout de son entr-, zone po
gelukt, hij is i? zijne onderneming ge--ginshem
slaagd. -- L'entr- dun bátiment, de aanneming
van een gebouw. -- C'est use entr- contre le droit
des Bens, dat is eene inbreuk, een aanslag op het
regt der volken. Former des entr-es contre la vie
de qn., aanslagen tegen iemands leven smeden.
Entre -produire (s'), v. pr. Elkander voort
(twisten, krakeelen.-breng.
Entre-quereller (s') , v. pr. Met elkander
Entrer, V. n. Ingaan, intreden, binnenkomen,
inloopen, intrekken, inklimmen, indringen, inrijden,
invaren, enz. Entrez, s'il vous plait, komt (kom)
binnen, als 't u belieft. La porte était fermée, je
ne pouvais entr-, de deur was gesloten, ik konde
niet binnenkomen. On a fait entr- des renforts,
du secours dans nette place, men heeft versterkingen, hulpbenden in die vesting doen trekken. Le
vaisseau eetra hier dans le (au) port, het schip
liep gisteren de haven binnen. — Ce bois est si
dur, que la cognée n'y saurait entr-, dit hout is
zoo hard, dat de bijl er niet kan indringen. —
Faire entr- un clou dans la muraille, eenen spijker in den muur staan. Le tribunal n'entre que
dans quatre semaines , de reptbank houdt eerst
over 4 weken hare zitdagen, zitting.—Ce chapeau
ne peut entr- dans sa tête, hij kan het hoofd niet
in dien hoed krijgen, die hoed is hem te naauw.
Ces bottes entrent facilement, die laarzen gaan
gemakkelijk aan. —Entr- dates les intérèts de qn.,
in iemands belanq treden. Entr- en condition, au
service de qn., in iemands dienst treden. -- Entrons a table, laat ons aan tafel gaan. Entr- en
chaire, den predikstoel beklimmen. Vous ne faites
qu'entrer dans le monde, gij komt pas in de wereld kijken. Entr- dans une famille par on mariage, door een huwelijk in een geslacht komen. —
(fig.) On ne peut lui faire entr- celadans la tête,
men kan hem dit niet in 't hoofd prenten, aan 't ver
brengen, doen begrijpen. Faire entr- qc. dans-stand
un discours, dans un livre, iets in eenerede, in een
„
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boek opnemen, invlechten. — Entr- en of dans qe.,
iets aanvangen , beginnen , zich met iets inlaten.
Entrons en discours, laat ons een gesprek beginnen.
Entr- en guerre, en procès , eenen oorlog , een
regtsgeding aanvangen. Je ne veux entr- dans
cette affaire, ik wil mij met die zaak niet inlaten,
er mij niet mede bemoeijen. Je ne saurais entrdans le sens, dans la pensée de eet auteur, ik
kan den regten zin, de bedoeling van dezen (dien)
schrijver niet vatten, ik begrijp hem niet. Vous
n'entrez pas dans ma pensee, dans mon sentiment, gij verstaat, gij vat niet, wat ik meen, gij
zjjt niet v< n min gevoelen. I1 ne veut pas entrdans les expédients qu'on lui propose, hij wil de
voorgeslagene middelen niet aannemen. I1 ne me
plait pas d'entr- dans le détail, het lust mij niet,
mij in de bijzonderheden uit te laten. — Entr- en
religion, an couvent, in eene geestelijke orde treden, in 't klooster gaan. -- Entr- en prison, in de
gevangenis gezet worden. Entr- en matière, tot de
zaak komen. Entr- en explication, zich in eene
verklaring inlaten. Entr- en exercice, zijnen post
aanvaarden. Entr- en majorité, meerderjarig worden. Entr- en colère, toornig worden. Entr- en
age, oud worden. Entr- dans les secrets de qn.,
iemands vertrouweling zijn. Entr- dans les plaisirs, dans la douleur de qn., aan iernands vermaak, smart deelnemen. Cela n'entre point en
comparaison, dat komt in geene vergelijking. Entren correspondence avec qn., met iemand Bene briefwisseling beginnen. Entr- en gout, smaak in iets
krijgen. J'y entrerai pour un tiers, ik zal er voor
een derde deel aan nemen. -- Entr- en amour, en
chaleur (van sommige dieren spreken4e) ritsig,
loopsch worden. — Jeu] I1 mest entré beau jeu,
ik heb een goed spel,ik heb goede kaarten gekregen. Je ne puis entr- en jeu, sans quoi je jouerais atout, ik kan niet aan den slag komen, anders zoude ik troef spelen. — [Prat.] Entr- en
ordre parmi d'autres créanciers, mede onder de
schuldeischers gesteld worden. Entr- en possession,
in bezit treden, geraken. — [Mar.] Entr- dans une
passe, binnengaats loopera. Entr- dans un port,
binnenvallen , binnenloopen , eene haven binnen
boeijen. ENTRER, v. imp.: Il entre trois acnes
de drap dans eet habit, er gaan drie ellen laken
tot dit kleed. I1 entre de l'esprit de vitriol dans
ce remède , er komt geest van vitriool in dit
geneesmiddel. I1 n'entre pas dans mes vues, het
strookt niet met mijne inzigten. -- I1 entre (of
I1 y entre) de ]'ambition et de l'intérèt dans son
dessein, er heerscht eergierigheid en eigenbelang in
zijn voornemen. — 11 entre bien de l'homme en
sela. daarin zijn groote menscheljjke zwakheden
zigtbaar, veel menscheljks loopt daar onder. —
ENTRER, v. n. [Mar.] Entr- et sortir un vaisseau,
Een schip de haven in- en uitbrengen, met een
schip binnenloopen en uitloopen.
Entre -regarder, v. a. Zien, gluren, kijken
(door eene of andere opening). — SENTRE-REGARDER, V. pr. Elkander aanzien of aankijken.
Entre-rè gne, m., z. INTERRÈGNE.
Entre-re gt -etter (s'), v. pr. Elkander be(woorden.
treuren of beklagen.
Entre-répondre (s'), v. pr. Elkander antEntre-sabords, m. pl. [Mar.] Schutvullingen f. pl., ruimte tusschen de geschutpoorten.
Entre-salver (s'), v. pr. Elkander groeten.
Entre-secourir (s'), v. pr. Elkander bijstaan,
helpen.
t Entresemer, v. a., z. v. a. PARSEMER.
Entre-sol, m. [Arch.] Opkamertje n., hangkamer, insteekkamer, ingestoken verdieping, half
of tusschenverdieping f., inz. tusschen 't beneden
eerste verdieping.
-huisend
% Entre-soureils, m. Ruimte f. tusschen de
(steunen.
beide wenkbraauwen.
Entre-soutenir (s'), v. pr. Elkander onder1 Entre-souvenir (s'), V. pr. Zich flaauw
herinneren.
-t- Entre-spite, f. Volgreeks f.
Entre-suivre (s'), V. pr. Op elkander volgen.
Les jours et les nuits s'entre-suivent, de dagen en
nachten volgen op elkander, wisselen elkander af.
Entre-surprendre (s'), V. pr. Elkander ver
-rasen.
Entre-taille, f. [Dans.] Danspas m., waar
voet in de plaats van den anderen ge--bijden
—

.
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zet en deze voorwaarts in de hoogte gehouden
wordt. — [Gray.] Entr-s, fijnere tusschenstrepen f.
pl. (tailles ouvrées) .
Entre-tailler (s'), [Man.], Z. v. a. SE COUPER.
-- Entre-taillure, f. Kwetsuur f., die 't paard
zich door 't aanslaan toebrengt.
Entre -talonner (s'), v. pr. Elkander op de
hielen of digt volgen.
Entre -temps , m. Tusschentjd. I1 profita de
l'entr-, hij maakte zich den tusschentijd ten nutte.
- ENTRE -TEMPS, adv. Middelerwjjl.
t Entretènement, m. Onderhoud n. (entretien).
Entretenetur, m. Bijzithouder m.
Entretenir; m. Zamenhouden, bijeen. houden,
verbinden, ondersteunen; — onderhouden, in goeden stand houden, blijvend of duurzaam maken;
— hel noodige onderhoud verschaffen. Cette pièce
de bois entretient toute la charpente, dit stuk
hout bindt het geheele timmerwerk zarnen. (Deze
eig. beteekenis komt zelden voor) . Entr- un batiment, une route, un jardin, een gebouw, eenen
weg, eenen tuin onderhouden. —Entr- one correspondance, Entr- commerce avec qn., met iemand
briefwisseling, omgang houden. I1 entretient la désunion dans sa famille, hij kweekt de oneenigheid
in zijne familie aan. 11 entretient quelques familles pauvres, hij verschaft aan eenige arme huisgezinnen onderhoud. I1 entretient équipage, hij houdt
rijtuig (koets) en paarden. — Entr- qn. de belles
promesses, iemand met fraaije beloften ophouden
of paaijen. — Entr- une femme, eene vrouw als
bizit onderhouden. — Onderhouden, met iemand
spreken: I1 faut chercher ]'occasion de i'entr- de
cette affaire, men moet gelegenheid zoeken, om hem
over die zaak te onderhouden , met hem daarover
te spreken. Elle entretient fort-agréablement toute
une compagnie, zij onderhoudt op eene zeer aangename wijze een geheel gezelschap. — S'ENTRETENIR, v. pr. Elkander vasthouden, steunen, dragen:
Ces deux pièces de bois s'entretiennent. — Zich
in goeden staat of stand houden; — zich onderhouden; in zijn levensonderhoud voorzien. Il y a
des arbres qui s'entretiennent toujours verts, er
zijn boomen, die altijd groen blijven. Cette femme
s'enti'etient toujours fraiche, eze vrouw behoudt
steeds een, frisch aanzien. L'union ne s'entretiendra pas longtemps entre vous, de eendragt zal
onder u niet lang stand houden. —II ne gagne pas
de quo! s'entr-, hij wint zoo veel niet, om er van
te leven. I1 s'entretient de ce que ses parents lui
donnent, hij leeft van 't green zijne ouders hem geven. I1 s'entretient du jeu, hij )eelt van 't spel. —
Zich onderhouden, met elkander spreken, zamenspreken, redewisselen: Nous nous entretenons de
la guerre, wij spreken zamen over den oorlog. —
S'entr- de Dieu, zich, over God onderhouden, van
God spreken. S'entr- avec Dieu, zich met God onderhouden (in gebed of ernstige overdenkingen).
S'entr- soi-même, avec soi-m ème, de ses propres,
pensées, zich met zich zelven bézig houden, met
zich zelven spreken, zich met zijne eigene gedachten onderhouden.
Entretenti, e, adj. (en part. passé van entre
(''bemin bien entr-, goed onderhouden weg-tenir):
m. — Femme of Fille entr-e of als subst. Une
entr-e, eene bijzit, gekamerde, gemaintineerde f. —
[Mar.] Capitaine entr-, kapitein m. op wachtgeld. — [Bias.] Door ringen verbonden.
Entretien, m. Onderhoud m.: Ce nátiment est
de grand entr-, dit gebouw kost veel van onderhoud. I1 est chargé de l'entr- de sa soeur, h,jj is
belast met het onderhoud zijner zuster, hij moet
voor zijne zuster zorgen. Fournir h l'entr- dune
armee , een leger van 't noodige tot onderhoud
voorzien.— Onderhoud, gesprek n., zamenspraak f.:
Nous eumes on long entr- ensemble, wij hadden
zamen een lang gesprek. Les mauvais entretiens
corrompent les bosnes moeurs, kwade zamensprekingen bederven goede zeden. — Elle fait l'entr- de
toutes les societés, men spreekt in alle gezelschap
haar.
-penva
Entre-tisser, v. a. Doorweven, inweven. Entrde sole, met zijde doorweven of doorwerken. -Entre-tiesure, f. Doorweven werk f.
Entre -toile, f. [Tech.] Binnenwerk, weefsel n.
van kant, tot sieraad tusschen twee strooken doek.
(Plur. Des entre-toile.)

ENTRE-TOISE
Entre -toise, f. [Charp.] Dwarshout n., kop
bindhout, dat twee balken in een tim--pelbakm.,
merwerk verbindt, karvielbiok; kalf n., dwarshout, dat de pilaren, van eene koets zamen houdt.
--[Mar.] Entr- cari'ee of croisée, kruisschijf. Entrdans une chèvre, klampschij f f. — [Artill.] Entrd'affut, kalf van een affuit. Entr- de couche, de
repos ou de support, liggend kalf. Entr- de mire,
staand kalf. Entr- de lunette, staartkalf. Entr- de
volde, frontkalf.
Entre -toacher (s'), v, pr. Elkander beroeren,
aanraken. (brengen.
Entre-toer (s') v. pr. Elkander dooden, omEntre-visiter (s'), v. pr. Elkander bezoeken.
Entre -vole, f. [Chemin de Ier] Ruimte f., afstand m. tusschen de beide rails of spoorsehenen.
— Zandbedding f., op welke een spoorweg moet
geleid worden.
Eetrevoir, v. a. Ten halve zien, even zien,
een weinig zien, gewaar worden, ontwaren, merken, bemerken, bespeuren. Je ne le vois pas dis
je ne fais qu'entr-, ik zie het niet-tincem,
duidelijk, ik zie het slechts ten halve. J'entrevois
qc. á travers ces arbres, ik zie iets tusschen deze
boomen door. — ( fig.) J'ai entrevu les desseinsde
eet Domme, ik heb de oogmerken van dezen man
van verre gemerkt, bespeurd. -- S'ENTREVOIR, v.pr.
Elkander bezoeken, spreken, komen zien, eene zamenkomst met elkander hebben: Its s'entrevirent
dans la maison de votre oncle, zij spraken elkander in het huis van uwen oom. (In dezen zin niet
veel gebézigd.)
Entre -vons,m. [Tech.] Ruimte f. tusschen twee
leggers van een' vloer, tusschen twee staanders van
Bene heining.
Entrevodter, v. a. [Tech.] De tusschenruimte der zolderleggers volwerpen.
Eetrevue, f Zamenkomst, bjjeenkomst f.; mond
Convenir d'une entr-, eene bijeenkomst-gesprkn.
afspreken of bepalen. (of aansporen.
Entr'exeiter (s'), v. pr. Elkander opwekken
Lntr'exhorter (e'), v.pr. Elkander vermanen.
Entrichonne , in [Anat.] Haarrand m. der
oogleen, entrichóma n.
Lntr'immoler (s'), v.pr. Elkander opofferen.
Entr'injurier (s') , V. pr. Elkander beleedigen.
Entripaillé, e, adj. Dikbuikig, met een' dik
buik. (doen of verpligten.-ken
Entr'obliger (s') , v. pr. Elkander dienst
Entr'oeillader (s') , v. pr. Elkander toelonken. (CHRIlc1TES.
Eutroques , Entroehltes , m. pl., z. ENEutr'oublier (e'), v. pr. Elkander vergeten.
Entr'onir, V. a. Ten halve hooren.
Eittr'onvert, e , adj. (en part. passé van
entr'ouvrir) Half open: La porte était entr-e, de
deur stond half open, op eene reet.
Entr'oisverture , f. [Vétér.] Schouderverrekking f. (van een paard).
Entr'ouvrir, v. a. Half of een weinig openen
(de deur, het venster, de oogen). — s'ENTR'oUVRmR,
V. pr. Half of een weinig open gaan: La terre
s'entr'ouvre, de aarde scheurt open. Les oeillets
cemnlencent rá s'entr-, de anjelieren beginnen zich
te openen. A la fin ses yeux s'entr'ouvrirent, emndel' k opende hij een weinig de oogen.
Entr.ire, f. [Agric.] Diepte f. der ploegvoor.
EntLire, f. [Hort.] Gemaakte spleet of voorbereide plaats f, tot de enting.— [Tech.] Aanhechting f. van een' gebroken draad bij 't weven. —
Stop f. in een' uitgesleten kousenhiel. — ENTURES, f.
pl. Dwarshouten n. pl. of sporten f. pl. (als aan
de ladders in de steengroeven) .
Enty pose, f. [Anat.] Ondiepe holte f. van
't schouderbeen.
'Euucléation , f. Uitkerning, uitpeiling. —
[Chir.] Uitpellinq van een beursgezwel, e n u c teatie f. — (fig.) [bidact.] Opheldering, verklaring f.
eener moeijeljkheid.—'Enucléer, v. a. Uitkernen.
—[Clair.] Uitpellen; — een been blootleggen (bij eene
operatie). — ' Enneléé, e, adj. (en part. passé):
Tunieur én -e, uitgepeld gezwel n.
'Enulle, 'Engle-campane, f. [Bot.] , z. v. a.
AUNEE. (vleesch.
'Enulon, in. [Anat.] Binnenzijde f. van het tand'L.numérateur, in., -trice, f. Opteller. opsomrner m., optelster, opsomster f. — ' Enumeratil, ive, adj. Opsommend, optellend. — ' Enn-
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mération, f. Optelling, opsomming, en um e rat ie f.: L'én- des griefs, de opsomming der grieven.
— L'én- du peuple, de volkstelling 1. — ' Enamérer, v. a. Opsommen, optellen, Opnoemen (inz.
van voorwerpen, welker telling moeijelijk of onmogelijk is): ui pourraitén- Ie nombredesétoiles?—
[Rhet ] , of Faire énumeration, de verstrooide en

onzamenhangende omstandigheden kort en klaar
bijeen vatten en voorstellen.
'Enurésie, f. [Méd.] Pisvloed m., onvermogen
om de pis bij zich te houden, en u r é s i s f.
Envahir, v. a. Bemagtigen, met geweld, onregt
of bedrog wegnemen, overweldigen, overmeesteren,
zich meester maken. I1 a envahi mes biens, hij
heeft zich met geweld van mijne goederen meester
gemaakt. — Bij uitbreiding: Riviere qui envahit
la plaine, rivier f., die zich over de vlakte uit
fig.) Env- la puissance souveraine, zich-breidt.—(
de opperste magt toeëigenen, aanmatigen. — Envahï, e, adj. (en part. passé): Pouvoir env-,
overweldigde magt f.
.I- Envahissant, e, adj. Overweldigend, overmeesterend: Arnlée env-e, veroverend leger n. Politique env-e, veroverende staatkunde f.
Envahissement , m. Bemargtiging, overwel
verovering, weerneming f., gewelddadige in--dign.q,
val m. -- 1- Envahisseur,, m. Overweldiger,
roover m.
Envalement, m. [Pêcbe] Open.houding van
't steeknet. — Envaler, v. a. Bet steeknet openhouden.
Envasement, m. S Slijkophooping. — Envaser (s'), V. pr. Verslijken , zich met slijk of
modder vullen.
Envélioter of Enveilloter, v. a. [Agric.]
OP eren, aan oppers of hoopjes zetten (het hooi).
'nveloppant, e, adj. Omgevend, omwikkelend: La pantie env-e.
Enveloppe, f. Omslag m., omkleedsel, omwindsel n., bedekking f., hulsel n., e n v e l opp e f. Une
env- de cuir, een' lederen omslag. Env- d'une lettre, omslag van Benen brief. Eerire sous l'enveloppe
(sous le pli, le couvert) de qn., onder 't adres van
iemand schrijven. -- (fig.) tiet uitwendige, het voor
schijn m. Dire qc. sous de belles enve--komen,d
loppes , iets zeggen onder fraalje, verbloemde bewoordingen. — [ Bot.] Deksel, bekleedsel, zaad
buitenste schil f. der uijen, planten. —-huisjen.,
[Fort.] Voortloopende wal, mantel m., die bij som
plaats van de buitenwerken den-migevst;:n
hoofdwal omsluit. -- [Anat.] Env- du coeur, hartezakje, hartebeursje n.
Enveloppé, e, adj. (en part. passé van envelopper): Paquet env- , omwikkeld pakje n. —
Armée env-e, omsingeld, ingesloten leger n. — Vérité env-e, bedekte, omkleede waarheid f. — Discours env-, duistere, verwarde rede f. Esprit env-,
verward hoofd n. Il a ]'esprit env- dans la matière, 't is een plomp mensch, de ziel is hem in
't vleesch gegroeid.
Euveloppée, f. [Tech.] , z. v. a. ENVELOPPE.
Enveloppement , m. Het omwinden of inwikkelen; windsel, omwindsel n., omwinding f.
Envelopper, v. a. inwikkelen, omwikkelen,
in eenen omslag doen , inrollen , in-, omwinden.
Env- des gants, le pied dun arbre, handschoenen
inwikkelen, den voet van eenen boom omwinden.
— Bij uitbreiding: Une noire tempête enveloppa
Je cie!, een zwaar onweder omhulde den hemel. —
(fig.) Bewimpelen, verbergen, op eene verbloemde
wijze voordragen
voordragen of voorstellen: Les poètes out
enveloppé la
sous des fables, de dichters
hebben de waarheid onder verdichtsels verborgen.
11 enveloppe à dessein sa hensée, hij verbergt, bewimpelt zijne gedachte met opzet. Env- de ténèbres les choses les plus claires, de helderste, duideljkste zaken onverstaanbaar of verward voordragen. — [Mil.] Insluiten , omringen , omsingelen:
Env- un camp, une place, une armee, eene leger
leger insluiten. Env- qn.-plats,envig
dans une affaire, iemand in eene zaak betrekken,
wikkelen. — S'ENVELOPPER, v. pr. Zich inwikkelea: Il s'enveloppa de (dans) son manteau. I1 s'est
enveloppé le doigt avec du liege. — (fig.) Le sage
s'enveloppe de sa vertu , de wijze hult zich in
zijne deugd.
S Enveloppeur, in. Omwikkelaar m. --- (fig.)
In leeder, verbloemer m.
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Envenimer, v. a. Met venijn, net vergif besmetten, vergiftigen (in dien zin weinig gebruikt);

— (fig.) verergeren, verbitteren. I1 a envenimé sa

plaie en la grattant, hij heeft zijne wond door ze
te krabben verergerd. Env- un fait, les paroles de
q n., een voorval, iemands woorden. boosaardig ver
hatelijk uitleggen. Env- l'esprit de qn.,-draijen,
iemands gemoed, geest verbitteren. — Envenimé, e, adj. (en part. passé): Langue env-e, kwaadaardige, lasterlijke tong f. Discours env-, boosaardig gesprek n.
Enverger, v. a. [Tech.] Met teenen of wilgen
doorvlechten. Env- les soufflets, de blaas--roedjs
balgen met houten staven voorzien (waarover het
leder getrokken wordt). — Env- les fels de soie,
de, zijden draden kruiswijze om de vingers slaan
(bp wevers).
Enverguuer, v. a. [Mar.] Aanslaan. Env- les
voiles, de zeilen aanslaan. Env- un jet de voiles
neuf, een nieuw stel zeilen aanslaan. Env- tout
proche de la vergue, digt aanslaan, dood aanslaan.
— Envergué, e , adj. (en part. passé): Voile
env-e, aangeslagen zeil n.
Envergaée, f. [Mar.] Evenmaat f. van de raas.
Enverguire, f. [Mar.] Zeilwerk n. met de
stengen; liet vastbinden der zeilen en stengen aan
de masten; het aanslaan der zeilen aan de ra;
lengte, breedte f. van het ralijk ; breedte van het
tuig, breedte van de zeilen. Vaisseau qui a beaucoup deny-, breed getuigd schip. Vaisseau qui à
peu deny-, smal getuigd schip n.— [H. n.] Vlugt f.,
wijdte der uitgebreide vlerken of vleugels der vo. — Frec atvogel m. (fre ate) .
gels
Enverl ure, f. [Manut.] Stokjes n. pl., the de
kruiswijs gelegde zijden draadjes in eene rigting
houden. — Het overkruis weven; ook het kruiseling gewévene.
- Envermilionner , V. a. Eene vermiljoenkleur geven, blanketten.
Enverrer, V. a. [Tech.] In een' nieuwen pot
een weinig gesmolten glas gieten, om het aanhechtend vuil weg te nemen; verglazen.
Eivers, m- Verkeerde, averegtsche zijde ,(van
eene stof, van de bladeren der planten): Cette etoffe
n'a ni endroit ni env -, deze stof heeft geene regte
noch verkeerde zijde, kan aan beide kanten gedragen worden. Ce velours a deux env-, dit fluweel
is op beide zijden even schoon. — a L'ENVERS, loc.
adv. Verkeerd, averegts: Mettre une chemise, les
bas b. l'env- , eert hemd, zijne kousen verkeerd (met
de binnenzijde naar buiten) aantrekken. Tomber
à l'env-, beter: Tomber à la renverse. — (fig et
fam.) Ses affaires vont á l'env-, 't gaat met zijne
zaken achteruit. II a l'esprit , la tête à l'env-,
zijn hoofd is in de war; 't is een dwarshoofd. II
prend tout a l'env-, hij vat alles verkeerd op. —
(pop.) Mettre lame b l'env- b qn., iemand naar
de andere wereld zenden.
ENVERS, prép. Jegens, omtrent: I1 faut être charitable env- les pauvres, men moet mild, weldadig
omtrent de armen zijn. Votre frère s'est mal conduit env- son maitre, uw broeder heeft zich jegens
zijnen meester slecht gedragen. Je vous dëfendrai
env- et contre tous, zie zal u tegen de geheele wereld verdedigen.
Enversain of Enversin, m [Coma, z. V. a.
:

CORDILLAS, CORDELAT.
Enverser, V. a. [Tech.]

Eene stof in alle rigtingen uitrekken en opmaken.
Enversir, V. a. [Tech.] De pluizen en knoon op de verkeerde zijde van het doek met oude
tardebollen wegnemen, kaarden, uitnoppen.
Envi (à l'),loc. adv. Om strijd, om het best. Ces
garcons écrivent à l'envi, deze jongens schrejven om
het best. Its travaíllent á l'envi l'un de l'autre, les
uns des autres, zij werken om het best, de eene
tracht den andere in het werken te overtreffen.
Envie, f. Nijd m., afgunst, wangunst, a fyunstigheid, misgunstigheid f. I1 s'est attiré l'env- de
eet homme, hij heeft zich de wangunst, den nijd
van dezen man op den hals gehaald. Sa fortune
est digne deny-, zijn geluk is benijdenswaardig.
11 le regarde aver des yeux pleins deny-, hij ziet
hem met nijdige oogen aan. 11 crève deny-, hij
barst van nijd. On porte ordinairement env- h
ceux qui nous sont préférés, men benijdt gemeenlijk degenen, die ons worden voorgetrokken. II faut
se mettre au-dessus de l'env-, men moet zich bo.

ENVOI.

--

ven den nijd verheffen, zich aan de benijders niet
kreunen. — Lust, begeerte, neiging f.; trek, zin m.
J'ai une grande env- de savoir si ... , ik verlang
zeer te weten of. . Les enfants ont env- de tout
ce qu'ils voient, de kinderen hebben lust, trek tot
alles, wat zij zien. Il a env- de dormir, hij heeft
trek tot slapen, h# is slaperig. Je n'ai point d'envd'y aller, ek heb geenen lust om er heen te gaan.
Je meurs deny- de le voir, ik brand van verlangen om hem te zien. Si l'env- lui en prend (vient),
als h# er lust toe krijgt. L'erv- lui en est passée,
de lust daartoe is bij hem geheel vergaan. —(Prov.)
Il vaut mieux faire env- que pitié, het is beter
benijd dan beklaagd te uworden. — Env- de femme
grosse, belustheid eener zwangere vrouw.— [Méd.]
Nijdnagel , dwangnagel m. J'ai des env-s aux
doigts, ik heb nijdnagels aan de vingers. — Vlek,
pepei.vlek, moedervlek f. (waarmede de kinderen
somtijds geboren worden).
Envie, e, adj. (en part. passé van envier):
Bonhenr envié, benijd gebrek n. Place bien env-e,
zeer gezochte, door velen verlangde post m.
t Envieillir, v. a. Oud maken, een oudachtig
voorkomen geven, oud doen schijnen, verouderen.
— Envieilli, e, adj. (en part. passé): Des habitudes env-es (nu liever invétérées), verouderde,
ingewortelde gewoonten f. pl. Pécheur env- (nu
liever endurci), oude, verstokte zondaar m.
Envier, v. a. Benijden, misgunnen; — sterk of
heftig verlangen: Env- le succes de qn., iemands
voorspoed benijden. — Voilá le poste que j'envierais le plus, dezen post wilde ik wel het liefst hebben —, [Jeu] , z. RENVIER. Weleer ook z. v. a.
RENCHERIR, EMPASSER. — S ENVIER, v. pr. Elkander benijden.
Envieux, feuse, adj. Nijdig, afgunstig, wangunstig : C'est une femme envieuse , ' t is een
nijdig, wangunstig wijf. — ENVIEUX, m., - IEUSE, f.
Benijder, nijdigaard m., benijdster f.: Son mérite
lui fait des env-, zijne verdienste verwekt hem
benijders. (gaskar.
Envilasse, f. [Bot.] Ebbenboom m. van MadaEnviné, e, adj Naar wijn riekend: I1 a I'haleine env-e, zijn adem riekt naar wijn. — z. ook
—

AVINÉ.

Environ, adv. Omtrent, ongeveer, omstreeks,
ten naasten bij, bijkans, een weinig meer of minder.
Nous irons chez lui env- a cinq heures, w# zullen tegen vijf ure bij hem gaan. J'ai dans ma bourse
env- cinq florins, ik heb omtrent vijf gulden in
mijne beurs.
Etnviroonant, e, adj. Omliggend, omgevend,
nabijzijnd: Les maisons env-es sont brulées, de
omliggende huizen zijn verbrand. Les objets env-s,
de nabijzijnde voorwerpen n. pl.
Environner, v. a. Omgeven, omringen, omsingelen, insluiten : Env- une ville de murailles,
eene stad met muren omringen. L'ennemi a environné la place, de vijand heeft de plaats omsingeld, ingesloten. Lair environne Ia terre, de
lucht omringt de aarde. — ( fig.) Les dangers l'environnaient de toutes parts. de gevaren dreigden
hem van alle kanten. — Environné, e, adj. (en
part. passé) : Ville env-e de murailles, van muren
omgeven stad f. II est env- de dangers, de flatteu rs , hij is door gevaren omringd of bedreigd,
door vleijers omgeven.
Environs, m. pl. Omliggende plaatsen, omstreken f. pl., omtrek m. Les env- de cette ville
sont beaux, de omstreken dezer stad zijn schoont Envis, adj. Ontevreden. -- t à ENVIS, loc.
adv. Ongaarne, tegen wil en dank.
Envisager, v. a. In 't aangezigt zien; aan
aandachtig beschouwen; — ( fig.) in den-schouwen,
geest beschouwen, overdénken, overwégen: Dès que
je leus envisagé je le reconnus, zoodra ik hem
aanschouwd had, herkende ik hem. -- Env- les
suites dune affaire, de gevolgen eener zaak beschouwen of overwegen. II envisage la mort comme la fin de ses maux, hij beschouwt den dood
als het einde zijner rampen. -- S'ENVISAGER, v.pr.
Elkander aanzien of onder de oogen zien. — Het
part. passé is ook adj.: La vie envisagée sous ce
point de vue, het leven uit dit oogpunt beschouwd.
Envoi, m. Zending, verzending, afzending, toe zending, overmaking, bezending; — de verzonden
zaak f. Faire un env- de marchandises, eene ver
goederen doen. L'env- dun courrier,-zendigva
- -

--

ENVOILER

de afzending van eenen postbode. — [Poés.] Opdragt f., laatste strophe van een dichtstuk, waarbij
men het aan iemand opdraagt. — Prat.] Env- en
possession, toewijzing, in bezit stelling f. Env- en
possession provisoire. voorloopige in bezit stelling.
Env- des roles, het overzenden der kohieren.
Envoiler ('s), v. pr. [Tech.] Bij 't harden
of verstalen krom trekken.
Envoisiner, V. a. (woord van J. J. Rousseau)
Met buren omringen. — Envoisiné, e. adj.: Je
suis Bien, mal env-, ik heb goede, slechte buren.
Envoler (s'), v. pr. Wegvliegen, uitvliegen,
ontvlugten: Les oiseaux se sont envolés, de vogels
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'Epacmastique ,, adj. [Méd.] Toenemend,

e p a k m a s t 1 s c h. — EPACMASTIQUE, f. Steeds ster -

ker wordende koorts, e p a k m a s t z, k a f.
'Epacride, 'Epacris, f. [Bot.] Windklokje n.
-- 'Epaeridées, f. pl. Planten I. pl. van 't geslacht der windklokjes.
'Epactal, e, adj. [Chron.] Wat de epakta
belre/t. — EPACTAL, M . [Anat.] Een van de schedelbeenderen n. pl.
'Epacte, f. [Chron.] Inlaschdagen m. pl., overschietende dagen van de laatste nieuwe maan des
jaars tot op den lsten Januarij van 't volgende
jaar, maansouderdom m. bij 't begin van 't jaar,
zijn weggevlogen. -- Bij uitbreiding: wegwaayen, of onderscheid n. tusschen een gewoon zonnejaar
door den wind medegevoerd worden: Des papiers, en een maar jaar, e p a k ta f.
'Epagneuul, m. [H. n.] Patrijshond, spaansche
des feuilles desséchees qui s'envolent. — (lig.) Ver
snel voorbij gaan, ontsnappen:-vliegn,rop langhari!,e jagthond m. — 'Epagneule, f. Teef f.
L'occasion s'envole, de gelegenheid verloopt, gaat van den patrjshond.
'Epagogique, adj. Tot de epagoge behoorend;
voorbij, snelt weg. Le temps s'envolait dans sa
compagnie, de tijd vervloog in haar (zijn) gezelschap. — van zelf genezend of heelend, e p agog i s c h. —
Avec l'áge les plaisirs s'envolent, met het klimmen 'Epagogite, f. [Méd.] Ontsteking f. der voor
— 'Epagogue, m. [Ant. mil.] Zékere oud -huId.
der jaren vervliegen de vermaken. — (Loc. prov.)
evolutie of zwenking f. — [Anat.] z.v.a.-grieksch
II n'y a plus que le nid, les oiseaux se sont envolés, 't nest is er nog, maar de vogels zijn weg. — PREPUCE . — [Med.] Van zelf volgende heeling f.
Somtijds ook als v. n. gebdzigd: Le plus léger bruit der wonden. -- [Log.] , z. v. a. INDUCTION . —'Epafait env- ces oiseaux. — Envolé, e, adj. (en part. gomène, adj. [Chron.] Jours ep-s, e p a g o m é passé): Oiseaux env-s, weg- of uitgevlogen vogels. n i s c h e of toegevoegde dagen, aanvullingsdagen m.
Envodteinent, m. Gewaande betoovering f. pl., de 6 dagen, die gevoegd werden bij het egypdoor ee e wassen figuur. — Envoitter, v. a. tisehe jaar, dat uit 12 maanden, elk van 30 dagen,
Betooveren door het steken, breken of verbranden bestond.
'Epaillement, m. [Orf.] Reiniging f. van
van iemands wassen afbeeldsel (inde middeleeuwen
't goud. —' Epailler, v. a. Het vuil, het ruwe van
in gebruik).
Envoyé, e, adj. (en part. passé van envoyer) gegoten of gesmeed goud met de etsnaald afnemen.
'Epais, se, adj. Dik, digt, lomp, zwaar, grof,
Gezonden , afgezonden, verzonden : Marchandises
env-es par eau, te water verzonden goederen n . pl. lijvig, sterk: Un mur ép- de trois pieds, een muur m.
Prisonniers env-s en exil, in ballingschap gezon- van drie voet dik. Du drag ép-, dik, zwaar laken n.
den gevangenen m. pl — ENVOYE , m. [Dips.] Af- Bois ép-, digt bosch n. (waarin vele boomen staan).
gevaardigde, gezant m., inz. een gezant van den L'herbe est ép-se dans ce pré, het gras staat vrij
tweeden rang, zaakgelastigde, en v o y é m. — Les dik, dil in deze weide. Encre ép-se, dikke inkt m.
env-s du cie, de hemelsche boden, de engelen m. Airép- ,zware, dikke, betrokken lucht f. —Nuit ép-se,
Ténèbres ép-ses, stikdonkere nacht m., duisternis f.
pl. -- ENVOYEE, f. Vrouw f. van een' envoyé.
Envoyer, v. a Zenden, afzenden, verzenden, — (fig.) Les ép-ses ténèbres de l'ignorance, de dikke
sturen, toesturen, toezenden: J'ai envoyé mon do- duisternis of nacht der onwetendheid. Ignorance
niestique à la ville, ik heb mijnen knecht naar de ép-se, groote of grove onwetendheid f. I1 a l'esprit
stad gezonden. Env- des députés, afgevaardigden ép- of la machoire ép-se, hij heeft een bot, log
zenden. Env- des marchandises, une lettre, koop- verstand, is een dom mensch. II a la langue ép-se,
waren, eenen brief toezenden. — Bij uitbreiding: hij is dik, zwaar van tong, heeft eene moejeljke
Les vapeurs que la mer nous envoie, de dampen, uitspraak. -- Het wordt ook als adv. gebruikt:
die de zee ons toezendt, die ons van de zee komen. Semer ép-, dik, digt opeen zaaijen. La neige a
Env- des boulets sur les retranchements, de ver tombé fort épais, de sneeuw is zeer dik gevallen.
kanonskogels beschieten. — Les-schan^gemt — EPAIS , m. Dikte f. Cette poutre a un pied
maux que le eiel nous envoie, de rampen, die de d'ép-, deze balk is een' voet dik.
'Epaisseur, f. Dikte; — digtheid f. L'èp- dune
hemel ons toezendt, beschikt. I1 envole des soupirs
vers le ciel, hij zendt verzuchtingen ten hemel. — planche, dun mur, de dikte van eene plank, van
(fig. et fam.) Env- qn. dans l'autre monde, iemand een' muur. — L'ép- de l air, du brouillard, des
naar de andere wereld zenden. — z ook DIABLE . ténèbres, de digtheid, dikte van de lucht. den mist,
— Het is dikwijls door een' in/in. gevolgd: Env- de duisternis. — L'ép- du bois, het digtste van
quérir of cbert her qn , iemand laten halen, om 't bosch.
iemand zenden. Env- demander qc. b qn., iemand
'Epaissir, v. a. Verdikken, dik of lijvig maiets laten vragen, iemand om iets laten verzoeken. ken, binden. Ep- une sauce, eene saus verdikken,
Les ennemis envoyaient reconnait.re la place, de gebonden maken. Les vapeurs épaississent Fair,
vijanden lieten de plaats herkennen (zonden troe- de dampen, verdikken de lucht . — ÉPAISSIR , v. n.
pen of om de plaats te herkennen). Env- faire com- en S'EPAISSIR , v. pr. Dik, lijvig worden. Le bouilpliment a qn., iemand laten ,celuk wenschen, laten Ion épaissit of s'epaissit en cuisant, het vleeschnat
groeten. — z. ook PROIVIENER, PAITRE . — [Mar
wordt dik, lijvig door het koken. Sa taille s'épaisEnvoie ! roer aan lij! (bevelwoord, om te wenden). sit, hij wordt dikker, lijviger. Sa langue s'épaissit,
— S 'ENVOYER , v. pr. Elkander zenden.
zijne spraak begint zwaar te worden, hij begint
Envoyeur, m. [Corn.] , z. v. a. EXPEDITEUR. zwaar, moeileljk te spreken. — (fig. et fam.) Son
Envulter, v. a., z. ENVOUTER.
esprit s'épaissit, zijn geest wordt stomper.
Eiiydre, nf., z. ENHYDRE.
'Epaississant, e, adj. Verdikkend: Matière
Enypnalisme, m. [Méd.] Dierlijk magnetis- ép-e.
mus n.-- Enypniotisine,m. Magnétische slaap m.
'Epaississement , m. (zelden lig. gebézigd)
Enzootie, f. [Vétér.] Inlandsche veeziekte f. Het dikker of lijviger maken; — verdikking f. L'ép— Enzootique , adj. Die veeziekle betreffend, d'une liqueur, het dikker maken, dikker worden
enz of/ti scii.
van een vocht. L'ép- de ]'air, de verdikking der
'Eole, m. [Myth.] Eolus m., de god der win- lucht. L'ép- de la langue, de zwaarte dertong,
den, konir-g der . olische eilanden (tusschen Italië moeZjeljkheid der uitspraak.
en Sicilië). — [Phys.] Bouches d'Eole, berg- of
'Epatement, 'Epaler, z v. a. ETALONNAGE,
rotsspleten f. pl., door welke een luchtstroom dringt. ETALONNER.
— 'Eolien, ne, 'Eolique, adj. iEolisch, tot
'Epalpé, e, adj. [H. n.] Zonder voelsprieten.
Lolië (in Klein -Azië) of tot de IEolische eilanden —'Epalpébré, e, adj. Zonder oogleden.
behoorende. Dialecte éol-, ceolische tongval m. —
'Epanmprement, m. [Agric.. Hort. Het af'Eoli-harpe, m. [Mus.] .-Eolus-harp, windharp f. bladeren, afbreken van de overtollige bladeren aan
— 'Eoline, f., z. v. a ACCORDEON . — 'Eoli- den wijngaard of wijnstok. -- 'Epaniprer, v. a.
pyle, m. [Phys. ] Windkogel, dampkogel m. — Eenen wijngaard afbladeren.
Windklap f., rookvanger m. (middel tot rookver'Epanaclise, f. [Ant., mil.] Rugwaartsgaandrjving). — 'Eolo-dorigiie, adj. .Eolisch en de zwenking f. naar de linkerzijde , ep a n a k l Idorisch te gelijk, ceolodóri sc h.
sis f. — 'Epanadiplose, f. [Rhét.] Verdub[

«

.

.

.]

]

.

696

tPARSo

ÉPANCIIË

beling f., herhaling van 't begin, waardoor een volzin met hetzelfde woord sluit, waarmede hij is begonnen , e p a n a d i p l ó sis (vgl. ANADIPLOSE) .--Med j Herhaalde terugkeer m. van koortsaanvalen; overgang m. van eene enkelvoudige ziekte in
eene zamengestelde. — ' Epanalepse, 'EpanaWederopneming of herhaW
strophe , f. [Rhét.
ling 1., waardoor hetzelfde woord, dat eenen zin
of een vers sluit, den volgenden zin of versregel
weder begint, kettingrijm n., ep a na l é p sis, e p anástrophe f.
'Epanché, e, adj. (en part. passé van épaneber): Eau ép-e, uitgestort water n. Sangép-, uit
vergoten bloed n. — Bile ép-e, overgeloo--gestor,
pen gal f.; —(fig. et fam.) luchtgegéven, uitgebroken
gramschap f. Coeur ep-, uitgeschud hart n.
'Epanehement , m. [►Vlèd.] Uitstorting (van
een vocht uit zijn natuurljk vat), uittreding, overvloeijing,f., overloop m. Ep de sang, uitstorting van
bloed. Ep- de bile, overloop van gal. — ( fig.) Epdu coeur, uitstorting des harten, mededeeling f. van
geheimen. Ep- de joie, uitgelatene vrolijkheid.
'Epaneher, v. a. Uitgieten, zachtjes uitstorten, storten. Ep- du vin, de 1'huile, wijn, olie uitgieten. -- Ook zonder voorwerp : Ce pot est trop
plein, vous épancherez. — ( fig.) Ep- son coeur,
son ame, ses sentiments, zijn hart uitstorten,
zijne geheimen, zijne gevoelens blootleggen of openbaren. up- sa bile, zijne gal uitwerpen, ,zijn' wrevel, zijne gramschap lucht geven. — S EPANCHER,
V. pr- Zich uitstorten. — Zijn hart ontlasten.
'Epanchoir, m. [Hydraul.] Stortgat n., uitof afwaterings-opening f.
'Epandre, v. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit
du furrier dans un champ, mest op-stroijen:Ep
eenen akker uitstrooijen. — ( fig. et poet.) Ce fleuve
épand ses eaux dans les prairies, deze stroom
breidt zijne wateren over de weiden uit. — S'ÉPANDRE, V. pr. Zich uitstorten, verbreiden, verspreiden: Ce fleuve s'épand dans la plaine. die rivier
stroomt, verspreidt zich over de vlakte. — (/1g.)
Les Vandales s'épandirent (liever se répandirent)
dans l' A frique , de Wandalen verspreidden zich
over Afrika. Un bruit s'épand (nu alleen se répand) er verbreidt zich een gerucht.
'Epandtii, e, adj. (en part. passé van épandre):
Le loin ép-, het uitgespreide hooi.
'Epanneler, v. a. [Stulp.] Uit den ruwe behouwen (van bloksteen of marmer). — ' Epannellement, m. Het behouwen uit den ruwe.
'Spanode, I. Terugkeer m. tot het hoofdvoorwerp na eene uitweiding of afwijking. — [Rhét.]
Herhaling van woorden in eene omgekeerde orde,
ep á n o d o s I. —' Epanorthose, f. Herstelling.
— JRbét.] Zel fverbétering, verbetering van 't gezegde door eene meer zeggende of juister bepalende
uitdrukking, epanorthósis f.
'Epanouir (s'), V. pr. Opengaan, ontluiken,
zich ontsluiten (inz. van bloemen): Ces fleurs commencent a s'ép À , deze bloemen ontluiken, gaan
open. — Les huitres s'épanouissent au soleil, de
oesters ontsluiten zich in den zonneschijn. — ( fig.)
Son visage s'épanouit, zijn gezigt wordt helder,
klaart op. Son coeur s'epanouit, zijn hart ontluikt, hij wordt vrolijk. — ÉPANOUIR, V. a. Doen
ontluiken: La chaleur dpanouit les fleurs. -- Le
café épanouit le coeur. — ( fig. et fam.) Je lui ai
fait un conte,- qui lui a bien épanoui la rate, ik
heb hem een sprookje verteld, dat hem de lever heeft
doen schudden , hartelijk heeft doen lagchen. —
'Epanoni, e, adj. (en part. passé): Rose ép-e,
opengaande, ontloken roos f. — Visage ép-, opgehelderd, vervrolijkt gelaat n.
'Epaitouissement, m. [Bot.] Het opengaan,
ontluiken; ontluiking f. — (# g.) ap- de coeur,
verruiming, vervroljking f. van 't hart. Ep- du
visage, des traits, opheldering van 't gezipt, van
de gelaatstrekken. — ( fam.) Ep- de rate, harteljjke
lach m., leverschudding I.
'Epaphérése, f. [Méd.] Herhaalde wegneming,
inz. van 't bloed, herhaalde aderlating, ep ap ha
resis I.
'Epaphrodite, adj. Door Venus geliefd.
'Eparcet , m., 'Epareette , f., z. v. a. ES-

PARCETTE.

'Eparchie, f. [H. ant.] Regéring f. der eparchen o f bijvorsten, stadhouderschap n., ep a rc h i e f.
-- Bisschopsgebied n. in de grieksche kerk.

'Eparer (s'), v. pr. [Man.] Achteruit slaan

(van 't paard).

'Epargrnant, e, adj. Spaarzaam, zuinig, uit

huishoudelijk.
-zui'fend,
'Epargne, f. Uitsparing, besparing, uitzuini
ging; spaarzaamheid, zuinigheid f.; het gespaarde,
spaargeld n., spaarpenning , spaarpot m. I1 vit
avec ép-, hij leeft spaarzaam. I1 vit de ses ép-s,
hij leeft van zijn gespaard geld. -- Cela sent l'ép-,
dat verraadt karigheid. — Weleer ook: koninklijke
schatkist (trésor royal). Le trésorier de l'ép-,
's korings schatmeester. — (fig.) Ep- de temps,
peine, de mots, uitsparing, uitwinning van tijd,
van moeite, van woorden. — [Pbys.] Lol d'ép-,
wet der spaarzaamheid. — [Gray.] Taille d'ép-,
zwarte kunst f. Tailler of Graver en ep-, op de
wijze der houtsneden uitsteken of graveren.— [Fin.] ,
z. CAISSE. — [Dor.] Krotgrond m., mengsel van
spaansch krijt, suiker en gom. — [Hort. j Soort van
peer f., die zich lang laat bewaren..- [Econ. rur.]
Stuk weiland n., achter de boerderijen.
'Epargné, e, adj. (en part. passé van épargner):
Argent ép-, gespaard geld n. Peine ép-e, gespaarde, uitgewonnen moeite f. — Vaincus ép-s, gespaarde overwonnenen m. pl.
'Epargner, v. a . Sparen, besparen, ,
gen, uitzuinigen, uitsparen, overgáren:argnez
p
votre argent, bespaar uw geld. — Sparen, ontzien, verschoonen: Ces parents noot rien é pargné
pour ]'éducation de leurs enfants , deze ouders
hebben niets gespc.ard, ontzien, tot de opvoeding
hunner kinderen. N'épargnez pas ma bourse, verschoon, ,
mijne beurs niet, tast vrij in mijne
-mui la peine d'v aller, bespaar
beurs. gnez
par
mij de moeite van er heen te gaan. I1 se moque
de tout Ie monde, it n'épargne personne, hij houdt
iedereen voor den gek, hij verschoont niemand.
Ep- la vieillesse, 1'infortune, la sensibilité de qn.,

den ouderdom, het ongeluk, iemands gevoeligheid
ontzien, met verschooning behandelen. — Tailleur,
Couturière qui épargne l'étole, kleérmaker, naaister, die op 't voordeeligst weet te snijden of te
knippen. Le tailleur a epargné une culotte dans
le drap de ce manteau, de kleêrmaker heeft van
't laken voor dezen mantel eene broek door 't oog
van de schaar gehaald. -- [Peint., Dess.] up- le
fond du papier, de I'ivoire, het wit van 't papier
of ivoor aanwenden tot voorstelling van de heldere
plaatsen, den grond uitsparen. — [Tech.] Iets voordeelig aanbrengen : On a épargné vette armure
dans l'épaisseur du mur, men heeft deze kast in
de muursdikte aangebragt. — S'EPARGNER, V. pr.
Zich zelven ontzien : Quand it peut obliger qn.,
it ne sy épargne pas, wanneer hij iemand dienst
kan doen, ontziet hij zich zelven niet, doet hij wat
hij kan. — Zich zelven onthouden: Cet avare s dpargne jusqu'à la nourriture. — Zich sparen, zich
uitwinnen, zich. vrijmaken: S'ép- des soins, des
peines. — Elkander sparen, ontzien: Its ne se sont
pas épargnés.

'Eparpillement, m. Verspreiding, verstrooi jing I : L'ép- de la lumière, de verspreiding van
het tic/it. L'ép- de ses troupes lui fit perdre ia
bitaille, de verspreiding zijner benden deed hem
den slag verliezen. — Eparpiller, v. a. Verspreiden, verstrooijen, hier en daar strooijen (inz.
van ligte, dunne voorwerpen): Le vent a éparpillé
le foin, les papiers, de wind heeft het hooi, de papieren verstrooid. — (fig.) I1 a bier éparpillé de
]'argent, hij heeft veel gelds verkwi9t. -- [Peint.]
Ce peintre a bien éparpillé ses lumières, deze
schilder heeft zijn licht goed verspreid, verdeeld. —
[Chas.] Ce fusil éparpille in dragée, dat geweer
spreidt den hagel. — S'ËPARPILLER, v. pr. Zich
verspreiden, hier en daar gestrooid worden. —
'Eparpillé, e, adj. (en part. passé): Papiers
ép-s, verstrooide papieren n. pl.
'Eparque , m. [H. anc.] Stadhouder, land voogd, e p a r c h m.
'Epars, e, adj. Verstrooid, zonder orde ver spreid: Les juifs sopt ép- dans tour les pays, de
joden zijn in alle landen verstrooid. Il rassembla
ses bataillons ép-, hij verzamelde zijne verstrooide
strjdbenden.— Cheveux ép-, los, verwilderd haar n.
— [Bot.] Branches, Feuilles, Fleurs ép-es, miregelmatig verdeelde takken m. pl., bladeren n. pl., bloemen f. pl. — EPARS, M. [Char ] , z. ÉPART. -- [Mar.]
Rondhout n. voor raas, stengen, enz., spieren I. pl.

--
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'Spart, m. [Bot.] Soort van spaansch riet n.
voor inandewerk. — [Carr.] De vier dunste dwars
pl. eener draagbaar in de steengroeve n.—-houten.
[Char.] , Dwarshout aan de disselboomen van een
rituig. Ep -s de ia ridelle of Ep-s montants, staande sporten f. pl. der wagenladder. --- [Mar.] Vlag
Weerlicht n.-- [Teint.] Wring--gestokm.—[Phy]
stok m., wringijzer n.
'Eparvïn , 'Epervin , m. [Vétér.] Spat f.,
hard gezwel aan den knieboog der paarden. Ep- sec,
drooge, uitwendig onzigtbare spat. Ep- calleux,
eeltspat. Ep- de boeuf, ossebeen m. (waardoor de
knieschijf van 't paard naar (lie van den os gel jkt) ,
'Epaté, e, add. (en part. passé van épater)
Plat: Le nez des ndgres est ép-, de neus der negers
is breed en plat. -- [fear.] Aricre ép -e, anker, dat
een blad of klaauty heeft verloren, hamleloos anker n. — Verre ép-, glas n. zonder voet.
'Epatemnent , at [Mar.] Spatting f., hoek,
dien de hoofdtouwen (het avant) met hunnen mast
maken.
'Epater, V. a. [Tech.] Minder hoogte aan een
voorwerp geven, dan het met opzigt tot zijne basis
hebben moest, afplatten. — Den voet van een' glas
breken.
'Epauufrer (s'), v. pr. [Constr.] Afschilferen.
'Epaiafreire, f. [Constr.] zifgesprongen stuk n.,
schilt er f. van den rand van een.' gehouwen steen.
'Epauglard, m. [1-I, n.] Buts- of bootskop,
noordkaper, stormvisch m., een dolfijn.
'Epanle, f. Schouder m., verbinding van den
hals riet den arm bij glen mensch. H:ausser, Lever
les ép-s, de schouders optrekken, ophalen. II a
l'ép- dérnise, tij heeft den schouder verstuikt. It

est plus haut que vous de toutes les ép-s, gij

komt hem niet verder dan tot aan de schouders.

Avoirla tète, enfoncée, le con enfoncé dans les ép-s,
hoog in de schouders zin. — (Loc. fam. et fig.) Je lui
prêterai l'ép -, ik zal hem een handje helpen. Il na
pas les ép-s assez fortes, it a les Pp-s trop faibles
pour eet emploi, hij is voor dien post niet opge-

groeid of berekend, hij is te zwak voor dien post.
Cela me fait hausser les P-s, daarvoor moet ik
de schouders ophalen , daar zie ik geen' kans toe.
Pousser Ie temps à (avec) l'ép -, zich in afwachting
van gunstiger gelegenheid behelpen. Je le porie
sur mes épaules, hij ligt mij op den hals, is 7n,á
zeer lastig; — ook: ik ben zeer over hem bezorgd
of in angst. Mettre ia qn. Ie mousquet sur l'ép-,
iemand soldaat -maken, ten oorlog zenden. Marcher des ép-s. Bene hooge borst bij 't loodren zet
daarheen stappen. A cola it n'y a-ten,rolsch
qua plier les ép-s, et P prendre patience, hier is
niets tegen te doen, dan zich met geduld daarin te
schikken. -- Mettre qn. dehors par les ép-s, iemand
bij eenen arm de deur uitzetten. Regarder qn. par
dessus l'ép-, iemand over den schouder, met ver
pagera-achting,rosedz.—(p)Ivous
par dessus l'ép- , hij zal u betalen over schouder of over schaer: niet betalen, gij zult niets van
hem opsteken. I1 est large, mais par les ép-s, hij
is mild, maar over schouder: hij is een repte vrek.
Faire une chose par dessus l'ép- , iets slordig,
achteloos doen. —. [Escr.] Avoir de l'ép-, goede
schouderbewegingen bi 't schermen maken. — Schouder, schoft m., verbinding van den hals met den
voorpoot bij viervoetige dieren, inz. de grootere. —
[Man.] Mettre 1'ép- en dedans a un cheval, een
paard de schouders of schoften binnenwaarts laten
houden. — [Cuis.] Schouderstuk n., boet f. Ep- de
mouton, schapenschouder, voorbout m. — ( pop.)
I1 sent l'ép- de mouton, hij stinkt als een bok. Cet

avare ne jette pas les ép-s de mouton par les
fenètres, d eze gierigaard werpt niets weg. — [Charp.]
Ep- de mouton, bijl f. met een breed blad. 1 Mar.]
--

Aap m., driehoekig zeil. -- L'ép- du vaisseau, de
voorboeg m. — [Fort.] Ep- d'un bastion, zijde of
flank f. van- een bolwerk. — [ Flydraul.] Ep- d'étar,g,
dam m. in eenen vijver.
'Epardlé, e, adj. (en part. passé van épauler)
Ontcchouderd, niet verstuikten schouder. Cheval
up-, paard, dat schouderlam, kreupel in de borst
is. — Arbre ép-, aan de eerre zijde van takken beroofde, geschonden boom m. -- Bête ép-e, z. B :TE.
— (fig.) Ondersteund, gedekt. Un camp ép- dune
colline, een leger, dat door eenen heuvel gedekt is.
11 réussira , it est biera ép- , hij zal slagen, hij
wordt goed ondersteund.
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'Epaiilée, f. Schouderstoot m. — ( fig. el rain.)
Travailler par épaulées, met horten en stooten
werken. — [ Constr.] Élever un mur par ép-, eenen
muur op een' schuinschen grond trapsgewijze, met
uitstekken opbouwen. — [ Bouch.] Ep- de mouton,
voorkwartier n. van een schaap (zonder bogt)
'Epauleanent , m. [Charp.] Borst f. -- Epdes rais dune roue, borst der radspaken. Ep- d'un
essieu, borst van eene as. Ep- d'un tenon, pen f.
met eene verloren borst. — [Fort.) Borstwering,
verschansing f. van opgeworpen aarde zandzokken,
schanskori?en, enz. — [Mar.] Vaisseau'qui a de l'ép-,
schip n., (lat zwaar van boeg is. — Steunmwur m.
(tegen een' aarddam enz.).
'Epauler, v. a. Dsn schouder verstuiken, uit
het lid brengen, verwrikken (alleen van viervoetige
dieren gezegd). — (fig.) Helpen, bijstaan, ander steunen: Vous n'avez pas assez de fonds, je nous
épaulerai, rij hebt geen geld genoeg, ik zal u helpen,
bijstaan, ondersteunen. — [Mi1.] Dekken, versclransen: Les troupes sont exposées au canon, it faut
les ép-, de troepen zijn aan 't kanon blootgesteld,
men moet ze dekken. —1 p- un fusil, een geweerschouderen, op schouder nemen. --[Tech.] De borst aan
een stuk hout maken — s'EPA
ULER, v. pr. Zich den
schouder verstuiken. — Elkander de behulpzame
hand bieden. — [[-tort.] Aan de eerie z rle a f sterven (van boorhen). — [Mil.] Zich. dekken , zich
verschansen.
'Epaulettier , m. Epauletten- maker; epauletten-verkooper m. — (f am. et dénigr.) Epauletten-man (van officieren in 't algemeen- en inz. van
hen, die zich op de epauletten verhoovaardigen).
'Epaulette, f. [Gout.] Schouderstitk n., schouderband m. (van een hemd, een kleedje, enz.); schoudernaad m. -- [Mil.] Schouderbelerpsel n., schouder
galon n. op de schouders van officieren,-kwastm.,
e p a u l e t f. Gagner ses Pp-s, zijn' officiersgraad
door eene loffelijke daad verwerven. — [Mar.] Borst,
neut f. (aan een stuk hout) .
'Epaulière, f. Schouderstuk n. (aan de wapenrusting eens ridders). — Soort van kinder broeksdraagband m.
'Epaeure, f. [Navip.] Doftweger m., rib I.
'Epave, adj. Verloopen, verdwaald, onbeheerd
(van voorwerpen, welker eigenaren men niet kent):
Biensép-s, Bètes,ép-s, goederen, dieren n. p1. zonder eigenaar. - SPAAVE, f. goed zonder eigenaar f.,
verloopen dier n. — Ep-s, of.Ep-s maritimes, strandvond m., strandgoed n. (dat de zee aanspoelt), dri ften f. pl. Droit d'ép-, strandregt n. Ep-s,d'avettes
of d'abeilles , vervlogen b enz-wer-m in. Ep-s d'auPains of de persoune, vreemdelingen, wier geboorteplaats men niet weet.
'Epavité, f., z. v. a. droit d'epave, z. EPAVE,
-- somtijds z. v. a. droit d'aui,aine, z. AUBAINE.
'Epeauitre, m. [Bot.) Spelt f.
'Epèche, f., z. EPEICHE.

'Epêeher, v_ a. [Sal.] 1-let overgeblévene uit de
zoutpan scheppen. — 'Epèehiste, m. De daarmede belaste werkman, uitschepper m.
S' 'Epéchiste, m.. z. v. a. SCEPTIQUE.

'Epée , f. Degen m. , zwaard n. 'firer l'ép-,
Mettre l'ép- h la main, den degen trekken, van leer
trekken. Mettre , Porter la main ii l'ép-, de hand
aan den degen slaan, naar den degen slaan, grijpen.
Se battre (t l'ép-, met den degen vechten. On lui a
donné cinquante coups de plat d'ép-, men heeft
hem vijftig klingslagen gegeven. On passa tout au
ill de 1'ép-, men liet alles over de kling springen.
I1 lui donna de l'ép- dans le ventre, 1)) stiet hem
den degen in 't lijf. II lui fit toinber son ép- des
mains, hij sloeg hem den degen uit de hand. La
cavalerie chargea l'ép- á la main, de ruiterij viel
met den degen in de vuist aan. Jouer de l'ép- it
deux mains of de I'espadon , met den houwdegen
vechten. I1 lui passa son ép- an travers du corps,
hij doorboorde hem , stiet hein den degen door 't
lijf. II le poursuivit., le pressa I'ép- dans les reins,

hij vervolgde heen op den voet, zette hem het mes
op de keel; — (fig.) hij drong sterk, allersterkst
bij hem aan. -- (fig. et Earn.) Il veilt tout avoir
à Ia pointe de l'ép-, hij wil alles niet geweld doorzetten, z. ook ATTEINDRE, BLANC, CAPE, COURT,

COTÉ, COUP, COUTEAU, CHEVET, DURANDAL. II est

ne pour l'ép-, hij is voor de krijgsdienst geboren.
II s'est laissé dire cela l'ép- au c'té, hij heeft zich
dit in 't aangezigt laten zeggen, zonder te ant-
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woorden, C'est une bonne, rude ép -, hij is een
dapper krijgsman, een goed soldaat. Son ép- ne
tient pas au lourreau, zin degen isniet in descheede
verroest, hij kun niet veel verdragen, hij is kort van
stof. Son ép- est encore vierge, hij heeft zijnen
degen nog nooit getrokken. — (Prov.) L'ép- use
le fourreau, de al te groote levendigheid of inspanning van geest benadeelt de gezondheid. Mourir
d'une belle ép-, op eene roemrijke wijze sterven.
C'est l'ép- de Damoclès, 't is het zwaard van
Damokles: een altijd boven 't hoofd zwevend gevaar.
La gourmandise tue plus de gens que l'ep-, de
vraatzucht doodt meer menschen dan het zwaard.
II vaut mieux être percé d'une ép- luisante que
d'une ép- rouillée . van twee kwaden moet men
't minste kiezen; beter met eere te vallen, dan in
oneer te leven. Jouer de l'ép- à deux talons, het
hazepad kiezen. — (fig. et absol.) De soldatenstand m.
II a quitte l'ép-, hij heeft de krijgsdienst verlaten.
Les gens d'ép-, de soldaten. tin homme d'ép-, een
krijgsman, officier. Quitter la robe pour l'ép-, den
tabbaard met den degen verwisselen.— (fig.) Moed m.,
dapperheid, kracht f.: I1 ne doft sa fortune qu' à
son ép-, hij heeft zijne fortuin enkel aan zijn' degen,
aan zijne dapperheid te danken. Le droit de l'ép-,
het regt van't zwaard, van den. sterkste. — [Alcb.]
L'ép- des philosophes, het vuur. — [ Cord.) Slaghout n. — [Escr.] Le fort, Le mi -fort, Le faible de
l'ép-, de boven-, midden-, beneden-kling f. — [ Man.]
Main de l'ép of de la lance, regter hand des ruiters.
— [Mar.] Ep -s, spaken f. pl. van de draaispil
voor 't ankertouw. — [ El. n.] Ep- de mer, z. v. a.
ESPADON en SCIE.
'Epeiche, f, [11. n.] Groote bonte specht m.
'Epeigné, e, adj. [Toen.] Douve ép-e, duig f.,
die in de gergel van eene ton gebroken is.
'Epeter, V. a. Spellen.
'Epellation, f. Het spellen; spelling, spelkunst f.
'Epenthese, f. [Gram.] Inlasschinq, inschuiving van eene letter of lette? greep in een woord,
e p é n t h e s i s f. — ' Epenthétigiie, adj. Ingelascht, ingeschoven, e p e n t h é t i s c h: Lettre, syl(ten doen.
labe ép-.
'Epépiner, V. a. De kernen of pitten uit vruch'Eperda, e , ad. (en part. passé van 't oude
éperdre) Ontsteld, ontzet, verbaasd. verstomd, ver
, geheel buiten zich zelven: Elle arriva toute-schrikt
cp-e, zij kwam geheel buiten zich zelve, ontsteld
aan. I1 est tout ép- d'amour, hij is smoorlijk, razend. tot dol wordens toe verliefd. I1 demeure ép-,
l j blijft verbaasd, verstomd staan.
'Eperdninent,adv.Heviq, hartstogtelijk, smoorlijk (vooral van de liefde rebézigd): Il est tout épamoureux. hij is smoorljk, ten uiterste verliefd.
'Eperlan, m. [H. n.] Spiering. Petit ép-, pin f.,
spieringje H.
'Eperlinn, m. Soortvanweiland n. inde koloniën.
'Epernaux , m. pl. [Econ. rur ] Openingen f. pl. in de horden der schaapskoojen.
'Eperon, m. Spoor f. Ep-s d'argent, zilveren sporen. Donner de l'ép-, des ep-s à un cheval,
een paard de sporen geven. Ce cheval est tendre
(sensible), dur à 1'p-, dat paard is gevoelig, ongevoelig voor de sporen. Gagner ses ép-s , zijne
sporen verdienen: zijne eerste heldendaden doen;
— (fig.) de belooningen, die men krijgt, verdienen.
— Cheval qui na ni bouche ni ép- , paard, dat
hard in den bek en ongevoelig voor de sporen is;
— (fig.) z. BOUCHE. — fig.) Donnonsun coup d'épjusque-là, laat ons even daarheen rennen. II a besoin d'ep- , hij moet werden aangezet. — z. ook
BRIDE, CHAUSSER. - [ H. n.] Sint-Hubertsklaauw,
achterklaauw m., spoor f. (aan de pootgin van som
viervoetige dieren en van eenig gevogelte) . —-rige
[Physiol.] Zékere door den ouderdom ontstane
rimpels m. pl. in de hoeken der oogen. — [Bot.]
Spoor, spits of punt f. van eenige bloemen; korte
regt opstaande boomtakken, m. pt., die er als sporen uitzien: La fleur de la linaire est terminée en
ép-, de bloem van 't wilde vlas eindigt als eene
spoor. — [ Fort.] Klein bolwerk n. met een' uitspringenden hoek. — [Mar.] Snuit m., schep, sneb f.
van een schip. Flèche de l'ép-, legger van het galjoen. Frise de l'ép- kam,m. Volute du revers de l'ép-,
knop van't galjoen. Herpes d'ép-, oorstutten, verkeerde stutten m. pl. — [Arch.] Steenen beer; steek
scherpe uithoek eener brug; pijler tegen den-schor;
stroom en het #s, ijsbreker m.
;

:
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'Eperonné, e, adj. (en part. passé van épe-

ronner) Gespoord, van sporen voorzien; met de sporen
geprikkeld. Chien, Coq ép-, gespoorde hond, haan m.
Fleur ép-e, bloem f. met eene spoor. — Cheval vigoureusement ép-, sterk aangespoord paard n. — Je
suis botté et ép -, ik ben gelaarsd en gespoord. — I1
a les yeux ép-s, hij, heeft diepe rimpels in de hoeken der oogen. — EPERONNÉ m. [H. n.] Soort

van zeebrasem m.
(BARDANE.
'Eperonnelle, f. [Bot.] z. v. a. CROISETTE en
'Eperonner, v. a. De sporen aanbinden: Epun cavalier. — De sporen geven: Ép- un cheval.
— Ep- un coq, de sporen van een' haan met stalen
punten voorzien, om hem te doen vechten. — (fig.)
Aansporen, aanprikkelen, aanzetten, aandrijven.
'Eperonnerie, f. Handel m. in, vervaardiging I. van al wat tot de optuiging van rij- en
spanpaarden, ook tot zékere gedeelten van 't koets
ss.
-werknodig
'Eperonnier, m. Koopman in sporen, st ij gbeugels, gebitten en dgl., makervan zulke voorwerpen. — [H. n.] Chinésche paauwfasant m.
'Epervier, in. [H. n.] Sperwer, vinkenvalk m.
— (Prov.) C'est un manage dip-, la femelle vaut
mieux que le male, in dat huis heeft de vrouw de
broek aan.—z. ook BUSE. — [ Pèch-] Werpnet n. Nerfs
de l'ép-, koorden f. pl., waarmede men dat net bij
't uitwerpen vasthoudt en vervolgens toehaalt. —
[Chir.] of Drapeau , m. Sperwer, havi-ksverband n., voormalig neusverband n. — [H. n.] Sper
-werm.,zék
gonzende kapel f.
'Epervière, f. [Bot.] Havikskruid n.
'Epervin, m., z. EPARVIN.
'Epéter, V. a. [Coot.] , z. v. a. EMPIÉTER.
'Epexegese, f. [Gram.] Toelichtend bijvoeg-

sel n., verklaring, opheldering, e p e x e g é s i s, appositie f.
'Ephèbe, m. [Ant. gr.] Jongeling m. van 18
tot ) jaren , te .f4thenen. — [Physiol.] Huwbaar
geworden jongeling m.
-j- 'Ephecte, adj. [Philos.] : Chose éph-, zaak f.,
omtrent welke men zijn oordeel opschort. —
'Ephectique , adj. Zijn oordeel opschortend:
Philosopbe éph-, zijn gevoelen terughoudend wijsgeer (een bijnaam der sceptici).
'Ephèdre, m. [Ant gr.] Overschietend kamp
als 't getal der strijders oneven was. —-vechtrm.,
[Bot.] Zeedruif f., zeekruid n. (uvette) ; paardestaart H.
'Ephédrisme, m. [Ant. gr.] Spel n., dat met
ons bokstavast (cheval fondu) veel overeenkomst had.
'Ephelce, f. [Méd.] Bloed fluim m. (bij 't hoesten uitgeworpen).
'Ephélides. f. pl. [Méd.] Zomervlekken, zonnevlekken, sproeten; — levervlekken, in 't algemeen
huidvlekken f. pl.
'Ephénière, adj. Eéndaagsch, van éénen dag,
wat slechts éénen dag duurt. -- [H. n.] Mouches
éph-s, dagvliegen f. pl., haft, oeveraas H. — Bij uit
Kortdurend, kortstondig , voorbijgaand,-breidng:
vlurtiq: Bonheur éph-, kortstondig, wuft geluk n.
'Ephémérides, f. pl. Astronomische jaarboeken u. pl. of tafels, e p h em e ri d en f. pl. — [ Mar.]
Eph- maritimes, scheepsjournaal, door den gezagvoerder gehouden dagboek n. — Dagbladen, nieuwsbladen n. pl., couranten f. pl. — ' Ephéméridique, adj. Ephemeridisch.
'Ephénacrin, e, adj. [H. n.] Naar eene dag
Ephémérine, f. [Bot.] z. v. a.-vliegjknd.—'
TRADESCANTE. (koorts f. —
'Ephrméropyre, f. . [ Mid. ] Alledaagsche
hezer. Ephéziër, ni.,
'Ephésien, m., ne, f., Ep
ézerin. f. --EPHÉSIEN, NE, of 'Ephésiagne,
Éph
adj. Ephesisch. — ' Ephésies, f. pl. [Ant. gr. J
Feesten H. pl. van Diana te Ephesus, ephesiën, f. pd.
' Ephialte, m [Mid.], z. v. a. CAUCHEMAR.
'Ephidrose, f. [Méd.] Sterk, ziekelijk zweet n.
'Ephippie, f. [ H. n.] Zadelvlieg f.
'Ephippion, m. [Anat.] Turksche zadel m. van
't wiggebeen.
'Ephippinnn, m. (pr.—pi -ome) [H. n.] Ajuinschil f., kleefoester m., zeker schelpdier.
'Ephod, m. [Ant. jud.] Lijfrok der joodsche
priesters e p h o d m.
'Ephode, f. [Rhét.] Voorinnemende inleiding f.
der rede, é p h o d u s (insinuation).
'Ephores, m. pl. [Ant r.] E p h o r e n, opal uit den senaat ge.
zieners, volksbeschermers, vijft
:
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kozen regenten in Laceda'mon , die 't koninklijk
gezag in behoorlijke grenzen moesten houden. —

(bileux) ; —'Epichorde, m. (pr. ch=k), .z. v. a.
MESENTERE. — 'Epichorion, 'Epichorique,

treffend, e p h o r i s e h.
'Ephydri ades,f.pl. [Myth.] Stroomnimfen f. pl.
'Epi, m. [Bot.] , telar f. Epi de bled, d'orge,
koren-, gerstenaar. Epi égrené, ledige aar. Le bled
morste déjà en dpi, het koren schiet reeds in aren.
— (Proc.) Jamais avril ne se passe sans dpi, in
April schiet altijd het koren in de aar. — [ Man.]
Kol of bles f. voor het hoofd der paarden. —
[Astr.] :pi de la Vierge, de Aar der Maagd, ster
van de eerste grootte in 't sterrebeeld der Maagd.
— [Constr.] Zamenvoeging f. van de sparren om
de spits van een rod of pyramidaal dak. Epis,
ijzeren punten of spitsen op muren of heiningen
(om het overklimmen te beletten). — [Chir.] Zeker
verband, z. SPICA. — [ Lapid.]. Aarvormig tooisel n.
van diamanten. — Hydr.] Uiterst einde n. van eenen
gemetselden dijk, ,bestemd om den loop van eene
rivier te bepalen. Epis de fascinage, waterkeering f.
van rijswerk en steenera. — [ Bot.] api d'eau of
des étangs, fonteinkruid , zwamkruid n. Epi de
lait of de la vierge, veldajuin m. — [Anc. mar.]
Epi du vent, windstreek f.
'Epiaire, f [Bot.] : Ep- des bois, bosch-andoorn m.; stinkende netel f.
'Epiale, adj. [Méd.] Fièvre ép -, of als subst.:
L'ép- , boosaardige koorts ; koortshuivering met
weinig of niet te bespeuren hitte, ep i a l a f.

'Epicia, m., z. ËPICEA.
`Spicier, m., ière, f. Kruidenier ni., kruide
Boutique d'ép-, kruidenierswinkel m.-nierstf.

'Ephorique, adj. De ephoren of hun ambt be-

'Epialte, m., z. EPHIALTE.

'Epian, m., z. PLAN.

(pr. ch=k), z. v. a. ENDEMIE, ENDEMIQUE.

Ep- droguiste, droogist (drogist) m. — (fig. et fam.) Ce
livre est bon pour 1'ép-, dat boek is goed voor den
komenijswinkei , voor scheurpapier. — C'est an
ép-, 't is een onnoozele hals m. — Ook als adj.:
Marchand lip-, kruidenier. Garcon ép-, kruideniersjongen, -knecht m.
'Epicolique, adj. [Anat.] Tot den karteldarm
behoorend; zich boven den blinden darm, bevindend,
e p i kó l i sc, h. — 'Epieondyle, m. [Anat.] Ver
ondereind van 't bovenarmbeen. ---lengivaht
'Epieráne, m. [Anat.] Peesachtige uitbreiding,
die den schedel bekleedt, pees- kalot, schedelhuid f.
'Epieránien, ne, adj. Daartoe behoorend. -'Epierase, f. [Méd.] Genezing door zachte ontlasting, waardoor de scherpte der vochten verbeterd
wordt. — 'Epierise, f. Wetenschappelijke beoordeeling, inz. van ziekten.
',Epicton, m• [H. n.] Indische veelvraat in.
'Epicuréisme, m. [Philos.] Leer f. van Epikurus (_4theensch wijsgeer in de 4de eeuw vóór
Chr ) , volgens welke het hoogste goed voor den
mensch gelegen is in het vrij zijn der ziel van onrust en smart, ep ikureïsmus n. Toen deze leer
later misbruikt was, kreeg het woord de beteekenis
van: Najaging van zinneljk genot als 't eenige en
hoogste goed , neiging tot zinnelijkheid en wellust,
en in dezen zin behoort men, volgens sommigen,
'Epicurisme, ep i k u r i s m u s, te schrijven. —
'Epieiiréiste, m. Aanhanger m. der wijsbegeerte
van Epikurus. - -- 'Epienrien , ne, Wat tot
Epikurus en zijne leer betrekking heeft, ep i kur i s c h; — ook: weelderig, zinnelijk, wulpsch, wel
zwelgend, ep i k u r is t i s c ii. — Ook als-lustig,
subsi.: Ep-, een aanhanger van Epikurus, ep i k ur e ï s t, ep i k u r i e r. — In b ijzonderen zin: een
geheel zinnelijk mensch , wellusteling , zwelger,
e p J, ku ri s t m. — 'Epieuurisnie, z. boven.
'Epicycle, m. [Astr.] Bijcirkel, welks middel
zich in den omtrek van een' grooten cirkel-punt
bewee r t, epicyklus m. — 'Epicycloïde, f
[Géom.] Kromme lijn, beschreven door een punt
in den omtrek eens cirkels, die op den omtrek eens
anderen cirkels omwentelt, e p i c y c l o ï d e f. —

'Epiblème, m. [Bot.] Orchis-achtige plant n.
van Nieuw- Holland.
'Epicaiser, v. n. Naar billijkheid vonnissen,
de strengheid der wet verzachten.
'Epicarpe, m. [Pharm., Chir.] Polspleister f.;
verband om den handwortel, e p i k a r p i. u m n.
'Epicanie, adj. [Bot.] Op den stengelgroeijend.
'Epicaume, m., z. v. a. ENCAUME.
'Epice, f. Specerij f„ kruid n., naam van een
klein getal welriekende kruiden of droogerijen van
verhittende, prikkelende kracht, die tot kruiling
der spijzen en sausen worden gebruikt. Quatre
ép-s, mengsel van kruidnagelen, muskaat, zwarte
peper en kaneel of gemberpoeder. — Pain d'ép-, peperkoek m. — (fig.) C'est une fine ép-, 't is een
slimme vos, een sluwe vogel. — (Loc. prov.) C'est
chère ép-, 't is peperduur, zeer duur. Dans les
petits sacs sont les fines (les bonnes) ép-s, in de 'Epicyenle, m., 'Epicyèse, f., z. v. a. su
kleinste doosjes is de beste zalf: in een klein ligchaain
-PERFÉTAION.
huist vaak een groote geest. — EPICES, f. pl. (weleer)
'Epidérnie, f. [Méd.] Dein een land heerschende
Allerlei lekkers, kleingoed, suikergoed n. — (fig.) ziekte, landsziekle, stadsziekte, volkskwaal f.; in
Bijkomende geregtskosten f. pl., leges, vacatie-gelden, tingeren zin: van buiten aangekómene, voor een'
bivalletjes, zékere geschenken n. pl., die men den zekeren tijd heerschende, doch anders aan 't land
regters plagt te geven (omdat die geschenken oor- niet eigene ziekte, epidemie f. (vol. endemie).—
spronkeljjk uit lekkers, konfituren, enz. bestonden). [Ant. gr.] Ep-s , welkomstfeesten n. pl. — 'Epi'Epicéa, 'Epieée, 'Epicia, m. [Bot.] De dén.ique , adj. In een land heerschend , rond
noordsche den m.
aanstekend, ep i d ém i s c h. — (fig.) Passions-gand;
'Epicé, e, adj. (en part. passé van épicer) Ge- ép-s, aanstekende, overslaande hartstogten m. pl.
,kruid. — (fig.) Cela est ép-, trop ép-, dat is te —'Epidémiquetnent, adv. Op epidémischewijze.
duur, peperduur. — Un pamphlet. fortement ép'Epidence, f. [Mar.] Hangmattouw n.
een zeer scherp, bijtend vlugschrift m. — ÉPICE
'Epidendre, adj. , [Bot.] Op boomen groeiend,
PRECOCE, z. onder DAMOISELLE.
e p i d e n d r i s c h. — EPIDENDRE, m. Eene op boo'Epieède of 'Epicédion, m. [Ant.] Lijkge- men groevende woekerplant f., e p i d e n d r o n n.
dicht n., treurzang m., graflied n., likrede f. — — 'Epidendré, e, adj. Naar zulk eene woeker'Epicédigiie, adj. Daartoe behoorend: Poème plant gelijkend.
ép-, likdicht n.
'Epiderine, m. [Anat.] Opper- of bovenhuid f.
'Epicène, adj. [Gram.] : Nom ép-, of als subst. (vgl. DERME). — [Bot.] Dun, doorschijnend vlies n.,
Un é -, woord, dat de beide natuurgeslachten door dat de kruidaareiige planten en jonge twijgen uit
't zelfd
e grammatikaal geslacht moet uitdrukken,
omgeeft. — 'E pidermé, e, adj. [Fl. n.]-wendig
epicoenum n.
Met eene opperhuid bekleed. — 'Epidermique,
'Spicer, v. a. Kruiden, met specerijen of krui adj. [Anat.] Tot de opperhuid behoorend, ep i d e rtoebereiden. — Ook zonder voorwerp: Cui--deryn m i s c h. — 'Epidermoïde, adj. [Anat.] Naar
sinier qui épice trop, kok, die te sterk kruidt. — opperhuidgel- kend. —Tissu ép-,opperhuidsweefseln.
(fig.) Ce juge épice trop rudement , die regter
'Epidèse, f. [Chir.] Onderbinding van een doorvordert te veel geregtskosten, geeft de kosten te gesneden bloedvat; aanlegging van een' zwachtel,
hoog aan.
e p i d e s s of e p i d és e f. — 'Epidesrne, m.
'Epieérastique, adj. [Méd.] : Remèdes ép-s, Bindsel n. ter vasthouding van 't onderliggend ver
of als subst. Des tip-s, de scherpte, de zuurheid,
-band.
verzachtende middelen n. pl.
'Epididyme, m. [Anat.] Bijbalm (door de ont'Epicene, f. Kruiderijen f. pl., specerij-waar f., leedkundigen in het hoofd [caput] en den staart
allerhande kruiden, ook suiker, ko(fij, honig en [ca uda ] verdeeld) .—'Epidi dy unite, f. Ontsteking f.
apothekers-kruiden.— Specerij-, kruidery- handel m. der bijballen.
'Epichérème, m. [Log.] Opgehooptesluitrede f.
'Epidose, f. [Méd.] Ongewone vergrooting van
(waarin bij ieder der preemissen te gelijk 't bewijs een ligchaamsdeel, e p i d o s i s f.
daarvan is opgenomen, ep i c h e i r é m a n.
'Epidote, m. [Minér.] Schoristeen, schorl m.
'Epichole, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galachtig
'Epidrome, f. [Méd.] Aandrang m. der voch;
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ten, inz. van het bloed, naar eentig deel (congestion)
— [Anc. mar.] Netsnoer n., zeker zeil.
-t- 'Epie, m., z. v. a. ESPION. — ' Epie, f.
(woord van J. J. Rousseau) Luistervink, spion•
-nerstf.
'Epié, e, adj.: Blés épiés, in de aren staand
bloem
f.
aarvormige
koren n. — [Bot.] Fleur épiée,
— [Véner.] Chien épié, hond m., met eene soort
van bles voor den kop. Queue épiée, hondestaart m.,
die in eene aarvormige pluim eindigt.
'Epié, e, adj. (en part. passé van epier, v. a.)
Bespied, beloerd, begluurd, beluisterd.
% 'Epiennent, m. Bespieding, beloering f.
'Spier, V. n. [Agric.] In aren schieten, aren
krijgen.
'Epier, V. a. Bespieden, beloeren, begluren, afloeren, beluisteren: Ep- qn„ Ep- les actions, les
démarches de qn., iemand bespieden, iemands daden, gangen bespieden, nagaan of gadeslaan. On
épie toes nos discours, men beluistert al onze
gesprekken.
Ep- Ie moment, l'occasion, op het
gunstig oogenblik, de geschikte gelegenheid loeren
(ten einde daarvan gebruik te maken).
'Epierrage, 'Epierrement, m. Het zuive
ren, wegruimten van steenen. — ' Epierrer, V. a.
van steenen of puin zuiveren (b. v. een' akker, een'
tuin) .
'Epiette, f. [Bot.] Veder- of pluimgras n.
'Epieu, m. [Chas.] Jagtspies f., zwignsprzet m.
'Epieuur,m., -ieuse,f.Bespiederm ,bespiedsterf.
'Epigatnie, f. [Ant. gr.] Wederzijdsch huwelijksregt n. tusschen de burgers van twee grieksche
staten of steden; ook: het trouwen uit den eengin
stand in den anderen.
'Epigastralgie, f. [Méd.] Pijn f. in de opperbuikstreek. — ' Epigastralgique, adj. Tot
die pijn behoorend, e p i p as t r a l gi s e P. — 'Epigastre, m. [Anat.] Opperbuikstreek f., opper.Smeerbuik nl. (tusschen den hartkuil en de navelstreek), epigastrium n. —'Epigastrigiie, adj.
Tot den opperbuik behoorend, e p i g a s t r i, s c h. —
'Epicastrocèle, f. [Chir.] Breuk f. van de opperbufikstreek.
'Epigée, z. EPIGIE.
'Epigène, adj. [Nlinér.] Van chemische natuur,
niet van vorm veranderd. — [Bot.] Op de boven zijde der bladeren groeijend, e p i g é n I sc h. —'Epigénèse, f. [Physiol.] Het allengs en achtereenvollrend ontstaan van bewerktuigde wezens door bij- of
nevenplaatsing, door de vereenioing der mannelijke
en vrouwelijke teelkrachten (door Blumenbach tot
Gene bijzondere theorie ontworpen) . — [ Méd.] Ver
pl., die in den loop eener ziekte plaats-schijnel.
hebben, zonder haren aard te veranderen. —'Epigénésique, adj. Wat tot Blumenbachs stelsel
betrekking heeft, e p i ge n é s i s c P. — ' Epigénésiste, m. Aanhanger van dat stelsel, e p i g e n es i s t m. — ' Epigénie, f. [Minér.] Verandering
der chemische natuur van een kristal, met behoud
van den vorm.
'Epigennème, m., z. v. a. EPIGENESE.
'Epigeonner, P. a., z. v. a. PIGEONNER.
'Epigie, 'Epigée, f. [Bot.] Kruipende heide
-plantf.
'Epiginoniène, ad;. [Méd.] Toevallig in eene
ziekte ontstaande. — ÉPIGINOMENES, f. pl. Toeval
verschijnselen n. pl. in eene ziekte; oorzaken-lige
der toevallen, in den loop der ziekte ontstaande,
epiginómena, epigínema n. pl.
'Epiglotte , f. 1 Arat.] Strotklep f. , keellel
dat de stem--let1n.,kofuchpidesln.,
spleet bij 't slikken sluit. —' Epigiottigeae, 'Epiglottien, ne, adj. Wat tot de strotklep behoort,
e p i g 1 o t t i s c P. — 'Epiglottite, f. [Méd.] Strot
ontsteking f.
-klep
'Epligloute, f. [Anat.] Bovenstreek f. der billen.
— Epigonate, f. [Anat.] Knieschijf f. (rotule).
—

- 'Epigoi.e, m., z. v. a. SUPERFETATION. 'Epigones, m. pl. Nakomelingen, inz. [H. ant.]

de overgebleven zonen der in den eersten oorlog
tegen Theben gevallen grieksche heervoerders of koni.ngen. — ' Epigonion , m. [Mus. ant ] Speel
snaren (door Epigonus uitgevonden).-tuigm.eO
'Epigrammatique, adj. Tot het epigram beaard
daarvan hebbend, kort en zinr jk,
hoorend, den
scherp, - stékelig, e p i. g r a m m d t i s c h. — 'Epigrainmatiquement, adv. Naar de wijze van
't epigram. — -I- 'Epigrammatiser, V. a. Epi-

.
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grammen maken. — 5 'Epigraninnatiste, m.
Vervaardiger van epigrammen, punldichter m. —
'Epigramme, f. Opschrift, bijschrift n.; •-- korte
en zint zake spreuk, zinrijke, dichterlijk ingekleede
gedachte f., inz. puntdicht; kort hekel- of schimpdicht, epigram n. — La pointe de 1'ép• , de punt,
de fijne, geestige, scherpe, bijtende zet, waarmede
het punt'iicht sluit. — Bij uitbreiding: Scherpe
zet nl., bijtende scherts f., vinnig woord n. in een
gesprek of geschrift. — [Cuis.] Ep- d'agneau, met
eene blanke saus bereid lamsragout n. —' Epigraphe, f. Opschrift n. op een gebouw (nu inscription).
— [Litt.] Bovenschrift n., zinspreuk, kernspreuk f.,
motto n., aanhaling f. boven een hoofdstuk of aan
't begin van een boek, e p i g r a a p h n. — 'Epigraphie, f. Opschriftkunde, e p i g r a p h i e k f.
— 'Epigraphigt'e, adj. Die kunde betreffend;
aan 't epigraaph eigen, e p i g r a p h i. s c h; — ook:
met letters of schrift voorzien: Coté ép- dune médaille, schrift- of letterzijde, epigraphische zijde f.
van een' gedenkpenning.
'Epigyne, 'Epigyniquie, adj. [Bot.] Met onmiddellijk op het vruchtbeginsel geplaatsten stempel.
— 'Epigynie, f. Inplanting f. van den stempel
in 't vruchtbeginsel (bij bloemen, aan welke het stijltje
ontbreekt). (valken.
'Epilanee, f. [Faut.] Vallende ziekte f. der
'Epilatoire, adj. Haarwegnemend, ontharend.
— Ook als subst.: Un ép-, een ontharend middel n.
'Epilé, e, adj. (en part. passé van épiler) Onthaard: Menton ép-.
'Epilène , f. [Ant.] Kelderlied , wijngaarde
n. — 'Epilénie. f. Pantomime, dans m.-nierscd
der oude Grieken, waarbij zij het druivenpersen
nabootsen.
'Epilepsie, f. [Méd.] (pop. Mal caduc, .Haut
mal, Mal de saint, Mal de St. Jean, Mal sacré,
Itlal divin) Vallende ziekte. Accès d'ép-, aanval
van vallende ziekte f. Il est sujet a l'ép-, hij is aan

de vallende ziekte onderhevig. —' Epilepsiforme,
adj. Wat zich als vallende ziekte voordoet. —
'Epileptique, adj. De vallende ziekte betreffend.
— Met de vallende ziekte behebd, daaraan lijdend,
epileptisch. — Ook als subst. Un ép-, Une ép-,
een lijder, eene lijderes aan vallende ziekte.
'Epiler, V. a. Ontharen, het haar uittrekken
of doen uitvallen. — [ Tech.] Ep- l'étain, het overvloedig metaal aan de vormnaden van 't gegoten
tinnen voorwerp wegnemen. — s'EPILER, V. pr.
Zich ontharen , zich haar uittrekken. — 'Epileur, m., -ease, f. Haaruittrekker m., -trekster f.
'Epillet, m. [Cot.] Grasaartje, halmpje n.
'Epilobe , m. [Bot.] Waterweederik, weeg
kruid n. — ' Epilobiacees,-bref.,Sintlo

'Epilobianées , 'Fpilobiées , 'Epilobiennes, f. pl. Weegbree-planten f. pl
'Epilogage , m. (woord van Mirabeau) Bedilling f. , het bedillen. — ' Epilogue, m. Na-

rede, slotrede f. , nawoord n. , epiloog m. —
'Epiloguer, V. a. (fam.) Bedillen, op alles iets
weten te zeggen. i p- les actions de qn., iemands
daden berispen, bedillen. II épilogue sur tout, hij
heeft op alles iets te zeggen, hij maakt overal aan
Epiloguetir, In. (fam.) Be--merkingop.—'
diller, bedilal, albedil m.
'Epiltire, f. [Tech.] 1-let afgenomen tin der
vormnaden (vgl. épiler) .
'Epimnachie, f. [Ant. qn,] Verdedigingsverbond n. tusschen twee of meer staten.
' F,piniane, m. [Méd. anc.] Razende, woedende
krankzinnige m. — ' Epinmanie , f. Woedende
krankzinnigheid, razern'( f.
'Epimaque, m. [H. n.] Kraaghoppe f., een
zeer schoone indische vogel.
'Epi`nède, m. [Bot.] Bisschopshoed m., bis
-schopmutf.,en
alpenplant.
'Epiménisme, m. [Rhét.] Herhaling f.. terugblik m. midden in de rede, e p i m e n i s m u s m.
'Epimètre, m. [Ant.] Deel der lading, dat
de stuurman tot zijn loon ontving. — [Bot.] Omkleedsel n. der eene zijde van 't vruchtbeginsel bij
vele zamengestelde bloemen.
'Epiinétrigi.e, adj. [Litt.] Niet geschikt om
gezongen te worden, e p i- m é t r i s c h.
'Epinaie, f. [Agric.] Doornbosch n., met doorn struiken bezette plaats f.
'Epinard, In. , doorgaans 'Epinards , pl.
[Bot.] Spinazie f. — Ép- sauvage, ganzevoet m.
,

EPIPLEROSE.

EPINARDE
(ansérine). ,— Ep- de.; juifs, joden -maluw f. (corchore). — Ep- des murailles, muurkruid n. (pari étaire) . Epp du Malabar, klimmende nachtschade f.
(baselle). — ( fig.) Frange, Epaulette b graine d'ép-,
franje, epaulet f. met dikke kwasten.

'Epina!'de,, f. [ii. n.] z. v. a. EPINOCHE.
'Epineeler, 'Epineer, 'Epineeter, z. V. a
'Epineeleuur, ease, 'Epineeteur,
ease, 'Epinneeur, ease, z. v. a. NOPEUR, EUSE,
— 'Epineeter, V. U. [ Fauc. ] Scherpen (de
klaauwen en den bek van den valk. — ' Epincette, f. [Tech.j Noptangje D.
'Epingoir, m. [Tech.] Straatmakers -harper m
']pine, f. [Bot.] Doornstruik m., doornplant f.;
doorn, stekel, stekeldoorn in. Hale d'ép-s, doorn
Se piquen avec une ep -, zich aan een' doorn-hegf.
prikken of steken. -- (fig.) Marcher sur des ép-s,
NOPER. —

zich in nételige, moeijeljke omstandigheden bevinden.
— (fig. et fam.) Etre sur les ép-s, op heeíe kolen
zitten, staan. — (Loc. prov.) C'est an vrai fagot
d'ép-s, 't is een lastig, onhandelbaar mensch. —
C'est une ép- au pied , dat is een doorn in den
voet: eene ergerlijke, verdrietige zaak. Tirer a qn.
une épine du pied, hors du pied, iemand een'
doorn uit den voet trekken, iemand uit eene ver
uit eene nételige omstandigheid redden.-legnhid,
— (Prov.) I1 n'y a pas de roses sans ép-s, geen
rozen zonder doornen. — ( fig.) Eg-s, Aloeijelikheden,
zwarigheden, verdrietelijkheden f. pl.: Les ép- de la

science, de la chicane. Le monde est plein d'ép-.
— Couronne d'ép-s, z. COURONNE. — [ Anat.] Naam

van verscheiden doornvormige uitsteeksels, zoo als
van den neus, de kaak, het schouderblad, de heup,
enz. — Ep- du dos, gy p- dorsale, ruggegraat, ruggestreng, wervelkolom f. — [Bot.] Volksnaam van
verscheiden, planten; ap- blanche, z. V. a. AUBÉPINE en _I EFLIER. Ep- vinette, z. BERBERIS. Épblanche sauvage, z. v. a. CHARDON comnnun. Ep- de
bout, z. V. a. BARBE DE RENARD. Ep- manante,
z. V. a. ARGOUSSIER. Ep- double, z. v. a. GADELIEIt.
ép- noire , Z. PRUNELLIER. Ep- jaune, gouddistel, varkensdistel (scolynie). — [H. n.] Volksnaain
van eenige ?net stekels gewapende dieren. Ep- don
bie, zeepaardje(syngnathe); Ép- de Judas, zeedraak,
pieterman (vine), enz. — [Métall. j Punten, tanden
of doornen, waarmede het roset- of schik fko per van
onderen bezet is, koperdoorn m. — [Lay.] Buis f.
onder aan den zeepziedersketel, tot afloop der gebruikte loog.
'Epinette, f. [Mus.] Spinet n., soort van kleine
klaveciinbaal. — [ Bot.] Canadasche mastboom m.,
waaruit balsem vloeit. — [Taut.] Ruggegraat f. der
valken. -- [Eton. dom.] Hok n. met naauwe a fdeeli:ngen, om gevogelte vet te mesten. — [ Pèche]
Doornangel m., van een' doorn gemaakte vischhoek.

'Epi«euix, ease, wij. Doornig, doornachtig,
stekelig, met doornen of stekels bezet: Tige épineuse,
doornige stengel m. Bois ép- , doornhout n. —
( fig.) Nételig, bedenkelijk, moeielijk, zorgelijk, gevaarljk , bezwaarlijk. Allaire épineuse , netelige
bedenkelijke zaak f. Question épineuse , moejelijk, ingewikkeld, netelig, vraagstuk n. — (f m.)

Homme, Esprit ép-, zwarigheidmaker m. — [ Anat. [
Le trou ép-, het blinde gat n. van het voorhoofdsbeen. Le muscle ép- du dos, de doornachtige spier f.
van den rug. L'artère épineuse, de stekelige slagader f. Les apophyses épineuses, de stekelige uit
wervelbeenderen der ruggegraat. —-wasenvd

[Mar.] Fonds ép-, gronden met klippen en rotsen,
gevaarlijke gronden m. pl. — [H, n.] , z. V. a. BALISTE.
'Epine-vinette, z. onder EPINE.
-r 'Epingare, m. [Artill.] Eénponder, klein

stuk geschut.

'Epingle, f. Speld f; -- doek -, das -, borst -,
Attacher qc. avec une ép, iets met
Bene speld vaststeken. — (fam.) Cela ne vaut pas
une ép-, dat is geen speld, geen speldeknop waard.
— (fig.) Coups d'ép-, z. COUP (blz. 446, kol. 1). Tuer
qn. it coups d'ép-, iemand op den duur velerlei
kleine kwellingen, beleedigingen aandoen. -- (fig. et
fans.) Tirer son ép- du jeu, zitli zachtjes, stilletjes
aan eene zaak onttrekken. — Cette 011e est toujours tirée á quatre ép-s, dat meisje is altoos zeer

hemdspeld. —

netjes, als een popje gekleed, is altijd in de plooijen.
Ce discours est tiré e quatre épingies, deze rede is
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fooi f., die men aan dienstboden geeft, geschenk n.
voor de vrouw des mans, met wien men een' koop
sluit, eene zaak afdoet. — Drinkgeld, spelde geld,
sleutelgeld n. — [ Chin.] Naald f., tot het hechten
van een' hazemond. — [ Tech.] Gespleten houtje,
houten vorkje n., ter bevestiging van op een touw
gehangen voorwerpen. — Soldeerdruppel m., die bij
't solderen in de pijpen dringt.

'Epingle, e, adj. [Manuf.] Velours ép-, zeer
dun gestreept fluweel n.
'Epingler, v. a. [Tech.] llaetspelden, methouten vorkjes vaststeken. — [Mil.] dp- le fusil , het
laadgat ruimen ( ,met de ruimnaald schoonmaken).
'Epinglette, f. (verklw. van épingle) Speldje n.,
kleine speld f. — [Mil.] Ruimnaald f. (tot doorsteking of zuivering van 't laadgat). — [ Mar.] Kleine
splitshoorn of marlpriem m.
'_Epinglier, m., -fiere, f. Speldenmaker; spel
ni., - verkoopster f. — [ Tech.] .Klavier-denvrkop
of klaauwier n. (van 't spinnewiel) .
'Epinieies, I. pl. [Alit..] Zegefeesten, zegeliederen n. pl. — ' E:pinicion , in. Zegefeest n. —
[Liturg.] Het driemaal heilig [Sanctus] .
,Epinière, adj. f. [Anal.] Tot de ruggegraat
behoorend: Moëlle ép-, ruggemerg n. Colonne ép-,
ruggegraat f.
'Epiniers, m. pl. [ Véner.] Doornstruiken m. pl.,
waarin 't wild zich verschuilt.
'Epinoehe, m. [Com.] De beste kolfjsoort f.
— 'Epinoche , f. [H. n.] Stekelbaars m. (gaste rostée), eigenlijk driedoornige stekelbaars. -- Epde mer, zeestekelbaars. — Epinochette, f. Strandstekelbaars, zeestekelbaars.
'Epinochier, V. n. (fam.) Kieskaauz!wen, peuzelen, langzaam wonder honger eten. — (fig.) Zich
met kleinigheden ophouden.
'E pinoehette, f., z. onder ÉPINOCHE. — 'Epinoele, m., z. v. a. EPINOCHE.
'Epinyctides, f. pl. [Mid.] Nachtpuisten fail.,
in den nacht uitbrekende pijnlijke puisten; —
oogzweer f.
'Epiodonte, m. [H. n.] Siciliaansche dol fijn in.

'Epiparoxysme, m. [Mid.] Versterkte koorts-

aanval in. --'Epipèdologie of'Epipédoniétrie, f. Meetkunst der figuren, die op dezelfde
basis staan, vlaktemeting f. — 'Epipetale, adj.
[Bot.] Op de bloembladeren zittend.
'Epiphatie , 'Epiphanès (pr—nice) , adj.
[H. anc.] Doorluchtige, bijnaam van sommige Oostersche vorsten, opvolgers van Alexander den Groote;
— ook van Jupiter. — 'Epiphanie, f. [Relig.]
Feest der verschijning (der geboorte) van Jezus
Chr. (in de grieksche kerk, sedert de We eeuw); —
later: feest der aankomst van de drie zoogenaamde
koningen bij het Christus -kind (met zinspeling op
de verschijning van de ster), drie -koningenfeest a.,
het groote of hooge nieuwejaar (ook le jour des
Rois ge/weten).
'Epipt,ènomène, m. [Mid.] Later zich opdoend ziekteverschijnsel n.
'Epiphléode, adj. [.Bot.] Op de opperhuid dei°
planten ontstaande, e p t p h t ce o d i s c h.
'Epiphiogisnie, m. [Mid.] Brandende hitte,
koortshitte f. —'Epiphlogose, f. Tweede graad m.
van ontsteking, e pip hi o g d s is f. —'Epiplilose, f.
[Bot.) Opperhuid f. der planten. — j 'Epiphonènie, m. Toeroep, uitroep in. — [Réht.j Nadrukkeli ke slotgedachte, eindspreuk, slotspreuk f.
eener rede. — 'Epiphore, m. [Réht.] Herhaling,
figuur, waardoor het laatste woord van een voor stel met nadruk wordt herhaald; — het eindigen
van verscheiden zinnen met dezelfde woorden. —
[Méd.] Tranenvloed ni , oogtraningf., het oogdruipen. — 'Epiphylle, adj. [Bot.] Op de bladeren
zittend o fgroeiend. —' EpiP hyllospermes, m. pl.
[Bot.] Planten f. pl., welker bloesems (eig. zaad)
zich op de bladeren bevinden. — 'Epiphysaire,
adj. [Anat.] Naar een beenaangroeisel gelijkend.
— 'Epiphyse, f. [Anat.] aanwas, bewas n. ,
beenaangroeisel n., dat enkel door 't beenvlies en
door kraakbeen met het hoofdbeen vereenied is,
e p i p h y s e f. ( Verbeent het kraakbeen dan wordt
het eene a p o p h y s e) .— 'Epiphyte, f. [Bot.]
Woekerplant f., e p i p h y t o n n.
'F,piplasnle, m., z. v. a. CATAPLASMME.
'Epiptèrose, f. [Méd.] Ziekel ij ke volbloedighe id, overmatige opvulling der bloedvaten, e p i p 1 e-

fraai, keurig opgesierd. — (Loc. prov.) Mettre une
ép- au bout de sa manche, een' knoop in zijn' zak
leggen (om iets niet te vergeten). -- (fig.) ép-s,-doek rOs is f.
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'Epiploeèle, f. [Chir.]Nelbreuk f. —'Epiploenterocèle , f. Darm- en netbreuk. — 'Epiploïque , adj Tot het darmnet behoorend. -'Epiplo-ischiocèle, f. Netbreuk door het heu p
— 'Epiploïte, f. Ontsteking van 't net -ben.
e p i p l o ï t i s 1 . — 'Epiplo-mérocèle, f. Netbreuk door den dijboog — 'Epi^loumphale, f.
Netbreuk door den navel. — 'Epiplomphraxis, f. Verharding f. van he netvlies. — ' Epiploon, m. [Anat.] Darmnet n. — 'Epiplosar.

colnphale, f. [Chic.] gezwel n. aan den navel n.
— 'Epiploschéocèle , f. Netbreuk met door-

zakking zn den balzak.

'Epipolase, f. [Phys,] Vochtgolving f. —'Epipone, f. [H. n.] z. v. a. CARTONNIERE . — 'Epi-

ptérygien, ne, adj. [Bot.] Op varenkruiden en

mossen groeiend.

'Epiquie, adj. Tot het heldendicht behoorend of
dat betreffend, e i s c h: Poème ép-, heldendicht n.
Poésie ép-, helden -poezij, epische poezj, in rui meren zin: verhalende dichtsoort f. (in tegenstelling
met de lyrische en dramatische). Poète ép-, helden
Prendre le ton, le style trop ép-,-dichterm.

een' te hoogdravenden toon, stijl aannemen.
'Epirrhée, f. [Méd.] Toevloed m van vochten,
e p i rrh o e f. — 'Epirrhéigae, adj. Dien toevloed betreffend, e p i r r h e ï s c h. — 'Epi rrhé
ologie, f. [Didact.] Leer f. van den invloed der
uitwendige agentiën op de bewerktuigde wezens.
'E isehèse, f. (pr. é-pi-skèze) [Méd.] Ondering of terughouding eener ontleding of uit
drukl
-- 'Episehion, m. Schaambeen n. -scheidng.
'E p iscopal , e, , adj. Bisschoppelijk, e p i s k op aal. Ornements Episcopaux, bisschops- sieraden
ot eerteekenen (-illsigniëii). Église ép-e, z. v. a.
ÉGLISE ANGLICANE, z. ANGLICAN. — EPISCOPAUX, m.
1., z. v. a. ANGLICANS . — [Anat.] Valvules ép-es,

p

leppen f. pl. der longbloedaderen van 't hart.
'Episeopalement, adv. Bisschoppelijk, als bisschop. — Episcopalité, f. [ [l ist.] Bisschopsinkomsten f. pl. —'Episcopat, ni. Bisschopswaar digheid f., ambt n. eens bisschops; — gezamenlijke
bisschoppen m. pl.; duur m. eener bisschoppeljke
ambtsbekleeding. — 'Episcopaiix, n. pl , z. on-

der EPISCOPAL . — -#-'E piscophobie, f. Bisschopsvrees f., vrees voor , afkeer van de bisschoppen
(zoo als die zich b ij de Nederlandsche protestanten
in 1833 openbaarde). — 'Episcopiser , v. n.
(fam.) Naar de bisschopswaardigheid staan ; —
den bisschop spelen, zich voordoen, een' toon aanslaan als een bisschop. (n. pl. van eene ziekte.
'Episémasie, f. [Méd.] Eerste kenteekenen
'Episiocèle, f. [Chir.] Schaamlippenbreuk f.
— 'h.pisiorrhagie, f. Schaa•lippenbloeding f.
—'Episiorrha g•ique, adj. Daartoe behoorend.
'Episode, f. Iets ingeschovens, tusschengevoegds;
inweving, invlechting van een stuk, dat niet nood
hoofdonderwerp behoort; bij-werk,-wendigtoh
tusschenstuk n., tusschenhandeling f., tusschentoonee, bijverdichtsel n., tusschenzang m., ep i s o d e f.
-- 5 'Episodier, V. a. Door episoden opsieren,
uitbreiden. — 'Episodique, adj. Ingevlochten,
iugelascht, ingeschoven, tot de episode, het bijwerk
behoorcnde. Cornédie ép-, blijspel tusschen welks
tooneelen geen noodzakelijk verband bestaat, schuif
-stuk n. (comédie a tiroir).
-lade
'Epispaste, m. [Anat.] Een met epispadie behebd persoon. — 'Epispadias, m. (pr.—di-ace)
Ope"ing van de pisbuis op den rug van 't mannelijk lid (als aangeboren misvormin) , e p i s p a die f.
'Epispastique, adj. [Pharm.]] Trekkend, blaar trekkend, b. v. zulk eene pleister. — Ook als subst.:
Des ép-s, trekmiddelen n. pl., trekpleisters f. pl.
'Episperme, m

[Bot.], z. v. a. PÉRISPERME.

'Epispherie, f. [Anat.] Kronkelingen f. pl. van
de oppervlakte der hersenen.
'Episser, V. a. [Mar.] Splitsen, splissen, de
einden van twee touwen in elkander vastvlechten.
-- Het part. passé is ook adj.: Corde biera épissée.
goed gesplitst touw n. — 'Epissoir, m. Splitshoren m., splits ijzer n., werktuig om te splitsen.
(Coyne à ép-, Coyne d'épisse). — 'Epissure, f.

Splitsing t., het splitsen. Ep- courte, korte of ronde
splitsing. Ep- longue, lange of spaansche splitsing.
'Epissiere, f. Vliegennet n. (voor de paarden).
'Epissoir, 'E p insure, z. onder EPISSER .
'Epistaminal, e, adj. [Bot.] Zich op de meel-

draden ontwikkelend.

ÉPITIÈTE.
'Epista p hylin, adj. [Anat.] : Les deux muscles ép-s, de twee strotklepspieren f. pl.
'Epistase, f. [Méd.] 41 wat op de oppervlakte
der geloosde pis drijft, e p í s t as is f. — 'Epistation , f. [Pharm ] Het kleinstooten en wrijven tot een deeg. — 'Epistaxis, f. [Méd.] Herhaalde, hevige neusbloeding f.
'Epistéum onarque, m. Kerkelijk censor of
geloofsopziener in de oude grieksche kerk; ook: een
eertitel der grieksche keizers, e p is t e m on a r c h in.
'Epister, v. a. [Pharm.] Fijn stampen en tot
eene pap of tot een deeg maken.
'Epistolaire, adj. Tot den brief behoorend,
epistolair, epistólisch: Styleép-, briefstijl.
Forme ép-, briefvorm m. — Caractères ép-s, of
épistolographiques. of démotiques, z . DÉMOTIQUE ,
'Epistolaire, 'Epistolographe , m. Schrjver m., wiens brieven men heeft verzameld, schrijver of schrijfster in den briefvorm. -- 'Epistolette, f. (verkiw. van 't oude epistolP, brief) (plats.)
Briefje n. — 'Epistolier , m. [Liturg.] Lager
geestelijke in de kat/s. kerk, die de epistels zingt,
epistelzanger m. — Boek n., waarin de bjbelsche
epistels staan opgeteekend, e p i s t o 1 á r i u m n. —
Door Ménage ook gebruikt voor epistolographe,
z. boven. — 5 'Epistoliser, v. a. (door Gallant
gewaagd woord) Brieven schrijven. — 'Epistolographe, m., z. boven. —'Epistolographique, adj. Wat lot de kunst van briefschrijven
behoort, épistolográphisch.
'Epistome, 'Epistolmliuiiil, (pr. —mi-ome), m,
[Hydraul.] Klep, kraan, sponde f. — [Mus.] Ven
windklep f. aan een orgel. — [Anat.]Ep-s,-tieln.of
uiterste mondjes n. pl. der vaten, e p is 1 ó m i a n.
pc. — 'Epistrophe, f. [Rhét.] Slotherhaling f.,
figuur, the door eene krachtige herhaling van dezelfde woorden de meening des, sprekers met meer
nadruk doet gevoelen, e rp i s t r o p e. — [Méd.] Instorting f. (rechute). —'Epistrophée, f. [Anat.]
Tweede halswervelbeen n. — 'Epistrophique,
adj. Wat daartoe betrekking heeft, e p i s t r óp h i s c h. -- 'Epistyle, m., z. v. a. ARCHITRAVE.

'Episyllo gisuwe, m. [Philos.] Nasluitrede f.
als gevolg eener andere sluitrede; reeks f van
sluitredenen, e i s y l l o g i s m u s m. — 'Episy-

nalèphe, f. [Grain.], z. v. a. SYN ERESE . --'E p i
of 'Episyiianche, f, [Méd.] Slok-synagie
-- 'Episynthétique, adj. [Méd.]-darmkinpf.
Secte Op-, secte, die theorie en praktijk met elkander
in overeenstemming wil brengen , e p is y n t h é t i-

s c h e secte f.- EPISYNTHETIQUE, m. Manhanger van

de leer dier secte, e p i s y n t h é t i c u s m. —'Episynthétisme, m. Stelsel n., leer f. der episynthetici-, episynthetismus n.
'Spit, m. [Tech ] Lange houten steel m. van
eene vuurschop (in de zoutzieder2^en)
'Epitaphe, f. Grafschrift n. (fam.) Il est menteur coinnle une Op-, hij is een overdreven, logen
lofredenaar. — (Lor,. prov.) I1 fera lep- du-achtig
genre humain, hij kan 't geheele menschdom overleven (van iemand, die er gezond en sterk uitziet.)
— [Arch.] In een' muur of pijler geplaatste lijk steen m. —5'Epithaphiste, m. Grafschrift -

maker.
'Epitase, I. Tweede deel van 't oud -grieksche
tooneelstuk , waarin de handeling van 't eerste
(de protasis) wordt voortgezet, om ze in het
derde, deel (de k a tas t as i s) te voleindigen, e p ít a sis f. — [Méd.] Aanvang m. der koortsverheffing.
'Epite, f. [Mar.] Nagelprop, nagelplug m. ; ook
in plaats van EPITOIR gebézigd.
'Epithalame, m. [Litt.] Bruiloftsgedicht brui
huwelijkszang m. — Zinnebeeldige-loftsiedn.,
plaat f. ter begeleiding van een' huwelijkszang.
'Epithélium, m. (pr. —li-ome) Teeder opper
slijmvlies (b. v. op de lippen, de-vliesn.a't
tepels enz.). — 'Epithèine, m. [Pharm.] Omslag m. met een laauwwarm vocht of weeke zelfstandigheid, maagpleister f. , e p i 1h em a n. —
[H n.] Hoornachtig uitwas n. op den snavel van
sommige vogels.
'Epithète, f. [Litt.] Een aan het zelfstandig
naamwoord toegevoegd woord, dat het hoofddenkbeeld nader bepaalt of wijzigt, bijvoegelyk naamwoord n., bijnaam, toenaam m. , epitheton ,
j 'e p i t h ee t n. — } 'Epithétique, adj. Vol epitheten of bijvoedelsjke woorden. — 'E p ithétisme, m. Het wijzigen van 't hoofddenkbeeld door een
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toegevoegd denkbeeld, e p i t h et i s mus n.— -^'Epithétovnanie, f. Misbruik n. der epitheten, overdreven zucht om bij elk naamwoord een niet nood
-zakelijbvog
naamwoord te voegen.

'E ithym, 'Epithyme, m ., z. v. a. CUSCUTE.
-t-'Ep
itié, m. [Mar.] Kogelbak m. (nu part en
gobelet geheeten).
'Epitose, f. [Ant rom.] Overmantel m. —
Voormalirge presidents -kap of -muts f.
'Epitoir, m. [Mar.] Deutel m., plugijzer, deuteljzer n. (vgl. ËPITE).
'Epitome, m. Kort begrip, uittreksel n. -f- S'Epitomer, V. a. Een uittreksel uit een boek
maken.
'Epitre , f. Brief, zendbrief m. Les ép-s
d' Horace, de brieven van Horatius. Les ép-s de
St. Paul, de zendbrieven van den apostel Paulus.
Eg- en vers, brief in verzen. Ép- dédicatoire, opdragtsbrief. — [Cath.] Epistel rit. , gedeelte van de

EPOUSAILLES,
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zangen van Horatius. -- 'Epodique, adj. Tot
de epode behoorend; met een nagezang voorzien
'
nazingend, e p' d i s c h.
'Epoing-onner, v. a. Aansporen, prikkelen.
'Epoindre, v. a. Kwetsen, steken.
'Epointage, 'Epointement, m. [Tech.] Het

afbreken der punt; 't gemis der punt (aan eene
schaar, een mes, eene naald, enz.). — 'Epointer,
v. a. De punt afbreken, afstompen, afpunten. —

'Epointé, e, adj. (en part. passé): Couteau ép-,
punteloos mes n. — [Mar.] Cheval ép-, ontheupt
paard n.
(PAGE, NOPER.
'Epointilla ge, m.'Epointiller, z. v. a. NO'Epointtir e, f. [Vétér.] Verstuiking van de
heup, verrekking f. int kruis, bijzonder bij paarden.
'Epois, m. pl. [Véner Bovenste takjes n. pl.
.]

van het hertengewei.

'Epomis, 'Epornide, f. [Anat.] Bovendeel n.
der schouders, nek in.
'Eponiphale, m. [Pharm.] Navelpleister f.
'Epontinre, f. [Agric.] Verschil n. in lengte der

mis, getrokken uit de H. Schrift, dat vóór het
Evangelie gezongen of gelezen wordt. La messe est
à l'ép-, de priester zingt of leest den epistel. — wijngaardstaken .
'Eponge, f. Spons f.— (fig.) Passer l'ép- sur qc.,
Le cóté de l'ép-, de regter zijde van het altaar.
'Epitrite, m. [Poés. ant.] Versvoet van drie iets in vergetelheid brengen, er niet meer aan denlange en eene korte lettergreep, e p i t r i e t of e p i ken. Its sopt devenus trop riches, it faut presser
i t u s m. — Ook eene oud-grieksche toonmaat,-tr l'ép-, zij zijn te rijk geworden, men moet hun wat
welker evenredigheid stond gelijk 3 tot 4. —
ontnemen. — (Loc. prov.) II boft comme une up-,
trochasme, m. (pr. ch=k) [Rhét.] Op/moping hij zuipt als een tempelier. Vouloir sécher la mer
van eenige krachtige denkbeelden in een klein etal avec des ep-s, iets onmogelgks ondernemen. — [Bot.]
woorden (gelijk b. v. Ccesars beroemde uitdrukking : Ép- d'églautier, z. v. a. BEDEGAR. — [Minér.]
veni, vidi, vici , ik kwam , zag, overwon). — 'Epi- Pierre d'ép-, sponssteen m. —[H. n.] Hiel m. van de
trochlée, f. [Anat.] Uitstek m. van het oksel- dieren met gespleten klaauwen. — [Maréch.] Ep-s
been. — 'E p itrope, f. [Rhét.] Schijnbewilliging, d' un fer à cheval, kalkoenen m. pl. van een hoefijvoorwaarde'ike toestemming van iets, dat men zou zer. — [Vétér.] Sponzig gezwel n. der paarden.—.
kunnen ontkennen, e p i trope f . - EPITROPE , m. [Plomb.] Naam van de randen om den vorm, waarin
[Ant. gr.] Voogd, boedelbeheerder; — scheidsregter, de boden platen gegoten worden.
e p i t r o p o s m. (stam groeijend.
'Eponger, v. a. Met eene spons afvegen, af'Epixyle, adj. [Bot.] Op hout of op den boom- wisschen, afsponsen. — [Pat.] Met eene in eidojer
'Epizoonosologie, f. [Didaet.] Leer f. der gedoopte stof overstrjken (den koek).
veeziekten. — 'Epizoaire, adj. [H. n.] Op het
'Epongier, m. Koopman in sponsen. — Bij La
ligchaam van een ander dier levend. — Ook als Fontaine, de met sponsen beladen ezel(camarade ép-.)
subsi.: Un ép-, een woekerdier, dierinsect n. —
'Epoiete, f ., z. v. a. SALEANDE.
'Epizoique, adj. [Minér.] Wat zich boven die
'Epontillag e, m. [Mar.] Het zetten van dek
aardlagen bevindt, welke organische ligchamen bestutten of berkoenen. — 'Epontilles, f.-stijlen,
vatten. — 'Epizootie, F. Veeziekte, veepest, sterf Berkoenen f. pl., stutten m. pl. onder de scheepsveronder 't vee. -- 'Epizootique, adj. Tot de-tef. schansing m. Les ép-s d'entre les pouts,, de stutten
veeziekte behoorend, e p i z o o t i s c h.
onder de dwarsbalken op het verdek. Et- a marches,
Eplaigner, v. a. [Tech.] De wol van laken à cocbet. -cl taquet, stut met klampen er aan. —
opkrassen, kaarden (lainer). — 'Eplaigneur, m. 'E p ontiller, v. a. [Mar. [Stutten, berkoenen zetten.
Wolkaarder (laineur).
'Epopée, f. Heldendicht n., heldenzang m., een
'Eploré, e, adj. In tranen wegsmeltend, bit- verhalend, doorc,,caans historisch dichtstuk, epos n.
terlijk schreiend, weenend.
'Epopsides, m. pl. Vogels van 't geslacht der
':ploy é, e, adj. [Bias.] : Alles dpi-es, uitge- hoppe (huppe.)
spreide vlerken f. pl.
'Epopte, m. [Ant. gr.] Ingewijde in 't 'Epo'Epluchage, m. Het uitpluizen, zuiveren, rei
tisine, m., het epoptismus of den hoogsten graad
stoffen, dock. —'Epluehennent, m.-nige,z.va der eleusinische mysteriën.
Het uitpluizen, uitzoeken, verlezen, zuiveren, rei
'Epoque, f. Tijdstip, merkwaardig tijdpunt n.,
v. van groenten, rijst, enz.) L'ép- dun-nige(b. waarvan men eene reeks van jaren begint te tellen,
arbre, het uitbreken van dor hout, het uitplukken tijdsnede f., gedenktijd m.; tijdperk, tijdvak n.; elk
van overvloedige vruchten van eenen boom. — tijddeel n. met betrekking tot hetgeen daarin is voor
'Eplacher, v. a. Afplukken, reinigen, schoon
daar: Faire ép-, zich zelven of den-gevaln;
maken, verlezen, nalezen, zuiveren. Epi- des légu- tijd, waarin men leeft, merkwaardig maken, groot
mes, des pols, de la salade, groenten, erwten, sa opzien verwekken, e p o q u e maken.
verlezen, schoonmaken. Epi- des arbres, boo--lade
'Epostracisine, in. [Ant. gr. j Het keilen, keil men zuiveren van het doode hout; de overvloedige deren (roet vlakke steentjes of scherven op 't water) .
vruchten afbreken. Épl- des cerneaux, de pitten
'Ep otides, f. pl. [Anc. mar.] Dwarsbalken nip!.
of kernen uit noten halen. Epi- un ruban, een lint aan de schepen der Ouden.
uitpluizen. Epl- la laine, de wol reinig n, uitplui± _'Epoadr er, v. a., z. v. a. EPOUSSETER.
zen. — [Van.] Afsteken, de onnutte, uitstekende
'Epouler (s') (pop.) Heimelijk ontvlugten, ontteenen van eene mand afsn ijden. — (fig.) Epl- un snappen, zich wegmaken.
ouvrage, les actions de qn., een werk, de daden
'E ouiller, V. a. (bas) Van ongedierte reinivan iemand naauwkeurig onderzoeken, of er ook gen, luizen. -- S'EPOUILLER, v. pr. Zich van ongeiets berispelijks in te vinden zij. — (Loc. prov.), dierte reinigen.
z. ECRÉVISSE. - S'EPLUCHER, v. pr. Zich reinigen
'Eporrlardage, m. Het uitschieten, afzonderen
zich vlooijen (van vogels, apen. enz.) . -- 'Eplu- van de beschimmelde bladeren van den tabak. -chenr, m. -ease, f. Hij, zij, die iets zuivert, 'E p oularder, v. a.: Ep- le tabcc, tabak uit elkuitpluist of verleest, uitpluizer m., uitpluisster f ander doen en dan zuiveren.
— ( fig.) Naauwkeurig onderzoeker woordenzif'Epoi.11e, f. [Tech.] Garen op de weversspoel.
ter m. — 'Epluchoir, m. [Tech.] Mesje n. van Mettre le fit en ép-, het garen op de weversspoel
sto f/'enbewerkers, kleedermakers, mandemakers, om doen. — 'Epoulleur, m. Werkman m., die het
uit te pluizen of uit te steken, enz. -- 'F.p luehu- garen op de weversspoel doet. (spoel f.
res, f. pl. De vuiligheid, het uitpluissel van iets,
'Fpoullin, 'Espoulin, 'Epolet, Weversdat verlezen, gezuiverd is, de afval m.
'Epoetmoner, v. a. (fam.) Buiten adem bren'Epleimer, v. a., z. v. a. DÉPLUMER . — 'Eplu- gen. — s'EPOUMONER, f . Zich uit den adem loopen,
quet, m. z. V. a. EFFILOCHEUR.
zich heesch schreeuwen.
'Epode, f. [Poés. anc.] Nazang, toezang, slot'F.pousailles, f. pl. (fam.) Trouwplegtigheid,
zang m , na de strophe en antistrophe in de oud echtvereeniging. voltrekking van een huwelij k; —
koorzangen; — ook eene soort van lier--grieksch ook gebézigd voor FIANCAILLES , verloving f.
,
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EPOUSE

'E p oase, f. Vrouw, huisvrouw, echtgenoot,

gemalin f.
'Epousée, f. Bruid, bijzonder op den trouw
pasgetrouwde vrouw I.
-dag,
'Epouuser, v. a. Huiven., trouwen, ten huwelijk
nemen. — (Prov.) Qui épouse la femme épouse

wie de vrouw trouwt, trouwt ook de
schulden. Tel fiance qui n'épouse pas, menigeen
begint, wat hij niet volvoert. — ( fig.) Iemands zijde
kiezen, zich met iemands belang inlaten. I1 a épousé
^a querelle, hij heeft zich zijnen twist aangetroken, h ij heeft bi den twist zijne zijde gekozen. Je
n'épouse personne, ik verbind rail aan niemand. Je
ne vieux ép- cette opinion, ik wil dit gevoelen niet
les dettes,

aannemen.
'Epoiuseur, m. (fam.) Vrijer, minnaar, die met
een meisje verkeert, trouwlustige m.
'Epoussé, e, adj. [Agric.]: Terre ép-e, te
welig land n.
'Epouussetaae, m. Het uitstoffen; uitstof ng f.
— [Tech.] Laatste bewerking, die men aan 't buskruid verrigt. — 'Epousseter, V. a. Uitstoffen,
uitvegen, afborstelen, uitkloppen. Epoussetez Bien
cette redingote, borstel dezen overrok goed af. —
[Man.] Ep- un cheval, een paard afborstelen. —
(farn.) d frossen, afkloppen: On 1'a Pion épousseté
pour avoir dérobé, men heeft hem goed afgerost,
omdat hij gestolen had. — [Tech.] De laatste hand
aan de bereiding van 't buskruid leggen.
'Eponssetoir, m. Klein, zacht penseel n. der
juweliers, om de diamanten schoon te maken.
'Epoussettes, f. pl. Borstel m. (vergettes) [Man.] Lap in., waarmede men de paarden afveegt.
'Elpoiati, m. [Tech.] O jzuiverheid f. in het laken.
'Eponntier, '.Epoaa1 ï eur, -ieuse, 'Epoutissage, z. NOPER,

enz.

'Epouvantable, adj. Verschrikkelijk, ijselijk,
ontzettend , afschuwelijk , vreeselijk , vervaarljk:
II a vu un spectre ép-, hij heeft een verschrikkelijk spook gezien. I1 lui fit des ménaces gip-s, hij
deed hein ifseliike dreigementen. Cela est ép- a voir,
dat is ijselijk om te zien. J'ai une douleur ép-, ik

heb eene ontzettende pijn. L'explosion se fit aver
un bruit Pp-, de uitbarsting geschiedde met een
vervaarl k, verschrikkelijk geraas. --'Epouvarn tableinent, adv. Op eene afgrijselijke, verschrikkel jke, ontzettende wijze.
'Eponvantail,m. Molik, vogelverschrikker m.,
tuinspook n., bietebaauw m. On a mis un ép- sur
eet arbre, men heeft eenen molik in dezen boom
gezet. — (fig.) I1 est un ép- de (á) chénevière, hij

is een foei- leelfjk mensch. — [H. n.] Volksnaam
eener soort van zeezwaluw f.
'Epouvante, f. Plotselijke schrik, angst m.,

ontsteltenis, vrees f. Donner de l'ép- á qn-, iemand

schrik, angst aanjagen, vervaard maken. Une terrible ép- la prise, een ijselijke schrik heeft haar
bevangen. L'ep- se mit dans le camp, de schrik
verspreidde zich in het leger.
'Epouvanté, e, adj. (en part. passé van épouvanter) Verschrikt, vervaard, bevreesd.
'Epouvantenment, ni Verschrikking f., het
bang of vervaard maken.
'Eponzvanter, v. a. Verschrikken, schrik, angst
of vrees aanjagen, vervaard, bevreesd maken. 11
pensait m'ép-, hij dacht mij te verschrikken. Vos
menaces ne sauraient m'ép-, uwe bedreigingen kunnen mij geene vrees aanjagen. — S'EPOUVANTER,
V. pr. Schrikken, bevreesd, verschrikt worden. I1
ne s'épouvante pas aisément, hij is voor geen klein
geruchtje vervaard.

'Epoux, m. Man, echtgenoot, gemaal; bruidegom, beminde m. Elle se promène avec son ép-, zij
wandelt met haren echtgenoot. Voila mon ép-, daar
is mijn bruidegom. Les ép-, de echtelieden , ge
lieden vn. pl. (de selderij.-trouwde
'Eprault, m. [Bot.] Een der volksnamen van
'Epreindre, v. a. Uitdrukken, uitpersen. tip des herbes, kruiden uitpersen. Epr- des citrons,

citroenen uitdrukken.
'Epreiiite, f.pl. Buikpijn, persing f. tot den stoel
Il sent des ép-s, had voelt een' valschen aan -gan.
stoelgang. — [Chass.3 Mest, drek m.-drangtoe
der vischotters en van eenige andere dieren.
'Eprendre (s'), V. p r. Zich laten innemen,
be ooveren (zie ËPRis , dat schier alleen van dit
woord in gebruik is) .
'Epreuve, f.Proef, proeve, proefneming, beproe-

ving f. J'en ai fait l'ép-, ik hèb er de proef van genomen. Mettre la fidélité de qn. à l'ép-, iemands
trouw op de proef stellen. ous vivons dans un
temps d'épr-s, w leven in een' tijd van beproevingen, bezoekingen Ce drap est a l'ép- de la pluie,
dit laken is waterdigt, laat het water niet door. La
cuirasse est a l'ép- du mousquet, het harnas is bestand tegen een snaphaanschot. — [Artil ] Coup
l'ép-, proefschot n. -- (fig.) II est á l'ép- de 1'argent,
hij laat zich niet omkoopen. C'est un homme dune
vertu á l'ép-, 't is een man van beproefde deugd.
Sa patience nest pas à l'ép- des injures, zijn geduld verdraagt geese beleed igingen. A toute épr- be-

proefd, proefhoudend, wat den toets kan doorstaan.
II est ami a toute ép-, men kan op zijne vriendschap veilig staat maken. — [Gray., Impr.] Proef
plaat, drukkers-proefblad ri. La pre--drukm.ei
mière ép- de cette estampe nest pas Bien venue,

de eerste proef of afdruk van deze prent is niet
wel gelukt. L'ép- est revue, it n'yT a qu'a tiger, het
proefblad is nagezien, het kan afgedrukt worden.

Epreuve avant, après la lettre, z. LETTRE. — [Jur.
anc.] Epr- du feu, du ter chaud, de l'eau bouillante, de 1'eau (rolde, etc., de vuurproef, de proef

met het gloeijend ijzer, met het kokend water, met
het koud water, enz.

'Epris, e, adj. (en part. passé van s'EPRENDRE.)
Ingenomen , verzot verliefd, ontstoken. Elle est
éprise de sa beauté, zij is wet hare schoonheid ingenomen. I1 est ép- de vette Alle, hij is zeer verzot op dit meisje. I1 est ép- du plus violent amour
pour elle, hij heeft de lievigste liefde voor haar
opgevat.
(of
snuit.
'Eproboseidé, e, adj. [H. n ] Zonder tromp
'Eproti ver, v. a Beproeven, onderzoeken, toetsen, op de proef stellen, de proef nemen, p r o b ér e n; — ook: ondervinden, bevinden, ervaren. Je
l'ai éprouvé, ik heb het onderzocht. Eprouvez, Si
vela nous fera du Bien, beproef eens, of dit u wel
bekomen, of dit u goed zal doen. — II a éprouvé
et l'un et l'autre, hg heeft zoowel het eene als het
andere ondervonden , onderzocht. uprouvez -nous
quelque adoucisseiiient á votre douleur? onder
gij eenige verzachtinrr in uwe smart? — Het-vindt
part. passé is ook adj.: Courage éprouvé, Valeur
épr-e, beproefde -moed, dapperheid. — Une douleur
non encore épr-e, eene nog niet ondervonden smart.
'Eprotivette, f. [Chic.] Tent- of tenteer-ijzer n.,
sonde f., priem om eene wond te peilen. — [Artiil.]

Kruid proever (werktuig om de hoedanigheid en de
kracht van het kruid te onderzoeken. — [Com.]
Peilstok, peilketting nl . (der kommiezen).— [Phys.]
Proefglaasje n. ; ook z. v. a. ÉLATERO METRE. -[Tech.] Proeftepel, proefstang m. (b ij verschillende
bedrijven).
Eps, ni. [Cuffs.] Bij, honigbij f.
Epson, m. [Chim.] , z. onder SEL.

Eptaeorde, etc., z. HEPTA — .
'Epucer, v. a. (fam.) Vlooijen, afvlooijen, de

vlooijen vangen. —'Epuaeé, e, adj. (en part. passé):

Chien ép-, gevlooide hond m. (makers.
'Epoche, 'Epuehette, f. Schop f. der turf% 'Epuisable, adj. Uitputbaar, uitputtelijk.
'Epiuisé, e, adj. (en part. passé van épuiser):
Source ép-e, uitgeputte, droog geworden bron f.
Homme ép-, uitgeput, van ligchaams- of geestkracht
beroofd man. Un sol ép-, een uitgeputte, uitgemergelde grond m. — [Libr.] Edition ép-e, uitgeputte,

uitverkochte druk m. of oplage f.
'Epuisenient, m. Uitschepping, uitputting, lediging (b. v. van een' waterput). - Bij uitbreiding:
1p- de forces, verspilling f., verlies n. van krach ten, zwakheid, krachteloosheid I. Son ép- ne vient
que de ses débauches, zijne krachteloosheid komt
alleen van zijne losbandigheid. — (fig.) Eg- des finances, de uitputting der geldmiddelen.
'Epuiser, v. a. Uitputten, ledigen, uitscheppen,
droog inzaken: Ép- une citerne, een' regenbak ledig
scheppen. — Ep- qn. de sang, iemand te veel bloeds
.

aftappen.

Une trop grande application épuise les

esprits, eene al te groote vlijt put de levenskrachten
uit. Il s'est épuise par ses débauches, hij heeft zich
door zijne losbandigheid geheel verslapt, uitge p ut.
— (fig.) Ep- la bourse de qn., iemands beurs ledigen, op iemands beurs leven. Vous épuisez ma patience, gij brenrit mijn geduld ten einde. La médisance ne s'épuise point, de laster houdt nooit op.
La guerre a épuisé les finances, de oorlog heeft

ÉPUISETTE
's lands kas uitgeput. C'est un homme qu'on ne
saurait ép-, deze man heeft eene onuitputbare kennis, hij is een zeer geleerd man. — Il a épuisé cette
matière, hij heeft deze stof, dit onderwerp uitgeput, volledig behandeld. — S'EPUISER, V. pr. Uit
worden. — Zich uitputten. — [ Libr.] Ge--geput
heel uitverkocht worden.
'Epnisette, f. [Oisel.] Net n. om vogeltjes in
eene vogelvlugt te vangen. — [ Pêche] Schepnetje n.
'Epatise- volante, f. [Hydraul.] Windwatermolen m. (tot droogmaking).
'Epulaire, m. [Ant. rom.] Genoodigde m. bij
de gewijde maaltijden.
'Epulle of 'Epulide, f. [Méd.] Zwamachtig
uitwas n. van het tandvleesch.
'Epsilons, m. pl. j Ant. rom.] Offerpriesters, die
den godenmaalti'd bereidden en bij de openbare feesten de goede orde handhaafden, e p u t i n e n m. pl.
— (fam.) Gasten, smulbroêrs m. pl.
sant).
'Epulotique, adj. Likteekenvormend (cicatri-1- 'Epuratif, ive, adj. Zuiverend.
'Epuration , f. Zuivering, reiniging, loutering f.: L'ép- du sang, des métaux, de zuivering
des bloeds, de loutering der metalen. — ( fig.): L'épdes moeurs, de la langue, du gout, de zuivering,
veredeling der zeden, der taal, des smaaks. — (fig.)
L'ép- dune société, de uitwerping. uitmonstering
van de onwaardige leden van een gezelschap.
'Epuratoire, adj. [Tech.] Tol zuivering dienend: Appareil ép-, zuiveringstoestel m.
'Epnre, f. [ Arch.1 In 't groot geleekende schets
van een gebouw of van een gedeelte daarvan, om
daarnaar de maat te nemen.
Epuré, e, adj. (en part. passé van épurer).
Atmosphère ep -, gezuiverde dampkring m. — Goht
ep-, gezuiverde, veredelde smaak m.
1- 'Epurement, in. Zuivering, loutering f.
'Epurer, v. a. Reinigen, zuiveren, louteren,
klaar, helder maken: Ce sirup n'est pas assez épuré, die stroop is niet genoeg gezuiverd. On epure
lor dans le creuset, men loutert het goud in den
smeltkroes. up une liqueur, een vocht klaar maken.
— (fig.) Ep- une langue, eene taal van slechte of
gemeenti uitdrukkingen zuiveren. — Ep- Ie théhtre,
van 't sch.ouwtooneel bannen al wat de zedigheid
kwetst.
SECURER, v. pr. Gezuiverd, verfijnd,
veredeld worden. Son gout s'est epuré, zijn smaak
is verfijnd, veredeld.
'Epurge, f. [Bot.] Spurgie, sporit f., springkruid n., een sterk purgeerkruid.
t 'Eptir ecoent, m. Voorwendsel n., verontschuldiging f.
(de lucht te zuiveren.
'Epuroiir, m. [Mar.] Luchtkist f., toestel om
'Epyrele, in. [Chim.] Brandige olie f.
'Eq.ialiflore, adj. (pr. é- koua--) [Bot.] Met
even lange bloemen.
1- 'Equanimité, f. (pr•. é-koua—) Gelijkmoe
zielsrust; onpartijdigheid, billjkheid f. -dighe,
,t ,'Equant, m., z. v. a. eerde déférent, zie
—

DEFERENT.

'Equarré, m. [Tech.] Vierkant n. op de doorsnede van een' boomstam getrokken, om dien daar
te behouwen.
-nar
'Egtiarrier, v. a. [Tech.] De oneffenheden der
perkanzentsvellen wegsnijden.
'Equaarrir, v. a. (van quarre of carré) [Tech.]
Vierkant of hoeks bewerken, vierkanten, kanten,
regthoekig behouwen, beschaven, besnijden enz.; —
een gat met den slagbeitel grooter maken. — EQUARRiR, v. a. (van 't latijn equus, paard) Een paard
of lastdier dooden en in stukken snijden, villen. —
'Equarri, e, adj. (en part. passé): Poutre bigin
éq-e, goed vierkant of in den haak bewerkte balk m.
'Eqliarrissage, m. [Charp.] Vierkant n. Cette poutre a quinze ponces d'éq-, die balk heeft 15
duim in 't vierkant. Bois d'éq-, timmerhout, dat
ten minste zes (oude) duim dikte in het vierkant
heeft (zoo 't minder heeft, heet het chevron) —
EQUARRISSAGE, m. Het villen (der paarden). Clos,
chantier d'éq-, vilplaats f.
'Eqiiarrisseinent, Het vierkanten, vierkant
of haaks maken, beslaan; regtkanting f.
'Equarrisseur, m. Paardenviller m.
'Equarrissoir, m. [Tech.] Slagbeitel m., vierkant stalen werktuig, waarmede men de gaten in
't metaal grooter maakt.
'Equateur, m. (pr. é- koua-teur) [Astr.] Evenaar m., evennachtslijn f., ce q u a to r, by de zeelieden

-
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enkel linie geheeten. — [Phys ] Éq- magnétique,
magnetische evenaar m., vereeniging van al de punten rondom den aardbol, op welke de hellingshoek
der magneetnaald gelijk nut is.
'Ecppiation, f. (pr. é-koua-ci -on) [Math.] Ver
ce q u a t i e f. Résoudre une éq-, eene ver--geljkan,
gelijking oplossen. — [ Astr.] Eq- du temps, de
1'horloge, vereffening f. des tijds, tijdvereffening f.,
verschil n. tusschen den middelbaren en den waren
tijd. Pendule à éq-, wquatie- uurwerk n., ter bepalinq van den waren en middelbaren zonnetijd.
'`Equatorial, e, adj. (pr. é- koua--) [Asti.]
Onder den evenaar gelegen; den evenaar betrelfená,
ce q u a to r i a a 1: Contrées éq-es, evennachts-landen
n. pl. Ligne éq-e , evennachts-ljn f., evenaar m.
(Plur. m. équatoriaux.) — EQUATORIAL, m. [Astr.] ,
z. ond. SECTEUR.
'Egaerrage, m. [Tech.] Tweevlakkige hoek.
welken twee vlakke zijden van een stuk hout met
elkander vormen. — [ Mar.] De wjjdte van den
hoek eener knie in een schip.
'Equerre, f. Winkelhaak, haak m. Dresser h
l'éq-, haaks, winkelhaaks, regthoekig of regtstandiq oprigten. Ce tié.timent n'est pas d'éq-, dit gebouw staat uit den haak. — Fausse éq- of Eqpliante of Compas d'appareilleur, zwei f. (beauveau). Éq- of Règle brisée, kluft f. --[Tech.] Eq-s,
naam der T- o/ L-vormige ijzeren banden, waarmede groote stukken izmrnerwerk, de hoeken van
vergaarbakken, enz., worden bevestigd.
'Equerrer, v. a. [Tech.] Aan een stuk hout
den vereischten vorm geven..
:

'

'Equerve, f. [Mar.], z. EMPdTURE.

'E(lIaestre, ailj. (pr. é-ku-es-Ire) Ridderlik,
ruiterlik: Ordre éq-, ridderschap f., ridderstand m.
Statue éq-, ruiterstandbeeld n., standbeeld te paard.
— Jeux éq-s, ridderspelen U. pl. Range eq-s of
'Egnestries, f. pl. Plaatsen voor de ridders in
de romeinsche schouwburgen, ridderplaatsen f. pl.
'Egt.evillon, m., Z. ECOUVILLON.
'Equiangle, adj. (pr. é-kui— ; zoo ook in de
volgend(') [(om.I Gelijkhoekig: Ui triangle équilateral est aassi eq-, een gelijkzijdige driehoek is
ook gelijkhoekig. Ces polygonen sopt éq-s entre
eux-, die veelhoeken zyn onderling gel jJkhoekig. -'Equiaxe, ad,_ [1Vlinér.] Me1 gelijke assen. —
'Ez luieosté, e, araj. (B.. n., Bot.] Gel jkribbig. -'Equiertiral, e, adl. [Géom.] Gel kbeenig (beter isoseèl(). — 'Equidil%rent, e, adj. [Arith. j
Met gelijke versch,i-llen. — 'Equidilaté, e, adj.
[Phys. I Van gelijke breedte, even breed. —Egllidique, adj. [Poés., lat.] : Vers eq-, vers met twee
gel Ake leden, welker zin tegen elkander over staat,
é q u i d i s c 1? vers n. — 'Equidistant, e, adj.
[Geom.] Op g!eli ken afstand, even ver verwi,jderd.
'Equier, m. [Tech. J, .IJzeren zaagring m. —
.

'E€lnignette, f. pl., z. EQUILLES.—'Equignon,

m.

Booinscheen f. (aan e( n houten asarm).

'Egriilatéral, e, oil). (pr. é-kui—) [(om.]
Triangle iq -, gelijkzijdige d iehoek m. (Plur. m.
équilatéraux.) — 'EI'1ilatére , adj.: Triangle

éq-, driehoek, welks Jden gel jk zijn aan die eens
anderen.
'Equilhoqnet, m. [Tech.] Ititshout m. (der
ti.mmei lieden.
'Equilibre, m. Even,wigt n. Mettre la balance
en eq-, de schaal in evenwigt brengen, gelijke schalen maken. — (fig.) Ces deux puissances lont en
éq-, deze twee mogendheden, zijn gelijk in magi.
L'éq- de 1'Europe, het evenwigt van Europa. --L'éq- de l'áme, de zielsrust f. - [Peint.J Gelijke
verdeelinq I. der figuren in eerre sciiilderj.
'Equilibrer, v. a. In evenwigt brengen of houden, naar 't evenwigt streven. — 'Egailibré, e,
adj. (en part. p(lssé): Pouvoirs eq-s, Forces éq-es,
in evenwigt gehouden rnagten, krachten f. pl.
'Eg iii librisme, m. Kunstverri.,gting f. van een
'Equilibriste, m. en f., hij of zij, die op kun stige wijze het evenwigt, 't zij van 't eigen ligchaarrr
(zoo als de koorddans( rs) of van zekere broze voor
weet te bewaren, ce q u i t I r i s t m. en f. -werpn,
'Equilie , I. [Sal.) Pan- of ketelsteen m. -Str'iJkhout ii. —
(om die zoutkorst te breken en te
verwij ?eren). /(111j les of 'Equillettes, I.
pl. [Mar.] Windwijzer-hek n., hekjes n. pl. van
vlaggen. — 'Egiiilletir, m. (Sal.] Werkman, die
den pansteen breekt en verwijdert.
'Equimultiple , adj. (pr. é-kui—) [Arith.]
30*
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Gelijk veelvoudig: 15 et. 6 sont éq-s relativement

à6 et 2.
'Equin, adj. (pr. éku-in) Tot het paard behoorend. Het woord komt alleen voor in. [Chir.]
Pied éq-, paardevoet, horrelvoet m.
'Equinettes, f. pl. [Mara , z. v. a. ÉQUILLES
Of ÉQUILLETTES.
'Egninoxe, m. [Astron.] Nachtevening, dag
i n o x f. L'éq- du prir,temps,-enachtvig,qu
de l'automne , de lente-, de herfst-equinox. -"Equainoxial, e, adj. Tot de dag- en nachtevehoorend, ceq u i n o c ti a a 1. Ligne éq-e, z.
fling b
V. a. EQUATEUR. Points équinoctiaux, evennachtspunten n. pl. Cercle éq-, cequinoctiaal-cirkel m. aan
sommige uurwerken, ter aanduiding, van den waren zonnetjd. — [Géogr.] Regions éqes, z. v. a.
Contrées équatoriales, z. EQUATORIAL. La France
éq-e, de, fransche kolonie te Cayenne. — [Bot.]
s, zékere bloemen, die zich eiken dag
Fleurs éq-e
op een bepaald uur openen en weder sluiten. —
Ook als subst. m.: L'équinoctial, de evenaar, cequátor m.
'Squinter, V. a. [Mil.] Spits toesnijden (het
eind van den zadel- of buikriem).
'Equipage, m. Uitrusting, toerusting f., reis
daartoe benoodigde bedienden, paar--toeslm.,d
den, rijtuigen, reisbehoeften, enz., reis goed n., bagaadje , equipage f., inz. rijtuig of koets en
paarden, al wat tot de pracht, den stoet, het gemak eens grooten, ,00k tot de krijgsuitrusting eens
officiers behoort. Eq- de la guerre, krijgstuig n.,
al wat tot den krijg behoort. Éq- d'artillerie, artillerie-trein m. — I1 a un éq-, hij houdt rijtuig o/
koets en paarden. I1 est venu avec son éq-, h2
is met zijn eigen rijtuig aangekomen. — [Mar.]
Scheepsvolk n., scheepsbemanning f., gezamenlijke
manschap f. van een schip ; vlotelingen m. pl.
Le vaisseau a péri, mais on a sauvé l'éq-, het
schip is vergaan, maar de manschap, het scheepsvolk heeft men gered. — Gereedschap n. Eq- dateher, al, wat bij het bouwen van schepen vereischt
wordt. Eq-de pompe, pompgereedschap n. —[Arch.]
Bouwgereedschap. — ( fig.) I1 est en bon, en mauvais, en pauvre éq-, hij is goed, slecht, arm toegerust, gekleed. — (iron.) Eq- de Jean de Paris, prachtig rijtuig en schoone paarden. Un éq- de Bohème,
een armoedig, slecht rijtuig en slechte paarden.
'Equipe, f. [Navig.] Verscheidene aan elkander gebondene vaartuigen op rivieren.
'Equipé, e, adj. (en part. passé van équiper):
Soldat éq-, Vaisseau eq -, uitgerust soldaat m.,
schip n. — (iron. et fam.) I1 a eté bien éq-, hij
is mooi toegetakeld, duchtig afgerost. — [ Bias.]
Il porte de gueules á la nef éq- d'argent, hij voert
in een rood veld en schip met wit zeil en treil.
'Egnipède, adj. (pr. é -kui—) [H. n.] Met even
lange beenera (van insecten) .
'Equipée, f. (fam.) Dwaze, gekke, zotte onderneming, onbezonnenheid f., gekke streek m. Cette
éq- lui couta ober, deze onbezonnen streek, dwaze
onderneming kwam hem duur te staan.
'Equipement, m. Uitrusting, toerusting, wapening f., e q u i p e m e n t n ., inz. van eene vloot,
van een schip. — Montéring, uniform f. van een'
soldaat. — Uitzet n.
'Equiper , v. a. Uit- of toerusten, toeroeden,
wapenen , van al 't noodige tot zeker oogmerk
voorzien. Eq- un bátiment, une Hotte, een vaar
vloot uitrusten, toetakelen, bemannen,-tuig,en
in zee brengen, een schip reeden. Eq- un soldat,
een' soldaat uitrusten, hem kleeden en wapenen.
I1 a envoyé son Pils h l'université, et 1'a equipé
de foutes chosen, hij heeft zijnen zoon naar de
hoogeschool gezonden, en hem met al het noodige
toegerust, voorzien. — S'ÉQUIPER, v. pr. Zich uitrusten. — ((am.) Zich vreemd kleeden, zich raar
toetakelen. (boord staat vastgespijkerd.
'Equipet, m. [Mar.] Scheepskistje n., dat tegen
'Equuipétalé, e, adj. (pr. é -kui—) [Bot.] Mel
gelijke bloembladeren.
Equipeur of Equipeur-montenr , m.
[Tech.] Monteerder m., werkman, die de stukken
van een geweer in elkander zet.
'Equipollé, e, adj. (en part. passé van équipoller) : Perte éq-e au gain, verlies n., dat dE
winst nabij komt.
'Equipollence, f. [Didact.] Gelykhei.d, evenredigheid van waarde, gelijkwaardigheid f.

RRABLE*
'Equipollent, e , adj. Gelijkwaardig, gelijk
gelijke waarde: La perte est eq-e au-;eldn,va
i evenredig aan, is even zoo
profit, het verlies is
jroot als het voordeel. Cette raison est éq-e à l'aure, deze reden is even zoo gewigtig als de andere.
— EQUIPOLLENT, m. Je lui ai rendu l'éq- de ce
Iu'il ma prèté, ik helt hem gelijke waarde, even
zoo veel als hij mij geleend heeft, terug gegeven. 3 L'ÉQUIPOLLENT, loc. adv. Naar mate, naar evenredigheid: Vous pouvez gagner it l'éq- de ce que
vous mettez, gij kunt winnen, naar mate gij inzet.
(Het woord veroudert.)
'Equipoller, v. a. Evenaren, in waarde gelik
komen: Le gain equipolle la perte, de winst evenaart het verlies. — EQUIPOLLER, v. n. Une raison qui équipolle á une autre, een grond, eene
reden, die even zoo veel gewigt heeft als een andere.
(Het woord veroudert.)
'Equipondérauce, f. (pr. é-kui—) [Didact.]
Gelijke zwaarte of druickingskracht f. Eq- de deux
corps. — (fig.) Eq- de raisons, geljkgeldendheid
van redenen. — 'Equiponderant, e, 'Equipondérable, adj. Van dezelfde zwaarte.
'Egtiisèle, in. [H. n. j , z. v. a. DORADON.
'Equisétacées , f. pl. (pr. é-kui—) [Bot.]
Paardestaart- of hermoessoorten, schaafgrasplanten f. pl.
'Equisétate, m. (pr. é-kui—) Chim.] Paar
zout n. — 'Equisetique , adj.:-destarzu
Acide éq-, paardestaartzuur n.
'Egaisonnance, f. [Mus.] Geljkluidendheid"f.
van 't octaaf en het dubbele octaaf.
'Equitable, adj. Billijk, betamelijk, voegzaam,
voegeljk, behoorlijk, reytmatig, regtvaardig : Un
juge ég-, een bill jk, regtvaardigregterm. Un jugement eq-, een billijk, regtmatig oordeel. Cela nest
pas eq -, dat is onbetameljk, onbill jk, ongepast.
'Equitablennent, adv. Op betamelijke, billijke,
gepaste wijze.
'Equitation, f. (pr. é-kui—) Het rijden, paard
Un tabouret ou siege d'éq-, een-rijden;kustf.
rjstoel m., z. ook ECOLE.
'Equité, f. Billijkheid, betamelijkheid, regtmatiiheid, redelijkheid f.: II faut jager avec, selon
l'eq-, men moet met , naar billijkheid oordeelen.
C'est contre tante éq-, dat is tegen alle billijkheid.
'Equivalement,adv. Gelijk- of evenwaardig.
Equivalence, f. [Didact.] Gelijkwaardigheid,
evenwaardigheid, gelijke waarde f.
'Equivalent, e, adj. Gelijkwaardig, gelijk in
waarde, even veel geldend. Ces deux termes sont
éq-s,deze beide uitdrukkingen zijn van gelijke kracht.
— EQUIVALENT , m. Gelijke waarde, vergoeding,
schadeloosstelling f., ce q u i v a l e n t n. Payer, Ren
gelijke waarde betalen, gelijke vergelding-drel'éq,
doen, met gelijke munt betalen. Je vous le cèderai
Si vous me donnez un éq-, ik wil 't u afstaan,
zoo ge er mij iets van gelijke waarde voor geeft.
Getal n., dat de gewigtsverhouding van
-[Chim.]
stoffen of ligehamen uitdrukt.
'Equivaloir, v. n. Gelijke waarde hebben, gelijk gelden, evenveel waardig zijn. Cela équivaut
à ce que j'ai avancé pour vous, dat is juist zoo
veel, als ik voor u heb uitgeschoten. — By uitbreiding: ongeveer gelijke waarde hebben, bijna evenveel
beteekenen: Réponse qni équivaut à un refus, antwoord n., dat men bijna voor eene weigering mag
houden. (geljkschalig.
'Equivalve, adj. [H. n.] Met gel ij ke schalen,
'Equivoque, adj. Dubbelzinnig, twijfelachtig,
onbepaald, voor meer dan ééne uitlegging vatbaar.
Ce discours est éq-, dit gesprek is dubbelzinnig.
Une expression eq-, eene dubbelzinnige uitdrukking f. — Bij uitbreiding: Un homme éq-, een verdacht mensch. — [Méd.] Signe éq-, kenteeken, dat
aan meer dan eene ziekle eigen is. —EQUIVOQUE, f.
Dubbelzinnigheid f.; woordenspel n.- bedekte wulpsch.e taal f. — Parler par éq-s, dubbelzinnig spreken. — [Beaux arts] Onbepaaldheid in stand,
uitdrukking , kleur , perspectief, enz., onnaauwkeuriqheid f.
'Equivoquer , v. n. Dubbelzinnig spreken of
schrijven, dubbelzinnige woorden gebruiken: I1 équivoque continuellement, hij spreekt gedurig dubbel
— S'ÉQITIVOQUER, v. pr. (fam.) Zich ver --zing.
spreken, vergissen,
vergissen, mistasten. Je me suis équivoversproken, vergist.
qué , ik heb
'Erable, m. [Bot.] Mast- of ahornboom m.

ÉRADICATIF
Er- à sucre, kleine ahorn uit N. Amerika. Sucre
d'ér-, ahornsuiker f.
'Eradicatif, lye, adj. [Méd.] In den grond
of volkomen genezend : Remède ér-, een in den

grond genezend middel, een kwaal en oorzaak weg
geneesmiddel n.—'Eradication, f. Ont--nemd
worteling f., het uittrekken met den wortel. L'éqd'une plaste, de ontworteling eener plant. L'éqd'un cor au pied, het uitsnijden van eenen likdoorn.
— [Méd.] L'ér- d'un mal, de wegneming eener
kwaal met hare oorzaken.
'Eraflernent, m. [Artill.] Beschadiging f. van
de ziel des kanons door een' kogel. — 'Eraller,
V. a. De huid openscheuren, oprijten, ophalen, openkrabben: Une epine ma érallé la peau, een doren
heeft mij de huid, het vel opengereten. -- Het part.
passé is ook adj.: Peau éraflée, opgereten huid f.
— 'Eraflure, f. Oprjting, opscheuring, ophaling
der huid, schram, schrap f.
'Eraillé, e, adj. (en part. passé van érailler):
Étofïe ér-e, uiteengetrokken, geschifte stof f. —
Cordage ér-, geschavield touwwerk n. — [Méd.
Avoir l'oeil ér-, een rood aangeloopen oog hebben.
'Eraillé- longre -tige, m. [Bot.] Langstelige
morielje f. met kennel ken zwavelgeur.
'Erailteinent , m. [Méd.] Omkeering, ver
-dretaijngf.vh
onderste ooglid.
'Eraillé-perrogaet, m. [Bot.] Groenkleurige
morielje of bladzwam f.
'Erailler, v. a. [Tech.] Eene stof zoodaniq
met kracht trekken, dat daardoor het weefsel loslaat, splijten, loshalen, schiften. — S'ERAILLER, v.
pr.: Ces étofl'es sopt sujettes à sir-, deze stoffen
schiften, splijten gemakkelijk. -- 'Eraillure, f.
B jting, schifting, splijting f. I1 y a des éraillures
dans vette étoffe, er zijn r jtingen, schiftingen in
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terre en duché, de verheffing van een land tot

een hertogdom.

'Ereetonmètre, m. [Méd.] Zeker werktuig n.
ter verhoedmng van nachtbevlekking, kuischheidgordel, erectometer m.
'Ereinter, v. a. De lenden breken, lam in 't
kruis maken, ontheupen; - (fig.) afmatten, te veel
doen werken. -- S' ÉREINTER , v. pr. Zich de lenden breken; — (fig.) zich afmatten, zich lam werken.
'Erémitique, a(j. Den eremiet of kluizenaar
betreffend, als een kluizenaar. Vie ir-, kluizenaarsleven n.
'Erémodicie, f. Diepe eenzaamheid f. — [Anc.
prat.] Veroordeeling bij verstek.
'Erémonts, m. pl. [Tech.] Scheerhouten n, pl.
(die den disselboom van een' rijtuig omvatten).
'Erémnophile, m. [H. n ] Naam van een'
zuid-ameriaaanschen riviervisch m.
'Erèsipéle, in., z. ÉRYSIPÈLE.

'Eréthisie , f. of 'Eréthisme, m. [Med.]

Ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid f. - 4 (fig.)
Hoogste graad m. eener hartstogt, e r e t hi s m u s n
Er;astulaire, m. [Ant. rorn.] Slaven-cipier m.
— Erga.stale, I. Slavenkerker m. — ERGASTEJLE,
m. Gekerkerde slaaf m.
Ergo, conj. (latin) Derhalve, diensvolgens, bij
gevolg, gevolgel2,jk. — Ook als subst. m.: Il nous
importune par ses ergo, hij valt ons lastig door
zijn onophoudelijk bewijzen en disputéren. —Ergoglu, adv. (fain.) Derhalve hebt gij (heeft hij) niet
al uwe (zijne) redenéringen nog niets bewezen.
Ergot, ni. Spoor f. van gevogelte: Les ergots
d'un coq, de sporen van eenen haan. — [Agric.]
Brand in., ziekte of zwart in 't koren: Les seigles
ont souffert de l'ergot, de rogge heeft van den
brand geleden. — [Vétér.] Ergot d'un cheval, voetgal f., gezwel aan de achterpooten van een paard.
deze stof.
'Erase, f. [Ant. gr.] Gezelschap n., tot onder- — [Méd.) Droog koud vuur n. — [Hort.] Tak m.,
ling genoegen of tot nuttige einden; — ook z. v. a. die aan de punt dood, verdord is — (firs. et fam.)
PIQUE - NIQUE . — 'Eranigtie, adj. Die gezelschap- Monter, Se lever sur ses ergots, op zijn paardje
pen betre//'end. — 'Eraniste, m. Lid n. van zoo- zijn, trotsch spreken. -- (pop.) 11 se fera doener
danig gezelschap.
sur les ergots, hij zal maken, dat men hem op de
'Eranthèmne, m. [Bot.] Zekere heester m., soort vingers klopt.
Ergoté, e, adj. (en part. passé van ergoter)
van ijzerkruid n.
'Erasmnien, ne, 'Erasinigmie , adj. Wat Van sporen voorzien: Ce coq est bies erg-, die
Erasmus (den beroemden Rotterdammer) betreft, haan is goed gespoord. — Du seígle erg-, brandige,
Erasmisch, Erasmiaansch.— [Philol.]Pro- bedorven rogge f. — (fig. et fam.) Homme erg-,
nonciation Ér -ne, Erasmiaansche uitspraak f , e t a- menscie, die goed zijne belangen kent, belangzuchc i s m u s n. , de door Erasmus verdedigde uit tig mensch.
als eene lange e , in-sprakdegich1
Ergoter, v. n. Altijd met een ergo (met een
tegenstelling met het i to c is mu s of de door d u s en bij g cv o 1 g) in de weer zijn ; haarkloven.
vitten, overal wat op te zeilgen hebben. — 'Hort. J ,
Reuchlin aangenomen uitspraak dier letter als i.
z. v. a. ARGOTER. —Ergoterie, f. (fam.) Vitter2^,
'Erastomne, m. [Ant.J Liefdezang m.
'Eratement, m. [Mar.] Spatting, uitspatting f. kibbelarij over beuzelingen, haarklover] f. — Ei-govan het want.
cur, m., -ease, f. (fam.) Hij of zij, die altijd
'Erater, v. a. Van de milt snijden, de milt uit gelí k wil hebben, altijd redetwist, vitter, kibbelaar,
Ér- un cbien. — 'Eraté, e, adj. (en-snijde: haarklover, twistgierig mensch m., haarkloofster,
part. passé) Van de milt gesneden. -- (fig.) vlug, uitster f., ergatist m. en f.
vrolijk, schalk, sluis: Cet enfant est ir-, dit kind
Ergotine, f. [Chim.l Werkzaam beginsel n.
is zeer vrolijk, levendig. — (Loc. prov.) I1 est ér- van den roggebrand (ergot) , erg o tin e f.
comme one potée de souris, alles leeft aan hem.
Ergotis, m. pl. Theologische haarklover/jen f.
— Ook als subst.: C'est un ir -, 't is een vlugge, pl. — -rgotismi►e, m. Zucht f. tot redetwisten,
vrolijke klant. (Arabieren. tot gelijkhebben, gebruik n. van drogredenen, e rErbabe, m. [Mus.] Eénsnarige viool f. der g o t i s mu s n. — [Méd.] Ziekteverschijnselen n.
Erbimm, m. [Bot.] Soort van biesplant f. (canche). pl., door 't gebruik van brandige rogge veroorErbeie, f ., z. v. a. CASTINE.
Ereinite, f., z. v. a. ANDREOLITHE.

Ere, f. [Cbron.] Vast punt n. van 't welk men de

jaren begint te tellen; jaar- of tjdrekeninq, w ra f.

La naissance de J. C. est lire des Chrétiens, de

geboorte van J. C. is het aanvangspunt van de tijdrekening der Christenen. — In verheven stijl ook
voor: tijdperk n., tijd m.: Une ère de gloire, de
bonheur, de prospérités, een tijdvak van roem,
geluk, voorspoed.

zaakt. — Ergotiste, nl., z. v. a. ERGOTEUR.
'Erible, f., z. v. a. ARROCHE.

'Ericacées of 'Erieées, f. pl. [Bot.] Heideplanten f. hl. — 'Erice of Erica, f. [Bot.] Hei
heidekruid n. -- 'Ericétin, e, adj. Op-def.,
heidevelden groeijend.
'Erichton , m. [Astr.] Wagenmenner, Voerman (Cocher).

'Erieinées, z. v. a. ÉRICACÉES. -- 'Ericoi de, adj. [Bot.] Naar heidekruid geljkend.-'Eri'Erecteur, adj. [Anat.] : Muscles er -s, of als cophile, adj. Liefst op heidevelden groeijend.
subst. m. Les ir-s, de oprigtende spieren.
'Eridan, m. [Astr.] Eridanus in., het derde der
'Erectile, adj. [Anat.] Met oprigtende kracht 15 zuidelijke slerrebeelden. — [Myth.] De rivier
begaafd, oprigtend, spannend. — 'Ereetilité, f. de Po.
Oprigtend vermogen n. , oprigtbaarheid, erect i'Eridelle, f. [Tech.] Smalle en lange leisteen
l tteit f.
met twee gelijke en twee ruwe zijden.
'Erection , f. Oprigting, opheffing, overeind'Eniger, V. a. Oprigten, optrekken, opbouwen,
zetting: L'ér- dune statue, d'un monument, de overeind zetten; prondresten, stichten; instellen,
oprigting van een standbeeld , gedenkteeken. — aanleggen; verheffen: Er- une statue á qn , een
[Anat.] Werking der oprigtende spieren, het stijf standbeeld tot eere van iemand oprigten. Er- un
of gespannen worden. — (fig.) Instelling, stichting, tribunal, eene regtbank instellen of aanleggen. Ergrondvesting; verheffing f.: L'ér- d'un tribunal, de une terre en comté, een riddergoed tot een graafoprigting of instelling eener regtbank. L'ér- dune schap verheffen. — (fig.) Chacun veut ír- sa folie
;
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en sagesse, ieder wil zijne dwaasheid voor wijsheid — (fig.) C'estun chevalier err-, un fuif err-, 't is
doen doorgaan. — S 'ÉRIGER , V. pr. Zich tot iets een mensch, die nergens rust heeft. — Yeux, Reopwerpen, zich voor iets uitgeven: Ii s'est érigé en gards err-s, zwervende, dolende, op geen bepaald
auteur de ce livre, hij heeft zich tot opsteller van voorwerp gerigte ooggin n. pl. of blikken m. pl. —
dit boek opgeworpen. S'ér- en savant, den geleer- Ima gination err- of vagabonde, onbestendige en
(kruid n. ronddwalende verbeelding f. — [Astr.] Étoile err-e,
de willen spelen, uithangen.
'Erigère of 'Erigéron, ni. [Bot.] Vlooijen- dwaalstar, planeet f . — ERRANTS , m. pl. Dwalende

'Erigne of 'Erine , f. [Chir.] Opligter m., menschen ten opzigte van de godsdienst, dwaalgeesten m. pl.
zeker werktuig in de gedaante van eenen haak.
Errata, in. (van 't latijn erratum, plur. er'Erigone, f. [Astr.J De Maagd (Vierge).
'Erimoides, m. pl. [Méd.J Bezinksel n. in de pis. rata) Fout, feil, inz. druk- of zetfout; lijst f. van
druk- of zetfouten, achter of vóór een boek ge'Erinace, f. [Bot.] Stekelige paddestoel m.
'Erinacée, f. [Bot.] Stekelkruid, schorpioen - plaatst. (Plur. Des erratas).
Erratique, adj. [Méd.] Onregelmatig: Fièvre,
kruid n., stekelige of va sche ossetong f.

Pouls err-, onregelmatige, ongeregeld afwisselende
'Eriocaule , adj. [Bot.] Niet behaarden sten- koorts f., pols m.
Erre, f. Gang, loop, weg m.; vaart f., spoor n.
'Erioeaulon, m., z. v. a. JONCINELLE.
— 'Erlocéphale , adj. Met behaarden kap. — Aller grand'erre, ras, schielijk loopen, een' sterken
gang hebben; — (fig.) al te groote vertéring maken.
'Erioclade, adj. [Bot.] Met ruige twijgen.
'Eriomètr^e, m. [Phys.] Een door Young uit — Reprendre les premières, les dernières erres,
optisch werktuig om de fijnheid der wol-gevond eene zaak, eene taak weder opvatten, waar men
die gelaten had. — [Mar.] Ce vaisseau a repris
te meten, eriometer m.
son erre, dat schip heeft zijn' loop, zijne vaart
'Eriopétale, adj. [Bot.] Met behaarde bloem
'Eriophore, adj. Met wollige haren-bladern.— hervat. — [Chas.] Erres, spoor van 't wild, inz.
van
't hert. Les chasseurs suivent les erres du
behaarde
bladeadj.
Met
—
'Eriophylle,
bezet.
ren. — 'Eriopite, adj. Met behaarde vruchten. cerf, de jagers volgen het spoor van het hert. Le
-- 'Eriopode, adj. [H. n.] Met behaarde voeten. cerf est (va) de Mutes erres, Z . CERF . Démêler,
— 'Erioptère , add. Met behaarde vleugels. — Redresser les erres, het spoor ontdekken, een versch
'Eriosperine, adj. [Bot.] Met behaarde zaden. spoor maken. — (fig.) Suivre les erres,aller on
— 'Eriostome, adj. [H. n.] Met behaarden marcher sur les erres de qn., iemands voetstap 'Erine, f. z. ERIGNE.

gel . —

mond of opening. (vlekken. pen volgen of drukken. — Ook: de voorbeenen met
'Eriox, m. [[ I. n.] Zalm in. met ascicgraauwe de schouders van alle viervoetige dieren.
Errements, m. pl. [Prat.] Gang, loop m. van
'Frisson, m [Mar.] Vierarmig anker n.
'Eristie, f. [Bot.) Purperkleuririe en witte tulp f. een regtsgeding naar een nog onzeker doel. Donner
'Eristique, adj. [bidact.], Wat tot de kunst copie des derniers err-s dune affaire, een afschrift
van 't redetwisten behoort — ERISTIQUE, f. Twist- van de laatste regtshandelingen eener zaak geven.
of strijdkunst; e r i s tie k f., z. v. a. CONTROVERSE. Err-s de la cause, dingstukken n. pl., dingtalen f. pl.
Eri-éner, v. a., z. v. a. ERE
INTER.
'Erithree, f. [Bot.] Het gewone duizendgul Errer, V. n. Dwalen, dolen, omzwerven, ronddenkruid n.
dolen: 11 a er re dans la forèt, hij heeft in 't bosch
'Erix, m. [H. n.] ,4schgraauwe slang f.
omgedwaald. — (fig.) I1 n'y a personne qui ne
'Erenes, f pl., z. HERMES.
Erwin, m. [Coin ] Tol m., die in de Levant- puisse err-, er is niemand, of hij kan dwalen,
sche handelplaatsen van in- en uitgaande schepen dwalen is menschelijk. Vous errez dans votre calcul, gij dwaalt, gij vergist u in uwe rekening.
moet betaald worden.
Erminette, f. [Tech.] Dissel, kuipersdissel m. Laisser err- ses pensees sur qc., zijne gedachten
Ermitage of Hermitage, m. Kluis, klui- over iets laten gaan.
Erreur, f. Dwaling, doling, mistasting, mis
zenaarswoning f. — (fig.) Eenvoudig, eenzaam tuin
vergissing f., misslag, misgreep m., fout f.-vating,
afgelegen landhuis n. — Edele fransche-huisje,
II est revenu de son err-, h ij is van zijne dwaling
wijn m. aan de oevers van den Rhóne.
teruggekomen.
L'ignorance est la rnère de l'erreur,
Kluizenaar,
kluisErinite of Herniite , m.
bewoner , woudbroeder , heremiet m. — (fig.) de onwetendheid is de moeder der dwaling.— L'errVivre comme un eren-, als een kluizenaar leven, est le partage de la condition humaine, dwalen is
een geheel afgezonderd leven leiden. — (Prov.) menscheltjk. Err- de calcul, rekenfout f. Ii y a
Quand le diable fut vieux, it se fit erm-, Z. DIA- une err- dans ce compte, er is eene fout, vergis sing in die rékening. Commettre une err-, eenen
BLE . — [H n.] Kluizenaarskreeft , Bernhards
schelp afgezonderd leeft). -kreft.(din misgreep begaan. Les plus courtes err-s sont les
meilleures, de kortste dwalingen, afdolingen zijn de
Ernotte, f. [Bot.] Volksnaam der aardnoot.
'Eroder, v. a. 4fknapen, wegbijten, wegvreten. beste. —ERREURS, f. pl. Uitspattingen f. pl., ongebon— 'Erodé, e, adj. (en part. passé) [Méd.] Chair denheid, onzedelijkheid,f. Les folles erreurs de la
dr -, weggeknaagd vleesch n. — [Tech.] Met ongelijk jeunesse, de dwaze ongebondenheden, misslagen
getanden rand. — [Bot.] Feuilles dr -es, ligt ge- der jeugd. — Omdoli n, omzwervingen f. pl.,
Nlysse, de omzwervingen
togten ni. pl. Les errtande, ook: afgeknaagde bladeren n. pl.
'Erolie, f. [11. n.] Afrikaansche steltlooperm. van Ulysses. — [Astr.] Erreur, verschil tusschen
waarneming.
— PAR ERREUR ,
de
berékening
en
de
'Eronlaiicie, f., z. AÉROMANCIE.
'Erosion, f. [Méd.] Wegknaging, wegbijting, loc. adv. Bij vergissing.
Errhin, e, adj. [Mid.] Wat men in den neus
doorvreting, e r o s i e f.
'Erotémati qne, adj. [Philos.] Vraagsgew(js steekt: Remède errhin of als subst. Un errhin, een
neusmiddel, een snuif- of niesmiddel, nieskruid n.
voorgedragen, e r o t e m á t i s c h.
Erroné, e, adj. Dwalend, valsch, verkeerd:
'Erotieomanie, f., z. v. a. EROTOMANIE. —
'Erotidies of 'Eroties, f.1. [Ant.] Feesten Une opinion, proposition err-e, een valsch gevoeter eere van dmor (Eros), liefdefeesten n. pl. — len n , eene valsche stelling f.
Erronérnent, adv. Te onregt, valschelyk, ver
'Erotique , adj. De liefde betreffend, verliefd,
bij vergissing.
-kerdlj,
erotisch. — [ Poés.] Poèmes, Vers dr -s, minne Ers,
m. [Bot.] Kleine wikken f. pl.
pl.
—
[Mid.]
Delire,
m.
pl.,
liefdezangen
dichten n.
Erse, f. [Mar.] Pakstrop, garenstrop, strik m.
Fièvre ér-, minzieke ijlhoofdigheid, minnerazernij,
liefdekoorts f. -- 'Erotiquement, adv. Op ero- Erse d'aviron , roeistrop. Erse de gouvernail ,
tische wijze. —'Erotomane of 'Erotomania- borgstrop van 't roer. Erse à canon, geschutleng f.
der drie dialecten van
c ue, m. en f. Minnekranke, hij of zij, die door de — [Ling.] Het ersisch, eenoude
leren. — Ook als
liefde als tot razernij wordt vervoerd. — 'Ero- het ,gaelisch of celtisch der
adj.: La langue erse, de ersische taal.
tomanie, f. Minnewoede, liefderazernij f.
m.
op 't lijk van
Leuver
Erseau, m. [Ma .]
Erpétographe, Erpétologie, etc., z. HERPÉTO—. (der orde marchéren. een zeil.
Ersion, f. [Mar.] Roeistrop, roeiring m.
S'Errandonner, v. n. Hard loopen; — zon 'Erubescenee, f. [Didact.] Het blozen, het
Errant, e, adj. Dwalend, dolend, zwervend:
rood
of schaamrood worden; schaamachtigheid. —
zwervende,
nomadische
vol
Des peuples err-s ,
ken n. pl. Jolt err-, joodsche wandelaar, wande - [Méd.] Roodheid, vurigheid f. der huid. — 'Erubescent,
e, adj. Rood wordend; blozend, schaam
lende jood m. (die naar het volksgeloof veroordeeld
wordend.
-rod
is om tot aan 't einde der wereld rond te dolen).
-

.
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1RTJCAGO
'Erucago, 'Erucague, m.

[Bot.], z. V. a. teren. -- Es-mains, Es-droits, in handen, in regten.

ROQUETTE.

'Erueiforme, adj. [H. n.] Rupsvormig.
'Erticir, V. a. [Véner.] Jan een' tak zuigen
(van 't hert sprekende.)
'Eructation, f. Oprisping der maag, eruct a t i e f. —'Erueter, v. a. et n. Oprispen, e r u c
té r e n. — ( fig.) Scheldwoorden uitbraken.
'Erudit, e, adj. (en part. passé van 't oude
érudir, uit den staat der ruwheid, der onwetend
trekken) Geleerd, letterkundig, letterwijs. ---heid
ÉRUDIT, m. Geleerde m. II passe pour on ér-, hij
wordt voor een' geleerde gehouden. — ((am.) Ce
n'est qu'un pedant ér-, 't is slechts een halfgeleerde,

een schoolvos.

'Erudition, f. Geleerdheid, letterkunde, weten
Weleer ook: geleerde aanmerking, na--schapf.—
sporing f
'Eruigineux, ease, adj. Koperroestig, koper groenkleurig. --[Mid.] Bile ér-euse, groenkleu- j
rige gal f.
'Eruiptif, ive, adj. [Med. Met uitslag gepaard.
n f. pl.
Maladies ér-ives, uitslagziekte
'Eruption, f. Uitbarsting , uitwerping f. —
[Géolog.] L'ér- d'un volcan, de uitbarsting van een'
vulkaan. — [Méd.] Ieder plotseling en overvloedig
te voorschijn treden van vlekken, puisten, etter,
enz., uitbreking f., uitslag, brand m.: L'ér- de la
gale, de la petite v irole, het uitslaan, uitbreken
van de schuift, van de kinderpokken. Er- h la peau,
huiduitslag. — L'ér- des dents, het uitbreken, doorkomen der tanden. ((Ourse).
'Erymanthide, f. [Asir.] Het Beerqesternte
'Erynge of 'Eryngion, m. [Bot.] Kruisdistel m. (panicaut).
'Ery- siine of 'Erysimon, m., z. VELAR.
'Erysipèlateatx, ease, adj. [Méd.] Roosachlig; met roos behebd. -- Ook als subst.: Un ér-, een
roosljder m. -- 'Erysipèle, ni. Roos, belroos f.,
eene oppervlakkige, bleekroode, ontsteking der huid.
'Erysiphe, f. [Bot.] Blad -, plantschimmel f.
'Erythèume of 'Erythreme, m. [Mid.] Zie
roodheid der huid, roos f. zonder koorts. -kelij
'Erythrine, f. [Bot.] Kleurloos beginsel n.
zonder stikstof, door Heeren in de orseille ontdekt,
e r y t h r i n e f. — [Bot.] Koraalboom m. der 4ntilles.
'Erythrocarpe, adj. [Bot.] Met roode vruchten. -- 'Erythrocéphale, adj. [H. n.] Met rood
hoofd. — 'Erythroeère, adj. Met roode voel
Erythroenème, adj. Met roode-sprietn.—'
beenen. — 'Erythrodactyle, adj. Met roode
teenen. — 'Erythrodane, m. [Chim•] Roode
kleurstof f. der meekrap. -- 'Erythrogastre,
adj. [H. n.] Roodbuikiq. — ' Erythrogramme,
adj. Met roode strepen. — 'Erythroide, adj.
[Didact.] Roodachtig. - ERYTHROIPE, f. [Anat.]
Roodachtig bekleedsel n. der teelballen. — 'Erythrolenque, adj. [H. n.] Rood en wit. — 'Erythroiophe, adj. Roodgekuifd. — ' Erythcomèle, adj. Met rood en zwart geteekend. —'Erythronote, adj. Metrooden rug. —'Erythrope,
adj. Roodvoetig. — 'Erythrophthalme, adj.
Roodoogig. — 'Erythrophylle, adj. Met roode
bladeren. — ERYTHROPHYLLE, M. [Chien.] Roode
kleurstof f. der bladeren. — ' Erythrops, adj.
H.n.] Met rooden rand om de oogen. — Eryhroptère, adj. Met roode vinnen. — Als subst. m.
[H. n.] Roodgevinde meirval m. — 'Erythropyge, adj. Met rooden stuit. —'Erythrorhamphe, add. Met rooden snavel. —'Erythrorhize,
adj. [Bot.] Met rooden wortel. -- 'Erythrorhynque, adj. [H. n.] Met rooden snavel. —
Ery'Erythrosonme, adj. Met rood lijf.
throspernie, adj. Met roode zaadkorrels; — als
subst. m. [Bot.] de senegalsche berberisse - struik m.
-- 'Erythrostome, adj. [H. n.] Met rooden
mond of opening. — 'Erythrote, adj. Met roode
oorera. --'Erythrothorax, adj. Met roode borst
of hals. —'Erythroxyte, adj. [Bot.] Met rood
hout. ---'Erythroxylon, m. [Bot.] Roode kruis
— 'Erythrure, adj. [H. n.] Met roo--dornm.
den staart.
'E ryx, m. Soort van slang f., eryx m.
-j- Es, prép. (pr. èce) (zamentrekking van en les)
In de, in. — Men vindt het nog in enkele school- en
regtstermen, zoo als: Maitre ès-arts, meester in de
vrye kunsten. Docteur ès-lettres, doctor in de let:

.
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— Cath.] St. Pierre ès-liens, Sint Petrus in de
banden of boegyen, naam eenex beroemde kerk te
Rome, en van een kerkfeest op 1 Augustus.
'Esaphe, m. [Chic.] Onderzoek n. der baar
middel van den vinger, e s a p h u s m.-moedr,
Esca, m. Mengsel tot zwembereiding, zwam f.
Escabean, m., Escabelle, f. Schabél, houten zitbank zonder rug- of armleuning. — (fig. et
fam.) Déranger les escabelles a qn., iemandsplannen verijdelen. Remuer les escabelles, verhuizen,
van woning veranderen; eene andere levenswijs aannemen.
inmaken.
(of
Escabé Cher, v. a. [Péche] Sardjjnen inleggen
Escabelle, z. ESCABEAU.
Escabelon, Escablon, m. Voetstuk n. van

een borstbeeld.

Eseache, f. Ovaal paardegebit n.
Escadre, f. [Mar.] Smaldeel n., vlootafdeeling f.,
eskader n. Chef d'esc-, schout bij nacht m.
Eseadrille,f. [Mar.] Klein eskadero f smaldeel n.
Eseadron, m. Ruiterbende, compagnie ruiteríj f., eskadron n. -- Chef dew-, ridmeester, rui
eskadrons -chef m. — (#Cg.) Troep,-terhofdman,
hoop m., schaar, menigte f.: Un esc- de plaideurs,
d'insectes, de belles paroles, eene schaar pleiters,
een zwerm insecten, een vloed van mooije woorden.
Escadronner, V. n. [Mil.] De ruiter -excercitiën en zwenkingen uitvoeren; — zich tot een eskadron vormen. — (fig. et fam.) Ces deux officiers

n'escadronnent pas bien ensemble, diebeideo(fcie-

ren kunnen niet wel met elkaar over weg.
Escafe, f. [Jeu) Schop m. met den voet, waarmede een bal teruggeworpen wordt; ---in 't algemeen, bij schoolknapen: een schop. -- Escafer,
v. n. Schoppen.
t Escaffignon of Escafignon, ni. Soort
van ligt schoeisel n. — Onaangename reuk m. der
voeten van onzindelijke lieden. —' (pop. et bas.) Cela
sent l'esc-, dat stinkt.
Eseajolle, f. [Bot.] Levantsch kanariegras n.
Escalade, f. Beladdering f., beklimming met
stormladders. Aller, Monter a l'esc-, eenen wal,
eene vesting met stormladders beklimmen. — Inklimming, binnenklimming f. van een' dief door
middel van eene ladder.
Escalader, V. a. Beladderen, met stormladders
beklimmen; door middel van eene ladder beklimmen.
Esc- un rempart, eenen wal met stormladders bestijgen. Esc- un arbre, met eene ladder in een boom
klimmen. — (fig.) Esc- les superlatifs, allerlei soort
van overdrijving gebruiken. — Het part. passé is
ook adj.: Rempart escaladé, beladderde wal m.
Escaladon of Escaladou, m. [Tech.] Has-

pelwiellje n.

Escale, f. [Mar.] , Z. ECHELLE en ECALE. [Mil. ane.] Zeker bestormings- werktuig n.
Escalernberg, m. [Corn.] Bergkatoen n., boomwol f. der bergen, die van Smyrna komt.
Escalette, f. [Tech.] Houten kam in. der lintwerkers. -- [Faut.] Sprong m. des vogels van den
eenen vinger op den anderen. — [H. n.] Muurspecht,
muurkruiper m.
Escaler, v. n. (woord in de Levant gebruiker
lijk) [Mar.] Binnenloopen, aandoen (faire escale,
relacller) .
Escalier, m. Trap m. Les marches d'un esc-,
de treden van een' trap. Esc- b vis, en limacon, à
noyau, wenteltrap, trap met eene spil. Esc- dérobé, heimelijke, verborgen trap. Esc- hors d'oeuvre,
trap, die buiten 't huis staat. — [ Mar.] Esc- de
commande, valreepstrap. — [Hvdraul.1 Trapvormig waterwerktuig n.— [H. ii.] Wenteltrap, zeker
schelpdier van 't geslacht der trommelschroeven.
Esealín, m. Schelling m., voormalige nederl.
munt, = 30 cents.

Escalope, f. [Cuffs.] Eigenaardig toebereide
kalfsschijfjes n. pl.; ook eene toespits van hazen of
konijnen.

Eseamette, f. Katoendoek n. uit de Levant.
Esca2notage, m. Het wegmoffelen, werifutselen; het ontfutselen, behendig ontstelen. — Escamote, f. Kurken goochelballetje n. ; — bij ui-tbrelding: elk voorwerp, dat de goochelaars wegmol"elen. — Eseanioter, v. a. Goochelen; — wegmof
felen; heimelijk wegnemen, ontfutselen, rollen: On
lui a escamotd sa bourse, men heeft zijne beurs gerold. -- (fig.) Esc- une charge, zich door list een'
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post weten te verwerven. — [Mil.] Esc- l'arme, bij
't excercéren met het geweer eenige handgrepen weglaten. — Eseamoté, e, adj. (en part.assé):
Tabatière esc-e, ontfutselde, gerolde snuifdoos f.
-- Eseamoteur, m. Goochelaar; — (ram.) weqmo/felaar, behendige, listige dief, beurzesn2;jder, zak
-keroldm.
Escampative, f. (woord van Molière) (ram.)
Heimelijke vlagt; bedekte slechte daad f. — Escamper, V. n. (pop. et ram.) Zijne tiiezen pakken,
zich uit de voeten of uit het stof makty_ de plaat
poetsen. — Escampette, f. (pop. et fain.): 11 a
p ris de In poudre d'esc-, hij heeft het hazepad gekozen, zijne hielen laten kijken.
Escap, m [Fauc.] : Donner I'esc-, den valk de
prooi leeren kennen, die hij vervolgen moet. Faire
esc- à un oiseau, eenera valk zijne prooi toonen.
Escapade, f. Uitspatting f., kromme sprong,
moedwillige streek ni.: 11 est sujet à faire des esc-s.
hij begaat aarne moedwillige streken of buitensporigheden. C'est une esc- d'ecolier, 't is een kwájongens- streek. — [Man.] Dwarse sprong van een
paard, koldersprong m
Escape, f. [Arob.] Schacht f. eener zuil, of
wel, het onderste gedeelte der schacht.
Escaper, V. a. [Fauc.] Laten uitvliegen (nl.
het wild, om er den volk op los te laten).
Escarballe,'Esearbeille,'Escarbelle, f.
Olifantstand m. van tien kiloos en daar beneden.
Escarbillard, e , 'Escarbillat, e, adj.
((am.) Lustig, opgeruimd, vrolijk, dartel. — Ook
als subst.: Un esc-, een lustige kwant, vrolijke gast m.
Escarbilles,f.[ 1. Steenkoolslakken, sindels f. pl.
Escarbit, m. [Tech.] Kalfaat-ijzertje n.
Escarbite, f. [Mar.] Waterbak m. der kal
om daarin het werk en 't gereedschap-faterds,

te doopen.
Escarboncle, f., z. ESCAP.BOUCLE.

Esearbot, m. [H n.] Drekkever m. (fouillemerde). Esc- bicornu of bicorne, schalebijter (verfvolant) . Esc- bruyant, bromkever. Esc- vert et
doré, gouden tor f. Esc- horticule, Sint-Jans-kever.
Esc- noir, eenkleurige kortwiekkever.
Escarboncle, f. [Miner.] Karbonkel m., blinkend roode robijn. — [H. n.] , ,z. CARBON GLE .
Escarboniller, V. a., Z. ECARBOUILLER.
Escareelle, f. Ouderwetsche geldtasch of
beurs f., buidel m. — (fam.) Mettre Ia main a
l'esc-, Fouiller dans l'esc-, de hand in de beurs, in

den zak steken, in de bus blazen.
Escare, f., z. ESCHARE.

Escargot, m. Slak met haar huisje, schelpslak,
huisjesslak f. — (Loc. prov.) I1 est fait comme an
esc-, hij lijkt wel een kurketrekker, 't is een leeljk,
mismaakt ventje. -- [Tech.] Escalier en esc- of
enkel Esc-, slakketrap in. — [Hydrant.] Schroef f.
van Archimedes.

Escar4otière, Escargoterie, f. [Econ.rur.]

Put of kuil m., waarin men slakken vet maakt.
Escargoule, f. [Bot.] Volksnaam van eenige
eetbare paddestoelen m. pl.

Escarlingne, f ., z. CARLINGUE.

Escarrnonche, f. [Mil.] Schermutseling f. —
Attacher, Engager I'esc-, eene schermutseling aanvangen. — Esearmoncher, v. n. Schermutselen. — (fig. et fam.) Ces deur orateurs escarmouchèrent (o f als v. pr. s'escarmouchèrent) longtemps,
die beide redenaars voerden een' langen woorden
Escarmoncheur, m. Schermutselaar m.-strijd.—
Esearner, v. a. [Tech.] Leder uitdunnen, inz.
om er een ander stuk aan te verbinden.
Escarole, f., z. SCARIOLE.

Eseare, Escarotique, etc., z. ESCHAR —.
Esearpe, f. [Fort.] Inwendige gloo ing, binnenwaartsche beneden helling van de walgracht,
es c arp f. — [Arch.] Schuinte f. van een' muur
tot aan den band.
Escarpé, e, adi. (en part. passé van escarper)
Steil, sterk gloojend of hellend. Cote esc-e, schorre,

steile kust f.

Escar p ecoent, m. [Fort ] Steilte, steile hel
[Géogr.] Glooijing of afdaling f. der hoog -ling.—
-vlakten.
% Escarper, V. a. Steil maken, te lood afhak
een' berg). (liever: Couper h plc.)-ken(i.zrots,
-- Iemand dooden om hem te bestelen.
Escarpin, m. Ligte schoen, dansschoen m. -(fam.) Lever l'esc-, Jouer de 1'esc-, zich uit de

ESCLAVON.

voeten of uit het stof maken; ook: bankroet s elen
- ESCARPINS, m. pl . Voetschroeven f . pl., folterof dwangschoenen m. pl., een voormalig foltertuig.
Escarpine, f. [Mil.] Soort van haakgeschut n.,
weleer op de galeijen in gebruik.
5 Escarpicter, V. n. Schielijk en luchtig voort
— S'ESCARPINER, V. pr., z. V. a. Lever 1'es--lopen.

carpin , z. ESCARPIN.
Escarpolette, f. Schommel, schongel, schop stoel m. — (fig.) Il a la tête á l'esc-, hij is zeer

onbesuisd, onbezonnen.

Escarre, Escarrotique, etc., z. ESCHAR --.

Escart, m. Met geweld gemaakte opening f.,
gat n.: Le canon a fait an grand esc- dans la muraille de la place. (Deze beteekenis veroudert.) —
ESCART, m. [Com.] Ledersoort f . uit Alexandria .
Eseartable, (niet escortable), adj. [Faut.],

z. ECARTABLE.

Escasse, f. [Mar.] Spoor f. van den mast.
Eseaude , f. [V avig.] Ligte rivierschuit f.,

bootje n

Eseauton, m. [Econ. dom.] Pap f. van gierst
of maïs (in sommige gedeelten van Frankrijk).
Escaupilles, f. pl. Gestikte reisrok m.
Escave, f. [Pèche] Soort van sleepnet n. of zegen f. (in 't zuidei van Frankrijk).
Escaveg,ade, f. [Mar.] Ruk m. met den toom.
Eseaville, f. [Bot.] Zékere eetbare paddestoel m.
Eschare, (pr. esk—) Escare, Escarre, f.
[Chir.] Brandroof f.; roof, korst eener zweerof wond.
— [H. n.] Slraalpoljp m., korstkoraal n., koraal
Escharification, f. [Chir.] Roof- of-korstf.—
h randkorst - vorming f. — Escharifier, V. a.
[Chir.] Eene roof of brandkorst vormen of verweken . — S' ESCHARIFIER, V. pr. Zich tot eene wond
vormen. — Escharites, f. pl. [H. n.] Ko --rof

raalversteeningen f. pt. met gaatjes, ook r e t e p 0rieten geheeten. — Escharoïde, adj. [ H. n.]
Naar eene koraalkorst(eschare)gelijkend.—Escharotigae, adj. [Méd.] Scherp bijtend of etsend,
n andkorstvormend: Des remedes esch-s, of als
;ubst. Des esch-s, brandroofverwekkende ets- of
)jtmiddelen n. pl.
t Eseient, m. (altijd met á gebézigd) Bewust
geen men gedaan heeft, van 't geen-iedf.van't
nen doet. A bon esc-, voorbedachtelijk. A mon
,se-,, A son esc-, naar mijn, naar zijn weten. Faire
Ic. a bon esc-, iets voorbedachtelijk, opzettelijk
oen. Dites-vous vela è bon esc-? zegt gij dit in
Toeden ernst?
Eselaire , Eselaine , m. [Faut.] Slanke,
)lugge valk m . — ESCLA;V1E , adj.: Cerf escl-, rank
'n fijn hert n. -- ESCLAIRE, n. [Bot.], z. V. a.
,HELIDOINE.

Eselandre, m. Schandaal n., onaangenaam
)erdrietig gcval, dat opspraak en ergernis geeft.
r aire escl-, iemand in 't openbaar, op de straat
en toon stellen (een standje maken). Causer de
'escl-, schandaal, ergernis geven.
Eselavage, m. Slavernij, knechtschap, dienst ►aarh,ei-d; — slavenstand m.; — (fig ) afhankelijk
ondergeschiktheid f. ; allerlei belemmering f.-Geid,
!n dwang m. Dieu fit la liberté, l'homme l'escl-,
sod schiep de vrijheid, de mensch de slavernij. Cet
+mploi est an véritable escl-, dat ambt is eene ware
lavendienst. L'escl- des passions, de slavernij der
^artstogten. — [Poés.] L'escl- de Ia rime, de sla.
rijm, de dwang m., de belemmering f.,-^ernijva't
!ie 't rijm den dichter veroorzaakt. — [Tech.] Halfirkelvormig halssnoer n. van diamanten.
Eselave, adj. Slaafsch, in slavernij levend:
l omme, Femme escl-, slaaf m., slavin f. — (fig.)
I fhankelijk: Les besoins nous ont faits escl-s l'un
.e 1'autre, de behoeften hebben ons van elkander
,fhankelijk, tot elkanders slaven gemaakt. — Etre
sal- (of als subst. l'escl-) de ses passions, zich
eheel door Zijne hartstogten laten beheerschen, de
laaf zijner driften zijn. — Etre esel- de sa parole,
rouw zijn woord houden. -- Avoir une ame escl-,
ene slaaj'sche ziel, een' lagen, kruipenden aard
ebben. -- ESCLAVE, m. et f. Slaaf m., slavin f. —
hg.) Métier d'esel-, slavenberoep, een zeer moeijeI k beroep n. - La rime est une escl-, et ne doft
u'obéir, het rijm is eene slavin en moet enkel geoorzarnen. — Naam eener indische vischsoort; ook
an een' amerikaanschen zangvogel.
t % Eselaver, v. a. Tot slaaf maken.
Esclavoti, ne, adj. Slavisch, slavonisch, tot

ESCLTPOT
Slavonië of zijne inwoners behoorende. — ESCLAvoN, m. De slavische of slavonische taal f.
Eselipot, m. [Pèche] Stokvischkist f.
Escobard, m. ((am.) Sluw, valsch, huichelachtig, dubbelzinnig mensch (naar den vermaarden
spaanschen jezuïet en schranderen casuist Escobar).
— Eseobarder, V. n. Door dubbelzinnige, fijn
gesponnen redenéringen bedriegen, jezuïetisch han
— Eseobarderie, f. Sluwe leugen, fijne-deln.
uitvlugt, dubbelzinnir,e rede f.
Escobédie, f. [Bot.] Peruaansch klierkruid n.
Eseoeher, V. a. [Boul.] Het deeg met de vlakke
hand slaan, om er eene enkele massa van te maken.
Eseoffier, v. a. (pop. et fam.) Stelen; — verliezen; — doodslaan. — Het part. passé komt als
adj. voor: C' est autant d' escofpié, dat is zoo goed
als gestolen, zoo goed als verloren. 11 a été escofl'ié,
hij zs dood geslagen.
t Eseofflon, m. (pop.) Kapsel n. eener geringe vrouw. — (fig) Il a recu son esc-, hij heeft
een duchtig pak slaag gekregén.
Esco;rife, m. (fam.) Gr2jpvogel, onbeschaamd
nemer zonder te vragen, hapschaar m. — (iron. et
fam.) C'est un grand esc-, 't is een groote lummel.
Escorne, m. [Mar.] Bolder, kikker (vgl. astroc).
Escompte, [Corn ) Aftrekking, korting f. van
een' wissel, die vóór den vervaltijd betaald wordt,
di s c on t o n. Fa ire 1'ese- è 5 pour cent, tegen 5
p er cent discontéren. — Bureau d'esc-, disconto
kas f. -- Eseompter, v. a. Het disconto-bankof
of de wisselkorting berékenen, afkorten, d i s cont é r e n. Esc- une lettre de change, een' wissel dis
Esc- sa vie, te sterk leven,-contére.—1(fig)
zijn leven door uitspattingen verkorten. — Escom pteur, m. Hij, die een' wissel vóór den ver
betaalt, disconto-nemer, d i s c o n t a n t m.-valtjd
t Esconcerie, f. [Prat.] Het verbergen, ach
bewijsstukken van een reglsgeding.-terhoudn
Escope, f., z. ÉCOPE. — Escoperche, f.,

z. ECOPERCHE.

Eseopette, f. [Mil.] Kort vuurroer, dat men

eertijds in den bandelier droeg, buks, karabijn f. —
Eseopetterie, f. Klein- geweervuur, salvo n. uit
klein geweer; — het krakend ontbranden van vele
vuurwerken te gelijk. — (Door den kardinaal de
Retz gebruikt in den zin van LNCARTADE.)
Escortabl e, z. ESCARTABLE.

Escorte, ,f. Bedekking, begeleiding f., geleide n.
--[Mar.] Eén of meer oorlogschepen ter bescherming van koopvaardij- of transportschepen (vgl.
coNVOI). — Gevolg n., stoet m. van een' aanzienlijk' persoon. — (fig.) L'ambition et toute son esc-,
e eerzucht en haar gansch gevolg, al haren nasleep.
— Faire esc- a un am!, eenen vriend thuis brengen.
Eseorter, v. a. Geleiden. begeleiden, dekken,

bedekken, beschermen. vergezellen. — Het part. passé
is ook adj.: Prince magnifiquement escorté, vorst
met een prachtig geleide of gevolg.
Eseot, m. [Corn.] Zékere wollen stof. — [Tech.].
z. ECOT. — [Mar.] Schoothoorn m. van een driehoekig zeil.

Escouade, f. [Mil.] Korporaalschap, rot n.,

kleine afdeeling eener compagnie onder de bevelen
van een korporaal (sedert de invoering der regimenten bij de ruiterza worden de e s c o u a d e s bij
dat wapen b r i g a d e s geheeten). — Esc- brisée, rot uit soldaten van verschillende regimenten
zaniengesteld. -- Ploeg m., hoop werkvolk.
Eseouailles, f. pl., z. BOURGEONS en ÉCOUAIL-
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t Eseravanter, v. a. Smoren, verstikken; —
verscheuren, verpletteren. (luchten hangen.
Eseréper, v. a. [Tech.] De geverwde zijde te
Escrime, f. Het schermen; schermkunst f. Salle
d'escr-, schermzaal f. (liever salie d'armes). Maitre
d'escr-, schermmeester in. (liever maitre d'armes).
Tours d'escr-, kunstgrepen van 't schermen. —
(Jig.) On la mis, I1 est hors d'escr-, men heeft
hem ontwapend, men heeft hem zóó in 't naauw
gebragt, dat h ij zich niet meer verdedigen of verantwoorden kan.
Escriuner, v. n. Schermen: Je I'ai vu escr-, ik
heb hem zien schermen. — (fig.) Redetwisten, inz.
over een of ander geleerd of wetenschappelijk on-

derwerp. 11 y a plaisir à voir escr- ces savants
l'un contre l'autre, 't is vermakelijk die geleerden
met elkander te zien schermen of redetwisten. —
S'ESCiUMER, v. pr. Zich moeite geven, zich ijverig
roeren: II s'escrime à faire des vers, hij spant zich
in om verzen te maken, hij smeedt verzen. — S'escrde qc., met iets weten om te gaan, er iets van verstaan, zich met iets afgeven: Joue-t-il du violon ?
I1 s'en escrime quelquefois. Bespeelt hij de viol?
hij houdt er zich nu en dan mede bézig. — S'eserdes pieds et des mains, zich met handen en voeten
weren (om legen iets op te klonteren); (fig.) zich
alle mogelijke moeite geven (om in iets te slagen).
— (Loc. prov.) S'escr- contre la mer avec une
épée de bols, op de galeijen roeijen. S'escr- des
máchoires, met de kakebeenen schermen, met graagte
eten. Avoir oh s'escr-, een voorwerp hebben, waar
-opmen
zijne gramschap kan vieren.
Eserimeur, m. Schermer, schermmeester m.
Eseroc, Bedrieger, gaauwdief, opligter, trog
-gelarm.
Eseroquer, v. a. Op eene listige wijze bedriegen, aftroggelen, opligten. — (Prov.) II escroque
tous les jours son diner, hij gaat alle middagen
uit eten, tafelschuimen. — Ook zonder voorwerp
gebézigd: II escroque partout ou it peut, h ij bedriegt
en steelt waar hij kan. — Eseroque, e, adj. (en
part. passé) Somme escr-e, afgetroggelde geldsom f.
Eseroquerie, f. Listige bedriegerj, schelmerj,
trorogelarj, zwendelarij f., schurkestreek m.
Escroqueur, m., -ease, f. (zelden zonder bepaling gebézigd, 't geen met escroc niet het geval
is) Listig bedrieger, opligter m., bedriegster, opligtster f.
Esculape, m. (fam.) Geneesheer, arts, doctor,
e s k u 1 a a p m. (naar ..,Esculapius of Asklepios,
den god der geneeskunst in de Myth.) — L'art
d' Esc-, de geneeskunst f. — [Astr.] , z. SERPENTAIRE.
— [H. n.] Eskulaap-slang f.
Fseulate, m. [Chico.] Kastanjezuur zout n.
Escule, f. [Bot.] Eik m. der Ouden, met zoete,

eetbare eikels.

Esculent, e, adj. [Didact.] Eetbaar, dienstig
tot spijs. — Esculenee , f. Smakelijkheid t.,
smaak in. der eetba'r'e dingen.
Esculitte, f. [Chico.] Eene uit de wilde kastanje afgezonderde stof, ce s c u 1 i n e f. (zuur n.
Eseulique, adj. [Cum.]: Acide esc-, kastanje1 Escupir, v. n. Metuitgestoken lippen spuwen.

'Esexuel, le, adj. [Bot.] , z. v. a. AGAME.
Es;sliver, V. a. [Tech.] De geverwde zijde
dikwijls en zacht wringen, draaijen.
Esherboir, m. (pr. é-zer—) [Hort.] Groote
tang f. met breede, platte bladen.
E- si -ini, [Mus.] Oude benaming van den toon

LES. — Escouane, f., z. ÉCOUANE. — Escoti- mi of A.
Esmards, z. ESNARDS.
fle, f., Z. ECOUFLE. — Eseoup, m. of EscouuEsiu lier, v. a. [Tech.] Bloksteen met den hape, f. ,IJzeren schop f. der kalkbranders e. a. —
z. ook ECOUPE. — t Escoupeler,.v. a. [Hort.] mer haaks houwen.
Esnards 0/' Esmards, m. pl. [Pèche] OpToppen, de toppen der boomtakken atsnoejen.
Escourgée, f. Karbats, riemzweep f. On épous- houders m. pl., lijnen met kurk boven aan het net.
'Esoce of 'Esox, m. [H. n.] Snoek m. (brosète les tapisseries avec des esc-s, de vloerkleeden
worden met karbatsen uitgeklopt. — t (fam.) I1 chet). — 'Esoces, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl.
recut une bonne es-, hij kreeg eene dragt zweep van 't snoekengeslacht.
'Esoche, f. [Méd.] Ziekelijk gezwel n. of aan
— Escourgeon, m. [Agric. ] Vroege-slágen.
knobbel m. in den mond des endeldarms. -beijn
gerst, zomergerst f. — Vroeger ook (als verklw. van
'Esopha ;e, etc., z. tESOPHAGE, enz.
escou rgee) : kleine l:arbats f. — t Escourger,
'Esope, m.: C'est un Esope, 't is een mismaakt
V. a. Zweepen, geeselen.
Eseourre, m. [Mar.] : Scie esc- ! bevel aan de ventje, een kleine bultenaar (naar den griekschen
fabeldichter Esopus). — ' Esopique, -adj.: Fables
galeislaven, om rugwaarts uit te roeijen.
% Escousse, f. (fam.) Loop, aanloop m., om és-, fabelen van . Esopus, sopische fabelen f. pl.
'Esotérique, adj. [Philos.J Inwendig, geheim,
goed te kunnen springen: I1 a francbi le fossé sans
prendre son esc-, hij is zonder eenen aanloop te enkel voor ingewijden bestemd, e s o t é r i s c h (in
tegenstelling met exotérique) . — 'Esotérisme, m.
nemen over de sloot gesprongen.
,
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Gezamenlijke stellingen eener geheime leer, die alleen den ingewijden worden medegedeeld, geheimleer f., esoterismus n.
'Esox, m., Z. ESOCE.
Espaee, m. Ruimte, onbepaalde uitgebreidheid,
onmetelijkheid f., ruim n. ; — beperkte uitgebreid
omvang, afstand m., tusschenruirnte, s p a--heidf.,
t i e f.; — tijd, t ij dduur m., tjdruimte f., term ij n m.
I1 y a un milieu résistant dans les esp-s célestes,
er is eene weërstandbiedende middenstof in de ruimte
der hemelen, in 't onbegrensde ruim. Esp -s imaginaires, ingebeelde, denkbeeldige ruimten buiten de
wezenlijke wereld, het ijdel. — (fig.) 11 se promène,
II voyage dans les es p-s irnaginaires, hij doolt met
zijne inbeelding in ledige ruimten rond. — Cela est
contenu dans l'esp- dune lieue, dat is in den omvang van eene mjl begrepen. Garder les esp-s, de
behoorlijke tusschenruimten, afstanden laten, op
den vereischten afstand, de noodige verwijdering
van elkander bl /ven. — Dans l'esp- de six jours,
in den tad, de tijdruimte van 6 dagen. — [Géom.]
Oppervlakte, vlakte - uitgebreidheid f. eener door
lijnen beslotene figuur. — [Méc.] Re g te of kromme
lijn f., die een bewegelijk punt gedacht wordt te
beschrijven. — [Mus.] Afstand m., tusschenruimte,
spatie f. tusschen de notenljnen. — [Mil.] Regel
afstand tusschen de geléderen . — ESPACE , f.-matige
[Impr.] Schei- of aanvullingsstaafje n., spatie f.
Esp -s de Limoges, strookjes kaarteblad, waarmede
men verschillende lettersoorten in ééne repte lijn
stelt of in éénen regel zamenvoegt, of ook: de te
kort zijnde paginaas op maat maakt.
Espacement, in. Afstand m. tusschen twee
voorwerpen, tusschenruimte f. — [Impr.] Het s p atiéren; spatiering f.
Espacer, v. a. Eene behoorl ij ke ruimte overlaten, even wijd, even ver van elkander zetten. —
(b. v. tusschen boonzen, zuilen, enz.) — [Impr.]
S a t i é r e n, de woorden en regels op vereischten
afstand van elkander zetten. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Ce compositeur espace mal, die
zetter spatiëert slecht. — Espaeé, e, adj. Lignes bien espacdes, goed gespatiëerde regels m. pl.
Espade, f. [Tech.] Zwengelhout, slaghout n.,
waarmede de houtdeelen der gebraakte afgebroken
vlas- en hennepstengels van de vezels worden a fgezonderd. — Espader, v. a. Zwengelen, zwingelen. — Espaderur, m. Zwengelaar, zwingelaar m.
Espadon, m. Groote degen, houwdegen. tweesnijdend slagzwaard n., dat met beide handen gezwaaid wordt. —[H. n.] Zwaardvisch m. — [Mar.]
Achterste roeibank f. eener galei. — Espadonner, v. a. Met den houwdegen vechten, e s p a d o nn é r e n. — Espadonneur, m. Bij, die den
houwdegen weet te hantéren
F•spadot, m. [Pêche] Stok met een' ijzeren
haak, soort van harpoen m. .
Espadrille, f. Soort van schoeisel n.
Espagnin, m. [Agric.] Soort van druif f.
Espagnol, e, adj. Spaansch. La langue esp -e,
of als subst. L'espagnol, de spaansche taal f., het
spaansch . — ESPAGNOL , m.. -E, f. Spanjaard m.,
spaansche vrouw f. — ESPAGNOL , m. [Com.] Spaan
snuiftabak m. ; ook: zékere papiersoort f. -sche
Espagnolette, f. [Com.] Fijne wollen stof of
baai, s p a n j o l e t f. — [Serr.] Draairoede tot
deur- of venstersluiting, spanjolet f.
Espagnoliser, v. a. Spaansch of tot Spanjaard
maken, een spaanschen vorm of houding geven; —
den Spanjaard spelen of uithangen, den toon, de
manieren van een' Spanjaard aannemen of nabootsen. (In dien zin ook als v. pr. gebruikt.)
Espale, f. [Mar.] Stuurplecht f., ruimte tusschen den achtersteven eener galei en de eerste roeibank.
Espaleinent, m . [Brass.] , z. v. a. JAUGEAGE.
Espalet, m. [Arqueb.] Rust f. aan den haan
van een schietgeweer.
Espalier, m. [Hort.] Een of meer vruchtboomen ni. pl., die langs een muur of heining tegen
latwerk in den vorm van een' opengeslagen waaier
zijn vastgebonden; -- dal latwerk zelf n.: Arbres
en esp -, leiboomen, waaijerboomen, tegen latwerk
geleide boomen. -- [Anc. mar.] Eerste roefjer, voorroejer, bnitenste man M — ESPALIER, v. a. [Hort.]
Boomen tegen latwerk of staketsel binden.
Espalme, m. [Tech.] Mastik- vernis n. voor
harde voorwerpen. — [Mar.] Smeersel n. — Es.
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ESPIRER.

palmer, v. a. [Mar.] Hoggen, varkenen, breeuwen. — Espalmeur, m. Breeuwer, hogger.
Espalotico, m. [El. n.] Siamésche aap m.
Espar, m. [Hort.] Soort van druif f.
Esparcette, 'Epareette, f., Espareet,
Esparcell, m. [Bot Hanekana m., hanekammetjes n. pl., e s p a r s e t t e f., een voedergewas voor
de dieren (sainfoin).
(bergbewoners.
Espardille, f. Touwschoen m. der spaansche
Esparer, v. a. [Tech.] Met riet wrijven (de
huiden) .
.]

Espargonle, f., z. SPERGULE.

Espargonte, Espergoate, f., [Bot.] Ster
koeoog n., stinkende kamille,-rekuidn.,olf
paddebloem f. Esc- de mer, zeesterrekruid, blaauwe kamille, blaauwe madelieve f.
Esparre, f. Balkje n. tot eene schuit. Esp -s,
sparren f. pl.
Espars, m. pl. [Mar.] Sparren f. pl.
Espart, m. [Teint.] Wringstok m.
[Carr.
Naam der dwarshouten van de berrie. (z. ool^
]

EPART.)

Elspatard, m. [Tech.] Scherpe cilinder m. om
ijzeren staven overlangs door te snijden.
Espatale, f. [Bot.] Stinkende lischbloem f.,
wandluiskruid n. — [Tech.], z. SPATULE.
Espaure, f., z. EPAURE.
Espèee, f. Soort, geslachtsafdeeling; aard m.,
slag n. Il y a beaucoup d'esp-s de plantes, d'animaux, er zijn vele soorten van planten, van die-

ren. Des marchandises de toutes les esp-s. koop
allerlei soort. — In plaats van genre-warenv
gebruikt in: L'esp- humaine, het menschelijk geslacht. — (fam.) Des gens de toute esp-, allerlei slag van volk. — (iron. et fam.) tin philosophe de nouvelle esp-, een nieuwbakken wijsgeer,
een wonderlij ke philoseeoph. Une esp- de jardinier,
een stuk van een' tuinman, een onbevoegd of een
slecht tuinman. Ure esp- d'avocat, d'auteur, een
onbeduidend, slecht advokaat, schrijver. — [Arith.]
Grandeurs de la meme esp-, de différentes esp-s,
gelijksoortige, ongelijksoortige grootheden f. pl. —
[Géom.] Triangle donné d'esp-, driehoek m., welks
hoeken gegeven zijn. — [Jur.] Bepaald geval n.,
aanhangige zaak f. Dans l'esp-, in 't voorhanden,
onderhavige geval. Voice l'esp-, ziehier 't geval.
ESPÈCES , f. pl. Munt- of geldsoort, klinkende munt f.,
gereed geld n., s p e c i e, muntspecie, geldspecie f.
Payer en bonnes esp -, en esp- sonnantes, met
goede geldspeciën, in klinkende munt betalen. Esp ét.rangères, vreemde geldsoorten. — Weleer gebézigd, in tegenstelling met geld, voor waren, eetwaren, levensmiddelen: Si je ne le pale pas en ar
je le paierai en esp -, zoo ik hem niet in geld-gent,
betaal, zal ik hem in levensmiddelen, in natura
betalen. — [Phil.] Beeldteni ssen f. pl in de ziel,
denkbeelden n pl., voorstellingen f. pl. Des esp claires, confuses, duidelijke, verwarde voorstellingen. — [Theol.] : Les esp -s du pain et du vin, de
gedaanten van brood en wijn (in 'i heilig avondmaal). — [Pharm.] Zamengestelde poeders; grof
kleingemaakte plantendeelen n. pl.
Espens, m. pl. [Pêche] Stukken n. pl. van een
Bardijn- of sprotnet.
-r- Espérable, adj. Te hopen, gebeurlijk.
Espérance, f. Hoop, verwachting f. — L'espest le pain des malheureux, de hoo i 't brood
der ongelukkigen. 11 y a encore peu
e sp-, er is
nog weinig hoop. I1 a trompé nos esp-s, hi heeft
onze verwachtingen bedrogen. Mettre son esp- en
Dieu, zijne hoop op God stellen, op God vertrouwen.
C'est un enfant de grande esp-, 't is een kind van
goede verwachting. Vivre d'esp-, en esp-, op hoop
leven. — Ook het voorwerp der hoop: Cet enfant
est l'esp- de sa famille. C'est lá ma seule esp-.
Espérant, e, adj. Hopend, vol hoop: Ame
esp -e, hopende ziel f.
j Espèr e, f., Z. V. a. ESPÉRANCE. — th LES PERE , loc. adv. Op goed geluk. — [Pêche, Chas.]
^

`

- -

Tendre ses filets a l'esp-, zijne netten op goed geluk uitzetten, uitspannen.
Espérer, v a. Hopen, verwachten. I1 espère
une meilleure fortune, hij hoopt op een beter geluk. Je n'espère qu'en vous, al mijne hoop is op
it alleen gevestigd. I1 espérait (d') avoir vette charge, hij hoopte dit ambt te krijgen. — Ook zonder
voorwerp: Esp -, eest presque jour. — Espéré, e,
adj. (en part. passé) Bonheur esp -, gehoopt geluk n.

ESPERLITCAT.

--

ESQVISSE.

713

turbulent, een woelgeest, een onrustige aard. On
vous donne un méchant espr-, men schrijft u een
boosaardig karakter toe. Avoir l'espr- mal tourné,
een' verkeerden aard, ook een slecht verstand hebben. Tel est mon espr-, dus ben ik gesteld, geaard.
aardig,
Espiègle, adj. ( f(1n.) Olijk, snaaksch,
geestig, moedwillig, schalk. — Ook als subsi.: C'est — Un esprit fort, een vrrjgeest, vrijdenker m.,
un petit esp-, 't is een kleine schalk, snaak, guit, hij die zich boven de aangenomen beggrippen, enz.
een deugnietje. Tour d'esp-, guitestukje n. — Es- in zake van godsdienst, wil verheffen. — Geest,
pièglerie, f. (fam.) (;1t). snakerig, poets, aanleg m., vatbaarheld, geschiktheid f. Ii a l'espr-,
du commerce , du jeu , hij heeft aanleg tot den
moedwilligheid f., kattekwaad n.
handel, tot het spel, hij begrijpt vaardig al wat
Espignette, f. [Bot.] , z. 1..%V URE.
handelszaken, wat spel aangaat. — Geest m., beEspiucoir, m. [TeC.h.], z. ÉPINCOIR.
E^spingole, f. [Mar.] Kort sclïietgeweer n., ginsel n., drij fveêr, beweegreden f., oogmerk, inwaarvan de loop een' wijden mond heeft, donderbus f. zigt n., naar 't welk men zich rigt; — dezelfde gedachte, die velen bezielt. Un espr- de courage lui
t EspingLIer, I. a..Stampvoeten (trépigner).
Eipion, m., -zie, f. Spion (spie), verspieder, be- fait tout entreprendre, een geest, beginsel van moed
spieder, beloerden, uitvorscher, geheime kondschap doet hem alles ondernemen. L'esprit de parti abaisse
verspiedster, beloerster, enz. f. — (fam.) I1-perm., les plus grands hommes, de partijgeest verlaagt de
grootste mannen. L'esprit du siècle, de eeuwgeest,
ne dépense guère, I1 ne se rumera pas en esp -s, /
is zelden goed onderrigt van't geen hij voorgeeft te de algemeene denkwijze of rigting der eeuw . L'esprweten. — [Péche] S(I1(/ Jnennel n. der Cataloniers. du temps, de tijdgeest. L'espr- public, national,
de volksgeest, algemeene denkwijze. Espr- de corps,
— [H. n.] Spion m., eens zeer sluwe meed.
Espionnage, m. Bespieding, verspieding f., uitsluitende gehechtheid f. van de leden eener ver
aan de beginselen, belangen, inzigten hun-enig
het spioneren, liet spionsbednj f.
Geest, zin m., meening,-nerpati,gldsm.—
Espionner, v.a. Verspieden, bespieden, beloeren,
Vitvorschen, s p i o n n e re n. — Espionné, e, adj. bedoeling f. van een' schrijver, een' tekst: 115 n'ont
(en p(lrt. passé): Touter vos demarches sopt esp -es, pas saisi l'espr- de ce poste, zij hebben den zin,
al uwe gangen worden- bespied, b es p i o n n e e r d. de meening van dien dichter niet begrepen. Fausser
l'espr- de la lol, den geest, zin der wet vervalschen.
Esplanade, I. I i je , vlakke plaats; voor
voorplein voor groots gebouwen en ves--platsf., — Geest, voorname inhoud in., gehalte, wezenlijkst
tingen; wandelplein, exerceerplein n. — [Fort .1 bestanddeel n., gedachtenkeur f. uit de schriften van
Doserende of schuin sche borstwering f. aan den een' schrijver: L'espr- de Montesquieu. — [Cum.]
zoogenaamden bedekten weg. — [Fa Ut. I Streek Geest, het door overhaling verkregen fijnste vloei» de lucht zwevender valli m. -vluritf.ande bare bestanddeel eener stof: Espr- de vin, w ijnEsplandian, in. [H. n.] Spinneweb n., Bene geest, voorloop m. Espr- de nitre, salpetergeest,
verdund salpeterzuur n. Espr- de soufre, zwavelig
zeer schoons tootvormige, eenschalige sch( l/) f.
Espoir, m. (zonder me( re.) loop, vurige, le- zuur enz. Espr- de cannelle , de cerises, kaneel -,
kersenwater n. — [Gram. grec.] Espr- rude, doux,
Vend(/t verwachting f. — [Mar.] Veldstuk n.
Espole, f. [Tech.] Scheerdraad m. — Espo- scherpe, zachte aanblazing [spiritus as p er en lenis]
leur, in. Spoelen m. (die 't garen op de spoelen (aangeduid de eerste door `, de tweede door ') -(loet). -- Espolin, m. (ook espolet, épolet, epoul- [Tech.] Reigervéderen f. pl. , als dameskapsel.
- ESPP.ITS, m. pl. Geesten m. pl. , gemoederen n.
lin, epolet m. en espolett.e f. ggelheelen) Spoel I.
}asponton, m. [Mil.] Halve piek, s p o n t o n m. pl. , de personen met betrekking tot de hartstog(in 1756 te gelik met de hellebaarden in Frankrijk ten , die zij gemeen hebben: Echauffer, Egarer les
espr-, de gemoederen verhitten, op het dwaalspoor
afges ( haft). -- [Mar.] Braadspit n., halve piek.
brengen. — Geesten, lipte , fijne, onzigibare lig
11 POULLE.
Esponle, f.,
voor 't beginsel van 't leven en-champjes,din
Espoulette,f. [Antili.] Slag- of zundgatspijpje U.
Espoalin, In„ z. ESPOLIN. (ESPOLEUR). de gewaarwordingen hield: Les espr-s vitaux, de
Espo%Ll ILL ande, f. [Tech.] Spoelster I. (vgl. levensgeesten. La peur glace les espr-s, de vrees doet
Espouliner, V. a. [Tech.] 131ét de spoelen de levensgeesten verstijven. I1 fut longteinps ii rewerken, spoelen. (steenslinger m prendre ses espr-s, het duurde lang, eer hij weder
Espringale, Espringarde, f. Voormnali-ge b jkwam. Laissez lui reprendre ses espr-s, laat hem
Esprit, m. Geest m., onstoffelijk wezen n.: Dieu weder tot zich zelven komen.
5 Esprité, e, adj. (en part. passé van 't onest un pun espy-, GGod is een zuivere geest. Le
Saint-Espr-, de Heilicle Geest. Les espr-s celestes, gebruikel ij ke espriter, verstand geven) Geestrijk,
de hemelscha geesten, di engelen m. pl. Les espy-s bien- vernuftig.
Esprot, m. [H. n.] Sprot f.
heureux, de gelukzaligen. — Geest in spook n.:
Esquain, Esquin , n1. [Mar.] VertuininqsAvoir peur des espr-s, bang voor spoken zijn. —
Geest, bovennatuurlijke kracht, die in de ziel werkt; plank f., vertuiningshout, wagenschot n. Premier
gave Gods, goddelijke inblazing f. L'esprit de Dieu bordage de l'esq-, zetgang m. op het rahout.
Esqualingaer, v. a. [Mar.] Banden.
descendit sur lui, de geest Gods daalde op 11(111 ne
Esquiame, e, adj. [H. n.] Zonder schubben,
L'esprit de science, de piété, de gave der we--der.
(stoeltje n.
tenschap, der godsvrucht. L'espr- d'Élie se reposa ongeschubd.
Esquenis,f.
[Mar.] Kal faters- bankje, breeuwersop
Eliza.
Elia
rustte
de
van
geest
sur Élisee,
Esquiaviiie, f. [Man.] Tuchtiging t. der paarGeest m., ziel f., leven n.: L'espr- sst plus noble
que le corps, de ziel is edeler dan 't ligchaam. den om ze te temmen.
Equicher, v. n of S'esquicher, v. pr.
Rendre l'espr-, den geest geven, sterven. — Geest m.,
[Jeu] Duiken, Bene lagere kaart spelen, ons den
verstand, vernuft, gemoed n., de gezamenlijke geest
oplettendheid, tegenwoordigheid f. van-vermogns;— slag niet te halen. — (fig. et fam.) Eerie verklaring
geest; — bevatting, vatbaarheid f., begrip n., verbeel- ontwijken, ontduiken.
Esquif, m. Schuitje, bootje , brons vaartuig,
din g f.; — oordeel, inzigt n., schranderheid, scherp
Cultiver son espy-, zijn verstand oefe--zinghedf. roeivaartuig n.— (poét) Le noir esq-, Charons boot f.
Esquille, f. ] Chir.] Beensplinter m. — Esnen, al zone verstandsvermogens aankweeken. S'emparer de l'espr- de qn., zich van iemands geest quilleux, ease, adj. [Minér.] Schilferig, splinmeester maken, zijn vertrouwen zoo zeer winnen, terend.
Esquinnan, m. [Mar.] Schieman m.
dat men hein geheel leiden kan. — ()ii Eva/t-il
Esgiiinancie, f ., z. CYNANCHIE.
l'espr- quand i1 a fait cela ? waar was zijn geest,
Esquin, m., z. ESQUAIN.
zijne gedachte, zijne tegenwoordigheid van geest,
Esgaine, f, [Man.] Lenden f. pl., kruis n.:
toen lijf dit gedaan heeft? -- Dieu lui a donne un
espr- vif et pénétrant, God heeft hem een' levendi- Cheval fort, faible d'esp-. paard n., dat sterk, zwak
gen, doordringender geest gegeven. — I1 n'a pas in 't kruis is. Ce cheval saute d'esq-, dat paard
1'espr- de régler ser affaires,, h^ heeft geen verstand, kromt eenigzins zijn' rug bij 't springen. — [Bot.]
oordeel, vatbaarheid, om zijne zaken te regelen. — Kina - wortel m.
Esquipot, m. (fam.) Spaarpot m.
I1 Li') a pointd'esp
r- dansce Bore, er is geen
Esquisse , f. [Beaux-arts] Schets f. , eerst
gees
t, vernuft i n dat boek. — Faire de l'espr- .
Courir après l'espr-, geestig willen zijn. — Bel ruw ontwerp n. eener teekening , eener schilder# ;
esprit enz., Z. BEAU (blz. 157, kol. 2, mid (l en). — eerst model of ontwerp n. van was of vormklei.
Geest, aard m., inborst f., karakter n. Un espr- --- (fig.) L'esq- d'un roman, dune tragédie, de
Esperluucat, m. (pop.) Sluwerd, doorslepen
gast m,
J spet, m. [H. n.] Zeesnoek m.
Esphla se, f. [Chit'.] , z. V. a. ENTHLASE.
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schets, het ontwerp, de grond- of hoofdtrekken van
een' roman, van een treurspel. -- Esquisser,
V. a. Schetsen, ontwerpen, eene schets of een ontwerp maken.
Esquive, f. [Tech.] Soort van opgekrompen
koek m., die de dekaarde der suikervormen bij het
droogen vertoont.
Esq uiver, v. a. Behendig ontduiken, vermijden,
ontwfken, ontgaan, ontvlieden: C'est un importum,
que j'esquive autant que je puis, 't is een lastig
mensch, dien ik ontwijk, zoo veel ik kan. J'esquivai adroitement, ik week behendig uit. — S'ESQUIVER, V. pr. Stilletjes ontsnappen, wegsluipen,
zich onbemerkt uit de voeten maken.
Essai, m. Proef, proefneming, beproeving f.,
onderzoek n., toets m. Faire less- de qc., de proef
van iets nemen. Faites en less- , beproef het eens,
neem er de proef eens van. Voulez-vous prendre cela I less-, wilt gij het op de proef nemen?
wilt aij het eens beproeven? — L'art des ess-s, de
proefkunst, probeerkunst f. (d o c i m a s i e) . Voila
mon ess- de plume, zie daar mijn proefschrift.
Faire less- dune mine, eenen erts onderzoeken,
van eenen erts de proef nemen. Fourneau d'ess-,
probeeroven m. — Ess-s de physique, naluurkundige proeven. — Proefje, staal, monster n.: Voulezvous m'envoyer des ess-s de vin? wilt gij mij eens
proefjes wijn zenden. — [Litt.] Proeve f , eerste
voortbrengsel van den geest of van de kunst; naam
dien een schrijver vaak uit zedigheid aan zijn werk
geeft: Cet ess- fait voer qu'il était capable de reussir en qc. de plus grand, deze proef bewijst, dat
hij in staat was, iets grooters uit te voeren. Coup
d'ese- proefstuk, proefwerk n.
Essaie, f. [Bot.] Wortel van eene Indische plant,
om scharlaken te verwen.
Essaierie, f. [Mon.] Probeerplaatsf. indemunt.
Essaim, m. [Econ. rur.] Bijenzwerm m., het
jong bijengebroed, dat ieder jaar den korf verlaat,
om zich elders te vestigen. -- Bij uitbreiding: zwerm,
menigte insecten van allerlei aard: Un ess- de sauterelles , een zwerm sprinkhanen. — ( fig.) Des
ess-s de Barbares, zwermen, drommen m. pl., scharen, tallooze menigten f. pl. van Barbaren. L'essjoyeux des enfants du hameau, de dartele kinderzwerm van 't gehucht. — Essaimage, m. Zwerm
tijd des jaars, waarop het jonge gebroed-tijdm.,
de bijenkorven verlaat. — Essaimement , m.
Het zwermen. -- Essaitner, v. n. Een' zwerm
uitlaten (van de bijenkorven gezegd) ; zwermen,
uitvliegen (van de jonge bijen).
Essaler, v. n. [Sal.] De pan met moerloog bestrijken, alvorens haar op 't, vuur te zetten.
Essandole, f., z. v. a. ECHANDOLE.
Essatige, f. [Tech.] Weeking, uitspoeling f.
— Essanger, v. a. Weeken, in de week zetten,
uitspoelen, kloppen (het vuile linnengoed, alvorens
het in de loogkuip komt) . (Dit woord wordt bi 't volk
verbasterd in échanger.)
Essarder, v. a. [Mar.] .Droogdweilen, opzwabberen, dweilen (het verdek). — Essardé, e, adj.
(en part. passé): Pont ess-, schoon dek n.
Essart , m. [Agric.] Van struiken en doornen
gezuiverd land n., ontgonnen grond m. — EssarCage, Essartennent , m. Het uitrukken van
't struikgewas, ter ontginning. — Essarter, V. a.
Doornen, distels en struiken uitrukken, om een'
bodem te ontginnen. — Ess- un bois, een bosch van
kreupelhout en struiken zuiveren.
Essatigue, f., z. AISSAUGUE.
Essayer, v. a. Beproeven, de proef nemen, op

de proef stellen, probéren; aanpassen, aantrekken
(kleederen, schoenen, enz.); toetsen, 't gehalte van
édele metalen onderzoeken, keuren, e s s a y é r e n.
— (fig.) Ess- ses forces, zijne krachten beproeven.
Ess- Ie gout du public, den smaak van 't publiek
toetsen, polsen. — ESSAYER, V. fl: Ess- dune chose,
dune personne, de proef van eene zaak, van een'
persoon nemen (om te zien of het oogmerk er mede
bereikt kan worden). Je veux ess- de tout, ik wil
alles beproeven. — Trachten, pogen: J'ai essayé
de le persuader, ik heb getracht, gepoogd hem te
overtuigen. (Men vindt ook bij goede schrijvers,
doch zeldzaam, Ess- á; het volk zegt, als bedreiging
of uitdaging: Essayez-y ! probeer 't eens! als je
durft!). — S'ESSAYER, V. pr. (altijd met à) Zich
zelven beproeven , zijne krachten , bekwaamheden
ergens aan beproeven, pogen, trachten: Il s' est

ESSEULÉ.

essaye inutilement à composer une lettre, hij heeft
vergeefs zijne krachten beproefd, om eenen brief
op te stellen.
Essayerie, f., z.

ESSAIERIE.

Essaye«r,m. Admin.]Beproever, toetser, keurder der édele metalen voor munten, e s s a y e u r m.
Ess- de la garantie, essayeur van 't waarborgkantoor, keurder der goud- en zilverwerken.
Esse, f. [Tech.] Naam der letter S en bij overdragt, van vele S-vormige voorwerpen: Haakje n.,
waaraan de weegschaal aan 't einde van elken arm
der balans hangt; — S-vormige haak m. om steenera
op te hijschen; — luns of spie f. aan de wagenas;
— draadrigter of S der speldenmakers , enz. —
(Loc. prov.) Faire des ess, zweren, slingerend over
straat gaan (van een' beschonken mensch).
Esseaux, m. pl., z. v. a. BARDEAUX, AISSANTES. — [ Tech.] Kleine kromme bijl f., dissel m.
Essédaire of Essédain , m. pl. [ Ant. ]
Wagenstr jder n., soldaat of kampvechter, die op
eene Essede, een strijdwagen, vocht.
Esseiglage, m. [Agric.] Uittrekking der rogge,
die op een tarweveld groeit. — Esseigler, V. a.
De rogge uittrekken, die tusschen de tarw groeit.
Esselier, Esselière, z. AISSEL —.
Essénier, V. a. [Pèch.] Het net ledigen.
Esse née, f. [Agric.] Bezaaijingswize f. van
een land. Lieu de petite ess-, plaats, waar weinig

(behouwen.
land ter bezaaijing is.
Essenzillé, e, adj. Ten ruwste met de bijl
Esseminer, V. a. flier en daar strooen, ver
-spreidn.
Essence, f., Wezen n., eigen aard m., nahetgeen het is,
tuur f., datgene wat iels maakt tot hetgeen
, de
essentie f. Less- des chores , het
natuur der dingen. L ess- divine , het goddelijk
wezen. -- [Cuis.] Ess- de gilder, de volaille, krachtaftreksel n., pit f., voedzaamst aftreksel van wild,
gevogelte. — [Part., Chim.] Geestigst, fijnst bestanddeel n., vlugtige aromatische olie f., door overhaling
verkregen uit kruiden enz. , geest , spiritus m.
Ess- de jasmin, de roses, de cannelle , etc.,j asmijn-, rozen-, kaneelolie, enz. Ess- de savon, zeep
welriekend gemaakte oplossing van zeep-spirtu,
in wjngeest. — [ Tech.] Ess- d'orient , oostersch
reukwater, parel-olie (waarmede de valsche paarlen
gemaakt worden) . — [Eaux et for.] Houtsoort f.:
Bois d'ess- de chime, hout n., dat hoofdzakelijkvan
eikenboomen afkomstig is.
Essence, e, Essenelé, e, adj. Met essen
geurige oliën of reukwaters doortrokken, ge--tien,
parfumeerd; — tot essentie, geest of spiritus gemaakt. — Essencier, V. a. Met reukwater besprengen, besproeyen, welriekend maken. — EsseneiSer, v. a. Tot essentie maken
Esséuiens, nl. pl. [Phil.] Oud-joodsche wijs
zich door strengheid van zeden,-gerisct,d
stille godsvrucht, enz. onderscheidde, Essevers, Esséners, Therapeuten. (l i t e i t f.
Essentialité, f. W ezenljkheid, essenti aEssentiel , le, adj. Wezenlik, wat tot het
wezen behoort; volstrekt noodwendig, noodzakelijk,
onontbeerlijk; -- belangrijk: Il est ess- à 1 homme
d'être raisonnable, 't is eene wezenlijke eigenschap
van den mensch, dat hij redelijk is. N'oubliez as
ce mot, it est ess-, vergeet dat woord niet, 't is
volstrekt noodzakelijk, het kan niet gemist worden.
11 ma rendu un service ess-, hij heeft mij eene
wezenlijke, bijzondere dienst gedaan. C'est un ami
ess-, 't is een waar, standvastig vriend.— [Chico.]
Huiles ess-les. Sels ess-s, planten-oliën f. pl , planten-zouten n. pl. — ESSENT[EL, m. Het wezenlijke,
de hoofdzaak f. Volij less- de 1'atfaire, dat is het
wezenlijke van de zaak. Vous nubliez less-, gij
vergeet de hoofdzaak. — Essentiellement, alv.
Wezenlik, volstrekt: Dieu est ess- bon. -- Bijzonder, zeer, iin hooge mate: Vous m avez ess- obligé,
gij hebt mij bijzonder verpligt.
Esser, v. a. [Épingl. Aan 't koper- of ijzerdraad met den draadrigter of de S eene hal fcirkelvormige gedaante geven.
Esséra, Essère, m. [Méd.] Netelzucht f.
Esseret, m. [Tech.] Zeer groote boor f. der kuipers en wagenmakers, avegaar m.
Esserné, adj. Onvolledig, verminkt.

Essette, f., z. AISSETTE.
Esseulé, e, adj. (fam.) Alleen, eenzaam, van

zijne vrienden verlaten, zonder kennissen.

ESSIEU
Essieti, m. As, wagenas f. Less- crie et se
rompt, de as kraakt en breekt. -- [Mar. j Ankerstok m. Ess- de poulie, nagel m. van een blok. —
[Anat.] Tweede halswervel m.
Essimer, v. a. [Fauc.] Mager maken, doen
vermageren (den valk). — t [Agric.] Uitmergelen
(den grcnd). — Essimé, e, adj. (en part. passé):
Faucon ess-, vermagerde valk m. — [Bias.] , z.
ECIME onder ECIMABLE (alwaar het v. a. 'Ecimer,
aftoppen (éteter) is uitgevallen).
Essoiiier, m. {Chev.] Ruimte f., binnen welke
de paarden der redders vóór de opening van het
tournoot geplaatst werden. — [Bias.] Dubbele zoom
m. van een wapenschild.
Essor , ni. Vliegt, opstjging (van een' vogel),
inz. eene snelle hooge opsljging f. L'oiseau prat
less-, son ess-, de vogel (de valk) vloog op.—(fig.)
Ce jeune homme a pres less-, son ess-, die jon- 1
geling heeft zich van den dwang ontslagen, heeft
zich vrij, zijn' eigen meester gemaakt. Donner lessa son esprit, à son imagination, a sa plume, de
vrije vliegt aan zijn' geest, aan zone verbeelding,
aan zijne pen geven. Donner less- à ses passions,
zijner driften den teugel vieren.
Essorage, m. [Faut.] Het opstijgen van den
valk. — Essorant, e, adj. [Bias.] Oiseau ess-,
vogel m., die de vleugels half uitgebreid heeft en
naar de zon ziet. — Essoré, e,' adj. Onbandig,
vey (bij MONTAIGNE). — [ Bias.] Vliegend, ,in de
vlugt (van een' vogel); — van andere kleur (email)
dan 't huis (van een' dak of toren sprekende) . —
% ESSORE, E, adj. (en part passé van essorer) In
de lucht gedroogd: Linge ess-.
5 Essorer, v. a. In de lucht droogen. Mettre
du linge sur des perches pour l'ess-, de wasch op
i de lucht ophangen, om ze te droogen.stokken in
S'ESSORER , v. pr. [Fauc.] Hoog stijgen , te ver
wegvliegen.
Essorille, f. [H. n.] Molrat I. (rat-taupe).
Essoriller, v. a. De ooren afsnijden, kortooren. Ess- un Chien. — (fig.) Het haar zeer kort
afsnijden. -- Essorillé, e, adj. (en part. passé):
Chien ess-, gekortoorde hond m.
Essoucher, V. a. Stompen of wortels van boomen uitroeijen. Ess- un champ.
Essoufflé, e, adj. (en part. passé van essouftier) Buiten adem, ademloos. — Essouffletnent,
m. [Méd.] Zware, moeijeljke ademhaling f. —Essouffler, V. a. Buiten adem brengen, ademloos
maken. -- S'ESSOUFFLER, V. pr. Den adem verliezen, buiten adem raken. S'ess- à courir, zich buiten adem loopen.
Essourisser, v. a. [Man.] Ess- un cheval, een
paard de muis (zeker kraakbeen) uit den neus snijden (om het te beletten te brieschen) .
Essucquer, v. a. [Vign.] Den most uit de
wi nkuip tappen.
ssui, m. Droogplaats, droogschuur f., droog
Dof email n.
-zolderm.
Essuie-mains, m Handdoek, droogdoek m.
(Plur. Des essuie-mains.)
Essule-pierre, m. Droogdoek m., waarmede
men de vuursteenen afveegt. (Plur. Des essuiepierres.)
Essuyer, v. a. Afvegen, afdroogen, afwisschen:
Essuyez vos larmes, wisch uwe tranen af. Essu yez cette table, veeg deze tafel af. — (fig.) Essles larmes de qn., iemands tranen afdroogen, iemand troosten. — (fig. et (am.) Ess- le platre, een
pas gebouwd huis gaan bewonen. — Droogen, opdroogen (inz. van den wind en de zon): Le soleil,
le vent essuie la terre trempée, de zon, de wind
droogt de bevochtigde aarde. — (fig.) Uitstaan,
doorstaan, lijden, uithouden; blootgesteld zijn; verduwen, verdragen. Ess- des pertes, verliezen lijden.
Ess- la mauvaise humeur de qn., iemands slechte
luim verdragen. Its essuyèrent une rude tempête,
zij stonden een' hevigen storm door. Il a essuyé
un affront, hij heeft eene beleediging ondergaan,
verdragen, verduwd. -- s' ESSUYER, v. pr. Zich afdroogen: S'ess- les yeux, les mains, le visage. —
Essuyé, e, adj. (en part. passé): Des pleurs essuyés, a fgewischte tranen m. pl.
Essuyetir, m. [Tech.] Schrapper m. van den
strijker of doctor (z. DOCTEUR). -- Essuyeux, m.
[Mar.] Brandzwabber, wisscher m.
Est, m. (pr. este) Oosten n. — Est-nord-est,
Est-quart-nord-est, Est-quart-sud-est, Est-sud-est,
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oost-noord-oost, oost- ten-noorden, oost-ten-zuiden,
oost-zuid-oost. Le vent d'est, de oostewind. Le
vent est à l'est, de wind is oost. — [Mar.] Faire
l'est, oost aan zeilen, oostelijk loopen.
Estacade, f. Paalwerk, staketsel n., palissadéring f., om eene haven, rivier, enz. af te sluiten, te versperren.
Estaches, f. pl. Brugpalen, brugpijlers m. pl.
Estadoa, m. [Tech.] Dubbele zaag f., om de
tanden in eenen kam te maken.
t Estafe, f. Speelhuis-oppasser m. ; regt of
loon n. der speelhuiswachters.
Estafette, f. Rijdende postbode, koerier, die
de brieven slechts van het eene postkantoor naar
't andere brengt; — bijzondere renbode m. voor
eene spoedvereischende zaak.
Estafler, m. Staflier m., gemantelde lijfwacht
der middeleeuwsche ridders, die zijnen meester te
paard hielp, zijn zwaard droeg, en zelf ook gewapend was (ook domestique d'épée geheeten). — In
Italië: Bemanteld liverei-bediende der kardinalen
e. a.; — groote lakkei m. — Hoerenwaard m.
Estafilade, f. Veeg n7i ., snede, schram f. (inz.
in 't gezigt): I1 lui a fait une vileine est- au
visage, hij heeft hem eene leelijke sneê in 't aangezigt gegeven. -- (fain.) II y a one est- à votre
manteau, er is eene scheur, een winkelhaak in
uw' mantel.
Estafilader, V. a. (pop.) Een' veeg, eene snede
over 't Bezigt geven, japen.
Estagenterie, f. Leemen hut f. der arme landbewoners in de omstreken van Toulouse.
Estaitns, Estains, m. pl. [Mar.] .Rantsoen
pl.
-houten.
t Estalier-pierrier of Estallier-pierrier, n1., z. v. a. LAPIDAIRE.
Estame, f. [Com.] Breiwol, saaijet f.; — ge
-breidwolqn.
Estannène, f. [Com.] , z. v. a. ETAMINE.
Estainel, in. [Com.] Zékere geringe wollen
stof f., die te Chalons aan de Marne gemaakt wordt.
Estaniinet, in. Herberg f., bierhuis, ko/fijliuis,
waar gerookt wordt, e s t a m i n e t n. Depuis quel que temps on a formé à Paris de très-beaux est-s.
Estarninois, m. [Tech.] Zékere plank f. der
glazenmakers, met eene ijzeren plaat, om er lood
op te smelten.
Estampe, f. Prent, plaat, kunstprent f., afdruk van eene houten of metalen plaat: I1 est
curieux en est-s, hij is een liefhebber van platen.
Un livre d'est-s, een prentenboek. — [Tech.] Zeker
werktuig der hoefsmeden, sporenmakers, smeden,
horlogiemakers , goudsmeden , slotenmakers, enz.
om gaten te slaan, stempel, doorslag in., ijzeren
stift f. — [Raff.] Stampsuiker f., kleefdeeg n. van
suiker, waarmede men Glen bodem van een' vorm
voorziet.
Estamper, v. a. Stempelen, afdrukken, aftrekken, plaatdrukken. On estampe la monnaie avec
Ie balancier , men stempelt de munten met de
schroef. Est- du cuir, op leêrdrukken.— [Maréch.]
Est- un fer de cheval, gaten in een hoef zerslawan;
- [Raff.] basterdvormen stampen. — [ Chap.] Gelik, glad strijken. — [Orf.] Est- les cuilières, de
lepels uitronden. — [ Rel.] Est- un livre, een boek
stempelen.
Estampeur, m. [Raff.] Houten stempel m.,
tot het stampen der suikervormen. -- Stamper; —
stempelaar m.
Estampillage, m. Stempeling f.; het gestempelde. — Estannpille, f. Stempel, stempelafdruk
m.; gestempeld merk n.; — stempel m ; stempel
Estarnpiller, v. a. Stempelen, met-ijzern.—
eenen stempel maken. — Estampillé, e, adj.
(en part. passé) Etof e est-e, gestempelde, gemerkte stof f. (tang f.
Estainpoir, m. [Org.] Vlakke tang, buigEstampure, f. [Maréch.] Gaten n. pl. in een
hoefijzer.
Estan, m., z. ESTANT.
Estanc, m. [Mar.] Digt, niet lek.
Estanees, f pl. [Mar.] Dekschoren, dekstutten m. pl. Est- á taquets, schoren met klampen,
soort van ladder in het ruim. Est- de l'étrade,
(malige munttang f.
sloeischoren.
Estatignes, f. pl. [Tech.] Smidstang; —voorEstant, e, adj.: Bois en est -, hout, dat regt
op zijnen stam staat.
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Estaquaet, in. [Pèclie] Snoer n., band nl., ter
verbinding van de deden der netten.
Estase, f. [Tiss.] Dwarshout n., boom aan den
fluweelweversstoel in.; — elk der beide dwarshouten, die de voeten van een' zijdeweversstoel zamenhouden.
Estateur, m. [Anc. jur.] Hij, die zijne goederen aan zijne schuldeischers overgeeft.
Estavillon, m. [Tech.] Stuk leder n., dat voor
eenen handschoen gesneden is.
Estelaire, f. [Véner.] Tang, mak. Cerf est-,
tam hert n., dat men in 't bosch drijft, om andere
te lokken. (Buikstukken n. pl.
Estéménaires, Estéminaires, f. pl. [Mar.]
Ester, v. n. [Prat.] Voor 't geregt of den regter verschijnen (alleen nog gebézigd in): Est- en
jugement, Est- a droit, in regten verschijnen. —
Je n'este jamais (devies van Karel VI.), ik aarzel nooit.
Ester, Estère of Esterre, f. [Mar.] Kreek,
sluiphaven tusschen twee heuvels op de amerik.
kusten. — Biezen mat f., als leger der oosterlingen.
Esterlet , m. [ t:!. n.] ,4 frikaansche watervogel m.; ook een vogel van Acadia of Nieuw- Schotland. — Kleinste steursoort f., die den besten ka
geeft, sterlét m.
-viar
Esterlin, m. Esterling, engels n., goud- of zilvergewigt van acht-en-twintig en een half aas.
Esterote of Estoir, m. [Pêche] Soort van
schakelnet n., waarmede men op de Gironde schol,
tarbot, enz. vangt.
Esthème, m. [Phil.] Het gevoelde, de indruk
door de gevoeligheid ontvangen. — Esthésie, f.
Gevoel, gevoelvermogen n., gevoeligheid, ce st hésis l'. —Esthétère, in. Zethl in. of hoo fdorgaan n.
der gevoeligheid, gevoel-, gewaarwordingsvermogen,
cie s t h e t é r i u m n. -- Esthétique. f. Leer van
't gevoel en den smaak, wetenschap van 't schoone
in de kunst, schoonheidsleer , w s t h é t i ca f. —
ESTHÉTIQUE, adj. Wal tot de leer van gevoel en
smaak behoort, smaakvol, schoon, tas t h tit i s cit. —
Esthétiquement, adv.: I1 en panla esth-, hij
sprak er met gevoel en smaak over.
Esthiomène, adj. [Méd.] invretend, om zich
vretend, wegvretend: Ulcère esth-, om zich vretende zweer f. — ESTHIOMENE, m. Sint-Antoni.esvuur n.; geheele wegvreting f. van een deel. — Esthioméner, v. a. [Chir.] Een door 't Sint-flntonies-vuur aangestoken lid afsnijden.
Estibade, f. [Agric.] Gedeelte n. van den oogst
voor de mede-inzamelaars.
Estibot, m., z.

ÉTIBEAUX. —

Estieenx, in.

pl., z. ESTISSEUCES. - Estier, m., z. ETIER.
Estiflet, m. (pop.) Vod, nietigheid I. Il s'en
sonate comme dun est-, hij vraagt er geen zier
naar, hij bekreunt er zich zeer weinig om.
Estille, f. [Tech.] Zeker weefgetouw n. te
Amiens.
Estimable, adj. (van personen en zaken) Ach
achtenswaardig, prijselijk, prjjswaar--tingward,
dig, roem-, lofwaardig. Homme est-, achtenswaardig mensch. Rien nest plus est- que le bon sens
et la vertu, niets is meer lofwaardig den gezond
verstand en deugd.
Estimateur, m. Schatter, waardeerder m.
Estinnatif, ive, adj. [Prat.] Waardérend,
schattend, den prijs bepalend.
Estimation, f. Schatting, begrooting, waardéring, waarde- of prijsbepaling f.: Je men rapporte a lest- des experts, ik laat het aankomen op
de waardéring der deskundige scheidslieden.—Somtijds ook gebruikt voor estime, achting C. —[Phil.]
Voorloopige meening of schatting f.
Estimative , f. [Phil.] Beoordeelingsvermogen n. — Oogmaat, schatting f. op 't oog. — a L'ESTIMATIVE, loc. adv. Volgens de oogmaat, naar schatting op 't oog.
Estimatoire, adj. [Didact.] Schattend, waar
wat de schatting betreft.
-déren,
Estitne, f. Achting, hoogachting f.: Il est en
grande est-, hij staat in groote achting. Je suis
avec beaucoup d'est- votre serviteur, ik ben met
veel hoogachtin q ,. uw dienaar (als onderschrift in
brieven). — Prijs m., waarde f., die men op iets
stelt: Les beaux-arts étaient en grande est- chez
les Grecs, de schoone kunsten werden bij de Grieken op hoogen prijs gesteld. — [ Mar.] Bestek-berékening f.; gissing, gis f.

Estimé, e, adj. (en part. passé van estimer):
Auteur , Ouvrage est-, hooggeacht , hooggeschat
schrijver m., werk n. — Un eheval est- cent ducats, een op honderd dukaten geschat paard. —
[Mar.] Route est-e, gegiste koers m.
Estirner, V. a. Waardéren, schatten, begrooten, ramen: Combien estimez -nous vette maison ?
hoeveel schat gij dit huis waardig ? — Achten,
hoogachten. J'estime sa vertu, ik acht zijne deugd
hoog. On estime beaucoup les vies de France, de
fransche wijnen zijn zeer geacht. — Meenen, oordeden, gelooven, van gevoelen zijn, voor houden:
On estime vette place imprenable, men houdt deze
plaats voor onneembaar, onwinbaar. J'estime que
vette eetreprise puisse réussir, ik oordeel, meen,
dat deze onderneming kan gelukken. — [ Mar.] De
vaart van een schip berékenen, het bestek opmaken.
— S'ESTIMER, V. pr. Zich zelven achten, een' goeden dunk van zich zelven hebben: Je m'estimais
trop peu, ik had te geringen dunk van mij zelven.
— Zich houden voor, zich rékenen: Its s'estimaient
heureux.
Estiomène, Estioniéner, z. ESTHIOM—.
Estire, f., z. ETIRE.
Estisseuses, f. pl., Estieeux, m. pl. [Tech.]

Terughouders m. pl., kleine ijzeren stangen f. pl.,
die de klossen en weversspoelen op de spelen vasthouden.
Estival, e, adj. Zomersch, tot den zomer behoorend. — [Bot.] Plantes est-es, zomerplanten f.
pl. — [EI. n.] Insectes estivaux, zomer- insecten n.
pl. — [Méd.] Maladies est-es, zomerziekten (die
enkel des zomers heerschen) .
Estivandier, m. [ Agric.] Helper m. hij 't rkorenmaaijen.
Estivation, f. [Bot.] Ligging f. der bloembladeren vóór de ontluiking; knoppentijd m., ce s t i
-vatief.
Estive, f. [Mar.] Ballast m., tegenwigt n. —
Uitrekking f. van 'het nieuwe touwwerk in de magazijnen. — Charger en est-, de lading met domme
krachten in het ruim werken.
Estiver , v. a. [Agric.] In de zomerweiden
brengen (het vee). — [ Mar.] Zamendrukken, zamenpersen (de lading), met domme krachten inwerken. — ESTIVER, v. n. Den zomer ergens doorbrengen.
Estoc , m. [Mil.] (voormalige) Lange smalle
degen, stootdegen m. -- ook: degenspits f. — (fam.)
Donner, Frapper d'est- et de taille , steken en
houwen. — (leg. et fam.) Parler d'est- et de taille,
van koetjes en kalfjes praten. — [ Eaux et for.]
Boomtronk, stam m. Couper un arbre a blanc est-,
eenen boom gelijk gronds, kort aan den grond afhouwen. Faire une coupe is blanc est-, al het hout
van een' boom afhouwen. — ( fig. et fern.) Etre re-duit á blanc est-, geheel bedorven, geruineerd zijn.
Dites-vous vela de votre est-? komt dat uit uwen
koker ? komt dat van u zelven? I1 na point d'est-,
hij heeft geen verstand. --- Stamboom m., geslachtlij st f.: II est de bon est-, hij is van een goed geslacht, van goede afkomst. — [ Tech.] Houten kling
m., werktuig der plateelbakkers, waarmede zij bij
het draaijen de aarde aan de vaten overal even
dik maken. — [Jeu] Faire lest-, de volte slaan, de
bovenste kaart ongemerkt onder brengen. — Brin
d'est-, springstok, polsstok m. Brin d'est- of Estvolant, zeer korte beslagen stok m., dien men• onder zijne kleederen kon verbergen.
Estocade, f. Oude lange stootdegen m. —
Steek of stoot m. met den degen (botte). 11 lui allongen, it lui porta deux ou trois est-s, coup sur
coup, hij bragt hem twee of drie steken na elkander met den degen toe. — ( fig.) Dringend aan
om leening of voorschot, voorname béde--zoekn.
larj f., bedelbrief, brandbrief m. (Deze beteekenis
veroudert.)
Estoeader, V. H. Met een' stootdegen vechten;
— (fig. et fam.) hevig twisten, elkander scherpe
zetten geven. — ESTOCADER, v. a. Est- qn., iemand
met bédelbrieven lastig vallen, stout en onbeschaamd
verzoeken. (Deze beteekenis veroudert.)
Estocadeur, m. Vechter m. met den stootdegen. — 1- Onbeschaamd verzoeker of bédelaar m.
Estocage, m. [Féod.] Heerenregt n. op den
verkoop van onroerend goed.
l stoir, m., Estoniere, f., z. ESTEROTE.
EMtomac, m. (pr. —ma) Maag f.; — hartkuil,

ÉTABIJI R.

ESTOMAQITER.
maagkuil m.; borst f.: Avoir lest- faible, eene
zwakke maag hebben. Est- dérangé, bedorven maag.
Se remi)lir, se surcharger lest-, zijne maag vullen, overladen. Mal d'est-, maagpijn f. L'orifice de
lest-, de mond der maag. — (Prov.), z. AUTRUCHE.
—Le creux de lest-, de maagholte f., maagkuil m,
Il lui donna un coup de going dans lest-, hij gaf
hem een vuiststoot, een' stomp voor de borst. —
[Cuis.] Borst van toebereid Ievoaelte. — [ Tech.]
Borst f., versterking der voorzijde van 't aanbeeld.
Estornaquer (s'), v. pr. (pop. et fam.) Zich
over iets ergeren, zich kwaad maken, zich vertoornen, zich belgen, boos worden, zich s t o m a c h ér e n. -- liet part. passé is ook adj, : Elle s'en
ét.ait biera estomaquée, zij was er zeer gebelgd,
zeer gestomacheerd over.
Estompe, f. [Dess.] Doezelaar m., zamengerold en afgestompt stuk papier, zeem, katoen, enz.,
om door wrijving over de dik opgebragte kleuren
daarmede licht en schaduw voort te brengen. —Estof Dessin à lest-, ook Dessin estompé, gedoezelde
teekening. -- Estomper, v. a. Doezelen.

Estonière, f., z.

ESTOIR.

Esto€luaer, v. a. [Arqueb.] Den geweerloop stuiken, om hem de noodige lengte, te geven. ,
Estoquiau, Estou, z. ETOQUTAU, ETOU.
Estoaulfade , Estoupin , z.

ÉTOUFFADE, É

TOUPIN.

Estrade , f. Verhevenheid, verhoogde plaats f.
van den vloer eener kamer, optred m., hoogte f.
voor een praalbed, een' troon, enz. — Weleer z.v.a.
chemie, weg; van daar: [Mil.] Battre l'estr-, met
ruiters op kondschap, op veldverkenning uitgaan.—
(fig.) Landloopen, rondzwerven.— Battëurs d'estr-,
veldontdekkers (éclaireurs); — ( fig.) landloopers,
vagebonden m. pl.
Estradiot, Stracliot, m. [Anc. mil.] Ligte
ruiter, stroopruiter, ligt albaneesch ruiter uit Morea en .Albanië, s t ra d i o o t in.
Estragale, f. [Tech.] Draaijers-werktuig n.;

z. ODIC ASTRAGALE.

Estragon, in. [Bot.] Dragon f., bekend wel

moeskruid bij salade, keizerskruid n., kei -rieknd
-zersaldf.
Estrain , m. [Tics.] Inslag m. van garen of

zijde.

Estrantas,on , in. [Anc. mil.] Houwer m.,.
slagzwaard n.; (fain.) sabelhouw m. — S Estra niaçoner, v. a. et n. Met het slagzwaard houwen, met den houwer slaan.
Estran of Estrand, in. [Mar.] Vlak strand,
zandig strand m.
Estran gel, adj. in. [Philol.] Caractères estr-s,
oorspronkelijke letters f. pl. van 't syrische alphabet.
Estranguuille , f. [Eton. our.] Werktuig n. om
't vee te merken.
Estrapade , f. Wip, wipgalg ; straf f. der
wipgalg, het wippen. — [ Man.] Het gelijktijdig
steigeren en uitslaan der paarden. — [ Mar.] Kielhalen, z. CALE. -- (fig.) Donner 1'estr-, zijn' geest
op de pijnbank leggen. — Double, triple estr-, dubbele, drievoudige wipsprong of wipzwaai m. der
kunstspringers of koordedansers, waarbij zij het
ligchaam twee- of driemaal tusschen hunne armen
en de koordl doen doorgaan. — [Roil.] Sleutel m.
om de groote veer eener pendule op te winden.
Estrapader, v. a. Wippen, de straf der wip
doen ondergaan.
-gal
Estrapasser, v. a. [Man.] Te zeer afmatten
(een paard) door te langdurige dressuur. — Estrapassé, e, adj. (en part. passé): Cheval estr-,
door te lange oefening a filemat paard n.
Estraper, Estrapoire, z. STRAP—.
Estrapontion, m. [Mar.] Hangmat f.
Estraquelle , f. [Tech.] IJzeren schop f.,

waarmede de fritte of voorbereide glasmassa in de
smeltkroezen wordt gestort.
Estrasse of Strasse, z. CARDASSE.
Estrelae, m. [Féod.] Heerenregt n. op den
doorvoer van zout.
Estrique , f. [ %Terr.] Strijkoven m., waarin
't geblazen en doorgesneden glas aan eene langzame
afkoeling wordt onderworpen. — Glastang f. — Estriquer, v.a. [Tech.] Strijken, bestrijken, de spleten
en scheuren , die op de randen der suikervormen
bij het drooggin ontstaan, diqtstrijken. — Estriqueur, m. Strjkerm., strijkhout n. voordesuikervormen. -- Estriqueux, m. Werktuig n. om de
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ongeljjkheden der aarden pijpen weg te nemen, als

zij uit den vorm komen.

Estrive, Estriver, Estrivères, z. ETRIV—.
Estroffe, f. Koppeltouw, staarttouw n., waar

staart van 't eene paard aan den-medn
kop van 't hem volgende verbindt.
Estrope, 'Etrope, f. [Mar.] Strop m., lis of
lus f. — Estroper, v. a. Stroppen, eenen strop
om iets leggen.
t Estropiat, m. (fam.) Bédelend invalide; —
gebrekkige bédelaar, geveinsde kreupele m.
Estropié, e, adj. (en part. passé van estropier)
Verminkt, gebrekkeljk, lam, kreupel: Soldat estr-,
verminkt soldaat. — ( fig.) Pensée , Expression
estr-e, verminkte, misvormde gedachte, uitdrukking f. — (fig. et fam.) Il est estr- de la cervelle,
hij is in zijne hersens geprikt, gekrenkt (gek). Elle
nest pas estr-e de Ia langue, zij is niet op haar
mondje gevallen. — Estropié, m., -e, f. Ver
gebrekkige m. en f.
-minkte,
Estropier , v. a. Verminken (één of meer leden , of 'wel van 't gebruik daarvan berooven),
verlammen, kreupel maken: Un coup de feu, une
paralysie la estropié, een schot, eerie beroerte heeft
heeft liens verminkt, verlamd. — [ Hort.] Estr- on
arbre, een' boom verminken, zijne schoonste takken
wegsnijden. — ( fig.) [Point.] Estr- one figure, de
behoorlijke evenredigheden in eene figuur niet in
acht nemen. Estr- on auteur, een boek slecht vertalen, een' verkeerden zin geven, verminken. Estrune expression , one pensée, eene uitdrukking,
een denkbeeld verminken (door er iets noodzakelijks of sierlijksuit weg te nemen). Estr- on nota
propre , sa langue , een' eigen naam, zijne taal
radbraken, slecht uitspreken.
Estuaire, ni. [Géogr.] Inham m., kreek f., die
enkel bij vloed water heeft. — Wijde riviermond m.
Esturgeon, in. [1-l. n.] Sleur m. Oeufs test-,
steunkuit f., kaviaar m.
'Estelle, f. 1 Bot ] Duivelsmelk, wolfsmelk f.
Et, conj. (pr. é; de t is altijd stom) En.
'Etablage, m. Stalling f., stalgeld n. — (prov.)
Cela ne v aut pas l'ét-, dat is de plaats niet waar
waar het staat. — [ Char.] Ruimte f. tusschen-dig,
de dissel- of limoenboomen.
'Etable, f. Stal m., stalling f. Mettre les bestiaux à l'ét- , het vee o stal zetten. Et a, boeufs,
à vaches, koestal. Et- a cochons, varkensstal m.,
varkenskot n. — (Proc.) Fermer I'ét- quand les
chevaux n'y sont plus, z. CIIEVAL. - [ Mar.] Boeg,
voorsteven, buitensteven m. S'aborder de franc ét-,
boeg tegen boeg loopgin, malkander aan boord loopen.
'Stabler, v. a. Stallen, op stal zetten. — Het
part. passé is ook adj.: Les vaches y sort établées
toute l'année, de koeijen staan er 't gansche jaar
op stal.
'Etablerie, f. Stallen m. pl., verscheiden stal
pl. in een en 't zelfde hotel of heerenhuis.-lincpef.
`Etabli, In. [Tech.] Werktafel , werkbank,
schaafbank; — droogkast f. der kaarsenmakers. —
Toestel m. tot uitstalling vóór een winkel. Brochet
d'éi -, klemhaak m.
':tabli, e, adj. (en part. passé van s'établir):
Fondements ét-s , gelegde grondslagen m. pl. —
Tribunal ét-, opgeiigte regtbank f. Gouvernement
ét-, aangestelde, gevestigde refJéring f. Lol ét-e,
vastgestelde, ingevoerde wet f. Réputation boen ét-e,
wel gevestigde naam in. Homme ét, gevestigd, ge
in. Cette felle est Bien ét-e, dat meiske-zetnma
is goed getrouwd. Etre ét- juge dune affaire, tot
regter in eene zaak gesteld zijn. — (fig.) Etre bien
et- dans one maison, in een huis goed gezien zijn,
er een' witten voet hebben. — I1 est ét- que ...,
't staat vast dat ... — [Mar.] Voile Bien ét-e,
zeil, dat er goed bij staat. — Le vaisseau est ét(I basbord, het schip ligt over bakboord.
'Etablir, v. a. Vast maken, op een' hechten
grondslag zetten, leggen, vesten, vestigen, stichten,
grond/eggen; — aanstellen, benoemen, instellen, vaststellen , oprigten, invoeren: — staven, bewijzen. Etles fondements dun édifice, de grondslagen van een
gebouw leggen. Et- sa demeure en on lieu,, tine
woning op eene plaats vestigen , opslaan. Et une
colonie, eene volkplanting stichten. Et one imprimerie, eene boekdrukkerj, oprigten. Ft- on camp,
eene legerplaats opslaan. Et- une correspondance,
Bene briefwisseling aanknoopen. Et- des juges, eegIers aanstellen. Et- son Crédit, sa fortune, sa ré-
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plaatsen. --- Met trappen snijden (het haar). -'Etagé, e, adj. (en part. passé): Feuilles ét-s,
trapswijze boven elkander staande bladeren n. pl.
Cheveux ét-s, met trappen gesneden haren n. pl.
'Etagère , f. [ Ameubi. ] Trapstellaadje f.,
nieuwerwetsch meubelstuk n., bestaande uit boven
elkander geplaatste horizontale plankjes, om daarop
voorwerpen van dagelijksch gebruik te maken; hangendboekenrekjen., é t a g è r e f. — [Tech.] Trapstellaadje n., waarop de baksteenen gelegd worden.
'Etagne, f. [H. n.] Wijfje van den steenbok m.
(bouquetin).
'Etagere, f. [Mar.] Het ophijschen der raas.
'Etai, m. [Tech.] Stut, schoor m. — [ Bias.],
z. V. a. CHEVRON . — [Mar.] Stag f., stagtouw n.
Faux ét-, boze stag, borgstag. Collier of Collet
d' ét- , stagkraag m. , kraag aan den boegspriet.
Voile d'ét-, stagzeil n. Moques du grand ét-, groote
stagblokken m. pl. Rides d'et-, stagbaliereepen m. pl.
Et du perroquèt de beaupré , blinde stengestag,
knikstag. Et- du perroquet de misaine, voorbramstengestag. Et- du grand perroquet, grootbramstengestag., t- du perroquet d'artimon , kruisstengestag. Et- du mat de hune d'avant, voorstengestag.
Et- du grand mat de hune, grootsten g stag. Et- du
grand mát, grootstag. at- de voiles
bras m.
van de ljzeilsspieren. Et- du mat d'artimon. bezaansstag. Et- de misaine, fokkestag. Et- de tangage, stampstag. (Men vindt ook ÉTAIE, f.)
'Etaiement, m. [Tech.] Het stutten, schoren;
onderstutting, onderschraging f.
'Etaillissage, m. [Agric ] Hetuitsnijden, uit
uitdunnen (der jonge spruiten van boomgin-brekn,
of wijngaarden). — 'Etailler, v. a. Uitsnijden,
uitdunnen.
'Etainn, m. [Com.] Fijnste haardwol, kamwolf.
'Stain, m. Tin n. Le cri de l'ét-, het kraken
van het tin. Et- en blocs of en saumons, bloktin.
Et- en chapeau of de Malac, hoedjestin, indisch
tin. Et- en feuilles, bladtin, job, foelie f. Et- de glace,
bismuth n. — Potier d'ét-, tinnegieter m. — ÉTAINS,
m. pl. [Mar .], z. ESTAINS.
'Etairion , m. of Fruit étalrionnaire ,
[Bot.] Vrucht f., die uit verscheiden cirkelvormige
vakken bestaat.
'Stal, m. [Bouch ] Vleeschbank, slagersbank f.,
waarop het vleesch te koop ligt; — slagerswinkel m.,
slagerij f. — (Plur. étaux.)
'Ïtalage, m. Het uitstallen, uitkramen, uitleggen , uitzetten , uithangen der koopwaren; —
uit g estalde goederen n. pl. of winkelwaren f. pl.,
uithanggoed n. ; — uitstalregt , standgeld n. , —
kraampje, stalletje n.— (fig.) Vertoonmaking, praal
pralerij, parade f.; vrouwelijke opschik,-vertonig,
gezochte tooi m. Faire ét- de son esprit, de ses
richesses, zijn verstand uitkramen, met zijne rijk'Etacisme, m., z. V. a. Prononciation eras- dommen pronken. Quel ét- que celui de cette femme!
welk een opschik spreidt die vrouw ten toon ! --mienne, z . ÉRASMIEN.
[Tech.] Kap f. van den beneden trechter in een'
'Stacie, m. [Mar.] Draaireep m.

putation, zin krediet, zijne fortuin, zijn' goeden
naam vestigen. Et- son droit sur des p ièces authentiques, zijn regt op echte stukken doen berusten,
met geloofwaardige bewijsstukken staven. Et- un
fait, een feit staven, overtuigend bewijzen, dat iets
g eschied is. — .At- une fllle, een meisje uithuwelijken. Ce père a bien établi ses enfants, die vader
heeft zijne kinderen goed inde wereld, in de maatschappij geplaatst. — [Mar.] Et- une voile, een zeil
bijzetten. Et un grelin a terre, een kabeltouw op den
wal uitbrengen. — [Constr.] at- les bois, les pierres,
het hout, desteenen merken. -- S'ETABLIR, v. pr. Gevestigd, gelegd worden (van grondslagen) . — Zich
vestigen, zich nederzetten, eene huishouding oprigten. — In gebruik komen, aangenomen of ingevoerd
worden. I1 est all s'ét- en Angleterre, hij heeft
zich in Engeland gaan nederzetten. I1 commence
à s'ét-, hij begint zijne zaken op een' goeden voet
te krijgen, komt goed vooruit. De nouvelles doctrines s'établissent , nieuwe leerstellingen vestigen
zich, krijgen voet. Ce mot aura de la peine h
s'ét-, dat woord zal moeijeljk in gebruik komen,
zal bezwaarlijk het burgerre.qt krijgen.
'Etablissement, m. Stichting, grondleggin,
vestiging, oprigting, nederzetting, inrigting f., e ta-b l is s e m e n t n. (Het woord wordt zoowel op het
g ebouw eener inrigting of stichting, als op den ar
handel, de industrie, daarin uitgeoefend,-beid,n
ook op de gezamenlijke daartoe gebézigde personen toegepast). Les hópitaux sont des ét-s trèsutiles. de gasthuizen zijn zeer nuttige gestichten of
inrigtingen. Depuis l'ét- de la monarchie , sedert
de stichting der alleenheersching. — L'ét- dune
lol, de invoering van eene wet. — I1 a un bon ét-,
hij heeft eene goede verzorging; (fam.) een goed stuk
brood, eene goede kostwinning. Procurer un ét-, een
bestaan bezorgen. Il travaille a l'ét- de ses enfants,
hij werkt voor de verzorging zijner kinderen. Il a eu
beaucoup de traverses dans l'ét- de sa maison, hij
heeft vele tegenspoeden gehad in de vestiging, oprigting van zijn huis, van zone zaken. I1 a été
tres-malheureux depuis son ét- à Paris, hij is
zeer ongelukkig geweest, sedert hij zich te Parijs
heeft neêrgezet. Cette action fut l'ét- de sa réputation, deze daad legde den grond tot zijnen roem.
— L'ét- dun fait, dun droit, de staving, duidelijke uiteenzetting f. van een regt. — [Mar.] Les
cartes marines donnent l'ét- des ports, de zeekaarten toonen het uur aan , waarin de vloed , op
nieuwe en volle maan, in elke haven komt. L'ét- de
Brest est de trois heures quinze minutes, te Brest
komt de vloed, bij eene nieuwe en volle maan, te
drie uren vijftien minuten. — [Mil.] L'ét- des
quartiers, de verdeeling, bestemming f. der kwartieren voor krijgslieden.
'Etablure, f., z. v. a. ÉTRAVE.

'Etadon, m., z. ESTADOU.

'Etage, m. Verdieping f., tusschen twee .zolderingen of vloeren. Une maison a quatre ét-s, een
huis met vier verdiepingen. L'ét- souterrain, de
verdieping onderden grond, kelderverdieping. L'étau rez de chaussee, z . REZ DE CHAUSSEE . Le p remier of Le bel ét-, de eerste verdiep ing. 11 loge
au premier, au second, au troisieme ét- (doorgaans
met verzwijging van ét-: I1 loge au premier, au second etc.) — (fig. et fam.) C'est un fripon à triple ét-,
't is een schelm in folio. II est fou è triple ét-, hij is
volslagen gek. II a un menton á double,b triple ét-,
hij heeft eerre onderkin, eeene dubbele onderkin. — Ook
gebézigd van voorwerpen, die in rijen boven elkander
zijn geplaatst: Vous trouverez ce livre au dernier
ét-, gij zult dat boek op de bovenste rij of plank
vinden. — (fier.) Trap, staat, stand m.: Ce sont
des gens du has ét-, 't zijn geringe lieden. I1 y a
bien des ét-s de fortune, de grandeur, er zijn ver
trappen van, fortuin, van grootheid. I1-scheidn
y a des gens de tout et-, er zijn lieden van allerhanden staat. — [Féod. ] Lige ét-, verpligting f. van
den leenman om in oorlogstijd het slot van zijnen
leenheer te bewonen en te bewaken. — D' ETAGE EN
ETAGE , loc. adv. Al hooger en hooger. L'ét- devait
se faire en personne par le vassal, de leenman
moest in persoon het slot van zijnen leenheer bewonen.
'Etager, v. a. Verdiepings- of trapsgewys

hoogoven

.

Etalagiste, m. et f.. o f als adj. Marchand,
Marchande ét-. Uitstalder, uitkramer, straat- of
marktkramer m., uitkraamster, uitstalster f.
'Etale, adj. [Mar ] : Mer ét-, staande, stille
zee f., die wast noch valt (na vloed ofiebbe), stalwater.
'Staler, V. C. Uitstallen, uitkramen, ten toon
leggen, voorlegt en, uithangen: Et- des marchandises, koopwaren uitstallen of uitkramen. — Ook
zonder voorwerp: Les marchands n'ont pas encore
étalé, de kooplieden hebben nog niet uitgekraamd.
— Uitspreiden, openleggen, ten toon spreiden: Etune carte de géogra p hie, son jeu, eene landkaart
openleg gen, zijn spel bloot leggen. — Et- des couleurs, de l'enere sur dm papier, verwen, inkt over
papier uitspreiden. — Le paon étale son magnifique plumage , de paauw spreidt zijn prachtig
gevederte ten toon. — (lig.) Et- sa marchandise,
zijne waar uitkramen, pronken met hetgeen men
doet of bezit. Cette femme étale sous ses charmes,
deze vrouw pronkt met hare bekoorlijkheden. II
aime beaucoup a ét- son esprit dans la conversation , hij kraamt gaarne zyn verstand in gezel
uit. Vous étalez votre folie, g# brengt-schapen
uwe gekheid aan den dag. — [Mar.] Et la marée,
tijstoppen, overtfjen. — Et un bátiment, even snel
zeilen als een ander vaartuig. — S'ETALER, v. pr.
Uitgestald worden. — Zich pralend vertoonenn. —
(fam.) I1 s'étala tout de son long sur 1'herbe, hij

ETALEUR
ging zoo lang als hij was op 't gras liggen. --

'Etalé, e, adj. (en part. passé): Marchandises
ét-es , uitgestalde waren f. p1. — Savoir ét- , ten
toon gespreide , uitgekraamde kunde f. — [Mar.]
La mer est ét-e, de zee staat (de vloed of ebbe
is uit).
S'Etaleur, m., -ease, f., z. V. a. ITALAGISTE.
' talier, m., of als adj.: Garcon ét-, vleeschverkooper n. voor rékening van een' meester - slager.
-- ÉTALIERS, In. p1. Paalwerk n. aan den zeekant
tot uitspreiding der netten , netstaken m. pl. —
[Agric.] Rijswerk n. aan den akkerzoom, om 't vee
den ingang te beletten. — 'Etalières, f. pl. Op
staken cirkelvormig uitgespreide netten n. pl.
'Etalinguer, v. a. [Mar.] Opsteken, een touw
in een anker of ankerring steken. — 'Etalingure
of 'Etalingae, f. Steek m., van het touw op het
anker, of van de boeireep op de boei.
'Etalon, m. Hengst, springhengst m.,(cheval entier). Et- pur sang, volbloedhengst. — ETALON, m.
IJkmaat, proefmaat f., proe fgewigt n., legger, standaard m., maat° of gewigt, waarnaar de andere geijkt worden. Rectifier in poids, une mesure it l'ét-,
een gewigt, eene maat ijken. -- [Cliarp. ] , z. ETELON. — [Eaux et for.] Jonge boom van den von gen
hak. — 'Etalonnage, 'Etalontiement, m.
Het ijken; ijking f., ik m.; — ijkloon; ijkregt n.
-- 'Etaloiiiier, v. a. Bespringen, dekken (van
een' hengst) (saillir). — ÉTALONNER, v. a. IJken,
het ijkmerk indrukken. — Het part. passé is in beide
beteekenissen ook adj.: Jument étalonné, besprongen, gedekte merrie I. — Mesures et poids étalonnes , geijkte maten f. pl. en gewigten n. pl. —
'Etalonneur, m. IJker, ijkmeester m.
'Etainage, m. Het vertinnen; verfinning f.;
vertinsel n.
(steven.
'Etambot, 'Etambord, m. [Mar.] 4chter'Etambrai, m. [Mar.] Spoorgat n. voor den
mast. — Masthand m. — Visser m., vissing f.
'Etamer, v. a. Vertinnen, met tin bekleeden of
overdekken; — verfoelien, met tinblad, foelie of job
beleggen. — 'Etamé, e, adj. (en part. passé): Clou
ét- , vertinde spijker in. Miroir ét- , verfoeliede
spiegel m.
(stamet n.
'Etamet, m. [Corn.] Soort van wollen slof f.,
'Etamenr, m. Vertinner; verfoeliër.
'Etamine , I. Estemijn, ettemgn , stamijn f.,
zeefdoek , vlaggedoek , haardoek n. , eene zal geweven stof ; — zeef , teems f. van paardeharen,
zijde of garen; filter m. — ( fig. et (am.) Passer
par l'ét- . gezift worden , een scherp onderzoek
ondergaan; streng beoordeeld , gehekeld worden;
door rampen en wederwaardigheden beproefd, gelouterd worden. — [ Bot.] Et-s, meeldraden, helmdraden, stofdraden m. p1., s t a mi n a n. pl., het
mannelijk orgaan der bloemen. — 'Etaminé, e,
adj. Met meeldraden voorzien. — 'Etamineux,
ease, adj. Niet dan meeldraden hebbend.
'Etaminier, m. [Tech.] Stamijn- of zeefdoek w ever ; — teemsmaker; teemsverkooper m.
'Etamoir, m. [Tech.] Met ijzer overtrokken
plank f., waarop de ,glazenmakers lood en hars
smelten, smeltplank, soldeerplaat f.
'Etampage, m., z. ESTAMPAGE.
'Etampe, f. [Tech.] Stempel m., waarmede de
koppen op de spelden gezet worden; — z. voorts
ESTADIPE.
'Etamper, v. a., z. ESTAMPER. — 'Etampeur, m., z. ESTAMPEUR. — 'Etampettx, m.

[Tech.] Stopper m. ter uitholling van den kop
der tabakspjjp.
'Etampoir, m., z. ESTAMPOIR. —'Etampure, f., z. ESTAMPURE.
'Etameire, f. [Tech.] Vertinsel n.; vertinning f.
'Etanee of 'Etanche, f., z. ESTANCE.
'Etanche, adj. ] Hydraul] : Mettre un batardeau à ét- , eenen beer, eenen kistdam gesloten
houden, zoodat er geen water door kan dringen.
-- [Mar.] Mettre un vaisseau à ét-, een schip op
het drooge brengen, om het te kalfateren. Le vaisseau est h ét-, het schip is gestopt, digt.
'Etanehement,m. Stelping. stilling, lesschip g f.

Remède pour 1'ét- du sang, bloedstelpend middel n.

-- 'Etaneher, v. a. Stoppen, stillen, stelpen, de
uitvloe(jing eener vloeistof door eene opening beletten: Et- un tonneau qui Puit, een lekkend vat
stoppen. Cette poudre étanche Ie sang, dit oeder
stelpt het bloed, stilt de bloedvloeijing. — r.]
[Ma

--
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Ét- une voie d'eau, een lek stoppen., Et- un vaisseau, een schip lenspompen.— (fig.) Et- ses larmes,
zijne tranen stelpen, ophouden te weenen. Et- les
larmes de qn., iemands tranen droogen, hem troosten. — Et- la soif, den dorst stillen. — (fig.) EtI a soil des ricbesses, den gouddorst stillen, bevredigen. — ' Etanehé, e, adj. (en part. passé):
Sang ét-, gestelpt bloed n. Larmes ét-es, gestelpte,
gedroogde tranen m. pl. Soil ét-, geleschte dorst m.
— Vaisseau ét- et franc d'eau, digt en watervrij
schip n. — [Org.] Soufflets bien ét-s, luchtdigte
blaasbalgen m. pl.
'Etanehoir, m. [Tech.] Breeuwmes, breeuw ijzer, stopmes n. (den kuipers).
'Etancon, m. [Tech.] Zware stut, schoor m.
— 'Etangonner, v. a. Stutten, schoren, onder
-schragen.
t'Etangot, m. Boomstronk, stomp m.
'Etanfiche, f. [Carr.] Hoogte f. van verscheidene zamenhangende steenlagen of banken in eene

steengroeve.
'Etang, m. Vijver; poel m. — (Loc. prov.) Ne
voir qu'un ét-, niet meer weten wat men doet. —
[Tech.] Kuil m. met water, waarin de aanbeelden,
nog gloeijend zijnde, geworpen worden.

'Etan goes, f. Pl., z. ESTANGUES.
'Etante, f., z. ETABLE.
'Etape, f. Stapel m., stapelplaats I. (waar de
goederen opgeslagen worden. — [Mil.] Magaz ijn n.
voor den leeftogt der doortrekkende troepen, manscha
voorraad , marschproviand m. — Rust- of ver
nachtkwar--verschingplat,o sf.
tier n. — (fig.), z. BRULER. — [ Tech.] , of STA
f. Aanbeeld n. der spijkermakers.
-BLE
'Etapier, m. [Mil.] Schaft- of proviandmeester, leef'togtbezorger. — Huisvesten m. van ingekwartierde soldaten voor rékening der burgers, die
zelven hun geen huisvesting kunnen of willen geven.
'Etapliani, m. [Tech.] Soort van schraag, stel
bok m., waarop de werklieden in de steen--lingI.of

groeven zitten.

'Etargae, adj. of 'Etargné, e, adj. (en part.
passé van étarquer). [Mar.] Strak of stijf aangehaald, hoog ópgeheschen (van een zeil). — ÉTARQUER, v. pr. [Mar.] Hoog ophfjschen, strak aanhalen (een zeil). —' Etarqure, I. Diepte of lengte f van een stijf geheschen zeil.
'Stat, m. Staat, stand, toestand m., gesteld
f. Ses affaires sont en très-mauvais ét -, zijne-heid
zaken zijn in een' zeer slechten toestand, staan

op een' zeer slechten voet.. I1 West pas en ét-,
hors d'ét-, de vous rendre ce service, hij is
niet in staat om u deze dienst te doen. Cette place
est en ét- de défence, deze vesting is in staat
van verdediging. I1 faut tenir cette chose en ét-,
men moet deze zaak in stand houden, ook: in gereedheid houden. En quel ét- est votre santé ? hoe
is 't met uwe gezondheid? hoe vaart gij? I1 est
dans un ét- pitoyable, hij is in een' droevigen toestand, in eene treurige gesteldheid. — [ Astr.] Trouver l'ét- du ciel pour tons les jours du mois, den
stand des hemels voor al de dagen der maand berékenen. Faites ét- de sela, maak staat daarop,
reken daarop. Je fais peu d'ét- de set homme-là,
ik acht dien man weinig. 11 fait et- de partir demain, hij denkt morgen te vertrekken. — [ Prat.]
Et- de prétention, d'accusation, staat of toestand
van geregteljke verdenking, staat van beschuldiging.
11 a été interrogé en ét- d'ajournement personnel,
hij is in persoon voor 't geregt verschenen en ver
geworden. Se mettre en ét -, zich zelven als-hord
gevangene stellen. Le proces est en ét-, de zaak
is in staat van wijzen. Et- estimatif, staat van
begrooting , geraamde opgave I. Ét- des pièces,
lijst der stukken. — Staat m., lijst, naamrol f.,
register, overzigt n., opgave f. Donner un ét- de
ses biens, eene opgave van zijne goederen, van zijn
vermogen geven. J'ai vu 1'ét- des officiers, ik heb
de naamrol der officieren gezien. Coucher qn. sur
l'ét-, iemand op de lijst stellen. — [Corn.] Et- de
recette et de dépense, staat, ljjst van ontvang en
uitgaaf. Dresser 1'ét-, den staat opmaken; een overslag maken. Et- des marchandises, opgave der
voorhanden waren. Et- de place, marktstaat m., berigt n. van den toestand der markt. — [ Mar.] Etd'armement, lijst van uitrusting, — [Mii.) L'étdun régiment, de staf van een regiment, regimentsstaf m., L'ét- de l'armée, L'ét- major, de gene-
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rale staf. — Staat, voet m., waarop iemand leeft;
stand m., beroep n. Tenir un grand ét-, op een'
grooten voet leven. Vivre selon son ét-, volgens,
overeenkomstig zijnen staat leven. Porter on trop
Naut ét-, een' te hoogen staat voeren. On lui dispute son ét-, men betwist hein zijne afkomst. L'étecclésiastique, militaire, de geestelijke stand, de
krijgs- of soldatenstand. L'ét- d'avocat, de médecin, de stand, 't beroep van advokaat, van geneesheer. L'ét- du manage, du célibat, de huwelijksstaat, het ongehuwde leven. — Staat m., rijk n.,
regéringsvorm m.; de verschillende orden of rangen,
waaruit eene natie, een gewest is zamengesteld.
Et- monarchique, monarchale staat, eenhoofdige
regeringsvorm. vt- aristocratique, démocratique,
oligarchique , etc. , z. die woorden. Il ne tient
pas bien Ie gouvernail de l'ét-, hij bestuurt het
land, den staat, niet goed. Les loss fondamentales de l'ét-, de grondwetten van den staat. I1
est homme d'ét-, hij is een staatsman. Un bomme d'ét-, een staatsdienaar of minister. Un coup
d'ét-, een staatsgreep m., z. coup (blz. 447, kol. 1
van onderen). L'ennemi a perdu la moitié de ses
états, de viand heeft de helft zijner staten verloren. L'Et- ecclésiastique of de l'église, de Kerke
Pauselijke staat. -- Les ét-s de Hollande,-lijkeof
de staten van Holland. Les ét-s généraux des Provinces- unies, de Algemeene staten der Vereenigde
Nederlanden. Les ét-s de l'empire, de rijksstanden
of -stenden. Le tiers ét-, de burgerstand, de gemeen te.
' .tat-major, m. [Mil.] Staf m., generale of
algemeene staf, de gezamenlijke ofcieren, ingenieurs
enz., belast met de onderscheidene diensten. — Ook:
de plaats •., waar de bureaux van den staf gehouden worden. — [ Mar.] Gezamenlijke hoofdo/icieren m. pl. van een o rlogschip.
'Etait, m. [Tech.] Schroef f., om een voorwerp
ter bewerking in vast te zetten. Et- ii main, handschroef. at- de résistance, schroef, die men op de
tafel vastschroeft. Et- à patte, bankschroef met
eerre stelschroef. at- de Boucher, vleeschbank f.,
zie ETAL.
—

'Etaule, f., z. ÉTABLE.

'Etaupiner, v. a. [Agric.] De nwlshoopen gelijk maken. --'Etauipiitier, m. Mollenvanger m.
(taupier). — 'Etaiipinière, f. Werktuig n. ter
effening van de molstioopen.

'Etavillon, m., z ESTAVILLON.
'Etayetnent, m., z. ÉTAIEMENT.
'Etayer, m. Onderstutten, van stutten of schoren voorzien, onderschragen, schoren: Et- une maison, une muraille. — (lig.) Et- qn., iemand, on-

dersteunen, helpen. Et- ses paroles, ses motifs,
zijne woorden, zijne beweegredenen kracht of kleur
bijzetten. — (Loc. prov.) Vouloir ét- le cie!, voor
tegen om?m.ogelijke voorvallen nemen. —-zorgen
S'ETAYER, v. pr. Elkander stutten of ondersteunen.
'Etayé, e, adj.: Mur ét-, geschoorde muur m.
— Sa fortune a besoin d'être ét-e, zijn fortuin
moet geschraagd worden.
'Eié, m. Zomer m., zomergetij, zomer-saizoen n.
Un habit d'été, een zomerkleed n. Fruits d'été,
zomervruchten f. pl. Semestre d'été, zomerhalfjaar n. Appartement d'été, zomerverblijf n. — L'été
de St. Martin, de nazomer, de tijd tusschen Allerheiligen en St. Maarten, (pop.) oudewijvenzomer. — ( fig.) Dans l'été de sa vie, in den bloei
zijner jaren, in zijn' besten leeftijd. — [Danse]
Tweede der vijf figuren van den contre-dans. —
[H. n.] Kleine papegaai m. van Brazilië.
'Eteigiiarie, f. [Sal.] Kolendoofster f., vrouw,
die met het uitdooven van 't vuur belast is.
'Eteigneur, m., -ease, f. Uitdoover m., uit
fig.), z. ÉTEIGNOIR.
-dofster.—(
'Eteignoir, m. Domper m., dompertje n., trechtervormig werktuig om 't kaarslicht uit te dooven.
— (fig.) La crainte de déplaire est l'ét- de la
raison, de vrees van te mishagen bluscht de rede
wit. — Vreugdeverstoorder, vreugdebederver; —
vijand van verlichting en vooruitgang, domperridder (chevalier de l'ét-), obscurant in. — [Bot.]
Naam van verscheiden paddestoelen m. pl.. (wegens
hunne gedaante).
'Eteindre, V. a. Blusschen, uitdoen, uitdooven,
uitblazen, uitlompen: Et- one chandelle, eene kaars
uitsnuiten, uitdoen. Et- le feu, het vuur uitdooven. Et- un incendie, un embrasement, le feu,
een brand blusschen. — [Artill.] Vt- Ie feu dune

batterie, eene batterij tot zwijgen brengen.— [Peint] .
Et- les couleurs dun tableau, de kleuren van eene
schilderij verzwakken, verdrijven. — Dempen, stillen, smoren: EL- l'ardeur de la fiévre, de hitte van
de koorts dempen. Et- la soit, den dorst stillen,
lesschen. — (lig.) Verdooven, bedwingen, beteugelen: Et- la guerre, een einde aan den oorlog maken.
Et- une révolte, eerren opstand stillen, smoren.
L'áge éteint Ie feu des passions, met de jaren ver
vuur der driften. Il a éteint son amour,-dofthe
hij heeft zijne liefde beteugeld. — Verdelgen, ver
sterven. Et- la mémoire de qc., het aan -netig,
aan eene zaak verdelgen. Son ressentiment-denk
ne s'éteindra que clans le sang de son ennemi,
zijne wraak zal slechts in het bloed zijns vijands
uitgebluscht, vernietigd worden. Et- une race, een
geslacht uitroeien, verdelgen. — [Financ.] El- une
rente, eene rente vernietigen, aflossen. , t- une dette,
eene schuld afdoen. — [ Tech.] Et- les épingles,
de vertinde spelden in een zemelbad afwasschen.
Et- la chaux, den kalk blusschen, den levendigen
kalk tot kalk-hydraat maken. — S'ETEINDRE, V. pr.
Uitgaan, uitdooven: Le feu s'éteint, het vuur gaat
uit. Ce volcan s'est éteint, die vulkaan is uitgedoofd, werkt niet meer. — Gestild, gedoofd, gebluscht worden; ophouden, eindigen, sterven, uit
te niet gaan: Son ressentiment ne s'étein--stervn,
dra qu'avec sa vie, zijn wrok zal eerst met zijn'
dood ophouden, eindigen, gestild of gebluscht worden. Cette maison va s'ét-, dat huis, geslacht zal
weldra uitsterven. — Cette personne, ce malade
s'éteint a vue d'oeil, die persoon, die zieke neemt
zigtbaar af.
'Eteint, e, adj. (en part. passé van éteindre):
Feu ét-, Lumière ét-e, uitgedoofd, uitgebluscht
vuur,, licht n. — Amour ét-, Haine ét-e, uitgedoofde, verdwenen liefde f., haat m. Vie ét-e, uilgebluscht, vernietigd leven n. Mémoire ét-e. verzwakt,
vernietigd geheugen n. ; verdelgde herinnering f.,
verdwenen aandenken n. Famille, Race, Maison
ét-e, uitgestorven familie f., geslacht, huis n. — Voix
ét-e , zwakke , verdoofde , naauwelijks hoorbare
stem f. — [Anc. prat.] A chandelle ét-, of als subst.
A ét- de chandelle (nu: à l'extinction des bougies
of des feux) Bij uitgaand kaarslicht.
'Etèles of 'Etelles, f. pl. Spaanders m. pl.
(COPEAUX) .

'Etelon, m. [Constr.] Vlak n., waarop men in
't groot cle schets of het plan van 't getimmerte
maakt; die schets of teekening zelve f.
'Eternper, v. a., z. ESTAMPER.
'Eteiidnage, m. [Tech.] Drooglijnen, drooglatten f. pl. (der papiermakers, boekdrukkers e. a.)
— Droogzolder m. (voor wol). — [Verr.] tiet uit
overlangs doorgesneden glasci--spreidnva
linder tot eene tafel of plaat, het platten, strijken.
'Etendard, m. Standaard, stander m., ruiter
bij uitbreiding: iedere soort van veld--vanf.;—
teeken, vaan, banier f., vaandel, vendel n , vlag f.
On a pris trois ét-s à l'ennemi, men heeft op den
vijand drie standaarden veroverd. — Arborer l'ét-,
den standaard planten, de vlag, het vaandel laten
waaijen. — ( fig.) Arborer, Lever lit- de in rebellion, de vaan des oproers uitsteken, planten. —
Suivre les étendards du roi, de partij des konings
volgen, toegedaan zin. Lever l'ét- contre qn., zich
openlijk tegen iemand verklaren. — [ Anc. mar.]
Vlag eenei galei. — [Bot.] Bovenst bloemblad, dat
bij zékere bloemen de andere bloembladeren vóór
den bloeitijd omvat. — [ Hist.] L'ét- céleste, de
groene vaan van Mohamed bij de Turken. —[ Papet.]
Zéhere papiersoort, standaardpapier n.
'Etendelle, f. [Tech.] Haar n., geribde paar
zak of omslag m., ter omwikkeling van-denhar
de builen, waarin 't gekneusde oliezaad gedaan
wordt om uitgeperst te worden. — Plaats f. waar
de zeemvellen worden uitgespreid. — Ruimte f. in
den glasblazers koeloven, waar de geblazen ,g lascibinders ter verkoeling worden nedergelegd (ook
ETENDERIE geheeten). — Verdeeling, splijting f.
van 't leiblok.
'Etendeur, m. [Verg.] Werkman, die de doorgesneden glascilinders in den strijkoven tot tafels
of vlakken uitspreidt, platter, strijker m. — [Anat.] ,
z. V. a. EXTEINSEUR.
'Etendoir, m. [Impr.] T-vormig werktuig der
boekdrukkers en papiermakers, waarmede de vochtige bedrukte vellen op de drooglatten gehangen en
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'Sternel, le, adj. Eeuwig, zowllerbegi,ii of Currie;
na het Ptroogen afgenomen worden, kruk f., kruis,
ferlet n. — [Blanch.] Droogtang voor 't linnen- ^ eindeloos, zonder einde; alt jdrturend, onophoudegoed. — [Tech.] Droogplaats f. (biij zeen,to uwei°s, lijk. onvereankel jk: 11 n'y a que Dieu qui eet ét-,
God alleen is eeuwig. La vie, La damnation ét-le,
papiermakers e. a.)
'Etenclre, V. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit - het eeuwige leven n., de 'euwige verdoemenis f. -.strekken, uitsttannen, uitzetten, uittrekken; verve - Une guerre ét-le, een gedurige, langdurige oarden, verurooten, verlengen; strekken, strijken. Et- log nl. 11 vous doit une ét-le réconnaissance, it
tin tapir, een vlr_terkleed uitspreiden. Et- le lange vous en aura une reconnaissance ét-le, h f) is ie
sur In blancherie, liet linnen op de bleek leggen. eeuwigen dank schuldig, hij zal u daarvoor altijd
,

Les oiseaux étendent leurs ailes pour voter, de

vogels spreiden hunne vlerken eelt, om te olie ,yen.

Et- le bras, den arm uitstrekken. Et- qn. par terne,

iemand op den grond werpen. --- (fern.) git- of

Coucher qn. sm Ie carreau, z. CAIREAU. --- Ott
éíend lor sous le marteau, merg breidt het goud
onder den hamer uit. Et- du beurre sur le
pain, boter op liet brood smeren. --(fin.) Etles limites de sore empire, de grenzen vare zijn if/Ic
uitzetten, uitbreiden, zijn gebied vergrooten. 11 a
étendu son jardin jusqu'au grand chernin, hij heeft

zijnen tuin tot aan den grooten weg vergroot.

Et- son commerce, zijnen handel uitbreiden Et- ser
connaissances,, zijne kundigheden uitbreiden, ver meerderen. — Ét- Ie sens, la signification dun mot,

dien zin, de beteekenis van een woord uitbreiden,

ruimer neuzen. -- (fig. et font.) Et- la courroie,
COURROIE. Et- le parchemin, wijd uiteen schrijven

om veel blarlen te vullen. — [Vert .] De dooreesneden glascilinders plat strijken, platten. —[Tr•ictrraej
Et- son jeu, de schiven,over zoo veel velden als inolijk is uitbreiden. — s ETENDIIE, v. pr. Zich uit
zich, uitstrekken. S'ét.- sur l'herhe, zich op-breidn,
't gras uitstrekken, op 't gras gaan liggen. Il s'étendait en bàillant, hij rekte zich al geeuwend uit.
,

,

Ces, peaux s'étendent facilement, die huiden laten

zich gemakkelijk uitrekken. — (Loc. prey.) Le cuir
sera bon marché, les veaux s'étendent, 't leér
zal goedkoop wezen, de kalveren rekken zich uit
(van iemand, die onbetamelijk zich uitrekt en
geeuwt). — Les veines s'étendent par tout Ie corps,
de aderen breiden zich door 't geheele li lichaam
uit. — Le mal s'étend par toute la ville, het kwaad
verbreidt zich door de geheele stad. Sa domination
s'étend sur tons ces peuples, z fne heerschappij
strekt zich over al deze volkeren uit. Son pouvoir ne s'élend pas si loin, zijne magt gaat zoo
ver niet, strekt zich zoo ver niet uit. Ma vue ne
s'étend pas si loin, zoo ver reikt nain ciezigt niet,
ik kar zoo ver niet zien. — Tant que Bette somme
peut s'ét-, zoo ver deze song strekt, tot op liet beloop van die soot. II travaille tant que la journée
peut s'ét-, hij werkt zoo lang het dag is. — S'étsur une matière, eene zaak wijdloopig behandelen,
over eene zaak uitweiden. S'ét- sur les louanges
de qn., zich tot iemands lof uitlaten, iemands lof

breed ophalen.

'Etend,, e,

adj. (en part. passé vang étendre):

Linge ét-, uitgespreid, op de bleek gelegd linnengoed n. Ii est ét- de son long sur le canapé, hij
ligt zoo lang als hij is op de kanapé. — Empire

ét-, uitgestrekt rijk n. Vue ét-e, uitgestrekt gezigt n. Commerce très ét-, zeer uitgebreide han
Connaissances pee ét-es, beperkte kundig -deln.
pl.
-hednf.
'Etendne, f. Uitgebreidheid, afmetingen eens
ligchaams in lengte, breedte en dikte of diepte, ook
alleen in lengte, o f in lengte en breedte, oppervlakte,
uitgestrektheid, wf/dte, grootte f., omvang m.; ruimte, luchtruimte f.; duur, tijdduur, tijd m. L'étd'un corps, de uitgebreidheid van een ligchaam.
Et- en longueur, uitgebreidheid in de lengte. Ce
jardin na pas assez d'ét-, deze tuin is niet groot
genoeg. I1 ne connait pas 1'ét- de ses terres, hij
kent den omvang, de uitgestrektheid zijner landgoederen niet. La vaste et- des mers, de groote
uitgestrektheid, het wijd uitgestrekte oppervla k der
zeeën. -- Dans l'ét- de plusieurs siecles, in een
tijdperk van verscheidene eeuwen. Dans toute I'étde son,règne, gedurende zijne gansche regéring. —
fig.) Et- du pouvoir, uitgestrektheid der raagt.

1 a ene grande ét- de connaissances, hij bezit
een' grooten schat van kennis, hij heeft uitgebreide
kundiggheden. Cola passe l'ét- de neon savoir, dat
g a at boven mijn begrip, boven mijne vatbaarheid.
n esprit dune grande ét-, een man van groot
verstand. Grande ét- de voix, stem f., die men, ver
kan hooren, stem van groeten omvang.
'Etente,f. [Péche] Met .stoken uitgezet vise/met n.

U

dankbaar zijn. — (taut.) (i 'est uit causeur ét-. tiff

is

een onophoudelijk., een vervelend snapper'. ---

Proposition d'ét-le vérité, stelling van Onver°aizdee lijke, onoinstootelijke waarheid. -- LT E ;NEL, in.
Eeuwige, God, de Deer. Let- soit tséni, (;ocl

zij geprezen. Ce dit lat-, dus spreekt de lieer. -ETERNELLE, f. [Bot.]

Witte stroobloern, winter-

bloem, witte papierbloe:rry f. (immortelle 131aneltc).
'EterneHetiient, aPv. Eeuwig; oneindig; qedurig, zat der ophouderii altpel: Diem a etc etsera
ét-, God is van eeuwigheid geweest en zal iii,
eeuwigheid zijn.

--

Le bonheur des Plus durven

ét.-, 't Netuk der zaligen zal eeuwig, oneindig vai e
duur zijn. -- II Sc plaint ét-, hij klaagt altijd. II
page et-, h.p spreekt, praat, babbelt zonder ophouden.
'Eterniser, v. a. t'ere,.euwigen, on.ophourlel jh'
doen voortduren, onsterfelijk maken; -- langdeviq
of van langen duur maken, op de lange bacon schu..iven. Et- son tom, la naénioire de qn-, zijn' naam,
iemands gedrichtenis veie euwigen, in aan-zrin doen
blijven. — Et- un procès, een proces op cie lange
baan schuiven,. -- S'ETERNISER, v. p r. Zich ver ee cuuwiqent., zijn' naam onsterfelijk maken: Je vein.
,

,

m'ét-. — Onophoudelijk voortduren: C'est ainsi
que les abus s'éternisenl, zóó blijven de mishruiken voortdurend bestaan. of in wezen. — 'Eter -

nise, e, aclj. (en part. passé): ahorn éi- -, verr-

eeuwi' de naam m. .obus et-s, vereeuwigde rrmisbrui,ken n. pl.
'Eterraité, f. E euwig h eid f.; oneindige claw' nl.
onsterfelijkheid f. Dieu est de toute ét-, God ia
van eeuwigheid. Une et- de bonheur sera Ie partage du juste, eeve eeuwige zaligheid, zal het er'fdeel des regtvaar(ii-iren zijn. — (fain.) Ses ancétres
ont joui de ce droit, de toute ét-, zijne voorouders
hebben dit refit sedert onheugelijke tijden genoten.
Cette maison durera une ét-, dat huis zal Gene
eeuwigheid, zeer lang duren.

'Eternise, f. [Bot.] Struisgras n. Et- éventée..

windhalm m.

'Eternuement, 'Eternnnnent, in. let niezen, genies n.; niezing f. ---'i terneer, v^. n. Niezen. — 'Eternueur, n1., -ease, f. 'dezer° m..

niester

f.

(weel ii.

'Eterpe, f. [ Agric.] Soort van hak m. of hou -

'Etersillon, m., z. ETRÉSILLON.

'Etésie, f. Horliersteen m.
'Etésien, adj. m. : Vents ét-s, koele winden,
die jaarlijks op de Middellandsche zee gedurende
de hondsdagen eenigen tijd waaijen, e t e s i n i .s t h e
winden m. p1.
'Etéternent, m. [Hort.] Het toppen (onttoppen) ,
het afhouwen der toppen of kruinen, der boorneg.
—'Etëter, v. a. Toppen (onttoppen), de kruin der

boomeg afhouwen. —[Tech.] Et- une epingle, un
clou, den kop van eene speld, van Benen sp fjkei'
afslaan, afbreken. --'Etété, e, adj. (en part. passé): Active étèté, getopte (ontlopte) boom m. --'Etétetir, m. [Pèche] Kopper m., h: j, die de gevangen stokvisschen den kop afhakt.
'Ete«ble, 'Rente, Esteuble, f. (Agric.]
Stoppel m.; — gedeelte van een' halm tusschen

twee gelédingen.
'Eteuf, m. Kleine kaatsbal, speelbal, vangbal m.:
Prendre l'ét- a- la volée, den bal in de vlagt vange n . Renvoyer l'ét-, den bal terugslaan; --- (fig.)
iemand, niets schuldig blijven, niet gelijke munt betalen. -- (Prov.) Courir après son ét-, veel
moeite doen om een verloren goed, een verzuimd

voordeel weder rnagtigi te worden -- 'Eteiiffier, m. Kaatsbalinaker, -verkooper m.
'Ether, m. Zeer fijne, zuivere lucht der hoogere
dampkringsstreken; onderstelde uiterst fijne vloeistof in de ruimte , waarin zich de hemelbollen bewegen; lichtstof f. — (Chim.] Zeer fijne, doorzigtige, vluglige vloeistof van hoogst doordringenden
reuken smaak, es t h e r, ether ni. Ella- sulfurique,
acétique, nitrique, lignique, etc., zwavel -, azijn -,
salpeter, houtazijn-eiher, enz. --- [Minér.] Éth- mi -
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nnéral of fossile, zuiverste soort vain naphtha. --'Ethérate, nl. [Chico.] Etherzuur zout n. —
"Ethéré, e, adj. Etherachlig; tol de bovenlucht

o g i e f. --'Ethographigne,'Ethologi q ue,

cdj. Zeden beschrijvend, zeden schilderend, e t h crraphisch, ethologisch.— 'Ethologue,m.
,7edenbeschrjver, e t h o to o j in. — 'Ethopée, f.
Rhét.] Levendige schildering of beschrijving der

behoorend; hemelsch zuiver of rein, e t ii é r i s c h.
Matière éth-e, etherstof f., ether in. L'espace èth-,
de met ether opgevulde ruimte f. — [Poét.3 La
voute éth-e, de biaauwe hemel. La demeure etll-e,
de Olympus, hemel m. La plaine éth-e, de lucht f.,
het luchtruim. — [Chico.] Liqueuréth-e, ethérische
vloeistof. --- 'Ethéréen, ne, adj. [Myth.] Bij
. — 4, z. v. a. AERIEN,-namvJupitero
CELESTE. — 'Ethérif cation, f. [Chico.] Ver andering f. in, overgang m. tot ether. — 'Ethérifler, v. a. In ether veranderen. —'Etlierine, f.
Uit den ether getrokken bijzondere stof, e the rí n e f.

,

'Ethrioscope, ni. [Phys.] Zeer gevoelige warmemeter (thermoskoop), die den graad der warmte
tegen den helderen herviel o f der koude stral irnrr-trali'(g
an dezen aanduidt, ce t h r i o s k o o p ni.
'Ethuse, f [Bot.] Hondspeterselie f.
'Etlage, nl. [Hydraul.] Laagste waterstand m.
;an eerie rivier of gracht, die zich in zee ontlast.
— Het aanleggen van een verbindingskanaal (étier).
'Etier, m. [Hydr.] Kanaal n., waardoor het
veewater in de zoutplassen wordt gevoerd. -- Ka-

,

--- 'Ethérioscope, m. [Phys ], z. ETHRIOSCOPE.

-- 'Ethérigae,

adj.

eden en li.artstogten-, et h op ce i e, f. —'Ethos, m.
. ITHOS.

[Chico.] Acide éth-, ether-

zuur n. — Ethérisation, Ethériser, z. v. a.

,

taaltje n., dat in zee uitloopt.

'Etincelant, e, adj. Vonkelend, glinsterend,
scicitlerend, flikkerend.
'Etincelé, adj. m. [Bias ] Met vonken bezaaid.
'Etineeler, V. n. Vonkelen, glinsteren, schitteren, flikkeren. Les étoiles étinceilent, (le sterren
!'onkelen. — (fig.) Les yeux lui étincellent de coIère , zijne oorren schitteren van gramschap. Cet

ETHFRIFICATION, ÉTHÉRIFIER.

'Ethérolat, in. [Pharm.] Overgehaalde etherartsenij f. — 'Ethérolature, f. Door opgieting
bereide ether-artsenij. — 'Ethérolé, m. Door optossing bereide ether-artsenij. — 'Ethérolique,
ad/. Médicament éth-, artsenij, die ether tot bindmiddel heeft. — 'Ethérolotif, ive, adj.: Médéth-. of als subst. Un éth-, een ethermiddel n. tot
uitwendig gebruik. — 'Ethéro-sulfate, m.
[Chico.] Ether-zwavelzuur zout n. — 'Ethérosulfuiriquue, adj.: Acide éth-, ether-zwavelzuur n.
'Ethiopien, ne, adj. Tlhiópisch, van 4:thi-

^uvrage étlncelle d'esprit, dat werk vonkelt, vloeit
over van vernuft.
'Etincelette, f. (verklw. van étincelle) Vonkje n.
'Etincelle, f. Vonk, sprankel, sprank , sprenkel f.: tine étincelle peut embraser un palais, eerie
vonk kan een paleis in vlam zetten. — (Jig.) 11 na
p as une ét- de courage, hij hee ft geen vonkje moed.
Une ét- d'espérance, eerie flaauuwe hoop f.
'Etineellecnent, m. Vonkeling, schittering,
rliniste;ring, flonkering f.
Etiolé, e, adj. (en part. passé van étioler):
Plante ét-e, bleeke en schrale plant f. Branche ét-e,

opië. — Als subst.: een ,Ethiopiër m., eene .fEthiopische vrouw f. —'Ethiopique, adj. ,thiopisch.
— [Chron.] Année éth-, 4 thinp isch jaar n. (van
12 maanden, met 5 toegevoegde dagen aan 't einde).
'Ethiops, m. [Anc. chim.] Moor n., oude naam
van verschillende metaalbereidingen, die eene zwarte
kleur aannemen. — Eth- martial, ijzermoor (zwart
ijzer-oxyde). Eth- antimonial, spiesglansmoor (ver
zwavel, kwik- en zwavel-antimonium).-bindclva
éth- perse, kwilczilvermoor (onvolkomen geoxydeerd
kwik). Eth- minéral, animal, vegetal, mineraal,
dierlijk, plantaardig moor.
'Ethiostiche , m. [Poés. grec.] Vers n., dat
den datum der maand aanduidde.
'Ethique, odj. [Didact.] Tot de zedeleer behoorend, zedelijk, e t h i s e h. — ETHIQUE, f. Zede-

schrale, zwakke ta/em. —'Etiolement,

leer, deugdenleer, e t h i k a, ethiek f.

Ethmoïdal,e, Ethmoidien, ne, adj. [Anat.]
Tot het zeefbeen behoorende. Sinus ethmoïdaux,
zeefbeenliolten f. pl. — Ethnioide, m. Zeefbeen n.
Ethnarehie, f. [:Slist. grec.] Gewest onder
't bestuur van een' ethnarch, stadhouderschap n.,
ethn.archie f. -- Ethnarchique, adj. Den
ethnarch of de ethnarchie betre/j'end , e t h n. a rC h i s c h. — Ethnargae, ni. Volksregent, stad
bevelvoerder over eerie provincie; regter en-houder,
oudste onder de Joden, e t h n a r c h in.
Ethnï ue, adj. [H. eecl.] Heidensch: Nations
elh-s, he densche volkeren n. pl. — [Gram.] Van
een' volks- of stadsnaam afgeleid : F r a n e a i s,
P a ii lien lont des mots eth-s, Francais Pap i s i e n zijn volksnamen.
Ethnographe, m. [Didact.] Volkenbeschrijver, e th n o g r a a p h In. — Ethnographic, f.
Volkenbeschrajvingg, geschiedenis f. der volken. —
Ethnographigae , adj. De volkenbeschrjvinr^
betre/fend; naar de volkenbeschrijving, dat is zoo,
dat de geschiedenis van elk bijzonder volk a fzonderlijk behandeld wordt (in tegenstelling niet synchronistisch), ethnographisch. — Ethnologie , f. Volkenkunde f. -- Ethnologique
adj. De volkenkunde betreffend, e t h n o l ó g is c h
-- Ethnologiste, m. Volkenkenner, e t h. n o l o.
',

gist M.

'Ethocrate, m. [Didact.] biij, die aan de m-or;elijkheid der ethokratie gelooft, e t h o kr a a t. —
'Ethoeratie, f. Zeden- of deugdenleeercchappij
denkbeeldige staatsinrigting, waarin de zedelijkheic
de enkelijke wetgee (ster en gebiedster is, e t h o k r a
tie. — 'Ethoeratique, adj. Daartoe betrekking
hebbende, e t h o k r d t i s c h. — 'Ethogénie, f
Wetenschap van de oorzaken, die de karakters
zeden en hartstogten der menschen bepalen, e t h o
genie f. -- 'Ethognosie, f. Grondige kenni,
van 's menschen karakter, zeden en hartstogten
e t h o ,q n o s i e f. — 'Ethographie, 'Etholo'
gie, f. Beschrijving of voorstelling der zeden ei
r/ewoonten, zedenschildering, e t h o g r a p h i. e, e t h o.
,

m. [Bot.,
Hort.] Het bleek en spichtig opgroeijen der gewassen (bij gebrek of gemis von zonnelicht). — [Méd.]
Ziekelijke bleekheid f. (bij huiszittende personen).
— 'Etioler, v. a. Doen verbleeken, ontkleuren
(eerie plant, een dier) L'orscurité étiole les plantes, de duisternis ontkleurt de planten, doet de
planten bleek en schraal opschieten. On etiole les
oies blanches, men berooft de witte ganzen van
licht (ter wille van hare levers voor pasteen). -S' ÉTIOLER , v. pr_ Bleek en spichtig opgroeijen; zie

licht en lucht.

verwelken, kwijnen uit gebrek ann-kelijvrbn,

'Etiologie, f. [Méd.] Leer van de oorzaken

der ziekten, w t i o l o g i e f. ---

'Etiologique ,

adj. Tot die leer behoorend, de ziekte-oorzaken betreffend, tetiológisch.

'Etique.

adj.

[Méd. [ Teringachtig, uitterend,

h e k t t s e h; — mager, uitgemergeld, ontvleescht.
Mourir ét-, aan uittering sterven. Fièvre ét-, te
koorts (z. HECTIQUE, dat ver-ringkots,hec
Visage, Corps ét-, vermagerd Bezigt,-kieslj).
uitgemergeld ligehaam n. — Ook als subst. m.:
C'est un veritable ét-, 't is een echte magerman, hij
is geheel ontvleeschd.
'Etiqueter, V. a. Een opschrift, briefje of teeken aan of op iets zetten, met opschriftbriefjes enz.
voorzien. Les apothicaires éti q uetent leurs Holes,
et les marcbands leurs draps, de apothekers hangen
een briefje aan hunne fïesschen, en de kooplieden
aan hunne lakens. — 'Etiqueté, e, adj. (en part.
passé)Sac ét-, met een briefje voorziene zak m.
'Etiquette , f. flanh.echtbriefje , pr sbriefje
op schrift , aangehecht strookje papier n. waarop
de prils, soort enz. eenere waar, den inhoud van
een lias papier enz. staat aangeteekend , briefje
aan ai tsenije2., vermeldende den naam des gebruikers en de w(jze van gebruik, e t i k é t t e f., e t ik é t n.

Mettez une ét- is ce paquet, doe een brieje

aan dit pak. L'ét- de cette fiole est déchirée, het
briefje van dit fleschje is gescheurd. Les mar-

chands roettent pies ét-s à leurs draps, de kooplieden hangen prijsbriefjes aan hunne lakens. —
(Prov.) Juger de l'ét- du sac , op het uiterlijk

aanzien, oppervlakkig, zonder grondig onderzoek
oordeelen. -- Hofgebruik n., hofzeden f. pl., hoofsche manier f., hof-ceremonieel n. ; — gebruik, Iebod. voorschrift n. der welvoegelijkheid, der belee d
heid, beleefdheidsvorm in.; -- gebruikelijke bewoordingen f p 1. in de titels bij smeekschriften, brieven
:

enz., e t i Ic e t t e f. Cela

est contra l'ét- de in cour,

ETI RAGE

-

PTO ER.

dat is tegen 't hofgebvuik. — Cet lionitne est fort jrtui;e te dankeer. t:'est neon ét:-, 'lat is mijn
sur Yét-, die man is doorkneed in de wellevend noodlot. -- [Bot.] EL- jaune„ gele vogelmelk f. Et- s
-- [Pèche] Mes n. der schelpdi,ervis--heidsvormn. of Rosettes des mousses, mannelijke bloesems m. pl.
der mosplanten. — [Fort.] El- of Fort à ét-, sterre schers. — Vierkant net n. aan een' langen stok.
'Etirage, in. [Tech.] Het draadtrekken; het schans f. — [Maft.] it- of Pelotte , uitte vlek,
uitrekken , - pletten van metalen ; liet uitstrijken kol f. voor den kol) van een paard. - [11. n.]
en afschaven der huiden op den schaafboom. — El- de mer, zeester f. (astérie). — Sterrevoriel ni
`Etire, f. Stootmes, scliaa filzer n. (der leêrloojjers). (van A frikca's Goudkust) . — [For., Hort] Middel-- 'Ether, V. a. Uittrekken, uitrekken:, pletten; punt n., waarop verscheiden weren van een bosch,
draadtrekken; uitstrijken en afschaven (der hielden). vele lanen van: een park uitloopgin. — [Tech.] Ster,
--- S'ETIRER, C. pr. Gerekt, eplet worden:. — Zich naam van verschillende stervormi e. voorwerpen:
uitrekken (door uitstrekking der armen) .—'Etiré,e, van een' boekbinders stempel m , -- van eece, koadj. (en part. passé) Fer, Acier ét-, geplet, door de peren orgelplaatje n., --- van zeker vuuru'erk n..
trekplaat gehaald ijzer, staal n. — 'Etireuir, m., van een der stukken des zijdemolens, -- eaur een
z. TIREUR. — ' Etiroir, at Schaaf boom ni. (der berst in ,glas, enz. ---- [Impr.] Sterretje ii. (astéleérlooijers).
risque), inz. als het dient om de letters van een'
'Etisie, f. ,drop.) Tering, uittéring (bij genees verkort woord aan te duiden. (fig. el fain.) M r. *
-hern (pr. Monsieur trois étoiles) M inheer N. N.
phthlisïe, marasme).
'Etite, f. [Minér.] Adelaarssteen, (,e t i e t m.
[Chir.] Ster, stervormig r-idderteeken n. Ordre ale
`Etnéen, ne, adj. Den berg Etna (op Sicilië) l'ét-, sterreorde f., oudste wereldlijke ridderorde
in Frankriíjk. Ordre de 1'ét- polaire, orde vein de
betreffend. Le dieu etn-, Vulconus.
Etnet, In., Etnette, f. [Tech.] Be eektang f. poolster , cene zweedsche ridderorde. Et- de la
(bij 't kopersmelten).
legion d'honneur, ster van 't legioen voet ere, eenee
Etoe, ni. Doode boomtronk m. ,z. ESTOC.-- ETOCS door Napoleon 1. ingestelde decoratie.
of ESTOCS, in. pl. [Mar.] Rij f. rotsen en klippen langs
'Stolle, e, adj. Gesternd, vol sterren: Le eiel
sommige kusten (zoo als die van Penmarck, van est fort ét-, de hemel staat vol sterren Le eiel
Pinisterre).
ét-, de sterrenhemel m. --- [Bot.] Le chardon et-,
'Etoeage, m. [Tech.] liet wolkaarden niet de sterredistel (chausse-trape). Feuilie ét-e , gesternd blad li. -' tine bouteille ét-e, eene sterc'oreene lange kaarde.
'Etoffe, f. Stof f., weefsel n., sto ffcaadje f. Et- vormig gesprongen /lesch. -- ÉTOILÉ, M. [Chir.]
de, lame, de sole, wollen, zijden stof. C'est. une Verband of zwachtel rn in de gedaante van eenc
bonne ét- que le crap, laken is Bene hoede stof. ster. -- 'Etoilée, f. [Bot.] Sterretulp f., eeoc
Ft- à fleurs, gebloemde stof. --- Ook: stof, in rui - paarsche en witte tulp. Et-s, sterrepla:nten f. pl.
mer' zin: Cri chapeau, une cuirasse de bonne ét-, (met stervormige bladeren). ---- [l:I. ii.] _eigen ïn.
een hoed, een harnas van goede stof. -- On na van Carolina. — Zonderling ni., eerre cups.
pas épargné, on na pas plaint l'ét-, men heeft de
'Etoiler, V. a. Cene stervormige hoest maken,
stof niet gespaard, men is niet zuinig met de stof stervormig doen barsten (eenlas, eerie flesch). (tot dit of dat werk) geweest. — (iron. et fam.) S'ETOILER, V. p r'. Stervormig barst
en, springen.
Hoedanigheid , eigenschap, geboorte, verdienste f.,
'Etole, f. Stool f., lange, breede, over de schrenstand m. Un homme de petite, de mince, de basse ders tot op de voeten afhangende band in. der
ét-, een mensch van geringe, lage geboorte of of- dienstdoende kith. priesters, — [Ant.] Lang sleejzkomst, een onbeduidend, gering mensch. On peut kleed n. der Ouden, stola f.
en faire qc. de bon, it v a de l'ét-, er is iets goeds
'Etolien, ne, 'Etoliclue, adj. Tot toli ;rif
van hem te maken, hij heeft bekwaamheid,' een' zijne inwoners behoorend , ee t o 1 i s c h. Dialecte
goeden kol). Il se eruit dune autre ét- que le reste étolique, cetolische ton vc l ni., verscheidenheid van
des hommes, hij gelooft van een ander slag te zijn 't ntolisch dialect.
dan de overige rnenschcn, hij houdt zich voor een
'Etonnanirnent, adv. (('am.) Verbazend, wonwezen van eene hoogere soort. Des Bens de même derbaarl jk, op verban -ndc, wonderbaarlijke wijze.
van:
slag.
-'Etonnant, e, adj. Verbazend, verwonderlijk,
et-, lieden één
[Peint.] Kleeding f.,
gewaad n. (in 't historisch genre gebruikt men (ira - wonderbaar, ongemeen. vïeeind: II a fait. eies properie). -- [Tech.] Mengsel n. van ijzer en staal grès et-s, hij heeft verbazende, verwonderlijke vorter soldéring (voor wapensmeden); -- gemeen staal n., deringen gemaakt. I1 ne serait pas ét- qu'il vont
waarvan de niet snijdende gedeelten
gereedschap - ce soir, 't zou niet vreemd, niet te verwonderen
pen gemaakt worden; — mengsel n. van tin en lood zijn, dat hij dezen, avond kwam.
(voor orgelpijpen); ---- staaf f. uit afwisselende stroo'Etouné, e, adj. (en part. passé van étonner
en ijzer en staal. Basse, Claire, Petite ét-, met Verwonderd, verbaasd, versteld, bevreemd: Jeu l
lood gemengd tin (bij tinnegieters). — [Navig.] 41 suis ét-, ik ben (sta) er verwondercl, versteld aver.
wat tot een houtvlot behoort. -- [Impr.] Gezamen- — (Loc. prov.) ;Il est ét- comme on fondeur de
lfjke gereedschappen tot het drukken.
cloches, comme s'il tonebait des hues, comme si
'Etof'er, v. a. Stofféren, met stof of toebehooren les comes lui venaient à ia tête, hij staat te kijken,
voorzien, uitrusten, bezetten, omzetten; versieren, als of hit het te Keulen had hooren donderen. --optooijen; de noodige stof gebruiken. — [ Pat. J Et- [Chir.] Cerreau ét- , geschudde hersenen, f. ol.
la crème, den room dunner kloppen. - - 'Etoffé, e,
oor een' val of slag). -- M aison ét-e, door eens
adj. (en part. passé): Gestoffeerd: Chapeau Bien ét-, geweldige schudding beschadigd huis n.
goed gestoffeerde hoed, in. — ( fig.) Un homme uien
'Etonnennent, ni. Verbaasdheid, verwondering,
ét-, een met kleederen, huisraad en andere zaken bevreemding t.: Causer, Dormer de l'ét- li qn , bij
goed voorzien mensch m. Une maison bien ét-e, een iemand verwondering verwekken. Tout le monde
goed gestol'eerd, van alles wel voorzien huis n. — est dans l'ét- , iedereen is verwonderd. 11 a réussi
[Corr.] Cuir bien ét- de suif, eerre op beide zijden an grand ét- de tout Ie monde, het ishem totvergoed met smeer bestreken huid f.
bazing van, iedereen 'gelukt. _ .Soms ook: bewon`Etotfeire, f. [Tech.] Sterk soldeersel n. van tin. dering (admiration): Une action qui sera l'ét- des
'Etoile, f. Ster, star f. L'ét- polaire, de noord - siècles future, eerre daad, die de bewondering de)
of poolster., — Et- du jour, du soir, de morgen -, de volgende eeuwen zal wegdragen. -- [ Vlécl.] Schud avondster. Et- flee, vaste ster. Et- errante,dwaalstar, ding, hersenschudding f. (commotion). --- [MTaréch.
planeet f. Et- qui file, verschietende ster f. EL polaire, Et- de sabot, Geweldige schok m. in den voet van
,pootster. — [Mar.] Le vent range ii l'ét-, ,de wind 't paard. -- Weleer ook: Jreuning, schudding f.
schiet noord. — (Loc. prov.) Loer, couches la belle (door zware rijtuigen, door losgebrand geschut enz.
ét-, z. COUCHER. On lui a fait voir des ét-s ii veroorzaakt).
plein midi, men heeft hem in 't aangezigt geslagen,
'Etonner, v. a. Verbazen, verwondec erin, liedat hem ' t vuur uit de oogera sprong; ook: men vreemden, ontstellen: Cet accident imprévu 1'a foul
heeft hem al wat men wilde' op den mouw gespeld, étonné, dit onvoorzien voorval hee ft hem zeer ver
wijs gemaakt. -- (fig.) Lot n., fortuinsbestemming f.,
Schudden, schokken: Le branledec-basd.(fig)
gewaand[ invloed m. der sterren op 's menschen cloches a étonné la tour, het luiden der klokken
fortuin en geaardheid, gesternte n. 11 est né saus heeft den toren doen schudden. — [Méd.] Ce coup
lane bonne, sous une mauvaise ét-, hij is onder lui a étonné la fete, deze slag heeft hem eerre laereen gelukkig, een ongelukkig gesternte gebo? en. Ce senschudding veroorzaakt. — [Tech.] El- tin dia
nest pas son mérite qui fait sela, eest son ét-, mant, een' diamant splijten. — S'ETONNER, V. pcdat heeft hij niet aan zijn verstand, maar aan zijne Zich verbazen. zich veruv„nderen. zich bevreemden
„
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verwonderd, verbaasd zijn. 11 s'étonne de tout,
hij staat over alles verwoynrleril. Je m'étonne qu'il
ne volt pas le danger ou ii est, 't verwondert, bevreemdt mij, dat leut gei'aa.i niet ziet, waarin hij is.
Etoqueresse, f. [Teel,.] Lone wolkaarde f.
-- [Tech.] IJzeren, houvast m., pin, stift f. —
ETOQUERESSES, f. Pl. [Mar.] Touwen n. pl. van
8 it 9 (oude) duim lang.

'Etoquin:u, 'Etoqiietau, 'Etoteau, in.
[Horl., Serr.] Pal nl.

'Eton, m. [Bouch.] , z. v. a. ETAL.
'Etouíiade, f. [Cuts.] , z. v. a. ETUVÉE.
'Etouffage, ni. [icon. rue.] Het dooden der
z deworrrzpeppen in hare tonnetjes (opdat zij niet
door '1 zijdehulsel heen boren).
'Etoufant, e, adj. Smorend, verstikkend, benaauwend, zwoel, drukkend, smoorheet.
'Etouffé, e, adj. (en part. passé van étouf%r):
Personne ét-e, gestikt, gesmoord, persoon m. — Feu
ét-, uitgedoofd, ingerekend vuur n. — Rire ét-,
gesmoorde, bedwongen lach m. — Cris ét-s, gedoofde, gesmoorde kreten in. pl. -- t [Cuts.] Viandes ét-es, vleesch, n. van gesrnoorde, zonder bloed
dieren. — [Hort. ] A rbre ét-, te-storinged
digt staande , geen lucht hebbende boom in. —
[Chim.] Essai ét-, mislukte, onzuivere proef f.
(door het vuur niet op den vereischten hittegraad
.

te houden) .

'Etoniiecnent, m. Smoring, verstikking, benaauwdheid, beklenndheid op de borst f.
'Etouffer, v. a. Smoren, verstikken, de ademhaling beletten; — verdooven, uitdooven, dempen.
Cette femme en dormant a étouffé són enfant,

ÉTRANGE.

'Etoupille, f. [Artill., Artif.] Gezwinde lont f.,
soort van schielijk brandende lont, werd n. in
brandewijn gedompeld en in kruid gerold. — Et-,
of fusée d'amorce, tjezwind pijpje n. —'Etonipillei', v. a. Vuurwerken met gezwinde lont voorzien.
'Etotupillon, m. [Artili.] Zundgetprop in. (om
de lading terpen vocht te beschermen).
'Etoupin, ni. [Mar.] Prop m. van werk, die
op het k; uid in 't geschut gestampt wordt.
'Etouurdeau, nn. (ƒani.) Jonge ka p oen n. en nl.
'Etoaurderie , 1. Onbezonnenheid, onbedacht zaamhei.d, loshoofdigheid, ligtzinnigh.eid, onbesuisd
-heidf.;
malle, domme streek m.
'Etourdi, e, adj. (en part. passé van étourdir)
Onbezonnen, onbedacht, los, ligtzinnig, onberaden, wild, onoverlegd, onbesuisd; — verdoofd, bedreenmeld, onthutst. Jeune homme ét-, onbezonnen, loszinnig jongeling m. — (Loc. prov.) I1 ne
fut ni fou ni ét-, hij was aanstonds bij de hand,
hij wist zich terstond te helpen. I1 est ét- comme
le premier coup de Matines, comme on hanneton,
hij is een groote w ildzang, losbol. I1 est encore
ét du bateau, z . BATEAU . — Sa goutte est passée,
mais ii en a encore la main ét-e, zijne jicht is
over maar zijne hand is er nog verdoofd, gevoel
Il demeura ét- du spectacle, hij stond-losvan.
verzet, onthutst van 't schouwtooneel, van 't gezigt. — Cette viande nest qu'ét-e, dat vleesch is
maar even te vuur geweest, is maar half gaar.
Cette eau nest , qu'ét-e, dat water is niet meer
dan laauw . — ETOURDI, m., -E, f . Onbezonnene,
onbesuisde m. en f., wildzang, losbol m. Vous parlez en ét-, gij spreekt als een onbezonnene. Vous
êtes on ét-, gij zijt een wildzang. — à L-ETOURDIE, loc. adv. Op onbesuisde, onbezonnen wijze:
Agin a l'ét-, onbesuisd te werk gaan.
'Etourdiinent , adv. Onbezonnen, los, onbedachtelijk, op onbezonnene wijze, onbesuisdelijk.
Agir ét-, onbezonnen te werk gaan. Il a entrepris
cette affaire fort ét-, hij heeft die zaak zeer onbezonnen aangevangen. I1 entra ét-, hij kwam onbesuisd, zonder overleg binnen.
'Etourdir, v. a. Verdooven, bedwelmen, duizelig, balooi ig maken; — bedremmelen, onthutst
maken, verbluffen, ontstellen, van zijn stuk brengen.. 11 lui donna un coup de baton qui l'étourdit,
hij gaf hem eenen stokslag, die hem bedwelmde. Le
branle du bateau m'a étourdi, het slingeren van
't vaartuig heeft mij duizelig gemaakt. — (fain.)
Vous m'étourdissez avec votre caquet, gij maakt
mij doof door uw gebabbel. — Cette nouvelle m'a
étourdi, die tijding heeft rnij, ontsteld, verbluft, van
mijn stuk gebragt. — (fig.) Et- la douleur, de pijn
verdooven. — (fain.) Et- la grosse faim, den grooten, eersten honger stillen. -- 11 ne faut qu'ét- un
pen cette viande, men moet dit vleesch maar een
weinig opbraden . — S'ÉTOURDIR, V. pr. Verdoofd,
bedwelmd worden. S'ét- de qc., zich iets in 't hoofd,
hangen. I1 s'étourdit de ces chimères, hij haalt
zich deze hersenschimmen, g rillen in 't hoofd. —
S'ét- sur ,qc., zich iets uit den zin, uit het hoofd
zetten, zijne zinnen van iets aftrekken: I1 s'est
étourdi sur cette perte, hij heeft zich dit verlies
uit het hoofd gezet.

deze vrouw heeft al slapende haar kind verstikt,
dood gelegen. --- Et- du cl arbon, de ia braise dans
un étoufïoir, kolen, gloed in een doofpot uitdooven. Les mauvaises herbes étouffent le bon grain,
het onkruid verstikt het goede graan. — (fam.)
Que la geste t'étouf e ! de duivel haal je ! — (fig.)
Bedwingen, onderdrukken, verbergen, smoren, deinpen: Et- one sédition, la guerre, eersen opstand
dempen, een einde aan den oorlog maken. Je ne
saurais ét- ma douleur, ik lean mijne smart niet
onderdrukken, verbergen. La crainte lui étouffa la
voix, de vrees smoorde zijne stem. -- [Mus.] Etdes tons, ioonen, geluiden dempen. — [Tech. i Étla collo, de lijm te dun maken. -- [Mar.] Et- les
voiles, de zeilen smoren. (ligt aan den mast leggen.
— ÉTOUFFEn, v. n. Bijna stikken of smoren, niet
vrij adem kunnen halen. Nous pensámes ét- de
chaud, wij meenden van hitte te stikken. Et- de
ure, of als v. pr. S'ét- de rire, zich te barsten
lagchen, zich half dood lagchen.
'Eton feuir, ni., -euse, f., Smoorder, verworger rn1., smoorster, verworgster f,; uitdoover m.,
uitdoofster f. ---- ETOUFFEUR, m. [H. n.] Volks
slangen, inz. der boa.
-namdergot
'Etouffoir , m. Doofpot m. — [Mus.] Toon
(in
eerie
piano).
ni.
-dempr
' Etoupade , f. [Chic.] Wiek f. van werk,
vlaswiek f.
'Etouupage, in. [Chap.] Het versterken van
een te dun viltstuk (capade) met den afval der andere stukken; -- die vulstukken zelven n. pl.
Etocirdise, f., z. v. a. STUPEUR f.
'Etoupas, ni. [Coin.] Zeker grof pakdoek n.
ourdissant, e, adj. Bedwelmend, verdoo'Etoupe, f. Werk n., afval m. van gehekeld
vend; --- (fig.) wonderbaar, verbazingwekkend, gevlas of hennep, uitgepluisd oud touw, pluis, haar
Et- blanche, noire, werk van ongeteerd,-pluisn. heel onverwacht.
'Etourdissement,m. Verdooving, bedwelming,
van geleerd touw. --- (fig. et fam.) Mettre Ie feu
aux ét-s, alles aanwenden om eene zaak door te bedwelmdheid; — ontroering, ontsteltenis, verbaasd heid,
onthutstheid. --- [Méd.] Ligte duizeling; duide
vuur
gieten,
verbitterde
gemoein
't
zetten; olie
[Vétér Kolder m. der paarden
deren aanhitsen. Le feu est (erend) aux ét-s, de zeligheid f
duivel is los. -- [Tech.] Et- a étamer, wisse/ier of (vertige). --- Esprit d'ét-, zwijmelgeest m.
'Etourneaei, m. [H. n.] Spreeuw m. (sanveger m. der koperslagers, om te vertinnen. —
sonnet). — (fig. et fam.) C'est un ét-, 't is een
[Com.] Soort van fransch hennepdoek n.
'Etouper, V. a. Met werk of iets dergelijks jong mensch, die hoog van zijne eigen bekwaam
opgeeft, een ongebaard, verwaand ventje —-heid
toestoppen, digt maken. Le vin s'enfuit, it faut
ét- les fentes du tonneau, de wijn loopt weg, men [Maréch.] Geelachtig grijs paard n. , spreeuwschimmel
m.
moet de reten van het vat met werk toestoppen.—
'Etouteau, 'Etoteau, m., z. ETOQUTAU.
Et- ses oreilles, of als v. pr. Set- les oreilles, zijne
'Etramées, f. pl. Grof linnen, pakdoek n. van
ooien toestoppen, niet willen hoorera. — Dor.
Picardie.
Het verguldsel op de lijnt aandrukken. --- [Chap.
'Etrampage, nn., of'Etrampure, f. [Agric.^
Opvullen, versterken (vgl ÉTOUPAGE) .
`Etouperie, f. [Corn.] Linnen van werk ge- Ploegwijze f., waarbij 't kouter nu eens meer, dan
maakt, paklinnen n. — [Mar.] Bergp laats f. voor minder diep in den grond dringt.
'Etrange, adj. Zeldzaam, ongewoon, wonder't oud touw en het daarvan gepluisde werk.
'Etomapière, f. [Coin.] , Z. V. a. ÉTOUPERIE. — lijk, zonderling, vreemd. II y a des coutumes bies
étr-s en cette maison, er zijn in (lat huis zeer zonTouwuitpluisster f.
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1 TRAI GE
derlinge, womlerl-jke gebruiken. I1 lui est arrivé
un étr- accident, hem is een zonderling geval gebeurd. C'est une étr- facon de par•ler, de s'liabilIer, dat is eene ongewone, wonderlijke wis van
sp'reken, van zich te kleeden. Trouver qc. étr-,
iets vreemd vinden. — Weleer ook z. V. a. ETR ANGER, LOINT AIN.

'Etrangé, e, adj. (en part. passé van étranger): Animal étr-, verdaagd, verdreven dier n.
'Etran geenent, adv. Op eene vreemde, zeldzame, ongewone, zonderlinge, wonderlijke wijze ;_
zeer, sterk, buitengemeen. Ii l'a étr- nialtraité, hij
heeft hein zeer. op eene buitengerneene wijze mis
J'ai été étr- surpris, ik was zeer verwon -handel.
-der,
ik stond vreemd te kijken.
'Etranger, ere, adj. Uitlandsch, vreemd, uit
Nations étr-ères, vreemde volkeren n. pl.-hemsc:
Plante étr-ère, vreemde plant f. Elle parait ètre
étr-ère ici, zij schijnt hier vreemd te zijn. Ministee
des affaires étr-ères, minister der buitenlandsche
zaken. Langues étr-ères, vreemde talen f. pl. —
(ig,) Ii est étr- dans son pays, hij weet niet, wat
er in zijn land omgaat, hij kent de zeden en gebruiken van zin vaderland niet, laat er zich niet aan
gelegen liggen. I1 West étr- nutte part, hij is overal
thuis. -- Vreemd, geen deel hebbend aan, zich niet
bemoeijend met eene zaak; — bijkomend. oneigen,
niet tot de zaak behoorend. I1 est étr- dans cette
science, hij is vreemd (een vreemdeling) in deze
wetenschap, hi weet er niets van. Ces intérêts lui
sont étrangers, hij heeft geen deel aan, geen voor deel bij die zaak. Ce raisonnement est étr- a la
cause, deze redevoering behoort niet tot de zaak.

7201)

Etranglement, ni. Verwor(joitj. leeltoe<moe1 mg f.: Des indices d'étr-, kenteekenen v an v er worging. -- [Méd.] Zamentrekhing , zamensnoering, beklemming f. Etr- dun vaisseau, d'un I oyau ,
dune berme, zamentrekkingvan een vat, van een'
.

darm, beklemming van eerie breuk. --- [H. n.,] Het
dunne gedeelte , dat het voor- en achterlijf van
sommige insecten (spinnen, wespen, enz.) ver•eeni.gt.
— Engte, naauwte, nr auwe plaats 1`. L•étr- du
canal est cause du débordemenl de ce ruisseau.
de naauwte van 't kanaal, de enge bedding is oor zaak. van 't overloopen dezer beek. [At lit.] L'étrdes fusées, het toesnoeren der vuurzijlen aan 't einde.
'Etran°ter, v. a. Worgen, verivorgen, ver
toesnoeren: Les valence lont-stiken,cl
étranglé, de dieven hebben hein geworgd. Un os
—

-

l'a étranglé, een been heeft hem doen stikken.. Te naauw maker., niet ruim genoeg laten, beklem
beistellen: Cet habit l'étrangle, die tok knelt-men,
hem, is hem te naauw. Vous étranglcz trop cette
chambre, en voulani y niettre ce cabinet, gij laat
geese ruimte genoeg rt deze kamer, door er dat

niet aan. 11 est tout a fait étr- a son canatère

kabinet te willen in zetten. --- (fig.) Étr- une affaire,
eene zaak maar oppervlakkig beslissen, haar dent behoorlijken eisch of dear ver eisekten tad niet geven.
Etr- un sac, Benen zak vast toebinden. -- [Artif.,
Arrtill.] Etr- les fusees, les cartouches, de vuur
(Ie kardoezen aan 't eirede dif t toesnoeren-pijlen,
of d-gtbinden. - -- [Dap.] Etr- Ie drag , valsche
vouwen ier, 't laken bid 't vollen, maken. -- [eital.]
Etr- use voile, een zeil zeer dint om de ra beslaan.
---ÉTRANGLER, V. n. Stikken: Secourez-nmoi ! j'étr-e,
help mij! ih stik. — (pop. et fain.) Etr- de coif,
van dorst stil i' 2, versmachten. -- S' TRANGLEII,
C. P. Zich ver Eorgert; elkander zier oren. —^

het genootschap of gezelschap, waarvan men spreekt,

plooi f. in 't laken, dooi 't vollen veroorzaakt.
'Etranguuillon, nl. [Vétér.] Wurg, worg f.,
keelontsteking der paarden. — [Hort.] Poire d'étrof d'angoisse, zeer~ wrange peer f., z. AN GOISSE.
'Etrape, f. [Agile.] Kleine stoppelsikkel f. -`Etraper, v. a. Met eene sikkel afsnijden (de
stoppels). — 'Etrapoire, f. Lange stoppelzeis f.
'Etragluue, f. [Mar.] Breedte f. der boeiplan-ken of gangen, — de bs eiplank zelve f. — F tr- de
gabord of Première étr-, breedte van den kielgang

Cette guerre nous est étr-ère, cie oorlog grr^t ons

de se mêler des affaires d'autrui, 't lint geheel niet
-in zijn' aard zich met eens anders zaken te beenoe en-. --- Les traits de eet Domme ne me sont
point étr-s, de gelaatstrekken van dien man zin
mij niet vreemd, onbekend. — [Chien.] Des metaux purifiés de tout corps étr-, van alle vreemde
of vreemdsoortige bestanddeelen gezuiverde metalen.
'Etranger, m., -ere, f. Vreemdeling, uitheem sche in en f., ultlander, buitenlander m., hij of zij,
die tot een ander land of volk behoort; — vreemde m. en f., hij of zij, die niet tot de familie, tot

behoort. Les etr-s sont bien recus en France, (le

vreemdelingen worden in Frankrijk goed opgenomen, zijn welkom in Frankrijk. — Il repousse ses
parents et ne veut voir que des étr-s, hij wijst
zijne bloedverwanten af en wil enkel vreemden

Zich doen stikken.

'Etrangluire , L [Drap.] Valscite vouw of
,

of de zandstrook.

'Etraquer, v. n. [ Véner.] Het spoor van 't

wild oh (le sneeuw tot aan zijn leger volgen.
'Etrasse, f. [Coat.] Vlokzijr_le, floret f.
'Etrave, f. [,Nlar. j Stuk hout n., slat den voor ontvangen. Ne laissez entrer aucun étr-, laat geen steven vormt, voorsteven, steven m• La lon gueui '
vreemde binnen, laat niemand binnen, die niet tot dun bttiment se mesure de l'étr- ir l'étambot.
de onzen, tot ons gezelschap behoort. — L'étr-, de lengte van een vaartuig wordt gemeten van
het bu itenland: Faire passer des marchandises it den voor- tot den achtersteven. Accords de 1 'dir-,
I'ét:r-, koopwaren buiten 's lands of naar 't buiten- sloeischoren, stevenschoren ni. pl. Safran de 1'étr-,
land verzenden. Passer á l'étr-, zijn vaderland slemphout n. Entre -étr-, voorslernphout. Fausse
verlaten, zich. in een vreemd land gaan nederzet- étr-; binnensteven. slaper ni. Canal del'éti'-, holte f.
ten. Prendre du service chez l'étr-, in vreemde, van den voorsteven. Donner plus (Ie rondeur a
buitenlandsche dienst gaan.
une étr-, een' steven steiler zetten.
'Etranger, v. a. Vervreemden, verdrijven, ver
Etre, V. subst. el auxil. Zijn, wezen, bestaan;
ontwennen ergens te komen: Le cleat a-jagen, aanwezig , voorhanden zijn. Dieu est de toute
etrarigé les pigeons du colombier, de kat heeft de éternité, God, is, bestaat van eeuwigheid. Tout ce
duive n uit het duivenhok vërjaagd .-- 5 (fam .) Etr qui a été, qui est, et qui sera, alles wat was, is
la mauvaise compagnie, les importuns de sa rnai- en zijn zal. II nest plus, hij is niet meer, hij is
son, slecht gezelschap, lastige lieden uit zijn huis dood. — (Lov. prov.) On ne peut pas etre et avoir
houden. — s ETRANGER, V. pr . Zich ver vreemden, été, mien kan niet altijd jong of dezelfde blijven. —
van eerre plaats afwennen. Le gibier s'est étrangé liet dient ant het onderwerp met liet prwdicaat of
de vette plaine, het wild komt niet meer in deze gezegde te verbinden, om eene hoedanigheid, eenvlakte.
toestand, eene of andere wijze van bestaan aan
'Etrangeté , f. Vreemdheid , zonderlingheid, 't onderwerp toe te kennen (waarbij dan 't gezegde
wonderlijkheid (bizarrerie); vreemdsoortigheid f., soms verzwegen wordt). I1 est père, soldat, hij is
vreemde aard m.: L'etr- de sa conduite, de ses vader, soldaat. II est niedecin, anglais, hij is een
rnanières, de son style.
doctor, een engelschman. — Cela est, Cela nest
'Etranglant, e, adj. (woord van Mad. de Sé- pas, dat is zoo, (lat is niet zoo. Cela sera, Cela
vigné) Ter neder slaand, Bemoedigend: Ce serait ne sera pas, dat zal gebeuren,, niet gebeuren. Elle
une raison étr - e.
nest pas mal, zij is niet onaardig. Ce livre est fran'Etranglé, e, adj. (en part. passé van étran- cais, dit boek is fransch, is in 't fransch geschregler) Verworgd: On le trouve étr-, men vond hem ven. Il est couché, devout, hij ligt, hij staat; hij
verworgd. — Te naauw , te eng, te smal, te be- ligt te bed, hij is op. Nous sommes en bivee, wp
knopt, ineengedrongen : Habit étr-, knellend, te zijn (bevinden, ons) in den, winter, wij hebben winnaauw kleed n. Allée étr-e, te smalle laan f. — ter. Cela est Bien , mal mieux, dat is goed, slecht,
[Chir.] Bernie étr-e, beklemde breuk f — [Litt.] beter. I1 est mieux aujourd 'hui, hij is (vaart, beDiscours étr-, te zeer ineengedrongen redevoering f. vindt zich) van daag beter. I1 veut ëtre plus riche
'Etrangle-chien , m. [Bot.] , z. v. a. ASPE- qu'il Trest, hij wil rijker zijn (schijnen) dan hij is-.
RULE en CYNANQUE. -- ' Etraiigle -loup, m. — (Prov.) 11 faut être tout an ou tout autre,
[Bot.] , z. TUE-LOUP.
men moet niets ten halve zijn ; inca moet het af
-

-
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met de eene 6f niet de onclere partij houden, inen
moet eene bepaaldegedragslijn volgen, niet op twee
gedachten hinken. -- Ainsi soit-ïl ! het zij zoo! God
geve 't! Dat geve God! Soit! z. SOIT. — ((am.)

II ne mest rien, Je ne lui suis Tien, hij gaat mij
geheel niet aan, hij is niet van mijne familie of
maagschap. — Door de, a, en, dans, pour, avec,
selon, etc. gevolgd; schijnt het werk-woord etre, ten
gevolge eener ellips of uitlating, nog veel andere
betrekkingen dan 't zijn of b e s t a a n aan te duiden, (lelijk uit de volgende voorbeelden moge blijken: Il est (originaire) de Paris, hij is van, uit
Par-(js, uit Parijs vandaan. Ce livre est (tiré) de
la bibliotbèque du roi, dit boek is uit fie koninkljke bibliotheek. Ces vers sont de (la composition)
Virgile, die verzen zijn van Virgilius. I1 est (de
la condition , de la profession) de robe, d'éoée,
d'église, hij is regtsfleleerde, soldaat, geestelike. j
Cette statue est (faite de la matière) de marbre,
dat standbeeld is van marmer. Cet officier est (de
service en temps) de jour, de nuit, de semaine,
die officier heeft de dag -, nacht -, weekdienst. Cela
est (conforme aux règles, aux Lois) de droit, d'usage, de bon gout, dat is naar of volgens regt, gebruik, den goeden smaak. I1 est (doué) dun bon
caractère, hij heeft een goed karakter. Cet homme
est (participant) de tout, die man is overal bij,
neemt overal deel aan, doet alles mede, heeft altijd
zijne handen in 't spel. II nest jamais de rien, u
loet niets mede, neemt nergens deel aan, laat zich
,nergens mede in, blijft ,altijd buiten 't spel. -- Ii
est (réduit) á l'agonie, a l'article de la mort, hij
ligt op sterven. Cet évêque était (assistant) an

ceneile, die bissc.rrp woonde 't concilie bij. Nous
juni nes parvelus, arr1\és) an nIOls de janvier, I
wij zijn in cie maand januaril. Mon coeur est (appartenant) it vous, min hart behoort u. Je suis
tout (devoué) à vous, ik ben geheel de uwe. Je serai à nous (prêt a vous server, it vous entendre)
dans no moment, ik zal binnen een oogenblik tot
uwe dienst zijn. Ii est tout (attentif) b ce qui)
fait, hij is met al zijne aandacht bij 't geen hij
doet. -- (fain.) lis somt toujours (occupés) a se
quereller, zij zijn altijd bézig met twisten. L'intérèt nest rien (comparé) an prix du devoir, het

eigenbelang is niets in vergel jking met den plicht. Nous étions (parvenus) en liver, dans la belle
saison, wij waren in den zomer, in 't schoone jaur-

,qetfjde. Loiseau est (enfermé) en cage, dans la
cage, de vogel zit in de kooi. Je suis (intéressé)

dans cette affaire pour no quart, pour moitié, i k
ben voor een vierde, voor de helft in die zaak betrokken. Il est (plongé) dans la douleur, hij is in
droefheid gedompeld. — Ce reinède est (bon) pour
la fièvre, dat middel is goed voor de koorts (voor
't bestrijden der koorts). Ces chevaux sont (destinés) pour les écuries du roi, die paarden zijn voor
's konings stallen. I1 est (associé, influent) pour
beaucoup dans cette affaire, hij is voor een aan
deel in die zaak betrokken; hij heeft veel-zienlJk
invloed op die zaak. La voce est (fixé) pour aujourd'nui, de bruiloft is op heden bepaald. Etre
been, Etre mal (uni, associé, lid) aver q n., op een'
goeden, op een' kwaders voet met iemand staan. —
Ce n est pas (exécuté) scion la loi, dat is niet
volgens de wet. C'est selon, z. SELON. — Sa matson est (située) contre l'égiise, vis it vis de la
mienne, zijn huis staat tegen de kerk, tegen over
het mine. Voos êtes (place, mis) hors de danger,
(Jij zijt buiten gevaar, enz.. Als être het voor
ce tot onderwerp, en een naamwoord,-namword
of voornaamwoord van den 37n persoon in 't meer
gezegde heeft, neemt het doorgaans, Í in de-voud,t
enkelvoudige tijden, het meervoud aan, terw ij l het
in andere gevallen, ook als het door een voornaam
eersten of tweeden- persoon meer -wordvane
gevolgd wordt, altijd in 't enkelvoud staat:-voud
Ce sont des enfants, 't zin kinderen. Ce ne sont
pas des bagatelles, 't zijn geen beuzelingen. Ce furent les Pheniciens qui inventèrent I'écriture * de
Phwniciërs hebben de schrijfkunst uitgevonden. Ce
ne sont pas lb mes affaires, dat zijn mijne zaken
niet, dat gaat mij niet aait. (1Velluidendh,eidshalve
schreef Chateaubriand: Est-ce les sons de 1'orgue
q ui vous out ému à ce point? zijn het de orgel
zeer hebben getroffen ?) C'est moi-íone,diuz
qui 1'ai dit; C'est toi qui l'as fait; C'est Jul, C'est
Bile qui la vu ; C'est nous qui l'avons refuse,

C'est vous qui 1'aá ez cru, ca été eux, eiles qui
1'ont prédit. Si c'avait été, Si c'eut été vos amis.
-- C'est á dire, C'est tout dire, Z . DIRE. — Etre
staat ook liefst in 't enkelv. bij ce, als het door
verscheidene naamwoorden of voornaamwoorden
in 't enkelv. gevolgd wordt; snaar wordt het voorafgedaan door een meervoud, waarmede 't in onmzddelljk verband staat, dan -moet het in 't meervond staan: C'est la pluie et la chaleur qui fécondent in terre, regen en warmte maken de aarde
vruchtbaar. C'est elle et lui qui nous invitent, zij
en hij noodigen ons uit. (Soms vindt men, in dezelfde verhouding, in éénen zin eest en ce sont
gebézigd: Ce n'était pas de lor et de l'argent qui
me manquèrent, c'étaientdu café et de la cannelle.) Les plus grands poètes dont la France se
glorifie, ce somt Corneille, Racine, Molière et La
Tontaine, de grootste dichters, op welke Frankrijk
roem draagt, zijn Corneille, enz.— Is 't gezegde een
meervoudig naamwoord of voornaainwoord,gevolgddoor' een' tusschenzin, dan zet men être doorgaans
in 't meervoud, als die tusschenzin met qui, en in
't enkelvoud, als hij niet que aanvangt: Ce somt
des amis d'enfance grui parlent de la sorte 't zijn
kindervrienden, die dus spreken. Est-ce les Anglais
que vous aimez? zijn het de Engelschen., die gij
bemint % --- Met een voorzetsel en als er eene omzetting (inversie) plaats heeft, gebruikt reen altijd
eest : C'est d'eux que j'attends tout, van hen
verwacht ik alles. -- Men gebruikt quest-ce que,
en somwijlen ook quest-ce que eest que, al volgt
er ook een smeervoud: Quest-ce que les richesses
publiques , wat zijn de openbare rijkdommen ?
Quest-ce que eest que ces taches sur le soleil ?
'wat z ij n die vlekken op de zon % --- Men gebruikt
voor de welluidendheid ne fht-ce, ce sera, sera-ee.
in plaats van ne fussent-ce, ce seront, seront-ce:
N'épargnez personne, f t -ce vos meilleurs amis,
spaar niemand-, al waren 't uwe beste vrienden. Ce sera nosdescendants qui nous jugeront, onze afstam
zullen ons beoordeelen. — Alen zegt: C'est-meling
quatre heures qui sonnent , err ce somt quatre
heures qui moot para longues, omdat in de eerste
uitdrukking niet, gelijk in de tweede, een viertal
uren , maar het vierde uur bedoeld wordt. — Si ce
nest, Si ce nest pas of point, volgen dezelfde
regels als eest; n1001 beteekent si ee nest zoo

veel als sinon, ten zij, dan blijft het onveranderd
in 't enkelvoud; Si ce ne somt pas ses paroles ex-

presses, e'en est Ie sens. Qui a corrompu la république romaine, si ce nest (sinon) les richesses
des peuples valneus. (Neteer zeide men n'était,
Wedt ets que je suis votre ami, voor si ce Wedt
été que je suis votre awe, ware 't niet geweest,
omdat ik uw vriend ben. Nu is deze zegsw ij ze zelfs
uit den gemeenzonnen stil gebannen.) -- Staan twee
of ,neer infinitieven als onderwerp, dan gebruikt
mest être in 't meervoud , zoo 't volgend gezegde
meervoudig is , maar daarentegen doorgaans in
't enkelvoud, als dat gezegde enkelvoudig is. Vieillir, être malade et mourir, ce somt lá les plus
grands maux de in vie, owl worden, ziek zijn en
sterven zin de grootste rampen des levens. Manger, boire et dormir, eest leur unique occupation,
eten, drinken en slapen zin hun n e eenirle buzz g
'.— ÊTRE wordt al,s hulpwoord gebruikt-hedn
in de zamengestelrle lijden: i.° van vele onzijdige,
20 van alle reflexieve en wederkeerige werkwoordena-: Ii est sorti d' Abraham, hij is uit 4braliam
gesproten. IJs somt. tous worts pour vous venger,
Zij zijn allen gestorven om u te wreken. --- Il s'est
empard de la vilie, hij heeft zich van de stad mees ter gemaakt. Its se somt mui, au lieu de s'aider,
zij hebben elkander nadeel toeqebragt, in plaats van
elkander te helpen. -- Het dient ook om den l ij
denden vormt van 't bedra vend werkwoord uit te
drukken ('t geen in 't nederduitsch door w o r d e v.
geschiedt): i1 est, Ii était. II fut, I1 a été aimc^, hij
wordt, werd bemind, hij is bemind geworden. Il
sera loué. hij zal geprezen worden — Etre is ook
onpersoonlijk werkwoord : 11 est jour, nuit, 't is
dag nacht. Je voudt ais qu'il fut vendredi , ik
wenschte, dat het vrijdag ware. Ii est juste, I1 est
utile que vous fassiez cela, 't is billijk, nuttig. dat
gij dit doet. I1 est (du devoir) d' un honnète homme de défendre 1'innocence, 't is de plint van een'
regtschapen man de onschuld te verdedigen. 11
nest pas de son caractère de tromper personne,
-

.

,
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't ligt niet in zijn karakter, iemand te bedriegen. , dit doek is gekrornperi. --- 'Etreei, e, adj. (en
11 est de son intérêt de me détromper, zijn belang part. passé): Chemin étr-, versmalde weg m. Habit
vordert, mij de oogen te openen, mij wit den droom étr-, vernaauwd, ingelegd kleed n. — 'Etréeiste helpen, mij beter te onderri-gten. I1 nest pas en seinent , m., 'Etréeissure, f. Inlegging , inmoi de vous tirer de ce mauvais pas, 't is niet in krinnping, vernaauwing f., het enger of naauwer
mijne magt, u uit deze netelige omstandigheid te maken. — [Méd.I Etrécissement tiu coeur, zamen redden. II nest pas que vous n'ayez su, 't is niet, trekking f. van 't hart.
'Etrein noirs , in. pl. [Teelt.] Kleinhaak [r.
alsof gij niet geweten haddet, zonder twijfel hebt
gij geweten.— Il est wordt ook in plaats van i1 y a ge- (der schrijnwerkers).
'Etrein, m. Strooisel, stroo n . onder de paam bruikt. I1 est des homines que la résistance animeer
zijn menschen, wiep de tegenstand moed geeft, die de den, varkens, enz. in den stal (litière).
'Etreindre, v. a. Vast zamendrukken, zamen tegenstand aanpr ikkelt. 11 nest pas de dépense plus
chère que Celle du temps, er is geen duurder uit - trekken, zamensnoeren, aanhalen, toehalen, binden,
gaaf, vertering dan die des tads. — II nest que trekken, prangen: Etr- un lien, eenen band vast
d'aller son grand chemin, 't best is stil zijn' weg zamentrekken. Il faut étr- ces noeuds, men moet

deze knoopen vaster aanhalen. — [Théol. J La
charité de Jesus Christ nous étr eint, de liefde van
Christus dringt ons. — (fig.) Cette double alliance
a étreint 1'amitie de ces deux families, deze dubbele huwel jksverbindtenis heeft de vriendschap van
deze twee familiën vaster toegeknoopt. — (Prov.)
Plus it gèie, plus it étreint, hoe langer het ongeluk duurt, hoe meer het drukt. - In de armen
drukken, vast oinarrnen, omvatten. Hercule tua
Ante en I'étreignant, Hercules doodde Anteus door
hein in zijne armen te knellen, drukte 4nteus, dood,
11 en sera ce qu'il plaira it Dieu, het ga. zoo God -- Qui trop embrasse mal étreint, z. E VMBR ASSER.
wil. Je vous dirai ce qu'il en était, ik zal u zeg
'Etreinte, f. Aanhaling, zamensnoerinq, vastwat er van de zaak was, hoe 't met de zaak-gen, knooping, zamendrukking f. Ce noeud-là s'est déstond. Ne croyez pas cette nouvelle, it n'en est fail, l'étr- n'en était pas asses forte, die knoop i
rien, geloof die tijding niet, er is niets van aan, losgegaan, hij was niet vast genoeg aangehaald. Ftrzij is n iet waar. Ou en sommes -nous? hoe ver zijn de ceinture, gordelgesp, gordelh a ak; gesp ni aan
wij thans? Waar zijn wij gebleven? (b. v. met eenen breukband. — Omhelzing, onvr rininq f. atrlezen, met spreken, enz.). Hoe staat het vu met amoureuse, veeliefde ornhelzincq.
ons, met onze zake, Voila ou nous en suu:,umes,
'Etrenne, I. Eerste gebruik ti., clot reen van
zoo ver zijn wij thans; zoo staat het thans met ons. een ding maakt: Ce carrosse, cette chanibre na
Oil en êtes-vous dans vutre procès ? hoe staat gij pas encore servi, v ous en aurez l 'étr-, die koets,
met uw proces ? hoe ver zijt ge met uw proces ge- die kamer is nog niet gebruikt, gij zult ei' 't nieuwtje
vorderd. En êtes-vous lb ? Gelooft ge dat? Is dat van hebben, gij zult ze inwijden. — Handgift f.,
uwe meening, uw besluit? staat het zoo met u? handgeld n., eerste geld, (lat een koopman of winVerkeert ge in die dwaling? Hé, oir en sommes- kelier op den dag of in de week ontvangt : ]e n'ai
nous? hoe , waar moet dat heen? wat is dat? wat rien vendu aujourd'hui, eest mon étr-, ik heb
moet dat beduiden? hoe hebben we 't nu? Cet heden niets verkocht, dit is mijne handgift. --homme ne salt plus oil it en est, die man weet (.Prov.) A bon jour, Donne étr - , een gewenscht beniet meer waar hem 't hoofd staat , zijn hoofd gin tot een' vrolijken dag. --- ETRENNES, f. pl.
loopt om. 11 en est p our son argent, pour sa peine, 1Vieuwjaarsgesc 3renk n.: Je v ous donnecela pour étr-.
hij heeft er zijn geld, zijne moeite bij ingeschoten,
'Etrenuer, v. a. Nieuwjaarsgeschenken geven:
bij verloren. II en est, II en a été pour son ar- On la étrenné dune montre dor, men heeft heat
ent, 't kost hem zijn geld, zonder hem iets te ba - een' gouden horlogie tot nieuwjaarsgeschenk gegeten , zijn geld is er mede naar de maan. z. ook ven. ^-- Handgeld of handgift geven: Ne voulezvous pas m'étr - z je n'ai encore riep vendu, wilt
QUITTE . Cela n 'en est pas, dat behoort niet er bij.
Les coups n'en sont pas, slaan komt niet te pas, gij mij geen handgeld geven? ik heb nog niet s verslaan behoort niet bij 't spel. — Vous v èíes, gij kocht. -- C'est pour m'étr-, ik doe het, om handhebt het geraden, getroffen, begrepen, gij slaat den geld te ontvangen. — Jnwfjden, voor de eerste keer
spijker op den kop. Vous n'y êtes pas, gij hebt het gebruiken: Cette voiture na pas encore roule,
mis, gij begrijpt de zaak niet, dat is het niet. J'y vous l'étrennerez, dit rijtuig is nog niet gebruikt, gij
suis, ik begrip, versta het; ook: hier ben ik, daar zult het inwijden, gij zult ei' 't nieuwtje van hebben.
kom ik al aan. Je n'y suis pas encore, ik heb 't nog --- ÉTRENNER , V. U. Handgift, handgeld ontvangen:
niet gevat, de zaak is mij nog niet duidelijk. Ma- Je n'ai pas étrenné aujourd'hui, je n'ai Tien ven
dame y est-elle? Is Mevrouw thuis? Je n'y seraf
ik heb van daag geen handgeld ontvangen, ii-du,
que pour vous, ik zal alleen voor u thuis zijn. — heb niets verkocht.
In den omgangssljl staat être somtijds voor aller:
'Etrépage , ni. [Agric.] Het wegnemen van
Je^fus voir mon ami, ik ging mijnen vriend bezoeken. een nedeelte des gronds, om 't overige te verbéteren.
ETRE, m. Wezen n., iets dat bestaat. Dieu est — 'Etrèpe, f., z. V. a. JACHERE. — Soort van
an êtr e iricr éé, God is een ongeschapen wezen. Un hak in. of houweel n. orn't onkruid uit te roeijeu.
etre matériel, een stoffelijk wezen. Etre idéal, de — 'Etr éper , v. a., z. v. a. EXTIRPER, ARRACHER.
raison, redewezen, hersenschim, iets, dat alleen in
'Etrésillon , ni. Stut, schoor, steunbalk m.
de verbeelding bestaat. Le non -être (le néant), het (étancon). —'Etrésillonner, v. a. Onderstutten.
niet. Être potentiel, en puissance, een modelijk onderschragen, van stutten voorzien. -- Het part.
wezen . — Ook minachtend of in toorn gebézigd: passé is ook adj.: Un bhtiment étrésillonné, een
Quel être vil et méprisable! welk een laag, ver- gestut, onderschraagd hui s n .
achtelijk schepsel! Vollb un être insupportable, dat
'Etresse, f. [Tech.] Kartonblad n — Gelijnul
is een onverdragel jk, onuitstaanbaar mensch, we- graauw papier n.
zen, schepsel. -- Aanzijn, bestaan, leven n.: C'est
'Etrie.a e, in. [Tech.] feet afnemen, versmal
Dieu qui nous a donne l'être. God is 't, die ons het
een stuk hout op een ander.-len,htpasmkv
aanzijn gegeven heeft — ÉTRES , m. pl. Gelegenhe'Etrieher, V. a. [Tech.] De darmsnaren met

te gaan. Il West

que d'avoir courage, er gaat niets

boven moed. filet en en y vormt être Bene
menigte gallicismen of eigenaardige zegswijzen: 11
en est de vous comme de moi, 't is reet u als met
mij gelegen. I1 la traite outrageusement , et it
n'en a Tien été, hij heeft hein op eerie beleedigende wijs behandeld, en er is niets op gevolgd. Quand
it l'aurait maltraité, qu'en serait-il ? Il n 'en serait
rien, al hadde hij hem mishandeld , wat zou er
aan gelegen zijn ? wat zou 't dan nog zijn ? Er zou
niets uit volgen, er zou geen haan naar kraaijen.

<

.

den f. pl., deden, vertrekken n. pl van een huis.
II connait tous les êtres de la maison, laij kent al
de gelegenheden van het huis.
'Etrécir, v. a. Enger, naauwer maken , ver
inleggen: Etr- un habit, een kleed naau--nauwe,
wer maken. Etr- un chemin , eenen weg smaller
maken. — [Man.] Et
r- un cheval, een, paard de volte
at kleiner en kleiner laten maken . —S' CTRECIR, V. pr.
Krimpen, inkrimpen, naauwer, enger worden. Le
chemin ailait en s'étrécissant, de weg werd hoe
langer, hoe smaller. Le cuir s'étrécit au feu, het
leder krimpt bij het vuur in. Ce drap s'est étréci,

paardehaar afwrijven.
'Etrier , m. Stijgbeugel m. Ces dir-s sont .i

mon point, deze stijgbeugels hangen goed voor mij.

I1 est ferme sur ses étr-s, hij zit vast in de stijg.
beugels, in den zadel; — (fig. et fain.) hij blijft bij
zijn voornemen, besluit volharden. II faut accourcir, allon ger les étr-s de deux points, gij moet de
stijgbeugels twee gaten korter , langer toegespen,

Relever, retrousser les étr-s, de stiebeugels achter den zadel opbinden. Pied de, l'étr-, de linker
voorpoot van het paard. Courir b franc étr-, als
koerier rijden, postrjden. — Il a le pied a 1'étr-,
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h heeft den voet in den stjgbeul^el. hij is i ei.svaordig; (fig.) hij is op den weg oom zijn fo r tuin te rnaken. — II a toujours Ie pied a l'étr-, hij houdt
zich weinig op eene plaats op, hij is altoos op reis.
Faire perdre les étriers à qn. , iemand van zin
stuk helpen, verlegen maken, uit den zadel lipten.
,

Teiiir 1'étr- á qn., iemand een handje helpen, hem

in zijne onderneming ondersteunen. Encore le vin,
le coup de l'étr- ! nog een glaasje aan den wapen,
op de valreep, tot afscheid ! — (Lee. prov.) II ne
faut point abandonner ses étr-s, men moet zijne
verworven voos °deelen, zijne middelen (,nt te slagen
niet loslaten. — Bas á étr-, slopkousen, rijkousen f.
Pl. zonder voeten. -- [Chii•.] Band n1., bij 't ader laten op den voet. — [Agric.] Les étr-s dune charrue, cie beugel m. van eenen ploeg. -- [Airt.ill.] Étrd'essieu en buis, asbeugel, as/damp ni. — Sti^gbeugel in., beentje ^in. de trommelholte van 't oor. --[Couvr.] Beenleder n., lederen Panel der leidekkers

om zich voor vallen te behoeden (jambier).— [Mar.]
Platte schalen m. — Etr-s, schakels der puttingen
of kettingen aan het want van eenen mast; — beu
stroppen nl, pl. — qtr-s de marchepied -gels,
. pringpaard n., strop van iet paard op de raas.
1:11 -s de chaine de hauban, het onderste gedeelte
van (Ie rustijzers, 't welk in het boord is geklonken.
Étr- de bout de vergue, nokpaardl rn. Ets- de gouvernail, knf-jper m. van 't roer.
• Etrière, f. [Man.] St gbeutgeli°iem in.
'Etrignné, e, 'Etriqué, e, adj. [Veiler.] Slank
,

en hoog op de pootera (van een' jagthond).

'Etrilte, f. .Iloskam m. 11 na pas donne un
coup (t'étr- PP ce cheval, hij heeft Glit paard niet
r eroskW.f3d. — (toe pr(-v.) Cela ne vaut as un
1ai:cl c c!'étr-,^ at is r,.^en pypesteel waardig. —
(pop. et. fig.) etre Ioge a 1'étr-, logeren waar de
schaar uithanr.t. waar uren veel betalen moet. —
5 Engte. naauwte f., naauwe doortogt ni.
'Etrillei-, v. a. Roskammen. — (fig. et fans.)
On 1'a étrillé comme it faut, men heeft hem duchtig afgerost, bont en blaauw geslagen. -- I1 a été
Bien étrillé, men heeft heng, duchtig meêgenomen,
opgetir,t; --- ook: cie ziekte heeft hem geducht beet
gehad. -- 'EtrilIé, e, adj. (en part. passé): Ciev al étr-, geroskamd paard n.

'Etriper, v. a. Ontwe fen, o tweiderz, het ingewand uit een dier halen; --- (jig, et fain.) Aller
a étripe cheval, een. paard over mete sterk voortjagen, spoorslags rijden. -- [Hort.] r-)e boomen onhanrl g sn.oe;en, hel vernrinken. Eli- une fleur, de
bladeren eens -r bloem uit elkander halen. — s'ETP,U-

'Etroit, e, adj. _Eng, -naauw, smal, niet bres'! of
ruim: Chennin étr-, Rue étr-e, naauwe, smalle weg,
straat in. Souliers étr-s, naauwe schoene n u pl.
toffe étr-e, smalle stof f. — [Mar.] Cheval étrof étir- de boyau, dunl(jvig, smnalbuikig paard if.
— [Melig.] La vole étr-e, Le chemin etr-, het
smalle pad„ de weg ni. der zaligheid. — (fig.)
Un génie, un esprit etr-, een bek -roerpen geest ni.
Cerj eau, Crane étr-, beperkt, bekrompen, klein
verstand n. Idées, Vues etr-s, bekrompen, klein
denkbeelden, inzigten n. pl. Les bosnes-gestir
étr-es d'un journal, de enge grenzen f. pl., kleine
omvang m. van een dagblad: Le cercle étr- de ses
relations, de enge, kleine kring ni. van zijne betrekkingen. -- Avoir la conscience étr-e, naauw
van gewete„ zijn, een teer, naauwgezet geweten
hebben. --- (Loc. prow.) 11 a la conscience étr-e
comme la niaanche d'un cordelier, hij heeft een
geweten waarin eerre koets met vier paarden kan
onckeeren, hij is alles behalve naauwgezet van geweten. — (fig.) ]Vaauw, innig, vertrouwd: Ets -e amitié, naauwe, innige vriendschap I. E l s -e corres,

pondance, vertrouwde briefwisseling I. — Streng,
scherp, strikt, naar stipte orde, naas' de gestreng heid der wet. air-e defense , discipline , streng,

scherp verbod n., strenge tucht f. Cela est de droit
étr-, dat is volgens het strengste regt. Prendre qc.
dans Ie sens étr-, iets in den naauwsteii, striktsten
zin opvatten. -- [I-1. rel.] Etr-e observance, strikte
observantie of naleving; f. (van zdkere klooster- of
orde-regels). — b L'i iROIT, loc. adv. In beperkte
ruimte, Blip, beku•ompen: Vous logez fort a fete-,
gij woont te bekronappen, g ij hebt Beene plaats ge
Cela Ie niet ii l'étr-, dat brengt hein-noeg.—(fi)
in 't miauw. — Vivre a t'étr-, bekrornpen leven.
zich sober belie/pen. — Als adv. gebezigd in: [Man.]
Conduire an cheval étr-, een paard weinig terrein
laten, het d igt om 't midden der nianegie laten loopen.
'Etroiteiiienct, odv. 1Vaauw, bekrompen, op
bekrompene 'wijze: Etre logé étr-, naauw, klein
behuisd zijn. I1 est étr- enfernlé, hij is naauw
opgesloten. — II est étr- défendu, 't is uitdrukkelijk, ten strengste verboden. — Observer étr- le
carême, streng of stipt de vasten houden. Etre étrobligé a qn., iemand ten hoogste verpligt zijn. —
Ils pont étr- unis, zij zijn naauw, innig verbonden.
'Etroitesse, f. Naauwheid, engheid. -- (lig.)

Bekeompenheid, kleingeestigheid f.
'Etron, nu. (pop. et bas, zoo als in 't neder
overeenkomstige woord stront) Gebon--duitsche
den drek ni. vann essenschen- erz sommige dieren. Étrde chien, hondedrek, bendekemel in.
'EtronSonner, v. a. [Hort.] Geheel ontkrui'e en (een' boom), niets dan den tronk of stang over-

PER, V. pr. [leefar.] Cordage qui s'étripe, touw
dat uitra felt. -- 'Etripé, e, adj. (Cu-werkn.,
part. passé): Animal étr-, ontweid dier. -- [Mar.
ten. --- liet part. passé is ook adj.: Arbre étronCordage étr-, gerafeld touw n.
'Etriquué, e, adj. (en part. passé van étriquer) conné, geheel ontkr•uinde, kaal gekapte boors m.
'Etrope, f. (Mar.] Strik, strop ni., stroptouw n.
Naauw, eng; smal: Cel habit est lien étr-. dit
kleed is zeer naauw. Ces rideaux sont trop ets -s, aan een katrol of blok (perse de poulie). Poulie
deze go r dijnen zijn te smal. — Chien étr-, zie dir-, gestropt blok in. E lm-s de marche -pied, stropÉTRIGUÉ. — (fig.) Lin plan been dir-, een bekrom- jes n. pl. tot de juffers' van den hengst.
'Etrouisse, f. [Auc. prat.] Geregtelljke toewijpen, niet uitvoerig genoeg bewerkt ontwerp n.
'Etriquer, V. a. (lam.) Ze naauw, te smal zing f. (adjudication) van zékere goederen. —
v. a. Geregtel jk tekennen.
'Etrouisser,
de
een
snijden of maken. -- Eli- unie pièce Pols,
'Etsen %, e, adj. [Véner.] :Chien étr-, lain gestuk hout zoodanig afnemen, (lat liet juist op een
ander stuk past. — (fig.) Te bekrompen maken, worden, ontheupte hond in. ---'Etruulfure, f. Verniet uitvoerig genoeg bewerken. -- [Pêche] De lamming; liet hinken, lain zijn (van een' hond).
'EtsMlles, f. pl. [Sal.] Zoutmagazgn n.
zamen opgehangen haringere- van elkander scheiden.
'Etude. f. Leeroefening, letteroefening , s t u'Etristé, e, adj. [Venen] Met slanke, schoon d i e f. ; -- in. 't algemeen: oefening f., ijver m.,
gevormde beenen (van honden.),
'Strive, f. [Mar.] : Kruising f. van twee stijf- streven n., bemoeijing f., inz. leerijver in., vlijt,
staande touwen. Amarrage en étr-, knijper op wetenschappelijke -inspanning, navorsching f., on
de kruising van twee st'Jfstaande touwen; het on- derzoek n. , — verkregen kundigheden f. pl. Letdes sciences, des belles- Zettres, des beaux-arts, de
deiste bindsel op een hoofdtouw.
t 'Etriver, V. a. Worstelen (latter). — [Mar.] studie, beoefening der wetenschappen, fraaije letteTwee touwen kruisen. -- Twee gekruiste touwen ren, schoone kunsten. S'appliquer à l'et-, zich op
de studie toeleggen. Se plaire a let-, zijnen lust
met een derde zamenbinden.
'Etrivière, f. Stijgbeugelriem m. A.11ongez un in 't studeren vinden, vermaak scheppen in de
p eu l'étr-, maak den stijgbeugelriem een weinig letteroefeningen. Il a fait use di- peerticuliere de
langer. — (Proc.) Allongcr lair- d'un point, eene la geometrie, h" heeft zich bijzonder op de landnieuwe zwarigheid opwerpen, eene nieuwe uitvlugt meetkunde toegelegd. -- Ei -s, eerste letteroe fenin-

zoeken, om eerre zaak op de lange baan te schut -

ven. — Étr-s, pl. Riem -, zweepslagen m. pl. Donner les etr-s b qu., iemand zweepen, piet den riem
slaan; (fig, et fans.) Iemand smadeljk bejegenen.
II s'est laissé Bonner les etr-s, Il ne s'en est tiré
qu'avec les étr-s, hij heeft zich smadelijk laten
mishandelen, hij heeft eene onteerende behandeling

moeten verduren.

gen der jeugd; de verschillende trappen van 't klas
onderwijs, studiën f. pl. Faire ses el-s, de ver -siek
trappen van 't onderwijs doorloopen ,-schilend
school gaan. Ii a fait de bonnes. de nmauvaises el-s,
hij heeft (op de school) goed, slecht geleerd. Dans
quelle wille avez-vous fait vos ét-s? in welke stad
hebt gij gestudeerd ? I1 a fait ses ét-s, hij heeft met
studeren gedaan, hij heeft zijne studiën geëindigd.
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Avoir de 1'ét-, wetenschappelijk gevorind zijn,
kundigheden bezitten. H omme d'ét-, ma; van studie, geleerde in. Salle d'ét-, schoolvertrek n.; studeerkamer f. Maitre l'ét-, opzigter m- der scholieren in de uren van studie en uitspanning. -- (Prov.)
1St- de jeu, Et- de fenètre, ne firent jainais un sa
ij het spel, aan het venster wordt-vantprèe,b
men geen geleerde. — Faire son ét- (le qe., Mettre
son ét- a qc., zine studie van iets maken, zich op
iets toeleggen. 11 se fait une ét- de lui plaire, hij
doet z ij n best, 't is al zijn streven om heen te be
hagen. I1 ne songe qu'ht s'amuser, eest lay son ét-,
hij denkt enkel aan zine vermaken, daarop zijn
al zijne gedachten gerigt. — Gekunsteldheid, gejnaaktheid f.: — [Peint.] Studie, studie -teekening,
kunstpr'oe f f., oefeningsstuk, voorbeeld n . tot nate ekenen: Il v a de i'ét- dans ses manieres, er ligt
iets gemaakts, gekunstelde in zijn gedrag. C'est
une ét- de Raphaël, 't is eene studie van Raphael.
11 a un recueil d'ét-s des plus grands maîtres, hij
heeft eene verzameling van teekeningen van de beste
e

meesters. -- Et- d'académie, of enkel ACADEM
IE,
z. ald. -- [Mus.] Studie, muzikale oefening f.,
oefeningsstuk in de vingerzetting. — [Prat.] Prak
tizijns-, notariskantoor n. Le notoire est dans son
ét-, de notaris is op zijn kantoor. Les conditions
sont déposées en l'ét- du notoire précité, de voor
liggen ter lezing op het kantoor van den-warden
-

voornoemden notaris; -- ook z. v. a. CLIENTELE.

'Etudiant, tn. Leerling of kweekeling op eene
itoogeschool, akademie-burger, s to d e n t 'm.
'Etudié, e, adj. (en part. passé van étudier)

Beoefend, geleerd, b es t u d e e r d : Sujet ét-, be-

studeert onderwerp n. — Zorgvuldig bearbeid, wel
uitgewerkt, doorwrocht: Un tableau fort ét-, eene
doorwrochte, zorgvuldig uitgewerkte schilderij f. —
Gemaakt, gedwongen, gekunsteld: Toutes ses rnanières sopt ét-es, al zijne manieren zijn bedwongen,
hebben 'niets natuurljks. ( vette douleur est ét-e,
vleze droefheid, smart is gemaakt, geveinsd.
'Etucier, v. a. et n. Zich op eene zaak toe/eg-

gen, hart?° zoeken te doorgronden , naauwkeur^ig
onderzoei:yen of nadenken, inz. zich op de weten
zich daaraan toewijden, leeren,-schapen"olgrz,
beoefenen. zich met geleerden arbeid bézig houden,

studéren, bestudéren: Mon frère étudie en
médecine, mijn broeder studeert inde geneeskunde.
11 a étuijé la navigation, hij heeft de scheepvaart
geleerd. at- l'1lornme, In nature, den -mensch, de
natuur bestuderen, leeren kennen. Jai étudie longtenips Soil caractère, ik heb lang zijn karakter bestudeerd, er' naauwcwkeurig op gelet. Il a bier étudié
le monde, hij heeft wereldkennis. — Van buiten
lee'ren: Etudiez vutre lecon, leer uwe les. — S'ËTUDIER, V. V. Bestudeerd worden. — Zich beijveren,
zich becl tilten, zijn best doen, zich toeleggen: Je
m'etudi€e /t vous plaice, ik leg er mij op toe om u
te behalf„n. 11 ne s'étudie qu'h faire bonne chère,
hij denkt slechts aan goed eten en drinken. — S'étsor- merrie, zich zelven leerera kennen, zich op zelf
-kenis
toeleggen.
S 'Etudioie, f. Kleine lessenaar in. met ver
schrijftafel, om er papieren-scheidnlaop
in te bewaren.

'Etui, n1. Koker m., kokertje n., scheede f.,
foedraal n. Et- de cuir lederen koker. Et- It lu nettes, brillenhuisje rt. Et- h ai uilles, naaldenkoker. El- de chapeau, hoedendoos f. Et- de c;iseaux,
scheede f. voor de schaar. Et- de mathénia'iques,
passerdoos. -- (Loc. prov.) C'est un visage h
't is een _ apentronie, een heel leelijk aangezigt. —
[Mar.] Geleerd zeil n., geteerde presenning, broek f.
tot omwikkeling der wisselzeilen. -- [Péche] Bun,
vischkaar f. in eene schuit. — [Bot.] Scheede f. der
knoppen. Et- médullaíre, mergkoker m. — [H. n.]
Et- des coléoptères, vleugeldeksels n. pl. der schild
-vleugi
insecten.
;

`Eta rgeon, z. ESTURGEON.

!Etuve, f. Badstoof, zweetstoof f., zweetbad n.
Et- sèclie, drooge badstoof, zweetkast f. Et- humide, dampbad n. (baits de vapeur). — Et-s naturelles,

natuurlijke badstoven, gegraven holen of grotten
op vulkanische plaatsen. — (fig.) Votre eliambre
est bonne pour I'hiver, eest une ét-, urea kamer
is coed voor den winter, zij is digt en warm. —
[Tech.] Bij velerlei bedrijven de oneigenlijke naam
van de besloten ruimte, waarin men voorwerpen
te droogren zet, droogplaats, droogkast, droogtrom-

-snel , stoof, droogkamer, droogschuur F. ,
huis n. ; droogoven m.
'Etuvée, f. [Cuffs.] liet stoven, smoren (vary
vleesch, visch, groenten): Mettre du veau l'ét-,
kalfsvleesch stoven. Cela sera bon it l'ét-, dat zal
goed zijn om te sloven. -- filet gestoofde, stoofsol n.:
Une ét- de pigeonnaux, gestoofde jonge duiven f.
pl. — [Suer.] Hoeveelheid sui)kerbrooden n. pl., die
te gelijk in de droogstoof gaan, ovencol m.
'Etuvennent, m. Het stoven; stoving f. — Het
betten van eene wond, van een lijdend ligchaamsdeel, betting f.
'Etuver, V. a. Betten, door zachte opdrukking
wasschen: Ft- une plaie aver de l'eau tiède, eene
wond nut laauw water betten. --- [Cuffs.] St' ven,
smoren. — [Tech.] In de stoof, droogstoof zetten.
'Ettivé, e, adj. (en part. passé): Plaie et-e, gebette wond

f.

BAIGNEUR).

'Etuviste, nl. Badstoofhouder nl. (nu liever
'Etytnologie, f. Woordafleiding, woordvor-

schi.ng, afleiding of afstamming der woorden; len
der woorda/leiding, der woordenwortels, e i y in o1 o g i e f. -- 'Etyrnolo« ique, udj. lvoorda fleidend,, woordvorschend, dot de wwoordvorsching behoorend, daarmede overeenkomstig, e t y m o 1 O► g i s c h. --- 'Etyinologiqueuient, adv. Volgens
de regels der woordafleiding, op etymologische wijze.
—'Etymologiser, v. a. Woordvorschen, woordafleiden, de afstamrnin-g (Ier woorden onderzoeken,
in 't licht stellen, e t y m o l o g 'i s é r e n. -- 'Etyinologiste, nl. Worrdvorscher, woordkenner,
beoefenaar, kenner der woordgronding, e t y in 0i oog, etymologist in.
Eu, e, part. passe van AVOW. Gehad.
Eu-, Grieksch voorvoegsel in vele zamen-tell i-ngen, z. V. a. i'Vel, goed, behoorlijk, enz.
Eubages, in. pl. [ F1. rel.) Priesters in. pl. der°
oude Galhors, die zich met de sterre- en natuui
kunde en .met wigchetarij bezig hielden.

Eubiotique, f. [Didact.]

leven, e u bi o t i e k f.

Kunst out goed te

Euealyptes, m. W. Soort van myrteplante7n.

Eucères, in. pl. Zékere vliesvleugelige insecten.
Eucharistie, f. (pr. ch =k) [Ca/li.] Iet hei -

lig Avondmaal of Nachtmaal; het ligchaam en bloed
van Jezus Christus onder (Ie gedaante 'van brood
en wijn. — Eucharistique, ad.. (pe. ch—k).
Het heilig Avondmaal der Katholiken betreffend,
e u c h a r i s t i s e h. Les espèces ends-s, het brood

en de wijn bij 'l. Avondmaal.

Euehètes, Eucihites, ni. p1. 111. rel. i Bid-

(Iers, bidbroeders, e u c h ei t e n ► n. pl., oude christen- secce. die 't gebed alleen genoegzaam ter zaligheid achtte. (gas n.
Eitel lorine, 1'. [Chita.] Eerste chloor -oxydeEuchologe, rn. (pr. ch=k), z. EUCOLOGE.
} uehroïe, I. [bled.]

Gezonde, bloeiende ge

-latskeurf.,
gezond uitzigt n., e u c h r ee a C.
Eu ebroene, adj. [Dirlact. J Schoon. gekleurd.
Etuchyle, adj. [Méd.] Goerlsappig. -- Luckylie, f. Goede gesteldheid C. van de chid (vgl. CHYLE).
— Euehycne, ni. [Bot.], z. v. a . CAMBIUM. -Euchyrnie, C. [Méd.) Gezonde hoedanigheid der
vochten van 't rnenschelijk ligehaam, goede vocht
-mengif.
Euelade, Euiclase, f _Minér.] Prismatische,
zeer brosse, wrijfbare smaragd in. uit Peru en
Brazilië, om zijn' glans onder de gemmen geplaatst,
euclasis f. (de Kaap, euclea f.
Euclée, C. [Bot.] Altijdgroene heester m. van
Euclidien, ne, adj. Euklidisch, wat Euklides
(een beroemd grieksch meetkunstenaar betreft). Mbthode euel -ne, euklidische leerwjjze f., de strenge,
synthetische betoogwijze, zoo als die in de schriften
van ,u/c/ides heerscht. _ _-- Als subst. in.: 4anhanper m. van Euklides.
Eucologe, in. [Cath.] Kerk-gebedenboek voor
de zon- en feestdagen, each o l ó c h i u m n.
Eucrasie, C. [Méd.] Goede vochtmenging f.,
gezonde hoedanigheid der vaste en vloeibare deelen,
goede ligchaamsqestelrtheirl f., gezond temnparement
of gestel n., welstand nl., e u kras i e C.
Eneryphie, C. [Bot.] Eik n1. van Chili.
Eadénionie, f. [Méd.] Welbehagen, welzijn,
volkomin welbevinden n. , e u d. w rn o n i e f. -Eudentonique, adj. Welbehagelijk, eudevrrcón i s c, h. -- Eudéuuonisnie, in. [Moral.] Geluk
voortdurend streven n. naar de-zalighedsrf.,
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--- [Mus.] Een door Dr. Chladni in 1790 uitgevonden speeltuig, uit een aantal horizontaal liggende
glazen staven bestaande en naar de harmonika geljkend, e Up it o o n m. — Euptionie, f..T^ elt Eudiapneustie, f. [Mod.] Goede gesteldheid f. luidendheid f., schoone klank m. e up h o n i e f. --[Mus .] Aangenaam - geluid n. van één speeltuig of
dei° uitwaseming; gemakkelijke ademhaling f.
Eiidiobiotique, f. [Didact.] .Kunst om wel ééne stern (in tegensiellinrj met s y m p h on ie). —
[Gram.] Welluidendheid, vloeijendheid f. Pareuph-,
en vrolijk te leven, eudiobiotiek f.
Eudioniètre, m. [Phys.] Luchtgehaltemeter, welluidendheidshaive, vow de welluidendheid. --luchtzuiverheidsmeter, een door Priestley uitgevon- Euphonique , adj. Welklinkend , ,welluidend ,
den werktuig om de hoeveelheid zuurstof in een ge- e u p h ó n i s c h: Lettres euph-s, euphonische, voor
geven volumen lucht te bepalen, e u d i o m e t e r m. de welluidendheid ingeschoven of bijgevoegde letters,
— Eudiométrie , f. Luchtzuiverheidsmeting , zoo als de t, 1 en sin: Viendra-t-on, Si i on eient ,
e u cl i, o rri e t r- i e f. -- Eudionnétrique , adj. vas-y; de e in nous mangeons).
Euphorbe, Euphorbier, m. [Bot.] Planten
Vat die kunst betreft, e u d i o m é t r i s c h.
welks soorten alle een scherp, b"tend-geslachtn.,
Eudynamie, f. [Méd.] Goede gesteldheid der
krachten, e u d y n a m i e f. ; ook z. v. a. EUCRASIE. melkvocht bevatten; gemeerde wolfsmelk, honds- of
Eudypte, m. [H. n.] Zeeduiker ni., een wa- ezelsmelk , e u p h o r b i a f. , euphorbiia-struik m,
Résine d'euph- , euphorbiurmz-hars f. , e u p h o rtervogel.
Enémie , f. [Méd.] Goede bloedsgesteldheid, b i um n. — Euphorbiacées, f. pl. Wol fsmelkplanten f. pl.
rucemie, euhcemi,e f.
Euphoi•ie, f. [Méd.] Het gemakkelijk verdraEuéréthistue, m. [Méd ] Gezonde prikkelbaar
spieren, euerethIsmus n.
-Eeidf.r gen of doorstaan eener ziekte, eener kunstbewerking.
Euuphotide, f. [Minér.] Serpenlfjn, niersteen m.
Euesthésie, f. [Méd.J Goede gesteldheid des
Euphronée, adj. f. Raadgevend, raadgeefster
gevoels, behoorlijke gevoeligheid f.
Euexie, f. [Med.J Welbevinden, gezond uit (bi, naam van den nacht).
Euphrosyne, f. [H. n.] Soort van vlinder m.;
goede ligchaamsgesteldheid f.
-zigtn.,
Eufraise, f. {Bot.1 Oogentroost in. Eufr- offi- -- soort van roodbloedige worm m. -- Euphrosynon, nl. [Bot. anc.], z. v. a BOURACHE .
cinale, z. v. a. CASSE-LUNETTE.
volkomenheid van 't menschelijk geslacht, e u d wnionismus n., eudwrnonologie f.
Eudesmie, f. [Bot.] Nieuw-Hollandsche 9nyrtestruik m., eudesmia f.
:

.

Eugénie , f. ]Bot.] Anjelier-n yrte op de Antillen. — E ugénine , f. [Chime.] Nagelkamfer,

eu(1eitine f.

Eu ;raphe, in. [Opt.] Donkere kamer f. (camera-obscura) , waarin men de voorwerpen in hun'
natuurlijken stand ziet, vu g r a a p h in.

Euguubines of Eugubiennes, z. TABLE.
Eiih 1 interj Hoe ! wat ! o ! oei!
Euhédysarées,f.pl. [Bot.] Spurrie-planten f.pl.
Eulabe, n1. [ H. n.] , z. v. a. MAINATE.
Eulalie, f. [H. n.] Roodbloedige worm m.

Enloe, m. Lofprijzing f.,zegenwensch, zegen m.;
gebed; testannent; grafschrift n. -- Eulogies, f. pl.
[Liturg.] Gewijde , geheiligde voorwerpen n. pi.,

e u 1 o g i ë n f. pl. —1Vachtmaalsbrrod n_ (in de grieksche kerk) .

Etilophe, in. [H. a.] , z. v. a. CYN1PS.
Eumafee, m. [Bot.] Soort van balsem in.
Eumédon, m. [H. n. J Argus-vlinder m.
Eaménides, f. pl. [Myth. j (eig. welgezinden),
(derscheiden voeten.
z. FURIES .
Evuniérode, adj. [H. n.] Met duidelijk te onEumolpe, in [A. n.] Goudkever in., die inz.
den wijngaard teistert. — Eumorphe, m. Soort

van zwarnkeeer m.

Eunuchisme, ln., z. v. a. CASTRATION. —
[H. n. ] Invloed m. der eunuchen onder 't grieksche keizerr-k, eunuchismus n. — E unu
ni. Gesnédene, ontinosnde, inz. als opziener-que,
der vr ouwen in een' harem, e u n u c h. nl. — [Anc.
mus.] Rietfluit f., z. v. a. MIRLITON.
Eupares , f. pl. [ Bot. ] hieuw-Hollandsche

sleutelbloemsoorten f. pl.

Eupathie, f. [Méd ] Zachtheid, gelatenheid f.,
geduld n. in lijden ; — toeval n. , met weinig gevaas' verbonden.
Eupatoire, f. [Bot.] Leverkr uid , boelkenskruid,

koninginnekr uid n. Eup - d'Avicenne of it feuilles

de cbanvre, hennepbladerig leverkruid n., water-

agrbirnonie f., kattestaart in.
Eupepsie, f. [Héd.] Goede spijsvertéring, sterkte

der maag; ligte verleerhaarheid, e u p e p s i e f.
Enpétale, f. [Miuér.] Vierkleurige edelsteen,
opaal m. — [Bot.] Grootbladeri-ge dwerglaurier m.
Euphemique, adj. [Rhet.] Verschoonend, ver
verbloemend , e u p h e on í s t i s c P. —-zachtend,
Euphénniquement, adv. Op verzachtende, verbloemende wijze . — Euphémisme, nl. Verzachtende, verschoonende, verbloemende uitdrukking f.,
benoeming v an een onaangenaam , treurig of on-

welvoegeljk denkbeeld op eene verbloemende, minder oanstootelijke wijze, e u p h em is m u s in. (b. v.
Ii a fbi sa carrière. voor: it est mort, Dissolution,
ontbinding, voor: putréfaction, verrotting. — Eu-

mnénides, voor: Furies. enz.).

Ennphlogie, f. [MM.] Goedaardige ontsteking,
goedaardige pokkenziekte f. — Euephioaique, adj.
Goedaardig, e u p h l ó g i s c h.
Euphone, f, J H. n.] Soort van prachtsnees f.

Euphuisme, in.

Hoof/st gemaakte en overdrag-

lelijke taal f., onder Elizabeth aan 't engelsche hof
in gebruik, e U/ h u ï s rn u s n. — -. Groote zuiver
taal. --- Euphuiste, m. Gemaakt en-heidf.van,
overclragtelk spreker, e u p h u ï s t m.
Eupion, m. [Chico.] Olie f. uit de drooge overhaling van organische stoffen. --- Eupione , f.
Vette zelfstandigheid, vetstof f., in de steenkool
-ter
aangetroffen.
Euplasie, f. [Méd.] Voor wezenlijke bewerktuig.ing vatbare dierlijke 'stof f.
Eupnée, f. [Méd ] Goede of ligte ademhaling,
eupncea f.

Eupode,

adj.

[H. n.] Met groote, lange of

zware voeten, e u p ó d i s c h. --- Euptère, adj.

Met schoone vleugels, e up t é r i s e h.
Eu•éos, nl - , z. V. a. EUPOES.
i'urhythmie, f. Juist een schoone ver houding of

evenreedigheid, inz. in de beweging, b. v. in den dans,
de rnuzijk, de pot/zij , welluidende overeenkomst;
evenmaat, geljjkmatigheid, schoone overeenstemming
van al de deden eens geheels (in bouw-, beeldhouw-,
schilderkunst) , e u r h y t h m ie F. -- [C h i r.] Handig-

held f. in 't gebruik der werktuigen. — Eurhyth.
mique, adj. [Didact.] Met regelmatigen rhythmus
(z. RHYTHMIE), eur hythreisch.
Eiiriandre, f. [Bot.] Afrikaansche magnolia f.
{'uripe, f. [H. anc.] Kanaal n. of gracht f.
rondom ' dear circus. -- [Hort.] Siring fontein f.
-- [GE^ogr.] Zeearm in., zeeengte f., inz. die, welke
Eubcea of 1Vegroponl van A frica en Breotië scheidde ,
E u i' i p u s m. (witsteen m.
Eurite , f. [ 1inéc.] Korrelig veldspaath a.,
Enroès, ni., z. v. a. pierrejudaïque, z. JUDA QUE.

Eurropéen, ne, adj. Europeesch, europisch,
europeaansch, tot Europa of zijne inwoners behoorend. — Als subst.: Europeër, Europeaan in.,
Europésche, euroireaansche vrouw f.
Europome, in. [H. n.1 Zékere dagvlinder m.
Europoroma, m. [Peint.] Tafereel, waarop

men niet een' oogopslag geheel Europa overziet,
panorama n . van Europa.
Eurus, m. (latin) (pr. eu-ruce) Zuid-oostewind,

oostewind nl.
Eetryale, ni. [H. n.] Soort van zeegei m.; zékere vlinder m.; — zeester f. (astérie). — Euryalique, adj. [Didact.] Vers eur-s, lalij ache

verzen, waarvan de woorden in getal van lettergrepen toenemen.

Eurycère, adj. [H. n.] Met sciwone, breede

horens. — Vooelsoort f. van Madagaskar.

Euryeopidoptène, adj. [1-I. n. j Met breedsn
sabelz'orrni en snavel. -- Als subsi.: watervogel
van 't geslacht der duikers.
Eurydiee, f. [Bot.] Plantenafdeeling van de
klasse der monadelphia of eenbroederigen. — [H. n.]
Soort van vlinder in.; -- zeker schaaldier n.
Enrypyge , adj. [Ft. n.] Met breeden stuit.
- Eury tome, adj. Breedmondig , met breeden

EIJRYTHMIE

H

muil, met breeden snavel. -- EURYSTOMES , 111. pl.
[H. n.] Breedgesnavelden m. pl., eene klasse van

musschen.

Eurythmie, Enrythinique, z . EURHYTHM --.

Eusémie, f. [Md.] Zamenloop in. van goede
teekens of verschijnselen, die de genezing beloven.
Eustache , m. [Tech.] Gemeen mes n. met
houten hecht . -- EUSTACHE , m . of Tr ompe D'EU-

STACHE .

[Anat.] Eustachische buis f., verbindings-

buis tusschen de trommelholte van 't oor en de keel
(zoo geheeten naar den Italiaan .E u s t a c h i-) .
Eusthénie, f. [Méd.] Natuurlijke, regelmatige
toestand m. der levenskracht.
Eustyle . m. [ Arch. anc. ] Gebouw n. met
schoonti zuilen, d. i. welks zuilen 211. zuilen dikte
van elkander afstaan.
Eutaxie,f. [Méd.] Regelmatige ligchaarnsbouw ni.
Euterpe, f. [Bot.] Naam van een' zeer schooven palmboom m. -- [El. n.] Schoone amerikaan
vlinder in
-sche
Euthanasie,
uthanasie, f. [Méd.] Zachte, stille dood m.,
rustig ontslapen n. -- [Théol.] Dood in den staat
der genade. --- [Philos.] Kunst f. om 't sterven ligt
te maken.
Euthémie, f. [Méd. J Bloeijende gezondheid f.
Euthésie, f. [Méd ] Goed, sterk ligchaamsgestel

n. — Eutliétique, adj. [Didact.] Goed, even-

redig geordend.

Euthyniie, f. [Méd.] Ziels- of gemoedsrust,

kalmte, opgeruimdheid, bl moedigheid f.

Eutonie, f. [Méd.] Krachtigheid, vastheid f.
der organen. •
Eietrapélie ,f. [Didact.] Gave der geestige

gezegden, (Ier kwinkslagen, der gepaste antwoorden; bevallige en fijne i)) ze f. van. schertsen.
Eutrophie, f. [Méd., Weldoorvoedheid, lijvigheid; gezonde en rijkelijke voeding f.
Eux, pron. pers., m. pl. (van 't enkele. lui) Zij,
hen, ze: Fux seals seront exempts de la commune
loi. zij alleen zullen van de algemeene wet vrijgesteld

ÉVANOIJIR.
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zich wegpakken: Les prisonniers se sort évadés
de gevangenen zijn ontvlugt.
'Evagation, f. Verstrooijing van gedachten,
afgetrokkenheid, oni.zwervying, afwijking f., gebrek n,
aan oplettendheid.
'Evaginer, V. tt., z. v. a. DEGAi^1ER.

Evaginulé, e, adj. [Bot.] Zonder scheede.
'5 'Evaltonner (is'), v. pr. (fain.) Zich trotsch

voordoen, zich te veel laten voorstaan.

'Evahiable,

adj. Waardeerbaar, begroot boar.

'Evaluation, f. Schatting, waardéring, prjsbepaling, begrooting f., aanslag m. — [Arith.] Evd'une fraction , terugbrenging, herleiding , f. van
eene breuk tot hare waarde. — [1Mon.j Ev- des
monnaies, gehalte - bepaling, waarde - bepaling, v a lv a t i e f. der muntspeciEu.
'Evaluer,

V. a. Schatten, 'waardéren, begroo--

ten, berékenen, aanslaan: Combien

of A combien

a-t-on évalué cette terre? hoe hoog heeft men dit
land geschat, aangeslagen;' --- [Arith.] Er- une

fraction, Bene breuk tot hare wezenlijke waarde
herleiden. -- [Mon.] vv- les monnaies, de munt
waard ren. de waarde der munten naar-speciën
haar gewigt en gehalte bepalen . v a l v é r e n. S`FVALUER, v.lrr. Gewaardeerd wenden. ----'Evalué, e, adj. (en. part. passé): Pertes év-es, ge
-schate,
aangeslagen verliezen a. pl.
'Evalve,

ad?. [Bot.] Zonder If.lapvlies,

INDÉHISCENT.

z. t+. st.

'Evanescent, e, mij. [Diaact.] Slechts kort

verschijnend. ras verdwijnend, van. korl--stondiq

stondi 1 bestaan.

'Evan éliaire, of 'Evangélistaire, ni.

souffrent beaucoup, eux et leurs enfants,

Evangeliënboek n. -- 'Evangélies, f. pl. j Ant.;
Feesten n. pl. bij gelegenheid eener goede tijding. -'Evangélique, aril. Evangélisch, met het Evanlie of de leer van Jezus Christus overeen ko ►nend
-- Eglise év-, evangelische, pI . otestantsche Perk f.
-- Cantons év-s, prntestantsche kantons in Zwitserland. -- 'Evangéliquemeut, ode. Op evangelische wijze: I1 plreche év-, hij preekt volgens

mèmes, (m. hl. van lui -mèmce, sol -même), zij

RIFIER, AUTHENTflIQI?EII. --- EVANGELISER, V. n..:

zijn. lis

zij en hunne kinderen lijden veel. Agissez comme 't evangelie. -- 'Evangélisation, f. Evan.reheeux, handel gelijk zij. Je connais eux et leurs amis, prediking f. — 'Evangéliser, V. a. l.et evanrelit
ik ken lien en hunne vrienden. J'ai besvin d'eux, prediken, verkondigen. tv- les gentils, les pauvres.
ik heb hen (ze) noodhl. C'est h eux qua je veux den heidenen, den armen liet Evangelie verkondigen
m'adresser, tot hen wil ik mij wenden. -- Lux- -- [Anc. prat.] F;v- tin sar.,, un acte, N. V. a. VEzelven, hun zelven, zich zelven. zelven. Ce sop t. Év- dans un pays, in ren landt h' t Evanie/ie ver
eux-mëmes qui me lont dit, zij zelven hebben- 1
'Evangélisone, in. Evanr^elische-kondige.
't mij geze rtl. C'est P eux-mèmes que je veux parley, leer, zedel►-un{le f. vaam '1 Evangelie. --- 'Evan;étot hen zelven wil ik spreken. lis se ruinent eux- listaire, n1., z. EVAN(tELIAIRE. - 'Evan émèmes, zij boren zich zelven in alen grond. Les liste, m. Evangelist in., schrijver vat? een Fvair
,

relnèdes sopt eux-mèmes de véritabies maux, (le 1 Belie. -- Evannelie-prediker in. tin de eenste christenhe7k) — [Ca/li] Priester in , die 't Evangeli4,
Euzoodynaamie, f. [Méc1.] Volkomenegezond- leest o f z.iiigt.-- IVeleer gold: Stemopnemer, getuige m.

geneesmiddelen zijn zelven wezenlij ke kwalen.
heid f.

'Evacuant, e, 'Evacauatif, ive, adj. [i^1&1._j

Ontlasten(], buikzuiverend, afvoerend: Des remèdes év-s of als subst m. Des iv-s, afvoerende. buik zuiverende middelen, e v a c u a n t i a n. pl.

;

bij 't sternopneinen. --- f [Anc. prat.] Naziencr der

stukken van een regtsgeling, z. v. a. VERIFICATEUR.
— 'Evangile, m (eïq. goede of blijde Biddag 0/

boodschap) Evangelie n.. het 'aieuive testriirrent; eery
der vier Evangeluen, !'ilinistre du saint )v- , be'Evaceiateur, trice, ad;. [Méd.] : Org)anes dienaar van. 't heilig Evangelie, protestantsch crodsé`-s, ontlastings- organen n. pl.
dienstleeroar, predikant in. -- [Cath ] Gedeelte der
'Evacuation, f. [Mthl.] Ontlasting, afzetting, I vangeken., (lat de priester gin de misleest oi:vingt.
a f drrijv inq , lozing , naam der dageljksehe al- , of 1 Le cQté (Ie t Evangile, de linker zjp/e van 't altafer
uitscheidingen Iles ligchaanis, e v a cu a ti e f. Ev- als men in 't koor treedt. — ( Loc. prov.) Cela
de l'urine, des excrëments, do crachat, pislozing f., 1 est vrai comme vlot d'ëv-, dat is zoo weep als
stoelgang m., speekseluitwerping f. -- Uitgeworpen, € 't Evangelie, boven aften iU)ifel verheven. 11 eruit
ontlaste stof. -- [Mi! J Ontruiming, leili, inq, eva- cela comme 1'Fv-, hij gelooft dat als 't Evangelie.
cuatie f. L'év- de in garnison, de la place, de
ontruiming f.. de aftogt In. van de bezetting, de
ontruiming der vesting. Faire i'év- (lone place,
eene vesting ontruimen.
'Evaeuer, V. a. [Meid.] Ontlasten., afvoeren,
afdrjven , e r a c u é r e n. — Ce remède évacue

les mauvaises humci rs , dat middel ontlast de
kwade sappen. -- Goh zonder voorwerp: Le nalade
a biers ëvacué, de zieke is veel kwijt geraakt. —
[Mil.] Ontruimen: La garrison Fut oblige d'évIa place, het garnizoen was verpligt r,e vesting te
ontruimen. -- La foute fvacuala place, de rnenir „te
verwijderde zich von het plein. Faire év- la salie,
de zaal doen ontruimen. — S 'EVACUER , v. pr. Ontlast worden: 11 v a des humeurs qui s'evacuent
difficilement. -- Lvaeué, e, adj. (en part. passé):
Place év-e, ontruimde vesting f. .
'Evac«ité, f. [Méd.1 Ledigheid f. der bloed
gieren (ten gevolge eener lating).
-t
'Evnsler (s'), v pr. Ontrlugten, ontsnappen,
-

Tout ce qu'il dit nest pas snot (l'Év-, 't is al geen

Evangelie watt hij zegt: hij kan 't wel eens unie

hebben. C'est 1'Es- du join. dat is t nieuws. praatje

van glen dagti, ieder heeft er den menu vol van.
'Evauiitles, f. pl. [H. a.] IIonoeïwecpen f. p1„
soort van vliesvleugelige insecten. -- 'Evanie, f.
Bong erwesp f. (merkbare bladribben.
'Evaniuervé, e, adj. [Bot.] Met schier on-

'Evanouir (s'), v. pr. In onrnagt, in, jlaoiewte

of in zwjpn(katzwijm), van zich zelven vallui, bezwij
men: Apprenant la monde son marl, else s'cévann {guit,
s'est évanouie. toen zij den dood van haren man
vernam, viel zij in, onnniogt. --- (fig.) ! erdwijnen.

-

vervliegen, te niet toon, verg aan: La gloir•e dl►

monde s'ëvanouil, ell on moment, de heerlijkheid
der wereld vergaat in een ooqenblilk. Tols see biers
se sopt évanou is, al zijne goederenrijn verdw enen
Mon espoir s'est évanoui, mijne sloor is t'ervlogen.
— iet mVorrli ook met faire zonder voornaamwoord

gebruikt: Celte nnouvel=e a fait év- tortes mes es-
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les fractions, de
pérances. --- [Alg.J Faire
breuken doen verdwijnen, door ze tot éénen noemer
te brengen. Faire év- une inconnue d'une équation,
eene onbekende grootheid uit eerie vergelijking doen
verdwijnen , e l i mi n é r e n. -- 'Evanoui , e,
adj. (en part. passé van évanouir): Femme év-e,
in oninagt gevallen vrouw. -- Gloire év-e, vervlogen, verdwenen roem m.
'Evanouissennent, iii. Onioagt, flaauwte, bezwijming f. — [Alg ] Ev- de fractions, d'une
inconnue, het verdrijven van breuken, van eerre 1
onbekende grootheid.
S Evantiler, v. a. [Prat.] , z. VENTILER.
-- 'Evaporable, adj. [Didact.] Verdampbaar.
— 'Evaporabilité, f. [Didact.] Verdampbaarheid f. — 'Evaporatif, ive, adj. De uitdam
bevorderend, dainpuitdrgvend.-pinuoftwasemg
--'Evaporation, f. Uitwaseming, uitdamping,
verdamping, vervliegi-ng f.: L'év- de I'eau, de uitdamping van het water. -- (fig.) Li,gtvaardigheid,
ongestadigheid, ligtzinnirjheid f. — 'Evaporatoire, adj. Tot de verdamping behoorend: Apparel! év- , of als subst. Un év- , een verdampingstoestel n. — ' Evaporé, e, adj. (en part. passé
van évaporer) Verdampt, uitgedampt , uitgewa.semd: Liqueur év-e, uitgedampte vloeistof f. —,( fig.)
Ligtzinni.g, onbestendig, wint: Tëte év-e, Esprit
év-, loshoofd, losbol, windbuil m. -- Ook als subsi.
Un év-, Une év-e, een, eerie onbezonnene, ligtzinnige. Une jeune és-e , een wispelturig nwlsEvaporer, V. a. Verdampen, doen
je D.
verdampen, tot damp doen overgaan; uitdampen,
doen uitwasemen, de waterdeelen door hitte doen
vervliegen: EV- of Faire év- une liqueur it un feu
lent , een vocht opp een zacht vuur laten verdampen, uitdampen. --- (fig. et fame.) Ev- sa bile, son
chagrin , zijne c ramschap , zone droefheid lucht
geven, uitstorten. — s'ÉvAuoRER, v. pr. Uitdarnpen, vervliegen, uitwasemen: L'esprit de vin s'évapore facilement, de wijngeest vervliegt ligt. — ( fig.)
S'év- en vaines Idees, en chimères, zich ijdele, onnutte denkbeelden, hersenschimmen in 't hoofd halen. Ce jeune llonime s'évapore , deze jongeling
wordtl i.jtz inn ig. ---'Evaporonxètre, nl., z. v. a.
1VV-

—

,

'

,
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'Evasé, e, adj. (en part. passé van évaser):
Verre trop év-, glas ». met te wide opening. Lumiè e dr-e, uitçjcsleten, uitgeschoten zundgat n. —
(fain.) Un nez cv-, een breed openslaande neus m.,
een neus met te wijd geopende neusgaten. — `Evasenient, nn. liet verw- jden; verwijding, wijdmaking; wf de opening f. — j_Artill.] Ev- d'une luInière , matslijtircc; , w jderwording van een zundf;at. — 'Evaser, V. (t. Verwfjden, eene opening
wyder maken, meer uitzetten. Ev- un tuzau, 1'ouverture dun tui au, eene pijp of buis, de opening
of mond eener pijp wijder maken- , uitzetten. -[Hort.] Ev- un arbre, eenen boom meer omvang
geven, zijne takh:en, van elkander spreiden. -- s'EVASER, V. pi.: Cet arbre sé'vase trop, die boom spreidt
zich te wijd uit. — 'Evasif, ive, adj. Ontwijkend, uitvlugten zoekend of makend, ontduikend:
Béponse éj -ive, ontwijkend, ontduikend antwoord n.
Moyen év-, uitvlugt f. — 'Evasion, f. Ontsnapping, ontvlugting, ontkoming, geheime vlugt f.: Favoriser l'év- dun prisonnier, de ontvlugting van
een' gevangene begunstigen. — 5 (fig.) E' -s , uit
pl., voorwendsels n. pl. — 'Evasive--vlugtenf.
inent, adv. Op ontwi, kende wijze: Répondre év-.
-- 'Evasuwre, I. Wide opening f. (van eene vaas,
(hout n.
een glas, enz.)
'Evaté, ni. [Bot.] Soort van abyssinisch ebben'Evates, m. pl., z. v. a. EUBAGES.
`Eve, f. Eva, een vrouwennaam, inz. die van
de eerste vrouw naar 't bijbelverhaal. C'est une
felle d'Eve . 't is eene Eva's dochter, eene vrouw
als al de andere, een zeer nieuwsgierig, zinnelijk
wezen; z. ook ADAM. — Bot.] Naam van een'
heester uit Guiana (ook évé gebeden).
'Evêehé,m.Bisdom,sticht, stift, e p is k opa a t n.
--- Bisschoppelijke waardigheid f., bisschopstitel m.
— Bisschopszetel m., stad, waar een bisschop zijn
vast verblijf houdt , mijterstad I. — Bisschopspaleis n., bisschopswoning f. — 'Evéchesse, f. [H.
ecci.] Vrouw f., die in de eerste christenkerk met
zékere geestelijke verrigtingen was belast; — ook
gebézigd van de vrouw eens bisschops.
'Evection, f. Grootste der schijnbare onregel*

[

EVEJNTAILLER.
matigheden van den loop der maan om de aarde,
veroorzaakt door den storenden invloed der zon,
e v é c t i e f. — Ant. rom.] Vrijbrief ni. tot het
kosteloos gebruik van postpaarden.
'Eveil, ni. Waarschuwing f., wenk ni., eerste
berigt n.: C'est lui qui men a donné l'év- , hi
heeft mij daarvoor 't eerst gewaarschuwd, hij heeft
er mij een' wenk van gegeven.
'Eveillé, e, adj. (en part. passé van éveiller)
Ontwaakt, wakker geworden: Enfant év-, ontwaakt
kind n. -- Des ti eui a peine ev-s, nog te naauwernood geopende, nog half slaperige ooggin n. pl. --(fg.) Désirs év-s, ontwaakte, nieuw ontstane begeerten f. pl. Soupcons év-s, gaande gemaakte ach,
levendig, vrolijk, opgewekt,-terdochif.Lusg,
wakker, opgeruimd: Jeune felle fort év-e, zeer Ievendi,g meisje n. Air év-, opgeruimd, vlug, levendig gelaat n. (Proc.) I1 est ev- comme une potée
de souris, 't is de levendigheid, de woeligheid zelve
(van een kind sprekende). -- I1 est toujours evsur ses intérèts, hij waakt, zorgt altijd voor zijne
belangen. — Ook als subst. m. en f. Un év-, Une
év-e, een vrolijke lavant, snaak m., -en vrolijk,
levendig, dartel meisje n.
'Eveiller, V. a. Wekken, wakker maken, uit
den slaap doen ontwaken; — (fig.) opwekken. aan
aanprikkelen, aanwakkeren.; verlevendigen,-zetn,
vervroljken. Le moindre bruit l'éveille, 't minste
gedruisch maakt hem wakker, doet hem ontwaken.
-- (Prov.), z. CHAT. — tv- l'envie, den nijd opwekh:en, gaande maken. Év- Ie courage, den moed
aanwakkeren, opwekken. Le in éveille les esprits,
de wijn vervrolijkt de gemoederen. — s'ÉVEILLER,
V. pr. Ontwaken, wakker worden. -- Opgewekt,
aangemoedigd worden. — Zich vervrolijken.
'L.veillLlres, f. pF. (Tech.] Scherpe oneffenheden f. pl. op Glen molensteen, door 't billen te weeg
gebragl.
'Evènenaent, m. Uitslag, afloop, keer in., uit komst f.; -- voorval, geval, wedervaren n., gebeurtenis, inz. gewigtige gebeurtenis f.: Cette affaire a eu
un év- heureux, deze zaak heeft een' goeden uitslag
gehad. Je ne réponds pas de l'év-, ik sta niet voor
de uitkomst in. Voilá un év- très- singulier, dat is
eerre zonderlinge gebeurtenis, een zonderling geval.
Se préparei' á tout év-, zich op elke gebeurtenis
voorbereiden. — Son apparition lit év-, zijne ver
wekte verbazing. — à TOUT EVÈNEMEN'T,-schijng
loc. ode. Wat er ook gebeure, in allen gevalle,
[

,

't mag gaan zoo 't wil. --

'Event, n1. Verschaaldheid, mu f gheid f., slechte
reuk of snaak n n, van spijzen en dranken, als gevolg van den invloed der lucht: Rouelle qui sent
l'év, kalfsschijff f., die een' kwaden reuk heeft, waaraan een luchtje is. Ce vin sent l'év-, di„ wijn is
verslagen, verschaald — Versche of frissch.e lucht,
luchttrekking f., togt, logtwind m. Mettre des hardes, des marchandises a l'év-, kleederen, koopwaren te luchten leggen of hangen. Donner l'év- it
un tonneau, een vat luchten, het zwikgat openmaken. — (fig. et fam.) Une tete à l'év-, een ligt hoofd, ligtzinn ig, winderig mensch. — [Armmlur.]
Gal f. in 't metaal, scheurtje n. in een' geweerloop,
in een' stuk geschut. — [Artill.] Speelruimte f.
eens kogels in een stuk geschut. -- [Tech.] Luchtpijp, luchtbuis f., togtrgat, luchtgat n. (in ovens,
fornuizen, gietvormen, enz.). -- [Come.] Toegift,
overmaat f. op ellewaren: Mesurer Bois sur bols et
sans év-, krap en zonder overmaat meten. — [H. n.]
Iv-s, luchtgaten, spuitgaten n. pl. der cetaceën of
walvischachtige dieren.
'Event age, m. [Tech.] Het luchten, te luchten
hangen der zeemgare vellen. — [Ecora. rur.] Het
uitspreiden, uitstrooijen van 't weggesneden onkruid.
'Eventaii, m. Waaije'r m. Les batons, brins,
Ilécbes, rayons de l'év-, de beenen n. pl. van den
waaier. Un év- qui joue Bien, een waaijer, die
goed open en toe gaat. — [Hort.] 'Tiller un arbre
en év-, eenen boom als een waaier snoeijen. --[Tech.] Koperen of blikken scherm n. (als beschut iing tegen de hitte. bij emailleurs); — teenen masker n. (der goudsmeden, om den staat van 't sol
te onderzoeken); — raam, met cirkelvormig-dersl
bovenstuk, waaijerraam n. — [H. n.] , of Poissonév-, waaijervisch m., kompas-oester, m. Ev- de mer,
naam van verscheiden polz,jpen.
'F.ventailler,m. Waaierkoopman ni. —'Eventailliste, m. Waaijermaker, -verkooper m.
-

„
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ÉVENTAIRE
'Eventaire, 'Eventère, in. Vlakke korf in.
of mand f., teenen bord n. der fruit-, groente-,
vischvrouwen. (met vakken.
'Evente, f. [Tech.] .Kaarsenkistje n. of bak m.
'Eventé, e, adj. (en part. passé) Vin év-, verschaalde wijn m. — Lalne év-e, Hardes év-es,
geluchte wol f., geluchte kleedingstukken n. pl. —
(fig.) Secret év-, uitgelekt, ontdekt geheim n. La
mine, la mêche fut éve-e, men rook lont, de zaak,
't geheim kwam aan den dag. -- (fam.) Homme
év-, Tète év-e, of als subsi. Un év-, une jeune
év-e, een ligtzinnig mensch, loshoofd , losbol m.,
een ligtzinnig, wuft meisje n.
'Eventement, m. Luchting; -- verschal-ing f.
'Eventer, V. a. Met een' waajjer wind maken,
bewaaijen, toewaaijen, verkoelen: Les princes d'Asie

ant des ;ens qui les eventent, de aziatische vod
sten hebben lieden, die hen bewaaijen. — Laten
verschalen., van kracht berooven (door eerre vloeistof
of zelfstandigheid te lang aan de lucht bloot te
stellen). -- Luchten, te luchten hangen: Ev- des
marchandises , koopwaren luchten : Év- le blé ,
het koren verluchten, met de schop omzetten. -[Mar.] Wind scheppen. Év- les voiles, de zeilen vol
windvang stellen. Ev- la quille, de kiel-brasen,t
uitwinden, boven water winden. Ev- un vaisseau, een
schip, dat tusschen twee anderen inligt, lucht ma-

ken, vr'j maken, zoodat het afvaren kan. — [Hort.]
Év- la seve, aan 't sap der boomgin lucht geven
door 't maken van insnijdingen. — [Charp.] Evune pièce de bols, een stuk hout, dat naar boven
getrokken wordt , van den muur afhouden. —
[Teint.] EV- les étolfes, de stoffen van tijd tot tijd
uit het ver fbad lichen. -- [Véner.J Ev- an plége ,
een' strik van zijn' kwaden reuk bevr ij den. Evla voie, rte lucht van 't spoor krijgen. L'aninial
évente Ie piége, het dier riekt, bemerkt den strik,
de val. — [Mil.] Ev- une mine, eenti mijn ontdekken, op 't spoor komen en hare werking ver
haar uitblazen. -- (fig. et (am.) nv- an-ijdeln,
secret, Ie dessein de l'ennemi , een geheim, het
voornemen des vijands ontdekken. J'ai éventé la
mine, la mêche, ik heb lont geroken, ik ben er
achter gekomen. -- EVENTER, V. n. [Man.] Den kop
te veel in, de hoogte houden, den neus te veel in
den wind steken (van ' t paard). -- S'ÉVENTER, V. pr.
Zich wind toewaaijen, zich verkoelen (met een'
doek of ander voorwerp). — Verschalen, verslaan,
bederven: Ce vin s'éventera si ion ne bouclle la
bouteiile, d ie wijn zal verschalen, zoo mende flesch

La lame, la soie s'éventent facilement, de wol, de zode bederven ligt in de open lucht.
'Eventeer, m., -euse, f. Hij of z j, die wind,
verkoeling toewaait, verkoeler in., verkoelster f. —
% (fig.) Ontdekker (van iets geheims), verjdelaar in .,
'niet toemaakt.

ontekster, verdelaarster f.

'Eventif, ive, adj., z. v. a. EVENTUEL.

'Eventiter v. a., z. VENTILER.
'Evenfilter (s'), V. pr. [Fauc.] Le faucon
s'éventille, de valk schudt zich onder 't vliegen.
'Eventoir, m. [Cuis. ] Vuurwaaijer in. (om de
kolen in gloed te brengen). — [Tech.] Luchtgat,
mijngat n., opening voor de lucht in de mijnen.
-- Open ing f . van eene zweetkast, droogkast, badstoof.
,

'Eventouse, f. [Tech.] Oventrekgat n.—[Mar.]

Luchtgat n. in een schip.

'Eventratiou, f. [Chir.] Breuk, wond f., waar
de buiksingewanden naar buiten treden. —-bij
'Eventrer, v. a. Ontweijen, het ingewand uithalen. nv- un boeuf, eenen os ontweien. — Den
buik oprijten, openscheuren, opensnijden: Le sanglier eventra an de nos chiens, het zwin reet een
onzer honden den buik op. Au Japon on éventre
les criminels, in Japan snijdt men den misdadigers
den buik open. ---, (fig. et fam.) EV
- un paté, eene
pastei opsnijden. Ev- an porte-manteau, een valies
met geweld (zonder sleutel) openen. — [Mar.] Évune voile, een zeil doorboren, den buik van een

zeil opensnijden (bij dringend gevaar van de masten te verliezen). — S'EVENTRER, C. pr. Zich den
buik opsnijden; — zich eene breuk schreeuwen. —
(fig.) Al zijne krachten inspannen.
'Eventaaliser, v. a. Gebeurlijk maken, aan
het toeval, de mogelijkheid overlaten. --- 'Eventnalité, f. Gebeurlijkheid f., mogelijk geval n.,

eventualiteit f.

^VIDER.

--

'Eventuiel, le, adj. Gebeurl' k, mogelijk, op
waarschijnlijke, onzékere gebeurtenissen berékend,
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naar' 't m ogelijk geval inc,eri.gt, wisselvallig, e 'v e n.tu e e 1. Traite ev-, eventueel verdrag n. (berustend,op een mogelijk voorval). Profits év-s, onzékere,

mogelijke, niet te bepalen profijten of voordeelen n.
pl. -- Somtijds ook als subst.: L'év-, het gebeurlijke
et mogelijke geval. -- 'Eventuellennent, ode.
In een gebeurljk geval; bij wijze van voorzorg.
'Eventure, f. [Tech. J Berst, scheur f. in eei^.'
geweerloop.
'Evéque, m. Bisschop in. Lveque in part ibus infidelium, of enkel in partibus,
bisschop in 't land of gebied der ongeloovigen, bis
benoemd over een bisdom, dat nog in de-schop,
magi der ongeloovigen is. — (Proc.), z. DEVENIR,
CHa.PE , CHIEN . Crosse de Bois, év- dor; Crosse
dor, év- de bois , houten kelken, gouden papen:
cie roemrijkste dagen der Kerk waren rlie, waarin
de geestelijkheid arm was. Faire an év- des champs ,
iemand aan een' boom opknoopen, ophangen. --[H. n.] Naam van verschillende amerikaansche
prachtmezen f. pl. — [Minér.] Pierre d'év-, soort
van violetkleurig kwarts n.

'Everdillonner, v. a. (pop.) Opvroljken.
'Ever dumer, v. a. [Econ. dom.] Het groene
vocht uitpersen (uit groenten, kruiden). — [Conf.]
Groen kleuren (de amandelen).

'Evergète, m. Weldadige, weldoener m. (als
bijnaam van sommige vorsten der oudheid).
^'Evergeter, v. a. Afborstelen (vergeter).

(fig.) Afrossen (rosser)

.

'Everrer, v. a: [Vétér. J Van den worm snij
(een' horn'!).

-den

'Everriateur, nl [Ant. rom.] Eerste erfgenaam in. van een' overledene, die na de begrafenis
het huis moest vegen, opdat de leisturen of spoken
het niet verontrusten ino(Iten.
'Eversif, ive, adj. Ontwerpend, verwoestend,
.

omkeerend: Principes ev-s de 1'ordre social, grond-

stellingen, die de burgerlijke orde omkeergin.
^, Eversion, f. Ornkeering, verwoesti ng f . (van
eenen staat, van eerre stad).

'Evertuation, f. Krachtinspanning. ---) 'Evertuetnent, adv. Krachtig, op krachtige wijze.
'Everta'er (s'), v. pr. Alle krachten inspan nen, zin uiterste best doen, zich a f slooven. Je me
suis évertué pour faire réussir vette affaire, ik
heb m ijn best gedaan, alle moeite aangewend, ant
deze zaak te doen gelukken.
^'Eveux, euse, adj. [Agrie..] Sol év-, mergel grond in., die slijkerig wordt, als hij met water
doortrokken is. --- [Mar .] Vaisseau év -. schip, dat

lek in de naden is.

'Eviction , f. [Prat.]

Ger egtelijke ontzetting

des koopers van eeneg goed uit liet bezit daarvan,
ontzegging, uitstooting uit het bezit, uitwinning,
evictie f.

'Lvida e, ni. [Tech.] liet uitsnijden, uitronden; het hol of open uitwerken.
'Evidé, e, adj. (en part. passé van évider)Toile év-e, opengewerkt lijnwaad n. Pièce de buis
év-, uitgewerkt, gegr oefcl, opengewerkt, uitgesneden stuk hout n. — Drap év-, laken, dat bij 'tvollen of walken onder den stamper verhit en daardoor slap is geworden, brandig laken n.
'Lvidlemmeitt, adv. Klaarbljkel jk, duidelijk,
oogenschijnlijk, klaar, blijkbaar , alle-rrduidelíjkst,
baarbljkeljk: La nouvelle gist év- fausse, het nieuws
is duidelijk valsclr.
'Evidence, f. Klaarblijkelijkheid, oogenschijnlijkheid, openbare, in 't oog loopende, volkomene
zekerheid , tastbaarheid , handtastelijkheid , e v id e n t i e f. II faut se rendre à l'év-, men moet zich
door tastbare bewijzen laten overreden.. Le temps
mettra tout en év-, de tijd zal alles leeren, aan
den dag brengen. Venir en év-, openbaar worden.
Trouvé en év-, open en bloot staande gevonden.
'Evident, e, adj. Klaar, duidelijk. oogenschijnlijk, blijkbaar, openbaar, in 't oog vallend, zonneklaar, rniddagklaar, tastbaar, handtastel jk, ontegenzeggelijk, e v i d é n t. I1 s'expose it an danger
év-, hij stelt zich aan een oogenschijnljk gevaar
bloot. La preuve nest pas év-e, 't bewijs is niet
duidelijk. Rendre cv -, openbaar maken.
'Evider, v. a. [Tech.] Uithollen, uitwerken,
openwerken, uitsnijden (om een voorwerp ligter of
sserlijker te maken), groeven maken (b. v. op een
(l egenlemmer, een' pistoolloop, een stuk ivoor, enz.).
tv- sin peigne, de tanden van een' kam maken..
-
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tv- les dents, de tanden des karos afronden. Evun ouvrage de chaudronnerie, een stuk kopersla

ronding geven, de hoeken af--gerswkdvicht
werken en er de laatste hand aan leggen. — F vles ai guitles, de naalden inkerven, aan wederzijden

van 't oog met de instrijkvijl het kersje -maken,
waarin zich de draad legt. -- [Tail., Cout.] , z.v.a.
ECHANGRER. — [Blanc.] EV - un col , hel stijfsel uit
een kraagje wr2,lven, het minder stijf maken. —
[Hort.] Ev- un arbre , de overtollige takken uit
het midden van een' boom snijden.
'Evideur, m. [Chir.] Steenboor f. — Werktuig n. tot wegneming der in zekere ligchaamsdeelen opgehoopte vochten. — [Tech.] Werkman, die
de naal oogen kerft en rondklopt.
'Evidoir, m. [Luth. ] Holboor f., holbeitel in.,
waarmede de blaasspeeltuigen van binnen worden

.

EXALTATION.
wikkeling f. der bewerktuigde ligchamen door den
g roei. -- 'Evolution,iaire, adj. Tot de evolutien behoorend, evolutiën veroorzakend. — 'Evoluitif, ive, adj. [Phil.] Zich zelven voortbrengend

of ontwikkelend. (bloem f.
'Evolvule, f [Bot.] Soo t van winde of klok-

'Evony ruine, f. [Chim.] Bittere zelfstandi g-

held uit de vrucht van 't papenhout of e kardinaalsmuts [evonymus]. — 'Evonymoide, f.
[Bot.] Klimmende celaster of boommoorder m., een

canadasche heester.

'Evoquer, v. a. Oproepen, inroepen, bezweren,
de schimmen der dooden, de dcemons of geesten vóór
zich dagen of doen verschijnen. — [Prat.] Voor
eene andere, hoogere ree, thank trekken, e v o cd r e n.

'Evuilsif, ive, adj. [Chir.] Tot uitrukken of

uittrekken dienstig. -- 'Evulsion, f. Uitrukking
uittrekking, ev ulsie f.
Ex-, uit het latijn overgenomen voorvoegsel in
z. V. a. ECHANCRURE.
'Evier, m. Gootsteen, watersteen (ook pierre vele zamenstellingen , overeenkomende met het ned'év-, pierre à laver geheeten). --- Steenen goot f. derduitsche : uit, out, ver, op, enz.: exclure, uit
exproprier, onteigenen; expédier, verzen -sluiten;
'Evilasse, f. [Con1 .] Soort van ebbenhout n.
exhumer, opgraven — in zamenstellin gen van-den;
van Madagaskar.
'Evinces, v. a. [Prat.] Geregtelijk uit het bezit jongere vorming ook z. v. a.: gewezen, voormalig,
stooten, uitwinnen, onteigenen. On 1'a evince de cette welen: ex-prètre, ex-empereur, gewezen priester,
maison par jugement of juridiquennent, hij is gereg- keizer.
Exacerbant, e, adj. [Méd.] Toenemend, vertel k uit dit huis gezet. -- (jam.) Ev- qn., iemand
den voet ligten. — Het part. passé is ook adj.: Pro- he/fend, verergerend: Fièvres ex-s. — Exacerpriëlaire evincé, van 't bezit ontzette eigenaar m. bation, f. Toeneininr„ verhefng, versterking f.
'Eviré, adj. [Bias.] Zonder kenteeken van ge- van eene periódische ziekte.
5 Exacorde, m. [Mus.], z. HEXACORDE.
slacht, zonder geslachtsmerk (van een dier p,ebézigd).
Exact, e, adj. (pr. ek -zakt) Naauwkeurig, juist,
'Evirilation, f. [Didact. j , z. v. a. CASTRATION.
'Eviseération, f. [Anat.] Het uitnemen der zorgvuldig, naauwgezet, stipt, ex ac t. 11 est fort
exen tout ce qu'il fail, hij is zeer stipt in alles
balseming).
—
ontleding
of de
ingewanden (bi de
wat hij doet. Etre ex- à lenir sa parole, nuauwgezet
'E 'iscérer, V. a. Het ingewand uitnemen.
%'Evitable, adj. Vermijdelfjk. ontwijkbaar: in 't houden van zijn woord zijn. Copiste ex-,
Ce malheur n'était pas év-, dit ongeluk was niet naauwkeurig afschrijver n1. — Sciences ex-s, wiskundige wetenschappen f. pl. ; wiskunde f. Exacte ontgaan.
'Evitage, m. Zwaaijing f. van een voor anker tement, adv. 1Vaauwkeurig, stipt, zorgvuldig, op
ligtiend schip (door den wind of door verandering nawtuwkeurige wijze.
Exacteur, m. (weleer) Schuldinvorderaar, geldvan getij). --- 'Evitée, f. (Mar.] .%'nodige ruimte f.
voor een schip, om op zone ankers te .zwaaigen. he/fes' ontvanger der renten, gaarder, gaarmeester;
-- (nu) afzetter, knévelaar, uitzuiger, ver
--Cette
liet
schip
zwaait.
son
év-,
Le vaisseau fait
— S Exactif, ive, adj. Knevelend,-drukem.
rivière na pas assez cl'év-, die rivier, heeft de tot
zwaaiing vereischte breedte niet. -- EVITER, v. a. afpersend -- Exaction, f. (weleer) Invordering,
van 's lands penningen;— (nu) aJperMijden, vermijden, ontwijken. ontgaan, ontvlugten: strenge gal
EV- les mauvaises compagnies, (Ie kwade gezel sing, knévelau -g , afzetter j,verdrukking, ex d c t i e f.
)Exactitude
, f. Naauwkeurigheid, stiptheid,
mijden.
gevaar
ver
tvhet
le peril ,
mijden.
-schapen
EV- qn., iemand vermijden. En- écrivant it faut év- juistheid, regelmatil}heid, .zorgvuldigheid , naauwles équivoques, bij 't schrijven moet men alle dub- gezetheid f.
Exeeme, adj. [Mod.] Van bloed beroofd, bloedbelzin.nir;heden mijden. EV- une peine b qn., iemand
eene moeite besparen. (Deze uitdrukking is af te ledig, exaimos.
Exagérateur, in., -trice, f. Vergrooter, overkeuren; men behoort épargner te gebruiken). —
[Mus.] Een' kadans vermijden, bij 't slot-akkoord drijver m., vergrootster, overdrjfster f. - Ook als
een dissonant voegen. — EVITER, v. n. [Mar.] Om- adj.: Toutes les passions sopt ex-trices, al de hartsduwen, olnzwaujen: Le vaisseau évite, évite au toGten hellen tot overdrjving over. — Exagéravent , a la marde, het schip zwaait, zwaait op tif, eve, adj. Overdrijvend, vergrootend, overdreden wind, op het tij of op stroom. vv- an vent, ven; (faro.) bluffend, grootsprekend. — Exagéà la rnarée, door den wind, door het tij omge- ration, f. Overdrjv .ng , ver grootin 1; grootepraakf.
zwaaid worden. tv- entre vent et ma rée, onder — Exagérer, v. a. Overdrijven, vergrooten, overden wind met den stroofn onder lij zwaaien. Ev- dreven voorstellen. — Ook zonder voorwerp: 11 est
par le hontour, voor klare kluizen zwaaigen. — sujet b, ex-, hij houdt veel van overdrijven.
S' ÉVITER , v. pr. Vermeden worden. -- Elkander S' EXAGERER, V. pr. Zich iets vergroot of overdre ven voorstellen. — Exagéré, e, adj. (en part.
mijden, ontwijken of uit den weg gaan.
'Eviterne, adj. Eeuwig, onsterfeljk, bijnaam passé) Sentiments ex-s, overdreven gevoelens n. pl.
van de 12 groote goden der mythologie. — 'Evi- Tableau ex-, overdreven tafereel n., schilderij f.
Exaltation, f. Verhooging, verheffing; grootternité, f, [Dogni.) Eeuwigheid, onsterfelijkheid f.
'Evocable, adj. [Prat.] Geschikt om voor eene making , verheerl' king; gemoeds- of geestverheffing.
andere regtbank getrokken te worden, beroepbaar geestdrift, geestvervoering, overspanning, exalt aop hooger gereggt. — 'Evocation, f. Oproeping, tie f. — Ce bátiment, Ce plancher a trop pee
inroeping, bezwering, eene ceremonie der Ouden, d'ex- (d'élévation), dat gebouw, die vloer heeft te
waardoor z2 de tegenwoordigheid der goden , der weinig verheffing, hoogte. (In dezen eiq. zin weinig
dmmons of der geesten opriepen, ev o c a t i e f. — gebruikt). — Le jour de son ex-, de dag zijner
[Prat.] Het trekken eener zaak vóór eene hoogere verhe/.ng (tot eene geestelijke, inz. tot de pauseregtbank. — 'Evocatoire, adj. Het beroep op lijke waardigheid). — [Liturg.] Ex- de la saintehooger regtbank betreffend. — [Ant. prat.] Cédule croix, kruisverheffing (een kath. kerk/eest op 14
év-, schriftelijke bekendmaking f., dat enen de zaak Sept.). — [Mid.] Ex- du pouls, verheffing vonden
pols. Ex- des svmp tómes dune maladie, hoogste
voor eene hoocrere regtbank trekken wil.
t'Evolé, e, adj. Loshoofdig, onberaden, on- trap m., dien de verschijnselen eerier ziekte bereiken. Ex- des forces vilales, overspanning„ zieke
bezonnen.
levenskrachten. — [Chirn.J-lujkevrhogind
'Evoltaer , v. a. [Mil., Mar.] De evolutidn,
legerzwenkingen, scheepswendingen uitvoeren, ma- Hoogste braad m. van zuivering (der metalen, zou
[Astrol. -ten,z.);vrluigophefn.—
n ce u v r e r e n. — 'Evolution, f. Beweging, zwenking, hetzij tot oefening, of tegenover den vijand, Stand m. eener p laneet, in welken zit geacht werd
sens, de
meesten
invloed
te
oefenen.—
L'exdes
den
bewegingen,
[
l^lar.
]
Ev-s
nav
ales,
es o l u t i e f. —
wendingen eener oorlogsvloot, zee-manceuvres f. pl. verhoogde werking der zinnen of zintuiten. Parler
!rpgewongeestvervoering.
geestdrift,
met
— [Mus.] Ornkeering f. der stemmen in het dub- avec ex-,
bele contra -punt. -- [Didact.] EV - organique , ont- den,heid spreken.
uitgewerkt.
'Evidure, f.,

---

EXALTER
Exacter, V. a. Verhoogen, verhe jfen; — ver

verrukken, vervoeren, overspannen, over--hiten,

prikkelen, e x a 1 t é r e n; — prijzen, roemen, ver

L'homme peut ex- la sensibilite d'un-herljk.n:
organe quelconque, de mensch kan de gevoeligheid
van een of ander orgaan verhoogen, versterken,
vermeerderen. --- (fig.) Ex- une passion, een' hartstogt ten top voeren. — Ex- les esprits, de gemoe
doen ontvlammen; de hoofden verhitten, in-dern
vuur zetten, in geestdrift brengen. — Ex- Ie saint
nom de Dieu, Gods heiligen naam verheffen, ver
On ne p eut trop ex- son mérite, men-herlijkn.
kan zijne verdiensten niet te hoog , niet genoeg
roerhen, verhe/fen. — [Chim.] Den hoogsten graad
van zuiverheid, van kracht geven. — s'EXALTER.
V. pr. Zich verheffen, zich tot den hoogsten graad
van werkzaamheid, van kracht verheffen, zich overspannen (van de zinnen, de hartstogten, enz. sprekende). ---- Elkander hemelhoog verheffen. — Exalté, e, adj. (en part. passé): Imagination ex-e,
ontvlamde, verrukte, overspannen, g e ë x a It e e rd e verbeelding f. Cat homme est ex-, a l'esprit
ex-, la tête ex-e, die man heerhl eene hooge vlagt,
heeft een overspannen geest of hoofd, eerie oatvlamde verbeelding.
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Exarehat, m. Gebied, ambt n., waardigheid f.
van een' exarch; — griekscrl- keizerlijk stadhouderschap in Italië (waarvan Ravenna de hoofdstad
was), exarchaat n.

Exarchiàtre, in. [Méd.] Weidsche titel in.,
weleer aan sommige eerste lijfartsen van koningen
en keizers gegeven. ---- Ook: gewezen lijfarts m.
Exarme, f. [Chic.] Vei' uitstekend gezwel n.
Exarque, m. Stadhouder der voormalige grieksche keizers in Italië, e x a r c h ni. -- Bij de nieuwere Grieken: afgevaardigde m. van den patri.arch, die in zijnen naaam de bisschoppen en kerken
bezoekt.

Exartérite, f. [Méd.] .Adervliesontsteking f.
Exarthrème, in., Exarthrose, Exarti-

eulation, f., z. V. C. LUxATION.
Exaspération, f. Verbittering f.; vergramd heid, verbitterdheid f. --- [Méd.], z. v. a . EXACERBATION . — Exaspérer, v. a. Verbitteren, verver -

g ramme
ramen, vertoornen, tot toorn of gramschap
-- [Méd.] Verergeren. — Exaspére, e,
adj. (en part. passé): Homme ex-, verbitterd, ver
-gramd,nesch.

Exaucement, m. Het verhooren (eenei bede);
verhooring, inwilliging f. — Exancer, v. a. Ver
gunstig aanhooren, inwilligen: Dieu exauce-horen,
Exalamineuse, f. of als adj.: Perle exalumineuse, kleine schitterende parel uit het Oosten. les prières des humbles, God verhoort de gebeden
% Exambloine, m., Examblose, f. [Méd.] der néderigen of ootmoedigen. -- Exaucé, e, adj.
(en part. passé): Prière ex-e, verhoord gebed n.
Ontijdige geboorte, miskraam f
Exanctoration, f. (I-I. rom.] Afdanking f.
Examen, ni. (pr. --nène) Onderzoek, toet
ondervraging, navorsching, uitvorsching f.,-sing, (der troepen). — [Cbev.j Ontzetting, afzetting,
verhoor, inz. schoolonderzoek n., proefneming t. opheffing f. (dégradation). — Exauctorer, v. a.
der gemaakte vorderingen, ex a rn en n. Faire l'ex- Afdanken. - Ontzetten (van de ridderlijke waar
-dighe)
(dégrader).
d'une chose, Mettre une chose à 1'e -, eene zaak
onderzoeken, op den toets stellen. --- Après mar
ex-, na rip onderzoek, na rijp beraad, overleg, na
rijpe overweging, ozerle„ ging, overpeinzing. Passer

un examen , een onderzoek, examen ondergaan,
doorstaan. Mettre qn. it l'examen, iemand in 't ver
nemen. — Ex- h futur, voorloop-ig verhoor n.-hor

van geluigen,

Examinateur, nl., -trice, f. Onderzoeker,
navorscher, ondervrager, e x a m i n d t o r m., onderzoekster, ondervraagster f.

S Examination, f.

Het onderzoeken, het e.ca-

minéren; onderzoek, examen n.
Examiner, v. a. Onderzoeken, uitvorschen, uit
uitvragen, ondervragen, ondertasten,, ver -horen,
beschouwen, nazien; over--horen;auwkig
denken, overpeinzen, beraadslagen, navorschen, nasporen , e x a m i n é r e n. Ex- un compte , eene
rékening onderzoeken. Ex- sa conscience, soi-mérne,

zijn geweten beproeven, zich zelven onderzoeken.
On la examiné sur la grammaire, men heeft hem
in de spraakkunst onderzocht, geëxamineerd. Plus
je l 'examine , plus je crois l'avoir vu quelque part,
hoe m. er ik hein beschouw, hoe meer ik geloof hem
ergens gezien te hebben. --- s 'EXAMINER , V. pr.
Zich zelven onderzoeken, zich gadeslaan, zich ondervrapen; -- zin geweten onderzoeken. -- Elkander oplettend waarnemen, beschouwen. --- Examiné, e, adj. (en part. passé): Livre ex-, onder
nagezien boek n. Affaire infirement ex-e, rijp-zocht,
onderzochte, doordachte zaak f. ecolier ex-, onderzocht, geëxamineerd scholier ni.

Exanastomose, f. [Méd.]

Ziekelijke verwij-

ding, inz. der bloedvaten, met ontlasting van bloed,
exanastómosis f. — Exanasthrophe, f.
Miéd.] Herstelling, genezing, inz. van eene inslorinq. exancistrophe f. (darm, exanie f.
Exanie, f. [Méd.] Uitzakking van den endelExanimation, f. [Méd.] Ontzieling f., dood m.;
--- diepe onmagt, flaauwte, e x a n i m a t i e f.
^

Exanthémaatenx, ease, Exanthématl-

ne, adj, [Méd.J Met huiduitslag gepaard, uit slagaardirj, vlekkig, blarig, e x a n t h e m (i t i s c h.
— Exanthéniatologie , f. Uitslagleer f. -^

Exanthématologique,

adj. Tot die leer be-

koorend, exanth.ernatológisch. --- Exanthème, m. Koortsige huiduitslag m., vlekken of
blaren f. pl. op cie huid, vurigheid f.
Exantlation, f. [Phys.] liet uitpompen; uitpomping f. (van lucht of water).
Exanthropie, f. [ltéd.} Hoogste graad n. van
raenschenvrees, van menschenschuwh,eid (als gevolg
van ziekte), exanthropie f.
Exara gene, in. [Chir.] Been-, beernderbreuk f.
met uitscheuring.

Excalcéation, f. [Ant. jud.] De wet van 't uit
XXV,-treknds/w,ocheijng(Dutr.

vs.

9).

(brandend.

Excatéfactif, ive, adj. Verhittend, verExcarnation, f. [Anat.] Ontvleeschiv fl f., het
ontdoen der beenderen van 't vleesch; --- afzondering der uitgespoten vaten, e x c a 'r n a t i e f.
Excarner, v. a. [Tech.] De tanden in een'
kam snijden. — [Anat.] Van vleesch ontdoen.
Excavateur, in. [Chem. de fer] Toestel om
het wegruimen en aanvoeren van grond voor de
spoorwegen gemakkelijk te maken. -'-- Excavation, f. Het uitgraven, uithollen; uitgraving, uitholling, opgronding, e x c a v a t i e f. -- Ex Gaver,
V. a. Uitgraven, diep uithollen, Bene, holte maken.
Exeédant, e, adj. Overschietend, overblijvend:
Somma axe-e, overschietende som. Exc- d'aunage,
z. AUNAGE. ---- (Jig.) Vermoeijend, afmattend, las
Travail exc-, a finattende arbeid m. - C'est-tig:
un homme exc-, 't is een lastig measch. -- ExcEDANT , M. Overschot, overwigí n., overmaat f., teveel n. -- % Exeédation, f. Het overschrijden;
overschrijding f. — Excéder, v. (i. Overschrijden,
te ver gaan, te buiten ofte boven gaan. II a excédé
son pouvoir, hij heeft zijne mart overschreden, is
zijne raagt te buiten gegaan. N'excédez pas cette
somnle, ga deze som niet te boven. -- Ce peuplier
excède les autres en Hauteur, die populier steekt

boven al de andere stil. -- (fig.) Overladen, overstelpen, de zaken te ver drijven ('t zij ten goede of
ten kwade): II nous a exeédés de compliments, h#
heeft ons met plil tplegingen overladen-. --- Exc- qn.
de coups, iemand de huid vol slagen, geven, hem
onbarmhartig afrossen. Exe- qn. de bonne chère,
iemand niet spijs en drank overladen, tot al te veel
eten en. drinken aansi oren. — Fermoe en, a frnatten, lastig vallen, vervélen. Voilb des travaux dui
excèdent les forces, dat zijn werkzaamheden, die de
krachten a frnatten, uitputten_ I1 m'excède par son
bavardage, hij valt mij lastig, verveelt mij cgeweldia niet zijn gesnap. Tout m'excède aiijourd'hui,
alles is mij van daag te veel. -- s'EXCEDER, v. pr.
Zich te buiten gaan, de gewone grenzen overschrijden, zich afmatten, zich uitputten, zich o felonnven:
S'exe- de jenes de veilles, d'austéi itds, zich door
vasten, nachtwaken, boetedoenin en uitructten, te
veel vasten, waken, boete doen. --- Excédé, e,

rcdj. (en part. passé): Pouvoir cxc-, ove 'sch.redenmagt f. Je suis exc-, de fatigue, ik ben a fgernal, uitgeput, dood moede. -- Je suis exc- de ses complimeats, ik walg van zijne complimenten. -- L'hom-

me ainsi battu at exe-, s'alla présenter au juge,

de zoo geslagen en mishandelde roan begaf zich vaar
den regter. -- Un jeune homme axe- de d(I)au
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ches, een door losbandigheid uitgeput, ontzenuwd
jongeling.
Excelleinment, adv. Voortreffelijk, op eene
uitmuntende wijze, uitnemend, bij uitnemendheid,

bij uitstek.

Excellence, f. Uitmuntendheid, voortreffel jkheid, uitstekendheid, uitnemendheid f. En quoi eonsiste l'exe- de ce livre? waarin bestaat de voor
dit boek? L'exc- dun fruit, de-treflijkhdvan
voortrefTelijkheid, lekkerizeld van eerre vrucht. —
E x c e ii e n t i e, ambtstitel van ministers, van de
hoogste ambtsbekleeders bij 't hof, van a (gezan ten; in de middeleeuwen ook van de frankische en
duitsche keizers, van pausen en bisschoppen. —
(fam.) Donner de l'exe-, zijne excellentie spelen,
iemand gedurig den titel van excellentie geven. —
PAR EXCELLE1 CE, loc. adv. Bij voorkeur, bij uit
bij uitnemendheid: Salomon est appelé-zonderiq,
le sage par exc-. Salomo wordt bij uitnemendheid
de wijze genoemd.

Excellent, e, adj. Voortreffelijk, uitmuntend,
uitnemend, uitstekend, buitengemeen, heerlijk, ongemeen schoon, goed, enz., e x c e 1 l é n t. Coeur exe-.
voortreffelijk hart n. Fruits exc-s, keurige, lekkere
vruchten f. pl. Exc- écrivain, voortreffelijk schrijver.
Excellentissime, adj. (fam.) Zeer uitnemend,
zeer uitmuntend, allervoortre/feli kst. — [Flist.]
E x c e l l e n t i s s i ni u s, titel der voormalige senatoren van Venetië, als zij in tegenwoordigheid van
den doge in collegie vergaderd waren.
Exceller, v. n. Uitmunten , uitsteken, uitblinken, te boven gaan, verheffen, e x c e 11 é ren.
Excentricité, f. Uitiniddelpuntigheid, verwij
dering of afwijking van het middelpunt, inz. de afstand des brandpunts van 't middelpunt bij kromme lijnen, exeentriciteitt. — ]- (fig. ei fain.)
flTonderlijkheid, grilligheid, eigenzinnigheid, overspannenheid, dweeperij f. — Exeentrique, adj.
Uitmiddelpuntig , geen gemeenschappelijk middel
hebbende (van in of bij elkander liggende cir--punt
kels, ei? kelbogen, spheren), e x c é n t r i s c h, e xe e n t r i e k. -- (Jig. et fain.) Wat van de gewone
baan afwijkt , buiten de gewone grenzen treedt,
ongemeen, overspannen: Un homme exc-, een wonderlijk, grillig, overspannen mensch, een excentri-

sche geest m. — EXCENTRLQUE, m. of als adj. Disque exc-, kolderschijf, excentrieke of uitrniddelpuntige schijf f., die in de stoommachines op de
as van 't vliegwiel of op de as van den locomotief
ligt en de stoomzuiger-stang heen en weder voert.
Excepté, e, adj. (en part. passé van excepter)
Uitgezonderd, uitgenomen, uitgesloten, g e e x c i piéerd, geëxcepteerd. Tout le monde y
peut venir, les femmes exc-es. -- EXCEPTE , prép.

(eig. part., door ellips als prép. gebruikt) Behalve,
uitgezonderd, uitgenomen, met uitzondering van:
Tout le monde y peut venir , exc- les femmes.
Exeepter, v. a. Uitzonderen, uitnemen, voorbehouden, uitsluiten , e x c i p i é r e n, e x c ep t éren: Je vous donnerai tout sans riep exc-, ik zal
u alles geven,' zonder iets uit te zonderen.
Exception, f. Uitzondering, uitneming, uit
i e f. II n'y a point de règle sans-sluitng,excép
exe-, er is geen regel zonder uitzondering. Cela ne
soufi're point d'exc-, dat duldt geene uitsluiting. —
Uitvtugt, tegenwerping, tegenspraak, verantwoording f., verantwoordingsschrz ft, verzet n. des beklaagden, e x c ep t i e f. Exc- de dol, tegenwerping
berustende op gepleegd bedrog. Exc- négatoire,
verzet door het loochenen van eene daadzaak.
Exc- péremptoire, peremtorische, te niet doende,
vernietigende tegenwerping. Exc- déclinatoire, afwijzende exceptie, berustende op onbevoegdheid der
regtbank. — à L 'EXCEPTION DE , loc. prép. Met
uitzondering van, behalve, uitgenomen: I1 a vendu
tous ses biens, a l'exc- dune maison, h ij heeft al
zijne goederen verkocht, uitgezonderd een huis.
Exceptionnel, le, adj. Eene uitzondering bevattend of makend, uitzonderend, ex c ep t i o n e e 1:
Lois exc -les, exceptionéle wetten f. p1 — Un hom me exc-, een man bij uitzondering. — Exeeptionnelleinent, adv. Bij w ij ze van uitzondering,.
Fxcès, m. Overmaat, overdaad, overdrijving,
buitensporigheid, overtreding f. van de gewone grenzen eener zaak, exces n. Lexcès est blamable en
toutes choses, de overdaad, buitensporigheid is bij
alle dingen laakbaar. II y a de l'excès dans son zèle,
zijn ijver gaat te ver, er is overdrijving in zijn'

ijver. II s'écria dans l'excès de sa douleur, in de
overmaat zijner smart riep hij uit. — Buitensporigheid, ongebondenheid, uitspatting , ongeregeld
moedwil in., gewelddadigheid, mishande--heidf.,
ling f., misbruik n. Faire des excès, uitspattingen,
buitensporigheden begaan, moedwil bedrijven. Les
excès commis en (sur) sa per s onne, de geweldenarijen, gewelddadigheden, in zijn' persoon begaan.
Excès de pouvoir, misbruik van magt. — [Math.]
Overschot, verschil n. (excédant) tusschen twee
grootheden. Excès sphérique, sphcerisch of klootsch
overschot n., wat de hoeken eens klootschen drie hoeks meer dan twee regie hoeken bedragen. --a L'EXCÈS, JUSQU' a L'EXCES, 10e. adv. Onmatig,

overdadig, al te zeer, uittermate, in den hoogsten
graad: Louer qn. à l'excès, iemand bovenmate
prijzen. Pousser la vengeance j usqu' à l'excès, de
wraak te ver drijven.

Exeessif, ive, adj. Overdadig , onmatig , overtollig, overgroot, overdreven, ondragel jk. I1 fait
un f road exc-, 't its ondragelijk : buitengemeen koud.
Taille exc-ive, overgroote, buitengewone gestalte f.
Travai l exc-, al te zwarearbeidm. Dépenses exc-ves,
overtollige, buitensporige uitgaven f. pl. Cela est
exe-, dat is overdreven. — Ii est exc- en tout ce
qu'il fait, hij overdrijft alles, hij gaat te ver in

alles, wat hij doet.

Excessiveinent, adv. Onmatig , overdadig,
bovenmate, uittermate (a l'excès).
Exeipant, m. [Prat.] E x c i p i e n t, hij, die
eene tegenwerping maakt.
Exciper, V. a. (altijd niet de) [Prat.] Eene
tegenwerping, uitvlugt maken, tegenstellen, bij wijze
van verantwoording inbrengen, zich beroepen op,
excipiéren. Exc- d'uneprescription, zich op eene
verjaring beroepen.
Exeipient, m. of als adj. Suiisance exc-e,
[Pharm.] Middel tot vermenging, bindmiddel (b. v.
honig, meel). —
Excise, f. Belasting, impost ni, op bier, olie,
cider, enz. in Engeland,' e xc ij s m. — Het kantoor,
waar die impost betaald wordt.
Exeiser, V. a. [Chic.] Uitsnijden, wegsnijden,
e x c i d é r e n. — Excision, f. Uitsnijding, weg
zekere kleine deelen(wratten, poljpen,-snijdgf.va
enz.) , e x c i s i e f. — Bij sommigen z.v. a. CAST RATION .

Exeitabilité, f. Prikkelbaarheid, opwekbaarheid, excitabilitei1 f. — Exeitant,e, Excitatif, ive, adj. [Méd.] Opwekkend, prikkelend:
Un remède exc- of als subst.: Un exc-, een opwek
prikkelend middel n. — Excitateur, m.,-kend,
-trice, f. Panzetter, aandrijver, aanspoorder m.,
aanzetster, aandrijfster, aanspoorster f., prikkel m.;
— 5 wekker m., welester' f. (in de kloosters) . – -

Ook als adj. riebéz-igd : L'énergie exc-trice , de

krachtontwikkelendepr ikkeli ngf. — EXCITATEUR m.

[Phys.] Ontlader ni ., werktuig om elektrische vonken te verwekken - Excitation, f. [Méd.] Opwekking, prikkeling; ---(fig.) aansporing, aandrjving, aanzetting f.; opgewekte of geprikkelde toestand m., e x c i- tá Ii e f, -- Exeitatoire, adj.
^4anmanend, aansporend: Lettres exc-s, vermanings- of waarschuwingsbrieven m. pl. — Excitement, nl. [Méd.] Uitwerking der prikkels;
herstelling, opwekking van de werking der hersenen
na slaap of verdooving. — Exciter, v. a. Ver
opwekken, gaande maken, prikkelen, aan -wekn,
aanzetten, aanhitsen, aan.etoken, aan -prikeln;
aanporren, aandrijven, opruijen; veroor--moedign,
zaken, doen ontstaan, verwekken: Cela excite la
soif, Cela excite ai noire , dat verwekt dorst,
maakt den dorst gaande. Exc- la compassion, la
pitié de qn, iemands medelijden opwekken, gaande
maken. — Le général excita ses soldats par sa
valeur, de generaal moedigde, vuurde zjne soldaten door zijne dapperheid aan. Exc- les arts, I'industrie, de kunsten, de nijverheid aanmoedigen.
On 1'y a excité men heeft er hem toe aangehitst.
Exc- one sédition, een opr oer verwekken, te weeg
brengen. Exc- l'envie, la jalousie , den nijd , de
ijverzucht gaande maken. — S 'EXCI TER, V. pr. Zich
zelven aansporen of opwekken. — Opgewekt, aan
aangevuurd worden. — Elkander op--gespord,
wekken of aanmoedigen. — Excité, e, adj. (en
part. passé) Compassion ex.c-, opgewekt medelijden n.
Passions exc-es, gaande gemaakte hartstogten m. pl.
Curiosité exc-e. geprikkelde nieuwsgierigheid f.
Exclantatif, ive, adj. [Gram.] Een' uitroep
.

,

-

L CLIJRE
acrrduiderrd. Point exe-, uitroetringsieekeit, n. (!).

---- Exclamation, f. Uitroe ) ln. , uitroejrinq,
ruitschreeuwi.ng, ex c1 a in a t i e f. — [Grank.] Point
d'excl-, uitroepingstceken n. % Exelantzttivenlent, adv. Bid wijze van uitroep. -- Exclamatoire, adj. Deuitroeping uitdrukkend: [Gram.]
Particules excl-s, uitroepwoordjes n. pl. -- Exclaaliler , V. ii., of doorgaans S'exclanter, v. pi.

Uitroepen, uitschreeuwen, een' uitroep doen.
Exelicre, V. a. Uitsluiten, buitensluiten, uit to eren, buitenliouden, uitstooten, niet toelaten, geen
toegang eleven. Exci- qn. dune société, iemand uit
een r1ezelsc1^aJr o/' genootschal) sluiten, hein nood
liet te verlaten, of hem den toegang ontzeg -zaken
La toi Yen exciut, de wet sluit hem daarvan-gen.
uit. -- S'EXCLUIIE, V. pr. Uitgesloten worden. -Elkander uitsluiten. -- Excll., e, (vroeger ook
exclus, e), adj. (en part. passé): Les femmes sopt
exclues de cette assemblée, de vrouwen worden in
die vergadering niet toegelaten. — Exclusif, ive,
adj. C%itsluitennd, cieene deelneming toelatend; bij
Droit, Privilege-zonder,hsc xlu1ef.
excl-, uitsluitend re/t, voorrer t n. Goat excl-, bgzondere smaak m., uitsluitende genegenheid- f. --

L'esprit de parti nous rend excl-s, de partijeest
maakt, (lat wi anderen buitensluiten, dat wij alles
verwerpen, wat met onze gevoelens of nieenin gen
in strijd is. -- EXCLUSIVE, f. [H. mod.] Uitsluiti ngsrert n . , het remt der monarchen van l i ankr ijk,
Spanje en Oostenrijk om bij de verkiez incl van een'
paus tegen den persoon vara !lezen of genen kardinaal te jrrotestéren. -- Exclusion, f Uitsluiting.
buitensluiting, wering, e,.cc l u s i e f. — [Arith.]
MIéthode des excl-. uiitsluitings- methode, m .-dossing
van een 't>r°aagstu J d oor zétz ere getallen, c: j.s on geschikt ter oplossing, uit te sluiten.. -- a L ExCLUsloN DE, loc. prrépr. Met uitsluiting van: I1 s'appli€tue it cette science, á l'excl- de tomes les autres.
--- Exelhisivenient, ado. Uitsluitend, uitslui,
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vercrchtel k roezen n. --- 5 Exeréanerltation, 1.

[Mid ] Ontlasting f. der drelcstoffen. -- Exerémenteax, ease, Exerétnentiel, le, Exerélnentitiel, le, adj. Wat tot de natuurlijke uit- of
afscheidingen behoort , uilwertrselochti(`. Les aliments out deux parties, l'une nutritive, l'autre
exc-le, (le spijzen hebben twee deelgin, het eerre tot
voeding, het (fndere tot uitwerping, uitscheiding bestemd. — Exeresuent-reeréutentitiel, Ie, adj.

Deels tot uitwerping of uitscheidin'E, deels tot opslorping en opneming in de dierlij ke huishouding
bestemd (zoo als cle melk, liet speeksel. (le tr(iraen)
— Exeréter, V. a. i it- of afscheiders, uitwerpen, uitdrijven. - _ Excréteicr, aclj. m. Exerétoir•e, add. in. en f. laar buiten drijvend, uil -

scheidend, afzonderend, afvoerend: Vaisseaux axe-s,
[Anat.. Bot .j uitscheidende, afzonderende vaten nael.

- Exerétio€n, I. Uit- of a fscheiding, uitwerping,
o voerinrr f., het uitwerpen (Ier natuurlijke on r ein-

heden, c .:c c r é t i e f. L'urine, les déjections alp Ines,
les perspirations cutanées soot des excr-s, de pis,
de drekstolfen, de huiduitwasemingen zijn uitschei dl inc!en. —. Exerétoire, adj., z. EXCRETEUR.
Exeroissanee, f. [Chir.] E7itwva.s n., bult ni.,
vieeschgewas n., 2t'e0, wrat f. enz. --- [Bot.] Uit ,

was n., knoest ni.

Exerts, e, adj. ( Eaux at foi'.] : Attire excru,

boom, die buiten 't boseb, snaar ol) een' daartoe be-

hoorenden grond, groeit.

Excraeier, V. a. ihiar telen, folteren, pijnigen,
,

kwellen , -- deep bedroeven.

Excubiteur, [int. rom.] Soldaat of officier in.

vaan de keizerlijke ll'tfacht.
Excursion, f Uitstapje, reisje, 7rinizierrrlogtje ii.

— [Mii.] St. optogt ni., stroopeijj f. iii 's vijand ï
bodem. - (r;.) AjFvijking, uitweiding f. (digression).
Excusable, adj. (van personen en zaken) Ver
te veeschoonen, te verontschuldigen,-schonbar,
verschoonlijk, vergefelijk. Faute exe-, versctioonljjke fout f. Elle est exe- d'avoir fait cela, zij is ver
te veroníschuldi ;yen, dat zij dit ge--schonbaeu,'ti
daan heeft, -- Excosabiesnent, ado. O1) ver

tenderwijs, met uitsluiting van, niet mede gerekend,
bij uitsluiting: Depuis le inois (Ie mai jusqu'au
mais d'aout excl-, van de maand Mei tot en zonder
de maand Augustus. — Exclusivisme, m. Stelsel sch-oonbare wijze.
van uitsluiting, ex c/us i v i s m u s rn. (ging f.
S Excusateur, iii., -trice, f. Verontschul1- Exeogitatiou, f. Overdenking, overzve- d'iger in., verontschuldigster f.
Exconlniu.nleation, f. Ban, Merkban m., uit
-} Excusation, f. [Pi at.] V erontschuldiging,
ng uit de kerk of gemeente, e i c o rn 7n u n i--sluit afwijzing eenei t'aogd^ jschop of bediening,
e x cue á t i e f. Exc- majeure, grootti ban (die van alle satie I.
kerkgenreensclwp afsnijdt). Exe- mineure, kleine
1xe. se, f. J'erontschuldiging, verscicooning;
ban (die alleen 't gebruik der sacramenten verbiedt) . -- uitvlugt f., voorwendsel, e k s k u u s n. Exc- vaFoudre d'cxc-, banbliksem m. Fulminer l'exc-, den. lahle, geldige, aannemelijke verontschuldiging. Exebanbliksem schieten, slingeren, in face, ban doen. frivole, kale, nietige uitvluet. -- Beleefdheidsterm,
Lever 1'exc-, glen ban op/ic//en. - Exconanlunier, om toegevendheid 'omtrent een kleinen misslag te
,

-

V. a. In den ban, den kerkban doen, uitbannen,
van de kerkelijke gemeenschap uitsluiten, e x c o inin is n 'i e é 1 e n. - S'EXCONENIUNMER, V. pr Gish van

vragen, of wel ons iemand tegen te spreken: Je vous
en Pais mille exc-s (niet je vous demande, gelijk men
vaak hoort, vooral in Nederland, waar 't; ekskuus

Elkander in den ban doen. -- Excominunié, e,
adj. (en part. passé): Rol exc-, in den ban gedane
koning rn. — Excommacnié, m., -E, f. Hij of zij,
die iv den kerkban is gedaan, uitgebannene, geëx-

u duizendpraal oen verschooning. Je ne vieux point
vous faire exe- (vous demander pardon). ik wil u
niet can verschooning vragen. Je vous tots exc-,

de kerkgenootschap afzonderen , verw ijderen. ---

corn'rnuniceerde, m. en f. — (fig.) 11 a on visage
d'exc-, It est fait co mme on exc-, hij ziet er uit,
alsof h van de galg wis gedropen, hij ziet er
bleek en ontdaan uit; ook: hij ziet ei° uit als een
,

schooijer, bedelaar.

Excoriateur, trice, ad. Ontvellend, de opperhuid wegneinend (inz. als (lit door werktuigen en

v r a g e n aan de orde van den dage is), ik vraag

mais je ne pills etre de votre avis, neem mij niet

kwalijk (houd het snij ten goede), maar ik kan niet
van uw gevoelen zijn.--Demander, Exiger des exc-s,
vorderen, eischen, dat men versclrooning vrage, dat
enen zijn ongelijk bekenne. — [Jus.] z. EXCUSATION.
Excuser, v. a. Verontschuldigen, verse/wonen.

Je l'ai excusé auprès de son maitre, ik heb hein
bij zijnen meester verontschuldigd. 11 faut exc- les
fautes de la jeunesse, men moet de misslagen der
[Chir.] Afschaving, kuaetsing dier opperhuid, ont- jeugd door de vingers zien, vergeven. -- Excusezvelling, ex e o r i at i e I. -- Excorier, v. a. De mol, si je vous dis, nei in- mij niet kwalijk, dat ik u
huid wegnemen, afhalen; een vlies opscheuren of zeg. -- Verschoonen, vrij laten, ontslaan: I1 m'a_
kwetsen; — in beperkter' zin : cie opperhuid weg
invité it diner, mais je hal prié de men excschaven. -- Excorié, e, adj. (en part.-nera.,f hij heeft mij ten eten gevraagd. maar ik heb heen
passé) Joue exc-e, ontvelde wang f. Partie ex-, op7- verzocht mij daarvan vrij te spreken. — s'Excugereterr, gekwetst deel n
SER, C. pr. Zich verontschuldigen. Comment pourExcortieation, f. Het wegnerven, aftrekken rait-il s'exe- d' une telle tante? hoe konde hij zich
van de schors, den bast of het hulsel, ontschorsing, over (wegens) eene zoodanige fout verontschuldigen.
onthulzing, exeorticátie f.
--- S'exe- de faire tine chose, verzoeken, dat men
Exeréation, f. [Méd.] Het uitspuwen, uit- ontslagen, vrijgelaten worden van iets te doen. -werpen van slijm; rogscheling, uitspuwing f.
S'exe- sur ge., de schuld op een ander schuiven of
Exerément, m. Uitwerpsel n., uitscheiding f. werpen. I1 s'est excusé sur son frère, h ij heeft de
van het dierlijkligchaam, inz. drek m., drekstof f., schuld op zijnen broeder geworpen, hij heeft zijnen
afgang m., ontlasting f... stoelgang, dierenmest ni., broeder de schuld gegeven. -- (Prov.) lui s' excu se,
e x c r e ni e n t n. — Bij uitbreiding: dierlijke af- s'accuse , wie zich verontschuldigt , bekent juist
val m. (nagels, haar, horens, enz.). — (fig.) Exer- daardoor schuld. -- Excusé, e, adj. (en part.
de la nature, de In terre, du. genre humain, uit passé) Faute exe-c , verschoonde fout f. Personne
geneesmiddelen geschiedt) . --- Excoriation, f.

natuur, van 't menschdom, dier-vagselnd

ex-e, verontschuldigd persoon m.

EXCUSETUR

EXEMPLE.

Excuseur , m. Verontschuld iger nl. , hij, die
gaarne eens anders gebreken door de vingers ziet.
Excussion, m. [Méd.] Schudding f., schok m.
(door een' val, slag, enz.) , e .x c u s s i e f.
Exéat, ni. (latin: eig. hij of zij ga uit) (pr.
ex-é-atte) Verlof aan een' geestelijke, om van kerspel te veranderen, aan een' monnik, om in een ander klooster te gaan, aan een' scholier, om de school
te verlaten. -- Papier n., waarop dat verlof geschreven is. -- (Tam.) Donner son ex- à qn. ,
iemand z- n afscheid geven.
Exéerable, adj. (van personen en zaken) Afschuwelijk, a fgrijselik, gruwelijk, ver foeijel jk, i selijk, vloekwaardig. Cast un crime ex-, 't is eene
afgrijselijkemisdaad. C'est un homme ex- , 't is
een ver joe jetfjk mensch. — Bij vergrooting: zeer
slecht: Gout ex- , zeer slechte smaak m. Poème
ex-, zeer slecht, smakeloos gedicht n.
Exéerablement, adj. Op afschuwelijke wijze.
Exéeration, f. Afgr jzen n. , diepe afschuw
of afkeer ni. Avoir qn. of qc. en ex-, een a f ga zen
van iemand of iets hebben. --- Voorwerp van 't a fgrjzen, uitvaagsel n., afschuwelijkheid f., gruwel,
vloek in. Cet homme est l'ex- du genre humain,
die man is een uitvaagsel, een vloek der menschheid. Une pareille action est une ex-, zulk eene
daad is een gruwel. --- Ex-s, verwenschingen, ver
pl. -- [Théol.] Ontwjjding, ontheili--vloekingf.
ging f., inz. datgene, waardoor een gewijd voorwerp
zone wijding verliest. — Exécrratoire, adj. De
vervloeking betreffend, verwenschend, vervloekend:
Serment, Formule ex-, vervloeking seed m., vervloekings-formulier n. — Ontw jdend, ontheiligend.
% Exécrer, v. a. Vervloeken, verwenschen. —
S'EXE CRER, v. pr. Zich zelven vervloeken, een af
grijzen van zich zelven hebben. — Exéeré, e,
adj. (en part passé) Homme ex-, vervloekt, diep
veracht mensch m.; Système ex-, gevloekt stelsel n.
Exéeutable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerlijk: La
chose nest pas ex-, de zaak is onuitvoerbaar, kan
(CONCERTANT.
niet uit+;evoerd worden.
Exéetitaiit, m. { Ius.] Uitvoerder, z. v. a.
Exécuter, v. a. Uitvoeren, volbrengen, ten uitvoer brengen, volvoeren, verrigten, voltrekken: Ex-

de théatre, d'une cantate, de uitvoering van een
tooneelstuk , van eene cantate. Ce musicien a
beaucoup d'ex-, die muzikant heeft veel vaardigheid in de voordragt. — I1 est homme d'ex-, ht.
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un projet, un dessein, een plan, ontwerp ten uit
brengen. Ex- on bátiment, une statue, een-voer

gebouw, een standbeeld maken, naar den voorgeschreven regel uitvoeren. — Ook zonder voorwerp:

On entreprend assez, mais aucun n'exécute. -Rejten,, met den dood straffen, e x e c u t é r e n. On a
execute deux criminels, men heeft twee misdadigers
met den dood gestraft. — [ Prat.] Panden, uitwinnen:
Ex- on dél►iteur, de roerende goederen van een'

schuldenaar geregtelij k panden of verkoopen. —
[Mil.] Ex- militairement une ville, eerre stad door
krijgsgeweld tot betaling van brandschatting dwingen. Ex- un soldat militairement, een' soldaat fusilléren, op vonnis van een' krijgsraad doodschieten. -- s'EXECUTER, v. r. Uitgevoerd worden. —
Sex- soi-mème, of enkel Sex-, zich zelven panden,
zijn goed vrjwillig verkoopen, om zijne schulden
te betalen; (fig.) zich zelven vrjwilliri boete opleg
uit eigen beweging, hoewel tot zijne schade of-gen,
beschaming, datgene doen, wat de eer, de billijk
vordert; — zin ongelijk vrijwillig erken--heidnz.
nen. — Exécuté, e, adj. (en part. passé) Dessein
ex-, uitgevoerd voornemen n. Traité ex-, ten uitvoer gelegd verdrag n. -- Criminel ex-, geregt,
ter dood gebragt, g e ex e c u t e e r d misdadiger m.
--- Débiteur ex-, uitgewonnen schuldenaar m.
Exéeuteur, m., -trice, f. Uitvoerder, ver
uitvoerster, verrigtster f. Ex- testamen--rigtem.,
taire, boêlredder , uitvoerder van een testament.

Elle en a agi en fidèle ex-trice des dernières volontés de son maxi, zij heeft als getrouwe uitvoerster van den laatsten wil baars mans gehandeld.

Ex- des arrêts criminels, des hautes-oeuvres

weleer Ex- de la haute justice, scherpregter m.
Exécutif, ive, adj. Voltrekkend, uitvoerend:
Pouvoir ex-, uitvoerende magt f., uitvoerend bewind n.
Exéciution, f. Volvoering, uitvoering, volbrenging, ten uitvoer legging, vervulling, verrigting, nakoming f.: L'ex- de la lol, de vitvoering van de
wet. L'ex- d' une entreprise , de uitvoering , vol
onderneming. Mettre en (a) ex-,-voeringa
ten uitvoer brengen. En ex- de vos ordres , ter
voldoening aan uwe bevelen. L'ex- d'une pièce

is een ijverig, voortvarend mensch, een man, op
ween men zich in de uitvoering eener zaak kan
verlaten. — Uitvoering, voltrekking van een vonanis, teregtstelling, doodstraf, halsstraf, e x e c u t i e f.
L'ex- d'un criminel, het ter dood brengen van een'
misdadiger. — [ Mil.] Ex- militaire, militaire teregtstellin.g, het fusilléren of doodschieten van een' sol
Ook: gewelddadige invordering eener op--dat.—
gelegde brandschatting. — [Prat.] Ex- de bieras,
de meubles, geregteljk beslag n. en verkoop m. der
roerende have, panding, uitwinning, e x e c u t i e f.
Faire uile saisie-ex- de meubles, eene panding doen,
de roerende goederen in beslag nemen en tot voordeel derschuldeischers verkoopgin. Ex- testamentaire,
d'un testament, uitvoering van een testament. Exforcée geregteljke ten uitvoer legging, uitwinning.
Ex- parée. dadelijke uitwinning. Prononcer l'exprovisoire, toewijzing bij voorraad doen, de uitvoering bij voorraad bevelen
Executoire, adj. [Prat.] Uitvoerbaar, wat
op regterlijk gezag kan ten uitvoer gelegd worden,
invorderbaar, e x e c u t o i r: Le contrat n'est pas
ex-, het contract kan niet worden uitgevoerd, het
heeft geen kracht. Les róles sont renlus exs -, de kohieren zijn invorderbaar verklaard. Lol ex-, in werking zijnde wet. — EXECUTOIRE, m. Volmagt der'
regters, om te mogen panden, geregteljke volmagt f.
ter uitwinning of executie. Obtenir un ex-, geregtel-jke volinagt verkrijgen.
Exèdre, m. [Ant.? Vergaderplaats f. der geleerden; studeervertrek u., é x e de a f.
Exégèse, f. Verklaring, uitlegging, inz. schriftof bijbelverklaring, e x e g é s e f. --- Exégète, m,
Uitlegger, verklaarder der heilige schrift, schriftverklaarder, axe g e e t m. --[Ant.] Ex-s, z, die
te 41henen door de regéring waren aangesteld om
den vreemdelingen de merkwaardigheden der stad,
inz. de tempels en heilige zaken, te toonera en te
verklaren, e xe gé t en m. pl. — Exégétique, adj.
Verklarend, uitleggend, e x e g é t i s c h: Notes ex-q,
verklarende aanmerkingen f. pl. -- EXEGÉTIQUE, f.
[Alg. anc.) Kunst om de wortels eener vergelijking
in getallen of lijnen te vinden, e x e g e t i e k f.
Exelcose, f., z. v. a. EXULCERATION.
Exelcysme, in. [Chir.] Het uittrekken, ophalen, b. V. van een beenstuk.
Ex-empereur, m. Gewezen keizer, ex-keize, .
Exetuplaire, adj. Voorbeeldig, ten voorbeelde
strekkend: Ii mène une vie ex-, hij leidt een voor
stichtelijk leven. Chátiment, Punition ex-,-beldig,
afschrikkende, waarschuwende straf f., straf ten
voorbeelde van anderen. --- EXEMPLAIRE, m. Voor
oorspronkelijk of eerste model n. Cette femme-beld,
est un ex- de chasteté, die vrouw is een model
van kuischheid. (In dien zin oud en buiten gebruik.)
-- [Didact.] Les idées de Dieu sont l'ex- de toutes choses créées, de aanschouwingen van God zijn.
't grondmodel van alle geschapen dingen. -- Afdruk m., afdruksel n., aftrek m., elk kunstvoor
dat van een' algemeenen modelvorm voort-werp,
Un bel ex- d'un livre,-komt,explarn.
dune médaille, d'une gravure, een schoon exemplaar van een boek, van een' gedenkpenning, van
eerie plaat. Combien a-t-on tiré d'ex-s, hoe sterk
is de oplage? -- Exemplairement, adv. Voorbeeldeljk,op voorbeeldige, op afschrikwekkende wijze.
Exemplarité, f. Voorbeeldigheid f. L'ex- d'une.
lecon, d'un système.
° Exemple, m. Voorbeeld, model; voorschrift,
schrijf-, teekenmodel, ex é m p e l n. Un bel ex - de
vertu, een schoon voorbeeld van deugd. Cela sert
d'ex-, dal strekt tot voorbeeld. It se comporte Bien,
suivez (imitez) son ex- , hij gedraagt zich wel,
volg zijn voorbeeld. Prendre ex- sur qn., een voor
aan iemand nemen. Faire un ex- de qn.,-beld
faire servir qn. d'ex-, iemand ten voorbeelde van
anderen straffen. Ce que vous dites est sans ex-,
wat gij zegt, is zonder voorbeeld, voorbeeldeloos.--- Son maitre a écrire lui donne tons les jours de
nouveaux ex-s (in deze beteekenis werd het woord
vroener dooi- velen als vrouwelijk beschouwd), zijn
schrijfmeester reeft hem dagelijks nieuwe voorbeelden. --PAR EXEMPLE, joe. adv., of met voeglating van
par: EXEMPLE, adv. BI voorbeeld. -- Somtijds oak
.

EXEMPT

--

ferm. gebezigd ons verwondering, bevicemdin.g, ongeloof uit te drukken: Par ex-, voillt qui est fort!
kijk, dat is sterk! Ah, par ex- ! och, is 't mogelijk!

ontstekcing f.
Exegiiatnr, in. (latin, gig. men voltreicke, het

morele voltrokken) (pr. qua = koua) [Praí.] Voltrekkingsbevel n. —[D`plom.] 111agtiging, volmagt f.,
door een' vorst aan een' buitenlandsch agent of consul ,geqeccn om zijne function uit te oefenen, e x equdtur B.
Exérante, in. [MM.] Uitbraaksel n.
Exereer, v. a. Oefenen, afrigten, bekwaaminaken; door oefening versterken, op de proef stellen.
Ex- ses bras, ses, jambes, sa vue, son gout, zijne
armen, beenera, zin gezipt, smaak oefenen. --- Exsa mémoire, son esprit, son j ugernent, zijn geheugen, verstand, oordeel oefenen, scherpen, bézig
houden. -- Ex- des soldats, soldaten in den wa-

penhandel oefenen, hen drillen, e x e r c é r e n. Exun cheval, een paard afrigten, dresseren. Ex- en
philosophie, sa patience , zijne wjj.sbegeerte, zijn
geduld oefenen, op de proef stellen. -- Ex- la pafiance de qn., van iemands geduld te veel vergen.
-- Uitoefenen, doen, bevaar, plegen: Ex- des artes
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tie jéninl, uprave f. ter vertaling of ter verbéteiiiig.
— Oeféning, mi itoe fening, beoe feni-izg, belra.,chtiiig I.
L'ex- de ?a patience, de la vertu, de uitoefening.
betrachting cles gedulds, der deugd. ---- Oefening,
,

---- a L'EXEMPLE DE, loc. prép.: A l 'ex - de nos
ancètres, naar 't voorbeeld onzer voorvaderen.
Exempt, e, adj. (pr. e;;-zan, -- zante) Bevrijd,
ontslagen, ontheven, vrij, vrggesteld: Ex- de tutelle,
van de voogdijscha a ontslagen. Ex- d'impóts, vrij
van belasting. Nul etat nest ex- (le peines, de sou-

eis, geen stand is van moeite, van zorgen bevrijd.
Personne nest ex- de défauts, elk heeft zine gebreken. — EXEMPT, ni. [H. ceel.] Wer eldlik of
ordes-geestelijke, die niet onder den bisschop van
zijn kerspel stond. -- [Mii.] Voormalige ofciersgraad bij zékei°e ruiterbenden, tussclien den brigadier en den vaandrig.
Exempter, V. a. (pi. eg-zan-td) Bevrijden,
vrjmaken, vrijstellen. Ex- de service, van de krjgsdienst vr7jstellen. Ex- qn. d'impóts, de toutes charges. iemand van alle lasten ontheffen, vrjstellen.---S'EXE IIPTER, V. pr. Zich vrjjmnaken, zich ontslaan:
11 s'est exempte de toute responsabilité, hij heeft
zich van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Vous
ne pouvez vous ex- de ce devoir, gij kunt u van
dezen pligt niet onttrekken. - ExEMPTE, V. adj.
(en part. passé) Jeune bommoe ex- du service mi
van de krijgsdienst vrJgestelde jongeling m.-litare,
Exemption, f. (pr. eg-zanp-ci-on) Vrijstelling,
ontheffing f. van eene algemeene verpligting, vrijdom m.; tegenwoordig inz.: vrijstelling van de
krijgsdienst, e x e m p t i e, e x e m t i e f.
Esxentérite, f. [Méd.] Uitwendige daemvlies-

EXIIA.LAISOI\ .

beweginvl, legehaamsbeweging f. Sc Bonner, Prendre, Faire de l'ex-, zijn ligchaam oefenen, zich beweging geven. I1 aisle mieux 1t" du corps
que (('OX de 1'esprit, hij houdt meer Evan ligchaarnsdan van verstandsoefen ragen. L'ex- est boen pout'
la santé, de beweging is goed voor de gezondheid.

— Bediening f., ambt n., ainbtsbedienin', waarnemning, bekleeding f. van een post, van een beroep.
Entree on ex-, eeizedi post, eene bediening aanvaar
Année d'ex-, clienst,aaï' n. -- [Fin.] Ex-,-den.
/usantie-jaar, rékeiai.ngsjaar, dienstjaar n., inning
van de belastingen en gebruik van 's lands inho,nsten, volgens het jaarlijks aait de wetgevende

kamers 'oor gelegde budget. -• Donner Bien
de l'ex- it qn.. ieinand veel te doen. geven. II donne bies de Fex- à ses domest lij ues, hij geeft
zijn' dienstboden veel weeks, veel te doen. 11 en
aura bies de 1'ex-, hij zal er veel moeite mede
hebben. -- Ex-s, ridderljjkc, akadéinische oefenin-

.

gen (in 't pc a(drijden, schennen, dansen., enz.). --[Dévot.] Ex-s spirit mais, geestelijke, vrome oefeningen I. pl. -- [Contrib. indir. j Peiling f., huis
bij win- en drankverkoo--bezokdr,nmi
pers, om zich te verzékeren, dat de impost van
hunnen voorraad betaald is.

Exereitant , m. [Cath.] Wie zich tot gods-

dienstoe feningen voor zékeren tijd in een seminarie
of klooster begeeft, e x e r° e i t a s t m.

Exereitation, f. Veemoe jende oefening f.; ge-

leerde disputatie f. of wedslrjd nl.; '.^leerc/ ondeii
zoek n. e:i c, citátie I
t Exereite, I. Leger n.
Exereiter, vv. a , z. v. a. EXER0Ei .
Exérèse, I. [Chic.] lI rgneming, a fsnijdinn,
uitsnijding 2.van iets vreemds : schadelijks of overtoiligs aan 0/ in 't rnenscheljk ligchaam, e xa i
-resi,.véf
.

Exer ue, m. [Yumisiii.] (eig. b- j- of buiten -

werk) Plaats f. op muntstukken of gedenkpenningen, mamm cr het jaartal, devies, opschrift of iets anders staat. -- Het in die ruimte geplaatste.
Exerrhose, f. [Méd.] , z. V. a. DIAPHORESE.

Exert, e, ail,/. [Bot.] Uitstekend (buiten de

bloemkelk) .

Exfotiatif, ive, adj. [Clair. , Pharm.] 11 f bla-

derentl, afschilferend, tot a.fbladering dienstig. ----

L^xfotiatiou, f. [Chir.] 4fbladering.. afscliil/e-

ring (b. v. van aangestoken beenderen, genezende
wonden, enz.m. — [Bot., -4fbladering I. -- I' xfo-

de sévérité, de cruaute, of Ex- des rigueurs, des lier, V. a. [CI ir.] fifbladererr, afschilferen, by
cruautés,. daden van gestrengheid, wreedheid ple- schilfers of dunne plaatjes afnemen. — [Bot.] Ontgen of begaan, zich streng, wreed betoonen. Ex- sa bladeren, van bladeren berooven; de schors, den
clémence, sa libéralité, zijne lankmoedigheid, zijne stengel afschil feeen. -- s EXFOLIER , V. pr.. l fschi-lmilddadigrleid bonen, aan den dag leggen. Ex- I'hos- feren, schilferachtig loslaten of splijten, in schilfers
p italité, .le gastvrijheid uitoefenen, bewijzen. Ex- afvallen, afbladeren. --- Exfolié, e, adl. (en part.
la justice, vegt doen, het refgt handhaven, geregt-i-g- passé) Lcoree, Tige exf-e, afgeschilferde schors f.,

heid doen wedervaren. --- Uitoefenen , drijven,
waarnemen, bekleeden, bedienen : Ex- un art, on
métier, la médecine, Bene kunst, een ambacht, de
geneeskunst uitoefenen. Ex - une char ge, een ambt
waarnemen, eene bediening bekleeden. Ex- le brigandage, ia piraterie, straat -, zeerooverj drijven.
Ex- l'usure, woeker drijven, woekerr enten, nemen.
— Ex- son autorité, ses droits, zinc gezag, zijne
regten uitoefenen, doen gelden. Ex- one gr ande influence, een.' grootgin invloed uitoefenen, hebben-. ---[Contrib. indir.] Peilen, onderzoek bij de wijn- en
drankverkoopers doen, of hun voorraad door unpost- biljetten gedekt is. --- s' EXEReER , V. pr. Geoefend, uilgeoe fend worden. --- Zich oefenen: S'exer-

cer b la danse, á faire des armes, an secret, zich

in het dansen, het schermen, de geheimhouding oefenen. Sex - le chanter , ht écr ire, zich in 't zingen,
in 't sc! rjven oefenen.

Exercise, f. Oefening f. Cela ne s'apprend
que par on long ex-, dat teert men enkel door eene
langdurige oefening. -- [Mil.] Ex-s militaires ,
krijgsoefeningen, ex e r c i t i e n f. pl. Ex- du fusil ,
exercitie niet het geweer. Ex- à feu, oefening in
't schieten, in 't vuren. Faire l'ex- , exercéren ,
zich in den wapenhandel oefenen. -- [Mar.] Exde manoeuvre , oefening in de scheepsdienst, in
't scheepsbestuur, in 't manceuvréren. — [Mus.] ,
z, V. a. ETUDE. — ;Eeol .] Oefeningsstuk n., school-

stam m.

Exf anger , v. ii.. [Feint.] Den glans of gloed

van sommige gedeelten temperen; Z. V. a. EFFU3IER.

I xgastrite , f. [Méd.] Uitwendige maagont-

steking f.

Extialaison,f. Uitdamping, ui.twa.'eming f.,inz.
van vaste tiprbmneras damla, wasem in., uitvloeisel n.,
e x h a l cc t i e f. —Exhalant, e, adj. [Anal .j Les
vaisseaux exh-s, of als solist. m. Les exh-s, de
uitwasemende haarvaten n. pl. --- Exhalation, f.
[Chico.] Verdam.pi,ng, afdai7Lping, verdrijving der
vlugtige deelgin uit de zelfstandigheden door middel
e

vast run. — [Phys.] , z. v. a. EMANATION.--- [Bot.]

z. V. a. EXPIRATION. — -j. Exhalativité , f.
[Méd. et Chico.] Uitwasemende, uitdampende kracht
of eigenschap f. — Exhalatoire, f. [Sal.] Ui:tdart2pings- machine f. of -werktuig . — EXHALATOIRE ,
adj. Tot de verdamping bel oorende, verdampend,
uitdampend, door verdamping voortgebragt. — Ex-

haler, V. a. Uitdampen, uitwasemen., van zich

geven: Ces fleurs exhalent use douce odeur, deze
bloemen wasemen een' liefelijken geur uit, geven
een' aangenamen geur van zich,. — (lig ) Uitspreken, U ii-' (if ontboezemen, een' vrijen loop, lucht
geven aan : Ex- des reproches, des plaintes, ver
toevoegen, klagten doen hoores. Exh- sa-wijtnge
colère, sa douleur, zijne gm'aanschap, zijne smart
nilboezernen. Exh- sa bile, zijne gal uitbraken, zijn'
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EXHMJSSELEiT

—

wr'eTel, zVi t' toom lucht ue2- ,ei . ----s'EXHALEh, .hr.

Uitdampen, in dompen ohstl ]e 1, in damp ver viiegen. L'esprit de `Tin s'extiale i ïentát, dewingeest

vervliegt schielijk. Cette liqueur s'est toute exhalée, dit vocht is telreel in damp vervlogen. —
(f g.) Sex- en injures, invectives, in scheldwoorden uitvaren. - - Exhalé, e, adj. (en part. passé):
Colère exhh-e, lucht gegeven, gramschap f.
Exhausseinent, ái1. [Ai eh.] Verhooging, ophooging f. Ex- d'un mur, ophooging van eerren
muur. Les planchers de vette maison n'ont pas
asset d'exh-, de zoliicrinj en van dit huis zijn niet
hoog gienoeg. -- Exhausser, v. a. Hooger rnaken, oph.00,en, verhoogen, optrekken, doen rijzen.
-

— Exfiatussé, e, a(lj. (en part. ])assé) : iMur
exil-, hooger opgetrokken muur in. Plafond trop
exh-, te hooge zoldering f. --- Exhaustion, f.
(pr ex-zo-sti-on) Uitputting f. --- [Math.] Méthode d'exh-, hawlelivj)te one de gelikheid, van twee

grootheden te bewijzen, door te doen zien, dat haar
ver se/rit pleiner is dan eenige andere grootheid, hoe

klein ook gedacht.
Exhérédation, f. [Jul.] Onterving, ex/te r ed a ti e f. --- Toestand m. van een' onterfde.
---

.rzgs -acte ^.
-- Exhéréder, v. a. OnterO.tervi
ven, van de erfenis uitsluiten. — Exhérédé, e,

adj. (en part. passé): Enfant exh-, onterfd hind n.
Exhiber, V. a. [Prat.] Vertoornen, voor den
dag, te voorschijn of te berde br'e'ngen, overleggen:
On a contraint ce marchand d'exli- son régistre,
men heeft dezen koopman genoodzaakt zijn klad- boek te vertoonen. --- (fain.) Ver°toones, laten zien:
Exh- sas papier,, son passe-pod, zijne papieren,
zijn paspoort laten zien., -- Exhibé, e, a(1j. (en
pail. passé): Permission e xi.-e, vertoond verlof n.
— Exhibition, f. [Prat.] Vertooning, voorleg
te voorschijn breng/up f. Faire l'exh- des-gin,
pièces, de stukken voorleggen, vertoonen, Over/eggen. -- (fam .) Exh- puvlique , openbare vertoon/up

van deze of gene zeldzame of vreemde zoo/c.
Exhilarant, e, adj. [Méd.] Ver vrol (keno,
geestopbeurend.

} xhorrizes, m pl., z. EXORRH1ZES.
Exhortatif, ire, adj. Vermanend, aanmoedi

gend, aansporend, opwekkend.— Exhortatiiou,f.
Vermaning , aanmaning , aanzetting, opwekking,
aansporing f., vermaan n. Cette exh- vaut Bien

EXOINE.
sober, van weinig belang, klein, nietig. La somme

est fort exiguë, de som is zeer' gering . Un repas
ex-, een schrale, sobere maaltijd m. — Exigue, f.
[Cout.] Veeverdeeling f. bij opheffing der pacht

voor 't halve vruchtgenot. — Exiguiir, v. a. Het
vee verdeelen bij opheffing van de pacht voor
't halve vruchtgenot. -- Exigaïté, f. (pr. —gu -i---)
Geringheid, kleinheid, onbeduidendheid, bekrompen
f.: L'ex- de son revenu, de onbeduidendheid,-heid
tteringheid van zijn inkomen.
Exil, m. (pr. ex-ile) Ballingschap, verbanning f.
Le bannissernent est infannant., l'exil ne lest pas.
— Exil volontaire, vrijwillige ballingchap f. — Bij
uitbreiding: Onaangename verblijfplaats f., elk verblijf buiten 't oord, waar men wenschle te zijn:
Vivre loin de vous est on exil pour mol , verre

van it te leven is eerie ballingschap voor mij.

Exile, adj. Mager, dure-, schraal , rank opge-

schoten.

Exilé, e, adj. (en part. passé van exiler) Ge-

bannen, verbannen : Cito en ex-, gebannen burper ni. -- EXILE, m. Balling, banneling, gebannene,
verbanrtene m.
Exiler, V. a. Bannen, in ballingschap zenden,
uit het land verwijzen, verbannen. — Bij uitbrei-

ding: Verwijderen, uit zijne tegenwoordigheid ver
S'EXILER, V. pr°. Zich vrijwillig van-bane.—
eerie plaats verwijderen, zich terugtrekken. Il s'est
exilé de la ville, de la cour, du monde, hij heeft
de stad, het hof, de wereld vaarwel gezegd.
5 Exilité, f. Dunheid, sclzraalheid, magerheid,
zwakheid f.
Exillon, nl. [Tech.] Beweegbare molenkap f.
Exinanition, t. [fléd.] Ledigheid der vaten ,
len gevolge van groot ochtverlies; volslagen uit

-putingf.

Existant, e, adj. Bestaand, aanwezend, iui.

wezen, voor handene. Tonics les créatures ex-es,

alle bestaande schepselen. — [Prat.] On a saisi
tour les hiens ex-s, men heeft alle voorhanden
zijnde goederen ;in beslag genomen.
Existée, f. [Bot.] Soort van pluis- of fu'weel-

achtige klupu oos f.
Existence, f. Bestaan, aanwezen, manzijn; le-

ven n. L'ex- de hieu, de lame, 't bestaan van
God, van de ziel. Doneer, Recevoir l'ex-, het be-

staan, het leven geven, ontvangen. — Wezenlijk -

an sermon, deze ve=rmaning is zoo goed als eerie held, werkelijkheid f.: Lex- d'un fait, d'un cornpredikotie.— Exhortatoire, adj. [Didact.], z.v.a. p101, het bestaan, de wezenlijkheid van een feit,
Exx01rTATIF. — Exhorter, v. a. Vermanen, aan- vans eerie zamenzwerinr .— Bestaan, bestaanmiddel n.
zetten, aanraden, aansporen, opwekken: Ex- qn. Cet homme na pas d'ex - assu.r ée, die man heeft
a la paix, iciraar^(l tot denvrede aanzetten, verina- reen vast bestaan
Existantialité , f. [Phil.] Gesteldheid f. of
nen. — S'EXx011TER, V. pr. Elkander vermanen.-- Exhorté, e, adj (en part. passé) : Personae werkelijke toestand in. van een bestaand wezen.
exh-e, vermaand persoon m.
Exhumation, f. Opgraving, opdelvirz.g f. (van

Exister, v. a. (met avoir) Bestaan, aanwezend
of in wezen zijn: Tout ce qui existe, al wat be-

-- Exhrxiné, e, adj. (en part. passé): Corps exh-,

in wezen, bestaat niet meer. Cette dette n'existe
pl c s, deze schuld is afgedaan. — Bestaan, leven:
Quand j'aurai cessé «ex-, als ik niet meer leven

een lijk). — Exhumer, v. a. Opgraven, opdelv en (een /'ij/e). — (fig.) plan de vergetelheid onttrekken, weder aan den dag, aan 't licht brengen.

staat. Cette loi n'existe plus, die wet is niet meer

zal. -- Ook als V. inup.: 11 en existe encore des
Exhydrie, Exhydria, rn. [Météor.] Sterke traces, er bestaan nog sporen- van.
Existitnatetar , z. v. a. ESTI MATEUR.
wind nn met stortregen.
'xitial, e, adj. (pr. ti = ci) Doodeljk, ver
Exigeaut, e, adj. Veelvorderend, te veel eivergiftigend.
-derflk,
schend, te hooge aanspraak nakend. -- ExigenExiture , f. [Chic. j .Etterend gezwel; — be
ce, f. Behoefte f., vereisch n.; eisch m., vordering f.

opgedolven lijk n.

Selon l'ex- du temps, des affaires, des circon- dorven uitwerpsel n.
Ex-jesnite, Ex-iaquais, Ex-noble, iel.
stances, naar de gang des tijds, der zaken , der
omstandigheden vereischen zal, naar vereisch, raar Gewezen of v oo rmalig jezuiet, lakkei-, adellujke,
ex- lakkei, ex-adellfjke in.
ex-jezuïet,
e,x i g é n t i e van tijd, ertz. — I1 est d' une ex- inExocardite, f. [Méd.] Hartvliesontsteking f.
supportable , hij maakt onverdragelijk veel aan
Exoeète, Exocet, m. [1-1. n.] Vliegende visch.
--- Exiger, v. a. Vorderen, eisehen., ver -sprak.
Exoehe, m . [Méd.] Zwelling f. aan den mond
invorderen, afvorderen, inmanen.-lange,br;
Les ouvriers exigeaient de plus forts salaires, de des endeldarms. (blaas.
Exocyste , it. [Méd.] Uitzakking f. der piswerklieden vorderden, eischten hooger loon. Ex- le
Exode, m. (eig uitgang, uittocht) Ex o du s m.,
paiement dune dette, de betaling eerier schuld invorderen. L'amitié exige ce sacrifice, de vriend naam van het tweede boek van Mozes. --- [Théat.]
eisept, (gebiedt dat offer. Votre honneur exige-schap Ontknooping, ontwikkeling f., slot, einde, exócela de vous, uwe eer schrijft u dat voor. maakt d i u m n., laatst geaeelte van 't oude treurspel. —
u dat terg pligt, eischt dat van it. -- Exigé, e, Klucht, naklucht f. (tusschen of na de romeinsche
ad". (en part. passé): Paiennent ex-, afgevorderde tooneelstukken) . -- Slotlied n. aan den maaltijd.
Exaesophagite, f. [Méd.] Ontsteking f. van
be/cling f. -- Exi ibilité, f. Invorderbaarheid f.
(b. v. eerie schuld), regt n. tot het doen eerier vor- 't celweefsel des slokdarrns. (kung f.
Exogastrite,
f. Uitwendige rnaagvliesontstedering. -- Exigible, adj Invor derbaar, wat mei
Exogéne, m. [Bot.] Uitwendig aangroeiende
regt kan gevorderd, gevischt worden: Cette deity
est ex- en tout temps, deze schuld kan altijd in- plant f.
Exo i ne , f. [Prat. anc.] Bewijs van wettige
gevorderd worden.
Exiga, é, adj. Gering, niet toer eikend, karig, niet•.verschijning f. in repten. -- Exoiner, v. a.
.
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--

.De niet-verschijning vcrschoonen. —Exoinenr, in.
4 fgever m. van 't bewijs der wettic e niet-verschoning.
Exontbilication, f., z. v. a,. EXOMPHALE.
Exomètre, m. [Méd.] Het uittreden, uitzak
baarmoeder. (boete f.-kendr
Exomologese, t. [H. eccl.] Biecht en kerkExornptoaie, f. [Méd.] Navelbreuk f. (omplialocèle.)
Exondé, e, adj. Van water bevrijd: Terre ex-e.
Exonéirose, f. [Méd.] Onwillekeurige nochlelijke zelfbevlekking.
Exoneration, f. Ontlasting, ontlédiging (déjection) . — Exonérer, v. a. Ontlasten. — (fig.)
Ex- 1'âme, de ziel ontlasten, 't gemoed verligten.
Exoplilébite, f. J Méd.] Uitwendige adervlies ontsteking f.
Exophthalinie, f. [Méd.] Uitzakking, uitpuiling f., onnatuurl ij k uittreden van den oogappel uit zijne holte, koe jenoog, oli fantsoog H.
Exorable, adj. Verbiddeljk, te verbidden.
Exorbitawnment, adv. Bovenmate, uitter°mate, op buitensporige wijze.
Exorbitant, e, adj. Onmatig, uitsporig, bui
bovenmatig: I1 est d'une grosseur ex-e,-tensporig,
hij is bovenmatig dik. Des sommes ex-es, boven
zeer groote sommen.
-matige,
Exorhitisne, m., z. v. a. EXOPHTHALMIE.
Exorciser, V. a. Booze geesten bezweren 01 uit
-

duivel bannen. — (fig.) Dringend-drijven,

vermanen, sterk aandringen. — Exorcisme, m.

.Duivelbezwering, duivelbanning f.; bezwerinns-formullet n. der Kathol jken ren Oud-Lutherschen bij
Glen doop, e x o 1° c i s m u s 1. --- Exoreiste, m.
.Duivelbezweerder, geestenbonner, e x o r c i s t m. —
[Cath.] z. OSTIAIRE.

Exorde, ni. [Rhét.] Inleiding eener redevoering, voorafspraak f., e x ô r d i u m n. — (tam.)
Entr er en mattere sans ex -, sans faire lox-, met
(MENT.
de deur in 't huis vallen.
Exoreseence, f [Meid.] , z. v. a. REDOUBLEExorrhizes, f. pl. [Bot.] Planten f. pl., wel

wortels in 't zaad ontwikkeld zijn.

-ker

Exosmose, f. [Phy s.] , z. onder ENDOSMOSE.
--- Exostèine, m. [Bot.] Soort van kina f. van
buikzuiverende, opwekkende kracht. — Exostome, f. (Bot.] Uitwendige opening t. der planten
— Exostose, f. [Chic.] Beengezwel, tegen -kiem.
urlijk beenuitwas n., beenknobbel m. — [Bot.]-natu
Knoest m- — Exostoser (s'), v. pr. [Chic.] Zich
tot een beenijezwel zetten.
Exotérique, adj. Oningewijd; voor oningewijden bestemd; openlik, algemeen, onder de,algemeene
bevatting vallend, volksmatig (vgl ESOTERIQUE) .
Exoticodénie, f. [Méd.] Afkeer m. van uit
geneesmiddelen. — Exoticomanie, f.-hemsc
Overdreven zucht f.vooruitheemsch,e geneesmiddelen.
Exotique, adj. Uitlandsch, buitenlandsch, uit
vreemd. Plantel, Médicaments ex-s, uit -hemsc,
gewassen n. pl., artsenijen f. pl.
-hemsc
Expausibilité, f. [Phys., Chirn.] Uitzetbaarheid f. — Expansible, adj. Uitzetbaar, totuitzetting geschikt. -- Expansif, ive, adj. Uitzettend , wat eene uitzettende, uitbreidende kracht
heeft. — (fig.) Uitboezemend, zich mededeelend,
openhartig, gul: Une áme exp-ive, een hart, dat
zijne geheimen of bezwaren gaarne uitboezemt. --Expansion, f. Uitbreiding, uitzetting f.: Expde lair par la chaleur, uitzetting der lucht door
de warmte. -- [Anat., Bot.] Verlenging f. van
eenkg deel. -- (fig.) Avoir de l'exp-, gul, openhartig zijn, gaarne zijne gevoelens mededeelen.
Expatriation, f. Het verlaten des vaderlands,
het uittrekken; uitwijking, landverhuizing; verban
uit het vaderland, gedwongen verwijdering f.-nig
•uit het land, dat men bewoonde. — Expatrier,
V. a. Uit het vaderland verdrijven, in den vreemde
jagen. -- S'EXPATRIER, V. pr. Zijn vaderland ver
zich elders vestigen, uitlandig gaan, uit -laten
-wijken.
'xpectance, f. Verwachting f. — Ex p ectant, m. Wachtende, uitziende m., iemand, die
uitziet op een' post of verwachting heeft dien te
krijgen, e x s p e c t á n t m. —Expectatif, ive,
adj. Wat rept geeft iets te verwachten of te hopen.
Graces exp-fives, beloofde gunsten f. pl., op welker
vervulling men wacht. Pension exp-eve , wachtgeld n. -- S' Expectation, f. Verwachting f.
(attente). -- [Méd.] Het waarnemen of afzien van
.
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den loop eenei ziekte. --- Expectative, f. Vooruitzi-gt, uitzigt n. oen bevordering of verhooging, ge
verwachting of hoop f.: Vivre clans l'exp-, in-gronáe
verwachting. op hoop leven. -- [Jur.] Bert n. van
overleving, beloofde opvolging van iemand, in geval
men hein over°lee ft. -- Pauselijke breve f., olie zoodanige belofte bevatte.
Expectorant, e, adj. 'Méd.] I3orstzuiverencl,
de uitwejpin cler slijm bcworderend : P^emèdes
ex I- of als saluut. ni. Des exp-s, borstzuiverende
middelen n. pl. — Expectoration, f. Plet tuitweeen, uithoesten of fluimen lozen; uitwerping,
/hi irnlozing f., e x ]I e e t o r á t i e f. - Expecto.
rei, v. a. I t de borst verwijderen, uitwerpen,
uithoesten, fluimen (I slijm opgeven, e x p e c t or é r e n. -- Ook zonder voorwerp: Celti fait exl)
dat zuivert de borst. --- Het hart. passé, is ook adj.:
'datières exp-s, uitgeworpen, opgebrar;te stoffen f.pl.
Expédié, e, act. (en part. passé van expedi(r):
Courser exp-, afgezonden koerier m. Marchandise
exp-e, afgezonden loopwaar f. Affaire prompte ment exp-e, snel a fgeclane zaak I. — Expediée, f.
Soort van loopend schrift n. — (fig. et fam.) Malade exp-, naar de andere wereld gezonden zieke.
Ii fut exp- en bief, men maakte korte wetteu
weinig omslag met hem.
Expedient, actj. Van pas, geschikt, noodig,
diensi icr, raadzaam: 11 est exp- de faire sela.
EXPED1LNT, M. Uitweg m.., middel, om zich uit iets
te redden, hulpmiddel. redmiddel n., raad m. Trouver quelque exp-, een of ander hulp- nl redmiddel,
een' uitweg vinden. ---_ (farm.) (est un bomome
d'exp-, hij is een man, die overal middel, uitweden
voor weet, die zich, uit alles weet te redden. En
être aux exp-s, niet meer weten wat te doen, hoe
zich te redden. • [Prat. j Vider one matière par
exp-, eerie zaak door minnelijke schikking of door
een' scheidsregter afdoen. -- Son avoeat a refuse
de signer I'exp-, zijn arlvokaat heeft geweigerd rie
uitspraak ((Cu scheidsregters te onderteekenen.
Expédier, v. a. Spoedig afdoen of verririten,
de uitvoering verhaasten: Exp- une affaire, la besogne, eerie ,zaak, het werk spoedig afdoen. — (fam.)
Il a exp- son diner en quelques minutes, hid heeft
zijn maal in weinige minuten naar binnen geslagen.
— Exp- qn., iemand spoedig helpen, voorthelpen
of klaarmaken, spoedig de hem betreffende zaak
afdoen. — II avait bientót exp- son argent, hij
had weldra zijn geld naar de maan gemaakt. —
Verzenden, afvaardigen, afzenden, toezenden, over°zenden: Exp - un ballot par le chemie de fec, ee^^e
baal goederen met den spoorweg verzenden. Expun cuurrier, un vaisseau, een' koerier afzenden,
een schip uitzenden. -- (fam.) La maladie l'aura
bientót expedié, de ziekte zal hem spoedig in 't
graf helpen. L'exécuteur feut bientót ('xpédié. de
scherpregter had heem spoedig van kant. -- [Prat.)
Exp- un acte, eerie acte uitvaardigen, ei een a f schrift van neven.
Expéditetur, m. .l fzender, verzender, goede
bevrachter, vrachtondernemer, e xrx--renvzd;
pedi.teur m.
Expéditif, ive, adj. Vaardig in 't afdoen der
zaken al in 't verzenden, voortvarend, afdoend,
volijverig, volvoerend, e x p e d i e t, e Lc p e d i t -i e f.
(est un homole exp-, 't is een voortvarend man,
een snel afdoener der zaken, een flink uwerkman.
Expedition, f. Zaakafdoening, uitvoering, ver
snelheid, voortvarendheid f., spoed m. in-rigtn;
de uitvoering, bespoedicling 1. La prompte exp-(IL
affaires, de vaardige afdoening der zaken. Homme
d'exp-, 2Iwerkzaam, ondernemend, voortvarend, veel
uitvoerend mensch. — [Como.) .1 fzending, verzen
toezending, overzending, afvaardiging, e x--ding,
p e d i t i e f. Iarchandises d'exp-, verzenrizn(lsgoederen n. jul. Commerce d'exp-, expeditie- of verzendingshandel m. Frail d'exp-, transport- of ver
pl. --- [stil.] Krijgsverrigting f., kr(jgs--voerkstnf.
togt m., onderneming, expeditie f.: L'exp- a
manqué, de onderneming is mislukt. -- [Mar.] Expnavale of maritime, zeetogt m., uitrusting, krjjgsonderneming ter zee; ontdekkingsreis f. ---- (iron. et
fam.) Onbedachte stap m., mislukte onderneml
of reis f. (In dezen zin liever équi)ée). -- [Prat^j
Gere,tel(jke uitvaardiging f. of afschrift n. van eerie
regtshandeling. — Exp-s, brieven m. pl., stukken
ter verzending, bescheiden, bevelen n. pl.
Expéditionnaire , adj. Uitvaardigend , (If,

,
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zendend. --

[Admin.] Commis exp-, ambtenaar•,

die met het a fschr-wen van allerlei stukken en het
in 't net brengen der briefwisseling is belast, uit
vaardiger, (i/it/iiijii.1 m. — Armé( eat)-, le. er, dat
tot eene expeditie, bijzondere onderneming o/ krijgsverri, ting wordt gebruilkt, af- of witgezonden leger,
expe itie -leger n. — EXPÉDnT1O\NA1RE, m. Afzender,

EXPLIQUER.
Expilateur, m., Z. V. a. CONCUSSIONNAIRE. --

Expitation, f. [Jur.] Vervreemding van gedeel-

ten der nalatenschap, herooving eerier nog ongedeelde erfenis, e x p i 1 a t i e f.

Expirant, e, adj. Stervend, zieltogend, den
l'ai trouvé exp-. -- (fig.) Le
pouvoir exp-, de afnemende, haar einde naderende
verzender, inz. hij die koopwaren op last van een marlt f. La liberté exp-, de stervende, te niet gaande
ander ' afzendt , die voor rékening van- anderen vrgheid f. — Flamme exp-e, uitgaande vlam f. Voix
goederen -verzendingen doet. --- I itvaardiger, af exp-, zwakke, flaauwe, wegstervende stem f. --stukken, z. v. (t. commis exp-.-schrijveano/él (poét.) Les regards exp-s de lustre du jour, de
laatste stralen m. pl. der ondergaande zon.
Expéditive, f. Soort van verkort schrift n.
Expirateur, adj. [Anat.] : Muscles exp-, uit Expéditivement, adj. Op vaardige, toe/Ic,
ademingsspieren f. pl., spieren, die de borstwanden
voortvarende, afdoende wijze.
Expellant, e, adj. léd.; tïitdri vend: Re- vernaauwen om de lucht uit de longena te drijven.
Expiration, I. Uitademing f., het, uitdrijvers
mede exp-, uitdrijvend middel n.
van Geri adem; L'iIlspiration et l'exp-, de in- eer
t Expeller, v. a. [Méd.] Uitdrijven.
Expérience, f. Ondervinding, ervaring, bevin- uitademing. — [Bot..] Uitwaseming f. — [Cliim.I
den, ervo ringswijsheid, proef, proefneming, e .'p e- Fine uitdamping f. — -1/lo ip, vervaldag, vervalri in é n t n. I1 le salt par exp-, ho weet het bij on- t d m., einde n. van een' bepaalden term jn of tijd,
dervinding. Consulter I'exp-, de ondervinding raad verloop, verstr jkcn n. Je vous paierai à 1'exp- du
II en a fait l'exp-, hid heeft er de proef-plegn. terme, i-k zal u op 't einde van den vervaltid bevan genomen. --- [Phys., Chun.] Faire des exp-s, talen. L'exp- de la t•ève, het einde van den waproeven nemen, proefnemingen doen. Une belle penstilstand. L'exp- d'une lettre de change, ele ver
-valtjcn
eengin wissel.
exp- de physique, eerie schoone physische proef f.
Expirer, V. a. Uitademen: Exp- lair, de in— [Méd. j Faire l'exii- d'un remède, een. geneesgeademde lucht uitdrijven, uitademen. --- EXPIRER ,
middel beproeven.
Expériment, m. [Ml.] Proefneming, proef f. V. n. (met avoir als men de handeling, met ètre als
(opt menscheltjk o f dierlijk ligchaam om de kracht men den toestand op 't oof heeft) Den adem uitvan een geneesmiddel te., leergin kennen), e x p e r i- blazen, sterven, ontslapen, (e-n geest geven, overlij
laatsten snik geven: I1 a expiré dans mes-den,
m é n t n . — Expérirnental, e, Op ervaring
,gegrond, proefondervindelijk; proefnemend, door bras, hij is in mine armen gestorven. II gist exp- deproeven bevestigd, cap e r i m e n to a 1. Physique puis deux heures, hij is sedert twee uren overleden,
exp-e, proefondervindelijke natuurkunde I. — Ex- dood. --- (fig.) Te niet gaan, ondergaan, verdwijperimentalement, adv. Uit of door ervaring, nen: Ce fut aloes qu'expira In liberté de In Grèce,
langs den proefondervindeljken weg. -- Experl- toen ging de vrijheid van Griekenland onder of ten
mentaliste, m., z. V. a. EXPERHMENTATEUR. — grave. --- Verzwakken, allengs zachter worden.
4. Expérimentateur, II]. Proefnemer m., hij, wegsterven, uitgaan, ophouden, verdwijnen: Les
die proeven neemt. — Ook als adj.: L'intelligence sons expirerent lenternent, de tonnen stierven lang
weg. La lueur expira par degres, het-zamerhnd
expérimentatrice, het proefnemend verstand. —
Expérisnentation, f. [Chico. et phys.] Het licht ging allengs uit. -- Een einde nemen , ten
proefnemer; proefneming f. -- Experimenté, e, einde loopen, a/loopen, vervallen, e x 5/) i r é r e n:
adj. (en part. passé van expérimenter) Beproefd, Son bail expire it la St. Jean, zijne huur of pacht
ervaren, bedreven: Il est fort exp- en eet art, hij loopt met St. Jan ten einde, vervalt St. Jan.
is in deze kunst zeer bedreven, ervaren. L'expé- Sa peine expirera dans hou jours, zone
z ij ne straf zal
geest gevend: Je

«

rienee fait les Bens exp-s, de ervaring, ondervinding maakt de menschen bedreven. — Remèdes
exp-s, beproefde geneesmiddelen n. pl. --- Expérimenter, V. a. Ondervinden, ervaren, door on-

dervinding leeren kennen; eerie proef met iets
nemen, beproeven. — Expérimenteur, m., z.
V. a. EXPÉRIMENTEUR.

Expert, e, adj. Ervaren, bedreven, geoefend,
bekwaam, geschikt, zaakkundig: Son frère est fort
exp- en architecture, zijn broeder is zeer bedreven
in de bouwkunde --- EXPERT , m. Iemand, die door
.

de regtbank of de betrokkene partijen benoemd is
om iets te onderzoeken en daarvan verslag te doen,
zaakkundige, deskundige, kenner, ervarene, gezworene, expert ni. t Expertement, adv.,
z. V. a. HABILEMENT. — Exper tise, f. [Jur.] Beziatiging, opneming f., .onderzoek n. door experts
of' deskundigen, waardering, schatting f. Procéder
par ex p -, den weg van onderzoek door deskundin inslaan. -- Verslag door deskundigen gegeven,
rigt n. naar bevind van zaken. Les experts ont
remfis leur exp-, de zaakverstandigen hebben hun
verslag, berigt overgegeven. -- Expertiser, v. a.
Door deskundigen laten opnemen , onderzoeken. —
t Exper tismne, m., z. v. a. EXPERTISE.
S Expf able, adj. Verzoenbaar, wat verzoend,
geboet kan worden. — Expiateur, trice, adj.
Boetend, verzoenend, genoegdoend: La mort exp-,
(doorgaans expiatoire) de Jésus Christ, de ver
Ook als subst.: Boete--zoenigsdvaJ.Cdoener, verzoener m., boetedoenster, verzoenster f. —
Expiation, f. Boetedoening, verzoening, schuld of zonde- uitdelging, genoegdoening, boete f., zoen m.
-- ['I'héol.] Lieu d'exp-, plaats der boetedoening;
vagevuur n. (b2 de katholjken). — Fête des exp-s,
verzoeningsfeest n., verzoendag m. (bi de Joden).
--- Expiatoire, adj. Verzoenend, genoegdoend,
boetend: Sacrifice exp-, zoenoffer n. — Expler,
V. a. Boeten, afboeten, verzoenen, voldoen, straf
voor iets lijden. Le repentir expie les péches, het
berouw verzoent, boet de zonden, wischt de zonden

C

uit. -- S'EXPIER, V. pr. Geboet worden: II est

femps que Ie crime s'expie.

bi7znen acht dagen afloopen. — Expiré, e, adj.
(en part. passé): Air expiré, uitgeademde lucht f.
-- Iis contemplaient leurs amis exp-s , zij be-

schouwden hunne ontslapen vrienden. ` 'rève exp-e,
af, eloopen, geëindigde wapenstilstand m.
Explétif, ive, adj. Aanvullend. -- [Gram.]
Mot expl-, aanvullingswoord, stopwoord, n. (b. t.
moi in: Chassez-moi tons ces Bens de In maison
jaag me al dat volk uit het huis).
Explicable , adj. I erklaarbaar, uitlegbaar.
Cela nest pas expl-, dat is onverklaarbaar, laat
zich niet verklaren.
Explicateur, m. I erklaarder, uitlegger in.
(van voorwerpen, ter openbare bezigtiging ten toon
gesteld) .
Explicatif, ive, adj. Ontvouwend, verklarend,
ophelderend, verklaring of uitlegging gevend : Notes
ex p 1-s, verklarende aanteekenin g en f. pl.
Explication, f. Ontwikkeling , ontuouwing
verklaring, uitlegging, opheldering, explicatie f.
Je vous donnerai 1'expl- de ce passage, ik wil udeze plaats verklaren. L'expl- des songes, de uit
droomgin. Les dictionnaires servent d-legindr
l'expl- des mots, de woordenboeken dienen tot ver
vertaling der woorden. — Demander-klaring,to
one expl- à qn., iemand om eerie verklarin.q, om
rekenschap, verantwoording van eerie beleediginl;,
een dubbelzinnig woord, enz. vragen.
Explicite, adj. [Didaet.] Ontwikkeld, klaar,
duidelijk: En termes expl-s, in klare, duideltke
bewoordingen, uitdrukkingen. -- Explicitement,
adv. Duidelijk, klaar, aitdrukliel(jk, met duidelijke,
klare, uitdrukkelijke woorden.
Expliquer, V. a. Ontvouwen, ontwikkelen, uit
verklaren, ophelderen, uiteen zetten, duide--legn,
lijk maken: Comment expliquez-vous eette phrase,
hoe verklaart gij deze spreekw()ze? Expl- un phénomène, een natuurverschijnsel verklaren. -- Ver
voordragen, onderwijzen: Ce professeur-klaren,
explique I'histoire, deze hoogleeraar onderwijst,
houdt voorlezingen over de geschiedenis. — Ver
mondeling overzetten, vertalen: Ii com--klaren,
mence déjà a expl- Cicéron, hij begint reeds ^^ -

EXPOSER.

EXPLOIT
eero te vertalen. - - Verklaren, te kenner geven,
openbaren: On ne sait its sa pensee, car it ne
l'expliyue point, men weet niet, hoe hij denkt,
want hij geeft het niet te kennen. Expl- se s intentions, zijne oogmerken operabaren, te kennen geven.
-- S 'EXPLIQUER , V. pr. Zich uitdrukken, uiten,

zeggen; -- zich verklaren, zijne gedachten n/ mee
te kennen geven. I1 s'explique bien, hij drukt-nig
zich wel uit. Je ne sail sl )e ri1'explique assez,
k weet niet, 0/ ik mij duidehjh: genoeg uitdruk. I1
na pas voulu s'ex pl- sur (touchant) ce mariage,
hij heeft z jn gevoelen over dit huwelijk niet willen
zeggen. — S'expl- avee qn., iemand opheldering,
genoegdoening, rekenschap geven 0/ vragen van
een dubbelzinnig woord, eene beleediging, een be
vreerndend gedrag, enz. -- Je m'en expliquerai
aver lui, ik zal mu daaromtrent met hem verstaan.
-- (Loc. ( iligb t.) I1 faut faire expl- (voor s'expl-)
eet bomroe lig, men moet olien 'Ilan tot eerre verklarinq brengen.
Exploit, in. Daad, heldendaad f., heldenstuk n.,
Wapendaad, schoonti kr j/risverri' l ing f. Les expl-s
d'Alexandre, de heldendaden van Jlexander. II
s'est rendu fameux par ses expl-s, hij !i1( ft zich
door zijne krijgsverrigtingen beroemd gemaakt. —
(fig et iron.) •ou• a\ez fart la un bel eipi -, gij
.

,

hebt daar wat schoons ui.tgerigt, uitgevoerd. —
[Prat.] Dagvaarding, indaging f. door tienen geregtsbode (1/ deurwaarder, e xp 10 i t n. Expl- ile saisie,
panding, uitwinning, in beslag ri-eming f. Explintroductlf, voorloopige indaging f -- (rg. et faro.)
Souftler un expl-, de partij geent kennis geven van
Gene gedane regterlijke dagvaarding.
Exploitabilité, i'. Geschiktheid om ontgonnen,
bearbeid of ten voordeele aangewend te worden. —
Prat.] Uitwinbaarheid, geschiktheid f. om gereglelij• in beslag genomen te worden.
Exploitable, aclj. T'ot voordeelige aanwending
geschiet, bruikbaar, oorbaar. -- [Agric.] Terre
expl-, ontginbaar, bebouwbaar, bruikbaar land H.
— [Eaux et for.] Bois expl-s, hakbaar en bruikbaar hout H. — [Miner.] Mine expl-, voor ontgin
uitdelving geschikte, ontginbare mijn f. —-nigof
[Prat.] Biens C\ L1-. pandbase, tot beslagnernzng
geschikte goederen, n. pl.

Exploitant, adj. m. [Prat.] Huis s ier expl-,
deurwaarder, die een regterlrjk bevel voltrekt, eenti
dabvaarding of uitwinrz:ing doet , exploit-doende
deurwaarder m. — EXPLOITANT, m. Ontginnen, bebouwer, opdelven, bewer ;1er m. van een' akker, eenti
mijn, een boseb. — (/1(/. ) W instbejager m., hij, die
ongeoorloofde Voord( eren van eenti bediening trekt,
(lie iemands vertrouwen , ligtgeloovigheid of onkundetotzijnz voordeel aanwendt, e ploi.teur m.
Exploitation, f. Ten nutte making, ontgin
bebouwing (van akkers 0/ land( rven) , del--nig,
ving, opdelving (van mjnen of erts( n), behakki:ng,
velling, omho ill/If!(van Ii' utggew(is), env., e x p 1 o i t a t i e f. — tlet voorwerpr, dat geëxploiteerd
)/ ten nutte gemaakt wordt.
Exploiter, v. Cl. Ten nutte snaken, ten voor
aanwenden. gebruiken; bewerken, bearbeiden,-del
ontginnen, bebouwen, e xp l o i t é r e n. Expl- une
terse, une reine, un bois, een land bebouwen, eerre
mijn opdelven, een bosch bekakken, alles verrigten
uit een land, eenti mijn, een boseb winsten of voor
kan doen opleveren. Fxpl- une ferme, on-rlen
o li emin de fes, eerre boerderij, een' spoorweg besturen, beheeren. -- (pop.) Expl- une femme, z. v. a.
Jouir dune femme. -- (#g.) Ongeoorloofde voordeelen uit eerre bediening. uit iemands arbeid, of uit zi jm
nieuwsgierigheid , ligtgeloovigheid , enz. trekken.
Expl- la curiosite du public, partij trekken var
's volks nieuwsgierigheid — EXPLOI TER, v. n. [Prat.]
,t3eteekenen, dagvaarden, uitwinnen, aanslaan, eery
exploit doen. — (Prov.) A mal expl-, lien écrire
eerre zaak slecht uitvoeren en ze toch zoo ill))) stil
len als of men ze vloed verrigt had, slecht versklier
en goed berigten. — s 'EXPLOITER , V. pr. Ontbind
.

bearbeid, ten voordeele aan q ewend worden. — Ex•
ploité, e, adj. (en part. p(issé): Ferme bier
expl-e, goed bebouwde, goed beheerde landhoeve f
41ine entierement expl-e, geheel uitgedolven mijn f
Exploiteur, m. Ontginnen (in dezen zin lieve
Winstbejager m. enz., z. EX
e^xploii,ant). --PIAITANT.

Explorateur, m. Onderzoeker, uitvorscher

die ter ontdekking cri, orijderzoek-ing uitgaat o
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vordt uitgezonden. --- [I)ipl.] Kondschapper, ge
gevoelens, voornemens, enz.-iernutvoschd
an een vreemd hof. — (lam) Bespieder, spion m.
— Ook als aáj.: Instrument expl-,Sonde explora-

rice, werktuig om te peilen, peillood, dieplood
entijzer n., katheter m.

Exploration,

f. Het onderzoeken, het op ont-

lekking uitgaan. --- [Chir.] Onderzoeking, peiling f.
)an Bene wond, van een gezwel, enz — [Med.]
)plettende waarneming f. der ziekteversch nselen ;
iet 1. olsvoel en.
Explorer, V. n. Onderzoeken, navorschen, uit
nasporen, een land, zee, rivier enz be--)orschen,
weken en naauwkeurig opnemen, e up lo r é ren.
— [Méd., Chir.] Onderzoeken, naauwkeurig de ver
ziekte of kwaal gadeslaan; peilen.-^chijnselr

-- Exploré,

e, adj. (en part. passé):

rlaauwkeurig opgenomen kust f.

Cote expi-,

Exploser, v. n. Uitbarsten, losbarsten.
Explosif, ive, adj. Uit- of losbarstend. —

Uitbarsting, losbarsting, plotseljke
gntplof nq, geweldige uildrjving of uitzetting der
zamengeperste lucht, expl os ie f. L'expl- dune
Explosion, f.

mine, dun bard de poudre, dune chaudière ii
vapeur, liet springen van eene mijn, van een vat
kruid, van een stoomketel. L'expl- dun volvan,

de uitbarsting van een' vuurspuwenden berg. —
(fig.) L'expl- de la haine, de la colère, de losbar
uitbreken van den haat, van de gramschap.-sting,he
— [Méd.] Plotselinge en onverwachte verschijning f.
uitslag,
van ontsteking, enz.
van
Expoliation, f. [Hort.] Wegsnijding, verwijder i ng f. der doode deelen van een gewas. --- Ex-

polier, v. a. De doode deelen wegnemen. -- Expolié, e, adj. (en part. passé): Arbre exp-, van
dood hout gezuiverde boom m.
Expolition, f. [Rbét.] Figuur, die door ver
sierlijke bewoordingen eene zaak om--schilend

schrijft, exp o1itie f.

Exponce, f. [Prat.] Vrijwillige afstand rn.

eener met schulden bezwaarde erfenis.

Exponentiel, le, adj. [Algèb.] Met een' ex-

ponent of inagtsaanw zer , e xp o n e n t i a a 1.
Quantités exp -les, grootheden, welker exponent eene
veranderlijke grootheid is, exponentiale grootheden f. pl. Calcul exp-, ontwikkeling der exponentiale grootheden, het vinden der di f/'erentialen en
inte gralen der veranderlijke grootheden, exponentiaal- rekening f.
Exportateur, m. [Ciro.] Uitvoerder, verzen der rn naar het buitenland. — Exportation, f.
Het uitvoeren, vervoeren of verzenden van koop
buiten 's lands; uitvoering f.; uitvoer m.,-mansgoed
uitgevoerde goederen n. pl. --- Exporter, v. a.
Uitvoeren, buiten 's lands vervoeren. — S'ExPOR-

V. pr. Uitgevoerd worden. -- Exporté, e,
adj. (en part. passé): Marchandises exp-es, uitgevoerde waren f. pl.
Exposant, m. [Industr.] Tentoonsteller, inzender van een of ander kunstvoortbrengsel op eene
tentoonstelling, e xp o s u n t m. — [Jus., Admin.]
Manzoeker, verzoeker, vertooner, s u pp l i a n t m.
-- [Algèb.] Magtsaanwjzer, e i p o n én t m.
Exposé, e, adj. (enart. passé van exposer):
Marchandises exp-es, uitge
stalde, ten toon gele g de
koopwaren f. pl. Tableau exp-, ten toon gestelde,
geëxposeerde schilder ij f. — Criminel exp-, te
pronk gezet, aan de kaak gesteld misdadiger m.
Du linge exp- an sole!!, in de zon gelegd linnen
Une chambre exp-e an hord, eene naar-goedn.
't noorden qerigte, tegen 't noorden liggende kamei f. — Fortune exp-e, in de waagschaal gesteld
vermogen of fortuin n. --- Innocence exp-e, bloot
gevaar gebragte onschuld f. Système,-gestld,in
exposé, blootgelegd, ontwikkeld stelsel n. — Enfant
exp-, te vondeling gelegd kind n. — EXPOSÉ, m.
Uiteenzetting, openlegging, ontwikkeling, voorstel
verslag n. (b. v. van feiten, be-ling,vordatf.
weegredenen, strijdpunten, regtsgronden).
Exposer, v. a. Ten toon stellen, vertoonen,
uitstallen, uitzetten; oij eene tentoonstelling inzenden, e x p o s é r e n: Exp- des marcbandises en
'rente, waren te koop zetten. Exp- un corps mort
sur on lit de parade, een' doode op een praalbed,
ten toon stellen. Exp- le saint sacrament, het hei
toon houden. — Exp--ligsacrmentvo,
qc. an grand jour, iets openbaar, wereldkundig
maken. -- Ce peiiitre a exposé un magnifique
TER ,
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tableau, die schildei° heeft eene prachtige schilderij
op de tentoonstelling ingezonden, geexposeeret. In
dezen bepaalden zin ook zowlei voorw erp: Cet industriel a exposé. -- Exp- un criminel, een' mis
te pronk, aan de kaak of den ,schandpaal-ctadiger

zetten. — (Jig.) krotre rang ous expose a thus les
y-eux, uw rang stelt u voor ieders ooges ten toon,
doet aller oogen op u vestigen. -- Eens bepaalde
igti.ng geven, plaatsen, wenden, keergin, zetten,
stellen: Exp- une maison au nord, an midi, een
gebouw tegen 't noorden, tegen 't zuiden bouwen.
— Blootstellen, aan vleze of gene inwerking onder
des hardes à fair, kleedaren te luch--werpn:Ex
ten hangen. Exp- du linge au soleil, linnengoed in
de zon uitspielden. Exp- sa tote aux coups, zijn
hoofd aan cie slagen blootstellen, blootgeven. — (lig.)
Blootstellen, -in gevaar brengen, wagen, in de waag schaal stellen: Exp- sa x ie, sa répuiation, zijn leven
wagen, zijn' goeden naam in cie waagschaal stellen
of n gevaar brengen. — Exp- qn. ii recevoir des
reproches, iemand aan 't ontvangen van verwijtingen
blootstellen. — Blootleggen, verklaren, te kennen
geven, uiteen zetten, ophelderen, uitleggen, ontwikkelen, verhalen: Exp- ses sentiments, ses intentions,
zone gevoelens, oogmerken blootleggen. Exp- un
système, een stelsel uiteen zetten. Exp- les difhcultés d'une entreprise, de zwarigheden eener onder
te kennen geven, opgeven. Exp- de la fausse-nemig
monnaie, valsch geld in omloop brengen. --- Expun enfant, een kind te vondeling leggen. — SEXPOSER, V. pe. Zich bloot stellen, zich in gevaar
stellen of begeven, zich zelven wagen: Ce général
s'expose trop, die generaal waagt zich zelven te
veel, stelt zich te veel in tevaar. S'exp- is commettre un crime, zich bloot stellen eene misdaad te_
berj aan. Je ne veux pas m'exp- á un refus, ik wil
mij aan geen weigerend antwoord blootstellen.
Expositeur, m., -trice, f. Uitgever m.,
uitgeefster f. van valah geld.
Expositif, ive, adj. [Jur.] Verklarend, uiteenzett en d : Un réquisiloire exp-, eene geregtelt"jke vordering f., waarin de gronden, hiervoor opgegeven,
,

EXPVLSANT.
Expressit', ive; adj. Nadrukkelijk, krachtig,
vol Uitdrukki5 , e x p r e ss i e f: Ce terme me sermmb]e

Bien expr-, (lit woord, deze uitdrukking schijnt mij
zeer krachtig, nadrukkelijk te zijn.
Expression, f. Uitpersjing, uitwringing, uitdrukkkl,ii„j f. (unn het sap der vruchten en kruiden);
ook: het uitgepet ste sap zelf. Haile t irée par expr-,
door 'uitpersing verkregen olie t. Expr- de citron
uitgeperst citroensap n. — Uitdrukking, wijze van
spreken, uitspraak f.; — woord n. of woorden,
waarvan men zich dient, exp r é s s i e t. I1 a l'exprbelle, hij heeft eene schoone wijze van spreken, hij
heeft eerde fraaije uitspraak, hij drukt zich schoon
uit. — Cette expr- nest pas trancaise , deze uit
geen fransch. — Expr- du geste, du-d'ruklings
regard, de In pit sionomie, uitdrukking van 't gebaar, van den blik, van 't gelaat. —_- [Beaux-arts)
Uitdrukking, levendige en natuurlijke voorstelling
der handelingen, hartstogten, enz. Elie danse, joue
aver beaucoup d'expr-, zij danst, speelt met veel
uitdrukking. Cette téte, statue a beaucoup cl'expr-,
die kop, dat stand beeld is vol uitdrukking.
Expressivernent, adv. Op veelzeggende, veel
-betkndw
ze.
Expriniable, adj. (zelden dan met de ontken ning r;rbéztlldt) Lit te drukken, uitte spreken, noem
r , wat -uitgedrukt, uitgesproken kan worden .Cain-ba
West pas ex pr-, clat is niet uit te spreken.
Exprinier, v. a. Uitpersen, uitdrukken, uit
ie sue d'une piante, het sap eeneg-knijpe:Exr
plant uitpersen. — Uitdrukken, zijne gedachten,
gevoelens, hurtstogten door woorden, gebaren, houding, gelaatstrekken, enz. te kennen geven. Je ne
saurais trouver des termes assez forts pour exprma reconnaissance, ik kan geese woorden genoeg
vinden, om mijne dankbaarheid uit te drukken.
Elle eiprime sa douleur par sas larmes, zij geeft
hare smart door hare tranen te kennen. Le silence

exprime quelquefois plus que toes les discours,
het zwj en zegt somtijds meer dan alle redenéring.
Ce poète, Ce peintre exprime bien les passions, die
dichter, die schilder stelt de hartstogten goed voor.
-- S'EXPRIlIIE.R, V. pr. Zich uitdrukken, zijne geverklaard zijn.
Exposition, f. Het ten toon stellen; tentoon- dachten te kennen geven. Ce garcon s'exprirme bien,
stelling, vertooning, uitstalling; tentoonstelling van die jongen drukt zich goed uit. S'expr- par signes,
kunstproducten : de gezamenlijke voortbrengselen zich dcor teekens uitdrukken of verklaren. Le tavan kunst en nijverheid ter bezigtiging van 't pu- lent de s'expr- welbespraaktheid, welsprekendheid f.
bliek, e x p o s i t i e f.; ook: de plaats, 't gebouw der II a Ie talent de s'expr-, hij is wel ter taal. — Extentoonstelling. Exp- de marchaudises, de nmeubles, prinmé, e,y adj. (en part. passé) Jus expr-, uitreuitstalling van koopwaren, van meubelen. I1 en fit perst sap n. -- Pensées expr-es, uitgedrukte ge1'exp- aux yeux de tout le monde, hij stelde het voor dachten f. pl. (uitdrukt.
i Exprinnitif, ive, asij. Uitdrukkend , dat
ieder ter bezigtiging. — L'exp- des tableaux à Paris,
S Exprobration, 1. Scherp verwijt f., doorde tentoonstelling van schilderijen te Parijs. L'expdes produits de i'industrie, de tentoonstelling van haling, winking, berisping f.
Ex professo, loc. adv. (latin) Met zorgvulde nijverheidsproducten. Nous avons été á l'exp-,
wij zijn op de tentoonstelling geweest. — Ce crimi- digheici en vlijt, met bijzondere zorg en naauwkeunel est condamné à l'exp-, die misdadiger is tot de righeid, als iemand, die zijne zaak grondig ver
Traiter une matière ex pr-, eene stof met-sta.
kaak, den schandpaal verwezen, is veroordeeld om
te pronk te staan. — Stelling of plaatsing tegen alle zorgvuldigheid en naauwkeurigheid, als zaak
-kenr
behandelen.
lucht en zon, ligging, strekking f. van een gebouw,
Expropriation, f. [Prat.] Onteigening, beeen vertrek naar zékeren kant: Chambre dont l'exprooving
f.
van
eigendom,
regterlijke uitwinning,
est au sud, kamer, die naar 't zuiden ~iet. Ce tableau n'est pas dans une bonne exp-, die schilderij uiterving f., geregtel(jke verkoop m.; -- eigendomshangt in geen goed licht. — Uiteenzetting, ontwik- ontzetting f. tegen schadeloosstelling, uitkoop m.
keling, ontvouwing, uitlegging van een begrip, op- Expr- pour cause d'utilité publique, onteigening
heldering, verklaring f., uitvoerig verhaal of be- tot algemeen nut (b. v. van landerijen tot den
toog n.: Faire nettement l'exp- d'une affaire, eene aanleg van kanalen , spoorwegen) , e x p r op r izaak netjes uiteen zetten, haar geregeld in alle bij - á tie f. — Exproprier, v. a. Onteigenen, gezonderheden voorstellen. I1 a fait use bonne exp- regtel jk van 't bezit of den eigendom berooven ;
du texte, hij heeft eene goede uiteenzetting, ont- inz. op hoog gezag en tot algemeen nut iemand tevouwing, verklaring van den tekst gegeven — [Litt.] gen schadeloosstelling van zijn eigendom, van lande
gebouwen enz. ontzetten, e x p r op r i é r e n.-rijen,
Vermelding van 't geen er vóor de handeling van
een tooneelstuk voorvalt; ontvouwing van het te — Exproprié, e, adj. (en part. passé): Propriétaire
expr-, onteigend eigenaar m.
behandelen onderwerp, expositie f. — L'exp% Expugnable, adj. (pr. —pug -na —; zoo ook
d'un enfant, het te vondeling leggen van een kind.
Exprès, se, adj. Uitdrukkelijk, duidelijk, klaar: in de twee volgende woorden.) Met geweld neembaar,
Cela est en termes expr-es dans le contrat, dit staat bestormbaar. — Expugnateiir, m. Steden -bemet duidelijke woorden in 't contract. — EXPRES, stormer m. — Expugner, v. a. Bestormen. met
adv. Met voorbedachten rade, met voordacht, opzette storm, met geweld veroveren.
Expuition, f., z. EXSPUITION.
voorbedachtelijk, met opzet, e xp r é s: Faire un e-lgjk,
Expulsant, e , adj. [Méd.] L'action exp-e
chose exp-, iets willens en wetens, met voordacht
doen. -- (fam.) Ii semble fait exp- pour vela, 't is als dun médicament, de uitdrijvende werking f. van
een
geneesmiddel. — Expnlser, v. a. UitdrijC'est
un
fait
expr-,
dat
is.
hij
er
voor
geboren
of
kan niet leelijker komen. - EXPRES, m. B ijzondere ven, uitjagen, uitstooten, uit eene plaats, eene stad
bode, eigen afgezonden boodschapper, exp r é s s e m. of een land , oak uit een gezelschap verdrijven,
—Expressement, adv .Uitdrukkelijk, duidelijk: bannen. — [Méd.] Exp- du corps les mauvaises
Je lui avais délendu expr- de Ie faire, ik had hem humeurs, de kwade vochten uit het ligchaam dr- ven, afvoeren. — [Prat.] Eip- qn. de sa maison.
uitdrukkelijk verboden het te doen.
,

EXPURGADE

--

iemand uit zijn huis zetten. -- Expulsé, e, adj.:
Homme exp-, uitgedreven man m. Matières exp-es,
uit- of afgedreven stoffen f. pl. -- Expulsif, ive,

adQ. [Méd., Chir.] Uitdrijvend, afvoerend: Un remede exp-, een afzettend geneesmiddel n. Un bandage exp-, een verband, dat den etter uitdij ft. —Expulsion, f. Uitdrijving, uiitstooting, uitzetting, ver
verjaging f. Après l'exp- de l'ennemi de ce-drtilvng,
pays, na de verdrijving van den vijand uit dit land.
-- [Prat.] Uitdriwi,ng uit eerie plaats of uit het
bezit van een goed -- [Méd.) L'exp- des humeurs,
het uitdr ven, afdrijven der kwade sappen. —. Expultrice, add. F. [1VIéd.1 Force exp-, uitdrij vende
kracht f.
Expurgade, f. [Eaux et for.] Het uitdunnen
van een bosch, van hakhout (éclaircissement).
Expur g ation, f. Zuivering, regtvaardiging,
verontschuldiging (excuse). — [Astr.] , z. v. a. EMER-

SION . — Expargatoire, ad;. Noodige verbéte-

rin,q en aanwezen (! . — [Chanc. rom.) Index ex p -,
lijst f. der boeken, die door't pauselijk hof verboden
zijn, zoolang zij niet van 't aanstootgevende zijn
gezuiverd, i n d e x m.
Expurger, V. a. Reinigen, zuiveren, inz. aan
plaatsen of woorden uit een boek weg -stoela,Ik
-nem.
Ex-recteur, in. Gewezen rector (vgl. recteur)
Exquima of quitna, m. [H. n.] Soort van

dingermeerkat f.
Ex q uis, e, adj. Uitgelézen, uitmuntend, uit
uitstekend, uitgezocht, voortreffelijk, puik;-nemd,
keurig, net, fijn, e x q u •i s. P aroles exquises, uitgekipte woorden n. pl. Vins exquis, uitgezochte,

voortreffelijke
wijnen m. pl. Gout exp- , uitmuntende, keurige , fijne smaak m. — Exquise ment , adv. Op uitnemende, voortreffelijke wijs.
Exsangue, 5 Exsanguin , e, adj. Bloedeloos.
La couleur exs- de la peau, de kleurloosheid, bleek
huid.
-heidf.r
Exsarcome, m., z. V. a. ECSARCOME.
Exsert, e, adj. [H. n., Bot ] Uitstekend, voor

-uitseknd.

Exsiecation, f. [Chim.] Het uitdroogen; uit
Exc- d'un végétal, uitdrooging van een-droginf.
gewas.

S Exsoluition, f . [Méd.] , z. v. a. DEFAILLANCE.

Exspuition, f. [Méd.] Uitspuwing f. (crache-

ment),

Exstipulace of Exstipulé, e, adj. [Bot.]
Zonder bijblaadjes.
Exstrophie, f. [Méd.] Uitwijking van zékere
organen, inz. van de blaas.
Exsueeation, f. [Méd .] , z. V. a. ECCHYMOSE.

Exsuceion, f. [Mèd., Phys.] Uitzuiging, zuiExsudation, f. (Ph^-s.J Het zweeten, het
uitslaan (van zékere steenen, houtsoorten, enz.). —
[Méd.] Uitzweeting f., kritisch zweet n. inde hol ten des ligehaams. — Exsuder, v. a. Uitzweeten,
ging, uittrekking f.

uitslaan.

Extances, f. pl. [Prat.] , z. REPRISES

Extant, e, adj. [ Prat.] Voorhanden, aanweExtase, f. Verrukking, vervoering, ,q eestver-

zi,q , in natura.

voering , zielsverrukking , opgewondenheid , hooge
opgetogenheid van den geest (als 't gevolg van eene
overspannen verbeeldingskracht), die soms tot zins
ij stering en bewusteloosheid overgaat, é k s t a--verb
s i s, e x t ei s e f.

Etre en ext-, Etre ravi en ext-,

in zielsvervoering, in verrukking van zinnen zijn;
ook: opgetogen van bewondering zijn. — [Méd.] Soort
van zinvang m. (catalepsie), waarbij de lijder door
een denkbeeld zoodanig beheerscht wordt, dat hij
aan al wat hem omgeeft vreemd en voor eiken

prikkel ongevoelig blijft.
Extasier, v. a. Verrukken, in verrukking brengen . - EXTASIER , v. n. In verrukking, bewondering
geraken. — S'EXTASIER, v. pr. Verrukt, vervoerd,
opgetogen zijn of worden, in verrukking geraken:
On ne peut entendre cette musique sans s'ext (sans être extasié), men kan die muzijk niet hooren zonder verrukt te worden. — Extasié, e,
adj. (en part. passé): Artiste ext-, opgetogen, in
vervoering gebragt kunstenaar in.
Extatique, adj. Verrukkend, zinverheffend,
geestvervoerend , e k s t á ti s c h, ook: verrur,kt. —

Ook als subst. [Méd.] : Un ext-, een door ékstasis

of zinsverrukking bevangene (z. EXTASE).
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Extemporané, e, wij. [Mèd., Pharm.], z.

MAGISTRAL. — t Extemporaner, v. n. Iets
voor de vuist doen, onvoorbereid spreken. — Exteinporanéité, f ., z. v. a. SOUDAINETE. - Extemporanément, adv. [Pharm.] : Les préparations qui contiennent des substances très-volatiles,
dolvent être faites ext-, de bereidingen, die zeer
vlugtige zelfstandigheden bevatten, moeten eerst bij
't gebruik (niet vooraf) klaar gemaakt worden.
xtendeur, m. Uitstrekker, uitbreider m.
Wtenseur, adj. [Anat.]: Muscles ext-s of ales
subst. Ext-s, strekspieren f. pl.
Extensibilité, f. Rekbaarheid f.
Extensible, adj. Rekbaar, u-itrekbaar.
Extensif, ive, adj. Wat uitbreiding, uitstrek king te kennen geeft of voortbrengt: Ce mot est
pris dans ure sens ext-, dat woord i.s in uitgebreider', in ruimer' zin genomen.
Extension , f. Uitbreiding , u-itgebreidheid,
grootte; uitstrekking, uitrekking, uitbreiding, uit
rekking, spanning, uitzetting, e x t e n --spanig,
s i e f. L'ext- d'un corps en longueur , largeur et
profondeur, de uitbreiding, uitgestrektheid van een
ligchaam in lengte, breedte en dikte of diepte. -L'ext- d'un métal, d'un fil de Ier, de uitrekking
van een metaal, van een ijzerdraad. - - L'ext- des
muscles, de uitstrekking, spanning, der spieren.
N'avoir pas l'ext- du bras libre, zijnen arm niet
vrij kunnen uitstrekken. — (lig.) Uitbreiding, ver
vermeerdering f., aanwas m. Ext- de-grotin,
pouvoir, d'autorité, uitbreiding van raagt, van gezag. Le commerce acquiert plus d'ext-, de handel
breidt zich uit. L'ext- dune lol, d'un privilége,
de ruimere uitlegging, toepassing van eene wet,
van een voorregt. — [Gram.] Uitbreiding f. der
beteekenis, ruimere zin m. van een woord. — PAR
EXTENSION, loc. adv. In een' uitgebreider' zin.
Exténuation , f. Verdunning; krachtvermin.dering, uitmergeling, a fnenming, vermagering, ver
La fièvre lui a-zwaking, utérf.:
causé une grande ext-, de koorts heeft hem zeer
verzwakt. -- [Prat.] L'ext- d'un crime, de ver
vermindering eener misdaad (atténua--zachting,
tion). — [Rhét.] Verkleining f., voorstelling eener
zaak geringer dan zij is (tegendeel der hyperbole) .
Exténuer, v. a. Vermageren, verzwakken, ver
krachteloos maken, uittéren: La fièvre-minder,
l'
a fort exténué, de koorts heeft hem zeer ver^na
gerd, verzwakt. — [Prat.] Verschoonen, verkleinen, gering voorstellen, z. ATTENUER. — S'EXTENUER, v. pr., z. S'ATTÉNUER . -- Exténné, e, adj.
(en part. passé): Homme ext-, uitgemergeld, ver
uitgeput mensch m.
-zwakt,
Extérieur,e, adj. Uiterlijk, uitwendig, van buiten, buitenlandsch: Les parties ext-es du corps, de
uiterlijke, uitwendige deden des ligchaams. J'étais
distrait par un bruit ext-, ik werd door een geraas van buiten afgetrokken. Porte ext-e, Fossé
ext-, buitendeur, buitengracht f. — Le commerce
ext-, Les relations ext-es, de buitenlavdsche han- del n., de betrekkingen f. pl. met het buitenland.
— L'homme ext-, de uitwendige, zinnelijke mensch.
--EXTÉRIEUR,m . Uiterl ij ke of uitwendige geclaccnte,
buitenzijde f., aanzien, voorkomen n., schijn, aan
uiterlijk aanzien, uiterlijk n.: L'ext- de-schijnm.,
cette maison est beau, de buitenzijde van dit huis
is swoon. Cette felle a un bel ext-, dit meisje heeft
een schoon voorkomen. I1 a l'ext- d'un honnet.e
homme, hij ziet er uit als een braaf man. Un extgrave, een deftig gelaat, voorko-raen.—B-u-itenland n.,
vreemde landen n. pl. of staten m. pl. Ministre de
l'ext-, minister van buitenlandsche zaken. Les nou
de t-jdingen uit het-velsd'xtonraues,
buitenland zijn geruststellend . — h L'EXTÉRIEUR,
loc. adv., Extériieurement, adv. Uitwendig,
van buiten; naar 't uiterlijk aanzien, naar den
schijn. — Extériorité, f. [Dogm.] Buitenzijde,
uiterlijkheid, oppervlakte f.
Exterminateur, trice, adj. Vernielend, ver
verwoestend, verdervend, uitroeijend: Con--delgn,
querant ext-, verwoestend veroveraar m. — La
-

peste ext-trice , de alvernielende pest f. — (fig.)
Glaive ext-, moordzwaard n. — Lange ext-, de
staande, wrekende engel m. — EXTERMINATEUR, m.
Uitroeijer , verdelger , verwoester , vernieler, ver
Exterminatif, ive, adj. Uitroei-dervm.—
jend, verdervend. — Extermination, f. Uit
vernieling I. Guerre d'ext-,-roe(jinq.vdlg,
-

EXTRAIT.
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verdelgingsoorlog n. -- Externiiner, v. a. Ver
uitroeien, vernielen: Ext- une troupe de-delgn,
voleurs, eene bende dieven uitroeijen. -- (fig.) Extl'hérésie, de ketterij uitroeijen, doen ophouden. —
S'EXTERMINER, V. pr. Elkander verderven, vernielen; — (fam.) zich uitputten, zich dood werken. -Extern.iné, e, adj. (en part. passé): Race ext-e,
uitgeroeid ras n.

Externat, m. School, waarin enkel daggangers,
Beene kostleerlingen, worden opgenomen, burg erschool f., e x t e r a a t n. — Externe, adj. Van
buiten komend , van buiten , naar buiten gerigt,
bul-tenwaarts , uiterlijk , uitwendig : Ce sont les
causes ext-s de la maladie, deze zijn de uiterlijke
oorzaken der ziekte. -- La face ext- du bras, de
buitenzode van den arm. — [Gom.] Angle ext-,
uitwendige hoek m. —Elève ext- of als subst: EXTERNE , m. en f. Dagscholier m., -ster f., (lag g anger m., -gangster f. (in tegenstelling met kostleer
(-ing). — [Méd.] Ext-s, ziekten f. pl. van de opper
-

} xterritorialité , f . Bevoegdheid van de ge

-vlaktedsigchm.

vertegenwoordigers der vreemde mogend -zanteof
om in de staten, waar z2- werkzaam zin,-hedn
naar de wetten van hun eigen land .te leven, en
hunne vrijstelling van alle persoonlijke lasten en
opbrengsten, exterritorialiteit f.
ti Extineteur, m. Uitblusscher; — (lig.) ver
verwoester m.—Extinetif, ive, adj. Uit -nielr,
—Extinction, f. liet blus--clovend,uitbsh.
schen, uitdooven; blussching, uitblussching, uitdooving f.; het te niet gaan, uitsterving, geheele verdwfjni,ng, ophoudi ng; uitdelging, e x s t i n ct i e f. L'extd'une chandelle, d'un feu, de uitblussching, het
uitblusschen van eene kaars , van een vuur. —
[Prat.] A I'ext- de la chandelle, bij 't uitgaan der
kaars (manier van verkooping of verhuring). —
(fig.) L'ext- d'une race, de uitsterving van een
geslacht. — L'ext- des abus, du crime, de vernietiging, uitdelging der misbruiken, der misdaad. —
[Fin.] Ext- dune rente, d'une dette, uitdelg ing,
aflossing, afdoening eener rente, eener schuld. —
[iVléd.] Ext- de la chaleur naturelle, verdooving
der natuurlijke warante. Ext- de la voix, a fneflung, ver flaauwing van de stem; heeschheid f. —
[Chim.] Ext- du mercure, eerste graad van oxydatie, die men het kwik doet onder gaan. — JUSQU 'a
EXTINCTION, W. adv. 7ot moewordens toe, tot op
het uiterste: Its disputaient jusqu'h ext-, zij twistten tot hun de adem verging. (Men zegt ook fam.
jusqu'h ext- de chaleur naturelle).
Extirpateur , m. Uitroeijer , verdelger. —
[Agric. ] Zeker akkergereedschap n. tot het zuiveren en losmaken van den grond, hakploeg, ex s t i rp á t o r m . -- Extirpation, f. Ui_troe^, ling , uit
ontworteling; — verdelging, vernietiging,-rozjinf,
,

afschaffing. L'ext- des racines, des mauvaises her-

hes, de uitroeijing van de wortels, van 't onkruid.
— (fig.) L'ext- des vices, des bérésies, de uitroei.jing, vernietiging der ondeugden, der ketterijen. —
[Chir.] Uitsnijding, uitpelling, ex st I r p a ti e f.
— Extirper, v. a. Uitroe jen, uitrooijen, ontwortelen; — verdelgen, vernielen, geheel doen ophouden, afschaffen, te niet doen. Ext- des ravines,
wortels uitrooyen. — (fig.) Ext- une race, een ras
verdelgen, uitroeijen. Ext- l'erreur, les abus, de
dwalingen, de misbruiken doen ophouden. —[Chir.]
Uit snijden, uitpellen, e x s t i rp é r e n. — S'EXTIRPER , v. pr. Uitgeroeid worden, zich laten uitroeijen.
— Extirpé, e, adj. (en part. passé): Ravines
ext-es, uitgerooide wortels in. pl. — Abus ext-s,
rr. fgeschafte misbruiken n. pl. — Tumeur ext-e, uit
gezwel n.
-gepld
Extispice, m. [Ant.] Wigchelaar bij de Rorneinen, die uit de ingewanden der offerdieren voor
ext i s p e x in. —Extispicine, f.-spelingd,
Ingewandsschouw l., bezigtiging van de wigchelarj uit de ingewanden der offerdieren door de
extisp ices, extispícium n.
Extoller, V. (t. Opheffen, opligten, optillen.
Extorquer, v. a. Afpersen, afdwingen, af knévelen, knévelarf , plegen. Ext- de l'argent, un aveu à
qn., iemand geld, eene bekentenis afpersen.— Extorqué, e, adj. (en part. passé) : Testament extorqué,
rc f f;edwongen testament n. — Extorquear, m.,
-euse, f. (fam.) Geldafdwinger m., - dwingster f.
— Extorsion, f. A/ persing, afdwinging, knévelar f. — Cel acte est nul pour cause d'ext-, die

acte is van onwaarde, omdat zij niet geweld is af-

g edwongen. — Extorsionner, v. a. Afpersing,

knévelar j bedrijven.
Extozoaires, m. pl. [H. n.] Uitwendige woekerdieren n. pl.. (die op de huid van andere dieren leven).
Extra, m. (latin: buiten; buitengemeen, buiten
Faire de i'extra, un extra, meer dan ge--gewon):
woonlijk doen,inz. iets buitengemeens, iets ex t r a 's
opdisschen, een smulpart ij tje houden. Plat d'extra,
Vin d'extra, extra-schotel, extra-wijn m. (die niet
tot de gewone tafelbediening behoort). — [Prat.]
Buitengewone regtsdag m., -zitting f. — In zamenstellingen: buiten.
Extra- axillaire, adj. [Bot.] Buiten of naast
de twijg- of bladoksels groeiend.
Extrac of Estrac , adj. m. [Man.] Dun ,
smal van lijf. (land.
-^- Extra-continental, e, adj. Buiten 't vasteExtraetenr , ni. Uittrekselmaker m. — Als
adj. m.: Uittrekkend, geschikt om uit te trekken.
— Extraetif, ive, udj. [Chim.] Uittrekkend,
e x t r a c t i e f : Matiere extr-ive, extractief-stof f.,
de door water en wijngeest oplosbare en uit te
trekken plantvormingsdeelen. — [Gram.] Afscheidend, afzonderend: DE est quelquefois une particule extr-ive. — Extraction, f. Uittrekking,
uithaling,uitdelving.—.Afkomst, ;geboorte, familie f.,
oorsprong. stand m., bloed n. —L'extr- d'un clou.
d'une balie, dune dent, het uittrekken van een'
spijker, een' geweerkogel, een' tand. — [Arith.,
Algèh.] Faire l'extr- de la racine carrée, cubique,
den vierkants- of quadreat-, den teerlin g - of kubiekwortel trekken. --- [Chim.] Uittrekkinri, af
trekking f. — 11 est de noble extr-, hij is van
adellijke geboorte of afkomst , van adellijk bloed,
van adel. C'est un homme de Passe extr-, 't is
een man van lage geboorte, uit een' geringen- stand
gesproten.
Extracto-résiné, m., z. onder EXTRAIT.
+ Extrader, v. a. Uitleveren (een' misdadiger
of gevangene aan zone eigen regéring). —Extradition, f. Uitlévering, overlevering, overgéving f.
Extrados, m. [Arch.] Buitenzijde, bolronde
zijde C. of rug m. van een gewelf. -- Extradosse, e, adj.: Voute extr-, gewelf n., welks bolronde
-

zijde glad of effen bewerkt is.
Extra-foliaire , Extra-foliacé, e, adj.

[Bot.] Niet aan de bladeren of bladstelen vastzittend of aangegroeid.
Extraire, v. a. Uittrekken, uithalen f.: Extrdes pierres d'une carrière, steenen uit eerie groeve
halen. — Uittrekken, uittreksels maken, a fschr i ven, uitschrijven: Extr- un beau morceau d'un
poème, een schoon stuk uit een gedicht trekken.
Extr- un livre, un procès, uittreksels uit een boek,
een pleidooi, maken, den hoofdinhoud daarvan beknopt zamenvatten. — [Corn.] Extr- le journal,
een uittreksel uit een dagboek maken. Extr- les
articles d'un compte, de posten eener rekening uit
[Arith., Algèb.] Extr- la racine car--trekn.—
rée, cubique d'un nombre, den vierkants-, den
kubiek-wortel uit een getal trekken. — [Chim.
Extr- Ie set dune plante, het zout uit eene plant
trekken. --- [Chir.] Extr- la pierre, le valcut, den
steen (uit de blaas) uithalen. Extr- une épine du
pied, een ' door n uit den voet trekken. -- S 'EXTRAI RE , v. pr. Uitgetrokken, getrokken worden.
Extrait, e, adj. (en part. passé van extraire):
Morceau extr- d'un auteur, uit een' schrijver getrokken stuk n. —Substance extr-e d'un corps composé, zelfstandigheid uit een zamengesteld ligchaam
getrokken of afgezonderd — EXTRAIT, M. Uittreksel, het uitgetrokken sap of krachtig bestanddeel
n, enz.; het uit een
uit plantensto fl'en, uit artsenije
geschrift, een boek, eene rekening enz. getrokkene of uitgeschrévene , a/schrift, extract n. —
[Chim. et Pharm.] Extr- par infusion, par décoction, extract door opgieting. door a f koking. Extrrésineux of Extracto-résine, harsig extract. Extrsavonneux, zeepachtig extract. Extr- d'absinthe,
aJ'treksel of geest van alsen. — Ce volume contient des extr-s de plusieurs auteurs, dit boek bevat uittreksels uit verscheidene schrijvers. Extrd'un régistre , d'un compte, uittreksel uit een register, uit eene rékening. — Extr- de naissance,
geboorte-extract. Extr- baptistaire, z . BAPTISTAIRE .
Extr- mortuaire, dood-extract n., doodcedel f. -.

.

Voiei l'extr- du proces, ziehier het kort begrip, de
beknopte zamenvatting , het extract van 't regtsgeding. — [Loten] Inzet m. op een enkel of bepaald
nommer; dat nommer zelf n.
Extra-judiciaire of Extra-judiciel, Ie,
adj. [Prat.] Buitengeregtelijk, buiten den regts-

vorm. — Extra-jndiciairement
buitengeregteljke weze.
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Extra-zodiacal, adj. Buiten den dierenrienc
Extréme, adj. Uiterst, laatst: L'extr- fr on
de uiterste grens f. — In den hoogsten gr aad -tière,,

gelegen : Les constellations extra-zodiacales.

overmatig , uitstekend, ongemeen, bovenmate, groot:

Douleur extr-, hevige, zeer groote pijn f. Votre vi-

, adv. Op site lui a causé on extr- plaisir, uw bezoek heeft

hem een uitstekend , ongemeen genoegen veroor-

Extra-muros, loc. adv. (latin) of extra- zaakt. I1 vit dans une extr- misère, hij leeft in de
mnros, adv. (pr. — roce) Buiten de muren., bui - 'uiterste, grootste ellende, -- I1 est extr- en tout, hij
gaat in alles te ver. Une extr- vieillesse, een zeer
ten de stad: Etre logé extr-.
5 Extranéiser , v. a. Naar een vreemd oord hooge ouderdom M. —EXTREME, In. Uiterste; tegen. -

verbannen. -- 5 Extranéité, f. Verbanning naar gesteld , tegenovergesteld ding n. L'extr- en tout
est un défaut, de overdrijving is in alles schadelijk.
vreemde oorden; uitheemschheid f.
Extraordinaire, ad.. Buiten de gewone orde, Part! , Moyen extr- , uiterst , gewaagd besluit,
niet volgens 't gebruik; buitengemeen, buitengewoon, middel n. -- (Prov.) Aux maas extr-s les extr-s
ongemeen, ongewoon, zeldzaam, zonderling, vreemd; remèdes, in glen uitersten nood moet men de uiterwonderlijk, grillig, belagchelijk, ergerlijk. Séance, ste middelen aanwenden. Le froid et Ie chaud sont
Audience extr-, buitengewone zitting f., buitenge- deux extr-s, koude en hitte zijn twee uitersten,
woon gehoor n. Dépenses extr-s, buitengewone uit - tegenover elkander gestelde dingen. Leurs caractègaven f.pl. Ambassadeur extr-, buitengewoon afge- res sont les deux extr-s, hunne karakters staan
zant in. Courrier extr-,of als subst. Un extr-,buiten- juist tegenover elkander. --- [Arith.] Les extr-s
gewoon koerier m. Un homme extr- en sa profes d'une proportion , de uiterste , buitenste termen
een in zijn vak zeldzaam, bijzonder man. I1-sion, eener evenredigheid. — (Prov.) Les extr-s se ton
a one mémoire extr-, hij heeft een buitengewoon client , de uitersten raken elkander. — it L'EXTRE geheugen. — Coiffure extr-, zeldzaam, zonderling ME, loc. adv. Tot het uiterste, buiten alle maat of
kapsel n. Manières extr-es, zonderlinge, vreemde grens: Pousser, Porter les chosesa l'extr-, (le umanieren f. pl . Langage extr-, Manières extr-s, bui ken tot in 't uiterste drijven, , de maat in alles
ergerlijke taal f ., manier en f. pl.— [Anc.-tensporig, overschrijden.
Extréutement, ad v. Uittermate, ten uiterste,
jur.] Procedure extr-, lij fstra fj'eljk r°egtsgeding n.
Question extr-, hoogste graad m. der pijnbank. -- bovenmate, zeer, zeer veel: I1 est extr- riche, hij
EXTRAORDINAIRE, ni. Bijzonder , buitengewoon ge- is zeer, bovenmate rijk. II dépense extr-, hij ver
zeer veel. II s'est acquis extr- d honneur-kwist
val n. C'est on extr- pour luide boire du vin, 't is
iets buitenrgewoons , een buitenkansje voor hens, dans cette affaire, hij heeft zich bij deze zanis bui
veel eer verworven.
-lengm
wanneer h ï win drinkt. -- L'extr- monte a tan!,
Extréme-onction, f. [Catli.] Laatste oliesel ns.
de buitengewoneuitgaaf bedraagt zoo veel. —
L'extr- de la guerre, des guerres, (le buitengewone het sakrament der stervenden.
oorlogskosten T. pl. Trésorier cie l'extr- , schatmeesExtremis (in), (lat.) (pr. ine-ek-stré -mice)
ter der buitengewone krijgskosten. — Extr- , z. [Jur.] In (ie laatste oogenblikken des levens, op
boven: courrier extr-. --[Anc. jug.] tuber a l'extr-, hel uiterste, oir sterven liggende: I1 a fait son test ij fstra f felijk renten. Par extr-, tegen gewoonte. — tament in extremis, hij heeft zijn testament in
Buitengewone of nacourant, bijlage f. tot een nieuws zijne laatste ooroenblikken gemaakt. Manage in ex-blad n.
-paier,xt tremis, huwelijk op 't sterfbed n.
Extraordinairement, adv. Buitengewoon-,
t Extrémiser, V. a. liet laatste oliesel toedienen..
zeldzaam, op eene zeldzame, zonderlinge, ongewone
Extrémité, f. Uiterste, uiteinde, einden.: Les
wijze. Il est mis extr-, hij is op eene zeldzame, deux extr-s d'un drag, de twee uiterste einden van
zonderlinge wijze gekleed. Il a été extr- payé, hij een laken. L'extr- d'une province, de uiterste grens
-is buitengewoon betaald geworden. Elle est extr- van een landschap. II est logé b I'extr- (Ie la,
riche et aware, zij is ongemeen rijk en ,gierig.
ville, hij woont aan 't uiteinde der stad. — Extr-s
Extrapassé, e, adj., z. STRAPASSE.
des doigts, toppen m. pl. der vingers. — Uiteinde,

Extra-séctilaire, adj. Meer dan honderdjarig. — Tot eene vorige eeuw behoorend.
Extravagainment, adv. Buitensporig, ongerijrnd, op wonderlijke wijze: 11 s'hahille extr-,
hid kleedt zich wonderlijk.
Extravagance , f. Buitensporigheid , ongerijmdheid, dwaasheid, onzinnigheid f.: II a fait
mille extr-s, hij heeft duizenderlei buitensporig heden begaan.

Extravagant, e, acl j. Buitensporig, dwaas,
ongerijmd, uitgelaten: Des discours extr-s, zotte,

on ,^erimde gesprekken n. pl. — Ook als subst. m.
en f. Dwaas, grillig mensch, zot, zotskap m.,zottin f.
Extravagation, f ., z. v. a. ERUPTION.
Extravagaer, v. a. (met avoir) Uitspatten,
buiten de maat of het spoor gaan, onzin spreken,
dolzinnige dingen , dwaasheden, ongerijmdheden,
gekheden begaan, uitsporig zijn, raaskallen, e xt r a v a g é r e n: La fievre Ie fait extr-, de koorts
doet hem raaskallen. Pour les amuser, it faut extr-,
om hen te vermaken, moet men zotternij praten,
gekheden vertellen of doen.
Extravasation of Extravasion, f. [Méd. j
Uittreding, uitstorting van 't bloed of van andere
vochten uit hunne vaten, e x t r a v a s a t i e f. -[Bot.] Uitvloeiing f. (b. v. van hars, gom, manna).
— Extravaser, v. a. Uitstorten, doen uitvloei jen (als v. a. weinig gebruikt). — S'EXTRAVASER,
V. pr. Uit de eigen vaten treden, uitvloeijen: Le

san g , la bile, In sève (des arbres) s'extravasent
quel q uefois, het bloed, de gal, het sap (der boonren)
vloeit dikwijls uit de natuurlijke vaten. -- Het part
passé komt ook als adj. voor: Bile extravasée, uit

-gestor,vlpnaf.
Extraversion , f. [Chico.] Uitscheiding, a fzondering van het zoute, alkalische of zure bij genengde zelfstandigheden, ex t r a v é r s i e f.
Extraxillaire, adj., z. EXTRA - :%XILLAIRE.

laatste oogenblik n.: Attendre h 1'extr - , tot op 't
laatste oogenblik wachten. — Etre à l'extr-, op
het uiterste, op sterven liggen. — Uiterste, hoogste
verlegenheid f., dringend gevaar n. of nood, hoogste

I1 n'a pas de quoi vivre, it est réduit
á l'extr-, hij heeft niets om van te leven, hij is in
den uitersten nood. -- Passer d' une extr- a I'autre,
graad m.:

van het eene uiterste tot het andere vervallen.
Vous allez toejours á l'extr-, gij overdrijft alles,
gij neemt alles ten ergste. Je porterai la chose is
l'extr-, ik wil het op 't uiterste laten aankomen.
Il s'est porté contra lui is la dernière extr-, hij
heeft geweldig tegen hem uitgevaren. — Extr-s,
uiterste ligchaamsdeelen, einddeelen n. pl., armen
en beenera (in dezen zin liever membres). -- [Peint.,
Sculp.] Voeten m. pl., handen f. pl. eener figuur.
— a TOUTE EXTREMITE, loc. adv. In 't ergste geval, in den uitersten nood, als de nood dringt: A

toute extr-, ii était résolu de périr, plutèt que de
se rendre, als het op 't uiterste kwam, had hij besloten, liever te sterven, dan zich, over te geven.
5 Extrémonetionné, e, adj. [Cath.] : Personne extr-e , van 't laatste oliesel voorzien , bediend persoon m.
Extrinsègtie, adj. Van buiten komend, niet

aan een ding eigen, uiterlijk, uitwendig. NIaladie
extr-, uitwendige, uiterlijke ziekte f. — Valeur
extr- des monnaies, door (Ie wet bepaalde, toegekende waarde f. der munten.

(buiten.

Extroversion, f. [Méd.] Omkeering f. naar
Exteunescence, f. [Méd.] Opzetting, opzwel-

ling, zwelling, extumescéntie f.
Exnbérance, f. Onnoodige overvloed n1., overmaat,overvolh.eio, overtolligheid, ex u b er a n t i e f.
Ex,- de sève, overvloed van sappen (in de gewassen). — (fig.) Ex- de mots, d'images, kwistige
overvloed van woorden:, van beelden. ---- Extvbé-

rant, e. adj. Overtollig, overvloedig.
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Exubère , adj. [Méd.] Enfant ex-, gespeend

kind n.

Extilcérant, e, adj. [Méd.] Ettering of zwering bevorderend. — Exuleération, f. Ligte,

oppervlakkige verzwering en ontsteking; zweer,
ex u l c er a ti.e f. — Exulcérer, v. a. Tot zweren brengen , zweren veroorzaken. — Het part.
passé is ook adj.: Corps exulcéré, ligchaam n.
-vol zweren.
Exultation , f. [Myst..] Gejuich , vreugdgehuppel n., groote blijdschap f. — Exulter, v. n.
Opspringen van vreugde, Juichen, jubelen.
% Exustion, f. (pr. ex-u-sti-on) [Méd.] Brandwond f. (brulure). (loping f.
Exuthénisme, m. [Rhét.] Verkleining, verExutoire, m. [Méd.] Kunstzweer f., iedere
zweer, die door spaansche vliegen, garou-bast, setons, enz. verwekt wordt.
Ex-voto, m. (lat.) Gelofte-geschenk n., gelofte
gift f. (die ten gevolge eener gelofte aan een tempel, eene kerk, kapel, enz. gedaan wordt), votie f
.geschenk, votief, e x v o t o n. — (iron. et fam.)
C'est un ex-voto, 't is kladwerk, eene slechte schil
als onderwerpen compositie iets gemeen-derli(nz.
hebben met hetgeen de wezenlijke exvotoos doorgoons voorstellen) . ( Plur. Des ex-voto.)
-

Eylais, m., z. ELAïS.
Lyra, m. [H. n.] Paraguaysche kat f.
Eystate, m. [Bot.] Groote boom m. van Co-

(tinne der moskee.

chinchina.

Ezan, m. Oproeping f. tot het gebed, van de
Eztéri, m. [Miner.] Bloedjaspis, bloedsteen m.

F.
F, m. et f. (Un fe, Une effe) Zesde letter van

't alphabet en vierde der medeklinkers, de F f.
L'f (effe,) of Le f (fe) est une consonne labiale, de f

is eene lipletter. (Op het einde der woorden wordt
de f doorgaans scherp gehoord, zoowel in 't enkel
als in 't meervoud, zoowel voor woorden-voud,
die met een' klinker, als die met een' medeklinker
beginnen; doch zij is stom in clef (clé), chef
d'oeuvre, cerf, éteuf, nerf; ook in.: boeuf gras,
oeuf frais, cerf volant, nerf de boeuf [pr. nèr de
beef] . In het telwoord neuf wordt zij, wanneer het
volgende woord met een' medeklinker aanvangt, niet
gehoord, terwijl zij als v gehoord wordt vóor een'
klinker. Staat neuf als subst. dan, wordt de f gehoord: Le neuf du mois. — De dubbele f (f) wordt
als eene enkele gehoord.) — if signifie par abréviation les pandectes de Justinien, if beteekent bij
verkorting de pandekten van Justinianus. (Men
wil, dat die zonderlinge afkorting, door onkunde
van de a fschrjvers, uit de grieksche aanvangsletter
7t ontstaan is.) — ( Loc. prov.) Jurer (Ne parler
que) par B et par F, zie B.
Fa, m. [Mus.] Naam van de vierde der zang
toonschaal uit ut. La clé de fa, de-notevad
fa- of f- sleutel m.
Fabagelle , f. , Fabago of Faux caprier, rn. [Bot.] Wilde of valsche kapperstruik m.
-- Fabalie, f. Boonenstengel m. — Fabalaire, m [Ant. rom.] Pot m., waarin men boonera
kookte. -- [Pêche] Zeker net n., tusschen welks

mazen een haringvormig stukje tin is gestoken, om
de visschen te misleiden (ook faille ge/weten).
Faber, (pr. fa-bère) of Forgeron, m. [H. n.]
.Smid, zeehaan, zonnevisch m.
Fabiane,f. [Bot.] Zuid-amerikaansche struikm.
van 't geslacht der nachtschaden, met harsachtigen
geur, fabiania f.
Fable, f. Fabel, fabelleer, mythologie f. Les
dieux de la f-. -- Fabel, verdichte vertelling, inz.
de ,Esopische of dieren-fabel f. ; — bij uitbreiding:
verdichtsel , verhaal zonder waarschijnlijkheid;
sprookje, verzinsel n., leugen f. La f- du renard et
des raisins, de fabelvan den vos en de druiven. — La
f- de la toison dor, de fabel van het gouden vlies.
Vous nous dites lb one f-, gij vertelt ons daar een
sprookje, gij speldt ons daar wat op de mouw. —
Voorwerp van opspraak, van ergernis, bespotting,
enz.: Vous voos rendez la f- de toute la ville, gij

brengt u door de gansche stad in opspraak. Servir
de f- et de risée, tot spot en belagchsng dienen.
Fabler, V. a. Fabelen schrijven of maken; sprookjes vertellen.
Fabliau, in. (verklw. van fable) Geestig, naïf
vertelsel uit de kindschheid der fransche letterkunde, fabelachtig verhaaltje n. in verzen.
Fablier, m. Fabelboek n., verzameling f. van
fabelen. — Fabeldichter, fabelschrijver m. (fabuliste).
Fabrecoulier, m. [Bot.] , z. MIICOCOULIER.
Fabrègtie, f. [Bot.] Soort van wilde tijm m.
Fabrieant, m. Opzigter, bezitter, bestuurder
eener fabrjk, werkmeester; stoffenbewerker, f ab r i k a n t m. — (fig.) F- de mensonges, leugen
leugenaar m. (in dien zin bézigt men liever-smedr,
fabricateur) .

Fabrieateur, m. (doorgaans in slechten zin
gebezigd) Maker; smeder m.: F- de fausse monnaie, valsche munter. F- de mensonges, leugensmeder. F- de calomnies, de nouvelles, laster-,
nieuwtjes-verzinner in.
Fabrication, f. Bewerking, vervaardiging f.,
het maken of fabriceren, fa b r i k a t i e f. : La fdes cordages, des draps, de la monnaie, het touwslaan, het lakenweven, het munten al' muntslaap. —
Maaksel n., wijze van vervaardiging: Étoffe d'une
belle f-, stof van een schoon maaksel. — (fig. en
in ongunstigen zin): F- d'un faux acte, de fausse
monnaie, de fausses nouvelles, het maken van eene
valsche acte, van valsch geld, van valsche of leus
genachtige tijdingen. (GUILLER.
S Fabricien of Fabrieier, m., z. v. a. MARFabrieies, f. 'pl. [Bot.] Mirtenplanten f. pl.
F abrigtie, f. Het maker, vervaardigen, fob r ic é r e n; kunst f. van 't vervaardigen; maaksel n.,
wijze f. van vervaardiging. La f- des étoffes de
sole, des draps, des chapeaux, het vervaardigen
van zijden stoffen, lakens, hoeden. — Ce drap est
de bonne f-, dat laken is van goed maaksel. Cet
edifice, ce pont est d'une belle f-, dat gebouw is
van een' schoonera. bouwtrant. Ce vaisseau est de
f- hollandaise, dat schip is op de hollandsche wijze
gebouwd. — De f-, van gering, middelmatig maak sel: Des bas, des couteaux de f-, geringe kousen f.
pl., messen. C'est un chandelier de f-, die kandelaar is fabrijksgoed. Louis de f-, louis dor, die
't vereischte gehalte en gewigt niet heeft. — Fabrijk f., fabrykgebouw n. F- de draps, de chapeaux, lakenfabriek of lakenweverij, hoedenfabrijk
of hoedenmakerij f. Monter une f-, eene fabrjk opzetten. Prix de f-, fabrzjksprjs m. — Plaats, waar
een zeker fabrikaat gemaakt wordt: Cette étoffe
est de la f- de Lyon, of enkel, est de Lyon. —
Gezamenlijke werklieden eener fabrjk: La f- s'est
révoltée contre les proprietaires, de fabrjk, al
het werkvolk is tegen de eigenaars opgestaan. —
(fig. et fam.) Cela sort de sa f-, dat komt uit zijn'
koker. — [ Arch.] Bouw, opbouw m., optrekking,
stichting f. van een gebouw, van eene kerk; — bi
uitbreiding: allerlei bouwwerk (bruggen, torentjes,
ruinen, kluizen, enz.), die tot versiering van parken of tuinen worden aangebragt; bij schilders:
elke voorstelling van gebouwen en inz. van rumen
of bouwvallen. Un fonds destiné pour la f- d'une
éilise, een fonds, tot den opbouw eener kerk beJemd. Faire entrer des f-s dans la composition
d'un tableau, gebouwen of ruinen in de behandeling eener schilderij brengen. --- Fondsen n. pl.,
inkomsten f. pl. eener parochie-kerk; al wat tot
zulk eene kerk behoort, zilverwerk, sieraden, enz.
Quêter pour la f-, giften tot onderhoud eener kerk
inzamelen. La f- de cette église était très-riche,
deze kerk had groote inkomsten, was zeer rijk. —
De gezamenlijke bestuurders der kerkfondsen; der
kerkeigendommen: Le curé est le président de la f-.
Fabriquer, v. a. Maken, vervaardigen, bereiden, bearbeiden, voortbrengen, f a b r i c é r e n:
F- de la porcelaine, des chapeaux, porselein, hoeden maken. F- des draps, lakens vervaardigen of
weven. F- de la monnaie, munt slaan, munten. —
Eene fabrjk hebben, aan 't hoofd eener fabr k
staan, doen vervaardigen: Il fabrique de la porcelaine, hij heeft eene porselein -fabrjk. — Ook_ zon
voorwerp: I1 ne fabrique plus, I1 a cessé de-der
f-, zijne fabrfjk staat stil, hij werkt niet meer. La
France fabrique plus que 1'Espagne, Frankrijk
levert meer fabr jkwaren dan Spanje. — ( fig.)
Maken, verzinnen, uitdenken, smeden: F- une faus-
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se pièce, een valsch stuk maken. F- uii mensonge,
de fausses nouvelles, eene leugen, valsche tij dingen
verzinnen of smeden
SE FABRIQUER , V. pr. Gemaakt, vervaardigd worden: Ces tapisseries se
fabriquent à Paris, die behangsels worden te Parijs gemaakt - FABRIQUÉ , E, adj. (en part. passé):
Étof% bien f-e, slecht g e f a b r i c e e r d e 0/ vervaardigde stof f. Outils bien f-s, goed gemaakte
gereedschappen n. pl. — Nouvelle f-e a plaisir,
verzonnene, uit den duim gezogene tijding F.
t Fabulateur, m., z. v. a. FABULISTE.
Fabuleusement, adv. Op beuzelachtige, ver
-dichte,
leugenachtige wijze, fabelachtig.
Fabuleux, ease, adj. Fabelachtig, verdicht,
verzonnen , leugenachtig , beuzelachtig , naar een
sprookje gelijkend, onwaarschijnlijk, fabuleus :
Histoire f-euse, fabelachtige geschiedenis f. —Temps
f-, fabeltijd, fabelachtige voortijd m., die, waarin
de mythologie hare goden en helden plaatst.
Fabuliser, v. a. Fabelachtig maken, met fabelen of verdichtsels opsieren of doormengen.
Fabuliste, m. Fabeldichter, fabelschrijver m.
F abulosité, f. . Fabelachtigheid f.
Facade, Gével, inz. voorgevel m. La f- de
devant of antérieure, de derrière of postérieure,
latérale, de voor-, achter-, zijgevel.
Face, f. Gelaat, aangezigt, aanschijn n.: Les
muscles, les os de la f-, de spieren, de beenderen
van 't gelaat. — Dieu détourne sa f- du pécheur,
God wendt zijn aangezigt van den zondaar af. —
(fam.) Une f- réjouie, een vrolijk gezigt. Se couvrir la f-, zich het gelaat, het aangezigt bedekken.
— Buitenzijde, voorzijde, oppervlakte f : La f- de
ma maison a la vue sur an pré, de voorzijde van
mijn huis heeft het uitzigt op eene weide, ziet op
eene weide uit. La f- (superficie) de In nier, de la
terre, de oppervlakte der zee, der aarde. La fd'un corps, de op ervlakte eens ligchaams. — Staat,
toestand m., gedaante, gestalte 'f., aanzien, voor
Telle était alors la f- des affaires, zoo--komen.:
danig was toen de staat, stand van zaken. Depuis
lors les affaires ont bien changé de f-, ont pril
une autre f-, sedert dien tijd zijn de zaken zeer
veranderd, hebben zij eene andere wending, een'
anderen keer genomen. --- [Anat.] La f- supérieure
du coeur, de la v essie , de bovenste oppervlakte van
het hart, van de blaas. — [Arch.] , z . BANDE .
Astrol.] Derde gedeelte n. van een teeken des
ierenriems of 10 graden. — [Beaux-arts] Gelaats- of aangezigtslen. te f., waarmede de pro rtien van eene figuur bepaald worden: Tout e6 nsemble de la figure a dix f-s, de geheele menschengestalte bevat tien gelaatslengten. — [Coif.] Avoir
les f-s dégarnies, geen haar meer op de slapen
hebben. — [Fort.] La f- d'un bastion, de voorzijde
of gezigtslijn f. van een bolwerk. -- [Géom.] Les
f-s d'un prisme, d'un cube, de zijden f. pl. van
een prisma, van een' kubus. — [list.] F- interne
d'une fleur, d'une feuille, binnenzijde van eene
bloem, van een' blad. — [Jeu] Opslag m., gekeerde
kaart f. in 't bassetspel. — Man.] , z. v. a. CHANFREIN . — La f- d'un fer a cheval, de beneden
of onder zijde van een hoefijzer. — [Mus.] Ver
verplaatsing f.: Un accord peut avoir-zeting,
autant de f-s qu'il y a des sons, een akkoord kan
zoo veel verzettingen hebben, als het toonen heeft.
-- [Tech. Schuin geslepen kant m. aan een' steekbeitel. F- de pignon, rondselschijf f., zijde der dikte
van een rondsel in een uurwerk. — [Numism.]
Beeld n. op eene munt, beeldzjjde f. Jouer pile on
f-, munt of kruis spelen. -- Faire f- à qc., naar
iets gekeerd zijn. L'armée etait épaulée d'un bols,
et faisait f- a la plaine du cóté des ennemis, het
leger was door een bosch gedekt, en had naar de
zijde des vijands eene vlakte voor zich. Faire f- k
1'ennemi, den vijand het hoofd bieden, hem moedig afwachten. Un bataillon qui fait f- (front) de
tous cótés, een bataillon, dat naar alle zijde t'ront
maakt (un bataillon carré) - (fig.) Faire f- a ses
affaires, in staat zijn om zijne zaken te verrigten,
er tegen opgewassen zijn. Il a tant d'affaires It
. -

.

p

t

soigner, q u'11 ny peut plus faire f-, hij heeft zoo

vele bezigheden, zoo vele zaken te bezorgen, dat hij
er niet tegen bestand is. Les entrepreneurs ne
p euvent plus faire f- aux dépenses, de aannemers
kunnen de onkosten niet meer goed maken of bestrijken. — (Loc. fig. et prov.) Avoir deux f-s,
Etre à plusieurs f-s, dubbelhartig, valsch, niet te
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vertrouwen zijn. Avoir une f- de carême, z. CABENE . — (pop.) Couvrir in face a qn., iemand een'
slag in 't gezigt geven. --- (Prov.) Qui a belle fa belle dot, schoonheid is dikwijls zoo goed als
fortuin. -- EN FACE DE, loc. prép. Tegenover, voor;
in 't gezigt: Se placer en f- de qn.. zich vlak tegenover iemand plaatsen. Cette maison a en f- an
beau jardin, dat huis heeft een' schoonen tuin
tegenover zich. Épouser en f- de l'église, openlijk,
in de volle vergadering der gemeente trouwen. Regarder qn. en f-, iemand in 't gezigt, onder de
oogen zien. Oser dire une chose en f-, iets stout,
in 't gezigt durven zeggen. -- DE FACE, loc. adv.
Van voren: Figure dessinée de f-, van voren geteekende figuur f. — b LA FACE DE, loc. prép. In
tegenwoordigheid van, in 't aangezigt of in 't oog
van: A la face de la justice, de foute la ville, in
tegenwoordigheid van de regters, van de gansche
stad. — FACE á FACE, loc. ada. Van aangezigt tot
aangezigt, tegenover elkander, in elkanders tegen
Voir Dieu de f- en f-, God van aan--wordighe:
gezigt tot aangezigt zien. Nous nous sommes ren contrés f- en f-, wij stonden plotseling tegen elkander over. — - DE P11131E FACE. loc. adv. Bij den
eersten aanblik, bij het eerste inkomen.
Facé, e, adj. (fain.) Uri homme trien f-, een
man, die err wel uitziet.
Facer, v. a. [Jeu] De kaart, waarop een spe
gezet heeft, opslaan, ornkeeren (in 't basset- spel) -ler .
— [Bias.], z. FASCE.
Facétie, f. (brr. .,cie) Korstwijl m.. boerterij,
grap, klucht, snakerij f. — Facétieusement,
adv. Op eene aardige of kluchtige wijze, grap-q,
koddig, boer-tip. -- Facétieux, Tense, adj. Boertig, koddig, kortswijlig, kluchtig, srtaaksch, grap
aardig: Homme f-, kortsw lig man M. His--pig,
toire f-ieuse, koddige geschiedenis f. -- Ook als
subsi.: lTn f-, een grappenmaker.
Facette, f. (verklw. van face) Kteine ruil
hoekig of ruitsgewijs geslepen vlakte of zijde f. van
edelgesteenten en glaswaren, fa c e t f. Taillé It f-s,
veelzijdig, veelkantig, ruitsgewijs gesneden, geslepen, .ge facettcerd. -- [H. n.] Yeux h f-s,
veelz ijdige ooges, facetten -oogen n. pl. (als die der
insecten) .
Facetter, v. a. [Tech.] Ruiten, veelzijdig, veel kantig of ruitsgewijs snijden of slijpen, ce t t ér e n. — Facetté, e, adj. (en part. passé) : Pierre
bien f-e, goed g e fa c e t t e e r d e of ruitsw ijze gesneden steen m.
Fáché, e, adj. (en part. passé van fácher)
Boos, kwaad, gramstorig, verdrietig: Un air f-,
een boos gelaat n. Il est f- contre mor, hij is boos
op mij. J'ai eté bien f- d'apprendre cela, het deed
mij zeer leed, dat te vernemen. J'en suis f- pour
vous, 't spijt mij, het doet m leed ors uwentwil.
FAcher, V. a. Kwaad, moe elzjk, boos, toornig,
gramstorig maken, vertoornen; ergeren, leed doen,
verdriet aandoen; spijten: I1 ne faut f- personne,
men moet niemand vertoornen, ergeren. Cela le
fáche extrêmement, dat valt hem zeer verdrietig.
--- (fam.) Soit dit sans vous f-, ik wil u daarmede
niet te na komen, niet beleedigen of boos maken
(als men iemand iets onaangenaams zegt). — FhCHEU,
v. imp.: Ii me, it lui fáche, het doet m. , hem leed
I1 nous fáche de vous quitter, het spijt ons, dat
wij u verlaten moeten — SE FaCIIER , v. pr'. Boos,
kwaad, gramstorig, toornig, moerel jk worden, zich
ergeren. II se fache de tout, hid wordt over alles boos.
.i- FAcherie, f. Verdriet, leedwezen n., kwel
-ling,moejkhd ugtf.
Fàcheux, ease, adj. Verdrietig, spijtig, onaangenaam, ergerlijk, droevig , moeielijk: 11 est
dans un f- état, hij is, bevindt zich in een droevigen toestand. Rien de plus f-, niets is verdri.eti-,jer. Cela est f-, dat is spijtig, -- Chemin f-, moei^eljke weg m. -- Wonderlijk, eigenzinnig (bizarre).
On ne salt comment vivre aver lui, eest un naturel f., men weet niet, hoe men met hem zal te
regt komen, hij heeft eene wonderlijke inborst. --(impers.) Il est f- que vous ne soyez pas venu,
't isammer, dat gij niet gekomen zijt. — Ook als
: C'est un f-, 't is
i een verdrietig, lastig mensch
Facial, e, adj. [Anat.] Tot het gezigt of gelaat behoorende, dat betreffende, fa c i a a 1: Angle f-, gezigtshoek m. Artère f-e, slagader f. van
't gezigt. (Plur. m. faciaux.)
.

-

subsi

5 Faclé, e, adj., z. v. a. FACE.

FACIEIN_,IJAIItE

FAC-SIMII,AIRE.

Faciendaire, nl. Zaakbezorgeï, agent in. van

de ooren wassen, de les lezen. Je 1'ai habillé de In
bonne f-, ik heb herra duchtig de waarheid gezegd
En vette f-, op deze wijze. Sa f- d'écrire est bonne,
zijne .schrijfwijze is goed. Changer de f- de faire,
zijn gedrag veranderen On en parle d' une étrange
f-, men spreekt daarvan op eerre zonderbare wijze.
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een klooster.

Facies, f. (latin) (jn . fa-ci-èce) [Méd.] Ge-

laatsuitdrukking f., gelaat n..: F- hippocratique,
loodkleurig gelaat, Hippokratisch gezitl n. (in 't
oog vallende verandering van 't gelaat eens ster
eerst beschreven). -end,orHipókatshe
Facile, adj. Ligt, gemakkelijk: Il n'y a, rien
de si f-, niets is zoo gemakkelijk. Cette ecriture
est f- it lire, dit schrift is ligt, gemakkelijk te lezen.
I1 est f - de vous contenter, gij zijt gemakkelijk te
voldoen. -- Un auteur t-, een schrijver, die gemakkelijk te verstaan is. Un style f-, een ongedwongen,
vloeiende stijl in. -- Un esprit f-, een vlugge, vaar
kol) m. Un pinceau, Un ciseau, Un burin f-,-dige

een vlug penseel, een' vlugge beitel, eene vlugge
graveerstift: een schilder, beeldhouwer, ,graveur,
die vaardig en als zonder inspanning werkt. —
Toegeefl jk, toegévend, gedienstig, inschikkelijk, verdraagzaam, rekkelijk: Etre dun naturel doux et
f-, zacht en verdraagzaam van aard zijn. -- Doorr,aans in ongunsligen zin: zwak, onstandvastig,
karakterloos, wankelbaar: 11 est trop f-, hij is al
te toegevend, hij laat zich te ligt overhalen. Une
femme f-, eene ligt te verleiden, te gewillige vrouw.
-- Ook als subst. ni. gebézigd: Jainie Ie f-, ik houd
van 't gemakkelijke.
Facilement, ode. Ligtelijk, gemakkelijk, zon-

der moeite.

Facilité, f. Ligtheid, gemakkelijkheid, bevordering f. Cela se peut faire avec f-, dat kan zeer gemakkelijk geschieden. Vous trou`-erez de grandes f-s
dans Bette affaire, gij zult deze zaak gemakkelijk vinden. f0 travai?'e aver ime grande f-, hij werkt met
eene groote vlugheid, zeer gemakkelijk. On na toujours que trop de f- a mal faire, men kan steeds te
ligt tot het kwade verleid worden. — Vlugheid, vaardigheid, vatbaarheid f. I1 a une grande f- d'esprit,
hij is zeer vatbaar, heeft een zeer vlug verstand, hij
begrijpt alles zonder moeite,aanstonds. -- Toegévendheld, gedienstigheid, inschikkelijkheid; te groote rek
, wankelbaarheid, zwakheid f. Vous abu--kelijhd

sez de la f- cle votre père, gij misbruikt de toegevendheid van uwen vader. Femme de grande f-,
vrouw, die met hare gunsten niet karig is.
Faciliter, V. a. Ligt, gemakkelijk maken, het
werk of den arbeid verligten, bevorderen, zwarigheden opruimen. F- la fuite de qn., de vlagt van
iemand bevorderen, gemakkelijk maken. Le repos
facilite la digestion , de rust bevordert de spijsv^erléring. — Het part. passé is ook adj.: Transport f-,
gemakkelijk gemaakt, bevorderd vervoer n.
FaSon, m. Manier, wijze, gedaante f., vorm m.,
maaksel, fatsoen; voorkomen, aanzien n., schijn in.,
navolging f. Donner la f- á qc., het fatsoen aan iets
geven. Cela est de sa f-, dat is van zijn maaksel.
Ces chandeliers sont dune belle f-, deze kandelaars
zijn van een schoon fatsoen. C'est une f- d'habit
toute particulière, dit kleed is op eene geheel bij zondere wijze gesneden, gemaakt. Donner la première, la dernière f- à un ouvrage, een werk ontwerpen, er de laatste hand aanleggen. — Cette table
est f- d'ébène , deze tafel heeft het aanzien als of
zij van ebbenhout was. — [Mar.] La f- d'un vaisseau, het beloop, de besnijding, broeking f. van een
schip. F- de l'avant, broeking van den boeg, voor
F- de l'arrière , achterpiek f. F-s sous les-piek.
estains , zogstukken n. pl. onder de rantsoen houten. -- Arbeidsloon, maakloon n.: La f- de ces
boucles est chère , deze gespen kosten veel van
maakloon. Laf- d'un habit, het maakloon van een
kleed. — [Prat.] La f- d'un décret, het schrijftoon
voor 't uitvaardigen van een besluit. — [Agric.]
Bearbeiding: Donner aux plantes les f-s necessaires,
de planten zoo veel noodig is bearbeiden. Il faut
t ruis f-s d la vign e, de wijngaard moet drie keeren
gesnoeid en gemest worden. — Gedrag, voorkomen n., manier, wijze, houding f.- 11 a toutes les
f-s d'un galant homme, hij heeft alle manieren van
een' vluggen, wakkeren man. A la f- des Anglais,
op de engelsche wijze. F- de parler, spreekmanier,
-wijze f. C'est sa f- d'agir, de penser, dat is zijne
manier van handelen, van denken. — (fam.) I1 n'a
ni mine ni f-, hij heeft Beene goede houding en
voorkomen, hij weet zich niet goed voor te doen.
C'est an tour, une histoire de sa f-, dat is een
trek, eene histor ie van zijn maaksel . — (fam. et pop.):
En donner de la bonne f- it qn., iemand duchtig

.

Je Wen veux entendre parley en aucune f-, ik wil
op geenerlei wijze daarvan hooien spreken. Chacun
à sa f•, een ieder op zone wjjze. - - (fam.) Un homme
cle bonne f-, een zeer fatsoenlijk man. Une rouelle
qui a bonne f-, eerre kalfsschijf, die er goed uitziet.
I ne lisle toute pleine de f-s (minauderies), een
meisje vol gemaaktheid. On n'en use pas tinsi
aver Iles gees dune certain f-, met lieden van
een zekeren rang gaat enen zoo niet om. Je l'excuse en quelque f-, ik verontschuldig here eeni.gzins:- — Facons, aardigheden, bevalligheden; — om
beleefdheden, pligtplegingen f. pl.,-standigleè,
complimenten n. pl. Cet enfant a de pelites f- qui
plaisent, dit kind heeft bevalligheden, maniere ii
die belagen. I1 est inutile d'user avec moi de f-,
't is nutteloos, met mij omstandigheden te malien.

Vous faites toujours des f- , gij zijt steeds al te be-

lee/I. A quoi bon tapt de f- ? waartoe dienen al
die omstandigheden? Je vous prie, agissons sans
f-, ik bid u, laat ons zonder complimenten, pligt-

Il s'est mis sans f- au rang
des beaux esprits, hij heeft zich zonder schroom,

plegingen te werk gaan.

onder de schrandere vernuften gesteld — DE FACOi\
QUE, conj. Zoodat , weshalve; op zoodani.ge wi,jze,
.

in Biervoege dat. La nuit vist, de f- que nous ne

ponies, liet werd nacht, zoo dat wij niet konden.
Vivre de f- 'on ne fasse tort á personne, zoo,

el ven,dat rnen nieniand ongelijk doet.
in dier voege
— EN AUCUNE FAC;ON , adv.. Cela ne Ie regarde, ne
I(' touche en aueune f-, dat gaat hein op geenerlei
wijze aan, dat raakt herra niet. — En quelque fque ce soit, op welke wijze het ook zij. — De f?

dit ie it Wen peut resulter aucun désavantage , er kan noch, op deze, noch op gene weze
Ili

Benig nadeel uit ontstaan.
Facoude, f. Welsprekendheid, bevallige voor-

dr•agt f, — (iron. et fam.) Woordenvloed rn., rad -

heid f. van tong.

FaVonner, v. a. plan iets de (Eedante, deu
vorm, het fatsoen geven, opmaken, opsmukken, ver
F- un chapeau, eerren hoed den behoorlijker-siern.
vorm of gedaante geven. F- un vase, de noodige
sieraden. aan Bene vaas brengen. -- [Agrie.] F- un
champ, Benen akker' behoorlijk bewerken, wel bearbeiden. — (fig.) Iemand wellevendheid leergin
beleefd maken , beschaven. , ontbolsteren , met de
menscherr leerera omgaan : Je vieux le f- b ma mode,
ilc wil hem op mijne wijze wellevendheid leeren.
.

Le commerce du monde faconne les jeunes gens,

de omgang met de wereld, met de rnensclien beschaaft
de jongelieden. Les belles let tres faconnent 1'esprit, de schoonti kunsten, de letterkunde, you m en
den geest. — [Man.,' F- un cheval, een paard aan
eenz' gerégelden, bevalligen gang gewennen. — nCON NER , V. uz. Omstandigheden maken, zwarigheid
maken iets aan te nerven: Ook als V. n.: Pourquoi
tapt f-? waartoe zoo veel omstandigheden gemaakt?
Ne faconnez pas aver un ami, maak geen pligtple•
gingen met een vriend. -- SE FACONNER, v. pr.
Zich vormen; gevormd worden; ziel, schikken, zich
gewennen: C'est á la cour qu'on se faconne, aars
't hof wordt men gevormd, leert men manperen.
Il s'est faconné, hij is wellevend ,geworden. Il s'est
faconne h' l'obeissance, hij heeft zich aan gehoor
id gewend. — Faconné, e, adj. (en part.-záamhe

p(tssé): Haiti

biera f-, goed gemaakt, gefatsoeneerd
kleed n. Etot%s f-es, gebloemde, gefigureerde stof fen f. pl — FACONNE , m. Een der beide grondvormen van de Lyonsch.e stoffen: Le f- et l'uni, het
gewaterde of gebloemde en effene. — Sol Bien f-,
goed bearbeide grond m. — Ces gens ne sont pas
f-s, die lieden zijn onbeschaafd, ongemanierd.
t Faeonnerie, f. Toerigting, vorming, wijze f.
van de stoffen op te maken, het wateren der stoffen.
Fasonnier, ière, adj. Ti? hoffelijk, overbeleefd,
te vol pligtplegingen, stijf. Que vous eies f-, f-ière,
wat maakt gil vele omstandig heden ! wat zijt gij
beleefd! -- FACONNIER , M. Fatsoeneerder , vormer,
.

gebloemde stof- of lintwerker , modélieekenaar m.
in de (abri/ken.
Fac-sirnilaire, adj. Naauwkeurig nagemaakt.
— Fac-simile, m. (latin, eig, maak eveneens,

ACTAGE

--

lé) Naauwkeuri,ge namaak in steen- of plaat
tuk- ,--inz. van handschriften en naamteekeningen,

handschrift-afdruk m. , schrift-evenbeeld, /'a c-s irn i 1 e n. (Plur. Des Inc-simile.)— Fac-similer,
V. a. Naauwkeurig namaken, fa c si m i 1 é r e n.
Factage, Factorage, m. [Corn.] Het bestellen, bezorgen der goederen. -- Bestelloon n.
Facteur, m. Maker, inz. maker van muzijhinstrumenten en vooral vanorgels, pianoos.— [Corn.]
Zaakuitvoerder=, zaakgelastigde , gemagtigde , lasthebber , f a c t o o r m. On charge les f-s d'acheter
ou de vendre des marchandises, men belast den
factoren waren te koopen of te verkoopen. — Besteller, bezorger van goederen, inz. brievenbesteller m.
Le f- vient d'apporter vette lettre, (le brievenbestel
heeft zoo even dezen brief gebragt. — [Arith.,-ler
Algèb.] Elke der grootheden, uit welke een product
gevormd is, vermenigvuldiger, f a c to r in. —[Econ.]
F-s couvoirs, toestel m. ter kunstmatige uitbroeding
van eijeren, broedoven m.
Factice, adj. Door kunst gemaakt, nagemaakt,
nagebootst, kunstmatig, gekunsteld: Fruits f-s, kunnagemaakte vruchten, kunstvruchten f, pl. Vin-stig
f-, kunstwijn m. — (fig.) Un caractère f-, een gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk karakter. —
[Gram,] Un mot, on terme f-, een nieuw gemaakt
woord n., eene nieuw gevormde uitdrukking f. (die
't burgerregt in de taal niet heeft). — Facticeinent, adv. Op kunstige, kunstmatige, gekunstelde

wijze.

Factieux, ieuse, adj. Oproerig, muitziek,
woelig, onrustig
FACTIEUX , m. Oproermaker,
opruijer, muiter, onrustzaaijer, partij ganger m.
Faction, f. Partij f., rot n., aanhang m.; geheime verbindtenis f. tegen 't bestaand qc ag, kom
kuiperij of kabaal bij eene verkiezing, fa c--plotn.,
t i e f. La f- de Cesar l'emporta sur celle de Pornpée, de partij van Ccesar overwon die van Pompejus. Chef de f-, hoofd n. van eene partij, bellhamei in. -- [Mil.] Faire f-, Etre en f-, op schildwacht
staan, schilderen. Entrer en f-, een' post als schild
betrekken. Sortir, Être relevé de f-, afgelost-wacht
worden. — (fig.) Etre, se mettre en f-, op den
loer staan, beloeren, bespieden; staan wachten.
Factionnaire , adj. [Mil.] Tot wachtdoen
verpligt: Soldat f-, gemeen soldaat (die op schild
moet staan). — F ACTIONNAIRE , m. Schild -wacht
(sentinelle). — [H. rom.] 4anvoerderm.-wachtm.
partij
in de spelen van den circus.
eener
Factorage, In. [Cora.] Loon voor de zaak
provisie f., commissie-warnem-ig,fktosl.;
r eld n. — Z. ook FACTAGE. — Factorat, m. Fakoorschap n., ambt, bézigheden van een' factoor.
— Factorerie of Factorie, f. Handelskan tooi' n., door een' staat, eene handelmaatschappij
enz. in vreemde werelddeelen gevestigd, fa k to rij f.;
-- magazijn of depot n. van koopwaren (inz. in
vreemde oorden) .
Factorielle, f. [Algèb.] Product n., welks
faktoren eene arithinétische reeks vormen.
Factotum, m. (latin) (pr. --tome) Huisbezorger; aibeschík, doe-al, bemoei-al, janhen, fa c t átum m.: Les valets détestent les f-s.
Factum, m. (latin) (pr. —tome) [Anc. prat.]
Memorie f. of geschrift n., waarin eene betwiste
zaak wordt uiteen gezet; voorstelling f. der zakelijke
toedragt. — Elk geschrift, waarbij men zich zelven
verdedigt of anderen aanvalt. (Plur. des factums.)
Facture, f. [Cora.] Lijst der waren met de
berekening der prijzen, waren-rekening, koop-, inkoop, verkoop-rekening, fa c t u u r f. Vendre une
marchandise sur le pied de f eene waar tot fac
tuursprijs, tot inkoop sprys verkoopen. Faire suivre
les frais d'une f-, 't beloop eener factuur door den
bezorger der waren terstond doen innen. — [Beaux
arts] Wijze van bewerking, zamenstelling f. La f.

—

.

-,

-

de ce tableau, de vette pièce de musique , de ce
poeme est bonne, die schilderij, dat muzijkstuk,
dat dichtstuk is goed gemaakt, gesteld. Morceau,
Couplet de f-, kunstig zamengesteld muzijkstuk n.,
kunstig gebouwd en berijmd couplet n. — [Org.]
Jeux de la petite, de la grande (grosse) f-, kleine en
dunne, groote en wijde orgelpijpen f. pl., klein,
groot register n.

Facturer, v. a., z. v. a. FABRIQUER, CONFECTIONNER . — [Cora.] (lam.) Eene factuur maken,

maken, fakturéren.

Factuitrier, m. [Tech.] ,

z. v. a. aIANUFACTU-
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BIER. — [Conn.] Factuursch7 ijver, houder van 't faktuurboek, f a k t u r ie r m. — Faktuurboek n.
Facule, f. Fakkeltje, brandspaantje n. — [A^tr.]
Zonnefakkel f., naam der' lichtste plaatsen op de
zonneschijf.
Faenttatif, ive, adj. Van smaak, keus of
wil afhangend, aan den wil overgelaten, vrijwillig.
— Bevoegdmakend, magtigend, bevoegdheid gevend,
faku1tatie f.
Faeulté, f. Natuurlijke kracht, gave, geschokt
heid, inapt f., vermogen n. om iets te doen; bekwaamheid, geschiktheid. vaardigheid f., talent n. Les f-sdu
corps, Les f-s physiques, de krachten, vermogens
des ligchaams. Les f-s intellectuelles, de verstandsvermogens, geestvermogens. La memoire, l'entendeinent et la volonté sont des f-s de I'ame, het geh.eugen, het verstand en de wil zijn vermogens der ziel.
F- attractrice, aantrekkende kracht. I1 na pas la fde lien parley, hij heeft het talent, de gave niet can
wel te spreken. Cette Plante a la f- de purger, die
plant heeft eene buikzuiverende kracht. L'aimant a
la f- d'attirer Ie Ier, de zeilsteen bezit de kracht, het
vermogen, de eigenschap van 't ijzer aan te trekken.
-- [Jur.] F- de rachat, rept n. van naasting, rept
tot wederinkoop. — Bevoegdheid, volmnagt f., relt n.
Vendre qc. avec f- de rachat, iets verkoopen met het
zegt, om het weder te herkoopen. I1 est mineur, it
na pas ia f- de disposer de ses Mens, hij is minderjarig, h(j heeft de raagt, de bevoegdheid niet om
over zijne goederen te beschikken. — Elke der hoofd
gezamenlijke wetenschappen, die-afdelingv
aan eeneuniversiteit onderwezen worden; gezamenl jke hoogleeraars van een bijzonder wetenschappelijk
vak, fa k u 1 t ei t f. La f- de théologie. de droit, etc.,
ne godgeleerde, regtsgeleerde fakulteit. On consulta
la f-, men raadpleegde de fakulteit. — F-s, vermogen n., bezitting f., goederen. middelen n. pl. Chacun
a été taxé selon ses f-, ieder een is naar zijn ver
-mogen
geschat geworden.
Fadaise, f. Beuzelarij, zotternij, gekheid f.,
laffe, onnoozele praat m., nietigheid f., wisjewasje n.
F-s que tout cela, dat is altemaal gekheid, beuzelpraat. Ce sont des f-s, dit zijn beuzelarijen, zot
-ternij,
nietigheden.
Fadasse, mij. Laf, flaauw, bleek.
Fade, adj. Laf, fiaauw, smakeloos, zouteloos,
onsmakelijk; onbevallig, geesteloos, zonder bevatlig/meid of/even. Sauce, Mets f-, laffe, flaauwe saus,
spijs f. -- Odeur f-, Jlaauwe geur f. — Couleur f-.
bleeke, doffe kleur f. — Discours f-, laffe , zoutelooze

redenering f. Raillerie f-, geestelooze sch
erts f. —
Se sentir le coeur f-, walging gevoelen, misselijk
zijn. — Ook als subst. m. Les saveurs très-douces

tiennent ordinairement On f- , al wat zeer zoet
smaakt, heeft doorgaans iets lafs of flaauws. -C'est un f-, 't is een flaauwerd, een zoetsappig
mensch. -- t Fadement, adv. Op laffe, smakelooze, geestelooze wijze. — Fadet, te, adj. (verklw.
van fade) Eenigzins laf of flaauw.
Fadeur, f. Smakeloosheid, lafheid, zouteloos
La f- d'un mets, d'une-heid,ongzutf.:
sauce. — (fig.) II vr a de la f- dans tout ce qu'il
dit, er is iets lafs in alles, wat hij zegt. Dire des
f-s, zoutelooze dingen, laffe vleierijen zeggen.
S Falfée, f. (woord van Voltaire) Uitgestrooide
handvol f.
Fagabelle, f., z. V. (1. FABAGELL E.
Fagara of Fagarier , in. [Bot.] Zadelboom m., een uitheemsch plantengeslacht, waarvan
eene soort, om haar ijzerhard hout, s t a a l b o o m
heet. — FAGARA , m. Vrucht des zadelbooms.
Fagicole, adj. [Bot., H. n.] Op den beuk
levend, groeiend.
Fagine, f. [Chico.] Eene uit de beukennoten
getrokken bittere plantenstof, fa g i n e f.
Fagne , f. [Géogr.] Moeras op een' berg,

bergmoeras n.

Fagone of Fagoue, f. [Bouch.] Borstklier;
bij kalveren : zwézerik f.
Fagopyré, e, adj. [Bot.] Boekweitachtig, naar
boekweit gelijkend. — Fagopyrinees, f. pl. Boek
pl. — Fagopyrum, m. (pr. —rome)-weitplanf.
Soort van boekweit f.
Fagot, m. Takkebos, rjsbos, mutsaard m. L'ame d'un f , z. a ME. Chhtrer un f , z. CHalTRER. -Bij uitbreiding: bundel m. Mettez toutes ces hardes
en un f-, doe al deze kleederen in eersen bundel.--(fig.) Faire, Conter des f-s, z. CONTEri. — (fig. et
-

l

-
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(am.) Cet homnle est un viai f- d'épines, dat is
een zeer grillig, twistziek, onhandelbaar mensch.

Etre tout en un f-, zich dirt ineen houden, neder-

hurken (om weinig plaats te beslaan) . Elle est hatillée, faite comme un f-, zij is misselk opgeschikt,
zonder smaak gekleed. — (Loc. prov.) Il y a fagots et fagots, er is onderscheid tusschen menschen
en menschen of tusschen zaken en zaken. Cet homme sent le f-, die mensch riekt naarder nutsaard,
wordt van ketterij verdacht. 11 y a bien de la différence entre une femme et on f-, die dingen ver
hemelsbreed. Un conteur de f-s, z. CONTER.-schilen
Bruler le f-, in (Ie kroeg zitten pooijen. Vous diriez
qu'il ne s'agit que de f-s, 't is of hij 't geld maar
voor 't oprapen heeft (van een' verkwister sprekende). — [Corn.] Bundel struisvéderen, zoo als
die uit het land, dat ze oplevert, komen. Pipes
en f-, pijphout n. in staven. — [ Mar.] Barque,
Chaloupe en f-, of enkel F-, z. BARQUE.— [Tech.]
Timmer-, schrijn- of knipwerk, dat uiteengenomen is en zich, als 't noodig is, weder ineen laat
zetten. Futailles en f-s, vaatwerk in schoven, geschoofd vaatwerk n. -- [Mus.] Fagot f. — [Agric.]
F- de harts, bos teen of bindhout. -- [Mil.] z.
PASSE- VOLANT.

Fagotage, m. Het binden of maken van tak
Hout n. voor takkebossen, hout van wei-kebosn.
waarde. — ( fig.) Slecht werk, broddelwerk n.-nig
Fagotaille , f. Rijswerk n., bekleeding van
Bene afdamming of een' waterkant met takkebossen.
of r jshout.
Fagoter, v. a. Takkebossen maken of binden.
-- (fig. el fam.) Onordeljjk onder elkander werpen of zamenbinden: Q ui a fagoté cela ainsi? wie
heeft dat zou onder elkander gegooid? — (fig. et
pop.) Its fagotèrent ensemble cette entreprise, zij
zetteden zamen die onderneming op het touw. —
Peut-on f- (of enfagoter) un enfant de la sorte!
hoe kan men een kind zoo smakeloos kleeden !
SE FAGOTER, V. pr. Tot takkebossen gebonden wor den. — (pop.) Se f- de qn., met iemand den draak
steken. — Comme cette femme se fa ote ! hoe zot
kleedt zich die vrouw! -- Fagote, e, adj. (en
part. passé) Bois f-, opgebost hout n. , Voila un
homme bier f-e, dat is een belagchelijk opgeschikt
mensch.
Fagoteur, m. Takkebosmaker. -- (fig.) Broddelaar, knoeier, slecht schrijver m.
Fagotier, m. Beuzelachtig prater, knapuilverkooper, windbreker m.
Fagotin, ni. (verklw. van fagot) Takkebosje n.
— Gekleede aap; hansworst m. Tours de f-, hans
pl. — (fig.) Potsenmaker m. -worstenkm.
Fagotiues, f. pl. [Tech.] Pakjes n. p1. zijde,
door verschillende handen buiten de fabrfjk ver
-vardig.
Fagotto, m. (ital.) [Mus.] , z. v. a. BASSON.
(Plur. Des fagotti.)
Fagoute, f., z. FAGONE.
t Faguenas, m. (pop.) Onaangename reuk m.
van een vuil of ongezond ligchaam, zweetlucht f.
Sentir le f-, een' leeljken reuk van zich geven.
Faguette, f (verklw. van fagot) [Mil.] Tak
-kebosjn.
Fahlunite, f. [Minér.] Een bij Fahlun in Zweden gevonden mineraal, fa h 1 u n i et n. F- dure,
z. V. a. GAHNITE.
Faiblage, m. [Métrol.] Het te-min in gewigt
en gehalte, dat den muntmeesters bij de wet is toegeslaan , rem é d i e n.—[Tech.] Te-kort o f te-min n.
in waarde of hoeveelheid; zwalkker,geringer gedeelte
dan 't overige (bij geweven sta//en).
Faible , adj. Zwak, onsterk; — zwakkelijk,
teeder, broos, dun, tenger ; — ( fig.) gering, onbeduidend, hauw, krachteloos, magteloos; — zwak
van karakter, wankelmoedig. Corps f-, zwak ligchaam n. Santé f-, zwakke gezondheid f. Tempérament f-, zwakkelijk gestel in. — Age f-, kindschheid f., teedere leeftijd m. — Baton f-, dunne,
zwakke stok. Plancher f-, dunne, zwakke vloer m.
— [Arch.] F- d'échantillon, niet dik genoeg van
muren (in verhouding tot het gebouw). — [Mar.]
Vaisseau f- de cóté, rank, ligt kenterend schip n.
— [Mon.] De la monnaie f-, te ligte munt f. —
[Com.] Flaauw, weinig gezocht, zonder veel aftrek.
— Poids f-, te ligt q ewigt n. — [Peint.] Tableau
f- d'expression, schilderij, die flaauw van uitdrukk2ng is. — ( fig.) Etat f- et pauvre, zwakke, krach--

FAILLANCE.
telooze en arme Staat m. 11 a l'estomac f-, hij
heeft eene zwakke maag. Une f- lumière, een zwak
licht n. A la f- lueur d'une lampe, bij het flaauwe,
zwakke licht van eene lamp. Un ton f-, een zwakke,
flaauwe toon m. — Une f- consolation, een zwakke,
geringe troost m. — Cóté f-, z. COTE (blz. 439). -Cette mère est trop f- pour ses enfants, die moe
te zwak, te goed, te toegevend omtrent hare-deris
kinderen. 11 a le coeur f-, hij is zwak van hart,
week van gemoed. Cette femme a été f-, die vrouw
is zwak geweest, heeft zich laten verleiden. — (fig.
et fam.) Avoir les reins faibles, niet veel geld, niet
veel krediet, niet veel in te brengen hebben. ----oFAIBLE, M. Zwakke, magtelooze m., zwak wezen n.
Protéger le f- contre le fort, den zwakke tegen deu
sterke verdedigen. — Zwakke zijde, zwakheid f.,
zwak, gebrek n. Le f- d'une poutre, d'une place
de guerre, de zwakke of dunne zijde van een' balk,
de zwakke zijde eener vesting. Le f- de l'épée, .z.
EPEE. -- Chacun a son f-, iedereen heeft zijn
zwak. C'est son f- que Ie jeu, le jeu est son f-, het
spel is zijn zwak. On la pris par son f-, men heeft
hem aan zijne zwakke zijde aangetast. — Je connais le f- de cette affaire, ik ken de zwakke zijde,
het gebrek van deze zaak. Avoir du f-, son f- pour
qn., te veel toegevendheid met iemand hebben. —
Le f- du coeur of de l'ame, (le gevoelige zijde van
't hart, van de ziel. -- DU FORT AU FAIBLE, LE
FORT PORTANT LE FAIBLE, loc. adv. Dooreengenomen, gemiddeld, het eene door 't ander gerekend:
Lestterres de cette ferme valent taut par hectare,
le fort portan1 le f-. — Quatre chevaux porteront
tout sela du fort au f-, vier paarden, sterke en
zwakke zamen genomen , kunnen dit alles dragen.
Faiblement , adv. Zwakkelijk , flaauwel k,
met weinig kracht.
Faiblesse, f. Zwakheid, zwakte; — flaauwte,
onmagt , magteloosheid, bezwijming , krachteloosheid f.; onvermogen n., weerloosheid f. — Il na
plus de fièvre, mais it lui reste une grande f-, hij
heeft geene koorts meer , maar hij voelt nog eene
groote zwakte. II sent une certaine f- dans tour
les meetbres, hij gevoelt eene zekere magteloosheid
in al zijne leden. —I1 est encore dan s la f- de 1'áge,
hij is nog een zwak kind.—Tomber en f-, in flaauwte, in onmagt vallen. I1 lui a pris une f-, hi/ is van
eerre flaauwte overvallen. — La f- dun etat, de
magteloosheid van eenen Staat. La f- de l'ennemi,
de zwakheid, magteloosheid des viands. La f- de
ses movens, de sa fortune, de geringheid, zwakheid zijner middelen, zijner fortuin. F- de jugement, de mémoire, zwakheid, onvastheid van oor
geheugen. — Les f-s de notre nature , de-del,
zwakheden, onvolkomenheden, gebreken onzer natuur. Il a la f- de croire tout ce qu'on lui dit,
hij heeft liet zwak van alles te gelooven, wat men
hem zegt. Avoir de la f- ou du faible pour qn.,
voor iemand eene al te groote genegenheid, ingenomenheid hebben. Cette femme a eu une f-, die
vrouw heeft een zwak, onbewaakt oogenblik gehad.
--[Tech.] La f- dune poutre, dun ressort, d'une
digue, de zwakte, te geringe dikte of stevigheid van
een' balk, eene veêr, een' dijk, enz. — [Med.] F- de
la vue, de l'estomac, du pouls, zwakte van 't gezigt, van de maag, van den pols.
t Faiblet, te, adj. (verklw. van faible) Zwakes, een weinig zwak.
Faiblir, v. n. Verzwakken, zwak worden, in
kracht afnemen; -- den moed verliezen, ver/laauwen, verslappen. Je me sens f-, ik voel de krachten mij ontzinken, ik bezwijk. — [Tech.] La pate
faiblit, het deeg zakt uiteen, is te slap gekneed. Le
vin faiblit, de wijn verliest in kracht. — Le vent
faiblit, de wind ver flaauwt, gaat liggen.
Faide, m. [Anc. jur.] Veete, bloedwraak f.
Faience, f. [Tech.] Halfgoed, half of onecht porselein, fijne soort van platteel- of aardewerk, f aj an c e n.—Faieneé, e, adj. Naar ylatteelwerk
gelijkend. — F- fine, pijpaarde f. — Fateneerie, f.
Platteelbakkerij, fajance- fabriek f. — Kunst f. des
platteelbakkers. — Faiencier, m., -ière, f. Platteelbakker , fajance-fabrikant m. , platteelverkooper m.. -verkoopster f. -- Ook als adj.: L'industrie f-ière, de platteel - industrie f.
Failine, f. [Corn.] Soort van sergie f. uit
Bourgonje.
Faillaise, f., z. FAILLOISE.
t Faillance, f. Zwakheid, tekortkoming f.

FAILLANT

--

Faillant, e, adj. Te kort schietend (in 't nakomen zijner verbindtenissen). -- . 5 Au jour f-, met
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doende. — [Hist.] Rois f-s, toenaam van eenige
fransche koningen uit het eerste huis, onder welke
eigenlijk de maires du palais regeerden, niets
koningen, schaduwkoningen m. pl. -- Fai.-doen
[Jeu] Jouer a coup f-, zoodanig spelen, dat hij,
die zijn' slag of stoot mist, plaats maakt voor een' néant, m., -e, f. Lediglooper, ledigganger, lanterfanter, straatslijper, luiaard m. , doenniet m.
ander' speler.
-t Faille, f. Fout, feil f., misslag m. (faute);-- en f. — Fainéanter, v. n. Lui en ledig zijn,
toorts, fakkel (torche). — [Pèche] , z FABALAIRE. ledigloopen , luijeren , lanterfanten, straatsljpen,
— [Corn.] Vlaamsche zijden stof f. , vroeger inz. luilakken. -- Fainéaittise, f. Lediggang m., lui
-heidf.,tlgopnz
tot vrouwenkappen of sluijers gebruikt. — Soeurs
Faineaii, m., z. v. a. FA1NE.
de la f-, zékere kloosterzusters (in zulke hoofdhult Falnement, adv. Valschelijk, geveinsdel(jk.
sels gewikkeld). — [ Minér.I Plotselinge afwijking f.
in den loop eener steenkoolader.
Fainocantrara , Fainocantration, m.
Failli, e, adj. (en part. passé van faillfr): I1 est [H. n.1 Boomhagedis f. op Madagaskar.
Faire, V. a. Maken, voortbrengen, scheppen,
arrivé à jour f-, h# kwam op 't einde van den
dag, bij 't vallen van den avond aan. Dans quel- verwekken; doen, laten, te weeg brengen, uitvoegues jours vous verrez cette affaire faite nu f-e, ren, verrigten, volbrengen, volvoeren, begaan, bein eenige dagen zult g deze zaak voltooid of mis- drijven, uitrigten, aanrsgten, veroorzaken, enz., enz.
lukt zien. -- Jouer á coup f- of faillant, z. FAIL- (Geen ander werkwoord der fransche taal, zoo
LANT. (Al deze beteekenissen zijn verouderd.) -- men avoir en être uitzondert, is van zoo veelvul[Bias.] Chevrons faillis, in de hoogte gebroken ke- dig en uitgestrekt gebruik als dit, daar het in de
pers f. pl. -- Un commercant f-, of als subst. Un plaats van een overgroot aantal andere treedt en
f-, een koorp man, die zijne betalingen moet staken, dien ten gevolge nog even zoo vele andere beteekenissen en overzettingen toelaat. Zoo zegt men b. v.
een falliet koopman, een bankbreukige.
% Faillibilité, f. Feilbaarheid, mogelijkheid tot F- un projet, voor Concevoir un projet, een plan
dwalen, f a l l i b i l i t e i t f. (worpen. ontwerpen, beramen, vormen; F- la paix, voor
Faillible, adj. Feilbaar, aan dwaling onder- Conclure la paix, den vrede sluiten; F- un mur,
Faillir, V. n. Feilen, dwalen, missen, mislas- un fosse, voor Éíever un mur, Creuser un fossé,
ten, dolen, zich vergissen, eenen misslag begaan. eenen muur optrekken of opbouwen, eene gracht
C'est une chose humaine que de f-, dwalen is graven; F- du mal, voor Causer du mal, kwaad
menschelijk. Si j'ai failli eest contre ma volonté, aanrigten of veroorzaken; F- un crime, voor Comwanneer ik eenen misslag begaan heb, dat is tegen mettre un crime, eene misdaad begaan, enz., enz.
mijnen wil. Il na pas failli dun mot, h ij heeft in Al de beteekenissen hier op te geven, is ondoenlijk:
geen woord gefeild. — Ten einde loopen, dalen, op- wij moeten ons tot de voornaamste bepalen, en
houden, bezwijken, zwak worden, te kort schieten: voor de hier niet vermelde zegswijzen en spreekLe jour commence a f-, de dag begint te dalen, woorden, in welke faire als bestanddeel optreedt,
ten einde te snellen. Cet ami ne lui faudra pas naar één van de andere daarin voorkomende
au besoin, deze vriend zal hem in den nood niet hoofdwoorden verwijzen.) -- Dieu a fait toutes
verlaten. La branche royale a failli en sa per- choses de riep, God heeft alles uit niets gemaakt,
sonne, het koninklijke geslacht is met zijnen per- gewrocht, voortgebragt, geschapen. La nature fait
soon uitgestorven. Le coeur me faillit (me faut), quelquefois des monstres, de natuur brengt som
voort. F- un enfant, een kind, ver--tijdsmoner
mijn hart bezwijkt. Sa mémoire lui a failli, zijn
gehe
ugen verliet hem, schoot te kort. -- Ce cheval wekken, telen, voortbrengen; ook: een kind baren,
commence à f- par les jambes, dat paard begint ter wereld brengen, krijgen. F- l'enfant, z. ENFANT.
zwak op de beenen te worden. — (Prov.), z. AUNE. L'ànon ne fait qu'un anon à la fois, de ezelin
-- J'irailh sans f-, ik zal er zonder fout gaan. -- werpt slechts één veulen te gelik. Les oiseaux font
op het punt staan, weinig schelen (in deze beteeke- des oeufs, de vogels leggen eieren. Les arbres font
nis soms met à, soms met de, maar meestal zonder des rejetons, de boomen schieten spruiten. Cet envoorzetsel vóór 't volgende werkwoord : I1 a failli fant fait ses dents, dat kind krijgt tanden. -- Qui
á me tuer, hij had mij bijna gedood. 3'ai failli (de) a fait ce bátiment, wie heeft dat gebouw =kt,
tomber, 't scheelde weinig of ik was gevallen. — gezet, opgetrokken, gesticht ? F- un pont,
uq
In dien zin ook als v. imp. I1 a failli arriver un maken, bouwen. F- du pain, brood bakken. F- du
grand malheur, er ware bijna een . groot ongeluk drap, laken weven. L'oiseau fait son nid, de vogel
gebeurd. — [Corn.] Niet in staat zijn om te beta- maakt, bouwt zijn nest. L'araignée fait sa toile,
len, zijne betalingen moeten staken , bankbreukig de spin maakt, weeft, spint haar webbe. F- un essai, une experience, eene proef nemen, in 't werk
worden, falliet zijn, fa l l é re n of fa i l l é ren.
Faillite, f. [Corn.] Betalingsonmagt f., onver- stellen. F- une tentative, eene poging doen. F.- un
mogen n. om te betalen, staking f. der betalingen, repas, een' maaltijd houden. F- une fête, een feest
niet-bedriegeljk bankroet m. , eenvoudige bank- vieren. F- un lit, een bed opmaken. F- une chambre, eene kamer opruimen, in orde brengen. F- la
breuk f., fallissement, failliet n.
-t- Failloise, f. [Mar.] Plaats f., waar de zon cuisine, Ie ménage, voor de keuken, voor het huis
zorgen. F- la bathe, les cheveux, den-houden
ondergaat, zonsondergang m.
Faim, f. Honger, eetlust m. Avoir f-, grand' f-, baard, het haar opmaken, scheren, haarsnijden.
honger, grooten honger hebben. -- F- canine, z. CANIN. F- ses ongles (Se f- les ongles), zijne nagels knip
of afsnijden. F- du feu, vuur aanleggen. F--pen
Les enfantscriaient a la f-, de kinderen schreeuwden
van honger. — Mourir de f-, van honger sterven; du the, du café, thee, koffij zetten. -- F- un livre,
— (fig. et fam.) grooten honger hebben. -- (fig.) La un discours, des vers, un opéra, een boek, eene
f- insatiable des richesses, de onverzadelijke hon- redevoering, verzen, eene opera maken, schrijver,
ger of begeerte naar rijkdommen. — [ Bib,.] Bien- opstellen, vervaardigen. —F- une bonne, une mauheureux sont ceux qui ont f- et soif de la justice, vaise action, eene goede, slechte daad doen, begaan,
welgelukzalig zijn degenen, die hongeren en dorsten bedrijven. F- un crime, une faute, eene misdaad,
naar de geregtigheid. — (Prov.) La f- chasse le eene fout begaan. Faire l'aumóne, aalmoezen geloup hors du bois, z. CHASSER, F. a. —A qui a faim ven. F - des injustices, des bassesses, ongeregt-ighetout est bon , honger is de beste saus. Lest la f- den, laagheden begaan, bedrijven. F- des honnetequi ópouse la soif. het is de armoede, die met de tés, beleefdheden bewijzen. Faire une trahison, ver ellende in 't huwelijk treedt. Qui na pas f-, n'es- raderj plegen, een verraad smeden. — Ce Cals fait
time pas le pain, wie geen honger heeft, lust geen le bonheur et la gloire de son père , die zoon
maakt het geluk en den roem zijns vaders uit. Vos
roggebrood.
Faim-valle, f. [Vétér.] Vraatzucht, eetziek- lettres font mes délices, uwe brieven zijn, streke f. der paarden. — (fam. et pop.) I1 a la f-, hij ken mij tot rein genot. Ce spectacle fit une profouheeft een' honger als een wolf. (Men vindt dit de impression, dat schouwspel maakte, verwekte
een' diepen indruk, bragt een' diepen indruk te
ca-Ie,
woord ook in deze gedaanten: faim-vale, faunfaim-calle, faim-galle, faingale, fraimgalle, weeg. — F- un voyage, un tour de promenade.
eene reis, eene wandeling doen. F- le tour de 1'Fufringale.)
Faine, f. [Bot.] Beukeikel m., beuknoot, beuk f. rope, Europa door- of rondreizen. Ce messager fait
plus de chemin en une heure qu'un autre ecg
Huile de f-, beukolie f.
t Fainéance , f., z. v. a. FAINEANTISE , PA- deux, die bode legt meer wegs af, gaat verder' i=
één uur, dan een andere int twee, Le soleil fa l•
RESSE. ----- Fainéant, e, adj. Lui, ledig, niets
32*
het vallen van den dag, bil avondschémering. —
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on tour en un an, de zon doet, volbrengt haren
omloop in een jaar. — F- le commerce, handel
drijven. F- la médecine, de geneeskunst uitoefenen.
F- un métier, une profession, een ambacht, een
beroep drijven, uitoefenen. — F- les ternes, les
vignes, de akkers, de wijngaarden omwetrken en
bemesten. F- la moisson, oogsten, den oogs binnen
halen. F- les loins, hooijen. F- les blés, het koren
a fmaa jen. — F- son apprentissage, in de leer
zijn, zijnen leertijd uitdienen. -- F- des pro rès,
vorderingen maken, vorderen. -- F- la Sailit- ean,
't Sint-Dansfeest vieren. — F- la volonté de bieu,
Gods wil doen, volbrengen. F- son dèvoir, z fl' pligt
doen. — F- la guerre, oorlog voeren. F- le siége
dune ville,'t beleg voor eene stad slaan, eee stad
belégeren. F- le guet, op de wacht staan, de wacht
houden. F- les armes, schermen. — F- des plainklagtig vallen. — F- la rétes, klagten inbrengen,.
vérence, 7gen, eene ntjging maken. F- la prière
het gebedoen, idden. V- une prière, iets verzoeken. — F- 1'ordonnance du médecin, het voorschrift
van den geneesheer opvolgen. — Ces marchandises
font la somme de trots cents florins, deze koop
bedragen de som van drie honderd-warenblop,
golden. — Il tache de vous f- q uelque argent, hij
tracht voor u eenig geld te verkrijgen. — J'ai fait
--

toute la ville, tous les marchands, pour trouver
cette mousseline, ik heb de geheele stad, bij alle

kooplieden rondgeloopen, om dit neteldoek te vinden.
II a fait bien de l'argent á la foire , hij heeft
veel verkocht op de kermis, veel geld verdiend. —
F- bien sa charge, zijn ambt wel waarnemen. C'est
un bon acteur, ii fait tres-bien son personnage,

hij is een goed tooneelspeler, hij speelt, zijne rol
zeer goed.— Ce professeur fait de bons élèves, die
professor maakt, vormt goede leerlingen. — Sa
maison fait un carré parfait, zijn huis vormt (heeft
de gedaante van) een volkomen vierkant. — Ce
peintre ne fait que I'histoire, die schilder schildert
alleen historische tafereelen, bepaalt zich tot het
historische vak.— Faire wordt met eene menigte
naamwoorden zonder lidwoord of andere bepaling
qebézigd: F- accueil, F- autorité, F- banqueroute,

F- droit, F- justice, F- défaut, F- époque, F-

is, men houdt hem voor dood.— Les voyages 1'ont
fait it la fatigue, het reizen heeft hem aan de ongemakken gewend gemaakt. Mon estomac nest pas
fait a ces sortes de mets, mijne maa g is aan deze
soort van spijzen niet gewend. — F- de l'eau, wa-

teren. F- du sang, bloed lozen. Le malade fait tout

sous lui, de zieke laat alles onder zich timpen. F-

sès nécessités, son cas, zijnen stoelgang, zijne nood-

druft verrigten. — In dien zin ook wel zonder voor -

werp: Cet enfant fait dans sa chemise. — C'est

un homme à tout f-, 't is een man, die tot alles
in staat is (in ongunstigen zin)......i.s [Jou) F- les
cartes, kaart geven. A qui est-ce a f- ? sine moet
geven? Je viens de f-, ik heb gegeven. F- une levee, une main , eenen trek, slag halen. F- une
bille, een' bal maken. — [Mar. F- pavilion, de
vlag in top voeren. F- voile, onder zeil gaan, zeekiezen, in zee loopen afzeilen. F- route, voortzei
F- un bord, une bordée, eenen gang loopen.-len.
F- canal, diep in zee steken. F- vent large, ruim
zeilen. F- vent arrière, voor den wind-schot
zeilen, den wind in het zeil hebben. F- du biscuit,
zich met scheepsbrood voorzien. F- du bols, hout
innemen. F- le quart, de wacht houden. F- son
quart, de wacht hebben. F- la parensane, alles

klaar maken om te zeilen. F- sur un vaisseau, op
een schip aanhouden. F- le nord, ten noorden zeilen, sturen, aanleggen. F- petite voile, plus de voiles, weinig zeil, meer zeilen bijzetten. F- eau, lek
zijn. F- de l'eau, F- aiguade, zich van water voorzien, versch water aan boord halen, innemen.
F- des signaux, wuiven. F- une campagne sur
mer, eenen zeetogt doen. F- servir les voiles, alle
zeilen bijhalen, bijbrengen, bijmaken, bijrukken, bijzetten, losmaken en ter windvang stellen. F- toutes
voiles blanches, alle zeilen blank spelen. — [Com.]
Combien faites-vous l'aune de ce drap? voor
hoeveel verkoopt gij de el van dit laken? Vous le
faites trop Cher, gij vraagt er te veel voor. F- un
acte de partage, eene acte van verdeeling opmaken. — [Mii.] F- feu , vuur geven. F- assaut,
storm loopen. F- quartier , het leven schenken.
Ces troupes font l'aile droite, deze troepen makenden regtervleugel uit. ...__.- (Loc. prov.) Qui a
fait l'un a fait l'autre, zij zijn volkomen gelijk,
zij gel(jken elkander als het eene ei op 't andere.
ffaison faite et femme à f-, men moet een huis
kiezen, dat in goede orde is, en eene vrouw, die
men naar zijne hand kan zetten. F- bonne mine
i den tegenspoed welgemoed blijá mauvais jeu, in
ven, zich in 't ongeluk schikken. L'occasion fait le
larron, de gelegenheid maakt den dief. F- tous les
cinq sens de la nature, zijn uiterste best doen.
On ne peut f- qu'en faisant, men kan niet meer
dan zijn best doen. Vous avez fait des vótres, dat
is weer een van uwe gewone streken. II en fait
comme des choux de son jardin, hij leeft er mede
als de kat met de muis. F- un bon ou mauvais
ménage ensemble, elkander wel of kwalijk aan
F- son paquet, zijne biezen pakken. F- gil--zien.
les, ijlings weggaan. F- litière de qc., ten beste
geven , niets ontzien. F- métier et marchandise
de qc., zijn meeste werk ergens van maken. ----FAIRE QUE, maken, bewerken, veroorzaken te weeg
brengen, zorgen dat: Si je ne puffs f- qu'il soit hu-

face, F- feu, F- fortune, etc., z. de bijgevoegde
woorden. —F- argent de tout, alles tot geld maken.
Somtijds ook met een bjjvoeg elfijk naamwoord: FBON, F- FERME etc. — ( fig.) F- froid à qn., iemand
koel bejégenen. — Louez-le, grondez-le, cela ne
lui fait ni froid ni chaud, prijs of bekijf hem, 't is
hem alles één, het raakt zijne koude kleederen niet.
-- Het verbindt zich ook zonder eenig voorzetsel
met eene onbepaalde wijs en vormt daarmede een
enkel werkwoord , dat dan altijd bedrijvend is;
faire wordt in dit geval door d o e n, l a t e n vertaald: F- bátir, doen of laten bouwen. F- entrer,
sortir, doen of laten binnenkomen, uitgaan; F- venir, doen of laten komen, ontbieden; F- imprimer,
doen of laten drulkken; F- chercher, doen of laten
zoeken of halen; F- savoir, doen of laten weten,
berigten, enz. — Men gebruikt het dikwijls, even
als 't nederd. doen, om de herhaling van een vorig werkwoord te vermijden: Cet homme n'aime
pas tapt le jeu qu'il faisait, die man houdt niet
zoo veel van 't spel, als hij deed. -- Somtijds wordt
het verzwegen werkwoord door le aangeduid: 11 reux, je tácherai au morns de f-e qu'il soit sage,
voudrait partir, mais it ne peut Ie f-. — Is faire zoo ik niet bewerken kan, dat hij gelukkig zij, zal
in 't eerste lid van den zin uitgedrukt, dan wordt ik ten minste trachten te zorgen, dat hij verstandig
diet in het tweede verzwegen: J'ai fait ce que j'ai zij. Dieu fait que tout prospère aux ámes innocenplu (faire), ik heb gedaan, wat ik moest (doen). tee, God zorgt, dat het den onschuldigen in alles
Fais ce que dors, advienne que pourra, z. DEVOIR. voorspoedig gaat. Cet accident fit que j'abandonnai
— Faire faire, laten maken: J'ai fait f- ses sou- mon projet, dat voorval maakte, bragt te weeg, was
tiers chez votre cordonnier. — (Loc. fam.) Va te oorzaak, dat ik mijn plan liet varen. -- Fasse le ciel
f- f-, loop naar de galg. — Men lette nog op 't ge- que cela n'arrive ! God geve dat dit niet gebeure!
bruik van faire in de volgende uitdrukkingen: Tout — NE FAIRE QUE : Il ne fait que bolre et jouer, h#
fait nombre, alles telt mede, al ware het nog zoo doet niet dan drinken en spelen. Ne f- qu'aller at
gering. F- le maitre, den baas, den meester spelen. venir, niets doen dan heen en weêr loopen, in- en
et venir,
F- Ie bel esprit, met zijn verstand willen pronken. uitgaan. Attendez moi, je ne fais qu'aller,
F- le fou, zich zot, gek aanstellen. F- le grand wacht mij, ik ben in een oogenblik terug. Il ne fit
seigneur, den grooten heer spelen. F- un sot per- qu'entrer at sortir, hij was naauwel, jks binnen gesonnage, eene malle figuur maken. F- le généreux, komen, of hij ging weder henen. I1 ne fait que d'enI'aimable , den edelmoedigen , beminneljken man trer, que de sortir, h ij komt eerst zoo even binnen,
uithangen. F- Ie mort, le malade, le sourd of la gaat eerst zoo even henen. -- N'AVOIR QUE FAIRE
sourde oreille, zich dood, ziek, doof houden, zich (fam. et pop.) , niet noodig of van noode hebben,
aanstellen of men dood enz. ware. — On le fait niet willen hebben, niet verlangen, kunnen missen:
riche de 30,000 florins, men schat herra 50,000 gul Je n'ai ne f- de vous avant cinq heures, ik heb u
re niet noodig. Je nat qua f- de lui ni
rijk. On la fait belle, men houdt haar voor-den voor vijfu
schoon. On la fait niort, men meent, dat hij doodt de ses visites, ik heb met hem of met zijne bezoeken
.

.

FAIRE

--

niets te doen, te maken. Je n'ai que f- de vos dis
ik heb niets met uwe praatjes te maken, ik-cours,
wil er niets van weten. I1 n'a plus que f- d'étudier,
it en salt assez, hij behoeft niet meer te studiéren,
hij weet er genoeg van. — Qu'y faire? wat er aan te
doen? .-..,... FAIRE, komt zeer dikwis zonder voorwerp, als v. n. voor: Vous faites Bien, malde le dire,
gij doet wel, verkeerd het te zeggen. Comment f-?
wat nu gedaan? hoe zullen we 't aanleggen? Laissez-le done faire, laat hem maar begaan. Il a fait de
son mieux, h# heeft zijn best gedaan, hij heeft gedaan wat hij konde. 11 n'en vent f- qua sa tête,
II n'en fait qua sa tête, hij volgt niet dan zijn
eigen zin. (Loc. prov.) 11 ressemble au bonnetier
at n'en fait qu'b sa tête, hij is zoo koppig als een
muilezel. -- 11 fait du pis qu'il peut, h# maakt het
zoo slecht als mogelijk is. 11 a tapt fait, si bien fait
qu'il en est venu h bout, hij heeft niet gerust voor
't hem gelukt is. I1 a si Bien fait par sas sottises
que ..., hij heeft het door zijne dwaasheden zoo ver
gebragt, dat ... -- L'argent fait plus auprès de
lui qu'aucune recommendation, het geld heeft meer
invloed bij hem, met geld rijt men sneer bij hem uit,
dan met alle aanbeveling. -- Cela ne fait rien à
son bonheur, dat doet niets tot zijn geluk, dat bevordert zijn geluk in geenen deele. Cela fait á ma
cause, dat dient (is dienstig) tot -mijne zaak. Cette
preuve fait pour mol, dat bewijs komt mij te stade.
-- (Loc. prov.) Comme it a fait, fais-lui, vergeld
hem gelijk met gelijk, betaal hem met dezelfde munt.
F- et dire sent deux, doen en zeggen, beloven en
doen zijn twee, tusschen doen en zeggen is een groot
onderscheid. -- I1 y a fort à f- dans cette entreprise, 't zal veel moeite kosten die onderneming tot
stand te brengen. — (Prov.) Ce qui est fait, n'est
plus b f-, wat gedaan is, is gedaan, wat van daag
geschieden kan , moet niet tot morgen uitgesteld
worden. Ce qui est fait, est fait, gedane dingen
nemen geen keer, zijn niet te veranderen, wat gebeurd is, is gebeurd. -- (fam.) C'est à f- a lui,
daartoe is hij juist geschikt, dat is juist een kolfje
naar zijne hand. -- C'est à f- à perdre deux cents
francs, ik waag er niets anders bij dan (al wat ik
er bij waag is) twee honderd francs. (Deze uitdruk king is verouderd.) — Avoir Is f- à (avec) qn. (beter
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is. — Se f- fort, z. FORT. -- Zich zelven aandoen,
zich maken zich verwerven, zich berokkenen : I1

s'est fait tort à lui-même, hij heeft zich zelven
schade aangedaan, toegebragt, veroorzaakt, berokkend. Se f- des amts, des ennemis, zich vrienden,
vijanden maken , zich vrienden verwerven, zich
vijanden verwekken. Je me fais scrupule, conscienee d'y aller. ik vind er bezwaar in daarheen
te gaan. 11 s'en fait gloire, hij stelt er zin' roem
in, lij beroemt zich er op. Je m'en fais honneur.
ik reken het mij tot eer. — Se f- jour. z. aouR. -Se f- beau, zich opschikken; — z. verder BEAU. —
Se f- a, zich gewennen aan, zich schikken naar:
Il faut se f- à tout , men moet zich aan alles gewennen. Se f- an bruit, zich aan 't gevaar gewennen. Se f- aux manieres de qn ., zich naar iemands
manieren schikken. Je ne saurais me f- is votre
absence, ik kan mij niet aan uw afzijn gewennen.
— Het wordt ook door eene onbepaalde wijs gevolgd: Se f- entendre, zich doen hooren, zich l-aten
hooren, zich gehoor verschaffen. Se f- trotter, zich
laten wrijven. Se f- tuer, zich loten dopden. Se fpeindre, zich laten uitschilderen. Se f- nommer député, zich tot afgevaardigde doen benoemen. Se fvoir, zich laten zien, zich vertoonen. Se f- voir
quelques échantillons de drap, zich eenige stalen
van laken laten zien, laten voorleggen. -- SE FAIRE,
wordt ook als v. imp. qebézigd: Ii se fait a présent
beaucoup d'affaires, er worden nu veel zaken gedaan. Ii se fit un moment de silence, er was,
er kwam een oogenblik stilte. 11 se pourrait fqu'il ne vint point, 't zou kunnen gebeuren, dat
hij niet kwam. Il se fait lard, het wordt laat. Il
s'est fait des fentes dans cette muraille, er zijn
spleten in dien muur gekomen. FAIRE, v imp.:
mp.:
Il fait froid, chaud, het is koud, warm. 11 fait de

la pluie, de l'orage, du vent, het regent, onweért,

waait. I1 fit déjà nuit, 't was reeds nacht, donker.
I1 ne fait pas encore jour, 't is nog geen dag. -I1 fait cher, bon vivre en ce pays-la, het is duur,
goed leven in dit land. I1 fait bon étudier Ie matin,
des morgens kan men goed studéren. Ne prenez pas
cette route par ce boys, i1 n'y fait pas sur, neem
uwen weg niet door dit woud, ,t is er niet veilig.
I1 fait beau voir cela, dat is mooi om te zien.

(iron.) I1 vous fait beau d'être vêtu de la sorte,
die kleeding staat u al eens heel mooi, in dat pak
ziet ge er regt lief uit. — (Prov.) Selon le vent
qu'il fait, l'homme dolt naviguer, men moet zich
naar de omstandigheden schikken, men moet de
dingen nemen, zoo als ze zijn. — FAIRE, m. liet
doen, het verrigten, het uitvoeren. li y a loin dil
vouloir au f-, er is een groot onderscheid tusschen
willen en doen. — [Théol.] Dieu opère en nous le
vouloir et Ie f-, God werkt in ons het willen en
't volbrengen. — [Beaux-arts] Wijze van behandeling, manier f.: Ce tableau, cette statue, cette gravure est dun beau f-, die schilderij, dat standbeeld,
die plaat is in eene goede manier bewerkt.
Faisable, adj. (pr. fe - za -ble) Doenlijk, uitvoer
geoorloofd. Cela n'est pas f-, dit is ondoenlijk.-lijk;—
—Je cross la chose f-, ik houd de zaakvoor geoorloofd.
Faisan, m. [H. n.] Fazant in. Coq-f-, fazant haan m. F- blanc of d'argent, zilverlakende fazant.
gen. Cela ne se fait qu'avec de grandes dépenses, F- doré, goudlakende fazant. F- is collier, kraag dat kan niet dan met groote kosten gedaan, gemaakt, fazant. — F-d'eau, heilbot f. (flétan). — F- de mer
uitgevoerd worden. Rien ne se fait sansla permis- of Canard à duvet, z. v. a. PINTADE. -- Faisane
sion de Dieu, er geschiedt, gebeurt niets zonder of Fairsande, ook Poule-faisane, f. FazantGods toelating. La paix se fera bientót, de vrede hen f., wijfjes fazant m.
zal weldra gesloten worden, tot stand komen. Cela
Faisaneee, f. p1. [Gout.] Bijzondere verpligse peut f-, dat kan geschieden. (Prov.) Paris ne tingen, heerendiensten f. pl., inz. datgene, waartoe
s'est pas fait en un jour, Keulen en Aken zijn niet een pachter boven zijne te betalen pacht verpligt is.
op éénen dag oebouwd, een goed werk wil zijn' tijd
Faisande, f., z. onder FAISAN. — Faisauuhebben. — Worden; béter worden, door den tijd de, e, adj. (en part. passé van faisander) : Perbéteren. Se f- riche, rijk worden, zich verrijken. drix f-s, bestorven patrijzen m. pl. — FaisanI1 se fait riche aux dépens d'autrui, hij verrijkt dean, m. [H. n. ] Jonge fazant m. — Faisanzich tot eens anders nadeel. Ces arbres commen- der, v. n. [Cuis.] Laten besterven, wild, gevogelte.
cent à se f- beaux, die boomen worden schoon, be- vleesch eenigen tijd bewaren, opdat het malsch worde
ginnen goed uit te groeijen. Cet enfant se fait grand, en er een zoogenaa'tind adellijk reukje aan home:
dat kind wordt groot. Nous nous falsons vieux, wij On a trop laissé f- ce lapin, men heeft dit konijn
worden oud. Ce vin, ce fromage se fera, die wijn, te lang laten hangen. — Ook als v. pr.: Ce lièvre
die kaas zal mettertijd. met het leggen biter wor- commence a se f-, die haas begint murw of malsch
den. — Worden, een' stand, een beroep, eerre partij te worden, krijgt een adellijk reukje. — Faisankiezen of omhelzen: Se f- prêtre, avocat, catholi- derie, f. Fazanten-tuin m., plaats waar men faque, chef de parti, priester, advokaat, roomsch, zanten houdt, f a z a n eri e f. — Faisandier, m.,
partijhoofd worden. — Zich maken, zich houden -lère, f. Fazantenhouder m., - houdster f.; fazesof aanstellen , voorgeven: II se fait plus pauvre ten/weder m., - hoedster f. -.- Faisane, z. onder
qu'il n'est, hij geeft zich voor armer uit, dan hij FAISAN. -- Faisannnier, m., z. V. a.. FAISANDEAU.
Avoir affaire is (avec) qn.), z. AFFAIRE. — fam.)
(

i tusschen ons gedaan,
mol, avec mol, 't is
11 a faità
uit, ik wil niets meer van hem weten, met hem te
doen hebben.
FAIRE werd oudtijds en wordt
weder in onzen tijd dikwijls in plaats van dire gebézigd, ter aanduiding van de woorden, die men
van zich zelven of anderen aanhaalt: Mon ober ami,
fit-il, songez b vos intérêts, mijn waarde vriend,
zeide hij, denk aan uwe belangen. Je vous crois
fit-elle, ik geloof u, zeide zij. Ma surprise est, fis-je,
sans seconde, mijne verwondering, zei ik, gaat alles
te boven. -- Het komt ook als V. n. voor in de beteekenis van: bijeen passen, bijeen behooren, staan:
Lor fait bien avec le vert , goud met groen staat
goed. Ces deux cboses font bien ensemble, die
twee dingen voegen, passen goed bij elkander. -Ces lunettes font trop gros, die bril vergroot te
veel. SE FAIRE, v. pr. Gedaan, gemaakt worden; geschieden, gebeuren, voorvallen, zich toedra—

-
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FAISCEATJ

Faisceau , H. Bundel, bondel, bos in. Un f- de
flèches, de verges, een bundel pijlen, roeden. -[Arch.] Colonne en f-, geschakelde zuil f. -- [Anat.]
F- de muscles, de nerfs, spier-, zenuwbundel. —
[Bot.] F-x, netvormige sapbuizen, f. pl. in de boomen. Fleurs en f-. z. FASCICULE. — [ Opt.] Fde rayons lumineux, bundel lichtstralen, straalbundel m. — [Mil.] F- d'armes, rot n, geweren,
geweren pyram?de f. Former les f-x, de geweren in
rotten zetten. — Geweerrek n.; — piek f., rondom
welke men de geweren plaatst. — (Tech.] Onregelmatige leijen f. pl. — [H. rom.] F-x, bundel roeden
of stokken, rondom eene uitstekende bijl gebonden,
het teeken des gezags, dat door de lictores voor de
hoogste overheidspersonen gedragen werd. — (fig.)
Prendre les f-x, dictator, consu?, prcetor werden.
Faiseau, m. z. FAISCEAU.
Falseleux, m. [Tech.] Opruimer m. (van den
afval in de leigroeven).
Faiseur, m., -ease, f. (pr. fe-zeur, fe-zeuse)
(doorgaans van eene bepaling gevolgd) Maker, ver
maakster, vervaardigster f.: F- d'in--vardigem„
struments, instrumentmaker. F-euse de modes (liever modiste) modemaakster. (Het woord wordt nog
enkel gebruikt van werklieden, wier beroep geen
bijzonderen naam heeft). — (fam.) Cela est du bon
f-, de la bonne f-euse, dat is van eene meesterlijke
hand gemaakt. — (dénigr.) Un f- de livres, een boe kenmaker. --- Un f- de contes, een sprookjes- opdisscher. F- de projets, plannenmaker, ontwerpsmeder.
F- de phrases, zinledig spreker. F- d'affaires, speculant in geldzaken, geldschieter op hooge renten. —
Cet éditeur a ses f-s attitrés, die uitgever heeft zijne
vaste schrijvers. Une femme auteur est souvent
soupconnée d'avoir un f-, eene schrijfsterwordt vaak
verdacht een' helper te hebben. — (Prov.) Les grands
diseurs ne sont pas les grands f-s , honden, die
't hardst blaffen, bijten 't minst, — de hennen, die
't meest kakelen, leggen de minste eijeren, — veel geschreeuw en weinig wol, — de harde schreeuwers
zijn het niet.
Faisse, f. [Tech.] Dikke teen f., tot versterking
van 't vlechtwerk.
Faisselle, Fesselle, I. [Econ. rur.] Kaas
biezen korfje n., om de kaas-vormen.,tf

te doen uitdruipen.

Faisser, v. a. [Tech.] Het mandewerk met
teenen ter versterking doorvlechten.
Faisserie, Fesserie, f. [Tech.] Opengewerkt
of doorzigtig mande- of kor fwerk n. — Faissier,
Fessier, m. Maker m. van zulk werk.
Fait, m. Daad f., feit n., daadzaak f., het gedane, het verrigte; handeling, verrigting f., bedrijf,
voorval, geval n., gebeurtenis f.: I1 nie le f-, hij
ontkent het feit. Un f- singulier, miraculeux, een
.zonderling, wonderbaarlijk geval, voorval. Un faccompli, eene volbragte, voleindigde daad. Hauts
f-s, Beaux f-s d'armes, heldendaden f pl. Citer
un f-, eene daadzaak aanhalen. Joindre le f- à la
menace, van dreigen tot daden overgaan. Les f-s
ne répondent pas a ses promesses, zijne daden beantwoorden niet aan zijne beloften. — (fam et iron.)
Je connais les f-s et gestes de eet homme, ik ken
dien man door en door, ik ben met al zijn doen
en laten, met zijn gansche leven bekend. Cela est
de mon f-, de votre f-, dat heb ik, dat hebt 9V gedaan. -- (Prov.) La bonne volonté est reputée
pour le f-, de wil geldt voor de daad. Après le
f- ne vaut souhait, na de daad, is 't wenschen
te laat, na de daad, helpt geen raad. — Un raisonnement ne détruit pas un f-, eene redenéring werpt
geene daadzaak, geen feit omver. -- [Jur.] DE FAIT,
feitelijk, dadelijk, de fa c to (in tegenstelling met
de droit, regtens, de jure): Etre en possession de
f-, in 't bezit eener zaal' zin, zonder er regt op
te hebben. Voies de f-, dadel jkheden, feitelijkheden,
gewelddadigheden. Il est défendu d'user de voies
de f-, 't is verboden, geweld te gebruiken. — En
venir au f-, tot de zaak, de hoofdzaak, tot de uit
komen. — [Jur.] Prendre qn. sur le f-,-voering
iemand op ,'teeter daad betrappen. --- Prendre le fde qn., Prendre f- et cause pour qn. , iemands
verdediging overnemen, , iemands partij opvatten,
iemands regtzaak als zijne eigene voeren. Pour fde vol, ter zake van diefstal. — II y a un peg
d'opiniátreté dans son f-, er is een weinig eigen
zijne wijze van doen, in zijn gedrag.-zinghed
Vous dénaturez les ffs, gij vervalscht de zaken,

FAIT.
de daadzaken. Nous nous écartons du f-, demeurons dans le f-, wij dwalen van de hoofdzaak
af, blijven we bij de zaak. --- Au f-, Venons au
f-, Revenons an f-, ter zake, laat ons ter zake
komen, keeren wij tot de zaak, de hoofdzaak terug. 11 va droit au f-, h ij gaat regt op de zaak
aan, hij komt zonder omwegen op de hoofdzaak. En
point de f-, wat de zaak betreft. Moyens de f- et
de droit, bewijzen, die uit het feit zelf en uit het
regt zijn afgeleid. Voilà le f-, Le f- est tel, zoo
staat de zaak, `t geval is dit. — Le f- est qu'il
n'en sait rien, de waarheid is, dat hij er niets van
weet. — Pour la rareté du f-, om de zeldzaamheid
van 't geval, voor de aardigheid. — C'est un f-,
Il est de f- que..., 't is eene uitgemaakte zaak, 't is
onloochenbaar, 't staat vast, dat... Mettre, Poser
en f-, vaststellen, voor uitgemaakt houden. Je mets
cela en f-, ik neem dat voor uitgemaakt, voor eene
uitgemaakte waarheid aan. C'est un autre f-, un
f- á part, dat is een ander geval, iets anders,
dat is eene zaak op zich zelve. — Etre sur de son
f-, zeker van zijne zaak zijn. Il entend bien son
f-, hij is zijne zaak meester, hij verstaat zijne zaak,
zone kunst. — Etre au f- de qc., op de hoogte van
eene zaak zijn, naauwkeurig met iets bekend zijn,
iets grondig verstaan, in iets thuis zijn. Il n'est
pas encore an f- de cette chose, hij is nog niet
achter die zaak, is nog niet op de hoogte. -- Mettre
qn. an f-, iemand met iets grondig bekend maken,
hem iets naauwkeurig verklaren. Cette fille est
bien au f- du ménage, dat meisje is goed in 't huis
bedreven. — [Jur.] F-s et articles, vraag--houden
punten n. pl., die de eene partij aan de andere laat
voorleggen. -- F-s d'un acte. voorwerpen n. pl.
van eene overeenkomst, van een verdrag. F- du
prince, vorstelijke verordening f. F- articulé, bijzonder punt n., als beslissend bewijs voorgedragen.
F- avére, bewezen fa c t u m n. of daadzaak. F-s
confessés et avérés, bekende en bewézene fa c t a
of daadzaken. F-s pertinents, impertinents, tot de
zaak, niet tot de zaak behoorende facta. F- de
charge, ambtsontrouw f., ongeoorloofde handeling
van een' beambte. --- Zaak, gading f., datgene,
wat iemand past, voegt of lijkt: Cette maison-là
serait bien mon f-, dat huis zoujuist mijne gading
zijn. C'est justement volre f-, dat is JUist uwe
gading, dat is een kolfje naar uwe han. Ce mariage n'est pas votre f-, dat huwelijk lijkt, past u
niet, is uwe zaak niet, deugt voor u niet. — ( face.)
Deel, aandeel n. (dat ieder van een geheel toekomt)
erfdeel; vermogen n. I1 faut leur donner à chacun
eder het zijne geven. Tenez,
f-, men moetieder
voila votre f-, daar is 't u toekomend deel. 11 a
maagd son f-, tout son pauvre f-, hij heeft zijn
vermogen, al zijn goedje opgemaakt. (Deze beteekenis veroudert.) (iron.) Donner le f- à qn., Donner á qn son f-, iemand iets betaald zetten, iemand
zijne portie geven. II voulait me railler, mais je lui
ai donne son f-, it a eu son f-, hij wilde mij voor den
gek houden, maar hij heeft op zijn dak gehad, 't is
hem opgebroken. Dire a qn. son f-, iemand raauw
de waarheid zeggen, hem den tekst lezen, hem iets
onder den neus wrjven. — DE FAIT, loc. adv. ((am.)
Inderdaad, waarlijk, wezenlijk: On dit qu'il viendrait bientót, et de f- it ne tarda pas a arriver,
II est de f- que..., waar is het, dat... — [Jur.],
z. boven. — EN FAIT DE, loc. prép. Ten opzigte van,
in 't stuk van, in zake van; wat... aangaat: En fde religion it ne faut pas juger légèrement, in
zake van, in 't stuk van godsdienst, in godsdienstzaken moet men niet ligtvaardig oordeelen. En fde fidélité, als 't op trouw aankomt, wat trouw
aangaat. Maitre en f- d'armes, schermmeèster. -[Prat.] F- de meubles, possession vaut titre, bij
meubelen geldt het bezit voor bezitstitel. — AU FAIT,
loc. adv. In allen gevalle, alles wel ingezien, in
gronde: Au f-, que risqué-je ? in allen gevalle, wat
waag ik er bij? Au ^f-, cela mest égal, dat is mij
in gronde 't zelfde. Etre, Mettre an f-, z. boven. —
AU FAIT ET AU PRENDRE, loc. adv. tells 't op stuk
van zake aankomt, als er gehandeld moet worden.
- SI FAIT, loc. adv. Ja wel, o ja, wel zeker: Ne le
voyez-vous pas? si f-, je le vois. — TOUT Is FAIT,
loc. adv., z. TOUT. — DANS LE FAIT, PAR LE FAIT,
loc. adv. In gronde, eigenlijk, werkelijk, wezenlijk:
C'est, dans le f-, un homme très-dangereux, hij
is in .gronde (ondanks den schijn). een- gevaarlijk
mensch.

-

FAIT

Fait, e, adj. (en p art. passé van faire) Gemaakt,
gedaan, vervaardigd; gebeurd, geschied, enz. (zie
FAIRE) . Acheter des habits tout f-s, gemaakte kleederen koopen. Trouver la besogne f-e, het werk
gedaan vinden. Portrait f- par Raphaël, door Ra
geschilderd portret n. Cela est f- de main-phael
d'homme, dat is door menschenhanden gemaakt.
Ta volonte soit f-e, uw wil geschiede. Soit f-, Qu'il
soit f-, Ainsi soit f-, het zij zoo, 't ,geschiede. —
Fromage f-, bruikbare kaas f. (die lang genoeg ge
heeft). Vin f-, drinkbare wijn m. — Un hom--legn
me f-, Une fille f-, een volwassen man m., een
huwbaar meisje n. Cheval f-, gedresseerd paard n.
— Esprit Bien f-, Caractère been f-, gezond verstand, regtschapen karakter n. — Elle est f-e h
ravir, au tour, zij ziet er allerliefst uit, zij is
beeldschoon. — (fam.) Il est f- comme it plait à
Dieu, hij er erbarmelijk uit; ook: hij is bespot telijk mismaakt. Comme alle est f-e aujourd'hui !
wat ziet ze er van daag onhebbelijk uit! C'est fde lui, 't is met hem uit, gedaan, hij is verloren.
C'en est f-, 't is uit, afgeloopen, hij is dood. I1 est
f- à ce travail, hij is aan dit werk gewoon. -- De
compte f-, bij overslag, volgens begrooting. — (fig.)
Avoir la fete mal f-e, eigenzinnig, vol grillen zijn,
het hoofd niet op de regte plaats hebben. -- Cela
ne lui rendra pas la jambe Bien f-e, daarop behoeft hij niets hoogmoedig te zijn, zich niets in te
beelden. Cela vaut f-, dat is zoo goed als klaar.
Tenez cela pour f-, C'est une affaire faite, 't is
eerre uitgemaakte zaak, gij kunt ze voor uitgevoerd
aanmerken. C'est le père tout f-, h ij gelijkt volkomen naar zin vader. -- [Gram.] Ce mot est f-,
dat woord is door 't gebruik gewettigd, heeft het
burgerregt gekregen. Phrase f-e, geijkte uitdrukking f. —[Mar.] Vent f-, staande wind, doorgaande
wind m. Temps f-, vast weder n.
Faitage, ni. [Charp .] Dakstoel, nokbalk m. —
[Couvr.] Looden vorstplaat f., deklood n.— [Charb.]
Kap of bedekking I. van den meiler of de kolenbranders houtmijt.
.

..

Faitan, m. [H. n.] , z. v. a. FLETAN.

t Faitard, e, adj. Lui (paresseux) — -t- Faitardise, f. Luiheid f. (paresse).
Falte, m. Nok m., vorst f., hoogste gedeelte
van een huis of gebouw; bij uitbreiding ook van
andere voorwerpen: top m., kruin, spits f., toppunt n. — (fig.) Le f- des honneurs, de la gloire,
het toppunt van eer, de hoogste graad van roem. —
[Manuf., Corn.] Rug m. van een in tweeën gevouwen stuk stof, de zijde tegen over den zelfkant.
[Tech.] Nokbalk m. Sous-faïte, z. dat woord. —
[Géogr.] Waterscheiding f., scheidingslijn van de
wateren der beide hellingen eener bergketen.
Faiteries, f. pl. [ [ech.] Vormen m. pl. der
—

tegelbakkers.

Faitière, adj. Tot den nok behoorend: Tuile
f-, of als subst. Faitière, f., nokpan, vorstpan f.
— Vue, Lucarne f-, of als subst. F-, ronde glasschijf in het dak, dakvenstertje n. — La f- dune
tente, bovenste tentstaak. — [Tech.] In den tegel
gedrukte leem n. ; die tegelvorm zelf m. —-vorm
[H. n.] Reuzenschelp f. (ook grand bénitier els
bénitier de St. Sulpice geheeten).
Faix, m. Last m., vracht f., pak, gewigt, zwaai
igchaam n., zwaarte f. Ce crocheteur (porte-fair)
plie, succombe sous le f-, die kruijer buigt, bezwijkt onder den last. -- (fig.) Le f- des annees,
des maux, de last des ouderdons, der kwalen. 11
p orte seul le f- des affaires, alle zaken rusten off.
hem. — [Arch.] Ce bátiment a gris son f-, dig
gebouw heeft zich gezet, heeft zijne zoet geno.
men (zal niet meer zakken). — (fig.) Le lach(
a pris son f-, de laaghartige is voor geen vernede.
ring of beleediging meer vatbaar. —, [Chir.] He
kind in den moederschoot (vgl ARRIERE FAIX) .
[Forest.] F- -à- col, vergrijp n. van iemand, dig
het door hem in 't bosch gestolen hout op de schon
ders wegdraagt. — [Mar.] F- de pont, paard n
onder de dekbalken, schoorstuk n. F- de voile
ralijk n. van een zeil. Ralingues de f-, Rabans di
1-, ronden van het ralijk.
Fakir of Faquir, m ï Muhamedaansche boe
tende bedelmonnik; — indisch kluizenaar m., di
.
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zich zelven martelt.

Falabreguier of Falabriquier, ni., z. 2

a. MICOCOULIER.

Falacque, Falaca, in. Plank f. of hout ii
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iet een strik, waarmede in Turkije de voeten woren vast g esnoerd van zulke overtreders, die de
astonnade of voetzoolstra f moeten ontvangen; -;ie straf-zelve.
Falaise, f. [Mar.] Steile kust f., steile oever ni.,

otssteilte f. aan de kust. — Falaiser, V. n.
Iranden: La teer falaise, de zee breekt tegen de
,ust, er staat branding aan de kust.

Falanque, f. [H.

n.] , z. v. a. CIVETTE.

Falarique, f. [Anc. mii.] Vuurpijl, brandpijl,
tormpjl m. -- Een met vele ijzeren punten beslaren en met brandstoffen beladen balk, die met de
alista of katapult werd weggeworpen.
Falbala, m. Ruim geplooid boordsel n., artangende versierde zoom aan vrouwenkleederen,
gordijnen, enz., falbala f. — [Tech.] Pipe en
-, half-cirkelvormig omgebogen pijp f.
Faleade of Falque, f. [Man.] Sterke buiging
ter achterpooten, soort van c o u r b e t te vóór het
„tilhouden, waarbij het paard met snelle bewegingen
►chijnt te gaan zitten, 1 a l c a d e f.
Faleadine, f. Endemische venérische ziekte te
Fal ca in Italië.
Falcaire, f. [Ant. rom.] Zeisvormi g zwaard 11.;
-- de daarmede gewapende soldaat, fa l ca r i u s m.
-- FALCAIRE , adj. [H. n.] Zeis- of cikkelvormig.
Falcatnle, I. [H. n.] Versteende sikkelvorrnige tand m.
Faichettu, m. [H. n.] Ringvalk m, op Sicilië.
Faleidie of Faleidienne, adj. [Dr. anc.]:
Quarte f-, vierde gedeelte eener erfenis, dat de
erfgenaam van de door hem uittereiken, te ruim
gestelde legaten des erfmakers vooraf kon inhouden,
falcidia quarta f.
Falcifere, Falei g ère, adj. Zeisdragend. -[ Myth.] Le dieu f-, de zeisdra g er, Saturnus. ---Falcifolié, e, adj. [Bot.] Met zeisvormige bladeren. — Faleiforine, adj. [H. n., Anat.] Zeis
Faleinelle, f. [H. n.] Afrikaansche-vormig.
steltlooper met gebogen snavel. — Falcirostre,
adj. [H. n.] Met zeisvormigen snavel. — FALCI RosTRES, m. pl. Zeisbekken m. pl.
Falconin, e, adj. [H. n.] Valkachtig, naar
FALCONIN , m. Vogel m. van
den valk gelijkend
(zwarte meeuw f.
't valkengeslacht.
Falcorde, f. [H. n.] Waterhoen n.; witte en
Faleulaire, alai. Zeisvormig.
Falenlates, Faleulés, m. pl. [H. n.] Teenen voetzoolgangers m. pl. -- Falcule, e, adj.
Met zeisvormige nagels.
Faldistoire, m. [Liturg.] Kussen n., waarop
de paus knielt, als hij bij zékere plegtigheden in
processie wordt gedragen; —, bisschopsstoel of -zetel m. in de kerk, f a l d i s t o r i u m n.
Fale of Falle, f. (fam.) Krop m. (jabot) der
vogels. — (pop. et fig.) Ce gourmand ne saurait
dormir s'il na la f- pleine, die vraat kan niet
slapen, of hij moet zich zat gegeten hebben (tot de
keel toe vol zijn) .
Falère, f. [Vétér.] Soort van trommelzucht f.
der schapen (in Frankrijk).
Falerne of yin de Falerne, m. Falernerw jn m., een bij de oude Romeinen beroemde wijn
uit het gebied van F a 1 e r n e in Campanië.
t Falibotirde, f. Spreukje n., leugen I. (faribole). (zelheid.
l- Faligoterie, f. Gekheid, dwaasheid, onnooFalisque, adj. [Pods. lat.] Vers f-, viervoetiq vers n . , waarvan de 3 eerste voeten daktylen
zijn, terwijl de laatste een spondéus is.
Fallace, f. Bedriegerij f., bedrog n. — [Log.]
Bedriegelijke sluitrede f., schjnbew s n. — (pop.
et fam.) Opvulsel n. (aan vrouwenkleederen), val
niet aanwezige schoonheid.-schevrtonigf.a
— Fallaeieusement, adv. Op bedriegel jke wijze. — Fallacieux, ieuse, adj. Bedriegeljk.,
valsch.
Fallin, m. [Mar.] Groote schuimende zeegolf f.
Falloir, V. imp. Moeten, noodig zijn, behooren,
betamen, voegen; noodig of van nooden hebben,
moeten hebben, behoeven: II faut manger pour vivre,
men moet eten, om te leven. Il faut que je le fasse
avant de sortir, ik moet het doen, eer ik uitga. 11
nous faudra tons mourir un jour, eens moeten w#
allen sterven. Il me faut aller. it faut que je men
aille, ik moet henen gaan. — I1 eut fallu sortir de
moo chemin, hij had snij uit den weg moeten (behooren te) gaan. Voilà ce qu'il faut éviter, ziedaar
.
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wat g# behoort (wat u betaamt, u past) te vermijden. — Comme it faut, gelijk 't behoort of past,
naar behooren, in orde, netjes enz. II ne volt
que des gans comme it faut, h# verkeert slechts
met fatsoenljke lieden. — II aurait fallu s'y prendre ainsi, men moest aldus te werk gegaan zijn.
--I1 lui faut des souliers , h# heet schoenen

noodig. Que leur fallait-il de plus pour être heureux ! wat behoefden zij meer, om gelukkig k zijn!
J'en ai plus qu'il ne men faut, ik heb er meer
van, dan ik van node heb. II faut peu pour vivre,
men heeft maar weinig noodig, om te leven. Combien vous faut-il ? hoeveel moet gij hebben ? hoeveel
vraagt gij ? (voor deze of die waar, voor dit of
dat werk). — (jam.) Avant de me déclarer, ii faut
voir, eer ik mij verklaar, moet ik eens zien, moet
ik de zaak eens overwegen. C'est ce qu'il faudra
voir! dat zullen we eens zien! (als antwoord op
eene bedreiging). — Het wordt ook gebruikt met
uitlating van een voorafgaand werkwoord. L'autour dit ce qu'il faut (dire). -- S' EN FALLOIR
Ontbreken, schelen: Ii s'en est peu fallu, Peu s'en
est fallu qu'il n'ait été tué, het scheelde niet veel,
of hij was gedood. Peu s'en fallut que je ne le
tisse, 't scheelde weinig, of ik had het gedaan. II
ne peut pas s'en f- tant, zoo veel kan er niet
aan ontbreken. I1 s'en faut de beaucoup clue la
somme y soit, de som is er op verre na niet. Ii
s'en faut beaucoup que l'un soit du mérite de
l'autre, de eene heeft op verre na de verdiensten
des anderen niet. — (Prov.) II ne s'en faut pas de

FAMILLE.

alleen gebruikt in [Prat.] Rétabli en sa bonne f_
et renommée, in zijn goeden naam en faam hersteld. Het woord leeft nog voort in infame, infa_

mie, fameux, enz.)
Famé, e, adj. (altijd vergezeld van bien of
mal) : Homme bien, mal f-, te goeder, te kwader
faam staande man.

Famélique, adj. Hongerig, nooit verzadigd:
Homme estomac f-, hongerig mensch m., hongerige
maag f. 11 a la mine bien f-, hij ziet er zeer uitgehongerd uit. Table f-, schrale tafel f . --- FAMÉLI
QUE, in. et f. Hongerig mensch, hongerljder m.,
-

-lijdster f.

Fanneux, ease , adj. Vermaard, befaamd,
wereldkundig: F- conquérant, écrivain, orateur,
vermaard veroveraar, schrijver, redenaar. Aventure f-euse, wereldkundig voorval n. -- Ook in
kwaden zin: Incendiaire f-, berucht brandstichter.
-- B# misbruik ook: al wat uitstekend, in 't oog
vallend is, fameus: II a tiré Ie gros lot, eest f-.
Famil, adj. [Faut.] Tam, mak: Oiseau f-,
tamme vogel m.
Familiiariser, v. a. Gewennen, gewend of
gewoon maken: 11 est di#flcile de f- une nation a
de nouveaux usages, 't is moeijeljk eene natie aan
nieuwe gebruiken te gewennen. SE FAMILIARISER,
v. pr. Zich gemeenzaam of vertrouwd maken, ver
worden, zich fa m i l i a ris é r e n: II-trouweljk
se familiarise aver tout Ie monde, hij maakt zich
met iedereen gemeenzaam. 11 se familiarise trop,
hij wordt al te gemeenzaam, veroorlooft zich te veel
la queue dun i, er scheelt, ontbreekt geen haar, geen vrijheid. --- Zich eigen maken, grondig leeren: Se
tittel aan. SI FAUT IL QUE (beter: encore faut il f- une langue, zich eene taal gemeenzaam, eigen
que), loc. conj.: Je veux bien le croire innocent- maken, haar grondig leeren. I1 s'est familiarisé le
si faut-il q u'il s'explique, ik wil wel gelooven, dal style de Cicéron, hij heeft zich den stijl van Cicero
hij onschuldig is; maar dat neemt niet weg, dat hij .geheel eigen gemaakt. — Zich aan iets gewennen:
opheldering moet geven. TANT S'EN FAUT QUE, II s'est familiarisé aver l'adversité. aver Ia douloc. conj. 't Is er zoo ver van daan, dat..., wel leur, avec les dangers, hij heeft zich aan den tegenspoed, aan de smart, aan de gevaren gewend. ---y
verre, dat...
Fallope, m. [Anat.], zie onder TROMPE . — Tam, mak worden: Cot oiseau se familiarise.
Familiarité, f. Gemeenzaamheid, vertrouwe[H. n.] , z. v. a. FARLOUSE. [Snier.] , z v. a. TOURTE.
t Fallourdir of . Fal order, v. a. Bedrie- lijkheid f., vertrouwelijke, ongedwongen omgang m.
gen. — t Fallourdeur, m. (woord van Frois- J'ai beaucoup de f- aver lui, ik leef met hem op
een' zeer vertrouweljken voet. I1 en use, it agit
sart) Bedrieger m.
Falot, m. Stoklantaarn f. — Smeerpot m. avec trop de f- , hij is al te gemeenzaam. --- FAMI(ter verlichting). - t Falot, e, adj. Koddig, be- LARITES. f. pl. Te gemeenzame, vrijpostige mani.elagchelijk, bespottelijk, ongerijmd; — ook als subst.: ren, vrijpostigheden, familiariteiten f. pl.
Il fait le f-, h# s p eelt den hansworst. La vieille Avoir des f-s avec une femme, met eene vrouw
f-e! die oude gekkin! -- -t- Falotement, adv. een' al te vertrouweljken omgang hebben.
Familier, -ière, adj. Wat tot het huisgezin,
Op bespottelijk koddige wijze. — Falotier, m.
Bij, die met het plaatsen en ontsteken der stoklan- het huis, de familie behoort: Les dieux f-s, de
huisgoden [lares] m. pl. Esprit, Démon, Cxénie f-,
tarens, der smeerpotten belast is.
^ede jenius, die geacht `werd over een huis of een'
Falouurde, f. Bos m. dik brandhout of knuppel/zout. — [H. n.] Zeezwaluw f. — [Jeu] Grove ijzoner' persoon te waken, geleigeest, beschermmisslag, bok m. Queue grosse f- ! wat bok schiet engel m. -- Gemeenzaam, vertrouwelijk, vertrouwd,
ongedwongen, vrij. Etre f- aver qn., met iemand
ge daar!
Falque, f. [Mar .] , z. FALCADE. FALQUES, f. vertrouwelijk leven, op een' vertrouweljken voet
pl. [Mara Zetboorden n. pl., zetgangen m. pl. (ter omgaan. I1 prend des airs f-s, hij maakt zich al te
vertrouwelijk, hij is al te gemeenzaam. — (Prov.)
verhooging van 't boord).
Falqué, e, adj. [Bot.] Zeisvormig.
I1 est f- comme les épitres de Cicéron, hij is al te
Faiquer, v. n. [Mar.] Eene falcade maken gemeenzaam, al te eigen. Discours f-, vertrouwe(z . FALCADE) fa1kéren, fa1kadéren.
ljk gesprek n. Terme f-, gemeenzame uitdrukking f.
— Gemeenzaam, door gewoonte of oefening eigen:
Falquet, m. [H. n.] , z. v. a . HABEREAU.
Falsifable, adv. Vervalschbaar. — Falsi- La langue francaise lui est f-ière, de fransche taal
Ucateur, m., -trice, f. Vervalsclier m., ver is hem eigen, hij spreekt het fransch zeer gemak
-- Falsification, f. Het vervalschen;-valschterf.
mak: Oiseaux devenus f-s, mak-kelj.Tam,
vervalsching;vervalschte zaak, inz. schriftverval- geworden vogels m. pl. FAMILIER , m. Goede besching, falsi ficátie, falsdtie f. — Falsi- kende , gemeenzaam , vertrouwd vriend, gunste
Un f- de la maison, een huisvriend. —-lingm.:
Der , v. a. Vervalschen, veranderen om te bedriegen, falsificéren, falséren: F- un contrat, Faire Ie f-, of, van eene vrouw: Faire la f-ière,
un texte, une date, een contract, een' tekst, eene zich wat al te veel vrijheden veroorloven. — [Hist.]
dagteekening vervalschen. F- du vin, des denrées, F-s. beambten, kondschappers, spionnen, handlanwijn, eetwaren vervalschen. (Van munten gebruikt gers der inquisitie in Spanje en Portugal, fa m it i a r en m. pl. -- Geheimraden m. pl. der fransche
men liever ALTÉRER , ALTERATION.) Falsi
flé, e, adj. (en part. passé): Ecrit f-, vervalscht koningen in de middeleeuwen.
Familièrement, adv. Gemeenzaam, vertrougeschrift n. Vin f-, vervalschte wijn m. — Fal,
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sinerve, adj. [Bot.] Met valsche bladribben.
Falun of Cron, m. Schelpaarde f., schelp-

weljk, vrijelijk, op gemeenzame, vertrouwelijke wijze.
Famille, f. Huiselijke maatschappij f., huisgedeelen
sommige
zin n. ; gezamenlijke onder één' huisvader staande
mergel m. (als bemestingsmiddel in
van Frankrijk) . -- Falnnage, m. Het uitgraven verwanten m. pi., maagschap f.; geslacht, huis,
van dien schelpmergel; — bemesting f, daarmede. stamhuis n.; afkomst f., oorsprong m., f a vs i l i e f.
— Faluner, v. a. Schelpaarde over een land 11 sacrifierait tout à sa f-, lip zoude alles voor zijn
uitspreiden, met schelpmergel mesten. — Fala- huisgezin, voor zijne familie opofferen . Un bon
near, m. Uitgraver der schelpaarde. --- Fa.iui- père de f-, een goed huisvader. On ne peut vivre
neuse, f. Vrouw of dochter van zulk een' werk- en repos qu'au sein de sa f-, alleen in den schoot
man. — Faleaniere, f. Bank of groeve f. van van zin gezin kan men gerust leven. Des affaires
de f-, familiezaken f. pl. — Ook van dieren gebéschelpmergel.
t Fame, f. Faam f., goede naam m. (Het werd ztgd: Une poule aver foute se f-.— [Jur.] Fils
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Fille de f-, zoon, dochter, die nog onder de vaderl ^"ke magt staat. Prêter aux fels de f-, a an onmondige jonge lieden geld leenen. — (Loc. prov.) Trai-

commencent à se f-, de bloemen beginnen te ver
(fig.) Cette femme commence á se f-,-welkn.
sa beaute se fane, deze vrouw begint hare schoon
te verliezen, hare schoonheid ver fletst. -- Het-heid
ter q n. de bonne maison en enfant de f-, iemand
duchtig de les of de,wetten lezen, streng bestraffen. — part. passé is ook adj.: Fleurs fanées, verwelkte
I1 a un air de f-, h# heeft een' familietrek in zijn ge- loemen f. pl.
Faneur, m., »e.ise, f. Hooijer m., hooister f.
laat. — I1 est d'une ancienne f-, hij is van een oud
geslacht. La f- (maison) des Bourbons, het huis,
Fanfan, m. et f. (verdubbeling van den klank
stamhuis der Bourbons. — [H. n.] Familie f., g e- der laatste lettergreep van enfant) Kindje,, hartje,
slacht n., zamenvatting van verscheiden soorten liefje, rgje, schatje n. (liefkozend woord tegen
van dieren, planten, delfstoffen, die een zeker ge- kleine eren) .
Fanfare, f. [Muz.] Levendig muzijkstuk voor
tal kenmerken gemeen hebben: F- d'animaux, de
végétaux, de minéraux — Le lion est de la f- des koperen blaasins rumenten, inz. voor trompetten
chats, de leeuw is van 't kattengeslacht. — [Gram.] en horens, trompetstuk, vrolijk jagtstuk. — [Mii.]
Woorden familie f., een grond- of stamwoord met Trompetgeschal n. bij 't inhouwen der ruiteri . --Chas.] Hoorngeschal n. bij 't opjagen van 't hert,
al zijne afgeleide woorden. -- [Algéb.] F- de courbes, gezamenlijke kromme lijnen, die allen door a n f a r e f. — (fig.) Ophef, snoeverij f. (fanfaeene vergelijking van een' onbepaalden graad wor- ronnade). — f 5 Fanfarer, V. n. (woord van
den opgelost. (onverzadelijke valk m. Rabelais , nergens elders gevonden) Trompetten,
Familleux, enge, adj. ^Fauej: Faucon f-, uittrompetten. -- Fanfarerie , I. , z. v. a.

b

Famiine, f. Hongersnood, onger m., gebrek n.
aan leeftogt: Prendre une ville par f-, eene stad
uithongeren, door honger tot overgave noodzaken.
— Prendre qn. par la f, iemand door gebrek of
hongerlijden tot iets dwingen. — Crier f-, over
gebrek- of honger klagen, zijn' nood klagen. —
Crier f- sur un tas de blé, z. BLE.
Famis, m. [Corn.] Smirnasche zijdestof f., met
goud doorwerkt.
Famosité, f. Vermaardheid, befaamdheid f.
anage, m. [Agric.] Het hooijen, inz. het keeren en wenden van 't afgemaaide hooi; hooibouw m.;
het hooiloon n.: On eut très-beau temps pour le
f-, men had zeer schoon weêr tot den hooibouw. —
[Bot.] Al de bladeren eener plant (beter lane).
Fanaison, f ., liever FENAISON.

Fanal, m. [Mar.] Scheepslantaarn, lantaarn f.;
— bij uitbreiding: Vuurtoren m., kustvuur, sein
kustlicht, vuurbaken n., baak I. (phare).-vur,
F- de poupe, buislantaarn. F- de hune, marslichter. F- de soute of de sainte-barbe, kruidlantaarn.
F- de combat, geschutlantaarn, sla antaarn. Fsourd, slonsje n. of dievenlantaarn. F- Clair, lantaarn, die rondom licht geeft. F- de signal, seinvuur. — Faire f-, vuren voeren. — (fig.) Wegwijzer, gids m. (in kunst en wetenscha p ) (Plur. fanaux.)
Fanati q ue, adj. Dweepziek, dweepend, dweepachtig, geestdrijvend, uitzinnig, vol zotte inbeeldingen, fanatiek: Un prédicateur f-, een dweepziek prediker. -- I1 est f- de républicanisme, hij

gl

FANFARONNADE . —

Fanfaron, ne,

adj. Snoe -

vend, pogchend. zwetsend: Un hne f-, een snoevende ezel m. Des manières f-nes, winderige manieren f. pl. — FANFARON, M. Pogcher, zwetser,
snoever, windmaker, windbuil, op snijder, praler,
snoeshaan m. -- Faufaronnade, f. Snoeverj,
grootspraak , pogcherj , zwetserij , windmakerj ,
snorkerij t.; gepoch, gezwets, gesnork, gestof n. -Fanfaronnerie, f. Gewoonte van te po.qchen,
zucht, neiging tot grootspraak, grootspreker] f.
Fanfoles, m. p 1. (woord van Diderot) .Allerlei
kleine voorwerpen tot vrouwenopschik (colifichets).
Fanfreluche, f. (fam. et bron.) Snuisterijen,
vodderijen f. pl., snorrepijperij f., versiersels, tooi sels n. pl. van weinig waarde.
Fange, f. Slijk n., modder, drek m.: I1 est
tombe dans la f-, hij is in 't slijk gevallen. — (fig.)
Lage, geringe, gemeene afkomst I. of stand m. II
s'est elevé de la f- au plus haul dégré de fortune,

hij heeft zich uit den laagsten stand tot den hoogsten trap van geluk verheven. -- Slecht, ongebonden leven n. ; gemeenheid I. van taal, stijl, gedachten: I1 vit dans la f-, hij leidt een ongebonden leven,
hij wentelt zich, hij wroet in 't slijk. — Une áme
plongée dans la f- dun monde corrompu, eene ziel
verzonken in 't slijk eener verdorven wereld. —
[Méd .] , z. v. a. BOURBILLON. 4slijkt.
Fangeux, ease, adj. Modderig, slijkerig, beFanin, m., z. v. a FASIN .
(standaard m.
Fanion, m. [Ant. mil.] Trosvaan f., bagaadjeFanisse, I. [Tech.] Gering vulhaar, vulsel n.
Fanoir, m. [Agric.] Kegelvormig droogrek n.
.

is een dweepziek republikein, hij is tot dweepens
toe met de rupubliek ingenomen. — Un zèle f-, een
dweepzieke, uitzinnige ijver m. — FANATIQUE, m. voor 't hooi in moerassig land.
et f. Dweeper, geestdr' ver, overdreven ijveraar m.,
Fanon, m. Vaantje boven aan eene lans of
dweepster, geestdrj fster f. , uitzinnige m. et I.
piek, legervaantje n. — [Bias.] Breede armband m.
Dweepachtig,
dweepziek
4- Fanatiser, v. a.
aan den regterarm. -- [Cath.] Kleine stool f., z.
maken, tot dweepen doen vervallen, dweepachtige v. a. MANIPULE . F-s d'une mitre, slippen f. pl. aan
gevoelens inboezemen, f a n a t i s d r e n. -- FANA- een' bisschopsmijter. — [H. n.] Kossem m., hals
TISER , v. n. Dweepen, den dweeper spelen. — Farundvee. --- Walvischbaard m.,-kwabef.vnht
natisé, e, adj. (en part. passé): Jeunesse f-e, -- Vetlok m. aan de koot van een paard. — Lel f.
opgewonden, tot dweepery opgevoerde jeugd I.
aan den hals van sommige vogels, inz. van den
4. Fanatiseur, m. Dweeper m., hij, die dweep kalkoen. — [Chir. anc.] Soort van spalk I. van
gevoelens verspreidt. -- Ook als adj.: Dis-ziek bijzondere ge daante. -- [Mar.] Nederhangende bogt f.
tot dweepertj leidende redevoeringen f. pl.-coursf, van 't zeil, wanneer de gordings afgeschaakt en de
Fanatisme, m. Dweeperij : geestdrjverj f., giftouwen opgehaald zijn.
overdreven ijver voor de godsdienst , voor eene
Fantaisie, f. Verbeeldingskracht f., menschepartij, voor meeningen, fa n a t i s m u s n.
lijk vermogen om zich beelden en gedachten te schep
Fanchon, m. (eig. Fransje, verklw. van Fran-pen,vrdichtgsofunkracht.,sepl Ligt vrouwenkapje n., ter vervanging van pe n d , dichterlijk vermogen n. ; inbeelding, verbeelroesde)of muts. -- Fanchonnettes, I. pl.. [Pat. ding, verdichting, fa n t a z i e; -- lichtgestalte f.,
Zeker lekker gebak, dat als tusschensptjs wordt droombeeld n., hersenschim f.; — gril, luim, kuur f.,
opgedischt.
vreemde lust, inval m. Les images des choses se
Fandango, m. Spaansche zeer levendi g e volks - peignent dans notre f- , de beelden der dingen
dans in 3 I4 maat (reeds b# Plinius vermeld), met schilderen zich in onze verbeeldingskracht af. Un
kastanjetten, fandango m. ; — wijs van dien dans. esprit q ui aime à se nourrir de f-s (chimères), een
Fandrosse, m. [H. n.] Sperwer m. van Ma- geest, die zich gaarne met hersenschimmen, droom
dagaskar.
voedt. Ceci ne me viendra jamais en f-,-beldn
Fane, f. [Agric.] Bladeren n. pl. aan den top dat zal mij nooit in den zin komen. Otez cela de
van sommige moesplanten; — at 't gebladerte of votre f-, zet u dit uit het hoofd. Vivre h sa f-,
loof n. eener plant; — afgevallen bladeren n. pl., naar zijnen zin leven. I1 ma gris une f- (en f-)
verdord loof n.
de le faire, ik heb lust gekregen, om het te doen.
Faner, v. a. Hooijen, het gemaaide gras uit Il a fait cela par f-, et non pas par raison, hid
laten droogen. — Bij uitbreiding: doen-spreidn heeft dit uit grilligheid, en niet uit overtuiging
verwelken (van bloemen en bladeren) . — (T .) F- gedaan. Cette 1111e est pleine de f-s, dit meisje zit
une couleur, eene kleur doen verbleeken o[ ver vol grillen. -- F-s musquées, vreemde lusten, zotte
Le temps Pane la beauté, de tijd doet de-schietn. grillen. -- Goeddunken, welbehagen, welgevallen n.,
schoonheid verwelken. — SE FANER, V. pr. Verwel - smaak m.: Chacun en parle à sa f-, selon sa f-,
ken, ver fietsen, verleppen, verdorren: Les fleurs ieder een spreekt daarvan volgens zijn goeddunken.
'
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Fanu, e, adj. [Agric.] Blé f-, koren, dat te
Cela est exécuté à ma f-, dat is naar mijnen smaak
uitgevoerd. — [Beaux arts] Kunstvoortbrengsel n., veel blad schiet.
Fanum, m. [Ant. rom.] dan de godheid gewaarb ij de kunstenaar zijne scheppende verbeelding,
geen model of bepaalde kunstregels, gevolgd heeft, wijde ruimte f., heiligdom, tempel n.
m. (pr. fan) [H. n.] Jong n. van alle
vrucht eener kunstenaars-luim, inval, fa n t az i e. - [Corn.] Ieder voorwerp, dat zich minder rood wild, inz. van 't hertengeslacht, jong eener
door zijn nut, dan door zijne oudheid, nieuwheid, hinde, eer het zes maanden oud is. — Jong van
vreemdheid onderscheidt. Objets de f- of F-s, voor - een' olifant. — Faonner, v. a. Jongen werpen
werpen n. pl. van modesmaak, fantaziën. Habit (van rood wild, inz. hinden).
Fapifare, f. [Ant. mil.] , z. v. a. FANFARE.
de f-, kleed n. van nieuwen, vreemden smaak. —
Faquin, n. Nietswaardig mensch, wiens maat
[Man.] Kromme sprong m., nuk f. van een weêrspanniq paard. -- [Tech.] Vloszijde f.
geenszins 't gevolg van zijne-schapeljkvordn
-I- Fantalsiste , m. Schilder van fantaziën bekwaamheden of deugd zijn , hoogmoedige zot,
(z.: t vorige woord). — Schrijver van de dagblad schurk, schelm, deugniet, schobbejak, lafaard, eer-artikels,dmn boze m. -- (fam.) Vous faites bien le f-, of als
variétés noemt.
adj.: Comme vous êtes f- aujourd'hui, wat speelt
Fantascope, m., z. v. a. FANTAS IACOPE.
Fantaslastes, m. pl. Leden n. pl. eener chris- ge van daag den gebraden haan. — Beeld n. van hout
ten-secte, die in 't lijden van Jezus Chr. niet dan of stroo , waartegen een ridder zich eertijds in
't steekspel oefende: Courir of Courre le f-, naar
zinbedrog zagen, fa n t a z i a s t e n m. pl.
Fantasier, V. a. Verzinnen; peinzen, droo- het houten beeld rennen. Brider le f-, het beeld
men. — t SE FANTASIER, V. pr. Zich inbeelden, midden in 't gezipt treffen. — 5 Faquinerie, f.
((am.) Schurkerj, schelmerij, eerloosheid, laagharzich in 't hoofd halen.
Fantasmacope of Fantasmatoscope, m. tigheid f. — + Faquinisme, m. Karakter, be[Opt.] Soort van tooverlantaarn f. , fa n t a s- staan n. van een' hoogmoedigen zot.
Faquir, m., z. FAKIR.
koop M.
Farafe, f. [H. n.] Sjakal m. van Madagaskar.
Fantasmagorie, f. Schijntooverij f., kunst
Faraillon, m. [Mar.] Kleine vuurbaak f.,
om door brandspiegels, rook en dgl. middelen gestalten te doen verschijnen, geestenbezwering, fa n- havenvuur n. -- Kleine zandplaat of -bank f., door
t a s m a g or i e f. — Vertooning, voorstelling f. van eene doorvaart van eene grootere gescheiden.
Farals, f. [Tech.] Net n. voor 't koraalvis zoodanig zinsbedrog. — Toestel m., waardoor dat
gezigtsbedrog wordt te weeg gebragt. --- (fig.) [Litt.] schen ; -- het daartoe gebruikte garen.
Faraison, f. [Vern.] Eerste vorm m. of gedaanOverdreven streven n. naar effect of verrasschende
werking. -- Fantasmagonque, adj. Tot die te f., die 't glas bij 't blazen krijgt.
Farandole, f. [Danse] Provencaalsche dans m.
vertooning, die kunst betrekkelijk, fan t a s m aFaras, m. [H. n.] Soort van buidelrat f.
g o r i s c h. — Fantasmagoriquement, adv.
Farasse, f., z. v. a. FARAFE.
Op fantasmagórische wijze.
(tonijnnet.
Farati, m. [Pêche] Roofingang m. van het
Fantasme, m. [Mid.] Toestand m., waarin
Faraud, m. (pop.)Gemeen modegekje n., ploert
de lijder niet aanwezige voorwerpen, spookbeelden
m. — Ook als adj.: Que vous voilà f- aujourd'hui,
ziet, fantdsma n.
wat zijt ge van daag opgedirkt !
Fantasque, adj. Grillig, wonderlijk, eigen
Farce, f. Vulsel, hakvleesch, met kruiderijen,
hoofdig. Un esprit f-, of als subst. Un f-,-zing,
een wonderlijk, grillig mensch, fa n t á s t m. — On beschuitskruim enz. vermengd gehakt n., om daarne peut rien voir de plus f- que ceci, men kan mede speenvarkens, kalkoenen, visch, eijeren, enz.
op te vullen; gehakt van moeskruiden. Faire une
niets gekkers, wonderlijkers zien dan dit.
Fantasquement , adv. Grillig, wonderlijk, f- à un oison, eene jonge gans opvullen. Une
vreemd , zonderling , avontuurlijk , zeldzaam. Il f- de poisson, gefarceerde visch m. — Kiuchts'habille f-, hij kleedt zich op eene wonderlijke wijze. spel,, naspel n., klucht f., grappig nastukje n.; sna-t- Fantas , uerie, f. (woord van Sully) Won- ker2j, pots, malle kuur f., ,gekke streek m. Cet acteur ne joue que dans les farces, deze tooneelderlijke geaardheid f. ; zonderlinge luimen f. pl.
Fantassin, m. Voetknecht, soldaat bij 't voet- speler speelt enkel in de kluchtspelen. Ces jeunes gens font leurs f-s, die jongelieden halen hun
vo lk .
Fantastique, adj. Op inbeelding berustend, hart met grappen op. Joueur de f-s potsenmaingebeeld, hersenschimmig, fa n t á s t i s c h: Projets ker m. — I1 nous a donné Ia f-, hij heeft ons met
f-s, hersenschimmige, avontuurlijke plannen n. pl. snakerijen vermaakt, heeft ons doen lagchen. —
— Les fantómes sont des corps f-s, de spoken zijn (fig. et prov.) Tirez le rideau, la f- est joude, de
ingebeelde voorwerpen. — [Lit.] Le genre f- of klucht is uit, wij hebben de pret gehad, alles is afals subst. m. Le f-, de phantastische schrijfsoort f. geloopen. — FARCE, adj. Kluchtig, grappig: Une
(waarbij de schrijver zich aan de luimen zijner parole f-, een grappig, snaaksch gezegde n.
% Fareer, v. n. Kluchten of potsen maken.,
levendige inbeelding overgeeft). — Fantastiquement, adv. Grillig, op eene grillige, ingebeelde, kortswijlen.
t Fareesque, adj., z. v. a. BIZARRE.
hersenschimmige weze.
Farceur, m. Kluchtspeler, komiek m., tooneel-1 Fantastiquer, v n. Zijne fantazie of luim
bij een opstel volgen, zich door zijne verbeelding speler, die inz. in 't kluchtspel optreedt; — in ongunstigen zin: die eene kómische rol overdrijft. ---laten leiden.
Fantine, f. [Tech.] Plank f. of bord n. aan ((am.) Grappenmaker, potsenmaker, koddige of
drollige vent, hansworst m.
den zfjdehaspel, haspelbordje n.
Farci , e , adj. (en part.assé van farcir):
Fantoccini, m. pl. (ital.) (pr. fan-tot'-chi-ni)
Poppen, marionetten f. pl., waarmede op een too- Cochon de lalt f-, opgevuld, gefa
rceerd speenvarneel voorstellingen gegeven worden ; poppenspel , ken n. — ( fig.) Son discours est f- de latin et de
zpne
grec,
de
citations,
redevoering
marionetten-spel n.
is met latijn,
Fantóme, m. Spook , spooksel , schrikbeeld, grieksch, met aanhalingen doorspekt. Une lettre
schijnbeeld n., schim f., fantoom n.: II lui ap a- f-e d'injures, een brief vol beleedigingen.
Farein, m. [Vétér.] Worm m., soort van
rut un f-, er is hem een spook verschenen. — (fig.)
Cette personne, cette chose n'est que le f- de ce schurft bij paarden, muilezels, enz. F- volant, vliequ'elle était, de ce qu'elle devrait être, die per- gende, verstrooide worm. F- cul-de-poule, zwesoon, die zaak is niet meer dan de schaduw, rende worm. -- Farcineux, ease, adj. Met
de schim van 't gene z ij was, wat zij behoorde te worm behebd of gekweld, waarachtig.
Farcinière, f, [Bot.], z. v. a. POTENTILLE.
zijn. — Hersenschim, gril f.: I1 se met mille f•s
Farcir, v. a. [Cuffs.] Vullen, opvullen, met
dans la tête, hij haalt zich duizend grillen, dwaze
inbeeldingen door het hoofd. — Courir après un farce of vulsel stoppen en toebereiden, f ar c é r e n:
f- de plaisir, een ingebeeld vermaak najagen. Se F- une poitrine de veau, eene kalfsborst vullen,
faire des fantómes de rien, zich de gevaren, de opvullen. — (fig. et (am.) F- un livre de grec et
hinderpalen veel te groot voorstellen. — (pop. et de latin, een boek met grieksch en latijn doorspekfam.) C'est on vrai f-, by is zoo dor, zoo mager ken. — SE FARCIR, V. pr. Gevuld. gestopt, ge farals een geraamte. — [Chir.] Ledepop f. (ter oe fe - ceerd worden. — Se f- l'estomac de viandes, zijne
ning in 't verbandleggen en de obstetricische hand- maag niet spijzen overladen, overdadig eten. —(fig.)
Se f- l'imagination, ]'esprit de billevesées, zich,
grepen.
allerlei zotheden in 't hoofd zetten.
Fanton. In., z. FENTON.
t}-
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F arcisseur, m. Opvuller, fa ree e r d e v; pastijbakker m.
Farcissure, f. Het opvullen, f a r c é r e n; het
vulsel (farce). — (fig.) Aanhalingen f. pl., waar
-med
een schrijver zijn werk opvult.
Lard, m Blanketsel n.: Les f-s gatent le teint
à la longue, de blanketsels bederven mettertijd de
gelaatskleur. Elle met du f-, zij blanket zich. —
(fig.) Pronk, smuk m., opsmukking f.; valsche
schijn, valsche tooi m.: I1 y a plus de f- que de
vraies beautés dans cette harangue, in deze rede
treft men meer pronk, meer opgesmukte-voering
woorden, dan ware schoonheden aan. — Peinzerjj,
onoprecjlheid, valschheid f.: Chez lui tout nest que
f-, 't is bij hem niets anders dan veinzerij. C'est
un homme sans f-, hij is een opregt mensch, een
mensch zonder bedrog. Parlez-moi sans f-, spreek
met mij opregt, zonder veinzen.
t Fardage, m. Last m., vracht f. (fardeau);
bagaadje f. — [Mar.] Opstopp ing, garnéring f., bekleeding van 't ruim met rotting of hout. — Overtollige voorwerpen n. pl., overlast m.
Farde, f. [Corn.] Baal f. Moka-koff j.
Fardé, e, adj. (en part. passé van farder):
Femme ,f-e, geblankette vrouw f. --- (Prov.), zie
pOMMELE. — (fig.) Discours f-, opgesmukte rede f.
— Amitié f-e, geveinsde vriendschap f. — [Jur.]
Acte f-, krachteloos, nietig gemaakt stuk n.
Fardeau, m. Last m , pak n., vracht f. Mettre bas son f-, zijnen last, zijn pak afleggen. —
Cette femme est délivrée de son f-, die vrouw is
bevallen. — (fig.) Al wat tot last strekt, wat hindert, bezwaart: Le f- des ans, de last der jaren,
de ongemakken» des ouderdons. C'est un pesant fqu'une couroiine, eene kroon is een drukkende last.
-- [Brass.] Beslagbrfj in., mengsel van gebroken
mout en water in de beslagkuip, om daaruit het
wort of den hoppert te bereiden. -- [Minér.] Inzakkende, met instorting dreigende grond m.
Fardeler, v. a. [Tech.] Zamenpakken, tot een
pak binden.
(bundeltje, p akje n.
Fardelet, m. (verklw. van fardeau) Vrachtje;
t Fardelier, ni. Pakkedrager, lastdrager m.
(porte-faix) .
Fardement, rn. Het blankelten.
Farder, v. a. Blankelten: F- le visage, 't gezigt blankette t. — (fig.) Opsmukken, vernissen,
een goed voorkomen geven: F- un drap, une etoffe,
een laken, eene stof een' valschen glans (apprétuur)
geven. F- une marchandise, eene waar opsmukken,
vernissen. — F- un discours, une pensée, een
redevoering, eene gedachte opsmukken. — Vermommen, bemantelen: Je ne farderai point la vérité,
ik zal de waarheid niet bemantelen, ik zal rond
voor de waarheid uitkomen, er geen doekjes om
winden. — [Tech.] Je ne farderai point l'aveu
que je vous dois, ik zal rondborstig bij u voor de
zaak uitkomen, zonder omwegen mijne bekentenis
afleggen. -- Door eigene zwaarte zakken, doorzetten: Ce mur farde, die muur zakt, zet door. -[Iliv.] Ce bateau farde sur l'autre, deze schuit
vaart te digt naast de andere. -- [Mar.] La voile
farde bien, 't zeil staat zeer goed b-, is goed gesneden, neemt eene regelmatige ronding aan. — SE
,

FAIWER, v.

pr. Zich blanketten.

Fardes, f. pl., z. FARGUES.
4Fardeur, n. (fam. ) Opsmukker, opknapper m ,
hi, die geringe, slechte of oude waar een fraai,
nieuw voorkomen geeft.
Fardier, m. [Tech.] Blokwagen m., om zware
steenen te vervoeren (ook gabrielle geheeten) .
Fare, f. Voormalig visschersfeest n. in Mei; —
z. ook PHARE.
Farène, m. [ H. n.] Zweedsche karpersoort f.
Farfadéen, ne, adj. Wat de kabouterman
betreft. --- Farfadet , m. Kabouterman -netjs
bergmannetje n., berggeest m., kwelduiveltje n.-netj,
— (fig.) Levendig, woelig, grillig mensch, springin-'t-veld, gek m.
Farfara, f. [Bot.] Hoefblad n. (tasselage).
Farfouiller, v. a. et n. Omhalen, omwoelen,
dooreen sm(jten, overhoop halen, ineen frommelen,
havenen: On a farfouille dans ce tiroir, men heeft
in deze lade alles dooreen gesmeten. On a farfoufilé
mes papiers, men heeft mijne papieren dooreen geworpen. — Betasten, doorzoeken: II a farfouillé
mes habits, hij heeft mijne kleederen doorzocht.
Fargues of Fardes, f. pl. [Mar.] Opboei:

sels H. p1., ter verhooging van 't boord. Zetboor
pl. , masthalzen , zetgangen m. pl. , schil -den.
pl.
-den.
Faribole, I. Zotternij, gekheid f., sprookje,
praatje, wisjewasje n.
i Farigoule, f. [Bot.] , z. v. a. SERPOLET.
Farillon, m. [Péche] Pikpan f., die men des
nachts aansteekt, om de visschee te lokken.
--

Farinacé,

e, adj. Meelachtig.

—

FARINACÉES f.

pl. Meelstoffen, meelspijzen f. pl.
Farina!, e, adj. [H. n.] In meel levend; Insectes farinaux.
Farine, f. Meel n. F- de seigle, d'orge, de froment, d'avoine, rogge-, gerste-, tarwe-, haver-meel.
Fleur de f-, bloem, blom f. Grosse f-, f- bise, grof,
zwart meel, waarin vele zémelen zijn. Folie f-,
stuif- of stofmeel. F- en rame, ongebuild meel. Fde gruau, griesmeel. F- gruauteuse, korrelig, hard
meel—Bij uitbreiding: zetmeel (fécule). —F- fossile,
minérale, bergmeel, c -zesmeel, soort van krijt. F- de
brique, baksteenpoedler n. -- (Prov.) Dun sac tt
charbon ion ne saurait tirer de blanche f-, men
plukt geene druiven van distelen, een kwade boom
brengt geene goede vruchten voort. On ne peut juger de la f- que quand le pain est cuit, op't schei den van de markt leert men de kooplui kennen.

Quand Dieu envoie Ia f-, Ie diable enlève Ie sac,

als God ons meel geeft, sluit de duivel den zak toe.
-- (Loc. prov.) ltéussir mieux en pain qu'en f-,
beter tot uitvoeren dan tot beramen geschikt zijn.
Reprocher la f-, aan iemand zijne geringe afkomst
verwijten. Elle a donné sa f-, elle vend le son,
hare bloem gaf weg, hare zémelen verkoopt ze
(van eene in rijper jaren fijn geworden ligtekooi).
C'est un jean F ,' t is een la ffe pol,^enmaker. Ce sont
des gens de mërne f-, 't is één pot nat, zij deugen
geen van allen veel. — (Chin.] F-s, zaden n.
pl., welker olie met het water eene emulsie of
zaadmelk maakt. F-s résolutives, oplossende zémelen (van gerst, boonen, wikken en vtjge- of boksboonen. -- [Peint.] Meelwit n. Donner dans la f-,
in 't mélige vervallen, met lichte, flaauwe kleuren
schilderen.
Fariné, e, adj. Melig, met meel bestrooid, in
meel gerold of gewenteld. --- [Peint.] Tableau f-,
mélige, matte, doffe schilderij f.
Farinelle, f. [Bot.] Mélige paddestoel m.
5 Farineller, v. n. [Mus.] In den trant van
Farinelli, met allerlei versieringen spelen, fa ri.nelléren.
Fariner, v. a. [Cuts.] Mel meel bestrooijen, in
meel wentelen. — FARINER, v. n. Een meelachtig
stof voortbrengen. Feuille, Peau q ui farine. -- SE
FARINER , v. pr. In meel gewenteld worden.
Farinet, m. [Jeu] Dobbelsteen m., die slechts
aan ééne zijde oogen heeft.
Farineux, euse, adj. Veel meel bevattend,
melig, meelachtig; met meel bedekt, bemeeld. Les
ommes de terre sont trés f-euses, de aardappelen zijn zeer melig, bevatten veel meel. Poire f-euse,
mélige peer. Substances f-euses, meelachtige zelf
f. pl. —L'habit d'un meunier est tout-standighe
f-, de rok van eenen molenaar zit vol meel.— [Bot.]
Feuille, Tige f-e, Fruit f-, blad n., stengel m.,
vrucht f., die met een meelachtig stof bedekt is. -[Méd.] Dartre, Pustule f-se, meelachtig uitslag m ,
puist f. — [Peint.] Tableau f- of fariné, z . FARINE.
-- FARINEUX, m. pl. Meelspijzen f. pl. Donner des
f- à un convalescent, eenen zieke, die aan de béterhand is, meelspijzengeven.
Farinier , m., -ière , f. Meelverkoop er In.,
-verkoopster ;.
(meelkamer f.
Farinière, f . [Econ . dom.] Meeltor, meelkist,
Fin-jo, m. [H. n.] Beekforél f. (Louisiana.
Farlousane , f. [B.. n. Leeuwerik m. van
Farlouse, f. [H. n.] Veld
leeuwerik m. bijna
de helft kleiner dan de gewone.
Far-niente, m. (latin) (pr. far-ni-èn-té) Het
ledig zijn, het zoete nietsdoen.
Faro, m. Krachtig Brusselsch bier, far o H.
Farois, m. [H. n.] Rolslak f.
Faros, in. [Hort.] Soort van najaarsapp el in.
Faroaehe, adj. Schuw, ongetemd, niet tam,
wild, den mensch ontwijkend, menschenschuw (van
dieren); — bij uitbreiding : ongezellig, menschenschuw, menschenhatend, terugstootend; ruw.barsch,
streng, onbuigzaam; — woest, wreed, barbaarsch:
Animal f-, wild, schuw, ongetemd dier n. --- I1 e st
-

-

;
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d'un naturel f-, hij is ongezellig, menschenschuw
van aard. Vertu f-, strenge, stugge deugd f. -Air, Regard f-, woest, wild voorkomen n. — Conquerant f-, woest, wreed, onmenschel jk veroveraar m. -- Femme f-, onhandelbare, ongenaakbare
vrouw. — Ook als subst.: Le f- épouvante ceux
qui l'approchent, le sauvage les luit.
Farrage, m. Mengsel van niet beenbehoorende
dingen, bont allerlei n.
Farre, m. [H. n.], z. V. a. LAVARET.
Farréage, m. [Cout.] Vier of vijf maten koren, die van de pacht afgehouden werden om het
onderhoud der ploegen te betalen, ploegkoren n.
Farréatiou, f., z. V. a. CONFARRÉATION.
Farsange, f. Armenische mijl f., waarvan er
25 op een' graad gaan, fa r s a n g m.
Farsanne, Farsane, ni. Arabisch ruiter m.
Farteur, ni. [Ant. rom.] Vee-, vogelmester m.;
worststopper, worstmaker m., opvuller, fa ree e r-

der m.

Fasce, f. [Bias.] Balk in. i-n een schild of wapen,
breede streep f., die midden tusschen 't bovenste en
onderste gedeelte van een wapen loopt. Porter d'azur á la f- dor, een' gouden balk op een blaauw
veld voeren. — Fasee, e, adj.: Ecu f- dor et de
gueules, schild n. met evenveel gouden en roode
strepen of balken van dezelfde breedte.
Fasceaux, m. pl. [Pêche] Met steenera gevulde oude schoenen m. pi., om den zak van een
vtschnet te doen zinken.
Faseer , V. a. [Bias.] Een wapenschild van

balken of strepen voorzien.
Fasciation, f. [Bot.] Het onnatuurlijk ineen
takken, stengels, bladstelen, enz.
-groeijnva
Fascicule, I. [Phartil.] Bundel, bos, armvol us.
kruiden. — Naam der verschillende afléveringen
van zekere werken, ?nz. over natuurlijke historie,
kruidkunde, enz.
Faseiculé, e, Fascienlaire, adj. [Bot.]
Bundelsgew s, bundelvormig, bij bundels of bosjes
groeijende of staande.
Fascié, e, adj. [Bot.] Toevallig afgeplat, in
stede van rond te zijn. — [ EL n. J Mel strepen, banden of cirkels geteekend (van schelpen) . — Faseies, f. pl. [H. n.] Strepen I. pl. (op schelpen).
Faseinage, m. [Mil.] Beslagwerk, verdedigingswerk n. van rijshout, van takkebossen.
Fascinateur, trice, adj. Betooverend, ver
onweerstaanbaar, boe fend, verleidend.-blinde;—
La puissance f-trice du serpent, het betooverend
der
slang. L'oeil f- de Napoleon, de onvermogen
weêrstaanbare blik van Napoleon.
Fascination, f. Betoovering, verblinding; —
tooverkracht f. L'entêtement qu'elle a pour lui
tiert de la f-, hare ingenomenheid met hem, hare
voorliefde voor hem grenst aan betoovering. — Son
eloquence exercait une véritable f- sur l'assemblée, zijne welsprekendheid oefende eene ware tooverkracht op de vergadering uit, sleepte al de toehoorders onweerstaanbaar mede.
Fascine, f. [Mil., Hydraul.] Legertakkebos,
takkebos m., bundel rashout, mutsaard m., dien men
bij den bouw van veldschansen, batterijen enz., tot
demping der vestinggrachten bij beldgeringen, ook
tot waterwerken, tot herstelling der wegen, enz.
gebruikt.
Fasciner, V. a. Betooveren , verblinden , begoochelen: II croit qu'on la fascine, hij gelooft,
dat men hem betooverd heeft. — ( fig.) L'amour
fascine les yeux, de liefde verblindt, misleidt de
oogera. — Fascine, e, adj. (en part. passé):
Homme f-, Yeux f-s, verblind mensch m., verblinde oogera n. pl. (schelp, spilschelp f.
Fasciolaire, f. [H. n.] Spilvormige eenschalige
Fasciole, f. [H. n.] Egelworm m.
Fascipenne, adj. [H.n.] Met gestreepte vleugels.
Fascolome, m. H. n.] Naar de marmot en
de buidelrat gelijkend dier op Nieuw -Holland, fa s-

coloma m.

Faséole, f. [Bot.] Plantengeslacht n. met peul
boorsen, van welke vele soorten zeer-vruchtenof
voedzaam en welsmakend zijn, turksche boon, gespikkelde boon, fa s e o 1 e, fi so le f. F- fétide, sper

-ziebonI.

Fashion, f. (angl.) (pr. fáss-chion) Verfijnde
smaak of toon, voorname, uitgezochte manieren,

taal, kleederdragt enz., edelste, laatste mode, f as h i on f. La f- est l'essence, la quintessence de 10

mode. -- De groote wereld f., de voorname lieden ni.
pl.: Toute la f- était it cette féte. -- Fashionable, adj. (angl.) Naar de eerste mode, naar
de wereld, naar den laatsten smaak; hoogst fatsoenlijk, verfijnd, fashionable. Chapeau f-,
hoed naar den laatsten smaak. Société f-, een fatsoenlijk, deftig gezelschap. — Ook als subst.: Un
f-, een jongman van verfijnde manieren, een man
van fijne beschaving, man naar de wereld; een
modegek, pronker, fa s h i o n a b l e.— Fashionablement, adv. Op voorname, beschaafde w ijze.
Fasier, v. n. [Man.] Killen, geen wind vatten,
fladderen. La voile fasie, het zeil kilt, wappert,
leutert, komt levendig.
Fasin, m. [Tech.] Met aarde of gruis ver
dekking van den smeltoven. -mengdaschf,to
Fasgaier,m. [Pêcbe] Visscherf f. bijfakkellicht.
Fasstire, I. [Tech.] Dat gedeelte der gewevene
zijdestof, hetwelk tusschen den boom en de kam van
't weefgetouw begrepen is.
Faste , m. Praalvertoon n. , in 't oog loopende
weelde, pracht, praal, staatsie f., zwier, pronk m.;
-- hoovaardij, trotschheid, aanmatiging f. Hair le
f-, het praalvertoon, den weidschen pronk haten. II
p arut avec un f- de rol, hij verscheen met koninkIf/lee praal. — Ii entrait du f- dans Ia vertu des
Stoïciens , er lag hoovaardij in de deugd der
Stoicijnen.
Fastes. m. pl. [Ant. rom.] Kalender of tijd
feestkalender m., fa s t i of f a s t e n ni. pl.,-wtjzer,
tafels , waarop de Romeinen hunne feestdagen,
openbare vergaderingen, volksspelen, hunne »dies
fasti et ne fasti", jours tastes et néfastes, elukkige en ongelukkige, feest- en rouw- 0/' rustla gen,
aanteekenden. — Bij uitbreiding: jaarboek en, tij dboeken m. pl., geschiedboek n., geschiedenis f.: Les
f- de la monarchie francaise, de jaarboeken, de
geschiedenis derfransche monarchie. — (fig.) Inserire son nom dans les f- de l'histoire, zijn' naam
onsterfelijk maken, vereeuwigen.
Fastidieasement, adv. Op vervélende, verdrietige wijze, tot vervélens toe.
Fastidieux, ieuse, f. adj. Langwijlig, ver
lastig, walgelijk.
-drietg,véln
Fastiglaire, f. [H. n.] Soort van zeewier,
zeegras n.
Fastigié, e, adj. [Bot.] Gelijk van toppen,
even hoog: Fleurs f-es, even hoog staande bloemen.
Fastique, adj. Pronkend, pralend, weidsch.
— S Fastiquement, adv. Op pralende wijze.
Fastueasement , adv. Met veel pracht en
zittier, op weidsche manier, op grooten voet: Vivre f-.
Fastueux , euse, adj. Pralend, pronkend,
prachtlievend, zwierig, opzigtig; hoovaardig; hoog
dravend. — Ook als subst.: Le f- est presque nécessairement un sot, petit et ridicule.
Fat, adj. m. (pr. fatte) Gek, ingebeeld, vol
eigenwaan, fa t t i g (f a t t e r i g). — FAT, m. Gek,
kwast, ingebeelde zot, pronker, iemand vol ingenomenheid met zich zelven, , die bij vrouwen veel
meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht
is, fat m. Le f- est un sot vain et maniére.
Fatal, e, adC. Door 't noodlot beschikt, nood
onvermijdelijk, onheilbrengend, verderfelijk;-lotig,
beslissend; -- noodlottig ; ongelukkig, rampzalig,
rampspoedig, jammerlijk, schadelijk, nadeelig. --[Myth.] Le cheveu f- de Nisus, 't noodlottig, onheilbrengend haar van Nisus. La barque f-e, de
noodlottige boot, Charons boot f. Les deesses f-es,
de Schik,odinnen, Parcen f. pl. — Decret f-, onvermijdelsjk, noodlottig besluit n. Quand 1'heure f-e
est arrivee , wanneer het sterfuur gekomen is.
Dans la plupart des affaires it y a un moment fbi de meeste zaken is een beslissend oogenblik. —
Ambition f-e au repos, eene voor de rust rampzalige, zeer gevaarlijke eerzucht f. Un évènement
f-, eene ongelukkige gebeurtenis f. — Coup f-, doodeljke slael, doodslag, nekslag; beslissende slag,
worp of stoot m. (in een spel). —(Het weinig voor

-komend.rvisfatl)

Fatalement, adv. Noodlottig, ap noodlottige,
ongelukkige wijze, bij ongeluk.
Fataliser, v. a. et n. A lles aan 't noodlot, aan
't blind geval toeschrijven , fatalist zijn. „4an
't blinde toeval overlaten, fata 1 i s é re n. — Fataliste, m. Voorstander, aanhanger van de noodlotsleer, fatalist m. --- Fatalisme, m. Noodlotsleer f.. geloof aan de leer van een onvermijde-

FATII(MITES

--

lijk noo(1lot , /a t a l í s m u s U. — Fatalité, f.

Onverrnjjdelk lot,noodlot n.;— wederwaardigheid f.,
rampspoed m. , ongelukkig voorval of toeval n.,
fataliteit f.
Fathimites, Fatimites, Fathémides,ni.
pl. [Rist.] Afstammelingen van lIli en van Fatirne, PVluhameds dochter; naam der arabische dynastie, die in Egypte heeft geheerscht, ja t i m i eten m. pl. — Ook als add.: Les califes f-, de Intlife uit het geslacht der i^'atimieten.
Fatidique, adj. Voorzeggend, voorspellend, het
toekomende verkondigend. Le vol f- des oiseaux,
(Ie voorspellende vlugt der vogelen.
Fatigable, adj. (fam.) Vermoeibaar.
Fatigant, e, adj. Vermoe2jend , afmattend
Travail, Voyage f-, vermoeiende arbeid m., reis f.
— [fig.) Vervelend, langwjjlig ; lastig , inoeijelijk.
Discours f-, vervelend gesprek n. C'est un homme
biera f-, 't 2s een zeer lastig mensch. Lecture f-e,
vermoeijende, veel inspanning eischende lektuur f.
Fatigue, f. Vermoejlenis f., vermoeiende arbeid
Ill. 01 bézigheid, zware taak, groote rrao 'i.te f. Les fde in guerre, d'un métier, de vermoeijenissen des
oorlogs, de ,afmattende arbeid van een beroep. —
Vermoeidheid, afmatting, matheid f.: Je n'en pais
plus de f-, ik kan van vermoeidheid, afmatting niet
meer voort. Son cheval est excédé de f-, zijn paard
is geheel afgereden, afgewerkt. II nest pas hornme à
Ia f-, hij kan niet veel uitstaan, geen zwaren ar
doen. Cheval de f-, paard rl., dat niet schie--bei.d
ljk moede wordt, dat veel kan uitstaan. — Habit
de f-, reiskleed n., dat men niet behoeft te ontzien.
-- [Mar.] Havenarbeid ni. der galeislaven.
Fatiguer, V. a. Vermoejjen, afrncrtten, moede
maken: La pi umenade 1'a fatigue, (IL wandeling
heeft hem vermoeid. --- Ook zonder voorwerp: Ce
travail fatigue, die arbeid verrnoeit. -- Lastig vallen, vcrvéler2; kwellen, plagen. Vous me fatiguez
les oreilles t vec vos contes, gij verveelt mij met
uwe sprookjes. I1 me fatigue par ses visites, hij
valt mij lastig, h ij kwelt mij door zijne bezoeken.
---F- l'ennemi, den vijand geen rust laten. — (fig.)
F- le eiel par ses prières, den hemel met zijne ge
bestormen, onophoudelijk bidden. — (poet.-bedn
et fig.) Votre infortune a enón fatigue les dieux,
uw ongeluk heeft eindelijk de goden gunstiger voor
u gestemd.— [ Hort.] F- un arbre, Benen boom te veel
vrucht, te veel hout laten. — [Agric.] F- un champ,
eenen akker uitinergelen. — [Cuis.] F- la salade,
de salade toebereiden en omroeren. — [feint.,
Scalp.] Met al te veel zorg en moeite bewerken en
-

:

overwerken . — FATIGUER, v. n. Zich afwerken, aftobben, afsloven. Elle n'endurera pas ce travail,

Bile fati g ue trop, zij zal dit werk niet uithouden, zij
vermoeit zich te zeer. --- [Mar.] Werken: Le vaisseau
fatigue, het schip werkt sterk. — SE FATIGUER, V.
pr. Zich vermoeijen , zich afmatten. — Fatigué, e, adj. (en part. passé): Cheval f-, vermoeid,
a fgernat paard n. I1 est f- à force de courir, hij is
moede van 't loopen, hij is door 't veel of hard
loopen uitgeput. — [Peint.] Tableau f-, te gekunstelde schilderij f. Couleurs f-es, te moetjelijk opgedragen en daardoor minder levendige, natuurlijke
kleuren f. pl.
Fatiinites, m. pl., z. FATHIMITES.
Fatisme, m., z. FATUISME

t Fatiste, m. Dichter; -- potsenmaker m.
Fatras, m. Tuig n., onnutte dingen n. pl.,
nietigheden. beuzelingen f. pl. Un f- de livres, een
hoop m. nuttelooze, onnutte boeken. F- de paroles,
groote omhaal in. van weinig zeggende woorden. 4- Fatrasser, V. U. (pop.) Zich met vodderfjen,
met nietigheden ophouden. — 5 Fatrasseur, m.
Beuzelaar, tijdverkwister; prulschrijver m.
t Fatroniller, V. n., z. v. a. TRIPOTER, TRA
,

-CASER,FT .

Fataaire, m. Voorspeller, waarzegger m. uit
ingebeelde of voorgewende ingéving, ziener m.
Fatuisme, m. Karakter van een' fat (z . FAT).
Fatuité, f. Lafheid, zotheid, ongerjmdheid (als
gevolg van verwaandheid), kwasterigheid, f a t u ï-

teit f.

5 Fataosité, f ., z. V. a. FATUISI^TE.
Fau, m . [Bot.) , z. HETRE.
Faubert, m. [Mar.] Zwabber m., scheepsdweil f.
---Fauberter, v. a. Met eenen zwabber schoonma
zwabberen, opzwabberen, afdweilen, dweilen.-ken,
— Het part. passé is ook adj.: Pont fauberté, ge-
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zwabberd dek, schoon dek n. — Fauberteur, m.
Zwabbergast, zwabber m.
t Faubloyer, V. a. Vertellingen zonder slot
of zin doen, zotte sprookjes verhalen.
Faubourg, m. (pr. —hour) Voorstad, buitenstad ; — bij uitbreiding: de bewoners der voorstad.
Etre logé an f-, in de voorstad wonen. — (Loc.
prov.) On y volt la ville et les f-s, men ontmoet
daar allerlei slag van menschen. Assembler la vide
et les f-s, jan en alle man bijeen brengen.
Faubourien, ne, adj. (fam.) Tot de voorsteen of hare inwoners behoorende. — Ook als subst.:
Un f-, iemand uit de voorstad; — somtijds ook:
losbandig. gering mensch n.
Faucard, m. Werktuig n. om de in kanalen
of rivieren gnoe jende planten weg te snijden. -Faucarder, v. a. Het onkruid in 't water met
dat werktuig wegsnijden.
Faucet, m. [Mus.] , z. FAUSSET.

Fauchage, m. [Agric.] Het maaijen, afmaaije n.
--- Maaiwerk; — maailoon n. — Fauchaison, f.
Maaitijd, hooitijd m. — Fauchard, m. Tweesnijdende sikkel f. met langen steel. -- [Ant. mil.]
Soort van hellebaard der 13de eeuw. --Fauche, f.
[Agric.] Maaitijd m. (fauchaison); -- opbrengst f.
van 't maaijen. — Fauchée, f. Datgene, wat een
maaijer in éénen dag kan a fmaaijen; ook: wat hij
afmaait zonder zijne zeis te wetten. -- Faucher,
V. U. Maaijen, afmaaien. — (jig.) La mort, Le
temps fauche tout, de dood, de tijd, maait, rukt
alles weg. - (Loc. prov.) F- le grand pré, op de
gale jen roeigen . — FAUCHER , V. n. [Mar.] Maaien,
maaivoeten, met een der voorpooten onder 't loopen
een' boog beschrijven. — [Tiss.] Den inslagdraad
niet vast ;;enoeg aanslaan, te los weven. — Fauché, e, adj. (en part. passé): Pré f-, Avoine f-e,
gemaaide weide f., afgemaaide haver f.
Fauchère , f. [Tech.] Staarthout n. dei
muilezels.
Fauchet, in. [Agric.] Hooihark, hooira f f. -Halvemaanvormig snoeimes; z. V. a. FAUCILLON.,

,

[H. n.] , z. V. a. BEG EN OISEAUX. — Fauchette, f.

[Hort.] Tuinmes, snoeimes n . — Faucheur, m.
Maaijer, grasmaaijer. — [Hist.] Met eene zeis gewapend soldaat, zeisvoerder, zeissoldaat nl. -[11.n.] Soort van klipvisch m.; —hooiwagen, lang
nl , kreeftspin, herderspin f., ook FAUCHEUX-pot
geheeten. — Fauehon, m. Kleine zeilsen, stoppelzeissen f. — [Anc. mil.] Sikkelvormig zwaard n.

Fauchot, m. [H. n.] , z. BUSE.

Fauicille, f. [Agric.] Sikkel f., werktuig, waarmede inz. het koren wordt afgesneden. — (Lor.
prov.) I1 ne faut pas mettre la f- dans la moisson
d'autrui, men moet geen inbreuk maken op iemands
regten, men woet niemand onderkruipen. — (iron.)
I1 est droit comme une f-, hij is zoo rept als eene
zeis, als een' hoepel. — [Bot.] Kroonkruid n. Fd'Espagne, bijlkruid n. — [H. n.] Volksnaam van
verschillende visschen, zoo als den brasem, zalm,
karper, enz.
(tinet noir).
Faucillette, f. [H. n.] Muurzwaluw f. (marFaucillon, in. [Agric.] Kap- of hakmes n.,
om dun hout te kappen. — [Serr.] Kleine kromme
vijl f., om den sleutelbaard uit te snijden.
Faucon, m. [H. n.] Valk m. -- [Artill.] Veldslang f., dubbel falkonet n., soort van veldgeschut uit
vroeger' tijd.— Fauconneau,m. (verklw. van faucon) [H. n.] Jonge valk m. — [Artill.] Kleine veldslang f., falkonet n., kleinste soort van voormalig
veldgeschut.— [Tech.] Dwarshout n. boven aan eenti
kraan, met een katrol of blok aan beide uiteinden.
— Fauconner, v. a. [Man.] Aan de regter zijde
te p aard stijgen (als de valkeniers, dewijl deze den
valk op de linker hand dragen). — Faueonnerie, f. [Véner.] Valkerij, valkenierskunst f., kunst
om valken en andere roofvogels tot de jagt af te
rigten. — Valkenjagt f., jagt met den roofvogel. -Valkerj f., valkenhof, valkenhuis n., plaats waar
de roofvogels opgekweekt, gevoed worden. — Al
wat tot de valkenjagt behoort (valkeniers, paarden,
honden) , valkenjagi f. — Faueonnet, m. [Artil. ,
z. V. a. FAUCONNEAU. — Fauconnier, m. Valkenier m., hij, die de roofvogels tot de jagt opbrengt,
er mede jaagt. Monter á cheval en f-. z. V. a. FAUCONNER . -- Grand f-, grootvalkenier, vroeger een
der eerste kroono ffi cieren van Frankrijk. — Fauconnière, f. Valkenierstasch; zijtasch, zadeltasch.
Faudage, m. [Tech.] Het vouwen der uit de
]
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verfkuip komende sto/fen;—zjden draad m., waar
plaats dier vouwen wordt gemerkt.
-med

— F- -cote, f. [Anat.] , z. COTE. — F- - couche, f.
[Mid.], z. COUCHE. — F- -coupe, f. [Arch.]

Faude, f., z. FAULDE.
Fauder, V. a. [Tech.] De uit liet verfbad ko-

mende stoffen vouwen; haar met zijde merken.
Faudet, m. [Tech.] Houten rooster m. onder
de droogscheerders-tafel f.
Faudeur, m. Zamenvouwer en merker m. der
uit de kuip komende stoffen.
Faufel, m. [Bot.] Areka-noot (arec).
Faufiler, V. a. Rijgen, met wijde steken een'
draad doorhalen. On na fait que f- eet habit pour
1'essay er, men heeft dit kleed slechts geregen om het
te passen. -- SE FAUFILER, V. pr. Geregen worden.
-- (fig.) Insluipen, doorkruipen; zich indringen. —
Naauwe kennis met iemand maken, een' vertrouwelijken omgang met iemand aanknoopen. — Il se
faufilait à travers la foule , hij sloop door de menigte heen. I1 s'est faufilé avec ces gens, hij heeft
zich aan die lieden naauw aangesloten. C'est un
homme qui Bait se f- partout, 't is een man, die
zich overal weet in te dringen. — Faufilé, e, adj.
(en part. passé): Habit f-, geregen kleed n. — (fig.)
Être faufile avec qn., in naauwe vriendschap met
iemand staan. 11 est mal fautlé, hij heeft slechte
kennissen.
Faufllure, f. R jgsel n.,_ doorgeregen draden,
rijgdraden m. pl. — Het rijgen, doorrjgen, het
vaststeken met een' rugdraad.,
Faulde of laude, f. [Econ. forest.] Cirkel
plek f. gronds, waarop de kolenbranders-vormige
den meiler of de houtmijt ter verkoling oprigten.
t Faulsée, f. Schok, aanval m.
Faune, m. [Myth. rom.] Faunus, de veldgod.
F-s, veld- of boschgoden, faunen, m . pl. — [H. In.]
F- des bols of Singe-faune, walbroek, boschmensch,
een groote aap. — FAUNE, f. Veld- of boschnimf,
fauna f. — [Litt.] D-i-erenbeschr ving, beschrijving
van al de dieren, die in een bijzonde
r land of oord inheemsch zijn, fan n a f. — [H. n.] Dagvlinder m.
met 4 pootera, fa u n a f. — Fauniaque, Faunien , ne , adj. Wat Faunus of de faunen betreft. daarnaar gelijkt.
.

t Fauperdrieux of Fauperdier, in. [H. n.] ,

z. v. a. BUSAD des marais.
Fauque, f. Schuifplank f., die de droogkast
der zeepzieders in vakken verdeelt.
-F Fauquette, f. [H. n.], z. v. a. HOBEREAU.
Faurrade, f. Vischweerof omzetting van netten.
Faussaire, m. et f. Vervalscher m., inz. van
handteekeningen, oorkonden, enz.), vervalschster f.,
falsáris m. en f.
Faussé, e, adj. (en part. passé van fausser)
Clé, Serrure f-e, verdraaide sleutel m., verdraaid
slot n. Règle f-e, verbogen, krom gebogen liniaal n.
Ressort f-, lam geworden veêr f. Cuirasse f-e, gedeukt harnas of kuras n. — (fig.) Foi, Promesse
f-e, verbroken, geschonden trouw, belofte f.
Fausse, adj, f. van 't m. FAUX, z. aid. Het
komt in vele zamenstellingen voor, als: F- -gigue.
marine, f. [Minér.] Valsche beryl m. —F- -eire, f.
[Mac] Pleisterlaag onder den vloer. — F- - alarine,
F- -alerte, f. [Mil Loos alarm n.- F- - alette, f.
[Arch.] Looze zijpilaar, blinde bijpilaar in. -- F.
-améthyste, f. [Miner.] Valsche amethist m. —
F- -amure, f. [Mar.] Looze hals m. — F- -angine, f. [Méd.] , z. v. a. CS:NANCHIE. -- F- -arcade, f. [Arch.] Looze gevel (boog m. — F- -attaque, f. [Mil.] Looze aanval, schjnaanval m.
— F- -balanelne, f. [Mar.] Looze toppenant m.
— F- -batterie, f. [Mar.] Looze batterij f. -F- -braie, f. [Fort.] Onderwal, benedenwal; —
voorgrond m. of terras n. van een slot. — F-branche, f. [H
ort.] Waterloot f.; oud hout n.
-- F- -branche-ursine, f. [Bot.] Valsche beerenklaauw m. — F- -cargue, f. [Mar.] Nood
F- -carlingue, f. [Mar.] Boven--gordinf.—
zaadhout n. — F- - carte, f. [Jeu] Kaart f.,
die geen troef is, valsch blad n.; ook lage kaart f.
(waarmeé men geen' slag kan maken). — F-- cheIldoine, f. [Bot.], z. v. a. CHELINOTTE. — F-chenille, f. [H. n.] Pop f. der bladwesp. —
F- -eheminée, f. [Arch.] Looze schoorsteen m.
--- F. -chrysolithe , f. [Miner.] Valsche goud
--- F. -clef, f. Valsche , nagemaakte-stenm.
sleutel, dievesleutel, loopex, keizer in. --- F- -co.
loquinte, f. [Bot.] Valsche kolokwint m. — F-eorde, f. [Mus.] Valsche, ontstemde snaar f.

Valsche, verkeerde steensnede f.; verstek van eenen
echthoek; in- o f oploopend verstek — [Mar.] Scheeve
tas f. — F- -date, f. [Tiss. ] Valsche inslagdraad m.,
verkeerde inschieting f. --- F- -ébène, f. [Bot.] ,
z. v. a. CYTHISE des Alpes. — F- -éconte, f.
[Mar.] Borgschoot, ljzeilschoot in. — F- - équerre, f. [Tech.] , z. EQUERRE. -- F- -étrave, f.
[Mar.] Slaper m., z.ETRAVE. -- F- -fenétre, f.
Loos, blind venster n. — F- - fleur, f. [Bot.]

Doove bloesem m. (die geen vrucht geeft). -- Fgalène , m. Valsche looderts m. , delfstof die
naar looderts gelijkt. — F- -galerie, f. [Mar.]
Looze galerij f. — F- -galle, f. [Bot.] Witte,
onechte of valsche galnoot (die na het doorbreken
van 't insect geplukt is). — F- - gourine, f.
[Vétér.] Valsche, kwaadaardige droes m. (der paar
goarniette, f. [Man.] Kinriem, boze-den).—F
kinketting m. — F- - grossesse, f. [Mid.] Valsche, vermeendezwangerschap f.—F- - guitnauve,
f. [Bot.], z. V. a. ABUTILON. — F- -hotte, f.
[Arch.] Looze of blinde schoorsteenmantel m. —
F- itaque, m. Borg m. van den draaireep. —
F- -ivette, f. [Bot.] Wilde salie f. — F- -lame,f.
[Mar.] Valsche zee f. — F- - lance, f. [Mar.]
Los o f houten gebronsd kanon n. — F- -knotte, f.
[H. n. j , z. V. a. BIDIBELLÉ. — F- -lisse, f. [Mar.]
Vlak sent n. — F- -luire, f. [Mar.] Voorste of
tweede woeling f. — F- - lysitnachie, f. [Bot.]
Valsche bastaard-wederik m. — F-- malachite, f.
[Minér.] Valsche malachiet , ligtgroene jaspis m.
uit Siberia. — F- - marche, f. [Cout.] Looze
mouw, halve mouw, losse mouw , ondermouw f.
— F- - marche, f. [Mil.] Looze, valsche, marsch,
schijnmarsch m.
Faussement, adv. Valschelijk, valsch, te onregt, tegen de waarheid.
Fausse-nonnaie, f. Valsche munt f., valsch
geld n. — F- -page, f. [Impr.] Bladzijde f.,
waarop de zoogenaamde fransche-titel (fauxtitre
staat. — F- -pièce, f. [Tech.] Voér- of verhoogingsstuk n. (voor verschillende vormen).—F- -plaque, f. [Hor!.] Wijzerplaat f. — F- - pleurésie, f. [Méd.j Vaisch of bastaard-zijdewee f. --F- -poire, f. [Bot.] Soort van peervormige kalebas m. — F- -porte, f. [Arch.] Looze, blinde
deur f. — [ Fort.] heimelijke deur, sluippoort f. (poterne) . — F- -position , f. [Arith.] Valsche
stelling f. , regel- fal fi m. of van valsche positien. —
F- -quarte, f. [Mus.] Valsche quarte f., interval n. van 2 toonen of van 4 halve toonen. (Nu
liever quarte diminuée.) — F- -queue, f. [Bill.]
Schamperstoot (waarbij de queue of biljartstok op
den bal afgljdt), onzuiverestootm. -- F- quiIle, f.
[Mar.] Looze kiel f. — F- -quinte, f. [Mus.] Valsche quint f., interval van slechts 3 geheele toonen.
(Nu liever quinte diminuée). — [ Jeu ] Valsche
vijfde of vijftiende m. —
Fausser, v. a. Verdraaijen, krombuigen, verwrikken; indeuken, met bulten maken. F- une serrure, une clé, een' slot, een' sleutel verdraaijen.
F- une aiguille, eene naald krom buigen. F- une
cuirasse, een harnas of kuras indeuken. — (fig.)
Schenden, breken, verbreken; vervalschen: F- sa
foe, sa parole, trouweloos handelen, zijn woord niet
houden, verbreken. F- le sens de la Toi, den zin
der wet vervalschen. — (fam. et prov.) F- compagnie, een gezelschap heimelijk verlaten, wegsluipen;
ook: uit een gezelschap wegblijven, hoewel men beloofd had te komen. — t [J ur.] F- in cour of le
jugement, staande houden, dat er een onregtvaardig vonnis uitgesproken is. — FAUSSER, v. n. Valsch
zingen, valsch spelen. — SE FAUSSER, v. pr. Krom
trekken; — valsch worden (van stemmen of speel
worden. — [Mil.] Uit de-tuigen).—Vrvalsch
rigting raken: Les rangs se faussent. — Een' valschen eed doen, meineedig worden.

Fausse- -rëglisse, f. [Pharm.] Wild zoet-

hout n. — F- -relation, f. [Mus.] Valsche,
niet-harmonische verhouding f.— F- -rhubarbe, f.
[Bot.] Valsche rhabarber m. — F- -route, f. [Chir.]
Kunstweg, bjjweg m. (om tot eene of andere lig
te komen). — [Mar.] Wankoers; ver -chamsolte
koers m. — F- -sainte-barbe, f.-anderigv
[Mar.] Konstabels-kamer f. — F- -sange-desbols, f. [Bot.] Wilde salie f. --- F- -sauve-garde de gouvernall, f. Mar.] Looze borgstrop m.

FAUSSET

van 't roer. -- F- -sous-barbe, f. [Mar.] Loos
waterstag n. —

F- -suspente, f.. [Mar.] Looze

borgstrop m.
Fausset, m. [Mus.] Discant- of altstem, die
door de peiesing der luchtpijp wordt voortgebragt
en de vrouwestem nabootst, gedwongen hooge stem,
ct u s s e t-stem f., f a l z é t n. Chanter le f-, en f-,
edwonqen hoog zingen, f i s tul é r e n. — (fam.)
II parle d'un ton de f-, dune voix de f-, hij spreekt
op een' piependen, schellen toon. — [Calligr.] Te
spitse bek m. eener pen. — [Tech.] , z. FOSSET.
Fausseté, f. Valschheid, onwaarheid, onjuist
verkeerdheid f.: La f- de cette nouvelle est-heid,
connue, de onwaarheid van dit nieuws is bekend.
-- Valschheid, onopregtheid, veinzerij, huichelarij,
dubbelhartigheid f.: Son caractère nest que f-, zijn
karakter is louter valschheid.

g

Fausse-tire, f. [Tech.] Plaat f. met gaatjes
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Fauve, adj. Vaal, vaalrood, rosachtig. Bêtes

1- s, z. BETE. --- FAUVE , m. Vaalrood n. , vale,
vaalroode kleur f. — [Chas.1 Rood wild n. -- [H. n.]
Visch m. van 't geslacht dei° lipvisschen.
Fauveau, m. Vaalroode os m.
Fauvet, m. [fl. n.] Mannetjes-bastaard-nochlegaal M.
Fauvette, f. [H. n.] Bastaard-nachtegaal m.,
grasmusch f. F- des Alpes, klip- of rots leeuwerik m. F- à tête noire, zwart-kapje n.
Fauvrade, f [Pêche] Vischweer f. aan 't strand,
inz. voor de gevangen tonijnen.
Faux, (weleer faulx) [Agric j Zeis, zeissen f.
Affiler, Rabattre one f-, eene zeis scherpen. —
(Loc. prov.) I1 ne faut pas mettre la f- (faucille)
dans le blé d 'autrui, z. FAUCILLE . — [Anat.] Sik kelvormig verlengsel n. der hersenen. — [Pêche]
Tinnen haring m. (die als lokaas wordt gestoken
in de netten, welke men fabulaires of faillesm heet);
— soort van zaknet n. -- [H. n.] Reiger in., met
zeisvormigen snavel.
Faux, m., Fausse, f., adj. Valsch, leugenachtig, onwaar, verdicht; — vervalscht, nagemaakt,
onecht, gewaand, schijnbaar, loos; — onopregt, dubbelhartig, geveinsd, trouweloos, verraderlijk. Cela
est f-, dat is onwaar, valch. Cette histoire, cette
.

in een' pottebakkersoven.
Faut, m. [Féod.] Weigering van den leenpligt,
Of f ehoorzaamheid f.
Fante, i Misslag m., feil, fout f., overtreding
van pligt, van wet of gebruik, berispelijke daad,
schuld f., misstap ni., vergrijp n., zonde f.; — overtredin g , verwaarloozing f., verzuim n. van de regels
eener lunst of wetenschap; gebrek n., onvolkomenheld f. Dieu m'a pardonne mes fautes, God heeft mij nouvelle est fausse, deze geschiedenis, die tiding
mijne misslagen, overtredingen vergeven. C'est votre is verdicht. -- Fausse dévotion, gewaande godsf-, dat is uwe schuld. On ne lui en faut pas attri- vrucht f. Fausse doctrine, valsche leer f. Les fbuer, imputer la f-, 'men moet er hem de schuld dévots, de schijnvromen, fijnen m. en f. p 1. Un fniet van geven. P.etomber dans la meme f-, in ami, een valsche, dubbelzinnige vriend. Ces protesdezel fde feil vervallen. Faire f- sur f-, feil op feil, tations d'amitié sont fausses, die vriendschapsbemisslag op misslag begaan. Mettre la f- sur qn. tuigingen zijn valsch. (Loc. prov.) C'est une fausse
de schuld op iemand schuiven, — 11 y a bien des laine, une fausse pièce, 't is een valsch, verraderlijk
f-s à ce Mtlment, er zijn veel gebreken aan dit ge- mensch. Il est f- comme un jeton, hij is de valschbouw. — (Prov.) (dui a fait la f-, la boft, z. BOLRE. heid zelf. Fausse bonte, verkeerde, valsche schaamte f.
— Gebrek, mangel, te kort n., behoefte f. On cut Fausse espérance, crainte, ongegronde hoop, vrees f.
f- de blé, d'argent, er was gebrek, behoefte aan Fausse route, verkeerde weg m. — Cette pièce
koren, aan geld. -- ([am.) Ne vous faites pas f- de a été déclarée fausse, dit stuk is voor valsch ver
cela, ontzie het niet, laat het u daaraan niet ontCe florin est f-, die gulden is valsch, na--klard.
breken. — (fam.) Si! arrivait s'il venait f- de lui, gemaakt. Fausses dents, valsche, nagemaakte tanals hij soms kwam te sterven. — Faire f-, missen, den m. pl. F- cheveux, valsch haar n. Or f-, valsch
te kort komen, te kort schieten, afwezig zijn of goud n. — Voix, Corde fausse, valsche stem, snaar f.
blijven. Ses conseils nous font f-, wij missen, der- — Coloris f-, valsch, onnatuurlijk koloriet n. —
ven zijn' raad. II nest pas venu, it nous a fait f-, [Prat. ] Fausse demande, ongegronde wederregtehij is niet gekomen, hij heeft ons laten zitten, is lijke klapt f. -- (Loc. prov.) Faire f- bond, z. BOND.
weggebeven. L'argent qu'on m'a volé, m'a bien — Avoir un air f-, een gelaat hebben, (.lat niet
fait f-, ik heb groote behoefte gehad aan 't geld, overeenkomt met het gevoel of den hartstogt, dien
dat men mij ontstolen heeft. --- FAUTE DE, loc. adv. men wil uitdrukken. -- (fam.) Avoir un f- air de qn.,
Bij gebrek aan, bij maangel van: I1 est mort f- de eenige gelijkenis op iemand hebben, op iemand min
secours, hij is bij gebrek aan hulp g estorven. F- de of meer lijken. — (Men zie verder de zamenstellinpayer on perd son crédit, door wanbetaling verliest gen met F AUSSE en FAUX.)
men zijn krediet. F- d avoir satisfait á vette obliFAUX , In. Iet valsche, het onware, onechte; de
gation, omdat hij aan deze verpligting niet voldaan valschheid f.- Discerner le vrai d'avec le f- , het
heeft. -- [Prat. J F- par lui de fournir des titres, ware van 't valsche, de waarheid van de valschit perdra ses droits, indien. hij de noodige bewijzen heid onderscheiden. — [Jur.] Vervalsching f.; beniet bijbrengt, zal hij zijn regt verliezen. — SANS drog n. Le crime de f- se commet par paroles,
FAUTE , toe. adv. Onfeilbaar, zonder fout, buiten par dentures ou par actions, de misdaad van
twijfel, ontwijfelbaar: II arrivera sans f- la semaine vervalsching wordt door woorden, schrift of daden
prochaine, hij zal zonder fout in de aanstaande gepleegd. 11 s'est rendu coupable de f- , hij heeft

week aankomen.

Fauteau, m. [Anc. mil.] Soort van ram (oorlogs-

werktuig), muurbreker, muurbeuker, stormram m.
Fauteuil, m. Leuningstoel, armstoel n., stoel
met rug- en armleuning. — Voorzittersstoel in eene
proote vergadering f.; — bi uitbreiding: voorzitter
Avoir les honneurs du f-, Occuper le f-,-schapn.
den voorzittersstoel innemen of bekleeden; het presidentschap vervullen, voorzitter z.ijn, voorzitten.
— F- academicien, of enkel F-, plaats als lid der
ransche ^4cadémie, lidmaatschap n. Demander, Solliciter le f-, naar eene opengevallen plaats als lid
der 4cadémie dingen.
Fauteur, m., -trice, f. (in ongunstigen zin
gebézigd) Bevorderaar , begunstiger m. , bevorderaarster, begunstigster f.
Fautier, iére, adj. plan fouten onderhevig,
ligt misslagen begaande.
Fautif, ive . adj. Feilend , onnaauwkeurig,
aan fouten of misslagen blootgesteld: La mémoire
des vieillards est souvent f-ive, 't geheu g en der
grijsaards feilt dikwijls. --- Met fouten, vol fouten,
gebrekkig, fa u t i e f (van zaken sprekende): Un
thème f-, een opstel n. met fouten. Une impression,
f-ive, een onnaauwkeuri,ge druk m. Bois f-, hout
'met een wanstukje.
Fautre, in. [Papet.] Vilt n., waarop de legger
liet, met den vorm geschepte vel papier nederlegt.

zich aan opzettelijk bedrog, aan schri ftvervalsehing,
muntvervalsching, enz. schuldig gemaakt. S'inscrire
en faux, z. INSCRIBE. — Arguer de f- , z. ARGUER.

Moyens de f-, middelen ter zake van valschheid.
Poursuite en f-, vordering tot valschverklaring.
Peine du f-, straf des misdm fs van valschheid.
FAUX , wordt ook door ellips als adv. gebruikt.
Chanter f- (d'un ton faux), valsch zingen. Raisonner f- (dans un sens f-), verkeerd, niet juist rede
Jouer. f- (en faisant un coup f-) , valsch,-nére.
bedriegelij k spelen — a FAUX , loc. adv. Valscheljk,
te onregt. Accuser qn. It f-, iemand valschelijk, te
onregt beschuldigen. — Venir à f-, Faire une course
a f-, vergeefs komen, een' vergeefschen gang doen.
Cette poutre porte €a f-, of est en porte a f-, deze
.

balk draagt niet, heeft geen steun genoeg. — Cette

comparaison porte a f-, alle cloche, die vergelij-

king gaat mank.
Faux, adj. m., vormt vele zamenstellingen in
de verschillende boven opgegeven beteekenissen : F-acacia, m. [Bot.] Valsche pruimboom m. — F-accord, m. [Mus. [Valsch akkoord n. (vgl ACCORD .)
— F- -acore , m. [Bot.] Witte waterlelie f. -.

F- -albatre, m., z. v. a. ALABASTRITE. — F-

-alun de plume of F- -asbeste, m. [Ilinér.]
Valsche pluzrrmaluin, onechte asbest m. — F- -ar
. CUNONIE . — F- -argent-bousier,m.zva
de chat, m. [Minér.] Zilverkleurige mika f.,
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valsch kattezilver in. — F- -attique , ni., z.
m . pl., z. EAU. — F-baame du Pérou, in. [Bot.] Geurige honig of steenklaver f. — F- -benjoin, m., z. V. a.
BADMIER. — F- -bols , m. [.Hort.] , z. v. a.
FAUSSES - BRANCHES. — F - - bols de campfire,
m., z. V. a . SELAGE . — F- -bond, m. Valsche of
verkeerde afstuiting, z. BOND. — F- - bourdon, m.
[H. n.] Ilommel ni. -- [Mus.] , z. BOURDON
F- -bourgeon, in. [Bot.] Uit de schors schietende loot f. --- F- -bras, m. pl. [Mar.] Borgbrassen, waarlooze brassen f. pl. — F- -brave, m.
ATTIQUE . — F- -baux ,

. —

Windmaker, snoever, blafkaak, opsnijder m. --

F- -brésillet , in. [Bot.] Onecht braziliehout n.
—F- -brillant, m., Z . BRILLANT . — F- -brion, m.
[Mar.] Voorslemphout n. — F- -huis, m. [Bot.]

Onechte buksboom m. — F- -café , m. [Bot.]
Wonderboomzaad n. ; vrucht f. van den wilden
koffijboom. -- F- -calament, m., z. v. a. FAUX-

-ADORE. — F - - canon, m., z. v. a. FAUSSE-

LANCE. — F- -chamarras, in. [Bot.] Wilde
salie, woudsalie f. — F- -caprier, m., Z. FABAGO. -- F- -ehervi , m. [Bot.] Onechte suikerwortel m. — F- -ehonan, m. [Bot.] Onechte
karmijnzaden n. pl. — F- -coin, m. [Mon.] Valsche
munt f., valsche muntslag m. -- F- -collier, in.
[Mar.] Looze stagkraag m. — F- -comble, m.
[Arch.] Schuins opstijgend bovendeel n. van een
gebroken dak. — F- -cóté, m. [Mar.] Zwakke,
ranke zijde van een schip, slagzijde f. — F- -coup,
Coup f-, misslag, misstoot, misworp. --- F- -cul, in.
Tech.] Valsche bodem m., massa, die zich aan
de stampers der kruidmolens zet. — F- -cumin, m.
[Bot.] Zwarte komijn m. — F- -cythise, m.
[Bot.] Drieblad-vormige wolbloem f. — F- -diamant, m. [Lap.) Valsche diamant m. — F- -dictame of F - ébenier, m. [Bot.], z. v. a. CYTHISE
-

DESALPES. — F - - emploi, M. [Coin.] , z. EMPLOI.-

F- -énoneé, m. `Jur.] Valsche verklaring f. — F-essien, in. Nood -as f.—F- -étai, m. [Mar.] Looze

stag, borgstag f., draaireep m., van het stagzeil. —
F- -étambord of F- -étambot, m. [Mar.]

Looze achtersteven in. — F- étui, m. Overtrek,
overfoedraal n. — F- -fen, m. Het afbranden van
't kruid op de pan van schietgeweer. — F- -FELIX, pl.
[Mar.] Blikvuren, seinvuren n. p1. -- F- -fond, m.
[Tech.] Looze bodem in. — F- -fotirrean, m.
Overtrek n. derpistolen-holsters. --- F- -frais , m.
pl. Kleine bijkomende kosten of uitgaven, bijuitgaven f. pl. — F- -frère , m. Valsche broeder,
valschaard, verrader m. — F- -fret, in. [Coin.]
Schadeloosstelling f. van een' schipper wegens te laat
aan boord geleverde vrachtgoederen. — F- -fro-

ment, in , z. RAY - GRASS. — F - - fuyant, in. Bij -

FA VVEUX.
sche indische peper; koraalkers f. — F- -pista:chier , in. [ Bot. ] Klappernootboom m. — Fplaf and , in. [Charp.] Looze zoldering f. —
F- -plancher, m. [Charp.] Looze vloer m. -F- -pil, m. Valsche plooi, vouw f. -=, (fig.) Kwade

gewoonte f. -- F- -poids, m. [Coin.] Valsch ge-

wigt n. — F- -poivre, m., z. v. a. PIMENT . — F-pont, F- -tillae, m. [Mar.] Koebrug f., z. PONT.
— F- -prase, m. [Minér. Valsche praser of looksteen m. — F- -prètre, m. Gewaande priester m.
— F- -quartier, m. [Cordonn.] Loos hielst-uk n.
— F- -quinquine, in. [Pharm.] Onechte kin.abast in. — F- -racage, m. [Mar.] Borg m van
het rak. — F- -rather, m. [Arch.] Loozesluisbedding f. — F- -raifort, m. [Bot.] ., z. v. a.CRAvsoN
RUSTIQUE. — F- -ras, in., z. RAS. — F- -repaitre, m., z. REPAITRE. — F- - rubis, m. [Minér.] On-

echte robijn m., soort van kwarts. — F- -sabord,
m. [Mar.] Looze poort, blinde geschutpoort t. —
F - - safran, m. [Bot.] , z. v. a. CARTHAME. —
F- -santal, ni. [Bot.] , somtijds z. v. a. BR_SIL-

LET. — F- -aantal de Candle, m., z. v. a. ALA— F - - sapin , m., z. v. a. PESSE. —
F- -saunage, in. Sluikhandel in zout, verboden
zouthandel m. — F- -saunier, m. Verkooper
TERNE.

van gesmokkeld zout, zoutsluiker, smokkelaar m.
F- -sel, m. Gesmokkeld zout n. — F- -semblant, m. Valsche schijn m. — F- -seigle, nl.,

z. RAY-GRASS. -- -séné, m., z. v. a. BAGUENAUDIER. --- F- -souchet, m. [Bot.] , z. v. a.
CARET. — F- - sycomore, m., z. v. a. Az:DARACH . — F- -tabac, m. [Bot.] Turkschetabak m.

— F- -teint, m. [Teint.] Valsche, onechte kleuren f. pl. -- F- -témoin, m. Valsche getuige nl.
— F- -thuya, m. [Bot.] Dwergcipresboom nl.

— F - tillac, m., z. FAUX - PONT . — F - - tirant, nl.
[Charp.] Looze hanebalk m. — F- titre, m.
[Impr.] Voortitel m., verkorte titel vóór den eigen

titel, bij verbastering fransche titel ge/we--lijken

ten. — [ Prat. ] Valsche regtsgrond m. — F-ton, [Mar.] Valsche toon m. — F- -trèfle, ni.
[Bot.] Valsche, onechte klaver f. -- F- -trelingage, m. [Mar.] Zwichtljnen f. pl. — F- -trembe,
m. [Bot.] Onechte populier m. — F- -trous, m. pl.
[Fort.] Mijntakken m. pl. (in Coehoorns stelsel ) ;
-- boze gaten n. pl. — F - - turbith, in. [Bot.],
z. v. a. DENTELAIRE.

Favagite of Favenite, f. [H. a.], z. v. a.

ASTROÏTE.

Faval, m. [H. n.] Gevlekte schroefslak f.
Favelle, f. Praatje, sprookje voor den vaak.
avelotte, f., z. v. a. FÈVE DES MARAIS.

Favelon, in. [Bot.] Thijmlaurier in.
Favéolé, e, adj. [H. n.] Met kleine, tegen

pad, toepad n., bijweg, sluipweg m. — (fig ) Uit elkander liggende cellen.
voorwendsel n. — F- -germe, m.,-vlugtf.,asch
Faveur, €. Gunst, begunstiging, genade, goed
gunstbetoon, gunstbe--gunstihed,bvorlgf.
z. GERME. — F - - haubans, m. pl. [Mar.] Borgwant n. — F- -incident, m. [Jur.] Op g eworpen wzjs n., goedwilligheid , genegenheid, beleefdheid,
exceptie of uitzondering f. van valschheid. - F- dienst, toegeeflijkheid
jkheid f.;— aanzien, gezag, krediet n.,
-indigo , m. [Bot. ] Verwers-geitebaard m. — invloed m. La f- du prince, de gunst, genade van
F- -itague, m. [Mar.] Borgschinkel, borgdraai- den vorst. Faire une f- it qn., iemand eene gunst
reep m. — F- j alap, M. [Bot.] , z. v. a. BELLE- bewijzen. Je suis bien sensible à vette f-, ik ben
DE-NUIT. — F- joint, m. [Mar.] Valsche naad, zeer gevoelig voor die beleefdheid. C'est une f- que
te wijdgeopende naad m. — F- jour, m. Valsch je n'oublierai jamais, dat is eene gunst, die ik nooit
licht n., verkeerde lichtgeving f. in schilderijen; — vergeten zal. La f- des grands est fort inconstante,
vallicht n — F- -lapis, m. [Minér.] Brandverw f. de gunst der grootgin is zeer onbestendig. F- popuvan kobaltblaauw. — F- -Tinion, m. [Charp.] laire, volksgunst, populariteit f. — Par f-, uit
gunst, uit beleefdheid. -- Entrée de f-, vrije-intreê
Looze trapspil f. — F- -d'Athènes, m. [Bot.
Europésche lotusboom m. — F- -lupin, m. [Bot.] of toegang (voor een anders niet daartoe geregtigde) ,
Valsche vijgeboon f. — F- -manteam, m. [Arch.] Je ne Bemande point de f-, mais justice, ik vraa
Looze schoorsteenmantel m. — F- -mautelet, m., of verlang geene genade of gunst, maar regt. —
z. v. a. FAUX-SABORD; — blind , luik n. vóór de Il se soutenait moms par sa f- que par sa vertu,
kajuitramen. — F- -marcher, m. [Véner.] Wan- hij handhaafde zich minder door zijn' invloed dan
kelende gang m. (van't hert). — F- -marqué, m. door zijne deugd. — Lettres de f-, brieven m. pl.
[ ^ éner.] Hertenhoofd n. waarvan de horens onge- van aanbeveling. Ce livre, Cette marchandise a
lik zijn. — F- -mnélèze, m. [Bot.] Valsche lur- repris f-, dit boek, deze waar is weder williger gekenboom m. -- F- monnayeur , m. Valsche worden, wordt meer gezocht. Jours de f-, faveurmunter in. --- F- -narefsse , m. [Bot.] Gele dagen, nazigtdagen , respijtdagen m. pl., wisselnarcis f. — F- aard, m. [Bot.] Onechte nar uitstel na den vervaldag. — F-s, gunstbewijzen,
F- -or, F- -or de chat, f. Katte--dusm.— inz. van een vrouw, liefdeblijken n. pl. Les dernieres
goud n.. goudgele mika f. — F- -ourlet, in [Gout.] f-s, de laatste of hoogste gunst f. — [Tech.] Soort
Looze zoom of omslag m. — F- -paian de van smal lint n. -- EN FAVEUR DE, loc. prép. Ter
retenue, m. pl. [Mar.] Looze keerjyn. -- F- wille van, uit aanmerking van, ter gunste van;
-panneau. , m. Koetspaneel n. in de plaats ten voordeele, ten beste. — it LA FAVEUR DE, loc.
van glas. — F- -pas, m. Misstap, mistred. — prép. Onder begunstiging van, met hulpe van, be( fig.) Misslag in. — F- -perdrieux of F- gunstigd door.
Fauveux, ease, adj. [Econ. rur.] lomgraat-perdrier , m. Patrijzen-valk m. — F- -pl ment, m. [Bot.] Peruaansche peperboom m.; val- achtig. — [Méd.] Teigne f-, soort van dauwworm.
.

-

F AVI OLE

---

f a v us ni. -- Faviforme, adj. Hon-i-graatvormig, celvormig.
Faviole, f. [Bot.] Snijboon f. (haricot)
Favisse, f. [Ant. rom.] Vat n. met reinigingswater aan den ingang eens tempels. -- Onderaardsch
gewelf n. , waarin men schatten bewaarde. -- Die
schat zelf n.
Favonette, f., z. V. 0. FAVOUETTE.
Favonille, f., z. V. a. FÉVEROLLE.
Favoiiite, f., z. FAVAGITE.

Favorable, adj. (van personen en zaken) Gunstig, genegen, toegedaan; voordeelig, goed. L'occasion était f- ai son projet, de gelegenheid was gunstiri, voordeelig voor zin ontwerp. Tout le monde
lui est f- , iedereen is hem genegen. — Blessure
f-, wond f., die niet gevaarlijk is. — [Prat.] Circonst ance f-, verschoonende omstandigheid f. —
Favorablement, adv. Op gunstige, voordeelige
wijze, gunstig.
Favori, te, adj. (part. passé van 't oude favorir, nu favoriser), Meest geliefd, geliefdst, boven
alles lief en aangenaam. C'est ma couleur favorite,
dat is mijne lievelingskleur. Horace est mon auteur
f-, Horatius is mijn lievelingsschrijver. Le jeu est
sa passion f-, het spel iszijne hoofdneiging. — [Jeu]
Couleur f -te, of als subst. La f -te, kleur of soort
der kaart, die gekeerd is en den voorrang boven de
andere heeft, de beste, de kleur, de fa v o r i e t f.
— FAVOR!, m., TE -, f. Lieveling, gunsteling, begunsti jde, favo riet m. en f. Ce prince est gouverné
par ces f-s, deze vorst wordt door zijne gunstelingen geregeerd. Cette demoiselle est la f -te de ma
mère, deze juffer is cle gunstelinge van mijne moe
. --- FAVORIS , m. pl. Bakkebaarden, f av o r i e--der
ten m. pl.
Favoriser, v. a. Begunstigen, gunst bewijzen
of betoonen, gunstig zijn, bevoordeelen. Tout semblait f- notre entreprise, alles scheen voor onze
onderneming gunstig te zijn. Si le cie] nous favorise, als de hemel ons gunstig is. — La lettre dont
vous m'avez favorisé, de brief, waarmede gij mij
vereerd hebt. — Favorisé, e, adj. (en part.
passé): Un homme f- de la fortune, een door de
fortuin begunstigd man.
Favorite, f. [Tech.] Soort van omnibus m. --[H. n ] Geelsnavelig waterhoen n. van Cayenne. - z.
ook FAVOR!.

-I- Favoritisme, in. Stelsel of misbruik n. van
't bevorderen der gunstelingen; zwakheid f. van
zich door gunstelingen te laten beheerschen, f av oC1tismus n.

Favouette, f. [Bot.] Wikke f. dei Alpen.
Favouille, f ., z. v. a. FÉVEROLE.

Fax of Fay, m. [Minér.] Splijtinq, afdeeling f.
van een leiblok. — FAY, ni. [Corn.] Bos m. hoepels
(te Bordeaux).
Fayenee, •., z. FAÏENCE.

Fayals, in. pl. [Mar.] Ge droogde snijboonen f. pl.
1- Fé, f., z. v. a. F0I.

S Fayard , m. [Bot.] Beukenboom m. (hêtre)
1 Féable, adj., z. v. a. FEAL, FEUDATOIRE.

--

Féal, e, adj. Getrouw (fiddle): z. Aw1É. — Ook
als subst.: C'est son f-, hij is zijn boezemvriend.
Féalté, Féaaité, f. Getrouwheid f.: Serment
de f-, eed m. van getrouwheid.
Fébricitant, e, adj. [Méd.J Koortsig, met de
koorts gekweld.

Fébricule, f. (verklw. van fièvre) Koortsje n.
Fébrifuge, adj. [Méd.] Koortsverdrijvend. Un
remède f-, of als subst. ni. Un f-, een koortsverdrijvend, koortsgenezend middel n.
Fébrile, adj. Koortsachtig, koort saar dig; koorts
aanduidend, de koorts verzellend of volgend. Froid,
Chaleur f-, koortskoude, koortshitte f. Pouls f-,
koortsige pols m.
Fécal, e, asij. [Méd.] : Matière f-e, drekstof f.,
drek m., uitwerpselen n. pl.
Féeer, v. a. [Chim.] Een bezinksel, grondsop,
droesem of drab vormen, bezinken. — Feees, f. pl.
Heffe, moêr, drabf., bezinksel, grondsop, droesem m.
- [Méd.] Drekstof f., f w c e s f. pl.
Fécial, ni. [Ant. rom.] Veldpriester, h,eraul
van vrede en oorlog , romeinsch priester , wiens
voornaamste bezigheid was, den oorlog te verklaren
of vrede te maken, fe t i a a i m. Les feciaux étaienl
au nomlwre de vin t. — Fécial, e, adj.: Tot dE
atwapenherautenn. behoorend.
Fécond, e, adj. Geschikt tot voorttelincl, tol
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oortbrenirrg; -- vruchtbaar, vruchtgevend; overvloedig, rijk; -- vruchtbaarmakend. Les poissons
;ont fort f-s , de visschee zijn zeer vruchtbaar.
Femme f-e, vruchtbare vrouw f. — Ce siècle est
°- en grands évènements, deze eeuw is vruchtbaar,

rijk in groote gebeurtenissen. -- Terres f-es, Champs
F-s, vruchtbare akkers m. pl., landerijen f. pl. —
Source, Mine f-, rijke , milde bron, min f. Une
matière f-e, eene rijke stof (waarvan veel te zeggen
valt). Une langue f-e , eene woordenrijke taal;
„ene welbespraakte tong f. — Un esprit f-, een
vruchtbaar verstand n. , vruchtbare geest ni. —
Une pluie, rosée f-e (fécondante), een vruchtbare
regen. dauw m.
t Féeondanee, f. Vruchtbaarmakende kracht;
bevruchtende eigenschap f.
Féeoiidant, e, adj. Bevruchtend, vruchtbaar
makend. Chaleur, Pluie f-e, vruchtbaarmakende
warmte f., regen in.
Fécondateur, trice, adj. Bevruchtigend, (l e
vruchtbaarheid ontwikkelend.
Fécondatioin, f. Het bevruchten; vruchtbaar making, bevruchting f. Les oeufs qui noot pas
recu la f- ne produisent Tien, niet bevruchte eijeren
bréngen niets voort.
Féconder, v. a. Vruchtbaar maken, bevruchten: F- tun Berme, eene kiem bevruchten. La pluie
féconde la terre, de regen maakt de aarde vrucht baar. — (fig.) La méditation féconde ]'esprit. het
nadenken maakt den geest vruchtbaar. — Het part.
passé is ook adj.: Un oeuf fécondé, een bevrucht ei.
Fécondité, f. Vruchtbaarheid f.: La f- (les
animaux, des plances, de vruchtbaarheid der dieren,
der planten. — (fig.) F- dun sujet, dune matière,
rijkdom m. van een onderwerp, eene stof. F- de
paroles, rijkdom, overvloed ni. van woorden. F• de
l'imagination, vruchtbaarheid der verbeelding.
Fécule , i. [Chim.] Zetmeel n., een van (le
nadere bestanddeelen der planten. — Bezinksel n.
Féculenee, f. Dik, drabbig bezinksel n. (eerier
vloeistof), fee c u l e n ti e f. -- [Méd.] Bezinksel n.
der pis. --- Féculent, e, adj. [Chim.] Zetmeel
bevattend. -- [Méd.] Drabbig, troebel, moêrig, bezet, f iv c u 1 e n t. -- Féculerie, f. Zetmeel- fabrilk f. — Fèculeux, ease, adj. [Chim.] Rijk
aan zetmeel. — Féculiste, m. [ [Tech.] Zetmeelbereider m. — Féculoïde, adj. Naar zetmeel
gelijkend.
Fèdéral, e, adj. [Polit.] Bondgenootschappelijk, wat eene f03 d er a t i e of een verbond betreft.
Gouvernement f-, bondsregéring. — Fédéraliser, v. a. Eerre fcederatie of een bondgenootschap
vormen, in een verbond vereenigen; eene bondsgrondwet aannemen, f ce d e r a l i s é r e n. — SE
FEDÉRALISER, v. pr. Een bondgenootschap sluiten.
— Het part. passé is ook adj.: Etats fédéralisés,
bondstaten, gefcederaliseerde, federatieve
staten. -- Fédéralisuie, in. Verbondsstelsel n.;
— zucht f. tot het sluiten van verbonden, fee d er a l i s m u s H. — Fédéraliste, m. Aanhanger
van 't verbondsstelsel ; lid van eene f cederatie ,
lee d e r a l i s t. — Fédératif, ive, adj. Tot de fcederatie behoorend ; verdragsluitend , verbondmakend. Etat f-, bondstaat, fee d e ra ti cv e staat m.
-- Fédération, f. Bondgenootschap van ver
staten, inz. tot onderlinge bescherming,-scheidn
bond m., fee d e r á t i e; -- bondsvergadering f. —
Fédéré,m. Deelnemer m. aan, lid n. van eerre f^deratie, g e f w d e r e e r d e m. --- Fédéré, e, adj.
(en part. passé van fédérer): Etats f-s, Villes f-es,
verbondene, g e (w d e r e e" d e staten m. pl., steden f. pl — Fedérer, v. a. :ene fcederatie of
een bondgenootschap maken, f ce d e r é r e n.
Fée, f. Toovergodin, toovernimf, fee. — (fig.)
Schrandere , vernuftige , kunstrijke , betooverend
schoone vrouw f. — Ook weleer als adj.: La clé de
Barbe -bleue était fée, de sleutel van Blaauwbaard
was betooverd. — -t- Féer , v. a. Betooveren
(enchanter). Un enchanteur avait fée ses armes,
een toovenaar had zijne wapens betooverd. -- Het
part. passé is ook adj.: Un palais féé, een betooverd paleis n. — Féerle , f. Betoovering f. —
Het land, het rijk der feeën. — (fig.) Tooverachtig, zeer schoon tooneel, ;net betrekking tot de
decoratiën. — Féerique, adj. Op de wijze der

feeën, tooverachtig.

Féfé, m. [I-t. n.] Chinésehe libbon of langar
-mi.ge
aap ni.

FEGARITE

FEMME.

Fégarite, f. [Méd.] Koud vuur n. aan den

Félir, V. a. Blazen, sissen (als de katten).
Fellin, ni., z. FERLIN.
Félon, ne , adj. Trouweloos , 7neineedig; ---
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mond.

Fégoule, f. [M. n.] Soort van aardmuis f.
Feiindre, V. a. Veinzen, voorwenden, voorgeven; -- verdichten, verzinnen. F- des sentiments
qu'on na pas, gevoelens veinzen, die men niet heeft.
— F- des nouvelles, nieuws verzinnen. I1 a feint
de prendre de l'inté rêt a mon sort. hij gaf voor,
dat hij belang in mijn lot stelde. — Ook zonder
voorwerp: L'art de f-, de kunst van veinzen. Je
ne pais ni f- ni mentir, ik kan noch veinzen, noch
liegen. — FEINDRE, V. n. Aarzelen, zwarigheid maken (in dien zin altijd met de ontkenning): Il ne
feint point de dire tout ce qu'il pense, h# maakt
Beene zwarigheid, om te zeggen alles, wat hij denkt.
— Een weinig hinken of kreupel gaan: I1 feint du
pied gauche, hij hinkt een weinig met den linker
voet. Ce cheval feint, dat paard gaat min of
meer kreupel. --- SE FEINDRE, V. pr. Nagebootst,
nagemaakt worden: La veritable vertu ne peut se
f-. — Zich voordoen als: Tu te feins criminel pour
te justifier.
Feint, e, adj. (en part. passé van feindre) Geveinsd, voorgewend; valsch, verdicht, verzonnen:
Amitié f-e, valsche, voorgewende vriendschap f. —
Nouvelle f-e, verzonnen tijding f. Histoire f-e, ver
geschiedenis f. — [Arch.] Colonne, Fenêtre,-dichte
Porte f-e, looze, geschilderde zuil f., loos venster n.,
blinde, looze deur f.
Feinte, f. Peinzinq, veinzers f., geveins n., ge
Ii fait semblant d'être de vos-veinsdh;ltf.
amis, mais ce nest que f-, hij houdt zich, als if
hij eenuwer vrienden ware, maar 't is slechts
veinzerj. User de f-, met list te werk gaan, veinzen. — [ Escr.] Faire une f-, een' loozen steek toebrengen, door eene geveinsde beweging treffen. —
[Impr.] Plaats, waar de inkt op den vorm niet
gevat heeft. — [Mus.] Met een' halven toon ver
of verlaagde noot f. — [Vétér.] Ligte kreu--hogde
pelhei.d f. — [ Rhét.] Redekunstige figuur f., waarbi de redenaar veinst eene zaak te willen verzwijgen en ze nogtans zegt. -- [H. n.] Kleine, gevlekte
elftsoort f. (ook finte en pucelle geheeten).
Feintier, m. [Pèche] El ftnet n. met naouwe
mazen, voor de kleinere elftsoort (feinte).
t Feintise, f. Veinzerj. — Feintiser, V. a.
Veinzen. —t Feinture,Feiture,z.v.a. FANTURE.
Félat, m. [H. n.] , z. v. a. LONGRE.
Félatier of Fératier, m. [Tech.] Glasblazer m., werkman, die de blaaspijp in den glasvloed
dompelt en de aanhangende glasstof tot een' bol of
cilinder of tot eerre schijf blaast. — Féle, Felle, f.
blaaspijp f. der glasblazers.
Feld-spath, ni. [Minér., Chim.] Veldspaath n.
-- Feidspathiforine, adj. Naar veldspaath ge
Feldspathique,-lijkend,vspathcg.adj. Veldspaath bevattend.
V.
a.
Doen
barsten,
splijten, scheuren
Féler,
(van glas, aardewerk, enz.). — SE FêLER, V. pr.
Barsten. — Félé, e, adj. (en part. passé): Verre
f-, gebarsten, gespleten glas. — (Prov.) Les pots f-s
sont ceux qui durent le plus, de krakende wagens
duren 't langst. — (fig.) I1 a le timbre f-, la téte
f-e, hij is niet wijs, niet wel bij 't hoofd, het scheelt
hem in den bol. — Poitrine f-e, zwakke borst f.
Félicitation , f. Gelukwensching f.; geluk
f e l i c i è á tie-wensch,zg ilwenschm.,
f. Je vous adresse de bien sincères f-s, ik wensch
u van heeler harte geluk.
Félieité, f. Gelukzaligheid, zaligheid f.; — wel
geluk n., voorspoed ni. La f- éternelle,-vartf.,
de eeuwige gelukzaligheid. — Rien ne saurait ama
f-, niets ontbreekt meer aan mijn gejouter a
luk. La f- du monde nest pas durable, de voorspoed, het geluk der wereld is niet bestendig.
Féliciter, V. a. Gelukwenschen, heilwenschen,
f e l i-c i t é r e n: Je vous félicite du nouvel an, ik
wensch u geluk met het nieuwe jaar. — SE FÉLICITER, V. pr. Zich zelven gelukwenschen, zich ver
Elkander gelukwenschen.—Félicité, e,-blijden.—
adj. (en part. passé): Homme f-, gelukgewenscht,
gefeliciteerd mensch ni.
Felide, adj., z. v. a. FELIN.
Félin, e, adj. [H. n.] Katachtig, naar de kat
gelijkend; tot het kattengeslacht behoorend: La race
f-e, het kattengeslacht. — FÉLINS, m. pl. Geslacht n.
der katten en civetdieren. — Félin, m. [Métrol.]
Het'ito gedeelte van een mark goudgewigt.

wreed, grimmig. — Ook als subst.: Un f-, een
trouwelooze, inz. een trouweloos vassaal ten opzigte van zijn' leenheer. (DOINE.
Félongène of Félongue, f., z. v. a. CHELIFélonie, f. Eedbreuk, ontrouw f., enz. van
eenen leenman jegens zijnen leenheer.
Félonnement, adv. Op trouwelooze, eedbreukige wijze.
Felouque, f. [Mar.] Bark, klein sloepvormig
vaartuig n. zonder verdek, met zeilen en riemen,
voor de kustvaart inz. in de Middellandsche zee,
f e lo e k f. — Felouque-ovine, f. [Bot.] , z. onder
COQUIOLE.

Felsite, f. [Minér.] Blaauw veldspaath n.
Felonve, f. [Bot.] Berggras n., grasplant met

gele aren.

(porselein, enz.

Félure, f. Scheur, reet, barst f., in glaswerk,
Fenielle, f. Wijfje , vrouwelijk dier n. La
vache est la f- du taureau, de koe is 't wijfje van.

den stier. -- Het wordt uit scherts en ook in 't
successie-regt van vrouwen gebezigd: Cette femme
est une adroi te f-, die vrouw is een handig wijfje.
— Dans quelques coutumes les males excluent
les f-s, in sommige kostumen sluit het mannelijke
geslacht het vrouwelijke uit. — [Mar.] F-s, vingerlingen, duimelingen m. pl., ringen, waarin de roer
hangen. — [ Tech.] IJzeren moir f. in een'-haken
muur bevestigd. F- Claire, struisvederen f. pl., waar
meer wit dan zwart is. F- obscure, struis--an
vederen, waaraan meer zwart dan wit is. ---- .FEDIELLE, adj. Vrouwelijk: Une perdrix f-, het wijfje
van een' patrijs. Un serin, canarie f-, een wijfjes
kanarievogel m. Du chanvre f-, zachte hennep,
gelling of wijfjeshennep ni. Plante f-, vrouwelijke
plant f. Fleurs f-s, vrouwelijke bloesems m. pl. —
[Tech.] La feuille ou branched f• des forces, het
liggende blad aan de schaar der doekscheerders.
Femelots, m. pl. [Mar.] , z. v. a. FEMELLES.
Fémier, m. Slechte, morsige weg m. --- z. v. a.
FUMIER.

Féntineau, m. Vrouwengek nl.
éminiflore, adj. [Bot.] Met vrouwelijke bloesems. — S Féininiforme, adj. Van vrouwelijke
gedaante. — [Gram.] Met vrouwelijken uitgang.
Féminin, e, adj. Vrouwelijk, tot de vrouw
behoorend: Le sex e f-, het vrouwelijke geslacht.
Visage f-, vrouwelijk gezigt n. — [Gram.] Nom f-,
Mot f-, Genre f-, vrouwelijk naamwoord, woord,
geslacht n. — [Poes.] Vers f-, Rime f-, vrouwelijk
of slepend vers, rim D. — Féminin, m. [Gram.]
Vrouwelijk geslacht, vrouwelijk n.
Féminiser, V. a. [Gram.] Een mannelijk woord
als vrouwelijk gebruiken. — Vervrouweljken, als
vrouwelijk voordoen : I1 af ecte de f- sa voix, hij
wil de vrouwenstem nabootsen. — Het part. passé
is ook adj.: Mot féminisé , vrouwelijk ge waakt
woord n.
Femme, f. Vrouw f. (zoowel in tegenstelling
met homme, man, als met mari, gehuwd man, en
met file, jonge dochter); wijf, vrouwspersoon n. I1
y a plus de femmes que d'hommes, er zijn meer
vrouwen dan mannen. J'ai 1'honneur de vous
présenter ma femme, ik heb de eer u mijne vrouw,
echtgenoot, gade, huisvrouw voor te stellen. Elle
nest pas f-, elle est encore felle, zij is geen vrouw,
zij is nog jonge dochter. — F- du monde, vrouw
naar de wereld; -- ook veile vrouw. Bonne f-,
goede, goedaardige vrouw;—bejaarde vrouw f., moe
besje n.; — vro vetje (tot of van eene ge--dertj,
ringe burgervrouw sprekende). Une f- en couche,
eerre kraamvrouw. F- de chambre, kamenier.—Fsage, wijze, verstandige vrouw. Sage f-, vroed
grosse, zwangere vrouw. Grosse f-,-vrouw.—F
dikke, gezette vrouw. F- de charge, huishoudster f.,
die voor 't linnen, tafelzilver, enz. zorgt. F- de ménage, uitwonende huishoudster f., die voor iemands
huishouden komt zorgen; ook: huishoudelijke vrouw .
F- de journée, werkster, dagloonster in huisel , ken arbeid. — Maitresse f-, verstandige, standvastige, wakkere vrouw. F- publique, openbare vrouw,
hoer f. F- effrontée, impudique, laide, onbeschaamd,
ontuchtig, leeljk wij f o f vrouwspersoon. — F-s, gezamenljke vrouwelijke bedienden inz. van eene
vorstin.
H. n.] F- marine of Poisson f-, z. v. a.
LAMANTIN. — (Prov.) Ce que femme veut, Dieu
— [

FEMM. ELETTE
Ie vent, z . DIEU . — (triv.) Le diable bat sa f-,

't is kermis in de hel, het recent bij zonneschijn.

Maison faite et f- à faire, z. MAISON. Foi de f- est
plume sur l'eau, vrouwentrouw is kaf. — Trois
f- s font on marché , drie vrouwen en eerie gins

maken eene markt. — F- qui gagne et poule qui
pond, ce nest que bruit dans la maison, een
spinnend wijf, een leggend hoen. weinig meer dan
kaakten doen. --- Jeune f-, pain tendre et bols
vert, mettent la maison en désert, groen hout,
versch brood en nieuwe wijn, dat kan voor 't huis

niet dienstig zijn. -- II nest attention que de
vieille f-, voor de zaken gaat eeoe oude vrouw

boven alles.

Feminelette, f. (verklw. van femme) (fern. et
iron.) Vrouwtje, wijfje, Wedertje n. --- (Fg. el
iron.) Verwijde man m., oud wijf n.

Fémoral, e, adj. [Anat.] Tot de dij of het
dijbeen behoorend: Artère f-e, dijslagader f. Muscles
fémoraux, d pspieren f. ppl.
Féinur, in. Dij f., dijbeen n.
ric.] Hooitijd iii.; het hr,oijen.
Fenaison, f.
FenasseMricj,
, f. z. v. a. SAINFOIN. —
Pa.ardenvoeder n. -- Fenassier , m. Hij, die

-
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nestrelle, f. [Arch.] Venstertje n. --- [Bot.] Soort
von nagelbloem f. — t Fenestrer , v. a. flan
't venster vu jen. — l- Fenestrier, ière, adj.
De vensters betreffend. -- -[- (Prov.) Fille f-ière
rarement bonne nlénagère, een meisje, dat veel uit
het venster kijkt, is zelden eerie goede huishoudster.
Fenétrage, in. Vensterwerk n., gezt,menlijke
vensters n. pl. van een gebouw. — [(mout.] Venster
-geldn.
belasting f. op de vensters.
Fenètre, f. Venster n. Sc mettre, Se tenir It
la f-, mettre la fête à la f-, zich aan 't venste r
zetten, voor 't venster staan, het hoofd uit het venster steken. F- d'aspect, venster, waardoor men op
eens anders erf ziet. -- (Loc. prov.) Jeter tout son
bien par la f-, al zijn goed verkwisten, verspillen.
11 jettera la maison par les fenêtres, hij zal het huis
't onderst boven kees en, alles overhoop werpen. I1
faut en passer par lb on par la f-, er is geen ander middel op . Eutrer par les fenetres, door 't ven
binnen komen, door omwegen zijn doel berei--ster
ken. -- [Tech.] Doorgeboord gal n. — [Anat.]
F-s, twee openingen in den binnenwand der trom
oor: La f- ronde et l'ovale, het-melhotvan'
ronde en, het eironde venster.
S Fenétrer, v. a. Met vensters voorzien. -_
Fenêtré, e, adj. (en part. passé) Gevensterd, z.
-

den voedervoorraad bezon t.
Fendage, m. Het kloven, houtkloven..
% Fendant, m. Sabelhouw m. --- (fain.) Un f-, FENESTRER, FE\ESTRÉ.
een zwetser, snoever, grootspreker m. Faire le f-,
Fenil, m. (pr. (fe-ni) [Agric.] Hooiberg, hooi
-zolderm.,
hooischuur f.
poachen, zwetsen, grootspreken.
Fennee, m. [Hort.] Grootoorig stinldier n.,
Fenderie, f. [Tech.] Het kloven van 't ijzer
tot staven en stukken van allerlei gedaante; -- werk- viervoetig dier van het geslacht der honden in Sa
-har.
tuig, waarmede dit geschiedt, hamerwerk n. Fénouil, m. [Bot.] Venkel f.; venkelzaad n.
Werktuig om 't hout tot staven te kloven.
F- marin, z. v. a. FACILE. -- F- pant, z. v. a.
Werkplaats f. voor 't kloven.
Fendeur, ni., -ease, f. Klover van hout, ijzer, ANETH. --- F- de pore, z. v. a. PEUCÉDA:XE. --leisteen , enz., kloofster f. — (fam.) Un f- de na- F- torte, z. V. a. SESELI.
Fenouillet, in., of Fenouillette, f. [Bot.
seaux, een zwetser, snoeshaan.
Fendillé, e, adj. Vol kleine bersten, scheuren Venkel- of anijs-appel; boom m., die hem voorof spleten, gebarsten, gespleten: Verre f-, glas n. vol brengt. -- [Corn.] Venkelwater n,, venkelbrandef-e, Ecoree f-e, grond m., schors f.; wijn M.
barstjes.
kleine scheuren of spleten heeft.
Fente, f. Spleet, scheur, reet, barst, kloof f. 11
die veel kleine
Fendillement, m. Het scheurenkrjgen (van se fait beaucoup de f-s it cette table, deze tafel
wordt vol reten, scheuren. F- d'une chemise, d'un
't hout) .
Fendiller (se), v. prr. Kleine scheuren krijgen. haut de chau=ses, de heindspleet, de broekspleet of
Fendis, m. [Tech.] Laatste splijting f. der gulp f. -- Bois de f-, kloofhout n. — [Hort.] Enter
leiblokh.en.
en f-, z. ENTER . -- [Minér.] F-s, kloven, splijtinFendoir, in. [Tech.] Kloofbeitel m., kloofijzer, gen in de rotsen, metaaladers f. pl. — [Anat.]
Beenspleet, langwerpige, diepe beenholte f. F- ca%loofnes n. -- [Hort.] Entmes n.
Fendre, v. a. Splij ten, kloven, klieven, splitsen, pillaire, haarspleet, zeer fijne haarspleet. F-, Grandoen splijten of scheuren: F- du bois, de l'ardoise, de f-, F- du valtin, schaamspleet. F- du laryn,
du ter, hout, let, ijzer kloven. Il lui fendit 1a tête spleetje n. van 't strottenhoofd.
Fenté, e, adj. Gespleten, opgespleten, opged'un coup de sabre, hij kloofde hem den kop met
eenen sabelhouw. F- lair, les eaux, de lucht, het barsten: Fruit f-.
Fentoir, m. [Bouch.] Hakmes n.
water klieven. — La trop grande sécheresse fend
Fenton, m. Lang stuk ijzer of hout n. om het
la terre, de al te groote droogte scheurt de aarde
open. I1 gèle à pierre f-, het vriest, dat het kraakt. lijstwerk van pleister vast te houden; — hout voor
— (fig.) C'est un bruit qui fend la tète, 't is een pinnen;—stuk ijzer n. om sleutels van te maken; —
geraas, dat iemand het hoofd dol maakt. -- Crier ijzeren stang f., anker n. in de schoorsteengin.
Fenu-gree, m. [Bot.] Fenegriek f., grieksch
a tète f-, schreeuwen als een razende. — (fig.) Fla presse, In foule, door eene schaar volks of een hooi n., sterk riekend medicinaal kruid.
Féodal, e, adj. Leenroerig, leenheerlijk, het
gedrang heen dringen. — F- un cheveu en quatre,
end , feudaal.
z. CHEVEU. — FENDRE, v. n. Splijten, barsten: La leenstelsel of het leenregt
betre^éenstelseln.
f-, Seigtête, Le coeur me fend , het hoofd , het hart Droit f-, leenregt n. Système
SE FENDRE . v. neur f-, leenheer m. Temps féodaux, tijden m. pl.,
dreigt mij te bersten, te breken
pr. Gekloofd, gespleten worden; spleten of scheu- in welke het leenstelsel van kracht was. -- Féoren krijgen: Ce buis se fend aisément, dit hout dalement, adv. Leenregteljk, uit kracht of uit
laat zich gemakkelijk kloven. Le bois se fend au hoofde van 't leenregt. Tenir ene terne f-, een goed
leenregtelijk, als leen bezitten. —Féodalisnie,m.
soleil, het hout scheurt in de zon.
Fends, e, adj. (en part. passé van fendre) Ge- Het leenstelsel en de verkleefdheid daaraan, het
spleten, gekloofd: Bois f-, gekloofd hout n. — Des voorstaan van 't leenstelsel, fe u d a l i s m u s n. -yeux, Des naseaux bien f-s, schoon gespleten, lang- Féodaliste , m.anh.anger, voorstander van
werpige ooggin H. pl., goed geopende neusgaten n. 't leenstelsel; leeraar of kenner ni. van 't teenregt,
pl. — ((anti.) I1 a la boucbe f-e jusqu'aux oreilles, feudalist, feud i.st rn.--Féodalité,f. Leen
leenroerigheid; --- leenverhouding f., des-barheid,
zijn mond gaat tot aan zijne Doren open. Cet hom me est Fien f-, die man heeft lange beengin, zou een leenheers rept n. en des leenmans plint m., feugoed ruiter zijn. -- [Bias.] Croix f-e en pal, paal daliteit f. --- Feod.ataire , Féodibte, z.
kruis n.
-vormigespltn FEUDAT .
. ---

—

F'éne, t., liever C AINE.
Féner, v. a., z. V. a. CANER.

-I- Fénérateur, m. Woekeraar m. — -[- Fénération, f. Woeker m. ---- t Fénératoire, adj.

Woekerachtig.

Fénérotet, m. [Bot.], z. v. a. POULIOT.
t Feriestr al, e, adj. Het venster betreffend.-[H. n.] Op de vensterruiten levend (van insecten).
--- Fenestré, e, adj. Gevensterd, met openin g en,
doorboord. — [ Bot.] Feuille f-e, gevensterd blad n.
-- [Ckir.] Bandage f-, vensterverband n. — t Fe-

Fer, in. IJzer n. — Overdragtelijk gebézigd van
velerlei ijzeren gereedschappen en van ijzer gemaakte
voorwerpen: Fer it repasser, strik zer. Fer a friser, haar- of krulijzer. Petits fers, Fers b darer,
stempels m. pl. en rollen f. pl. tot vergulden. Fer À
polir, polijststaal n. Fer a sooder , soldeerijzer.
Fer á croc, vischhaak, angel m_ Le fer dune pique, d'une aiguillette, het ijzer of de punt van
Bene piek, van eenen veter of nestel. Fer de lance,
lansspits, Lanspunt f.; ook: [H. n.] gele lansslang f.,
eene van de gevaarlijkste slangen der Antillcrn.
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Fer de moulin, Z. V. a. ANILLE. -- [Mar.] Fer,

dreg, dregge f. Fers á calfat, kalfaatijzers, breeuwijzers n. pl. F- de girouette, s p il f. van een' windwijzer. Fer de gaffe, sloepshaak, bootshaak m. Fers
de chandelier, de pierrier, armen of standers m.
pl. van eene draaibas. Fer d'arc-boutant, zwanenhals, ijzeren haak m. van eenen zeilboom, gieki zer n. Le vaisseau est sur le fer, het schip ligt
en anker. — [Maréch.] Fer, Fee de cheval, Fer
à cheval, hoe/ijzer. — 1^ er-à-cheval, [Arch.] Dubbele trap n. in den vorm van een hoefjzer. —[Hart.]
Zacht afhellend terras n. in den vorm van een' hal— [Fort.] Malve maan f.
ven cirkel of hoe/ijzer.
van een vestingwerk — [H. n.] 11oefijzerneus m.,
:

eene groote vl`eêrmuis; -- naam eener amerikaan sche adder f. — Table en fer-b-cheval, tafel in den

Ferblanc, Fer-blane, m. [Tech.] Blik n.
Cafétière de f-, blikken koffi kan I. -- Ferblanterie, I. Blikslagerij; kunst I., handel m. des blik
pl. -- Ferblantier, m.-slager;bikwnI.

Blikslager m. (in de maag.
Fer-ehaad, m. [Méd.] Zode f., scherp zuur n.
Férentaire, m. [Ant. rom.] Slingeraar in.,
ligt gewapende Romeinsche soldaat ni.
Fér éol , m., z. FERRÉOLE.

1 Fér er, V. a., z. FERIR.
Ferès of Férez, m. [H. n.] Soort van dol fijn m.
Féret, m. [Tech.] , z . FERRE T. — F- d'Espagne,
spaansche bloedsteen, vézelige roodijzersteen m.
-

% Fériable, adj., z. v. a. CHOMABLE.

t Fériage, m. Leenverdrag n., leenbrief m.
Férial, e, adj. [Liturg.] Wat de werkdagen
betreft: Office f-, kerkdienst I. op een werkdag. —
Jour f- of Jour férié, vierdag, dag, waarop de
godsdienst het staken van den arbeid voorschrijft,
rustdag m. — Férie, I. Werkdag, die niet aan
de dienst van een' heilige is gewijd (zondag en zaturdag uitgezonderd). Seconde, troisième f-, etc.,
maandag, dingsdag, enz. Au lieu de première f-,
septième f-, on dit dimanche , samedi. — Faire
l'ofiice de la f- of l'office férial, de werkdaagsche
EMOULU. Porter le ter et la flamme dans un pays, dienst doen. F-s majeures, de 3 laatste dagen van de
een land te vuur en te zwaard verwoesten. — goede week. — Féries , f. pl. [H. rom.] Door
Battre le fer, schermen. Croiser Ie fer, de scherm de godsdienst voorgeschreven rustdagen, feestdakruisen. -- FERS, m. pl. Boegyen, ketenen f.-degns gen m. pl., f e r i e n I. pl. — [Jur.] Vacantie f.,
pl., kluisters in. pl., ijzers D. pl. Avoir les fers rusttijd m., dien jaarlijks de regtbanken nemen.
-f- Férin, e, adj. Woest, dierlijk, beestachtig.
aux pieds et aux mains, aan handen en voeten gekluisterd zijn. — (fig.) Slavernij, gevangenschap; -- (fig.) Air f-, Manières f-es, woest, wreed voorgaleistraf f.; dw angar beid ni.; juk n., onderdruk - komen n., wilde manieren I. pl. — [Méd.] Boosking f. Gémir dans les fers, in den kerker zuch- aardig: Toux f-e , drooge, pijnlijke, hardnekkige
ten. I1 fut condamné a cinq ans de fers, hij werd hoest ni. — [Bout.] Pain f-, soort van wittebrood n.
t Férir, v. a Slaan, treffen, raken. — Tegentot 5 jaren galeistraf of dwangarbeid veroordeeld.
Rome fit sentir aux peoples tout le poids de ses woordig komt het alleen voor in: Sans coup f-,
fers, Rome deed den volkeren al 't gewigt van haar zonder slag of stoot, zonder eenige moeite.
Ferlage, m. [Mar.] Het inhalen, het vastjuk gevoelen.— (fig.) Etre dans les fers d'une belle,
de boef en eener schoone dragen, haar beminnen. Bri- maken, enz. (der zeilen). Rahans de f-, beslagbanser ses fers, zijne kluisters verbreken, zijne liefde- den m. pl. — Ferler, v. a. [Mar.] Inhalen, inverbindtenis afbreken, zijne overheerschende neigin- breken , inbinden , innemen , vastmaken , reven.
gen of hartstogten vaarwel zeggen. (fig.) Un coeur (Men zegt nu serrer.) --- Ferlé, e, adj. (en part.
de fer, een ongevoelig, wreed hart. Une terre de passé) Voile f-e, ingehaald, gereefd zeil n.
Ferlet, ni. [Impr.] , z. v. a. ETENDOIR .
Ier , een harde , onvruchtbare , stugge bodem m.
Ferlin, Fellin, m. [Cour.] Zékere Engelsche
Un ciel de fer, een guur, streng klimaat n. Un
corps de fer, een sterk, gehard ligchaa^n, een ijze- stof f.-- [Métréol.] Zekere oude munt f., het vierde geren gestel n. Une tête de ier, een onvermoeibaar deelte van een d e n i e r.
Fermage, in. [Agric.] Pacht f., Pachtgeld n.,
hoofd n.; een onbuigzame wil; een stijfkop m. Un
bras de fer, een ijzeren, zeer sterke arm m. Gou- pachtpenningen in. pl.
1Fernnail, m. Haak, gesp m., spang I. (agraffe).
met
groote
geverner aver (d') un bras de fer,
strengheid regéren. Sceptre de fer, ijzeren scepter ni., — [Bias.] Ronde spang of gesp. (Plur Des fermaux.)
harde, willekeurige regering f. Cat homme est une = Ferinaillé, e, adj. [Bias.] Metspangen voorbarre de fer, die man is ijzersterk; die man is on- zien of bezet.
Fermant e, adj. Toesluitend, besluitend. A
ve-rzettelijk, onhandelbaar. — (Loc. prov.) Il tomba les quatre fers en fair, hij viel achterover met jour f-, h nuit f-e, op 't einde van den dag, van
de beenen in de lucht. 11 est temps de mettre les den nacht, tegen den nacht. Nous sortimes de la
fers au feu, het is tijd handen aan het werk te ville á portes f-s, wij gingen met poortsluiten uit
slaan, de zaak met allen ernst aan te vatten. Les de stad. — Meuble f-, sluitbaar meubel, stuk huisfers sont au feu, de zaak is aan den gang, de ko- raad n. met een slot.
S Fer mation, f., z. v. a. CLOTURE.
gel is door de kerk. II a employé le f- at le feu,
Ferme, I. adj. Vast, stevig, hecht, onbewegeljk,
hij heeft alle mogelijke middelen aangewend. Avec
lui it v a toujours quelque f- qui loche, er schort onverzettelijk, stijf, sterk; — (fig.) Standvastig,
bij hem altijd wat aan. C'est un estomac d'au- onwankelbaar, bestendig; onverschrokken , stout,
truche, etc., z. AUTRUCHE . Cela ne tient ni it fer onbevreesd , vrijmoedig , bondig , onbeschroomd,
ni b clou, z. CLOU. Cela ne vaut pas les quatre fe 'r' m. Bois f-, vast hout n. Sol f-, vaste, ineen
grond- of bodem in. Chair f-, vast of stevig-gedron
fors dun chien, z. CHIEN. Il y a longtemps quit
bat Ie fer, hij oefent zich daar sedert lang in, hij vleesch n. Plancher f-, vaste, onbewegelijke vloer m.
heeft dat reeds lang bij de hand gehad. On nest Cette cloison est f-, deze schutting is vast, sterk.
pas de fer, een mensch is niet van .ijzer en staal — [Géogr.] Terre f-, vasteland n. (continent). -gemaakt (is niet tegen alle vermoeijenissen bestand). Tenez le corps f-, houd het ligchaam onbewégeljk.
— (Prov.) Battre le f- pendant qu'il est chaud, Etre f- à cheval, goed, vast te paard zitten. — 11
het ijzer smeden terwijl het heet is, eene gelegen a la voix f-, hi heeft eene vaste, zware stem.
niet laten voorbijgaan. Quand on quitte les-heid Avoir la main f-, eene vaste hand hebben. Avoir
inaréchaux on pale les vieux fers,men moet de oude le coup f-, een' vasten stoot hebben (in 't biljartspel),
schulden afdoen, eer men bij anderen nieuwe maakt. een' vasten, zékeren slag hebben (in 't kaatsen). —
Féral, e, adj. Het lijk betreffend: Pompe f-e, [Beaux arts] Pinceau, Ciseau, Burin f-, vast,
lijkstaatsie I. Odeur l-, ljkreuk in. — Feralies, I. stout penseel n., flksche beitel m., graveerstift f. Jeu
pl. [Ant.] Lijkfeesten n. pl. (kies I. f-, vast krachtig spel n. (van een toonkunstenaar).
Ferantine, I. [Minér.] IJzerachtige zwavel- — Une foi, une amitié f-, een vast geloof n., eene
Férandiue, Ferrandine, f. [Corn.] Half- bestendige vriendschap f. Style f-, krachtige schril fzijden stof, met inslag van katoen of wol (naar stijl m. Avoir le jugement f-, een juist oordeel
hebben. — (Loc. prov.) II se tient f- sur ses étr iers,
den uitvinder Ferrandin), fe r r a n d i n e I.
Férandinier, ui, [Mil.] Soort van legerkisl f., hij zit vast in den zadel, staat vast in zijne schoenen. -- Combattre de pied f-, vechten zonder eenen
een'
en
door
is
onder
zadelvormig
gewelfd
die van
[Coin .] Fabrikant m. voet breed te wijken. — (fam.) Un coup f-, een
muilezel gedragen wordt
fiksche, duchtige klap in. of oorveeg I. (fam. et
van ferrandine.
vorm van een hoefijzer of halve maan.—Degen m.,
zwaard n., dolk. sabel m., ieder soortgelijk wapen
of moordtuig, staal n.; — schermdegen in., fleuret,
Tappier n. Enfoncer le fer dans Ie sein de son
adversaire, den dolk, den degen, het staal in de
borst zijne tegenpartij stooten. Vaincre ses ennemis par Ie ier, zijne vijanden door 't staal overwinnen. Il tourba sous Ie fer meurtrier, hij viel
onder 't moordstaal. Combattre a fer émoulu, z.

.

Fératier, nl ., z. FÉLATIER.

fig.) Un homme qui a les reins f-s, een mandie

FERME

FËROCF. X71

er warmpjes in zit, die rijk is. -- C'est un homme marche, het leger sluiten, de achterhoede uitmaken.
f-, 't is een standvastig man. Ce peuple est f- a -- F- les rideaux, de gordijnen toehalen, toeschuiconserver ses anciennes Lois. dit volk blijft stand- ven. F- les ports dun pays, de havens van een land
vastig bij zijne oude wetten. Etre f- a sa resolution, sluiten, stoppen. F- un chemin, Benen weg toesluiten,
toestoppen. F- la bouche, den mond stoppen, doen
onwankelbaar in zijn besluit volharden.
FERME, adv. Vast, hard, sterk, onverschrokken, stilzwijgen. Je n'ai pas fermé 1'oeil de toute la
enz. Cela tient f- dans la muraille, dat houdt vast nuit, ik heb den geheelen nacht geen oog toegedaan.
in den muur. Frapper, heurter, parler f-, sterk, — (fig.) F•- les yeux à la lumière, aux vanités du
hard kloppen, spreken. Il tient f- pour son opinion, monde, zijne ooggin voor de waarheid, voor de
hij blijft vast bij zijne meening. Nier une chose ijdelheden der wereld sluiten. F- la bouche à In
fort et f-, eene zaak st! f en sterk ontkennen. Faire médisance, den achterklap beschamen. -- [Mar.]
F- Tangle de relèvement de deux objets, twee voorf-, pal staan, niet wijken, zich dapper weren. —

FERME! inter. houd moed! ferm! Allons f-, komaan,
moed gehouden! pal gestaan!
Ferme, f. Pachthoeve, landhoeve, bouwerij,
boerderij f. 11 y a quelques f-s qui dépendent de
ce chateau, tot dit slot behooren eemige landhoeven. F- mod/tie, modelhoeve f. — Pacht, landpacht;
landhuur, verpachting f. Donner ses ternes à f-, zijne
goederen in pacht geven, verpachten. Prendre a f-,
pachten, huren. F- a moisson, pacht, te betalen in natura (in granen of andere vruchten). F- blanche,
pacht,in gereed geld te betalen. Sous -f-, onderpacht. Fa moitié fruits, pacht voor de halve vruch.topbrengst.
— [Théht .] Sluitscherm n., gedeelte der ecorat ie,
waarmedehet tooneel van achteren sluit. — [ Charp.]
Dakstoel m. Chevron de f-, dakspar f. — [Jeu]
Pachtspel , pachterspel n. — [Man.] Ce cheval
manie de f- á f-, dat paard maakt z-jne sprongen
zonder van de plaats te gaan.
Ferme, e, adj. Gesloten, dipt: Porte, Chambre f-e, gesloten deur, kamer f. Rideaux f-s, toegeschoven gordijnen f. pl. -- Bouche f-e, gesloten,
zwijgende mond m. Oeil f-, gesloten, geloken oog n.
-- [Tech.] Drap f-, vast, stevig laken n. Car/ta
f-e, kaarde f. met ligt bijeen staf ride tanden. —
[Graln.] E f-, geslotene e (é). — [Blas.1 Couronne
f-, koningskroon f. (in tegenstelling met de andere
kroonera, die open zijn). -- (fig.) I1 y va les yeux f-s,
hij gaal er blindelings, met hetvolst vertrouwen heen.
Ferme-bourse, m. Geldbeurssluiting f., beursslot n. (Plur. Des ferme.-bourses.)
Fermement, adv. Vast, standvastig, besten
vaste, standvastige wijze,-dig;stou,klem p
enz. (Z. FERME adj.) Persister f- dans son opinion,
standvastig bij zijne meening blijven. Il Ie nie f-,
hij ontkent het stoutweg, stout en stijf, hardnekkig.
Ferment, m. Giststof f., gistingsmiddel, gistmiddel n., alles wat gisting veroorzaakt: Le le- ain,
la présure, la levure, etc. sont des f-s. het zuur
lebbe, de pest, enz. zijn geststoffen. — (fig.)-deg,
F. de discorde, de haine, stof, gistingsto f van tweedragt, van haat. — Fermentable, adj. Voor gisting
vatbaar. — Fermentant, adj. Gistend: Matière
f-e, gistende stof — Fermentatif, ive, adj. Gis
verwekkend of bevorderend, tot gisting brengend.-ting
— Ook als subst. Un f-, een gistmiddel n. — Fermentation, f. Het gisten; gisting, rijzing, f e r m e n t ut i e f. F- vineuse, spiritueuse of alcoolique, wijn
geestige of alkoholische gisting. F- aaide,-gistn,
zure gisting. F- putride, rottende gisting. — (fig.)
Gisting der gemoederen, groote gemoedsbeweging,
volkswoeling f., smeulend oproer n. — Wei-menter, V. a. In gisting brengen. (In dien zin ver
zegt nu faire f-.) — FERMENTER, V. n.-ouder:mn
In gisting komen of geraken, gisten, rijzen, fe r at e nt dr e n. — (fig.) Les esprits commencent à f-, de gemoederen raken aan 't gisten. — Fermenté, e,
adj. (en part. passé) Pain f-, gegist, gerezen brood n.
— % Fermentescibilité, f. Vatbaarheid f. voor
gisting -- 5 Fernienteseible, adj., z. v. a. FERMENTATIF. — 5 Fermenteur, ense, adj., z. v. a.
,

FER VIENTATIF.

Fermer, Sluiten, toesluiten, toedoen, toemaken;

-- een' ingang, toegang of doorgang afsluiten, den

in- of uitgang beletten. F- one chambre, eene kamer toesluiten. F- la fenètre, het venster toedoen.
F- la porte à (Ia) clef, de deur tact den sleutel
toesluiten, op het slot doen. F- one porte à double
tour, Bene deur op het nachtslot doen. F- la porte
sur qn., de deur achter iemand toedoen. F- la porte
a qn., iemand de deur voor den neus toedoen. —
(fig.) F- la porte, les oreilles aux mauvais conseils,
slechten raad geen gehoor geven. — F- une lettre,
un paquet, Benen brief, een pakje toemaken, digtmaken. F- une ville de murailles, de cours, eene
stad met muren omringen. F- on jar/tin de hales,
eenera tuin met heggen omgeven. — [Mil.] F- la

werpen, welke men op verschillende kompasstreken

heeft gepeild, in elkander zeilen. F- deux marques
de reconnaissance, twee verkenningsteekensof merken in elkander zeilen of brengen. Ii'- des voles d'eau,
lekken stoppen. — [Corn.] (lam.) F- boutique of F- la
boutique, bankeroet spelen. — F- un compte, Bene rékening sluiten (solder). — [Arch.] F- une voute, den

sluitsteen aan een gewelf aanbrengen.— FERMER,V. n.
Sluiten, gesloten worden ; .oegaan : Ces fenèlres
ne ferment pas Bien, die vensters sluiten niet goed.
La bouche ne lui ferme jamais, zijn mond gaat
onophoudelijk, slaat geen oogenblik stil. — SE FERn1ER, v. pr. Sluiten, toegaan; gesloten worden; zich
sluiten. Les portes de la ville se ferment déja a
six heures, de poorten der stad gaan reeds om zes
ure toe, worden reeds om zes ure gesloten. La plate
se fermera bientót, de wond zal welhaast toegaan,.
-- (fig.) Un coeur qui se ferme is la pitié , een
hart, dat alle medelijden verbant.
Fermeté, f. Vastheid, onbewégel kheid; eligtheid, vastigheid, stevigheid, sterkte, kracht f. Ces
pilotis n'ont pas assez de f-, die palen staan niet
vast genoeg. — La f- d'une toile, de stevigheid van
lijnwaad. 1l na pas de f- dans Ie poing, hij heeft
Beene kracht of sterkte in de hand of de vuist. --F- de la main, vastheid, zekerheid van hand (om
iets uit te voeren).
(fig.) Standvastigheid, onveranderlijkheid, onbewégeljkheid, onverzetteljkheid,
wakkerheid, fermeteit f.: 11 a une grande f- de
courage, hij bezit een' zeer standvastigen moed. 11
est d'une f- inébranlable, hij bezit eene onverzettelijkt standvastigheid. Il na point de f-, hij heeft
geene vastheid van karakter. — [ Beaux arts] Fde pinceau, de burin, de ciseau, vastheid, krachtige uitvoering van 't penseel, de graveerstift, den
beitel: F- de style, vastheid, gedégenheid van stijl.
Fermette, f. [Arch.] Kleine dakstoel m.
Fermeture, f. Sluitwerk n., sluiting f.; het
sluiten. La f- dune porte, de sluiting, het sluit
deur. — La f- d'une boutique,-werkofsltvan
het sluiten van een' winkel. — [ Mil.] La garde
prit les armes á la f- des portes, bid 't sluiten van
de poorten nam de wacht de wapenen op. — [Tech.]
Serrure a ure f-, b deux f-s, een slot met een,
met twee schoten. Bate de f-, sluitrand ni. aan het
deksel eener doos. -- [Mar.] F-s of Fermures du
bordage, stopstukken n. pl., vullingsplanken, vullingen, spantvullingen f. pl. tusschen de berghouten.
Fermeur, aclj, m. [Anat.] Muscle f-, of als
subst. Le f-, sluitspier f. (der oogleden).
Fermier, m., -ière, f. Pachter m., hoevenaar,
landhuurder, bruiker m.;pachtster;pachtersvrouwf.
--

— F- des chaises dune église, des jeux publics,

pachter van de stoelen eener kerk, van de volks

-vermakljhdn.

t Fermir, V. a., z V. a. AFFERMIR.
Fermoir, m. Sluithaak n.. sluitstift i'., haak,

klamp m. of slot n. van een boek, boekhaak nn.,
slot n. — [ Tech.] Steekbeitel; fermoorbeitel m.,
fermoor n.; — schuif f., eener stoof, eener kruiddoos , eener kagchelpip ; — sluithaak aan Bene
schaaf bank. — Open dekstuk van een' schoorsteen;
— ovendeksel n.

Fermure, f. [Mar. , z. FERMETURE. F- de sabord, .geschutvulling, geschutgang, breêgang M.
Fernamboac, in. [Conn.] .I'ernambuk-hout n.,

soort van Prazilie-hout. — Soort van tabak, Fesnambuk-tabak m.
Fernel, m. [Bot.] ,4frikaansche palmboom m.
— FERNEL1ES, f. pl. Stervormige planten f. pl.
Ferneuse, f. [Hort.] Pootraap f. uit Norenand 2ë.
Féroee. adj. Wild, woest, wreed, grimmig,
ongetemd,: Une bète f-, een wild dier. — Peuple
f-, woest, wild, volk H. Despote f-, wreed, bloeddorstig dwingeland m. -- 11 a le regard f-, hi ziet
er wreed telt, heeft een proest uitzigt.
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--

Férocifier, v. a. Woest, wreed maken.
érocité, f. Wildheid, woestheid, grimmigheid,
w7eedheid, onrnenscheljkheid f. La f- du tigre, de
woestheid des tij f ers — La f- de son caractère,
de wreedheid van zijnen aard, inborst.
Féroeosse, m. [Bot.; Palmboom op Madagas
-kar,
koolboom m.
Férole, f. [Bol.] Satijnboom m.
Féronie, f. [Bot.] Schoone chinésche woud
[H.. n.] Soort van schildvleugelig in--bomin.
sect n. — [Myth. lat.] Feronia , gedin der vrij- ^
gelaten slaven; — volens anderen: godin der boomvruchten, boomkweekerijen en lustwaranden.
Ferra , m. [li. n.] Adelv•isch m., soort van
forel (in de Zwitzersche meeren), fe r a f.
Ferrade, f. Brandteeken n., merk, dat den
stier in de zuidelijke landen wordt opgedrukt.
Ferrage, m. [Tech.] Het beslaan. (der paarden). — lift boegen der misdadigers (liever ferrement). — [Douan.] Het pl(mbéren der stoffen;
plornbeerloon n. — LMon.] Loon n. der muntstem- pelsnijders.
% Ferraillage, Getwist, geharrewar n. , het
gedurig vechten, twist zoeken.
Ferraille, f. Oud ijzerwerk n. Vendeur de f-,
oud-jzerverkooper m.
Ferrailler, V. n. [Escrim.] Slecht of tegen de
regels schermen ; -- ook z. v. a. BRETAILLER. — '1
(fi l. et fain.) Sterk twisten, krakeelen: I1 a ferraillé avec son père, hij heeft woorden gehad met
zijnen vader.
Ferrailleiu•, ni. Voorvechter, z. v. a. BRE;

TAILLEUR. -- (fig.) Twister, kibbelaar m. --

[Tech.]

Oud-ijzer-, oud-roestverkooper, tagr jn; --- roos
(lien f. pl.-termak
ni.
Ferraires, f. pl. [Bot.] Soort van waterleFerrandine, f., Ferrandinier, m., z. FE-

RAyD — .

Ferrant, adj. in. [Tech.]: Maréchal-f-, hoef
-smid.

Ferrares, z. V. a. FERRAIRES.

Ferrasse, f. [Tech.] Kist f. van geslagen Ozer,
waarin de glazen voorwerpen in den koeloven gezet worden. — Deur f. des koelovens.
Ferrat, m. [H. n.] , z. v. a FERRA . — Ferrat, adj. m.: On repoussa les voleurs aver baton
f- et non f-, men verdreef de dieven met alle moge
.

wapenen.
-lijke
Verre, f. [Verr.] Tang of kolf f., om den hals
en de opening van eene flesch te maken. — Fd'émouleur, afsljpsel n. van ijzer en staal, dat geslepen wordt.
Ferré, e, adj. (en part. passé van ferrer) Beslagen , met beslag voorzien: Roue f-e , beslagen
wiel n. SoulIersf-s, beslagen schoenen m. pl.,schoenen
niet spijkers of hieljzers. Bilton f-, beslagen stok m.

Pieu f-, beslagen, c,eschoende paal in. Cheval f-, be-

slagenpaard n. Cheval f- h glace, scherp gezet, ten
ijs beslagen paard. --- Chemin f-, harde, ijzerharde
weg m. — [Pbarm, Méd.] Eau f-e, ijzerwater n.,
water, waarin gloe^jend ijzer afgekoeld is. — (fig.)
Style f-, harde, stroeve stijl m. — (fig. et fam.)
C'est un homme f-, f- à glace, 't is een man van
grondige kennis, een man, die beslagen ten ijs komt.
(fig. et pop.) Avoir la gueule f•e , heete spijzen
kunnen eten; ook: een vuilbek zijn, gemeene taal
uitslaan. Avoir Ie gosier f-, veel sterken drank
kunnen verzwelgen, een zuiper zijn. II est f- des
quatre pattes, hij is van zessen klaar, 't is geen
kat om zonder handschoenen aan te vatten. C'est
un avaleur de charrettes f-es, z . AVALEUR.
Ferrement, m. IJzerwerk, beslag n., 't gezamenljk metaal aan een gebouw, aan een werktuig,
aan een schip (van dit laatste ook ferremente f.
geheeten). — F-s, volksnaam der verloskundige gereedschappen, ijzers n. pl., tangen f. pl. (forceps).
— Het boeien der misdadigers, die naar 't bagno

vertrekken.

t Ferre-nnule, adj. Ontrouw, schurkachtig.
Ferréole, M. [Bot.] IJzerharde ehretia f. ,

indische boom met ijzerhard hout.
Ferrer, v. a. Beslaan, van beslag voorzien: Fdes roues, wielen bestaan. F. one pique, eerre piek
met eene ijzeren spits bestaan. F- d'or, d'argent,
met goud, zilver beslaan. F- des aiguillettes, des
lasets, veters, rijgsnoeren beslaan. F- on cheval,
een paard beslaan. F- on cheval à glace, een paard
ten ijs beslaan, een paard scherp zetten. -- [Coco.]

FERTILE.

F- des étoffes, sto/fen plombéren. —• [Tech. ]FFJa filasse , het gehekelde vlas tegen 't wrijfij zer
wij/ven (opdat het zich gemakkelijker zorg laten
spinnen). -- [Maar ], z. FERLER. -- (fig. et fam.)
11 nest pas aisé b f-, hij is niet ligt te voldoen,

't is een ongemakkelijk mensch. — (Loc. prov.) Fla mule, iemand iets duurder aanrékenen, dan
men 't voor hem gekocht heeft. F- les cigales, onnut werk, vergeefsche moeite doen.
Ferret, m. Beslag n., stift f. : F- d'aiguillette,

beslag aan een' veter of nestel. — (Loc. prov.) Je
n'en donnerais pas on f- d'aiguillette, ik zoude
er geen penning, geen speldeknop, geen halven cent
voor geven. — [ ►1linér.. j Harde kern f. in eersen
steen. — [Verg.] IJzeren staaf f., om de glasstof op
te lipten E n versiersels aan glaswerk te maken.
Ferretier, ni [Tech.) Hoefsmidsliamer. --Oud-(izerkooper in. (ferrailleur).
Ferreuir, m. [Tech.] Beslagmaker, beslagomlegger: F- d'aiguille tes, veter- of nestel -beslager.
— 1 Corn.] Plombeerder m. (plombeur), z . PLOMBEUR .
Ferreux, ease, adj. IJzerachtig (ferragineux).
--- [Chico.] Protoxyde f-, eerste ijzer-oxyde n.
Sels f-, eerste ijzer- oxyde-zouten, ijzer-oxydule-zouten n. pl.
Ferricalcite, f. [Minér.) Koolzure kalk in.
met eene aanzienlijke hoeveelheid ijzer.
.

Ferrieo-amiiionique, F- -argentigiie,
F- -harytique, F- -bis®nthigeie, etc., adj.
[Chico ] Toenamen, door Berzelius qeqeven aan

dubbelzouten, die geboren worden uit de verbinding
van een ijzerzout met een zout van ammoniak,
zilver, barium, bismuth, enz.
Ferrides, m. pl. [Chico.] IJzersoorten f. p 1.
Ferrière, f. [Tech.] Hoe fsmidszak, léderen
zak m., met alles, wat tot het beslaan der paarden
op reis noodig is. — Gereedschap- of werktuigzak,
om buitenshuis te 2wwerken.
(bevattend.
Ferrifère, adj. [Minér.] IJzerhoudend, ijzerFerrification, f. [Phys.] IJzervorming f.,
overgang m. tot ijzererts.
(van bazalt.
Ferrilithe, m. Minér.] IJzersteen m., soort
Ferrique, adj. [C hum.] Oxyde f-, tweede ijzer -

oxyde n. Sels f-s, ijzer-oxyde-zouten n. pl.

Ferro-arsénifère, F- -mangaiiésifère

of F- -n.anbanésien, Ile, adj. [Chum.] IJzer
en arsenik, ijzer en mangaan bevattend. — Ferro-cyanate, m. IJzer-blaauwstofzuur zout n. —
Ferro-cyanique, adj.: Acide f-, ijzer-blaauwsto f zuur n.
Ferrou, m. [Coco.] Koopman in staafijzer,
ijzerkooper m. — Ferronnerie, f. IJzersmederij f., jzerwinkel m. ; — allerlei kleine ijzerwaren f. pl. — Ferronnier, m., -ière, f IJzer
ijzerkoopster f. — Ferroitnière, f.-koperm.,
[Bijnut.] Metalen voorhoofdband m., dames-hoofdsieraad van paarlen, edelgesteenten, goud, enz. (zoo
geheeten naar de vrouw eens jzerkoopers [la belle
Ferronnière] die in 1538 de minnares van Frans I.

was) .

Ferroso-aletuilnique, F- -ammonigae,
F- -argelstigoe, F- -caleiquue, etc., adj.
[Chin.] Toenamen, in de nomenclatuur van Berzelius gegeven aan dubbelzouten, die ontstaan uit
de vereeniging van een ijzer-oxydule -zout met een
zout van aluin, ammoniak, zilver, kalk, enz.
Ferrotier, in. [Tech.] Glasblazers-gezel m.
Ferrnngineuux, ease, adj. IJzerachtig, ijzerbevattend, ijzerhoudend: Eaux f-s, ijzerhoudende
wateren n. pl.
Ferrugo, m. (latin) IJzerroest m.
Ferruro'ination,f. Het aanwellen van 't Ozer.
Ferrure, f. Beslag, ijzerwerk n. aan eene deur,
een raam, een gebouw, enz. F- d'argent, d'or, zilveren, gouden beslag. La f- dun cheval, het beslag
van een paard, der hoefijzers; het daartoe gebézigde ijzer. — Het beslaan; wijze f. van beslaan.
Ferse, Z. FERZE.

t Ferté, f. (voor fermeté) Sterkte, vesting f.
(nog overig in vele namen van fransche steden, die
vroeger sterkten waren: F- -Aleps, F- -Bernard,

F- -Milon, etc.)
Fertile, adj. Vruchtbaar, vruchtgevend, vrucht
veel opbrengend, overvloedig: Pays f-,-dragen,
vruchtbaar land n. — Une anode très-f-, een zeer
vruchtbaar jaar n. — eil
Fcu f- en naufrages. klip f.,
waarop velen schipbreuk lijden. — (fig,) Il est fen inventions,

hij is vruchtbaar in uitvindingen.

FERTILEMENT

--

Esprit, Imagination f-, vruchtbare geest m., ver

gemakkelijk en veel voortbrengt).-beldingf.(

Une matière f-, eene stof, een onderwerp, waar
veel kan gezegd worden, rijke stof f.

-over

Fertileiiient, ada. Op vruchtbare, vruchtrre-

vende wijze, overvloedig.
(f-es.
Fertilisant, e, adj. Vruchtbaar makend: Eaux
Fertilisation, f. Vruchtbaarmaking, f erti isatie f.
Fertiliser, v. a. Vruchtbaar maken, vruchten
doen dragen of voortbrengen: Le furrier fertilise
la terre, de mest maakt de aarde vruchtbaar.
Fertilité, f. Vruchtbaarheid, weligheid, fe rt i l i t e i t f. — ( fig.) F- d'esprit, vruchtbaarheid
van geest, scheppend geestvermogen n.
Féran, e, adj. (en part. passé van ferir): I1 est
f- d'amour, h ij is srnoorljk verliefd. -- Etre fcontre qn•, zeer boos op iemand zijn. -- [Vétér.]
Cheval qui a le tendon f-, paard n. met gekwetste
pees.
Férulacé, e, adj. [Bot.] Naar 't priemkruid
gelijkend
Féretle, f. Plak f., een voormalig straftuig in
de scholen; de daarmede toegebragte slag in de hand,
plak f. — ( fig.) Etre sous la f- de qn., onder dc plak
van iemand liggen, onder iemands tucht staan.
Tenir In f-, gezag over iemand hebben. — [ H. eccl.]
Geestelijke herderstaf m. — [Bot.] Priemkruid n.,
berkwortel m.
Ferveinneent, adu. Vurig, niet ijver, innig:
Prier f-, vurig bidden. I1 s'acquitte f- des devoirs
de la religion. hi vervult de pligten van de godsdienst met ijver.
Fervent, e, adj. IJverig, vurig, blakend: Une
prière f-e, een vurig gebed n. Zèle f-, blakende

ijver m.
Ferveur, IJver m., drift f., vuur, overvuur n.
Servir Dieu aver f-, God met ijver dienen. I1 est
encore dans sa première f-, hij is nog in zijn eerste
ijvervuur. Une f- passagère, een voorbij gaande
ijver. -- (Prov.) F- de novice ne dure pas longtemps, nieuwe bezems vegen schoon.
Ferzale, Fresaie, f. [H. n.], z. v. a 0RFRAIE.
Ferze, f. [Mar.] Breedte f. (van zeildoek),
baan f., kleed n. Voile de six f-s, zeil van zes
breedten.

Feseelle, f., z. FISCELLE.
Feseenrnins, e, adj. ] Poés anc.]: Vers f-s,

fescennijnsche gedichten n. pl. of fescenninen f. pl.,
soort van oud-romeinsche spotverzen, vol plompe en
onzédelijke aardigheden. -- Wulpsche bruiloftsgedichten n. pl.
Fesouur, in. [Tech.] Zoutzieders-schop f.
Fesse, f. Bil f. Les f-s d'un homme, d'un cllien,
d'un singe (alleen van deze wordt dit woord gebruikt). — [ Bouch., Cuis.] La f- du boeuf se

nornme c i m i e r, celle du mouton gigot, celle du

pore j a m b ro n. — Donner à qn. sur les f -s. iemand
wat op de billen geven. — (pop et lig.) Vous n'y
allez que dune f-, gij vat het werkniet met ernst
aan. bette affaire ne va que dune f-, deze zaak
gaat slaperig voort. Il en a en dans les f-s, hij
heeft er nadeel bij geleden, is er slecht bij gevaren.
I1 s'en bat les f-s, hij CCee ft er den brui van, hij
lacht er wat meê. I1 a chaud aux f-s, hij bevuilt
zich van benaauwdheid — [Mar.] F-s, billen, ach
schip. — [ Vann.], z. FAISSES. -terondigva'
Fessé, e, adj. (en part. passé van lesser): Enfant f-, kind n., dat voor de billen of voor de broek
gehad heeft.
Fesse-bréviaire, m. [dénigr.] Monnik m.,
die zijne geuren snel en gedachteloos afrabbelt.
(Plur. Des fesse-bréviaires). — Fesse- cahier, m.
Broodschrijver, naschrijver, koiï.st. (Plur. Des
fesse- cahiers). — Fesse-cliantbrière, rn. Meis
dienstmeisjes en kameniers.-jesgk,naloprv
(Plur. Des fesse-chambrières).
Fessée, f. (am.) Dragt f. slagen op de billen.
Fesse-inaille, Fesse-Matthieu, m. (pop.)
Aartsgierigaard, schrok, vrek, woekeraar m. (Plur.
Des fesse- mailles, Des fesse-Matthieux.) — Fesse-piute, m. (pop.) Dronkaard, zuiplap m.
Fesser, V. a. Op de billen slaan, voor de billen
of voor de broek geven. — ( fig. et fain.) F- le vin,

veel wijn kunnen drinken, goed kunnen pooijen
zonder dronken te worden. F- le cahier, schieljk
en wijd uiteen schrijven.
Fesseur, m., -ease, f. (fam.) Hij of zij, die
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gaarne op de billen geeft: Une mère f-euse. [Tech.] Koppendraaijer m. (der spelden).
Fessier, ière, adj. [ Anat.] De billen betreffend,
daartoe behoorend: Muscles f-s, of als subst. m.
Les f-s, de bilspieren f. pl. — FESSIEI; m. (pop. et
trèc- fam.) Achterdeel, achterste n., billen f. pl., gat n.
Fessoir, m. [Agile.] Hak ni., houweel n. —
Fesson, m. Groot houweel n. ter bewerking van
den wijngaard. — Fessoiir, m., z. FESOUR.
Fessu, e, adj. (fans.) Met dikke billen, dikbil lig, d'ilk, ebild.
(hoorend, feestelijk.
Festal, e, adj. [H. eccl.] Tot de feesten. beFestin, w,. Gastmaal, feest, eeremaal n , vreugdedisch m., feestpartij, gasterij f., banket, Ie stij n n. F- de noce, bruiloftsfeest. — II n'y avait
que cela pour tout f-, daarin (in dat weinige)
bestond het geheele onthaal. — (Prov.) Ii nest fque de gens cliches, karige lieden onthalen het
best, als 't er op aan komt.
Festiuer, v. a. Wel onthalen, een feest geven,
vergasten. — FESTINER, V. n.: Pendant hult jours
on ne fit que f- et se réjouir, acht dagen lang deed
men niets dan gasteréren en zich vermaken. — Het
part. passé is soms adj.: Personne festinée, feesteljk onthaald persoon m.
Festival, e, adj. [FI. n.] Tot een feest betrekking hebbende, feestelijk. — -[ FESTIVAL, m.
Feestdag m., feest n. -- Groot muzijkfeest door de
virtuozen uit vele landen. On a donné plusieurs

festivals fors de la dernière exposition de l'industrie. — Festivité, I. Feestelijkheid, plegtigheid f.,

vreugdefeest n., fes t i v i t e i t f.
Feston, m. Loofwerk van bloemen en vruchten. opgehr>>>pen slingersnoer n. van loof, vruchten
en blo.'men, loofsieraad n., bloemhi , ans in., f est o e n. n. — [Ant.] Offer-bloemkrans ni. -- [Beauxarts] Loofwerk n., sl'inrrerkrans gin. -- [Modes]
Des inanchettes en f-, ia f-s, g e fe s t o n. n e e r d e
hebben f pl.
Festouner, v. a. Met bloem- en loofwerkversieren, omzooinen of behangen, loofwerk, bloemkransen teekenen of borduren; sierlijk en boogsgewijs uitsn uilen, feston n é r e n. — Ook zonder
voorwerp: Elle festonne aver art. — (fig. et fam.)
Loopen slingeren (van een beschonken mensch). ---4
SE FESTON, R, V. pr. Gefestonneerd worden, sierlijk omzoomd worden. — Het part. passé is ook
adj.: Manchettes festonnées, gefestonneerde handlubben f. pl.
-F Festoyer, V. a., nu FÉTOYER.
Festuueaire, ni. [ H. n.] Eenmondige ingewandsworm in.
(held f.
1 Fétardise, f. Luiheid, traagheid, la fhartigFête, f. Feest n., feestdag, vierdag m., vreugdebedrjving, verlustiging f. Célébrer, chflmer une
f-, eenen feestdag mieren. Gaarder les jours de f-,
de feest- of heilige dagen houden. Paver sa f-, zijnen geboortedag vieren. F-s solennelles, hoogtij
pl. F-s Iégales, tgewettigde feestdac;en m. pl.-denm.
Faire la f- d'un saint, den naamdart v n een'
heilige vieren. F- des rnorts, allerzielen-dag. F-s
fètées, feestdagen, waarop het werken verboden
is. --- (fig. et fam.) Faire f-, liefkozen. Faire faa qn., iemand feestelijk onthalen. Troubler la f-,
de vreugde storen. Faire f- de qc. h qn., iemand
iets vereeren. Je lui en ferai f-, ik wil het hem
ten geschenke geven. Se faire f- de qe. zich op
iets verheugen, zich vermaak van iets beloven. Je
me ferai f- de le sere ir, 't zal mij genoegen geven
hem dienst te kunnen doen. Se faire de f-, zich
ergens indringen, insteken, zonder er toe geroepen
te zijn. Je n'aime pas à me faire de f-, ik dring
mij niet gaarne ergens in. -- (Loc. prov.) II devine

les f-s quand ellen lont venues, z. DEVINER. 11

est b in f-, dat is water op zijnen molen, dat ziet

hij gaarne. II ne faut pas feter le saint avant la
f-, I1 sera assez h temps de chémer la f- quand

elle sera venue, men moet zich niet vóór den tijd
verheugen. Aux Iionnes f-s les lions coups, hoe
heiliger de dag is, hoe meer de duivel los is. Nous
ne fumes jamais (1 felle f-, of h pareille noce, nooit
zijn ivV op zulk eerre boerekermis geweest ii nest
pas tons les jours f-, 't is alle dagen geen kermis,
men kan niet alle dagen vrolijk zijn. Tant dure le
vin. tant dure la f-, als 't geld op is, is ook de
pret uit; ook: geen ellende vóór den tijd. Aux
vépres on corrnait la f-, aa , de voorrede kent men
't boek, aan de toebereidsels kan uien over 't feest
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oordeelen. -- [Théát.] Verlustiging f. van zang of
(lans als tussehenhandeling in eerie opera.
Ftte-Dieu, m. [Cath.] Heilige sacramentsdag m. (Plus'. Des fêtes-Dieu.)
Féter, V. a. Vieren, eenen vierdag of heiligen
dag houden: On féte aujourd'hui 1'Assomption, men
viert heden Maria-hemelvaart. -- F- qn., iemand
geluk wenschen-; iemand eer betoonen; iemand wel
onthalen. — (Proc.) C'est un saint quon ne fête
point, hij staat in geen aanzien. — Fété, e, ad j.
(en part. passé)., Saint fèté, gevierde heilige. Fèies
f-es, z. onder FETE. Il n'aime pas á être fèté, hij
is geen vriend van eerbewijzingen (te ontvangen).
-f- Féteur, f. Lijfreuk. onaangename reuk ni.,
dien iemand van zich (leeft.
Fétiche, f. Afgod, beschermgod, een of ander
zinnelijk voorwerp der afgódische vereering bij de
Negers in Guinea, enz., f é t i s c h, m.; toovermiddel n. — Naam van de koningslang, van gieren,
vissehen, insecten, die de inboorlingen van sommige
onbeschaafde landen in den rang hunner goden
plaatsen. — Fétichisme, m. Fetischdienst f.,
de vereering van zoodanige voorwerpen, fe t i s c hm us n. — Fetichiste, m. Fetisch-vereerder,
-aanbidder m.
Fétide, adj. Stinkend, kwalijk riekend, een'
slechten reuk van zich. gévend.
Fétidier, m. [Bot.] Stinkboom m., een slecht
riekende boom van 't eiland Bourbon.
Fétidité, f. Slechte reuk, stank m.
Fétoyer, V. a. (fam.) Feestelijk onthalen, zeer
vriendelijk ontvangen.
Fétu, m. Stroohalnc. — ( fam.) Je n'en donnerais pas un f-, ik wil er geen speldeknop voor
geven. Tire( an court f-, ergens om loten of uit
om 't kortste of om het-steknmrohal,
langste strootje trekken. — [Bot.] Wilde haver,
herrak, dolik f.
Féta-en -eiel, m., z. PAILLE-EN-CUL.
Fétuque, 1•. [Bot.] Soort van dolik f.
Fétuxs, in., z. FETUS.
Fea,
Vuur, licht n., warmte, warmtestof f.;

m.

hoop ni. , brandende voorwerpen , haardvuur,
ovenvuur, kagchelvuur n., brand m., vlam f. ; fakkel- of toortslicht n., bakenvuur, lantaarnlicht; —
hemelvuur, weêrlicht n., bliksem m. Le f- est répandu dans toute la nature, het vuur is in de geheele natuur verspreid. Les f-x d'un soleil sans
nuage, de hitte eenex onbewolkte zon. Les f-x de
l'été, de zomerhitte. F- de charbon, de tourbe,
kolenvuur, turfvuur. Faire du f-, vuur aanleggen..
Aliumer Ie f-, het vuur aansteken. Attiser le f-,
het vuur opstoken. — Mettre Ie f- à une maison,
een huis in den brand steken. Prendre f-, vuur
vatten. Le f- a pris b la cheminée, er is brand
in den schoorsteen ontstaan. La ville est consumée
par Ie f-, de stad is door 't vuur verteerd. Crier
au f-, brand roepen. — Être assis au coin du t-,
in het hoekje van den haard zitten. Mettre un pot
au f-, eenen pot te vuur zetten. Acheter un f-,
het gezamenlijk vuurgereedschap (tang, schop, pook,
enz.) koopen — I1 a orlinairement dix f-x dans
sa maison, hij heeft doorgaans tien stookplaat sen, stookt meestal tien vuren. in zijn huis. —
On compte deux cents f-x dans ce village, men
telt 200 huisgezinnen in dat dorp. — I1 est défendu de chasser, de peeber au f-, 't is verboden met
licht, fakkellicht, lantaarnlicht, enz. te jagen, te
visschen. — [Mar.] L'amiral fait fanal de quatre
f-x, het admiraalschap hangt It lantaarns uit. Cacher, Montrer, Eteindre ses f-x, zijne vuren ver
Les f-x de la cote,-bergn,touilsche.
de kustvuren, vuurbakens n. pl. — Donner le fh un batirnent, een schip van buiten afbranden
(om 't op nieuw te harpuizen of te teeren). Donner le f- à une planche, eene plank gaar maken
om ze te kunnen buigen. — Faire f-, vuur geven.
— F- d'artifice, kunstvuur, vuurwerk n. Faux f-,
blikvuur; — ook afbranding van 't pankruid. —
[Mil.] Fusil qui fait faux f-, geweer dat weigert.
Son pistolet fait long f-, zijn pistool brandt langzaam af. Mettre tout h f- et a sang, alles te vuur
en te zwaard verwoesten. Armes a f-, schietgeweer. F- grégeois, waterballen m. pl., grieksch vuur,
vuurwerk, dat in het water brandt. F- vif, bien
servi, d'enfer, levendig, goedhediend, helsch (gewe/dig) vuur. F- de file of de rang, F- de peloton, geléderenvuur, pelotnn.svuucr. La colonne se
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trouva entre deux f-x, de kolonne stond tusschen
twee vuren. Les f-x de l'armée, du camp, de legervuren. Essuyer, soutenir le f- de la place, het
vuren van de vesting uithouden, uitstaan. Accoutumer un cheval au f-, een paard aan het schieten
gewennen. Les ennemis faisaient grand f-, de vijanden vuurden sterk. — Le f- du eiel est tombé
sur la maison, een bliksemstraal heeft het huis
getroffen. Lair était tout en f-, de lucht was
één vuur al vuur, het weerlichtte sterk. F- électrique , elektriekvuur. F- boréal , noorderlicht.
F- St. Elme, z. CASTOR ET POLLUX. — F- tollet, dwaal-, hiplicht. — (Poél.) Les f-x de la
nuit, du firmament, de sterren f. pl. (fig.)
Vuur n., glans m., schittering; — levendigheid,
vlugheid, vurigheid, drift f. 11 a les yeux vifs et
plains de f-, hijg heeft levendige oogen, vol vuur of
glans. — Le f- lui sort par les yeux, zijne oogen
vonkelen van toorn. Ce diamant jette beaucoup de
f-, die diamant heeft veel vuur of gloed, schittert
sterk. — Le f- des passions, de gloed der haetstopten.
Le f- de l'amour, de minnedrift, de liefdegloed,
het minnevuur. Répondre aux f-x d'un amant, de
liefde van een' minwaar beantwoorden. Le f- de la
jeunesse, (Ie jeugdige drift, levendigheid. Etre tout
de f-, geheel vuur, zeer levendig zijn. Cette femme
est agréable en conversation, elle a beaucoup de
f-, deze vrouw is zeer aangenaam in gezelschap,
zij heeft veel vuur, is zeer levendig. Cheval plein
de f-, zeer levendig paard n. Ce peintre a un grand
f- d'imagination, deze schilder heeft eene groote,
vurige verbeeldingskracht. -- (Loc. fig.) Prendre
f-, vuur vatten., toornig, driftig worden. 11 prend
f- aisément, hij vat' spoedig vuur, hij wordt
schielijk boos. Il a jetétout son f-, hij heeft al
zijne gal uitgebraakt, hij heeft geheel uitgeraasd.
Etre tout de f- pour qc., geheel met iets ingenomen zijn. Etre dans son coup de f-, in geest
vervoering zijn. G'est un f- de paille, 't is-drift,
een stroovuurtje, dat zal haast gedaan zijn, het is
slechts eene voorbijgaande drift. Mettre le f- sous
Ie venire de qn., iemand -het vuur na aan de
scheenen leggen. Faire du f- violet (dans l'eau),
schoon beginnen, maar slecht eindigen. Jeter de
1'huile dans le f-, iets erger maken, olie in het
vuur gieten. F- de paille, stroovuur n., hevige,
maar kortdurende hartstogt m. La sédition n'éi.ait
qu'un t- de paille, het oproer was maar een. stroovuurtje. I1 n'y a ni pot au f-, ni écuelles lavées,
in dit huis gaat het zeer onordel jk, ruw toe. Le
f- est dans ses affaires, zijne zaken staan slecht,
zijn in eenen verwarden toestand. Faire f- des
quatre pieds, alles in 't werk stellen om zijn oogmerk
te bereiken. Employer le ter et le f-, geen middelen
ontzien om tot zijn doel te geraken, z. ook FEL. Le
f- est, se met dans ses affaires, zijne zaken zijn,
geraken in wanorde. Faire grande chére at beau
f-, op een' grootera voet leven, veel verteren. Le
f- est a cette marchandise, men vecht om die waar,
ieder wil die waar hebben. On y court comme au
f-, ieder loopt er om 't hardst om. Faire f- qui dure,
z. DURER. Mettre le feu aux étoupes, z. ETOUPE.
C'est Ie feu at I'eau, z. EAU. Ii n'y a point de
fumée sans feu, point de f- sans fumée, men
noemt geene koe bont of er is een vlekje aan. Se
jeter dans le f- pour éviter la fumée, van den wal
in de sloot geraken, uit den regen in den drop
!oerpen. Il se jetterait dans Ie f- pour lui, hij zou
voor hem door 't vuur loopera. Mettre les fers
au f-, eene zaak met ernst aanvatten, de han
aan 't werk slaan. Its mirent toute la villa-den
en f-, zij bragten de gansch.e stad in opstand, in
rep en roer. — I1 nest f- que de bols vert, que de
gros Bois, verseb hout, grof hout geeft het heetste
vuur. — Faire mourir un homme a petit f-, (eig.
iemand levend verbranden), iemand het leven zuur
maken. Je n'en mettrais pas ia main au f-, ik
kan er geenen eed op doen, geene vaste verzekering
van geven. N'avoir ni f- ni lieu, geen blpvende
plaats hebben. ------ [Agric.] Ce bid a perdu son
f-, dit graan heeft zijne overtollige vochtigheid
uitgedampt. — [Bot.] F- ardent, lcwartelbeziën f.
pl., witte wilde w jngaardplant f. (bryone). --[Com.] Ce vin a beaucoup de f-, die wijn is
zeer vurig. Ftoffe couleur de f-, vuurkleurige
stof f. — [Exploit.] F- terrou of grisou, z. GalsoU. — [Méd., Chir.] Brandmiddel n. Il faut
appliquer ]e f- à cette plaie, men moet deze wonde
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uitbranden. F- actuel, gloeijend ijzer n., om te
branden. F- potentiel, een brandend en invretend
middel. F- de la flèvre, gloed, hitte der koorts.
Le f- St. Antoine, z. ANTOINE ; — zie Ook ARDER.
— F- dune plaie, ontsteking eener wonde. F- volage, roosachtige uitslag m. in 't gelaat der kinderen. I1 a le visage tout en f-, zijn gezigt is geheel ontstoken, vuurrood. — [Prat.] A l'extinction
des f-x, bij het uitgaan van waslicht. — [ Vétér.] Mal
de f-, vuur n., heete téringkoorts f. (van'tpaard).
Le feu est dans ce troupeau, het vuur (eene roode
uitslagziekte) is onder de kudde. F- of Taches de
f-, vuurvlekken f. pl., roode vlekken (op 't lijf van
honden, paarden, enz.) — [ Tech.] F- d'atteinte,
sterk, hevig ovenvuur n. (bij den aanvang van
't glasbranden). Coup de f-, brandvlek, vuurvlek I.
(in 't porselein). Donner le premier f- à une étotte
en teinture, eene te verwen stof voor 't eerst door
een kokend verfbad halen. F- nu, open vuur. Passer one étofie au f-, eene stof over de vlam halen
(om ze af te schroeien). — [Théol.] F- de l'enfer,
vuur der hel, de kwellingen der verdoemden. Fdu purgatoire, het lijden van 't vagevuur. -- DE
FEU, loc. adj. Hartstogtelijk, vurig, vol vuur: Des
paroles de f-, vurige, hartstogteljke woorden n. pl.
Une áme de f-, een vurige geest m., een ligt ontvlammend hart n.
FEU ! interj. Vuur! (bevelwoord aan 't krijgsvolk
om de geweren of kanonnen te lossen) . F- babord
et stribord ! vuur aan bakboords- en stuurboordszij!
Feli, e, adj. Wijlen, zaliger, overleden: Feu
man père, Feu ma mère, Feu mes oncles, wijlen
mijn vader, mijne moeder, mijne ooms, — mijn vader,
moeder, ooms zaliger (gedachtenis) Mon feu père,

La feue reine, ses feux cousins, les feces princesses, wijlen mijn vader, de koningin, zijne neven,

de princesses. (Gelijk men uit de voorbeelden ziet,
wil het gebruik, dat feu voor het lidwoord of bepalend bijv. naamor. onveranderlijk blijve.)
Feudataire , m. et f. Massaal, leenman m.,
leenvrouw f.
Feudiste, m. Leeraar of kenner m., van 't leen
i s t, feudist in. — Somtijds ook-regt,fudal
als adj.: Un auteur f-, een schrijver over 't leenregt.
Feuillade, f. [Bot.] Platte, bladige uitspreiding, van sommige planten, als van mos, zwam, enz.
Fenillage, m. [Bot.] Boomloof, gebladerte n.,
de takken eens booms met de bladeren, loofwerk n.;
bladeren n. pl. Le f- de eet arbre est beau, het loof
van dezen boom is schoon. Un lit de f-, een bed
van bladeren. — Loofwerk n. in borduursels, tapijten, op beeldhouwwerk enz.
Feuillaison, f. [Bot.] Bladschieting, uitbot
f. der bladeren; — tijd m., waarop de bladeren-ting
te voorschijn komen.
Feuillants, m. pl. [H. rel.] Voormalige fransche monniken-orde, naar den strengel regel van
Sint-Bernard, feuillante n m. pl. — [Polit.]
Klub f. van gematigde mannen in de fransche revolutie der vorige eeuw, die hare vergadering in
't klooster dier monniken hield, feu i 11 ant e n.
— Fenillantin, subst et adj. m. Lid n. van de
klub der f eulllanten. — Feuillantine, f. Bene
Soort van bladerig ge--dictjnerof.[Cus]
bak, boterkoekje n. — Feuillantisme, m. [Pout.]
Leerstelsel n., geest m., gezindheid f. der feuillanten.
Feuillard, m. [Eton. rur.] Boomtakken m. pl.
met hunne bladeren, die men op sommige plaatsen
tot veevoeder laat droogen. -- Groot blad n. —
Blas.] , z. v. a. LAMBREQUINS. — [ Tech.] Hoephout n. (der kuipers). -- Ook als adj : Fer f-,
platte en breede strooken ijzer (voor kuipwerk,
voor zaaglemmers, enz.) .
Feuille, f. [Bot.] Blad; — bloemblad n. (pétale). Les f-s d'arbre, de boombladeren. Une f- de
rose, een' rozeblad. — Bij uitbreiding: Blad papier, vel n. Une f- de papier, een blad of vel
papier. — [Impr.] Imprimer une f-, een vel, blad
drukken. F- en train, een geheel verbeterd vel. Fde dedans, schoondruk. F- de dehors, weërdruk.
F- imprimée, d'impression, afgedrukt vel. Livre
en f-s (en blanc), een ongebonden boek. F- volante,
los blad. F- périodique, tijdschrift, weekblad, dat
van tijd tot tijd wordt uitgegeven. Cette gazette
est une des meilleures f-sque nous aeons, deze courant, dit dagblad is een van de beste tijdschriften,
die wij hebben. — F- de route, reispas, soldatenpas
reiswijzer m. -- Lijst f. Le président na pas encore

--
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visé la f-, de president heeft de lijst met zijne handteekening nog niet bekrachtigd. F- de présence, presentie- lijst. F- dun maitre d'hôtel, lijst van een'
hofmeester. --- [Tech.] F- dor, d'argent, goud -,
zilverblad. F- de scie, zaagblad. Les f-s nu brandies de ciseaux, de bladen eener schaar. Les f-s
dun paravent, de bladen van een windscherm. Fd'étain, bladtin n., foelie f., verfoeliesel, job n. —

Naam van velerlei blad- of plaatvormige voorwerpen. — [ Mar.] F-s de panneaux, digte luiken n. pl.
F-s bretonnes, zetwegers m. pl. — [Chir.] Schilfer m.
van een gekwetst been. — Vin de trois f-s, driejarige
wijn m. — (Prov.) Qui a peur des f-s n'aille pas au
bols, z. BOLS. — Trembler comme la f-, rillen, beven.
als een blad, zeer benaauwd zijn. I1 s'en ira aver
les f-s, hij zal den winter niet beleven (met het afvallen der bladeren sterven).
Feaillé, e, adj. (en part passé van feuiller):
Arbre f-, bebladerde boom m. — [Bias.] Met bladeren van eene andere kleur.
Feuillé, m. [Peint.] Gedeelte van een landschap.
dat de bladeren der boomer voorstelt, bladerwerk n.
— Wijze f. van de bladeren te schilderen. — [Bias.]
Geblaaerte n. van andere kleur dan de plant.
Feuillée, f. Loof n. van eengin boom; loofhut f.,
soort van prieel n.
Feuille-morte, adj. Donkergeel. — FEUILLEMORTE, m..Donkergele kleur f. — [H . n.] Naam van
eene kapdl f.
Feuiller, V. a. Bladeren krijgen. -- [Peint.]
Gebladerte of loofwerk schilderen.
Feuillère, f. [Minér.] Aardader f in eene mijn.
Fenilleret, ní. [Tech.] Breede boorschaaf f.
Fenitiet, m. Blad II. van een boek, van een.
schrijfboek (bevattende twee paginaas of bladzijden).
I1 a déchiré quelques f-s de ce livre , hij heeft
eenige bladeren uit dit boek gescheurd. Tournez le
f-, keer het blad om; (fig.) bezie de zaak ook van
de andere zijde. Tournez la f-, s'il vous plait (onder aan de eerste zijde van een' brief, bij verkorting F. s. V. pl., geschreven), sla om, als 't u belieft. — [H. n.] De derde maag f. der herkaauwende dieren (pseautier). — [Tonn.] F- it tourner,
draaizaag f. — [Impr.] Houten r e g l é t n., zoldervete f. -- [Men.] Zeer dun en fijn lijstje n . —
[Pèche] , z. v. a. ALEVIN. — [ Minér.] Lei- of
steenschilfer m. — j Mar.] F- de sabord, onder
-portdenlm
Feuilletage, t Fenilleternent. Het blade
ren, doorbladeren. — [Pátiss.] Het bladvormig uitrollen van het deeg, het bladerdeeg maken; bladvormig gebak n. — Feuilleter, v. a. Bladeren, doorbladeren; doorzoeken, naslaan: J'ai déjb feuilleté
quelques grammaires pour trouver ce terme, ik
heb reeds eenige spraakkunsten doorbladerd, doorgezocht, om deze uitdrukking te vinden. — [Pátiss.]
F- la pate, het deeg bladeren, zoodat het zich als
bladeren of schilfers laat opligten, boterdeeg maken. — [ uis.] F- du lard, spek in- breede dunne
sneedjes snijden.. — Feuilleté, e, adj. (en part.
passé): Livre f-, doorbladerd boek n. Gateau f-,
gebladerde koek m. L'écorce des arbres est f-e, de
schors der booroen is bladerig, schilferig.
t Feuilletier, m., z. v. a. CARTIER.
Feiiilletis, m. [Tech.] Hoek m., dien het bovenste gedeelte eens diamaats van het onderste
scheidt; — gemeenschappelijk grondvlak n. van de
beide kegels eens steeps. — Dunbladerige, geaderde
leisteen m., afschilfering f. van eene lei-.
Feuilleton, m. Dat gedeelte van zékere dag
welk de kritiek der letterkundige wer--bladen,'t
ken, der tooneelstukken, enz., of wel romantische
verhalen, novellen en dgl. bevat, mengelwerk, fe u i l1 e t o n n. -- F- des pétitions , korte opgave f.
van den inhoud der ingekomen verzoekschriften,
welke aan de leden der wetgevende vergadering wordt
rondgedeeld. — [ Impr.] , z. v. a. FEUILLET. —
[Rel.] Insteekblaadjc n., toegevouwenderde gedeelte
van een in 12o gedrukt blad. -- Feuilletoniste, m.
Feuilleton-schrijver m.
Fe«illette, f. (verklw. van feuille) Blaadje n.
[Tech.] Fransch wijnvat, half Parijzer mud n.,
houdende 13(40 liters. — [ Mar.] Knuppelband m.
.I- Fenilliste, m. ( woord van Beaumarchais),
z. v. a. FOLLICULAIRE.
-}- Fenillir , V. n. Bladeren of loof hebben,
krijgen.
Feuillu, e, Bladerig, bladrijk, vol bladeren.
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Fealllare, f. [Tech.] Groeve, ,sponning f. aan
vensterramen of deuren.
Fenquière, f. .Houten beurel m. aan den
zadel der muilezels.
t Feurre o/ Foarre, m. Allerhande soort
van stroo, miststroo, voederstroo n.; stroohalm m.
-- (Proc.) Seigneur de f- mange un vassal dader,
de magtigste vassaal schiet te kort bij den zwak
heer.
-sten
Fears, in. pl. [Anc. jur.] Onkosten m. p 1. voor
het mesten, voor het bouwen van een stuk land.
Feut- terrou, in., z. GnISOG.
Feutier, in. Stookmeester, kamerverwarmer in.
(in groote inrigtingen. inz. in paleizen).
Feutrable, adj. [Chap.] Viltbaar, wat zich
laat vilten. — Feutrage, m. .Het vilten, vilt
maken; het beleggen met vilt.
Fentraite, f. [Gout.] Regt n., dat men voor
't bearbeiden eener mijn betaalde.
Feutre, in. [Tech.] Vilt n.; scheerwol, stopwol f., vulsel n. Chapeau de f-, vilten hoed m. D resser le f-, de kegelvormigeiltmuts over den hoeden
spannen. — Il était couvert d'un f-, d'un-vorm
vieux f-, híj had een' ouden, leeljken hoed op. —
[Papet.] , beter FAUTRE. — [ Drap.] Gevilte lap ni.
wol. als proefmonster voor de gernennde lakens.
— Feutrednent, ni. Viltbewerking f., z. FEUTRAGE. — Feutrer, v. a. Vilten, tot vilt maken:
F- le puil, in lame, het haar, de wol vilten. —
[Sell.] F- une selle, een' zadel opvullen. — Feutré, e, adj. (en part. passé): Etofe f-e, gevilte
/iq.) La terre était f-e d'herbe menue
stof ,f.
et delicate, de aarde was diqt bekleed met dun en
fijn eras. -- lreutrior, m. Viltbereider, viltmaker,
villei in. -- Feuti Ière, f. Zijplap in., waarin
de hoedenmakers het vilt maken.
Fève, f. [Bot.] Boonplant; boon f.; --- bij uit
vele boonvormige voorwerpen. Ecosser des-breidng
f-s, booneau basten of doppen. F -s de Rome , de
haricot, roomsche boonera, snijhoonen. F -s de marais, íuinboonen. Des f-s (grains of bajes) de café,
kofjboonen. F- de ver a sole, pop f. van den zijdewo/nl. -- (Loc. prov.) I1 croit avoir trouvé la f- au
gateau, hij meent het geraden, den spijker op den
kop geslagen te hebben. S'il me donne des pois,
Je lui donnerai des f-s. ik zal hein met gelijke munt
betalen, gelijk met gelijk vergelden. C'est Ie roi de
la f-, t is een koning zonder gezag. Donner un
pois pour avoir une f-, een' spierin uitwerpen
om een' kabeljaauw te vangen. — [Marécll.] , z.
V. a. LADIPAS.
Féverole, f. (verklw. van fève) Kleine boon,
veldboon f. verscheidenheid van de tuinboon.
Févier, m. [Bot.] Boonenbooin m. — [H. n.]
Kleine tweeschalil;e schelp f.
Fèvre, m. [Sal.] .Ketelmeester, werkman, die
met het onderhoud der ketels belast is. — Weleer
z. V. a. FORGERON.
Février, m. Februar(j of sprokkelmaand f.
Fi ! inter. Foei. F- done! cela n'est pas décent,
foei! dat is niet welvoegelijk. F- Ie vilain! foei, die
schurk, dat slechte mensch! F- de l'avarice, eest
un vilain vice, er is Beene hatelijker ondeugd dan
de gierigheid. Faire f- de qn. of de qc., iemand
iets verfoeien, verachten.
Ft, m. [Vétér.j
loort van uitslag m. of schurft f. bij rundvee.
t Fiable, adj. Vertrouwbaar. — Fiablemnent,
adv. Met vertrouwen.
Fi acre, al. ]]uurkoets f', tweespan, dat op
pleinen en straten van groote steden in menigte
gereed staat. -- (Loc. prov.) Jouer. Parler, Chanter, Danser comme un f-, erbarmelijk slecht spelen,
spreken, zinren, dansen. I1 est fait comme un coeher de f-, hij zit erbarmelijk in de kleéren. —
Bij uitbreiding: huurkoetsier in. — z. ook ONGUE1'tT.
Fiarnette of Fiamète, f. Vuurkleur f.
FianSage, in. Trouwbelofte f.
Fiancailles, f. pl. Ondertrouw, verloving f.,
het aanteekenen: Assister aux f-, de ondertrouw
(SÉCUR[Tá.
bijwonen.
t Fiance, f., z. v. a. CONFIANCE; ESPÉRANCE,
Fiancé , ni„ -e, f Bruidegom m., bruid f.,
ondertrouwde, verloofde m. en f.
Fiancer, v. a. Verloven, ondertrouwen, in
ondertrouw opnemen, aanteekenen. — (Prov.) Tel
-- (

-

—

fiance qui n'épouse pas, z.

ÉPOUSER. —

FICHER.

-

Fiancé, e,

adj. (en part passé) Jeunes gens f-s, ondertrouwde
jongelieden m. pl.

Fianfiro, m. [H. n.] Japanse/ze walvischsoort f.
Fiareyre, f. [Vétér.] Ontstekingsziekte f. bij

schapen.

Fiarde, f„ z. v. a. TOUPIE.

Fiaruaud, in. [Rist. j Nieuweling van de Malthezer orde. — Kruisvaarder m., uit Palestina terurggekomen.
Fiasco of Fiasque, m. Flesch, matte/lesch f.
-- [Métrol.] Vochtinaat f. in Italië. — (fig.) Faire
f- , eene onderneming geheel zien mislukken ; —
ook: Uitueftoten worden (van een tooneelspeler of
tooneelstuk) .
Fiat ! inter j. (pr. fi-atte) liet zij zoo! toegestaan! goed! -- FIAT, n1. (verbastering van 't lalijnsche fidat) (alleen in 't volkszeggen): 11 n'v a point
de fiat, daarop kan men niet vertrouwen. 'H n'y a
point de fiat dans son pater, met dien man moet
men voorzigtig wezen, hi is de regie broeder niet.
Fiatole, f. [ ti. n. j Breede, platte en bona ronde
visch der .tliddellandsche zee (ook lisette gebeden).
Fiber, in. [H. n.] Muskusrat f. van Canada.
Fibre, f. [Anat.] Vezel f.: F- musculaire, nerveuse, sp2ervezel, zenuwvezel. — ( Bot.] Les f-s
d' une plante, dune racine, de vezeltjes van eene
plant, van eenen wortel. — ( fig.) Prikkelbaarheid,
gevoeligheid f. Cet bomme a la f- délicate, sen sible, die man is fijn gevoelig, ligt geraakt. — Avoir
la f- poétique, een fijn poëtisch gevoel hebben. --Fibré, e, Fibreux, ease, adj. Vezelachtig,
uit een' vezelbundel bestaande.
Fibrillaire, adj. (pr. fi-bri- laire) .TDe vezelt
betreffend. Contractilité f-, zamentrekbaarheid-jes
der vezeltjes. — Eibrille, f. (verklw. van fibre;
pr. fi-brile) [Anat.] Dun, fijn vezeltje n. -- Fibrillé, e, Uit fijne vezeltjes bestaande. — Fibrillifère, adj. (pr. fi- bri -li --) Vol vezeltjes.
Fibrine, f. [Chico.] Vezelstof, fibrine F. —
Fibrineux, ease, adj. Tot de vezelstof behoorende; vezelstofachtig. --- Fibroine, f. [Chun.]
Vezelachtige stof f. van de zijde.
Fibula of Fibaale, f. [Ant. rooi.] Gesp, haakco.,
kram f. -- Fibuilation, f., z. IN'FIBULATION.

Fie, in. [Méd.] Yijggezwel, vijguitwas n. --

[Vét.ér.] Rotstraal ni., uitwas aan den paardepoot.
Ficaire, f. [Bot.] Groot vijgkruid n.; -- v ijg-

ranonkel ni.; klein schelkruid n. (likend.
Fieé, e, adj. [Bot. J Naar den vfjgeboom geFiceler, v. a. Met bindgaren binden of omwinden: F- un paquet , een pak vast toebinden.
— Fieelé, e, adj. (en part. passé) Paquet Idea
f-, goed toegebonden pakje n. — (#.q. et trio.) Homme
Bien f-, Femme bien f-c, sierlijk en niet smaak
gekleede man, vrouw. — Ficeleur, ni., -ease, f.
Hij of zij, die met bindgaren toebindt, inpakker m.,
inpakster f. — Ficelier, in. Rol f. of haspel m.,
'waarop in de winkels enz. het bindgaren gewonden is f. — Fieelle, f. Bind- of pakgaren, bindtouw n. — [Mar.] Vischltjn f.; garen, bendebaren n.
voor netten.
Fichant, e, adj. [ Fort.: Feit f-, strijkvuur,
indringend, f i c h é r e n d vuur. — (fam. et pop.)
La fête est contremandée, c'est f-, het feest is afgezegd, dat is spijtig, verdrietig.
Fiehaise, f. (pop.) Nietigheid f., vod, prul n.
Fiche, f. [Serr.] Kram, knier f. (vaneenedeurof
een venster); pinnetje, houvast n.— [Jur.]Speelmerk,
beentje, fiche n . F- de consolation, z. CONSOLATION. — [Tech.] Voegijzer n., voegspijker m. (der
metselaars). — Stift, waarop de instrumentmakers
de snaren winden; snarenslift f. in een klavier of
piano. — Gedeelte van een' paal, dat in den grond
zit: Ce pieu a un mètre de f-, die paal zit een
een meter of nederlandsche ei in den grond. —
[Mil.], z. v. a. PIQUET. — [Mar.] Clous h f-, takbouten m. pl. Anneaux a f-, getakte ringbouten.
Ciseau b f-, ^ fermoortje n.. - [Agrie., Bot.], z. v. a.
BARRE, ARETE.

Fiché, e, adj.: Ingeslagen, geheid: Pieu f- en
terne in den grond geslagen paal m. — (fig.) Avoir
les yeux f-s en terre, sur qc., de ooien ter aarde
neêrgeslagen , 01) iets sterk gevesliod hebben. -[Blas.'1 Croix f-e, beneden toegespitst kruis n.
Fieher, V. a. Inslaan, inhezlen, indrukken. Fun pieu en terre, eenen paal in den pro d slaan,
inheijen. -- [Mac.] F- le mortier, den kalk tusschen
de voegenstrtjkèn, voegen. — [Hort.] F- la vigne,
z. v. a. ECHALASSER. - (pop. et trig.) Fiche
fichez le camp d'ici, pak u weg van hier. I1 na
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pas fiché un point de tout le jour, h# heeft den
ganschen dag nog niets uitgevoerd. — SE FICHER,
V. pr. (fam. et pop.) Zich iets in 't hoofd zetten,
stijf op iets staan blijven. — Je me fiche de vous,
ik lach wat met u. Je m'en fiche, ik vraag er

La f- d'une histoire, de echtheid eener geschiede
— Je me défie de la f- de ma mémoire, ik-nis.

vertrouw mijn geheugen niet veel, ik kan mij op
mijn geheugen niet verlaten. — La lumière dans

ce tableau est rendue avec beaucoup de f-, het

niet naar, ik bekreun mij daarom niet, ik geef er
den brui van.
Ficheron, m. [Tech.] Luns, lens f. (aan de
wielen der affuiten, enz.), kapbout m.
Fichet, In. Ivoren pennetje n., om de winst in
het triklrakspel aan te teekenen. — Papiersnippertje,
eertijds tot het verzégelen van brieven gebruikelijk.
-- Kromme punt f. der kaarden.
Ficlaeur, m. [Mac.] Voeger, strijker. -- [Serr.]
Kram- of kniermaker, boutmaker m.
Fichoir, nl. [Tech.] Gespleten houtje, om platen, linnen, enz. op koorden vast te steken, hou
-vastje,
knijpertje n.
Fichou, m. Kleine dolk (stylet).
Fiche, m. Driehoekig vrouwenhalsdoekje n.
Fichu, e, adj. (pop. et bas.) Jammerhartig,
bespottelijk, belagchelilk, mismaakt, misselijk; —
verloren, weg. Volla un f- compliment, dat is een
bespottelijk kompliment. Il a. un f- visage, hij heeft
een misselijk gezigt. -- Notre argent est f-, ons

licht in die schilderij is met veel juistheid uitgedrukt.
Fidibus, m. (pr. --buce). Gevouwen strookje
papier n. om de tabakspijp aan te steken, f i d

Armzalig, op eene belagcheljke wijze.
Fichnre, f. [Pèche] Aalgeer en., aalspeer f.,
aalsteker, elger, steekelger, palingsteker m.
Ficifornme, adj. [Pot.], z. V. a. FICOïDE. --Ficoidal, e, adj. [Bot.] Tot de soort der Afrikaansch.e vijgen behoorende. — Ficoide, adj. [Sot..]
Vijgvormig. — Ficolde, f. [Bot.] Afrikaansche
vijg, kaapsche vijg of bloem, middagsbloem f. ; --

F- servant, onderleen. F- noble, adellijk leen. Fpairie, leen, waaraan het pairschap was verbonden.
F- franc, vrijleen, onadellijk leen. F- en lair, l,.engoed zonder woonhuis. F- lige, leen, dat den leen
persoonlijke dienst, en zelfs tot bijstand-manto
met al zijne bezittingen, aan den leenheer verpligtte.
-- Fieffal, e, adj. [Féod.] Tot een leen behoorend, leenroerig, leenpligtig. — Fietfant, m. Leen
m. ---- Fie(fataire, m. .Hij, die eenij land-her
in leen neemt, leenman, leenpligti.ge ni. — Fiefe, f.
In lVOiIflafldië zoo veel als bait it eens, is rente,
grondcijnspacht f. --- Fieffé, e, adj. (en part.
passé van Heifer) Beleend, als leen gegeven; van
een leen afhankelijk, leena-rot.rig. Serpents f-s, ge
wier ambt van een leen afhankelijk-regtsdina,
was. — (fig. et (am.) Doorkneed, doortrapt, volslagen, in den hoogsten graad: Coquin, Frigo ❑ f-,
aartsschelm. Fou f-, volslagen gek, gek m. in folio.
— Fieffer, v. a. t_n leen geven, beleenen: F- un
domaine, een domein in leen geven.
Fiel, m. Gal f.: La vésicule (lu f-, de galblaas f.
Amer comme f-, bitter als gal. — (fig.) Haat,
toorn m., bitterheid f., wrok m.; verdriet, hartzeer n.: Un homme plein de f-, een man, vol gal
en alsem, een zeer haatdragend 7nensch. I1 y a Bien
du f- dans vette lettre, deze brief is met eene in gal
gedoopte pen, vol bitterheid geschreven. C'est un
homme sans f-, 't is een mnensch zonder toorn, een
bolle zonder gal. — II se nourrit de f- et d'amertume, hij brengt zijn leven in bitterheid, droefheid,
en smart door. --- [Teel).] F- (le boeuf, ossegal.
F- de verre, glasgal f. — [Bot.] F- de terre, aard gal f., aardrook m., duizend guldenkruid; glaszout n.
Fiellenx, esse, adj. Galachtig, bitter als gal.
Fiente, m. Mist of mest, drek m. van dieren,
inz. van vogels. F- de eheval, paardevijgen f. pl.
paardetnest. F- de pigeon, de vaclie, duiven -, koemest.
Fienté, e, adj. [Agile.] Bemest: Terre biei
f-e, goed bemeste aarde f.
Fienter, v. n. Drek lozen (van (lieren).
Fientenx, ease, adj. Vol mest of drek.
5 Fienteron, m. Stalknecht, die de dieren mest wegruimt; straatveger m.
Fier, v. a. 4anbelrouwen. toebetrouwen: Fson lien a qn., zijn goed aan iemand toe- of aan betrouwen. (Men zegt liever confier). — SE FIER,
V. pr. Zich vertrouwen of betrouwen, zich verlaten, zijn vertrouwen stellen: 11 ne faut pas se f- it
tout Ie monde, men moet niet in iedereen vertrouwen stellen. Je ne me fie qu'en Dieu, ik vertrouw
alleen op God. Vous pouvez vous y f-, gij kunt u
daarop verlaten. — (fain.) Bien fou qui s'y tie,
een gek, die er zich op verlaat. — (Prov.) Nage
toujours et ne t'v fie pas, help u zelven en vertrouw niet op anderen. — (iron.) Fiez-vous `r,
Fiez-vous it vela, reken daar eens op.
Fier, (pr. fièr), Fiere, adj. Trotsch, hoogmo edig, opgeblazen, fier, hooghartig; -- moedig,
edel, groot, gewigtig; stout, deftig, vermetel: Ii est
f- de son nneril.e, de ses richesses, hij is trotsch
op zijne verdiensten, op zijne rijkdommen. Une
33+

buss m.
Fidieule, f. [Asir.] Eene der sterren van de
Lier. — [Ant.] Zeker folterwerktuig n. — [Mus.
anc.] Soort van lier f.
Fiduciaire, m. [Jur.] Tijdelijk er fgoedhouder (die het toeven trouwde goed weder heeft uit te
léveren), bezitter van een fideicommis. f i d u c i áriu s ni. — Fiduciairement, adv. Bij tijde lijke erfgoed houding.
Fiducie, f. [Dr. rom.] Schijnverkoop nl
Fiduciel, le, adj. ] Flail.] Point f-, laagste
punt n. van Benen slinger; punt eens cirkels, waar
mathematische werktuigen in graden verdeeld-nar
worden. Ligre f-e, lijn f., die door het middelpunt
en rustpunt gaat.

Fief, m. Leen, leengoed n. Posséder un f-, une
terre en f , een leengoed bezitten. F- dominant,

-- 5 Fichunient, adv. hoofd -, opper -, grondleen. Arrière f-, achterleen.

geld is naar de maan.

ijskruid Ii. -- [H. n.] Vjgsteen m. — Ficoïte, f.
Versteende vijg f. of peerhoorn m.
Fieteur, m. [Ant. rom.] Boetseerder m. in was.
% Fictive, adj. Bedacht, verzonnen; kunstig
(fictif).
Ficti t', ive, adj. Verzonnen, uitgedacht, ver
ingebeeld: Etres f-s, ingebeelde wezens n. pl.-dicht,
(die slechts in de verbeelding bestaan). — Poids f-,
proefgewigt n.
Fictil, e, adj. [Ant.] Van klei of leem gemaakt,
leemen, aarden.
Fiction, f. Verdichting, vinding f.; verdichtsel,
verzinsel n., f i c t i e f. F- poétique, dichterlijke
vinding. Je vous parle sans f-, ik spreek opregt,
de zuivere waarheid. — [Jur.] F- de droit, onder stelling f. van een geval, aangenomen en gewettigd
door de wet.
Fictionnaire, adj. [Jar.] Droit f-, een regt,
dat op eene geregtelijke vinding gegrond is, dat een
F

geval onderstelt.

S Fietiveinent, adv. Bij verdichting, verdich-

tender wijze.

Fidéiconlnnis, m. [Jur.] .Erfmaking f., waarbij den erferenaam de verpligting wordt opgelegd
om het erfgoed, of een aandeel daarvan, na verloop
van zékeren tijd of bij hctplaatsgrijpen van zékere
omstandigheden weder aan eersen derde af te staan,
onvervreemdbaar stam- of familie-erfgoed n., f i d e ï c o 7n m i s n. — Fidéieontmissaire , m.
Hij, wien zulk ee erfmaking ten deel valt, f i, d e ï c o m nn i s s á r i u s m. — Fidéj ussenr, m.
Borg, borgtogtsteller m. (caution), f i. d ej u s s o r m.

— Fidéj ussion, f. Borgtogt f. (cautionnement,

garantie). — Fidéjussoire, add. Borgtogteljk.

Fidèle, adj. Getrouw, oprent, trouwhartig,
trouw; naauwkeurig, onbedriegelijk, juist, met de
waarheid overeenkomstig : Serviteur f- , trouwe
dienaar. Ami f-. getrouwe vriend. F- à ses promesses, h ses devoirs, trouw in de volbrenging zijner
beloften, zijner pligten — Un récit f-, een getrouw,
naauwkeurig berigt n. Traduction f-, getrouwe,
woordelijke vertaling f. Mémoire f-. goed, vast geheugen n. — Portrait f-, een welgelijkend portret n.
-- FIDELE, M. et f. Getrouwe n. — Geloovige, regigeloovige. Les f-s, de geloovigen, de Christenen in
't algemeen, de kudde van Christus.
Fidèlement , adv. Getrouw , getrouwelijk ,
naauwkeurig: Servir f- sa patrie, zijn vaderland
getrouw dienen. Raconter f- une affaire, eene zaak
naauwkeurig verhalen. — F- traduit, getrouwelijk
vertaald.
Fidélité, f. Trouw, getrouwheid, trouw beid,
trouwhartigheid; — opregtheid, echtheid f.: Il est
d'une f- éprouvée, hij is van eene beproe fde trouw.

,
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flle fièrc , een hoogmoedig meisje n. y-- Un cheval
f-, een moedig paard. — Dessin f-, deftige, stoute
teekening f. — (pop .) C'était un f- orage, 't was
een geducht onweder. — (iron. et fain.) Un fsot, een groote gek. — [ Tech. Bois, Marbre f-,
hout, marmer, dat hard is en zich moeijeljk laat
bewerken. -- [Bias.] Lion f-, leeuw m. met opstaande manen. -- (Proc.) Être f- comme Artaban,
comme on Ecos
sais, trotsch als een paauw zin. —
Ook als subst. ((am e ) Faire Ie f-, den trotsche
spelen. Se tenir of Etre sar son f-, eene hooge

borst zetten.
Fier -a -bras, m. (pop. et fain.) Opsnijder,
zwetser, windmaker, enz., z. FANFARON.
Fierasfer, m. [H. n.] Baardlooze slangen
-vischm.
(ophidie imberbe).
Fièrem ent, adv. Met fierheid, stouíeljjk, op
stoute, trotsche wijze: F- dessiné, stout, krachtvol
geteekend. (der zoutvaten n.
Fierliage, m. [Sal.] Het naauwkeurig vullen
Fierté, t. Beenderbus f. van den H. Bomanus.
Fierté, e, adj. [Bias.] Trotschheid, opgebla'
zenheid f., overmoed m., vermetelheid; — fierheid,
hooghartigheid ; verhevenheid , kracht, stoutheid
van uitdrukking (in de schoone kunsten), moedig
C'est un homme plein de f-, 't is een man-heidf.
vol trotschheid, een zeer hoogmoedig man. — Marcher avec f- a l'ennemi, moedig, met fierheid op
den vijand losgaan. -- Ce cheval a de la f-, dit is
een moedig paard. -- La f- de dessin, het krachtvolte
van eene teekening. — Het komt somtijds in 't meerv.
voor: Je ne vieux plus ètre expose a vos f-s, ik
wil niet langer aan uwe trotsche en smadelijke behandelingen blootgesteld zijn.
% Fierter, Fiertir, V. a. Slaan (trapper).
Fierton, m., z. v. a. DENERAL. — Fierton
neur, m. Munttoeziener m., voormalig opzigter
eener munt, die de gemunte stukken nazag.
-h Fiea, m. (pop.) Kind n., zoon m.
Fièvre, f. [Mid.] Koorts f. Un accès de f-,
een aanval van koorts. F- chaude of ardente, heete
koorts. F- contagieuse, aanstekende koorts. F- quotidienne, tierce, quarte, alledaagsche , anderen
koorts. F- continue, in--dagsche,rn
termittente , aanhoudende , afgaande koorts. Fdouble tierce, dubbele anderdaagsch.e koorts. Fbilieuse, ,galkoorts. F- scarlatine, scharlakenkoorts.
F- putride, rotkoorts. F- réglée, petite, froide,
regelmatige, zachte, koude koorts. F- éphémère,
koorts, die maar eens komt en een etmaal duurt.
F- de lait, zogkoorts. F- éthique, uitterende, uit droogende koorts. F- pétéchiale. blutskoorts. Le
our de la f-, de koortsdag m. Le déclin, le fort de
la f-, de afneming f., de hoogste trap nl. der koorts.
La f- a cessé. la quitte, de koorts heeft opgehouden, is uitgebleven, heeft hem verlaten. La f- la
repris, de koorts is teruggekomen, heeft hem op
nieuw aangetast. Je me sens de f-. ik voelde koorts
aankomen. — ((am.) line f- de cheval, eene paar
zeer harde koorts. — (P rov.) Tom--dekorts,n
her de f- en chaud mal, z. CH A1.TD. Avoir la f- de
veau, de dronkaards - beving hebben. II a la f- de
St. Vallier, hij heeft de koorts van benaauwdheid,

FIGURE,
brief is gekunsteld en stroef (door 't veinzen van
gevoelens, die de schrijver niet heeft). — Figenient, m. Stremming, stolling f. — Figer, v. a.
Doen strenunen, doen stollen: — SE FIGER, V. pr.
Stremmen, stollen, dik worden.
Fignoler of Finioler, v. n. ((am.) Figuur
willen maken , door opschik of manieren boven

anderen willen uitsteken.

Fignolette, f. [Hort.] Soort van witte druif f.
Figo, m. [Bot.] Soort van tulpenboom m. —
Figocaque, m. Vrucht f. van den chinéschen lotusboom.
F igue, f. [Bot.] Vijg f.: Un cabas de f-s, eene
mand vijgen. — ( /iq.) Faire la f- à qn., met iemand
den gek scheren, spotten. I1 nest ni f- ni raisin,
hij is noch koud noch warm, men weet niet wat men
aan hem heeft. —(fam.) Par ma f-, b ij mijne trouw,
op mijn woord van eer. — (Prov.) Moitié f- moitie raisin, half willens, half onwillens. — [H. n .]
Vijg, peer of luit f., zekere schelp. — [ Méd. j Pijp
wrat f. -- Figuerie, f. Yijgeboomgaard m.; -vijgendroogerj f. — Figaler, m. Pigeboont m.
F- d'Inde, z. V. a. NOPAL. F- d'Adam, z. BANANIER.
-- [1-1. n.] P ijgeneter ni., zékere vogel.
Figule, f. F.H. n.] Soort van wesp f., rupsen
-doerm.
Figulin, e, adj. ] Tech.] Wat zich laat kneeden en vormen: Terre f-e, pottebakkersaarde f. —
t Fi gtiline, f. Kunstig aardewerk n.
Figurabilité, f. [Phys.] Eigenschap der lig
om eene zekere gedaante aan te nemen,-chamen
vormvalbaarheid, figurabiliteit f.
Figurant, m., -e, f. [Tln ht.] Hij of zij, die
op het tooneel slechts figuur maakt, eene stomme
rol vervult, bjjspeler, ii g u r a n t m., f i g u r a nt e f. ; balletdanser m., - danseres f.
Figuratif, ive, adj. De figuur van iets voorstellend, afbeeldend, f i g u r at i e f;— zinnebeeldig, beetdsprakig, oneigenl ij k, figuurl ij k. Plan f-,
grondteekening f. van een gebouw, bosch, plaats,
enz. ; Figurative, f. [Gram.), z. v. a. CARACTERISTIQUE. -- Figurativeiuieiit, adv. Op
eene afbeeldende, figuurl ij ke wijze.
Fi°uure, f. Gedaante, gestalte f., vorm n1., maaksel, /tsoen n., f i g u u r f. La f- de la terre, du
corps humain, de gedaante van de aarde, van 't
menscheljk ligchaam'. C'est one plaisante f- d'homme, 't is een koddig fatsoen of maaksel van een
mensch. -- Gezigt, aangezigt, gelaat n. Elle a la
bonté peinte sur la f-, de goedheid ligt op haar
gelaat. — Beeld, afbeeldsel n., beeldtenis, afbeelding, afteekening f. (van 't menschelijk ligchaam):
-

F- de bronze, de tire, de marbre, bronzen, wassen,
marmeren beeld of figuur. Demi -f-, beeld te hal ver lijf. — [Arch.] Vlugtige, uit de losse hand
gemaakte schets f. van een gebouw. — [Arith.
Talletter, cijferletter f., cijfer n.: Pour écrire 100
it faut trois f-s. — [Astrol.) F- d'astrologie, de la
nativité of F- céleste, beschrijving of afbeelding f.
van den sterrestand op een gegeven uur, b. v. dat
van iemands geboorte, astrologische figuur f. (ook
horoscope en thème geheeten). — [Danse] Naam
der verschillende lijnen, die men al dansende bede kanonnenkoorts.
schrijft, toer m., dansfiguur f. — [Escr.] Naam
Fiévreax , erase , adj. Koortsverwekkend ; van de verschillende houdingen van 't ligchaam,
koortsig: L'automne est la saison de l'année la plus den arm of den degen, schermfiguur f. — [Géom.]
f-eu=e, de herfst is 't jaargetijde, waarin de meeste De uitgebreidheid, zoo als zij door de onderlinge
koortsen heerschen. -- Ook als subst.: I1 y a beau- ligging van hare grenzen bepaald is; afbeelding van
coup de f- à 1'hupital, er liggen veel koorlsljders een te bewijzen voorstel, figuur, wiskunstige figuur.
in 't hospitaal.
— [Jeu] Kaart, die met een' heer, eene vrouw of
Fiévrotte, f. (verkiw. van fièvre) (fam.) Koorts een' boer geteekend is, prent f., prentje n., figuur f.
koorts, vermaning f. van koorts.
-jen.,ligt — [Mar.] Beeld n. op 't ,galjoen van een schip,
. Fill, m. Naam van een karnavals- kostuum; — hoekman m. — [Mus.] Rij f. van snel op elkaar
volgende en metelka'r verbondene noten. — [Gram..
ook van hem, die zulk een kostuum draagt.
Fifre , m. [Mus.] Klein dwarsfluitje n. — Rhét.] Woordenbeeld, redebeeld n., zinnebeeldige
( p op.) Et toi to joueras du f-, en gij zult op uw' of verbloemde zegswijze tot verfraaijing der rede,
duim fluiten, gij zult er niets van krijgen. — PD- leenspreuk f.: On parle par f- quand on dit la p 1 uper m.: Les f-s et les tambours, de pijpers en de me, le pinceau, la charme, l'épée, les
voiles, etc., pour l'écriture, la peinture,
trommel.clagers.
Figale, f. [Mar.] Indisch éénmast-vaartuig n., le labourage, la guerre, les vaisseaux,
etc. — [Théol.] Zinnebeeld, voorbeeld n., zinnedat zeilen en riemen heeft.
Figaro, m. Naam van den doorslepen barbier beeldige voorstelling. L'Ancien Testament était la
in Beaumarchais' blijspel »le Barbier de Seville" f- du Nouveau. — (fig.) Faire f-, figuur maken,
en in de daarnaar bewerkte operaas; — van daar: zich goed of slecht voordoen; — uitblinken, in 't
sluw onderhandelaar en koppelaar enz. in lief- oog vallen, zich onderscheiden, opzien baren, eene
rol spelen, een' grooten staat voeren; — wel of
deszaken.
Figé, e, adj. (en part. passé van tiger) Gestold, kwalijk bij elkander komen of passen: Il a fait
gestremd: Huile f-e. -- (fig.) Sa lettre est f-e, zijn peu de f- dans cette société, h# was in dat gezel-

FIGURE
schap in geen aanzien. Queue f- y ferez-vous ? hoe
zult gij u daar houden wat figuur zult gij daar
maken?
F'igaré, e, adj. (en part. passé van figurer)
Afgebeeld, aanschouwelijk voorgesteld ; zinnebeeldig, figuurlijk, verbloemd, overdragteljk, g e f i g ure erd. Objet f-. afgebeeld voorwerp n. L'amour fpar deux colombes qui se balsent, de liefde, zinnebeeldig voorgesteld door twee trekkebekkende duiven.
-- Ce mot s'emploie au sens f-, dit woord wordt in
een' figuurlijken zin gebruikt. Copie f-e, z . COPIE .
-- Danse f-e, dans m. met kunstige wendingen. —

Taffetas f-, gebloemd taf n. -- Nombres f-s, geT-

gureerde of figuurlijke getallen n. pl. -- [Blas.
Soleil f-, zon f. met een menschengelaal. — [Minér.
Pierres f-es, figuursleenen m. pl., steenen met a drukken van slieren, planten, enz.
Figurément, adv. Overdragteljk, oneigenlijk,
figuurlijk.
Figurer, v. a. Vormen, de gedaante of den
vorm, geven: Dieu a figuré la matière de mille
manières différentes, God heeft de stof op duizenderlei verschillende wijze gevormd. — Afbeelden,
verbeelden, voorstellen, aanschouwelijk maken, door
een zinnebeeld voorstellen. Les Egyptiens figuraient

l'année par un serpent qui mond sa queue, de

Egyptenaren stelden 't jaar voor onder 't zmnebeeld van eene slang, die zich in den staart bijt. —
V. n. Overeenkomst hebben, wel bij elkander voegen, overeen stemmen; — figuur maken,
veel vertooning maken: Ces deux tableaux figurent
bien, deze twee schilderijen voegen wel bij elkander.
FIGURER ,

-- C'est lui qui a figuré autrefois le plus à la

cour, hij maakte eertijds de meeste figuur aan het
hof. — SE FIGURER, V. C. Zich verbeelden, zich
voorstellen: On se figure ordinairement les chores
autrement qu'elles ne sont, men stelt zich gemeenlijk de zaken anders voor dan zij Zijn. Je me figure sa joie, ik kan mij hare vreugde voorstellen.
Figurine, f. (verklw. van figure) [Sculpt.,
Peint.] Beeldje, bij- of nevenbeeldje n., inz. bij
landschappen in 't verschiet. — [Ant.] F-s, zeer
kleine antieke beeldjes van gebakken leem, brons,
zilver, die meestal godheden voorstellen en bij menigten in de kabinetten der oudheidminnaars ge-

vonden worden.

Figurisme, m. [Théol. j Stelsel n. of meening f.
van hen, die de in 't Oude Testament geboekte gebeurtenissen als figuren van die des Nieuwen Tes-

taments beschouwen, f i g u r i s m us n. — Fi uriste, m. Planhanger van dat stelsel, van die leer,
t g u r i s t m. — [Tech .] Beeldjesmaker, vervaar
allerlei pleisterbeeldjes. — [Danse) Dan--igervan

S

ser m., die firiureerí of sierlijke dansen uitvoert.
Fil, m. Vezel f., draad n.: Les f-s de ce tin
sent très-déliés, de vezels of draden van dat vlas
zijn zeer fijn. Les f-s que font les chenilles, de
draden, die de rupsen spinnen. F-s d'araignée,
spinnewebdradenn. F-s de la vierge, z. v. a. F ILAN DRES . — Ineengedraaide vezel f., garen n., draad m.
Echeveau, Peloton of Pelote de f-, slreno f., kluwen n. garen. F- a coudre, naaigaren. F- retors,
getwijnd garen, twijngaren. Retordre du f-, garen
twijnen. F- bis, F- en trois. tw.veedraadsch, drie
garen. F- h revauder, stopgaren. F- de-drasch
sayette, saaijetgaren. F- de religieuses, kloostergaren. F- de paquet, pak-, bindgaren. F- à gants,
handschoengaren. F- de plain, garen van den sterk
hennep. F- d'étoupes, garen van werk of af--sten
val. F sans poids, zeer fijn garen (voor batist.)
F- de T u rqu ie, tursch garen, hemelgaren. F- de
trame, inslagoaren, dromgaren. F- de chaine, de
cbainette, kettinggaren. -- [Mar.] F- de caret,
de cable , schiemansgaren , kabelgaren , stootgaren. F- blanc, goudronné, geteerd, ongeleerd garen of touw n. F- b gargousses, kardoesgaren.
F- de hauban, middelgaren. F- de marlin of de
lusin, F- de voiles of (t voiles, F- de tr é of de
trévier. zeilmakersgaren, zeilgaren. F- hh marque,
,garenmerk n., dat men op een touw zet. Mettre
les voiles it f- de caret, de zeilen op stootgarens
zetten. Bitord de trois f-s, loerding f. — Couper la
toile de droit f-, Aller de droit f-, het linnen regt
op den draad doorsnijden. -- (fig.) I1 ne faut pas
aller de droit f- contre le sentiment des perronnes
puissantes, men moet niet lijnrert indruischen tegen
-

(niet regtstreeks tegenspreken) 't gevoelen der mag11 va de droit f-, hij gaat rept door

tige lieden..

--
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zee, hij gaat zonder omwegen te werk. -- (fig.) La
vie de I'homme ne tient qub un f-, 's menschen
leven hangt aan een' draad. Cet homme ne tient
qu'à un f-, die man hangt aan een' draad, staat
op 't vallen, loopt gevaar zijn' post te verliezen.

De f- en aiguille, Fournir de f- et d'aiguilles,
z. AIGUILLE . Des finesses, Des malices cousues
de f- blanc, z. cousu. Donner du f- it retordre 11
qn., iemand veel te doen geven, hem veel moeite, beslommering berokkenen. — (fig. et pop.) 11 a Ie f-,

hij is doorslepen, doorkneed, doortrapt. — (poét.)
Le f- de la vie, de nos jours, de levensdraad. La
Parque a tranché le f- de ses jours, de Parce of
Schikgodin heeft zijn' levensdraad afgesneden, hij
is dood. Le f- d'Ariane, de draad, het kluwen
van Ariadne (het middel om uit eene nételige omstandigheid te geraken, om een ingewikkeld vraag
te lossen). Je cherchais un f- qui me diri--stukop
geát dans ce dédale, ik zocht een' draad om uit
dien doolhof te geraken. — Tech.] F- ie plomb,
schietlood n., schietlijn f. ; fijne draad, die aan
kwadranten, sextanten, mikrometee's enz. is aan
F- de métal, F- trait, metaaldraad, ge--gebrat.
trokken draad, draad n. F- d'archal of de fer,
ijzerdraad. F- de laiton à carcasse, karkasdraad..
F- d'argent, dor, de cuivre, de laiton, goud-, zilver-, koperdraad. F- d'instruments, snarendraad.
F- ie moule, à tète, schaft-, kopdraad (bij speldenmakers). — F- de perles, parelsnoer n. -- 11 v a
un f- te ce marbre, dans cette pierce, er loopt
eene ader door dien steen. — [Bot.] F- d'araignée,
z. v. a. JOUBARBE . F- de men, zeedraad, soort van
wier. — [H. n.] F- de serpent, z. v. a DRAGON NEAU. -- [Jeu] Oude benaming van den raadsheer=
in 't schaakspel (fou). -- (Bias.], z. v. a. LAMBEL,
_._ Snede van een snijdend werktuig, scherp.

te f.: Le f- dun couteau, dune épée, dun rasoir.

Donner Ie f- à un rasoir, a' une épée, een scheermes, een' degen op den slijpsteen aftrekken, scherp

slijpen. Oter, Enlever le f- (morfil), de draad , den

braam wegnemen. — (fig.) Passer au (par Ie) fde I'épée, over de kling jagen of laten springen,
nedersabelen. — Fil wordt ook gebézigd van de rigting des strooms, van de rigting der vézelen van
hout, vleesch, enz.: Suivre le f- de l'eau, den,
stroom, den stroomdraad volgen. — (fig.) I1 ne
faut pas aller contre Ie f- de l'eau, men moet niet
tegen den stroom op zwemmen, Beene zaak ondernemen, die alles tegen zich heeft. — [Fond.] Quand
la fonte commence b couler, Ie f- du liquide duit
ètre continu, als 't metaalbad begint te vloeijeu,
moet de stroom onafgebroken voortgaan. — Prendre, Suivre le f- du Bois, het hout naar den draad,
naar de rigting der houtvezels kloven, zagen. Bois
de f-, hout op zijn eind, op zijn langst , hout
dat meer lang dan dik is Coupez cette viande
contre le f-, snijd dat vleescle tegen den draad
in, snijd de vleeschvezels dwars door. — (fig.)
Interrompre le f- de discours, den draad, den
loop van 't gesprek afbreken. Perdre, Reprendre Ie f- de l'histoire, den draad der geschiedenis
kwijt raken, weder opvatten of aanknoopen.
Filadière, f. [Navig. j Platte schuit, praam f.
op de Garonne.
Filace, in. Het spinnen; spinwijze f.; spinsel;
spinloon n. -- [Gray.] Fijne etsmanier f.
Filagore, m. [Artif.] Sterk garen n., worgdraad m., waarmede de vuurpijlen worden toege-

bonden.

Filao ramrne, m. [Papet.] Koperen draadletters of quren, op den papiervorm aangebragt en,
waarvan de afdruk op 't papier zigttïaar is;
afdruk m. daarvan, watermerk n.
Filaire, f. [H. n.] Draadachtig wormpje n. ni
't ligchaam der deren,
Filament, m. Vezel f. [Bot., Anat., Minér.]
Draadje, vezeltje n.: Les f-s des plantes, des racines,
de vezeltjes der planten, der wortelen. — Les nerfs
sont pleins de f-s, de zenuwen zijn vol vezeltjes. —
Les f-s de l'asbeste, de vezels, draden van den asbest of het steenvlas. — (fig.) 11 n'en rente pas an
f-, er blijft geen snippertje, niet het geringste van.
overig. — Filamentaire, adj. [Bot.] Uit zaam,

gegroeide vezels bestaande. — Filamenteua^
enne, adj. Vezelachtig, vezelig, dradig.
Filandier, sere, adj. Spinnend, wie spint.
gaarne spint: Artisan f-, spinner . — (poét. et
burl.) Les trois soeurs f-ières, de drie spinzusters,
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(te drie Schikgodinnen ot' Parcen. — Ook als subst.:
Un f-, Une f-ière, een spinner, eene spinster (fileur, fileuse).
Filandres, f. pl. [H. n.] Zomerdraden, herfst
pl. (ook fils de la Vierge, Maria-draden-draenm.
geheeten). — [Cuis.] Lange taaije vezels f. pl. in
't vleesch. — [Vétér.] Ettervezels in paardewonden, witte striemen f . pl. — [Fauc.] Vezelachtige
wormpjes hij de valken; dradige huidwormpjes n.
pl. -- [Verr.] Draden in 't spiegelglas (zeker gebrek). — [Mar.] Zeegras, n., zeeplanten , die zich
aan 't schip hechten en zijn' loop vertragen.
Filandreux, ease, adj. Dradig, vezelachtig.
-- (fig.) Style f-, langdradige stjl m. (beter diifus,
láche) .
Filant, e, adj. Dikvloeijend (zoo als olie, siroop
enz.) — [Astr.] Etoile f-e, vallende ster f.
Filao, ni. Plant met kegelvormige vruchten.
Filardeau, m. [H. n.] Kleine baksnoek m.,
krulsnoekje n. -- [Hort.] Ilegtstammige jonge
boom m.
Filardeux, ease, adj. [Tech.] Aderachtiq.

Pierres f-euses , aderachtige steenen m. pl. gelijk

FILER,.

wensch slagen. — [Jeu] F- in carte, eerre kaart
wegmoffelen, ondersteken. F- ses cartes, zijne kaar
één voor één en langzaam openleggen.— [Mar.]-ten
F- les écoutes, de schooien vieren. F- toute l'écoute, den schoot laten loopen, springen of vlieten.

F- une manoeuvre en douceur of en garant, een
touw zachtjes aan of gestadig aan bijvieren. F- Is
la bande in eens losgooijen. File bouline ! laat gaan
de boeljn! File du cable! Viert! File à bon compte!
Viert goedkoop! File de l'écoute de revers! Los de
lijschoot ! F- la ligne de sonde, boden. F- de loch,
loggen. Le vaisseau file six noeuds par heure, het
schip loopt zes mijlen in 't uur. Un vaisseau qui
file sur ses ancres, een schip, dat van zijne an;

kers drijft of spoelt. -- z. CIBLE, BOUT , DEMANDE . — [Mus.] F - un son, een' toon lang uitha
— FILER, V. n. (van vloeicto, 'en sprekende)-len.

Zacht en draadsgew js af-, o f uitloepen (gelijk olie,
siroop, enz.); --- lang of draderig, taai worden,
spinnen: Ce vin file. — (fam.) F- doux, goede,
zachte woorden geven, zoete broodjes bakken, ge-

dwee zijn. C'est an homme avec qui ii faut f- dour,

't is een man, met wien men voorzigtig moet om-

gaan. — In eene rij en digt achter elkander gaan.
Filarets, m. pl. [Mar.] Leuningen f. pl. of Faire f- les troupes sur un pont, het krijgsvolk in
eene rij, achter elkander over eene brug laten trekleijers m. pl. van de verschansing.

marmer.

Filaria, f. [Bot.] Keelkruid n., soor t van jas

-mijnplatf.
Filasse, f. Gehekeld vlas n., gehekelde hennep m. [Bot.] F- de montagne, asbest amiant m.,
steen- of bergvlas n. (fain.) Taai en dor vleesch n.
Filassier, m., -iere, f. Vlas- of hennepbereider, hekelaar m., -bereidster, -hekelaarster f.; —
vlas- of hennepverkooper m. , - verkoopster f. —
[H. n.] Het kleine riethoen.
Filateur, m., trice, f. Oprigter, bestuurder m.
van eene spinner, oprigtster, bestuurster f.
Filatier, m. Garenhandelaar m.
Filatrice, f. Zjjdehaspelaarster f. --- [Coin.]
Zékere half zijden stof, soort van floretzijde f. —
,

—

z.
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Filature, f. Spinkunst f.; het spinnen. —SpinFile, f. Bij, reeks f. Aller à la f-, achter elkander, in eene rij gaan. Longue f- de cliambres,
de maisons, lange rij, voegrij van kamers, huizen.
Prenez garde de perdre la f-, pas op, dat gij niet
uit de rij of uit den trein geraakt. — [Mii.] Gelid n.,
linie f., rot n. Serrer les f-s, de geléderen sluiten.
Chef de f-, vleugelman. Serre f-, laatste in de rij,
gelidsluiter. Défiler f- à f-, of f- après f-, gelid na
gelid aftrekken. Feu de f-, geléderen -vuur n. —
[Mar.] Het achterste schip in de slaglinie. Serrer
la f-, de schepen digt bijeen houden.
Filé, in. Tech.] Gouddraad, zilverdraad n.—
Filé, e, adj. (en part. passé van filer) Gesponnen: Coton f-, gesponnen katoen n. — (fig.) Intrigue, Scène bien f-e, goed ontwikkelde knoop m.,
goed ontwikkeld tooneel n. Des jours f-s dor et
d'argent, een aangenaam, gelukkig leven n.
Filer, v. a. Spinnen. F- du lm, du chanvre,
de la sole, du coton, de la laine, vlas, hennep,
zijde, katoen, wol spinnen. — [Tech.] F- de lor,
de l'argent, du fer, du laiton, goud, zilver, ijzer,
koper tot draden trekken, gouddraad, zilverdraad
enz. trekken. F- de lor, de l'ar gent , goud, zilver
spinnen, het goud- of zilverdraad met zijde of iets
anders overspinnen. F- des conies a boyau, darm snaren spinnen. F- la tète des épingles, de spelde koppen spinnen. F- de la eire, de la bougie, waslicht trekken. F- Ie tabac, tabak spinnen. — F- du
vin, wijnvaten met touwen in den kelder nederlaten. — Ook zonder voorwerp gebezigd: F- gros,
fin, grof, fijn spinnen. Les vers a sole filent, de
zijdewormen spinnen. — (Proc.), z. BEItTHE. —
^[

(poét. et fig.)

Les Parques lui fluent de beaux jours,

de Schikgodinnen spinnen hem schoone levensdagen,
hij leeft gelukkig. — (fig. et fain.) F- le p arfait
amour, teeder, maar vreesachtig in de liefde zijn,
den smachtenden minnaar spelen. — F- une periode, eenen volzin uitrekken.— F- an peu d'argent,
lang met weinig geld toekomen, zich met weinig
geld weten te behelpen — (Loc. prov.) Je ne sau-

rais f- si je ne mouille, wanneer ik eet, moet ik
ook drinken. Allez-vous en f- votre quenouille, ga
en bemoei u met uwe eigene zaken, schoenmaker,
houd u bij uwe leest. Filer sa corde, zich een'
strop spinnen, dingen doen, die naar de galg voeren. F- son noeud, zijn naadje naaien, naar zijn'

ken. Le bagage file derrière, de bagagie trekt achter na. -- (pop.) Henen gaan, zich wegpakken, af
Allons, tilez, kom, pak u weg. II faut f-,-zaken:
wij moeten opkramen --- [Chas.] Le Bibier file, 't
wild vliegt in regte lijn voort. Le faucon file sur
sa proie, de valk schiet op zijne prooi toe.— [Phys.]
Une éto le qui file, eene vallende ster f. -- [H. n.]
Le chat file; de kat spint (maakt een spinnend,
snorrend geluid). -- [Jeu] I1 faut f-, quand on est
en malheur, wanneer men ongelukkig is, moet men
niet hooger opzetten, dan noodig is.
Filerie, f. Spinnerij, garenfabrjk; — lijnbaan.
— Trekplaat f. (beter filière).
Filet, ui. (verklw. van fil) Draadje n., dunne
draad ni. -- (leg. et fain.) La vie de 1'hornme ne
tient qua an f-, Cet homme ne tient qu'b un f(of fil), z. FIL. -- [Pêche, Chasse, Jeu, etc.] Net,
vischnet, jagtnet, kaatsnet, netwerk n.; -- (fig.)
verleiding f., strik m., hinderlaag f. Coup de f-,
enz., z. coup (blz. 2i6, kol. 2).—(fig. en in ongun:

stigen zin)

Faire tomber qn. dans ses f-s, iemand

in zijn net weten te krijgen. — Scheutje, weinigje n.:
Un f- de vinaigre, een scheutje azijn. --- F- d'eau,
beekje, vlietje, stroompje n.; waterstraal m. -- (fig.)
Un f- de voix, eene zwakke, fijne stem f., pieperig stemmetje m. — [Chand.] Mettre Ie f- dans Ie
suif fondu, een scheutje water in den gesmolten
talk werpen, om dien te klaren. — [ Anat.] F- de
la langue, toompje n., tongriem m., spanader f.F- de
la verge, toompje n. der voorhuid.— (fam.) Avoir Ie f-,
moeijelíjk ter taal zijn, niet van den tongriem gesneden zijn. Il n'a pas Ie f-, On lui a Idea coupé
le f-, I1 a eu le f- bier coupé, hij is goed van den
tongriem gesneden, hij heeft z ijne tong maar al te
goed tot zijne Dienst, heeft eene gladde tong. -[Arch.] , z. V. a . LISTEL . — [Bias.] Smalle rand m.,
die slechts het derde der breedte van een' gewonen
rand heeft. — [Bot.] Vezeltje n., vezel I. F- ligneux,
houtvezel. Oter les f-s des haricots, de draden of
vezels van de snijboonen aftrekken. F-s of Filaments
des étamines, helmdraden. — [Cuis.] F-s, reepen m.
pl. , filets, langwerpige stukken, die zich zonder
snijden gemakkelijk van zékere bereide visschen laten afligten. Des f-s de soles, d'aiglefins, filets van
tongen, van schelvisch.— F- de boeuf, ruggestuk n.
van een os. — [H. n.] , z. v. a. FILARDE&U . — [Man .]
I yens f., soort van kleine toom. —(fig. et fam.) Être
au f-, te vergeefs wachten, hopen. Tenir qn. an f-,
iemand beletten te eten, van eten berooven, of in
ruimer' zin : iemand met beloften paaijen, aan de
sleur houden.— [Mar, ] F-s de merlin, marlingdraad,
dun touw n. voor beslagljnen. F-s d'abordage, enternetten n. pl. F-s de bastinguage,vinkenetten. F-do
foe, net van 't voorstagzeil en den kluiver. F- de trelingage, net onder de zwigting, blokkenet.— [Tech.]
Schroefdraad; — gewerkte rand m. om een munt
(cordon); -- plat en effen lijstje n. tot schei -stuk
andere lijsten (aan schrjnwerk enz.);-dinq`vae
— lijnvormig sieraad n. op horlogie-werk, slotwerk,
enz.; — randlijst m. van het boven- en onderstuk
der viool; — bra g f. o f kam op den hals eenex
viool; smalle strook f. kalk of gips, waarmede de

--
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laatste rij pannen van een afdak met den muur
verbonden is; — op zijde gesponnen goud- 0/ zilverdraad n.; — figuurljn f., filet, fileetje n. (bij
boekbinders); lijn tot scheiding der kolommen van
eene tabel, der afdeelingen van een boek enz. (bij
letterzetters) .
Filetage, ni. Het spinnen; spinsel n.
Fileter, V. n. (of Pousser des filets) [Rel.] Ver
een boek maken;-guldefirjnopugva
ook: [Tech.] Door de gaten der trekplaat (filière)
halen.
Fileur, m., -euse, f. Spinner m., spinster f.;
F-euse de sole, de lame, de coton, zijde-, wol-,
katoen-spinster f. F- de ceinture, garenspinner,
vlas- of hennepspinner,baander,ljndraaijer. F- dor,
goudspinner. F- de métaux, draadtrekker. F- de
boyaux, darmsnaarrnaker ni. — Ook als adj.: Araignée f-ease, spin, die een web maakt.— FILEUSE,f.
[H. n.] Soort van toot of rolslak f — FILEUSES,
f. pl., z. v. a. AR_1CHNIDES 0/' ARANEIDES.
Fileux, m. [Mar.] , z. v. a. TAQUET.
Filial, e, adj. Kinderlik, het kind jegens zijne
ouders betamende: Obeissance, Tendresse f•e, kinderlijke gehoorzaamheid, liefde f. Respect f-, Crainte f-e, kinderlijke eerbied, kinderlijk ontzag n. (De
,Acadérnie weigert een m. pl. aan dit woord; nogtans vindt men bij vele spraakkunstschrijvers filials en bij Napoléon Landais filiaux). -- Filialement, adv. Op kinderlijke wijze, kinderlijk.
Filialité, f. Kindschap n., hoedanigheid van
kind, van zoon.
Filiation, f. Onafgebroken reeks van geslachten in dezelfde familie, regte linie f. van afstam
verwantschap; kindschap n. I1 a bien-ming,va
prouve sa f- depuis trois cents ans, hid heeft zijne
afkomst sedert drie honderd jaar behoorlijk bewezen. Les enfants adoptifs n'ont qu'une f- purement légale, de aangenomen kinderen bezitten een
louter wettelijk kináschap. — (fig.) Afleiding f.,
zarnenhang van verbinding, aaneenschakeling (der
denkbeelden); afleiding, afstamming f. (der woorden, der talen). Les vices ont une f- immense, de
ondeugden hebben cene ver uitgebreide familie. —
Afhankelijke betrekking f. van eens kerkgemeente,
eene kolonie enz. tot eene moederkerk, een moeder
adoptie of aanneming van een genootschap-lanc;—
door een ander, filiatie f
t Filiàtre, m. Schoonzoon m. (gendre, beauIlls.)
(of stengel.
Filicaule, adj. [Bot.] Met draadvormigen steel
Filicifère, adj. [Miner.] Met indrukken van
varenkruiden. — Filiciforme, Filicin, e, Filicoide, adj. [Bot.] Naar warenkruid gelijkend,
varenkruidachtig. -- Filieite, f. [Minér.] Varen
ni., steen, waarop de bladeren van va--kruidsten
renkruid ingedrukt zijn.
Filieorite, adj. [H. n.] Met draadvormige
voelsprieten. -- Filicule, I. [Bot.] Bronvaren n.
Filière, f. [Tech.] Trekplaat i., trekijzer n.,
waardoor goud -, zilver-, koperdraad, enz. wordt
getrokken; — trekijzer van eersen waskaarsmaker.
— [Cart.] Loodregte spleet I. in, de steengroeven;
metaalader f. in eene mijn. -- [Seri.] F- .i vis,
snij-ijzer; plat stuk staal n. met verscheidene gaatjes,
om schroeven te maken. — [Charp.] Plaat f., balk in.,
waarop de sparren van een dak rusten. — [Peign.]
Snij-ijzer n. der kammenmakers, om de tanden in
te snijden. — [Anat.] Bekkenopening, bekkenengte I. — [Blas.] , z. v. a. FILET. — [ Fauc.] Snoer n.,
waaraan de valk is vastgebonden.—[Mar.]Dwarstouw n., dat men van 't eene boord tot het andere
spant. — ( fig. et fam.) Passer par la f- , eene
moeijel(jke proef doorstaan.
Filifère, adj. Draad- of vezeldragend, draadgeleidend; — [Bot.] met vezels bezel. — FILIFERE, M.
Werktuig n. om in het donker een' draad in eene
naald te steken.
Filifolié, e, adj. [Bot.] Met draadvormige
bladeren; met vézelige bladeren.
Filiforme, adj. Draad- of vezelvormig, dun
als een draad.
Fili rane, m. [On.] Fijn tralievormi.,q draad
doorluchtig werk van goud- en zilverdraad,-werk,
f i l i g r a a n n. — Filigraner, v. a. Zulk draad
-werk
maken.
Filip, m. [Corn.] Soort van sergie f., die men
te Pithiviers maakte. --- [Mar.] Tros, wantslag m.
Filipède, adj. [H. n.] Met lange, zeer dunne
;
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voeten. -- Filipenditle, adj. Jan draden of vezels hangende. Araignée f-, spin, die, buiten haar
web hangende, bare prooi beloert. — FILIPENDULE, f.
[Bot.] Roode steenbreke, wilde gerwe, moederplant,
eene plant met voedzarnen wortel, weleer ook tegen
den witte-vloed gebruikt , i l i p é n d e 1 f. — F1lirostre, adj. [H. n.] Met langen, dunnen snavel.
Filisse, f. [H. n.] Kleine spin I.
Filitarse, adj. [H. n.j Met lange, dunne voet
-- Filitèle, adj. [H. n.] Wijde webben-wortels.
spinnende. (deljke staat m.
Fill age, m. Vrijsterschap n., meisjesstaat, maagt Filtastre of Fillàtre, m. Stiefzoon, voorzoon m.
Fille, f. MMTeisjen.; ongehuwde, jonge dochter, vrijster, maagd; dochter f. Une petite f-, een klein meisje.
Ma soeur est encore f-, mijne zuster is nog ongehuwd.
F- ainée, cadette, oudste, jongste dochter. Petite-f-,
kleindochter. Belle -f-, schoondochter. -- (poét.) Afstantmeling, spruit; inboorling I. La f- des rois, des
Césars, de afstammeling, dochter der koningen, der
Ccesars. — Les f-s de Sion, de dochters van Sian.
La f- du désert, de dochter der woestijn. Fdu chant, de la lyre, zangster, dichteres. F- de la
douleur, de l'exil, dochter der smarte, der ballingschap, in droefheid, in ballingschap levende vrouw.
— Les f-s de Mthnoire, de l'Enfer, de i'Achéron,
du jour, de Muzen of zanggodinnen (dochters van
Mnemósyne), de Furiën of wraakgodinnen, de Parcen of schikgodinnen , de Horen of tjdgndinnen.
-- Les f-s du printemps , de bloemen , de lente
pl. Les f-s du eiel, de bijen, zwaluwen,-vruchtenf.
enz. La Pauvreté est f- du Péché, de .Armoede is
de dochter der Zonde, zonde baart armoede. -- [H.
de France] F-s de France, dochters d er fransche koningen, koninklijke princessen.— F- ainee des ruis de
France, titel der universiteit valt Parijs. -- FILLE
wordt somtijds ook in den zin van: dienstmaagd,
meid, vrouwelijke bediende f. gebézigd. Appelez la f-,
roep de meid. Ceci est pour la f-, dit (deze fooi)
is voor de meid. F- de boutique, winkelmeisje,
winkeldochter. F- (gebruikelijker femme) de cliarnbre, kamenier. F- de basse- cour, z. BASSE -COUR.
— F-s d'honneur, eeredames, hofdames. — Ala f-,
mijne dochter, mijn kind (door personen van zékeren ouderdom of stand vaak gebézigd tot personen„
die hunne dochters niet zijn). -- Naam der nonnen
van vele kloosterorden: F-s de la Miséricorde, bar°mhartige zusters. F-s de, l'Annonciation, nonnen van
de orde van de Annunciatie of van Maria- boodschap.
Couvent de f-s, nonneklooster a. — Ook gebruikt
van kerken, kloosters, enz., die van andere a fhangen: Ces alibayes sont f-s de Citeaux, die abdijen
staan onder 't klooster van Cisterne. Église-f-, fillaal-kerk, dochter-kerk , bij-kerk (in tegenstelling
met de moeder- of hoofdkerk) . --- Door misbruik
van 't woord bézipt men felle ook voor: hoer, iigtekooi f., veil meisje n. F- de joie of F- soumise,
openbare hoer, meisje van pleizier. Il fréquente
ins f-s, hij loopt bij de liggtekooijen. Elle a lair an
peu f-, zij ziet er wat hoerachtig uit. -- (Prow.)
De la vigne et de la f- in garde est difficile, rijpe
druiven en huwbare meisjes zijn rnoeijel jk te bewaken. F- oisive á mal pensive, ledigheid is , voor
meisjes gevaarlijk. F- fenestrière etc. , Z. FENESTRIER. F- qui Arend se vend, F- qui donne, s'abandonne, het meisje, dat geschenken aanneemt of geeft,
schenkt hare eer, hare deugd weg. — C'est la fau vilain , qui en donnera Ie plus l'aura , wie
't meeste biedt, heeft het. — [ Tech.] F-s, geelkoperen plaatjes n. pl. (waarvan 't grootste inére, moe
heet) . — [ Hort.] F-s d'artichauts, afzetsels,-der,
onderste bladeren n. pl. van artisjokplanten.
Fillette, I. (verklw. van fille) (fam.) Jong meisje;
dochtertje n. — (Prow.) Bonjour lunettes, adieu f-s,
met grijze haren moet inca niet meer vrijen. ---[Cout.] Coutume des f-s, boete van eene fransche
kroon (ecu), die zwangere weduwen en jonge doch
indien zij haren toestand niet b 't geregt-ters,
hadden aangegeven, betalen moesten.
Filleul, m., -e, f. Doopzoon m., doopdochter f.,
doop- of petekind n. (gewandsworrn m.
Filo-capsulaire, m. [H. n.] Soort van inFiloche , f. [ Manuf. ] Soort van netcorrni
zijden of garenweefsel n., f i t o c h e f. — [ Meun.
Molensteentouw n. — [Pêche] Nethouder nl.
Filon, m. [Minér.] Ertsader, renader t.,
mijngang m.
-

,
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Fin, nl. Einde, slot, besluit n., uitgang m., uitFiloselle, f. [Com.] Floretzijde, f i to ze l; —
einde n., afloop in. La f- de 1'année, het einde des
floretlint n.
Filotier, m., -ière, f. Garenkoopman m., ga- jaars. Je n'ai pas entendu la f- de son sermon, ik
ren koopvrouw f. (in't klein). — FILOTIÈRES, f. pl. heb het slot van zijne preek niet gehoord. Mettre f- t
[Tech.] Smalle sierljk uitgewerkte glasrand m. om une chose, eene zaak ten einde brengen. — (fam.)
Faire une f-, een beroep kiezen, een' stand, eene
de ruiten heen.
Filonn, m.(oorspronkelijk zooveel als COCHONNET) bepaalde levenswijze aannemen. — [Com.] Cette
Listig bedrieger, spitsboef, gaauwdie f, fielt, schurk, lettre de change est échue f- mat, die wissel verbeurzesnijder; — valsch speler m. — [H. n.] Soort valt ultimo mei. F- courant , F- prochain, den
lipvisch derindische
ndische zeeën, roode bedrieger m. laatste der loopende, der volgende maand. — (Prov.)
En toute chose it faut considérer la fin, bij alle
[sparus insidiator] .
dingen, let op 't einde. La f- couronne l'oeuvre,
Filouse, f•, z. V. a. QUENOUILLE.
Filotitage, m. Spitsboeven-handwerk n. ; z. het einde goed, al goed, — het einde kroont het
werk. — Einde, uiteinde n., dood m. I1 tire à la
v. a. FILOUTERIE.
Filouter, V. a. Listig bedriegen, stelen, beur f-, à sa f-, 't zal haast met hem gedaan zijn, h"
ligt
op sterven. Pensez à votre f- dernière, den
ontfutselen; — valsch spelen. — (fam.)-zesnijd,
aan uwen dood. — [Chas.] Le eert est sur ses f-s,
F- qn., iemand bedriegen, beet hebben.
Fi louterie, f. Listige bedriegerij, beurzesnijderj, het hert is moede en zal 't haast opgeven. — (Prov.)
ont f utseling; — a fzetterj, hellerij f. , gaauwdie- Telle vie, telle f-, De mauvaise vie, mauvaise f-,
zoo het leven , zoo de dood. — Oogmerk , doel,
venstreek m.
Fils, m. (pr. five, vóór een klinker of stomme doelwit, oogwit n. II a sa f- dans vette démarche,
h fize; op 't einde van een versregel fi of five, naar met dezen stap heeft hij zijn oogmerk. A quelie
gelang het rijre vordert). Zoon; jongen m. Petit f- a-t-il fait vela? met welk oogmerk heeft hij dit
f-, kleinzoon. Beau -f-, schoonzoon; (fig. et fam.) gedaan? Il parviendra à sa f-, hij zal zijn doel
welgemaakt, fraai gekleed heer n. ; gemaakt mode- bereiken. -- (Prov.) Qui veut la f-, veut les moyens,
gekje n.: F- ainé, cadet, unique, oudste, jongste, wie het doel wil, moet ook de middelen willen. —
eenige zoon. — Elle est accouchée dun fils, zij is [Prat.] F- de non recevoir, grond m.. van niet-ontvan een' jongen bevallen. — (poét.) fll'stantineling; vankeljkheid. F- de non-procéder, verz-t n. van
inboorling m. Les f- de Saint-Louis, de afstamme- onbevoegdheid. — à LA FIN, loc. adv. Eindelijk, ten
lingen, telgen, spruiten van Sint- Lodewijk. Les f- laatste. — (pop.) A la f- des f-s, A la f- finale,
de 1' Helvétie, de zonen van Helvétië, de inboor- eindelijk en ten laatste. --- A ces fins, tot dat
lingen, bewoners van Zwitserland , de Zwitsers. einde; dien ten gevolge.
Fin, e, adj. Fijn, dun: Dentelle f-e, fijne kant f.
Les f- d'Albion, de Engelschen. — Les f- d'ApolIon, de Mars, de Plutus, etc., de dichters, de krijgs- Papier f fijn, dun papier n. Pluie f-e, fijne relieden, de rijken, enz. Les f- de I'halrmonie, de toon gen, stof-, motregen. Pinceau f-, fijn penseel n.; —
(overdragtel k), keurig, net, fijn schilderwerk n. —
-- Les f- de la douleur, de zonen der-kunstear.
smarte, de lijdenden en bedroefden. Les f- de la Elle a la jambe f-e, zij heeft nette, welgevormde
joie, de zonen der vreugde, de najagers van 't ver beenen. Les traits de la femme sont plus f-s que
-- Le luxe est f-de l'abon--mak,dewrlin.g
ceux de 1'homme, de gelaatstrekken der vrouw
dance, de weelde is de dochter des overvloeds, uit zin fijner, bevalliger dan die des mans. Linge f-,
den overvloed ontstaat de weelde. — (dévot.) Les fijn linnen n. — (Loc. fam.) Aimer le Tinge f-, veel
f- des hornmes, de zonen o f kinderen der menschen, van de vrouwen houden. — Fijn, zuiver, onverde menschen. — [ t'héol.] F- de 1'homme, F- de mengd, voortreffelijk in zijne soort, uitmuntend,
Dieu, F- de 1'Éternel, Zoon des menschen, Gods best, echt: Or f-, fijn goud n. Perles f-es, fijne
Zoon, Jezus Christus. F- de Bélial, Bel/als zoon, paarlen f. pl. F-e fleur de farine, fijne, beste bloem f.
goddelooze. — [H. de France] F- de France, zonen van meel. -- (fig.) F-e fleur de la chevalerie, de
der fransche koningen , koninklijke prinsen. F- bloem. de keur der ridderschap. Balance f-e, z.
ainé de l'Eglise, oudste zoon der kerk, bijnaam TRÉBUCHET. I1 na que des cbevaux f-s, du vin f-,
der fransche koningen. — Le f- de la maison, de hij heeft enkel voortreffelijke paarden, fijne of uit
wijn. — Fin , scherp (van de zintuigen-jelzn
zoon des huizes (van den meester des huizes). —
Mon f-, min zoon (uitdrukking van welwillend sprekende): Avoir l'oreille (1'ouie) f-e, le tact, Ie
vaak door lieden van zékeren stand en ouder--heid, gout f-, een fijn, scherp gehoor, een fijn gevoel,
dom gebézigd tot dezulken, die hunne zonen niet een' fijnen smaak hebben. Un f- gourmet, een fijne
zijn). — Etre f- de maitre, even bekwaam in't vak wf/nproever. — ( fig. et pop.) Au f- fond de la nier,
als de vader zijn. — I1 est f- de ses oeuvres, wat de l'enfer, op den diepsten bodem der zee, in het
hij is, is hij door eigen verdienste geworden. — diepst. der hel. I1 vient du f- fond de la Russie,
(Loc. prov.) 11 est f- at Bien f- de son père, hij hij komt uit het diepst van Rusland. -- (fig. et
aardt geheel naar zijn vader, 't is een aardje naar fam.) Le f- mot de qc., het beslissende, ware woord,
zijn vaartje, 't is zijn vader op een haar. I1 nest de oplossing van 't raadsel; de verborgen zin, die
f- de bonne mere qui ne voulut avoir fait vette achter iets steekt. — Partie f-e, geheimzinnig pleiaction, ieder braaf mensch zou wenschen zóó gehan- zierpartfjtje n. — Fijn (van 't geen het verstand
deld te hebben. I1 West f- qui Wait couru à ce betreft, of van personen sprekende), scherpzinnig,
spectacle, jan en alle man liep naar dat schouw- geestig, schrander, snedig, bevallig; — sluw, doortrapt, leep, slim, geslepen , loos, listig. Avoir le
spel heen.
Filtrage, m. Het doorzijgen, het f i l t r é r e n. jugement f-, een fijn, scherpzinnig oordeel hebben.
— Filtrant e, adj Doorzijgend, tol doorzijginq Raillerie f-e, fijne, geestige scherts f. Louange f-e,
dienend: Papier f-, doorzijgpapier, filtreerpapier n. fijne, bevallige lofspraak f. Observation f-e, fijne,
Pierre f-e, zijgsteen, filtreersteen m. — Filtra- schrandere opmerking f. — I1 est f-, hij is sluw,
tiots, f. Doorzjgina, klenzing of kleinzinq,, f i l- geslepen, enz. — (Loc. fam.) Avoir ]e nez f-, een'
t r é r i n g f. — (Méd. anc.] z. V. a. SÉCRETION. fijnen, goedera neus hebben: listig, sluw, zijn. Bien
— Filtre, m. Elk voorwerp (papier, doek, spons, f- qui l'attrapera. Plus f- que lui West pas bête,
steen, enz.), geschikt ter doorzaging, tiger, door- wie hein verschalken wil, moet vroeg opstacn, z.
z jger, klenzer, zijdoek m., zijgpapier n., zjgtrech- ook DAGUE, LAME. — [ Mar.] Vaisseau, Batiment f-,
ter m., zijgvat n., klensdoek m., leksteen m., fijne scherp gebouwd schip n. F- voilier of Vaisseau fgaren of haren zeef f., filtrum n., filter in. de voiles, snelzeiler, goede zeiler m.
FIN, m. Sluw, listig, doorslepen rnensch, sluwerd m.
F- -charbon. kool-filtreerton f., kool-filter m. —
F- -prosse, filtreertoestel m. met drukking. — [ Méd. — (Prov.) Le f- trouve toujours an plus f- qui
anc.] Uitscheidend orgaan of vat n. , klier f. , z. l'attrape, er is altijd meester boven meester, z. ook
GLANDE. — z. ook PHILTRE. — Filtrer, v. a. DOUBLURE. — Faire le f-, zich op zijne sluwheid,
Doorzijgen, klenzen of kleinzen, f i 1 t r é r e n. Pierre scherpzinnigheid veel laten voorstaan. — ( fam.)Faire
b f-, zr,gsteen, leksteen m. — [ Méd. anc.], z. v. a. le f- dune chose, niet met eene zaak voor den dag
of voor den draad willen komen, niet willen zeggen
SECRETER. — F1LTRER, v. n., en SE FILTRER. v. pr.
Doorzijpelen, doorlekken. doorgezegen of gefiltreerd wat men weet of denkt. Jouer au f-, au plus f-,
worden: L'eau filtre, se filtre a travers le sable, elkander om 't zeerst zoeken te bedriegen, beet te
het water zijpelt door het zand. — Filtré, e, hebben. — (iron.) Un gros f-, een plomperd, die
adj. (en part. passé): Eau f-e, doorgezegen, g e- den schrandere wil spelen. — Je le donne au plus
filtreerd water n.
f-, dat zet ik den beste, den knapste, den slimste.
-- Het fijne, het hoofdpunt, het gewigtigste van iets.
Filere, f. Spinsel n., gesponnen draad m.
-,
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't geheimzinnige van eene zaak. — (fig.) Savoir Ie
fort et Ie f- d'une affaire, d'un art, eene zaak, eene
kunst in den grond verstaan. Tirer le f- d'une

--

affaire, alle mogelijk voordeel uit eene zaak trekken. -- [Bill.] Prendre le f- d'une bille, een' bal
fijn raken, een' bal snijden. (Men zegt ook. Pren
dre une Mlle fin.) — [Tech.] F- d'autruche, fijnste
struisvéderen. F- a pointes, fijne zwarte struisvéderen. — [ Com.] F- d'once, F- de rame, F- de
bédelin, naam van verschillende Levantsche kabenen. — [ Tech.] Goud en zilver (in tegenstelling
met koper, tin, lood, ijzer). Faire Ie commerce de
f-, in goud en zilver handelen. Bouton de f-, Grain
de f-, z. BOUTON, GRAIN. Deniers de f-, de deelen
fijn goud of zilver, die in een alliëersel vervat zijn.
Finage, m. [Anc. prat.] Uitgestrektheid van
een regts- of grondgebied, tot aan de grenzen van
een ander. — Ook z. v. a. AFFINAGE.
Final, e, adj. Wat zich aan 't eind bevindt,
wat om te eindigen, te sluiten dient, eindigend,
laatst, (i na a l: [Gram.] Lettre, Voyelle, Consonne,
Syllabe f-e, eind- of slotletter f., slotklinker, slotmedeklinker m. , laatste lettergreep f. — [Phil.]
Cause f-e, eindoorzaak f. — [ Théol.] Impenitence,
Persévérance f-e, tot aan den dood durende onboetvaardigheid; volharding f. (in 't goede). Jugement
f-, laatste oordeel, jongste gerigt n.; [Jur.] eind•
oordeel, eindvonnis n. — [Prat.] En fin f-e, ten
slotte, eindelijk. -- [Corn. et Fin.] Compte f-, slotrekening f. Quittance f-e, kwitantie f. tot geheele
FINALE, f. [Gram.] Eind- of slotvereffening.
letter f. — [Mus.] Hoofdnoot f. van den toon,
waaruit een muzijkstuk is gezet en op welke het
eindigen moet; — slotnoot f. in 't gregoriaansche
gezang. — FINALE, FINAL, m. [Mus.] Slotstuk,
eindstuk van een muzijkstuk, opera, ballet, enz.,
finale n. (stelk.
Finaleinent, adv. Ten laatste, eindelijk, laatFinaliste, m. [Phil.] Aanhanger, voorstander m. der eindoorzaken.
Finance, f. Gereed of baar geld n., klinkende
munt t., geldvoorraad m., financiën f. pl.: II est
un peu court de f-, hij is wat schraal bij kas. — [ Anc.
admin.] Opbrengst f. aan den koning voor een
gekocht ambt; ook in 't algemeen: opbrengst, bepasting f. Cette charge pale tant de f-, voor deze
bediening wordt zoo en zoo veel opgebragt. Payer
la f-, de belasting, den impost betalen. — FINANCES f. pl. Staatsinkomsten f. pl., openbare geldmid
pl., staatsvermogen n., staatshuishouding,-deln.
schatkist f., f i n a n c i e n; — financie-wezen, schat
La guerre a épuisé les f- de l'Etat,-kistbehrn.:
de oorlog heeft 's lands schatkist uitgeput. Le
ministère des f- , de gezamenlijke ambtenaren,
die onder den Ministre des f-s , den minister
van financiën of rijksrentmeester, 's lands geldmiddelen beheeren. ' Il salt bien les f-, hij heeft
goede kennis van 't financie-wezen. — Toestand m.
van iemands vermogen: Il est mal dans ses f-,
zijne fondsen staan laag, zijne zaken staan slecht.
Les f- sont basses, zijn vermogen is uitgeput.
— Finance in verzamelenden zin beteekent: zij,
die 's lands geldmiddelen beheeren, die geldzaken in 't groot drijven, bankiers, financiers; ook:
't beroep of 't vak van financier. Cela est du ressort de la f-, dat behoort bij 't financie-vak te
huis. Un homme de f-, een financier. La haute f-,
de rijkste bankiers, de geldadel m. Il veut entrer
dans la f-, hij wil zich aan 't financie-wezen wij den. Style do f-, financie-stijl m. Ecriture de f-,
soort van rond schrift n. Chiffre de f-, romeinsch
cijfer n. — [Impr.] Caractères de finance, drukletter, die de schuine schrijfletterr nabootst, schrijfletter f.
Finaneer, v. n. (fam.) Afschuiven, in de bos
blazen: On la fait f-. — FINANCER, v. a. [Anc.
admin.] De opbrengst voor eene bediening aan den
koning betalen.
-t- Financiel, Ie, adj. De financiën of geldmiddelen betreffend, fin a n c i ë e 1.
Financier, m. Ambtenaar bij de staatshuishouding, <<taatshuishoudkundige; — bestuurder van
geldmiddelen, rentmeester, bankier, f i n a n c i e r m.
(fam.) C'est un f-, I1 est riche comme on f-, hij
is schatrjk, hij heeft geld als water. — [Théát. J
Tooneelspeler, die de financiers-rollen speelt. —
FINANCIER, IÈRE, adj. Wat de financiën of geldmiddelen betreft. Systéme f-, financie-stelsel n.
—
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Question f-ière, geldvraag f., vraagstuk n., dat de
geldzaken betreft. — Ecriture f-ière, soort van
rond schrift n. Lettre f-ière, groote, ronde fransche letter f. -- [Patiss.] Vol-all-vent à la f-ière,
zeker gebak. -- Finaneièrement, adv. Op de
wijze der financiers; in geldzaken, in zake van
financiën. F- parlant, om de taal van 't financiewezen te spreken.
Finasser, v. ra. (fam.) Kleine listige streken
begaan, slinksche streken aanwenden. — Finasserie, f. Slinksche, listige streek m. -- Finasseur : m., -ease, f., (meer ,gebruikelijk) Finassier, m., -père, f. Draajjer, konkelaar m.,
konkelaarster, draaister f., hij of zij, die met lis
-tige
streken omgaat.
Finàtre, f. [Cim.] Finaster m., soort van
slechte zijde, waarmede de ardassine dikwijls ver
wordt.
-valscht
Finaud, m., -e, f. (fam.) Fijn, slim, sluw,
listig in kleinigheden, in beuzelingen. — Ook als
subst.: C'est un f-, un gros f-, 't is een sluwerd,
die niet te vertrouwen is, een foppersbaas.
Fineelle, f. [Pèche] Zoomtoom n. van een net.
Finchelle, f. [Navilt.] Trekljn f.
Finetnent, adv.. Fijn, netjes, op fijne, nette
wijze; listig, olijk, snedig, behendig. Ce collier est
f- travaillé, dat halssnoer is fijn, keurig bewerkt.
Il mille f- (avec finesse), hij schertst op fijne geestige weze: I1 s'en est tiré t-, hij heeft zich listig,
behendig uit deze zaak getrokken.
Fine-métal, m. (angl.) [Tech.] Fijn metaal n.
ruwijzer, dat door herhaalde zuivering zeer blank
is geworden, wit ruwijzer.
Finerie, f. [Tech.] Puddel-oven, roeroven m.,
in welken het ruwijzer ge frischt of gezuiverd en tot
smeedijzer wordt herleid; --oven tot zuivering der
steenkolen.
Finesse, f. Fijnheid, dunheid, teêrheid; netheid en bevalligheid f. van vorm; — fijne, lekkere
smaak m. van spijzen en dranken: La f- d'un tissu,
de fijnheid van een weefsel. La f- des contours,
des traits, de fijnheid, bevalligheid der omtrekken,
der gelaatstrekken. La t- des vies, des mets, de
fijne smaak der wijnen, der spijzen. — Fjjnheid,
scherpheid der zintuigen; — fijnheid van verstand,
oordeel, smaak, enz., scherpzinnigheid, schrander heid, geestigheid, snedigheid; — in ongunstigen zin:
sluwheid, slimheid, listigheid, geslepenheid, arglis
tigheid; list, kunstgreep, kneep f., streek, vond m.,
loopje n. La f- du gout, du toucher, de l'odorat,
de la vue, de 1'ouie of de 1'oreille, pie fijnheid,
scherpheid van den smaak, van 't gevoel, van den
reuk, van 't gezigt, van 't gehoor. Sa physionomie
exprime la f-, zijn gelaatdrukt scherpzinnigheid
uit. Penser, Juger aver f -, scherpzinnig , juist
denken, oordoelen. — La f- de ses railleries, de
fijnheid, geestigheid zijner scherts. La f- d'une
distinction. de fijnheid eener onderscheiding. -- Les
f-s dune langue, de fijnheden eener taal, hare
eigenaardige wendingen, uitlatingen, de fijnste onderscheidingen harer synoniemen, enz. -- Je connais sa f-, ik ken zijne streken, zijne arglistigheid.
User de f-, met list te werk gaan. — (fam.) Entendre f- á une chose, pene zaak ten ergste
ergste uitleggen. II n'y entend pas f-, hij meent
niet
kwaad, denkt er geen kwaad bij. Il est au bout
de ses f-s, hij heeft al zijne kunstgrepen uitgeput,
hij weet volstrekt geen' raad meer. II fait f- des
moindres choses, de tout, hij maakt uit de geringste
zaken, uit alles een geheim. — Zie ook cousu.
S Finet, te, adj. (verklw. van fin) Fijn, loos,
olijk, min of meer doorslepen. — Ook als subst.:
C'est un f-, 't is een slimme vogel.
Finette, f. [Corn.] Ligte stof f. van wol of katoen.
Fingal, m. H. n.] Ben.gaalsche bonte ekster m.
Fingard, e, adj. [Man.] Weêrspannig, koppig.
Fini, e, adj. (en part. passé van finir) Geëindigd, afgeloopen; afgemaakt, voltooid: Ma lettre
est f-e, mijn brief is geëindigd, is af, uit. Travail,
ouvrage f-, c;eëindigde arbeid m., voltooid werk n.
Un tableau f-, bien f-, eene goed afgewerkte, voortref/dijk uitgevoerde schilderij f. — (fam.) Un acteur f-. een volleerd tooneelspeler. Un voleur f-,
een volleerde dief. — [ Math.) Grandeur f-e. eindige, begrensde grootheid f. Nombre f-, eindig getal n. Progression f-e, eindige reeks f. (van een
bepaald getal termen). -- [ Gram.] Modes f-s, bepaalde wijzen f. pl. van 't werkwoord (die persoon,

784

FISTULIDES.

FINIR

getal en tijd aanduiden). — [Phil.] Un être f-, een
begrensd wezen. L'esprit de J'homme est f-, 's men-

schen verstand is begrensd, beperkt. — (Loc. fig.)
C'est un homme f-, 't is een bedorven man (zone
zaken zijn geheel te gronde); ook: hij is dood-op
(is uitgeput van ouderdom, ziekten, rampen, enz.).
FINT, m. Volkomenheid , volledigheid , bijzondere
zorg f. in de afwerking van een kunstgewrocht:
Ce tableau est d'un f- précieux, die schilderij is
met ede uiterste naauwkeurigheid afgewerkt. —
[Phil.] liet eindige, begrensde: Entre le f- et 1'in-

tini it y a un abime immense.
Finir, V. a. Eindigen, besluiten, voleinden, vol
afmaken, ten einde brengen, volmaken. F--toijen,
la guerre, den oorlog eindigen. I1 a fini sa lettre,
hij heeft zijnen brief geëindigd. F- ses jours, zijn
leven eindigen, sterven. F- un tableau, eene schil
afwerken, er de laatste hand aan leggen. —-derij
Ook zonder voorwerp: Finissez done, maak er toch
een eind aan, scheid toch uit. — [Peint.] Ce peinIre finit trop, die schilder is al te zorgvuldig,
angstvallig in 't afwerken. — F- d'écrire, de parIer, ophouden te schrijven, te spreken, afschrijven,
uitspreken. Il a fini par pleuren, ten slotte is hij
gaan weenen. — (fam.) Cette dispute a trop duré,
it est temps den f-, deze twist heeft te lang ge-

duurd, 't is tijd er een einde aan te maken. —
FINIR, V. n. Ten einde gaan, een einde nemen, eindigen, uitgaan, a/loopen, sterven: Tout finit en
ce monde, op deze wereld neemt alles een einde.
Le sermon finissait lorsque je suis entré, de preek
nam een einde, toen ik inkwam. 11 finira mal,
't zal een slecht einde met hem nemen, 't zal slecht
met hem a floopen. Ainsi finit ce prince, zoodaniq
was het einde, de dood van dien vorst. Ce mot
finit en s, dit woord eindigt, gaat uit op eene s.

5 Finissa ;e , Finissenient , m. [Tech.]

Voltooijing (achevement).
F nisseur, ni. [Tech.] .4/werker (der horlogien); a fslijper (der speldepunten), voltoojer m. —
Pletcilinder M. door welken het ijzer gaat, nadat
het door den dégrossisseur (z. ald.) is bewerkt. —
(iron.) Drinkersbaas, die al de gasten of drinkebroêrs dronken maakt.
Finiteur, m. [Asir.] Gezigteinder m. op zee.
— Ook als adj.: tot den horizon of gezigteinder
behoorend: Cercle f- of horneur, gezigteinder, horizon m.
Finito, m. (latin) [Prat.] Het sluiten der rékening, de finale staat eener rekening.
Finlandais, e, adj. Wat tot Finland behoort,
finlandsch, finsch. — 41s subst. m. en f. Een Finlander, Fin, eene Finlandsche, Finsche.
Finne, f. [Tech.] Schuine ader f. van vreemde
stoffen in een leiblok.
Finnois, e, adj. Wat de Finnen betreft, finsch.
Langue f-e, finsche taal f. — .Ells subst.: Les Fin-

nois , de Finnen. (!Wipe peer f.
Fin-or, m. [Hort.] Soort van kleine tolvorFinot, te, adj. etsubst. (verklw. van fin; woord
van den kardinaal de Retz) (fam.), z. v. a FINET .
.

— Finoterie, f. Kleine streek m., eenigzins sluwe
of boze daad f.

Flute, f. [H. n. j, z. v. a. FEINTE.
Fiocchi, m. pl. (pr. fi-ok-ki) Kwasten m. pl.
van een' kardinaalshoed. — (fig.) Être in f-, in
groot kostuum, in feestgewaad, in 't beste pakzijn.
Fiolant, m., z. V. a. ERETAILLEUR.

Fiole, f. Kleine glazen flesch f., fteschje n. —
[Chim.] Glazen vat n. met wijden buik en langen
hals, kogel flesch, f i o o 1 f. — [ Hydrost.] F- des
quatre éléments, elementen-glas n. — (pop. et fam.)
Vider une f-, eene flesch wijn uitdrinken.
Fioler, V. n. (fam.) Onmatig drinken, zuipen.
-- Fioleur, m. Drinkersbaas, zuiper m.
Fion, m. (pop.) Zwier, houding, goede houding f,
Donner ]e f- is une chose, de laatste hand aan iets
leggen. Avoir le f- de qc., den slag van iets hebben.
Fiorite, f. [Minér.] Soort van kwarts, f i or e t n. (Versieringen f. pl.
Fioritures, f. pl,. (van 't itat. floritura). [Mus.]
t Fique of Fiquette, f., z. v. a . FOI . (pop.)

Par ma f-, op mijne eer.
Firmament, m. Sterrenhemel m., uitspansel,
f i r m a m e n t n. — [Modes] Naam van een voor
diamanten haartooisel n.
-malig
Firman, m. [H. orient.] Schriftelijk bevel n.
keizerlijke
verlofbrief
(patent),
pas
m.,
des sultans,

fe r m a n of f i r nz a n. — In Oost - Indië: schri fteljke vergunning f. aan vreemde kooplieden om
handel te drijven, handelspas m.
Firoles, m. [H. n.] Soort van naakte weekdieren n. pl.
Firome, m. [Bot.] Japansch zeewier n.
Fisc, in. (pr. fink) [Admin.] Vorstelijke schat
openbare schat ni., staatsvermogen n.,-kamerf.;
staatskas- f., fi s c u s m. — Het beheer der schat kist, der staatskas, de gezamenlijke ambtenaren der
schatkist, fiskaalbeambten, fiskalen m. pl. — Fiscal, e, adj. Den fiscus 0/de staatskas betreffende,

fiskaal, fiskalisch: Droits fiscaux, fiskale
regten, schatkistregten n. pl. Procureur f- of bij
ellips: Le f-, landregteischer, openbaar aanklager,
die inz. voor de regten van den fiscus waakt en
bij schending daarvan als eischer optreedt, f i sk a a l m. — (iron.) C'est un homme tres f-, ciie
man is magtig voor de repten der schatkist bezorgd.
— FISCAL , m. [H. n.] Kaapsche graau'we ekster m.
— 5 Fiscalat, m. Ambt des fiskaals, f i s k al a a t n. — - -I- Fiscaletnent, adv. Op fiskale
wijze. — Fisealin, e, adj. De schatkist rakende.
— tells subst. m. (weleer) Naam van de leenen des
franschen konings, in den eersten tijd der monarchie;
-- Vassaal; pachter; — ontvanger m. van den fiscus. — Fisealité, f. Stelsel n., ook kennis f. der
wetten betreffende den fiscus. (Deze beteekenis is
verouderd.) — 4 Neiging f. om de inkomsten, de
regten van de schatkist te vermeerderen, te groote
ijver in. voorde schatkist, f i s k a l i t e i t I. — Fis
nl. pl. [Ant. rom. ] Kampvechters m. pl.-eaux,
voor rékening van den staat.
S Fiseelle, I. Korfje n. — Kaasvorm nl.
Fisehiosome, nl. [H. n.] Blaasworm m., soort
van ingewandsworm.
Fisolère, f, Zeer ligt venetiaansch bootje n.
Fissieilation, f. [Chic.] Insnijding, opening f.
met het scalpel genaakt. — Fissidactyle, adj.
[H. n.] Met gespleten, gescheiden teenen. — Fis -

sident, m. [Bot.] Zékere mossoort f. — Fissiflore, adj. [Bot.] Met gespleten bloemkrans. -Fissifolié, e, adj. [Bot.] Met gespleten bladeren. — Fissilabre, adj. [H. n.] Met gespleten
lip. — Fissile, adj. [Minér.] Splijtbaar, f i s s i e 1. — Fissilier, m. [Bot.] Papegaaihout n.,
eene oliegevende plant van Bourbon. — Fissinerve, adj. [Bot.] Met gespleten bladribben. —
n.] Door splij ting barende.
Fissipare, adj
— Fissipede, [H. n.] Met gespleten klaauwen of hoeven. — Fissipèdes, m. pl. Dieren n.

Jf'-

pl. met gespleten hoeven; vogels m. pl. met gespleten (niet door zwemvliezen vereenigde) teenen. —
Fissipenne, adj. [H. n.] Met overlangs gespleten vleugels. — Fissirostre, adj. [H. n.] Met
gespleten snavel. — Fissirostres, m. pl. Vo
pl. met korten, breeden, ligt gebogen, sterk-gelsm.
gespleten snavel zonder tand, zwaluwen f. pl.
Fissile, f. [H. n.] Soort van ingewandsworm m.
Fisseiration, f. [Didact.] Gespletenheid I.
Fissure, f. Spleetje, scheurtje n., kleine barst m.
(scissure), inz. beenderspleet, spleetbreuk, overlangsche opsplijting van een been, van de hersenpan.
Fissurelle, f. [H. n.] Spleetschelp f., eeneeenschalige schelp n. — Fissureilier, m. Het dier,
dat die schelp bewoont, Sint-Pieters-oor n. — Fis surellite, f. Versteende spleetschelp f.
Fist, nl. [H. n.] Soort van grasmusch f. in
Languedoc. — Fist- de-Provence, vij.geneter m.
(ook eipi geheeten). — Fist-juri, in. [Bot.] Japansche lelie f.
Fistulaire, adj. [Minér. J Pijp- of buisvormig,
met buisvormige gaten. — FISTULAIRE, m. [H. n,]

Pijp- of buisvisch m. ; — soort van stekelhuid f.
(échinoderme). — [Bot.] Soort van zeewier; -fistelkruid, wandluizenkruid n.
Fistule, f. Pijp, spuit. — [Chin.] Pijpzweer,
lange, naauwe en diepe etterwonde, fistel f. F- lacrymale, geitenoog n., traanfistel. — [Tech.] Ver
houw, hak, stoot m. enz. met hamer,-kerdslag,
bijl. beitel, enz. — [Mus. anc.] Fluitje n.
Fistulane , f. [H. n.] Houtworm, scheeps
worm M.
Fistulé, e, adj. Buis- of pijpvormig. -- Fis
adj. [Chic.] Fistel- of pijpzweer--ti^leux,ras
achti,,q.— [Bot.] Tige f-euse, buisvormige stengel m.
Fistulides, m. pl. [H. n.] Buis- of pipvormige straaldieren n. pl.
-

FISTULINE

--

Fistitline, f. [Bot.] Soort van paddestoel in.,
(feudataire.)
Fivatier, in. [Cout.] Bezitter van eert leen
Fixatif, ive, adj. Bepalend, vaststellend.
Fixation, f. [Chim ] Vastlegging, vastrnaking

kampernoelje f.

van een vluc;tig or ligt vervliegend ligchaam, f i x at i e f. — Bepaling, vaststelling, vastzetting (b. v.
van den prijs der waren, der regten, enz.). — Het
stilstaan van een bewérgel jk ligchaam (b. v. de
magneetnaald, slinger, windwjjzer, enz.).— [Gram.]
F- des termes, du langage, vaststelling der termen
of bewoordingen, der taal.
Fixe, adj. Vast, onbewegeljk, blijvend; vastgesteld, bepaald, onveranderlijk, standvastig, zeker,
gewis. Et
uile f-, vaste ster f. Point f-, vast punt n.
Avoir in vue, ie regard f-, les yeux f-s, de oogen,
den blik strak, stijf op iets gevestigd houden. Ce
malade a le regard f-, die zieke heeft een' strak/een,
onbewégeljken blik. Etre a poste f- dans un lieu,
op eene plaats eves// gd zijn. --- [Chim.] Corps,
Sels f-s, vuurbestendige lir;chamen, zouten n. pl.
(die zich niet laten vervlurtigen). Air f-, vaste
lucht f., koolzuur of koolzuur gas n. — [Mil.] Fixe!
sta! (bevelwoord om onbewégeli,/k in de positie
van 't oogenblik te blijven). -- Idee f-, vaststaand,
overheerschend denkbeeld n., voorstelling, die 't gemoed en den wil beheerscht. — Douleur f-e, staande,
blijvende pijn f. in 't zelfde ligchaamsdeel.— [Cum.]
Payable a jour f-, op een' bepaalden dag betaal
Prix f-, vaste, bepaalde. vastgestelde prijs m.-bar.
-- Revenu f-e, bepaald inkomen n. --- FIXE, in.
Vast inkomen n. — Le l)aromètre est an f-, an
beau t-, de barometer staat op bestendig schoon
weder. — Lei f-s, [Chico.] De vaoairbestendige
liLchamen n. p1. -- [Asar.] De vaste .:eerren f. pl.

Fixé, e, adj. (en hart. passé van fixer) Vastgesteld, bepaald: L'heure f-e pour le départ, het
uur, voor de afreis bepaald. woir les yeux f-s
sur qn. of sur qe., de oogen op iemand of iets geves tigd hebben. Je suis f- maintenant, ik heb nu
-

mijn besluit renomen, ik weet nu, wat mjj te doen
staat. — FIXE, ni. [Peint.j Schilder jtje n. in olie
doorgaans op taf, en op een glas geplakt. -verw,
-

Fixe-fruit, ni., z. V. a. F1XE-POINT.

Fixe-line, ijl. [Se{L] Nieuw uitgevonden

werktuig n., om het rekken o/' inkorten der leireep voor te komen.
Fixeutent, ode. Vast, strak (zelden voorkomend dan in): Regarder f-, strak, stijf aanzien.- -

FlxEMENT, M. [Chim ] liet vuurbestendig maken.
Fixe-poynt, tri. [Tech.] Houten keg of wig f.
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Het ververschen der lucht onder een gebroken lid
of onder 't verband. ---Fiabellé, e, adj Waafgerearwig. — Flabeller, v. n. Lucht toewuiven.—
Flabellicorne , adj. [H. n.^ Met waaijervor'wipe voelsprieten. -- Flabellifere, adj. Wa.aijerdragend. -- Its subst. ni. WVaaijerdrager (bij de
Romeinen). — Flabellifolié, e, adj. [Bot.] Met
waa(jervormige bladeren. — Flabellifornie, adj.
Waa jervormig. — Fiabellipéde, adj. [H. n.]
Met waaijervormig uitgespreide voeten (gelijk vele
vogels) .
(plomp!
Flae, interj. (klanknabootsend woord) Klets!
Flaccidité, f. [Phys., 11Iéd.] Slapheid, weekheid, ver /lenstheid, ft a c c i d i t e i t l'.
Flaclie, f. Kuil m., holte f., gat n. in eersen
straatweg. — [Charp.] Wankant m. aan een stuk

hout. Dosse fl - , z. DOSSE. --- Ook z. v. a. FLAQUE.

— Flacheux, ease, adj. [Charp.] Wankantig;

kwasterig.
Flacon, n1. Flesch snel eerre stop van dezelfde
stof, stop/lesch, schroefilesch, f l a c o n f. — Bij uit breiding: /lestb,, wijn flesch. — [Bot.] Fl- of Courge
de pèlerin, z. COUIIGE. -- -[- Flaconner, v. ra.
Veel drinken, vele flesschen ledigen, zuipen. —Muggevangen ('t plukken der stervenden aan de dekens).
Fiasellaire, adj. Noor eene zweep of geeselroede fjelgkende. -- 141s subst f. [Bot.] Plant van
't geslacht der aspersie, geeselstruik m. -- Flagellants, m. pl. [H.. eccl.] Geeselbroeders, geeselaars, eene broederschap van dweepers, die zich
voor verpligt hielden hun li.gchaam op zékere lijden
openlijk door vinnige geeselslagen te teisteren, ft ag e 11 a n t e n m. pl. —Flagellateiir, ni., -trice,
t. Geeselaar in., geeselaarster f.

-- Flagellation,f.

Geeseling i'.; het geeselen. -- [Pei ►it.j Schilderij f.,
die de geeseling van Jezus Ch r istus voorstelt, f l ag e l l á t i e f. — Fla g ellée, f. [Hort.] Roode
bindsalade f. (ook sanguine geheeten). — Flagel-

Ier, V. a. Geeselen. -- SE FLAGELLER , v. pr. Zich
geeselen; elkander c e2selen. — Het part. passé is
0

ook adj.: Crimninel flagellé, gegeeseld misdadiger in.
-- Flaaellifor ltle, asij. Zweepvormig.
Flageoler, v. n. Op de beenen trillen (van
paarden en ook van rnenschen gebézigd). — Weleer
ook: liegen, bedriegen; sprookjes vertellen; oorblazen. -- [Mus.] Op de tlageolot blazen. — Flogeo-

lerie,

Flageolet, m.
flageol) Kleinte /luit niet

f. 1:t't flageolet- blazen. —

(verklw. van 't oude

helderen, schellen toon, fijn- of hoogfluit, 1 lag e ot e t f.

Fl- d'oiseau, vage/fluitje n. Fl- organisé,

fluitorgeltje, vogelorgeltje n. -- [Org.] Flageolet register n. -- (Loc. fam.) 11 est monté suedes fl-s,
hij heeft boenen als flaiten, spillebeenen. — [Hort.]
Soort van snijboon f. — Flaáeoleur, m. Flaceo-

eens werkrnans in pisé of stamgaarde.
Fixer, v. a. Vastmaken, vastleggen, vasthechten, bevestigen; bepal n, vastzetten, vaststellen. Fau muyen dune vis. vastschroeven. F- une planche let-blazer m. -- (fig. et f airs.) , z. v. a. FL AGORNEI)R.
sur on cour, eene plank op een' muur bevestigen.
Flaget, m. [Agric.] Sooct van dorschvlecel in.
— F- Ie sens dun mot, den zin of de beteekenis
Fladoruer, v. a. Laag en aanhoudend vlo en,
van een woord bepalen of vaststellen. F- Ie prix flikflooijen, oorblazen, oogdienen. ---- Ook als v. n.:
des denrées, den prijs der eetwaren vaststellen. F- 11 a fl- aux oreilles de son maitre. — Flagorune heure. een uu r vaststellen of bepalen. F- son nerie, f. Oorblazerfj. likflooijer j, oogendienerij f.
domicile quelque part, zijne woning ergens vesti- — Flagorneiu- , m., - eiace, f. Lage vleijer,
gen. — F- ses yeux, ses regards sur qn of stir flik/looijer, oogendienaar, overgedienstige en valsche
qc., of enkel F- qn., F- qc., zijne oo(1en, zijne blik aanbrenger, oorblaze,^ m., lage vleister, oorblaas onafgewend op iets vestiges, iemand of iets-ken ster, flikflooister f.
strak aanzien, beschouwen. —' F- one coquette,
4 Flagrance, f. Pas gebeurde daad, verscheerre kokette , eene behaagzieke vrouw aan zich held van een vergrijp, ft a g r a n t i e f. — Flaboeijen. F- ses ides, zijne denkbeelden eerre be- grant, e, adj. (eig. brandend) Pas gebeurd, verse/i,
paalde rigting geven. — F- qc. sur Ie papier, sur duidelijk in 't oog vallend, openbaar, onrniskenla toile, iets neérschrijven, iets uitschilderen (op- baar. — [Jar.] En fl- délit, op heeler daad.
dat het niet uit het geheugen ga). F- une chose
Flaine, f. [Corn.] Soort van lijk of trielje n.
dans la mémoire, dans l'esprit de qn., iets in uit Vlaanderen en Normandië.
iemands geheugen of geest prenten. -- [Chico.]
Flair, in. [Vénér.] Scherpe, fijne reuk m. (der
Vastleggen, den vlugligen of gasvormigen toestand jargthonden). — Flairer, V. a. Ruiken, rieken,
doen ophouden. F- 1'oxygene en Ie combinant aver den reuk waarnemen: Fl- one rose , eene roos
Ie mercure, de zuurstof vastleggen, door haar met ruiken. Les chiens ant ilairé Ie serf, de honden
het te kwik te verbinden. F- Ie mercure, het vloei. - hebben 't hert geroken, hebben de lucht van 't hert
bare kwik vast maken. -- SE FIXER . C. p r. Zich gekregen. -- (fig. et fam.) Een voorgevoel van iets
vasthechten; zich vastleggen, zich vastzetten; zich hebben, iets vooruitzien, de lucht van iets kagen.
vestiq;en, zich nederzetten; zich bepalen, tot iets J'avais flairé cola, ik had dat in den neus, ik had
besluiten.
er erg in, ik kreeg er de lucht van wen.
Fixité, f. Vastheid, bepaaldheid, onveranderlijkFlaire4ir, in. (fam.) Ruiken, snu/felaar. Fl-dc
heid, onbewéeelijkheid f. — [Chim.] Vuurbesten- cui-ine, tafelschuiíner, kloplooper (parasite3.
digheid f., het bestandzjjn teren 't vrtur, f1 x i t e i t f.
Fla nand, e, adj. Vlaamsch, -wat Vlaanderen
Fla, m. [Mus. mil.] Dubbele slag m. met den of de Vlamingen betreft: Langue 11-e, vlaamsche
trommelstok
taal f. L'éeole fl-e, de vlaamsche school (schilder
Flabellaire, f. [Bot.] Waaijer-conferve f. —
-- [Tech. Pentures fl-es, vlaamsche schar -schol).
[H. n.] Waaijer-pol(jp m. -- Flubellation, f.
pl. Forte fl-e, vlaamsche deur f.—[Mar.[-nier.
Het toewuiven van lucht ter verfrissching.— [Chic.] Vlaamsche lasch, kiellasch f. — els subst. m. en f.
,

:
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--

Vlaming m. , Vlaamsche f . --- FLAMAN D , m. De

vlaamsche taal , 1u t vlaamsch. — FLAMANDE, f.
Vlaamsche dans m. — [Tech.] Lasch, scherf f.

Flamant, Flammant, m . [fin.] ,z.BÉCHARU.

Flamard, Flai nbart, m. Vlammend zwaard
n., vlamvormige degen m.
Flainbant, e, adj. Vlammend, brandend: Tison
fl-, vlammend brandhout n. Feu fl-, vlamvuur n.

— [Blas,] 11 porte d'argent á trois paux (pals)
fl-s de gueules, h ij voert drie roode vlammende

FLA ND RE.

teren, fonkelen, blinken. On voyoit fl- les épdes,

men zag de zwaarden flikkeren. Les diamants semblent fl-, de diamanten schijnen te vlam9nen.
Flambures, f. pl. [Tech.] Vlekken f. pl. op
eene ongelijk geverwde stof.

Flamèque, f., z. v. a . FLAMMEGUE.

Flaniet, m. [H. n.], z. v. a. BÉCHARU.
Flamiche, f. [Pátiss.] Kaastaartje n.
Flamière, adj. f. (alleen in): Meule fl-, looper,

bovenste holle molensteen, loopende steen m.
Flaininales, m. pl. [H. rom.] Uitgediende
iámines. — Flatmine, m. Flamen m., oud-romeinsch priester van eene bijzondere godheid, aan
slechts 3 in getal: Flamen Dialis, Mar--vankelij
[Mar. et Phys .! , z. v. a. CASTOR ET POLLUX. — ti,alis en Quirinalis (priester van Jupiter, Mars en
[Mar.] Visscherssloep f. op de fransche kusten.— Romulus), later tot 11 vermeerderd.—Flaminie,
[Modes] , of Flambard, m. Nieuw-modische f. Woning van den Flamen Dialis. — Flainlzomerhoed m. — ((am.) Vrolij ke snaak (inz. van niens, m. pl., Flaminiennes, f. pl. Knapen m.
de karnaval-maskers gebézigd) . — z. ook FLAMART. pl. en jonge meisjes n. pl., die den flamen hielpen.
Flarnbe, f. Weleer z. v. a. FLAMARD. — [Bot.] — Flaininigae, f. Vrouw van een flamen.
Flam[nant, z. FLAMANT.
Lisch, lischbloem f.
Flamme, f. Vlam f.; — gloed m., vuur, leFlambé, e, adj. (en part. passé van flamber):
offe fl-e, door of over de vlam gehaalde, g e- ven n., levendigheid f. La maison fut dévoree par les
Et
f l a m b e er d e stof f. Canard fl-, gezengde, ook fl-s, het huis werd door de vlammen verteerd.
bedropen, geflambeerde eendvogel m. — (fig. Des yeux plein de fl-s, oogen vol gloed, vol vuur
et fain.) Affaire fl-e, mislukte zaak f. Homme fl-, La fl- du genie, de vlam, de vonk van 't genie,
geruineerd, bedorven man. Mon argent est fl-, van 't vernuft. — (fig. et poët.) Liefdevlam : II
min geld is naar de maan . — FLAMBE , m. [H. n.] cache sa fl-, hij verbergt zijne liefde. — Jeter feu
et fl-, vuur en vlam spuwen, uiterst toornig, drif
Zekere dagvlinder m. — zekere zeeschelp f.
Flambeau, m. Flambouw, toorts, fakkel; — tig worden, z ook FEU . — Les fl-s éternelles, het
groote was- of smeerkaars f.; — hooge luchter of eeuwige vuur, de hel f. — [Artif.] Fl-s du Benkandelaar m. — (fig.) Le fl- de la critique, de gale, bengaalsch vuur. — [Arch., Brod.] Vlamvorfakkel der kritiek. Le fl- de la raison , de la mig sieraad n. — [Chir.] , z. FLAMMETTE. — [Bot.]
science, de l'expérience, de toorts der rede, der Hoogroode anjelier f. Fl- blanche of fétide, soort
wetenschap, der ervarin . — (fig. et poét.) Le 11- van lischbloem f. II- de Jupiter, roodstengelig
du jour, du monde, de dag- of wereldtoorts, de meelkruid n. Fl- de bols, vuurkleurige malabarzon f. Le fl- des nuits, de maan f. Les célestes sche plant f. -- [H. n.] Soort van lintvisch m. -fl-x, de sterren f. pi. Le fl- de l'amour, de liefde- [Mar.] Wimpel m. Pomme de fl-, wimpelhoofdje n.
fakkel. Allumer le fl-, les fl-x de 1'hymen, in 't Fl- d'ordre, seinwimpel. — [Maréch.] Laatjzer n.
huwelijk treden, trouwen. Allumer le fl- de la (voor de paarden). -- [Tech.] Beitel m. (tot. spli^guerre, de la discorde, de fakkel des oorlogs, der ting der leiblokken) .
Flammé, e, adj. Vlamvormig, vlamachtiq.
tweespalt ontsteken, oorzaak van den oorlog, van
Flammèehe, f. (verklw. van flamme)Vonhje,
de tweedragt zijn. — (Loc. prov.) I1 a porté le fl-,
n.
vlammetje
Montrer
le
soleil
bediende,
lakkei
geweest.
is
hij
Flanst nègue, f. [Pêche] Haringnet n.
aver on 11-, iets willen bewijzen, (lat zonneklaar
Flamnmerole,
f. Dwaallichtje, hiplichtje n.;
—
willen
prijzen,
wat
allen
lof
te
boven
gaat.
is;
[Bot.] Fl- du Pérou, z. v. a. Cierge epineux, z. z. v. a. CASTOR ET POLLUX.
Flammette, f. (verklw. van flamme) Vlam
CIERGE . — [H. n.] Soort van band- of lintvisch
[Chir.] Laatvlijm f., lancét n.—[H.n.]-metjn.—
(ook ruban de mer ge/weten). — [Suer.] Raf Peperschelp f. , soort van kammossel. — [Bot.]
neerketel m.
y Flambelet, ni. (verklw. van flambeau)Flam- Klein speenkruid n.
Flammigère. adj. [Myth.] Vlamdrager, blik
bouwtje, fakkeltje n.
toenaam van Jupiters adelaar. —Flat»--semdrag,
Flamber, v. a. Over de vlam, door de vlam
ren.
adj. Pijlsnel vliegend. — Flamrnivo(lam
b
é
mivole,
halen; zengen, afzengen; bedruipen,
On flambe les hardes qui viennent deslieux sus- nie, adj. Vlammenspuwend.
Flammule, f. [Bot.] Bedelaarskruid n., brandpects, men haalt de kleederen, die van verdachte
plaatsen komen, door de vlam. — [Cuis.] F!- un wortel m.; regte klématis f.
Flan, m. [.Métrol.] Muntplaatje n., dat den
chapon, een kapoen afzengen; ook : met gesmolten
spek bedruipen. — [Artill.] Fl- one pièce, een stempel ontvangen moet. — [Pátiss.] Vlade, roomkanon uitbranden. — [Tech.] Fl- on chapeau, vlade f.
Flanc, m. (pr. flan, in deftigen stijl vóór een'
een' hoed afzengen. Fl- le cuir, het leder vlammen,
het over de vlam van een helder vuur halen. — klinker flank) [Anat.] Zijde f., het ligchaamsdeei
[Econ.] Fl- une ruche, een' bijenkorf uitbranden. tusschen de ribben en heupen. — Bij uitbreiding:
— [Mar.] F!- on vaisseau, een schip flambéren, buik, schoot m.; moederlijf n. — Zijde f., zijkant m.
het met den wimpel een afkeurend sein geven. — van velerlei voorwerpen. Fl-s d'une montagne,
FLAMBER, V. n. Vlammen, vlam geven: Ce bots ne d'une colline, de zijden, hellingen vaneen' berg,
flambe point, dat hout vlamt niet. — FLAMBER, m. heuvel. — [Call.] Les fl-s d' un O, de zijhalen van
Het vlammen, opvlammen: Au fl- du feu.—[Phys.] eene O. -- [Mil.] Le fl- dun bataillon, dune arVlamsto f f., wat de vlam vormt; — ontbrandbare mée, de zijde, ft a n k f. van een bataljon, van een
oppervlakte f.; — uitzettend vermogen n. der vlam leger. Par Ie fl- droit, gauche! (bevelwoord) regts,
Flainberge, f. Degen m., blinkend zwaard n links in de flank. — [Fort.] Zijvlakte, strijklinie f.,
(alleen nog gebézigd in): (Loc. (am.) Mettre fl- at flank van een vestingwerk. — [Mar.] Zijde van een
vent, van leêr trekken. — (Hist.] Zwaard vas schip. — (fig. et fam.) Prêter 1e fl-, vat op zich
den paladijn Koeland, en van Reinier van Mon geven, zich blootstellen (aan kritiek, berispin g , bespotting, enz.). Se battre les fl-s pour qc., alles is
tauban (een der vier 4ymons-zonen).
Flambergeant, u► . [H n.], z. v. a. COURLIS 't werk stellen om in iets te slagen. — (pop.) Il se
bat le fl-, hij staat met de armen in de zijde, hij
Flambillon, m. Vlammetje n.
Flamboyant, e, adj. Vlammend, flikkerend weet uit verveling niet wat hij doen zal.
Flanehet, m. [Cuis.] Zijstuk van een' stok
glinsterend, vonkelend. blinkend: Epée fl-e, vlam
Middelstuk n. van een.-vischofkabeljuw.—
mend zwaard n. — Comête fl-e, flikkerende ko
meet of staartster f. — [Artif.] Fusee fl-e, of al, os. — (pop.) Etre sur Ie fl-, gevaarlijk gewond zin.
Flanchis , nl. [Bias.] Uitgewerkt .dndri-essubst. f. Fl-e, staart.- of komeetrakel f. — [Blas.:
Pals fl-s of flamhants, z. FLAMBANTS . -- LPeint. kruisje n.
Flancoir, Flancois, ni. Zijstuk n. van de
Contours fl-s, zacht golvende, vlamsgewyze om
trekken m. pl. -- FLAMBOYANTE, f. [H. n.] Ge voormalige wapenrusting van een. paard..
Flanconade, f. [Escr.] Zijstoot, zjjhouw m.
f.
—[Bot.,
vlamde admiraal m., gevlamde lintschelp
Flandre, f. [Géogr.] Vlaanderen. — (Pron.)
Naam van verschillende tulpen f. pl.
Faire Fl-, nu doorgaans: Faire un tour en BelgiFlamboyer, V. n. Vlammen, flikkeren, schil

(vlamsgewis golvende of vlamvormig toegespitste)
palen in een wit veld.
Flambart, m. Half gedoofde, nog vlammende
kool, vlam/wolf. — [Charc., Corn.) Ketelvet n. —

.
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que, bankroet slaan en zich uit de voeten maken.
I1 est de Fl-, hij is naar de maan, hij is verloren.

Flandrelet, m. [Pát.iss.] Eijertaart f., eijerkoek m.
Fiandrin, m. (pop.) Scharminkel, lang en mager mensch, lange slungel m.
Flanelle , f. [Corn.] Ligte, geweven wollen stof f., flanel n.
Flaner V. n. (fam.) Rondslenderen, rond zwerven , ronddwalen, straatsla en, f l a n ér en.
— Flanerie, f. Het rondslenderen, rondzwerven. — Flaneur, m:., -ease, f. Zwerver, slenderaar m., zweefster, slenderaarster f. -- Ook als
adj.: Les artistes en général sont fl -s, de kunstenaars zin in 't algemeen f l a n e u rs, houden van
rondslenderen. — [H. n.] , z. v a. CRABIER.
Flanquant, e, adj. [Fort.] : Batterie fl -e, van
ter zijde bestr2,lkende, ft a n k dr e n de batterij f.
Flanqué, e, adj. (en part. passé van flanquer):
Bastion fl-, met zijwerken voorzien, g e f l a n k e e r d,
bolwerk n. Des murailles fl -es de tours carrées,
door vierkante torens verdedigde muren m. pl.
Cet ouvrage a corne est fl- par la courtine, dat
korenwerk wordt door de courtine of den tusschenwal bestreken. L'infanterie était fl -e de cavalerie,
het voetvolk was door ruiterij op de flanken of
zijden gedekt. — [Arch.] Facade fl -e d'avant-corps,
gevel m. met vooruitspringende zijvleugels. — ( fam.)
On servit une perdrix fl -e de deux cailles róties,
men dischte eene patrijs tusschen twee gebraden
kwartels op.
Flanquetnent, m. [Mil.] Het bestrijken van ter
zijde, het /lankéren; flankérinq f., dekkend zijwerk n.
Flanquer, V. a. [Fort.] Van ter rijde bestrij
ken of dekken, f1 a n It é r e n ; op zijde versterken;
met zijwerken voorzien. Fl- de tours, de bastions.
met torens, met bolwerken ftankéren of dekken.
Ce bastion flanque l'autre, dit bolwerk bestrijkt
het andere. — [ Arch.] Op zijde bouwen, stellen
of plaatsen. Des pilastres flanquent les encoignures, pilasters staan op de inspringende hoeken. -(fam.) Trois It quatre plats flanquaient set Priorme paté, drie of vier schotels werden te get ijk
met deze reuzenpastij opgedragen. --- (pop. et fans.)
11 lui a flanqué un souftlet, hij gaf hem een' klap,
eene oorveeg. Je lui ai flanqué sela par le (au)
nez, ik heb hem dat onder den neus gewreven,
ronduit gezegd. — SE FLANQUER, V. pr. Gefïankeerd zijn; elkander wederkeerig dekken. — (pop.)
I1 est venu se fl- an milieu d'eux, hij kwam zich
(onbeschroomd, ongeroepen) midden onder hen plaat
Se fi- dans la bone, in den modder vallen. -sen.
Flanqueur, m. [Mil.] Liqtqewapend ruiter
ter herkenning of verontrusting van den vijand,
flankeur m. (éclaireur, tirailleur) .
Flaque, f. Kleine plas, poel m., moeras n. van
stilstaand water. -- Flaquée, f. (fam.) Zdkere
hoeveelheid water, wijn, enz., die men iemand in
't aangezigt werpt of naar eeniq voorwerp smijt.
-- Flaquer, V. a. (fam.) Vocht toesmijten, in
't geziqt kletsen. — [Savon.] In den ketel zakken.
Flaquière, f. Gedeelte van het tuig van eerren
muilezel, ter bedekking van den kop.
Flaseopsare, m. [.11. n.] Soort van stekel buik, zékere visch. m.
Flasque , adj. Slap, krachteloos , mat. Le
grand chaud nous rend fl-s, de groote hitte maakt
ons slap, mat. Mamelles fl-s, slappe borsten. —
(fiq.) Style fl- , matte , krachtelooze , kleurlooze
stijl m. — Ook als subst. m.: Le fl- des chairs,
de slapheid van 't vleesch.
Flasque, ..f. [Mi i.] Léderen kruidzak m. —
Fl-s d'atfut, ziwangen f. pl. van een' affuit of rol
de beaupré, standers m. pl.-pard.—[M]Fls
van het spoor van den boegspriet. Fl-s de mats,
klampen m. pl. of judasooren n. pl. van den mast.
Fl-s de cabestan , klampen op de spil. F1 -s de
carlingue, zijstukken n. pl. van het spoor van den
mast. Fl-s de guindeau, stijlen m. pl. van een
,

-

braadspit. (wijze.
Flasquement, adv. Op slappe, krachteloze
Flate, f. [1-1. n. }Soort van krekelachtiq insect n.
Flaterie, f. [Bot.] Japansche lelie der dalen 1.
Flatin, m. Klein zakmes, knipmesje n. met
hoornen hecht.
Flatir, v. a. [Mon.] Pletten. plat slaan (voor malige bewerking der muntplaatjes, eer zij onder

de muntschroef kwamen).
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Flatoir, m. [Musa Plethamer ni.

Flàtrer, v. a. [Veter.] Met een gloeijend ijzer
(den Hubertus-sleutel) branden (een dier, dat door
een' dollen hond gebeten is).
Flatrure, f. [Vénér.] Schuilplaats f. van ver
(waar het op den buik gaat liggen,-volgdwi
wanneer het door de honden vervolgd wordt).
Flatter, v. a. Vleijen, liefkozen, streelen f.:
Quiconque flat.te ses maitres, les trahit, wie zijne
meesters vleit, verraadt hen. — Fl- un enfant, un
Chien, een kind, een hond streelen, liefkozen. Cela
dolt Bien ]e fl -, dat moet hem zeer streelen, zeer
veel genoegen doen. — Fl- le chagrin de qn., iemands
verdriet verzachten , verzetten. Fl- qn. de qc.,
iemand met iets nleijen, hem hoop op iets geven.
Fl- sa chair, son corps, zijn tigchaam te goed doen.
Ce vin flatte le palais, die wijn streelt het gehémelte. La musique flatte l'oreille, de muzijk streelt
het oor. — [Chir.] Fl- une plate, eene wond te
zacht behandelen. — [ Jeu] Fl- le de., Z. DE. —
[Man.] Fl- un cheval fougueux, een vurig paard
wat toegeven, om 't allengs tot bedaren te brengen.
— [Mus.] Fl- la corde d'un instrument, de snaar
van een speeltuig zacht aanraken. — [ Peint.] Flun portrait, een portret fraaijer schilderen, dan
de persoon is, een portret of geportretteerd persoon
vleien. — Bi uitbreiding: Votre miroir vous flatte,
uw spiegel vleit u, stelt u schooner voor dan gij
zijt. -- [Ponts et chauss.] F]- les vagues de la
mer, le courant dune rivière, de golven der zee,
den stroom eener rivier tegen eene zacht glooijende
helling, laten aanslaan. — (Loc. prov.) Fl- le Chien
jusqu'a ce qu'on soit aux pierres, iemand zoo lang
goede woorden geven, totdat men hem het hoofd
kan bieden. Parley franchement, ne flattez point
le dé, spreek vrij uit, wind er geene doekjes om,
verbloem de zaak niet. — Flatter wordt ook zonder
voorwerp gebruikt: Celui qui flatte, fait une bassesse, wie vleit, begaat eene laagheid. — SE FLATTER, V. pr. Zich vleijen, zékere hoop of verwachting koesteren: Il se flatte de réussir, hij vleit
zich te zullen slagen. — Een hoog denkbeeld van
zich zelven hebben of dat aan anderen willen inboezemen: I1 est ridicule de se fl -. — I1 se flatte
dans ses vices, hij bewimpelt zijne ondeugden voor
zich zelven. — Elkander vleijen.
Flatterie, f. Vleijerij, pluimstrtijkerij; liefkozing f.: Parler sans fl-, zonder vleijery spreken.
Dire ,qc. par fl-, iets uit vleijerj zeggen. I1 fut
gagne par les fl-s des enfants, hij werd door de
liefkozingen der kinderen ingenomen , gewonnen.
Les fl -s d'un Chien, het gestreel van een' hond.
Flatteer, ease , adj. Vleijend , liefkozend ,
streefend. Je ne veux point d'amis fl -s, ik wil
Beene vleijende vrienden. II a parlé de vous dune
maniere fort fl -euse, hij heeft op eerre zeer streel ende, vereerende wijze van u gesproken. Un espoir
fl -, eene streefende, moedgevende hoop. — ( fig.)
Un miroir f1-, een vleijende, schoonermakende spie gel m. Le son fi- de sa voix, de aangename. liefelijke, streelende toon harer stem. — FLATTEUR, m.,
-EUSE, f. Vleijer; pluimstrjjker, flikftooijer, fleemer,
liefkozer m., vleister, fleemster, enz. f.
Flatteasement, adv. Op vleijende, streefende wijze.
Flatuenx, ease, adj. [Méd.] Winderig, opgezet, winden verwekkend of veroorzakend. Ces
légumes sont fl-euses, die groenten zijn winderig.
— Flatulence, f. Winderigheid, opzetting van
winden, f l a t u t e n t i e f. — Flatulent, adj.
Met winden, met opgezetheid behebd; — z. v. a.
FLATEUX. — Flatuiosité, f. (doorgaans in 't
meerv.) Winden m. pl., opgezeth.eid f.: Ces fruits
causent des fl -s, deze vruchten veroorzaken winden.
t Flauber, v. a., z. v. a. ROSSER.
Flavéole, f. [H.. n ] Grijze geelgors of geel
geslacht der geelvinken); — leeuwe--gerstf.(van'
rik m. -- Flavert, m. [H. n.] Canadasche kruissnavel, dikbek m.
.[ Flaveseent, e, adj. In 't gele overgaande,
geelwordend, geelachtig.
Flavet, m. [Corn ] Soort van wollen sergie f.
Flavieande, adj. [H. n.] Geelstaartig. —
Flavicolle, adj. Geelhalzig. -- Flavicorne,
adj. Met gele voelsprieten. — Flaviférnore, adj.
Met gele schenkels of dijen. — Flavigastre,
adj. Geelhuikig. — Flavilabre, adj. Met gele
lippen. — Flavipalpe, adj., z. v. a. FLAVICORNE.
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--- Flavipède, adj. Geelvoetig. -- Flavipenne,
Flaviptere, adj. Met gele vleugels. — Flavirostre, adj. Met gelen snavel — Flavisgatamme, adj. Met gele schubben. --=- Flavitarse,
adj. Geelheeni.q, geelvoetig. -- Flaviventre, adj.,
z. V. a. FLAVIGASTRE.
Fléan, m. Vlegel, dorschvleoel m.: Battre Ie
blé aver Ie fl-, koren met den vlegel dorschen. —
(fig.) Plaag, roede, tuchtroede, bezoeking f., qeesel m.

La peste, la guerre et la famine sont trots fl-x
terribles, pest, oorlog en hongersnood zijn drie geduch.te bezoekingen. -- Attila se nommait lui -mème
Je fl- de Dieu, Attila noemde zich zelven de qeesel
of tuchtroede Gods. -e Un mauvais voisin est un

fl-, een slechte buur is eene bezoeking, een plaag.
--- [Tech.] Hefboom ni. der balans (aan welks
beide armen de schalen hangen). Fl- de la romaine,
lange staaf f. of arm van den unster. — Fl- dune
porte-cochère, ijzeren sluitboom m. eener koets of stalpoort. — Fl-x, draaghaken in. pl. (der gla-

zenmakers.

Flèche, f. Pijl, schicht, flits m. Lancer, Décocher une fl-, eenen pijl afschieten. — (fig.) Les
fl-s de Cupidon, de I'Amour, de pijlen van de
Liefde. Les fl-s de la foudre, de bliksem flitsen.
Les fi-s de l'envie, de la calomnie, de pijlen des
nijds, des lasters. — Bij uitbreiding: wat den vorm
van eenen pijl heeft: Des rideaux soutenus par
une fl-, dooreen' pijl gedragene gordij nen I. pl. Elle

avait une a- dor dans ses cheveux, zij droeg een'
gouden pijl (pijlvormige haarnaald) in 't haar. —
(Loc. prov.) Faire fl- de tout bois; — Tout bols
nest pas bon à faire fl-; — I1 ne salt plus de
fuel bols faire fl-, z. Bois (blz. 189, kot. t.) --[ Agric.] Ploegboom, ploegbalk m. — [Arch.] Fldun clocber, spits van een' kerktoren, torenspits f.

Fl-s dun point-Levis, wip f. eener ophaalbrug. Flde grue, kraanboom, kraanstander nl. — [Artif.]
Fl- a dents of ardente, Fl- à feu, brandpijl. vuurpijl, lichtpil. — [A^tr.] Pijl, een noordelijk ster
[Bias.] Fl- empennée, pijl met vaderen-rebld.—
van eene andere kleur. — [Bouch.l Fl- de lard,

zijde f. spek. — [Bot.] Naam van rente en stevige
stengels en takken. — Fl - d'eau, p ijlkruid n. —
[Charr.] Langwagen in., stuk hout, dat de voor met de achteras verbindt. — [Fort. J Pij/schans f.,
soort van klein pijlvormig buitenwerk. — [Géo r.]

Pijl (op kaarten, ter aanduiding van 't noorden
en van de rigting der stroomen). — [Gëom.] Fldun arc, pijl, straal ni. van eenen boog, de straal
des cirkels verminderd met de apothema (wat bij

de driehoeksmeting de sinus versus is). Fl-s. sta-

ken, stokken ni. pl. der landmeters. -- [H. n.1
Fl- de nier, zeepijl, naam, dien bij de zeelieden de
gewone dolfijn draagt. — FI-s de pierre, pijlstee nen m. pl., soort van belemnieten. — [Mar.] Fld'ëperon, uitleq^ier ni., middelstuk van 't galjoen
of van den snuit, boveneinde n. van de scheel. Flen cul, vlieger of driehoek m. boven de bezaan.
FI-s de nit, toppen der bramstengen f. — (Trictrae] Veld n., ril, elke der langwerpige driehoe-

ken op het triktrakbord.
Fléeher, v. n. Pijlvormige loten schieten (van
't suikerriet gehézi'rd). -- FLECHER, V. a.: Le béher a fléché les brebis, de ram heeft de oogyen

gedekt.

Fléchi, e, adj. (en part. passé van fléchir)Geboqen: Genou fl-, gebogen knie f. -- (fig.) Coeur
II-. vermurwd hart n.
Fléehier, m. Pijlmaker, pijlverkooper m.
Fléehière, f. [Bot.) Pijlkruid n.
Fléchir, V. a. [Didact.] Buigen, krommen,
krom buigen: Fl- le doigt, den vinger buigen. Flle genou, de knie buigen; -- aanbidden, vereeren; zich
vernéderen. Fl- le genou devant Ie veau dor, het
gouden kalf aanbidden, de qroolen o f magtigen ver
Vermurwen, bewe--ern,bwiok.—(f)
ge n, verzachten, verbidden: Rien nest capable de
te bewegen, te verhem
niets
is
in
staat om
le fl-,
murwen . — FLÉCHIR , v. n. Buigen, zich buigen:
Cette poutre commence ii fl-, deze balk begint te
buigen, door te zakken. Cela ne fléchit point, dat
laat zich niet buinen. — (fig.) Toegeven, bewogen
worden: — dalen. II commence á fl-. hij begint loe te
geven. I1 féchit aisément, hij eieelt gemakkelpk toe,
hij wordt ligtelijk bewogen. Les fonds ont fléchi,
de fondsen zijn gedaald.
Fléchissable, adj. Buigzaam, buigbaar, taai.

Fléchisseneent, m. Buiging f. Fl- du genou,
kniehuigino. Fl- dune poutre, buiging van een' balk.
Fléehissenr, adj. m. [Anat.] Le muscle fl-,
of als subsi.: Le fl-, de buigspier f.
Flégart of Flégard, m. [Anc. tout. j Ge-

meene plaats f., openbare weg m.
Fleg ns ag ogne, (Idj. [,1'léd. I Sljjma fvoerend,
slgmverdunnend. -- Ook als subst. m.: Employer
des fl-s, sl mafvoerende middelen gebruiken. -Fleginasie of Phleganasie, f. [Méd.] Ontsteking f. (inflammation). — $' leginatie, f. (pr.
flèg-ma -cie) (.led.] Water- of slijingezwel n., ophooping F. van slijnzvocht onder de huid. — Fleginatigaie, arhj. [Med.] Slijmig, slijmerig, slijm
vol taai slijm. — (fig.) Koudbloedig, koud-bloedic,vochtig, onverschillig, fIevoelloos, onopgewekt, onaandoenl jk, p h 1 e g ni ci t i s c h. -- Ook als subst.:
Un fl-, een sljjmbloedige. koudbloedige; koudvochtige, een onverschillig mensch, p ia l e g in a t ie u s m.
--Fle niatigneanent,adv. Op 1?hleg"rnatische wijze. --Flegniatorrhagie, f. Slijmvloed m., afCeiding of f1 /voering f. van vochten b ij verkoudheid
door den neus. — Flegmatorrhagigne, adj.
Dien slijmvloed d betreffend. — F leg m e ot Ph legme, m. IMéd.] Slijm, sl(mig oJ taai vocht in het
bloed; slilmig uilwerpsel n. --. [Anc. chim.] Het

waterige, smakelooze, dat na overhaling van de
g eestige doelen overblijft. — (Fq .) Koualbloedigheid,
laauivlreid, n(ltuurli)ke ongevoeligheid en traagheid,
onverschilligheid, onop.gewektheid f., p it 1 e,q m a n.
--- Fleganon, ni. [iiléd.] Bloedgezwel n., diep ontstoken gezwel n., dze p gaande ontsteking f.—Fleg•

naonenx, ease, Flegiaaonoide, adj. [:led.]

Bloedzweerachtiq, naar het bloedgezwel ! rl jkend.
['I€ nu, m. [!lliuiér.] Steenkool f. uit B ergen of
Mons.
Fléole, f. [Bot.] Rietgras n. (hamer m.
Flertoir of Flestoir, m. [Tech.] Dr jversFlet , Fletelet , Flétan , Flaiteaai of
Flez, m. [II. n.] Soort van bot 1.---- Flétan of
Fléton, m. Heilbot f.
Flétri, e, adj. (en part. passé van fletrir) Ver•welkt, verlept. verflenst: Fleur fl-, verwelkte bloem.
— Couleur fl-e, verbleekte, dof geworden kleur I.
Beaute f1-e, verwelkte schoonheid f. Uonneur fl-,
geschandvlekte eer f. Avoir la peau flétrie, eene
/lel sche huid hebben. Criminel fl-, gebrandmerkt
1 itisdarliger.
Flétrir, V. a. Doen verwelken, verflensen of
verleppen; doen verbleeken of verschieten, van glans
berooven. L'ardeur du soleil flétrit les fleurs, de
zonnehitte doet de bloemen verwelken of verflensen. i.e grand air flétrit les couleurs, de open
lucht doe, de kleuren verbleeken of verschieten. --(fig.) Onteeren, schenden , bezwalken, belasteren,

bezoedelen; brandmerken. Fl- la réputation de qn.,
iemands goeden naara schenden, bezwalken, schand-

vlekken. L'histoire flétrit la mémoire des mauvais
princes, de geschiedenis onteert, brandmerkt het
aandenken van slechte vorsten. —En France, la lol
s'est adoucie, on ne hit rit plus, in Frankrjk is
de wet verzacht, men brandmerkt niet meer. -- SE
FLE TRIR,

V. pr. Verwelken, verflensen. verleppen:

Les fleurs se flétrissent bientót, de bloemen ver
spoedig. -- Sa beauté commence á se f1-,-welkn

hare schoonheid begint te verminderen, te vergaan.
— Onteerd, geschandvlekt worden; — zich onteeren.
I'iétrissant, e, adj. Onteerend, schandvlekken d, schendend, schendig.
Flétrissnre, f. Verwelking, ver/lensing, ver
La fl- des fleurs, des couleurs, de Ia-lepinqf.
beauté, de verwelking der bloemen, het verschieten
der verwen, de vermindering der schoonheid.— (/iig.)
Schandvlek, bezwalking, bezoedeling, smet f.; --brandmerk n. Voila une grande 11- b son bonneur,
dat is eerie groote schandvlek voor zone eer. — On
lui a trouvé deux fl-s sur les épaules, men heeft
twee brandmerken op zijne schouders gevonden.
Flette, f. Plet f., soort van schuit.
['lesar, f. Bloem f., bloesem m., bloeisel n. La
rose est une des plus belles fleurs, de roos is Bene
der schoonste bloemen. Fl- printanière, lentebloem f.
Bouton b fl-, de fl-, bloemknop m. Fl- artificielle,
nagemaakte bloem, kunstbloem. Cultiver des fl-s,
bloemen kweekgin. -- Les asbres sont en fleurs, de
boomen bloeijen, staan in den bloesem. Fl- de pornmier, appelbloesem. — (fig.) Bloem, kern, keur f.,
het puik, het beste van iets; bloei, bloeitijd m.; --

FLEURAGE

zoet van 't leven, genoegen n., vreugde f.; sieruarl n.,
tooi m.; — lof in., lofspraak f., eerbewijs n. Etre
dans In fl -, à la fl- de ses jours, in den bloei zijner
jaren zijn. La plus grande fl- de la beauté, de
hoogste bloei, glans der schoonheid. La fl- des troupes, de kern der troepen, de uitc;elezenste troepen.
— Semer de fl -s Ie cheniin de la vie, den levensweg met bloemen (genoe(jens) bestrooijen. -- Les
fl -s de 1'éloquence, de bloemen (sieraden) der wel
Couronner qn. de fl -s, iemand-sprekndhi.—
met bloemen krooneis, hem veel lof toezwaaijen,
groote eer bewijzen. — La fl- du teint, de glans in.,
de frischheid f. der gelaatskleur. — La fl- de la
virginité of enkel: la fl -, de maagdek; ke bloem, de
maagdm, maa. delijke staat m. Elle a perdu sa fl-,
zij is haren maardom kwijt. --- Fleur de farine,
bloem van meel, het fijnste, beste gedeelte van 't meel.
-- [Giro. anc.] Bloem, zékere vaste of vlugtige
zelfstandigheden, die door subliméring of door ontbinding verkregen worden : F!- de soLfre, bloem
van zwavel. Fl-s d'antimoine, ontimonie- of spiesglansbloemen. Fl -s d'étain, de zinc, etc., tin-, zink
— Fl- du vin, de la bière, du vinaigre,-bloemn,z.
kaam f. op wijn, bier, azijn. — Het eerste gebruik,
het eerste gezipt van iets nieuws: Vous aurez la fide ce drap, gij zult liet eerste van dit stuk laken
hebben. — [ Méd.] Fl-s, stonden, maandstonden m. pl.
(règles). F1-s blanches, witte vloed m. (leucorrhée).
— [Tech.] Fl- d' une peau, haarzijde, nerfzrjde f.,-ook Z. V. a. FLEUREE. — Loc prov.) Avoir l'iïme
á fl- de peau, eene ziel van boter hebben, zeer
gevoelig zijn. — FLEUR, f. (verwant met het nederd. v lo e r) Waterpas n., grond m., oppervlakte f.
(in dezen zin nog voorkomend in): loc. adv. A fleur
d'eau, met het water gelijk, ter hoogte van 't wetIer; [Mar.] tusschen wind en water. Tirer à fld'eau, waterpas schieten. Batterie it fl- d'eau, batterij, die waterpas schiet. — Fl- de terre, gelijk
met den grond, den becanen grond. Avoir les yeux
it fl- de tête, groote uitpuilende oogen hebben. --[Mar.] Fl- dun vaisseau, kim of kimming f. Rondeur
des fl-s, ronding der kimmen. Bordage des fl-s,
kimgangen m. pl. Vaigres des fl-s, kimwegers in.
pl. — z. ook CORDE, COIN.
Fleurage, m. Grutten-zémelen f. pl.
Fleuiraison, f. Bloeitijd m. (te onderscheiden
(

FLEXIJETJ ..

--

-

van floraison).

Fleur de lis, ni. [Bot.] Leliebloein, lelie f.;
Fleurdeliser, v. a. Met leliën opsieren, beschilderen of borduren.. — Met de franse/te
leliën brandmerken. En France on ne fleurdelise
Ills, in Frankrijk brandmerkt men niet meer. —
leurdelisé, e, adj. (en part. passé) Met wapenlelien versierd, bezet of voorzien. -- [Bot.] Les
fleurs de la carotte et du cerfeuil sont fl -es, de
bloesems van wortelen en kervel geleken naar de
wapenleliën.
Fleuré, e, Fleureté, e, Fleuronné, e, adj.
[Bias.] In bloemen uitloopend, door bloemen omsloten.
Fleurée, f. [Tech.] Bloem f., ligt schuim n.
op de blaauwkuip der verwers.
Fleurer, v. n. Een bloemengeur van zich geven, wel ruiken of rieken: Cela fleure comme
baume, dat ruikt als balsem; (fig. et fam.) daar is
wat bij te verdienen, dat belooft voordeel. Sa réputation ne fleure pas comme baume, hij staat
zn kwaden reuk, hij staat niet te goeder naam
en faam.
Fleuret, in. [Teelt., Coln.] Vlokzijde, floretzijde f. (filoselle), floretzijde-garen ii. . - Floretlint n.
--- Fl- de cocon, de laine, beste, uitgelezen boomwol, wol I. — [Escr.] Schermdegen in., rappier,
fleuret n. --- [Danse] Zékere danspas m. --[Exploit.] Mijnboor f.
z. LIS. —

Fleureté, e, z. FLEURE.
Fleureter, V. n. Van bloem tot bloem fladderen.
Fleuretis of Fleurtis, m. [Mus.] (woord
van J. J. Rousseau) Zangversiering f. — Dubbel,

ge/igureerd of veelvoudig contrapunt n.
Fleurette, f. (verklw. van fleur, zelden gebézigd dan in 't herderdicht en den. Marotischen stijl)
Bloempje n. --- (fig.) Verliefde vleijergyj f. , minnepraat n.; z. ook CONTER, CONTEUR.
Fleureur, n1., z. v. a. Flaireur de cuisine,
z. FLAIREUR.
Fleuri, e, adj. (en part. passé van Fleurir)
Bloeijend, in bloei staand, bebloemd. Arbre fl-,
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bloeijende boom m. Pré fl -, bebloemde weide f. -(fig.) Visage fl-, bloeijend gelaat n. Couleur tl-e,
frisse/te, blozende. levendige kleur f. — Style fl-,
bloetnrjlce, sierlijke stijl ni. — Pàques fl-es, palmzondag m. -- [Mus.] Contre point fl- of ffi;uré,
gefigureerd of veelvoudig contrapunt n. — (poét.)
La sai;on fl-e, de lente f., het bloemsaisoen. —
FLEURI, m. [Tech.] Zékere wijze van zagen.
Fieurilardé, m., Fleurilarde, f. [H. n.]

Soort von holy thurie of tripang, een wormvormig
straaldier. — Fteuri-noel, m. [Bot.] .lpkruid n.
met breede bladeren.
Fleou-ir, V. n. Bloeijen, in bloei of in bloesem
staan: Les arbres ileurissent, de booroen bloeijen.
— Bij uitbreiding: Sa barbe va bientét fl-, zijn
baard staat op het uitbotten. — In eer, in aanzien
of in trek zijn, blocjen, voorspoedig zijn (in dien
zin zegt men in den impar fait ook florissait, en in
't part. »reis. altijd florissant) Le commerce lieurit de nouveau, de koophandel bloeit weêr op nieuw.
Parnii ceux qui fleurissaient (florissaient) en vertu,

onder degenen, die door deugd beroemd waren. —
FLEURIR, v. a. Met bloemen versieren, bestrooijen.
— (fig.) Fl- son discours, zijne rede opsieren, bloem
--- SE FLEURIII, v, pr. Zich met bloe--rijknae.
men sieren.
Fleuurisrue, m. (fern.) Smaak ni., liefhebberij f.
voor bloemen, overdreven bloemenzucht f. (fleuromanie) Aucune nation ne donne plus dans le
fl- que les Hollandais, bij geene natie is de liefhebberzj voor bloemen greeter dan bij de Hollanders.
Fleurissant, e, adj. Bloeijend, in bloei of
bloesem staande: Arbre fl -.
Fleiiriste, m. Bloemenvriend, bloemenkenner,
bloemist, liefhebber van bloemen; bloemkweeker. --Fl- artificiel, maker van of handelaar in kunst
Ook als adj.: Jardinier fl -, bloem --bloemn.—
kweeker. — Peintre fl- , bloemschilder, ft e u r i s t,
florist m.

Fleuromane, in Bloemengek, overdreven liefhebber m. van bloemen. — Fleuronianie , f.
Overdreven bloemenliefhebber f.
Fleuron, m. [Bot.] Buis- of pijpvormig bloempje,
dat de zamengestelde bloemen helpt vormen, bloemkroontje n. Fleurs a fl -s, buisvormige bloemen.
Demi-fl-, lint- of straalvormig bloemkroontje. Fleurs
à demi -fl-s, lintvorrrmige bloemen f. pl. — [ Tech.]
Bloemwerk, bloemsieraad, loo fwe: k n. Une étoffe
oil it y a de grands fl -s, Bene stof met groote bloemen. Cette (rise est ornée de fl -s, deze fries is
met bloemsieraden versierd. -- [Impr.] Bloemvormig vignet n. — [Rel.] Bloemvormige stempel m.
(fig.) C'est un des plus beaux fl-s de sa couronne, dit is een der schoonste voorrechten, eene
der beste provinciën van zijne kroon; — dat is zijn
grootste voorregt, zijn schoonste sieraad.
Fleuronné, e, adj. [Bot.] Met bloemkroontjes, z. v. a. FLOSCULEUX. — [Bias.] z. FLEURÉ.
--

t Fleuronner, v. n., z. v. a. FLEURIR.
Fleurtis, ln., z. FLEURETIS.

- -

Fleuve, f. Stroom m., hoofdrivier f. — Bij
uitbreiding: Un fl- de feu, de cendres, een stroom,
vloed m. van vuur, van asch. Le fl- de Ia vie,
de 1'oubli, de stroom des levens, , der vergetelheid.
— [Astr.] Le Fl- d'Orion of L'Eridan, z. ERIDAN.

Flexibilité, f. Buigzaamheid, gedweeheid, lenigheid f. La fl- du jonc, de buigzaamheid der
biezen. -- (fig.) La fl- du caractère, de gedweeheid
van 't karakter. Fl- de la voix, buigzaamheid der
stem. La fl- de l'osier, de buigzaamheid van de
teen of twijg.
Flexible, adj. Buigzaam, buigbaar, gedwee,
lenig. Rameaux fl-s, buigzame twijgen f. pl. — (fig.)
I1 a la voix fl -, hij heeft eene buigzame stem. -- Cet
enfant est très fl -, dit kind is zeer buigzaam, han
gedwee.
-delbar,
Flexieaule, adj. [Bot.] Met gebogen stengel.
— Flexifolié, e, adj. [Bot.] Met gebogen bladeren. -- Flexipéde, adj. [H. n.] Met gebogen
voeten.
Flexion, f. [Tech.] Buiging, kromming f., gebogen toestand m. La fl- d'un ressort, de buiging
eerier veer. — [ Anat.] La fl- est opérée par les
muscles flécliisseurs, de buiging wordt bewerkt
door de buigspieren.
Flexueux, euse, asij. Met vele buigingen of
krom- mingen; knievormig gebogen. -- FLEXUOSITE, f.
Knievormige buiging of gebogenheid f.
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FLEZ

--

FLOTTE.

Flez, m. [H. n.], z. FLET.
Florétones, f. pl. [Corn.] Soort van spaansche
Flibot, ni. [Mar.] Vileboot; houtfluit, Groen - wol f.
(han,q sels.
landsvaarders /l& it f. -- Flibi.ste, f. Beroep, beFloreur, m. Patroonschilder m voor de bedrijf n. van flibustier of vrjjbuiter, vrfjbuiterjj,
Floriean, m. [H. n.] Ceylonsche kraanvogel ni.
kaapvaart, zeerooverij f. — 5 Flibuster, v. a.
Floriceps, m. [H. n.] Soort van ingewandsVrijbuiten, kapen, zeerooven. — Flibiisterie, f., worm m. der visschen, bloemenkop m. — Floricome, adj. Met bloemen in de haren. — Floriz. V. a. FLIB[1STE. — Fiihuustier, m. Vrjbuiter,
kaper, zeeroover, deelgenoot eener vereenicsinq van culture, f. Bloementeelt f. — . Floride, adj.
engelsche en fransche zeelieden , die zich tegen Bloemig, bloemrijk; -- (fig.) sierlijk, uitgelezen,
't einde der 16de eeuw op 't eiland St. Christoffel bevallig geschreven. — Floridée, f. [Bot.] Soort
vestigden en den Spanjaarden in de westindische van zeegras n. — Floridité, f. Staat nl. van
wateren veel te doen gaven , flibustier; — bloei. — Florifere , adj. Bloemdragend. —
gezagvoerder m. eener vlieboot.
Florifornie, Bloemvormig. — Florilège, m.
Flic-flac, m. Klanknabootsend woord om 't ge- Bloemlezing f. (anthologie) — [Théol.] Grieksch
luid eener zweep of ook van eenige toegedeelde reis-brevier D. — [ H. n.] Soort van vliesvleugelig
klappen na te bootsen, klik-klak n. — [ Danse] insect n. — Florimnane, m., Floritnanie, f.,
Soort van danspas m. (Plur. Des flic-flac.)
z. FLEUROMANE, FLEUROMAME.
Flintooise of Frimonsse, f. (fam. et iron.)
Florin, m. [Métrol.] Florijn, floreer., bloemBolleblazer m., iemand met bolle wangen.
of lel 4e-nulden; gulden in.
Flin, m. [Tech.] Poeder n. van dondersteen,
Floripare, adj. [Bot ] Bourgeons fl -s, knoppolijststeen m. (ten gebruike der zwaardvegers.)
pen m. pl., die enkel bloemen opléveren. — FloFlinquer, v. a. [Tech.] Op metaal krassen, ripondio, ni. [Bot.] Peruaansche doorn- of steek
-apelm.—t
Florir, v. n., z. FLEURIR.
het metaal ruw maken, om het emailleersel te doen
Florissant, e, adj. Bloejend, voorspoedig.
hechten. (mossel f.
Flion, m. [H. n.] Soort van kammossel, zee- gelukkig; aongroeijend, aanwassend, toenemend:
Flipot, m. [Tech.] Houten larch f., om een Commerce fl -, bloeijende handel tn. — Santé fl -e,
bloeijende gezondheid f.
gebrek te dekken, dekstuk n.
Floriste, m. Bloem-, plantbeschr2jver, schrijver
Floe, m. Wollen of zijden kwast m.
Flocage, m. Het naaijen der zijden kwasten eener flora , florist in. — Bloemenkenner, z.
aan de Grieksche mutsen. — [ Méd.] Vlokken f. pl., FLEURISTE.
Floseulaire, m. [H. n.] Soort van p pvordie zieken somtijds , voor hunne oogen meehen te
vormig plantdier n. — 5 Floseule, f. [Bot.]
zien en waarnaar zij grijpen.
Floche, adj. [Corn. Ruig, wollig. — FLO- Bloempje n. — Flosculeux, ease, adj. BloemCHES, I. pl. Kwasten aan een' steek- of punt/wed; schijfvormig, enkel uit bloemkroontjes zamengesteld.
— laarzekwasten m. pl. — ]- Flocher, v. n. In — Floseuleuses, f. pl. Familie f. der scha(
groote vlokken vallen; — zich tot vlokken vormen. vormige bloemen. (langen bek.
Flossade, f. [H. n.] Soort van rog in. met
Flocon, m. Vlok f. Fl- de sole, zijden vlokje n.
Flossolis , m. [Bot.] .illant , groote alant,
Les brebis laissent des fl -s aux buissons, de
schapen laten vlokjes aan de struiken hangen. — alantwortel m.
Flot, m. Golf, baar f.; vloed n1., wassend waUn fi- do neige, eene sneeuwvlok. -- [H. n.]
Pluim f. aan 't einde van den staart bij sommige ter n. Les fl-s de la roer, de zeegolven f. pl. Les fl-s
dieren. -- [Chico.] Fl-s, wolkjes n. pl., vlokken f. pl. blanchissants d'écume, de schuimende baren. Le
(die zich bij sommige prcecipitaten vormen). — fl- vient jusque là, de vloed komt tot daar. Le fl[Méd.] F1-s, z. v. a. FLOCAGE. Ramasser des fl -s, est montant, de vloed is aan 't opkomen. — Etre
à Pot, vlotten, vlot liggen, driftig zijn. Ce vaisseau
muggenvangen (vgl. CARPHOLOGIE). — Flocon
ner, F. a. In vlokken neêrvallen (van de sneeuw est a fl-, dit schip ligt op het diepe, in 't ruime
gebézigd). Le temps floconne, het vloksneeuwt. — sop, ligt vlot. Mettre un vaisseau à fl-, een schip
weder vlot maken. — (fam. et fig.) Mettre qn. it
— Floconneux, euse, adj. Vlokkig.
% Flotiottenment, m. Kabbeling, klotsing f. fl- , iemand weder te paard helpen , er bovenop
van 't water. — 5 Floflotter, v. n. Kabbelen, brengen. Sa barque est it fl-, zijn scheepje loopt van
klotsen (als de golven); — druischen, bruisen (als stapel, hij doet goede zaken. — Houtvlot, vlot n.; het
vlotten, houtvlotten. Jeter du boil à* fi- perdu, z.
't water, de wind).
Flon-lion , m. Voormalig klanknabootsend Bols (kol. 1): Le fl- a commencé, het vlotten is
woord, eert ij ds als referein in liedjes enz. gebruikt. begonnen. — (fig.) Des fl-s de sang, golven, strooFloraison, f. [Bot.] Bloei m. der boonren, men bloods. Le vin coulait it grands fl-s, de wijn
vloeide met stroomen. — ( fig.) Fl-s, Menigte f.,
struiken, planten.
Floral, e, adj. [Bot.] Wat tot de bloem be- hoop m., volksgedrang n.: I1 fend les fl-s (la foule),
hoort. Feuilles fl -es, bladeren n. pl. aan de basis hij dringt door de menigte, door den hoop. Au
der bloem. — [H. n.] Doorgaans op bloemen levend travers des fl-s da peuple assemblé, midden door
(van insecten). — Jeux floraux, Fêtes florales of 't gedrang van 't vergaderde volk. — [ Tech.] Fl-s,
als subst. Fbi-ales, f. pl. [H. rom.] Feesten n. pl., wollen kwasten m. pl. aan den kop der muilezels.
Flotolle, f. Soort van gondcliersliedje n.
die te Rome ter eere van Flora gevierd werden; —
Flotres, Flautres, m. pl. [Papet], z. v. a.
[H. de France] Bloemspelen n. pl. te Toulouse. Académie des jeux floraux, akadémie der bloemspelen FAUTRE.
Flottable, adj. Vlotbaar, waar 't hout vlotten
te Toulouse, die jaarlijks prijzen aan de dichters
kan: Ruisseau fl -, eene beek, waarop een houtvlot
der best gekeurde verzen uitdeelt.
Fiore, f. [Myth. rom.] Flora, de godin der kan drijven.
Flottage, m. Het vlotten, het afvlotten, het
bloemen. — ] Bot.] De ciezamenljke in een land of
oord inheemsche planten; de lijst of beschrijving afdrijven van hout, 't zij in losse stammen of tot
daarvan, f l o ra f.— [Mar. ] Vet, smeer n., waarmede een vlot vereenigd. — Ook het vlot zelf.
Flottaison, f. [Mar. ] Waterspiegel nl., gehet schip, voor zoo ver 't in 't water gaat, wordt
deelte van 't schip, dat gelijk met het water is.
bestreken.
Floréal, m. Tweede lentemaand van 't voor Ligre de fl -, waterlijn, lastlijn f.
Flottant, e, adj. Drijvend, vlot, dobberend;
jaar, loopende van-maligefrnschpubke
— zwevend, golvend. Des arbres fl -s, drijvende
20 april tot 20 mei achtste maand van dat jaar.
boonren. -- Cheveux fl -s, zwevende, losse, golvende
Florée, f. [Coco.] Middelsoort van indigo m.
Florence, f. [Coco.] Florentijnsch taf n., ligte haren n. pl. Robe fl -e, ruim, golvend kleed n. — ( fig.)
zijdestof f., die te Lyon, Zurich, Avignon gemaakt Onzeker, ongestadig, wankelmoedig, wankelbaar,
wordt. — Florencé, e, adj. [Bias.] Met leliën besluiteloos, weifelend : Courage fl- , wankelende
moed m. Esprit fl -, ongestadige geest nl. Fl- entre
aan 't einde.
Florentine, f. [Coco.] Florentijnsch atlas, ge- l'esl,)érance et la crainte, tusschen hoop en vrees
zwevend
of dobberend, zonder zekerheid. — [ Fin.l
n.
van
Florence.
bloemd satijn
Florer, v. a. [Mar.] F!- un vaisseau, een schip Dette fl -e, vlottende, zwevende schuld f. — [Mar.]
Ancre fl -, drijfanker U. Voile fl -e, wapperend zeil n.
van onderen smeren.
Flotte, f. [Mar.] Vloot f. Armer, Equiper ure
Florès, (pr. flo-rèce) (alleen voorkomende in):
fl-, eenevlootuitrusten, bemannen. Fl- marcbande,
Faire fl-, grooten zwier maken, boven anderen uit
zich een' grooten naam maken.
-blinke; koopvaard ijvloot. — [Pèchhe] Kurk f., vlotter in..
aan een vischnet; dobber nl. aan een hengelsnoer.
% Florescence, f., z. v. a. FLORAI5ON.
-

FLOTTÉ

--

FLUVIAL.
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— [Artill.] Fl- à crochet, haakschjf, , asschijf f. zwakkelijk van gestel. Corps fl- , teeder, zwak
met een' haak. — [ Tech.], z. v. a. ECHEVEAU. ligchaam. (z. FLEUR.
Flueurs, m. pl. [Méd.] , z. v. a. fleurs blanches,
— {Mar.] , z. V. a. BOUÉE. --- (fam. et pop.) Ses
Fluggée, f. [Bot.] Japancche lelie f. der dalen.
smis Ie sont venus trouver en fl- (en foule, en
Fluide, adj. [Phys.] Vloeibaar, vloeijend: Le
grand nonnbre), at zijne vrienden kwamen hem
feu rend les métaux fl-s, het vuur maakt de mein menigte bezoeken.
Flotté, e, adj. (en part. passé van flotter): talen vloeibaar. — ( fig.) Langage fl- , vloeiende
Bois fl-, vlothout n. — 11 a un visage de bois fl -, taal f. — FLUIDE, m Vloeistof f.— Fluidement,
hij heeft een misselijk gezigt. — [ Man.] Panneaux adv. Vloeijend, vlietender wijs. — Fluidilieafl-s, op elkander gelegen paneelen n. pl. — [ Pèche] , tion, f. [Mèd.] Vloeibaarmaking f. -- Fluidifier, v. a. Vloeibaar maken, verdunnen. — SE
z. FOLLE.
Flottemeut, m. [Mil.] Golvende beweging f. FLUIDIFIER, v. pr. Vloeibaar worden, in vloeistof
an het front onder 't krijgsvolk bij 't marchéren. veranderen. — Fluidiste, m. [Phys.] danhan— Aarzeling, besluiteloosheid f.
Flotter, V. n. Op het water drijven, vlotten,
driftig zijn, vlotten, vlot zijn, dobberen; — zweven,
golven, flodderen, wappperen. On voyait fl- les débris du navire, men zag het wrak van 't schip drijven. Faire fl- du bois (ook als v. a. fl- du bois),
hout voor den stroom laten afzakken. — Les cheveux lui flottent sur les épaules, de haren golven
over hare (zijne) schouders. On voyoit fl- les étendards des ennemis, men zag de standaarden der
vijanden wapperen. — (fig.) Weifelen , onzeker
zijn, in twijfel staan, dobberen: Ii Butte entre la
crainte et l'espérance, hij zweeft, dobbert tusschen
vrees en hoop. — FLOTTER, v. a. [Mar.] Fl- un
cable, een touw aan ledige vaten opvangen.
Flotterons, m. pl. [Péche] Dobbers m. pl.
Flotteur, m. Houtvlotter, vlotter; vlottenmaker m. — [ Tech.] Steenen drijver in den ketel der
stoommachines, om't water steeds op dezelfde hoogte
te houden, voedingvlotter m. — Fl-, of Fl- compteur, ligt voorwerp n., om de snelheid van een'
stroom te meten.
Flottille , f. [Mar.] Vloot van ligte oorlogsvaartuigen, f l o t i e l j e f.
Flottiste, in. [Corn.] Spaansch handelaar, die
door middel van de regelmatig naar Amerika uit
vloten handel dreef, [I o t t i s t m. (in on--gerust
derscheiding van galioniste, galjoenist, hij, die voor
dezen handel zich van galjoenen bediende).
Flou, m. [Peint.] Ligtheid en bevalligheid der
toetsen of penseelstreken, zachtheid, molligheid f.
— FLOU, adj. m.: Pinceau fl-, mollig, zacht penseel, het mollige, malsche der penseelbehandeling.
— Ook als adv.: Peindre fl-, mollig, zacht, ineen
schilderen.
-smeltnd
Flouet, te, adj., z. v. a. FLUET.
Flower, v. a. (pop.) Stelen, zakkerollen. —
liet part. passé is ook adj. Ma moutre ma été
Ilouee, mijn horologie is gerold. -- (fig.) Elle a
été joliment flouée, zij is leeljk in hare verwachting bedrogen. — Flouerie, f. (pop.) Bedriegerij,
dievery f.
Flotiette, f. [Mar.] , z. v. a. GIROUETTE.
Flow-flow, m. Klanknabootsend woord voor
't eigenaardig ruischen eener zijdestof, als zij bewogen of behandeld wordt. — (fam.) Faire fl- ,
met gemaakte kleine schreden loepen; — (fig.) de
preutsche spelen.
Flouin, m. [Mar.] Zeker zeer ligt vaartuig n.
Flouve, f. [Bot.] Reukgras n.
Flouvet, m. [Corn.] Bloem f. van meel.
Fluant, e, adj. Vervloeijend, niet duurzaam.
— [Tech.] Papierli-, ongeljmd, ook slecht gelijmd
papier, vloeipapier n.
Fleiate, ni. [Chir.] Vloeispaathzuur zout n. —
Fluaté, e, adj. Met vloeispaathzuur verbonden.
Fluetuant, e, adj. Golvend; z.v.a. FLOTTANT.
Fluctuation, f. [Phys., Méd.] Golving, kabbeling van ingesloten vloeisto/fen, vochtgolving f. —
(fig.) Het weifelen bij 't nemen van een besluit;
wankelmoedigheid, besluiteloosheid, ongestadigheid;
— gedurige rijzing en daling, veranderlijkheid f.
(Ier fondsen, der prijzen, f1 u c t u á t i e f.
Fluctueux, ease, adj. Golfvormig; golvend,
woelig, in hevige beweging; — ( fig.) wankelmoe(stroom medegesleept.
dig, dobberend.
F1 uctuosé, e, adj. Door de golven, door den
Flue , f. [Pêche] Fijn netwerk n. van een
van den tijd).
schakelnet
.(- Fiuenee, f. Verloop n., vervloe jing f. (inz.
Fluetite, f. [Géom.] , z. v. a. INTEGRALE.
Fluer, v. n. Vlieten, vloeijen, a floopen. La mer
flue et reflue, de zee loopt op en af. — Sa plaie
flue touiours, zijne wond draagt, loopt altijd.
Fluet, te, adl. Zwak, lijn, tenger, teeder,

-

.

-

ger van het dierljkmagnetismus (als voorlvlreijende
uit het ondersteld bestaan eener bijzondere vloeistof),
ft u ï dis t m. — Fluidité, f. Vloeibaarheid f.
Fluo-borate, m. [Cbim.] Fluor- of vloei
-zout n. — Fluo-borique , adj.-spathborium
[Chim.j : Acide fl -, vloeispaalhborium-zuur.
Fluor, m. [Chtm.] Vloeispaath n. (fluor-kalkmekaal), de tot dus verre niet afgezonderde basis
van het vloeispaathzuur. — Fluorhydrate, m.
Fluor-waterstofzuur zout n. — Fluorhydrique, adj.: Acide fl. fluor-waterstofzuur.—Fiuoride, m. Verbinding van 't vloeispaath met zékere
ligchamen. — Fluorique, adj.: Acide fl -, vloeispaathzuur n. — Florique-silieié, e , adj.
Vloeispaath- kiezelzuur n. — Fluorure, f. Vloeispaath-verbinding f. -- Fluo-silicate, m. Vloei
kiezelzuur zout n. —Fluo-silicique, adj.:-spath
Gaz fl -, vloeispaath-kiezelzuur gas n.
Flustre, m. [H. n.] .Korstkoraal n., zeekorst f.,
zeebast m., zeeschors f.
Flikte, f. Fluit f. Fl- allemande, traversière,
dwarsfluit. Fl- à l'oignon, z. v. a :v1RLITON. —
Jouer de la fl-, op de fluit spelen. — Fluitregister n. in een orgel. — Somtijds ook gebézigd voor
flutiste, fluitspeler. — (fig. et fam.) Ajuster ses
fl -s, zijne maatregelen nemen, opdatiets wel gelukke. Accordez vos fl-s, verdraagt elkander, tracht
het met elkander eens te worden.—(Prov.) Ce qui
,

vient par (of de) la fl- s'en va par le tambour
(s'en retourne au tambour), onregtvaardig goed ge-

dijt niet, zoo gewonnen, zoo geronnen. — (Loc.
prov.) Il souvient toujours à Robin de ses fl-s,
hij brengt altijd het gesprek weder op iets, dat hem
aangaat of dat hem lijkt, 't is met hein koekoek één
zang. Il y a de 1'ordure dans sa fl-, 't is met hem
niet, zoo als het zijn moest, er is een steek aan hem
los. Il est monté sur deux grandes fl-s, hij heeft
beenen als een ooijevaar. Il est du bols dont on
fait les fl -s, z. Bols (hol. 1). — [Bot.] Fl- du herer, z. DAMASONIE. — [ Boul.] Langwerpig broodje,
transch broodje n. — [H. n.] Moeraal m., een zeer
welsmakende zeeaal (murène); ook z. v. a. CHEVALIER DE 11 IER, — F!- du soleil, soort van nacht
(bihoreau), zonnereiger m. — [Hort.] Grefïe-reig
en fl- of en fluteau, enting f., waarbij de te enten
boomtak en de daarmede te vereenigen griffell beide
fluitbehvormig toegesneden zijn. — [ Mar.] Fluit f.,
fluitschip, transportschip n. — [Tech.] Soort van
schietspoel f. — Weleer ook de naam van een smal
en lang drinkglas n., fluit f.
Fluté, e, adj. Zacht, aangenaam, liefelijk (van
't geluid sprekende): Sons fl -s, liefelijke bonen m.
pl. Voix fl-e, aangename, zachte stem f.
Flateau, m. [Bot.] Waterweegbree f.; — z. ook
onder FLUTE. — Kinderfluitje n. ( mirliton).
t Flutencul, in. (pop. et bas.) Apotheker m.
Fluter, v. n. Op de fluit spelen of blazen, fluiten; den fluittoon nabootsen. — FLUTER, v. a. et n.
(van flute, in de laatste der boven opgegeven beteekenissen) (pop.) Pooijen, smakelijk en veel drinken.
(Men zegt liever sillier). — Fl- le beurre, een
stukje boter uit een vat steken (om ze te proeven) .
Flutet, m. Tamboerjn-fluit f. met 3 gaten (ga--

louhet).

Fláteur, n1., -ease, f. Fluitspeler, fluiter m.,
fluitspeelster, fluitster f. (In dezen zin verouderd,
of alleen m inachtend gebézigd, tenzij men spreke
van den Fluteur de Vaucanson, Vaucansons fluit
een beroemd automaat, z. AUTOMATE.) —-spelr,
Dri:nkebroér, pooijer m., pooister 1.— [11n.] Naam
van verscheidene vogels, wegens hun' fluittoon. —
Fluitende kikvorsch m. (ook raine fluteuse geheeten).
Fliitiste, m. et f. Fluitspeler m., fluitspeelster f.
Fluvial, e, adj. Wat de rivieren aangaat, tot
de rivieren behoort: Navigation 11-, scheepvaart op

792

FLU VIATILE

-

de rivieren, riviervaart f. (Plur. in. fluviaux).-FLUVIALES, f. pl. [Bot.] Waternimfen f. pl., zékere waterplanten.
Fluviatite, adj. In zoet water levend of groei
planten en schelpen). Plantes, Co--jend(iz.va
quillages fl -s, rivier- of zoet2twote7-planten, schel
pl. -- Ook van sommige zoetwaterdieren-penf.
gebézigd.
Fluvio-marin, e, [Géol.] Uit rivier- en zeeaanspoeliirgen zamengesteld of gevormd.

Ficitire, f. [Chico.] , z. V. a. FLUORURE.
Flux, ni. [Mar.] Vloed m. Le fl- et reflux de
la men, de vloed en ebbe der zee, wassend en val
fig.) Les choses de ce monde sont-lendwatr.—(
sujettes a un fl- et à tin reflux perpétuel, de we-

reldsche dingen z jn aan gestadice verandering,
wisseling onderworpen. La fortune a son fl- et
son reflux, de fortuin heeft haren vloed en hare
ebbe, rijst en daalt — [Méd.] Fl- de sang, bloedvloed, bloedgang, roode loop m. Fl- de ventre (diarrhée), buikloop m. Fl- d'urine, pisvloed. Fl -zhémorrhoïdal, aanbeijenvloed. Flux menstruel, z.v.a.
FLUEURS, IRENSTRUES. Fl-

de salive, F1- salivaire
of Fl- de Louche, kw(jling f., speekselvloed. — ( fig.
et fam.) I1 a un fl- de bouche, zijn mond staat

FOIRE.
— Ajouter f- a qc., geloof aan iets slaan. Un
auteur digne de f-, een geloofwaardig, te vertrouu-en schrijver. F- publigi.e, openbare etoof'waardibheid.— Trouw, fietrouwheid f.; woord n., belofte f.
La f- conjugale , de echtelijke trouw. C'est un
homme sans f-, hij is een man zonder trouw, op
wiens woord men zich niet kan verloten. it na
ni f- ni lol, hi weet van God noch zijn gebod. Fd'bonnète homme, or mijne eer, zoo waar ik leef.
Ma f- of par ma f-, op mine eer, waarlijk. Jurer
sa f-, bij zijne trouw, eer zweren. Gander sa f-,
zijn woord houden. Dégager sa f- , zone belofte
vervullen. Et
re prisonnier sur sa f-, Gevangene
zijn op zijn woord van eer. F- de Bohème of
bohémienne , trouw , die schurken omtrent elkander houden. — [ Prat.] Prendre qn. á f- et
à serment, iemand in eed en lilirt nemen. Faire
pleine f-, volledig bewijs opléveren. — Bonne
f- , goede trouw , oprec, theid , rectschapenheid ;
edhartigheid, eenvoudigheid , ligtrfeloovighe-id f.
auvaise f-, kwade trouw, onopreftheid, dubbel
est dans la bonne f-,-hartiged,vlscf.I
ii la fait dans la bonne f-, hij heeft hct met een
goed oogmerk, mei eene goede mcening, te goeder
trouw gedaan. I1 est dune bonne f- qui l'exposera
souvent , hij bezit eene goedhartigheid, li.gtgeloovigheid, die hem dikwijls aan bedrieger] of nadeel zal blootstellen. — Ce jeune homme est sur sa
(chorine) f-, deze jonge mensch is aan zich zelven
overgelaten, staat niet meer onder opziet, is zijn eigen
meester. — Getui(enis, bevestiging f.: Faire f- de qc.,
getuigenis van iets geven, iets bevestigen, betuigen.
En f- de quoi nous aeons signé, ter bevestiging,
ter verzékering, in oorkonde der waarheid hebben
wij deze onderteekend. Cet acte fern f- Gootre vous,
deze akte, dit stuk zal teren u getuigen. VOilà qui
en fait f-, dat bewijst de zaak. — EN BONE FOI,

V

geen oogenblik stil: hij kan goed praten, hij is zeer
wel bespraakt. Fl- de paróles , woordenvloed. -(pop.) II a un fl- de bourse, hij heeft een gat in
zone beurs, hij loopt altijd met de hand in den
zak, hij geeft alles uit. -- [Chico.] Smelt- of
vloeimiddel n. — [Jeu] Volgreeks f. kaarten van
eéne kleur, roem m. Faire fl-. roem krijgen. Etre
à fl -, niets dan troeven in de hand hebben (zoodat men den slag moet halen).
Fluxio-différentielle, adj. f. [Math.] : Méthode f1-, handelwijze, waarbij men in zékere gevallen de differentiaal eenex veranderlijke grootheid
uit twee verschillende oogpunten beschouwt.
á LA BONNE FOI, DE BONNE FOI, loc. ode. Te goeFluxion, f. [Méd.] Zinking f. Ce mal de dents der trouw. voorwaar, waarlijk, opregtelijk. 11 agit
de bonne f-, hij handelt te goeder trouw, in alle
n'est qu'une fl-, deze tandpijn is slechts eene zin
a une fl- des (of surles) yeux, hij heeft eene-king.Il opregtheid. 11 vous traite á la bonne f-, hij behanzinking op de oogen. F!- périodique of lunatique, deld u opregtel(jk. I1 y va à la bonne f-, de bonne
maandvloed m., zinking der paarden.— [Math.] La f-, hij gaat te goeder trouw, opren; t daarbij te werk.
méthode des fl-s of Le calcul différentiel, de flucFoiblage, Foible, etc., z. FAIBL—.
Foie, m. [Anat.] Lever f. — [Cuis.] Bereide
tie- of differentiaal-rekening f.
Fluxionnaire, adj. [Méd.] Met zinkingen ge- dierenlever F-s gras, vette levers, inz. van ganzen.
kweld of behebd.
— [Méd.] Chaleur de f-, levervlekken f. pl., vlieFoarre of Foerre, m. [Agric.] Haverstroo n. gende hitte f. in 't gez-igt. — [Chico. anc.] Naam van
(in Picardië en Ile de France); z. v. a. FEURRE. -- sommige leverkleurige zelfstandigheden: F- de sou(Prov.) Faire a Dieu barbe de f-, de slechtste gar- fie, zwavellever. — (Lee. prov.) Le coeur leur
devient f-, het hart zinkt hun in de schoenen. Vous
ven tot tienden geven; godsdienstige zaken oneer
behandelen.
-biedg avez bon f-, Dieu vous sauve la rate, wat z t ge
Foe of Foeque, m. [Mar.] Zeil n. aan den toch ligtgeloovig! — [Pèehe] Klein vischje n., dat de
fokkemasl of voormast, fok f., kluiver m. Grand visschers als lokaas gebruiken.
Foi-tnentenr, m. [Féod.], z. v. a. FELON. —
fl-, buitenkluiver. Second of Faux f-, middelkluiver. Troisièrne of Contre f-, stormkluiver. Petit Foi-mueiitie, f. Woordbreuk, leen -eedbreuk, onf- of Trinquette. kleine kluiver of voorslagzeil n., trouw i. van eenen vassaaljegens zijnen leenheer. —
Foi- uientin, V. n. Den leeneed breken, zijn woord
Baton de f-, kluifhout n.
Focal, e, adj. [Opt.] Het brandpunt betrefend. niet houden.
(Plur. m. focaux).
Foin, m. [Agric.] Hooi n. Une botte de f-, een
Focale, f. [Antiq.] Soort van halsdoek m.; bos hooi. Botteler du f-, hooi in bossen binden. —
f.
—
[Géom.J
Zékere
kromme
lijn
f.
Het wordt ook van het ongeniaaide gras, het hooi
soort van kap
f Focile, m. [Anat ] Arm-, beenpijp f.
dan doorgaans in 't meere. -gras,ebézid(n
Focarleur, m. Stoker (feutier); kok m.
Les f-s sont beaux cette année, 't gras staat dit
Focillateur, m. Krachthersteller m.
jaar mooi. Faucher les f-s, het gras maagyen. FFoène, Foesne , Fooanne, Fouine, f. d'arrière-saison, nagras n. Une pièce de f-, een
[Pèche] Elger, aalgeer in. , vischspeer f., harr- stuk hooiland. --- [Bot.] Haar ii. eens artisjoks,
poen m. — [H. n.] Halswesp f., een vliesvleugelig tusschen het achterste en de bladeren. -- (Loc.
insect. — F- marisque, [Bot.], z. v. a. CHOIN prov.), z. AIGUILLE, BOTTE. --- [H. n.] F- de mer,
Foetal, e , adj. [Chir.] Tot den foetus of de z. v. a. FUCUS. — [Agric.] F- de Bourgogne of
ligchaamsvrucht behoorend, feet a a 1. — Fmta- Gros f-, z. V. a. SAINFOIN. — FO1N, inter. (om te
tion, f. [Physiol.J Vruchtvorming fee t a t i e f. verwenschen, om verachting, afschuw uit te druk
-- Faetieide, adj. [Jur. méd.] Vruchtdoodend,
F- de lui, weg, naar den duivel met hem!-ken)
Foine, f. Soort van drietand m. om visch te
vruchta fdrjvend.
Foetus , m. [Chir.] Ligchaamsvrucht f. f ee- harpoenéren. --- Spotnaam van den degen m.
F oiiiette, f. Hooivork f.
t u s In. (vgl. E.NBRYON).
Foiiiier, m. Hooikooper m.
Fofia, m. [Danse] Zeer wulpsche portvgésche
dans m.
Foire, f. Jaarmarkt, kermis f. Allons h la f-, laat
Fogue, f. [Tech.] Opening in den ketting voor ons naar de kermis gaan. La f- de Francfort, de
Frankforter mis of jaarmarkt. — (Loc. prov.) Kerde spoel, doorschieting f.
Foi, f. Geloof in zake van godsdienst; godsdienst- misgeschenk n. Que me donnerez -nous pour la f-?
leer, kerkleer, leer f.; — bij uitbreiding: Geloof, ver wat zult ge mij voer eene kermis reven ? La f- nest
f- chrétienne, het-trouwen.ildschzakL pas sur le pont, wij moeten niet gaan hooijen,
christelijk geloof. Confession, Profession de f-, ge - haast u zoo niet, g# behoeft u zoo niet te haasLes
articles
de
la
f-, de geloofs- ten. La f- sera bonne, les marchands s'assem-f.
fsbeljdenis
loo
artikelen n. pl. (z. ook ARTICLE). II s'est fait juif, blent, de verzameling wordt talrijk, er is reeds
ii a renié la f -, h ij is een jood geworden, hij heeft veel volks. II a bien count, bien hanté les f-s, h#
zijne godsdienst, zijn geloof verzaakt, verloochend. is van alle markten thuis, hij -is doorkneed. I1 nis

sait pas toutes les f-s de Champagne, hij weet op
verre na alles nog niet, z. ook ENTE1DRE.
Foire, f. (pop.), z. v. a. DEVOIEMENT. — FOIRER, V. n. (bas) Dun afgaan. -- Foirenx, ease.
adj. (bas) Losljvig. — (f g.) Bleek, ontdaan (als
iemand, die aan buikloop lijdt). —Alssubst.: Loslijvige m. en f. — (fig.) Lafaard m.
Foirolle, Foirole, f. [Bot.], z. MERCURIALE.
Fois, f. Maal f. en in., keer m., in zamenstellingen ook: werf, Une f-, deux 1-, trois f-, mille f-,
eenmaal, tweemaal, driemaal, duizendrnaal, duizendwerf. C'est la première f- que je le vois, dit
is de eerste keer, dat ik hem zie. Une f- autant,
eens of eenmaal zoo veel. Je Ie disais tant de f-,
ik zeide het zoo dikwijls, zoo menigmaal. Aucune
f-, niet eens. Combien de f- vous l'ai -je dii? hoe
dikwijls heb ik het u gezegd? — Je vous le dis
pour une bonne f-, une f- pour toutes, ik zeg het
te eens voor, altijd. Toutes les f- qu'on lui en parle,
i1 se tait , lederen keer , wanneer men met hem
daarvan spreekt, zwijgt hij stil. — Line f- , eens,
op zékeren tijd: Il était une f- un rol et une reine,
er was eens een koning en en eene koningin. Une
f- entr'autres it arriva , onder anderen gebeurde
het eens. Lorsqu'une f-, Dès qu'une f- on s'est
adonné à ce vice, wanneer men zich eens aan deze
ondeugd heeft overgegeven. — (fam.) Y regarder
deux f-, wel acht geven, niet onberaden te werk
gaan. N'en pas faire a deux f-, z. DEUX. — PAR FOIS,
DE FOIS h AUTRE, toe. adv. Somtijds, altemet, nu
en dan. A LA FOIS, TOUT b LA FOIS, loc. adv. Op
eenmaal, te gelijk.
middengedeelte des lig Fois, m. Middel f., het middengedeelte
chaams:

FOLLET.

--

TOIRE

Prendre qn. par le f- of f- de corps,

iemand om de middel, midden om 't lijf vatten.
Foïsme, m. [H. rel.] Geloof aan Fo (eene
godheid der Chinézen, Japannézen enz.), Fodienst f.,
foïsmus n.

Foison, f. (zonder meervoud en altijd zonder
lidwoord) Overvloed m. , menigte f. On espère
qu'il y aura f- de blé vette année, men hoopt, dat

er dit jaar
j overvloed van koren zijn zal. A F0Isoïv, loc. adv. Overvloedig, in overvloed: Tout ce
que vous nommez-lá s'y trouve à f-, al wat gij
daar opnoemt, vindt men er in overvloed.
Foisoniienaent, m. [Tech.] Opzwelling, rijzing f. van den kalk bij 't blusschen.
Foisonner, V. n. Overvloed hebben; overvloedig zijn. La province foisonne en blés, het landschap heeft overvloed aan koren. — Voorttélen,
zich vermenigvuldigen (inz. van 't wild gebézigd).
— Opzwellen, in volumen of omvang vermeerderen (van kalk, dien men bluscht, van spijzen, die
men bereidt).
--

Foissière, f. [Pêche] Stokvischvat n.
Foïste , Foétiste , ni. Vereerder van F0,

foist (vgl. FOISME).
1- Foitable, adj. Geloofwaardig.
Fol, _adj., z. FOU. — Folátre, adj. Dartel,
vrolijk , stoeiziek, uitgelaten. — Ook van zaken
gebézigd: Manières f-s, dartele manieren f. pl. —
Folàtrement, adv. Op dartele wijze. — Folátrer, v. n. Dartelen, boerten, kortswijlen, mallen, potsen maken, stoeijen, ravotten. -- S Folátrerie, Snakerij, klucht, stoeierij f.
Fole , m. [ H. n.] Groote aap in China. —
Fole, f., of Foles, f. pl., [Pèche] , z. v. a. FOLLE.
Foliaeé, e, adj. [Bot.] Bladerig, bladvormig,
bladaardig.
Foliaire, adj. [Bot.' Tot het blad behoorend,
uit het blad ontspruitend, (der Ouden.
Foliate, m. [Archéol.] Soort van reukwerk n.
Foliation, f. [Bot.] Lir ging f. der kleine bladeren in den knop; bladontwikkeling, f o t a t i e f.,
verzameling van de bladen des bloemkelks.
Folichon, ne, adj. (fam.) Koddig, lustig,
vrolijk, dartel. — Ook als subst m. en f.: C'est
un petit f-, Une petite f -ne, 't is een kleine snaak,
een dartel ding. — Folichonner, v. n. (fam.)

Boerten, vrolijk, dartel zijn.
Folie, f. Krankzinnigheid, zinneloosheid, waan
waanzin m. Un accès de f-, een aanval-zinghedf.,
m. von krankzinnigheid. — Buitensporigheid, dwaas
gekheid, zotheid, dolheid, onzinnigheid, mallig--heid,
heid, gekke daad f. I1 a fait une grande f-, hij heeft
eene grootti dwaasheid begaan. 11 lui a dit mille f-s,
hij heeft hem duizend snakerjen, gekheden verteld.
Il est toujours honteux de faire des f-s, 't is altoos
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schandelijk zotheden, buitensporigheden te begaan.

Les f-s de la jeunesse, de dwaasheden der jeugd.
West personne Si sage qui ne fasse
quelque f-, een paard met vier poolen kan wel
— (Prov.) I1

eens struikelen, niemand is te allen tijde wijs, de ver

kan wel eens een' zotten streek doen. Les-standige
plus courtes f-s sont les meilleures, z. COURT. —
(fam.) Elle a fait f- de son corps, zij heeft haar
ligchaam ten beste gegeven.— [Mus.] F -s d' Espagne,

spaansche dans in iii maat; wijs f. van dien dans.
— [Arch.] Zonderling, in vreemden trant of met
veel kosten gebouwd lusthuis n. (doorgaans gevolgd
door den naam des stichters of der ligplaats): La
f- Beaujon. — à LA FOLIE, loc. adv. Tot gek wordens toe, smoorlijk: 11 l'aime à la f-, hij is smoor lijk op haar verliefd.
Folié, e, adj. (Bot.] Vol blaadjes. — [Chim.,
Pharm.] Bladvormig, bladerig: Terre f-e de tartre,
bla 'erig wijnsteenzout n., azijnzure potasch f. Terre
f-e mercurielle, bladerige kwikaarde f., azijnzuur

kwik n.

Foliette, f. Fleschje n.
Fo l i icole, adj. [El. n.] Oh bladeren levend of
groeijend. — Foliifère, adj. [Bot.] -Bladeren

dragend. -- Foliiféro-florifère, adj. Te gelijk bladeren en bloemen voortbrengend. — Folliforme , adj. Bladvormig. — Foliipare, adj.
Niets dan bladeren voortbrengend. (hert.
Folilet, m. [ Véner.] Schouderstuk n. van een
Folio, m. (latin) [lmpr.] Cijfer n. boven aan
elke bladzijde of pagina. — Blad n. (van koopmansboeken, registers, handschriften enz., die bij bladen en riet bij bladzijden zijn genommerd), folio:
Voyez au f- six, zie folio of blad zes. F- recto, of
enkel F-, de voor- of eerste zijde van een blad. Fverso, of enkel Verso, de tweede of keerzijde f. -IN-FOLIO, Z. aid.

Foliol, m., z. v. a. FOLIOT.

Foliolaire, adj. [Bot.] Tot de bladeren behoorend, de bladeren betreffend.
Foliole, f. [Bot.] Blaadje n., gedeeltelijk blaadje
van 't zamengestelde blad, ieder blaadje van een'
veelbladerigen kelk, kelkblaadje n. (sépale). — Foliolé , e, adj. Met zulke bleadjes voorzien. —
Folioleux, ease, adj. Rijk aan blaadjes. —
Foliolifère, adj. Blaadjes dragend.
Foliot, m. [Tern.] Veêr van de dagschoot in
een slot. — [Horl.] Onrust f. in een horlogie (balancier).
Folioter,'v. a. De bladeren (van een koopmans.

boek, register, handschrift) met volgcijfers teekenen, f o l i. é r e n. — Folioté, e, add. (en part.
passé): Registre f-, gefolieerd register n.

Folinrn, m. (latin) (pr. fo -li-ome) [Gom.] :
F- de Descartes, kromme lijn f. van de tweede

soort, waarvan een gedeelte naar een blad gelijkt.
Folie, f. [Péche] Korre f., kórnet n., net met
wijde mazen. F- flottée, kornet met kurken of
dobbers. F- tramaillée, op staken uitgezet kvrne .
— [Vign.] F- blanche, soort van witte druif f.
(rochelle verte). — FOLLES, f. pl. [Exploit.] Steenklompen m. pl. in de steenkoolmijnen. — [ Artill.]
Scheefgeboorde ziel f. van een kanon. — Folie, f.
adj. (van tol, fou), z. FOU.

Follécnle, f. [Anat.] , z. FOLLICULE.

Follée, f. [Pèche[ Soort van beurs f. of zak m.
in 't op staken uitgezet kórnet.
Folie- fennelle, f. [Bot.] Harlekijns-standelkruid n. [orchis morio] (Plur. Des folles-femelles).
— 5 Folie- femme, f. Openbare vrouw, hoer f.
(Plur. Des folies- femmes). — Folle-j acne, f.
[Bot.] Soort van witte druif f. (Plur. Des folles-

jaunes).
Follement, adv. Dwaselijk, op eene dwaze,

zotte, buitensporige wijze.
-[ Folter, v. n. Voor zot spelen, mallen.
Folles, f. pl., z. onder FOLLE.
Follet, te, adj. (verklw. van tol) (fam.) Dartel, mal, kinderachtig, vol grappen. — Poil f-,
vlashaar n., het dunne, vlassig haar, dat den baard
voorafgaat, vlasbaard, melkbaard m. ; -- nestvéderen f. pl. der jonge vogels. -- Esprit f-, of enkel
F-, plaaggeest, kwelgeest m., naar het volksbijgeloof eene soort van gemeenzaam kaboutermannetje.
— [Météor.] Feu f-, of enkel F-, dwac llichtje,
hiplichtje n. — (fig.) Cette passion nest qu'un f-,
die harlstogt is niets dan een stroovuurtje: zij zal
spoedig voorbij gaan. — [ Véner.], z. v. a. FOLILET.
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Follette, f. Naam van een voormalig vrouwen-halsdoekje of kraarije n. — [Bot.] Melde f.

(arroche). — [Med.,J , z. v. a . GRIPPE .
Folliculaire, adj. [Bot.] Tot het vrucht of

zaadhulsel behoorend. — FOLLICULAIRE, m Veil,
slecht dagbladschrijver; papierbekladder m.
Follicule, m. [Bot.] Vlies, hulsel, waarin het
zaad besloten is, vruchthulsel, zaadhulsel n. —
[Anat.], of Follécnle, Klierblaasje n, met eene
uitlozinrsbuis (in de huid en in de slijmvliezen).
F- du fiel, galblaas f. (vésicule). — Follicnleux,
ease, adj. [Anat.] Wat de klierblaasjes betreft,
hunne geaardheid heeft. — Follieuline, f. [H. n.]
Soort van raderdiertje n. — Folliculite , I.
[Méd.] Ontsteking der klierblaasjes; galblaasontsteking f. (met het hornet.
Follier, m. [Pêche] Schuit f. voor 't visschen
t Folliiier, Folloyer, v ..n., z. v. a. FOLáTRER.
Folyoea, m. [Bot.] Wilde boekweit f.
Fonientateur, m., -trice , f. Onruststoher m., -stookster f., stokebrand m. en f. -- Fomentatif, ive, adj. [Méd.] Slovend, verwarmend. — Als subst. m. Uti f-, een warme omslag m.,
eene uitwendig gebruikte vloeibare of drooge artsen,
waarmede lijdende deelen gestoofd of gepapt worden, f o mn en t n. -- Fomentation, f. Staving,
verwarming, papping door wanne ontslagen, betting,
fomentatie f. — (fig.) La f- des troubles, de
gisting der onlusten. — Fomenter, v. a. Sloven,
pappen, met warme omslagen behandelen. — (fig.)
Aanstoken, doen voortduren (twist , tweedragt,
opstand, haat en dgl.), in gisting brengen.
Foncage, m. [Tonn.] Het inzetten van den
bodem der vaten.
Foncaflles, f. pl. Onderlagen f. pl. (van een
bed). — [`Conn.] Bodemhout n., bodemstukken H. pl.
Fonce, e, adj. (en part. passé van lancer)
[Peint.] Donker: Bleu, Vert f-, donkerblaauw,
-groen. — (fig.) Homme f-, schatrijk man. — II
est f- dans la géographie, hij verstaat de aard
grond.
-rskundei
Foncean, m. Klein dal n. (vallon) (In dien
zin weinig gebruikt.) — [Man.] Bodemstuk n. van
't holle mondstuk (aan een' franschen stangtoom) .
— [Tech.] Glasblazerstafel f.
Foneée, f. [Tech.] Holte f. in eene leigroeve.
— Losgemaakt lei- of steenblok n. Faire une f-,
des f-s, eene leigroeve openen. (boren.

--

FOND.

en f-, ik heb hem in bézigheid, in bediening, in funktie
,.gezien. Il fera ma f- en mon absence, hij zal mijn
ambt in mijn afzijn waarnemen Cela fait f- de...,
dat dient als..., dat doet de dienst van... Ce cou-

verele fait f- de soupape, dat deksel doet de dienst
van, werkt als eene luchtklep. — [Math.] Veranderlijke grootheid, die van eene andere afhangt, fu n kt i e f. — [Typogr.] .Elke verrigting, behalve zetten
en drukken.
Fonctionnaire, m Beambte, ambtenaar: Fpublic, openlijk ambtenaar, zaakverzorger m. Fjudicaire, regtsbeambte.

Fonctionnant, e, adj. Werkend, dienstdoend:
Machine f-e. (betre/fend.
Fonctionnel, le, adj. De levensverrigtingen
Fonctionnement, m. [Tech.] Werking van

eene machine, werkingsw ijze f.
Fonctionner, v. n. Dienst doen, werken, fu ng e r e n, inz. van machines en hare zamenstellende
deelen gebézigd):

Cette machine, Cette soupape

fonctionne Bien, die machine, die luchtklep werkt
goed. --- L'estomac fonctionne bien, de maag is
naar behooren werkzaam, verteert de spijzen goed.
F'onctiotiomie, f. [Méd ] Leer van de dierlij ke fun ktiën of verrigtingen, f o n c t i o n o in i e f.
Fond, m. Grond, bodem m., het laagste, diepste
van een hol voorwerp; — achtergrond m., het
verafgelegenst gedeelte van den ingang of de opening, diepste, binnenste n.: Le f- dun puts, d'un
tonneau, d'un colfre. de bodem van een' put, van
een vat, van een' koffer. Bofte a double f-, doos f.
met dubbelen bodem. — F- de cuve, holronde bodem m., al wat holrond uitgewerkt is. — Un abime
sans f-, een bodemlooze afgrond m. Le f- de la
met-, de bodem der zee. — Le f- dune boutique,
d'un port, d'un jardin, de achtergrond, het diepst
gedeelte van een' winkel, van eene haven, van een'
tuin. Le f- d'un tableau, de achtergrond, het ver
schilderij. F- de la scène, achtergrond-schietnr
van het tooneel. Toile de f-, achterdoek n., gordijn f. van den achtergrond. — I1 vivait solitaire
au f- de son palais, an f- de la forèt, hij leefde

eenzaam in 't binnenst van zijn paleis, in het diepst
van 't woud. — (fig.) Duf- de sa tristesse, de sa
misère, uit het diepst zijner droefheid, zijner ellende. — Le fin f-, au fin f- des enters, z. FIN. —
Soms dient het enkel tot versterking van zin complement: I1 se retira au f- d'un cloitre, hij begaf
Foneement, m., z. v. a. FONCAGE. — Het put- zich in een klooster. Un fantóme qui sort du i
een spooksel, dat uit de graven op--destombaux,
Foncer, V. a. [Peint.] Donker maken (eene
kleur). — [Tech.] Den bodem inzetten (in een stijgt. -- In bijzonderen zin: het onderste, het op
vat, kuip, enz.), bodemen. — Leiblokken uit de den bodem staande vocht: Le f- de ce tonneau,
groeve werken. — Den bodem van eene pastei, van de cette bouteille est trouble, ne le buvez pas,
een suikerbrood maken. — Den ketting nedertre- het onderste van dit vat, van die jlesch is troebel,
den (bij wevers) — FONCER , v. n. De fondsen drink het niet. — (fig.) Grond, grondslag, hoofd
wezen n., het wezenlijke,-inhoudm.,kerf
(tot Bene onderneming, tot iemands onderhoud, enz.)
verschaffen, het noodige geld schieten. -- [Mil.], hoofdzakelijke van iets; — het binnenste, verborgenste, geheimste: Connaïtre Ie f- des choses, den
beter FONDRE.
Foncet, m. [Nawig.] Grootste soort der fran- grond der zaken kennen. Le f- de ce roman est histosche rivierschuiten. — [Serr.] Voorplaat f. van rique, de grondslag, de kern van dien roman is historisch. —[Prat.] Le f- d'un procès, de hoofdzaak, het
het slot (waarin het sleutelgat is aangebragt) .
Fonder, ière, adj. Tot den grond of eigen- wezen van een regtsgeding. Plaider au f-, over de
dom van een landgoed behoorende. Seigneur f-, hoofdzaak pleiten. Conclure au f-, in de hoofdzaak
grondeigenaar, landheer m. Rente foncière, grond- uitspraak doen. Connaitre du f-, van den inhoud
rente f. Banque f-ière, hypotheek-bank f.— Grondig, kennis nemen. — Venez au f- de la question, kom
door en door bekwaam: Un homme f-. — Weleer tot de hoofdzaak, z. ook EMPORTER . — Dieu conook: zeker, goed bevestigd: Notre amitié est f-ière. naït le f- des coeurs, de nos pensées, God kent
Foncière, f. [Anc.] Leigang m., leisteenbed- den bodem, het diepst of binnenst onzer harten,
onze geheimste gedachten. I1 vous bait du f- de
ding f. . .
Foncierement, adv. Grondig, in den grond, 1'áme, hij haat u uit het diepst der ziel. — (Loc.
prov.) Voir le f- du sac, eene zaak geheel doorzien,
in gronde: I1 est f- honnête homme.
Fong,oir, m. [Tech.] Warmbeitel, kapbeitel m., al wat zij verborgens, geheims of ingewikkelds heeft
begrijpen of kennen; — ook: eene ledige beurs
hamer met scherp toeloopend achtereinde.
krijgen. Grond, bodem m. (met betrekking
Fonction, f. Verrigting, elke natuurlijke werk
organen der dieren en planten,-zamheidvn tot zijne hoedanigheid), oppervlakte, vlak f. (waaro p
funktie, levens funktie f. Les f- s sécrétoires , men bouwt, oprigt, zamenstelt, zaait, schildert,
excrétoires, digestives, de afscheidings-, uitschei- borduurt, enz.) F- d'argile, de sable, de corail,
dings-, vertérings- f unktiën of verrigtingen. L'es- de coquilles, klei-, zand-, koraal-, schelpgrond.
tomac fait bien ses f-s, de maag doet haar werk, Bátir sur un f- peu solide, sur un f- pierreux,
hare dienst naar behooren. -- (fam.) Faire bien op een' onvasten of lossen, op een' steenachtigen
toutes ses f-s, goed eten, drinken, slapen, gerégelde grond bouwen. Une figure qui se déta^he en beun
ontlasting hebben, enz. — Ambtsverrigting f., be- sur un f- clair, eene figuur, die van een' helderen
-roepspligt m., werkzaamheid, bezigheid f., ambt, grond bruin of donker vooruit komt. Velours ii
beroep n., bediening f., post m., f u n k t i e f. Faire f- dor, fluweel met gouden grond. Broder sur un
les f-s de sa charge, zin ambt wel waarnemen. f- de satin, sur un f- ^ ert, op een' satijnen, groeLa f- en est pénible, de daaraan verbonden werk- nen grond borduren. — [Tech ] Tourelle montante
zaamheid is lastig, moeielijk. F-s honoritiques, eer de f-, uit een fondament opgetrokken torentje n.
F-s publiques, openbare ambten. Je l'ai vu-ambten. Pièce de bois qui monte de f-, stuk hout n., dat
.
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zich over de gansche hoogte van 't gebouw uit
Le f- dune armoire, het achterschot van-strek.
eene kast. — Le f- d'un carrosse, het achterste,
de bak van eene koets. Le f- dune chaise, de zitting van een' stoel. — Cartes du premier, du second f-, kaarten van de eerste of beste, van de
tweede soort. — Mettre un f-, des f-s b un pantalon, een kruis in eene broek zetten. Ce pantalon
na pas assez de f-, die broek is te naauw in 't
kruis. — F- de violon, bodemstuk n. eener viool.
F- d'un lit, onderlagen f. pl. van een bed.—[ Mar.]
Cheval qui a du f-, paard, dat niet lipt moede
wordt, stevig paard n. — [Mar.] F- de cafe,
ruim n. van een schip. F- de voile, buik m. van
een zeil. F- de la hune, haard m. op de mars. Fd'affut, bomstuk n. Bhtiment à f- plat, platboómd
vaartuig n. F-s d'un bhtiment, buikstukken n. pl.
der spanten. — Perdre f-, van zijne ankers drijven, driftig worden. Donner of Prendre f-, het
anker laten vallen, voor anker komen. F- de bonne
tenue, goede ankergrond, steekgrond. F- de mauvaise tenue, derriegrond, kwade of losse grond. 11
n'y a point de f-, er is geen grond (wanneer het
dieplood op 150 tot 200 vademen geen grond vindt) .
I1 y a grand f- partout, er is overal diep water.
11 y a vingt brasses de f-, er staat 20 vadem
water. Aller à f-, au f-, den grond, de diepte onderzoeken; ook: zinken, te gronde gaan, z. ook
COULER, BAS-FOND. — [ Jeu] Couler les cartes à
f-, al de slagen halen. Aller a f-, zooveel kaarten
als mogelijk koopgin, doorkoopen. — ( fig.) Faire fsur qn. of sur qc., op iemand of op iets staat maken.
Je fais f- sur vous, sur votre amitié, ik reken op
u, op uwe vriendschap. C'est on homme sur lequel
II n'y a aucun f- a faire, 't is een man, op ween
volstrekt geen staat te maken is. (In dezen zin
gebruikt men liever FONDS). — ( fig. et pop.) Diner
b. f- of á f- de cuve, een ruim middagmaal houden,
zich zat eten. -- C'est une mer sans f- et sans
rives, dat is een bodemlooze afgrond, eene ondoorgrondelke zaak. Question qui na ni f- ni rive,
eindelooze, zeer verwarde zaak. Faire un f- sur
l'aloyau, een appeltje voor den dorst sparen, geld
opgaren of overleggen; zich geld aanschaffen, zich
van geld voorzien. — DE FOND EN COMBLE, loc.
adv., z. COMBLE. — b. FOND, loc. adv. Grondig, in
den grond, geheel en al, volkomen: I1 possède cette
science a f-, hij verstaat die wetenschap in den
grond, volkomen. Refaire une chose aa f-, iet s geheel en al overwerken. — AU FOND, DANS LE FOND,
loc. adv. In gronde, in 't wezen der zaak, alles
wel ingezien, op den keper beschouwd: On le blame de sela, mais au f- it na pas tort, men laakt
hem deswegen, maar alles wel ingezien heeft hij
gelijk. ertsen) .
Fondage, m. [Métall.] Het uitsmelten (der
Fondalité, f. [Prat. et Cout.] Grond m. La
f- de la cause. — [Féod.] Grondheerljkheidsregt n.,
.

fundalileit f.

Fondamerital, e, adj. Tot den grondslag behoorend of dienstig ; wezenlik, oorspronkelijk,
voornaamst, gewigtigst. La pierre f-e, de grondsteen m. — (fig.) Lui f-e, grondwet f. — Les points
fondamentaux de la religion, de hoofdpunten van
de godsdienst. — [Mus.] Basse f-e, grondbas m.
Son f-, grondtoon m. — [Peint., Dess.] Ligne f-e,
grondlijn, basis f. — Fondatnentalement, adv.
Op goede, hechte grondslagen; — op goede grond
beginselen, op gronden berustende, on--slagenof

wedersprekelijk.
Fondant, e, adj. Smeltend: Neige f-e, Glace
f-e, smeltende sneeuw f., smeltend ijs n.— Sappig,
saprijk, als smeltend in den mond (van vruchten):
La pèche est un fruit très-f-, de perzik is eene
zeer saprjke vrucht. — [Chum] Oplossend, ontbindend: Des renièdes f-s, of als subst.: m. Des
fondants, oplossende, verdunnende geneesmiddelen n.
pl. - FONDANT, m. [Chico., Minér.] Smeltmiddel n.,
z. v. a. FLUX. — [ Verr.] Smeltglas n. - FONDANTE, f.

[Hort.] : F- de Brest, F- musquée, naam

van twee perensoorten.

Grondlegger, stichter m., grondlegster, stichtster f. Cd-rus fut le fde l'empire des Perses, Cyrus was de grondlegger des Perzischen rijks. Sainte Thérèse fut la
f-trice des Carmélites, de heilige Theresia was de
stichtster van de orde der Karmelieten. — ( fig.) Ce
n'était pas lit 1'intention du f-, dat was de meening
Fondatenr, m., -trice, f.
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van den apostel niet, zóó was 't niet gemeend, dat.
is tegen den regel, tegen 't voorschrift.
Fondation, f. Het leggen van 't fondament of
den grondslag van een f ebouw; — de daartoe te
graven diepte of groeve f. (fondement). — In 't
meerv. oolc z. v. a. fondements, grondslagen, f o ndament n., fundórin,q f. Commencer la fd'un édifice, de fondamenten van een huis gaan
leggen. Creuser la f-, den grond voor de fondamenten weggraven. Les f-s ne sont pas hannes, de
fondamenten deugen niet. — Stichting, gronding,
grondvesting , grondlegging f., eerste aanleg m.,
fundatie f. La f- d'un bátiment, dune ville,
de stichting van een gebouw, van eene stad. La fd'un empire, de grondlegging van een rijk. — Fonds
of kapitaal n., dat tot Bene of andere vrome stichting wordt vermaakt, of tot een liefdadig, weten
ander oogmerk wordt vastgesteld,-schapelijkof
fun d a t i e f. Ce prince fit plusieurs f-s, die vorst
maakte vele fundatiën. F- d'un prix dans une
académie„ vaststelling van een' akadémischen prijs.
Fonde, f. [Mar.] Gronden m. pl., ondiep water n. Vaisseau à la f-, schip n., dat niet in volle
zee is, dat nog ankeren kan. -- z. v. a. FONDIC.
Fondé, e, adj. (en part. passé van fonder)

Gesticht, gebouwd: Chateau f- sur une hauteur,

op eene hoogte gebouwd kasteel n. — (fig.) Crainte
mal f-e, ongegronde vrees f. L'espoir le mieux f-,
de gegrondste hoop f. — (fig.) Gegrond, billijk, rédel2jk. Sa demande me parait ,[-e, zijne vraag
schijnt mij bill jk, reglmatig. -- Etre f- en raison,
en droit, gegronde reden, gegrond regt voor zich

hebben. Je suis f- a croire cela, ik heb grond om
dit te gelooven. I1 est f- à demander des dédommagemeni.s, hij heeft gegronde aanspraak op scha
Personne f-e de pouvoir, de pro--delosting.—
curation, of als subst.: Un f- de pouvoir, de procuration, een gevolmagtigde, gemagtigde, lasthebber,
procuratie-houder m.
Fonden. ent, in. (doorgaans in 't meerv. gebruikt) Gegravene diepte f. voor den grondslag van
een gebouw (vgl. fondation). — Grondslag m. ,
grondveste f., fondament n. Creuser les f-s d'un
édifice, de fondatnenten van een gebouw graven.
Poser, Jeter les f-s d'un chateau, de grondslagen
van een kasteel leggen. — ( fig.) Jeter les f-s d'un
empire, den grond tot een rijk leggen, een rijk
grondvesten. La foi est le f- des vertus chrétiennes,
het geloof is de grond, de grondslag der christelijke
deugden. —Reden,00rzaakf., grond m.,gegrondheid f.
Ce nest pas sans f- qu'il en use de la sopte, hij

handelt niet zonde)- grond, zonder oorzaak aldus.
I1 se plaint aver f-, hij beklaagt zich met grond,
met regt. — [Anat.] Aars m., uiteinde van den
endeldarm, f o n d a m e n t n. Avoir mal au f-, pijn
aan 't fondament hebben.
Fonder, v. a. Gronden, stichten, grondvesten,
f u n d é r e n: F- une maison, une ville, een huis,
eene stad stichten, bouwen. — (fig.) F- un empire,
une école, een rijk, eene school stichten. — Fondsen en kapitalen vastzetten, om voortdurend tot
zeker oogmerk des schenkers gebruikt te worden:
F- une académie, des messes, des prix, eene akademie stichten, zielmissen, prij zen fundéren of vaststellen. — (fam.) F- la cuisine, z. CUISINE. — Sur
quoi tonde-t-il ses prétentions? waarop grondt hij
zijne eischen? — [ Jur.] F- qn. de procuration,
iemand procuratie of volmagt geven. — SE FONDER, V. pr. Gegrond, gevestigd zijn: Toute mon
espérance se fond en vous, al mijne hoop is op u
gevestigd. — Se f- en exemples, en raisons, zich
op voorbeelden, op goede redenen gronden.
Fonderie, f. Smeltkunst, kunst der metaal
zuivering, gietkunst f. — Het smelten-smelting
en zuiveren, het gieten der metalen. — Gieterij,
ijzersmelterij, smelterij; —in 't bijzonder: kanongieter2j, stuknieterj; lettergieterj; — wassmelterj f.

Fondeur, m. Gieter, smelter. F- de caractères,
de cloches, de canons, lettergieter, klokkegieter,
kanongieter. F- en cuivre, en bronze, geelgieter,
brons - of ertsgieter m. — (Loc. prov.), z. ETONNE.
t Fondle, Fondique, m. [Corn.] Gemeen
warenmagazijn, algemeen koopmanshuis,-schapelijk
pakhuis n. voor waren tot eene maatschappij behoorende.
Fondis, m. Instorting, inzakking, verzakking f.
van den. grond (onder een gebouw, in eene steengroeve) .
Foudoir, m. [Bouch.] Smeltplaats f., plaats,
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waar de slagers het vet (Ier beesten smelten. —
Smeltketel m.
Fondre , v. a. Smelten , door vuur 0/' hitte
vloejend maken: F- de l'étain, du suif, tin, talk
smelten. — Gieten. (in een' vorm): F- des canons,
des cloches, des caractères, kanonnen, klokken,
drukletters gieten; (fig.) z. CLOCHE. — [ Méd.] Fles humeurs, de (verdikte) vochten oplossen, vloei
maken. F- les calculs de la vessie, de blaas -jend
oplossen. F- une obstruction, eene verstop -sten
doen verdwijnen. — [ Peint.] F- one couleur-ping
dans (avec) une autre, eene kleur of verw met
eene andere doen ineen smelten (zoodat de overgang
niet merkbaar is). — [Corn.] F- une action, z.
ACTION. — ( fig.) F- un ouvrage dans un autre,
een werk in een ander versmelten, uit twee werken één maken. F- des notes dans Ie texte d'un
ouvrage, noten of aanteekeningen in den tekst opnemen. — FONDRE, v. n. Smelten, vloeiend worden, vervloeijen. La glace et la neige fondent (of
se fondent) au soled, ijs en sneeuw smelten, ontdoofjen in de zon, door de zonnewarmte. Faire fdu beurre, boter smelten. — ( fig.) Verminderen,
verdwijnen, te niet gaan; afnemen, vermageren, afvallen. L'argent fond entre ses mains, het geld
verdwijnt uit zijne handen, druipt hem door de
vingers. F- à vue d'oeil, (of als loc. prov.) Fcomme le beurre dans la poèle, als was voor
de zon wegsmelten , zigtbaar afnemen, vermageren. F- en pleurs, en ]armes, in tranen wegsmelten, bitter weenen. Le eiel fond (se fond) en
pluie, en eau, het regent, dat het giet. F- en
sueur, sterk zweeten, uitwasemen. — Wegzinken,
inzinken, inzakken, instorten. La terre a fondu
sous ses pieds, de aarde zakte onder zijne voeten
in, onder zijne voeten weg. La maison fondit touta-coup, het huis stortte eensklaps in. -- Met geweld aanvallen, uitbarsten, losbreken. F- sur qn.,
met geweld op iemand aanvallen, op iemand losgaan. Le faucon fondit tout d'un coup sur un oiseau, de valk viel eensklaps op eersen vogel aan.
F- sur l'ennemi, op den vijand aanvallen. Íl fondit
sur lui l'épée á la main, Irk viel op hem aan met
den degen in de vuist. — Les maux qui fondirent
sur nous, de rampen, die ons overvielen. L'orage
est pret à f-, het onweder zal zoo losbreken, uit
— SE FONDRE, v. pr. Smelten; zich oplos -barsten.
allengs verminderen of afnemen.
-sen,
ondrer, v.n. Instorten (crouler, s'effondrer).
er„ m. [Man.] Zinkhout n. (soortel jk
zwaarder dan water). -- [Navig.] Houtvlot n.,
dat te lang in 't water is gebleven en door aangezet mos en vuil niet meer vlotten kan. — [ Tech.]
Uitspringende brandmuur m. achter den haard
eener zoutkeet. — Ook als adj. Bois f-, zinkhout.
Fondrière, f. Kuil m., kloof f., gat n. in den
grond; — modderpoel m., slijkgreb f., moeras n.;
— sneeuwkuil m.
Fondrilles, f. pl. [Tech.] Bezinksel, grondsop n. op den bodem van watervaten en onzuiver
water (bij 't volk effondrilles geheeten); gist, moér f.,
droesem m.
Fonds, m. (pr. Ion) Grond, bodem m. (met
betrekking tot de vruchten, dien hij oplevert); —
vast goed, grondbezit n., landeigendom m. (in tegenstelling met vruchtgebruik). Cultiver un bon,
an mauvais f-, een' goeden, slechten grond bebouwen. Je n'ai que 1'usufruit de cette terre, on autre en a le f-, ik heb enkel 't vruchtgebruik van
dat land, een ander is er eigenaar van. F- de terre,
landerijen f. pl., vaste goederen n. pl. Biens f-, z.
BIEN-FONDS. -- Min of meer aanzienlijke som gelds,
tot een of ander gebruik bestemd, gelden n. pl., de
ter beschikking staande gelden of f o n d s e n. Piaeer, Metire son argent a f- perdu, zijn geld op
lijfrenten beleggen of geven. Les f- destinés pour
la guerre, de voor den oorlog bestemde sommen gelds.
Etre bien en f-, goed bij kas zijn. Je ne suis pas
assez en f- pour acheter tout sela, ik heb geen
geld genoeg om dat alles te knopen. II n'a pas les
f- nécessaires pour cette entreprise, het ontbreekt
hem aan geld tot die onderneming. Faire un f-, te
gelde maken. Faire fructifier des f-, fondsen beleg
Faire passer des f-, gelden overmaken.— [Fin.]-gen.
F- publics, o f enkel F-, fondsen, publieke fondsen,
staatsschuldbrieven m. pl.; waarde f. van de actien der papieren. Spéculer sur les f- of sur les
f- publics, in effecten of staatspapieren speculéren.

Zadri
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Les f- ont haussé, baissé, de fondsen, effecten
zijn gerezen, gedaald. -- Kapitaal of hoofdgoed,
f o n d s; -- waren of goederen-voorraad n.; — winkel m. of handelshuis n. met al zijn toebehooren. -11 ne mange pas seulement le revenu, mais aussi Ie
f-, hij verteert niet alleen het inkomen of de rente,
maar ook het kapitaal. — Ce marchand a vendu
son f- et s'est retiré du négoce , die koopman heeft
Zijne zaak, zijn' stand (affaire) verkocht, en den
handel vaarwel gezegd. 11 a un excellent f- de
magasin, un f- bien assorti, hij heeft een' voor
magazijn- of pakhuisvoorraad, een'-trefljkn
goed geassorteerden of van al het noodige voorzie
winkel. — ( fig.) Vendre le f- et le-très-f-,-ne
den grond en bodem niet al wat daartoe behoort
verkoopgin. — (fig.) I1 sait le f- et le très-f- de
cette affaire, hij weet het fijne van de mis, hij
weet die zaak zeer naauwkeurig, hij is van alle
omstandigheden wel onderrigt. (In dezen fig. zin
schijnt fond beter dan fonds te zijn.) — I1 a on
grand f- d'esprit, beaucoup de f- d'esprit, hid
heeft of bezit veel verstand, een groot verstand.
Cela marque un grand f- d'érudition, dat toont
een' grootgin schat van geleerdheid aan. Avoir un
grand f- de paresse, in den hoogsten graad traag,
lui zijn. I1 parle de tout, mais it n'a point de f-,
hij praat over alles, maar 't ontbreekt hem aan
grondigheid. Il n'a pas tiré cela de son propre f-,
dat komt niet uit zijn' eigen koker. — C'est on ftrès-riche qu'on n'a pas encore exploité, dat is
een zeer r jk onderwerp, eene zeer 'rijke stof, die
men nog niet bearbeid heeft. — Faire f- de qn. of
de qc., z. FOND.
Fondu, e, adj. (en part. passé van fondre) Gesmolten ; gegoten. Neige , Glace f-e , gesmolten
sneeuw f,, ijs n. Plonib f-, Cire f-e, gesmolten
lood, was n. — Statue f-e, Canons f-s, Lettres
f-es, gegoten standbeeld n., kanonnen n. pl., letters f. pl. — Couleurs bien f-es, goed ineengesmolten kleuren of verwen f. pl. — ( fig.) Ouvrage fdans on autre, Maison f-e dans one autre, werk,
huis n., dat met een ander tot één gemaakt, bijeen
getrokken is. -- (fam.) 11 est f-, hij is eensklaps
verdwenen, onzigtbaar geworden; ook: hij is te
niet gegaan, verarmd. — [Jeu] Cheval f-, bokstavast n. (bekend kinderspel).
Fondue, f. [Tech.] Met te veel siroop beladen
suiker f. — [Cuis.] Zekere tusschenspsjs f. van
kaas en geroerde eijeren.
Fondate, f. [H. n.] Zékere visch n. van 't geslacht der buikvinnigen.
Fon ;ate, m. [Chim.] Zwamzuur zout n
Fonge, m. [Bot.] , z. v. a. OHAMPIGNON.
Forger, V. n. (alleen in den 3en persoon) Vloeijen (van papier). Le papier fonge (boit), het papier vloeit, slaat door.
t Fonges, m. pl. [Bot.] , z. v. a. POTIRONS.
Fong1ble, adj. [Jur.] Wat bij gewipt, getal
of maat vertierd of verbruikt wordt, wat zich
door andere voorwerpen van dezelfde soort laat
vervangen of vergoeden. Choses f-s, Choses non f-s,
zaken die door het gebruik verteerd of niet ver
worden, vervangbare, niet vervangbare za--terd
ken f. pl.
Fongicole, adj. [H. n.] Op of in paddestoelen levend. -- FONGICOLES, m. pl. Zwamkevers m.
pl. — Fongie, f. [H. n.] Stervormig poljphuisje n.
— Fongit'orme, adj. [Bot.] Zwamachtig. paddestoelvor mig. — Fongiiie, f. [Chico.] Overschot n.
der zwammen, als men deze uitperst en achtereenvolgens met water, alkohol, verdunde alkalische en
zure oplossingen behandelt, fu n g i n e f. — Fongineux, ease, adj.: Terrain f-, met paddestoeten bezette grond m. — Fongipore, adj. [H. n.]
Zwamkoraal, steenkoraal n. -- Fongique, adj.
`Chim.]: Acide f-, zwamzuur n. — F'oiegite, f.
[H. n.] Koraalspons, sponsvormige versteening f.;
zwamsteen, kampernoeljesteen , fun giet ni. -Fongivore, adj. [H. n.] Zwametend; in zwammen levend. — Fongivores, m. pl. Kevers m.
pl., wier larven in paddestoelen leven.
Fong oide , adj. [H. n.] Paddestoelvormig,
zwamachtig, als zwam groeijend. — [ Méd.] Spons
— Fon gologiste , m. [bidact.]-gezwlachti.
Kenner, beschrjver der paddestoelen of zwammen.
— Fongosité, f [Chir.] Sponsachtig uitwas n.,
fungositeit f.
Fougnenx, ueuse, ad j. (pr. —gheu) [Bot.]
-
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Zwammig, sponzig. [Cur.] Chairs, Excroissan
nen betreft. -- Fontinale, f. [Bot.] Bronmos,
--

ces f-ueuses, zwammig vleesch, zwammige, spon
uitwassen n. pl. — Fongus, ni. (pr. —guce)-zige

[Chir. j Sponsgezwel, zwammig of sponzig uitwas;
vijygezwel n. (fic). — [Bot.] Zee-kampernoelje f.
Fonsoir, m., z. FONCOIR.
Fontaine, f. Bron, wel, fontein f., water, dat
uit den grond opspringt en in een bekken wordt
opgevangen. Puiser dans la f-, uit de bron putten.
F- claire , heldere , klare wel. F- jaillissante
springbron f. Le,jet d'une f-, de straal eener fontein.
La f- ne va plus, de fontein springt niet meer. Funiforme, eenparige fontein (die steeds dezelfde
hoeveelheid water uitwerpt). F- intercalaire, afwisselende, beurthoudende bron (die nu eens sneller en overvloediger, dan weder trager en spaarzamer vloeit) . F- périodique of intermittente, tusschenpoozende bron (die op gezette tijden stilstaat
en vloeit) . F- maïalle, bron, die tegen 't einde van mei
begint te vloeien, en dan in den herfst ophoudt,
zomerwel. — F- artificielle, kunstfontein, kunstbron. F- de Héron, Herons- fontein. — ( fig. et fam.)
Elle a été à la f- de Jouvence, zij is naar de Tontein van Luilekkerland geweest, zij is jong geworden, geheel verjongd. — (Loc.) I1 ne faut pas dire,
F-, je ne boirai pas de ton eau, men moet niets
verzeggen, men kan niet weten waar men nog toe
komen kan. -- Waterkunst f., waterwerk n. —
Les f-s de Versailles, de waterkunst, de waterwerken te Versailles. — Watervat n. van koper, marmer, enz., waarin men in de huizen water heeft
om glazen te spoelen, de handen te wasschen, enz.
Allez it la f- et lavez-vous les mains, ga naar
't fonteintje en wasch uwe handen. F- dépuratoire,
F- a filtre, f ltreer fontein f. — Kraan f. (robinet).
Tourner la f-, de kraan oindraaijen. Mettre la fà un tonneau, de kraan in eene ton of een vat
steken. — [Anat.] F- de la tête, z. v. a. FONTANELLE.-- [H. n.] F- de mer, grijze zee-anemoon f ; —
spuitvisch m. — [Tech.] Holte f. in een suiker
Kuil in. of holte in een hoek van den-brod.—
trog, waarin de bakker het meel en de gist met
water aanmengt.
Fontainier, Fontenier, m. Bron- of fonteinmeester, opzigter der fonteinwerken. — Fonteinmaker m. (voor huiselijk c;ebruik).
Fontanelle, f. (eig. fonteintje). [Anat.] Font a n e l f,, naam der met vliezen gevulde tusschenruimten van de hoeken (ter schedelbeenderen bij het
pasgeboren kind, die eerst later met kraakbeenstof
worden gevuld en gesloten. -- [Chir.] Kleine kunst
verwekt en onderhoudt om schade--zwer,dimn
lijke vochten af te leiden of eene ziekte te voor
fistel, drat, t, f o n t a n e l f. (cautère) .
-komen,
Fontange, t. [Modes] Lintstrik m. op den
voormalig
hoog
kapder
dames,
soort
van
hoofdtooi
sel n„ f ontange f.
Fopte, f. Het smelten; smelting f. La f- dun
métal, het smelten van een metaal. La f- des netges, de smelting der sneeuw. — Het gieten (in
een' vorm); gieting f.; gietsel n. La f- des canons,
des cloches, des caractères, des statues, het gieten
der kanonnen, klokken, drukletters, standbeelden.
-- Gietijzer, ruwijzer n. (het onmiddellijk product der hoogovens). F- blanche, grise, wit of witbreukig, graauw of graauwbreukig ruwijzer. Fer
de f-, ouvrages de f-, gegoten waren of gietwaren f.
pl. Le ter de f- ne se lime pas, gegoten ijzer laat
zich niet valen. — [ Fond., Artill.] FF- of F- verte,
klokspes f., klokmetaal n. — [Impr.] Volledig stel
eener zelfde soort van gegoten letters, lettergietsel n. F- de six feuilles, de douze formes, gietsel,
letterstel , waarmede 6 bladen , 12 vormen gezet
kunnen worden (zonder dat men behoeft te distri
haute, gietsel n., dat de gewone hoogte-buéren).F
der drukletters te boven gaat. -- [Méd.1 F- des
humeurs, oplossing, vloeibaarmaking, verdunning f.
der verdikte vochten. — [Peint.] Tableau d'une
belle f-, schilderij f., waarin de kleuren fraai ineengesmolten zijn of onmerkbare overgangen maken.
— [Sell.] F-s, pistoolholsters m. pl. — [ Manuf.] Wol
f. — [Métrol.j Omsmelting f. der in-vermngi
koers zijnde munten tot nieuw geld. — (lig.) Remettre on ouvrage b la f-, een werk nog eens geheel over- of omwerken, er de verbéterende of beschavende hand aan leggen. tère).
Fontienle, in [Chir.1 Kleine kunstzweer (cauFontinal, e, adj. Wat de fonteinen, de bron-

halfmos n. — Fontinalis, m. [Bot.] Soort van
vlonijenkruid n.
Fontis, m., z. v. a. FONDIS.
Fonton, m. [H. n.] Honigkoekoek m.
Fonts, F- baptismaux, F- de baptéme,
Doopvont f., doopvat n., doopsteen in. l'enir un
enfant sur les f- de baptême, een kind ten doop
houden of heffen. — ( fig.) Tenir qn. sur les f-,
iemands doopceél lipten, iemand over de tong laten
gaan, van iemand spreken ('t zij ten goede of ten
kwade); ook: iemand uitvragen, uithooren.
Fontuure, f. [Mar.] Afneming, vermindering,
verdwijning f. eener zandbank.
Foque m., z. FOG.
For, m. Regtsgebied n., regtbank f., regterstoel m., gerent n. F- extérieur, wereldlijke regtbank. F- intérieur of de la conscience, inwendige
regtbank, vierschaar, stem f. van 't geweten. —
[Droit can.] F- ecclésiastique, extérieur of externe,
geestelijke regtsmagt f., door de overheid aan de
bisschoppen verleend in kerkelijke zaken. F- intérieur, geestelijke magt, die de kerk beweert van
God te ontleenen in zuiver geestelijke zaken. Fde la pénitence of F- pénitentiel, regterstoel der
boetvaardigheid , biechtstoel m. — [ H ist.] Regt,
voorregt, privilegie n. (weleer aan sommige steden
verleend.
Forage, m. [Tech.] Het boren, uitboren; boring f.: Le f- des pièces d'artillerie, des puits artésiens, het boren der stukken geschut, der artésische putten, — [Tech.] Opening eener mijnschacht,
om er den leisteen uit te halen. -- [Copt.], z. v. a.
AFFORAGE.

Forain, e, adj. Uitlandsch, vreemd, uitheemsch.
Marchandises f-es, uitlan.dsche koopwaren f. pl. Marchand f-, rondtrekkend koopman (die met zijne waren
de kermissen en jaarmarkten afreist). — [Cout.] La
traite f-e, tol in. op den in- en uitvoer der goederen.
Commis aux traites f-es, tolschrijver m. — [ Mar.}
Rade f-e, onbeschutte, opene reede f. — FORAIN, m.
[Mar.] Kier, ruimte, leegte f., ledige plaats, tusschen
de vaten overblijvende, wanneer zij gestuwd zijn. —
z. v. a. AUBAIN.
Foraminé, e, adj. [H. n.] Doorboord, met
openingen of gaatjes, f o r a m i n e u s. — Foraniinulé, e, adj, Met zeer kleine gaatjes.
Forants, m. pl. [Mar.] Bramstengspieren f. pl.
Forban,m. [Mar.] Strooper, zeeroover, zeeschuimer m. (die geene kaperbrieven heeft). -- (fig.) F- littéraire, letterdief in., z. v. a. PLAGIAIRE.— [Cout.] Banning. verbanning f. — [Pêche] Kleine visschersboot f.
uit de baai van Vannes.
j Forbannir, V. a. [Coot.] , z. v. a. BANNIR.
— t Forbannissentent, m., z. v. a. BANNIS- -

SEMENT.

Forbasine, f. [Bot.] Waterhennep m.
Forbleitue, f. [H. n.] Zilvermot, suikermot f.,
suikergast m., een gevleugeld insect (ook poisson
argenté geheeten).
[Métrol.] Overwigt n. eener munt.
Fors age,
Fors at, m. Tuchteling, tot dwangarbeid ver
galeislaaf, galeiboef, galeiroejer m. —-ordel;
(Loc. prov.) Travailler comme un f-, zich a fwerken , zich a fslooven , werken als een paard. —
[Jeu] Jurer au f-, kaartspelen naar andere dan
de gewone regels.
Force , f. Kracht f. , vermogen n. , sterkte ,
magt f. F- accélératrice, retardatrice, centrifuge,
eentri pète, expansive, versnellende, vertragende,
middelpuntsch.uwende, middelpuntzoekende, uitzettende kracht. F- mouwante of motrice, F- d'attraction, decohésion, beweegkracht, aantrekkingskracht,
kracht van zamenhang. F- vive of des corps en mouvement, F- morte, levendige, doode kracht. F- constante, uniforme, gestadige, geljkvormige kracht.
La f- de la poudre á canon, d'une machine á vapeur, du vent, des eaux, de kracht. het vermogen
van het buskruid, van een stoomwerktuig, van den
wind, van 't water. — La f- du poison, du vin,
dun remède, de kracht, werking f. van 't vergift,
von den wijn, van een geneesmiddel. — La f- d'une
digue, d'une poutre, d. un drap, de kracht, sterkte,
stevigheid, weêrstandbieding f. van een' dijk, balk,
laken. — La f- du bras, du poignet, du coeur,
du pouls, de kracht, sterkte van den arm, de vuist,
het hart, den pols. Les f-s du corps, de ligchaamskrachten. Connaitre ses f-s, zijne krachten kennen.

m.
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Réparer, Perdre ses f-s, zijne krachten herstellen,
verliezen. — User de f-, geweld, dwang gebruiken.
Repousser la f- par la f-, geweld met geweld te
keer gaan. Maison de f-, tuchthuis, rasphuis n.
— La f- d'un État, de magt, sterkte van eenen staat.
— F- majeure, overmagt, hoogere, onweerstaanbare
magt. — F- armée, gewapende raagt. La f- dune
armée, dune place, de kracht van een leger, de
sterkte eener vesting. — F-s, krijgstroepen m. pl.,
legers n. pl. Les f-s de terre, de mer of navales,
de landmagt, zeemagt. Mettre des f-s stir pied,
troepen, legers op de been brengen. — (fig.) Se fier
b ses f-s, zich op zijne krachten (op zone hulpmiddelen, zijn invloed, zijn gezag, enz.) verlaten. La
f- des femmes est dans leur faiblesse, 't vermogen,
de invloed der vrouwen berust in hare zwakheid.
— Elle assistti les pauvres selon ses f-s, zij onder
armen naar hare krachten, naar haar-steund
vermogen, hare geldmiddelen. — Cette jeune personne ebt dune grande f- cur le piano, dat meisje
is sterk, bezit veel bedrevenheid, talent op de piano.
— F- d'esprit, geestkracht f., doorzigt n., scherp
gheid, schranderheid f. F- de 1' ime, de la-zin
volonté, zielskracht, wilskracht f., moed m. in tegenspoed of in lijden, zelfbeheer n. — La f- d' un
raisonnement, de kracht, het overredend vermogen
eener redenérin?g. — La f- de la vérité, de la vertu,
du vice, de kracht, het vermogen der waarheid, de
deugd, de ondeugd. — La f- du style, d'un mot,
de kracht f., nadruk m., gespierdheid f. van den
stijl, de kracht, beteekenis f. van een woord. —
[Jur.] Cas de f- majeure, niet voorzien en niet te
beletten geval; toeval n., waarvoor men niet veran.twocrdelijk is. Passer en f- de chose jugée, in kracht
van gewijsde zaak gaan. Acquérir f- de toi, wettelijk
kracht verkrijgen. — [Mar.] Faire f- de voiles, alle
zeilen bijzetten. Faire f- de rames, uit alle magt
roejen; — (fig.) alle middelen in 't werk stellen. —
[Peint., Sculp.1 Kracht van voorstelling, waar
uitdrukking: I1 y a beaucoup de ( -heidf.van
tableau, dans vette statue, er ligt veel-dansce
kracht in die schilderij, in dat standbeeld. F- outrée,
overdreven uitdrukking f. -- Tour de f-, z. TOUR.
— (fam.) N'avoir ni f- ni vertu, nergens toe deugen, tot niets in staat zijn. — (Prov.) Crest la fdu bols. dat is enkel dierljke kracht. F- nest pas
droit, geweld is geen rept. Oft f- règne, droit na
lieu, waar 't geweld heerscht, zwijgt het regt. —
(Loc. fam.) F- est, F- niest, F- lui est de etc.,
't is noodig, volstrekt noodig, onvermijdelijk dat ik,
dat hij, enz. F- lui fut de se taire, hij was gedwongen te zwijgen. Je voudrais bien partir, mais fm élait de rester. ik wilde wel vertrekken, maar was
genoodzaakt te blijven - DE FORCE, PAR FORCE,
DE VIVE FORCE , loc. adv. Gedwongen, met geweld:
On le fit entrer par f- dans la prison, men deed
hem niet geweld de gevangenis binnentreden. Prendre
une ville de f-, de wive f-, eene stad met geweld,
stormenderhand innemen. Prendre une fille de f-,
een meisje schenden, verkrachten. — DE GRÉ oU
DE FORCE, loc adv. Willens of onwillens, tegen wil
li FORCE , loc adv. (fam.) Veel, buien dank
tengemeen, met allen ijver: Nous étudions eet auteur a f- . — a TOUTE FORCE, h FORCE OUVERTE,
loc. adv. Met alle kracht of geweld, met openbaar
geweld. On pourrait á toute f- Jul accorder ce
qu'il demande, men zou heng des noods kunnen
toestaan, wat hij vraagt. -- à FORCE DE, loc. prép.
Door veel ...., door inspanning van ... Je veux
le flécbir à f- de prières, ik wil hem door veel,
door aanhoudend bidden vermurwen. A f- de pleurer,
door veel, door• gedurig woontin. A f- de bras, dooi
menschenhanden, door ligchaamskrachten (niet dooi
werktuigen). — [Mar.] A f- de voiles, de rames,
door snel zeilen, roeijen. FORCE wordt ook, ten
gevolge eener ellips, in den zin van grand nombre,
quantité, veel, zeer veel gebézi(Id: Avoir f- argent,
f- am.is, zeer veel geld, vrienden hebben. 11 me fit
f- questions, hij deed mij eene menigte vragen. —
FORCES , f. pl. [Tech.] Groote schaar f., waarvan
het eene blad aan een bank of blok is bevestigd,
terwijl het andere beweegbaar is, metaalschaar,
blikschaar; — droogscheerdersschaar(met eene veer),
F- de gantier, de gazier, de chandelier, handschoen.
makers- , gaaswevers-, kaarsenmakersschaar. F- dé.
sertes of enkel désertes, z. aid. — [Man.] Cheval
qui fait les f-, paard, dat gedurig de onderkaan
wijd opent, als men den teugel laat voelen. — F-:
.

.

-

-

—

FORCER.

--

)f Jambes de force, dakstoelstutten, noodbalken m.
ril. (die den bind- of hoofdbalk steunen) .
Forcé, e, adj. (en part. passé van forcer) Ge1wongen, afgedwongen, genoodzaakt, onvrijwillig;
-- onnatuurljk, gemaakt, g e f o r c e e r d. Consentement f-, Respect f-, afgedwongen toestemming f.,
9erbied m. Je suis f- de voos obéir, ik ben genoodzaakt u te gehoorzamen. — Porte, Fenètre f-e,
opengebroken , ingestooten deur f., venster n. Clef,
Serrure f-e, verdraaide sleutel m., verdraaid of
opengebroken slot n. Passage f-, overweldigde doorni .; — ook: verdraaide, verwrongen plaats,
^waIn gifluurplaats f. Ville f-e, met storm veroverde
stad f. Travaux f-s, z . TRAVAUX . I1 est f- dans
touter ses actions, hij is gedwongen, gemaakt in
at zijn doen. Voix, Contenance f-e, gemaakte stem,
houding f. Comparaison f-e, te ver gezochte vergelójking f. -- [Mil.] Marche f-e, versnelde, geforceerde marsch nl. — [Jeu] Mat f-, gedwongen mat
(als de koning gespeeld moet worden en zich niet
verplaatsen kan zonder zich schaak te zetten) ,
pat n. Spadille f- , spel n., waarbij men genoodzaakt i s te spelen, zoo dikwijls men spadille heeft.
Codille f-, gedwongen codille (als men genoodzaakt
is op codille te spelen , zonder 't welk de ombre
zou winnen). — [Mar.] Mat f-, gebogen, overge-

zette mast m. Temps, Vent f-, stormachtig lee-

der n. Le vent est f-, het waait een storm. Faire
vent arrière f- , voor top en takel lenzen , bij
harden storm voor den wind loopen. — [Peint.]
Colons f-, gedwongen, onnatuurlijk kolos iet n.
Figure f-e, gedwongen, stijve figuur f. — (fig.)
Avoir la main f-e, iets zins ondanks, tegen wil
en dank doen. (hartnet.
Forceaii , ni. [Vénér.] Staak m. voor een
Forcennent, m. tiet afdwingen, overweldigen.
— [Fin.] Dwangmaatregel m., dwangmiddel n. tot
inning van achterstallige gelden.
Foreéwnent, adv. Uit dwang; met geweld, op
eene gewelddadige wijze; tegen wil en dank; —
(fiq.) Noodwendig, noodzakelijk.
Forcené, e, adj. Razend, dol, uitzinnig, ontzied, buiten zich zelven. I1 est f- de colère, hij
is razend, woedend van toorn. — [Bias.] Cheval
f- , paard n. , dat woedend schijnt. — Ook als
subst.: tin f-, een razende, een (tolkop, dolleman.
C'est mi f-, hij is razend, een dol men.cch.

t Forcènement, m. Woede f. (fureur)
t Foreener, v. n. Toornig, woedend zijn. --

a . Woedend, razend maken. -- SE
v. pr. Woedend worden.

FORCEFER, v,
FORCEER,

t Forcenerie, z. v. a. FORCÈNEMENT.

Forceps, m. [Chic.] Tang, inz. verlostang f.
— [11. n. j Orgaan n., dat het achterdeel van som
insecten beschut.
-mige
Forcer, v. a. Dwingen, noodzaken, verpligten,
geweld aandoen; — overweldigen, overmannen, met
geweld nemen, openbreken, openloopen, met geweld
openen, den toegang bemagtigen; bestormen, door
storm veroveren, f o 'r c é r e n. F- qn. de of a faire
qc., iemand noodzaken, om iets te doen. 11 my a
force, hij heeft mij daartoe gedwongen. Les ennerois
nous forcèrent au combat, de vijanden noodzaakten ons tot het gevecht. — (fig. et fam.) F- la main
à qn., iemand zijns ondanks iets laten doen. ---^
F- une porto, une prison, eene deur, een gevangenhuis openbreken. F- un cotfre, une serrure,
een' ko ffer, een slot openbreken. F- un passage,
eenen doortogt met geweld bemagtigen, zich met
geweld een' doortogt banen. F- une vilie, un camp,
eene stad, eene legerplaats stormenderhand veroveren. F- une fitte, een meisje verkrachten. — F- la
porte de qn., toegang tot iemand weten te krijgen,
in weerwil dat men wordt afgewezen. F- la consigne , het gegeven bevél overtreden, zich er niet
naar gedragen. -- F- une clef, une serrure, een'
sleutel, een slot verdraajen. — F- le sens d'un
mot, d'un passage,,, den zin van een woord, van
eene plaats verdraaien, geweld aandoen. -- F- son
talent, son inclination, zijn' geest, zijn talent, zijne
neiging, zijn' smaak geweld aandoen. F- la nature,
le naturel, de natuur, den aard geweld aandoen,
meer doen dan men kan. F- sa voix, zijne stem te
veel uitzetten, te hoog zingen. te hard schreeuwen.
— F- le pas, sa marche, zijnen gang verhaasten,
zijne schreden verdubbelen. — F- le respect, l'admii
ration, eerbied, bewondering afdwingen, nboezemen. -- [Man.] Ce cheval force la main, dat paard

FORCES
verzet zich tegen den teugel. F- un cheval, een
paard te sterk voortjagen, het overrijden. -- [Agric.]
F- la terre, den grond te diep omploegen. — [Escr.]
F- Ie fer, de kling der tegenpartij met kracht vasthouden. — [ Fin.] F- la recette, meer in ontvang
brengen, dan er ingekomen is. — [ Jeu] F- une
bille, een' bal doen springen (op 't biljart). F-, eene
hoogere kaart spelen; bij 't omberspel: noodzaken
om solo of sans prendre te spelen; ook: eene kleur
aanspelen , die partij niet heeft , zoodat hij met
troef moet bannen. Sous-f-, duiken, eene kaart,
lager dan de gespeelde en die men in de hand
heeft. inleggen. — [ Mar.] F- of Faire force de

voiles, de rames, z, FORCE. — [ Chas ] F- un eerf.

een hert tot het uiterste brengen, het te paard nazetten en met honden vangen. -- SE FORCER, C. pr.
Zich dwingen, zich- dwang aandoen: Je me force
a lire eet auteur. - Zich te sterk inspannen, zich
f o r c ér e n: Ne vous f- pas tapt, werk u niet te
veel af, overspan u zelven niet.
Forces, f. pl., z. onder FORCE.
Forcet, m. Slag m., dun koordje of touwtje
aan 't eind eener zweep; bindgaren n.
Foreettes, f. pl. (verklw. van forces) [Tech.]
Kleine blikschaar enz., . z. FORCES.
Forciblem ent, m. [Pèche] Gespierd matroos,
die de netten binnen boord haalt, netophaalder m.
-- -r FORCIBLEMENT, adv., z. V. a. FORCËMENT.
Foreière, f. Kleine vijver m. tot het aanfokken
van vistb..
Forcine, f. Dikte f. aan een' tak, ter plaatse
waar hij met den boom vereenigd is.
Forclore, v. a. (alleen in den infin. en 't part.
passé) [Prat.) Uitsluiten, buitensluiten., niet ontvankelik verklaren, afwijzen, niet meer toelaten
voor het geregt te verschijnen: Il s'est laissé f-, hij
heeft zich laten afwijzen. — SE FORCLORE, v. pr.
Zich onontvankelijk snaken, door den tijd te laten
voorbij gaan. — Forelos, e, adj. (en part. passé):
Elle fut déclarée forclose, zij werd voor buitengesloten, voor niet-ontvankelijk verklaard. — Forelusion, f. Uitsluiting f., verstek n., verklaring
von niet-ontvankelijkheid, omdat men zijn' tijd heeft
laten voorbij gaan. Sous peine de f-, op straffe
van verstek.
t Forconseiller, v. a. Slechten raad geven.
-j Forcultiver, v. a. [Agric ] Den grond uit
rivieren.-puten.(d
Fordrain, m. Peilschaal f., waterpeil n. aan
Foré, e, adj. (en part. passé van foyer) Ge-

boord. Clé f-, pijpsleutel in.

FORRTJ.
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Foreuir, m. [Tech.] Goorder nl.
Forfai re, v. n. (alleen in den in f n. en in 't part.
passé) Misdoen, zijn' pligt te buiten gaan, zich vergrijpen. Cette felle a forfait à son honneur, dit
meisje heeft hare eer verspeeld, heeft zich laten
verleiden. — FORFAIRE., v a. [Dr. cout.] F- une
amende, eene boete beloopen. F- un fief, een leen
verbeuren F- corps et avoir, leven en goed verbeuren.
Forfait, m. Misdaad, euveldaad f., misdrijf,
schelmstuk n. Commettre an horrible f-, eene ver
misdaad begaan. Il a été punt pour-schrikelj
ses f-s, hij is voor zijne misdrijven gestraft. —
FORFAIT, in. Aanbesteding f. van eeneg werk: I1
a entrepris ce bátiment a f-, hij heeft dit gebouw
bij aanbesteding aangenomen. — Vendre, Acheter
des marchandises h f-, waren door elkander, in
eens, bij den hoop, bij de roest verkoopen of koppen.
-F. Forfaiteuur, m. Misdadiger, overtreder m.
Forfaiture, f. [Jur.] Pligtschending, ambtsmisdaad f., pligtverzuim n.: Destituer an magistrat pour f-, een' overheidspersoon wegens pli-gtverzuim afzetten. -- F- dans les forêts, boschschenderij f.
t Forfante, m. (fam.) Zwetser, pogcher. snoever m. — Forfanterie, f. Opsn derv, snoeverij,
zwetser, wi.ndbrekerij, snorkerij f.
Forfex, m. [Chic.] Soort van schaar; tang f.
-- [H. n.], z. v. a. FORCEPS.
Forficule, f., z. v. a. PERCE-OREILLE.
Fm-gage, Forgagement, m. [Dr. cout.]

Regt in., om een verkocht pand in te lossen. --Forgager, v. a. Een pand inlossen-.
Forge, f. [Tech.] IJzerhut, srntclthut; smidse,
smederij, zjzersmedertj f. ; — smidswinkel m. ; —
oven, vuurhaard m. (van een smid, koperslager,
goudsmid, enz.); -- aanbeeld n. — F- volante,
scheepssmederij. F- de campagne, veldsmederij. —
(fig. et fam.) Ouvrage encore chaud de la f-,
werk, dat heet van den rooster komt (pas a fgemaakt is).
Foré, e, adj. (en part. passé van forger)
Gesmeed: Fer f-, gesmeed ijzer n. Vase d'étain f-,
vat n. van geslagen tin.: — ( fig.) Mot f-, nieuw
gevormd, gesmeed woord n. tine nouvelle f-e à
plaisir, eene moedwillig verzonnen, uit den duim
gezogen tijd inrt f.
Forgeable, adj. Smeedbaar: La fonte nest
pas f-, gegoten ijzer is niet smeedbaar, laat zich
niet smeden.
Forgeage, in. Het smeden; smidshandwerk n.
Forger, V. a. [Tech.] Smeden; uitkloppen,
uitslaan: F- le fer, het ijzer smeden. F- des cuillères, des assiettes d'argent, zilveren lepels, borden uitkloppen. Marteau à f-, smidshamer om te
smeden. — (fig.) Verzinnen, verdichten, uitvinden:
F- an mensonge, eene leugen verzinnen. F- des
mots, des expressions , woorden , uitdrukkingen
verzinnen, smeden. — FORGER, v. n. Aanslaan,
strijken: Un cheval qui forge, een paard, dat aanslaat, strijkt, met de achterste pooien tegen de
voorste slaat. — (Prov.) A f- ( en forgeant of à
force de f-) on devient forgeron, oefening maakt
den meester, at doenda leert men. — SE FORGER,
C. pr. Gesmeed worden. -- Zich ongegronde dingen verbeelden: Se f- des chimères, zich grillen in
't hoofd halen, Se f- des monstres pour les combattre, zich onnoodige zwarigheden maken, om in
't overwinnen daarvan zijn verstand te toonen.
For aerie, f. Smederij, smidskunst f.
Forgeron, m. Smid, grofsmid m. — (Prov.),
z. onder FORGE. — [H. n.] Smid in., zékere klipvisch, in wiens platten kop men figuren van smidsgereedschap vindt.

Forense, adj. [Dr. tout.] Wat de balie betreft: Eloquence f-, balie-welsprekendheid f.
Forer, V. a. Boren: F- an canon, one clé, un
puits artésien, een kanon, een' sleutel, een' artésischen put boren.
(FORAGE.
Forerie, f. [Artill.] Geschutboorderij f.; z. v. a.
Forestage, tn. Boschregt n., boschtol m.
Forestier, ière, adj. De wouden of bosschen
betreffend, daartoe behoorend: La richesse f-ière
de la France, Frankrijks rijkdom ni. aan bosschen,
aan houtgewas. Lois f- ières, wetten f. pl. betref
fende de bosschen, Garde f-, boschwachter m. Agents
f-s, ambtenaars m. pl. bij 't boschwezen. École
f-ière, school f. voor 't boschwezen. Arbres f-s, woud
pl.— [Géogr•] Villes f-ières, woudsteden f.-bomen
pl., de 4 steden Lau fenburg, Rhein fell, Waldshut en Beckingen, bij 't Zwarte-woud. Cantons
f-s, woudkantons m. pl , de 3 zwitsersche kantons
Schwytz, Uri en Unterwald. — FORESTIER, M.
Boschbewoner ; boschwachter ; houtvester m. —
Grand f-, opperhoutvester . — [H. n.] Woud
Hist.] Titel der stad--vogelm.inParuy—[
houders van Vlaanderen, eer zij tot graven ver
werden.
-lievn
Forget, Forgeter, Forgeture, z. FORD-Foret, m. Drilboor; geschutboor; vatboor f. La
Fore-eur, m. [Tech.] Smeder, smid m.: Fmèche du f-, de spits der boor. — [Impr.] Kas f. de couteaux, d'épées, messen-, klingensmeder m.
met vakken, ter berging van 't formaat- en kooi- -- (fig. et fam..) Verzinner, verdichter m.: C'est
hout.
an f- de nouvelles, 't is een verzinner van nieuwstij
Forét, f. Bosch, woud n. — (fig.) F- de mats,
een nieuwtjessmid. — Ook als adj.: Des-dinge,
mastbosch n., menigte bijeenliggende schepen n. pl. cilindres f-s, smeed-cilinders m. pl. (ijzerstaaf f.
F- de lances, woud van lansen, groot getal met
For;is, m. [Tech.] Voor de trekplaat bestemde
lansen gewapende soldaten m. pl. — ( fig. et fam.)
Forhu, Forhus, m. [ Vénér.]] Horenroep m.
C'est une f-, 't is een roofnest, een onveilig oord n. om de honden te doen terugkeeren. .— Honden
Vous étiez lb dans one f-, gij waart daar in slecht
terugroepen der honden op de jagt;-roep:n.,ht
gezelschap, in een roovershol. — (Poét. et fig.) -- kleine hertsdarmen m. pl., die men den honden
Les hótes des f-s, de wouddieren n. pl. Les chan- geeft. — Forhuir, v. a. De honden met den
tres des f-s, de woudzangers, de vogelen m. pl.
jagthoorn, waldhoorn terugroepen.

800

FORJET

Forjet, ni. [Arch.] Buik f., uitspringing bui
— Forj eter, V. n. Uitsprin--tenhrigso.
gen, uitsteken: Ce mur forjet.te, die muur springt
uit, heeft eersen buik. — Forjeture, f., z. v. a.
FORJ ET.

-t Forjugement, m. Onregtvaardig vonnis H.

1- Forj eirement, m. Verlating f. van 't land.
— -f- Forj urer, v. a. Een land verlaten, vaar-

wel zeggen.

ForlachHre, f. [Tech.] Slecht aangehaald
snoer n., verkeerd gevatte lus f. in tapijtwerk.
Forlancer, v. a. [Véner.] Het wild opjagen,
uit het leger opstooten. — Het part. passé is ook
adj.: Cerf f-. opgestooten hert n.
Forlanciii e, f. [Tech.] Weefgebrek n., zie
FORLaCHURE. — [ Véner.] Het opstooten van 't wild.
Forlane, f. Lustige dans m., bijzonder in Venetie onder de gondeliers gebruikelijk.
% Forfignement, m. Ontaarding F. van zijn
voorgeslacht. — 5 Forligner, V. n. Ontaarden,
verbasteren, afwijken (van de deugden zijner vaderen); zijne afkomst verloochenen. --- (iron.) Cette
fille a forligné, dit meisje heeft zich laten onteeren
Forlonger, v. a. Een proces op de lange baan,
schuiven. — FORLONGER, v. n. Verhuizen (van
't wild, dat door 't vele jagen zijn gewoon verblijf
verlaat); — ook: de honden ver vooruit komen:
Le cerf forlonge of als v. pr. Le cerf se forlonge,
het hert loopt de honden ver vooruit.
Formabilité, f. [Econ. polit.] Vormbaarheud f.
— Formable, adj. Vormbaar.
Forniaire, m. Papiervorm-nmaker nl.
Fornialiser (se), v. pr. Iets kwalijk nemen,
euvel. verleerd opvatten; zich ergeren, zich belgen,
zich door iets beleedigd achten, zich f o r m a l i s éren. II ne peut se f- de cela, hij kan dat niet
kwalijk nemen, hij kan zich daardoor niet beleedigd vinden. I1 se formalise de tout, hij vat alles
kwalijk, euvel op.
Formalisme, m. [Phil.] Het metaphysisch
stelsel, waarbij 't bestaan der stof geloochend en
haar enkel de vorm toegekend wordt, f o r in a1 i s m u s n. -- Het stipt inachtnemen der uiterlijke vormen (b. v. eener wetenschap), zonder tot
inhoud en geest door te dringen. — Formaliste,
adj. Angstvallig, aan vormen gehecht; — vol pligtplegingen, naauwkeurig in 't opvolgen der uiterlijke vormen. — (Phil.] Tot het formalismus behoorende. --- Ook als subst.: Un f-, iemand, die
zich angstvallig en uitsluitend aan den vorm, liet
uiterlijke houdt; — complimenten-maker, pligtpleger,
geformaliseerd mensch. — Aanhanger m. van 't formalismus. -- Formalité, f. Regtsvorm m., wijze
van regtspleging, f o r m ah i t e i t f. Les actes pardevant notaires etc. sont sujets à certaines f-s,

de acten voor notarissen enz. zin aan zékere formaliteiten onderhevig. — Vorm m., gebruik n.,
gewoonte f., al wat door de regels van welvoegeljkheid. van beleefdheid gevorderd wordt, form al i t e i t f. Ii entra et s'assit sans f-, hij kwam
binnen en ging zonder complimenten zitten.
Formariage, m. [Dr. tout.] Ongeoorloofd
huwelijk, huwelijk, gesloten zonder toestemming
van den vorst des lands of van den leenheer, van
wien men afhangt: — ongelijk huwelijk n. -- Formarier, v. a. Een ongelijk huwelijk doen aan
SE FORMARIER, V. pr. Buiten zijnen stand-gan.
trouwen.
Format, m. [Impr., Libr.] Vorm m., grootte,
lengte en breedte f. van een boek, f o r m a a t n.

F- allantique of in-piano, F- in-folio, in-quarto,
in-octavo, in-douze, enz., z. die bepalende woorden.
Grand in-folio, Grand in-octavo, etc., in grootfolio, in groot-octavo, enz.
Formateur, trice, adj. vormend, scheppend:
L'être éternel et f-, het eeuwig, scheppend wezen.
La philosophie f-trice des moeurs, de zedenvormende wasbegeerte f. Puissance, Vertu f-ice, vormende, scheppende kracht f. els subst.: vor—

mer m., vormster f.

FORME.

--

Formatif, ive, adj. [Phil.] Vormend, tot vorming dienend of dienstig. — FORMATIVE f. [Gram.]
Buir;ingsletter f., letter, die den naamval aanwijst.
Formation, f- Vorming. gedaantegeving, f o rm d t i. e, f o r m é r i n g f. La f- des métaux dans
le sein de la terre, de vorming der metalen in den
schoot der aarde. — La f- dune armée, d'un régiment, de vorming, oprigting, zamenstelling f.

van een leger, van een regiment. La f- en bataille,
het scharen, stellen, schikken in slagorde. —[Adm.
F- des róles, het opmaken der kohieren -- [Jur.]
F- dune cour, inrirting I. van een hof. — [ Méd.,
Chir.] La f- d'un abcès, de vorming, het ontstaan
van een gezwel. — [ Math.] La f- des sections
coniques dans Ie cone, de vorming der kegelsneden bij den kegel. La f- dune équation, het vormen, opstellen eener vergelijking. -- [Gram.] La
f- du pluriel, d'un temps, d'un mode, de vormin
van 't meervoud, van een' tijd, eene wijs. — [Géol.
Gezamenlijke lagen, schicthten, beddingen f. pl., die te
zelfder tijd schijnen ontstaan te zijn: F- calcaire,
gypseuse, kalk-formatie, gips-formatie f.

Forn,atriee, Z. FORMATEUR.
Forme, f. Gedaante, gestalte f., vorm m. ; voor
n. La matière est susceptible de toutes les-komen
f-s, de stof kan allerlei gedaanten aannemen. La
f- solide, liquide, gazeuse, de vaste, vloeijende,
lucht- of gasvormige gedaante of vorm. La f- d'un
homme, d'un animal, dune tête, d'un vase, de ge-

daante, vorm van een mensch, van een dier, van
een hoofd, van eerie vaas. Donner une f- convenable it on objet, een' behoorlijken vorm, maaksel,
fatsoen aan een voorwerp geven. Lange lui apparut sous la f- humaine, de engel verscheen hem
onder de gedaante van een' mensch. — ( fig.) J'aí

vu la mort, la misère sous les f-s les plus hideuses, ik heb den dood, de ellende onder de a fzigteljkste gestalten gezien. — Bij uitbreiding: La fdu gouvernement, de regéringsvorm. --- La f- d'un
discours, dun sermon, de varia m., inrigling, behandeling f. eener redevoering, eener preek. Les f-s
oratoires, poétiques, de vormen, stijl- en spraak

redenaars, dichters, de oratorische,-wendigs
poëtische vormen. — [ Tech.] Vorm ni., om aan
zékere voorwerpen, b. v. hoeden, kousen, schoenen,
enz. de vereischte gedaante te geven), leest f. ,
mal, model n.: Mettre les has sur la f-, de kousen
over den vorm of het been spannen. Oter on souher de la f-, een' schoen van de leest nemen. Mettre
un chapeau en f- of sur la f-, een' hoed op den
vorm zetten. --- La f- d'un chapeau. de bol van
een' hoed. La f- d'un soulier, het bovenstuk van
een' schoen. — F- du papetier, papiervorm in., vierleant raam n. met een vlechtwerk van koperdraad,
waarmede de vellen papier geschept worden. Fof Moule à sucre, suikervorm, aarden holle kegel,
waarin de suikerbrooden gevormd worden. — Fd'imprimeur, drukvorm m., ijzeren raam n., waar
paginaas voor ééne der zijden van het te be--inde
drukken vel worden vereenigd. Imposer, Serrer
one f-, eersen vorm opmaken, opkooiien. Il faut
deux f-s pour faire one feuille, er zijn twee vormen voor één vel druks noodig. — F- de fromage, kaasvorm. — F- b gargousses, kardoesmal n., kardoesstok m. F- d'un canon, bedding f.
aan den krans van een stuk geschut. — [Arch.]
Zandlaag f , waarop de vloer gelegd wordt. Fde vitres, ineengezet vensterraam n. (voor kerken, enz.). F- d'église, koorstoel m. (stalle). —
[Men.] Kussenbank, opgevulde en bekleede bank f.
— [Oisel.] Ruimte f., over welke een vogelnet zich
uitbreidt. — [ Faut.] Wijfjes roofvogel m.
[Mar.] Klein dok, droog dok n. F- en talus, helling f.
voor schepen. — [ Marech.] Eeltig of beenig gezwel H. aan den paardehiel. — [ Véner.J Un lièvre
en f-, een haas in zijn leger. . . Vorm m.,
wijze van zin of bestaan, wijze van doen, spreken,
enz. volgens zékere vastgestelde gebruiken. Garden
one même f- de vivre, eene en dezelfde levenswijs
houden. Prescrire one f- de conduite, eene gedragslijn, gedragsrigting voorschrijven. Rechercher one
felle dans les f-s, op de gebruikel jke wijze aanzoek
om een meisje doen. Traiter one maladie dans les
f-s, eene ziekte kunstmatig, naar de kunstregels
behandelen. — (lam.) I1 est mort dans les f-s,
hij is volgens de kunst gestorven. Prendre one
ville dans les f-s, eene stad na een geregeld beleg
innemen. Il faut garder, observer les f-s, men
moet de vormen, gebruiken, formaliteiten in acht
nemen. Etre attaché aux f-s, aan de vormen gehecht, verkleefd zijn. Manquer, Pêcher en la f-,
tegen den vorm zondigen. Des lettres en bonne f-,
en due f-, brieven in den behoorl jken vorm. Dire
qc. par f d'avis, iets bij wijze van raadgeving
zeggen. — 11 a des f-s un peu rudes, h ij heeft
eenigzins ruwe manieren. Avoir des f-s, Mettre
;

-

FORMÉ

--

verbes se forment du présent de l'indicatif, deze
tijden der werkwoorden worden gemaakt of a fgeleid van den tegenwoordigen tijd der aantoonende
wijze. Les métaux se foment dans les entrailles
de la terre, de metalen worden voortgebragt in de
ingewanden der aarde.
(kruisgewelf.
Forrneret, m. [Arch.] Rib f. van een golhisch
-j- Fornmeur, m. Vormer, schepper m.

.

Forniez, f.

dezelfde, maar hunne stof verschilt.
-I. Fornmener, v. a. Mishandelen.
Forever, v. a. Scheppen, het aanzijn en den
vorm keven; vormen, eene gestalte of gedaante geven,
Jo r m é r e n; — voortbrengen, verwekken, telen;
maken, ver vaardigen, in orde brengen, inrigten,
--

oprigten, stellen: Dieu a formé l'homme b son
image, God heeft den mensch naar zijn beeld geschapen. Les exhalaisons Torment le tonnerre, de
uitwasemingen veroorzaken den donder, brengen
den donder voort. Le potter forme les vases et
leur donne telie figure qu'il veut, de pottebakker
maakt de vaten, en geeft hun zoodanige gedaante
als hij wil. -- F- de grands desseins, groote ontwerpen maken, smeden. I) ne sait pas Bien f- des
leftres, hij kan geese goede letters maken, hij kan
niet goed schrijnen. F- les temps dun verbe (conjuguer), de lijden van een werkwoord maken, ver
— F- an jeune homme, eenera jongeling-voegn.
vormen, onderwijzen, eene goede opvoeding geven,
bekwaam maken. F- son fits b la vertu, zijnen
zoon de deugd inprenten, inscherpen. F- des soubaits, wenschen doen. 11 a formé bien des difficultes, lijf heeft vele zwarigheden ingebragt. F- one
plainte, eene klant inbrengen. F- one accusation
contre qn„ eene beschuldiging legen iemand inbrengen. F- des prétent.ion sur qc., aanspraak op iets
maken. -- F- on bataillon, one arinée, een bataljon, een leper zamenstellen , aanwerven, op de been
brengen. F- on siége, een beleg slaan. Ce général
a formé use conspiration, deze bevelhebber heeft
Bene zamenzwering gesmeed, gevormd. Les bons
exemples forment les hannes moeurs, goede
voorbeelden maken goede zeilen. F- son style sur
un auteur, zijnen schrjfslijl naar dien van eersen
schrijver vormen — SE FORMER , V. pr. Beschaaf!l,
.

gevormd worden; zich beschaven; zich schikken.
Les traits de son visage comtnencent h se f-,
zijne gelaatstrekken berinne n zich te vormen, ge
te worden. Le poulet se forme dans 1'oeuf,-vormd
het kieken. wordt in het ei oevormd. 11 se formera
aver Ie temps, hij zal zich mettertijd wel vormen, beschaven. Les anciens sont les meilleurs
meddles sur lesquels on auteur puisse se f-, de

[Faut.] , z. V. a. FORME.

Formi, m. [Finer.] Soort van ziekte f. aan
den bek der roofvogels.
Formiate, m. [Chim.] Mierenzuur zout n.
Foriuieaire, adj. [H. n.] Naar eene mier
gelijkend . -- Van mieren levend. -- FORMICAIRES, nil.
pl. Mierensoorten f. pl.
Forcnnicant, adj. m. [Méd.] Pouts f-, zwakke,
ongelijke, maar rassche pole m.
Fornication, f. [^Iéd.] Het m?erenkruipen,
een gevoel der huid als liepen er mieren over, krieweling, jeuking der huid, f o r m i c a t i e f.
Fornuieivore, adj. [ H. n.] Mierenetend.
Formidable, adj. (van personen en zaken)
Vreeselijk , geducht , verschrikkelijk , ontzettend,
ontzaggeljk. Puissance f- , Annie f- , geduchte
raagt f., geducht leger n. Guerrier f-, schrikverwekkend krijgsman m. (verkooper M.
Forumier, m. [Tech.] Leestenmaker; leestenForinique, adj. [Chim.]: Acide f-, mieren
— FORMIQUE , f. [Mar.] Blinde of verbor--zurn.
gen klip, rots f. onder water (in de Middelland -
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corps sont f- les mimes, mais la mature en est
différente, die heide ligchamen zijn in den vorm
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Ouden zijn de beste voorbeelden, naar welke een
schrij ver zich beschaven kan. -- Ces temps (les

des f-s, welgemanierd zijn. -- [Prat.] Contrat
Arret en f-, verdrag n., uitspraak f. in den behoorlij.
ken regtsvorm. Cette affaire est bonne dans le fond,
mais la f- n'en vaut tien, die zaak is in grond
goed, maar de vorm deugt niets. La f- emporte If
fond, etc., z. EMPOR TER. — [Liturg .] La f- d'ur
sacrement, de vorm van een sacrament, do woorden, die de priester bij de toediening van een sacrament uitspreekt -- POUR LA FORME, loc. adv,
Voor den vorm, welstaanshalve, voor den schijn,
pro forma. Je 1'ai été voir seulement pour la
f- . — E.1 FORME, loc. adv. In behoorlijke orde,
in forma. — EN FORME DE, loc. prép. In de gedaante, in den vorm van — PAR FORME DE, IOc.
prép. Bij wijze van, bij manier van.
Foruié, e, adj. (en part. passé van former)
Gevormd: Avoir le gout f-, la taille f-e, een gevormden, wel ontwikkelden smaak, ligchaamnscorm
hebben. — [Hort.] Poires, Pommes f-es, gevormde,
gezette peren f. pl., appelen m. pl. — [Blas.]Croix
í- of pattée, pootvorinig kruis (dat in 't midden
smal en aan de einden breed is). -- [Véner.]
Fumées f-es, uitwerpselen n. pl van rood wild,
in den vorm van geitekeutels. — [H. eccl.] Lettres
f-es of de communion, geloofs- en aa.nbevélingsbrieven m. pl. der vroegere christenleeraars. —
[Jur.] Office f-, altijddurend ambt n., blijvende
bediening f.
Formèe, f. [Dr. tout.] Dienst voor de dooden,
lfjkdienst f. -- FORMEES , f. pl. [Véner.J, z. v. a.

Formel, Ie, adj. Nadrukkelijk, eigenlijk, wezenlijk, werkelijk, duidelijk, stellig, vormelijk, form e e 1. Un accu f-, eene stellige, duidelijke toestemming, bekentenis f. En paroles f -les, in duidelijke woorden. Ecrit f-, nadrukkelijk schrift n. La
toi est f-le, de wet is met duidelijke woorden uittedrukt. Cause f- i e, eigenlijke oorzaak f.
Forruelleutent, adv. Uitdrukkelijk, duidelijk,
eigenlijk, in duidelijke. nadrukkelijke woorden; —
voor zoo veel als den vorm betreft. La toi le défend
f-, de wet verbiedt het uitdrukkelijk. — Ces deux

FORPAYSER.

sche zee).

Forumort, m. [Dr. tout.]

Successie-resit n. der

schatkist bij den dood van bastaards, of van personen, die geene erven nalieten.
Fornauer, v. a. [Véner.] Het rugyen (der val

doen op'iouden.

-ken)

Forwulaire, in. Forniulierboek n., verzameling van formulieren voor geestelijke en wereldlijke
verr gtingen. — [H. n.J Formulier n., dat de 5
stellinf,-en, die op den naam van Jansenius doorgaan, veroordeelt.
Fornnaule, f. Voor bijzondere gevallen voorgeschrévene of door 't gebruik ingevoerde bewoordingen f. pl., zegswijze, vaslstaande uitdrukking f., vastgestelde woordenvorm m., voorschrift, model, f o rm u 1i er n F- de polil.esse, beleefdheids- formulier,
aangenomen wijze van zich beleefd uit te drukken.
F- qui termine une lettre, gebruikelijk slot n.,
hind formulier van een' brief. — [ Méd., Pharin.]
Voorschrift, recept n. — [Math.] .Ellgemeene letteruitdrukking f., door berékening gevonden algemeene
regel m., rekenvoorschrift n., f o r m u l e f. -[Anc. prat.] Zegel n. op openbare acten; — groot ,e f. van het schrijfperkament.
Formeler, v. a. [Méd. , Pharm.] Recepten
ichrjven, rece1^téren. — [Jur.] F- on acte, on ju
eene acte, eene uitspraak in den vereischlen-;emnt,
-egtsvorm opstellen, f o r m u l é r e n. --- [ Algèb.]
Tot eene formule of algemeen rekenvoorschrift voor
gelijksoortige gevallen uitwerken, eene formule
)inden. — (fig.) In woorden brengen, klaar en
tuidelijk uitdrukken, geregeld uiteenzetten, f o rn u l é r e n. — liet part. passé is ook adj.: Acte
)ien f-, in den behoorlijken vorm gestelde acte f.
— Declaration Bien f-e, goed in woorden gebragte
,

)erklarinq f.

4. Fornialiste, m. Vriend van formulieren,
stij f aanhanger der vormen, f o r m ie l is t ;n.
^Fornage, m. [Dr. coot.] Ovenhuur f., aan den
leer te betalen voor 't gebruik van zijn' dwangoven.
Fornelage, in.. z. V. a. ECOBUAGE.
Fornieateaar, m., -trice, f. [Dogm.] Hoereer rn., hoereerster f. — Fornication, f. Hoe-

ler

(rend, een frewelf vorine?id.

'erij f.

Fornieifère, adj. [Didact.1 Een gewelf dra S Forniqiser, V. n. lloeréren.
(maken.
Fornoner, v. a. [Tech.] Eenen weversknoop
Forpaitre , V. n. [Vinci.] Veraf weiden,
grazen. (grenzen traan.
Forpassci-, v. n. Overschrijden. buiten de
, Forpa.vser, V. a. Uit liet land (I rijven,

1-

salinen. — FI)RP AYSER, v. n. I'Véner.] Van verrlijf of opontf^oud veranderen (van wild sprekende,
lat de vei volgring van jagers elders zoekt te ontlaan). — SE FORPAYSER , V. pr. Zich uit het land
:verwijderen.
,

Sik*

sot

FORQUINE

—

Forgaine, f. [Mil.] Bukshaak In.
- - Fors, prép. Behalve, uitgezonderd, uitgenomen (oormis, excepts).
Forsenant, add. [Véner.J: Chien f-, hond,

die zeer verhit op het wild is.
Forstère, Forstérie, f. [Bot.] Soort van
kamperfoelieplant f. uit Nieuw -Holland.
Fort, e, adj. Sterk; zwaar; digt; dik; stevig,
vast; hevig, geweldig; magtig, krachtig; groot;

kloek; kloekmoedig, standvastig. Un homme grand
et f-, een groot en sterk man. Avoir la main f-e,
sterk in de handen zijn. Main f-e, dwangmiddel n.,
geregtsdwang n. 11 est f- de corps, hij is sterk van
^igchaam. Un ressort trés-f-, eene sterk spannende
veêr f. — Un coffre f-, eene geldkist f. — Un esprit f-,
z. ESPRIT . — Eau forte, sterkwater n. — Avoir la
bathe f-e, een' zwaren baard hebben. — Un pilfer
biest f-, een zeer sterke, dikke pilaar m. Il faut prendre
une planche plus f-e, men moet eene dikkere plank
nemen. De la vaisselle d'argent extrêmement f-e,
zeer zwaar, dik zilveren vaatwerkn. Cette pièce dor
nest pas assez f-e, dit goudstuk heeft zijn gewigt

niet. Cette étoffe est f-e, elle durera longtemps,
deze stof is sterk, stevig, zij zal lang duren. Du
ruban t-, sterk lint n. — L'aune, la mesure est
p lus f-e ici que dans son pays, de el, de maat is
hier grooter dan in zijn land. — Une vllle f-e, eene
sterke, versterkte stad f. Cette puissance est plus f-e
sur terre que sur mer, deze mogendheid is magtiger te land dan ter zee. Une place forte d'assiette,
eene door hare ligging sterke plaats.., Les ennemis
étaient plus f-s en nombre, de vijanden waren
sterker in getal. Etre f- en amis, veel vrienden
hebben. — Prêter son argent au denier f-, zijn geld
op hoogera interest uitleenen. — Les blés sont been
forts cette année, het koren, de tarwe staat di`
jaar zeer digt, dik. Un bois extrêmement f-, een
zeer digt woud, bosch n. La haie est trop f-e pour
qu'on y puisse passer, de hegge is te dik, te digt,
om er door te komen, door te kruipen. Un arbre
f-, een sterke, gezonde, welige boom m. — (fig.) I1
tient un ordinaire f-, hij heeft altijd eeneuvel voorziene tafel. Vous lui avez donné une f-e tache,
gij hebt hem eene zware, moeijel jke taak opgegeven.
Le plus f- en est fait, het zwaarste, moeieljkste
is gedaan. Une montagne f-e à monter, een steile
berg, die moe jelijk te beklimmen is. Terre f-e, zware
grond m. — Beurre f-e, sterke boter f. (die eenen
kwaden smaak heeft). — F-e haleine, stinkende
adem m. — Une f-e pluie, een hevige, zware regen m. F-e fièvre, hevige, sterke koorts f. Une f-e
douleur, eene hevige smart f. Donner le feu plus
f-, een sterker, grooter vuur maken. Une voix f-e,
eene sterke, doordringende stem f. Aimer les li
veel van sterke dranken houden. —-quersf,
.
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blijven. — (Loc. prov. et pop.) Il est f- en gueule,
hij heeft een goed mondwerk, hij is niet op, zijnen
mond gevallen. I1 est f- comme un turc, hij heeft
reuzenkrachten. La jeunesse est f-e á passer, inde
jeugd loopt men het meeste gevaar van struikelen,
van kwade stappen te doen. -- Il est f- à parler,
à perorer, als 't op praten (niet op handelen) aan komt, is hij een baas.
FORT , adv . Krachtig, met kracht, met nadruk,
hard, sterk: Frapper f-, hard slaan. Ne criez pas
si f-, schreeuw zoo hard niet. Ces fleurs sentent
trop f-, die bloemen ruiken te sterk. Il pleut f-,
het regent hard, sterk. Il vente de plus f- en plus
f-, het waait al sterker en sterker. Nier une chose
f- et ferme, z. FERME. — Zeer, buitengemeen,
bijzonder, uitmuntend. C'est f- beau, dat is zeer
schoon. Elle lui plait f-, zij behaagt hem zeer. Vous
m'avez f- diverti, g ij hebt m# zeer vermaakt. C'est
f- Bien, dat is zeer goed.
FORT , M. Sterke, magtige, hij, die veel kracht of
magt bezit: Céder au plus f-, voor den sterkste,
magtigste zwichten, wijken. La raison, La loi du
plus f-, het rept van den sterkste. — Het stevigste,
sterkste gedeelte, de sterkste zijde va* iets; hoogste, sterkste graad m. Je connais le f- et Ie faible
de eet homme, ik ken de sterkte en de zwakte van
dezen man.—(fam.) Savoir ]e f- et le fin dune affaire,

z. FIN , m. -- Le f- de l'áge, de kracht der jaren.
— Son f- c'est ]'histoire, in de geschiedenis is hij
thuis, het meest bedreven, de geschiedenis is zijne
hoofdzaak, die verstaat hij grondig. Son f est la
mémoire, zijne geheele bekwaamheid bestaat in een
goed geheugen. -- Mettre une poutre sur son f-,
eenen balk op zijne sterkste zijde leggen. Le f- de
l'épée, z . EPEE . — Le f- dun bois, het digtste van
een bosch. — Dans le f- de la maladie. in 't hevigste der ziekte. Au f-, dans le f- de l'été, de l'hiver,
midden in den zomer, in den winter. Le f- de la
guerre était en Allemagne, het hoofdtooneel des
oorlogs was in Duitschland. Dans Ie f- des troubles , toen de onlusten op het hoogst waren. Il
était dans le f- de la mêlée, hij was in het digtst
van 't gedrang. Un homme dans le f- de sa tolere
n'écoute guère la raison, in den hoogsten graad
des toorns geeft de mensch zelden aan de rede gehoor. — [Mar.] Le f- dun vaisseau, de grootste
breedte, de dragt van een schip. — Du f- au faible,
le f- portant Ie faible, z. FAIBLE. -- Fort des
balies , fort des marchés , naam , dien men te
Parijs aan de beurs- en marktkruijers geeft, lastdrager, kruier, sjouwerman. Ook zonder bepaling:
Les f-s, de lastdragers — FORT , m. [Mil.] Kleine ves.

ting, schans, sterkte, kleine versterkte plaats f.
fort n., f o r t e r e s f. Bátir, Attaquer, un f-, eene

schans aanleggen, aanvallen. Un f- de campagne,
Avoir une f-e inclination, une f-e passion pour eene veldschans. Un f- á étoile, eene sterreschans
Ie jeu, eene sterke neiging, begeerte, genegenheid (die vier, vijf of zes uitstekende punten of bolwertot het spel hebben. Une f-e récommandation, eene ken heeft.
krachtige aanbeveling F. Une f-e reprimande, ' een
Fortage, m. [Dr. tout.] Regt n., dat men
gestreng, hevig verwijt n. Cela fit une f-e impres- den heerera voor het delven der straatkeen moest
sion sur lui, dat maakte een' diepen, sterken indruk betalen.
gemoed. -- Ce cheval est f- en bouche, dit
Forte, adv. (ltd.) [Mus.] Sterk, krachtig (te
op zijn
i hard in
i den bek. — Ce sont là de f-s rai- spelen). -- Ook als subst. m. De met forte geteepaard is
sons, dit zijn sterke gronden, redenen. — [Mar.] Ce kende plaats. — FORTE , adv. [Mar.] Stop! genoeg!
vaisseau a le cóté f-, dat schip is stijf. F- de
Forte, f. [Corn., Manuf.] Eerste kwaliteit van
virer ! hou op met winden ! -- A plus f-e rai- sluijerdoek n. (schans f.
Fortelet, m. (verklw. van fort) Fortje n., kleine
son, zoo veel te meer, met des te meer reden. —
Fortennent, adv. Sterk, krachtig, nadrukkeCette lettre est f-e de closes, deze brief is zaak
ij k, zijn inhoud is van belang. Vous faites hi une-r lijk, met nadruk, op krachtige nadrukkelijke wijze.
expression un peu f-e, gij doet daar eene wat te 11 parle f-, hij spreekt nadrukkelijk, op eene krachsterke uitdrukking. Son père et sa mère sont morts tige wijze. Il a f- soutenu son opinion, hij heeft
Ie même jour, eest Bien f-, zijn vader en zijne zijne meening stij f en sterk staande gehouden.
moeder zijn op eenen dag gestorven, dat is zeer
hard. — Il est f- sur l'histoire, hij is zeer bedreven
in de geschiedenis, de geschiedenis is zijn vak. Il
est f- aux echecs, plus f- que vous, hij is sterk,
bedreven in het schaakspel, sterker dan gij. -- Une
femme f-e, eene kloekmoedige vrouw, eene heldin.
— Se faire f-, zich sterk maken, vertrouwen, rekeven; borg blijven, zich verbinden. 11 se fait f- de
son ami, hij maakt . staat op zijnen vriend. hij blijft
borg voor zijnen vriend. Je me fais f- den venir
à bout, ik vertrouw, ik maak staat, dat ik daar
klaar morele. 11 se fait f- de cela, hij maakt-med
zich daar sterk voor, hij is er goed voor, hij vertrouwt daarin te zullen slagen. Faire f- de son
Crédit, op zijn krediet vertrouwen. Se porter f- de
of pour qn., voor iemands toestemming instaan, borg

Forte - piano, m., z. PIANOFORTE.

Forteresse, f. [Mil.] Vesting, sterkte, fortes-is f. Prendre une f-, eene vesting innemen. —
Versterkt kasteel n. in eene stad, dat tot staatsgevangenis of tot tuighuis dient.
Forteret, adj., z. FORTRAIT.
t Fortgayer, v. a. Een pand inlossen.
Fortifiant, e, adj. Versterkend: Un remède
f-, of als subst.: Un f-, een versterkend geneesmiddel n.
% Fortifieateur, m. Vestingbouwer, krjgsbouwkundige in. (beter ingénieur).
Fortification , f. Vestingwerk n. , vestingbouw m. ; bevestiging of versterking eener plaats;
kr jgsbouwkunst, verschansingkunst, f o r t i lii c at i e f. Les f-s de cette ville sont excellentes, de

FOSSE.
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goy

vestingwerken,. verdedigingswerken van deze stad te moeten voor lief nemen. Restez it la f- du pot,
zijn voortreffelijk. I1 entend bien la f-, hij verstaat, blijf en neem het met ons voor lief, eet wat op de
ta el komt. Bonne f-, gelukkig voorval, buitenkansje;
hij kent de vestingbouwkunde goed.
Fortiiicationiste, m. Ingenieur, die aan de ook: ontvangen gunstbewijs eener vrouw, liefdes
11 a eu beaucoup de bonnes fortunes,-avontur.
vestingwerken arbeidt.
Fortifier, v. a. Sterken, versterken, sterk of hij heeft vele gunstbewijzen van juffers, genoten.
sterker maken, kracht bijzetten: F- un mur, une C'est un homme à bonnes fortunes, hij is b# de
charpente, eenen muur, een timmerwerk verster- juffers zeer in gunst. — Fortuin, vermogen n.,
ken, steviger maken. Le vin fortifie l'estomac, of bezittingen f. pl. , rijkdom, stand m. , lot n.,
zonder voorwerp: Le vin fortifle, de wijn versterkt lotsbedeeling f. Faire f-, fortuin maken, tot rijkde maag, de wijn versterkt. — F- la mémoire, het dom, eer of aanzien geraken. I1 a épousé une 1111e
geheugen versterken. Cela fortifie le soupcon, dat sans f-, hij heeft een meisje zonder vermogen geversterkt, vermeerdert den argwaan. — [ Peint.] huwd. Elle na point de f-, zij heeft geen vermogen,
F- une figure, eene figuur krachtiger van verw geen geld. I1 a perdu sa f- par sa mauvaise conmaken. F- les teintes, les ombres, les touches, duite, hij heeft zijn vermogen door zijn slecht gede schaduwen, toetsen, sterker doen uitkomen. — drag verloren. Tenir sa f- is qn., lui devoir sa
[Mil.] Versterken, bevestigen, verschansen, bebol- f-, zijn geluk aan iemand te danken hebben. Les
werken, f o r t i /1 c é r e n. F- one place, un camp, f-s subites sont souvent peu durables, schielijk geeene plaats versterken, eene legerplaats verschan- maakt fortuin duurt zelden lang. — I1 se contente de
sen. -- SE FORTIFIER, V. pr. Sterker worden, kracht sa f-, hij is met zijnen toestand, met zijn lot tevreden.
krijgen; zich versterken, toenemen. Sa voix se for- 11 na point changé sa f-, hij heeft zijnen stand
tifie, zijne stem wordt sterker, dieper, doordrin- niet veranderd. — [ Myth.] Fortuna, de Fortuin,
gender. Ce malade se fortifie, die zieke neemt in geluksgodin f., Le temple, La statue de la F-, de
tempel, het standbeeld der fortuin. — La f- est
krachten toe, wordt sterker, herkrijgt zijne krach
Le mal se fortifie, het kwaad neemt toe,-ten.— aveugle, inconstante, de fortuin is blind, wispelwordt erger. — [Mil.] Se f- dans un poste, zich turig. Les présents de la f-, de geschenken der
in een' post verschansen. — Fortitié, e, adj. fortuin (rijkdommen, eereposten, voorspoed). Ado(en part. passé) Place f-e, versterkte, bevestigde rer, Encenser la f- , Sacriller a la f- , bij de
plaats f. — Amitié f-e, versterkte, naauwer aan rijken, aanzienlijken zijn hof maken. Brusquer la
-gehald f-, op de fortuin storm loopen, zijn fortuin door
vriendschap f.
Fortin, m. [Mii.] Kleine schans, sterreschans, gewaagde middelen beproeven. La roue de la f-,
hulpschans f. — Graanmaat f. in vele Levantsche het rad der fortuin, de verschillende lotwisselingen
des levens. La roue de la f- a tourné, de fortuin
havens.
Fortiori (a) , loc. adv. (latin) (pr. ti=ci) heeft zich gekeerd: de voorspoedige is ongelukkig,
(fam.) Met des te meer zegt, met nog meer grond, of de ongelukkige voorspoedig geworden. I1 est sur,
zoo veel te meer, des te eerder: Conclure It f-, van sous la roue de la F-, hij is in gelukkige, ongeluk
omstandigheden. Attacher un clou is la roue-kige
't mindere tot het meerdere besluiten. Si je dofs
obliger mon cousin, à f- dois-je secourir mon frère. de la f -, de fortuin bestendig weten te maken. —
Fortirostre, adj. [H. n.] Sterk- of diksnavelig. (Prov.) La f- rit aux sots, de gekken krijgen de
Fortis, m. [Poets et chauss.] Terras n. op kaart, Hans komt door zijne domheid voort. Assez
va qui f- passe, wie zin ongeluk overleeft, mag
Bene berghelling.
Fortissimo, adv. (ital.) [Mus.] Zeer sterk, op beter fortuin hopen. La f- ne fait pas de bonheur, Grande f-, grande servitude, veel koesjen,
allersterkst, zoo sterk mogelij k.
Fortitrer, v. n. [Vener.] Vermijden, ontwijken veel moeijen. Faire contre f-, bon coeur, Z. COEUR.
(van het wild, dat de plaatsen vermijdt, waar het Bien danse a qui la f- criante, wie de fortuin in
pacht heeft, kan onbezorgd leven. Qui a vogue
opgewacht wordt).
Th Fortraire, v. a.: F- le Bien d'autrui, het a f-, z. VOGUE. — Chacun est artisan de sa f-,
goed van een ander naar zich trekken, ontrooven, ieder heeft zelf zijn fortuin in handen. -- [Mar.]
Mat de f-, noodmast n. Voile de f-, breefok, stagbestelen.
Fortrait, e, adj. [Man.] Overjaagd, afgemat, fok f.; --- emmerzeil, stormzeil n., zeil, dat geene
uitgeput. Un cheval f- a les flancs enfoncés, een vaste plaats heeft en overal kan gebruikt worden.
te veel afgemat paard heeft ingevallen, weeke zijden. Haubans de f- , waarlooze hoofdtouwen n. pl.,
— Fortraitnre, f. [Vétér.] Te sterke afmatting, bokstagen f. pl. F- de vent, z. FORTUNAL. F- de
uitmergeling f. der paarden. — [ Méd.], z. v. a. mer, haverij zeeschade f. — DE FORTUNE, loc. aay.
Bij toeval.
HYSTÉRALGIE.
Fortuné, e, adj. (en part. passé van 't oude
Fortilit, e, adj. Toevallig, gevallig, onverwacht, onvoorzien, avontuurlij k. C'est an cas f-, fortuner, gelukkig, voorspoedig maken; welvaren)
't is een bijzonder toeval. — Fortuité, f. Toe- Gelukkig, voorspoedig, fortuinlijk. Homme f forvalligheid f., het toevallige. — Forta stement, tuinlijk man. Amant f-, gelukkig, begunstigd minnaar m. Entreprise f-e, gelukkige, welgeslaagde
adv. Bij geval, bij toeval, gevallig.
Fortanal, Fortunat, m., of Fortune de onderneming f. ---- [ Géogr.] Les lies f-es, de Gevent, f. [Mar.] Onstuimig weder n., rukwind m. lukkige of Kanarische eilanden n. pl.
Fortrineusement, adv. , Fortnneux,
Fortune, f. Kans f., geval, toeval; lot, lotgeval, wedervaren n., ontmoeting f.; gelukkig voor- euuse, adj. Van 't fortuin of 't geval afhankelijk.
Fort-vétn, m. (fam.) Een boven zijnen staat
val, geluk, buitenkansje n. ; — al wat iemand
kwaads of goeds overkomt of kan overkomen, for- gekleed man, een burgertje in 't heerenpak.
Fortino, m, (pr. to-rome): (latini [H. rom.]
tuin n. La f- des armes, de kans der wapenen.
11 donne tout á la f-, hij laat alles op het toeval Marktplaats f., marktplein n.; ook regtbank f. (omaankomen. Il court f- d'être on jour riche, pauvre, dat bij de Romeinen de regtszaken op de markt
beslecht werden). — ( fig.) Elke plaats, waar-plats
hij heeft kans eenmaal rijk, arm te worden. Vous
courez f- de perdre votre bien, gij loopt gevaar 's lands zaken behandeld worden. — [ Mar.] Ledig
van uw vermogen te verliezen. Tenter f- , zin vak n. in cie stuwaadje.
Fortire f. [Tech.] Boorgat, inz. sleutelrat n.
fortuin of geluk beproeven, eene kans wagen. Vous
Fossaire, m. [H. ecel.] Doodgraver m., eene
avez fait f-, g ij hebt uw geluk gemaakt. Je n'ai
pas de f-, ik heb geen geluk. La f- lui est favora- geestelijke bediening in de eerste christenkerk.
Fossane, f. [Fl. n.] Soort van bunsing m. op
ble, de fortuin, de geluksgodin is hem gunstig.
Il poussera loin sa f-, hij zal het ver brengen. Nous Madagaskar.
Fosse, f. Kuil m., groeve f. ; hol ; graf n.
courons tons deux même f-, nous sommes cornpanons de f-, wij zijn beide in 't zelfde geval, Tomiier dans une f-, in eenen kuil vallen. F- a
wij zijn gelukbroeders. Elle court one belle f Zij fumier, aux, cendres, a chaux, mischput, aschis op weg, om haar geluk te maken. Il a éprouve put kalkkuil m. — F- d'aisance of de privé, put
June et l'autre f-, hij heeft geluk en ongeluk, goed van 't heimelijk gemak. Faire, creuser une f- pour
en kwaad ondervonden. I1 a été frappé d' un terri- un arbre, eenen kuil, een gat graven, om er eenen
ble coup,.. terrible revers de f-, hem heeft een ver- boom in te planten. 11 y a une dangereuse f- dans
schrikkelijk ongeluk getroffen. Il vous racontera la rivière, er is eene gevaarlijke diepte in de rivier.
ses f-s, hij zal u zijne ontmoetingen, zijn wederva — Mettre un cadavre dans la f-, een lijk in 't graf
verhalen. — (fam.) Vous courez la f- du pot,-ren leggen. Pleurer sur Ia f- de qn., op het graf van
gij loopt gevaar van 't met eenen slechten maaltjd iemand weenen. — (fig.) Etre sur Ie bord de sa f-,
-,

-,
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Avoir un pied dans la f-, op den rand des gra fs loovig, onnoozel met te gelooven wat hij zegt. —
staan, met het eene been in 't ûraf staan. Creuser Cette pièce a en on succès fou, dat stuk heeft
sa f-, zijne gezondheid bederven, zijnen dood ver een' buitensporipen bijval gevonden. — (fig.) Être
,(Loc. prov.) Mettre, Jeter les clés sur-hasten.— fou de qn., de qc.. verzot, gek op iemand of iets
la f-, z. CLE. — [ Anat.] F- of Fossette du coeur, zijn, dol veel van iemand of iets houden. — (Loc.
hartkuiltje n. F- pitu itaire, sl jmholte. F-s orbi- fam.) Un fou rire, een lagchen, waarvan men zich
taires, nasales, temporales, oog -, neus -, slaaphol- niet onthouden kan, waarvan men geen meester is.
ten of groeven. F- naviculaire of Grande f-, schaam Iln eire fou, een onnoozel, zot lagchen, een lag(bij vrouwen). F-, nekkuiltje. F-s cérébrales,-holtef. chen zonder reden. Ii est fou à lier, hij is te gek
hersenholten. — [ Tech.] Looijerskui , runkuip €. om los te loopen. 11 est fou comme on braque of
Coucber en f-, de huiden in de runkuip stapelen. comme un étourneau , 't is een regie wildzang.
-- Groote steenen of aarden ketel m. der lood gie- Avoir un mal de tète fou, eene razende, geweldige
ters; -- smeltkuil, smeltgroef der tinnegieters. --- hoofdpijn hebben. I1 est fait comme un Chien fou,
1'ylijnschacht f. — [Mar.) F- marine, veilige anker- hij ziet er uit, als of hij van de galg gedropen
laats f. b ij de kust. F- aux cables, kabelgat n. F- was; hij heeft eene zotte figuur. Vendre à prix
lions, hel f. (hok voor touwen en blokken). F- aux fou, tot bovenmatig hoogen prijs verkoopes. Bien
mats, masten/tok in eene haven, ter bewaring der fou q ui s'oublie, gek is hij (een gek), die niet van
masten. F- de nier o f dans la mer, grondelooze kuil de gelegenheid gebruik maakt. Bien fou qui s'y tie,
in zee; kielligter m. — [ Hort.] Poire de f-, zekere dat moge een gek gelooven. Fou vous mème, gek,
wrange peersoort f.
dat zijt ge zelf — Folie avoine, farine, z. AVOINR.
Fossé. m. Gracht, sloot f. Les f-s d'une tor- FARINE. — [Artill.] Pièce folie, stuk geschut n.,
teresse, de grachten eener vesting. Ce chateau est waarvan de ziel niet zegt geboord is. — [Jeu]
entourë de f-s, dit kasteel is met grachten omringd. Dame folie, troef-vrouw met twee lagere troeven
Entourer un pré de f-s, Bene weide met slooten (in 't bète- of beestspel). -- [Mar.] Folie brise,
omringen. -- Un f- a fond de cuve, eene steil uit ongestadige koelte f. Vent fou, ongestadige wind m.
sloot — ( fig. et (am.) [Chir.J F- d'Amyn--geravn — [Prat.] Fol appel, dwaas, ongegrond beroep n.
tas, zeker neusverband n. — Sauter le f-, na lang Fol enchérisseur, gebrekkige, onbevoegde kooper.
aarzelen een kloek besluit nemen. — (Prov.) Faire Par voie de folie enchère, bij vege van herde in terre le f-, het eene gat maken om 't andere veiling. Vendre á la folie enchère de qn., , ter
te stoppen. Z. ook CULBUTE.
schade van iemand herveilen; z. verder ENCHEHE.
Fosserage, m. [Vign.] Eerste omwerking f.
FOU, m., FOLLE f. Gek m., krankzinnige, onvan den wijngaard. (wijnstokken beplant. wijze, zinnelooze, waanzinnige m. en f.; — zot,
Fosserée, f. [Anc. tout.] Stuk gronds n. met zotskap, nar, dwaas m., zottin, gekkin f. L'b0pital
Fosset, m. [Tech.] Zwikje n., houten pennetje des fous, het krankzinnigenhuis, dolhuis, gekken voor 't luchtgat in de vaten.
huis. — C'est un jeune fou, use jeune folie, *t is
Fossette, f. Kuiltje n : Jouer h la f-, met een jonge gek, zat, eene joncre zottin, gekkin. —
knikkers enz. in een kuiltje of potje spelen. — Fou de cour, hofnar. II fait le fou, hij speelt voor
La f- du menton, het kuiltje in de kin. Les f-s ,gek. C'est on fou achevé, un fou h lier, à courir
des joues, de wangkuiltjes. — [Anat.] La f- du les rues, b courre les champs, hij is te gek om
coeur of Le creux de l'estomac, de hartkuit m. los te loopen, hij is stapelgek. — (Loc. prov. et
-- [Chas.; Jagt f. op de vogels mei knipkuiltjes. — fig.) A chaque fou sa marotte, elk heeft zijn stok
[Chir.] Zweertje n. op het hoornvlies.
les fous ne portent pas des marot-pardje.Tous
Foesi le, adj. {F1. n.] Uit de aarde gegraven,
ne sont as aux petites- maisons, alle gekken-tes,
opgedolven, inz. als voorwereldljjke overbljfsels, zitten niet in het dolhuis. Un fou avise bien an
versteend , fossiel : Coquilles f-s, opgedolven, sage, z. AVISER. Si tous les fous portaient le bonversteende schelpen f. pl. Sel f-, bergzout n. — (fig.) net, nous ressemblerions a un troupeau. aan ieder
Oudvaderlijk. ouderwetsch, verouderd, naar ouden mensch is een steekje los, Fou va á Rome, fou
trant (in letterkunde , staatkunde): Ecrivain f-, en reviert, een ezel blijft altijd een ezel, al ging
schrijver met verouderde begrippen. — Ook als hij ook naar Rome. Plus on est de fous, plus on
subst m.: Les f-s, de berg- o fdelfstof"en f. pi., rit. hoe meer zielen, hoe meer vreugd, — aan 't lagmineralen n. pl.. 11 y a des f-s natifs et des f-s chen kent men den gek. Les fous et les enfants
étrangers, er zijn eigenlijke, ware (in de aarde prophétisent, gekken en kinderen zeggen de waarzelve ontstane) en toevallige (niet daarin voortge- held. Tète de fou ne blanchit jamais, gekken grijbragte) f o s s i l i. ë n. --Fossilisation, f. Fos- zen niet, een gek bekreunt zich om niets. I1 faut
sielwording f. ; toestand, hoedanigheid der fossiliën. an fou et un sage pour bien couper an fromage,
--- Fossilisé, e, adj. Fossiel geworden, versteend. men moet gekken en wijzen in de wereld hebben,
— Se fossiliser, v pr. Fossiel worden, ver- als alles goed zal gaan. Les fous font les fètes et
steenen. — ( fiq.) Een c re t i n worden (z. CRETIN). les sages les mangent (en out Ie plaisir), met de
Fossipède, adj. [H. n.] Alet tot graven ge- dwaasheden van sornmiclen doen anderen hun voorschikte voeten.
deel. — FOU, m. [Jeu] Raadsheer in 't schaakspel,
Fossoir, m.. [Agric.] Houweel n. ter omwer- looper m. -- [ H. n.] De domme zeezwaluw, ameking van den wijnpaard.
rikaansche stern f., zot m. [sterna stoiiila] (ook
Fossoyage, Fossoyeiuent, m. Het graf diabie geheele ); raaf f. der Antillen. Fou de
maken, doodgraven. — Fossoyer, v. a. Met bassan, z. BOUBIE (bij de zeelieden onder den naam
grachten, met slooten omringen, afgraven; kuilen van Jan-van-Gent hekend).
graven. — liet part. passé is ook adj.: Maison f-e,
Fouace, f. [Phtiss.] 4schbrood n., brood, dat
door grachten omgeven huis. — Fosso)eur, in. gerrreenl jk onder de asch gebakken wordt, aschDoodgraver, grafmaker m. —[ H.n.] Doodgraver m., koek m. — Fonacier, m. Hij, die zulk brood
soort van kever. -- Fossnre, f. [ Vigu.] , z. v. a. bakt en verkoopt.
BINAGE.
(disch katoen n.
Foiia ;e, m. [ Anc. cout.] Schoorsteengeld n.,
Fossys, m. [Corn.] Verschillend rekleurd in- landsbelasling f. op de schoorsteenen.
Fotesiis, m. [H. n.) Japansche uil m.
Foaaille, f. [Véner.] Wat men aan de honFottalonge, Fottalongée, f. [(:om.] Ge- den geeft, bij 't vangen van een wild zwijn (hetstreepte indische stof f. uit zode en boombast. — zelfde wal bij de herten curée heel).
Fotte, f. [Corn.] Geruit indisch katoen n.
Fouailler, V. a. Zweepen, met de zweep aft Foterue, f. [Kot.], z. v. a. ARISTOLOCHE. rossen. — (fain.) F- des écoliers, schooljoneens een
Fou, (vóór een klinker of stomme h fol), fol- pak slaag .neven. — Als v. n. (pop. et fam.) I1
ie, adj. Gek, dwaas, onverstandig. zat; — (van fouaille, hij is bang; — weleer ook: hij loopt bï
personen) zinneloos, onwijs, krankzinnig; — dar - publieke vrouuwen. — [Mil.] Plat schieten.
tel, uitgelaten; — onnoozel, liglgelo! vig; — bui Fouanne, f., z. FOENE.
tensporig, overmatig: Action folie, dwaze daad f.
Fouas e, m., z. F0ARRE.
Entetement fou. Fol entelement, dwaze stijfhoofFouaber, ni., z. FAUBERT.
digheid f. Fol espoir, dwaze hoop f. — Un homme
Forse, in. [Hort.) Ciderappel m. uit Cotentin.
fou, tine femme folie, een gek, zinneloos man, eene
Foucault, nl. [11. n.] Volksnaam der ne/snip
krankzinnige vrouw. Chien fou, dolle hond m. — (bérassine)
Que vous èíes fou aujourd'bui, wat zijt ge van
Foutli. m. [H n.] Dikbek m. van Madagaskar,
daag mal, dartel, uit! eiuien. — Vous etes Bien — Foudi j ala of j aea, nl. Oostindische nachfou de croire ce qu it dit, gij zijt wel gek, liftge- legaal.
-
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FOUDRE
Foudre, f. Bliksem, bliksemstraal m., bliksemvuur, weérlicht n.: Etre fr•appé de la f- (in paét. stijl

ook du f-) , door den bliksen Metro ffen zijn 0/ worden.
Un coup de f-, Le bruit de in f-, een donderslag vn.,
het gerommel des donders. La f- tourha sur une
maison, de bliksem sloeg in een huis, Les paratonnerres préservent de in f-, de afleiders beschutten
tegen 't instaan van den bliksen. — La f- de J ude bliksemschichten in. pl. van Jupiter; -glotedrs'gramschap: — verontwaardiging f van vorsten. — (fig.) Cette nouvelle fur pour lui un coup
de f-, deze tijding was voor hem een donderslag,
hij was door dat beri-rit als van den donder getroffen. On ne salt oh tomhera la f-, men weet
niet, wiep 't ongeluk treffen, waar 't onweêr losbarsten zal. Prompt, rapide corvine la f-, snel als
de bliksem. als de wind. On Ie traint comme Ia
I-, men is ten uiterste bang voor hem, hij is zeer
gevreesd. — FOUDRE, nl. Afbeelding f. des bliksem
bliksem in den vorm eens straalbundels-stral,de
in Jupiters hand of in den klaauw des adelaars:
Une aigle tenant un f- dans ses serres, een arend
met een' bliksemschicht in de klaauwen. — (fig.)
C'est un f- de guerre, hij is een geducht, dapper
krijgsheld. C'est un f- d'eloquence, hij is een krachlig, wegslepend redenaar. — Les f-s impuissants
de I'Eglise, du Vatican, de magtelooze banblikse ►ns,
banvloeken van de Kerk, van 't Vatikaan. — In
poëzij en verheven stijl wordt foudre ook van 't alvernielend, snelwerkend oorlogstuil, van 't geschut gcbézigd, en is dan m. of f. F-s de bronze,

par l'enter inventés; F-s guerrières. — FOUDRE, m.

Voeder, voêr, wijnvoeder. voedervat n., groot vat
waarin de Rijn- en Moezelw, n verzonden wordt.
-- FOUDRES, m. pl. [Hort.] Digle bosjes of bundeities n. pl aan den voet van vele bloemgewassen.
Fo:sdré, e, adj. [Agric.l Neérgeslagen (van
't graan). (fen door den bliksem.
Fonndroiement, Het nederbliksemen, li.el trefFodidroyant, e, adj. Bliksemend, bliksem lingeren l: Les f-es armes de Jupiter, de bliksemende
wapenen n. pl. van Jupiter. — (poét. et fig.) Ontzettend, schrikbarend, schrikverwekkend, geducht,
vervaarlijk, ijseljk: Bras f-, verpleltende, geduchte
arm m. Regards f-s, schrikbarende, doorborende
blikken m. pl. Nouvelle f-e, ijselijke tiding f. -d. Apoplexie f-e, plotselinge beroerte f. —
P' hé ys.] Coup f-, elektrieke schok m. — FOUDkOYANTE, f. [Tech.] Soort van vuurpijl m.
Foitdroyer, V. a. Met den bliksem treffen,
verplelteren, ter neder bliksemen; — (fig.) hevig
beschieten, platschieten; — vellen, ter neder slaan,
krachtig bestrijden, beschamen. Jupiter foudrova
les Titans, Jupiter trof de Titans met zijn' bliksem. — F- on bastion, een bolwerk platschieten. —
F- les vices, tegen de misdaden hevig uitvaren, ze
scherp bestraffen. Cette réponse Ie foudroya, dit
antwoord verplette hem.
FOUDROY ER, v. n. Don
deren, hevig uitvaren: F- de la chaire, een groot
geweld van den predikstoel maken, met Gods oor
bedreigen. — [Chim.] Ontplo/fen. -- I-let-deln
part. passé is ook adj.: Arbre foudroyé, door der,
bliksem getroffen boom m.
1- Fone, f. Kudde f. schapen. — [Pèche] Zak m.
van sommige vischnelten.
Fonée, f. [Chas.] Vogeljagl f. bij fakkellicht.
-- Weleer ook: vracht f. hout; — haardstel f.;
haardgeld n.; — ovenvuur n.
;

I'

—

Foaienne, Fotiène, f. [Pèche], z. FOÉNE. -[Bot, J , z. FAINE.
Fouet, ni. [lech.] Zweep f F- de chasse, de
poste, de cocker, de postilion, jagt-, post-, koetsiers-, postillonszweep. Ce clieval est dur au f-, dit
paard vreest de zweep niet. Coup de f-, zweepslag m. -- [Ai•till.J horizontaal schot n. — (fig.)
Donner on coup de f- it qn., met de zweep achter
iemand zitten, hein sterk aandriven. — Dun, sterk
koordje aan 't einde eener zweep, slaglouw ti.,

slag m. Ce f- claque bien, die zweep klapt goed. —
(fig. et fam.) Faire claquer son f-, veel geruchls

in de wereld maken, zich goed laten gelden. —
Roede, garde f., geesel m. On a do)nnp le f- it eet
enfant, reen heeft dit kind met de roede gekosl jd,
geslacen. Avoir, Recevoir le f-, met de roede gekastijd worden. I1 a eu le f- sous la custode, hij
heeft eerie ,geeselinq binnenskamers, in de gevanrelis gekregen, z. ook CUSTODE. — fig.) Le f- de la
satire, du ridicule, de geesel der satire of hékeling,
(
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der bespotting. -- [Mar.] Eind touw n., dat men
losdraait ons het te vlechten. F- de mat, zwieping f. van een' hoogen, ronden mast bij hooggaande
zee. Un grand f- de m°át, een hooge, zwakke mast.
Poulie a f-, staartblok n. Palan à f•, derde hand f.
F- de carène, stopper m. op de kielligters. F- de
Bosse, stopper m., zwieping t. — [ Véner.]Le f- du
chien, de staart van den hond. -- [ Verr.] Werkman, die de geblazen flesschen in den koeloven
plaatst. — [Rel.] Bindtouw n., om de rugribben te
vormen. — [II. n.] F- de I'aile, vleugelspits f.
Foitetté, e, adj (en part. passé van fouetter)
Gezweept, gegeeseld: Chien, Escla`e f-, met de
zweep gestrafte , gegeeselde hond, slaaf m. —
Crème f-e, geklopte, geklutste room m. ; (lig. et
fam ) opgesmukte, maar weinig ons 't lijf' heb bende redevoering f. — [ Hort.] Tulipe, Pomme
f-e, gestreepte tulp f., gestreepte appel m. — Ce
pays a été f- du mauvais vent, een kwade wind
heeft de vruchten van dat land bedorven. — Vagues
f-es, gezweepte, geweldig klotsende baren f. pl.
Follette-quetie, f. [H. n.J, z. v. a. CORDYLE.

Fotietter, v. a. Zweepen, geeselen, met de
zweep of de roede slaan. F- les chevaux, les chiens,
de paarden. de honden zweepen. Les enfants fouettent le sabot, de hinderen zweepen den drij('tol.
F- un enfant, een kind kastijden F- un criminel,
een' misdadiger geeselen. — (fig.) Scherp hékelen
of doorhalen, eene zedelijke straf opleggen. — (fig.
et fam.) II n'y a pas 1,, de quoi f- un chat, z. CHAT.
II y a kien d'autres chiens it f-, er is wel wat
anders, wat gewigtigers aan de hand. F- les poules, veel drinken zonder dronken te worden. Nous

monthmes en voiture, et puis fouetle cocller,

wij stapten in het rijtuig en daar ging 't in vollen
draf heen. — [Cuis.] F- des oeufs, de la crème.
eieren, room tot schuim slaan, klutsen. — [Mac.]
F- le platte, pleister tegen den muur of de latte*n
van een plafond werpen. — [Rel.) F- un livre,
een boek met touwtjes binden, om de rugribben te
maken, een boek kordéren. — [ Soier.] F- les cocons,

z. v. a. Faire la battue, z. BATTUE. — [Vétér.]

F- un biller, een rain door onderbinding de voort teling beletten. — [Mar.] Den staart of de zwieping
van een blok enz. ergens op slaan. Le vent fouette
les vaguer, de wind zweept de baren. Les voiles

fouettent Ie mat (of als v. n. fouettent contre Ie
méét) , de zeilen slaan, klapperen tegen den mast. --

FOUETTER. v.n. Met hevigheid ergens tegen aanslaan.
Le vent fouette (of als v. a. fouette Ie visage) de
wind snijdt in 't gezift. La pluie, in gréle fouette
contre les vitres. de regen, hagel klettert tegen de
ruiten. — [ Artill.] Le canon fouette tout le long
de la tranchée, het kanon bestrijkt de geheele lengte
der loopgraaf. — SE FOUETTER. v. pr. Zich geeselen; gegeeseld worden. — (fig. et prov.) Donner des
verges pour se faire f-, wapenen tegen zich zelven
verschaffen.
Fotietteur, m., -ease, f. Geeselaar m., -ster f.
(zelden gebézigd dan van schoolmeesters of ouders,
die misbruik van 't kastijden der kinderen maken).
— Ook als adj: Frère f-, geeselbroeder m., lid
eener zékere monnikenorde.
Fotiettenx, m. [H. n ] (pop.), z. v. a.ÉMMÉRILLON.
Fou ade, f. Krachtige inspanning f.; — ook
z. v. a. FOUGASSE; BOUTADE.
Fougasse, f. [Mil. J Floddermijn f.

Forge, f. [Véner.] Het sloor een wild zwjjn
gewroete hol; opnemroete wortel m. of plant f. --Fou er, V. a. Met den snuit omwroeten (zoo als
de wilde zwijnen doen).
Fougeraie, f. Met varenkruid bezet veld n.
Foaaaère, f. [Rol.) Varenkruid. varen r► . Pe-

tite f-, z. v. a. FILICITLE. F- fossile of pétrifiée,
z. v. a. FILICITE. F- aquatique, watervaren,. Cen-

dre de f-, varenasch. Verre de f-, drinkvlas n., bij

welks vervaardiging men varenasch gebruikt heeft;
van daar (poet.) F-, drinkglas n., beker m. —
[Com. ] Zeker fransch pakdoek n
Fouugi role, f. [Rot ) Mannelijk varenkruid n.
Fou on, m. [ Nar.] Haard m., scheep sknm-

buis f. (op sommige kleine vaartuigen in (le Middellandsche zee).

Fongue, f. Oploopendheid, gramschap, drift,
hilsi+jheid, woede; — geestdrift 1. der dichters; —
vuur n., groote levendigheid f. van natuur. II

entre en f-, hi geraakt in woede, toorn. Apaiser

la f- de qn., iemands gramschap bedaren. -- La
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f- de la jeunesse (of Les f-s) de hitte, vurige drift
der jeugd. Quand sa f- lui prend, it ne respecte
personne, wanneer hij in woede geraakt, ontziet
hij niemand. -- [Man.] Un cheval qui a trop de
f-, een al te vurig, te wild paard n. — [Mar.] Le
mat de f-, de bezaansmast m., -steng f. La vergue
de f-, de bagijnra, kruisra f. Brosse de la vergue
de f-, lorretje n. Le perroquet de f-, de kruissteng.
Etai du perroquet de f-, kruisstengestang n. Hauban du perroquet de f-, kruisstengewand m. Itaque de la vergue du perroquet de f-, kruiszeilsreep m. -- [Hort.] La f- dun arbre, het te veel

in 't hout schieten van een' boom, zonde) vruchten te dragen. -- [Artill.] F-s, zwermrakélten f. pl.
Fouguette, f. [Artill.] Kleine zwermrakét I.
Fougueux, ueuse, adj. (pr. —gheu)
pend, driftig, onstuimig, toornig; — vurig,
sig;
2100_
wild. Ce garcon est extrêmement f-, die'ongen
is zeer oploopénd. La jeunesse fougueuse, Jé driftige, vurige tijd m. der jeugd. — Un cheval f-, een
vurig paard n. Le f- aquilon, de onstuimige noordewind m.
Fouie, m. [Tech.] Sumak, verwersstruik m.
Fouille, I. Het uitgraven, opdelven; opgraving, opdelving f. Faire une f- pour jeter les Iondements d' un édifice, de aarde uitgraven, om den
grondslag tot een gebouw te leggen. F- couverte,
graving van een' onderaardschen gang (b. v. voor
eene waterleiding).
Fouille-au-pot, m. (pop. et fam.) Kleine
koksjongen m. (Plur. Des fouille-au-pot.)
Fouillé, e, adj. (en part. passé van fouiller):
Terre f-e , opgegraven , doorzochte aarde I. —
Effets f-s, doorzochte, doorsnuffelde goederen n. pl.
— Sculp., Peint.] Pils bien f-s, goed verdiepte,
goed vooruitgebragte plooien f. pl.
Fouillement, m. Het opgraven, uitgraven;
het doorzoeken, doorsnuffelen.
,

Fouille-inerde, f. [H. n.], z. ESCARBOT.

(Plur. Des fouille-roerde).
Fouiller, v. a. Opgraven, opdelven, uitgraven
(om iets te zoeken) F- la terre, de aarde, den grond
opdelven. -- Bij uitbreiding: doorzoeken, doorsnuf
betasten, bevoelen: F- qn., iemands zakken,-feln,
kleedenen enz. bevoelen, doorzoeken. En le fouillant on lui trouva un poignard, toen men hem
doorzocht, vond men eenen dolk bij hem. — [Mil.]
F- un bols, een bosch zorgvuldig doorzoeken. —
[Sculp., Peint.] Verdiepen, krachtige schaduwen
te voorschijn brengen en zoo de figuren beter doen
uitkomen. -- FOUILLER, v. n. Graven, wroeten,
omwroeten; — doorzoeken: F- dans les entrailles
de la terre, diep in dtn grond graven. Les sangliers fouillent, de wilde zwijnen wroeten in de
aarde. La taupe a fouillé lb, de mol heeft daar
gewroet. [I fouilla dans sa poche, hij zocht in
zijnen zak. On a fouillé partout, sans reen trouver, men heeft overal, alles doorzocht, zonder iets
te vinden. F- dans les livres, de boeken doorsnu ffelen. — (fig.) F- dans les secrets de la nature,
de geheimen der natuur doorzoeken, naspeuren. —
SE FOUILLER, v. pr. Zich doorzoeken, in zijne
zakken voelen. — Elkander doorzoeken,
Fouilles-vides, f. pl. [Tech.] Tinslak f.,
achtergebleven tin in de ziel van een schietgeweer.
Fouilleer, m. [Mil.] Schansgraver m.
Fouillis, m. (faro.) Wanorde, verwarring I.

Fouillot, m. [Tech.], z. v. a. FOLIOT.

t Fouillouse, Fouilleuse, I. Beurs f., zak,
knapzak m. (nu een dieventerm) . — Plus d'aubert
n'était en f-, er was geen geld meer in de beurs.
Fouiilure, I. [Véner.] Het opwroeten der
wilde zwijnen. - FOUILLURES, I. pl., z. v. a. BOUTIS.
Fouine, I. [H. n.] Steen- of huismarter m.
— Martervel n. — [Agric.] Hooivork, gaffel f. —
[Pêche] Elger, aalgeer m. (foène), — (fig.) Méfiezvous de vette felle, eest une veritable f-, wantrouw dat meisje, 't is eene regte snuffelaarster.
Fouiner, V. a. (pop.) Zich stilletjes wegpakken, de vlagt nemen.
Fouinetier, m. Jager op huismarters m.
Fouir, V. a. Graven, uit-, opgraven, delven.
On na pas foui la terre (of zonder voorwerp: On
na pas foui) assez avant, men heeft niet diep genoeg gegraven. F- de la tourbe, turf steken.
Fouissement, m. Het graven, uitgraven; uit
opgraving, opdelving f.
-gravin,
Fouisseur, adj. m. [H. n.] : Les animaux f-s,

FOULER.

of als subst. m. Les f-s, de graafdieren n. pl.,
gravers m. pl., dieren, die in den grond graven. —
F-s, graafkevers m. pl., bastaardwespen I. pl.
Foulage, m Het ineenpakken, zamendrukken.
— [Pêche] Het haringpakken, het inslaan der
haringen in de vaten. — [ Tech.] Het walken, het
vollen (der hoeden, der wollen stoffen). — [Agric.j
Het treden der druiven in de kuip. — [Impr.] Het
toestellen, rigten van den vorm.
Foulant, e, adj. Drukkend, persend (zelden
voorkomend dan in): Pompe f-e, perspomp f. (gelijk de aanjager der brandspuit, de glazenspuit, enz.)
Foulard, m. [Corn.] Bontgedrukte zijden of
halfz(jden stof f. voor zakdoeken, halsdoeken, enz.,
inz. zulk een zijden zakdoek in. — (pop. et fam.)
Faire Ie f-, zakdoeken stelen,
Foule, f. Groote menigte, schaar f., hoop, volks
toevloed m. van menschen, gedrang n. I1 y-hop,
a une f- de gens it sa porte, er is eene groote
menigte menschen aan zijne deur. I1 se jeta dans
la f-, hij wierp zich onder den volkshoop. La fignorante, de onwetende volkshoop. Une f- de curieux, een hoop van nieuwsgierige lieden. I1 y
avait f-, 't was er vol, opgepropt vol, eivol. Se
tirer de la f-, uit het gedrang gaan; (fig.) zich
boven het gemeen, boven 't gros der menschen verheffen, boven anderen uitmunten. — Bij uitbreiding: Une f- d'affaires, de paroles, eene menigte
van bézigheden, een vloed, een stroom van woorden. — (fig.) Cela va à la f- du peuple, dat strekt
tot onderdrukking van het volk. (Deze laatste zin
is verouderd.) — [ Tech.] La f- des draps, des
chapeaux, des bas, etc., het vollen, walken van
laken, hoeden, kousen, enz. -- ook z. v. a. FOULOIRE. — [ Pêche] Pêcher a la f-, z. v. a. PIÉTINER.
-- [Equit.] Jeu de la f-, soort van paardenballet n.
(van italiaansche vinding). — EN FOULE, soms
ook It LA FOULE, loc. adv. In menigte, met hoopen:
Le peuple se porta en f- a sa rencontre, het volk
ging in menigte (stroomde) hem te gernoet. Its sortirent à la f-, zij gingen met hoopen uit.
Foulé, e, adj. (en part. passé van fouler)
Zamengedrukt, ineengeperst, neêrgetreden; vertreden, vertrapt; gevold, gewalkt. L'herbe f-e avec
pieds, het platgetreden gras. Du drap Bien f-, goed
gevold laken n. -- Les lois etaient f-es aux Teds,
de wetten werden met voeten getreden, moedwillig
overtreden. — Avoir le pied f-, een' verstuikten
voet hebben. Cheval f- par la selle, door den zadel gedrukt, bezeerd paard n. Cette bête a les
jambes f-es, dat dier heeft (door 't veel loopen of
werken) stijve beenen gekregen. - FOULE, m. [Tech.]
Bij het droogen in de stoof ineengezakt suikerbrood n.
Foulée, f. [Man.] Oogenblik, waarin de voet
van 't paard bij 't loopen op den grond rust. --[Tech.] Hoeveelheid huiden f. pl., die te gelijk in
de kuip gewalkt worden. — [ Constr.] Traptrede f.,
het gedeelte, waarop de voet treedt. -- FOULEES, I.
pl. [Véner.] Ligt spoor n., dat het wild op den
grond achterlaat (van herten foulures, van wilde
zwijnen trace, van vossen en wolven piste geheeten).
Fouler, v. a. Zamendrukken, ineen persen, plattreden, vertreden, met de voeten treden. F- la
terre, l'argile, de aarde, de klei met de voeten
trappen, ineen treden (om er aardewerk van te
maken). F- des raisins, de wijndruiven in eene
kuip treden. F- l'herbe, het gras neder- of plattreden. F- qc. aux pieds, iets met de voeten ver
iets trappen. Les chevaux Ie foulèrent-tredn,op
aux pieds, de paarden vertrapten hem. -- (fig.)
F- aux pieds les lois, de wetten niet voeten tra ppen, ze verachten, niet gehoorzamen. — (poét.) Je
foutais aver respect ce sol sacré, ik betrad met
eerbied dien gewijden grond. — (iron.) Faire fIa paille à un prisonnier, eenen gevangene op stroo
leggen. — [ Tech.] F- un chapeau, eenen hoed
walken. La table a f-, de volbank, walkbank f.
F- les cuirs, de hukten touwen. F- les draps, de
lakens vollen. — [Coro.] F- ie vin, het bij 't vervoer verloren gegane gedeelte des wins in de vaten
met water aanvullen. — (fig.) F- le peuple, het
volk drukken, met belastingen bezwaren. - -, Druk
knellen, bezeeren, verstuiken: Les selles neu--ken,
ves foulest ordinairenlent les chevaux, de nieuwe
zadels drukken doorgaans de paarden. Cette chute
lui a foulé un nerf, deze val heeft hem eene zenuw
gekwetst. — [ Véner.] Met de spoorhonden eenveld, een bosch a floopen om 't wild op te drijven.
-
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nue que chez le f-, hij heeft nog geene proef van
zijnen moed afgelegd, hij heeft nog geen kruid geroken. Its se battent de l'épée qui est chez Ie f-,
zij twisten om des keizers baard, om iets, dat hun
geen van beiden behoort.
Fourbissime, adj. (fam.) Zeer schelmachtig,
allersch urkachligst.
Fourbissure, f. Poljsting f., z. v. a. FOURBISSAGE; het zwaardvegen; — zwaardvegerswinkel m. — [Vétér.], z. V. a. FOURBURE.
Fourbu, e, adj. [Vétér.] Bevangen, verstijfd,
— (fig.) uitgeput, afgewerkt.
Fourbuisson, m. [H. n.] , z. v. a. TROGLODYTE.
Fourbure, f. [Vétér.] Bevangenheid, verst#ving f. (bij paarden, bij runderen).
Fourcadel, m. [Agric.] Gaffelvormige wijn
(dien men slechts twee opgaande ranken-stokm.
heeft gelaten) .
Fourcat, n. [Agric.] Soort van ploeg met één
paard, voor ligte gronden. — Fourcats of Fourcals, Fours of Fourques , m. pl. [Mar.]
Zoghouten, gaffelstukken, voor- en achterstukken n.
pl. aan de kie van een schip, wrangen f. pl., stekers m. pl. Fourcat d'ouverture, onderste spiegel
Fourcat de parque, wrang van 't ach--wrangf.
terste kattespoor.
Fourche, f. Gaffel, groote vork, hooivork f., in
(poule d'eau).
't algemeen een vorkvormig werktuig n. F- d'écuFoulure, f. [Md.] Kneuzing, kwetsing, druk rie, F- de fumier, F- fiere, stalvork, mestvork f.
verstuiking f. (z. v. a. ENTORSE). — [ Tech.]-king; F- it faner, à foin, hooivork; — [ Art.] F- de
Het vollen, walken; wijze van vollen of walken. — sappe, gaffel voor de sappeurs. — Le chemin fait
une f- près de la viile, de weg verdeelt zich bij de
[Véner.], z. FOULÉE.
Foupir, v. a. Fommelen, kreukelen. — [ Tech.] stad in tweeën, in drieën, maakt een' tweesprong,
driesprong. — F -s patibulaires, z. PATIBULAIRE. —
Door wrjving of behandeling ontglanzen.
Fouquet, m. Soort van zeezwaluw f.
[Mar.] F- á mater, bok m., om eenen mast uit en
Four, m. Bakoven, stookoven m. F- de Bou- in te zetten. F-s de carêne, brandvorken. F-s de
langer, bakkersoven. F- de champagne, F- por beaupré, apostelen m. pl. of judasooren n. pl.
veldbakkerij f. Faire secher des pommes au-taif, F-s d'artimon, dempgordings f. pl. van de bezaan.
f-, appelen in den bakoven droogen. Ce pain n'a F- de potence de pompe, mik f. van de pomp. -[Chir.] Werktuig n., tot zamendrukking van de
as assez de f-, dit brood is niet genoeg gebak
Charger le f-, Mettre une charge au f-,-ken. tongslagader of kikvorschader. -- [H. rom.] Fourden oven stoken. Donner le f- trop chaud it du ches caudines, z. CAUDINES. — fig.) Passer sous
pain, den oven voor 't brood te heet stoken. Ce les f-s, eene smadelijkee capitulatie, een vernéderend
nest pas pour vous que le f- chauffe, dat gaat vredesverdrag moeten aangaan. — On lui a donne
uwen neus voorbij, gij zult er uwen mond niet un coup de f-, men heeft hem tot een' horendrager
aan branden. Porter la pate an f-, voor de mis- gemaakt. — a LA FOURCHE, loe. adv. (fam.) Lomp,
daad van een ander gestraft worden. Vous plomp, ruw, grof: Fait is la f -, à la serpe, lomp,
viendrez cuire a mon f-, z. LUIRE. Its ne cui- ruw gemaakt. — Traiter qn. à in f-, iemand grof,
sent pas au même f-, zij zitten niet op één' laag, slecht behandelen. Panser les chevaux à la
stoet, zij slapen niet onder ééne deken, zij kun
f-, den paarden meer slagen dan voeder geven.
elkander niet overweg. F- is briques,-nemt
Fourehé, adj. (en part. passé van fourcher
of
Fcoulant
steenoven. F- à chaux, kalkoven.
Gevorkt, gespleten: I1 a les cheveux f-s, hij heeft
continu, voortdurend brandende kalkoven; F- in- gespleten haar. 11 y a des animaux qui ont les
termittent, periodieke of bij afwisseling brandende pieds f-s , er zijn dieren , die gespleten hoeven
oven. — F- banal, z. BANAL. — Bakkershuis n., hebben. — [ Bias.] Croix f-e, gaffelkruis n.
bakkerij f. — (Loc. pop. et fam.) Il y fait chaud
Fourehéinent, adv. Als eene gaffel.
comme dans un f-, 't is er zoo warm als in eene
Fourcher, v. n. en SE FOURCHER, v. pr. Zich
broeikas. I1 y fait noir comme dans un f-, 't is als eene vork van elkander splijten, zich klieven,
daar stikdonker. — [Thdht.] Faire f-, de menschen eenen tweesprong maken, zich verdeelen. Un eheweder terug zenden, wanneer er te weinig toe- min qui fourche, een weg, die zich in tweeën o
schouwers zin. — (pop.) Bot vangen. — [ Mar.] drieën verdeelt, die eerren twee- of driesprong maakt.
(weleer) Kardoeskamer in de kruidkamer, kar — (fig.) Cette famille n'a pas fourché, deze faV. a. FOURCATS.
-doeskitf.—F,z milie heeft Beene zijlinie, heeft zich in geene takFourbandrée, f. [Tech.] Wol f., die uit een verdeeld. — (fam.) La langue lui a fourché,
verscheidene wolsoorten bestaat. — Ook als adj. f.: hij heeft zich versproken. — Ses cheveux se fourLaine f-.
chent, zijne haren splijten zich.
Fourbe, adj. Bedriegelijk, valsch, schelmsch,
Fourcheret, m. [Faut.] Middelmatige havik m.
schelm- of schurkachtig. — FOURBE, in. Bedrieger.
Fourchet, m. [Chir.] Zweer f. tusschen de
Lage,
gemeene
beschelm, schurk m. — FOURBE f.
vingers. — [Vétér.] Beengezwel n. der schapen. —
driegerj, spitsboeverj, schelmerij, schurkerij f., be- [Hort.] Gaffeltje n., vorksgewize verdeeling van
drog n.; — bedriegelijke aard m., zucht f. tot eenen tak.
schelmerij. — Fourber, v. a. Schandelijk bedrieFourcheté, e, adj. [Didact.] Gevorkt, vorksgen, verschalken: Il fourbe tout Ie monde, hij be- gewijs. -- [ Bias.] Croix f-, z. FoUCHE.
driegt iedereen. — Het part. passé is ook adj.:
Fourchetée, f. Vorkvol f. (wat men in eens
Il se tient pour fourhé, h# houdt zich voor schan- met eene vork kan opnemen).
delijk bedrogen. — Fourberie, f. Schurkenstreek,
Fourchette, f. [Econ. dom.] Vork f.: Des f-s
schelmstreek in., schurkenstuk, schandelijk bedrog n. d'argent, zilveren vorken. Manger avec la f-, met
Fourbir, v. a. Polijsten, ,gladmaken, schoon
de vork eten. Déjeuner a la f-, z. DEJEUNER. Fpoetsen (metalen gereedschappen, inz. blanke-maken, de cuisine, groote vork, vleeschvork. — [ Anat.]
wapens). F- des armes, une lame d'épée, wape- La f- du sternon, de ga/fel van het borstbeen
nen, eene degenkling polijsten, gladmaken, schuren. (brechet). — [Cuis.] Het kleine beentje of gajfel-- Fourbi, e, adj. (en part. passé) Sabre f-, ge
tje n. van eene gans, van een' kapoen, tusschen de
sabel m. — Fonrbissage, m. [Tech.]-polste vlerken. — [Tech.] Gaffel, vork f., naam van
Het polijsten, poetsen; het zwaardveren. — Four- verscheidene min of meer vork- of gaffelvormige
bisserie, f. Al wat tot de kunst des zwaard
voorwerpen of gereedschappen; — remvork (aan
betrekking heeft, zwaardvegerskunst f. —-vegrs den langwagen van een rijtuig om het terugloopen
Fourbisseur, m. Zwaardveger; verkooper van te beletten) ; — belegstuk aan de mouw van een
blanke wapens. — (Loc. prov.) I1 n'a vu d'épée manshemd; — vingerstuk n. aan een' handschoen.

-- Les chiens foulent le cerf, de honden hebben

't hert ter aarde geworpen en bijten het. — FOUn. [Impr.] Ce caractère foule bien, die
letter drukt zuiver af. — SE FOULER, V. pr. Getreden, gewalkt enz. worden. — I1 s'est foulé le
pied, hij heeft zijnen voet verstuikt.
Foulerie, f. [Tech.] Werkplaats f., waar gevold, gewalkt wordt; volmolen m.
Fotileur, m. [Vign.] Druiventreder m. —
[Tech.] Lakenvoller, hoedenwalker m. (foulon).
Fouloir, m. [Tech.] Stamper m. der witlooijers, zeemtouwers, enz.; volstok, walkstok rn .
der hoedenmakers; --- werkplaats f., waar 't wal
vollen verrigt wordt. -- [Artill.] Wisscher,-kenof
kanonwisscher, aanzetter m. -- [Chir.] Werktuig n. tot het plombéren der tanden.
Fouloire, I. [Tech.] Talktafel I. (der hoedenmakers). — Walktrog m. der kousenwevers.
Foulon, m. [Tech.] Voller, walker m. (ook
foulonnier geheeten) . — F-, Moulin is f-, Machine
á f-, volmolen m., vol-machine f. — Terre a f-,
vollersaarde f. Chardon a f-, vollerskaarde f. -Votkuip f. der kousenwevers. — [H. n.] Bonte duinkever m., die aan de wortels der booroen vreet.
Foulonnier, m. [Tech.] Bereider der stoffen
voor 't vollen; voller. — Eigenaar van een' volmolen.
Fonique, f. [H. n.] Waterhoen n., koet f.
LER, V.

..
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— [Marécli.] Holte f. van het achterste gedeelte aan
den poot van een paard, straal m. — [Mus.] Ftonique, stemsleutel m., steenvork (diapason). —
[1Vlil. ] Musketga ffel, vork, waarop men voorheen
de snaphanen legde. — [Chir.] Tonghouder m.,
werktuig om de tong vast te houden, wanneer de

tongriem gesneden wordt.
Fourehon, m. Tand m. eener vork of ga/fel.
Fourchette à trois f-s, vork met drie tanden.
[H ort.] Plaats f., waar de vorksgewi ze takken
aan eenen boom uitkomen, kim f. — [Mar.] F-s
de la fourclie de la potence, oorgaten van den
gek of de knie van de pomp.
Fonrchn, e, adj. Gevorkt, gafelvormig, gesp leten of gekloofd, als eene vork ofgaffel. —
ChPmin f-, tweesprong, driesprong m. Arbre f-,
ga/felvormi,g gegroeide boom m. Quadrupède b pied
f-, viervoetig dier met gespleten klaauwen. Menton
f-, kin f. met een kloofje of kuiltje. — (fig. et fam.)
Faire l'arbre f-, op het hoofd gaan staan met de
beenen ulteengespreid in de hoogte. -- [Bot.], z.

FOURNIR.
van fouten. L'étang fourmille de poissons, de
vijver knelt,
ielt, krioelt van visch. — Kriewelen, jeuken: Les jambes me fourmillent, ik voel eene
krieweling aan mijne beenen, mijne beenen jeuken.
Fourniillet, m., z. v. a. TORCOL. (PEREAU.
Fourmillon, m. (pop.) [H. n.) z. v. a GRiM Fotirnage, m. Bakgeld. bakloon n. — [Gout.]
.

Oud regt n. op de eigen ovens; — cans m. voor
den dwangoven. — Ook z. v. a. FOUAGE.
Fournaise, f. Groote vuuroven, smelt-, stookoven m., fornuis n. — (weleer) Werkplaats f. der
muntwerkers. — (fig.) Smeltkroes m.: L'áme
s'épure dans l'adversité comme lor dans la f-.
Foetrnaliste, in. [Tech.] Werkman m., die
de smeltovens en smeltkroezen maakt.
Fourneau, m. [Tech.] Oven, kleine smeltoven m. der chemisten, apothekers enz., fornuis n.;
kook-, brand-, keukenkarchel f. ; — kalk-, glas-,
tigcheloven m. Haut f-, hoogoven (tot smelting der
ijzerertsen). — Le f- dune pipe, de kop rf ketel
aan eene tabakspijp. — [Artill. J F- de mine, mijn
Faire jouer un f-, eene mijn laten sprin--kamerf.
V. a. BIFURQUd.
Foure tinre, f. Vorking f., plaats, waar een gen f. — [Astr.] Zeker zuidelij k gesternte n.
Fouurnée, f. Ovenvol m., baksel n. La première
voorwerp zich vorkvormig verdeelt: La f- des
doigts, des cheveux, des branches dun arbre etc. f-, het eerste baksel. — [Fond.] Laag erts en koFourdaine, f., of Fourdinier, m. (pop.), len, Arie men in den hoogoven werpt, beschikking f.
z. v. a. PRUNELLIER. (FOURCHE. — (lig. et fam.) Zeker getal personen, die te gelik
Fonrfière, of Fourche fière, f., z. ond. tot dezelfde waardigheid geroepen worden, gelijkFour,• on, m. [Mil.] Overdekte legerwagen voor tijdige benoeming f. — Onder 't fransche schrik
veroordeelden, 40- of 50-tal slagt--bewind:hop
de bagaadje, pakwagen, baqaadjewagen m. ; — zeker rijtuig n. met een' ga/teldissel, f o u r g o n m. offers, die men te gelijk ter dood zond. — (Prov.
— [Tech.] Ovenijzer, gloei-ijzer, vorkvor mig ra - pop.) 11 a pris un pain sur la f-, hij heeft vooraf
kelijzer n. der bakkers; vuurpook, roerstok m. — gesnoept. te laat bruiloft gehouden
Foutrnette, f Tech.] Kleine reverbereer(Prov.) La pelle se moque du f-, de pot verw ij t
oven m. tot smelting van 't glazuur.
den ketel, dat hij zwart is.
Fourni, e, adj. (en part. passé van fournir)
Fourgonner, v. n. [Tech.] Het vuur in den
oven met het rakelijzer opstoken, omroeren. — Il Voorzien, verzorgd, verschaft, enz., z. FOURNIR . -ne fait que f-, hij doet niets dan in 't vuur poken. Unn boutique bien f-e, een wel voorziene winkel in.
-- (fig. et fam.) Door elkander werpen: Ne four- Un bois bien f-, een dipt begroeid bosch n. Des
gonnez point dans Ie cottre, woel zoo niet i n den ;ants f-s, flevoerde handschoenen m. pl. Chevelure
bien f-e, digit, dik hoofdhaar n. Un homme bien
koffer, gooi niet alles door elkander.
Fonrgeies, m. pl. [Mar.], z. v. a. FOURCATS. f-. een man, die wel in 't vleesch is. Cinq douFonriérisme, m. [Phil.] Nieuw stelsel van zaines d'oeufs f-s (Jun b la douzaine, vijf dozijn_
wijsbegeerte en van inrit ting der burgermaatschap - cijeren, en bij ieder dozijn één over — ( Féod.]
pij , f o u r i e ris in. u s n. (naar den ontwerper Lance f-e, ridder in. met zijne bijhebbende onder
-horige
manschappen.
daarvan , den Franschman Fourier). — FonFournier, m. , -ière , f. Ovenhouder m.,
riériste, m. Aanhanger van dat stelsel, f our Te
houdster f., hij of zij, die voor de burgers het
(ook sociétaire en phalanstérien gehee--ristm.
ten). — Ook als adj.: Tot het fourierism.us be- door hen-zelven opgemaakte brood bakt. — Eigehoorende. (weven doek. naar m., eigenares f. van eert' bakoven. — Weleer
Fonrlangeire, f. [Manuf.] Gebrek n. in 't ge- gok gebézigd voor boulanger, bakker. — [Jeu] lijf,
Fouurneeiron, m. [H. n.j , Roodstaartje n., die zijn' bal van de verkeerde zijde door den beuel of 't poortje werpt (bij 't beugelspel). — ( H. n.]
dat van mieren leeft.
Roodbruine honigvogel in. (wiens nest op een' oven
Fourmenté, m. [Vigo.] Soort van druif f.
Fouurcni, m. [H. n.] Mier f. Fourmi blanche,

houtluis f., witte mier. — (fig. et poli.) Avoir

des f-s dans les membres , eene kriewelinq,
prikkelende jeuking in de leden gevoelen. Avoir
des oeufs de f- sous les pieds, peen oogenblik
kunnen stilstaan of op zijne pl.tats blijven. — (Loc.

prov.) Se faire plus petit qu'une f- devant qn.,
voor iemand als een worm kruipen, den alleronder°danigsten dienaar spelen. — (pop.) Il a mangé des oeufs de f-, hij heeft u2,len gegeten (van
iemand, die veel winden laat vliegen). — [Hort.]
Soort van middelmatige ciderpeer f.
Foiirnailier, m [H. n.j Miereneter, mierenbeer m., inz. de kleine of tweevingerige miereneter
(in onderscheiding van den tamanoir en t amandua ,
z. old ), pen viervoetig dier van Zuid-Amerika. —
Mierenvogel m (van 't geslacht der musschen).
Foarnsilière, f. Mierenhoop m., mierennest n.;
gezamenlij ke bewoners daarvan,. — (fig.) Groote
menigte f. , hoop, zwerm m. (zoow.vel van zaken als
van menschen en. dieren) . — [C h ir.) , z. v. a. MY RMÉCIE . — [Vétér.J Zékere kwaal aan den paardehoef, waarbij deze van het been afw ij kt.
Fourmi-lion, ni. [H. n.] Mierenleeuw m..
een vraatziek insert.
Fourinillant, e, act?. Krioelend (van volk,
van bewoners), digt bevolkt. — [Méd.] , z. v. a.

FOUR IICANT.

Foirniillement, m. Jeukte f., r.ekriewel n.
op de huid, als of er mieren over liepen.
Foiirniiller, V. n. Krielen, krioelen. ioémelen,
talrijk zijn als de mieren in een' mierenhoop: Les
rues fourmfllent de peuple, de straten krielen van
volk. Ce livre fourmille de m utes, dit boek wemelt

lelijkt).

(bakkei i f.

Fotirnil, m. (pr. —ni) Bakhuis, ovenhuis n.,
Fouuruim ent, m. [Mil.) Ledengoed, lederwerk,
(o u r n i m e n t r,. — [Chas. J Kruidhoorn in. (vroe-

7er ook bij de musketiers te voet in gebruik).
Foeirnir, v. a. Voorzien, verzorgen; verschafeen, aanschaffen, bezorgen; léveren, opléveren; vol
maken, het ontbrekende aanvullen. F- qn. de-,ralig
Lout ce dont ii a besoin, iemand van alles voorzien,
!vat fib noodig heeft. F- une maison, een huis
hedienen, aan een huis léveren. F- uric maison de
meubles, een huis sto/féren, meubléren, van huis
voorzien. F- du bid f► l'armée, koren aan-rad
t leger léveren. II faut encore trois florins pour
.- la somme entière, er is nog drie gulden voorlig,
)m de geheele soera vollallio te naken. — (fier.) II a
Wien fourni sa car rière, hij heeft zijneloopbaan met
,er voleindigd. — F. des idées a qn., iemand denk
verschaffen, bijbrengen. F- un aliment It-,eldn
a curiosité publique , de volksnieuwsgierig heid

wande houden. — [Escr.] F- it qn. un coup
i'épée, iemand een' de%renstoot toebrengen. — [Prat. J
F- des griefs, des défenses, bezwaren, verdediirnrgsiniddelen inbrengen. F- et f^► ire valoir une
lette qu'on à traneportée it qn., voor eene schuld,
lie aan een ander is overgerlraqen borg blijven,
^nsiaan. — [Corn.] F- une traite sur qn., een'

wissel op iemand afgeven, trekken. — (Loc. prov.),
^. AIGUILLE. — Goedmaken, uithouden' Je ne puls
3lus f- b ree dépenses, ik kan deze uitgaven niet
'anger goed maken. bestrijden. Ce cheval fournit
Bien au travail, dit paard houdt het werken goed
uit. On ne saurait f- :i tout, men kan niet voor
zlles zorgen, niet overal te gelijk zijn.

FOTJRNISSEMENT

FOTTRRLTRE.

Foeirnissement, in. [Corn.] Inleg m., inlage f. van ieder deelhebber- in eene vennootschap,
aandeel n. , storting f. f o u r n i s s e m e n t n.
Compte de f-, rekening f. van 't geen elk deelheb bes moet storten. — J Jur.] — Weleer ook z. v. a.

gekookt te worden. -- Ook: de bij 't kussen in den
mond gestoken tong f. — ( fig. et fain.) I1 est f- de
malice, hij steekt vol boosheid. Paix f-e, schijn
te kwader trouw gesloten vrede m. — FOUR--vred,
RE, m. Dicht bewassen plaats f. in een bosch.
I'oiir reati, m. Scheede, schee f., overtrek, overtreksel n., koker m., foedraal n. F- d'épée, de pistolet, degenscheede f., pistoolholster m. F- de chaise,
de parapluie, stoel -, paraplui- overtrek. Faux-f-,
z. dat woord. — F- de manche, morsmouw,
overmouw f. F- d'enfant, morsjurk, smul, kiel f.,
hansop m. — [Agric.] Scheede f., beursje of huls e l n., dat de korenaar omsloten houdt, eer zij tot
rijpheid is gekomen. — [ Tech.] Groote kardoes m.,
die verscheiden zwermpotten bevat. -- Strengleder n., strengkoker m., lederbekleeding aan de streng,
waar zij tegen den buik van 't paard wrijft.
[Vétér.] Scheede van het teellid des paards. -[Véner.] Ingewand n. van 't wild. — [H. n.] Vleugeldeksel n., vleugelscheede f. (der insecten). Ree
en f-, z. CHIONIS. F- deistolet, pistoolholster en.
(zékere schelp) . — ( Lor. fig. et prov.) Son é Epee ne
tient pas au f-, z. EPEE. Couclier dans son f-, geheel gekleed te bed liggen, in zijne kleêren slapen;
— ook: op zijne luimen of op den loer leggen. ---

PROVISION, FOURNITUR '

Foui nisseur, nl. Léveraar, leverancier (van
goederen, levensmiddelen). F- de l'armée, aannemei, leverancier m. der leger -, der vestingbehoeften.
Fournitaure, f. Levering, aflevering, leverdntie, verstrekking; het afleveren, — behoefte f., benoodigde voorraad m. Il a la f- de blé, hij heeft de
leverantie van koren. Entreprendre une f-, eene
leverantie aannemen. Faire une f-, afïéveren. — II
y a encore assez de vin pour sa f-, er is nog wijn
noeg voor zijne behoefte, voor zijnen voorraad.
- de l'armée, onderhoud n. van 't leger, proviandéring der vestingen , enz. F-s de bureau,
kantoor- of schrijfbehoeften -- [Mii.] F- complète, soldatenbed met toebehooren, f o u r n i t u u r f.
(slaapbank, stroozak, matras, twee lakens, eene
wollen deken en eene hoofdpeuluw). — [ Org.] Ver
orgel in het spelen,-dubelingrstva'
mixtuur f. — [Tech.] Verschot, toebehooren n.
(bij kleêrmakers, naaisters, enz.) Le tailleur de-

V

-

mande vingt francs pour facon et f , de kleêrmaker vraagt 20 francs voor maakloon en verschot.
-- [Cuis.] Toekruiden n. pl. der salade. —[Fond.]
Buik m., uitzetting f. der klok
Fourquefile, f. [Ant.] Gaffelvormig wapen n.
Fonrques, f. pl., z. FOURCATS.
Fourgnet, m. [Tech.] Ovale of langwerpiqronde schop f. der bierbrouwers.
Fourgauetta,f. [Pêche] Gaffel f.,met glen kruis n.
met vischangels.
Fonrra'e, m. Voeder, voêr, beestenvoeder,
voeraadje, lou r a g e f. (inz. haver, hooi, slroo,
enz.). Donner du f- au bétail, voeder aan het vee
geven. Du beurre qui sent le f-, boter, die naar
het voeder ruikt. Lavoine est Ie meilleur f- des
chevaux, haver is 't beste paardenvoêr. — Legervoeder n., alle kruiden, die 't leger te velde voor
de paarden afsnijdt en inzamelt; — het afsnijden,
inzamelen daarvan, het f o u r a ,g e r e n;— het
krijgsvolk tot bedekking der fouragérenden: L'armee manquait de f-, het leger had aan fourage
gebrek. La cavalerie est allée an f-, en f-, de rui terij is op 't fouragéren uit. Quartier de f-, landstreek, waarin overvloed van voeder is. Les ennemis troublèrent les f-s, de vijanden verontrustten
de fouragie- troepen. — [ A.rtill.] Prop nl. van hooi
of gras in 't kanon. -- [Mar.], z. v. a. FOURRURE.
Fourrager, v. n. Voeder opsporen en halen,
fouragéren. F- au of en vert groen, versed
voeder afsnijden. F- au of en sec, droog voeder
halen. L'ennemi était contraint hailer f- bien
loin, de vijand was genoodzaakt zeer verre het
voeder te halen. — ( fig. et fam.) F- dans tous les
livres, uit velerlei boeken overnemen. — FOURAGER, v. a. Verwoesten, vernielen; opvreten, afvreten: La cavalerie a fourragé tous ces champs
de blé, de ruiterij heeft al deze korenvelden verwoest. Les lièvres ont fourragé les choux, de
hazen hebben de kool afgevreten. — (fam.) F- des
papiers (ook als v. n.: F- dans des papiers), papieren doorsnuffelen en ondereen werpen.
Fouurragere, f. adj. [Agric.] : Plantes f-s,
voederplanten f. pl ,, voederkruiden n. pl. -- FoURRAGÈRE, f. Digst bij de boerderij gelegen stuk land n.
(zoo geheeten omdat dil vaak het versche veevoeder
oplevert). -- [Mil.] Draagbare ruif f.
Fourrag eur, m. [Mil.] Voederhaler, to u r ag e u r in., hij, die voeder gaat zoeken en in beslag
—

:

nemen.

Fourré, e, adj. (en part. passé van fourrer):

Habit f-, Manteau f- d'hermine, met bont gevoêrd
kleed n., met hermelijn gevoêrde mantel m. — Pays
f-, boschachtig, houtrijk land n. Bois f-, digt begroeid bosch n. — ( fam.) Ces bottes de fain lont
f-es, in deze bossen hooi is slechts hooi in' estoken.
-- [Escr.] Coup f-, stoot tegen stoot, steek, dien
men elkander te gelijk toebrengt; (fig.) nadeelen n. pl., welke twee twistende personen elkander
toebrengen. — [Métrol. J Medaille d'argent f-e, koperen gedenkpenning m., die met zilver overblazen

is. — [Orf.] Bijoux f-s, valsche, onechte juweeten n. pl. — [Cuis.J Langue f-e, tong f., die men
met een ander vel overtrokken heeft, om daarin
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(Prov.) L'épée (La lame) use Ie f-, z. EPEE.
Fourre- buissop, m. [H. n.] , z. v. a.

TRO-

GLODYTE.

Fourrelier, n1. [Tech.] , z. v. a. GAMER.
Foni-rer, V. a. Met bont voeren: F- un habit
de martre, een kleed met sabelbont voeren. — [ Mar.]
Bekiceden (met zeildoek), omwoelen (met touw), om
tegen de wrijving te beschutten. — (fam.) Induwen,
insteken; — ( fig.) vermengen; toevoegen, inlassclten.
On ne peut rien f- de plus dans cette malle, men
kan niets meer in dit valies steken. Its ont fourré
de mauvaise marchandise avec la bonne, zij hebben slechte waar onder de goede gestoken. J'avais
fourré-la lettre dans mes papiers, ik had den brief
onder mijne papieren gestoken. F- Ia main dais sa
poche, de hand in zijnen zak steken. — II lui a
fourré l'épée dans Ie ventre, hij heeft hem den
degen in den buik gestoken. II y a des trous b y
f- la main, er zijn gaten in, waardoor men de hand
kan steken. -- (fam.) La mère fourre toulours de
]'argent it sa felle, de moeder stopt altoos hare
dochter geed toe, geeft haar altoos heimelijk geld.
F- du latin dans ses discours, zijne gesprekken
met latijn doorspekken. On ne salt qui lui a fourré
cette opinion dans la tête, men weet niet, wie hem
deze gedachte in het hoofd ebragt heeft. F- son
nez partout, zijnen neus overal insteken, zich overal
méde bemoeien. 11 fourre tout dans son ventre, hij
slokt alles maar op, hij eet overal doorheen. — Fla colic, de lijm vervalschen. — F- one pièce de
monnaie, een koperen muntplaatje met goud of zilver overtrekken. - SE FOURRER, v. pr. Zich warm
kleeden, goed inbakeren. II faut se Bien f- en hiver,
men moet zich 'swinters rept warm kleeden. — Zich
verbergen, wegkruipen: Ou te fourres-tu? waar
steekt gij ? waar verbergt gij u? Le lièvre se fourre
dans un trou, de haas verschuilt zich in een gat,
— (fin. et Tam.) Ne savoir oh se f-, niet weten in
welk gat men kruipen zal (uit schaamte). II cherche
quelque trou a se f-, hij zoekt een plaatsje (een
post, ambt), om onder te komen. — Zich- indringen,
zich, insteken, zich, inlaten, zich inmengen, zich bemoeijen. II se fourre dans toutes les compagnies,
hij dringt zich in alle gezelschappen. I1 s'est fourré
dans cette querelie, hij heeft zich in dezen twist
ingelaten, zich er mede bemoeid. — 11 se fourre
mille choses dans Ia tête, hij haalt zich duizend
dingen in het horfd.
Fourreur, m. [Tech.] , z. v. a. PELLETIER.
Foeirrier,m. [Mill. ] Onderofficier, belast met het
houden van de monsterrol eener compagnie, met de
inlégering der soldaten enz., veld- of krijgsschrijver,
f o u r i e r m. — Ook als adj. gebézigd: Sergent-f-.
— [Anc. mil.] F-s gdnéraux, F- marqueurs, Fde la cour, kwartiermakers, hof fouriers.
Fourriere, f. Bergplaats f. voor houten kolen
in aanzienlijke huizen en paleizen, houtzolder m.,
houtschuur f., kolenhok n. — [Jur.] Schuthok n.,
schutkooi f. (waarin rijtuigen. paarden, enz., die
in beslag genomen worden, of ook het vee, dat op
verboden grond graast, worden opgesloten).
Fourrnre, f Bereide ruige dierenhuid, pelterij f., pelswerk n., pels, pelsrok, pelsmantel m. In
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poezij en verheven stijl: dierenhuid f. Une f- de martre, een pels van sabelbont. I1 est couvert dune bonne
f-, hij is in eenen goeden pels gewikkeld, hij heeft
een' goeden pelsrok aan. — La f- d' u n tig re, d' un
chat, de pels o/ huid van een' tiger, van eene kat;—
(fig.) ingelaschte plaats van eene vreemde hand in
een werk. — [Mar.] Bekleeding, omwoeling van touw,
beslagkleed n., slabbin,q , smarting f.; houten beleg
pl. , houten stut m. F- de gouttière,-stuken,.
klos m. van den watergang. F- de bittes, kussen n.
van de beting. F- d'éculiers, kussen onder de kluis,
robed n. Lever la f- du cable , den kabel ontkleeden. Rafraicbir la f-, de kleeding vervaren. —
[Blas.] Grond m., veld n. van bont in een wapen. —
[Chaudr.] Stapel n. van potten of ketels, de een
in den anderen staande.
Fours,

m. pl.,

z. ond. FOURC&T.

5 Fourvoieinent, m..4(dwaling, doling f. van
den regten weg. — Fonrvoyer, v. a. Doen dwalen, dolen, van den regten weg brengen; Ce guide
nous a fourvoyés. die gids heeft ons doen dolen, van
den regten weg afgebragt.— (fig.) Les mauvais exempies l'ont fourvoyé, de slechte voorbeelden hebben
(hem) haar verleid . — SE FOURVOYER , v. pr. 4 (dwalen, verdwalen, dolen. — [Véner.] Het spoor van
't gejaagde wild verlaten om een ander te volgen.
Foussoa, m. [Agric.] Breed houweel n.
Foustanelle, f. Kort onderkleed n. der Palikaren.
Foatean, m. (pop.) Beukm. (hètre) — Foutelaie, f. Beukenbosch n. (snip f.
Foaton, m. [H. n ] (provinc.) Kleine water-

Fovéolaire, adj. [Fl. n.] , Fovéolé, e, adj.
[Bot.] Met ongelijk diepe kuiltjes of groefjes

voorzien.

Foyard, m. (pop.) Beuk m. (hêtre).
Foyer, m. Haard, vuurhaard m., haardstede,
vuurstede; stookplaats f.: Nettoyer lef-, den haard
schoonmaken. Carreaux de f-, haardtegels m. pl.
Impót sur les f-s, haardsteden-geld n., belasting f.
op de stookplaatsen. — Le f- d'un fourneau, de
haard, rooster m. van een fornuis. — Un f- de
marbre, de pierre, Bene marmeren, steengin haard

haard geplaatst-platf.(dieznjkshvór
wordt). — Le f- dune pipe, de kop of ketel eener
pijp (fourneau) — Bij uitbreiding, en dan vooral
in 't meervoud: huis n., woning, woonplaats, woonstede, geboorteplaats, vaderstad f., vaderland, huis
Aimer son f-, zijn' haard, zijn' eigen huis-gezin.:
beminnen. -- (fans.) Aimer h garder son f-, gaarne
stilletjes thuis blijven, het hoekje van den haard liefhebben , niet gaarne uitgaan. — Combattre p our
ses f-s, voor zijn vaderland, voor haardstede en
altaren strijden. Revoir ses f-s. zijne geboorteplaats,
zijn geboorteland wederzien. Retourner. Rentrer
dans ses f-s, naar zone woonstede terugkeeren;
(van soldaten sprekende) , de krijgsdienst verlaten
en naar huis gaan. — [Phys., Opt.] Brandpunt n.,
vereenigingspunt der lichtstralen. -- [Géom.] Brandpunt eener kromme lijn: L'elli p se a deux f-s, de
ellips heeft twee brand- of middelpunten — [Méd.,
Chir.], Zetel m., zitplaats f. eener kwaal, middelpunt n. F- purulent, etterhaard m., plaats, waar
de etter zich vormt in zweren. — (jig.) Cette ville
est le f- des lumières, de la rebellion, deze stad is
't middelpunt, brandpunt, de hoofdzetel der verlichting of der wetenschappen, des opstands. -- [Mar.]
Vuur n. op een' vuurtoren, op eene vuurbaak. —
[Théát.] Verwarmingskamer, verzamelzaal tusschen
en na de vertooning, kofijkarmer f.
Frac , m. Korte, digtsluitende mansrok, die
van voren enkel de borst bedekt en van achteren
twee lange panden heeft, f r a k m.
Fracas, m. Gekraak, geraas, geklater, gekletter n., vermorseling, verplettering, verwoesting f.,
geweld n. Le vaisseau se brisa avec un horrible
f-, het schil) verbrijzelde met een verschrikkelijk gekraak. Le vent a fait on grand f- dans cette forêt,
de wind heeft eene groote verwoesting in dit woud
veroorzaakt, vele boomen geknakt, omver geworpen.

Le tonnerre est tombé sur l'église et y a fait un
fr-, de bliksem is in de kerk geslagen en heeft daar
eene groote verwoesting aanaerigt. Le fr- des armes, des lances, het gekletter der wapenen, der
lansen. — Le fr- de la rue, 't geraas, de drukte
op straat. Il y a bien du fr- dans vette maison, er

is veel geweld, leven, geraas in dit huis. — (fig.)
Un livre qui fait fr-, een boek, dat opzien baart.

FRAGMENT.

Les homines vains aiment le fr-, de ijdele menschen
baren gaarne opzien.
Fracasser, v. a. Verbrjzelen, vermorselen,
in vele stukken breken , in stukken slaan. I1 a
fracassé les glaces, hij heeft de spiegels in stukken
geslagen. — SE FRACASSER, v. pr. Breken, verbrijzeld worden. — Het part. passé is ook adj.: Jambe
fracassée, verbrijzeld been n. Un boulet lui fracassa la jambe,een kanonskogel verbrijzelde zijn been.
Fraction, f. Het breken; breking f : Les pèlerins
d'Emmaüs connurent notre Seigneur à la fr- du
pain, de Emmausgangers herkenden onzen Heer aan
de breking des broods. La fr- de l'hostie, het bre-

ken der hostie of des nachlmaalsouwels. -- Deel,
gedeelte n. van een geheel; — [Polit.] een zich afzonderend gedeelte eener politieke partaj, f ra ct ie f.
— [Aritb., Algèb.] Breuk f., gebroken n. F- décimale, continue, mixte, tiendeelige, voortloopende,
gemengde breuk. Fr- pure, Fr- par l'expression,
zuivere of eigenlijke, oneigenlijke breuk. Fr- littérale of algébrique, letterbreuk of algebraische breuk.
-- Fractional aire. adj. Een gedeelte uitmakende
of bevattende. [Arith.] Norrfbre fr-, gebroken getal n.; geheele breuk met een getal. — Fractionnement, in [Didact.] Splitsing in onderdeelen,
verdeeling in fractien of partijen. — • Fractionner, v. a. Tot kleine deelen herleiden, in deelen
splitsen. — SE FRACTIONNER, v. pr. Zich verdeelen,
in onderdeelen verdeeld worden. Les partis perdent de leur force quand ils se fractionnent. —
Fracticorne, adj. [H. n.] Met schijnbaar gebroken voelsprieten. — Fractipède, adj. [H. n.]
Met schijnbaar gebroken voeten.
Fracturant, e , adj. [ Chir.] Breiend. —
Fracture, f. Gewelddadige breking, openbreking,
braak, breuk f. met geweld: On ordonna d'entrer chez
lui par bris et fr- de portes, men beval bij hem in
te dringen door 't openbreken der deuren. — [Chir.]
Breuk. Fr- d'un os, du crane, des cotes, beenbreuk,
breuk van de hersenpan, ribbenbreuk. — [Hort.]
Fr- du tronc de l'arbre, d'unv branche, breuk van
den stam eens booms, van eenen tak (door onweder, wind, enz. veroorzaakt). — Fracturer, v. a.
Met geweld openbreken: Fr- une porte, une serrure. — [Chir.] Breken, eene breuk veroorzaken;
in vele stukken breken (van beenderen) — SE FitAC TURER , v. pr. Breken, gebroken worden: Los se
fractura, het been brak. — Het part. passé is ook
adj. Os fracturé, gebroken, verbrjzeld been n.
Fragariacé, e, Fragarié, e, adj. [Bot.]
Naar de aardbezieplant gelijkend
FP.AGARIEES ,f.
pl. 4ardbezieplanten f. pl. — Fragifère, adj.
Aardbeziedragend. — Fragifortne, adj. Aardbezieachtig.
Fragile, adj. Ligt breekbaar, broos, bros. La
porcelaine est f-, het porselein is broos, breekt ligt.
— (fig.) Zwak, teêr, vergankelijk , gebrekkelijk,
zondig: L'homme, la chair est fr-, de mensch, het
vleesch is zwak. Les grandeurs de ce monde sont
fr -s, de grootheden dezer wereld zijn vergankelijk.
— Fragilité, f. Broosheid, breekbaarheid f.: La
fr- du verre, de la porcelaine, de breekbaarheid
van 't glas, van 't porselein. --(fig.) Vergankel^kheid, onbestendigheid, bouwvalligheid; zwakheid f.
La fr- des chosen humaines, de vergankelijkheid
der menschelijke dingen. Les p échés de fr -, de zonden uit zwakheid. — [Méd.] F- des os, breekbaar
brosheid der beenderen (in sommige ziekten).-heid,
Fragment, m. Afgebroken stuk, afzonderlijk
stuk van een geheel, brok, stuk (brokstuk); — gedeelte van een geschrift; van een gedicht, inz. ged eeltelij k overblijfsel van oude schriften, fr a gm e n t n.: Un fr- dune colonne, een stuk eener zuil.
On n'en a trouvé qu'un petit fr -, men heeft er
slechts een klein stukje van gevonden. — Les fr-s
d'un poème, de overblijfsels van een gedicht. —
Fr-s précieux, splinters m. pl. van edelgesteenten.
— [Chir.] Les fr-s d'un os, (le stukken splinters
van een gebroken been. — Fragn.eiitable, adj.
Wat zich in fragmenten of stukken laat verdeelen.
— Fraginentaire, adj. Uit fragmenten of stuk
bestaande, stuksgewijs, fr a g m e n t á r i s c h.-ken
' Fragmentation, f. Verdeeling f. in fragmenten. — Fra nienté, e, adj. Niet geheel, met
stukjes er af. os fr-, afgesplinterd been n. —
Fra ggntenter, V. a In fragmenten verdeelen of
scheiden. — Fragrnenteux , ease , adj. Uit
fragmenten of stukken zamengesteld.
.
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FRAGON

FRAMBÉSIF,

Fragon, m., z. v. a. petit houx, z. Houx.
4. Fragrance, f. Welriekendheid, geurigheid f.
— -{- Fragrant, e, adj. Welriekend, geurig,
liefelijk van reuk.
Frai, in. [H. n.] Kuit f., eitjes van visschen
en vorschen, kikvorschschot n. — Het kuitschieten.
-- Le temps du fr -, de rijtijd m. der visschen. —
Broed, broedsel n., jonge visch m. Mettez ce fr dans l'étang, doe d-ie jonge visschen in den vijver.
—Kleine vischjes n. pl. (als lokaas). — [Moir.] Afslijli.ng I. der munten.
Fraiche, adj. f., z. FRIS.
Fraiehe, I. [Mar.] Zachte land- of zeewind in.
Fraichement, m. Versch, frisch, koel; — onlangs, nieuwelings. Diaons sous ce berceau, nous
y serous plus fr -, laat ons in dit pr•iëel het middagmaal houden, wij zullen er koeler zitten. J'ai recu
fr- de ses nouvelles, ik heb kortelings tijding van
hem ontvangen. — Des fruits fr- cueillis, versch
geplukte, pas geplukte vruchten. — ( fig. et farn.)
Accueillir qn. fr- (froidement), iemand koel, zon
-der
hartelijkheid, terugstootend ontvangen.
Fraicheair, I. Koelte; verschheid, frischheid;
—levendige kleur I. La fr- de l'eau, de frischheid
van het water. La fr- des Bois, de la nuit, de
koelte der bosschen, van den nacht. Marcher h Ia
Ir-, in de koelte voorttrekken. La fr- des fleurs,
de frischheid, levendige kleur der bloemen. — (fig.)
La fr- de la jeunesse, de frischheid, 't gezond uitzigt der jeugd. — La fr- des pensees, du style,
de frischheid, bevalligheid van de denkbeelden, den
stijl. — [Peint.] Fr- de colons, helderheid, leven
zuiverheid f. der kleuren. — [ Mid.] Ligte-dighe,
verkoudheid f., pijnlijk gevoel n., door natte koude
veroorzaakt. -- [Mar.] Labberkoelte f., briesje n.
—Ook voor froidure, froid, koude, nachtkoude f.,
gebézigd : 11 fait quelquefois des fr -s qui gatent
la vigne.
Fraichie, I. [Mar.] Koelte f., frissche wind m.
Fraichir, V. n. Koelen, verkoelen. --- [Mar.]
Aanwakkeren, sterker worden, opsteken: Le vent
fraichit, of als v. imp. II fraichït, de wind steekt
op, wordt sterker.
Fraie, f., z. V. a. temps du frai, z. FRAI.
Frairie, Frérie, I. (fam.) Vrolijke partij,
smul-, drinkpartij I.
Frais, Fraielie, adj. Frisch, versch; ---- koel,
meer koud dan warm; koud; — bij uitbreiding:
frisch, gezond, jeugdig van voorkomen; — versch,
uitgerust, nog niet vermoeid, ververscht, verfrischt;
nieuw, pas gebeurd of gedaan. De l'eau fraiche,
frisch water n. Des oeufs fr -, versche eieren n.pl. Du
Poisson fr -, versche, ongezouten visch m. De la biere
fraiche, versch bier n. —La nuit est Bien fraiche,
de nacht is zeer koel, is koud. Avoir les mains
fraiches, koele handen hebben. -- Une plaie fraiche,
eene versche wond. — (fig.) La plaie est encore
fraiche, de wond, de droefheid, het ondergaan verlies, is nog versch. — Une lecture, une histoire
fraiche, iets nieuws om te lezen, eene nieuwe geschiedenis. Cette lettre est de fraiche date, die
brief is nog onlangs geschreven, nog niet oud, van
eene jonge dacteekening. Gentilhomme de fraiche
date, nieuwbakken edelman. Jeu ai encore la mémoire toute fraiche, of (fam.) J'en suis encore fr -,
't ligt mij nog versch in 't geheugen. II est encore
tout fr- du collége, hij komt zoo kersversch van de
school. Des troupes fraiches, versche, nieuwe troe.pen m. pl. — U n homme qui est fr -, een man, die er
goed uitziet. I1 est encore fr- pour son age, hij
ziet er nog frisch, jeugdig uit voor zijne jaren. —
(pop. et fam.) Vous avez fait là une belle affaire,
vous voilà fr -! daar hebt gij wat moois gedaan,
daar staat ge nu! nu zit geer mooi in! I1 y est
encore tout fr -, hij is er nog geheel groen in. —
— (Loc. prov. et fam.) I1 aura autant de fr- que
de salé, hij zal geen sikkepitje hebben. — [Mar.]
Vent fr-, koelte, frissche wind nl. -- [Peint.] Coloris fr -, frisch, helder, niet verbleekt of dof geworden koloriet n.— FRAIS, FRAiCHE wordt ook als adv.
voor fraichement, récemment gebruikt: Une maison toute fraiche faite, een geheel nieuw gebouwd
huis n. Un étranger tout frais arrivé, een onlangs,
kortelings aangekomen vreemdeling. De la bière
fraiche percée, versch getapt bier n. Du beurre
frais battu. versch gekarnde boter I. Des couteaux
frais émoulus, pas geslepen messen n. pl. Boire fr -,
van een frisschen, koelen win drinken.— [Mar.]

Vent fr -, stijve wind m. Petit fr -, labberkoelte I.
Joli fr -, bramzeilskoelte. Bon fr -, marszeilskoelte,
stevige koelte. Grand fr -, gereefde marszeilskoelte.
Gros fr -, onderzeilskoelte. Beau fr -, bakstagskoelte.
Frais, m. Koelte, frissche lucht I. Cherchons le
fr -, laat ons de koelte, eene koele plaats zoeken.
Mettre du vin au fr -, wijn in de koelte zetten. —
Respirer Ie fr -, de frissche, versche lucht inademen.
Frais, m. pl. Kosten, onkosten m. pl. Les fr de la guerre, de oorlogskosten. Payer les fr- dun
voyage, de reiskosten betalen. Cela est a ses fr-,
dat is op zijne kosten. Tous fr- faits, les fr- rabattas et déduits, na bestrijding van alle onkosten,
na aftrek der onkosten. Recommencer sur nouveaux fr -, op nieuws , op eene nieuwe rekening
beginnen. Tout s'en va en fr -, de kosten nemen
alles weg, alles gaat met de onkosten henen. Etre condamné á tous fr -, tot alle kosten veroordeeld zijn.
— (fam.) Ne vous metten pas en fr -, maak geene
onkosten. Cet homme est de grands fr -, deze man
maakt groote kosten, heeft veel noodig tot zijn onderhoud. — Mettre, Constituer qn. en fr -, iemand
op onkosten jagen. — ( fig.) 11 a acquis beaucoup
de réputation à pea de fr -, hij heeft met weinig
moeite een' grooten naam verkregen , veel roem
verworven. -- (fig. el iron.) 11 se met en fr -, en
grands fr -, hij durft al heel wat bieden (van iemand,
die veel te weinig biedt), hij doet al eens goed zijn
best (van iemand, die veel te weinig doet). — (fig.
et fam.) I1 se met, se consume en fr -, hid doet al
het mogelijke om te slagen, om te bevallen. Recommencer sur nouveaux fr -, weder van voren af aan
berinnen. I1 en sera pour les fr-, hij zal om zijn
geld kunnen fluiten. Faire les fr- de qc., voor iets
geheel opdraaien, al de moeite van iets hebben. —
Faire tous les fr- de la conversation, het gesprek
alleen aan den gang houden. — [ Jeu] Jouer les
fr -, om 't partijgeld, 't kaartengeld, om de kosten
van 't spel spelen. — [Mar.] F- de sauvage, berggeld n. van gestrande goederen.
Fraise, I. [Bot.] Aa7 dbézie, aardbei I. Cueillir
des fr -s, aardbeziën, aardbeijen plukken. --- Fren grappe , vrucht van den gemeenen haagappelboom (ARBeouslER). — [ Bouch.] Omloop m.,
ingewand n. (long, lever enz. van een kalf, een
lam). — [ Arch.] , z. v. a. FRAISE MINT. -- [Tech.]
Zinkboor, spitsboor; — ronde vijl I. (der horologiemakers); doorslag m. -- [Fort.] Paalwerk n.,
rij I. storm- of schanspalen. — [ Modes] Geplooide
halskraag m. -- [H. n.] Soort van luis f., die op
den perenfrom leeft. — Chinésche kwartel m. —
Aardbei-doublet m., handelsnaam van twee schelpen.
— Knobbel m. op den kop van een hert. — [Bot.]
Krans m. van blaadjes rondom de bloemen.
Fraisé, e, adj. (en part. passé van fraiser):
Bastion fr -, met stormpalen omzet bolwerk n. -Manchettes fr -es, geplooide lubben. I. pl. — Batailion fr -, bataljon n. met gevelde bajonnetten.
Fraisem ent, m. [Mil.] Ompaling, omschan.sing van stormpalen, f r a i s é ri n g.
Fraiser, v. a. In gekrulde plooijen leggen. —
[Cuis.] Pellen, doppen, uit de basten doen: Frdes fèves, boonen pellen. — [ Fort.] Fr- an bastion,
een bolwerk met stormpalen voorzien. -- [Bil.] Frun bataillon par tète et par queue, een bataljon
van voren en van achteren de bajonet laten vellen.
— [Serr.] Fr- an trou dans une plaque de Ier,
een gat in eene ijzeren plaat boren (om er eene
schroef of Benen nagel in te draaijen) . Fr- an trou,
een gat uitboren, snijder boren. — [Phtiss.] Fr- la
pate, het deeg kneden. (ziestruik m.
Fraiserat, m. [Hort.] Onvruchtbare aardbéFraisette, I. [Modes] Kraagje n.
Fraisier, m. [Bot.] 4ardbézieplant I. Fr- en
arbre, Z. ARBOUSIER; ook z. v. a. M LASTOME.
Fraisil, m. (pr. —zi) [Tech.] Steenkoolasch f.;
uitgebrande smidskolen I. pl.; tot stof geworden
(esschenhouten schacht.
hamerslag n.
Fraisine , I. [Anc. mil.] Strijdlans I. met
Fraisoir, m. [Tech.] Fijne drilboor f.
Fraisse, f.[Bot.] (pop.) Esschenboom m. (frêne).
Fraissine, I. [Agric.] Esschenbosch n.
Fraisure, I. [Tech.] Panbekken n. (van 't
geweer) .
Frambésie, Framboisie, Frambusie,
Frambaesia, I. [Méd.] Huidziekte I. der heete
landen, frambozen-uitslag m., uitwassen n. pl.,
wratten of pokkenes pl. op de huid in de gedaante
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FRA NCHIR.

van aardbeziën of frambozen, indiaansche pokken, — FRANC , m. Bij oude geschiedschrijvers z. v. a.
yaws n., frambcesiae f. pl.
noble, adellijke. — Naam, dien de Europeanen
Framboise, f. [Bot.] Framboos f. -- Gelée in 't Oosten dragen, Frank.
FRANC, m. Eenheid van 't metrieke muntstelsel
de fr-s, frambozen-gelei f. — Framboiser, v. a.
Met frambozensap toebereiden. —Franahoisé, e, in Frankrijk en Beigië, fr a n c, fr a n k in. (ongeadj. (en part. passé) H ypocras fr-, met frambozen- veer 47 1 i•, cent van de nederl. munt). -- Au marc
sap vermengde hypokras m. — Framboisie, f., le fr-, pondspondsgewijs.
Frang,ais, e, adj Fransch, tot Frankrijk of
z. FRAMBESIE . — Framboisier, m. [Bot.] Frambozenstruik m.
de Franschen behoorend: Le peuple fr-, het franoude
Franken
en
Wapen
sche
volk. La langue fr-e, de fransche taal f. Tan. der
Framée, f.
Germanen, waarschijnlijk een spiesvormig stootge- bac fr-, fransche tabak m. Moeurs fr-es, fransche
weer, f r a m e e f.
zeden f. pl. — Ecole fr-e, fransche school, fransche
Franc (pr. fran, vóór eene klinkletter en stomme schilderschool f. —FRAN CAIS ,m., E, f. Franschman m.,
h frank) Franche, adj. Vrij, ontslagen, onthe- Fransche, fransche vrouw f., fransch meisje n. Les
ven, bevr ij d, los, onbelemmerd, fr an k: Personne Fr-, de Franschen — FRAN CAIS, in. Fransch m.,
de condition franche, iemand van vrijen stand • Ii de fransche taal f. Parler fr-, bon fr-, fransch,
a fait cette action dc pure et franche volonté, hij zuiver fransch spreken; (fig ) rondweg, duidel ij k
heeft dat geheel uit vrijen wil, vrijwillig gedaan. zeggen wat men denkt. Parler fr- à qn., fransch
Fr- et libre, frank; en vrij. Fr- arbitre, z. ARSI- tot iemand spreken; (fig.) iemand op den toon des
TRE . — Etre fr- de toutes charges, vrij, ontheven gezags, der bedreiging toespreken. Entendre le
van alle lasten zijn. Lettres franches de port, fr-, fransch verstaan; (fig.) eene waarschuwinq,
vrachtvrije, portvrije, franco - brieven. 11 vend vermaning, bedreiging verstaan, begrijpen. Si cela
sa terre franche et quitte de toutes dettes, hij vous arrive encore, vous vous en souviendrez,
verkoopt zijn land, vrj van alle lasten en schul- entendez-vous Ie fr-? zoo ge dat ooit weir doet,
den Villes. Foires franches, vrije steden of vr ste- zal 't u heugen, verstaat ge? Ne pas entendre le
den, vrije jaarmarkten f. pl. Port fr-, vrjhaven f. fr-. geen fransch verstaan; (fig.) niets van eene
Avoir part franche, zin aandeel vrij hebben, deel zaak willen hooi-en, er niets van willen weten, er
hebben zonder bij te dragen. Jotter part franche, geene oorgin naar hebben. — á LA FRANCAISE, loc.
zoo spelen, dat de winner vri van inzet is. -- (fig.) adv. Op zijn fransch, op franschen trant, naar
Etre fr- d'ambition, de toute passion, vrij van alle fransch gebruik, naar fransche mode.
Franc- allen, m., z . ALLEU . — Franc-areerzucht, van alle hartstogt zij n. — (fam.) Franche
lippée, vrije maaltijd m. Chercheur, Coureur de cher, vrijschutter m. (soort van militie, die van
(ranches lippées, panlikker, tafelschuimer, schuim - belasting vrij was, door Karel VII. ingesteld. (Plur.
looper m. Avoir les cowlées franches, z. COUDEE. Des francs-archers) . — Franc-argent, nl. Vrij
Avoir son fr- parler, son fr- écrire, vrij spreken, geld n., geld n. zonder aftrek.
Francata, m. [ Hort.] Soort van winterappel m.
vrij schrijven hebben. -- Fr- de collier, z. COLLIER .
Aller, Courir à fr- étrier, z . ÉTRIER . — Laisser
Fraitc-bord, m. [Mar.], z. onder FRANC .
une ligne franche , in het schrijven eenen regel — [Ponts et Chaus.j Opengelaten, onbeplante, onopen laten. — [Mar.] Rendre le navire fr- d'eau, bebouwd gelaten grond m. langs een kanaal of eene
het schip ledig, lens pompen. La pompe est Tranche, rivier, vrije oeverrand m. (Plur. Des francs-bords.)
de pomp is lens. Vent fr-, gezeilde, staande wind m. — Francs-bordages, m. pl. [Mar.] Buiten
pl. — Franc-bourgeois, nl. [Féod.]-ganqem.
Fr- bord, de buitenhuid f. van een schip. Frfunin, zware ongeteerde tros m. , gntouw, alle Vrijburger m. -- In dieventaal: iemand, die, onder
niet geteerd touwwerk n. Franche bouline schijn van eene inzameling voor ongelukkigen te
près et plein ! stuur vol en bij ! — [Mil.] Corps doen, geld weet af te zetten (ook drogueur de la
fr-, Compagnie Tranche, vrij-korps n., vrij-com- haute geheeten). — Franc-canton, m. [Bias.]
pagnie f.^Opregt, openhartig, rond, rondbors- .ttegtsch stuk m. in een vierkant. (Pius. Des francstig, gul, gulhartig, ongeveinsd, vrijmoedig: I1 a le cantons.) — Franc-devoir, m. (Féod.] Jaar
leencijns m. — Franc-éerire, m. Volle-lfjksche
coeur fr-, hij heeft een opregt hart. Cette fille est
bien franche, a lame franche,dit meisje is zeer open- vrijheid tot schrijven. — Franc-étable, z. onhartig, heeft een ongeveinsd gemoed. — Echt, waar, der ÉTABLE. — Franc-et- quitte, m. [Prat.]
refit: Ce qu'il vous a dit, est une franche défaite, Onbezwaard onroerend goed n. — Franc-fief of
wat hij u gezegd heeft, is eene ware uitvtugt. C'est Fief-franc, z. FIEF. — Franc-filin, m. [Mar.]
un fr- pécheur, fr- fou, hij is een aartszondaar, Zeer sterk touwwerk n. — Franc-funin, M.
een regte, volslagen gek m. Une franche coquette, [Mar.) , z. onder FRANC.
eene saletju ffer, eene regte pronkster. C'est un frFranche, adj. f., z. FRANC , adj.
Franche-barbotte , Franche-lotte , f.
archer que cette femme, 't is een wjff als een'huzaar. I1 parle fr- patois, hij spreekt eene repte boe- [H. n.] Smeerling ni., berentje n. (vischje, van 't
rentaal. Un fr- mensonge, eene regte, openbare geslacht der grondels, ook loche franche geheeten).
leugen f. — Echt, zuiver, onvervalscht, onvermengd. (Plur. Des franches- barboetes.)
Franchement, adv. Vrijuit, ronduit, regtuit,
Vin, Beurre fr-, onvervalschte,onvermengde wijn m.,
boter f. Terre franche, zuivere teelaarde f. (niet rondborstig, onbewimpeld, openhartig, vrijmoedig,
vermengd met zand of keitjes) . — Geheel, gansch, zonder omwegen: Je vous Ie dirai fr-, ik zal hel u
vol. Its y ont passé deux jours fr-s, zij hebben er ronduit zeggen. Parlons fr-, laat ons openhartig,
twee gansche, volle dagen doorgeb7agt. Nousavons onbewim p eld spreken. — [Prat.] Vrij (van lasten
encore buit jours fr-s, wij hebben nog acht volle en schulden). Iis lui ont vendu la maison fr- et
dagen voor de borst. z ook SEMELLE . — [Hort.] quittement, zij hebben hem het huis frank en vrij,
Arbre fr-, tamme boom m. Enter fr- sur fr-, een' zonder lasten bezwaard, verkocht.
tammen tak op een' tammen stam enten. Enter frFranche- mulle, f. [H. n.] Vierde maag f.
(GIP-.
sur sauvageon, een' tammen tak op een' wilden der herkaauwende dieren .
Franchipane, Franchipanier, z. FRANstam e? , ten. — [Beaux arts] Pinceau, Ciseau,
Burin fr-, losse, vrije, ongedwongen, fiksche behanFranchir, V. a Overspringen, overheen sprindeling van penseel, beitel, graveerstift. — FRANC gen; --- overstijgen, overklimmen, overkruisen; —
wordt ook als adv. gebruikt, in den zin van: On- te buiten gaan. Fr- un fossé, over eene gracht of
bewimpeld, regtuit, ronduit; --- geheel, geheel en sloot springen. Il a franchi le prémier la muraille,
al: I1 lui paria fr-, hij sprak regtuit, rondborstig hij is 't eerst over den muur geklommen. Le brimet hem. It me l'a dit tout fr-, hij zesde het mij gand franchit les montagees, de struikroover overonbewimpeld. — Sauter un fosse fr- tout fr-, ge- kruiste de bercen. — (fig.) Fr- les bomes de la
heel over eene sloot springen. — [Peint.] Peirdre pudeur, de la modestie, de palen der eerbaarheid,
der zedigheid te buiten gaan. Nous avons franchi tonfr-, los en fiksch schilderen.
FRANC. FRANQUE , adj. Frankisch, tot de Fran- tes sortesde dificultes, wij zijn allerlei soort van
ken behoorend: Langue franque, frankische taal f., zwaric;heden te boven gekomen, wij hebben ze overtaal der oude Franken; ook: gemengde taal (uit wonnen. — (fig. et (am.) I1 a franchi Ie pas, le
arabisch, turksch, spaansch, italiaansch, fransch), saut, hij heeft het qewaaqd. Elie a franchi le mot,
die in 't Oosten en in Afrika in handelsbetrekkin- et l'a appelé fripon, zij bragt het woord er uit. en
gen tusschen de volkeren dier landen en de Euro- noemde hem eenen schurk f. — [Mar.] Fr- la lame,
p eanen gesproken wordt. --- Ook als subst. Un F-, de baren snijden, dwars door de baren zeilen. FrUne Franque, een Frank, eene Frankische vrouw. deux lames à la fois, twee zeeën te gelijk snijden,
.
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beslaan, doorzeilen. Fr- tine roche, un haut fond,
over eene rots, oudiepte zeilen, heenraken. Fr- l'eau
de la pompe, de pomp, een schip lens of droog pompen, het ingedrongen water uit een schip pompen.
— Ook als v. n. [Mar.] Le vaisseau franchit, het
schip raakt vrij (wanneer het, in eene haven aan
den grond zittende, door 't wassende water weder
vlot wordt). Fr- de quelques pieds, op eenige voeten na vlot zijn geworden. Le vent franchit, de
wind ruimt. — Het part. passé is ook adj.: Fossé
franchi, overgesprongen sloot I. — Difficulté franchie, te boven gekomen zwarigheid I.
Franchise, I. Vrijstelling f., vrfjdom m., vrij
bevrijding f.; - vrijplaats f. Fr- des impóts,-heid,
vrijdom, vrijstelling van belastingen. Gagner sa fr-,
vr ij verklaard worden, zijn' (eertijd uitgediend hebben. -- Il demeure dans un lieu de fr-, à la fr-,
hij woont in eene vrijplaats. Les fr-s d'une église,
de vrijplaatsregten n. pl. van eene kerk.— (fig.) Vrijmoedigheid, openhartigheid, ongedwongenheid, rondheid, rondborsti flheid. gulhartigheid f.: Parler avee
fr-, met vrijmoedigheid spreken. Une trop grande fr-,
eene al te groote openhartigheid. C'est un bomroe
plein de fr-, 't is een zeer openhartig man.— [Beaux
arts] Fr- de pinceau, de ciseau, de burin, losheid,
ongedwongenheid , zwierigheid I. van 't penseel,
van den beitel, van 't graveerjzer.
Franeiade, I. [Litt.] Naam van een fransch
heldendicht n. van Ronsard. — [ Chron.] Tijdperk n.
van 4 .jaren (in de tijdrekening der eerste fransche
republiek), na verloop van welke één dag aan
't gewone jaar moest toegevoegd worden.
Francin , ni. [Coro.] Beste soort van perka-

ment n.

Franeisation, I. [Litt.] Verfransching, het
geven van een' franschen vorm aan een woord uit
eerre andere taal. — [Coro.] Franschverklaring f.,
acte, waarbij een schip voor fransch verklaard wordt.
Franciscain, m. Franciskaan, franciskaner
monnik, minderbroeder of minoriet m., monnik der
orde van Sint- Franciscus van Assisi..
Franciser, V. a. Verfranschen, een woord aan
eene vreemde taal or tleenen en het een' franschen
uitgang geven. — SE FRAISCISER, V. pr. Den franschen vorm aannemen (van een woord) . -- Fransch
worden, zich naar de fransche zeden schikken, de

Franschen nadpen.

Fraiicisque, f. Oud - frankische strijdbijl I.
Franc-juke, m.[H. d'Allem.] Vrjregter, veem
-regtm.(Plu
Des francs-juges.)
Franc-mason , m. Vrijmetselaar m. (Plur
Des francs-iiiacons.) — Frame-masonnerie, f
Vrijmetselarij 1.
(teloos, fr a n c o.
Franco, adv. [Coro.] Postvrij, vrachtvrij, kosFraiicolin, m. [H. n.] Berghazelhoen. hazelkorhoen n., frankolijn m. (ook bis-ergot geheeten).
t Franeoniate, m. vrijgelatenlaaf m.
Franc-parler, m. Volle vrijheid tot spreken.
--Franc-penseur, m. [H. rel.] Vrpdenker m.
(Plur. Des francs-penseurs.) — Franc-picard,
m. [Bot.] Soort van witte populier ni. (Plur. Des
francs-picards.) — Franc-pinean, m. Uitmuntende druivensoort I. van Bourgogne. (Plur. Des
francs-pineaaux.) — Franc-quartier, m. [Blas.]
Eerste kwartier n. van 't wapenschild. — Francréal, m. [Bot.] Soort van middelmatige winterpeer f. (Plur. Des francs-réals.) — Franc-salé,
m. [Coot.] Vrijdom m. van den impost op het
zout. — Franc-taire, m. Volle vrijheid I. van
te zwijgen. — Franc-taupin, m. [H. mil.] Soldaat m., die, in geval van nood, uit een dorp ge ligt werd om te graven. (Plur. Des francs-taupins.) — Franc-tillac, m. [Mar.] Dek, onderste verdek n. van een schip, overloop m.— Franctirear, m. [MiI.] Vrijschutter m. (Plur. Des
francs-tireurs.)
Frange, I. Franje f., afhangend draderig boordsein. — [ Anat.] Fr- membraneuse of ornement foliacé, loofwerk, franjeachtsg uiteinde n. van de eileiders of trompetten van Fallopius. — Frangé, e,
adj. (en part. passé van franger) Met franje bezet;
als franje uitgetand. — Frangeon, m. Kleine
franje I. —Franger,m., -ere, I. of Frangier,
m., -ière, I. Franjemaker m., - maakster f.; franjeverkoopes- m., - verkoopster I. — Franger , v. a.
Met franje omzetten.
Frangi, in. Naam der westelijke Europeanen
in 't Oosten, Franken m. pl.
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Frangibilité, I. Breekbaarheid I. -- Frangible, adj. Breekbaar.
Frangier, ière, z. FRANGER.
Frangipane, I. [Paliss.] Soort van room tot
garnering van sommig gebak, roomgebak. welriekend amandelgebak n. — [Parf.] Zeker reukwerk n.
van de bloesems des jasmijnbooms bereid. -- [Cbim.]
Melk -extract, melkpoeder n., de van hare waterdee le n beroofde en toebereide melk I. — [Hort.
Schoone sappice herfstpeer I. met dikke schil.
Frangipanier, m. Jasmijnboom m., een heester
van. trrpisch A,: erika met jasmynvormige bloemen.
Frangnlacées , I. pil. [Bot.] , z. V. a. RHAMNOIDES. — Frangule, f., z. v. a. BOURDAINE.Franguline, I. Bittere stof I. uit de schors van
den sportren boom.
Franque, adj. f., z. FRANC.
Fraiiquette, I. (alleen voorkomend in:) (pop.)
Agir, Parler à 1a fr-, à la bonne fr-, zonder draai
voor de vuist, ronduit te werk gaan, spreken.-jeri,
Franquise, I. [H. n ] Soort van bot I.
Frausquillon, m. Beleedieende naam, dien
men in België aan vreemde gelukzoekers geeft, landlooper, avonturier m.
Frappage, m. Het slaan, kloppen.
Frappant, e, adj. Treffend, in 't oog vallend
of loopend, indrukmakend. sprekend, volkomen gelikend. Voilà un exemple fr-, dat is een treffend
voorbeeld. -- Portrait fr- (de ressemblance) sprekend, sprekend gelijkend portret n.
Frappart, m., of als adj. Frère fr-, losban edge. lied( rljke monnik m.
Frappe, I. [Tech.] Indruk m. van den muntstempel op de muntplaatjes. — [Typ.] Volledig
stel n., matr jzen voor drukletters.— [Fond.] Dikke
rand m. der klokken, tegen welken de klepel raakt.
Frappe, e, adj. Geslagen, getroffen, enz. (z.
FRAPPER). Medaille bien 1'r-e, goed geslagen gedenk penning m. I1 fut fr- à la téte, hij werd aan 't hoofd
getroffen. — Fr- par la tempête, par un malheur,
door den storm, door een ongeluk getroffen. — Le
rol parut fr-, de koning scheen getroffen, aangedean. Je fus fr- de cette nouvelle, ik werd door
die tijding getroffen, verslagen. — Être fr- d'apoplexie, de la lèpre, door eene beroerte getro/fen,
met melaatschheid geslagen worden. Etre fr- a
mort, doodeljk ziek zijn, op sterven liggen. —
[Tech.] Drap bien fr-, digt en stevig laken n. —
Vin fr- de glace, wijn m., dien men in Ds heeft
koel gemaakt. — ( fig.) Vers Bien fr-, krachtig
vers n. Ouvrage, Homme fr- an bon coin, werk,
mensch van goeden stempel, goed werk a., goed
mensch m. Avoir l'esprit fr- d'une opinion, met
een gevoelen geheel ingenomen, vervuld zijn. —
(fam.) 11 est fr- là, daar bljJ't h ij b ij , daar is hij
niet af te brengen. — FRAPPE, M. [Mus.] Nederslag m., een der tempoos b ij 't maatslaan: Le levé
et Ie fr-, de opslag en de vederslag.
Frappe-main, m. [Jeu] , z. v. a. MAIN-CHAUDE.
Frappement, m. Het slaan, het kloppen;
slag m. ; inz. het slaan van Mozes op de rots om
er water te doen uit vloeien; — schilderij f., die
dat tooneel voorstelt.
Frappe-plagae, m. [Tech.] Slagplaat I. der
goudsmeden. (Plur. Des frappe-plaques).
Frapper, V. a. et n. Slaan, kloppen, stooten , stampen , schoppen , aanzetten , beuken. I1
ma frappé avec un baton hij heeft m ij met
eenen stok geslagen. Q ui frappe là Ii la Porte?
wie klopt daar aan de deur? Fr- la terre du
pied, Fr- du pied en terre, met den voet op
den grond, op de aarde stampen. Fr- qn. du (of
le) pied,iemand
emand schoppen. — Fr- des mains
pour applauder, in de handen klappen om iets toe
te juichen. — Fr- qn. dun pnignard, iemand met
een' dolk treffen. — La foudre a frappé le chène,
de bliksem heeft den eik getroffen. — Fr- qn.
d'anathème, d'excommunication, iemand met den
banvloek, den banbliksem treffen. — (fig.) Treffen,
in 't oog loopera, indruk maken; aandoen, on roeren. Fr- les yeux, in de oogen vallen. Une grande
lumière frappe la vue, een sterk licht doet de
oogen zeer. Fr- les oreilles, het gehoor aandoen,
treffen. Ces objets frappent les sens, deze voor
raken, treffen de zinnen, doen de zintuigen-werpn
aan. — Fr- le coeur de qn., iemands hart treffen,
hem gevoelig aandoen. — (fig. et faro.) Fr- son
coup, zijn' slag slaan, de gelegenheid waarnemen,
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zijn doel bereiken; zijne behoorlijke werking doen.
Fr- les grands coups, zékere en beslissende middelen aanwenden, een' beslissenden stap doen.— [Mar.]
F- une manoeuvre, loopend wand sjorren. Fr- une
poulie, een blok hechten, naa jen, aanslaan. Fr- un
croupiat, een' spring op liet touw zetten. —[ Mon.]
Fr- de la monnaie. geld slaan. Fr- de la monnaie
au coin du rol, munt met des leanings stempel
slaan. — [ Peint.] Fr- des lumières vives dans
un tableau, sterke lichten in eene schilderij aanbrengen. — [ Tech.] De inslagdraden op 't wee fgetouw aanslr,an. Fr- des épingles, de speldeknoppen vormen en opzetten. — FRAPPER, V. n. Slaan,
kloppen: Fr- sur l'epaule, op den schouder kloppen, tikken. — Fr- dans la main pour conclure
un marché, in de handen slaan, om een' koop te
sluiten. Le laureau est' sujet h fr- de la come,
de stier stoot gaarne met de horens. Fr- a la porte,
aan de deur kloppen. — (fam.) Il frappe comme
un sourd, h ij slaat er duchtig op los. — [Limon.]
Fr- de glace, Faire fr- du champagne, in ijs ver
-wijn in y's te koelen zetten. —-koeln,champg
[Cbar.] Fr- à route, met den spoorhond het spoor
opzoeken. Fr- á la brisée, de honden binnen de
afgeperkte plaats laten, om het wild op te jagen.
— SE FRAPPER, V. pr. Zich slaan, zich treffen,
zich stooten. — Malkander slaan enz. — ( fig. et
fam.) C'est un homme qui se frappe aisément,
't is een man die ligt aangedaan, getroffen wordt.
Frappeur, m., -ease, f. (fam.) Klopper m.,
klopster f. — Kopaanzetter m. (der spelden). —
Smid m., die bij 't voorslaan den slag der anderen
bepaalt en regelt.
Fragiie, m., z.

FRAC.

Frarage, Frérage,m. [Féod.] Deeling f.
van een leen, waarbij de jongere broeders en zusters hun aandeel van den oudsten broeder als een
leen kregen. — Frarager, Frérager, Zoodanige deeling doen. — Frarecheur, m. Deel
deelgenoot m. en f. bij zoodanige ver -hebrm.,
deeg.-deling.(vaht
Frasage, m. [Tech.] Tweede doorkneeding f.
Frase, t. (Tech.] Spitsboor, zinkboor f. (fraise).
— Stalen werktuig n. ter b(jeenschraping van het
deeg.
araser, V. a. [Tech.] Het deeg voor de tweede
maal kneden. - z. ook FRAISER.
Frasil, Frasin, m., z.

FRAISIL.

Frasque, f. Looze streek, trek m., grap, pots,
frats f. La jeunesse est Bien sujeLte à faire des
fr-s, de jeugd is zeer genegen om boze streken te
begaan. Voila de ses fr-s ordinaires, dat zijn zoo
zijne gewone grappen.
Frater, m. (pr. fra-tère) (latin) Barbiers- of
wondheelersknecht. (In dien zin verouderd.) —
(iron. et fam.) Een lapzalver, slecht chirurgijn. —
Leekebroeder, dienstdoende kloosterbroeder m.
Fraternel, le, adj. Broederlijk: Amour f-,
broederljke liefde, broederliefde f. -- Fraternellement, adv. Broederlijk, als broeders, op broederljke, vriendschappelijke, hartelijke wijze. Its
ont toujours vécu fr-, zij hebben altijd broederlijk
geleefd. — Fraternisant, e, adj. Overeenstemmend, verbroederd. -- Fraternisation, T. (Tij dens de fransche staatsomwenteling der vorige eeuw
gezegd voor union fraternelle, association) Verbroedering f., broederlijke omgang m. — Fraterniser, v. n. Als broeders met elkander omgaan,
broederlik leven: Ces deux garcons fraternisent
ensemble, deze twee jongens leven als broeders met
elkander. — S SE FRATERNISER, v. pr. Zich ver
ook adj.: [Poés.]-broedn.—Htpaséi
Rime fraternisée of fratrisée, rijmwoord n., dat in
het begin van 't volgend vers herhaald wordt. —
Fraternite, f. Broederschap, broederlïjke liefde;
eendragt, eensgezindheid, vriendschap; verbroedering, naauwe verbindtenis f. Its ne vivent point
dans tine grande fr-, zij leven geenszins in broederljke liefde. Il y a fr- entre ces deux families,
er heerscht eene verbroedering tusschen deze twee
geslachten. Its se jurèrent amour et fr- zij zwoeren elkander liefde en broederlijke trouw. — Fratrieide, m. Broeder- of zustermoorder, -moordenaar m. ; — broedermoord, zustermoord m. —
Fratricider, v. n. Een' broeder- of zustermoord
begaan.
Fraude, f. Bedrog n., bedriegerij; smokkelark f.,
sluikhandel m., sluikeg f. Fr- manifeste, openbaar
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bedrog. Il est gris en fr-, hij is op bedrog gevat.
Fr- pieuse, vroom bedrog n. Passer des marcbandises en f-, koopwaren door smokkelarij inbrengen,
sluikhandelen. En fr- de la loi, tot verijdeling der wet.
Faire an contrat en fr- de ses creanciers, ten na-

deele van zone scliuldeischers een verdrag maken.
— Frander, v. a. Bedriegen, bedotten; sluiken,
smokkelen. Fr- qn., iemand bedriegen, benadeelen.
— Fr- la douane, les droits, den tol ontduiken,
smokkelen, sluikhandelen. — Fraudeoir, m.,
-euse, f. Bedrieger m., bedriegster f., inz. smok
sluikhandelaar m., -ster f. — Frauidu--kelar,
leusernent, adv. Op bedriegeljke w ijze, arglistig. — Frauduleux, euse, adj. Bedriegeljk:
C'est un esprit fr-, 't is een bedriegel jk mensch,
n bedriegt gaarne. Banqueroute fr-euse, bedriegelik, schelmachtig bankeroet n.
Frauler, v. a., z. FRÓLÉR.
Fraux of Fréches, m. pl. [Gout.] , z. FRICRES.
Fraxine, e, adj. [Bot.] Naar den esschenboom gelijkend. — Fraxinelie, f. E.cschenkruid n.
— Fraxinellé, e, adj. Esschenkruidachtig. —
Fraxinicole, adj. [H. n.] Op den esch levende.
-- Fraxinine, I. [Chim.] Een uit de esschenschors getrokken alkali.
Frayant, e, adj. Kostbaar, duur.
aye, f. [H. n.] Soort van lijster f. (grive).
Frayer, v. a. Banen, effen maken, begaanbaar
maken, openen. Fr- un chemin, een' weg banen.
— (fig.) Fr- le chemin, la route à qn., iemand
den weg banen, hem de middelen aan de hand
geven om tot iets te geraken. — Eventjes raken,
wreven, schuren, schaven. La balie na fait que
lui fr- le bras, de kogel heeft eventjes zijnen arm
geschaafd. Le cerf fraie sa tête aux arbres, of
enkel Le eert fraie, het hert wrijft zich den kop
tegen de boomgin. — [ Hort.] Fr- les semevices, de
zaden uitwrijven. -- FRAYER, V. n. [Tech.] Frune Jame, een lemmer inkerven, groeven. — Kuit
of hom schieten, rijden (van visschen): On nose

g

pas pêcher dans la saison ad les poissons fraient,

en den tijd, wanneer de visschen kuit -schieten,
mag men niet visschen. — [ Mon.] Door wrijving
slijten: Il faut que cette pièce d'argent alt beaucoup frayé, dit stuk geld moet veel door de handen
gegaan zijn. — (#g.) Elkander verdragen, overeen
stemmen: Ces deux frères ne fraient pas ensemble,
deze twee broeders verdragen elkander niet. —
(fam.) I1 ne faut point fr- avec les mécbants, men
moet niet met de boozen omgaan. — SE FRAYER,
v. pr. Zich. banen: Se fr- le chemin à une dignité,
au trone, zich den weg tot eene waardigheid, tot
den troon banen. — Frayé, e, adj. (en part.
passé): Route fr-e, gebaande weg m. — [Veter.]
Coeval fr- aux ars, paard n., dat aan de schoften
geschaafd is.
Frayer, ni. Groef, kerf f. langs den rug van
een lemmer. (schieten.
Frayère, f. Plaats f., waar de visschen kuit
Frayeiir, I. Prees f., angst m., ontsteltenis f.,
schrik m. Causer de la fr- a qn., iemand schrik
aanjagen. Il fut saísi de fr-, de angst beving hem.
Trembler de fr-, van benaauwdheid, van schrik
beven. I1 est dans des frayeurs continuelles, hij
is in gedurigen angst.
Frayeiise, f. [H. n.] , z. v. a. ROUGE-GORGE.
Fraylej on, m. [Bot.] 4merihaansche harsplant f.
Frayoir, m. [Véner j Teeken n. op de boomen, waaraan het hert zich den kop geschuurd
heeft, wrijfplek f.
Frayon, m. [Tech ] Kap f., houten dekstuk n.
op het groote ijzer Jan een' molen.
(FREUX.
Frayonne, f. [H. n.] Soort van raaf f., z.
Frayure, f. [Véner.] Wrijving of schuring f.
van een hert met de horens aan eenen boom.
Frêche, m., z. FRICHE. -- [Bot.] Een der
namen van den esch (frène).
Fredaine, I. Guitenstreek m., guiterj, malle,
dartele kuur f. Ce sont-là de vos fr-s, dat zin
zoo uwe gewone kuren. Je sais de vos fr-s, ik
weet van, ik ken uwe guilen.streken.
Fiction, m. [Mus.] Triller m., rolling of sleping f. der stem. — ( fig.) Slechte poëzj, slechte
redevoering f. — [Jeu] Vier gelijke kaarten (b. v.
4 heergin, 4 tienen, enz.). -- Fredonnement, m.
[Mus.] Het trillen, slepen der stem; trilling, sle
ping f. ; — het neuriën; geneurie n. -- Fredon-
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Freluche, f. (oudtijds freluque) Zijden kwastV. n. Slepen, trillen in het zingen of spelen.
-- Neurien, binnensmonds zingen. -- Ook als v. a. je n. Bouton, ganse à fr-. knoop m., lus f. met
Fr- un air, een liedje neuriën; — en als v. pr.: een zijden kwastje. — Fr-s, herfst-, zomerdraCet air se fredonne partout, dat liedje wordt den m. pl. — (fig.) Nietigheden f. pl.
Freluquet, m. (fam.) Saletjonker, spring-inoveral gezongen — Fredonné, e, adj. (en part.
passé) Cha«son fr-e, geneuried lied n. — Fre- 't-veld, lafbek In. -- [Tech.] Klein stukje lood,
donnenr, m., -euse, f. (fam.) Keurier m., nest- boden gewigtje n. (bij de lintwerkers).
Fréenir, v. n. Sidderen, beven, trillen, ijzen,
nester f. — Ook als adj. Voix fr-euse, neuriënde
rillen: Je frémis encore quand j'y pense, ik sidder
stem; trillende stem f.
Freduure, f. Middelmatigheid f. in de kunsten. nog, wanneer ik er aan denk. Le nom seul me
— Onbeduidend letterwerk n., prul f., vod n. — fait fr-, de naam alleen doel m ij beven, rillen. I1
frémit de crainte, hij beeft van vrees. — Faire frZoutelooze, laffe scherts f.
Frégataire, m. [Corn.] Lastdrager, kruijer les cordes d'un instrument, de snaren van een
in de koloniën, inz. bij de voormalige fransche Com- speeltuig doen trillen. -- La cloche frémit encore,
de klok bromt nog. — Ruischen, razen (van water
pagnie aan de barbar(jsche kust.
Frégate, f. [Mar.] Fregat, fregatschip n. (in over 't vuur). L'eau commence à fr-, het water
rang op 't linieschip volgende). Fr- d'avis, advies begint te ruischen, te razen, te zingen. — [Conf.]
n. Mats en fr-, vooroverhellende masten m. pl.-jagt Faire fr- des abricots, des péches, abrikozen,
— [H. n.], of als adj.: Oiseau fr-, fregatvogel m. perziken even opkoken. — Bij uitbreiding: La mer
— Fregat, schuitvormig zee-insect n. — Fré- frémit, de zee wordt onrustig.
Frérnissant, e, adj. (poét.) Trillend, siddegater, v. a. [Mar.] Den fregatvorm geven, als
fregat bouwen. — Het part. passé is ook adj.; rend, bévend: Homme fr- de tourroux, mensch,
Vaisseau frégaté, fregatvormig schip, langschip, die van gramschap beeft. Un toursier fr -, een tril
ros n. Les vagues fr-es, de ruischende ba--lend
srnuikschip, smoegschip. n. -- Frégaton, m. Klein
venetiaansch fregat n. — [Pècliej Kleine visschers- ren f. pl. L'airain fr-, het trillend metaal (de brom
klok).
-mend
roeischuit f.
Frémissemnent, m. Beving, ontroering, sidFrein, m. Gebit, mondstuk n. van een paard
(mors). Un cheval qui se joue de son fr-, een dering, ijzing, rilling, trilling f. Je ne puis men
paard, dat met zijn gebit speelt. — (Prov.) A souvenir sans fr -, ik kan er niet zonder siddering
vieille mule fr- doré, wat oud is, moet men wat aan denken. — [ Méd.] Son mal a commencé par
opschikken. — ( fey. et fam.) Longer son fr-, zijn un léger fr-, zijne ziekte is begonnen met eene ligte
verdriet, leed, spit verbergen, opkroppen. -- [Anat.] rilling. Fr- du coeur, trilling, béving van 't hart.
Band m. Le fr- of le filet de la langue, de la — [Phys.] Le fr- des cloches, des cordes, de trilverge, z. FILET. — [ Mécan.] Vanq, braam m. van lende beweging f. der klokken, der snaren. Le freenen windrnlen (arrèt); iedere toestel n., waar- de l'eau, het razen, ruischen van 't water (als
mede de gang van een werktuig wordt vertraagd 't zal gaan koken). — Le fr- des feuilles, des arof gestuit. — [ Mar.] , z. REFREIN. — ( fig.) Toom, I►res, het ruischen der bladeren, der boorhen. Le
teugel, breidel m., al wat binnen de palen van den fr- de la mer, het bruisen der zee. (peer f.
Fréinont, m. [Hort.] Groote soort van kookpligt, van de rede houdt: Mettre un fr- à la lit Frenaye, f. Esschenbosch n.
cence, de losbandigheid beteugelen, bedwingen. Une
Frender, v n. Knorren, brommen (als het
citadelle sect de fr- à one ville, een citadel of
sterk kasteel houdt eene stad in toom. Vivre sans wilde zwijn).
Fréue, m. [Bot.] Esch, esschenboom m., esfr-, toomeloos leven. Mettre un fr- à sa langue, à
ses désirs, zijne tong breidelen, zijne begeerten schenhout n. Fr- epineux, z. v. a. CLAVALIER. Frsauvage , haver-esch , kwalster, ljsterbezieboom,
temmen, beteugelen.
kwartelbezieboom, kwaalboom m.
t Freindre, v. a., z. v. a. R01IPRE.
Frénésie, f. Krankzinnigheid, razernij, ver
Frelainpier, m. (verbastering van frère-lamwoede gepaard , dolheid,-standverbijgm
pier, lampen -, lantaarnopsteker) (pop.) Nietswaar
deugniet, landlooper m. — Weleer ook-digmensch, woede f. 11 est tombé en fr-, hij is krankzinnig
—
(fig.)
geworden.
Son
amour va jusqu'é la fr-,
kwakzalver m.
Frelatage, m. Het vervalschen, vermengen. hij is razend, dol verliefd. Sa passion pour Ie jeu
-- Frelater, v. a. Vervalschen, vermengen (dran- est one fr-, zone speelzucht gaat alle palen te
ken, droogerijen, enz.); — versnijden (wijn). — buiten.
Frénétique, adj. Krankzinnig, uitzinnig, ra[Pèche] Den gekaakten haring overpakken. — SE
FRELATER, V. pr. Vervalscht worden. — Frela- zend: Un malade fr- est beaucoup plus fort dans
té, e, adj. (en part passé): Des liqueurs, des les accès de son mal qu'en santé, een razende
drogues fr-es, vervalschte dranken m. pl., drooge- zieke is bij de aanvallen van zone kwaal veel sterrijen f. pl. Du vin fr-, versneden wijn m. — (fig. ke r, dan in zijn' gezonden toestand. — FRÉNETIei fain.) Cela nest point fr-, dat is natuurlijk, QUE, m. en f. Razende, krankzinnige in. en 1.;
ongekunsteld, onvervalscht. Beauté fr-e, gemaakte, dolleman m. Agir en f-, als een dolleman te werk
gaan. Ce sont des fr -s que vous voy ez-là, 't zijn
gekunstelde schoonheid f. — Frelaterie, f. Ver
waar f., vervalscht goed n.-valsching;ert krankzinnigen, die gij daar ziet.
t Frenollir, v n. Al bévend bezw ij men.
-- Frelateur, m., -euse, f. Vervalscher m.,
Fréorier, m., z. v. a. FRAYOIR.
vervalschster f.
Fréquemnnent , adv. Dikwijls , menigmaal,
Fré1e, adj. Zwak, ligt breekbaar; — (fig.)
Zwak, teeder, tenger, vergankelijk, broos, ijdel, menigwerf, dikwerf, veelvuldig, veeltijds: Cela arnietig. Un fr- chalumeau, een zwakke halm m. rive fr-, dat gebeurt dikwijls. Je l'ai vu fr-, ik heb
Se mettre dans un fr- es uif, zich in een zwak, het menigmaal gezien.
F réquence, f. Menigvuldige herhaling, herbroos schuitje zetten. -- (fig.) C'est un fr- appui
que le sien, men heeft aan hem slechts eene zwakke haalde wederkeering, menigvuldigheid, f r e q u e nondersteuning. Une santé fr-, on corps fr-, eene t i e f. La fr- de ses visites importune, de menigzwakke gezondheid, een zwak ligchaam. — 5 FRELE vuldigheid zijner bezoeken wordt lastig. — [ Méd.
La fr- d'un accès, het menigvuldig weder komen
of FRELE, f. Freule, jonge adellijke jufvrouw f.
Frèlement, m. Zaad of wit n. der bijen, van een toeval. La fr- du pools, het jagen van
den pols. — Fr- d'auditeurs, d'évènements, groote
bijenkiem f.
Frêler, v. a., z. v. a. FERLER. — FRÊLER, V. n. menigte f. van toehoorders, ' van voorvallen. (In
Snel branden, zengen (van haren, véderen, wol). dien zin weinig gebruikt.)
Frélet, m., z. v. a. FERLET. (vangen.
Fréquent, e, adj. Herhaaldelijk, wat dikwijls
Freloehe, f. Netje n. om insecten, vischjes te plaats heelt, menigvuldig, algemeen. Les trembleFrelon, m. Hornaar f., soort van wesp of hor ments de terre y sont fr-s, de aardbevingen zijn
(lig et fam.) Schrijver, die een' anderen-zel.— daar menigvuldig. Rendre de fr-s visites, herhaalde,
uitschrijft, letterdief; ook boosaardig recensent of drukke bezoeken afleggen. — [ Méd.] Pouls fr-,
beoordeelaar m. — (Prov.) II ne faut pas irriter, sterk jagende pols m. Respiration fr-e, korte en
émouvoir les fr-s, men moet niet in een wespen- snelle ademhaling f.
nest wroeten, men moet met toornige menschen be-. Fréquentable, adj. Wat zich laat bezoehoedzaam te werk gaan. — [Faut.] Haren, die uit ken, wat men bezoeken kan, met wie men kan omde neusgaten van den valk steken. — [Bot.] of gaan.
Fréquentatif, ive, adj. [Gram.] : Verbe fr-,
Hout fr-, z. HOUx.
ner,

--
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of als subsi. Un fr-, herhaling aanduidend werkwoord, werkwoord van herhaling en during, i t eratief of frequentatief werkwoord n.

Clignoter est le fr- deeligner.

Fréquentation, f. Oingang m., gemeenschap,
verkeering f. ; ntenif vuldig of gedurig gebruik n.
La fr- des gens de Wien est fort utile, de verkeering met brave lieden is zeer nuttig — La fr- des
sacrements, liet menigvuldig gebruik der sacramenten.
Fréquenter, v. a. Dikwijls bezoeken, mede
ontgaan gemeenschap, omgang houden, mede ver
une société, een-kern,féqut:Frgenootschap, gezelschap dikwijls bezoeken. Ne fréquenlez que d'honnètes Bens, houd slechts met
brave lieden gemeenschap, omgang. II ne fréquente
plus la bourse, hij komt niet meer op de b: urs. —
I1 fréquente les sacrements, hij gaat dikwijls ter
biecht en ter communie. — (Prov.) Dis-mol qui tu
fréquentes (hantes), et je te dirai qui tu ès, daar
men mede verkeert, daar wordt men mede geëerd.
— [Mar.] Fr- une cote, eene kust naderen, om ze
langs te varen — FREQUENTER, v. n.: Fr- aver
of chez qn., iemand dikwijls bezoeken. Les lieux
ou it fréquente, ,de plaatsen, die hij vaak bezoekt.
Fr- avec les méchants, met slechte menschen omgaan. - SE FREQUENTER, v. pr.: Ces gens ne se
fréquentent plus, die menschen houden geen' omgang meer met elkander. — Fréquenté, e, adj.
(en part. passé) Promenade fort fr-e, druk bezochte wandeldreef f.
Frequin, m. [Corn.] Vat n., ton f. (voor
suiker, siroop en dgl.). — Botervlootje n. — [ Hort.]
Soort van ap1:el m.

Frérage, m., z. FRARAGE.
Fréràtre, m., z. v. a. BEAU-FRERE.
Frère, m. Broeder m.: Fr- ainé, puïné, cadet,
oudste, jongere, jongste broeder. Fr- de père of
Fr- consanguin, Fr- de mère of Fr- utérin, broe-

1

-

der van vaders, van moeders kant alleen, halve
broeder. Fr -s de père et de mère of frères germains, volle broeders. Fi -s jumeaux, tweelingbroeders. Demi-fr-, stiefbroeder, helve broeder (óf von
eenera vader Of van eene moeder) Fr- adoptif, aangenomen broeder. Beau-fr-, schoonbroeder. Fr- de
Tait, zoogbroeder. — Faux fr-, valse/te broeder,
verrader van zin gezelschap, van zijne partij. —
(fam.) Bon fr-. fr- de jubilation, lustige, vrolijke
broeder. — Vivre en of comme fr-s, als broeders,
als trouwe vrienden leven. Nous Bommes tous fr-s
en Adam, wij zijn allen broeders in Adam. Les
pauvres sont nos fr-s, de armen zijn onze broeders.
— Ook van zaken gebézigd: Les arts sont fr-s, de
kunsten zijn zusters. — Tilel, dien men bij den
naam van vele kloosterorden voegt, en dien tevens
de monniken dragen: Fr-s mineurs, Fr-s cordeliers,
Fr-s de la charité, Fr-s dominicains, minderbroeders, franciskaner monniken, barmhartige broeders,
dominikaner monniken, enz. Fr- lai, leekebroeder,
kloosterbroeder. -- (pop.) Fr- coupe-thou, niets
beteekenende monnik. — Titel, dien de christenvorsten elkander in hunne brieven geven. — Lid n.
van een genootschap, inz. van dat der vrgmetselaars. — [Alch.] Fr-s estropiés, onvolkomen metalen n. pl. — [Hort.] Fr- André, Fr- Claude. FrJean , namen van drie tulpsoorten f. pl. — [Pêche]
Fr-s, staken n. pl. der afsluitingsnetten.
Frerie, f., z. FRAIRIE.
Frérot, m. (fam.), z. v. a. FRERE.
Fresaie, f. [H. n.], z. v. a. EFFRAIE; -- ook

z. V. a. ENGOULEVENT in sommige fransche departementen.
Fresanche, Fresange, m. [Ant. tout.]

Regt n. op 't inzamelen der eikels als varkens

FRIABILITÊ.

-

-voedr.

Fresillon, m. [Bot.] ,, z. v. a. TROENE.
Fresniau, m., z. MENOLE.
Fresquie, f. [Peint.] Het schilderen op natten

kalk; kunst om met waterverwen op natten kalk
te schilderen, fr e s c o-schilderkunst f., fr e s c o n.
-- Bij uitbreiding: fresco-schilderij f.
Fressan, m. [Bot.] Soort van aardbezi.e.
t Fressiirade, f. Overdreven compliment n.
Fressuire, f. [Cuis.] Afval. omloop m. (zoo als
het hart, de milt, de lever, de long van eenig dier).
—(iron.) Vous avez bonne fr-, gij hebt een goed hart.
Frestel, m., z. FRETEAU.
Fret, m. (pr. frète, volgens de Académie) [Mar.]

Het huren of verhuren van een schip; -- het ver
waren van de eene haven naar de an--voernd
dere; — vrachtloon n., scheepsvracht, scheepshuur f.,
huurgeld n. van een schip. Prendre un vaisseau
à fr-, een schip huren. Payer le fr-, de scheepsvracht betalen. — Lading, bevrachting f. -- FRET,
m. of FRETTE, f. [Anc. mil.] , z. FRETTE.
1- Fretage, m. [Mar ] Bevrachting f. (fret).
Freté, e, adj. (en part. passé van freter): Bátiment Bien fr-, goed bevracht schip n.
1 Freteau, Fretel, Fretetel, Fretiati, m.
Fretèle, Fretelle, f. [Mus. j Pansfluit f.

--

die in vele volksspreekwoor
den voorkwam: I1 a plus d'affaires que Fr-, I1 est

FRÉTEAU, eigennaam,

-

embarrassé comme Fr-, qui avait sa femme en
couche et la lessive , hij heeft het magtig volhan

iemand, die weinig te doen heeft,-dig(ron.va
die zich omgeroepen in eene zaak steekt).
Frètement, m. [Mar.] Verhuring; vervrachtin.g f. (van een schip).
Freter, V. a. [Mar.] Verhuren, in huur geven
(een schip of gedeelte daarvan) (vgl. AFFRETER);
vervrachten, uitrusten. Ce navire est frété pour
Londres, dit schip is bevracht, verhuurd naar
Londen. Fr- cap et queue,.. ook Fr- en grand of
en travers, een schip in zin geheel verhuren. -[Agric.] Het onkruid tusschen 't koren wegnemen.
--- SE FRETER, v. pr [Mar.] Afgehuurd, bevracht
worden.
Fretetel, m., z. FRETEAU.
Freteur, m. [Mara Scheepsverhuurder, -ree -

der m.

Fretiati, m., z. FRETEAU.
Frétillant, e, adj. Spartelend; springend,
huppelend; dartel, woelig, onrustig: Poisson fr-,
spartelende visch m. — Enfant très -fr-, alt ij d huppelend, zeer onrustig kind n. — Frétillard, e,
adj. , z. v. a. FRETILLANT. — [ Man.] Langue fr-e,
altijd bewegende tong f. (van 't paard) . — -j- Frétillardemeiit, adv. Onrustig, woelig, op dartele wijze.—t Frétille, f. Stroo, kaf n.; — ( fig.)
beuzeling f., wisjewasje n. — Frétillennent, m.

Sparteling; huppeling, gedurige beweging f.—Frétiller, V. n. Spartelen, korte en hevige bewegingen maken; — huppelen, springen, dartelen, altijd
in beweging zijn, woelen, onrustig zijn. Ce poisson
frétille encore, die visch spartelt nog. Le chien
frétille de la queue, de hond kwispelt met den
staart. Cet enfant ne fait que fr-, dat kind doet
niets dan springen en huppelen, is nooit in rust.
— (Loc. prov.) Les pieds lui frétillent, hij staat
op heete kolen; hij wil gaarne henen. La langue
lui frétille, hij heeft grooten lust tot spreken, hij
kan niet wachten, totdat de beurt aan hem komt
om te spreken.
Frétillet, m. [Bot.] (pop.), z. v. a. POULIOT.
Fretin, m. [Pèche] Katvisch m.; broedsel n.
van visch. — [Corn.] Wrak goed, uitschot n. (van
kabeljaauw). — ( fig.) Uitschot n., voorwerp van
weinig of geen waarde: Le meilleur en est vendu,
it n'y a plus que du f-, het beste is daarvan ver
er is niets meer dan uitschot. -- [Hort.]-kocht,
Dun, nutteloos hout n., aan de boomgin. — (Prov.)
Pour courir après les carpes, on laisse aller le fr-,

men laat vaak het zékere voor 't onzdkere varen.
Frette, f. [Tech.] IJzeren of koperen ring of
band m. om de naaf van een wiel of rad, om een'
aal, om eene fluit, enz. — [ Bias.] Tralie f., getraiede staven f. pl., gouden latwerk n. — [Ant.
mil.], of Fret, m. Ring m., dien men om de lans
als men elkander geene wonden wilde-puntde,
toebrengen.
Fretter, V. a. Met een' metalen ring of band
beslaan. Fr- le moyeu dune roue, des tuyaux de
buis, de naaf van een wiel, houten buizen met een'
metalen band bestaan. — Het part. passé is ook
adj.: Moyeu fretté , beslagen naaf f. — [ Bias.]
Croix frettée, getralied kruis n. Ecu fretté, getralied schild n. Dor fretté d'azur, een gouden veld
met blaauw getralied. — [Anc. mil.] Lance frettée,
gerinrde lans f.
Freule, f. Jonge adelljjke dame, fr e U! e f.
Freuix, m. [H. n.] Zaadkraai, roek- of rokraaf f. (ook grolle, graie) .
Fréyoir, m [Véner.], z. FRAYOIR.
Frèze, f. [Econ. rur.] Vraatzucht f. der zijde
;

nadat zij van huid veranderd hebben.

-wormen,

Friabilité, f. [Didact.] Wrdfbaarheid, bros-

FRIAN D

heid f. --- Friable, wij. Ligt lijn te wrijven,
y fbaar, bros.
wr,
Friand, e, adj. Lekker, op lekkernijen gesteld,
snoepachtig; — lekker, welsmakend: 11 nest pas
gourmand, mais it est fiiand, hij is niet gulzig,
maar lekker. — Morseau fr -, lekker stuk, lekker
n. — Avoir Ie gout fr -, een' fijnen smaak-betj
hebben, een fijne proever zijn. — Etre fr- de qe.,
op iets belust zijn. — (fig.) Etre fr- de nook eautés,
de louanges, een groot liefhebber van wat nieuws,
van loftuitingen zijn . — FRIAND , In., -E, f. Lekker bek m. en f., smuller, snoeper m., snoepster, smul ster f. — 5 Friaisdenment, adv. Op snoepachtige
wijze. — -f- Frianeier, v. n. Gaarne lekker eten,
gaarne snoepen. — Friandise, f. Keurigheid op
spijs en drank , lekkerbekkigheid, smulgraagheid,
snoepachtigheid f. — Fr-s, lekkern en, snoeperven f. p1., lekkerbeetjes n. pl., snoepgoed, lekkers n.
— (jig. et fain.) Zinnelfjk vermaak n. Elle a le
nez tourné à la fr -, zij ziet er snoeperig uit. -t- (Loc. prov.) I1 est comme saint Jacques, ii a le
nez tourné à la fr -, hij is een eerste s^mulbroér.
Fribourg, m. [Hort.] Soort van winterpeerf.
}'ricadeile, Fricandelle, f. [Cuffs.] Boter gebak n. van kal fsvleesch, spek, enz., balletjes n. pl.,
frikkadél f.
Fricandeau, m. [Cuffs.] Gespekt en gesmoord
stuk kal fvleesch n., Ir i can d ea u in. — Fr- de
boeuf, de lapin , de brochet, etc., ossenvleesch,
haas, snoek, als fricandeGu klaar gemaakt. —Fri-

candelle, f ., z. FRICADELLE.
Fricassé, e, adj. (en part. passé van Incas ser) [Cuis.] Ge fruit en opgestoofd, g e fr i c a ss e e r d: Poulet fr- — (fig. et pop.) Cet argent est
fr -, C'est autant de fr -, dat geld is naar de maan,
is zoo goed als weg. — Frieassée, I. Gefruit en

gestoofd geregt n. van vleesch, visch, moeskruiden,
es^eren; Iïlein gesneden vleesch n. met eene saus,
fr icass ee I. Une fr- oe poulets, een gefruit opstoofsel n. van kuikens of jonge hoenders. — (Loc.
prov.) II se connait en f-, Il est savant en fr -, hij
weet zeer wel wat goed smaakt. Sentir de loin la
Ir-, 't gebraad ('t gevaar) van verre ruiken. I1 est
malheureux en fr -, de goede beetjes korren niet tot
hij is niet gelukkig
em, 't wil hem niet gelukken,
h
i
in zijne ondernemingen. -- (pop.) Ce nest pas là
une grande fr -, 'twit niet veel zeggen, 't heeft niet
veel om 't lijf. — [Arre. mil.] Ruffel I. — [Danse]
Soort van voormalige volksdans ni. -- Frieasser,
V. n. [Cuffs.] Klein snijden, fruiten en opstoven,
f r i c a s s é r en : Fr- un poulet, des tanctj es, des
pommel de terre, des oeufs.— (lig. et pop.) Doorbrengen, verkwisten, verteren, door de billen lappen:

I1 a fricassé tout son bien en moms de rien,

hij hei ft al zijn goed in zeer korten tijd doorgebragt.
— SF FRICASSER, V. pr.

FRIPÉ.

--

Cette viande se fricasse

toujours, dat vleesch wordt altijd gefricasseerd. —
Frieasseur , m., -ease, I. Fricasseerder m.,

fricasseerster f.; -- inz.: slecht kok m., slechte
keukenmeid f., spzjsbederver m., -bederfster I.
Fris -frac, interj. ou adv. Klanknabootsend
woord om aan te duiden, dat iets gescheurd, gebroken, geslagen wordt: rits ! krik-krak I pol-paf!
-- (Loc. prov.) 11 n'y a ni fris ni Eras, dat moet
gebeuren, 't kost wat het wil; — ook: hier valt

niets te bikken (te eten).

Friche, f. [Agric.] Onbebouwd land, braakland n. En fr -, toe. adv. Braak, onbebouwd. Laisser ene terre en fr-, een land braak laten liggen.
-- (fig.) Esprit en fr-, onaangekweekt verstand n.
— (fig. et baden) Cet homme laisse sa femme en
fr-, die man verzuimt zine vrouw.
Fricot, m. (pop.) Getricasseerd vleeschgeregt n.;

—allerlei soort van spijs f.: Vous payerez le van et
je paierai moe la fr -, gij zult den wijn en ik zal
het eten betalen. — Goede maaltijd m., smulpart j f.:
Il y aura du fr-, er zal wat te smullen vallen. —
Fricoter, V. n. (pop.) Een fricassé bereiden. —
Goed eten en drinken, eerre goede keuken houden.
[Fin.] , z. v. a. AGIOTER. -- FRICOTER, V. a. (pop.)
Spijs klaar maken; — (fig.) doorbrengen, verspillen.
Friction, I. [Chic.] Wrjving I. Les fr -s dissi pent les bumeurs et ouvrent les pores, de wrjvingen verdrijven de kwade sappen en openen de
zweetgaten. — [Pharm.] Smeersel n., zalf I. tot
inwrVving. — Koking f. van eene artsenij onder
toevoeging van eene vetstof. — [Phys.] Wrjving
van twee ligchamen tegen elkander (liever frotte-
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inent). — Frietionner, v. a. [Chin.] Wreven.

— SE FRICTIONNER, v. pr. Zich wrijven. --- Frietionné, e, wij. (en part. passé): Jambe, Dialade
fr -, gewreven been n., zieke m.
1 Frigaler, v. a. Met de nagels krabben-.
Friganne, I. [El. n.] Watermot, lentevlieg f.,
wateruiltje n., schieter in. -- Friganides, f. pl.
-

Geslacht n. der watermotten.

Frigard, m. [Com.] Half gekookte en in azijn,
peper en zout ingelegde haring, gemarineerde haring m.

t F rigéfier , v. a., z. v. a. REFROIDIR.

Frigidité, I. Koudheid I. — [Jur.] Mannelijk
onvermogen n., frigid i t e i t I. — [Méd.] 4andoening I. of gevoel n. van koude; — koude natuur,
onopgewektheid, gevoelloosheid I. voor de geslachtsverr igtincgen.
Frïgorig'ére, adj. Koelhouden.d (van stoffen,
kleedingstukken). — Fri orifique, adj. [Phys.]
Koudinakend, verkoelend, koude verwekkend. —
Frigorique, m. [ Phys.] is oudesto f f., eerre ingebeelde vloeistof, door sommigen als de oorzaak
der koude beschouwd.
t Frigoter, v. n., z. v. a. FRINGOTER.
Frigoule, I. [Bot.] (pop.) Thorn, tijm ni.
Friteeax, eiise, adj. Huiverig, kouwel jk, zeer
aandoenlijk voor de koude. — Ook als subst.: Un
fr -, Une fr-euse, een, eene kouwelijke.
Friller, V. a. [Tech.] Ruischen, borrelen (der
bijgezette verwkuip, eer zij tot rust is gekomen).
Friileuse, f. [H.. n.] Volksnaam van 't roodborstje (rouge-gorge).
.1- Frilosité, 1. Kouwelijkheid I.
Friivae, m. [Man.] , z. v. a . EMBRUN.
Friuiaire, m. [Chron.] Derde maand van den
fransch-republikeinschen almanak (van 21 nov. tot
20 dec.), vorstntaand I.
Frirnas, in. [Phys.] Rijp, rijrit, witte nevel m.
Les arbres lont couvers de fr -, de bol men zijn bedekt met 'rijp. -- (poet.) De winterluchtverschijn-

sels, inz. ijs, sneeuw. — (Loc. fam.) C'est un avaleur de fr -, hij bekommert zich niets om wind of

weir. — [Mar. ] , z. v. a. EMBRUN.

1- Frinnasser, Filmer, v. n. Zich met rijp

of rijm bedekken.
Frime , I. (pop.) Houding I. , voorkomen n.,
schijn m. 11 a fait la fr- de s'en aller, hij deed als
of hg wilde henen gaan. — (bas) Faire la fr- h
gil., iemand slecht ontvangen. — Weleer ook z.v.a.
FRIMAS, NEIGE. (Quelle fr -!
Frimousse, I. (pop.) Leeljjk gezigt, gelaat n.
t Friugade, f., z. V. a. GAMBADE.

Frinf alande, I. [H. n.] Boschleeuwerik m.
lFringale, f., z.v.a. FAIM-VALLE, BOULIMIE.

Fringant, e, adj. ((am.) Levendig. lustig,
vrolijk, dartel, wakker. Ii a epousé une felle Bien
fr -e, hij heeft een rec;t levendig meisje gehuwd. —
Ce cheval est fr -, dit paard is moedig, vurig. —
(pop.) Zwierig, netjes gekleed. — Ook als subst.:
Faire le fr -, zich veel vrijheid veroorloven.
Fringillaire, adj. (pr. —gi-lai—) [H. n.] Zich
met kleine vogeltjes, met vinken voedend. — Fringille, m. (pr. —gile) [H. n.] Vink m. — Frin gillide, adj. (pr. --gi-lide) Naar een vink geljkend, vinkachtig.
t Fringoter, V. n. Zingen, kwelen, kwinke
-

léren, tjilpen. — Het vogelgetjilp nabootsen
Fringsier, V. n. (fam.) Dansen, springen, hup
dartelen. — Weleer ook: zich ongepaste vrij--peln,

heden veroorloven; — zich zwierig kleeden. -'C FRINGUER , V. a. Spoelen, omspoelen: Fr- un verre.
-- Weleer ook: opwekken, verlevendigen.—tFringuerie, I. Sprong, dans m.; — gezochte opschik
IR.; — vrijpostigheid f. jegens vrouwen.
Fringiiler, Fringuloter, v. n. Het vinken
-gekwl
nabootsen.
Frinson, m. [H. n.], z. tt. a. VERD1ER.
-[- Friolerie, f. Lekkernij I. (friandice).
t Friolet, te, adj. Lekkerbekkig, verlekkerd.

— FRIOLET , m. [Hort.] Soort van weinig gezochte
peer I. — Weleer ook: verlekkerde hond m. -riolette, I. [Phtiss.] Zeker ligt gebakje n.
Freon, m. [Agric.] Tong f. van eenen ploeg. Friou, m. [Mar.] Zeegat n., doorvaart I. tus-

schen twee eilanden, kanaal n. (in de Levant).

Tripe,

f.

Weleer z. v. a. CHIFFON. — (pop.)

Eetwaar f., al wat eetbaar is.

Fri pé, e, adj.: Un livre fr -, een afgesleten,
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$ 18FRIPE-LIPPE

--

bedorven boek n. Des meubles fr-s, bedorven, ver
mand).-sletn
huisraad n.
t Fripe-lippe, m. Gulzigaard, vraat (gourFriper, V. a. Kreukelen, verfommelen, kneuteren. V ous avez fripé votre col let, gij hebt uwen
kraag gekreukeld. — Bederven, afsloten, verslijten.
Ce garcon fripe toutes ses hardes en peu de
temps, die jongen verslijt al zijne kleedingstukken

in weinig tijds. — (/1g. et fain.) Doorbrengen, ver
billen lappen, verdoen. I1 a fripé-kwisten,dor
tout son Bien en peu de jours, hij heeft alz2^n
goed in weinige dagen doorgebragt. —, .4fstelen,
iets voor het zijne uitgeven. I1 a fripe ces vers,
hij heeft deze verzen gestolen, van een ander a fileschreven. — Verzuimen: Votre frère a fripé ses
classes, uw broeder heeft de school verzuimd. —
(triv.) F- le pouce, zich lustig maken, lustig teren.
--- 11 aime á fr-, hij is een groote slokop, een gul
SE FRIPER, v. pr.: Cette étot% se fripe-zigard.—
en moins de rien, die stof is in een oogenbhk ver
-sletn.
Friperie, f. Oude, afgesleten kleederen en meubelen, vodden n. pl. Marchand de fr-, oude-kleêren kooper, voddekooper. — Handel m. in oude kleêren en meubelen ; — oude-klelrenkraam; voddemarkt f. — Bij uitbreiding: kleederen n. pl. , die
iemand aan 't lijf heeft. -- (Loc. prov. et fig.) Se
jeter, Se ruer, Se mettre sur la fr- de qn., Tomher, Sauter sur sa fr-, iemand lustig afrossen,
hem te lijf gaan. Dans la conversation on tomba
sur sa fr-, in 't gesprek werd hij regt doorgehaald,
gehekeld. — Fr- litteraire, afgezaagde gedachten f.

pi. of onderwerpen n. pl., gemeenplaatsen f. pl. —

[Tech.] Soort van afdak n. in de suikerpinntaadjes, waar het riet wordt neergezet, eer 't naar
den molen gaat.
Fripe-sauce, m. (pop.) Likkebroer, smullebroêr, slokop m. -- Slechte kok m. (Plug. Des
fripe-sauce.)
t Fripeur, m., ease, f. Verslifter, verslon-

ser m., versl jjtster, a fslonsster f., slokop m. en f.
Fripier, in., -ière, f. Uitdrager, oude-kleêrenkooper m., uitdraagster, oude -kleirenkoopster f.
-- (fig.) Fr- d'écrits, letterdief, uitschrijver m. uit
andere schriften Iplagiaire). — Ook gebruikt voor:
lasteraar, kwaadspreker m. Het komt ook als
adj. voor: Marchand fr-, uitdrager, enz. — Fripière, f. [H. n.] Laphoorn, voddenhoorn m.,
soort van slakkenhuis n. — Pop f. der watermot.
Fripon, in., -ne, f. Gaauwdief m.; guit, schelen,
schurk, schobbejak m., deugniet m. en f., bedrieg
Un tour de f„ een schurkestreek m., schelm--sterf.
stuk n. Une franche friponne, een zeer slecht of
ondeugend vrouwpersoon n. — (Prov.) Rien ne
—

ressemble plus a an honnête homme qu'un fr-

een spitsboef ziet er vaak als een eerlijk man uit.
— Ook in min ongunstigen zin van kinderen gebézigd: Vous êtes un petit fr-, g ij zijt een kleine
guit. — (fam.) C'est un fr-, 't is een slimme vogel;
een snoeper, iemand, die geheime írlinnarijtjes heeft.
--FRIPON , NE, adj. Diefachtig; schelmachtig, schurkachtig: Valet fr -, diefachtige knecht m. 11 a ]'air
fr -, hij ziet er schelmachtig uit. Elle a lair, 1'oeil
fr-, la mine fr-ne, zij ziet er schalkachtig uit.
% Friponnable, adj. Steelbaar, dat gestolen
kan worden,.

Friponné, e, ad'. (en part. passé van friponner): Personne fr-e, gestolen, afgezet, opgeli.gt persoon m. Diamantsfr-s, weggekaapte diamanten m. pl.
Friponneau, m. (verklw. van fripon) (fam.)

Kleine schelm m., guitje, schurkje n.
Friponner, v. a. Heimelijk wegnemen, ontstelen, ontfutselen, kapen, wegkapen. II ma friponné
trois florins, hij heeft mij drie gulden ontfutseld,
heimelijk ontstolen. -- FRIPON NER, v. n. Schelmerj
plegen, schelmachtig bedriegen: Il ne fait que fr-,
hij doet niets dan schelmerzl plegen. Fr- au jeu,
in 't spel bedriegen, valsch spelen. — (fain.) Cutsinière qui friponne, snoepachtige keukenmeid f.
— SE FRiPONN ER, v. pr. Elkander bestelen.
Friponnerie, f. Schelmerij, guiterij f., schurkestreek, schelmstreek m. C'est une fr- signalée,
't is een in 't oog loopend schelmstuk. Les écoliers
font mille fr -s, de schooljongens doen duizend pui testreken.

Friponnier, m., z. v. a. FILOU.
Frigiie, adj. Nieuw (neuf). — Friquenel-

l e , f. Jong ligtvaardig meisje n., dat boven haren

FRISON.

staat uitgedost is. — 1'Veleer ook: Kleine worst I.
Friquet, m. [H. n.] Boom- of veldmusch f. —
[Cuis.] Blikken of koperen schuimspaan m. -t- (pop.) Meisjesgek m- -- -f- Friquette, f. Behaagziek meisje n., kokette f.

Frire, V. a. ei defect. In de pan bakken, braden, fruiten: Fr- des soles, tongen in de pan bak
(Loc. prov.) 11 n'y a rien it fr- dans vette-ken.
affaire, bij deze zaak is niets te winnen, er valt
niets aan te verdienen. Voile de quoi fr-, 't is hier
volop. Il n'y a rien h fr -, it n'y a pas de quoi frdans vette maison, in dit huis is niets te eten. Ii
a de quoi fr -, hij kan goed leven. FRIRE , v. n.
Braden, bakken. Le keurre frit dans la poule, de
boter braadt in de pan. Faire fr- une carpe, een'
karper bakken — SE FRIRE, v. pr. Gebakken, gebraden worden.
Frisage, m. [Tech.] Traliewerk van latten,
latwerk, houten traliewerk n. -- Het eesten van
den tabak.
Frise, f. [Arch.] Fries, platte lijst f. (tusschen
de kroonlijst en de architraaf): — in 't algemeen:
ieder bas-relief en sieraad, dat als fries is aange— [Corn.]
bragt. — [Mil. Cheval de fr-, Z. CHEVAL.
friesch linnen n. —f
[Hort.] Fr- de
Baai, fries;
parterre, smal bed n. van loofwerkachtige sieraden
van palm of gras. — [Mar.] Hakkebord n., fries f.,
beeldhouwwerk , op verschillende plaatsen van 't
schip aangebragt; F- de 1'éperon, kam m.— Fis-s,.zuipers m. pl., poortlakens n. pl., strooken doek om het
indringen van 't water door de poortluiken te beletten. — [Tech.] Werktuig om de wol van laken te krassen of op te halen. — Breed veld n. van
't beneden gedeelte eens muurs, dat geverwd wordt,
zoo men 't niet beschiet. — [Théát.] Strooker doek,
die op een tooneel den hemel of de zoldering moeten verbeelden.
Frisé, e, adj. (en part. passé van friser) G-e=
kruld, g e f r is e e r d: Cheveu x fr-s, gekruld haar n.
Drap fr-, genopt laken n. — [Hort.] Choux fr-s
of crépus, krulkool, spruitkool, boerenkool f.
Frisée, f. [Agric. ] Omkrulling f. van 't aard
ziekte der plant).
-apelof(n
Friser, v. a. Krullen, in krullen zetten; kap
fr i s é r e n. Fr- ses cheveux au (avec Ie) ter,-pen,
avec des papillottes, zijn haar met het krul$/zer,
met papierrolletjes krullen. Fr- qn., iemands haar
opmaken, iemand f r i.s é r en. — [Manuf.] Fr- le
drap, het laken noppen, opkrassen. — (/1g.) Even
aanraken, langs strijken, langs schampen. Le vent
frise ]'eau, de wind krult, rimpelt het water. La
balie na fait que lui fr- le bras, de kogel heeft
hem slechts even den arm geraakt. Fr- la eorde, z.
onder CORDE . — Fr- la quarantaine. la cinquantaine, dipt bij de veertig, de vijftig jaar zijn. Frl'impertinent, le fat, dingen doen, die naar onbeschaamdheid, ingebeeldheid gelijken. Ce discours
frise le galimatias, die rede heeft veel van wartaal.
— [Danse] Fr- la eabriole, een' kuit flikker slaan.
— [Horl.] liet puntje van de radertanden afnemen.
— [Mar.] Fr- les sabords, de geschutpaorten toestoppen, de poorten met poortlaken voeren, opdat
het water er niet doordringe. Les voiles frisent le
mat, de zeilen vallen op den mast, killen (barbeyer).
— FRISER, v. n, Krullen: Ses cheveux frisent naturellement, zijn haar krult van zelf. — Fr- une
serviette, een servet kunstig vouwen. — [Impr.]
Dubbel afdrukken, dubbelèren. Cette presse frise
considerablement, deze pers dubbeleert sterk, doet
de letters dubbel te voorschijn komen. Les lettres
frisent, de letters slaan niet vast. — [Rail.] Aan
kristallen schieten (b ij 't ra ff néren der-schietn,o
suiker). SE FRISER , v. pr. Zich het haar in krullen zeilen. — Gekruld, gefriseerd worden. -- (pop.
et bas) Je m'en frise, ik lach er wat mei.
Frisette, f., Frisettes, f. pl. Half wollen, half
katoenen stof f.
Friseur, m., -ease, f. Haarkruller, kapper m.,
haarkrulster f. (liever coiffeur, coiffeuse).— [Cuis.J,
—

—

z. FRITURIER.

Frisoir, m. [Tech.) Beiteltje der zwaardvegers; — krasijzer, nopijzer n. voor laken of doek;
krastafel; — kruljzer n., krultang f. der kappers.
Frison, m. [Corn.] Grove wollenstof f., fries n.
(uit Poitou); kleed n. van die stof. — Slechtste
lompen f. pl. (in de papierfabr jken) . — A fval m
der cocons of z jdetonnetjes. — [Tech. Gekrulde
kontielje (z. CANNETILLE); gekruld goud- of zilver]

FRISOTTER

draad n. Fr-s, kringen m. pl. en golvingen f. pl.
op 't gemarmerd papier. — [Mar.] Flap, pul, kan f.,
aarden of metalen drinkvat n. — [Impr.] Dubbeling f. van den druk. — [ Corf.] Elke krul, gekrulde
lok f. van een gekruld hoofd. FRISON, m., -:\E, f.
Fries m., Friesin f., inboorling van Friesland. —
Le fr -, de friesche taal f. — FRISON, NE, adj.
Friesch n. La langue fr-ne.
Frisotter, V. a. Gedurig krullen; fijne, kleine
krullen maken. — SE FRISOTTER, V. pr. Veel tijd
met zich te krullen verbeuzelen.
t Frisgiie, adj. (burl.) Frisch, aardig, sierlijk,
bevallig, wakker. Cheval fr -, wakker, frisch paard.
Fille fr-, bevallig, aardig meisje. — t Frisquet,
m. Kleine keffer ni. (hondje). — FRISQUET, m.:
Avoir fr -, koud, huiverig zijn. 11 fait fr-, 't is
fijntjes koud.
Frisquette, I. [Im pr.] Frisket, raam n.,
dat op h t witte blad wordt gelegd, opdat hetgeen
wil moet blijven niet bezoedeld worde. Abattre la
fr-, 't frisket toeslaan.
t Frisseinent, m. Het snorren eener pijl n.
Frisson , m. (luivering , rilling, schudding,
beving, koude I. Le froid cause des fr -s, de kou
veroorzaakt rillingen. -- Cette nouvelle lui-de
a causé des fr -s , dit nieuws heeft hem doen
rillen. — Le fr- de la fièvre, koortshuivering I.
— Frissonnant, e, adj. Huiverend, rillend.
— Frissonnentent, m. Ligte huivering, voor
rilling f. Quand je pense à sela it-bijgande
me prend un fr -, wanneer ik er aan denk, overvalt mij eerre ligte rilling. — Frissonner, v. n.
Rillen, trillen, beven, bibberen, huiveren: La flèvre
Ie prend, it commence ii fr -, de koorts overvalt
hem, hij begint te beven, rillen. -- (fig.) Fr- de
peur, van vrees rillen, sidderen.
Frist -frast, m. [Faut.] Duivenvleugel m.,
dien men gebruikt, om de valken bij 't afrigten te
wrijven.
Frisure, f. Krulwijze, krulling, krul f.; krul
gekruld hoofd n. Le vent a dérangé sa fr -, de-vel,
wind heeft hare krullen, haar kapsel bedorven, in
wanorde gebragt. -- [Tech.] Nopjes op doek, op stof.
— [Litt.] Onbeduidende sieraden n. pl. van den stil.
}'rit, e, adj. (en part. passé van frire) Gebakken, in de pan gebraden: Poisson fr- , Carpe fr-e,
gebraden visch, karper in. — (pop. et fig.) Cet
homme est fr -, die man is geruïneerd, te gronde.
Tout est fr -, alles is op, doorgebragt, naar de maan.
—

r Frït, m. [Arci1.j , z. v. a. FRUIT.
-- Friteaui, m., z. v. a. BEIGNET, GaATEAU. [Cuis.] Het bakken van zékere spijzen in een omkleedsel van deeg. — [ Pêche] Zekere platvisch m.
-

(ook FRITON geheeten)Fritillaire, I. (pr. —ti- laire) [Bot.] Kievitsei-bloem, keizerskroon f.
Friton, m., z. onder FRITEAU.
Frittage, m. (Tech.] tlet toebereiden der (ritte
of glasstof. — Fritte, I. Naam der voorbereide
glasmassa, die tot op aanvankelijke smelting is gebrand en gegli eid en dan in de ove;ikroezen geschept wordt, f r i t t e f. — Fritter, v. a. De tot
glas bestemde stoffen aan eene sterke calcinéring of
gloeijing blootstellen, f r i t t é 7 e n. — Frittier,m.
Werkman, die de glasstoffen fritteert.
Frittole, f. [Cuffs.] Tarwekoek met krenten,
in notenolie gebakken.
Friture, I. [Cuis.] Het bakken, fruiten in de
pan; — gesmolten boter , olie I. of reuzel m.,
waarin de oliekoeken gebakken worden; — het gebakkene, gebradene; — gebakken visch m. -- Fri.
tuner, m. Braadkok m.
Frivole, adj. IJdel, nietig, gering, beuzelachtig, onbeduidend, armzalig, kleingeestig, zonder
waarde, slecht; ligtzinnig, winderig. Un discours
fr-, een beuzelachtig, ijdel gesprek n. Cet argument
est fr -, dit bewijs is nietig, zonder kracht. Une
excuse fr-, eene nietige, kale verontschuldiging I.
I1 a des principes bien fr -s, hij heeft zeer geringe,
ligte, zwakke grondbeginselen. — Ook als subst.: II
donne dans le fr -, hij vervalt in 't beuzelachtige.
— Frivolenient, adv. Op ligtvaardige, ligtzinnige wijs. --.]- Frïvoliser, v. a. IJdel, onnut, gering maken. — Frivolité, I. IJdelheid, beuzel
nietigheid, kleinigheid, kleingeestigheid,-achtiged.
frïv oli te it f. Ses discours ne sort que des fr-s,
zijne gesprekken zijn niets dan ijdel geklap, zijn
van geene waarde. La fr- dun jeune homme, de
.

FROISSABLE.
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beuzelachtigheid van een' jongeling. — [Corn.] Zëkere goedkoope katoenen kant I.
-1- Froberge, f. Sabel, degen m.
Froe, m. Mor;nikskap I. — Bij uitbreiding: monniksgewaad, monnikskleed n., monnikspij I. PrenIre le fr -, monnik worden, in het klooster gaan,
Quitter Ie fr -, Jeter Ie fr- aux orties, het klooster.
het monniksleven verlaten, uit het klooster loopera;
den mantel op den tuin hangen.
Froeard, m. (dénigr.) Monnik m.
Froid, e, adj. Koud. I1 fait un temps fr-, 't is
koud weêr. Eau froide, koud water n. J'ai les pieds
fr-s, ik heb koude voeten, mijne voeten zijn koud.
Pays fr-, koud land D. — La fr -e saison, de wintertijd. Saison fr -e, koude tijd m. van 't jaar. —
Un habit fr -, een koud, al te dun, te ligt kleed. —
(fig.) Koel, koelzinnig, onverschillig; kalm, bedaard;
zonder vuur, zonder levendigheid, flaauw, geest-loos, laf: I1 lui fit un accueil fort fr -, hij ontving
hem zeer koel. Je l'ai trouvé bien fr- lig -dessus, ik
heb hem daaromtrent vrij onverschillig gevonden.
Sang-froid, koelbloedigheid, koelzinnigheid, bedaardheld I. De sang -fr-, in koelen bloede, zonder drift.
II lui dit de sang-fr- les chores les plus désobligeantes, hij zeide hem, in koelen bloede, de onbeleefdste dingen. Faire fr -e mine à qn., iemand
koel bejegenen. -- II a an style fr -, hij heeft een'
kouden, iaauwen stijl. Un orateur fr -, een redenaar zonder vuur, zonder geestdrift. Un discours
fr-, eene laffe, geestelooze rede. — Un tableau fr-,
Bene schildert, waarin geene uitdrukking, geen(
kracht genoeg is. — [Jur.] Un homme fr -, een on.
magtig (tot voortteling ongeschikt) man. — (Loc,
fam.) 11 est fr- comme un landier, comme une
shame de puits, hij is zoo koud (ongevoelig) als
ijs. Z. ook CHAUD. --- FROID wordt ook als adv. gebruikt: Manger fr -, spijzen (die men anders warm
gebruikt) koud eten. Faire fr -, Battre fr- à qn.,
iemand koel, terugstootend ontvangen, aanhooren.
— á FROID, loc. adv. Koud, zonder vuur te gebruiken: Forger, battre un Ier à fr -, een ijzer koud
smeden, hameren. De l'argent battu is fr-, koud
geslagen, gehamerd zilver n. — Composer rl fir-,
zonder gloed of leven opstellen.
Froid, m. Koude; vorst I. Avoir fr-, koud zin.
Fr- naturel, artificiel, natuurlijke koude, kunst
Un fr- pénétrant, eene doordringende,-koudef.
scherpe koude. Fr- noir, vorst bij donker wear.
Fr- gal, vorst bij helder weer. I1 est mort de fr-,
hij is van koude gestorven. Vous êtes Bien sensibie au fr -, gij zijt zeer gevoelig voor de koude. Je
tremble de fr-, ik bleef van koude. Il est tout rolde de fr -, hij is geheel verstijfd van koude. — Le
fr- de la fièvre, de koude der koorts.— (fig.) Koel
verkoeling, verflaauwing, koelzinnigheid, on--heid,
verschilligheid I. II y a du fr- entre eux, er is ver
vriendschap, liefde) tusschen hen. I1-koeling(dr
lui répondit avec son fr- ordinaire, hij antwoordde hem met zijne gewone koelheid I. — (Prov.)
Souffler Ie chaud et Ie fr-, z. CHAUD. — Faire Ie
fr -, den koele, onverschillige spelen.
Froideinent, adv. Koud, koeltjes, koel (zelden
dan fig. gebruikt). Vous bles vêtu Bien fr -, gij zijt
zeer luchtig gekleed. — (fig.) II ma répondu kien
fr-, hij heeft mij zeer koeltjes geantwoord.
Froideur, I. Koudheid, koude I. La fr- de
l'eau, du temps, de koudheid des waters, des weders. — (fig.) Koelheid, onverschilligheid f. 11 ma
recu avec beaucoup de fr -, hij heeft mij zeer koeltjes, met zeer veel koelheid ontvangen. I1 v a de in
fr- entr'eux, zij gaan koel niet elkander one. -[Méd.] , z. V. a. FRIGIDITE.
Froidir, v. n., Se froidir, v. pr. Verkoelen,
koud worden. Ne laissez pas fr- (liever refroidir)
Ie diner, laat het eten niet koud worden. — Les
viandes se froidiesent (liever se refroidissent), de
spijzen worden koud.
Froidure, I. Koude I. der lucht. La f- de la
saison, du climat, de koude van 't jaargetijde, van
't klimaat of de luchtsreek. — (poet.) De winter m.
Froidtireuix, eiise, adj. Kouwelijk (liever
FRILEUX) .

Froissable, adj. Kreukbaar, wat door ver
bederven kun. — Froissage, m. Het-kreuing
kneuzen, kreuken. -- [Corn.) Huiie de f-, olie I.
van de eerste uitpersing. — Froisseinent, m.
Wrijving, kneuzing, verbrijzeling I. Le fr- des
cailloux excite du feu, de wrjving der keisteenen
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verwekt vuur. — ( fig.) Le fr- Iles intérèts parti- z. V. a. FROMENTAL. — Fromenteux, ease,
culiers, de wrijving, (Ie strijd der bijzondere belan- adj. Rijk in tarwe, in graan.
gen. — Froisser, v. a. Kneuzen, door drukking
Fronce, I. [Tech.] Plooi, vouw I. in papier,
benadeelen, vernnorselen, sterk wrijven; kreuken, in speelkaarten. — Weleer z. v. a. ride, rimpel.
kronkelen, verf rommelen (chitfonner);— (rrl.) kwet- — Froneenment, m. Het fronsen (der wenk sen, kreuken, deren. La chute lui a froissé toute braauwe- ), rimpeling I. des voorhoofds; — gerimla jambe, de val heeft zijn gansche been gekneusd. pieldheid f. — ( Méd.] Rimpel ni., vouw, plooi I.
-- Fr- des cailloux 1'un contre l'autre, twee keijen in de huid. — Froncer, v. a. Fronsen, rimpelen,
sterk tegen elkander wrijven. Fr- du papier, du plooijen. Fr- les sourcils, de wenkbraauwen, het
drap, papier, laken verkreuken. — Il ne faut pas voorhoofd fronsen. — Fr- une jape, eenen vr oufr- les opinions de ceux qu'on veut persuader,

-

wenrok plooijen (plisser). - SE FRONCER, V. pr.
men moet de gevoelens van hen, die men overreden Zich in vouwen of plooijen zetten; rimpelig, vol
wil, niet kwetsen, beleedigen. — SE FROISSER, v. pr. vouwen of plooijen worden. — Geplooid worden.
Zich kneuzen. — Het part. passé is ook adj.: Mem - — Het part. passé is ook ac j.: Peau froncée, gerimbre fr-, gekneusd lid n. Robe fr-e, gekreukt kleedje n. pelde huid I. Chemise froncée, geplooid hemd n.
— Froisseur, m. Kwetser, beleediger m. —
Froiiehe, I. [Bot.] Vijgeboom m. met doorOok als adj.: Cylindres fr-s, verbrjzelende cilm-n- boorde bladeren.
ders m. pl.— ]F'roissis, m. Gewrijf, gekneus; —
Froncis, ni. [Tech.] Kleine plooijen I. pl. (aan
gedruisch n., door wrijving voortgebragt.— Frois- een kleedje, kraagje, enz.)
sure, f. Kneuzing; kreuk f., indruk, die door
Froncle, m., liever FURONCLE.
kneuzing, kreuking achterbljft. Ii a une fr- au
1Fronçnre, f. Het rimpelen, fronsen, plooijen;
bras, hij heeft eene kneuzing aan den area. La fr- gerimpeldheid, geplooidheid f
d'un fruit, de blutsing van eene vrucht. Lá fr
Frondaison, I. [Bot.] Loof, gebladerte n. —a
de kreuken in eene stof.
-d'uneétoir, Tijd m., waai op het loof uitkomt.
Fi•óle, I. [Bot.] Kamperfoelie I. der Alpen.
Fronde, f. Slinger m. (als voormalig wapen
Fr®lenient, m. Ligte wr2 ving, aanraking,
als kinderspeelgoed) Goliath fut tué d'un-tuig,
schaving I. van iets, als in 't voorbijgaan. Le fr - coup de fr -, Goliath werd door eenen slingerworp
de la balie lui a fait une legère contusion, de gedood. — Jeter une pierre avec la fr-, eenen
wrijving des kogels heeft hem eene ligte kneuzing steen met den slinger werpen. — [ Chir.] Slinveroorzcakt. Ce nest qu'un simple fr -, 't is slechts ger verband, .vierhoofdig windsel n. — [H. de
een ligt schampschot. — Fróler, v. a. In 't voor France] Naam eener part j, die zich gedurende de
ligt aanraken, schampen, wrfjven: La balie-bijgan minderjarigheid van Lodewijk XIV. tegen 't hof
lui a frole la jambe, de kogel heeft even zijn been en tegen 't ministerie van den kardinaal Mazarin
aangeraakt, heeft hem een schampschot toegebragt. verzette. — FRONDE, I. Loof n., gezamenlijke blaFrontage, m. Kaas f. Fr- dur, mou. rafpiné, deren van een' boom; — gebladerte n. der palmen
harde, weeke, fijne kaas. Fr- écrémé, kaas van af- en varenkruiden; — bladervormige uitspreiding I.
geroomde melk. Fr- non écrémé , b la crème, der vierplanten e. a.
roomkaas. Fr- de Tait de brebis, schapekaas. FrFronder, v. a. Met eenen slinger werpen, slinpersillé, groene kaas, ook groen beschimmelde kaas. geren; — met kracht werpen. Fr- des pierres,
Fr- au cumin, komrjnkaas. Fr- de cochon, zult - steepen, slingeren. — Ook zonder voorwerp: S'amukaas f., kaasvormig hoofdvleesch n.— (pop.) Manger ser á fr -. — Elle lui fronda une assiette a la tète,
du fr-, ontevreden zijn, zuur zien. — (Prov.) En- zij wierp hem een bord naar 't hoofd. — (fig.)
tre la poire et Ie fr -, z. POIRE. Damais homme Laken, berispen, beschimpen, bespotten, hékelen,
sage ne mangea fr -, een wijs mccn voedt zich niet bedillen. Fr- Ie gouvernement, le ministère, de
met ijdele hoop. Fr- est Bien sain qui eient de regéring, het ministérie hékelen. On a frondé sa
cliche main, wie zijne gezondheid lief heeft, ete harangue, men heeft zijne redevoering beschimpt,
niet veel kaas. — (Loc pop. etprov.) Elle a laissé bedild. - FRONDER, V. n. Op de regéring schim
aller Ie chat an fr -, zij heeft de kat aan de kaas
altijd morren. I1 ne fait que-pen;stdhékl,
laten komen, zich laten verleiden. — [ Bot.] Fr fr- tout le jour, h ij doet den geheelen dag niets
boomkaas
f.,
des arbres,
boompaddestoel m. — [ Jeu] dan op de regéring uitvaren; hid heeft altijd wat
Faire des fr-s, spel, waarbij de meisjes, na zich te bedillen. — Kt part. passé is ook adj.: Pierre
snel rondgedraaid te hebben, op eens nederhurken, frondée, geslingerde steen m. — Ministère fr-, ge
waardoor hare rokken of kleedjes bol- of kaasvor-hekld
ministerie n.
mig blijven uitstaan.
Fronderie, I. [H. de France] Bewegingen,
Fromageon, m. [Bot.] (pop.), z. V. a. MAUVE. woelingen I. pl. der fr o n d e (z. dat woord); 't ver
Fromager, m., -ere, f. Kaasboer, kaaskoo(ronde.
-bonder
per m., kaasboerin, kaaskoopster f.— FROMAGER, in.
Frondeseence, f. Het uitloopen, loofkrijgen
Kaasvorm m., om de kaas te doen uitdruipen. der boomen. — Bladvormigheid I. — Frondes--- [Bot.] Kaasboom m. op de 14ntillische eilanden. cent, e, adj. Loof krijgend. — Bladvormig.
— Het komt ook als adj. voor: Maitre fr -, meester Frondenr, m. Slingeraar, met een' slinger gekaasmaker m.
w a pen d soldaat m. — Lid n., aanhanger m. der
Fronnagerie , f. Kaashuis n.; kaasmakerj; fronde, fro n d eu r m. (z. FRONDE). — ( fig.) Fitkaaskamer, plaats waar de kaas gemaakt of be- ter, bediller, berisper, inz. van de regéring en
waard wordt; — kaasmarkt I.
hare daden. Vous êtes un fr -, gij zijt een vitter.
(In deze betcekenis zou men een vrouwelijk ft onFrornagenx, ease, adj. Kaasachtig.
Fronnerit, m. [Bot.] Tarw, tarwe, weit I. Fr- deuce kunnen aannemen). — Ook als adj. gebézigd:
d'Espagne, d'Inde, of de Turquie, turksche tarw, Esprit fr-, bedilzieke geest m. (pull I.
Frondibale, I. [Anc. mil.] Soort van katamais I. Fr- locar, Fr- rouge, spelt (épeautre). —
Frondieole, adj. [Bot.] Op loof groeijend of
[Alch.] Grain de fr- des philosophes, kwik, kwiklevend. — Frondifère, Frondipare, add.
zilver n.
Fromentacé, e, adj. Tarwachtig, naar tarw Loofdragend. — Frondipore, m. [H. n.] Gegelijkend. Plantes fr-es of als subst. Fr-es, I. pl. bladerd puntkoraal, takkoraal n.
Planten, die aren als die der tarwe schieten, tarwFrondule, f. [Ant.] Kleine slinger m. — Mosaardige planten f. pl. — Fromentage, m. [Anc. bladertjes n pl.
—
Fronron, m. [Tech.], z. V. a. FROTTON.
cout.] Regt n., cans m. op de tarwevelden.
Frornentaire of Frunientalite, f. [Minér.]
Front, m. Voorhoofd n. ; bij uitbreiding: het
Naam, door sommige geleerden gegeven aan zékere geheele ,gelaat, gezigt; hoofd n., top m., kruin I.;
— voorste gedeelte n., voorzijde f., voorgevel m.,
steenen, die zij vo'r versteende graankorrels hou
Fromental of Faux-froment, zie-den.— f r' o n t n. Fr- élévé, sévère, hoog, ernstig voorRAY-GRASS. — FROMENTAL, E, adj. [Bot.] Naar hoofd n. — On lit sur son fr-, men leest op zijn
tarwe gelijkend. — [A gric.] Ternes fr -es, voor den gelaat. — Courber le fr-, Humilier son fr -, het
tarwbouw geschikte gronden m. pl. Pays fr-, tarw- hoofd buigen; (fig.) zich vernéderen. Lever, Reland, voor den tarwbouw bijzonder geschikt land n. lever Ie fr -, het hoofd weder opbeuren; — zijne
— Froinenté, m. [Bot.] Soort van druif f. — fierheid hernemen; zich wederspannig betoonen. —
Fromenteau, m. [Bot.] Braambézie I. -- Voor (poét.) Ces rockers cachent leurs fr-s dans les
druif I. van Champagne. — Fromen--treJj`'lik vues, die rotsen verbergen hare kruinen in de
tée, f. [Cuis.] Pap I. van tarwemeel, melk en wolken. — Fr- de poison, snuit m. van eenen
suiker. — Tarwemeel n. — Froinentel, m. [Bot.] , -?$sch. — Fr- d'un cheval, d'un boeuf, etc., het

FROTTOIR.

FRONTAIL
voorhoofd van een paard, van eenen os, enz. Ce
cheval a une étoile an fr-, dit paard heeft eerie
kol of witte plek voor den kop. La maison fait frsur le canal, het huis staat met het voorste gedeelte. met den voorgevel naar de gracht. On
trouwe de fr- une Hasse-cour. men vindt van voren
Bene voorplaats. — [Nlil.] F- d'utie armée, d'un
bataillon, voorste gelid n., spits f., front n. van
een' leger, van een bataljon. Fr- d'un bastion,
voorste gedeelte van een bolwerk. Faire fr- à l'enneini, den vijand het hoofd bieden. Ce regiment
fit fr- a la cavallerie ennemie, dit regiment was
tegen over de vijandelijke ruiterij geplaatst. z. ook

[Mar.] L'armée of la Hotte était rangée sur la li gspe de fr-, de vloot lag in het breede
eschaard. — ( fig.) Faire fr- à Forage, den storm

BANUItRE.—

VLe
et hoofd bieden, pal staan in den tegenspoed. —
fr- d'un livre, z. v. a. FRONTISPICE. — Le frd'une monnaie, de beeldzijde f. eenex munt. —

(fig.)

Onbeschaamdheid, vermételheid, stoutheid f.

Auriez-vous le fr- d'assurer un pareil rnensonge?

zoudt gij de onbeschaamdheid hebben, zulk eene
leugen te bekrachtigen ? it eut le fr- de me dire,
hij had de onbeschaamdheid mij te zeggen. I1 a un
fr- d'airain, hij heeft een stalen voorhoofd, hij is
van alle schaamte ontbloot. I1 na point de fr-, hij
is voor geene schaamte vatbaar, hij heeft geen gevoel van schaamte. — UE FRONT, joe. adv. Naast
elkander, van voren. Its marchèrent dix bommes
de fr-, zij marcheerden tien man naast elkander. Attaquer 1'ennemi de fr-, den vijand van
voren aantasten,. aangrijpen. C'est un chemin oh

ii ne peut passer que deux homines de fm•-, 't is

een weg, waar slechts twee menschen naast elkander kunnen gaan. Deux chevaux attelés de fr-,
twee naast elkander gespannen paarden. — (lig.)
Ileurter de fr- 1'opinion de qn., iemands meeping,
gevoelen regelregt, regtstreeks tegenspreken. Faire
marcher deux chases de fr-, twee zaken te gelijk
behandelen. — Fl1O/iT lk FRONT, loc. adv. Regt
tegenover elkander_

Frontail, m., z.

FRONTEAU.

Frontest, e, adj. [Anat.] Tot het voorhoofd
behoorend, daartoe betrekkelijk, frontaal: Région fr-e, voorhoofdstreek f. Os fr-, voorhoofdsbeien n. Muscles frontaux, voorhoofdspieren f. pl.
-- [bied.] Médicaments frontaux, nz/drlelen n. pl.,
die op 't voorhoofd worden aangewend. — FRONTAL, M. [Anat.] Voorhoofdsbeen n. (corona]) —
[Chir.] Voorhoofdsoinslaq m. (tegen hoofdpijn);
voorhoofdsband m. ; — het daarmede opgelegd middel. — [Ani. jur.] Iloofdpran,ger m., touw n. met
knoopen (als voormalig marteltuig); -- die marteling f. zelve. — [ Luth.] Beiteltje n. tot het aanbrengen van sieraden op de toetsen. -- z. ook
FRONTEAU.

--I- Frontaliers, m. pl. Grensbewoners m. pl.
(van Frankrijk, bij de Pyreneën). — liondreizende
kooplieden, marskramers m. pl.
Fronté, e, ndj. Met een groot voorhoofd.
Fronteaa, Frontail, m. Roofdspansel, hoof''bindsel n., inz. hoofdband m. der Joden (waarop zij
den naam van God of eenti schei ftuurplaats schrijven),
tephillin of thephillin. — Hoofdsieraad n.
der paarden, kopriem in. van 't hoofdstel; — hoofd
rouwpaarden (ook FRONTAL geheeten). —-bander
[Arch.], z. FRONTON. -- [Anc. artill,] Fr- de leire,
verziottop in. aan een stuk geschut. — [I1ar.]
Schild, hakkebord n., gebeeldhouwde lijst f. van
den voorsten balk van de camnpagne of het halfdek,
of van den rand van den bak; boog m. van het
halfdek. Fr • de 'rolde, uitstek ni. aan de balkwagering tusschendeks, waar de trompen der stukken
tegen leunen, wanneer zij gesjord staan. Fr- du
gaillard, schot n. van de stuurplecht. — [Chir.],
z. v. a. FRONTAL.
Fronteval, m. 0. [Hort.] Iloode, met roze/deur
en wit vermengde tulp f.
(voorhoofd.
Fronticorne, adj. [H. n.] Met horens op 't
Frontiere, f. Grens, frontier f., grens-,
eindpaal m. L'armée était sur la fr-, het leger
stond op de grens. Les fr-s d'un état, de grenzen,
eindpalen, frontieren van eenen staat. — [GPogr.]
Fr-s militaires, militaire grenzen. — FRON'T[ÉRES, t.
pl. Gemeene wol f. uit Picardië. — FRONTIER.,
adj. dan de grenzen liggend, tot de grenzen
boorend: Villes fr-s, grenssteden f. pl.
Frontignan, m. Fransche muskaatwijn
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Frontignac (stad in de voormalige prow. Languedoe) , doorgaans fr o n t i g n a c geheeten.
Frontirostre, adj. [H. n.], z. v. a. RHIN0STOME.
Frontispice, m. Voorgevel m. van een gebouw
(men zegt in de taal der kunst facade); — titel m.
van een boek, titelblad n., (men zegt doorgaans
titre); titelplaat f. Le nom de ]'auteur, le lieu de
]'impression est annoncé au fr-, de naam des
schrijvers. de plaats, waar het boek gedrukt is,
staat op de titelplaat aangeduid.

Fronto-conellien , ind j. in. (pr. —Id-am)
[Anat.j Viescle fr-, voorl,00fds- en oorschelpspier f.
-- Fronto-ethriao/clal, e, adj. [Anal.] Tot het

voorhoofdsbeen en het zeefbeen. be/moorende. -- .Als
subst. in., z. V. a. Trou borgne of épineux, zie

EPINEUX.
Fronton, Ill. [Arcb.] Geveldak n., driehoekig

of hal f-cirkelvormig sieraad n . boven aan gebou-

wen, vensters, deuren, enz. — [Mar.] IJakkebord,
wapenvlak, schild of bovenste en middelste beeld
aan den spiegel.
-houzvre'kn.
Fronto-nasal, e, adj. [Anal...] Tot voorhoofd
en neus behoorende. Muscle fr- of als subst. m.:
Le fr-, de voorhoofdsspier f. — Fronto-pariétal, e, adj. [Anat._( Tot het voorhoofdsbeen ende wandbeenderen behoorend (nikspij gekleed.
Froq ué, e, adj. In eene monnikskap, won-

Frogiie:ir, m. [inc. cout.] 6'erbéteraar der

wegen.

Frot, ook Fronn, m. [Anc. cout.] Onbebouwd

liggende grond. — Bedorven weg m.

--- Frottade, f. Pak n. slaag, mishandeling f.
Frottage, m. Het wrijven, boenen (van een

vloer, meubelstuk, enz.) -- Frotté, e, adj. (en
part.- passé vrij. trotter): Membre fr-, gewreven.

lid U. -- Chaise fr-e, gewreven, geboende stoel m.

-- Frottée, f. (pop.) Boterham f., geboterd stuk
brood, n. — (pop.) II a eu une bonne fr-, hij heeft
een goed pak slaag gehad.
Frottenient, m. Wrjjving, schuring van twee
ligchamen teren elkander, afschuring f. Le fr- du
trait a dépilé le clheval, cie, schuring van de streng
of het trekleer heeft het paard onthaard. — ( fig.)
Le fr- des idées, des intérèts, de wrijving der
denkbeelden, de botsing f der belangen.
Frotter, v. cc. Turven, schuren, boenen. Frles jambes avec de la flanelle, de beenen met
flanel wegven. Fr- des chaises, stoelen boenen. --Inwrjjven, bestrijken. On lui a frotté Ie bras aver
de ]'Vuile, men heeft heen den arm met olie inwreven, bestreken, gesmeerd. — (fig. et fain.) Afrassen, kloppen, ranselen: On 1'a frotté comme it
faut, On lui a frolt.é les oreilles, enen heeft hem.
ter (lege, braaf afgerost. — [Tech.] Pierre ii frslijpsteen m. der lettergieters. Fr- des caractères,
gegoten letters op den sl(psteen aftrekken. — FrIe rasoir, het scheermes aanzetten; ook: het scheermes afvegen (bij 't scheren). — (Prow.) Une main
frotte l'autre, als (Ie eerie hand de andere wave/it,
worden zij beide schoon. Un mulct frotte l'autre, de
eerie muilezel, noemt den anderen lapoor, de pot ver
ketel, dat hij zwart is. — TROTTER, v. n.-wijtden
Wrijven: Une des roues frottait contre la caisse de
la voiture, een der raderen wreef tegen tien bak
van 't rijtuig. — SE FHOTTER, v. pr. Zich w,vrijv-n:
Se fr- les yeux. — Elkander wrijven: Les hoes
se frottent. — Gewreven worden; Le -verre se
frotte avec de la peau. — (fig. et fam.) Se fr- aa
qn., met iemand te doen hebben of aanleggen, omgang, gemeenschap met iemand hebben. I1 fait bon
se fr- aux savants, 't is goed, meet geleerden omgang
te hebben. Ne nous y frottez pas, laat er u niet
mede in, bemoei er u niet mede. Its se sont Bien
frottés l'un l'autre, zij hebben elkaar braaf a fgeranseld. — (Prow) (dui s'y frotte, sv pique, wie
hem aanraakt, brandt zijne vingers, 't is geen kat
om zonder handschoenen aan te tasten (van -iemand,
die zich niets ongestraft laat zeggen of doen),
ook: wie rozen wil plukken, moet op de doornen
rékenen; wie zich moedwillig in 't gevaar begeeft,
kont er in om.
Frotterie, f. [Tech.] Het afslijpen of aftrek
gegoten letterstaafjes op een' slijpsteen. -lkendr
Frotteur, m., -ease, f. Wrijver. boender m.,
wrijfster, boenster, schuurster f. — FROTTEUSE, f.
(.„Werkvrouw f., die de letterstaafjes afslipt.
Frottoir, m. Wrijflap, wrjfdoek , boenlap
schuurlap m.; — schouderdoekje, schouderpapier'

8 2FROTTOJN
tje tn. der bar bier s (om er 't scheermes aan af te
vegen). -- [Tech.] Schuurton f. (der speldenmakers);
— gladtand m. (der boehibinders); — lustreerzak m.
(der hoedenmakers). -- [Pliys.] Wrijfkussen n.
aan de elektriseer-machine.
Frotton, in. [Tech.] Str ij kbal m. van doek
der kaartenmakers, om het papier of de kaarten
daarmede glad te strijken.
Froze, in. [Anc. cout.] , z . FROT .

--

FTICACÉ.

du penchant pour le fr- défendu, verboden vrucht
smaakt het lekkerst: wat ons verboden is, trekt
ons juist daarom te sterker aan. — Bij uitbreiding:
ligchaamsvrucht: Une femme est obligée d'avoir
soin de son fr-, eene vrouw is verpligt voor hare
ligchaamsvrucht te zorgen. Ce Pils est le seul frde leur union, die zoon is de eenige vrucht van
hunnen echt. Les fr -s de l'hymen, de in 't huwelijk verwekte kinderen. — (leg.) Voordeel, gewin n.,
winst f., nut n., vrucht f. Je n'ai tiré aucun frde vette affaire, ik heb geen voordeel uit deze zaak
getrokken. J'ai eu beaucoup de peine et peu de
fr -, ik heb veel moeite en weinig nut of voordeel
gehad. Le fr- de ses travaux, de vrucht van zijnen
arbeid. Voila les tristes fruits de la guerre, dit
zijn de droevige vruchten, gevolgen des oorlogs.
Cela ne fait aucun fr -, dat geeft geen nut. Ce
prédicateur fait du fr -, deze predikant sticht nut.
— Fr-s, inkomsten f. pl., voordeelen n. pl., opbrengst f. (van eene bediening, van een of ander
goed). — [Arch.] Vermindering f. der dikte van
eenera munt' naar boven toe. Dunner du fr- (of du
frit) it une muraille, Benen muur intrekken.
5 Fruitage, m. Fruit n., allerhande boomvruchten f. pl., ooft n .
(andere kleur.
Fruité, e, adj. [BIas.] Met vruchten van eene
Fruiterie, f. Fruitkamer f., ooftkelder m. (gebruikelijker is fruitier). — Fruithandel m.
Fruitier, ière, adj. Ooft-, vruchtdragend:
Arbre fr-, vruchtdragende boom, vruchtboom m.
Jardin fr-, oofttuin m . --- FRUITIER m. Boomgaard m. (liever verger). — Fruitkamer f., ooftkelder m. — FRUITIER, in.. -IERE, f. Fruit - of
ooftverkooper in., -verkoopster, fruitvrouw f. —
In dien zin ook als adj.: Marchand fr -, Marchande
fr-ière. — Verhandeling f. over het ooft, oo ftboek n.

Froueunent, m. [Chas.] Het nabootsen van
zékere geluiden, om daarmede vogels te lokken. —
Frouer, V. n. Geluiden nabootsen, als lokmiddel
om vogels te vangen, vogels met het lokfluitje lok
— Froze-froze, m. Klanknabootsend woord-ken.
om 't geruisch van kleederen, van bladeren na te
bootsen. --- (Loc. prov. et pop.) Faire frou-frou,
den gebraden haan spelen, eene groote staatsie voeren. — [H. n.] Volksnaam van 't kolibrietje.
% Fructeseence, f Tijd m. des jaars, waarop
de meeste zaden rijp worden; rj pwording f. —
Fructeseent, e, adj. [Didact.] Met vruchten
zich bedekkend .
Fructidor, in [Chron.] Twaalfde maand van
't fransche republikeinsche jaar (van 18 aug.
tot 16 sept.), vruchtmaand f. — Fructifère,
Fructifiant, e, adj. [Bot.] Vruchtdragend. --Fructificateur, trice , adj. Vruchtbaarmakend. — Fructification, f. Bevruchting, ontwikkeling van den bloesem en van de vrucht.
— Fruetifier, v. n. Vrucht dragen, vrucht
opléveren of voortbrengen. Cet arbre fructifie
pour la première fois, deze boom draagt voor
het eerst vruchten. -- (fig.) Voordeel geven, gedijen:
Cette somme a fructiflé, vleze som heeft winst opeleverd, rente ge geven-. Dieu a béni leur travail
et l'a fait fr-, God heeft hun werk gezegend en het
goede vruchten laten voortbrengen. -- Fructit Fruition, f., z. V. a. JOUISSANCE.
forine, adj. Vruchtvormig. — F ructigène, adj.
Fruinentacé, e, adj., z. FROIIENTACd.
Op vruchten wassend. — Fructuaire, m. [Ant.
Frumentaire, m. [Ant. rom.] PoorraadhezorFructueusement,
ger,
Vruchtbruiker
m.
—
rom.]
proviandmeester; — schatmeester. -- Weleer
adv. Met vrucht, met zegen, met voordeel: Its y ook z. v. a. marchand de blé, graanhandelaar m.
ont travaillé fr-, zij hebben daaraan met vrucht — [H. n.] Fr-s, mikroskopische schelpjes H. pl.,
gearbeid. -- Fr uetneux, ease, adj. (poét.) die naar tarwekorrels gelijken.
Vruchtbaar: Verger fr-, vruchtbare boomgaard m.
Fruinentalite, f., z. FROMENTAIRE.
— (f q.) Voordeelig, winstgevend: Il a un emploi
Frusgliin, in. (pop.) Goedje, boêltje, al wat
fr -, hij heeft een voordeelig ambt. -- Fructnle, in. iemand aan kleederen en geld bezit.
Ieder der bijzondere vruchten, die tot de vorming
Fruste, adj. [Numism.] Afgesleten, onkenbaar
eener zamengestelde bloem medewerken. — tFruc- geworden (van munten en gedenkpenningen) . —
tuosité, f., z. v. a. FÉCONDITE.
Perweérd (van oude steenen). — Poésie fr -, poëzij,
Frugal, e, adj Sober, matig, spaarzaam, zui- die de kenmerken van hooge oudheid draagt, overnig; genoegzaam. Mener une vie fr-e, zuinig, oude poëzij f.
spaarzaam, matig leven. 11 est extrêmemen t fr-,
Frustratif, ive, Frustratoire, adj. [Prat.]
hij is zeer sober, matig. Un repas fr-, een sobere Nutteloos, doelloos; ijdel. enkel om tijd te winnen.
maaltijd. (Volgens de Académie heeft dit woord Frats fr -s, doellooze onkosten in. pl. — Exception
geen m. pl,.; terwijl men, toch bij de schrijvers zoo- fr -, nietige tegenwerping f. — Acte fr -, bedriegewel frugals als frugaux vindt.) — Frugale- ljke acte f. — FRUSTRATOIRE, in. Kruiderw jn, sut-^
ment, adv. Matig, op eene matige, spaarzame herwijn m. met notemuskaat. -- Frustratoirewijze, zuinig, spaarzaam. — Frugalité, f. Spaar- ment, adv. Op vergeefsche, vruchtelooze wijze.
zaamheid, matigheid, zuinigheid, soberheid, een
Frustrer, v. a. verijdelen, te leur stellen, mislevenswijze, onthouding f.
-voudige leiden, bedriegen, bedotten On l 'a frustré de ses
Frugardite, f., z. v. a. IDOCItASE.
droits, men heeft hem in zijne regten verkort, van
Frei gifère, adj., z. v. a. FRUCTIFE,RE . — Fru - zijne regten beroofd. Fr- ses créanciers, zijne schuld
givore, adj. [H. n..] Vruchtenetend, van gewas
te leur stellen. Fr- l'attente de qn., iemnands-eischr
vruchten levend. — Fru givores, m. pl.-sen,va verwachting verijdelen. — SE FRUSTRER, F. F.
[H. n.] Vruchteters, ooftpikkers in. pl., vogels, Zich berooven: Nier one autre vie, eest se fr
die van vruchten leven.
dune consolante espérance. — Elkander te leur
Fruit, m. Vrucht f., ooft, fruit n Des li -s stellen. — Frustré, e, adj. (en part. passé) Pernoués, mors, hátifs, tardifs, gezette, rijpe, vroeg sonne, Espérance fr -e, teleurgestelde persoon m.,
vruchten. Des fr-s a noyau, á pe--rijpe,lat hoop f.
p in, steenvruchten, vruchten met pitten of kernen.
Fruteseence, f. [Bot.] Tijd m., wanneer de
Fr-s d'été, d'automne, d'hiver, zomer-. herfst-, vruchten afvallen, om door hare zaden de soort te
wintervruchten. Fr-s pendants, hangende, nog aan doen voortduren. — Fruteseent, e, adj. Zich
den boom zittende vruchten. Fr- pendants par ra- als boom of struik verheffend; boom-, struikvormiq.
cines, te veld staande gewassen n. pl. Fr-s de terre,
Frutex, in. (latin.) (als toegevoegd woord bij
aardvruchten (als meloenen, komkommers, enz.) Fr-s de namen van een aantal planten) . Struik, heester m.
de
aarde,
alles,
wat
de la terre, vruchten der
Frutieole, adj. [H. n.] Tusschen de struiken
aarde tot voedsel voortbrengt. Fr-s de la saison, levend.
vruchten, die men eet in 't saizoen, waarin men
Frutic,ileux, ease, Fr utiqueux, ease,
ze plukt. Fr-s de garde, vruchten, die men bewa- adj. [Bot.], z. V. a. FRUTESCENT.
ren kan, die goed blijven. — Nageregt n (in dezen
Frutille, f. [Bot.] Reuzenaardbézie f., vrucht
zin alleen in 't enkelv. gebruikelijk): On a déjh van den Frutiller of Frutillier, m., de reu
servi le fr-, riten heeft het nageregt reeds opgedra-zenardbéipltf.vCh
gen, opgezet. On est au fr -, men is aan t nageFuca, m. [H. n.] Een naar den baars gelijregt. Du fr- monté, versierd dessert-ooft. — (Loc. kende zeevisch m.
prov.) C'est du fr- nouveau de vous voir, het is
Fucacé, e, Fucé, e, adj. [Bot.] Naar 't zeeiets zeldzaams, raars, wanneer men u te zien krijgt. wier gelijkend - FUCACÉES , f. p1. Afdeling van
— Fr- defendu, verboden vrucht (door Eva in de familie der zeewierplanten . — FUCEES , f. pl.
't paradijs gegeten); (lig. et fam.) On a du gout, Zeewierplanten f. pl. in 't algemeen.
.

.

FUOIISIE

--

Fuchsie, f. [Bot.] Soort van pronkgewas n.
met donkerroode, afhangende bloemen, fu c it s i a f.
— Fuehsié, e, adj. Naar de fuchsia gelijkend.
Fucicole, adj. [H. n.] Tusschen 't zeewier
levend. — Fueiforme, adj. [Bot.] Zeewiervor»tig. — Fucoide, adj. [Bot.] Naar eene zeewier plant gelijkend.
Fucus, m. [Bot. Wier, zeewier, zeegras n.
zeerui f. (waarvan de soda bereid wordt) .
Fue, f. [Bot.] Soort von harsachtige boorti m.
— Fnent, m. [Bot.] Soort van zeegras n.

Fugace, adj. [Méd.] Voorbijgaand, vluglig

(passagen). -- [Bot.] Kortdurend, van korten duur,
spoedig vergaand of verdwijnend.
% Fagacité, f. Vlugheid, vergankelijkheid f.,
korte duur m.
Fugato, m . [Mus.] In den trant der fuge gezet stuk, f u g a t o m.
Fugue, m. [Méd.] Oorsmeer n. (cérumen). —
Wolkje n. in de pis. — Verzwéring f.

Fugitif, ive, adj. Vlugtig, vlugtend: Eselave
f-, voortvlugtige, ontloopen slaaf. — (fig. et poét.):
Oude fugitive, vlietend, voorbijloopend water m.
-- Voorbijgaand, vluglig, vergankelik, kortstondig, onbestendig: Bonheur f-, vlugtig, onzeker geluk n. Plaisirs f-s, kortstondige vermaken n. pl.

-- Pensée f-ive , vlugtige , ligt vervliegende gedachte f. — Fugitif, m., -ive, f. Vlugteling,
voortvlugtige m. en f. Pièces f-ives, kleine of ver
schriften n. pl.
-stroide
Fugue, f. [Mus.] Veelstemmig stuk n., waarin
een melodisch thema, eene keurige, welluidende gedachte heerscht, die afwisselend door de eene stem
na de andere op velerlei wijze herhaald wordt,
fuge, fuga f. — (fig. et fans.) Faire une t-, de
vlugt nemen. -- Fugné, e, adj. [Mus.] In den
stal of vorm der fuge
Fui, e, adj. (en part. passé van fuir): Ennemi
f-, Danger f-, ontvlugte vijand m., ontvlugt, ver
gevaar n.
-medn
Fuie, f. Kleine duivenslag n., duiventil f. —
Weleer ook: vlugt, ontsnapping f.
Fuir, V. n. (met avoir) Vlugten, de vlugt nemen,
ontvlugten, vlieden, ontvlieden, weg loopen, zich
snel verwijderen: F- de son pays, hors de son pays,
uit zijn land vlugten, zin land ontvlugten. L'ennemi luit, de vijand vlugt, vliedt, slaat op de vlugt.
On lui reproche d'avoir fui, men verwijt hein, dat
M de vlugt genomen heeft. — Ook van zaken gebezigd, die zich niet min of meer snelheid bewegen
of schijnen zich te verwijderen: Le temps Puit, ale
tijd snelt henen. Nos beaux jours fuient rapidement,
onze schoone dagen gaan snel voorbij. L'hiver a fui,
de winter is voorbij, is verdwenen. Les nuages
fuient, de wolken drijven over, drijven voorbij. Au
Beul son de sa voix, lamer Puit, opt geluid zijner
stem alleen wijkt de zee terug. Le rivage semblait
f- Join de nous, de oever scheen verre van ons te
vlugten. .—(fam.) Cela ne peut, ne saurait lui f-,
datkan hem niet ontgaan, niet inisloopen. — [Peint.]
Terugwijken, zich als in de verte, in 't verschiet
vertoonen: Cet objet luit Bien, dat voorwerp wijkt
goed terug, doet zich op behoorljken afstand voor.
-- [Tech.] Un outil qui Puit, een gereedschap, dat
uitglijdt, afschampt. — Ce tonneau, ce vase, ce
pot luit, dat vat, die vaas, die pot lekt. Le vin luit
du tonneau, de wijn lekt uit het vat. — [Mar.] F- à
corde et b mats, voor top en takel loopen. F- á sec
de toile, zich van den wind laten drijven. — F- devant le temps it la lame, voor de zee wegloopen, ter
lens loopen.— F- vent arriére, vóór den wind loopen.
--- (fig.) Ontwijken, ontduiken, uitvluglten zoeken: Je
ne puis terminer aver eet homme, it luit toujours, it
ne fait que f-, ik kan met dien man niet ten einde
komen, hij zoekt altijd uitvlugten. FUIK, v. a.
Ontvlugten, ontloopen, ontvlieden ; — mijden, ver mijden, schuwen, ontwijken. F- un pestiféré, een'
pestzieke ontvlugten. F - son pays, zijn land ontvlugten. F- le danger, 't gevaar ontvlugten, ontwijken. F- Ie monde, den omgang der menschen
ontwijken, zich afzonderen. F- le combat, het gevecht ontwijken, vermijden. Le sommeil me luit, de
slaap ontvliegt mij: ik kan niet slapen. Les méchants
luient la lumiére, de boozen schuwen 't licht. —
(Prov.) On ne pent f- sa destinée, men kan zijn
noodlot niet ontgaan. — [Man.] Ce cheval Puit les
talons, dat paard wijkt voor de sporen uit, loopt
zijwaarts — SE FUIK , v.. pr. Zich ontvlugten, zijne
.
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vervéling, zijne wroeging enz. zoeken te ontgaan:
Le criminel cherche vainement b se f- lui -inême,
de misdadiger poot t vruchteloos zich zelven (zijne
onrust, zijn' zelfverwijt, zijne wroegingen) te ontvlugten. — Elkander ontvlugten, vermijden, ontwijken: Autrefois ils se recherchaient, aujourd'hui
its se luient, weleer zochten zij elkanders gezelschap,
thans vermijden zij elkander. — Vermeden worden:

Tout excès dolt se f-, alle buitensporigheden moeten
vermeden worden. — Uiteen loopen: Tantót ces
routes se rapprochent et se croisent, tantót elles se
luient, eau eens komen die wegen bijeen en kruisen
elkander, dan weder loopen zij uiteen.
Fuite, f. Vlupt f.; het ontvlugten, ontvlieden,
bntloopen, wegsnellen; ontlooping, ontwijking, ontsnapping I. Se sauver par la f-, zich door de vlugt
redden. Mettre les ennemis en f-, de vijanden op
de vlugt slaan, drijven. -- La f- d'un gaz, d'un li
une lente, het ontsnappen van een gas,-quidepar
van een vocht door eene reet. — [Peint.] La f- des
ohjets, het terugwijken der voorwerpen (waardoor
zij zich als in de verte geplaatst voordoen). — (fig.)
La f- du vice, de 1'occasion, het schuwen, vermyden der ondeugd, der gelegenheid. — (fig. et poét.)
La f- des années, het snelle henenvlieden der ja
ontwijkend antwoord n., ver-ren.Uitvlugf,
Vous ne répondez point précisément,-traginI.
eest une f-, gij antwoordt niet bepaald, het is eerre
uilvlugt. — FUITES, f. pl. [Véner.] Spoor n., dat
een hert in 't vlugten volgt.
Fu j et, M. [ H. n.] Koraaltol m. , tolvormige
schelp f. van den Senegal.
Fulgore, in. [H. n.] Glimkever, lantaarndrager m , lichttor I. — Fulgorelles, f. pl. Glim keversoorten I. pl.
Falgaral, e, adj. [Didact.] Den bliksem betreffend. Science f-e, wetenschap van de wigchelarij
door het blikseinvuur. — .]- Fulgurant, e, adj.
Bliksemend, weerlichtend, schitterend als de bliksein. -- Falg«rateur, ni. [Meth.] Bliksemvoerder m. (binaam van Jupiter). — [Ant. rom.] Wigchelaar door middel van 't bliksemvuur of den
donder, f u l g u r á tar In. — Fulguration, f.
[Phys.] IVeirl-icht n.; hel weêrl.ichten (éclair). —
[Chim.] , z. V. a. ÉCLAIR, CORUSCATION. - Fu1gtiriser, v. a. (woord van Scarron), z. v. a. FOUDROFER . — Feil gurite, m. Dondersteen, f u l g u-

r i e t m. Fulguuromètre, m. [Phys.] Bliksem
werktuig ow de elektriciteit der luchtte-metr.,
meten of te bepalen.
% Fiiligine, I. [Didact.]

Roet n.

--- Fniigi-

neux, euse, adj. Roetig, roetachtig; roetkleurig.
Vapeur f-euse, roetachtige damp in. — [Mid.]
Lèvres f-Buses, roetkleurige, zwartachtige lippen f.
pl. Langue f-euse, donkere, roetkleurige tong f. -Fuliginosité, I. Roet-igheid, roetachligheid I.
Fnitomanie, Fuillotomie, f. [Bot.] Soort
van ziekte der planten, die te veel bladeren doet
uitspruiten, te welige bladergroei m. (Men zegt ook
phvllomanie.)
Fulmar of Pétrel-fulmar, m. [H. n.]
Graauwe stormvogel, ijssiormvogel m., ijsmeeuw f.,
zeepaard u., door de hollandsche walvischvangers
mallemuk geheelen.
Ftilrninaire, adj. [Phys.] Den bliksem of den
donder betre/fend. -- [i%linér.] Pierre f-, dondersteen m. (fulgurite). -- Fulniival, e, Den
bliksem of donder betreffend. (Plur m. fulminaux.)
— Fulminant, e, adj. [Myth.] Bliksemslingerend, met den bliksem gewapend: Le dieu f-,
de bliksemgod, Jupiter. — [Chun.] Knallend, ontploffend: Or, Argent f-, knalgoud, knalzilver n.
Poudre f-e, knal- of donderpoeder n. — (fig. et
fam.) Hevig uitvarend of dreigend, vreeseljk ra
tierend, bulderend, donderend: Cet hom -zendme est toujours f-, die man vaart altijd geweldig uit. Jeter des regards f-s, toornige, dreigende
blikken om zich werpen. Un orateur f-, een donderend, heftig uitvarend redenaar m. — Fuimi.
nate, m. [Chico ] Knalzuur zout n. -- Fulmination, f. [Chico.] Het knallen en bliksemen van
't knalgoud, knalzilver, donderpoeder, enz. (détonnation). — [Dr. can.] Afkondiging I. van den pauselijken kerkban, banbliksem m., fu lm i n á ti e f.
Fuluninatoire, adj. [Théol.] Den banbliksem
slingerend, den banvloek uitsprekend. — Fulminer, v. n. Den banbliksem slingeren of uitschieten.
— [Chim.] Knallen, donderend^ontplofen, kraken,

--
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bersten. — (fig. et faut.) Geweldirq uitvaren, dreirgen, razen, tieren, bulderen, schelden.: II fulmine
fort contre vous, hij vaart zeer tegen u uit. Ne
vous mettez pas en colère, et ne fulminez pas,

word niet toornig en raas zoo niet. — FULMINER,

V. a. [ Dr. can.] Den banvloek uitspreken, f u l m in é r e n. — Het part. passé is ook adj. Excommunication f-e, uitgesproken banvloek m. — Fulniinifère, adj. Bliksemvoerend. — Fuilniinique,
adj. [Chico.] Acide f-, knalzuur n.
Fulverin, m. [Peint.] Sapverw f. tot bruinen.
Fulvibarbe, adj. [H. n.] Met peelrooden baard.
— Fnlvicolle, adj. Met geelrooden hals. — Fulvicorne, adj. Met geelroede voelsprieten,. — Feil
adj. Met geelroode schenkels. — Fmil--vicre,
vipède, adj. Met geelroede voeten. — Fmilvipenile, adj. Met geelroode vleugelen. — Fnlvirostre, adj. Met geelrooden snavel. — F,ilviventre, adj. Met geelrooden buik.
Fmnade, f. [Agri(.] Gedeelte (frond ni , beennest

en verbeterd door 't vee, dat er des nachts in op-

gesloten werd. — [Cuis.] Gestoofde , gesmoorde

ijs f. — [Tech.] 'Zeker chemisch vuurtuig n (naar
n naam des uitvinders dus geheeten).

y Faurmage, m. [Tech.] Het rooken, berooken,
.
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iI fume, dit paard heeft geloopen, het rookt, dampt.
— (fig. et fain.) F- de colère, van toorn schuimbekken. Cette nou veile Ja fait f- , deze tijding
heeft hem doen razen, tieren. La tete lui fume,
hij is vol gramschap. — Ook als v. imp.: I1 fume
dans vette chambre, het rookt in deze kamer. —
FUMER, v. a. .Kooken, berooken, in den rook han
F- des janibons, des harengs, hammen, ha--gen:
ringen rooken. — Rooken, als rook gebruiken: Fdu tabcc, an cigare, tabak, eerie sigaar rooken. Fune pipe, eense pijp rooken-. In dezen zin ook zon
voorwerp gebruikt: I1 fume toujours, hij rookt-der
altijd. I1 aime á f-, hij rookt gaarne, is een liefheb
[Chas.] F- les reriards, de vossen-bervanok.—
door rook uit hunne holen verdrijven. — [Tech.
F- )'argent. filé, het gesponnen zilverdraad berooken
]

(om het eerie goudtint te (leven). — Mesten, bemes-

ten: F- uil champ, eenen akker bemesten. — SE
Gerookt, is den rook gehangen worden. -- Weleer ook: zich vertoornen.

FUMER , V. pr.

Fucner olles, z. FUMAROLLES.

Funieron, m. Rookende kool f.
Fnmet, nl. Aangename geur ni. van vleeschspijzen., inz. van wildbraad, ook van wijnen, vlugtig
streelende kitteling f. op smaak- eu reukzenuwen.
— Uitwaseming van de dieren, van de door hen
bezochte plaatsen. — [Cuffs.] Soort van ragout n.
Feuineteron of Fiinieterean, in. [Agile.]
Mesthoop m. op een land, clot men voornemens is
te benzesten. (kervel f.
Fnnmeterre, f. [Rot.] Aardrook in. , duiveFneneterreaux, Fuiiietreau, ni., z. FUME-

het blootstellen der voorwerpen aan de werking
van den rook. Le f- de la viande, du poisson, het
rooken van vlee<<h, visch. Le f- de I'argent filé,
het berooken van 't gesponnen zilver (waardoor
aan 't zilver ease valsche grondkleur gegeven wordt);
de daardoor voortgebragte kleur f. — [Ane. cout.]
Rookgeld, haardsteêgeld n. — [Bot.] Soort van
TERON.
paddestoel m.
Fuanieiir, m., -ease, f. Rooker m., rookster f.,
Fnlna,nt, e. csdj. Rookend; dampend: Tison
1-, r00kr l bram hout n_F. Cendres f-es, rookende hij of zij die tabak rookt.
asch f. Viandes f-es, dampende spijzen f. pl. — Les
j Fumneusentent, adv. Al_et veel rook. — (fig.)
naseaux f-s dun cheval, de dampende neusgaten n. Met verdriet.
Futuenx , ense , adj. _Naar 't hoofd of de
pl. van een paar^^d. — (lig.et f am ) II est tout fde colère, hi schuimbekt van toorn. — [Atch.] hersenen stijgend, bedwelmend, hoofdhl, dronken
makend: Dti vin f-, hoofdige wijn (die ligt dronken
Neige f-e, levendige kalk m.
Feimarate, m. [Chico.] -Vuinarinezuur zout n, maakt). Foyer f-, rookende haard m. Cherninée
— Funiarine, f. [Chun.] Een alkali of loogzout, f-ease, rookende schoorsteen m. (die den rook in
dat men beweert in den aardrook of duivekervel te 't vertrek verspreidt).
Fuiniaire,arlj. Oernest, op inesthoopengroe jend.
hebben aangetroffen. — Fiio'arigne, adj.: Acide
Fuiiiiev, in. [Econ. rui.] Mest, juist m., rotf-, fumarine- of aardrook-zuur n.
Funnarolles, Fanierolles , f. pl. [Géol.] tend stroo D. vermengd niet den drek der beesten;
Meer of minder zigtbare dampen m. pl., voortge- — iedere meststof f. Fosse à f-, mestkuil m. Tas
bragt door water en verdeelde zwavel, die beide de f-, of enkel F-, ,nesthoop m. Mettre du f- dans
geboren worden uit de ontbinding van het zwavel- un champ, eenen akker ,nesten. -- (Loc. prov.)
waterstof-gas door de zuurstof uit cie dampkrings- Etre sur son f-, op zijn eigen erf, in zijn eigen huis
lucht, welk gas door kleine, dikwo, is naauw merk zijn. Un cog est Bien harde sur son f-, nergens is
spleten of gaten in den grond ontsnapt, f u--bare men onverschrokkener, dan op zijn eigen erf. Mourir
m a -r o l e is f. pl. -- Die spleten, buizen f. pl. of sur un f-, op eenen mesthoop, in den ellendigsten
.gaten n. pl. zelven. (bek. toestand sterven. Etre comme Job sur son f-, zoo
Fuumat, m. [ H. n.] Soort van rog m. met langen arm als Job, in den ellendigsten toestand zijn. L'oeil
Fnnié, m. [Tech.] Afdruk van' een' stempel of du maitre vaut f-, 't oog van den meester naakt
houtgravure, vooraf in de vlam eener kaars gelhou- het paard vet. Relever qn. du f-, iemand uit den
grootsten nood redden. Regarder le monde comme
den, rook- of roetafdruk m.
Fnimé , e , adj. (en part p assé van filmer): du f-, de wereld als drek, als niets achten.
Fnonifu, ;e, adj. [Lidact.] Rookverdrijvend.
Jambon f-, gerookte ham f. — Champ Bien f-, goed
bemest land n. — Verres f-s, berookte, in den rook — Fumigateur, m. Berooker m., hij, die begehouden glazen n. pl. (om daardoor de eklipsen gade rookingen doet. — Fumigation, f. [Chem., Méd.]
Berooking f.. het berooken niet kruiden, met reuk
te slaan) .
La f- est souvent fort salutaire dans une-werk.
Fnmée, f. Rook, damp ni. Noir de f-, zwartsel n. Le bols vert fait beaucoup de f-, het groene chambre ou it y a des malades, de berooking is
hout veroorzaakt veel rook of damp. Ceci sent la dikwjls zeer heilzaam, in een vertrek, waarin
f-, dat stinkt naar den rook. S'exhaler en f-, in zieken z ij n. F- sèche, humide, drooge berooking f.
rook, in damp, vervliegen. — (fig.) Cela s'en va en of droog bad n., bedamping f. of dampbad n. -f-, dat verdwijnt in rook, dat loopt op niets uit. [Chinn.] Het doordringen van eert metallisch lig
cementpoeder —-chametdpnvh
— Se repaitre de vent et de f-, zich met ijdele
hoop voeden. Manger son pain à la f- du rót, oog - [Tech.] F- de la viande, du poisson, z. v. a FUMAGE.
getuige zijn van vermaken, waaraan men geen deel — Fcisnigatoire, adj. Tot berookingen geschikt:
kan nemen. Crest un homme qui vend de la f-, Appareil f- of als subst. in. Un f-, een berookings't is een rookverkooper, een windbuil. — Toules toestel m. Boite f-, rookdoos f. (waarin middelen
les chosen du monde ne sont que f-, alle wereld - zijn om verdronkenen te hulp te komen).
Funiiger, V. a. [Chim., Méd.] Berooken: Fsche dingen zijn niet dan rook, z ijn ijdel, beuzel achtig, vergankelijk — (Prov.), z. FEU. — FUIEES, f. la pantie maiade, an noyé, het kranke deel, eenen
pl. Naar de hersenen of het hoofd opstijgende dam- drenkeling berooken. -- SE FUMIGER, V. pr. Berookt
pen. Les f- du vin, de wijra dampen. Il est encore worden. U Zich zelven berooken. — Het part. passé
rempli des f- du vin, hij heeft zijnen roes nog is ook adj.: Corps fumigé, berookt ligchaam n.
Fuuiipenne, adj. [H. n.] Met roodkleurige
niet uitgeslapen. — (fig.) Les f- de l'orgueil, de
l'ambition, de opwellingen van den hoogmoed, van véderen.
Fii niste, m. Rookverdrijver m. — Fuiinisde eerzucht. — [Chas.] Drek m. van herten en
terie, f. Kunst f., beroep n. des rookverdr vers.
ander rood wild.
Fuiinivore, ad). Rookvertérend: [Tech] : ApFormer, v. a. Rooken, dampen, rook of damp
afgeven of verspreiden. Le bols vert fume beaucoup, pareil f-, of als subst. m. Un f-, een rookvang m.,
het groene hout rookt sterk. — Cette cheminee toestel boven Bene lamp of vaam, waarin de damp
fume, die schoorsteen rookt. — Ce cheval a couru, verdwijnt.
.
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Fuimoir, m. [Tech.] Rookhuis, rookvertrek n.
(waarin vleesch of visch gerookt wordt).
Fumosité, f. Bedwelmende eigenschap, koppig
wijnen) . — Naar rook gelijkende damp m.-heidf.(van
Fumure, f. [A g ric. J Het bemesten. — Mest m.,
inz. van schapen, die in eene beslotene plaats zijn.
Fnnarnbule, m. et f. Koordedanser m., —
danseres f. — Soms ook als adj. gebruikt. El
éphant
f-, olifant m., die op de koord danst. — Funambulie, f. Koordedanserskunst f.
Ftindibale, f. [Ave. mil.] Werktuig n., waarmede men groote steenen wierp.
Fune, f. [Pêche] Trektouw n. van eene zegen.
Funé, e, adj. [Mar.] : Mát f-, opgetuigde mast m.
Fuinèbre, adj. Tot eene lijkstaatsie of begrafen is behoorend: Une oraison f-, eene lijkrede f.
Pompe, convoi f-, likstaatsie f. — [H. anc.] Jeux
f-s, feestelijke optogten tn. pl. en gevechten n. pl.
der zwaardvechters rondom de houtstapels. Colonne f-, likzuil f., waarin de asch der verbrande
lijken geplaatst werd. — (fig.) Treurig, somber,
droevig, onheilspellend, akelig. Cr! f-, treurig geschreeuw n. De f-s accents, treurige toonen m. pl.
Lieu f-, somber oord n. — Oiseaux f-s, zékere
nachtvogels , inz. uilen, wier geluid iets sombers heeft, ongeluksvogels m. pl. — 5 Fiinèbrement, adv. Op sombere, treurige wijze.
Funer, V. a. [Mar.J Betakelen, optakelen, optuigen (een schip, een' mast).
Funérailles , f. pl. Likstaatsie, begrafenis,
uitvaart f. F- magnifiques, pompeuses, prachtige,
statige begrafenis. Faire les f- de qn., iemands uit
houden, iemands lijk ter aarde bestellen. Au-vart
jour des f-, op den dag der begrafenis.
Fnnéraire, adj. De ljkstaatsie of begrafenis
betre/fend: Frais f-s begrafenis-kosten m. pl. Ser E.
vice f - , likdienst f. (poét.), z. V. a. FUNEBR
Funéral, e, adj. Tot de begrafenis hehoorend.
(Plur. m. funéraux.)
Fuiière, f. [Ant. rom ] Naaste bloedverwant f.
—

eens overlédenen, die de bij Benen doode gebruikelijke

rouwklagten deed, z. V. a. PLEUREUSE.
Funeste, adj. Rampzalig, noodlottig, verderfelijk, ongelukkig, heilloos, jammerlijk, treurig, d roevig: Guerre f-, rampspoedige oorlog m. La victoire
nous a été f-, de overwinning is voor ons ongeluk
geweest. Accident f-, treurig toeval n. Mort-kig
f-, droevige dood m. Jours f-s, ongelukkige dagen m. pl. -- Funestement, adv. Jammerlijk,
heilloos, op eene ellendige, rampzalige, ongelukkige
wijze. — -I- Funester, v. a. Verderfelijk maken.
— -I- FUNESTER, v. n. Verderfelijk zijn.
Funenr, m. [Mar.] Optuiger, takelmeester m.
(die het want, touwwerk tot een schip levert.)
Fungible, Fungieole, Fein^ie, Fungite,
Fun ivoren, Fungus, etc., z. FONG—.
Fiuiieulaire, adj. [Mecan.] Uit touwen za?nengesteld: Machine f-, touwtoestel n. om te hij schen. — [Géom.] Problème, Hypothèse f-, kettingvoorstel n. (ter bepaling van de gedaante eener
kromme lijn, gevormd door eene koord of keten,
die aan de beide einden is opgehangen).
Funicule, m. [Bot.] Navelstreng f., navelsnoer n.

Funin, m. [Mar. J Touwwerk, takelwerk, staand

en loopend want n. Le f- du grand mat, het touw
Franc f-, gijntouw,-werkvandgotms.
sterk, ongeleerd touw, grof vij fdraadsch touw n.

Mettre un vaisseau en f-, een schip betonwen.
Fur, m. (alleen voorkomend in:) Au f- et it
mesure, of A f- et it mesure, of A f- et mesure,
naar gelang, naar mate : Je vous en fournirai it fet it mesure que vous en aurez besoin, -ik zal u

daarvan voorzien, naar mate gij zult noodig hebben.
Furcellaire, f. [Bot.] Soort van zeewier n.

Fui'cifère, adj. [H. n.] Vorkdragend.—Fur-

cilabre, adj. Met

gevorkte lippen. — Fureipf-

Ie, adj. Met vorksgewijs gespleten haren. — Fureiilaire, adj. [Anat.] Vorkvormig. — FURCULALRE , f. [H. n.] Kaderdiertje n., een in fusie-diertje.
Facet, m. [H. n.] Fret n. Prendre des lapins
au f-, konijnen met het fret vangen. — (fig.) Snu ffelaar; scherpzinnig mensch m. — [Méd. ] Genees -

middel n., dat op de kwade ,sappen in 't ligchaam
werkt. — [Pèche] , Z. V. a. EPERVIER . — Furetage, in. [Chas.) Konijnenjagt f. met het fret. -Fureter, v. n. Met een fret jagen: Aller f-. met
het fret op de jast gaan. --- (fig.) Doorsnuffelen,

^2 ^

FURNARIN1 ES.

doorzoeken. Il va f- partout, lijf gaat alles doorzoeken, hij snuffelt overal rond. — FURETER, v. a.
Met het fret doorzoeken. F- un terrier, een konijnenhol met het fret doorzoeken. — (fig.) Qu'allez-vous
f- dans cette bibliothèque, wat gaat gij in die bibliotheek opsporen ? --- Fureteur, m. Jager m.
met het fret. — (fig.) Snuffelaar, doorzoeker m.
Cachez-vous de lui, eest un f-, verberg u voor
hem, laat u niet tegen hem uit, hij is een snu ffelaar, speurhond m. — F- de nouvelles, jagtmaker

m. op nieuwtjes. — ( Waar 't vrouwelijk mogt
noodig wezen, gebruike men FURETEUSE).
Ftireur, f. Woede, verwoedheid, voorbijgaande
driftvervoering; — razernij, wilde krankzinnigheid,
dolheid f. Etre transporté de f-, van woede buiten
zich zelven zijn. Apaiser la f-, de woede doen bedaren. Mettre un lion en f-, eenenn leeuw woedend
maken. —F- utérine, manziekte, ontembare drift der
vrouw naar den man.— (fig.) La f- de in tempète,
de woede van den stormwind. — Sterke, hevige zucht
of begeerte f.: II a la f- du jeu, hij heeft eene sterke
gehechtheid aan het spel. I1 aime les fleurs it la f-.
hij is een zeer groot liefhebber van bloemen. —
.Kwade gewoonte of hebbelkheid, zucht f.: Avoir
la f- de se mèler des affaires d'autrui, het niet
kunnen laten zich in eens anders zaken te steken.
— (fam.) Faire f-, zeer in trek, in zwang zin,
druk gezocht zijn. Cette pièce, Cette actrice fait
f-, dat stuk, die tooneelspeelster maalt veel opgang,
heeft veel toeloop. — F- prophétitlue, poétique.
martiale, factice, profétische, dichterlijke, kr•tjgshaftige, gemaakte vervoering of ver r ukking.— F-s,
vervoeringen, buitensporigheden, uitspattingen der
hartstogt, dolzinnigheden f. pl. Les f-s de l'amour,
du désespoir, de la guerre.
Furfuracé, e, adj. [Méd.] Naar zémelen gelijkend: Dartre f , zemelachtige huiduitslag m. --Furfure, f. [Méd.] Schilferachtige uitslag in. (b. j
hoo/dzeer, dauwworm. enz.).
Furibond, e, adj. Woedend, razend: I1 vint
a nous tout f-, hij kwam geheel woedend op ons
af. Des yeux f-s, van gramschap vonkelende oogen
n. pl. — Ook als subst.: Un f-, een razende, dolle
m. — Furibonder, v. it. (woord van Mad.-man
de Sévigne) Als een dolleman te -werk gaan.
Furie, f. Woede, verwoedheid, dolheid, razernij; — hevigheid, heftigheid f., geweld n.; onstuimigheid f. Je lui parlerai quand sa f- sera passée,
ik zal hein spreken, wanneer zijne woede zal over
zijn. Dans la f- du combat, in liet hevigste, heetste
van 't gevecht. La f- de la tempéte, 't geweld van
den storm. Les troupes donnèrent aver f- sur 1'ennemi, de troepen vielen met onstuimigen moed op
den vijand aan. — [Myth.] Wraakgodin, plaag - of
kwelgodin, fu r i e f., naam der drie halfgodinnen,
die de boozen in de onderwereld tuchtigen (in 't
grieksch Erínnyen en Eumeniden genoemd , nl.
Tiséphone, Megwra en Alékto);—(/ig.)boos, kwaad
wijf n., helleveeg f. — [Coma Zékere ou--ardig
derwetsche indische zijde, f. — [Méd. J F- of F- infernale, naam van een' waarschijnlijk fabelachtigen
worm in Noord - Zweden en Lapland, die door de
huid in 't ligchaam van menschen en dieren dringt
en hun onljdeljke pijn, ja den dood veroorzaakt.
-- t DE FURIE, loc. ode. . Met woede (aver furie,
en furie).
(oven.
Fuurière, f. [Tech.] Opening f. in eenes steen Furieiisement, adv. Met woede, woedend (in
dien zint zelden gebruikt) . — (fig. et fain ) (littermate, zeer veel. geweldig, vreeselijk. II est f- riche,
h.ij is uitlermate rijk. II a été hattu f-, h is ge weldig, vreeselijk geslagen geworden.
Furieux, euse, adj. Razend, dol, woedend,
verwoed; ijselijk, geweldig, hevig, geducht. Ii est
devenu f-, by is (lol , woedend geworden. Une
lionne f-euse, eerie, woedende leeuwin f. — Une
tempète f-euse, een geweldige storm m. I1 v But
un f- combat entre ces soldats, er ontstond, een
heui.g gevecht tusschen deze soldaten. — C'est un
f- menteur, mangeur, 't i.e een eerste baas in 't
liegen, in 't eten. Voilit un f- poisson, ziedaar een
onlzettend groote visch. — Ook als subst. gebézigd:
Donner des armes it un f-, wapens aart een.' uit zinnige, razende, dolleman geven.
Faris, m. [Mar.] Volle, open zee f.: Mener
un vaisseau en f-, een schip uit de haven in volle,
open zee brengen.
Furna,rinées f. pl. [H. n.] Rnodbruinf' honig 35+
,
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In. pl., eerste afdeeling van de familie der
=opers.
Fiirolles, f. pl. [Phys.) Ontvlamde uitdampingen f. pl., die zich somtijds op het land en op
de zee vertoonen, dwaallichtjes, vreêvuren n. pl.,

Sint-Elmus-vuur n. (vijl. CASTOR ET POLLUX).

Furoncle, m. [Med.] Bloedvin, bloedzweer f.
— Furonculaire, adj. Tot de bloedvin behoorend. — Furonculeux, euse, adj. Met bloed
aan bloedvinnen onderlíevig; bloed-vinebhd;
-vinachtg.
-t- Furt,m.(woord van Rabelais) Diefstal m.(vol).
Furtif, ive, adj Heimelijk, steelswijze, in 't
verborgen geschied: Une oeillade f-ive, een hei
blik, wenk m. Entrer d'un pas f-, heimelijk-meljk
insluipen. Des amours f-ives, heimelijke minnaf.
pl. — Furtivenuent, adv. Steelswijze,
rijen
in 't geheim, in 't verborgen, ter sluik: S'en aller
zich
heimelijk
wegmaken, wegsluipen.
f-,
Fusain, m. [Bot.] Papenhout n., kardinaalsmuts f. (oo bonnet de prêtre en bols lardoire ge(worm M.
heeten) .
Fusaire, in. [H. n.] Soort van i,ngewandsFusarolle, f. [Arch.] Eijerljjst f., versierde
kraag of band m. onder 't kapiteel der ionische zuil.
Fuseicolle, adj. [H. n.] Met bruinen hals. —
Fuscicorne, adj. [H. n.] Met bruine horens of
voelsprieten..- Fuseine, f. [Chico.] Bruine stof f.
uit de dierlijke olie van Dippel. — Fuseipède,
adj. - [H. n.] Met bruine voeten. — Fuscipenne,
adj. [H. n.] Met bruine vleugels. — Fuscirostre, adj. [H. n.] Met bruinen snavel. — Fuseiventre, adj. [H. n.] Met bruinen buik.
Fuséain, rn. [Mil.] Plansteker der raketten.
Fuseau, rn. Klos m., spil f. On fait de la
dentelle avec dds f-x, kant wordt met klossen
gemaakt. — [Mar.] F-x de cabestan, klampen m.
pl. om de spil. — [Tech.] Naam van velerlei min
of meer spilvormige voorwerpen. Tuyaux b f-, spil
orgelpijpen f. pl. — Linsvormige strook f.,-vormige
waarmede eene aard- of hemelglobe beplakt, waar
een luchtbol zamengesteld wordt. — [Myth.]-uit
Le f- des Parces, de klos der Schikgodinnen,
'smenschen levensdraad m. —(Loc. prov.)Avoir des
jambes de f-, spillebeenen hebben. — (Prov.) Le fdoit suivre le hoyau , wanneer de man werkt,
moet de vrouw niet ledig zitten.
Fusée, f. Hoeveelheid f. garen van eenen klos,
klosvol m., spilvol f. Dévider une f-, een' klos af
haspelen. Démêler une f-, het garen op eene spil
ontwarren; (fig.) eene verwarde zaak uit elkander
zetten, haar ophelderen. — (dig. et fain.) 4chever
sa f-, zijn leven eindigen, sterven. I1 s'était vanté
qu'il en savait toute la f-, hij had zich beroe rad,
dat hij alles haarfijn wist. 11 est au bout de la f-,
hij is op het einde zijns levens. Nous aurons mardi
f-, wij komen in onze zaak niet verder. Commencement nest pas f- , 't is niet genoeg begonnen te
hebben, men moet ook eindigen. — [Artill. Raket,
vuurpijl f. F- de bombe, kraidloop m., lont, buis f.
cener bom. F- d'amorce, gezwind pijpje n. — [Mar.]
Koning n1. of as f. van de spil. F- d'aviron, roederbank, muis f., beslag n., kleeding f. of stropje n. op
eenen riem. F- dans un brulot,pijp in een' brander. Fde tournevire, spil, muis f. (om den kabelring). —
[Marc'ch. j Overbeen n. aan den poot van een paard.
— [Chir. j Piepzweer f., ettergang m. — [ Horl.]
Kettingspil f. in een horlogie. — [Mus.] Snelle
loop in. ter verbinding van twee intervallen. —
[Chas.] Loop, gang n7. van 't vossenhol.— [Hort.]
Zékere winterbraadpeei f. — [Bias.] Spitsruit,
langwerpige ruit f.
Fuselé, e, adj. Klos- of spilvormip. — [Bias.]
Iet spitsruiten voorzien. -- [Arch.] Colonne f-e,
-

dunne spilvormige zuil f. --- Doigts f-s, dun uit
vingers in . pl. — Fuselée, f. [Bot.]-lopend
Spinrokdistel m. — Fuseler, v. a. [Arch.] Den
spilvorm geven, spilvormig bewerken-. — Fuselier, m. Klos - of spilmaker . — TWYeleer: fluitspeler m.
t Easement, in . [Chico.] Smelting f., gepaard

met overgang van zuurstof onder ligte ontvlamming.
Fuser, V. n. [Cbim.. Phys., Méd.] Zich uit
zich uiteen spreiden, uiteen vloeijen, ver-breidn,
Le salpètre fuse lorsqu'il est sur les-vloeijn.
charbons, het salpeter vloeit uiteen, wanneer het
gloeiende
kolen staat. — Le pus de eet abcés
op
a fusé sous la peau, de etter van deze zweer heeft

FUSTIUUE.

zich onder de huid verspreid. -- Het part. passé

komt ook als adj. voor: De la chaux fusée, ver
kalk m. (die door de lucht, zonder water,-weard
gelescht en tot poeder vervallen is) . — FUSER , V. a.
Ineen smelten, vermengen, vereenigen. — (fig.) Fles pai•tis, de partijen zamensmelten.
Fuserolle, f. [Tech.] Ziel f., ijzeren spil door
de weversspoel.
Fusibilité, f. Smeltbaarheid f., inz. der meta len. — Fusible, adj. Smeltbaar.
Fusieorne, adj. [H. n.] Met spilvormige voel
— Fusi%rine, adj. [H. n., Bot.] Spil -sprietn.
-vormig.
Fusil, In. (pr. fu-zi) Vuurslag, vuurstaal, staal;
vuurtuig n., tonteldoos f. Pierre a f-, vuursteen m.
Battre Ie f-, vuur slaan. — Pandeksel n. (nu beter
BATTERIE). — Bij uitbreiding: Geweer, roer n.,
snaphaan m. Le canon, Le bols of Le fut, La
Crosse, Le chien du f-, de loop m., de lade, de
Kolf f., de haan m. van 't geweer. I1 fut tué d'un
coup de f-, hij werd door een geweerschot gedood.
F- à vent windroer. F- it piston of liever à percussion, percussie-geweer. -- [Phys.] F- électrique,
of Pistolet de Volta, z . PISTOLET . — (Loc. prov.)
Se coucher en chien de f-, zich als een bal in 't
bed leggen. — [Tech.] Wetstaal. F- de boucher.,
slagerswetstaal n., priem m. Aiguiser un couteau
sur le f-, een mes op 't wetstaal aanzetten. —
[Exploit.] Laag of schicht f. van gipsaarde.—Ook
,

z. V. a. BESACE

.

Fusile, adj., z. v. a. FUSIBLE.
Fusilier, in. [Mil.] Met een geweer gewapend
voetsoldaat, snaphaandrager, geweervoerder, fuzeli,er m.
Fusillade, f. Losbranding f. van vele geweren
te gelijk, snapkaanvuur, klein-geweervuur n. —
Het doodschieten met het geweer (als krjgsstraf).
Fusiller, v. a. Met het geweer doodschieten,
inz. als krijgsstraf, fu s i l l é r en. — [Tech.] Fun couteau, een mes op 't wetstaal aanzetten. —

pr. Elkander met klein geweer
beschieten. — Fusillé, e, adj. (en part. passé):
Soldat f-, doodgeschoten, gefusilleerd soldaat m.
Fusillette, f. [Artif.] Kleine vuurpijl m.

SE FUSILLER, V.

Fusin, m., z. FUSAIN.

Fusiole, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Fusion, f. [Chico.] Smelting f.; het smelten,
vloeibaar maken van vaste ligchamen. Point de f-,
smeltpunt n., smeltgraad m., smelthitte f. — (fig.)
Vermenging, zamensmelting van partijen, van stelsels, van verschillende klassen der maatschappij.
fus i e f. --^- Fusionnaire, adj. Wat de ineen smelting, vermenging te weeg brengt, bevordert. -Fusionniste, adj. Het stelsel can ineensmelting
aanklevend: Les politiques f-s, of als subst. Les
f-s, de voorstanders der ineensmelting , fu s i onisten m. pl.
Fusipède, adj. [H. n.] Met spilvormige voe-

ten. -- [Bot.] Met spilvormigen stronk.
Fusipore, m. [Bot.] Sckimmelvormig stofmos n.
Fusot, ni. [Bot.] Soort van ligt geelhout n.
t Festal, e, adj. Met stokslagen: Une petite
correction f-e, eene kleine bestraffing met den stok,
eerie kleine dragt stokslagen. (Plur. m. fustaux.)
Fuste, f.Mar.] Voormalig klein roeischip n.

met zeilen. — [ Corn.], z. v. a. FUSTET.
[

Fustel, in. [Coma , z.v.a FUSTET. — [Arqueb.]
Stok m. met gelijke einden.
Fustèque, m. [Bot.] Soort van netel f.
Foster, v. n. [Chas.] Uit het net ontsnappen;
den strik vermijden. — t FUSTEB, v. a. Met stok
-ken
slaan, stoklagen geven.
Fustereau, in. [Mar.] Ligte boot tot overva-

ren, of tot het uitleggen der boeijen.

Fustet, Fustel, Fuste, m. [Coco.] Geel-

hout, fustet-hout, fustet, fustel, lwngaarsch geel
een struik van 't geslacht der sumaks-houtn.,
[rbus cotinus] , op Jamaica, Tabago en andere^4ntillen, ook in Zuid-Europa.
Fustibalaire, m. [Mil. anc.] Met eene Fagti bale f. of een' slingerstok m. gewapend soldaat.
Fustigation, f. Geeseling f., kastijding met
roeden. -- Fustiger, v. a. Geeselen. — SE FUSTIGER, V. pr. Zich zelven geeselen. -- Het part.
passé is ook adj.: Voleur f-, geqeeselde dief m.
Fustine, f. [Chico.] Kleurendl bestanddeel n.
van 't fustet-, fustiek- of geelhout.
Fustique, in. [Corn.] Geelhout n. der Anti-l-
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ten, verwers-moerbézieboom m. [morus tinctoria] .
-- Fustoe, m. [Com.] Geelhout n. van Cuba.
Fustuai re, m. [Anc. mil.], z. v. a. RASTON
; – het spitsroedenloopen. — Voltrekking f.-NADE
dier straf.
Fut, m. [Arch.] Schacht of schaft f., gedeelte eener
zuil tusschen „ren sokkel oft voetstuk em 't kapiteel.
— [Toon., Com.] Fust, vaatwerk, vat n. Du vin qui
sent le f-, naar het fust smakende wijn m. Vendre fet jus, het vat met het vocht daarin verkoopen. —
[Tech.] In 't algemeen het hout, waarin vele gereedschappen, ook geweren, pistolen, enz. gemonteerd of gevat zijn: F- de fusil, de pistolet, geweer
pistoollade f. F -- de rabat, de vilebrequin,-lade,
hout n. eener schaaf, eener boor. • F- de scie, stel
houten raam n. eener zaag. F- de couteau,-lingf.,
hout van een' boekbindersploeg. F- d'un métier à
bas, raam n. van een kousenweversstoel. F- d'orgue,
orgelkast f. F- de tambour trommelkast, het houtwerk van een' trommel. F- dune malle, het houtwer k van een' koffer.— [Mar.] F- de girouette, vlaghe n., hout van den topstaander op de schepen, enz.
--[Véner.] Hoofdtak van een hertengewei, uit wel
kleinere takken voortkomen.
-kend
Futaie,f.Hoogstammig, volwassen hout n. Laisser monter du bois en f-, hout tot zijn' vallen wasdom laten opschieten. Jeune f-, houtgewas n., dat
men tot zijn 40ste jar, r heeft laten opschieten. Demi-f-, houtgewas van 40 tot 60 jaar. Haute f-,
houtgewas van 60 tot 100 jaar. Vieille f-e, houtgewas van 100 tot 150 en 200 jaar. F- sur le retour,
afgaand houtgewas (dat meer dan X00 jaren telt).
z. ook BOLS, ARIJRE.
Fut aille, f. Wijnvat, biervat n., bierton f.; —
vaatwerk, fust n. --- Double f-, vat over een ander vat heen, voervat n. F- en botte„ ongekuipt
vat (waarvan de stukken nog niet in elkander gezet zijn). F- montée, gekuipt vat (dat geheel opgemaakt is). -- (fig. et pop.) Vieille f-, oud wijf n.
•-- Futaillerie, f. Alle tot vaatwerk geschikt
hout n.
Futaine, f. [Corn.] Bombazijn n., geképerde
stof met garen ketting en katoenen inslag. -- Futainier, m. Bombazijnwever m.
Futé, e, adj. (fam.) Listig, doorslepen, sluw,
fijn. — [ Bias.] Arbre f-, z. ARBIIE. Arme f-e, wapentuig n., waarvan het ijzer en houtwerk van
verschillende kleuren zin.
Futee, f. [Tech.] Soort van stopverve uit zaagsel en lijm, om de gaten en reten van het hout te
stoppen. (noot fa of f.
F-ut-fa, m. [Mus.] Voormalige naam van de
Fustier, m. [Tech ] Koffermaker in.
Futile, adj. Beuzelachtig, nietsbeduidend, onbeduidend, niets beteekenend, gering, van ,geenewaarde : Raisons f-s, weinig afdoende redenen f. pl.
-- Homme f-, beuzelachtig, nietig mensch n. —
Biens f-s, ingebeelde, gewaande goederen n. pl. —
Futilité, f. Beuzelachtigheid, geringheid, geringe
beduidenis, armzaligheid, erbarmelijkhei i, geringe
waarde f. La f- de ce raisonnement ne plait it
personne, de beuzelachtigheid, lafheid van dit gesprek behaagt aan niemand.
Futu.r, e, adj. Toekomend, toekomstig, navolgend, nakomend, later: Les Neus de la vie f-e,
de goederen van het toekomende leven. Les races
f-s, de latere, volgende geslachten. — Le f- époux,
La f-e épouse, of als subst. Le f-, La f-e, de aan
echtgenoot, de bruidegom, de bruid. C'est-stande
sa f-e, dat is zijne bruid, zijne aanstaande, zijne
verloofde. — Epouser par paroles de f-, zich verloven, trouwbelofte doen, aanteekenen. FUTLIR, m.
Toekomst f., toekomende n.: L'homme se trompe
Presque toujours sur Ie f-, de mensch vergist zich
bijna altijd omtrent de toekomst. — [ Gram.] Toekomende lijd m. F- simple, enkelvoudige of eerste
toekomende tad m. F- composé of antérieur (vroeger
ook F- passé geheeten), zamengestelde of tweede
toekomende tijd. — [Log.] F- contingent, mogelijke,
toevallige toekomst f.
% Fuuturiser, v. a. [Gram.] Een werkwoord
in den toekomenden tijd gebruiken of plaatsen.
% Futurition , f. [Didact. j Toekomstigheid,
toekomst f., liet toekomstige, toekomend aanzijn n.,
wording, futuríti.e f
-f- Fuuyable, adj. Ontvlugtbaar; verrnijdbaar.
Fuyant, e, adj. Vlugtend, ontvlietend, wijkend:
La fortune f-e., de vliedende forluim. --- [Peint.]
—
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terugwijkend, zich als in perspectief of inde verte
vertoonend: La pantie f-e d'un objet, het wijkende
gedeelte van een voorwerp. Une couleur f-e, eene
in de verte,of in het verschiet verflaauwende verve
of kleur. Schelle f-e, wijkende maatstaf m., perspectief- schaal f., eene vertikale regte lijn in eene
perspectief-teekening, verdeeld in ongelijke deelen,
welke voeten, ellen, enz. voorstellen — Ook als
subst.: Les f-s d'un tableau, de wijkende of in
't verschiet staande voorwerpen n. pl. in eene
schilderij. — Faux-f-, z. FAUX-FUYANT.
F%yard, e, adj. Vlugtend, tot vlugten geneigd,
schuw: Animaux f-s, schuwe dieren n. pl. Troupes
f-es, vlugtende, lafhartige troepen m. pl. (die gewoonlijk als 't gevaar dreigt de vlugt nemen). Pigeon
f-, z. PIGEON. — [ Fauc.] Oiseau f- of pillard, of
als subst. Un f-, valk, die met zijn' gernaakten
buit zich verw ijdert. — FUYARD, In. [Mil.] Vlugteling m.; — weleer ook z. v. a. REFRACTAIIIE.
Poursuivre les f-s, de vlugtenden, de vlugtelingen
nazetten. Rallier les f-s, de viugtenden herzameden,
weder bijeen brengen en ten stalde voeren.
-j- Fuyasser, V. a. Te kwader trouw handelen.
— Uitvl ugten zeeken.
Fy of Fi, m. [Vétér.] Vinnigheid f., soort van
melaatschheid, inz. der varkens. Ce cochon a le fy,
dat varken is vinnig; z. ook Fl. -- FY, f. ( verbastering van foi) (pop.): Par ma fy, op mijn woord,
op mijne eer. (leden.
Fycosis, ln. [Méd.] Haarworm nl. der oogF yeux, ; ease, adj. [Vétér.] .Plet vinnigheid

behebd, vinnig.

t1.

G, ln- Zevende letter van 't alphabet en vijfde
der medeklinkers, de G f. La queue d'un g, de
staart of neêrhaal van eene g. (Vóór a, o, en u,
vóór h, 1 en r heeft de g den harden of keel- klank;
voor e, i en y klinkt zij als de fransche j. — Go wordt
uitgesproken als of de n door eene i gevolgd ware
(gagner, signer, incognito, etc.), behalve aan 't begin der woorden (gnome, gnomon, gnostique, etc.)
en in 't midden van Benige andere (agnat, agnation, agnus, cognat, cognation, diagnostique, géognosie, géognose, igné, ignicole, imprégnation,
inexpugnable, magnat, magnificat. Progne, récognition, récognitif, stagnant, stagnation, stegno-

tique) , in welke zij den keelklank behoudt. Op
't einde van een woord is de g in den regel stom
(rang, sang, long, coing, poing, hareng, seing.
orang-outang, Aureng-Zeb); doch begint liet vol-

gende woord niet een klinker of stomme h , dan
wordt zij, vooral in deftigen still, als k gehoord
(sang illustre, pr'. sag-killustre; --- étang duldt die
verbinding niet: étang ernpoissonné , pr. titan cmpoissonné) . In een klein getal woorden, -meest eigennamen, wordt de g op 't einde rnet haren harden
klank gehoord: joug, Bourg, berg, Fulling, Hasting,
Kiang, etc.; — terwijl zij inde zamenstellingen met
berg en bourg weder stom blijft: calemhourg, fauBourg, Hambourg, lNeuremberg etc. -- In 't mid den der woorden s )or(lt eene stomme g aangetroffen.

in sangsne, vingt, vingtième, vingtaine, quatrevingts, doigt, doigté , doigtier, legs, Regnaud
Regnard, Clugny, Compiêgne.)
Gaban, m. Vilten regenmantel nl. (ill. 't oosten).
G abar, m. [ H. n.] Afrikaa-nsche sperwer m.
Gabarage, in. [Mar., Corn.] Ligtersloon n.
Gabare, f. [Mar.] Wachtschip n., uitlegger in.,

tot het visitéren cler in- en uitgaande schepen en
tot het ontvangen (Ier regten. — Ballastschuit, ligter m., tot in- en uitlading voos groote schepen. -Staatstransportsch.il) rn van drie- tot zes-honderd ton.
— [Navig.] Klein, breed CO. plat schip n. om (Ie rivieren op te varen, g a b a a r f. G- a vase, modder
modderpraam, modderschouw F. --- [Péeliel-schuit,
Vischschuit f.; — groote zegen f.
G abareer of tw' abarier, v. a. [ Charp. ,
[Mar.] Laar een real of model Werken, hout mal
er den anal op afteeikennen.
-len.of
Gab4i1er, vv. n., gebruikelijkerGODII,I.ER, z. aid.
Ga.bari of Gabarit. in. [liar.] Mal, rrlodel n.
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naar 't welk een schip moet gebouwd worden; —
mallen-zolder m. Premier g-, eerste rib , middel
rib f. G- de l'arriére, de l'avant, achterspant, voor
des trois allonges, stutspant. G-s, om--spantf.G
s )anten , uitspanten , spanvullingen , scheerstrooen f. pl., scheerstokken ni. pl. (couples). G- du
gouvernail, stuurmal. Un navire de tel g- est du
port de cent tonneaux , een schip van zoodanig
model houdt honderd ton. Ce vaisseau est d'un
bon g-, dat schip is naar een goed model gebouwd.
Faire les g-s d'un vaisseau, webscheren. Lisses de g-,
zetgangen m. pl., zetplanken f. pl. — r abariage, m. [Mar.] Het mallen. -- Gabarier, V. a,., Z.
GABAREER. — Gabarier , ni. Liglerschipper;
-- sjouwer m. — Gabarot, m., of C abarote, f.
Kleine li:gter m. ; — platboomde schouw , kleine
praam f.; — visschersschuitje n. op de Gironde. —
r abbare, m. [Antiq.] Naam van eene mumie f.
of een gebalsemd lijk n. b j de oude schrijvers, inz. bij

Augustinus.

Gabasse, f. [Mar.] Log handelsvaartuig n. in
de Oost- en Noordzee.
C abatine, f. (fans. en zelden voorkomend dan
in): Donner de la g- a qn., iemand om den tuin
leiden of bedriegen, iemand door schoone woorden
misleiden.
G abbare, m., z. GABARE.
Gabegie, f. (pop.) List, kneep f., bedrog n..
11 y a la-dessous de la g-, daar schuilt (steekt) wat
achter, die zaak is niet pluis.
Gabelage, in. Ligtfjd in. voor 't zout, eer
't in den handel komt. -- Merk n., dat door de
impostgaarders aan de gezolderde zouthoopen ge
wordt. — Voormalige zout-impost m.
-makt
Gabeler, V. a. G- du sel, zout op zolders te
droogen leggen. — Het part. passé is ook adj.: Sel
non gabelé, heimelijk ingevoerd zout, smokkelzout.
-- -j SE GABELER, V. pr. Spotten, schertsen, den
spot drijven.
Gabeleur,m. Komm ?es nl. derzoutbelastingn.Zouldrager m.
Gabelle, f. Weleer: elke indirecte belasting f.
-- In Frankrijk, de zoutbelasting (sedert Philips V.
in 1518), zoutpacht f.: Pays de g-, land, waar de
zoutpacht is ingevoerd. Frauder la g-, zout smokkelen. — ( fig.) Zich op eene slimme, listige wijze ergens aan optrekken.— Zoutmagazijn, zoutpakhuis n.
G abellum of Glabellunt , in. (latin) , z.
-

GLABELLE.

oude mannetjes-patrijs m. --- [Minér.] Gabbro, ser
Gabrian,

'm. [H. n.], z. v. a. PLONGEON.

-pentijsm.

Gabrielle, f., z. FARDIER.

Gabaron , in. [Mar.] Slee f. van een rak,
welke tusschen de klootjes wordt ingevoegd; mastwang f., uitgeholde klamp m.
Gabnt, m., z. V. a. GABOT.
Gàche, f. [Tech.] Schootplaat f. (in welke de
schoot van een slot schiet). — Haak, houvast, ijzeren ring m. voor eene goot; — kalkschop f. (om den
kalk te beslaan); — roerstok m. der pasleibakkers.
Gácher, v. a. [Tech.] Beslaan (kalk, mortel,
G- Iáche of clair, G- serré, dun, dik beslaan.
— (fig. et fam.) Knoejen, broddelen: Ce peintre
ne fait que g-, die schilder levert niets dan klad werk. -- [Mar.] Roeijen. den roeiriem gebruiken,
wrikken. — (Com.] Beneden den prijs of de markt
verkoopes, kladden, knoe en. — [Econ. dom.] In
ruim water te weeken zetten, spoelen (het linnen).
-- [Agric.] G- le blé, het graan eene tweede bewerking geven, om de wortels met aarde te bedekken.
Gàehet, nl. (pop.) Zeezwaluw f. met zwarten kop.
G achette, f. (verklw. van gáche) [Tech.] Krammetje n.; — metalen veir f.; -- kleine sluithaak m.;
— stang f. van het slot van een geweer f.; — kleine
hefboom in. aan den kousenweversstoel.
G áeheur, m. Werkman, die den kalk beslaat.
— (fig. et fam.) GhCHEUR, m., -ELISE, f. Knoeijer,
kladder in., knoeister, kladster f.
Gàe.heiix, ease, adj. Slijkerig, modderig, beslijkt, smerig, morsig: Les rues sont bien g-euses,
de straten zijn zeer morsig. -- GaCHEUx, m. Spotnaam, welken de schoolknapen den ondermeester geven, die hen gedurende den speeltijd moet bewaken.
Gachiere, f., z. v. a. JACHERE.

G Aehi s, m. Soort van pleisterkalk, mortel in.
van gips, kalk, zand en cement. — Vuil, nat n.,
plas m. (door 't storten van water of ander vocht
veroorzaakt)- — (fig. et fam.) Nous voilà dans an
beau g-, daar zitten we nu mooi in den drek.
Gade, f. [H. n.] Visschensoort, waartoe de
kabeljaauw, de schelvisch, de dorsch, e. a. behooren.
Gadelle, f. [ H. n. ] , z. v. a. GROSEILLE ROUGE

in sommige westelijke fransche kantons. — GadeHer of Gadellier, m. Kruisbeziestruik m.
Gadille, f. (pop.), z. V. a. ROUGE-GORGE.

Gadolinite, m. [Minér.] Zwarte, ondoorzigtige en glinsterende steen m. (te Ytterby in Zweden), gadoliniet, ytteriet of ytterhiet in.

G abeloiu, in. (verbastering van gabeleur) Kommies m. bij de zoutpacht; — in 't zuiden van Frankr adouard, m., z. v. a. VIDANGEUR. -- Garijk minachtend of als spotnaam gebruikt voor: done of Gadote, f., z. v. a. VIDANGES.
Koormies der belasting, tolgaarder, verklikker, kelGaélique, adj. Gaelisch. La lanque g- of als
derrot. -- Spotvogel, spotter in.
subst. m. Le g-, de gaelische taal f., het gaelisch,
t Gaber, v. a. Voor den gek houden, bespotten. gaelsch, Bene taal, welke door de overblijfsels van
— SE GABER, V. pr.: Se g- de qn., met iemand een' weleer wijdverbreiden volksstam (de Kelten),
spotten, iemand voor den gek houden.
in 't fransche Klein-Bretagne, in Hoog- Schotland,
Gabet, m., z, V. a. GIROUETTE. — [ Phys.] Vi- in Wallis, op 't eiland Man en in Ierland gesprozier n. van een' hoogtemeter. -- GABETS, m. pl. ken wordt.
Véner.] Groote wormen m. pl., die zich bij't hert
Gaffe, f. [Mar.] f. Boots- of sloepliaak m.
tusschen vel en vleesch zetten.
— (Loc. fam.) Se battre b longueur de g-, elkander van nabij bevechten. Maigre et long comme an
f Gabeur, ni. Spotter m.
Gabian, m. [Com.] Gabian-olie f. -- [H. n.], manche de g-, lang en mager als een boonenstaalz.
z. v. a. GOëLAND.
Il a avalé sa g-, hij is dood. -- [Pecbe] VisschersGabie, f. [Mar.] Mars f., zitplaats voor eenen haak m. -- [Sal.] Vaatwerk n. van verschillende
grootte, om in de zoutkeeten het zout te vervoeren.
uitkik aan den top van eenen galeirnast.
Gabier, m. Marsgast; marswachter, man op — G a[%ati, m. (verklw. van gaffe) Kleine bootsden uitkijk. Les g-s, de zware matrozen. G- du haak m. -- Gaffer, v. a. [Mar.] Met den bootsant de misalne, nakijker m. — [H. n.] Kleine vo- haak grijpen of aanhaken, aanhechten. G- l'anere,
gel in. van Paraguay, die zich steeds op de boom- ankeren. — Weleer ook: óverzwenimen (eene rivier, een water) .
toppen zet.
Gabien, in. [Tech.] , z. v. a. TOUPIN.
(x agate, f. [Minér.] Zwarte barnsteen m., slak Gabina, m. [H. n.] Burgemeester in., grijs kig aardpek n., pekkool f., gagaat of gagaath m.,
mantelmeeuw f.
gagaathkool
f.
-bruine
Gage, .nl. Pand, onderpand n. Prêter sur g-,
Gabion, in. [Fort.] Schanskorf m. G- farci,
cdekschanskorf, gevulde schanskorf m. — Gabion- op onderpand leenes. Elle a mis ses pierreries en
n ade, f. Bedekking, verschansing f. snel schans- g-, zij heeft hare edelgesteenten verpand, tot onkorven. — Gabionner, V. a. Met schanskorven derpand gegeven. I1 a emprunté cinquante florins
abionneur, m. Schanskor fwerker m. et laissé sa montre en g-, hij heeft vijftig gulden
dekken. — tr,
geleend en zijn horlogie daarvoor verpand. I1 a
Gabio:irne, f. [H. n. J , z. V. a. PIE-GIUECHE.
G abira, f. [.H. n.] Zwarte langstaartige aap m. retiré son g-, hij heeft zijn pand gelost. — Jouer
au g- touchi, het pandspel, het pandverbeuren spevan Afrika.
Gabon. m. [H. n.] Groote afrikaansche vogel m. len. Qu'ordonnez-vous au g- touché? wat zal die
C abord, in. [Mar.] Zandstrook f. tegen de doen, mien dit pand toebehoort? — Wedde f., weddepand n., inleg m. bij eene weddingschap. Emporter
kiel, kielgang nl.. gaarboord n.
Gabot of Jabot, in. [H. n.] Adonis-visch m., les g-s, de weddingschap winnen. — Pand, blijk,
bewijs n.,, verzékering f.: Quels plus grands g-s
soort van grondel.
al)re, ni. [H. n.] Kalkoensche haan in.; -- puisje desirer de votre amltié? welke grootere be-

--
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wijzen, blijken uwer vriendschap kan ik verlangen?
G- d'amour, d'amitié, minne-, vriendschapspand,
geschenk n. der liefde, der vriendschap. Les g-s de
l'amour conjugal, de l.hymen, de panden der huweljksmin, des huwelijks, de uit een huwelijk geboren kinderen. -- [Prat.] , z. MORT -GAGE, VIF-GAGE.
— G- du combat, G- de bataille, veetepand n.,
een handschoen of iets dergelijks, dat men hij wijze
van uitdaging zone tegenpartij voor de voeten wierp.
— GAGES, M. pl. Loon, dienstloon n., bezoldiging f.;
g a g i e, soldij f. (der soldaten); maandgeld rn., wedde,
agirelf. (der zeelieden). Les g- d'une servante, het
uuoon, de huur eener meid. Que gagne -t. it de
g-? wat verdient hij? hoe groot is zine bezoldiging?
G- a vie, levenslange bezoldiging f. --, Témoin a g-s,
een voor geld aangeworven getuige. Ecrivain, Flatteur à g-, laag kruipend, veil schrijver, vleijer m.
— (Loc. fans.) Demeurer pour les g-, z. DEMEURER.
Casser qn. aux g-, z. CASSER.
Prov.) Les conseillers n'ont point de g-, raadgevers kan men voor
niets krijgen.
Gaáé, e, adj. (en part. passé van gager) Ver
Ot jet g-, verpand voorwerp n. — Personne-pand:
g-e, gehuurd, in loondienst genomen persoon M. Etre
g- pour faire une chose, tot het verrigten van
iets gehuurd of in dienst genomen zijn.
Gagée, f. [Bot.] Gele vogelmelk f.

X

— (

Gage- [Hort, m., z. MORT -GAGE.

GAGNER.

829

zette terrein. -- (fig. et fans.) Crier ville g-e, victorie kraajen, op een behaald voordeel roemen, met
een bereikt oogmerk pralen. Avoir ville g-e, cause
g-e, den prijs, het voordeel behaald hebben, gewonnen spel hebben_ --- GAGE, m. Gewonnen zaak f.:
Je vous donne g-, ik geef 't is gewonnen.
Gagne-denier, n1. Daglooner, die zijn brood
moet winnen zonder een handwerk te kennen, lastdrager, zakkedrager, kru jer , waterdrager, enz.
(Plur. Des gagne-denier.)
(ster f.
t Gagueiir, m., -ease, f. Winner m., winGagne-petit, m. Scharensljjperm. (Des gagne-

petit.)
Gagner, v. a. Winnen, verdienen. I1 a beaucoup gagné a cette entreprise, dans le commerce,

hij heeft veel gewonnen bi deze onderneming, in
den handel. Elle gagne sa vie it filer, zij verdient
haar brood met spinnen. G- son pain à la sueur
de son corps, de son front, in het zweet zijns aan
zijn brood verdienen, winnen. — Winnen,-gezits
winst of voordeel bij iets hebben: I1 a gagné sur

cette maison trois mille florins, tour fads faits,

hij heeft, na aftrek van alle onkosten, drie duizend
gulden aan dit huis gewonnen. — Dikwijls wordt
het voorwerp bij gagner verzwegen: G- sur (b) un
marché, bij een' koop winnen. Cette carte gagne,
deze kaart wint. Elle gagne beaucoup a ètre connu
hoe meer men haar leert kennen, hoe hooger men
haar leert waardéren. -- (Prov.) N'est pas marchand qui toujours gagne, wagen kan doen winnen,
maar ook verliezen, niet alle ondernemingen vallen
gelukkig uit. — [ Jeu] Jouer à qui peril gagne,
zoodanig spelen, dat de verliezer (volgens de gewove spelregels) wint. — 14Tinnen, behalen, verwerven, verkrijgen: G- le premier prix, den eer
prijs behalen. G- la gageure, de weddingschap-sten
winnen. L'ennemi a gagné la bataille, de vijand
heeft den slag gewonnen. Vous ne gagrerez reen a
lui parler de cela, gij zult niets winnen, verwerven, uitwerken , wanneer gij met hem daarvan.
spreekt. Je n'ai jamais pu g- cela sur lui, ik heb
dat nooit op hem kunnen verwinnen, verkrijgen.
Je ne saurais g- cela sur moe, ik kan dat niet
over mij krijgen, ik kan er niet toekomen. — Krijgen, bekomen (iets kwaads): Elle a gagné ure maladie, zij heeft eene ziekte gekregen, zij is ziek
geworden. G- quelque mal, zich eenig onheil op
den hals halen. — Bereiken: Nous ne gagnerons
plus aujourd'hui notre gite, wij zullen heden ons
nachtverblijf niet meer bereiken. Le feu a déjà
gagné Ie tuit, de brand heeft reeds het dak bereikt . is reeds tot het dak overgeslagen. G- un
vaisseau à la vage, een schip al zwemmend bereiken, met zwemmen inhalen. — La peur gagne tous
les coeurs, de vrees bevangt (maakt zich meester
van) aller hart. -- La nuit nous gagne, de nacht
overvalt ons. La faim nous g-, wi krijgen honger
— G- qn., iemand geld afwinnen: Il me gagne
toujours, hij wint het mij altijd af. -- (fig.) G- qn.
de la main, de uitesse, iemand voorkomen_. Je vou.

Gage-pleige, m. [Féod. j Vergadering van al
de tot een leen behoorende vassalen om een' provoost te verkiezen en hunnen verschuldigder cijns
te erkennen.
Gager, V. a. Wedden, verwedden: Que voulezvous g-? wat wilt gij wedden? Je gage trois florins
que cela nest pas, ik verwed drie gulden, dat het
niet zoo is. Il gage le double contra le simple, hij
wedt twee tegen een. Je gage que si, que non, ik
wed van ja, van neen. -- (Loc. fain.) Je gage ma
vie, je gagerais ma tête is couper, ik zet mijn leven
tot pand, ik zoude er mijn hoofd wel onder durven
verwe!lden. De g- sa tête a couper eest la gageure
dun fou, een gek zet zijn hoofd tot onderpand. —
Ook zonder voorwerp: Je n'aime point is g-, ik
houd niet van wedden. — Loon of huur geven, in
loondienst nemen: G- qn., iemand bezoldigen, loon
geven. Je l'ai gage pour ce travail, ik heb hem
voor dit werk bezoldigd, loon gegeven.
Gagerie, f. [Prat.] - Saisie-g-, geregteljke ver
beslag n. op eenig goed voor schuld,-pandigf.,
.inz. voor huur en pacht.
Gageur, m., -ease, f. Wedder m., wedster f.
Gageu r e, f. (pr. ga-jura) Weddingschap f.:
I1 a perdu la g-, hij heeft de weddingschap verboren. — ( fig. et fain.) Soutenir la g-, bij iets blijven,
bij een gevoelen, b eene meening, bij een voornemen volharden, eene begonnen zaak uitvoeren. Cela
ressemble hl ure g-, dat is eene vreemde, onbegrijpeljke zaak. — [ Prov.] , z. onder GAGER.
-t- Galtier, in. Dorpskoster m.
Gagiste, n1. Bezoldigde, in eens anders soldij
staande persoon, zonder eigenlijk zijn dienaar te lais avoir cette charge, mais it ma gagné de la
main, ik wilde dit ambt hebben, maar hij is mij
zijn, gagist m.
Gagnable, adj. Winbaar, dat men winnen voorgekomen. — G- qn. par qc., iemand door iets
kan: Cette partie n'était pas g-, dit spel was niet overhalen, op zijne zijde brengen, omkoopen, win'te winnen. — GAGNABLE, m. [Agric.] Aangewonnen nen. I1 faut g- eet homme-la, ir quelque prix que
grond ni , hetzij door drooglegging van moerassen, ce soit, men moet dezen man overhalen, het koste
door inpoldering, door ontginning van heideveld, wat het wil. 1I avait gagné la g arde it force d'argent, hij had de wacht met geld
gekocht,
bestoenz. — Ook in dien zin als adj.: Terre g-.
om
Gagnage, m. Weide f., weiland n. Les bêtes ken. G- les coeurs de l'assennhlée, de harten der
reviennent du g-, het vee komt van de weide terug. vergadering innemen, winnen. — G- le devant,
— [Venen] G-s, korenland n. (waar het wild gaat les devants, voorbij komen, vooruit raken ((boor
grazen): Le cerf a fait sa nuit aux g-s, het hert meerder spoed): Gagnons les devants pour arriver
is in den nacht op de korenlanden gebleven. — [Prat.] plus tót qu'eux, laat on.s haast maken, opdat wij
vroeger komen dan zij. G- Ie dessus, z. PESSUS.
Veldvruchten f. pl., veldgewas n.
Gagnaut, e, adj. Winnend: Joueur g-, win- -- G- les champs, weflloopen. G- chemin, pays, in
nend speler m. Carte g-e, Billet g-, winnende korten tijd een goed eind seeps afleggen. — [Mar.]
kaart f., winnend lot, prijslot n. — GAGNANT, m., G- Ie vent á une escadre, een smaldeel den wind,
de leef afwinnen, het doodloopen. doodzeilen, voor
-E, f. Winner m., winster f.
zeilen. G- le vent, le dessus du vent, of als v. n.-bij
agné, e, adj. (en part. passé van gagner)
Gewonnen; verkregen, verworven; behaald; bezet, G- au vent , dans Ie vent , de loef winnen,
ingenomen. Argent g-, gewonnen, verdiend geld n. den wind te boven raken , oplavdren , oploeven.
Batailie g-e, gewonnen veldslag m. Victoire g-e — [Man.] G- l'épaule dun cheval, een paard de
sur les ennemis, op de vijanden behaalde overwin - schoften goed leergin houden. G- la rolonté dun
cheval, een paard door zachte behandeling allengs
Ring f. L'estime des hommes g-é par des moyens
convenables, de achtins; der menschen, door gepaste gedwee maken. Vatte cheval vous gagne gij zijt
middelen verworven. Un homme g- par les présents, uw paard niet meester. — (Loc. fig. et prov.) Geen door geschenken gewonnen, overgehaald man. Ja guérite, le taut, les champs, Ie taallis, le large,
Le terrain g- par l'ennemi. het door den vijand he- of ook, als V. vv. G- au pied. n' loopgin. z jnne biezen,
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pakken. G- la porte, wegsluipen, zich stil de deur
uitmaken. — G- l'avoine, z. AVOINE. — SE GAGEER,
v, pr. Gewonnen, verdiend, verworven worden:
Le pain ne se gagne pas a ne rien faire, het brood
wordt niet met ledigloopen gewonnen. L'estime se
gagne par de bons offices, de achting wordt door
goede diensten verworven. — Une maladie qui se
gagne par la contagion, eene ziekte, die men overer/t, die men door besmetting krijgt. — Voor zich
zelven winnen of verwerven: Se g- une petite fortune.
Galton of Galton, m. [Bot.] Soort van cederboom m. in Guiana.
t Gagrii, e, adj. Dik en vet, lijvig. — Het
wordt nog als subst f. gebruikt in: (fam.) Grosse
g-e, dikke vrolijke zus f.
Gahnite, f. [Minér.J Een als octoëder of acht
gekristalliseerd mineraal, kiezel -vlakigchm
zinkhoudend spinel n., a u to m o 1 i t h, g a h--schirl,
niet m.
Gal, e, adj. Vrolijk, lustig, levendig, bl geeslig, bl moedig, opgeruimd, luchthartig; vrol jkmakend. Un garcon g-, een vrolijke jongen. Quolqu'il
soit vieux, it est encore g-, ofschoon hij oud is,
is hij nog vrolijk. Un air g-, een opgeruimd, blij
gelaat n.; ook: een vrolijk, vrol jkmakend liedje,
eene vrolijke wijs f. — Un appartement g-, Une
chambre g-e, een vrolijk, een licht en luchtig ver
aangename kamer f. Une couleur g-e,-trekn.,
eene levendige kleur f. Vert g-, licht, helder groen n.
— Un temps g-, helder weir n. — (Loc. fam.)
Cet homme a le vin g-, deze man wordt vrolijk,
wanneer hij wijn gedronken heeft. I1 est un peu
g-, hij heeft een glaasje te veel gedronken. I1 est
fou comme branle g-, z. BRANLE. — Des propos
g-s, dartele, wul])sche, al te vrije gesprekken n. pl.
— [Man., Bias.] Cheval g-, ongezadeld, vrij springend paard n. — [ Mar.] Mat g-, mast m., die te
los staat. — [ Pêcbe] Hareng g-, haring, die noch
hom, noch kuitheeft, ijle, leêgeharingm. — [Mus.],
z. V. a. ALLEGRO. — [ Litt.] La g-e science, (weleer) de poëzij f., inz. het minnedicht der trouba
dours. — Het wordt ook als adv. gebézigd in: Alfons
g-! laat ons lusti g te werk gaan! lustig op! —
t GAI, M. [H. n.1, z. V. C. GEAI. — Bot.] Japansche bijvoet m.
Gaïac, m. [Bot.] Pophout n. (ook Pais saint
ge/ice/en). -- Gaïaciiie, f. Pokhouthars f.
Gaientent of (;raiment, adv. Op vrolijke,
lustige wijze, luchthartig, enz. (z. GAI) . — Faire
une chose g-, iets gewillig, volgaarne doen.
Gaieté of (.aité, f. Vrol jkheid, dartelheid,
luchtigheid, blijdschap, blijmoedigheid, luchthartig
lustigheid, levendigheid f.- fl a perdu toute-heid,
sa g-, hij heeft al zijne vrolijkheid verloren. —
[Man.] Cheval qui a de In g-, levendig paard n.
— Ce n'est qu'une g-, 't is niet dan eerie grap,
een moedwillige, dartele streek. — De g- de coeur,
loc. adv. Slet opzet: Il In offensé de g-, hi heeft
hem opzettel ijk, moedwillig beleedi.gd.
G aïette, f., z. v. a. GAILLETTE.
Gai amadou,m. [Bot.] Wasboom van Guiana.
Gaiguières, f. pl. Soort van bijen f. pl
Gaillard, m. [Mar.] : Le g- cl'avant, de bak,
het voorverdek, voorkasteel en de voorplecht f. Le
g- d'arrière, het halfdek, de schans f., het achter
achterkasteel n., achterplecht, stuurplecht f.-verdk,
— z. ook 't volgende.
Gaillard, e, adj. Lustig, vrolijk, dartel, opgeruimd: I1 est tonjours g-, hg is altijd lustig. Un
jeune homme g-, een vrolijk, Jong menscli. — Vrij
te vrij, los, wulpsch: Conte g-, Chan--postig,u
son g-e, wulpsch, dartel vertelsel, lied n. Elle a
la mine an peu g-e, zij ziet er wat los, wulpsch
uit. Il sortit de ce festin un peu g-, hij kwam
half dronken van dit gastmaal. — [Mar.] Vent g-,
frische koelte f. — Ook als subst. m. en f.: C'est
un g-, 't is een vrolijke broêr, een snaak, korstwilige vent. — C'est une g-e, une fière g-e, 't is
eenti wulpsche, alles behalve ingetogen vrouw.
Gaillarde , f. [Danse] Voormalige vrolijke
italiaansche dans, ook romaneske ge/ice/en (wegens
zijn' oorsprong uit Rome); — wijs f. van dien dans.
— [ Impr. J Drukletter f. , die 't midden houdt
tusschen garrnond en brevier, ga ij a r d f.
G aillardelette, f. [Mar.] Vlag f. van den
fokke- en bezaansmast.
Gailiardeneent, adv. Vrolijk, op luchtige,
dartele, losse wijze. Vivre g-, vroljk leven. --- (fani.)
[

Stout, vermetel, ligtzinnig: I1 a fait cela an peu
g-, hij heeft dat wat onbezonnen, ligtvaardig gedaan.
G aillardet , m. [Mar.] Spitsvleugel , vleugel in. op den fokkemast.
Gaillardise , f. Dartelheid, luchthartigheid,
snakes j f., kortswijl, moedwil m. — Dire des g-s,
wulpsche, onkuische taal uitslaan. (SETTE.
Gaillet, m. [Bot.], z. v. a. CAILLE-LAIT, CROIGaillette, f. [Coin.] Steenkoolstukken n. pl.
van middelmatige grootte. g a If e t-kolen f. pl.
G ainient, adv., z. GAIEMENT.
Gain, m. Winst f., voordeel n. Il a en un
petit g-, hij heeft eerie kleine winst gehad. — C'est
un g- tout clair, 't is zuivere winst. Jouer sur
son g-, met zijne winst, zin gewonnen geld spelen.
11 s'est retiré sur son g-, h ij heeft onder 't winnen
opgehouden met spelen, hij is met zijne winst henengegaan. Amour du g-, gewinzucht f. — [Prat.] Avoir
g- de cause, een regtsgeding gewonnen hebben, bij
uitbreiding: gewonnen spel hebben, de overhand
behouden. Je vous donne g- de cause, ik geef
't u gewonnen. -- [Prat.] Testament aver g- de
survie, uiterste wil m., waarbij de langstlevende
tot erfgenaam verklaard wordt. G- nuptial of de
noces, huweljkswinst f., huwelijksregt n., al het
voordeel, dat den langstlevenden echtgenoot uit de
goederen van den gestorvene toekomt. — Le gde la bataille, het winnen van den veldslag.
Gaine, f. Scheede, schee f., koker in., foedraal n.
Tirer un couteau de la g-, hors de la g-, een mes
uit de scheede trekken. — (Loc. prov.) Ce n'est
pas on couteau aisé à tirer de sa g-, dat gaat zoo
gemakkelijk niet. — (Prov.) Qui frappera du couteau, mourra de la g-, wie het zwaard neemt, zal
door 't zwaard omkomen. — [ Mar. ] G- de la
flamme, de pavilion, de girouette, band in., broeking f. van eenen wimpel, van eerie vlag, van eenes
vleugel of topstander. G- de voile, breede zoom m.
aan een zeil. -- [Anat.] Omvattend, omsluitend deel,
bekleedsel n. La g- des tendons fléchisseurs des
doigts, het vlies der buigspieren van de vingers. —
[Arch.] G- de terme, onderst gedeelte, voetstuk n.
van een borstbeeld, van eerie grenszuil of beeldzuil.
G- de scabellon , benedenwaarts spits toeloopend
gedeelte van een voetstuk. — [Bot.] Scheede, bladerscheede f. -- EN CAINE, loc. adv. Scheedevormig.
Gainer , v. a. [Mar.] Zoomen (de zeilen) ,
zoomen naaijeu. (kokerwerk n.
Gainerie, f. Scheede-, foedraalwerk n., lederen
rainier, m. Scheedemaker, foedraalmaker, holstermaker, -handelaar m. — [Bot.] GALNIER of
of Arbre de Jadée, judasboom m., wild johannesbrood n. (je ii. (der mosplanten).
Gainuie, f. (verklw. van gaine) [Bot.] ScheedG aj an, m. [Bot.] Moluksche boom m. van
middelmatige grootte.
Gal, ni. (pop., alleen- voorkomend in): Avoir le
gal, de overhand hebben, de baas zijn. -- GAL, m.
[H. n.] Zeehaan, maanvisch, zilvervisch m.
Gala, m. (espagn.) Hoffeest n., hofstaatsie f.,
g a l a n. Habit de g-, hofkleed, pronkkleed, staat
-kleed n. Jour de g-, gala-dag m. —-siekld,ga
(farn.) Prachtige maaltijd in., groot feest met zang
en dans, groot gala n.
Galaciné, e, adj. [Bot.] Naar de melkbloem
(galax) gelijkende. -- Galacinées, f. pl. Melk
pl.
-bloempantf.
Galactate, Galaetigae, Z. v. a. LACTATE,

Melkzout n.,
een uit de melk getrokken zout. — Galactie, f.
[Bot.] Melkplant f. — G alactirrheé, Galactie, f. [Méd.] Zogvloeijing f., overvloed m. van
zog. .—Galactirrhéigiie, adj. Tot de zorvloeijinca behoorend. — Galactite, z. v. a. LACTITE.
—Galactode,aclj. Melkachtig, naar melkgelijkend
of smakend. —GALACTODE, in. Warme melk f.— Galactodendron, m. [Bot. 1 K eboom in. -- Galacto rapbe, m. [Didact.] Melkvocht-, zogbeschrjver
m.—G alactographie, f. Zogbeschr jvinq.—Galactologie, f. Leer f. van het zog. — Galaetologigae, adj. De zogleerbetre/fend. — Galaetologne, m. Geneesheer m., die de ziekten behandelt,
waarin enen de me/kLochten gebruikt; leeraar van
de toepassing der meikrochten. — Galaetoniétre,
m. Melkmeter n., een door Cadet de Vaux uitgevonden werktuig om 't gehalte of de vervalsching
der melk naar graden te bepalen (vgl. LACTOSCOPE).
— G alactornétrique, adj. Den melkmeter heLACTIQUE. — Galacte, m. [Chim.]

GALAGO
treffend. — Galactopee, L [Méd.] Zogverwekkend middel n. — Galaetophage, adj. Zich met

melk of melkspijzen voedend. GALACTOPHAGE, m.

Melketer, pap- of melkspseter m. — Galactophagie, f. Het melkdrinken, melkspijseten; melkvoeding f. ; ook : melkzucht f. , groot verlangen
naar melk. — Galaetophagique , adj. Tot
de melkvoeding behoorend. — Galactophore,
adj. [Anat.] Zogvoerend, zoggeleidend: Vaisseaux
g-s, zogvoerende vaten n. pl. — [Méd.] De zoga fscheiding bevorderend: Médicaments g-s, zogverwekkende middelen n. pl. — GALACTOPHORE, m.
Tepeldopje n., klein werktuig ter verligling van
't zogen, g a l a k t o p h o o r m. — Galactoplanie, f. Zogverplanting f., uitstorting van de melk
in 't celweefsel of in eene of andere holte. — Ga
lactopoièse, f . (pr. — po -ièse) Zogbereiding, zog afscheiding I. — Galactopoiétiq«e, adj. [Méd. J ,

z. V. a. GALACTOPHORE. — 6 alactoposie, f . Melk-

kuur f., het melkdrinken tot herstelling. — Galactopote, adj. Jan de melkkuur onderworpen. —
Ook als subst.: Un , Une g-, hij of zij, die de
melkkuur aanwendt, melkdrinker m., -drinkster f.

— Galactopyre, f. Zogkoortsf. — Galactose, f. Overgang m. tot, verandering f. in melk of
zog. — Galactotrophie, f. Voeding f, met melk.
—Galacturie, f. 4et melk- of melkvocht-wateren.
Galago, m. [H. n.] Soort van aap aan den

Senegal , die groote hazenooren en een' langen,
ruigen staart heeft, oorenaap, g al a g o m.
Galantment, adv. Aardig, hoffel jk, hupsch,
sierlijk, net. op smaakvolle wijze, met smaak.

Galandage, m., Galandise, f. Scheids-

muur n. van baksteenen, die op hunne kanten op
elkander gezet zin.
Galande, F. [Bot.] Soort van amandelboom in.
-- Weleer ook voor galante gebruikt, z . GALANT .
Galan, m., z. GALAUBAN.
Galave, f. [Bot.] Schildbloem f.
Galan ga, f. [H. IL], z. V. a. BAUDROIE. —

[Bot.] Galgant m., eene oostindische plant; de aro-

mdtische wortel m. dier plant, een voortreffelijk
middel tot sp jsvertéring.
Galans, m. pl. Vlaggen van den bezaansmast.
Galaut, e, add. Hoffelijk, beleefd, welgemanierd, bevallig, wellevend; regtschapen, braaf, eer
eer (in dezen zin doorgaans vóór het-lijk,van
subst.): Vous seriez un g- homme, si vous me
faisiez ce plaisir-lh, gij zoudt een wellevend, allerliefst man zijn , zoo ge mij dat genoegen deedt.
Contiez lui votre affaire, eest on g- homme, vertrouw hemp uwe zaak, hij is een man van eer, een
regtschapen man.— Aardig, voorkomend, gedienstig
(inz. jegens het vrouwelijk geslacht), g a l a n t; —
verliefd, minziek; — sierlijk, smaakvol, met smaak
(in dezen zin doorgaans achter het subst.):. C'est
un homme g-, 't is een vrouwenbehager, hij maakt
gaarne zijn hof bij de vrouwen. Une femme -e,
eene minzieke vrouw, eenti vrouw vol minnarjen.
II a l'humeur g-e, hij heeft een' grooten aanleg om
de ju ffers,te behagen, de hotfel j.kheid is hem eigen.
— Un discours g-, een verliefd gesprek n. Uric
lettre g-e, een verliefde brief, minnebrief m. —Un
style, un discours g-, een sierlijke stijl m., eene fraa'je
verhandeling 1 . Un habit g-, een kleed n. naar den
smaak. — Bij groot misbruik van 't woord : Malade g-e , venuskwaal , venéri^che ziekte f. —
GALANT, ni. Verliefde, minnaar, galant in. Un
vert g - , een jonge vrijer. I! fait toujours Ie g auprès des dames, hij speelt altijd den verliefde
bij de juffers , hij maakt bij alle juffers zijn
hof. — (fam.) Cyst un g-, 't is een listige vogel, die niet te vertrouwen -is. (Sommige schrijvers
hebben dit woord galanel gespeld, en bij La
taine vindt men meer dan eens het vrouwelijk

-
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handel, aan allerlei minnarfjen over. Cette fille a
déjà en plusieurs g-s avec lui, dit meisje heeft
reeds verscheidene ongeoorloofde minnarjen met
hem gehad. — Ook, bij verregaand misbruik van
't woord: venuskwaal, venérische ziekte, galante
ziekte, galanterie-kwaal f.: Attraper une g-, eene
galante kwaal opdoen.
Galanth, m. [Bot.] Soort van narcis f.
Galantin, m. (verklw. van galant) Vrouwen
-gek,
bespottelijk saletjonker m.
Galantine, f . [Bot.] , z. v. a. PERCE - NEIGE.[Cuis. Zékere zamengestelde koude vleeschspijs f.
]

met gelei opgemaakt, tusschengeregt n. van gespekt
hoendervleesch; ook: een met hoendervleesch ge farceerde kalfskop m., g a l a n t i n e f.
C alantiser, V. n. Den galant of verliefde spe
GALANTISER , V. a.: G- les dames, zijn hof-len.—
bij de juffers maken - 5 SE GALANTISER , v. pr.
Veel van zich zelven houden, verliefd op zich zelven zijn.
Galardie of Galardienne, f. [Bot.] Bloemtrosdragende plant f. van Louisiana.
.

Galaricide, t., z. v. a. LACTITE.

Galarips , in. [Bot.] Amerikaansche klimplant f. (ook liane b Tait gehceten).

Galathée, f. [H.

Galanban, Galhanlban, in. [Mar.] Pardoen,
perdoen n., zeker touwwerk. Chaque mat de hune
a deux g-s, Inn á bas -bord, l'autre it stribord,

iedere marssteng heeft twee perdoens, het eene aan
bakboord en het andere aan stuurboord. G-s de
hune, stenge-pardoens. G-s de perroquet, bram
G-s volants of de roulis, zijpardoens. -pardoens.
Galaverve, f. [Mar.] Kalf, kussen n., platte
klamp m. op een' galeiriem, ter plaatse waar die
op het boord komt te leggen.
Galax, m. [Bot.] Melkbloem f.
Galaxie, f. [Astr.] Melkweg m. (vole lactée).
— [Minér.], z. V. a. LACTITE. — [H. n.]

Galauterie, f. Ho f/'elijkheid, beleefdheid, kie

dienstvaardigheid, voorko--schevrouwnig,
mendheid f., inz. jegens vrouwen. 11 niet de la gdans tout ce qu'il fait, hij doet alles met wellevendheid, voorkomendheid. Un homme plein de g-, een
man vol hoffelijkheid. — Vleijend woord n., vleijerij,
aardigheid f., dienstbetoon; — klein geschenk n.:
11 lui fait tous les jours quelque nouvelle g-, hij
geeft haar alle dagen een nieuw geschenk. Ce nest
q u'une g-, het is slechts eene kleine gift, eene aardigheld. — Minnehandel, boe/dring, galanterie :
11 s'adonne is la g-, hij geeft zich aa.n den minne-

Soort van

snoek m. ---Galaxies, f. pl. [Antiq.] Melk feesten n. pl. (ter eerti van Apollo) .
Galbanifère,adj. [Bot.] Galbanum voortbrengend. — tells subst. m. Galbankruid n ., moeder
gom -eppe f., eene kaapsche plant. —-harsplnt,
Galbanoner, v. n. (te Parijs) De ruiten slecht

afwasschen. — Galbantim, m. (pr. —nome) of
Galban, m. [Bot.] Moederhars, gálbanurn n.,

Bene
enees- en heelkrachtige gom, door
insnijding
uit
harsachtigUrlalbankruid
verkregen. — (fig.

et fam.)

Donner, Vendre du g- of de la gabatine,

met mooije beloften paa?jen.
Galbe, f. [Arch.] Sierlijke ronding f.: Vase
dun beau g-, vaas f. van eene schoone ronding. —
[Anat.] Gezigtshoek n. (angle facial). — Weleer
ook: wambuis n.
Galbule, f. [Bot.] Cypresnoot f.
Gale, f. [Méd.] Schurft f. en n. bij menschen
en dieren. — [Hort.] Kanker m. aan boomen. -[Teclh. Wormgaatjes n. pl. in 't hout. — Onge
l2jkheid f. op de stoffen. — (Prov.) La g- ni lamoor ne peuvent se cacher, de liefde en de hoest
laten zich niet verbergen. Qui a la gale se gratte,
]

Qui se sent galeux se gratte, Qui se sent mor

mouche, Wien 't jeukt, die moet zich krab--veuxs

.

galaode.)

n.]' Zeekreeft m. met korte

sprieten en lange scharen.

ben, zvien de schoen past, die tr ekke hem aan. -(Loc. fain.) I1 na pas la g- aux dents, hij kan goed
eten, hij kan zijne kaken goed roeren. 11 est mé-

chant comme la g-, hij is de ondeugd zelf.
Galé, m. [Bot.] Gagel m., zeker struikgewas
(ook mirthe de Brabant, mirthe batard genoemd).
Galéace, Galéasse, f. [Mar.] Galas of
groote galei f., eertijds bij de V enetidnen veel in

gebruik.

Galéanthrope, m. [Méd.] Lijder in aan kat
— Galeanthropie, f. [Méd.] Katten--tenzuch.
zucht f., waan van een' mensch, dat hij in eene
kat veranderd is. — Galéanthropique, adj.
Tot die kwaal behoorend.
Galéasse, f., z. GALEACE.

Galeban, m., z. v. a. GALAUBAN.
Galde, f. [Impr.] Galei f., plankje, waarop de
letterzetter de regels uit den zethaak overbrengt.-[Mar.] Galei f., roeischip met laag boord en twee
masten, de eenige soort van oorlogschepen in de
middeleeuwen.
C alefretier, m. (pop.) Schoo jet', landlooper.
-- [Mar.] Kalfateren ni.
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GALEGA

Galega,rn. [Bot.] z.v.a. BARBE-DE-CHEVRE, RUE.
;

Galène, f. [Minér.] Zwavellood n., loodglans,
glazuurerts m., ga/dna f.
G aléiiie, f. [Bot.] 'Soort van melde f.
Galenique, adj. [Méd.] Tot het galenísmus
behoorende, g a l én i s c h. Médicaments g-s, goldnische, eenvoudige of eenvoudig bereide geneesmiddelen n. pl. Saignée g-, galénische aderlating, eene
tot flaauwwordens toe gedreven aderlating f. -Galénismne, nl. Grondstellingen f. pl. en genees
oud-griekschen arts Galénzus, g a--wijzef.vand
1 e n I s vn u s n.—Galeniste, m.Aanhan.ger, volgeling van Galenus, g a l e n i s t m. — Ook als adj.:
Médecin g-.
Galéobdolon, Ill. ( Bot.] Gele hennepnetel f.
(ortie morte jaune).

Galéode, nl. [H. n.] Schorpioen-spin f.
Galéole, f. [Bot.] Klouterstruik m. uit Co-

chinchina met helmvormigen honigkelk.

Galéope, Galéopsis, m. [Bot.] Hennep

-netlf.
Galéopithéciens, m. pl. [H. n.] Geslacht n.
der vliegende makis.— Galeopithèque, m. Vliegende maki, vliegende kat f., soort van vledermuis.
-- Galéopithéo&de, adj. Naar de vliegende
makt gelijkend.
Galéopsis, nn., z. GALEOPE.
Galéorrhee, f., z. v. a. GALACTIRRHáE.
Galéorrhin, m. [H. n.] Soort van haai m.
Galéote, f. [H. n.] Soort van kleine hagedis f.

Galer, V. a., z. v. a. GABELER.-- (pop.) Krabben. — (fig. et iron.) G- qn., iemand afrossen. —
GALER, V. Si. Huppelen, vrolijk zijn. — SE GALEB,
v. pr. (pop.) Zich krabben.

Galera, m., z. v. a. TAIRA.

Galère, f. Galei f., roeischip n. Foreat d'une g-,

galeiboef, roeislaafm. —G- caUitaine, hoofdgalei. Gbátarde, galei wet een.' breeden spiegel. G- rente, koninklijke galei. — Tenir g- ( weleer in de Maltézer

orde), Bene galei uitrusten en onderhouden. -- (Loc.
lig. et prov.) Vogue la g-, laat het waaien, 't ga zoo
't wil, op goed geluk. C'est une véritable g-, 't is
een ellendige boêl, daar is 't niet uit te houden.
Mais que citable allait-il faire dans cette g-? ( ontleend aan Motière's Fourberies de Scapin), wat
behoefde hij zijn' neus daarin te steken ? wat ging
hem die zaak aan ?—G-s, galeistraf f.: Condamner
qn. aux g-s , iemand tot de galeistraf veroordeden. Racheter qn. des g-s, iemand van de galeistra f loskoopen. — [Tech.] Destilleerfornuis n.,
soort van reverbeer-oven m. — Lijst- of rijschaaf f.
— Groote hark of tuinmans -egge f. — Soort van
reiswagen m. in Spanje. — [H. n.] Haft, oeveraas n. (éphémère); — papier-nautilus, z. ARGONAUTE.

Galerie, f. [Arch.] Galerij f., lange, smalle kanier f. (die zich daardoor van de zaal onderscheidt,
dat zij ten minste driemaal langer dan breed is);—
overdekte gang in een gebouw; — gang ni., door
welken de verschillende vertrekken gemeenschap
hebben (corridor): Cette chambre se dégage par
une petite g-, deze kamer heeft haren uitgang op
eene kleine galerij. Une g- de pourtour, galerij,
die rondom een gebouw loopt. — Bij uitbreiding:
iemands gewone wandelplaats f., dagelksche gang
ni.: Ce sopt lá ses g-s, dat is zoo zijn gewone. zijn
dagel ksche gang, weg, wandelweg m.—Schilderijzaal, kunstzaal, kun.stgalerj f., lokaal, waarin zich
schilderijen, standbeelden of andere voorwerpen van
kunst bevinden; — de verzameling dier ,kunstvoor werpen zelve: Catalogue d'une g-, katalogus eener
kunstgalerj. — In bijzonderen zin: Verzameling
van portretten der beroemde personen van 't zelfde
tijdvak, van 't zelfde land, van 't zelfde vak. Gdes bommes iilustres de l'antiquité, G- des francais illustres, G- des peintres etc. — G- de Ru-

hens, galerij van Rubens, schilderijen, waarin Rubens de geschiedenis van Maria van Medicis heeft
voorgesteld. — (fig.) Geschiedenis f., verhaal n. enz.,
waarin veel portretten voorkomen, beeldengalerjj.
— [Fort.] Lange, smalle gang naar de buitenwerken (traverse). -- [Minér.] Onderaardse/ze gang m.
der bergwerkers. -- [Fond.] Ruimte f. tusschen
cie vormen. — [Mar.] Uitstek of open balkon n.
aan 't achterschip; -- walegang, westergang nl. Gde faux pont, walegang op de koebrug. — [Théf t.]
Galerij, soort van balkon boven de loges; — bij
uitbreiding: de daar geplaatste toeschouwers. —

[Paume] Soort van lange, overdekte laan voor de
toeschouwers bij 't kaatsspel, galerij f.; = -. de toeschouwers aldaar; — in 't algemeen: de omstanders, toeschouwers bij ieder spel, bij elke vertooning:
Demander sous of a la g-, het oordeel der toeschouwers inroepen (over een' twj felachtigen slag,
stoot, worp, enz.). — (fig.) Je suis sur la g-, de
zaak gaat mij niet aan, ik ben er buiten. --- In
ruimer' zin: de wereld f., de menschen, voor zoo
verre zij de daden hunner medemenschen beoordeelen: Ne point se soucier de la g-, zich om 't oordeel der menschen niet bekreunen. Je ne me soucie point d'amuser la g-, ik zou niet gaarne 't publiek ten spot verstrekken.
Galérien, m. Galeiboef, roeislaaf m. (forcat).
— (Loc. prov.) Il souffre comme un g-, hij lijdt
als een slaaf, hi wordt zeer hard behandeld. Mener one vie de g-. een ellendig of slaafachtig
leven leiden.
G alérite, m. [H. n.] Zeeëgel m. — GALERITE,
adj. [Myth.] Met eene dierenhuid over 't hoofd.
Galerne, f. [Mar.] ( alleen in): Vent de g-,
koude noordwestewind m.

Galérticite,, Galéruque, f. [H. n.] Schrik-

kever m. — GALERUQUE, f. Gekuifde leeuwerik m.
Galet, m. [Minér.] Strandkeitjes n. pl., kittelsteenen in. pl.; — het daarmede bedekte strand,
keistrand n. — [Tech.] Ivoren, houten, metalen
fje n., van verschillende afmetingen, dikwijls
schijfje
gebruikt om de wrfjving te verminderen. — [Jeu]
Schuiftafel f. — [lion.] Soort van witte druif I.
-- GALETS, m. pl. [Corn.] Glaspaarlen, glaskoralen f. pl.
G aletas, m. Vliering f., kamertje n. onder het
dak van een huis. — (fig.) Zeer armoedige, slechte
woning f.
G alète, f. [H. n.] , z. onder GALETTE.
Galette, f. [Phtiss.] [' lade f., ronde of schijfvormige platte koek m. — [Mar.] Scheepsbeschuit f.
--- [ El. n.] Helm ni., gedeelte van den mond der
regtvleugelige insecten. — [Peint.] , z. v. a. CROt TE.
Galettier, m. [Pâtiss.] Vladebakker m.
Galéns, m. (pr. —nee) [H. n.] Hondshaai m.
(mitandre).

Galeux, ease, adj. Schurft, schurftig, schurft

schurft bezocht of behebd. — (fig. et fam.)-achtig,me

Brebis galeuse, z. BRESIS. — (Prov.) Qui se sent

g- se gratte, wien 't jeukt, die moet zich krabben,
wien de schoen past, die trekke hem aan.— [Hort.]
Arbre g-, boom m., die den kanker heeft...— Ook
als subst.: Un g-, Une g-euse, een schurftljder in.,
-lderes. — (fig. et pop.) C'est tin g-, 't is een
schobbejak, een galgebrok. (en teer.
Galgale, f. [Mar.] Smeersel n. van kalk, olie
Galgule, m. [H. n.] Waterweegluis f.
Galt,auban, m., z. GALAUBAN.

Galfa, f. [Pharm.] Mengsel n. van galnoten,
groene dadels, enz., ook van reukwerk.
Galibi , m. [ti. n.] Naam der menschengeraamten f. pl., die men in den kalktufsteen op
Guadeloupe vindt.
Galfee, f. [H. n.], z. V. a. SARDINE.
G all des Indiens, m. [Bot.] , z.v.a. INDIGOTIER.

Gatiet, m. [Bot.], z. v. a. CAILLE-LAIT.
1- Galifre, m. Vraat m. — t Galifrer, v. n.
Vreten.
G ali nn afré , m. Potsenmaker, kwakzalver m.
Galirnafrée, f. [Cuis.] Opstoofsel n. van allerlei overgeschoten vleesch; — (fig.), z. v. a. GA-

LIMATIAS.

. Galiniatias, in. (woord, ontstaan uit een in
't latijn gevoerd pleidooi over een' haan, waarbij
een der advokaten in plaats van gallus Matthiae,
de haan van Matthias, telkens zezde: galli Matthias,
de Matthias van den haan) Wartaal f., verward.
onverstaanbaar gesnap n., onzin m., brabbeltaal f..
kramerlat jn n. G- simple, wartaal, die no tans
de schrijver of spreker verstaat. G- double, wartaal,
die niemand, zelfs niet de schrijver of spreker,
verslaat.
Galine, f. [H. n.] Trilrog nl. (raie torpille).

Galion, m. [Mar.] (eig. groote galei) Galjoen,
spaansch zilverschip, groot koopvaardij- en oorlog
waarmede de Spanjaarden weleer de rijke-schipn.,
mijnproducten uit hunne amerikaansche koloniën
haalden.

G alioniste, m, Gafjoenhandelaar, galjoenistm.

(vgl. FLOTTISTE).

GALIOTE
Galiote, f. [Mar.] Galjoot, kleine of halve ga
roeivaartuig met éénen mast; — ook: vracht -leif.,
50 tot 300 ton. — G- à bomhes, bom -schipn.va
galjoot. -- G-s d'écoutilles, merkels f. pl.-barde
der luileen. — [H. n.] Ratten-hagedis, huishagedis f.

van Arabië. — [Bot.] , z. GALLIOTE.
Galipot, m. [Corn.] Onzuivere, vaste terpen

n1. uit het hout der naaldboo?nen of kegeldra--tijn
genden, 1pijnboomhars, pijnhars f.; — wit bourgon,di-sch pek n. — [Mar.] Harpuis n. — Galipoter,
V. a. [filar.] 1Iarpuizen, met harpuis besnzeren.

Gallate, ni. [Chico.] Galnotenzuur zout n.
Galle, f. [Bot.] (ook noix-belle , pornme of
raisin de chène geheeten) Gal, galnoot f., galappel in.,

naam der knobbels of uitwassen, die op de takken
en bladeren der eiken, inz. van den Levantschen
eik [quercus infectoria] door den steek van zeker
klein insect, de galwesp [cynips], veroorzaakt.

G-s vraies, echte, zwarte of groene galnoten (die

vóór de ontwikkeling van 't insect geplukt zijn);
G-s fausses, onechte, valsche of witte dalnoten (die
na het doorbreken van 't insect geplukt zijn). —
G- de Béclégar, , de rose of du rossier, egelantier-appel, z. BEDEGAR.—G- des Indes, peul f. van
den bableh of bambolah van Indië en Egypte (welke
de arabische gom en 't acacia-sap der apothekers
oplevert). -- [ H. n.] Galwesp f. , ralinsect n. —
[Mirier.] Gal f., vreemde stof, die zékere inineralen omgeeft.
Gallerie, f. [I-I. n.] .Bijenster nn. eene wesp,
die de geduchtste viand der bijen is (ook fausse
teigne geheeten).
G alliamuibe, m. [Pos. gr.] Lied n., (lat de

Galli of priesters van Cybéle bij hunne offers zon

versîn t, die uit een anapcesï, l., en tri--geni
braclrgs bestond, ga l l i á mbus m. — Gallianibique, adj. Tot den galliambus behoorernde, g a l1 i d m b I s c h: Vers g-, galliambisch vers in.

Gallira, f. Kapuepner- schoeisel n. —Soort van
oud-gallisch schoeisel.
Gallican, e, adj. Gallikaansch, fransch (alleen
van de fransche katte. kerk en hare gebruiken ge.
-- -(- Gallicaniser, v. a. In de galli -bézigd).
kerk leerstellingen invoeren , die haar-kansche

vreemd waren. — -j- SE GALLICANISER, V. pr. Gallikaansch worden.

Gallicisme, m. Fransche taaleigenheid, eigenaardigheid f. der fransche taal, door 't gebruik gewettigde woordschikking, die met de gewone taal
strijd is. --- Gebrekkige navolging f. van-reglsin
zulke zegswijzen in eerie andere taal, g a 11 i c i smus M.
G allicoles, 'Ti. pl. [F1. n.] Galwespen f. pl.

Galliconeane,Gallicornanie,z. GALLOM—.
Gallifère, adj. [Bot.] Galappels of galnoten

dragend.

Galiiforine, adj. [H. n.] Haanvormig.
Galligastre, f. [H. n.] Waterhoen n. (poule
(LIQUE.
d'eau) .
Gallin, m., z. v. a. Acide gallique, z . GALGallinaee, f. [Minér.] I.Islandsche agaat m.,
lavaglas n., obsidiaan m. (naar den romein Obsidius, die deze steensoort het eerst uit Ethiopië
naar Rome bragt). — Gallinacé, e, adj. Hoen derachtig, tot het hoendergeslacht behoorend. —
G allinaeée,f. [Bot.] ,nu CII AN TEREL LE geheeten.
-- Gallinacees, In. pl. Vogels van 't hoender-

geslacht, hoenderachtige vogels in. pl.

Gallinapane, Gallinaparte, m. [H.. n.]

Naar den kalkoen gelijkende a'merikaansche vogel.
Gallinasse, I. [H. n.] Mexicaansche raaf f.
G alline, Gallinette, f. [H. n.] Knorhaan, m.
(trigle).
Gallini^'ore, a.dj. [H. n.] Ilocnderetend. --Gallinigralles , ni. pl. Sieltloopers m. pl.
(échassiers) .
Gallinole, f. [Bot.] Geitebaard m. (barbe de
chèvre) .
G allinule, f. [H. w], z. v. a . FOULQUE,
POULE D'EAU).

Galliote,f. [Bot.] Benedicten -kruid (z. BENOITE).
Galliane, adj. Stan de galnoot eigen, uit de
lnoot bereid. Acide g-, galnotenzuur n. — Galch, oud -frankisch (in dien zin door Voltaire
gebruikt).
Gallisme, m. Schedelleer f. van Dr. Gall,
g a l l i s m u s n. — G alliste, m. Aanhanger van
de leer of 't stelsel van Dr. Gall, g a 1 l i s t m.

g
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Gallite, f. [H. n.] Mierenlijster f., ook kleine
patrijs en palicour gelieeten.
Gallitlhonnas, m. (woord van Voltaire) Gezwollen, winderige stijl m. (ci,< die van den dichter
en redenaar Thomas).
Gallitriche, in. [Bot.] Naam van verscheidene salie- en scharlei-soorten.
Gallitzinite, f. HNlinér.] Geoxydeerd ijzechoudend titanium n. (door prins Gallitzin op den
Spessart ontdekt), gallitziniet m.
S Gallois, m., -e, f. Vrolijke broér m., wakhere vrouw f.
G allomn ane , m. Overdrijvend bewonderaar
van al wat fransch is, gallomaan in. — Gallomanie, f. Overdreven zucht of liefde voor al
het fransche, dwaze franschgezindheid, g a 110manic f.
Gallon, nl. Engelsche inhoudsmaat f., gal1 o n,m. (— 1,5t316 Miter). -- [Bot.] , z. v. a. AVE LANEDE.

Gallophile, in. Vriend der Franschen, Franschenvriend m. — Gallophobe, adj. De Galliers
of de Franschen vreezend. -- Gallophobie, t.
Vrees f. voor de Galliërs, voor de Franschen.
Gallot, In. [H. n.] (pop.) Zeezeelt f. (tanclle

de nier).
G aloelhe, f. Overschoen m. ; — schoen met
houten zool. — (fig. et fain.) Menton de g-, lange,
spitse, omgebogen kin. —

[Mar.] Gat n. in een

luik, om den kabel door te schieten; — kinnebaksblok n.; sch ildpad f. in en op het boord, voor de
schoten; — groote ijzeren of houten sjorkram f.;
--- klamp ni. van het kruishout. — [Dor.] Hoekstempel m. aan de pers der vergulders.
G aloehie ; , in. Overschoenmaker, - erkooper m.
Galon, in. Lintvorni-ig weefsel n. van, goudof zilverboordsel, tres f., galon n. -- (Prov.)
Quaint on prend du g- on lien saurait trop prendre, men moet het ijzer smeden, terwijl liet heet is,
vara eerie voordeelige omstandigheid moet men zooveel mogelijk partij trekken. — Zijdelist n. voor
vrouwenschoenen. -- ,[Confit.] Ronde konfituurdoos f. --- Galonne, e, ad,j. (en part. passé):

Ilabit g-, gegaloneerd, reet galons belegd of omzoomd kleed n. -- Homme g-, man in geraloneerd
gewaad. — GALONNÉ, 1n. [H. n.] Naam van eenige
dieren met galonvormnig;e strepen: soort van zeehond n1.; — guinésche hagedis f. — Galon
v. a. Met galon beleggen of omzoomen, g a--ner,
1 o n é r e n. --- G alonnier, in. Galonmaker, -verkooper in.
Galop, nn. Springloop, siz.elrirt , snelste loop
van een pGard, g a 1 op n1. Grand g-, volle ren m.
Ce cheval va an g-,, dit paard galoppeert, rent.
G- raccourci of G- a Ia amain, korte galop. En-

lever un cheval du pas au g-, het paard van den

stap in den galop brengen. — (fig. et fain.) Faire
qe. au g-, Courir Ie g-, Ie grand g-, iets te schiel ij k doet: te snel loopen, lezen, schrijven, enz. -(%tg. et prov.) I1 s'en va le grand g-, het loopt met
herra schielijk naar 't einde, 't zal spoedig met hem
gedaan tign, hij' zal spoedig sterven. 11 s'en va le
grand g- à l'hopital, hij zal welhaast zijn geheel
vermogen verleerd hebben. --- (pop.) Donner on ga qn., iemand de huid vol schelden, een standje
maken. --- [Danse] Springdans, zeer snelle dans, galop nl., g a 1 0]) a d e f. ; — wijs f. van dien dans.
Galopade, f. [Man.] Galop ni., het galoppéren. Ce cheval a Ia g- fort belle, dit paard galop peert zeer schoon. -- IV eg rn., dien men in éénen
galop aflegt: Die! 1à 11 Ii'y a qu'une g-, van hier
tot daar is slechts één galop. — [Danse], z. GALOP.
Galoper, v. n. Met sprongen rijden, rennen:
Its out galopé plus dune heure, zij hebben meer
dan een uur gegaloppeerd. — (fig. et fam.) Veel
vergee f sche gangen doen; — te snel loopen, lezen,
schrijven enz. -- Le lamps galope, de tijd vliegt
schielijk voorbij. -- GALOPER, v. a. G- an cheval,
een paard doen galopperen. -- (fig. et fam.) G- qn.,
iemand vervolgen, overal opzoeken. Les gendarmes
font galopé toute la nuit, de gendarmes hebben
hem den ganschen nacht vervolgd. — (fig. et pop.)
La fièv re Ie galope, hij heeft eerre harde koorts.
La peur le galope, hij wordt door vrees gejaagd.
-- [Danse] Een galop of eerie galopade dansen.
Galopin, m. (fam.) Loopjongen., bijlooper;
iioksmaat, keukenjongen. — (fig.) Gait, schalk,
deugniet, losbol m. (In dezen zin heeft het soms

8 34

GAMME.

GALOIUBE

een vrouwelijl£: galopine). -- f [Mi1. j Ordonnansofcier van een' generaal; — adjudant-surnumerair m. — Het wordt soms als adj. gebézigd: Des
airs g-s, loszinnige manieren f. pl. — it LA GALOPINE, loc. adv. Op guitachtige, schalkachtige wijze.
--- GALOPINE, f. [Bot.] Kaapsche krapplant f.

en g-s, en monnaie de singe, iemand met gekker

allerlei uitvlugten afzetten of henen--nije,mt
zenden. — (iron.) Faire des g-s d'oreillers, gedur2g geeuwen. — Gamkiadelette, f. (verklw. van
gambade) Kleine luchtsprong m. — Gambader,
V. n. Kromme, luchtige sprongen maken, huppelen.
Galoabe, Galonbet, m. [Mus.J, z. FLUTET. — (fig.) Malle streken, gekheden, kuren begaan. —
Gambadeur, m., -ease, f. Hij of zij, die bok
Galoubie, f. [Navilt.] Zeer smal schuitje n.
maakt, rondspringer m., -springster f. —-kesprong
Galtabe, in. [H. n.] Moerashagedis f. (monitor).
Galschat, m. Toebereide zeehondenhuid f. tot Ook als adj. Enfant g-, Fille g-ease.
t Gambage, m., z. v. a. CAMBAGE.
be/deeding van kokers, koffertjes, enz.
Galnpse, f. [Mar.] Vaartuig n. of schuit f.
Gambaron, m. (van 't oude gambe, voor
aan de kusten van Bretagne in gebruik.
jambe, been) [Rist.] Iemand, die dikke, geheel
Galvadonesine, m. [Chic.] Werktuig of ronde beenen heeft (bijnaam van Robert, hertog
toestel n. om verstikte of verdronken personen we- van. Normandië).
der in 't leven te roepen.
Gambe, f. of Viole de g-, [Mus.] Knieviool,
Galvanie, f. [Bot.] Braziliaansche krapplant f. basviool, violoncel f. — GAMBES, f. pl. [Mar.] PutGalvanique, adj. [Phys.] Het galvanismus tings f. pl., puttingtouwen n. pl., puttingwant n.
of den metaalprikkel betreffend, ga l v d n i s c h. — G- de hune, spreetouwen, sprietouwen n. pl.
Galvaniquenient, adv. Op galvdnische wijze,
Gambeson, Gainbesson, m. [Anc. mil.]
door 't galvanismus. — Galvai,iser, v. a. Elek- Lijfrok m. onder 't harnas. (Men vindt nog de
triséren door middel van de Galvanische of Vol- spellingen gambison, gambisson, gamboison, gautasche batterij of kolom, den galvanischen prikkel bisson, gombisson.)
f Gambeter, v. n., z. v. a. GAMBADER.
op een voorwerp aanwenden, g a l v a ni s é r e n. -(fig.) Een voorbijgaand kunstmatig leven bijbrenG ambette, f. [H. n.] Roodbeentje n., een
gen: G- une société morte. — Galvanisme, m. kleine strandlooper n.
Gambier, m. [Tech.] Lange ijzeren stang f.
De door Galvani in 1792 te Bologna ontdekte (door
hem 'verkeerdelijk zoo geh.eeten) dierlijke of aan der spiegelgieters, om de fritte of gesmolten glaselektriciteit f., die zich zonder wrijving-rakings massa op te nemen. -- [ Anc. mil.] Beenbedekking f.
Gambier of Gambiller, v. a. [Mar.] Doorvertoont, als men een aantal platen van twee ver
metalen (b. v. zink en koper) beurt om-schilend kaaijen. — tells v. n. Langs enteren.
Gantbillard, e, adj. (fam. et dénigr.) Kreubeurt, met bevochtigde bladen bordpapier, lappen
laken enz. daar tusschen, over elkander legt; gal- pel, hinkend.
Gambiller, v. n. (fam.) Met de beenen slinvanische prikkel, spierprikkel, metaalprikkel m. op
spieren en zenuwen (die zich enkel door de wijze geren. — z. ook GAMBUJ I.
Gambit, m. [Jeu] Misleidende zet in. in 't
harer opwekking van de gewone elektriciteit onderscheidt), g a l v a n i s m u s. — Galvano°ra- schaakspel, door middel van den vóór een' der
phie, f. Aanwending van den galvanischen Broom raadsheeren staanden pion (gambit-pion), dien men
tot het etsen van platen; -- ook de handelwijze van twee ruiten te gelijk opschuift, nadat ook de pion
Kobell om op metaalplaten met eene eenigzins des konings of der koningin twee ruiten is voort
-gerukt,
gambiet m.
lijvige en verheven staande verw te schilderen en
Gaine, f. [Vétér.] , z. GAMME.
dan de plaat galvanoplastisch te kopiëren, waar
Gamelle, f. Houten of blikken etensbak m. der
plaat verkrijgt, die de teekening-dormen
verdiept vertoont, galva nographie f. — Gal- soldaten en matrozen; baksvolk n. Etre, Manger
vaïio-ivagriétigiie, adj. Wat betrekking heeft Ia g-, aan den bak schaften, tot het baksvolk betot het galvano-magnetismus, g a l v a n o-m a g n é- hooren; op soldaten- of matrozenkost gezet zijn.
t i s c h. — Galvano -niagnétisme, m. Ver Distribuer l'équipage en g-s. het scheepsvolk in
galvanische en magnetische uitwerkse--bindger bakken verdeeles. Chef, Garcon de g-, baksmeester,
len, z. v. a. ELECTRO-MAGNÉTISME. - G alva- baksjongen, -zeuntje m. —° [Sal.] Nap m. ter benomëtre, m. Werktuig n. om de kracht van de proeving van 't zoutwater in de pannen.
Garnet, m. [ [t ort.] Soort van druif f.
werking der galvanische of voltasche batterij te
Gamnétrie, f., Z. GEMATRIE.
meten, galvanométer, galvanoskoop m.
in
Gamin, m. Loopjongen, keukenjongen; straat— Galvanomnétrique, adj. Dat werktuig
zijn gebruik betreffend, g a l v a n o m é t r i s c h. — jongen m . -- (pop.) Naam van eiken knaap of aan
jongeling uit de volksklasse. — Tour de-komend
RE. —
Galvanoscope, n1., z. V. a. GALVANOMET
Galvanoplastie, f. De door Jacobi te Peters- g-, kwajongensstreek m. — Gamine, f. (fam.)
burg omstreeks 1836 uitgevonden handelwijs om op Ondeugend, guitachtig nisje n. — Ganniner,
den galvanischen weg oplossingen van metaalzou- v. a. (pop.) Den straatjongen spelen, straatslijpen,
ten zoodaniq te ontbinden, dat zich 't metaal van jongensstreken langs straat uitvoeren. — Gamiden negatieven pool of een daarmede verbonden nerie, f. Jongensstreek m., guiterj f.
Gamma, of G- doré, in. [H.. n.] Nachtvlingeleidend vlak vast en zamenhangend afzet, ten
einde op die wijze afdrukken of vormen van een der met de goudkleurige figuur eener grieksche G
of ander voorwerp te verkrijgen, of wel voorwer- (gamma) op eiken bovenvleugel.
Gamniarographe, m. [Didact.] Kreeft- of
pen te vergulden, te verzilveren, enz., g a l v a n op t a s t i e k f, (kleed n., regenmantel m. schaaldierbeschryver m. -- GammarograGalvardine, f. Waterdigt kleed, regen- phie, f. Kreeft -, schaaldierbeschr jvin,q f. — GamGalvauder, v. a. (fam.) Kwalijk bejégenen, maro graphique, adj. Daartoe behoorend. -Gainniarotithe, in. [H. n.] Kreeftsteen, veruitschelden. — Verbroddelen, bederven.
Galvette, f. [Mar.] Klein roofschip n., ka steende kreeft m. — Gammarologie, f. [Diaan de kust van Malabar.
-perm. dact.] Kreeftkunde, leer f. van de kreeften en in
't algemeen van de schaaldieren. — GammaroGalvise, f., z. v. a. GAGUI.
Gamache, f. Slopkous, knoopkous, rijkous, logiquie, adj. Tot de kreeftkunde behoorende. —
rijlaars f. zonder zool. — [ [tort.] Soort van ap- Gamunarologae ,m.Kreeft-,schaaldierkenner m.
Gamme, f. [Mus.] Toonschaal, toonladder f.
pel m. — [H. n.] Bastaard-nachtegaal m. met
tafel der muzijknoten in hare natuurlijke volgorde.
zwarten kop, zwartkopje n.
Gamahé, Gam ahem, m., z. v. a. CAMAïEU. -- (fig.) Eerste beginselen n. pl.: I1 parle dune
Gamande, f. [Bot.] Soort van kastanje f. — science dont it ignore même la g-, hij spreekt van
eene wetenschap, welker eerste beginselen hij zelfs
Gatnandier, m. Soort van kastanjeboom m.
Gasnat of Grauzel, m. [Econ. rur.] Graan niet verstaat. — (fig. et prov.) Chanter la g- a qn.,
zuiden van Frankrijk).
-ziektf.(n' iemand duchtig doorhalen, de metten lezen, kapittelen, de waarheid zeggen. Cela ne passe pas votre
Gamau, m. [Hort.] Soort van druif f.
Gambade , f. Luchtsprong , bokkesprong, g-, dat is u niet te hoog. Changer de g-, uit een'
kromme sprong, kindersprong m. ; — ( fig.) malle anderen toon zingen, anders beginnen, andere
streek m., gekheid; uitvlugt f. Faire des -s, maatregelen nemen. Être hors de g-. verlegen, van
kromme sprongen maken, rondspringen; — (fig.) zijn stuk zijn. Mettre qn. hors de g-,. iemands
allerlei grappen uitvoeren. — ( fig.) J'ai ecrit ce maatregelen verijdelen, hem het spoor bijster malivre à sauts et á g-s, ik heb dit boek b# horten ken, van zijn stuk brengen. Mettez cela dans vos
en stooten geschreven. — ( fam. et prov.) Payer qn. g-s, merk dat wel op. — En même g-, Sur la
,
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mëme g-, op denzelEden toon. — [Vétér.] Krop in.
der schapen (ook game).
Gaeno gastre, add. [H. n.] Met vele zaaienhangende eijerstokken, gamogdstrisch. —
Ganiologie, f. Verhandeling over 't huwelijk. —
G amopétale, adj. [Bot.) Met zamenhangende
bloembladeren, ,l a m o p e t á l i s c h. — G aunostyle, adj. [Bot.] Met onderling verbonden stijltjes.
Gamute, Gamnto of Ganionty, m. [Bot.]

Vezels nn. p1. der palmbladeren, waarvan men op
de Philippijnen touw maakt, palmhennep m.
Ganache, f. Onderst kakebeen n. van een
paard. — (fig. et pop.) Domkop m., stompzinnig
mensch n. — Oude, smerige pruik f.

t Ganee, f., z. GANSE — Ganeette, f. [Péehe]
.

Maas f. van 5 tot 6 centimeters in 't vierkant.
Ganehe, f. Soort van wipgalg f. in Turkije.
— [Mar.] Dubbele geleihaak, om de hut refit op
te houden, tenthaak m.
-j- Gandine, f. Bosch, woud n. (forêt).
Gandola, Gandole, f. [Bot.] Soort van
base/la of klimmende nachtschade f.
Gandolin, m. (pop.) Plomperd m., onhandig
mensch n.
't omberen.)
Ganer, v. a. [Jeu] Den slag laten loopen (in
Ganerhinat, Ganerblat, m. [[list.] Ver
adellijke duitsche familiën, om-enigf.va
zich tegen de struikroovers te verdedigen.
Ganga, m. [H. n.] 4frikaansch of pyreneesch
veld- of hazelhoen n., arabische patrijs nl., ganga f.
(Ook g r a n d u l e geheeten).
Gan liforme, of Ganl lioforme, ook, en
beter, 5 Gan»liounorphe, adj. [Anat.] Peesknoopvos-wig. — [Chir.] Naar een overbeen gelijkende. —
Ganglion, m. [Ana'.] Zenuwknoop, peesknoop m.
-- [Chic.] Hard pijnloos gezwel n. van de grootte
eener hazelnoot; overbeen, kraakbeenig uitwas n.
-- [Vétér.] Verharding f. der beenpoezen bij de
paarden, die hen kreupel maakt. — Ganelionite, f. [Méd.] Ontsteking f. der watervaatklieren of watervaatknoopen. — Ganalioniclue,
Ganglionnaire, adj. [Anat.] Tot de peesknoo-

pen behoorend: Système g-, stelsel n. der peesknoopen. — Gan glite, f. [Mod.] Peesknoopontsteking T.

Gangrène, f. [Méd.] Versterving f., koudvuur n.
humide, sèche, vochtige, drooge versterving. G-

Cr-

de los, beenversterving f., beeneter m.(nécrose). —
[Bot., Agile ,], z. v. a. CARTE, POURRITURE. (fig.)
—

Verderfelijke dwaling, dwaalleer f., ieder kwaad,

dat zich mededeelt en snel verbreidt. — Gangréner (se), v. pr. [Mod.] Versterven, door koudvuur aangetast worden: Cette plaie se gangrène,
't koudvuur komt in die wond. — Het part. passé
is ook adj.: Bras gangréné, door koudvuur aan getaste arm m. — (fig.) Conscience gangrénée,
knagend, bevlekt geweten n. — Gan gréneux,
euse, adj. [Méd.] Koudvuurachtig. — (fig.) Door
wroeging gefolterd. — Gau grenopine, T. [Md.]
Koudvuurachtige invreting f.

Gangue, f. [Minér.] Gangsteen m., bergsoort f.,

de stof, waarmede een erts van nature verbonden

is. Une mine avec sa g-, een erts net zijn' gang-

steen. G- stérile, doove gangsteen (zonder metaal

-stof).

Gangui of Ganauy, m. [Pêche] Naauwmazig zaknet n. — Ganghiel, m. Klein naauwmazig net n. voor de palingvangst.
Ganil, m. [Minér.] Korrelige kalk m. in de
omstreken van den St. Gothard en den Vezuvius.
Ganivet, m. [Chic.] Snijmesje n. der wondheelers.

Gannet, m. [H. n.], z. noun[E.
Gano, m. [Jeu] Term van 't omberspel, z. v. a.:
Laat loopen, laat mij den slag. Demander g-, ver-

zoeken, dat men de uitgespeelde kaart late loopen,
haar niet aftroeve.
Ganse, f. Liskoord n. ; lis, lus T. -- [Mar.]
Strop, touwstrop, halsband m. — Gansette, f.
(verklw. van ganse) Lusje; stropje n.
Gant, m. Handschoen m. G-s fourrés, van
binnen niet bont of andere stof gevoérdc handschoenen. G-s sur poll, handschoenen met het haar of
de wol van het dier naar buiten. G-s sur chair,
G-s fournis of retournés, handschoenen met het
dierenhaar naar binnen. G-s de canepin, vrouwen- handschoenen van lamsvel. G-s hourrés, scherm
G-s d'oiseau of de fauconnier, val--handscoe.
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keniers-handschoenen. — (fig. et ploy.) I1 est souple comme un g-, hij is zoo gedwee als een handschoen, men kan hem om den vinger winden. On
Ie rendra souple comme un g-, men zal hem wel
klein krijgen. I1 n'en a pas les g-s, hij is niet de
eerste, welke die tijding brengt, die dit heeft uit
ook: h ij heeft er de eerste vruchten, de-gevond;
eerstelingen, het eerste gerot niet van gehad. Elle
a perdu ses g-s, zij is geen maagd meer. Se Bonner
les g-s de qc., zich zelven de eer, de verdienste
van iets toekennen. L'amitié passe le g-, z. AMITIÉ.
11 faut prend re des g-s pour lui parley, men moet
hoogst omzigti, zeer beleefd niet hem te werk
taan. Cela vous va comme un g-, dat lijkt, staat,
past u volkomen. Jeter le g- it qn., iemand den
handschoen toewerpen, tot een gevecht uitdagen.
Ramasser, Relever Ie g-, den handschoen opnemen,
de uitdaging aannemen. — Gant-jaune, saletjonker,
modepop in — [Bot ] G-s de Notre Dame, z. v. a.
ANCOLIE en DIGITALE.

Gante, f. [Brass.] Los opgezette rand m. op
een brouwketel. — Weleer z. v. a. CIGOGNE.
Ganté, e, adj. (en part. passé van ganter)
Met handschoenen aan, gehandschoend: II a une
main nun et l'autre g-e, hij heeft zijne eene hand
bloot en aan de andere een' handschoen. — (Prov.)
Chat g- na jamais peis de souris, een vies var
-ken
wordt nooit vet.
G antelée, T. [Bot.] , z. CAMPANULE.

Gantelet, m. Strijdhandschoen m. (gedeelte

eener voormalige volledige wapenrusting) . --(Prov.)

Ce que le g- gagne, le gorgerin le mange, zoo
gewonnen, zoo geronnen. Prêter le g-, eene uitdaging aannemen. — [Chir.] Hand- of handschoenverband n., p^cntserhandschoen. — [ 1'cch.] Handleder n. (van sommige werklieden).

Ganter, V. a. Handschoenen aantrekken of
aandoen. — CANTER, V. n. Passen, goed staan (van

handschoenen): Ces gants voos gantent bien, die
handschoenen passen u goed. — (fam.) Cela me
gante, dat lijkt mij, dat is mijne gading. — SE
CANTER, C. pr. Zijne handschoenen aantrekken.
Ganterias, m. pl. [Mar.] Marssalingen f. pl.
(barres de hune)
Ganterie, f. Handschoen-fabrk f.; handschoen
handschoen--winhelm.,adscokrf;—het
maken, kunst T. des handschoenmakers.
Gantier, in , -ière, f. Handschoenmaker m.,
-maakster T. ; handschoenverkooper m., -verkoop-

ster f.

Garage, Garaie, n1. [Mus.] Het binnen
liggen in eene schuilhaven, het daar -lopen,ht
te betalen geld.
-vor
Garagian, Garajiaau, in. [H. n.] Pelikaan m. van 't Ka//'erland.
G ara guay, m..dmerikaansche roofvogel m.,
zoo groot als een wouw.
Garaie, in., z. GARAGE. (FUSAIN.

Garais of G gras, m. [Bot.] (pop.), z. v. a.
Garainantite, T. [Minér.] Garamantiet m.,
zeker edelgesteente; oude naam van den agaat.
Garamond, in. [Impr.] Soort van drukletter f., tusschen dessendiaan en galbard, gasmond,
garmondletter f.
Garan, ni. [H. n.], z. v. a GRUE
Garansage, m. [Teint.] Het verwen met mee
krappen. — Garanee, T. [Bot.] Krap,-krap,het
meekrap T. Etoffe teinte en g-, met krap geverwde
stof f. Racine de g-, krapwortel m. (alizari).
Rouge de g-, kraprood n. G- grappe, meekrappoeder n., meekrap f. G- robée, non robée, geschilde, ongeschilde meekrap. — Ook als adj. gebruikt: Drap g-, kraprood laken. — Garancer,
v. a. Met krap of meekrap verwen, krappen. -Het part. passe is ook adj.: Coton garancé, kraprood geverwd katoen n. — Garanceur, m.
Krapverwer m. — G araneière, f. Krapakker m.,
meekrapveld n. ; krapverwerij f., plaats waar met
krap geverwd wordt. — Garancine, f. Een uit
den krapwortel getrokken prceparaat, dat de verfstof in zuiveren toestand bevat, g a r a n c ja e f.
(aanvankelijk zwavelkool f. van meekrap geheeten).
Garant, m., -e, f. Borg in. en f., hij of zij,
die borg voor iets of iemand is, die ergens voor
instaat, die zich verantwoordelijk stelt, goeds p reker m., goedspreekster f. ; zekerheid f., pand n.,
waarborg m Jeu suis g-, ik ben er borg voor, ik
sta er voor in. Je vous prends pour g-, ik neem is
.
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tot waarborg. -- Quel meilleur g- voulez-vous ser in. G- de boutique, winkelknecht. G- tailleur,
de sa fidélité wat beter pand, wat meerdere ze- cordonnier, kleérmakers-, se Qoenmakersgezel, knecht.
kerheid wilt gij voor zijne getrouwheid hebben? — Le maitre-g-, de meesterknecht. I1 m'a envové son
[Jur.] z. V. a. CAUTION. — Gezag n., waarborg, g-, h ij heeft mij zijnen oppasser gezonden. G-! une
j! — [Mar.] G-s de
getuige m., schrijver, aan wien men iets ontleend, tasse de café! Jan! een' kop koffij!
persoon van wien men eenig nieuws vernomen bord, halfwassen brasems, scheepsjongens, hooplooheeft, zegsman in.: Cette nouvelle parait étrange, pers m. pl. — (Loc. fain.) Vous bles un bon g-, pij zijt
mais j'ai un bon g-, die tijding schijnt vreemd, een goede jongen, een brave kerel. Faire le mauvais
maar zij steunt op goed gezag, mijn zecsman is goed. g-, den baas spelen, zich boos aanstellen. Metier
one vie de g-, Faire vie de g-, een vrij, onafhan— [Mar.] Looper van een.' takel of fijn, onderhou
du palan, het einde van een' takel of-derm.G kelijk leven leiden. (iron.) Se faire beau, joli g-, zich
hschtouw. Tenir en g-, den looper van den takel door ongebondenheid, door 't spel, enz. in verlegen
oneer brengen. — DéjeZner, Diner de g-s,-heid,n
in de hand houden. Mollir, Filer en g-, langzaam
ontbijt n., middagmaal van enkel mannen. — (Prov.)
aan en zonder schokken vieren.
Garanti, e, adj. (en part. passé van garantir) Fille n' est pas g-, wat een' jongen past, betaamt
Verwaarborgd, gedekt, gevrijwaard: Marchandises daarom het meisje nog niet. — (Loc. fans.) I1 était
g-es, verwaarborgde goederen n. pl. Être g- contre hier beau g-, hij was gisteren deerlijk beschonken.
t Gargonnaille, f. Hoop m. jongens, knechts,
toute avarie, tegen alle haverij of schade gedekt
zijn. — GARANT!, m., -E, f. [Prat.] Gewaarborg- gemeen volk n.
t Gargonner, V. n. (pop.) Ells vrijgezel leven;
de m. en f., hij of zij, die een borg of borgen
heeft: Le g- exerce son retours centre le garant, een ongeregeld leven leiden. — SE GARCONNER, v. pr.
Zich als een jongen of man kleeden, ' gedragen. -de gewaarborgde houdt zich aan zijnen borg.
Garantie, f. (pr. —thie) Verwaarborging, vrij -} Garsonnerie, f. Ongeregeld, liederljk leven n.
borgstelling f., borgtogt nl., goedspreking,-waring, — 1- Gargonnet, ni. (verkies. van garcon) Kleine
borgschap, garantie f. LI m'a vendu eet héri- jonfen in. — Garçonnier, ière, adj. Den jon
eigen; gaarne met jongens verkeerend. — GAR--gens
tage sans g-, hij heeft mij deze erfenis zonder waar
verkocht. — S'obliger à á-, Etre tenu a la g-,-borg CON'NIERE, f. (fang.) Meisje, dat gaarne met jongens
Être garant de g-, zich tot vrijwaring, schadeloos speelt en omgaat.
verbinden, daag °toe verbonden zgn.
G arde, f. Bewaking, bewaring; bescherming,
-steling
Garantir, v. a. Verwaarborgen, vrjwaren, hoede , wacht f., opzigt , toezigt , toevoorzigt n.,
schadeloosstellen, goedspreken, instaan, borg blijven, zorg f. La g- d'un trésor, de bewaking van een'
borgtogt stellen; zeker maken, verzékeren, g a r a n- schat. On lui a donne sela en g-, men heeft hem
téren, garandéren. Jevousgarantiscecheval dat ter bewaring gegeven. Frais de g-, bewaarkossair, et net, je vous le garantis de tout défaut, ik sta ten f. pl. (fans.) Cet homme est de bonne g -, die
er voor in, dat dit paard gez(d en zonder gebrek is. man weet het zijne te bewaren, houdt zijn L;oed
G- urge marchandise, voor eene koopwaar instaan. — bijeen. — Ces denrées, ces fruits sont de g-, de
Je ne vous garantis pas que vela soit, ik sta er niet bonne g-, die eetwaren, die vruchten laten zich
voor in, kan het u niet verzékeren, dat dit zoo zij. — goed of lang bewaren. Etre sous la g- dune perBevrijden, behoeden, beschutten, beveiligen, bewaren. sonne sage, onder de hoede, het toezigt van een
G- une ville du pillage, eene stad voor plundering wijs persoon staan. — ( fig.) La vertu est la g- de
beschutten. — Ook zonder voorwerp: Manteau qui la pudeur, de deugd is de wacht der eerbaarheid.
garantit du froid, mantel, die tegen de koude be- — Dieu vous tienne en sa g-! God houde u in
schermt, beveiligt. On ne garantit pas de la peur, zijne bescherming! Etre de g-, sur ses g-s, Se mettre
tegen de vrees kan niemand zich behoeden. — SE en g-, op zijne hoede zijn, zich in acht nemen. Les
filles sont de mauvaise, de difficile g-, de meisjes
GARANTIE, v. pr. Zich behoeden, zich beveiligen,
enz.: Se g- du froid, de la piuie, zich tegen de zijn moe eljk te bewaken. — Prendre g-, acht
koude, den regen beschutten, dekken. — Elkander geven, zorgen, wel toezien, letten, opletten, oppassen.
waarborgen, elkander beloven: Se g- fidélité, elk- Prenez g- qu'on ne vous trompe, pas op, dat men
u niet bedriegt. Prenez g- de tomber, pas op, zie
ander trouw beloven.
toe, dat ge .. iet valt. Prenez g- a ne pas mal faire,
t 5 Garantisseuur, m., z. v. a. GARANT.
katoen
n.
zorg,
dat ge geen kwaad doet. Prenez g- a vous,
Indisch
grof
wit
Garay, ni. [Corn.]
(erwt f. h eet enfant, neem u in acht, pas op dat kind.
-- z. ook GARAIS.
Garbanee, m. [Bot.] Soort van spaansche G- a vous! (als elliptisch militair beveluwoord). geeft
Garbelage, M. [Corn.] Belasting op koopwa- acht! Prendre g- á un sou, à un denier, op een'
stuiver, op een' penning zien of letten; ook: zeer
ren, op goederen uit Marseille naar de Levant.
Garbin, m. [Mar.] Naam van den zuidweste- gierig zijn, op een' stuiver dood blijven. — Se donwind op de Middellandsche zee en in 't zuiden ner g- of Se Bonner de g- de qn., de faire qc.,
voor iemand, voor iets op zijne hoede zijn, zich
van Frankrijk.
wachten iets te doen. — N'avoir g- de faire une
Garhon, nl. [H. n.] Patrs -haan m.
1- G arbouille, f. Twist m., oneenigheid f.: Etre chose, den wil, de magt niet hebben om iets te
doen; verre van iets zijn: 11 na g- de tromper qn.,
en g-, avec qn., met iemand overhoop liggen.
G arblire, f. Gerept n. van roggebrood, kool hij is er verre van iemand te bedriegen. I1 na gde faire vela, hij is te wijs, te braaf, enz., om dat
en spek, hutspot m.
Garsailler, v. n. (pom et bas) Met liglekooijen te doen. I1 na g- d'acheter vette maison, it n'a
i s buiten staat om dit huis te
loopen.
—
G
aree,
f.
(eig.
pas
un sou , hij
omgaan, bij de hoeren
het vrouwelijk van gars, nu garcon, dus m e i sj e, koopen, hij heeft geen' cent. — Wacht, beurtelingin welken zin het nog in sommige streken, b. v. in sche dienst f. (van soldaten, ambtenaren, lakkeijen,
Maine en Normandië gebruikt wordt), ligtekooi, edelknapen, enz.); — tijd m., dien de wacht duurt;
— de militairen zelven, die de wacht hebben. Faire
hoer f.
G areette, f. [Mar.] Seising, beslaglijn f., raband la g-, de wacht houden. Monter la g-, Entrer en
g-, de wacht betrekken, op de wacht trekken. Sorrifseisings.
G
-s
de
tourris,
G-s
de
n.
touwtje
m.,
nevire, touwseisings. Maîtresse -g-, broekseising. G-s tir de g-, Descendre la g-, van de wacht trekken,
de fou rrure de cables, servings voor de kabels. Ser - komen. Etre de g-, de wacht hebben, op de wacht
re la g-! seis wel op! — [itlanuf.] Tan,je n. met zijn. Un page qui est de g-, een edelknaap., die
eene veêr. — [ Modes] Voormalig dameskapsel n., de dienst, de dienstbeurt heeft. Ce soldat est de
waarbij het haar op 't voorhoofd werd neêrgestre- bonne g-, die soldaat neemt goed zone wacht waar.
ken.— t Garcette, f . (verklw. van garcc) Meisje n., -- In gelijken zin zegt men: Cet homme, Ce chien
maagd f. -- In Anjou en Maine: meisje beneden est de bonne g-, die man, die hond is waakzaam..
— La g- des portes a été renforcée, doublée, de
12 jaar.
wacht aan de poorten is versterkt, verdubbeld geGarcier, m. (pop. et bas) Bordeellooper m.
Garcon, m. Jongen, knaap m. Ma femme est worden. Asseoir, Poser la g-, de wacht uitstellen,
uitzetten. Relever, Changer lag-, de wacht aflos
accouchée d'un g-, mijne vrouw is van eenen jon
veranderen. L'oflicier de g-, de officier van-sen,
zoon bevallen. Ce g- a de beaux yeux-gen,
die jongenheeft schoone oogen. — Jongman, jon- de wacht, de wachthebbende officier. La grand' g-,
geling; vrigezel, ongehuwd man. II veut mourir de hoofdwacht. Le corps de g-, het wachthuis, z.
g-, hij wil als jongrnan, ongehuwd sterven. C'est CORPS. La g- avancée, de buitenste wacht, voor
Lijfwacht; uitgelezen manschap van-postm.
un vieux g-, 't is een oude vrijer , een oud vrgezel. — Handwerksgezel, knecht, bediende, oppas- allerlei wapens als afzonderlijke legera fdeeling ,
,
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g a r d e f.: La g- dun rol, de lijfwacht, de garde
van eenen koning. La g- impériale . royale of
enkel : La g- , de keizerl2,ike , koninklijke garde.
La g- nationale, bourgeoise, civique, communale,

de nationale of gewapende burr.ermagt, de schut
stedelijke schutterij f. La g- en aetivité,-terjf.,
de dienstdoende mart. La g= d'honneur, de eerewacht. ---- [Icon. dom.] Baker; -- oppasster f. bij

zieken. Nous avons en une bonne g-, wij hebben
eene goede baker gehad. Ella est malade, it lui
faut une g-, zi is ziek, zij moet eerre oppasster heb
Eser.] Se mettre en g-, zich in postuur-ben.—[
stellen, zich, schrap zetten. Être hors de g-, uit
zine stelling zijn, niet gedekt zijn; (fig.) niet weten,
hoe men er aan toe is. En g-! opgepast! wees op
uwe hoede! — Beugel, slagbeugel m. aan het degengevest. Monter, Démonter une g-, een' beugel
opzetten, afnemen. — ( fig. et fans.) Monter une ga qn., iemand een bitter of scherp verwijt geven,
de wacht aanzeggen. [l s'en est donné jusqu'aux
g-s, hij heeft zich bovenmate vol gedronken. — [ Jeu]
Eene of meer lage kaarten van dezelfde kleur als
de hoofdkaart, die men bewaren wil, bijkaart f.
Un bon joueur porte toujours des g-s, een goed
speler houdt altijd de hoofdkaarten bezet, bewaart
de kleine bijkaarten. J'ai ecarté la double g-, ik
heb de tweede b jkaart weggeworpen. -- (fig.) Avoir
toujours g- a carreau, alt ij d zijn antwoord klaar
hebben, nooit verlegen staan. — [ Serr.] G-s, Werk n.
van een slot (waardoor men 't met andere sleutels
niet kan openen); -- ringen in. pl. van eenen unster
of weeghaak. — [Rel.] Perkam•ntstrookjes m. pl.,
die op den rug van een boek gelijmd worden. —
[Riss.] De regtop staande houtjes n. pl. aan beide
Zijden van eenen weverskam, om de houten nagels
niet uit elkander te doen gaan. — [ Verr.] Glas
pl., die bij de gloeijing van de fritte of glas -stukjen.
glasoven gezet worden. — [ Chass.]-masinde
G-s du sanglier, sporen f. pl., klaauwen ni. pl. van
het wilde zwijn.
GARDE, m. Wachter, bewaarder, hoeder, opziener ni. G- de nuit, nachtwaker. G- champêtre, veldwachter, koddebeijer m. G- forestier, boschwachter. G- des archives, bewaarder der archieven. Gdu sceau, zegelbewaarder. G- des sceaux, zegelbewaarder van de kroon. G- du sceau privé, geheim
zegelbewaarder (in Engeland). G- de port, havenmeester. — G- du commerce, deurwaarder lot
gijzeling (voor Parijs en liet departement der Seine).
— Wachter, oppasser, bewaker: Tramper sas g-s,
zijne wachters misleiden, weten te ontsnappen. —
[Mar.] G-s, kwartier, kwartiervolk n. G-s avances, buitenwacht f. G- au mat, uitkijker. — [Astr.]
Les g-s de Jupiter, de wachters, de manen, om-

loopers van Jupiter. — Man van de garde, van

de lijfwacht , gardist m. G- impérial , royal,
soldaat van de keizerljke, koninklijke garde..Gdu corps, lijfwachter te paard. G- national, municipal, gewapend burger, schutter. G- de la marine,
Cl- -marine, zeekadet, vlaggejonker m.
G ardé, e, adj. (en part. passé van garder) Bewaard, bewaakt, in acht genomen, enz., z. GARDER.
Prisonnier étroitement g-, naauw bewaakt gevangene. Des troupeaux g-s par des bergers, door
herders gehoede kudden f. pl. La toi g-e h un ami,
de jegens een' vriend nagekomen trouw f. — Proportion g-e, Toute proportion g-e, met i.nachtneneming van de verhouding, van 't onderling ver
personen of zaken), naar ver-schil(tuenw
naar evenredigheid, alles wel in acht ge--houding,
nomen. — [Jeu] Rol g-, Dame g-e, bezette heer,
vrouw, een heer of vrouw met kleine bijkaart. —
(Prov.) 2ua nd chacun fait son métier (se mele
de son etier), les vaches sont Bien g-es, als
ieder op zijne zaken let, gaat alles goed.
Garde-boeufs, m. [H. n.] Egyptische reiger m.
(Plur. Des garde-boen fs) . — Garde-boas, m.
Boschwachterm. (Plur. Des garde- bots).- 6 ardebonnet, m. Overtrek n. van eene muts, overmuts. (Plur. Des garde-bonnets). -- Garde-boutique, m. Verlegen, niet verkoopbare winkelwaar f.
- [H. n.1 Volksnaam voor MARTIN-PECHEUR. (Plur.
Des garde-boutique). — Garde-chaine, m.
[Hort.] Pal, drukker m. (Plur. Des garde-chalne).
Garde-eharrue, f. [H. n ] Volksnaam van den
witstaart m. (Cut- blanc. motteux).(Plur. Des gardecharrue.) — Garde-ehasse, Garde-ehasseet-prche, m. Opzigter over de jagt en visscherf,
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koddebeijer m. (Plur. Des garde-chasse. Des garde
chasse-et-pêche.) — Garde-ehiournme, m. Opzigter m. der galei-slaven. (Plur. Des garde-chiourme) . -- Garde-corde, m., z. v. a. GARDECHAINE. — Garde-corps, m. Leuning f. —
[Mar.] Boevenetten n. pl. of matten f. pl. van touw,
langs de boorden van een oorlogschip gespannen,
om in een gevecht de bootsgezellen te dekken; ook:
houten leuningen op de boorden der koopvaar dijschepen. G- de beaupré, leijers m. pl. waar
boegspriet uitloopt. G- de ca--mednop
besian, het boomtouw van de windboomen in het
sipil. (Plu.. Des garde-corps.) — Garde-eóte
of Garde-cotes, m. Kustbewaarder, kustwachter; — uitlegger 'Ti. (een schip) (Plur. Des gardecóte of cotes.) — Garde- cotillon, m. Vrouwenof meisjesbewaker ni. (Plur. Des garde- cotillons.)
— Garde-erotte, m. Spatleder n. (boven de
raderen der rijtuigen aangebragt om zich voor
't slijk te beveiligen) . (Plur. Des garde-crotte.) —
G arde -étalon of Garde-étalons, m. Heng
oppasser in. bij de stoeterijen., (Plur. Des garde--sten
étalons.) — Garde -feit, m. [Econ. dom.] Vuur haardhekje; vuurscherm n. 'bestel
n m. terinréke.ning van 't haardvuur gedurende den nacht. —
[Mil.] Kardoeskoker m. — Pandeksel n. (Plur. Des
garde -feu.) — Garde-filet, m. Koperen kardoes koker m. , ter beschutting van den vizierdraad.
(Plur. Des garde filet.) — Garde-fou of Gardefous, m. Leuning f. aan bruggen, kaden, terras
-

GARDE-CORPS. (Plur.-sen,z.—[Mar]v

Des garde-fous.) — Garde-Qna asin, m. Magazijn- Of pakhuisbewaarder, oppasser n1. — [ Mar.]
Kampanje-meester. — [ Admin.] 1Vlagazinineester,
munitie-meester. — [Corn.], z. v. a. GARDE-BOUTIQUE. (Plur. Des garde-magasins.) — Garde-main , m. .Handbeschutting f. (bij menigen
handenarbeid); — blad papier n. onder de hand bij
het teekenen, schrijven, borduren, enz., ter beveiliging van 't werk, handlegger m., dekblad n. (Plur.
Des garde-main.) — Garde-malade, m. et f.
(maar doorgaans f.) Ziekenoppasser m., - oppasster f.
(Plur. Desgarde-malades.)—Garde-manche,m.
Overmouw, morsmouw f. (Plur. Des garde-manche.) — Garde-manger, m. Spijskamer f., provisie- kamertje n., spijskast, etenskast, spinde; vliegenkast f. (Plur. Des garde-manger.) — Gardemarteau, m. [Eaux et for.] Opzigterover eene
strook boschgrond, die den hamer bewaart, waar
te vellen booroen gemerkt worden, hamer --med
bewaarder m. (Plu.. Des garde-marteau.) — Garde-ménagerie, m. [Mar.] Pluimgraaf m., oppasser van 't gevogelte en ander gedierte aan boord.
(Plur. Des garde-menagerie.) —Garde-nmeuble,
In. Bergplaats van huisraad, inz. van de kroonmeubelen, meubelkamer f.; opzigter m. daarover;
— opzigter over 't stalgereedschap. (Plur. Des gardemeubles.) — G arde- minute, n., z. v. a. GREFFIER. - Garde-nappe, m. Stroobord n., schotelring, tafelring m. ;ter beveiliging van het ta fellaken). (Plur. Des garde-nappe.)
Gardène of Gardénie, f. [Bot.] Plant van
de familie der krapgeuwassen , g a r d e n i a f.
-t- Garde-note, adj. m.: Notaire g-, notaris ui.,
die de contracten, minuten onder zich heeft. (Plur.
garde-notes.) — Garde-péche, m. Opzigter m.
der visscherm. (Plur. Des garde-péche.) — Gardeplage, m. Strandvonder m. (Plur. Des gardeplage.) — Garde-platine, m. [Mil.] Bedek
overtrek n. van 't geweerslot. (Plur. Des-kingf.,
garde-platine.) — Garde-porte, m. Deurwachter m., inz. aan eene gevangenis. (Plur. Des gardeporte.) — Garde-poussins, m. Hoenderkorf m.
(Plur. Des garde-pousins.)
Garde., V. a. Bewaken, hoeden, behoeden, bewaren, oppassen; beveiligen, beschermen, beschutten.
Quatre soldats et deux officiers le gardent, vier
soldaten en twee officiers bewaken hem. Dieu vous
garde, God beware, behoede u. Dieu men garde,
God beware mij daarvoor. I1 est très-malade, at
cette femme Ie garde, hij is zeer ziek, en deze
vrouw past hem op. G- les moutons, les vaches,
les cocoons, de schapen, de koeijen, de varkens hoeden, weiden. G- à vue, niet uit het oog laten gaan,
niet uit het oog verliezen. — (firs.) G- la maison,
het huis houden, niet uitgaan. G- la chambre, Ie
lit, de kamer, het bed houden, niet uitkomen. Gprison, G- les arrêts, de gevangenisstraf, het arrest
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doorstaan. — [Mil.] G- les range, in de geléderen
blijven. --- [Mar.] G- un vaisseau, een schip bezet
houden, gadeslaan. G- une hotte, op eene vloot
kruisen. — ( fig. et prov.) Bon homme, garde ta
vache, goede man, laat u niet misleiden, bedriegen.
Elle va g- les poulets d'Inde, zij gaat de ganzen
hoeden (van een burgermeisje, dat een' boer trouwt).
Faire g- le mulet a qn., iemand vergeefs aan de
deur laten wachten. G- les manteaux, staan kijken,
terwijl anderen zich vrolijk maken. II garde les
manteaux, hij mag het aankijken. — Bewaren, goed
houden: Dans les chaleurs on ne peut g- la viande, bij heet weder kan men 't vleesch niet bewaren, niet goed houden.—Bewaren, behouden, niet van
zich geven, niet kwijt raken; — besparen, wegleggen.
C'est un homme qui ne peut rien g-, 't is een man,
die niets bewaren kan, die alles weggeeft. G- ses
habitudes, zijne gewoonten behouden, niet afleggen.
G- son sérieux, sa gravité, ernstig blijven. — I1 a
garde la fièvre six mois, hij heeft de koorts een
halfjaar behouden. G- one médecine, un lavement,
eene artsenij, een klisteer inhouden, bij zich hou
un habit, une chemise, een kleed, een hemd-den.G
aanhouden, het niet uittrekken.— [Chas.] , z. CHANGE.
-- I1 faut g- cela pour demain, gij moet dat tot
morgen bewaren. Vous ne savez pas ce que la fortune vous garde, gij weet niet, wat de fortuin
voor u heeft weggelegd, bestemd. — (Loc. prov.)
G- une poire pour la soif, een peertje voor den
dorst bewaren, eenen noodpenning besparen. En
donner a g- a qn., iemand iets wijs maken, wat
op den mouw spelden. I1 y a longtemps qu'il me
la gardait, hij wachtte reeds lang op eene gelegenh ei d, om mij nadeel toe te brengen. Je la lui garde
bonne, ik zal 't hem wel betaal zetten. — Bewaren,
in acht nemen, betrachten, houden, nakomen: Gle silence, stil zwijgen. G- un secret, een geheim
bewaren. G- les commandements de Dieu, Gods
geboden, onderhouden, nakomen. G- sa parole, zijn
woord houden, zijne belofte nakomen. I1 faut gdes mesures aver lui, men moet zich wel voor hem in
acht nemen. II ne garde aucune bienséance, hij betracht geene welvoegel jkheid. -- SE GARDER, v. pr.

Zich wachten, hoeden, in -acht nemen; oppassen;
goed blijven; bewaard worden, enz. Gardez-vous
bien den manger, wacht u wel daarvan te eten.
Gardez-vous du serein, hoed u voor, blijf uit,' kom
niet in de avondlucht. — (poét.) Gardons d'être sur
(in plaats van bardons-nous) laat ons op onze-pris
hoede zon, dat wij niet worden offervallen. — Ces
pommes se gardent jusqu'h la foire, deze appelen
blijven tot kermis goed. Gardez-vous , voilh une
voiture, wacht u, ga uit den weg, daar komt
een rijtuig aan.
Garde-robe, f. Kleérkamer, kleêrkast f. G- de
bain, de théhtre, kleedkamertje n. bij een bad, bij
een tooneel (tot uit- en aankleeden). Gezamenlijke
kleedingstukken n. pl. eener kleêrkamer of -kast,
kletsen en linnengoed. — Plaats f., vertrekje n.
voor den nachtstoel of 't heimelk gemak; — die
nachtstoel zelf. — [Bot.] , z. V. a. ABROTONE en
SANTOLINE. — GARDE-ROBE, m. Voorschoot n., boezelaar m. (Plur. Des garde-robe.) — Garde-robier, m. Opzigter m. der vorstelijke kleêrkamer.
(Plur. Des garde-robiers.) — Garde-role, m.
Rolbewaarder m., voormalig kanselier der ambten
in Frankrijk. (Plur. Des garde-role.) — Gardesacs, m. [Prat.] Griffier, notaris, actenbewaard er m. (Plur. Des garde-sacs.) — Garde -stel, m.
[Prat.] Zegelbewaarder m. (Plur. Des garde-stel.)
— Garde-temps, m., z. v. a. CHRONOMÈTRE.
(Plur. Des garde-temps.)
Gardeur, m., -ease, f. Bewaarder m., bewaar
de cochons, de pourceaux, varkens- of-sterf.G
zwijnenhoeder. G -euse de vaches, koe jenhoedster f.
- (Prov.) z. AMASSEUR.
Garde-vaisselle, m. Bewaarder m.van'tgouden en zilveren vaatwerk aan 't hof van eenen vorst.
(Plur. Des garde-vaisselle.) — Garde-vente, m.
Opzigter m. over 't gehakte hout, dat verkocht zal
worden. (Plur Des garde-vente.) — Garde -vue,
m. Oogscherm, lichtscherm n., oogklep f. (Plur. Des
garde-vue.)
Gardien, m., ne, f. Bewaarder m., bewaar
G- d' un trésor, dun monument public,-sterf.
bewaarder van een' schat, van een openbaar gedenk
Dieu est notre meilleur g-, God is onze-tekn.
beste hoeder, schutsheer. Les Chambres doivent être

GARGOUCHE.
les g-nes de nos droits, de Kamers moeten de beschermsters onzer regten zijn. — [ Prat.] On 1'a
établi g- des meubles, men heeft hem tot bewaarder van 't in beslag genomen huisraad aangesteld.
— [Bist.] Voormalige titel van den pastoor eener
parochie; — opperste van een klooster, ga r d i a a n.
G- du palais, aartskapellaan van 't hof. G- de
la régale, koninklijk ontvanger van de inkomsten
der vacante abdijen en bisdommen. --[Mar.] Wachter, oppasser op een schip. G- de la fosse i1 lion,
kabelgast, kapitein van 't kot. G- de la sainte barbe,
opperste bosschieter, kabelgast van den konstabel maj oor. — Ook als adj. gebézigd: Ange g-, bescherm engel m. On a cru qu'il avait des démons g-s
des trésors, men heeft geloofd, dat er geesten waren, die de schatten bewaakten. — (Prov.) De père
g-, fils garde-rien, wat de vader spaart, brengt de
zoon door. -- Gardiennage, in. [Mar.] Toezigt n. Le g- des tonnes, des balises, het toezigt
over de tonnen, boeijen, bakens. — Post m. van
een scheepsoppasser. — Gardiennat, m. Gardiaanschap n., bediening f. von een' gardiaan; —
duur m. dier bediening. -- Gardiennerie,
Gardiennesse, 1. [Mar.] Konstabelskamer f.
S Gardoir, Gardoire, m. (door Montaigne
gebruikt) Bewaarplaats f., inz. voor visch.
6 ardor. ,ni . [H.. n.] Voorn, voren m., zékere visch.
— (Prov.) I1 est frais comme un g-, hij is zoo
gezond, als een vischje in 't water, zoo frisch als
een hoen. ('t geslacht der lapplanten.
Gardogae, f. [Bot.] Peruaansche struik m. van
G ardy, m. [Peche] Derde kamer f. van 't groote
tonijnennet.
Gare! interj. Maak plaats! uit den weg! pas
op! op zijde! ruim baan! voor je (,gezien)! berg je!
brana je niet! G- dessous, G- l'eau, van onderen!
(bij 't nederwerpen van iets, bij 't uitwerpen van
water) — Ook als bedreiging gebézigd: G- le baton!
Ie fouet! pas op dat ge geen slaag kg egt! — II frappe
sans dire g-! hijslaat, zonder vooraf te waarschuwen, hij komt terstond tot dadeljkheden. G- les
conséquences! wacht u voor de gevolgen! — [Chas.]
Seinwoord, dat het hert uit zijn leger is gesprongen, opgepast !
Gare, f. Wijkplaats, bogt, baai f. op sommige
rivieren. — Naam der stations ep spoorwegen. Gd'évitement, wisselplaats f., uitwijk n. op spoorwegen met enkel spoor.
Garé, e, adj. (en part. passé van garer): Bateau g-, geborgene, in de wijkplaats gelegde schuit f.
% Garement, m. Sieraad n., versiering f.
Garenne, f. Plaats f., op welke men konijnen
houdt, konijnenberg m., konijnen fokkerij f.; — de gezamenlijke daarin voorhanden konijnen n. pl. — Weleer ieder bosch af heideveld met veel konijnen. Gforcée, omheinde of met sloten omringde plaats,
waar men konijnen fokt. — [Pech.] G- à poisson,
vischvijver m. — Garennier, m. Opzigter m.
over eene konijnen fokkerij.
Garer, V. a. [Riv.] in eene bogt, baai of wijk
veiligheid brengen, bergen (een vaartuig,-platsin
een vlot). — SE GARER, V. pr. Uitwijken (om een
ander vaartuig te laten passéren) . — II faut se gdun fou, men moet voor een' gek plaats maken,
uit den weg gaan. Garez-vous de vette voiture!
ga uit den weg voor dit rijtuig.
Garfuana,m.[Bot.] Verwers-moerbézieboomm.
van Brazilië.
Garfeilh, m. [H. n.] .41k of penguin n. van
Denemarken, soort van vetgans f. (MENT.
Gargalisme, m. [Méd.] , z. v. a. CHATOUILLEGargamelle, f. (pogo.) Keel f., gorgel m.: Se
rafraichir la g-, zijne keel smeren, verfrisschen.
Gargariser (se), v. pr. Gorgelen, zich de
keel of enkel den mond spoelen. — Gargarisine, m.
[Pharm.] Gorgelwater n., gorgeldrank m. -- Het
gorgelen; gorgeling f.
Gargotage, m. Onzindelijke pot, slecht toebereide maaltijd; poespas in. — Het loopen in gemeenti
gaarkeukens en kroegen. — Gargote, f. Geringe
gaarkeuken f., gemeen spijshuis m., — elke onzin
gaarkeuken f., slecht kosthuis n. — G argo--delgjk
ter, V. a. In geringe gaarkeukens eten, in gemeene
kroegen en eethuizen loopen. — Onzindelijk eten en
drinken. — Gargotier, m., -ière, f. Gaarkeukenhouder, gaarkok m., gaarkeukenhoudster f. —
Slechte kok m., onbekwame keukenmeid f.
Gargoache, ni. [Papet.] Kardoespapier n.

GARNITURE.

G ARG OU ILLADE
t Gargouillade, f. [Danse] Halve pirouette
of omdraaiing f. op beide hielen. -- Slecht uitgevoerde dans m.; smakelooze toonrolling f. in 't zingen.
Gargouille, f. Bek, spuijer m. eener goot of fonteinbuis, afvoerpijp f.; — waterspuwer m., een karikatuur-kop, die bij fonteinen het water uitwerpt;
leeuwen- of drakenkop m. aan dakgoten.— [Eperon.]
Ring m. van 't paardengebit. — [Bias.] Slangenof drakenfiguur f. — Gargouillée, f. WI'aterst rting f. uit Bene goot, uit een waterspuwer. -Gargouillement, m. Gorgelend geluid n., bonreling f. (in de keel, de maag, de ingewanden); —
buik;ommeli.ng f. — Gargouiller , v. n. In 't
water slobberen, ploeteren, plassen, morsen; — borrelen (in de keel, in 't li,; f). — (pop.) Les boyaux
lui gargouillent, zijne ingewanden rommelen. —
[Tech.] Een stuk marmer in een' vorm rondsl$jpen en polsten. — Gargoeiillis, m. Borrelend
geluid n. van 't water, dat uit eene goot, uit een'
waterspuwer dringt. — (pop.) Gerommel n. der
ingewanden.
Gargoei lette, f. Indisch koelvat n., z. v. a.
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r e n, met de noodige toekruiden, specerijen enz.
G- un service, de schotels met bladeren,
bloemen versieren bij eenen maaltijd. — [Drap.]
G- un drap, une étolfe de lame, een laken, eene

voorzien.

wollen stof met de kaarde opwerken. — [Meun.]
G- les ailes d'un moulin à vent, de zeilen aan de
molenwieken slaan. — [Vlii.] G- one brèche de
frises, eene bres met spaansche ruiters bezetten.
G- les ailes de cavalerie, de vleugels met ruiterij
bezetten. G- de pieux, met paalwerk versterken.
—^ [Mar.] G- un navire, een schip takelen. G- un
mat, une vergue, eenen mast, eene ra toetuigen.
G- le cabestan, het spil toetuigen, het klaarmaken om te winden. G- la tournevire of un grelin au cabestan, de kabelaring of een kabeltouw
om het spil leggen. G- une manoeuvre, un cordage, een touw sleeden. G- une jarre, eenen waterpot matten of kleeden. G- les pommes de la
tournevire, de muizen van de kabelaring kleeden.
G- l'oeillet et la pomme d'un étai, de muis en het
oog van de stag kleerden. — [Prat.] G- la main de
justice, verzékering, borgstelling bij 't geregt doen,
eer men een r egtsgeding begint. — [Teint.] G- Ia
HYDROCERAME.
Gargousse, f. [Artill.] Kardoes m., stukpa- cuve, de kuip bjjzetten, al de noodige bestanddeelen
troon f., omwikkelde lading buskruid voor een ka- in de verwkuip doen. — SE GARNIR, V. pr. Zich
nonsch.ot. Porte g-s, Coltre à g-s, Lanterne a g-s, voorzien, zich toerusten, enz. Se g- contre Ie froid,
kardoeskoker m. Forme a g-, kardeesstok m. — zich tegen de koude behoeden, beschermen I1 s'est
Gargoussier,m. Kardoeskoker, patroonkoker° m. garni de fourrures, hij heeft zich in pelswerk gekleed. — La salle commence a se g-, de zaal be-- Gargoussière , f. Kardoeszak m., patroon
-taschf. gint vol te loopen (met menschen).
Garnisaire, n1. (vroeger Garnisonnaire,
Garidelle, f. [Bot.] Soor t van ranonkel, honigdauw m.; venkelbloem f. — [H. n.], z. v. a. RoU- Garnissonnaire) Man, soldaat als dwanginlégering bij achterstallige belastingschuldigen, g a rGEGORGE.
tGariement, G ariinent, m,, -..v.a. cONDUITE ; GARANTIE. — t G arieur, m., z. V. a. CAUTION, GAR ANT.

Garigue, f. [Agric.] Heideveld; woest, onbebou?ed land n. — [Bot.], z . GARIQUE .

Garintent,

m., z. GARIEMENT.

- Garin, m., z. V. a. PL ICATULE . — Gariot, m.,
z. v. a. BÉNOITE. — Garipot, m., z. v. a. PESSE.

Garique, m. [Bot.] Paddestoel ni. op den witten penboom in f4cadië (1Vieuw- Schotland).
Garite , f. [Mar.] Schampelioen , marsrand,
marsband m.
G arnement, m. (weleer: kleerlingstuk, meubelstuk, wapen, nu enkel fig. en meest altijd met
eene bepaling gebruikt) Deugniet, slechte knaap ni.
Garni, e, adj. (en part. passé van garnir) Van
't noodige voorzien: Boutique bien g-e, wel voorziene winkel m. Cha.t^bri g-e à louer, gestoffeerde kamer f. te huur. — Peau d'aminal g-e, ligt
(met haren, met vetren) bezette dierenhuid f. Tète

Bien g-e, goed hoofd n. met haar. Poils, Cheveux
been g-s, digt en dik haar n. — Robe g-e de dentelles, met kant omzet, versierd kleedje n. — Avoir
la bourse g-e, le gousset Bien g-, eene goed gevulde, wel gespekte beurs hebben. — Les bies sont
Bien g-s, het koren staat schoon, is vol geladen. —
Plaider la main g-e, les mains g-es, in 't bezit

nisair m.

Garnison , In. [Mil.] Bezetting f., garnizoen n. — Garnizoensplaats f., stad of vesting,
waarin bezetting ligt. Dwanginlé g erring f., één
of meer manschappen, bij achterstallige belasting
-schuldigenér.
G arnissage, m. Het toerusten, sto fféren, ver-

sieren, enz. (z. GARNIR). Le g- d'une ètolle de laine,
het opwerken, opkaarden, uit de haren of uit het
eerste water werken eener gevilte wollen stof.
Garnisseur, m., -ease, f. Hij of zij, die voor
toerust, bekleedt, belegt,-werpnmthodig
opmaakt, opsiert, opvult enz., stoffeerder, ga rnee'rder In., stof/'eerster, garneerster f. Gde chapeaux, hoedenstoffeerder, hoedenopmaker. Garnisseuse, f. Werktuig n. om gevilte wollen

stoffen en lakens uit de haren te werken, een met
kaardedistels bezette cilinder, waardoor de vezels
van het vilt gelijkmatig worden losgeplukt.

t Gar nissonnaire, m., z. GARNISAIRE.

Garniture,f. Sto/féring, bezetting f., belegsel n.,

versiering f., beslag, toebehooren n., al wat dient
om iets volledig te maken, op te sieren, gar n i
La g- d :une charnbre, de stof/dring van-turn.
eene kamer (zoo als hare meubelen, kleeden, gord jnen, enz.). La g- d'un lit, het garnituur van een bed
(matras, peuluw, dekens, gordijnen, enz.). La gen vruchtgebruik blijven van eenig goed, waar- d'une chaise, het opvulsel en overtrek van een'
over men in proces gewikkeld is -" [Bias.] Epée stoel. — Volledig stel n. van onderscheidene bjeeng-e, degen m. met een gevest van andere kleur. behoorende dingen (b. v. van kanten, porselein, dia
wat eene dame tot sieraad aan-mante,z.);l
-- [Teint.] Cur e g-e, bijgezette, van al hare be't hoofd of aan't kleed draagt, stel, g a rn i to u r n.
standdeelen voorziene kuip f.
I1 a sur sa cheminée une belle g- de porselaine,
Garnière, f., z. n. a. GARRIERE.
hij heeft op zijn' schoorsteen een fraai stel porseGarnicnent, m ., z. V. a. GARNITURE.
Garnir, V. a. Voorzien, van al 't noodige ver- lein. G- de dentelles, kant-garnituur. — [Arch-]
zorgen, stofferen; optooijen, versieren; omzoomen, t1- de comble, al het toebehooren van een dak (lat
pannen, loo(i, enz.). — [Bijout.] Invatting f.,-ten,
omzetten, bezetten, overtrekken, beslaan; uitrusten,
toerusten. G- une maison des meubles nécessai- sluitwerk n. eener snuifdoos enz.; in goud gevatte
res, een huis van 't noodige huisraad voorzien. G- doos f. -- [Cuis.] Toebehooren eenei spijs (hare
un apartement, een vertrek sto/J'éren. G- une place toekruiden, specerijen, de bladeren, bloemen enz.,
de guerre, eene vesting met de noodige kr j, g stoe- waarmede zij opgemaakt wordt). — [Impr.] Forrustingen voorzien, haar in staat van verdediging maatwit n. (tot scheiding, aanvulling der bltcdzistellen. G- un habit de galons, een kleed met den, enz.). G- à jour, holwit. — G- dune canne,
boordsels bezetten. G- une canoe d'argent, eenen beslag van een' rotting. Une belle g- de rubans,
rotting met zilver beslaan. G- une table de toile eene schoone bezetting van linten. Il a sur son ca cirée, eene tafel met wasdoek overtrekken. G- un binet une belle g- de porcelaine, hij heeft op zijn
chapeau, eerren hoed sto fféren, met lint opsieren. kabinet een schoon stel porselein. — [Mar. Al
G- un vaisseau, een schip optakelen, uitrusten. wat tot het tuig behoort, met uitzondering]van
G- des chaises, stoelen opvullen. Une foule de cu- de rondhouten; al wat bij een kanon, wat bi eene
rieux garnissaient les deux cotes de la route, pomp of brandspuit behoort. G- d'un vaisseau,
eene groote menigte nieuwsgierigen bezetteden de d'un mat, betakeling f., takelwerk n., takelaadje f.
beide zijden van den weg. G- un comble, een dak Attelier de g-, bootsrnanszolder m., waar het tuig
dekken en betimmeren. —' [Boul.] G- le four, hout der schepen wordt gereed gemaakt.— Vulstukken n.
.

voor 't volgend baksel om te droogen in den oven

leggen. -- [Cuis.] G- un mets, eene spijs gar né-

,

,

pl. in de lédige ruimten van het timmerwerk. Gd'arga,neau d'ancre, roerring f. van een anker. —

840GARO

-=-

[Dist.] Sterke brandewijn, al/co/wi in., waarmede
men den slappen brandewijn aanmaakt.
Garo, m. [Bot.] Adelaar/out n. (bois d'aigle).
Garoehoir, m. [Cord., Mar.] Verkeerd gedraaid touw n. (niet meer in gebruik).
Garonne, f. (Groote rivier van .Frankrijk, fig.
voor Gascogne qebézigd, van daar): Un enfant de
la G-, een Gascogner, grootsp eker. Venir des bonds
,

de la G-, tot grootspraak, tot liegen Geneigd zijn
(als de Gascogners). Jurer par la G-, een' eed doen,

die tot sit. is hoegenaamd yerpligt.
Garoe, m. [Bot.] Kellerhals m., vij fvingerkruid,
peperboompje n. [daphne mezereum j (ook bois g-,
bols gentil, rnèzéréon geheeten).— (pop.) Courir
le g- of le guilledou, z . GUILLEDOU . — Loup-garou, z. LOU P. — Garoaage, m. Het liederlijk
leven. Aller, Être en g-, in slechte huizen, in kitten
en kroegen of bordeelen loopen.
G arotienne, f. Steunhout n. eener katrol.
Garoiip, m.

[Bot.] . z. v. a. CAMELEE.

Garoutée of Garoutte, f. [Bot.], z. V. a.
LAUREOLE.

Garras, m. [Corn.] Wit katoen n. van Surate.
Garrière, f. [Chas.] Sleuf of groeve f., ter

verberging van de veer of het koord van 't uitgespannen net.
Garrot, m. [H.n.] Schoft f., inz. van het paard.
— (fig. et fam.) II est blessé sur le g-, zijn goede
naam is geschonden, hij heeft eene vlek aan zijne
eer gekregen. -- [Tech.] Spanstok, pakstok m.,

GASTRO-,
Gasfot, nl. [Pècbe] Haak m., waarmede men
de krabben enz. tusschen de rotsen haalt.
Gasparot, m. [H. n.] Slechte haring, soort
van winterharing m.
Gaspillage, m. Verspilling, verkwisting, ver
slecht beheer n. Tout est au g- dans-warlozing;
cette maison, in dit huis wordt alles verwaarloosd.
— Gaspiller, V. a. Bederven, in wanorde brengen, vertnoei^en; verkwisten, verspillen, verwaarloozen, verdoen, nutteloos vertéren. G- des papiers,
du liege, papieren, linnengoed bederven. Votre
frère a gaspille son bien en peu de temps, uw
broeder heeft zijn goed in weinig tijds verspild,
doorgebragt. — (fig.) G- son temps, la vie, zijnen
tijd, het leven verspillen, nutteloos doorbrengen. —
Het part. passé is ook adj.: Fortune g-e, verspild
vermogen n. — Gaspilleur, m., -ease, f. Ver
verspiller, opmaker, doorbrenger m., ver -kwister,
doorbrengster, opmaakster f.-kwistcr,vepl
Gasquet, m. Rood mutsje n. der Oosterlingen.
Gassefat, m. [Mar.] Perzisch schip n. in de
Indische zee.
G assendisme, m. Bet w jsgeerig stelsel van
Gassendi, g a ss e n d is mu s n. — G assendiste,
m. Aanhanger van dat stelsel, g a s s e n d i s t in.—
Ook als adj.: Tot het gassendismus behoorend.
Gasta, m. [H. n.] Soort van sardijn of sprot f.
Gastadour, m. [Mil.] Schansgraver m., die
de wegen effent of verbdtert.
Gaster, m. (pr. gas-Idle) [Méd.] Buik m.,

om de touwen rondom pakken, balen, enz. sterk aan onderlijf n. inz. maag f. — 6astéralgie, Gaste halen, knevel, knuppel m.; — houtje n. om eene téralgigi:e, Gastér anax, z. GASTIIALGIEenz.
spanzaag op te draa jen; — ook z. v. a COURBET . C asterangiennphraxis, m. (pr. gas- père -an— [H. n.] of MoriHon, m., Klapperend, kwa- gi-ain- Irak -cite) Verstopping f. in den portier. —
kereend, ook: schal- of scheleend f. en bakelman m. Gastéronmyees, m. pl. [Bot.] Geslacht van padgeheeten. — [Arm.] Pijl m. van een' handboog.
destoelen m. pl. — Gastéroplèque, m. [H. n.]
Garrotille, f. [Méd.] Soort keelontsteking f. Bijlvisch m., eene amerikaansche zalmsoort (ook
Garrottage, m. Het knévelen, binden met tou- serge, snoeimes, geheeten). — Gastéropodes,m.
wen; knéveling f. — Garrotte, f. Verworgings pl., of als adj.: Mollusques g-s [H. n.j Op den
f. (in Spanje, Portugal gebruikelijk), door 't-wijze buik kruipende weekdieren n. pl., buikkruipers,
omdraaien van een' knevel. —' Garrotter, v. a. buikvoeters, g a s t e r o p ó d en in. pl. — G astéTouw met een knevel aanhalen; knévelen, sterk roptérygiens, m. pl. [H. n ] Buikvinnigen m.
binden, boegyen: G- un fardeau sur une voiture, pl., visschen, wier buikvinnen achter de borstvinnen
een last op een' rijtuig vastsjorren. — G- on pri- liggen. — Gastérostée, f., of Gastré, m. [H.n.]
sonnier, een' 'gevangene knévelen. — (fig. et fam.)
Stekelbaars in.— Ook als adj.: Epinoche g-, z. EPIG- qn., iemand de handen binden, hem belemmeren NOCHE. (woestenij f.
in 't geen hij doen wil. — Het part. passé is ook
Gastine, f. [Agric.] Woest, onbebouwd land n.,
adj.: Prisonnier garrotté, gekneveld, gebonden geGastralgie, f. [Mid.] Maag- en buikpijn f. —
vangene m. — Garrotteur, m. Knévelaar m., Gastralgique, adj. Tot die pijn behoorend. —
roover, the de menschen knevelt.
Gastranax, m. Vertérings-werkzaamheid f. der
Garroun, m. [1 . n.] Oude patrijshaan m.
maag.
Garrulité, f. Snapachtigheid, babbelzucht f.
Gastré, in., z. GASTEROSTEE.
Gars, m. ((am.) Jongen, knaap m. (z . GARCON) .
Gastricisme, m. Geneeskundige stelling f., dat
-- t Ganse, z. GARCE.
alle ziekten uit de maag voortkomen; g a s t r i c i sGarunille, f. [Tech.] Zékere verwstof f. om mus 11 ; — z. ook GASTROSE. — Gastricité, f.
vaalrood te verwen.
Verslijmde toestand ni. der eerste wegen; kenteeGarus, m. (ga -ruce) [Pharm.]: Elixir de g-, kenen n. pl. der maagontsteking. — G astricole,
maagelixir n. (naar den uitvinder dus genoemd).
adj. [H. n.] In de maag der dieren levend.— GasGarvance of Garvanche , z. v. a. Pois triloque, m., z.v.a. VENTRILOQUE. — Gastri CHICHE.
que, adj. [Anat.] Tot de maag behoorend, het
Garzette, f. [H. n.] Kleine europésche zilver- onderlijf betre/fend, gas t r is c h: Sue, Liqueur g-,
reiger m.
maagsap U. Artére g-, of als subst. La g-, de maag.

Garzotte, f. [H. n.] (pop.); z.v.a. CERCELLE.

Gaseon, ne, adj. Van Gascogne (oude provincie van Frankrijk, in 't zuidwesten); gasco
-gnischofakj,nsch.—(fig)Grotsprekend, zwetsend, windbuilachtig. — 41s subst.;
Gascogner, Gaskonjer m., gaskonjische vrouw f.
(fig.) Zwetser , grootspreker, snoever, opsnijder m. — (pop.) Faire la lessive du g-, een gaskonjische versehooning nemen: zin hemd, das, enz.
omkeeren, als de eene zijde vuil is geworden. —
GASCON, m. Het gaskonjisch, de tongval der Gaskonjers . — GASCON of GASCONET, m. [H. n.] , z.v.a.
SAUREL. — Gaseoniser, v. a. Een' gaskonschen
vorm, toonval, enz. g.ven (aan een woord, eene
uitdrukking). —Als v. n.: Op de wijze der Gaskonjers spreken , g a s k o n i s é r e n. — SE GASCONISER,
V. pr. Gaskonsche manieren, spreekwijzen aannemen. — Gasconisme, m. Eigene woordvoeging,
uitspraak f. der Gaskonjers , g a s k o n i s m u s m.
— G ascon n ade, f. Snorkerj, snoeverij, opsnijderj, zwetserij, grootspraak, windbreker] f., gezwets, gepoch n., g a s k o n na de f. I1 dit Bien des
g-s, hij houdt veel van snoeven, van opsneden. —
Gasconner, v. a. Den gaskonschen tongval spreken. — (fig.) Zwetsen, snoeven, grootspreken, opsnijden. — Weleer ook: behendig stelen.
--

slagader f. — Gastrite, f., Gastritis, m. [Méd.]

Maagontsteking, g as tri t is f.

Gastro-arachnoïdal, e, adj. [Méd.] Tot

de maag en 't spinnewebsvlies behoorend. — Gastro-a.rachno:idite, f. (in 't stelsel van Broussais) Moag- en hersenvliesontsteking f.— G astroarthrite, f. Uit maagontsteking ontstaande jicht f.
— Gastro-bronches, m. pl. [H. n.] Buikkieuwers m. p1., visschen, die in plaats van kieuwen
twee openingen onder den buik hebben.— Gastrobronehique, adj. [Méd.] De ontsteking der maag
en luchtpij}pakken betreffend. — G astro-bron chite, 1*. Ontsteking f. der maag en luclilpijptakken. -- Gastro-brosie, f. Doorbori g f. der
maag. — Gastro-cardique, adj. Tot maag en
hart behoorend. — Gastro-cardite, f. Maagen hartontsteking f. — Gastrocèle, f. Maa g breuk f. — Gastro-céphalique, adj. Tot de

maag- en hoofdontsteking behoorend. — G astroeephalite , f. Maag- en hoofdontsteking f. —
Gastroehène, m. [H. n.] Soort van zeedadel f.
of boorschelpdier n. (pholade).— Gastco-eholéeystique, adj. (pr. ch=k) [Méd. J Tot de maag en
galblaas behoorend.— G astro-eholécystite, f.
Maag- en galblaas-ontsteking f. — Gastroenémiens, m., of als adj.: Muscles g-s, ook Jumeaux
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m. pl. [Anat.] Tweelingspieren, groote kuitspie- het slokdarmshoofd behoorend. — Gastro-pharen f. pl. — Gastro-colique, adj. Tot de maag ryngite, f. Ontsteking f. van maag en slokdarmsen den karteldarm behoorend, tusschen maag en hoofd. — Gastrophore, m. Dikbuik, vetbuik m.
karteldarm liggend. Epiplodn g-, gedeelte n. van — G astrophorie , f. Dik , -vetbuikigheid f.
het darmnet, dat zich van de groote buiging der — Gastro-phrémique, adj. Tot de maag en 't
maag tot den kronkeldarm uitstrekt. — Gastro- middelrif behoorend. — Gastro-phréinite, f.
eolite, f. Maag- en karteldarm - ontsteking f. — Maag- en middelrifsontsteking f.—Gàstro-plenGastro-cystique, adj. Tot maag en pisblaas résie, f. Maagontsteking f. met steken in de zijde
behoorend. — Gastro-cystite, f. Maag- en pis- verbonden. — Gastro-pleurétique, adj. Daarblaas- ontsteking f. — Gastro-dermique, adj . toe behoorend. — Gastro-pnentnonique, adj;
Tot maag en long behoorend. — Castro-pneuTot maag en huid behoorend; — de maag- en huid
betreffend. - Gastro-dermite, f.-ontsekig monite, f. Maag- en longontsteking t. — GasMaa g - en huidontsteking f.—Gastro-duodénal, tro-pylorique, adj. Tot maag en portier behooC, adj. Tusschen de maag en den twaalfvingerigen rend. — Gastroraphie, f. [Chir.] Buiknaad,
darm gelegen, die beiden betreffend. — Gastro- buikshechting f. — Gostroraphique, adj. Tot
dynie, f. Maagkramp f., maagkolijk n. — Gas- de buiknaad behoorend. — Gastrorrhagie, f.
tro-dynique, adj. Tot de maagkramp behoorend. [Méd.] Maagbloeding, bloedbraking f. uit de maag.
— Gastro-encéphalique, adj. Tot de maag - — Gastrorrhagique, adj. Daartoe behoorend.
en hersenontsteking behoorend; aan maag en her- — Gastrose, f. Maagziekte f. -- Castro-splésenen eigen. — Gastro-entérique, adj. Tot de nique, adj. Maag en mill betreffend. — Gastromaag en den dunnen darm behoorend.— Gastro- splénite, f. Maag- en miltontsteking f. — Gasentérite, f. Maag- en darmontsteking f.— Gas- trotomie, f. [Chir.] Buiksnede , buikopening,
tro-entéro-colique, adj. Wat tot de maag, buiksnijding f., het opensnijden van 't onderlij f. -den dunnen darm en den dikken darm behoort. — Gastrotomique, adj. De buiksnede betreffend.
Gastro-entéro-colite , f. Ontsteking van de —Gastro-urétrite, f. [Méd.] Maag- en pisbuis maag, den dunnen en den dikken darm. —Gastro- ontsteking f. — Gastro-urétritique , adj. Die
épiploïque, adj. Tot de maag en het darmnet ontsteking betreffend.
Gat, m. [Mar.] Groote trap aan steile oevers,
behoorend. — Gastro-épiploïte, f. Maa j- en
netontsteking f. — Gastro-hépatique, adj. Tot oevertrap m — t GhT m., z. v. a. DEGâ T.
maag en lever behoorend.—Gastro-hépatite, f.
Gàté, e, adj. (en part. passé van gater) BeMaag- en leverontsteking f. — Gastro-hysté- dorven, verbrod, enz. (z GaTER) : Viande g-e, berotoinie , f. [Chir.] Keizersnede f. (opération dorven vleesch n. -- Enfant g-, bedorven, verwénd,
césarienne). — Gastro-hystérotomique, adj. vertroeteld kind n. Enfant g- de la fortune, du
Tot de keizersnede behoorend. — Gastro-in- beau-sexe, gunsteling m., troetelkind n der fortlaminatoire, adj. [Méd.] : Fièvre g-, vereeni- tuin, der vrouwen. — L'affaire est g-e, de zaak is
ging der maagontsteking en der ontstekingkoorts. verbrod, de bot is vergald. — Femme, Fille g-e,
— Gastro-intestinal, e, adj. Maag en inge- aangestoken vrouw, meisje. ,
wand betreffend. — Gastro-laryngi ue, adj.
Gateau, m. [Cuis., Patiss.] Koek m. GTot maag en strottenhoofd behoorend. — Gastro- d'amandes, amandelgebak n. G- feuilleté, koek van
en
strottenhoofdsontsteking
f.
laryngite, f. Maagboterdeeg. — (Loc. prov.) I1 a trouvé la fève au
-- Gastrolàtre of Gastromane, m. Buik g-, hij heeft gevonden wat hij zocht; hij heeft regt
lekkerbek m., groot vriend van lekker-dienar, den spijker op den kop geslagen. I1 croit avoir
eten en drinken. — Gastrolàtrie of Gastro- trouvé la fève au g-, hij gelooft eene goede vangst,
manie, f. Buikdienst, overdreven zorg voor den een koopje gedaan te hebben. Avoir part au g-,
buik o f, de ligchaamsverpleging , verlekkerdheid, aandeel aan den pot, aan de winst hebben. Partazwelgerij f. — Gastrologie, f. Verhandeling ger le g-, de winst, den buit deelen (meest in kwaover de kookkunst, kookboek, keukenboek n. — den zin gebézigd) . I1 ne mange pas son g- dans
Gastrologique, adj. Tot de kookkunst behoo- sa poehe, hij behoudt niets voor zich alleen, hij
rend. — Gastro-malacie, f. [Méd.] Verwee- deelt rijkelijk mede. — (pop.) Mire g-, kinderbeking f. van 't slijmvlies der maag. — Gastro- der (ster, al te toegevende moeder, grootmoeder,
mancie, f. Buikwaarzeggerij f., het waarzeggen tante, enz. — [Chir.] Breede wiek f. op groote
uit de figuren van wijdbuikige, met water gevulde wonden. — [Econ.] G- de miel, honigraat f. Gen door lichten omgeven glazen, g a s t r o m a n t i e f. de caillé, kaaskoek, stremselkoek m. — [Méd.] ,
— Ook: waarzeggerij door buiksprekers.— Gastro- z. v. a. ARRIÉRE-FAIX. G - fébrile, verharde opzetmancien, ne, adj. Tot die waarzeggerij behoo- ting f. van den onderbuik, als gevolg van koortsen.
rend. — Als subst.: Hij of zij, die zich met buik — [Phys.] Harskoek m. (ter isolering of afzondeafgeeft. --{-Gastromane, -^ Gas--warzegij ring van ligchamen, die men elektriséren wil) . —
tromanie, z. GASTROLèTRE, GASTROLhTRIE. [Tech.] Metaalschijf f. (uit de smelting der metaGastro-méninginigne, adj. [Méd.] Wat tot len verkregen). -- Metaalkoek m., gedeelte metaal,
de maag en het dunne hevsenvlies betrekking heeft. dat somtijds onder 't smelten weder zamenloopt. —
— Gastro-méningi ne, adj. De maag en het [Peint. G-x à l'huile, à l'eau, koekjes of blokharde hersenvlies betreffend. — Gastro-muétri- j es n. pl. olie-, waterverw.
Gate-bois, m. [H. n.] Houtinsect n. (cossus),
que, adj. Tot maag en baarmoeder behoorend. —
Gastro-métrite, f. Maag- en baarmoederont- een vernielend insect, dat vooral de olmboomen
steking f. — Gastro-muqueux, neuse, adj.: aantast. — (fam.) Houtbederver m., slecht timmerFièvre g-ueuse, maagslijmkoorts f. — Gastro- man of schrijnwerker. (Plur. Des gate-bois.) —
néphrite, f. Maag- en lenden-ontsteking f. — Gàte-euir, m. Lederbederver m., slecht schoenG astro-néphritique, adj. Tot maag en lenden maker of zadelmaker. (Plur. Des gate-cuir.) —
behoorend. — Gastronome, m. en f. Fijnproe- Gàte-enfant, m. en f. Kinderbederver m., -bever, smulbroêr m., fjnproe fster f. , lekkerbek m. der/ster f. (Plur. Des gdte-enfants.) — Gàteen f.; kunstkok, kok voor lekkerbekken; — schrij- menage, m. en f. Rustverstoorder m., -verstoorver m. of schrijfster f. over de verfijnde kook- ster f. in een huisgezin; slecht huishouder m.,
kunst, gastronoom. — Gastronomie, f. -houdster f. (Plur. Des gate-ménage.) — GàteKennis van lekker eten en drinken, lekkerbekkerij, métier, m. Loonbederver, prijsbederver, beun
Des gate-métier.) —-has,knoeijrm.(Plu
verfijnde kookkunst; verhandeling over die kunst,
gastronomie f. — Gastrononiique , adj. Gàte- papier, m. Papierbekladder, prulschrijTot die kunst behoorend, g a s t r o n ó m i s c h. — ver m. (Plur. Des gate- papier.) — Gate-pate, m.
Gastro-eesophagique, adj. [Méd.] Wat Slecht bakker, slecht pastei- of koekebakker m. —
maag en slokdarm betreft.— Gastro-pacha, m. (fig.) leder knoeijer in zijn vak. (Plur. Des gate[H. n.] Eikenblad n. , een stofvleugelige nacht- páte.) — Gate-plàtre, m. Kalkbederver m.,
vlinder. — Gastropathie, f. [Méd.] Maaglj- slecht metselaar, stukadoor. (Plur. Des gate-plátre).
Gàter, v. a. Bederven, schenden, beschadigen,
denn.— Gastro-péricardiaque, adj. [Méd.]
Tot de maag en 't hartzakje behoorend. — Gas- verbrodden, bekladden, bezoedelen, bevlakken, ver
vermorsen, vernielen. La pluie gate les-knoeij,
tro-péricardite, f. Ontsteking van de maag
en het hartzakje. — Gastro-péritoni q ue, adj. chemins, de regen bederft, beschadigt de wegen.
Tot de maag en 't buikvlies behoorend.—Gastro- La grêle a gate les bles, de hagel heeft het koren
péritonite, f. Maag- en buikvliesontsteking f. — vernield. Le tailleur a gate votre habit, de kleêrGastro-pharyngique, adj. Tot de maag en maker heeft uw kleed versneden. — II gate son
.
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peu gauchi, hij zoude gekwetst zijn, indien hij
zich niet een weinig ter zijde gewend had. — (fig.)
Niet voor de vuist, niet opregt te 'werk gaan of
handelen: Je n'aime point ceux qui gauchissent,
ik houd niet van degenen, die niet opregt handelen. -- [Tech.] , of SE GAUCHIR, v. pr. Uitwijken,
krom trekken. Ces planches out gauchi of se sont
gauchis au soleil, the planken zijn in de zon krom
.getrokken. — Het part. is ook adj.: Bois g-, krom
getrokken hout; wanhout n., dat niet haaks is.
Gauchissage, m. [Tech.] Het scheef of krom
trekken van 'tpottegoed. — Gauchissement, m.
Het uitwijken, het zijwaartswenden van 't lig
Tech.] Het uitwijken, krom trekken-cham.—[
I1 s'est bien gáté dans Ie commerce de eet hom't laken).
me, hij is zeer bedorven door den omgang met van hout, van planken.
Gauchoir,
m. [Tech.] Volmolen m. (voor
se
gate
par
la
lecture
des
dien man. Le gout
f Gaucourte, f. Soort van korte rok m.
romans, de smaak bederft door 't lezen der romans.
Gaudage, m. [Tech.] Het verwen met wouw;
% Gáterie, f. Kleine oplettendheden, zorgen f. pl.
Gate-sauce, m. en f. Sausbederver m., -be- indompeling f. eener stof in de wouwkuip.
Gaude, f. Wouw f., soort van réseda, die eene
dér fster f., slecht kok m., slechte keukenmeid f.
(Plur. Des gáte-sauce.) — Gáte-tont, m, Plomp, schoone gele verfstof oplevert. — Gaudes, f. pl.
onhandig mensch, knoeier, broddelaar m. (Plur. [Cuis.] Soort van maispap of -soep f. — [Com.]
Soort van Provence-wijn m.
Des gate-tout.)
Gaudé, e, adj. (en part. passé van gander)
G steur, m., -ease, f. Bederver m., bederfMet wouw geverwd: Laine g-e, met wouw gester f. G-euse d'enfants, kinderbederfster f.
(korte voordragt f.
6áteux, m., -ease, f. Zieke, zwakke m. en f., verwde wol f.
G audé, m. (woord van Gresset) Kleine rede,
die zich bevuilt.
Gaudéanmus, m. (latin) (pr. —muce) (burl.)
Gátine, f., z. GASTINE. (oorzaakt.
Gátis, m. [Jur.] Nadeel n., door beesten ver- Tafelvermaak n. ; drinkpartij f.
Gaudebill aux, m. pl. (woord van Rabelais),
t aton, m. [Tech.] Draaistok m., stok met
z. v. a. TRIPES.
twee zwiepings er aan (bij touwslagers)
Gander, v. a. [Tech.] Met wouw verwen.
Gattair, m. [H. n.] .4frikaansche taling of
t Gauderon, Gauderonner, nu GOUDRON,
teling m.
Gatte of Jatte, f. [Mar.] Waterbak, pis- GOUDRONNER.
Gaudir (se), V. pr. Zich verheugen, zich lusbak m., uitwatering, goot f., waterbord n., af
schutting van planken om 't water van den gol (- tig maken. Se g- de qn., met iemand den spot
drijven, iemand uitlagchen. — t Gaudisserie, f.
slag te keeren.
Gattilier, m. [Bot.], z. v. a. AGNUS CASTUS. Lustig, vrolijk leven n., spotternij, boerterij f.—
Gattorugine, f. [H. n.] Aalmoeder f., moe- t Gaudisseur, m. Lustige broeder, vrolijke
deraal m., roestige kat f., een levendbarende sl(jm- snaak; spotter, grappenmaker m.
Gaudivis, m. [Com.] Soort van indische taf n.
of snotvisch (blennie.)
Gaudriole, f. (fam.) Losse scherts, grap, aar
Gau, m. [Pêche] Kabeljaauw-maag f.
Gaudrioliste, m. Verteller van-dighef.—
Gauche, adj. Linker, linksch: Le pied g-, de
linker voet m. Donnez-moi la main g-, geef mij snakerijen en losse grappen, schertser m.

métier, hij bederft zijn handwerk (door zijn werk
te goedkoop te geven), hij is een knoeijer. — ( fig.)
G- la main, de hand bederven, haar minder ligt,
vast of vaardig maken. G- Ie plaisir de qn.,
iemands genoegen storen. G- qn. dans l'esprit d'un
autre, iemand bij een ander zwart maken, belasteren. Sa dernière action 1'a gáté dans le monde,
zijne laatste daad heeft hem voor de wereld zeer
vernederd, zijn' goeden naam doen verliezen. —
Une mère qui gate son enfant, eene moeder, die
hdar kind bederft, vertroetelt. — SE GaTER, v. pr.
Bederven, slecht worden: La viande se gate dans
la cbaleur, het vleesch bederft in de hitte. — ( fig.)

-

de linker hand. — L'aile g- d'un biltiment, dune

Gaudron, Gaudronner, etc., z. GODR—.

Gaufrage, m. [Tech.] Het opdrukken van
armée, de linker vleugel van een gebouw, van een
rPolit.] Cote g-, linker zijde f. (aan de figuren met een warm ijzer of warmen vorm; het
leger.
linker zijrite des voorzitters). Centtre g-, linker wateren van stoffen, het g a ee fr é r e n; — gewaterde
centrum n., plaats der gematigde oppositie-partij stof f. — Het wafelbakken. — Gaufre, f. Honigin de Kamer der afgevaardigden. — Lomp, plomp, raat f. — Wafel f. — (fig. et fam.) Etre in gverkeerd, averegts, onhandig, ongeschikt. I1 a les dans une affaire, tusschen twee vuren in de klem
manières g-s, h ij heeft linksche, ongeschikte ma- zitten; — de dupe of bedrogene in eene zaak zijn.
nieren. Vous avez l'esprit g-, gij hebt een won- — [Tech.] Watering f. — Gaufrer, v. a. [Tech.]
cderlij k humeur. Sa taille est g•, hij heeft eene ge- Met zékere warme ijzers of vormen op de stoffen
dwongen, onbevallige houding. I1 est g- a tout ce figuren drukken, wateren, g a u f r é r e n. — Het
qu'il fait, hij is averegtsch, lomp in alles wat hij part. passé is ook adj.: Etof e bien g-e, goed ge
waterde stof f. — Gaufreer, m. G a ee fr e e rdoet, 't gaat hem alles onhandig af.
GAUCHE, f. Linker hand, linker zijde f., linker d e r m., werkman, die de stoffen watert. —
kant m. Vous trouverez une maison sur la g-, á G aufrier, m. Wafelijzer n. — Gaufroir, m.
votre g-, gij zult een huis aan uwe linker hand Gau freerjzer n., werktuig om stoffen te wateren.
vinden. La g- d'un, bataillon, de linker vleugel van — Gaufrure, f. Watering, g a u f r é r i n g f.,
een bataljon. La g- d'un tableau, de linker zijde de door 't gau freer jzer ontstane figuren.
Gaugalin, m. [H. n.] Een als de haan kraai
eener schilderij. Que votre g- ne sache point ce
(roede.-jend
hoen n.
que fait votre droite, laat uwe linker hand niet
t Gaulade, f. Gardslag m., slag met eene
weten, wat uwe regter hand doet: praal niet met
boomvruchten
der
Het
afslaan
Gaulage,
m.
uiterste
linker
uwe goede werken. Extrême g-,
zijde, plaats der hevigste oppositie -partij in de met een' langen stok.
G aule, f. Staak, lange stok m. Abattre des
Kamer der afgevaardigden. — GAUCHE, m. Onhandigheid, lompheid: . Its sont d'un g- à t'effrayer, noix avec une g-, met een' langen stok noten afzij zijn verschrikkelijk onhandig. -- a GAUCHE, slaan. -- [Man.] Roede, garde, karwats f. (housloc. adv. Links, aan e linker hand of zijde. Quand sine). Main de la g-, regter hand des ruiters.
vous serez a cette m ison, prenez a g-, wanneer Aider de la g-, een' ligten karwatssiag geven. —
gij aan dit huis zult zijn, sla dan links om. — [Mar.] G- d'enseigne, vlaggestok. G- de pompe,
z. ook DROITE. — Vous prenez cette chose à g-, pompstok m., pompg jk f. — [ Pêche] Hengelroede f.
Gaoler, v. a. Met een' langen stok boomvruchgij vat die zaak verkeerd op.
Gauche-fer, m. [Bot.], z. v. a. soUCi de vignes. ten afslaan: G- un noyer, of (met de vrucht tot
régime) G- des noix, noten afslaan. — Het part.
Gauchement, ode. Onhandig, lomp, enz.
Gaueher, ere, adj. Linksch, die zich door- passé is ook adj.: lvoyer gaule, Noix g-s, afgegaans van de linker in plaats van de regter hand slagen notenboom m., noten f. pl.
Gaulette, f. (verklw. van gaule) Gardje,
bedient. Mon fels cadet est g-, mijn jongste zoon is
linksch, doet, alles met de linker hand. — GAU- roedje n., kleine karwats f. — Gaulettes, f. pl.
[Tech.] Drooglatten, droogroeden f. pl. (in ver
CHER, m., -ERE, f. Iemand, die linksch is, die
-schilendfabrjk).
alles met de linker hand doet, linksche m. en f.
Gaulis, m. [Forest.] Takken m. pl. van acht
Gaucherie, f. (fam.) Lompheid, ongeschiktn.
—
[
StambooHort.]
twintigjarig hout
-tieno
heid f., domme streek m.
G auchi, m. [H. n.] Braziliaansche zeeotter m. men m. pl. van middelmatige grootte in een lustGauehir, V. n. Uitwijken, zich een weinig ter bosch.
Gaulois, e, adj. Gallisch, van Gailië, tot
zijde wenden: I1 aurait été blessé, s'il n'eu.t un
—
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Gallië of Zijne inwoners belsoorende: Gueirier g-, sluijer ni. G- unie, ra y ée, fleurs, effen, gestreept,
gallisch lersjgsman m. Moeurs g-es, gallische ze- gebloemd gaas. - ( fig.) Beinanteling, bewimpeling t.
den f. p1. - ( fig.) Ruw, onbeschaafd, van den (van 't geen te scherp, te vrij, te onbetamelijk zou
ouden tijd: Usages g-, oudvaderljke, onbeschaafde zijn), sluijerrn. Jetez de Ia g- sur votre discours,
gebruiken n. p1. - (Loc. prov.) Probité g-e, Fran- spreek toch met bedekte woorden.
Gaze, e, adj. (en part. passi van gazer) Omg-e, overgroote regtschapenheid, openhartigheid f. - GAULOIS, m., -E, f. Galliër m., gallische slufjerd, bewimpeld, verzacht: Expression g-e.
Gaze, m. [H. ii.] Zékere dagvlinder rn
vrouw 1. - (Loc. prov.) C'est un bon G-, un
Gazélfiable, wij. [Chirn.] Wat in gas kan
franc G-, 't is een regtscliapen, opregt, rond man.
- GAULOIS, m. Het gallisch, de gallische, oud- veranderd worden, wat gas kan voortbrengen. -Gazéufication, t. Verandering t. in, overgang rn.
fransche taal 1.
Gaupe, f. (pop.) Morsig, vuil, slordig wijf a. tot gas, luchtvorming, luchtontwikkeling t. - Ga.
zéîfier, v. a. Tot gas maken, in gas veranderen,
- Gauperie, f. Morsigheid, slordigheid f.
lucht- of gasvormig maken. - SE GAZEIFIER, v. pr.
Gaure, m., liever GUEBRE.
Gausape, m. [Anc. rom.] Dikke ruige wolle Tot gas overgaan, in gas veranderen. -- Het part.
t.; mantel m. of kleed n. van die stof, dat de-stof passi komt ook als adj. voor: Substance gaziifiée,
romeinsche vrouwen in den winter droegen; - tot gas of lucht gebragte zelfstandigheid t. - Gazestroomat 1. der soldaten in de legerplaatsen, g a u- ifoi-ine, adj. Gas- ofluchtvormig. - Gazéité, t.
Eigenschap van zikere zelfstandigheden om in den
sapum IL.
Gausse, f. (triv.) Knapuil n., leugen f. ; spot- staat van gas te verkeeren.
Gazelle, t. Hertegeit, gazelle f., een zeer slank,
ternij t. - Gausser, V. 0. Voor 't lapje of voor
den gek houden, bespotten. - SE GAUSSER, V. pr. vlug, naar 't ree gelijkend dier van 't geslacht der
Den draak steken, den spot drijven. - Het part. antiiopcn; - bij (le Oosterlingen een beeld van vroupassé is ook adj.: Personae gaussée, voor den gek weljke schoonheid.
Gazer, v. a. Met gaas overtrekken of bedekken.
gehouden persoon m. - Gausserie, f. Spottern ij ,
fopperj f. - Gausseur, rn., -ease, f. Fopper, - (fig.) Bewimpelen, bemantelen, omsluijeren.
Gazetier, rn. Dagblad- of nieuwsbladschrjver;
spotter m., fopster, spotster f.
1 Gautier, m. (pr.—thié) Boschbewoner, woud- dagbladuitgever, courantier ni. ( Tegenwoordig in
bezoeker; - bijuitbreiding: roover; partijganger m. dien zin niet dan minachtend gebézigd); kranten- Cest un bon g-, 't is een vrolijke broeder. - looper, -besteller, -ombrenger in. - Gazetin, rn.
[Riv.] Soort van verlaat n. op de kleine rivieren, Krantje n. G azette, t. Nieuwsblad, dagblad a..
op welke 't gevelde hout afdrijft. - (Loc. pray.) courant, krant t. -. (fig.) Wandelende krant, nieuwSe moquer tie Gautier et Garguille, met Jan en tjeskramer m., -kraamster t. Elle est Ia g- de Ia
alleman den spot drijven. - C'est un Gautier-Gar- yule, zij is de stadskrant t. - Tech.] Vuurbeguille, 't is een eerste schalk, een spotboef. - z. stendiqe koker m., waarin het fijne aardewerk en
porselein in den oven wordt gezet.
ook SPARADRAP.
Gauivera, f. [H. n. ] Soort van mol t.
S Gazeui, rn. Bemantelaar, bewimpelaar, hij,
Gaiix, rn. [Agric.] Inde lucht geroote hennep m. die 't onwelvoegeljke omkleedt, verzacht.
Gazeux, euse, adj. Gasachtig, gasvormig.
Gauzape, m., Z. GAUSAPE.
Gazier, rn., -ière, t. [Tech.] Gaasweverrn.,
Gavache, m. Deugniet, eerlooze m.
Gavassine, f. [Tiss.] Snoer a. aan 't weefge- -weefster t.
Gazifère, adj. [Chi n .] Gaasvoerend; gasma
touw, ter lengte van een' meter, in 't midden van
Machine g-, of als subst rn. Un g- , gaszui--kend:
eene ins voorzien, door welke liet koord loopt, dat
veraar m., toestel om het zuivere ontvlambare gas
men GAVASSINIÈRE heet.
Gavauche, t. [Mar.] Wanorde 1. in 't stu- voort te brengen; -- gasvoerder, gasleider m. wen, in 't optuigen van een schip. Vaisseau en g-, Gaziliable , Gazifleation , Gazifier ,, z.
of als adj. Vaisseau g-, onbehoorlijk gestuwd schip n. GAZEIF—.
- Boelijn t. over de nok.
Gazillon, m. [Manuf.] Geringe gaassoort t.
Gazochiiiiie, t. [Didact,] Gedeelte der scheiGave, In. Waterstroom, m., naam van eiken
stroom in de fransche departementen der Pyreneïn. kunde, dat over de gassen handelt, chemische verhandeling over de gassen, g a z o c h e ni i e t. G- d'Oléron, G- de Pau, etc.
Gavean, m. Lid n. van een veem werklieden. Gazochiinique, adj. Daartoe behoorend, g a zoGavel, Gavet, m. [Tech.] Kalfaatlat f. om chimisch. - Gazol'acteur, rn. Werkplaats f.
voor draagbaar gas. - Gazogèiie, ach.: Appa
't werk in de naden te houden.
Gavette, f. [Tech.] Voorbereide goudstaaf 1. reil g-, verlichtingstoestel met oliegas. - Gazolitre, m. Toestel m. tot onderzoek der geaardheid
tot draadtrekken, ligt zilverwerk a.
Gavial, m. [H. a.] Snavel-krokodil van den van het in een voorwerp vervatte gas, g a z o Ii te r m.
- Gazoisiètre, m. Luchtsoortmeter rn. - Groote
Ganges, gavial m.
Gavion, m. (bas) Keel t., gorgel m. II en a, ontvangbak rn. of ijzeren kist f. voor het brandbare
ii sen est tlonné jusqu'au g-, hij heeft zich vol en gas in de gasstokerij; - ook inz. het kastje, waarzat gegeten, gedronken Se rincer le g-, zich de keel door 't verbruik van gas, ter verlichting van ieder
spoelen, drinken. (vence z. v. a. BOUEE. huis of gebouw in 't bijzonder wordt gecontroleerd
Gavitean, ni. [Mar.] Op de kusten van Pro- of aangegeven, g a z o nt e t e r, gasmeter, meter rn.
- Gazoinétrie, t. Kunst dei gasmeting, gasGavon, m. [Mar.] But t. op 't achterdek.
Gavotte, t. [Danse] Zekere vrolijke dans m., metingskunst, g a z o m e t r te t. - Gazométri
behoorende
muzijk
t.
que,adj.
Tot die kunst belioore,ul, ga z 0 m é te i s ch.
daarbij
t
e
t.;
de
a
v
0
t
9
Gazon, rn. Grasgrond ni., grasperk a., met
Gavou, m. [H. n.] Geelvink m. van Provence.
kort en fijn gras bedekte grond; gras n.; graszode,
Gayae, Gayaeine, Z. GAÏAC, GAÏACIEE.
Gayette, f. Naam der steenkolen bij de steen- zode, plagge t. Se coucher sur Ie g-, op liet grasperk, op het gras g liggen. G- henri, émaiIlé,
bakkers. - Stukje n. zeep.
Slége de g-, zodenGay-Lussite, t. [Minér.] Een naar Gay-Lussac bebloemd grasveld n. Banc,
bank f. Couper, Tamer, Lever (les g-s, zoden steken
benoemd mineraal van Columbia.
Gayves, f. p1., Z. V. a. EPAVES.
of snijden. - [ Bot.] G- dAngleterre, mossige steenGaz, m. Luchtvormige, blijvend veirkrachtige breke t. G- d'argent, wollig vogelkruid a G- de
vloeistof t., gas a. Gaz atmosphérique, gewone chat, water-gamander m. G- dor, scherp huislook a.,
lucht, dampkringslucht t. Gaz mhphitique, stik- muurpeper t. G- d'Olympe , de Montagne, dEslucht, m ep h í t isc h gas. Gaz phiogistique, be- pagne, zee-anjelier, zand-anjelier ni., zeegras a.
dorven, onzuivere lucht, stikstoflucht, p h 1 a gis- G- da Parnasse, tweebladerige lelie der dalen f. tisch gas. Gaz déphlogistiqué, z. Air 1-, onder Gazoniiage, m., liever GAZONNEMENT. - Gazuur- zonnant, e, adj., Z. V. a. GAZONNEUX. - GazonDEPHLOGISTIQUER. Gaz acide acéteux, azijn
gas. Gaz acide carijonique, koolzuurgas. Gaz acide né, e, adj. (en part. passé van gazonner): Terrasse
sultureux , zwaveleuurgos. Gaz hydrogène , gas, g-e, met zoden belegd terras a. - Gazonnemeiit,
ontvlambare lucht t. - Gar hydrogène carboné, rn. liet beleggen metzoden; zodenbekleeeling t —GaGaz de l'éclairage, of enkel Gaz, koolwaterstof- zonner, V. a. Met zoden beleggen, beklecden. gas, verlichtingsgas, lichtgas, gas. Gaz portatif, SE GAzONNER,v.pr. Met gros of zoden bedekt worden.
- Gazonneux, euse, adj. Zodevormend (van
draagbaar gas a. Bee de gaz, Z. BEG.
Gazaille, t. [Anc. cout.] Huring t. van ploegvee. planten, die door hare menigvuldige, korte en blaGaze, t. [Manut.] Gaas n. Voille de g-, gazen derige stengels naar zoden gelijken).
-

-

-

-
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Gazoscope, m. Werktui g n. om op 't gezigt
de aanwezigheid van gas te onderkennen.
Gazoulllant, e, adj. Kwelend, kwinkelérend:
Oiseaux g-s. — Gazouillard, e, adj. Als een
vogel kwelend, kwinkelérend of zingend.
Ga

GÉLOSCOPIE.

Tot geleistof bren g en. — SE GÉLATINIFIER, V. pr.
Tot geleistof worden, als geleistof stollen. — Gélatiniforme, adj. Naar geleistof gelijkend.
Gelbum of Gelfum, m. (pr. —home, —fome)
[Minér.] Pyriet m. uit Hongarije, soort van marzonnillarde, f., z. v. a. FAUVETTE. — C azouil- kassiet of bismuth. — Steen m. der wijzen.
lenient, ni. Gekweel , gekwinkeleer (der vogeGele, e, adj. (en part. passé van geler) Bevroten); — geruisch (van bladeren); — gemurmel n. ren, bevrozen; van koude verstijfd, verkleumd.
(eener beek). — Le g- dun petit enfant, het geta- Eau g-e, bevroren water n. Membre g-, bevroren
ter van een jong kind. — Gazouiller, v. n. lid n. (van 't ligchaam). Je suis tout gelé, ik ben
Kwelen, kwinkeléren (van vogels, inz. zwaluwen). door en door koud, stijf van koude, ijskoud. —
— Zacht ruischen, murmelen (van vlietend water, (fig.) Le public reste immobile, g-, het publiek
soms ook van gebladerte). — (fig. et fam.) Les blijft onbewégelijk, koud (ongevoelig, onverschillig).
mères ne se sentent pas de joie quand leurs petits — (Loc. prov.) Ii a le bec g-, hij doet geen mond
commencent à g-, de moeders zijn buiten zich zelve apen, hij zit met den mond vol tanden. Il na pas
van vreugde, wanneer hare kinderen be g innen te le bec g-, hij kan goed zijn mondstuk roeren, hij
tateren. — Vous ne faites que g-, gij doet niets is niet op zijn' mond gevallen.
Gelée, f. Vorst f., vriezend weder n. II y a eu
dan mompelen, onverstaanbaar sp reken. — In poëzij
wordt het ook als v. a. gebruikt: Un oiseau qui de fortes g-s eet hirer, wij hebben dezen winter
harde
vorst gehad. — G- blanche, rtilm, rijp m.-zijn
een
vogel,
die
gazouille son chant d'amour,
liefdelied kweelt. Un enfant qui gazouille sa prière, (Loc. prov.) Nous aurons demain un plat de g-,
een kind, dat zijn gebed stamelt. — Gazouillis, m. 't zal morgen vriezen. La g- n'est bonne que pour
les choux, z. CHOU. — [Cuis., Chim.] : Lil, gelei f.
(poet.) , z. v. a. GAZOUILLEMENT.
Geai, ni. [H. n.] Meerkol, meerkolf f., een (zjelei). G- végétale, animale, planten-, dierengelei.
G- de come de cerf, gelei van hertshoorn. G- de
vogel van 't ekstergeslacht.
Géant, m., -e, f. Reus m., reuzin f. Taille, pommes, de groseilles, appelen-, kruisbessengelei.
-- En g-, als gelei, in den vorm van gelet. —
Stature de g-, reuzengestalte f. Race de g-s, reu
[Minér.] G- minerale, minerale gelei, oude naam
— [Myth.] Les G-s, de Giganten,-zengslacht.
reuzen, zonen van de Aarde (Gcea) en van Uranus, van sommige prcecipitaten, wegens hun geleiachtig
welke aan Zeus of Jupiter den troon betwistten, of trillend voorkomen. — [H. n.] G- de mer, soort
welke strijd. La guerre of Le combat des G-s, de van medusa aan Frankrijks zuidkusten (nu céphée
reuzenoorlog, reuzenstrijd, wordt geheeten.— [H. n.] rhizostome geheeten) .
Geler, v. a. Doen bevriezen, in ijs veranderen.
G-s, geslacht van groote loopvogels. — (fig.) La
baleine est le g- des mers, L'éléphant est le g- — Le froid a gelé le vin dans la cave, de koude
des quadrupèdes, de walvisch is de reus der zeeën, heeft den wijn in den kelder doen bevriezen. — Le
het grootste waterdier; de olifant is de reus der froid a gelé les fleurs des pêchers, de koude heeft
viervoetige dieren. — à PAS DE GEANT, loc. adv. de bloesems der perzikboomen doen bevriezen. —
Met reuzenschreden, zeer snel: Aller à pas de g-, Bij vergrooting: Koude aanbrengen, ijskoud mareuzenschreden doen, snel loopen; — (fig.) snelle en ken: Vous avez les mains si froides que vouv me
groote vorderingen in iets maken. — Géant, e, gelez, uwe handen zijn zoo koud, dat ge mij als
add. (fig. et poét.) Reusachtig, groot als een reus, ijs maakt. Cette porte nous gèle, die deur brengt
kolossaal, g i g á n t i s c h: Peuple, Arbre g-, reus- ons eene ijskoude lucht aan. — (fig.) Cet homme
gèle taus ceux qui l'abordent , die man schrikt
achtig volk n., kolossale boomi m. Monts g-s, Reu
5 Géautin, e, add. Reusachtig.-zengbrt.— iedereen af door zijne ijskoude ontvangst. — SE
— + Géantiser, V. a. Reusachtig maken, kolos- GELER , v. pr. Bevriezen, door de koude verstijven:
sale afmetingen geven. — GEANTISER, v. n. In 't reus - L'eau se gèle, het water bevriest, wordt ijs. Les
achtige vervallen; den reus spelen. — Géantis- fruits se sont gelds sur les arbres, de vruchten
zijn op de boomen bevroren . — GELER , v. n. Beme, m. Reusachtigheid .; z. v. a. GIGANTISME .
vriezen, toevriezen: La rivière a gelé, de rivier is
Géastre, ni. [Bot
.] , z. v. a. VESSE DE LOUP.
toegevroren. Les doigts lui ont gelé, zijne vingers
Géate, ni., z. v. a. ULMATE.
zijn
bevroren. — Bij vergrooting: On gèle dans
t Gébecier, v. n. Jagen. — t Gébecier, V. a.
cette chambre, men wordt in die kamer als ijs. —
Ten onpas wagen.
GELER , v. imp. Vriezen: I1 gèle, het vriest. Ii a
Gébie, f. [H. n.] Soort van kreeft f.
Gecko, m. [H. n.] Gekko m., een dier van gelé à glace, 't heeft ijs gevroren. Il gèle á pierre
't hagedissen-geslacht. G- des murailles, muur fendre, het vriest, dat het kraakt. — (Prov.) Plus
gekko m., tarantola f. — Gee--gekofmn it gele, plus it étreint, hoe langer een onheil duurt,
koïdes, Geckotides, Geekotieits, m. pl. hoe drukkender het is.
% Géleur, m. Vorstaanbrenger m. — (Prov.)
Gecko-soorten f. pl.
Géhenne, f. [ T héol.] Hel f.; hellepoel m., ge- Saint-Marc, Saint-George et Saint-Urbain sont des
he nn a H. — (fig.) Kwelling f.; verdriet n., zorg f.; g-s de raisins, Sint-Markus, Sint -Joris en SintUrbanus plegen den wijnstok te doen bevriezen
— pijnbank f. (in dezen zin nu gêne).
i 't najaar).
G éhlénite , f. [ Minér. ] Soort van grijs- of (hunne feesten vallen in
•.- 6 elide, adj. Ligt bevriezend, verstijfd; bevrogroenachtig veldspaath, g e h 1 e n i e t n.
Gehydrophile, adj. [H. n.] Zoowel op't land ren: Huile g-.
Gélif, ive, adj. Door koude gebarsten, gespleals in 't water levend.
5 Geindre, v. n. Grijnen, janken, pruilen; jam- ten. Pierre g-ve, of gélisse, zachte blok- of hardmeren, zuchten . — 5 GEINDRE , m. Pruiler, kermer. steen m., die de vorst niet weêrstaan kan, opge— Eerste bakkersknecht, meesterknecht, broodkne- spleten steen, schilfersteen. Bois g-, door koude
der m. (gen in 't algemeen. gebarsten, gespleten hout n. (ders.
Géliitage, m. [Anc. tout.] Cyns m. op de hoenGéiolo gie, f. Wetenschap f. der aardsche dinGéline, f. Bestanddeel n. in zékere weefsels der
Géique, adj., z. v. a. ULMIQUE.
1- Gel, m. (van daar nog dégel), z. V. a . GELÉE. beenderen, waaruit door koking de gelatine of ge— [Bot.] Door de vorst veroorzaakte boomziekte f. leistof voorkomt. -- Weleer ook: Hoentje, hennetje n. — (Prov.) G- pond par le bee, hoe beter
C él able, adj. Bevriesbaar.
Gélasin, e, adj. Het lagchen betref 'end: Dents de hen gevoerd wordt, hoe beter zij legt. — G- affranchie, hoen, dat niet meer le g t, vet te mesten
bij
snijtanden,
die
g-es, lachtanden m. pl., voorste
't lacgchen vooral zigtbaar worden. Fossettes g-es, hoen n. — Gélinette, f. (verklw. van géline)
lachkuiltjes n. pl., kuiltjes in de wang, die zich bij Klein hoentje; — ook z. v. a. GELINOTTE en POULE
't lagchen vertoonen. — Gélasme, m. [Méd.j D'EAU.
Gélinotte, f. [H. n.] Hazelhoen n. — Vet
Kramp- of stuipachtig lagchen, ziekelijk, sardonisch
hoentje, gemest hoentje n. — G- blanche, sneeuwgelach n.
Gelat ^ne, f. [Chim.] Geleistof (zjeleisto f) f., hoen n.
Gelis, se, adj., z. v. a. GÉLIF.
slijmig vocht n., door koking uit celweefsels, hui
Gélivure, soms ook GÉLISSURE en GÉLIVITÉ, f.
pezen enz. getrokken en dat bij verkoeling eene-den,
lillende massa of gelei wordt, g e l a t i n e. — Gé- Overlangsche spleten f. pl., als gevolg van groote
latineux, ease, adj. Geleistofachtig; geleistof koude by boomen en steenen.
Geloscopie, f. Waarzeggerij uit iemands lagbevattend, g e l a ti n e u s. -- Gélatinifiable, adj.
Veranderbaar in geleistof. — Gélatinifier, v. a. chen. — Geaeelte der gelaatkunde, dat uit de bij—

-
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zondere wijze van lagchen gevolgtrekkingen tot
iemands karakter maakt, g ei o s k op i e. — Géloseopique, adj. Tot die waarzegger, tot dien tak

Gémonien, ne, adj. [Ant. rom.] Tot de regtplaats behoorend.—Gérnonies, f. p1.Kegtplaats f.,
soort van kuil met steile trappen, waarin de mis
-daigers
een' ijselijken dood vonden.
Gémursa , m. [Méd.] Pijnlijke likdoorn m.
tusschen de teenen.
Génal, e, adj. [Anat.] Tot de wangen behoorend: La glande g-e, de wangklier f.
Génant, e, adj. Lastig, hinderlijk, ongemak
bezwarend. Homme g-, lastig-kelij,bmrnd
mensch. Sa conversation est fort g-e, zijn omgang
is zeer hinderlijk, vervélend, lastig.
Gencival, e, adj. [Anat.] Het tandvleesch betreffend, daartoe behoorend. — Gencive, f. Tand
Avoir les g-s enflées, gezwollen tand -vleschn.
hebben. — Gencivite of Gengite, f.-vlesch
[Méd.] Tandvleeschontsteking f.
Gendarme, ni. Gewapend landruiter ter handhaving van de openbare veiligheid, politiesoldaat,
g e n d a r m e m. — In de t ij den der ridderschap:

der physiognomie behoorend.

Gémare, f. [Phllol.] Tweede ge-

Gémara

of

Gémart,

m., z. JUMART.

deelte van den talmud, bevattende de tekstverklaring, de opheldering van de verschillende gevoelens
en de beslissing van deze, g e m á r a f., ook bij uitsluiting talmud m. geheeten (vgl TALMUD) . —Gémarique, adj. Tot de gemara behoorend.
.

Gématrie 0/' G amétrie, f. [Philol.] Kabbalistische, mathematische verklaring van de woorden der heilige Schrift, waarbij de letters als cijfers worden aangenomen, g e m a t r i e of g am et r i e f. — Gématrique of Co amétrique, adj.
Wat tot die gewaande wetenschap betrekking heeft.
Gembin, m., z. v. a. GOMMBIN.
Gè me, I. [Bot.] Maagdehars I.
Géineaux, m. pl. [Astr.] Tweelingen m. pl.

derde teeken van den dierenriem.

Gémelle, f ., z. JUMELLE, GABURON. — Gé-

meliifiore, adj. [Bot.] Met paarswijze staande
bloemen. — Gémellipare, adj. [H. n.] Tweelingen barend. — Ook als subst.: tin g-, een twee-

língbarende.

Gémination, f. [Bot.] Dubbelheid, paarswijze
g esteldheid, g e m i n á t i e f. — Géminé, e, adj.
Verdubbeld, herhaald. — [Bot.] Gepaard, paarsgewijs geplaatst, tweevoudig, dubbel. Fruits g-s, Feuilles g-es, tweelingvruchten f. pl., tweelingbladeren n.
pl. — [Arch.] Bij paren geplaatst of aangebragt,
maar met aanmerkelijke tusschenruimten.— [Prat.]
Herhaald, tweevoudig : Commandement g-, herhaald gebod n. — Géminiflore, adj., z. v. a.
GÉMELLIFLORE.
Gémir, v. n.

Zuchten, kermen, stenen, jammeren, klagen, treuren. G- de douleur, van smart
zuchten, kermen. — (lig.) G- sous le joug, onder
't juk zuchten, verdrukt worden. G- de ses pechés,
over zijne zonden treuren, diep bedroefd zijn. —
La tourterelle gémit, de tortelduif kirt. — Het
wordt ook van levenlooze dingen gebézigd: L' encl ume gémit saus le marteau, het aanbeeld steent,
kraakt onder den hamer. Le vent gémit clans les
forêts, de wind suist door de wouden. — Faire gla presse, de pers doen kraken of zweeten, veel
werken in 't licht geven
Gémissant, e, adj. Zuchtend, kermend, stenend: 11 dit cela d'une voix g-e, hij zeide dit met
eene zuchtende stem. — La tourterelle g-e, de kir
tortelduif f.
-rend
Géniissement, m. Gezucht, geklag, gesteen,
.

gekerm, gejammer

n., jammerklagt f., het zuchten,

kermen. G- des biessés, des mourants, gekerm der
gekwetsten, der stervenden. — G- de coeur, harte zucht f., opregt berouw n. over zijne zonden. —
Les g-s du people, de klagten f. pl. des volks. Le
g- de la tourterelle, het gekir der tortelduif. Le
sourd g- des forêts, het dof geruisch der bosschen.
-I- Gémisseur, m. Zuchter, klager m , hij, die
gedurig klaagt en zucht.

Gemma, m., Gemme, f. (pr. jèmma, jèmme)

[Bot.] Op 't uitbotten staande knop m. — Gem-

mal, e, adj. Wat den knop beveiligt, beschermt.
— Gemination, f. [Bot.] Het uitloopen, ontwik-

kelen der knoppen, het knoppenkrijgen, het knope n - of bottenzetten der gewassen; - tijd m. der
uitbotting, g e m m á ti e f. La g- de la vigne, de
uitbotting des w2jnstoks — Geiiiine, I. [Bot.] , z.
GEMMA . — [Miner.] Weleer in 't algemeen: Edelgesteente n., edelsteen m.; — nu in 't bijzonder:
oostersch edelgesteente n. (sa ffier, robijn, topaas,
smaragd), gesneden steen, ringsteen m. — GEMME,
adj.: Set g-, steenzout, bergzout, klipzout, rots-

zout n. Cristaux g-s, doorzigtige en gekleurde kristallen n. pl. — f Gemmé, e, adj. Met gemmen
of edelgesteenten versierd. — Gemener , v. n.
[Bot.] Knoppen of botten krijgen, uitbotten, knoppen. — Gemmifére, adj. [Miner.] Edelsteenen
bevattend. — Gemmifieation, f. [Bot.] Ontwikkeling f. der knoppen en botten. — G eineniflo re, adj. [Bot.] _ Met in knoppen besloten bloemen.

-- Gemmifortne, adj. [Bot.] Knopvormig. —
Geummipare, adj. Knoppen voortbrengend, bot
schietend. — Gconmiparie, f.Voortbrenginq f.-ten
door knoppen of botten. — G em mule, f. [Bot.]
Knopje van kiemend zaad, kiemknopje n.
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zwaar gewapend ruiter, wapenman (homme d'armes). — (fig. et fam.) C'est un vrai g-, zij is een
regte dragonder , haneveér ( eerre kloeke , nooit
verlégen vrouw)..— [Agric.] Le g- d'une charrue,
het ijzer kort bij de punt van den ploeg, waarin
zich het onkruid bij 't ploegen. vastzet. — [Ocul.]
Oogvlek f., vlek op 't oog. — [Lap.] G-s, donkere
u^ten of vlekken f. pl. in den diamant. — lEcon.]
•s, vonken of sprankels f. pl., die uit het vuur
springen. — Gendarmen (se), v. pr. (fam.) Opstuiven, kwaad worden, in 't harnas vliegen, enz.
over eene beuzeling : Pourquoi se genclarme-t-i1

^

tant pour une bagatelle (lui ne le touche point?

waarom wordt hij zoo moej eljk over eene kleinigheid, die hem niet aangaat ? — Gendarmerie, f.
Veiligheids- ruiterij, politie-wacht, bende der ,gen-

darmes, gendarmerie f. — G- d'elite, keurbende van zwaargewapende ruiters. — Gendarmeux, ease, adj. [Lap.] Met donkere punten
of vlekken, onzuiver
Gendre, m. Schoonzoon m. -- (Prov.) Quand
la fi lle est mariée, it y a assez de g-s, als de bruid
is aan den man, wil er graag een ieder an (aan).
Faire dune fille deux g-s, een en 't zelfde aan
twee te gelijk beloven, aan twee beloven wat slechts

één krijgen kan.

Gêne, f. Geregtelijke pijniging; pijnbank f.: La
g- est abolie, de pijnbank is afgeschaft. — P2,jniging,
foltering, marteling f., dwang m. : Les brigands

le mirent á la g-, pour lui faire avouer oil était

son argent, de struikroovers pijnigden hem, om
hem te doen bekennen waar zijn geld was. -- Knel
drukking, persing, belemmering in de vrij e-ling,
beweging, knel f., druk, hinder m. Ces souliers
me mettent à la g-, deze schoenen knellen, druk
wringen mij. I1 y a un peu de g- dans sa-ken,
respiration, zijne ademhaling is min of meer belemmerd. — (fig.) C'est quelquefois une terrible gde n'oser dire ce qu'on pense, 't is dikwijls eene

verschrikkelijke kwelling, niet te durven zeggen
wat men denkt. Donner la g- à son esprit, zijnen
geest vermoeijen, pijnigen, afmatten. — Être sans
g-, zich zelven geenerlei dwang aandoen, alle stijve
vormen laten varen, doen of men thuis was, zich
niet generen. — (Proc.) Ou it y a de la g-, it n'y
a pas de plaisir, waar dwang is, daar is geen
vermaak, bij stijve pligtplegingen kan men geen
vermaak hebben. — Geldsgebrek n. , bekrompen
omstandigheden f. pl. Je crois qu'il est dans la g-,
ik geloof, dat hij 't niet te breed heeft — GENES , f.
pl. Trommelkoorden f. pl.
.

Géné, e, adj. (en part. passé van gêner) Ge-

drukt , bekneld ; belemmerd , gedwongen , g e g ên e e rd. Nous étions bien g-s dans vette voiture,

wij zaten in dat rijtuig als opeengepakt. — Air g-,
gedwongen houding f. Démarche g-e, gedwongen,
belemmerde gang m. — Je suis fort g- dans ce
moment, ik ben thans in groote geldverlegenheid.
— [Mar.] Cordage g-, loopend touw n., dat ergens
beklemd raakt.
Généalogie , f. Leer of wetenschap der geslachten of der ,geslachtsopvolging, geslachtkunde,
geslachtrekenkunde f.; — geslachtregister n. , ge slachtlijst f., stamboom m. (arbre de g-), g e n e a l og i e f. — Vroeger z. v. a NOBLESSE , adel, adel dom m.: Cet homme se pique de g-, die man
bluft op zijn' adel. — Généalogique, adj.
Geslachtrekenkundig , naar den stamboom , tot
.
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een geslachtregister behoorend, g e n e a ló g i s e h:
Arbre g- , stamboom in. Table g- historique,
historische geslachtta fel f. — Généalogiquement, adv. Op genealogische of geslachtrekenkundige wijze. — Généalogiste, m. Geslacht
stam -ku-ndige,slachtvor besijvr,
boommaker, genealoog, genealogist m. —
Généanthropie, f. Verhandeling f. over de
afstamming der menschen.
Genepi of Génipi, m. [Bot.] Bijvoet of alsem m. der Alpen.
Génequiu, adj Ill . [Corn.] Van geringe kwaliteit of hoedanigheid: Coton g-, gemeene boomwol f.
G éner, V. a. Drukken, knellen, prangen, nijpen;-` belemmeren, de vrije beweging verhinderen.
Ces uliers me gênent , die schoenen drukken,
knellen mij. Le corset gêne la circulation du
sang, het keurslijf belemmert den bloedsomloop. —
(fg.) G- le commerce, l'industrie, la navigation,
den handel, de volksn jverheid, de zeevaart belemmeren. — (fig.) Hinderen , verhinderen , last of
overlast aandoen, lastig vallen, beperken, belemmeren, g e n é r e n. Je ne veux point vous gêner,
ik wil u geenszins lastig vallen. Sa présence me
gênait, tine tegenwoordigheid hinderde, belemmerde mij. La rime gene souvent les poètes, het rijm
beperkt, belemmert dikwijls de dichters. — Cette
dépense me gênera un peu, die uitgaaf zal mij
min of meer in 't naauw brengen. -- [Mar.] G- les
préceintes, de berghouten beklemmen. G- on tonneau, een vat niet stuwhout goed vastleggen. — SE
GENER, v. pr. Zich dwang aandoen, zich een klein
ongemak opleggen of getroosten, zich behelpen; —
zich aan den dwong der beleefdheidsvormen onderwerpen. Si vous 'ous gciicz un peu, als gij u een
klein ongemak getroost, als gij u een weinig behelpen wilt. Entre amis it ne faut pas se gêner, onder vrienden moet men ongedwongen zijn , zich
niet generen. Ne vous genez pas, geneer je niet,
doe of ge thuis waart (ook iron. tot iemand, die
.

wat al te vrijpostig is) .

General, e, adj. Algemeen, het geslacht betreffend of bevattend (in tegenstelling met spécial),
algemeen geldig, alles bevattend, zich over allen
of zeer velen uitstrekkend ; in zanienstellinren:
hoofd -, opper-, generaal. Concile g-, algemeene
kerkvergadering f. Approbation, Piègle g-e, alge meene goedkeuring f., regel m. Lieutenant g- des
armées , luitenant- generaal der legers. Officiers
géneraux, hoofd -, opper - officieren. Receveur g-,
algemeene ontvanger. Assaut g-, algemeene aanval,
storm m. Les Etats généraux, de St aten-generaal ,de
algemeene Staten ni pl. — Algemeen, onbepaald:
Répondre en termes généraux, in algemeene, onbepaalde uitdrukkingen antwoorden. — Ook als
subst. m.: Le g- et le particulier, het algemeene en
het bijzondere. Le g- n'y est point interessé, het
algemeen heeft er geen belang bij.
GENÉR AL,m. Veldheer m.,legerhoofd,opperhoofd r,.,
veldoverste, jheirvoerder, g e n e r a a l m.; — ook:
hoofd n., supérior in. tiener geestelijke orde. Le gde la cavalerie, de generaal der ruiter. — Le gde tel ordre, de generaal, overste van deze of gene
orde. --- EN GENERAL , loc. adv. In 't algemeen, in
't gemeen, over 't geheel. Je page en g-, ik spreek
in 't algemeen. Vous ignorez en g- les règles de
votre devoir, gij kent over 't geheel de regels van
uwen pligt niet.
Géneralat, m. Waardigheid van eenen generaal, veldheerswaardigheid f. , opper-bevelhebberschap, opperbevel, g e n e r a 1 a a t n. — Algemeen
bestuur of opzigt n. over eene geestelijke orde
C énérale, f. Gemalin van eenen generaal. —
[H. relig.] Titel van 't vrouwelijk opperhoofd van
sommige geestelijke vereenigingen. — [Mil. Generaal-marstb m., alarm-sein n. der trommels
. Battre la g-, den generaal-marsch slaan.
Généralement , adv. Algemeen, in 't algemeen, over 't geheel: Opinion g- recue, algemeen
aangenomen , geldend gevoelen n. J G- parlant,
(making.
in 't algemeen gesproken.
-I- Généralisable, wij. Geschikt tot algemeenGenéralisateur, trice, adj. ^4lgemeenmakend: Principes g-s.
Généralisation, f. 4lgemeenmaking, uitbreiding, toepassing van een gedeelte op 't geheel, g en e r a l i s á t i e f. — [Algèb.] La g- de cette formule n'offre point de difficulté, de algemeene, uit-

gebreide toepassing van deze formule heeft Beene
zwarigheid.
Généraliser, v. a. Algemeen maken, in een'
ruimeren zin of omvang nemen , g e n e r al i s ér e n: G- une idée, une méthode, eerre voorstelling,
eene leerwijze algemeen maken. — Ook zonder voor
Noire esprit est naturellement porté à g-.-werp:

— [Math., Phys.i G- une hypothèse, one formule
d'algèbre, eene grondstelling, eene algebraische for-

mule algemeen aanwenden, op 't geheel toepassen.
— SE GENERALISER, v. pr. Algemeen worden. —
Het part. passé is ook adj.: Idóes trop géneralisées, te algemeen geworden begrippen n. pl.
-1- Genéralisme, m. Overweldiging f. van alle
burgerlijk gezag door één of meer hoofden der gewapende magt, militair dictatorschap, g e n e r a-

lismus m.

Généralissinie, m. [Mil.] Eerste bevelhebber,
opperveldheer, opper-generaal, g e n e r a lí s s i m u s.
Généralite,f.Algemeenheid, ge n er a t i t e i t f.
Cette proposition dans sa g- est fausse, in hare
algemeenheid, in hare uitr;ebreide opvatting is deze
stelling valsch. — [Hist.] (eertijds in Frankr ij k)
Uitgebreidheid van een regtsgebied voor de inning
der belastingen. — Generali.teits- landen n. pl., dis
trict n. van de generaliteit, naam der landstreken,
die, t ij dens de republiek der Vereenigde Nederlanden, aan de zeven vereenigde gewesten gezamenlij k
toebehoorden en alleen 't gezag der Staten- generaal
erkenden (Staats- Brabant, Staats -Landenvan Overmaas, Staats-Vlaanderen en Staats - Opper- Gelder).
— G-s, algemeene bewoordingen f. pl. onbepaalde,
onvoldoende antwoorden n. pl.
Générateur, trice, adj. Télend, voortbrengend, tot de vaorttélinq behoorend of bijdragend.
Puissance g-trice, telend vermogen-, voorttelingsvermogen n. Force g-trice, teelkracht f. — (fig.)
Principe g-, hoofdbeginsel n., uit hetwelk vele waar
heden en gevolgtrekkingen a fvloeijen. — Chaudière
g-trice de la vapeur, stoomvoortbrengende ketel,
stoomketel. — [Geom.] Point g- dune ligne, Ligne
g-trice dune surface, Surface g-trice dun solide,
punt, l ij n, vlak, door welker beweging eene lijn,
een vlak, een ligchaam ontstaat -GÉNÉRATEUR , m.
[Tech.] Stoommaker, stoomketel m.
.

Génératif, ive, adj., z. v. a. GÉNERATEUR.

Générs-ition, f. [Physiol.] idling, voorttéling;
voortplanting, voortbrenging f., ontstaan n.; — bij
uitbreiding: teelt, nakomelingschap, afstamming f.,
stam m., geslacht, menschengeslacht n.; — de gelijktijdig levende menschen m. pl.; menschenleeftijd m., de dooreengenomen ouderdom, dien de
menschen bereiken en die op 30 tot 33 jaar geschat
wordt. Propre, Inbabile a Ia g-, geschikt, onbekwaam tot de voortteling. Les organes de la g-,
de voorttelingswerktuigen, teeldeelen n pl. — La
g- des végétaux, des métaux, des mineraux, de
voortplanting der gewassen, 't ontstaan der metam
len, der mineralen. — La g- de Noé, de nakoelingschap van Noach. La g- future, het toekomende
geslacht. — Do père au petit-ills it y a deux g-s,
van den vader tot den kleinzoon zijn twee geslachten. Les Mens mal acquis ne passent guère jus qua la troisième g-, onregtvaardig verkregen goed
komt zelden tot het derde geslacht. Cet homme a
vécu trois g-s, deze man heeft drie menschenleeftijden beleefd, heeft het derde geslacht gezien.
II y a trois g-s en cent ans, er zijn drie menschengeslachten in eene eeuw. — (fig.) La g- des tons,
des idées, het ontstaan, de vorming der toonen,
der denkbeelden. -- [Géom.] Vorming f. van eene
lijn, een vlak, een ligchaam door de beweging van
een punt, eene lijn, een vlak.
Générationnel, le, adj. [Physiol.] Tot wedervoortbrenging en instandhouding van 't geslacht,
van 't menscheljk geslacht dienstig. — Passion
g-le (in de taal der Fourieristen), familie - liefde f.
Génereusement, adv. Op eene edelmoedige
wijze, edelmoedig, grootmoedig, mildeljk; — moe
Traiter qn. g-, iemand edelmoedig behandelen.-dig.
— II la récompensé g-, hij heeft hem mild bel oond. — Ii s'est défendu g-, h# heeft zich moe
verdedigd.
-dig
Généreux, euse, adj. Edelmoedig, edel, groot
milddadig, gulhartig, genereus.-moedig;—l,
Homme g-, edelmoedig man. Action g-euse, edele
daad f. Mort g-euse, edelaardige dood m. — Les
bienfaits de sa main g-euse, de weldaden zijner
:

GÉNÉRIQUE

GÉNITURE,

--

milde hand. Don g-, milde gift f. — Un vin g-, een
edele, krachtige wijn. — (poet.) Un chien, lion,
aigle g-, een moedige hond, leeuw, arend m. Un gcoursier, een moedige harddraver m. — Uiie terre
g-euse, een vruchtbare grond m. — Ook als subst.
gebézigd, Faire le g-, den edelmoedige spelen.
Generique, adj. Tot het geslacht of de soort
behoorend , aan een geslacht eigen, g e n é r is c h,
generiek : Différence g-, Caractères g-s , ge
n., geslachtskenmerken n. pl. —-slachtonderi
[Gram.] Mot g-, soortnaam m. (appellatif). — Génériquewent, adv.: L'homme considére g-, de
mensch naar zin geslacht of soort beschouwd.
Générosité, f. Edelmoedigheid. grootmoedig
groothartigheid; — mildheid, gulheid, mild--heid,
dadigheid, onbaatzuchtigheid, gulhartigheid, gen e r o s i t e i t f. Rare exemple de g-, zeldzaam
voorbeeld n. van edelmoedigheid. — Répandre ses g-s,
zijne weldaden met volle handen om zich strooijan.
Genèse, f. (eig. wording, voortbrenging) Genesis f., naam van 't eerste boek van Mozes.— [Phil.]
Kosmogónisch stelsel n. — Genésiaque, adj. De
wereldwording betreffend, verklarend. -- Génesie, f. [Physiol.] , z. v. a. GENERATION. - Génésiologie, I. Voortbrenging -, voorttelingsleer I.
--- Génésiologique, adj. Die leer betreffend,
daartoe behoorend. — Genésiphylle, f. ; Bot.]
Soort van houtblad n. (xylophylle). -- Génésique, adj. De voorttéling betreffend. Sens g-, of
als subst. Le g-, de teelzin ni., teelzucht f. (die de
seksen tot elkander voert) .
Genestade, f. [Vétér.] Veeziekte I. in 't zuiden der Cevennes , die men aan 't gebruik der
spaansche brem toeschrijft.
-

Genestrole, f., Genèt des teintutlers,
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Genie, m. [Ant.] Da'rnon of, geest, die den
mensch gedurende zijn leven bijbl2,1 ft, of die eerre
stad, eersen staat, eerre kunst, enz. beschermt, beschermgeest, beschermengel, schutsengel, goede geleigeest, g é n 1 s ni. Bon , mauvais g-, goede,
kwade genius. Le g- du peuple romain, de beschermgod van 't romeinsche volk. Le g- de la
peinture, de la sculpture, (le schutsgeest der schil
beeldhouwkunst. —G-s, beschermgees--derkunst,l
ten, vleugelgeesten m. pl., gestalten van gevleugelde
kinderen ter voorstelling van deugden en hartstogten in de kunsten , géniën, géniussen m. pl. —
GENIE, m. Geschiktheid, natuurlijise begaafdheid f.,
natuurtake aanleg m. of vatbaarheid, natuurgave f.,
natuurlijk verstand n., schranderheid f., vernuft n.,
vindingrijke geest m., g e n í e n.; —hij, die iets oor
LIks en tevens voorbeeldigs levert, die denkt-spronkel
en handelt gelijk nog schaars iemand vóór hem ge
gehandeld heeft , inz. in 't gebied der-dachten
schoone kunsten, vindingr fik, scheppend vernuft n.,
genie. I1 a beaucoup de g- pour la musique,
pour la poésie, hij heeft veel natuurlijken aanleg
tot de muzijk, tot (ie dichtkunst. Suivez votre g-,
volg uwe geneigdheid, uw natuurlaken aanleg,
uw' zin. Cest un grand g-, 't is een groot vernuft,
genie, een schrandere kop. — Travailler de g-,
volgens eigen uitvinding werken. — (Prov.) I1 n'y
a point de g- an un grain de folie, groote talen
gaan vaak met gebreken gepaard, geen groote-ten
geest of er loopt eerre streep door, ieder heeft zijn
stokpaardje. — Somtijds heeft het een b jv. naainw.
van ongunstige beteekenis b2,á zich: Avoir un g-,
étroit, borné, médioere, malgre, een bekrompen,
beperkt, middelmatig, schraal verstand hebben. —
Het eigenaardir of de natuur van een ersoon of
zaak, geest, aard m., karakter, g e n i e n.: Voilt
le g- des barbaren, dat is de aard, de geest der
barbaren. Le g- de la,langue francaise, de geest
der f ransche taal. — GENIE, M. [.\liI.] Ingenieurso f kr2jgsbouwkunst, g e n i e f.; — de gezamenlijke
ijgsbouwkundigen,ingen ieurs-korps,genie -korps n.
Vauban a exeelle dans le g-, Vauban heeft in de
krijgsbouwkunst uitgemunt. Son frère ast dans Ie
g- depuis cleux ans, zijn broeder .s sedert twee
jaren bij 't genie-korps. — G- militaire, maritime, civil of des ponts et chaussées, korps-ingenieurs voor krijgsbouw, voor scheepsbouw , voor
brugren- en wegenbouw (civiele ingenieurs).
Genien , ne, adj. [Anat.] Tot de kin behoorend: Apophyse g -ne of géni, kin-uitstek n.
Génieux, m. Groote ko/jkom f.
G enièvre, m. Volksnaam van den gemeenera
jeneverboom (genévrier). — Jeneverbessen f. pl.,
bessen of béziën van den jeneverboom (baies du
,

Genèt aux teintnres, m. [Bot.] Verwersbrem,
kleine duitsche brem f., verfkruid, verwerskruid n.,
soort van brem tot geelverwen.
Genut, m. [Bot.] Brem f , priemkruid n.,
ginst f. G- dEspagne, spaansche brem. G- des
teinturiers, z GENESTROLE. G- sauvage, helm m.,
helmplant f. G- des dunes, duinhelm. G- à balais,
G- commun of vulgaire, gemeene brem, bezemkruid.
G- piquant, stekende brem (ajonc). — GENET, m.
[Man.] Kleine, fraai geëvenredigde hengst, klep
-perm.,sanch
paardje, ii e n et n:
Genéter, v. a. [Tech ] De kalkoenen van een
hoefijzer opwaarts omslaan.
Généthliagne, m. [Astrol.] Waarzegger uit
het geboorteuur, planeetlezer, horoskooptrekker m.
— .41s adj.: Tot de geboorte behoorend: Poésies
g-s, gedichten ii. pl. op den geboortedag f., wiegezangen in. pl. — Généthliographe, m. Schrpver overt horoskooptrekken. -- Genéthliographie, f. Verhandeling f. over de horoskopen. — genévrier, baies de g-) Eau-de-vie de genièvre,
Généthliographique, adj. Die verhandeling z. v. a. GENEVRETTE.
VRETTE. -- Jenever , korenbrandebetref/end. — Généthliologie, f. Voorspelling, wijn m. (eau-de-vie de grain): Fabrique de g- of
waarzeggerij uit het geboorteuur, het planeetlezen, Genièvrerie, f. Fabr2jk van jeneverwessenwpn;
horoskooptrekken. — G énéthliologique, adj. jeneverstokerij, branderij f.
Het planeetlezen betreffend.
Génio- glosse, adj. m. [Anat.] : Muscle g- of
Genètière, f. [Agric.] Bremveld, met brem als subst. Le g-, de kaakbeens-tongspier f. — Gébezet stuk gronds n.
nio-hyodien, adj. m.: Muscle g- of als subst.
Genetin, m. [Hort.] Soort van witte druif f. Le g-, de kaak-tongbeensspier f. — Génio-pha-- [Coin.] Een van die druivensoort bereide wijn m. ry.igien, adj. m.: Muscle g-, of als subst. Le g-,
Genette, f. [H. n.] Genétkat f. (iets kleiner kaakbeens-strotspier f.
(gekalfd heeft.
dan de wezel, waarop zij veel gelijkt), spaan
Génisse, f. Vaars f., jonge koe, die nog niet
kat f. — [Man.] (zoo--sche,ontaiplsche
Génistade, f., z. v. a. GENETIERE.
genaamd) Turksch gebit n., met een' ring in plaats
Génistelle, f. [Bot.] Pijlvormige brem f. (ook
van kinketting. — Aller h cheval à la g-, met zeer spargelle geheeten).
korte stijgbeugels, op zijn spaansch rijden.—[Bot.]
Génital, e, adj. Tot de voorttéling belioorend:
(pop.), z. V. a. NARCISSE.
Les parties g-es, Les organes génitaux, de teeldeeGénétylle , f. [Myth.] Bijnaam van Venus, len, geslachtsdeelen, geslachtswerktuigen n. pl. Verals beschermgodin der barenden. — Génétylli- tu, Faeulté g-e, teelkracht f., teelvermogen n. —
des, f. pl. Gezellinnen van Venus, als zoodanig.
[H. rom.] Dieux génitaux, beschermgoden m. pl.
Genévrette , f. [Econ. dom.] Jeneverbessen- der aanzienlijke huizen.
wijn m. -- Genévrier, m. [Bot.] Jeneverboom,
t Génitenr, m. Teler, voortbrenger, vader m.
jeneverstruik m. — Genévrière, f. Met jenever
(nu alleen in burl. stijl). — Ook het vrouwelijk
-bomen génitrice was eenmaal in gebruik.
beplante grond m.
Géni, add. (onveranderlijk), z. V. a. GENIEN.
Génitif,m. [Gram.] Tweede naamval, teler, beGengivite, f., z. GENCIVITE.
zitter of eigenaar, g e n i t i v u s, genitief m.
Génial, e, adj. [Aiot.] Tot de géniën behooGénito-crural, adj. [Anat.] Tot de teeldeelen
rend. — -)- Vernuftig, vindingrijk, oorspronkelijk, en de dij behoorend. (Plur. génito-cruraux).
vol genie, geniaal.
t Génitoires, m. [Anat.] , z. v. a. TESTICt1LES.
G énicnlation, f. [Didact.] Knievormige buiGénito-nrinaire, adj. [Anat.] Tot de verrigging f. — Géniculé, e, adj. [Anat., Bot.] Knie- ting der geslachtsdeelen en watervaten behoorend.
vormig. —[Minér.] Cristal g-, kristal n., gevormd
Géniture, f. [Physiol.] Het bevruchte zaad in
uit twee knievormig vereende prismaas. — Géni- den moederschoot; allereerste toestand m. der lig
cnlère, f. Salomons-zegel n., zekere plant.
Kroost n., teelt f., kind n. of-chamsvrut.
•
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kinderen n. pl., nakomelingschap f. (In dezen zin
verouderd en burlesk).
Gennequin, m., z. JANNEQUIN.
Génope, f. [Mar.] Ankertouw n. van sclaiemans-

garen. — Naa2Ving, kruising, kn aping f. van een

touw tusschen een blok.

Génoper, V. a. [Mar.] Ankertouw maken van
schiemansgaren; beknjpen, besnijden. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Cordage genopé dans
la poulie, een in het blok of tusschen het blok en
de schijf beknepen touw.
Génoplastie of Génoplastigne, f. [Cbir.]
Wangvorming f., kunst om het verlies, dat de wangen soms lijden, te herstellen.
Genoa, m. [Anat.] Knie f. La flexion du g-,
de buiging der knie. Elle prit l'enfant sur ses g-x,
zij nam het kind op haren schoot. Être a g-x, ne
zijn. Se mettre à (sur les) g-x, knie--dergknil
len, nederknielen. Plier les g-x, de knieën buigen.
Prier a g-x, geknield bidden. Se jeter à g-x devant
qn., aux g-x de qn., Fléchir le g- devantn.,
voor iemand nederknielen, de knie buigen; (fig.)
ootmoedig smeeken; zich onderworpen, onderdanig
betoonen. Demander qc. a g-x, à deux g-x, iets
zeer ootmoedig, allerdrin.gendstverzoeken.—(Prov.),
z. ANGUILLE. — Avoir le mal saint g-, de jicht
hebben. — [Tech.] Naam van verschillende knie
gebogen of zamengevoegde voorwerpen. —-vormig
[Mar.] Knie f., kniehout, buikstuk n. G-x de fond,
zitters m. pl. in het ruim. G- de rame, gedeelte
van een' sloepriem tusschen de kleeding en 't handvat. -- [Bot.] Lid n., geléding f. (van stroohalmen,
riet, enz., doorgaans noeud geheeten). — [Méc.]
Noot f., in eene holte beweegbare bol; soort van
scharnier n.. aan sommige werktuigen. — [ Manuf.] :
Ce fil fait le g-, die draad hangt door, hangt met
eene bogt, is niet sterk genoeg gespannen.
Genonillade, f. Kniebuiging, nederknieling f.
Genonillé, e, adj. [Bot.] Geleed, met geledingen: Tige g-e, geléde stengel m. -- Ook z. v. a.
GENICULÉ.

Genouiller, m. [Liturg.] Zeker misgewaad n.
met een kruis, van den gordel tot op de knieën
hangende (in 't Oosten gebruikelijk).
Genouillére, f. Kniestuk n. van een harnas,
van eene laars; — knieleder n., knieriem m. (van
sommige ambachtslieden); — kap f. eener laars;
G- en bonnet, en chaudron, par demi-chasse, ronde, halfronde, van achteren uitgesneden laarzekap.
-- [Fort.] Beneden deel n. eener batterij tot aan de
schietgaten, kniehoogte f.— [Artif.], z.v.a.PL0NGEON.
Genouillenx, ease, adj. [Bot.] Met veel gelédingen, z. v. a. GENOUILLÉ.
Genovéfain, m. Kanunnik m. van de corgregratie der heilige Genoveva.
Genre, m. Geslacht n., soort f. Dans le système de Linné, les classes se divisent en ordres,
les ordres en g-s, et les g-s en espèces, in 't stelsel van Linnéus worden de klassen in orden, de
orden in geslachten, de geslachten in soorten verdeeld. Le g- humain, het menschelijk geslacht, het
menschdom. — I1 y a divers g-s d'animaux, de
plantes, er zijn verschillende soorten, klassen van
dieren. — [ Anat.] Le g- (système) nerveux, het
zenuwstelsel. — [Géom., Algeb.] Courbe du premier g-, kromme lijn van de eerste orde. Equation
du second g- (dégré), vergelijking van den tweeden graad. — [Gram.] Le g- masculin, féminin,
neutre, het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig geslacht.
— [Rhét. ] Argumenter par le g-, uit de algemeene
grondstelling betoogen of bewijzen. --- Soort (in
algemeenen zin), aard m. ; manier, wijze f.; stijl,
bijzondere werk- of schrj ftrant, bijzondere smaak
of trant m., waarin een kunstenaar werkt; onder
kunsten, ,q en r e n-ardelingf.v schoe
Cela est excellent dans (en) son g-, dat is voor
zijne soort. Embrasser an g- de vie,-treflijkn
eene levenswijs aannemen, kiezen. Ce peintre est
habile en son g-, die schilder is bekwaam in zijn
vak, in zijn genre. Votre frère excelle dans ce
g- d'écrire, uw broeder munt in dezen schrj fstfjl
uit. Le g- historique, descriptif, comique, etc.,
de historische, beschrijvende, komische stijl, schrijfof dichtsoort. — Peintre de g-, schilder van ta fe
uit het dagelijksch leven, van binnenvertrek -reln
schilder. — (Loc. fam.) I1 se donne un-ken,gr
g-, II prend le g-, hij wil met de grooten med doen,
,h# neemt hoofsche manieren, de nieuwste modes
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aan. Vous ne connaissez pas le bon g-, g# kent
den toon der wereld, den lijnen smaak niet. —(iron.)
Le grand g-, de manieren der groote wereld. —
(Loc. prov.) On ne sait pas de quel g- it est, men
weet niet of hij visch of vleesch is, hoe men 't met
hem heeft.
Gens, m. pl. (van den ouden sing. gent) (Het
op gens volgende adj. staat alt ij d in 't mannelijk;
het onmiddellijk voorafgaande daarentegen in 't
vrouwelijk. Als de woorden tout, tel, quel, certain, niet onmiddellijk vóór gens staan, zet men
ze 't mannelijk, ten ware er een ander adj.
vóór
voor stond, dat twee verschillende uitgangen voor
't mannelijk en vrouwelijk heeft. — Heeft gens een
bepalend subst. met de bij zich, waarmede het ééne
enkele uitdrukking maakt, zoo als gens de lettres,
d'affaires, enz., dan wordt het adj. vóór gens in
't mannelijk geplaatst.) Lieden, personen, menschen m. pl. Ces paysans sont de bonnes g-, deze
boeren zijn goede lieden. Ce sont des g- fort dan gereux, het zijn zeer gevaarlijke lieden. Tous ces
g- là sont contents de leur sort, al deze lieden zijn
met hun lot tevreden. Toutes les vieilles g- sont
soupeonneux, alle oude lieden zijn achterdochtig.
Tous les honnetes, les habiles gens, alle brave,
bekwame menschen. Quelles bonnes et dignes g-!
welke goede en waardige lieden! Certaines g-s,
Certains pauvres g-s, zékere lieden, zékere arme
lieden. Quels braves g-s! welke brave lieden!
Certains g- de lettres, zékere geletterden. — (Loc.
fam.) I1 y a g- et g-, er zijn allerhande menschen,
er is een groot onderscheid tusschen menschen en
menschen. Se connaitre en g-, kennis van mensc ►ien, menschenkennis hebben. — (Loc. prov.) II
n'y a ni bêtes ni g-, men ziet daar hond noch
kat, er is geene levende ziel. A g- de village, trom
men moet ieder naar zin staat be--petdBois,
handelen. G- d'affaires, zaakgelastigden. G- de
robe, raadsheeren, regtsgeleerden. G- d'épée, krjgslieden. G- de lettres, geleerde, geletterde mannen.
G- d'église, geestelijke, kerkelijke personen. G- de
guerre, krr, gslieden, oorlogshelden. G- de mer of
de marine, zeelieden, zeevolk n. G- de qualité,
voorname lieden. G- de facon, fatsoenlijke lieden.
G- de distinction, lieden ° van aanzien. G- de
coeur, dappere lieden. G- de rien, de peu, du
commun, de journée, geringe, gemeene lieden,
daglooners. G- de pied, voetgangers. G- de cheval, ridders. G- d'armes, z. GENDARMES. — Les
g- du rol, de prokureurs en advokaten des konings. — [ Mar. j G- de canot on de chaloupe,
sloep- of barkasroe jers. G- de la cale, ruimgasten.
G- du quart, kwartiersvolk. G- de l'équipage,
scheepsvolk, schepelingen. — Bedienden m. en f.,
gevolg n. Deux de ses g- sont arrivés, twee van
zijne bedienden zin aangekomen. — Volk n., manschap f., mannen m. pl.: Nos gens ont battu l'ennemi, ons volk heeft den vijand geslagen. Dix de
nos gens y périrent, tien van onze mannen kwamen daarbij om. — Het wordt ook soms voor nations, natiën f. pl. volkeren n. pl. gebruikt: Le
droit des g-, het regt der volkeren.
Genseng, m., z. GINSENG.
-f- Gent, f. (nu alleen in burl. stijl gebézigd)
Volk n., natie f., geslacht, ras n. La g- qui porte
le turban, het tulbanddragende volk, de Turken m.
pl. La g- moutonnière, het schapenras, de schapen f. pl. La g- marécageuse, de poelbewoners,
kikvorschen n. pl. La g- qui porte crête, de hanen m. pl. La g- trotte-menu, de ratten f. pl.
tGent, e, adj. (burl.) Aardig, lief, fraai,
mooi, hupsch (gentil): La g- pucelle, de lieve,
hupsche maagd, de aardige juffer.
G ente, f. , z. JANTE.
Gentiane, f. [Bot.] Maldergeer, gentiaan f.,
een blijvend geneeskrachtig gewas; gentiaanwortel m. G- grande, jaune, de groote, gele gentiaan, de klokjes-gentiaan. G- croisette, kruisbladerige gentiaan , kruiswortel. — G entiané,
e , adj. Naar de gentiaan gelijkend. — Gentianées, f. pl. Gentiaanachtige gewassen n. pl.
of planten f. pl. — Gentianéine, Gentianine, f., Gentianin, m. [Chim.) Eigen alkabide in den gentiaanwortel, g e n t z a n í n e f. —
Gentianelle, f. [Bot.] Kleine gentiaan, veldgentiaan, eene amerikaansche gentiaansoort met
blaauwe bloemen. — Gentianoide, adj. Gentiaanvormig, naar gentiaan gelijkend.

GENTIL

--

Gentil, le, (pr. jan -ti, doch vóór een' klinker
wordt de 1, gelijk in 't vrouwelijk, mouillé gehoord)
adj. Aardig. bevallig, mooi, hupsch, fraai, geestig,
aanvallig, lief. Cette fille est bien g-e, dit is een
zeer aardig, lief meisje. — Une chanson g-le, een
aardig, geestig liedje n. — (iron.) Vous faites la un
personnage g-, gij speelt daar eene zonderlinge rol.
Je vous trouve bien g-, ik vind u regt zonderling.
— Soms ook als subst.: Cela passe le g-, dat is
meer dan aardig of lief. Faire le g-, den aardigen
man spelen of uithangen. — [Faut.] Faucon g-,
édele valk, edelvalk m. — [Bot.] Bois g-, z. v. a.
LAUREOLE.

Lentil, m. (pr. jan-ti) Heiden, ongeloovige:
La vocation des g-s, de roeping der heidenen.
L'apótre des g-s, de apostel der heidenen (Paulus).
— Als adj.: heidensch: II é i ait fils d' un père g-,

hij was de zoon eens heidenschen vaders.

Gentile, f. [Minér.] Soort van wit marmer n.
Gentilé, m. Naam der inwoners met betrek

hun land, tot hunne stad, volksnaam,-kingto
landsnaam m. Mon g- est allemand, ik ben een Duit
Son dictionnaire donne le g- des habitants-scher.
des viltes, zijn woordenboek bevat de volksnamen,
de benamingen van de inwoners der steden.
Gentilhoinme, m. (pr. gen -ti-liome; pl. GEN TILSH0i1MMES , pr. jan -ti -zoete) Edelman m. II est gde sang of de li g ne, hij is een edelman van geboorte,
een geboren edelman. G- de nom et darmes, edel
echten en ouden adel. G- à simple se--manv
melle, edelman, wiens adel niet hoog opklimt. it
est g- de nouvelle création, hij is een nieuwbak
edelman. — (burl.) G- à lièvre, gering, arm-ken
landedelman; — z . Ook BEAUCE . C'est un g- basbreton, fils de meenier, 't is een mensch van geringe afkomst, die zich veel inbeeldt. — -j- (fig. et
fam.) Faire un trot de g-, gelijk op ruilen (zonder
van wederzijde iets toe te geven). — Gentil-

hoinsneaii, m. (verklw. van gentilhomme). Gering landedelman m., jonkertje n. — Gentilhonnsner, V. n. Voor edelman spelen, den edelman uithangen. — GENTILHOMMER , V. a. Tot edel
maken. — Gentilhonnniesgae, adj. tells-man
een edelman . - it LA GENTILHOMMESQUE, loc . adv.
Op de wijze van een edelman, als een edelman.

— Gentilhoinrnerie, f. (fam.) .4delsiand, adeldom, adel gi — Gentilhonnmière, f. Klein
adellijk landgoed il.
Gentilisuie, m. Heidendom n. (paganisme). —
Gentilité, f. 1leidensche volkeren n. pl., heiden

afgodendienst f.

-domn.;

Gentillàtre, adj. (pr. 1 mouillé) Man van

tw j felachtigen adeldom; kale jonker ni.
Gentille-donne, f. [Rist.] Venetiaansche adel
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middelpunt der aarde beschouwd, aardmiddelpunlig, g e o c é n t r i s c h. — Géochélidones, f. pl.
[H. n.] Aardzwaluwen f. pl. — Géocorises, f.
pl. [H. n.] Aardweegluizen f. pl. — Géocyclique, adj. [Astr.] De omwenteling der aarde voorstellend. Machine g-, werktuig, dat de afwisseling
der jaargetijden, het lengen en korten der dagen,
enz. aanschouwelijk maakt, g e o c y kl o n n., ge ocyklische machine f.
Géode, f. [Minér.] Adelaarsteen, arendsteen,
klappersteen m., (jzernier f., ce t i e t m.
Géodésie, f. Kunst der land- of veldverdeelin,.j; landmeting, aardmeting, ge o d ce s i e f. —
Geodésigraphe, m. Zeker landmeters-werktuig n., g e o d ce s i g r a a p h m. — Géodésirnétrie, f. Gemakkelijke en naauwkeurige wijze van
landmeten. — Géodésiq^ie, adj. Landmeetkundig, de landmeetkunde betreffend, g e o d te s is c P.
— Géodésiquement, adv. Op landmeetkundige

wijze.

Géodique, adj. Van den aard des adelaarsteens.
Géoffrée, f. [Bot.] Zeker amerikaansch plantengewas n., g e o f f r e a f. — Géofiroy, m.
[H. n.] Soort van harder m (zekere visch). —Vogel

van den Senegal, van de gedaante der lijster.
Géogène, adj. [Bot.] Onmiddellijk op den bodew groeiend (van zékere paddestoelen). — Géogénie, Géogénigne, z. v. a. GËOGONIE, GEO-

GONIQUE. — Géo glosse, f . [Bot.], z. v. a. CLA-

VAIRE . — Géognosie, f. [Didact.] Kennis der

aardlagen of aardschichten, bergkunde, leer van de
zamenstetling of den bouw der vaste aardkorst,
geognosie, geognostiek f. — Géognos-

te , nl. Aardlagenkenner, ge o g n ó s t m. — Géoadj. Aard- en bergk-undig, g e o g n ó stisch.
Géogonie, f. 4ardrijkswording f., leer van
't ontstaan en de vorming des aardbols, g e o g on í e f. — Géogoniste, in. Onderzoeker of kezner der aardwording, der aardvorming, g e o g oníst.
Géographe, m. Aardrijksbeschrijver, aard
kaartenma -rijksundge,oaph.—Lnd
m. — C éographie, f. Aardrijksbeschrijving,-ker
aardrijkskunde, g e or r a p hi e f. — G- mathématique, physique, politique, wiskundige, natuur
staatkundige aardrilksbeschrjving. G- an--kundige,
cienne, du moyen !ge, moderne, oude, middel
nieuwere aardrijksbeschrUving. — G--euwsch,
universelle , particulière , algemeene, bijzondere
aardrijksbeschri*ving. — G- historique, sacrée,
gnostigiie,

ecclésiastique, historische, gewijde of bijbelsche,
kerkelijke aardrijksbeschrjving. — [H. n.] Landkaart f., agaten kroonbak in., soort van tootschelp. — Zékere vlinder rn., welks gedaante eene
landkaart nabootst. — Géographique, adj.

Des gentilles-donnes.) —-lijkedamf.(Pur
t Gentillefetnvne, Gentilfenmine, Gentifenmme, t. Adellijke vrouw, echtgenoot f. van Aardr jkskundig, wat de aardrjksbeschrjving aaneen' edelman (Plur. Gentillesfemines, gentilsfem- gaat, geogrdphisch. Dictionnaire g-, aard
mes, gentisfemmes.)
woordenboek n. Carte g-, landkaart f.-rjksundig

Geutillesse, f. Aardigheid, aanvalligheid,
hupschheid, geestigheid, hoffelijkheid, bevalligheid;
geestige inval ni., aardig woord n., grap f. La gd'un enfant, de geestigheid, aanminnigheid van een
kind. Il a dressé son chien h mille g-s, hij heeft
zijnen hond op duizenderlei aardige grappen a fqerigt. — I1 a mille petites g-s dans son cabinet,
hij heeft duizenderlei kleine aardigheden in zijn
kabinet. — (iron. et fam.) Voilui le fruit de vos
g-s, dat komt van uwe streken, van uwe malle
kuren. (jes, net, aardig.
Gentillet, te, adj. (verklw. van gentil) Lief
Gentiinent, adv. Aardig, fraai, lief, hupsch,
sierlijk, aanvallig. Cela est g- arrangé, dat is aar
gerangschikt. — (iron.) Le voilè g- aceommo--dig
de, hij is fraai opgeschikt, mooi toegetakeld.
G énrifiectenr, subst. et adj. m. [ H. rel.] Kniebuiger in., naam eerier klasse van geloofsleerlingen
in de oude kerk, die den (loop geknield ontvingen.
— (fig.) l'leijend, kruipend: Sénat g-, kruipende
senaat m. — Génuuflexion, f. Kniebuiging, ver
voetval; -- (fig.) Slaafsche onder-erinaf.do
-wer°pingf.
Génaine, adj. Oprecht, echt, onvervalscht.
Géoblaaste, adj. [Bot.) In de aarde kiemend.
- GEOBLASTES , f. pl. 4ardkiemers m. p1., planten
die hare zaadbollen bij 't kiemen onder den grond

Géohydrographe, m. Land- en waterbeschrijver, geohydrograaph m. — Géohydrographie, f. Land- en waterbeschrijving,
,geoh ydrographie f. — Géohydrographigne, adj. Daartoe behoorend, g e o h y d r ográphisch.
Geála e, m. (pr. jolage) [Jur.] Sluitgeld n.,
dat een gevangene aan eenen cipier betaalt, voor
't open- en toesluiten van de gevangenis. — GeóIe, f. (pr. jole) [Jur.] Gevangenhuis n., kerker m.
— Geólier, m., -ière, f. Cipier, gevangenbewaarder, stokbewaarder m., cipiersvrouw f. (In de
regtstaal gebruikt men thans het woord concierge) .
Géologie, f. 4ardvormningsleer, aardkunde,
geologie f. — Géologigae, ad1j. Aardkundig,
g e o l ó g i s c h. — Géologiste, Géologile, m.
.Aardkenner, aardonderzoeker, inz. kenner van de
aardvorming, geoloog m.
Géomnaneie, f. Aard- of zandwaarzeggerij,

punteerkunst f. (die verborgen zaken door middel
van punten in de aarde of in 't zand poogt uit te
vorschen). g e o m a n t i e f. -- Géoenancien, m.,
ne, f. Hij of zij, die zich met die zoogenaamde
kunst afgeeft, punteer-waarzegger m., -waarzegster f., geomant m. en f. — Geomantique,adj.
Tot de punteerkunst betrekkelijk, g e o m a n t i s c P.
Géométral, e, adj. Naar meetkundige ver
laten. -- Gcoeentrique, ar/i. [Astr.j Wat tot
(zonder inachtneming van perspectief)-houdinge
het middelpunt der aarde betrekking heeft; uit het afgebeeld, g e o m e tr a a 1. Plan g-, geometrale
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platte - grond m. (Plur géométraux.) — GÉOMÉTRALES, f. pl. [H. n.] Spanrupsen (arpenteuses) . —
Géométralement, adv. Op geometrale wijze.
— Géomètre, m. Aardmeter; meetkundige, meetkunstenaar, g é o m e t e r, mathematicus m. Arpen.

teur g-, landmeter. — [H. n.] , z . ARPENTEUSE. —

G éométrie, f. dardmeting, meetkunde, g e o m e t r i e f. G- élémentai re, eerste beginselen n. pl.
of gronden m. pl. der meetkunde. G- transcendante, hoogere meetkunde. G- descriptive, beschrijvende meetkunde. G- pratique, praktische of toegepaste meetkunde. G- souterraine, mijnmeet kunst,
toepassing der meetkunde op vraagstukken, die
den mijnbouw betreffen. — Geométriformes, f.
pl. [H. n.] Rupsen f. pl., die zich ongeveer als de
spanrupsen (arpenteuses) bewegen. — Géométrique, adj. Tot de meetkunde behoorend, meetkundig, meetkunstig, ge o m é t r i s c h. — (fig.)
Juist, naauwkeurig, methodisch: Esprit g-, mathematisch, met juistheid redenérend verstand n. —
[H. n. l Tortue g-, of als subst. f. La g-, de zon
psche schildpad van zeer-neschildpaf.,Gk
sierlijke, regelmatige gedaante. — Géounétriquement, adv. Op meetkunstige wijze. — 4 G éométriser (se), V. pr. Onder meetkunstige ver
worden; meetkunstice verhou--houdingebrat
dingen aannemen. (ders m. pl.
Géornolges , m. pl. [H. n.] AardsalamanGeoiiorne, in. Kenner der aardsoorten en hare
aanwending, g e o n o o m. — Géonomie, f. Kennis der wetten, waaraan de veranderingen aan
's aardbols oppervlakte onderworpen zijn; kennis
der aardsoorten en hare aanwending, g e o n o m i e f.
— Géonomique, adj. Die kennis betreffend,
geonómiscii.
Géophage, adj. 4ardetend. — tells subst.:
aardeten m. — Géophagie, f. Het aardeten. -Géophile, adj. Liefst op de aarde levend of
groeijend. -- Géophiles, m. pl. [H. n.] 4fdeeling der buikvoelers (gastropodes), bevattende die,
welke op de aarde leven. — Géophylle, adj.
[Bot.] Met aardkleurige bladeren. — C éophyte, m. [Bot.] hardplant f. — Géopithèque, m.
[H n.] 4merikaansche staartaap m., die niet op
boomen, maar op den grond leeft, g e op z t h e e k m.
Géoponie, f. [Didact.] Aardbearbeiding f.,
land- of veldbouw m., g e o p o n e f. — C éopo nique, adj. Den landbouw betreffend, g e op ón I s c ia. Auteurs g-s of ruraux, schrijvers over
den landbouw. Terres g-s, voor den graanbouw
geschikte gronden, graanakkers m. pl -- GEOPO
.

GÊRILLE.
Géraine, f. [Bot.], z. v. a. GERA1rIUM.

Ggrance, f. Beheer, bestuur n., zaakvoering f.
Kraan f., om goederen uit
de schepen te hjschen.
Géraniacees, Géraniées, f. pl. [Bot.J Geranium- soorten f. pl. — Géranier, Gera— GERANCE, f. [Méc.]

nion, m., z. v. a. GERANIUM.

Géranis, m. [Chir.] Verband n., bij de ver
-rekingvaht
schouderblad.
Géranite, f. [Minér.] Zeker edelgesteente n.;

eene naar kraanoogen gel kende versteening, g B raniet m.

Geranium, m. (pr.. —ome) [Bot.] Talrijk
plantengeslacht n., welles zaad bij sommige soorten

naar een kraanvogel of ooijevaarssnavel gelijkt,
oojevaarsbek, geranium m.
Géranoides, f. pl., z. v. a. GERANIACÉES.

Gérant, e, adj. Besturend, beheerend, zaakvoerend: Associé g-, beheerend deelgenoot of vennoot m. — GERANT , m., -E, f. Bestuurder, beheerder, zaakvoerder, zaakwaarnemer m., bestuurster,
beheerster, zaakvoerster f., gerant m., g e rante f. ; — verantwoordelijk redacteur of bestuurder
der redactie van een tijdschrift.
Gérardmer, m., z . GÉROME .
(bloemen.
Gérascauthe, adj. [Bot.] Met langdurende

t Ger bage, m., z. v. a. CHAMPART.

Gerbe, f. [Agric.] Korengarve, garf, schoof f.
Mettre, lier Ie bled en g-, het koren in schoven
leggen, binden. — (Prov.) Faire á Dieu g- of barbe
de foarre, z . FOARRE . Mieux vaut ]e lien que la
g-, de band is beter dan de schoof (van iemand,
die 't gewaad, dat hij draagt, onteert). — [Artif.]
G- de feu, vuurwerk, gelijk verscheidene schoven
zamengebonden, eene pjjlkast. G- d'écartement,
verspreidingskegel m. —[Hydraul.] G- d'eau, Watersprong ni., welks stralen schoofvormig opstijgen.
— [Vann.] G- d'osier, bos m. teen. — [Astr.],

z. v. a. Chevelure de Bérénice , z. CHEVELURE. —

Gerbée, f. Stroo met nog wat koren, voeder
— Gerber, v. a. Tot schoven binden. —-stron.
[Tonn.] Vaten op elkander leggen. — [Mil.] Bom
kogels b ij w ij ze van pyramide opstapelen.-menof

— t Gerberie, f. Schovenbergplaats f. -- tierbier, in. Schovenhoop, voederstapel m. — Plaats f.,
waar de garven opgestapeld zijn. — Gerbière, f.

Kar f., wagen m. tot vervoer der garven. — Garvenhoop m. — Gerbiforme, adj. [Minér.] Schoof
-vormig:
Cristal g-.
Gerbille, f [H. n.] Langbeenige rat f.
Gerbillon, in. (verklw. van gerbe) Schoofje n.,
kleine garf f.

E' IQUE , f. Gezamenlijke kundigheden, die den landen tuinbouw aangaan, g e o p o n i e k f.
Gerbo, +eerboa, m., Gerboise, f. [H. n.]
Géoraina, in. 4ardla fereel, een naar alle zij- Sprinrshaas, aardhaas m. met zeer korte voorpooden overzigt gevend tafereel van de aarde, g é o- ten, indiaansch konijntje n., egyptische springmuis f.,
ráma n. -- Géorarnique, adj. Georámisch. jerboa m. — Gerboïde, adj Naar de jerboa
Géorge, m. (rnansnaam) (Prov.) Être monté gelijkend - GERBOíDES , m. pl. Dieren n. pl. van
comme un saint-George, goed gezadeld zijn, een 't cleslacht der jerboaas.
voortreffelijk paard berijden.
Gerce, f. [H. n.] Boekworm, papierworm m.,
Géorgine, f. [Bot.] Schoone buitenlandsche mot f. — (pop.) Kloof f. (crevasse). — [Bar.]
Berst m., spleet f. (in 't hout, ten gevolge der zon
eenjavie tuinbloem, georgine, dahlia f.
Géorgique, adj. Den akkerbouw betrefend,
— twereeunent, m. liet openbarsten,-nehit).
over den landbouw handelend: Poème g-, , veld- opsplijten. — GG ereei, v. a. Doen barsten, kloven
dicht n., gedicht over den landbouw — GEORGI - maken, splijten. Le froid gerce les mains, de koude
QUES, f. Ijl. Leerdicht n. over den landbouw. Les doet de handen openspringen, maakt kloven in de
g- de Virgile, de Delille, de velddichten van Vir- handen. La hale of la grande séclieresse gerce la
gilius, van Delille, g e o r g i k a n. pl.
terre, de zonnehitte of de groote droogte doet de
Geoseope, m. Aardonderzoeker, aai dbeschou- aarde bersten. — GEROER, v. n., SE GEROER v. pr.:
.

.

wer, geoskoop m. Géosiopie, f. 4ardbeschouwing; waarneming van 't geen op aarde voorvalt, oat daaruit gevolgen voor de toekomst te
trekken, g Boskopie f. — Ciéoseopien, rne,
adj. Daartoe behoorend, g e o s k ó p i s c h. — G éosophie, f. Aardkennis f. uit een Wijsi eerig oog -

punt, (i e o s o p h i e f. -- Géosphhériq ue, adj.
Den aardkloot betreffend. dien voorstellend, geos p h eer i s c h. Machine g-, werktuig n., waarmede
men door enkele orrulrao ing den betrekkeljken
tijd voor ieder punt des aardbols vindt. — Géostati ue, f. Leer van 't evenu)ibt der aarde, der
vaste ^iigehamen, P e o s t a t i e k. — C éostratéie, f. Landstrijdkunst, krijgskunst, met betreking tot de landlegers, g e o s t r a t e g a e f.
Géotherme, adj.: Ligne g-., lijn, die 't kitmaat met betrekking tot den evenaar aanwijst,
geothermis f. — Géotrupe, in. [H.n.] Mistkever m. G- des bols. aardzwamkever. — Géotrupiiis, m. pl. Mistkeversoo7ten f. pl.

Les lèvres gercent

of

se gercent au grand froid,

de lippen springen, bersten door de groote koude.
-- Het part. passé is ook adj.: I1 a les mains
gercées, hij heeft kloven in de handen. — Ger
Kloof, spleet, scheur f., berst m. Ses-Snie,f.

mains sont pleines de g-s, zijne handen zijn vol
kloven. I1 y a bien des ;-s dans ce mur, er zijn vele
scheuren in dezen muur. Tableau plein de g-s,
schilderij vol kleine bersten.
.
GPrer, v. a. Beheeren, besturen, waarnemen:
G- les affaires de l'État, de zaken van den staat

besturen of te roer staan. — liet part. passé is
ook adj.: Affaires gérées, beheerde zaken f. pl.
Gerfar,t, m. [H. n.] IJslandsche valk, gier
-valkm
Tiereelet de g-, mannetjes-giervalk.
fiergelin, m. [Corn.] Sesam-olie f.
tiéi'igouza, m. [Ling.] De taal der Heidens
of Bohemers in Italië en Spanje (ook ziriguenza

geheeten).
Gérille, f. [Bot.], z. v. a. CHANTERELLE.

--

GÉRIT

GEULE.
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Gérit, m. iChas.J Werpspies f. van twee voet
lang, voor de beeren^agt.

-Géroré, m. (eig. Gérardmer) Kaassoort f., die
te Gérardmer (depart. der Vogesen) gemaakt wordt.

penkuip f.

doelwoord, g e r u n d i u m n., een vorm van 't werkwoord, als verbaal subst. gebruikt, die aantoont,
dat iets moet gedaan worden. — Naam, dien men
weleer, bij misbruik, ook aan 't fransche part.
prés., voorafgegaan van 't voorzetsel en , plagt

zich ontwikkelen, toenemen, vrucht dragen. Ces
semences germent déjà, deze zaden kiemen reeds.
Le blé a germé dans la grange het koren is in
de schuur uitgesproten, uilgeloopen. — La parole
de Dieu a germe dans son coeur, het woord van
God heeft in zijn hart wortels geschoten. L'esprit
de révolte germait en secret, de geest van opstand
ontwikkelde zich in 't geheim. — Het part. passé

— (fig.) Cast lei que git Ie lièvre, daar zit de

Gerlan, Gerlon, Genot, m. [Paget.] Loin-

Gérondif, in. [Gram. lat.] Verrigtingswoord,

Germain, e, adj. [Parent.] Vol, lijfelijk, echt:
Cousin g-, Cousine g-, volle neef m., volle nicht f.
— Ook als subst.: Its sopt issus de g-s, z ij zijn uit
volle neven of nichten gesproten. I1 a Ie g- sur moí,
hij is een volle neef van mijn vader of moeder. — te geven.
Géronte, m. [Ant. gr.] Oudste; raadsheer m.,
[Jur.] Frère g-, Soeur g-e, l j felt ke, volle broeder n.,
zuster f. (in onderscheiding van consanguin en uté- raadslid n. (te Sparta, op Kreta), g e r ó n t m.; —
rin, z. die woorden) . — GERMAIN, E , adj. Ger- regter m. bij de grieksche christenen. -- (fig.) Onmaansch, wat het oude Germanië of zijne bewo- noozel, belagchelVk grijsaard, oude sul m. -- Géners betreft; — (poét.) duitsch, hoogduitsch. — Als rontisme, m. Zwakheid f. van den geest in den
subst.: Les G-s, de Germanen; -- de Duitschers m. pl. ouderdom. — -[- [Polit.] Staatkunde f. of politieke
Germandrée, f. [Bot.] Gamander n., man- inzitten n. pl. der grijsaards, g e r o n t í s m u e n.
— Gérontocratie, f. Regéring van eenen raad
derkruid n., bathengel m. G- d'eau, waterlook n.
hermanie, f. [Géogr.] Germanië, het oude der oudsten, grijsaardsregéring, g e r o n t o k r a t i e f.
Duitschland. — Germanique, adj. Germaansch, — Géropogon , m. [Bot.] Beemd-boksbaard ,
germanisch, oud -duitsch; duitsch. Confédération g-, witbaard m. (punaise aquatique).
Gerris, Gerres, m. [H. n.] Waterwandluis f.
duitsche bond m. Diète g-, duitsche bonds- of rijks
Gerseau, m. [Mar.] Strop, strik m. touw. om
Langues g- s, germaansche talen f. pl. —-dagm.
Germaniser, V. a. Verduitschen, duitsch maken. 't kluifhout van eene katrol.
Gersée, f. Gedroogd sap n. van aronswortel,
— GERMANISER, V. n . Germanismen maken of ge bruiken. — Het part. passé is ook adj.: Mot ger- als blanketsel aangewend.
Gerzeau, m. [Bot.] , z. v. a. MELLE.
manisé, verduitscht woord n. — Gerinanisine, m.
Gerzérie , f. [ Bot. ] Naam van 't onkruid
.Duitsch taaleigen n., eigenaardigheid t. in uitdruk king of in de woordvoeging der hoogduitsche taal; (ivraie) in sommige oorden.
gebrekkige navolging daarvan in eene andere taal,
Gésate, m. [H. anc.] Werpspiesdrager m.,
gallisch soldaat met eene gèse of werpspies gewapend.
germanismus m.
Gésier,
e,
adj.
Germant,
Kiemend, ontkiemend, botnl. [H. n.j Derde maag f. der zaadtend, ullbottend: Plante g-e. — Germe, f. [Bot., etende vogelen.
t Gésine, f. Kraambed n.; kraam f., kraam
H. n.] Kiem f , eerste beginsel van een bewerktuigd
(alleen nog Gebruikt in): [Prat.] Payer les-tijdm.
wezen, dierenkiem, plantenkiem, zaadkiem; bot,
spruit f., uitspruitsel n. — Le g- dun oeuf, de frais de g-, de kraamkosten betalen.
Gésir, v. n. et défect. (oudtijds gir) Liggen;
hanetred m. — G- de fève, zwart teeken aan de
tanden der paarden m. van 't vijfde tot het zeven- rusten. -- Van dit werkwoord wordt nog gebruikt:
de jaar (waarna men zegt, dat het paard niet meer gisant, liggend; it g'tt, nous gisons, vous gisez,
teekent). -. Faux g-, wanvrucht, misdragt, misge- 115 gisent, hij ligt, wij liggen, gij ligt, zij liggen;
boorte f. — (fig.) Beginsel n. , oorzaak f. , oor je gisais, to gisais, it gisait , nous gisions, vous
kiem. bron f.: Le g- dune maladie, de-sprongm., gisiez, 115 gisaient, ik lag, ,gij laagt, enz. — Ci-gift
(op grafschriften), hier ligt, hier rust, hier ligt
kiem eener ziekte. G- de division, oorsprong, oor
bron van oneenigheid. — Gernier-, v. a.-zak, begraven. — [Mar.] La cóte de Portugal git au
Kiemen, ontkiemen; botten, uitbotten, uitsj,ruiten, nord et sud, de kust van Portugal ligt (strekt zich)
uitschieten, uitloopen; — (fig.) wortel schieten, noord en zuid. Vaisseau gisant, vastzittend schip.

is ook adj. Du 1J1 germé, gekiemd graan n. —

4. Germicide, m. et f. Hij of zij, die de menschenkiem vernielt of belet zich te ontwikkelen,
vruchtkicmdooder m.. -doodster f. — -- Germifieation, f. Overgang m. tot, verandering f. in
vruchtkiem. — Germinal, e, adj. [Bot.] Wat
zich in plaats van liet zaad ontwikkelt: Feuilles
g-es, zaadbladeren n. pl — GERMINAL , M. [Chron.]
Zevende maand of eerste lenikniaa d in den franschrepublikeinschen kr.lender (van 21 maart tot 19
April), kiem -, spruitln2aond f. — Gerininateur,
.

,

trice, Germninatif, ive, adj. [But.] Tot ontkieming geschikt, kiemend, ontkiemend: La faculté
g-trice of g-ive des graines, het kiemvermogen der
zaden. — Germination, f. Het kiemen,'ontkie-

men; kieming, ontwikkeling van 't pluimpje of witte
puntje in 't midden der zaadlobben, g e r m i n a t i e F.
— t Germiner, V. a., z. V. a. GERMER. — Ger minipare, wij. Door kiemen zich voortplantend.
— Geruiiniparie, f. Voortplanting f. door kiemen of spruiten. — Germoir, m. [Hort.] Kuil,
bak m.. kist f. enz., voor de afgevallen zaden. die
men eerst in de lente zaaijen wil. -- [Brass.] Nouterij f., plaals, waar men de gerst laat kiemen.
Germon, m. [ H. n.] Soort van boniet of bonetvisch m., rondom Spanje, Sardinië en Sicilië,
langvin f. -- Ook een der namen van den dnlh/n.

Germaire, f., z. v. a. GERMINATION. VÉGFTATIOv. (Senegal.
Gemotte, f. [Bot.] Wilde gierst f. van. den

Kunst f. om den ouder
verplegen; doelmatige leefregel m. der oude-domle
lieden. r;erokomie f.
Géroflés, m. 1,1. [H n.] Soort van ingewandswormen m. pl. der zoetwatervisschen.
Gér•oeomie, f. [Méd.]

knoop, de zwarigheid. Toute la dispute ne git qu'en
ce point, de geheele twist berust op (bepaalt zich
tot) dit punt.

Gesole, f., z. HABITACLE.

Gesse, f. [Bot.] Wik. wikke, platte erwt f.,
soort van peulerwt. — Gessette, f. (verklw. van.
gesse) Kleine wikke f.
Gestation, t. [Ant. role.] Het laten ronddragen, rondrijden of -varen, om het ligchaam eene
weldadige beweging te geven, g e s t á t i e f. — Dragt,
zwangerschap f., tijd, dien de vrucht der levendbarenden in den moederschoot vertoeft. — Gestatoire, adj. [Ant. rom.] Tot de g es t a ti e, rondvoe-

ring dienend: Appareil g-, rondvoeringstoestel m.
— [Hist.] Chaise g-, pauselijke draagstoel in.
Geste, m. Gebaar n., beweging van 't licchaam,
in,z. van armen, handen en gelaat bij mondlinge voor
gebarenspel n.; wenk in. Langage des g-s, ge--dragt,
barentaal f. Cat orateur a Ie g- beau, deze redenaar
maakt fraaije gebaren, g e s t e n. Menacer qn. du
g-, iemand suet gebaren dreigen. — t GESTE, m.
Daad, heldendaad, schoone daad f., wapenfeit n.
Les g-s d'Alexandre, (le heldendaden van Alexander. -- Tegenwoordig nog iron. gebruikt van iemand.
laakbare, geruchtmakende daden: Je connais les
faits et g-s de Get homme, z . FAIT ITI . — G esté, e,
adj. Edel, deftig van gebaren. — Gesticu late,ir, m., -triee, f. Gebarenmaker m., -maak
hij of zij, die te veel gebaren maakt. —-sterf.
Gesticulation, f. Gebarenspel n., g e s t i c u l át i e f., inz. het overdreven gebaarmaken. -- Ges
v. n. Veel gebaar maken, ges ticu lé ren.-ticuler,
feestion, f. (pr. gèce-thi-on) Beheer, bestuur n.,
bijzondere zaakvnering, beheering, very ir,^ting. gé s t i e f. Rendre Gompie de Ia g- des affaires dantrui, rekenschap geven van 't bestuur over eens
anders zaken.
Géthy.11is, m., of Gétlij llide, f [Bot.] Geuripe narcisplant van de Kaap, q e t h y 1 li s f. -Gélif, ive, adj., z. v. a. GELIF.
Genie. f. [Vign.] Overmatige. maar ziekelijke
-

ontwikkeling f. van de wijngaardknoppen.
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Géum, m. (pr. jé -ome) [Bot.] Nagelkruid n.;
nagelwortel, maartwortel nl.
Geze, m. [Arch.] Inspringende hoek m. tusschen twee daken. — [ Briq.] Holle dakpan f., als
goot dienende.
Ghèbre, m., z. GUEBRE.

Ghazal, Ghazel , m. Soort van arabisch
lyrisch dichtstukje n., meest van erotischer inhoud.
Ghet, m. [H. jud.] Scheidbrief m., acte f. van
echtscheiding.
Ghetto, m. Jodenwijk f., jodenhoek m., joden
-straf.
(te Rome en elders).
Ghiaour, m. Ongeloovige , christenhond m.,
scheldnaam, dien de muzelmannen den christenen
geven, giaur, ghiaur m. (fen I. pl.
Ghilams, m. pl. [Corn.] Chinésche zijden stofGiacotin, m. [H. n.] Soort van fazant m.
Gialder , m. (pr. —dère) Latten drooghut
of -schuur f. voor vistb in 't noorden.
Giambo, m. [Bot.] Jambo-boom m. in 't Oosten, die te gelijk bloesem, onrijpe en rijpe vruchten draagt.
Giaour, m., z. GHIAOUR.
Glare, m., z. GIORE_
Giarende, Giarente, Girende of Gorende, f. [H. n.] Zeer schoone slang f. in Afrika,

GIGOTTÉ.
eerre zaak, die u niet aangaat of raakt, waar ge

u niet mede bemoeijen modi. Cela n'est pas de son
g-, dat deugt niet in zijne kraam, dat is hem te
hoog. C'est un g- a prévot, un g- de potence, de
grève, de galère, dat is een galgenaas, die komt
nog onder beulshanden. G- à commissalre, lieder-

ljke vrouwspersonen ►n. pl.
Gibles, f. pl. [Tech.] Lagen f. pl. baksteen
in den steenoven.
Giboudot, in. [Hort.] Blaauwe druif f. van
de Loire-oevers.
Giboulée, f. Bui, regenbui f., plas- of slagre
de mars, maartsche bui. G- de grèle,-genm.G
hagelbui.
Giboya, m. [H. n.] Braziliaansche koningsslang
of reuzenslang f., boa constrictor m. (ook souffleur
geheeten) .
Giboyer, v. n. ((am.) Jagen. -- Te voet met
een vuurroerjagen; stroopera. Arquebuse á g-, lang
vuurroer, ganzeroer n. -- (iron.) Epée á g-, zeer
lange degen m., braadspit n. -- Poudre á g-, zeer
/1/n kruid n. — Giboyeur , m. ((am.) Groot
liefhebber van jagen; strooper. — [Corn.] Opkooper m. van wild voor de poeliers. — Giboyeux,
ease, adj. Overvloedig, of rijk in wild, vol wild.
Giclet, m. [Bot.] Wilde ezelskomkommer m. (éla-

waarvan drie soorten zijn en die min of meer als tère, momordique vesceuse, concombre sauvage of
afgoden vereerd worden.
des ánes of d'attrape). ('t weefraam.
Giarole, Glaréole, f. [H. n.] Zandhoen n.,
Giette, f. [Tech.] Dubbele schuiflijst f. aan
zeepatrijs in. (perdrix de mei).
Gifle, f. (pop.) Klap, vuistslag, opstopper m.
Gibbar, m. [H. n.] Vinvisch m. (baleinoptère — Giflei-, v. P. Een' klap of slag geven. -- Gijubarte), een dier van 't walvischgeslacht.
fleur, m., -euse, f. Klappenuitdeeler m., -uitt Gibbasse, f. Beurs, geldbeurs f (bourse)
deelster I.
Gibbe, f. [H. n.] Kleine laadschelp f. van Guiana.
Gifole, f. [Bot.] , z. v. a. COTONNIERE.
Gibbeux, euse, adj. [Méd., Bot.] Bultig,
Gigante, f. [Mar.] Groot beeld n. aan de n
gebult; met knobbels bezet.
achtersteven van eene galei. — Gigantéa, m. [Bot.]
Gibbie, f. [.H. n.] Bultkever in.
Reuzenaardappel m. van Brazilië. — Gigantée, f.
Gibbifère, adj. [H. n.] Een' bult dragend, ge- [Bot.] Soort van zeegras n. — Giganterie, Gibult. — Gibbiflore, adj. [Bot.] Met gebulte bloem gantosité, f. (woorden van Scarron) ReuzenGibbipenne, adj. [H. n.] Met hob--bladern.— geslacht n. — Gigantesque, adj. Reusachtig,
beli,q. e vleugeldeksels. -- Gibbirostre, adj. [H. n.] buitengemeen groot, kolossaal: Taille g-, reusachMet gebulten snavel.
tige gestalte I. Arbre , Animal g- , reusachtige
Gibbon, m. [H. n.] Langarm, langarmige aap, boom m., reusachtig dier n. — (fig.) Style g-, hoog
soort van oerang-oelang in O. Indië, gibbon, golok
stijl m. Projets g-s, reusachtige plannen n.-draven
of gibeo m.
pl. — Ook als subsi. m.: I1 donne dans le g-, hij
Gibbosité, I. [Bot.] Bultigheid f., uitwas n., is een lief hebber van 't reusachtig groote, hij vervalt
knobbel m. — [ Méd.] Bult, bogchel m
ligt in 't overdrévene. — Gigantin , e, adj.,
Gibecier, m. [Tech.] Weitaschmaker m. -- z. v. a. GIGANTESQUE. — Gigantine, f. [Bot.]
Gibecière, f. [Chas.] Weitasch, jagerstasch f. Soort van zeer hoog zeewier n., reuzebloem f. -Sa g- était remplie de gibier, zijne weitasch was vol Gi antisnee, m. (woord van Button) liet reus
wild. — Goocheltasch: Jouer de la g-, uit de goochel
reusachtigheid f. — Gigantographe, m.-achtige;
spelen. Un tour de g-, een goochelkunstje n.-tasch [Didact.] Reuzenbeschrijver m. — Gigantogra-- Weleer ook groote geldbeurs, gordelbeurs J. ; phie, f. Reuzenbeschrijving, geschiedenis f. der
van daar ((am.): Il na plus rien dans sa g-, zijne reuzen. — Gigantographique, adj. Daartoe
beurs is ledig. -- [H. n.] Kamdoublet; zekere schelp f. behoorend, gigantográphisch. -- GiganEibel, in., Gibèle, Gibelle, f. [H. n.] Visch tolète, adj. [Myth. gr.] Reuzendooder m., -dood
van 't karpergeslacht, inz. in de staande wateren ster f. (bijnaam van Jupiter, Bacchus, Apollo en
van .Noord-Duitschland, waarhij steinkarausch heet. Minerva. (In 't vrouwelijk zegt men somtijds giganGibelet, .m. [Tech. Zwikboor f. — (pop.) 11 tolétide.) — Gigantologie, f. [Didact.] Ver
a un coup de g-, er loopt bij hem eene streep doorheen.
reuzen. — Gigantologique,-handeligfovr
Gibelins, m. pl. [Rist.] Gibelljnen m. pl., adj. Daartoe betrekkelijk, g i g a n t o l ó g i s c h. --partijnaam van de aanhangers der Iiohenstau ns Gigantontachie, f. [Ant.] De reuzenstrjd m.
in hun' langdurigen strijd tegen de Guelfen of el- tegen de Goden, in de mythologie; beschrijving f. van
fen, de magtige pauseljke partij. — GIBELIN, E, adj. dien strijd. — Gigantonnachique, adj. Dien
Gibelljjnsch: Le parti g-, de gibellynsche partij f.
strijd betreffende, g i g a n t o m á c h i s c h. — GIGibelle, f., z. GIBEL.
gantosite, f., z. bij GIGANTERIE. — GigantoGibelot, m. [Mar.] Zwaanshals, kropband m.; stéographie, f. [Didact.] Beschrijving van de
knietje n. aan 't galjoen.
reuzengebeenten. -- Gigantostéologie, f. Leer
Gibelotte, I. [Cuts.] Stoofsel n. van jonge van, verhandeling f. over de reuzenbeenderen.
hoenders, konijnen, enz., g i b l o t t e, g i b e l o t t e f.
Gigartin, e, adj. [Bot.] Druivenl itvormig.
G iberne , f. [ Mll ] Patroontasch f. — ( fig.)
G i gog n e, f. [Bot.] Soort van sleutelbloem t.
Enfant de g-, soldatenkind n. — Gibernerie, f. Pa- (primevère). — (fig. et (am.) 1VMère G-, moeder f.
troontasch-fabr(jkf., handel m. in patroontasschen. met veel kinderen (naam eener personaadje van
Gibet, m. Galg f. (bekend straftuig) Mener au 't kindertooneel).
g-, naar de galg leiden, brengen. Attaches, penGigot, m. [Bouch., Cuffs.] Schapenbout, lamsdre au g-, aan de galg hangen, ophangen. --- (Prov.) bout m. (inz. het beneden deel van den schenkel,
Le g- nest que pour les malheureux, de kleine in onderscheiding van éclanche, dat het boven deel
dieven hangt men op, en de groote laat men loepen is). — [Maréch.] G-s, achterschenkels van het paard.
Le g- ne perd point ses droits, of Ce qui est — [Modes] Bolstaande, wijde bovenmouw f. aan
destiné au g- ne se noie pas, wie aan de galg zal de voormalige vrouwenkleederen — (pop.) Beenen n.
komen, ontloopt het niet, wie hangen moet, zal niet pl. :;Etendre ses g-s, zijne beenen on'manierljjk uit
verdrinken.
-strekn.
Gibier, m. [Chas.] Wild, jagtwild, inz. dat,
Gigotté, e, adj. [Man.] Un coeval uien g-,
hetwelk gegeten wordt, wildbraad n. Gros g-, groot, een paard met sterke, vleezige schenkels, een sterk
grof wild (wilde zwijnen, herten, reeën en dgl.). geleed paard n. — [Véner.] Un lévrier g-, een
Menu g-, klein, fijn wild (hazen, konijnen, patrj- windhond met ronde dijen en breede heupen. —
sen, snippen, enz.). — (Loc. prov.) Ce n'est pas de G igotter, v. n. Met de beenen spartelen (gelijk
votre g-, dat is niet op uw erf gewassen, dat is het wild doet, wanneer het aangeschoten is). --

W

GIGUE

-

((am.) Cet enfant ne fait que g-, dit kind spartelt gedurig met de beenen.
Gigue, f. [Mus.] Klein vrolijk muzijkstuk n.,
ter begeleiding van zekeren dans; — die dans zelf,
.] Borst m. van een reebok. —
g i g a f. — [Cues
[Arqueb.] Aanslag m., wangstuk n. van 't jagtgeweer n. — ( pop.) Groote langbeenige meid f.
(vooral in Normandië). — (pop.) G-s, beenen n. pl.
Avec ses grandes g- it empêche tout le monde de
se chauffer, door zijne lange beenen kan niemand
b# het vuur komen. — Giguer, v. n. (pop.) Zijne
beenen naar zich halen, hard loopgin; — dansen.
Gilbe, f. [Bot.] Volksnaam van de verwersbrem (genet des teinturiers).
Gilbertie of Gilibertie, f. [Bot.] Besdragende engelwortel m _ van Peru. (Egypte.
Giléad, m. [Bot.] Echte balsemboom m. van
Gilet, m. Vest, buis zonder mouwen; kamizool n.,
mans- borstrok, hemdrok n. G- hydrostatique, zwem
Gileter, v. a. In een-buisn.,caphderm—

vest kleeden. — Giletier, m., -ière, f. Vest- of
hemdrokmaker m., - maakster f.
Gïlie, f. [Bot.] , z. v. a. IPOMOPSIS.
Gille, m. Potsenmaker, hansworst m., eene
personaadje van 't kermistooneel. I1 joue les róles
de G -, of ellipt.: Il joue les G-s, hij speelt de hans

bloed,-worstenl.—(figam)Onozel
hals, sul m. — (pop.) Faire G-, zijne biezen pakken;
ook: met de noorderzon verhuizen, bankeroet gaan.
- [Pêche] Groot werpnet n. — Giller, v. n.

(pop.), z. V. a. Faire Gille. — Gillerie, f. (pop.)
Onnoozele, domme streek m.
Gillette, f. (Loc. prov.) Une reine G-, eene
11 r is e t t e, die zich als Bene voorname dame kleedt.
— Historien de la reine G-, slecht schrijver m.
(auteur). — Cuisinier de la reine G-, slecht kok m.
Gillit, m. [H. n.] Tweekleurige vliegenvan ger m. van Cayenne.
Gillon, m. [Bot.], z. v. a. GUI.
Gillonière, f. [H. n.] , z. v. a. DRAINE.
Gilogile, f. [Hort.] Soort van peer I.
Gilotin, m. (weleer) Leerling m. van 't collegie
Sainte-Barbe te Parijs. — ((am), z. v. a. GILLE.
Gilvicéphale, adj. [H. n.] Met geelachtig of
grijs hoofd. — Gilvicolle, adj. [H. n.] Vaalhalzig. — Gilvipède, adj. [H:. n.] Vaal- of grijsvoetig.
(gebakje, knapkoekje n.
Giniblette, f. [Pátiss.] Rond of ringvormig
Gindre, m., z. GEINDRE.
Gingam, m., z. GUINGAN.
Giugas, m. [Com.] . Blaauw en wit geruite

stof f. voor matrassen, g n gas n.
Gin ge, f. [Bot.] Vrucht f. eener reusachtige
hennepplant van Japan.
Gingembre, m. [Bot.] Gember f. — Gin-gembrine, f. Gemberpoeder n.
Gingeole, f. [Bot.] , z. V. a. JUJUBE. -- GINGEOLE, f. [Mar.] Plaats f. op eene galei, waar het
kompas staat. — (Loc. pop.) Cadet la G-, groot,
spichtig opgeschoten jongeling. — Gingeolier, m.
[Bot.] , z. v. a. JUJUBIER. fleur).
Gingeon, m. [H. n.] Fluiteend f. (canard sifGingibrine, f., z. GINGEMBRINE.
Gingiras, m. [Com.] Indische zijdestof f.
Gingko, m., z. GINGO.
Ginglyforene, adj. [Anat.] , z. v. a. GINGLY?VIOIDAL. — Ginglyme, Scharniergewricht n.,

waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zin, dat
zij alleen buiging en uitstrekking toelaten. —

Gin,lymoïdal, e, adj. Scharniervormig, wederzfgds ingewricht: Articulation g-e, scharniergewricht n.
Gingo, Gingko, m. [Bot.] Schoone en groote
boom m. in China en Japan, van de familie der

kegeldragers.

Gingonle, f. [H. n.], z. v. a. GIROLE.
Gingrie of Gingrine, f. [Anc. mus.] Zeer
korte phcenicische fluit f. — Ook als adj. Flute g-.
— G ingrosmne, m. Het op die fluit bij de Ado-

nis- feesten gespeelde lied n. rund gebézigd).
Gingtner, v a. Achteruit slaan (inz. van het
Ginguet, te, adj. (fam.) Zonder kracht of

waarde, zwak, middelmatig, bekrompen. Du vin
g-, of als subsi. Du g-, gemeene, flaauwe wijn m.
Un habit g-, een bekrompen, slecht gemaakt kleed n.
-- (fig.) Un esprit g-, een bekrompen verstand n.
Ginons, m. [H. n.] , z. v. a. MAGOT.
Ginousèle, f. (pop.), z. v. a. ÉPURGE.
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Ginseng of Gin -sen, m. (pr, —sein) [Bot..]
Krachtwortel , wortel van kruidigen smaak of
prikkelende kracht, die door de Chinézen tegen
goud wordt opgewogen, ginseng m.

Giol, m., z. v. a. IVRAIE.
Giolet, in. [Pharm.], z. v. a. ËLATHERE.
Giore, m. [Ant. jud.] Halfjood m. (geboren

uit ouders, van welke de een israëliet, de andere
proseliet is.
Giorre, f. Kruik, steengin waterkan f.
t Gipe, f. Kiel, boerenkiel m.
Gip-gip, m. [.H. n.] 4merikaansche ijsvogel of
duikerkoning, g ip-g ip m.
Gipon, ni. [Tech.] Smeerborstel, wischlap m.
der leërtouwers.

Girafe, f. [H. n.] Kameelpardel m. (caméléopard), giraffe f. — [ Astr.] Naam van een

noordelijk sterrebeeld, giraffe f. — (fig. et prov.)
Une grande g-, eene hoog opgeschoten, onbevallig
gevormde vrouw.

Giraldieu, m. [H. n.] , z. v. a. M AROUETTE.
Girande, f. [Hydraul.] Spring fontein f., die
met gedruisch uit vele buizen hare waterstralen
schoofvormig opwerpt. — [Artif.] Vuurschoof f.,
vuurrad n., een vuurwerk, dat eene menigte ra
ketten op eens naar alle rigtingen uitwerpt. —
Girandole, f. [Hydraul. et Artif.] , z. v. a.
GIRANDE ; inz. het beroemde vuurwerk op den Engelenberg te Rome, waarbij 1000 raketten te gelijk
opstijgen. — Veelarmige staande armblaker m.,
g i r a n d o l e f. — [ Lap., Modes] Zamenvatting
van diamanten of andere edelgesteenten als vrouwentooi; oorhanger m. — [Hort.] Plant f., wel
bloemen eene soort van bouquet of ruiker-ker
vormen. - [Bot.], z. CHABAGNE. - GirandoIer, v. n. Zijn vernuft in gezelschap laten schitteren.
Girard, ni. (pop.), z. v. a. GEAI.
Girardine, f. (pop.), z. v. a. MAROUETTE.
Girard-rouussin, m. [Bot.] Hazelwortel m.
C irasol, m. (pr. —col) [Bot.] Zonnebloem f.
(hélianthe). — Naam eerier variëteit van de indische broodboomvrucht; — ook van de meest gezochte indische r jstsoort f. G- feuilleté, een italiaansche paddestoel m.— [Minér.] , z. v. a. ASTÉRIE.
Giratoire, adj. [bidact.] : Mouvement g-, omdraaijing om een middelpunt, raderbeweging f.,
raderloop m.
G iraamont, Giraumon, m. [Bot.] Eetbare
pompoen, kalebas of kauwoerde f. (ook gombaut,

potiron geheeten).
Giret, m. [Mar.] , z. v. a. CABESTAN. — [Anc.
mil.] Voorste gedeelte n. van de u'ap enrusting des
paards, dat de borst en schoften bedekte. — [H. n.,
Pot.] , z. GIRELLE.
G irelle. f. [El. n.] Jonkervisch m., z. DEMOISELLE. — [Pot.] Bovenste ronde gedeelte n. van

't wiel aan eene platteelbakkers draaibank, vormschijf f.
G irende, m., z. GIARENDE. (remlade f.
Girie, f. Huichelachtige klagt, bespottel jke jeGirgies, f. pl. [Minér.] Wit kwarts n.
Giroflade de toer, f. [H. n.] Oude naam van
een' rooden zodphyt (dierplant).
Girofle, m. [Bot.] Kruidig-geurige bloem f.
van den kruidnagelboom. — [Com.] Clou de
girofle, m. Kruidnagel m., de bloem, eer zij ontloken is. Huile de g-, nagelolie f. Essence de clous
de g-, geest m. van nagelolie, vlugtige nagelolie f.
Grand g-. Mère de g- of Clou matrice, Antofle
de g-, moêrnagel, anto /fel (nagel, die na den oogst
aan den boom gebleven en voortgegroeid is) . —

Giroflé, e, add. Kruidnagelachtig. — Giroflée, f., of als adj. Canelle g-, [Com.] bast van
den kruidnagelboom, als hij in den handel komt.
nagelbastkaneel n. — [Bot.] Nagelbloem, violier bloem f. G- jaune, muurbloem, muurviolet f. —
Giroflier, m. [Bot.] Kruidnagelboom m. —
Violierplant f.
Girole, f. [H. n.] Italiaan.sche leeuwerik m.
— [Bot.] , of Girolle, f. (pop.) Suikerwortel m.
(chervis). — Girolette, Girolle, f. [Bot.] Namen van twee paddestoelsoorten.
Giron, m. Schoot m., ruimte van de middel
tot aan de knieën bij iemand, die zit). L'enrant
dort dans Ie g- de sa mère, het kind slaapt in den

schoot zijner moeder. Revenir an g- de l'église,
tot den schoot, tot de gemeenschap der kerk terugkeeren. — (Prov.) Ce qui ne va pas an manche
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`a au g-, wat voor 't een niet deugt, is soms goed
voor 't ander. — [Anc. prat.] Ii a tendu le g-, kj
heeft het verkochte huis 0/' goed vrijwillig a (gestaan aan dengene, die er 't naderregt op had. —
[Arch.] Breedte f. der treden van eenen trap. Ces
marches ant quarante centimètres de g-, deze
treden zijn vier palm breed.— [Blas.] Geer f., een met
de punt tot in 't midden van 't schild loopende
driehoek, gelijk aan de trede van een' wenteltrap.
Gironde, f. [H. de France] Gematigde republikeinsche partij f. tijdens de fransche revolutie
der vorige eeuw (zoo geheeten omdat hare hoofden
uit het depart. der Gironde waren). — Girondin, Girondiste, m. Aanhanger dier partij,
g ir o n d í s t m. — Ook als adj.: Le parti girondin, de partij f. der Girondisten.
Girondelle d'eau, f. [Bot.] Stinkende paar
(charagne).
-destarm.
Gironiié, e, adj. (en part. passé van gironner)
Afgerond, rond bijgewerkt. — [Bias.] Ecu g-, gegeerd schild. — [ Arch.] Marches g-s, wenteltraptreden f. p1. — Tuiles g-s, geerende dakpannen f.
pl. (aan de eene zijde smaller dan aan de andere).
— Gironnée, f. Schootvol m. — Gironner,
V. a. [Orf.] Elfronden, rond bijwerken. — Girono[nique, adj., z. v. a. CIRCULAIRE.

Giroselie, f., z. GYROSELLE.
Girouette, Weêrhaan, windwijzer m. — (fig.
et fam.) C'est une g-, I1 tourneb tons vents comme
une g-, of als adj.: C'est l'homme g-, hj is een

weérhaan, hij draait met alle winden, hij hangt de
huik naar den wind. — [ Mar.] Waker, windwizer, topstander, vleugel m. G- échancrée, gesplitste vleugel. Biton de g-, z. BhTON. —' Girosietté, e, adj. [Blas.1 Met een' weêrhaan van ander
email (kleur). — Girotietterie, f., 4 Girouettisme, m. Veranderljkheid, onstandvastigheid f.,
het draaijen met alle winden, inz. in 't staatkundige. — -5 Girouetteux, ease, adj. Ongestadig,
onstandvastig, besluiteloos, wispelturig.
Giroauille, f. [Bot.] , z. V. a. CAUCALIDE. —
Volkcwoord voor GAROTTE.
% Giroyer, V. n., z. v. a. PIROUETTER, TOURNEB.
Gisant, e, adj. (vgl. GEsIR) Liggend. Etre gdans son lit, ziek te bed ligden. — Bois g-, geveld,
neergehouwen hout n. — Vaisseau g-, den grond
rakend, vastzittend schip n. - GISANTS, M. pl.
[Chary.] Booroen, draagboomen m. pl. (aan een
rijtuig).
G isement of Gisseinent, m. [Mar.] Ligging,
strekking rigting f., loop m. eerier kust, met betrekking tot de kompasstreken. — Prendre le g -, zich
in volle zee verkennen, hoogte nemen. — [ Miner.,
Géol.] Ligging, rioting f. der ertslagen of beddingen, der aardschichten.
G isole, f. [Mar.] , z. v. a. GINGEOLE.
Gistes, m. pl., z. CITES ond. CITE.
Git, 3e pers. du prés. de gésir, z. GESIR.
Gitage, m. [Charp.] Zarnenvoeging der ribben
of leggers. — [ Manuf.] Laatste bewerking f. van
't laken met de kaarden.
Gitanes, m. pl. G i t á n o s m. pl., naam der
Heidens in Spanje (in Duitschland, Zi ge u n e es,
in Frankrijk Bohémiens of Eoyptiens, in
Engeland G i- p s i es, in Rusland Te e n ga n i, in
Hongarije Tz i n g a r i s geheeten).
G ite, m. Verblijf n., verbl (plaats f. ; nacht
na pas un g- assuré,-verblijfn.,sap;t1
hij heeft geen vast verblijf. I1 y a en ce lieu-lb un
bon g-, er is op die plaats een goed nachlverbl j f,
eene goede herberg. Il na pas de quoi paver son
g-, hij kan zijn slaapgeld, zijn nachtverbli,jf niet
betalen. — [ Chas.] Leger n. van een haas: Le
lièvre est retourné au g-, de haas in zijn leger
teruggekeerd. — (Prov.) Un lièvre va toejours
mourir au g-, men wil gaarne op zijn' geboortegrond sterven. 11 faut attendre le lièvre an g-,
wil men zeker zíln iemand aan te treffen, dan
moet men hem aan zijn huis opwachten. -- (Tech.]
Liggende molensteen, ligger m.: La meule tournante et le g-, de looper en de ligc!er. — Het onbewerel jk blad van den blaasbalg. -- [Bough., Cuis.]
Onderste gedeelte n. van 't achtervierendeel van
eersen os. — [ Minér.] Ertslaag, ertsberidino f., met
betrekking tot hare l?gging en rioting. G- d'origine,
vindplaats f. (waar een erts wordt aangetroffen). - CITES, m. pl. [Charp., Artill.] Lingers ni. pl , ribben f. pl., ribhouten, strekhouten n. pl.

GLACER.
Citer, V. n. (pop.) Verblijven, nachtverblijff
houden, overnachten: Nous avons uien gité, wij
hebben een goed nachtverblj f, goede ligging gehad.
— SE GITER, V. pr. Zich ergens heen begeven, de
wijk nemen; overnachten
C itilage, m. [Bot.] , z. V. a. CARYOPHYLLÉE.
C !ton, m, Lage kruiper, flikflooijer m.; — ook
z. v. a. PEDERASTE. — [ H. n.] Zeer kleine een
-schaligepur f.
-

r ivaadane, f., z. v. a. BARTAVELLE.

(vivre, m. [Météor.] Rijm, rijp m. — [Bot.]
Soort van meeldauw m. — [ Bias.] Slang f. —
Givré, e, adj. [Bias.] Met een' slangenkop eindi-gend: Croix g-e, slangenkopkruis, kruis n. met
een' slangenkop. — Givrée, f. Laag f. fijn gestampt wit glas. (spleten: Diamant g-.
C ivreux, ease, adj. [Coin.] Met spleten, geGivrogne, f. [Vétér.], z. V. a.

BARBOUQUET.

(slabelle, f. Ruimte f., afstand m. tusschen de
wenkbraauwen.
Glabre, adƒ [H n., Bot.] Zonder haar, vezels
of oneffenheden, kaal, onbehaard, glad: La face du
singe, La feuille du laurier est gl-. — Glabrélté, f. Kaalheid, onbehaardheid f. — Glabrier, m.

[Bot.] Gladhout n.; een oostindische boom. —

G labriuseate, adj. Bijna kaal of onbehaard,

half glad.

Glagant, e, adj. IJskoud, verstijvend: Froid
gl-, verstijvende koude f. Bise gl-e, ijskoude noord
Un abord gl-, een ijskoud,-ostewindm.—(fg)

koel. terugstootend onthaal n,

Glace, f. IJs n. GI- épaisse de deux pieds,
ijs van twee voet dik. Banes de gl-, ijsbanken f. pl.
La g- porie déjà, het ijs draagt, houdt reeds, men

kan reeds over het ijs loopen. Un cheval ferré à
gl-, een paard, dat , escherpt is om op het ijs te
kunnen loopen. — ( fig.) Homme ferré à gl-, man,
die beslagen ten ijs komt, die klaar voor zijne
zaak, bekwaam in zijn vak is. — Rompre la gpour qn., het ijs voor iemand breken, hem den weg
tot iets banen, de zwarigheden voor hem opruimen.
(fig.) Ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid f.
Etre de gi-, Avoir un coeur de gi-, een ijskoud
hart hebben, geen gevoel voor iets hebben, ongevoelig zijn. — (fig. et poét.) Les gl-s de 1'ège, de la
vieillesse, de grijsheid f., ouderdom m., afgeleefdheid f. — IJs, kunstmatig tot bevriezing gebragte
vruchtensappen, fruitlikeuren, enz.: Gl- an citron,
à la crème, a la vanille, citroen-, room-, vanilleijs. On servit des gl-s, er werd ijs voorgediend.
— Spiegelglas n. Gl- de Venise, spiegelglas van
Venetië. Uni comme une gi-, zoo glad als een
spiegel. GI-s soufflées, coulees, geblazen, gegoten
spiegelglas. — Arbalète à gl-, Spiegelboog m. -Koetsc las, glasraam n. van een rijtuig: Lever, baisser la gl- dun carrosse, hel glas van eene koets ophalen, -nederlaten. — [Joaii.] Kleine vlek f. in diamanten. — [Pat.] Suiker niet eiwit gemengd, suiker
n. — [Cuis.] Van at zijne waterdeelen-glazur
beroofd vleeschnat n., gelei f. — [ Peint.] Peinture
sur gl-, teekening f. op tin, die vervolgens achter
glas geplaatst wordt.
Glacé, e, adj. (en part. passé van glacer) Bevroren, bevrozen, versti fd; i.skoud, koud: La rivière est gl-e, de rivier is digt gevroren. Climat
gl-, ijskoud klimaat n., bevrozen luchtstreek f.
Avoir les mains gij -es, ijskoude, van koude ver
handen hebben.. — (fig.) Coeur gl-, onge--kleumd
voelig, koel hart n. Amant gl-, ongevoelig, oïí ver
minnaar m. Style gij -, koude stijl m. ---schilg
IManuf.] Taffetas gl-, geglansd taf, glanstaf n.
Cants gi-s, geglansde, geglaceerde, glacé
pl. — [ Conf.] Fruits gi-s, over--har,dseonm.
suikerde. metsuikerglazuur overdekte vruchten f. pl.
Crème gl-e, roomijs n. -- [Brod.] Or gij-, of als
subst. Du glacé, met blinkend goud besponnen
zijde f., z. ook 'l volg. woord.
G laeée, f. [Hort.) Soort van appel m., meer lang
dan plat. G1- noire, andere appel: soort van de
grootte der reinet. — [Bot.], of als ad?. Plante
gl-e of glaciale, ook Ficoïde crystallin, ijskruid n.,
ijsplant f.
G lacer, v. a. Doen bevriezen, tot ijs doen worden: ijskoud maken, verstijven. Le grand froid
glace les rivières, de groote koude doet de rivieren
bevriezen. Faire gl- du vin, wijn (door kunstkoude)
tot ijs maken. — Le vent glace le visage, de wind
is snijdend koud, maakt het aangezirt ijskoud. —

-

GLACERIE
(fig.) Laeur glace le sang dans les veines, de
vrees doetp het bloed in de aderen stollen, verstijven. Cette pensée me glace d'effroi, dit denkbeeld
doet mij van afgrijzen verstijven. — Cet orateur a
un débit qui glace, die redenaar heeft eene een
— La vieillesse-tonige,vréld at.
glace le sang, de ouderdom stremt het bloed,
maakt het bloed koud. — [ Conf.] Gl- des conti tures, des cerises, kon/ituren, ingemaakte vruchten, kersen oversuikeren, met suikerglazuur overdekken. — [ Manuf.] Glanzen, ,glanzig of blinkend
maken, i11 a c é r e n. — [ Cordonn.] Gl- le cuir, het
leder glanzen, met was glanzig maken. — [ Chaud.]
G- Ie suit, de talk matig verwarmen. — GLACER,
V. n., en SE GLACER, V. pr. Bevriezen. GI- des
étoffes, stoffen glimmend of glanzig maken. —
[Taill.] GI- une doublure sur une étoi%, de voering op eene stof gelijk en glad aannaatjen. L'étang
commence a gl -, of a se gl-, de vijver begint te
bevriezen.
Glacerie, f. Spiegelgieterij, kunst des spiegel
spiegel fabrjk f. ; spiegelhandel m.
-makers;
flateau, in. [Tech.] Glanzer, , 1 a c e e r d e r m.
(van weefsels, van papier).
C lae.enx, ease, adj. [Joail.] Onzuiver, onklaar, wolkig: Diamant gl-. onzuivere, onklare
diamant m.
Glacial, e, adj. IJskoud, zeer koud: Vent gl-,
ijskoude, verstijvende wind m. La mer gl-e, de
IJszee. Le zone gl-, de bevrozene of koude lucht
fig.) Air gl-, Mine gl-e, koud, koel,-strek.—(
terugstootend voorkomen n. Reception gl-e, zeer
koele ontvangst f. — [Bot.] In koude landen en
op ijzige bergtoppen groef end: La renoncule gl-e,
de ijsranonkel m. (die in Zwitserland en Lapland
gevonden wordt). — [ Mid.] Humeur glaciale,
kristalvocht n. van het oog, kristallens f. — (Volgens de 4cadémie heeft dit woord geen m. pl., of
schoon men bij geachte schrijvers zoowel glacials
.

-

als glaciaux vindt).

Glacier, m. Groot ijsveld n., ijsbedding f.,
g 1 e t s c it e r m. in de hooge dalen der Alpen en

elders. — IJsbereider, ijsverkooper. — Spiegelgieter,
spiegel - fabrikant m.
Glaeière, I. IJskelder m. — (fig.) Zeer koud
vertrek n.
Glacis, m. Zachte en effen helling, glooijing of
schuinte f. Le gl- dun étang, de afhellende rand
van eersen vijver. — [Arch.] Gl- de corniche,
schuinte van eene kroonlijst, om 't afloopen van
't regenwater te bevorderen. — [Fort.] Gl- de la
eontresearp e, of enkel Gl-, veldborstwering, zachte
glooijing, die aan de kruin des bedekten wegs bepint en in 't veld uitloopt, g t a c i s n. — [ Peint.]
Glazuur n., ligle, doorschijnende kleur, die de
schilders somtijds op de reeds gedroogde verflagen
eenei schilderij aanbrengen. — [ Tech.] Rij steken,
naad f., waarmede de voering van een kleed op de
stof wordt vastgemaakt. Le gl- dune chaudière,
de verwijding f. of uitgebot;ene rand tn. van een'
grooten ketel. — Gemetseld droogplat n. voor de
suikerbrooden. — Doorloopend goud- of zilver
rij loovertjes op borduurwerk.
-dran.,
Glason, m. IJsschots, Ijsschol f., stuk ijs n.
La rivière charrie des gI-s, de rivier kruit schotsen. Amas de gl-s, ijsdam m. — (poet.) Le temps,
La saison des gl-s, de winter m. — (fig. et fain.)
Koud, ongevoelig, onverschillig mensch. — [Arch.]
Sieraad n. aan den rand van waterkommen, fonteinen, enz., in den vorm van ijsschollen of ijskegels.
G lasare, f. Het overdekken met glazuur.
Glad!ateur, m. Zwaardvechter, kampvechter
bij de openlijke schouwspelen der oude Romeinen.
— (fig.), Voorvechter, twistzoeker m. — [H. n.],
z. v. a. EPAULARD. — t G ladiatoire, adj. Wat de
zwaardvechters betreft.

Gladié, e,

adj., z. v. a. ENSIFORME. —

Gla-

difère, adj. [H.. n.] Met eene zwaardvormige
verlenging. — Gladiole, f. [Bot ], z. GLAÏEUL.
. - Gladiolé, e, adj. [Bot ] Lischbloemachtig,
Glagolitigne, adj. [Philol.]La langue gl-,

de oude heilige slavonische of slavische taal f. Alpbahet gl -, oud-slavonisch alphabet n.
f lai, m. [Bot.] Menigte bijeenstaande lischbloemen in een' vjver, als 't ware een eilandje
vormende.
Glaiadine, f. [Chim.] Eene in de lischbloev
ontdekte zelfstandigheid f.
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Glace of Glaise, f. [Verr.] Deel n. van 't verwelf eens glasovens.
Glaieul, m., r ladiole, f., Glals, m. [Bot.]
Lischbloem, zwaardlelie f., zwaardkruid n. (iris)
G1- puant, z. V. a. ESPATULE. GI- Jaune of de
warais, gele lischbloem f., bastaardkalmus m. Gl:ommun, rond allemansharnas. zigmaartskruid n.
Claire, f. [Méd.] Slijmachtig vocht n., dat de
slijmvliezen somtijds afscheiden: Cette médecine
lui a fait vider les gl-s, dit geneesmiddel heeft hem
Ie slijmachtige vochten doen lozen. Gl- d'oeuf,
wit n. van een ongekookt ei. — [Joail.] Wolkig
vlekje n. in sommige diamanten.
Glairer, V. a. [ Rel.] Met eiwit bestrijken of
inwrijven (den band van een boek).
C laireux, euse, adj. Sljmig, slfjmachtig,
slijmerig, taai, vol slijmerigetof: Les pieds de
veau sont gl-, de kal fspooten zijn sljmerig. —
GLAIREUX, m. [Bot.] Kleefzwam f., sljmige paddestoel m.
Glairine, f. [Chim.] Organische, naar eiwit
gelijkende stof, die uit warme gezondheidsbronnen
nederslaat (ook barégine geheeten, naar de bronnen van Barège).
C lafs, m. Losbranding van 't geschut, inz. bij
de uitvaart van een' vorst (ook glas geheeten); —
militaire f. ijkstaatsie van een' vorst. — [Bot.], z.
GLA: EUL.

Glaise, f., of als adj.: Terre gl-, Terre a
potier, f. Klei, potaarde f., leem n. — [ Verr.] ,
— Glaiser, v. a. Met klei beleggen,
bekleeden of bestrijken. — [Agric.] Gl- des terres,
landerijen met klei bemesten. — Glaiseux, euse,
adj. Kleiachtig, leemachtig. -- Glaisière, 1. Leem-

z. GLAIE.

kuil m., leemput, klei- of leemgroeve f. — Glaisine, f. Kleibezinksel n. (dat sommige wateren
met zich voeren.
Glaiteron, of Petit Glouteron, m. [Bot.]
Klein kliskruid n.
Glaivane, f. [Bot.] Soort van biesplant f.
Glaive, m. Zwaard n., scherpe degen m. ; — bij
uitbreiding: wapen n. Tomher sous Ie gl-, onder
't zwaard vallen. — (fig.) Le g1- de Thémis, de
la justice, het zwaard der straffende, wrekende
geregtigheid. Le souverain a la puissance du gl-,
de vorst heeft magt over leven en dood. Le glspirituel, het geestelijke zwaard, de geestelijke
magt. Le gl- seul peut déeider entre nous, het
zwaard, de strijd, de oorlog kan alleen tusschen
ons beslissen. Le gl- de la parole, ' t vermogen, de
kracht der welsprekendheid. — [H. n.], z. v. a.
ESPADON. — t [lijst.]Lansruiter; — niet een
zwaard gewapend soldaat m.
Gilama, ni., z. LAMA.
Gl..tnie, m. [Méd.] Ooqsmeer n.
Glaininet, m. [H. n.] Drieteenige meeuw, wintermeeuw f. (in 't hooge noorden). .(aren.
Glanage, m. [Agrit.] Het nalezen der korenGland, m. [Bot.] Algemeene naam van ver
vruchten, die eene vaste, meelige zelf--schilend
stondigheid in een taai oenkleedsel bevatten , zoo
als die van den beuk, den kastanjeboom, enz.; —
inz. die van den eik: Eikel, aker m. Engraisser des
cochons avec du gl-, varkens met eikels mesten. —
[Bot.] Gl- de terre, aardaker. — [H.. n.] Gl- de
mer of Glandite, zeeëikelsteen, versteende zeeëikel
(balanite). — [Tech.] Eikelvormig sieraad n. van
wol, zijde, katoen, of wel van staal, zilver of goud
aan kleederen, gordijnen, draperiën, enz.. — houten
klem f. (der kammenmakers, perkamentbereiders).
[Anat.] Eikel m., hoofd der roede, des kittelaars.
— G lapdage, m. Regt n., om de varkens in de
bosschen of op de plaatsen, waar eikels zijn, te
laten weiden. — Eikeloogst m. ( glandée) — Glandaire, adj., z. v. a. GLANDIVORE.
(lande, f. [Anat., Bot.] Klier f. -- [Méd.,
Vétér.] Aller, toevallig kliergezwel n. aan eenig
lirchaamsdeel. — Glandé, e, adj. (Véter.] Met
gezwollen klieren (avives). — (Blas.] Geëikeld, met
eikels van andere kleur dan de eik.
Glandée, f Eikeloogst m. -- De tot varkensmes
geschikte woudvruchten Envoyer des cochons-ting
à In gl-, varkens in 't woud ter bemesting zenden.
Glandifornme , adz. [Didact.] Kliervormig ;
eikelvormig. -- Glandite, f., z. gland de mer
onder gland. — Glaudivore, adj. Van eikels
levend, eikeletend. -- Ook als subsi m. Les gl-s,
de eikeleters m. pl.
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GLANDULAIRE
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GLOBE.

G1andulaire,Glandeileux,euse,adj.Klier- ' en bodem behooren. — (poét.) Bouwland n., aardk luit m. Arroser la gl- de ses sueurs, in 't zweet

GLANDULAIRE, f. [Bot. ] Soort
achtig, klierig.
van ijzerkruid n. — Glandulation, f. [Didact.]
Vorming, ontwikkeling f., toestand m. der klieren.
— Glandnle, f. Kliertje n. — Glanduileux,
—

ease, ady., z. GLANDULAIRE. — Glandulifère,

adj. [Bot.] Kleine klieren dragend. — Glanduliforme, adj. [Bot.] Kliertjesvormig. — (plane, f.
[Agric.] Handvol f. nagelézene korenaren f. pl. —(Loc.
fig.) Il y a. encore champ (of beau champ) pour faire
g l-, hier valt nog wat na te lezen, nog wat profijt
te maken; daarover laat zich nog veel zeggen or
schrijven. — [H. eecl.] Inzameling f. der tiende.
[Féod.] Regt n. van arenlezing in een veld. —
Tros m., ril peertjes om eenen tak. Gl- d'oignons,
rist f. uijen. — Glanée, f. [Chas.] Strik m. om eenden en andere watervogels te vangen, waarbij graan
lokaas dienen. — Eendenvangst f. op-korelst
die wijze. — Glanement, m. [Agric.] Het nalezen der korenaren. — Glaner, v. a. Korenaren
nalezen. — ( fig.) II a laissé du champ á gl- après lui,
hij heeft nog een klein gewin voor anderen overgelaten; men kan over 't onderwerp, dat hij behandeld heeft, nog veel meer zeggen. — Ook as v. a.:
Gl- un champ, 'een akker nalezen. Gl- du froment,
tarty nalezen. — Het part. passé is ook adj.: Champ
gland, nagelezen veld n. — Glaneur, m., ease, f.
Nalezer m., naleesster f. van korenaren.
r lanis , f. , of als adj. Silure glanis, f.
[H. n.] Gemeene wentelaar m., de grootste zoetwatery isch in Europa.
Glanure, f. [Agric.] Opbrengst van de gedane nalezing der korenaren; nalezing f.
Glaphigzie, adj. Geschikt tot beeldwerk, g lap h i sc h. Talc gl-, soort van talk f., waarvan de
Chinézen apenfiguren maken.
Glapir, v n. Keffen (gelijk vossen en jonge
honden doen). — ( fig.) Met eene schetterende, krjschende stem schreeuwen, zingen. — Glapissant, e, adj. Scherp schreeuwend, krijschend:
Voix gl-e, Son gl-. — Glapissement, m. Gekef; — (fig.) Scherp, doordringend geschreeuw n.

Glaréole, f., z.

GIAROLE.

Glas, m. Gelui n. der doodklok. — Somtijds de

doodklok zelve f.: Sonner le gl-, de doodklok luiden. — z. ook GLAIS en GLAS. arend).
G l ati r , v. n. Schreeuwen , krijschen (als de
Glauber (Sel de), m. [Pharm.] Glauberzout n., zwavelzure soda f. (veelvuldig als purgeer
aangewend) . — C laubéri te, f. [Miner.]-midel
Een uit zwavelzure soda en kalk bestaand wit
zout, glauberiet n.
Glauceseence, f. [Bot.] Zeegroene kleur f.
van eene oppervlakte; het zeegroen-zijn. — Glaueescent; e , adj. Naar 't zeegroen zweemend,
grijsgroenach.tig.

Glaucienne, f. [Bot.] , z. v. a. CHELIDOINE.

Glaucion, C lauciuul, (pr. —once) [H. a.],
z. v. a. GARROT. — Bot.] , z. PAVOT coma.
Glaucique, adj. [Chico.] Groenkleurig. Acide
gl-, groenzuur n.
Glaucoïde, [Bot ] Porselein f. (pourpier). —
Melkkruid n. (glaux maritime). (kóm a n.
Glaucome, m. [Méd.] Groene staar f., g l auGlaucome of Giancontite, f. [Minér.] Soort
van krijtaarde f.
[

Glaucope, Glaiieope cendré, m. [H. n.]

Lappenvogel m. (op Nieuw- Holland).
G laucophj lle 4 adj. [Bot.) Met grijsgroene
bladeren. — C laucopode, adj. [H. n.] Met grijsgroene voeten. — Glaneoptère, adj. [H. n.]
Met grijsgroene vleugelen. — Glaucatre, adj.
[H. n.] Met grjsgroenen staart.
C laneus, m. (pr. —kuce) [Ft. n.] Ongeschubde
visch, met bijna cilindervormig lijf en broeden staart,
blaauwling m. — Blaauwe haai m. — Soort van
weekdier n., glaucus m.
C lane, m. Hakblok n.
Glazennet, m. (pop.), z. v. a. PINSON.
Glazeque, adj. [Bot.] Grasgroen, zeegroen,
wit- of' blaauwachtig groen. — G lauque, m.
Grijsgroene kleur f., zeegroen n. -- [H. n.] Zeehond, rob m.

Glaux maritime, m., z. GLAUCOïDE.

Glaye , f. , z. GLAIE. — Glayeul , m., z.

GLAIEUL.

Glèbe, f. Grond, bodem m. Esclaves, Serfs de
la gl-, slaven, lj feigenen m. pl., die tot den grond

zijns aanschijns den grond bebouwen. — [Chim.]
Ertsbevattende aarde f. — [ .H. n. ] Soort van
straalworm m. (de hondsdraf m.
C léchome, Glécome, m. [Bot.] KruipenGléchon, m. (pr. ch=k) [Bot. anc.] , z. v. a.
POULIOT; MENTHE. — Gléchonite, Gléchonitès, m. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Met polei gekruide

wijn m.

G léditsie, f. [Bot.] , z. v. a. FÉVIER.

Glène, f. [Anat.] Vlakke ,gewrichtsholte of pan,
ondiepe gewrichtsvlakte f., waarin 't gewrichtshoofd van een ander been draait (ook cavité glénoidale geheeten). — [Mar. Opgeschoten, in cirkelbogten gelegde tros m. 0/tou
w n. — [Pêche]
z. CLINE.

G léner, v. a. [Mar.] Opschieten, in cirkelbogten leggen (een touw, een' tros). — Het part. passé

is ook adj.: Cordage gléné, opgeschoten tros m.
Glénoïdal, e, r lénoïde, G lénoïdien, ne,

adj. [Anat.] Vlak uitgehold. Cavité gl- , of als
subst. La gl-, Z. GLENE.
C lette, f. [Chim.] Glit a. (litharge).
Gletteron, m. [Bot.] Klissen, kladden f. pl.,
dokkebladeren n. pl.
Gleucoinétre, of Gleueoeenometre, m.
[Tech.] Zoetigheids- or mostrneter; een werktuig
tot toetsing van 't suikergehalte der wijnen, enz.
(in 1840 door Chevalier te Parijs uitgevonden),
g 1 e u k o m é te r m. — r leneométrie, f. Kunst f.
om dat werktuig te gebruiken, g 1 e u k o m e t r i e f.
— C leucoinétrique, adj. Tot den mostmeter of
zijn gebruik behoorend, g l e u k o m é t r i s c h.
Gliadine, I. [Chim. 1 Eigen bestanddeel n. van
de kleefstof.
Cline, f. [Pêche] Bedekte vischkorf m.
Glinole , f. [ Bot. ] Soort van vijgplant f.,
g l i n u s m. — (linos, Gleinos, Glinus, m.

[Bot. anc.] Soort van ahornboom m.; — nu z. v. a.
GLINOLE.
Glirien, ne, adj. [H. n.] haar den zeven

gelijkend. — GLIRINS, m. pl. Ge--slaper(gi,o)
slacht van knaagdieren, waartoe de zevenslapers,
jerboaas e. a. behooren.
Glissade, f. Het glijden, uitglijden; uitglijding,
uitglipping f. (van den voet). — [Danse] Sleep- of
glijpas m., glissade f., glissé nl. — [Escr.]
Liet a fgljden van de degenkling. — (fig.) Cette
felle a fait une gl- , dat meisje is gevallen. —
Glissant, e, adj. Glad, glibberig. Le chemin
est fort gi-, de weg is zeer glibberig. — (lig.) Misschik, bedenkelijk, nételig. C'est un pas gl-, 't is
eene bedenkelijke zaak, een nételig geval. — /plissé,
m., of als adj. Pas gl-, m. [Danse], z. GLISSADE.
— 5 Glissenient, m. Het glijden, overheen glijden.
Glisser, v. n. Uitglijden, uitschieten, ontglippen;
glijden, sullen. Le pied lui glissa, zijn voet gleed
uit. L'échelle glissa, de ladder gleed uit. La bouteille, L'anguille lui a glissé des mains, de flesch,
de paling is uit zijne handen geglipt. On glisse sur
un chemin couvert de verglas, men sult of glijdt
op een beijzelden weg. — (fig. et ram.) Gl- des
mains a qn., iemand uit de handen glippen, hem
geen woord houden or ontrouw zijn. — Mes remontrances n'ont fait que gl- sur lui, mijne vermaningen hebben geen' indruk op hem gemaakt. —
Le pied lui a glissé, hij, zij heeft eenen misstap
gedaan. C'est à vous h gl-, nu moet gij er aan, nu
is 't uwe beurt. C'est one matière delicate, iï
faut gl- légèrement dessus, 't is eerre kiesche zaak,
men moet ze slechts even aanroeren. I1 glissa sur
eet article, hij stapte over dit punt heen. — GLISSER,
v. a. Heimelijk of behendig insteken, inschuiven: Il
lui a glisse une lettre dans in poche, hij stak
hem heimelijk eenen brief in den zak. — SE GLISsEP, V. pr. Heimelijk, insluipen: Il se glissa douce-

ment dans la chambre, hij sloop heimelijk in de
kamer. 11 s'est glissé unerande faute dans eet

ouvrage, er is eene groote fou
t in dit werk geslopen. — Se gl- le long dune corde, zich lances een
touw laten afglijden. — Cette opinion s'est glissée
insensiblement, deze meening is onmerkbaar ingeslopen, vastgeworteld.
Glisse>>r, m., -ease, f. Glijder m., glijdster f.
Glissoire, f. Glijbaan, sullebaan f.
G lobbée, f. [Bot.] Soort van indisch bloemriet n.
Globe, m. Bol m , bolrond ligchaam n., kloot m.

GLOBETJX
Gl- terrestre, Gl- de la terre, of enkel Gl-, aardbol. — [Astr., Géogr.] Gl- céleste, hemelbol m.,
hemelspheer, hemel-g 1 o b e. Rectifier le gl-, de hemelglobe voor eene gegeven plaats rigten of stellen.
Gi- terrestre, aardbol, aard-globe: Porter un lieu
du gl- sous le méridien, eene plaats op de aardglobe onder de middaglijn brengen. — _[Phy s.] Glde feu, vuurbol m., vurig luchtversch/nsel n. Glélectri ue, glazen bol tot het elektriséren. Gl- de
feu of d'artifice , vuurbol , luchtkogel m. , ieder
bolrond vuurwerk n. — [Mil.] Gl- de compression,
drukkogel (om de nabijgelégene galerijen eener vesting te doen instorten). — [Numism.] Gl- impérial,
of enkel Gl-, ?ijksappel m., gouden bol met een
kruis er op, als waardigheidsteeken in de hand van
een' vorst. — [ Anat.] Gl- de 1'oeil, oogbol. —
[.H. n.] , z. v. a. BATBACHITE. (mig, bolrond.
Globeux, ease, adj. [Bot.] Bol- of kogelvorGlobiceps, adj. [ H. n.] Met bolronden kop.
-- Globicere, adj. [H. n.] Met een bolvormig
uitwas op den snavel. — Globicorne, adj. [H. n. j
Met bolletjes aan de voelsprieten. — Globifère,
adj. Met bolronde verhevenheden. — GLOBIFÈRE, f.
[Bot.] Plant f. van Carolina, mikranthemum n. —
Globiflore, adj. [Bot.] Met bolvormige bloemen.
— Globifornie, adj. [Didact.] Bolvormig. —
Globipore, adj. [H. n.] Met ronde zweetgaatjes.
Globo (in), loc. adv. (latin) Over 't geheel,
in 't groot, g 1 o b a a 1: I1 faut con sidérer les choses
in globo

Globosite, f. [H. n. n.] Ronde, als gedraaide
schelpv ersteening f., ,g l o b o s i e t m. — t G lobosité, f. [Didact.] Bolrondheid f. (sphéricité).
Globulaire, f. [Bot.] Het gewone kogelkruid n.,
kogel- of klootbloein f. — GLOBULAIRE, adj. Bolvormig, bolrondachtig.
Globule, f. (verklw. van globe) Bolletje n.
Gl-s d'eau, de sang, water-, bloedbolletjes n. pl. —
Globuleur, m. [Tech.] Werkman, die de onefl'enheden op het oog der gegoten letters wegneemt. —
Globuleux, ease, adj. Bolrond, bolvormig. —
[Phys.] Uit bolletjes zamengesteld, g l o bul e u s.
— Globulicorne, adj. [H. n.] Met bolvormige
voelsprieten. — .Ells subst. m : Insect n. met zulke
voelsprieten. — Globulifère , adj. [Bot.] Met
enkele bolronde deelen. — Globuliforme, adj.
[Minér.] Bolvormig, bolrondachtig. — Globuline, f. [Chim.] Roode kleurstof f. in 't bloed —
[Bot.] Elk der afzonderlijke blaasjes van het plantenweefsel. — Globulipède, adj. [H. n.] Met
bolvormige voeten. — Globulite, m. [H. n.] Kever m. met bol- of- knodsvormiqe voelsprieten.
G lochide , f. [ Bot. ] Soort van weêrhaakje
aan 't eind der vezels van sommige planten. — Gloehidion, m. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der
wolfsmelk.
Gloire, f. Roem, lof m.. eer, glorie f. Chercher la gl-, Aspirer à la gl-, roem zoeken, naar
roem haken, staan. Il est comblé de gl-, hij is met
roem bedekt. 11 a toute la gl- de cette action, hij
heeft alle eer van deze daad. Avide de gl-, Apre

a la gl-, Désireux de gl-, Passionné pour la gl-,

roemzuchtig, roemgierig. Il est la gl- de sa patrie,
hi is de roem, kroon, eer, het sieraad van zijn
vaderland. t I1 est une des gl-s de son pays, hij
is een der beroemdste mannen van zijn land. —
Mettre sa gl- à of dans qc., à faire qc., zijnen
roem, zijne eer in iets stellen, zich iets tot eene
eer rekenen. Faire gl- de qc., eene eer uit iets
maken, op iets hoogmoedig zijn. I1 fait gl- of I1 se
fait une gl- d'être libertin, hij stelt er eene eer in
een zwierbol te zijn. Rendons toute gl- à Dieu,
laat ons God alle eer geven. Vaine gl-, ijdele roem m.,
laatdunkendheid, opgeblazenheid f. Fausse 1-, valsche roem m., ijdelheid f. — Somtijds heeft gloire
op zich zelven eene ongunstige beteekenis: La gile perdra, de roemzucht, hoogmoed, ijdelheid zal
hem in 't verderf storten. La vaine gl- corrompt
le mérite des meilleures actions, de ijdele roem,
de hoogmoed bederft de verdienste der beste daden.
— (Loc. prov.) Etre dans la gl- de Bacchus, dronken zijn. — Hulde aan God, verheerlijking, eer;
heerl jkheid f. , hemelluister m. Que toutes vos
actions tendent à la gl- de Dieu, laat al uwe daden tot Gods verheerljking strekken. Le fils de

Dieu viendra dans sa gl-, dans la majesté de sa

gl-, de zoon Gods zal in zijne heerlijkheid, in de
majesteit zijner glorie komen. La gl- du monde
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passe vite, de heerlijkheid der wereld gaat schielijk
voorbij. Avant-gout de la gij-, voorsmaak ni. van de
eeuwige zaligheid of heerlijkheid. — [ Pein t., Tbéát.]
Voorstelling f. van den open hemel met zijne bewoners, hemelstuk n., glorie f. — [Artif.] Groote
staande zon; glorie. — Somtijds z. v., a. AUREOLE.
Glomérer, v. a., liever AGGLOMERER.
G loLnéride, Gloméris, m. [H. n.] Kogeldier n., duizendpoot m., die zich als een bal oprolt.
— Glomériflore, adj. [Bot.] Met zamengehoopte
bloemen. — Gloméricarpe, adj. [Bot.] Met
zamengehoopte vruchten.
Gloria, f., Gloria patri, m. (latin) [Liturg.]
Eindvers n. der psalmen. — [Mus.] Koorzang m.,
op dat eindvers gecomponeerd: Tous les Gloria,
Tous les Gloria patri de ce musicien sont fort
beaux. — ( fig. el fam.) Ii est comme Gloria patri,
it se fourre partout, hij is overal te vinden, dringt
zich overal in. -- Gloria in excelsis, (pr.
—me ek -cel -sice) lofzang In., die doorgaans in de
mis wordt gezongen en met die woorden begint.
-- GLORIA, m. (fig. et fam ) Donnez-moi un gl(in kofjhuisstijl): geef me een g l o r i a (een kop
heete hofij met suiker en brandewijn of rum).
Gloriette, f. Lusthuisje, klein tuinhuis, priëel n.
— [Boul.] Afgeschoten ruimte f. achter den oven.
G lorieuse, f. [H. n.] Zeearend, adelaarsrog m.
(raie aigle). — [Bot.] Pracht- of pronklelie f. —
Glorieusement , adv. Roemruchtig , roem
roem, met eer; heerlijk. Il s'est tiré-wardig,met
gl- de cette affaire, hij heeft zich met roem, eer
uit deze zaak gered. II est mort gl-, hij is met
roem, roemwaardig gestorven.
Glorieuset, adj. et subst. m. (verklw. van
glorieux) Min of meer hoovaardig of verwaand.
Een ingebeeld gekje n.
% Glorieuseté, f. Verwaandheid f.
Glorieux, ease, adj. Roemruchtig, roemvol,
eervol, lofwaardig; — vermaard, doorluchtig, beroemd. 11 revint gl- , hij kwam roemvol terug.
Préférer une mort gl-euse k une longue vie, een'
roemvollen dood boven een lang leven verkiezen.
C'est une entreprise , action gl-euse. 't is eene
roemruchtige onderneming, doorluchtige daad. -Les gl- martyrs, de glorierijke martelaren. — Hoovaardig, verwaand, lofgierig, praalziek, laatdunkend: Il a du mérite, mais it est un peu gl-, hij
heeft verdienste, maar hij is een weinig hoovaardig.
— In dien zin ook als subst.: Les gl- se font haïr,
de laatdunkenden maken zich gehaat. — Corps gl-,
z. CORPS. blz. 432, kol. 2.
Glorifiable, adj. Verheerlijkenswaardig.
Glorification, f. [Théol.] Verheerlijking, verheffing van 't schepsel tot de eeuwige heerljkheid,
glorificatie f.
Glorifier, v. a. Verheerlijken, loven en prijzen
(God), de hoogste eere geven: Gl- Dieu de toutes
choses, aan God de eer van alles geven, God in
alles verheerl.2 ken. — Dieu glorifie les saints, God
verheerlijkt de heiligen, maakt hen eeuwig zalig.
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Dieu
soit loud et glorifié, God zij geloofd en geprezen.
— SE GLORIFIER , v. pr. Zich beroemen , zich
laten voorstaan, pralen, stoffen: II se glorifie de
ses richesses, hij beroemt zich op zijne rijkdommen.
— Se gl- dans la Croix de Jesus Christ, zijnen
roem in 't kruis van Jezus Christus stellen.
Gloriole, f. IJdele, verkeerde, geringe roem m.,
arinhartige praal f. — Gloriolette, f. (verklw.
van gloriole) (fam.) Nietige, nietsbeduidende roem
Glose, f. Uitlegging, verklaring, opheldering f.
van een woord of tekst; ophelderende, verklarende
aanmerking of noot , g l o s s e f. Gl- marginale,
randglosse, randverklaring , kantteekening f. La
gl- est aussi obscure que le texte, de uitlegging
is even duister als de tekst. — (Loc. prov.) C'est
la gl- d' Orléans, plus obscure of lire que le texte,
na die verklaring is men nog even wils als te
voren. — (fig. et fam.) Aanmerking, inz. berispende, min of meer boosaardige aanmerking, verzonnen bijzaak, g l o s s e f. Dites le fait simplement,
sans gl-, vertel eenvoudig het feit, zonder glossen.
— [Poes.] .Poëtische kunstgreep f., inz. der spaansche
dichters,waarbij Bene gedachte,in een zoogenaamd thema aangegeven, zoodanig in vier decimen of tienrégelige stroppen ontwikkeld wordt, dat op 't einde van
elke strophe een vers van het thema staat, soort
van parodie, glosse f.
.
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Gloser, V. a. Uitleggen, verklaren, ophelderen, it aime Is entendre le g[- de la bouteille, hij hoort
f70 s s é r e n, glossen maken: Les auteurs qui ont gaarne het klokklok der flesch; hij is een liefhebber
glosé la bible, de schrijvers. die den bijbel verklaard van een glaasje. — Glouglonter of Glougothebben. — (fig. et fam.) Bedillen, berispen, ten ter, v. n. Klokken, kokkelen, kloekloek doen.
Glouine, f., z. GLUME.
kwade uitleggen. Que trouvez-vous it gl- là-dessus?
Gloussern ent, m. Het klokken, geklok (der
wat vindt g ij daarop aan te merken, te berispen ?
— In dien zin ook als v. n. Vous glosez sur tout, hen, die hare kuikens roept); het kakelen, gekakel
gij bedilt alles, gij hebt op alles wat te zeggen, maakt (der hen, die leggen wil). — Glousser, v. n.
glossen op alles. I1 n'y a point It gl- sur ma con- Klokken, kakelen.
Gloussette, f., Glouet of Glout, m. [H. n.]
duite, er valt niets op mijn gedrag te zeggen.
Glosseur, m., -euse, f. Berisper, vitter, be- Bruin waterhoen n., een steltvogel.
Glouteron, m., z. BARDANE. Petit gl-, z. v. a.
diller, glossenmaker m., bedilster, glossenmaakster f.
Glossaire, m. Verklaringswoordenboek, woor- GLAITERON.
G louton, ne, adj. Gulzig, schrokkig, vrati.g.
denboek, waarin duistere, vreemde of oude woor— Ook als subst.: Un gl-, Une gl -ne, een vraat,
den worden verklaard, g l o s s á r i u m n.
Glossalgie, f. [Méd.] Tongpi n f. — Glos - slokop m. en f. — GLOUTON , m. [H. n.] Veel
— Gloutonnetnent , adv. Gulzig,-vratm.
salgique, adj. Tot de tongpijn behoorend, c^ l o s s dl g i s e h. — G lossanthrax, tn. [Med., Vetér.] schrokkig. — Gloutonnerie (oudtijds GlouPestkool f. aan de tong. boosaardige tongblaren f. pl. tonnie), f. Gulzigheid, vraatzucht f.
Glouze, f. [Mar.] Indieping, gleuf f. in eene
Glossate, adj. [H. n.] Met, lange, sterk ontwikkelde tong. — GLOSSATES, m. Pl. Stofvleugelige zandbank.
G lu , f. Vogellijm f. — Glu de l'oreille, oorinsecten n. pl. met lange tong.
smout n., oorzeep f. — Gluant, e, adj. Naar
Glossateur, m. Uitlegger, verklaarder, kant
Gl- de la bible, tekstverklaarder des-teknarm. vogellijm gelijkend; lijmachtig , ljmiq. kleverig.
Avoir les mains gl-es, kleverige handen hebben;—'
b ij bels.
Glosse, f. FE:!. n.] Tong I. der vliesvleugelige (pop.) kromme, diefachtige vingers hebben. — Gluen dubbelvleugelige insecten. — Naam van't week- au, m. Lijmstang, lijmroede f. Tendre des gluaux,
dier, dat de ossenhartschelp (isocarde, coeur de lijmroeden, lijmstangen leggen.
Glucine, Glycine, f. [Minér., Chim.] Zoetboeuf) bewoont.
Glossèrne, m. [Philol. anc.] Duister, verkla- aarde , berilaarde , glucine -aarde f., een metaal
1798 door Vauquelin in den beril en-oxyde,in
ring behoevend woord, g lo s s é m a n.
Glossien, ne, Glossique, adj. [Méd.] Tot smaragd ontdekt. Sels à base de gl- of Sels glu-.
ciques, glutine - zouten n. pl. — Acide glucique,
de tong behoorend.
Glossitation, f. [Méd.] Klokkend geluid n. glutine-zuur n., een bijzonder zuur uit de glucose.
in de ingewanden. (brand m. - Glieinlunl, Glut'yniunl, Glucyuiu, in.,
Glossite, f. [Méd.] Tongontsteking f., tong- z. BERYLLIUM . — Glucique, Glueyque, adj.,
Glossocatoche,m. [Chir.] Werktuigterneder- z. ond GLUCINE . — Glucose, f. [Chim.] Druidrukking van de tong b ij 't onderzoek van den achter- vensuiker, tepelsuiker, knobbelvormige suiker (in
mond, terughouderm. — Glossocèle, m. [Chir.] de druiven, vijgen en vele andere suikerachtige
.Iet krampachtig uitsteken der tong; tongqezwel n. vruchten, ook in honig, in den wortel van honds-- Glossocotne, in. [Chir.] Winde, leischroef f. gras, in de urine van lijders aan pisvloed), g l u(vroeger bij beenbreuk in gebruikt). — [Mécan.] cose f.
Glue, f., Z. v. a. GLU.
Windas H. --- [Ant.] Fluitdoos f. — Glossodie, f.
G loer, v. a. Met vogellijm bestrijken; kléverig
Bot.] Soort van standelkruid n. van Nieuw -Hol— Het part. passé is ook adj.: Baton glue,
maken.
tanden
Met
adj.
[H.
n.]
—
Glossodonte,
and.
.

op de tong. — G losso-épig lottique, adj. [Anat.]
Tong en strotklep betreffend. — Glossographe,m.
jver. — [Philol.] Schrijver over
[Anat.] Tongbeschr.
Se taal, taalbeschrijver m. — Glossographie, f.
Tongbeschr2jving
f. -- [Philol.] Taalbe[Anat.]
schrijving f., het beoefenen eener taal ten opzigte
van't glossarium, of't afleidend en verklarend woordenboek dier taal; het schrijven van kantteekeningen. — Glossographique, adj. Wat tot de

glossographie behoort. — Glosso-hyal, adj. en
subst. rn. [Anat.] Achterste horentje n. van het
tongbeen. — G lossoïde, adj. Naar de menschentong gelijkend - GLOSSOIDE , f. [Minér.] Tongsteen m. — Glossolo g ie, t. [Didact.] Tongleer,
verhandeling f. over de tong. — Glossologique,
adj. De tongleer betreffend. — Glossomane,
.

Glossonianie, z. v. a. BAVARD, BAVARDAGE. —
Glossomancie, f. Tongwaarzeggerij f.
Glossome, m. [Bot.] , z. v. a. VOTOMITE.

G losso-patatin, adj. [Anat.] Tong en ver
betreffend. — G lossopètres, m. pl. Tong--hemlt

steenen m. pl., slangentongen f. pl. , versteende
haaijetanden m. pl. -- Glosso-pharyngien,

ne, adj. [Anat.] Tonq en keel betref'end.—Glosso-

sta ^hylin, e, adj. [Anat.] Tong en huig betre rid. — G lossototnie, f. [Anat., Cbir.] Tongontleding; tongsnijdinq f. — Glossotomique,
adj. Daartoe behoorend, g to s sot á m i s c h.
Glotte, f. [Anat.1 Stemspleet, luchtpijpspleet f.
-- [H. n.] Wachtelkoning m., een riethoen (roi

des tailles, rále de genêts). — Glottial, e, adj.
[Anat.] Stemspleetachtig. Os glottéaux, stemspleetbeentjes n. pl. — G lottide, adj. [H. n.] Met zeer
lange tong (van vogels). — Glottite, f. [Méd.]

Ontsteking der stemspleet.

Glottorant, e, adj. [H. n.] Klepperend: Voix
gl-e. — Glottorer , v. n. Klepperen (van oo je-

vaars) .

Glouet, nl., z. GLOUSSETTE.

Glouglou , m. Klanknabootsend woord van
't geluid, dat het uit eene volle flesch stroomend
vocht maakt; ook van 't geluid van kalkoenen en
tortels, klokklok, kloekloek, het klokken, geklok n.

met vogellijm bestreken stokje n.
Glui, m. Dakstroo, grof roggestroo n. Maison
couverte de gl-, met stroo bedekt huis.
Glumacé, e, adj. [Bot.] Van hard en droog
weefsel; — in een beursje of bast gehuld. — Ginmal, e, adj. [Bot.] Naar zulk een hulsel gelijkend. — G lume, f. [Bot.] Bloem- of bloesemhulsel n. der grasgewassen; uitwendig bekleedsel van
ieder gr asaartje, z. v. a. BALLE.

Gluten, m. (pr. glu-tène) [Chim.] Lijmstof,
kleefstof, plantenlor f., een stikstofhoudend, vliezig, zeer veêrkrachtig, kleverig bestanddeel, inz. in
't zetmeel der graangewassen en peulvruchten ver
[Bot.] Klever ige stof f., die sommige plan--vat.—
ten uitscheiden. — [H. n.] Bindstof, ljmsto f f.,
die de deden der vaste ligchamen zamenhoudt. —
Gluténoïde, adj. [Didact.] Kleefstofachtig, naar
gluten of lijmstaf gelijkend. — Glutier, m. [Bot.]
Soort van wolfsmelk f. — Glutinant, e, Glntinatif, ive, G latinatoire, adj. Klevend, za-

menklevend, z. v. a. AGGLUTINANT, AGGLUTINATFI.

— Glntinaire, f. [Bot.] Saliesoort f., die eene
naar benzoë gelijkende hars uitzweet. —Gliitinateur, m., -trice, f. [Ant. rom.] Lijmer m., lijmster f. van de papyrus- bladen. — G lutinatif,

ive, Gleitinatoire, adj., z. GLUTINANT.—Glutination, f. Zamenljming, aaneenkleving f., b. V.
van de randen eener wond. — Glutine, f. Planten-eiwitstof f. , planten-albumine f. — G lutineux, ease, adj. Kléverig en lijmig. — Glutinosité, f. Kleverigheid f.
Glycération, f. [Ani. pharm.] Aftreksel n.
van zoethout, zoethoutdrank m., dropwater n.
Glycérie, f. [Bot.] Het groote vlotgras n.
Glycérine, f. [Chim.] Oliezoet n., oliesuiker,
eene doorschijnende, kleur- en reukelooze vloeistof,
uit de verzeeping der vetten geboren , g l y c e(dier n.
f.
r i ne
G lyeimère, f. [H. n.] Zeker hoofdeloos weekGlycine, f. [Bot.] Soort van zoethoutstruik rn.
met knoestigen wortel. Gl- tubéreuse, amerikaan
aardnoot f. Gl- frutescente, carolinische boo--sche
nenboom in. — [Chim.] , z. v. a . GLUCINE
.

GLYCISIDE
G lyciside, f. [Bot. anc.] , nu PIVOINE.
Glyconien of Glycoiiique, adj. m. [Poés,

anc.] : Vers gl-, oud-grieksche lyrische verssoort,
bestaande uit een' trochceus of spondeus, een' dak
een' amphimacer of daktylus, glijkonisch-tylusen
(name vruchten.
vers n.
Glycycarpe, adj. [Bot.] Met zoete en aangeGlycyrrhizine, f. [Chum.] Zoethoutsuiker f.,
-het suikerachtig beginsel van den zoethoutwortel
[glycyrrhiza glabra] . — Glycyrrhizite,f. [Bot.]
Amerikaansch zoethout n. — [Minér.] Versteend
zoethout.
Glyphe, m. [Arch.] Insnede, kerf, groefstreep f.
(als sieraad aangebragt). — Glyphique , adj.
[Didact.] Met beeldhouwwerk versierd of zich zoo
voordoend, g l y p h is c h.
(visch.
Glyphisodon, m. [H. n.] Zaagtand m., een
Glyphite, I. [Minér.] Chinésche speksteen m.
Glyphogène, f. [Gray.] Bijtmiddel n. voor de
staalgravure, onlangs door Deleschamps te Parijs
uitgevonden. — G lyphographie, f..Ni-euw uit
manier om koperplaten tot de beteekening-gevond
en den galvanischen druk voor te bereiden.
Glyptique, I. [Gray.] Snij-, kerf- of graveer
fijne steenen, steensnjj kunst, g l y p ti e k-kunsti
of glyphiek f.
Glyptognosie, f. [Didact.] Kennis der glypten
of gesneden steenen. — Glyptognotique, ad..
Die kennis betreffend , g l y p t o g n ó t i, s c h. —
G lyptographe, nl. BeschrZjver, kenner m. dier
kensteenen. — G lyptographie, f. Beschrijving, ken
nis f. der gesneden steenen. — Glyptographibehoorend,
kennis
que, adj. Tot die beschrijving of
glyptographisch. — Glyptologie, f. Ver
glypten 0/' gesneden st-enen.---handeligovr
Glyptologigae, adj. Die verhandeling betreffend, g l y p t o l ó g is c h. -- G lyptospermes, f.
pl. [Bot.] Planten f. pl. met dwars gekerfde zaden.
---Glyptothèque, f. Kabinet n. of verzameling van gesneden steenen, ook in 't algemeen van
beeldhouwwerk, g l y p t o t h eek f. (Men zegt meestal DACTYLIOTHÈQUE.)
Gnalle, f. (fam.) Ongeluksworp m. (bij het
dobbelspel; in tegenstelling met rafle). — ( Prov.)
Après rafie, gn-, op mooi weir volgt regen, een

--
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Gnomon, m. Astronornische wijzer, zonnewijzer; — stijl, wijzer m. des zonnewijzers.— [Arith.]
Elk getal, dat, bij een vierkant getal gevoegd, op
nieuw een vierkant getal geeft. G-s, getallenreeksen f. pl., uit welke men de veelhoekige getallen
zamenstelt. — Gnomonien, m., z. v. a. GNOMO
-NOGRAPHE. -- Gnomonique, f. Kunst om astronomische wijzers, inz. zonnewijzers te maken,
zonnewijzerkunst of - kunde, g n o m o n i e k f. —
GNOMI0NIQUE, adj. Die wetenschap of kunst betre (fend; niet een' zonnewijzer voorzien. Colonne gn-,
uurzuil f. of -obelisk m. der Ouden. — Gnomonographe, m. Zedeleeraar m. — Gnomonographie, G nommonologie, f. Zedeleer f., leerboek of stelsel n. der zeden. — Gnomonographique, G nomonologique, adj. Daartoe behoorend, gnomonográphisch, gnomonoló flisch.
Gnoristes, in. pl. [H. n.] Soort van dubbel
insecten n. pl.
-vleugi
G nose, f. [Phil.] Hooger inzigt n. of diepere,
geheime kennis der christelijke godsdienstleer, godsdienst-philosophic der eerste christenen, g n o s i s f.
— Gnosimaques, m. pl. [H. eccl.] Christensecte f. der 7de eeuw, die alle leerstelsels verwierp
en alleen de goede werken bij God liet gelden, g n os i m á c h e na m. pl. -- G nosticisme, m. Leer f. der
gnostieken, g n o s ti c i s m u s n. --G n ostiques,m.
pl. Geheimkenners, zoogenaamde godswijzen, door
gewaande goddelijke openbaringen hoog verlichte
christen-wijsgeeren in de eerste christenkerk, g n o st i e k e n m. pl. — GNOSTIQUE, adj. Geheimkundig,
gnostisch.
G nou, m. [ EI. n.] Gnoe m., een dier in A frika's
binnenland tee noorden van de Kaap, om zijn zon
maaksel ook hertestier m. en hertepaard n.-derling
geheeten.
Go (Tout de), loc. adv. (pop.) Zonder complimenten of omstandigheden, geheel vrij: Entrez
tout de go, treed vrij binnen. Il y va tout de go,
hij gaat ronduit te werk. (trijs ni.
f Goache, Gouache, m. [H. n.] Grijze paGoaconaz, m. [Bot.] Groote amerikaansche
boom m., die den tolu- balsem oplevert.
Goailler, Goaillerie, Goailleur, z. GOU-

AILL—.
geluk wordt vaak door een ongeluk gevolgd.
G obbe, f. Vergiftigde bete f. of spijsbrok m. om
6nphale, m. [Bot.] Roerkruid n., stroobloem,
papierbloem, winterbloem f. (immortelle). Gn- des honden en andere dieren mede te vergiftigen. —
sables, zandroerkruidn. — Gnaphalié, e, Gna- [Vétér.] Haarbal m. in de maag der woldragende
dieren. — Gobbé, e, adj.: Bête a lame g-e, wol phaloïde, adj. Roerkruidachtig.
Gnathaptères, in. pl. Ongevleugelde insec- dragend dier n., in welks maag men een' haarbal
aantreft.
ten n. pl. met kaken.
Gobé, e, adj. (en part. passé van gober): Mets
Gnathite, f. [Méd.] Wangontsteking f.
Gnathocéphale, m. [Anat.] Wanschepsel n., g-, gulzig ingezwolgen spijs f. — Nouvelle g-e, gedat in plaats van een hoofd enkel zware kaken slikt, voor goede munt aangenomen nieuws n. —
heeft. —Gnathoplégie, f. [Méd.] Verlamming f. Personne g- e,geknipt, onverwachts gevat persoon m.
Gobe-affront, m. (woord van Scarron) Voor
der wangen. — Gnathoplégique, adj. Tot die
Kwaal behoorend. — Guathorragie, f. [Med.] beleediging ongevoelig mensch, affronten-slikker m.
Sterke bloeding f. uit de inwendige oppervlakte der (Plug. Des gobe-affronts.)
t Gobeau, m., z. v. a. GOBELET.
wan,q en. — Gnathorragique , adj. Wat die
Gobelet, m. Beker, kroes nl. Boire dans un
bloeding betreft. — Gnatospasule, m. [Méd.]
Kinnebakskramp f. (daphné f. g-, uit een' beker drinken. — Goochelbeker m.:
Gnidie, Gnidienne, f. [Bot.] Italiaansche Jouer des g-s, met de bekers spelen , goochelen.
G niole, f. (pop) Stoot in. van een' draaijenden Joueur de g-s, goochelaar m.; — ( fig.) bedrieger,
tol tegen een' anderen;— b ij uitbreiding: stoot, dien schurk m. — Tour de g-, goochelkunstje n. met
iemand zich toebrengt. — GNIOLE, adj. (pop.) On- den beker; (fig.) slimme bedriegerj, opligterij f. —
handig, linksch, onbeholpen. — In dien zin ook als [Pharm.] G- émétique, braakwijnbeker m. (beker uit
subst. m. en f. C'est un, one gn-, 't is een on- tin en antimonium of spiesglans, waarin men weleer wijn liet staan, die dan eene braking- en purhandig schepsel.
Gnome , m. [Myth.] Aard- of berggeest, ka- géringwekkende kracht verkreeg). — [ Bot.] Gbouter m., aardmannetje n., eene soort van elemen- d'eau, z. V. a. ECUELLE D'EAU. — [Hort.] Beker
vruchtboom m. — Weleer beteekende go--vormige
tair-geesten (vgl. élémentaire), die men zich ver
aarde te wonen en daar schatten te-beldin belet ook: de koninklijke wijn- en fruitbediening f.;
bewaken, gnome m. — Ook als adj. gebruikt: Le de daarmede belaste beambten m. pl. — G obelepeople gn-, het kaboutervolkje. — GNOME, M. Ge- terie, f. Bekerfabrijk f., bekerhandel m. — Bedenkspreuk, leerspreuk f. — [H. n.] Soort van kerwerk n. — G obeletier, m. Bekermaker; beschildvleugelige insecten n. pl. — G nomide, f. kerverkooper m. --- Gobelette, f. [Man.] Klein
[Myth.] Vrouwelijke aard- of berggeest m., aard- mastvaartuig n. met een vierhoekig zeil.
Gobelin, Goblin, m. [Myth. gaul.] Kwel- of
wijfje D. — Gnomique, adj. In spreuken vervat , spreukvormig , kernspreukig , g n o m is c h: plaagduiveltje n., soort van booze huis-dcemon, bulPoème gn-, spreukdicht n., gedicht vol kernspreu- lebak m. — Gobelins, m. pl. of Tapisseries de
ken. — Poete gn-, of als subst. Gn-, spreukdichter m. Gobelin, fransche behangseltapijten n. pl., met engeGnomologie, f. Wijsbegeerte f. in spreuken; werkte figuren (naar haren uitvinder Gobelin, die
spreukenboek n., verzameling f. van gedenkspreu- in 1667 te Parijs eene tapijt fabrijk. oprigtte,welke nog
ken. — 5 G nomologique, adj. Wat de gnomo- eene van de merkwaardigheden dier hoofdstad is).
logic betreft, g n o m o l o g i s c h. — 5 GnomoloGobelotter, v. n. (pop. et fam.) Pimpelen,
gue, m. Spreukrjk schrijver; verzamelaar van dikwijls en met kleine teugen drinken; — zich een'
roes drinken.
kernspreuken, g n o m o t o o g m.
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LOBE-MOLTCHERONS

Gobe-moucherons, m. [H. n.] Soort van
vliegenvanger m. (Plur. Des gobe-moucherons).Gobe- mouches, m. [H. n.] Vliegenvanger m.
een vogeltje , dat de vliegen en muggen tot zijn
hoofdvoedsel maakt. — Kleine hagedis f. der Antillen. — [Bot.] Vliegenvanger m., naam van som
planten, die de vliegen als 't ware vangen-mige
(z. APOCYN). — lig. et fam.) Jahrolr, oogend ienaar, panlikker; — ledigganger, rondslenderaar,
straatslijper; -- ligtgeloovige, onnoozele m. (die
alles voor goede munt aanneemt, alles slikt) (Plur.
Des gobe- mouches.) —Gobe-rnouton,m. [Véte,r.]
Doodelijke pillen f. pl. voor schapen en ander vee.
Gober, v. a. (fam.) Gulzig inzwelgen, inslokken, , inslurpen , binnenslaan. G- une couple
d'oeufs, een paar eijeren naar binnen slaan. —
(Loc. prov.) 11 a gobé le morceau, hij heeft de
pil geslikt, heeft zich laten beet hebben. — Il gobe
tout ce qu'on lui dit, hij neemt alles voor goede
munt aan, wat men hem zegt. Il ne fait que gdes mouches, du vent, hij loopt vliegenvangen,
verbeuzelt zijnen tijd. -- (pop.) G- qn., iemand
onvoorziens vatten, knippen. On la gobe au sortir de chez lui pour le mener en prison, men
heeft hem toen hij zin huis uitkwam gevat, om
hem naar de gevangenis te voeren. — [Faut.]
Patrijzen met haviken en sperwers jagen. — GOBER, V. n. (Loc. prov.) G- á 1'hamecon, aan den
angel bijten, in den strik vallen, zich laten beet
hebben.
Goberge, m. [H. n.] Grootste soort van ka
Tech.] Klemboon, klemhaak m.-beljauwm.—[
(voor pas gelijmd houtwerk). — GOBERGES, M. pl.
Dwarsplanken f. pl. op de onderlagen van 't bed.
Goberger (se), V. pr. (fam.) Zijn gemak nemen, zich op zijn gemak nederzetten of nedervlijen. — Zich vrolijk maken. -- (pop.) Je men
goberge, ik lach er mee, geef er niet om.
Gobet, m. (tam.) Brok m., bete f., die men
doorslikt. — (fig. et (am.) Prendre un homme au
iemand knippen, zich onverhoeds van hem weeser maken. — ( pop.) C'est un bon g-, 't is een
ligtgeloovige ziel, hij slikt alles. — [Faut.] Chasser au g-, z. v. a. GOBER. — ( pop.) Soort van
groote kers f. — Weleer ook z. v. a. GOSIER.
Gobeter, V. a. [Mac.] Berapen, volrapen, een'
opgemetselden muur met pleisterkalk bewerpen en
bestrijken. — [ Agric.] De teel- of mestaarde over
den grond verdeelen. — Gobetis, m. [Mac.] Pleisterkalk m. tot beraping; volgeraapt muurwerk n.
Gobeur, m., -ease, f., ((am.) Doorzwelger m.,
-zwelgster f., slokop m. en f. — (fig.) Li.gtgeloovige m. en f. — [Navig.] Kaaiwerker, scheepslosser en -lader m. (inz. aan de Loire) . — [H. n.] Gde mouches, z. v. a. GOBE-MOUCHES, BOUVIER.
Gobie, f. [H. n.] Govie f., zeegrondel m. tinoir (ook boulereau noir), zwarte goeie f., goveke n.
Gobillard, m. Vathout, duighout n.
Gobille, f. Knikker, stuiter m. Jouer aux g-s,
knikkeren. — [ Tech.] Zeker mutsenmakerswerktuig n.
Gobin, m. ((am.) Bultenaar , gebogchelde ,
bult m. — (pop.) C'est un plaisant g-, 't is een
koddige snaak.
G obioïde , m. [H. n.] Zeegrondel niet twee
vinnen m. — Gobiomore, m. Grondel m. met
vrije vinnen,
G obisson, m. [Mil.] Borststuk aan een harnas,
opgevuld borststuk n.
Goblet, m. [Bot.], z. v. a. ECUELLE d'eau.
(

.

0. -,

Goblin, m. [Myth. gaul.] , z. GOBELIN.
Gobriole, f. [Tech.] Stuk hout n., dienende

tot vorm, om Bene vaas van traliewerk te maken.
Godage, m., Godée, f. [Tech.] Gebrekkige
papiervorm m. — Valsche plooi f. in een kleed.
Godaille, f. (pop.) Slechte wijn m., bogt f.;—
weleer ook: dronkenschap, brasserij f. — Godailier, V. n. (pop.) Zuipen, zwelgen.— GODAILLER, M.
[Bot.] Najaars-moszwam f. (ook mousseron d'automne en agaric faux mousseron ge/weten). —
Godailleur, m. (pop.) Zuiper, zwelger m.
Godan, m. ((am.) Fopperij f., strik m. Donner dans le g -, in den strik vallen, zich laten beet
hebben.
5 Godard, m. Lekkerbek, smulbroir m. —
(pop.) Man, wiens vrouw in 't kraambed ligt. —
Woord, waarmede men de zwanen tot zich roept.
Goddon, m., z.

GODON.

GOGAILLE.

--

Gode, m. [H. n.] Verbastering van GADE. —

GODE, f.

Zwarte en witte zeemeeuw f.

G odée, f., z. GODAGE.
Godelurean, m. (fam.) Saletjonker, pronker m.
Godenot , m. Goochelaars popje. — ((am.)
Mismaakt ventje, dwergje n.
G oder, V. N. Valsche plooijen hebben, in ver
hangen (ook bouteiller).
-kerdploijn
-I- Goderainé, e, Goderonné, e, adj. (Op-

getooid (paré).

Godet, m. Drinkschaaltje n. zonder voet noch
oor. — Kop of ketel m. (eener tabakspijp) . —
[Bot.] .Kelk, bloemkelk m. Calice á g-, bekervormige kelk. G- crottinier, z. v. a. PEZIZE PONCTUÉE. — [ Hydraul.] Putemmer, tuimelaar m.,
z. v. a. AUGET. — [ Tech.] Trechteropening f. , door
welke 't gesmolten metaal in den vorm vloeit. —
Schilders aarden potje n. — Glazen druipbakje n.
onder de hanglampen. — Bakje n. met doorboorden bodem aan een' locomotief voor het vet of de
olie ter smering van verschillende machine-deden.
Godiche, adj. (pop.) Onhandig, linksch, onbeholpen. — Ook als subst.: C'est un g-, 't is een onhandig schepsel. — Godiehon, ne, adj. (pop.)
Zeer onhandig, lomp.
Godille, Goudille, f. [Navig.] Wrikriem,
stuurriem in. — Godiller, Goudiller, Gabarer, V. n. Wrikken. — Godilleur, Gondilleur, m. Wrikker i.
-f- Godin, m. Groot kalf n., jonge stier m.
—
(nog in het depart. der Ardennen in gebruik)?—
f Godine, f. Traag wijf n., slet f. — t Godinette, f. (verklw. van godine) Liefje n., beminde,
vrijster f. (pop.) Baiser en g-, verliefd kussen,
omhelzen. — Ook z. v. a. GODINE.
Godivean, of Paté de g-, m. [Cuis.] Pastei
van kalfsgehakt, zwézerik, lever, truffels, enz.,
vleeschpastei, worstpastei f.
t Godon, Goddon, m. Rijke lekkerbek m.
-- Ook als verklw. van Claude gebézigd: Zotje n.,
onnoozele hals m.
Godron, m. [Modes] Ronde, bolle plooi f.
(aan lubben, vrouwenkapsels, enz.) — Plooz(jzer n.
-- [Orf., Sculp.] Langwerpig eivormig sieraad,
g od r o n n. — [Arch.] E jerljst f. — Godronnage, m. Het maken van bolle plooijen, van
eivormige sieraden. — Godronner, v. a. In ronde of bolle plooijen leggen; — eivormige randversieringen aan goud- en zilverwerk, aan schrjnen beeldhouwwerk aanbrengen, g o d r o n n é r e n.
— [Fpingl.] De speldeknoppen op den vorm draaijen. Het part. passé is ook adj.: Coiffure godronnee, bol geplooid kapsel n. — [Bot.] Feuille
g-e, blad n. met natuurlijke randplooijen. — Weleer ook: opgetooid (pare, ajusti). — Godronneur, m ., Maker m. van eivormige randwrongen
aan vaatwerk. — Godronnense, f. Plooister f.
— Godronnoir, m. [Tech.] Holbeiteltje n. voor
drijfwerk.
Godure, f. [Tech.] Valsche, verkeerde plooi f.,
valsche vouw m.
Goëland, m. [H. n.] Zeemeeuw f. G- á mouteau noir, mantelmeeuw. G- á manteau gris, burgemeester m. G- argenté, zilvermeeuw.
Goëlette, f. [Mar.] Tweemastvaartuig n. van
50 tot 100 ton, soort van schooner m., g o e 1 e t f.
— [H. n.] Soort van snelvliegende zeezwaluw f.
Goémon, Gouetnon, m. [Bot.], z. v. a.
VARECH. (en Senegal.
Goertan, m. [H. n.] Groene specht m. van
Goet of Gonet, m. [Hort.] Soort van groote
witte druif f.
Goétie, f. ( pr. —cie) Vermeende tooverij, door
oproeping van booze geesten, ten einde de menschen
te schaden, geestenbezwéring f. — Goétien, m.,
ne, f. Geestenbezweerder m., - bezweerstel' f.,
g o ë e t m. en f. --- Goétique, adj. Wat die
geestenbezwering betreft, g o e t i s c h..
Goêtre, etc., m., z. GOITRE, enz.
Goézie, f. [H. n.] Ingewandsworm m. van
den wentelaar (silure) .
Goffe, adj. ((am.) Mismaakt, wanstaltig, lomp,
onbeschoft. — GOFFE, m. Platte volkstaal f. —
t Gof ement, adv. Lomp; ellendig. — t Gofferie, f. Lompheid, onhandigheid, plompheid f.
Gogaille, f. (pop.) Vrolijke, luidruchtige maaltijd m. Faire g-, goede sier maken, slampampen.
— Weleer ook: grap, gekheid f.

GOGO
Gogo (a), loc. adv. (très- fam .) In overvloed,
volop: Vivre á g-, volop en vrolijk leven, een lek
ij k leventje leiden.
-kernvol
Gogoli, m. [H. n.] Eend f. van Kanitsjatka.
t Gogue, Goguette, f. [Cuffs.] Vulsel n.
(farce), gehakt met peper, uijen, fijne kruiden, enz.
- t GOGUES, f. pl., z. v a. GOGUETTES.
Goguelin, m. [Mar.] , z. v. a. GOBELIN.

-f- Goguelu, e, adj. (pop.) Hoogmoedig, trotsch

op. zijne rijkdommen. -- GOGUELU, m. Trotsche

rykaard. — Vrolijke broeder m.
Goguenard, e, adj. Spotachtig, spotziek (doorgaans in kwaden zin) Avoir l'esprit g-, spotziek
zijn. — GOGUENARD m., -E, f. spotboef m., spotster f. — Goguenarder, v. n. (fam.) Den draak
steken, gemeene grappen maken, gekscheren. —
Goguenarderie, f. (fam.) Platte scherts, gemeene boert f., lage grappen f. pl.
Goguenettes, f. Beuzelingen f. pl., wisjewasjes n. pl. ; Z. v. a. GOGUETTES.
-j- Gogaer (se), V. pr. ((am.) Zich vervrolijken , zeer lustig maken.
Goguette, f. [Cuffs.], z. GOGUE. — GOGUETTES, f. pl. Grappen f. pl., kwinkslagen m. pl.,
kortswijl m., boert, vroljke kout f. Conter des g-,
grappen verhalen. Etre en g-, en ses g-s, in eene
goede luim, op zin dreef zijn. Faire ses g-, zich
lustig maken. Chanter g- a qn., iemand doorhalen,
doorstrijken, uitmaken, bits bejégenen, de huid vol

schelden.

G oiland, m., z. GOëLAND.
Goinfrade, f. (burl.) Brasserij f., maaltijd m.
van eersen vraat. — Goinfre, m. (pop.) Vraat,
slokop, slemper, smuller, zwelger, brasser m. —
Goinfrer, v. n. (pop.) Inzwelgen, brassen, vreten, slempen. — Goinfrerie, f. (pop.) Zwelgerij,
brasserij, slemperij f.
Goiran, m., z. v. a. BONDREE.
G ois, m., z. v. a. GOET.
Goitre, Goitre, m. [Méd.] Krop m., kropgezwel n. Les montagnards sont sujets aux g-s,
de bergbewoners zijn aan kropgezwellen onderhevig. -- Goitreux, ease, adj. Kropgezwelachtig;
met kropgezwellen behebd. — [ H. n.] Le lézard
g-, of als subst. Le g-, de mexicaansche krophagedis f., kropsalamander m. — GOITREUX, m., -EUSE, f.
Lijder m., lijderes f. aan kropgezwel; kropmensch m.
Goitreux, m. of Goitreuse, f. is ook de
volksnaam van den pelikaan, ook de toenaam van
vele andere vogels, die een' grooten krop hebben of
schijnen te hebben. — G oitrie, f. Keelziekte f.

Golfe, f. [Géogr.] Golf f., zeeboezem m. —
Courant du g-, golfstroom m., eene hoogst merk
oceaan.-wardigestomn A1aische
-- [Anat.] G- de la veine jugulaire, holte f., die
de keelader opneemt.
Golfiehe, f. (verbastering van g o u d v i s c h)
Paarlemoérglanzige schelp f.
t Goliard, m. Spotvogel, grappenmaker m.
Goliath, m. [H. n.] Reuzenkever, goliath m.
— (fam.) Zeer groot en zwaar mensch (met zinspeling op den bijbelschen reus Goliath).
Golile of Golille, f. [Anc. cost.] Stijve spaan
halskraag m.
-sche
Golis, m. [Eaux et for.] Achttien- tot twintig j arig hout n. ; boom m. van dien ouderdom.
Golithes, m. pl:, z. CENCHRITES.
Golisson, m., z. v. a. GAMBESON.
Gollette, f. [Chev.] Maliekolder m., pantser-

hemd n.

Gomarien, ne, Gomariste, adj. [H. rel.]
Gomaristisch. — GOMARISTES, m. pl. Partijnaam
van de aanhangers der leer van Gomarus (hoog leeraar te Leyden in 't begin der 17de eeuw),
Gomaristen, Contra- Remonstranten m. pl.
G omart, m. [Bot.] Balsem- of gomboom m.
van Amerika, inz. van de ,Antillen.
Gombaut, m., z. v. a. GIRAUMZOuT.
Gombette, adj. [Rist.] : Loi g- of Loi de
Gondebaud, oud - bourgondische wet f. (naar koning
Gombaud of Gondebald geheeten) .
Gombin of Geinbin, m. [Pêche] Cilinder
fuik f. met twee ingangen.
-vormige
Gomène, Gounmène, f. [Mar.] Ankertouw
eener galei; — meertouw n. — Gomenage, m.
[Tech.] Het gommen; gomming f. — Het onbehoorlijk aaneenkleven dei zijdedraden. — Gomme, f.
[Bot.] Gom f., droog plantenlijm, verdikt slijmi
-
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sa f. uit de boomen. G- arabique of thébaique
of du Sénégal, arabische, senegalsche gom. G-

gutte, gittegom, geelhars, blinkende gomhars f. Grésine, gomhars. G- élastique, elastieke, veêrkrachtige gom, vederhars (caoutchouc). G- copal, kopalgom, lakhars. G- adragant, dragant -gom (tra
gacante). G- anime of animée, vloedhars, animégom. — [Hort. ] Ziekte f., soort van brand m.
der steenvrucht ragende boomen. — G-ommé, e,
adj. (en part.' passé van gommer) Gegomd: Taffetas g-, ,gegomd taf n. Eau g-e, gomwater n. —
G ommeline, f. [Tech.] Soort van zuiverder
gom, meer geschikt tot de katoendrukkerij dan de
arabische. — Gommement, m. Het gommen
(gommage). — Gomumer, v. a. Gommen, met
opgeloste gom bestrjken 0! doortrekken, door Bomwater halen, met gom vermengen. — Gommeux,
ease, adj. Gomgevend: Arbre g-, gomboom m. —
Gomachtig; gommig. — Gommeux, m. [Pharm.]
Gommiddel , gomhoudend middel n. — Goinmier, of als adj. Arbre g-, m. [Bot.] Gom boom m. — Goinmifère, adj. [Bot.] Gomgevend
(gommeux) . — G ommite, f. [Chim.] Gomstof,
de eigenlijke gom f. — Gommoir, m. [Tech.]
Gombak m. der fabrikanten. — Gommo-résineux, ease, adj. [Chum.] Gomharsig.
Gomo, m. [Bot.] Ternataansche broodvrucht,
rima f.
% Goutorrhéen, m., z. v. a. PÉDÉRASTE.
Gomphiasis, f. [Méd.] Het voelbaar- of stompworden der tanden; kiespijn f. — Gomphose, f.
[Anat.] Onbewégeljke gewrichtsvereeniging door in
elkander sluitende, min of meer getande naden;
inkassing, inz. der tanden in de tandkassen, g o enphósis f.
Gomphrène, f. [Bot.], z. v. a. AMARANTINE.
Gon, m. [H. n.] , z. v. a. CHARANSON, CALANDRE.
Gonagre, f. [Méd.] Kniejicht f., g o n a g r a n.
— Gonalgie, f. Kniepz,jn, g o rs al g i e of g on a t a l g i e f. — Gonalgique, adj. Tot de kniepijn behoorend, g o n á l g i s c h, g o n a t á l g i s c h.
G onamhouch, m. [H. n.] Surinaamsche geelvink m.
Gonargue, Gonarque, f. [Astr.] Soort van
zonnewijzer m. der Ouden op de verschillende
vlakten van een' veelhoekig ligchaam.
Gonarthrocace, f. [Med.] Ontsteking f. der
kniegewrichtsvlakten.
Gond, m. Duim m., her f. (van een hengsel).
— (fig.) Sortir des g-s, boos worden. van zijn stel
raken. Faire sortir of mettre qn. hors des g-s,
iemand van gramschap buiten zich zelven brengen,
iemand in 't harnas jagen. — [Anat.] Eerste halswervel, draaijer, atlas in. — [ Mar.] , z. v. a. FICHE.
— Gonder, v. a. [Tech.] Van duimen voorzien
(eene deur, enz.).
Goedezel, m. [Coma Gesponnen boomwol f.
van middelmatige soort.
Gondolage, m. [Tech.] Hout n., dat door
't vocht kromtrekt, uitzet, zwelt.
Gondole, f. [Mar.] Gondel f., plat overdekt
vaartuig, inz. in de grachten van Venetië; -fransche boot f. in de Middellandsche zee. — Luchtbalschuitje n. — [Chir., Ocul.] Oogschaaltje n.
(voor 't wasschen of betten der oogen). — [Econ.

dom.] Langwerpig drinkschaaltje n. zonder voet
of oor. -- [Voit.] Gondelvormig rijtuig n.; —
soort van groote omnibus m. te Parijs. — [Ponts
et chauss.] Geplaveide waterloop m. — Gondolé, e, adj. [Mar.] Gondelvormig, als eene gondel
gebouwd. — Gondoler, v. n. [Mar.] Van voren
en achteren hoogop gebouwd zijn of springen. —
[Tech.] Uitzetten, kromtrekken (van hout). —
Gondolette, f. [Mar.] Kleine gondel f. — Gondolier, m. Gondelschipper, gondelroeier, gondelier m.
(beste soort.
Gondouli, m. [Com.] Indische rijst f. van de
Gondozoletti, f. pl. [Com.] Zeer fijn katoengaren n. van Aleppo. (infusiediertje n.
Gone of Gonelle, f. [H. n.] Plat, veelhoekig

t Gonèle, Gonelle of Gonnelle, f. Mansof vrouwenkleed; — jagtbuis n ; — soort van wapenrok; — priestermantel m.
Gonfalon, Gonfanon, m. [Bias.] Kerkba
kerkvaan f. — Lansvaantje n. — Gonfalo--nier,
nier of Goufanonier, m. Vaan- of banierdrager; kerkvaandrager m. — Voormalige titel der
regénten van sommige italiaansche steden en repu-
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GONFLE

blieken, g o n f a l o n i é r e m. — Policie- beambte
in de provinciën van den Kerkelijken staat.
Gonfle, f. [Tech.] Holte, luchtblaas f., gebrek
in 't metaaldraad, dat men door de trekplaat haalt.
G onflé, e, adj. (en part. passé van gonfler)

Gezwollen, opgeblazen, opgezet: Ventre g-, opgezette buik m. Yeux g-s, gezwollen ooggin n. pl. —
G- d'orgueil, de son merite, opgeblazen door hoogmoed, trotsch op eigen verdienste. — Gonflement, m. [Méd.] Opzetting, uitzetting, zwelling,
opzwelling f. Le g- du ventre, het opzwellen des
bulks. — Gonfler, v. a. Doen zwellen. doen opzwellen, opblazen: La plupart des légumes gonflent
l'estomac, de meeste groenten doen de maag opzwellen. Un pigeon qui gonfle sa gorge, eene duif,
die haren krop opblaast. — ( fig ) Sa fortune la
gonflé d'orgueil, zijn geluk heeft hem hoogmoedig
gemaakt, opgeblazen doen worden. — GONFLER,
V. n., en SE GONFLER, V. pr., Opzwellen, zwellen,
zich uitzetten: Des qu'il a mange, l'estomac lui
gonfle, noodra h ij gegeten heeft, zwelt hem de
maag op. — Les eaux se gonflent, de wateren
zwellen, de rivieren worden hooger. — (fig.) Se gd'orgueil, hoogmoedig, trotsch worden, eene hooge
borst zetten.
Gong of Gong-gong, m. Soort van handtrommel f. of tam-tam m. der Indiërs en Chinézen,
bekkenvormig speeltuig n.
G ongore, f. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.
C ougorisnie, m. [Litt.] De gemaakte schrijfwijze van den spaanschen dichter Gongora en zijne
navolgers, gongorismus n. — Gongoriste,
adj. Tot het gongorismus behoorend, g o n g o r í s t i s c P. — Als subst. m. Navolger van Gongora,
gongorist m.

Gongron, m. of Gongrone, f. [Méd.] Hard
halsgezwel n., naam door Hippókrates aan 't krop gezwel (goitre) gegéven. — [Bot.] Rond uitwas n.
aan den stam der booroen.
Gongyle, f. [Bot.] Kiemkorrel f., het ronde
ligchaampje in de bast van vrouwelijke planten
vervat, g o n g y l u s m (ook spore geheeten). —
Gongylophyce, adj. [Bot.] Door kiemkorrels
zich voortplantend.

Gonichon, m. [Tech.] Papieren kap f. der

sufkerbrooden.

Gonyalgie, f., z. GONAGRE.

Gonyoptérides, f. pl. [Bot.] Geslacht van
paardestaartplanten f. pl.
Gor, m. [Bot.] Vrucht eener indische soort
van kastanjeboom m.
(stof f.
Gorao, m. [Corn.] Soort van chinésche zij a►eGord, m. [Pêche] Uit staken gevormde hoek

met een net of fuik aan zijn top, hoekige vischweer f., steekpaal m. met een steeknet. — z. v. a.
RAVIN.

Gordien, adj. m. Wat den phrygischen koning
Gordius betreft, gordiaansch. — [H. ane.] Noeud

g-, gordiaansche knoop m., de kunstig ineengestrengelde knoop aan den wagendissel van koning
Gordlus, dien niemand vermogt los te maken,
maar die door Alexander den Groote met het
zwaard werd doorgehouwen. — (fig. et fam.) Hoogst
moeijelijk te ontwarren of te beslissen zaak, om
waarin goede raad duur is, netelig-standighef.,
val n. Tr ancher le noeud g-, den gordiaanschen
oop doorhakken, door een' beslissenden stap,
Bene stoute daad enz. eene zwarigheid uit den weg

r

ruimen.

Gordius, m. (pr. —uce) [H. n.] Draadworm n.;
z. v. a. DRAGQNNEAU. — Soort van vlinder m.
Gore, f., Z. v. a. TRUIE. —Robes is la grand'
gore, vrouwenkleed n. met groote mouwen.
Gorende, f., z. GIARENDE.
Goret, m. Bigge f., speenvarken n. (in dien zin

zelden dan schertsend gebézigd). Sale comme un
g-, morsig als een zwijn. — [ Mar.] Hog m., var
scheepsschrobber. — [ Tech.] Mees--ken.,zér
terknecht m. bij schoenmakers, hoedenmakers. —
..

Goreter, v. a. [Mar.] Hoggen, varkenen, met
den hog het schip onder water afschrobben.
Gorfoa, m. [H. n.] Zwemmende phaeton m.,
een watervogel.

Gorge, f. Keel f., strot, gorgel; — hals en
boezem m. (van vrouwen); krop m. (van vogels).
I1 a la g- enflée, hij heeft een gezwollen keel of
hals. Avoir mal á la g-, pijn in de keel hebben.
Couper la g- a qn., iemand de keel, den hals afsnijden, van kant helpen. Ces poires sont bien
ápres, eiles prennent à la g-, deze peren zijn zeer
wrang, zij trekken de keel zangyen. -- Un pigeon it
grosse g-, eene duif met een' dikken krop, krop

C'est un bon mále, it a la g--duif.,kropem
Gonin, m. (pop.) Doortrapte guit m. (alleen
voorkomend ! in): C'est un maitre G-, 't is een noire, dat is eene echte mannetjes-musch, hij heeft
geslepen kerel. Voilà un tour de maitre G-, dat is een' zwarten krop; — ( fig.) dat is een krachtige
een schelmstuk. — (Prov.) Maitre G- est mort, Ie jongman, men ziet het aan zijn' vollen zwarten
monde nest plus grue, list is dood, men zal mij baard. Cette fille a la g- belle, dit meisje heeft
een' schoonen boezem. Elle a trop de g-, zij heeft
niet meer bedriegen.
Goniocéphale, m. adj. [H. n.] Met hoekigen een te vollen, grooten boezem — G- of Tour de g-,
Kop. - Als subst. m. Gaffelkop m., soort van kroon hals m. of boordsel n. van een vrouwenhemd. [Chas.]
-hagedisofblcu. Ce chien a bonne g-, die hond slaat goed aan,
Goniomètre , m. [Math.] Hoekmeter, een blaft helder. — [Faut.] G- chaude, raauw, en
werktuig om de hoeken der natuurlijke kristallen nog warm vleesch n. voor de jagtvogels. G- froide,
en in 't algemeen om hoeken te maken, g on i o - vleesch van doodjagtwild. Enduire la g-, het vleesch
m é t e r m. — Goniométrie, f. Hoekmeting f., te snel verzwelgen. Voler sur sa g-, terstond na
hoekmeetkunst, leer der hoekmeting, g o n i o m e- verzadigd te zin wegvliegen; (fig.) dadel jk na den
t r i e f. — Goniométrique, adj. Tot de hoek- maaltijd aan 't dansen gaan. — (Loc. prov.) Faire
meetkunst of den hoekmeter behoorend, g o n i o - une g- chaude de qc., zich met iets verheugen en
m é t r i s c h. — G oniomyce, adj. [Bot.] Van te goed doen. (In dien zin verouderd.) Faire des
g-s cbaudes , den spot met iemand of iets drijhoekige gedaante.
ven, zich vrolij k maken. — (fam.) Arroser sa g-,
Gonion, m., z. v. a. GOUJON.
G onioptère, adj. [H. n.] Met hoekige vleugels. zijne keel besproeien , doorspoelen: drinken. -Gonne, f. [Mar.] Fust n. (voor wijn, bier, (fig.) S'il ne veut pas me paver, je le prensterken drank, gezouten visch); teerton f. — [Bias.] , drai it la g- , zoo hij mij niet wil betalen, zal
ik hem daartoe noodzaken. Tenir qn. it la g-,
z. V. a. GONNELLE. - Weleer z. V. a. ROBE.
Gonnelle, Gonnette, f. [Bias.] Met wapens iemand met geweld dwingen om iets te doen. I1
lni tint le pied sur la g-, hj dwong hem met geversierd pantserhemd n.
Gonocèle, f. [Méd.] Kniegezwel; — teelbal- weld. Faire grosse g-, zich hoogmoedig aanstellen.
gezwel n. ; zaadbreuk f., zaaduitstorting in 't cel Cela nous coupe la g-, dat breekt ons den hals,
-wefslvan'tmid ch. helpt ons in den grond. La raison que vous alléGonoide, adj. [Méd.] Naar zaadvocht gelijkend. guez lui coupe la g-, het bewijs, dat gij aanvoert,
Gonolek, m. [H. n.] Bonte ekster m. van den doet alles af. — (pop.) Rendre g-, braken, overgeven. — (leg. et fam.) I1 avait vale, mais on lui
Senegal.
a fait rendre g-, hij had gestolen, maar hij heeft
Gonomphe, m. [Bot.] Soort van hout n.
het gestolene moeten terug geven. Crier it pleine
Gonondauli, m [Coro.] Soort van rijst f.
Gonoophyte, m. [Bot.] Met hoekige vrucht. g-, uit al zijne magt schreeuwen. Je lui ferai bien
Gonophore, m. [Bot.] Steeltje n. der bevruch- rentrer ses injures dans la g-, ik zal hem zijne
beleedigingen wel weder doen inslikken, hem noodtingswerktuigen,
Gonorrtiée, f. [Méd.] (b ij de Ouden verward zaken ze te loochenen of in te trekken. Le noeud
met blennorrhée) Zaadloop, onwillekeurige zaad- de la g-, keelknoop, keelknobbel, adamsappel. —
(fam.) C'est un rire qui ne passe pas la g-, hij
vloed, druiper m. (spermatorrhée). — Gonor
rhéique of Gonorrhoique, adj. Wat dien lacht gedwongen,. dat is een gemaakt lagchen. Cela
ne passe pas Ie noeud de la g-, dat zal uit mijn'
zaadvloed betreft, druiperachtig.
Gonosperme, adj. [Bot.] Met hoekige zaden. mond niet gaan, ik zal er niet van spreken. Rire
-

GORGE

sous g- of (beter) sous cape, z. CAPE, Z. ook DEPLOYE . — [Mus.] Voix de la g-, keelstem f. ChanIer de la g-, met de keel of de keelstem zingen. —
(fam.) Avoir un noeud à la g-, een' brok in de keel
hebben, van droefheid of aandoening niet kunnen
spreken. I1 a un chat dans la g-, hij heeft een' roggestaart in de keel (wanneer iemand spreken wil, maar
een of ander beletsel in de keel heeft). —II estchatouilIeux it la g-, hij zal de galg niet ontloopen.—Gorge
wordt gebdzigd van vele dingen, die min of meer
gelijkenis met den strot of hals hebben: G- de
montagnes, engte f., naauwe doorgang m. tusschen twee bergen. La g- of le cou dun vase, d'une
bouteille, de hals van eene vaas, van eene flesch in.
La g- dun bassin de bar be, z. ÉCHANCRURE. -[Arch.] Hals eener zuil. — [Artif.] La g- d'une
fusée, de hals, mond van den kruidloop eener bom m.
— [Artill.] La g- de la bouche , holle band aan
den mond van het geschut m. La g- de la volde,
de holle band der voorbroek. La g- du second
ressort, de holle band der achterbroek. La g- de
la culasse, de druifhals. — [Fond.] G- d'une cloche,
hals eener klok. — [Fort.] La g- du bastion, de
keel van 't bolwerk. Demi g-, halve keellijn f. —
[Tech.] Rondte f. van de schoot eens slots ; —
stok m. o f rol f., waaraan men eene landkaart enz.
ophangt en weêr oprolt; — ingang in. eens schoorsteens; — juk n. der waterdragers; — voorste gedeelte van een' schrijf- of inktkoker voor pennen,
potlood, vouwbeen, enz. — [H. n.] Weduwaal, geelgors m.
Gorgé, e, adj. (en part. passé van gorger)
Overladen, opgepropt; overvloedig voorzien; — opgezwollen, opgeblazen. Personne g-e, met spijzen
overladen persoon m. Langue g-e d'humiditó ,
overvochtige tong f. Etre g- dor et d'argent, volop
goud en zilver hebben. -- [Fauc.] Oiseau g-, ge voêrde valk m. — [Bias.] Lion g- dune couronne,
leeuw met eene kroon om den hals van andere
kleur dan het dier. — [Vétér.] Jambes g-es, gezwollen, opgeloopen beenen n. pl.
Gorge-blanche , f. [H. n.] Witkeeltje n.,
zekere vogel. (Plur. Des gorges-blanches.)—Gorge-blenne, f. [H. n.] Soort van kwikstaart m.,
met een' blaauwen krop en rooden buik, blaauwkeeltje n. (Plur. Des gorges-bleues.) — Gorgede-pigeon, adj. Duivenhalskleurig, weêrschijnkleurig, weêrschinend. — Als subst. m. Duivenhalskleur f. — Als subst. f. Duivenhalsmondstuk n.
(voor het paard). (Plur. Des gorges-dc-pigeon.)Gorgée, f. Mondvol, slok m. — [Faut.] Donner bonne g- à l'oiseau, den valk een rijkelijk deel
van 't wild geven. — Gorge-fouille, f. [Tech.]
Kraalschaaf f. (Plur. Des gorges-fouille.) — Gorge-jaune, f. [H. n.] Geelkeeltje n., soort van
vijgeneter, een vogeltje. (Plur. Des gorges-jaunes.)
— Gorge -asoir, f. [H. n.] Tuinroodstaartje n.
(ook Rossignol de muraille geheeten) . (Plur. Des
gorges-noires.) —Gorge-nuie, f. [H. n.] Patrijs m.
met kalen krop, naaktkeeltje n. (Plur. Des gorges-

nues.)

G orger, v. a. Met spijs of drank opvullen,
volstoppen, zat maken, opproppen; — overladen.
On les a gorgés de viandes, de vins, men heeft ze
met spijzen, met wijn opgevuld. — (fig.) G- qn.
de Mens, iemand met goederen overladen.— [Faut.]
G- 1'oiseau, den valk spijzen, voêren. — [Vétér.]
Les mauvaises eaux gorgent les jambes du cheval.
het slecht drinkwater doet de beenen der paarden
zwellen
SE GORGER , v. pr. Zich volproppen, zich
zat maken: Se g- de bolre et de manger. -- Les
soldats se gorgèrent de butin, de soldaten maak
veel buit.
-ten
Gorgère, f. [Mar.] Knie aan het galjoen, onderknie, schegge f. Taquet de g-, loefhouder m.
— [Anc. cost.] Vrouwen-halskraag m.
Gorgeret, m. [Chic.] Wegwijzer m., een werk
dat dewondheelers bij't steensnijden gebruiken.-tuig,
Gorgerette, f. Soort van voormalig vrouwen halskraagje n. — Mutsen-keelband m. — [H. n.] ,
. —

z. V. a. FAUVETTE á tète noire .

—

Weleer ook

z. v. a. CORGERIN.

Gorgerin, m. [Anc. mi].] Halsstuk n. van de
wapenrusting eens ruiters. — [Arch.] Hals m.
van 't ionisch en toskaansch kapiteel. — Met punten bezette honden-halsband m.
Gorge rogge, f., z. ROUGE GORGE.
Gorget, m. [Tech.] Kraalschaa f f.
-

-
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--

1- Gorgette, f. (verklw. van gorge) Halsje n.,
kleine hals, kleine boezem m. — Keelband m.
t Gorgias, e, adj. IJdel, pronkziek. — t Als
subst. m. Minnaar m. — Soort van vrouwen-halskraag m. ter bedekking van den boezem. — -^- Gorgiaser (se), v. pr. Den pronker spelen; grootsch
zin; — den galanten man uithangen. — t G orgiasse, adj. f.: Femme g-, zeer dikke, vettevrouw.
Gorgone, f. [H. n.] Soort van polijpenhuis n.
— G - cératophyte , z. v. a. CERATOPHYTE.
Gorgonelle , f. [Corn.]

Zeker Hollandsch en

llamburgsch l jnwaad n.
Gorgones, f. pl. [Myth.] Gorgónen f. pl., drie
zusters en vrouwelijke monsters: Sthéno, Eury'ala
en Medusa, wier aanblik de menschen doodde en
zelfs versteende.
1- Gorière, f., of als adj. Dame g-, vrouw f.
in wijde, groote mouwen gekleed.
Gorra, Goura, f. [Cost.] Gebreide zwart
zijden muts f. (weleer te Venetië in gebruik).
t Gorrier, adj. Trotsch, prachtig
Gortère, Gortérie, f. [Bot.] Bloemtuildragende plant f. van de Kaap, g o r t e r i a f.
Gosier, m. Strot, gorgel, slokdarm m., spijskanaal n. I1 lui est demeuré une arete dans Ie g-,
er is hem eerre graat in den gorgel (de keel) blijven
zitten. — (fig. et fam.) Il a le g- sec, hij heeft
Bene drooge keel, hi heeft altijd dorst. 11 a le gpavé of ferré, hij heeft eene verstaalde keel, hij
kokend heet eten. — (Loc. prov.) Si notre gavait des yeux nous mourrions de faam, wij zou
menig ding niet eten, als we 't van nabij beke--den
ken. — Un grand g-, een groote eter m. — Lucht
bij uitbreiding: stem f. Le g- dun oiseau,-pij,kel;
de keel, gorgel van een' vogel. Rire a plein g-,
luidkeels lagchen. Elle a un beau g-, zij heeft eene
schoone stem. Un g- de rossignol, eene nachtegaalsstem. — [Mus.] Coup de g-, stemgalm m.—[H. n.]
Grand g-, pelikaan m. op de Antillen. — [Tech.]
Windpijp f., windgat n. van den blaasbalg.
Gosiller, v. n. [Distill.] : La liqueur trop
chauffée, est sujette à g-, wanneer er te sterk gestookt wordt, dan gaat met den brandewijn te gelijk ook wijn over. — (pop.) Braken.
Gosréal, m. [H. n.] Groote afrikaansche vogel m. (gabon).
Gossampin, m. [Bot], Z. v. a. FROMAGER.
Gosse, f. (pop.) Grap, snakerij, spotternij f.;
— knapuil m., uit de grap vertelde leugen f. (gaus[Mar.] , z. v. a. COSSE en DELOT.
G os
se) .
ser, C. n. (pop.) Schertsen; ook z. v. a. GAUSSER.
-- Gosseur , m. (pop.) Spotter, leugenaar in.
(gausseur).
Gossypin, e, adj. [Bot.] Met katoenachtige
oppervlakte. — Gossypine, f. [Chim.] Zelfstandigheid, die men uit de gewone boomwol afzondert, g o s s y p í a e f.—G ossypiphore,adj. [Bot.]
Boomwoldragend of -voortbrengend.
Goth, e, adj. Gothisch : Peuple g-, gothisch
volk n. — (fig.) Barbc^arsch. — Als subst. Les
Goths, de Gothen.
G othicité, f. Hoedanigheid f., aard m. van 't
gene gothisch is, g o t h i c i t e i t f. — G othiquue,
adj. Gothisch, den Gothen eigen, tot de Gothen
behoorend. — Architecture g-, gothische bouworde,
bouwkunst f. Peinture, Sculpture g-, gothische,
middeleeuwsche schilder-, beeldhouwkunst f. Langue g-, gothische taal f. Fcriture g- , gothisch
schrift n. — Bij uitbreiding en minachtend: Ouderwetsch, oudvaderljk, lang uit de mode: Habillement g-, oudvaderlijke kleeding f. — GOTHIQUE, m. Het gothische in den bouwtrant; de gothische taal f. — Onbeschaafdheid f . GOTHIQUE, f.
—

—

-

—

Gothisch schrift n.
Goton, m. [Mar.] Helmstokring m. — (pop.)
Gemeene lichtekooi f.

Gouache, Goasse, f. [Peint.]

Het schil-

deren met waterverw, waarin een weinig gom is
opgelost (ook: Peinture à g-). — Schilderstukje n.
in waterverw. — [H. n.] Oude naam van den
patrijs n.
Gouailler, v. a. (pop.) Bespotten, voorden gek
houden. — Go.iaillerie, f. (pop.) Bespotting f.
— G ouailleur, m., -ease, f. (pop.) Spotterm.,
spotster f.
Gonais, m., z. v. a. GOET.
Gonalette, f. [H. n.] (pop .), z. v. a. MOUETTE.
— [Mar.] Amerikaansche goelet f. (goëlette).

864GOUANE

--

Gouane, Gouanie, i [Bot.] Soort van indische sleedoorn m.
Gouariba of Guariba, m. [H. n.] Amerikaansche zwarte brulaap of huiler m. — Goua-

GOTJRER,
beet f. I1 n'en a fait qu'une goulée, hij heeft het

in eens opgeslokt. — (Prov.), z . BREBIS .
t G oulet, m., z. v. a. GOULOT .— [Mar.] P aauwe
of bogtige invaart f. van eene haven of reede. —

rouba, m. ^4merikaansche papegaai m. met roo- [Artill.] Lontgat n. eener bom (oeil de la bombe).
den krop. — Gouazouète, m. Hert n. van Pa- — [Pèehe] Hals m., soort van trechter aan den
raguay. — Gouazoupara, Gouazoupita, m. (uikmond, die den visch het terugkeeren belet.
Namen van hertensoorten, kleiner dan de vorige.
Goulette, f., z. GOULOTTE. — GOULETTES, f.
-- Gonazoupoucou, m. Amerikaansche ree pl. Platte steenen m. pl. als vloer van kalkovens,
— Gouazouy, m. Mexicaansch he's t n.-bokm. waarin men houtskool stookt.
Goudille , Goudiller , Goudilleur , zie
Gouliafre, m. (pop.) Gulzigaard, vraat, slok
Somtijds ook als adj _ : Enfant g- , gul--opm.—
GOD—. (viool f.
Goudok , m. [Mus.] Driesnarige russische zig kind n.
Conlin, m. [H. n.] Meerle f. der Philippijnen.
Goudran, m. [Mil.] Pekkrans, pektakkebos m.
Gonlot, m. Hals m. (van eene flesch, kruik,
(tot brandstichting).
Goudrop, m. Teer, houtteer, plantenteer; — vaas). — [Artill., Pêcbe], z. v. a . GOULOT.
Goulotte, f. [Arch.] Sleuf, groeve in de keelscheepsharpuis n. G- minéral, bergteer, mineraal
teer o f pek, pissasphalt; steenkoolteer (bral miné- lijst (lot afloop van 't water). — Kleine zachthelral). — [Pharm.] Eau de g-, teerwater n.— Gou- lende goot van steen of marmer aan fonteinwerken
dronnage, m. Het teren, bestrijken met teer. — (ook goulette) Goudronner, v. a. Teren, betéren. — Het part.
Goulu, e, adj. Gulzig, vratig. Le loup est un
passé is ook adj.: Toile goudronnée, geteerde presen- animal g- (glouton), de wolf is een verslindend,
ving f.—Goudronoerie, f. Teerstoof, teerkoker, vratig dier. — Pols g- of gourmand, z. GoURteerkokerij, teerkeet f.--Goudronneur, m. Teer- MAND . — GOELU, m., E, f. Gulzigaard, slokop m.
der en kalfaterer m. — Goudronneux, ease, en f. — [H. n.] Veelvraat m. (glouton). — Le gde mer, kaapsche meeuw f., soort van zeeraaf;
adj. Teerachtig.
Goué of Gouet, m. [Hort.] Groot snoeimes n. — ook: haai m.
(met hollen bek.
Gouémon, m., z. V. a. GUEDION.

Gouet, m. [Bot.] , z. v. a. ARUM . — [Agric .] ,
z. V. a. GOET . — [Hort .], z. GOUE.
Gonètr e, m., z. v. a. GOITRE.

Gouffre, m. Kolk, draaikolk, maalstroom m.,
wieling f.; afgrond m., peillooze diepte f. Le plus
grand g- que 1'on connaisse est celui de la mer
de Norwége, de grootste draaikolk, maalstroom,

Goulues, f. pl. [Serr.] Soort van nijptang f.
Goulument, adv. Gulzig, ,gretig, schrokkig.
Goumène, f ., z. v. a. GOMENE.
Goupi, m. [Bot.] Soort van sleedoorn m.
t Goupil, m. Vos m. (renard). — t Goupillage, m. Sluwheid f. (subtilité.)
Goupille, f. [Tech.] Stiftje, pinnetje n. (der

horlogiemakers); — spil, spijl, spie f. ; — touwwerk n., waarmede men balken of andere lasten
tusschen twee wagens ophangt; -- leertje n. aan
't einde eener spie of luns. — Goupiller, v. a.
[Tech.] Een stiftje, eene spie ergens voorsteken,
met pinnetjes of spieën opsluiten.
Goupillon, m. (oudt(jds: vossestaart) W ij kwast,
kwispel m. --[Tech.] Stijfselborstel m. (der kaartenmakers e. a.). — [Econ. dom.] Kannewassclier m.
(om naauwhalzige kannen, lampenglazen, flesschen
enz. schoon te maken). — Goupillonner, v. a.
Met een' kannewasscher schoonmaken. — Gou p illonnure of Goupillure, f. [Agric.] Ziekelijke,
zwakke toestand m. van den wijnstok.
Gour, m. Holte f. door 't nederstorten van water veroorzaakt. — G oura , f. , z . COBRA . —
GOURRA , m. [H. n.] Duivensoort f. der Indische zeeën.
Gourabe of Gourable, f. [Mar.] Oostindisch
handelsvaartuig n.
Gourarni, m., [H. n.] Chinésche goudvisch m.,
een zeer smakelijke zoetwatervisch, die ook op Java
menigvuldig wordt aangetroffen, g or a mi m.
Gourbillage, m. [Mar., Charp.] Kegelvormige
uitronding van een geboord gat, voor 't opnemen
van den spijker-, nagel- of boutkop. — GourbilIer, v. a. Kegel- of trechtervormig uitwerken.
Gourd, e, adj. Verstijfd, verkleumd, stijf van
koude (engourdi) . II avail les mains g-es, zone
handen waren verstijfd van koude. — (fig.) I1 n'a
pas les mains g-es. hij durft de handen goed uit
den mouw steken; — ook: hij is gaauw met de
vingers (van een diefachtig mensch sprekende). —
[Agric.] Blé g-, door vocht gezwollen graan n.
Gourde, f. Uitgeholde kalebas of pompoen f.
(als flesch dienende). — [Cbir.] Dubbele waterbreuk f . — (pop.), z. v. a. BOURDE.
Gourdin, m. (pop.) Knuppel, dikke stok m.
— [Mar.] Dagge f., eindje n. dag (touw). — Zeil
[Métrol.] Vierde gedeelte van een'-klamp.—
piaster. — Gourdiner, v. a. (pop.) Met eenen
knuppel afrossen, stokslagen geven
SE GOURDI NER , v. pr. Elkander stokslagen toedeelen. —
Gourdiniére, f. [Mar.] Voorzijtakel n. Mère
de g-, touw n., dat het voorzijtakel met den fokkemast verbindt. (pop.) z. v. a . ATTRAPE .
Goure, f. [Pbarm.] Vervalschte droogerf f. —
Goureau, m. [Hort.] Soort van langwerpige
paarsche vijg f.
Goni er , v. a. Vervalschen (droogerijen) . —
(fig. et pop.) Bedriegen, beet hebben. — SE GOURER,
zopissa, z. ZOPISSA.
G oule, f. [Myth. orient.] Soort van vrouwe v. pr. Zich bedriegen; — elkander bedriegen. —
lijken opent, vrouwelijke vam--lijkedxmon, Goureur, m., -ease, f. Vervalscher m., ver
-valsch.terfndogj—(i.etp)Bpyr m. — t (pop.) Muil m. (mond); — gulzigheid f.
— Goulée, f. (pop.) Groote mondvol m., groote drieger, afzetter m., bedriegster, afzetster 1.

dien men ként, is die der Noorweegsche zee. —
Ce fleuve se jette dans un g-, die stroom stort
zich in een' afgrond.— (fig. et fam.) Le g- des mers,
de 1'onde, het peilloos diep der zeeen. Le g- de
l'enfer, de hellepoel m.— (fig.) Tomber dans mi gde malb eurs, de misères, in een' afgrond van ongelukken, ellende geraken. La guerre est un gd'argent, de oorlog verslindt veel geld. On ne
saurait lui fournir assez d'argent, eest un g-,
men kan hem geen geld genoeg geven, 't is een
groot verkwister
Gouge, f. [Tech.] Guds f. of holle beitel m. —
Weleer ook: Slecht vrouwpersoon n., li,q teleooi f.
— Gouger, v. a. [Tech.] Met de goeds bewerken, uitsteken, uithollen. — Het part. passé is ook
adj.: Raque gougée, rak n. met eene inkeep.
Gougère, f. [Cues.] Koek m. van broodkruim,
eijeren en kaas.
Gougette, f. (verklw. van gouge) Kleine gods f.
Gougonlane, f. [Bot.] Soort van pisangvrucht.
Gouin, m. [Mar.] Slecht gekleed matroos, smeerlap m. — Gouine, f. Straatloopster, slet, ligtekooi f. — (Oorspronkelijk: een eerbaar meisje n.)
G on j ard, m. Blikslagersknecht m.
Goujat, m. [Mil.] T'rosdrager, pakknecht.
-- [Mac.] Opperman. — (pop.) Gemeene kerel,
scho j't. °Avoir lair dun g-, er als een smeerlap
uitzien.
Goujon, m. [H. n.] Grondel, grondeling m.
(zékere visch) . — (fig. et (am.) Faire avaler le gà qn., iemand in den strik doen vallen, ook: iemand iets op den, mouw spelden of wijs maken. —
[ Tech.] Dikke ijzeren bout m. zonder kop; hou
drevel m.; scharnierpin f.; —-tenpiof.;
as f., om welke het blok of katrol draait (boulon);
— beeldhouwersbeitel m. — [Mar.] Naaibout m. Gá grille, hakkelbout. G-s de poulie, bloksbouten m.
P l., spilletjes n. pl. — Goujonner, v. a. Opbouten, vastbouten, met bouten of pinnen aaneen
hechten.
Gon j onnier, m. [Pêche] Naauwmazig werpnet n.
Goujonnière, f. [H. n.] Soort van baars m.
Goujure, f. [Mar.] Sleuf, groef, keep f. ineen
scheepsbiok (waarin de strop komt te liggen). G- de
chouquet, goot, klep f. van 't ezelshoofd.
Gouldran, Goultran, m. Helder en kléverig vocht n., dat uit oude pijnboomen vloeit. Ga

1-
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Gour andine, f. (très-fam.) Straatloopster,
slet, ligteooi. — [H. n.] Soort van kammossel f.
Gourgane, f. [Bot.] Kleine, zoete tuin- of
veldboon f. — [Mar.] Naam, dien 't scheepsvolk
aan de gedroogde witte boonera geeft.
Gourgouran, m. [Corn.] Oostindische zijdestof, als gros de Tours bewerkt. — [H. n.] Soort
van kegelschelp f.
Gourlu, m. Soort van reiniging f. bf de Turken.
Gourmade, f. Vuistslag, stomp m.: Une gdans le nez, een vuistslag op den neus. — Gourmader, v. a. Vuistslagen toedienen -- SE GOUR MADER , v. pr. Elkander vuistslagen geven.
Gour mand, e, adj. Gulzig, slokkig, vratig;
lekkerbekkig. — [Hort.] Branches g-s, waterloten f. pl. Pols g-s, peultjes n. pl. — Pharm.] Pilules g-es, maagversterkende, eetlustwekkende pillen f. pl. — Gourmand, m., -e, f. Gulzigaard,
slokop, vraat; lekkerbek m. en f. — [Hort.] Wa.

[

terloot f.

Gourmandé , e , adj. (en part. passé van

gourmander). Enfant g-, beknord, bekeven, doorgehaalta kind n. — Passions g-es, beteugelde driften f. pl. — [Cuis.] Morceau de mouton g- de
persil, een met peterselie gegarneerd stuk schapen vleesch.
f Gourniandement,

m., z. v. a. GOURMAN- DISE. — 5 GOURMANDEMENT, adv. Op gulzige wijze.

865

GOUTER.

Gournal, Gournard, Gourneau,m. [U.n.]

Graauwe zeehaan, knorhaan ,(gronndin).
Gourot, m., z. v. a. GOYERE.

(de Indiërs.

Gouron, m. Naam der christen-zendelingen bij
G ousli, in. Goes/i, russische harp f.
Gouspin, m. (bas et injur.), z. v. a. POLISSON .
Goussant of Gonssaut, m. [Man.], of als
adj. Cheval g-, Kort ineengedrongen paard n. spek
m. — [Faut.] Te logge valk m. — Bij uitbrei--hals

ding: Log, stompzinnig mensch n.
Gousse, f. [Bot.] Bast m., schil f. van peul
G- de fève, de pais, de haricot, boonen-,-vruchten.
erwten-, snijboonen- schil. Chaque g- a deux valves
et deux sutures, elke peulschil heeft twee schalen
en twee naden. G- uniloculaire, biloculaire, multiloculaire, een-, twee-, veelvakkige schil. G- d'ail,
knoflookbolletje, -klaauwtje n. — [Mar.] Genuesche
sloep f. met één zeil en vier riemen. — GOLTSSES, f.
pl. [Pèche] G- de plomb, boden ringen m. pl. aan
een vischnet. — [Arch.] Sieraad n. aan 't kapiteel
eener ionische zuil, in de gedaante eener boonenschil.
Gousset, m. [Anat.] Okselholte f. — Okselreuk m. Sentir le g-, eene oksellucht van zich geven.
— Bij uitbreiding: okselschrooi f., okselstuk n.
aan eene hemdsmouw. — [Ant. mil.] Driehoekig
stuk n der wapenrusting, dat den onderarm beschutte. -- [ Blas. ] Gaffelvormig wapenstuk n.
(dat hoogst zeldzaam voorkomt) . — [Taill. ] Broek
dijzak m.; horlogie -zakje n. —(fang.) Avoir ton--zak,

Gourmander , v. a. Beknorren , doorhalen;
uitschelden, uitmaken, toesnaauwen. Je ne suis jours le g- garni, biers garni, z. GARNI. — [Carr.]
pas d'humeur à me laisser g-, ik heb geen' lust Bankje n., somtijds bij 't portier eener koets aan
[Charp.] Kardoes f. , draagklamp m.-gebrat.—
om mij te laten uitschelden. II est fort impérieux,
I1 vent g- tout le monde, hij is zeer heerschzuch- voor planken. — [Mar.] Helmstok in.; ijzeren ring m.
eind
van den helmstok. -- flennegat n.
bren—
Ten
onder
om
het
wil
iedereen
doorhalen.
tig, h ij
gen, beteugelen, in bedwang houden, G- ses pas- (jaumière). G-s d'un minot, dragers m. pl. van
sions, zijne driften intoomen, beteugelen, bedwin- eene bodeloef.
Goussette, f. (verkluc. van gousse) [Bot.] Kleine
gen. — [Man.] G- un cheval, lui g- la bouche,
(der toten.
een paard sterk in den teugel houden. — [Hart.] bast m. of peulschil f.
Goussol, m. [ H. n.] Schelp f. van 't geslacht
De waterloten wegsnijden. — [Cuis.] Bespekken,
Smaakvol,
bevallig.
Als
een
adj.
[Beaux
arts]
schapenvleesch).
—
Goustose,
(een
stuk
garnéren
SE GOURMAN Gout, m. Smaak m., een der vijfzinnen: Cela
gulzigaard, als een lekkerbek eten
DER, v. pr. [Hort.] Elkander hinderen, in den groei plait au g-, chatouille, flatte Ie g-, dat behaagt,
belemmeren (inz. van takken). — Elkander harde kittelt, streelt den smaak. Vous avez le g- dépravé,
gij hebt een' bedorven smaak. — Smaak m., smaverwijtingen toevoegen, elkander toesnaauwen.
Gou rniandiller, V. a. Een weinig berispen keljkheid f., wat de gewaarwording van het smaken
opwekt; somtijds, bij misbruik, ook: geur, reuk m.
doorhalen.
of
Gourniandine, f. [Hort.] Groote peersoort f. Cela est d'un g- fin, exquis, relevé, dat heeft een'
Gourmandise, f. Gulzigheid; lekkerbekkerj f. fijnen, koste/ijken, krachtigen smaak. Cette sauce
— (Pray.) z. EPÉE . -- [Hort.] Groei m., voeding f. est de haut g-, n'a point de g-, die saus is sterk
gekruid, is laf of smakeloos. — Cela a un g-, daar
van een' boom of tak ten koste van een' anderen.
Gourmas, m. (pr. --mace) [Sal.] Houten is een smaakje aan (iets onaangenaams, dat zich
goot f. in de zoutziederijen, die met eenenprop ge- niet laat bepalen). — Ce tabcc a un g- de pourri,
deze tabak ruikt mu/fig. -- (Prov.) Morceau avalé
sloten wordt.
Gourme, f. [Vétér.] Droes m., uitvloeijing n'a plus de g-, gedane dingen hebben geen keer. —
van slijmige, kléverige vochten door den neus bij Smaak, eetlust, trek nl.: Ce malade ne trouve (of
jonge paarden. Ce poulain n'a pas encore jeté sa ne prend) g- á rien, die zieke heeft allen smaak,
g-, dat veulen heeft zijnen droes nog niet a fge- eetlust verloren. I1 commence à entrer en g-, hij
worpen. Fausse g-, kwade droes (bij paarden van krijgt weder trek. -- (Pray.) z. COuT. -- (lig.)
elken leeftijd) . — [Méd . ] , z. v. a. ACHORES. — Smaakm. schoonheidsgevoel n.; goedesmaak, lust m.,
(fam.) Jeter sa g-, huiduitslag krijgen (van kin- liefhebberij, genegenheid f. Le g- particulier dune
nation, de bijzondere smaak, het eigen. schoonheidsderen sprekende) . — (leg. et fam.) Jeugdige uitspat
begaan, uitrazen. — Deftigheid, stijfheid f.-tinge gevoel eener natie. Former son g-, zijn' smaak vorin houding en gebaren. (In dezen zin weinig meer men. Les règles du g-, de regels van den goeden
smaak. Ce peintre n'a pas de g-, die schilder heeft
gebruikt.)
Gourmé, e, adj. (en part. passé van gourmer) geen goeden smaak. — J'ai du g- pour les bons
Cheval g-, paard n. met den kinketting aan. — ouvrages, ik vind smaak in goede werken, schrif
Écolier g-, gekast ij de schooljongen m. -- (fig. et ten. Avez-vous du g- ,pour la musique? hebt gij
smaak, lust in de muziek Cela nest pas de mon
fam.) Il est g-, hij neemt eene deftige, stijve hou
. --

:

aan.
-ding
Gourmer, v. a. Den kinketting aandoen (een
paard). — (fam.) Vuistslagen geven; mishandelen.
— Weleer ook z. v. a. gouter, proeven: G- le vin.
-- SE GOURMER, V. pr. Elkander vuistslagen geven.
— Eene deftige, statige houding aannemen.
Gourmet, m. Wijnproever , wijnkenner. —
Lekkerbek, fijnproever m. — [Mar.] Lijntrekker,
lijnlooper m. (op de a frikaansche kust).
Gourmette, f. [Man.] Kinketting m. Fausse
g-, kinriem m. -- (fig. et fam.) I1 a rompu ,sa g-,
hal is losbandig .. geworden. Lacher la g- a qn.,
iemand meer vrijheid geven, dan hij voorheen had.

-- [Anc. mar.] Scheepswaker, scheepssjouwer m.
Gournable, nl. [Mar. ] Eikenhouten nagel, keer-

,

nagel m., pin f. aan de buitenhuid van een schip.

G-s pour les écarts de la quille, scheinagels.—Gournabler , v. a. houten nagels in de buitenhuid
van een schip slaan, nagelen. — Gournablier, m.

Nageldraaijer, nagelsnijder m.

g-, dat is niet naar mijnen smaak, dat bevalt mij
niet. I1 ne faut point disputer des g-s, over den
smaak valt niet te twisten. — Smaak m., wijze,
manier f., trant, aard m., bijzonder karakter z1.
Ce tableau est de grand g-, deze schilderij is in
een' grootschen stijl. Ces auteurs out éerit dans
le g- de leur siècle, deze schrijvers hebben in den.
smaak, den trant hunner eeuw geschreven. Le gflamand, de vlaamsche smaak, de gewone manier
der vlaamsche schilderschool. -- Entrer en g-, in
den smaak komen, in de mode raken. -- [Mus.]
G- du chant, smaakvolle voordragt in' t zingen.
— [Faut.] Diseau de bon g-, valk, die te regter
tijd of) zijne prooi neêrschiet.
Gouté, e, adj. (en part. passé van gorter :
Vin g-, geproefde wijn m. — Avis g-, goedgekeurde
raad in. — Marchandise g-e, gezochte, gevraagde
waar f. Les sucres lont g-s, er Is veel vraag naar
suiker. — GOUTE, m., z. GOOTER nl.
Go> ter, v. a. Smaken, proeven. II goute Pica
)
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ce qu'il mange, hij proeft wel, wat hij eet. Goutez jichtlijderes f., jichtige m. en f. — (Prov.) Les gun peu ce vin, proef dezen wijn eens. G- un mets, sont longtemps martyrs avant d'être confesseurs,
men lijdt doorgaans reeds lang aan de jicht, eer
men 't weten wil.
Gouttière, f. Dakgoot f., dak n. G- de plomb,
boden dakgoot. — Bij uitbreiding, en dan doorgaans
meervoud: dak n. Les chats se battent dans les
g-s, de katten vechten op het dak. -- [Sell.] Les
g-s d'un carrosse, de rabatten, lederen randen aan
de kap eener koets, om den regen af te keeren. —
Wat min of meer den dakgootvorm heeft, groeve f.,
vore, sleuf f. — [Rel.] Holle snede f. van een boek
(tegenover den rug) . — [ Mar.] Watergang m.,
spiegat n. G- renversée, klos m., lijfhout n. onder
de balken in de kajuit, of onder de kampanje, in
plaats van knieën.
1- Gouvernable, adj. Bestuurbaar, regeerbaar,
wat zich laat leiden of besturen.
Gouvernail, m. [Mar.] Roer, stuurroer n.
Tinion of barre du g-, helmstok m. van 't roer,
roerpen f., inspit n. Ce vaisseau est sensible à son
avondmaal.
Gouttant, e, adj. Druipend, uitdruipend: Linge g-, dit schip luistert naar 't roer, laat zich goed
g-, uitdruipend linnen n. — B ij druppels vallend, sturen. Donner un coup de g-, het roer aan boord
steken of leggen. Monter le g- , het roer aandruppelend: Eau g-e, druppelend water n.
Goutte, f. Droppel, druppel m. Une g- d'eau, hangen. G- de fortune, noodroer, hulproer. —
een druppel water. — Les larmes lui tombaient (fig.) Tenir Ie g- d'un état, het roer (het oppergeh grosses g-s, de tranen liepen hem in groote drop- zag) van eenen staat in handen houden. — [ Tech.]
pels langs het aangezigt. — Prenez une g- de vin, Middelste en langste staaf f. in een' bundel staven
gebruik eene teug win. — (Loc. rov.) C'est une smeedijzer. — Staart m. van een' windmolen, die
ppel water in op een onderstel draait. — G- de pont volant
g- d'eau dans la mer, 't is een dro
de zee: zoo veel als niets. Ils.se ressemblent comme riem m., str ij kroer van eene Bierburg. — [ Anat.]
deux g-s d'eau , z ij gelijken elkander als twee Driehoekig snoer n. in den foetus.
Gouvernance, f. Stadsregtsgebied n. (van som
droppels water. La g- d'eau (L'eau qui tombe
oud-nederlandsche steden): La g- d'Arras, de-mige
g- a g-) cave (of creuse) la pierre, z. CAVER. —
Bij vergrooting: Je répandrai jusqu'à la dernière Lille, 't stadsregtsgebied van altrecht, van Rijssel.
G ouvernant, e, adj. Regérend, heerschend:
g- de mon sang pour vous, ik zal mijn' laatsten droppel bloed voor u storten, u tot het uiter- Parti g-, heerschende partij f. — Doorgaans als
ste verdedigen. — ( fig.) I1 na pas une g- de sang 1 subst. m. gebézigd: Les g-s et les gouvernés, de
dans les veines, hij is doodsbleek, stijf van schrik, bestuurders en de bestuurden.
Gouvernante, f. Gouverneurs-vrouw, gemalin
van vrees. — [ Pharm.] G-s d'Angleterre, d'Hotï'man,
G-s anodynes, engelsche droppels. Hoffmans -drop- van een' landvoogd. — Landvoogdes: Plusieurs prinpels, pijnstillende droppels. — Mère-g-, z. MERE. — cesses d'Autriche ont été g-s des Pays-Bas. —
(pop.) Glaasje, borreltje n. Prenons une g-, laat Opvoedster en onderw ijzeres van de kinderen in
ons een glaasje, een teugje drinken. Aimer la g-, een huishouden, huisopvoedster, ggouvernante.
veel van een borreltje, slokje houden. — [Arch.] — Huishoudster f. (van een' weduwenaar of onDruiper ni., versiersel in het tallement der dori- gehuwde) .
G ouverne, f. [Corn.] Rigtsnoer n., leidraad m.,
sche orde onder de triglyphen en balkhoofden. —
[H. n.] G- bleue , schelp f. van 't geslacht der aanwijzing f. (waarnaar iemand zich gedragen kan
toten. G- d'eau, schelp van 't geslacht der blaas of te handelen heeft) : Cet avis est pour votre g-,
[Min ér.] G- d'eau, zékere bleeke of kleur--horens. dit berigt diene u tot rigtsnoer, tot g o v er n o.
boze topaas m. — [Bot.] G- de lin, z. v. a. CUSGouverné, e, adj. Bestuurd, beheerscht, geregeerd: Un Etat bien g-, een goed geregeerde staat.
CUTE. G- de sang, jaarljksche adonisbloem f. —
[Tech.] Korrel, proefkorrel f. (der essayeurs). -- — Ook als subst. m., z. GOUVERNANT.
Goliverneaii, m. [Tech.] , z. GOUVERNEUR.
GOUTTE, adv. (bef voir en entendre, om eene ontGouvernement, m. Regéring f., bestuur, bekenning meer kracht bij te zetten) (fam.) Je ne vois,
Je n'entends g-, ik zie, hoor volstrekt niets. Cette heer ; staatsbeheer, bewind n., regérings vorm m.,
langue mest étrangère, je n'y entends g-, deze staatsrégeling f.; gezamenlijke regenten m. pl., overtaal is mij vreemd, ik versta er niets van. — (Loc. heid f., g o u v e r n e m e n t n. G- paternel, arbijrov.) Le diable n'y verrait g-, z. DIABLE. — GOUTTE taire, vaderlijke, willekeurige regéring. — La science
a GOUTTE, loc. adv. Bij droppels, droppelsgewijs; du g-, de wetenschap van 't staatsbeheer. — Le gde Vénise était aristocratique, de regeringsvorm
-- (fig) langzamerhand, allengs.
van Venetië was aristokratisch. — Homme suspect
GOUTTE, f. [Méd.] Jicht f. G- aux pieds, voet
voeteuvel, p ó d a g r a, pootje n. G- aux-jichtf., au g-, bij de regéring of de overheid verdacht permains, handjicht f., c h i r a gr a n. G- aux genoux, soon in. — Stad- of landvoogd j f., stadhouderschap,
kniejicht f., go n a g r a n. G- sciatique, z. SCIATIQUE. plaatsbevelhebberschap n.; duur van zulk een bewind.
G- vague of volante, loopende of vliegende jicht. regéningstijd m,; land n. of stad f. onder 't gezag
G- crampe, krampjicht. G- nouee, knobbeljicht. eens gouverneurs of bevelhebbers; — gouvernementsG- rose, mode vlakjes of puistjes op de huid. t G- huis n. Le g- d'une province, d'une ville, dune
caduque, z. v. a. EPILEPSIE. G- sereine of amau- place forte, het stadhouderschap van een gewest,
rose, z. v. a. AMAUROSE. — La g- lui est remontée, het bevelhebberschap eener stad, eener vesting. —
de jicht is bij hem naar binnen geslagen. — (Prov.) Pendant son g-, ten tijde van zone regéring. —
G- tracassée est it demi pansée, door dageljksche G- d'une grande étendue, wijd uitgestrekt gouverligchaamsoefening wordt de jicht genezen. La B- nement o f ,gebied.- Diner au g-, op 't gouvernementsest comme les enfants des grands seigneurs, on huis eten. - B ij uitbreiding: Avoir qc. en son g-,
ale la baptise que tard, men lijdt doorgaans reeds iets onder zijn opzegt, toezegt, beheer hebben. Une
lang aan de jicht, eer men 't weten wil. Aux fièvres femme qui n'entend rien an g- d'une maison, eene
et à la g-, les médecins. ne volent g-, van koorts vrouw, die niets van 't huisbeheer, van 't huishouen jicht weten de artsen niets. La g- vient de la den verstaat. -- [Mar.] Le g- d'un vaisseau, het
feuillette ou de la fillette, de jicht komt van den sturen van een schip.
wijn of van de vrouw.
-[ Gonvernemental, e, adj Tot de regering,
Gotitté, e, adj. [Bias.] Met drupp els bezet: tot den regént behoorend. Journal g-, regéringsblad,
G- de sable, de gueules, met zwarte, roode druppels. regérings- orgaan n. Forme g-e, regéringsvorm m.
Gouttelette, f. (verklw. van goutte) Druppel- Art g-, regéringskunet f. Parti g-. regéringspartje, droppeltje n. — Zeer fijne waterstraal m.
t f. (die de regéring ondersteunt). (Plur m. gou
Goutteux, ease, adj. Jichtig, met jicht ge- vernementaux.)
-[ Gouverneinentalisme, ni. Stelsel n., dat
plaagd of behebd: Les femmes g-euses sont rares,
jichtige vrouwen zijn zeldzaam. Matière g-euse, alles aan de regéring dienstbaar maakt. — Overjichtstof f. — GOUTTEUX, ni., -FUSE, f. Jichtlijder m., dreven zucht f. tot regéren.
eene spjs proeven (om te weten of zij goed of slecht
is) . — Ook van dingen gebézigd, over welke alleen
de reuk oordeelt: Goutez de ce tabac, proef dien
tabak eens. — (fig.) Beproeven; goedkeuren; — er
smaak, behagen in vinden of scheppen. I1 veut-gens
g- de tout, hij wil alles beproeven, hij wil van alles
iets weten. -- Je goute bien ce que vous dites, ik
keur goed, wat gij zegt. — Il goute la musique,
hij vindt smaak in de muzijk. — Je ne puis g- ce
genre de vie, ik kan in deze leefw ij ze geen behagen
scheppen. — GOU^TER, v. n. Des namiddags, tegen
den avond iets eten, een avondstukje of vesperbrood
eten. — Een weinig van iets eten of drinken; van
iets proeven; G- d'un mets, een weinig van eene
spijs eten. G- à un mets, eene spijs proeven (om te
weten, of er aan de bereiding nog iets ontbreekt).
GOuTER , m. Vóóravondeten , vesperbrood n. ,
kleine koude maaltijd m. tusschen 't middag- en 't

GOUVERNER

--

Gonverner, V. n. [Mar.] Sturen, het schip
door het roer in de vereischte kompasstreek houden: G- un vaisseau, un navire, een schip sturen.
— (lig. et fam.) C'est lui qui gouverne la bar q ue,
hij heeft het beleid der zaak in handen, hij staat
de zaak te roer. G- bien sa barque, zijn schuitje
goed sturen; zijne zaken naar eisch besturen; zich
wijs gedragen. — Regéren, besturen, beheerschen,
het bewind voeren, het opzegt hebben, g o u v e r n Ir en. Dieu gouverne 1'univers, God regeert het
heelal. Ce roi gouverne sagement ses etats, die
koning regeert zijne staten met wijsheid. -- Les

prejuges gouvernent la plupart des hommes, de

vooroordeelen beheerschen de meeste menschen. —
Cette femme gouverne son marl, die vrouw regeert
haren man. G- l'opinion publique, de volksmeening
beheerschen, leiden, besturen. — G- ses passions,
zijne driften beheerschen, in toom houden. -- Gun jeune homme, un prince, de gouverneur of
opvoeder van een' jongeling, van een' prins zijn.
— (fam.) Comment gouvernez-vous un tel? hoe
staat ge met dezen of dien ? op welken voet leeft
ge met hem ? Comment gouvernez-vous le jeu, les
plaisirs? hoe staat het met uw spel, met uwe ver
G- la cave, les chevaux, voor den kel--maken.—
der, voor de paarden zorgen, de zorg voor den
kelder, voor de paarden hebben. — (Prov.) Selon
ta bourse, gouverne ta bouche, zet uwe tering naar
uwe nering . [Gram .1, z. v. a. REGIR. GOU—

v. n. [Mar.] Sturen: G- bien, mal, goed,
slecht sturen. Faire g-, den roerganger zijn' koers
aangeven. G- á roue, met een rad sturen. G- à
barre franc he, met een inspit, met de roerpen sturen. G- dans les eaux dun vaisseau, in 't kielwater, zog van een schip sturen, het van nabij volgen.
G- sur une terre, sur one étoile, den boeg naar
een land, naar eene ster rigten. G- sur son ancre,
sur sa bouée, op zijn anker sturen. G- à la lame,
op het zeetje sturen, met den kop op de zee sturen.
Gouverne ! (bevelwoord), stuur! houd koers! :Gouverne au nord ! Gouverne ofi to as le cap, houd
noord aan! houd aan! of: blijf in den koers! G- à
tel air du vent, op deze of die kompasstreek sturen.
G- au plus près, scherp bij den wind sturen. G- oil
on a le cap, koers houden, in den koers sturen. Ce
bátiment gouverne bien, dat schip stuurt goed, gehoorzaamt aan 't roer. — Regéren, besturen: L'art de
g-, de kunst van regéren, besturen. Dans cette maison, eest la femme qui gouverne, in dat huis is de
vrouw baas, regeert de vrouw — SE GOUVERNER ,
VERNER ,

.

v. pr. Zich zelven regéren, besturen; — bestuurd
of geregeerd worden, zich laten regéren of besturen.
Ces peuples résolurent de se g- eux-mêmes, die

volken besloten zich zetzen te regéren (den republikeinschen regéringsvorm aan te nemen). Les nations
éclairées ne se gouvernent pas aisément, de ver
volken laten zich niet gemakkelijk regéren.-lichte
— Zich gedragen, zich aanstellen: I1 se gouverne
sagement, hij gedraagt zich wijselijk. Cette felle
se gouverne mal, dat meisje leidt een slecht leven.
Gouverneur, m. Regeerder, bestuurder, stadhouder, landvoogd, stadvoogd m., hoofd n. van eene
provincie, stad, vesting, kasteel, enz., g o u v e rn e u r m. -- Huisopvoeder en leermeester, opvoeder van een' jolig heer, van een' prins, g o u v e r-

n e u r. — (Loc. prov.) C'est un g- de lions, hij
heeft altijd hetzelfde pak aan. — [Mar. J Roerganger, man aan 't roer. — [Tech.] Werkman, die
voor de behandeling der lompen zorgt , meesterknecht m. eener papierfabrijk (ook gouverneau
gebeden).
Gonvion, m. [Tech.] Lange, sterke ijzeren

bout m.

Gouyave, Gouyavier, z. GOYAVE, GOYAVIER.
Goyard, m. [Hort.] Soort van sikkelvormig

snoeimes n.

Goyave, Gouyave, f. [Bot.] Vrucht van
den guajave-boom, indiaansche peer, granaat-peer,
g u aj a v e f. — r oyavier, m. Indiaansche perenboom, guajave - boom m., een groote boom van
Amerika en Oost- Indië.

Goyère, f. [Cuis.] Kaaskoekje, kaastaartje n.
Gra.

m., z. v. a. GRAT.

Grabat, m. Slecht, ellendig bed n., armzalige
legerstede f. — (Loc. fam.) Etre sur le gr-, in

diepe armoede leven; — gevaarlijk ziek liggen. —
Grabataire, adj. Voortdurend bedlégeriq. — Ook
als subst . Bedlegerige m . en f. — GRABATAIRES, m.
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GRACE.

pl. [H. rel.] Zij, die den doop tot op hun sterf
bed uitstelden.
C rabeau, m. [Pharm.] Afval m., uitschot n.,
het gruizige van droogerijen. -- Te Geneve z. v. a.
SCRUTIN. — 1- (fig .) Naauwkeurig onderzoek n . —
t Grabelage, m. [Com.] Het ziften, uitzoeken,
reinigen. — (fig.) Het naauwkeurrig onderzoeken.
— t- Grabeler, V. a. [Com.] Ziften, zuiveren,
uitzoeken. — (fig.) Naauwkeurig onderzoeken, uitpluizen. — t Grabouílle, f. Mengsel, poespas n.
— t Grabutge, m. (fam.) Kibbelarj f., gekijf,
krakeel n.
Grace, f. (anderen schrijven, op grond der af
leiding, grace.) Gunst f., gunstbewijs, gunstbetoon n.,
goedgunstigheid, welwillendheid, begunstiging f.,
genadebewijs n., genade, g r a t i e f. Accorder une
gr- a qn., iemand eene gunst toestaan. Je vous
demande cela en gr-, ik vraag u dat als eens
gunst. Il tient cela de votre gr-, de votre pure gr-,
hi heeft dat enkel aan uwe goedgunstigheid, ge•
node te danken. — (fain.) Cela lui est vena de(of par) la gr- de Dieu, dat heeft hij bij de gratie.
Gods gekregen, dat is hem al slapende toegewaaid.
— [Com.] Jours de gr-, Délai de gr-, nadagen,
toegi ftdagen, respijt- of respectdagen m. pl., wissel
dat na den vervaldag nog wordt toegestaan.-uitsel,
— (Loc.) Faire gr- a qn. de qc., iemand uit gunst
iets toestaan, schenken, kwijtschelden; iets niet van
iemand vorderen. Je vous Pais gr- de l'argent que
vous me devez encore, ik schenk u 't geld, dat ge
mij nog schuldig zijt. Faites-moi gr- de vos censures, de votre chant, verschoon mij van uwe berispingen, van uw gezang, --- houd uwe berispingen,
uw gezang maar voor u. (iron.) La belle gr-, en
vérité, een schoone gunst, waarlijk ! heel grootmoedig, dat moet ik zeggen ! — Trouver gr- levant
les yeux de qn., genade voor iemands oogen vinden, de gunst of genegenheid (inz. van een' hoog
persoon) verwerven. Etre en gr- aupres-geplatsn
de qn., Etre dans les bonnes gr-sde qn., bij iemand
in gunst (of goed aangeschreven) staan. Recevoir
gn. en gr-, iemand in genade aannemen. Rentrer,
Etre remas en gr-, weder in gunst komen, weder
in genade aangenomen worden. Il nest plus dans
ses gr-s, hij staat niet meer bij hein in gunst. Comment suis-je dans ses gr-s? hoe sta ik bij hem
aangeschreven (in gratie)? Conservez-rno11'honneur
de vos gr-s, vereer má,1 verder met uwe genegenheid, gunst, vriendschap. Etre dans les gr-s dune
dame, bij eene dame wel gezien zijn, in hare gratie
staan. — Genade, kwijtschelding van straf, vergi f/enis, begenadiging, schuldvergeving, gratie f.
Ce criminel a obtenu sa gr -, on a fait gr- a ce cri minel, die misdadiger heeft genade gekregen. Se
pourvoir en gr-, een verzoek om genade, stra fontheffing, gratie indienen. — (fig.) Trouverais-je grauprês de mes lecteurs, si ...., zouden mijne lezers
het mij vergeven, indien .... Coup de gr-, genade
z. COUP (blz. 446, kol. 1.). — (ellipt.) Gr-!-slag,
genade! — [Théol.] Genade, goddelijke hulp f. in
't bewerken onzer zaligheid. On ne peut se sauver
sans la gr-, zonder genade kan men niet zalig worden. Gr- actuelle, concomitante, congrue, eflicace,
habituelle, prévenante, sanctifiante, dadelijke, medewerkende, toereikende, krachtdadige, inwonende,
voorkomende, heiligende genade. Etre en état de gr-,
in den staat van genade zijn. — An de gr-, ieder
jaar van de christen-jaartelling, jaar na Christus
geboorte, jaar onzes Meeren. — Dank m., dankzegging, dankbetuiging f.: Je vous r ends gr- of gr-s,
mille gr-s, ik zeg u dank, duizendmaal dank. Rendre
des actions de gr-s, dankzeggen. Gr- h Dieu! God
zij dank! Goddank! God/of! — Gr-s, dankgebed n.
Dire gr-s, Dire ses gr-s, na het eten danken. —
(Prov.) Après gr-s, Dieu luit, eerst de pligt, dan
't vermaak. — [Hist.] Nous, par la gr- de Dieu,
roe etc., Wij, bij de gratie Gods of door Gods
genade, koning, enz. (een vorsten-formulier, het
eerst door Pep fin den Korte gebruikt) — DE GRACE ,
loc. adv. Eilieve, ik bid u. De gr-, faites moa
ce plaisir, eilieve, doe mij dit genoegen.
Bevalt ^. q heil, aanvalligheid, minzaamheid, niionelijkheid, aangenaamheid, aardigheid f., zwier m.,
g r á c i e, g r a t i e f. Elle fait tout aver gr-, zij
doet alles met bevalligheid. Cela est dit avec gr-,
.

dit is aardig, niet geest gezegd. Vous êtes habillé
de gr-, de bonne gr-, gij zijt met zwier, netjes,
met smaak gekleed. Cet habit na point de gr-,
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dit kleed zit niet goed. Cette expression a de la
gr-, die uitdrukking is sierlijk, goed aangebragt.
Lette felle a fait un conte de bonne gr-, dit meisje
heeft eene geschiedenis aardig verhaald. Cette demoiselle est bien belle, mais elle a mauvaise gr-,
deze juffer is zeer schoon, maar zij is onbevallig,
stijf. — Avoir bonne gr- a faire qc., iets met bevalligheid, handigheid doen. — (fig.) II a mauvaise
gr- de se plaindre de cela, het staat hem leelijk
zich daarover te beklagen. Un ills na pas bonne
gr- de plaider contre son père, het betaamt een'
zoon niet, het staat een' zoon niet fraai, tegen
zijnen vader te pleiten. — Faire one chose de bonne,
de mauvaise gr-, iets vrijwillig, goedwillig, zonder
tegenzin, iets ongaarne, zins ondanks, met tegenzin doen. — [ Beaux arts] Ce tableau est peint,
Cette statue est exécu.té.e avec gr-, die schilderij
is bevallig, liefelijk geschilderd, dat standbeeld is
bevallig uitgevoerd. — [ Myth.] Les Gr-s, Les trois
Gr-s, de drie Gratien of Bevalligheden, de drie
bekoorlijke, gezellinnen van Venus: dg1dia, Thalia
en Euphrosyne. — (fig.) Sacrifier aux gr-s, beval ligheid aan zijne manieren, zin' stijl bijzetten. Cet
homme-lb na pas sacrifié aux gr-s, die man heeft
niets bevalligs , innemends. -- [ Bot. ] Gr- de
Dieu, blaauwe ooievaarsbek m.; genadekruid n. —
[Ameubl.] Les bonnes gr-s d'un lit, kleine bi -gorclijnen f. aan 't hoofden- of voeteneinde van 't bed.
te verschoonen.
S Graciable, adj. Vergeefljk,
Graeier, V. a. [Jur.] , Genade schenken, begenadigen: Le roi 1'a gracie, de koning heeft hein
genade, gratie geschonken. — Het part. passé is
ook adj.: 11 espere d'être gracié, hij hoopt gratie
of genade te krijgen.
Graeieuseniernt, adv. Vriendelijk, beleefde lijk, aanvallig. Vous devriez lui parler plus gr-,
gil moest hem op eene beleefder wijze aanspreken.
G racienser, V. a. (fam.) Vriendelijk, beleefd bejegenen. Cette femme la fort gracieusé,
deze vrouw heeft hein zeer vriendelijk bejegend.
5 G racienseté, f. Vriendelij kheid, beleefdheid.
II m'a fait une gr- a laquelle je ne m'attendais
pas, hij heeft mi eene beleefdheid beloond, die ik
niet verwachtte. srkentenzs, kleine gift f. of ge—

schenk n. Sit me Bert bien dans cette affaire, je
lui ferai quelque gr-, indien hij mij in deze zaak
wel dient, zal ik hem een klein geschenk geven.
Gracieux, etise, adj. Bevallig, aanvallig, lie
feli k, lieftallig, minzaam, bekoorljk; beleefd, voor
innemend; liefderijk , genadig , gunstig.-komend,
B r a t i. e u s of gracieus. Des manièresgr-euses,
aanvallige, minzame manieren f. pl. Un visage gr-,
een bekoorlijk, innemend aangezigt, gelaat. II nous
lit mi accueil gr-, hij nam ons liefderijk, vriendelijk op. I1 y a qc. de gr- dans ce tableau, er is
iets bevalligs, bekoorl jks in deze schilderij. -- (Loc.
prov.) I1 est gr- comme la porte dune prison,
hij is zoo vriendelijk als de deur von 't rasphuis.
— Juridiction gr-euse, gunstig, genadig regtsgebied n., hetwelk de bisschoppen in persoon uitoefenen (in tegenstelling met juridiction contentieuse,
dat zij door hunne officialen doen uitoefenen). —
Notre gr- prince (eert b ij de noordsche hoven gebruikelUke betiteling), onze allergenadigste vorst.
— GRACIEUX, nl. Het bevallige, innemende.
Gracilicoste , adj. [ H. D. ] Dunribbig. —
Graciliflore , adj. [Bot.] Met teëre , zwakke
bloemen. — Gracilifolié, e, adj. [Bot.] Met
dunne, zwakke bladeren. — Graeilipède, adj.
H. n.] Dunbeenig. — [Bot.] Met dunnen, draad
stengel. — Gracilirostre, adj. [H. n.]-vormigen
-

Iet langen, dunnen snavel.

GRAFION.

--

Graciosité, f., z. v. a. GRACIEUSETË.
tig—
Graeilité, f. Rankheid, tengerheid,
ich
sp
luid f. — Gr- de la voix , fijnheid , helderheid,
schelheid f. der stem.
Gradaire, adj. [H. Ii.] Tot aan den klaauw
bevederd (van vogelpooten) .
Gradation, f. Trapswze opklimming, ver
vermeerdering, grad a t i e f. [Log.] Op--hefing,
klimming, versterking f., overgang van eene zwak
sterkere uitdrukking of gedachte -kerton,
k 1 i as a x m. — [ Peint.] Onmerkbare kleurverandering, ineensmelting f. der kleuren, zachte overgang m. van licht en schaduw.
Grade, m. Graad, eeregraad, rang, eerrang,
eeretrap in., waardigheid f.: Élever qn. au plus
naut gr-, iemand tot den hoogsten eerrang ver-

heffen. — Prendre le gr- de docteur, den doctorsgraad krijgen. -- Gr -s, oorkonde f. , schriftelijk
bewijs eener verworven waardigheid, diploma n.
Faire signifier (insinuer) ses gr-s au collateur d'un
bénéfice, zijn diploma aan den begever van een
kerkelijk ambt toonen. I1 a jeté ses gr-s sur ce benéllice, hij heeft zich tot dit kerkelijk ambt aangemeld. — [Mil.] Gr- de caporal, de capitaine, de
colonel, de korporaals-, kapiteins, kolonels-graad m.
— [Métrol.] Honderdste gedeelte van 't vierde des
meridiaans, waarvan de lengte tot grondslag voor
de nieuwe maten en gewigten is gelegd: Le grvaut cent mille mètres, de centesimale graad doet
100,000 meters.
r radé, e, adj. (en part. passé van grader)
Een' graad of rang hebbende: Militaire gr-, ranghebbend, g e gr ad u e e r d militair m.
Gradeau, m. [H. n.] Soort van spiering, koningsvisch m.

-t- Grader, V. a. Eenen graad of rang geven,
tot een' rang verheffen. Gr- un militaire, eenen
rang aan een' soldaat geven.
Gradille, f. [Arch.] Tandsnede f,
Gradin, in. Trapje n. (op eene altaartafel, op
een buffet enz., ons er verschillende voorwerpen op
te zetten). -- Les gr-s d'un amphithéátre, de opgaande , trapswijze oploopende banken van een
amphitheater. Gr-s de gazons, trappen m. pl. van
zoden. Les gr-s dune cascade, de trappen van
eenen waterval.
Gradine , f. [Tech.] Gradeerijzer n. , zeer
scherpe tandbeitel m. der beeldhouwers. — Gradiner, v. a. Met het gradeerjzer bewerken.
Gradipède, m. [H. n.] , z. v. a. BUSARD.
Gradomètre, m. [Chic.] Werktuig n. om de
dikte der sonden en katheters te bepalen, g r a dometer m.
Gradon, m. [Pêche] Vijfde kamer of afdeeling f. van het tonijnennet.
Grados of Gras-dos, m. [Pêche] Priester ni.,
eene soort van arenvischje of melet, vooral aan
Europa's Westkust (ook prêtre en roseret geheeten) .
Graduation, f. [bidact.] .d fdeeling in graden, graadverdeeling f. La gr- d'un thermomètre,
d'un baromètre, de graadverdeeling, schaal van
een' thermometer, barometer.— [Sal.] Verdamping f.
van 't zoutwater door het op rijshout, latten,
touwen, te laten druipen, ten einde den graad der
zoutheid te verhoogen. Bátiment de g- of Chambre
graduée, verdampingshuis, lekwerk, gradeer- of
gradueerhuis, gradeerwerk n., gradeerkamer f.
Gradné, e, adj. (en part. passé van gradeer):
Instrument gr-, in graden afgedeeld werktuig n.—
Transition gr-e, trapsgewijze overgang m.— [Chim.]
Feu gr-, allengs versterkt vuur n. — [Sal. , z.
onder GRADUATION. - [ Orf.] Eau gr-e, gradeer water n., water met onderscheiden zouten gemengd.
— Jeune homme gr-, met eene akadémische waardigheid bekleed jongeling , g e p r o m o v e e r d, ge
g r a d, u e e r d jongeling. — In dezen zin ook als
subst.: Un gr-, een gegradueerde of gepromoveerde m.
6raduel, Ie, adj. Trapswijze, biopklimming
allengs, gradueel : Augmentation gr-le, trapswijze vermeerdering f. — [ H. rel.] seaumes gr-s,
trapgezangen, trappsalmen m. pl., de vijftien psalmen , die de Joden op de trappen des tempels zongen. — GRADUEL, m. [Cath.] Trapzang m., korte
tusschenzang, die b ij de mis na 't voorlezen van
den epistel gezongen wordt, terwijl de priester zich
op de trappen [gradus] van 't altaar bevindt, g r ad u á l e r1. — Koorboek n. — Gradaellennent,
adv. Trapswijs, allengs, ongemerkt.
Graduer , v. a. [Tech.] In graden afdeelen;
G- un thermomètre, un cercle. — Trapswijs,
allengs doen toenemen: Gr- Ie feu, het vuur allengs
aanstoken, heeter maken. — !tiet eene akadémische waardigheid bekleeden, p r o m o v é re n, (Jr aduéren.
Grades (pr. —duce), of Gr- ad Partiassunt, in. (pr. —some) (eig. schrede, weg naar den
Parnassus) Woordenboek n. der latijnsche dicht
Gr- francais, poëtisch-kunstofverbw.—
woordenboek der fransche taal.
Grafsage , m. [Tech.] Het bedrukken eener
stof met figuren door middel van heete platen.
Graflener, v.

a. (pop.), z. V. a. EGRATIGNER.

Grafion, m. [Hilt.] Graaf m., die in de mid,deleeuwen eene provincie bestuurde. — [ Cout.]

GRAGE

--

Regter m. over schatkistzaken. — [Hort.] Soort
van kers f.
Grage, f. Koperen maniok -rasp f. — [ Pèchej
Oesterbeugel, z. V. a. DRAGUE. — Grager , v. a.
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gros gr -, z. CATHOLIQUE. — [ Artif.] Gr -s d'or,
gouden regen m., kleine vuurballetjes n. pl. —
[Artill.] Gr- de lumière, zundgatbus f., zundgatstap m., stuk metaal, waarin een gat geboord is
en dat in de geschutbuis wordt vastgeschroefd.
Mettre un nouveau gr-, een stuk geschut verbussen. — [ Bot.] Gr- de Zélim, lange indische peper f.
Gr- de more, gestippeld koraalzwaan f. — [ H. n.]
Gr- d'avoine, d'orge, de millet, haver-, gerste-,
gierstkorrel, namen van zeer kleine schelpen. —
[Chim., Métall.] Proefkorrel der essayeurs. —
[Joail.] Gr-s, korrelvormige diamantjes n. pl. -[Manuf.] Gros gr -, sterke Lyrnsche zijdestof f. -[Mar.] Gr- de vent, bui, vlaag, zeng f., valwind m.
Gr- penant, zware bui, kaak f. Gr- d'orage, donderbui, onweêrsbui. Gr- sec, mouillé, bui zonder,
met regen, drooge bui, regenbui. Amener pour Ie
gr-, voor de bui stroken. Gr- d'orge, kalf, klamp m.,
klessing f., z. ook lager. Assemblage a gr- d'orge,
hoeklasch, driehoekige lasch f. -- [Pbarm.] Gr-s
médicinaux, pil- of korrelvormige artsenijen f. pl.,
geneeskrachtige zaden m. pl. Gr-s de santé, gezonclheidspillen f. pl. Gr-s de tilli, purgeerkorr els. -[Tech.] Draai - ijzer n., steenbeitel m. Gr- forge,
kraalschaa f f. — Gr-s d'orge, stukjes hout in den
vorm van prismaas ter aanvulling, vulstukjes n.
pl., sluitstukjes m. pl.
Grainage, m. [Tech.] Korrelachtige kristal
suiker. — Het korrelen van 't bus--schietngf.dr

Maniok raspen.
Gragne of Gragere, f. [Péche] Visschers hark f., krabbelaar m.
Grafie, f., z. FREUX. — Graille, f., z. v. a.
GORNEILLE. — Graillement, m. Schor geluid n.,
schorheid, heeschheid, heesche of schorre stem f.,
gekras n. — Grailler, v. n. Krassen, met eene
schorre, heesche stem spreken of roepen. — [Chas.]
Honden met den jagthoorn bijeen roepen.
Graillon, m. (pop.) Overgeschoten brokken m.
pl. van een' maaltijd, tafelafval m. — Stuk walgelijk vet n. Gout, Odeur de gr-, smaak, reuk van
aangebrand vet of vleestb-. — Bij 't hoesten opgebragte fluim m. — Afval rn. van een marmerblok
bij 't bebeitelen. — Marie gr-, morsig wijf n., totebel f. --- Graillonner , v. n. (pop. et bas)
Rogchelen, telkens uit de keel spuwen. — Graillonneur , m., -ease, f. (pop. et bas) Rogchelaar m., -ster f. — Graillonnense, f. Verkoop
tafelafval.
-sterf.van
Grain, m. Vrucht f. en tevens zaad n., inz. van
graangewassen, zoo als tarw, rogge. haver, gerst,
enz., korrel, zaadkorrel f. Un gr- d'orge, d'avoine,
de seigle, de froment, eene perste-, haver-, rogge -,
tarwe-korrel. Il ne lui reste pas un gr- de blé,
hij heeft geen korrel graan meer. — In collectieven kruid.
zin, en dan vaak meervoud: Graan, koren, zaad n.
Grainaille, f. [Bot.] Klein zaad; slecht zaad n.
La culture des gr-s, de graanbouw m. Le com- — [Tech.] Tot korrels gebragt metaal n. -- G raimerce des gr-s, de graan- of korenhandel rn. Faire nailleinent , Grenaillenient , m. [Tech.]
Ie commerce du gr- , den graanhandel drijven. Klemstooting; korreling f. — Grainailler, V. a.
Gr-s blancs, zaad (Ier graangewassen. Gros gr-s, [Tech.] Tot lcm rels brengen, korrelen (cmn metaal) .
winterkoren, wintergraan (tarw, rogge, mastelein). — Grainaillenir, m. Korrelaar m.
Menus gr-s, zomergraan (gerst, haver, boekweit).
G rainaison, f. Vorming f. tot graankorrels. La
Fosse a gr-s, graankuil m. — (Loc. prov.) Il est gr- du blé, de zaadontwikkeling van 't graan.
dans Ie gr-, hij zit in 't riet en snijdt fluitjes: hij
Grainasse of Grenasse, f. [Mar.] Zeng,
zit in eene goede , winstgevende zaak. C'est un kleine windvlaag, uitschieting f. van den wind.
grain de millet a la bouche dun erne, 't is een
Graincha, e, adj. [Miner.] Onregelmatig brehopje in een' brouwketel. — (Prov.) Chaque gr- kend of splijtend.
a sa paille, geen koren zonder kaf. — De mauvais Graine, f. Zaad n., dat de planten ter onder
gr-, jamais bon pain, van distels plukt men geen
voortzetting harer soort opléveren,-houdinge
rozen. Qui sème bon gr- recueille bon pain, Tel zaad van tuingewassen; pit, kern f. — Le chenegrain, tel pain, zoo men zaait, zoo men maait. II vis est la gr- du chanvre, uit het hennepzaad
faut séparer l'ivraie d'avec le bon gr-, men moet komt de hennep voort. Gr- d'épinards, de choux,
de schapen van de bokken scheiden. — B ij uitbrei- de lin, à fleurs, spinazie -, kool -, vlas -, bloemen
ding: Pit, kern, bézie, bes; — korrel, kraal f., bal
Gr- de mélon, de concombre, meloen -pit,-zad.
klein ligchaampje n.: Gr- de genièvre, de-letj, -kern, komkommerzaad. — L'orme, le tilleul, Ie
laurier, genéver-, laurier-bes f. Gr- de raisin, de frêne, l'érable sont des arbres à gr -s, de olrn-,
grenade, druivenpit, granaatkern. Gr- de poivre, linde -, esschen-, masthoutboom zijn zaaddragende
de moutaide, peperkorrel, mosterdkorrel f., mos booroen. Monter en gr -,in 't zaad schieten.— (Loc. f g.
Gr- de sable, de nel, de goudre,-terdzajn.— et fain.) Cette fille monte en gr-, dit meisje wordt
zaad -, zout -, kruidkorrel. — Gr- de chapelet, pa- overrijp, komt in 't oude vri sterboek. C'est une
ternosterkraal, balletje van den rozekrans. Un col- mauvaise gr-, dat is slecht volkje, ondeugend gelier de gr-s dor et d'argent, een halssnoer van broed, gespuis. Gr- d'andouilles, hoop kleine kin,goud- en zilverkralen of balletjes. Gr- dor, goud deren bijeen. C'est de la gr- de niais, daar vangt
rivierzand) . — [ Méd.] Gr-s de petite-korel(in`t men alleen onnoozelen mede, dat is kost voor botte vérole, pokpuisten, pokzweren f. pl. — [Vétér.] riken. — (Proc.) ylauvaise gr- est tót venue, onGr-s d'orge, vinnen f. pl., vinnigheid f. (eene var kruid schiet gaauw op. — [ Coro.] Gr -s, zaad, zaGrein, aas n. (kleinst ge -kenszit).—[Mérol] den n. pl., zaadsoorten f. pl., zaadartikelen n. pl.
voor goud, zilver, edelgesteenten). -- (fig.) II-wigt — [Bot.] Volksnaam van een groot aantal vruchne pese pas un gr-, hij is zoo ligt als eene veer.— ten. Gr- d'amour, Z. V. a. GREM1L. Gr-s d'Avi(fig. et ferm.) Eenweinigje, beetje, greintje, aasje n. gnon, Gr-s jaunes, Grainette of Grenette, avignonII na pas un gr- de bon sens, hij heeft geen aasje sche bessen, gele bessen f. pl., verwerskruisdoorn nl.
ezond verstand. N'a -t-elle pas un gr- de coquet- (tot geelverven). Gr- de Canarie, z.v.a. ALPISTE. Gr
erie ? Is zij niet een beetje behaagziek, kokét? II
kermes, kermes of scharlakenbézie f.-d'écarlte,
n'y a pas un gr- de sel dans eet ouvrage, er is G- de perroquet of de cartbame , z. CARTHAME.
geen korrel zout, geen greintje geest in dat werk. Gr- de gérotle, Z. CARDAMI0IIE, enz.— [Econ. dom.]
I1 a un gr- de folie dans la tête, of enkel Il a un Gr-s des vers a soie, zijdeworm-zaad n. of -e je gr-, hij is half gek, heeft een' klap van den molen ren n. pl. — [Hort., Sculp.] Kleine ronde sieraweg. ,— (Prov.) I1 n'y a point de grands esprits den n. pl. aan bloembedden, aan lofwerk. — [ Brad.]
(of genies) sans un gr- de folie, z. GENIE. — Loc. Korrelsteek m. , naar eene zaadkorrel gelijkende
prov.) II le mangerait avec un gr- de sel, hij kan steek. — [Salp.] Zoutvlies n. op de salpeterloog.
hem gemakkelijk aan, hij zou maar een peulschil Grainé, e, Grené, e, adj. (en part. passé
letje voor hem wezen. — Nerf, keper f., draad m., van grainer) : [Tech.] Poudre gr-e , gekorreld
korrel f. (van 't uiterlijk voorkomen van stoffen, kruid n. — Peau gr-e, generfd, gekorreld, g epapier, leder, steen, enz., ook van de kruissneden g r e i n e e rd leder n.— Dessin gr-, of als subst. m.
der gravuren gebézigd). Cette étoffe est dun beau Un gr-, gekerfde, gestippelde (met lijnen en pungr-, die stof is schoon van draad, is fraai geke- ten korrelachtig afgezette) teekening f. — Des épis
perd. Le gr- du cuir, du papier, de nerf van 't bien gr-s, zeer volle aren f. pl.
leder, van 't papier. Futaine h gr- d'orge, genopt
Graineler, Greneler, v. a. [Tech.] Een
bombazijn n. Cette pierre est dun gr- plus gros gekorreld voorkomen geven, nerven , korrelen ,
que l'autre, die steen is grover van korrel dan de granuléren of greinéren (pap ier, zijde,
andere. Le gr- de lacier, de korrelige breuk f. van leder, enz.), z. v. a. GRAINER. — Het part. passé
't staal. Porcelaine de bon gr-, porselein, dat fijn komt als adj. voor: Cuir bien grainelé of grenelé,
op de breuk is. — (Loc. prov.) Un catholique R goed generfd leder n.
-

i
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Grainer of Grener, V. a. [Tech.] Tot kor- maken; gaan sterven. — Vettig maken, bezoedelen,
rels brengen; een gekorreld voorkomen geven, kor- besmeren: Gr- son tinge, ses habits. — Het part.
relen, nerven, kerven, g r e i n rr e n. Gr- de in passé is ook adj.: Bottes graissées, gesmeerde, gepoudre à canon, buskruid korrelen. — Gr- une poetste laarzen f. pt. Avoir les doigts graissées,
étoffe, une peau, eene stof, eene huid greinéren or smerige vingers hebben. — GRAissER, V. n.: Cette
korrelen. — GRAINER, GRENER, V. fl In 't zaad pommade ne graisse pas, die pommade smeert of
schieten, veel zaad, veel graankorrels voortbren- vet niet. Le vin graisse, de wijn wordt olieachtig,
gen: Les blés ant Bien grainé of grené cette an- lang. — SE GRAISSER, v. pr.: Se gr- les doigts, les
née, het graan heeft dit jaar veel zaad, een goed vêtements, zijne vingers, kleederen smerig, vettig
beschot gegeven. — [Dess., Gray.] Stippelen, kor- maken. Se gr- le peau, zich de huid met vet inrelen. — SE GRAINER, SE GRENER, V. pr. Zich kor- smeren. — (Prbv.) On ne saurait toucher au beurre
qu'on ne s'en graisse les doigts, die met boter omrelen (inz. van het zout).
Graineter, v. a. [Tech.] Met korrelvorsrcige gaat, maakt ligt zijne vingers vet; er blijft altijd
wat
aan den str jkstok hangen.
z.v.a.
sieraden bewerken;
GRAINELER, GRAINER.
Graisserie, f. Handel in vette waren, vetwinGraineterie of Greneterie , f. Zaadhandelaar m. in 't klein; zaadwinkel m. — Graine- kel, vettewarierswinkel m., komenfj f.
Graisset, m. [H. n.] , z. CALAMITE. (ster f.
tier, m., -ière, f. Zaadverkooper m., -verkoopGraisseur, m., -ease, f. Smeerder m., smeerster f. — Grutter m. — Zout faktoor m., ambteGraisseux, ease, adj. Smerig, vettig.
naar, die de geschillen omtrent den impost van
C ralssier, m., -ière, f. Vettewarier, kome't gezolderd zout beoordeelt.
Grainetis of Grenetis, m. [Tech.] Kartel- n^sman (épicier gr-), vettewarierster, komenijsrand m. (van munten, gedenkpenningen). — Kar vrouw f.
Graissin , m. Soort van schuim n., op die
n. — Grainetoir, m. [Tech.] Kor-telwrkuig
/ijzer n. (voor leder enz.).
-reljz,n plaatsen, waar de visschen zich vergaderen om kuit
Grainette, f. (verklw. van grain, graine) [Bot.] te schieten, vischschuim. (lakenscheerders.
Graissoir, in. [Tech.] Smeer-, vetbak m. der
Vrucht van den wolfs- of boksdoorn. — z. v. a.
Graisson, m. (pop.) Haring m.
Graine d'Avignon, Z. GRALNE. — [Tech.] KruidGrallaire , adj. [H. n.] Met lange beerven:
korrel f. pl., die bij 't ziften op de zeef blijft.
Grainier, m., -ière, f. Zaadverkooper, zaad Oiseaux gr-s, of Grallatores,m.pl.,Gralles,f.
verkoopster, -kraamster f. — [Bot.]-krame., pl. Sleltloopers m. pl. (échassiers). — Grailipède, adj. [H. n.] Langvoetig: Oiseaux gr-s of als
Verzameling f., kabinet n. van zaden.
Grainoir , Grenoir , in. [Tech.] Zeef ons subst. m. Des gr-s, langvoeters m. pl.
Gramen, m. (laten) (pr. —mèn) [Bot.] Gras,
buskruid te korrelen, korrelzeef f. —Zee vertrek n.,
hondsgras n. (chiendent); — z. v. a . GRAMINE .
werkplaats, waar 't buskruid gekorreld wordt.
Grainier, m. [Vign.] Soort van druif f. in
Grains,, e, z. GItE J.
Grainure, Grenure, f. [Dess., Gray.] Stip- 't zuiden van Frankrijk.
Graminé, e, adj. [Bot.] Grasachtig, naar
peling, kerving f. (grainé). — [Tech.] Korreling,
kerving; het opbrengen van de nerf: Cuir d' une gras gelijkend: Plantes gr -es, grasplanten f. pl. —
GRAMINE, m., GRAMINEE, f., doorgaans GRAMINEES,f.
belle gr-, schoon generfd leder n.
pl. Grasplant f., grasplanten, grassoorten f. pl.,
Grainzard, m. (pop.), z. v. a. SARCELLE.
Grairie, f. [Eaux et for.] Gemeen bosch n., grassen, grasgewassen n. pl. Le bamhou est une
bosch of gedeelte daarvan, dat in gemeenschap be- gr-, het bamboesriet is een grasgewas. Le froment
zeten wordt (ook ségrairie geheeten). — [Auc. jur.] l'orge, l'avoine, le Seigle, le riz, le mais sont des
Koninklijk reg t m. op hoog opgaand houtgewas;
koninklijk justitie-regt m. in iemands bosschen (ook

GRUERIE genoemd) .

G raissage, m. Het smeren, insmeren; smering f., smeersel, wagensmeer n. — [Raff.] Boter
suiker bij het te spoedig-achtigekrslénf.d
verkoelen der siroop.
Graissane, f. [Hort.] Soort van smakelooze
vijg f. van Provence.
Graisse , f. Vet, smeer, smout n., ongel m.
La gr-- des animaux, het vet der beesten. Grhumalne, menschenvet. Gr- de pore, reuzel m.
Gr- fondue de porc,varkenssmout. G- figée, gestold vet. Vous avez une tache de gr- sur votre
habit, gij hebt eene vetvlek op uw kleed. — (Loc.
fam. et prov.) C'est un peloton de gr-, 't is één
klomp vet (van een zeer vetten vogel, vet kind).
Faire de la gr -, vet verzamelen: te lang slapen,
luilakken. La gr- ne l'étouffe pas, ne l'empêche
pas de marcher, hij stikt niet in zijn vet, 't vet
zit hem niet in den weg. Se plaindre de trop de
gr -, van weelde of overvloed klagen. Il a emporté
toute la gr- de cette affaire, hij heeft al het vet

van den ketel, hij heeft al 't voordeel van deze
zaak getrokken. — [Agric.] Vettigheid f. Les grandes ravines emportent toute la gr- de la terre, de
groote plasregens nemen alle vettigheid der aarde
weg. — [Vitr.] Gebrek aan doorzigtigheid, benéveldheid van 't glas. — Ce vin tourne á la gr -,
deze wijn begint taai te worden. — [Mar.] Gr- de
coq, koksvet, smeer n.
Graisser, V. a. Smeren, besmeren, insmeren,
met smeer, met vet bestrijken. Gr- les essieux
d' une voiture, de assen van een rijtuig met wagensmeer bestrijken, besmeren. Gr- des souliers, schoenen smeren, poetsen. — (fig.) Gr- les épaules à qn.,
iemand den rug smeren, afkloppen. Gr- les pattes
à qn., iemand duimkruid geven, omkoopen. —(Loc.
fig. et prov.) Graissez les bottes dun vilain, it
dira qu'on les lui brute, doe een' deugniet goed,
qe krijgt stank voor dank. Gr- le dos à qn., iemand
rottingolie (slaag) toedienen. Gr- le marteau dune
Porte, den portier een' drinkpenning geven (opdat
ngelaten worde) . Gr- le couteau, bij 't ont
ingelaten
bijt vleesch eten. Gr- ses bottes, zich reisvaardig
-

gr-s. — Graminicole, adj. [H. n.] In 't gras
levend. — Graminifolié , e, adj. [Bot.] Met
grasachtige bladeren. — G raininiforme , adj.
Grasachtig, grasvormig, naar eene grasplant geljjkend.
Graminaire, f. Sp raakleer, spraakkunst; ver
regels eener taal, g r a m m á t i--zamelingvd
k a f. — Grammairien , m. Taalkundige,
spraakkunstenaar; taalleeraar, g r a m ni á t i c u s m.
- GRAMMAIRIEN, NE , adj. De spraakkunst betr e f
fend: Subtilités gr-nes, spraakkunstige spitsvin di.gheden f p 1. - GRAMMAIRIENNE, f . Taalkundige;
spraakkunstschrij(ster f. — Graininatoire, m.
[Phil.] Alphabet n. in philosóphische orde gerangschikt. — Grammatias, m. (pr. —cl -ace), z.v.a.
GRAMMIT E. — Grammatical, e, adj. De spraakleer betreffend, daartoe behoorend, spraakkunstig,
taalkundig, g r a m m at i ka a l; naar de regels der
spraakleer, taalkundig juist, goed gespeld of uit gesproken, gr a mm á t isch. — Grantinaticalement, adv. O1) spraakkunstige wijze, volgens de
.

taalregels. — Grammatiser , v. a. .Aan de
spraakkunstrégelen onderwerpen , grammatikaal
maken. — Granlinatiste, nl. [Anc. gr.] Leer-

meester in de eerste beginselen der taal, g r a mm a t í s t m., onderwijzer der Gramnnatistique f. , de kunst om juist te spreken, te lezen en

te schreven. — GRAM31ATISTE wordt soms ook gebézigd voor GRAMMAIRIEN, en voor PURISTE. —

Grammatite, f. [Minér.] Witte, straalachtige
hoornblende f., sterschorl , g r am m a t i e t, t r em o liet m. — Granimatologie, f. Aanwgzi-ng
ter vervaardiging eener spraakleer; verhandeling f.
over de spraakkunst. -- Grammatologigae,
adj. Daartoe behoorend, g r a m m a t o t ó g z s c h.Grammatonenle, m. (dénigr.) Spraakkunstschrijvertje n., slecht spraakkunstschrsjver m.
Gramme, f. [Métrol.] Wigtje n.. gramme,
éénheid van 't metrieke gewigt in Frankrijk, 1 't000
van de k i lo g r a m m e of het nederl. pond.
Grammite, I. [Minér.] Lettersteen, roode jas
agaat met witte lettervormige strepen, g r a m--pisof
m i e t m. — GRAMMITE, m. [Bot.] Soort van va renkruid n.
G ranmmograplie, m. [Tech.] Werktuig n.
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ter afsnijding van 't papier, papiersnoejer, g r a mm o g r a a p h ni. — G ramnio raphique, adj.
Tot dat werktuig behoorend , g r a m m o g r ap h i s ch. -- Grainmomètre, m. Werktuig ter
regeling van de letters of het schrift, schri ftrégelaar, grammometer m. — Grannmométrique, adj. Tot dat werktuig behoorend, g r a mm o m é t r i s c h. (slopkousen f. pl.
Grainoehes, f. pl. Zwartlakensche schotsche
Granionie, f. [Com.] Aftrek in of korting
op de zijdebalen in de Levant, boven de gebruikelijke tarra.
Granadille, f., z. GRENADILLE.
Granaire, adj. [H. n.] In ' t koren levend,
korenetend: Insecte g r-, koren -insect n.
Granatique, adj. ] Minér.] Verstrooide granaten bevattend.
Granatite, f. [Minér.] Kruissteen, kruisvormige schort m., eene aan den granaat verwante
steensoort f., granatiet, staurolith m.
Grand, e, adj. Groot, hoog, lang, wijd, de
gewone afmeting of maat overtreffend: Un homme
gr-, een groote, lange man. Une gr- femme, eene
lange vrouw. Un gr- arbre, een hooge boom m.
Une gr-e perche, een lange staak in. Une gr-e,
ouverture, eene groote, wijde, breede opening 1.
Un gr- précipice, een groote, wijde, diepe afgrond.
— Le gr- chemie, de groote weg, land- of heerenweg. — Cet enfant se fait gr-, dat kind wordt
groot. Les bles sopt déjà ^gr-s, het koren staat
reeds hoog. — Nous attendimes deux gr-es heures, wij wachtten twee groote, goede uren, meer
dan twee uren. — Un g r- nombre, een groot getal n. De gr-s cris, luide kreten m. pl., hard geschreeuw n. Un gr- vent, een sterke wind m. —

(Prov.) Petite pluie abat gr- vent, z . ABATTRE.
Une gr-e pluie, een zware regen m. Un gr- fardeau, een zware, drukkende last m. De gr-s mots,
groote, pralende, overdreven woorden n. p 1. Une
gr-e armee, een groot,talrijk leger n. Une gr-e
fortune, een groot, aanzienlijk vermogen n. Un gramour, eene groote, vurige lie fde f. Un gr- crime,
eene groote misdaad f. — Se lever de gr- matin,
's morgens vroeg opstaan. A gr- marché, zeer
goedkoop. Marcher à gr-s pas, hard, sterk gaan.
Faire de gr-es journées, groote dagreizen maken.
Its sopt gr-s amts, zij zijn vertrouwde (pop. dikke)
vrienden. — I1 y a gr- monde it l' église, er is veel
volk in de kerk. II na pas gr- argent, h ij is niet
bijzonder rijk. — (Proc.) Qui gr- a, gr- lui faut,
geld zoekt geld: rijke lieden huwen doorgaans met
rijke. — Groot, voornaam, aanzienlijk, deftig, uit muntend, roemruchtig, uitstekend, vermaard, doorluchtig, edel, verheven, gewigtig. Tin gr- homme,
een groot, beroemd, hoog verdienstelijk man. Un
gr- poète, een g root, voortreffelijk dichter. Voilà
le gr- p oint, ziedaar 't voorname punt, het hoofdpunt. Une gr-e dame, eene voorname dame. Une
gr-e naissance, Bene aanzienlijke geboorte f. Un
gr- caractère, een groot, edel, grootmoedig karakter n. — Met grand worden vele eigenaardige uit
gevormd, z. AIR, GOUT, MONDE, OEUVRE,-drukinge
JOUR, TRANCHER , etc. — In zamenstelling, met
enkele vrouwelijke woorden wordt de e van grande
door een apostroph vervangen: Grand'chaalbre,
Grand'ehose, Grand'mère, Grand'messe, Grand'
rue, Grand'tante (z. die woorden in hunne alphabetische volgorde).

GRANDEUR.
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levensgroot, in natuurlijke grootte: 11 s'est fait
peindre en gr-, hij heeft zich in levensgrootte laten
afschilderen. Vendre qc. en gr- et en détail, iets
in 't groot en in 't klein verkoopen. (fig.) Penser en gr-, grootsch, edel denken. a LA GRANDE ,
loc. adv. Op de wijze der groote heeren: Vivre it
la gr-e, op een' grooten, voornamen voet leven.
—

(Deze uitdrukking veroudert.)

Grand-anthropokaie, m. (woord, door Voltaire gesmeed) Groot- inquisiteur m. — .Grandaaumónier, nl. Groot- aalmoezenier ni. (Plur.
Des grands -aumóniers.)
Grandat, m., z. v. a. GRANDESSE.
Grand-barrage, m. [Corn.] Soort van damast- linnen n. uit Normandi-e.
Grand-beau, in. [Lapid.] Uit gekleurd kristal geblazene, opaalkleurige parel, girasol -parel f.
(Plur. Des grands-beaux.) — Grand -brin,
Grand-coeur, m. [Com.1 Namen van twee linnensoorten uit Bretagne. — Grand' chanibre, f.
Eerste kamer van een parlement, van een tribu-

naal. (Plur. Des grand' chambres.) — Grandchambrier, m. [Anc. adm.] Voorzitter van de
eerste kamer, van 't hoogerhuic. (Plur. Des grands
in. Eerste-chambries.)Gndt,
zanger m. eener kathedraal. (Plur Des grandschantyes.) — Grand' ehere, f. Goede sier f.,
z. CHERE. Grand ' chose, I. (fain.) Iets aan merkelijks, b ij zonders (meestal voorkomend met de
ontkenning in den zin van: niet veel). Il ne sait
pas gr-, hij weet niet veel. — (iron) Voilá gr-! zie
iemand, die niet veel beteekent, een onbeduidend-dar
mensch. (Plur. Des grand' choses.) — Grandcompte, nl. [Papet.] Groot rékening- of registerpapier van Anroulême. — Grand-coy:seil, m.
Opperraad, hooge of groote raad in. — Grandcord, m. Groot- koord; titel van zékere officieren
in eenige ridderorden. (Plur. Des grands-cords.) —
Grand-cornet, m. [Mus.] Groot kornet- register n. -- [Papet.] Groot- kornet, Pene papiersoort.
— Grand' Croix, m. Groot- kruis, titel der voor
orde van-namstewrdighbklsne
Maltha, van St. Lodewijk, van 't Legioen van
eer, van den Nederlandschen leeuw. (Plur. Des
grand' Croix.) — Grand-deux, in. [Com.] Suikerbrood n. van twee kiloos. (Plur. Des grands
m. Grootwaar -deux.)—Granigt,
grootdignitaris ni. (Plur. Des-di.ghebklr,
—

grands -dignitaires.) — Grand-due, m. Groot-

hertog m. — [H. n.] Schuifuit m. (zékere uil).
(Plur. Des grands -dues.) — Grand-ducal, e,
adj. Groot- hectogel jk. (Plur. m. grands -ducaux.)
— Grand-duehé, m. Groothertogdom n. (Plur.
Des grands-duchés.)
Grande, f. Vrouw, die met de waardigheid
van grande of hoogadellijke in Spanje is bekleed.
— Grande-duchesse, f. Groothertogin f. (Plur.
Des grandes, duchesses.) — Grande-écaille, f.
[H. n.], z. ECAILLE.

—

Grande - line, f. [Com.]

Soort van zeer fijne deken f. met 14 tot 17 strepen.

(Plur. Des grandes-fines.)
G randelet, te, adj. (verklw. van grand) (fam.)
Tamelijk groot, opgeschoten.

Grande-niarée, f. [Mar.] Springtij n., springvloed m. (Plur. Des grandes-marees.)
Grandement, adv. Groot, op edele of grootsche
wijze: I1 pense, it agit gr-, hij denkt, handelt edel,
groot. — (fam.) Zeer veel, grooteljks: II se trompe
GRAND, m. Het groote, grootsche, verhevene (inz. gr-, h ij bedriegt zich grooteljjks.
van de gedachten. den stijl). Peindre dans le gr-,
Grande-rose, f. [Manut.] Soort van normanin grootschen stijl schilderen. I1 y a du gr- dans disch damast - linnen n.
cette action, er is iets groots, ver/tevens in deze
Graadesse, f. Waardigheid van grande of
daad. Le gr- appartient de bien près au sublime, hoogadellijke in Spanje, g r a n d e z z a f.
het groote grenst na aan het verhevene. — Groot,
6 randeur, f. Grootte, grootheid, uitgebreidheid,
aanzienlijk persoon, groote, aanzienlijke nl. Faire uitgestrektheid in lengte, breedte en hoogte: Ces
Ie gr-, trancher du gr-, den grooten heer uithan- deux garcons sont de méme gr-, deze twee jongens
gen, spelen. Les gr-s dun royaume, de grooten, zin van dezelfde grootte, zin even groot. La gruitgestrektheid van een
de aanzienlijke heeren eens konin gq r jks. — Les dun pays, de grootheid, uitgestrektheid
al wat voor ver gr-s d' Espa ggne, de grandes of grooten van Spanje. land. — [Matth.] Grootheid
— (Prov.) Promesse des gr-s n'est pas héritage, meerdering of vermindering vatbaar is- Gr -s nuop de beloften der grooten valt niet veel staat te mériques, abstraites, getallen-grootheden, abstracte
maken. Service des gr-s n'est pas héritage, in de of algemeens grootheden. — (fig.) Grootheid, be
dienst van groote heeren maakt men niet altijd langrijkheid f., gewigt n., moe eljkheid, zwari,q zijn fortuin. Donner qn. auxr-s et aux petits, heid; -- heerlijkheid , hoogheid, uitstekendheid,
iemand alle duivels op den hals wenschen. — DU magt f., glans, luister m.; — edelheid, edelaardigPETIT AU GRAND, loc. adv. Als 't geoorloofd is het he id, grootmoedigheid, verhevenheid f. La gr- dune
kleine of geringe bij 't groote of aanzienlijke te entreprise, de grootheid, belangrijkheid, moe2jeljjkvergelijken. -- EN GRAND . loc. adv. In 't groot, heid eener onderneming. La gr- de Dieu, de groot..

.
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Grand-oeuvre,m., z. v. a. pierre philosophale,
Grand- officier, ni. Groot-

heid, heerlijkheid van God. Parvenir au plus naut
point de gr-, den hoogsten graad, trap van luister, hoogheid bereiken. Les g-s de ce monde,
de heerli kheden dezer wereld. Gr- d'ame, zielegrootheid, grootmoedigheid, edelmoedigheid. Il est
de Ia gr- dun Etat de soutenir ses alliés, het be-

^. PHILOSOPHALE. --

tier m., dignitaris van den tweeden graad in

t legioen van eer. --

TANGA.

taliet of hospitaalridder m., derde dignitaris in
de Maltézer orde. (Plur. Des grands -hospitaliers.)
Grandi, e, adj. Grooter geworden, gegroeid:
Tous les objets me seml)lent gr -s, alle voorwerpen komen mij grooter voor. 11 est gr- de cinq
centimètres, hij is vijf centimeters of duimen grooter geworden.
Grandidenté , e , adj. [H. n.] Met groote
tanden. — Grandiflore, adj. [Bot.] Met groote
bloemen. — Gr^sndifelié, e, adj. [Bot.] Met
groote bladeren.
Grandiose, adj. [Beaux arts] Grootsch, ver -

heven, indrukmakend, majestueus, r a n d i o o s.
Style gr-, grootscite stijl in. — Oog als subst m.
11 y a du gr- dans vette statue, dans cette actrice,
er ligt iets grootsch, verhevens in dat standbeeld,
iets statigs, edels in die tooneelspeelster. — % Grandiosité, f. Grootsche manier f., edele stijl in.,
verhevenheid, breedheid van uitvoering, p a n d, i(horens.

Grandipalpe, adj. [H. n.] Met groote voelGrandir, v. n. (met avoir als men de voort
ontwikkeling, met Être als men 't gevolg-gande
daarvan op 't oog heeft) Grooter worden, groeien:
Cet enfant grandit it vue d'oeil, dat kind groeit
bij den dag. Cet enfant a Bien grandi en peu de
ps, dat kind i s in korten tijdveel gegroeid. —
temps,
(fig.) Gr- en sagesse, en pouvoir, in wijsheid, magt
toenemen, wassen. -- SE GRANDIR, V. pr. Zich
grooter, hooger maken; grooter willen schijnen.
Grandirostre, adj. [H. n.] Met rooten snavel. - GRANDIROSTRES, M. pl. Grootsnavels m. pl.,

langbekkige kloutervogels m. pl.
Grandissant, e, adj. Grooter wordend, ver

L'ile semblait sortir gr-e du sein de la mer.-grot:
Grandissime, adj. (fam.) Zeer groot, aan

-zien.ljk

-I- Grandiuscule, adj. Min of meer groot.
Grand jésas, M. [Paget.] Papiersoort f. van
groot formaat, groot jezuspapier n. - Grandjuge, m. Opperregter, grootregler, minister m.

van justitie (onder 't eerste fransche keizerrijk).
(Plur. Des grands-juges.) — Grand-livre, m.
[Com., Admin.] Grootboek n. (bij kooplieden
ook Livre d'extraits en Livre de raison geheeten). Le gr- de la lette publique, het grootboek
der nationale schuld. (Plug. Des grands-livres.)
— Grand-maitre, m. Grootmeester m., titel
van 't opperhoofd der Maltézerridders, der Tempeliers, der Vrijmetselaren, enz. (Plur. Des grandsmaîtres.) — Grand- marshand, tn. [Corn.]

Deken f. met vier en een halve streep geteekend.

-- Grand- merci, loc. adv. (ellipt.) Hartelijk
dank, ik dank u zeer. — Grand' nière, f.
Grootmoeder f. — [Verr.] IJzeren haakstang voor
't ovenwerk, grootmoeder f. (Plur. Des grand'
mères.) -- Grand' messe, f. [Cath.] Hoogmis,
groote mis f. (Plur. Des grand' messes.) — Grandmogol, m., z MOGOL . -- Grand-inonde, m.
[Paget.] Groote papiersoort f. — Grand-montain, m. [ H . fl.[ Groote bergvink m. (Plur. Des
grands-montains.) (grêle.)
Grando, m. [Med.] Hagelkorrel f. in 't oog
.

Grand -père, m. Grootvader m. (Plur. Des
grands-pères). — Grand' place, f. Hoofd
stein n., hoofdmarkt f. (Plur. Des grand' pla,es.) -- Grand-pools , m. [Mid.] Harde,
sterke pols m. — Grand-prètre, m. Hoo7epriester, opperpriester in, (Plur. Des grands

-

[Manut.] , z. v. a. GRANDE-

f.

pl.

-)ncles.
S Grandoli, in., z. v. a. IMPERTINENT, FADE.
Grandoule, Grandule, f. (provinc.), z. V. a.

Grand-fin, m. [Com.] Zeer fijne deken f. met
4 strepen. (Plur. Des grands -fins.) — Grandforestier, m. Opperhoutvester m. (Plur. Des
grands-forestiers.) — Grand-frais, m. [Mar.]
Stijve koelte, gereefde marszeilskoelte f. — Grand'
garde, f. [Mil.] Hoofdwacht f, — Grandgosier, m. [H. n.] Groote scholver m., een
indische watervogel. (Plur. Des grands-gosiers.)
— Grand-haat, m. [Charb.] Derde laag f. hout
van een' kolenmeiler of houtbrandersstapel. —
Grand-hospitalier, m. [Rist.] Groot-hospi-

ositeit

GRANDS - OFFICIERS, m.

Groot-officieren , hooge rijksbeambten m. pl. —
Grand-oncle, m. Oudoom m. (Plur. Des grands

taamt de waardigheid van een' Staat, zijne bondgenooten te ondersteunen. -- Hoogheid, heerlijkheid f. (als eeretitel van bisschoppen, van groote
heeren): J'ai suivi les ordres de votre gr-, ik heb
de bevelen van uwe hoogheid opgevolgd. — (fig.
et fam.) Regarder qn. du haut de sa gr -. op iemand
uit de hoogte of smadelijk nederzien. (ROSE.
Graude - venise, f.

GRANULAGE.

-prets.)Gandiu,mzPRIEU.
— Grand-prieuré, m., z . PRIEURÉ . — Grandraisin, m. ]Papet.], z . RAISIN . — Grand-rechercheur, m. (woord van Voltaire) (iron.)
Groot-inquisiteur m. (Plur. Des grands- rechercheurs.) — Grand' repasse, f. [Com.] Deken f. met 10 strepen. (Plur. Des grand' repasses.) — Grand' rue, f. Hoofdstraat, hoogstraat,

voorstraat f., voornaamste straat in eene landstad. (Plur. Des grand' rues.) — Grand-seicpneur, m. Titel van den keizer van Turkije,
graote-heer m. (Ptur. Des grands -seigneuis.) -,Grands jours, m. pl. [Prat. ant.] Buitengewone geregtsdagen m. pl. — D^uitengewoon en
soeverein geregtshof n. — Grand' tante, f.
Oud-tante, oud-moei f. (Plur. Des grand' tantes)
— Grand- teint, m. [Tech.] Echte of blijvende
kleuren (op stoffen), .s choone, heldere kleuren f. pl..
— [Hist.] Titel van een verwersgilde, dat enkel
verfstoffen van de eerste hoedanigheid mogt gebruiken. -- Grand-Tore, m., z v. a. GRAND SEIGNEUR.

Grandule, f., z. GANGA.

Grand-veneur, In. [Véner.] Opperjager
Des grands -veneurs.) -- Grand--mestr.(Plu
visir, m., z. viSIR. — Gr and - voilier, ni.
Breedvleugelige
platvoeter m.; algemeene
] H. n.]
naam der breedgevleugelde zeevogels, die lange
reizen kunnen ondernemen. (Plur. Des grands
-voilers.)
Granette, f. ] Bot.] Sibérische boekweit f.
Grange, f. [Econ. rur.] Schuur, graanschuur,
dorschschuur f. Battre en gr-, dorschen. — (Prov.)
Les hatteurs sont bien près de la gr-. de kat is
dipt bij 't spek. - Grangeage, ni. [Ant. tout.]
Verpachting f. voor de halve vruchten. — Grangée, f. [Agric.] Schuurvol f. — Grangelle, f.
Soort van koedille f. (cotule). — Grangier,
Granger, m. [Agric.] Hi, die 't graan naar
de schuur r ij dt, die 't graan inzamelt.
G ranifère, adj. [Bot.] Zaaddragend; z. v.
a. 11 IONOCOTYLEDONE . — Graniforine, adj. Graan-

vormig.

Granit, UI. (pr. granite) [Minér.] Korrelsteen m.,
graniet n., een gemengde steen van korrelige, kristallíjne nerf, voornametijk uit kwarts, veidspaath
en glimmer bestaande. — Granitelle, f. Halfgraniet, soort van grijs, kleinnkorrelig graniet n. —
Graniter, v, a. [Tech.] Het graniet met verwen nabootsen, q, ranietkleurig schilderen. — Granitin, m. Met vreemde bestanddeelen gemengd
graniet, pegmatiet n. — Granitique, adj. Van
graniet. Monlagnes sr-s, granietbergen m. pl. —
Granitoide, granietvormig, naar graniet geljkend .
Granivore, adj. [H. n.] Zaadetend. — GRANIVORES , M. pl. Graanetende vogelen m. pl.
Grannlage, m. Het korrelen; korreling f. —
Granulaire, adj; [Minér.] Korrelig. — Granulation, f. Korreling van 't metaal, verwerking van 't metaal tot korrels. g ra nul á t i e f.
— [Méd.] Vorming f. van kleine ronde blaasjes,
inz. in de lon gen. — Granalatoire, m. [Tech.]
Werktuig tot het korrelen der metalen, granuleerwerktuig n. — Granule, M. [Bot.] Korreltje,
zaadje n. — Grannler, v. a, [Tech.] Korrelen,
een metaal tot korrels maken. — Granulé, e,
adj. (en part. passé): Étain gr-, gekorreld tin n.
— Corpuscule gr -, korrelvormig ligchaample n. —
Granuleaux, euse, adj. Korrelig, uit korrels
bestaande; korrelachtig. — Granulifère, adj.
[H. n ] Met korrels bezet. -- Granuliforme,

GRASSOUILLET.

GRAON
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hart meester maken. — Grappiner, v. a. [Mar.]
Enteren, enterdreggen aan boord leggen.— [Tech.]
Den gesmolten glasvloed afschuimen. — Grap.
pineur, m. Werkman, die den glasvloed afschuimt, schuimer m.
trappa, e, adj. [Bot.] , z. v. a. GRAPPEUX.
Grapse, m. [H. n.] Wend- of zandkrab f.
Gras, se, adj. Vet, vettig: J'ai acheté un
boeuf gr-, ik heb een' vetten os gekocht. Viande
gr-se, vet vleesch n. Terre mrasse, vette aarde, klei f.
— (fig.) Jours gr-, slempt agen, dagen, waarop de
Roomschen vleesch eten mogen: Mardi gr-, vasten
11 en est sorti fort gr-, h ij is-avondm.—(f)
rijk daarbij geworden. En seriez-vous plus gr-?

adj. [H. n.] Korrelvormig. — Grannlosité, f.
Korreligheid f.
Graon, m. [Agric.] Soort van vierkante erwt f.

t Grap, Grape, m ., z. GRAPPIN DE LANCE.
Grapelle, f. [Bot.] Klis, klit f.
Graphéphore, m. [Bot.] Soort van bierplant C.
Graphie, f. Beschrijving. afteekening. La grdune éclipse, de beschrijving eener verduistering.
Graphioide, adj. Stilet- of stiftvorming.

Graphiptères, m. pl. Insecten n. pl. met lettervormige vlekken op de vleugels.
Graphique, adj. Door schrj fteekens voorgesteld of uitgedrukt, schriftelijk, door figuren opgehelderd , beschr jvend , teekenend, g r á p h is c h.
Signe gr-, schrj fteeken n. -- Pierre gr-, figuur- zoudt ij daarom rijker, vergenoegder gelukkiger
steen, lettersteen, beschreven of beteekende steen m. zij n ? ^Ilette affaire est gr-se, er is bjj deze zaak
— Graphiquement, adv. Op afbeeldende, be- veel te winnen. Dormir la gr-se matinee, z. DORMIR . Avoir la langue gr-se, brouwen, lispen. Tuer
schrijvende wijze.
Graphite, m. [Minér.] Potlooderts m., zwart le veau gr-, het gemeste kalf slagten: lustig teren.
teekenkrjt n., eene verscheidenheid der koolstof, --II a bien travaillé, et ii n'en est pas plus grverontreinigd door toevallige inmengselen van ijzer pour cela, hij heeft veel gewerkt, en is toch daaraarde, gr a p hie t n. (ook plombagine-houden door niet vet, niet rijk geworden. Il a fait ses
en mine de plomb geheeten). — Graphiteux, choux gr-, hij vaart er wel bij. — (iron.) Vous en
êtes bien plus gr- d'avoir fait cela, wat voordeel
ease, adj. Potlooderts bevattend.
- - Graphodrorne, m. Schrijver van loopend hebt gij er van door zoo te doen. — (Prov.) Tel
schrift, snelschrijver m. — -- Graphodromie, f. semble gras et gros qui na que la peau et les
os, schijn bedriegt. Plus la cuisine est gr-se, plus
Loopend schrift n. ; snelschrjfkunst f.
Graphoidle, adj., z. GRAPHIOiDE.
le testament est maigre, hoe vetter keuken, hoe
Grapholithe, m. [Minér.] Schrijfsteen, lei- magerder testament. — Dik, taai; smerig, vuil:; De
I'huile grasse, taaije olie f. De Tentre gr-se, dikke,
steen m.; schrijflei f.
Graphomètre, m. [Math.] Hoekmeter, g ra drabbige inkt m. Trait gr-, dikke trek m. Mortier
Graphométrique, adj. Tot-phométer.— trop gr-, al te dikke kalk m. Du son gr-, fijne
den hoekmeter behoorend, g r a p h o m é t ri s c h. — zémelen f. pl. Ce pain est gr- ruit, dit brood is niet
Graphonuetiometre, m. ] Mil. J Werktuig n., uitgebakken. Des figues gr-es, smerige vijgen f. pl.
tot het nachtelijk tracéren of afbakenen der loop- Essuyez-vous, vous avez le menton gr-, veegu
af, gij hebt eene smerige kin. Do linge gr-, smerig.
graven voorgeslagen.
Grapignan, m. (dénigr.) Prokureur m.
vuil linnengoed n. — Dire des paroles gr-ses,
Grapin, m. (alleen voorkomend in): Se noyer vuile, onbetamelijke woorden zeggen. — [Mar.]
dans la mare a gr-, den draad van zijne rede Temps gr-, dikke, vochtige lucht f., mistig weir n.
kwijt raken.
— [Beaux arts] Contours gr-, mollige, zachte
Grappe, f. Tros m., ris f. Gr- de raisin of omtrekken m. pl. — Ook in ongunstigen zin: Desenkel Gr-, druiventros. Gr- de groseille, rist aal- sin gr-, zwakke, loonlooze teekening f. — [Constr.]
bessen of aalbeziën. — (lig. et fam.) Mordre à la Angle gr-, stompe hoek, buitenwinkel m. Joints gr-,
gr-, zich iets op den mouw laten spelden, zich stomphoekige voegen f. pl. — [Vétér.] Cheval qui a
iets laten wijs maken; eenen voorslag gretig aan - ^ la vue gr-se, paard, welks gezigt zwak wordt, —
nemen. — [Manuf.] tolvlok f. -- [Artill.] Gr- GRAS wordt ook als adv. gebruikt. Manger of Faire
de raisin, druiventros m. — [Corn.] Gr- de Hol- gr-, vleesch eten, als 't niet geoorloofd is. — Peinlande, hollandsehe of zeeuwsche meekrap f. als Ire gr-, de kleuren dik opdragen. ---- Parler gr-,
poeder. — [Expl.] Zand n. en steentjes n. pl. in brouwen, lispen.
den ijzererts. — [H. n.] Gr- de mer of Gr- maGRAS. m. Vet n. Le gr- de la suisse, de la jamrine, zeedruif f., soort van plantdier. — [Vétér.] be, het dik van de dij, van 't been. Gr- -de-jambe,
Trosvormige uitslag m. of schurft f. om de poolen kuit f. — [Chico.] Gr- des cadavres, lijkenvet n.
der paarden en ezels.
(adipocire). -- Servir en gr- et en maigre, vleeschGrappé, e, adj. (en part. passé van grapper): en vastenspijzen opdragen. — Le vin tourne au
Garance gr-e, tot poeder gebragte meekrap f.
gr-, de wijn wordt taai. — Gras wordt somtijds
Grappeler, V. a. Tot trossen vormen, met van de monden der fransche rivier de Rhóne gevruchtt•rossen voorzien.
bézigd: Les gr- du Rhone. (pens n.
Grappelette, f. (verklw. van grappe) Trosje n.
Gras-double, m. [Cuffs.] Vetdarm m., osseGrappelle, f ., z. V. a. GRATERON.

Grapper, V. a. [Tech.] De meekrap tot poe

maken.

% Grappeter, V. a., z. v. a. GRAPPILLER.

Gr as-fond., m., Gras-fondiirc, f. [Vétér.]

-der

G rappeux, etise, adj. Trosrjk, vol trossen;

vruchtbaar.

Grappillage, m. Het nalezen van den wijn
winst--gard.—(fietn)Klvord,
jes n. pl.; schrapers f. — [Expl.] Delving f. der
aan de oppervlakte liggende ertsen. -- Grappillard, m. Schagcheraar; schraper m. — Grap
V. a. Nalezing houden na den wijnoogst.-piler,
La toi de Moïse défendait an propriétaire de grdans la vigne, de wet van Mozes verbood aan den
eigenaar den wijngaard na te lezen. — (fig. et fam.)
Kleire voordeelen of winstjes behalen: — schagcheren; schrapen. — Grappilleiir, m., ease, f.
Nalezer m., naleesster f. (van den wijnoogst). —
Schraper m., schraapster f. — Grappillon, m.
Trosje n. druiven van een' grooten tros genomen.
Grappin, m. [Mar.] Dreg of dregge, ankerdreg; Gr- d'abordage, Gr- hérisson, Gr- de brulot, enterdreg f., enterhaak m. Gr- it (of de) main,
enterdreg, die in 't want geworpen wordt. G- de
bout de vergue, ra-dreg, ijzeren punt op de onderra.
t Gr- de lance, lanshaak. — [Tech.] Schuimlepel m.
(der glasblazers). Gr- de ramoneur, schoorsteenvegers
schrabijzer n. — [Hort.] Klouterijzer n. (om in
de boomen te klimmen); — (fig. et fam.) Jeter,
Mettre, Attacker Ie gr- stir qn., zich van iemands

Smelting f. van het vet in ee ? al te rerhit paard.
— (fam.) Votre frère mourra de gr-, uw broeder zal nog in zijn vet smoren, verstikken, sterven. I1 ne mourra pas de gr-. hij stikt niet in
zijn vet, is vrij mager.
Grason, m. [Minér.] Soort van krijt n.
Grassari, m. [[ I. n.] Zeer kouwelijke trek,

-

vogel w.

Grasse-bowline, f. [Mar.] Losse, niet aan gehaalde boelijn f. Aller à gr- of ih bouline grasse,
ruim, vol en bijzeilen; z. ook BOULINE (waar men
grasse in plaats van grosse leze).
Grassement, m. adv. (fig. et fam.) Vivre gr-,

gemakkelijk, weelderig leven. Payer gr-, ruim, rij
-kelij,
ruimschoots betalen.
Grasserie, f. [H. n.] Ziekte f. der zijdewormen.
Grasset, te, adj. (verklw. van gras) Vetachlig, vettig, een weinig vet. — GRASSET, m. [ Vétér. ]
Het weeke gedeelte, dat het been der knieschijf
van de paarden bedekt.
Grassette, f [Anat.] Lies f. — [Bot.] Boerenoor n., smeerwortel, hemelsleutel M. (ook pinguiculée geheeten).
Grasseyenient, in. Het brouwen of lispen.
— G rasseyer, V. n. Brouwen, lispen, brijen in
't spreken. — Grasseyeur, m., ease, f. Brouwer, brijer, lisper m., broumster, brijster, lispster f.
Grassoiiillet, te, adj. (verklw. van grasset)
Mollig, poezelig.
7*
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C rat, m. (pop.) Door de hoenders opgekrabde
plek f. ,ronds : — (Loc. prov.) Envoyer qn. au gr-,
iemand het vierkante gat of de deur wijzen.
Grateau, Gratteau, m. [Tech.] Bruineerstaal, polijststaal n.
Gratel, m. [Manuf.] Soort van half-tijk L —
Gratelle, f., z GRATTELLE.
Gratellier, m. [Bot. J Soort van balsemboom m.
Grateron, m., of Riè ble, f. [Bot.] Klis f.,
kliskruid, kleefkruid n.
r ratgal, m. [Bot.] Soort van krapplant f.
Graticalaire, Graticulation, Gratieti.
le, Graticuler, z. CRATIC —.
Gratienne, f. [Corn.] Lijnwaad n. uit Bretagne.
Gratiication,f. Gunstbewijs,gunstgeschenkn.,
vereering, genadegift, toelage, vrijwillige vergoeding,
g r a t if i c á t i e f. — G ratifier, v. a. Eene gunst
of weldaad bewijzen , begunstigen , vereeren, een
geschenk geven. vergoeden, g r a t i f i c é r e n. Le
gouvernement la gratifié dune pension, de regéring heeft hem met eene jaarwedde begunstigd. -I1 veut me gr- de ses bevues, hij wil zijne vergissing . op mijne rékening brengen. Bet part.
passe is ook adj.: Personne gratifiée dune pension, met eene jaarwedde begunstigd persoon m.
Gratin, m. [Cuis.] Afschrapsel, aanzetsel n.
, enz. -- Zékere
aan den bodem van eenera pot, ketel
bereidingswijze met afgeschrapte broodkorst : Des
soles au gr-, tongen f. pl. in geraspt brood bereid.
— GRATINER, v. n. Zich aan den bodem zetten,
aanbranden.
Gratiole, f. [Bot.] Klein-vingerhoedskruid, genadekruid n., Gods- genade, g r a t i o t a f. (ook petite
digitale ge/weten). — Gratioline, f. [Cbim.] Harsag, bitter beginsel n. uit de gratiola.
Gratis, adv. (pi. —tire) Voor niet, om niet,
zonder onkosten, kosteloos, g r á t i s: Je vous enseignerai gr-, ik zal u voor niet onderwijzen. —
(fig.) Il dit cela gr-, hij zegt dat, zonder het te
bewijzen, zonder grond. — Het wordt somtijds als
subst. m. gebézigd: II a obtenu le gr• de son patent, hi heeft zijn patent om niet verkregen. —
[Theat.] Les gr-, zij, die vrijkaartjes hebben.
Gratiter of Gratitoniier, v. n. Gaggelen
(van ganzen). (kenteljkheid f., dank m.
Gratitude, f. Dankbaarheid, erkentenis, erGraton, m. [Tech.] Kleine ovenkrabber m. des
spiegelgieters.
G rattage, m. [Tech.) Het afkrabben, afschaven.
— Gratte, f. [Mar., Artill.] Krabber, schrapper m.
Gratteau, m., z. GRATEAU. -- Gratte-boésse, f. [Tech.] Krasborstel, draadborstel m., een
borstel van koperdraad (voor vergulders, graveurs,
munters). — Gratte-boéseer, v. a. Met den krasborstel schoonmaken of polijsten. — 6 ratteeul, in.
pr. —cu) Egelantierbézie, haagbezie, hondsroos, botel, rozebottel f. — (Prov.) Il n'y a point de si belle
rose qui ne devienne gr-, er is Beene schoonheid,
of zij vergaat met den ouderdom. (Plur. Des grattecul.) — Gratte-langzee, m. [Dent.] Tongschraper m. (Plur. Des gratie-langue) .) -- G restteler,
V. a. [Tech.] Zachtjes niet den krasborstel wrijven.
Gratteleux, euse, adj. Met drooge schurft
behebd, schurftig. — Ook als subst. Gr-, Gr-euse,
schor ftlijder m., -ljderes f. — Grattelle, f. [Méd.
Drooge schurft, kraauwaadje f. Gr- blanche, kwaad]
zeer n., witte schurft f. Gr- rongeante, wolf m.
Gratte-paille, f. [H. n.] Winter-bastaardnachtegaal in. (fauvette d'hiver) (Plur. Des grattepaille.) — Gratte- papier, m. (dénigr.) Pennelikker, kantoorklerk, bladschrijver m. (die met afschrijven zijn brood wint) . (Plzen. Des gratte-papier.)
Gratter, V. C. Krabben, afkrabben, schrappen,
schrapen , afschrabben ; opkrabben , opwroeten ;
kraanwen, krabbelen. Gr- un mug, un vaisseau, een'
muur, een schip afschrabben. Gr- la tête aver les
oogles, het hoofd met de nagels krabben. —Les poules
grattent la terre pour chercher la páture, de hoenders wroeten in de aarde, krabben de aarde op,
om voedsel te zoeken. — Gr- one tache d'encre,
eene inktvlak uit het papier schrapen..- (fig.)
Gr- le papier, le parchernin, met afschrijven den
kost verdienen. — [Mus.] Gr- de la guitare, slecht
op de guitar spelen. — [Tech.] Afkrabben, atschaven, met den krabber, het krabijzer, den krasborstel bewerken. — (Loc. fam.) J'aimerais mieux
gr- la terre aver les dents que de le faire, ik weet
niet, wat ik liever wilde doen, dan dat. Gr- qn.
.
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oû i1 lui démange, iemand in zijn zwak vatten,
aan zijne zwakste zijde aantasten, hem naar den
mond praten. Gr- I'épaule a qn., iemand honig om
den mond smeren. Si! na pas de quo! mondre,
qu'il en gratte, zoo hij niet te bijten heeft, dan
moge hij de nagels knaauwen. — (Prov.) Trop grcuit, trop parler nuit, z. CUIRE. Qui se sent galeux
se gratte, z. GALEUX. — SE GRATTER, V. pr. Zich
krabben; zich schurken. — ( Loc. prov.) Ce sont
deur tines qui se grattent, of Un àne gratte l'autre,
de eene ezel krabt (prijst) den anderen.
Gratterie, f. Het krabben, krabbelen, kraauwen.
Gratteron, m., z. GRATERON.
Gratteur, ease, adj. Kraauwend, krabbend.
— Ook als subst. (iron.) C'est un terrible gr- de
guitare, 't is een eerste krabbelaar op de guitar.
Grattoir, m. [Tech.] Krabber m., krabijzer,
krasizer n., krasser, schrapper,schraper m., schrapmesje, schrapijzer, radeermesje n. — Grattolre, f. Tandenschrapper m. — Grattares, f. pl.
[Tech.] .d fschrapsel, afschaafsel n.
Gratiait, e, adj. Vrijwillig, onverpligt, onverschuldigd; kosteloos; zonder reden of aanleiding.
Don gr-, vrijwillige gift f. -- Travail gr-, werk n.,
arbeid m. om niet.— Supposition gr-e, ongegronde onderstelling f. — Gratuite, f. [Théol.] V rjwilli.gheid; onverdiende gunst, genade f. — Gratuiternent, adv. Om niet, voor niet, kosteloos; uit
gunst of genade; vrijwillig; zonder grond, ongegrond. 11 ma loge gr-, hij heeft mj om niet geherbergd. Vous supposez cela gr-, gij onderstelt
dat zonder grond.
Gratuse, f. [Tech.] Schaafmes n. der leêrloojers. — Doode wol f. van lammeren. — Gratuser, V. a. [Tech.] Afschaven (de huiden).
Gran, m. Klein kanaal n. tusschen een kustmeer
en de zee, kil, geul, uitwatering f. — Ondiepe,
waadbare plaats f. — Naam van den hoofdmond
van den Rhóne.
Gravat, m., z. GRAVOIS. — Gravatier, m.
Puinopruimer, karrenvan m., diet puin wegvoert.
Gravatif, ive, adj. [Méd.]: Douleur gr -ive,
eene met gevoel van zwaarte verbondene pijn f.
Grave, adj. Zwaar. La chute des corps gr -s,
de val der zware ligchamen. Deftig, ernstig, statig,
stemmig: Un homme gr-, een ernstig, statig man.
Un style gr-, een ernstige, deftige stijl m. — Affaire
gr-, ernstige, gewigtige. belangrijke, zaak f.—Maladie
gr-, ernstige, gevaardreigende ziekte f. — [Mus.] Son
gr-, zwaar geluid n., diepe toon m. — [Gram.]
Un accent gr-, een zwaar klankteeken n. — [Bot.]
Odeur gr-, hevige, sterke reuk m. — GRAVE, m. Het
ernstige,, deftige: Passer du gr- au dour. -- z.
V. a. GREVE.
Gravé, e, adj. (en part. passé van graver):
Dessin gr-, gegraveerde teekening f. Planche gr-e
a l'eau forte, eetste plaat f. Gr- en bois, in hout
gesneden. — (fig.) Ces paroles sont gr -es dans man
coeur, die woorden zijn diep in mijn hart geprent.
— z. ook AIRAIN. -- Gr- de petite vérole, van de
pokken geschonden, mottig.
Gravelage, m. [Tech.] Werk n. van kiezelzand, z. v. a. GRAVIER.

Gravelade, f. [Vétér.] , z. v. a. CLAVEAU.
Gravelée, adj. (alleen voorkomend in:) Cendre
gr-, z. onder CENDRE. — Chandelle gr-, ongelijk
getrokken kaars f.
Gravelet, m. [H. n.], z. v. a. GRIMPEREAU.
Graveleiix , e use , adj. Niet gruis, kiezelsteentjes, kiezelzand gemengd, steenachtig: Sol gr-,
kiezelachtige , steenachtige bodem m. Fruit gr- ,
steenachtige vrucht f. — (fig. et fam.) Onzedelijk,
onbetamelijk, vuil: Conte gr -, on.zedelijk, wulpsch
vertelsel n. — [Mod.] Met graveel behebd, graveelig.
— In dezen zin ook als subst. Les goutteux et les
gr- sont à plaindre, de jicht- en de graveellijders
zijn te beklagen.
Gravelle, f. [Méd.] Graveel, steengruis, airrenwee n.; — ook z. v. a. GRANDO. — [ Tech.] Gedroogde wijn-, az nmoe'r f.
Gravelot, m., z. v. a. JAvELOT.

Gravelure, f. Ontuchtige, onbetamelijke taal

of scherts f., bordeelpraat m.
Gravenent, adv. Deftig, statig, met ernst.
I1 parle toujours gr-. -- [Mus.] Een weinig langzaam.
-I- G ravéolence, f. Stank, leeljke reuk m.
Graver, v. a. Snijden, plaatsnjden, grif'elen,
insnijden, uitsteken, g r a v é r e n, Gr- nn dessin su
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bois, sur acier, sur cuivre, eene teekening in hout,

in staal, in koper snibden. — Ook zonder voorwerp:
Gr- à l'eau forte, etsen. -- (fig.) Gr- qc. dans son

esprit, dans son coeur, iets in zijn' geest, in zijn
hart prenten. — GRAVER , V. n. of SE GRAVER,
V. pr. [Artif.] : Cette fusée a gravé of s'est gravée,
dievuurpijlis gesprongen, doorgebrand. —SE GRAVER,
v. pr. Gegraveerd worden.
Graves (Vin de), m. [Cone.] Graves-wijn m.,
een witte en ook een roode Bordeaux-wijn.
Gravette, f. [Pêche] Aasworm m.
G ravenr, m. Plaatsnijder, graveerder, g r av eu r. Gr- an burin of en taille douce, koper-,
staalgraveur ni. Gr- a l'eau forte, etser. Gr- de
pincons, de cachets, stempel-, signetsnijder m. -Ook als adj.: Peintre gr-, schilder, die tevens graveur is. — Het vrouwelijk is ook graveur: Une
femme gr-, eene graveerster.
Gravi, e, adj. (en part. passé van gravir):
Montagne gr-e, beklommen, beklauterde berg m.
Gravier, m. [Minér.] Keizand , kiezelzand ,
grof zand, grondzand n., singelgrond m. Sabler
une allee avec du gr-, eene laan met keizand zanden. -- [Méd.] Gruis en zand n. in de blaas n.
Cette urine est chargée de gr-, deze pis is vol
gruis en zand.
% Gravifique, adj. [Phys.] Zwaarmakend. -Gravigrade, adj. [H. n.] Zwaar, log van gang.
- GRAVIGRADES , m. pl. Zoogdieren met loggen
tred (zoo als de olifanten en dgi.). — Gravienètre, m. [Phys.] Zwaartemeter, de vochtmeter van
Guyton (ook dienstig voor 't wegen van vaste lig
i m é t e r m. — Gravihnétrigne,-chamen),grv
adj. Tot den zwaartemeter behoorend , g r a v isnétrisch
Gravin, v. n. Klauteren, met moeite langs eene
steilte klimmen: Gr- contre une roche, tegen eene
rots opklauteren. -- GRAVIR, V. a. Beklimmen, beklauteren: Gr- une montagne, eenen berg beklim
Les soldats oat gravi les retranchements,-men.
de soldaten hebben de verschansingen beklommen.
Gravissante, f. [H. n.] Klauterrups f.
Gravisset of Gravisson, m. [Bot.] , z. V. a.
GRIMPEREAU.

Gravitation, f. [Phys.] Zwaartekracht, middelpuntzoekende kracht, aantrekkingskracht, een
kracht, gravitdtie f.
-tral
Gravité, f. [Phys ] Zwaarte f. La force de

la gr- pousse, fait descendre les corps vers la
terre, de zwaartekracht drijft de ligchamen naar
de aarde. Centre de gr-, zwaartepunt n. — ( fig.)
Deftigheid, ernstha ftigheid, statigheid f. I1 mar-

che avec gr- , hij heeft een' statigen tred , hij
gaat niet deftirlheid. Garder sa gr-, zijne ernstha f tigheid bewaren, ernstig bij/ven. — (Loc. pray.)
Avoir one gr- espagruole, eene spaansche (gemaakte,
overdrévene, belagcheljke) deftigheid hebben. Gewigt n., gewiitigheid f. La gr- de la matière, de
gewi:gtigheid, het gewiqt der stof, der zaak. — La
gr- du mal, de bedenkelijkheid der ziekte, der kwaal.
— [Mus.] La gr- du son, de diepte, zwaarte f.
van 't geluid, van den toon.
Graviter, V. n. [Phys.] Zwaar zijn, zwaarte
uiten, door zijne zwaarte naar een,' ander-kracht
ligchaam neigen, g r a v i t é r e n: Les planètes gravitent vers le soled, de planeten zoeken steeds de
zon te naderen.
Gravivole, wij. [Ii. n.] Zwaar, log van vlagt.
Gravoir, m. [Tech.] Gri/felijzer, steekbeiteltje n.
travois, m. [Tech.1 Kalhpuin n. (De metselaars zeggen gravat, gravas. )
Gravani-e, f. Plaatsnijkunst, graveerkunst f.;
het plaatsnijden, gravéren; --- graveerwijze f.; — af
druk m. van 't gegraveerde voorwerp, plaat, prent f.
— Gr- á ]'eau forte, etskunst f.; het etsen; geëtste
plaat f. Gr- pointillée, punteerkunst f.; het punUren. Gr- en bois, houtsnijkunst f.; het houtsnijden;
houtsnede f. — [ Tech.] Kleine groef langs den
rand eener schoenzool, waarin de steken komen.
Gré, m. Wil, vrije wil, zin m.; goedvinden, welgevallen, believen n.; meening f. Il v. est allé de son
gré, contre son gré, hij is uit vrijen wil, vrijwil
tegen zijnen wil, ongaarne daarheen gegaan. La-lig,
chose na pas réussi b man gré , de zaak is niet
naar najjneen zin uitgevallen. Le contract a été fait
salon votre gré, het verdrag is naar vw goedvinden gemaakt. A mon gré, son discours a été très
beau, naar mij ne meening is zijne redevoering zeer
-
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schoort geweest. On ne peut pas être an gré de
tout le monde, men kan het niet ieder naar den
zin doen. — Vaguer au gré des flots et du vent,
op de genade van golven en wind zeilen. — ( fig.)
Se laisser aller au gré de sas désirs, zijne begeerten den vrijen teugel vieren. Je vous supplie d'avoir

en gré (de prendre of de recevoir en gre) la prière

qu' it vous fait, ik smeek u, de bede, die hij u doet,
wel op te nemen. Prendre en gré les afflictions que
Dieu nous envoye, zich de droefenissen, welke God
ons toezendt, laten welgevallen, geduldig verdragen.
— 11 ma pris fort en gré, hij mag mij wel lapden.

-- II se fait bon gré (beaucoup de gre) d'avoir
fait sela, hij is blijde, dat hij het gedaan heeft. -Savoir bon gré, mauvais gre a qn., iemand iets

dank weten, iemand iets kwalijk nemen. Je lui en
sais bon gré, ik weet het hem dank, ik neem het
hem in dank af. I1 lui en sait mauvais gré, hij
weet het hem geen' dank, hij neemt het hem kwalijk. — DE GRE, loc. odv. Gaarne, goedwillig. —
DE GRE b GRE, loc. adv. ]tiet onderling genoegen,
in der minne. - DE PLEIN GRE, loc. adv. Met vol
toestemming. - BON GRE MAL GRE, toe. adv.-komen
Willens of onwillens, goed- of kwaadschiks, gaarne
of ongaarne.
Gréa ge, m. [COUt.] , z. v. a. DROIT, IIMPOT.
Grèbe, ni. [H. n.] Watervogel m. van 't geslacht der duikers, zilverduiker (wegens zijne zztverwitte véderen). Gr- huppé, kuifduiker m. Groreillard of à oreilles, oorduiker. Gr- foulque, surinaamsche zonnevogel m.
Gree, Grecgne, adj. Grieksch, wat tot Griekenland of de Grieken behoort: La langue grecque,
de grieksche taal f. Un mot grec, een grieksch
woord n. Grammaire grecque, grieksche spraak
bouw -kunstf.Archiegqu,ksch
keizerrijk n. (bas--ordef.—Empigc,ksh
empire). Église grecque, grieksche kerk f. -- Vent
grec of grégal, noordoostewind op de Middelland
-- Pose grecque, grieksche (édele) hou -schez.
Profil grec, grieksch profil n. (waarbij-dingf.—
voorhoofd en neus in eene repte of zeer flaauw
golvende lijn liggen) . -- (fig. et fain.) Etre grec en
qc., zeer bedreven, al te ervaren of doorkneed in
iets zin. — (pop.) 11 est on peu grec, hij is wat
gierig; ook hij is wat trotse/s. Ne traitez point aver
les gens dun caractère grec, heb niets uitstaande
met,menschen van een' doortrapten, arglist igen aard.
- a LA GRECQUE, loc. adv. Op zijn grieksch, op
griekse/ten trant.
GREG, rn., GRECQUE f. Griek m., Griekin f. Les
grecs modernes, de hedendaagsche, nieuwere Grieken. — Les Latins et les grecs, de lat'jjnen en de
grieken, de aanhangers der lal jnsche en grieksche
kerk. -- Gn , c, m. Grieksch n., (Ie grieksche taal f.
Le grec vulgaire of moderne, het nieuw-grieksch.
— (fig. et fain.) C'est du grec pour mop, slat is
grieksch voor mij, daarvan versta, begrijp ik geen
woord. I1 nest pas grand gres, hij is geen heksenmeester. C'est un rude grec, 't is een doorslepen,
sluw mensch; — ook 't is een gortetelder, een
vrek. Vous avez affaire à on fameux grec, q j
hebt met een doortrapt mensch, of met een aartsvrek te doen.

Grécaliser, v. n. [Mar.] Noordoost stévenen
(in de MYliddellandsche zee).
S C récaniser, v. a. Zijne rede met grieksche
woorden doorspekken.
Gréeie, f. Misbruik n., overdrijving F. van 't gebruik der grieksche vormen in de rede.
Gréeiser, v. a. Een' griekse/ten vorm geven
(aan een woord, eene uitdrukking), vergriekschen.
-- Grieksche manieren aannemen of volren. -- Het
part. passé is ooit adj.: Mot grécisé, vergriekscht
woord n. — Grécisn ie, m. Eigenheid der grieksche taal , Z. IIELLI(NIsME. - CRÉCIfiTE , 111., z.
HELLÉNISTE. — e Grécité, f. 1 let grieksche. de
gezamenlijke vormen, gebruiken der grieksche taal.
Gréco- lestin, e, adj. Gr iekscli-latllnsclt: Les
langnes gr-es, de grieksch-latijnsche talen f. p1. -Gréeo -rom aain , e , adj. Grieksch-romeinsch:
L'empire gr-, het grieksche rijk van Constantinopel.
Greegnne, f. [Arch.] Versiering f. met regie
lijnen, die regie hoeken vormen. --[Tech.] h andzaan, je n. der boekbinders, omm droever, in den rug
van een boek te zagen; die groeve zelve f. — [I-I. n.]
_Kleine sprinkhaan nl.; — grieksche landschild
kleine Afrikaanse/te schildpad f. —. z. ook GRREC.-pad,
-
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Greequer, V. a. [Tech.] Kepen (in den rug
van een boek) zagen. — 5 Grécure, f. Het Icepenzagen.
t Gredin, e, adj. ,rmhartig, gering, slecht,
bédelachtig. -- GREDIN, m., E, f. Bédelaar, schooijer,
landlooper ni., bedelaarster, schooister, landloopster f. — GREDIN, m. [H. n.] Engelsche kwartel
kortharige Bolonees m. — Gredinerie, f.-hond,
(triv.) Armoedigheid, bedelar(j f.: ti vit dans une
gr- étrange, hij leeft in een' zeer armoedigen staat.
— Fielterj f., schurkestreek in.
Gréé, e, adj. [Mar.] : Navire gr-, opgetuigd
schip n. Gr- en quarré, vierkant of met razeilen
getuigd. Gr- en aurique, met roei- of emmerzeilen
getuigd. Gr- en senau (brick), en goëlette, met
snaauwstuig of brikstuig, schoenerstuig. — Gréement , Grément , m. [Mar.] Tuig , staand
en loopend want n., al wat tot de takelaadje, het
tuig en de zeilen van een schip behoort, uitgenomen
de rondhouten; — tuig n. van eenen mast of eene
ra. -= Het optuigen, uitrusten. — Gréer, v. a.
[Mar.] Tuigen. optuigen. Gr- un petit hunier, een
leira marszeil aanslaan. Gr- un mát, een' mast optuigen. — Grées, f. pl. [Mar.] Takelaadje f.,
tuig, want n. — Gréeur, m. Optuiger, takelaar m.
Gf reffe, ni. Geregtsschrij f kamer f., bureau n.,
waar de regtsacten opgemaakt of bewaard worden,
kanselarj, gr i f f i e f. — Bij uitbreiding: griffierschap n., ambt van griffier; — gezamenlijke ambtenaren der griffie; — inkomsten f. pl. van eenen
griffier. — (fam.) Tout cela passe dans son gr-,
dat gaat alles in zijn' zak, dat houdt hij voor zich.
Il a pris cela dans son gr-, dat zuigt hij uit zijn'
duim, dat verzint hij. — GREFFE, f. [Hort.] Ente,
griffel f. Het enten of griffelen; enting, gri/feling f.
Greyer, v. a. [Hort.] Enten, grielen. — SE
GREFFER, V. pr. Geënt worden. — Greffeur, m.
Enter m
Greffier, m. Geregtsschrijver, gr i f f i er m.
-- (Loc. prov.) C'est le gr- de Vaugirard qui ne
peut écrire quand on Ie regarde, hij verontschuldigt zijn slecht werk daarmede, dat men hem op de
handen keek. — [ Chas.] Windhond m.
Greffoir, m. [Hort.] Entmesje n.
Grégaire, adj. [H. n.] Troepsgewijs, in gezelschap levend.
% Grégal, adj. m. [Mar.] , z. onder GREG, adj.
Grégaris, m [H. n.] Gezellige vogel m., die
gaarne zich bij de kudden ophoudt (gelkde spreeuw).
Grège, adj. f. [Tech.] (alleen voorkomend in:)
Sole gr -, of als subst. f. Grège of Grèze, ruwe
zijde f. , zoo als zij van de tonnetjes komt. —
GREGE, m. [Tech.] Vlashekel m.; z. ook DREGE.
Grégeois, adj. m. (alleen voorkomend in:) Feu
gr -, grseksch vuur n. (een vernielend kr gsvuurwerk, dat zelfs in 't water brandt).
Grégorien, ne, adj. Gregoriaansch, door paus
Gregorius XIII. ingevoerd: Chant gr -, Gregornaansche zang m. Calendrier gr-, Gregoriaansche almanak of kalender m. Année gr-ne, gregoriaansch
jaar n., het juliaansche jaar, volgens den gregoriaanschen kalender verbeterd.
Grègue, f. Broek f. (Nu alleen in 't meerv.
in sommige pop. zegswijzen voorkomende): I1 a mis
Bien de l'argent dans ses gr -s, hij heeft zijne zakken
goed gevuld, hij heeft zich zeer verrijkt. Tirer ses
gr-s, zijne biezen pakken, zich wegmaken. II en a
dans ses gr-s, hij zit deerlijk in 't naauw. II y a
laissé ses gr-s, hij heeft er hachje bij ingeschoten.
Greille, f. [Mus.] Ouderwetsche klaroen of
scheltrompet f.
Grélage of Grélouage, m. [Tech.] Het vormen van 't was tot strooken of linten en korrels.
Grèle, adj. Spichtig, lang en dun, schraal, smal,
fijn, slank: Tige gr -, spieblige, schrale stengel of
slam m. Cou gr-, dunne hals m. — ( fig.) Voix gr -,
fijne, zachte stem f. Ton gr-, schelle, doordringende
toon m. — Ook als adv.: Sonner gr -, den hoogsten
en schetsten toon blazen of aangeven.
Gréle, f. [Météor.] Hagel m., hagelbui f., hagelslag m I1 est bijen tombé de la gr-, het heeft sterk
gehageld. Grains de gr-, hagelkorrels f. pl., hagelsteenen m. pl.— [Méd.] , z. v a. GRANDO. Gr-de paupières
weegscheelje n.— (fiig.)Une gr- de pierres, de flèches,
eene hagelbui van steenen, pijlen.— (fam.)Il est pire
que la gr -, on l'appréhende comme la gr-, men ver
schuwt hem als de pest. - GRELE f. ] Tech.]-mijdt,
Werktuig n. tot a fronding der kamtanden, kamvijl f.

GRENADILLE.
Grèlé, e, adj. (en part. passé van grêler): Les
blés out été gr-s, het graan is door hagelslag geteisterd, vernield. — Overdragtelijk: Ce fermier a
été gr-, die pachter heeft veel door hagelslag geleden. -- (fig. et fam.) Cet homme a été gr-, die
man heeft zware verliezen ondergaan. — I1 a bien
Pair gr-, hij ziet er armzalig, als een hondsvot uit.
Il a le visage gr-, II est fort gr-, hij is sterk van
de kinderpokken geschonden. Ce prédicateur a été
gr-, die predikant heeft weinig toehoorders gehad. —
[Blas.] Couronne gr-e, met paarlen omzette kroon f.
GréIer, V. imp. Hagelen: I1 grële souvent cette
année, het hagelt dit jaar veel. — GRELER, v. a.

Verhagelen, door den hagel teisteren, bederven of
vernielen. L, orage a grêie nos vignes, onze wijngaarden zijn door den hagel bedorven. -- (Loc.
prov.) Gr- sur le persil, den zwakke, onkundiije
zijne meerderheid doen gevoelen; zijne geleerdheid
over een onbeduidend onderwerp uitkramen. —
[Tech.] De tanden eener kam overlangs afronden.
— GRELER, V. a. [Tech.] Het was tot reepen of
linten maken (om het te bleeken) . (Men noemt dit
ook grélouer.)
Grelet, Grurlet, Tétue, m. [Tech.] Metselaarshamer, moker, breekhamer m. — [H. a.],
z. V. a. GRILLON.
Grelette, f. [Mon.] Muntvijltje n.
% Gréleté, f., z. v. a. GRACILITÉ.
Grelin, m. [Mar Greling m., dunst kabeltouw n.; paardeljn f. Gr. en queue de rat, geslurpt
kabeltouw n., dat tweemaal dikker is aan 't eene,
dan aan 't andere einde. Gr- de 1 étale, stoptouw n.
Gr- de fer, zware tuigketting m. — [H. n.], of
Colin gr-, z. COLIN.
Gréloire, f., Gréloir of Grélou, m. [Tech.]
Korrelaar in., soort van blikken zeef om 't was
te korrelen.
Grélon, m. [Météor.] Groote hagelsteen m.
Grélonnage, m. [Tech.] Het korrelen van
't was. -- Grelonner, v. a., z. v. a. GRÉLOUER.
Grelot, m. Belletje n. (gelijk men den huisdieren om den hals, ook den paarden voor de narren.stede om 't lijf hangt). — ( fig. et fam.) Attacher
le gr-, de kat de bel aanbinden: de eerste zijn om
iets gevaarlijks of nételigs te ondernemen. — (pop.)
Trembler le gr -, z. v. a. GRELOTTER. — [ Brod.]
Zeer fijne draad m., om te borduren.
Grelottant, e, adj. Bibberend, trillend, klap
Grelotter, v. n. Van koude be--pertand.—
ven, trillen, bibberen, klappertanden.
Gréloui, nl., z. GRELOIRE. — Grélonage, m.,
z. GRELAGE. -- Grélouer, v. a. [Tech.] , z. GRELER.
G relu, e, adj. (pop.) Armzalig, ellendig.
Greluchon, m. (triv.) Heimelijk begunstigde
minnaar van eene vrouw, die door een ander onderhouden wordt.

Grément, m., z. GRÉEMENT.
Grémial, m. [Liturg.] Schootdoek m. eens bis
als hij zittend de mis leest, gr e m i d l e n. -schop,
Grémil, m. [Bot.] Parelkruid, steenkruid n.,
soort van bernagie plant.
Gremillet, in. [Bot.] Muizenoor, inz. watermuizenoor, vergeet-mi -nietje n.
Grenache , m. [Hort.] Soort van blaauwe

druif f. — Wijn van die druivensoort, donker
dikke Roussillon-wijn m.
-rode,
Grenade, f. [Bot.] Granaatappel m. Les grains
de gr- sont stomachiques, de pitten van granaat
zin maagsterkend. — [Mil.1 Granaatkogel,-apels
brand- of springkogel m. Gr- b main, handgranaat.
Gr- de rempart, spiegelgranaat. Gr- it perdreaux,
patrijsgranaat. - Gr- à cuiller, lepelgranaat. —(Jig.)
Porter le gr-, bij de grenadiers ingelijfd zijn. — Grenaatvormig militair sieraad n. — [H. n.] Garnaal f.
Grenadier, m. [Bot.] Granaatappelboom, granaatboom. —Mil.] Grenadier, keursoldaat bij de
infanterie (wele
er granaatwerper). — ( fum.) iJurer
comme un gr-, vloeken als een ketter, als een
ketellapper, — C'est un gr-,, un franc gr -, 't is een
regte dragonder (van een wijf
).. — [ Pêche] Garnaalschepnet n.; groote schuit f. bij de garnalenvangst.
— [ H. n.] Grenadier, kaapsche kardinaal m., een
scharlakenrood vogeltje.
Grenadière, f. [Mil.] (voormalige) Granaat
middelband m. van 't geweer.-taschf.—Rierbugl,
— [ Pèche] Kleine zegen, garnaalzegen f.
Grenadille, f. [Bot.] Passiebloem f. fleur de
Ja passion).
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--

Grenadin, m. [H. n.] Granaatvink m., een
braziliaansch vogeltje. -- [Cuis.] Gevulde en gestoofde vleeschlapjes H. pl., klein fricandeau n.
Grenadine, f. [Coin.] Fransche zijdestof f.
tot het maken van zwarte kant

Grenage, Grenaille, Grenailler, Grenailleur, Grenaison, Grenane, Grenasse, z. GRAIN—.
Grenat, m. [Minér.] Bloedsteen, granaatsteen,
granaat m., een gering edelgesteente, inz. in Bohemen. — [H. n.] Granaat-kolibri m. — [Corn.]

Stof f. van garen en katoen. -- [Bot.] Granaat, zékere vrucht f., waaruit siroop voor zzekepapegaaijen
gemaakt wordt. -- [Confit.] Citroenschil f.
Grenatifère, adj. [Minér.] Verstrooide granaten bevattend. -- Grenatique, adj. Granaat
Couleur gr-, granaatkleur f.
-achtig:
Grenatite, f., z. v. a. AMPHIGÈNE.
Grenaut, m. [H. n.] Dikkop m., soort van
knorhaan m.

Greneler, Grener, Greneterie, Grenetier, Grenetis, z. GRAIN—. --Grenette, f., z,
Grenier, m. Graanzolder, korenzolder; — bij
uitbreiding: zolder m., verdieping f. onmiddellijk
onder het dak. Gr- k foin, Gr- au foin, hooizolder m. Gr- á sel, zoutzolder m.; zoutpakhuis of
-magazijn n.; ook: zoutgeregt n., regtbank f. over
de zoutzaken. -- Gr-s d'abondance, Gr -s publics,
openbare voorraadschuren f pl, pakhuizen n. p1.
-- (fig.) La Sidle était le gr- de 1'Italie, Sicilië
was de voorraadschuur van Italië. — [ Mar.] Garniering, laag f. ballast. —(Loc. fig. et fam ) C'est un
gr- à coups de poing, die knaap jeukt den rug,
GRAINE d'Avignon.

moet dagelijks de huid vol slagen hebben; -- ook:
het is eene onderneming, die duur kan te staan
komen. C'est du blé en gr-, dat is zoo goed als
geld. Aller de la cave au gr- , du gr- a la cave,

z. CAVE. Chercher qn. of qc. depuis la cave jus

gr -, iemand of iets overal, in alle hoeken-qu'a
van 't huis zoeken.
Grenoble, f. [Bot.] Soort van tuin-anjelier m.
met witte picot-strepen op een' donkerrooden grond.
--- (Prov.) Faire la conduite of la reconduite de
Grenoble, iemand barsch o/ beleedigend afwijzen.

Grenoir, In., z. GRAINOIR.
t Grenon, m., z. v a. MOUSTACHE.
t Grenoiullard, m. (burl.) Kroeglooper, tuiper m. — f Kikker, kikvorsch m. — Ook als adj.:
Le peuple gr-, het kikkervolkje. — [H. n.] Soort
van muizevalk m.
Grenouille, f. [H. n.] Vorsch, k-ikvorsch, kik ker m. Gr- verte, aquatique, de marais, groene,
water-, moeraskikvorsch.. Gr- rousse, roodbruine of
gras-kikvorsch. Gr- d'arbre (raine), loofkikvorsch.
-- Manger des cuisses de gr -s, kikvorschenbilletjes
eten. — (Loc. prov.) Manger la gr -, het fonds of
kapitaal van een' genootschap, het tafelgeld van
eene escouade of rot doorbrengen. Il n'est pas
cause que lesgr -s n'ont point (of manquent) de
queue, 't is zijne schuld niet, dat de oorlog zoo
lang duurt, hij heeft het kruid niet uit gevonden.-[Impr.], z. CRAPAUDINE. — [ Méd.], z. v. a. GRENOUILLETTE .
Grenouiller, v. n. In 't water plassen of dartelen, ploeteren. -- t (fig. et triv.) Zuipen, altijd
in de kroeg zitten. -- [H. n.] Soort van zeeleeuwerik m. (een visch); ook eene soort van wentelaar m.
Grenouillère, f. Kikvorschpoel m., sloot f.,
waarin veel kikkers zijn. — (fig.) Vochtige, ongezonde plaats of woning f. -- [Artif.] Kikker m.,
zeker vuurwerk.
Grenoulilet, m. (verklw. van grenouille) Kik
kikkertje n. — [Bot.] Salomons-zegel n.-vorschje,
Grenouillette, f. [Bot.] Wilde ranonkel m.,
wolkruid n. — [Méd.] Kikvorschgez'wel n. onder
de tong.
Grenu, e, adj. Vol zaadkorrels. Epi bien gr-,
goed gevulde, zalige aar f. -- Huile gr -e, tot korreltjes gestolde (en dan ook de beste) olie f. —
[Tech.] Generfd, gekorreld, gekerfd : Maroquin
bien gr -, goed generfd, schoon gekorreld marokkijn-leder n. -- [H. n.] Uit korrels of bolletjes
bestaande of zich zoo voordoende: Les antennes de

eet insecte sont gr-es.

Grenure, f., z. GRAINURE.

Grès , m. [Miner.] Graauwakke f., zandsteen,
biksteen ni.; -- biksteenpoeder n.; — keulsch aarde-
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werk n. -- [Chas.] Les grès dun sanglier, de beide
boventanden van 't wilde zwijn, bij de slagtanden.

--- Gréserie, f., z. v. a GRESIERE. — Gréseux,
ease, adj. [Minér.] Zandsteenachtig. -- Grésière, f. Zandsteengroeve f. -- Grésiforme, adj.
Zandsteenvormig.
Gréser, V. a. [Tech.], z. GRÉSILLER.
Grésil, m. [Metéor.) Stofhagel, fijne hagel m.
-- [Verr.] Glasgruis, /ijngestooten glas n. —(Prov.)
II n'est si gentil mois d'avril, qui n'ait son chapeau de gr-, geen april zoo goed, of 't sneeuwt op
den hoed. Casser du gr- a qn., juist datgene
doen, wat een ander wenscht.
Grésillement, m. Het stofhagelen. — Het in-

eenkrimpen, verschrompelen; kronkeling, verschrompeling, rimpeling f. — Grésiller, v. imp. Stof
hagelen. — GRESILLER, V. n. ((am.) Van geduld
vergaan: Elle grésille (grille) d'être mariée. —
GRÉSILLER, V. a. Doen verschrompelen, in elkander doen krimpen, doen kronkelen, rimpelen: Le
feu a grésillé le parchemin, het vuur heeft het
perkament doen opkrimpen, geschroeid. — [ Tech.]
Gr- (gréser of groiser) du verre, glas afbreken
(met het gruisizertje). — SE GRÉSILLER, V. pr. Verschrompelen: Ces feuilles se grésillent à la chaleur. -- Het part. passé is ook adj.: Parchemins
grésillés, verschrompelde perkamenten n. pl.
Grésillon, m. Griesmeel n. — [H. n.) , z. v. a.
GRILLON. — Grésillonner, v. n. Piepen als de
krekel.
(troos, baar m.
Grésis, m. [Mar.] Onkundig, onbevaren maGrésoir of Grugeoir, m. [Tech.] Gruisijzertje n. (der glazenm akers, juweliers).
t G -re -sol, m. [Mus.] De sol of G -toon.
Gresserie, f., z. v. a. GRÉSIERE. — Zand- of
biksteenwerk, metselwerk n. van biksteen. --- Steengoed, keulsch aardewerk n. Gr- d'Angleterre, engelsch aardewerk n.
Gresset, m., z. v. a. RAINE verte.
Greube, f. [Econ. don.] Kalkpoeder n., waarmede men te Geneve de vloeren wrijft.
Greul, m. [H. n.], z. v. a. LOIR. (ling f.
t Grevanee, f. Verdriet, hartzeer n., kwelGrève , f. Vlak zandstrand m. langs de zeekust of langs een' rivieroever. — Gr- ot Place de
Gr - . Grève-plein n., een te Parijs bij de Seine gelegen plein, waarop vóór 1830 de teregtstellingen
plaats . hadden. — (fig.) I1 prend le chemin de la
G-, hij is op weg naar de galg. Le chemin d'être
riche est celui de la Gr -, wie rijk wil worden,
komt ligt in verzoeking. Un saint de la Gr -, een
galgebrok. — Anges de Gr-, sjouwers, kruijers,
pakkedragers m. pl., die op het Grève-plein naar
werk wachten. -- Faire gr -, zamenrotten, om niet
te werken dan op zekere voorwaarden, om honger
loon af te dwingen. --t- GRÉVE, f. Scheen f., scheenbeen n. — [Anc. mil.] Beenharnas n., scheenplaat T.
(eenex voormalige wapenrusting). — [Econ. dom.]
Bordpapieren beenscherm n. voor een' schoorsteenhaard.
Greve, e, adj. (en part. passé van grever): Maison gr -e d'hypothèques, met hypotheken bezwaard
huis n. Héritier gr -, bezwaard erfgenaam m. —
Ville gr -e, de logement de Bens de guerre, met
inkwartiering gedrukte stad f. — Ook als subst.:
Le grevé, de bezwaarde.
Grever, v. a. Drukken, bezwaren, onregt aan
te na komen; En quoi vous a-t-on grevé?-doen,
waarin heeft men u onregt aangedaan ? -- [ Jur.
Bezwaren, belasten, eene bezwarende voorwaarde
opleggen: Gr- un béritier de fidéicommis, eenera
erfgenaam met erfbetrouwing bezwaren. Gr- un
immeuble d'hypothèques, een onroerend pand met
hypotheken bezwaren.
Grevette, f. [Anc. mil.] Scheenplaatje n.
-j- Grevière, f. Kwetsuur T. aan 't scheenbeen.
Grevillée, f. [Bot.] Nieuw- Hollandsche pro tea T. of zilverboom m.
(haan m.
Griannean, Griauot, m. [H. n.] Jonge korGrias, m. Gomboom m. der ,4ntillen, welks
vrucht poire d'anchois heet.
Gribanne, Gribane, f. [Mar.] Vaartuig n.
van bijzonder maaksel en tuig op de Seine en
Somme en op de kusten, van 30 tot 60 ton groot,
gribane T.
Griblette, T. [Cuffs.] In sp ekreepen gewikkeld
en op den rooster gebraden varkens- of kalfsvleesch
of gevogelte, griblette f.
-
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Grlbou, m. [Mar.] (alleen voorkomend in:)
Faire gr-, op eene afrikaansche zandbank stranden,
in de branding omslaan.
Cribouillage, m. ((ani.) Kladwerk, knoei
broddelwerk n., kladderij f., slecht schrift,-werk,
geklad, gekrabbel n., bemorste teekening f.
Gribouille, f. (weleer) Sprookjesverteller, ver
zotteklap; — (nu) domoor, onnoozele-kopervan
hals m. — (Loc. prov. et fam.) I1 est fin comme
Gr-, qui se cache dans I'eau crainte de pluie, hij
loopt uit den regen in den drop, van den wal in
de sloot.
Gribouiller, V. a. (fam.) Kladden, papier,
doek, enz. bemorsen. — Het part. passé is ook adj.:
Papier gribouillé, bemorst, beklad papier n. ,
Gribouillette, f. [Jur.] Grabbelspel n -- a LA
GRII30UILLETTE, toe. adv. Jeter qc. h la gr-, iets te
grabbelen gooijen. — (fig.) Jeter son coeur à la
gr-, op de eerste de beste verheven. — Faire qe. h
la gr -, iets onachtzaam, slordig doen.
Gribouri, m. [H. n.] Goudhaantje n.; blad
-kevrm.
Grièche, adj. Ruw en stekelig, pijnlijk; lastig.
— Het woord komt enkel voor in: Ortie-gr-, en
Pie-gr-, z. die woorden.
Grief, Griève, adj. Zwaar, erg, zeer groot;
hard, verdrietig. ,Une griève maladie, eene zware
ziekte f. Il est defendu sous de grièves peines, 't
is onder zware straffen verboden. Faute griève,
zeer groote fout f.
Grief, m. Grief, grieve, verongelijking f., ongelijk, ontvangen nadeel n., beleediging, bezwaarnis f.
I1 se plaint de plusieurs gr-s qu'il a recus, hij beklaagt zich over verscheidene beleedigingen, ,verongelijkingen, die hij ontvangen heeft. C'est-la mon
gr-, dat is mijne grieve, mijn bezwaarnis.— [Prat.]
Gr-s, schriftelijk uiteengezette gronden m. pl., op
welke men van eene nadeelige uitspraak appelleert.
Griel, m. [Bot.] Kroonranonkel m., kransbloem f.
Grièveinent, adv. Op eene zware, gestrenge
harde wijze, strengelijk: Offenser, Punir qn. gr-,
iemand zwaar beleedigen, hard, strengelijk straffen.
I1 est gr- malade, hij is gevaarlijk ziek.
% Grièver, v. a. Verdriet aandoen, kwellen,
grieven.
g Grièveté, f. Grootheid , zwaarwigtigheid,
afschuweljkheid. La gr- du fait, de son crime,
de grootheid der daad, de a fschuwel kheid zijner
misdaad. (den klaauw.
Griffade, f. Krab, kraauw f. , slag ni. niet
Griffard, m. [H. n.] Grijparend, groote afrikaansche arend m.
Grille, f. Klaauw m. Les gr-s d'un chat, d'un
lion, d'un ours, d'un tigre, etc., de klaauwen van
een' kat, leeuw, beer, tijger, enz. — ( fig.) Je suis
sous sa gr-, ik ben onder zijne klaauwen, in Zijne
magt. Prèter les griffes contre qn., iemand behulp
zijn om een' ander te benadeelen. Jouer de-zam
la gr-, stelen. — Il lui a donne de la gr-, un
coup de gr -, hij heeft hem eene leeljke poets gespeeld, hij heeft hem zwart, verr/acht gemaakt. —
(pop.) 11 s'est fait donner sur les gr-s, it ij heeft
wat op de vingers gekregen, hij heeft zonen meester gevonden. — Foe-simile van Bene handteekening,
gedrukte naamteekening f., stempel m. om zijnen
naam te teekenen. I1 y a appliqué sa gr-, hij heeft
er zijnen naam op gedrukt. — [Arqueb.] Gr- du
ressort de la batterie du fusil, klaauw m. van den
stang.— [Artill.] Klaauw m., opzetsluk van een kanon. — [Bot.] Gr- de ranoncule, ranonkelbol m.Gr-s, bolletjes n.pl.van zekere planten .die door hunne
verdeelinGen naar eenera klaauw geljken.— [Coro.]
Teeken n., als een ganzepoot, dat de keurders op
het engelsch tin maken, om daardoor dehoedanigheid
aan te toonera: Les étains mains tins se marquetit à
un, deux, trois gr-s, het minder fijne tin wordt met
een, twee, drie klaauwen geteekend.— Gr- flours,
weedasch f. uit Koningsbergen. — [ Dent.] Engelsche
haak m. (om kiezen te trekken) — [ Gray., Mus.]
Notenrigter m., l jnpen f. (patte).— [Tech.] Werktuig ter vastzetting of vastlegging bij verschillende
ambachten, klem f., klemhaak m.; — S-vormig slotemakerswerkluig n., om den sleutelboard af te
teekenen; — klimijzer n. (dat tuinlieden zich bij
't klimmen in de boorhen aan de beenen binden);werktuig om ijzeren staven op te lief--klauwm„
fey en te wegen. GRIFFE, m. et f. (zoor 't 2rrou.

--

GRI-GRI.

--

welijk ook GRIFFONNE) 4fstammeling m. en . f. van

een' neger en eene mulattin, of van een' mulat en
eene negerin.
Griffer, V. a. [Fauc.] Met de klaauwen vatten.
— (fam.) Krabben: Le chat la griYfé.

GriWet, m. [D. n ], z. v. a. MARTINET.
Griffon ,m. [H. n.] Lammergier, grpgier, baard

grootte nabijkomt en in-gierm.(dnco
gevaarlijkheid overtreft). -- [Antiq.] Gri/fiioen, ver
vogel, half arend en half leeuw. — [Bias.]:-dichte
D'argent au gr- de gueules, een mode griffioen op
een' zilveren veld. — [H. n.] Soort van zeer vlugge,
van voren ruig behaarde hond m. -- [Mil.] [Visschei m.— Griffoen m. (oud geschut).- ['1'eeh.] Platte
vijl I. der gouddraadtrekkers. -- Soort van papier n.
— [Bot.] Pied de gr- , zwarte , stinkende nieswortel m.
Grlt%n, m., -ne, f. Krabbelaar gin., -sterf.,
z. V. a. GRIFFONNEUR. (Door Marot gebruikt voor
griffier.)

Grilfonis, m., z. GRIFFONNIS.
Griffonna;e,m. (fam.)Gekrabbel, slecht schrift,

krabbelschrift n., hanepooten In. pl., kladwerk n.
G riÍfonne, f., z. onder GRIFFE.

Griffonné, e, adj. (en part. passé van griffonner): Lettre gr- e, slecht geschréven, gekrabbelde
brief m. — Dessin gr -, ruw ontworpen teekening f.
Grilfonnement, in. Het gekrabbel, geknoei.- [Beaux arts] Vlugtige schets, ruw ontworpen teekening f. van een gebouw, van eene schilderij; klein
wassen of leeroen model n. van eenig beeldhouwwerk.
Griffonner, v. a. Krabbelen, slecht, onleesbaar
schrijven, hanepooten maken, knoeijen: Gr- quel ques mots, eenige woorden neerkrabbelen. — Ook
zonder voorwerp: Cet homme n'écrit pas, it grif
— (fig. ei (am.) In der haast opstellen, vlug--fone.
tig ontwerpen, ruw schetsen: J'ai grilfonné deux
ou trois lettres, ik heb in der haast twee of drie
brieven gesteld. Gr- un dessin, eene teekening in
den ruwe schetsen. — Slecht teekenen: Ce peintre
ne snit que gr-, deze schilder kan niet dan slecht
teekenen.
Gritfonnenr, m. Krabbelaar, knoeijer, slecht
schrijver; — (fig.) middelmatig of slecht veelschrjver, papierbekladder; slecht schilder, slecht plaat-

snijder in.

Grifonnie, f., z. v. a. GRIFFONNAGE.
Grilfonnier, nl. Slecht schrijver m., z. V. a.
GRIFFONNEUR.
Griifonnis, m. [Dens.] Penneschets f., schets

met de pen. --- In plaat eebragt pennewerk n.
-t- Griffu, e, adj. Met klaauwen voorzien, ge-

klaauwd.

Griballus, m. (pr. —lure), z. v. a. TETRAS.

Grignard, ni. [Miner.] Gekristalliseerd gips n.
uit de omstreken van Parijs. -- Soort van zeer
harden zandsteen ni. tot bouwwerk.
Grigne, f. [Boul.] Spleet, kloof f. Du pain à
gr-, gespleten brood n. — [Tech.] Oneffenheid f.
van 't vilt.

Grignoll, m. [Hort.] Soort van druif f.
Grignon, m. Stuk brood n. van den best doorbakken en smakeli,jksten kant , broodkorst f. -[Mar.] Gebroken beschuit n. of brokken beschuit.
— [Tech.] Uitgeperst olijven-moes n. — [Hort.]
Soort van peer f. — [Bot.] Fenegriek, bokshoorn
(z. FENUGREc, en come de boeuf, onder CORNS,

waar abusvelijk cerf de boeuf staat).
Grignoter, V. a. et n. (fam.) Knabbelen, knagen: II ne mange pas, it ne fait que gr-, hij eet
niet, hij knabbelt maar. Les souris oat grignoté
le fromage, de muizen hebben van de kaas geknabbeld. — (fig. et pop.) I1 n'aura pas grand profit
dans vette affaire, mais it y a de quoi gr-, veel
zal hij bij deze zaak niet winnen, maar er zal toch
nog wel iets overschieten. -- [Gray.] Korte trilstrepen en punten snijden. — [H. n.] Schreeuwen als
de aap.
Grignotis, ire. [Gray.] Korte trilstrepen met
punten vermengd.
Grigoa, m. (pop.) Gierigaard, vrek; — schooiier m. ( Weleer ook: jood, in den zin van woeker-

ar; — oorspronkelijk : melaatsche.) (Plur. Des

grigous.)

Gri- gri, m. [Bot.] Palmboom m. der Caribische eilanden. — [U. n.] Groene arakari, soort van
toucan of pepervreter m., — dwergvalk of kremn m.

der Antillen; — ook z. v. a. PROVER.

GRIL

GRIMPANT.

Gril, m. (pr. gri) [Cuffs.] Rooster, braadroosster m. — ( fig.) Être sur le gr -, op heete kolen
staan, in 't naauw zitten, in nételige omstandig
zijn. - [Tech.] Rooster ter verwarming der-hedn
koperplaat bij plaatdrukkers; — tralieraampje n.
der vergulders. — [Mar.] Roosterwerk n., bedding
tot het nazien van schepen , kielsbedding f. —
[H. n.] Soort van zalmforel f. in vele rivieren
van Schotland.

z. v. a GRILLON . --- [Tech.] Steunhout n., steun balk (bij spiegelgieters) ...
krekels) .
Grilloter, v. n. Sjirpen, krieken, piepen (van
Grills, m. pl. [H. n.] Jonge zalmen m. pl.
Griniacant, e, adj. Valsche of verkeerde plooi jen of vouwen maken«: Robe gr -e, in valsche
plooijen hangend kleedje n. — [Bot.] Fleur, Plante

.

Grilagine, f., z. GRISLAGINE.

Grillade, f. [Cuffs liet br aden op den roos.]

ter; het roosteren; — liet geroosterde, geroost
vleesch n.
Grillage, m. liet roosten; roosting f. — [Manuf.] Het zengen, roosten of glad maken der stoffen. — [Metail .] , z. v. a. TORREFACTION . — [Cant.]
Het roosten of bruinen van vruchten, pitten, enz.
in suiker; het dus toebereide: Un gr- d'amandes,
een partijtje , geroosterde amandelen. — [Tech.]
Tr^alieraamprye n. voor vensters, keldergaten, enz.
tralie- of roosterwerk n. ; — elkander kruisende
balken als fondament, rooster m., roosterwerk n.
Grille, f. Tralie f., rooster m. (bij velerlei bedrijven gebézigd); - traliewerk, roosterwerk n.,
elkander kruisende ijzeren

of houten staven tot

afsluiting eener opening; traliewerk n. van een
tuin, van een kerkkoor, enz., traliehek, tralieraam n., traliedeur f. vóór 't spreekvertrek in
nonnenkloosters, spreektralie f.; — bij uitbreiding:
het kloosterspreekvertrek zelf. — (Loc. prov.)
jpouser une gr-, in 't klooster gaan, non worden.

— [Bias.] Gr- dun heaume, helrntralie f. (tot

beschutting der oogen). --- [Man.] Rooster m.,
voetstuk van den stijgbeugel. — [Corn ] Beste
spaansche wolsoort f. (mère-laine). -- Tabaksrasp,
snuifrasp f.

Griller, ?v. a. (van gril) [Cuffs.] Op den rooster braden, roosteren. — [Manuf.] Zeozgen, afzengen (het ruige van geweven stoffen). — [Métail.] Gr- les minérais, de ertsen roosten. --- Ver
branden: L'ardeur du feu-zeng,vrslioj
lui a griilé les jambes, de hitte van 't vuur heeft

zijne been.en verzengd. L'ardeur du soleil grille
les plantes, de zonnehitte verschroeit de planten.
- GRILL ER, V. a. Roosteren: Faire gr- des cátelettes, du poison, ribbetjes, visel roosteren. —
(fig. et fam.) Griller d'impatience, Gr- dans sa
peau, branden, vergaan van ongeduld . — SE GRIL
V. pr. Geroosterd worden. — Zich zengen,-LER,
schroeijen of branden: I1 s'est grillé les jambes

Grillot, m.
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[Bias .] , z. GRILLET. -- [H. n.],

e, of (beter) personnée, z. PERSONNEE. -- [Litt.]

gt'--yle gr-, bonte, grijnzende stijl m. (die 't platte
met het verhévene, het deftige met het koddige wil
paren) .
Grimace, f. Vreemd, leeljjk gebaar n., gezigts-

vertrekking, grijns, gryjnzing; — kuur, gril, frats,
grimas f.: Faire des gr-s, leeljke, scheeve gezigten trekken. — (fig. et fam.) Faire la gr- à n,
iemand onvriendelijk, stuursch behandelen. — ;et
habit, Ce collier fait la gr-, die rok, die kraag
maakt eene valsche plooi. — (fig.) Veinzerij, geveinsdheid, gemaaktheid, mom f., schijn m. Ses

I

p olitesses ne sont souvent q ue des gr-s, zijne be-

leefdheden z ij n dikwijls niets dan mommerj, dan
geveinsdheid. — Toilet- doosje n. met een spelden kussen daarop. — Mes n. niet een schuifheft. —
[H. n.] Huilschelp; oorschelp f.
Grimacer, v. n. Gezigten trekken, leelijke gebaren maken, grijnzen, grimassen maken: 11 ne
saurait s'empêcher de gr-, hij kan 't niet laten
sclieeve gezigten te trekken. — B# uitbreiding:
Les figures de ce tableau grimacent, de figuren
dezer schilderij zijn overdreven in de uitdrukking
der gelaatstrekken. — (fig.) Cet habit, Ce collet
grimace, die rok, die kraag maakt eene valsche
plooi. -- GRIMACER, v. a. Iemands gelaat of hou
bespottelijk nabootsen.
-ding
S Gritnacer ie, f. Gezigtsverdraajjing f ., gegrijns n. — (fig.) Mommerj, geveinsdheid f.
Griinacier, iere, adj. Grijnzend, gezigten
trekkend, fratsen makend; -- (fig.) gemaakt, ge-

veinsd. — GRIMACIER, m., IERE , f. Gezigtentrekker m., - trekster f., grijnzer n1., grensster f. —
(fig.) Huichelaar m., -ster f., geveinsde m. en f.
Grianaud, m. qbé-knaap (voormalige spotnaam
dooi de grootere scholieren aan de kleine gegeven); weetniet, slecht schrijver m.
Gritnaud, e, adj. Gémelijk, knorrig, slecht
kinderen) . — Ook als subst.:-gehumrd(inz.va
-

,

Un gr- Une gr-e, een knorrepot m. en f. —
5 Griivauder, v. 51. Gémelijk, knorrig zijn. —
Weleer ook: abé- kinderen leeren.

Grime, m. [Théát.] Tooneel-personaadje f.
auprès du feu. --- Het part. passé is ook adj.:
CBtelettes grillées, geroosterde ribbetjes n. pl. — der belagcheljke oude vaders: Cet acteur joue les
Ét.offes gr -es, afgezengde stoffen f. pl. — Mirnérais gr -s, of als adj. Les pères gr -s, die tooneelspeler
stelt de oude gekken voor. — Weleer ook: rlbégr -s, gerooste ertsen ni. pl.
GRILLER, V. a. (van grille) filet traliewerk ofsluiten of dirkt maken, traliën, van traliën voor
I1 faut gr- cette fenêtre, dat venster moet-zien:
getralied worden. — (fam.) Gr- une felle, een
meisje in 't klooster doen. — Het part. passé is
ook adj.: Fenêtre grillée, getralied venster, tra -

lievenster n. — Ces religieuses ne soot pas gr-es,
die nonnen zijn niet getralied, zijn niet opgesloten,
kunnen op zékere tijden uitgaan.
Grilles, f. pl. Negers m. pl. — Compagnie des
gr-, weleer te Genua gevestigde vereeniging tot den

slavenhandel.

G rillet, Griilot, m., Grillette, f. [Bias.]

Rond belletje of klokje n. aan den hals der honden of aan de pooten der roofvogels. — Grillet
blanc, m. [Bot.] Soort van narcis f. — Gril leté, e, adj. [Bias.] Gebeld, met belletjes of klokes aan hels of pooten.
Grilletier, Grilleur, IR. Tralie- of rooster-

werk-maker, traliewerker m.
G rilloïde, wij. Krekelvormig, naar den krekel
gelijkend. — Grilloïdes, Grilliformes, m. pl.
[Ho.] Krekelsoorten f. pl., krekelachtirle dieren n. pl.
Grilloir, m. [Tech.] Zengoven m (voor ruige
stoffen, die glad moeten zijn); zangvertrek n.
Grillon, m. [H. n.] Krekel m. Gr- domestique,
huiskrekel m., kriek f., kriekje n. Gr- sauvage of
des champs, veldkrekel. — Gr- -taupe of Taupeg r - z. COURTILIERE. — [Corn .] Einde n. van een
houtstapel bij de houtkoppers. -- GRILLONS, M. pl
Duimsnoeren n. pl., duimschroeven f. p l ., waar
misdadigers pijnigt. — [Pêche] Ka--medn
nen f. pl. van 't walvischspek.
Grillonnes, C. pl.,

z. v. a. GIIILI.0 1)ES.

knaap, kleine schooljongen; — vrek , schrok m .
Grim~, e, adj, (en part. passé van se grinner):
Acteur bien gr -, tooneelspeler m., die in zijn uiterlijk goed den ouderdom nabootst.
t G ritnelin, m. (dénigr.) Jongske, kleine jon
Bekrompen, knijzerig, inhalig speler m.-genm.—
— -t- Grimelinage, m. (fang.) Gering, bekrompen spel n. — Winstje, klein voordeel, profijtje n.
— -t Griineliner, v. n. (fam.) Bekrompen en
inhalig spelen, kruimelen. — Kleine winstjes, profijtjes zoeken, op de kleintjes passen.
Griner (se), v. pr. [Théat.] Zich door kunst
gelaat het voorkomen van een oud-mideln't
man of oude vrouw geven, zich rimpels maken. —
-

GRIMER, V. n., z. V. a. GRINCHER.

Griumne, f. [H. n.] Grimsche antilope f., eene
afrikaansche dwerggems.
Grimmie, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Grinnoire, m. Tooverboek, formulierboek n.
der duivelbezweerders. — (fig.) Brabbeltaal f.;
onverstaanbaar geschrift n. — (fam.) Expliquezvous, je n'ent.ends point ce gr -, verklaar u duidelijk, ik versta dat geklap, dat duister gezegde niet.
Cette lettre est un gr- que je n'ai pu déchitfrer,
deze brief is duistere wartaal, ik heb hem niet
kunnen ontcijferen. --- (fig. et pop.) Ii entend, it
sait le gr -, h ij weet het fijne van de zaak, hij
kent de knepen . I1 a Iris cela sur son gr-, hts
heeft dat achter zijne opren geschreven.

Grisnpant, e, Klimmend, klauterend, tot klimmen of klauteren geschikt of geneigd: Le singe est
un animal gr-, de aap is een kleuterdier. — Le
lierre est une plante gr -L, de klimop is eene klauterplant, slingerplant.
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GRIMPER

GRISON.

--

Grimper, V. n. Klauteren, klimmen, zich met
handen en voeten opwerken: Gr- sur un arbre, in
een' boom klimmen. Les perroquets aiment a gr-,
de papegaaien klimmen ,gaarne. — Ook van singerplanlen gebézigd: Cette vigne a grimpé jusqu'
au premier etage, die wijnstok heeft zich tot de
eerste verdieping opgewerkt. — (fig. et fam.) I1
a Bien à gr- pour arriver chez vous. men heeft
heel wat trappen te klimmen, eer men bij u is
1Grimnpereau , Griniperon , m. [H. n.]

Boomkruipertje n., pimpelmees f. Gr- de muraille,
muurspecht m.
Grirnpetir. m., -ease, f. Klimmer m., klimster f. — GRIMPEURS, m. pl. [H. n.] Boomloopers m.
pl., eene orde van vogels met 2 voor- en 2 achter
ook een geslacht van de orde der knaag -ten;—
waartoe o. a. het eekhorentje behoort, —-diern,
Grimpeurs d'arbres, soort van vliegende visschen m.
Grincement, m. Knarsing (der tanden); het
tandenknarsen.
urineer, v. a. Knarsen, knersen (alleen voor
Gr- les dents, tandeknersen, op de-komendi):
tanden knarsen. — Ook als V. n.: Gr- des dents,
tandeknarsen. . ( RIáTRE.
Grinche, adj. (pop.), z. v. a. REVECHE, ACAGrincher, V. n. [Bowl.] Holkorst"g zijn, eene
opgezette korst hebben (van te heet gebakken brood).
Grinette, f. [H. n.] Gevlekte sultanshen f.
G ringette, f. [H. n.] Volksnaam van den
grijzen patrjs. (slangenkopkruis n.
Gringolé, e, adj. [Bias.] : Croix gr-e, dubbelGringotter, v. n. Kwinkeléren, kwelen, tjilpen (van vogeltjes, inz. van den nachtegaal) . -B# uitbreiding en fam.: Il nous a gringote un
air, hij heeft ons een liedje voorgeneuried.
5 Gringuenaude, f. Vuil, onreinheid aan de
afvoerende organen.
% Gringuenotter, v. n., z. V. a. GRINGOTTER.
Grinion, m. [H. n.] (pop.) Vink m. (pinson).
Griot, m. [Bout.] , z. v. a. RECOUPE. — Bot.]
Brem f.. van purgérende kracht.
Griotte, f. [Bot.] Morel f. — [ Minér.] Rood
en bruin gevlekt marmer n. — [Cuis.] Pap f. van
gerstemeel.
Griottier, m. [Bot.] Morellenboom m.
Grip, m. [Fauc.] Het kapen, wegkapen: Les
faucons ne vivent que de grip, de vol et de rapine, de valken leven alleen van kapen, stelen en
rooven. -- [Mar.] Soort van roofschip n., naar
een' brigantijn gelijkend. — (Loc. prov.) Aller au
cap de grip, op roof uitvaren.
Griphe, m. [Ant.] Raadsel n., z. LOGOGRIPHE.
Grippe, f. Gril, vreemde kuur of neiging f.
(In dien zin verouderd) (fam.)— Prendre qn. en gr-,
een' onverklaarbaren afkeer tegen iemand opvatten. — [ Méd.] Soort van aanstekende verkoudheid,
epidémische zinkingkoorts, ,q r i e p f.
Grippé, e, adj. (en part. passé van gripper):
Montre gr -e, weggekaapt, behendig gestolen horlogie n. --,[Méd.] Face gr -e, verschrompeld ,gelaat n.
— GRIPPEE, f. Verschrompeling, zamentrekkinq f.,
der gelaatsspieren. (SE GRIPPER.
Grippeler (se), [Manuf.] v. pr., z. v. a.
Grippeminaud, m. Een der namen van de
kat bij La Fontaine.
Gripper, v. a. (fam.) Kapen, behendig wegnemen of stelen: Ce chat a grippé un morceau de
viande, die kat heeft een stuk vleesch weggekaapt.
— On lui a grippé sa bourse, men heeft hem zijne
beurs gekaapt, gerold. -- (pop.) Gr- qn., iemand
vatten, grepen, pakken. — SE GRIPPER, V. pr.
[Manuf.] Rimpelen, krimpen, fronsen. Ces étoffes se grif ent aisément, die stoffen zijn zeer aan
fronsing, aan rimpeling onderhevig. — (fam.) Een
ongegrond, vooroordeel tegen iemand opvatten, zich
grillen in 't hoofd halen: Un bomme sujet a se
gr-, een man, die zich ligt grillen in 't hoofd zet,
ligt vooroordeelen opvat.
Grippe-son, m. (fa al .) (weleer) Rente-inzamelaar, interest-inner m., iemand, die voor eene
kleine belooning de renten inzamelde; — (nu)
schagcheraar, woekeraar, schraper m. (Plur. Des
[

grippe-sou.)
± Grippeur, m. (bas) Dief ni.
Gris, e, adj. Grijs, graauw. Du drag gr-,
laken n. Des cheveux gr -, grijze haren n. pl.
m. Cheval gr-, schimCrsbe gr-e, grijze baard
mei m. — Un temps gr- (obscur), eene graauwe,

betrokkene lucht f. — Papier gr -, graauw papier n.
— Du vin gr-, bleekert, roode wijn m. -- (fam.)
Faire mine grise is qn., iemand zuur aanzien, een
zuur gezigt tegen iemand zetten. II est un peu gr-,
à demi gr -, hij is half dronken, hij heeft eenen
roes weg. — (Prov.) La nuit tous les chats sont
gr-, z. CHAT. — [ Impr.] Lettre gr -e, groote, in
hout of koper gesneden figuurletter f. — Patrouille
gr -e, stille, geheime nachtwacht f.
GRIS, m. Grijze, graauwe kleur f., grijs, graauw n.
Cela tire sur le gr-, dat zweemt naar, valt in
't grijze. Gr- blanc, argent, wit-, zilvergraauw.
Gr- cendré of de cendre, aschgraauw. Gr- de un,
appelbloesem m. Gr- de plomb, loodkleur. Grpommelé, appelgraauw (van paarden). Gr- de
perle, parelkleur f. Gr- d'ardoise, leikleur. Grbrun, donkergraauw. Gr- noir, zwart grijs. Grsale, vuilgrjs. Gris bai, vaalgrijs. Gr- de fer,
d'acier, ijzer-, staalgraauw. Gr- de souris, muisvaal. — Vert de gr -, z. VERDET. — Petit -gr-, z.
PETIT-GRIS. — [ H. n.] Gr- albin, dikbek m. van
Virginia. Gr- olive, olij fgraauwe tangara of prachtmees f. Gr- pendart, grijze, roodkoppige negen
[Bot.] Gr- perlé, parelzwam f.
-doerm.—
Grisaille, f. [Peint.] Graauwtje, graauw-ingraauw n., schilderwijze met twee kleuren, de
eene licht, de andere donker. -- [Tech.] Vermen-

ging f. van grijs of graauw en wit haar voor
pruiken. — [Bot.] Volksnaam van den witten populier m. — [H. n.] Graauwtje n., soort van
nachtvlinder. — Grisailler, v. a. Grijs of graauw
aanstrijken of verwen. — Graauw in graauw
schilderen. — Het part. passé is ook adj.: Plafond
grisaillé, grijs aangestreken zoldering f.
Grisard, m. [Bot.] Soort van populier m. —
[H. n.], z. V. a. COLIN-GRISART. — pop.), Z. V. a.
BLAIREAU. — [ Minér.] Graauwe, harde zandsteen m.
Grisàtre, adj. Graauw- of qr jsachtig.
Grisbock, m. [H. n.] Grijsbok m., eene aziatische dwerggems.
Grise-bonne, f. [Hort.] 4schgraauwe kalebaspeer f. (Plur. Des grises-bonnes.)
Griséicolle, adj. ] H. n.] Grijshalzig.
Griselette, f. [H. n.] Volksnaam der groote
zeezwaluw f.
Griser, v. n. Half dronken maken: Si vous le
faites boire davantage, vous le griserez, wanneer
gij hem nog meer te drinken geeft, zult gij hem een'
roes aanzetten, half dronken maken. — GRISER,
v. n. [Teint.] Verbleeken, verschieten (inz. van
blaauwe verwen): Ce bleu grisera. — SE GRISER,
v. pr. Half dronken worden. Pour peu quail boive
it se grise, al drinkt hij maar weinig, hij drinkt
zich een' roes.
Griset, m. [H. n.] Jonge distelvink m. —
Grijze haai m. -- [Bot.], z. v. a. ARGOUSSIER.
Grisette, f. [Manut.] Soort van graauwe, met
linnen, zijde enz. vermengde wollento f f., g r i.z é t n. — Meisje van geringe afkomst en betwifelbare zeden; inz. een net gekleed, kokét naaistertje of dienstmeisje ri. (zoo geheeten, omdat die weleer grijze kleederen droegen), g r i z é t t e f. —
[H. n.j volksnaam van verschillende grijze vogel
als de leeuwerik, bastaard-nachtegaal,-tjes,zo
het grijze riethoen, het graauwkeeltje, de gestreepte
vliegenvanger; ook van verscheiden vlinders, van
een kalander of korenworm, enz.; — halstervisch n. (in West- Indië).
Grisin, m. [H. n.] Asch,graauwe kwikstaart m.
van Guiana.
Grisini, m. [Pátiss.] Theekoekje n.
Grislagine, f. [H. n.] Parelvisch, witvin f.
Grisoir, m. [Tech.] Gruisijzertje n., werktuig
rikken.)
om 't vas af te brokkelen.
Grisoller, V. n. Slaan, zingen (van leeuwe
Grison, ne, adj. Graauw, gr j sachtiq, grijs
wordend(van haar): Barbe gr-ne, grijzende baard m.
I1 devient gr hij wordt grijs. Cheval gr-, of als
subst. grison, schimmel m. — GRISON, m. Grijsaard m.: C'est un vieux gr -, 't is een oude grijskop. — (pop ) Graauwtje n. (ezel). — Weleer ook:
in 't gris gekleede lakkei m., die op geheime ver
uitgezonden werd. — [H. n.] Grijze-rigtne
veelvraat, in Amerika ook kleine iltis m. geheeten.
— Oeverzwaluw f. (te Geneve). — [ Météor.], z.
GRISOU. --GRISON, NE, adj. Wat Graauwbunderland en zijne bewoners betreft. — Als subst.:
Graauwbunderlander m., Graauwbunderlandsche f.
-,

GRISONNANT
Grisonuant, e, adj. Grijzend, grijs wordend:
Cheveux gr-s.
Grisonner, V. n. (met avoir) Grijzen, grijs
worden, graauwe haren krijgen.
Grisonnette, f. Soort van nachtvlinder m.
Grisou, of als adj. Feit risoui, (ook terrou,
brisou), M. [Météor.] Ontvlambaar gas n. in de
.

gangen der kolenmijnen, uit koolwaterstof met
eeneg stikstof en koolzuur bestaande, dat dikwijls
verschrikkelijke uitbarstingen veroorzaakt.
Gris - pendart, Gris -perlé, z. onder GRis.
Grisse, f. Soort van hard brood in Pienzont.
Grive, T. [H, n.] Lijster f. — (pop. et Tam.)
Etre soul comme une gr -, smoordronken zijn. —
jH. n.] Gr- d'eau, gevlekte amerikaansche strandlooper m. Gr- de mer, zeepaauw m., zékere visch.
Grivelé, e, adj. Grijs en wit gespikkeld, ljsterkleurig.
Grivelée, f. (fam.) Knevelarij, kleine ongeoorloofde winst f., woeker m. — Griveler, v. a.
Knévelen, afpersen, ongeoorloofde voordeeltjes trekken, schagcheren, woekeren. — Grivelerie, f. Het
nemen van heimelijke ongeoorloofde winst, schagcherj f., woekerhandel m.
Grivelette, f. [H. n.] Kleine lijster f. van
St. Domingo.
Griveleiir, m. (fam.) Schagcheraar, knevelaar,
bejager van ongeoorloofde voordeelen, woekeraar m.
Grivelin, m. [H. n.] Braziliaansche dikbek m.,
paradijsmusch f.
Grivert, in. [H. n.] Raaf f. van Cayenne.
Grivet, m. [H. n.] Soort van meerkat f.
Grivetin, m. [H. n.] A frikaansche bastaard
-nachteglm.
Grivette, f. [U. n.] Soort van laster f.
Grivois, e, adj. Lustig, luchtig, vrolijk, dartel, opgewekt. GRIVOIS, m., -E, f. Flink, wakker
soldaat; vrol ij ke snaak, luchtige gast, wakkere
broeder m. ; marketenster; listige vrouw, flinke
meid f.
Grivoise, f. [Tech.] Tabaksrasp f. — Grivoiser, v. a. Tabak kerven of raspen. -- (fam.)
Met vrouwen van verdachte zeden omgaan.
Grivron, m. [H. n.] Kaapsche lijster f.
Groffe,f. [Auc. mil.] Werpschicht m., gr o f f e f.
Grog, m. Grog m.. een bekende drank uit rum,
suiker en Water; ook elke andere met water en
suiker aangelengde drank m. (De eng. admiraal
Vernon, die, om zijn' rok van g r o g r a m, door
zijn volk de oude Grog werd geheeten, liet sten
vroeger onvermengden rum met water aanlengen,
en nu (;ing alras zijn toenaam op den dus ver
-slaptendrkov.)
Grognant, e, adj. Knorrend: Cochon gr -.
-- [H. n.] Toenaam van den knorhaan.
Grognard, e, adj. Knorrig, gedurig knorrend of pruttelend. --- GROGNARD, m., -E, f. Knorrepot, brompot m. en f., pruttelaar in., -ster f. —
(fam.) C'est un vieux gr -, 't is een oude snorrebaard (een oud soldaat van Napoleon I, inz. die
den veldtogt in Egypte medegemaakt heeft. —
Grognenient, m. Het knorren, geknor (der var
fig. et (am.) Het knorren, pruttelen,-kens).—(
morren. — Grogner, v. n. Knorren (als de var
Knorren, morren, brommen,-kens).—(figtam
pruttelen. — t Grognerie, f. (fig. et fam.) Geknor, gebrom, gemor, gepruttel n. — Grogneur,
Grogneux, ease, adj. (fam.) Knorrig, gémelijk. — Als subst.: Knorrepot, z. GROGNARD. —
Grognon, adj. m. et f.: Homme, Femme grognon, of als subst. Un, Une grognon. een knorrepot, gemelijk, ontevreden mensch. — t GROGNON, m.
Harde klap of slag m. — Grognonner, v. n.
(fam.) Gedurig knorren. — Grognonnerie, f.
(fam.) Gedurig geknor, gebrom, gekijf n.
Grogram, Gorgrain, m. Fijne chinésche
zijdestof f.
Groin, m. Varkenssnuit m. Les cocllons foul!lent aver leur gr -, de varkens wroeten met hunnen snuit. -- In burl. stijl: mond m. van ieder
dier, en verachtenderwijze ook de mond, het gelaat
van den mensch. — [ Bot.] Gr- de cochon, zegenrjk.
Groiser, v. a. [Vitr.] , z. v. a. GRESILLER.
Groisil, m. [Tech.], z. v. a. GRESIL.
Groison , Grofzon , m. [Tech.] Fijn wit
krijt, krijtmeel n. der perkamentbereiders.
Grólement, m. Onwillekeurige hoofdschudding f. der oude lieden.
—
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Grolle, m. [H. n.], z. v. a. CHOUCAS, FREUX.
— Slof f., neêrgetrapte schoen m. — Uitschot n.
van vuursteenen.
Gromatieien, nl. [Ant. rom.] Veldmeter, af
perker m. der legerplaats (van groma, de daartoe
gebruikte meetroede). — Gromatique, f. Veldlegerkunst, kunst om een veldleger neder te slaan
en te versterken, g r o m at i e k f. — GROMATIQUE,
adj. Wat de land- of veldmeting betreft, g r om dt i s c h: Instruments gr-s,landmeterswerktuigen n.pl.
-

t Gromette, f., z. GOURMETTE.
Gromier, m. [Hort.] ,Soort van druif f.
Grommelant, c, adl. Grommend, knorrend,
pruttelend: Ella est toujours gr-e. — GrommeIer, v. n. (fam.) Grommen, brommen, knorren,
pruttelen, morren, mompelen. — % Grommelenx, euse, adj. Knorrig, mompelend.
t Groinmer, v. a. Verdrietig maken; — ver
-schalken;—
ook z. v. a. DCNIAISER.
Grondable, adj. Bekijvenswaard, laakbaar.
G rondant, e, adj. Knorrend , brommend:
Voyageur gr -, brommend, morrend reiziger. —
(fig.) Les vents, les (lots gr-s, de dof loeiende
winden m. pl., baren f. pl. -- Tonnerre gr-, rotlende donder m.
Gronde, f. [Mus.1 , z. v. a. TROMPE.
Grondeau, m. [H. n.] Knorhaan; zeebarbeel in.
Grondé, e, adj.: Enfant gr -, beknord, bekeven kind. (men.
Grondeler, v. n. Een dof eluid maken, bromGrondement, m. Dof geluid, gerommel,
gebrom n.: Le gr- du tonnerre se fit entendre,
het gerommel des donders deed zich hooren. Le
gr- dun ours, het gebrom eens beers.
Gronder, v. n. Knorren, bromneena, morren: 11
nest pas content, it g ronde contre vous, hij is
niet tevreden, hij knort op u. Un ours qui gronde,
een brommende beer m. — ( fig.) Le tonnerre
gronde, de donder rommelt. — GRONDER, V. a. Bekijven, beknorren: I1 aime a gr- son domestique,
h# houdt veel van zijnen knecht te bekijven.
% Gr- une chanson, un air, een liedje binnensmonds neuriën.
Gronderie, f. Geknor, gekijf n., kijverij, knor partij f. : Ce soot des gr -s perpétuelles, dat is eene
eeuwigdurende kijvaadje.
Grondeier, -euse, adj. Knorrig, gémelijk,
gaarne knorrend of belovend, grommig, ijzegrimmig. — Ook als subst.; C'est un vieux gr -, une
viéille gr -euse, 't is een oude knorrepot. — GRONDEUR, GRONDIN, m. [El. n.], z. v. a. GRONDEAU.
Groneau, m. [H. n.] Knorhaan m. (grondeau).
Groom, m. (anyl.) (pr. groume) Stalknecht,
,

---

r2 knecht, palfrenier m. ; nu meestal: jonge lakkei,
kleine kamerdienaar m.
Gros, se, adj. Groot, inz. groot in omvang en
ligchamelijken inhoud of volumen; dik , lijvig,
zwaar; grof, lomp; — talrijk; aanzienlijk, gewigtip; rijk, enz. Un gr- arbre, een dikke boom m.
Une grosse tête, een dik hoofd n. Une gr- se femme, eene dikke, zwaarlijvifje vrouw. Une femme
gr-se, eene zwangere vrouw. Un gr- volume, een
dik boekdeel n. — Tine grosse armee, een groot
talrijk leger n. Une grosse somme d'argent, eene
groote, aanzienlijke som gelds. -- Un gr- péché,
Bene zware zonde f. Grosse voix, grove of zware
stem f. Une grosse fldvre, eene zware, hevige
koorts f. Gr- bols, grof hout n. Gr- fel, grove
draad m., grof garen n. Gr- drap, grof laken n.
Gr- pain, zwart, grof brood n. Grosse monnaie,
grof, groot, hard geld n. Grosse viande, vleesch
uit de hal, slagtvleesch n. Jouer gr- jeu, grof (om
veel geld) spelen. Gr- lourdaut, lompe vlegel m.
Faire de grosses dépenses, aanzienlijke, groote ver
maken. Un gr- marshand, een aanzienlijk-téringe
koopman. — (fam.) C'est un de nos gr- bonnets,
't is een van onze rijkste, aanzienlijkste mannen.
— I1 a gagné Ie gr- lot, hij heeft het hoogste lot
gewonnen. Un temps gr- d'évènements, een tijdsgewricht, dat van groote gebeurtenissen zwanger
gaat. — (fam.) Gr- fin, slimme vos m. Il na qu'un
gr- bon sens,- hij heeft niets dan een gewoon menschenverstand. — Un gr- lourdaud, gr- butor, granimal, Une gr -se bête, een groote lomperd, eerste vlegel. Gr- mots, gr -ses paroles, grofheden,
beleediginqen, bedreigingen f. &tl., vloeken m. pl.
Gr- juron, zware vloek in. - ses vérités, tast
waarheden; ook harde, verdiende waarheden-bare

882GROS
of verwijtingen f. pl. — La grosse faim, de geeuw
Avoir le coeur gr-, veel verdriet heb -hongerm.—

GROSSIER.

LIER. — Groseillon, m. (verklw. van groseille)
Kleine aalbezie.
Gros-fa, m. Zékere schrijfwijze van 't oude
le coeur gr- de l'injustice qu'on lui a-ben.I1a
faite, de onregtvaardigheid, die men hemhee ft aan- kerkmuzijk. — Gros-faros, m. [Hort.] Keizer gedaan, drukt hem zeer op het hart, treft hem appel m.
Grosil, m., z. v. a. GRESIL.
zeer. Avoir Ie coeur gr- de soupirs, zeer bedrukt
Gros-mondain, m. [H. n.] Groote maand
zijn. Avoir les yeux gr- of de gros yeux, dikke
Des gros -mondains.) — Gros--duif.(Plr
oogen hebben. Avoir les yeux gr- de larmes, de
oogen vol tranen hebben. — Pret.er á gr-se usure, muse, m. [Hort.] Muskuspeer f., eene zeer geuà gr- deniers, op grootgin woeker leenen. — (fam. rige winterp eer. (Plur. Des gros-muses.) — Groset fig.) Je suis gr- de savoir Ie succès de cette noir, m. [Tech.] Soort van leisteen m. — Grosaffaire, ik ben zeer begeerig, ik verlang zeer den oeil, m. [Typogr.] Drukletter f., waarvan het
uitslag dezer zaak te weten. Parler des gr-ses oog op een bepaald corpus meer grootte heeft dan
dents, uit de hoogte, met bedreigingen spreken, anders aan zoodanig corpus eigen is. -- G ros bits bejégenen. Le gr- mot, het groote, beslissende p arangon, nl. (nu corps 21 geheeten) [Typog.]
woord. -- I1 a plus dépensé dor et d'argent qu'il Dubbele dessendiaan m., eene drukletter, die 't
nest gr-, hij heeft meer goud en zilver doorge- midden houdt tusschen dubbele mediaan en para
Gros-razine, f. [Bot.] Wit huislook n.,-gon.
bragt, dan hij zwaar is. — z. ook AVENTURE,
BAGAGE, CATHOLIQUE, CORDE, DIME, DOS, POISSON, witte smeerwortel m. — Gros-romain ; m (nu
corps
16
geheeten) [Typogr.] Tekst m., drukletter
zwaar,
onstuimig
grtemps,
TêTE, etc.
[Mar.] Un
weder H. La mer est grosse, de zee gaat hol. Un tusschen paragon en augustijn.
Grosseigne, m. [Agric.] Tarwesoort f. in 't
gr- vent, een hevige, sterke wind n. — [ Man.]
Cheval gr- d'haleine, of als subst. Un gros d'ha- zuiden van Frankrijk.
Grosse, f. Gros n., twaalf dozijn van zékere
leine, een zwaarademig paard n.
GROS, adv. Veel: Gagner gr-, veel, grof winnen. koopwaren. Une gr- de houtons, twaalf dozijn knoo— 5 Coucher gr-, z. COUCHER. — Z. ook PARIER. pen. Une gr- de sole, 112 dozijn strengen zijde. —
Call.] Groot schrift n.: Cet enfant en est encore
— EN GROS, loc. adv. In 't groot, in 't gros: Il
est marchand de drap en er-, hij is lakenkooper a la r-, dat kind schrijft nog groot schrift. —
in 't groot of gros (die niet bij de el verkoopt). [Prat.] Uitvaardiging f. eener oorkonde, afschrift n.
eener acte, g r OS s e f. Le notaire garde la minute,
i weet dë zaak in 't alJe sais l'affaire en gr-, ik
qemeen, het ruwe van de zaak. — TOUT EN GROS, et men a délivré une gr -, de notaris behoudt het
loc. adv. (fam.) II n'y avait que six personnes oorspronkelijk stuk, en heeft er mij een afschrift
tout en gr-, er waren, alles zamen genomen, slechts van ter hand gesteld. Seconde gr-, tweede uitgift f.
(druif f.
— z. ook GROSSE -DE- FOPTE.
zes personen.
Grosseau, m. [Hort.] Soort van ,groote blaauwe
GROS, m. Grootst, dikst, sterkst gedeelte n. van
Grosse-de-fonte of enkel Grosse,f. [Typog.]
iets. Le gr- d'un arbre, het dikst, de stam van
eenen boom. Ce bols a vingt pouces áe gr-, dit Groote lettersoort f. voor aanplakbiljetten.
Grosse-gorge, f. [H. n.] Dikkeeltje n. (een
hout is twintig duim dik, heeft twintig duim in
de breedte en dikte. — Se tenir au gr- de l'arbre, vogeltje). (Plur. Des grosses-gorges.).— Grossef.,
f. [Hort.] Groote gele vijg f. (Plur. Des
j
anne,
menigte
n.,
Voornaamst
gedeelte
z. ARBRE. —
(over 't geheel.
groote hoop m., g ros n. Le gr- de l'armée, het grosses-jaunes.)
t Grossement, adv. Overvloedig; -- in 't gros,
gros. het grootste gedeelte des legers. Un gr- de
f.
(nu
corps
&r geheeGrosse-nonpareille,
grdu
een
sterke
bende
ruiters.
Le
cavaliers,
monde est de cette opinion, het grootste gedeelte ten)Typog.] Groot-nonpareil, grootste soort van
—
Grossedrukletter
voor
aanplakbiljetten.
deze
des menschdoms, de meeste menschen zijn van
meeping. — Het hoofdzakeljkste, voornaamste, de queue, f. [H. n.] , z. v. a. HOCHE-QUEUE.— [Hort.]
hoofdzaak f., het hoofdpunt: I1 est chargé du gr- Soort van peer f. (Plur. Des grosses-queues.)
Grosserie, f. [Com.] Grove ijzerwaren f. pl.
de l'affaire, h ij is met het hoofdpunt, het hoofd zakelijkste van de zaak belast. Le gr- de eet — Groshandel, handel in 't groot, groothandel m.
G rossesse , f. Zwangerschap, zwangerheid f.
ouvrage est bon, de hoofdzaak, 't voornaamste van
Grosset, te, adj. (verklw. van gros) Een weidit werk is goed. — Le gros dune chanoinie,
d'un canonicat, de hoofdinkomsten van een dom nig dik of groot, niet zeer klein.
Grosse-tête, f. [H. n.] , z. v. a. BOUVREUIL en
Gr- de Naples, Gr- de Tours,-herscap.—[Com]
zékere zijdestof, die te Napels, te Tours ge- GROS -BEC. (Plur. Des grosses- têtes.)
Grosseur, f. Dikte, grootte f., omvang, m. La
maakt wordt. — [Mar.] Le gr- de l'eau, hoog
water bij springvloeden. Le gr- du vaisseau, de gr- d'un homme, de dikte, omvang, zwaarlijvigheid
buik van 't schip. Le gr- d'un bas mat, de nul van een' mensch. La gr- d'un arbre , de dikte,
van een' ondermast. — [ Métrol.] (oud) Vierendeel zwaarte van een' boom. Colonne qui nest pas asloods n. of il8 ons. — Groot n., eene voormalige sez haute pour sa gr -, zuil, die niet hoog genoeg
nederl. munt (=" cent); — groschen n., eene is voor hare dikte. — [Hort.] Etre en gr -, de beduitsche munt. Un livre de gr-, een pond vlaamsch hoorlijke grootte of dikte hebben (van vruchten
sprekende): Ces pêches sont en gr-, deze perziken
of zes gulden.
Gros-bee, m. [H. n.] Dikbek, diksnavel m., hebben hare behoorlijke grootte. — [Med.] Genaam eener vogel-familie met een' zeer dikken zwel n. 11 lui est venu any gr- a la gorge, hij
kegelsnavel , etende meestal oliezaden en kern- heeft een gezwel aan de keel gekregen.
Grossi, e, adj. (en part. passé van grossir):
vruchten. Gr-bee commun, kernvink, appelvink,
kernbijter. Gr-bee d'Ardennes, bergvink m. (Plur. Objet gr-, vergroot voorwerp n. Rivière gr -e par
Des gros-bees.) — Gros-blanc, m. Soort van les pluies , door de regens gezwollene rivier f.
mastfik n. of stopverw f. — Gros -bols, m., Armee gr-e, aangegroeid, vermeerderd, versterkt
z. v. a. ACCON. — Oudtijds ook: pieklans f. — leger n.
Grossier, ière, adj. Grof, ruw; lomp, plomp;
Gros-bon, Gros -bon de trace, m. [Papet.]
Naam van papiersoorten, die weleer in Angou- — onbeschaafd, boersch: Ce drap est Bien gr-,, dit
is zeer grof. Cette ménuiserie est bien gr-sere,
laken
—
Grosmois en Auvergne gemaakt werden.
bulle, m. [Papet.] Hollandsche papiersoort f. — dit schrijnwerk is zeer plomp. I1 a fair bien gr-,
Gros-canon, m. (nu corps 4O geheeten) [Typog.] hij heeft een p lomp, boersch gelaat. Un peuple gr-,
Missaal, soort van groote drukletter tusschen dub- een ruw, onbeschaafd volk n. Des moeurs, Des
bele kanon en groote kanon of sabon. — Gros- coutumes gr-ières, ruwe, onbeschaafde zeden, qed'auutruiehe, m. [Com.] Grof struisvogeldons n. woonten f. p1. Un homme gr-, een lomp, onwelle(tot zelfkant van zwarte lakens gebézigd) . — Gros vend mensch. — Discours, Propos gr -s, aanstoodes nombles, m. (bij verbastering Gros dénome telijke, onkuische, vuile gesprekken n. pl. Mensonof Gros d'énome, geheeten). [Véner.] Herte-len- ge gr-, grove, lompe leugen f. Faute gr-ière, lompe,
domme fout f. Donner une idèe gr-ière dune
destuk n.
Groseille, f. [Hort.] 4a1bézie, aalbes, wijn - chose, een algemeen denkbeeld, eene ruwe schets,
bezie, sint-Jans-bezie f. Gr- rouge, blanche, noire, beschrijving van iets geven. -- [Com.] Marchand gr-,
roode, witte, zwarte aalbes. Gr- verte, doornbes, koopman in 't groot. (Men zegt nu Marchand en
kruisbezie, stekelbezie f., kruisdoorn m. —Grosell- gros.) — [Tech.] Ouvrier gr -, grofwerker m.
Grossièreinent, adv. Grof, ruw, lomp, plomp,
Her, m. ,4albezieboom of - struik n. Gr- noir,
z. v. a. CACi. Gr- blanc of épineux, z. v. a. GADE- onbeschaafd, op lompe, plompe, onbeschaafde, boer—
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sche wijze: Cela est gr- travaillé, dat is plomp
bewerkt. 11 parle gr-, hij spreekt onbeschaafd. —
Somtijds ook: in 't ruwe, in 't kort, in 't algemeen, met weinig woorden: Voilà gr- le sujet de
leur guerre, dat is kortelijk, hoofdzakelijk, in 't
kort het onderwerp van hunnen twist.
Grossièreté, f. Grofheid, ruwheid; —plompheid, lompheid, boerschheid, onbeschaafdheid. La
gr- du drap, de grofheid van 't laken. La gr- de
l'architecture, de plompheid der bouworde. — Imaginez-vous la gr- de cette femme, verbeeld u de
onbeschaamdheid dezer vrouw. — Elle lui disait
mille gr-s , zij zeide hem, duizenderlei lompheden, grofheden. I1 y a de la gr- à parler de in
sorte, 't is lomp, grof, boersch, aldus te spreken.
Grossifieraation, f. [Bot.] Ontwikkeling f. der
vrucht na den bloeitijd.
Grossiniane, adj. [H. n.] Dikhandig.—Grossipède, adj. [H. n.] Dikvoetig.
Grossir, V. a. Dik, dikker, grooter, zwaarder,
lijviger maken, vergrooten , vermeerderen, doen
aangroeien, doen zwellen. Cet habit Ie grossit, lui
grossit la taille, dit kleed maakt hem dik, ,rooter.
ela ne grossira pas le mémoire, dat zal de rékeving niet grooter maken. Les arréages ont grossi
la sonlme de la moitié, de achterstallige renten
hebben het kapitaal met de helft vergroot. Les
pluies ont Bien grossi la rivière, de regens hebben
de rivier zeer doen zwellen. — J'ai des lunettes
qui ne grossissent pas les objets, ik heb een' bril,
die de voorwerpen niet vergroot. — Gr- sa voix,
zijne stem verheffen, verzwaren, eene zware, grove
stem doen hooren. -- (fig.) La renommée grossit
tout, de faam overdrijft alles. — (Prov.) La peur
grossit les objets, men vergroot, men overdi j ft wat
men vreest. — GROSSIR, v. n., en SE GROSSIR, v. pr.
Dikker, grooter worden, vermeerderen, aan groeijen,
wassen, zwellen: Cet arbre a bien grossi depuis
on an, deze boom is sedert een jaar veel dikker
geworden. Les chaleurs out fait gr- les raisins,
door de hitte zijn de druiven gezwollen, dikker
geworden. La foule grossissait, de menigte werd
grooter, groeide of wies aan. Aller en grossissant,
gedurig toenemen , gaandeweg vermeerderen. La

TESQUE, m. [Théát.] , z. v. a. CLOWN. — Grotes

pelote de neige se grossit en la roulant dans la

neige, de sneeuwbal wordt grooter door 't rollen
in de sneeuw, — (Loc. prov.) La pelote grossit of
se grossit, het oproer, het gevaar wordt grooter,
dreigender. — [ Mar.] La mer grossit, de zee wordt
onstuimig, schiet aan. — Ce bàtiment grossissait
vue d'oeil, dat schip kwam merkbaar op.
Grossissant, e, adj. Aangroeijend, vermeerderend; vergrootend, schijnbaar grooter makend:
Dette toujours gr-e, gedurig aangroeyende schuld f.
— Verre gr-, vergrootend glas n.
Grossissement , m. Vergrooting f., inz. in
optischen zin: Cette lunette produit un gr- prodigieux, die bril vergroot verbazend sterk.
Grossoyer, v. a. [Prat.] In 't net schrijven;
uitvaardigen (een contract, een vonnis, enz.) , de
grosse of 't afschrift (van eene minute) maken,
grosséren.
Grossulaire, m. [Minér.] Granaatachtige delfstof, die de groenachtige en geelachtige of roode
granaten bevat.
Grossularine, Grossaline, f. [Chim.] Planten-gelei , eene bijzondere zelfstandigheid uit zure
vruchten (volgens Guibourt).
Gros-texte, m. (nu corps 14 geheeten) [Typog.]
Groot-tekst m., drukletter, die 't midden houdt
tusschen tekst en augustijn. — Gros- ventre, m.
[H. n.] Dikbuik m., een visch van Cayenne —
Gros-yeux, in. [H. n.] Grootoog m., een visch
van Suriname.
Grotesque, adj. Grillig, zonderling, wonderlijk, vreemd, onnatuurlik, grot e s k (van fiiguren, waarin de natuur opzettelijk overdreven en
verminkt is): Figures gr-s, onnatuurlike, groteske
figuren f. pl. — ( fig.) Belagchel jk, wonderlijk, bui
zeer bijzonder, avontuurlijk. -- Ha--tensporig,
bit gr-, vreemd, belagchel(jk, oudvaderlijk kleed n.
— GROTESQUES, m. p1. [Beaux arts] Onnatuurlijke,
vreemdsoortigefiguren f. pl. , wonderlijkk beeldwerk n., waarin menschen- en dierengestalten met
loof- en bloemwerk, enz. schijnbaar zonder regel
verbonden zijn (in navolging van de zonderlinge
voorwerpen, te Rome in de pro t t e n van 't paleis
van Titus gevonden), g r o t e s ice n f. pl. — GRO:
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adv. Op groteske, belagchelijke, vreemd-quemnt,
wijze. I1 est vêtu gr-, hij is belagcheljk-sortige
gekleed. Les sauvages dansent gr-, de wilden dansen op koddige wijze.
Grotte, f. Hol n. (hetzij natuurlijk of door
kunst gemaakt), grot, spelonk f., inz. eene kunst
een vertrekje in lusthoven, opgesierd met-grot,
schelpen, koralen, enz. — Gr- du chien, Hondsgrot
(bij Nupels).
Grou, m., of G rouette, f. [Géol.] Steenige
kleigrond m. —Grouetteux, ease, adj. [Agric.]
Steenig, gruizig. (doornpalm m.
Grou-Grou, m. [Bot.] Kleine amerikaansche
Grouillant, e, adj. (pop.) Wémelend, krielend. Gr- de vers, de vermine, wemelend van wormen, van ongedierte. Il a quinze enfants tout gr-s,
hij heeft 15 ondereen krielende kinderen.
Grouilleinent,m. (pop.) Gerommel,geruischn.,
rommeling f. Le gr- des intestins, het gerommel, in
de ingewanden, in den buik.
Grouin, m., z. GROIN. — t Grouiner, v. n.
Knorren (van 't varken) (grogner).
Groulard, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. BOUVREUIL en TRAQUET.
Group, m. [Corn.] Rolletje specie, met geld bezwaard pakje n. of brief rn.
Groupe, m. [Beaux arts] Groep f., bijeengeplaatste, bij elkander behoorende beelden, zuilen,
figuren, boomen, enz. Le gr- de Laocoon, de groep
van Laokóon (een uitstekend gewrocht der oude
beeldhouwkunst) . — Volksmenigte, verzameling f.,
hoop m.: Un gr- de danseurs, de curieux, eene
groep dansers, nieuwsgierigen. — [Mus.] De door
eene dwarsstreep vereenigde staartnoten.— [Géogr.]
Bijeenliggende eilanden n. pl., eilanden-groep f.
Groupé, e, adj. (en part. passé van grouper):
Figures gr-es, gegroepeerde , zamengevatte figuren f. pl. Colonnes gr-es, gekoppelde zuilen f. pl.,
twee zuilen op één sokkel of voetstuk. — Ook als
subst.: Le groupé , de groepéring , plaatsing bij
groepen.
Groupement, m. Het groepéren, groepéring f.
Grouper, v. a. [Beaux arts] Groepéren, ver
beelden, figuren, enz. als in éénen hoop-scheidn
of tot één geheel verzamelen, zoodat het oog ze te
gelijk omvat, zamenstellen, koppelen. — Gr- les
mots par famille, de woorden naar familiën of gelijke afkomst zamenstellen, vereenigen. — GROUPER, v. n. Eene groep uitmaken: Ces figures groupent bien ensemble.
SE GROUPER, v. pr. Zich
groepsgewijs vereenigen, zich groepéren: Les oisifs
se groupent autour de lui, de lediggangers verzamelen zich om hem heen.
Gruage, m. [Anc. cout.] Boschtoezigt n.; bepaalde wijze van 't hout te vellen en te verkoopen;
z. GRUERIE.
Gruau, m. Grutten f. pl., gort f., gepeld en
gekreusd graan n.; geparelde gerst f.; — grutte-,
gortepap f. Gr- d'avoine, havergort. Gr- de blé
sarrasin, boekweitgort. — Pain de gruau, beter
pain de griot, z. RECOIJPE. —[H. n. j , z. v. a. GRUON.
— [Mécan.] Kleine kraan, draaikraan f., bok, mastbok, ligter, mastligter m. — [Sal.] Zoutbak rn.,
waarmede 't zout uit de keeten in de magazijnen
wordt overgebragt.
Crue, f. [H. n.] Kraanvogel m. Gr- couronnée
of Oiseau royal, kroonreiger m. — ( fig. et fans.)
C'est une gr-, 't is een uilskuiken, zot, domkop.
I1 faut être bien gr- pour croire de pareils contes,
men moet wel zot zijn, om dergelijke sprookjes te
gelooven; z. ook GONIN. — [ Astr.] Kraanvogel, een
zuidelijk sterrebeeld. — [ Mécan.] Kraan f. (om
zware lasten te tillen, schepen te laden en te lossen).
-- [Antiq.] Belegeringstuig, uit eene soort van brug
bestaande. — Halsijzer n., kaak f.—(fam.) Cou de
gr-, lange, dunne hals, ooijevaarshals m. -- (Loc.
prov.) Faire Ie pied de gr-, lang staan wachten.
—

Gruerie, Grurie of Gruirie, f. [Anc. jur.]

Boschgeregt n. (over de aan 't hout toegebragte
schaden); plaats f., waar dat gerept gehouden werd.
- z. ook GRAIRIE en GRUAGE.

Grugeoir, m., z. GREGEOIR.
Grugeon, m. (pop.), z. v. a. GRUGEUR.
(cruer, v. a. Met de tanden klein maken (iets

hards of droogs), knabbelen, opknabbelen, opknap
Opeten. Gr- des croátes, korsten-pen;—(iro.)
knabbelen, in kleine stukjes bijten. — ( fig. et fans.)
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I1 aura bientót grugé son petit fait, hij zal welhaast zijn klein vermogen doorgebragt hebben. II
na de quoi gr-, hij heeft niet meer te bikken,
hij i s arm. Gr- qn., iemand uiteten, iemands ver

Les procureurs font grugé, de-mogenvrté.

pleitbezorgers hebben hem beet gehad, arm gemaakt.
— [Tech.] Gr- Ie marbre, het marmer bikken, af-

bikken. — [H. ecel.] Gr- la maison dun chanoine,
de opbrengst van den verkoop der goederen eens
damheers, als hij sterft vóór hij daarover beschikt
heeft, onder de andere domhoeren verdeeles. —
Grugerie, f. Opligting, knévelarij, verspilling I.
van eens anders goed n. -- [H. eccl.] Verdeeling
van het vermogen eens overlédenen domheers onder
de andere domheeren. Tomber en gr-, aan zoodaerdeeling onderhevig worden. (laar m.
ni
Lugetar, m. (pop.) Opeter, uiteten, knéveGruide, adj. [H. n.] Kraanvogelachtig. — GRUmDES, I. pl. Kraanvogelsoorten f. pl.— Gruinal, e,
adj. [Bot.] Met kraanbekvormige zaadhuisjes. —
Griiinalis of Grnina, f. [Bot.] Soort van geranium.

Gruirie, f., z. GRUERIE.
Grutne, f. [Eaux et for.] Geveld hout in de

schors, ruw, onbeslagen hout n.
G ruinean, m. Klont f., klonter, brok, melk -,
bloedklonter m. 11 a vomi de gros gr-x de sang,
hij heeft groote klonters bloed gespuwd. — Le Tait
s'est mis tout en gr-x, de melk is geheel ineen geloopen, gestremd, geklonterd. Colle, Bouillie plein
de gr-x, stijfselpap , pap vol klonters. — [ Mod.]
Mel7klont in de borsten der jonge kraamvrouwen.
Gruniel, m. [Tech.] Bloem f. van havermeel,
tot volling van sommige stoffen.
G rumeler, v. n. Schreeuwen (van wilde zwijnen). — SE GRUMELER, v. pr. Klonteren, tot klonters ineen loopen. -- Het part. passé is ook adj.:
Sang, Lait grumelé, geklonterd bloed n., geklonterde melk f.
Gruineleux, ease, adj. klonterig, vol klonters: Du sang gr-, iclonterig bloed n. Mamelles lures
et gr-euses, harde en klonterige borsten f. pl. —
Bij uitbreiding: knobbelig, hobbelig, korrelig, ruw,
ongelijk. Du bols gr-, ruw , ongelijk , knoestig
--L ne poire gr-euse, korrelige, steenachhout n.

tige peer f.

Grumèlement of Grumellerent,m. [Méd.]
Geklonterde toestand m. der vrouwenborsten: Ce remède résout le gr-, dit middel lost de klonters op.
Grntnelure, f. [Tech.] Kleine holte, niet -door-

loopend gaatje n., als gebrek in gesmolten gegoten
metaal.

Grimier, V. n. [Anc. Gout.] Verteerde druiven
uitwerpen (van vee, dat men, in strijd met het
verbod, in den wijnberg druiven had laten eten en
dat dan vaak verbeurd verklaard werd).
Gruon, m. [H. n.] Jonge kraanvogel m.
Gruppetto, in (ital.) (pr. grow—) [Mus.] Zangver fraasjsng f., bestaande uit 3 of 5 gezwind dalende of klimmende noten vóór eene andere noot (somtijds door het teeken c aangeduid).

GUENON.
Guaeco, m. [H. n.] Gekuifde roerdomp m.
Guaffinum, m. (pr. —nome) [H. n.] Brazi-

laansche kreeft m.

Guaheiax of Guahex, nl. [H. n.] Barbarj-

sche zeboe of wilde koe f.

G uaj acana, m. [Bot.] , z. v. a. PLAQUEMINIER.
G «giro ! interj. [Fauc.] Kreet, die 't sein is
om den valk op zijne prooi los te laten.
Guuals, m. [Pêche] , z. cu.
Guan , m. [H. n.] Gekuifde kalkoen m. in
Brazilië, Mexico, Guiana.
Guangue, m. [H. n.] Mol, veldmuis f. van Chili.
Guano, m. Guano of huano m. (van 't peruaansch buanu, mest). Vogelmest m., mestaarde f., die
door tallooze vogelzwermen op de kleine Zuidzee eilanden van de kust van Peru, en ook elders, tot
ontzettende massaas is opgehoopt en waarvan in de
laatste jaren geheele scheepsladingen naar Europa
zijn overgebragt.
Guaperve, m. [H. n.] Lansvormige klipvisch,
lansvisch; — maanvisch m. (roode pluvier m.
Guara, Guare, m. [H. n.] Braziliaansche
Guaral, m. [H. n.] Lybische tarantula of vergiftige spin f.
Guaraua, m. [Bot.] Gomharsig sap n., dat,
zoo men meent, uit eene soort van mangium vloeit.
— Guaranine, f. [Chico.] Organisch alkali uit
dat sap.
(buffel m.
Guarcho, m. (pr. —ko) [H. n.] Kaapsche
Guare, m. [H. n.] Fisch m. van het tonijn geslacht. — z. ook GUARA.
Gniariba, m., z. GOUARIBA.
Gaatte, f. [H. n.] Jonge elft m.
Guatuciipa, Guaze, m. [H. n.] Twee ver-

schillende soorten van l i pvisschen m. pl.
Gué, m. Waadbare plaats, ondiepte f. in eene
rivier. — (fig.) Sonder le g-, iemand polsen of uit
terrein verkennen of opnemen. — GUE,-horen,t
interj. Uitroep van vreugde, als referein van som
liedjes. -- Guéable, adj. Waadbaar, ondiep.-mige
La rivière est g- en plusieurs endroits , de rivier
is op verscheidene plaatsen doorwaadbaar.
Guèbres, Ghebres, Gaures, m. (eig. eer
Smadelijke naam, door de Muzelmannen-lozen)
aan 't overschot der oude volgelingen van ZoroasIers leer in 't eigenl ij ke Perzië, aan de vuuraanbidders, of Parzen gegeven, dwaalleerbel(jders, ongeloovigen, G é b eren.
Guède of Guesde, f. [Bot.] Volksnaam der
weede (pastel). -- [Teint.] Weede- ofpastel -kuip f.
(in de blaauwverwerij). Bain des g, s, weede -verf
bad n. Monter les g-s, de weede -kuip bijzetten, het
weede- verfbad toebereiden. -- [Chas.] Staak m.
van 't vogelnet.
Guéder, V. a. 1WIet weede verwen.
(pop.)
Iemand met eten en drinken overladen, volstoppen.
Le voilà bien guédé, nu heeft hij zich dik gegeten
en gedronken.
--

G uédon, Gudderon, m. Weede-verwer m.
Guédoufle, f. Dubbele flesch f. met twee tuiten,

om olie en azijn uit te schenken.

(pap f.
Guéer, v. a. Doorwaden (eene rivier, beek). —
Grurie, f., z. GRUERIE.
Grams, m. [toon. rur.] Zwitsersche melkspijs of In 't wed brengen (eenpaard). — Spoelen (de wasch) .
druif
f.
Gruselle, f. [Hist.] Soort van
— Het part. passé komt ook ruls adj. voor: Linge
Grayer, ère, adj. [Fauc.]: Faucon gr-, of als guéé, gespoeld linnengoed n.
subst. m. Gr-, tot de kraanvogeljagt afgerigte valk,
Gueldre, f. [Pêche] Gekookt aas n.
kraanvalk m. — Faisan gr-, fazant m. met kraan
Geelfes, m. pl., z. GIBELLINS.
Guémul, m. [H. n.] Vlug en moedig dier in
-veêrn.
Grayer, m. [Anc. Gout.] , of als adj. Seigneur Zuid - Amerika, naar 't paard en den ezel gelijkende.
zijner
een
zeker
refit
op
de
bosschen
Guenies,
f. pl.. z. v. a. GRILLS.
gr -, heer, die
vassalen had, boschleenheer. — Opperboschregter m.
Guenille, f. Lap m., lomp, vodde, prul, lorf.;
Gruyère, m. of Fromage de Gr-, groene zwit- oud kleedingstuk n. Que voulez-vous faire de ces
sersche kaas f. (naar 't geljknamig dorp in 't kan- g-s ? wat wilt gij met ' die vodden doen ? Porter
ton Freyburg). (van zeeduif f. des g-s à la fripperie, oude vodden, versleten kleeGryllé, m. [H. n.] Klein duikerhoen n., soort deren naar de voddenmarkt brengen. — (Loc. prov.)
Gryllide, Gi-ylliforme,G rylloïde, Gryl- Trousser ses g-s, zijne biezen pakken, de vlugt
nemen. -- (fig. et fam.) Ding n. van weinig waarde,
lon, z. GRILLOïDE, enz.
G rypanié , e, adj. [H. n.] Gebogen als een beuzeling f. — [ Man.] Stroowisch m. om 't paard
af te ver ven. — Guenilleux, ease, adj. In
arendssnavel (van den vogelbek).
Gryphite, f. [H. D.) Versteend schelpdier n. lompen gekleed. — Gnenilloit, nl. (verklw. van
guenilIe) Vodje n., lor f. -- (iron.) Briefje, papiertje n.
van schuitvormige gedaante, gri flioenschelp f.
G ryporhyngiie, f. [H. n.] Soort van inge- — (fam.) Morsig, onzindelijk meisje, sletje n...
Guenipe, f. (fam.) Slet, totebel f., morsig wij f n.
wan dswo rm m.
Guenon, f. [H. n.] Langstaartige aap m. met
Grypose, f. [Méd.] Pijnlijke misvorming van

den nagel, die zich als een klaauw kromt, g r yposis f.
Guabau, m., z. v. a. GABION. (een visch.)
Guaeari, m. [H. n.] Gepantserde wentelaar m.

wangzakken, van 't geslacht der oorapen. G- h
carnal!, mantelaap. G- nègre, negeraap. — In de
gewone taal: wijfjes-aap n., meerkat f. — ( fig. et
fam.) Zeer leelijke, ook: oneerbare vrouw f. —

GUÉPARD
(Prov.) Pour épouser un singe, it faut être g-,
soort zoekt soort. — Guenuche, f. (verklw. van
guenon) Jonge langstaartige aap m. — (fig. et fam.)
Opgeschikte leelfjke vrouw.
Guépard, m. [H. n.] Soort van luipaard niet
korten staart en eene soort van manen; jagtlui-

GU ER-RIER.

--
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mal n'est pas g-, deze kwaal is niet geneesbaar,
is ongeneeslijk.
Guérissant, e, adj.: La médecine g-e, de genezende, heelende geneeskunst f.
Guérisseur, m., -ease, f. (fam.) Genezer,
heeler m., geneesster, heelster f.; — kwakzalver m.
— G- de bestiaux, veearts m. (vétérinaire).
Guérite, f. ]Mil.] Schilderhuis, schildwacht
Wachttorentje n. (van steen gebouwd op-huisjen.—
vestingmuren). — [Arch.] Torentje, paviljoentje n.
(op een huis) (ook donjon geheeten. — [Mar.] Rand m.
op zijde van de mars, waar de putting ijzers door
komen. G- du fanal, hok n. voor de lantaarn van de
kruidkamer. G-s, z. ARCEAUX . —(Loc.prov.)Gagner
la g-, wegloopen, het hazepad kiezen. On lui a
pris mesure sur une g-, men heeft hem de maat
naar een schilderhuis genomen (van iemand, wiens
kleêren veel te wijd en slecht gemaakt zijn) .
Guerlande, f. [Mar] Band m., kropwang f.
in den boeg van een schip.

paard, jagttijger, g u e p a r d m.
G.iépe, f. Wesp f. — (Prov.) Ou la g- a passé,
Ie moucheron demeure, waar de wesp doorvliegt,
blijft de mug zitten: geringe lieden moeten de grooten niet willen nadoen. — (fig.) Scherp, bijtend,
spotter. — Vrouw met zeer dun geregen middel.
— r uèpiaires, m. pl. [H. n.] Wespensoortenf. pl.
— Guépier, m. Wespennest n. — (Loc. fam. et
prov.) Cest un vrai g-, dat is een regt wespennest:
eene verwarde, nételige zaak. Tomber, Donner, Se
fourrer dans un g-, in een wespennest vervallen, zich
in misselijke zaken steken. — Gaépière, f. Wespennest n. — [H. n.] Bijenwol/, bieneter m., een
fraai vogeltje, dat inz. op bijen, wespenjagt maakt.
Guerlin, m., z. GRELIN. (Guiana.
— [Bot.] Wespenzwam f., paddestoel m. op doode
Guerlin guet, m. [H. n.] Dekhoorntje n. in
boomgin. — Guépiu, e, adj. De wespen betreffend.
-t
Guerra,enter, v. a. Plagen, verontrusten.
Scherp,
geestig,
bijtend,
stékelig
(van
woor(fig.)
den, gezegden). — Ook als subst.: C'est un g-, - SE GUERMENTER, V. pr. Zich beklagen, jammeren.
t G ueriion, m., z. v. a. MOUSTACHE.
't is een batend spotter; een sluwerd.
G uerpi, e, adj.: Femme g-e, door den dood van
Gueragnon, m. [Pêche] Bodem m. van het
haren man verlatene vrouw f. — Guerpison, m.
naauwmazig za/met (gangui).
[And.
tout.] Verlating, afstanddoening f.; de af-I. Guerdon, m. Loon m. en n., huur, belooning, vergelding f. — Guerdonner, v. a. Be- gestane zaak f. — Guerpissement, m., Guer
pie, f., z. V. a. DÉGUERPISSEMENT . — Guerpisbonen, huren.
Gniere, in dichtmaat oak Guères, adv. (altijd seur, in., z. V. a. DEGUERPISSEUR.
Guerre, f. Oorlog , krijg; strijd , twist in. ,
met de ontkenning ne gepaard) Niet veel, wei iig,
niet zeer; bijna niet, zelden. Elle n'est g- plus verdeeldheid, tweespalt f. G - étrangere, civile of
intestine,
zij
dan
buitenlandsche, burger- of binnenland grande que sa coeur, is niet veel grooter
hare zuster. I1 ne sort g-, hij gaat weinig uit. 11 sche oorlog. Vaisseaux armés en g-, ten oorlog uit
schepen. Les lois de la g-, de krijgswet--gerust
na plus g- 1 vivre, hij heeft niet lang meer te
leven. II ne derneurera g- á venir, hij zal niet lang ten f. pl. Voila la place de g-, hier is de wapenplaats.
seitblijven, hij zal welhaast hier zijn. Je ne le vois En temps de g-, in oorlogstijd. Aller à la g-, in
g- plus dune fois par semaine, zk zie hem zelden den oorlog gaan , ten oorlog trekken. Ces deux
meer dan eens in de week. Il ne s'en est g- fallu, princes sont en g-, se font la g-, deze twee vorhet scheelde weinig. I1 n'y a g- que lui qui le sache, sten zijn in oorlog, voeren krijg met elkander, bebuiten hem weet het niemand. Il ne se porte g- bien, oorlogen elkander. II entend fort bien l'art de in
hij vaart gansch niet wel. 11 ne s'en faut g-, het g-, ,hij verstaat de krijgskunde zeer goed. Faire la
g- a feu et a sang, alles te vuur en te zwaard
scheelt niet veel.
Guéret, m. [Agric.] Braakland n.; omgeploegd verwoesten. -- (fig.) Geveinsde twist of oneenigheid f.
braakveld. — (poét.) Korenland, graanveld n. — Petite g-, spiegelgevecht n. — Guerre, wordt ook gebruikt in den zin van: departement n. van oorlog: 11
In sommige streken z. v. a. BINAGE.
G luéri, e, adj.: Maladie g-e, genezen ziekte f. travaille a la g-, hij werkt bij oorlog. — Aller is la
petite g-, stroopen, op vrjbuiterij uitgaan. Faire bonMalade g- of g-e, genezen zieke m. en f.
Guéridon, in. [Econ. dom.] Knaap, lastdra- ne g-, den oorlog met alle menscheljkheid voeren. —
ger, stomme knecht, g e r i d á n m. — [Manuf.] Spoel- Obtenir les honneurs de la g-, met wapens en
bagaadje uittrekken (van een garnizoen, dat zich
tafeltje n. — [Mar .] , z. ÉCOPÉ.
Guerilla , m. pl. (verklw. van 't spaansche heeft moeten overgeven) . — (fig.) Met eere van eene
guerra, oorlog) Kleine oorlog m. — Ligte, ongerégelde zaak afkomen. — (fig.) Faire bonne g- a qn., in
krijgsbende f. of troep nn. in Spanje. -- Guéril- twistzaken, die men met iemand heeft, braaf, eerlik,
las, G.ierilleras, m. pl. Spaansche, ligtgewa- regtmatig te werk gaan. Cela nest pas de bonne
pende soldaten der ongerégelde troepen (als 't ware g-, dat is niet eerlijk, dat is tegen de regels van
de Kozakken der spaansche legers), guerillaas m. pl. 'i spel, dat strijdt tegen de billijkheid. Le Loup fait
G uérir, v. a. Genezen, heelen, herstellen, de la g- aux brebis, de wolf vervolgt de schapen. 11
gezondheid hergeven. Cet emplátre guérit les con- y a g- perpétuelle entre l'esprit et la chair, er is
fusions, deze pleister geneest, heelt de kneuzingen. een gedurige strijd of twist tusschen den geest en
Ce médecin ma guéri, die arts heeft mij genezen. het vleesch. I1 faut faire la g- a ses passions, men
(fig.) G- qn. dune passion , iemand van eersen moet zijne driften bestrijden. Faire la g- au vice,
hartstogt genezen, bevrijden. Le temps guérit tout, de ondeugd b.vtrijden, be^tra fen, trachten te bede tijd heelt alles. De quoi me guérira sela? cela teugelen.. Les éléments se font la g-, de elementen
ne me guérira de rien, wat zal mij dat helpen? zin met elkander in strijd. -- (fig. et fam.) Faire
dat kan mij tot niets helpen. -- GUERIR, v. n. Ge- la g- aux mots, woordenzi f ten. Faire la g- b i'oeil,
nezen, heelen, de gezondheid herkrijgen: J'espêre op zijne hoede zijn, een oog in 't zeil houden. I1
bientót. ik hoop weldra hersteld, genezen te zijn. a fait cela à g- lasse, hij heeft er zich eindelijk
Sa jambe ne guérit pas, zijn been geneest, heelt toe laten overhalen, h ij heeft het met weerzin, zijns
niet. — (Loc. prov.) C'est un saint qui ne guérit ondanks gedaan. — (Loc. prov.) Qui veut la pair,
de rien, die door herra moet geholpen worden, wacht se préparea la g-, wie den vrede wil, bereide zich
vergeefs; hij is, een man, die aanzien noch magt ten oorlog: men moet altijd op zijne hoede zijn. La
heeft. — SE GUERIR, V. pr. Genezen worden, gene- g- nourrit la g-, de oorlog voedt den oorlog: wat
zen, heelen: Son bras se guérit, commence ft se men den vijand in den oorlog ontneemt, dient tot
g-, zijn arm geneest, begint te heelen. — Zich zel- het voeren des oorlogs. A la g- comme a la g-, in
ven genezen of heelen: 11 s'est guéri lui -même la den oorlog gaat het niet anders, liet moet er nu
jambe, hij heeft zelf zijn been genezen. — (Loc. maar mede door, men moet zich naar tijd en omprov.) Médecin, guéris -toi toi -même, doctor, ge- standigheden schikken. Qui terne a g- a, goed baart
nees u zelven; pas dien raad maar op u zelven toe. zorg, veel koeien veel moeijen. G- et pitié ne s'ac— Elkander genezen.
cordent point ensemble, oorlog en medelijden gaan
Gaérison, f. Genezing, heeling, herstelling f. niet wel zamen. — [Bill.] Jeu de la guerre, bijLe médecin travaille à sa g-, de geneesheer werkt zondere soort van biljartspel, oorlogsspel n.
t Guerredon, + Guerredonner, z. GUER.aan zijne herstelling, genezing . 11 doit sa g- à vous,
hij heeft zijne genezing aan u te danken. La g- de DON, GUERDONNER.
la phthisie est difiicile, de genezing der tering
Guerrier, ière, adj. Wat den oorlog betreft
-ziektsmojl. of eigen is, krijgshaftig, oorlogsgezind, oorlo.gzuchGaérissa.ble, adj. Geneesbaar, geneeslijk. Ce tig, strijdbaar, heldha ftiig. Peuple g-, strijdbaas,
---

-

-

kr jgshafti. g volk. Cet homme a fair g-, deze man
ziet er heldhaftig uit. Courage g-, oorlogsmoed,
krjgsmansmoed m. Actions g-ières, oorlogsdaden f.
pl. — La déesse g-ière, de oorlogsgodin f. — Guerrier, m. Krijgsman, krijgsheld m. Un grand g-,
een groot krjgsheld. — (Prov.) Un g- dolt avoir

assaut de lévrier, fuite de loup et défense de sanglier, een qoed soldaat moet koen aangrijpen, langzaam vlugten en zich dapper verdedigen. — [H. n.]

Naam van eene der schoonste kapellen f. pl. —
Somtijds wordt ook het vrouwelijk aan g etroffen:
La vaillante guerrière, de dappere strjdvoerster,
de wakkere amazone. — [Bot.] G-ière, koekoeksbloem f.
Giierroyant, e, adj. Strijdlievend, twistziek:
Humeur g-e, twistzieke aard m. — Guerroyer,
V. n. Oorlogen, oorlog voeren. Il aime a g-, hij
voert gaarne oorlog. GUERROYER, v. a. Beoor
—

-

logen: Le vassal guerroy alt son seigneur, de leenman beoorloogde zijnen leenheer. — Guerroyeur,
m. (Jam.) Liefhebber van den oorlog; strjdzuchtige, twistzieke m.

Guesde, f., z.

GUEUSER.

--
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Guet, m. Het bewaken, bespieden, gadeslaan;

— wacht, nachtwacht; ronde, rondgaande wacht f.;
schildwacht f., uitgezette post m. Etre au g-, op
de wacht, op den loer, op den uitkijk staan; op
schildwacht staan. — (fig.) Avoir 1'oeil, 1'oreille
au g-, een wakend oog houden, een oog in 't zeil
houden, alles bespieden, beluisteren wat er voorvalt. — Ce Chien est de bon g-, die hond is zeer
waaksch of waakzaam. Le chat est au g- dune
souris, de kat beloert eene muis. — G à pied, it
cheval, wacht te voet, te paard. Asseoir, Poser le
g-, de schildwacht uitzetten. Lever le g-, de schild
intrekken. G- de nuit, nachtwacht, nacht--wacht
ronde f.; nachtwaker, klapperman m., ratelwacht f.
G- de clocher, torenwachter. — [Mar.] G- de
mer, strandwacht, zeewacht. Mot du g-, wacht
herkenningswoord, parool n. (nu mot d'or--word,
dre). — (fig. et fam.) Its se sont donné le mot du
rzijn
g- (nu le mot d'ordre of enkel Ie mot)
7e af't met elkander eens, zj hebben 't met elkan
gesproken. Connaïtre le mot du g-, het fijne van

Soms ook, z. V. a GLOUTON, GOURMAND. -- [Fond.]
.

Bovendeel n., mond m. van een' hoogoven. — [Man.]
Hardbekkig paard n. , dat vaak den bek opent. In
dezen zin ook als adj.: Cheval g-. — Ook z. V. a.
ESPINGOLE.

Gueale, f. Mond der meeste, inz. der verscheurende dieren, muil. bek m. La g- d'un chien, d'un
loup, d'un lion, d'un serpent, d'un crocodille,
d'un requin. — [Chas.] Le chien a ,fait sa g-, de

hond heeft reeds zijne behoorlijke grootte en sterkte.
Un chien chaud de g-, een hond, die terstond aan
Ce chien est fort en g-, die hond is sterk in-slat.
den bek. — I1 dévora sa prole en un tour de g-,
hij slokte zijne prooi in eens door. Laisser qu. it la gdu loup, iemand aan een oogenschijnlijk gevaar blootstellen. — (pop. et bas) Mond van den mensch, bek,
smo.L ui. I1 a une vilaine g-, hij heeft een' leelijken
mond. -- (Loc. pop. et fig.) Donner sur la g- it qn.,
Paumer la g- a qn., iemand op den mond, op den
smoel slaan. Des mots de g-, onwelvoegelijke, vuile,
woorden. 11 a toujours la g- ouverte, hij is een
schreeuwer. I1 na que de la g-, hij is een babbelaar, een schreeuwer, meer niet. C'est une g- ferrée, zijn mond is met blik beslagen (hij kan zeer heete
spijzen eten); ook: hij is een vuilbek. Ii est sujet
a sa g-, hij is op zijn' mond gezet, een lekkerbek.
G- fraiche, slokop, die altijd goeden eetlust heeft.
I1 a la g- morte, de mond is hem gesnoerd, de
kwaadspreker, schreeuwer is tot zwijgen gebragt.
Venir la g- enfarinée, z. onder ENFARINER. Etre
fort en g-, veel praats hebben; niet op zijn' mond
gevallen zijn. — (Loc. prov.) Un ménage a in gbien grande, een huishouden kost veel. La g- du
juge en pètera, dat moet maar voor den regler
uitgemaakt worden (van eene twistzaak, die men
niet wil bijleggen). La g, (gourmandise) tue plus

de gens que l'épee, z. EPEE . t La science de la
g-, de kookkunst f. — Gueule wordt ook, wegens
de overeenkomst, van de opening van verschillende
voorwerpen gebezigd: La g- d'un canon, d'un puits,
de mond, opening van een kanon, van een' put.
La g- d'un four, d'un sac, dune cruche, de opening van ,een oven, een' zak, eene kruik. — Gbée, z. BEE . — [Bot.] Fleur en g-, bekvormige
bloem f. — [ Arch. ] G- droite , G- renversée ,
holle en bolle kornis f., die zamen den vorm der S
hebben. — Rookverdrijver m. op een' schoorsteen.
Gueule-de-loop, f. [Bot.] Wolfsmuil m..
eene bekende tuinplant. — [Tech., Mar.] Hoekige

eene zaak weten. — [Féod.] Droit de g- et de
garde, wachtpligtigheid f., waak- en wachtregt n.
Guétable, adj. [Féod.] Wachtpligtig.
Guet-apens, Guet-appens , m. Hinderlaag f., argllsti,q e, verraderlijke overval m.; — ver
overlegd of voorbedacht schelmstuk n.-radejf., keep f., vischbek, haaksteek m. — Gueule-deCe nest point un duel, eest un g-, on la tué de raie, f. [Mar.] Haaksteek m. — Gueule-deg-, 't is geen tweegevecht, 't is eene hinderlaag, een souris, f. [H. n. ] Handelsnaam eener mosselsluikmoord, men heeft hem met geleider lage vermoord. soort. — Gueule-de-veau, f. [H.n.] Orant m.,
Guétre, m. Slopkous, overkous, reiskous f. — kalfssnuit, kalfsbek, kalfsmuil, kalfsneus m., ga(fig. et pop.) Tirer ses g-s, wegloopen. Tirez vos perken n.
Gueulée, f. Muilvol, hekvol; ((am.) mondvol m.
g-s, pak u schielijk weg. — Ii y a laisse ses g-s,
hid heeft er 't hachje bp ingeschoten., zijn leven — ( pop.) Vuile, gemeene taal f.
Gueule-noire, f. [Hort.] Blaauwe myrtenbédaarbij gelaten. Il est venu en g-s it Paris, hij is
op een' stroowisch komen aandrijven (van een ge- zie (die de lippen bij 't gebruik zwart kleurt).
Guealer, V. n. (bas) Schreeuwen, balken; uitring man, die fortuin gemaakt heeft). — % Guétrer,
V. a.: G- qn., iemand slopkousen aandoen. — SE varen. — [Chas.] Pakken: Le lévrier gueula le
GUETRER, V. pr. Zijne slopkousen aantrekken. — Iièvre, de windhond pakte den haas.
Guenles, m. pl. [Bias.] Keel, rood n., een der
Het part. passé is ook adj.: Un homme guêtrd,
een, die slopkousen aan heeft. — (iron.) Voilà un wapenkleuren: Ii porte de g- it la bande dor, h ^•
homme bien guêtré, de kousen hangen hem op voert een gouden schuinbalk in een veld van keel,
de hielen. — Giiétrier, m. Slopkousenmaker m. in een rood veld. (gala n.
Gneuleton, m. (iron.) Groot gastmaal, groot
-- Guétron , m. Kleine, korte slopkous f. —
Gueulette, f. (verklw. van gueule) [Verr.]
[Cbarp .] , z. V. a. GUETTON.
G uettarde, f. [Bot.] Uitheemsche krapplant f. Opening van den koeloven. — [Meun.] Builopening i.
Guensaille, f. (pop.) Graauw, janhagel, geGuette, f. [Charp.] Half sint-Andries-kruis m.;
spuis, bédelvolk, bedelaak n. — Gueusailler, V. n.
schoorbalk, stut m.
Geetter, v. a. Bespieden, beloeren, opwachten, (pop .) Bédelen, schooslen. — Gueusant, e, adj,
oppassen (met oogmerk om te overvallen, te bena- Bedelend, schooiend: C'est un gueux g-, 't is een
áeelen). Le chat guette la souris, de kat beloert de rondgaande, van huis tot huis gaande bedelaar. —
muis. — (fig. et fam.) G- l'occasion, le moment Gueusard, m. (fam.) Bedelaar, schoof/er; deugfavorable, op de gelegenheid, het gunstig oogenblik niet m.
Gueuse, f. [Métall.] Geus, gieteling m., naam
passen. II guettait son débiteur pour lui demander
de l'argent, hij wachtte, paste op zin' schuldenaar, van 't staafijzer, zoo als het uit den smeltkroes
om hem geld te vragen. — Het part. passé is ook der hoogovens vloeit in de driehoekige voren of
adj.: Souris g-e, beloerde muis f. — Guetteur, m., groeven. die men in 't zand op den bodem der
-euse, f. Beloerder, bespieder m., beloerster, be- smelterf heeft aangebragt. — [Mar.] Ballastschuitsp iedster f. — Torenwachter, uitkijk m. (op een je n. , schuitje ballast. — [ Anc. jeu de bill. ]
toren, heuvel, enz.). — [Mar.] Seinwachter, kust Etre en g-, Avoir de la g-, gemaskeerd liggen. —
uitkijk in.
-wachter, [Corn.] Soort van vlaamsch kamelot n. (picote); —
Guetton, m. (verkiw. van guette) Klein sint smalle garenkant f. — z. ook GUEUX.
Gueuser, V. n. (fam.) Bédelen: II passe sa vie
kruis; schoorbalkje n.
-Andries
Guenlard, m., -e, f. (très-faro.) Schreeuwer m., a g-, hij brengt z4jn leven met bedelen door. -schreeuwster f., blaf kaak, blaaskaak m. en f. -- GUEUSER, V. a.: G- son pain, zijn brood bédelen,
A

:

GUEUSERIE

--

bédelbrood eten. — ( fig.) G- des louanges, om lof
bédelen. — Het part. passé komt ook als adj. voor:
Louanges g-es, afgebédelde lof m.
G ueuserie, f. ((am.) Bédelarij , schooierij f.
I1 y a bien de la g- dans cette ville, de bedelarf,
de naakte armoede iis in deze stad zeer groot. —
(fig.) Iets van weinig waarde, uitschot n., vodderj f.
Gueiiset,Gueasillon, m.(verklw. van gueuse)
[Metall.] Kleine gieteling of geus m.
G ueusette, f. [Tech.] Smeerpotje, verfbakje,
aarden otje n., waarin de schoenmakers hun zwartsel hebben.

Gaeusilloi., m., z. GUEUSET.

Guieux, se, adj. Bédelarm, hoogst behoeftig;
kaal, armzalig, ellendig: Ces gens-Ih sont si gqu'ils n'ont pas de pain, die lieden zijn zoo arm,
dat zij geen brood hebben. Voilà un gentilhomme
Bien g-, ziedaar een zeer kaal edelman. Mener one
vie fort gueuse, een zeer armoedig leven leiden. —
(Loc. prov.) Etre g- comme un rat d'eglise (of

comme Un peintre), z. EGLISE. Un avare est toujours g-, een bédelaar is altijd arm. — (fig.) [Arch.]
Cette corniche est gueuse, die kornis is te een-

voudig, te kaal, mist alle sieraad. — GUvux, m.,
GUEUSE, f. Bédelaar m. , -ster f. , schooijer m.,
schooister f.; arme, behoeftige m. en f.; — bij uttbrei-ding: deugniet, schurk m., gemeen mensch, slecht
vrouwspersoon n. Mener one vie de g-, een bédelaarsleven leiden. Un g- de profession, een bédelaar
van beroep. Un g- fieffé, een aartsbédelaar; weleer
ook: een bédelaar, die eene vaste standplaats heeft.

Ne vous fiez pas á cette femme, eest one gueuse,

vertrouw die vrouw niet, zij is een slecht voorwerp.
— (fam.) C'est on g- revêtu, 't is iemand, die van
niets iets is geworden. — [Hist.] Schimpnaam, die
in 1566, onder de landvoogdij der hertogin van
Parma, aan de verbondene nederlandsche édelen
werd gegeven, maar dien zij zelven tot eene eereleus maakten, g e u s m., geuzen m. pl. La ligue
des g-, 't verbond der geuzen, geuzenverbond n. Gde mer, -watergeuzen. G- de Bois, bosch- o/ woudgeuzen, wilde geuzen. — [H. n.] Zékere zeevogel m.
in Florida. — [ Econ. dom.] vuurpot, lollepot m.
Gui, m. [Bot.] Mistelboompje n., mistel, marentak m., eens woekerplant, die op de takken van
den appelboom, den eik, enz. groeit, en van welke
de eikenmistel oudtijds door de Druïden hoog vereerd en met veel plegtigheid gesneden werd. —
[Mar.] Gijp (lijk of giek f., boom m. van't bezaanof brikzeil.
de palan, uithouder m. van den takel. — Hal fgekarnde boter f., die de Indianen in
léderen zakken bewaren. (ONAGE.

G-

Guiage, Guidage, Gnionage, m., z. GUi-

G uib, m. [.H. n.I Soort vangems of gazelle f.
van den Senegal. Louviers (depart. Eure).
Guibert, m, [Com.] Wil lijnwaad n. van
G uibre, f. [Mar.] Scheg f; z. v. a. EPERON.
Guichet, m. Poortje, deurtje of venstertje n.
in eene andere groote poort , deur of venster;
schuifdeurtje , klinkdeurtje, traliedeurtje, spreekdeurtje n.; — brievenkas, brievenbus f. La Por-

te de vilie est fermée , mais le g- est ouvert,

de stadspoort is gesloten, maar de kleine poort of
deur is open. Le g- d'une prison, het traliedeurtje
van eene gevangenis. — Les g-s d'une armoire, de
deuren van eene kas. — (fig. et (am.) Être pris
au g-, op den drempel (op 't oogenblik, dat men
ontsnappen zou) gevat worden.
Guiehetier, m. Portier van eene gevangenis,
cipiersknecht m.
Guide, m. Gids m. en f., geleider, leidsman,
wegwijzer; wegwasster, leidster, leidsvrouw f. Votre
frère, votre soeur nous servia de g-, uw broeder,
uwe zuster zal ons tot gids dienen. — ( fig.) Il
faut un bon g- á la jeunesse, (le jeugd moet een'
goeden gids of leidsman hebben. Prendre la sagesse
pour g-, de wijsheid tot leidsvrouw nemen. — [Mil.]
Bij eer: en troep soldaten: de man, naar welken de
anderen hunne bewegingen moeten rieten, rigtman,
guide. — [ Tech.] Rigthout n., rigtmaat f., lei,der, boorleider, wijzer m., naam van verschillende
voorwerpen, die aan de gereedschappen bij 't gebruik de vereischte rigting geven. — Leioog, geleideoog m. (van eene zuigerstang aan eene stoom
[Mus.] Eerste gedeelte n. of aan -machine).—
Gids, naam van-lopm.enrfug—[Lit1
verschillende werken, die voorschriften, aanwijzingen bevatten: Le g- du voyageur en France, de
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reiswijzer in Frankrijk. -- [Navig.] G -s, baken,
boeijen, tonnen f. pl. , enz. , op de rivieren. —
GUIDES, f. pl. Lijreepen, lijsten f. p1. (van den toom
van een paard). — [Mar.] Uithouder van den sloepstakel. G -s de conduit de drisse , ringen m. pl.,
waarmede de marsevalblokken langs de perdoens
loopen. G-s de bassin , dokleijers m. pl. , dokmerken n. pl.
Guide-àne, m. ((am.) Ezelsbrug f., verzameling van voorschriften, regels, aanwijzingen, voor
waarmede men een of ander werk-beldn,z.
zonder inspanning of nadenken kan uitvoeren; —
ook de naam van sommige werktuigen of gedeelten
daarvan, die de te geven rigting bepalen; boorleider m. der vuurwerkmakers; tandsn jder m. der
kammenmakers; — transparant of lijnenblad n. om
rept te schrijven. -- [Cath.] Formulierboek, brevier n., kerkelijke dagwijzer m., die de orde der
feesten en der diensten bevat. (Plur. Des guide-ánes.)
Guidé, e, adj. (en part. passé van guider)
Aveugle g-, geleide, gevoerde blinde. G- par 1'instinct, door 't instinkt geleid.
Guideati, m. [Pêche] Soort van zaknet n., dat
men aan de riviermonden uitspant. -- [ Mar.]
Stroomleider m.
Guide-baleine, f. [H. n.] Vischje n., dat vaak
boven den kop van den walvisch zwemt en hem
tot gids scheint te dienen, piloot m. (Plur. Des
guide-baleines.) — Guide-chaine, m., z. v. a.
GARDE-CAAiNE. —Guide-du-lion,

m. [H. n.]
Toenaam van den karakal of steppen-lynx (caracal) .
— Guide-forét, m. [Bon.], z. V. a. GUIDE-hNE.
— Guidehors, m. [Fond.] Ovenmond m.
Guider, v. a. Den weg wijzen, leiden, tot gids
verstrekken: Prenez-Je avec vous, afro qu'il vous
guide, neem hem met u, opdat hij u den weg wijze.
G- on cheval, een paard leiden, mennen. — ( fig.)
Geleiden, besturen, onderrigten: C'est lui qui me
guide danseette affaire. hij onderrigt mij in die zaak.
on intérêt seul Ie guidait, hij ging enkel met zijn

eigenbelang te rade. — SE GUIDER, V. pr. Zich rigten, zich gedragen: Il faut se g- d'apres (sur) les
beaux modeles, men moet zich naar de schoone
voorbeelden rigten. — Elkander leiden of besturen.
Guidon, m. [Mil.] (weleer) Ruiterstandaardm.,
klein vaandel n. eener compagnie; — standdaarddrager, vaarjonker, kornet m. — Rigtvaantje n. bij de
zwenkingen van 't voetvolk, guide-vlag f. — Banier f.
eener broederschap.— [Mar.] Standaard, breede wimpel m. (corvette).— [Arqueb.] Korrel, vizierkorrel f.,
mikpunt n. op den geweerloop. — [Mus.] Teeken n. op
't einde van een' regel, dat de eerste noot des vol genden regels aanwijst. — G- de renvoi, teeken,
dat de plaats aanwijst, waar in een geschrift eene
inlassching moet geschieden, renvooi-teeken n. —
[Jeu] Teeken, dat valsche spelers op eene kaart maken, merkteeken n. — [H. n.] , z. v. a. DOBULE.
G uidonnage, m. Post m. van standaarddrager. — [ Jeu] Het merken der speelkaarten door
valsche spelers. — Gnidonner, v. a. [Jeu] Hei
merken (eene kaart). conduire).-melijk
t Gasier, V. a. et n. Leiden, aanvoeren, (guider,
Guit%tte, Guifette, f. [H. n.] Gevlekte zeezwaluw f.
(lonk m.
% Guignade, f. (woord van Brantome) Wenk,
G uignard, in. [H. n.] Kleine pluvier m.,
citroenvogeltje n.
(kers f.
Guigne, f. [Hort.] Zoete kers, bontespaansche
Gnigneux, m. pl. [Arch.] Steekbalken m, pl.
tusschen de dakpannen, waardoor de schoorsteen
het dak uitgaat.
G uigner, V. n. Mikoogen (zoo als bij 't schieten
naar een wit). — GUIGNER, V. a. Beloeren, heimelijk
bespieden: G- Ie jeu de son voisin, het spel van
zijn' buurman beloeren. — (fig. et fam.) I1 a longtemps guigné cette charge, hij heeft lang op dien,
post geloerd. (ouïes, branchies.)
Guignes, f. pl. (bij de visschers) Kieuwen f. pl.
Geugnette, f. [H. n.] Kleine zeeleeuwerik m.,
strandloopertje n., haarsnip f. — [ Mar.] Naadhaak m. (kalfaat-gereedschap). -- [Com.] Soort
van wollen kamelot n.
Gaignier, m. [Bot.] Spaansche- kersenboom m.
G uit;nolant, e, adj., beter GUIGNONANT.
G uignole, f. [Tech.] Balans of weegschaaldrager m.
Guignolet, m. Likeur f. van spaansche kersen.
Guignon, m. Ongeluk n., tegenspoed m., inz
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in 't spel. Je suis en g-, je joue de g-, ik speel ongelukkiq. — Porter g- à qn., iemand ongeluk aan
Guignonnant, e, adj. [Jeu] On--breng.—
heilbrengend, ergerljk, ongeduldig makend. Coup
g-, ergerlijke slag m. Guignon g-, wrévelig makende
tegenspoed m., ongeluk n. op ongeluk.
Guigue, f. Jagtwagen nl. — [Mar.] Gig f.,
li.gte engelsche boot van ijzerblik voor de kanaalvaart.
Guiguette, f . [Mar.], z. v. a. GUIGNETTE.

Guilboquet, m. [Géom.] Parallel- liniaal n.,
werktuig om evenwijdige lijnen te trekken.— [Tech.]
Soort van zwikboor f.
Guildive, f. Suikerbrandewijn, rum m., te[ja f. — Rumfabri k, rumstokerij f. — [Pèche],
of Guildré, m., G uiildille, Guilidère, f. Lo-

kaas n. van kleine visch m. — Guildivier, m.
Stoker van, handelaar m. in suikerbrandewijn, ta
rumstoker m.
-fiao
Guilée, f. Onverwachte regenbui f.
Guillage, m. [Bras.] Gisting f. van het versche

bier in de vaten.

Guillaiidous, m. [Hort.] Soort van druif f.
Guillaute, adj. [Bias.]: Bière g-, gistend,

Zijne gist uitwerpend bier n.

G uillannnie, m. [Tech.] Boor- of sponningschaaf f. G- cintré, boogvormige boorschaaf. G- debout. steile trapschaaf, steilboorschaa f. G- à recaler,
zoetboorschaa f. G- à éhaucher, ruigboorschaa f. Gà plates- bandes, rabatschaa f . — Korrelzift, schrootzeef, buskruidzeef I. — [Métrol.] Gouden It'll-

lens nl., een voormalig nederlandsch muntstuk ter
waarde van 10 gulden.
t Guile, List, sluwheid, doortraptheid, schurkerij f. (den telgang gaat.

Guilledin, nl. [Man.] Pasganger, ruin m., die
Guilledou, m. (alleen in deze uitdrukking:)
Courir le g-, 's nachts in kroegen en krotten loopen.
Guilleu^ ets, m. pl. [Gram., Impr.] Aanhalingsteekens n. pl. (" „). — Guillemeter, v. a. Janhalingsteekens zetten. — Het part. passé is ook
adj.: Page g-, met aanhalingsteekens voorziene blad
(onbesuisde f.-zijdef.
Guillemette, f. (fam.) Zottin, onbezonnene,
Gaillemins, In. pl., z. BLANC-MANTEAU.

Guillemot, m. [H. n.] Duikerhoen n., lom m.,
soort van pluvier f. , op Spitsbergen dui duiker

geheeten.

5 Guiller of Guiler, v. a. Bedriegen. — (Prov.)
Tel croft g- Guillot que Guillot le guille, dikwijls
wordt de bedrieger bedrogen. — GUILLER, v. n.
[Bras.] Gisten, de gist uitwerpen.
Guilleret , te , adj. (fans.) Lustig , vrolijk,
luchtig, opgeruimd: I1 a fair -, hij ziet er regt
vrolijk, lustig uit. — (fig. et [am.) Cet habit est
un peu g-, dit kleed is wat te luchtig. Un ouvrage
g-, een werk, waarin niets grondi g s is. — Gullleretteinent, adv. Op vrolijke, lustige wijze.
Guilleri, m. Getjilp n. der musschen. — Gu l llimont, m. [Hort.] Soort van blaauwe druif f.
Guillochage, m. [Tech.] Het versieren door
middel van regelmatig dooreengevlochten lijnen of
trekken (naar den uitvinder Guillot zoo geheeten);
g u i l 1 o c h é r i n g. -- G uillocher, v. a. Dooreen
vlechten, sieraden van gevlochten lijnen aanbrengen,
g u i l l o c h é r e n: Machine it g-, guillocheer-machine f., werktuig ter insnijding van zoodanig lijnen-netwerk. G- ene tabatière, eene snuifdoos guillochéren.
G- une plate- bande, een tuinbed met kunstig dooreengeslingerde sieraden van palm invatten. -- Het
part. passe is ook adj.: Montre guil1ochée, g e g u i lt o c h e e r d horlogie n.. ook subst.: [Arch.] Du guilloché, lijnen-netwerk n.— Guillochis, m., G uil
Sieraad n. van veelvormig zamenge--lochure,f.
vlochten lijnen of trekken, kettingtrek m., netwerk n. -Guiiloire, f. [Bras.] Gistkuip f. (waarin 't ge
afgekoelde wort de eerste gisting ondergaat-hopten
en in bier verandert).
Guillot, in., z. v. a. GUILLEIIIOT en PINGOUIN.

Guillotine, f. Valbijl f., een strafwerktuig om
't hoofd af te kappen (in 1792 op voorstel van den
franschen geneesheer Gu i llotin ingevoerd) , q u i l l otin e f. — Gnillotiné, e, adj. (en part. passé)
Door de valbijl onthoofd, g e g u i l lot i n e e r d. —
Ook als subst. m. en f. Geguillotineerde m.
en f. Guillotinement, m. Het ter dood brengen
door de valbijl, g u i l l o t i n é r i n g f. — G uillotiner, v. a. Met de valbijl onthoofden, g u i t 10-

t i n é r e n. — Guillotineur, m. [list.] Guillotine-man, bewerker of voorstander der veelvuldige
teregtstellingen door de guillotine tijdens de franse/ze
staatsomwenteling der vorige eeuw.
Giiiinauve, f. [Bot.] Witte maluwe, heemst f.,
kaasjeskruid D.
Guimaux of Gémaux, m. pl. Weiden f. pl.,
die tweemaal 'sjaars gemaaid worden.
Gulinbarde, f. Lange overdekte wagen tot
goederen-vervoer, goederenwagen, vrachtwagen m.
— [Mus.] Mond-harmonika f., mond-trompje n.
(trompe) . -- [Danse] Zékere verouderde dans m.
[Tech.] Zékere schaaf f. om de groeven ot sp onningen glad te maken, wanneer de boor- noch ploegschaaf er bij kunnen komen. — [Jeu] Zeker kaart
(ook mariée en mairage geheeten).
-spel
G uimberge, f. [Acrh.] Het sluitsteensieraad
aan gothische gewelven.
Guimées, f. pl. [Papet.] Stokken m. pl., aan
het kruishout, stijlhouten n. pl.
Guimpe , f. Nonnen-borstsluier of boezemdoek m ; -- een doorgaans geborduurd lijfje n. zon
mouwen, dat de dames onder haar kleed dra -der
Robe en g-, vrouwenkleedje n. met plat en-gen.
zeer hoog lij f. — [Hist.] De sluijer van SinteAgatha, die te Catana op Sicilië bewaard en hoog
vereerd wordt - GUIMPE , m. [H. n.] Naam eener
braziliaansche slang f. -- Guimper, v. a. ([am.)
Den nonnensluijer aannemen, non worden. — GUIMPER, V. a. Den sluier doen aannemen, in een
klooster steken. — Het part. passé is ook adj.:
Fille guimpée, in 't klooster gestoken meisje n. —
.

[Tech.] Doucine g-e, of als subst. Guluipée, f.

Soort van ojief- of lijstschaaf f.
t Guinaud, e,

adj., z. v. a. NIGAUD, SOT.

Guiinche, f. [Tech.] Likhout, glad- of polijsthout n. (waarmede de schoenmakers de hielen der
schoenen glad maken). — (pop.) Liederl kvrouwspersoon n.; — gemeene kroeg, kit f.
Guingonneau, in. [Mar.] Windas n.
Guinda, m., G einde, f. [Tech.] Kleine pers f.
omwollen stoffen koud te persen en te glanzen.
G uindage, in. Het opwinden of ophijschen van
lasten. — [Mar.] Het opzetten, opbrengen, in top

zetten; het -in- en uithlschen. I1 n'y a pas assez
de g-, daar is geen hijsch genoeg. — Het tot hijschen gebézigde touwwerk, takels m. pl. — !l jschloon, kraangeld n.
Guludal, Guindas, nl. [Mécan.] Windas n.
— [Mar.] Schijf of katrol I. om op te hijschen.

G uiudant, m. [Mar.] Hoogte f. eenerscheeps
vlag. G- de pavilion, broeking f. van eene vlag.
G- de la voile d'étai, voort jk, staande lijk n. van den
kluiver of van 't stagzeil, waaraan ringen vast zijn.
-

Geinde, f., z. GUINDA.
Guludard, m. [Anc. mil.] Spil m., lier f. (om

een' boog te spannen) .

Guindas, m., z. GUINDAL.
Guindé, e, adj. (en part. passé van guinder):
Fardeau g-, opgeheschen, opgewonden last m. Tous
les mats g-s, al de stengen in top. — Esprit g-,
opgewonden geest m. Style g-, hoogdravende stijl m.
G windeau , m. [Mar.] Windas , braadsp il,
handspil n., lier f. G- it engrenages, braadspil

met raderwerk.

Guinder, v a. Opwinden. ophijschen. G- des
pierres avec une poulie, steenen met eene katrol
ophijschen. — (fig.) Il ne faut point g- l'esprit,

men moet den geest niet opwinden, niet overspannen, niet te hoog willen vliegen. — SE GUINDER,
v. pr. Zich opwinden, met zékere geestvervoering,
opgewondenheid, hoogdravendheid spreken: Cet orateur se guinde

si fort qu'on le perd de vue, deze

redenaar klimt zoo hoog, dat men hem uit het
oog verliest. — [Fauc.] Onzigtbaar hoog vliegen.
Guinderesse, f. [Mar.] Hijschtouw n.; stengewindreep f. G- du baton de foe, uithaalder m. van
den kluiverboom.
Guinderie,t. (woord vanMad.de Sévigné) Stave,
gedwongen, gemaakte houding f.; — gezwollenheid,
hoogdravendheid f. (boom m.
G uindoule, f. [Mar.] Scheepskraan f., laadGuindoulier, m. [Bot.] (pop.) z. v. a. JUJUBIER.
Guindre, m. [Tech.] Haspel tot dubbeling der
gesponnen zijde, tweernhaspel m.
Guindrelie, f. [Anc.nmil.] Lange, dunne degen in.
Guinée, f. [Métrol.] Guinie, gienje f., engel
goudmunt van 21 (=
= 12,60 gl.). — [Com.]-sche

--

GLIINÉEN

Soort van indisch neteldoek n., inz. van Pondichery. — Bu felleder n.
Guinéen, ne, adj. Tot Guinea of zijne inwoners behoorend, quineesch. — Als subst.: Guinees m.,
Guinésche f., bewoner en bewoneres van Guinea.
Guingan, m. [Com.] Gingang n., oostindische
stof van katoen, met schors gemengd, inz. het fijne
engelsche namaaksel daarvan. — Lijnwaad n., dat
te Guingamp (in 't fransche depart. Cotes du Nord)
gemaakt wordt.
Guingar, m. Goudhoudende kleiaarde f. in
1Vigritië, waarvan de negers pijpen maken.
Guingois, m. Scheefheid, verdraaidheid, ongelijkheid f. On a caché le g- de vette chambre par
une cloison, men heeft de scheefheid, het geeren,
van deze kamer door een schot verborgen. — (fig.
et (am.) Il y a dans eet esprit an g- qui choque
tout Ie monde. er is in dat hoofd iets scheefs, verkeerds, dat ieder hindert. -- DE GUINGOIS, loc. adv.
Scheef. verdraaid , geerend , scheefhoekig: Cette
chambre est de g-, die kamer geert, is scheef. —
S'habiller tout de g-, zijne kleederen geheel scheef
aantrekken. Marcher de g-, scheef loopen. — (fig.
et fam.) 11 a l'esnrit de g-, het is een dwarshoofd;
hi is niet regt bil zijn verstand.
Guinguet, m. [Com.] Ginget n., ligt kamelot
van Amiens. — [ Mar.] , z. v a. ELINGUET. — GUINGUET, 'adj. m. Naauw, smal, eng.
Guinguette, f. Buitenherberg f. danstuin m.
— (fig. et faut.) Lusthuisje, optrekje n. — Open
rijtuig n. met twee wielen , g in ge t t e f. , nu
phaeton m. — Tabakspijp f. met kleinen kop.
— [Econ. rur.] Derde hennepvezel m. — Slechte
wijn m. , bogt f. — [ Jeu] Zeker kaartspel n.;
ruitenvrouw f. in dat spel. — GUINGUETTES, f. pl.
Grof doek n. van vlasafval.
Guinguin, m. [Tech.] Panneeltje n.
Guiniard, m. [H. n.] Braziliaansche zalm m.
Guionage, m. [Anc. Gout.] Regt n., dat de
kooplieden weleer aan de heeren opbragten voor de
veiligheid van 't goederen vervoer door hun gebied.
G«iorant, e, adj. Piepend (als de muis): Voix
g-e, piepende stem I. — Gaiorer, v. n. Piepen
(van muizen) .
Guipé, m. [Tech.] Borduursteek m. op perkament. — Gulper, V. a. Eene teekening met goudof zilverdraad bestikken. — Met zijde overspinnen.
— Het part. passé is ook adj.: Frange trop g-e,
te stijf oversponnen franje f. — G uipoir, m.
Werktuig n. tot overspinning met zijde, doorhaalhaakje n.
Guipon , m. [Mar.] Smeerkwast, teer-, pikkwast, sloepsdweil m. — [Tech.] Kalkkwast (voor
't inkalken van 't zeemleder) .
Guipure, f. [Brod.] Soort van zijden of garen
kant f. met goud- of zilverdraad doorvlochten,
doorvlochten kantwerk n. — Bestikking f. eener
teekening met, goud- of zilverdraad. — Overspinfling f. met zijde.
Guira-béraba , m. [H. n.] Braziliaansche
bastaard-nachtegaal m. — Guira-eantara, m.
[H. n.] Braziliaansche madenvreter m. (ani). —
:

Guirantinga, Guirantingaa , m. [H. n.]

Braziliaansche zilverreiger m. — Guira-pangu,
m. [H. n.] Braziliaansche kotinga of zijdestaart m.
— Guira•quéréa, m. [H. n.] Braziliaansche
geitenmelker m. (tette-chèvre). — Guuirarou, m.
[H. n.] Braziliaansche negendooder of graauwe
(Negerdichter m.
ekster m.
G uiriot, m. Negertrommel of tamboerijn f. —
Guirlande, f. Bloemkrans, bloemslinger m.;
snoer n. van gevlochten bloemen en vruchten, g u i r1 a n d e f. — Kransvormig sieraad n. (van paarlen of edelgesteenten, als vrouwenhoofdtooi); ook
zoodanig sieraad aan bouw -, beeldhouw- of schilder
boegbanden m. pl., banden tegen-werk.—[Ma]Gs,
den voorsteven in den boeg van een schip. G- de cordage, takeling, kleedinq f. op Bene trensing. G- de pont,
dekband. G- des écubiers, band onder de kluizen. —
Guirlander, v. a. Met guirlandes of bloemkransen versieren. — SE GUIRLANDER, V. pr. Zich met
een' bloemkrans of kransvormig hoofdtooisel sieren.
— Het part.assé is ook adj.: Tête guirlandée,
omkranst hoofd n.
Guirnégat, Braziliaansche geelvink m.
Guiisard, m. [Rist.] Aanhanger van de partij
der Guises in Frankrijk, liguist m.
Guisarme, f. [Mil. anc.] Tweesnijdende bijl f.
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of hellebaard m. — Guisarmier, m. ?Vlet zulk
Bene bijl gewapend soldaat.
Guise, f. Wijze, manier f., trant m., handel
Chaque pays a sa g-, ieder land heeft-wijzef.:
zijne manier of wijze, 's lands wijs , ; s lands eer.
Chacun vit à sa g- , se gouverne a sa g- , of
se fouette a sa g-, ieder leeft op zijne wijze. — EN
GUISE DE, loc. prép. Bij wijze van, in plaats van,
als: I1 arend de la sauge en g- de thé, hij gebruikt
salie bi wijze van thee.
Guiseau, m. [H. n.] Soort van aal m.
Guiser, v. n. Tjilpen, kwelen(als de distelvinken).
Guispon, m., z. v. a. GUIPON.
Guisse, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. GESSE.
Guitana, f. Spaansche danseres f.
Guitare, f. [Mus.] Speeltuig met 6 tot 10 snaren, die met de vingers getokkeld worden, spaan
citer, g u i t a r f. — 5 Guitarerie, f. Gui--sche
tar-spel n.. — Guitariser, v. n. (burl.) Op de guitar spelen. — Guitariste, m. et f. Guitarspeler m„
-speelster f.
(een' mastblok.
Guiterne, f. [Mar.] Schoor, spierf., stut m. van
Guit-guit, m. [H. n.] Amerikaansche suikerof honigvogel, guitguit m. (sucrier) .
Guiton, m. [Mar.] Scheepswacht f.; — duur m.
daarvan, wacht f.
Guitran, in.[Mar.] Scheepsteer n., z. v., a. BRAT.
Guivré, e, adj. [Bias.], z. v. a. GIVRE.
Gulaire, adj. [H. n.] Met anders gekleurde keel.
G ulard, m. [Hort.] Soort van druif f.
Gulpe, m. [Bias.] Purperkleurige platrond
schijf f. of koek M.. lnkertouw, kabeltouw n,

Gaine, Gumène of Gutmme, f. [Mar., Bias.]
Gummifère, adj. [Bot.] Gom voortbrengend.

Gundi, m. [H. n.] Soort van afrikaansche
marmot f. (van .Ethiopië.
Gundon, Gunden, m. [H.n.] Groote trekmier f.
Gunnel, f. [H. n.] Botervisch m., soort van
slijmvisch.
Gunnere, f. [Bot.] Soort van netel, gu n n é ria f.
Gur, m. [Com.] Soort van wit oostindisch katoen, g u r n. (gaalsch chits n.
Guracs, Guraès, m. [Com.] Gekleurd benGurlet, m., z. GRELET. (knorhaan m.
Gurnaud of Gurneau, m. [H. n.] Grijze
Guron, m. [H. n.] Lazarusklap f., eeneschelp.
Gusbabul, m. [Miner.] Kattenoog n., oostersche agaat m.
Gustatif, eve, adj. [Anat.] : Nerf g-, smaakzenuw f. — Gustation, f. [Didact.] Het proeven of smaken; smaak m. — Gustuel, le, ad'.
Wat tot het proeven of den smaak betrekking heeft:
Appareil g-, smaaktoestel m., smaak-organen n. pl.
Jouissance g-le, genot n. van den smaak.
Gutte (comme -), z. onder GOMME.
Guttète (Poudre de), f. [Pharm.] Mistelpoeder (tegen kramp aangewend, nu buiten gebruik).
Guttier , Guttifère , m. [Bot.] Gomboom,
gomharsgevende boom. — Guttier-gommier, m.
Gittegomboom m.
Gutta-pereha, f. [Bot.] Het in de lucht tot
eene lederachtige stof verharde melksap van den
percha- of tuban-boom [isonandra gutta] , op Malakka, Borneo e. a. indische eilanden (sedert 1822
bekend geworden en wegens zijne lucht- en waterdigte geaardheid tot veelvuldige einden aangewend),
gutta-percha f.
Guttiforme, adj. Druppelvormig.
Guttural, e, add. [Anat., Méd. Tot de keelof den strot behoorend. Artère g-e, keelpolsader f.
— [Gram.] Lettre g-e, keelletter, letter, die uit de
keel wordt uitgesproken. -- In dezen zin ook als
subst. gebruikt: Les g-es g, k et q, de keelletters
g, k en q. (hemelte betreft.
Gutturo-palatin, adj. m. Wat keel en verGuytoniennes, f. pl., of als adj.: Famigations guytoniennes, [Chico.] Guytoniaansche
berookingen f. pl., berookingen met chloor tot zuivering der lucht (zoo geheeten naar den scheikundige Guyton de Morveau) .
Guzenis, m, [Corn.] Indisch doek n. uit Patna.
Gyges, m. (fabelachtig koning der oude Lydiërs):
(Loc. prov.) Avoir l'anneau de G-, den ring van
Gyges bezitten, zich onzigtbaar kunnen maken, gelukkiq zijn, al zijne wenschen vervuld zien.
Gygomato-maxillaire, adj. [Anat.]: Muscle g-, kaauwspier f.
Gymnandre,adi. [Bot.] Met naaktehelmdraden.
38
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G ymnanthe, wij. [Bot.] Met naakte bloemen. voeter- monniken m. pl. — Gyinnopogon, m.
Gymnase, m. Open plaats f. of gebouw n., [Bot.] Ongebaard hondsgras n. — Gymnopowaar de oud-grieksche jeugd zich naakt of bijna lysperme, adj. [Bot.] Met vele naakte zaden,
naakt met allerlei ligchaamsoefeningen bézig hield, ggymnopolyspérmisch. — Gymnopome,
gymnási,on, gymnasium n.; — ook: heden adj. [H. n.] Met naakte, gladde kieuwdeksels,
kunstmatige ligchaamsoefe--dagscheinrto gymnopomisch.--Gymnoptère, adj.[H.n.]
ni.ng , school voor de gymnastiek , gymnastische laaktvleugelig (van insecten), g y m n op td r i sch,
f. in Duitschland, — GYDINOPTÉRES , m. pl. Naaktvleugeligen m. p l.,
Hoogere
leerschool
school f. —
in Nederland, op welke het voorbereidend akade- insecten met . naakte of niet met stof bedekte vleumisch onderwijs met het onderwijs in de nieuwere gelen, g y m n ó p t er a n. pl. — Gymnorhise,
talen, in de wis- en natuurkunde, enz. gepaard adj. [Bot.] Met blootliggende wortels , g y m n or h i z i s c h. -- Gymnorhynque, adj. [H. n.]
gaat, gymnasium n.
Gymnasiarque, m. Hoofd n., opziener van Met naakten snuit of bek (van visschen), g y m't gymnasium of van de gymnastische school, g y m- n o r h y'n c h i s c h. — Gymnosome, adj. [H. n.]
n a s i a r c h m. — Gymnaste, m. Leermeester Met naakt lijf, gymnosomisch. — Gymnoder gymnastiek; bij de oude Grieken: opvoeder der sophistes, m.1. [H. rel.] Naaktgaande wijzen,
ophen en godsdienst-leeraars ,
kampvechters (die tevens de geneeskunst uitoefende), oust-indische p hilos
gymnast m. — Gymnastérion, m. [Ant.] die bijna naakt gingen, zich het gebruik van vleesch
Kleedkamer f., kleedvertrek n. van een gymnasion. en allerlei ligchamelijk genot ontzeiden en zich en—G ymn astique, adj. LigchaamsoeEenend, kracht- kel met de beschouwing der natuur bezig hielden,
oe fenend, tot de strijdschool of de ligchaamsoe fening gymnosophisten m. pl. —Gymnosperme,
behoorend, g y m n á s t i s c h: Exercises, Jeux g-s, adj. [Bot. ] Met naakte of blootliggende zaden ,
gymnastische oefeningen f. pl. , spelen n. pl. — gymnospérmisch. - GYMNOSPERMES, m. pl.
YMNASTIQUE, f. Kunst of leer der ligchaamsoefe- Naaktzadigen f. pl., g y m n asp e r m s a, planten,
ningen, g y m n a s t i e k f. G- militaire, médicinale, welker zaden, ten getale van vier, bloot of zonder
athlétique , krjgs- , gezondheids- , kampvechters- eenig bekleedsel onder op den bodem van den kelk
gymnastiek. — -I- Gymnastiser, v. n. Ligchaams- liggen, vormende de GYMNOSPERMIE f. of de eerste
oe feningen houden, zich met de gymnastiek bézig orde der lie klasse van Linneus. — Gyennohouden. (kruid n. spore, adj. [Bot.] Met blootliggende zaadkorrels.
Gymnèine, m. [Bot.] Nieuw-Hollandsch honds- gymnosporisch. — Gymnostachyde, f.
Gymnètre of Gymnetère, m. [H. n.] Lint- [Bot.] Nieuw-Hollandsche aron of kalfsvoet m. —
of bandvisch m. (poisson en ruhan), zonder vinnen G ymnostome, G ymnostomé, e, adj. [H. n.]
Met naakten, geene aanhangsels hebbenden mond
aan 't achterdeel.
Gymnique, adj. [Ant.] Wat de naakt uitge- (van insecten) , g y m n o s t ó m i s c h. — G ymnovoerde oefeningen bij de oude Grieken betreft, style, adj. [Bot.] Met naaktstijltje, g y m n o s t y'g y m n i s c h. — [H. n.] Naaktlijvig, onbehaard. li s c h. — Gymnote, adj. Met naakt lijf, met
— GYMNIQUE, f. Kunst der naakte ligchaamsoe fe- naakten, ongevinden rug, g y m n o t i s c h . - . GYMningen, der kampvechters of worstelaars; z. v. a. NOTES , m. pl. Naaktruggen m. pl., visschen zon
rugvinnen, onder welke de gymnote électrique,-der
GY➢INASTIQUE.
Gymnoblaste, adj. [Bot.] Met blootliggende de sidderaal of elektrische aal, de merkwaardigste
kiem, g y m n o b las t i sch. — G ymnobranehe, is. — Gymnotetrasperme, adj. [Bot.] Met
adj. [H. n.] Met naakte kieuwen, g y m n o b r á n- eene bloem, die vier blootliggende zaadkorrels voortc h i s c h. — Gymnocarpe, Gymnocarpien, brengt, gymnotetraspérmisch.--Gymnone, adj. [Bot.] Met naakte vruchten, g y m n o kar- thorax, m. [H. n.] Kaal- of naaktbuik m., visch
p i- s c h. — Gymnocaule, adj. [Bot.] Met naak- zonder buikvinnen (aal, moeraal). — Gymnotriten of bladerloozen stengel. — Gymnocéphale, sperme, adj. [Bot.] Met drie blootliggende zaad
-korels,gymntipéch.—Gure,
adj. [H. n.] Naakthoofdig. — els subst. m. kaal
vogelen met ongevéderden kop, van-kopm.(van adj. [H. n.] Met naakten staart, g y m n is ri s c h.
G ynandre , Gynandrique , adj. [Bot.]
visschen met ongeschubden kop). — ,Gymnoclade
of Ciicot, m. [Bot.] , z. v. a BEHEN . — Gym- Vrouwmannelijk, dubbelslach tig, met aan de stampernocologie , f. Leer der krachten, die op den tjes vastzittende meeldraden, g y n á n d r i s c h. —
toestel tot voortbeweging (locomotie) werken, g y m- GYNANDRES, f. pl. Helmst jligen f. pl. , planten,
n o k o 1 o g í e f.: — ook z. v. a. GYMNASTIQUE. — welker meeldraden en helmknopjes met de stamGymnodère, adj. [H. n.] Naakthalzig, gym- pertjes zamengegroeid zijn, vormende de GYNAN n o d é r is c h. — Gymnodermate of G ymno- DRIE f . of de 20e klasse van Linneus, g y n a n d ri a.
derme , adj. [11. n.] Met naakte , kale huid, — Gynanthrope, m. [H. n.] Vrouwman, herg y m n o d é r m i s c h. — G ymnodisperine, adj. maphrodiet of dubbelslachtige, die meer van den
t.] Twee naakte zaadkorrels dragend, g y m n o- man dan van de vrouw heeft, g y n á n t r op o s m.
Gynécée, f. [Ant.] Vrouwenvertrek, vrouwen
Oospérmisch. — Gymnodonte, adj. [H. n.]
afgezonderd vertrek voor de vrouwen bij-huisn.,
Met ontbloote tanden (van visschen) , g y m n o d o nt i s c h. — G ymnogastre, adj. [H. n.] Naakt - de Grieken, g y n ce c é u m n.— Keizerljke kleeder- en
buikig (van visschcn) , g y m n o g a s t r i s c h. -- meubelkamer f. (der byzantijnsche keizers). — GyGymnogène, adj. [H. n.] Naakt te voorschijn uécaire, m. et f. Hij of zij , die, in de keizerl jke
komende of ontstaande , g y m n o g é n is c h. — kleederkamerin zode of wol werkte.—GynéeocosGymnogomphe, adj., [H. n.] Met blootliggende rne, m ., z. v. a. GYNECONOME.—Gynécocrate, m.
kinnebakken, g y mn o g o m h i s c h. — Gymno- [Polst.] Aanhanger, voorstander der vrouwenregégramme, m. [Bot.] Soort van warenkruid n. ring, g y n ce k o k r a a t m. — G yuécocratie, f.
— Gy innogyne, adj. [Bot.] Met blootstaand, Vrouwenregéring f., staat m., waarin de vrouwen
niet door eene bloemkroon omgeven stijltje, g y m- het bewind kunnen voeren, g y n ce k o k r a t i e f.:
n o g y'n is c h. -- Gymnomosperme, adj. [Bot.] L'Angleterre et 1'Espagne sont des g-s. — GynéMet eene bloem, die slechts ééne blootliggende zaad- coeratique, adj. Tot de vrouwenregéring bekorrel voortbrengt, aymnomospérmisch. — hoorend, g y n ce k o k r á t i s c h. — GynécograGymnomurène, f. [H. n.] Geslacht n. van vis- phe, m. [Diaact.] Schrijver over de vrouwen,
schen zonder buikvinnen, gelijk de lampreijen. — gyncekograaph m. — Gynécographie, f.
Gymnomyze, f. [H. n.] Soort van tweevleugelig Vrouwenbeschrjving, verhandeling over de vrouw,
insect. — G ymnonectes, m. pl. Naaktzwem- leer of kennis der vrouwen en der vrouwenziekten,
mers m. pl., naakthuidige schaaldieren n. pl. — g y n ce k o g r a p h í e f. — Gynécographique,
Gymnonote , adj. [H. n.] Met naakten rug, Tot de vrouwenbeschrijving behoorend, g y n ce k og y m n o n ó t i s c h. — G yinnopédie, f. [Ant.] g r á p h i s c h. — Gynécolátre, M. Vrouwen
vereerder m. — Gynécolatrie, f.-anbider,
Dans m. van naakte jongelingen in 't oude Sparta,
ter eere van Apollo en Bacchus. — Gymnopé- Vrouwen-aanbidding, -vereering f. — Gynécoláristomate, adj. [Bot.] Met naakten en tande- trique, adj. De vrouwenvereering betreffend, g yloozenmondrand, gymnoperistomátisch.- n ce k o l a tri sch. — Gynécologie, f. VrouwenGymnophides, m. pl. [H. n.] Slangen met naakte, kunde, beschouwing der vrouw in haren gezonden
gladde en sljmige huid. — Gymnopleure, m. en zieken toestand, g y n a k o l o g í e. — G ynéco[H. n.] Soort van schildvleugelig insect. — Gym- logigne, adj. Tot de vrouwenkunde behoorend,
nopode, adj. j H. n.] Naaktvoetig, gymnop ó- gynwksológisch —Gynécologne,m.,z.v.a.
d i s c P. — 1^Y;► tN4)1'ODES, m. pl. [H.. rel.] Barre- GYNECOGRAPHE. — Gynéconuane, m. Vrouwen.

GYNIDE
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gek, vrouwziek man, fly n ce k o m aan m.
ynéeomanie, f. Verzotheid op vrouwen, ontembare drift naar 't vrouwelijk geslacht, g y n ce k om a n í e f.
ynécomaste, m. Man met borsten zoo groot als die der vrouw, g y n ca k o m á s t m.
— Gynéconome, m. [Ant.] Vrouwenopzigter,
vrouwenbewaker, g y n ce k o n o o m m. — Gynécophysiologie, f. [Didact.] Physiologie f. der
vrouw. -- Gynécophysiologique, adj. Tot
die physiologie der vrouw behoorend. — Gynéeosme, m. [.Ant.] Regéringspersoon, belast met de
handhaving van de wetten tegen de weelde der
vrouwen. — Gynécotomie, f. [Anat.] Ontleding f. van de vrouw. -- C ynécotomique, adj.
Tot die ontleding behoorend, g y n ce k o t o mis c h.
Gynide, m. Tweeslachtige m. (androgyne, hermaphrodite).
Gynodyname, adj. [Bot.] Plante g-, plant,
bij welke het vrouwelijk orgaan de overhand heeft,
g y n o d y n á m i s c h e plant f. — Gynologie, f.,
z. V. a. GYNECOLOGIE. — Gynopogon, f. [Bot.]
Eenbladerige bloem f.
(Elzas.
Gyntel, m. [H. n.] Soort van vink m. in den
Gypaète, m. [H. n-] Lammergier, brandgier m.
Gypogérane, m. [H. n.] Slangenarend, slangenvreter, sekretaris m., een afrikaansche langbeenige roofvogel.
Gypse, m. [Minér.] Gips, pleister n., waterhoudende zwavelzure kalk m. — Gypsé, e, adj.
Vol gips, gipshoudend; met gips bedekt. — Gypseux, euse, adj. Gipsachtig, naar gips gelijkend.
— [Med ] Goutte g-euse, kalkjicht, knobbeljicht f.
— Gypsifère, adj. [Minér.] Gipshoudend, gipsbevattená. — Gypsoppile, add. [Bot.] Gaarne
op gipsgrond groeijend. — GYPSOPHILE, f. Gipskruid n., gipsplant f. G- fastigie, zeepbloem f. -Gypsophyton, m. [Bot.] Kruipend gipskruid n.
Gyrie, f. Goochelar] f.; -- z. ook GIRIE.
Gyrin, m. [H. n.] Draaikever m.; watervloo f.
(tourniquet, puce aquatique) . — G- of Grenouille
gyrène, f. Jonge kikvorsch f.., kikkervischje n.
Gyrocarpe, m. [Bot.] Zeer hooge, schoone
Amerikaansche boom, welks vruchten den kinderen
tot pluimballen dienen , gyro k á r p s, s c it m. —
Gyrodactyle, in. [H. n.] Soort van draaijende
ingewandsworm, gyrodakty1us m.
Gyrole, Gyrolle, 6yroule, f. [Bot.], z. v. a.
BOLET en CHERvl.
Gyromancie , f. Kringwaarzeggerij f. , het
waarzeggen door 't rondgaan in een' kring, g yromantic f. — Gyromancien, m., -ne, f.
Kringwaarzegger m., -waarzegster f. g y r om á n t m.
en f. — Ells adj.: Wat de kringwaarzegger] betreft, gyromántssch.
Gyrome, m. [Bot.] Schotelvormige vruchtbodem m. bij sommige korstmossen.
Gyromie, f. [Bot.] Indiaansche komkommer m.,
eene tweelobbige plant van Noord- Carolina.
Gyroselle, f. [Bot.] Godenbloem f., z. v. a. DO-
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Gyrovague, m. Landloopend bedelmonnik m.
Gyrrenera, m. [H. n.] Nieuw-Hollandsche
zeearend m.

LI!
NB. De woorden, die met eene geaspireerde of aan
beginnen, zijn met een * geteekend.-geadmh

H, m. en f. (Un he, Une ache) Achtste letter
van 't alphabet en zesde der medeklinkers, de H f.
Un h muet, aspiré, eene stomme, aangeademde h.
*Ha ! interj. (om verwondering, verrassing uit
te drukken, ook als klanknabootsing van 't gelach) .
Ei! zoo ! ha ! Ha ! vous voilà ! ha ! zift ge daar!
I1 pousse des ha! ha! continuels, hij laat gedurig
zijn ha! ha! hooren.
Habara, Habarala, in. [Bot.] Soort van
kalfsvoet of aronswortel nl.
Habascon, m. [Bot.] Zékere afdrijvende wortel m. van Virginié.
(waad n.
Habassis, m. [Corn.] Zeker indiaansch lin-
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Habe, f. Lange lijfrok m. der Arabieren.
Habeas-corpus, m. (pr. a-bé-ace cor-puce)
[H. d'Angl.] Engelsche grondwet f., die met de
latijnsche woorden habeas corpus, enz. (heb uw
ligchaam, nl. vrij) aanvangt, wet der gevangen
(sedert 1679, toen zij onder Karel 1I. werd-nemig
vastgesteld), volgens welke ieder in hechtenis Genomene binnen 2t uren voor zijn' bevoegden regter
moet staan, en na dit tijdsverloop, in geval hij van
schuld niet overtuigd kan worden, zijne loslating
tegen borgtogt kan vorderen, habeas-c o r pusf.
acte
(vlasvink m.
Habesch, m. (pr. a-bèche) [Ei. n.] Syrisehe
Habile, adj. Knap, bekwaam, geschikt, bedreven, ervaren, welgeoefend; vaardig, gaauw, vlug,
behendig: C'est an homme h-, 't is een bekwaam
man. I1 est très-h- dans son métier, h ij is zeer
knap, bedreven in zijn handwerk. Un h- musicien,
een bekwaam muzikant. Un h- copiste, een vlug,
vaardig afschrijver. — Ook in ongunstige beteekenis: Un h- flatteur, een bedreven vleier. Un hfripon, een doortrapte schelm, deugniet. — [Jur.]
Bevoegd, geregtigd, bekwaam door de wet: Il est
h- it succeder, hij is bevoegd om op te volgen;
(/1g. et fans.) hij past op de kleintjes, houdt in alles
zijn voordeel in 't oog. — Ook als subsi.: Les h-s,
de knappe, bedrévene mensehen, of die zich voor
zoodanig houden. -- Habilennent, adv. Knap,
bekwaam, enz., op bekwame, of behendige wijze:
Il joue h-, hij speelt goed, vaardig. I1 a fait cela
fort h-, hij heeft dit zeer behendig gedaan. I1 s'est
tiré h- d affaire, hij heeft zich met verstand en
oordeel uit de zaak gered, getrokken.
Habileté, f. Bekwaamheid, geschiktheid, bedrevenheid, behendigheid, vaardigheid f. I1 a fait
voir son h- en vette affaire-lá, hij heeft in deze
zaak zijne bekwaamheid aan den dag gelegd. On
acquiert de 1'h- par lapratique, door oefening
verkrijgt men vaardigheid, geschiktheid.
Habilissime, adj. (fum.) Zeer knap, bekwaam,
geschikt, bedreven, ervaren.
Habilitant, e, adj. [Prat.] Bevoegd makend,
geregtigencl. — Habilitation, f. Bevoegdmaking, regtiging, wettiging, h a b i 1 i t á t i e f. Le
consentement du père de famille est nécessaire is
leur h-, de bevoegdmaking kan hun zonder de
toestemming van den huisvader niet worden ver
— Habilite, f. Wettelijk erkende bevoegd--lend.
heid, geregtigdheid, ha b i l i te i t f. Un ills acquiert 1'h- de contracter par le consentement de
son père, een zoon verkrijgt de bevoegdheid om een
verdrag te maken door de toestemming zijns vaders. — Habiliter, v. a. Bevoegd of geregtigd
maken, wettigen, h a b z l i t é r e n: H- un mineur
à contracter, een' minderjarige bevoegd maken om
te contractéren. — S'HABILITER, v. pr. Zich bevoegd of geregtigd maken. — Het part. passé is
ook adj.: Un batard est habilité par la légitimation is recueillir one succession, een onecht kind
wordt door de echtverklaring tot het ontvangen
van eene erfenis gewettigd, bevoegd.
Habillale, m. [Cuffs.] Toebereiding, toerigting, toemaking, gereedmaking f. van vleesch, wild,
gevogelte of visch om gebraden, gestoofd enz. te
worden. — [Bouch.] Het opmaken van geslagt
vee. — [Tech.] Zamenstelling, opmaking, ineenzetting, toebereiding f.: H- dune montre, ineenzetting van een horlogie. H- dune pièce de po
opmaking van een stuk aardewerk (het aan--teri,
zetten van ooren, voeten, stelen, enz.) H. du
chanvre, hékeling van den hennep. --H- d'un arbre, besnoeijing, inkorting der takken en wortels,
alvorens men een' boom plant. H- d'un train de
Bois, zamenstelling van een houtvlot. — H- des
cartes is jouer, kleuring f. der speelkaarten.
Habillant, e, adj. (fain ): Une étoffe bien
h-e, eene stof, die goed kleedt, goed staat.
Habillé, e, adj. (en part. passé van habiller):
Homme h- de flair, in 't zwart gekleed man. Il
est h- is la francaise, hij is op zijn fransch gekleed.
I1 était h- en rai, h ij was als een kor.;eeg gekleed,
droeg een koningskleed. — Habit h-, zondagskleed,
balkleed, gala-kleed n. — [Bias.] Vaisseau h-,
schip n. met zeilen van andere kleur dan de romp.
— Cartes h-es, gekleurde, afgezette speelkaarten f.
pl. - Z. verder HABILLER.
Habillement, in. Kleeding, kleedij, kleederdragt f.; het kleeden, het voorzien van kleederen
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L'h- desÉgyptiens était fort simple, de kleedij der
Egyptenaren was zeer eenvoudig. — L'h- des troupes, liet kleeden der troepen. Capitaine d'h-, kapitein van kleedmg. Masse d'h-s, kleedtin,q fonds n.
Dépenses d'h-, uitgaven f. pl. voor de kleeding.
Habiller, V. á. Kleeden, aankleeden, kleederen
aantrekken. Ei- un enfant, een kind aankleeden. —
Kleeden, kleederen maken, kleederen verschaffen:
Ce tailleur m'habille depuis longtemps, die kleer
kleedt mij sedert lang. H- des pauvres, ar--maker
men kleeden, van kleederen voorzien. I1 a habillé
un pauvre garcon, hij heeft een' armen jongen in de
kleren, in 't puk gestoken.--Kleeden, staan, passen:
Cet habit, Cette étoffe vous habille bien, dit kleed,
die stof kleedt u goed. — Ook zonder voorwerp:
Cette étoffe habille bien, Ce tailleur habille mal.
— [Beaux arts] Ce peintre, ce sculpteur babille
bien ses figures, deze schilder, deze beeldhouwer
kleedt, drapeert zijne figuren goed. — Bij uitbreiding: H- d'épines an jeune arbre, een' jongen
boom met doornen omkleeden (ter beveiliging); ook:
een' jongen boom aan takken en wortels besnoeien
(om hem te verplanten). — (fig.) H- en vers une
maligne prose, slecht proza in verzen steken. Molière a habillé a la francaise l'Avare de Plaute,
Molière heeft den vrek van Plautus in een fransch
pak gestoken. — H- son visage, zich blanketten,
zich maskeren. H- un conte, een verhaal goed inkleeden, het wulpsche, aanstootelijke daarvan bedekken. B- une faute, eene fout, een' misslag bewimpelen. — H- qn. de toutes pièces, iemand
duchtig doorhalen, de waarheid zeggen; ook: veel
kwaad van iemand spreken. — [Tech.] Opmaken,
toebereiden, afwerken, ineenzetten, zamenstellen:
H- des pièces de poterie, stukken aardewerk opmaken, er de noodige ooren, pooten, stelen aanzetten. H- une peau, eene huid toebereiden, gaar
maken. H- du chanvre, hennep hékelen. H- un
train de bois, een houtvlot zamenstellen. H- une
montre, een horlogie ineen zetten. H- des cartes à
jouer, speelkaarten afzetten of kleuren. — [Bouch.]
H- un veau, een geslapt kalf opmaken, het villen,
uithalen, enz. — [Cuis.] H- un lièvre, une volaille, un saumon, een' haas, een' vogel, een' zalm
toebereiden of toemaken (om over 't vuur gebragt
te worden). — [Pêche] H- le poisson, den visch
toebereiden (ter inzouting). — [Meun.] H- les ailes
d'un moulin, de zeilen aan de molenwieken slaan.
— S'HABILLER, v. pr. Zich kleeden, kleederen aantrekken: Cet homme s'habille bien, die man kleedt
zich goed. Ella s'habille pour aller au bal, zij
kleedt zich om naar het bal te gaan. — I1 s'habille
à la friperie, hij koopt zijne kleêren op de voddemarkt. — Je veux m'habiller de neuf, ik wil mij
in 't nieuw steken, nieuwe kleederen aanschaffen.
— (fig. et fam.) Its se sont joliment habillés, zij
hebben elkander geducht de ooren gewassen over
den hekel gehaald.
Habilleur, m., -euse, f. Kleeder m., kleedster f. (bij een' schouwburg). — Leertouwer, leêrbereider m. -- Toebereider m. (van den visch ter
inzoutin,g) . houtvlot) .
Habillot, m. [Tech.] Koppelhout n. (voor een
Habillure, f. [Charp.] Fluitvormige inlating
van latwerk.
Habit, m. Kleed n., kleeding, inz. bovenkleeding f., gewaad n.; — mansrok m. H- d'homme,
de femme, mans-, vrouwenkleed. H- d'été, d'hiver,
zomer-, winterkleed. H- de chasse, jagtkleed. —
H- b l'antique, ouderwetsch kleed. H- de noces,
bruiloftskleed. H. de dimanche, zondagskleed. Hde deuil, rouwkleed. H-s sacerdotaux, pontificaux,
priester-, bisschopskleeding. H- long, geestelijke
ambtskleeding, in tegenstelling met H- court, de
gewone zwarte kleeding. Prendre 1'h-, het geesteljke kleed aannemen. — H-, pantalon et gilet de
même étoffe, rok, broek en vest van dezelfde stof.
H- -veste, rok met korte panden. — 1[Mar.] H- de
bord, scheepsplunje f. — [Mil.] H- d'ordonnance,
voorgeschreven uniform of montéring, montéring f.
volgens model. — (Prov.) L'h- ne fait pas le moine,
het kleed maakt den man niet, men moet de menschen niet naar 't uiterlijke beoordeelen L'h- fait
(of eest) 1'homme, het kleed maakt den man: men
kan de menschen naar hun uiterlijk heoordeelen.
Les beaux habits servent fort à la mine, de kleiren maken den man, de fraaije kleederen bedekken
vaak 't gebrek aan schoonheid. L'h- volé ne va
.
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pas au voleur, onregtvaardig verkregen goed gedijt niet. -- (Loc. J'am.) Cet b- vous est fait comme de eire, die rok staat u als aan 't lijf geschilderd. — (fig. ) Mettre h- bas, sterven.
Habitable, adj. Bewoonbaar: Ce bátiment
nest pas h-, dit gebouw is niet bewoonbaar.
% Habitacle, m. Woning, woonplaats f. L'hdu Très-Haut, de woning des Allerhoogsten. —
[Mar.] Nachthuis, kompashuisje n. Lampe d'h-,
nachthuislamp f.
Habitant, e, adj, [Prat.] Woonachtig, wonend: Elle a choisi sa demeure à H., oiu elle est
encore h-e, zij heeft H. tot hare woonplaats ver
waar zij nog woonachtig is.
-koren,
Habitant, m., -e, f., Inwoner, bewoner m.,
inwoonster, bewoonster f., ingezétene m. en f. H-s
de la ville, stadbewoners, stedelingen, burgers. Hde la campagne, landbewoners, veldelingen, landlieden, boeren m. pl. — (poét.) Les h-s des forêts,
de Fair, des eaux, de bewoners der bosschen, der
lucht, der wateren: de wilde dieren n. pl., de vogels, de visschen m. pl. Les h-s, de 1'Olympe, du
eiel, de goden. Les h-s des tombeaux, des rives
sombres, de dooden. — In bfjzonderen zin: planter m., bezitter eener plantaadje (habitation) in
eene kolonie
% Habitat, m. [Bot.] , z. HABITATION.
Habitation, f. Het bewonen; bewonin f.;
woning, woonplaats, woonstede, verblijfplaats f.,
verblijf n. Lb.- de la campagne est peu agréable
en liver, het buitenwonen, het landverbljf is niet
zeer aangenaam in den winter. Cette h- me plait,
die woning, die woonplaats behaagt mij. L'h- d'un
animal, het gewone oponthoud van een dier, de
plaatsen, die het vaak bezoekt. L'h- (la station) de
la loutre est près des rivières, de otter huist liefst
bij de rivieren. — [Bot.] Gewone groeiplaats f.,
vaderland n. (weleer ook habitat geheeten): L'hdu riz est dans 1'Inde, et sa station dans les endroits marécageux, het vaderland der rijst is Indië,
en hare gewone standplaats zijn de moerassige oorden. — [Jur.] Droit d'h-, inwonings-, bewoningsregt n — [Prat.] Avoir h- aver une femme, met eene
vrouw huizen, vleeschelijken omgang met haar
hebben. — In bijzonderen zin: stuk bouwgrond in.
in eene kolonie, plantaadje f. ; — ook; nederzetting,
kolonie f. ; I1 a deux h-s à la Martinique, hij heeft
op M. twee plantaadjes. Les Francais établirent
une h- en Canada, de Franschen zetteden zich in
Canada neder.
Habiter, V. a. Bewonen, wonen in, zijn verblijf houden. H- un pays, une maison, een land,
een huis bewonen. Le renne habite les pays glacés, het rendier bewoont de koude landen. Les
roseaux babitent les marécages, het riet wast in
moerassen of drasland. — (fig.) La paix habite
ce sejour de vrede woont, huist, zetelt in dit verblijf. — HABITER, v. n. Wonen, huizen: H- b
Paris (liever als v. a.: H- Paris,), te Parijs wonen. J'habite chez mon père, ik woon bij mijn
vader in. II habite aver son frère, hij huist met
zijnen broeder. H- dans un lieu solitaire, en rase
campagne, in een eenzaam oord, in 't open veld
zijn verblijf houden. H- sous des tentes, sous le
chaume, onder tenten, onder 't rieten dak wonen.
— (fig.) La vérité semble h- sur leurs lèvres, de
waarheid schijnt op hunne lippen, in hun' mond
te wonefl. — [Prat.] H- aver une femme, met
eene vrouw huizen. -- S'HABITER, v. pr. Bewoond
worden: Cette maison ne s'habite plus depuis six
mois. — Het part. passé is ook adj.: Maison habitie, bewoond huis n, Lieux habités, bewoonde
plaateen f. pl.
S Habituable, adj. Wat zich laat aanwennen.
Habituaire, m. et f [Jur.] Bezitter m., bezitster f. van 't inwoningsregt.
Habituation, f. Hoedanigheid f. van hulp
-priest
(habitué).
Habitude, f. Gewoonte, hebbelijkheid f., aan
n.: Bonne, mauvaise, vieille h -, goede,-wensl
slechte, oude gewoonte. Ses h-s sont ridicules, hij
heeft belagchel jke gewoonten, aanwensels. Passer,
Tourner en h -, tot eene gewoonte worden. Pécher
par h-, uit gewoonte zondigen. C'est un péché,
une faute d'ih-, 't is eene hebbelijke, aan gewende
zonde, fout. Un homme d'h-, iemand, die zijne
vaststaande gewoonten heeft, een slaaf van zijne
gewoonten. — (Prov.) L'h- est uni seconde (of
g
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autre) nature, de gewoonte is eene tweede natuur.
— [Physiol., Méd.] H- du corps, ligchaamsgesteldheid, natuur f., gestel, temperament n. ; lig
Son mal est répandu dans toute-chamsoudingf
l'h- du corps, zijne kwaal zit door zijn gansch ge:

stel. Je l'ai reconnu de loin à la seule h- du corps
(of h- extérieure), ik herkende hem van verre
enkel aan zijne houding. -- H-s, kennissen, beken
homme a de bonnes h- á la cour. (In-den:Ct
dien zin verouderd.) — Avoir h- auprès dune
personne, Avoir h- avec qn., omganq, gemeenzaam
verkeer met iemand hebben. (In dien zin weinig
gebruikt.) — (fam.) Il a une h-, hij houdt er een
liefje op na.
Habitué, e, adj. (en part. passé van habituer)
Gewoon, gewend: Un jeune homme h- an travail,
een aan den arbeid gewend jongeling. — Prêtre h-,
z. HABITUÉ, m. — HABITUE, m., -E f. Gewoon
bezoeker m., bezoekster f., gewone gast, vaste
klant m. en f. Les h-s de la maison, de huisvrienden. Les h- d' un théátre, de vaste bezoekers,
abonnenten van een' schouwburg. Les h-s dun
café, de vaste klanten van een kojfijhuis. — HABITUE, m. Hulppriester m. (die in eene parochie
helpt mislezen, maar geen vast inkomen trekt,
noch bepaalde plaats in 't koor heeft).
Habituel, le, adj. Aangewend, tot eene gewoonte geworden, hebbelijk, ingeworteld: Un mal
h-, een ingeworteld kwaad n. Péché h-, tot gewoonte geworden, aanklevende zonde f. — [Théol.]
Grace h-e, inwonende, bijblijvende genade f. —
[Bot.] Le caractère h- dune plante, de kenteek enen eener plant.
Habituelle, f. [Méd.], z. v. a. MENSTRUES.
Habituellemeut, adv. Gewoonlijk, uit gewoonte: I1 jure h-, hij zweert uit gewoonte.
Habituer, V. a. Gewennen, gewoon of gewend
maken, aanwennen: H- qn. It qc., iemand aan iets gewennen. I1 faut h- de bonne heure les enfants a
l'obéissance, men moet de kinderen vroeg aan de
gehoorzaamheid gewennen. — S'HABITUER, v. pr.
Zich aanwennen, zich gewennen; gewoon raken,
zich aan iets gewennen. L'on peut s'h-, an froid,
men kan zich aan de koude gewennen. Je commence
a m'h- dans cette viile, ik begin in deze stad te
wennen. — Zich nederzetten: Il est venu s'h- dans
vette ville, hij heeft zich in deze stad neêrgezet. —
(Deze zin is verouderd).
Habit-uni, m. [H. n.] Soort van bastaardnachtegaal m. op Jamaica. (Plur. Des habits-unis.)
Habitus, m. (latin) (pr. —tuce) Uitwendige
gedaante f., voorkomen n., houding f. (van een
bewerktuigd wezen).
t * Hable, m. z. v. a. HãVRE.
* Habler, v. n. Zwetsen, opsnijden, grootspreken, snoeven, pogchen: I1 ne fait que h-, ne croyez
pas ce qu'il dit, hel doet niets dan zwetsen, geloof
hem niet. — * Hablerie, f. Zwetserij, opsnijderij,
snoeverij, windbrekerij f., gezwets, gesnork, gepoch n. — *Hableur, m., -euse, f. Zwetser,
opsnijder, snoever, grootspreker, windbreker, windbuil, snorker m., opsnjdster, snoefster.
*Hachard, m. [Forg.l Groote kapbeitel m.
* Hache, f. [Tech.] Bijl, hakbijl , houwbijl,
kloofbijl f., H- a main, handbijl, bijl met korten
steel. H- a chanfrein, bijl met eene fout, met een'
aangescherpten kant. — Grande h- (cognée), aks f.,
groote bijl. — [Mil.] H- d'armes, voormalige heerbijl, strijdbjjl La h- dun sapeur de sapeursbijl.
— [Mar.] H- d'abordage, enterbijl. — [ Ardois.]
H- d'ouvrage, kloofhamer m. voor de leiblokken.
— [Impr.] Co livre est imprimé en h-, dit boek
is in ongelijke kolommen gedrukt, met noten naast
en onder den tekst. — [ Arpent.] Cet héritage ,fait
h- sur le sien, dit erfgoed loopt, springt in 't zijne.
(Deze uitdrukking is verouderd.) — [Bot.] H- royale, goudwortel m. — [ Man.] Coup de h-, uit
hals. z. ook coup. — ( fig. et fam.) Cet-gebrokn
homme a un coup de h-, deze man heeft eenen
slag van den molen weg, is wat simpel, half gek.
i ruw, slecht, in
Cela est fait a coups de h-, dat is
der haast bewerkt. Rendre la justice à coups de
h-, in der haast en oppervlakkig oordeelen. —
Périr sous la h-, onder de bijl, op 't schavot ster
(Loc. prov.) Aller an bols sans h-, zonder-ven.—
bijl in 't bosch gaan, onbeslagen ten ijs komen,
't noodzakelijkste vergeten.
*Haehé, e, adj. (en part. passé van hacher):
:
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Viande h-e, gehak vleesch n. Paille h-e, gekapt
stroo n. — Cavalerie h-e en pièces, in de pan
gehakte ruiterij f. — Style h-, afgebroken, ver
stijl m. Terrain h-, afgebroken terrein n.-brokeld
— Estampe bien h-e, goed gearceerde, gekrui.sstreepte of geschaduwde plaat f. Métal h- d'or,
gekrast of ruw gemaakt metaal n., om 't verguldsel te doen ophechten. — 11 a la figure h-e, toute
h-e, zijn gezigt is vol kerven en sneden.
*Hache-baché, e, adj. [Brod.] : Brodure h-e,
borduurwerk n., op 't welk de plooijen en scha
lange zijdedraden worden nagebootst.-duwenor
*Hachée, f. [Anc. mil.] Het zadeldragen,
honddragen (als voormalige soldatenstraf) . — [H. n.]
Bladwormen m. pl., voedsel voor de pluviers.
*Hachement, m., of Hachements, m. pl.
[Bot,] Helmdek n., golvende banden m pl.
*Hache-paille, f. [Agric.] , z. COUPE-PAILLE.
(Plur. Des hache-paille.)
*Hacker, v. a. Hakken, met de bijl klieven.
(In dien zin verouderd) . — Klein hakken, kappen.
H- de la paille, de la viande, stroo, vleesch hak
Onhandig of slecht snijden, hakken, ker--ken.—
ven: Ce nest pas découper, eest h- la viande. --Bij vergrooting en uitbreiding: Les scélérats Ie
hachèrent en pièces, de schelmen hieuwen hem neder of in stukken. Ce bataillon s'est fait h -, of
s'est fait h- en pièces, dat bataljon heeft zich laten nedersabelen, heeft zich tot het uiterste ver
fam.) I1 se ferait h- pour cette femme,-deig.—(
hij zou voor die vrouw door 't vuur loopen, zijn
leven wagen. — (Loc. prov.) Z. CHAIR. — Les grêlons ont haché tons les jeunes arbres, de hagel
hebben al de jonge boomen zwaar geteis--sten
terd. — (fig.) i1- son style, zijnen stijl verbrokkelen, niet dan korte, onverbonden zinnen maken. —
[Tech.] Ruw maken, kerven, krassen, om eene
stof beter op eene andere te doen hechten; groeven,
met kerven of groeven voorzien. — [ Gray., Dess.]
Arcéren, kruisstrepen of arcéringen maken, schaduwen. — SE HACHER, v. pr. Klein gehakt worden,
gekerfd, gekrast, gegroefd worden. — Zich snijden,
zich eene snede toebrengen. -- Elkander nedersabelen of in stukken houwen.
*Haehereau, m. (verklw. van hache) Kleine
ligte, korte bijl, bijltje, houwmes n.
*Hachette , f. (verklw. van hache) Bijltje,
handbijl; dissel, bijlhamer, metselaars-bikhamer m.
*IIachie, f. [Anc % mil.] , z. v. a. HACHEE.
*Ilachis, m. [Curs.] Gehakt n., zeer fijn gehakt vleesch, gevogelte of visch. — (fig. et fam.)
C'est un vrai, franc h-. 't is een echt, waar mengelmoes (van een geschrift, een boek).
*Hachoir, m. [Cuffs.] Hakblok, hakbord; groot
hakmes n. — ( Chand.] Plaats f., waar men 't vet
aan stukken snijdt , eer 't gesmolten wordt. —
z. v. a. COUPE-PAILLE.
*Hachotte, f. [Tech.] Kloofmes, snijmes n. der
leidekkers e. a.).
*Hachure, f. [Gray., Dess.] 4rcéring, scha
maken van strepen, kruisstrepen,-duwingf.,het
voor schaduwen en halve tinten. H-s, arcéringen,
strepen, kruisstrepen f. pl., schaduw f. H-s simpies, enkele arcéringen (uit dipt bijeenstaande, niet
gekruiste parallelgin bestaande); H -s doubles, dubbele of gekruiste arcéringen (die zeer kleine ruitjes
vormen); H-s empétées, ineengeloopen, zamengevloeide arcéringen. — [ Tech.] Kerven, kepen, krassen f. p1. op koper, ijzer, enz. (om 't optebrengen
verguldsel beter te doen aanhechten); kepen, groeven
f.1. op hetdiamantslijpers - rad. Bias.] H- ,punten
of stippen f. pl., diet goud voorstellen, lijnen f. pl.
in verschillende rigting, die de kleuren (émaux)
aanduiden, als de wapens gegraveerd worden. L'écu
qui na point de h- est d'argent, een wapen zonder stippen of strepen is van zilver. La h- en pal
dèsigne les gueules, celui en fasce, 1'azur, lood
strepen beteekenen rood , waterpas-strepen-regt
blaauw. La h- en pal contre-hachée en fasce marque Ie sable, verticale en horizontale strepen over
elkander heen beteekenen de zwarte kleur.
Heemang iotite, enz., z. HEM—.
*H aar d, e, adj. Wild, woest, verwilderd
(inz. van 't gelaat, de oogen); norsch, stuursch,
barsch, terugstootend. Un air h-, een wild, woest
aanzien n. -- Un esprit h-, een stuursch gemoed,
een ongezellig mensch n. — (Loc. prov.) 11 1'a
regarde entre doux et h-, hij heeft hem half norsch,
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half vriendelijk aangezien. — [Fauc.] Faucon h-,
verwilderde, moeijelijk af te rigten valk (omdat hij
te laat gevangen is) .
Hagio g raphe, adj.: Livres h-s, de schriften
or boeken des ouden Testaments, behalve die van
Mozes en de profeten, hagiógrapha, hagiog r á p h i S c h e boeken n pl. — HAGIOGRAPHE, m.
Schrijver over de heiligen, levensbeschrijver der
heiligen, h a g i o g r a a p h, h a g i o l o o g m.—Hagiographie, Hagiologie, f. Beschrijving der
heiligen, hei ligenleer, h a g i o ,q r a p hie, h a g i o l og í e f.—Hagiographique, Hagiologique,f.
Wat de levensbeschre^ving, de leer der heiligen, of
den heiligen-kalender(hagiológium) betreft, h a g i ográphisch, hagiológisch.
Hagiosidère, Hagiosimandre, m. Klingelijzer n., dat bij de Grieken onder de turksche
overheerschinq, de plaats van klok moest bekleeden.
.

Haglures, f. pl., z. v. a . AIGLURES .

HALEINE.
de zonde haten, verfoeijen. — H- les compliments,
eenen weerzin tegen alle pligtplegingen hebben. I1
halt les livres, hij is een viand van boeken. —
Ook zonder voorwerp gebézigd: Ne pouvez-vous
h- sans que la haine éclate? — SE HAIR , v. pr.
Zich zelven haten, ontevreden met zich zelven zijn:

Je me hals d'avoir commis cette ímpolitesse. —
Gehaat worden: Le mensonge, l'impudeur ne sauraient trop se h-. — Elkander Baten: Ces deux
femmes se sont toujours hales.
*Haire, f. Haren kleed, haren hemd, boetkleed,

boethemd n. — [Com.] Grof haardoek n, (voor
brouwers e. a.). Du drag en h-, laken, zoo als
't van den weefstoel komt, ongeschoren en ongevold
laken n. — *HAIRE , n1 . [Chas.] Eénjarig hert n.
*Haireux, adj. m. Koud en vochtig (van 't
weder). (Crime h-.
*Haïssable,adj.Hatelijk, verfoeijelijk: Homme,
*Haïsseur, m., euse, f. Hater m., haatster f.
*Halt, m. Gezond en vrolijk gestel n. — t DE
HALT, DE BON HALT, loc. adv. Lustig, vrolijk.. -t*Haité, e, adj. Gezonden vrolijk, wakker, lustig.

*Haha, m. Opening f. in een' tuinmuur, door
eene buitengracht beveiligd, om een vrij uitzigt te
geven. — Elke hinderpaal m., die een weg op eens
*Haje, *Hajé, f. [H. n.], z. v. a. HAZE.
afbreekt. — [Mar.] Schuifblende f., een bijzonder
*Halage, m. [Navilt .] Het verhalen (van een
zeil onder 't kluifhout. — t (pop.) Vieille h-, oud
vaartuig), verhaling f.; het jagen, het voorttrekken
wijf n., oude heks f.
*Hahé ! interj. Jagerskreet m. om de honden van vaartuigen door paarden of menschen. Chemin de h-, jaagpad, trekpad n. Chevaux de h-,
tot hun' pligt te brengen.
jaag- of trekpaarden n. pl. Frais de h-, of enkel
*Hai ! interj. Hei! MI 0!
*Hai, e, adj. (en part. passé van hair): Un H-, haaggeld, trekgeld n. — [Tech.] Cheville de
tyran haï de ses sujets, een door zijne onderdanen h-, as, spil f. van eene garenrol.
Halala ! interj. [Ant.] Aanvalskreet der Griegehaat dwingeland. Un vice generalement haï,
eene algemeen verfoeide ondeugd. — (Prov.) Qui ken, overeenkomende met het hoera! der noordsche
de ses sujets est haï, nest pas seigneur de son volken van onzen tijd. (dagaskar.
Halalavie, f. [H. n.] Papegaai m. van Mapays, wiep men haat, gehoorzaamt men slecht.
Halali , z. HALLALI.
Haï^lannk, 1.i. Hai{lijk, heiduk, ligtgewcrpend
Halbi, m. [Econ. dom.] Geringe peren- en apvoetsoldaat in Hongarije. — Lange, forsch gebouwpeldrank m. in .Normandië.
de knecht ni. in hongaarsche dragt.
Halbourg, m. [H. n.] Groote, vette haring m.
*Haie, f. Heg, hegge, haag f. H- vive, levende,
groene heg. H- morte,sèche, doode heg(van dor hout). van bijzondere soort.
*Halbran, m. Jonge wilde eend f.
Plus la h- est Passe, plus on y passe, de gelegen
maakt den dief. Trouver qn. entre la h- et-heid
*Halbreda , m. (fam.) Lomp, onbeschaafd
Ie blé, iemand op eene afgelegen plaats verrassen. mensch, plomperd m.
— (fig.) [Mil.] Une h- de soldats, een gelid, of
*Halbrené, e, adj. [Faut.] Met gebroken of
twee over elkander staande geléderen of rijen sol- beschadigde pennen. — -[ (Jig. et fam.) II est tout
daten (om den weg vrij te houden of om iemand h-, hij is geheel haveloos, verhavend.
*Halbrener, v. a. [Chas.] Op jonge wilde eeneer te bewijzen). Border la h-, in eene dubbele rij,
in dubbele geléderen scharen. Nous bordámes la h- den jagen. — [Fauc.] Den valk eenige pennen breken.
sur un rang, sur deux rangs, wij schaarden ons
*Halcret, m., z. HALECRET.
Halcyon, m., z . ALCY ON.
in eene dubbele rij van één gelid, van twee geléderen. -- [Mar.] H- de pierces, de rockes, steenrif n.,
*Hale, m. Bruinwording f. (van 't vel door de
steenera rug m. — [Agric.] , z. v. a. FLÈCHE. — zon). Les femmes craignent Ie h-, de vrouwen
[H. n.] , of Haj a, Haj e, Hale, f. Egyptische zijn bang voor 't bruinworden. — Zonnegloed m.,
hoedslang, adder f. van Cleopatra - EN HALE , zonnehitte f. Le h- dessèche les plantes, de zonnegloed doet de planten verdroogen.
loc. adv. Op Bene, rij, in een gelid.
*Hale, e, adj . (en part. passé van haler) Door
*Haïe ! interj. Iii! hu! voort ! (tot paarden);
ook voor HAI ! AfE ! ' - (fam .) Et h - an hout, en de zon verbrand of bruin geworden: Visage h-,
nog wat, en meer: I1 a trois mille livres de reve- verbrand, gebruind gelaat n. Plante h-e, door de
nu et h- au bout, hij heeft 3000 livres inkomen en zon verschroeide plant f. — * HALÉ , E, adj. (en
part. passé van haler) : Bateau h-, voortgetrokken,
nog meer. — [H. n.] , z. HALE.
*Hail, m. [Fauc.] Zin of tegenzin m., dien de gejaagde schuit f. — Cordage h-, stijf, sterk gevalk tot de jagt aan den dag legt: Ce faucon vole sponnen touw n.
*Hale-a -bord, m. [Mar.] Wipper, inhaler,
de bon, de mauvais h-, die valk vliegt willig, oninhaalder m., touw o-in een voorwerp mede aan
willig op.
*Ilaillon, In. Oud, versleten kleed u., oude boord te halen. (Plur. Des hale-à- bord). —*Halelap m., lomp, lor, vod f. Sa robe nest qu'un h-, arrière, m. 4chteruithaalder m. (Plur. Des halei niets dan eene lor. Que voulez-vous arrière.) -- Hale-avant, m. Vooruithaalder f.
haar kleedje is
faire de ces h-s, wat wilt gij met die vodden, lom- (Plur. Des hale-avant.)— *Hale-bas of Calepen doen? — [Ardois.] Kleine hut f. der werklie- bas, ni. [Mar Neêrhaalder m., z. v. a GALBAS .
den in eene leigroeve. — *Haillonné, e, adj. In H- du hale-breu, neêrhaalder van de kraallijn.
*Hale-bowline, m. [Mar.] Baar, onbevaren
vodden, lompen gekleed: Un homme tout h-.
*Haim, m. [Péche] Vischangel, vischhoek m. matroos m. (Plur. Des hale-l^oulines.) — *Hale*Haine, f. Haat, tegenzin, afkeer; nijd m., af breu, m. [Mar .] Ophaalder m. van de bezaansgunst f. La religion défend la h-, de godsdienst geitouwen en gordings, kraallijn f.
*Halec, m., z. HALEX.
verbiedt den haat. 11 a la h- de tout le monde,
*Ilaleeret, m., Hallecrète, f. [Anc. mil.]
hij wordt van iedereen gehaat. Prendre, Avoir qn.
en h-, een' haat tegen iemand opvatten, iemand Ligt borstharnas, ruiterharnas n.
*Hale-eroc, m. [Pêche] Haak m. om groote
haten. H-s nationales , vijandige gezindheid der
volken onderling, nationale haat. — La h- des for- visschen aan boord te halen. (Plur. Des hale-grogs.)
*Hale-dedans
faits, de afschuw van de euveldaden . — EN HAINE
en *Hale-dehors, m. [Mar.]
Inhaalder en uithaalden m. (van de fok).
DE , loc. prép. Uithaat tegen, uit nijd over.
Haleine, f. Adem m , ademhaling f., adem
*Haineusemént, adv. Op haatdragende, vijSon h- sent le vin, zijn adem ruikt naar wijn.-togm.
andige wijze, met haat.
*Ilaineux, euse, adj. Haatdragend, tot haat — Prendre h-, adem halen. Reprendre son h-,
weder tot zijn' adem komen. Perdre h- , buiten
geneigd, wrokkig, vijandig.
*Hair, v. a. Haten, haat toedragen; verfoeijen; adem raken. Donner h- à un cheval, een paard
afkeer, tegenzin of weérzin hebben, niet kunnen weder tot adem laten komen. C'est un cheval dh-,
dulden of lijden. I1 se fait h- de tout le monde, dat paard heeft een' langen adem. Un plongeur
hij maakt zich bij iedereen gehaat. H- le péehé, doft avoir beaucoup d'h-, een duiker moet een'
.

.]

-

.
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goeden adem hebben. II est hors d'h-, hij is buiten
adem, h hijgt. Courir a perte d'h-, uit alle magt,
zich buiten adem loopera. Prononcez ces mots tout
d'une h-, spreek die woorden in éénen adem uit. Des
phrases à perte d'h-, ellenlange zinnen (die men
niet in éénen adem kan uitspreken). — H- oppressée, régulière, belemmerde, gerégelde ademhaling f.
— (fig.) Tenir qn. en h-, iemand aan 't werk, aan
den gang houden, hem gedurig wat te doen geven;
ook: iemand in onzekerheid, tusschen vrees en hoop
laten. J'ai écrit quatre pages tout d'une h-, ik
heb vier zijden in eens door geschreven. Une affaire
de longue h-, eene langw2;jlige zaak. — (poét.) L'hdes vents of des zéphyrs, de adem der winden, de
liefelijke koelte. Les vents retiennent leur h-, de
winden weérhouden hun' adem, zwijgen, bedaren.
*Halement, m. [Tech.] Steek, halve steek ire.
(in een hijschtouw).
*Halenée, f. Sterke, onaangenaam riekende
adem: La h- d'eau de vie qu'il me jetait me fit
mal an coeur, de brandewijnlucht, die hij mij toeblies, maakte mij kwalijk.
*Nalener, v. a. Iemands adem ruiken. (In dezen zin verouderd en plat.) — [ Chas.] De lucht
krijgen (van 't wild), ruiken: Mes chiens halenèrent bientót le cerf, mijne honden kregen spoedig
de lucht van 't hert, kwamen het hert ras op 't
spoor. — In dien zin ook van menschen : Les fripons n'avaient pas halené les limiers de la police,
de dieven hadden de speurhonden der policie niet
in den neus. — ( fig. et fam.) Uithooren, uitvragen:
On ahalené ce garcon, men heeft dien jongen uitgehoord. (In dezen zin liever FLAIRER).
Haler, v. a. [Mar.] Aanhalen,' intrekken, inhalen; halen, trekken. H- un cordage, une manoeuvre courante, een touw, een' looper inhalen.
H- la bouline, les cargue-fonds et cargue-boulines, de boelijns -, buik- en rokgordingen aanhalen.
H- un palan, op eene talie halen, aan eene talie
trekken. H- on bout-dehors en dedans, eene lij zeilspier innemen, inhalen. — H- la chaloupe á
bord, de sloep inzetten. -- H- un bátiment a
la cordelle, een schip treilen, het aan de jaag
voorttrekken. — H- le vent , zoo scherp-lijn
mogelijk bij den wind opwerken. — Ook zonder
voorwerp; H- sur ure manoeuvre, aan een touw
trekken. Hale ensemble ! hale main ! haalt gelijk!
vat aan gelijk! -- Praaijen (héler, arraisonner).
-- (fig. et pop.) Je lui ai halé sa bonne amie, ik
heb hem zijn lief ontvrjd. Je lui ai halé un coup
de grog, ik heb ten laatste een glas grog van hein
gekregen. — [ Chas.] H- les chiens, de honden aan
(achter 't wild), — H- les chiens sur un-hitsen
vagabond, de honden op een' landlooper loslaten.- HALER, F. n. [Mar.] Trekken, krimpen (van den
wind): Le vent hale au nord, de wind trekt naar
't noorden. Le vent Nala de l'avant, de wind
kromp. — SE HALER, v. pr. [Mar.] Zich verhalen,
zich omhalen, zich ophalen: Se h- de l'avant, de
l'arrière, en travers, zich voorom, achterom, dwars
verhalen. — Se h- dans le vent, b ij den wind op-

steken (z. v. a. haler au vent).
*Haler, v. a. Verbranden, bruin of zwartachtici maken (van de zonnehitte sprekende) : Le soleil
hale en été ceux qui voyagent beauconp, de zon
verbrandt degenen, die des zomers veel reizen. —
[Agric.] H- le chanvre,den hennep in de zon droogen.
--(provinc.) H- un champ, een' akker oppervlakkig,
niet diep omwerken. — SE HiLER, F. pr. Zijn aan
zon verbranden: Elle porte on voile,-gezitnd
de peur de se h-, zij draagt een' sluijer, om niet
zwart of van de zon verbrand te worden.
* Halésie , F. [Bot.] Halesia f., plant van 't
geslacht der ebbenboomen.
*Haletant, e, adj. Naar den adem hijgend,
aamechtig, snuivend: I1 arriva tout h-, hij kwam

geheel hijgend, buiten adem aan.
*Haleter, v. n. Hijgen, buiten adem zijn, snuiven. Ii haleta á force d'avoir couru , hij hijgde
van 't hard loepen.
(in 't lijntje loopt.

*Haleur, m. [Navig.] Lijnlooper m., man, die
Halex, Halee m. [Cuis. anc.] Saus f., uit

het ingewand van zékeren visch , waarschijnlijk
haring of ansjovis, bereid; — die visch zelf.
Haliehélidones, f. pl. [H. n.] Zeezwaluwen I.
p 1, en albatros of stormvogels m. pl. — Haliehélones, I. pl. Zeeschildpadden f. pl. -- Halico}
lymbes, m. pl. Zeeduikers m. pl. —Halicora-

*HALOLOGIE.

895

ces, m. pl. Zeeraven I. pl. — Halicorides, ni.
pl. Zeehoejen f. pl.
Halidryde, f. [Bot.] Soort van zeewier n.
t *Nalier, m., z. v. a. HALEUR.

Halieutique, adj. De visscherij of de vischkunst betreffend, h a li I u ti s e h.— HALIEUTIQUE, I.
Vischkunst, visscherskunst, hal 1 e u t i e k I. ; —
gedicht n. over de vischkunst. (meel.
Ilaligourde, I. [Boul.] Brood n. van grutte Haligraphie, f., z. v. a. HALOGRAPHIE.
IIalime, Halinius, m. [Bot.] , z. v. a. POUR-

PIER de

mer.
*Halin, ni. [Pêche] Trekl n I. (van 't vischnet).
Halinatron, m. [Chim.] Onzuivere koolzure

soda, die op vochtige gewelven en muren ontstaat.
Haliotide, ill. [H. n.] Zeeoor n., eene oor
schelp. — Hallotidier, m.-vormigenschal
Het dier, dat die schelp bewoont. — Haliotis, m.,
z. HALIOTIDE. —Ilaliotite,m. Versteend zeeoor n.
Haliptène, adj. [H. n.] Langs het vlak der
zee scherend of vliegend.
Ilaliséride , I. [Bot.] Soort van zeewiel n.
Halitueux, ease, adj. Met vochtige dampen

bezwangerd, zich als vochtdamp verheffend (gelijk

de adem.) — [Méd.] Peau h-euse, klamme huid f.
Chaleur h-euse, vochtige, klamme warmte I.
Halive, I. [H. n.] Eend f. van Madagaskar.
* flit allage, m. Marktgeld, staan- of standgeld,
kraamgeld n.
*H allali ! Halali ! [Chas.] Jagerskreet m.,
als 't hert tot het uiterste is gebragt.
*Halle, f. Hal, overdekte marktplaats f. H- aux
draps , aux cuirs, b la viande , laken- , leder-,
vleeschhal. H- an blé , korenhal , korenbeurs I.
Lapgage des h-s, gemeene volkstaal, ford f. van
de vischmarkt. — Dames de la h-, z. DAME. Fort

des h-s, z. FORT m. — (fig.) Druk bezocht, woelig
huis n. — [ Tech.] Spiegelgieterij f.; — wagenhuis,
koetshuis n. — [Corn.] Soort van lijnwaad n. uit
Bretagne.

* Hallebarde, I. [Anc. mil.] Hellebaard m.,
spies met eene barde of bijl, waarmede zoowel gehouwen als gestoken kon worden. — (Prov.) Cola
rime comme h- et miséricorde, dat rijmt niet. die
dingen passen niet bij elkander. Cela est vrai comme les Suisses portent la h-, dat is zoo waar als
tweemaal twee vijf is. — *Hallebardier, m.
Hellebaardier m. Ook als adj.: Soldat h-.
Hallebreda, m., z. HALBREDA. — Haliecrète, m., z. HALECRET.
(tafelgoed n.

Hallecourts, m. pl. [Manuf.] Soort van grof
'Halles-cries, I. pl. [Corn.] Bretonsch lijn

-wadn.

*Hallier, m. Halbewaarder; ha/kramer m. (In

deze beteekenissen weinig gebruikt). — [ Chas.]
Vogelnet n. H- a perdrix, cailles, patrzen-, kwartelnet.
HALLIERS, m. pl. Digt struikgewas of
kreupelhout n.
Hallucination, f. Feil f., misslag m., verzien n.; — droomerj, verblinding f., zinsbedrog n.,
zinsbegoocheling, speling der verbeelding. geestverschijning f., visioen n., h a l lu c in d t i e f. —Halluciné, e, adj. Verward van geest, feilend; beu
droomend, aan zinsbegoocheling lijdend. ---zelnd,
Ook als subst. Un h-, een droomer, geestenziener.
--

Halluin, m. [Corn.] Grove sergie I.

Halinature, adj. [H. n.] Met behulp van den
staart springend. h a l m a t u r i s c h.
*Halo, m. [Metéor.] Kring m. om de zon, om
de maan. — [Méd.] Kring om de tepels, ook rondom pokken.
*Halochimie, f. [Chim.] Scheikunde der zouten; geschiedenis I. der zouten, h a l o c h e m i e f.---

Halochimique, adj. Tot de halochimie behoorend, halochémisch.— *Halogène, adj.
Zoutvormend. -- HALOGENE, m. Zoutstof, zout vormende stof I. (door sommigen voorgeslagen ter
vervanging van 't woord chlore, chloor). —*Halographe, m. Zoutbeschrijver m. — * Halographie, I. Zoutbeschrijving f.; beschrijving der zoutwerken. — * Halographique, adj. Tot die bebehoorend, h a l o g r á p h i s c h. —*Halide, adj. Uit de verbinding der zoutstof met
een positief-elektrisch metaal ontstaan , halo i
i s c h. (hennep-eest m.-d
*Háloir, m. Droogplaats f. voor den hennep,
*Halologie, f. [Chico.] Zoutleer, zoutkunde f.
— *Halologigne, adj. De zoutleer betreffend,
schr ving
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h a i o l á g i s c h...— *Halomancie , f. [Ant.] — Tech.], z. v. a. ARCHET. — HAMECONS of HaZoutwaarzeg jerij , voorspelling uit hoopjes zout, megonniers, m. pl. [Hist.] Hoekschen m. pl.,
h a l o m a n t 2 e f. —* Halomancien, m., -ne, f. naam eener partijschap in de Nederlanden in de
Zoutwaarzegger m., - waarzegster f. — *Halo- 14e en lie eeuw. — HameSonné, e, adj.en
phile, adj. [Bot.] Liefst op zilte gronden was- part. passé van hameconner): Carpe h-e, met den
send. — * HALOPHILE, f. [Chim.] Pisstof f f. —*Ha- angel gevangen karper rn. — [ Bot.] .dngelvormig.
losachne, f. [Chim.] Schuimzout n., zout, dat — Hainegonner, V. a. [Pêche] Met den angel
de golfslag als een verhard schuim afzet. —*Halo- visschen of vangen, hengelen.
santhos, m. Zoutbloem f. (op sommige bronnen) .
Hamède, Hamedis, f. [Corn.] Bengaalsche
*Nalot, m. Hol n. in een' konijnenberg. — witte katoenen stof f. (eenen wisscher.
[Météor.] z. HALO.
Hamée, f. [Artill.] Schacht of schaft f. van
*Halotechnie, f. [Chim.] Leer der zoutbeHamélde, f., z. HAMLADE.
reidinq, kennis f. der zoutwerken. — *HaloHamel, m., Hainélie, f. [Lot.) Amerikaan
technique, adj. De zoutbereiding betreffend. —
-schekrapdiglntf.,evrs
Halotessera, f., z. V. a. MURIACITE. — * HaHanilgère, adj. [Bot.] Met hoekige vezels. —
lothricum (pr. —kome) of *Halotrie, m. Hamiplante , adj. [Bot.] : Plante h- , of als
[Chim.] Vézelige aluin m., haarzout n.
subst f. Une h-, kleef- of kliskruid n.
Halourgide, f. [Ant.] Purperverwig kleed n.
Hamippe, m. [Ant.] Baotisch ruiter m., die
*Halque, m. [Bot.] Phcenicische jeneverboom m. te voet en te paard streed en twee paarden leidde.
Halte, f. Rusttijd m. (van soldaten op hunnen
Hammon, Hamon, m. [H. n.] , z. AMMON.
marsch, ook van reizigers, van jagers, enz.) ; —
* Hampe, f. Stang, schacht of schaft f., steel
rustplaats, h a 1 t e f.; — maaltijd m., dien men ge- van een' wisscher, van een' piek, wisscherstok,
durende de halte houdt. — Op spoorwegen: eene piekstok m. — [Mar.] H-s de corde, touwwisplaats zonder stationsgebouw, waar de trein een schers m. pl. H- à douille of H- garnie, blikvuuroogenblik stil houdt om reizigers op te nemen en stang f. — La h- dun pinceau , het stokje of
af te laten, h a l t e f. — HALTE ! inters. Halt ! (be- steeltje van een penseel. — [Bot.] Bloemsteel m.—
velwoord om een' voortrekkenden troep te doen [Chas.] Borststuk n. van een hert, kossem m. —
stilstaan, arbeiders hun werk te doen staken, enz.). [Bouch.] De deelen van eene ossenlong, die op
Halte -là ! halt daar ! sta ! niet verder ! houd stil! beide zijden de lever en de milt bedekken, de wam— (fam.) Halte -la, Monsieur, cela passe le badi- men f. pl. (zien.
*Hampé, e. adj. Gesteeld, met een' steel voor nage, zacht wat, bedaar, Mijnheer, dat is de scherts
te ver gedreven. — 5 *Halter, v. n. Halte ma*Hamnster, m. [H. n.] Hamster f., zeer scha
noordscha veldrat.
-deljk
ken. — g SE HALTER, V. pr. Stil houden, rusten.
Hauiulaire , f. [H. n.] Zékere ingewandsHaltere, m. [Ant.] Balanceerstok m. (ter bewaring V(c 5 't ci-enwigl f. -- Haltériste, m. worm M. (vezeltjes bezet.
Hamuleux , ense, adj. [Bot.] Met hakige
[Ant.] Balanceerder, danser of springer m. met
een' balanceerstok.
*Han, m. Oostersche openbare herberg f., meestal
'Halure ie, f. [Chim.] Zoutbereidingskunst f , tot opneming der karavanen bestemd, karavansez. v. a. HALOTECHNIE. — ' Halurgique, adj. Die rai f., k h a n M. — HAN, m. Klanknabootsend
kunst betreffend, h a l u r g i s c h.
woord voor 't steunend, kugchend geluid van
Halysis, m. (pr. —nice) [H. n.] Soort van iemand, die krachtige slagen met bijl of hamer
ingewandsworm m.
geeft. — (Loc. prov.) I1 est lá à pousser le h- de
*Hamac , in. (verbastering van 't nederd. saint Joseph, h# is daar om zwaar werk te doen,
h a n g m a t) [Mar.] Hangmat, kooi f. H- à cadre, om te zwoegen en te zweeten.
+*Hanap, m. Groote drinkkom, nap f. —
Ii 1'anglaise, H- carré, raamkooi f., kot n.
Hamade, Haméide, Hamaide, f. [Bias.] *H ana pier, m. Menschenschedel m., door sommige wilde volken tot drinkschaal gebruikt. —
Hamei f., dwarsbalk van drie ingekorte stukken.
Hamadryade, f. [Myth.] Boomnimf f. — [Anc. mil.] Borstharnas, borstwapen n.
*Hanehe, f. [Anat., Man.] Heup f. — (fam.)
Hamadryas, m. [H. n.] Langbeenige of araEtre, Se mettre sur la h-, sur les h-s, de handen
bische baviaan m.
Hamagogue, m. [Méd.] liever EMMÉNAGOGUE. in zijne zijden zetten, zich in uitdagende houding
— [Bot.] Bloedtrekkende plant f. der Pyreneën, plaatsen. Parer sur ses h,s, met de spraak niet
h a m d n t h u s m. — Hamaide, z. HAMADE.
regt uitkomen, zijsprongen maken. — [ Man.] Ce
:

Hawaii, m., z. HAMAUX.
*Hamamélide, f., Hamainélis, m. [Bot.]
Tooverstruik, tooverhazelstruik m.—H- d'Athénée,

z. v. a. AMELANCHIER.

Hamans , m. [Coen.] Fijne, digte, witte katoenen stof f. uit Oost - Indië.
Hamapolyagrammatique , adj. [Impr.]
Caractères h-s, letterstaafjes n. pl., op welke ver
vaak bijeenkomende letters vereenigd staan.-schetdn
*Hamaux, m. p1. [Pêche] Wijdmazig vischwant n., schakelrakken m. p1.
Hainaxa, f. [Astr.] Wagen. — Hamaxagogues of Haniaxagoges, m. pl. [Ant.] Wagenmenners, voerlieden m. pl. van den oogst. —
Hamaxiciens, m. pl. [Ant.] Wagenstrijders m.
Pl. — Hamaxobiens of Hainaxobites, m.
pl. [Ant.] Volkeren n. pl., die op wagens of karren leven en rondtrekken, wagenbewoners m. pl.
*Hamboarg of Rambourg , m. [Pêche]
Fust n. voor den gezouten visch.

*Hamboulvreux, m. [H. n.] Hamburgsche

bloedvink m.

(op Japan.

Hambre,m. [Bot.] Groote, altijd groene boom m.
Hambrège, m. [Ant. mii.] Voering f. van den

pantserhandschoen.

*Hamburge, m.. z. CARASSIN.

*Hameaa , m. Gehucht n. Ce n'est pas un
village, ce n'est qu'un h-, 't is geen dorp, 't is

maar een gehucht.

Hameson, m. [Pêche] Angel, vischhaak, vischangel m ; — (fig. et fam.) Lokaas n. — (Loc. prov.)
Mordre a 1'h-, aan den angel bijten, toebijten, zich

laten verschalken of bedriegen. — [Bot.] Puntig
haakje n. aan een doorn of plantenvezel. [H. n.]
Smalkop, morris m., een tintwormvormig visch2e.
—

cheval a de belles h-s, a

les h-s hautes, barrées,

dat paard heeft fraaije, hooge, uitstekende heupen.
Rabaisser les b-s, het achterstel onder zich brengen, de heupen buigen. Fuir des h-s, met de ach
voortijlen. Trainer les h-s, de heupen ach--terhand
teraan slepen. — [ Mar.] Windvéring f., billen f. pl.,
achterwerk n. (in 't Kanaal carnier geheeten). La

h- du vent, de loefwindvering. Le vent vient de
la h-, de wind komt schuin achterin. Aborder un
vaisseau par la h-, een schip bij de windvering

enteren, het van achteren aan boord leggen. -Vétér.] Effort des h-s, heupverrekking f. —
Tech.] Bodemrand m. (van een pot, vaas, enz.)
— [Mus.] H- d' un basson, staart m. van eenen bas.
[

Hanchoan, m. (pr. an-ko-an) [H. n.] Braziliaansche buizerd of muizenalk m.
Hanebane of Hennebane, f., z. JUSQUTAME noire.
fanet, m. [Mar.] Riftouwtje n., riflijn f.

*hangar, m. Loots, timmerloots f., afdak n.

H- á mature, á chaloupes, masten -, sloepenloots.
H- h chaux, kalkloots.
*Iianneton, m. [H. n.] Meikever, meitor,
molenaar m. H- vernal, voorjaarstor. H- hortitole, St.-Janskevertje n. H- solstitial, junijkever.
H- doré, gouden tor. — ((am.) I1 est étourdi comme

un b-, hi is de onbezonnenheid zelf. — [ Passera.]
Soucis de h- of d'h- franje f. met kwastjes. —
*Hannetonner, V. a. De boomen schudden, opdat de kevers of molenaars er af vallen.
5 Hannicheur, m., z. v. a. BOURRELIER.
*Hannon, m. [H. n.] Volksnaam van ver-

scheiden hertschelpen.
- Hannonart of Hannotiard, m. Gezworen zoutdrager m. te Parijs.

HANOCHE

-

Hanoche, f. Bosje n. brandhout.
*Hanovrien , adj. Hannoversch , hannoveraansch. — HANOVRIEN, m., NE, f. Hannoveraan m.,
hannoveraansche vrouw f.
*Hansard of *Hansart, m. [Agric.] Tuinnies n., sikkel f. (in Normandije).
1- *Hanscrit, m., nu SANSCRIT.
*Ranse, f. Verbond, inz. handelsverbond n.
der steden, die zich sedert 1241 aan Hamburg en
Lubeck aansloten, om zich zelven en hunnen hanis
del tegen rooverij te beschutten, enz., hanse,
h a n z e, h a n s a f. — * Hanséati que, adj. Verbonden, tot de hanse behoorend, h a n s e á t is c h.
Villes h-s, hanse-steden f. pl. (inz. Hamburg, Lubeck en Bremen.) — * Hans rave, m. Hansgraaf m., hoofd van eene voormalige duitsche han* I-Iansgraviat, m. Hansdelsvereeniging.
graafschap n. ; woning f. van den hansgraaf.,
*Hansière, f. [Mar.] Tros m., Z. AUSSIERE.
T *Hante, m. Piek f. met eene kerkbanier;
steel m. (nu liever HAMPE).
*Ranter, V. a. Dikwijls bezoeken, verkeeren of
omgaan (met): H- les bonnes compagnies, de goede
gezelschappen dikwijls bezoeken. — (Prov.) Dism o i qui tu kantes, je te dirai qui tu ès, waar
men mede verkeert, wordt men mede geëerd. —
H- les mauvais lieux, les cafés. in slechte plaatsen, in ko[jhiuizen loopen. — (Loc. prov.) Il a
bien hanté les foires, hij is van alle markten
weêrgekomen; hij is van zessen klaar. — Ook als
V. n. gebézigd: Les gens qui pantent dans ce lieu,
de menschen, die daar verkeeren. — SE RANTER,
V. pr. Bezocht worden. — Elkander veel bezoeken,
met elkander omgaan. — Het part. passé is ook
adj. Cabaret hanté par les juifs, door de joden
bezochte kroeg f. — Chateau h-, kasteel n., waarin
't spookt.
t *Hantise, f. Gemeenzame omgang m., veel
(meest in kwaden zin).
-vuldigerknf.
*tIaphé, f. [Ant.] Poeder n., waarmede de
worstelaars hunne ingesmeerde leden bestrooiden.
*IlapIltanes, f. pl. Afdeelingen f. pl. der prof étische boeken, die bi de joden op sabbatti worden voorgelezen.
*Hap1 aire, f. [Bot.] Soort van schimmelplant f.
*llaplogénéen, ne, adj. [Bot.] Uit enkervoudig celweefsel gevormd. — * Haplopéristomate, adj. [Bot.] Met een' enkelvoudigen mondingsrand. — * Haplopétale, adj. [Bot.] Met
enkelvoudige of uit één blad bestaande bloemkroon f.
— *Haplostémonopétale, adj. Met even veel
stofdraden als a fdeelingen der b(oemkroon. —
*Haplotonlie, f. [Chit.] Enkelvoudige of een
snede f.
-voudige
*Happant, e, adj. [Minér.] Jan de tong
klevend. Argile h-e.
*I:Iappe, f. [Tech.] Asscheen f., ijzeren halve
ring m. aan het einde van eene wagenas; — voorsteekpen f. aan eene ploert, enz.; verbindingskram f.,
klaauw m. ; — soort van handpers f.
*I-Iappe, e, adj. (en part. passé van kapper):
Morceau h-, opgehapte brok m. — Voleur h-, ge
gevatte dief m.
-pakte,
*Rappe- ehair, m. (pop. et bas.) Dievenlei
deurwaarder, jan-pak-an m. — ( fig. et fam.)-der,
Schraper m. (Plur. Des happe- chair.)
-- *Ilappée, f. [Cout.] , z. v. a. SAISIE.
*Rappe -foie, m. [H. n.] Zee-roofvogel m.,
die zeer belust is op de kabeljaauwlever. (Plur.
Des happe-foies.) ----- t *Rappe- lopin, m. [Chas.]
Gulzige hond, slokop m. — ( fig. et trio.) Vraat,
vreetzak m. (Plur. Des happe- logins.)
*fappelourde, f. Valsche steen m. (dien men
ligt voor echt aanziet.) — -j- (fig. et fam.) Mensch
van fraai, sierlijk voorkomen, maar met weinig
verstand en middelen. — [-Man.] Fraai, maar niet
vurig, krachteloos paard m. — in 't algemeen: een
uiterlijk, fraai voorwerp van weinig of geen innerljke waarde.
*Ilappenlent, m. Het ophappen, opsnappen; —
het onverwacht grijpen of vatten. — [ Miner.] Het
kleven o f hechten aan de tong van zékere mineralen.
*flapper, V. a. Opsnappen, toehappen, snappen. Le chien happe tout ce qu'on lui jette, de
hond snapt alles gretig op, wat men hem loewerpt.
— (fig. et fam.) Vatten, grijpen, vaneen, onverwachts in hechtenis nemen: I1 s'est laissé h- par
les sergents, hij heeft zich door de geregtsdienaars
--
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laten vatten. --- *HAPPER, v. n. [Chico.] Kleven,
zich aanhechten: Le nitrate de potasse est un sel
qui happe (of qui happe it la bouche), de salpeter
-zurepotasch
hecht zich aan de tong.
5 *Rappe -so,l e, f. (woord van Rabelais)
Soeplepel, lepel m. (Plur. Des happe-soupe).
*Hapsus, m. [Chic.] Wiek, dot f. (van pluksel, vlas of wol).
*Haptopode, adj. [H. n.] Het voedsel met de
pooten aanvattend. — * HAPTOPODES, m. pl. Grijpvoeters m. pl., klasse van vogels, die 't voedsel met
de pooten aangripen.
t *Haque, f. Paard n. — [ Pèche] Harengs
à la h-, haringen m. pl. tot vischaas bereid, aas
-haring,
lokharing m.
f *Haquebute, *Hagaebatier, z. ARQUEBUS , ARQUEBUSIER.

*Haqlienee, f. (verklw. van 't oude haque)
[Man.] Pasganger, telganger m., telpaard n., hak
Cheval qui va la h-, paard, dat den tel-keniF.
gaat, telganger. — (Prov.), z. CORDELIER. — ( fig.
et pop.) Groote, lomp gevormde vrouw.
*Hagaet, m. Paardje n. (in dien zin weinig
. gebruikt). — Lange kar f. zonder wagenladders
(voor tonnen, balen, enz.), bierwagen, rolwagen m.
— [Art.] H- à ponton, een pontonwagen of -kar.
— *Haquetier, m. Voerman m. van zulk een
voertuig.
(geslacht.
*Harache, f. [H. n.] Visch m. van 't haringIlaranie, m. [Bot.] Balsemharsboom, balsem
-gom voortbrengt) . -poulierm.(dtak«
Haranes, m. pl. Hongaarsche militie f., h aránen m. pl.
*Harangue, f. Plegtige aanspraak, redevoering, rede f. I1 a prononcé une belle h- au roi,
hij heeft eene schoone aanspraak aan den koning
gedaan. — (fam_) Vervélend gebabbel n. I1 leur a
fait une longue h- là-dessus, hij heeft hun daarover
lang en breed wat voorgebabbeld.
*Haranguer, v. a. Plegtig aanspreken, eene
openbare redevoering of aanspraak houden: Le
bourguemaitre liarangua le prince à ta Porte de
la wille, de burgemeester sprak den vorst aan de
stadspoort plegtig aan. — ( fig.) Quand je le verrai.
je le haranguerai d'importance, als ik hem zie,
zal ik hem niet weinig doorhalen. — Ook als v. n.:
I1 harangue bien, mal, hij heeft eene goede, slechte
voordragt als spreker. — ( fig.) II harangue toujours, it ne fait que h-, hij heeft altijd het grootste
woord, voert altijd een' hooqen, deftiren toon. —
SE HARANGUER, V. pr. Plegtig aangesproken worden. — Tot elkander aanspraken houden. —
Het part. passé is ook adj.: Les soldats harangués
à vette occasion, de bij die gelegenheid toegesproken soldaten.
*farangueur, nl. Openbaar rédenaar, spreker, woordvoerder m. — Meestal in ongunstigen
zin gebézigd: Un mauvais, Un pauvre h -, een
slecht, armzalig rédenaar. Un h- éternel, een
vervelende, lancgw lige spreker, babbelaar m. —
Men vindt ook hei vrouwelijk HATANGUEUSE ,
woordvoerster f.
*Naras m. [ Man.] Stoeterij, paardenfokkerijj f.
— Verzameling f, van stalmerriën met hare springhengsten. — Somtijds ook van een' enkelen springhengst gebézigd: Un h- anglais. — H- de mulets,
muildier-stoeterij. — [H, n.] Ara f., schoone amerika.ansche langstaartzqe papegaai m.
*Harasse, f. Glaskorf m., glaskist f. — [Anc.
mil.] Zwaar schild n., h a r a s s e f.
*I-larassé, e, adj. (en part. passé van harassec): Troupes h-es, afgematte troepen m. pl. J'ai
l'esprit h-, mijn geest is (door het denken, studéren) uitgeput, afgemnat. — (pléon.) H- de fatigue,
doodmoede.
4- *Harassetatetat, m. Afmatting, uitputting f.
*harasser, v. a. Vermoe(jen, afmatten, uitputten; (van (lieren) afrijden, afjagen,, afdrijven.
— SE HARASSER, v. pr. Zich afmatten. — Moede,
uitgeput worden: C'est an cheval qui se harasse
Bien vite. (terij.
*Harassier, m. Opzigter m. over eerre stoe'Uarauu, *Haraux, m. [Anc. mil.) Donner
le h-, het h, a r o roepen (als krijgslistom de rrarende paarden der vijandelijke ruiterij magtig te

worden);

t * B ar adder, v. a. Najouwen, beschimpend
en scheldend vervolgen.
38*
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HARMONICA,
*Hardiment, adv. Stout, op stoute, vrjmoe-

*Haraux, nl., Z. HARAU.

*Harbai, m. [H. n.] Egyptische doornstaart m., dige, ook op onbeschaamde w jze,enz. (vgl . HARDI) ;
zonder aarzelen of bedenken, vrijuit. Marcher h*Harceler, V. a. Tergen, kwellen, sarren; à l'ennemi, stout, onbeschroomd op den vijand losplagen, verontrusten, lastig vallen; aandrijven; gaan. Parler, mentir h-, stout, onbeschaamd spretelkens aanvallen of aangrijpen, door aanvallen ken, liegen. — Dites-lui h-, que j'en suis instruit,
vermoeijen, bestoken. I1 le harcèle toujours, hij confiez-le lui h-, zeg hem vrij uit, dat ik het vertergt hem gedurig. Its n'ont point cessé de h- 1'en- nomen heb, vertrouw het hem zonder bedenken toe.
Hardois, m. pl. [Tech.] Door de horens van
nemi dans sa marche, zij hebben niet opgehouden
den vijand op zonen marsch telkens te bestoken, een hert afgeschuurde takken m. pl.
*Hare : Znterj. (aanvurende kreet voor de hondoor aanvallen te vermoeijen. — SE HARCELER , V.
pr. Zich kwellen, zich verontrusten. — Elkander den) Halo! haho! — Teenen band m., bindteen f.
*Harem, m. (men spreekt doorgaans uit ha-rèm,
tergen, kwellen. — Het part. passé is ook adj.:
Troupes harcelées, gedurig verontruste, bestookte hoewel anderen, wegens de afleiding van 't arab.
troepen m. pl. — % *Harceleur, m. Plaaggeest, h a r a as, ha-ram uitspreken) Vrouwenhuis n. bij de
terger, kwelduivel m. — *Hareelleuient, m., Muhamedanen, vrouwenwoning f. , vrouwenvert Hareellerie, f. Gedurige terging of kwelling; blijff n., vrouwentimmer, h á rem m. --De gezamenljke in den harem besloten vrouwen. — Bij uit
— bestoking, verontrusting f. (des viands)
bordeel n.: Il y a une foule de h-s dans-breidng:
Harcourt, nl. Bezitter, eigenaar m. van stoeParis.
terjen.
*Hard, m. [Tech.] Stolts f., stompscherpe ze*Hareng, m. [H. n., Pêche] Haring m. Hren schijf f. of halve ring m., waarop witlooiers frais, groene, versche haring. H- salé, H- pee, Hen handschoenmakers het leder glad en lenig maken. en caque, pekelharing, gezouten, gekaakte haring.
*Harde, f. [Chas.] Troep wild, inz. rood H- blanc-, blanke haring. H- á la bourse, z. V. a.
wild n. — Koppelband m., waarmede de honden BOUSSARD. H- plein, volle haring. H- vide of gai,
vier aan vier of zes aan zes zamengehouden wor- leëge, ijle haring. H. en vrac, wrakke haring,
wrakharing. H-s peignés, geschonden haring. Hden.
z. HARDES.
*Harde, e, adj. (en part. passé van harder): saur of sauret, bokking. Caque de h-s, harington f _,
Chiens h-s, gekoppelde honden ni. pl. — Peaux h-s, haringvaatje n. La pêche du h-, de haringvisscher2^,
gestolte huiden f, pl. — Oeuf h-, ei zonder schaal, groote visscherf f. — (Prov.), z. CAQUE. On vend
au marché plus de h-s que de soles, geringe, midwindei n.
*Hardeau, m. [Tech.] Touw n. aan den delmatige waren vinden meer aftrek dan de goede,
molenvang. — [Bot.] Soort van sporkenboom m. — mosselen hebben meer aftrek dan oesters. —
Vivre dun h-, hoogst matig leven. Ii est sec comme
(viorne, bourdaine). — t (pop.) Gulzigaard m.
*Hardee, f. [Chas.] Plaats f., waar 't wild un h- saur, hij is zoo droog als een stokvisch, aan
door 't hout is heen gebroken. (touw. hem is niets dan been en huid.
*Hardelée,. f. Pak n. aan een' draagstok of
*Harengade of *Hareng,tière, f. [Pêche]
t *Hardelle, f. (verklw. van harde) Menigte f., Haringnet, haringwant n. — HARENGADE, HAREN GAGE f., z. CELERIN.
troep m.; — (pop.) jonge meid f.
*Harengaison, f. Haringtod m., saizoen n.
*Harder, v. a. (van harde) [Chas.] Koppelen
(de honden). *HARDER, V. n . (van hard) [Tech.] voor de haringvangst. — Haringvisscherj, haringStoltsen, stolten (vgl. hard) . SE HARDER, V. p r. néring f.
eene hagedis.

—

—

—

[Chas.]

Zich in de koppelbanden verwarren: Ces

chiens se hardent.

*Uarderie, f., z. FERET d'Espagne.

*Hardes, f. pl. Kleeding f., kleederen, kleedingstukken n. pl., goed n., plunje f.

"Hardi, e, adj. Moedig, stout, stoutmoedig,
koen, vermetel, onversaagd, onbeschroomd, ondernemend, onverschrokken; onbeschaamd, driest, vrij
boud. Un soldat h-, een moedig soldaat. I1-postig,
a fait un tour h-, hij heeft een' stouten, koenen
trek gedaan. — C'est une réponse h-e, 't is een
vrijpostig antwoord. Un h- menteur, een onbeschaamde, vermétele leugenaar. Cette felle a Fair
Ii-, dit meisje heeft een vrijmoedig uitzigt, ziet er
vrijmoedig uit. — Cet auteur a la plume h-e,
deze schrijver schrijft stout; drukt zich te vrij over
kiesche zaken uit. — Ce maitre c.'écriture it la
main, la plume 11-e, die schrijfmeestereeft eene
stoute, fiksche hand. Le pinceau h-, le jeu h-,
l'exécution h-e, het stoute, fiksche penseel, spel n.
— [Arch.] Voute h-e, stout aangebragt, fzksch
uitgevoerd gewelf n. — [Bias.] Coq h-, stappende
.

haan m.

*Harengère, f. Haringvrouw; vischvrouw f.
— (fig. et fam.) Ruw, onbeschaafd vrouwspersoon,

vichwijf n.
*Harengerie, f. Haringmarkt f.

Harenguière, f., z. HARENGADE.

t *Harer, V. a. Aanhitsen, ophitsen.
Haret, adj. m. [H. n.] Chat h- of sauvage,

visch van 't geslacht der wentelaars, zeebijter m.
Haretae, m. [H. n.] Roodgekui fde afrikaan
vogel m.
(steenuil, sneeuwuil m.-sche
*Harfang, m. [H. n.] Groote sneeuwwitte
-- *Hargne, f. Gémel jkheid, verdrietigheid f.
— 1- *SE HARGNER , V. pr. Onder elkander twisten,
elkander kwellen , verdriet aandoen. — *Har
Twist n., kijvaadje, plagerij f.
-gneri,f.
* Hargneux, ease, adj. Kijfachtig, twistziek,
twistgierig, kribbig, krakeelziek. — (Proc.) z. CHIEN.
C'est une femme h-euse, 't is een kijfachtig wijf.
Chien h- a toujours 1'oreilie déchirée, z . DËCHIRE.

*Hargnière, f. [Pêche] Wijdmazige zegen t *Hargouler, V. a.: H- qn., iemand bij de
keel pakken en schudden.
*Haricot, m. [Bot.] Snijboon, klimboon f. Les
h-s grimpent sur des échalas, de snijboonen klimmen aan staken in de hoogte. Des h-s nains of it
la touffe, kruipertjes n. pl. — Het zaad zelf dier
plant: H-s blancs, witte boonen f. pl. — [Cuis.]
H- de mouton, schapenvleesch n. met knollen.
5 *Harieoter, V. n. In kleinighedenspeculéren
of handelen; — zich kleingeestig, bekrompen, gedragen. — 5 *Harieoteur, m. Koopman in nesterijen.
*Haridelle, f. Knol m.,slecht, afgeredenpaard n.
glarie of Herle, m. [H. n.] Duikeend, duikergans f., duiker, zaagbek, mannetjes-duiker m.
Harmale, f. [Bot.] Soort van zeer welriekende,
wilde wanruit in Egypte, h á r m a Ia f.
Harman , m. [Manuf.] Ongeschoren laken n.
Harmatan, m. [Météor.] Stikwind, zeer ver
boord m.

*Hardicort, m. [Ane. mil.] Voorvechter, sol
aanvangt, ha r d i c o r t m.-dat,ieschrmulng
*Hardiesse, f. Stoutheid, koenheid, onversaagdheid, onbeschroomdheid, stoutmoedigheid, onverschrokkenheid; vrijmoedigheid, onbedeesdheid;
vrjpostigheid, onbeschaamdheid, driestheid, laat
overmoed m. Grande, noble h-,-dunkehif.,
groote, édele stoutheid, onversaagdheid. Cette fille
est dune h- qui revolte, dat meisje is ergerlijk
vrijpostig, onbeschaamd. La h- dune action, de
vermetelheid, stoutheid eener daad. La h- des
manières, de vrjpostigheid der manieren. — On
trouve une foule de h-s dans eet auteur, men
vindt bij dien schrijver eene menigte stoute, gewaagde uitdrukkingen, vrijheden. — La h- dune
voute, dun escalier, de stoute, /iksche, vlugge
aan de afrikaansche-derflijk,htwnz.
uitvoering van een gewelf, van een trap. - (fam.)
Prendre, Avoir des h-s, zich vrijheden, vrjpostig- kust, harmattan m.
Harmonica, m. [Mus.] Speeltuig n., zamenheden veroorloven, al te vrij zin. Excusez, si je
prends la h- de vous faire vette demande, vergeef gesteld uit een zeker getal glazen klokjes, die men
doet klinken door hunnen rand met den vochtigen
mij, dat ik zoo vrij ben u dat te vragen.
Hardilliers, ni. pl. [Tech.] Schaftschragen f. vinger te bestr 'ken; ieder speeltuig met toetsen,
waarin de metalen snaren door glas vervangen
pl. der tap jtwevers.

HARMONIE
worden, h a r m o n i k a f. — Harmonieorde, nn.
Opstaande staart piano, door Kaufmann in 1808
uitgevonden, h a rm o n i c h o r d e f.
Harmonie, f. [Mus.] Gelijktijdige verbinding
der toonen tot één geheel volgens de wetten van
't geluid, klankineensmelting, zamenstemming van
verschillende akkoorden; — wetenschap, theorie f.
van de akkoordverbindingen; — gezamenlijke blaas
pl. van een orkest; -- welluidend--instrume.
heid, liefelijkheid, har m o n je f. L'h- des instruments, de overeenstemming der speeltuigen. Musique
d'h-, muzijk van blaasinstrumenten, harmonie-muzijk f. — L'h- a été soumise it des règles invariables, de harmonie-leer is aan onveranderlijke relgelen onderworpen geworden. — L'h- est trop considérable dans eet orchestre, de harmonie is te
sterk, de blaasinstrumenten zijn te talrijk in dat
orkest. — L'h- de la voix , de welluidendheid,
lie felkheid der stem. — Table d'h-, klankbodem m.
(van een snarenspeeltuig) . — Bijuitbreiding: Evenredigheid, schoone verhouding der deelen van een
geheel, inz. in de schoone kunsten; overeenstemming
(van neigingen, van wil) , overeenstemmigheid, een
harmonie f. Ce qui fait la beauté d'un-dragt,

bMtiment, eest la parfaite h- de toutes les parties,

dat, wat de schoonheid van een gebouw uitmaakt,
is de volkomene overeen- of zamenstemming van
alle deelen. — I1 règne une belle h- dans ce dessin,
in deze teekening heersch t eene schoone overeenstem
alle deelen stemmen goed zamen. Il règne-ming,
dans cette famille la p lus parfaite h-, de volmaaktste eenstemmigheid heerecht in deze familie.
-- [Litt.] H- évangélique, overeenstemming der
evangelisten, een boek, waarin men die overeen
poogt aan te toonen. — [Anat.] Arti--steming
culation par h-, harmonische beendervereeniging
of inwrichting, onbewégelijke beenderverbinding door
in elkander sluitende, min of meer getande naden.
— [Phil.] H- préétablie, vooraf bepaalde overeen
overeenstemming (naar Leibnitz); de van-komstf
God oorspronkelijk uitgaande zamenstemming van
alle dingen en van hare veranderingen tot één doel.
H- sociale, of enkel H-, maatschappelijke harmonie,
tijdperk van voorspoed, dat, naar 't stelsel der
Fourieristen, op de kindschheid van 't menschdom
volgen moet.
Hartnonié, e, adj. (en part. passé van harmonier) : Couleurs h-es, in harmonie of overeenstemming gebragte kleuren.
Harmonien, ne, adj. [Mus.] De harmonie
betreffend. — [ Phil.] Tot de maatschappelijke harmanic behoorende (in 't stelsel van Fourier). —
HARMONIENS, M. pl., -NES, f. pl. De mannen en
vrouwen, die in dat Fourierislisch tijdperk zullen
leven. — HARMONIEN, m., -NE, f. [Mus.] Leermeester m., leermeesteres f. in de harmonie.
-I- IHarmonier, v. a. In harmonie, in overeen
eensgezindheid brengen, doen h arm o--stemingof
n id r e n. H- les diverses partjes d'un tout, les
couleurs d' un tableau, de verschillende deelen van
een geheel, de kleuren eener schilderij met elkander
doen harmonieren. L' intérêt harmonie souvent les
hommes, het eigenbelang maakt dikwijls de menschen eenstemmig. — S'H AR OZONIER, V. pr. Overeen
stemmen, eene harmonie of eenstemmigheid vormen.
S'h- avec qn., met iemand harmoniéren, harm o n i s é r e n, vriendschappelijk en eensgezind leven. — La verdure s'harmonie gracieusement avec
l'eau, het loof is in liefelijke harmonie of overeenstemming met het water.
Harinoniensernent, adv. Welluidend, overeenstemmend, op liefelrzjke, zoetluidende wijze.
Harmonieuux, ease, adj. Welluidend, overeen- of zamenstemmend, h a r m ó n is c h. Une voix
h-euse, eene welluidende stem. Couleurs h-euses,
liefelijk zamenpassende kleuren f. pl. — Style h-,
welluidende stijl m.
Ilarmoniphile, adj. De harmonie, de muzijk
beminnend: Nation h-, muzijklievende natie f.
Hartnonigne, adj. Harmonie of overeenstem
voortbrengend, h a r m ó n is c h. Sons, Cordes-ming
h-s, overeenstemmende toonen m. pl., snaren f. pl.
Schelle h-, harmonische toonschaal f. — [Géom.]
Proportion h-, harmonische evenredigheid f. (waarin
de le tot den 3en term staat, als 't verschil van
den lei, en Zen tot dat van den geil en Ser. term).
Bombres en proportion contre-h-, getallen in tegenharmonische verhouding (waarin 't verschil van
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den Jen en Zen term tot het verschil van den Zen
en 3en staat, als de 3e term tot den jen). — HARMONIQUE, f. [Mus.] Wetenschap van de verhouding
der termen, welluidendheidsleer, h a r m o ni e k f.
— Harmonignement, adv. Op harmónische
wijze, naar de regels der welluidendheidsleer, har
-monisch.
Harmoniser, V. a., z. v. a. HARMONIER. - Barmonisme, m. Het streven naar overeenstemming in schrijfwijze en spelling, h a r m onísmus n.
Harmoniste, m. Meester der harmonie, bekwaam componist of toonzetter, h a r m o n Is t m.
— Harinonistique, f. Overeenstemming (concordance) der evangeliën.
Ilarmonontètre , m. [Mus.] Harmonie- of
welluidendheidsmeter, werktuig om de harmonische
verhoudingen te meten, h a r m o n o m dl e r m. -Harmonowétrie, f. harmonie-meetkunst f. —
Harmonotnétrique, adj. Die kunst betreffend.
Harniophane , adj. [Minér.] Met zigtbare
voegen (van kristallen).

Harniotoine, m. [Minér.] , z. ANDRÉOLITHE.
*Harnaché, e, adj. (en part. passé van har
opgetuigd paard n. -- Femme-nacher):Covl,
h-e, belagchel jk opgetooide vrouw. — * Harnachement, m. Het optuigen van paarden, muil-

ezels) ; — gezamenlijk tuig n. — ( fig. et fam.)
Zotte belagchelijke opschik m. — * Harnaeher,
v. a. Optuigen, tuigen, het tuig aanleggen, optoomen. — ( fig. et fam.) Smakeloos, bont aankleeden. — SE HARNACHER, V. pr. Opgetuigd worden, zich laten tuigen. -- Zich belagcheljk opschikken, zich smakeloos kleeden. — * Harnaeheeur, in
[Tech.] Tuigmaker, zadelmaker m.
*larnais, *Harnois, m. Paardentuig,tuig n.;
— bij uitbreiding; voertuig H. , de paardenl en
verdere toestel van een' voerman of sleper. Cheval
de h-, voermans-, sleperspaard, trekpaard n. —
Vischtuig, vogeltuig n. (In dien zin verouderd.)
— [Anc. mil.] HARNOIS, m. Harnas n., wapenrus
(fig.) Endosser le h-, het harnas aan -tingf.
soldaat worden; zijn ambtsgewaad aantrek -schietn,
Blanchir, VieiIlir sous le h-, onder de wa--ken.
penen, ook, in een of ander beroep grijs worden.
Suer, S'échauf er dans son h-, zich in vuur, in
drift zetten, met drift en opgewondenheid spreken;
— ook (iron.) onder den last van zijne kleederen
zweeten.
*Haro, m. [Ant. prat.] Haro, haro-geroep n.
(om iemand te vatten of beslag op een voorwerp
leggen en de zaak oogenblikkeljjk voor den regter
te brengen). Crier, Faire h- sur qn., iemand onder
haro-geroep arrestéren; — (fig. et fam.) een afkeurend geschreeuw over iemand aanhe fen, luid
afkeuren.
1 Harondelle, f., z. v. a. HIRONDELLE. —
Harouielle, f. [Pêche], z. v. a. ARONDELLE.
*Ilarpace, adj. [H. n.] Van roof levend: Oiseaux h -s, of als subsi. HARPACES, m. pl. Roofvogels m. pl. (eener ziekte, eener kwaal.
-t- Harpade, f., z. v. a. SAISIE. — Aanval m.
*Harpage , m. [ Anc. mar.] Beukblok n.,
ijzerklomp n., dien men uit den mast op de vijandelijke galel en deed vallen.
*Harpaáoit, m. (fam.) Gierigaard, vrekm. —
[Ant. rom.] Soort van enterhaak m.
*Harpaie, m. [H. n.] Brandgier m. (busard
-

du marais).
*ttarpail, m. [Chas.] , z. v. a. HARDE.
*I-Iarpaille, F. Gemeen volk n. (canaille).
*Iíarpailler, V. n. [Chass.] Zich verstrooien,

uiteen loopgin, het spoor verlaten (van de jagthonden). — t SE HARPAILLER, V. pr. (fain.) Harrewarren , plukharen. — t *Harpaillear , m.,
-ense, f. Schooier, bedelaar, spitsboef m.
Harpale, m. [H. n.] Snelkever In.; — ook
z. V. a. SAGOUIN.
* Iiarpe, f. Harp f. Jouerde la h-, Pincer, Toucher la h-, op de;harp spelen. —(Prov.) Il est parent
du roi David et joue de la h-, 't is een spitsboef,
een gaauwdie/ -- [Arch.] Bind- of kantsteen m.
(om een' muur met eersen anderen te verbinden). —
[Anc. fort.] Soort van ophaalbrug f. — [H. n.]
Zeelier, harp f. (soort van knorhaan). -- Harpschelp f. — [Véner.] Klaauw m. (van een' hond).
*Harpé , m. [Anc. mil.] Kromme sabel m.,
K? one zwaard n. — *I larpe, e, adj. m. Harp-
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vormig (alleen in:) Levrier Bien h-, Levrette bien
h-e, windhond m. met Bene breede sterke borst en
dunnen buik. — * HARPE, E, adj. (en part. passé
van harper) - Homme h-, gevat, aangegrepen man.
*Hai•peau,m. [Mar.] Dreg,enterdreg f.(grappin).
Harpége, Harpégement, Harpeger, z.
ARPEG —.

*Harpers, m. [H. n.] Berguil m. in Dauphiné.
*Harper, V. a. (fam.) Met de handen stevig
aangrijpen, vatten, pakken: On vous harpe mon
homme et on 1'entraine en prison, onze man wordt
gegrepen en naar de gevangenis gevoerd. — [Man.]
De achterbeenen ongeluk opligten. — SE HARPER,
V. pr. (fam.) Elkander aanpakken, handgemeen
worden.

*Harpeste, m. [Ant.] Balspel n.
t *Harpeur, ni. Harpspeler m. (harpiste) .
*Harpie, f. [Myth.] Roofzuchtig vrouwelijk wezen n. van afschuwelijk voorkomen (zinnebeeld der
onverzadelijkste , gemeenste roof- en hebzucht) ,
h a r p ij f. — (fig.) Hebzuchtig, roofziek mensch n.;
— Helleveeg f., ondeugend wijf n. — [H. n.] Amerikaansche arend, gier m., harpij f. — t *Har pier, v. a., z. v. a. PILLER, ENLEVER.
*Harpigner, v. n., en Se harpigner, v. pr.

(fam.) Plukharen.

*Harpin, m. [Navig.] Schippersboom, bootshaak m. — [Vétér.] Pestbuilachtzg gezwel n.
flat-pion, m. [FL. n.] Zékere zijdeworm - ziekte f.
*Har piste, m. et f. Harpspeler, harpenaarm.,
harpspeelster f.
* Harpoire, f. [Pêche] Harpoenweêrhaak m.
*Harpo-lyre, f. [Mus.] Harplier, citerharp f.
*Harpon, m. [Pêche] Harpoen m., werpspies f.
met weêrhaken voor de walvischvangst. — [Mar.]
S-vormige enterzaag f. — [Tech.] IJzeren houvast m.; schulpzaag f. — *Harponner, v. a.
[Pêche] Harpoenéren, den harpoen werpen, met
den harpoen aanvallen. — * Harponneur, m.
Harpoenier m. — *Harponnier, m. [H. n.]
Harpoenreiger in.
*Harre, f. [Tech.] , z. V. a. HARD.
*Hart, f. Teenen band of strop, waarmede een
takkebos gebonden is, wiepband, worstband m. —
(Prov.) La h- sent toujours le fagot, een kwade
gewoonte laat zich moeieljk afwennen. — Strop m.,
koord, worgkoord f.; galg f., schavot n. Sous peine
(à peine) de la h-, op straffe van den strop. I1 a
la h- au cou, hij heeft den strop om den hals;
(fig. et fam.) hij zal den dans niet ontspringen; hij
is rijp voor de galg, voor 't schavot. Sentir Ia h-,
de galg, den strop waard zijn.

Harnspice, m., z. ARUSPICE.
*Harviau, m. [Pêche] Netleuver, netstrop m.
*Hasard, m. Geval, toeval, geluk, luk, luk
buitenkans; — kans f., waagstuk, gevaar n.-jen.,
S'abandonner au h -, zich aan het toeval overlaten.
Un coup de h-, een gelukkig toeval. C'est un grand
h- 5'i1 en échappe, 't is een groot geluk, indien hij
er door komt. Cette découverte est due au h-,
deze ontdekking heeft men aan het toeval te danken. — (Prov.) I1 faut donner qc. au h-, men moet
iets aan het toeval overlaten: men kan niet alles
vooruitzien of berékenen. — Mettre sa vie au h-,
zijn leven in gevaar (in de waagschaal) stellen. Il
s'expose an h- de se ruiner, hij stelt zich aan het
gevaar bloot, van zich te grond te rigten. I1 a couru
h- de son honneur, hij is in gevaar geweest van
zijne eer te verliezen. C'est un livre, un tableau
etc. de h- (of d'occasion) 't is een toevalliger wijze
goedkoop gekocht boek, schilderij enz. J'ai trouve
un bon h-, ik heb bij toeval een' goeden koop gedaan. — [ Paume] La balie fait h-, de bal maakt
toevallig een' valschen sprong. — Jeux de h-, kans
spelen n. pl. Les h-s de la guerre,-speln,hazrd
de oorlogskansen f. pl. — AU HASARD, loc. adv. Onbedachtzaam, zonder overleg, blindelings, op goed
geluk af: Parler, Répondre au h-, op goed geluk
spreken, antwoorden. — á TOUT HASARD, loc. adv.
Wat er ook gebeure, in elk geval; op goed geluk.
A tout h-, tenez vous sur vos gardes, blijf in elk
geval op uwe hoede. Parler, Répondre á tout b(of au h-), z. boven. — PAR HASARD, loc. adv. Bij
toeval, bij geval, toevallig - Ce mot mest écbappe
par h-, dit woord is mij toevallig ontsnapt of ontvallen. — [Math.] Doctrine des h-s, leer der kans of waarschijnljkheids-berékeningen.
*Hasardé, e, adj. (en part. passé van hasar-
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der): Expression h-e, gewaagde, g e h a z a r d e e r d e
uitdrukking f. — De la viande h-e, te lang bewaard vleesch n. Cette perdrix est h-e, deze patrijs
heeft een reukje gekregen. — Somtijds ook van personen gebézigd De nuit, dans un bois, on est h-,
in een bosch loopt men des nachts gevaar.
*Nasarder, v. a. Wagen, aan het toeval of
de kans overlaten; in gevaar stellen, op het spel
zetten, in de waagschaal stellen, h a s a r d ér e n.
H- son argent au jeu, zijn geld in 't spel wagen.
H- sa vie pour qn., zijn leven voor iemand wagen.
H- une plaisanterie, eene spotternij o f scherts wagen (om te zien hoe zij zal opgenomen worden). -(Loc. prov.) H- le paquet, het op goed geluk wagen, laten aankomen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: H- beaucoup, veel wagen. II n'y a qua
h- pour être heureux, qui ne hasarde rien, n'a
rien, frisch gewaagd, is half gewonnen, die waagt
die wint. — SE HASARDER, V. pr. Zich wagen.
a adj., z. V. a. HASARDEUX.
*Hasarder,
asardeusement, adv. Op eene hagcheljke
of gevaarlijke wijze.
*Hasardeux, euse, adj. Stout, ondernemend,
vermetel; — hagchel2jk, gewaagd, gevaarlijk. Ce
dote est trop h-, deze stuurman is te stout, waagt
e veel, is een waaghals. — Cela est bien h-, dat
is zeer gevaarlijk, de zaak is gewaagd.
*Rase, f. [H. n.] Wijfjes konijn n., w ij fjeshaas m. — 5 ( fig. et fam.) Vrouw met veel kinderen.
Hasseguaye, f. [Mar.] Halve enterpiek f.
Hast, m. (pr. aste) [Mil.]: Arme d'h-, ieder
wapen aan een' langen steel, stoot -, steekwapen n.

H

r

-

(piek, hellebaard).

*Hastaire, m. [H. anc.] Spiesdrager, piekenier,
lancier, h a s t á r ju s m. — * Haste, f. [Anc. mil.)
Lange lans , spies ; werpspies f. — [Numism.]
Werpspies f. zonder ijzer, soort van lange schep ter m. der Ouden. — 5 [Cuffs.] Mettre à la h-,
aan 't spit steken. — *Hasté, e, adj. [Bot.]
Spies- of speervormig. — *Hastelle, f. [Anc. mil.]
Schacht f. van eene lans, spiesstok m.
*Nasteur, m., z. V. a. CHASSE-AVANT.
*Hastifolié, e, adj. [Bot.] Met lansvormige
bladeren. —* Hastiforine, adj. Lans- ,speervormig.
*Hate, f. [least, spoed mn., overjling, overhaas ting, drift f. Avoir h-, grande h-, haast, veel haast
hebben. Faire h-, haast, spoed maken. La h- nuit
souvent, de overhaasting schaadt dikwils. — (Loc.

prov.) Cet homme est de Lagny, it n'a pas h-, die

man is een beiaard. — à LA HhTE, loc. adv. In der
haast, met overijling: Ecrire, S'habiiler á la h-.
— AVEC HATE, EN GRANDE HhTE, EN TOUTE HhTE,

loc. adv. Met haast, met spoed, met grooten spoed,
in aller ijl.
*Hàté, e, adj. (en part. passé van hater): Pas
h-, versnelde, verhaaste stap m. Diner h-, bespoedigd, vervroegd middagmaal n. — Saison h-e, te
vroeg invallend saizoen n. of weêrsgesteldheid f.
*Hàtelet, m., z. ATTELET en HaTELETTES. —
[Manuf.] Kleine ijzeren pin of spil f. aan een
spinnewiel. (braderie spijzen f. pl.
*Hàtelettes, f. pl. [Cuffs.] man speetjes ge"Hàter, v. a. Haasten, verhaasten, bespoedigen,
sneller doen voortgaan; — aanzetten, aandr jven,
aansporen, tot spoed nopen. — H- son départ, zin
vertrek bespoedigen. H- sa mort, zijnen dood ver
— Hátez un peu ces gens-lá , zet die-hasten.
menschen wat aan, maak dat zij zich wat haasten.
— Hátez le diner, bespoedig het middagmaal, maak
dat wij wat vroeg eten. — H- les fruits, de vruchten spoediger tot rapheid doen komen. — [ Véner]
Le cerf hate son erre, het hert vlagt in aller ijl.
— (Loc. prov.) On le hatera bien d'aller, men zal
hem wel beenen maken, zijnen pligt wel leerera doen.
— SE HATER, V. pr. Zich haasten, spoeden: Haltezvous un peu, haast u wat. Quest-li besoin de se

h-? wat heeft men noodig zich te haasten? waarom
zal men zich zoo haasten? — (Prov.) Qui se hate
trop, se fourvoie, haastige spoed is zelden goed,
hoe meer haast, hoe minder spoed.
*Hàtereau, m. [Cuis.] Geroosterde snede lever f.
* Hàteur, Gebraadmeester m., voormalig opzigter in de koninkl ij ke keuken. — [Arch.], z. v. a.
CHASSE-AVANT.
*Hàtier, m. [Cuis.] Brandijzer n. voor het spit.

*Uàtif, ive, adj. [Hort.] Vroegrijp, vroegtzjdig, vroeg: Péches h-ives, Raisins h-s, vroegrijpe,
vroege perziken, druiven f. pl. — (lig.) Vieiliesse
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h-ive, te vroeg invallende ouderdom m. — Développement h-, vroege, vervroegde ontwikkeling f.
Esprit h-, vroegrijp verstand n., verstand boven

de jaren.

*Hátille,f. [Cuis.] Stuk versch varkensvleesch n.,
gelijk men (vooral in Duitschland) in den slagttijd
gewoon is met eene worst aan goede vrienden te
zenden. -- (fig. et prov.) Donner de la h- it qn.,
iemand op stokslagen traktéren.
*Hátiveau, m. Vroegrijpe of vroege peer f.,
in 't algemeen vroegrijp ooft n.
*Hátivement, adv. Vroeg, vroegtijdig.
*Hátiveté, f. Vervroegde rijpheid, vroegtijdigheid f. van bloemen en vruchten.
Ratte, f. Stoeterij f. in de fransche koloniën
van Amerika. (grendel m.
*Háture , f. [ Serr. ] Soort van stilstaande
*Hamban, m. [Tech.] Hijschtouw n., sterk touw,
tot ophijschen of opwinden (bij metselaars e . a.) —
HAUBANS, in pl. [Mar.] Hoofdtouwen n. pl.,
want n. H- de misaine, d'artimon, de Nunes, de
perroquets, de perroquets de fougue, fokke-, be-

zaans-, stenge-, bramstenge-, kruisstengewant. Hdes bas mats, onderwant. H- de la perruche,
kruisbramwant, bovenkruisstengewant. H- de la
civadière, spaansche toppenants der blinde ra.
Faux h-, borgwant, borghoofdtouwen, noodwant,
bakstaggen f. pl. Une paire de h-, een spanwant. H- de revers, z. v. a GAMBES . H- de beaupré, bakstaggen van den boegspriet. H- des minots of des porte -lof, bakstaggen van de botteloef.
— H-s de bout-dehors, spiertouwen, keertouwen
der bijzeilspieren. H-s à colonne, mantelbakstaggen.
H- impairs of simples, knoopspan n. H- de bigue,
tuitouwen, hoorntouwen. H- de la cheminée d' une
frégate à vapeur, schoorsteenwant, schoorsteen
pl. van een stoomfregat. — 5 *Hau--ketingm.
baner, v. a. [Mar.] Want aanzetten of omlegvan hoofdtouwen voorzien. — [Tech.] Het
eijns^htouw vastmaken (bij 't opwinden of ophijschen van eenen last) .
*I-Ianbannier, m. Pels-, bontwerker m.
*Haubart, m.] H. n.] Zékere soort van visch m.
*Haubelonne, f. Roodkorst, Edamsche kaas f.
Haubère, adj., z. AUBERE.
*Haubereau, m. [Ant. mil.] Klein pantser
of pantserhemd n. ; — z . ook HOBEREAU . — *Haubergenier, m. Pantsermaker m. — *Hanbergeon, m. [Anc. mil.1 Wapenrok, malienkolder nl.,
maliënhemd n. — (Prov.) Maille a maille se fait
le li -, onvermoeide arbeid komt alles te boven;
vele kleintjes maken een groote. — *Haubergerie, f. Maliënkleed n. — *naober gié, m., of als
adj. Guerrier h-, wapenrokdrager, pantserdrager m.
— *Hauberj onner, v. n. et n. Den wapenrok,
het pantser aanschieten of aandoen. — *Haubert, m. Pantser, pantsier, pantserhemd n.
.

X

-f- *Haubite, m. [Artill .] , z. OBUSIER.
*Hanlee, f. [Pêche] Makreelnet n.
*Hausse, f. .Al wat dient tot ophooging, verhoogingsstuk, onderlegsel n. Mettre des h-s aux
colonnes d'un lit, stukjes hout onder de stijlen
van een ledekant leggen. — [Artill.] Opzet m.,
hausse f. (om naar welgevallen den rigthoek te
vermeerderen) . — [Typogr.] Onderlegsel n., stukje

papier op het timpaan geplakt ter plaatse waar de
druk minder duidelijk is. — [Teint., Brass.] Koperen ring of hoepel m. aan den bodem van een'
versa- of 'brouwketel. — [Luth.] Sleuf f. in den
strijkstok eener viool. -- [Manuf.] H-s de carette,
wigjes n. pl. tot verhooging van 't weefraam. —
[Fond.] Tweede laag f. in den reverbereer-oven.
— [Com.. Banq.] Het rijzen van de waarde der
fondsen; rijzing f., van den prijs der waren. Les
fonds sont en h-, a la h-, de fondsen rijzen. Les

banquiers spéculent sur la h- et la baisse, de

bankiers speculeren op de rijzing en daling. Ces
denrées ant éprouvé une grande h-, die eetwaren
zijn aanzienlijk gerezen, hooger in prijs geworden.
*Hausse, e, adj. (en part. passé van hausser):
Mur h-, hooger opgetrokken muur m. — Epaules
h-es, opgetrokken, opgehaalde schouders m. pl. —
Rivière h-e, gerezen, gewassen rivier f. —Prix h-,
gerezen, gestegen prijs m. Ton h-, verhoogde toon m.
*Hausse-col, m. [Mil.] Ringkraag m. (der infanterie-ofcieren). (Plur. Des hausse-col.) —
Hausse -col vert, groene kraagkolibri m.
*Ilaussement, m. Het verhoogen; verhooging f.
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Le h- d'un mur, hoogeroptrekking f. van eenen
muur. H- de la voix, verhooging der stem. Hd'épaules, ophaling f. der schouders. H- des denrees, prjsverhooging f., opslaan n. der eetwaren.

*Hausse -pied of Hoche-pied, n. [Faut.]
Soort van rezgervalk m. — Eerste vogel in., die
den reiger in zijne vlugt aanvalt. — [Chas.]
Strik m. one wolven te vangen. (Plur. Des haussepied.)

*Hausse -queue , m. [H. n.] Soort van
schelp f. — Kwikstaart (hoche-queue). (Plur. Des

hausse-queue.)
*Hausser, V. a. Verhoogen, hooger maken,
optrekken, ophalen; vermeerderen. H- une muraille, eenen muur verhoogen, ophalen. H- une
maison d'un étage, een huis eene verdieping hooger maken. — H- le bras, den arm hooger ligten.
H- les épaules , z. ÉPAULE. — (fig.) H - le coude,
druk het glaasje lipten, te diep in 't glaasje kijken.
H- le nez, den neus optrekken (als teeken van
schimp, minachting, trotschheid). — (fig.) H- le
prix des denrées, den prijs der levensmiddelen
vermeerderen, doen razen. H- les gages d'un domestique, het loon eens bedienden verhoogen. —
H- Ie coeur, le courage, moed geven, hart in 't
lijf spreken. — H- la voix, de stem verheffen. Hune corde de violon d' un demi ton, eene vioolsnaar een' halven toon hooger stellen; — (fig. et
fam.) H- le ton, een' hoogen, trotschen, gebiedenden toon aannemen. -- Son Crédit na pas haussé
d'un crap, zijn krediet is geen aasje vermeerderd.
— [Mar.] H- un vaisseau, een schip opzeilen (het
naderbij komen) . — HAUSSER , V. n. Hooger worden, rijzen, opzwellen, wassen. La rivière a bien
haussé cette nuit, de rivier is dezen nacht zeer
gerezen, gewassen. Ce garcon a une épaule qui
hausse, deze jongen heeft ° een' hoogera schouder.
— (fig.) Les vips haussent, de wijnen rijzen, worden hooger. Le change hausse, de wisselkoers
rijst, stijgt. — SE HAUSSER, v. pr . Zich opheffen,
zich hooger maken (door op zijne teenen te gaan
staan). — (fig.), z . SE BAISSER . — Elkander in de
hoogte heffen, in aanzien doen stijgen. -- Zich
hooger laten optrekken: Une maison ne se hausse
pas sans précaution, — Opklaren, ophelderen (van
't weder): Le temps se hausse.
' Haussier, m. Geldhandelaar, die op 't rijzen
der fondsen zijne plannen maakt, speculant m.
op rijzing.

Haussière, f ., z. AUSSIERE.

*Haussoir, m., *Haussoire, C. Schutbord n.
(aan eene molensluis) .
Haustellé, e, adj. Met zuigsprieten, met een
zuigsnavel voorzien (van insecten) . — f austelles, f. pl. Insecten n. pl. met zuigsprieten, met een'

zuigsnavel.

*hiaat, e, adj. Hoog; lang, groot: Une h-e
maison, een hoog huis n. Un arbre h-, een hooge
boom m. Muraille h-e de cinquante pieds, muur m.
van vijftig voet hoog. Le plus h- dégré d'un escalier, de hoogste trede f. van een' trap. -- We
taille, stature, hooge, lange gestalte f. — Vol h-,
H- vol, hooge vlugt f. — (fig.) Prendre un vol
trop h-, eene te hooge vlugt nemen, zich boven
zijn st .yat verheffen; meer ondernemen dan men
kan uitvoeren. — Hoog, regtop, opgei'igt, opgeheven: Marcher' in tête h-e, Porter le front h-, la
tête h-e, met opgerigt hoofd gaan, het hoofd regtop, omhoog dragen; (fi g .) een open gelaat, eene
onbevreesde houding hebben. — Courir sur l'ennemi l'épée b-e, met opgeheven zwaard op den
vijand aanloopen. — Hoog, diep: En eet endroit,

l'eau est très-h-e, op die plaats is 't water zeer
diep. Les manes sont h-es aux equinoxes, de

vloeden zijn bij de dag- en nachtéveningen hoog.
H-e marée, Marie h-e, vloed m., hoog water n.
H- mei', hooge zee f. (na afgeloopen vloed); ook:
volle zee, ruime zee, ruimte f., het ruime sop n.
- (fig.) Hoog, verheven, aanzienlijk, uitstekend,
uitmuntend, schitterend: Une h-e sagesse, eene hoo
f. De hautes qualités,-ge,uitskndwjh
voortreffelijke eigenschappen f. pl. Ouvrage écrit
dans le h- style, werk, in den deftigen, verheven
stijl geschreven. De h-s faits d'armes, schitterende
wapendaden f. pl. Être dune h-e naissance, van
hooge, edele geboorte zijn. Rouler de h-es pensees,
groote dingen, plannen in 't hoofd halen. — Som
ook in ongunstigen zin: Une h-e injustice -tijds
--
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*HAUT

eene schreeuwende onregtvaardigheid. Il a le coeur
bien h-, hij draagt het hart zeer hoog, hij is zeer
trotsch; ook: h# heeft een grootmoedig hart. H-e
trahison, hoogverraad n. — Hoog in prijs, duur:
Les sueres sont très-h-s, de suikers staan zeer
hoog. Le change est h-, les fonds sont h-s, de
wissel staat hoog, de fondsen staan hoog. Le Isprix des denrées, de hooge prijs, de duurte der

eetwaren. — Hoog in rang, in stand, in ligging,
enz., opper-, boven-: Les h-s officiers, de opperofficieren. Les h-s fonctionnaires de l'état, de
hooge, opperste staatsbeambten. Les h-s magistrats,
la h-e rnagistrature, de hooge overheidspersonen.
H-s-puissances, hoogmogenden (voormalige titel der
nederlandsche staten-generaal). H- et puissant seigneur, hoogmogende, grootmagtige, doorluchtige
heer. Les h-es sciences, de hoogere wetenschappen.
— Le h- bout d'une table, het boven-, oppereind
eener tafel. La H-e-Saxe, La H-e-Égypte, OpperSaksen, Opper-Egypte. Le H- -Rhin, La H-e -Loire,
de Boven-Rijn, de Beven- Loire. — H- antiquité,
hooge, grijze oudheid f., langst verloopen tijden m.
pl. — Carême h-, z. CAREME. — Hoog. luid, helder (van de stem, van muzijktoonen): Lire à h-e
voix, luid, hardop, met luider stem lezen. Jeter
les h-s cris, luide kreten aanheffen, hard schreeuwen; ook: met drift, met geweld tegen iets opkomen, zijne verontwaardiging luide aan den dag
leggen. Les sons h-s dun instrument, de hooge
toonen van een speeltuig. (fam.) Le prendre sur

un h- ton, sur un ton been h-, Avoir Ie verbe
h-, Etre h- en parole, een' hoogen, trotschen, gebiedenden, bedreigenden toon voeren. Cet homme
est h- en paroles, h- Is la main, die man spreekt
op een' heerschzuchtigen, bevélenden toon. H- la
main, H- le pied, H- le bras, H- le bois, z. and.
HAUT, adv. Je n'ai jamais eu avec lui une parole
plus h-e que l'autre, ik heb altijd met hem in de
beste eenstemmigheid geleefd, ik heb nooit een
woord met hem gehad. — Un fou de h-e gamme
of volée, een gek in folio. — [ Bias.] Epée h-e,
repte degen m. H -s armes, kortgeweer n. — [Cuis.]
Chapon de h-e graisse, zeer vette kapoen m. Hcóté de mouton, lamsbout m. met de ribbestukken.
— [Véner.] Chiens de h- nez, goede speurhonden m. pl., honden met lijnen reuk. — z. ook
ALLEMAND, APPAREIL, APPETIT, BAS, BASSE-LISSE
BOUT, BRIDE, CADET, CASSE, COULEUR, DRAGÉE,
EXÉCUTEUR, FUTAIE, G011T, JUSTICE, JUSTICIER,
LUTTE, MAIN, OEUVRE, PIED, PRESSION, VOL, e. a.,

ook de zamenstellingen met Naut en haute, hier
onder.
*NAUT, adv. Hoog: L'aigle vole h-, très-h-, de
arend vliegt hoog, zeer hoog. Montez plus h-, klim
hooger, ga hooger op. — (fam.) II fut pendu het court, hij werd zonder omstandigheden opgehangen. — (fig. et fam.) le porte h-, I1 porte
son Bois, la tête bien h-, hhij
ij vliegt hoog, voert een'
hoogen, voornamen staat, draagt zijn' neus in de
lucht. — (fig.) Il s'est élevé been li-, hij heeft
veel fortuin, veel bevordering gemaakt, heeft zich
op een hoog standpunt geplaatst. — Monter h-,
hoog loopen, veel bedragen, aanmerkelijk in pros
stijgen. Ma dépense monte bien h-, mijne uitgaven
bedragen zeer veel. Voilà un mémoire qui monte
par trop h-, ziedaar eene rekening, die veel te hoog
loopt. Les fonds publics montent h-, de effecten
rijzen sterk. — Cheval h- monté of monté h-,
hoog paard n. (met te lange beenen). — (fam.)
Homme h- monté, langbeenig mensch n. — Plus
h-, hooger, hier boven: Voyez plus h-, zie hooger,
hier boven, hier voren (in boeken of geschriften).

— Reprendre une chose, une histoire de plus h-,

eene zaak, eene geschiedenis hooger opvatten, van
vroeger beginnen. — Luid, overluid, hardop, met
luider stem: Parler h-, Crier très-h -, luid spreken,
zeer hard schreeuwen. Lisez plus h-, of enkel Plus
Is- ! lees luider, harder! Ce sont de ces chases
qui ne se disent jamais tout h-, dat zijn van die
zaken, welke men nooit overluid zegt. — ( fig.)
Parler h-, Le prendre h-, een' hoogen toon aanslaan. Penser tout h-, overluid denken, rondweg
zijne gedachten zeggen, niets bewimpelen. Parler
h- et clair, z. CLAIR, adv. — [Mus.] Cet instrument est monté trop h-, dat instrument is te hoog
gestemd. La voix de ce chanteur monte h-, de
stem van dien zanger loopt hoog. — [ Jeu] Gouper
II-, een' hoogen troef inleggen, hoog coupéren. —

*NAUT- A-HAUT.
z. CARÉ.ME. — [ Mar.]

Hisser tout h-, in top
hijschen. Mettre les mats de hune h-, de stengen
opbrengen of hijschen. — HAUT LA MAIN, loc. adv.
Eigenmagtig, eigendunkelijk; zonder moeite, met
gemak; verreweg: Faire qc. h- la main, iels eigenmagtiq (fam. op zijn eigen houtje) doen. Cet écolier la emporté h- la main sur tous ses camara-

des, die leerling heeft al zijne makkers verreweg,
met glans overtroffen. J'ai triomphé h- la main
de toutes les difficultés, ik ben zonder moeite alle
zwarigheden te boven gekomen. — [ Man.] Mener
un cheval h- la main, de teugels van een paard
hoog houden. — HAUT LE PIED, toe. adv. (fam.):
Faire h- le pied, zich uit de voeten maken, zijne
biezen pakken, de vlugt nemen, op eens verdwinen. — [ Man.] Renvoyer les chevaux h- le pied,
de paarden ongezadeld en ongetuigd terugzenden.
nterj.: Vous me genez beaucoup ici,
Ook alsinterj.:
voyons, - h- le pied ! gij hindert me hier geweldig,
kom, pak u weg ! Les limiers de la police sont it
nos trousses, h- le pied !, de speurhonden der
politie zijn ons op de hielen, maken we ons voort!
pakken we ons weg! — HAUT LE BRAS ! interj.
[Artill.] Vuur! brandt los! — HAUT LE BOLS!
snterj. [Mil.] Omhoog de piek! omhoog 't geweer!
— EN HAUT, loc. adv. Omhoog, boven, naar boven:
J'habite en h-, ik woon boven. Allez, Montez en
h-, ga naar boven. — [ Mar.] Etre en h-, omhoog,
boven, in 't want zijn. Tout le monde en h-!
Overal! overal.! telles op van omlaag! alles aan dek!
— DEN HAUT, loc. adv. Van boven: La sagesse
qui eient den h-, de wijsheid, die van boven komt.
— Lá-HAUT, loc. adv. Daar boven, boven: Il est
lá-h-, montez-y, hij is boven, loop maar op. Dieu,
qui est lá-h-, vous voit, God, die daar boven,
ginds is, ziet u. — PAR EN HAUT, PAR LE HAUT,
hoc. adv.: Donner du jour à une chambre par en
h-, eene kamer uit de hoogte, van boven licht geven. Passer par en h-, langs de bovenzijde, den
bovenkant gaan. — HAUT ET BAS, loc. adv. Omhoog
en omlaag. [Mar.] Travailler h- et bas, boven en
onder, in 't want en op het dek bezig zijn. —
Geheel en al, zonder voorbehoud: Se soumettre het bas it l'arbitrage de qn., zich onbepaald aan
iemands uitspraak onderwerpen.
PAR HAUT ET
PAR BAS, loc. adv. Fan boven en onderen, z. BAS.
— DE HAUT EN BAS, loc. adv. Van boven naar
beneden: Regarder, Traiter qn. de h- en bas,
z. BAS, adv. -- EN HAUT DE, 10e. adv. Boven aan:
Mettez la date du jour en h- de la page, zet de
dagteekening (den datum) boven aan de bladzijde.
*HAUT, m. Hoogte 1.:; top m., spits, kruin f., het
bovenste, opperste of verhevenste deel n. Cette
tour a trois cents pieds de h- (hauteur), deze toren
is drie honderd voet hoog. — Il est au h- de l'arbre, hij is op den top van den boom. I1 est tombé
du h- de la maison, hij is van den top van het
huis gevallen. Le h- (le sommet) d'une montagne,
de kruin van eersen berg. Bátir un chateau sur
un h-, een kasteel op eene hoogte bouwen. Nous
avons gagné le h-, wij hebben het toppunt, het
opperste deel bereikt. II est tombé de son h-, hij
viel in zijne gansche lengte naar beneden; (fig. et
fam.) hij stond zeer verbaasd, hij viel als uit de
wolken. — Le h- dune rue, d'une ville, de bovenzijde van eene straat, stad, de bovenstraat,
bovenstad f. Le h- du pavé, de hooge zijde, huiszijde f. van 't voetpad der straat. Donner le Isdu pave it qn., iemand op de regter hand laten
gaan, den voorrang geven. — Bij uitbreiding: Le
h- du jour, het volle van den dag, middag. — (fig.
et fain.) Crier du h- de sa tête, uit al zijne magt
schreeuwen. — Gagner le b-, het hazepad kiezen,
vlugten. — [Mus.] Le h- de la voix, de hooges
fijne toon der stem. — I1 nous regarde du h- de
son esprit, de sa grandeur, hij ziet van zijne
hoogte verachtelik, smadelijk op ons neder. — Il
—

y a du h- at du bas dans la vie, dans son humeur,
z. BAS, subsi. — Très-h-, de Allerhoogste, God.
- *HAUTS, m. pl. [Mar.] Bovenschip, boven water

uitstekend gedeelte, bovenwerk n., bovenbetimrnering f., doode gedeelte n.
t *Haait -à-bas, m., z. v. a. PORTE-BALLE.
(Plur. Des haut-à-bas.)
*Haat- accastillé, e, adj. [Mar.] Hoog opgebouwd, hooggeboord, met hooge verschansing.
*Rant-a-haunt, m. [Chas.] Het spoor gezocht!
in 't hout! (een jagtkreet).

*HAUTAIN

--

*HÉ.
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*Hautain, e, adj. Hoogmoedig,hoovaardig, fier, stond zes man hoog of diep achter elkander. —
trotsch. — [Fauc.] Hoogvliegend. — HAUTAIN, M. Hoogte, verhevenheid, hooge plaats f., heuvel m.:
[Hort.] Wijnrank f., die zich om een' boom slin- Les ennemis gagnèrent one h -, de vijanden bereikgert. — * Hautainement, adv. Op hoogmoedige ten eene hoogte, eenen heuvel. 11 grit son chemin
wijze, trotschelijk. —t *Hantaineté, f. Trotsch- par les h-s, hij nam zijnen weg over de heuvels. -(fig.) Etre la la h- de qn., op iemands hoogte zijn;
heid f. (orgueil, fierté).
*Haut-appareil, m. [Chic.] Wijze van steen- in staat zijn om iemand te begrijpen. Etre a la hde
son siècle, op de hoogte zijner eeuw zijn: de
snijding f., waarbij eene insnede boven 't schaam
wordt gemaakt.
-ben vorderingen van zijnen tijd in wetenschap en kunst
*Hautbois, m. [Mus.] Hoogfluit f., helder- en bijhouden. — (fig.) Hooghartigheid, fierheid, vastscherpklinkend houten blaas- instrument n., hobo f. heid, standvastigheid; — trotschheid f., hoogmoed m.,
aanmatiging f. Son áme a toute la h- de la vertu,
Jouer du h-, op de hobo spelen; ook (als woord
hout, de hoogstammige boomen-spelin,q):htog zijne ziel bezit al de hooghartigheid, edelaardigheid
voor den tijd omhouwen. — Hobo-speler, hoboïst m. der deugd. — I1 parle aver one h- révoltante, h#
— *flautboïste, m. Leermeester m, op de hobo, spreekt met eene ergerlijke trotschheid, aanmat2ging, verwaandheid. Faire qc. de h-, iets eigenmaghobo-speler, h o b o ï s t m.
*Haut -bord, ;m. [Mar.] Vaisseau de h-, hoog- tig, met geweld doen of doorzetten. — Ook in
't meerv.: Ses h-s le font hair de tout le monde,
geboord schip, linieschip, zwaar fregat n.
zijn hoogmoedig gedrag , zijn smadelijk neêrzien
*Haut- cie-easse, m., z. CASSE.
t *Haut-de-chausses, m. Broek f, (culotte). op anderen maakt hem bij iedereen gehaat.
*Haut-fond, m. [Mar.] Ondiepte f., z. BAS— (fig. et fam.) Sa femme porte le h-, zijne
vrouw heeft de broek aan, heeft het meest te zeggen. FOND. (Plur. Des hauts-fonds.)
*glaut-fourneau, m., z. FOURNEAU. —Haut*Haut-dessus, m. [Mus.] De eerste discant
of bovenstem f. — Hij, die deze stem zingt, eerste goiit, m. Hooge smaak, fijne adellijke smaak m.
Mets de h-, sterk gekruide, pipuante spijs f.
discant m.
*Hautin, m. [H. n.j Spitsneus, spitssnuit ni.,
*Haute-bonté, f. [Hort.] Zékere groote naeen zilverkleurige visch van 't omber- of harderjaarsappel m. (Plur. Des haute-bonté.)
*I atlte-Bontre, f. [Mus.] Alt, altstem f. — geslacht.
*Halst-j uré, m. [Anc. légisi.) Gezworene m. bij
Altzanger m., altzangster f., altist m. en f. H- de
violon, altviool f. H- de flute a bec, altfluit f. 't hooge geregtshof. (Plur. Des hauts-jurés.) —
*Haut-j usticier, m., z. JUSTICIER.
(Plur. Des hautes-contre.)
*Haat -le-corps, m. [Man.] Sprong m. (van
*Haute -cour, m. Oppergeregtshof n. (Plur.
een paard). — (fig. et fam.) I1 fit on h- en me
Des Mutes—cours.)
voyant, hij stond verbaasd, sprong achteruit, toen
*Hautée, f. [Pëche], z. v. a. HAULEE.
hij mi zag. — [Méd.] Geweldigemaagkramp. (Plur.
*Dante-futaie, f., z. FUTAIE.
*Hawnte-grive, f. [H. n.] , z. V. a. DRAINE. Des haut-le-corps.] — *Haat -le-pied, m. of
als adj. Commis h-, m. [Anc. mil.] Overtallige;
(Plur. Des hautes-grives.)
proviand-officier of voorraadsbewaarder; conduc*Haute-justice, f., z. JUSTICE.
*Haute-lice of (liever) *Haute-lisse, z. teur der krjgs- transporten. — Landlooper, deug
Des Naut-le-pied.)
lepsie.)-nietm.(Plur
RASSE-LISSE. — * Haute-lissier, m. Vervaardi*faut-mal, m. [Méd.] Vallende ziekte f. (dpiger van hautes-lisses.
Haut-pen tin , m. [Mar.] Donkere, alleendrj*Haute- latte, f., z. LUTTE. (MER.
*Haute-inarée, Haute-mer, f., z. 1VIARËE, vende wolk f., die eene wind- of regenvlaag voor
windvlaag, regenvlaag f. (Plur. Des haut--spelt,
*Hautement, adv. Luide, met luider stem (in
dien zin zelden gebézigd) . — (fig.) Vrij uit, stout; pendus.)
*Haut-soinme,
F. [Méd.] Beroerte f.(apoplexie).
h-,
krachtig, nadrukkelijk; trotsch. Il Ie dit
hij
t *Hauturier, ière, adj. [Mar.] De opene,
zeide het vrij uit. 11 se déclare h- pour lui, hij
verklaart zich luid, openlijk, nadrukkelijk voor ruime zee bevarend: Pilote h-, o f als subst. Un
hem. Je vous protégerai h-, ik zal u met nadruk h-, een zeeloods, buitenloods m. Navigation h-ière
beschermen. Il répondit un peu h-, zijn antwoord (of de long cours), groote vaart, zeevaart f.
*Haiiyne, F. [Minér.] Glazige, blaauwe minewas eenigzins fier, aanmatigend.
rale stof; h a it y n e f. naar den franschen mineHaute-messe, f., z. v. a. GRAND' MESSE.
*Haute-paie, f. [Mil.] Verhoogde soldij, toe- ralogist Hauy).
Havane, m. Havana-cigaar f. Fumer on h-,
laag f. — [Mar.] Hoogste maandgelcd n. — Trekker m. van dit hooger loon. (Plur. Des hautes- pases.) eene havana-cigaar rooken
*Have, adj. Bleek, meager, ontdaan, afgevallen.
*Hautes-oeavres, f. pl., z. OEUVRE.
*Haute-sofnme, f. [Mar.] Buitengewone uit Avoir le visage b-, een bleek, ontdaan aangezigt
-gaf.(vn hebben.
een reeder).
*Haveau of *Havenet,m. [Pêche] Strijknet n.
*Hautes- puissances, f. pl., z. ond. NAUT, adj.
voor platvisch. — [Sal.] , z. HAVENAU.
*Ilautesse, f. Hoogheid f. (als eertitel).
*Havénaa of *Havenet, m. [Sal.] Klopper,
*Haute- taille, f. [Mus.] Hoogere tenor m.,
stem f. tusschen alt en discant. — Hij, die deze stamper m. tot effening van den vloer. — * Havestem zingt, hoogere-tenor-zanger m. (Plur. Des lée, I. [Sal.] Groeve f. in den vloer.
*Haveron,m. [Agric.] Windhaver,wildehaverf.
(langs de kust).
bautes-tailles.)
*Navet, m. [Tech.] IJzeren haak m. der geel
*Hautes-ferres, f. pl. [Mar.] Hoog land n.
-- [Mar.] Koksvork, vleeschvork f. -kopergits.
*Hautes-voiles, f. pl. [Mar.] Bovenzeilen m. pl.
*Havir, V. a. [Cuis.] Door te sterk vuur aan
*Hauteur , f. Hoogte f.: La h- dun arbre,
verbranden,
zengen: Le trop grand feu-brande,
een'
boom,
van
hoogte
vaneen'
d'une montgane, de
berg. — Cet homme tomba de sa h-, die man viel havit la viande, bij een te sterk vuur verbrandt
zoo lang hij was neder. — [Arch.] H- d'appui, z. het vleesch van buiten en blijft van binnen raauw.
APPUI. H- de marche, trede-hoogte f. (zes oude — *HAVIR, V n., en SE HAVIR, V. pr. Zengen, ver
ook adj.: La viande-brande.—Htpséi
duimen). Le bátiment est arrivé á h-, het gebouw
is tot onder het dak opgetrokken. — [Géom.] La est h-e, het vleesch is verbrand.
*Havre, m. Haven, zeehaven f. H- d'entrée of
h- d'une figure , d'un triangle, d'un corps, de
hoogte eener figuur, eens driehoeks, eens ligchaams. de toute marée, opene haven (waar de schepen
— [Astr., .Mar.] H- (of élévation) du pole, H- de altijd kunnen binnen loopen). H- de barre, vloed
tijhaven (waar de schepen niet dan met den-haven,
l'équateur, H- méridienne, pools -hoogte, middagshoogte, meridiaans- hoogte. La vraie h- d'un astre, vloed in- of uitvaren kunnen). H- brut, haven,
de ware hoogte van een hemelligchaam. H- appa- zonder hulp of kunst ontstaan.
*Ilavresae, in. Reiszak, knapzak m. — [Mil.]
rente, schijnbare hoogte. H- estimée, gegiste hoogte.
H- observee, waargenomen hoogte. Prendre h- en Ransel, soldatenransel m.
*Hager, v.a. et n. Benehegmaken.- tHAYER, m.
mer, hoogte nemen, schieten. Prendre la h- de la
mer, boden, de diepte der zee peilen. Etre à la Sprokkelregt n.
*Rayon, m. Kaarsenmakers rak n.; — tenth- dune lie, d'une terne, op de hoogte (gelijke
breedte)van een eiland, van Bene kust zin. Nous aeons vormige kraam f., stalletje n. — [Artil.] Hekken
une bonne h-, wij hebben een' klaren horizon — [Mil.] of bord n. van een' legerwagen. (sleutelbaard.
* Hayve, f. [Serr.] Verhevenheid f. van den
La h- dun batailion, de diepte, dikte eens batal*Hé, inter. (om te roepen, te waarschuwen,
jons. Ce bataillon était it six de h-, dit bataljon
)
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*HEAUME

-

te beklagen, verwondering uit te drukken, enz.)
He! hei! ach! ei! — HE BIEN! Nu! welnu! welaan!
*Heanme, m. [Anc. mil., Bias.] Helm m. —
[Mar.] Helmstok m., roerpen f. — *Heanmer,
V. n. Helmen maken. - * HEAU qER, v. a. Met een'
helm wapenen. — * Heaumerie, f. Helmsmederij f.
— *Hea,IInier, in. Helmsmeder; — wapensmid m.
— [Bot.] Soort van spaansche kersenboom m.
Hebdomnadaire, adj. Wékelijksch, wat wekelijks verschijnt: Feuille h-, weekblad n. — [Méd.]
Fièvre h-, wekeljksche koorts f. — Hebdoniadaireinent, adv. Wekelijks. — febdomade, f.
[Didact.] Week f. H- d'années, tijdvak n. van
zeven jaren. — Post m. van weekdienstverrigter.
— Hebdomadier, m., -ière, f. Weekdienstdoener m., -doenster f., hij of zij, die de week of
de weekdienst heeft (in kloosters).
Hébé, f. [Anat.] Schaamstreek f., venusheuvel m. (pubis). — [Bot.] Soort van jasmfjnplant f.
— [H. n.] Zékere fraaije nachtvlinder m. — Soort
van adder f.
5 Héberge, f. [Prat.] Grenslijn f van den
gemeenen muur tusschen twee ongelijk hooge gebouwen. — Hébergement, m. Het herbergen
of huisvesten; huisvesting f. — Héberger, v. a.
et n. Herbergen, huisvesten. — [Sal.] H- la muire,
de zoutpan met water vullen. — S'HÉBERGER, v. pr.
[Arch.] Tegen een' gemeenschappelijken middelmuur
staan of leunen.
Hébétant, e, adj. Verstompend, dom makend.
— Hébétation, f. Stompzinnigheid, geestverstomping f. — Hébéter, v. a. Stomp stompzinnig of dom maken, verstompen. — S HEBETER, v. pr.
Stompzinnig worden. — Het part. passé is ook
adj.: Homme hébété par 1'ivrognerie, door dronkenschap verstompt, verdierlijkt mensch n. — Ook
subst.: C'est un hebété, 't is een stompzinnige,
een domkop. — Hébétude, f. [Didact.] Stompzinnigheid f.
Hébichet, m. Soort van rieten zeef f. in de
suikerziederijen op de Antillen.
Hébine, f. [Bot.] Soort van sn ij boon f.
IIébraïq'ie, adj. Hebreeuwsch m., wat de Hebréën betreft: Langue h-, hebreeuwsche taal f., hebreeuwsch n. — HÉBHAIQUE, m. Soort van lipvisch,
jodenvisch m. — Hébraïquement, adv. Op de
wijze der Hebreën. — Hébraisant, m. Kenner
of leeraar 'der hebreeuwsche taal, h e b r á ï c u s. —
Hébraïser, V. n. Hebreeuwsche taaleigenheden
gebruiken. - Hebreeuwsch leeren, h e b r a Is é r e n.
— Hebraïsme, m. Hebreeuwsch taaleigen n.,
hebreeuwsche woordvoeging f. , h e br a Is m u s m.
;

— Hébraïste, m., z. V. a. HÉBRAïSANT.
Ilébren , m. Hebreeuwsch n. , hebreeuwsche
taal f. — (fig. et fam.) Ce que vous dites, est de
1'h- pour mol, wat gij mij daar zegt, is grieksch

voor mij, is voor mij te hoog, versta ik niet. —
Ook als adj. Le texte h-, de hebreeuwsche tekst m.
Hébrieu, m. [Mar.] Waterschout (in Bretagne).
Hee, m. [Vign.] Persplank f. van Bene pershuip.
Hécate, f. Drekkegel m., kegelvormige dre hoop m. in een sekreet (ook heurte geheeten) . —
[H. n.] Soort van amerikaansche schildpad, hékate f.
— Ook eene soort van vlinder m.
Hécatolithe, f. [Minér.] Maansteen m.
Hécatombe, [Antiq.] Offer n. van honderd
dieren, h e k a t ó m b e f.; — bij uitbreiding: groot,
openlijk offer n., plegtiqe offerande f. — [Pharm.]
Zékere voormalige oogzalf f. — Héeatomphonie, f. Offer n. wegens honderd gedoode vijanden.
— Hécatomnpole, adj. Met honderd steden (bijnaam van Kreta en Lakonië). — Ilécatompyle,
adj. Met honderd poorten (bijnaam van Thebes in
Egypte). — Héeaton°'raphie, Verzameling f.
van honderd figuren meispreuken, gedachten, enz.
— Hécatonstyle, m. [Arch.] Zaal, gallery f.
met honderd zuilen. — Hécatontarchie, f.
Onderverdeeling der grieksche phalanx (uit 128 man
ligt voetvolk bestaande). — Héeatontarquie, m.
Aanvoerder van zulk eene afdeeling, h e k a t o ntárch m.

*Hèebe, f. [Tech.] Plank, die de wrijving der
wagenwielen verhindert, soort van wagenladder f.
Hectare, m. [Métrol.1 Bunder m., 100 vierkante roeden of 10,000 vierkante meters of ellen.
— Heetarer, V. a. Per bunder meten..
Hectieopyre, f. [Méd.1 Uittéringkoorts f. —
Heetique, adj. Uitterend, teringachtig, hék-

HÉLIAQUE.

t i s c h. Fièvre h-, teringkoorts f. — Pouts h-,
zwakke en menigvuldige pols m. —Hectisie, f. Het
lijden aan teringkoorts.
Hecto (grieksch hekaton, zaamgetrokken hekton), voorvoegsel, dat bij de grieksch-fransche namen
der nieuwe maten en gewigten het honderdvoud der
daarop volgende eenheid aanduidt: honderd; honderdmaal. — Heetogramme, m. Gewipt van
100 grammes of wigtjes, ons n. — Hectolitre, m.
Inhoudsmaat van 100 litres of koppen of kannen,
vat, mud n. — Heetomètre, m. Lengtemaat
van 100 meters of ellen, 10 roeden. — Hectostère, m. Ligchaamsmaat van 100 stères, 100 kubieke meters of wissen.
t Hédard, adj. m. Cheval h-, vlug, levendig
paard n.
Ilédéracé, e, Hédéré, e, adj. [Bot.] Klimopvormig, naar klimop jelijkend. — Hédérée, f.,
of als adj. Gomme hederée, f. [Corn.] Klim ophars f. — Hédérifolié, e, adj. [Bot.] Met
klimopvormi je bladeren. — Hédériforme, adj.
z. v. a. HÉDERACÉ. — Hèdre, f., z. v. a. HÉDÉREE.
Hédyehre, m. [H. n.] Soort van goudwesp f.
-- Hédychroíim, in (pr. —kro -ome) [Ant.]
Geelkleuring reukwerk n. — Hédyote, Hédyotide, f. [Bot.] Soort van krapplant der beide Indien, oorplant f. — Hédysarnm, m. (pr. —rome)
Zoete klaver, wolfsboon f.
Hégémonie , f. [Ant.] Heervoering , opper
steden Athenen, Sparta en-herscapijf.(d
Theben beurtelings over de andere voerden); —
oppermagt f. van een' staat over zwakkere bondstaten). — Hégémonies, f. pl. [Ant.] 4rkadische feesten n. pl. ter eere van Diana.
Hégésiaqi.e, m. [Ant.] Zelfmoordverdediger m.
Hégine, f. [Chronol.] (eig. uittogt, weggang)
Tijdrekening der Muhamedancn, beginnende in het
jaar 622 na Christus) , h é d s j r a, h é d zj i r a f.
Hégumène, m. [H. eccl.] Opperste van een
grieksch klooster.
Heidtique, z. HAïDOUK.
(Moezel.
Heiton, m. [Rist.] Soort van druif f. van den
*Hein! inter/. (om te vragen, te doen herhalen,
verwondering uitte drukken) (ram.) He! wat belieft?
Hel, m. [Anc. mar.] Roei m. (gouvernail).
Hélas, (pr. éíace, in verzen ook hélace en
héla), bij verkorting ook las, interj. Helaas! ach!
— Ook als subst. m. Profonds soupirs et de fréquents hélas, een diep gezucht en herhaald helaas.
Heleologie, f. [Med.] Leer der zweren, he lk o to gi e f. — I-helcome, m. Zweer f., inz. van
't hoornvlies, h e l k ó m a n. — % Helctique, adj .
Blaartrekkend, trekkend, h cl k ti s c h.
Heleydrion, m. [Chir.] Oppervlakkige ver
hoornvlies. — flelcyster, m.-etringf.va'
(pr. —tere) Haak m., ter uitvoering van de levenboze vrucht.
Hélene, f. [Mar.] Naam van 't St. Elmus-vuur
(vgl. CASTOR ET POLLUY), als men maar één vlam
ziet, Hélena-vuur n. — [FT. n.] Zékere vlin--metj
der m., hélena f.; — soort van adder f.; -- moéraal m.
— [Hort.] Soort van tulp, hélena f.
fIélénie, t., Hélénion, m. [Bot.] Bittere
alantswortel m. — Ilélénine, f. [Chun.] Vlugtige
olie uit den alantsworlel, h e I e n i n e f.
Héléophage, adj. [Méd.] Tot de pestbuilen
behoorend Ver h-, pestbuilworm m.
Hélépole, f. [Anc. mil.] Stormtoren, muur
-brek,
wandelende toren m.
*Héler, V. a. [Mar.] Praaijen (arraisonner).
Héleux, m. [H. n.] Reiger m. van St. Domingo.
Héliades, f. pl. [Myth.] Zonnedochteren, is
Ii á d e n f. pl. — [Astr.] Gedeelte van 't sterre
beeld de Stier, in de gedaante eener V. -- Hélianthe, m. [Bot.] Zonnebloem f. — Ilélianthées, f. pl. Zonnebloemsoorten f. pl. — Hélianthème, m. [Bot.] Zonnekruid n., goudroos f.,
eene pronkbloem. H- tubéreux, z. V. C. TOPINAMBOUR. — Hélianthoïde, adj. Zonnebloemachtiq.
Iléliagae, adj. [Astr.] Met de zon te cjeljk
op-of ondergaand, h é l i-s c h, hel 1 ó t i s c h. Lever
Ii-, helische opgang m., het tijdstip, waarop eerre
ster, na een' tijd lang door den geljktjdigen opgang met de zon onziqtbaar geweest te zin, weder
vóór zonsopgang zigtbaar wordt. Coucher h-, helische ondergang m., het verdwijnen eener ster
in de zonnestralen. -- [Ant.] HÉLIAQUES, f. pl.
Zonnefeesten n. pl. — Ook als adj.: Sacrifices h-s,
,

-
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-- Héliaquement, adv. Op zonnewende, zonnebloem f.; — volksnaam van 't geurig hoefblad. — [Minér.] Jaspis m. van blaauwHéllee, f. [Géom., Arch.] Schroeflijn, slakke - achtig groene kleur met roode stippen. — [Phys.J

zonneoffers n. pl.
helische wijze.

lijn, slingerlijn, spiraal f. om eene zuil of rol.

Escalier en h-, slakketrap m. — [ Anat.] Slakken
buitenste zoom m. van he oor. — [Mécan.]-huisn.,
Archimédische schroef f. — [Astr.] Groote beer m.
— [H. n.] Huisjesslak, schelpslak f. — Hélieé, e,
adj. [H. n.] Slak- of schroefvormig (van schelpen).
— Hélichryse, m. Plant f. met' ,goudgele bloem.
— Hélicien, ne, adj. [Anat.] Tot het slakken
Muscle h-, of als subst. Le h-,-huisbeornd:
de slakkenhuisspier f. — Hélieite, f. [H. n.]
Versteende aard- en tuinslak f. — Hélicoïde,

Werktuig n., dat het zonnelicht naar een verw-derd punt overdraagt, he l i o tr o op m . — HELIO TROPE , adj. [Bot.] De bloem steeds naar de zon
wendend. — Héliotro p isme, m. [Bot.] Eigen
planten om met hare bloemen-schapvnzéker
steeds den dageljkschen zonneloop, te volgen.
Hélix, m. [Anat .] , z. v. a. HELICE.
Helléboracé, é, Hellebore, enz ., z. ELLÉBHellènes, m. pl. Hellénen, naam van een oud

grieksch volk van Thessaliit, later van al de
Grieken; somtijds ook van de nieuwere Grieken
adj. [Arch., Géom.] Schroefvormig, spiraalvormig. gebruikt. — Hellénique, adj. Hellénisch, grieksch.
— HÉLICOïDE, M . Schroeflijn f
La langue h- of als subst. L'h-, de oud-grieksche
Hélicon, m. Hélikon m., bergrij in 't griek- taal f., het oud-grieksch. — Hellénisant, m.,
sche gouvernement Bceotië , oudtijds aan Apollo liever HELLENISTE. — .]- Helléniser, V. n.
en de Muzen gewijd; — muzenberg, muzenzetel, Grieksch leeren. — 4 Helléniseur, m. Beoezangberg m. (Parnasse). — (fig.) Etre au sommet fenaar van 't grieksch. — Hellénisme, m.
(of au haut), au has de 1'H-, een groot dichter Grieksch taaleigen n., grieksche woordvoeging,
of gunsteling der muzen, een slecht, armzalig dich- eigenaardige grieksche zegswijze f., h ei ie ni ster zin. — [Mus.] Werktuig n. tot het meten der mus m. — Helléniste, m. [Anat. ] Hellenist,
klankverhoudingen; — negensnarige lier f. der alexandrijnsche jood; — jood, die de taal der
Ouden. — Heliconiades, Heliconides, f. pl. zeventig overzetters sprak; vergriekschte jood; —
[Myth.] Bewoneressen van den Helikon, de negen ieder der zeventig bijbelvertalers; — griek. die tot
zanggodinnen , muzen f. pl. — Héliconie, f. het jodendom was overgegaan. — Kenner der oud[Bot.] Soort van amerikaansche banaanboom m. g rieksche taal; — voorstander, vriend der Grieken,
— Héliconien, m. Soort van uitheemsche nacht- hellenist m. — Hellénisticistue, m. Taalvlinder m.
eigen n., eigenaardige spraakwending van 't helle
taal der Zeventigen, helle --nistchofvade
Hélicosophe, m. [Didact.] Beoefenaar, kenner m. van de leer der schroeflijnen. -- Hélico- n i s ti c í s m u s m. — Hellénistique, adj. Heso p hie, f. Kunst van schroef- of spiraallijnen breeuwsch-grieksch, naar den griekschen tongval
te trekken.
der onder de Grieken geboren Joden , h e 11 e n i st i s c h. Gree h-, hellenistisch grieksch n., alexanHélletère, f. [Bot. ] Schroefboom nn.
HQlin gue, f. [Cord., Mar.] Leng f.
dri'nsch grieksch, inz. dat der Zeventigen (waarin
Hélioearpe, m. [Bot.] Zonnevrucht f., mex2- het Oude Testament is overgezet en de boeken van
caansche plant van 't lindengeslacht. — Hélio- 't Nieuwe Testament geschreven zijn).
eentrique, adj. [Astr.] Zonnemiddelpuntic , ge1- Hellequin, m. , z. v. a. ESPRIT toilet,
lijkmiddelpuntig met de zon, uit het middelpunt LUTIN. ;-- -( Helluation, f., z. v. a. GOURMANder zon gezien, he l i, o cd n t r is c h: Longitude, DOSE; DÉBAUCHE.
h- dune planète, plaats, die eerre planeet onder de
Helminthogène, adj. [Méd.] Door ingewandsvaste sterren zoude innemen, indien zij uit het wormen veroorzaakt: Maladie h-, wormziekte f.
middelpunt der zon kon gezien worden, heliocen- — Helminthogogue, adj. [Méd.] Wormvertrische lengte, breedte f. Force h-, kracht, die de drijvend: Un remède h-, of als subst. Un h-, een
planeten naai de zon trekt. — Héliocomètre, f. wormmiddel n — Helminthe, m. [H. n.] InKomeetvormige lichtzuil na zonsondergang, zon gewandsworm m. — IIELMINTHE , adj. Naar een'
i o k o m e e t f. — Héliodore, m.-nekomt,hl ingewandsworm gelijkend. — Helminthiase, f.
{Méd.]: Bandage d'H-, Heliodórisch verband, vrou- [Méd.] Wormziekte, helminthiasis f. —
wenborstverband n. — [Bot.] Soort van tulp f. — Helminthides, f. [H. n.] Orde f. der water:

.

.

,

Hélioguostique, m. pl. Ant.] (eig. zonnekun

digen) Zonaanbidders, eene joodsche secte. — Hé
Zonbeschr^ver f. -- Héliogra--liographe,m.
phie, Zonbeschrijving f. ; ook z. v. a . PHOTOTY
adj. Daartoe behoo--PIE.—Héliographque,
rend, h el i o g r d p h i s c h. — Héliolithe , m.
[H. n.] Zonnesteen m., eene getakte polypversteening met ronde sterren, h e l i o l í t h m. — Hé
Werktuig n.,-liomnagétère,.[Phys]
dat de miswijzing der magneetnaald en tevens bij
zonnelicht
uur
van
den
dag aangeeft, h ehet
't
1 i o m a g n e t o m é t e r m. — Héliomètre, m.
[Astr.] Zonnemeter m., toestel aan een' verrekijleer om den schabaren diameter van zon en maan
te bepalen, he l i om é t er m. — Héliophile, m.
[Bot.] Kruisplant f.
Héliorne, m. [H. n.] Zonnevogel m. (grèbefoulque) .
Hélioscope, m. [Astr.] Zonnekijker m., zon

[Bot.] Kroontjeskruid n., wolfs--neglas.—
melk f . — HÉLIOSCOPE , adj. [Bot.] Naar de zon
gerigt of gekeerd. — Hélioscopique, adj. [Astr.]
Den zonnekijker betreffend , h é l i o s k o p i s c h.
-- Héliose, f.Méd.] , z. v. a. INSOLATION. --

Héliostat, m. [Phys.] Lichtdrager, lichtwerper,
werktuig, waardoor de zonnestralen op een beworden, he l i o s t a a t m. —
Héliostatique, adj. Dat werktuig betreffend,

p aald punt gerigt

h e li o s t á t i s c h. - HÉLIOSTATIQUE, f. [Astr.]

Sterrekundige verklaring van al de verschijnselen
des hemels, als men zich de zon als onbewégelzjk
in 't middel p unt van 't planeetstelsel denkt, h e1 i o s t a t i e k f. — Héliothermomètre, m.
[ Phys.] Zonnewarmtemeler, h e Ii o t h e r m o met e r m. — Héliothermométrique, adj. Tot
dat werktuig behoorend, h e l i o t h.e r m o m é t r i s c h.
-- Héliotrope, m. [Bot.] Wrattenkruid n. (herbe
aux verrues), een gewas met welriekende bloemen;

wormen. — Helminthique, adj. Naar den aardworm gelijkend. — HELMINTHIQUES, m. pl. Or de f.
der aardwormen. — [Méd .] , z. v a. HELMINTHA-

GOGUE. — Helininthocorton, m. [Pharm.1
Wormmos n. — Helrninthoïde, adj. [H. n.
Wormvormig. — Helmintholithe, m. [Minér.i
Wormsteen, versteende worm m. — Helniinthologie, f. [Didact.] Wormenleer; wormenbeschrijving f. — Helminthologique, adj. Die leer of

beschrijving betreffend, h e l m i n t h o l o g i s c h. —
Helminthologiste , Helminthologne , m.

Wormkenner, helmintholoog, helminthoto g í s t m. — Helminthopyre, f. [Méd.] Wormkoorts f. Helminthotique, adj. [Bot.] Met
wormvormige, cilindrische scheeden.
Hélobié, e, adj. [Bot.] In moerassen groeijend.
— Hélocères, m. pl. [H. n.] Met spjjkervormige voelsprieten.
Hélode, adj., z. ELODE, SUETTE. — Hélodi-

te, adj. [H. n.] In moerassen levend. — Hélonome, adj. [H. n.] Zich doorgaans in moerassen
of op drasgronden ophoudend, moerasbewonend. —
Hélopes, Hélopfens, Hélops, m. pl. [H. n.]
Sluipkevers m. p1. — Hélopithèques, m. pl.
[H. n.] Apen met grijpstaarten, sapajoes m. pl. —
Hélopyre, f. [Med.] Moeraskoorts f.
Héloragées, f. pl. [Bot.] Staartvormige planten f. pl.
Hélose, f. [Méd.] Omwaartskeersng f. der oogleden, ooglidomwending, h e l ó s i s f.
Hélotes, m. pl., z. ILOTES.
% Hélotis, m. [Méd.] Poolsche vlecht f.

Helvelle, f.

stoel m.

[Bot.] Trechtervormige padde-

Helvétien, ne, adj. (van Helvétie, de oude
naam voor Suisse, Zwitserland) Helvétisch, zwitsersch. — HELVÉTIEN , m., -NE, f. Helvetiér, Zwitser m., helvetische, zwitsersche vrouw f. — Hel-
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vétique, adj. Helvétisch, zwitsersch. — Cantons
h-s, zwitsersche kantons n. pl. République h-,
helvetische republiek f. (van 1798). — Helvétisme, m. Zwitsersch taaleigen, h e 1 v e t í s m u s m.
Melvin, m. [Minér.] Eene aan den granaat
verwante steensoort, h e l v ij n m.
*Hem ! interj. (om te roepen) Hem! hm! hei!

--

i
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secte f., wier aanhangers dagelijks Bene vrome af
wassching verrigtten; — christensecte f., die het
dagel jksch herhalen van den doop noodip achtte (ook
chrétiens de Saint-Jean geheeten). —Hemérobes,
Hémérol►iens, Hémérobins, m. pl. [H. n.]
Floersvliegen, gaasvliegen, stinkvliegen f. pl. —Hé mérocalle, f. [Bot.] Dagbloem, daglelie, af^oheidaar!
dillelie f. H- jaune of fauve, Lis jaune, goudlelie,
% Hémaeélinose, f. [Méd.], z. v. a. POURPRE. gele dagbloem f. — Hemérodrome, m. [Ant.]
Hémaehate, m. Miner.] Bloedagaatsteen m. Dagwacht f., dagwachter, daglooper, brievenbode m.
— [H. n.] Zékere indische adder f. — Héma- — Ilémérographe, Hémérologue, m. [Diehymes, m. pl. [H. n.] Koudbloedige dieren n. dact.] Dagwijzer- of kalender-schrijver of -maker m.
pl. -- Ilémagogue, adj. et subst., liever EMMÉ- — Héméro°'raphie , Hémérologie , f.
NAGOGUE . — Hénialopie, f. [Méd.] Bloedoog n., Kunst f. om kalenders te schrijven. — Hemérobloeduitstorting f. in de voorste en achterste oog - graphique, Ilémérologique, adj. Die kunst
kamer. -- fémangiotite, f. [Méd,] Ontste- betreffend, h e m e r o l ó g i s c h— Hé méropaking f. der bloedvaten. — Hémanthe, m. [Bot.] thie, f. [Mid.] Dagl jden n., dagkwaal f., eene
Bloedbloem f., een pronkgewas van de Kaap. — enkel bij dag verschijnende of toenemende kwaal.
Hémaphobe, Hémaphobie, z. HEMD —. — — Hélnéroseope, m. [Ant.] Dagwacht f., dag
Hémastagogie, Hérnastatique, f. [Méd.]
dagwachthuis n., dagwachtplaats f.-wachterm,;—
Leer f. van de kracht der bloedvaten. — Héma- - Hélnéroseopie, f. liet wachthouden bij dag.
stagogue, m. Kenner, leeraar van de kracht en Héméroscopique, adj. Dagwachthoudend. —
't evenw i.qt des bloeds, h ce m a s t a g o o g ni. — Hémérysoptènes, m. pl. [H. n.] Dagroof
Héinastolne, adj [H. n.] Met rooden, bloed pl.
-vogelsm.
rooden mond of opening. — Hémataporie, f.
Hémi, (grieksch voorvoegsel bij vele franschv
[Méd.) Bloedgebrek n. — Hematélnese, Hé - termen uit wetenschap en kunst.) Half.
mateulésie, f. [Méd.] Bloedbraking, bloedopHélniacéphale, m. [Anat,] Misgeboorte f.
werping uit het spijskanaal, zwarte ziekte, hee- met een half hoofd. — Ilémnicarde, f. [H. n.]
m a t e m e s is f. — Hémathermes, m. pl. Halve-hartschelp f. — Hémichlore, adj. [H. n.
[H. n.] Warmbloedige dieren n. pl. — Hélna- Halfgroen (van insecten).
— Hémichryse, adj.
nsecten).]
throse, f. [Méd.] Uitstorting des bloeds uit zijne [Bot.] Half-goudkleurig. — Hémicránie, f.
vaten, bloedontvating f. — Hélnatine, f. [Chim.] [Méd .], z. v. a. MIGRAINE. — Ilémicycle, nl.
Bloedstof, de roode kleurstof uit het ca7npéche-, Halve cirkel rn., half-cirkelvormig gewelf n., halfindisch- o[ blaauwhout, h ce m a ti ne f. — Héma- cirkelvormige schouwplaats f. -- fIénlicyclitisation, f. [Méd.] Bloedsop:hooping in een der or- que, adj. Half-cirkelvonniq. — Héluieylindriganen. — Hématite, f. [Minér.] Bloedsteen -, rood- que, adj. Half-cilinder- of rolvormig. -- Helnien bruinijzersteen m., rood ijzer -oxyde n ., h ce m a- dactyles, m. pl. [H. n.] Soort van gek/soos, in
t i e t m. — fénlatocarpe, adj. [Bot.] Met rood- tropisch Amerika. — Hémilysien, lie, adj.
gevlekte vruchten. --Hématocele,f. [Chic.] Bloed - [Geol.] Terrain h-, grond, die ten deele door
breuk, tegennatuurlijke afscheiding van bloed in den nederzetting of bezinking, ten deele door chemische
balzak. — Hematochésie, f. [Méd.] Bloedige ontbinding is ontstaan. -- Hémiméro p teres, m.
stoelgang m. -- Hélnatode, adj. [Méd.] Door pl. Insecten n. pl. met halve vleugeldeksels. —
't bloed, door de ontwikkeling der bloedvaten te- Hémiolie, f., flémiole, in. [Math.] Verhouweeggebragt. -- [Bot.] Met roode vlekken, als ding van 1 tot 1 112 (sesqui-altère). -- Hémiolobloeddruppels, geteekend. — Hématographe, m. galnie, f. [Bot.] Vereeniging eener mannelijke,
[Didact.] Bloedbeschrijver m. — Hématogra- vrouwelijke en tweeslachtige bloem in éénen kelk. —
phie, f. Bloedbeschrjvingf. — Hématogra - Hémione, m. [H. n.] Halfezel m., soort van
phique, adj. Bloedbeschrjvend, h ce m a t o g r d- paard n. --- Héumionite, f. [Bot.] Melkkruid n.,
p h is c h. — : Héuiatoïde, adj. Bloedachtig, melkdistel f., vrouwenhaar n. — Hémiopie,
naar bloed gel ij kend, bloedvormig. — Hémato- Hélniopsie, f. [Méd.] Halfzigtigheid f. (wanlogie, f. [bidact.] Bloedleer, verhandeling f. over neer een zieke de voorwerpen slechts ten halve
't bloed. -- Héinatologique, f. The leer, die ziet). — Hémipagie, f., z. v. a. HEiweRáNIE.
verhandeling betreffend, h ce m a to l o g is c h. — Hémipalmés, m. p 1. Vogels m. pl. met halve
Hématologue, m. Bloedbeschrijver m. — Hé - zwemvliezen, onderafdeeling der steltloopers. —
matomane, adj.: Médecin h-, of als subst. Un Hémiplégie of fémiplexie, f. [Mid.] Eenh-, geneesheer m., die te veel van aderlaten houdt. zijdi g e beroerte, verlamming f. van eéne zij de of
— Héinatonlanie, f. Overdreven toepassing f. enkel van de ledematen. — Hémiplégié, e,
van 't aderlaten. — Hématomphale, Hé
Hémiplégique, asli. Door eene halve verlam
aangetast. — Hé.niptère, adj. [H. n .]-ming
Navelbloedbreuk f.-matophlcèe,f.[Ci]
— Héenatomyzides, Hémato p hagel, m. Insectes h-s, of als subst. Des h-s, hal fschildipl. [H. n.] Bloedzuigende, van bloed levende insec- gen nl. pl., insecten met halve schilden of vleugel ten n. pl. — H[ématonlie, f. [Méd.] Bloede deksels. — Hemiptérologle, f. Leer, beschrejsponsgezwel n. -- Hématophylle, adj. [Bot.J ving I. van de hal, fvleugelige insecten n. pl. -Met bloedroode bladeren. — Hematopisie, f. HIéniirachialgie, f. [Med.] Pijn f. in een ge[Méd.] Ophooping van stondenbloed in den ute- deelte van de ruggegraat. — Hémiramphe, m.
rus. — Hématose, Hématosie, f. [Méd.]
[H. n.] Halfsnavel m., een visch van 't snoeken Bloedbereiding f., overgang m. van 't maagsap tot geslacht. — félnisalalnandre, f. [H. n.] Halfaderlijk en slagaderlijk bloed, h w m a t ó s i s f. -- salamander, proteus m. — Iiémisphéral, e,
Héinatoser (s'), v. pr. Zich ophoopen, zich ver
adj., z. v. a. HÉMISPHÉRIQUE. — H élnisphère, m.
bloed). — Hématosine, f. [Chim.]-diken(va't
[Astr., Geogr.] Halve bol of kloot, halve hemel- of
Roode kleurstof f. der bloedbolletjes. — Ilélna- aardbol m., halfrond n., h e in i s p h e e r f. —
tosperme, adj. [Bot.] Met bloedkleurige zaden. L'h- boréal, austral, oriental, occidental, het noor— Hénlatoxine, f., z. v. a. HEMATINE. — deljk, zuidelijk, oostelijk, westelijk halfrond. —
Hémnatox y le, m. [Bot.] Bloedhout, blaauw- [Anat. j Les h-s du cerveau, de beide halfronden
hout, campêche -hout n. — Hématoxyline, f., der hersenen. — [Phys.] H-s de Magdebourg,
z. v. a. HÉMATINE. --- Ilémattlrie, f. [Méd.] Maagdenburgsche halve bollen m. pl., een door
Het bloedwateren.
Otto von Guericke uitgevonden werktuig om de
Héme, m. [Méd.] Bloed n., bloedige vloeistof f. dampkringsdrukking aanschouwelijk te maken. —
Hemendere, m. [Anat.] Toestel ni., zamen - Hémisphérique, adj. Half- bolrond, halfklootsch,
stel n. der bloedvaten.
h e m i s p h ce r i s c h. — Hémisphéroïde, adj.
Héméralope, adj. [Méd ] Dagzigtig, nacht Hal frondachtig, naar een halfrond gelijkend, h e, h d m e r a l ó p i s c h. -- HEMÉRALOPE, m. en f.-blind m i s p h ce r o l d i s c h.: — Als subst. m. OnvolkoDaqzigtige, nachtblinde, h e m e r a 1 o p s m. en f. — men halfrond n. — Hénlistelnme, HémisteHéméralopie, t. Nachtblindheid f., de eigen- me, m. [Bot.] Flesschenboom m. van Nieuw schap van alleen bij helder licht en niet of weinig Holland en Madagaskar. — Hémistiche, M.
bij schemering of half licht te kunnen zien. — [ Poés.] Halfvers n., helft van een' heroïschen of
Héméralopique, adj., z. v. a. HEMERALOPE.
alexandrjnschen versregel.
Hémérobaptistes, m. pl. [H. rel.] Joodsche
Hémite, f. [Méd.] Bloedsontsteking f.
[

.

;

Hérnithée, Hémithéen, m. Half-god ni. —
Hémitome, m. [Bot.] Soort van peruaansche
nachtschade f. — [Chir.] Zeker verband n. —
Hémi-triglyphe, m. [Arch.] Halve triglyph m.
of driekloof f. (als sieraad aan de dorische fries).
Hémitrité, e, adj. Méd.] : La fièvre h-e, of
als subst.: L'h-e, de half
anderdaagsche koorts f.,
alledaagsche koorts, die om den anderen dag een'
tweeden aanval doet. — Héuiitrope, adj. [Minér.]
Half- gekeerd , half- omgewend (van kristallen,
welker eene helft eene halve omwenteling op de
andere schijnt gemaakt t e hebben) , h e ni i t r o p i s e h.
— Héinitropie, f. Zaamgewassen kristal, tweeli-ngskristal n.
Héznocerchne, m. [Méd.] Uitstorting f. van
bloed door de keel. — Hémocharide, f. [H. n.]
Roodbloedifje worm m. der zoete wateren. — Hé inochr oïne, f., z. v. a. HÉIIATOSINE. - Hé modie, f. [Méd.] Gevoel n. van 't stompworden
der tanden (waarvan de Ouden de oorzaak in 't
bloed zochten). — Hémo-dynainomètre, m.
[Mécl.] Werktuig n. om de zamentrekkende kracht
der hartholten te meten. — Iiémoniètre, m.
[Méd.] Bloedmeter, een werktuig ter bepaling van
de digtheid des bloeds, h ce m o m é t e r m. — Hé
adj. [Didact.] Bloedschuw, van bloed-mophbe,
afkeerig. — Hémophobie, f. Bloedvrees f., afkeer m. van 't aderlaten, h w m a t o p h o b i e f. —
Héniophthalmie, f. [Méd] , z. v. a . HED'IALO PIE . — Hémopide, f. [H. n.] Soort van roodbloedige worm m. — Ilénioplanie, f. [Méd.]
Verdoling van 't bloed, uitvating van 't bloed in
't celweefsel 0/ in eene of andere ligchaamsholte,
hcematoplanésis f. — Héinoproctie, f.
[Méd.] Bloedvloeijinnrq f. uit den endeldarm. -- Hé moptère, adj. [.H. n.] Met bloedkleurige vleugels (van insecten). — Hémo p toïque, Hémoptyque, adj. [Méd.] Met bloedspuwing behebd,
door bloedspuwinq aangetast. — Hémoptoïsme,
Hémoptose, Hémoptysie, f. [Med.] Bloed
bloedvliet m. uit de wegen der adem -spuwingf.,
uit de longen, h ce m o p t y s í e, h w--halingez.
m ó p t o ë. — Hémoptysi q ite, adj. Bloedspuwend, met bloedspuwing behebd. — Als subst. m.
en f. Lijder m., ljderes f. aan bloedspuwing. —
.

Hénlorrhaehis, m. [Med.] Bloeduitstorting in
't wervelkanaal - 1Iénloi•rhagie, f. [Méd.]
Bloeduitstorting, bloeduitvating, bloeduitvloe2jing f.,
bloedvliet ('t zij met of zonder breuk der vaatwanden). H- interne, externe, inwendige, uitwendige
.

bloeduitstorting. H- cérébrale, bloeduitvating in
de hersenen. H- nasale, neusbloeding f. — lémorrhagique, adj. [Méd.] Tot de bloeduitstorting behoorend, hee morrhágiscii. —Hérnorrhée, f. [Méd.] Lijdelijke (passieve) bloedvloei jing, h ce m o r rit ce a f. — Hémorrhéique, adj.

Daartoe behoorend, h ce m o r r h ce i s e h.
Hé
morrhinie, f. [Méd.] Neusbloeding f. - Hé
adj. [Méd.] plan aanbeijen lij--morhïdaie,
dend, met aanbeijen behebd. — Ells subst m. en f.
Lijder m., lijderes f. aan aanbeijen. — Hémorrhoïdal, e, adj. [Méd.] De aarsbeien betreffend,
h ce m o r r h o ï d a a l: Sang h-, aanbeijen-, speen
-bloed n. Flux h-, guldenadervloed, speenader--ader
—

-

vloed m. — [Anat.] Veine, Artère h-e, speenader.

speenslagader f. Vaisseaux hémorrhoïdaux, speenadervaten n. pl.— HEMORRHOïDALE, f. [Anat.] Speen ader f. — [ Bot.] , z. v .a. petite CHÉLIDOINE — Hé -

morrhoïdes, f. pl. f4anbei*en, spenen f. pl., speenader, guldene ader f., aderspattige gezwellen n. pl.
des endeldarms, h ce m o r r h o í d e n. — Hémorrhoïs, Hémorrhoiis, m. [H. n.] Slang f.,
wier beet een doodelijk bloeden ten gevolge heeft.
— Héinorhoïsse, f. [H. sacr.] Vrouw, die de
bloedvloeijing heeft. — Iléulorrhoseope, m.
[Méd.] Bloedbeschouwer in. — Hémorrhoseopie, f. Bloedbeschouwing f., onderzoek n. van het
bloed der aderlating. — Hérnorrhoseopique,
adj. Bloedbeschouwend, h rem o r r ho s k ó p i s c h.
— Hémoscopie, f. [Méd.] Bloedbeschouwing f.,
onderzoek n. van 't bloed. — Hémoseopique,
adj. Bloedbeschouwend, h a' m o s k ó p i s c h. —
Hémostase , Hétnostasie , f. [Méd. ; 41gemeene stilstand van 't bloed, bloedstilstand m. —
[Chir.] Bloedstilling, bloedstelping f. — Hémostatique, adj. [Méd.] : Des remèdes h-s, of als
subst. m. Des h-s, bloedstelpende middelen n. pl.
— Hémothorax, m. [Méd.] Uitstorting f. van
j
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bloed in de borst. — ^ Hérnovore, adj. Bloed drinkend. — 141s subst. m. en f. Bloeddrinker m.,
-drinkster f. — Héinurésie, f. Het bloedwateren. -- Hémurésique, adj. Bloedwaterend,
lecvmurésiscle.
Hen, interj. (pr hein) , z. v. a. HEIN.

Hendécagone, adj. Elf hoekig: Une figure h-,
of als subst. m. Un h-, een el hoek m. — Hendécagyne, adj. [Bot.] Eif tijlig, met elf stijltjes, h e n d e k a g y' n i s c h. — Hendécandre,
adj. [Bot.] El fhelmig, met elf meeldraden, he n-

d e k d n d r i s c h.

Hendécandrie, f. [Bot.]
Plantenklasse, welker bloemen elf meeldraden hebben, el fhelmigen f. pl., h e n d e k á n d r i a n. pl.
— Hendécaphylle, adj. [Bot.] Met elf bloemblaadjes, h e n d e k a p h y l l i s c h. — Hendécasyllabe, adv. [Poes.] Elflettergrepig: Un vers
h-, of als subst. m. Un h-, een el f etter g zepig vers n.
Hénioche, ni. [H. n.] Breedschubbige halstervisch, in Oost-Indië tafelvisch, vlaggenvan, vaandrig geheeten. H- cornu, afgodsvisch m.— t Héniochus, m. (pr. —kuce) [Asti.] , z. v. a. COCHER.
Iilennant, m. [Hort.] Soort van druif f.
* Henné (pr. hein -né) of * Hiiiné, m., z. v. a.
—

ALCANNA.

(vermoeijen.

-t- Henner, v, a. Verontrusten, lastig vallen,
*Hennéhémimère , Hennéhémimètre ,
adj. [Litt.] Negendeelig (van de vers-cresuur).
*Hermin, m. (pr. ha-nin) Zeer hoog kapsel n.
der 15e eeuw.
*Ilennir, v. n. (pr. ha-nir) Brieschen, hinniken, runniken, grinniken (van hetpaard). — *Hennissant, e, adj. Brieschend, hinnikend: Cheval
h-. — *Hennissement, m. Gebriesch, gehinnik n., het br-i:.schen, hinniken.
*Hennnuyer, ere, adj..Henegouwsch, van Henegouwen. — Als subst. m. en f. Henegouwer m.,
Henegouwsche f.
Hénotique of Hénoticoii , ni. [H. alla.]
Vereenigings- of verzoeningsgeschrift n , edict van
Zeno in 482. om de scheurmakers te versenigen.
*Henri, in. (in gerneenzamen stijl an-ri) Ilendrik. H- dor, gouden Hendrik m., goudmunt f.,
onder Hendrik II, van Frankrijk geslagen. —
[Bot.] Le bon h-, de algoede ganzevoet m. —
*Henriade, f. Heldendicht n. van Voltaire op
Hendrik IV. , H e n r i a d e f. — t 'Henriquinquisine , m. Verkleefdheid aan den persoon of aan de zaak van den hertog van Bordeaux,
nu graaf van Chambord , door zijne aanhangers
(de legitimisten) llendr-ik V geheeten; gevoelens n.
pl. dier partij, henriguintísmus n.— Henik V.,
riquinquiste, m. Aanhanger van Hendr
henriquintist m.
Héorotaire, m. [H. n.] Soort van boomkrui-

per m. of pimpelmees f.

t Hépar, m. [Chico.] Zwavellever f. — Hé -

Leverpijn , leverziekte f.,
leverkoljk n. — fépatalgique, adj. Jan leverpijn lidend, h e p a t á l g i s c h. — Hépate, m.
[H. n.] Levervisch m. (van 't geslacht der lipvisschen). — Hépatemphractique, ac/i. [Méd.]
Jan leververstopping lijdend. — Hepatemphraxie, f. [Méd.] Leververstopping, h ep a t emp h r á x i s f. — Hépatico-gastrique , adj.
[Anat.] Tot lever en maag behoorend. — Hépaticoïde , adj. [Anat.] Tot de lever behoorend,
h e p á t is ch. Canal of Conduit h-, leverbuis f.
p atalgie , f. [Méd.]

— [Méd.] Colique, Maladie h-, z. V. a. HÉPATAL

.
GIE. Flux h - , z. V. a. HEPATIRRHEE

—

[Chim

-

.]

Air, Gaz h-, gezwaveld waterstofgas, zwavelwaterstof-gas n. Eaux h-s, zwavelige wateren n. pl.
— [Bot.] Plantes h-s, leverplanten f. pl. (die de
leverkwalen bestrijden). — Aloès h-, lever-aloë f.
HEPATIQUE, f. [Bot.] Leverplant f. (tegen leverkwalen dienstig). L'h- commune of des fontaines,
levermos, gemeen leverkruid n. H- noble, leverbloempje n. (parnassie des marais). H- des bois of
—

H- étoilée, z . MUGUET . — H- dorée, z. v. a. GÉUMM.

— Hépathirrhée, f. [Méd.] Levervloed m., buik-

loop door aandoeningen van de lever veroorzaakt.
— Hépatirrhéique, adj. Den levervloed betreffend, hepatirrhéïsch. --Hépatisation,f.
[Méd.] Ontaarding der longbestanddeelen in eene
naar lever gelijkende massa, h ep a t i s á t i e f. —
He p atisie , f. [Méd.] Levertering , h ep a t op h t h i s i s f. — Hépatite, f. [Méd.] Leverontsteking , hepatitis f. — [Minér.] Leversteen,
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--

h e p a t i e t m. — Hépatocèle, f. [Méd.] Leverbreuk f. — Hépato-eystique, adj. [Anat.]
Lever en galblaas betreffend, h e p a t o c y's t i s c h.
— Hépato-gastrique, adj., z. V. a. HEPATICOGASTRIQUE. — Hépatographe , f. [Didact.]
Leverbeschrjver m. — Hépatographie, f. Leverbeschrij ving f. -- Hépatooraphique, adj.
p atolo gie, F. Leer van
Leverbeschrijvend. —
— Hé patologigae, adj.
de lever, leverkunde f.He
Leverkundig, tot de leverleer behoorend, Ii e p a t o16 g i Sc h. -- Hépatologue, m. Schrijver over
de lever, liep a t o l o o g m. — Hépatomphale, f.
[Chir.] Lever-navelbreuk f. -- Hepatoparectame, m. [Méd.] Buitengewone grootte der lever,
leveruitzetting f. — Hépatoscope, in. [Ant.]
Leverwaarzegger, voorspeller uit de lever der offerdieren, h e p a t o s k o o p m. - Hépatoscopie, f.
Wigchelary, waarzeggerj uit de lever; leverbeschouwing, hepatoskopie f. —Hépatoscopique,
adj. Leverbeschouwend; tot de leverwigchelarj behoorend, h e p a t o s kó p i s c h. — Hépatotome, m.
[Anat.] Levermes n., werktuig tot ontleding der
lever. — Hépatotomnie, f. [Anat.] Leverontleding f. — Hepatotomique,, adj. Tot de leverontleding behoorend, h e p a t o t o m i s c h. — Hé patomiste, m. Leverontleder, p e p atomist m.
— Hé p atoxyle, f. [H. n.] Soort van ingewandsworm, leverworm m.
Hépiale, f. [Méd.] , z.

V.

a. PHALENE.

EPIALE. — [ H.

n.] , z.

Hepthémimère, adj. [Poés. anc.] : Vers h-,
vers van vierd'halven voet. Césure h-, ccesuur of
verssnede f., die in den hexameter na vierd'halven
voet of in den vierden voet valt.
H.épiale, adj. [Méd.] , z. EPIALE. — [ H. n.]
Soort van stofvleugelige nachtvlinder, wortel
-spinerm.
Hepta, (grieksch telwoord, als voorvoegsel bij
Benige fransche kunsttermen) Zeven. — Heptacanthe, adj. [H. n.] Met 7 stekels of prikkels.
(van visschen). — Heptacorde, m. [Mus.] Zevensnarige lier f. der Ouden. — Toonladder f.
van 7 toonen. — Heptadactyle, adj. [H. n.]
Zevenvingerig. — Heptade, f. [Phil.] Zamenvatting f. van 7 din fjen of personen. — De 7 grieksche wijzen. -- Heptaèdre, m. [Géom.] Zeven
zevenvlak n., h e p t a é d e r m.-vlakigchm,
— Heptaédrique, adj. Zevenvlakkig, h e p t aé d r i s c h. — Hepta "onal, e, Heptagone, m.
[Géom.] adj. Zevenhoekig: Figure h-, of als subst. m.
Un h-, zevenhoekigeguur f. — [Arith.] Nombres
heptagonaux, zevenhoekige, h e p t a g o n a a 1-getallen n. pl. (1, 7, 18, 31, 5i, 81, enz(. HEPTAGONE, M.
[Géom.] Zevenhoek, h e p t a g o o n m.—[Fort.] Vestingwerk n., vesting f. met 7 bastions of bolwerken,
zevenhoek m. — Hep tagyne, Heptagynique,
adj. [Bot.] Zevenstijlig, h e p t a g y'n % s c h. — Heptagyn le, f Zevenstijligen, planten met 7 stijltjes,
peptag y ni a. — Heptameride, f. [Didact.] Zevendedeel n., verdeeling in 7 deden. — Heptaméron, m. [Litt.] Zevendaagsch werk n., een werk,
welks gedeelten over 7 dagen verdeeld zijn. it e p t aé m e r o n n. — Heptamètre, adj. [Poés. anc.] :
Vers h -, of als subst. m. Un h-, een zevenvoetzg
vers n., h e p t a m e t e r m. — Heptandre, Heptandrique, adj. [Bot.] Zevenhelmig, lie p t á nd ri s c h. --- Heptandrie, f. Planten met 7 vrije
meeldraden in eene tweeslachtige bloem, zevenhelmigen, he p t a n d r ia (de 7e klasse in 't stelsel
van Linneus). -- Heptanènme, adj. [H. n.] Met
7 voelsprieten, h e p ta n é mi s c h -- Heptaugulaire, adj. (liever heptagone) Zevenhoekig. —
Hepta étale, Heptapétalé, e, adj. [ Bot.]
Uit 7 bloemblaadjes bestaande. h e p t a p e t á l i s c h.
— Heptaphylle , adj. [Bot.] Zevenbladerig,
h e p t a p h y t l i s c h. — Heptapole, f. Landstreek f. met zeven steden.— Heptarchie,f. [Pout.]
Zevenhoofdige regéring f. — [ H. angl.] Naam der
7 angelsaksische- koningrpken in Engeland, heptarchie f. -- Heptarchique, adj. Tot de zevenhoofdige regéring, tot de heptarchie behoorend,
h e p t á r c h i s c h. — He tarque, m. Elk der
chie , zevenheerscher,
zeven vorsten eener heptar
h e p t á r c h m. -- Heptarrène, Heptastëmone, adj. [Bot.] , z. v. a. HEPTANDRE. — Heptasyllabe, adj. [Poés.] : Vers h -, of als subst. m.
Un h-, een zevenlettergrepig vers D. — Heptateuque, m. [Philol.] De 7 eerste boeken van het
—

:

HERBE.
Oude Testament, h e p t a t e u c h os m. — Hep-

tatome, adj. [H. n.] Zevendeelig, in 7 deelen
gedeeld, h e p t a t 0 m i s c h (van insecten) . -- Heptoinagène, m. Zevende zoon m.
Héraeleé, f. [Bot.] Duitsche beerenklaauw;

— roode doove-netel m., — muurkruid; — parelkruid n. — Héraclides, m. pl. [H. anc.] Afstammelingen van Hercules of Herakles, Her akliden m. pl.
Héraldique, adj. [Bias.] Wapenkundig, tot
de wapenkunde behoorend; den heraut betreffend,
herdldisch: Science h-, wapenkunde, herald i e k f. — [ Arch.] Colonne h-, zuit, met de wapens eener familie behangen, wapenzuil f. — t Héraaderie, f. Wapenkunde f. — Ambt n., waar
heraut.
-dighef.van
*Heraut, m. Plegtig af kondiger of uitroeper;
krijgs- of wa,penbode, krijgsgezant, h e r a u t m.
H erbace, e, adj. [Bot.] Grasachtig, grasaardig, kruidachtig. Couleur h-e, graskleur f. Consistance h-e, week bestanddeel n. eener niet-kruidaardige plant.—Herbacée, f. Soort van zeewier n.
Herbage, m. Kruiden, moeskruiden n. pl.,
groenten f. pl. Vivre d'h-, van moeskruiden leven.
— Gras, voedergras; weiland n., weide f., inz.
om het vee vet te maken. — HERBAGES. m. pl. [Pêche]
Oude netten n. pl., oud vischwant n. (der koraa visschers). — Herbager, m., -ere, f. Groenboer m., groenboerin f.; — vetweider m., vetweidster f. — Herbageur, mn. Warmoezier m. —
Herbageux, ease, adj. Grasrak, grazig. —
Herbaille, f. (woord van J. J. Rousseau) (iron.)
Plant f. uit een herbarium of kruidenboek.
Herbasque, m. [Hort.] Soort van druif f.
Herbaut, m. [Véjer.] Jagthond, inz. vurige
jagthond m.
Herbe, f. [Bot.] Gras, kruid n.: H- nouvelle,
fraiche, menue, nieuw, versch, fijn gras. Se coucher
sur 1'h -, zich op het gras leggen. Arracher les mauvaises herbes, het onkruid uittrekken. H-s vulnéraires, wondkruiden. H-s fortes, sterke kruiden.
H-s potagères, moeskruiden. H-s médicinales, geneeskruiden. Potage aux h-s, groentesoep f. H-s
fines, geurige toekruiden (zoo als thtjm, marjolein).
Fines h-s, fijne groenten (dragon, peterselie, enz.,
die men fijn hakt). Blé en h-, z. BLÉ. — Loc.
pros.) Manger son bid en h-, z. BLÉ. C'est un
avocat, un docteur en h-, 't is een advokaat, een
doctor op hoop, in 't verschiet, een aankomend
advokaat of doctor. Un ministre en h-, een minister op zigt, in 't verschiet. Employer toules les
h-s de St. Jean, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke
middelen in 't werk stellen. Sur quelle h- avezvous marché ? wat deert, schort u ? Il a marche
sur mauvaise h-, hij is knorrig. Etre réduit á
1'herbe, groote nooddruft lijden. z. ook COUPER,
BROUTER. — ( Prov.) Méchante, Mauvaise h- croft
toujours, onkruid vergaat niet. En h- et en gerbe,
in hoop en in genot. z. ook CHEMIN. ' Herbe staat
ook bij de volksnamen eener groote menigte planten
van algemeen gebruik, zoo als: H- aux abeilles,
z. V. a. ULMAIRE. H- is l'ail, z. ALLIARIE. H- amère,
(

z. BALSAMITE. H- a l'ane, Z. V. a. ARRETE-BOEUF.
H- d'antal, z. V. a. CYNOGLOSSE. H- bénédicte of
bénite, z. v. a. BÉNOITE. H- barbue, z. v. a. MOLÊNE.
H- aux boucs, z. CHÉLIDOINE. H- aux boeufs,
z. v. a. BUTOME. H- de boeuf, z. V. a. OSEILLE,
SURELLE. H- à boutons, z. v. a. GRATTERON. Haux charpentiers, z. v. a. BRUNELLE. H- au li
z. v. a. LUZERNE. H- aux unites, z. v. a.-macon,
BLA rTAIRE. H- aux eerles, z. v. a. GRÉMIL. Haux poumons, z. MUGUET. H- aux verrues, z.
HELIOTROPE. H- dor, z. v. a. HÉLIANTHEME. Hde tire, z. V. a. CÉRINTHE. — H- de la Reine, z.
NICOTIANE. H- de mastic, z. BASILIC sauvage. Hde St. Jean, z. v. a. ARMOISE. ,H- du coq, z. coQ.
H- jaune, z. v a. GAUDE. H- a coton, roerkruid.
H- à foulon, zeepkruid. H- a pauvre homme,
godsgenade f. H- au chat, kattekruid, nippe f. Haux cuiliiers, lepelblad n. H- au lait, witte klaver f. H- aux poux, luiskruid. H- aux puces
vlookruid. H- aux teigneux, dokkebladeren, pestilentie-kruid. H- aux vipères, slangenhoofd. H- de
l'épervier, havikskruid. H- Robert, Robbregtskruid.
H- de queue de renard, vossenstaart. H- sans
couture, z. Langue de serpent, enz., enz. — [H. n.]
Oiseau des h-s, blaauwe tangara of prachtmees f.
— [Tech.] Taffetas d'h-, indisch taf n. van eene
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zijdeachtigeplantenvezel. H -s de sole, ligte zijdestof
van eene wilde hennepsoort in Virginia. — H-s

laches, li, te oostindische stof f., half katoen en
half plantvezel.

Herbé, e, adj. (en part. passé van Kerber):
Toile h-e, op het gras te bleeken gelegd ljnwaad n.
Cheveux h-s, op 'i gras gebleekte of blond gemaakte

haren n. pl.
Herbeiller, v. n. [Chas.] Gaan grazen, grazen
(inz. van 't wilde zwijn).
Herbeilleux, euse, adj. Gras inzamelend.
Herbeline, f. Ziekeljk schaapje n., dat men
in de weide zet.
Herber, V. a. Op het gras laten bleeken, op
het grasveld uitspreiden (linnen, haar). — [Vétér.]
H- on ebeval, een paard een stukje nieswortel
onder de borsthuid steken.
-I- Herberger, v. a., z. v. a. HEBERGER. I Herbergier, m., z. V. a. AUBERGISTE.
Herberie, f. Groenmarkt, groentemarkt f. —
[Tech.] Wasbleek, bleekplaats f., voor 't was. —
Weleer ook : kennis der kruiden , inz. der ge(jong gras n.
neeskruiden.
Herbette, f. (verklw. van herbe) (poét.) Gras,
Herbeux, ease, adj. Met gras bewassen; grazig; — somtijds ook grasaardig, grasachtig.
Herbicole, adj. [H. n.] In 't gras levend. —
HERBICOLES, m. pl. Grasbewoners m. pl. (insecten) .
Herbier, m. Kruiden- of plantenboek n., ver
gedroogde en tusschen bladen papier-zamelingv
gelegde planten , h e r bá r ti u m n. H- artificiel,
kunst-kruidenboek, boek met afbeeldingen van planten. — H- vivant, levend of natuurlijk kruidenboek. — Plantenbeschrjving f. met afbeeldingen. —
[H. n.] Eerste maag f. der herkaauwende dieren
(nu liever panse geheeten). — [ Fauc.] Luchtpijp f.
(van den valk). — HERBIERS, m. pl. [Pêche] Grasplekken f. pl. in 't water, waarin de visch zich
schuil houdt.
Herbière, f. Groenvrouw, groenteverkoopster f.
-- [icon. rur.] Meisje, dat gras voor 't vee haalt.
Herbifere, adj. [Didact.] Grasdragend, kruidenvoortbrengend. -- [Myth.] Bijnaam van Ceres.
— Herbiforme, adj. [H. n.] Grasvormig (van
sommig dierenhaar). — Herbigrade, adj. [H. n.]
In 't gras zich ophoudend. — Als subst. m. Grasslak f. — Herbivore, adj. Grasetend, kruiden etend. --- HERBIVORES, H. pl. Graseters n. pl., grasetende cetacéën of walvischsoorten, zeekoeien f.
pl. — Graskevers m. pl.
Herbon, m. [Tech.] Stootmes, schaafijzer (tot
ontharing der huiden).
Herborisant, e, adj. Kruidenlezend, krui
ferborisateur, m., -trice f.-denzaml.—
Kruidenlezer, kruidenzoeker m., -zoekster f. --Herborisation , f. Het kruiden- of plantenlezen, het kruidenzamelen, h e r b o r is a t i e f.
Faire de fréquentes h-s, dikwijls uitgaan om
kruiden te lezen, vele botanische wandelingen
doen. — [ Minér.], z. v. a. ARBORISATION. —
Herborisé, e, adj. [Minér.] Met boom- of
struikvormige indrukken (van steenen) . --- Herboriser, v. n. Kruiden zoeken en verzamelen,
botaniséren, herboriséren. — Herboriseur, m. (Pam.] Kruidenzoeker, kruidenza melaar m. — Herboriste, m. et f. Kruid- of
plantenkenner m., -kenster f., kruidkundige m. en
f. ; — kruidenverkooper m„ -verkoopster f., h e rb o n s t m. en f. — Herboristerie, f. Kruidenhandel; — kruidenwinkel m. (begraasd.
Herba, e, adj. Met gras bedekt of begroeid,
Herbue, f. [Agric.] Plantenaarde f. (tot bemesting der wijnbergen). — Ligte, ondiepe, alleen
tot weiland geschikte grond m. — [Tech.] Klei
smeltmiddel n. der ijzerertssmelters.
-achtig
Hereau, in. Bot.] Soort van tulp f.
Herclan, m. (pop.), z. V. a. TADORNE.
Hereotectonique, f. [Mil.] Bevestigings- of
versterkingskunst f.
Hercule, m. Zeer sterk, forsch gebouwd
man (naar Hercules of Herakles, volgens de
Myth. de zoon van Jupiter en 41kmene, de
beroemdste onder alle grieksche heroën of ver
helden. — [ Astr.] Hercules, een noordelijk-gode
sterrebeeld. — [Géogr. anc.] Détroit d'Hercule,
straat van Gibraltar, Colonnes d'Hercule, zie
COLONNE. — t [Méd.] , z. v. a. EPILEPSIE.
[H. n.] Hercules-kever m., viegende eenhoorntor I.
--

-
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grootste der torren in Zuid-Amerika (13 centimeters lang). — Herculée, f. [Bot.] Soort van
tulp f. — Herculéen, ne, (somtijds ook herculique) adj. Tot Hercules behoorende, herculisch,
bij uitstek sterk en forsch, reusachtig, kolossaal;
groote kracht en moed vereischend, uiterst moeijeljk. Force h-ne, herculische kracht f. Taille h-ne,
herculische, Porsche gestalte f. Travail h-, herculische arbeid m. — t [Méd.] Mal h-, z. v. a.
EPILEPSIE.

f Herdeau, m. Taaije, dunne boomtak m.
(om te binden) . — (fig.) Jong mensch n. onder va-

derljk opzigt.
«Here, m. (fans. et mépris.) Pauvre h-, bloed,
slokker m., onbeduidend mensch, armzalig schepsel n. — [Jeu] , 0/ As qui court, bédelaarsspel,
loopend aas n. (zeker kaartspel). — [ Véner.] Jong
hert n., als 't zijn eerste hout (gewei) krijgt.
Héréeherche, m. ] H. n.] Glim- of lichtkever m. van Madagaskar.
% Hérédipète, m. Jagtmaker m. op erfenissen. — Héreditaire, adj. Erfelijk: Charge,
Dignité h-, erfelijke ambt n., erfelijke waardig
Biens, Possessions h-s, erfgoederen n. pl.-heidI.
Prince, Princesse h-, erfprins m., erfprinses f.
Pays h-s, erfbanden n. pl. — ( fig.) Maladie h-,
over- of aangeerfde ziekte of kwaal f. Vice, Vertu
e deugd, ondeugd f. — Héréditaih-, aangeërfd
reinent, adv. Bij erfregt, erfelijk, uit hoofde van
erfregt. — Hérédité, f. [Prat.] Erfregt n.; nalatenschap f., erfgoed n.; erfelijkheid f. Accepter,
Répudier 1'h-, de erfenis aanvaarden, weigeren.
Action d'h-, verklaring f., dat men eene erfenis aanvaardt. Son II- fut partagé entre les collatéraux,
zijne nalatenschap werd onder de zijdelingsche erfgenamen verdeeld. — Attaquer, Défendre le -principe d'h-, het beginsel van erfelijkheid der kroon
(het kroonerfregt) aanvallen, verdedigen. — [Méd.]
Erfelijkheid (eener ziekte of . kwaal).
Hérémitique, adj., Z. ERÉMITIQUE.
Hérésiarque, m. Stichter m. eener kettersche
zindheid of ketterij, ketterhoofd n., aartsketter,
air es id r c h m. — Hérésie, I. (eig. het a fgezonderde, uitgekozene, de school, de secce) Dwaal
n., dwaalleer, ketterij f., afwijking van de-gelof
heerschende kerkleer, h ca r e s i e f. — (Pam.) Hlittéraire of en littérature, politique of en poli
afwijking van, strijdigheid f. met de alge--tique,
meen aangenomen regels of beginselen in letterkunde, in staatkunde, letterkundige, staatkundige
ketterij. — (Loc. prov.) Il ne fera point d'h-, h
zal geen ketterij in de wereld brengen, hij heeft
het kruid niet uitgevonden. — Hérésiographe,
Hérésiologue, m. Schrijver over de ketterjen
en de ketters. — Hérésiographie, Hérésiologie, I. Beschrijving van, verhandeling I. over
de ketterijen. -- Hérésiographique, Hérésiologique, adv. Die beschrijving of verhandeing betre fj`'end. — Hérétielté, f. Ketterachtigheid f., het kettersche (van een boek, van een'
schrijver). — Hérétique, adj. Kettersch, dwaal
ce r u i s t h. — HÉRÉTI--gelovnd,warih
QUE, m. et f. Ketter m., ketterin f.
t Hergne, I. Gebrek n. ; — gémelijkhei.d f. ; —
breuk I. (hernie).
Hergome, f. [Com.] Iersch doek n. (van de
draden eener soort van spin gemaakt) .
Héridelle, f. [Com.] Lei f. die langer dan
breed is.
Hérigoté, adj. m. [Chas.] :Chien h- o f herpé,
jagthond, die sterke achterklaauwen heeft, die een
merk of achterklaauw heeft. — Hérigoture, I.
Merk n. of achterklaauw m. van een' jagthond
*Hérissé, m. [H. n.] Stékelbuik (zékere visch.)
*Hérissé, e, adj. (en part. passé van hérisser)
Met regte, scherpe, uitstekende punten, digt bezet,
borstelig, stékelig, steil opstaand: Cote h-e d'écueils, met klippen digt bezette kust f. Pays b- de
montagnes, land n. vol bergen. Plante, Feuille
h-e, ruigharige plant f., borstelig, stekelig blad n.
—(fig.) Bataillon h-, bataljon n. met gevelde bájonnetten of pieken. Mer h- de mats de navire, zee f.,
met scheepsmasten, met schepen bedekt. — Une
science h-e, de difficultés, eene wetenschap vol
zwarigheden. Un pedant h- de grec, de latin, een
van grieksch, van lat jn óverloopende schoolvos.
C'est un homnle h-, dat is een onhandelbaar,
stuursch, terugstootend mensch.

g
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Ilérisséal, adj. [Anat.]: Los h- of als subst.
L'h-, een der schedelbeenderen.
*Hérissée, f. [H. n.] Beerrups f. (op de artisjokken). -- [Hort.] Soort van anemoon f.
*Hérissement, m. Het oprijzen, omhoog staan
der haren, der véderen.
*Hérisser, V. a. Opzetten, overeind zetten, doen

l jke erfgenaam der kroon. — (Loc. prov.) Faire
son áme son h-ière, al zijn vermogen aan de kerk
vermaken. Avoir affaire it la veuve et aux h-s,
veel en velerlei oorhanden hebben; ook: met eene
moeijeljke zaak, eene geduchte partij te doen hebben. --(fig.) Avoir un h- de son nom, een' erfgenaam van zenen naam hebben. — Ook gebézigd in
den zin van: kroost n., kinderen n. pl. (als zijnde
haar,
de
véderen);
—
met
pun(het
omhoog staan
ten, stekels, oneffenheden, hindernissen voorzien; deze de natuurl ij ke erven); inz.: eenige dochter,
stékelig, ruig maken. Le lion hérisse sa crinière, erfdochter f., die een groot vermogen te wachten
de leeuw zet zijne manen op. Les coq hérisse les heeft. Sa femme ne lui a point encore donné d'h-,
plumes de son cou, de haan zet zijne halsvéderen zijne vrouw heeft hem nog geene kinderen, er fgeovereind. H- le poil d'une étoffe, het haar eener namen geschonken. C'est une h-ière,une riche
stof opstrijken, doen opstaan. — Les piquants qui h-ière, zij is eene rijke erfdochter. — HERi
TIER, m.
bérissent la tige du rosier, de stekels, die den [Couvr.] Puntig of spits toeloopend werk n.
Héritinandel, m. [H. n.] Zeer vergiftige
stengel des rozestruiks omzetten of omgeven. Les
rockers qui hérissent les flancs d'une montagne, slang f. op Madagaskar.
Herle, m., z. HARLE.
de rotsen, die de berghellingen bezetten, ontoeganHermandad, f. [Rist.] : La Sainte-H- (eig.
kelijk maken. H- de pieux un bastion, een bolwerk
met schanspalen omzetten. — (fig.) H- son style de de heilige broederschap) , rijdende politie-wacht f.
néologismes, zijn stijl met nieuwe woordvormen tot veiligheid der openbare wegen in Spanje,
doorspekken. — [Mac.] Berapen, met pleisterkalk handlangers der inquisitie, s a n t a-her m a n d a d f.
Hermannie, f. [Bot.] Hermanskruid n.
volwerpen (een' muur). — * HERISSER, V. n. en SE
Hermaphrodisme, m. Vereeniging der beide
HERISSER, V. P. Oprizen, te berge rijzen: Les
geslachten
in een enkel wezen (zoo als bij vele
cheveux lui herissèrent is la tête, Ses cheveux se
hérissèrent, de haren rezen hem te berge. Ce récit planten en dieren), tweeslachtigheid, dubbetslachfait h- les cheveux, dit verhaal doet de haren te tighezd f., hermaphrodismus m. — Herber je rijzen. — Le sanglier se hérisse, het wilde maphrodite, adj. Dubbel - of tweeslachtig, h e rzwin zet zijne borstels overeind. — Les champs m ap h r o d i t i s c h. Fleurs h-s, tweeslachtige bloeincultes se hérissent d'épines, de onbebouwde men. Les vers de terre sont h-s, de aardwormen
zin dubbelslachtig. — HERMAPHRODITE, m. Iemand,
velden overdekken zich met doornen.
*Hérisson, m. [H. n.] Egel, zwijnegel m., die de beide geslachten schijnt te hebben (doch
ijzervarken n. — H- de mer, volksnaam van den eigenlijk slechts eene uiterlijke misvorming der gezeeëgel (deux -dents, diodon, oursin). H- blanc slachtsdeelen heeft), manvrouw f. , h e r m a p h r 0(ook Barbet blanc geheeten), witte egel, soort van die t m. en f. — Hermaphroditisme, m.,
rups, die de boomluizen verslindt. — [ Mar.1 Vier- z. v. a. HERMAPHRODISME. MINE.)
Hermeline, f. [Corn.] Hermelijn n. (z. HERarmige dreg f. — [Mil.] Stormbalk, spaansche of
Hermelle, f. [H. n.] Soort van roodbloedige
friesche ruiter m. H- foudroyant, stormvat n. —
rol
worm
m.
f.
bepinde
[Tech.] Kamrad, kroonrad n. ; -Herméneutique, adj. [Philol.] Uitleggend,
ter verbrijzeling der aardkluiten; -- druiprek n.
verklarend, naar uitlegkundige beginselen, h ervoor de afgewasschen tafelborden.
*Hérisson, ne, adj. Kregel, onhandelbaar, me n e u ti s c h ,(inz. van de heilige Schrift gebéeigenzinnig, grillig (van humeur). — HERISSONNE, f. zigd). — HERMENEUTIQUE, f. Uitlegkunde, kunst
Kregel, twistziek wi ,f n. — [ H. n.] (pop.) Ruige van verklaring, inz. der bijbelsche schriften, herrups f. — *Hérissonné, e, adj. [H. n.] Digt meneutiek f.
f Hermes of Hernes f. pl. Onbebouwde,
bezet met stekels, prikkels of borstels, stékelig,
doornig. -- [Blas.] Chat, Lion h-, ineengedoken, woeste, verlaten gronden m. pl. of landerijen f. pl.
Hermes, m. [Ant.] Hermeszuil f., beeldzuil
neérgehurkte kat f., leeuw m. — Hérissonnement, m., z. V. a. HERISSEMENT. — ` IIéris- van Hermes of Mercurius, eene naar beneden smaller
zuil met een beeld zonder armen of
toeloopende
sonner, z. v. a. HÉRISSER.
t Héritable, adj. Door erfenis verkrijgbaar, beenen. Lart, La science d'H-, of La science hererfbaar. - t Héritablerent, adv. Als erf- métique, de kunst, de wetenschap om den steen der
wijzen te vinden; (poét.) de scheikunde.
deel, bij wijze van erfenis.
Herméticité, f. (woord van Al. Dumas) Lucht
Héritage, m. Ee fgoed, erfdeel, erve n., er fe geslotenheid f. (van een voor -digte,nauwkr
nis f.: Avoir peu, de chose pour h-, weinig tot
— Hermétique, adj. He r m é t i s c h, al-werp).
erfdeel hebben. — [ Ecrit.] L'h- celeste du Seigneur,
het eeuwige erfdeel; de zaligheid; Avoir part a 1'h- wat het vinden van den steen der wijzen (de oudmacéleste, den hemel beërven, in den hemel komen. kerj) en het universeel geneesmiddel betreft, tot de
— (fig.) I1 n'a recu de ses ancêtres qu'un grand alchymie of de hermétische wijsbegeerte behoorend
nom pour h-, hij " heeft van zijne vaderen niets (van welke wetenschap men den egyptischen w ijze
dan een' grooten naam geërfd. — (Prov.), z. .Hermes Trismegistus als den vader beschouwde):
GRAND m. — (Loc. prov.) Mettre la main à 1'h-, La science h-, z. onder HERMES. Livres h-s, herde hand op den grond staan, om niet geheel te métische schriften n. pl., heilige schriften der Egypvallen. --- Erf, onroerend goed n., landerijen f. pl., tenaars, aan Hermes Trismegistus toegeschreven.
huizen n. pl.: C'est 1'h- de ses pères, 't is het erf — La Chimie h-, of als subst. L'h-, de hoogere
zijner vaderen. Acheter, Vendre, Améliorer un scheikunst. Ferrneture, Sceau h-, hermétisch zeh., een erf, een grondstuk 'koopen, verkoopen, gel n., toesmelting van een vat (b. v. eene barome
buis) met zijne eigene stof, luchtdigte sluiting f.-ter
verbéteren.

1- Héritanee, f., z. v. a. HEBEDITE.
Hériter, v. n. Erven, ten erfdeel krijgen: II
herita de son oncle, hij erfde van zijnen oom. Hd'une grande succession, eene groote erfenis krijgen. — (fig.) Il a hérité des vertus de ses ancêtres,
hij heeft de deugden zijner voorouders geërfd. —
Ook als V. a. (meestal om een herhaald de voor
te komen): I1 a hérité une fortune considérable
de son oncle, hij heeft een aanzienlijk vermogen
van zijnen oom geërfd.
Héritier, m., ière, f. Erfgenaam m. en f.,
erver m., erve f. H- du sang, ab intestat, natuur-

— [Ant.] Colonne h-, z. v. a. HERMES. — [ Arch.]
Zuil f. met een menschenhoo fd in plaats van kapiteel. — Hermétiqueinent, adv. [Chim.] Lucht
i s c h: Vaisseau scellé h-, luchtdigt,-digt,herné
met zijne eigen stof toegesmolten vat n. — B ij uit

veilig gesloten.

-breidng:t,vas

Hermin, m. [Bot.] Tweeblad n.
Hermine, f. [H. n.] Noordsche witte wezel, hermeljnwezel f., hermelijn n.; ook: het kostbare pels werk, dat de huid van flatdier oplevert: Manteau doublé d'h-, met hermelijn gevoerde mantel m. — [ Blas.]
Hermelijn, een der beide pelswerken van 't wapen
Herminé, e,adj. [Bias.] Met hermelijn be--schild.—
lijk e erfgenaam, erfgenaam zonder testament of
volgens wettelijke opvolging, erfgenaam a b i n t e s- zet: Champ h-, hermelijnveld n., zilveren veld bet á to. H- légitime, wettige erfgenaam. H- uni- zet met kruisvormige stukjes zwart bont (die herversel, eenige of u n i v e r s e l e erfgenaam. H- tes- meljnstaartjes heeten) . Croix h-, hermelijn-kruis n.,
tamentaire, erfgenaam bij uitersten wil. H- colla- vier kruiselings geplaatste en met de koppen naar
téral, zijdelingsche erfgenaam. Se porter h- of elkander gekeerde hermel jnstaartjes.
Ilerminer, v. a. Met hermelijn voeren.
pour h -, zich als erfgenaam aangeven, optreden.
Herminette, f., z. ERMINETTE.
— L'h- présomptif de la couronne, de vermoede-

HERMINITE

---

Herminite, f. [Bias.] Klein- hermelijn n.
Hermitage, Hermite, z. ERMITAGE, ERMITE.
Hernnodacte, of Herniodatte, f. [Pharm.]
Hermo -dadel f. , hartwortel in. , eene oosterscha
plant, weleer als purgeer-middel gebruikt. — [Bot.]
Fausse h-, hondskruid n., bondswortel m. (dent de
chien); vij fvingerkruid n. (quintefeuilie).
Herinoglyphe, m. [Ant.] Maker van hermeszuilen (vgl. HERMES); — beeldsnijder, beeldhouwer m.
— Hermographie, f. [Didact.] Beschrijving f.
der planeet Mercurius. --- Hermographique,
adj. Tot die beschrijving behoorend, It e r m o g r dphisch.
Hermules, f. pl. [Ant. rom.] Twee door eene
keten verbonden Hermes- of Mercurius-beeldjes n. pl.
aan den slagboom van den circus.
Hernandie, f., Hernandier, m. [Bot.] Everboom m., soort van amerikaansche laurierplant.
*Herniaire, adj. [Chic.] Tot breuken behoorend,
breuken betreffend. Bandage h-, breukverband n.
Chirurgien h- , breukmeester. — * HERNIAIRE, f.
[Bot.], z. HERNIOLE.
*Hermie, f. [Chir.] Breuk f. (descente). —
Hernié, e, adj. Door eene breuk verplaatst, gebroken. (hout voor het spinnekopblok.
Hernier, m. [Mar.] Spinnekop f., scheerhout n.,
t *Hernieux, ieuse, adj. [Mad.] Gebroken,
met eene breuk behebd; — breukachtiq.
*Herniole, *Herniaire, *Herniotère, f.
[Bot.] Breukkruid, duizendkoorn, duizendgrein n.
(ook turquette en herbe du Ture of Herime turqu e geheeten) .
`Hernutes, m. pl. [H. rel.] Hernhutters, moravische of boheemsche broeders m. pl., christel ij ke
broedergemeente f. -- *Hernutismne, m. Leer der

hernhutters.

Hérode, m.: (Loc prov. et fam.) Vieux comme H- (naar den eersten zoogenoemden honing der
Joden van dien naam, die vaak de oude .herodes
werd geheeten), zoo oud als Methusalem, als de
weg van Kralingen. z. ook RENVOYER.
Herodias, m. [H. n.] Groote amerikaansche

reiger m. — Hérodiens, Héroclions, m. pl.
[H. n.] Reigersoorten, steltloopers m. pl.
t Héroïcité , f. Heldenmoed m. (héroïsme)
(zelden gebézigd dan van de heiligen in de acte
hunner canonisatie).
Héroi-comique, adj. Boertig verheven, h e r o z s c h-ko m i s c h: Poème h-, boertig heldendicht n.
Héroide , f. [Litt.] Heldenbrief m. , gedicht
in den briefvorm, aan een held o f heldin der oudheid of eenig, voornaam personaadje toegeschreven:
Les h-s d'Ovide, de h e r o i d e is of heldenbrieven
van Ovidius. (plaatsen.
Héro Biier, v. a. (burl.) In de rij der helden
Heroïne, f. Heldin, moedige vrouw f.; — vrouweli k hoofdpersoon in een roman, verhaal, tooneelof dichtstuk.
Héroïque. adj. Heldhaftig, hooghartig, dapper,
grootsch, verheven, her ó ï s c h, heroïek.
her Courage, Action h-, heldenmoed m. , heldendaad f.
Homme, Femme h-, heldhaftige man, vrouw. —
[Litt.] Poésie h-, helden poezi f. Poème h-, hel
Vers h-, versmaat f. van 't helden -denicht.
-dicht,akylsexámr.,andisch

vers n., versmaat, waarin de meeste heldendichten

geschrevenzijn. -- [Chron.] Age h-, Siècles, Temps
h-s, heldeneeuw f., heldentijd m., inz. dien der
Grieken tijdens den trojaanschen oorlog en vroeger.
--- [Remèdes h-s, heroïsche of gewaagde middelen n. pl., met gevaar verbondene of zeer krachtig
werkende artsen jen f. pl. — Somtijds als subst.
gebézigd: Il y a de 1'h- dans cette action, er is
iets heldhaftigs, iets grootsch in deze daad. —
Héroïquement, adv. Heldhaftig, op heldhaftige wijze.
Héroïsine, m. Heldenmoed, heldengeest m.,
heldhaftigheid; zeldzame zielegrootheid f., hoogste
graad of rap m. van deugd; heldendaad f., hel
-denfit
D.
*Héron, m. [H. n.] Reiger m. H- aigrette,
sneeuwwitte zilverreiger. H- garzette, z. GARZETTE.
H- pourpré, purperreiger. H- de mar, z. v. a.
HENIOCHE cornu, en ESPADON. — Plumes de h-,
reigervéderen. Masse de h-, reigerpluimbos m. —
*Héronner, m. (verklw.,van heron) Jonge rei ger m., reigertje n. — *Heronner, v. n. [Chas.]
Op den reiger jagen. — *Héronnier, ière, adj.
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Den reiger betreffend: [Fauc.] Faucon h-, reigervalk m., op de reigerjagt a f gerigte valk. Oiseau
h-, magere, beenige, vlugge vogel, voor de reiger
geschikte valk. -- t (fig. et fam.) Femme h--jagt
ière, hooggeheupte magere vrouw f., hopstaak m.
-- *Héronniére, f. Reigernest n.; reigerhut f.
*Heros, m. [Myth.] Halfgod, h é r o s; vergode
held der oudheid; —held, krijgsheld, ooglogsheld, zeeheld; — uitstekend persoon door vastheid van karakter, zielegrootheid, onbaatzuchtigheid, schitterende
geestvermogens, enz. — Hoofdpersoon van een dicht
-stuk,romanel z.,hd—(Prov)I1
n'y a point de h- pour son valet de chambre,
beroemde mannen moet men niet van al te nabij
beschouwen of leeren kennen. — [H. n.] Zékere
dagvlinder m.
Héronet, m. [Hort.] Soort van appel m.
*Herpaille, f. [Chas.] Troep m. jonge herten.
*Herpe , f. [Anc. mil.], z. v. a. HERSE. —
HERPE, f. [Chas.] Hondenklaauw m. — [ Econ.
rur.] Molentrémel. — [ Méd.], of Herpes, m.
(pr. er-pèce) Vlecht f., ringworm, dauwworm,
haarworm m. — [Mar.] H-s, régelingen f. pl. H-s
d'éperon, verkeerde stutten, oorstutten m. pl. H-s de
platbord, gillinghouten n. pl. H-s marines, strandgoederen n. pl., zeedriften f. p. (épaves); -- zékere
stoffen, die qde zee op sommige harer oevers achterlaat: amber of barnsteen m., koralen f. pl.
Herpé, e, adj. [Chas.], z. HÉRIGOTÉ. —
PE, m.
m. [Mii. anc.] Perzische sabel m.
t *Herper (se), V. pr. [Man.] Steigeren.
Herpeste, m. [H. n], z. v. a. ICHNEUMON.
— Herpeste, Herpéte, f. [Bot.] Nieuw -Hollandsch genadekruid n. met & meeldraden.
Herpétique, adj. [Méd.] Vlechtachtig, haar wormachtig; om zich vretend. — Herpétographe, m. Vlecht- of dauwworm -beschrjver ni. —
Schrijver over de reptiliën of kruipende dieren. —
Herpétographie, f. Beschrijving f. der vlechten; — natuurbeschrijving der kruipende dieren of
in 't algemeen der kraakbeendieren. — Herpétographique, adj. Daartoe behoorend, h e rp e t og r a p h i s c h. — Herpétologie, f. Verhandeling f. over de reptilian. — Herpétologique,
adj. Daartoe behoorend, h e r p e t o 1 ó g i s c h. —
Herpétologiste, m. Kenner, beschr fiver der
reptiliën, herpetoloog.
Herpéton, m. [H. n.] Geschubde landslang,
neusvoeler m. [rhinopirus] . — [Chit.] Soort van
herpes of vlecht, die zich slingerend voortzet.
Herpétotheres , m. pl. [H. n.] Reptili,ëneters m. pl., dieren, die zich met reptiliën of krui
dieren voeden.
(lenbranders.-pend
Herque, f. [Tech.] IJzeren hark f. b ij de koHerrérie, f. [Bot.] Peruaansche aspergie-plant f.
Herrnhutes, m. pl., z. HERNUTES.
*Hersage, m. [Agric.] Het eggen.
*Herse, f. [Agric.] Eg, egge f. -- [Pêche]
Visschersegge. — Driehoekige kerkkandelaar m. —
[ Tech. ] Spanraam n. der perkamentbereiders
(waarin de huiden met kalkpoeder bestrooid en
met puimsteen afgewreven worden). H-s de in croupe, kruisbalken m. pl. aan het dakwerk van een
vierhoekig paviljoen. — [Fort.] (of sarracine) Valpoort f., valhek n. — [Mar.] , HERSE, z. ERSE.
Hersé, e, adj.: [Agric.] Champ h-, geëgde
akker m. [Fort] Porte h-e, poort f. met eene valdeur. — [Bias.] Chateau h-, kasteel n. met neêrgelaten valpoort. — Hersé, m. [H. n.] Murmelvisch m. van den Nijl.
Herseau, m. of Erseau, [Mar.] Leuver ni.,
boeli nsspruit f., roeistrop m.
*IIersement, m., z. V. a. HERSAGE.
*Herser , v. a. [Agric.] Eggen. -- *Herseur, m. Egger.
Hersillières, f. pl. [Mar.] Gillingen f. pl.,
kromhouten n. pl. aan de afgebroken gangen van
t' voor•- en achterschip.
*Hersilion, m. (verklw. van herse) [Mil.]
Stormplank, kleine stormegge f.
Hesche, f., z. HÉCHE
Hésitant, e, adj. Stamelend; aarzelend. —
Hésitation, f. Hapering, stameling, stottering f.
(uit verwarring, vrees, verlegenheid ontstaan). —
Aarzeling, draling, besluiteloosheid, onzekerheid,
weifeling, h e s i t d t i e f. — Hésiter, v. n. Sta
stotteren. — Aarzelen, weifelen,-meln,sto
dobberen, wankelen, besluiteloos, in onzekerheid of
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in twijfel zijn. dralen, marren. H- à répondre, Hd'entrer, aarzelen te antwoorden, binnen te gaan.
H- sur tin choix a faire, aarzelen in eene keus.

(Vroeger werd de h in deze woorden geaspireerd.)
Hesper, m. (pr. es-pèr) [Astr.] De planeet
Venus als avondster. — Hespéridées, f.. pt.
^3lirtplanten f. pl., die inz. s'avonds geurig zijn,
oranje- en citroenboomen n. pl. (met welke men
zich den tuin der Hesperíden beplant voorstelt).
— Hespérides, f. pl. [Myth.] Goddelijke nimfen, dochters van den nacht, die aan 's aardbols
westerhen rand een' tuin met gouden appelen (le
jardin des H-) bewoonden, Hesperiden f. pl. —
Hespéridine, f. [Chico.] Reuk- en smakelooze
stol' uit het vleezige deel der oranje-appelen en citroenen. — Hespérie, f. [Géogr. anc.] Naam
van Italic bij de Grieken, van Spanje bij de Romeinen, westelijk land, Hespérië n. — [Myth.]
Eene der Hesp eriden. — [H. n.] Zekere sto fvleulige nachtvlinder m. — Hespéris, f. [H. n.] Vlinder m. met horizontale vleugels. — [Bot.], z. v. a.
JULIENNE.
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slachtige naamwoorden n. pl. (die in 't meervoud
van een ander geslacht dan in 't enkelvoud zijn).
-- Hétérogénéïté, f. [bidact.] Vreemd- of on
g eljksoortigheid, afwijkende gesteldheid of geaardheid, heterogeniteit f.-- Heterogone.,add.
[Didact.] Niet verschillend gevormde hoeken, heter 0 g o o n. — Hétérogynes, m. pl. I eckn n'. pl.,
wier soort uit mannelijke, vrouwelijke g eslachtboze wezens bestaat. — Hétérolobe, adj. [Bot.J
Met ongelijke zaadlobben. — Hétérolytre, add.
[H. n.] Met ,verschillende vleugeldeksels (van insecten). — Hétéromalle, adj. [Bot.] Naar verschillende zijden gerigt (van de bladen, de vezels).
-- Héterontères, m. pl. [H. n.] Kevers m. pl.
met ongelijktallige voetleden. — Hétéromorphe,
adj. Van verschillende, afwijkende gedaante, h et e r o m ó r p hi s c h. — Hétéro p étale, adj. Met
verschillende of ongelijke bloembladeren, heter op e t á l i s c h. — Hétérophonie, f. [Méd.] Verandering f. der stem. — Hétérophylle, adj. [Bot.]
Ongeljk-bladerig, h e t e r op h y'l1 i s c h. — Hétéropode , adj. [H. n.] Met verschillende voeten,
heteropódisch.—Hétéroptère,adj. [H.n.]
Met ongelijke of vreemdgevormde vleugelsof vinnen.
— Hétérorexie, f. [Méd.] Vreemdsoortige, onnatuurlijke eetlust m. — Hétérorhynque, Hé
adj. [H. n.] Met afwijkenden, vreemd-térose,
Hétérorhythme, adj. [Méd.]-sorti1enavl.—
Ongelijk afgemeten, van onregelmatigen gang: Poufs
h-, gedurig afwisselende, h eterorhy'thmische
polsslag m. — Hétérosciens, m. pl. [Géogr.]
Eenschaduwingen, naam van de bewoners der beide
gematigde aardgordels, die des middags op de beide
halfronden hunne schaduwen naar tegenovergestelde
zijden werp en, h et e r Os c i ï m. pl. — Hétérosome, adj. [H. n.] Uit verschillende helften bestaande (van zekere visschen). — Hetérosperme,
adj. [Bot.] Met verschillende zaden. — Hétérostémone, adj. [Bot.] Met ongelijke meeldraden. —
Héterostique, adj. [Didact.1 Met twee ongelijke
zijden. -- Hétérostome, adj. Met vreemdsoortigen mond of opening. — Hétérostrophe, adj.
Zich naar de verkeerde zijde draaijend. - Héterothétique, adj. [Phil.) Bovenzinneljk. — Hé térotome, adj. [Bot.] Ongelijk gekerfd of ingesdeden. — Hétérotrique, add. [Bot.] Met on-

Hestiolátrie, f. [Didact.] Haarddienst f.,
eeredienst aan den huisel ken haard.
Hestoudean, m [Econ. cur.] Jonge, ter ka
geschikte haan m.
-poenig
Hésyehastes, m. pl. (pr. ch=k) [H. eed.]
Peinzenden, rustenden, eene dweepende secte onder
de monniken op den berg Athos, in de 14e eeuw,
hesychásten, quietisten m. pl.
Hétaire, f. [Ant. gr. j Boeleerster, h e t ce r a f.
— Hétairie, f. [Hist.] Verbindtenis der nieuwere
Grieken tegen het turksche juk, h e t w r i e f. —
Hétairiste, m. Lid van zulk eene verbindtenis,
he tas rist.
Hétéraeanthe, adj. [Bot.] Met verschillend
gevormde doornen of stekels. — Hétérandre,
adj. [Bot.] Met verschillend gevormde stofkolfjes
of ook meeldraden. -- Hétéranthe, adj. [Bot.]
Met verschillend gevormde bloemen.
Héterobaphie, f. [Didact.] Bontkleurigheid f.
eener oppervlakte. — Hétérobranche, adj.
H. n.] Met verschillend gevormde of geplaatste
— HETEP,OBR ANCHES, M. pl. Soort van
uwen.
ie
wentelaars m. pl.; — geslacht van hoofdelooze en
naakte weekdieren n. pl. — Hetéroearpe,adj.
[Bot.] Met ongelijke vruchten of zaden. — Hété- gelijke haren, heterotrichisch. — Hétérorocere, m. H. n.] Molkever m. — IHétéro- valve, adj. [Bot.] Met ongelijke schalen of dopelite, adj. [ ram.] Onregelmatig, van den regel pen. — Héterozétèse, f. [Log.] Strikvraag f. —
kend, h e t e r o k l í t is c h. — (lig.) Zonderling, Héterozoaire, m. pl [H. n.] , z. v. a. REPTILES.
afwijkend,
vreemd, grillig, wonderlijk; --, [Beaux arts] van — Hétéryle, adj. [H. n.] Eene vreemde zelfstankend . — HETEROCLITE, m. [H. n.] digheid bevattend (van eijeren).
de kunstregels afwijkend
Hétich, m. [Bot.] Braziliaansche raap f.
Pallásisch vuisthoen n. , een zonderling gevormd
*Hétre, m. Beuk, beukenboom m. Bois de h-,
hoen in de aziatische steppen. — Hétérocome, m.
beukenhout,
booghout n.
Hétéro.Braziliaansche
artisjokplant
f.
—
[Bot.]
Hen! interj . (fam .), z. v. a. HÉ.
eranie, f. [Méd.] Scheele hoofdpijn f. (migraine).
t Heu, m. [Mar.] Kustvaartuig n. van weinig
-- Hétérocroelen, ne, adj. [H. n.] Met verschillencd gevormde ringen (van insecten). — Hété- diepgang, poon, hulde f., huideschip n.
Heuchère, f: [Bot.] Soort van steenbreke f.
rocrinie, f. [Méd.] Onregelmatige afscheiding f.
t *Heudrir, v. n. Bederven, verrotten.
— Hétérodactyle, adj. [H. n.j Ongelijk gevinHeuguenon, m. [Hort.] Soort van cidererd, met ongelijke teenen. — Héteroderme, adj.
1H. n.] Met verschillend gevormde huid. - Hé - appel m.
t fleur, m. Geluk, luk n., goede kans f. -van
Soort
térodon, Hétérodonte, m. [H. n.]
dolfijn m.; soort van, slang f. , waarbij de tanden (Prov.) Ii n'y a qu'h- et malheur dans ce monde,
ongelijk zijn. -- Heterodoxe, adj. [Théol.] het toeval beslist de meeste dingen.
Heure, f. Uur n.; stond, tijd nl., stonde f.,
Vreemd- of dwaalleerig, van 't heerschend leerbegrip in de kerk afwijkend, onregtzinnig, andersge- oogenblik n. Une h- at demi, anderhalf uur. Une
loovend, vrijdenkend, h e t e r o d ó x. -- Ook als demi h-, een half uur. Un quart d'b-, een kwarsubst.: Un h-, een onregtzinnige. — Hétéro- tier uur. L'h- est divisée en soixante minutes,
doxie, f. ^Tbeol.] Onregtzinnigheid f., dwaalge- het uur is in zestig minuten verdeeld. Les h-s du
loof n., heerodoxie f. — Hétérodoxité, f. matin, de morgenuren. — Les jours n'ont point
(woord van Fénelon) , z. v. a. HÉTÉRODOXIE. — d'h-s en hiver, 's winters zijn de dagen zeer kort.
Hétérodrome, m. [Mécan.] Drukhefboom m., Prendre une voiture h h-, een rijtuig per uur
hef boom van de eerste soort (waarbij het steunpunt huren. Etre á 1'b-, bij 't uur werken, per uur
tusschen den last en de magt ligt, zoo als bij de voor zijn werk betaald worden. — ((am.) I1 West
schaar, de balans, de nijptang) , h e t e r o d r o o m m. pas sujet à 1'h-, hij is aan den tijd, het uur niet
— Hétérogame, adj. [Bot.] Met tweeslachtige gebonden, hij is meester van zijnen tijd. Quelle
bloemen in den tenen en enkel mannelijke of vrou- h- est-il ? it est une h-, trois h-s, midi, hoe laat
welijke in den anderen bloemkelk, h e t e r o g á- is het? 't is een, drie, twaalf uur. A deux h-s
m is c h. — Hetero g ene, adj. [Didact.] Onge- de jour, de nuit, twee uren na zonsopgang, na
ljksoortig, vreemdaardig, niet bef elkander passend, zonsondergang. -- [Prat.] A deux b-s de relevée,
heterogeen. — [Arith.] • Nombre h-, gemen gd twee uren na den middag. -- H- indue, ongeschikt,
tal n. (uit geheelen en eene breuk bestaande. ongelegen uur, besloten tijd, laat uur van den
res sourds h-s, getallen met verschillende wor- avond of nacht. — (fig.) L'h- du ber ger, het herW
telteekens aangedaan. — [Phy s.] Lumière h-, uit dersuurtje, 't gelukkig tijdstip voor den minnaar;
verschillend gekleurde stralen zamengesteld licht. ook: de reg te tijd om iets te doen, om in iets te
Corps h- , ligchaam , welks deelen niet dezelfde slagen. — Bonne h-, H- favorable, propice, repte
digtheid hebben. — [Gram.] Noms h-s, ongelijk- tad, geschikt tijdstip, gunstig, gelegen oogenblik.
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Mauvaise h-, ongelegen uur, tijdstip. Donner de
mauvaises h-s à qn., demand veel verdriet aandoen.
-- (Iei. et (am.) Avoir de bonnes et tie mauvaises

h-s, de bons et de mauvais quarts d'h-, on^estadig van humeur zijn. Quart d'h- de grace, d'honnête homme, toegift- of gratie- kwartier, prinsen

kwartier-uurs, dat na 't bepaalde uur-kwartiej,
van bijeenkomst wordt toegestaan. Le quart d'hde Rabelais, het oogenblik van betalen; -- elk onaangenaam , lastig oogenblik. Deux mortelles h-s,

twee eindelooze, onoverkómelijke uren. L'h- du
diner, du repas, het etensuur. H-s d'étude, de
bureau, de récréation or de plaisir, leer-, kantoor-,
speel- of uitspanningsuren, -tijd. I1 est h- de se
couches, 't is lijd, om naar bed te gaan, Vous
venez à la bonne h-, rij komt te regter ijd. Se
lever de meilleure h-, vroeger opstaan. I1 sentait
que sa dernière h- approchait, hij gevoelde, dat
zin laatste uur of oogenblik naderde. :H-s de lolsir, h-s perdues, ledige, vrije, ?ziet ,bezette uren.
H-s dérobées, snipperuren. — Etre a sa derrière
Ii-, à son In derniere of suprème, op sterven liggen. --- (fam.) Vous etes no and de toutes les

h-s, gi zijt een vriend, die ieder uur welkom is.
-- Il m'a donné h- á six heures, hij heeft mij om
zes uur besteld. Demander a qn. son h-, iemand

vragen, hoe laat men hem zal kunnen spreken, af-

halen, enz. Toutes ses h-s sopt marquees, prises,
al zijne uren zijn bezet. N'avoir pas une h- a sof,
geen uur voor zich zelven of ter vrije beschikking
hebben. Prendre une h-, Prendre 11-, Prendre jour
et h- pour quelque affaire, een uur bepalen, daq
en uur bepalen om iets te doen. Se rendre à 1'h-,
a 1'h- marquee, zich naar 't uur, naar 't bepaalde
uur régelen. -- Mettre one montre à 1'll-, Prendre
1'h-, een horlogie gelijk zetten, naar de klok zetten.
Avancer 1'h-, Retarder 1'h-, het horlogie vooruit,
achteruit zetten. — (Prov.) Il est comme la mule
du Pape, it ne vent manger qu'h ses h-s, it ne

fait rien qua -ses h-s, hij is een man van de klok,
Y egelt al zijn doen naar den klokslag, z. ook nIDm.
— Une h- de chemie, een uur gaans. Deux gros
twee groote uren, meer dan twee-sehd'orlg,
uren. — Les h-s de ce cadran sont efïacées, de
uren (uurteekens) van die wijzerplaat zijn uitgegaan.
--- [Mar.] H- du vaisseau, ware tijd m. Trois h-s
apres minuit of du matin, noordoosterzon. Neuf h-s
du soir, noordwesterzon. Six h-s du matin, ooster-

zon. -- DE BONNE HEURE, loc. adv. Vroeg, bij li ds,

tijdig: Se lever de bonne h-, vroeg opstaan. — a LA
loc. adv. et interj. (om goedkeuring,
ook om onverschilligheid uit te drukken) Goed! het
zij zoo, mijnentwege gebeure het, ik stoor er mij
niet aan. — [Mar.] Wel! wel zoo! goed zoo! (als
antwoord, dat men den toeroep begrepen heeft).
BONNE HEURE ,

-- á CETTE HEURE, it L'HEURE QU'IL EST, loc. adv.

Thans, nu, op dit oogenblik, tegenwoordig. --- TOUT
à L 'HEURE , loc. adv. Zoo dadelijk, terstond, aanstonds, oogenblikkelijk; -- zoo even, een oogenblik
geleden. — SUR L' HEURE , loc. adv. Op staanden
voet, onmiddellijk, onverwijld. — POUR L 'HEURE,
loc. adv. (fam.) Voor 't oogenblik, voor het tegenwoordige , nu. - it TOUTE HEURE, á CHAQUE HEURE, it QUELQUE HEURE, loc. adv. Te ieder uur,
elk oo g enblik, ten allen tijde . -- D'HEURE d AUTRE,

--

HEXA.

h-, alle inenschen willen gelukkig zin. Mener une
vie h-euse, een gelukkig leven leiden. I1 est h- au
jeu, hij is gelukkig in 't spel. Vous etes né h-,
gij zijt tot het geluk geboren. Il a été plus h- que
sage, hij heeft meer geluk dan wijsheid gehad. Il
a la mémoire h-euse, hij heeft een gelukkig, sterk,
voortreffelijk geheugen. -- D'h-euse mémoire, gezégender, loffelijker, heugelijker gedachtenis. — J'ai
eu une li-euse rencontre, ik heb eene gelukkige,
voordeelige, aangename ontmoeting gehad. -- Climat ii-, gelukkig, gunstig, voordeelig klimaat li.
— (fig.) Il est né sous one heureuse (of bonne)
étoile, z. ETO1LE. — Avoir la main h-euse, gelukkig zijn, gelukkig spelen; --- eene vlugge, vaardige
hand hebben. — (Prov.) Est h- qui croft 1'être,
om gelukkig te wezen, behoeft men slechts te gelooven, dat men 't is. — Ook als subst.: Ln petit
nombre d'h-, een klein getal gelukkigen. Les hdu monde, de la terre, du siècle, de rijken, rnagtigen, grooten. Les h- du jour, rte mannen, die in
eer en aanzien staan. -- (Prov.) A 1'h- 1'h-, rlen.
gelukkige loopt alles mede, geld zoekt geld.
Heuristique, I. [Didact.] Uitvindingskunst,
heur is tiek I. -- Ook als adj.: Méthode h-,
ontwikkelende leerwijs, die den leerling de waar
leerstellingen zelf leert vinden, h e u 'r í s--hednof
tische methode f.
*Heart, m. (liever CHOC) Stoot, schok m. Le

Ii- de deur vaisseaux qui se choquent, de schok

van twee schepen, die elkander aanvaren. — Ver
gedeelte n. (van eene brug, straat) .
-hevnst
-1- *Heurtant, e, adj. Kwetsend, aanstootelijk.
*Heurte, f., z. II CATE . [Bias.] Blaauwe I£oek m.
--- [H. n.] Zékere arnerikaansche schildpad f.

*Heurté, e, adj.: Personne h-e, gestooten perm. — Amour propre h-, gekwetste eigenlie f

soon

de f. -- [Peint.] Tableau h-, nette, krachtige,
maar niet bijgewerkte schilderij, die men uit de
verte moet beschouwen), getokeerde schilderij I. -[Litt.] Style h-, harde, stootende stijl m.
*Heurtement, in. (woord van Voltaire)
[Gram.] Het op elkander stooten van klinkers
(hiatus). (plaat f. (aan de as).
"Heurtequin, m. [Artill.] Stootplaat, aanstoot*Heurter, v. a. Stooten, aanstooten: Its se
heur tèrent l'un l'autre en passant, zij stieten
elkander in 't voorbijggan. Ce vaisseau a heurté
l'autre, dit schip heeft het andere aangevaren, aan
Aanstoot geven, kwetsen, beleedi,--gezild.—(f)
gen, tegenspreken: H- les préjugés, de vooroor deelen kwetsen. H- de front l'opinion de qn.,
iemands gevoelen lijnregt tegenspreken. H- qn.,
-iemand voor 't hoofd stooten. Cela heurte la

raison, le sens commun, dat strijdt tegen de
rede, 't gezond verstand. — [Peint.] De kleuren
vet en krachtig opdragen, zonder de tintenineen
te smelten of de omtrekken af te ronden (gelijk
bij schilderwerk, dat men uit de verte moet zien,
t o k é r e n. -- HEURTER, v. n. Stooten; kloppen,
aankloppen: H- contre une pierre, tegen eenen steen
stooten. II heurta de la tête contre le mur, hij
stiet reet het hoofd tegen den muur. Heurtez un
peu b la porte, klop eens aan de deur. — (fig. et
fam.) H- a toutes les portes, aan alle deuren
kloppen, iedereen te hulp, alle middelen te baat
nemen. I1 a heurté á la porte du paradis, hij is
een groot gevaar ontsnapt, van eene zware ziekte
opgekomen. — SE HEURTER, v. pr. Zich stooten;

loc. adv. Van uur tot uur, van het. eene uur tot
het andere, van tijd tot tijd
HEURES , f. pl. [Liturg.] Zing- en biduren, uur
uurgebeden H. pl., h o r ce f. pl. H-s-gezan.of — tegen elkander botsen, op elkander stooten; elkcanoniales, voorgeschrévene uurgebeden. Petites ander aanvaren of aanzeilen. --- (fig.) Te zeer af
h-, kleine of korte uurgebeden. -- Livre d'h- of
, een contrast maken (van kleuren, van-stekn
enkel H-, ook (pop.) Paire d'h-, gebédenboek n. woorden of uitdrukkingen).
H- de la Vierge, boek met gebeden tot de Maagd.
*Heurtis, m. [Bias] , z. V. a. IHEURTE.
— (Loc. prov.) I1 salt mieux ses h-s que matines,
IIeurtoir, m. Klopper m. aan eene deur (liever
hij weet de gelegenheid bij 't haar te grijpen. — marteau) . --- [Artill.] Tapbout m. ; -- stootbalk m.
[Myth.] Tijdgodinnen, uurgeleidsters, 3 godinnen (op de geschutbeddingen). — [Hydr.] Slagbalk m.
(dochters van Zeus en Themis) der jaar- en dag- (der sluisdeuren). -- [Tech.] Zadel m. (aan eene
getijden of der tijdwisselingen, ook van orde en gietbank); -- aanslag m., ijzer in den poortdremregelmaat, van 't schoone en bemgnnenswaardgge, pel, waartegen de deuren slaan. — Klopper m.,
Horen f. pl.
een bij vele bedrijven beweegbaar stuk, dat op een
t Heuré, e, adj., z. V. a. HEUREUX. — -j- Heu- ander valt.
rer, v. a. Gelukkig maken; doen slagen.
*Heuse, f. [Mécan., Mar.] Zuiger. H- de
Heureusement, adv. Gelukkig, op gelukkige, pompe, pompzuiger, pompschoe m., pomphart n.
voorspoedige, voordeetige wijze; bij geluk, geluk
(sabot). -- HEUSES , I. pl. IJzeren schoeisel n.
-kigerwjz.
(als deel der oude wapenrusting).
feureux, ease, f. adj. Gelukkig, voorspoeHévé, ni., Hévée, f. Gom-elastiek- boomt van
Guiana.
dig; gelukzalig: Un jour h-, een gelukkige, voor
dag m. Tous les homines veulent titre-spoedi,g
Hexa, (grieksch voorvoegsel, dat vele fransche
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HEXACANTIE

--

woorden vooropaat) Zes. — Hexaeanthe, adj.

[Bot.] Met 6 doornen 0! stekels, ii e x a k a nt li i sch. — l-lexacline, m. [Ant. gr.] Zaal f. of
discli m. net 6 aanlegbedden. -- flexacorde,
m. [Mus.] Zessnariq speeltuig n. der Ouden,
h. e x a c h o rr d e f. ; zestoonige schaal f. (van Gui
d'Arezzo); -- s e x t e, z. V U. SIXIEAIE . --- Hex-

adj. [H. n.] Met 6 overlangsche strepen.
Hexacycle, adj. [Tech.] Zesraderiq, met
6 raderen of wielen, h e x a c y'c 1 i s c h. -- Hexadactyle, adj. [i_f. n.] Net 6 teener, met 6 borst
i s e h. -- Hexaèdre, adj.-vine,h:adkty'l
Zesvlakkig, teerlingvormicj , loebisch, hexae(1 ri s c h. -- I1EX EDRE , m . [Géom.] Zesvlak n.,
teerling, kubus, hes a ë d e r m.— Hexaédri-

acte,

que, adj., Z. V. (I. HEXAEDR E . -- Hexagonal ,

e, adj. Zeshoekig, hexagonaal. -- [Arith.]

Hombres h-, hexagonaal- of zeshoekige eetallen,
(1, 6, tri, 128, 46, 66, enz.). -- Hexa gone, m.
Zeshoekig, met 6 hoeken en 6 zijden. Figure h-,
of c;ls subst. m. HEXAGONE, zeszijdige figuur f.,
zeshoek m. --• [Fort.] Cette citadelle est un h-,
die citadel is een zeshoek. — Hexagramrne, m.
Zeslijnige figuur f ; verzameling van 6 letters,
héxabram n. -- Hexagyne, Hexagynique, adj. [Bot.] Ze.sstijlig, h ex a g y'n i, s c h. —
Hexagynie, f. Zesstijligen, planten met 6 stam
— Hexahydrieiie, adj.-pertjs,ixagy'nz.
[Chico.] Zes deelen wate; , stof bevattend, Is e x ah y'd r i s c h. — Hexainéron, m. [Philol.] Boek
in 6 deelen, die dalgen heeten, zesdaagsche schep
titel der commentariën over de eerste hoofd -ping,
scheppingsdagen,-stukenvaGid6
it e x a é m e r o n D. — Hexamètre, adj. [Poes.
gr. et lat.] Vers ll-, of als subst. HEXA.^1ETRE, m.

*HIER.

Hexère, H.exéride, In. [Anc. mar.] Galei f.
van 6 roeibanken.
Hi, hi, hi ! interj. (klanknabootsinci van 't gelach) Hi, hi, hi! ha, ha, ha! 1 (lipvisch.
Hiatule, f. [H. n.] Tandvisch m., soort van

Hiatus , m. Gaping f. (pr. i -a-tuce) Wan-

klank m. door de ontmoeting van twee klinkers
veroorzaakt (b. v. Je vals à Amsterdam). — (fig.)
gaping f , ledig vak n. (b. v. in eene geslachtslijst);
afbreking f. (van de handeling of de voordragt in een
tooneelstuk, eene rede enz.), sprong, gebrekkige zamen/tang m. --- [Anat.] Spleet, kloof, opening f.,
gat n. -- (poét.) Opening van een afgrond, grot
of spelonk.
H.ilbbertie, f. (pr. t= C), z. v. a. SIALITE.
Hiberline, f. [Corn.] Voormalige tapijtstof f.
-1- Hibernacle , m. Winterwoning f., ver-

blijf n. waar men overwintert. — [Bot I'Vinterbecdekkino, - omhulling f. der planten. — Hibernal, e, adj. [H. n.] Winterse/t, winterachtig:
Torpeur h-e, winterverdooving f., winterslaap m.
(van sommige dieren). — [Bot.] Plante h-e, plant,
die in den winter bloeit, winterplant f. (Plur. ni.
I1il)er naux .) — Hiber nant, e, adj. [H. n.]
's Winters slapend (van sommige dieren). — Hibernation, f. [H. n.] Winterslaap m., overwintering f. — Hiberner, v. n. [1-I. 11.] Den
winter slapend of in een' staat van verdoovinb
doorbrengen.
.]

Hibernien, ne, adj. [Geogr. anc.] Wat tot

Zesvoetiq vers n., inz. het daktylisch, vers van de
epische dichtsoort, h ex á m eter in. — Hexan-

1tibernië (Ierland) en zijne inwoners behoort, h ib é r n i s c hi, i e 5' s c h. luier h -ne, Iersche zee f. —
Als subst . in . en f. Ier In., Iersche f. — 5 Hibernois, m., -e, f. Ier m., Iersche f. -- (Loc. fom.)
Ergoter comme on h-, redetwisten als een Ier,
altijd gelijk of 't laatste woord willen hebben. —
Somtijds ook als adj.: Peuple h-, iersch volk n.

[Bot.] Met 6 meeldraden voorzien, zeshelmig,

GUIMAUVE.
*Hiboci, nl . [H. n.]

chus, m. (pr. eg - aan -truce) [H. n.] Grijze haai m.
(griset). — Hexandre, Hexandrique, adj.

h e x d n d ri s e h. — Hexandrie, f. [Bot.] Zeshelmigen f. pl., planten, wier bloemen 6 meeldraden heb
klasse van Linneus), h e ci )i d r i a n. pl.-ben(dE
— Hexanénje, adj. [H. n.] Vlet 6 voeldraden.
- Hexanguilaire, adj. [Didact.] Zeshoekig,
h ex a n g u I a i r. — Hexanthéré, e, adj. [Bot.]

Met 6 stofkolfjes of helmknopjes, h ex a nt h é r i s ch..

-- Hexapétale, Hexapétalé, e, adj. [Bot.]

Met 6 bloembladeren, hexapetálisch. —
HIexaphore, m. [Antiq.] Dr aagstoel in . voor 6

dragers. — Hexaphylle, adf. [Bot.] Zesbladerig, h e x a p h y' l l i s c h. — Hexaples, -m. pl.
[Philol.] Bijbel m. in 6 talen, zes griekse/te over-

zettingen van den Hebreeuwschen b ijbeltekst, door'
Origenes. -- Ilexapode, adj. [H. n.] Zesvoetig,

h e x a p ó d i s c h. -- HEXAPODES, m. pl. [H. n.]
Zesvoeters m. pl., zesvoetige dieren, h ex a p o d a n.
pl. — Hexapole, f. [H. anc.] Zesstedenbond ni.,
verbond n. van 6 dorische steden; landstreek met
6 steden, h e x a p o l i s f. — Hexaptère, adj.
[H. n.] Zesvleugelig, niet 6 vleugels, h e x op t éS i s c h : Insectes h - s, of als subst. HEXAPTERES, m.
pl. ',esvleugeligen m. pl., insecten met 6 vleugels,
Ii ex Op te r a iet. pl. -- Hexaptote, adj. [Gram.] :
Mot h-, of als subst. IHEXAPTOTE, m. Woord, dat
al de 6 naamvallen heeft, 1iexaptóton n. —
Ilexarchie, f. [Anat.] Zesmanschap, regéring
,

van 6 hoofden. — Hexarchigne, adj. 1)ie regé-

ring betreffend, zeshoofdig, h e x a r c h i s c h. —
Hexargaue. m. Zesman in., een der 6 regenten
eener hexarchie, he x ar c h m. — Hexarrhène,
adj. [Bot.] Met 6 meeldraden, h e x a r r h é ni s e h.
— JIexasépale, adj. [Bot.] Met 6 kelkspleten,
h e x a sep ci 1 is c h. — Hexasperme, adj. [Bot.]
Zeszadig, met 6 zaadkorrels, Is e: ° a s p é r m i s c h.
-- Hexastémone, adj. [Bot.] Met 6 meeldraden, hexastemónisch. — Hexastique, adj.
[Litt.] : Epigramme h-, of als subst. HEXASTI
Zesregel iq puntdicht, h ex a s t i c h o n n. —-QUE,n.
Hexastoone, adj. [H. n.] ,Zesmondig, met 6
monden of openingen, h e x a s t o m i s c h. —Hexastyle, adj. [Arch.]: Portique h-, of als subst.
IJEXASTYLE, m. Zeszuilig portaal n., h e x a s t y'Ion n. — Hexasyllabe, adj. [Gran.]: Mot h-,

of als subst. HEXASYLLABE, f. Zeslettergrepig
woord D. — Iiexatétraedre, adj. [{'+liner.]:
Cristal h-, teerling-kristal n., welks zeden ieder

eene viervlakkige pyramide hebben.

Hibiscus, in. (pr. —kuce), [Bot.] , z. v. a.

lil, nachtuil ni. H- comniun
of Moeen -duc, hoornuil, ooruil, boomobruil.H-chouette, z. CHOUETTE. H- de Cloches, z. v. a. EFFRAIE.
H - sans comes, z. v. a. IULOTTE. Grand h - cornu, z.
GRAND-DU C. — ( Loc. fans.) C'est unie retraite àe h - x,

't is een uilennest (van oude, onbewoonde gebouwen).

C'est un vrai h-, hij is regt menschenschuw. II fait
le h-, hij zit daar als een uil (van iemand, die zich

in gezelschap afzondert en geen woord spreekt) . —
(Prov.) On ne saurait faire dun h- (of dune
Buse) an épervier, z. RUSE.

Hihride, adj., z. HYBRIDE.

*I11e, m. (fans.) Hoofdzwarigheid f., knoop m.

Voilà Ie h-, daar komt het op aan, daar ligt de
knoop. (boom nl.
Hickory, in. [Bot.] .merikaansche noten-

Hidalgo, m. Spaansch edelman van oud, onvermengd christenras, h ida l g o (in Portugal f ida1r;o).

t * Hidelir, f. Afschuwelijkheid f. — *Hideusement, adv. Afschuwelijk: Elle est h- hide,
zij is afschuwelijk leelk. — *Hideux, ease, f.
Afzigtelíjk, zeer leeljk of mismaakt, afschuwelijk,

afgrijselijk. Cela est h- a voir, dat is afgrijselijk

om te zien.

Hidrocérame, in., z. v. a. ALCARAZAS. —
Hidron, m. [Méd.] Zweet- of hittepuistje n. -Hidronose, f. [Méd.] Zweetziekte f. — Hidroplanie, f. [Méd.] Ontlasting van 't zweet door
onregelmatige wegen.— Hidropyrète, m. [Méd.]
Zweetkoorts f. — Hidrotigiie, adj. [Méd.] Zweet
i d r ó t i s c h-: Remèdes li -s , of als-drijven,h
subst. IIIDROTIQUES, m. pl. Zweetmiddelen , h i-

drótika n. pl.

*Hie, f. [Méc.] Straatstamper m. (demoiselle).
— Hei , herstelling f. , heiblok n. (mouton). —
[B1as.] Heipaal m. (hoogst zeldzaam voorkomend) .
*Hié, e, adj. (en par t. passé van hier): Pavé h-,
aangestampte straatvloer in. Piiotis h-, ingeheid
paalwerk n.
Hièble, f. [Bot.] Wilde vlier f.
*Iliement, m. Het aanstampen (der straatsteesten); het inheijen (van palen). — Gekraakn. (van een
hijschwerktuid). — Doorzetting, doorbuiging f. (van
een waterpas - getimmerte bij zware drukking). —
*Hier, V. a. Stampen, aanstampen (met den straat
heffen, inhe jen, inslaan (met het hei -stamper);—
. — HIER, V. n. Kraken, schreeuwen (von-blok)
nieuwe h jsch.werktuigen).

fl IER
Hier, adv. (pr. ière, poet. i-ière) Gisteren
H- au matin, .[l- au soit - , of (ellipt.) H- matin,
H- soir, gisteren ochtend, gisteren avond. D'hier
en heit, en quinze, gisteren over 8, over li dagen.
Avant-hier , z. aid. -- (fam.) Un homme d'h- ,
een man van gisteren, foi tuinkind n., Iemand die
van niet tot let is gekomen, p a r v e n u m.
Iliéracie, f., Hiér aeluln, m. (pÉ'. ---oriie)
[Bot.] Havikskruid n. (épervière). — Hiéraeion, in. [Pharm.] Zékere oogzalf f. — Iiiéracite, m. [Minér.] 1-laviksteen, sperwersteen m.
Uiéranose, f. [Méd.] Veitsdans, , Vitusdans (danse de St. Guy). - z. v. a.

PILEPSIE.

*Hiérarchie, f. Rangopvolging der 9 enrjelenkoren; -- rangorde f. der elkander ondergeschikte
kerkelijkemaciten, kerkel ij keregéringsvorm m., kerk
-i ë r a r chi e f. — Bij uitbreiding: fi--reglin,h
politique, militaire rangorde in het staats- , en
't krijgswezen. -- Hiérarchiquue, adj. Tot de
hiërarchie of de priesterlijke m.agt be/toorende,
kerkelijk, h -i ë r á r c h is c h. Ord^'es h-s, !:Eeesteljke
orden f. pl. of standen m. pl. -- Ordre ii-, ran i orde, die ieder bekleeden moet. -- *Hiérarchiquenieut, adv. Naar de grondstellingen der hiërarchie, bij gerégelde opvolging. -- Hiérarchiser, V. a. Eene gerégelde ranrisopvolging instellen:
Ft- une administration. --- Hiérarque, m. Aarts
ij k opperhoofd in de grieksche kerk,-priest,gl
hiërarch; — prelaat, opperpriester m. -- Hiératiqu^e, adj. [Anticc.] De heilige zaken betre ffend; priesterlijk, hieratisch. Ecriturre h-, priesterschrift n. in manuscripten (vgl. DEMOTIQIJE).
-- Egyptische papiersoort f., hiëratisch papier U.
Hiéré, in. [H. n.] Soort van vlinder m.
Hière-pisre, f. [Piiairm.] Bittere stikartsen f.,
waarvan aloë de basis was.
Uiérohotane, f. [Bot. anc.] , z. v. a. V , Rv E IETE.
- Hiérodranie, m. [Litt.] Drama of tooneelspel n. aan de bijbelgeschiedenis ontleend, o r a t ar I u Un n. — Hiérodules, m. et f. [Ant. gr.]
Mannelijke en vrouwelijke slaven of bedienden, aan
de dienst eener godheid gewijd, tempeldienaars en
dienaressen; — kerkbeambten van lagen rang in de
grieksche kerk. --Hiérogénie, f. Oorspronn m. der
verschillende godsdiensten. — Hiéi-oglyphe, m
Geheimzinni „ e figuur f., zinnebeeldig teeken n. 11-s,
beeldschrift, priesterschrift n. op monumenten n.,
de heilige, zinnebeeldige letterfiguren , waarvan
zich de oude Egyptenaren in zake van godsdienst,
wetenschap . en kunst bedienden, hi e r o g l y'p h e n f.
pl. — Hiéroglyphique, adj. Zinnebeeldig, in
geheimschrift vervat; -- geheimvol, raadselachtig
en verborgen , (luister , onverstaanbaar, hier o.g 1 y'y h i s c h. -- Hiéroglyphiquement, adv.
Op hitroglyphische, zinnebeeldige, ook: op duistere,
onverstaanbare wijze. — Hiérogran► rnate of
Hiérogramniatiste, In. Egyptisch sclirïj ver,
belast met het vervaardigen der hierogfyphen; kenner van 't beeldschrift; schrijver der heilige boeken,
h i ë r o ri r a m 7n a t i s t m. — Elierograininatique, adj. Het gewijde priesterschrift betreffend
of daartoe behoorend; in zulk schrift vervat, h i er O r r a m m á t i 5C h. — Hiérograninie, en. Heilig schrift, priesterschrift n. (bijl de oude Egyptenaren), h i e r o rij i' á mm a nn. --- Hiérographe, ni.
[Ant.] Beschrijver van gewijde zaken, schrijver
over de verschillende godsdienn sten; — bewaarder
der geheiligde voorwerpen, ii i ë r o U r a al) h, in. -Hiéro g raphie , f. Beschrijving en verklaring
van heilige gebruiken, geschriften en dill. -- li.ié
rographique, adj. Die beschrijving betre/fend,
hi e rogrd phiseh. -- Illerologie, f. [Dislast.]
Verhandeling f. over de heilinie of gewijde zaken.. -Kennis f. der verschillende godsdiensten. — [Li.tueg.]
Inzégeningg f., inz. van 't huwelijk, bij de grieksche
christenen en bij de joden. — Hiérol.ogique,
adj. Tot die verhandeling, die kennis, die inzegeniny behoorend, hitrológisch. --- li iéroniancie, f. [Ant.] Waarzeggerij uit rte o/firs,
offerwir;chelarj, h i ë r o in a ir t i e f. -- Hiéronnaneien, ne, adj. Tot die wigchelarij be!zoorend,
hiër omá ntiseh. — x1 EROIIANCIEN, m., -SE, f.
O ferwiychelaar, waarzegger m., waarzegster t. uit
(le offers. — Hiéromnémnon, m. [Ant.] Steen m.,
waarvan men zich bij de wiychelarjen der Ouden
bediende. — Bewaarder nn. van de heilige r,rchieven der Amyhyktions.
Hiéron, in. [Ant.] Omvang en. en )ftleïIto0lili

gebied n. zaan: eer' tempel; noi rpi nil,elr)<: irn
altaar ii. in de open luchl.
Hiérouique , adj. [Aalt.] Jeus h-s , heilige

spelen n. 11. ter eere vaar de goden. -- .4ls subsi. iii.
Overwinnaar m. in die spelen.
Hiérophante, m. [Ant.] Uitlegger of leeraar
(Ier godsd'ienstbebruiken b de Grieken en F^r yptenaren; int. opperpriester van Ceres en bestuurder
der eleusinische mystériën, h. i ë r op h á n t in. —
Hiérophante of Hiérophantide, f. Priesteres f. van Celes te Athenen. -- Hiérophore, en.
Priester, die áe gewijde zaken bij de bodedienstplerltinheclen droeg, h i ë r o p h o o r m. -- Hiérophylax , nn. [H. rel.] Bewaarder der gewijde
zaken, sacristie in. in de grieksche kerk. --- Uiéropyre, f. [Méd.] Gordelroos f., Antonius-vuur nl.
(feu St. Antoine). — Hieroseope, m. [Ant.]
Glas n., waarvan men zich bij de hieroskop-ie bediende. -- Hiéroseopie, f. Beschouwing r!er
offerdieren en daaruit getrokken voorspelling, heilige
waarzeggerfj, h i ë r o s k op i e f. -- Hiéroscopique, adj. Daartoe behoorend h i e r o s k ó p i s c h.
Hilaire, adj. [Bot.] Tot den zaadnavel behoorend. Cicatrice h-, navelrne,k, navelteeken n.
4. Hilaraiit, e, (((if. [Lidact.] V ererol jkend,
vreugdewekke'nri, bli[/ makend. -- [Cbim.] Gaz h-,
vrolfjknialcenrl bas n., toenaam van '1 stiksto/Ji.g
oxyde of eerste stikstof-oxyde, omdat het aanvankelijk aangename gewaarwordingen en gelach ve r
bij hen, die 't inademen. --- - ililarieux,-wekt
ieuse, arlj., z. v. a. JOYEUUX, GA!. --- iilarité, f.
Zachte vrolijkheid, opgeruimdheid; -- onverwachte
vrolijkheid f., gelach ii., hi la r i t e i t f. - - lilarode, in. [Ant. ge.] Dichter, zanger van, vrolijke
liederen=. --- Hilarodie, f. Vrolijk lied, ii. van
zulk een' dichter. = Hilaro-tragédie, f. [Litt.
acte.] Blij- en treurspel te gelijk, blijeindend treurspel n., z. v. a. tegenwoordig tragi-comédie.
'Hite, en. [Bot.] Navel In., teeken n. van de
zaadstreng, waarmede de zaadkorrel aan 't vrucht bekleedsel erehecht is. -- [Chin.] , z. HILON.
filière, f. [Hort.] Gewone bergamolpeer f.
Hilifère, Hilofère, adj. [Bot.] Naveldragend (vgl. HILE). — HILOFÈ1IE, m. [Bot.] inwendig
vlies der zaadkorrel (ENDOPLEVRE, ENDOSPEI MIE) .
Hiloires, f. ijl. [eiar.] Luikhoofden, n. pl.
(liever suriaux.). — Schaarstokken m. pl., schaar houten n. hl ti_- des gaillards, schaarstokken van
den bak en 't halfdek. H-s de passe-avant, rand m.
van den loopgang. H- renversée, paard n. onder
cle balken, verbindingsklos, bovenste balkwe^1e', n1.
van de hut. Boucles iii-, oogbouten in. pl voor
de inhaal- of achterstoottalie.

Hilon, Hile, m. [Chir.] Breuk f. van de
iris of den regenboog door' het doorschijnend hoorn
-vlies,pjkromg
ooggezwel n.
Hilosperine, flilospernié, e, adj. [Bot.]
Met grooten zaadnavel, rlenaveld, h i l o s p é rrnisch.
(naos n. (lhyssus) .
Hilote, tn., z ILOTE.
fiiniantie, f. (pr. t=c) [Bot.] Soort van haa r Himantocère, adj. [H. n.] Met zjjdeachtige
,

voelsprieten.

Hirnantope, In. [H. n.] , z. v. a. ECH_ASSE. —

Soort van infusie-diertje n. -- Hiumantopode,
adj. Met zeer lange beerven. — Als subst m. Soort
van snip f.
Hirnantose, f., Hieuas, m. [Méd.] Verlenging en ontsteking f. van 't keellelletje.
Ilingich, m. (pr. in-giL) [Bot.] Stinke'rtde
alant m.

Hinguet, m. [Mar.] , z. v. a. ELINGUE.

Hinna Of Hinné, n1., z. v. a. HENNE.
t *r inse I interij. [ Mar.] H seh! haal ó)r'(hisse!)
Hipaule, m. [Fl. n.] Grijze of gele boa of
reuzenslang t., hoornsnavel in.
Hippace, f [Ant.] Kaas f. var? haardemelk.
— Hippago , ni. [Ant.] Vervoerschip n. voor
MppagMes, ni. pl. Uitgelezen
paarden. -_
hoplieden, 3 aanvoerders der spartaansche koninklijke lijfwacht van 300 ntan. -- fippanthrope, m. [Myth.] Paardmnensch (enntaure). -- uiPPANTHR01E, adj. [Méd.]: Persurine b-, of als
subst. in. et f. H-, lijder en., lijderes f. aan lrippantlarohíe. -- liippanthropie, f. [1 éd.] Ziek
waarbij de lijder waant in een, paard vet- an--tef.,
deed te zijn. ---- Hippanthropique, ridj. Die
lekle s dine 1)1(1:1 telre fend. h 1 Ir p a n t h r o-
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p i s c h. -- fipparchie, f. [Ant. Anil.] Ruiter(1 fdeeling; rang m. van ruiteraanvoerder. -- [H . n.]
Soort van dagvlinders in. pl. — Hipparque, ni.
Bevelhebber der ruiterij, h ip p á r e h in.
Hippe, f. Kree ftaordig dier n., naar een' paar
gelijkend.
-dekop
Hippéc, f. [Asti.] Haarkonaeet f.
Hippélaphe, m. [H. n.] Paardhert n. (Dit
dier, waarvan Aristoteles spreekt, meende Buffon
in 't hert der Ardennen te hervinden.) -- Hippé•likiologie, f. [Vétér.] Kennis van, verhande12ng f. over den ouderdom des paards.
Hippiade, f. [Ant.] Ruiterstandbeeld n. van
eene vrouw. -- Hippiatre, in. [Didact.] Paar
m. ---- Hippiatrie, Hippiatrique, f.-denarts
Paardenartsenijkunde f. - HIPPIATRIQUE, adj. Die
kunst betreffend, h. i p p i d t r i s c h. — Hi pien,
ne, Hippique, adj. Het paard betreffend, tot
het paard behoorend. Ecrivains h-s, schrijvers
over de paarden.
Hippobosque, in. [Ha.] Paardevlieg, luisvlieg,
horzel t. -- Ilippobote, ni. Paarden fokker m. -Stoeter(j f. -- (fig.) Rijk man. — Hippobus,
Hippotaurnns, in. [H. n. [ .Sierpaard n., denk
vrucht der koppeling von een stier en eene-beldig
merrie. — Hippocampe, ni. [H. n.] ZeeMyth.] : H-s, zeepaarden, Neptupaardje D.
nus-paarden n. pl. — Hippocastane, ni. [Bot.]
Paardkastanjebooin nl. (marronnier d'Iode). —
Hippocentaure, m. [Myth.], lieverCENTAURE.
-- - [

--- Hippocras, m., z. HYPOCRAS.
Hippoerate, in. (plais): C'est mon H-, 't is

HIRSUTIE.

--

lis, m. [Bot.] Soort van lotusboom m. (alisier). --Hippomolgnes, m. pl., z. H1PPOMALGUES. Hipponacte, adj. [Litt. aim.] : Vers h-, z. V. a
CHOLIAMBE. — Hippopathologie, f. [Didact.]
Leer f. der paardenziekten. --- Ilippopathologiquue, adj. Tot die leer behoorend, it i p p opat h o 1 ó g is c h. — Hippopathologiste, m.

Kenner, beschrjver der paardenziekten, h i p papatholoog m. — Hippope, adj. [H. n.] Met
een' paardevoet; naar een' paardevoet gelijkend. —
HIPPOPE, m. Paardeschelp f. -- Hippopère, m.
Ruiter-mantelzak m. -- Hippophaès, m. [Bot.,
z. v. ct. ARGOUSSIER. — Hippophaeste, f. [Bot.
z. V. a. CHABDON ETOILE. — Hippophages, rn.
pl. [H:. anc.] Paardevleescheters, bijnaam door de
Grieken aan de Scythen gegeven. — Ook als adj.:
Homme, Femme hippophage, paardevleesch-eter m.,
-eetster f. — Hippophagie, f. [Didact.] Het
paardevleesch-eten. — Hippophagique, adj.
Daartoe behoorend, h i p p o p h ag i s c h. — Hippopodes, m. pl. [Ant.] Paardevoeters m. pl.,
fabelachtige menschen der oudheid; — binaam der
Scythen, omdat zij uitmuntende ruiters waren. —
Hippopodiforme, adj. [H. n.] Paardehoefvormig. — Hippopotame, m. [H. n.] Rivierpaard,
nulpaard n. (in Benige groote rivieren vanAfrika),
h i p p o p ó t a m u s ni. — Ilipporchis, m. [Bot.] ,
z. V. a. SATYRION. — Hipporite, Hippurite, f.
[Minér.] Paardestaartsteen, versteende cilindervormige schelp, h ip p o r i e t m. — Hippos, nl.,
z. HIPPUS. — Hippostéographie, Hippostéologie, f. [Didact.] Beenderbeschrijving, been-

ini,)n tlzppókrates, min doctor (naar den beroem- derleer f. van het paard. — Hipposétologiden oud-griekschen geneesheer Hippokrates). -- que, adj. Die leer of beschrijving betreffend, it i pHippocratienne, adj.: (iron.) La gent li-, p o s t e o l o g i s ch. — Hippostéologiste, m.
de doctors of geneesheeren. — Hippoerati- Beschrijver der paardenbeenderen, it ip p o s t e al oque, adj. [Méd.] Hippokrdtisch, door Hippó- gist m. — Hippotaurus, m., z. HIPPOBUS. —
krates geleerd of aangewezen. — Face li -, Hip- Hippotis, Hippotide, f. [Bot.] Peruaansche
pokratisch gezigt n., het eigenaardig veranderd krapplant f. — Hippotonie, Hipp©tontisgelaat van een' stervende. --- Hip pocrati- te , m. [Vétér.] Paardenontleder, h i pp o t o o m,
ser, v. a- (fam.) Den graad van doctor in de h i p p o t o in i s t m. -- I-Iippotomie, f. Paar
medicijnen geven. --HIPPOCRATISER, v. n. De gef. --- Hippotomique, adj. Die-denotlig
neeskunst uitoefenen, den doctor spelen. — Hip- ontleding betreffend, h ip p o t ó m is c h.
Hippro, Hippreau, m. [Bot.] Soort van
pocratisine, in. Geneeskunst f. volgens Hippokrates, hippokratismus n. -- Hippoera- populier m.
Hippurate , in. [Chun.] Hippuricumzuur
tiste, in. Volgeling van Hippókrates, h ip p ozout n. — IIippurique, adj. Acide h-, hippurikra tist m.
Hippocrèue, f. [Myth.] liengstebron, muzen- cum-zuur n., een bijzonder zuur, in de pis der
bron, dichterbron, beroemde bron op den Helikon grasetende dieren ontdekt. (RAGNE.
in Bceotie, door een' hoefslag van Pégasus ontHippuris, m. [Bot.], z. v. a. PRELE, CHAstaan, Hipp o k r é n e f. — (/q.) Avoir hu les
Hippurite, f., z. HIPPORITE.
visch).
Hippurus, m. H. n.] Goud-dorade f. (een
eaux de 1'H-, dichter-talent bezitten. - HIPPOHippies, m. [Med.] Trilling f. van 't regen CRENES, f. pl. [Myth.] De muzen of zanggodi.nnen. -- Hippoerénéen, ne, adj. Wat tot de boogviies van 't oog, gedurig ooggeblikker n.
Hircate, m. [Chico.] Hircinezuur zout n. -Hippokrene betrekking heeft, h ip p o k r é n is c lt.
— Hippocrèpe, Hippocrépide, f. [Bot.] Hircin, e, adj.: Odeur h-e, bokkenreuk in. —
Paardehoefklaver f. (met eene paardehoefvormig Hircine, f. [Chim.] Bestanddeel n. van 't bokgeléde, gebogen peul). — Hippodrome, m. kenvet of de bokkentalk, h i r ei n e. — Hireipè[Ant.] Renbaan f. -- Hippodromie, f. [Didact.] de, adj. [Myth ] Met bokkevoeten. --- Hircipeie,
Het wedrennen; paardenwedren ni.; rijkunst f. adj. Harig, ruig als een bok. -- Hircique, adj.
-- Hippoglosse, m. [H. n.] Heilbot f. (flétan). ]Chim.]: Acide h-, hircine-zuur, bokkevet-zuur n.,
- [Bot.] Muizedoorn m., tongblad, tongkruid n. vlugtige kleurlooze vloeistof, die een bestanddeel
--- Hippogrifl'e, Hippogryphe, m [Myth.] van 't bokkevet en de oorzaak van den eigenaar
reuk der bokken is. -- Hircismc, nl.-digen
Gevleugeld paard n. met een griioenskop. —
Hippolaïs, ni. [H. n.] Naam van verschillende Bokkereuk, okselreuk m, — Hireosité, f. ]Di bastaard-nachtegalen. -- Hippolapathe , f. dact.] Bokachtigheid f.; bokkereuk m. — Hircu[Bot.] Wild patientie-kruid D. — Hippolithe, m. lation, f. [Vin.] Overgeilheid van den wijnstok
rVétér.] Paardesteen in. (in de ingewanden en de (als hij enkel zijne ranken voedt.)
Hironde, f. [H. n.], z. v. a. HIRONDELLE. —
blaas van 't paard). — Hippologie, f. [Didact.]
Paardenkunde, paardenleer, verhandeling f. over [Charp.], z. V. a. ARONDE (queue d').
Hirondelle, f. [H. n.] Zwaluw f. H- de ville,
't paard. — Hippologique, adj. Wat de paardenleer betreft, h i p p o l d g i s e h. -- Hippolo- de fenetre, de cheminée, huis- of stad -, venster -,
gue, m. Paardenkenner m. — Hippoma fines, rookzwaluw. H- de montagne, bergzwaluw. —
Hippomolgues, m. pl. [Géogr.] Paar emelk- H- des rivages, rijn -, strand- of oeverzwaluw. Hdrinkers ni. pl., een nomadisch scytisch, volk. -- de rnuraille, muurzwaluw, boerenzwaluw, geHipponaaneie, f. [Ant.] Wigchelarjj uit het meene zwaluw. H- de nier, zeezwaluw (een vogel
paardengehinnik, h, i p p oma n t ie f. --- Hippo- en een visch, de laatste ook vliegende visch geheemancien, ne, adj. Tot die waarzeggerij behoo- ten). — (Prov.) Une h- ne fait pas le printemps,
rend, h ip p o m a n t is c h. — tells subst. m. en f. ééne zwaluw maakt nog geen zomer: één voorWaarzegger m., waarzegster f. uit het paarden- beeld is nog geene wet. — [Tech.] Rond beweegq ebriesch. — Hippomane, m. et f. Hartstogte- baar ijzer op de as, asplaat f. -- Pierre d'h-,
ljk liefhebber m., liefhebster f. van paarden. — zwaluwsteen m. (vroeger tegen oogkwalen aange[Bot.] Oude naam van verschillende vergiftige wend).
Hirpe, f. [Anc. mil.] Tloetangel ni., klem f.
planten; manschenillenboom m. (mancenillier). —
Hippomani .f. (woord van Voltaire) OverHirsuté, e, Hirsateux, ease, adj. [Bot.]
dreven liefhebberij of zucht f. voor paarden. -- Harig, ruig, borstelig, met lange en ruwe haren
[Vétér.] Paardendolheid f --- Hippornara- bewassen of bezet.
firsutie, f. (pr. —thee)
thre, m. [Bot.] Wilde venkel f. -- Uippomé- [Méd.] Dikharigheid f.
:

—'

1IRTÉE

RIVER .

HHHirtée, I. [Bot.] , z. V. a. IJIBI()N.
Hirticaude, adj. [H. n.] Rui fistaartiy. —
firticolle, adj. Ruighalzig. -- Hirticorue,
adj. Met ruige voelsprieten. -- Hirtiflore, adj.
[Bot.] Met ruide of behaarde bloemen. --Ilirtimane, adj. [Lf.. n.] Ruighandli.,q. -- Hirtipède,

le dit, 't gerucht zegt het, 't is het algemeen gerucht. A ce que dit 1'h-, naar men algemeen vertelt.
Histologie, f. [Didact.] Leer f. der weefsels
van het dierl k ligchaam. — Histologique, adj.
Daartoe behoorend, h i s t o 1 u, (l i s e P. — Histologiste of IIistologtue, m. Schrijvereener weefsel-leer, histologist m. -- Histonomie, f.
Leer f. van de wetten en oorzaken (lee'weefselontwikkel-ing. -- Histonomique. arlj. Die leer betreffend, Pistonamiscii.

adj. Ruipvoet2,y.

Hirudiforme , Ilirtidiné, e, Iiirndiniforme, adj. [H. n.] Bloedzuigervormig. ---- Hirtidination, f. [Chir.] Het aanzetten van bloed-

zuigers.

Hirundinacé, e, Hirund.inide, adj. H. n.]
Zwaluwachtig zwaluwvormi.g.

Hispanigne,

adj. (van

Hispanic, Hispania,

oude naam van Spanje) [ Géogr. ] Hispanisch ,
spaansch, wat Spanje of zijne bewoners betreft.
Péninsule h-, 1iispanisch of spaansch schiereiland,
Spanje en Portugal. — Hispanisme, m. [Gram.]
Spaansch taaleigen n., spaansche spraakwending f.,
(T_U N'E.
hispan isanus ni.
Hispe f. [1-. n.] Stekelkever m., z. onder c nàHispicie, adj. [Bot.] Ruig, borstelig, stékeliq,
ruwharig. — -i- (fill.) Met landen, achteloozen baard;
leelijk door onzindelijkheid. -- Gémelijk, stug, onhandelbaar.--Hispidité, f. [Bot.] Ruighari.rheid,
borsteligheid f. --- [ivied.] Te rijkelijk haargewas n.;
ook z. V. a. DISTICHIASE. --- Hispid.ttle, f. [Bot.] ,
z. V. a. GNAPHALE. — Hispidtulé, e, Itispidaleux, ease, ad,). [Bot.] Met eeniqe stijve,
wijel uiteenstaande haren bezet.

*Hisser, V. a. .Itijschen, ophijschen, ophalen.
[Mar.] H- Ie pavilion, R- leshuniers, de vlag h schen
of ophalen, de marszeilen bijzetten. H- en douceur,
langzaam, gestadig aan h jschen. i-I- de force, halen
wat kan, uit alle 1: °acht hilschen,. H- man sur
plain of main avant, hand, over hand h' j,-chen.
Hisse I h'(jsch op! baal op! Hissa, ho, ha, liisse!
(geroep of gezang aan boord- bij 't hijschen) hijschen, ho, ha, halen! -- SE HISSER , V. pr. Zich op h' j.cchen. -- Het part. passé is ook adj.: Perroquefs
h-s, geheschen of bijgezette bramszeilen f. pl.
*Dissof, m. [Mar., in de Levant] Fokkedraaireep f.
Hister, m. (pi'. is-!dr) [li. n. j Mist/seen', kortwiek ni.

Histéranthé, e,

adj. [Bot.] Vroege r bloemen

dan bladeren dragend .

I-Iistiodronne, in. [Anc. mar ] Kruisschip n.
met zeilen. — Histiodroenie, f. [Didact.] Kunst
om met zeilen te varen, zeilkunst f. — IIistio-

dromique, adj. Die kunst betrefj'end. h i s t i o-

dr ei misch.

IListogène, adj. [Physiol.] Weefse1voortbre;t-

gend, weefselv^rmend. — Histogénie, f. Ontwikheling der organische weefsels; — kennis f. der
weefselvorming. -- Histographe, m. [Didact.]
Weefselbeschrgverni. -- Histographie, f. Weefselbeschrijving f. —Histographique, adj. iileef-

selbeschrijvend, his togrdphiseh.
Histoire, f. Geschiedenis, h is t ó r i e f. H- ancienne, du motief á e, moderne, oude, middeleeuwsche, nieuwere geschiedenis. H- sacrée, profane,

gewijde, ongewijde geschiedenis. !-1- générale of uni verselle, algemeene geschiedenis f. --- L'h- d'Alexandre , de Charles douze , de levensgeschiedenis,
lotgevallen n. pl. van Alexander, van Karel den
Groote. ---

L'h- de Sailuste, de Polyhe,

de geschie-

denis van (geschreven door) Sallustius, Polybius.
--- Etudier 1'h-, de geschiedenis, geschiedkunde beoefenen. Interroger 1'h-, de geschiedenis, 't geschiedboek raadplegen. — Peintre d'h-, historie-schilder.
— H- naturelle, natuurgeschiedenis, natuurlijke
historie, besch,rijvin,q der verschillende natuurproducten. H- des insecten, (les plaates, natuurlijke
historie der insecten, der planten: -- (fain.) Gebeurtenis f., geval, voorval, verhaal, vertelsel n.
Je veux vous conter one plaisante h-, ik wil, u
een kluchtig geval, eerie aardige historie vertellen.
zijne ornstandighe— Je sais bien son h-, ik ken zijne
den, zijn leven. — (fig. et lam.)
plus beau de
I'll-, het fraaiste van de historie, het vreemdste,
zonderlingste van de zaak. C est one autreh-, dat
is wat anders, daarover spreken we thans niet.
H- que tout cola ! alles verzonnen, verdicht, gelogen! altemail praatjes! — Une femme á h-s, eerie
vrouw, die veel liefdes-avonturen gehad heeft. --C'est lh 1'h- de tous les joueurs, dat is 't lot van
alle spelers, zoo gaat het met alle spelers. -- 1h-

Historial,

917

e, adj. (zelden voorkomend dan in

(Ie titels van sommige mede werken): Miroir II-,
historie-spiegel, Spieciel-historiaal in. Alinanach.
Calendrier h-, historische almanak, kalender m.

— -- Historieien, tee,

adj. Der geschiedenis

passend of betamend: Locution h -ne. -- Historié, e, adj. Opgesierd, versierd, met kleine sieraden rlestofeerd: Cabinet trop h-, te zeer versierd
kabinet n. -- [Dist.] Colonne h-e, naam der zuil
van Theodosius den Jongere te Constantinopel.
[Impr.] Leitres, Vignettes li -es, zinnebeeldige aanvangletters f. pl. , vignetten n. pl. , welker sieraden
in betre.;kiiig staan tot den tekst van 't boek. --

[Peint.] Portrait h-,

portret is. in historische of

7myfhologische vormen, in eene den persoon kenmerkende handeling. — Historien, nl. (- eschiedschr^ver, his
his tar
tori e -us;
— verhalen der feiten .zonder
bij„ievoegde opmerkingen. (Eene enkele maal komt hèi
vrouwelijk HISTORIENNE, geschiedschi'ij fster', voor).
--- Historici-, v. n. Opsieren, met kleine sieraden
stolféren (z. HISTORIE). -_-- Weleer: wijdloopi*g ver
beschrijven. --- Ilistoriette, f. (verklw.-halenof
van histon e) kleine r eschiedenis f., verhaaltje, vertelseltje, sprookje n. Ilistoi-iographe, ni.
Aanriesteld , ge.- - .irierlschl jr?er^, 1a11rlqe4r edcchrr^ver, h i s t o r i o g' a a p h m. --- Historiograplier, V. a. (woord (tool' Voltaire gesmeed) Zich
met geschiedschrijverij bezig houden. --- Historio-

grapherie, f. (dénrrir.) Geschiecdschr[verij f. - -I-Iistorio;raphie, f. Kunst der cge.sclziedschr vers, verhandeling f. over de geschiedenis. --- Historiographique, adj. Die kunst, die verhandeling of wel den geechiedschrijvier betreffend . Ir i s t o r io g r a p h isch. -- i- Historiologne, m.
Slecht geschiedschrijver. Historique, wij.

Volgens de geschiedenis, tot cie geschiedenis behoorend, geschied kundig, . h i s t v r i s r' )r: Style h-, geschiedstijl, historie-stijl m. Dictionnaire h- , ge schiedkundig, historisch woordenboek t.. Nom, Personnage h-, historische, in de geschiedenis bekende
naafi, persoon inn. Peinture, Tableau ii-, historisch

tafereel n., historische schilderij f. (wanecarr, 't onderwerp aan de r;eschiedenis of rle overlevering is
onlleend). Roman h-, historische. op de geschiedenis
berustende roman in. Temps h-s, historische tijd m.
pl. (in tegenstelling inet den rnythola,ischen of fabelachtiger). Colonne h-, historische zuil f. (met afbeeldingen uit het leven van eelt' beroemd' persoon
of van eene rlroote gebeurtenis versier'(l). Terrains
h-s, historische aardlagen f. pl. (die reeds bestaan
schijven te hebben, toen de ons bekende cjebeurtenissen der wereldgeschiedenis plaats grepen. -- Cel;l
est h-, dat -is historisch, waar', echt, niet verdicht.
— Ook als subsi. in. L'h- de eet ouvrage est intéressant, 't historisch gedeelte van dit werk is betangrijk. -- - Historigaement, adv. Op histcrrische , geschiedkundige , enkel verhalende wijze;

volgens cie echte geschiedenis.
Histrion, nl. [Théát.] Kluchtspeler, grappen
rondtrekkend tooneelspeler; -- --maker,odiínt;
goochelaar m. — Bi de oude Romeinen: Tooneelinz.
speler,
pantomimist m. -- [Fl. n.] Padvisch M.
(chiron ecte) . --- Kraaneend f. vane. Newfoundland.
-- 4- Histrionie, Histrionisque, f. (dénigr.ï
Beroep n. van klachtspeler. -- Histrionique,
adj. Dat beroep betreffend. ---- Histrionner,

v.

v.

(dénigr. of iron.) Komédie-speler.
I-Iiver, m. (brr. 'i -vèr) 1'Vinter, wintertijd nn.;
winterkoude f. Dans Ie fort, Au milieu de 1'h-, ire
't hartje, in 't midden van den winter. En h-, in
den winter, des winters. -- L'h- est avancé, tardif.
de winter, de vorst komt vroeg, laat. ..- Que ferezvous (pendant) eet hirer? wat zult gij (gedurende)
dezen winter doen? --- Fruits d'h-, wintervruchten f. pl. Semestre d'h-, winter-halfjaar n. — [Mil. 1
Qu artier d h-, wi n terhwartieï , n. --- (Loc. prov.
II na pas besoin dun fort h-, hij steekt in geen
goed vel, hij kan geen' horden stoot velen. I1 a
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uil bon (of mnéchaiit) manteain lOUF son liiver,
'Hoehet, m. Kinderbel f., rammelaar in., een.
daar is hij voor den winter mooi rneê (van iemand, kleinkinderspeeltuig; — bij uitbreiding: allerlei kindie in den herfst door eerie langdurige kwaal wordt derspeelgoed U. — (fig.) Nietig voorwerp, waaraan
aangetast).
(poét.) L'h- de l'âge, de nos ans, reen gehecht is, stokpaardje ii., speelpop f. — (Loc.
de ouderdom m. Il compte déja soixante h-s, hij prov.) I1 y a des h-s pour chaque age, elke leeftijd
telt reeds 60 winters, is reeds 60 jaren oud.
heeft zijra stokpaardje. --- [Agric.] Spade f. voor
Hivernaehe, m. [Agric. j Wintervoeder n. ligte gronden. — [Tech.] Vorm m. voor de steenkoolvoor 't vee. -- Winterbewerking f. des akkers. — ballen of -kluiten. — Piekbal m.
Hivernacle, m., Z. HIBERNACLE. — 5 Hiver*Hoelheur, in. [H. n.] Witneuzige meerkat t.
nade, f. Overwintering f. -- Hivernage, m.
Hochicat, m. [H. n,] Groene mexicaansche
[Mar.] Winter, wintertijd ni.; winterlaag f., goede toekan of pepervreter nl.
haven voor 't winter-saizoen; — overwintering f.,
Hocisane, in. [H'. n.] Mexicaansche vogel in.
het overwinteren; -- ook z. v. a. HIVERNACHE.
snel blaauwe véderen en langen staart.
Hivernal, e, adj. Tot den winter behoorend,
Hocus-pocus, m. (misschien eene verbastering
wintersch: Fleur h-e, winterbloem- f. (Plur. m. van de door goochelaars misbruikte latfjnsche woorhivernaux.) -- Uivernaut, e, adj., z. V. a. den hoc est. corpus) Goochelstreek, goocheltoer f.,
HIEERNA-NT. --- Hivernation, f., z. v. a. HIBER- goochelspel n., oogmisleiding f., hocus-pocus n.
-I- Hodierne, adj. Van heden, huidig.
N'ATION.
Hiverner, v. n. [itlar., Mil.] Overwinteren, in
t Hodé, e, adj. (nog in Picardië en Champagne
winterlaag liggen. -- [iJ. n.] Den winter in zach- in gebruik) Vermoeid (van 't gaan) .
ter klimaat gaan doorbrengen (gelijk de trekvogels).
Hodoniètre, m. [Mécan.] IYegrreeter° m., weg -- IIIVEJINER, V. a. [Agr°ic.] Vóór den winter nog
maat f., pasteller ni -- Bladteller in. aan de snel
eens bewerken. — [Hort.] H- des choux , kool
beekdrukkers, h o d o in é t e r m. — I Yo--persd
laten doorwinteren, aan de koude blootstellen. — donietrie, f. Kunst van de doorloopen afstanS'HIVERNER, v. pr. Zich tegen de Koude harden. — den te meten, wegmeetkunst. — IIodoniétrique,
Het part. passé is ook adj. Choux hivernés, door- adj. De wegmeetkunst betreffend, hodometrisch.
winterde kool f. — Teeres h-es, vóór het winter-f *Hogner , v. n. (pop.) Kijven , knorren ,
grommen..
saizoen doorwerkte akkers in . pl.
*Ho ! interj. (oen te roepen, om verwondering,
t Hogue, f. Have, r'eede f. — i- Hoguetverontwaardiging aan te duiden) Ho! ha! he! ei!
te, f. (verklw. van hogue) Kleine havenof reele f.
Hoazin, m. [I.1. n.] Kwi/fazant in. van Cayenne.
Hoguuines, f. pl. [Anc. mil.] Scheenen f. pl.,
*Hobbisnle. m. [Phil.] Wijsbegeerte van den stukken der wapenrusting.
Engelschman Thomas Hobbe, ho b b I s m- u s n. —
Hoho! interj. (ons verwondering uitte drukken)
J!obbiste, ni. i nhanf'I'vandieleer, h obbi st m. Hoho! — HOHO, m. [H. n.] Soort van boomkruiV. 3f. Yap: Maats veranderen.
per in. der Zuidzee-eilanden, hobo m.
*ilobereau, m. [H. n.] Boom- ofleeuwerikenfohoa, m. [H. n.] Mex-icaansche reiger, hohoe ni.
valk m. — ( fig.) Landjonkertje n., stroojonker,
Hoie, V. [Corn.] Soort van steenkolen f. pl.
kale jonker; — lastige buurman; — schuimlooper m.
Hoir, m. [Prat.] (meest in 't meerv. van kin*Robin, nl. [11. n.] Schotsche pasganger m. deren , van erfgenamen in regie linie gebezigd )
Erfgenaam en., oor, oir n. Ses h-s et ayants cause,
( paard.)
*tIobreau, nl., z. V. a. HOBEREAU.
zijne erven en reathebbenden. Fl-s du cóté du marl,
Hobo, Hobs, (pi'. —puce) [Bot.] Soort van mansoir in. -- Hoirie, f. Erfdeel n., erfenis,
indische myrobalanus of pruimboom in.
nalatenschap f. ; erfregt n.
*Hoc, m. [Jeu] Hokspel n., het hokken, zeker
Hoirin, in. [Anc. near.), z. V. a. P.OUEE.
kaartspel; — de hokkearten f. pl., hokbladen n. pl.
Hoiriri, in. [Bot.] Soort van ananas f.
— t (fam.) Cela lui est h-, dat heeft hij zoo goed
Holte: ! interj. (oen te roepen, te waarschuwen,
als zeker, dat kan hem niet ontgaan. -- Hoe, peon. te doen ophouden) Hola! houd op! stil! -- Ook als
latin, z. AD HOC, AB HOC ET AC HOC.
subst. in. (fam.) Mettre le of les h-, twistenden of
*Roca, ni. Hoka-spel n., zeker kaartspel niet vechtenden scheiden.
30 balletjes.
Holaeauthe, adj. [H. n.] Geheel met stekels
*focco, in. [ii. n.] Hokko, paaurvi-es in., een bezet (van visschen). --- HOLACANTHES, m. pl. Steamerikaanse/te gekuifde vogel va. ? de grootte des kal- kelvissch.en in. pl.
koens; -- gekroonde neuzenrluif f., op Nieuw-GuiHole neut, in. Geschreeuw D. van den woud
nea en in Oost- Indië. -H- du Mexique, mexicaanHoley, V. n. Schreeuwen, krassen (van-uil.—
sche hokko, steenvogel in. (oiseau „i pierre), steen den wouduil).
-boinhe.
*Hollaudais, e, adj. Hollandsch; nederlandsch:
*Roche, f. Kerf, keep, inkeping f. Les h-s La langue h-c, of als subst. m. Le hollandais, de
dune taille, de kerven op een' kerfstok. — Ce hollandsche , nederlandsche taal , het hollandsch,
couteau a des h-s, er zijn schaarden in dit mes. nederlandsch. — It LA HOLLANDAISE, loc. adv. Op
— Les h- dune gradine, de tanden van een' beeld- zijn hollandsch; — (fig.) ruw, norsch. --*HOLLANliouwers gradeerbeitel. — [Aerie.] Gemengd zaai- DAiS, m., E, f. Hollander ni., hollandsche vrouw;
sel n. in den herfst voor wintervoeder. — Bewer- Nederlander' m., nederlandse/te vrouw f. — Le hking f. des akkers vóór den winter.
of Ie voltigeur h-, een spookachtig schip n., dat
*Hoché, e, adj. (en part. passé (Ie hocher): zich nabij de Kaap bij stormweder in volle zeilen
Prunier h-, geschudde pruimboom ni. --- Mesure vertoont, (Ie hollander m. -- [Tech.] Hollander,
h-e, geschuddee maat f.
roerbak, roertrog m. der hollandsche papierfabri*Roche -buis, In. [Anc. mil.] Pieken-ier m. ; kanten tot fijnmaking der lompen. -- *HOLLAN— vlek f. -- t *Hoehebride, m. Vurig, weêr- DAISE, f. [Tech.] Waterschepper m. — *Hollanslranniq paard. — (fig.) , z. v. a. BOUTE-FEU. — de, f. [Géogr.] Holland n. — (Loc. prov.) Je
*Hochen,ent, in. (zelden voorkomend dan in): n'ai que faire d'aller en H-, ma fortune est faite,
_H- de fête, hoofdschudding f. — * HHoehe-pied, ni. 'k heb maar naar Holland (naar de millionnairs)
[Faut.] Eerste valk in., die den reiger aanvalt. te gaan, en mijn fortuin is gemaakt (gebezigd door
— [Tech.] Voet jzer n. (aan sommige spaden, om -iemand, die op fraaije beloften, hem gedaan, wei ze In den grond te drukken). — *ilochepot, m. nig staat maakt). — [Com.] Toile de H-, hollandsch
[Cuis.] Hutspot in., kleingehakt gestoofd vleesch linnen n. Demi -H- , gering hollandsch linnen n.
met rapen, kastanjes, enz. — Uochegaeuue of — Hollandsch porselein n. — [Hort. Soort van
(volgens de 4cadémie) Roche-queue, m. [H. n.] aalbezië. Passe-H-, andere soort van aalbes. -Kwikstaart m. (ook lavandiere geheeten). (Plur. HOLLANDE, m. (voor fromage de H-. Hollandsche
kaas f.
Des hochequeues of Des hoche-queue.)
*Hollander, v. a. [Tech.] Op hollandsche
*Uoeher, v. a. Schudden, sterk heen en weer bewegen: H- un prunier, een' pruimboom schudden. wis bereiden. H- des plumes, schrijfpennen bereiH- la inesure, de maat schudden (oen haar des te den. -- Het part. passé is ook adj.: Plumes h-es,
beter te vullen) . -- ( fam.) H- la fête sur qc., het bereide pennen f. pl — Batiste h-e, batist n., sterker
hoofd ergens over schudden (als afkeuring) . -- en digter dan 't gewone.
*Hollandille, f. [Corn.] Silézisch linnen, naar
[ fan.] H- le mors à nu cheval, een paard in den
teugel rukken. --- (fig.) H- le mors, la bride It 't hollandsche gelijkend.
qn., iemand tot iets opwekken, aanmoedigen. —
*Hollandiser, v. a. Hollandsche (nederland sche) vormen en zeden geven, verhollandschen, h 01SE HOCHER, v. pr. Geschud worden.
--

-
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and isre: On na pu I:i- la Belgique. ---- SE
HOLLANDISER, V. Hollandsche zeden en gewoonten aannemen. - liet part. passé is ook wij.: Pays
hollanthsé, verliollandscht land n.
*flolla II s, m. p1. [Corn.] Vlaamsch batist n.
flolobranehe, adj. [H. n.] Met geheele kienwen. •- II 0 L 0 I3ItANCHES, M. p1. Vissehen met volkomen kieuwen. - floloeanthe, . HOLACANTHE. - ilolocarpe, adj. [Bot.] Met jeheele ,
ongespleten vracht t. - I1o1oeaute, in. [Ant.]
Brandoffer n., tij de joden, waarbij liet offer yehet dus geofferde voorheel verbrand werd,
weep. - .In 't algemeen: oiler n., offerande 1.

(fig.) Jésus Christ s'est offert en

li- pour nos

péchés. J. C. heeft zich voor onze zonden ten offer
yetwayt. --flolocanster, v. a (burl.) Offeren.
- Holocentre, Hi. [11. n.] Stékelvisch m. -flolodonte, wij. H1. ti.] Overal met tanden
voorzien. - floIoe4riqie, adj. [Minér.] Met
alle moqel'[ike om eene as vereeniqbare vlakken
(van keistallen) . Ii 0 t 0 é di I s c h. - tlologas.
tre, adj. [H. n.] Met qeheele, onverdeelde maag.
-. IIoographe, adj. [Pint.] Geheel eigenhandig geschreven, hotoqrdp hisch. - flolographie, I. Eigenhandi g qeschrévene oorkonde t.
(t. V. een testament), holoqraphum n. flolographier, V. a. Eigenhandig schrijven. Het part. passé is ook adj.: Testament hologiaphië,
geheel eigenhandig geschreven testament n. - Hologyinnose, m. [H. n.] Zeepanuw ni., soort van
lepvisch. Hololépidote, adj. [EE. n.] Geheel
wet schatten bedekt. - Hololeiique, adj. [Bot.]
Geheel wit n. - Holornètre, rn [Ash.] Alinetee, pantometer (z. PANTOMÊTBE) . - Ilolnnaétrique, adj. Den pantorneter betreffend, o lometrisch. - ilotopétale, adj. [Bot.] Met
jelteele, volle bloembladeren,. - Holopore, adj.
[H. ii.] Geheel met poriën bedekt. ilotoptère,
adj. [H. n. 1 Met eene yin over 't gansche liqehaam
(weegbree 1.
heen.
Ilolosté, ni., flolostée, t. [Bot.] Witte
tiolothuries, 1. p1. [tHE. n. ] Naar wonnen gelijkende straaldieren ii. pl., die in China en Japan
als lekke;nfj gegeten worden, en gedroogd, onder
den naam van trip a n q of t r e a si q, een aanzienlijk handelsartikel uitmaken, h 0 1 0 t ii s r t ii n f.
p1. -- Uolothtirioii, in. [Bot.] Zeeblaas t. Holotonie, t. [Méd.] Kramp f., (lie al de ligchoomsdeelen aantast. -- Holotoiiique, adj. Met
die kramp behebd, holotOnisch.
Hom! interj. (om twijfel, mistrouwen, misnoe
gen uit te drukken) Jim!
Honialocéphale, wij. [H. n. ] Met plotten
kop. - tIoina1oeé-atite, t. [H. ii.] Soort van
scimelpversteening t., baniliet m. -- tiotnalophylle, adj. Vlakbladeriq.
*II onlard ni. [H. n.] Hamnnzer, ,qroote ee' Homardiens m. p1. Geslacht der
kreeft in.
qroote zeekreeften.
Hombre, in. Omberspel n., een bekend kaartspel. Jouei a 1h-, Faire une part.ied'Ii-, omberen,
een part)tje omberen. - Omber, onibrist rn., de
speler, die tegen de beide anderen speelt.
Hornéliaire, in. Prekenverzamelinq t. - Honiéliaste, in Schrijver van hornilien; kanselredenaar m. - Hométie, t. iijjbeiverklarende preek,
kanselvoordraqt, evanqélische onderwijzing, Ii o am ili e t. - ( fig. et dénigr.) Ve'rmaninq , teregtwijzing,
zedepreek, boetpredikotie t.: Quand aura-t-il hol son
ennueuse ii- ? wanneer zal zijne veredlende zedepreek een einde nemen? -- floniélitiqiie, wij.
,

-

----

Z. HOMILETIQUE.

floniéotnère, adj. [Didact.] Uit gelijksoortige
deden bestaande, h 0 m w ons d r 1 s c ii. - lioniéomérie, t. Gelijksoortigheid F. der deelen. Honiéopathe, enz. , z. HOMIEOPATHE. - Homéose, t. [Rhdt.] Gelijkenis t. het onderwijs door
gelijkenissen, homnceösis t. - [Med.], z. v. a.
AS
SIMiLON.
ATI

- flm
oéotéleutes, t. p1. Rijm-

woorden, gelijkklinkende eindwoorden n. p1.

H om e re, m. (Pray.): Le bon H sommeille
quelquefois, somwijlen dut ook de goede Homtrus

(de oudste en beroemdste zanger der oudheid): het
beste paard struikelt wei eens, dwalen is mensehelijk. - Acheter un H-. een Homerus (werk van
homerus) koopen. - Hoinéride, ni. Navolger,
overdreven bewonderaar von Homerus. - Horné
rique, adj. 1-Iomdrisch, miaa'i' Homerus, naar zijn'
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dichttrant, naar zijne helden gelijkend. -- Sorts
li-s, waarzegqinqen uit homerus (door een zijnei
dichtwerken op te slaan en 't eerste vers het beste
als eene qodsproak te beschouwen). - Hotnériste, m. [Ant.] Opzinger dci' homeumische gedichten,
m'hapsodisl m. - Voorstander von JIonmerus of (lee
oude poezij.
Homicide, om. Menschendoodee, doodslctgee,
moordenaar in —Doodslag, moord m. H volontaire,
opzettelijke doodslag, moord. H involontaire, onwillekeurige doodslag, manslag iii. - ( fig.) Etre hde soi-rnême, zich zelven vermoorden, zijne gezondheid, zijne krachten niet ontzien. - HOMICIDE,
adj. Moorddadig: (paCt.) Son bras, son ter II-,
zijn moorddadige aim in., zijn moorddadig zwaard,
staal II. Des regards h-s, bloeddorstige blikken in.
p1. - tionaicidé, e, adj. (en mort. posse van
't oude lioinicider, een' doodslag begaan): Un hornme h-, Line femme h- e , of als subs i . Un hornicidé,
Une h-e , een vermoord muon, vermoorde vrouw,
een of eene vermoorde, omnqebragte.
Hoinilétique, adj. Wat tot predikkunde c ) i
den, kansel betrekking heeft; ook: wat de maatschappelijke belangen comm den mensch betreft, ii 0mii t t iv P. Style Is-, kanselstijl in. Vertus
Ii-s, deugden t. 7)1. Van den gezelliqen kring, comm
't maatschappelijk leven. - 1IOMILkTIQUE. t. Kennis der gewijde schrijvers. -- Kanselredekunst,
predikkunde, ii 0 in i I e t i e k t, - Houiiliaire,
tlotnhliaste, z. llOMEL-.
liominide, adj. [H. ii.] Naar den immense/i geljkend, nienschvormig.
Illiniose, t. [Mthi. ] Vereenzelviging (assimilatie) van 't voed?qssap met liet ligehaamn.
Uonianage in. [Féod.] Leenpligt LII., huldi
ging f. Etre recu it tol ei h-, tothet afleggen van
den leenseecl toegelaten worden. 'Fenti' a li-, als
leen bezitten. - (fig.) Eerbiedige onderdanigheid ,
onderwerping, vereerinq, hulde t., eerbewijs rt.; eergeschenk ii., eerbiedige gift t. Toutes les eréatures doivent Ii- au Créateur, alle schepselen zijn den
Schepper hulde, eerbiedige onderwerping verschuldigd. Rewire h- h Ia vërité, de waarheid hulde doen,
de waarheid zeggen. Faire Ii- dun livre a qil., iemand
een boek opdragen, als teeken van hulde, van eerbied, van erkentenis aanbieden. - iio.uncEs, in.
Pl. Pliqtplegingen, betuigingen f. pl van eerbied,
van onderdanigheid, eerbiedige groet f. \euillez
présenler mes h-s a Mr. votre père..,qelief Mm.
uw
, vader mijne eerbiedige grade te doen. tloinmagé, e, wij. [Fëod.3 Leenpligtig, als leen
bezeten: Cette terre était he, dat landgoed werd
als leen bezeten, was een leen. - Hommage,-, in.
of eile wij. Vassal h-, leenman in . - Hornniagial, e. adj.: Serrnent ii, leenseed rn., eedd,
van trouw.
Hoinmasse, adj. Mannelijk; foisch (van eene
vrouw in ongunstigen zin gebdzigd): Famine h-,
mannelijke, grove, sterhe vrouw f., nianwijf ii.
Voix rude et h- ruwe en mannelijke stem t.. Hoinmasser (s'), v. pe. De manieren van
den man navolqen, als man doen. Les hornrnes
s'elidrninent et les teinnies s'hornrnassent, de mannen worden verwijfd, de vrouwen worden maim-

aehtiq.

homme, in. Menseh m.; --- mnenseheljk geslacht n., maenschheid t. Cest Dien qui a créé Ie
premier Ii-, God heeft den eemstemm mensch geschapen. Un hou h-, een goed menseh (z. ook BONhOMME). -.... Lii- est sujet ii heaueoup d'intlr
inités, de mensch, het nienschdomn, de menschheid
is aan vele gebreken onderworpen. Etudier, Connaìtre 1h-, den mensch bestudëren, kennen. Tons
les li-s sont mortels, alle nienschen zijn sterfelijk.
Les h-s de notre siècle, de menschen, zonen, kinderen onzer eeuw. - [Thol.] La fils de Dien
s'est fait h-, Gods Zoon is mensch geworden. Le
Fits de 11-, de Zoon des mnenschen. Lii- Dien,
de Godmensch. -- [BibI., Dëvot.] Les entantsdes
h-s de kinderen der mnenschen, de wereldlingen,
'
zondaars.
Le vieil h- , de oude mensch (in den
zondestaat). L'h- nouveau of Le nouvel Ii-, de
nieuwe mensch (in den staat van genade). Dépouil
Ier Ie vleil h-, Z. DE1'OUILLEIi. Mi- intérteur, dc
inwendige, geestelijke, ook: de in zich, zelven gekeerde mensch. - (f(t in.) Ii ny a tbte d'h- (Iivivant, h- qui viie) qui oserait enti'eprendi'e
cda, geen mensch tee 'wereld, geen lemende ziel zou
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slat durven o ^lernernea. I1 eitti e Wen de 1'h dans
ce qu'il fait, dans ce qu'i1 dit, bij al wat hij doet,
wat hij zegt, komt telkens de menscfi (de gebreken,
zwakheden van den mensch) boven. — (Proc I1
v a (11 s'ti mêle) toujours de 111- partout, er loopt
altijd wat menschelijks onder, de mensch blijft
altijd mensch.. Tout li- est menteur, alle menschen
zijn leugenaars. L'h- propose et Dieu dispose,
z. DIEU . — Man (in tegenstelling van vrouw, ook
van kind en jongeling) , manspersoon., volwassene.
Dieu a créé 1'h- et la femme, God heeft den man
en de vrouw geschapen. Elle a épousé 1'h- de son
choix. zij heeft den man h eerei' keuze gehuwd. Habits
pour 11-s, manskleederen n. pl . Tailleur pour h-s,
manskleêrmaker m. Jeune h-, jongman, jongehog m Une arrniée forte de cent mille h-s, een
leger van 100,000 man.— Un h- sans facoxr, een rond
en eenvoudig man, een man zonder pligtl)legingen;
ook: een man, die te weinig pligtplegingen maakt,
te veel vrijheden neemt, een onbeschaafde. -- Il se
fait h-, lijfgroeit op tot een' man. C'esl un hfalt, 't is een volwas sen man. — IN'être pas h-,
.)

.

liet mannelijk verrnogee (der voortteling) derven.

-- Se montrer h-. zich een nan, een kloek, wakker
man- betoonen. C'est un li- que eet li- -là ! dat
mag eerst een man heeten' — C'est le dernier des
h-s. 't is het uitvaagsel clef inenschheid. -- .Hom me wordt door 't voorzetsel de met vele subst.
verbonden, om beroep, stand, hoedanigheid van
een' man aan te duiden. .H- de guerre, d'épee,
krJgsman, soldaat. H- de nier, zeeman. _ 1- de
cheval, ruiter, paar°drijdeï. 1t- de pied, voetknecht,
voetsoldaat. H- d'église, geestelijke. H- de robe,
r egéringspersoon, regtsrlelPerde. H- de leitres, ge1^- r de, 1 1 erkui e. .El - de métier. de journée,
de peine, handwerksatan, daglooner, sjouwerrnan.
"H- de Bien, d'honneur. z. 3iEN, HON EUU. H- de
courage (de coeur), d'esprit. moedig, verstandig
man. H- de savoir, de qualité, de grande naissance, man van kunde. van rang, van geboorte.
H- de peu, de Tien, de néant, mensch van geringe,
lage, fJemeene afkomst. H- rl'ordre, de probité,
d'accomnnodemeirt , ordelievend, rerltschapen, toegefelijk man. H- de main, d'exécution, de résolution, vastberaden, voortvarend, onversciii'okken.
man. H- d'expédient, z. EXPEDIENT. H- de Dieu,
tout de Dieu. tout en Dieu, vroom, gorivreezerzd
maan, man Gods. : Fl- de chair et de sang, vleeschelij k gezind mensch. H- du jour, man van den tijd,
man naar de mode. :H- du vieux temps, du temps
passé, ouderwetsclr man, man van den ouden sternpel. H- du monde, Hewn naar de wereld. olie in de
groote wereld leeft; snrntijds ook: ongeletterde. Hde sac et de corde, rgal(Jenaas. schurk in. --- H-s de
couleur, kleurlingen, nnulatten. --- Honinme, dooi't voorzetsel è verbonden met een intin. of met
,

-

een ander subsi., drukt doorgaans uit, waartoe

een man in staat is, wat hij waard is: I1 est h-

a tout entreprendre, ii tout basander, hij is er de
man naar, hij is in staat om alles te ondernemen,
te wagen. C'est un h- h tout, 't is iemand, die tot
alles te gebruiken is. C'est un h- a ménager, 't is
iemand, dien men ontzien moet. C'est un h- á
nover, a pendre, 't is een, man, die ve r dient ver
gehangen: te worden. -- Door een a(l.j.-dronke,
possessif voorafgegaan beteekent homme vaak: de
persoon, met wien men te doen heeft, dien men
noodig heeft, dien amen verlangt of van Wien men
spreekt; ook: ondergeschikte, inz. soldaat, dacglooner: C'est mon Ii-, dat is mijn man. (le repte man,
de man, die mij lijkt. Je suis votre Ii-, ik ben uw
man. -- (iron.) Íl a trouvé son h-, hij heeft zijn
man (die hervr staan durft) gevonden. -- Notre iine se le fit pas répéter, onze man (van wiep
sprake is) liet liet zich geen, tweemaal zeggen. --.Une fièvre maligne emporte bientrt son ii-, eerre
kwaadaardige koorts maakt het kort met dengene,
dien zij aantast. --- Rassembler ses h-s, zijne manschap, zijn volk verzamelen. Payer ses h-s, zijn
volk, zijne daglooners betalen. I1 ne manque aucun
de nos h-p, er wordt niet een van onze mailschap
gemist. — Etre 1'h- de qn., iemands zaakgelastigde,
gevolrnagtigde zijn. -- (pop.) Man, echtgenoot ni. :
Elle est venue aver son h-, zij is met haren man
gekomen. — (koe. fam. et prov.) Le petit bon h1e prend, hij krt jgt vaak, het zandmannetje komt.
Bon h - , garde ta vache, z. GARDER. C'est un bon
coeur d'b-, one bonne fete d'h-, tine bonne pate
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d'h-, hij is door' en door goed (een goede ziel), ccii

vlugge kop, een eerlijke kerel. C'est le roi des
h-s, 't is een koning van een' man, een hoogst
weldadig, zeer verpligtend man. On ne sait quel
h- vous ètes, men weet niet wat men aan u heeft.
hoe gij gehumeurd zijt. Un h- tout d une pièce,
een man uit één, stuk, een rond en eerlijk man. C'est
un homme nouveau, '1 is een nieuwbakken heer, een
main- die fortuin heeft gemaakt, een parvens . C'est
un maitre h-, 't is een eerste baas, een wakkere,
-

door en (looi , bekwame man; (iron.) 't is een eerste

sluwert, fielt. z. ook no ' , noUT, BRAVE , GRAND,
HOtiNETE, PAILLE, PAUVRE, VILAIN.

-- (Prov .)

Face d'h- fait vertu, het oog van den meester

maakt het paard vet. z. A^IENDER. Il v a grande

dif érence d'h- ii h-, er is een groot onderscheid
tusschen menschen en menschen. -- C'est un hom me marqué ar 1'A. 't is een Haan van nommer één,
een uitstekend man, (in de volkstaal) een bovenste.
— [Féod.] H- de foi, leenman, leenpligtige, vassaal. H- lige of de main morte, lijfeigene, —[FI. n.l
H - albinos, z. ALPiNOS. -- H-- des Bois, -H--- sauvage, boscltnzensch, orang-oetang m. d:- -marin,
zeemenselt, roam,, die uit onkunde aan de robben,
zeekoeijen e. a. gegeven is. --- Somtijds vindt men
homme als adj. gebruikt: Frédéric II. était de tons
les i-ois le mnoins roi et Ie plus Ii-.
Hominean, m. (verklw. van llonime) (iron.)
Illannetje, manneke, ventje, kereltje n.
Homnmée, f. Mans dagwerk n., inz. hoeveel
een man opp eenera dag bewerken-heidgrons,
kan. -- [Hort.] Soort van appel 1i). (H0MMEAU.
Iloninielet, ni. (verklw. van homme) , z. v. a.
-j- Horonmerie, f. Hoedanigheid, waardigheid

van n,itensch; -- men.schelijke zwakheid f. (in vlezen
zin door Catharina D. gebruikt).
Honnrnesse, f. [itibl.] ,iI(i)lrziir, v; olive f.
Homnolbranche, adj. [11. n.] 1Tet gelijkvor
k ieuwen. ---- Hotnocar lpe, adj. [Bot.] Met-mige
gelikvornz.if/e vruchten,. — Hotncentre , M.
,

,

[Asir., Géonij Gemeend. middelpunt (van twee of
naeer cirkels), cogcentrisch- punt rn. -- homo centrieité, f. Eénmiddelpan.tigheid f. — HomoeentrigiYe, rrdj., z. v. a. CO CE TTUQUE. ---Homocentriquernent, adv., Z. V. a. CONCENTaIQUniIExT. -- Homochèle, mij. [H. n.] Met
gelijkvorrni.ge l:laauwen of scharen. --- Hornoerieien, ne, [tI. n.] Uit geliikvorinig( ringen
zornengesteld.
IIoanocnle, ren., verbastering van HOMONCULE.
Hoinoderme, adj. H . n.] Met gelijke huid.
-- Homodromne, in., of als adj. Levier h-, n7.

[Méc.] Hefboom 151. van de tweede soort, waarbij
het lastpunt tusschen 't steunpunt en de magt ligt
(b. v. de handspaak, roeiriem, kruiwagen), draaghefboom, Ii 0111 w.

Homcieornère, Homes-oinérie, z. HOM EO --.
--- Homnaeopathe, nn., of als adj. JNéilecin h-, m.
f i11éd.] Aanhanger der horncopathie , h o in ce op a a t h m. — Ho!naeopathie, F. Geneeswijze

vare Dr. Ilcihnenrann, bestaande in 't aanwenden vaan
zulke middelen tegen eerie kwaal, welke bij eenen
gezonde juist die kwaal zouden te weeg brengen,
horrz(e opa thIe f. --- Ilouuaeopathique, f.
Geneesstelsel n. van Ilah,nemann, h o rn cr opat h i e k f. -- HOEI(EOPATHIQUE, adj. -Die geneeswijze,
dat stelsel betre/fend, h o mn w op a Lb i s c h. --- Honicoopathigiiemeut, ode. Op horncepathisciae
-- Honmo opathiser, v. n. 1)ie genees-

wijz e aanwenden, hoinceopathiséren. -- HoEnaew

opathiste, m., z. v. a. HO:II EOPATHE. — Ho-

mneoplastie, f. [Mèd.] Vorming f. of ontstaan n.
van toevallige weefsels, gelijk de natuurlijke.
iIonimoplastique, adj. -Eveneens gevormd en
aangegroeid, homceop1dstisch. --- Homnaeoprophère, m. [Litt.] Het aa nvangen met dezelfde

letter van verscheidene achtereenvolgende woorden,
ho iii ceopréphe7 on n. -- Homaeoptote, in.
[Rhét.] Overeens temming f. van naamvalsbuiging,
homcesoptvton n. — Homaeose, f., z. nq-

iIÉOSE . — Ilonmo oteleutes, f. pl., z. HOMEOTéLEUTES.

Homogame , adj. [Bot.] Met bloemen van
't zelfde geslacht, ii. ornogamiscii. — Homogamie, f. [Bot.] Gelijktijdige ontwikkeling van
de organen der beide geslachten. -- Homogene,
adj. [Didact.] Gelijkaardig, van eenerlei natuur ,
in ieder deel van dezelfde gesteldheid of vermen-

HOMOG1NMT1
gí;ag, h o ni o g e e n. -- [ Algèb. ] Quantités h-s,
grootheden van dezelfde magt of afmeting. Quantités sourdes h-, grootheden met hetzelfde wortel
aangedaan. Equations h-s, vergel kingen,-tekn

waarin de veranderlijke grootheden en hare di fferentialen in alle termen tot denzelfden graad behooren. — [Méd.] , z. V. a. H0Mz0TONE. — Homogénéité, f. Gelijkaardigheid, Ii mogeni tei t f.-Homogènenment, adv. Op homogéne of , elijkaardige wijze. — IIomnogénéocarpe, adj. [Bot.]
Gelijkaardige vruchten voortbrengend. — Homogéniser, V. a. (woord van Thiers) Homogeen of
gelijkaardig g maken, h o m o g e n i s é r e n. — Homogramme, adj.: Athlètes h-s, kampvechters,
die, door bij 't lot dezelfde letter te trekken, als

elkanders tegenpart, waren aangewezen. -- Hoinographe, wij. [Gram.] Un mot h-, of als
subst. Un h-, een woord, dat eveneens als een ander geschreven wordt, maar niet dezelfde beteekenis, somtijds ook niet dezelfde uitspraak heeft,
h o m o g r á p hi s e h of eveneens geschreven woord n.
— H01,1OGYNE, f. [Bot.] , z. v. a. TUSSILAGE des Alpes.
Homoide, adj. [Bot.] Eveneens gevormd als
't hulsel of omkleedsel. -- tiomnoiomère, enz., z.
H0MÉO MÈRE enz. -- Ilocnoioprophère, enz., z,
.HOl1(EOPROPHERE enz.
4 Homologable, adj. [Prat.] Wat voor ho

mologatie of gerenteljke bekrachtiging vatbaar is.
-- Ho!nologatif, ive, adj. Regtskrach.t verleenend, hom o l o g a t i e f. — Homologation, f.
Gereqtelijke bekrachtiging of staving van een stuk;
geregtelj ke bestemming of volmagt tot voltrekking
eener handeling, regtskrachtverleening, homo 10g á t i e f. -- t Homologite, m., z. v. a. CONSESSEUR. -- Uonmologae, adj. Gelijkvormig, geljkluidend, overeenstemmend, overeenkomstig, h omo l o o g: [Géorrm.] Dans les triangles semblables,
les cótes h-s sont proportionnels, in de geljkvormige driehoeken zijn de overeenkomstige zijden
evenredig. — fornologtier, v. a. [Prat.] Gereglelijk bekrachtigen of goedkeuren, regtskracht ver
ook-len.itom1gr—Hetpa.séi
adj.: Acte homologué , geregteljk bekrachtigde,
gehomologeerde acte f.
Hotnomalle, adj. [H. n., Bot.] ]Vaar ééne
zijde gerigt, eenzijdig, h o m om á l l i s c h. — IIosnomere, e, adj. [H. n.] Met op elkander gelijkende deden, h o m o in r i s e h. -- Iloinomorp he, adj. [bidact.] Van eenerlei gedaante, geljkvormig.
Honioneule, m. (fam.) i3lenschje n . (hommeau).
Hotiaonia, f.

[Bot.] z V. a. ARGsE1I0NE.

Homonopagie,f. [hHd ,] ,z.v.a CEPHALALGIE.

Homonyme, adj. [Gram.] Gelijknamig, gelijkluidend, it o nz o n i em: Mots h-s, gel jkluidende
(maar in beteekenis verschillende) woorden n. pl.
Rit no h-, in van twee gelijkluidende, maar in
beteekenis en afkomst verschillende woorden. ---xoMONYME, n1., Z. V. a. Mot h-. --- Naamgenoot,
iemand, die denzelfden naam als een ander draagt.
-- Uomony eiiie, f. [Gram.; Geliknamiglteid. gelkluid..endheid van woorden van verschillende beteekenis. h o m. o n,y 'mie f.
IIomoo;msiens, ui. pl. [H. eccl.] Katholjken,
-

zij, die r;elooven dat .1. C. geheel van dezelfde natuur is als zijn vader.
Ho iopétale, adj. [Bot.] Met eenerlei bloembladeren.---Homopha;;e, Homophanie, beter
0M0PHAGE, OMIOPHAGIE. --- Hon,ophoiie, adj,

[Gram. 1 Gelijkluidend, van denzelfden klank (bij
verschillende spelling en beteekenis: C o m t e et
C o in p t e soot des mots h-s , des hymonymes
h-s. — Honiophonie, f. [Mus.] Gelijkluidend

klank m., overeenstemming f. ---heidf.,glzjk

Homophylle, adj. [Bot.] Alet eenerlei bladeren.
— Homopode, a''j, [.11. n.] Met evenveel teenen
aan de voor- en acitterpooten. — Homoptere,
adj. [if. n.] Met eenerlei vleugels. --- HOMOPTE-

RES 01. pl. Gel jkvleugelige insecten n. ;>l.. eene
soort van halfvlenneligen of hemiptera. -- Homotèle , m. [Ailt.1 E en te 1tlienen gevestigd
vreemdeling m. — UIonnotène, adj. [11. n.] be
aanrreboren gedaante behoudend (van gelede dieren).
--- Honiotone, adj. [Méd.]: Fièvre h- of homogêne, eeoe zich in kracht gelijkblijvende koorts,
gestadige koorts f. — Homuoaisiens, m• pl., z.
HOMOOIJSIEN S. -- Hoznovalv e. adj. [Bot.) Met
eevcrle•i schelen of doppen.

"'-'
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Homnnenle, m., z. IIOMiONCULE.

*Hon 1 interj. (om verontwaardiging, bedreiging.
soms ook verwondering uit te drukken).
Honchets, ni. pl., z. v. a. JONCHETS.
Ilongnette, f. [Tech.] Puntige vierkante beeld
beitel m.
-houwers
*I-Iongre, Hongré, e, adj. (alleen van 't paard

gebézigd): Cheval h-, of als subst. m. HONGRE,

geruind, gesneden paard n., ruin m.
*Hongreliue, f. Soort van voormalige speteer m. met groote panden. paard) .
*Honorer, V. a. Ruinen, snoden., lubben (een
KIIon Brie f. Hongarije: [Com.] Cuirs de H.
hongaarsche huiden f. pl., op hongaarsche wijze gelooid leder n. Point de H-, hon aarseb naaldlaptjtwerk n. -- [H. n.] Perspectief-schelp, alpha f.
[[Mid.] Fièvre
Fièvre de H-, hongaarsche koorts, z. v. a. TVPHUS. — * Ilongrois, e, adj. Hongaarseh, wat Hongarije of zijne inwoners betre ft.— *HONGROIS, m.,-E, I.
Hongaar m., hongaarsche vrouw f. -- * HONGROIS , m.
Hongaarsch n., hongaarsche taal f. -- * HONGROISE , I.
[Dans.] Hongaarsche dans m. — *Hongroyear
-

of Ilongrieur, m. Hongaarsch-lederbereider m
Honnête, adj. Eerlijk, eerbaar, braaf, regqi
schapen, deugdzaam; — betameljjk, fatsoenlijk, gepast redelijk, welvoegeli,/k, .voegzaam; — welgemanierd, beschaafd, manierl2lk, wellevend, ho/felíjk
(in deze laatste beteekenissen staat het steeds achter, in de andere nu eens voor, dan eens achter het
subst.) Ce procédé est h-, dit gedrag is eerlijk.
Un Ii- homme, een braaf, reglschapen man; ook:
een fat soenlijk, welgekleed man. H-s pens, eerlijke,
reglschapene, ook: fatsoenlijke lieden. Une h- file.
een eerbaar, braaf meisje. Une ainitié h-, eene deugd
vriendschap. — II ne tient que des discours-zame
:

h-s, hij houdt niet dan eerbare gesprekken, al

wat

hij zegt is welvoegelijk. — It nest pas h- de se
louer soi-même, 't is niet welvoegelijk zich zelve,»
te prijzen. C'est une excuse h-, 't is eene betamende, geschikte verontscliuldiginrl. J'ai recu un
présent h- , ik heb een aardig geschenk oilcangen. --- Prix h-, rédelijke, niet te hooge prijs ni.
Longueur b-, betamelijke, toereikende lengte f. -Cet habit est encore h-, dit kleed laat zich nog
wel dragen. II a un bien h-, hij heeft, een aardig!
vermogen. — Votre frère a des ►nanieres 11-s, uiv
broeder heeft hoffelijke, beleefde manieren. Un hhonriête,: een welgemanierd, hoffelijk, beschaafd
niensch. Tout homme h- n'est pas h- homme, ieder
welf;ernanierd niensch. is geen regtschapen mensch.

– II lui a fait une rêception h-, h ij heeft hen
zeer hupsch ontvangen, opgenomen. Un h- garcon,
een aardige, welopgevoede jongen n1.. __ (iron..) J CStj
h- fripon, usurier, een eerste schurk, een aart'
woekeraar In. --- HONNETE, in. Het evelvoegeli/ke,
eerbare, belaniel f/ke, -welgctnanie -de, enz.
Honnéteinent, adi'. Op fatsoenlijke, eeVlijkc ,

eerbare, beleefde, welvoegeljjkewijze. Lila toujours
aimee h-, hij heeft haar altijd op eerre eerbare,
welvoegelijke wijze bemind. I1 1'a recu fort h-, hj'
heeft hem zeer beleefd ontvangen. °-•- 11 s'en ces,

tiré, défait h-, hij heeft er zich niet eere van lox-

of afgemaakt. -- Tamelijk, redepk, genoegzaam
vrij wel : C'est b-, s-endu, payé, (lat i., tegen billjken , vrij goeden prijs gekocht, betaald. --- (iron.
Une femme h- laide, eene vrij teel jke vrouw. U n
habit ti- crotté, een duchtig beslikt kleed n.
flonnéteté,f. Eerl ij kh,eid, deugdzaarnl^eid, regtsch.apenh.eid, braafheid. welvoegelijkheid, eerbaar
heid; u'ellevendheid,holfel)jkheid, beleefdheid, heusch-

-

heid. L'h- de sa conduite le rend aimahle , de

braafheid van zin gedrag maakt hem beminnelijk .
Ce sont des paroles contre 1h-, het zijn redenen
tegen de eerbaarheid, welvoegelfjlcheid. I1 na pay
en 1'h- de ]'aller' voir, ltfj treeft rte ho/j'elijkheid ,

beleefdheid niet gehad, van hem te gaan bezoeken.

Faire it qn. mille h s, 'iemand allerlei beleefd/te-

den, kleine diensten be'vjjzen. ---- Erkentelijkheid f,,
geschenk n. uit erkentenis: tCela nulrite bien unto
it-, dat verdient wel een, bewijs vast erkentelijkheid
Honneur, in. Eer f., aanzien n , roem, lof m..
achting, hooggachtinq f.: Avoir tooit 1'h- (ie la vietoire, al de
eer, den roeira ster overwinning wegwvegdrogen. H- aux braves, eere, lof zij den dataperen.
drage.n.
Être en h-, geëerd, geacht aarden, in ce ,-e of In
aanzien staan. Mettre les sciences en h-, de wetenschoppen in eere brengen. haar beschermen, l egiittstjgen. Champ d'b-. tell ton err, slagveld r^,

-.
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MIourii' au lit d'h•, op 't bed vaïi eer, in den krijg,

in de dienst va ri glen Staat sterven. Le chemin
de 1'h-, de weg tot eer, roem, vermaardheid. Faire
h- à soit siècle, à son pay8, sa famille, sa
naissanee, zijne eeuw, zijn land, zijne familie,
zz Sze geboorte eer aandoen tot eer verstrekken.
wire h- ses engagements, zijne verbindtenissen
nakomen. Faire h- á une lettre de change, '1 sa
signature, een' wisselbrief, een schuldbrief op den
vervaltijd betalen; h o n o r é r e n. On lui fait lidune vertu qu'il ne connut jamais, enen schrijft
hein eene deugd toe, die hij niet kende. Se faire
h- de qe., Tenir qc. a h-, zich iets tot eere rekenen, zich door iets vereerd achten. --- Eer f., sieraa
kroon f., roem m.: 11 est 1'h- de son siècle,
hij is het sieraad, de roem zijner eeuw. Ce fils est
1'h- de ma vieillesse, die zoon is de kroon mijns
ouderdoms. -- Eer, achting f., aanzien n., goede
naam m. dien iemand bi' de wereld heeft; eergevoel n., regtschapenheid, deugd f.,: Attaquer, Défendre l'h- de q n., iemands eer of goeden naam aan
I'h- de qn., iemands-rande,véig.Sur
eer redden. Mettre son h- en compromis, zijn'
goeden naam in de weegschaal stellen: I1 y va de
son h-, zijne eer,zijn aanzien is er mede gemoeid.

a

a

a

d

Piquer qn. d'h-, iiemands eergevoel wakker maken.
I1 s'est piqué d'h-, het eergevoel, de eerzucht
heeft hem aangeprikkeld. Le point d'h -, het punt
van eer, al wat de eer, den goeden naam raakt.
Prendre tout au point d'll-, van alles een punt
van eer maken, al te kiesch op 't punt van eer
zijn. Affaire d'h-, z. AFFAIRE. --- [Jeu] Partie
d'h-, eerepartij f. (die men nog speelt als elk der
spelers evenveel partijen gewonnen heeft) . Jouer
pour 1'h-. uit liefhebberij, uit tijdverdrijf, niet om
geld spelen. — [Plas.] Point dit-plaats van 't schild
tusschen 't scheldhoofd en den dwarsbalk. -- [Mar.]
Ranger á 1'h- (Faire h- á) un écueil, zoo digt moge
langs eene rots varen, haar zoo digt mogelijk ne -lijk
zonder te stootera. -- C'est un homme d'h-,-men
plein I'll-, 't is een man van eer, vol eergevoel,
een braaf, regtschapen man. L'h- lui est plus Cher
que la vie, de eer, de deugd is hem dierbaarder
dan 't leven. Manquer à li-, de eer, de eerlijkheid
schenden of te kort doen. Sur mon h-, sur 1'h -,
op mijne eer, op mijn woord van eer. Fol d'homme
d'h- of enkel d'homnie di-, of (fain.) Di-, je le
feral, zoo waar ik een eerlijk man ben, op min
woord, op mijn eer, ik zal het doen. Parole d'h-,
woord van eer. -- Voir une felle en tout bien
tout h-, een meisje in alle eer en deugd bezoeken.
— Eer , eerbaarheid, kuischheid (der vrouw): C'est
Rile femme di-, sans h-, 't is eene eerbare of
deugdzame, eene oneerbare of slechte vrouw. Elle
a fait faux bond a son h-, Elle à forfait a son h-,
zij heeft hare eer bevlekt, de kuischheid geschonden..
Fille perdue di-, gevallen meisje n. — Eer t,
eerbewijs, eerbetoon n., hulde f. Il faut rendre bà qui it appartielit (of ii que it est du) men moet
eere geven, ivien eere toekomt. On lui a fait de
grands h-s, men heeft hem groote eer bewezen,
groote eerbewijzen gedaan. Accompagner qn. par
h-, iemand eershalve uitgeleide doen. Porter h- et
respect a tin., iemand eer en hoogachting bewijzen.
Faire qc. en 1'h-, pour li- de Dieu, iets ter eere
Gods doen. Dresser une statue en 1'h- de qn.,
een standbeeld tot iemands eer oprigten. -- Filles,
Demoiselles di-, eerejuffers (als begeleiding eener
bruid). Chevalier, Dame di-, eereridder, eeredame (bij eene vorstin). -- Croix d'h-, kruis van
't legioen van eer. --- Place di-, eereplaats f.,
eerepost m. -- (fig.) Faire h- It un repas, een
maal eer aandoen, zich het eten goed laten smaken.
( p op.) Sauf votre 11 -, behoudens uwe eer, behoudens den eerbied, dien ik u schuldig ben. —
Honneur wordt ook dikwijls als term van beleefd
als compliment gebézigd; Faites mof Ii- de-heid,
m'écrire, doe mij de eer, 't genoegen mij te schr jjven. J'ai l'h- d'être votre tres- humble serviteur,
ik heb de eer uw zeer néderige dienaar te zijn.
HONNEURS, m. pl. Eerambten n. pl., eereposten m. pl., waardigheid, eer f., rang ni. Aspi rer aux h-, naar eerainbten staan. Les h- de la
république, de eereposten der republiek. Parvenir
au conlble des li-, ten top van eere stijgen, tot den
hoogsten rang, de eerste waardigheid geraken. —
(Prov.) Les h- cliangent les moeurs, de voorspoed
verandert de mensehen. -- Eer f.. eerbewijzen,

HONORER*

eereteekenen, eerestukken n. pl. Les h- niilitaires,
de krijgseer, de militaire eerbew jzen. Obtenir les
h- de la guerre, krygsmanseer verwerven, met
krijgsmanseer mogen aftrekken (bij de overgave
eener plaats. H- divins, goddelijke eer (z. DIVIN).
Rendre les h-s funèbres á qn. iemand de laatste
eer bewijzen, hem ten grave leiden. --- (Prov.) A
tous seigneurs, tous h-, eere Wien eere toekomt.
--Les h- furent portés par le héraut, de eerestukken (b. V. de sehepter, kroon, enz. bij de inhuldiging, de 1 jkstaatsie van een vorst) werden
door den heraut gedragen. --- Faire les h- d'une
maison, de behoorlijke eer aan zone gasten bewijzen, hen verwelkomen, onthalen, voordienen, onderhouden, begeleiden, enz., de eer des huizes ophouden, de h o n n e u r s waarnemen. — Faire les
h- de ses enfants, zonen kinderen refit doen wedervaren, den overdreven lof, dien men hun geeft,
zich niet laten aanleunen. z. ook SÉANCE. -- [Jeu]
Op elkander volgende hoogste troeven in sommige
kaartspelen, matadors m. pl.; troefbeelden n. pl.
(heer, vrouw en boer).
1- *Honnir, v. a. Honen, beschimpen, schandvlekken, smaden, onteeren. -- *1Ionni, e, adj.
(en part. passé): I1 est h- partout, hij wordt overal
beschimpt. -- H- soit qui mal y pease (devies der
orde van den Kouseband, in Engeland), smaad
over hem, die er kwaad van denkt, (prov.) die erg
denkt, vaart erg in het hart. — f *Honnisseinent, m. Hoon m., beschimping, onteer°ing f. ---t 'Honnisseur, m. Eereschender, schandvleh'
ker, eerroover, lasteraar m.
4. Honorabilité, f. 4chtbaarheid, deftigheid;
loffelijkheid. -- C'est une de nos h-s (un de nos
honorables), 't is een onzer kamerleden, z. HONORABLE m.
Honorable, adj. Vereerenswaardig, eerwaardig, eervol, loffelijk: achtbaar, aanzienlijk, deftig,
achtenswaardig , h on o rd b e 1. Être dans un
poste h-, in een' eervollen post zijn, een' achtbaren
post bekleeden. I1 a recu des blessures h-s, hij
heeft eervolle wonden ontvangen. -- On lui a
dressé une colonne h-, men heeft hem eene eerzuil
opgeria, t. – Faire mention h- de qn., de qc.,
lofl'eljke melding van iemand, van iets maken. --C'est un homme très-h-, 't is een zeer deftig,
aanzienlijk man. Faire une dépense h-, deftig,
naar zijnen staat leven. — Amende h-, z. AMENDE.
--- HONORABLE, m. Achtbare, titel van de leden der
Kamer van afgevaardigden in Frankrijk, ook van
cie leden van 't Lagerhuis in Engeland -- Honorableument, adv. Met eer, op eerlijke, eervolle,
deftige wjze. II a été recu h-, h ij is op eene eer
deftige wijze ontvangen. I1 a toujours parlé-vole,
très-h- de votre frère, hij heeft altijd loffelijk van
uwen broeder gesproken. Il a été enterré très-h-,
hij is zeer deftig, statig begraven.
Honoraire, adj. Den titel of de eereteekenen
van een ambt of een' rang dragende (na dat ambt
of dien rang langen tijd bekleed te hebben); een
eerelitel zonder ainbspligten hebbende, honorair
t i t u 1 a i r. Conseiller b-, eereraad m., titulair,
raadslid n. Colonel h-, honorair kolonel m. -Académicien h-, eeremedelid der 4cadémie. Mem bre h-, eerelid n., lid van verdienste. — Tuteur
h-, toeziende voogd m. — HONORAIRE of HONORARIAT, m., doorgaans HONORAIRES, nl. pl. Eereloon IL, eereqift, vereering of vergoeding f. ; auteurs- of schrijversloon n., betaling der geneesheeren, advokaten en dgl. voor hunne gedane diensten,
honorarium n.
I-Ionorariat, ni. Tijd in., gedurende welken
'men eene honoraire waardigheid bekleed heeft.
Honorer, v. a. Eeren, vereeren, eer betoonen
of bewijzen, eerbiedigen, hoogachten; eer aandoen,
tot eer strekken. I1 faut h- ses parents, men moet
zijne ouders eergin. C'est un homme que j'honore
extrêmement, het is een man, dien ik zeer hoogacht. H- son pays, sa profession, sa place, zijn
land, beroep, post tot eer strekken. — H- qn. dune
réponse, iennand met een antwoord vereeren. Votre
:

confiance m'iloiiore, uw vertrouwen vereert mij.
— [Coln.] H- une lettre de change, eenera wissel
aannemen en op den ver -briefhoné,m
betalen. — S'HONORER, v. pr. Zich eer aan -valdg
Zich tot eene eer rekenen; roem dragen-doen.
(b. v. op een titel). -- Vereerd worden. --- Elkander achting bewijzen. -- Uonoré, e, adj. (en

---

HONORIFJ€tIJJE
part. passé): Honlme h-, geëerd man. Profession

h-e, vereerd, geacht beroep n. — Votre h-e lettre,

uw geëerde brief m. of letteren f. pl. Mon h- confrère, mijn geëerde con frater of ambtsbroeder.
Honorifique, adj. Eeraanbrengend, eergev(nd,
eervol; onbezoldigd, zonder loon: Titre 11-, eertitel ni. Distinction h-, eervolle onderscheiding f.
Charge h-, eerepost m., onbezoldigde bediening f.
— Broils h-s, eereregien n. pl.
1 *Hontage, m. Beschaamdmaking; -- schan-

delijke daad f.

*-tlonte, f. Schaamte, scllaam.achtigheid, be-

schaamdheid, verwarring, verlegenheid f. Rougir,
Pleurer de h-, van schaamte blozen, weenen. I1 a
h- d'avoir fait cette faute, hij schaamt zich (lezen
misslag begaan te hebben. N'avez -voos point h- b
manquer de parole ? schaamt gij niet uw woord
te breken? 11 a h- d'avoir meeti, hij schaamt zich
gelogen te hebben. — (Loc. prov.) Que h- ne vous
fasse point dommage, schaam u maar niet, laat u
niet door ontijdige schaamachtiyiteid afhouden.
Mettre bas toute li -,. Avoir toute h- hue, alle
schaamte verloren, ter zijde gesteld, afgelegd heb
een voorhoofd van ijzer en staal hebben, van-ben,
blikken noch blozen weten. Revenir avec sa
courte h-, er beschaamd af komen, onverrigter
zake, met een' langen neus terugkomen. -- Schande, oneer, schandvlek f., schimp m. La h- suit les
mauvaises actions, op slechte daden volgt schande,
oneer. Ce jeune homme est la h- de sa famille,
dit jonge mensch is de schandvlek zijner familie.

*Honteusemcnt, adv. Schandelijk, smadelijk,

op onteerende, beschamende wijze: Fair h-, scha-ndelijk vlugten.

*Honteux, ease, adj. Beschaamd, schaamrood;

schaamachtig, verlegen: Vous 1'avez rendu h- par
vos reproches, gij hebt hem door uwe verwijtingen
beschaamd. Ne soyez done pas si h-, wees toch
zoo verlegen, zoo bloode niet. -- Pauvres h-,
schaamachtige armen (die niet dur ven bédelen). —
Schandelijk, onbetametijk, onzédelijk: Ine chose,
conduite h-euse, eene schandelijke zaak f., een
schandelijk gedrag m. — Les parties h-euses, de
schaamdeelen n. pl. — Mal ll-, Maladie h-ease,
venuskwaal, venusziekte f. — [Anat.] Nerf h-,
schaamzenuw f. — (fam.) Le morceau h-, de
laatste brok in den schotel. — (fig. et fam.) C'est
ta pantie h-ease de la compagnie, hi is de schandvlek van 't gezelschap. — Ook als subst.: Les h-,
de beschaamden, sehaamachtigen. -- (P rov.) Il n'y

a que les h- qui perdent, de blooden, beschroomden komen altij d te kort. --- Jamais h- n'eut belle
amie, z. AMI.

Hopée, f. [Bot.] , z. v. a. GLOB1FLIE.
Hópital, m. Gasthuis. ziekenhuis, lazaret,
hospitaal n. H- maritime, hospitaal voor zeelieden,
maritiem hospitaal, ziekenschip n. H- militaire, militair hospitaal. H ambulant, vliegend hospitaal,
z. v. a. AMBULAN CE. H- de bord, bijzondere plaats
aan boord der oorlogsschepen ter verpleging van de
zieken, ziekenboeg in., ziekengrens f. Vaisseau-h-,
hospitaal- schip, ziekenschip n. — [M éd.] Fièvre
d'h-, hospilaalkoorts f., z. v. a. TYPHUS. — (fig.)
Prendre le chemin rte l'h- of Courir en poste a
1'h-, Aller Ie grand galop a 1'h-, z. C[-IEcIIN, GALOP. Mettre qn. it 1'h-, ie nand tot den bédeistaf
brengen. Cost uit h-, 't is een gasthuis (van eene
woning, w aar in vele zieken zijn).
Hoplie, f. [U. n.] Ainerikaansche schubkever in.
Hoplismatigne, f. [Didact.] Wapen- of wapeningsleer, leer van 't krijgswezen, hopli sac at i e k f. -- l-loplite, ni. [Ant. mil.) Zwaar gewapend voetknecht bij de Grieken. --- Gewapend
loopei bi de oud-grieksche spelen, h o p t i e t m.
— [Minér.1 IHarnassteen m., steen in cone metaal
[El. n. J Soort van kever m. — fopli--korst.—
todrome, m. [Ant. gr.] Gewapend wectlooper m.
in de olympische spelen. — Iloplitodro;vie, f.
Weddoop m. in volle wapenrusting. --- Hoplochrisene, m. Wapenzalf f. (waarmede 't bijgeloof de wapens bestreek om cie daarmede toegebragte wonden te heden); wapenzalving .-- [Chir.]
Toebereiding van een wondheelers- werktuig 'eet
geneesmiddelen, ten einde eene wond te heeleg. -Hoplomaclhie, f. [Ant. rom.] Wedstrijd in.
in volle wapenrusting. — Hoplornachiste,
Hoplongaque, m. Geharnast zwaardvechter m.
-- Hoplonmochlion, m. [Chin.] Pontserve ,• 1

,
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band n. -- Hoplophore, adj. [1-I. n.j Wapen voerend, met een wapen ter verdediging (van sommige visschen). --- Hoplopode, adj. [H. n.] Gehoefd, met hoeven aan de voeten.
Toque, f. [Ant. mil.] Overrok m. der wapen rusting. — Hoquebus, m. [Anc. mil. 1 Soort
van piek f. ; — piekenier m.
-t- Hagiueleaix of Haqueleur, m. Twistzoeker; bedrieger m.

*Hoslnet, in. Hik in. Avoir le h-, den hik
hebben. H- de la mort, doodshik, het hikken of
snikken der stervenden. Etre au h-, au dernier
Ic-, op sterven liggen. — (fig. et pop.) Donner le
Ic- Ic qn., iemand zoo verlegen of verward maken,
dat hij begint te stotteren. -- Weleer ook: stoot,
schok; steen des aanstoots; herdersstaf m. — *Hon
gtueter, V. a. Dikken, den luik hebben.
*I ogneton, m. Gestikte policie- of geregtsdienaarsrok m. (van vroeger tijd) . — Policie- of geregtsruiter. — Boeren-overrok m.
Moquette, f. [Tech.] , z. V. a. HONGNETTE.

Horaire, adj. Het uur of de uren betreffend;
uuraanwijzend: Les lignes li-s d'un cadran, de
uurlijnenn f. pl. van een' zonnewijzer. — [ Astr. ]
Cercies h-s, uurcirkels in. pl. Angle h-, uur
Mouvement h-, u-urbewvegi_ng f. (van een-hoekm.
hemelligchaam) .
t-loratien, ne, adj. [Litt.] Hol°cr.tiaansclr:
Style h-, horatiaansche stijl in. (naar' den romeinschen dichter Horatius) .
*Horde, f. horde f., rondtrekkende volksstam ni.,
menigte f. nomadische fa-miliën. --- Woeste bende f.,
on flerégelde troep m.
Hordéaeé, e, adj. [Bot.] Gerstachtig. —
HORDEACÉES , f. pl. Gerstachtige gewassen n. pl.
-- Uordéiforrne, adj. Gerstvormig. — Hor déile, fordéine. f. [Chim.] Gerststof, h o r-

d e i n e f. -- Jlordéigiie, adj. Gerststofachtig,
Ic o r d é Cs c h. — llordéole, m. [Chir.] Ger^stekorrel f. aan, 't oog. --- [_EI. n.] Gerstvink m.
ho rldictiqne, adlj. [Astr.] Unraanwizend,
Ic o r id i c t i s c h. Quart de ceucle li -, uurkwr^-

drant n.

.Rorie, f. [H. n.] Soort van zweefwesp f. 1 Pèche] Kustvisschersboot f. — fl oriole, f. (verkim. van hone) ï"isschersbootje n, . rlrrt geen zee

kan bouwen.

-t. *fl oJ j ofl in. I-tante slag m. op hoofd of
schouders. — Oudt(ds z. v. a. cASQIJE.

Horipal, in. [Com.j Indische zakdoelc rn.

horipaux).
Horizon, nl. [Asir.] Gezigteinnder nu., kim f.,
li o r i z o n in. H- raflonnel, vrai of astronomique,
(Plur.

wezenlijke, ware. onzigtbare, astronomische hori-

zon.

H- sensible of apparent, zigtbare, schijnbare,

waarneembare horizon. [l- oriental, occidental,
ooster -, westerkim -. — 1 filar.] H- fin, inas, scherpe
of duidelijke, dikke of onnaauwkeuririe kim. -- [ Peint. ] Waterpasl-(jn f., waarin (le schilder 't ge
eerre schilderij heeft geplaatst. -- (fig.)-zrtcpunva
1h- commence a s'éclaircir, het verschiet, het
uitzigt, de toekomst begint op te klaren. --- L'hdes connaissances humaines, (le grens, begrenzing
van de menschel[ike kennis. — Horizontal, e.
adj. Evenwijdig aan, 't vlak des gezigteinders,
waterpas , Ic o n z o rr-taal. (Plur. in. horizon-

taux.) — Horiaontaleinent,

ac11. tV ater , pas,

op horizontale wijze. --- L$orizontalité,

f. [Di-

dact. i liet watertros, eigenschap van 't geen horizontaal is, ho r i, z o n t a l i telt f. --. Stand in. vaat

den horizon. — -^ 1lorizonté, in. [B1as.] Soleil

h- (`t dextre, Ic senestre, zon, die van den regter-,
van den linker- benedenhoek van 't schild 'uitgaat.
Horloge, f. Uurwerk n., klok, huis -, stads-,
dorps-, torenklok f. Lil- h sound, de klok is geslagen. I.'h- na pas encore sonny dix heures, (Ie
klok heeft noel geen tien geslagen. Mauler, Démanter tine h-, eerie klok ophalen of o]Jw-i.nden, uit
elkander nemen. Reeler 1'h-, rte klok gelijk zetten.
H- solaire, zonnezrr Ozer EYI. H- de sable, zandlooper m., glas, uurvlas n. (sal,lier). -- [I- d'eau,
wateruurwerk (u,lepsydre). -- [i^ qtr.] H- marine
of longitudinale, zee-horlol;ie n. (clirornomètre').
H- de quatre heures, vieruursglas, wachtsglas,
H- de demi-minute, (Ie quart, (le minute, hal ve-miniuut.sf;las kwart -minuutsglas (lr( 't lollgen in gebruik). H- dormante. slapend, sti l
staanid glas. f,'h- rnouul, dart, Iet glas loopt,
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staat stil. Le vaisseau a couru six h-s, het
schip heeft 6 glazen (halve uren) geloopen. — (Loc.
prov.) C'est 1'h- du palais, elle va comme
ii lui plait, 't is een klok, die naar haar eigen zin
(nooit gel jk) gaat. I1 demande quelle heure it est,
quand l'h- va sonnet, Jij) kan zijn' tijd niet afwachten, hij staat oir heete kolen. I1 nest jamais
tand à son h-, op zijne klok is 't nooit laat, hij
heeft altijd tijds genoeg. -- Attendre une heure
d'h-, een vol uur, zeer lan wachten. — [H.. n.]
(pop.) H- de la mort, houtkloppertje n. (vrillette).
Horloger, m. Uurwerk-, horlogiemaker m.
H- grossier, torenuurwerkmaker. H- pendulier,
slingeruurwerk- of pendule-maker. H- en petit,
zakuurwerk- of horlogie-maker m. — Horlogère, I. Klokmakers-, horlogie-rnakersvrouw; uurwerkverkoopster f. — -^- florloger, v. a. 't Gebruik van zone uren régelen. -- Horlogerie, f.
Uurwerkinakerskunst f. ; --- allerlei uurwerk n.;
— uurre-erkhandel m. ; — uurwerk-fabrijk f. —
g

Horlogiographie,f. z. H0R0L — .

Hormin of Ormin , ni. [Bot.] Scharlei f.
(saliesoort). (kruis n.
Hormnine, Horminelle, f. [Bot.] RidderHorrninum, m Z. v. a HORIIIN
Hormis, prép. Behalve, uitgezonderd, uitgenomen.
.

.,

HOSANNA,

--

.

Horuotin,e, adj. [H. n.j Van dit jaar: Oiseau

li-, vogel, die i n den loop van 't jaar is uitgebroeid.
Horodictique, adj., z. HORIDICTIQUE. -- Ho-

rographe, m. Zonnewijzermaker ni. — Horo graphie, f., z. v. a. GNO.IIONIQUE. -- H -Ioro graphi q ate, adj. Tot de zonnewijzerskunst behoorend li or o p r d ph is c h. — Ilorologiograp he, m. Schrijver over de uurwerken. — Iiíorologiographie, f., z. v. a GNOMOMQUE . -- Ver .

handeling over, beschr j ving van de uurwerken
(ook HOROCOGIOLOGIE ge/weten) . — Kunst f . van

de uren te berekenen. — Horologiographigae,
adj. Daartoe behoorend. — Horomètre, in. Uur
soort van zonnewijzer in Hindostan,-metr.,

h o r n nt é t e r m. --- Horométrie , f. Uurmetin t f., kunst om de uren af te meten en te ver

Horométrique, adj. Uurrnelend ,-deln.
h o r o na é t r i s c h. — Horoptère, m. [Opt.]
n.,
gezigtsljn
f., h o r v p t e r m.
Oogdoel

Horoscope, m. [Astr.] Uuraanwijzer m., tafel

der dag- en nachtlengten voor alle plaatsen en alle
tijden. — [Astr.] Planeetlezing, voorspelling f. van
iemands lot uit den stand des sterrenhemels tijdens

slecht, rijselijk , t'reeseijjk. 1l fait un froid h-, t i
vreesel jk koud. Une h- faute, eerre zeer groote,
-jjselijln' fout. Les chemins sont h-s, de wegen zin
afschuwelijk slecht. — Horriblenient, adv. Af-

grjseljjk, enz., op afschuwelijke u'jjze; — bovenmate,

bil uitstek. Homme h- défiburé, ijselijk misvormd
rnensch. -- (fam.) Je suis h- pressé , ik heb het
r azend , ijselij k druk. Il est b- fàché, h j is vreese1 k, geducht boos.— t Iiorribleté, f. lfsel jjkheid f.
-1- Ilorride, adj. Ruw, .ruig, borstelig: Barbe
li- it inculte. borstelige en morsige baard m.
1- Horriflgne, a(j. (burl.) Schrikverwekkend,
a fgrzjsel2jk.— [Méd.1 Fièvre h-, koorts met huivering.

Horripilation, f. [Méd.j Koortsachtige hui.ve-rinq of rilling f., die 't haar doet opr ijzen.
*Hors, prép. Buiten: 1- de la ville, buiten de
stad. H - d'ici ! weg van hier ! Être h - de, sa place ,

niet op zijne plaats zijra. Être b- de peril, de dan
buiten gevaar zijn. Etre h- de rhez sot, niet-ger,
te huis zijn. Nous voiia h- de I'hiver, nu is de
winter voorbij. I1 est h- de fièvre, hij is buiten
koorts. H.- de toute raison, buiten alle billijkheid.
— I1 et.ail h- de lui, hij was buiten zich zelven,
hid was zich zelven niet meester. Il est h- de charge
hp is buiten bediening. Le malade est h- d'espérance, de zieke is buiten hoop. H- de Boute, buiten
twijfel. Tout est h- de raison, alles is buiten tijds.
Cel te monnaie est h- de cours, deze muntspecie
-is niet meer gangbaar. Ces objets sopt h- de commerce, die voorwerpent komen niet in den handel.
H- de mode, builen, uit de mode. H- de la toi,
buiten de wet, vogelvrij. H- de propos, buiten pas,
te onpas, kwalijk aanr;ebragt, niet tot de zaak beizooren.d. H- d'lIaleine, buiten adem. H-- de proportion, buiten evenrédigheid, onevenrédig. Je suis iide vos att (Iii (es. ik ben buiten uw bereik, gij kunt
mij niets doen. — z. ook PAGE, SERVICE, CONDITION,

PAIR, CAUSE, COUR . — (Prov.) Is faim chasse le
Loup h- du hors, z . CRASSER . --- [Arch.] Un bá.ti-

ment li- doeuvre, een gebouw, (lat van't h.00fdgebouw is afgezonderd, vooruitspringt. Ma maison,
a trente pieds h- d'oeuvre, of hors-oeuvre, mfjri.
huis heeft dertig voet lengte of breedte buitenwerks (z. voorts HORS -D'oEUvnE). — [Joail.! Ce
diaman l . est li- d'oeuvre, h - de locus ie. die diamant
is nog niet gezet, of: is uit zijne kas genotven. -[Man.] Cheval h- d'école, ontleerd paard n. Ula main, uit de hand, den teugel niet gehoorzamend.

-- [Mil.] Êt 'e mis h- de combat, buiten gevecht
gesteld worden. — Behalve, uitgezonderd, uitgenornen.
1l 1'a chercllé partout, h- chez your, hij heeft
zijne geboorte, ho ros koop n. Faiseur d'h-s,
planeetlezer. Dresser, Faire, Titer 1'h- (of la na- hem overal clezoeht, behalve bij u. H- de le battre,
tivité) de qn., iemands horoskoop trekken. — (fig.) it ne pouvait le traiter plus mal, behalve dat h-jj
Faire 1'h- dune affaire, den afloop van, Bene zaak hem niet ,geslagen heeft, kon hij h.ern niet slechter
voorspellen. -- 5 Eloroseoper, V. n. In de ster- behandelen. — HORS, m. [111an.] Le h- du montoir,
Horosco- de stijgz2jde, regterzijde f. van 't paard. -- t [Prat.]
ren lezen, horoskoop trekken. -p erie, f. Het horoskoop- trekken, planeetleien. — Un h- de cour, eerre afwijzende uitspraak. — t Le
Horoscopique, adj. Die kunst betreffend, h o- h- de page, de belooninrI der aftredende edelknapen.
*Hors-d'oeun're, in. [Arch.] Uitstekend, uit
rosk-ópisch.
(niet tot den algemeenen aanleg behoo--sprined
Horreur, f..E4fgrijzen n., afschuw, sch r ik, afschrik, afkeer m.; afgrijselijkheid, afschuwelijkheid, r end) oedeelt (' ii . van een gebouw. — [ Litt.] Biwerk
n.,
bizaak
f., uitweiding f., iets ontbeerlijke,
gruwel
m.; — gzing,
ijselijkheid, verfoe(1elijkheid f.,
ontzetting, ruling, huivering f. Pálir d'h-, van overtolligs n . — (C u is . ] & ,geregt n ., .z ékere spyafschuw, van schrik verbleeken. Celti fait h- h pen- zes, die bjj of na de soep worden opgedraqefir. (Plur.
ser, men ijst als men daaraan denkt. Avoir ii- du Des hors-d'oeuvre.) -- HORS-D'OEu"vRE, *HORS-OEUpéché, Avoir le l)éché en h-, een' afschuw van de t'RE. adj., z. onder HORS.
Hortense, (idj. [Bot.] Zot den tuin behooren.d,
zonde hebben ---- L'h- du crime, de afschuwelijkheld der misdaad. L'h- d'un cachot, de la solitude, in den tuin gekweekt: Planles h-s, tuinplanten f. pl.
Hortensia, f ortensie, Hortenseof Rose
het akelige van een' kerker, van de eenzaamheid.
— Les h-s de la guerre, de gruwelen des oorlogs. de Japon, f. [ lt.j Hortensia. of Japansche roos f.
Hortleote, adj. Den tuinbouw betreffend; den:
heeft
--- On ma dit des h-s de eet homme-la, men
mij afschuwelijke, schandel ij ke dingen van dien mr;n tuinbouw of cie tuinen berr2-i? ,nil. La science h-,
verhaald (in dezen laatsten zin altijd in 't meervoud). de tuinierskunst t., tuinbouw m. -- Association h-,
— En entrant dans vette foret on sent une certaine (lenootselaap n. voor den tui sa,bouw. -- Je suis h-, i.k
h-, bij het inkomen in dit woud gevoelt men eene ben eei2. tuinCr iend. — Hortietilteur, in. Tuin zékere huivering, rilling. — [Méd ._1 .Koortshuive - bouwkundicle, wetenschappelijk tuinbouwer m. -ring, koortsrilling. — L'h- de l'eau, z. v. a. iiy- Jlortieaihl ur al, e, adl. Tot den tuinbouw beDROPHOBIE . -- [Ph`s.] H.- du vide, afkeer van toni viii. (Plug. bortieulturaux.) — Horticults't ledige (weleer aan de natuur toegeschreven om ra.iement, adz . Met betrekking; tot den tuinbouw.
vele verschijnselen te verklaren). -- (fam.) Cela fait — Hortieolteire, f. Tuinboiov in.. tuinierkunst f.
Hortolage, n. Gedeelte ni. van een tuin,
h-, Cela est h faire h-, nat is afschuwelijk leelijk.
-- C 'est une ll - , 't its een leeljk mensch, een leeljk waar de moeskruiden wassen, moestuin m.; — moes
pl. van een' tuin. schroefschelp f.-kruiden.
afschuzijt
q#
é
b
faire
h-,
ooit
Vous
êtes
ding.
i!ortole, m. [Fl:. n.] Soort van versteende
welijk gekapt. Fl ! 1'h-! foei! hoe leelijk!
verschrikkelijk,
t
%Iorteilag
e, in. [Hort.] . z. v. a. HORTOLAGE.
Horrible , adj. Afgrijselijk ,
Hosanna, in (aan 't hebreeuwsch ontleend
ijselijk, afschuwe'ik, gruwzaam. Action th -, af
daad f. H- mechanceté, ontzettende,-schuweljk woo )'( t, eient (jk: Heer, Belt hem!) [Cath.) Lofafschuwelijke boosheid f. --- (fam. ) Zeer groet. zeer zrior., ni., (lie ol) palmzondnrq gezongen, wordt en
g

,

,

--

HOSPICE
reet het woord hosanna begint, liet hosanna; -- bij

uitbreiding: palmzondag m. -- [H. jud.] Grand
11-, tabernahelenfecst n. bij de joden, inz., de 7e dag
van dat feest, het groot hosanna; -- gebed n. op
dat feest. — Ook als vreugdekreet: hij leve! vivat!
hoezee !
Hospice, m. Herberg f., inz. klein klooster of
ordeshuis n. tot herberging van doorreizenden; —
toevlugtshuis voor landkloosters in oorlogstijd. —
Verplegingshuis, godshuis, armhuis, gesticht n. van
weldadigheid. H- des vieiilards, des vieilles femmes, de la vieillesse, oude- mannenhuis, oude -vrouwenhuis. H- des enfants trouvés, vondelingshuis.
H- des aliénés, krankzinnigenhuis, armgesticht n. —
Somt ds ook z. v. a. HOPiTAL.
Hospitalier, ière, adj. Herbergzaam, gast -

vrij. C'est un homme fort h-, 't is een z e er gastvrij man. — (poét.) Demeure h-ière, gastvrije
woning f. Ombre li -ière, herbergzame, beschuttende
schaduw f. — [H. eccl.] Les chevaliers de Malte sopt
religieux h-s. de Maltézer ridders zijn hospitalieten
of barmhartige broeders. Religieuses 11-lères, barnshartige zusters, zieken-verplegende nonnen. — HOS PITALIERS, m. pl . Hospitaal ridder s, hospitalieten,
barmhartige broeders, naam van verschillende geestelijke orden , die zich de verpleging van zieken, de
herbergin van pelgrims ter taak stelden. — Hospitalier ofGrand-ll-, groot -hospitaliet, 3e dignitaris
in de Maltézer orde. — HOSPITALIERES, t. p1.,
z. V. a. Religieuses h-, z. boven. Les hospitalières
de la charité, de barmhartige zusters, klopjes, nonnen, die de gelofte van herbergzaamheid deden. -Hospitallere.nent, adv. Op gastvrije, herberg-

g

zame wijze.
Hospitalité, f. Gastvrijheid, herbergzaamheid f.
L'h- était grande cues les anciens germains, de
herbergzaamhaid was groot bij de oude Duitschers.
Ces voyageurs demandent 1'h-, deze reizigers vragen, om herbergzaamheid, om nachtverblijf, om huis
Violer les droits de 1'h-, de regten der-vesting.
gastvrijheid schenden.
Hospodar, m. (eig. heer) Titel van sommige
nassaal- vorsten van het Turksche rijk, inz. van
die, welke tot dusver Moldaviv en Wallachije bestuurden, hospodár m.—Hospodarat, m. Waar
Paleis n. (les hospodars.-dighef.vanospr--- Duur m . van zijn bewind.
Hostie, f. [Ant.. Slagtofer, oferdier; -- offer n.
in 't algemeen. — Weleer in al de beteekenissen
van VICTIME gebézigd. — [Cath.] Misbrood n.,
]

gewijde ouwel m., ho s tie f.
Hostile, adj. Vijandig, vijandelijk: Action h-,
vijandelijke daad f. — Ilostilennent, adv. Op
eerre vijandige, vijandelijke wijze.
Hostilité, f. r gjandel jkheid f.; eerste aanval m.
of aanranding; -.. vijandige gezindheid, h o s t iliteit f.
Hóte, in., Hótesse, f. Waard

IJOIJILLE.

---

m., waardin f.,
herbergier m., -ster f., logement-houder m., -houd
Table d'hc te, herbergiersta fel, open la--sterf.
fel f. in logementen en spijsh2vizen. — (Prov.) z.
COMPTER . — (Loc. prov.) I1 esl 1'h- et l'hótellerie,
hij is kok en bottelier te geljk, hij neemt alle zaken
van 't huis alleen waar. — Weleer ook voor huur
(locataire) en voor verhuurder (propriétaire)-der
gebruikt. — Gastheer m., gastvrouw f., hij ot' zij,
die uit vriendschap, welwillendheid, weldadigheid
enz. p ersonen b ij zich ontvangt en onthaalt; — gast,
hij of zij, die dus ontvangen en onthaald wordt.
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Invalides, H- de Mars, invaliden-huis. — Groote,
voorname herberg f., aanzienlijk logement, h o t di n.
Il loge a 1'h- du rol d'Angleterre, hij heeft zijn'
intrek in 't hotel (hof) van den koning van Engeland genomen — HOTEL - DIED , m. Voornaamst hospitaal of ziekenhuis in vele groote steden, inz. dat
te Parijs. (Plur. Des hótels-Dieu.)
Hátelage, m. [Cout.] Woonregt n., opbrengst
der vassalen aan de heergin voor hunne woning.
Standgeld n. der reizende kooplieden. -- Weleer
ook z. v. a. HOTELLER[E.
.

t Hotelier, m., ière, f. Waard ni., waardin f.
Hótelle, f. [Ane. Mil.] Lanspunt f., lansijzer n.
Hotellerie, f. herberg f., logement r,. -- Gas-

ten- of vreemdelingen - verblijf n. (in abdijen).
*Hotte, f. Rugmand f., rugkorf, draagkorf m.
H- pleine, is jour, digtgevlogten, opengewerkte rug-

korf. --- H- poissée of battue , bepikte draagkorf,
om den wijn uit de perskuip in de vaten over te
dragen. — H- de cheminée , schoorsteenmantel,
rookvang m. -- * EIottée, f., mandvol f., korfvol ni. --- Hottereau of Ilotteret, m. Draagkorfje n.; grove mand f. — *Hotteur, m., -euse, f.
Korfdrager m , - draagster f. --- Hottier, m.,

z. V. a. HOTTEUR.
Lion! interj. [Man.] Halt! sta!
*Ho^lacl1e, Ouache , Onaiche, f. [:Mar.]
Zog, kielwater, vaarwater n., soling f.; opborreling f. van 't !!roer, ---- voorlooper in. van de loglijn. Firer no vaisesau en h-, een schip op sleeptouw hebben.

* Houa ge, in. [Agric.] , z. V. a. BINAGE. —

[Exploit.] Uitgestrektheid f. der steenkoolader. --[Tech.] A fspoeling f. der gevolde lakens. -- Ook

z. v. a. HOUACHE.

Houari, m. [liar.] Open tweemast - vaar tuig n.
met spriet- of latijnzeilen voor de kustvaart, wharry,

werri, houari f.
Houbara, ni. [El. n.] Kraagtrapgans f. in
Noord-Afrika en Arabië (ook outarde huppée gehe eten) .
*Iloublon, m. [Bot.] Hop; hopplant f. Cel.te bière sent le h- , dat bier smaakt naar de
hop (de bittere vrouwelijke bloemkegels der plant).
Manger du h- en salade, hopsalade (de scheuten
(Ier hopplant) eten. -- En Suède on fait une toile
forte des sarments du h-, in Zweden maakt mei?
een stevig doek uit de ranken der hopplant. —
*Houblonner, v. a. Hoppen. H- de in biere, het
bier hoppen, de noodige hop bij 't brouwsel doen.
— Het part. passé is ook adj.: Bière trop hou blonnee, te sterk gehopt bier n. --- "Houblonnière, f. Hopakker m., hopland n.

*- Houtre, *Houugre, YHourgae, f. [Mar.]
Hoeker, visch.h.oeker, koopvaard jhoekei' m., tweemast- vaartuig reet vlakke vrangen. — Schimpnaam
voor ieder, groot vaartuig, dat slechte eigenschap -

pen heeft.

* Ho„e. f. [Agric.) Hak f., soort van houweel.
[Tech. j Kalkkloet m. (der metselaars; ook sabot geheeten); — roerhaal m., roerijzer n. (der pottebakkers; ook houille geheeten). --- *Hotter, v. a.
[Agric J Met de hak omwerken, hakken. --[Tech.)
Afspoelen, ('t gevolde laken). -- Ilonié, e, adj.
(en part. passé): Champ h-, omgehakte akker in.
Drag lI-, afgespoeld laken, n. - `Hoeterie, f.
[Agric Het omhakken van den gr ond. --- *Houet
te, f. (verklw. van hone) Hakje n., kleine hak f.
-- [Bot.] Soort van. koasboom m.
-f- [U. n.j ,
.]

-

1s ous remerciames potre hóte, potre hètesse de son z. v. a. CHOUETTE.
* llougre, f., z. HOUCRE.
bon accueil , wij dankten onzen vastheer, onze gast
voor zijn of haar goed onthaal. J'ai chez-vrouw,
*Iiougaerde, f. Hougaerds-bier, zoet wil. bier n.
rnoi des hotes fort aimables, ik heb zeer lieve gas- (naar 't belgisch vlek van dien naam).
Hoisguette, f., z. v. a. HONGNETTE.
ten te huis. --- (Loc. prov.) Bon visage dis-, vrzen*Houguines, f. p1., z, V. a. HOGUINES.
deljke ontvangst van (jen gastheer. --- (fans.) Les
rats soot des h-s Bien incommodes, de ratten zijn
rt Hoauhou, f. (burl.) (altijd door vieille tee-gezeer lastige gasten. --- (fig. et poet.) Les h- des zeld): Vieille h-, crud knorrig wijf n., oude leeks f.
bois, des forêts, de boschbewoners m. pl., avoud- - [IL. n.] Ernyptische spoorkoekoek m.
dieren n. pl. Les h-, des airs, des bois, des bocaiIottillage, ni. [Tech.] Inwerking f. der
ges, Les h-s mélodieu x , de vogels. Les h-s des steenkolen op het ijzer.
*Houille, f. Steenkolen f. hl., minerale of deliroers, de l'onde, de visschen.
Hotel, m. Groot heerenhuis, zeer aanzienlijk stof/'eljtjke kool, aardkool f. (charbon de terre)-. Hwoonhuis , paleis , groot openbaar gebouw. h. o- collante, grasre of maréchale, vette. aan elkander
UIl n. Acheter, Louer on li -, een hotel komen, bakkende kolen, smids - of smeedkolen . H- sèche,
huren. Maitre d'h- , hofmeester , huishofinee, ter. maigre of non-collanle, droog e, magere , niet aan
Le premier maitre de 1'h-, de eerste hofmeester elkander bakkende kolen. H- com p acte, vaste,
des konings. H- de ville, stadhuis, raadhuis. It- digte kolen. EI- fibreuse, vizelige kool. H- glaisins monnaies, munt f mrcntgehouw n. H- des sense, kleijige of letten kool. H- piciforme, pek-
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kRourailler, V. a. [Chas.] Met slechte honkool, harskooi. H.- scapiforme, stang- of stangelkool. H- schisteuse, feuilletée of feuillée, bladerige, den jagen. — *Houraillerie, f. Het jagen met
leivormige kolen, schaalkolen. Mine de h-, steen slechte honden. — Houraillis, m. Koppel slechte
[Tech.] , z. HOVE.
-kolrnijf.— honden.
*llouree of Ouree, f. [Mar.] Bezaansbras m.,
*Houilleau ! interj. Jagerskreet m. ons de
pispotje, lorretje n. H.-s d'artimon, pispotten m.
honden tot drinken aan te sporen.
*Houiller, ère, adj. [Géol.] Steenkoolbevat- pl. der bezaan.
*Hourdage, m. [Mac.] Ruw metselwerk ii.;
tend: Terrain h-, steenkoolleger n., steenkool
grond nl. --- *Hoaillère, f. Steenkoolmijn f. — beraping, volwerping f. met ruwen kalk. -- *fl our
5 *Houilleresse, f. adj.: Société h-, genoot - der, v. a. [Mae.] Ruw metselen; ruw berapen of
schap n. of maatschappij f. tot ontginning en bewer- volwerpen (een' muur, een plafond) . -- (fig.) Hking van steenkoolrnfjnen. — *Hotlïlleur, m. qn. de presents, iemand met geschenken overladef,.
Steenkoolgraver m. --- *Houilleux, ease, — Weleer ook: verschansen. versterken (t hour-

adj. rGéol.] Steenkoolhoudend. --- Houlllite, f.
[Miner .] , z. V. a. ANTHRACITE.
* Iloulan, m., z. V. a. HULAN.

*Houle, f. [Mar.] Deining f., het hol gaan der
zee na harden wind. 11 y a de la h-, er staat
deining -- HOULES , f. pl. Baren, zeebaren, schoffels f. pt. — [icon. dom.] Groote kookpot m.
*Hoeilette, f. Herdersstaf m. — (fig.) Depuis
le sceptre jusqu'à la h-, van den aanzienlijkste
tot den geringste, van den koning tot den boer.
Porter la h-, herder of herderin zijn-, tot den herdersstand behooren of vervallen zijn. — [Hort.]
Tuinschop f. (als een herdersstaf gevormd). —
[Tech.] Talkmes, ongelmes n. (der kaarsenmakers);
— ijzeren schop f. (der muntsmelters, der spiegelgieters); — spadel in. (bij 't ijsbereiden). --- Wel
ook: huis n. der ontucht.
-er
Hoaleux, ease, adj. [Mar.] Deinend: La nier
est h-euse, de zee heeft veel deining, er staat deining.
.

Hoeileviche, f. [Pèche] , z. v. a. BRETELLE.

in de steenkoolm ij
Dief. — IHoerenlooper. -- t *Houlière, f.-ne.

t *lorulier, m. Werker

Hoer f.

*Houlgtie, f. z. HOUQUE.

*Hoop of *Hop ! interj. (om een paard aan te
drijven, om eenparige beweging bij tillen of hijschen
te geven, om te roepen). Hoep! hop! hei daar! —
t HOUP, m. [H. n.] , z. v. a. HUPPE.

'Houpée of *lEIoup ée, f. [Mar..] Kuif f.,

schuim n., top m. der golven, zeetje n., golfslag m.
Prendre Ia h-, het zeetje waarnemen.

*Houper of *Iloupper, V. a. [Chas.] Toeroepen (den jagtgezel). H- un mot long en deux,

een lang woord als twee woorden (afgebroken)
toeroepen. --- SE HOUPER , V. pr. Elkander aan. roepen. (vraat m.
Houperon, ni. [H. n.] Amerikaansche zeeveel *Houpette of *Houppette, f. [H. n.] Gekuifde tangara of prachtsnees f.
*foupier, m., z. HOUPPIER.

*Houppe, f. Kwast (van zijde, katoen, enz.) ,
kwispel in. H- dun bonnet, nutskwast. H- a
poudrer, poederkwast. Mettre des h-s te des chevaux de carrosse, den koetspaarden kwasten opzet
Les h-s des tètières, de kwasten aan't hoofd--ten.
stel. H.- d'aiguillette, pluisje n. van eenen veter of
nestel. — [Anat.] H- du inenton, kinspier f. —
H-s nerveuses of mamelons, zenuwbundeltjes of
huidwratjes n. pl. — [Bot.] Bosje, bundeltje vezels (van planten of bloemen). H- des arbres, boomkim f. — Naam van een' smakelijken, naar een
poederkwast gelijkenden eik-paddestoel. — [H. n.]
Kwast, haarbundel m. (aan den staart van sommige
dieren); vogelkuif f.(huppe). — [Tech.] Kamwol f.
.

*Houppé, e, adj.: Laine h-e, gekamde wol f.
Chevaux h-s, met kwasten versierde paarden n. p1.
-- [Bot. [ Graine h-e, gepluimd zaad n. — [fl. n.]
Kuif , of bundelvormig. — *Houppée, f., z.
HOUPEE.

*Houppelande, f. Wintermantel, manteljas,
schanslooper m., reiskleed n.
*Houpper, C. a. Kwasten maken. -- H- de la
lame, wol kammen, z. ook HOUPER . — liouppette, f. (verklw. van houppe) Kwastje, bosje,
kuifje, pluimpje n. — Pluimkwast in. op den krygs-

manshoed. - [H. n.] , z. *HOUPETTE. — *Fioup-

pier, in. Wolkammer in. -- Boom m., dien men
enkel zijne kim heeft gelaten. — Ziekte f., die de
kruin der boomera aantast. — *fouppifère, adj.
] H. n.] Een' haarbundel of kwast dragend; kuifdragend; — *HOUPerFERE, m. Kui/drager ni., haan

van Sumatra.

*Houque, *noulque, f. [Bot.] Honiggras H.
iloura, m. [Mil.] Barst, scheur f. (in Pene
-mijnkamer); t. ook HOURRA.

déier). — Hourdé, e, adj. (en part. passé):
Mar h-, ruw gemetselde muur m. Plafond h-, volgeworpen zoldering f. -- (fam.) Crotté et h-. tot

over de ooren beklad en bemodderd.
* Hourdi, m. [Mar.] Hekbalk ni. -- *Hoor -

dis, m., z. V. a

.

HOURDAGE.

*Hoare, f. [Tech.] Leidekkers steiger m.
*Houret, m. [Chas.] Slechte jaglhond m.
Houri, m. [Pêche] Kanaalvisscher m., visch-

schuit f. in 't Kanaal.

*fouri, f. Verrukkelijk schoone, altijd jeugdige
en maagdelijke vrouw, gezellin der zaligen in Muhameds paradijs, h o u r i. — Uitstekend schoone
en aanvallige vrouw f.
Hourite, f. [H. n.] 4frikaansche spiering m.
Hourque, f. [Mar.] , z. HOUCRE.
Hourra ! interj. Hoera! (kreet van aanval

der Russen en inz. der Kozakken; ook van vreugde,
van toejuiching of verwelkoming bij de nederland
matrozen). — Ook als subst. m.-scheofngl
L'amiral fut salué par un h- universel, de admiraal werd dooi' een algemeen hoera begroet. Nous
eumes a essu`^er trois h-s des Cosaques, wil moesten drie aanvallen der Kozakken uithouden.
*Hoorre, f. [Agric.] Hak f. of houweel n. tot
de tweede omwerking van den wanberg.
Hourronne, f. [H. n.] Soort van meer -1 f. op

l ladagaslfar.
Hours, en. pl. [Tech.] Hooge schragen m. pl.
der boomstamzagers.

*Hourvari, m. [Chas.] Jagerskreet m. om de
honden weder op 't eerste spoor te brengen. — Le
serf a fait an h-, het hert heeft de honden van
't spoor gebragt. — (farm.) Groot getier, geraas n.;
— hinderpaal in., streep f. door de rékening. -[Mar.] Hevige windvlaag f. met donder en regen in
de 4ntillen.
*IIoasard, m., z. HUSSARD. -- *Housardaille, f. [Mil.] Nuttelooze schermutseling f. --*tIousarder, v. a. Op de wijze der huzaren

vechten. -- *HOUSARDER, V. a. (fam.) Plunderen,

rooven.. (boerenhuis.
*Housere, f. Kleine moestuin en. achter een,
f * Housé, e, adj. Bemodderd, bespat. beslfjkt.
*I-Iouseau, *Housée, z. HOUSS---.

*fouspiller, v. a. (fan. et plots.) Heen en
weer schudden, rukken en plukken, knuffelen. -(fig.) Doorhalen, de huid vol schelden. ---- SE HOUSPILLER, C. P. Met elkander twisten, worstelen,
elkander doorhalen, ten toon stellen. -- *Houspillon, m. Boetedronk, strafdronk in.. glaasje

paenitet H.

*noussage, nl. ,4fstof rig, afveging f.
[Cliarp ] Planken -bekleeding f. van eenen windmolen. -- Saipètre de h-, salpeter, dat men in

Oost-Indië van vochtige muren en steenen inzamelt.

* tIoilssaie, f. Hulstbosch n.
YHoussar d, m., z. HUSSARD.
*Housse, f. Schabrak m., dekkleed n. der rijpaarden. H- en botte, over 't kruis afhangend
dekkleed. H- de pieds, en souliers, lange, tot onder
de stijgbeiegels afhangende schabrak. H- traanante,

rouw -, staatsie - schabrak. --- Gareel- of haambe-

kleed-ing f. — Be/deeding van den koetsbok, van
den koets/teniet. --- Overtrek n. (van een.' stoel,
canapé, enz.)
Houssé, e, adj. (en part. passé van housser):
Nleubles h-s, afgesloft huisraad n. ---- [Bias.] Geschabrakt, met een dekkteed.
"Ilouisseaux, en. pl. Soort van voormalig
sch(!asel, slop/musea f. pl. — (Loc. prov.) Laisser
see h- quelque part, het hachje, het leven ergens
bij inschieten. — (Blas.] Laarsjes n. pl. (ook houssettes ge/weten). -- Grootste soort van spelden f. pl.
*Houussée, f, ('Tech.] Bereide .echapenhuid 1.

_.
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g randes h-s, noodra hij verscheen, jouwde men hem

tot gareelbekleedin.7. — Weleer ook: slagregen m.,
onwePrsbu2 f.
*Houssepailler, ni. (woord van Rai)elais)
Keukenjongen m.
*Housser, V. a. Afsto/fen, afvegen. — SE
HOUSSER, V. P. Afgestoft worden: Ces meubles

tuide uit.

Huèque, m. [H. n.] Soort van lama n.
Huer, v. a. Schreeuwend vervolgen: 13- le loup,
den wolf met luid geschreeuw nazetten. -- [Pêche]
H- le poisson, den visch met geschreeuw in de netten jagen. — (fig.) Uitjouwen, uit fluiten. -- [Fauc.]
Het uilengeschreeuw nabootsen. — SE HUER, v. pr.
Elkander uitjouwen. -- t *Huerie, f., z. v. a. HUEE.
Huernie, f. [Bot.] Kaapsche zwaluwwortel m.
Iluéron, m. [1 1- n.[ (pop.), z. v. a. HUPPE .

se boussent tous les jours.

*Housserie, f. [Anc. mii.] Uitmonstering f.
van een paard, schabrakken m. pl. en toebehooren.
*Housset, ►n., iloussette, f. f. [Serr.] Volslot, ko ferslot n. (dat van zelf toevalt, door de
zwaarte van het deksel) - HOUSSET , m. Perzische
zijde f. uit Aleppo. — [Bot.] , z. v. a. HOUX-FRE-

-

*Huet, m., Heiette, t., z. v. a. HULOTTE.

.

LON. — Z. Ook HOUSSEAUX.

*Hueur, in. (burl.) Uitjouwver, uitfluiter m.
*fluguenot, m., -e, f. 1lugenoot nl. en f.,

(stofster f.

voormalige spotnaam der Calvinisten of Gere formeerden in Frankrijk. -- Ook als adj.: Le pasti
h-, La faction h-e, de partij der hugenoten. -*HUGUENOTE, f. [Cuffs .] kookoventje n.; -- aarden
kookpan f. - à LA HUGUENOTE, 10e. adv. Op de
wijze der hu enolen. Des oeufs à la h-, in scha penvet gebakken eijeren n.pl.—*Hugnenoterie, f.

*Housseur, m., -ease, f. Afstoffen nl., af*Iioussière, f., z. v. a. HOUSSA1E. --- Met

struiken en slecht hout bewassen (f:°ond m.
*Doussine, f. Gardje. roedje n. (baguette);
buigzaam stokje of teentje n. om kleeden uit te
kloppen. — * Iioussiuer, v. a. Uitklop pen. Faire
h- ses habits, zijne kleederen laten uitkloppen. —
(fig. et fain.) A frossen, afranselen. — SE HOUSSINER, V. pr. Uitgeklopt worden. — Elkander af

(fans. et dénigr.), Huguenotisme, nl. Leer,

-

rossen. — *foussiné, e, adj. (en part. passé):
Habit b-, uitgeklopte rok m. -- Personne h-e, afgerost persoon m. — *IIoussoir, m. Stoffer,
stofbezem m., stofvarken n. — [Bot.] H- de plu
soort van paardebloem f. (pissenlit).
-mes,
*Uoussoi., m. (pop.), Z. v. a. petit HoUX.
t *Houssure, f. Schabrak m. (housse).
Roeiton, ni. [H. n.] Toekan of pepervreter m.
van Guiana (ook momot geheeten).
flouts, m. pl. [Tech._! , z. v. a. HOURS.

*Houvari, m. [Mar .), z. HOURVARI.
*HoI1x, in. [Bot.] Hulst, steekpalm m. H- frêlon, Petit h-, of Housson, Bois piquant, Fragon,
muizedoorn m., keerbez-iën f. pl. H- panaché,
bonte hulst.

*HouzeaIix,

m., Z. HOUSSEAUX.

*Houzure, f. [Chas.] Wrijfspoor vuile wrijfpick f. van 't wilde zwijn aan 't hout (waaruit
de jager de hoogte van het dier leert kennen) .
*Iloyau, m. [Agric.] Houweel n. --- (Prov.),
Z. FUSEAU.

Hoyé, e, adj. Geschud, beschadigd (van visch).
*I-lu, *flue! interj., z. DIA.
'Huage, m. [Chas., Pêche] Geschreeuw n.,
ma 't wild, of de visch op te jagen (z. chantage).
*Huaille , f. (woord van Voltaire), Z. v. a.

CANAILLE. (eppe f.

fInanacane, f. [Bot.] Amerikaansche steen *Huard, m. [H. n. j Zee-, vischarend m. (oriraie).

hluau, nl., Huaux, m. pl. [Fauc.] Vogelverschrikker m. (van roofvogelvéderen met bellen).
Hubert, m. [H. n.] (pop.), z. v. a ATTELABE
Htibertie, f. [Bot.] Soort van kruiskruid n.,
hubertia f.
-[ Hnnbir (se), v. pe. De haren of veéren op.
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Zetten (gelijk sommige dieren doen, wanneer zij
kwaad iorden). -- (fig.) Zich vergenoegen met
hetgeen men heeft.
*Hublot, m. [Mar.] Patrijspoort f.. poortje n.,

open poortgat n. tusschendeks. H- de nage, roei-

poort f.
Hucaré, m. [Corn.] Soort van citroenkleurige
gom f. , die in den handel als langwerpige, doorschfjnende tranen voorkomt.
*Huck, In. [H. n.] Visch m. can't zalmgeslacht.
*Ruche, f. Trog. baktrogm.; -- broodkist f. Ha► la farine, meelkist. --- (Loc. prov.) Etre bouffi
du vent de la h-, dikke, bolle wangen hebben, een
vollernaans-gezigt hebben. -- [Pêche] Vischkaar,
bun f. — [Mar.] Valsseau en li- , of Vaisseau
huelhé, Schip n. niet hoogen achtersteven.
*Hucher, v. a. [Chas.] Toeroepen, toefluiten.
.-- SE HUCHEU, v. dir. Elkander toeroepen of toefluiten. — Huché, e, adj.: Personne h-e, aangerorpen, aangefloten persoon. — [Mar.] Viasseau
h-, ^. onder RUCHE. -- i x flUCHER, Of H- menui-

sier n►. Baktrogmaker ni. — *Huchet, m. Kleine
jagthoorn m. -- [Bias.] Posthoorn m.
flue ! interj.,:, z. DIA.

*LInné, e, adj. (en part. passé van hoer): Loup
h-, al schreeuwend vervolgde wolf m. -h-, met geschreeuw opgejaagde visch m. -- Personne h-e, uitgejouwd, uitgefloten persoon in. -*Huée, f. [Chas.] Jagtgeschreeuw n. -- (fig.)
Uitjouwing, uitfuitinq f,. Des qu► 'il pari►t. on fit de

godsdienst f. der hugenoten. -- Huguenotique,
adj. Hugenotisch, calvinsch, de hugenoten betreffend.
*Huhaut, in., z. *HURHAUT. (kerkuil ni.
* Hilhul, m., *Iluhule, f. [H. n.] Steenuil,
Hui, adv. [Prat.] Heden, huidig: Ce jour d'hui,
de dag van heden, de huidige dag. D'hui en un
mais, heden over eene maand. --- glui, m. [Nay.)
Gaffel in. van kleine vaartuigen.
Haile, f. Olie f. H- animale, yégétale, minérale.
dierlijke olie, plantenolie, delfstoffelijke olie. Hsiccative, opdroogende olie. II- grasse, fixe, vette,
vaste olie. H- volatile, essentielle, vlugtige, etherische olie. H- ranse, ransige olie. H- de lin, d'olive

of de Provence, d'amande, de noix, de cliènev„s,
de navette, de coiza, de faire, de roses, H- de
pétrole, steenolie. H- de terre, aardolie. lijn -, olijf-,
sla- of boom-, amandel -, okkernoten -, hennep -, raap -,
koolzaad -, beuk-. rozen-olie. H-d'enfer, slechtste olie,
helle-olie (van olijven) . H- vierge, maagdenolie (de
beste olijfolie). --R- de poisson, H- de baleine, traan,
walvischtraan f. -- .H- de morue, levertraan. IIde ricin, ricinus- of wonderboomolie. ii- de bols,
teer n. H- de bouleau, berkenteer n. --- Peindre
a 1'h-, met olieverwen schilderen. Peinture, Tableau
a► 1'h-, schilderij f. in. olieverw. ---- (Loc. fig. et
prov.) De 1'h- de cotret , rottingolie f., stoksla gen nl. pl. Deter de 1'h- dans (of sur) le feu, z. FEU.
I,'ouvrage de eet auteur sent 1'h-, het werk van
(lezen schrijver ruikt naar de lamp, toont aan, dat
het met veel vlijt, diep nadenken gemaakt of bewerkt is. Ii n'y a plus d'h- dans sa lampe, zijne
krachten zijn weg, hij is afgeleefd. C'est ure tache
d'h-, 't is eene onuitzw ischbare schandvlek. On Iiremit plutót de 1'l►- d'un cour que de 1'argent de
veld zit bij dezen man verbazend
eet homme-la, het geld
vast. — [ Cath. ]
les saintes Ii-s, het

laatste oliesel ontvangen.
fluiter., V. a. Oliën, met olie bestr lien, inwrijven of besineren. H- une serf ure, een slot met
olie smeren. H.- du papier, papier oliën, niet olie
laten (loortrekken. ---- Zalven: On a build les rois
juifs, men heeft de joodsche koningen gezalfd. --Huilé, e, adj. (en part. passé) Papier li -, geOiled papier n. -- Huilerie, f. Oliefabrijk f., oliemolen m. -- Olie -pakhuis n. -- Huileiix, ease*
,

adz. Olieachtig; sanerig, vettig. ---- [Cuis.] Sauce
h-euse, slecht i;ebondene, olieachtige saus f. ---- Ook

als subst. Les huileux, de olierijke vruchten f. pl.

-- Les sucrées, les huileuses, les vineuses, de

zoete, olieachtig, w.wl7jnachtig smakende dingen.
Huilier, ni. Olie- en azgn -stel n.; oliefleschje,
oliekannetje n. --- Olie-fabrikant, olieslager; olie
,n. -- Huilière, f. [Mar.] Oliekan f.,-verkop
olievat n. --- Huilure, f. [Hort.] Zékere ziekte f.
der perenboomen. wouw of kiekendief).
Huff(, r1. [Fauc.] Schreeuwen, krassen (van den
.- Huis, in. Deur f. — [Prat.] A h- Glos, ouvert.
bij gesloten, bij open deuren. Demander le

li- cloy,

verzoeken, dat cane zaak bij gesloten deuren behandeld worde. — (Loc. prov.) C'est 1'h- <a belle
femme, 't is het huis de zoete inval (ieder is daar
welkom). --- (Prov.) Le vent nest pas toujours
a 1'h- d'un pauvre homme, na regen. komt zonneschijn. --- hluisserie, f. Deurwerk n., deurlijst,
deurversiering f. Poteau d'h-, deurpost m. -- Huis sier. m. Deurut'achter, peddl; -- devrwanrd.er,

928HUISSIER

--

HUTMECTANT,

peregtsbode m. H- audiencier, deurwaarder ter menschen begrip of inzigt gesproken. -- I1 le recut
geregtszitting. (transportschip n. h-, hij ontving hem vriendelijk, minzaam.
Huimanisant, e, adj. Beschavend, veredelend:
Huissier, Huisier, m. [Mar.] Huideschip,
*Halt, adj. num. (vóór een' medeklinker is de Etudes h-es. -- Humanisé, e, adj. (en part.
passé
van humaniser) Beschaafd: Peuple h-.
t stom) Acht. Tous les h- jours, alle acht dagen.
Humaniser, v. a. Beschaven, verédelen, menEtre h- ia table, met zijn achten aan tafel zitten.
D'aujourd'hui en hult, van daag over acht dagen. scheljker, minzamer, gezelliger mriken, zich naar
-- Somtijds staat het voor huitième, achtste: Page meeschel jke zeden en gebruiken schikken, hum ah-, bladzijde acht, de achtste bladzijde f. Henri h-, n i sé r e n. Lavangile a humanisé les peuples les
Hendrik de achtste. — HUIT, ni. Acht f. Un h- de p lus farouches, het Evangelie heeft de wildste vol chiffre, of als adj. Le chiffre h-, eene acht, liet keren beschaafd. —Humanisez votre discours, spreek
efj fer acht. Quatre-vingt-huit s'écrit par deux h-, zoo als andere menschen.—(fam.)On trouwera moyen
acht en tachtig wordt met twee achten geschreven. de 1'h-, men zal hein wel handelbaarder weten te
— [Jeu] H- de coeur, de pique, harten -, schoppen- maken. — S'HUMANISER, v. pr. Gezelliger, menscheacht. II avail brelan de h-, hij had 3 achten. — ljjker, handelbaarder worden. II commence á s'h-,
[Chir.] H- de chilire, 8-vormig verband n. —[Tech.] hij begint gezelliger, handelbaarder te worden.
H- de chiffre, 8-vormige passer m. — Ook voor (iron.) Cette belle s'humanise, die schoone wordt
huitième, achtste: Le h- du mois, of enkel Le h-, minder stug, meer genaakbaar. — I1 s'humanise
de achtste der maand, de achtste. — HUIT, m. (pop.) aver ceux qui ne sont pas de sa portie, hij daalt
af tot (schikt zich, naar) de vatbaarheid van deVink m. (pinson).
zulken, Wien hij te hoog is. --- [Théol.] 111ensch
*Hetitain, m. [Pods.] Achtrégelig vers n.
worden,
acht
dagen,
in 't vleesch verschijnen.
Achttal,
inz.
achttal
of
*JIuitaine, f.
Ilumaniste, m. Beoefenaar van de humaniora
een tijd van acht dagen m. Nous resterons idi
une ii- of one h- de jours, wij zulle»- hier acht of schoolwetenschappen; -- (met een adj .) leeraar,
dagen blijven. — (fam.) Travailler toute la h-, de kenner der hurnaniora; — (in Duitschland) hij,
gansche week door werken. -- [Prat.] Etre assigné die de studie der klassische talen als de grondslag
a (of a la) h-, over acht dagen gedagvaard zijn. van 't onderwijs beschouwt, h u m a n i s t m.
f Humanitaire, adj. Foor de gansche menschL'affaire est remise is la h-, de zaak is tot over
acht dagen uitgesteld. — * Huitièine, adj. ord. heid van belang, wat de gansche maatschappij aanAchtste: Le h- siècle, de achtste eeuw f. La h- gaat. La science est ll-, de wetenschap gaat liet
partie, het achtste gedeelte. En h- lieu, in de acht- gansche menschdom aan, is voor de geheele maat
-schap(jvn
belang.
ste plaats, ten achtste, -- *tliiitième, m. AchtHounanité, f. Menschheid, édele menschennaste: Le h- (liever Le hult) du mois, de achtste
(dag) der maand. — Avoir part li one affaire tuur en daarop berustende menschenwaarde f. Les
pour un h-, voor een achtste in eene zaak aan faiblesses de 1'h-, de zwakheden der menschelijke
hebben. — Droit
ll de h-, (voormalig) refit n.-del natuur. Cela est an dessus de 1'h-, dat gaat de
op 't w'(jnsljten. — * HUITIÈME, f. [Jeu. Acht op menschelijke krachten, begrippen te boven. —' Jésus
elkander volger de kaarten van dezelfde kleur, een Christ a pris (s'est revètu de notie h-, J. C. heeft,
achttiende. — Achtste of laagste klasse van een onze menscheljke natuur aangenomen. -- (fig.) Payer
kollégie. -- Schoolvertrek n. dier klasse. — *Ilui- le tribut è 1'h-, der menschelijke natuur den tol
tièEneinent, adv. Ten achtste, in de achtste plaats. betalen, iets menschelijks, eene zwakheid begaan;
— fluit -pied , m. [Mus.] Achtvoets -orgel n., ook: den tol aan de natuur betalen, sterven. -Menschheid f., -menschdom n., de menschen in 't alorgel, welks langste pijpen acht voet lang zijn.
Huitre, f. [H. n.] Oester f. Ecaille d'h-, oes- gemeen. Les bienfaiteurs de 1'h- , (le weldoeners
terschelp f. --- (Loc. prov.) Cyst une h- à 1'écaille, der menschheid. — Menscheli /fheid, menschlievend't is een regte stommerik. Ii chante, raisonne, joue heicd , minzaamheid , vriendelijkheid , goedheid f.,
comme une h-, hij zingt, redeneert, speelt zeer slecht, menschelijk gevoel neigen aard m. des mcnschen,meals een kruk. — H- épineuse, kamdoublet, lazarus- dedoogen n. Traiter qn. avec h-, iemand met mensch.klep f. (eene schelp). -- t Huitrier, m., -ière. f. lievendheid, goedheid behandelen. I1 est plein d'h-,
Oesterverkooper m., - verkoopster f. — HUITRIER. m. hij is vol menschenliefde, is zeer menscldievend.
[K. n.] Oestervisscher, oestervanger [haematopus j , — Weleer ook gebruikt in den zin van parties
een moerasvogel. — f uitrière, f. [Pèche] Oes- sexuelles, geslachtsdeelen n. pl. —. HUMANITJS, f.
pl. [Litt.] De schoone kunsten en de wetenschappen,
terbank f.; -- oesterbewaarplaats f.
die den mensch vormen en veredelen. inz. de klas
'Huleé, f., Z. HUEE.
talen en de oud grieksche en lat jnsche lit--siche
Hulot , in. [ Mar. ] Hoos, touw- of kettinghoos f., brilgat, tolgat, gat in het luik vaan het teratuur en oudheidkunde , schoolgeleerdheid f. ,
schoolwetenschappen f. pl., h u m a n i ó r a n. pl.,
kabelgat; hennenat, koldergat n.
*Hulotte, *Niuette, f., *Huet, m. [H. n.] humaniteits- of humanistische studiën f. pl.; in bepaalder' zin in Frankrijk: al wat op de kollegiGs
Gemeene graauwe uil, wouduil m. (chat-huant).
*Hulnler, v. n. Huilen of krassen (als de geleerd wordt, met uitsluiting van de w jsbegeerte;
-- in 't bijzonder: de studiën van. 't eerste jaar.
wouduil).
de
nachtvogels, als
Iluniantin, 111. [H. n.) z. CENTRI E.
Humain, e, adj. Menschelijk, den mensch eigen,
Huinate, m. [Chim.j Humus- of humine -zuur
den mensch betreffend: Le genre h-, liet menscheljk
zout
n. — [Bot.] Soort van varenkruid n.
het
Le
corps,
L'esprit
h-,
menschdom
n.
geslacht,
menschelyk ligchaam , de menscheljke geest m.
Hu oration, f. [Alch. j Overgang m. - van 't
Infirmités h• es, menschelijke zwakheden f. pl. Ten- element water in 't element aarde, h uu in d t i e t.
Humble, adj. Ootmoedig, démoedig, néderig,
ter toules les voies h-es , alle mogelijke middelen beproeven. -- [Mus.] Voix h -e, menschenstem f. onderdanig, onderworpen; eerbiedig; zedig. Avoir
(een orgelregister). — [Litt.1 Lettres h-s, z. v. a. d'humbles sentiments de soi -menie, nederige gedachten van zich zelven. hebben. Les h-s âmes, de
HU VIANITGS. — fig. et fain.) N'avoir pas figure h-e,
zeer mismaakt, leeljk, misvormd zijn. — Mensche- ootmoedige zielen f. pl. Faire une h- prière, een
lijk, menschlievend,hulpvaardig, vriendelijk, beleefd, ootmoedig gebed doen. Je nous rends de très-humminzaam , zachtmoedig , goedwillig , humaan : bies gncces. ik dank u- ootmoedig, onderdanig. --Votre très-h- serviteur, uw zeer onderdanige dieVainqueur h-, menscheljk, barmhartig overwin
naar m. Moeurs h-es. zachte, aanminnige zeden f. naar (als beleefrilreids- formulier). — Les h-s cabanes,
de nederige, lage hutten f.pl. Une li- fortune, eery
die
man
heeft
niets
rien
d'h-,
na
Cet
homme
pl.
menschelijks, is on.meidoogend, wreed. — IlU}MAINS, M. gering, .zeer middelmatig vermogen n. -- L'h- verpl. (poét.) Menschen, stervelingen, m. pl., mnensch- tu, (Ie zedige, hesciheidene deugd t. -- Ook als
dom D. Cela nest pas au pouvoir des h -, dat is subst., vooral in 't meren.: Dieu donne sa grace
boven 't roenschelijk vermogen. Le maitre des h-, aux h-s, God schenkt den nederigen zijne genade.
Dc meester, heer der stervelingen. — Somt jds ook — HUMBLE, m. [Anat.j 1Vederlrekkende spier f.
in 't enkelv. ((am. of burl.) Cast no lion h-, Ie (abaisseur). — flunnblement, adv. Nederig, op
meilleur h- du monde, 't is een goed mensch, de nederige, ootmoedige, onderdanige, eerhiedige wijze.
— i iluniblesse, f., z. V. a. HU.I1LITE, MODESTIE.
beste vent van de wereld.
Hurné, e, adj. (en part. passé van 11umer):
Hnrnainentent, adv. Menscheljjk; op menschelijke , vriendelijke , beleefde , minzame wijze. Oeuf h-, ingeslurpt ei n.
Uaamectant, e, adj. Bevochtigend, verfris
is
menscheljkerwf
ze
dat
Cela est h- impossible.
Un aliment h-, une potion h-a. een ve r -ech-ni
onmogelijk . H- parlant, menscliel jkeruMjs, naere
(

-

---

HUMECTATIO
frisscherrd voedsel n., verfrisschende geneesdrank inn
Donner des clhoses h-es a un malade, ver frisschende dingen aan een' zieke geven. — Ook als subsi.
Un h-, een verfrisschencl middel n.
Humeetation, f. Bevochtigend; verfrisschend f.

Humeur heeft in den jongsten tijd sup care
beteekenis herkregen, die het vroeger had, maar die
verouderd was (den humor der Engelschen):
schertsende, vrolijke luim, luirr^ige, zonderlinge
wijze van beschouwing en voorstelling, waarin
ernst en scherts, weemoed en vrolijkheid met elkander zijn gemengd, h u m o r m.
Humeuses, adj. f. pl. [Géol.] : Pierres h-, o f
als subst. HUMEUSES, f. pl. Zékere in rle vochtige

L'h- de in herre, de bevochtiging der aarde. --L'h- du sang, de verfrisschïng des bleeds. —
[Pharm.] !Veeking, doorweeking f.
Iitimeeter, V. ct. Bevochtigen, nat snaken,
verfrisschen: La rosée humecte in terre, de dauw
bevochtigt de aarde. --- [Chit.] H- une plaie, eene

aarde gevormde steenes in. pl.

t I-Iunneux, in. (woord valt Rabelais) Dronk

wond nat maken, betten. — K- le hinge, het linnen
vochten of nat maken. -- s' H i m1ECTER, V. pr. Zich
verfrisschen, verfrisschenite middelen geb ruiken;
bevochtigd worden: S'1.á- les entrailles par des re-

-acrim.
ti ltuitie-vent, nn. Z ,werz'elirig, rondzwerver in.
(Plur. Des, hume-vent.)
I tudnide. adj. Vochtig, nal, mimet vocht door trokken: Lieu h-, vochtige plaats f. La terre est
encore toute h-, de aarde is nog geheel vochtig.

médes ;,afraichissants, zijne ingewanden door verfrissch,ende middelen verfrisschen. --- Jul vu ses
vieux s'h-, ik heb zijne (hare) oogen zien vochtig
worden. -- (pols.) S'h- Ie gorier, S'h- Ie pectoral, les pounnons, zich de keel smeren, poot en,
overmatig drinken. _- Ilunlecte, e, adj. (en.
part. passé): Terre h-e, bevochtigde aarde f. Palais h-. bevochtigd, verfrischt gehemelte n. --Humeeteur, rn. ;_Tech.1 Vochler^ m. ( r;erferf-

Avoir des mains h-s, vochtige, natte handen heb -

ben. Yeux h-s, natte ooges n pl., ovgen vol tra -

nee. --- Temps h-, regenachtiq -weder u. — Tem

slijmiq gestel n. - (Pu il t.) Lil- élé--peramnth,
nnent, liet natte element, het water. -- IIUMIBE, m.
Een item' 't eerste eigenschappen in de wjjjsbegeerte
van „1rictóteles, het sint, vocht. --- [Physiol.] Elradical, Ooi'c])i'Oîîkeljjk vocht, ingebeelde vloeistof.
voor 't levensbeginsel in 't menschei jk ligchaarn
gehouden.
4- Etuniide, e, rcclj. (err. part . passé van hu
bevochtigd, nat of maakt voor--mider):Objt1,
wei )) n.
Hiiiniderneut, acte. vochtig, opa eigit vochtige
plaats: Etre logé 11-, op Bene vochtige plaats wonen.
4- II!iLnider (s'). r. pr. Zich nat maken, be-

schap der polrierrnaker's).
Hunner, V. a. lnslurlretr, i1r.zwelrien -inzuiglen.
hf- tin oeuf fiats, een versch ei cnslur'peiz. II- Fair,
le -ve»t., de lucht, den wind inzuigen. -- Bij uit breidirtg:

H.- 1'otleur des mets, den geur der s_prl-

zen opsnuiven . — (f g.) 11 a no pen humé fair de
la cour, hij heeft een weinig van de hoflucht i.nge-

,

zogen, liij is wat hoogmoedig. fl- le vent, la parole
p qn.. iemand in de rede vallen.
Huméraire, (liever) Hunnéral. e, adj.

-

voch,ticjcl worden.
H.un idier. v. a. [Teelt.] 1)e z'elj -' ►,- of perka-

(Anat.] Den sclm:uler betreffend of dlao. roe behooi end: Muscle b-, schouderspier f - [Arc.
mil.] Rug in. van, 't h:uras. -- Huunéralifère,
adj. [H. iL] Eerie soort can schoudermantel drawlend.
Htinterie, f. (woord vorm Kabelars) Schenkta-

rnentbladen niet eerie dunne laag witten wijn bevochtigen (bij goudslayersi. --- ttieiden laten (loor-

-

fel f., buffet H.

I Iuméro-eubital,
-

u,eeken (bij zeenitoacwer s).

Huinidifier, v. a. Vochtig maken, bevochtigen. -- HLTSIIDIFIEII, V. ,i. (bur'l.;f Vochtij, nat

[Anat.] Tot mien.

e, adj.

H U MI(U E.

worden.

schouder en den elleboog behoorend. -- Als subsi. ni.

.- Hu'nidifcrge. adj. [Didac.L l kVates digt,

IToorarrnspier f. --- Hmimnéro-nietaearpien, inEerste buitenste elleboogsp[jpspier f. __- H uint éro-sus-radial, in. Lange r urlwaar tsdraa,ijende
armspier f. ---- Hu.vnérus, n1. (pr. -race) (latin)
[Anat.] Het opperarmbeen n.
Hunaeseent, e. adj. [bidact.] Vochtig wordend.

alle vocht afwerend (van soni.mnige stoffen).

iuinidite, I. Vochtigheid., natheid, nattig
L'h- de In terre, de lair, du temps, de-heidf.
vochtigheid der aaide, cler , lucht, Iles weders.
ET-s, waterach.tigh.eici I.. slijmige sappen n. pl.

1- Huurier, ni.. z. V. a. LJSUFRUITIER.
t Hurniere, f., z. v. a. CTSLTFRIJIT.

Humeur, f. [Ph)-siol.] Vocht, sap n., iedere
vloeistof in een beweuktuigd wezen: L'alteratioii.

des is-s, liet voch.ibederf, 't bederf der sappen. H.subtile, epaisse, visqueuse, fijn of dun, dik of
grof, slrjrniq of kléveriq vocht. 11 distille de eet

arbre une h- vi.squeuse et gin ante; er zweet of
-

druipt uit olien boom een kleverig en taai vocht.
— L'h- aqueuse, vitreuse, cristalline, het waterige,
-

glasachtige, kristallijne vocht (vair 't oog). --- Cela

nourrit les h-s, les mau -si- a.ises huineurs, dat voedt
(ie kwade sappen, vermeerdert de kwaa,dsappigheid. — [Mégis. j Faire prefdl'e (les h-s aux peaux,
(le huiden laten doorweeken. --- (g.) Gemoedscle-

stelydh,eid, doorgaande gernoedsstemnminq, inborst f.,
aard.' gemoedsa.arct in., h is in e u r n. Etre d 11-

douce, enjouée, chagi'ine, eerie zachtzinnige, vroljke. gérnelijhe 'inborst hebben. Ce sort deux h-s
Bien différentes, 't zijn twee zeer verschillende
humeuren. I1 nest pas d'h- a se laisser gouverDer.
hij heeft er geen aard naam' ore zich te laten rege'en. — Voorbijgaande gemoedsgesteldheid, lu-ins f.,
hum e vu r H. Lette nouvelle 1'a mis en bonne 11-,
die t disij heeft hem in eene goede luim gebraqt.
De queue h- êtes vous aujourd'hni ? moe zilt ge
vang daag gemutst In welke luim, in 'welk humeur
zijt ge heden? I1 est en ]1- de faire tout ce qu'on
vent, hij is gestenzcl om alles te doen, wat men cv-il. Zonder eenige bepaling gebéziigd beteekent het: knor
kwade luim; -- gril f. Cet-righed,émljk.
homnie a toujours de 1'h-, olie man is altijd in
kwade luim, uit zijn humeur. Avoir de 1'b-, gémeljk, knorrig zijn. Chacun ii ses h-s, ieder heeft
zijne luimen, drillen, kuren. -- (fain.) C'est un
homme dh-, 't is ceiz grillig, ongestadig mensch.
C'est un bomme qui na point dis-, qui est sans
h-, 't is iemand, die altijd in 't zelfde humeur is,
die geese luimen heeft, zich altijd gelik blijft. --.
N'avoir ni h- ni honneur, geen eergevoel meer
hebben, geese eer' meer ier? 't laf hebben. — Humeur
de hibou, wonderlijk, grillig, eigenzinnig mensch.
,

,

f unnifuge,

cu/ i. Vochtti f werend , z. i. a.

-

u-

:M1D[FUGE.

HU!Hifuse, ccccj. [Hot I : Plante ir -. Vlak op de
aci-rde liggende plant f.
t i-letilile, mij., z. V. a. HUSIBLE.

Hunliliaitt, e, a.dj. Ver néderencl. bescharnen-d,

grievencl, smartel'ijl:.

Humiliation, f. Vernéci,es iiiq. beschaming,

krenking, grieve; --- verootrnoeclifjiii t, demoediging I.
Plus 1'orgueil esl; exeessif, plus ill -,• est amère,
hoe buitensporiger cie hoogmoed is, Iles te bitterder
is (I e ver'nedering. Essuver une grande h-, des
h-s. Gene groote vernéderincl, beschamingerz onder

gams. --- Les infirmnités humaines soot un sujet
d'h-, cie rnenschelijke zwakheden zijn een_e rede
tot verootrnoedigirrrl.
IIumilier, n-. a. f'ernéder•eii, beschaamd ma-

ken, beschamen; verootmoedigen: Dieu hunlilie les
superbes, God vernedert cie iroogmoedirlen. H.- son
coeur deviant Dieu, zijn, hart voor God verootmoedigen. -,--- S'HLMILIER, v. l)r. Zich vernederen.

zich verlarlen; zich verootmoedigen. Dois -je m'h- a

CO point ? moet ik rr2.2j zoo vernederen, verlagen?
Quiconque s'huniilie sera exalté, wie zich ver
zul verhoogd worden. ---- S'h- deviant Dieu,-riédet,
zich voor God ver'ootrrz.oedigerr. -- fltimiiie, e,
adj. (en part. passé): Vanité h-e, vernéderde, beschaa.mde ijdelheid. Coeur h-, verootrnoedirld hart.

Hunnilité, f. Ootmoed, démoed m., ootnzoedigheid, demoedigheid, néderigheid f. L'1i- est le fon-

dement de foutes les vertus chrétiennes, de ootmoed is de grond van alle christelijke deugden.
C'est un homme dune grande h-, 't is een zeer
nederig bescheiden nman. — (fam.) Je l'en ai prie
en toute h-, ik. heb hem in alle onderdanigheid
daarom verzocht, gebeden.
Hurnine, f. [Chico.] Grondstof der pootaarde,

eene zwarte, met uien-me overeenkomende zel fstandigheid, h zc nil vi e f. — Hnmique, adj. [Chinn.]

I:1UMITE

IT MALI THE.

Aside li-, humus-zuur IL, een bestanddeel der poot-

Chant h-, uitgebalkt gezang n. --- * Hurlernent, in.

950
o f tuinaarde.

fnmite, f. [Minér.] Donkerbruine, doorschij-

nende, blinkende steensoort f. (naar den engelschen
mineralogist Hume). (levend.
Uunnivagi.e, adj. [H. n.] Steeds op den grond
Unmoral, e, add. [Med.] De vochten of sappen betreffend, daaruit voortkomend: Fièvre h-e,
zinkingkoorts f. Systéme h-, Pathologie h -, or Hunlorislne, m. Stelsel n., ziektekunde f., waarbij
men de ziekte-oorzaken uitsluitend in de vochten
zoekt, humoraal- systeem n. — Humoripie, adj. [Méd.] Son h-, geluid als dat van eene
met vocht gevulde holte, welker wanden men aan
o r i s c h geluid n. — Hnlnorisnne, m.-slat,hum
[Méd.] , z. onder HUMORAL.
Humoriste, adj. (fam.) Grillig, vol luimen of
kuren, wonderlijk. Homme, Femme h -,`of als
subst. HUMORISTE, m. en f. Grillige, wonderlijke
man, vrouw. — [ Méd.] Médecin h -, o f als subst.
HUMORISTE, til. Aanhanger van 't humoraal-systeem, z. onder HUMoRAL.— Luimig, geestig, schertsend, vol humor (vrll. HLT ►IEUR in de laatste beteekenis), humoristisch: Auteur h -, of als subst.
HUMORISTE, m. Luimig, fijn schertsend schrijver
(die 't midden houdt tusschen den komicus en den
satyricus), h u m o r í s t m. In dezen laatsten zin
vindt men tegenwoordig ook HUMORISTIQUE.
Ilumour, m. (pr. iou-ror) (angl.) Hu m o r m.
(z. HUMEUR, laatste beteekenis).
Humus, m. (pr. u-muce) Poot-, tuin-, mest-,
teel-, damaarde f., h u mus m.
*Rune, f. [Mar.] Mars f. La grande h-, de
groote mars. Mat de h-, marsstenq f., topmast m.
Graj;ll. inat de h-, ciroote .,teug, steng van den
grootes mast. Petit nit de h-, voorsteng, fokkesteng. Mat de ti- d'artimon of de perroquet de
fougue, kruissteng. — [ Charp.] Klokkebalk m.
hlunier, m. [Mar.] Marszeil n. Grand h-, groot
marszeil. Petit h-, H- d'avant, de misaine, voor
gestreken marszeil. H- Naut of-marszeil.Hnd,
en coche, marszeil in top, in top staand marszeil. Hh mi -mat, halversteng gestreken marszeil. H- sur le
ton, marszeil op 't ezelshoofd, op den rand geloopen.
H- serré or cargué, digt beslagen marszeil. H- en
bannière, los, vliegend marszeil. H- risé, gereefd
marszeil. H- an has ris, digtgeree fd marszeil. Hen ralingue, killend marszeil. H- coif é, tegengebrast 'marszeil. Hisser un h-, Mettre on h- dehors, Guinder un h-, een marszeil bijzetten. Pdcharge Ie petit h- ! bras of het voormarszeil. —
[Peche] Soort van vischnet n.
Huon, m. [H. n,] (pop.), z. v. a. CHAT-HUANT.
Huppard, m. [H. n.] Soort van a frikaansche

arend m.
*Hup pe, f. [H. n.] Hop in. (een gekuifde vogel van de grootte der meerl). — Kuif, vogelkuif f.
— [Charp.] Ijzeren tang f.
*Hoppe, e, adj. Gekuifd, met eene kuif.
Alouette h-e, gekuifde leeuwerik m. -- (fig. et fam.)
Voornaam, van aanzien; — listig, slim. I1 v avait
quantité de femmes et des plus h-es, er waren
vele van de aanzienlijkste vrouwen tegenwoordig.
-- Les plus h-s yT sopt gris, de snedigsten worden
daarbij bedrogen. (bri m.
*Hoppe-col, m. [H. n.] Gekuifde kraag-koli*Huque, f. [U. eccl.] Nonnen-sluijerkleed n.
huik f.
Hura of Sablier,m. [Bot.] Westindische
notenboom m., welks rijpe vrucht met een' slag
openberst en hare zaden verre om zich heen strooit.
Hurasse, f. [Tech.] Hamerring m., ring aan
den steel van een' smidshamer.
Huraulithe, m. [Minér.] Soort van augiet
(AUGITE) .

*Hare, f. [H. n.] Kop ni. van sommige dieren,
inz. als hij afgehouwen is: La h- d'un langlier,

d'un ours, d'un lion, d'un saumon, d'un brochet,
d'un thon. — (fig.) Il a one vilaine h -, hij heeft

een' leeljke ragebol m., een verwilderd, ongekamd
hoofd n. — [Verg.] Ronde, aan alle zijden met
haar bezette borstel m.
*Hurh au, *Uurhault ! interj. Hot! (z. DIA)
Hurl, M. [.H. n.] Naam der gevlekte porseleinschelp f.
Hurio, Iiusio, m. [H.n.] Grootste steursoort f.
*IIurlant, e, adj. Huilend: Loup h-. -- *Hurlé, e, adj. (en part. passé van hurler) (fam.):
.

Gehuil, gejank, aanhoudend geschreeuw n. van
eenen wolf, hond. — (fig.) Luid gekerm, gejammer n.: II poussa des h-s de rage, de colère, hij
brulde 't uit van woede, van gramschap. — *Hurler, v. a. Huilen, janken (van wolven, honden) .
— (Prov.) 11 faut h- aver les loops, men moet
met de wolven in 't bosch huilen: men moet zich
schikken naar de menschen, met wie men leeft; ook:
men moet de boozen zijne tanden doen zien. — (fig.)
Luid klagen, jammeren, huilen, brullen; — zeer
luid en raauw zingen of' spreken, balken. -- *HURLER, v. a.: H- un chant, een gezang uitbalken. —
*furlerie, f. (burl.) Gehuil; gebalk n. — 'Uurleur, m. Janker, schreeuwer m. — [H. n.], z.

v. a. ALOUATE.
Hurluberlu of Hurlubrelu, adj. et adv.

(fam.) Onbedacht, over hol en bol, plomp verloren,
onbesuisd: Homme h-, of als subst. HURLUBERLU, M.
Onbesuisde, wildzang, loshoofd m. Entrer h-, onbesuisd binnentreden. -- HuRLUBRELU, m. Zeker
kapsel n. der 17de eeuw.
Huron, ne, adj. [Géogr.] : People h-, Nation
h-ne, huronsche volk n., een weleer magtig en tal

volk ten oosten van 't Huron -meer in N. Ame--rijk
rika. — (fig. et fain.) Woest, wreed. — [H. de
France] H-s, naam van de deelnemers aan de
jacquerie of den boerenopstand in 1358. — [Ans.
mil.] Mgnschansgraver in. (havengeld n.
Hurtage, m. [Mar.] Ankerregt, ankergeld;
Hurtebiller, V. a. Bespringen (van schapen).
f Hurtibilis, nl., z. v. a. TINTAMARRE.

Hussard, m. Hongaarsch ruiter, ligt gewapend ruiter, huzaar m. — (figq. et fam.) C'est on
véritabie h-, 't is een cc te huzaar, een drago<<!er
van een wijl. — [H. n.] H- de Cevlan, graote
blinkend zwarte Oostindische kever ni. — a LA
HUSSARDE, loc. adv. Op huzaren wijze. Habit á la
h-, huzarenkleed n. — (fig. et fam.) Vivre a la
h-, van 't plunderen leven. — [Mar.] Couper les
crins des chevaux á in h-, de manen van 't paard
op zin huzaarsch knippen, ze van den kop tot
halverwege den hals afsnijden. -- HUSSARDE, f.
Hongaarsche dans ni.
*Huissites, in. pl. [H. eccl. ] Hussieten in. pl.,
aanhangers en wrekers van den boheemschen godsdienstleeraar Jan Huss. — Hussitisme, m.
Leer f. der hussieten, h u s s i t i s m u s n.
Russo, m. [H. n.] , z. v. a. HURio.
Hutagne, f. [Ape. mar.] Draaireep f., kar
-deln.
t Hutin, e, adj. Oploopend, twistziek; stijfhoofdig. — [H- de France] Louis le h-, Lodewijk
de woelige, de onrustige. — t HUTIN, m. Twist m.,
gramschap f. — HUTINS, n7. pl. Wijnloofkransen m.
pl., wijngaard-festoenen n. pl.
Huutinet, m. [Tech.] Kleine kuipershamer in.
*Hotte, f. Hut; soldaten - veldhut f. --- H- ambulante, draagbare hut (der jagers). -- *Rutter,
v. a. [Mar] : H- les basses-vergues, de onderraas
in 't hol strijken, optoppen. -- SE HUTTER, v, pr.
Zich eerie hut of hutten bouwen. — [Mil.], z. v. a.
SE BARAQUER. -- Hutteur, m. Jager m., die eene
draagbare hut met zich voert.
Hove, f. Huif f., voormalig vrouwenkapsel.
Huyau, m. [H. n.] Koekoek m. — (fig.) z.
V. a. coca.
t *UIuze, f. Zwijnskop in. (hure). — HUZE h
HUZE, loc. adv. Met de hoofden naar elkander gerigt.
Huzza ! interj., z. v. a. HOURRAH.
Hyacinthe, f. [Bot.], z. JACINTHE. —[Minér.]

Hyacinth m., een meestal oranjegeel of goudkleurig
edelgesteente n., olijftopaas, goudsteen m. — HYACINTHE, adj. Paarsachtig blaauw. — Ilyacinthin, e, adj. Hiacinthkleurig; tot den hiacinth
behoorend. — HYACINTHINE, f. [Minér.] , z. IDOCRASE.
Uyades, f. pl. [Byth.] Beek- of vivernimfen f. pl. — [Astr.] Zevengesternte n. (PLEIADES).
Hyale, f. [H. n.? Hoofdeloos weekdier n. —
Soort van vlinder m.
Hyaléon, m. [Méd.] Glasachtig vocht n., dat
zich uit oog en oor afscheidt. --- Hyalin, e, adj.
[Didact.] Glasachtig, naar glas gelijkend, door zigtig — Hyalinorizhe, adj. [Bot.] Met witte,
doorzigtige wortelen. — Ilyalipenne, adj. [H. n.]
Met doorzigtige vleugelen. —Hyalite, f. [Méd.]
Ontsteking van het glasvoclztvlies in 't oog. —
fy alithe, m. [Miner.] Glassteen m., bazaltglas,
:

HYAL DE
lavaglas. Muller°sch glas na., een witachtig, (1001schijnend mineraal uit het kiezelgeslacht, h y a liet m. — Hyalode, adj. Glaskleuring. -- Iiyalographe, m. [Didact.] Werktuig n. tot het
perspectief-leekenen, h y a l o g r a a p h m. — Hy alographie, f. Het schilderen of teekeiten door
middel van den hyalograaph.: ook Z. v. a. HYALOTYPIE . — Een uit barnsteen, doorzigtig hars, glas
en kristal bestaand mozaïek n. — Eiyalo graphique, I. Tot de hyalographie of den hyalograaph behoorend, h y a l o g r áp hi s e h. — Ilyaloïde, adj. Glasachtig, glasvorinig. — [Anat.
Humeur 11-, Membrane h-, of als subst. HYALOïDE, f. Glasvocht, glasachtig vocht n. in 't oor{;

- doorschijnend vlies van dat vocht, glasvocht -

vlies n. --- Iiyaloïdien, ne, adj. [Anat.] Tot

het glasvochtvlies behoorend, h y a 1 o ï d i s c h. —

Ilyaloïdite, f., z. V. a. HYALITE. -- Ilyaloptère, adj. [D.. n.] Iet doorzi.gtige vleugels. —
fIyalotere, in. [Phys.] Vonkenleider, eléktrische glasleider In. (ons eene elektrische vonk door
eerre glasplaat te laten gaan).— Hyalosonie, adj.
[H. n. a Met doorzigtig lijf. — Hyalosperine,
aclj. [Bot.] Met doorzigtige zaadkorrels. — Ilyalotypie, f. [DidacL.] Nieuwgevonden kunst om

teekeningen op glasplaten te etsen en af te druk
Hyalurgie, f. [bidact.] Glasbereiding,-ken.
glasmakerskunst; glas-chemie f. —Hyaleirgigaue,
odj. Die kunst betreffend, h y a l u r g i s e h.

Hyanche, m. [Méd.] Ontsteking der amandelen.
Hyaaas, ni. pl. [H. n.] Gaapbekken, messnavels
111. pl. (CULTIROSTREs).

Hyboaxae, f. [Méd.] Oorkwaal f., (lie somtijds
met doofheid eindigt; — uitwijking f. van !le ruggegraat, bult, bochel 1n. --- Hyboniéi i-e, m.
Bultmeter, h y b o m e t e r m. - Hybotnétrie, f.
Bultmeting f. — Hybométrique, f. Die kunst
of dat werktuig betreffend, h, y b o m é t r i s c h. —
fybos, ni. (pr. i-l^oce) [H. n.] Bultvlieg f.
Hybridatioie, f. [H. n.] Voortbrenging f. van
hybridische voorwerpen, van bastaardplanten, bastaarddieren. --- Hybride, adj, [H. n.] Uit twee
verschillende soorten geteeld of gewonnen. h y b r ídisch: Les Inulets sont des animaux h-s, de muilezel s zijn hibridische dieren, basterddieren . Plante
h-, bastaardplant f. — [Gram.] Mot li •, ^mengel woord n., uit twee talen genomen en zarnengesteld
woord n. (b. v. bureaucratie, van 't fransch bureau,
en 't grieksch krátos).--- %Iibridisine, m., -Iybridité, f. Hoedanigheid f. van„, 't geen hybridisch
is, h y b r° i d i s mus n. — [Gram.] Zamen..gesteldheid van een woord uit verschillende talen, h ybriditeit f.
Hydaride, f. [Méd.] Naar water gelijkend
vocht n. — Hydarthre , Hydarth rose of
Ilydarthrosie, f. ] Méd.] Ledewater n.; -- ledewaterzucht f. -- Hydatide, f. [H. n.] Blaasworm in., tegennatuurlijk gewrocht in 't vleesch,
de hersenen, enz. van vele zoogdieren-, h y'd a t is f.
— [Chic.] Waterblaasje n. op 't ligchaam. -- Som
ook : overvloedig smeer n. rondom de oog -tfjds
Hydatideux, ease, adj. [Méd.] Af--ledn.
fection h-euse , door blaaswormen veroorzaakte
kwaal f. -- Hydatidigae, adj. De blaaswormen
betreffend; blaaswormen bevattend, b y (l a t i d i s c h.
-- Hydatidocèle, f. Breuk f. van waterblaas jes (onder den balzak of aan de zaadstreng). --Uydatiforme, adj. Blaas- of beursvormig. —
fydatigène, odj. [Méd.] Maladies h-s, door
blaaswormen tewee.gebragte ziekten f. p1. — Hydatigére, f. [II. n.] Soort van ingewandsworm in. van 't geslacht der blaaswormen. -- fydatines, f. pl. Soort van infusie-diertjes n. pl.,
waartoe de raderdiertjes behooren. — Hydatin, f.
[Chir .] , z. V. a. HYDATIDE . -- f ydatisme, m.
[Méd.] Geruisch, veroorzaakt door de golvende bewegin g van 't vocht in een gezwel, het borrelen of
klokken, h y d a t i s m u s n. — Hy datoeêle, f.,
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Hydrae, f., z. V. a. ÉRmNACE. --- lUydnocar-

pe, in. [Bot.] Boom in. op Ceylon, welks brakingwekkende bladen den visch bedwelmen.
Ily drachme, f. [H. n.] Waterspin f. — I Iydrachnette, f. [B. li.] Watermot f. -- I-lydra-

cide, adj. [Chinn.] Aside h-, waterstofzuur n.
- Hydragogue, adj. [Méd.] Watera fdrijvend:
Remède h-, o f als subst. HYDR AGOGUE, in Middel
tegen de waterzucht. — Ilydralcool,m. [Pharm.]
Brandewijn , alkohol m. beneden graden. —
I-Iydrange, tlydrangée, Ilydrangelle, f.
[Bot.] Soort van steenbreke f. -8l- cultivee, hoetens -ia f. —
Hydrargure, m.„ [Chinn.] Kwik- arnalriáma n.,
mengsel van kwik en een ander metaal. — Hydrargire, m. [Cum.] Kwik, kwikzilver n. ---[H. n.] Zoetwatervisch m. van Carolina, die ook
buiten 't water kan leven. — Hydrargyrentérophthisie, f. [Méd.] Door kwik teweeg gebragte
ingewandsziekte f. — Hydrargyride, adj. [Didact.] Naar kwik gelijkend. — Hydrargyrie, f.
[Méd.] Door kwik veroorzaakte huidziekte f., kwik:,.
uitslag X71.—Hydrargyro-cyanate, ni. [China.]
Kwikzilver^blaauwzue'r° zout n. --- Ilydrargyrocyanaigaie, adj. [Claim. [: Acide h-, kw-ikzilverblaauwz'uur n. — Hydrargyro-fulminate, nl.
[(,'him. ] Kwikzilver- knaizuuri zout n. — Hydrargyro-fnlaiiinigaae, adj. [Chinn.] Acide h-,
kwikzilvc;, - knalzuur- n. — Hydrargyro-pnenmatique, a(lj. [Chun. [: Appareil ii-, kwik bak in. -- Hydrargyrose, I. [i^ éd.] Uitwendige aa;=wendírlr1 van 't kwik, kw , ikinwr°ijvin.cl f.
--- Hydrargyrure, f., z. v. a. HYDRARGURE. Ilydrathre, in. [ \iied.] Gewrichtswaterzucht f.

Ilydrationa,f. (:China.] Overgang i:F. tot frydraat.
— Hydrate, m. [Chico.] Waterverbinding f., ver binding van een metaal -oxyde met water , h y(l r a a t n. -•
e, adj. Met water verbonden: Fer h-, ijzer-hydraat n. — s' llydrater,
C. P. Den aar(1 van een hydraat aannemen.
Hydranle , m. [Ant.] Waterorgelspeler in.
— HYDRAULES, 111. p1. [ ii . n. ] Vleeschetende cetaceën of walvischdieren n. pl. - Hydraulicien, nl. Waterbouw leundige in., ingenieur van
den waterstaat.— Hydraulico-pneuinatique,
adj. Door luchtdrukking het water opvoerend: Machine h-, lucht-waterwerktuig n. --- Hydrauliq. ue, adj. Tot de water leidingskunst of de waterwerken behoorende, h y d r a <at 1 i s c h: Science
h-, of als subst. HYDRAULIQUE , t. Leer van (Ie
beweging en den druk der vloeistoffen, watermust,
leer der waterwerken, waterleidi,ngskun.st, by d r an-

ii e k f. Architecture h-, waterbouwkunst f. Machine li-, waterwerktuig n. -- Orgue h-, waterorgel is. -- Mortier Ii-, watermortel in. (die in
't water hard wor (l t) . -- Hy drauliste , in.

1lraterbouwkundige., waterweekmaker, hydra ulist in.
flydre, f. [M t.] Zevenhoofclig monster n. ier.
't moeras Lerna, Lernasche slang (door Ilerkules
gedood) . hydra f. --- (fig. et poét.) Kwaad n..

dat toeneemt, hoe meer men 't zoekt te weren: Cette
faction est une h- a cent tétes, die partijschap

is eerie honderdhoofdige hydra. ---- [Astr.] Waterslang f., een zuidelijk sterrebeeld. --- [H. n.] Waterslang, zeer venijnige indische slang in rivieren
en vijvers. H- d'eau, waterhydea f., een visch (legkeerkringswateren, de schrik eter zwemmers. --Veelarm, armpolijp in. -- [Bot.] H- cornue, z. v. a.
CLRATOPHYLLE. (en water, w aterolie f.

z. v. a. HYDATIDOCÈLE. --- Flydatisome, adj.

[H. n.] Met blaasvormig lijf, hydatisómiseh. —
Hydatode, m. [Méd.] Waterachtig vocht n. van
`t oog tusschen 't hoornvlies en, het druifvlies. —
Hydatoïde, adj. Waterachtig, naar water gel,fjkend. Membrane h-, of als subsi . HYDAT0ÏDE , f.
Waterig oogvocht n. (humeur aqueuse). --- Hydatologie, f., z. v. a. HITDROLOGIE. — Hydatoscope, Hydatoscopie, z. v. a. HYDROMANCIEN,

Hydréleon, in. [Pharm.] Mengsel n. van olie
Hydreneéphale, f. [Méd.) Hersenwaterzucht, .f.
der kinderen. — Hydrenterocéle, f. [Chin,]
Waterdarmbreuk f.. -- Hydrentéroinphale, f.
[Chir.] Darin -waternavelbreuk f. --- Hydréon, m.,
z. v. a. HYAL ÉON. -- I-Iydrépiplocèle, f. [Chair.]
Waternetbreuk f. --- Hydrépiploinphale, I.
Navelw a tergezwel n., gepaard met eene netnavel
--- Hydrhéniie , f. [ Méd. J Waterige-breuk.
bloedstoestand m.
Iiydriade, f. [Myth.] Waternimf f.
I:Iydride, adj. [ll. n.] Doorgaans in 't water
levend (van reptiliën).
(ljkbus, aschkruik f.
flydrie, f. [Arst.] Waterkruik: -- lotbus; —
Hydriodate, ni. [Chun.] Iodium- waterstof
zuur zout n. ---- Hydriodite, m. Iodium-waterstofzur-ig zout n. -- Hydriodare, f. Iodium-
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waterstofverbindinll.
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Hydroa, f. [iMéd.] , z. V. a. HYDATIDE, ÉCHAUBOULURE.

Hydro-aéré,adj. [Bot.] In 't water en inde lucht
levend. — Hydro-aéropyrique, adj. [bidact.]
Tot water, lucht en vuur behoorend. — Hydroalunite, m. [Chico.] Waterhoudend aluinzurig

zout n. — Hydrobascule, f. Toestel n. om't wa-

terverlies bij het doorlaten van schepen door sluizen
voor te komen.— Hydrobate, m. [H. n.] Watertreder,waterlooper m., eerie watermeerle. --- Naam
van een nieuwelinqs (door Lie /land) uitgevonden toestel n. tot zelfredding op zee, h y dr o b a a t m. —
Hydrobèle, m. [Chic.] Watergezwel n. aan
't scrotum. -- Hydroblearbure, f. [Chim .]
Dubbele koolwaterstofverbindinq. —Hydrobisulfate, m. [Chim.] Dubbel gezwaveld zwavelwaterstofzuurzout n. — Hydroblépharon, m. [Méd.]
Zuchtaardige zwelling f. der oogleden. — Hydroborique, adj. Waterstof en borium bevattend. —

Hydrobranche, adj. [H. n.] Met kieuwen tot

walerademing geschikt. — Ilydrobrotnate, m.
[Chim.] tWaterhoudend bromiumzuur zout n.—Hydrochalcédoine, f. [Minér.] Watercalcedoon m.

—Hydrocanthares of -cantharides,in.pl.3n

't water levende schildvleugelige insecten n. pl., zwem
pl. — Hydroearbonate, m. [Chico.]-kevrsm.
Koolwatersto fzuur zout. — Hydrocarboné, e,
adj. [Chim.] Uit water en koolstof bestaande. -- fydrocarbonique, adj. [Clrim.] Gaz li-, koolwaterstofgas n. — Hydroearbiire, f. [Chico.] KoolwaterstaJverbindin. f. — Iiy droeardie. f. [Méd.]
Hartwaterzucht f., waterzucht van 't hartezakje.
--- Hydrocanle, adj. [Bot.] Met in 't water
drijven'den stengel. — Ilydrocele , f. [^Iéd.1
-

Waterbreuk f. aan 't scrotum. •— %I ydrocélique,

adj. Die waterbreuk betreffend, daaraan lijdend,
h y d r o c é Ii s e h. — Hydrocéph ale, lydrocéphalie, f. [HHéd.] Hoofdwaterzucht f., waterhoofd n. — Hydroeéphalique, adj. Tot het
water/mold behoorend, h y d r o c e p h cí 1 i s c h. —
Hydroeéphalite, f. Ileete hersenwaterzucht f.,
hersenontsteking met uitstorting van vocht. -Hydrocérame, n1. [Coco.] Koelkruik f., aarden
vat, dat de vochten snel laatdoortrekken een daar
afkoelt (alcarazas). — Ily--dortbevizns
drocéramique, adj. Die koelvaten betrefend:
Poterie h-, afkoelend aardewerk n. -- Hydrocératophy llnm, m., z. v. a. C RATOPHYLLE.
— Hydi-ocharide, fydrocharis, f. [Bot.]

Kikvorschenbeet in., eerie europésche waterplant.
-- fydrochimïe, f. Waterscheikunde, hydr0chemie f. -- Hy drochimique, adj. Daartoe
behoorend, h y d r o c h é m is c h. — Hydroehlorate, m. [Chim.] Chloorwaterstofzuur zout n. —
Hydro-chlorique, wij.: Acide h-, chloorwaterstofzuur n. — Hydrochoérus , m. [H, n.],
z. v. a. CABIAI . -- Hydrocirsocele, f. [Chir.]
De met aderspatten repaarde waterbreuk f. -Uydroconion , m. [Méd.] Waterstuif bad, n.

HYDRO-MËNINGITE.
Hydrofluate, m . [Chico .] Fluor- of vloeispaathwaterstorzuur zout n. — llydroflaorigsie, adj.
[Chico.) Acide h-, vloeispaath-waterstofzuur n. -Hydrof uge, adj. Waterverd, yvend, vochtweremI. — Hydrogale, m. [bidact.] Melkwater n.,
water en melk. — Hydrogastre , m. [Bot.)
.Soort van zoetwater-wier n. — Hydro g é, e, adj.
bidact.] Uit aarde in water zamengesteld. -- liy drogynation, I. [Chico.] Verbinding f., 't ver
waterstof. -- Iiydrogène, m.-bondez(jmt
[Chico.] Waterstof f., by d r o g é n i u in n. H- sul
zwavel -, koolwaterstof'. — Ook als-furé,cab
adj.: Gaz h-, waterstofgas n. Gaz h- carboné,

koolwaterstofgas, lichtgas n. -- Hydrogéné, e,

aclj. (en part. p(1ssé) [Chico.] Met waterstof ver

-- Hydrogéner,-bonde,ghyr d.
V. a. [Ch Ito. Met waterstof verbinden. — Hydrogéuèsè, f. [Méd.] Ziekte f., toegeschreven
aan gebrek of aait overvloed van waterstof. — Iiy'
dro génifère, adj. [Chico.] Ii
-- ilydr ogénure, f., z. v. a. HYDRURE. -- Hy -

drpgéologie, f. [Didact.] Leer f. van de vorming

der aardoppervlakte door water; verhandeling f.
over den invloed des waters op de aarde. --- Hydrogéologique, acij: Die leer, die verhandeling
betre//end, h y d r o g e n t ci g I s c h. — iiydrogéologiste of llydrogéologue, in. Verklaarder
van den invloed des waters op de aarde, waterkundige, h ij(! r o g e o to o.g m. -- Hydrogène,
adj. D(lter- of vochtvoerend (van plante) vaten).
— Hydrogiton, e, adj. [Bot.] In de nabuur
levend of groevend. -- Ii ydro--schapvnwter
glosse, f. [Mèíl.] Is:ikvorschgezwel n. onder de
tong (grenouli(tt.e, ramie). -- II
f. [bidact.] Kura f. oin bronnen door ..1
del van (le toover- of wigchelroede te ontdekken;
— somt ds ook: kunst (les putboorders. — Hy-

drognomonique, adj. Die ,gewaande of die wezenlij ke kunst betreffend, 1, yd r o g n o in o n i s c h.
— Iiydrognoinoniste, m. Opspoorden van broannen door middel van de wigchelroede; --- putboorder, kenner der potboring, h y d r o g n o m o n i s t m.
t-- Hydrognosie, f . [bidact .] Geschiedenis van
'S aardbols wateren. — Hydrographe, m. Waterbeschrijver , zeekaarten -vervaardiger , h, y d r og r a a p h m. — Hydrographie, f. Ylraterbeschr(lv i)lg; zamenstelling der zeekaarten; --. scheep
Cartes d'h-, zeevaartkaarten , zee--varthunsf.
kaarten f. pl_ — Hydrographique, adj. Tot de,
l 1aterbeschrjiving behoorend, h y d r o g r a p h • s e h:
Cartes h-s, zeekaarten t. pl. — ] lydrogure. f.,
,

z. v. a. HYDRURE. — IHydrohémie, f. [:Iéd.]

Waterigheid van 't bloed. — Hydroiobole, adj.,
z. v. a. HYDRODOLOPE . — Ilydrokélomètre, m.
[Didact.] Watersnelheidsiitcterm.—Hydrolat,m.
[Pha 'iii .] Gedestilleerd of overgehaald water n.
Hydrolatoure, f. [Pharm.] Opgieting f. of (If/cook51 1 n. eerier artsen2,lstof. . Hydrolé, m. [Pharm.]
in water opgeloste (Irtse)z j f. Hydrolicopneu— Hydrocorax, m., z. v. a. CAL A0 . — Hydro- niatique, adj.: Machine h-, werktuign.. dat het
corées, fydrocorides of Hydrocorizes, f. water door middel van de lucht opheft. — Hydropl. Geslacht der waterweegluizen I. pl. — Hydro- ligae, adj. [Pharm.] Met water bereid of ver
— Ilydrolithe, m.[.11inér.J-bonde,hylisc.
cotyle, f. [Bot.] , z. v. a. ÉCUELLE d'eau. — Hy droeyanate , m. [Chico .] Blaauwstof water- Watersteen ni., soort van melkwit kristal. — Hydrolo gie, I. Waterleer f., beschr ijving der ver
stofzuur zout, blaauwzuur zout n. — Hydrocy
wateren op aarde, inz. ten opzigte vans-schilend
anique, adj. [Chico.] Acide Ii-, blaauwstof wastofzuur, blaauwzuur n. (een der sterkste- en ge de velerlei vreemde stoffen, waarmede zij vermengd
vergiften). --- Ilydrocyon, Hydro--varlijkste zijn. — Hydrologique, adj. De waterleer beeyn, m. [H. n.] Nijivisch var, 't zalmgeslacht, treffend, hydro1ogiseii. — Hydrologee, m.
raschal, door de Egyptenaren Kelb-el-bahr, rivier- Kenner, leeraar der waterleer, h y d r o l o o g m.
hond m. geheeten ( waarschijnlijk de vraatzieke --- Ilydromaneie, f. Waarzeggerij, h y d r 0phager der Ouden). — Hydrocyste, Hydro- ill a n tie f. — Hydroinancien, -ne, I. Waeystie, f. [Méd.] Besloten waterzucht, waterblaas f. terwaarzegger m., - zegster f. — hydromanie, F.
— Hydroderflie, m. [Méd.] Huidwaterzucht f. Waterwoede f.. zucht om zich in, 't water te stor— Hydrodolope, adj. [H. n.] Vergiftig en in ten. — ilydromanigae, adj. De waterwoede
't water levend (van repliliën). — Ilydrodyna- betreffend, h y d rom áni,sch. — Hydroman migae, f. [Pbys.] Leer der waterkracht, leer van tigne,,adj. IDe waterwaarzeggerij bietref'end, h y't evenwigt en de beweging der vloei sto j/'en, weten d r o m a n t i s c h. -- I-Iydroniécaniq ue , adj.
wetten der vloeisto/fen in 't algemeen,-schapvnde [Tech. ] _ Waterwerktlir,elíjk, door waterkracht ge
om e c h á n i se h. -- Ilydronte--drevn,hy
Ii y d r o d y n a mi e k f. - HYDRODYNAMIQUE , adj.
wetenschap
betre/fend, h y d r o d y n a- di astime, F. [Méd.] Waterafzondering in 't midDie leer of
m isc h.,— H,y dro-encephaloeèle, f., z. v. a. delvlies, middelvlies-waterzuchtf.--Hydromel,m.
HYDROCEPHALE. — Hydro-enterocèle, f., z. v. a. Wateehonig, mede f. — IIydromélon, Hydroméléon, m. [Pharm.] Kweëndrank m., mengsel
HYDRENTEROCI LE. — Hydro- entéromphale, f
van water en honig met kweënsap. --- Hydroinelz. V. a. HYDRENTEROMPHALE. = H ydro -épi locèle, f., z. v. a. HYDRÉPIPLOCELE. - Hydro- lé, in. [Pharm.] X42 tsenij f. met mede tot basis,
ép lomphale, f., z. v. a. HYDREPIPLOMPHALE. mechdrank m. — I Iydroméningite, F. [Méd.]
ydrofère, adj. [Chico.] Waterhoudend. — Hersenvliesontsteking f. niet waterzucht. -. Hy—
,

-
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droniétéore, m. [Phys.] Waterig luchtversch nsel n. (nevel, mist, regen, enz.).— Hydrornètre, m.
[Pbys.] Watermeter, hydrometer nl., z. V. a.
AREOMIÈTRE. -- [H. n.] Waterlooper in., insect
van 't geslacht der bloedzuigenden. — Hydrométrie, f. Watermeetkunst f., gebruik van den hy-

dro- of areometer. — [Méd.] Waterzucht f. der
baarmoeder. — Hydronnétrique, adj. De watermeetkunst of den watermeter betre/fend; -- de baar
-moedrwatzuchbf/n,ydrousétich.—
Hy droniétrographe, in. Werktuig n. ter bepaling van de.hoeveelheid water, die in een' gegeven tijd
verdampt, hydrometrograaph m. — Hydromphale, f. [Chic.] Wateenavel, navelwatergezwem., h y d romp lh a l u s m.—IUydromnuriate,

Hydroniur iatique, z. v. a. HYDROCHLORATE,
HYDROCHLORIQUE . — Hydromyes, f. pl. Dubbel

insecten n. pl., welker larven of poppen in-vleugi

't water leven. -- Hydromys, m. [R. n.] Wa-

termuis f., soort van knaagdier, dat even als de
bevers en waterratten leeft. — Hydronose, f.
[Méd.], Z. v. a . SUETTE . — Hydroolat, Hydroolature, enz., z. HYDROL—.— Hydr opathe, m.

Geneesheer, die inz., het water als geneesmiddel
aanwendt, waterdoctor, b y drop a a t h m. -- Hydropathie,f. Watergeneeskunde; h y d r op a l h i e
of kg d r op a thick f. — Hydropathique, adj.
De waterheelkunde betreffend, h y 0 r op a t h is c h.
-- Hydropédèse, f. [Méd.] Overmatig zweet n.
- Hydropeltide, f., Hydropeltes, m. [Bot.]
Plant met sch il dvormige bladeren. — Hydropéricarde of fydropéricardie, f. [Méd.] Wa-

terzucht f. van 't hartezakje.—Hydropéritonie,f.
[Méd.] Borstwaterzucht f.— Hydropéritonite, f.
.Buikvlieswaterzucht en ontsteking 1. — Hydropersulfate, in. [Chim.] Overzwavelwaterstofzuur
zout n. -- Hydrophane, adj.: [Minér.] In 't water doorschijnend wordend. — HYDROPHANE, m.
Wereldoog H. [oculus mundi], eerie verscheidenheid van den opaal, die water inzuigt en zoo doorschijnend to kleurspetend wordt, h y d r o ph a a n m.

— Hydrophante, in., z. v. a. HYDROGNOílIOMISTE . — Hydrophides, m. pl. [H. n.] Waterslangen f. pl. — Hydrophile, adj. [Didact.]

Waterininnend, gaarne in 't water zich ophoudend,
levend of groeijend. — Als subst. m. Waterkever m.
— Hydrophiliens, m. [H. n.] Waterkevers m. pl.
-- Hydrophilites, m. pl. [H. n.] Versteende
waterkevers m. pl. — Hydrophiogose, f. [Méd,]
Ontsteking met waterige afscheiding — HYDROPHLOGoSE, m. [Tech.] Soort van kagchel f., voorzien
van een' cilinder met dubbelen bodem, one het water
te bevatten. — Hydrophobe, m. et f. [Med.]
Lijder m., lijderes f. aan watervrees. — Hydrophobie, f. Watervrees, hondswoede f. — Hydrophobique, adj. Waterschuw, h y d r o p k ob i s c h. — Hydropholidophides, in. pl. [H. n.]
Geschubde waterslangen f. pl. — Hydrophore,
adj. [Anat.] Water- of vochtvoerend. -- Substances
bi-s, stoffen f. pl., die de vochten der lucht gretig
inzuigen. --- [Bot.] Gemakkelijk in 't water oplossend . ---- HYDROPHORE , m. [Ant.] Waterschenker m. — [Tech.] Waterbuis of -slang f, — Hydrophosphate, m. [Chim.] Phosphorwaterstofzuur zout n. — Hydrophosphure, f. Phosphorwatersto f eerbinding f.— Hydrophractique, adj.
[Tech.] : Chapeaux h-s, waterproef-hoeden m. pl. -.Hydrophthalmie, f. [Méd.] Wateroog n., waterzucht f. van 't oog. - Hydrophthalntion, m.
[Méd.] Halvemaanswijze kring m. onder 't benedenooglid.—Hydrophthalmique,adj. lot de oogwaterzucht behoorend, b y drop h t h a l m i s c h. —Hydrophthorate, Hydrophthorique, z. V. a.
.

HYDROFLUATE, HYDROFLUORIQUE . — Hydrophy -

ces, f. pl. [Bot.] Water-wierplanten f. pl. —
Hydrophylle, f. [Bot.] Waterblad n. -- Hydrophysocèle , f. [Chic.] Waterwindbreuk f.
— Hydrophysomètre, f. [Med.] Ophooping
van vochten en gas in de baarmoeder. -- Hydrophyte, f. [Bot. [ Waterplant f. -- fIydrophyto g raphe, m. [Didact.] Schrijver m. over de
waterplanten. — Hydrophytographie, f. Waterplantbeschrving f. — Hydrophytographique , adj. Waterplantbeschrjvend. — Hydrophytologie, f. Leer, geschiedenis der waterplanten. — Hydrophytologique, adj. Die leer of

geschiedenis betreffend, h y d r op h y t o 1 ó g i s e h.
-- Hydrophytologue, m. Kenner der water-

-
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planten, h y d r o pIi y to l oo g in. --- Hydropi -

per , m. (pr. —père [Bot.] 11 aterpeper f. -Hyclropique, arlj. [Med.] IIaterzuchtiq, h yd r á p i s c h. -- Hydropisie, f. [Méd. J Waterzucht, inz. die des onderbuiks (ascite), h, y d i° op i s i(' f. — Hydropleurie, I. [Méd.] Borstwaterzucht f. -- Ilydropleurite, I. [Méd.] Ontste-

mng f. van 't borst- of ribbenvlies met waterzucht.

-- Hydroplèvre, f. [l\^iéd.] Waterzucht f. van
't ribbenvlies. — Hydropneuniatique, adj.
[Chico.]; Appareil, Cuve h-, toestel in., kuip f. om

gas onder water op te vannen, h y 19 o p n e u in a t i
Ic e toestel of kuip.— Hydropneumatoeèle, f.-sc
[Méd.] Luchtwater breuk f. — Hydropneumonie , f. [Méd. [ Longwaterzucht f. — Hydropneumonique, adj. Longwaterzuchtig. — Hydropneumopéricarde, f. léd.j Ophoop-ing f.
van vocht en lucht in 't hartezakje.— H,ydropneumosarque, f. [Chir.] water-, wind- en vleeschgezwel n. -- HydropneuInotorax, m. [Méd.]
I itstorting van vocht en lucht 'in de borst. -Hydropoide, adj. [Méd. [ Waterzuchtachtig, —
IIydropote, adj. [Didact.] 'Viet dan water drinkend. — tells subst. m. en f.: Waterdrinker m.
-drinkster f. — IHydroptéride, I. [Bot.] Wate varen, waterkruid n. -- Hydropyrète, m.
[í19éd.] Kwaadaardige zweetkoorts f. — Hydropyrétique, adj. Niet koorts in zweet verbonden.
— Ilydropyrique, adj. [Phys.] Water- en
vuurspuwend (van vulkanen), h y d r op y'r i,s eh. —
Ilydrorachis, Hydrorachitis,f. (pr. —chice,
—tire) [Méd. J Waterzucht f. van de ruggegraat.
-- Hydrorch4te, f. [Méd.] Teelba/waterzucht f.
,

r

- Hydrorrhodon of Hydrorrhodin , nn.
[Pharm.] Dank m. van water en rozenolie (een
uitmuntend tegenzgif). — Hydrosaecharuni, m.
(pr. -- sak-ka-rom (' ). [Pharm.] Suikerwater n.
siroop f. uit water en suiker. — Hydrosace, f.
[Bot.], z. v. a. ANDROSACE. — Hydrosarcocèle, f. [Chic.] Vleeschwaterbreuk f. — Hydrosarque , f. [ Méd. ] Watervleeschgezwel n. —
Ilydrosat, in. [Pharm.] Rozen-a f kooksel n. met

mede gemengd. — Hydroscope, m., z. v. a.
HYDROGNOMISTE en SOURCIER. — Soort

van water-

uurwerk n., weleer in gebruik, h y d r o s Ie o o p m.
-- Hydroscopie, f. Waterontd
ekkingskunst f.;

z. v. a. HYDROMANCIE . -- Hydroscopien,

ne,

Hydroscopique, adj. Wat de hydroskopie betreft, hydroskóp isch.—Hydroséléniate,m.
[Chico.] Selénium-waterstofzuur zout n. — Hydronsélénique, adj. [Chico.] • Acide h-, se/datumwaterstofzuur n. -- Hydrosidérum, m. (pr.
—rome) [ Chim. ] Phosphorhoudend ijzer ( beter
phosphure de fer). — Hydrosilicate, m. Kiezelwaterstofzuur zout n. — Hydrostatique, f.
[Phys.] Waterstandsleer, waterweegkunde f., leer
van het evenwigt der druipbare vloeistoffen, h ydrostatiek, hydrostática f.—Oolkalsadj.:
Balance h- , z. v. a. HYDROMÈTRE . — Hydrosta-

tiquement, adv. Volgens de regels der waterweegkunde, b y d t á t i s c h. — Hydrosudo-

pathie, f., z. v. a. HYDROTHERAPIE. — H ydro sulfate, in. [Chico.] Zwavelwaterstofzuur zout n.
— Hydrosulfure, m. [Chico.] Zwavelwuaterstofverbinding, waterzwavel f. — Hydrosulfa rique, adj. [Chico.]: Acide h-, zwavelwaterstofzuur. -- Hydrosulfureux, Buse, adj. [Chico.] :
Acide h-, zwavelig waterstofzuur n. — Hydrotachynmètre, m., z, v. a. HYDROEELOIIÈTRE. --Hydrotechnique, f. Waterbouwkunst f.: z. V. a.
HYDRAULIQUE . -- Hydrotellurate, m. [Chico.]
sellurium-waterstofzuur zout n. — Hydrotel lurique, adj. [Chim.] : Acide h-, tellurium-waterstofzuur n. — Hydrothalastique, f. Kunst

om onder water te varen, h y d r o t h a l as t ie k f.
— Hydrothérapie, f. Geneeskundige behandeling f. door 't water. — Hydrothionate, Hy

drothionique, z. v. a. HYDROSULFURATE, HYDROSULFURIQUE . --- Hydrothorax, m. [Méd .]

Borstwaterzuaht f. -- Ilydrotile, f. [Minér.]
Waterbevattende klappersteen m. (géode), z. v. a.

ENHYDRE . — Hydrotique, adj. [Méd.], z. v. a.
HYDRAGOGUE en I-IIDROTIQUE . --- Hydrotite, f.

[Méd.] Oorwaterzucht f. — [Minér.] Kleine waterhoudende adelaarsteen (géode). — Hydroxy-

de, m., z. v. a. HYDRATE.
Hydrure, ni. [Chico.] Verbinding f . van zwavelwatersto fgas niet de metalen.
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llyénial, e, (rij. Tot den winter behoorend,
wintersch: Plantes h-es, zvinte rplante n f. pl. —
Montagnes h-e , sneeuwbergen ni. pl. (met nimmer

smeltende sneeuw en f s op hunne kruinen). (Plur.

m. hyérnaux).
Hyène, f. [IJ. n.] Hyéna f., een eenzaam le-

vend, vraatziek roofdier der heete gewesten van
Azië en Afrika. — Ilyénin, e, Hyénoïde,
adj. ?Vaar de hijéna. cjelijkend.
Ilyetoniètire, fyétoscope, in. [Pliys.] Regenmeter, regenes zer m. of regenmaat, een werk
om de hoeveelheid gevallen regen te bepalen,-tuig
hyetoréter, hyetoskoop m. — Hyétométrie, Hyétoseopie, f. Regenmeting f. —
Hyétométrigae, Ily étoscopique, add. Den,
regenmeter betreffend, Ii y e t o m é t r i s c h, b y etoskOpisch.

Hygiastique, f. [Didact.] Gezondheidskunst,
geneeskunst f. (naar Hygiéa, godin der gezondheid).
— Ilygiène, f. Gezondheidsleer f. (diététique).
— Hygiénique, Hygiététique, adj. De ge
gezondheidsleer betreffend, h y g é--zondheif
1 s c h: Remédes h-s, gezondheidsmiddelen n. pl.
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Ilylareiiique, adj. [Didact.] Stofbeheerschend:

Esprit h-, sto/beheerscher, wereldgeest, universéle
geest m., wereldziel f., h y 1 á r c h m.
Hylé, f., of Hylee, in. [Alai.] Eerste of oor
stof F. -- Hylébate, adj. [H. n ]-spronkelij
In 't kreupelhout gaande (van v (; gelen). — HYL ; BATES, M. pl. Trompetvogels m. pl. (agamis).
;

Hyléeule, m., z. V. a. LINIE-BOLS.
-Hylées, I. pl., z. V. a. HYMENOPTERES.
UIyléïforane, adj., C. V. a. HYLIN. — Hylésipe, I. [U1. n.] Soort van houtkever m.
Hylin, e, adj. [H. n.] Naar een' boomkik vorsch (rainette) gelijkend.
Ilylobates, m. pl. [Il. H. Langarinicie apen
gibbons n3. pl. --- Hylobatraeiens, in. pl.
[11. n j Vorschen m. pl•, die zich in 't kreupelhout
ophouden. — Hylobiens, m. pil. [[list.] Woud
pl. --- Hyloeliosn,optères, in. pl.-bewonrsi.
[H. n.] Woudvogels, die hunne prooi in de vlugt

niet wld geotaenden sna ?iel vatten. -- Hyloelasmoptènes, m. 1;1. [1 . n.] Woudvogels m. pl.
die hun voedsel niet den snavel verbrijzelen. —
Hylogénie, f. [Phvl.] Stofvorming f. — IIyIogone, ac/i. [Géngi .] : Peuple h- of als subsi.
HYLOGONES, m. pl. Boombewoners, op booroen hui zende walden m. pl. — Hylophage, adj. [Géogr.]
Peuple h-, Of als subst. H\'LOPHAGES, M. pl.

— HYGIENIQUE, 1. Leer der behoedmiddelen, behoedende geneeskunst f. — Hygiéniquement, adv.
Volgens de , ezondheidsleer. — Ilygiéniste, m.
Beoefenaar der gezondheidsleer, h y g i e n i s t in.
Hygienne, f. [H. n.] Kraakbeenvisch.
Houteters in. i'. — fly loplatyrhynques, ln.
Hygiététique, adj., z. HYGIENIQUE.
pl. [Il. n.] Breedsnavelige woudvogels m. pl. —
Gezondheids-aarHygioeérame, m. [Tech.]
1 yloptènes, in. pl. [Ii. n.] Woudvogels in. pl.
dewerk n. (waartoe geenerlei der gezondheid scha - — Hylorthorhyngnes, m. pl. [I1. n.] Regt(lelijke stof gebruikt wordt). — Hygiocérami- snavelic e woudvogels m. pl. — Hylotome, n1.
qae, adj.: Poterie h-, z. V. a. HYGIOCERAME.
[H. n.] .Z aagkever m., houtzaa!swesp f. -- HyHygionome, m. [Didact.] Kenner der gezond
lotrypanoptenes, In. pl. [H. n.] Woudvogels,
— Hygionoinie, f., z. v. a. HYGIENE.-heidslr. die de boomschors met den snavel openhakken. --- Hygiononnique, adj., z. v. a. HYGIENIQUE. Hylozoïgne, adj. [Phil.] Tot het hylozoismus
Hygrobaroscope, m., [I']ij s ] Vochtzwaar- behoorend, h y 1 o z ó i s e h. — HYLOZOÏQUE, M. Jantemeter m., z. V. a. ARÉOMILTRE, PESE-LIQUEUR. - hanger van het hylozoismus, li ! l o z o í s t m. —
Hygrobaroseopique, adj., z. v. a. ARÉOIIE- Hylozoïsme, jn. [Phi.].] Bezieling der eerste stof,
TRIQUE. — Hygrobate, adj. [H. n.] In 't waleer f. van het stofleven, welke aan de stof een
ter loopend (van vogelen). — flygrobie, adj. oorspronkelijk aanzjn env eigen leven toeschrijft,
[H. n.] In 't water levend. — HYGROBIES, f. p1., hylozoismus n.
z. V. a. HYDROCANTHARES. — Hygrobié, e, adj.
Hyleirge, in [H. n.], z. V. Ëi. XYI.oPHAGE.
[Bot.] In 't water levend of groeiend. -- HygroIIylypsoptèites, m. pl. [H. n.] Op de boomblépharique, adj. [Anat.]: Conduits h-s, traantopyen nestelende woudvogels m. pl.
pl., uitmondingen f. pl. der traan -klierwgnm.
Hymen, (pr. i -méne), Ilyménée, [Meth.]
— Hygrocéranee, Ilygrocéramigae,-klier.
De huwel2)ksf;od, .Hymen m. (zoon van Bacchus en
z. v. a. HYDROCÉRA.ME, HYDROCERAM1QUE. — Hy- Venus, of van 4J)ollo en (ene zanggodin). — (fig.
grocirsocèle, f., z. v. a. HYDROCIRSOCELE --- et poét.) Huwelijk n., echt m. Les liens, Les
Hygroclirnax, m. [Anc. phis.] Vochtzwaar- noeuds de ]'hymen, de huweljjksbanden iii. pl.
temeter m. -- Hygrocollyre, m. [Pharm.] Les fr«its de 1'1i men, de vruchten I. pl. des huVloeibaar oogmiddel, oogwater n. -- Hygro-ea- welijks, de kinderen n. pl. Allumer le flambeau
diometre, m., z. v. a. EUDIOMETRE. — Hygro- de 1'h- of c1'h3-ménée, de huwelijkstoorts ontstelogie, f. [Didact.] Leer, geschiedenis f. van 't wa- ken, trouwen. Le lit d'hymen of (1 n n énée, het
ter, van de vloeistof'en. — [ Mud.] Leer f. der huwelijksbed -- Hi MEN, m. [Anal.] Maagdevlzes,
vochten van 't menschel jk ligchaam. -- Hygro- hymen n. -- [Bot.] Bloeinknopvliesje n. —
logique, adj. Die leer betreffend, h y g r o lo t Hyménéal, e, adj. Het huwelijk betreffend,
gis c h. — Hygrologne, m. Beschryver dier echtelilk.(Plur. m. h men(aux.) -- Hymenée, m.,
vloeistoffen, dier vochten, h y g r o 10 o g m. — Z. HYíiIEN. — [Ant.] Bruiloftslied n. -- HYME,NEES, f.
Hy grotnaneie, f., z. v. a. HYDROMANCIE. -- pl. .Hymensfeesten n. pl. — Ilyménélytre, adj.
Hygrome, ni. [Méd ] Waterbeursgezwel n. —
[H. n.] Met vliezige vleulleldeksels (van insecten).
;

j

-

Ilygromètre , Hygroscope , m. [Phys.]

Vochtigheidsmeter, luchtvochtmeter m., werktuig
ter waarneming van den graad der vochtigheid van
de lucht, hygrometer, hygroskoop m. —
Hygrométricité, f. Gevoeligheid voor de ver
vochtigheidsgraad der lucht. —-anderig
Hygrométrie, Hygroscopie, f. Vochtigheidsméting, kunst f. ons den graad van vochtigheid der
lucht met den hygrometer te bepalen. — Hygrométrigne, adj. Tot den luchtvochtmeter en zijn
gebruik behoorend; — zeer gevoelig voor de ver
graad van vochtigheid der lucht,-anderig
h y g r o m é t r i s c h. — Hy grométriquement
der luchtvochtmeting, h y gs-oregels
adv. Naar de
m é t r i s c, h. — Hygrophobie, f., z. v. a. HYDROPHOBIE. ; HIygrophthalnnigne, adj., z.
V. (t. HYGRORLEPHARIQU E . ,— Hygroscope, Hygroseopie, z. HYGROMETRE, HYGROMETRIE. —

Hygroseopicité, f. Eigenschap van alle bewerktuigde en van zeer vele onbewerktuigde ligchamen, om vocht tot zich te nemen of uit te
drijven, en alzoo te dezen opzigte met de hen omgevende midde!sto f in evenwigt te blijven, h y g r o.c k op i c i t e i t f. — Ilygrotologie, f. [Méd.],
z. v. a.. HYGROLOGIE.
Ilygrnsine, f. Het bij koude vloeibaar blijvend
gedeelte der planten-olien.

— HV 1ENf .YTRES, ll. pl. Bladluizen f. pl. —
Hyménoearpe, (h dj. [Bot.] Met vliezicie vrucht.
-- Hyménode, adj. [Bot.] Vliezig. — Hyménogastrigiie, adj. H. n.I ]Vlet vliezige maag
(van vogelen). — Hyménographe, m. [Didact.]
Vliesbeschrfjver ni. — IIyunénographie, I.

Vli.esbeschrijving f. (een gedeelte der ontleedkun (1e).
j

— Hyménographiquie, adj. Vli.esbeschrijvend.
Hyménolépidoptères, m. pl. [H. n.]

Vliesvleugelige insecten 11. pl., wier vleugels met
schubbig stof zin bedekt. — Hyinénologie, f.
[Anal.] Leer van, verhandeling f. over de vliezen.

— Hyménologigne, adj. Die leer of verhandeling betreffend, h y m e n o 1 o g i s ( h. ---- Hyinenologae of Hyménologiste, m., z. v. a. IIY%IENOGRAPHIE. — Hymenophylles, f. pl. [Bot.]

Soort van varenkruiden n,1., meest uilhm
eesche.

— Hyménopode, adj. [Ii. n.] Met ten halve

door een vlies verbondene teener (van vog ( len). —

Hyménoptère, adj. H. n.]: Insectes h-s, of

als subst. HY.MENOPTÉRES, m. pl. Vliesvleugelige
insecten (met ï vliezige, doorzigti(/e en geaderde
vleugelen, zoo als de wespen, bijeis , enz.), h y m e is ó-

p t e r a n. pl. - Hyinénoptérologie, f. Leer,
beschrijving f. van de vliesvleugelige insecten n. pl.
— Ilyinénorhize, adj. [Bot.] Met vliezige wortels. -- Ifyniénospore, fly ménosporé, e,

: YiklLNOTOME

-

adj. [Bot.] Met in een vlies gehulde zaadkorrels.
Hyinénotome, m. [Chic.] Mes nn. tot liet ont-

leden der vliezen. — H.yménotomie, f. [Anat.]
Vliesontledinq f. -- Hyménoto^niste, m. Vlies ontleder ni.
Hymnaire, nn. Gezangboek n., verzameling f.
van lofzangen.
Hymne, m. Lofzang m., feestlied n„ inz. ter
eere van de goden en helden der oudheid, h y mn u s m. — HYMNE, f. [Liturg.] Geestelijk lied,

christelijk kerklied n. — Hynnnigae, adj. Den
hymnus of lofzang betre/end, h y m n t s c la. —
Hymniste of Hymnographe, m. Lofzangschrijver, lo/lieddichter m. --- Hymnode, m et
f. [Ant.] Hymnenzanger m., - zangster f. (op de

grieksche feesten). -- Hymnographe, m. , z.

HYMMSTE. -- Hymnographie, f. [Plii]ol.]
Kunst f. om lofzangen te maken. — Hymngraphigtie, adj. Die kunst betreffend, b y en n o g r &
p h, i s c h. — l-lymnologie, f. [ Bilol.] Verhandeling f. over den lofzang; — het afzingen van
lofliederen; -- ook: kennis f. der christen-kerkgezangen en kerklieddichters. — Hynnnologigiie,
adj. Die verhandeling, dat (t/zingen , die kennis betreffend, h, y m n o l óg -i s c h. -- Hy ninologiste
of Hyinnologne, m. Schrijver eerier hyrnnoloqie; — beoefenaar, kenner van de geschiedenis en
litteratuur van 't kerkgezang, h y m n o 1 o o g nl.
Hyoehondro- glosse, (pr.ch=k),H.yoglosse, adj. [Anat.]: Muscle h-, of als subst. HYOCHONDRO- GLOSSE, HYOGLOSSE, m.

Naaie n van twee

tongbeenspieren. -- Hyo-épiglottique,., adj. Tot

Longbeen en strotklep hehoorend. --- Hyo^ de, adj.:
Os h-, of als subst. HYOiDE, m. Tongbeen n. -lyoïdien, ne, adj. Tot het tongbeen behoorend.

— Hyoglosse ,

z. HY0CHOMDRO- GLOSSE. -

Hyo-laryn gien, ne, adj. Tot het tongbeen

en 't strottenhoofd behoorend. — Hyo-pharynYen, ne, adj. Tot het tongbeen en het slok -

d armsti oo fd, behoorend.

Hyophorbier, in. j . Bot.] Soort van palm-

boom m. op Bourbon.

Hy oseyanme, m. [Bot.] Zwart bilzenkruid n.
Hyoscyaniine, f. [Clliin.] Een uit het bilzen -

kruid verkregen zwart alkaloïde.

Hyosère, ïlyoséride, Hyosiris, f. [Bot.]
Varkenssalade f., Bene plant met walgelijk ciekenden wortel.
Hyo-sternal, e, adj. [Anat.] Tot het tonrl-

been en het borstbeen behoorend. — Hyo-thyroii-
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ven, h yp e i b o l i. s é re n. -- 4- Hyperholisrne, in. Misbruik , gedur ig gebruik der hyt;erbool
of der overdrijving, h ylr e r It o l i s ni it s n. —

Hyperboloïde, adj. [Géom.] , z. v. a. HYPERBOI:IF ORDIE . -- Hyperboré, e, Hyperboréen,
ne, adj. ' [H. n.] Noordelijk, in 't hooge noorden
levend of groej7end, la y p e r b o r é i s c h, : Plante
h-e, Animal h-, noordelijke plant f., noordel jk
dier (t. Race h-e, Nations h-es, hoor-ai ordsche

volken it 1. (Lapgen, Gi°oenlanders, (nz.). Ier
h-e, noordelijke Li.(( I. .F. [Méd.J I ! ! ltrooting f. van 't hart. —

Iiypereardiotrophique, adj. Daartoe behoorend. — Hy pereatalectigne, adj. [Litt. anc.]
Overtollig: Vers h-, of als subsi. HYPERCC' , tl.ECTIQUE, m. Iers n., met ééne of twee lette7 grepe,a

. (=

te veel -in den laatsten voet. -- Hypereatharse
of Hypereatharsie, I. I IItl
Bovenmatige
buiksontlasting f. --- Ilypereératose, f. [I\léd.]
Kegelvormige uitzetting f. van het hoo i! lies. —
Hy pereblorate, m. [Chien.] Ov. chloorzuur

zout n. — Hy pereinésxe, F. [Méd.] Over matige

bewegelijkheid van oenig deel, ziekelijke pI ikkelbaarheld f. — flypererinie, f. [Mijd.] Buiten
vermeerdering der afscheidingen. -- Hy--gewon
pererise, Itypererisie, f. [Méd.] .Al te hevige
krisis of ïvisselinii eerier ziekte, bovenmat
it;! ziekte
(kri ( ische) ontlasting, h y p e r k r í s i s f.-scheil!d
— Hypercritique, adj. [Mé!l.] Tot die overkrisis behoorend. — HYPEH(,P^ITIQtiE, m. Overstreng
lot nstregter; aartsberisper, aartsvitter, albedillen,
hyperkríticus m. — Hyperdiaerisie, I.

z. v. V. HYPERCRILT IE. - WIypeIlt. inlaF.(1.],
h
tique, adj. [Grit.] ill te d7°arrtálisch of tooneelmatig, overdreven, hyper° d -ram (I t i. s c h. — IIyperdrame, m. Overdreven tooneelstuk 1). -I}iyperduulie, f ., z. onder CUL TS. — Hyperdy
z. V. a. HYPERESTHE -NIE. — Hyper--namie,f.
émèse, igyperémésie, I. [Méá.] Overmatige
braking f. — Hyper émie, f., z. I. V. PdTHORE.
— Hyperentérite, I. [Méd. I Heftige ingewandsontsteking f. — Hyperenterotrophie, f. Ver
ingewanden. -- Hyperéphidro--grotinf.de
se, f. [Méd.] Bovenmatig zweet n. — Hyperépidose, f. Bovenmatige grootte of 1ae7iemz11g
f. van een of een ander lid. — Hyperéréthisme, in. [Méd.] Overmatige prikkelbaarheid f. -Hyperesthénie, f. [Méd.] Bovenmatige sterkte

van alle levensverrlgíingen, ziekelijk verhoogde Ie
i e f. — Hyperesthé--venskracht,yp°Ien

dien, ne, adj. Tot het tongbeen en het schild -

ni q die, adj. Orerkrachtig, uit te groote sterkte
(1/ bracht voortspruitend, h y p e r s t it é n i s e h. —
Hyperesthésie, f. Bovenmatige gevoeligheid f.
- Hyperesthésique, adj. Overgevoelig. -Hyperguieiistie , Hy- pergenstie . f. (pr.
—gheus-thie) [Méd.] Ziekelijk verhoogd sInaakvermogen n. — Hyperheinie, f. (1 (lilt;' overvloed m. van bloed. — Hyperhénnite, f. t \léd.1
Scherpe blgedsontstekingl f. — Hyperhexape of
Hyperhexapode, adj. [H. it.I Niet meer dan
6 pootera. — Hyperhidrose, Hy per hidrosie, f. [Méd ] Overvloedig zweet n., het overmatig
zweetgin.
Hyperieées, Hypérieinées, Hyperieoides, F. pl. [Bot.] Geslacht der .Iohan nis planten F.
pl. (millepertu is) . — Hypérieum, m. (pr. 1011 11
]Bot.] hertshooi, .Sl- Danskruid n.

grieksch genomen fransche woorden,). Over, boven,

Hyperinètre, wij. et subst. m., C. v. a. IlY-

kraakbeen behoorend. — H,yovertébrotornie, f.
[Vétér.] Luchtzaksnede f.
Hypaliage, f. [Gram.] t'Voordverplaatsing,
woordverwisseling f., waarbij nogtans de zin duidehjk blijft (b. v. Il enfonca son chapeau dans sa
fete, voor: Ii enfonca )a u tête dans son chapeau).
fypante of llHypapante, f. [Liturg. gr.]
. uuverings feest f. der Maagd. (bloem kelk.
Hypanthe, f. [Bot.] Binnenst gedeelte van den
llypargyré, e, a.d7. [Bot.] Van onderen zilverkleurig (van bladeren).
Hypate, f. [Mus. ant.] Laagste snaar f. der
tetrachord of viersnar ige lier . --- Hypatolde, f.
Diepe, doffe toon, treurtoon n1.
Hypécoon, m. [Bot.] Karwei f.
Hy pélate, f. [Bot .] Zeepboom in . van .Iamaïca.
Hyper (grieksch voorvoegsel in vele uit het

overmatig, bovenmate, overdreven. -- Hyperba se, f. [Rhét..] , z. V. a . METAPHORE . ---- Hyperbate, f. [Gram.] Woordverzetting, omzetting f.

van de natuurlijke volgorde der woorden , h y p é rb a t o n n. -- II perbibasme, m. [Gram ] Ver
woordvoeging f. -- Hyperbole, f. [Rhét.]-kerd
Overdrijving, vergrooting, overdreven voorstelling
van eene zaak, grootspraak f. — [Géom.] Dwarse of
schuine kegelsnede, h y p e r b o o l f. — Hyperbolifornwe, adj. [Géom.] Naar de hyperbool geljkend.
--ilyperboligae, adj. Overdreven, overdrjvend,
vergrootend door woorden, h y p e r b o 1 i s c h: Expression Ii-, overdreven uitdrukking f. Cet llomme

est fort h-, die man houdt veel van overdrijven.
— [Géom.] Van den vorm der hyperbool. — Hy-

perboliquu.enIeiut, adv. Vergrootenderwijs. —
[Géom.] Couper no cóne h-, eene hyperbolische
kegelsnede maken. — + Hyperboliser, V. n.

Niel overdrijving of vergrooting spreken, overdrij-

IIypermésie, f., z. V. a. HYPEdMESiv. --

PE1W TALECTIQUE. --- Hypernéphéliste, m.

(plats.) Hemelbeschouwer, bewonderaar van de
hemelschee voorwerpen. --- ( fig.) Hoogvlieger m.
---- Hypernornial. e, adj. Den gewonen regel overschrijdend, it y p e r n o r m a a 1. — Hy péroïde, adj. [Bot..] , z. V. a. SAXI RAGE. `—
UIyperoodon, D1. [.H. n.] , z. V. a. ÉP AULARD .

— Hyperostose, F. [Chin.] Gr oot beenuitwas n .
- - Hyperoxyde, adj. [Minér.] Zeer scherpkanlig. — Hyperoxyde, in. [Chun.] Overoxyde n.,
oxyde met overmaat van zuurstof (sur -o:yde). -Hyperoxygéné, e, adj. [Chico.] .1111 zuurstof
oververzadigd, g e h y p e r° o ,I y d e e r rl. ----- llyperoxynauriate, m. [Chico.] , nu CHLORATE ge
Hyperplilogose, f. [ \léd.] Hoogste-hetn.—
graad m. van ontsteking. — Hypersareose, F.
[C11ir.] Overmatige vleezigheid f. ; wild vleescla n.

in wonden en, zweren, it y it e r s a r k ó s i s f. —
Hypersplenalgle, f. [11eá.] Hee?ig zenugvlij-
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dent n. der milt. -- Hypersplénotrophie, f.
[Méd.] Groote uitzetting f. der milt. — Hyperstanneux, adj. [Chico.] lvaam, door Berzelius aan het zwavelzuur tin-oxydule gegeven.
— Hyperstène, m. [Minér.] Hoornblende f.
van Labrador. — I Iypersthénie, f., z. v. a.
HYPERESTHENIE. — Hypersulfide, m. [Chico. [
Zwavelverbinding f. met overmaat van zwavel.

— Hypersulftire , ni. [Chico.] Zwavelver-

binding f. met de grootst mogelijke hoeveelheid
zwavel. -- Hyperthyron, m. [Arch.] Fries ni.
boven de deurstijlen. — Hypertonie, 1. [Méd.]
Overspanning, hevige spanning f. — Hypertonique, adj. Overspannen. — Hypertrophie, f. [Méd.] Overvoeding f. ; het dik-warden.
-- Hypertrophié, e, adj. (en part. passé van
s'hypertrophier). Uit overvoeding geboren of daarmede zamenhangend, h y p er t r o p h i s c h. —
Hypertrophier (s'), V. pr. Overmatig dik worden door overvoeding. — . Hypertrophique,
adj., z. V. a. HYPERTROPHIE. — Hyperzoodynamie, f. [Méd.] Overgroote vermeerdering der
levenswerkzaamheid.
Hyphaltes, m. pl. [H. n.] Huppelaars, springers m. pl. (vogels van 't musschengeslacht). —
Hyphantes, m. pl. [H. n.] Vogels, die kunstig
zamengestelde nesten bouwen.
énese,, f. [Grant.] Vereeniging van twee
Hyph
lettergrepen tot Bene.
Hyphydres, m. pl. [H. n.] Waterkevers m. pl.
fypnal, Hypnale, in. [H. n.] Adder f.,
wier beet doodel jk is.
Hypnalisme, m. [Magnét.] Toestand des mag
i s m u s n.
-nétischelap,y
Hypne, m. [Bot.] Bladmos n.
Hypniatre, m. [Magnét.] Wie in den mag
slaap geneesmiddelen voorschrijft. —-nétische
Hypnionirexie 0/' Hypnionirie, f. Magnétische slaap m. met droomen gepaard.
Hypnobatase, Hypnobate, z. v. a. soliNABULISME, SOMNABULE.

— Hypnoblepsie, f.

[Magnét. [ Helderziend slaapwandelen der gemagnetiseerden. — Hypnographe, m. [Didact.]
Schrijver m. over den slaap, slaapbeschrijver,
h y p n o g r a a p h m. — [Magnét.] Hij, die slapend
schrijft. — Hypnographie, adj. Slaapbeschrijvend, hypnogréphisch.

}IYPOPHOSPHOREITX,

driaque , ni. Miltzuchtige ; zwaarmoedig of
droefgeestig mensch ; ingebeelde zie' e, h y p ochondr i st m. -- Als adj.: miltzuchtig, aan
onderbuiks-aandoeningen lijdende; — droefgeestig,
zwaarmoedig; grilziek, vol luienen en kuren, wonderlijk; ingebeeld ziek, b y p o c h o n d e r. -- Hypoeondrial, e, adj. Aan miltzuchligen eigen.
— [H. n.] Plumes li -es, onderlijfsvéderen f. pl. -Hypocondriaque, adj. of subst., z. onder HYPOCONDRE. -- hlypocondrie, f. [Méd.] Onderlijfsziekte, miltzucht f., buikzenuwli den n.; ---- blij
zwaarmoedigheid, droef geestigheid , grillig -vend
gemoedsstemming of luim,-heid,grlzktjém
hypochondrie f. -- Hypoeophose of Hypocophosie, f. [Méd..] Ilardhoorendheid f. in
matigen graad. -- Hypoeráne, f. [Méd.] Verzwer-ing f. onder de hersenpan. -- Hypoeráuien, ne, adj. [Anal.] Onder de hersenpan gelegen.
— Hypocras, m. (pr. i - po -krace) (ook vin hypocratique geheeten)Met suikerkaneel e. a. kruiderijen
gemengde. wijn, kruidenwijn, specerjwijn, h y "p oh r a s m. — Hypocratériforme, adj. Den vormti
I van eenschoteltjehebbende.—Hypocratique,adj_,
z. onder HYPOCRAS. -- t Hypoeriser, v. n. Huichelen, den huichelaar spelen. — t HYPOCRISER, V. U.
Ontveinzen (dissimuler), met den mantel der hui
bedekken. — Hypocrisie, f. Huichelar ,-chelarij
schijnheiligheid, schijndeugd, fémelarij, veinzerij f.
-- Hypocrite, adj. Huichelachtig, schijnheilig,
qevein sd , gehuicheld , schijnvroom , kwezelachtig,
h y p ok r i t i s c h — HYPOCRITE, m. en f. Huicheiaar, pilaarbijter m., schijnheilige, schijnvrome ni.
en f., huichelaarster, kwézel f. — t HYPOGRITIQUE, M.
Gebaarmaking f. - 4. Hypocritisme, m. Stelsel n. van veinzerij, overdachte, berekende, stelsel
huichelarij f. — Hypoderme, m. [Anat.]-matige
Voorhuid f. des kittelaars, door de binnenste schaamlippen gevormd. — Hypodèse, Hypodesme, f.
[Chic.] Onderbinding f. van een bloedvat; onderverband a. — H ypogastre, m. [Anat.] Onderbuiksstreekf., onderl j f n. -- Hypogastrique,
adj. Tot het onderlijf behoorend: Région h-, onder-
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buiksstreek f. — Hypogastroeèle, f. [Chir.]
Darm- of netbreuk f. aan 't onderlij f. — Hypogastronervie, 1. [Méd.] Verminderde zenuw -

werking f. der maag. — Hypogastrorexie, f.
[Chic.] Buikbreuk f. met scheuring van het buikvlies. -- Hypogé, e, adj. [Bot.] Onder den grond
blijvend, zich onder den grond ontwikkelend. —
Hypogée, f. [Ant.] Onderaardsche ruimte, groe
ve f., grafkelder m., keldergewelf, h yp o g ae u m n.
Slaaprégeling 1. (een gedeelte der gezondsheidsleer). — Somtijds als adj.: Temple h-, onderaardsche
— Hypnologue, m., z. V. a. HYPNOGRAPHE. — tempel m. — Hypogèse, f. [Bot.] Soort van
groeit. Hypoglosse, f.
[Méd.] Geneesheer m., die zich met de regeling gras n., dat op de daken
-van den slaap bézig houdt. — Hypnoloque, m. [Anat.] Onderr de tong: Nerts h-s, of als subst.
[Magnét.] Spreker m. in den magnétischen slaap. hypoglosses m. pl. Tongzenuwen f. pl. — Hypo-- Hypnophobie, f. Het schrikken in den slaap. glosside, f. [Méd.] Kikvorschgezwel n. (grenouil— Hypnophobique, adj. In den slaap schrik lette). — Hypoglossis, f. [Anat.] Onder gei s c h. — Hypnophone, m.-kend,hypob deelte n. der tong. — Hypoglottide, f. Klier f.
[Magnet.] Wie in den magnétischen slaap zingt of onder de tong. — [Pharm.] Tongpil, hoestpil f.
spreekt. ---- Hypnorexie, f., z. v. a. HYPNALIS- (die men onder de tong zich liet oplossen). -[Numism.] Krans m. of kroon f. van alexandr jnME. --- Hypnotique, adj. [Méd.] Slaapverwekkend, verdoovend (narcotique). — Als subst. in. schen laurier. -- Hypoglottite, f. [Mèd.] Tongm.,
z.
v.
a.
klierontsteking
—
Hypnotisme,
pl.
slaapmiddelen n.
f. — Hypogyne, adj. [Bot.] Onder het vruchtbeginsel of het stampertje vastgehecht.
HYPNAI,ISME.
Hypo (grieksch voorvoegsel in vele aan 't grieksch --Hypogynie, f. [Bot.] , of Insertion hypoontleende franse/te woerden). Onder, beneden, van génigne, aanhechting onder het vruchtbeginsel.
onderen, onderaan, van geringer' graad, onderge- -- Hypoleuque, adj. [H. n.] ,Vlet wit onderlijf.
schikt. — Hypohole, f. [Rhét.] Voorloopig ant- — Hypolithe, adj. 1H. n.j Zich onder de steenen
woord op eene te doene vraag (doorgaans subjec- ophoudend. — Hypomneme, m. [Litt. anc.]
tion of anticipation). — Hypobranche, adj. Toevoegsel, naschrift; gedenkschrift n. — Hypo[H. n.] Met de kieuwen onder 't lijf (van week- moehlion, m. [Phys. anc.] Rust- of steunpunt n.
dieren). .-- Hypocarpe, m. [Bot.] Vruchtbo- van een' hefboom. — Hypomuqueux, ueuse,
item m. --- Hypocatharsie , f. [Méd.] (eig. adj. [Anat.] Onder de slijmvliezen aanwezig. —
buikzuivering door den endeldarm). Zachte, ontoe- Hyponitreux, adj. m. [Chin.]: Acide h-, onder reikende ontlasting f. — Hypocathartique , salpeterig zuur n. (protoxyde d'azote). — Hyponiadj. Eene zachte ontlasting veroorzakend, h yp o- trique, adj. m. [Chim.] : Acide h-, ondersalp ek a t h d r t is c h. — Hypocauste, m. [Ant.] Ge- terzuur n. — Hyponitrite, m. [Chim.] Onderwel fde plaats met vuurhaard en buizen ter ver salpeterigzuur zout n. — Hypopétalé, e, adj.
daarboven liggende vertrekken;-warmingvde [Bot ] Met onder 't vruchtbeginsel aangehechte
zweetkamer, badkamer f., zweetbad n. — Hypo- bloembladeren. — Hypophase of Hypophachéride, Hypochéris, f. [Bot.] Varkenskruid n. sie, f. [Méd.] , z. a. a. LAGOPHTALMIE. — Hypo— Hypochyme, m. , Hypochyse, f. [Anc. phleginasie, f. [Méd.] Zachte of sluipende ontméd.] , z. v. a. CATARACTE. — Hypoeiste , f. steking f. — Hypophore, f. [Rhét.] TegenwerWoekerplant op de wortels van de hondsroos. — ping f. (objection.) -- [Chir.] Pijpzweer f. —
Hypocondre, m. [Anat.] Bovenbuik m., de streek Hypophosphate, m. Onder phosphorzuur zout
aan beide zijden onder de korte ribben; onder- n. — Hypophosphite, m. [Chico.] Onder-phoskraakbeenstreek f. -- HYPOCONDRE of Hypoeon- phorigzuur zout n. — Hypophosphoreux, adj.
Hypnoide, f. [Bot.], z. v. a. SAXIFRAGE.
Hypnologie, I. [Didact.] Leer f. van den
slaa p . — Hypnologlque, adj. Die leer betref
i s c h. — HYPNOLOGIQUE, f. [Méd.]-fend,hypo1g
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m. [Chin.] : Acïde h-, on(1er-1)hDsphDiigzan,Y ri.
Hypophosphorique, adj. m. [Cl^inl.] : Ackde
h-, onder-phosphorzuur n. -- Hypophtlialmie, f. [Med.J [uitstorting f_ van bloed in't bindvlies van 't oog; ontsteking f. van 't hoornvlies.
-- Hypophtf.álmique, add. Tot die uitstorting
of ontsteking behoo1 end, li y p o p la t h á 1 rn i- s c h.
— Hypophylle, adj. Onder het blad groe(jend
of aanwezig. --- IJypophylloearpe, adj. [[ot.]
Met onder het blad wassende vrucht. --- H,ypophyllo-sperntatense, adj. [Bot.] Plante h-,
plant f., van welke het zaad op den rug der bladeren gevonden wordt.. --- IIypophyse, I. [11éd. J
z. V. a. CATARACTE . --- Hypopyon, m. [Méd
Etteroog n., verzameling f. van etter in de oog
Hypopyrrlie , adj. [H. n.] Ros--kamers.
kleurig of roodachtig van onderen. •-asij ( Litt. anc ]: Poésie h-, 110(k danslied n. -- Hyporyetique, adj. [Mii..]:
Opératioos ii-s, ondleraardsche oorlogsverrlgtingen f.
pl. (het graven van ill i, ?ten, enz.). --- Hyposarque, ni. [ Méd.] , C. V. U. ANASARQI E . — II 'poscène of 1Iyposcénion, ni. [Ant.J l3aitengedeelte n. van het voortooneel. -- Iiypose1érecnx,
ease, adj. [Anat .] , z. V. a. FIBREUX, TENT HNEUX.
--- Hyposo.ne, m. [Anal.] Scheidvlies n. tusschen twee holten. — Hypospadias, m. [Anat.J
Aangeboren misvorming f., waarbij de opening der
mannelpke pisbuis zich aan haar ondervlak bevindt.
---- Hypospasiue, m. [Méd.] Geringe graad n.
van kramp, inz. der oogleden. --- Hypospatlhisnme, m. [Clhir.] t'oorhoofdsnede f., insnyding op
het voorhoofd. --- Hyposphagwe, m. [Med.]
luitstorting f. van bloed in of onder het bindvlies.
-- Hypostaphyle, f. [Méd.] Verlenging, doorzakking f. van de huig. --- Hypostase , f.
Théol.1 1t ezen n. , persoon m. , voorwerpelijkeid f. (substantie). -- [Med.] Bezinksel, zetsel n.
der pis, h y p ó s t a sis f. --- Hypostatigrie, adj.
[Théol.] , Wezenlijk , voorwerpelzj & : persoonlijk,
y p o s t a t i s c h: Union h-, uereeIzzs;isiijg der goddelijke natuur met de menschelijke (in den persoon
van Christus) . Forme h- , persoonlijkheid . --Hypostatiquement, adv. In persoon, wezenlik. -- Hyposternal, adj. in. [A.nat.J Os h-,
of als subsi. HYPOSTERNAL, M. Het zwaardwijze
uitsteeksel n, van het borstbeen. (Plur. 11 posternaux.) -- Hyposthénie, f. Vermindering, a f
neming f. der krachten. — llyposthénique, adv.
Krachtvermznderend.—Hypostratège, m. [Anc.
mii.] Luitenant-generaal ni. -- IIypostrophe, in,
[Méd.] Het wede(instorten (b# zieken). --- Ver
ligging f. van een' zieke in zijn bed. ----ander
Hyposulfate , m. [Chiin.] Onder- zwavelzuid
zout n. — Hyposulfite, ni. [Chun.] Onder
zout n. -- I-Iyposnlfurenx, adj. m.-zwaveligur
[Chico.] : Acide li-, onder-zwaveligzuur n. -- Hyposnlfurigiie, adj. [Crum.]: Acide ii-, onder
Hypoténnse, f.[Géom.]-zwavelurn.
Schuinsche of grootste zijde eens regthoehigen driehoeks, zjjde tegenover den Tfjten hoek, h y p ot h en u s a f. --- t Hypothalattique, f. Kunst
van onder water te zwemmen en inz. te varen,
onderzeesche scheepvaartkunst f. (navigation sousmarine). -- Hypothéeable, adl. [Prat.] Geschikt om als hypotheek of kusting gesteld of ingeschreven te worden, verhypotheekbaar. — Hypothéeaire, adj. Pandregtelijk, regt van Hypotheek
hebbend of gevend; de hypotheek betreffend, h y p ot h e k d r i s c h: C réditeur li-, schuldeischer nl. op
vast pand. Dette h-, pandschuld, net pandregt
voorziene schuld f. inscription h-, inschrijving f. op
het hypotheek-register of pandboek. — Hy p othécairement , adv. Bij wijze van hy p otheek of
kustinq, pandregtelijk, volgens pandregt. --- Hypothe q pie, f. Gereqteljjk beschreven onderpand;
pandregt n., het regt van een schuldeischer op de
onroerende goederen, die zijn schuldenaar heng tot
zekerheid der schuld heeft verpand, pand- of grond
ni., trusting, pligt, h y p ot h e e k f. Donner-brief
une terne en (of pour) h-, een liggend goed ver
als hypotheek of onderpand geven. Sas ter--pande,
res lont chargées dit-s, zijne landei jen zpn met
hypotheeken of kustingen bezwaard. tteindre une
h-, eene hypotheek of pandschuld aflossen. -f (pop.)Drank m uit brandewijn, .suiker, fruit,
enz. bereid, dien men na den maalt 'd drinkt. -Hypothéquer, V. e Als hypotheek cif miderpand
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stellen, als h2!stinc doere inschrjwen: .H.- 1 us ses
liens al zijne °oederen verpanden, hypotheek of
kustmg o]] al zijne goederen ,nemen. • Hypothéq1té3 adj. (en pa(t. passé): Maison b-, als
onderpand gesteld en ingeschreven huis, v e r h y p othekeerd huis n. ---- (fg. et fam.) I1 est h-, by
loopt in zijne laatste .(( . oenen, hij staat met het déne
been inn, 't graf. -- HHypot.hese, f. Onderstelling,
ten grondslag gelegde stelling, voorwaardelijke stel
zonder bewijs als waarheid aa1(1/1-r(omene -lingf.,het
waarvan men ter verklaring (ener aaf zi,itgaat,
h y p o t h é s e, h y h d t h e s i s f. --- Stelsel n.: I. iide Ptolornée, het stelsel van Ptolom.eus. (Ire dezen.
zin liever système). -- Bijzondere of ondergeschikte
stelling, die onder de alllemeene stel/ in t, begrepen
is: Réduire, Appliques la thèse á Iii-, (le hoofdstelling op de bijstelling terugvoeren, toepassen. ---- Hypothétigtue, adl. Op eerre onderstelling berustend,
ondersteld, aangenomen, voorshands als waar aan
beschouwd, b y pp o t h é t i s e h: Cas h-,-genom(1/
ondersteld .geval U. — Hypothétiquenient,
adv. B onderstelling, oSderstellenderwys. --- Hypotrachélion, ni. [Anat.] Ondeehals m., bene
deel van den hals. --- [Arch.] Onderhals m.,-den
gladde strook onder den hals eenei zuil. -- Hypotypose, f. F Rliét. F Levendige voorstelling in
beelden, aanschouwelijke voorstelling en verzinne1jjking, h y p o t y p á s i s f. — Hypoxanthe, adj.
[H. n.] Van onderen eel. ---- tiypoxyde, ni.
m.] Onder-o yde (sous(woord van Berzelius) [Clai
ox)de): H- sulfurique, onder-zwavelzuur (acide
1I posulfurique). -^-- I ypoxydé, e, adj. [Chim.j
In den gei/(E(/.SIC(( graad geoxydeerd. •. Hypoxylées, f. pl. , Hypoxylous , m. pl. [Bot.-i
HoutzWarrarnen, houtzwamsoorten f. l(l. ----- Il y poxys, f. [Bot. j Soort van narcis f., smet sterrormige bloemen. -- Ilypozengine, m. [Log. j 1"erbindinrl van ieder lid der rede met een werkwoord,
zoodat de rede uit afzondertjjke kleine zinn , bestaat, it y p o z e zt .ris f. IIypozome. its., z.
$
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HYPOSOME.

5 Hypsien, ne, ((di. Water g(ls, hoi i. onlaal.
-- Accent h-, koppelteeken H.
IHypsiloglosse, adj. [Anat.] Tot het tongbeen en de tong behoorend. -- Hypsitolde, ad,j.
en subst. m., Z. V. a. HY OtDE .
Hypsipile, adj. [U. n.] _let hr. eis., borstels;
of stekels op den rug (van insect('n).
Hypsographie, f. [Didaet. j Beschrijving der
hooge of verhevene plaatsen. -- Hypsoiuérie, f.
{ lath. F Ilitdr jvin.g der breuken uit Bene verge/jking. --- Hypson.étri e. f. [Phys.] Hoogtemeting, hoogtemeetkunst f. -- Hypsoinétrique,
adj. Hoof//emetend.---Hypsoptènes, m. pl. [H. n.]
HoogvlierIende, in bodge streken levende vo el s m .
pl. ---- Hypsorthorrhyu ques, m . r1. ti-i. n.]
hoogvliegende regtsnavelage vogels m. pl.
Hyrona, m. [H. n. Braziliaansche hyena f.
Hysgine, f. [ Chim.F Cochenille f.; — kleurend
beginsel n. dier plant (ook IYSGIV[QUE (/eheeten).
Hysope, f. [Bot.] Ifjzop m. H- de Garigue,
Z. V. a. HEL[A\THEME. -- (fig.), Z. CEI JIE . ---- Hy
sopifolia, f. [Bot.] :Faam van twee soorten van
bloedkik id of pa rtij ke n .. met hz- zopvormige bladeren. -- Hysopine, f. [China 4/kali of loog
dat men meent in, den hifzop aanwezig te-zoutn.,
zin. -- Hysopite, f. [Chien. anc.] Hgzopdrank m.
-- Hypsurite, f. [Minér.] Varkenssteen in.
Hystéralgie, f. [Méd.] Baarmoederpijn f.
Hystéralgique, ,adj. Tot de baarmoederpyïo
behoorend_e, h ye t er a l g i s c h. — Hystéranthe,
adj. filet bloesems, die voór de bladeren verschijnen.
Hys
— Hystéricie, f., z. v. a. HYSTERIE.
téricisme , in. [Méd.) Geringe graad ni van
vrijsterziekte. -- Hysterie, f. [Méd. J Vrijsterziekte, rraoederplaa.g, opstjjging f. van de baarmoeder. -- [Bot.] Soort van houtzwam f. — Hystérique, adj. [Md.] IDs moederplaag betreffende,
uit de vrjsterziekte ontstaan, hysterisch. Vapeurs h-s, opstijgingen der baarmoeder. Remèdes
h-, middelen tef/en de moederkwaal, anti-hysterische
middelen n. pl. — Hystérisme, m., z. v. a.
HYSTERIE . — Hystérite, f. [Méd.] Ontsteking f.
der baarmoeder. -- Hystérobubonoeèle, f.
[Char.] Aloederliesbreuk f. — Hystérocèle, f.
Baarmoederbreuk, doorzakking f. der baarmoeder
— Hystéroeystique. adj. De baarmoeder eer
,

.

-

:

-

—

:

de blaas betre, end. -- Hystérocystoeèle, f.

40

9:i$ - . YSTER.O(R.AP1IE

Jo ITRYoLoI.;Ij J 4.á.

Blaasbreuk f. met (ooi'zakking dei • baarmoeder. -Hystérographe, m. Besc1ir^ jeer der 'm oederkwalen, schrij ver over de hy.stérische ziekten, h y s te r' o g r a a p h m. Hystéro rapiiie, f. Moederkwaalbeschr?jvinq; ver/aav(lclin(i f. over de ziekten der baar mo ede r . --- Hysté^rographique e
adj. Tot die beschr' vine of vei!hanndelinq behoorend,
h y s t e r o g r tí. p h i s c h. --- Hystérolithe e m.
J Minér.] lt'loedersteen, ven.ussleen, h y st e rol i th m.
--- Hystérologie, f. [Litt.] Omzetting, olnkeer°ing f. van de natuurlijke volgorde der voorstellingen. — [M1.] Leer f. der baarinoederkwalen. —
Hystérologique, adj. Wat die omkeering, of
die leer betreft, hysterologisch. — llystéroloxie, f. [Méd. j Ombuiging, scheeve plaatsing
iler baarmoeder. -- Ilystéronnanie, f., z. V. a.
FUREUR utérine. --- Hystérophyse, f. Wind-

gezwel n. der baarmoeder, hysteropfiysema n.
-- Hystérophytes, f. pl. (woord van Files)
[Bot.] Paddestoelen m. pl. — Uystéroptose, f.
[ Méd.j Uitzakking van de baarmoeder. h y s t e7 op t o s i s f. — Hystérorrhée, f. Bloedvloei jing f. uit de baarmoeder; ook z. v. a. fleurs
,

blanches, z. onder FLEUR . --- Hystérorhéique, adj. Tot (lie vloeijing behoorend, h y s te r o-

r h é ï s c h. -- Hystéroseope, m. [Chir.j Werk
om tot aan den hals der baarmoeder te-tuign.
zien, Ih y st e r o s k o op m.---Ilystérostomatozn e, Hystérotonne, m. Werktuig n. tot insn ding van den hals der baarmoeder, h y s t e r o t o o ns
nl. -- Hystérotomie, f. [Anat. j Ontleding der
baarmoeder; -- [Chir. j baarmoedersnede, keizer snede f. — Hystérotomique, adj. Tot die ont-

leding, die insnede behoorend, hysterotómisch.
,- ïlystérotomotoeie, f. [Chir.] Verlossing f.
(foor de keizersnede. -- IIystérotomocique,
adj. Die verlossing betreffend.

Uystricidcs, Ilystriciens, m. pl. [H . n.]
•Stekeldieren n. pl., geslacht n. der stekelvarkens.
-- Ilystricite, f. [H. n.j Bezoarsteen, stekelvarkenssteen m. (dien men in 't ligchaam van 't
stekelvarken wil aangetroffen hebben).

1, m. Negende letter van 't alphabet en derde
der klinkers, de I, f. Un grand I, un petit i, eene
groote I, eene kleine i. Prononcer mal les i, de i's
slecht uitspreken. (Inde woorden, oignon, poignée,
.,poignard, poignet en in den naam des schrijvers
Montaigne wordt de i niet gehoord.) -- (Loc. fig.
et prov.) Mettre les points sur les i, geen puntje
op de i vergeten: tot in kleinigheden zeer naauwkeurig zijn; ook: zich met nietigheden ophouden.
II nest ron qua mettre les points sur les i, hij
is niet naeer dan een muggenz2Eter. Il faut aver eet
homme mettre les points sur les i, men moet bij
dien man op zijn tellen passen. Droit. comme an
1, zoo rept als eene kaars.
lac, lacht, m., z. YACHT .
lachas, m. (pr. i-a-kuce) [H. n.] Gestreepte
reap m. of meerkat f., ousliti m.
Lambe, m. [Poés ] Versvoet m., die uit eene
korte en eene lange lettergreep bestaat, ja m b u s m.
.— Ook als adj. gebézigd: Vers jambe of iamnhique, jambisch vers n. --- lanmbographe, m.
Jambendichter, schrijver ni. inde jambische versmaat.
lamique. adj [Pharm.] Artsenij betreffend,
i ám is ch. — lamologie, f. Artsenijleer f. —
lamologique, arlj. Die leer betreffend, i a m o1 ó g i s eh. — lamotechnie, f. Kunst f. der artseaf/bereiding. — laonotechnique, adj. Die kunst
betreffend, iamotéchnisch.
latralepte, ni.. [Méd .] Zalvenarts, geneesheer,
die inz. door inwrjvingen. pappen e. a. uitwendige
middelen geneest, i a Ir a l i p t m.—Itraleptiquae,
adj. Zal/geneeskunst, wetenschap om ziekten door
zalven, wrijvingen, enz. te genezen, i a t r a 1 i p.

tick f. -- %latrine, f., z, v. a. SAGEFEMME. —
latriq ne, adj. Geneeskundig, i á t r is eb. — Ook
als subst.: L'iatrique f., de genees- of arlsenijkunst f.
-- latrochimie, f. Geneeskundige scheikundige,
•i a t r o c h em i e f.; ook: geneeskv.nsi naar chemische

gronden, door chemische middelen, che7niatrze I.
— latroehiniique , adj. Daartoe behoorende,
iatrochéinisch. — latroehiiuiste, m. Geneeskundig scheikundige, i a t r o e h e m i s t; schei
i d t e r m. — latrologie, f.-kundigarts,che
Geneeskunde f. -- latronmathén.aticien Ia
m. Aanhanger tiener door Bo--tronmécaie,
relli, te Pisa in. de 16° eeuw gestichte médische school,
welke de verriglingen van 't menschelijk liGehaam
naar werktisigelijke wellen wilde verklaren, i a t r omathemáticus, iatromechdnicus m. —
latroenat hématique, latrornécanique, f.

Toepassing van wis- en werktuigkundige waarhe-

den op de geneeskunde. ---- latroplhysieien, m.

Voorstander, beoefenaar der geneeskundige natuur
ia t r op h y's i c u s m. -- latrophysique. f.-ler,
Geneeskundhrge natuurleer, i a t r o p h y's i c a f.
lbère, Ihérien. ne, adj. et subst. (poet.)

Spaansch, i b é r i s e h (van Iberie, een der oude
namen van 't spaansche schiereiland , naar de rivier
Iberus of Ebro).-- Spanjaard m., spaansche vrouw f.
— Ihériquue, adj. Tot Spanje behoorend, spaansch.
Compagnie ib-, spaansche maatschappij f . (ter ontginning en bewerking van de spaansche mijnen).
Ibéride, Ibéris, f. [Bot.] Boer enmoster d ;

basterdnioslerd ni.; wilde kers f.

Ihérite, f. [Minér.j, z. v. a. ZEOL ITHE .
lberUne of Iniberline , f. [Corn ] I b e r-

1 i n e f., zékere slof; ook [Bot.] zekere plant.
lbiare of lbiaire, m. [H. ii.] Voelslang,
gemeene blindslang f.
Ibidem, adv. (latin) (pr. ----dèan) Ter zet/der
plaatse, op dezelfde bladzijde.
Ibijau, m. [H. n.] Reuzen - geitenmelker m.
(engoulevent) in Zuid - Amerika.
ibis, m. (pr. i -bite) [H. n. j Nijlreiger, ibis nl ,
een naar den ooievaar gelijkende , in Ery pte inheemsche moerasvogel, die bij de oude Egyptenaren
goddelijke eer genoot. z. ook COURLIS.

lbitin, m. [H. 11.1) Soort van boa-slang f. der

Philippijnen.

lcadiste, in. [Ant. j , z. v. a. ÉPICURIENS ('we gens de ICADES of maandelijksche feesten ter eere
van Epikurus). (der Antillen
Icaque of leaquier, m. [Bot.] Pruimeboom m.
% leastique, adj [Didact.] Natuurl jk. onopgesierd.
-[. Icelul, leelle, pron. et adj. dém. [Prat.]

Voornoemd, bovengenoemd: Dans In maison dicelui, in 't huis van bovengenoemde. Nous avons trouvé
dans icelle chambre trois chaises, un lit et.c., wij
vonden in gezegde kamer drie stoelen, een bed enz.
Ichneumon, in . (pr. ik —) [H. n.] Spoorwezei, spoorrat, pharaonsrat (rat de Pharaon), ook
manguste (mangouste), in Egypte rems fleheeten,
een naar den bunsing gelijkend dier, Znz. menig
Egypte, i c h n e urn o n in. -- .Sluipwesp f.,-vuldign
spinnendooder m. (ook ichneute en mouche ichneumone geheeten). — lchnenmonides, m. pl.
H. n.) Sluipwespen I. pl. — lchnenmigénose, t.
Pathol. ] Ziekte f., veroorzaakt door de ontwikkeling van 't ei, dat de sluip- en galwespen in de
levende weefsels van dieren en planten leggen.
lehniographe, m. [Didact.] Uitgever van
botanische plaatwerken. — Ichnographe, m.
Grond -, planteekenaar m. — lehnographie, f.
Grondteekening f., plan n. van een gebouw. -lchnographique, adj. Daartoe behoorend, i,ch[

nográphisch.
Iehor, m. (pr. i-kor) [Chir.] Wondwater, bloed
lidwater n.; dunne, wankleurige, invretende-water,
etter in. — leboreuix, eiise, ad?. Bloedwatering,
etterig, scherp bijtend. — lehoroide, adj., z. v. a.
ICHOREUX; — -41s subst. f. Naar bloedwater geljkend zweet n .
Ichthyocolle, f. (pr. Ik—) [Corn.] Vischljm f.
-- Overdragteljk ook: de groote steur m. (hurio ),
van wiens luchtblaas inz. de vi schlijm bereid wordt.
— Ichthyode of Ichthyoide, odj. Vischvormiq.
— ichthyodonte, m. [H n.j Versteende vischtand ni. — lehthyoo i-aphe, m. Visschenbe-

schrijver, ichthyograa ph m .—Ichthyographie, f. Visschen.beschrtjving f. -- Ichthyographique , adj. Tot die beschrijving behoorend,
2 c h t h y o g r d p h i s c h. -- lchthyolithe, m.
Versteende visch, vischsteen, afdruk m. van een' vistb
in leisteen. — iehthyolithologie, f. Geschiede ens f. der versteende visschee. -- iehthyologie. f.

IC.IT. YOLOGIQ J
Leer mm dc visschen, vischkunde f. — Iehthyologique, adj. De vnschenleer betre/rend, i. c ht it y o l ó g i s c h: Ouvrage ichth- , werk over de
visschee. -- Iehthyolo-Iste, rya. Vischkenner,
vischkund ige, i c h t h y o l o o g in. ehthy
oinancie, F. [Bet. j Jtraa1 zer^rje1 j] vit de 'inyewan-

den van visch, ichthyoman,tae f. ---- Ichthyomancien,

ne, adj., Tot die uwaarzegg r•i. be-

trekkelijk, ichthyomantisch. --- Alssubst. ni.
en f.: Waarzegger nn., waar°zerjster f. uit vischingewa-nden, i c Ic t y o rn a pia t m. en f. --- lchthyométhye, f. [Lot. a'ischbedwelmer in., struik op
Jamaica, welks op 't water geworpen bladeren den
visch bed .velinen. --- tehthyonlorl)he, adj. [Didact.] Vischvormij. — ICHTHY011101tPHE, f., z. V. a
]

,

ICHTHYOLLTHE. -- lchtliyophage, adj. Visch-

etend: Peoples ichhth-s of als subst. ICLITIIY OPHA
M. pl. Van visch levende, vischetende volken n.-GEe,
pl. C'est un iclitll-, 't is een, vischeter, hij eet veel
en gaarne visch. — lchthyopha ie, f. Het
vischeten ; doorgaande voeding t. met visch. —
Iehthyophagique, adj. Daar toe betrekkelijk,
i c h t h y o pl h a i s c h. ---- Ichthyophi le , adj.

Vischlievend, de visschen beminnend; gaarne vis schend. --- Als subst.: Visch.minnaar, visschev.vriend;
liefhebber m. v an 't v isschen, •-- ichthyophthalnmite, Ichttiyophthalme, in.. z. v. a. APO PHYLI.ITE. --- lchthyosaur e, cri. Visschhagedisf.,
Bene dierensoort der voorwereld. --- lchthyose, f.
[Med.] Schubben-uitslag m., sch,ubbenziekte, ie ii t h y ó s 1 s. - lchthyspondyle of lehthyospondylithe, m. [H. n.j V ischrlraatvei steening f.
1 lchthyothéologie, f. Leer, geschiedenis f. van
de in den b jbel voorkomende visschen. -- Ichthyothéologiste, in. Wie zich met die leer, die
eschiedenis bézig houdt. ---- Ichthyotypolithe,m.
H. n.] Steen m . met vischafdrukken. - lchthyérie, f. Beenachtig verhemelte n. der vis schen. -Ichthyque, adj. Wat visschee betreft, wat bij
visschen plaats heeft: Poison ichtll-, vischverbi ft n.,

venijnig beginsel n., bij zékere visschen aanwezig.
-- l ehthy te, m., z. V. a. ICHTEJYOLITHE.

Icf, adv. Hier, alhier, hier ter plaatse. Venez
lei, kom hier! Je suis arrivé id l ce matje, ik ben

dezen morgen hier gekomen. Sortez did, !!a van
hier! Par ici , hier door. Il a passé par ici, hij is
hierdoor gereisd. Venez jusqu'ici, koen tot hiertoe.
lei it pardonne, la it punit, hier vergeeft hij, daar
straft hij. Ou est votre frère? it est prës d'ici,
waar is uw broeder? hij is hierbij, niet verre van
hier. Ici-bas vous ne serezpas heureux, hier beneden, op deze aarde zult gij niet gelukkig zijn.
leica , Icicariha, Jeiquier, m. [Bot.]
Elemi-harsboom m.
lcoglan, in. .Page of edelknaap m. van 't binnenpaleis bij den Grooten -Heer, i t sj o g 1 a n m.
lc onantidiptyque, f ., z. V. a. DIPLANTIDIENNE.

lcone, m. [Philol.] Beeld, evenbeeld, afbeeld sel n. -- lconique, adj. [bidact.] Gelijkend nagemaakt of afgebeeld, i k ó n i s c hr Statue ic -,
standbeeld n. in levensgrootte. — lconisme, m.
Pbilol.] Zinnebeeldige voorstelling f. van het
enkbeeld , i k o n í s )flu s n . -- Iconoclasme, m.

d

Leer f., stelsel n. der beeldstormers, i k o a o k UI
mus n. -- leonoelaste, in. [11. eccl.] Beeld stormer, beeldverbreker, i k o n o k 1 a s t Ill . --- leonographe, nl. [Didact.] Beeldbeschrijver, kenner der beeldtenissen, borstbeelden, standbeelden,
moza ken. inz. der oudheid, i k o n o q 'i a a p h m.

-- lconographie, f. Beeldbeschryving 1.; beeldenkennis f. ; — kunst f. van het vogel -perspektief.
.-- Iconographique, adj. Beeldbeschrjvend,
i k o n o g r d p h i s e h. — Ieonolàtre, nn. Beeld
beeldendienaar m. (naam, door de pro--anbider,
testanten ten onregte aan de katholjkern, gegeven) .
- Iconologie, f. Beeldenkennis, verklaring of
beschrijving der beelden, schilderstukken, gedenk teekens, zinnebeelden, enz. van vroeger' en later'
tijd; — kunst om door zinnebeelden te spreken,
beeldspraak, i k o n o 1 o g í e f. — lconologi ue,
nd,
adj. Die beeldenkennis of die beeldspraak betreffe
i, k o n o i ó g i s c h. — leonologiste, Iconologue, m. Beeldenkenner, beeldenbeschrijver, i k on o l o o g m. -- lconornane, ni. Groot liefheb

beelden, van schilderijen, i k o n o m a a n m.-bervan
— leonoranie, f. Overdreven zucht voor beelden, mozaïken, sch lderjen, enz., i k o n o as a n i e f.
__ lconomaelue, In , [1-I. nccl.] Restrijder m.
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van de beeldendienst, can de veeeer'ir g en aanbidding der heiligen - beelden. -- Ieonophile,. m.

[Didact.] Beeldenvriend; liefhebber van schilder2^en,
platen, enz. — lconostrophe, ni. (Phys., Gray.]
Beeldomkeerder m., een glazen przsinn, dat hef
beeld der voorwerpen omgekeerd voorstelt.
leosaèdre, m. [Gdonm.] Twintigvlak w. eeri
door' 20 gelijkzijdige driehoeken begrensd ligchaam,

ikosaéder°, ikosaediron n. — Ook als adj.:
Cristal ie -, tu'iortigvlakkiq kristal n. --- leosandye, adj , z. V. (1 . i.COOSANDRIQU E. • leosandrie, f. [Boll Tivintighelnzigen f. pl., planten,

welker bloemen ?0 en meer meeldraden hebben. die
op den groenen kelkrand zin vastgehecht (de 12e
klasse in 't stelsel van Linneus) , i k o s a n d r i a n.
pl — Ieosandrique, adj. Twtntirlhelrnirt, I lc o s a n d ei s e h. --- lcosigone, ral?. [Didaci..] Twin:

tighoek'ig.
lctère, in., lctt ricie, f. [Mécl.] Geelzucht f.
(jaunisse).. Ictérin, e, adj. Geel of geelachtig

van tint. ----- letérique, adj. [Méd.] Geelzuchtig,

met dc geelzucht belaebd. --•- ICTERIQUE , m. en. f.
Geelzuchtige n1. en t. -----4 Ictérocéphale, adj.
[[Ti. n.] Geel of geelachtig van hoofd. — I.CTER.oCÉPHALE, n1. j H. n.] Geelhoofdige b jeneter° m. —
letérode of letéroïde, adj. [Méd.] : Fièvre
let-, koorts f. niet geelzucht. — Ietéromèle, adj.
[U. ii.] Geel met zwart d oormengd . --- letérope
of Ictéropode, adj. [H. n.] Geelvoetrg. -- lctérophrys, wij. m . en f. [H. ii .] Met gele wenk-

braauwen, reet eerie gele streep boven de oogen.

letérops, adj. m. en f. [H. n.] Geeloogig. —
Ictéroptère, adj. [H. n.] Geelvleugelig. — Ie
adj. Met gele Doren.
(Guiana,-téroe,
letinie, f. [H. n.] Soort vara roofvogel in. in
Ictis, m. [H. n.] Sardinische marter m.
ldatide, in. [H. n.] t'leesehworm n1., rlceech-

rnade f.

lde, f. [H. n.] t 'inch m. vaan '1 karpergeslacht.
— [Jeu] Beslissende slag m. (in 't pikeftien).
ldéal, e, adj. Onwezenljk, ingebeeld, denk

enkel gedacht of in de verbeelding bestaande,-beldig,
hersenschimmig; -- voorbeeldig, voorbeeldelijk, i d eaal. idealisch. Personnage id-, denkbeeldig,
niet werkelijk bestaand persoon m. Monnale id-e,
ingebeelde, niet werkelijk geslagen (gefingeerde)
munt f. 11 aleui' id-e, ingebeelde 2,-, aarde f. --- Le

beau id-, het voorbeeldig schoon., het dichterlijke
schoone, de hoogste schoonheid, die zich. laat denken, het idealisch schoon. (De 4cadéntie weigert
aan dit woord een mannel. meerv. ; nogtans heeft
Bu/fon gezegd: (les êtres idéaux, en iis hierin door'
velen gevolgd). --- IDEAL, m. Het enkel voorgestelde
of gedachte , het denkbeeldige. het droombeeld; --in enger' zin: een als wezenlijk gedacht voor r.verlp,
dat volkomen aan eerie idee of voorstelling, aan een
modélbeeld beantwoordt, eerste voorbeeld, of modél,
i d e a a l n. --idéalement, adv. Op denkbeeld 'ige,
ideale wijze. — Idéalisation, f. Het scheppen
of vormen van idealen of gedachtenbeelden; ---denkbeeldig voorwerp, gedachtenbeell.l n. ---- ldéauser, v. a. Ideaal maken, tot het ideale verheffen, boven de wezenlijkheid verheffen, veredelen of
verfraaijen; iets werkel aks naar een' regel der volkomenheid behandelera, i de a ijs é ren. -- ldéalisnie, m. [Phil.] Stelsel ni. van hen, die in God
de idee of aanschouwing van alles zien; -- stel
Kant denken, dat wij de-seln.vah,dimt
voorwerpen alleen door onze eigene idedn of verstandsbegrippen en niet door de zinnen kennen;
— stelsel, dat aan de uitwendige voorwerpen ^leenerlei zelfstandigheid toekent, i d e a l s sinus n. ---Idéaliste, m. Planhanger van dat stelsel, id e a 1 i s t m. — Idéalistique, odj. Tot het idealisrnus behoorend, idealistisch. -- Idéalité, f. Denkbeeldigheid; hoogste volkornen.heirl, i d ealiteit f.
Idee, f. Aanscho c'wing f., begrip, verstandsbegrip n., voorstelling, gedachte f., denkbeeld n.; ---plan, ontwerp n., schets f.; -- meening f., gevoelen, begrip n . ; —geest m., gedachte, verbeelding f.,
hoofd n., i d ce f. Id- obscure, confuse, donker,
verward denkbeeld. Se former one id- de qc., zich
een begrip, denkbeeld van iets vormen. J'en avais
concu one tante autre id-, ik had er mij eenti gehee andere gedachte of voorstelling van gemaakt,

Id- fixe, z. riXE. _-- I,'id- de ce tableau. est origi-

nale, fle gedachte. dc vinding dezer .cchilderit'i.e
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oor,cp1•oii^kelijk. -- Yen ai jet' I'id- sur le papier, ik
heb er het ontioerp van op 't papier gebi 1Igt. -flit is uur gevoelen, uwe
Quelle est vot.re id-? ww
r,ieening? On ne peut lui ète• eela de lid-, men
kan hem dat niet uit het hoofd, uit de gedachte
brengen. Jul dans lid- qiue mon frère viendra
demain, ik verbeeld 'mij. (lilt mijn broeder morgen
komen zal. -- (fig.) Idées, inbeeldingen, droomeren, hersenschimmen f. pl. Un gouvernement parfait n'existe que dans le pays des id-s, eerre vol
regering bestaat niet dan in. 't land der-inakte
verbeelding, der hersenschimmen.
Idéen, ne, adj. [Myth.] Idálisch, binaam van
Jupiter en Cybéle; lol den berg Ida be/ioorend:
Dact le id-, idalisch priester m. La mere id -ne,
de idalische moeder of godin (Cybele). Les monts
id-G, 't gebergte Ida, de idalische bergen m. pl.
4. i Idéer, V. a. Een verstandsbegrip van een
a foetrokken voorwerp hebben.
Ideiu, pron. ( i -dèin) (latin) Dezelfde, lietLentiste, m. Jabro/'r m.
zelfde, dito. — 5
% Identification, f. [Didact.] I ereenzelriging, el kmciking, ineen- of zarnensmelting,
u

yi

identi catie f.

-- Identifier, v. a.

Tot één

en hetzelfde maken, vereenzelvigen., twee dingen
onder één begrip vereenigen of' brengen., i d e n t I-

ii é r e n .

--- S'IDENTIFIER,

V. pr. Tot één en

hetzelfde worden, zich. vereenzelvigen. ---- Het part.
passé is ook aa'j. Des choses identi1i ' ,.., vereenzelvigde dingen n. pl. -- adj. Een,
tienerlel, eenzelvig, één en hetzelfde, gel jkbeteekenend, gellkgeldend, idén.tisch, 1dentie°k:
Propositions id-s, eenzelvige voorstellen n. pl. Ges
deur objets sont id-s, die beide voorwerpen- zijn
volkomen geljjk. -- [Algèb.] Equation id-, ï:'er fj eljking, die voor alle waarden- der daarin •oorkoinende letters doorgaat, welker beide leden • olkomen dezelfde zijn of tot denzel fden vorm herleid
kunnen worden, identieke vergelijking f. — Iden-

tiquement, adv. Op idéntische of eenzelvige
wyze, geljkbeteekenend. -- identité, f. [bidact.]
Eenzelvigheid, eenheid van wezen., volkomene overeenstemming, identiteit f. — [_ Jur.] Établir
!'id- d'un condamné, de identiteit eens veroordeelden vaststellen, bewijzendat hij en de .schul-

IDOLOTI YT E .

tallique, adj. [Phys;]: Electricité id-, door de

onderlinge aanraking van twee metalen ontstaande
elektriciteit f. — Idiomographe, m. [Philol.]
Schrijver over de verschillende tongvallen eenex
taal, i d i. o m o g r a a p h Hi. — Idionnographie, f.
Tongvalbeschriving. f. -- Idioinographlque,
adj . Daartoe behoorend, i d i o m o g r a p h i s c h. -Idioinorphes, m. pl. [Ft. n.] Fossiliën f. -pl. uit
de dieren- en plantenwereld. — Idiopathie, f.
[Méd.] Eigenlïjdigheid f., plaatselijke ziekte van
een ligchaamsdeel zonder m.edelgd^.gheid der andere
deden. — ldiopatique, Eigenlidig, i di op át h s c h. -- ldiosynerase of idiosynera-

sie, f. [Méd.] Eigenaardige menging der bestanddeden van het organismus; ad s het eigene van
iemand ten, opzigte van zijne wijze van gewaarworden, eigenaardigheid; eigenaardige vatbaarheid
voor zékere indrukken, natuurlijke neiging of
a fkeerigheid f. — Idiosyncrasique, adj. Daar
i d i o s y n k r á t i s c h.
-toebhrnd,
idiot, ni. Dom, onnoozel, stompzinnig; wezen loos, zwak van verstand. -- IDIOT, m., E, f. Domoor, botterik, onnoozele bloed, stompzinnige; krank
i d i o o t m. en f. -- Idiotie, f.(pr. —thie)-zinge,
[Méd. j Stompzinnigheid, wezenloosheid, verstandezwakte f. — ldiotigae, adj. Eigen: Langue id-,
eigen taal, moedertaal f. -- Tournure id-, spraak
uitdrukking f., die een' idiotismus be--wendigof
vat. -- [lied.) Symptómes id-s, verschijnselen n.
p 1. van verstandszwakte of krankzinnigheid. --idiotisme, m. [Didact.] Eigenaardigheid, eigen
eigene uitdrukking of 'woordschikking -eener-heidf.,
taal; gewestelijke uitdrukking, eigenaardigheid valt
een' tongval, z- d i o t i s m u s m. — [Méd.], z. V. a.
IDIOTIE . — Idiotrophe, adj. [H. n.] Zich niet,
wezens van zijne eigen soort voedend, zijns gelijke
etend, i d i o t r o p h i s c h. — Idiotrophie, f.
[Méd.] , z. v. a. IDIOSYNCRASIE.

ldoerase, f. (ook hyacinthine en vésuvienne)
[Minér.] Naar den hyacinth gelijkend olj f'groen of
bruin edelgesteente, i d o k r a s m.
Idoine, adj. [Prat.] Bekwaam, geschikt tot iets.
ldolàtre, adj. Afgodisch, afgoden dienend of

aanbiddend: Peuple id-, afgodisch volk n. Culte
Id-, afgodische eerdienst f. — (fig.) Verzot, buitensp orig of hartstogteljk beminnend, smoorlijk ver llefd: Cette mère est id- de see enfants, die moeder vergoodt hare kinderen, (pop.) is gek met hare

d ige één en dezelfde p ersoon is.
idéogénie, f. [Phil.] Wetenschap f., die over
den oorsprong der idéen of denkbeelden handelt.
-- Idéographie, f Uitdrukkin g van de gedachte kinderen. L'avare est id- de son or, de gierigaard
door beelden; begr ipschrift n. (dat niet enkele klan- is verzot op zijn goud, maakt het goud tot zijn'
ken, maar jcheele begrippen door teekens voor- afgod. Elle est id- de sa beauté, z ij is hoo gst instelt). — ideographique, adj. Een begrip, een7e genomen met hare schoonheid, beeldt zich te veel
gedachte uitdrukkend door middel van een teeken, op hare schoonheid in . — IDOLáTRE , m. en f. Afi d e o g r á p h i sc h. — Idéologie, f. Begrips- godendienaar m., -dienares f.: Couvertir les id-s,
vr f., wetenschap van de vorming der begrippen de afgodendienaars bekeeren. -- 5 Idolàtré.mont,
of van de gronden der kennis. — ldéologique, adv. Op afgodische wijze. -- Idolàtrer, v. n.
adj. Tot de begripsleer behoorend, i d e o l d i sc h. Afgoden dienen, afgoderj plegen. (in dezen zin
--- ldéologue, Idéologlste, m. Beoefenaar, -weinig gebruikt) — (#g.) IDOLhTRER, V. a. Vergoleeraar van de begripsleer; - • ook: droomer, zie- den, hartstogteljk beminnen: Il idolhtre sa tiille,
hij maakt een' afgod van zijne dochter. — sID
'Onee, dweeper m.
LàTRER, V. T. Zich zelven vergoden, met zich zelIdol, f. pl. [Ant.] De vijftiende dag der maan
maart, mei, ulií en october, en de dertiende-den ven hoogst ingenomen zijn. — Elkander vergoden,
der andere maanden. Les id- de mars furent fata - smoorlijk op elkander verliefd zgn. --- Het part.
les à Jules-César, de vijftiende maart was eer. passé is ook adj.: Enfant id-, vurig bemind, ver
Idolatrie, f. A fgoderij, af--troeldkin.—
ongeluksdag von?' Julius Gasar.
Idloerase of Idloeraste, f., z. r. a . IDIO - godendienst, beeldendienst, beeldenvereering; —(fig.)
SYNCRASIE . — Idioélectrique, adj. Op zich overdreven liefde, vergoding f. Ces peuples ét.aient
zelven elektrisch. ii iet-geleidend, geschikt om door adonnés à lid-, deze volkeren waren der afgloder
wrjjving elektriek te worden (zoo als glas, barn- toegedaan. -- I1 aime les fleurs jusqu'á lid-, h#
steen, hars, zwavel, enz.), id i o-e l é kt ri sc h. — is op bloemen verzot, h.# dweept met bloemen. —
idiogyne, adj'. [Bot.] De meeldraden in eerie Idolàtrique, adj. -4 goderj betreffend, naar af
andere bloem dan, de stampertjes hebbende, eigen goderj gelijkend, afgodisch.
Idole, f. Afgod m., afgodsbeeld n. Adorer une
i d i o g y'n is c h. — ldiogynie, f. [Bot.]-huizg,
Geslachtsa fschein'inq , gescheidenheid van de be- id-, eenen afgod ,aanbidden. — (fig.) Cet enfant
vruchtrngsdeelen der planten in afzonderlijke bloc- est lid- de sa mere, dit kind is de afgod zijner
men. — 4. 5 Idiolàtre, m. Zelfvereerder, zelf moeder. L'avare fait son id- de son argent, de
i s t m. ---- -j- S Idiolàtrie, f.-vergod, gierigaard maakt zijn geld tot zijnen afgod. —
`Lel fvergoding, zelfaanbidding f., eg o i s m e s n. (farrn.) I1 se tient 1b comme une id-, h# staat daar
.

.

-- ldiomatique, adj. Tot het ididma, de volks-

taal of den tongval behoorend, i d i o m á ti s c h. ---

idiome, m. Eigenaardigheid, inz. met betrekking

tot de taal eens lands, volkstaal, landsspraak f.,
i d i ó m a n. I' id- francais, de fransche volkstaal f.
-- Bijzondere s p raak f" van een gewest, tongval m.:
Lid- garcon, de tongval der Gaskonjers. — Idiomèle, m. [Liturg.] Eigen zangwijs f. (in de
grieksche kerk de naven van zékere zangverzen,
die niet aan de schrïft ontleend zijn). -- Idlonié-

als een beeld (werkeloos, ledig). C'est une id-,

't is eenbotterik; ook: 't is eerre schoone maar geestelooze vrouw. — [H. n.] Id- des nègres, z. v. a.
BOA devin. Id- des Maures, afgodsvisch m., een
door de Mooren vereerde viseb... -- Idoléon, gin.
[Ant.] Afgodstempel m. -- % ldolomane, ldolomanie, f.. z. V. a. IDOLáTRE, IDOLATRIE.. -

Idolopée, f., z. V. a. PROSOPOPÉE. — ldolothyte. m. Offerspijs f., spijzen, die men den af

goden offerde.

-

—

IDONEETF
b Idouéeté, f. Geschiktheid 1. (aptitude).

ldrialine, f. [Chim.] Naam, door Dumas aan
eene vaste koolwaterstof-ve'i binding gegeven, the
een mineraal uit de kwikmijn van Idria here heeft
opgeleverd, i d r i a l i n e f.
idylle, f. [Litt.] Kleine schildering f., tafereel
uit het leven van eenvoudige natuurmenschen, rnz.
landelijk gedicht, velddicht, herdersdicht n., behoorlijk tafereel van het land- en herdersleven,
idylle f. — Idyllique, adj. Landelijk, herderlijk. eenvoudig en onschuldig, i d y/1 l t s c h.
lèble, m., Z. HIEBLE.

—

leuse, f., z. YEUST:.

lf, m. lip, iep, ijpenboom, ïepenboorn, taxisboom m. Bois d'if, iepenhout, taxis/tout n. _--- Drie
getimmerte n. voor illumineer-glazen.

-hoekig

lgasurate, lgasurlque, z. V. U. STRYC^HNATE, STRYCHNIQUE.

l;nante, f. (pr. ig-name) [Bot.] Broodvrucht,
jams f., eene prlar t uit warree aardstreken, met
groote, voedzame wortels.
Ignare, adj. (alleen van personen in sommige
gemeenzame zegswijzen; Onwetend, ongeletterd.
Ignatie, f. (pr. t=c)lgnalius- boorla of -struik in.
(die peervormige vruchten draagt, welker biltere, bedwelrnende pillen onder den naare van ignatius-boonen (féves de saint Ignace) bekend zijn.

Igné, e, adj. (Fir. ig-né) [Didact.] Vurig. uit

vuur: Matière ignée, vuurslof f. — [Geol.] Door
de werking des vuurs voortgebragt: Couche de
formation ignée, door 't vuur gevormde aardlaag f.
-- J néologie, f., z. PY ROLOGIE . -- Igueseence, f. (pr. ig-nes —) [Didact.] Ontbranding f.,
toestand van een ontbrandend lirgchaam. -- ignescent, m. (pr. ig-nes --) Ontbrandend, ontvlammend,
vuur gevend. — Igiaire, adj. (pr. ig-ne- ) Tot
vuur- of tondelzwarn dienstig. -- $gnieole, adj.
(pr. ig-ni---) Vuuraanbiddend. -- Als subsi. m. en r.
Vuuraanbidder in., - lidster f. -- Ignieolle, adj.
(pr. ig-ni---) [H. n.] Met vuurkleurigen hals. --Ignifère, wij. (pr. ig-ni—) [Didact.] Vuur•dr^aIend, vuurgeleidend. -- 5 IGïvIFERE ni., Z. V. ca.
lampe astrale, z. ASTRAL. --- tgnigène, adj. (pr.
ig -ni--) Door 't vuur verwekt, uit het vuur geboren. — Ignispicie, f. (p '. ig -ni--) Waarzeg
rij f. uit het vuur. ---- i guispicien, m., -ne, f.-ge
(pr. i;-ni- -) Vuurwaarzegster in , - zegster f. -ignition, f. (pr. ig- ni -ci-on) Verbranding tot
kalk en asch, chemische verkalking, gloeihitte,
gloeijing f., gloed in., i g n i t i e f. --- Egnivoine,
adj. (pr'. ig -ni —) Vuurspuwend (van vulkanen).
— Ignivore, adj. (pr. ig -ni —) Vuurelend. --.Als subsi. m.: Vuureter in. (vuuretend goochelaar) .
,

,

lgnobilité, f. [Didact.] Gemeenheid, laagheid,

slechtheid f. -- Ignoble, adj. Onadellfk. (In
dien zin weinig of niet gebruikt). — Onedel, slecht,
gemeen, plat, laag, schandelijk: Jouer an personnage ign-, eene gemneene rol spelen. Expression
ign-, platte, gemeene uitdrukking f. Fréquenter
des lieux ign-s, slechte plaatsen bezoeken. -Minér.] Filons ign-s, arme metaaladers f. pl.
(die de kosten der bewerk'i'ng niet goed maken). -i not►leuzient, (idv. Op gemeene, om/dele, lage
wijze. 11 page ign-, hij spreekt op eene gemeene
weze.

lgnon inie, f. Schande, oneer, beschimnping f.,
smaad m. I1 vaut mieux mourir aver honneur
que de vivre aver ign-, 't is beter met eer te
sterven, dan met oneer te leven. --- Ignominieusement, adv. Smadelijk, op eene smadeljjke,
schandelf?ke wijze. -- Ignoniinieeux, lense, adj.
Schandelik, smadeljk, onteerend, eerloos: Une
mort ign-euse, een schandelijke dood in. Cela est
ign- b toute sa race, dat is onteerend voor zijn
geheel geslacht.

4. lgnor able, adj. Waarvan men onkundi g
mag zijn. — Ignorarnment, adv. Onwetend,
onkundig,. op eene osikundi,re wijze. Vous en par-

lez fort ign-, gij spreekt er op eene zeer onkundige
wijze van. -- Ignorance, f. Onwetendheid, on-

kundigheid, onkunde, domheid; onbedrevenheid,
onervarenheid f.: Vivre dans ure extreme ign-,
in eene zeer groote onkunde leven. J'avoue man
ign- lh-dessus, ik beken dataangaande mijne onkunde. -- Livre plein d' ign-s. boek vol fouten,
die van onkunde (les schavers getuigen. — [Prat.]

Min que nul n'en prétende cause d'il n-, opdat
nierhand zich wegens onwetendheid verontschuldigge.
— ignorant, e, adj Onwetend, onkundig, stom,
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onervaren. 11 eet si ign- qu'ii nee sail Inas lire, hij
is zoo onkundig, dat hij niet kava lezen. 11 s'avoue

ign-, hij bekent zijne onwetendheid. -- II est ignen geographie, hij weet van de aardrijkskunde
niets. Il est ign- sur cette inatière, in die zaak is
hij geheel onbedreven, daarvan verslaat hij niets.
--- Une ign-e décision, eerre domme beslissing ti

— (Loc. proc.) J'en suis aussi ign- qualm enfant
qui viert a naitre, -ik weet er zoo weinul van als
een pas geboren kind. ---- IUNORANT. in1.. -E, f. Onwetende, ongeletterde, onkundige, weetniet ni. Faire
l'ign-, den onwetende spelen, .zich onkundig hou
--- . lgnorantifiant, e, adj. ('woord van-den.
Molière) (burl.) Onwetend rnakend. --- 5 Ignorantiflé, e, adj. ;;woord van Molière) (burl.)
Onwetend remnaakt. -- iguorantin, e, adj.
(iron ), z,o. a. IGNAFtE. --^ Freres ign-s, ignorantyrzen, z. onder DOCTRINE.
(fig.) Domperridders,
vijanden der 'verlichting. - ;noranti iiie. ni.
Stelsel n. van de vijanden der verlichting. i g n or° a n t i s in u s U. ---- lduoraantissinse, a.di. (fain.
et corn.) Hoogst onwetend, allerdorrrst. --- lgnorantiste, rn. Voorstander van 't ignoran,lismus,
domperridder, verlichtingsvijand spa.
Ignorer, v. a. Niet weten, niet ver °strung, onkundig zin; onbewust zijn, g►eene kennis dragen.
11 ignore les choses les plus nécessaires a savoir.
hij weet de noodigste dingen niet.. -- Vous ignorez
notre changement, gij weet niets van onze verander'ing. 11 est si savant, qu.'iltl'ignore zien, ligij is
geleerd, dat hij alles weet. -- In rteftirlen stijl:
niet kennen: On ignore ce grand homme, men
kent dien grootes roman niet. Ign- les humains,
de 7nenschen, het nn.enschel jk hart niet kennen. ---S'IGNORER, v 1:, . L'icIt zelven niet ken,< r.. — liet
part. passé wordt als udj. gebruikt, vooral in den
zin van: onbekend, verborgen: lie homme ignore,
een onbekend roan, Meyer nine vie ignorée, een

onbekend, verborgen, eerreten leven leiden.
Igiaane, In. [Fl. n.]Leguaa e ni., kamhagedis I.
— 18aanienr^, Iguuanides, in. pl. Lequanen In. pl., 3e geslacht der harledischochtige vlieren.
11, pr°orm. pers. nn.., 3e pers. Hij, (zij), het. .
1LS, in. pl. Zij. 11 so Porte hen, hij vaart wel.
Quand it eet honneur, /l ene in'était pas reserve,

wat die eer betreft, zij was voor mij niet we.ggelerld. Que fait eet enfant ? it pleure, wat doet dat
kind? liet weent. Its parlent, zij spreken. — Pourquoi eet evfant rougit-il? ic (tarorrt bloost {lat kind:'
-- (Bij onpersoonlijke werkwoorden): Plet. er: Ii
eut, het regent. 11 est domage, 't is jam mei,
I]
fait inauvaisim
temps, 't is slecht weder. Il se
trouva là par hasard an jeune honinie, er was
daar toevallig een jong maensch. II nest zien qui
puisse me consoler, er is -niets (lat mij troosten
kan. II y a beaucoup de monde, er is veel volk.
Il faut que cela soit ainsï, dat moet zoo zijn. I1 faut partir, 11 faut que nous partiomis, wij
,

,

V

moeten vertrekken.

He (ile), (weleer Isle) f. Eiland ii.: lie Iertile, peuplée, di/serte, vruclmtbu.c.r, bevolkt, woest
eiland. lie flottante, drijvend eiland. --- 11 fern un
voyage aux lies, hij zal eerre reis naar de Antillen of dc westindische eilanden doen. lies du
vent, eilanden onder den wind. — z. ook iLES.
liée, f. [!tiléd.] , z. V. a. ILEUS. ---- iléite, f.
[Méd.] Kromdarmontsteking f. --- 11éo-cutcal,
e, adj. [Anat.] Tot den kromdarm en den blinden
darmre behoorend. -- Iléocolique, adj. [Aunt.]
Tot den kromp- en karteldarm behoorend. -- liéographe, m. [Didact._; Darmbeschr' ver, ii eo g r a a p h m. — lléographie, f. Dar'm beschrijvzng f. --- lléograpl,ique, adj. Daartoe behoorend, iileográphiiseh.. -- iléologie, f. Darm
verhandeling 1. over de darmen. --- Héolo--ler,
gique, adj. De darm/ eer betre/fend, i t e o 1 óg i s c h. ----- iléologiste of lléolo gue, in. Darrnkenner, darmbeschrijver, 1 l e o 10 o g m. --- lleolonibaire, adj. (Anat.] lot den kroindarm en
de lenden behoorend. -- lleon, m., of als aá7.
Intestin ILEON, (Anat.] Kromdarm m. (loopende
van den blinden tot den -nuchteren darm). -lleose, liéosie, f. [Méd.] Darmjicht f., z. V. a.
1LEUS.

lies (ides), in. pl. [Anat.] Zijden f. pl. van
den onderbuik. Os desíles, darmbeen n. (os iliaque).
lléas, m. (pr. —ice) [Méd.] Darmjicht f.,
darmkronkel m., drekstofbraking f. (ook chordap-
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se, pass!on i!íaque ei? colique de ii e er

ILLUSIWN.
e°-

heeten).
sche struisvogel nl.
llhuii, 1-1i. [11. r,.] Soort van zuid-amerikaaniliac, ni. [H. n.:? Soort van arnerikaansche
vink m.

lliaco-musculaire aclj. [Gnat.] , z. V. U.
!LEO-LOMBAIRE. --- lliaco -trochantin, e of
trochantinien, ne, o.c ., 2. v. (1. muscle lila :

que, z. ILIAQUE.

iliade, I. [Litt.] Heldendicht n. Vaf Homerus op
de belégervng van Troje, i l i a s f. — (fig. et fain.)
Une i1- d'injures, tle plaintes, een zondvloed of
eene zee van scheldwoorden, van klagten.
llial, e, adj. [Anat.] Tot het darmbeen behoorend. — lliagoue. adj. [Anat.] Tot de zijden van
den onderbuik behoorend; ook: tot cden, kromdarm
behoorend. -- Os ii-, z. onder ILES. — Muscle it-,
darrnbeensyier f. Artères it-s, darrnbeensslagaderen f. pl. --- [Med.] Passion it-, z. ILEUS. —[Ant.]
Table it-, -naam van een in 1683 bij Albano gevonden stvh: van een oud bas-relief, waarop de helden
uit het 10 1, jaar van Troje's beleg vermeld-daen
staan. --- ILIAQUE, m. [Bot.]. z. V. a. RADIAN. ---[H. n.],

z. v. a. ILIAC,

ilio-abdominal, e, adj.: Muscle Ii-, onderste
of binnenste schuine buikspier f. -- ilio-aponévrotique, of liio-aponévrosi-fémornl,
e, adj. [Anat.] : Muscle it-, spier f. der breede
d scheede. --- llio-costal, e, adj.: !%lnscle it-,
vierkante dijspier f. -- llio-créti-tibial, e,
odj.: Muscle it-, z. v. a. muscle couturier, z.
COUTURIEII. -- liio-fémoral, e, ar/j.: Muscle
it-, darmbeens- en dijbeensspier f. --- llio-hypogastrireene, adj. Tot hef rlarmbeen en den onder s::teerbiti ;a behoo, 4. --- alio-ingueival, e, adj.
Tot het dar inbeen en de lies behoorend. --- llioischio-trochantérien, ne, rzcl j.: Muscle II-,
kleine bilspier f. (petit Tessier). - llio-lon'baire, z. ILEO-LOJBAIRE. ---- llio-lombo-costal, Z. V. U. ILIO-COSTAL. -- Ilio-lomho-costoabctominal , e, z. v. a. ILIO-AL'I OMWAL.
Ilion, n,. [Anat.] Darmbeen 1n. ; z . ook ILÉON .

-- [Géogr. anc.], of Ilium, de citodel van Troje;
- bij uitbreiding: de stad Troje; liet t rójaansch

gebied.

llio-pectiné, e, wij. [Anal.]: in inence it-e,

hoogte f. door het daag- en schaambeen veroor-

zaakt. -- llio-prétibial, e, adj.: Muscle ii-,
z. V. a. muscle couturier, z. COUTURIER. --- llio-

pubi-costo-abdlominal, e, adj.: Muscle it-,
groote schuine buikspier f. --- liio-rotIIlien, ne,
adj.: Muscle ii-, voorste, regte scheenbeenspier f.
— ilio-sacro-féflioral, e, adj.: Muscle it-,
groote hilspier f. (grand fessier). ---- Ilio-trochaiitérien, ne, adj.: Muscles it-s, bilspieren f. pl.
ill acérable, adj. [Didact.) Onverscheurbaar.
--- lilacéré, e, adj. [Didact.] Ongesciieurd. on-

r;eechonden.

tilatif, ive, adj. [Didact.] Besluitend, eene
gevolgtrekking aanwijzend, i l l a t i. e f. ---- j Illa-

tion, f. [Didact.' Inbrcngi;n l f.; — rlevolgtrek-

king f. besluit n.

rt lllec, adv. Daar, aldaar, op die illaats.
Illéeèbre, m. [Bot.] Soort van duizendschoon

of amarant f.

111é al, e, adz. Onwettig, onwettelj/k, wederregtelijk, onregtinatill, illegaal. — Illegalement, adv. Op onwettige, wederregteljke wijze.
----- lllégalité, f. Onwettigheid, wederregtelilke,
onregtmatige daad, i 1 l e pp a l i t ei t f.

lllégitime, adj. Onwettig, in strijd, mE:t de
wet; -- onecht. buiten den echt verwekt; -- ongeoorloofd, onbillijk, zondig. hlariage ill-, onwettig,
bij de wet verboden huwelijk n. Enfant ill-, onecht kind n. ^-- Prétention ill-, onregtmatige, onbilljke eisch m. Désirs ill-s, onbetatnel ke, zondige
begeerten f. hl.---lllcgitinlenlent, adv. Onwettig,
op onwettige, ongeoorloofde wijze: Posséder ill- on

herifage, een erfgoed onwettig bezitten. — 111égitimité, f. Onwettigheid, onregtmatigheid, ongeldigheid; onechtheid, i 1 Ie g i t i m i t e i t f. L'iild'un manage, dun enfant, de onwettigheid van

een huwelijk, de onechtheid van een kind.

lllésé, e, adj. [Didact.] Ongekwetst, onge-

deerd, onbeschadigd.
lllesté, e, adj. Ongeballast, zonder ballast.
lllettré, e, adj. Ongeletterd, ongeleerd.
illihéral, e, eidj. Onedelmoedig, onedel; eng-

hartml, tekromnpeii, laag, karig. — [Polit.] Onvrij
i l l i b é r a a 1. -- lllibéralement, adv-zincr,
Ole onédele, bekrompen, onvrijzinnige wijze. ---

Iilibéralisme, ni. [ Polit..1 Onvrijzinnigheid f.,
i l l i b e r a l i s m uu s H. --- lllibéralité, f. Ongrootmoedigheid, enghartigheid, lage, bekrompen
denkwijze. iiiberaliteit f.
lllicite. adj. Ongeoorloofd, verboden, strijdig
,net de wetten, de goede zeden of maatschappelijke
orde: Plaisir ill-, ongeoorloofd vermaak n. --- 11liciteruent, adv. Ongeoorloofde wijze.
-f- lilieo, acly. (laten) [Prat.] Terstond, dadelijk. -- ILLICO, nl. [- P12 ai- m.] Dodelijk te gebruiken

middel n.

lllinté, e, adj. Onbevijld, onbeschaafd.
lllirnitaable, adj. [Didact.] Onbegrensbaar,

niet binnen grenzen te besluiten. -- lllimité, e,
adj. Onbeperkt, onbegrensd, onbepaald: II a un
13ouvoir ill-, hij heeft eene onbepaalde raagt.
lilipé, m. [Bot.] .loterboom m. (die de gala7n-

boter oplevert) .
lllisihle, asij. Onleesbaar (door onduidelijk-

held). -- (fly.) Onleesbaar (te vervelend, te onbeduidend-, te onzedeIk om gelezen te worden). (Men heeft, ter onderscheiding van den eig. en fig.
zin, inlisible voorgeslagen, welk woord, als strfjdig met het gebruik en de analogie der taal, geen'
,

opgang schijnt Ie maken).

lilision, f. [Méd.] itneuzing, indrukking f.
lllition, f. [Mid.] , z. v. a. a ►NCTION.
lllogicité, f. j Phil.] Gebrek aan redenee'rkunde, aan gezonde redenéring. --- Iliogigne,

adj. Strijdig met de redeneerkunde, niet logisch.
---- lllogiquen1ent, ctdv. Op onredeneerkundige
weze.

lllose, f. [iMléd.] Het scheelzien (strahisine).
iiluuelde, cicll. [Didact.] Niet lichtend of stralend.
lllilininant, e, w11. [Tihéol.] : Grace ill-e,
verlichtende genade f. -- .-L-. llluxminateiir, n1.
Feestlichtbvaoder; feestlichtbezorl, , er; kenner, be-

oefenuar der feestelijke verlichtingen. — lilmminatif, ive, adj. [Théol.] Verlichtend, hoogere
inziciten gevend: La vi ill-ive, het verlichtend
leven. -- Illumination, f. Verlichting, bestra -

ling f., licht n. ; -- het verlichten, verlichting f. ;

— feestverlichting, i l i u m i n O t i e f. La lune
iecoit son ill- 'du soleil, de maan ontvangt haar
licht, hare verlichting van de zon. -- Lill- de
Paris collie (les soinmes con`i(léral)les, het ver

verlichting van Parijs kost groote geld--lichten,d
sommen. Ii y avait b la linie one belle ill- dans
toutes les rues, er was in glen Haag eene schoone
verlichting, illuminatie in al de straten. -- (fig.)
Honger, geestelijk, heinelsch licht n., door God
songtijds aan (Ie ziel geschonken: La foi est un don
et unie iii- de I'Esprit saint, het geloof is eerie
gave en verlichting van den I3. Geest. -- Somtijds
,

ook z. e. a. INSPInATION . -- lilaaniné, e, ad].
(en part. passé van illuriminer) Verlicht, g e ïll uin i n e e'r d: Nos viltes sont lien ill-es, onze ste-

den zijn goed verlicht. Tout Paris était ill-, geheel
Parijs was geïllumineerd. --- (fig.) Un esprit ill-,
een verlichte, heldere geest in. -- ILLUMINE, M.
[Tlléol.] Ziener, dweeper in . - - ILLUMINES , m. pr.

Verlichten, i 11 u min a t en in. p1., naam van onderscheiden genootschappen (zoo als: de alombrados in Spanje op 't eind der 16e eeuw; de Guerinets omtrent 163í in Frankrijk; de :mystieken in
Belglië, en inz. de leden der illuminaten- orde, door
Weisshaupt in 1776 te Ingolstadt gesticht, maar in
1781 op hoog bevel opgeheven).— lllnnniner, v. a.
Verlichten, bestralen; feestelijk verlichten, i l 1 una in é r e n. Le soleil illumine la terne, de zon
verlicht de aarde. -- On await illuminé toutes les
places, reen had al de pleinen verlicht, geillumineerd. ---- Ook zonder voorwerp: On ordotnna dill-.
--- (fig.) Den geest, de ziel verlichten: Seigneur,
illumines mon áme, Heer, verlicht mijne ziel. --t [H. eccl.] I)oopen. - S'ILLUMINER, V. pr. Vér-

licht worden. — lllumnineux, ease, adj. [Phys.]
lviet-lichtgevend, duister. — (fig.) Pensée ill-euse,
duisteregedachte f. — llleiminisene,m. [.H. eccl.]

Leer der illuminates (vgl. ILLUIIINÉS), inz. het
stelsel van Adams Weisshaupt. — llluministe, M.
(liev er ILLUMINE) Illuminant m.
Illusion, f. Misleiding, dwaling der zintuigen
of des verstands. verblinding, begoocheling f , zins
verkeerde inbeelding f., bedriegeljke-bedrogn.,

.

ILLIJ SIONNER
schijn ni., schijnbeeld ir., i l l t s i e f. Uii baton
nous parait rompu dans I'eau, eest one ill-, een
stok schijnt ons in 't water gebroken te zijn, dat
is eerie oogmzsleid-ingl, een zinsbedrog. Laissez le
dans cette ill- agréable, laat hem in die aangename dwaling of beclooclretrng. — Se repaitre d'ill-s,
zich met liersenschrrn.men, met sch nbeelden ver maken. Je ne nee fais pas ill- sur les défauts de
mes enfants, ik 'misleid mij zelven niet omtrent
(verberg niet voor mij zelven) de gebreken rnijrrer°
kinderen. -- 4. Ilkusionner, V. a. Verblinden,
begoochelen, misleiden. -- S'ILLUSION'NER, V. pr.
Zich misleiden, - icla schijnbeelden schep p en. ---- lllusoire, adj. Bedriegelijk, misleidend, begloochelend: Un contrat ill-, een bedriegelijb verdrag,
schijnverdrag n. R-- Krachteloos, vruchteloos, zon ,

der gevolg, nietig: Promesses ill-s, nietige, niets beduidende beloften f. pl. -- lllusoirenient, adv.
[Prat.] Op bedriegelijke w ij ze.
4 I11u.stratenr, in. (woord van itlercïer) Beroeindmaker, roemverschaffer m. ----- Illustratiou, f. Beroernclniaking, verheerlijking f. ; glans,
luister in ; h00(1e onderscheiding f. (eener familie).
Les grands écirivains conti uibuèrent beaucoup a
fill- du règne de Louis XI V., deqroote schrfj vers
bragten veel toe tot cle verheerlijking der regering
van Lodewijk XII'r. --_ C'est uile famille noble
et anemone, mais sans ill-, 't is een adellik en
oud geslacht, maar zonder glans. Opheldering,
verklaring f. (In dien zin weinig gebruikt).
Beroemde naam, beroemd persoon, in. (célébrit.é).
-4 [Typog.] III-s, tusschen den tekst geplaatste figuren, doorgaans houtsneden, i l In s t r a t i e is f. pl.
1llustre, adj. Doorluchtig, beroemd, uitstekend,
vermaard, schilte rer=, voortreffelijk, heerlijk. nr.anzienljk: Ian honime ill-, een beroemd man. IJne
fainille ill-, een doorluchtig geslacht. 11 a donné
dill-s marques de son courage, hij heeft uit stekende bewijzen van zijnen moed gegeven. .-Somtijds ook in kwaden zin: Un scélérat ill- (fa,

meux), een berucht booswicht ni. -- Ook
Ook als

subst. m. Ce peintre est on des ill-s de son temps,
deze schilder is een der beroemde mannen van
zijnen tijd. ----- Les quai ante ill-s, de 10 leden der
-

franschc 4codérrzie.

illustrer, v. a. Beroemd, vermaard wraken,
luister of glans bijzetten: Ill- son pays, sa famille.
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-- Dieu a l^iit I'honirne á son mi-, (mod heeft den
mensch naar zijn beeld, naar zijne gelijkenis ge schapen Cel enfant est I'im- de son père, dit kind
is 't evenbeeld zijns vaders. 11 avail i'im- de l a.
mort présente a l'esprit, liet beeld des doods zweefde
hem voor den geest. — Je me livre quelquefois
des im-s très-agréables, ik geef mij somtijds aan
.

zee,• aangename beelden , gedachten , denkbeelden
over. --- (Litt.] Beeld li., levendige aanscb,ouwel jjke voorstelling f.: Ce discours est re!npli de belles
in-s, die redevoering is vol schoone beelden. Cette
expression aait urn-, die uitdrukking stelt cie zaak
aanschouwelijk, als in eery beeld voor. -- (fig. et
fain.) C'est une belle im-, zij is eerie sclroone pop,
eene zie/boze schoonheid. - (Loc. prov. ei pop.'
I1 est sage comme une im-, hij is zoo vroom,, zoet
als een lom.. On amuse Ies enfants avec des int-s,
kinderen laat enen prentjes kikken (tot iemand, die
onze aandacht deur allerlei fraaigigheden zoekt af
te trekken). --- lanager, v a. {Litt.( In beelden
voorstellen, griet beelden versieren. ---- Iinágé, e,
adj. (en hart. passé) Style in-, beeldrijke stijl in.
--- t S linager, m., -ere, f., ook: I nta ier, m.,
iére, f., of lniagiste, m. en f. Koopman, handelaar' i n. in prenten, in beelden, prentvorkooper m„
- verkoopster t. ---- Intagerie, f. Beelden- of pre'n.

-

tenhanelel iii., pi'ei(tenfablijk, beeldenfabrijk f.

imaginable, adj. Denkbaar, bedenkelijk, eer-

zinbaar, wat men zich kan voorstellen of inbeelden

On a fait tous les efforts in-s pour le sauver, inc,

heeft alle bedenkelijke moeite gedaan, om hem te

reddert. - lima ivaire, adj. Ingebeeld, ver-

meend, denkbeeldig, wat slechts in de inbeelding

bestaat, herse;nsehinimizl. Un lionlieur iiii-, een in-

gebeeld geluk in t:rne nialadie in-, gene cbeelde
ziekte f. [ lge . j Quantités in-s, on,bestacwnbare
of denkbeeldige grootheden f. pl. -- (fig. et fan.)
Se promener dans les espaces lm-s, in het rijk
der verbeelding ronddolen, zich wet hersenschimmen
bézig houden.. - - Ook als subst. m. Faire é vanouir

Jim-, liet denkbeeldif;e cloerr eeidwjjnen. --- latiaginatif, ice, wil. Vlug, rijk van verbeelding.

vindingrijk , vernuftig. Esprit inl- , vindingrijke
geest m. --- Ook als subst. in.: Les in-s. dernenschen can rijke verbeeldingskracht. -- La faculté
im-ive, o f cals subsi. Lim-ive, de verbeeldingskracht,
het verrraog' ►i om beelden te scheppen. Gain.

-- [Typog.] Ill- nil ouvrage, een werk met platen,

Evertuons uit peu notie iiii-ive. lateen we daar

-- S ILnUSTRER, V. pr. Zich beroemd maken. -Het part.- passé is ook adj.: Maison ill-e, beroemd
geworden huis of geslacht n. - Edition ill-e, peil

voorstellingsvermogen n., verbeelding, verbeeldings-

Illustrisshuie, adj ;eer doorluchtige (girls titel

wat de inbeelding vermag. -- Cela roest veuui is
I'ini-, dat is Snij in de gedachte gekomen. Ce n'esl
qu'une inn-, 't is niaar eert inval. --- C'est ure

vignel en, roet tusschen den tekst geplaatste hout snel-/liguren versieren, opluisteren, ii in s t r é r en.

uitgave f.

-lustred

inz. van hooge kerkvoogden).
lileitatiou, i. [l%'léd.1 Bestrijking, besmering
met kleefdeeg, ralr of slijk (inz. van jiclitipe lig
i l l u t a t i c f. ---- lllitter, v. a.-charnsdel),
Beslrzjhen inz met de slib der minerale bronnen.
„

-- l ll uté, e, adj (en part. passé) Membre ill-,

met slijk bestreken lid n.

Illyrieii, nne, Illyriq®ue, adj. Illgr•iseit, can
Illyrië. Langue illyrienne, illgrische vrouw f.
hot (ilot), m. Eilandje n.
liotes, filotes of llélotes, m. ;Iel. .Hele -

ten n. pl., sspartaansche staatsslaven (oorspronkelij k van (le stad Helos). --- (fig.) Onderdrukten, ver
ilotiszne, in. Spartaansche slaven -trapen.
rei., helotisna?uus n. ( fig.) Verworpen, ver -stand
toestand m.
-drukte
lluana, f. [Minér. j iVitte wormverdrijvende
bolus ln.

(2 e t m.

Ilvalte, f. [Miner.] Soort van ijzererts, i l v a lui , franscli voorvoegsel , hutzel fete als in (z.
IN).-- Vóór eene klinkletter en vóór eene andere ni behoudt de i haren natuurlijken klank (image, inimense, pr. i-range, i-manse); vóór andere medeklinkers heeft im denzelfden neusklank als in.
Inta.ge, f. Beeld n., beeldtenis f., evenbeeld ii.,
afbeelding, gelijkenis f. Voir son im- dans I'eau,
dans no nairoir, zijn beeld in 't water, in een'
spiegel zien. -- Im- en peint ure, en sculpture, en
gravure, en dessin, geschilderde, gebeeldhouwde,
gegraveerde, geteekende beeldtenis. Le culte des im-s,
de beeldendienst f. Une im- bier ressemblante,
Bene zeer gelijkende beeldtenis. — Un ligre dim-,
plein d'im-s, een prentenboek n,, boek vol prenten.

eens rijp over- nadenken.

Inaagination,f.Ii beelding,inbeeldingskracht f.,

kracht; gedachte i'., inval ni. Avoir i'ini- vive, forte.

eene levendige, sterlke inbeeldings-, verbeeldingskracht hebben. Voyez ce que peut I'ir^r-, zie eens

lui- que voos voos ètes mise dans i'esprit, 't is

gene hersenschim, die gij u in 't hoofd gezet hebt.
Se repaitre d'im-s, zich met hersenschimmen, scha; duwbeelden oprhouden. ---- [Méd.] In-s, moeder-

vlakken f. pl. ---- § I in g
giatioraiste, in. Méd.Hij, die aart de uilwerks,ng der inb eiding op de
ligchaamsvruclrt gelooft. [tnaginativ-e, f..
z. onder I:MAGINATIF.
hiiaginer, v. a. Verzinnen, bedenken, uitvin
C'est no bos -riine qui imagine de belles choses,-den:
't is een teen, die schoone dingen verzint. On ne
peut Tien int- de plus surprenant, men kan niets
wonderbaarl-jjkers bedenken. Im- uudivertissement.
une machine, eery vernuraak uitdenken, gene machine uitvinden.. --- Gelooven, -meeren: Je n'imagi-

nerai jamais que de telles choses se passent dans
Ie monde, ik zal nooit flelooveit, dat er zulke dinpen in de wereld voorvallen. --- s'I 1 AGlNEii, v. pr.
Zich laten denken of verbeelden : Rien de plus
extravagant ne saurait sum-, em- laat zich niets
buitensporigers denken. — Zich, inbeelden , zich
verbeelden, zich voorstellen: I1 s'irnagine qu'il en
viendra b bout, hij verbeeldt zich, dat hij daarin
slagen zal. Il sin- d'ètre savant, hij beeldt zich
in geleerd te zijn. Vous vous imavinez peut-être
que je veux vous trompen, rij verbeeldt u, gij denkt,
meent misschien, dat ik u wil bedriegen. — lwa-

giné, e, adj. (en part. passé) Des choses beu

gelukkig verzonnene, wel uitge--reusmnti.,

dachte dingen n. pl.

Uma.m, m. (arab., eig. hoofd, eerste, op firer stel
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IMAMAT

Innam, twrk"cri priester rei., hoofd n3, eerier mos kee; — titel van den vorst van Maskate aan de
Perzische golf -- iman.at, m. Ambt n. van eer
moskee - priester en geestelijk regter: imamaat n.;-ste
-- duur ni. van dat ambt; — woning I. des imams.
-- lmantie, f. Naam der secte van Ala, wiens
leer de nieuwere Perzen volgen. ---- imamien,
ne, adj. Overeenkomstig die leer. -- IMAMIENS,
Im amiten, nu. pl. Volgelingen m. pl. van 4l i's leer.
lntantopèdes, m. pl. [H. n.] Vogels in. pl.

niet lange, halfnaakte beengin.
linaret, ni. Turksch verplégingshuis ij. voor
arme studenten, reizigers enz., i in a r é t rei.
Im hécile, adj. Zwakhoofdig, kindsch. Vieiliard

imb-, kindsche gr'jsaard m. Vieillesse imb-, kindsche ouderdom m. --- (firn.) Onnoozel, dom, bot,
stompzinnig: Il faut etre been imb- pour croire
sela, men moet wel zeer onnoozel zijn, om dat te
gelooven. .- In deftigen stijl: zwak van ligchaam,
krachteloos: Imb- de corps, et «esprit, zwak van
ligchaam en ,geest. --- I^ Vetér. j Stra in, stijf van
leden. — IMBECILE, Yin. el f. Onnoozele, zwakhoofdige, stompzinnige In. CO f. L-imb- ne raisonne
que peu ou point du tout, de onnoozele redeneert

weimrt of niet. -- [Jur.] Prononcer I'interdiction
dun imb-, eenen oninoozele onbevoegd tot eigenvermogen- beheer verklaren. — (fans.) Cast on grand
imb-, 't is een grootti ezel, stormherik. — lmbéeilentent, adv. Op on-noozele, eenvoudige wijze.
--- Itnbécilité, f. Verstandszwakli-eid, onnoozelheid, stompzinnigheid, kindschheid f. I1 est rare de
voir des aveugles atteints d'imb-, zelden ziet men
stompzinnige blinden. Etre, Tomben dans limb-,
kindsch. onnoozel zijn of worden. --- (fain.) Dom:z :id, bt:. eid ; =ote e voudigheid of onnoozelheid f. Cet homme est dune imb- bien rare die
man is zoo dom, als er weinig zijn.
Imbéni, e, adj [Tbéol.] Niet gezegend;
(cl.) Onrezegend, niet gelukkig.
Imberbe, adj. Baardeloos, zonder baard, geen'
of nog geen ' baard hebbende, opgebaard: Menton
imb-, baardelooze kin f. Plusieurs nations de l'Amérique sont imb-s, verscheidene natiën van Amerika
hebben geen' baard. --- (dénigr.) Jeune hoinme
imb-, vlasbaard in. — [Bot.] Plante imb-, plant f.
zonder baard, zonder haartjes of vezels. — [H. n. j
Poisson imlb-, visch ni. zonder baarden. Ophidie
imb-, ongebaarde slan f envisch ni.
1

,

:

Imberline, f., z. IBERLINE.
Imbiber, v. a. Doornat maken, bevochtigen,

doorweeken, van eene vloeistof laten doortrekken:
Imb- une eponge, eene spons nat maken. Laissez
imb- celti, laat dat wel doorweeken. La pluie a
imbibé la terre sutlisamment, de regen heeft de

aarde genoeg doorweekt. -- [ Tech. ] Imb- les
mèches, aan de kaarsenpitten de eerste waslaag
geven. — S'IilBIBER, V. pr. Van vocht doortrokken
worden; intrekken. La terre s'imbibe d'eau, de
aarde trekt water in. L'huile s'imbibe dans le drap,
de olie trekt in 't laken. -- imbibé, e, adj. (en

part. passé): Etoffe imb-e d'huile, met olie doortrokken stof f. — (fig.) Esprit imb- (liever imbu) de
préjugés, een ;net vooroordeelen doortrokken of opgevuld verstand n. --- imbibition, f. Inzuiging,
intrekking, doorweeking met eene vloeistof: Limbdune .éponge, de inzuiging van eene spons.

lmbritn, m. [H. n.j Groote ijsduiker ni. (watervogel van de 1Yiroër- eilanden).
Imbriquant, e, lntbriqué, e, adj. [Bot.,
H. n.] Dakpansgewijs op elkander liggend of gelegen.
Imbroglio, m. (ital.) (pr. ime-bro-lio) Verwarring, verwikkeling f. -- [Théat.] Tooneelstuk n., met zeer ingewikkelden knoop.
-I- iinbrulable , adj. Onbrandbaar , slecht
brandend.

Imbu, e, adj. (en part. passé van imboire); Papier imbu d'huile, met olie doortrokken papier n.
(In dezen eig . zin gebruikt men liever IMBIBE) . --(Jig.) 11 est imbu de cette allaire, hij is in die zaak
doorkneed. — 11 est imbu de son Inérite, hij is
vol van, ingenomen met zijne eigene verdienste.
Imbuecation, adj. [ Vléd.] Ilet in den mond
-

brengen.

I mbuvable, adj. Ondrinkbaar .
Imitable, adj. Navolgbaar; navolgenswaard. -Intitatenr, in., -trice, f. Navolger, nabootser,
namaker, noaper in., navolgster, nabootster, namaakster, nadapster f. 11 n'invente pas, it nest
qu'im-, hij is geen uitvinder, hij is slechts navolge'. -- Ook als adj.: Cette fille est im-trice des
vertus de sa mere, dat meisje volgt de deugden
harer moeder na. -- lenitatif, ive, adj. Nabootsend , navolgend : Mot im- , klanknabootsend
woord, ii. Phrase, Harmonie im-ive, klanknaboot-

sende uitdrukking t. — imitation, f. Naboot
navolging, namaking; nadperj, imitatie f.-sing,
L'im- des vertus, des vices, de navolging der deugden, ondeugden. Les l)eaux arts ne sont que des
imitations de la nature, de schoone kunsten zijn
slechts nabootsingen der natuur. Cette chose est
au-iiessus de foute inn-, deze zaak is boven alle
nabootsing, niemand is in staat orn dit na te doen.
-- à LIMITATION, loc. adv. In navolging, naar het
voorbeeld: Faire qc. h l'im- de qn., naar iemands
-voorbeeld iets doen. 11 en agit ainsia votr e im-. hij
gedraagt zich dus naar uw voorbeeld. --- imiter,
V. a. Navolgen, nabootsen, namaken, nadoen, naàpen, j. in i t é r e n. Imitez les vertus de votre père,
volg de deugden uws vaders na. Ce sont des choses
plus aisées b admirer qu'li im-, dit zijn zaken, die
gemakkelijker zijn te bewonderen, dan na te vol gen. Les singes imitent les actions des hommes,
de apen bootsen de handelingen der menschen na.
— Het part. passé is ook add.: Vertu imitée, nagevolgde deugd f. Cela est bien imité, dat is goed

nagemaakt.
Ininia , m. 1/oude, ijzerhoudende oker rn .
lmmacnlé, e, adj. (inz. van de maagd Maria
gebézigd) Onbevlekt: L'immaculée conception de
la viergo, de onbevlekte ontvangenis der Maagd.
— [H. Ti.] Ongevlekt, zonder vlekken. Olseau
Poisson innm- , Fleur imm-e , ongevlekte vogel,
visch m., bloem f.
Inimaitrisable,adj. Onregeerbaar, onbestuurbaar, niet te berneesteren.
inimalléable, adj. [Phys Onhamerbaar . --Itunialléabilité, f. Onhamerbaarheid (vgl MAL LEABLE, enz.)
linnianent, e, adj. [Phil.] B ijblijvend, inwonend, aanklevend. Les actions irnm-es sont opposées aux transitoires, de bijblijvende daden of wer.]

.

kingen staan tegenover de voorbij gaande.
g Inttnangeable, adj. Oneetbaar.
Iniinaniable, adj. Onhandelbaar, niet te berzspelijk.
Imblocatlon, f. Begravi,ngswijze f. der onder handelen.
liuntangtlable, adj. Onfeilbaar, gewis, zeker,
den kerkban gestorven personen (die niet in gewijde
ontwijfelbaar. Ses promesses sont imm-s, zijne beaarde mop/en rusten) .
zijn onfeilbaar. -- Itntnattgnablement,
vloeistof
loften
-net
eerie
Bevochtigen,
imboire, V. a.
laten doortrekken, z. v. a . IMBIBER . — (dig.) Imb- adv. Op onfeilbare. ontwijfelbare wijze.
t Intr»arcessible, adj. Onverwelkeljk, onl'esprit de la jeunesse de principes de morale, in
het jeugdig gemoed zédeljke beginselen prenten. — verderfelijk, onverwelkbaar. Couronne imm- (incorruptible), onverwelkeljke kroon f.
S'll4IBOIRE, V. T. , z. V. a. S'IMBIBER.
Imtnarginé, e, adj. [H. n.] Ongerand, zon
Intbriaque, adj. Dronken. beschonken (ivre).
ook: met een' rand, die in niets van-deran,of
Imbrieaires, f. pl. [Bot.] Pedektbloe^jende gewassen n. pl. met dakpanvormige bloemen of bloe- 't overige verschilt.
V. a. Onder de marteIn'nmartyrologiser,
sems. --- lmbricata, ni. [H. n.] , z_ V. a . FAt TIERE. --- lmbricatif, ivo, adj., z. v. a. I IBRI- laars plaatsen, in ' t mar telaarsboek, op de lijst der
QUE. --- Imbrication, f. Dakpansgewijze op een martelaars zetten.
Imtnatérialiser, v. a. [Métaph.] Alles onbladeren, schubben, véderen, enz.; het-lignva
op elkander rusten der voorwerpen op de wijze stoffelijk of geestelijk maken, als onligchametpk bevan dakpannen. — Imbricée, adj. f.: Tuile imb-, schouwen. --- Inninatérialisme, m. Leer der
onstoffelijkheid; leer f. van de geestelijke natuur
an f.
holle dakp
Imbriftt°e, adj. Voor regen ondoordring- der ziel, inzniaterialismus n. — lanniatérialiste, Voorstander, bel(jder, verdediger van de
baar, regendigr waterproef.
lmbiàmable , adj. ïViet laakbaar , onbe-
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Iwmiseer, V. a. Inmengen: Je n'aime pas h
inctoffeljkheidsleer, int m ate riali s t ni. 1w.
niatérialité, f. Onstoffelijkheid 1., geestelijk aan- 1mm- tout le monde dans mes affaires, ik wil niet
rijn, bestaan of wezen n., immaterialiteit f. gaarne iedereen in mijne zaken mengen.
S'lMIwrnatériel, Ie, wij. Onstoffelijk, onhigcha- MISCER, V. pr. Zich inmengen, zich bemoeijen (in
zin):
I 1 sest immiscé dans une affaire
me1jk. liiirnatérid ll ement, adv. Op onslof- ongunstiqen
qui ne Ie regardait pas, hij heeft zich in eene zaak
1elke wijze.
[Prat.] Celui
Irnniat,iculation, f. Inschrijving f. in '1 re- gemengd, die hem niet aanging.
gister of de rol (Ii. v. van een gilde, eengezelschap), qui sest iinmiscé dans une succession , ne geul
immalriculOtie 1.
Iwniatilenle, f. Be- plus y renoneer, degene, die eens eene erfenis heeft
wijs n. van inschrijving. 1mm- dun huissier, op aangenomen, lean daarvan niet niews' afstand doen
liet part. posed is ook adj.: Une personne innschr#jvinq &p de deurwaardersrol. Iwniatrieuler, V. 0. In 't register, op de rol inschrven. miscée mal a propos dans one affaire, een ten onRel part. passé is ook adj.:Buissier immatri pas -in eene zaak betrokken persoon.
Imiiiiseibilitè L [I)idact.] Onverinengboas'culé, ingeschreven deurwaarder m. ham- nu In
heid f. (b. v. van de olie met water).
Imnal, ingeschreven hij de reqtbank.
Inimiscible, adj. Onvermengbnar.
irnmatiirité, f. Onrjpheid.
immiséricordiensernent
imwédiat, e, adj. Onmiddellijk. reqtstreeksch,
ads Op onbarmzonder tuscchenkomst eens derden. Pouvoir 1mm-, hartire wijze.
linmLséricordieux, leuse,
onmiddellijke nsagt I Successeunimm-, reqtstreeksch ad. Onharmhartiej, onroetdoogend.
uiiiiiixtion, t Vermenging t. (ic t,. van twee
opvolger. lmmédiaternent, adv. Onntidxiellijk, op onmiddellijke wijze, reqtstreeksch; dadeljk , of meer sto/fen met elkandes').
[Prat.] Inmen
ging, inlciting 1. Lm rn in- dans one succession, hel
onverwijld, terstond, oogenblikkeljk. Iwwédia
aanvaarden
van
cciie
erfenis.
Don, of (gebruikeljker) IaiarnédLatité, f. OnmietImmobile, adj. Onbewëqeljk , onbeweegbaa;',
etelljkheid, reqistreeksehe afhankelijkheid f., regt
bewegingloos, roerloos. vast;
.treeksch verbond n.
(fig.) standvastig,
onverzettelijk, On a cru longtenips
onwrikbaar,
adj.
Ongedenkwaardig.
Inaméinorable
que Ja terre était mm-, men heeft lang geloofd,
Vroeger z. V. (5. IMMEMORIAL.
dat de aarde onb'wegelik was. Ii est i'esld came
li,iinéiiioratit, ive,
Imméniorant, e
et mm-, hij bleef bedaaid en onwrikbaar.
adj. Ongeetochtig: 1mm- de ses devoirs.
f 1w.
IwméwoiiaL e, adj. Onheuqeljk, buitenge- inobiletuent, odr. Op onverzettelijke, siandva,cheugenis: Cda est dun usage 1mm-, dat is sedert tige wijze.
lusmobiii aire, (liever) imniobilier, ièi-e,
onheuqelijke tijden in gebruik.
immense. adj. Onmételjk, onmeetbaar, onaf odj.(Jit onroerend of vast goed bestaande, Suesneteljk, onbegrensd, oneindig;
zeer groot, on- cessoii imni-ière, erfenis van onroerende 01 vaste
noerneljk. ontelbaar. L'espace est immense, de goederen. Ook als subst. in.: Cet homme a hé
ruimte is onmetelijk, onbegrensd.
La honté de ritë de lout Vi m- de cette succession, deze man
Dieu es! imrn-, Gods goedheid is onmetelijk, onein- heeft alle onroerende goederen van deze nalatenschap
Jmrnobilièremeiit ode. Als onvoc
dig groot. Richesses 1mm-s , onnoemelijke rijkdom- geerfd.
linmobilisatioii, 1. Verandering
men m. p1.
lrnrneiiséineiit,adv. Bovenmate, rend goed.
uitlerineste, onnoemelijk: 1mm- niche, onnoemelijk, van roerend goed in onroerend,
Immohiliontzettend rijk. lmmensité, f. Onafineetbaar ser, t'. a Roerend goed tot onroerend maken,
Iieid onmeteljkheid onbegrensdheid oneindige Onbewéreljk maken, (Indien zin weinig gebruikt.)
IIfltIlOI)illté, t. ()nbew4jelijkhelcl, onheweeggrootheid, oneindigheid f. Limm- de l'univers , de
onmetelijkheid van 't heelal. L'iirim- est un at!rThu baarheid, vastheid, immoh(liic'it f. ;
de Dieu, de oneindigheid is eene eigenschap van standvastigheid onu,rikborheid onverzcttel'(jkGod. (fig.) 11mm- de sa puissance,de ses riches- held t. Le système de 1mm- (le in lenin, de leer,
ses,de sa lame, degroote uitgestrektheid zijner inagt, van dc onbewegel(jkheid de#' aarde.
L'mmmde verbazende grootte zijner rijkdommen, zsn on- stoïcienne, de siolcynsehe onwrikbaarheid,
[VhtPr. ] ,St(jfheid , sls'arnfickl t. (les' ledematen
begrensde hoot.
1w niensurahle. aj. ()n
meteljk (incommensurable).
S Im ni ottéralioll. t. Onqematiqdhe(d t.
Iuuiierger, V. a. indonipelesi.
Iniiuodére e, adj. On gematigd, oi,molio, boSIMMERGER.
V. pr. Zich indompelen. liet pail. passé is ook vnmoliq. Ii est lam- lans see dépenses, hij' is
adj.: Corps 1mm- dans un liquide, in eene vloeistof onmatig in Zijne uitgaven. Chaleur imrnodéi'Pe,
qedompeldligchaans n. Imuiergible, adj. Voor bovenmatige hitte t.
1mnioutér.rneut. ode.
Op onqeinc,t(qde wijze, bovennsati,q, onmotiej. 'sianindompeling geschikt.
gen horn-, onmatig eten.
Immérité, C. adj. Onrerdie'nd.
1aninode'te OI'J Onzedig an edeign onbeta
Iinniei-seuv, n i. [H. cccl.] indcanpelacu , dooper in , hij, die bij de plegtgheid des doops voter melijk onwelroegclijk on"oegzcsom oneerbaar.
Posture irons-, onhelaniclijke loading t. Personne
op het hoofd des n(euwbekeerden goot. IturnerIf, ive, adj. [Phcs. CIdm.j inclompelend, wat 1mm-, onzdel[il,', oneerbooi persoon in. lrn.uodoor indompeling geschiedt.
Immersion, 1. destemeut, ode'. ')p onzedige, onbetamelijke
Indompeling t. Dans les premiers siècles du chris- seijze, onmanierljk: Efle s'hatdl!e iinrn-, zij kleedt
Iturnodestie, t. Onbeschaamdtianisme on baptisait par imm-, inde eerste eeuwen zich onzedig.
held, onzedigheid, oneerbaarheid t. enz. Ja! Iden
des Christendotns doopte men door indompeling.
[Asir.] Intrede eener planeet in de schaduw eener rernarquë l'ìnsni- dans ses discours, ik tse!, eis onandere; het oniglboar worden eener sier door de bescheidenheid in zijne gesprekken wel opgemerkt,
zonnestralen. irnrnérsic I -[Opt.] Inlreêpunt n., L'imrn- clans Ia rnanière de shahiller, cie onzedigpunt, waardoor een lichtstraal in eene of andere heid, oneerb aarheid inde wijze van zich te kleede,
lIuIuo(Iiflahle, adj. ()nvjjziqbcîar, niet voor
midderictof treedt.
wijziging vatbaar.
Insmésurable, acij Onmeetbaar, oninetelijk.
van 'pr),
lrnmodique, ad,j . Viet matig, niet billijk (b. v.
litinicuhie, adj. [Prat. ( Onroerend, wast: Biens
lmiiiødulh, e adj. [Mus. [ Zonder stembuinissq,
mm-s. af als subst. IMMEUBLES, M. p! Onroerende
Imniolateur, in. [Aol.] Of/erom' nu.
of vaste goederen, n. pl, liq p ende have t. , rn m o
bi 1 i w n 1. p1. 1mm- ameulili, als roerend beschouwd molatioii, 1 . Het offeren: opoffering t
1w.
onroerend gavel n.
moler, i,. a. Offeren. opofferen, .claqten, ten 0/les
•
1!umgraIIt, e, aai.: Elraiiger mm-, of als brengen: 1mm - un agneau, een lam offeren. Isnmsubst. IMMIGRANT, wreendel(ncj no. , die zich. in een 501F lautel, op het a/taos' o/feren. fig.) 1mmland nerzet, landver h uizer in. niet betrekking tot an. )i sa haine, iemand aan ejinen hout Opa//eren.
S'iMMOi,Ell. V. ri'. Zich opofferen: Simm- pour
liet land , waar hij zich nederzel (ten opzfrte van
t land, dat hij verlaat, heet hij EMIGRANT). I
In patrie, zich woos' 'I vaderland opofferen.
m i q so a t m.— Iminigralioii. f. Nederzetting t., ,ldsus Christ eest iminok( pour le salut des hom
mes, J. C. heeft zich voor 't heil der inensc/,en
van vreemdelingen in een land, I m in i g r a t i e t.
Insmigi-er, V. a. Zich in een onderland neirzetlen. opgeofferd.
(fig. et p!csis.) Je m'mmmole, IC doe
liet Post. pcisse is ad/c adj.:
ads.
Do
dreigende
v'ijve;
Inaininemment,
het niet weerzin.
1;uiiiiiience, f. Dreioende Vietoire immolée. gesiocit a//er ii.
kort aanstaande.
Immolesté. e, adj. Onpeku'eld, 'niet lastig
siabijheid 1., nakend onheil m. linitsinent, e,
adj. Dreigend, boven 't hoofd hanrend, nakende qevallen.
lwrnou4c, odj. (5i. Is, de tool den hijhel)
Un peril (min- , een dodelijk d7 eAyn4 gevaar.
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I MON DIVE

IMPATIENT.

Onrein: Animal lnmm-, oarein dier ii. (di!1 niet tol
spijs gebruikt snag wor(! en). L'esprit imm-, de onreine geest, de duivel ni.

-- lsnutoudice, f.

Z. V. a. CONSUBSTANTIATION. -

- Entpané, e, adj.

[Théol.] Met, in en onder het nachtmaalsbrood

aanwezig.

(doorgaans in 't rneerv. gebruikt) Onr=einheid, vui-[ Iniparager, V. a. Een welgepaard huwelijk
lighe-id, vuilnis f., vuil n. Les rues lont pleines doen aangaan, behoorlijk uithuwen. --- t s 'IMPAd'imm-s, de stralen zijn vol vuil, zijn zeer morsig. RAGER , V. pr. Een welgepaard huwelijk sluiten.
- - [Edit.] L' imin- légale, de onreinheid naar de
Ampardaetyle, adj. [FI.n.] Met onevene teenen.
wet (bij de joden). -- S irniuondieite, f., z. v. a.
Inspardonnable, adj. Onvergeeflijk: Faute
IMIMO DICE. ----- [Éerit.] ln1tn - du péché , onreinheid imp-. --- lnmparclonné, e. adj. Viel vergeven,
eter zonde.

Iiumoral, e, adj. Onzédelijk, zedeloos, tegen
de zedewet: Homme imm-, onzedelijk rnensch. - Conduite lmm-, onzedelijk gedrag n. -- lrnmo.
ralité, f. Onzedel jkheid, zedeloosheid; zedelooze
daad f.

Initnortalisation, f. Oester feljkmaking, vereeuwiging f. -- lmuiortaliser, V. a. Onsterfeljk freaken, vereeuwigen: inmm- son nom, sa mémoire, zijnen naam, zijne nagedachtenis vereeuwigen. --- (fig.) Imm- un proces, een proces op de
lange baan schuiven. - -- S'IM MORTALISER, V. pr.
Zich onsterfeljk maken, zich vereeuwigen. -- Het

part. passé is ook adj.:

Poète iinmortalisé,

ver• -

eeuwr!fd dichter iii. -.- lrniortalité, f. Onsterfelijkheid f. ; — onvergankelijke roerra in. Cr oire à
1'imm- de 1'àme aan de onsterfelijkheid (Ier ziel
gelooven . ---- ii aspire a 1'imm- hij streeft naar
de onsterfelijkheid, naar een' a.lt jddurenden roem
hij 't nageslacht. ---- [Blas. J Brandstapel ni. met
een' andersgez leurden pht niX daarop: 11 Porte
d'argent an phénix de sable, sur son inlm- de
oueules , hij voer t een' zwarten phoenix o zijn rooáen brandstapel in een zilver of wit veld.
lniammortel, Ie, adj. Onsterfelijk, eeuwigdurend,
eindeloos; ---- (fig.) langdurig, blijvend, onvergankeljk. L .ame est imm-le, de ziel is onsterfelijk,
-- Exploits imm -s, onsterfeljke, onvergankeljke
heldendaden f. pl. --- .els subst in. (poet.) Les
,

:

imm-s, de onsterfelijken. de goden. Les irnm -les,

a'e godinnen. L'Imm-, de Onsterfelijke, God. -Les quarante mini-s, de 40 leden der fransche
Academie. — lniniorteile, f. ]Bot.], z. GNAPHALE.

lt'mrnortifieation, j. [Dévot.] Onboetvaardig
,werelds gezindheid, onbekeerl jkheid f. --- Iin--heiu
tnortillé, e, adj. Onboetvaardig, onbekeerd.
letimotif, ive, adj. [Bot.] Niet verplaatsend.
lniueuu, e, a,%j. Ongevoerd, onaangedaan, kalm.

lmtuttabilité, f., z. I:MMUTABILITE. •--. Inlk-

ni nable, adj. Onveranderlijk, onwrikbaar, vaststaand: Les décrets imm-s de la volonté de Dieu,

Gods onveranderlijke raadsbesluiten n. pl. -- len-

n.tiablenient, adv. Onveranderlijk, op onverander°l jke wijze. its lont inir1 - attachés Jun à

l'autre, zij zijn onveranderlijk met elkaar verbonden.
Imintnnité, f. Vrjjdont. n1., vr slellinq f. (van
dienstplipten, belastingen, enz.) Cette villa joint
de plusieurs imm-s, deze stad geniet verscheidene
vrijheden, vrijdoinmen. — [D. eed.] lire-s ecclésiastiques, geestelijke voorregten n. pl. of vrijheden
f. P1l. -- Vr'gplaats t.
liumtis ule, m. [H. n.] , z. V. a. ORFRAIE.

lntnintabilité, f. Onveranderlijkheid, onbestendigheid f.: L'innn- est on des attributs de
Dieu, de onveranderlijkheid is eeoe van Gods
eigenschappen. -__ linu.utable, adj., z . nIIIUABLE .
Impact, m. [Phys.I lezveec punt n. vies slingers.
Iinp^ ction, f. [ %Ied j Splinterbreuk f., breuk

met beensplinterincl.
Impair, e, adj. [Arith.] Oneven, onefen, niet
zonder overschot door 2 deelbaar: Tout nombre

est pair on imp-, ieder fetal is even of oneven. -[Bot.] Foliole imp-e, of als subst. IIIPAIRE, f. Ongepaard blaadje n. ---- Immpaireinent, adv. On-

even; ongepaard.

Inalpaisible, adj. Onrustig, niet vreedzaam. -Inipaisilbleu®ent, adv. Op onrierlic►e wijze.
lumpalpabilité, f. Didaet.j Onvoelbaarheid,
ontastbaarheid t. - - impalpable, adj. Onvoel-

zonder verba/J'ents.
tinparfait, e, adj . Onvolmaakt , onvolkomen,
onvoltooid, onvolledig, gebrekkig, imperfect.
Ouvrage imp-, onvolmaakt werk n. Sa maison
est demeurée imp-e, zijn huis is onvoltooid gebleven. Livre imp-, onvolkomen, defect boek (waar
bladeren ontbreken). Guérison imp-e,-aneig
gebrekkige genezing. a- [Mus.] Accord imp-, onvolledig akkoord n. ---- [Aritli.] :Nomi. ►re imp-,
z. V. a. NO31BRE DÉFECTIF. --- IIIPARF AIT, m.

liet

onafgemaakte, onvollédige: Voilb on mélange du
parfait at de limp-. --- [Gram.] Onvolmaakt ver leden tijd, betrekkelijk tegenwoord age tijd m., i mper f ect , 'imper fectum n. ---- lunparfaiteinent, adv. Onvolkonienl k, op onvolmaakte wijze.

luipar isyllabe, lunparisyllabique, adj.

[Gr ain.] Met weer lettergepen in den rertitref dan
in den nominatief (in de grieksche en laljnsche
verbuiging) .
(r
i t e i t f.
liuparité, f. Onevenheid, ongelijkheid, i m 1► aluiparlenientaire, adj. [Polit. Strijdig met
de gebruiken in 't par lement of in de wetgevende
kamers, on-p a rl e in e n a i r. --.--- Iinparleineatairesneut, adv. Op on- parlementaire wijze.
Impartable, Irnpartageable, adj. [Prat.]

Onverdeelbaar (van een onroerend goed). - - linpartagé, e, (dj. Onverdeeld.
impartial, e, wij. Onpartijdig : onzijdig, onbevant„;en, re; lvaaarflig: Un examen imm-, een onpartijdig onderzoek n. Des jeges impartiaux, on
parl jdige, r°eglvaardige reglers m. pl. -- linpartialeanent, adv. Onpart /dig, op onzijdige wijze.
-- inipartialité, f. Onparljdigheid, onz jdigheld. ,lager une opinion aver imp-, een gevoelen
met onpartjd-ighei d beoordeelen.
llnpar tibilité, I. [Prat.] Ondeelbaarheid f.
-- lenpartibie, adj. [Prat.] Onverdeelbaar:
Deux liefs imp-s, twee ondeelbare leenen n. pl.
impasse, f. (woord van Voltaire) Zak m.,

straal f. zonder uitgang (z. V. a. cUL-DE-sAC). -(fig.) 11 s'est jeté dans une imp-, hij heeft zich in
eene netelige zaak gestoken (waaruit hij reet moeite
zal loskomen).
lumpassibilité, f Onvatbaarheid voor lijden,
lideloosheid, I m p a s s i b i l i telt f. Limp- de
Dieu. -- - Ongevoeligheid, koudbloedirilteid, hard.

voclhtiglteid f.: Limp- sloïque, de slo cynsclte ongevoeligheid, standvastigheid in 't lijden. ---- 1wpassible, adj. Joel vatbaar voor lijden, boven
alle ld(en verheven; --- ongevoelig, gevoelloos, hardvochtrg: Le corps glorieux est imp-, 't verheerlijkt

ligchaani. is onvatbaar voor lijnen.. --. Les martyrs

se montraient imp-s au milieu des tour ments, de

martelpars toonden, zich tegen alle pijni.f ingen be-

Un juge doit ètre imp-, een regter
moet koud, onaandoenlijk zijn. --- Impassiblewent, adv. Op onrgevoelilre, voor lijden onvatbare
stand. ---. (fig.)

wijze.

lanpassionné, e, adj. Onhartstogtelijk, harts-

toa,teloos, zonder° hartstogt. "---- lrnpasslonné-

ment, ode. Op onhartsloi teljjke wijze.

lmimpastation, f. [Mac.] Metseltras n., pleisier-, „, ilpskctlk in., deeivtirmig zamenstel n. uit
fijngemaakte sto/fen, i m p a s t á. t i e f. -N- [Pllarin.]
-

Deegnirkin(, deegwording f

Inipater nel, le, adj. Onvaderlijk. luipatieuimnent, ode'. Onedulclig, niet ongeduld; oerai aroe. r;tet onwil, niet twrevel. -- unpatience, f. Ongeduld n., ongeduldigheid, onhldzaainheid f. ; drift, vuruirrheid f. ; sterk verlanern rt. J'aitends votre réponse avee, imp-, ik v erwacht uur antwoord reet oer. edulrl. it soulire ses
revers aver imp-, hij heeft geen lijdzaamheid

beer, door 't evoel niet merkbaar, ontastbaar:
Poudre imp-, onvoelbaar, aller/ijnst poeder n.
liiil.anateur, m. [T'liéol. j 4anhanj e ,° der
i m p a. n a t i e. ---- Impanation, f [Théol.] Ver zijnen tegenspoed. --- Limp - de coml)attre, de drift,
Christus met het-bindgvahetl n het vurig verlangen ow testrjden. II a une grande
brood in het h. avondmaal (naar de leer der l u- imp- de voos \oir, hij verlangi vurig u te zien. thersche christenen, die noch de tegenwoordigheid 11 a quelquelois Fles imp-s, hij heeft somtijds vla vara het ligchaarn van Christus loochenen, noch de gen van drift, roan oplonpndheid. --- lmnpatient,
transsubstantiatie aannemen), i nt p a n a t i e f., e, adj. Ongeduldig, onljdzaarn; driftig, vurig ver,

,

-

°°

9IPATIENTANT
langend. Un malade imp-, een ongeduldige, onlRjdzame zieke. --- I1 est imp- de partir, hij brandt
van ongeduld om te vertrekken. — (poet ) Un coursier imp- du Trein, een ros, dat den teugel niet
verdragen wil. — [Bot.] Plantes imp-es, of als

subst. IMPAT!ENTES, f. pl. Springkruiden n. pl.
{welker ripe vrucht zich bij de reinste aanraking
opent, inz. balsernijn n lapten). -- lnipatientant.
e, adj. (fain.) Ongeduldig makend, liet geduld uit

liavard imp-. - - lL ipatieuter, v. a.-prutend:
Ongeduldig maken: Rien n'im )at.iente plus que
d'attendre, niets maakt ongeduldiger dan het wuch-
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impératrine, f. [Chico. j Bijzondere zelfstandigheid in den meesterwortel, i in p e r a t r i n e f.
Iuiperceptibilité, f. [bidact.] Onmerkbaar
---- luipereeptible,-heid,onbspura'f.
adj. Onmerkbaar =, oninerkel jk. onbespeurlijk, niet
waar te nemen: Cela est imp- à foei nu, dat is
voor 't bloole oog onmerkbaar, onzigtbaar. ^-^Fautes imp-s, onmerkbare fouten f. pl. --- Im n
pereeptiblenient, adv. Oir) onmerkbare, onye-

voelige wjjze, allen!;s ens, o,zf,er;cerkt: Cela se fait

tin -, dat geschiedt ongemerkt.
lamaperdable, adj. Onverliesboar°: Proces imp-,

ten. --- S'IMIPAT1ENTER, V. pr. Ongeduldig worden, onver°liesbaar reytsr;eding n.
Iruperfectihilité, f. Oncolrnaakbaarheid, onhet geduld verliezen: Ne vous impatientez pas, it
va revenir, word niet ongeduldig, hij zal aanstonds vatbaa'rheid f. voor volmaking. -- lanperfecti..
terugkomen. ---- liet part. passé komt !els adj. bie, adj. Onvolrnaakbaar. -- _' imperfection, f.
voor: La dame impatientée, (Ie ongeduldig gewor- Onvolmaaktheid, onvolkomenheid; - -- gebr'e3 kigheid f., i;ebrek n., zwakheid f. Limp- de notre
den dame.
S lanpatriote, m. Koude, onverschillige va
nature, de onvolkomenheid onzer natooi'. mus les
zonder voderlandslie/de. ---derlanm.,sch hommes sont pleins wimp-s, alle menechen zijn
Intpatriotique, adj. Niet vaderlandslievend, vol gebreken, onvolmaakt?ieden. -- -[- [Libr. ,
on-hat'riottiseh.

ln.patroniser (s'), V. pr, Zich tot beschermer, lot keer opwerpen, zich indringen en den
meester spelen. (alt' d onbevreesd.
-}.. hnpavide, adv. Voor vrees ongenaakbaar,

arm► payable, adj. ()nbetaalbaar: Chef-d'oeuvre
imp-, oabctaalbaar meesterstuk n. — (fig.) Le
trait est imp-, de trek, de inval is onbetaalbaar,
met geen goud te betalen, alleraardigst, hoogst

verrassend, enz. - -- la►► payé e, adj. Onbetaald:
Le reste est encore imp-, de rest is nog onbetaald.
— Je suis encore imp-, ik heb nog geene betaling

ontvangen.
lmpeceabilité, f. [Théol.] Onzondigheicl,
zo'ndcloosheid f., toestand van niet Ie kunnen zon
Les saints dans Ie eiel sont dans l état-(ligen.
d'imp-. ---- Impeccable, adj. [Theol.] Onzondig, niet in staat te zondigen, zonder' zonde;
([am.) onfeilbaar. ianpeecance, f. [Didact ]

Onzondige staat, toestand m. van iemand, die

geene zonde begaat. L'impeccabi(ité emporte limp-,

wie niet zondigen kon, is noodwendig zonder zonden.
,' lmpécu► nieaax, lense, adj. Geldeloos, arre.

Impéc ►rnioslté, f. Geldeloosheid f., geld fie-

breh n.

Impeigne, e, adj. Ongekamd.
In► pele, e, adj. Ongeschild, (in gepeld.
Inipénétrabilité, f. [Phys.] Ondoordring-

z. v. a. DÉFE TS. , - -l- Inaperfeetionnabie, adj.

1Viet te volmaken. 4 lanpertectionné, e,
adj. Niet volmaakt.
lanperforation, f. [Meld.)j Geslotenheid, ver groegin , f1i Toi in(: (van zékere can nature
opene ligchaanisdeeien), i in p e r f0 r d t i e f.

lniperforé, e, ad). ] \lett j 1'egennatuurlfjlk ge

niet geopend.

-sloten,

lamapérial, e, adj. Keizerl[ k: Couronne imp-e,

keizerskroon f. ; [Bol.], z. v. a. FRITILLAIRE. Sa

majesté imp-n, zone keizerlijke majesteit. --- Les

viltes imp-s, de (voormalige) keizerlijke vrije r ijkssteden f. pl. Chambre imp-e, rjkskarnergeregt n.
Globe imp-n, ;rijkscc;spel in. _ -. [Bias.] Aisle imp-e,
rijks-adelaar m. (met 2 koppen en ontplooi'le vaunt.)
--_- [Hort.] Prune imp-e, keizerspruime f.
[Nurnisin.] t'lédiailles imp-s, gedenkpenningen M.
pl., onder de rom. ke-izei s geslagen. [blanuf.]
Serge imp-e, keizee' sere ie f. (vaan zeer fijne wol).

-- Eau. imp-e, zeker' gedestilleerd water n., als

schoonheidsmiddel. - 1:nIetniA.iE, f. Bovendeel ii,
eener koets, eener diligence, enz.; ---- bedver°liernelte n. -- _ Haarbosje rw onder de onderlip (in der
tad royale aeheeten). -- - [Arch.] Spits koepeldak ti.
f liar.] lop-e de la cuisine, dak van, (le kombuis,
-- [Jur.] Zeker kaartspel ii., <lal veel van 't piketten 'met 2 personen heeft; zéiee 'e volgis eke van
kaarten in dat spel. -- - [Bot. ] , z. v. a. FRIT!I.LA IRE.
-[
],
v. a. PRUNE 1 \JPERIALE, z. boven,
^11^10n%z.
f.], z. V. a. SERGE 1MIE'EIIIALE, Z. boven.
-- [P4umisin. j, z. V. a. M EDAILLES 1)!P-s , z, boven.

baarheid 1. --- (fry.) Ondoorgr°omlel jjkheid f. --in► pénétra,ble, adj. On.door•duingbuar; ---- ongeawikbaar, ontoegankelijk.(fig.) Ondoorgrondelijk , oimnas earl k, onbegr pel jk. La niatière est IMPEL U.AUX, in. til. [ 13. „i'AI). ] .i'rr epen, (les (1 alt^

imp—, (le stof is ondoordringbaar. -- Des bottes

tamp-s, irvactei cli te laarzen 1f. l;i. Lette Iorét est
iep -, d--lal woud is ontoegankelijk, is iiiet geschikt
ol.i, er^ in door te dringen, Ténèbres inlp-s, ondoordrincbare duisternis f. - I%lystère hop-, ondoor•gronde
t
de
ijk geheim n. Les votes imp- de Dieu,
onnaspeur•li?ke, duistere Wegei Gods. Cet homnme
est imp-, die man is niet Ie doorgronden, is zeer
geheimzinnig. --- Inapénétrablenient, adj. Op
ondoorgrondelijke wijze.

ïn► l► énitenee, f. ( Théol. J Onboetvaardi held f.,
gebrek n. aan berouw. ---- 1;npé ►eiteut, e, eir( .
Onboetvaardig, verstokt: II cs ; jriort imp-, hij is

in zijne zonden gestorven. - Ook als subst.:

t

imp-, een onboetvaardige, een verstokt zondaar.

tJu

e, aflj. [H. n.j Zonrler° vérleren aan
de cleutiels, met tot vliegen on;eschikte vederca. -DIPE. N s, ni. pl. Vinrleugelirle zwernvo^ els in. pl.
lanpenses, f. l)l. [Prat.] Onderhowds- of vei=lnnpeaar,é,

béter if gsi osicn ni. pl.

lnipératit', ive, adj. Gebiedend, bevel/end,
meesleraclElig; Voss prenez !zi on ton bierf imp-,

schen keizers, keizer/ ijken; _-- rok: (l aitselie rijksministers of gezanten iii. prl. --_. ia1► pirialeinent,
adv. Als keizer; (fig,.) fieerlrjk, datclpk. __ l m péri&slisane, in. [Polit.] Stelsel n., leer f. rast
n► rialïste, ^1^,
^p
izersge-

arril;ea'ialisten.

zinde, voorstander, ao hunger con het keizerschap,
van de keizerlijke rei ëring, i in r e r i a lis t inn.
In► perieuseaaaent, ode. O,r nit'€;sler(.achtige,

heel echzuchtrie rv[jzc. - - halij)és•i®aax, lense,

adj. Gebiedend , rneesleroz:ltti g , r.ee stlizuel tig,
Homme lull)-,

lieei°selizuchtig 'man ru. `Torn imp-,.

gebiedende, becël'.nde to; áa. (/i . ) Desoi
imp-, dr in,ende, reen uitstel rluldemlc behoefte f.

. - -I- final>ério5ité, f. ee.r sciie uc/itige (bid Iii.
lad,pC1i55l-1biiiIé, f. [Ditlact.t Oncei , rnkekel[jki^eitl F. h ►►apéa issable, odj. U: ^^;'i ankelik;
voor iele ; iJi rl UU Ii stelsel.
l ui i► é ►•i sahlenierat, a(15. Op orrv(r onkel ke u)jj:e.

-[- 12anpérii, e, Cuff. Onervaren, zonder onder eindingf. - - .GIs < ubst.: ee n onere°arene ïii. vii i.
linperitie, t. iiie. t—c) Oner'varenheid, nbetlre-

r t ieid, ontj' e ,liMlPeici, OiikUndc d.
I ► aspennaneaaee, f. (Mih,-stendigheid, ongestagij neemt daar een' zeer gebiedenden, meesteracte/ia
tifren toren aim. --. Fortiie imp-, geb•ic'dende voren rij. i
. . luipermanent*
(vql. DÉPRr:CaTIF). ---- Gramm.1 l,lotte imp - , of ais e, 0(1 . Olibe,Ste i d iq o;'it est ad it , t,") A1LC i ZOCdr?(.
lom l)eI'(il ai► ïlit
subgit. IMPERATIF, in. Gebiedende wijs f., 1 in f) et. [Ph ' s.] On doordi ing-

rliq

rat i, ej, irnl eratí,vtc.s rn --- jPliil.j Impmoral of categorique, onvoorwaardelijk zede 'ebori n., e a t 11 e g( r i s c h e (ook: rnorrolisclre, prak-

tiche) imperatief. ------ laiapérativean► ent,

ede. Orr gebie(lende, rneesteracFrt'i^ 4 , bea,elende wijze.

°.,

bcia 1 ijl 3.
iuiperiiiéable, (dj. [I livs.i Ondoordri^a brror; wr l^r(%igl, u'aterpr©ef. - 11^nperniéablenient, ii v. ()e (indooi rtr apbai'!', ilé rddi fe ru jztl.
1^►Bpea`alrntnlaïlité, f. j_l)idaet.] Oneerwissel-

1nai► êratoire, f. [Bot.], Z. v. a. RENJ01N 1 ba i;' itl f.
selboor.
SAUVAGE.

làsai► d'ratt'ice, f. Keizerin f. -- i Taart.; I.,np- j

vlo ette, keizerspruim f..

Ira ► pe ►'a ►ae► tables adj. Onverwis-

l' apersonnlité, f. [Gran.] Or.(}er=soonl °"f€
held f. _- -_ lailperssonnel, le, ad]. [Gram j On.-
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•rei sootrl h, een ersooi#l7k: Veri►e !nip-, ons°soonr
jtk wekvoor%.
--- lanpersonnellenient, adv.
.41s o1perSoonlk (werkwooi;) gebruikt.
Inipersnasible, u / . Onovertuigbaar, o,tover-

ilnpl-, oacverzoenlijke haat In. -- lanplacablenient, adv.

Op onverzoenlijke wjze.

lmnplantat IOU , f. Inplanting f., het ingegroeid

'eedbaar, std /hoofdig.

Inipertineninient adv, nbehoorl k, onntanierlijk, onhebbelijk, on:beschofíelijk, op onbescheidene, onvoef/elijke •jze. -- . lnipertinenee, f.
Onbehoorl- kheid, onmanterlJkhezd, onvoegzaam
onbeschaamdheid, onbeschoftheid, i in p e r t i -heid;
i. e f. --- Je con nats son imp-, 1' 11111)- de ses-nét
discours. ik kern z nee o7iiitan1erlUhheid, de onvoegzaarnheid van zijne geslprekkern. --- II m'a écrit
des inip-s, hijheeft neg grofheden, lompheden, ongema7akrdc in(/en, i12pertineratiën geschrev (' n. -5 lmpertinencer, v. a. Onbehoorlijke dingen,
gr ofheden zeggen. --- linpertinent, e, adj. Onbehoorij)k, onvoegelijli. onvoegzaam, ongerijmd, ongepast; onbescheiden, onbesch.atcrlUl, onbeschoft, vle!elachtiq, i m p e r t i ai. é n t — [Prat.] Ce fait est
imp- (l ever non pertinent) at iitadlnissible, dit
feit behoort niet tot de zaak en is onontvankeljk.
— Ook als subst.: C'est un imp-, une imp-e, 't is

een, eerre onbeschaamde, onbescheidene.

inipertiii babilité, I. Onverstoorboa-rheid, oneerstoorbare gemoedskalmte, hartstogteloosheid f.--Inaperturbable, adj. Onverstoorbaar, niet te
Veronti cste;i; gcljjkntoedig, hartstogteloos. — Imperturbableinent, ade.Op onverstoorbare wijze.
Inipétigi nes, f. pl. (Med j Huiduitslag i .: —
lmpétit ine^ix, ease, adl. Met slepend huid
inlpétigo, m. ltuidig--uitslagbehd,r.—
heid f., slepend huiduitslag: fl.
linpétrabilité, f. [Didact..] Verkrijgbaarheid I.
--.- 1Inpétrable, ad,/. [Prat.] Verkrijgbaar, door
aanzoek te verwerven: Ce l ,enéfce est v acant et

imp-, die j,rove is opengevallen en men kan er
naar staan. -- lmpétrant, In., -e, f. Verkr -

ger Iii., verIrjgster f., t of ri, die zijn aanz.oek
ziet ingewilligd, i rn p e t r d n t ni en f. --- liiipétration, f. l erkr j ging, hekontuig f. eenei gunst,
vrijheid, enz., aantzoek n. -- liupétrer, V. a.
Yerh rijgen, bekomen ; erlangen . versverven (dooi
verzoek of smeeksehri ft)
,

luipétuienseinent, adv. Op o;istuintige wjjze.
--- lnipétueux, neiise, adj. Onstuimnig, hevig,
driftig, woest: Les Plots de In mei soot inlp-, de
zeegolven zin. orastzcirnig. - Des passions imp-euses,
onstuimige, hevige Iiartstogten m. pl. — (fig.) C'est
UI] bomroe imp-, 't is eert dr-i /tig, vurig man. -[Litt.l Style imp-, snelle, vurrie stijl in. — dls
subsi.: Limp-, de orístuiniige. -- lmpetuosité, f.
Onstuini igbeid, hevigherid, woestheid, snelheid f.
vuur n., groote levendigheid, drift, ©ploopendheid f.:
Limp- d'un torrent, die onstuimigheid van eerren
vloed. Le sand sortait aver imp-, het bloed stroomd e er moet hevigheid uit. Limp- de la course d'u11
cheval, de snelle, vurige loop In. van een paard. -Parlor avee imp-, met drift, vuur spreken. L
est commupément de cowrie durée, de drift, de
oploopendheid is gemeenlijk van korten duur.
luipeuplé, e, adj. Onbevolkt; slecht bevolkt.
inbp ie, adj. Goddeloos, godvergeten, godonteerend, heilloos, snood. t „J arson tulp-, een
goddelooze jongen. Ce solt eies paroies impies, dat
zijn godonteerende woorden. Des pensées tin ies,

zijn, het vastzitten (b. v. der haren in de hield). —
luiplanter, v. a. Inplanten. --- Doorgaans in
't part. passé en als adj. gebruikt: Les poils soot
implantés dans la peau, de haren zijn in de huid
ingeplant, zitten rret hunne wortels in de huid. Les
feuilles soot implantées sur les branches, de bladeren zin op de takken ingeplant, ingegroeid. --

s' 11ïPLANTER , V. V. Ingeplant z-Lin, op een of ander voorwerp in- 0/ vastgegroeid staan , zonder
daarvan een noodzakelijk deel uit te maken. Le
gut s'implante sur le chene, de mistel wastop den
eikenboom. Le dents s'implantent dans les alveoles,
de tanden staan vastgegroeid in de Landkassen.
Inmplansible, adj. Onwaarsch nlijk; anaannemelyk, geen bijval waardig.
linpleui-e, e, adj. Onbeweend.
linplexe, adj. [Litt.1 Verwikkeld, i Tra p l e a;:
Un ouvra e est mpl-, si )a fortune du héros presente quektue rerlversement, een werk is inaplex,
als de fortuin( van den held of het hoofdonderwer ► eerre of andere onikeering ondergaat.
5 Irnpliable, adj. Onbuigzaam. ---. (fig.) Caractère hup! - , onbuigzaam, stug karakter n. -lmpliant, e, adj. Onbuigbaar, niet buigend: Bols
impl-, niet buurend hout n.
lmplie,atión, I. [Jur.j Betrokkenheid f., het
betrokken 0/ ingewikkeld zijn in eerre misdaad. -[Phil.J Strmjdigheid, tegenspraak f.: I1 v a de 1'tmpldans ces deur p1 opositions, elfes emportent impl-,
er ligt eerie strijdigheid in deze twee voorstellen,

zij bevallengenspraak.

lniplicite, adj. .[Didact. j l Pede in betrokken,
bij inyesloten, stilzwijgend daaronder begrepen (zon
bepaald te zijn uitgedrukt, het tegendeel van-der
e ( p l i. c i t e), impliciet: Condition impl-, stil zw-jjaende, vare zelf sprekende voorwaarde f. y olonte
imp'-, uit omstandigheden en daden blijkende wil m.
-- Toi impl-, geloof, zonder duidelijk inzigi of
kennis van ieder neloofsartikel in 't bijzonder, blind
geloof n. -- Inbpiicltenient. adv. Stilzwijgen derwjs, ingewikkeld.
linpliquer, v. a. Betrekken, roede in 't spel
brengen, inwikkelen, mede intrekken, i in p 1i e éren:
On 1'a impliqué dans vette accusation, men heeft
hem in die beschuldiging betrokken.. - Stilzwijgend
bevatten, onderstellen, van zelf medebrengen of in
zich sluiten: L'idée d'homine implique les idées
d'iutelligence et de volonté, het begrip inensch bevat stilzwijgend (sluit van zelf in, on (l erstelt) de begrippen van verstand en wil. z. ook CINTTUAVICTION.
- Het part. passé is ook adj. Se trouwer implique
dans une affaire, in eerie zaak betrokken zijn.
Iniplorable, emdj . . ianr oepeljk, wie zich laat
aanroepen o/` sirceeken. -- Implorant, e, adj.
Smeekend: Cr is imud-s, smeekgeschrei mm. -- lm-

plorateur, m., -trice, f. Sineekerni., smeeksterf.
-- loiploration, f. Sineeking, aanroeping

smeekbede f. ... L'im pI- du bras séculier, de in-

un irnp-, 't is een goddelooze. -- lmpiété. f. Goddeloosheid, godi'ergetenheid; snoodheid f. L'impde ce discours ne me plait point du tout, de
goddeloos'teid vary dit gesprek behaagt hij geenszins.
Corium eltre utje imp-, eerre snoodheid begaan.
Iiu ignoration, f. [Prat.] Per andi1lf f.

roeping van. den wereldlijken corm. --- Implorer,
v. a, ..la.nroepen, smeekco, a fsmeeken. bidden, aan
1mp1- 1'assistance de Dieu, God (1/Ir zijnen-zoekn.
bijstand aanroepe ll . lis iinplurèretit la clemence
du vainqueur, zij smeektent den overwinnaar om
genade. --•-- Imploreur , m. (woor'rl van J. J.
Bou seau), z. V. a. IPLORATEUIt.
i - lIuployabie, adj. Onbuigbaar, — (fi(j.) Alle
forte et mp!-, sterke en onbuigbare ziel.
lrnplumné, e. frdj. [H. 11JJ On(Jevdderd , eederloos.
5 laupluvieux, tense, adj. .5 iet naar regen

hartig, onverbiddelz,Ik, liefdeloos, hardvochtig. C'est
un 11o1flnie imp-, 't is een onmeadoo.-end man. 11
vrouvera en lui un juge in I p-, ,dij <al in herra een'
onverbiddelijk strengen rerjter vinde►a. ---- La roer,
L'enfer est imp-, de zee, de hel kent geen mnededoogen. --- I MPITOVAI:LE, f. [H. n.] Insecten-pop f.,
die de rozen afvreet, rozLnvreter In. -- linpitoyableenent, ode. Op onrneédoogende wij ze,
onbarinharlig, meédoogenloos, zonder medelijden.
Inipiacabilité, f. Onverzoenlijkheid f. —
laplaeable, adj. Onverzoenlijk, onverzoenbaar:
Ennenai ilnpl-, or?t'erzoenbaar rijt n.d an: Hain'

1mpoltique, adj. Ondichterlijk, o n p o é t i s c la.
-..Impoétiquenient,adv. Opondichterl2j/ke wijze.
liupoli, e, 'wij. Onbeleefd, lomp, onbeschaafd,
ongemanierd , Uri/atcoenlijk , onbehouwen , ruw.
Hocnme imp- , onbeleefd , lomp Taan. i lanières
imp-es, onbeschaafde, onbehouwen manieren f. pl.
--- _Its subst.: Vows ètes un inip-, g zit een ongemanierd inensch, een lomperd.
h Iiupoliee, f. Gebrek n. aars tucht, aan orde,
aan eerbied voor 't welvoegelijke. (Vin Q.
In1poliei , e, adj. Onbeschaafd, zonderbeschain pol I eient, adv. Op onnuinierlijke, onbeleefde,
§
ruwe wa,1 ze,
lnepolitesm e, f. Onbele'/d/uid, ongein .Odilei,d-

.snoode gedachten f. pt. --- Ook als subst.: C est

} I111)itenx, ease, adj., Z. i a. IM1'ITO AI#LE.
linpitié, f. Onbarmhartigheid f.
lmpitoya,ble,. ligt. Onmeedoogend, unbarm-

staande; niet aan ((((II o11(1 i le. rl.
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4ed, on/zo/feijkheid, onbescheidenheid, onfatsoen - 1.5 l' n belang eou dc ())h'flb(Ls L'Cili!,held. Cola tie
ljk/zeid, onwellevendheid, onbeschaafdheid, ruwheid lui importe en rica, dat raakt hem in peenen dccle.
in taal en manieren: L'écoe du monde corrige Quo m'ituportent ses menaces? teat raken mij,
limp-, n de school der wereld legt men de onje- 10(11 geel ik 0111 zijne bedreigingen, teat kunnen zijns'
rnanierdheid af. Limp- dune réponse, de onbedreigementen niy schelen ' . •. Ook (115 t'. liii».: 1 1
linpotle (lu'Ofl 'VOLIS ('role sage cl prudent, 't is
leefdheid, onordnteljkheiel van een antwoord.
itnpolitiqLLe , adj. Onstaatkundig : Mesure
van belang, (lat fliC)? U VOOr iL'jj's cii taorzifj(ig
Guerre imp-, onstaalkundige maatregel, oorlog m. houdt. PeLt iiii[iorle , hel doet u' Weinig toe.
- t IMPOLITIQUE, 1. Onstaatkundigiteid f.: Limp- 11 tie niiinporle, 't raakt in[i niet, 't p0(11 niij niet
de ce ministre, het onelaatkundiq gedrag van deren aan. •-- (ellipt. ) 3 périi'ai , n'iinporle, ik zal eiIw
minister. - politiquenient,
adv. 01) onslaat- bij i)lflkOi,R'll, 001 't eten, t zij zoo. II refuse, quintkundiie wijze.
putte ? hl) iveigert , 11(11 is daaraan gelegen?
luipoihi, e, adj. Onbevlekt, zuivc, rein; kuisch,
laipoituti , e, (1(1.1. .Lastiq , ongelegen, hi;idcrmaagdeljk. - lmpolliié, e, adj. Onbezoedeld, lijk, vervelend, iizoeeljk, bezwaarlijk. II craint de
ongeschonden. -- S liupolititnent, adv. Onbe- VOUS etre imp- hij i'i'eesl u lastig te veil/en , te
vlekteijjk.
iinp#.'lepen te linnen. (eltt dî' lent 111111- lI In longue,
luipoudérabilité , f. [Phys. ] (Mweegbaar Oj) (It'll duu r •u'oiiIt i/cit vervelend , bezwaarlijk.
heid 1, - lmpondérable, adj. [Pirys.] On- Cliand . Froid imp-, drukkende hitte , nijpende
weegbaar: Fluide8 hop-s, onweegbare vloeistoffen f. k()C(IC t. . I)emande lI1IJ)-(s, lastige vragen 1. p1.
p1. (licht, warmte, flvifjnetische en elektrische vloei- Veal ivtiii-, liei'iqe. onstuimige 10111(1 fl. -- ook (it_c
Inipondéré, e, adj. [Phys.] Onqewo- subst .' C i"t tin imp-, alle imp-c. 't is een last ig,
stof).
gen. (Vele natuurkundigen zeggen liever Iluides vervelend fliCOsik . ---- lviipoi-tuinéineiil , (511V. Op
impontlérés, dan impondéraliles.)
eene loetige , bezwaarlijke .wijze: II revient iniji- a
lrnpopulaii-e , adj. Niet in den volksgeest 1a charge, hij herhaalt zjjn verzoek op ciii' lastige
vallend, onvoiksrnatig, tij 't volk niet bewind of wijze. - Iiiijoitiinei' t'. a. ?iloeijc'ljk, lastiqj
gewild; (fig.) boven de alqemeene bevatting; te vallen , lastig zij?i : ongelegen komen , overinopen;
hoog voor 't volk (geschreven of gesproken) i rnp 0- 0/)diiil(J('li(I zijn, t'e?'V(lCn. II fl0 faut pas imp- ses
p u I a ir: Lois i m p-s, onvoiksrnatige wetten f. p1. atids , tarn taart zjjii e vrienden niet l(1.StlfJ v a llen,
Prince imp-, bij 't volk niet bemind vorst m. - niet overloopen. \ (ic1- 11inul)ortlIIiez par Vos fréDiscours imp-, voor 't volk te hooqe, te geleerde quentes visites, uwe iliCli pi'iil'Iige h'zoek,'ii ververedevoerin f. -- tnpopu1at-Ité , 1. Volkson- len mij. Je suis lionleux li' vous imp- de vein,
gunst f., gebrek n. (Ian votksbelievinq, strijdigheid ik ben beschaamd, a daarmede lastig te vallen.
met den volksgeest, impopulariteit t. (fig.) (/ij.) Imp- lv viel 'Ie sec pi'idrts, dcii ht'IlU'l , luJeOnverstaanbaarheid, te hooge vlugt, of te duistere, lij1x li z')lule; W1lC0(,'k aanroepen,. Ii't jan.
voor 't volk te geleerde voordragt 1
passé komt ook als IJ(IJ. ?'OOi: 11 lul iiillsll 'intl liar
Inipoieiix, euse, tuif. [Phys.] Zonder poriën, leu r vu i'iasild linlisc ti e _ hunne niibe.cihehle',ie
niet poreus. -- Iiiaporoté, 1. Onporeusheid t. nieuwsgierigheid was /l"ili 1(11 last. linportii(vijl. POIIOSITE).
iiité . l . t )ll(J'l('(I('lllll'lll 1. overlast ni.. kwelling, tilltiiportable wij. {Com.} Invoerbaar. wat lli'lil!ii-iulllt'l'l 1. : l"l l (tsh's i'iillei , lil'el'l()(l/l('ll. (llI"(I
men invoeren kon, map: Marchanthses imp-s, in- dc l im p- it qu. U'lllilll d overlast o(lnilo('n, iPlnail(1
voerbare waren t. p1. -- Weleer ook z. v. a. in- (;llf/'.'l('(Jli In,,iii'ii. ii a (litenti eela it fiii'ce (l'ilnI)-s,
-

-

--

.

.

--

SUPPORTABLE.

S lsupoi-taiiiment, adv. Op belangrijke wijze.

luipoitaiice, 1. Gewijtigheid, belangrijkheid,
aangelegenheid t., jewigt , belang, canbelang n.;

aanzien n., invloed ni., waarde, impo r tdnlief.
Limp- dune affaire, dune question, de belangrjkheid van eene zaak, van eenvraagstuk. La chose
n est claucune imp-, de zaak is van geenerlei belang, aanbelang, gewijt. 11 met (attache) de limpBox plus petites choses, hij hecht waarde aan de
geringste diagen. flonime dimp-, man van aanzien,
rang, gezag. -- Ook in ongunstigen zin: Ii fail
ihomme dOng-, hij geeft breed van zich op, hij
hangt den man van gewipt, vein aanzien uit. Prentire on ion dimp-, Un au' Wimp-, een' lioogen toon
aanslaan , eene trotsehe houding aannemen.
ifREPORTANCE, 10e. ode. (alleen in kwaden zin)
Van belang, geduchi: On la étrillë cl'imp-, men
heeft hero geducht afgerost.
important, e, adj. Gewiglig, belangrijk, van
aangetegenheid, van gewipt, aanzienlijk. Affaire,
Service imp-, belangrijke zaak, dienst f 11 est

imp- dy aller, 'tis van belang, van aangelegenheld daarheen Ie gaan. Homme imp-, aanzienlijk,
invloed- of gezaghebbend man. -- .41s subst.: Hoofd -

zaak f. En toute affaire, limp- est de savoir ce
qu'on vetit. --. Ook in onqunstiqen zin: II fait

I imp-, hij loot zich veel voorstaan, beeldt zich veel in.
lrnportateui, in. [Cow.) Invoerdei' m. (van
koopwaren) . - Ook als adj.: Peuple imp-, volk a.,
dat invoerhandel drijft.-- Importation, f. [Corn.]
Invoer ni., invoering l•. Favoriser limp-, den
voer begunstigen. Droits (limp- , invoerrenten n.
pl. Commerce dlnip-. invoerhandel, passieve Tiandel rn. -- Invoer in., ingevoerde, waren t. pl. Les

imp-s oat thpassé de heaucoup les exportations,

de mooi is veel , roote r, belangrijker dan de uitvoer get.linpouter,
V. (1. [ConiJ invosien: Imp- des
'
mareliandises dans on pays, koopwaren in een
land invoeren. -- (fig.) imp- des mots francais
dans in langue hollandaise. franse/ir woorden in
de hollandsclie taal invoeren, binnen smokkelen.
IMPORTER, v. a. (alleen in den 3en persoon en in
den in/in.) Aanbelongen, roken, scheen, van belang zijn: Cela importe ixnir Ia sûretë publique,
daaraan is de openbare veiligheid veel gelegen, dat

hi:) li"ej•t i/cit (1001' ltlSti(Jl' (l(lllli'keil 'oor indi'infjenl!/l('i'I i'P,'k,'eyeii , l'.ssuyer des lui s ove!loopen
worden, icel o verlast lijden (li'i'lievig.
III)pOSl*I)Ie . (1(1). ji"i(l,Çtb(iilï. ac' n belasting onIIPIJ)OStfll e adj. (iL'iytiq schijnend, 'achI/ill! of eerbied inboezemend , (;llt(lf/l".'i'll)(kken(1
indi'ukiiiiikeii1 , n(l(1i'il/,'kl.'l[lli , gebiedend, veel beti'ek'iieiii!, i lii J) (I 1' C ii It it, i ut Ji 'I 5 (1 )i 1. Ilonirne
mill-, eerbiedivekkend, alltzaqinboe'ine;ld 111(111. Air
huh- , ifli•/ill k , iii!/c , 'iiii. ('ut :iqvi'i'ie"k1;i'iil i- Ofli'ftllllil'fl
Ton hull- , na'!i'uikkt'ljjkc', i;''I''li',u!e tiioii ta
fIa'. (',l
laql'e!'ll'ekken'Je strijdForces iiiiii-,
krachten 1 . ill. (l/ kijq.vinii,it I
1It1!!O( . e (lll,l. ( en, jiai'l. j,iis.sé ion ltflj)IisCl'J:
long int; . lll(it'lefiila. Tache Imp-e, aiq'li'jile
tuck I. 'Itt/lie itoh t'. iillll''l,'!il /ifdq'lil ii. • 1.e
citoy ens illili-, de belaste., ii'! be1a.c'iif/ !''zu'iaii'de
O ok tij; ellips als subsi. : Les plu:-for t
burgers. •
i lit ll - . de :ii'aiist t,r'Iui.cten 'a: 11i''.lO(i'fli'' ui . 1/
I 91 Il)O&1J v. '.1. Opleggen, ujujiliiii.iuii lB uliii
ci( . I ii ze lden dan 'eu '( opleggen der handen
lijf iiiziiIy'll ina gebruikt) . Li's a pótres donnaient le
Saint-Esprit (ii 1juli10 ' ant li',' iiniili-. sit' 'J)'i.t(i('fl
(/tlV'll IIC7Z H. (-eet door i'l uij.'l,qqe, il"' linn'b"n.
)uiglIl.] Inip-un nota. (','ill'll iiui(f'!i f/I li P llBifl
tin Ill)-a le naill a tous les ;iiiittIai U\ /(l0lli llI/' (1011
ti/ic' (lieren /tllllil('iu ll(llllli. I lull- lul nom ii na infant
flu lcipteiin'. een kii'! b) (l,',i la,1 i ('il''il 11(1(1111
,geven . I mlii'. )Jlnln/ieîl 1/" pi:u'tl" 1lalI:jJileii
hc!iaoiiijk iii i/I'!' l'luu'iii ?'i',u&'ilii!l'il.' t('S II'S soul
(ijtuiliO',( 1 i''. ii IuulI les . i!i' bla'l:ijlr; t111 (1'ze! :ij iitn''l'ii iiì','uiiiuikt rsli':'''ll /ifj. Opleggen . i'(101'.C1li(/l''ii (i' iii' t'i'iI. ''ii »11at 1,1,11'
ii! ':1 ieii(' i,('!ll.'itli,fJ, iv_-.) : It' lui ai t uit lllll tlIii l ai'iie,
ik /l'b hciii e"iiu' look ('/W/''l''(:lI. t lip Ill 1 a 'e conOilS, hi-ut!" l'I'il,'ti'a"li'(li',l llIul'(111u'I, of 'a.ul'.slhrlj_
ditions,
l'l'ii. I'.ii lul' contiant ii' llliClC , ort lila i mposé nut
I,' '11111 U l!ielL loiii'd . tI(n,i' liiJ ili,',i lilt liii' te
li-fl uiv''; lllj i-ili z waren I(tct ,u)ll,ul(1!(1
Le \llIIulJiJi_'lit' liiil'OS(' Ill lui nil", \;liuui:u- iii' mier~
ii , iii 11(1 11,' null . jjl'l 'I'il 'ii '"i huh iu'',I"l (I( liet voor.
Le -IICI'f/('i' q ue l uiI I i -il llllS( ii ra ison ,, li''t °/l"l' , dot
(Ie re de 'F1111 oplegt , ;'1,li"1t of t'On!'srll ij/"1 . I 1111- Iii's
111111(5. .11'O/fi'il ajil''qeiI. I mp[)- cl cue. stilte ciebieden , het 5l111l)jfJl'il (111l1'li(/eiI I ii i sil ence it
passions, zijne. /llli'lXlfl' luii ((It zu'jj' 21 111'uilfIi'li
()ndl'' dit, k!P'Iu I iu '- silenee aux lii' 1 lJtllitl ' II'

vertu-ouwen,
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_E POS.IJI:

--

kwaadsprekers tot zwijgen brenfien, hun den mond
snoeren. --- Imp- de nouvelles charges, nieuwe belastingen opleggen. Imp- une commune, eene gemeente belasten. On a imposé des droits sur tout
ce qui entre dans Ie ro`ae me, men heeft op alles,
wat binnen 't koningri k komt, belastingen gelegd.
On a imposé les eeelésiastiques mèmes, men heeft
zelfs de geestelijken belast, den geestelijken belastin g e n opgelegd. — Opdringen, dwang gebruiken
om -iemand of iets te doen aannemen: Jl voulait
nous imp- ses créatures, hj wilde ons zijne gunstelingen oprdringen. --- [Jur.] On lui a imposé
(nu zegt men liever imputé) un crime, dont it est
innocent, men heeft hem eene misdaad te laste gelegd (met eene misdaad betigt, waaraan hij onschuldig is)..-m.. Inboezemen: Imp- de la erainte, du
respect, de l'admiration. des égards, vrees, eerbied,
bewondering, achting inboezemen. -- In den laatstgenoemden zin wordt DIPOSER ook absoluut of

zonder voorwerp gebruikt , om den invloed, het
overwigt, de meer derheid, die iemand door houding,
woord of daad op anderen heeft, aan te duiden;
terwijl men, als die invloed wordt uitgeoefend met
oogmerk om te bedriegen, z4i van EN IMPOSER bedient: Sa présence m'impose, zijne tegenwoordig
mij ontzag in, houdt mij in bedwang.-heidbozmt
Notre 6ère contenance imposa aux ennemis, onze
fiere houding schrikte den vijand af, deed den vijand een' hoogen dunk van ons opvatten.. Vous

voulez en imp- à vos juges, a vos auditeurs, gij

will uwe regters, uwe hoorders misleiden, om den
tuin leiden, wat wijs maken. Le théhtre duit en
imp- Aux yeux, het schouwlooneel moet de oogen
begoochelen, misleiden. I1 nous accuse de lui en
imp-, hij beschuldigt ons, dat wij hein bedriegen.

Lair simple et noble de ('innocence impose; lair
composé d'un hypocrite en impose, het cenvoudig e

en edele gelaat der onschuld boezemt eerbied in;
het gemaakte gelaat vaag eery' huichelaar bedriegt.
-a- s 'I.IIPOSER , V. pr. Zich zelven opleggen: S' i m pune peine, une tache, des privations, zich zelven
cane straf, eene taak, ontbéringen opleggen of voor schrij ven. -- Cette vitte a du simp- extraordlnairement, die stad heeft zich buitengewone belastingen moeten opleggen. ---- S'EN IMPOSER, v- pr. Zich
zelven misleiden: L'homnie s'en baspose, de mensch

misleidt zich zelven.

Imposeur, m. [Imps.] Opmaker, vorrnoprnaker ni., de werkman, die de ,gezette bladzijden naar
behooren in den vorm plaatst. ' - [H- earl.] Imp-s
de mains , handopleggers m. pl., eerie secce der

lutheranen. (schattingen.
Intpositeur, m. Oplegger van belastingen of
Imposition, f. Oplegging f. (in den eiq. zin
alleen gebruikt in): Iaip- des mains, handoplegging f., als inzegening. --. Bijuitbreiding: [I)ogrn.]
Imp- du nom, naamgeving f. -- [Iiapr.] Opmerking,
vorrnoiamaking f. (vgl. imposer). (fig.) Imp-

dune facie., dune peine, dune contribution, oplegging, voorschrijving I. eenei taak, straf, belayting. Lever les imp-s, de belastingen of schattingen innen. Imp- (of impOt) sur les denrees, belas ting op de eetwaren. Imp- cominunale, gemeenlelijke, plaatselijke belasting f.
linpossibiLitt, f. Onmogelijkheid, onuitvoerbaarheid, oncloenljklieid, imp o ss i. bi l i tel t I. II
y a de limp- €á vela, hierin ligt eerie onmogelijkheid. Cela est de foute imp-, dat is volstrekt onmogelijk. ---- J'éfais dans i'imp- de Ie faire. ik was
in de onmogelijkheid ('t was imp onmocelijk) het
te doen. „, Ivulpossihiliter, V. a. Onmogelijk
maken. - Cela itnpossibilita rotre défense, r'lot
maakte onze verdediging on rawelik. _ iittpossible, adj. Onmogelijk, o.- doenlijk, onuitvnerbaar'.
C'est ure chose imp-, 't is eenti onmogelijke zaak.
11 lui est imp- d'arriver aujourd'hui, 't is hein
onmogelijk, heden aan te komen- --- Bij uitbreiding:
zeer moeijelijk, zeer bezwaarlijk: 11 lui est imp- cie
de^neurer longlemps en no lieu, 't is !ern onmogelik, langen lijd op eene plaats te bl'gvera.. --- Als
subst. m.: 3e ne puls faire limp-, heel onmogelijke,
onmogelijke diaalen kan ik niet doen. -- B ij overdrijvino: Je ferais limp- pour vous, ik zou het
onmogelijke, alles in de wereld v^'or u doen, ik zou
voor u door 't vuur loopera. Réduire stn. b limp-,
onmogelijke dingen van iemandeiselaen; nok: iemand
zoo zeer in 't naauw brengen, dal hij niet meer
kan antwoorden zonder zich In eens tegenspraak

IMPR1G N EIt.

te verwikkelen. ----- (pron.) A limp- nul nest tenu,
personne nest tenu b limp-, tot het onmogelijke
is niemand verbonden, niemand is gehouden tot

iets, dat boven zijn vermogen, zijne krachten gaat.
— PAR IMPOSSIBLE , loc. adv. Het onmogelijke als
mogelijk onderstellende: Si par imp- on redevenait
jeune, wanneer men, wat onmogelijk is, weder
jong werd. -- 5 Lnpossiblenient, adv. Op onmogel2,lke wijze, onmogelijk.
lastposte, f. [Arch.] Uitstekende rand m. of
lijst f., waarop de boog van een gewelf rust; dat
gedeelte der penant, waarop de archivolte komt te
rusten , kamper , Impost In. , irnpostl jst f. ---[Men uis ] Looze bovenljst f. van een deur of raam.
lu tposteu!-, m. Bedrieger (door' valschen schijn,
door leugens, door misbruik van iemands vertroumen of 1 igtgeloovigheid), huichelaar; dwaalleeraar,
volksverleider; betigter, valsche aanklager, laste
C'est on lache imp-, 't is een lage bedrie--ram.
ger, huichelaar, lasteraar ' . Malhomet n'était qu'un
imp- adroit, Muhamed was niet dan een behendig
bedrieger, volksverleider. ----LL IMPOSTEUR, adj. in.
Bedriegeljk, leugenachtig, valsch.: Un bruit imp-,
een bedriegelilk, leugenachtig gerucht n. Un air
imp-, een valsch, huichelend gelaat n. ---- lmitpos.
tune, f Bedrog n., bedrieging, misleiding f. Abuser de la confance par des inlp-s, het vertrouwen
door bedrog, bedriege •ijen misbruiken. -- Valsche
beschuldiging, betigling, lastering f.: 11 est aisé de
détruire vette imp-, liet is gemakkelijk, deze val
beschuldiging te weerleggen. ---- Huichelorj f.;-sclae
Tante sa vie na été (lu'une imp- continuelle, zijn
geheele leven was eerie aanhoudende huichelarij.
- (fig.) Begoocheling, misleiding f. der zinnen:
Les arts séduisent par une imp- agréable, de kun
misleiden door eerie aangename begoocheling. -sten
linput, m. Belasting, schatting, i m p o s t rn.
Imp- fancier, ,grondbelasting. Inmp- sur les fenetres,
belasting op de vensters, z. ook ASSEOIR. --- (fig.
Le lu xe est un imp- que la vanité pale b I'indusErie, de weelde as eene belasting, die de ijdelheid
aan de vollksnijverrheid betaalt.
Iuipot&.ble, wij. [Lidact.] Ondrinkbaar. --

luipotation, f. Het drinken, het brengen van

Vocht in defy gorgel.

5 Impotence, f. [Méd. j Gebrekkeljkheid f.;

mannelijk onvermogen n.
impotent, e, Wij. Gebrekkeljk, verminkt, 't gebruik van een lid missende, lain. La goutte la rendu
imp-, de jicht heeft hein gebrekkelijk gemaakt, heeft
hein verlamd. --- Bras imp-, verlamde arm m. .
Ook als subst.: Un imp-, Les imp-s, een verminkte,
de gebrekkelijkeia.

Jiii poiarvit, e, adj. Onvoorzien. a t,'I t-

Poupw J, vele., nu liever à L'IMPJIOVISTE.

t

1*iiiiOiiVOii', ras. Oirrnaf t f.
uipii•aUie5i)ilité, f. [Didact.] Onuitvoerbaar
--« littjpratieable, adj.-licd,onetmjhf.
Onuitvoerbaar, ondoenlijk: Projet impr- , onuitvoerbaar plan li. - Onbegaanbaar, onbruikbaar;
9nbewoonbaar. Les diatoms soot imnpr-s, rte wegen
zijn onber.
aacanbadaar. L'humiiiié rend vette ehambre
inipr-, de i'ochligheid maakt die kamer onbewoon-

baar. ----- (fig.) Onhandelbaar, ongezellig, wonderlijk
in den orngang, onverdrageljic: Cet hoen;ne est
impr-, est d'un caractère ifnpr-, die man is onliandelbaar, heeft cpn star+, terugstootend karakter.
1,nl)r&Ltii iié, e, agj. Onbezocht, onbegaan.

Immtpréco.t iota , f. Ve,'vloeking, verwensching f.,
sleek m., vloekwoord n. Quelle horril;le mgr-!
welk eerie ijselijke vei'vloekiii, ! I1 asons ei) aassum'a
aver mille ser:m'► ents et iirnpr-s, lijf verzekerde het
ons 3net duizend eeden en vloeken. ---- luiprécmitoli•e, adj. [Didmmct.j Venen vloek of cease ver
behelzend, vervloekend ,tin averment-wenhig
171113;'-, een verivenschingsvloei:.
luiipréeiiation, f. Gebrek

snvvoorzic:tiglieirl f.

nn. aan voorzorg,

IiDl)r(1eiai)le, a!dj.., z. v. a. 1NAPPRECI. BLE.
Iitipr•Pnabte, wij. (Diaact.] [)oortrekbaar,

Joorweekbaar; — bevruchtbaar, bezwanuerbaar:

Terre impr-; Animal imgr-. _.- lntlprhgttdztioirt, f.
Bevruchting, bezwangem ing, ---- intrekking, doorrekking, doorweekt g f. t,'éiotfe prend ser couleurs
[mar I'i ►npr- de la liqueur coloranle, de stof neemt
are kleuren aart, door de intrekking, doorweeking
Pan het kleurend vocht. ._ lmetpré ner, v. a.
Doortrekken, doorwoeeke a. verzadi._^ n, bezwangeren,

1MPROD LJCTI F

1MP1UJllDICIAELE
Bene zelfstandigheid 'met de deeltjes eeneg andere
beladen: Impr- une liqueur de parties de Ier, een
vocht met ijzerdeeltjes bezwangeren, doortrekken.
-- (fig.) Ce spectacle imprégna son imagination
d'horreur, dit schouwspel vervulde zone verbeelding met afgrijzen. ---- [H. n.] Bevruchten, bezwangeren. --- S'1MMPREGNER, V. pr. D .ortrokken enz.
worden, intrekken: L'étoffe s'imprèbne de la li
pie stof trekt liet kleurvocht in-quercolant,
zich. -- (lig.) Les préjugés doet leur esprit s'était
de
vooroordeelen,
die hun geest had in^imprégné,
gezogen. --- Het part. passé is ook adj.: Liqueur
imprégnée de sel, met zout 'verzadigd, doo r trokken
vocht il. Terre imp •e de nitre, met zwavel bezwan(deelij.
gerde aarde f.
Irnpréjiidiciahle, adj. Onschadelijk, onnaOnvoorbedachthe'id
f.
Impréinéditation , f.
— Impréenedité, e, adj. Onvoorbedacht, onoverlegd, onopzettelijk, niet met voorbedacht, toevallig. .Ilomocide im pr-, onvoorbedachte manslag m.
---- lmprelnédit€utent, adv. Zonder voorbedacht
of opzet.
: Iinprenalble, adj. Onneembaar, onwinbaar,
onverwinnelálk (meest van vestingen gebézigd): Cette
place passait pour impr-, deze vesting werd voor
onneembaar gehouden.
-{- Inupréparé, e, adj. Onvoorbereid.
lanpri-escience, i. [Didact.] Gebrek n. aan voor-

wetenschap.

linpreseriptihilité, f. [Jur. j Onverjaarbaarheid. -- InipreseriptiWie, adj. Onverjaarbaar,

steeds geldig` blijvend. -®- (fig.) Les droits de la

nature sont impr-s, cie natuurwetten zijn nicerjaar baar, blijven altijd geldhl.
Inapreserit, e, adj. Niet voorjeschreven.
Impresses, adj. pl.: Espëces impr-, z . IN''EN
-,

T1ONNEL.

1- Impressible, adj., liever 1 MPRESSIONNABLE.
.-._^ lmpressil, ive, adj. Indrukmakend.
Iinpression, f. Indruk m., inwerking f. van
een li(cllauïn op een ander; opd'rukking f.; afdruk,
druk in., indruksel n. L'impr- dun cachet sur de
la eire, de afdruk, het indrukken van een zeGel op
was. ---- II est Bien sensible a la moind.re impr- de
lair, hij is zeer gevoelig voor de rierinliste inwerking der lucht. --- [irripr. j Commencer i'irnpr
dun outrage. met den druk of het afdrukken van
een werk beginnen. Impr- cie Paris, de Leipsic,
Parjzer, Lei pzi ier druk. Une belle impr- , een
schoone druk. meute d'iinpr-, drukfeil, -fout 1. -.
Somtijds z. v. a. oplage, uitgave f.: On a vendu
toute i'impr- de ce livre, de geheele oplage van
dit boek is verkocht. -- [i lanuf.J Irnpr- des toiies

-t
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I^nprévti, e, adj. Niet vooruitgezien, onvoor
onverwacht, onverhoedsch, plotseljk: Accident-zien,
impr-, onvoorzien toeval n. Mort impr-e, o'nverwachte, plotseljke dood m.
iuipriniable, adj. Drukbaar, le drukken, ge-

schikt of waardig orn gedrukt te worden.
Im,oprimna;e, ln. [l'eoh.] Eerste en tweede
doorhaling f. van gouddraad door de naauwe gaten
.ler Iileirne trekplaat.
IniprionC, e, adj. Gedrukt; -- ingeprent, ingedrunt. Brochure impr-e, gedrukt vlugschrift n.
,

------ [Feint.] ri'oile impr-e, gegrond doek n. --- (fig.)

Cela est inipr- bien avant dans mon coeur, dat is
zeer diep in mijn hart geprent. - - (pop.) Un homme
Bien iuipr-, een beschó^,ken ma'n, ---- IM1PRLME, in.

Gedrukt blad, gedrukt stuk n.
Irnpri roer, V. a. Opdrukken, indrukken, een
afdr'ulc maken, inz. boekdrukken, plaatdrukken,
drukken. Impr- un sceau sur de la cire, een zegel
in was drukken of afdrukken. Impr- un livre, une
affiche, een boek, een aanplakbiljet drukken. Impr-

des estainpes, des papiers de tenture, des indiennes, platen, belian selpapier, katoenen stoffen druk
Ook zonder voorweg,: Cette presse int--ken.
prime mal, die pers drukt slecht. -- Door den
druk openbaar maken, in 't licht geven: Ce savant
na rien imprimé, die geleerde heeft niets doen
drukken, niets in 't licht gegeven. - - J'ai fini mon,
travail, je me Pais impr-, mijn werk is af, ik laat
het drukken, ik geef het in 't licht. -__ [Phys.j
Mededeelen: La vitesse qu'un corps imprime à un
autre, de snelheid, die een ligchaanm aan een ander
mededeelt. -- Un fret gdté imprime un mauvais
gout au vin, een bedorven fust deelt den wijn een'
slechten smaak mede. (fig.) Le ciiristianisrne
irnpiima aux idées utje direction nouvelle, het

christendom gaf eden denkbeelden eene nieuwe rigting. --- [feint.] Gronden, de lgrond ow opdragen; in de g ronrtver w zetten. - - (fïg.) Indruk 'rnaken op het hart, op den geest, inboezemen, inp'renten: Ii faut impr- cie honne heure la crainte de
,

,

Dieu dans l'esprit des jeuiies gens, rn.en moet

vroeg in liet gemoed der jonge lieden de godsvrucht
inprenten. La vue dune nataille impi°ime de,
i'horreur, het gezigt van eersen slag boezennt aP"rij ijzen

in. "-- s'1 VMPREM ER , v. pr. Gedrukt worden; zichh
afdrukken. (fig.) Ce qu'on apprend quand on
est jeune s'imprimmme inieux. dans 1'esprit, 'wat men
jong leert prent zich beter in den geest.
lmnprisnerie, i. Drukkunst, boekdrukkunst f.;
d',.ukker f, boe/cdrukkerjf f. L'inventeur de Fimprest Coster de Harlem, de uitvinder (Ier boek
is Coster von Ilaarlem. Aller r 1'impr-,-ilr'uk,Wst
de coton, het katoendrukken. _- j feint.} Grond in., naar de drukke r ij gaan. Etre an fait cie f'irnpr-,
r
de
boekd
ukkunst
vem staaft. impr- en taille douce
Donner
oliegrond
m.
Thuile,
li
rondverwcw f. Imprfa première, la seconde impr-, den eersten, twee- koper-, ploatd'rr.kker . ir npr- lithvgraphique, steen
Impr- sic iieinture, kleurendraak m.-drakejf.
den grond opdra^;e'n. - - Peinture d'impr-, huisling imateu1, r11. Boekdrukker, drukker in.,
schilderwerk n. (Loc. prov.) Ln noble de nouvelle impr-, een nieuwbakken edelman. (fig.) eigenaar of hoofd eener drukkerij; r--- drukker,
.Indruk, invloed rei., inwerking f., die deze of gene 'werkman in eene drukkerij. Impr- en taille douce,
Isnpr- lithographique, plaat -, steendt'ukker.
oorzaak op het hart, op den peest nota/it. Cette nou
sur lui, dit nieuws heeft-velafitnormp- Ook als adj.: Onvrier, Appreriti imps-, d r ukkersgezel,
- leerling m. --- (Loc. pica.) Ii boat canine
menaces
een' sterken indruk olp hem gemaakt. Vos
ne font pas grande im p r- sur lui, uwe bedreibinu- un irnpr-, hij zuipt ale een tempelie r .
I;nprinitare, f. [Peint. J Gu ondver w; gionding t.,
gen hebben niet veel invloed op hem. -- .:i'ai recu uric
bonne impr- de lui, ik heb eene Yoerie ineenThq van grond ►n. • ['I'ecli. j .ilolblwi ii:, bereid Blad tot

her, gekregen.

-t Inipressionnabilité, f. [bidact.] Vatbaar
hied, gecoelicheid f. voc, ind r ukken. ---+Intpressionnai>le, adj. Voor eiken indruk vutha.aww, njngevrleli.q. lmpressionner, v. a. indruk am ken,
aandoen, beweren: vii oraieur qui luipressionne

lesauditeurs. -- s'1MMPRREssloNNER, V. pr. Indrukken
ontvangen. --- Impressionné, e, arlj. (en Vat.
passé): Anne iiiipr-e, ziel f., op welke inrlruk (ie^maakt is.

(wij-, e.

S ianpressivennent, adv. Op indr-ukmakende
Inipa évi^ible of Ienprévvoyaable, brij. Onvt orziv,:nbu n r, niet vooruit te zin.
-. I.huerévoir, V. a. Niet vooruit zien, geen
,

voorzorg hebben.
InnprVvoyanee, f. Gebrek n. aan vooruitzien,
aan voorzorp, onvoorzigligheid, onbehoedzaam.heid,
onbedachtzaamheid f. — Les iinpr-s de In jeunesse,
de onbezonnenheden rler° jeugd. — Inmprévoyant,
C, adj. Niet vooruitziend, onbeducht, orivonrziglig.
onberaden. -- ook als subs!.: Cest ure impr-, 't is
een onbedachtzaam mensck.

patro,ue voor sperikoart. 'n.
%meipais, e, adj Onae^noinerm, ongevangerr.
hampi isé, e g uij. Wiet gewaau deerd of geschat,

IFuuproiha bilité, f. Onwaarscimjnljkheid f. —
Ínipt'obable, adj. Onuaaar;ch(nl(jk. - ty Int.
adv. Op oern'a orsehjnhjke wijze.
Iinnpi obanee, f. [dur"] Onhewjjsbaarheid f.
Inmpr-obarit, e, ce/i. Niet bew (ze,rd.
lanprobateur, trice, adj. Afkeurend: Geste
impr-, ofleair nd ;ebaar ni.. --_ Als rnbst. 4fkeurder°, be 'i.xpe n., afkeu °ster, ber"isp:>ter•f - --- unprobation, 1. Afkeuring, verwerping f., blaam 2 us.
%improve, a^%j. O,rregtscluapen. onredelijk.
Iisrprobité, f. Onr"et^tschupevheid, oflee=rljilc weid,
one °edel jkheid, slechtheid f.
lanprodnetemar, triee, adj. j Didact.] Tot
voorttel'ing onbekwaam. --- Iin'prodiietibilité, f,
Onvermogen n. tot voortbrenr;ieg, tot vroor °telhel;,
ebrekkige teelkracht t. -- Iievprodiietibie, adj.
Nipt voort te bronpen, onteelbaar . p--- uo§ptu(liactif, ive, adj. Niet voortbrengend, onvr•ue/ilbacsr,

pr•ohah► iei rent,

,

,
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niet of weinig opMverend, schraal. - Improdue.
tivernent, W1V. Op onvruchtbare wijze.

Impiofitable, wij. Onvoordeelig, niet of weiflip voordeel qeverd.(stilstand ni.
Improgrès, in. Gebrek n. aan vooruitgang,
Impiohibé, e, adj, Niet verboden, veroorloofd
luiprolifique, adj. Niet voortbrengend of voorttelend: i.e mulct est impr-, de muilezel teelt niet

voort; z. V. a. ANTIAPHRODISIAQUE.

Impromptu, m. Snel opgevatte, zinrijke ge-

dachte f. of inval in., onvoorbereid of voor de
vuist gemaakt dichtstukje of puntdicht n.; fijne
schrandere scherts f. Les impr-s sont Ie fruit dun
beureux moment. - Bij uitbreiding: al wat zonder voorbereiding, onverwwiit plaats heeft, onvoorbereid partijtje, maal of feest n - Ook als
adj. Vers impr-s, voor de vuist gemaakte verzen,
extemporés n. p1. Diner impr-, onverwacht, in
der haast bereid middagmaal n. Voyage impr-, onverwachts opgekomen reis f. - EN IMPROMPTU, bc.
adv. Voor de vuist. -- niproinptuiaire, m.
Maker van impromptus, gelegenheidsdichter voor
de vuist.
t linpropération, hnpropère, m., z. v. a.
JEPI1O0IIE, OPPROBRE , INJURE.

Jmpropiee, adj. Ongunstig (défavorable).
Improporlion, F. [Didact.] Onevenredigheid,
wanverhouding f. - Improportionisé, e, im.
proportionisel, le, adj. Ongeevenredigd, buiten
alle evenredigheid. --Jmproportlonnellrnueiit,
adv. Op onevenredige wijze.
Inipropre, adj. Ongeschikt, onjuist, onnaauw
(van de taal sprekende): I 1 s'est-keurig,onpast
servi dun mol, dune expression impr-, hij heeft
een
ongepast
woord, van eene onjuiste
van
zich
uitdrukking bediend. - [Gram. ] Oneigenlijk, Çtguurljk, verbloemd. - lmpropiement, adv. Op
ongepaste, onjuiste, oneigenlijke wijze.
Impropreté, 1. , z. v. a. MALPROPRETÉ.
luipropilété, f. Onjuistheid, ongepastheid,
onnaauw/ceurigheid t. (inz. van woorden en uitdrukkingen).
1 irnprouvable, adj. Onbewijsbaar. -- liii.
proalve, e, adj. (woord van J. J. Rosseau) Onbewezen,
linprouver, V. a. Afkeuren, verwerpen. 'fout
Ie monde improuve sa conduite, iedereen keurt
zijngedrag af.
improvidence. 1. Gebrek n. aan voorzorg,
onvoorzigligheid f.
Improvisateur, m., -trice, f. Onvoorbereid
redenaar of dichter m., hij of zij, die het talent
bezit 01fl een gegeven onderwerp voor de vuist in
prova ofpotzijte behandelen, i m p r o vi s á t o r in.
improvisatríce f. - Improvisation, f.
Onvoorbereide, voor de vuist uitqesproken rede in
dichtmaat of in proza; onvoorbereide muzikale
voordragt t. - het voor de vuist gesprokene, gedichte of gespeelde stuk n.; onverwacht snedig antwoord n., I m p r a v I s a tie 1. -- Iiiiprovlser,
V. Si. Onvoorbereid of voor de vuist redevoeren,
dichten, muzijk maken en uitvoeren, i rn p r a v i
-- Ook als v. a. lmpr- des vers, un dis--sëren.
cours, on air, verzen, eene redevoering, eene aria
voor de vuist voordragen

- ( fi g.) Impr- une fête,

Un hal, une partie de plaisir, onvoorbereid, op
,staanden voet een feest, een bal, eene pleizierpartij
doen plaats hebben. - 1-let part. passi is ook adj.:
Discours impr-, voor de vuist uitgesproken, geunproviseerde redevoering f.

lmproviste (it 1'), bc. adv. Onvoorziens, on-

verwachts, onverhoeds: II entra ii l'impr-, hij trod
onverwachts binnen.
liiiprtideinmeiit, ode'. Onvoorzigtig, met onvoorzitigheid, onbedachteljk, onberaden. .- liii.
prudènee, f. Onvoorzigligheid, onbedachtzaamheid, onbehoedzaainheid, onbezonnenheid, onacht-

zaawheid; onvoorzigtige daad of handeling f.
1rnprudent C, wij. Onvoorzigtig, onbedachtzaam , onbedccht, onbezonnen, onverstandig: Conduite iiiipr-e, onvoorzigtig gedrag n. C'est nu

flomme impr-, of als subst.: Cost nu impr-, t is
een onbedach tzaam mensch.
Jrnpnbère, adj. [Jur.] Onhuwbaar, onrjp,
beneden den ouderdom der huwbaarheid, onmondig. - Ook als subst. Les Imp-s , de onm&iidi'en
En. en t. pl --Itiipiibeité, f. Onhuwbaarheid,
onrjpheid, rnmrmdigheW f.

IMPIJRETE.

Impudeniment, ode. Op eene onbeschaan,4e
wijze, onbeschaamdi.ljk. - impudence, f. Onbeschaamdheid, onbescho[theid; onwelvoegeljke, onbeschofte uitdrukking f. - Inipudent, e, adj.
Onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos; oneerbaar.
- Ook als subst.: C'esi nu imp-, une imp-c, 't i
een schaamteloos mensch ii. - Iinpudeiir, 1.
Schaamteloosheid, onbetamelijkheid 1., z. V. 0. 115PUDENCE, EFFRONTERIE.

linpudicité, f. Onkuischheicl, oneerbaarheid,
ontucht; onkuische daad f. lnipudique, adj.
Onkuisch, oneerbaar, ontuchtig: Femme imp-,
oneerbare vrouw f. Chansons imp-s, zedelooze
liedjes II. p1. - Ook als subst.: Un imp-, une imp- ,
een ontuchtig mensch n. - Irnpudiqueinent,
adv. Op onkuische, ontuchtige wijze.
In.pugriation, f. Aantjgiq, aanranding f.
- [Aiic. prat.] Bestrijding, aantasting f. (b. v.
van een regt, eene rekening) . -- impugner, V. a.
[Didact., Prat.] Aantasten, be.ctrjden, wraken.
Imp- de fraude, van bedrog betigten. - liet part.
passi is ook adj.: Opinion impugnhe, bestreden,
gewraakte m.eening f. Acte impugnd, aangetaste,
bestreden acte f.
Irnpuissaiiee, f. Onmagi 1, onvermogen n.,
onver'rnogendheid, krachteloosheid, zwakte f. II es(
dans limp- de payer ses dettes, hij is buiten staat,
onvermogend ons zijne schulden te betalen. [Physiol., Jur.] Onvermogen ii., ongeschiktheid tot
voortplanting van 't geslacht, i m p o U n t i e 1.
Inipuissant, e, ad,j. Oninagtig, onvermogend,
rnagteloos, zwak, krachteloos. Ennerni imp-, onHaine Imp-c. maytebooze
maglig vijand m.
haat m. - (Bij dichters somtijds met liet voorz. b
gebruikt): Mon bras est imp- a remplir mes souhalts, mijn arm is onvermogend, te zwak om mijn
verlangen te volvoeren. - Onver'inogend tot de
voorttelin,q of den bijslaap, i as p a t t n t.
inipulser, V. a. (door Mercier voorgesteld
Woord) Aandrjven, aanprikkelen, aansporen. impulsif, ive, adj. {P
hysj Door aandrijving
wee/eend, aandrijvend, voortdrsjvend, impulsief.
-- Impulsion, f. [Phys.] Stoot m., beweging,
die een ligchaain aan een ander mededeelt of poogt
mede te deden, aanstoot m., aandrijving, i nip u Isic f., impuls ni.: Les ailes, les runes dun
moulin ne tournent que par limp- da vent, de

l'eau, de wieken, de raderen van eenen molen
worden enkel doe?' de voortstootinq des winds, des
waters rondgedraaid. -- ( fi g.) Aandrang in.. opwekking, aansporing f., prikkel in. II la fait par
limp- de son frère, hij heeft he op aansporing
van zijnen broeder gedaan. Cette première dêeouverte donna limp-, deze eerste ontdekking werd
(le spoorslag tot andere.
Inipiils'érisé, e, ad,j Niet tot poeder gebragt.
1iiipiiuément ode. Ongestraft, stra/feboos,
zonder gestraft te worden: Voler. Olfenser imp-,
ongestraft stelen, beleediqen --- Zonder nadeelige
gevolgen: Ii ne saui'ait faire imp- le rnoindre

excès, hij kon niet (ie minste buitensporigheid begaan. 0/ hij moet ei' voor boeten, lijden. - Bj
(liChtei'S ook in actieven zin Cool': zonder te straffe n , zonder wraak te nemen: Ulysse imp- ne vii
point leur trépas, Ulysses aanschouwde hunnen
dood niet zonder dien te wieken. - impuni, e,
a(Jj. Ongestraft, stra/feloos, .ctrafvrij: Faute imp-c,
Criminel imp-, onqe.sirafie misslag , misdadiger al. -. linpuni(ê, 1. Het ongestraft blijven,
liet uitblijven der straf, .ctra/feloosheid, ongestraftheid f. -- Limp- ouvre In porie a toutes sortes
de crimes, de straffeloosheid zet de deur voor
allerlei misdaden open.
IflIJ)UI', e. adj. Onuieer, onrein; niet outerinenqd, met vreemde inmeng.celen: zedel ij k onrein,
onkuisch, zede loos. Une glare imp-c, een onzuivere,
beslagen spiegel in. Respirer nu air imp-, eene
onzuivere tue/it inademen. Eau imp-c, onzuiver,
troebel water a ---Femme imp-c, onreine mouw.
-. Pensées iillp-s, onkuische gedachten f. p1. Vie
imp-c, onkuisch, onzedelijk leven n. Attouchements
hup-s, ontuchtige aanrakingen, f. p1. -- (poet.)
Cette fille est née dun sang imp-, dune race
imp-c, dit meisje is uit onrein bloed gesproten,

is niet van, onbesproken (ifkoilist; ook: is niet van
ëdele geboorte. - lrnpiireinent, ode. Op onzulvere, onkuische wijze. --- Impureté, t. Onzuiverheid, onrein/irid f, Limp- le Uair cause plu-

INALLIABLE.
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sieurs maladies, de onzuiverheid der lucht veroorzaakt verscheidene ziekten. — Imp- des métaux,
metaalschuim n., slak f. --- (,Iq.) Ontucht, onkuischheid f. Vivre dans limp-, in ontucht leven.
Le péché d'imp-, de zonde van onkuischheid. —
Livre rempli cl'imp-s, boek vol ontuchtige taal,
vol vuiligheden.
Inipiitabilité, f. Toerekenbaurheil f. -- lauw

Lion in-.--- Inaccepté, e, adj. Niet aungenomen: O re in-e.
lnaccessibilité, f. Ongenaakbaarheid, ontoey ankelijkheid. --inaccessible, adj. Ontoegankelijk, ongenaakbaar. Place in-, ongenaakbare vesting f. Hauteur in-, ongenaakbare, onbeklimbare
hoogte f. -- (fig.) Plusieurs grands sont in-s, verscheidene grooten zin niet le genaken. Il est in- aux
sollicitations, hij geeft aan geene beden gehoor, hij
laat zich door beden niet bewegen. Cet homme est
in- it la peur, deze man kent geene vrees.
Inaecli,nater, v. (s. et pr. Aan een klimaat

lasterlijke aantijginq. -- [Corn.] Ophdflinro, verre
afrekening van weder zijdsche-kenig,vr/f
vorderingen a ftrekki^ig, a fschr? ving f. — [Théol.]
Toerekening, toekigening f. (der verdiensten van
Jezus Christus). - ltnputer, v. a. Toerekenen,
aanrekenen; wijten, de schuld geven, beschuldigen,
aantegen, aanwrijven, te last leggen, -iets laakbaars
toeschrijven: On lui impute d'avoir voulu corrom.pre les 'iémoins, men beschuldigt hem de getuigen te
hebben willen oirtkoopen. Ne leur imputez lias cette
faute „wijt hun dezen misslag niet. Imp- a faute,
a blame, k déshonneur, tot Jout, blaam, schande
aanrekenen. --- Somtijds ook in goeden zin gebézigd: Iis imputent a leurs Dieux Ie bonheur de
leurs armes, zij schrijven hunnen goden den voor spoed hunner wapens toe. -- [Fin. , Corn.] Aftrek
afschrijven: 11 faut imp- les paiements que-ken,
fait un débiteur, sur les detles qui lui sopt Ie plus
á charge, enen moet de betalingen , die een schuldenaar doet, van die schulden aftrekken of afschrijven, welke kro het meest tot last zijn, -- s '1.1T PUTER , V. pr. Toegeschreven, geweten worden. —
Zich zelven wijten. ---- Het part. passé is ook adj.:

bijlegging, niet bij te leggen of te schikken: C'est

potable, adj. Toerekenbaar, toe te rekenen. —
lunputatif, ive, adj. Toerekenend, eene beschuldiging bevattend. -- Imputation, f. Toer ekening : aaniekeninrj, telastlegging, beschuldiging,
aantijging, aanwrijving, i mp u t a tie f. Imp- mal ontwennen.
lnaeconninodable, adj. Niet vatbaar voor
fondée, fausse, calom ►iieuse, oncgegronde, valsche
.

,
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Les mérites de Jesus Christ nous sopt imputes,

de verdiensten van J. C. worden ons toegerekend.
In, van het latijn ontleend voorvoegsel bij vele
fransche woorden, dat somtijds zoo veel als dans,
i n, beteekent (incorporer, inlijven, influer, invloeijen, infuser, inflielen), maar doorgaans eene ontkennende of ber'oovende kracht heeft, en in beteekenis net het nederduitsch voorvoegsel o n of wel
met den uitgang l o o s overeen komt (insensible,
ongevoelig, inactif, -werkeloos). Vóór de beginletters
I, m en r verandert in respectivelijk in ti, im en ir
(illibéral, immédiat, irrégulier, in plaats an juli béral , ininddiat, inrégulier), en vóór de beg-inletIers b en p schrijft men niet in maar im (imbu,
importer, in plaats inbu, inporler); in alle andere
gevallen blijft in onveranderd, terwijl men bij wijze
van uitzondering ignoble, ignare etc. schrijft, in
an innobie, ingnare, enz. -^- Het voorvoeg 'can
set in verliest zijn' neusklank (ein) vóór de klinklet-

Iers, de stomme h en eene andere n, en de i behoudt
dan tiaren natuurljken klank (inutile, inhabile, innocent, pr. i-nu-tile, i-na-bile, i-no-cent). -- Dien
zelfden natuurlijken klank behoudt zij ook in eenige
van 't latijn of 't italiaansch ontleende uitdrukkingen, zoo als in-folio, in-quarto, in-octavo (z.
beneden), in globo, in manus, in naturalibus, in
pace, in petto, in reatu (z. op GLOBO, MANtIS, enz.).
Inabandonne, e, adj. Niet vertalen.

Inaboll, e, adj. Niet afgeschaft. ----- Inabolissable, adj. Onafschafbaar, niet af fe scha/fen.
Inabondanee, f. Gebrek- n. aan overvloed,
onovervloedigheid. L'in- des hIdes. de geringe
voorraad van gedachten. lnabondant, e, adj.

Niet overvloedig.

Inaborclable, adj. Ontoegankelijk, ongenaakbaar. Cóte in-, ongenaakbare kust f. —

(lig.) Cet

homme est in-, deze man is ontoegankelijk, is niet
noeijel^jk te genaken of te spreken. -- inaboré, e, adj. Niet aangedaan, onbezocht: Cote in-e,
nog niet aangedane kust f.
Inabrite, e, adj. Onbeschut: Rade in-e. onbeschutte, open ►ggende reede f.
Inabro;eable, adj. [Législ ] Onafschafbaar,
onwederroepeljk, onophefbaar: Lui in-. -- lnabrogé, e, ad f. Niet opgeheven 0/ afgeschaft.
Inabsolli, e, adj. [Phil.] Niet volstrekt, betrekkelijk, voorwaardelijk. -- Inabsous, orate,
adj. [Dorm.] Niet vrijgesproken, zonder absolutie.
lnabstinenee, f. Ononthoudzaamheid, onmatigheid f.
lniseeeptable, adj. Onaannemelijk: Proposi-

l

^

une quenelle in-, 't is een twist, die niet bijgelegd

kan worden.

(geur in - .

Inaccompagné, e, adj. Onverzeld: Voyalnccord, m. [Gram.] Gebrek aan overeen
-- lnaccordabie, adj. Onverleenbaar,-steming.
niet te bewilligen, te verleenen of toe te staan:
Demande in-. p--- Onvereenigbaar: Deur caractè-

res in - s.

Inaccostable, adj.(fant.) Ongezellig, stuurset .
barsch, onvriendelijk: Homme in-.
t Inaccouttimance, f. Ongewoonheid f. --Inaccoutunie, e, adj. Ongewoon, ongewend:
Honneurs in-s.

inaccusable, mlj. Onbeschuldigbaar, voor
aanklagt niet vatbaar.
lnacéré, e, adj. Niet verstaald; niet gescherpt

Fer in-.
inachete, e, adj. Ongekocht: Mets in-s.
Inachevé, e, adj. Onvoltooid: Ouvrage in-.
inactif, Eve, adj. Werkeloos, ' owerkzaam:
Vie in-ive, werkeloos leven n. ---- [Méd.] Médicaments in-s, geen werking doende geneesmiddelen n.
pl. --- Inaction, f. Werkeloosheid, ledigheid f.
Tirer qn. de I'in-, iemand aan de werkeloosheid
ontrukken. -- [Man.] Laisser Ie cheval dans tin-,
of gespitst:

het paard stilstaande opgerigt houden (om het af
te buigen). --- [Myst.] Gelede zielerust ten opzi- te
van alle uiterlijke dingen. ----- Inaetiventent,
adj. Op werkelooze wijze, werkeloos. — Inactiivité, I. Gebrek n. aan werkzaamheid, aan bedrj-

vigheid, onwerkzaamheid, traagheid f.
Inadéquat, e, adj. [Phil.] Onvolledig: .Déti-

nition in-e.

lnadhérent, e, udj. {Ploys.] Zonder winkleving (adhésie) . —. [Bot.] Niet aangegroeid, onzamenhangend.
Inadmiré, e, asij. Niet bewonderd.
lnadniis, e, adj. Niet aangenomen, niet toe -

gelaten. -- lnaduiissibilité, f. [Jur.) Onontvankelijkheid f. ---- Inadmissible, adj. Onontvankeljk, onaannemelijk: Preuve in-. — lna,dmission, f. Weigering der ontvankelijkheid, af-

wijzing f.

lnadverslon, i., z. v. a TNADVERT ANCE.
T inadvertaniment, adv. Uit onachtzaamheid.
lnadvertance, f. Onachtzaamheid, achteloosheid, nalatigheid t., verzien n. Lin- est un
défaut de l'enfance, de onachtzaamheid is een ge
Commettre des in-s, fouten-brekdinsch.
.

uit onachtzaamheid begaan. (lendheid I.
Inalt'abilité, f. Onvriendelijkheid, onwelurilIna-fl'aibli, e, adj. Onverzwakt.
Ina-Katr é, e, adj. Onbedrjviq, zonder bézigheid.
5 Inatfectation, f. Ongemaaktheid, ongekunsteldheid, losheid f. — Inatlecté, e, adj. Ongemaakt, ongedwongen, ongekunsteld, natuurlijk.
Inaffection, f. Ongenegenheid, onverschilligheid f. ---- lnaffectieusement, adv., lnaffeetieux, ease, adj. Niet hartelijk, koud, koel.
S lnagitable, adj. Onberoerbaar. --- inagité, e, adj. Onberoerd, kalm, rustig.
lasai ,retté, e, adj. [U. n.] Ongekuifd.
Iuallé, e, adj. [H. n.; Ongevleugeld (van inseeten zegt men aptèce).
Inaimimable, adj. Onbe,ninnet(jk: Homme in-.
---- Inainlé, e, mij. Onbemind.
4- inajournable, adj. Niet uitstelbaar.
lnalbuumniné, e, adj. [Bot.] Zonder eiwitstof.
lnaliénabilité, f. [Jur.} Onvervreemdbaar heid f. --- lnallénable, adj. Onvervreembaar. ---inaliéné, e, adj. Onvervreenid: Biens in-s.
Inaltiabilité, t. [Didact.] Onvereenbaarheid f.
-----mailable, adj. Onvereenigbaar, onvermeng-
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baar: Ces iri faux soffit, in-s, deze metalen kunnen
niet met elkander versie=n, jd worden. ---- (fig.) Des
idées in-s, onvereenbare begrippen ii. pl. ---- lnallié, e, arlj. Onvereenigd, ov.verrïtenrid.
Inalpin, e, adj. [Géogr-.] In. de Alpen gelegen:
Bourg in-, vlelk li. in, (le Alpen. (Gehruikel jker is
ALPESTRE.)

Inaltérabilité, f. [Didact.] Onveranderlijkheid; onverder f'elijkhei!l f. — In altérable, add.
Onveranderlijk, onverderfelijk: II n"y a zien dans
la nature qui soit in-, er is niets onveranderl'jjks
in de natuur. -- (fl.) Tranquillité iii-, onverstoorbare rust f. --- lnaltéré, e, adj. Onveranderd; onverdorven.
Inaniabilité, f. [[)idact.] Onbe tninitel kheid f.
Inatnendable, adj. Onverbeterbaar.
inanaical, e, adj. Onvriendschappelijk, koel.
--- Inan icalenient, adv. Op onvriendschappelke wijze.
Inaniissibilité, t. [Tliéol.] Onverliesbaarheid,
onbenérneljkheid f.: L'in- de la justice, de onvertiesbaarheid der geregtigheid, de onmogelijkheid om
uit den staat der gererltrgheid te vallen. — Inainissible, adj. Onverliesbaar, onbenéineljk: Gncce
in-, onverliesbare ,genade f.
Inarnoureux, ease, adj. Niet verliefd.
rnaniovibilité, f. Onafzetbaarheid f. -- Inamovible, adj. Onafzetbaar: Juge in-, onafzetbaar ref/tel m. — Charge in-, levenslang ambt n.
% Inas' usable, adj. Niet te vermaken, voor
geen verlustiging vatbaar. -- 9 Inanatisant, e,
adj. Niet onderhoudend, vervélend.
-

Inanalysé, e, iViet ontleed: Substance in-e.
Inanglllé, e, adj. Zonder hoeken.
In.-,ininiation, f. Onbez•if 'Iheid, levenloosheid f.
--- Inanimé, e, adj. Onbezield, levenloos: Créatures in-es, onbezielde schepsels n. pl. ---- (fg.)
Figure in -e, koude, onbezielde Tinuur f. Chant in-,

gezang n. zonder opwekking of uitdrukking.
Innaniser, o. a. IJdel maken; een' bedriegelijken schijn geven. --- Inanité, f. Leegte; ijdelheid,
nietigheid, ,nutteloosheid f. -- [Cllron.] Temps
thin-, het vóór Mozes verloopen tijdvak.
Inanition, f. Zwakte, krachteloosheid, uitputting f. (door honger, gebrek aan voedsel).

S lnapercevable, adj. Onbemerkbaar, on-

bespeurbaar, onbespeurlijk. ---- InaperSs, e, adj.
Onbemerkt, ongezien.
Inaplani, e, adj. Ongeë/fencl: Terrain in-.
Inapparent, e, adj. Onzigtbaar, zich niet
vermanend..
inappauvri, e, adj. Onverarnad.
lnappelabilité, f. [Jur.] Onvatbaarheid voor
hoof/er beroep. -- Inappelable, wij. Niet voor
hooger beroep vatbaar. -- Inappelé, e, adj.
Ongeroepen.
Inappétenee, f, [Méd.], z v. a. ANOREXIE.
Inapplicabilité, f. [Didact.] Niet-toepasselijkheid: L'in- d'un exemple. — Inapplicable,

add. Niet toepasselijk, onaanwendbaar.
Inapplication, f. Onoplettendheid, nalatiqheid, achteloosheid, onachtzaamheid f. --- map lué, e, adj. Achteloos, onachtzaam,, onopleten[2 Enfant in-. --- Niet toegepast, zonder toepassinrj gebleven, niet g e a p p t i c e e r d.
Inappréciabilité, f. [Didact.] Onschatbaar heid, onwaardeerbaarheid f. — inappréeiable,
adj. Onwaardeerbaar, onschatbaar; van hooge
waarde. -- Inappréciablement, adv. Op onwaardeerbare wijze.
Inappréhensible, adj. Onbegrijpelijk, onbevatteljk, niet te bevatten: Dieu est in-.
Inapprenable, adj. Onleerbaar, niet aan te

f

leeren.

inapprété, e, adj. Ontoebereid: Mets in-s.
Inapprivoisable, adj. Ontembaar. -- Inap-

privoisé, e, adj. Ongetemd, wild gebleven.
Inapprouvé, e, adj. Niet goedgekeurd.
snapte, adj. Ongeschikt, onbekwaam, onvatbaar. — Inaptitude, f. Ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbeholpenheid f.
(in-.
Inaqueux, uteuse, adj. Niet waterig: Fruits
Inarnné, e, adj. Ongewapend: Soldat in-.
lnarticulation, f. [H. n.] Ongeleedheid f.,
gebrek n. aan gewrichtsve'rhinding. — [Gram.]
Onzuivere, onduidelijke uitspraak der woorden, en
urne deden. — lnarticulé, e, adj. [H. n.]
Ongeleed, zonder geledingen of gewrichtsverbindin-

g/f , .-. [Gran.] Onduidelijk, onverstaanbaar; on-

uitgesproken. 'tiet gearticuleerd.
Inartificiel, le, adj. Ongekunsteld, natuur lijk. -- Inartitleiellentent, ode. Op ongekunstelde, natuurlijke wijze.
Innrtiliciensenient, adv. Op eenvoudige, onarcll-istir;e wijze. — Inartificieux, adj. Zonder

arglistigheid, eenvoudig.
Inartistenielit, adv. Zonder kunst; niet kunst
matig, strijdig met de kunstregelen. (naiire in-.

Inassernnenté, e, adj. O.>abeeed-igd: Fonct.ionInasservi, e, adj. Niet onderworpen, vrij.
Inassiduité, f. Onar•beidzaamheid f., gebrek n.

aan ijver, aan volharding.

Inassienilable, aclj. [Cliim.] Viet voor ver ee,tzelving (assimilatie) geschikt.
inassociable, adj. Onvereenbaarc, niet overeen. te brengen. (Door Montaigne ook in den zin

van insociable f„ebrieikt.) --- Inassociation, f.
Gebrek n. aan verbinding, aan zamensteinming.
Inassorti, e, adj. Niet zamenpassend, onbe-

hoorlook ingedeeld; slecht voorzien of geassorteerd;
niet uitgezocht of gesorteerd.
inassontpi, e, adj. Niet ingeslapen.
inassouvi, e, adj. Onverzadic{d, onbevredigd:
Haine in-e. -- Inassonvissement, in. (woord
van E. Sue) !Viet-verzartiging f., het onbevredigd
laten.
Inassujéti, e, adj. Ononderworpen.
Inassuré, e, cidj. Onverzekerd, onzeker, on-

gewis.

Inattaquable, inrij. Onaantastbaar, onaanonschendbaar: [Mil.] Position in-, on-

randbaar,

(tantastbare stelling. --- ílig.) Droit in-, onschend-

-aar rept n. -- matt
inattiue, e, adj. Onaanget t.
onaangerand.
Inatteint, e, Ougetroffen; onbereikt.
Inattendu, e, adj. Onverwacht, onvoorzien,

onvermoed, onverhoopt: Bonlleur in-, onverwacht
geluk n. Nouvelle in-e, onverwacht nieuws n.
Inattente, t. (woord van La Harpe) Het niet-

verwachten. L'in- de tout secours forca les assié-

gés de capituler.
Inattentif, ive, adj. Onoprrtcrkzao_m, onop-

lettend, onaandachtig, onachtzaam, i na t t é n t. --In sttention, f. Onoplettendheid, onachtzaamheid,
onaandaclitigheid, i n a t t ë n t i e f. Une tante erin-,
eene fout uit onachtzaanmheid, een verzuim n.
lnatténné, e, adj. Onverzwakt, in volle kracht.
Inaudible, adj. Niet hoorbaar.
Inaugural, e, adj. De inwijding, de ambtsaanvaarding betreffend, inauguraal: Discours
in-, inwijdings-, aanvaardingsrede f. -- Inaugnration, f. Inwijding, plegtige bevestiging in eene
waardigheid, inaugureltie f. L'in- dun roi,
de inwijding (nacre, couronnement) van een' koning : — Bg uitbreiding: L'in- d' un monument, de
inwijding van een gedenkteeken. -- Discours din-,

z. V. a. discours INAUGURAL. — Inaut guré, e,
adj. (en part. passé van inaugurer) Ingewijd: Monument in-. — inaugurer, V. a. Inwijden, plegtig instellen, bevestigen. -- [Ant. rom.] De augupillen).
ren (z. AUGURE) raadplegen..
inauration, f. [Phlaírm.] Vergulding f. (van
lnauricuulé, e, adj. [H. n., Anat.] Ongeoord,
zonder oor- of lelvorrmige aanhangsels.
inautorisé, e, adj. Niet gevolmagtigd. ongere f/tigd, onbevoegd, niet fl e a u t o r is e e r d.
Inaverti, e, adj. Ongewaarschuwd, onvoorbereid.
lnavisé, e, acIj. Onbezonnen, onberaden.
Inavoetable, adj, Niet toe te stemmen of te
erkennen. --- Inavoué, e, adj. Niet toegestemd

of erkend.
S Inblàntable,adj. Onberispelijk, onwraakbaar.
Inca, in. Inka in., titel der koningen van Peru,

prinsen van den bloede, eer de Spanjaarden
dat land veroverden.

der

t 5 incagade, f., z. V. (t. RODOMONTADE,
BIRAVADE); — -mislukking eener vermétele ondernewing. — r j Inca;uer, V. cc. (Tam.) Trotséren,

uitdagen, uittarten.

lncalciné, e, adj. [Chim.] Onverkalkt; niet

gegloeid (vgl. CALCINE).

incalculable, adj. Onberékenbaar; — zeer
talrijk, zeer aanzienlijk. —Incalcnlablement,
adv. Op onberekenbare wijze. — incalculé, oe,
adj Onberekend.

INCALICE
lncalicé, e, adj. [Bot.] Zonder kelk.
inealon'niable, wij. Niet belasterbaar°, tellen
den laster beveiligd; — te slecht om belasterd te
kunnen worden. -- inealon inié, e, Onbelasterd.
Incaunératiozi , f. Intrekking, inlijving van
een goed met de pausel-jjke lcamergoeder°en, i n c am e r a t i. e f. -- ineainérer, v. s • dlI-et de j auselijke kamergoederen vereenigen, i n c a rn e r é r e n.
Incandescence, f. [Phws.] Witgioe jfendheid 1'.
_. Incandescent, e, adj. Witgloegend. -- (fly.)
Imagination inc-e, ontvlamde, gloe jende verbeel-

ding
f.
(zilvergrijs.
ineane, adj. ('Bot.] iilet witachtig dons bedekt,
ineanonique, adj. Ni et ka`rnOnisch, (vgl. CA-

NONIQUE) .

incantation, f. Betoovering, bezwering t.; bezwerings- formulier n. der toovenaars.
lncapable, adj. (van personen, en zaken) Orrbekwaam, ongeschikt , onbedreven, onverrnogend,
onmaglig, buiten staat, niet in staat. 11 est inc- de
marcher seul, hij is niet in staat om alleen te loopen. Un prince inc- de gouverner, een tot de regéi ng
onbekwaam vorst . Sa mauvaise santé Ie rend incde servir, zijne slechte gezondheid maakt hein tot
de dienst onbekwaam. Un hornrne inc-, een ongeschikt, onbruikbaar mensch. --- Ook in goeden zin:
11 est inc- d'une bassesse , hij is niet in staat
eene laagheid te begaan. -- Estotnac inc- de di;éi'er, eene tot vei ldring onbekwame maag. Arbre
joe- de porter de ions fruits, boom, die geen, goede
vruchten kan dragen . - [Peat.] Un mineur est
joe- de disposer de soit :dien, een minderjarige is
onbevoegd om over zijn goed te beschikken. On 1'a
déclaré irae- de posséder aucune charge, men heeft
hem voor onbekw ; ,gij rrt verklaard, om eeni ra post

te bezitten. -- Ook als subst. m. Les inc-s, de on-

bekwamen, ongeschikte;r,, onbevoegden.

lncapaelté , f. Onbekwaamheid, ongeschikt -

heid, onbruikbaarheid f., onvermogen n., onniagt,

onbevoecdheid, in.cavaeiteit f. On a reconnu
son toe-, uren heeft none onbekwaamheid ins; ezien.

.--- [Jur.] Inc- légale, wettelijke onbevoegdheid. I1
attaque son engagement pour cause (line-, hij
bestrijdt zijne verbindtenis op grond van onbevoegd heid . _-- [Chico.] Inc- d'un corps pour le calorique,

onvermogen n. van een liychoant oen zich riet de
warmtestof te verbinden.
Ineareeration, f. Inker kering, gevarngenzet-

ting, gevankelijke opsluiting f. ---- [Chie. j Beklem -

ming f. eergier breuk. -- meal eérer, V. a. In-

kerkeren, bevangen of in hechtenis zetten, opsluiten.

-- -Het part. plissé is ooit adi.: Débiteur incarcéi'é,

cjecnj .élde scliuldenaar rr. (Chin.] l-Iernie inc-e,
beklemde breuk f.
incarnadin, e, adj. Bleekrood, ligt vleeschkleurig: La couleur inc-e, of als subst. m. L'incarnadin, de bleekroode kleur, het bleekrood. -- 1NCARNA.D1NE , f. [Bot.] Windroosje n., soort van anemoon.
.-- inearn at, e, adj. Iloogrood, hoog vleeschkleurig, roozerood, rood, i n k a r n a rr, t: La couleur
inc- of als subst. in. L'1NCARNAT, de roodti vleeschkleur, het inkarnaat. — j- lncarnatif, ive, adj.

[Chir.] Vleeschverwekkend, vleeschmakend: Remètle
inc-e of als subst. 1NCARNATIF, m. Vleeschrnakend
middel. --- incarnation, f. IThéol.] Vleeschwording, menschwording, verschijning in 't vleesch
(van Christus), i n c a r n a t i e f. --- Les inc-s de
Vicllnou , de vleeschwordingen van Vischnoc(een' der
personen, van de indische trimoerti of drieeenheid).
-----t [Chir.] Vleeschaangroeijing f., vleeschaanwas m. — Inearner (s'), V. p,. [Théol.] In
't vleesai, verschijnen, het menschelalk ligchaani aan
worden: Le Verhe s'est incarné,-nem,vlsch
pour opérer noir e rédeinption, het Woord is vleesch
geworden, om onze verlossing lebewerken. -- [Chin.]
La plaie commence a sin-, de wonde begint nieuw
vleesch te. krijgen. — incarné, e, adj. (en part.
passé): Le Verbe inc-, het vleeschgeworden Woord.
-- (fig. et fam.) Un diable inc-, een vleeschelijke
duivel; een verduiveld boos mensch. C'est la ;malice
inc-e, 't is de boosheid zelve. C'est la prudence
inc-e, hij of zij is de voorzigtigheid zelve.
Ineart, m., z. INQUART.

lneartade, f. Onbezonnen uitval ni. of beieediging f., onbezonnen streek ni. — [Man.] Het
uitslaan naar vor en en achteren (van een paard).
-- 1NCARTADES , f. pl . Buitensmerigheden f. p1.,

dwaze streken m. pl.

-wINCESTE.

4 ,^)

Incartation, f - ., z. v. a. INQUa[ T.
-j- 5 lneasteler, V. a. Gevangen zetten;
versterken. ---- s'INCASTELEP,, V. pr. Zich in een'
kasteel, in eene sterkte opsluiten; --, ooh.: zich een
kasteel of sterkte bouwen.
incatloolitlue, adj. Viel kathol jk, onr°ooinsch.
lncautionné, e, adj. [Prat.] Zonder borg of

borcttogt, onrewaarborgd.

lncend.iare, trl ei t. Brandstichter m ., -stichtster f. --- (fig.) Oproermaker m. --- In dezen zin
ook als adj.: Auteur mc -, oproerstokend schrgver m. Discours inc-s, oproeri e gesprekken ti. pl.
--- Lecture, Oeillade inc-, wellustkweekende, ont-

vlarnmende lektour f., lonk m.
lncendie, in. Brand ijl. La lueur, Les ilammnes
d'un inc-, de gloed m., de vlammen f. pl. van een'
brand. Arrèler, Eteindre un inc-, een' brand stuiten, blusschen. Assurance contre fine-, verzekering tegen brand, brand- assurantie f. Caisse des
inc-s, brandkas, brandassurantie -kos f. — (Loc.
prov.) Il ne faut qu'une élineelle pour allunier
un grand inc-, eene enkele vonk kan een' grootenbrand veroorzaken, eene geringe oorzaak kan groote
uitwerkselen hebben, één onbedacht woord kan een'
grootera twist ontstekern. -- (fig.) Twistvuur n.,
tweespalt f. , oproer ii., oorlog in.: Les écrits sédilieux prol)agérent fine-, de oproerige geschriften
stookten het twistvuur enz. aan. - - lncendier,
V. a. In brand steken, doen afbranden, in de aseb
leggen. ---- (lig.) Tweespalt zaaijeu, oproer, oorlog
verwekken. -- Iet part. passé is ook adj.: \iaison
incendiée, in brand gestoken, afgebrand , in de
asch gelegd huis n. ,--- Ook als subst. Les incendiés,
de afgebranden, de personen, wier bezittingen door
den brand ve}„: eld zijn.
lncensuuralble, adj. Onber'ispelijli, onwraak
-

baar. -- Ineensdiré, e, adj. .,L og viel aan de

censuur of beoordeelinq onderworpen.
Incération, f. [Pharrn.] Overtrekking, ver
tiener droogti-mengif.twas;clorekiny
zelfstandigheid met eerar vloeistof , totdat zij de
l jvigheid van was verkrijgt, i a c e r d t i e f.
lncertain, e, adj. Onzeker, ongewis, twiij felachtig; niet vastgesteld, onbepaald: L'av enig est
inc-, de toekomst is onzeker. Succès mc -, onzekere,
tw j felachtige uitslag m. L'heure de notie mort
est inc-e, het uur van onzen dood is onzeker, onbepaald. -- Onze/eer, veranderlijk, ongestadig, onbestendig: Le temps est Bien inc-, het weder is
zeer veranderhijk, onbestendig. La faveur des princes est inc-, vorstengunst is ongestadig, wuft. -Jour inc- , Lumiére inc-c, zwak, twijfelachtig
licht n. ----- Noixlbre inc-, onbepaald getal ti. -Van personen sprekende : besluiteloos, weifelend,
two felrnoedig. Je suis inc- de ce que je Bois faire;
ik ben besluiteloos aangaande 't geen ik doen moet.
11 est inc- de ce qu'il doit devenir, hij meet niet,
wat er van hem worden zal. --- [Man.] Cheval
in(--, paard, dat nog niet goed gedresseerd, nog
onvast van gang ^is. --- [Peint.] Onbepaald, onzuiver van omtrekken. - INCERTAIN, m. Het onzekere,
twijfelachtige. ---_ [Bang.] Veranderlijke waarde f.
of koers in. -- ineertainement, ado. O1) eene
onzékere, twjjfelachtige wijze. --- incertitude, f.
Onzekerheid , besluiteloosheid,, weifeling, tivj fel -

achtigheidr; ojis astheid, vera-nderl(jkheid , wankelbaarheid, ongestadigheid f. Etre dans fine-, in de
onzekerheid zijn. Inc- douloureuse , pijnlijke besluiteloosheid. L'inc- de ses opinions, het weifelende

van zijne gevoelens. Dine- de nos jugements, de
onzekerheid van onze oordeelen. L'irie- du letups,
de veranderlijkheid, ongestadigheid van het u.weder.
ineessanmouent, ado. Terstond, dodelijk; onophoudelijk. Mon frére va partir mc -, mijn broeder zal terstond vertrekken. 11 travaille irae -, hij
werkt onophoudelijk. --- incessant, e, adj. On-

ophoudelijk, voortdurend: Plainte inc-e.
Ineessibilité, f. [Jur.] Ona f staanbaarheid f.
(b. v. van een regl). -_-- lneessible, adj. [Jur. j
Niet voor afstand vatbaar, ono staanbaar, onver~vreem(ibaar.
meeste, ni. Bloedschande f., vleeschelf ke gemeenschap tusschen bloedverwante^r, die volgens de
wet geen huwelijk niet elkander mogen aangaan.
[Catll.] Inc- spiritism), geestelijke bloedschande
(tusschen geestelijk verwante personen , zoo als
tusschen den doopvader en zijne r'oopdochter, lus schen den biechtvader en zijne biechlelinge). - tiet
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woord wordt sorritjds, vooral in poefj, voor INCESTUEUX , als subst. en als adj., gebruikt. — lneestueuseinent, adv. Op bloedschendige wijze,
in bloedschande. -- lvicestnceucx , euse , adj.
Bloedschendig. Un homme be-, Une femme inceuse, af als subst.: Un Inc-, Une Inc-euse, een
bloedschender m., bloedschendster f. -- Commerce
inc-, bloedschendige, ongeoorloofde omgang m. -(poét.) Lit Inc-, bloedschendig bed n. -- Enfant
Inc-, in bloedschande geteeld kind n.
Inchantable, adj. Onzingbaar, niet te zingen.

Incharitable, ad(. Onliefdadig, liefdeloos.
— S lncharitableinent, tide, Op onliejdadige
wij ze. -- S lucharité, f. Liefdeloosheid f.
Inchaste, adj. Onkuisch. -- Inehastenient,

adv. Op onknische wijze.
Inehoatif; ive, adj. (pr. eh—k) Aanvangend,
inleidend. [Gram.] Verte inch- of als subst. INCHOATIF , m. Werkwoord, dat den overgang van
een' toestand, een' aanvang en voortgang uitdrukt
(b. v. vieillir,, jaunir, s'endormir) , i n c h o á t iv u m D. — Inchoation, f. (pr. ch=k) [Phil.]
Be n n., aanvang m.
Lcicatrisable, adj. [Chir.] Onheelbaar, niet
tot sluiting of zarnengroeying en likteekenvorming te
brengen. —incicatrisé, e, adj. Zonder tikteeken.s.
Incidenlulent, adv. Bij gelégenhezd, toevallig,
toevalliger wijze, incidenteel: Ii en a parle
Ine- , hij heeft daar toevallig van gesproken. —
[Jur.] Als bijkomende zaak. — Incidence, I.
[Géom., Opt.] Invulling, zarnenvalling f., inval m.,
aanraking , ontmoeting , in c i d én t ie f. Angle
d'inc-, z. ANGLE . Point dine-, invalspunt n. -Incident, m. Bijkomend of tusschenkoinend geval, koorval, toeval n.; 14/k .'lende omstandigheid,
nieuwe zwarigheid f. (b. v. in eene beraadslaging, in
een regtsgeding, in een spel, enz.), tusschengeschil,
tusschen opkomend geschil n. , m c i d é n t n. —

-

INCLfiNAISON.

worden. -- Zicli zelven eerie insnede geven. -part. passé is ook adj.: Bras incisé, ingesneden
01111 m. Feuilles inc-es, ingekerfde bladeren n. pl.
— luelsif, ive, adj. Insnjdenet, snjdend: [Anat.]
Dents inc-Ives, of als subst. INCislvES, f. pl., z. DENT.
Muscles Inc-s, of als subst INCISIE S, m. pl. Snijtandspierer f. rl. -- [ yléd. j Allengs invretend ,
bijtend, verdeelend it verdunnend: .lédicaments
Ine -s, of als subst. I ;cisiFs, m. pl. Verdeelende en
verdunnende middelen n. pl. -- (fig.) Style Inc-,
bijtende stil m. Raillerie inc-ive, bijtende, scherpe,
bittere spot m. of scherts f. — Incision, f. Insn jding, overlan g sche snede I. Faire une ine- au
bras, gene insnijding in den arre doen. On obtient
ce sac par Inc-, reien verkrijgt dit sup door insnijdingen. Inc- simple, cruciale, eenvoudige snede,
kruissnede. Inc- annulaire, rings Lede (in de boonaschors). --- Incisiveinent, adv. Door insnjdinq,
door inbgting, door verdeeling en oplossing. — INCISIVES, f. pl., z. onder INCISIE. -- t° iNCISOIRE,
.

-

adj., z. V. a. INCISIE. --- 1ncisure, f., z. V. a.
INCISION, DECUUURE.

lncitabilité, f. [Méd.] Prikkelbaarheid f. (ex(itabilité). — Incitable, adj. Prikkelbc ar. —
Incitant, e, adj., z.

V.

a. EXCITANT, STI.►IULANT.

-- Incitateur , -trice, f., z. v. a. EXCITATEUR.
— Incitatif, ive, adj. Prikkelend; aanzettend,
aansporend; opruiend. ---- Incitation, f. Aan-

prikkeling , aansporing , aanhitsing, opruijing f.;
— [Mléd.] prikkeling f., z. v. a. EXCITATION. —
Incité, e, adj. (en part. passé zaan inciter): Hom -

Ine incité au crime, tot de .misdaad, aangezet, aange-

spoord 7nensch. ..- t Incitevient, m., Z. C. a.
INCITATION. -- Inciter, V. a. Aanzetten, aandrijren, aansporen, aanpr.. leden, aanmoedigen, nvuren; opruijen, opstoken, aanhitsen: Inc- au bies,
au mal, tot het goede aansporen, lot het kwade
opruijen. Inc- Ie peuple à la révolte, het volk tot
Toutes ses mesures furent rompues par on inc- opstand aanhitsen, opruyen.
incivil, e, adj. Onbeleefd, boersch, onheusch,
imprév u, al zijne maatregelen werden door een onvoorzien voorval afgebroken. — Cet Inc- a mis la onho/feliJk; onwellevend, ongemanierd, onb.sclteicause hors d'état, deze bijkomende omstandigheid den, grof, lomp, onaardig. Un garcon inc-, een
of zwarigheid maakt, dat de beslissing der zaak onbelee/de jongen. Cett.e prière est iuc-e, dit ver
ongemanierd, strijdt tegen de u,elvoegel jk--zoekis
moet worden uitgesteld. — I1 y a deug; beaux inc-s
dans vette pièce, er zijn twee schoone tusschenval- heid. -- S [Jur.] Onwettig (illegal). — Incivilelen in dit stuk. — INCIDENT , E, adj. l'usschenval- inent, adv. Op eerie onbeleefde, onheusche. onwel
wijze, onbelee/del(jk. -- - lncivilisé, e,-levnd
lend, tusschenkoinend, toevallig bijkomend, invallend:
Question inc-e,tusschenkomende,b3komende vraag f. adj. Onbeschaafd, ongemanierd. --- Incivilité, f.
— [Gram.] Proposition, Phrase inc-e, tusschen- Onbeleefdheid, lompheid, onheusc/hheid, onbescheikomend voorstel n., tusschenkomende zin m., tus- denheid f., boersc/z gedrag n. I1 y a de fine- It
schenvoorstel n., tusschenzin m. — In deze betee- faire sela, 't is onbeleefd, eerie lompheid, dit te
kenis ook als subst. f.: Une inc-e. — [Opt.] Le doen. Vous avez commis iriiile inc-s, gg hebt duirayon Inc-, de invallende straal m. — 5 Inei- zend onbeleefdheden begaan.
Incivique, a^fj. Onburgerljjk, wat inet burger
dentaire , m. [Prat.] Zwarigheidmaker, regtsreet burgerpligt dig/I: Action inc-, onbur--zic,
vertrager, z. V. a. CHICANEUR. -- -1- lncidentel,
le, adj. Toevallig , z. V. a. INCIDE2T , adj. — gerlijke dad I . •— Incivisme, m. Gebrek n. cyan
Incidenter, V. n. [Prat.] Nieuwe zwarigheden burgerzin, aant burgerdeugd of - trouw.
Inclairvoyant, e, adj. Niet helderziend.
opperen of inbrengen, bijzaken opwerpen, i n c iInciassigite, adj. .'iet klassisch (vgl. CLASdentéren.
Incinération , f. [Chico.] Verbranding tot SIQUE).
Incléinence,L Gestrengheid, ongenade, onbarrnasch. — ineiuérer, v. a. Tot asch verbranden.
— Het part. passé is ook adj.: Substance inci- harligheid f. (/am.) L'inel- de in critique, de streng
kritiek. (poét.) L'incl- des dieux, de ge-heidr
nérée, tot asch verbrande zelfstandigheid f.
gramschap der goden. --- Strengheid,-strenghid,
S Ineipioneuite, m. Iemand, die veel begint,
guurheid , ruwheid f.- L'incl- de la raison , du
maar niets afwerkt.
incircousis, e, adj. Onbesneden. ----- Ook als temps, de guurlie.id van 't saizoen, van 't weder.
subst.: Les Inc-, de onbesnedenen. --- (fig.) Les — Inelénnent, e, adj. Gestreng, ongenadig, onInc- de coeur, de Ièvres, d'oreilles, de onbesnedenen barinharti.g, ontoegee/l j/e; - guur, ruw, streng, bar.
Inelinaison, f. Neiging, helling, overhelling f.:
van hart, van lippen, van ooien: de onbekeerden.
— 5 lncirconcisíon, f. Onbesnedenheid f. --- L'incl- d'une muraille, dun terrain, de helling
van een' muur, van een' grond. -- [Uéom.] Line(ig.) Onbekeerdheid f.
t S Incirconserit, e, adj. Onbeperkt, onbe- luie ligne •roite it on plan, de neiging eerier regie
lijn naar een vlak. L'angle d'incl-, de i c 1 i n agrensd: Dieu est mc -.
Incirconspect, e, adj. Niet omzigtig, onvoor- t i e- of neigi- ïgshoek m.; .• ook [Opt.] invalshoek
zigtig, onbe'lachtzaam. — Incirconspection, f. (angle d'IN CIDEN GE). -- [Ash.] hid- d' mie planète,
de 1'orbite dune planète, inclinatie of helling der
Onbedachtzaamheid f.
Incise, f. [Rhét.] Korte tusschenzin in. -- loopbaan eerier planeet, de hoek, die het vlak van
hare baan niet het vlak der ekliptika maakt. -leder lid n. van eerie gedachte.
Inciser, V. a.- [Chico.] Insnijden, opensnijden, [Phys.] Incl- magnétique of de l'aimant, de l'aisnijden, eene langwerpige snede of insnede maken: guille aimantée, inclinatie of helling der rnagneetInc- Ie bras, un abcès, den aren, een ettergezwel naald, hoek, dien zij net het vlak des /horizons
opensnijden. — [Hort.] Inc- un arbre pour Ie maalt (wel te onderscheiden van déclinaison, mis
--, [Mar.] Overhelling f. , slagboeg m.-wjzing).
greffer, pour en tirer la résine, een' boom insneden, om hem te enten, om er de hars uit te win- Ircl- des mats achteroverhelling der masten. --nen. — [Méd.] Inc- les humeurs, les sues gastri - [Pharm.] Verser par incl-, allengskens, onder een
q ues, de vochten, de maagsappen oplossen, ze ver zacht voorover houden, afgieten. --- Inelinant,
verdunnen. — [Tech.] Het nog gloeájende-detn e, adj. lveigend, helend. Un cadran Pict- of incllné,
glas doorsnijden. — S 'INCISER , V. pr. Ingesneden een (tegen 't zuiden) hellende zonnewijzer m. • -,

.
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Inelinateur, trice, adj. Neiging of helling be
werkend. -- Inclination, f. Neiging, buiging f.,

J COMMODIT .
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Incohérent, e, adj. Onzamenhangend, niet zamenhangend, los, niet behoorlijk verbonden. -- in.

inz. van 't lificharrm, van 't hoofd: Faire une cohésion, f. [Phys.] Gebrek n. aan cohensie of
inca -, une profonde inca -, eene buiging, diepe bui zamenhang.
Ineolat, m., z. V. a. INDIGÉNAT.
maken. Répondre par une légère inca- de-gin
lncollé, e, adj. Ongelmd: Papier inc-.
tête, met eene ligte hoofdbuiging, een' licjten knik
antwoorden. — (fig.) Neiging, geneigdheid, nat u urljke voorliefde f., lust oftrekm.,inclindt ie f.Sui
vre, Vaincre son Intl-, zpneneigingvolgen, overwin s en. II na point d'incl- pour l'étude, hij heeft geen lust
t

tot de studie. Elle a beaucoup dine!- b bien faire,

zij heeft veel geneigdheid tot weldoen. — La chasse
est son Intl-, de jogt is zijn lust, zijne liefhebberij.
-- Geneigdheid, liefde f.; voorwerp n. dier liefde,
beminde, minnares f. Se sentir de 1'incl- pour qn.,
genegenheid voor iemand gevoelen. Manage d'incl-,
huwelijk n. uit liefde. -- (fam.) Cette demoiselle
est son Intl-, die juffer is zijne geliefde. t Boire
aux Intl-s de qn., op iemandsinclinatie, (p 't voor
zijner liefde drinken. -- [ Pharm .] , z. v. a.-werp
INCLINAISON. — Incliné, e, adj. (en part. passé
van incliner) : Plan Intl- , hellend vlak n. Tête
incl-e , Corps incl-, voorovergebogen hoofd , lig
I1 est !nel- á in rigueur, hij is tot-chamn.—
strengheid geneigd , helt tot strengheid over. --

JscheIóclin^nient,
eliner, v. a. Doen hellen, eene hellende, schuinrigting geven , voorover buigen of houden :
.

m., z. V. a. INCLINATION. ----

Incl- one surface plane, een vlak doen hellen. Incl- un
vase, eene vaas even voorover houden (om er 't vocht
uit te gieten). Incl- Ie corps, la têt.e, buigen, knikken. — INCLINER, V. a. Bellen, over hellen, neigen,
overbuigen : Ce plan incline, dit vlak helt. Un
mát qui incline b. gauche, een mast, die links
overzet, overhelt. --- (hij.) La victoire incline de
notre cóté, de overwinning neigt, wendt zich naar
onze zijde. --- (fig.) Neiging, geneigdheid tot iets
hebben, genegen, geneigd zijn, overhellen, i n c 1 tn é r e n: Intl- b la p aix, a ('indulgence, tot, den
vrede, tot toegévendheid geneigd zijn. Incl- a (of
pour) une opinion, tot een gevoelen overhellen. —
s' INCLINER , V. pr. Hellen, neigen, overhellen; zich
buigen. Ces deux lignes droites s'inclinent June
vers l'autre, die beide repte lijnen neigen tot elkander. Cet arbre s'incline, die boom helt over.
-- S'incl- respectueusement devant qn., eerbiedig
voor iemand buigen, eene eerbiedige buiging maken.
-- L'univers s'incline devant le Createur, 't heelal
buigt zich, knielt voor den Schepper neder.
rotlus, e, adj. (en part. passé van 't verouderde INCLURE , insluiten) Ingesloten , inliggend:
La lettre ci-incluse, de hier ingesloten brief m. —
[Bot.] Etamines ineluses, ingeslotene, niet uitspring ende helmdraden m. pl ; -- Ook als subst.: Veuillez remettre les roti -es a leurs adresses, wees zoo
g oed , de ingeslotene , nevensgaande brieven aan
hnnne adressen te bezorgen. — Inelusif, ive,
adj. Insluitend. besluitend, in zich begrijpend. -INCLUSIV E, f.: Donner Tinti- b un cardinal, eenen
kardinaal na gesloten conclave nog daarin opnemen.
-- Inclasivement, adv. Met insluiting, ingesloten, medegerekend, daaronder begrepen. Depuis le
six de ce mois jusqu''au trente incl- van den
zesden dezer maand tot den dertigsten ingesloten.
-- Inclusion, f. Beslotenheid f., het ingesloten zijn.
lncoction , f. [Méd.] Gebrekkige koking of
vertéring f. (b. v. der spijzen).
Jnco€reibilité, f. FPhys.] Onopsluitbaarheid,
onbedwingbaarheid f. — Ineoëreible, adj. Onsluitbaar, onbedwingbaar, onhoudbaar, niet op te
sluiten; niet zamen te drukken: Fluides Inc-s, onopsluitbare vloeistoffen (lichtstof, warmtestofl.
Incognito, adv. (ital.) Onbekend, heimeljh,
onder vreemden -naam; naamverbergend; zonder
bekend te willen zijn, i n c ô n i t o. Roi qui voyage
ins-, koning, die onbekend, onder een' vreemden
naam reist. Traverser sa viile natale Inc-, zijne
geboortestad heimelijk, zonder bekend te willen zijn
doortrekken. --- Mourir int-, onbekend, vergeten
sterven. — (lam.) Rire Inc-, in 't geheim, in zijn
vuistje lagchen. — Ook als subst. m.: Gardes fint-,
zich niet bekend maken , zich als een onbekende
houden. (Plur. Des incognitos.)
Incohérence, f. Gebrek n. aan zamenhang,
onverbondenheid f., het niet-zamenhangen, i n c oIi e r ei n t i e f. Line- des parties de ('eau, het niet
waterdeeltjes. — (fig.) Line- des-zamenhgdr
idéec, 't gebrek aan zanw.hang der begrippen. --

lncoloration , f. [ Phys. ] Ongekleurdheid,

kleurloosheid f. — lneolore, adj. Ongekleurd,
kleurloos. — (fig.) Style inc-, kleurlooze stijl m.
Inconmbant, e, adj. Opliggend, cp elkander
liggend (van bloembladeren, insecten-vleugels, enz.).
— Ineoinber, v. n. Opgelegd zijn, rusten op:

C'est b lui que ce devoir incombe, op hem rust die
pligt. — [Jur.] Uéclaraiion qui incombe à Celle
de l'accusé, verklaring, die tot ondersteuning va-an
die des beklaagden strekt.

incombustibilité, f. [Phys.] Onverbrandbaar
— lncornbastibie, adj. Onverbrandbaar.-heidf.
I1 n'existe pas de corps véritablement Inc-s, er
zijn geen wezenlijk onverbrandbare ligchamen.
Incomrneneé, e, adj. Onbegonnen.
Incommensurabilité, f. [Didact.] Onmeetbaar^heid f. — [Géom.] Onderlinge onmeetbaar heid. — Incommensurable, adj. Onmeetbaar:
La puissance de Dieu est Inc-. -- [Géom.] Onderling onmeetbaar, zonder gemeene maat: Le cóté
dun carré et sa diagonale sont Inc-s, de zijde van
een vierkant en zijne diagonaal of /ioekp.untsljn
zijn onderling onmeetbaar.

incommersabie, adj. [Banq. J Niet om te

zetten, niet verkoopbaar, niet geschikt om in den
handel gebragt te worden.
Incommisération, f. (woord van J. J. Rousseau) Onbarmhartigheid f.

lncominodant, e, adj., z. v. a . INCOMMODE.
adj. Lastig, ongemakkelijk, bezwaarljk, hinderlijk, ongeriefel jk, moeijeljk: Outil ine-, lastig, moerel jk te hantéren gereedschap n.
— Maison, Vêtement Inc-, ongemakkelijk, geen
gemak verschafTend huis, kleed n. Bruit Inc-, lastig, hinderlijk geraas n. --- Homme Ine-, lastig,
lastigvallend, vervélend mensch. Voisin Inc-, lastig buurman. Homme Inc- à tout le monde, man,
die iedereen tot last is. Les cousins sont fort int-s,
de muggen zijn zeer lastig. — [Mar.] Vaisseau
Inc-, wreed, zwaarwerkend schip n. — Inconimode, e, adj. (en part. passé van incommoder) :
II est Inc- par la lumière, het licht hindert hem.
Je suis fort Inc- de la perte de eet argent, 't verlies van dat geld brengt m# zeer in verlegenheid.
— Etre int-, légèrement int-, onpasselijk, ligt ongesteld, niet te wel zijn. Etre Inc- dun bras, een'
ppnitjken (zeeren) arm hebben. Etre int- dans ses
affaires, slecht met zijne zaken staan. -- [Mar.]
Bátiment Inc-, schip met haverij, ontredderd, gehavend schip n. — incommodément, adv. Op
lastige, hinderlijke wijze, ongemakkelijk. — Incommoder, v. a. Lastig vallen, overlast, belet,
ongelégenheid aandoen, hinderen, kwellen, belemmeren: La moindre chose Tincommode, de minste
zaak valt hem lastig. Si sela pouvait se faire sans
vous Inc-, wanneer dit gebeuren konde, zonder u
lasthl te vallen_ Je crams de vous Inc-, ik vrees is
belet aan te doen. Cette dépense a fort inconnmodé
ses affaires, deze uitgave is voor zone zaken zeer
hinderlijk geweest. Cette montagne incommode
fort sa maison, deze berg ligt zijn huis zeer in den
weg, belet het uitzigt. — Ongesteld, onpasseljk of
niet wel maken: Son diner l'a incommodé, zijn
middagmaal heeft hem onpasselijk gemaakt. —
S' INCOMMODER , V. pr. Zich in verlegenheid brengen , zich ontrjven. — Elkander hinderen of
tot last zijn. --- Incommodite, f. Ongemak,
ongerief, bezwaar n., overlast, last, hinder m.,
ongelégenheid , ongemakkelijkheid f. C'est une
grande Inc- que d'être mal logé, 't is een groot
ongemak, slecht gehuisvest te zijn, te wonen.
Chaque état a ses Ine-s, elke stand heeft zijne
moeijeltjkheden, bezwaren. La perte de son procès
lui apportera de fine-, het verlies van zijn regtsgeding zal hein in ongele g enheid brengen. -- Onpasselpkheid, ongesteldheid; zwakheid f., gebrek :n.
Ce nest pas une maladie, ce n'est qu'une légère
Ine-, 't is ,q eene ziekte, 't is maar eene kleine onpasselijkheid. — Les inc-s de la vieillesse, de on£jemakken des ouderdoms. — [liar.] Ce vaisseau
a donné signal d'inc- (of de détresse), dit schip
heeft een noodsein, een noodschot gedaan,
incommode,

.
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Incoinmtuabilité, f. [Didact,., ()nverander
lijkheict f., ons. eschiktheiil orma veranderd, vermin-

,

(terd, verzacht te worden. --

incouimiiable,

adj. Onveranderlijk: Tout muétal est inc-, elk
metaal is onveranderlijk, is niet vatbaar om in
een ander metaal omgezet of veranderd te worden.
--- Peine ine-, onveranderlijke, niet te verzachten

straf f.
incominun, e, adj. Ongemeen, niet algemeen.
-- lncomnaunément,

algemeene wijze.

adv. Op ongemeene, niet

Inconimuiiicabilité, f. [Didact.] Onmede -

deelbaarheid f. -- Incommunicable, asij. Onmededeelbaar: La toute-puissance de Dieu est ine-,
de almagt van God is onmededeelbaar. — Incom-

mnnicatif, ive,

adj. Wat zic /t niet laat mede -

deelen, niet op een ander overgaat - Van personen: niet mededeelzaam, achterhoudend.
lncomsnntabilité, f. [Prat Onveranderlijkheid, onverstoorbaarheid, onontzetbaarheid f. -Incoenmutabie, ad). Onveranderlijk, onontzetbaar, onverwisselbaar, niet te verdringen: Propriétaire ine-, onverstoorbare eigenaar. Possession
Ina-, onveranderlijk bezit n. — lncommutablement, adv. Op onveranderlijke wijze.
lne.onnpacte, adj. Niet ineengedrongen, niet
compact (v f i. COMPACTE)
Incomparabilité, f. Onvergeljkel- kheid,
voortreffelijkheid f. -- Incomparable, adj. Onvergeljkelik, ongemeen, weergaloos. C'est un
homme ine-, 't is een onvergejjkeljk man. Une
fille dune beauté inc-, een meisje van wetrgalnoze
.

.]

.

schoonheid. — lncomparablement, adv. (steeds

door een ander bijw. van vergel jking vergezeld)
Onvergelijkelijk, zonder vergelijking: Ce bátiment
est ine- plus grand que l'autre, dit gebouw is onvergelijkelijk grooter dan het andere. Cette lettre
est ine- mieux écrite que la vótre, deze brief is
verreweg beter geschreven dan de uwe. — Incomparé, e, Onvergeléken.
inconipassible * mij. [Théol.] Gelijkelijk onvatbaar voor lijden (van de personen der Drieëenheid gebézigd). — Incompassion, f. Onmedelijdendheid, onbarmhartigheid f.
luconipatibilité , f. Niet-overeenstemming,
ongeljkaardigheid f. (van twee karakters, hu
[Jur.] Onvereenbaarheid, onbestaan--meurn).
baarheid, wettelijke onmogelijkheid (van te gelijk
twee bedieningen of ambten van zekeren aard te
bekleeden), incompatibiliteit f. 11 y a incentre ses deux emplois, die beide bedieningen
zijn onvereenbaar, mogen niet door denzel fden
persoon waargenomen worden. -- Incompatibie, adj. Niet overeen te brengen, ongeljkaardig;
onvereenbaar, onbestaanbaar: Ces deux caractères
sont ine-s, deze twee karakters verdragen zich niet
met elkander, zin van te enstr jdigen aard; L'amour
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subsi.: Le registre des ine-s, de lijst der onvolledige
boeken. — lneomplètement, ado. Op onvolledige, onvolkomene wijze.
Inconwpie.xe,. adj. Niet zamengesteld, enkel -

voudig, éénledig, 2 n e o m p 1 ex. --

[Algèb., Arith.]

Grandeur iie-, enkelvoudige grootheid F. (die door
een' enkelen term wordt uitgedrukt). — (I.o.]
Syllogisme ine-, sluitrede, riie uit enkelvoudige
stellingen bestaat.
incotnposé, e, adj. Niet zamengesteld. —
[Mus.] Intervalle mc -, eenvoudige interval, die
zich niet in kleine intervallen laat oplossen. -Ineouepréliensibilité, f. [Didact.]

Onbegrij-

pel jkheid f. -- Incoinpréliensible, adj. Onbegr2j1?eljk , ondooi';rondelijk; -- bij uitbreiding:
moeieljk te begrijpen, verwonderlijk, vreemd. Les
voies de Dieu soot inc -s, Gods wegen zijn onbegrypelijk. ---- Cette proposition nest point ine-,

dat voorstel laat zich wel begr^^l;en. -- (fans.) Cet
homme est ine-, uit dezen man kan men niet wijs
worden. Conduite inc-, onbegrijpelijk, vreemd ge-

drag n. — Incompréliensiblement, adv.

Op onbegrijpelijke wijze.

Ineoinprenable, adj. Onbegrijpelijk.
lncompressibilité, f. [Plys.] Onzamenpersbaarheid. — Incompressible, adj. Onzamen-

persbaar, niet zamen te drukken of tot kleiner
uitgebreidheid te brengen ----- Inconlpr imé, e.
ad?. Niet zamengedrukt.
Incompris, e, adj. Onbegrepen, onverstaar!.
-- (fig.) Miskend, niet naar waarde geschat.
Incompté, e, adj. ,Ongeteld.
inconeédé, e, adl. Onbewilligd, niet toege.

staan. -- Inconcessible, adj., z. v. a. INACCORAABLE.

Inconcevable, adj. Onbegrijpelijk, onbesefbaar, niet te bevatten; — bij overdrijving: buitengewoon, verwonderlijk, vreemd. La grandeur de
Dieu est ine-, Gods grootheid is onbegrijpelijk. I1
est ine- combien on lui a dit d'injures, men kan
zich niet voorstellen, hoe veel beleedigingen men
hem heeft gezegd. -- Sa conduite est inc-, zijn gedrag is onbegrijpelijk, men kan er niet wijs uit
worden. — Ineoncevablenient, adv. Op onbegrijpelijke. op hoogst zonderlinge wijze.
lnconciliable, adj. Onvereenigbaar, onbestaanbaar, niet overeen te brengen; onverzoenbaar,
niet tot een vergelijk te brengen. Faits ine-s, niet
overeen te brengen feilen n. pl. Deux voisins ine-s,
twee onverzoenlijke buren m. pl. — Ineonciliablement, adv. Op onvereenigbare, onverzoenbare wijze.
Inconeln, e, adj. Niet gesloten of geklonken:
Marché inc-. (bondig: Argument inc-.

lneonelelant, e, adj. Niets afdoend, on-,*
Inconeressible, adj. Wat zich niet laat ver

verdikken of vast maken.
-enig,
Incondamnable, adj. Niet veroordeslbaar,
ti monde sont ine-s, de
liefde tot God en de liefde tot de wereld kunnen onbestrafeljk. --- Incondamné, e, adj. Niet
niet gepaard gaan, — [Ju r.] Ces deux places sont veroordeeld.
Inconditionné, e, adj. In slechten toestand.
inc-s, deze twee plaatsen mogen niet met elkander
inconditionnel, le, adj. [Gram.] Niet voor
vereenigd worden., kunnen niet in één' persoon ver
worden. — Ineompatiblement, adv. Op-enigd waardelijk, onvoorwaardelijk. .-- inconditionnellement, adv. Op onvoorwaardelijke wijze.
onbestaanbare, onvereenbare wijze.
laconditipède, adj. [Ft. n.] Niet in staat,
Incoinpátissant, e, adj. Onmeêdoogend, zon
medelijden. (ePenbaar.-der om de beenen onder 't lijf te verbergen.
Ineonduite, f. Wangedrag, slecht gedrag n.
Iiicompensable, adj. Onvergoedbaar, onverIneonfessé, e, adj. Tonder biecht afgelegd te
Inco^npéteninient, adv. [Prat.] Op onbevoegde, onwettelijke wijze, onbevoegdelijk, zonder hebben.
% lneonfance, f. Wantrouwen n.
bevoegdheid. — Incompétence, f. OnbevoegdIneonfiné, e, adj. Onbegrensd.
heid, ongeregtigd/meid, i n co m p e t é n t i e f. Ine
onbevoegdheid van een'-d'unjge,tribal
Ineonfirmé, e, adj. Onbevestigd.
Inconforn►ne, adj. Ongelijkvormig, ongeljkluiregter, van Bene regtbank. — Bij uitbreiding: Je
reconnais mon ine - en cette atfare, ik erken, dat dend, niet conform. — Ineonformite, f. Onzaak
te
gelijkvormigheid,
ongeljjkluidendheid f.
ik onbevoegd, onbekwaam ben om over die
Ineonfiis, e, mij. Niet verward, duidelijk.
oordeeten, te spreken. — incompétent, adj.
Onbevoegd, ongeregtigd, i n c o m p e t én t: Juge Ineonfusément, adv. Op duidelijke woijze.
Incongelable, adj. Onbevriesbaar, onstreminc-, onbevoegd regter. — Etre ine- en musique,
en peinture, onbevoegd, onbekwaam zijn om over baar. — Incongelé, e, adj. Onbevroren.
Incon g ra, e, adj. [Gram.] Ontaalkundig, st ; jtoon- en schilderkunst te oordeeten.
5 Incotnplaisance, f. Norschheid, onhoffe- dig met de taalregels; — (fans.) ongepast, ongeljkheid, onvriendelijkheid. — Ineoniplaisant, e, schikt; onwelvoegelijk, plomp, onhebbelijk, aanstoo
adj. Norsch, onvriendelijk, onhoffelijk, ongedienstig. lelijk. Locution inc-e, ontaalkundige uitdrukking f.
lneompléi{nent, m. Onvollédigheid f. — -- Question inc-e, ongepaste, onbetan2-eljke vraag f.
incomplet, ète, adj. Onvollédig, onvoltallig, Choses inc-es, onhebbelij ke, aanctooteljke dingen
onvolkomen: Ouvrage ine-, onvelledig, defect werk n. n. pl. — homme fort inc-, zeer plomp, onbeholpen,
— Joie inc-, onvolkomene vreugde f. — [Bot.] boersch mensch. — Incongrtiité, f. Taalfout,
Fleur ine-, onvolledige bloem f. — Ook ellipt. als taalzonde f. ; -- ([am.) anpertlrndheid, onmt'elvoede Dieu et l'amour
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gelijkheid, onhebbeljjkheid f. (inz. zulk ee>wu, die
men zich in goed gezelschap zou schwnen te doen

of zelfs te noemen). Discours plein d'iruc-s, rede f.
vol taalfouten. 11 ne fait que des inc-s, lij doet

niets dan onhebbelijke dingen. --- lncongrunment,
e lp. Op ontaalkundige, --- ongepaste, onhebbelijke
wijze.
Ineonnaissable, adj. Onkenbaar. - . - lnconnaissanee, f. Onkennis, onwetendheid f.
Inconnexe, adj. Onzamenhangend, onverbon-

den. -- Inconnexion, f. Gebrek n. aan zamen.-

hang of verband. — Inconnexité f. Gebrek n.
!

aan verwantschap, aan, onderlinge overeenkomst.

Inconnu, e, adj. Onbekend,' -- verboer; n, ge-

helm; — vergelen, onvermaard; -- onondei vonden,
ongevoeld: Pays inc-, Terre inc-e, onbekend land n.
Auteur inc-, onbekend schrijver. -.-- [Math.] Quantité inc-, z. INCONNUE f. -- Agir par des moyens
inc-s,

door onbekende, geheime middelen werken.

Vivre inc-, onbekend, in 't verborgen leven. C'est
on bomnee inc-, 't is een onbekend, een vergeten,
in het duister levend menenh.. — Des sensations

inc-es, ongekende, nooit te voren ondervonden gewaarwordingen f. pl. --w Dans ce temps de troubles,
les lois furent inc-es, in dien tijd van onlusten,
waren de wetten in vergetelheid, in minachting.
----- INCONNU , M., -E, f. Onbekende m. en f. Une
lettre apportée par un inc-. een brief, door een
onbekende gebragt. I1 a épousé use inc-e, hij heeft
Bene onbekende, Bene onbeduidende vrouw gehuwd.

°--- INCONNU, ?n. liet onbekende. ---- INCONvui f.

[Math. j Onbekende of gezochte grootheid f. (quantité inconnue). Dégager fine-, z. PEGAGER.
Inconquis, e, adj Onveroverd.
Ineonseience, f. Gewetenloosheid f. -- Inconseienciensement, ode. Op gewetenlooze,
niet naauwgezette wijze. — Inconseleneienx,
lense, adj. Gewetenloos, niet naauwgezet van geweten. — lnconseient, e, adj. Onbewust. Incde sol, zich zelven onbewust, zonder bewustheid
van zich zelven.

ineonségnemment, adv. O1) eene zich ongelij k blijvende, zich zelven tegensprekende, tegen
-- lneonséquence, f. Strijdig -strkdigewf.
eigen beginselen, gebrek aan gelijkheid-heidmt
met zich zelven, eigen tegenspraak, onger jmdheid,
ongelijkheid, onbestaanbaarheid, i n c o n s e q u é nt ie f. ; — ook: onoverdachte, onbezonnen daad of
rede, onbezonnenheid; --- ligtzinnige handelwijs f.
( eenei vrouw). -- inconségnent, adj. Zich
zelven ongelijk of tegensprekend, zich niet gelijk
blijvend, i n c o n s e q u é n t: Homme inc- dans sa
conduite, dans ses propos, iemand, die zich in zijn
gedrag, in zijne gesprekken niet gelijk blijft. —
((am.) Femme inc-e, ligtzinnige, niet ingetogene
vrouw. -- tTan zaken sprekend: strijdig, tegen
Conduite inc-e, tegenstrijdig gedrag n.-strijdg:
Réponse irae -e, strijdig antwoord n. -- Somtijds
ook als subst. gebézigd: Cost un jeune iiic-, use
inc-e, 't is een jonge onbezonnene, een ligtzinnig

meisje.

Ineonservable. adj. Onbewaarbaar, onbehoudbaar.
lneonsidération, f. Gemis n. van aanzien,
van hoogachting, minachting f. Tomber dans fine-,
i vergételheid geraken. --- Onbein minachting, in
radenheid, onbedachtzaamheid, onbezonnenheid f.
Faire qc. par inc-, iets uit onbedachtzaamheid doen.
-1 lnconsidéré, e, adj. Onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, zonder overleg. Action ine-e,
onbedachtzame daad f. Promesse inc-e, onbezonnene
belofte f. II est fort inc-, of als subst.: C'est un
inc-, hij is zeer onbezonnen, onberaden. --- inconsidérément, adv. Onbedachteljk, op onbezonn,ene, onbedachtzame wijze.
-1- lnconsistance, f. Onvastheid f., gebrek n.,
aan zamenhang of verband (in denkbeelden, plannen, enz.), ineonsistántie f. -- Inconsis-

tant, e, adj. Onbestendig, geen stand houdend, onzamenhangend, zich weérsprekend, i n c o n s is t én t.
Inconsolable, adj. (van personen en zaken)
Ontroostbaar, troosteloos: Femme inc-, ontroostbare vrouw. DouIeur inc-, troostelooze droefheid f.
Ineonsolablement, adv. Onvertroostelijk, zon
troost. -- lneonsolant, e, adj. Niet ver -der
geen troost gevend: Paroles irae -s. ----trosend,
. - Inconsolé, e, adj. Ongetroost.
lnconsominé, e, adj. Onvoltooid, otn.nnolkoinen.
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Iuconsomptible, mij. Onverleei baoï. onverbuikbaar.
inconstamment, adv. Onstandvastig, onbestendig, op onrgestudig,e wijze. — Ineonstance, f.
Onstandvastir1heid, onbestendigheid, wankelrnoedigheid, wi.Eielturigheid. wisselvalligheid, verander
-wuftheid, ongestodigheid f. Son inc- lui-lijkaed,
a fait perdre ses aslis, zijne onbestendigheid
heeft hem. zijne vrienden doen verliezen. — Linedu temps, des vents, de veranderlijkheid (les weders, der winden. Line- de la fortune, de wisselnattigheid der fortuin. --- Inconstant, e, adj.
Onstandvastig, onbestendiq, veranderlijk. wuft,
wispelturig, ongestadig: Un homme inc-, een onstandvastig, wispelturig man. Voile un temps bier)
ijle -, 't is nu zeer ongestadig weêr. Toutes les chases
d'ici -eias sont fort inc-es, alle dingen hier beneden
zijn zeer onbestendig. -- Somtijds ook als subst.:
Punir oil inc-, une inc-e, een.' onstandvastige, eene

ontrouwe straffen.

Inconstiteitionnalité, f. Ongrondwettigheid,
strjdigheid f. niet de staatsrégeling. -- ineonstitationnel, le, adj. Ongrondwettig, strijdig met
de grondwet of staatsregeling, i n c o n s t i t u t i o nn e e 1. -- lnconstitntionnellement, odv. Op
ongrondwettige wijze.

lnconsulté, e, adj, Ongeraadpleerd.
lnconsumé, e, adj. Onverteerd.
(,rein.
lncontaminé, e, adj. Onbevlekt, onbezoedeld,
ineontestabilité, f. Onbetwistbaarheid, on,
tegensprékel kheid, uitgemaaktheid f.-- ineontestable , adj. Ontegensprékelijk , onbetwistbaar
uitgemaakt. C'est tine vérité inc-, 't es eene orategensprekeljice waarheid. -- In contestablernent,
adv. Op onbetwistbare wijze, buiten tegenspraak,
buiten kijf, ontegenzeggelijk: Cette proposition est
inc- vraie, dit voorstel is buiten tegenspraak waar.
.— Incontesté, e, adj. Onbetwist, onbestreden,
onweêrsproken: Droit inc-, onbetwist rept n.
lncontigu, ë, adj. Niet aangrenzend, niet belend.
Ineontinem inent, adv. Ononthoudzaam, onmatig, zonder onthouding, onkuisch. — Incontinenee, f. Gemis n. der onthoudingsgave, onont-

houdzaamheid, onmatigheid, onkuischheid, ii n c o at i n e n t i e f. -- FM/wI
FM/w.
Onvermogen n. om eene
natuurlijke behoefte op te houden: Inc- d'urine,
onwillekeurige waterloozing f. — Incontinent,
adj. Ononthoudzaam, onmatig, onkuisch, ontuchtig. Homme inc-, onkuisch mensch. — Ook als
subst.: La mort moissonne dans leurs plus beaux
jours les irae -s, de dood neemt de ontuchtigen in
hunne beste dagen weg. -- IN CONTINENT , adv. (als

ellips voor: dans le temps inc-) Terstond, aan
staanden voet, dadelijk, oogenblikkeljk.-stond,p
Des qu'il cut recu cette nouvelle. I1 partit irae -,
zoodra hij dit nieuws ontvangen had, vertrok hij
terstond.

Incontinu, e, adj. Afgebroken, niet voortdurend of aanhoudend. —Incontinnité, f. ^lfgebroken verband n. of zamenhang,niet bestendige duur m.
incontradiction, f. Niet-tegenstrijdigheid;
overeenstemming f. van gevoelens.
Incontrainte, f. Vrijheid f. van dwang.

incontrefait, e, ad?. Niet nagemaakt' of nagedrukt. tróle (z. dat woord).

lneontrólable, adj. Niet vatbaar voor conlncontroversable, adj. Onbestrjdbaar, niet
voor bestrijding of betwisting vatbaar.
inconvaincu, e, adj. Onovertuigd.
lnconvenable, adj. Niet dienstig, niet gepast,
ongelegen; — weleer ook: onbetameljk, onwelvoegeltjk. — Inconvenanee, f. Ongepastheid, ongeschiktheid; onbehoorljkheid, onwelvoegelájkheid,
onbetamelijkheid. Line- de vette démarche, de
ongepastheid van dien stap. - Line- du lieu, de
ongeschiktheid der plaats. --- Quelle inc- ! welk
Bene onwelvoegelijkheid! — Inconvenant, e, adj.
Ongepast, ongeschikt; onbetamelijk, onbehoorlijk,
onhebbelijk, onwelvoegelijk.
lnconvénient, m. Ongelégenheid, zwarigheid,
onaannémeljkheid f., hinderpaal m., ongeval; nadeel, i n c o Si v e n i é n t n. Je ne vols aucun inca cola, ik zie daar niet de minste zwarigheid in,.
Quel irae- 'T trouvez-vous? wat bezwaar, welke
onaannemelijkheid vindt gij er in nous rencont.rerez bies des irae -s, gij zult vele hinderpalen
ontmoeten. Parer aug inc-s. de ongelegenii.eden voor-
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komen. ---- Chaque chose ases ai antages et
ses me-s, iedere zaak heeft bare voor- en nadeelen,
haar voor en tegen.
Ineonverti, e. adj. Onbekeerd. -- inconvertible, adj. Onveranderbaar, onverwisselbaar,
onomzetbaar (vgl. (:ONVERTIELE). — Inconvertissable, adj. Onbekeerbaar; Z. V. a. iNC ONVER (onovertuigdheid f.
TIBLE .
Inconviction, f. Gebrek n . aan overtuiging,
iaconvié, e, adj. Ongenoodigd.
Ineoque, adj. (woord van Voltaire) (telais -)

of als subsi. Des mee-s, verdikkingsrniddelen, incres ,cá ntia n. pl. — Inerassation,f.
Verdikking i. n C r a s s á. t i e f. -- lncras ser.
i V. a. Verdikken, verdigten. -- S 'INCRASSElt, v. pr.
Dikker of d inter wardei.
Inerédibilité, f. [Didact., Théol.] Ongeloofbaarhei.d, ongeloofeljjkheid f. -- t Incrédible,
adj. Ongeloofelijk, niet te gelooven (incro`Table).
Inerédule, adj. Niet ligtgeloovig, twijfelzuchti , niet ligt te overtuigen: Cyst un esprit incr-,
of als subst. Un incr-, 't is een ongeloovicle, een
hardgeloovige ziel , (fam.) een ongcloovige Thomas.
Zonder schaal of dop.
Incorporalité, f. [Dogm.] Onligchameljjkheid, ---- [Théol.] Vrijgeestig, on.geloovig, de verborgen
godsdienst ver werpend; --- als subsi.-hednr'
onsto/J'elikheid f.: L'inc- de Dieu. Gods onligchaVrijgeest, ongeloovige. -- Inerédulité, f. Hardmel kheid.
incorporation, f., Inljjving, ver eeniging , op- geloovi-gheid, twjj jeizucht; — ongeloovigheid f.. ge
-brekn.
aan godsdienstgeloof, ongeloof n.
name f.: Line- dun regiment dans un autre, de
Incréé, e, adj. Ongeschapen : Dieu est un etre
inleving van een regiment in een ander. Linedune provinceit un roy aume, de, inlijving van incr-, God i-s een ongeschapen wezen . La sagesse
eene provincie bij een koningrjjlc. Line- dune per- incr-e, de ongeschapene wisheid f. (Gods zoon). --sonne dans une société, de opname van iemand in Ook als subst. (poét.) L'incréé. de Ongesehapene,
een gezelschap. —[Pharm.] T'ermengin van drooge God m.
Inerément.,m . [Algéb .] , z.v.a.DHFFERENTIELLE.
deegvor
en vloegjende sloffen tot Bene pil- of mige
S lneréper, v. a. Berispen, laken, smalen.
massa. -- Incorporé, e, adj. (en part. passé
ncriminable, adj. [Jur. j Als misdaad, als
van incorporer): Consents inc-s. ingeljfde lotelingen. Foret inc- an domaine, bij het domein inge- be.sii'a/felijk aan te rékenen , vervolgbaar. —
lij jd bosch n. -- Substance inc-e avec une autre, Incrionination. f. Toerékening als misdaad,
zelfstandigheid, die met eene andere volkomen ver- vervolging, incriminátie f. — Ineriunl.
mengd is en daarmede ééne lijvige stof uitmaakt. ner, V. a. Van misdaad beschuldigen, aan incr-s,
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-- Ineorporéité, f., z, V. a. INCORPORALITE. --

ineorporel, Ie, adj. Onligchameljk, onsto 'lfijk:
L'áme est inc-le, de ziel is onli gchameljjk. -- fJ ur.]
1)roits inc-s, onstoffelijke (enkel een zedelijk bestaan
hebbende) regten n. pl. --- In corporer, v. a.
Inlijven, in een ligehaam (genootschap, gezelschap,
vereeniging) opnemen, versenigen. Inc- de nouvelles levées dans 1'armée, nieuwe ligtingen bij 't leer inlijven. Inc- qn., dans une societe, iemand
i.n eene sociëteit of genootschap opnemen.— [Pharm.]
Verschillende drooge en vloeibare stoffen tot ééne
lijvige massa vermengen. — (jig.) L'habitude nous
incorpore au vice, de gewoonte maakt ons geheel
één, vereenzelvigt ons met de ondeugd. -- S 'INCOR PORER , V. pr. Zich tot één geheel vereenigen, zich
vermengen: La eire et les gommen s'incorporent
facilement ensemble, het was en de gommen ver
zich gemakkelijk. - - Le vice s'incorpore-meng
à l'hornnie, de ondeugd^wordt den men sch tot eene
tweede natuur.
Incorrect, e. adj Onnaauwkeurig, onjuist,
gebrekkig, met feilen: Edition inc-e, onnaau.tvkeurige uitgave f. Dessin fine-, onjuiste teekening f. Auteur, Peintre inc-, onnaauuwkeuri.q schrijver,
schilder. -- Incorrectement, adv. Op onnaauwkeurige wijze. — -incorrection, 1. Onnaauwkeurigheid, slordigheid f. Cet auteur ent plein
d'inc-s, deze schrijver is vol onnaauwkeurigheden.
--- Iiieorrigé, e, adj. Onverbéterd: Ouvrage
Inc.-. — Ineorrigibilité, f Onverbéterlijkheid f.,
onvatbaarheid voer ve béíering. -- Incorrigible, adj. Onverbéterljk, niet te verbeteren, verhard in 't kwade: Enfant, Joueur inc-, onverbé.terlk kind n., speler m. Défauts inc-s, onverbéterljke, ingewortelde gebreken n. pl. -- Incorrigiblemeiit, adv. Op onverbéterlike wijze,
5 Incorrontpu, e, adj. Onbedorven; -- onomgekocht.
Ineorroyé, e, adj. [Toch.] Cuir ins-, ongeieet Ozer n.
touwd leder n. Fer ins-, niet uit ew
;

Incorruptibilité, f. Onbeder felfjkheid, -onvat-

baarheid voor bederf. -- (fig.) Onomkoopbaarheid,
onwrikbare deugd f. -- Incorruptible, adj.
k; — (fig.) onomkoopbaar: Matière inc-,
Onbederfelijk;
onbederfelfjke, voor bederf onvatbare stof f. —
Juge inc-, onomkoopbaar regter m. — Incorruption, f. [Théol.] Onverderfelijkheid f.: Lorsque
nous serons ressuscités, nous revêtirons fins-,
wanneer wi opgewekt zullen worden, zullen wij
de onverder feljkheid aandoen.
" Ineoupable, adj. Onschuldig (innocent).
ncourant, e, adj. [Corn.] Niet gangbaar,
niet verkoopbaar, zonder aftrek, ongezocht: Marchandise inc-e, niet verkoopbare. ongevraagde
waar f. Papier inc-, niet te discontéren papier n.
Ineoorbe, adj. [ Bot.] Naar binnen gebogen.

I

.-- Incourhé, e, adj. Niet gebogen, regt.
Inerassant, e, adj. [Méd.] Verdikkend, ver
bloed en, andere vochten). Remèdes-digten(va'

tijgen.,. te laste leggen, als bestra ffelfjk beschou
part. passé is ook
wen, t
n c i° i m i n é r e n. -- Hetadj.: Personne incr-e, van overtreding beschuldigd
persoon m. Article incr-, geïncrimineerd artikel n., plaats van een geschrift, die men iets strafbaars te laste legt, waarvoor de schrijver in regten
wordt betrokken. -- Ineriminet, Ie, adj. Niet
misdadig. -- Ineriminellennent, adv. Op eene

niet misdadige wijze.

Incristalll,sabilité, f. [Phys.] tiet-kristalliseerbaarheid f. — Ineristallisable, adj. Niet

kristalliseerbaar. kritiek onderhevig.
Incritiquable, adj. Onberispelijk niet aan
Incrochetable, adj. [Tech.] Niet open te
steken, suet met een' looper, haaksleutel of valschee
:

sleutel te openen (van slotwerk).
Ineroyabilité, f. Ongeloofeljkheid,f. -- In-

croyabie, adj. Ongeloofeljk, moejjelijk te geloo-

ven: Récit, Mèrveille heer-, ongelooféltjk verhaal,
wonder n. -- Bij vergrooting: buitengemeen, zeer
groot: II souffre des douleurs incr-s, hij lijdt buiten emeene smarten. -- INCROYABLE, ln. Het onge-

loofeljke: 11 leur faut du merveilleux, de finer-,
zij willen niet dan wonderen, dan ongeloofeljke
dingen. --- [H. de France] Tijdens het Directoire
de naam eener klasse van modeheertjes, die in
hunne kleeding en tooi zeer ongemeen en belagehelijk waren; modegek,)ronker, i n c r o y a b l e m.
.

Les incr-s ont succéde aux muscadins, et ont été
remplacés par les dandy s, les fashionables et les
lions. -- ' Ineroyablement, adv. Ongeloofelijk, op eene ongeloofeljjle wijze. — Ineroyane e , f. Ongeloof n.
Incrustabie, adj. lf'at voor inlegging, om
overtrekking vatbaar is, inlegbaar, om--korsting,
korstbaar, i n c r u s te e rh a a r. -- Ineruistant,
e, adj. Omkorstend, i n c r u s t é r e n d. Source
incr-e, omkorstende bron f. — Substance incr-e,
incrustérende of overkorstende stof; houtstof, l i gn í n e f. — Incrustation, f. Het inleggen, bekleeden of overtrekken met steen, manner, staal,
enz.; ingelegd of overtrokken werk n. — [H. n.]
Omkorsting, overkorsting f., steen- of kalkaardig
bekleedsel, dat zich om de voorwerpen zet, wanneer
zij in zékere wateren, inz. die met kalkzouten beladen zijn, langen tijd vertoeven, i n e r u st á tie,
i n. c r u s t é r i n g f.; omkorst voorwerp, i n c r u s -

te a t n. Incr- des cbaudières b vapeur, ketelsteen m., kalkaardig aanzetsel aan de binnenwan
stoomketels. — [Anat.] kalkachtig aan -denr
-zetsln.ofkrabigednf.roanische weefsels. -- Ineruster, v. a. Inleggen,
beleggen, overtrekken, bekleeden, i n c r u s t é r e n:
Incr- d'ivoire une table of Iner- de I'ivoire dans
une table, eene tafel met ivoor inleggen. -- [H. n.]
Omkorsten, overkorsten, met eene kalk of steen
korst overtrekken (gelijk sommige wateren-achtige
de daarin lang vertoevende voorwerpen doen. -S'INCRC1STER, V. pr . Ingelegd worden . -- Zich om-

-
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Indagise, O(1j. Zonder stok f degen du .rue);
korsten. _--- Het jrarí. passé is ook adj. t o t(
(bij Rabelais) k-V-onderlijk, ,err?aheloo.s of slecht
d'écaille incrustée dor of en or niet :loud ingelegde schildpadden doos f. Bra ache incr-e, omkorste gekleed.
inde, ni. [Conn. j [ndigo-blaauw i. (dien diode).
tak m. _-- Ook als subsi.: Un lel inerusté, een
Bloedhout, blaauwhout, campêche -hout n. Bois
schoon inlegwerk n.
incubation, f. [H. n.] liet broeden of broeijen d'Inde, campeche). - [H. n.] Coq d'Inde, Poule
der vogelen; broerling, broezjinf, uitbroeijing f. - - d'Inde, z. COQ. POULE. [Bot.] Oeillet diode,
Four dine-, broeioven m. (voor citeren). --- [,Mléd.J z. OEII .LET .
,sp oken.
Ontwikkelings tijdperk n. eener° ziekte.
Indébattra , e. ach'. Niel v oor er legen b! Indébrouillable, adj. Onontwarbc a .
Incube, m. Soort van daemon, die, naar een
oud volksgeloof, de vrouwen in haren slaap bezwanIndéeennrnent. adj. Op onvoegzame, onbetageit, nachtduivel m. ---- [Méd.] Nachtelijke hart- mel , jjke wijze. -- Indécence, f. Onbetarnel jkheid,
druk/ring, nachtmerrie f. (caucliernar).
onvoeri,1aamheid ; onhebbelijkheid , oneerbaarheid
Ineubé,e, wij. Bebroeid: Oeuf inc-, bebroeid ei n. in(lecéntie f. I1 v a de Find- a parten de la
t ineubitation, f. [Mécl.} Het liggen- op de sorte, 't is onvoegzaam zoo te spreken. Dit=e one
regter zijde.
gebakken. ind-, iets oneerbaars zeggen. . _Indécent , e
of
incuit, e, adj. Ongekookt; niet gaar gekookt adj. Onvoegzaam, ongeseiiikt, onbetamelijk, enzede
t y Inculcation, f. Inscherping, inprenting f. lik, oneerbaar,onkuisch, i ra d é e en t. Paroles id-es.
Ynculpabilité , f. [Jur.] Beschuldigbaa.r- onbetamelijke woorden n. pl. Posture indée_'euute.
tied f. -inculpable, adj. Beschuldigbaar. oneerbare howling f.
-- Incalpaatiou, f. Beschuldiging, aanklarlt, te
Indéclhilfrable, Or j. f\ et onteij j erboar,
lastlegging, aantijging, i n cu lp a, tie f. --- meal
onleesuaar, naauwel(iks leesbaar; ---_ duister, noeijeper, V. a. Beschuldigen, aanwizen, te last leggen,
te begrijpen, verward. Un chitfre b double cleflijk
i- n Cu t p e ree n. — s '1M ULPER , V. C. Zich zelven est ink-, een geheimschrift inet dobbelen sleutel
beschuldigen; - - elkander beschuldigen. - -- Het part. laat zich niet on.lcjferen. Lettre, Manuscrit ind-,
passé is ook adj. en subst*: La personae inculpée onleesbare brief m., onleesbaar handschrift, a. --of L'inculpé. de beschuldigde, beklaagde, i n- c u l- Cet auteur a des passages ind-s , die schrijver
paa t m.
heeft onverklaarbare, duistere plaatsen, -- fig.)
inculquer, V. a. Inschepen , inprenten, in- Sa conduite est ind-, zijn gedrag is oncfoor-rjron.boezemen: 11 faut lui inc- vette maxime de bonne deljk. Un 1homnie ind-, een ondoorgrondelijk merfsch.
heure, men moet hem vroeg dezen grondregel .n- ---Indéchifrable,nent, ode. Op niet onteijferscherpen. ---- s 'INCULQUER , V. pr= Ingeprent wor- bare, op onleesbare, onverklaarbare wijze. • Inden. — Elkander inprenten. ---- Het part. passé is déchiffré, e, adj. liet ontcijferd.
ook adj. Le cinquiëme comrnandernent ne peut
indéeimable, adj. Viet aan tiende onderhevig.
etre trop inculqué aux enfants, het vijfde gebod
indécis, e, adj. Onbeslist. onbeslecht, ona fijekan den kinderen niet genoeg worden ingeprent.
daar, onuitgemaakt; onzeker, twijfelachtig, rnoe2jeinculte, adj. Onbebouwd: Terres inc-s, onbe- lik te erkennen of te bepalen; -- (van personen)
bouwde landerijen f. pl. -}_ (fig.) Onbeschaafd, on- besluiteloos, wankelmoedig. Le procès est encore
geoefend , ruw. Un esprit inc-, een onbeschaafd, ind-. het geding 'is nog onbeslist. La victoire costa
verstand n. Moeurs inc-es, ruwe zeden f. pl. ---- longtemps ind-e, de overwinning bleef lang iwijChevelure inc-. wanordelijk, haveloos hoofdhaar n. felachtig. Formes ind-es, twijfelachtige, onbepaalde,
-- Ineultivable, adj. Onbebouwbaar: Terre inc-. moeijelijk te bepalen vormen m. pl. C'est on homme
(fig.) Esprit inc-, niet te beschaven geest m. ind-, 't is een besluiteloos man. ----- Indécision, f,
-- incultivé, e, adj .. z. v. a. INCULTE. -, In- Besluiteloosheid, wankelmoedigheid, onzekerheid f.
culture, f. Onbebouwde toestand m., woestheid f. Son ind- est, cause qu'on ne fluit riep avec lui,
Incnnable, adj. [Bibliogr. ] : edition inc-, of zijne besluiteloosheid is oorzaak, dat men in geene
als subst . 1 CUNABLE , f. Uitgave f. uit den vroeg zaak met hem kan ten einde komen. Admin. j
tijd (uit de wieg) der boekdrukkunst, eerste--sten Ind-s, twijfelachtige gedeelten n. pl. eenei `rekening.
-

,

ling der drukkunst. Itechercher des inc-s, i'a e un d b u l a of drukeerstelingen opsporen.
Incurabi lité, f. Ongeneesljlcheid, onheelbaar
held f. — Incurable, adj. Ongeneeslijk, ongenees-

baar, onheelbaar: Maladie inc-, ongeneesljke ziektef.
Plaie inc-, onheelbare wond r. --- (fig.) Vice, Passion inc-, ongeneesljke, onverbeterlijke ondeugd f.,
hartstogt m. ---- Ook als subst.: Hupital des inc-s,
gasthuis n. voor ongeneesbaren. ---- Incurablement, adv. Op engeneeslilke wijze.
S Ineurie, f. Zorgeloosheid; onachtzaarnheid f.

Indéelinabilité, f. ; Gram.1 Onve buigbaarrluid f. •— Indéclinable,, adj. Onverbuigbaar.
Nom hid-, or als subst. 1 TMECLINAILE , m. Onver--

buigbaar naamwoord D. -- Indécliné, e, e dj.

Onverbogen.

Indécomposable, wij. Onontbindbaa r . _-... § n
-décompse,
e, r_cdj. Onontbonden.
Indeerit, e, adj. Onbeschreven: Plante id-n.
Indécrottable, adj. Onreinigbaar, niet schoor

te maken. (In dezen eiij. zin zelden gebruikt.) - Homme ind-, Animal ind-, onhandelbaor- rnen.sch,

t incurienseiuent, adv. Op zorgelooze, ach- stug, terurstootend schepsel n.
Indéfatigable, adj., z. V. U. INFATIGABLE.°
telooze wijze. -r- ineurienx, lense, wij. Zor-

geloos, achteloos, zonder weetgierigheid. •f. Achteloosheid, onachtzaamheid, zorgeloosheid f.; gebrek n. aan leergierigheid.
Incursion, f. Vfjandelijkeinval m., strooperij f.,
strooptoga m. Les inc-s des barbares dans ce pays,
de vijandelijke invallen, strooperjen der barbaren
in dit land. ---- Bij uitbreiding: Ontdekkingsreis f.,
-togt m.: Les inc-s des savants dans l'intérieur de
l'Afrique, de ontdekkingsreizen der geleerden in
Afrika's binnenlanden. -- (Jig.) Ce romancier fait

souvent des inc-s dans le domaine de l'histoire,

romanschrijver maakt dikwijls uitstappen in
(treedt dikwijls op) 't gebied der geschiedenis.
Ineurvabilité , f. [Didact.:I Krombaarheid ,
buigbaarheid f. --- Incury able, adj. Krombaar,
buigbaar, wat zich laat krommen of buigen. ^•-Ineurvation, t. Kronnning, buiging f. --[Mod.]
Kromming der beenderen, der ruggegraat, I ncurv d t i e f. — Incurve of Incurvé, e, adj. Binnenwaarts gebogen of gekromd. ---• Inearvifolié,
e, adj. [Bot.] Met binnenwaarts gebogen bladeren.
Unease, adj. [Numism.] Médaille inc-, of als
subst. INC USE f. Gedenkpenning m., die aan de ééne
zijde of wel aan de beide zijden den stempel hol in
plaats van verheven vertoont (bractéate).
die

- Indagation , f.. z. r.

RECHERCHE.
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INVESTJ(;ATION,

Indéfectibilité, f. [Théol.i Voortdurend be-

staan n. , onophoudel?jkheid . oncergankel jkheid.

Lind- de l'Eglise. • _ Indéfectible, adj. Onverrlankel jk. rilt jddurend, onfeilbaar: La verité est.
id-.
gaaf.
Indéfeetueux, euse, Mi. Niet beschadigd,
Indéfendable, wij. Onverdedigbaar. --- Indéfendu, e, adj. Onverdedigd, zonder verdediging

of bescherming, weerloos. ---- Ook als subst.: Protéger les ind-s, de ?.rweerloozen beschermren. ----. -l- :indéfensable, Indéfensible, adj., z. v. a. ivDEFENDABLE .
. f. Weerloosheid f,
Indéiini, e, adj. Onbepaald, onbeperkt, onbegrensd , van, onbepaalden (.luur, van onbepaalde
grootte of verhouding. Ligne ind-e , onbepaalde
lijn f. Hombre ind-, onbep aald getal n. Temps ind-,
onbepaalde tijdra. Espace ind-e, onbe jrensderuirnte f.
Liberté ind-e, onbeperkte vrijheid f. -- Onbepaald,
algemeen, niet omschreven: [Gram.] Sens idonbepaalde, algemeene zin m. Mode mod-, z. v. u.
INFuNITIF. Prétéritso f Passé déf-, z. PRETERIT. Pronom ind-, onbepaald voornaamwoord n. — [Log.;
Proposition ind-e, onbepaald, algemeen voorstel n.
— ^himj Combinaisons ind-es, onbepaalde ver
biningen f. pl. (die in, onbepaalde verhoudingen
plaats hebben) . _ - Indepinimnent, adv. In 't al^

gemeen, en.brpaalde1(il:.

El le lui a promis mod-, hij

.
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heeft het hefti uabepo.aldeliijk beloofd. Ce mot est
pris id-. dit woord wiJ1•dí ier 't (11geme(n. in onbepaalden- zin genomen.

Indétinissable , adj. Niet bepaalbaar , voo r
geene bepaling of omschrijving vatbaar: Terrines
ind-s, niet bepaalbare termen m. pl, of bewoordingen f. pl. -- (fig.) Onverklaarbaar, onbeschrijfbaar,
raadselachtig, wonderlijk: omme, Caractère ind-,
onverklaarbaar, wonderlijk mensch, karakter n.
S Indéfinité, f. Onbepaaldheid f.
Indéfrichable, adj. Niet ontginbaar, onbebouwbaar. — Indéfriché, e, adj. Niet ontgonnen.
Indéhiseence, f. [Bot.] Het niet vrijwillig opengaan of openspringen, het gesloten blijven (b. v. van
zaadhulsels). -- Indéhisecnt, e, adj. Niet open-

springend of openberstend. ,

lasdel, m., z. v. a. ELATE.
indélébite, adj. Onuitwisschelfjk, onuitwi-schbaar, onuitdelgbaar, blijvend: Enere mud-, onuitwischbare inkt m. --- (fig.) Affront ind-, onuitwischbare, onvergételijke beleediging f. --- Le lbaptéme
irprime un caractère mod-, de doop drukt een
onuitwischbaar karakter, eene onuitdelgbare eigensn.hap op. -- Indélébilité, f. Onuitwisch,baarheld; onuitdelgbaarheid f.
Indélé°•abilité, f. [Didact..] Onoverdraagbaar
f. -- Indélégable, adj. Onoverdraagbaar. -heid
Indélibéré, e, adj. [bidact.] Onoverlegd, niet
overwogen, onberaden. Jugement ind-, onoverlegd
oordeel n.
Indélicat, e, adj. Onkiesch, niet naauwgezet,
niet fijngevoelig: H_omme ind-, Conduite ind-e. onkiesch mensch, gedrag n. -- Indélieatement,
a pv. Op onkiesehe wijze. --- -I- Indélicatesse, f.
Onkieschheid; onkiesche daad f., onkiesch gedrag n.
Indenine, adj. (pr. in- dom-ne) [Jur.] Scha
Sorter end- dune affaire, schadeloos van-delos:
Bene zaak afkomen. -- Indemnisation, f. (pr.
in-dam -ni) Schadeloosstelling, vergoeding f. - -- Indemniser, V. a. (pr. in-dam- ni-ze) Schadeloos stellen, vrijhouden, vergoeden: Vous serez condamné h
Eind-, gij zult worden veroordeeld, om hem schadeloos
tehouden. On 1'a indemnisé des pertes, qu'il avait
souffertes, men heeft hem voor gelédene verliezen
schadeloos gesteld. -- Het part. passé is ook adj.:
Perte end-e, vergoed verlies n. — Indemnitaire , ni. (pr. in-darn--) Schadeloos-gestelde. ; --Indemnité , f. (pr. in-dam--) Schadeloosheid;
schadeloosstelling. vrijhouding, schadevergoeding f.
11 Bemande une íd-, hij vraagt eene schadeloos
.

Indémontrable,

-steling
adj. Onbewfjsbaor, onbetoog-

baar. Proposition end-. --- Indémontré, e, a_ j.
Onbewezen, onbetoogd.

Indéniable , adj. Onloochenbaar , onbetnistbaar, ontegenzeggelijk.
Indénonnable, adj. O-n.on.tknoopbaor, onoplosbaar.

I DICE.
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Indenté, e, adj. (D.. n., Tech.] Ongetand.
Indenture, f. [Dipl. - J, z. ENDENTURE.

den noorclan^mef ikacarnschen vrijheidskrijg. - - Indépendantisme, in. Leer, secte f. der independenten, independentismus n.
Indéracinable, adj. Onontwortelbaar, onuitroeibaar. -- ( lig. ) Pi•éjugé ind- , onuitroeibaar
vooroordeel n. -..-- Indéraci.né, e, adj. Niet ontworteld.
Indescriptible , adj. Onbeschri felsjk , onbe-

sclrrjf baar: tionleur ind-. --- lndescriptible-

ment, adv. Op onbeschrij feljke wijze.
lndésirable, adj. Niet wenscheljk, niet wen-

schenswaardig. -.- Indésireux, ease, adj. Zon der begeerte.

Indestructibilité, f. [Didact.] Onvernielbaar
heid, onuitroeibaarheid f. -- Indestructible,
adj. Onvernielbaar, onuitroeibaar.
Indéterniinable, adj. Onbepaalbaar , voo r
geene definitie of bepaling vatbaar. -- Indéterniinatif, ive, adj. _Niet bepalend, niet beslissend.
-- Indéterniination, f. Onzekerheid, onbepaald heid, besluiteloosheid, weifeling f.: II est encore
dans Vind -, hij is nog in onzekerheid, weifeling. --.Indéterniiné, e, adj. Onbepaald-, niet vastgesteld: Temps ind-, onbepaalde tijd m. INomhre ind-,
onbepaald getal n. .--. (van personen) Onbepaald,
besluiteloos, onzeker, weifelend: 11 est encore indlh-dessus, hij is daarin noel besluiteloos. --- [Math.]
Probléme ind - , of als subsi. INDETERMINË, m. On-

bepaald, vraagstuk ti. (dat een onbepaald getal op-

lossingen toelaat). --- Indéterininément, ad-v.
Op onbepaalde wijze.
Indevinable, adj. Niet te 'reder., onoplosbaar; ondoorgrondelijk.

Indévot, e, adj. Niet vroom, ongodsdienstig,

ongodvruchtig. -- Ook als .saust. Fuyez les ind-s,
vermijd de ongodsdienstigen. -- Indévotion, I.

Ongodsdienstigheid f. , gebrek n. aan, godvrucht.
Index, m. Bladwijzer m., register n., inhoudsop gave f., in dex m. Chercher dans find-, in den

bladwijzer zoekera of naslaan.

Ind- purgatoire of

enkel Ind-, lijst f. der door Rome verboden boeken.

-- Ind - expurgatoire , z. EXPURGATOIRE. --- (fig.)

Livre mis á 1'ind- par In police, boek n., waarvan.
de verkoop door de politie verboden is. -- [Anat.]
Wijsvinger , voorste vinger in. (indicateur). In
dezen zin ook als adj.: Le doigt end-. -- [Mécan.]
Wijzer m., naald f., op Bene spil draaijende (zoo
als die van een kompas).
Indextérité, f. [Didact.] Onhandigheid f.
Indianisme, m. Indische aard m. o f voorkomen n. — Indianiste, m. Kenner, beoefenaar m.
der indische talen.
Indicant, e, adj.Méd.] Aanwijzend.
Indieateur, m. [mr.] Aanwijzer, aangever,
aanbrenger m. (In dezen zin verouderd). --- Seinwijzer m., naam der twee bewégeljke stukken of
armen van een' telegraaph-paal. ---- acb.àvapeur]
Toestel n., die de sp anning varaMstoom of ook
de hoeveelheid opgelost zout in den ketel aanwijst,
digtheidsmeter, zout-aanwijzer, indicateur m.
-- [U. n. j Ind-s, of als adj. Oiseaux ind-s, honigkoekoeken m. pl. Le grand end-, de groote honig-

Indépend.amrnent, adn. Onafhankelijk. op
onafhankelijke wijze; zonder verband: Dien agit
end- de tout, God handelt onafhankelijk van alles. koekoek. ---- [Anat .] , z. v. a. INDEX . -- _ Ook als
Ind- de ce qui doft suivre , onafhankelijk van. adj.: Doigt end-, Muscle e wijsvinger
svinger m., strek zonder verband niet hetpene volgein, moet. ---- Be- spicy f. van den wijsvinger. --- Indicatie, eve,
halve, buiten, zonder, boven en behalve: Ind- de adj. Aantoonend, aanwijzend. Symptóme end- dune
vette somme, vous recevrez une indemnité, be- crise, aanwijzend versch ij nsel eenerkrisis.-- [Théol.]
halve, boven deze som, zult gij eene schadeloosstel- Formule end-eve, formulier n., waarbij de priester
linq ontvangen. --- Indépendanee, f. Ona fhan- als uit n eigen naam spreekt. --- [Gram.] Mode
kelpkh.eid, zelfstandigheid; vrijheid f. II vit dans end-, ofzZ^ sUbSt INDICATIF , M. Aantoonende wijs f.
find-, hij leeft in onafhankelijkheid. --- [Rist.] -- Indication, f. Aanwijzing, aanduiding, aan
Guerre d'ind-, vrijheidsoorlog rn., inz. die tusschen
opgave f.; teeken, kenteeken n. II fut arrêté-tonig,
Engeland en zijne amerikaansche koloniën. — In- sur find- de son voisin, hij werd op aanwijzing van
dependant, e, adj. Onafhankelijk, zelfstandig, zin' buurman in hechtenis genomen. -- [ Jur.
vrij; zonder verband. in geen verband staande. Il Fausse end- des biens, valsche aangifte of verkies
est end- de qui que ce soit, hij hangt van niemand ring f. der goederen. --- Son silence est one indhoegenaamd af, hij is zijn eigen meester. Peuple de son embarras, zijn zwijgen is een teeken van
Ind -, onafhankelijk, vrfl volk n. Esprit end-, zijne verlegenheid. --- [ éd. J C'est une end- que
onafhankelijke . naar onafhankelijkheid strevende la bile est fort irritée, 't is een teeken, dat de gal
geest, mensch m. Cela est end- de 1'alfaire dont ii zeer geprikkeld is. Ind- curative, prophylactique.
s'agit, dat heeft geene betrekking op de zaak. waar- aanwijzing. dat g enezende, voorbehoedende middevan de rede is. -- INDEPENDANTS, m . pl. [H . eeel.] len moeten toegediend worden. --- [Mar.] NoordeOnafhankelijken, in d e p e n d é n te n in. pl., naam lice rigting f. der kompasnaakt.
Indlee, m. lenteeken, kenmerk n., aanwijzing I.
van de leden eener in de 16e eeuw in Enlgeland
ontstane protestantsche secte, die alle geestelijk ge- Ind-s trompeurs, stirs, bedriegeljke, zékere teekezag verwierp (ook NIVELLEURS geheeten); ---- schot nen n. pl. -- [Prat.] Blijk n., grond m. van ver
dissidenten, die 't gezag der-schendrla/t
, aanduiding F. --- [Mar.] Ind-s de terre,-moedn
synoden loochenen.. -- Ook: strijders m. pl. in kenteeke Een. n. Ill. van de nabijheid des lane/ c.
-
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a l Indicible, adj. OnzeqgNjk, ±ii,uii pi°^ .tl }k, cj i- lijd - Li esLe. d (0','- rT? 'if i }íi jE 'í (,
itdrukkel k: Joie ind-, onuitspieke1ij1^e vreugde f. beelEden.
-. - Indiciblenient, adv. Op onuvil, jJrelcelijke uv jzi.
Indi gène, (!j Inlui i-1,0i, ï«1: ;.,sc1: .A.niina ,
Indieolitlie , Indigolitlie , m [ Minér. j Flames,
i)n" i^^^t ^, i'alaitelselte r1,r;, ,^rj. n.
Blaauwe tur;nalin of schorl in. (vj1 T OLUJIMALI E) . til., 1plante;n f. pl., vo.,,'tbi3 i:selrrt ,i. til.
l opu_
Indiction, i'. Beschrijving o f bijeeni oepinft f. biti-oi, in'- nh •';rn•sche - i f,gen I'eJ;rilh:iiH„q 1. ('ii,

raaf een concilie, synode of rIei'kve'rgader'ing.
[Chron.] Periode f. of tijdkring wan 1i jaren, eens.,
waarschijnlijk in 3iz, door Constantijn den Geoote
ingestelde jaar telling , -i n d í c ti e, momeinsche in-

't

ij,,!/

.,.'d r i de vro riste I'll n bewoont' . 1,

,e',' +1ls subsi. Ties i ;id-:.. pie 1 tunij'iqui,.
40. )l., ilïhC'ent-'''1«; Zoolkeren 1i. pl. a' !n .Ini ;v., - Indigéjihité, f.,

I!,,'!! :i'

ilE? /n!et>o - ngen, inlanders

On trouve le inonibre z. e. 11. I'SDIG J
de 1'int1- rooiaine, en ajoutant trois ii- on iioinbre
Indigent, e, i'',. Belr, ft” , jio^iddruftig, :'^;^.
(lonné, et en le divisant par quinze, ,inen vindt de ('r III , g.'br. lil '!' f,-fl,.;nllijdend' Secourir 'es cuni-

d-ictie f., indictie-cirkel in.

,eili r

ronteiÏtsche ,ndictie, wanneer men bij een gie!Ieven
jaarfietal di ie trekt, en plan niet vijftien deelt.

Indictive,

adj. I.

1"Ant. rom.] Fetes ind-s, oir

hooi, bevel i oorooeschreve feest rI. n, pl jei ie s
impératives).
Indicnle, rei. (ver°klw. van indice) Kenteekeiitje n. --- T eleer ook: beriep- o/' adviesbrief ni.
Indien, ne, adj. Indisch, wat tot de hndiën
behoort; ^indivansch, wat de indianen of ooesp^roiikelijke bewoners vair, .enzerika betreft. U sages ind-s,
indische gebruiken n. pl. Océan ind-, indische oceaan ni. Langues ind -nes, indische talen f. pl.
.4ls subst.: Indiër ni., indische vrouw f.; Indiaan ni.,
indiaansche vrouw I. (Proc.) Faire 1'échange

de Find-, een' hoogst voordeel/gen ruil doer.. --L'Ind-, het sansh:rit (sanscrit). - Tech.] Peiglie
à 1'ind -ne, ivoren of beenera kain iii. met zeer fijne
tanden aan weêrs z^ den. INDIEN , n3. [Astr.] Indiaan in. , zuidelijk sterrebeeld ti. tasschen den

patt'io[e , Ut -=, 3 '/he b r loef titre ltt7arl!lé'ri .'' '
slaan. - Ooh Assister leb ïnd--, ' bt -

hr'efá.ifi^' ja, ;'!'!i,- I', jioo te°.aetligen te heelli I'q?rn.-,i,
Indigéré, e, .,::j, j;í Iéd.] Oneerteerel. - - Indigérer (s'), v tai . Lich e"ii' kwc!de maag, ee^r^f
slechte spiisi,'ert 'I in berokkenen,. --^- Indigeste.
ast j. _:joe Jef', k. of :naar te L'ertèren; ond;.'r'teei''
baar: onve;leer 1. I.e 'nel ni est. ind-, tje mel^ie'1
zweef,- tee verteren. II rend les vianzles eneorc ind--.
hij raakt dej s . jzf-n nvi1 onverteerd kwijt,. f%cr,
Ondoorda.rht, on1r^+or'c iii. verward: Pensëes but-e'.
o,zbeko1'I'l , Ierwarde, niet doordachte Ii- hbeelden, n. Pl. Indigestibilité. f. Onrert!eerb aai' ,

heid f. —Indigestible, adj. Onzer teerbaa,', z. I'.

IN'DIGESTE. ---- Ind.igestion, f.

(pi'.

r;'ès - tl

Onverteer'ljjkhei-d, gebrek u, aan of zaeakheicd var.
sp ijsvei'téi irz,g. /waale g aa(:, ï n d i r1 gi s t j e f.: iourir des suites, dune ind-, taan de rlcccolgen tiener
slechte spijs e.i Iéring sstere -,'. ? f;t1.) ) a crudity
Paauw en tien Kraanvogel. . _- [EI. n.] Koekvisch at find- de ces ,cx•its, .i. rc,ijruei'/'i,zfl e rn n ?ve,'te'r_
,

,

,

,

of indianee -viseb • iii. (op Martinique portufjees

tieheeten) . eene soort van klipvisch. -.- INJIENNE, f.
[Corn.] Oostindische bedrukte katoenen stof f., fijn

katoen, sits of chits ti. - Indiennear, n-).
-ease, f. .Katoen - fabrikant in.; arbeider uzi.. a,rheidster f. in ee ne katoen fabr"ijh.
Inditféren„nent, ad v . Met onver schilligheid.
onverschillig, koeltjes; - :zonder onderscheid, oni
't even. 11 fut recu tres- ind-, hij werd zeer onver.schillig, koeltjes ontvangen. it lit toutes sorter de
livres lint- et sans choix, hij leest alle soorten
van boeken zonder onderscheid en zonder keus. --Indifférenee, f. Onverschilligheid, koelzinnigheld, laauwheid f., gebrek n. aan belangstelling,
ongevoeligheid f. voor de liefde. II a recu vette
nouvelle aver ind-, hij heeft dit nieuwsmet onverschilligh.eid ontvangen. Ella na quo de 1'indpour lui, zij is onverschillig jegens hem. voelt geenerlea liefde voor herai. - - indifférent, e, adj.
Onverschillig, niet onderscheiden, eenerlei, om 't even.
11 est ind- lequel des deux nous preniez, 't is onverschillig, hetzelfde, welke van de twee fly neeint.
Actions ind-es, onverschillige daden f. pl. (die op
zich zelven noch goed, noch slecht zijn). ---- Onver.4chillig, onbelangrijk, van geen belang: Cat honmme
mest fort ind-, ` die man is snij zere;' onverschillig,
aan dien man is mij zeer weinig gelegen . Conversation ind-e, onverschillig gesprek n.,ges gek over onbelangrijke , onbeduidende aken. ----- (V anpet.lonen)
Onverschillig, zonder voorkeur; ongevoelig, koel,
laauw, niet deelnemend, koudbloedig: Demeurer
ind-, onverschillig, onzijdig, blijven. I1 reste indbtout ce qui se passe, hi- blijftt onverschill ig, zonder deelneming omtrent alles, wat er voorvalt. Oei!
Ind-, onverschillig oog H. Femme ind-e, onverschillige, koude, voor de liefde onvatbare vrouw f.
In dezen zin ook als subst.: Faire find-, eden onverschillige, onpartijdige spelen, zich onverschillig
houden. --- (iron. of plats.) [Joe aimable ind-e, eene

lieve gevoellooze. --

Indilférentisnne, ni. ] Phil.,
Théol.] Stelsel n., leer!. der onverschilligheid, laauw-

gelooviggheid, koelheid f. in geloofszaken; stelsel van
hen, die 't voor de zaligheid onverschillig achten,
welke godsdienst men bel jdt , i d i f f e r en t i sm u s n. ---- Indifférentiste, in. Aanhanger van
dat stelsel, van die leer, indifferentist m.
Indigénat, m. [Jur.] Inboorlingsregt, geboorteregt, burgerregt, voorregt n. der ingezétenen (zelden gebruikt dan van Polen sprekende). ---- Weleer
z. V. a. NATLR:&LISATION.

Indigence, f. Groote armoede, behoeftigheid, behoefte, nooddruft f., onvermogen, gebrek n. Tomber

oeftigheid vervallen. --- Les ind-s,
dans Vind -. tot beh
de behoeftigen, de armen in 't algemeen. Etre
i

1'i[id-. onder de bedeelde armen be/woven.

(frcl.^

„

baarh id deze;y geschrz ften.

Indigète, adl. nt'. , .\nali', dien (le Oudoi
gaven aan de eigene helden en halfclod''n van een
land of van eerie stad: Héros ind-, ver°!lode l'ind
held ni. - -- Indigitaments, in. pl. 8hiek. Ii. tier
romeinsche priesters, bevattende de namen en.
heimen der tot hunne Fdienst behoo; nde flodhe!len.
- - Indigitinientes, I. pl . .Lofzangen ilk . pl. t, I
eerti van de vergode landshelden.

Indignation, f. t'erontii'aardi^gin3, gronistorit;
inisnoegen n. (door iet schandelijks, onregtvaar digs, enz. opgewek ( ), i n d i g n á t i e f . Voir une e liose

aver ind-, tets met ve;'o z•to'aar d iging zien.
Indigne, adj. Onwaardig , niet -u>ae;;'digl

ortbetame( j)k, ongepast: slecht, ,snood, sch(anilelijk,
verfoeijcl jk. II gist ind- des truces que nous lui
fiches, /ii 2s cie gunstbew jzen, die gij hein betoont ,
onwaaln icy. Livre ind- cie v iii.re attention, boekra.,

dat 11 1'i' aandacht niet verdient . ----- Cola gist inilde son rangy, dat betaamt zi,,n'n, raii,g niet, is zijn.'

rang onwaardig. --- Conduite ind- , snood, laar;
gedrag n. C'est un homnle ind-, of als snort.
C'est un ind-, '1 is een slecht, verachtelijk ineiisch,
een snoodaarcï.. A-- Indigné, e, i ilj. ITerontwaard igd , gramstor ig.: Il soi l it iii! -. tij) ging verontwaardigd henen. Je suis ind- de votr t' Conduite,
ik ben over ivw gedrag verontwa.crdj..q d. ---- Indïgnement, adv. Op onwaardige wyze, `jnwaai'diglijk, schandelijk :S'acquit [ei ind- de sa- c'liarge,
zijn ambt schandelijk, .slecht waarnemen. On l'a.
traité ind-, neen heeft herd op eenti onwaardige wi/ze

behainleld. - - Communier ind-, oiiu'aai'iligljjk ter;
avondmaal slaan.

-- Indigner, I. a. De ni

-

waar 'diriinri of !rekken-, misnoegd ev, grainsto;'ic;ma-

ken: ! 'injustice nous indigne, de ongeregtigheid
verontwaardigt, i5ergraant ons. - - . 'I. 'DIDN Eli, V. pr
Verontwaardigd zijn, zich ergeren, .zich belgeii: 11
s'indigne de. voos voir ici, Iii ergert zich, is veirontwaard igd u hier Ie zien. ----- Indignité, f. Onwaar'digheid; schandel jkh', di, snoodheid; ---- smaad
beleef i.gi'ng f., hoon m. LI en fut exclus if-heid,

cause de. son ind-, tig werd er wec ens zijne onwaardigheid tan• a itgesloteii.---- I. ind- te vette action
souleva tout Ie monde contre lui, de schandelijk
-

,

snoodheid van deze daad maakte iedereen mi j.-heirl,
hem verbitterd. ()n 1'a traite avec trad -, riant?, li - ft
hem met smnaadheid, hoon behandeld.
Indigo, in. [Corn., 'Pech.] Indigo m., indiqoblaauw n., eerie schoone blaauwe verfstof Uit de
bladeren van onderscheidene soorten van anil- of
i.►digo-planten in Oost - en. West-Indic. - - Somtijds
ook Z. m'. a. INDIGOTIER.

- -- Ind! oearinine, t_

Karin.n-indigo in. -- ndigofère of
lChico.],
ndigotifère, wij. Indigo voior'tbrengend: Planie_ tract-4 tat tje Lm '—l. TNDIC=oI'r IIES. M. ii 1v?.tl7 r?-
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planter : --- Indigolithe, m. [%inér.] indigosteen, i n d i (10 l i th m. -- lndigomètre , m.
Chim.] , Z. V. a. CHLOROMETRE. -- lndigota-

te, m. [Chim.j Inr_ligozuur zout n. ---- Indigote.
rie, f. Ina?igo-plantandje; indigo-fabrjk; indhgo-kuip f. -- Indigotier , ni. [ Bot. ] Indigoplay.t f.; -m- indigo-bereider, indigo-fabrikant m.; ---eigenaar m. neer indigo;plantaadje. -- Indigotifère, adj., z. INDIGOFERE. -- Indigotine, f.
Chico. j Kleurend beginsel n, van den indigo. —
Indigotique, iidj. [C1 inm. Aide ind-, indigo-

INL)ISTINCT
indiscret, ète, adj. Onbescheiden, onvedacht-

zaaan, onbezonnen, onberaden , onvoorzigtig, i n-

d i s e r e e t: I1 est fort ind-, hij is zeer onbeschei-

den. Un zèle ind-, een onbedachtzame ijver m. Une

prière ind-ète, een onvoegzaam, onbescheiden ver
Ce Bont, des paroles ind-ètes, dat zijn on--zoekn.
bescheidene, onvoor zigtige woorden. -- Niet geheim
praatziek, praatachtig: Les enfants sont,-houden,
presque tous infl-s, kinderen zijn in 't algemeen

praatachtig: men kan den kinderen zelden geheimen
toevertrouwen- Langue ind-e, onbescheidene, klap pende tong I. '- Ook als subst.: Ne lui Mites Tien,
^ Indiligeminent , adv. Op nalatige, tras e eest an ind-, une ind-ète, zeg hein of haar niets,
w gze. -- 5 Indiiigenee, f. Gebrek n. aan vl jit of hij is een babbelaar, z j is eene babbelaarster, hij of
spoed, tI-aagheid f. - Indiligent, e. rruclf. On- zij kan niet zwijgen. --- Indiserètement, adv.
Op onbescheidene, onbedachtzame
m wijze. - --- Indisjverig, traag, onachtzaam.
erétion, f. Onbescheidenheid, onbezonnenheid, on1- Indique, adj., Z. V. Ï. INDIEN.
Indiquer, V. a. Wijzen , tooncm, an ntoo,!.en, voorzigtiglaeid , onbedachtzaamheid ; onbescheiden
aanwijzen, aanduiden; doen kennen, leerera. L'ai- daad f. of woord ti.; ---- praatzucht, i. n. d isc r éguille de I'horloge indiquait midi, de wijzer der t i e f. Son hid- fait qu'il ne nmérite aucune con klok wees (stond op) twaalf ure. II m•a indiqué fiance, zijne onbescheidenheid maakt, dat hij geen
1'homme. qui 1'avait maltralté, hij lice /I mij den vertrouwen verdient. C'est la seule ind- qu'il alt
man gewezen ill aangeduid, .lie hem mishandeld faite, dat is de eenigste onbezonnenheid, die hij behad. ---- Indiquez-moi le mogen de devenir riche, gaan heeft. Son ind- a. gaté tout, zijne praatzucht
leer niij 't middel om rijk te worden. --- [Méd.j heeft alles bedorven.
lndiscutable, adj. Niet geschikt voor uiteen Ln pouls qui indique In saignee , een pols, die
.ene aderlating aanduidt. --- Ind- les différents zetting of beredeneerd onderzoek Ii. , i n dis c asens d'un mot, de verschillende beteekenissen van t eerbaar.
Indispensabilité, f. [Didact.] Onverniijdeeen woord doen. kennen of aangeven. Bepalen;
vaststellen, aanzeggen, aankondigen. lnd- une as- lijkheid, volstrekte noodzakelijkheid. -- Indispensemblée à un tel jour, op dien en dien dag eene sable, adj. Onvermijdelijk, volstrekt noodzakelijk;
.vergadering vaststellen. Ind- un concile, eene kerk onmisbaar. C'est une lol Ind-, 't is eene onvermiberoepen, aanzeggen. -- [Beaux arts]-vergadin deli jke wet(waaraan men zich onmogelijk onttrekken
trad- un projet, une idée par quelques traits, een kan). Un devoir ind-, een onverzuimelzlke pligt ni.
plan, een denkbeeld vlagtig , met losse trekken Outil, Objet ind-; onmisbaar, onontbeerlijk gereedschetsen o f aanduiden. -^-- tiet part. passé is ook adj.: schap, voorwerp n. -- Als subst. weleer: vrouwen A 1'heure indiquée, op het bepaalde, vastgestelde werkzak m. (réticule, ridicule). --- Indispensablement, ode. Noodwendig, onvermijdelijk, on11r1.r. ku lieu indiqué, op de aangewezen plaats.
Indire, v. a., Z. V. a. INDIQUER. -°. INDIIIE, verzuimeli jk.
y lndisponibilité, I. [Jur..1 Onbeschikbaarr. n. (Féod.i Eerie belastin j opleggen en verdeelgin.
--- De opbrenc sten of leencijnzen verdubbelen. --- he-id, onvervreemdbaarheid f. ----- indis p onible,
Als subsi.: Lind- aux quatre cas, de leencjnsver•- adj. Onbeschikbaar, waarover men niet lean of mag
beschikken, onvervreemdbaar, i n. el i s p o n i b e 1.
dubbeling in de vier gevallen.
Indisposé, e, adj. (en part. passé van indisIndirect, e, adj. Niet lz n- of regelregt; rniddellijk, niet, regtstreeksch, z3delingsch; slinksch, be- poser) Ongesteld, onpasselijk; --- ontstemd, wréve(lekt, verborgen. ,geheim, i n d i r e e t. Chemie ind-, lig, boos, kwalijk gemutst, a f keerig, g e ï n d i- sp oniet regelregie, zi/delingsch.e weg, omweg m. --- Ré- n e e r ci: Je me sens ind-, ik voel mij onpasselijk.
ponse ind-e,iiiet regtstreeksch, middellijk antwoord n. --- II est ind- contre vous, hij is boos op u, tegen
Nouvelle parvenue par une vole ind-e, tijding f.. u ingenomen. --- Indisposer, v. a. Onpasselijk,
die men niet regislreeks, van ter Ude, uit de ongesteld maken: La chaleur indispose certaines
derde Of vierde hand gekregen heeft. -- Louangn personnel, de warmte maakt sommige menschen
ind-, bedekte, schijnbaar zonder opzet gegeven lof ongesteld. — Misnoegd, wréve!ig of boos maken, in
rii. Vues ind-es , bedekte, slinksche inzi aten n. kwade luima brengen, t n di sp o n dr e n: Cette afe lui, deze zaak
pl. Voies ind-es. slinksche wegen m. pl. of mid- faire nous
delen n. pl., bij- of sluipwegen, kromme, verkeerde heeft ons allen misnoegd op hem gemaakt. Cela
wegen. --- [Gram. Regime ind-, z. R EGIME . --- l'indisposera contre vous, dit zal hem tegen u in[Litt.] Discours ind-, indirecte, verhalende rede f. nemen, boos op u maken. -- Indisposition, I.
(waarbjJ (le persooi? niet als zelf sprekend wordt Ongesteldheid, onpasselijkheid f. Je n'ai point su voa,ngevicerd, maar alleen de inhoud zijner rede wordt tre and-, ik heb niets van uwe ongesteldheid gemedeged ( eld). ---- [Jur.;] Ligne ind-e of collatérale, weten. ---- Misnoegen, verdrietigheid, wréveligheid,
kwade luiei f. Tout Ie mondeest dans une grande
z . COLLATERAL . --- [Admin. [ Cuntrihution ind-s.
indirecte, middellijke belastingen f. pl. (die niet ind- contre lui, iedereen is zeer misnoegd op hem,
recltstreeks den personen opgelegd , maar door zeer tegen hem ingenomen. (In dezen zin i.e het woord
middel van eenera op zékere 'waren, enz. gelegden oud en weinig gebruikelijk.)
lndisputabilité, f. Onbetwistbaarheid, onberijns geheven worden'. ---- Indirectement, ode.
3^Yliddellijk , van ter zijde , zijdelings , niet regt- strjdbaarheid I. ---- Indisputable, adj. Onbestreeks, door de derde hand, bedekteljk, door om- twzslbaar, onbestrijdbaar, ontegenzeggelijk: II a an
wegen : Ce qu'il vows disgit s'adressait ind- b moi, droit ind-, hij heeft een onbetwistbaar refit.— lndiswat tij tot u sprak, ging van, ter zijde mij aan. putablement, adv. Op onbetwistbare wijze. --Nouvelle parvenue ind-, uit de, derde hand ont- Indisputé, e, adj. Onbetwist, onbestreden, on-

zuur P.
,

.

.

]

vangen tjding f. Louer. Blamer
bedektelz,; k prezen, laken.

ind- qn., iemand aangevochten.

Indissolubilité, I. [Didact., Chim.] Onop-

Indirigibie • adj. (woord van Napoleon I.) losbaarheid, onontbindbaarheid f.: I.'ind- de 1'or
dans l'eau forte, de onoplosbaarheid van het goud
()nbestuurbaar, onregeerbaar: Peuple ind-.
Indiseernable, adj. ► Didact.j \iet te onder in sterkwater. -- (fig.) L'ind- d'un lien entre deux
te onderscheiden. -- indiseernement,-kenof amis, de onontknoopbaarheid van eenera band tasm. Gebrek aan sscherpzivn.igheid of oordeel, gebrek- schen twee vrienden. --- Indissoluble, adj. On-

oplosbaar, onontbindbaar, onscheidbaar. L'argent
est ind- dans l'eau régale, het zilver is onoplosiing of tucht; onleerzaam; onbuigzaam, weêrspan- baar in koningswater. --- (fig.) Le véritable amour
onvatbare
sol
est
an lien ind-, de ware liefde is een onoplosbare,
krjgstu.eht
niq. Soldats ind-s, voor
— .ucoliers luid-s, onleerzame, weerspannige-daten. onontknoopbare, hechte band. -- Indissolublescholieren. -- Caract.ère ind- . onbuigzaam, stug inent, ode. Op onoplosbare, onscheidbare, onverkarakter n. - Indiscipliné, e, adj. Zonder tucht, breekbare wijze. --- lndissous, oute, adj. [Chim.:I
tuchteloos, ongeoefend, ona fgerigt, g e ï n d i s e i p ii- Onopgelost.
indistinct, e, adj. Onduidelijk, niet onder
n e e r d: Armee ind-e , leger zonder krT,jgstucht
paald, verward: On ,entend des voix-scheidn,ob
slecht geoefend leger n. Écolier irid-. ?Wanordelijk,
ind-es, men hoort verzaorde, niet onderscheidene
ui e rcpanni,7 .crho!zer m.
kig doorzigt n.

Indisciplinable, adj. Onvatbaar voor afrig-

.

,

stemmen. Le soinmeil nous présente des irnargyes
ind-s, in den slaap komen ons onduidelijke beck en
voor den geest. -- Indistineteinent, adv. Onduidelijk, niet onderscheidenljk: I1 prononce Si
ind- qu'on a de la peine a 1'entendre, hij spreekt
zoo onduidelijk uit, dat men moeite heeft, om hem
te verstaan. -- Zonder onderscheid, zonder aan
perspons: 11 rnédit ind- d'amis et henna--ziends
mis, hij spreekt zonder onderscheid kwaad van
vrienden en vijanden. --m- Indistinetible, adj.
Niet te onderscheiden. ,-- Indistinetion, f.
Onduidelijkheid, verwardheid f.; --W-- gebrek n. aan
netheid, aan sierlijkheid. (In dien zin door J. J.
Rousseau gebruikt.)
Individu, in. (eili. een ondeelbaar of onscheid baar
baar geheel) Ieder op zich zelf beschouwd, afzonderl jk, bewerktuigd wezen, i n d i v i d u n. (eenling,
enkeling , ondeel ige , ondeelbare); inz. persoon ,
mensch m. Lind- est un tout particulier, p ar rapport is l'espèce dont it fait partje, het individu is
een bijzonder geheel, met betrekking tot de soort,
waarvan 't een deel uitmaakt. Classes, genres,
espèces at ind-s, klassen, geslachten, soorten en
-individus of enkele wezens. --- On arrêta tous les
ind-s qui habitaient cette maison, men nam al de
personen, die dat huis bewoonden, in hechtenis. Ii
en est des peuples comme des ind-s, 't is met de
volkeren gelegen als met ieder' burger, persoon,
mensch op zich zelven. ----- Cela regarde mon ind-,
dat (laat mij alleen, mijn' eigen' persoon aan.
(tam. van iemand, dien nier niet kent of niet wil
noemen en van Wien men minachtend of schertsend
spreekt). Quel est cet ind-, wie is dat mensch? Je
ne veux point me trouver aver eet ind-, ik wil
met dat individu, m(:i (lien kerel niet in gezel hap
zijn. --- (fa'n. et iron.) Avoir soin de son ind-,
Soigner, Conserver son ind-, veel zorg voor
zijn lieve ik dragen, veel niet zijn eigen tabernakel
op hebben. -- -I- Individualisation, f. Beschouwing op zich zelf of in 't bijzonder, beperking tot
een enkel wezen, tndividua1iséring f. (verenkeling) . ---- + Individiialiser, V. a. Op een
enkel, afzonderlijk voorwerp overdragen, als een
op zich zelf staand iets (afgezonderd van de soort)
beschouwen en behandelen, i n d iv i d u a l i s é ren
(verenkelen). — Individualisme, m. [Phil.]
Stelsel van afzondering, van op zich zelve staande
werkzaamheid (het tegendeel van association), i nd i v i d u a l i s ni u s ri. ---- Individualiste, m.
.Manhanger van dat stelsel, i n d i v i d u a list ma.
Individ,ialité, f. Gezamenlijke kenmerken n. pl.,
waardoor een voorwerp zich van een ander derzelfde soort onderscheidt, eigenaardigheid, bijzon
persoonlijkheid, in d i v i d u a ii t e i t f. ---•--derhi,
Somtijds voor individu gebruikt: Toutes les ind-s
étaient en lutte. --- Individne, adj. f. [Théol.]
Ondeelbaar, onafscheidbaar: La tres- sainte et indTrinité, de allerheiligste en ondeelbare Drieëenheid f. ----- bndividnel, le, adj. [Didact.] Tot
een enkel wezen behoorend, eigen, aan een enkel
voorwerp eigen, slechts op één' persoon passende,
bijzonder, afzonderlijk, elk voor zich zelven, persoonl jk, individueel. ---- Individuellement,
adv. Op afzonderlijke wijze, affjezonderd, op zich
zelf. Considérer l'homme ind-, den mensch op zich
zelven, afzonderlijk beschouwen. -- -f- Individuer, V. a. Tot een individu maken, een' ind?,z-.i:duelen vorm geven.
F Indivin able , adj.. z. v. a. INDEVINAPLE.
Indivinité, f. [Théol.] Ongoddelijkheid f., gewis n. van goddelijke eigenschappen.
Indivis, e, add. [Prat.) Onverdeeld, ongescheiden, in 't gemeen: Succession ind-e, onverdeelde
nalatenschap. Ses biens sont derneurés commons
et ind-, zijne goederen zijn gemeenschappelijk en
onverdeeld gebleven. --- [Bot.] Feuilles end-es, onverdeelde, niet ingesneden bladeren n. pl. -- PAR
INDIVIS , loc. adv. Onverdeeld, gemeenschappelijk:
Iis possèdent vette maison par end-, zij bezitten
dit huis gemeenschappelijk. --- Indivisé, e, adj.
Onverdeeld. — Indivisément, adv., z. v. a. PAR
INDIVIS . --- Indivisibiliste, m. [Didact.] Aan
ondeelbaarheid, i n d i v i --hangervdl
s i bil i s t nl. -- Indivisibilité, f. Ondeelbaar
onscheidbaarheid f.: Lind- des atomes, dune-heid,
hypothèque, de ondeelbaarheid der atomen, eener
hypotheek. - Indivisible, adj. Ondeelbaar. --

-

Indivisiblement.
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adv, Op ondeelbare wijze, on-
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deelbaar. --- indivision, f. [Prat.] Ongedeeldheid, gemeenschap f., gemeenschappelijk bezit n.
Nul ne peut être contraent it demeurer dans l'ind-,
niemand kan genoodzaakt worden om in gemeenschap te blijven. (of verspreid.
Indivsilgné, e, adj. Niet ruchtbaar genaakt
In-dix -heit, adj. ei subs!. invar. [Impr.,
Libr.]: Un livre in-dix -buit, of Un in-dix-huit,
een boek in achttiende formaat (waarbij het vel 36

bladzijden heeft), een i n-o c t o-d cc i m o (in-18°).
Indocile, adj. Onleerzawn, onvatbaar, onbuigzaam , ongezeggeljk , onvolgzaant , ongehoor-

zaam, ongedwee, stug. Un enfant ind-, een onleer-

zaain kind n. Des moeurs ind-s, onbuigzame zeden f. pl. --- Het wordt ook door it en een zaak
(niet door een persoonsnaam.) gevolgd: Un-nam
écolier ind- aux lecons de ses maîtres (niet: indocile a ses maîtres). - -- Indocilité, f. Onleerzaamheid; onbuigzaamheid, onfleelweeheid, streng
-heidf.
-- Indocte, adj. Onwetend, ongeletterd. -- Indoetentent, r14v. Orr onwetende, ongeletterde

wijze.

Indoleanrnent, adv. Op ongevoelige, zorglelooze,
trage wijze. --- Indolence, f. Onvatbaarheid voor
lijden, hartstoflieloosheid f. (In dezen eig. zin weinig
gebruikt. ) ---- Onverschillijgheid, ongevoeligheid, zor,geloosheid, stompzinnigheid,, traagheid, slapheid, sla -

perigheid, vadzigheid f. -- Indolent, e, adj. On,gevoelig, onverschillig, zorgeloos, vadzig, traag. C'est.

un homme ind-, 't is een ongevoelig, een vadzig haan-.
- - [iéd.] Onpfjnlijk. pijnloos: Gonflement ind-,
pijnloos gezwel n. ---. Ook als subst.: Rien n'intéresse find-, de nrlevoelioe, vadzige stele verge -ns
belang in.
Indolore, adj. Geen pijn gevoelend.
Indornptabilité , f. Ontembaarheid , onbedwingbaarhead, onbandigheid f. --- Indomptabie, mij. Ontembaar, onbedwingelijk, nliet to on-

derwerpen of onder 't juk Ie brengen: Animal ind-,
ontembaar dier n. People ind-, onbedwingbaar
volk n. ---- Courage ind-, onbedwingbare, onwankelbare rnoed sn. - Indomptablenient.
adv. Op ontembare, onbedwingbare wijze. --^- In

dotnpté,

e, adj. Ongetemd, wild.

Cheval ind-.

ongetemd paard n. Taoreau ind-, wilde stier m.

--- Courage ind-, Valeur ind-e, onbedw.aonglen. onverzetteljke moed ni., dapperr,eid f.

Indoté, e, adj. Zonder uitzet of huwel jksgi ft.
In-donze, adj. et subst. invar. [Imps., Libr.]
ljn livre ui -douse of Un in-douse, een boek in
twaalfde formaat ( waarbij het vel 20 . bladzijden
,

heeft), eert in-duodecimo(i n-1°).
Indri, ni. 1H. n.; Kleine ongestctrcrte (af)

a

van 't geslacht der maleis.
Inds, e, adj. Onbehoorlijk, strijdig met pligt,
regel of gebruik; ongelegen, ontijdig (zelden voor
dan in): Heure ind-e, ongelegen, ontijdig-komend
uur n. - [Prat.; Vexationind-e. onbehoorlijke
knevelarij f.
Indubitable, adj. (alleen vaan zaken) Onbetw jTelbaar, zeker, onfeilbaar: Droit ind-, onbe
twijfelbaar regt n. Nouvelle ind-, onbetwijfelbare.
-

echte, zëkere tijding f.

---- £ndubitablenaent,

adv. Ontwijfelbaar. zonder twijfel, zekerlijk, bui ten kijf: Il dolt arriver ind- denlain, hij moet ontwijfelbaar morgen aankomen.

Induetif, ive, adj. [Phil.] Uit bijzondere ge-

vallen afleidend of afgeleid; tot de inductie behoorend, inductief.. ,- Induction, f. 14andrijving, aansporing, aanhitsing, verleiding f. (In dezen
zin weinig gebruikt). [Log.] Gevolgti'ekki•ng,
sluitrede f., besluit n. van het b ij zondere tot het
algemeene, optelling van b ijzondere gevallen om m
daaruit eene stelling te bewijzen, i n d ii e t i e I.

Prouver par end-, bij inductie, door eene reeks van-

voorbeelden or feiten bewijzen. L'ind- tire des faits

part.iculiers une bi génirale, de inductie maakt

uit bijzondere feiten of gevallen eene algemeene
wet op. [Cher., Pharm.] Bestri, king van Gene
pleister. — [Fauc.] Doorzwelginq f.
Indoement, adv. , z. INDLDIENT.
Induire, v. a. Inleiden, rnisleiden, overreden, bepraten, aanzetten verleiden: Qui v,ous a induit it cela? wie heeftu daartoe verleid: Ne nous induis point
en tentation, leid ons niet in verzoeking. -.- Indq n. a erreur, iemand (willens of onwillens) in Bene
dwaling brengen. end- qn. en erreur. iemand, (op-
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trop d'ind- pour se:; enfants, zij heeft, te veel

zinn: de door technische bewer°kiimge,c teweeg ggebragte
waardeverhooging der natuurproducten, volksvlijt,
-nijverheid, i n- (1 zU s t r i e f. Encourager, Protéger,
Favoriser find-, de volksnijverheid aanmoedigen,
beschermen, begunstigen. De la liberté nait l'ind-,
uit de vrijheid wordt de volksvlijt geboren. Indagricole, commercials, manufacturiers, landbouw -,
handeis-, fabrfjks-industrie. — Industriel, Ie,
adj . Tot de industrie of be roep sn jverlieid be/morend, door de industrie voortrlebr'agt. I n d u s t rIe e 1. Arts itld-s, industriële kunsten f. pl. Produits
ind-s, n verheids-producten: n. pl . Ricbesses lobles dune nation, zndustr•iéle, op handel en bedrij
berustende rjfkdormmen in. pl. eerier natie. -- -ven
IrcpuSTiIlEL , m. iVgverheidsinan, bedrijfsman., bevorderaar enn, drijver van 't fabrijkwezen, i n d u s-

ind-s, aflaat schenken. Le t.rafie 4candaletix des

dustriéle wijze, door kunstvlijt of nijverheid. -Industrieusemnent, adv. Op nijvere, kunstige,
vernuftige wijze, met kunstvaardigheid. Travailler
Ind-, met vlijt en oordeel werken. Machine indexéeutée, kunstig uitgevoerde machine f. --- In-

tellel f., reet !ic"!, •

'el l in d awing

brengen. • -. Gevolr;trekfen., afleiden, besluiten, ()/)-

mak')': t► u'induisez-vues de lá, welke gevolgtrekking rnaukt gij daaruit olp:? ---- [Faut.] Verteren:
L'oiseau induit sa !:orge, cie Voel zwelgt het ge
voedsel door'. --- S'IN DGIRE , V. pr. Elkander-noie
(randrijven of aansporen.. m---- Indait, e, adj. (en
part. p(/ssé): Homme ind- en erreur, in drvoli.ng
rlebragt, misleid man.
Indulgeinment. adv. 31et toeraévendheid, toegéfelok, inschikkeljjk: On 1'a jug fort ind-, meI1.
heeft hein zeer toegefelijk beoordeeld. — indul;eizee, f. Toegevendheid, insch k kelijkheid, verschooninr/, zachtmoedigheid f.: T raiter qn. avee
Ind-, iernand roet toegevendheid behandelen. Elle a

schikkelrlkheid voor hare kiniderenn.. --- [H. eccl.
Geheele of gedeeltelijke ont1IefJ^.n. fl der zondestraf, ,
nil a fonthefin(/, kwi)tseheiding f., aflaat ni., i nd u IJ e n t i e (in dezen zin doorgaans rneerv.):
In(1-s J)lenièr es, volkorren aflaat m. kccorder des
ind-s, de ergerlijke a flaatskr amerij f. -- (fir!. ('t fain)
Gagner, Ieriter les Ind-s, les incl-s plénières,
eerti plaatsje in, dery hertel verdienen (van iemand,
die iets
• rnoetjelrjlk.s , onaangenaams heeft volv ( er d).
-- Indulgent, e, adj. Toegevend, toegefelijk,
verschoonend, •nschikkelrjk, zachtzinnig, lankmoeclig: I1 est trop int!- à (o/ pour) ser, enfants , hi,7 is
te toegefelijlr voor z2ine kinderen, hjj ziet z L ntn
kinderei'. te veel door de vingers. ---- Somtj)ds ook
on
, zaken: Morale ind-e, inschi kkelijke 'edeleer f.
- ! Iaudulger, V. V. Toegefelijk zijn, door de
.l;'er. en: ' ,,- as a-°i• -- vos travers, indulgez
dui►( li C u des dUtres, ((j hebt ie verkeerdheden, wees daarort toegefelijk or,ati°ent die van an.

deren. ----- s'IN'DULGER, ^1. pr. Toegefelijk jegens zich,
zelven zijn; --- elkander met toegefelijkh.ci,c3 bel?!cndel(n.
indult, ni. ( rij•. i n-dulte) Pauselijke vergun
ene zaak, die anders -iet den regel niet-nipgf.to
±geoorloofd rs, gunstbrief; vr jbrief m van de r egérz,tg, von, tienen bisschop, i n d ti,1 t n. --• konink.

lijke invoertol van anwrr.kaansehe weren. in Spanje,
i n d it 1 t o m. -- indultaire, in. Regthebbende
o7p eenti prove krachtens een indult.

induinlent, n1. [Bot.] Opperhuid f. der' g/ewassein-.

t r ii é e 1 n). ----- Industriellen'eut, adv. Op in-

dustrieux, ieuse, adj. Vlijtig, bedrijvig, noest,

nflver; kunstig, kunstvaardig, vernuftig, vindingrijk, geestig, in kunst han dwerk of bedr. j f ervaren,
I n d 211 s t r r P u s: Ouvrier Ind-, vl tig, nijver werk
Ii a I'esprit fort Ind-, hij is zeer vernuftig,-man.
vindingrijk. Ce.la est fait dune inanière fort ind-

ieuse, dat is zeer kunstig, vernuftig gedaan. -^-Mains ind-ieuses, kunstige, kunstvaardige han den f. pl. — Ook als subst.: Les agriculteurs et
les Ind-. (Men zegt in dezer zin nu liever industriels, ofschoon dit woord, als subst., met de analoflir der taal rain overeenkomstig sch-/nt.`

Indut, m. (Cath.j Lager geestelijke, Oie bij de
hoo(,missern. in mishemd en tunica, den draken en
onderdiaken aan 't altaar bedient, misdienaar ni.
Induvial, e, adj. (Bot.] De vrucht blijvend
omgevend. =T--- Induvie, f. ` .4anbli/ve.nd vr-uchthrclsei n.
inébranlabilité, t. tDidact.] Onwrikbaarheid, onbewébgelijkheid f. --- Inébranlable, adj.

Onbewégelijk, onbeweegbaar, onwrikbaar, stand-

vnrstiq: Ptocher in-, onbewegeltjke, onwrikbare rots f.
--- (fig.) Courage in-, onwrikbare moed m. Rdsolution in-, onverzettelijk besluit mm. Coeur in.,
standvastig, onwankelbaar hart n. — Inébranlablement, ode. Op onwrikbare, onverzettelijke,
standvastige wf/ze. - -- Inébranlé, e, Onver-

indánuent, adv. [Prat.] Op o,?behoorl ke of
(onbillijke wijze, ten onregtl'.
Intluplieatif, i e, erfij. [Bot.; Binnenwaar ts wrikt, ongeschokt. +verruilbaar.
Inéehangeable, rdj. Onverwisselbaar, on~gevouwen of verdubbeld: Feuilles Ind.-ive • .
lnéclairci,e,adj.Onopgehelderd. Question in-e.
Indurable, adj. Oriduurzaam.
Inécononie, Inéconomique, adj. On/misInduration, f. [Méd., Cbir.] ycr°hardir g (t' 1n
cie lever, de milt, het hart, een £le.zwel, enz.), 1 n- houdelijk, niet spaarzaam of zuinig. --- inéco,/ u r á t I I. - -- Indurei, e, adj. Onverhard, on- nonue, f. Onhuishoudel jkheid f., gebrek n. aan
(kruiden. huisbeleid, aan spaarzaamheid.
gehard.
Inécouté, e, adj. Onverhoord, niet gehoord.
Indusie. f. [Bot.; Zaadhulsel n. dei' vareno/
industrie
Inécrit, e, adj. Niet gesckreven, ongeschreven.
Industrial, e, adj. [Prat.-' Door

nijverheid verkregen: produits industriaux, nIJver-

hei.ds-productera n. pl. --- -t- industrialiser (s'),
V. pr. Zich riet het industrialismus bezig houden.
!- Industrialisnie, m. Maatschappelijk stelxel, dat de industrie als het hoofddoel van den
1flenscle egt ats de spil der zariicrxleving beschouwt,
I n d U s t r i a l í s in u s n. ---- Industrialiste, adj.
Tot dat stelsel behoorend. --- ^.tls subsi. nl. .-Ianhanger van slat stelsel, i n d u s t r i a l i s t in.
Industrie, f. 1andigh.eid, bedrevenheid, vaïar•
digheid f., e nu ft n. in't r(e,' gten van 'iets, kunst vaar digheid, vlijt, knnstcljjt, bedrijvigheid, uwerkzaarnhe id, naverheid f.; -- bedri,if, beroep n., hantéring 1., ambacht n., 2 n dust rJ. e f. Ind- Ic uable,
dangereuse, criminelle, prijselijke, gevaarlijke , rnis
C'estun-daigewrkz,nhofbdvelc.
Domme de beauconp dind-, 't is een zeer vlijtig
kunstvaar
gr
oot('
bekwaam
rnan,
een
gran
van
en
Employer, ?`Zettre, Appliques son ind- b-di.ghe
qe., zijns' vlijt en kunst op iets aanwenden. Il
fait subsister sa famille par son ind-, hij onderhoudt zijn gezin door zijne bedrijvigheid, ngverheid. Exercer quelque Ind-, een 0/ ander
bedrijf uitoefenen, deze of gene hantéring hebben.
Vivre, Subsister d' ind-, den kost (door goede of
slechte middelen) weten. te winnen, van eenig bedrij f leven. -- Chevalier d'ind-, z. CHEVALIER . -[teon. polit.1 Gezamenlijke pogingen om de massa
der' voorhanden rijkdommen te vermeerderen, om
rrjkdo!rrrrr.en te voorsch,fjn ie roepen: --- in enger '
,

.

,

-

Inédie, f. [Mér1.1 Onthouding f. z. V. a. AR-

STINATION, DIETE.

inédit, e. adj. Onuitgegéven, nimgedrukt: Onmirage in-, Let/ren in-es, onuitgegeven werk n.,
brieven m. pl. -- [Fl. n.] Nog niet beschreven:

Espèces rares et in-es, zeldzame en nog niet beschreven soorten f. pl. (van planten of dieren).
Inetfabilité, f. [Théol.] Onuitsparékelijkheid I'.:
L'in- des grandeurs de Dieu, cie onuitsprekelilkheid van Gods grooteden. -- Ineffable, adj.
Onuuitsprekelj/k: Le mystère in- de l'incarnation,
de onuitsprekelijke verborgenheid der rnenschwording. - _ , Ineffablentent, adv. Ors onuitsprekeljjke wij ze.
Inef hog,able, adj. Onnitwischbaar, onuitwisscirelijk, onuitdelgb!atar: C'est one tache in-, 't is

eerie onuitwischbare vlek. (fig.) Ce bienfait est
gravé dans mon coeur en traits in-s, deze weldaad
is in mijn hart geprent met onuitwischbare trekken. Souvenir in-, onvergételjke herinnering f.,
onuitdelgbaar, blijvend, zeer langdurig aandenken n. `-- Ineffaçablenient, adv. Op onuit-

wischbare wijze. - Ineffacé, e, adj. Onuitge-

wise/it.

Ineffeetif, Eve, adj. Zonder kracht, zonder

uitwerking, krachteloos, onwerkdadig: Promesse
in-lye, krachtelooze belofte f. Volonté in-ive- onwerkdage wil m. -- Ineffectué, e, adj. Onuitgevoerd, niet verwezenl jkt: Promesse in-e.
` inefficace, adj. Krachteloos, zonder uitwer-
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king, vruchteloos, onve ni:ogend: -lVlédïcanaelït in-,
krachteloos geneesmiddel n . Protection in-, onverlnogende bescherming f. Conseils in-s, krachtelooze

teerent, adj. O 1 ongeschilkte, (li ' te tv %le.
Ineptie, f. (pr. tic} Onger ijmdheid , zotheid,
dwaasheid. lafheid f. Ce li te ¢' 'ì t plein !i'in-s, dat
boek is vol ongerfindhe^Ien, vol beiu zelpr aat. I ne

raadgevingen f. dal.` • Théol. -j ( race in -, on-

krachtdadige genade f. ----- Ineliieaeenaent, adv.
Op krachtelooze, onkrachtdadirie wijze. lneft i
i. Gebrek n. aan werkdudirlheid, onkracht--eacité,
dadigheid, krachteloosheid, ontoereikendheid, vrachteloosheid f. L'in- d'un renhède, dun secours ,

d'un mogen. --- !Thèol.l Lift- It la grace,

de. (1 -

krachtdadigheid der genade.
Iné$al, e, adj. Ongel k in '!anotte, waarde

o f eenode andereeigenschap) ; - oneffen, hobbelig;
ongeregeld, onregelmatig, onrlel2jkmalig:D eu?ï
clIoses de .frandeur in-e, twee dingen van on!lel2,jke grootte. Deux hornmes de condition in-e, twee
inanneai, L(111oaa,gelken
i stand. Its se sort battus b
forces in-es. :ij hebben elkander reet onrleljjke
krachten bevochten. ----- Ce chemie est in-, die Ut'!!
is oneffen, hobbelicl. ^-- ))archer d'un pas in -, met
ongelitke, onregelmatige schreden boloen. \Iouve-

débite que des inepties, hij brengt niets dan on-

gerijmdheden, dan zothedeH, laffe taal voor den. dag.
Inépuisable, adj. Onuitputtelijk , oaittitptitbaar, niet ledill te putten: Source in-, onuitputbare bron f. - - 1.3a,á u itbri ' ing: Trésor, Bourse.
Mine in-, onuitputtel jk(' schat in... beurs, in n I.
--- (/irt.) Bonté, Amour, Douceur' in-, (hillitpiitt 'lijke goedheid, lie/cl". zachtmoed irjheid f. Lette matière est in-, d-ie stof is a i,uitl7uttelijk, uitneouend,
rijk. --- Inépuisableinent, t ,li'. 0la onuitputtelj k.' wijze. --- Inépulsé, e, adj. Onuit(Jeput.

Iné q uialifolié, e, ad-j. 1 Bot. ) Met ongelijke
of ongeijjkvo;'miqe bladeren . ---- Inégaiangle, adj.
Ongelijkhoelzi.r:. _-- Inégriilatëral , e, ridj.
:1liruer.1 In t' ee dagel jke helften, verdeeld.

Inéquilatére, ad . [Bot.; Ongeljjkzjdig. . -Inéquipédes, gym. pl. 1111.. n. j Ongelijkvoetiqen In.
ment in-, ongelijkmatige beweging f. --- [MédA pl. (geslacht van insectr?l!. .- Inégaaitable, add.
Pools in-, oa1,gel^kanatige pols o f 1iolsslacl in. lies- Onbillrjk, onbehoor'l jk, on;'egtrnali,rs.
Inéquïiration in-e, ongel jkmatige ademhaling f. -- tablefnent, adze. Op onbillijke ac'l,ze,
[Litt.1 Stele i.n-, ongel2^kmatige, zich niet (telijk
Inéquivalvé. C. adj. [ Bot. J Iet twee ongeblijvende stijl m. ---- ( fig.) Ongeliujk, i)erandea lgk, lijke klahvlieze/n. -_.. Inéquivalve, adj. [H. n.
ongestadig, Wispelturig, onbestendig, !trillip: Carac- .l •et ongelatke s!'/.alen of schelpen: t,es liuitr es soril.
tère in-, ongestadig karakter n. Les personnel in-s, da oesters zijn ongel jk<s h ►lilt.
ItIégUiin-es lont d'un commer ce desagr éable, met onbe- voq,ie, adj. Ondubbelz in i, ig.

stendige, verander'l ke, wispelturige niensehen -is
'l niet aangenaam om te gaan. (I'bur. ril. inegau\)

Inégaleinent,

ade. Oja ongel jke, onefl'cne, on-

geli1krnatige w?tie, ongelijkeliyik; zich zelven niet
gelik blijvend, onjea e(Jeld. . Inégalité, f. OngelU.kheid (in eiilen, , Herla tiusscic.en twee off° < geer
vergeleken voorwerlaen) i n e g a t i t e i t f.: I,' in- de
,

deur lignes, de deur tours, cie deux surfaces,

de ongelijkheid van twee lijneau, torens, oplaervlakten, de verschillen, e league, hoogte. uitgebreidheid
van twee ligazen, lo, ens, z'lakhen. 1.'ín- d'd e, de
ongelijkheid van ouderdom. --- Ongel khei.d, ©ne!
fenheid, hobbeligheid f.: J in- d un chemin, d' «n
terrain, de oanë/lenlieid van een' weg, v aal, een
grond. --- Ongelijkheid, onregelnmat-igheid, ongeregeldheid, onevenma.tigheid. f. 1, in- du pas, du mouvement, de onregelmatigheid rein den tred, vaar, de
beweging. -- [ féd. i L' in- du pools, des pulseu.t.ions,
de onregelmatigheid van den pols, van de 1wlsslagen. ---- [API r. Onregelmatigheid, afwa(jki'al; f, in
,

den loop, i;i 'i' beu'eflinq der »luit tert.
Ongelijkheid. onaeslo li(lk ' d. veranderlij /Beid, wzs,

pelturi.r, heid f.:

Uin- de son caractère, de ,ngesta-

digheid van zijn ha'akt';. C'est un homme qui a
de grandes in-s, 't is een anan, die zich zeer ongelijk is, vain, veranderlijke denkwijze,. -- - I,' iii- du
style, de ongeljjkinatiglaeid van den st 01.
Inélégantinent, adv. Onsierlijk. ^-- .^ Iné1éganee, f. Onsierljjkheid, smakeloosheid f. --Inélégant, e, adj. Onsierlijk, onbevallig f., zon
smaak (in vorm, in ,nanieren, in uitdrukkinll .-der
Inéligibilité, f. Onverkiesbaarheid f. [ne
adj. Onverkiesbcn-r , onbevoegd om geko-ligbe,
-zen
te worden.
Ineloquenee, f. Gebrek ni. aan welsprekend
---- Inélogi.ent, e, adj. _'Viet welsprekend.-heid.
-1-. Inélactable, adj, Onvermitdellk, on.verbiddelijk: La mort in-.
(baas.
Includable, adj. Onuitwjjkbaar, onuitduikInembryoné, e, add. I%ot.j Zonder zaadkiemen, geslachteloos (van bedektbloe jjende planten).
Inénarradle, (hij. Onverhaalbaar, onu,itsprekeljjk, onbeschrij feljjk: Choses in-s, Joie in-, onuitsprekelijke dingen n. pl., onbeschrijfelijke vreugde f.
5 Inenergie, f. Onkrachtdadigheid f , gebrek
,

,tan

energie (z. ENERGIE.)

Inentende, e, adj. Ongehoord.
Inenvieux, ieuse. add. Onaf ftunstig, wonder
a fg unst. (nog naei ondervonden.
Inéprouvé, e, adj. Onbeproefd, ongesmaakt,
Inepte, adj. Ongeschikt, onbekwaam; ongerijmd, laf, smakeloos, plat, zot, dwaas: C'est un
homme tout-à-fait in- it tout, 't is een man, die
geheel tot alles ongeschikt, onbekwaam is. -- Tout
ce qu'il dit est in-, al wat hjj zegt is ongerijmd,
zot. — Ook als subst.: Lin- est souvent sot, tonjours ridicule, de ongeschikte, onbeholpene man is
dikwijls zot, altijd belagchelijk. — IN EPTES , M. pl.
[H. n.] , z, 2V, a. DRONTES, Z. DRONTE, -°-- % Inep-

ineruze, adj. [D. n., Rib 1 Ongciva ,,nd, -oil cder horens, aalgels, prikkels stekels, don,'nnn.
Inerte, adj. Tr°aafl, zone'.', veêrkracht of verkzartanheid: La mati'1'u in-, cie trage -wei keloo„ e,
doode lto" f.
t•) Un esprit Ii;-, eed t, tgP, logge
geest. La vieili -e in-, de werkelooze, I an varkrocht witbloote rii ii uheid f, --- Inertie, f. (pu'.
,

;

,

,

t.. zc) [Di!lact. ITer/feloosheid, I, ui" uluei(!. logheid f.
[Ph . Force din- of enkel In-, traagh.eid.

kracht f. .ier tracagheiud, traa'lheidsverinogen n. Ini l'étaf. de ,epos, traartheid in eren toestand v(11?
I list liet volstrekt onvermogen der ligehanaen oan
.ich zetven in beweging te brengen, wanneer zij in
rust zijn.. In- h 1'élat de mouvement, traagheid in
den toestand van beweging, het onUei°anogen der in
beweging gebrugte ligchamen ore iets aan die be1t''rtinit te Oeranderen (1/' haar te doers, ophouden.

- ,lig., Le juist IC rencontra dans la nation
une force P ii- qui neutralisa lout ('P les mesures,

de ini ister ontmoette bij de natie eea?,' lijdelijker
(passieve'u tege,astarïl, die al zijne maatregelen

krachteloos anaa.hte. ---- I est tïlongé dans one
profonde in-, hij is in wolslagen ii: r'kelonsheid, cgevoelloosheid, ver zonkern . Toi lber dans 1' in- , traalj.
stomp, gevoelloos worden.
Inérudit, e, a'ij. Ongeleerd, ongeletterd, onwetend. --- Inéreidition, f. On^geletterdhr id, on-

wetendheid f.
Inery ation, L`.. Z. INi' ERVATIu i.
Inescation, I. [\Iéd.l, z. V. o . TRA S l't,aT:ATION. --- Het voorzien van aas.
Inespére, e, a.dj. Ongehoopt, onverhoopt, onverwacht: Bonheur in-, onverhoopt, onverwacht
luk n. Succession in -e. onverwachte erfenis f.
nespérén'ent, 'oh'. flna1erhoopt. haciten 7:er2v!rchtinct f.
Inessentiel, Ie. ar1j,. Onwezenlijk, aniet vol
-strek
noodzakelijk, ontbeerljjk.
lnestiInable, adj. On Waxrd!eer°baar, onschalbaar: Cela est d'une aleur in-, dat is van onschatbare, onberekenbare waarde. - - -- inestimné, e,
adj. Ongeschat, niet !! eacht.
Inétendu, e, arlj. Zonden uitgebreidheid (alleen voorkomend -in:) [Théol.] Le corps de Jesus
Christ est in- dans 1'Buebaristie, het ligchaam van
J. C. is zonder uitgebreidheid, in 't h. avondmaal.
-. [Plays.] Points in-s, onuitgebreide, zen'niche
punten (de monaden van Leibnitz).
% Inenphonie, f. Onwelluidendbeid. - Ines phonique, adj. Onwelluidend: Des sons, des
mots in - s
Inévangélique, asij. Onevangélisch, niet vol
Evangelie: Conduite, Doctrine inc-.
-gens't

r

Inévidence, f. Didact. ] Onklaarbljkelijkheid.
onduidelijkheid f. --- Iuévident, e, adj. Onklaar
ondui(lelijk, duister: Proposition in-. -blijke,
Inévitabilité, f. [I)idact.J Onvermijdelijkheid f. I.' in- de la mort. -- inévitable, add
Onvcrtnt, delijk, onvoorkonielijk: Un malheur in-,
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-- (/icy.) Un honnrie in-, ceár onontw jkbaar rrrerisch,
Inexteusibilité, f. [bidact.] Onrekbaarheid f.
een lastig man, dien aren overal ontmoet. ---- Iné- — Inextensible, cl.dj. Onrekbaar, onuitbreidvitableYnent, adv. Onvermzjdel ' wodzakeljk, baar: Corps in-.
Up onvermijdelijke wijze, ---- innévité, e, wij.
Inextinguibitité, f. [Diaact.! Onuitblusch.nvermeden.
baarheid f. ---. Inextinguible, adj. OnuitbluschInexact, e, Onnoauwkeurig, onjuist, gebrek- baar•, onuitdoofbaaï': Fen in-. - (fig.) Soil in-,
kicl, met ^ fouten; onachtzaam: Copie in-e, onnaauw- onleschbare, onstilbare dorst m. Rire in-, onbedwingkeurig afschrift n.: Calcul inc - , onjuiste berekening f. haar, niet te bedaren gelach n.
-j-Inextirpabilité, f. [Didact.] Onuitroeibaar
Copiste Inc-, onnaauwkeurig, slordig, onachtzaarn a fschr Vijver m. --- Inexacteinent, adv. Op
Inextirpable, adj. Onuitroeibaar: Ra --het.d—

onnaauwkeurige wijze. ---- Inexactitade, f. Onnaa-uwkeurigheid, onjuistheid , dwaling, fout, onachtzaarnh.eid f. I.' in - d'un récit, d'un calcul.
Inexaticé, c, adj. Onverhoord.

clnes in -s. - -- (fig.) Abus in-s, onuitroeibare, niet
a ftescha ffen misbruiken n. pl.

-- .Inextirpable-

inent, adv. Op onuitroeibare wijze,
pé, e, adj. Onuitgeroeid.

- Inextir-

-- Inextricabilité, i'. [Didact. j Onontwar •Inexcusable, wij. Onverschooalijk, onverschoonbaar, onverantwoordelijk: Sa conduite est baarh,_eid, onoplosbaarheid f. ---- Inextricable,
in-, zijn gedraal is onverschoonbaar, niet te veront- adj. Onontwarbaar, hoogst verward, onoplosbaar.
schuldigen. --- Inexcusablenment, adv. Op on- Un labyrinthe de procédures in-s, een doolhof van

verschoonljke wijze.

Inexécutable, adj. Onuitvoerbaar . , onu-itvoer-

lijk, ondoenlijk: Votre or dre est in -, uw bevel is

onuilvoerlijk, ondoenlijk. --- Iuexécntablement,
ode. Op onuitvoerbare wf ze. -- Inexécuté, e,

wij. Onuitgeeoerd, onafgedaan. ---Inexécution,

f.
achtergebleven uitvoering, niet -voltrekking: L'ind'un testament, d'un projet, d 'un toème .
Inexereé, e, adj. Ongeoefend, onbedreven:
Ouvrage dune main in-e, werk nn. can eene on,rfeoefende hand.
lnexigibilité, f. Niet-invorderbaarheid: L'irtdune dette. -•-- 1nexi g ible, adj. Niet invorder baar, wat niet met reilt ingevorderd Iran worden:
Dette in-, niet in, te vorderen schuld.
3nexi- 4bCant, .r. adj. riet bestaand, niet aan wezi.l;, ni^ï voorlauden. --. Inexistence, f. i ietaanwezigheid f., het niet-bestaan: l in- dun testa,

zeer nételige, niet te ontwarren i'egtsgedingen. —
Inextricablement, adv. Op hoogst verwarde

wijze.

Inexuviable. adj. [ H. it.] Niet aan vie-jjinlg

onderworpen.

Infaillibiliste, in. Aanhanger, verdediger van's pausen onfeilbaarheid. — Infaillibilité , f.
Onfeilbaarheid, onvatbaarheid voor dwaling; vol strekte zekerheid f.

L'inf- est de l'essence de Dieu,

de onfeilbaarheid ligt in 't wezen van God.
L'inf- clu Pape, de onfeilbaarheid van den paus.
L'inf- des règles d'arithmnétiglue, dezekerheid van
de regels der rekenkunde. -- L'inf- dune promesse,
de zekerheid, onbedrieg<elijkheid eener belofte. -lnfaillibe, adj. Onfeilbaar, aan dwaling niet onderhevig, onbedriegelijk, volstrekt zeker. Dieu seal
est int-, God aaleen is onfeilbaar. Les règles d'arithmétique sort int-,s, de regels der rekenkunst
zin zeker, onfeilbaar. Sa perte est juf-, zijn ver lies, zijn ondergang is zeker. Ce malheur lui arrivera, cela est inf-, dat ongeluk zal hem overkomen,
't kan niet missen. _- Infaaillibleinent, adv. Op
onfeilbare, zékere wijze.
Infaisable, adj. Ondoenlijk, ondoenbaar: C'est.

ment.
Inexorabilité, f. [bidact.] Onverbiddelijk
f. -- inexorable, adj.-heid,onvrmuwba
Onverbiddelijk, onvermurwbaar, onbewégel jk; zeer
gestreng. Les pécheurs endurcis trouveront Dieu
in-, de verharde zondaren zullen God onverbiddeune chose inf-, 't is eerre ondoenljjke zaak.
lijk vinden. Un père in-, een onverbiddelijk, aller
Infalsif able, a dj. Onver valschbaar..
vader. vine in- aux prieres, aux iarnies,-strenp
Infaniable, adj. Onteerenswaard. -- - infadoor gebeden, door tranen niet te ver murwen zijn.
-- Inexorablement, adv. Op onverbiddelijke ,nant, e, adj. Onteerend, eerroovend, eerschenden!l. Sentence inf-e, onteerend vonnis n. Paroles
wijze, onverbiddelpk.
Inexpérience, f. Onervarenheid .i',, gebrek n. inf-es, eerscieendende, schandvlekkende woorden n.
aan ondervinding ; onbedrevenheid , ongieoe fend- pl. --- Infaination, f. [Anc, jut'.] Eerloosheid,
heid f. L'in- de la jeunesse, de onervarenheid der schandvlek f. -- Infarne, ad.j. Eerloos, geschandjeugd. L'in- du monde est cause de bien des fau- vlekt;onteerend, schandelijk, afschuwelijk, i n f a a in.
tes, de onervarenheid in 't (leen de wereld (de ge- Ii t- a des cha'timents qui rendent inf-, er zijn
bruiken der wereld, den omgang met menschen) stra/J''en, die eerloos maken. Qui peut vivre int- est
betreft, doet vele reisslagen begaan. --- Inexpéri- indigne du jour, wie geschandvlekt, eerloos leven
nmenté, e, adj. Onervaren, onbedreven, ongeoefend: kan., is het daglicht niet waardig. ---- Profession
Général in-, onervaren veldheer. Cihirurgien in-, inf-, eerloos beroep, bedrijf n. Int- trahison, snood
onbedreven wond/ieder. Somtijds ook: niet on- verraa(b n. Action int-, schandelijke, afschuwelijke
dervonden: Un mal récent et in-, een verseb en, daad f. Tableau int-, schandelijke, zedelooze sv/tilnog niet ondervonden kwaad n. -- inexpert, e, derjj f. Lieu int-, schandelijke plaats f., huis n. der
ontucht. - - Bij overdrijving: Vuil, slordig, zeer
adj. Onbedreven, onbekwaam, -niet zaakkundig.
Inexpiable, adj. Niet te boeten, onverzoen- leeljjk, armzalig, ellendig. Vous avez un habit
baar: I1 Y a des crimes in-s, er zijn misdaden, die int-, gijhebt daar een heel slordig, gemeen kleed
niet geboet kunnen worden. -- Inexpié, e, adj. aan. On le logea dans une chambre inf-, dans un
Niet geboet: Crime in-, nog niet geboete misdaad f. taudis inf-, men gaf bent: eene ellendige kamer, een
Inexplicabilité, f. [bidact.] Onverklaarbaar- armzalig kot tot verblijf. --- ZNFAME, ni. et I. Eerheid f. --- Inexplicable, adj. Onverklaa °baar, boze, geschandvlekte; laaghar tige m. enf., schurk m.,
e, adj. (en
onoplosbaar: L'homme est une enigme in- b lui verachtelijk mensch n. -mnême. de mensch is zich zelven een onoplosbaar part. passé van. infamer): Un homme int- par 1'opiraadsel. --- Onbegrijpelijk, wonderlijk, zeer vreemd nion publique, een door de volksmeening gesch.and(in dezen zin ook van personen clebézigd): C'est vlektt man. -- 'S Infainénient, adv. Op eerlooze
un homme in -, 't is een wonderlijk, onbegrijpelijk wijze. — Infamer, v. a,. Eerloos maken, onteeman. Sa conduite est in-, zijn gedrag is zeer vreemd, ren, schandvlekken, in kwaden naam brengen, beonbegrijpel ij k. -- Inexplieableznent, adv. Op lasteren, schenden, eerr'ooven, i n f a tad r e n. Cette
onverklaarbare, onbegr peljie wijze. ---- Itiexpli- conduite voos infame a jam ais, dat gedrag schatte!Onduidelijk,
"k, duister, verward, rnoeije- riekt a voor alt ij d. --- Ook zonder voorwerp: Un
cite, odj.Onduidel
adv. Op jugeinent qui infame, een vonnis, dat eerloosntaakt.
lijk te begrijpen. -- onduidelijke wijze. -- Inexpliqué, e, wij Niet Infamie, f. Eerloosheid, schande, schandvlek; -.- schanddaad, snoodheid, laagheid, schandelijkheid f.;
verklaard, onopgelost,. onopgehelderd
Inez p loré. e, adj. Niet onderzocht, niet 'na - smaad, eerroof m., scheldwoord n. Encourir l'inf-,
gespoord, ,nog niet bezocht en. naauwkeuri.q opge- eerloos worden , in eene onteerende straf vervallen.
Il craint moms la mort que l'inf-, hij vreest den
nomen. Cote, Terre, hier in-e.
Inexplosible, adj. Onontplofbaar, voor geen dood minder dan de schande. Couvrir qn. d'inf-,
iemand met schande bedekken. 11 a fait bien des
ontploffen of springen vatbaar. Machine in-.
inexpressible, Inex p rimable, adj. Onuit- inf-s, hij heeft vele schanddaden begaan. I1 lui a
sprekelijk, niet uit te drukken, onnoemelijk, naam- dit mille inf-s, ht heeft hem duizend laagheden,
scheldwoorden gezegd.
loos: Joie, Douleur in-.
Infant, m. Koninklijke prins m., prinses f. (in
Inexpugnable , adj. Onneembaar, niet niet
Spanje en Portugal), infant m., i nfante f,
geweld r eembaar , onmin/nar: Forteresse in-,
'

-

INFANTERIE

---

---. Ook at nit. Le c'Kdrdina] inf-, ;le kordiaaiin fant.

Infanterie, f. Voetvolk n.. soldaten te voet,
t'oetknechten m. pl., voetleger n., infanterie i'.
----, Ynf- légère, lipte infanterie. Inf- de marine, zeesoldaten , mariniers m. pl.. m a r i n e - -i n f n n-

terie.

Infanticide, ni. Kindermoord m., inz. de moord
van een pasgeboren kind. --- Infanticide, m. et f.
Kindermoorder ni , -3noordster f. --- Ook als adj.
Père, MIère int -, kindermoordende vader, moeder.
Hérode fut inf-, herodes was een kinrlermoorder.
Infatigabilité, f. Onvermoeibaarheid, o nver-

moeidheid f. --- Infati ;able, adj. Onvermoeibaar, onvermoeid; --- onverdroten, rusteloos, onverflaauwd: Ouvrier lof-, onvermoeid n ,erkman in.
II est in f- an travail, hij is anaverrmoeid in 't werken. II poursuit nette affaire aver nn zèle inf-,
hij zet die zaak met een onverdroten, rusteloozen,
onverflaauwden ijver voort ---- Infatigablement,
adt,. Op onvermoeibare ^ ijze, vonder mnr'de te ie orden, onvermoeid.
Infatuation,f. Verdwaasdheid f.,zottewwaan m.,
belagchelijke inbeelding , overdrevene, zotte voor-'
liefde f. tot iemand of tot iets, dwaze vooringevomenheid f. II est dans une grande inf- de sa noblesse, de son mérite, hij is hoofdelijk ingenomen
met zijnen adeldom, met zijne eigen verdiensten,
hij loopt hoog met zich zelven weg. Cost une
déplorable inf-, dat is eene jammerlijke inbeelding,
een beklagenswaardige waan. ---- Infatuer, v. a.
Verzot maken , dwaselijk vooringenomen maken:
trui vous a infatué de eet homme-i-,t, de ce livrela, vie heeft u zoo verzot op (vooringenomen met)
dien man , dat boek gemaakt! -_ S'INFAT'UER,
V. pr. Verzot, dwaselijk ingenomen z- n. Sint- de
qn., dun projet, hoog met iemand, niet een plan
ingenomen zijn, (fang.) met iemand, met een plan
wegloopen. - _ Infatuié, e, gij. (en part. passé)
II est inf- de son mince talent, hij heeft veel niet
zijn sober talent oir. Une fitte inf-e, de sa beauté,
een riet hare schoonheid hoog ingenomen. g e Infa meisje n.
Infavorable, adj. Ongunstig, onvoordeelig.
[nfavorableinent,adv. Op ongunstige wijze.
Infécond, e, adj. Onvruchtbaar, niet of wei
voortbrengend. Terre inf-e, sol inf-, onvrucht--nig
bare aarde f., bodem of grond m. Oeuf inf- , onvruchtbaa r ei n. Fleur inf-e, onvruchtbare bloem f.
Le mulet nest pas réellement inf-, de muilezel is
niet wezenlijk onvruchtbaar , tot voorttéling onge-

schikt. --- (fig.) Esprit int-, Imagination inf-e, on-

vruchtbare geest m., verbeelding f. 4-- Infécon(lité, f. Onvruchtbaarheid, gebrek aan vruchtgeving.

Une longue inf- dégénère en stérilité, eene lang-

durige onvruchtbaarheid ontaardt in dorheid.
Infect, e, adj. Besmet, aangestoken; stinkend,
rottend, verpest. Air inf-, besmette lucht f. Lieu

inf-, besmette plaats f. d! a I'haleine inf-e, hij heeft

een' kwalijk riekenden adem. --- Infester, v. a.
Besmetten, aansteken, verpesten, met stank ver v ullen, vergiftigen met eene ziektestof. Ce marais
infecte lair, of als v. n.. Ce marais infecte, deze,

poel vergiftigt, besmet de lucht, dat moeras stinkt.

La peste avait infecté toute la ville, de pest had
de gansche stad aangestoken, besmet. -- (fig.) L'hérésie a infecté tout le village, ee ketterj heeft het
geheele dorp aangestoken. Il vous infectera par ses
mauvaises moeurs, hij zal u door zijne slechte ze-

den aansteken, besmetten. --- Het part. passé is ook
adj.: Les lieux infectés, rte besmette plaatsen f. pl.
-- Infectiesax, ieuse, edj. [MIéd.J Besmettend,
aanstekend, pestaardig. --- Infection, f. tiesmet-

ting, aarssteking , pestlucht , pest , pestziekte f.;

besmettelijke stank m. , i n f é c t i e f. L'inf- des

corps worts mit la peste dans la ville, door de

besmettende uit w ase m ingen der lijken ontstond de
pest in de stad. Une inf- suffocante, een verstik kende stank. in. -- Infectionniste, m. [Méd.J
Geneesheer, die de behandeling der uit besmetting
ontstane ziekten tot een stelsel maakt, i n, fe c t i o n t s t in. (spoed m.
Infélieité, f. Ongeluk n., rampspoed, tenen Inféodation, f. [Fund.] }leleening f. — InfPodler, V. a. Beleenen, verlijden; tot een leen
maken. •-- S'INFÉODER, V. or. Ter leen gegeven
worden. -- (f g.) S' in f- ,i go., zich zeer naauw aan
iemand v rhinde - Stof-

s ^.

zich, Pen' onbepaalder
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invloed op iemand verwerven. "ieniandd r;eiieel cla
zich afhankelijk maken (gelijk 'le vassaal Van zijn'
leenheer is). - - tiet part. passé is ook prij.: Dimes
inf-es, als leen gegeven tienden f. nl. Domaines
inf-es, kamerleeinenn n. pl.
Infera.xi1laire, aria. [Bot.] Onder de ice' jgof bladoksels staande. -- $nfère, adj. Lager staand
(niet betrekking tat een honger geplaatst planten•

orgaan).

inférer, r. a. Besluiten, opmaken, afleiden,
gevolg trekken. Que peut on inf- de ce fait? wat
ken men uit dit feit besluiten: welke gevolgtrekking lean men uit dit feit maken? ---- liet part.
passe is ook wij. : Proposition inférée dune autre, voorstel n., rlat uit een ander voorstel is opgemaakt.

inférieq, f. pl. [Ant. Dood eno f'ers. gra fo ffees n. pl, (gelijk die bij de Ouden aan de onder aardsche goden voor de zielen der gestorvene n gebragi werden).
Inférieuer, e, ctdj. Beneden, onder, lager. onderst, laagst (met betrekking tot een honger geplaatst
voorwerp). La lèvre inf-e, de onderlip f. La máclioire inf-e, (le onderkaak f. La région inf-e de
Fair, de beneden streek der lucht, het onderst lucht gewest. La partie inf- dune maison, dune montagne, dun tableau, het beneden deel van een huls.
berg, schildert. ---- [Géogr.] L' Egypte
i i enenf-e,
den- Egypte n. Département de la Seine inf-, tie
Ia Loire inf-n, departement tier Beneden- Seine, Beneden-Loire , der '\'eder-Seine, (ier Neder- Loire.
--- [Asti .] Planètes inf-s, binnen -planeten f. pl.
(Mercurius en. Venus , welker loophanen binnen
die der aarde liggen). (c;.' Lager, eepinge,
minder (in hoedanigheid, stamt,, getal, enz.). Condition inf-e, lagere, mindere stand m. of betrekking f. Classes inf-s, lagere, onderste klassen f. nl.
Mérite inf-, geringere verdienste I. Nombre inf-,
minder, kleiner getal a. iarchandises inf-es, g eringere, slechtere waren f. pl. I1 est lef- aa voos,
hit is, staat beneden u, hij doet voor u onder. Vo
u w vermogen is-trefounsi,e
geringer dan, niet zoo groot als 't zijne. --- INRÉRTEUR, m., - E, f.. lind ere, geringere, ondergeschikte,
onderhoorice m. en f. Les inf-s doivent respect Qi
leurs superieurs, de minderen, ondergeschikten zijn
-

hunnen meerderen, hunnen meesters eerbied ver
--- Inferieureinent, add. Reneden,-schuldig.
onder; - - (;1g.) geringer, slechter, niet zoo goed.

Placer une chose inf- P une autro, een, ding beneden een ander plaatsen. ---- Cet auteur eerit Bien
inf- à l'autre, die schrijver schrijft op verre na zoo
goed niet als de andere. ---- Infériorité, F. Min-

derheid f., geringere stand, graad, rang of trap ni.,
lagere waarste; ondergeschiktheid f., het achterstaan
bij anderen. II ne reconnait pas assez son inf-,
hij erkent niet genoeg zijne minderheid. Son infdevrait Ie rendre plus humble, zijn geringere staat
moest hem onderdanige, ' maken. Lint- du hombre,
de minderheid in getal. Le malheur de lint-, .h-et
ongeluk der ondergeschiktheid. Inf- de (énie, de
nuérite, geringer graad van vernuft, verdienste.
hnférité, f. [Pot. l Lagere plaatsing f, 'ran nest
plantendeel) .
S Infernmalle, adj. Onsluitbaar.
Infernal, e, adj. Helse/t, tot de hel behoorencl;
tot de onderwereld der Ouden belioorenrl, onder
Monstre inf-, helsch gedropt, hellemonster 11.-ardsch:
Le serpent, Le dragon inf-. de helsche slang f.,
helledraak, duivel m. Rade inf-e, helsche woede f.
Les dieux, Les luges infernaux, (1e onmlceraardsche
goden, regler.c, de goden, regters der ondern'ereldl,
-- (fig.) fschn'welijk, gruwelijk, snood, rluivelsch:
Idme inf-e, (luivel ch, gevloekt denlyheeld n. Malice
int-e, gruwelijke, helsche boosheid f. - - !Earn. i Bruit
int-, beitelt, onuitstaanbaar oeraas n. Queue musique int-e ! welk eene afschuwelijke. helscbe mu.zijk ! -- Machine int-e, helscheawe/sine f., helsch
werktuig n.. een toestel om eerie moorddadige antdoffing telveeg te brengen. _-_ (Cliim. I Pierre int-,
helsche steen in. (gesmolten en tot li )'pje,s sxegolen
salpeterzuur zilver, dat op rte dierlijke weefgels eens
sterk lotende werking doet). --_- Infernalemsment,
01V, Op helse/te wijze, afschuwelijk. — Infernatiser, v. 6. h elsrh. meileen, der helle nruaardiq
maken: gene tootnelooze drift opwekken. --- Infer*
-

nahit
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liiférobranehe, adj . [ FI. n.j Met ander den
mantelgeplaatste kieuwen (van weekdieren).
In fertile, adj. Onvruchtbaar, schraal, niets of
zeer weiiiij voortbrengend: Terre inf- , onvrv4it(fig.) Esprit ml-, dor, onvrucht
boor land ii.
Infertilinaar, niets scheppend verstand n.
sable, adj. Ongeschikt tot vuchtbaarmaking.
Onvruchtbaanlzeid,
schraalheid
f.
Infert il ité, f.
L'inf- le ce champ, de onvruchtbaarheid van de z en,
akker.
--

-

-

Infesable, adj., z. 1FA1SABLli.
Infestation, f. Vijandelijke aanval in. , ver.

ontrustinq, bestoking, strooperij, verwoesting t.

-

infester, V. U. Verontrusten, onveilig maken,
bestoken, aflo&pen, stroopen, uitplunderen, verwoesten. Les ennemis infestalent les frontiêres, de vijanden liepen (IC grenzen af. Les pirates infestalent
toutes les cötes du royaurne, de zeeroovers maakten de gansche kust des konngrijks onveilig.
Bij uitbreiding: Les rats infestent cette maison,
In dit buis wordt men zeer door de ratten geplaagd.
infesté, e, adj. (en part. passé) Une forêt
inf- e. (le 'voleurs, een door roovers onveilig bosch n.
-

Un arbre inf- de chenilles, ren door 'rupsen ri/pcvreten boom in. Un champ lof- de mauvaises herbes, een met onkruid bezette akker ni.
Infestucation, f. [Anc. coot.] In bezit neming t.
1 0fl een goed door over h and i g i ng van een' stroohalm.
,

Infeudation, t., z. INFEODATION.
Infeuillé, e, wij. 1 10M , liever APHYLLE.
Infeutrable, adj. [Tee/i.] Niet voor eitiizg

geschikt, onclit baar.

Infibulation, t. [Cliii, \'tër.] Berinpinp 1.,

het inrinpen der voorhuid of 't kunstmatig vereenigen met een' ring of nood van die deden, welker vrijheid tot liet werk der voorttélinp noodig is
(bij de Ouden een middel tot bewaring der kuischheid, later tot werin g der zelfbesmettinq voorpeslapen en nu enkel aan dieren uitgeoefend).
Infibuler, V. 0. Ringen, beringen„ inringen.
mli.
bnlé, e, odj.: Chesal inf-, geringd paard n.
Inficier, V. 0. Ontkennen, tegenspreken.
Infidèle, adj. Ontrouw, ongetrouw, trouweloos;
oneerlijk; o'nstandvastig, ongestad; onnaauwkeurig, onjuist, once/it, onwaarachtig.' Epoox, Amant
juf-, ontrouw echtgenoot, winnaar in. Ami, Allié
mi-, ongetrouw, veranderlijk, onstandvastig vriend,
bondgenoot. E tre lof- a s on ami, ii ses devoirs,
zijnen vriend ontrouw zijn, zijne pligten niet vervullen. Caissier, Domestique, lof-, ontrouw,
oneerlijk kassier, bediende.
lnterprète, Narrateur lof-, niet getrouwe ofnaauwkeuriyc tolk, vertoiler. Rapport lof-, onnaauwkeurig, onjuist, onwaarachtig beriqt ii. Copie lof-, onnaauwkruriq,
vervalscht afschrift ii. Portrait lof- , weinig of niet
Mémoire int-,
gelijkend portret of afbeeldsel.
ontrouw, onvast, zwak geheugen n.
[Théol.]
Les natiOns Les peoples inf- s dc ongeloovige,
niet christelijke natiën t. p1., volkeren n. p1.
(fig.) La mer est on élément uit-, de zee is een
ontrouw verraderlijk niet te vertrouwen clernént. La fortune lui devint int-, de fortuin werd.
.em ontrouw, keerde hem den rug toe. INFIDELE, til. et t. Ontrouwe in. en f., inz. ontrouw
winnaar in., ontrouwe minnares t. Ongeloovige.
,niet-christen
inz. mulianiednan muzelinan M.
Combattre les int-s, de onpelooviqen bevechten.
-

-

,

,

,

-

-

,

,

-

,

,

-

,

,

La pluralitd des femmes est admise chez les inf-s,
cle veelwijverij wordt bij de muzelmannen toeqela[Théol. ] Int - négatif, onqeloocige uit onten.
wetendheid (wien 't Evangelie niet verkondigd is).
ongeloovije met opzet (die geweigerd
positif,
lofh fidè1eheeft het Evangelie aan te nemen)
ment, adv. Op ontrouwe, trouwelooze wijze, on getrouwelijk. Infidélité, t. Ontrouw, ongetrouwheld, trouweloos h eid; trouwverzakinq, trouwschending.daad van ontrouw;piigtsciiending f.,inisbruik n.
van vertrouwen, oneerljkheid; onnaauwkeurigheld, onechtheid, onjuistheid f. L'inf- dun amant,
dune femme, dc ontrouw van een' minnaar, van
eeoc vrouw. Faire des inf-s ii la maltresse. daden
van ontrouw jeens zijne geliefde begaan. Cet
employé a conimis one int-, plusieurs lot-c, die
ambtenaar heeft zich aan ccve oneerljkheid, aan
velerlei oneerlijke daden schuldig gemaakt. LinfTun historien, Ion copisle, dune citation, de
onnaavwkeu1i71ieid, onjuistheid van een' geschiedcchrjjcr, van een' afschrijver, van cene arinliauing.
-

.

-

-

--

--

Lint- de Ia mmolre, de onvastheid, ongetrouw
held van het geheugen.
[Théol.] Ongeloovigheid 1., ongeloof n., het niet -belijd en der ware godsdienst. Etre obstiné dans lint- in 't ongeloof
-

-

,

volharden.

Infigtiribilité, f. ^Di d actj Onafbeeidbaarheld 1. - Infigurable adj. Onafbeeldbaar, niet
af te beelden: Dieu est int- . --- 1nlinré, e, adj.

Zonder bepaalden vorm;

-

niet figuurlijk, eigenlijk.

Infiltration, 1. Inzijging, intrekking, doorzijging, doorzijpeling: L'inf- des eaux dans one cave,
de doorzjjpeling van 't water in een' kelder.
[Méd.] Doorzijging uitstorting 1. van lympha ,
bloed, etter, enz. in de zelfstandigheid der organen.
liililtrer ('s) . V. pr. Inzijgen, intrekken, in,

.-

dringen, doorzijgen, doorzijpelen: L'eau s'infiltre

dans Ie l)ois le plus dor, het water trekt in 't hardate hout.
Het part. passé is ook adj.: Liquide
int-, ingetrokken vocht ii. [Méd. ] Cellules int-es,
met ingetrokken lymplia gevulde weefselcellen.
I!ifihlIe, wij. Onderst, laagst, kleinst, geringst
(zeiden in eig. zin gebruikt).
(/1g.) Les rangs
inf-9 de Ia sociëté, de laagste klassen t. p1. der maatschappij. ; Îitfiiiité, f. Laapstestand m., nietigheid f.: Lint- de l'hoinine.
I.iflni, e, adj. Oneindig, eindeloos, onbegrensd,
onbeperkt a'lijddurend eeuwig: Dien est int- ,
God is oneindig. Lespace est int-, de 'ruimte is
-

--

-

--

,

,

onbegrensd. La gloire mt-n des élus, de eindelooze
iieerijkheid der uitverkorenen.
Bij overdrjvin:
zeer groot; ontelbaar, talloos: Des astres placés
it one distance i n f-e, sterren, op verbazend grooten afstand van elkander geplaatst. Avoir des obli gations int- es a qn., zeer groote verpligtingen aan
-

iemand hebben. Une vari é té hit-c de créatures i

vanles, cme tallooze verscheidenheid van levende
schepselen.
[Math.] Quantité inf-e oneindig
groote hoeveelheid t. (prooter dan eenige denkbare
hoeveelheid).
INFINI, In. liet oneindige, onbe
grensde: L'homme no peut bien concevOir lint-,
de 'inensch kan het oneindige niet wel bevatten of
begrijpen.
a L'INFIM, toe. ode. Tot in 't oneindige.I Math. ] Le calcul de lint- , de rekening of oplossiiijj der oneindig kleine grootheden,
andlysis van 't oneindige (di fferentiaal-, integraalen exponentiool -rekening), in/initesiinaal-rekeningt
a L'INFINI, lor. adv. In 't oneindige, onophoude lijk: La divisibilild de Ja matière ii l'inf-, de deel
baarheid der stof tot in 't oneindige. Cda irait is
l'inf-, dat zou in 't oneindige vooriloopen. Inliniment, ads,. Oneindig, zonder grens of maat;
hoogst, ten uiterste, zeer veel. Dien est int- bon,
sage, God is oieincliq goed, wijs, algoed, alwijs.
Bij uitbreiding: Je vous remercie list - , Ik dank
u tell hoogste, ten zeerste. Eile est inf- aimable, zij
is hoogst beminnelijk. II vaut int- mieux rester in,
't is veel bétei' hier le blijven. II a int- d'esprit,
-

,

--

-

-

-

--

-

hij heeft zeer vee! geest, verstand.
Int- petit,
lof- grand, oneindig klein, groot.— [Math.] Quantité
int- petite, oneindig kleine hoeveelheid, (kleiner dan
eenige denkbare hoeveelheid)
Inlinitaire, rn
Aanhanger, voorstanderm. der in/initesimaal-reke
ninj.
Inlinité, f. Oneindigheid, onbeqrensdheld;
zeer groote menigte of hoeveelheid, ontelbaarheid, talloosheid f. Lint- de Dieu, Gods oneindigheid.
Une int- de personnes y ont perdu Ia
vie, een verbazen d getalrnenschen hebben daarbij het
--

.

-

-

--

--

leven verloren. tine int- de chases qui se passent
sous nos yeux, ccce groote menigte dingen, die
onder onze oogen gebeu r cii. Infinitésinial, e,
wij. [Math.] he oneindig kleine grootheden beleeffend: Calcul lof- , of Cairn l de lintini, z. boven.
Inflnitésime, adj. {Math.i Oneindig klein.
Als subst. us. 1-Jet oneindig-kleine. --Inlinitif, m.
[Gram.] Onbepaalde wijs t., infinitief, in/i-

.-

tivusm. — Ookalsadj.: Le mode inf-. - mli
nitovisine, rn., of als as/f. Doctrine infinitoviste, t. Leer f. . volgens welke al de bewerktuigde

wezens beschouwd worden als gev
olg der ontwikkehag van kiemen, die tot in 't oneindige in elkander zijn gevat, infinitovisinus n. INFINLTOVISTE, Th. Aanhanier, voorstcnder in. dier leer.
Infirmahie, wIj. [Rat.] Wat zich krachteloos,
-

ongeldig laat maken. Tiimoignage lof-, oetui c enis,
die men krachteloos lion maken.
In11rnitif,
ive, ad Prat.] Ongeldig makend, op/ic/fend, vernietigend, i a f ir in a t i e t': ArrPi inf- dune sentenen, (hooqere) ui!spe riak t, die een gewezen von--
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nis krachteloos naaakt. ---- I nfrmation, f. [Prat.]
Ongeldig- makin. ,F ppheffCng, vernietiging. i n firm d t i e f. adj. Lwakkel j, zieke lijk; zwak, krachteloos. Vieillard inf-, zwakke,
ziekelijke jrijsaard m. La vleillesse int-, de zwak keljke ouerdom in. --- L'babitude du vice rend
l'homnne inf-, de gewoonte der ondeugd maakt den
mensch zwak. -- Jugement juf-, onvast, weifelend
oordeel n. — Ook als subst. Les rnalades et les
inf-s, de zieken en zwakken. C'est un inf-, dat is
een zwakke, ziekelijke. — Inflrmer, v. a. [Prat.]
-

Verzwakken, krachteloos, ongeldig maken, opheffen,
vernietigen, verbreken, i n fi r m é r e n (b. v. een testament,^een vonnis, contract, enz.) ----[Didact.]Infune preuve, un témoignage, de zwakheid van een
bewijs, van eene getuigenis aantoonen. --- Het part.
passé is ook adj.: Sentence inf-e, krachteloos gemaakt, opgeheven vonnis n. -- Infirmerie, f.
Kranken- of ziekenhuis n., inz. voor soldaten, zie
infirmerie f. ------ [Mar.]-kenzal,i?r
Ziekenboeg m. -- [Bot.] Plaats f. voor kwijnende
planten in trekkassen. --:- [Oise].] Met dikke sergie
gevoerde kooi f. voor zieke vogels. ---- (fig. et fans.)
Cette maison est une inf-, une véritable inf-, dat

huis is een waar gasthuis (velen liggen er te gelijk
ziek). --- infironier, in., -Iere, f. Ziekenoppas
oppasster ' f. in gast- of ziekenhuizen. ----^--serm.,•
Ook als adj.: Frêre inf-, geestelijk krankenbezoeker m. (eens weleer aanzienlijke kloosterwaardigheld). Père int-, Mère inf-ière, zielienvade'r, ziekenmoeder. --- Ilnfirinitè , f. Zwakheid , zwakte
krachteloosheid , gebrekkelijkheid , ziekelijk lig
i n f i r-rn i t e i t f. Les-chamsgetln.,zikfjd
.inf-s corporelles, de ligcharnei jke zwakheden f. pl.
Los inf-s de la vieillesse, de gebreken n. pl. des
e:s
ouddoms.
---- (fig) Zwakheid, broosheid, zede lijke nvolkomenheid f. , gebrek , ongemak n. Il
faut supporter les inf-s de son prochain , men
moet de zwaklieden, de gebreken. ongemakken van

zijnen naaste dulden, verdragen.
5 Infixei• q V. a. Inplanten, in iets bevestigen
of vastzetten. --. Het part. passé komt als adj.
voor: Les premières dents ne lont pas intixées
dans la mn lchoire, de eerste landen staan niet
die p en vast in de kraak.
ïnflanimabilité, 1. [Phys.] Ontvlambaarheid,
ontbrandbaarheid f. ; L Intl- de l esprit du vin, du

gas hydrogène carboné, de onlvlarnbaarheid van
den wijngeest, van het kootwaterstof-ryas. L'inflde la poudre, cle losbranding, ontploffing van 't
kruid. Intl- spontanee, zelfontbr,andinfl, zelfontvlamming f. — (fig.) I, roil- de 1 in,a ination, du
coeur, de ontvlambaarheid van de veri^eeldinrl, van.
't hart. --- Inflammable, aa). Orclvlarnbaar,
ligt ontbrandbaar: Le soufre, fe cai,iphrco-sont des
matières fort infl-s, de zwavel, de kader zijn
zeer ligt ontvlambare stoffen. --- [Chinn.] .Air tail-,
waterstof-gas n. ---- (fig.) Ligt opvliegend of in
drift gerakend, prikkelbaar: Caractère loll-, ltr
opvliegend karakter n. Imagination infl-, prikkel
verbeelding f. --.- Inflammation, f. Ont--bare
vlarn -ming, ontbranding f. ----- [Med.I Ontsteking,
insla mmcíti e f.: I1 y a do Tinel- h vette plate,
er is ontsteking bij die wond. ---- [ Vitdr. J tlersenziekfe t. der varkens. --- Infarnmatoive, adj.
[Mèd.1 Ontstekend, ontsteking veroorzakend, met
ontsteking ver'iionden. Fièvre inil-- , ontstekingkoorts f
Inflation, t. [Mid.) Opbiazing, opzetting van
't lijf door winden, i n f1 d t i e f.; z. V. Cl. TUMEUR.
hifléchi, e, aow j. [Opt.. Bot.! Binnenwaarts
gebogen. Rayons roll-s, Pétales infl-es, binnen
gebogen stralen in. pl., bloemnbladeren n.l;l.-warts
— linll*Chair (s'), v. pr. Buigen. --- In#lexibilitè, f. Onbuigbaar/meid f. [Phys.} L'infl- est one
propriété clue n'appartient b aucun corps, de o-nl.uih,baarheid its even ei eerschap, die niet één lig
bezit. •-- (fri.) Onbuigzaarnheid. stugheid,-cham
onverzettelijkheid. on ,,erbiddelijxklieid, onbeatiwerlelijkheld, onvermurrvbaarheid, slij fzinnigheid, halsslarripheid, hardnelfki(Iheid f. L'intl- d'un juge, d'un
creancier, de onverbiddelijkheid eens req-tern, eens
yrhuldei,ccher's. L'infl- du coeur. du c ractère, (Ie
' ermarwbaarbeid van 't hart. de stunheid ont liaa.rhei.d van 't karakter. -- - Jntlexible, ad,i.
ar, niet ïe buigen: Les corps Tril-s, rte
ve ligcl rriie^n ti. rp! .-_ :^ tieun rugel
I. nest
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trui
-- • (lig.) Onbuigzaam, onverzettel- k, onwrikbaar, onvermurwbaar, onverbiddelijk, onbewegelijk, stug, stjjfzinnig, stjjfhoojdig, halsstarrig:
Il est rigide et infl-, hg is streng en onverzettelijk. Une Constance loll-, eene onbewegeljjke standvastigheid. C'est one juge roll-, 't is een onverbiddelíjk regter. Une vertu inIl-, eene onwrikbare
deugd I. -- Un caraetère infl-, een stug, halsstarrig karakter n. -- Inflexiblement, adv. Op
onbuigzame wijze, onverzettelijk, onbewé flelfjk: 11
demeure infl- attache a son opinion, hij blijft onverzettel(jk bij zijn gevoelen. --- inflexion, f. Bui
Saluer en faisant one légère infl- de corps,-ginf.
met eene ligte buiging groeten. --- [Opt.] Buiging,
afwijking der lichtstralen, z. v. a. DIFFRACTION. ---Stembuiging f. (b ij zingen en spreken): Les intl-s
de eet acteur, de ce chanteur sopt toujours naturelles, de stembuigingen van dien tooneelspeler,
van dien zanger zijn altijd natuurlijk. --- [Gram.
Buiging, buigingsl tter f., die den overgang van
den wortel op den uitgang vormt. ----• [Math.] Point
d'infl-, buigpunt n. in eene kromme lijn, waar zij
eene rigting tegenovergesteld aan hare vroegere
aanneemt. — Inflexioseope of Chroinnadote, ni. [Phys.] Een door Meyer uitgevonden
werktuig tot waarneming van de verschijnselen de r
straalbuiging, i n f l e.7ï i, o s k o o p n. --- lnfllexipède, asij. [.1-1. n.] Met binnenwaarts geborgen
voeten.

inflictit, lye, adj. iJutr.1 Op te leggen, toe te

kennen, opgelegd. Peine rolt-ive, op te leclt;en straf:

l j fstra f f. --- Infliction, f. [Jur.i Oplegging, toe-

w jzing eener straf, veroordeeling tot eene lijfstraf.
straf volvoering, vonnisvoltrekking, i.in ft i c t i e f.
Infliger, V. a. Opleggen, toekennen, voorschrijven, vaststellen. Les peines que les luis intligent auX incendiaires, de straffen, (fie de wet
den brandstichters oplegt. Intl- one amende, un
ch itiment, eene boete, kast ding opleggen. - --- s'iNFLIGER , v. pr. "Lich, zelven oplegge;t: S'inti- des
privations, zich zelven ontberingen opleggen of
voorschrijven. --- Elkander opleggen. - Opgelegd
worden. ---- Het part. passé is ook adj.: Peine infl-v
,

par le juge, door den regter toegekende o opge-

legde straf f.

litfloreseenee, f. [Pof.] Bloer,ïensland in.,
wijze, waarop de bloemen op de plant geschikt of
geplaatst zijn, i n f 1 o r e s c é n t i e f. loll- radicale.
caulinaire, raniéale, pètiolaire, foliaire, etc., stand
der bloemen op den wortel, op den stam., op den.
tak, op den bladsteel, op de bladeren, enz .
Inftotte, e, ad.. [Cow) Ongevlot, niet gevlot:
Bols infl-.
Influence, f. Invloed in., inwerking, i- n f l ué n tie f. ---- [Astrol.] Cet asare a une bonne inflsur les corps sublunaires dit gesternte heeft eert'
goeden invloed op de ondernenansche ligchamen. ---L'infl- de lair, de invloed, werking der lucht.
Lint!- de la tune sur les marées, de invloed der
graan op de watergel (jden. --- les hooves luis rc
pandent verloot leur lieureuse frill-, de goed
weilen verspreiden overal hare gelukkige werking.
Il a • beaucoup d'infl- dans vette affaire. hij heeft
veel inc'J,oedl, veel te zeggen in deze zaak. 11 a pendu
toute infl-„ hij heeft allen invloed, alle gezag, alle
vertr°ouWer verloren. _ [Mid.] , .z. INFLUENZA. - _
1ufluaenee •, I?. a. invloed hebben, inwerken (op).
s n. f lu e n cml ;'e n.. lull- le peuple, op het volk invloed uitoefenen. loll- les c_lections, op de verkiezingen inwerken. li .se laisse roll- par sa femme,
hij laat zich, door z[fimie vrouwe leiden., hij staat
onder den invloed van cjirce vrrouuw. ---- Liet part.
passé komt als asij. voor: Ffe,mme hifi -, t1 e :i
Ii u e n c e e r d ran, iemand, - +;• ens° woorden en
vladen onder den invloed va-ra eert ander staan.
Isatilueiit, e, atlj. Invloedhebbend; inwerkend,
wie veel invloed `heeft: Parti hill-, vloedr jke
partij f. ---- Influenza, f. (ital.) [;Aèei ;i ilgemeen verspreide zinking- of vloeikoorts. lar^n f ,koudheid. ook grippe, griep f. geheeten. --- nf1ner,
v. a. dnvloejen, invloed hebben, inwerken,, van invlc,ed zijn (op): Le cl z nat uniefre sur' la `tiara', sar
les rnoeurs, cur le caractère, stir 1'aspect de
i' ihomrne , liet klirimr_lat heeft invloed rig de gezon dheid. ors de zeden, op het karakter, op liet voor
korten -ma-n den nwensch. -- - lull- par sore cr flit
paar sa fortune, doom nonnen, dool' zijn gis '_
m o e'1n invloe d ti1tO?f.f '!w.
,

,
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INFOCATION

j Infocation, - f. Het te vuur zetten; tevuurIn-folio, nl: {fiat.) (vgl. IN) [Inzpr., Libr.]

zetting f.

Folio-formaat n. (waarbij het vel eenmaal gevouwen is en dus 4 bladzijden heeft), i n-f o ii o n.,
foli ant in., bock n. in folio -formaat. Des infolio, of als adj. Des volumes in-folio, folianten
m. pl., boeken in-folio n. pl.
S Infondre, v. a. Insmelten, innig vereenigen,
eene eigenschap aan een ligchaam mededeelen, inplanten, vermengen.

Inforcable,

adj. Niet met geweld te nemen,

onoverweidigbaar, onneembaar: Position inf-.
Informateur, m., -trice, f. Onderzoeker,
navorscher, inwinnen in. van berirlten. -- Weleer
ook z. v. a. FRECEPTEUR . --

ive,

adj. Berigtend, onderrigtend, leerend. --- Infor nuation, f. [Jun.] Gererjteljk onderzoek, getuigenverhoor n., ondervraging f. (inz. in criminéle
zaken; vgl. ENQUETE) : 11 est assigné pour être out
en inf-, h is gedagvaard, om als getuige gehoord
te worden. Continuer les inf-s, de ondervragingen
voortzetten. Aller aux inf-s, prendre des inf-s, een
peregtelijk onderzoek instellen. Cahier d'inf-, memone van ingewonnen berigten. Pour inf-, tot narigt.
—(fam.) Onderzoek n., navorschinq, navraag, kond
bescheid n., i n f o r m a t i e f. (in-schapf.,berigt
.

dezen zin, meestal meerv. gebézigd): Faire des int-s,

berigten inwinnen, onderzoek doen. Les inf-s que
j'al prises (of recueillies) sursa conduite, ne
sont pas satisfaisantes , de berigten, die ik om-

1NFUSOIR

spoed geleefd. -- Faire le récit de ses juf -s, zijne
rampen, wederwaardigheden verhalen. ---- Infortuué, e, adj. (en part. passé van 't oude infortuner, ongelukkig maken, kwellen). Ongelukkig,
onfortuinlijk, niet door 't lot begunstigd, rampspoedig. Homme inf-, Femme inf-e, of als subst.
INFORTUNE, -E,

ongelukkige man m., vrouw f.,

ongelukkige m. en f.
Infractaire, adj. Overtredend. -- Infracteur, nl., -trice, f. Overtreder, schender, ver
in. (van een verdrag, eene wet, enz.) —-brek
Infraction, f. Overtreding, inbreuk, schending,
kwetsing f.: Infr- b la lol, inbreuk op de wet. L'infrdes lois, de overtreding der wetten, wetschending.
Infr- de paix, vredebreuk f. Its ont fait une infrau traité, zij hebben 't verdrag geschonden, overtreden, er inbreuk op genaakt.
Infralapsaires, in. pl. [Theol.] Aanhangers
eener secte, die beweert, dat God reeds vóór Adams
val besloten had., een zeker getal menschen te verdoemen.
Infranchi, e, adj. Onoverschreden. -- Infranchissable, wij. Onoverschrjdbaar: Limite

infr-.
Infrangible, adj. Onbreekbaar, niet te breken.
'$ Infrequenriment, adv. Niet dikwils, onmenigvuldig. — Infréquence, f. Gebrek ii. aan
herhaalde wederkeering; onbezochtheid, ledigheid f.
of gebrek aan bezoekers.

-- Infréquent,

e, adj.

Niet herhaaldelijk, niet menigvuldsg. ---- Infréquenté, e, adj. Onbezocht, nog niet bezocht, een-

trent zijn gedrag heb ingewonnen, zijn niet vol zaam, doodsch. Mers int-es, onbezochte zeeën f. p1.
niet bevredigend.
-doen, Promenade int-e, slecht bezochte, eenzame wandel(te stelen..
f.
Informe, adj. Zonder bepaalden of zonder be- dreef
Infriponnable, adj. (pluis.) Onsteelbaar, niet
hoorlijken vorm, ongevormd, vormeloos; misvormd,
Infructueusemcnt, adj. Vruchteloos, • verwanstaltig, wanschapen, mismaakt, gedrogtelijk:
Masse inf-, vormelooze klomp m. of massa f. Le geefs, zonder nut of voordeel: J'ai travaill , infr-,
monstre est une production lof- de la nature, het tk heb vruchteloos gewerkt. --- Infruetlieux,
monster is een wanschapen, gedrogtelfjk voortbreng ease, adj. Onvruchtbaar, weinig o f geen vrucht
natuur. -- (fig.) Onvolkomen, niet in den-seldr opléverend: Clamp infr-, onvruchtbaar, weinig
vereischten vorm bevat: Cette pièce, Cet acte est gevende akker m. Terre infr-euse, onvruchtbaar,
int-, dat stuk, die acte is niet in den vorm, is on- schraal jaar n. ---- (fig.) Vruchteloos, vergeefs. nutvolkomen. Des essais int-s, onvolkomene proefne- teloos: Nous eumes l'année passée une année inmingen f. pl. — [Astr.] Etoiles int-s, afgezonderde, fructueuse, wij hadden verleden gaar een onvruchtverstrooide sterren f. pl., die tot geen: sterrenbeeld baar jaar. Votre jeine sera infr-euse, uwe moeite
zal vruchteloos zjn. — luufructeuosité, f. Onbehooren.
Inforiné, e, adj. (en part. passé van informer): vruchtbaarheid; -- vruc eteloosheid, nutteloosheid f.
Infnle, f. [H. anc., Liturg.] TYitte wollen
Juge dien int-, goed ingelicht regter. Vous êtes
Pico, mal int-, gij zijt goed, slecht ingelicht, onder- voorhoofdband m. als tooi der oud-romeinsche
r igt, geïnformeerd . ------ INFORMS , m. [Jur.} priesters, prieste ^wron g f. ; --- abts- of bisschopsGeregtel2jk onderzoek n. (INFORMATION).
muts f., een zinnebeeldig sieraad bij plegtige geléInformer, V. a. [Phil. anc.] Vormen, den genheden.
Infundi,l,ulé, e, of Infundibuliforme, adj.
zelfstandigen vorm van een ligchaam uitmaken;
Lame informe Ie corps, de ziel is de vorm, welke [Bot.] Trechtervormig. — Infutndibulum, m.
't ligchaam tot een zelfstandig wezen maakt. ---- (pr. ió-ton-di-bu -lome) [Anat.), z. V. a ENTONNOIR.
Infexs, e, adj. 4angeboren, ingeschapen, ingeOnderrigten, berigten, kond doen, kondschap en,
narigt of kennis geven, i n f or m ér e n: On flin- gévegit: Les apétres avaient un don int-, de aposteforme de tout ce qui se passe, men geeft hem let hadden Gene (van God) ingegévene gave. Sakennis van al wat er voorvalt. ---- INFORMER, v. n. q'sse inf-e, aangebórene, ingeschapen wijsheid f.
[Jur.] Geregteljk onderzoek doen (in eene crimi- --. (fam. et iron.) I1 croit avoir la science inf-e,
néle of lfjfstrafeljke zaak) Permission d'inf-, veir- hij meent, dat hij met de wetenschap geboren is,
lof n. om een geregteifjk onderzoek te doen. ,4i a dat de kennis hem aangewaaid is.
Infuser, V. a. Ingieten, inz. [Pharm.] opgieété ordonné qu'il en serait plus amplem git informé p endant quinze jours ou u s q u e Ij,^: o, men ten, laten trekken of wecken, een opgietsel op iets
.heeft last gegeven;, dat er Gedurende viertien dan maken, i n f u n d é r e n: int- du quip q uina dans
gen, of zoo lang het noodig mogt zijn, - een verder du vin, knie op wijn laten trekken. -- (lok zonder
geregtelijk onderzoek zijnzoude. --ml- des vie voorwerp: Inf- a froid, koud opgieten of laten treki
lp-ven en gedrag ken. - (fig.) Dieu, infuse ses graces dans nos
at moeurs de qn.; naar emands
onderzoek doen (om te weten cij hij dit of dat coeurs, God stort z ij ne in onze harten uit.
ambt waardig is). -- s' 1NFORr+ ER , V. pr. Onderzoe- — S'1NFUSER , v: pr. Trekken, aftrekken. weekera:
ken, navorschen, onderzoelr doen, vernemen, zich I1 faut laisser an the le temps de sint -, men moet
t n f o r m é r e n: S'inf- de ` la vérité, naar de waar de thee tijd laten om te trekken. -- Met weglating
onderzoek doer. 1e men suis informé á plu -heid van 't voornaamwoord: Laisser int- une plante,
'ik heb bij verscheidene personen-sieurponl, Bene plant laten aftrekken. ----- .Het part. passé is
ook adj.: Il prend le quinquina infusé dans do
daarnaar vernomen, onderzoek gedaan.
Informit ë, f. [Didact.] Vormeloosheid, onge- vin, hij gebruikt een aftreksel van kina op win.
Infusibilité, f. [Didact.] Onsmeltbaarheid f.
vormdheid ;' wanvormigheid, i n f o r m i t e i t f.
Infor- tiat of Inforciat, m. [Prilol.] Het --- Infusible, adj. Onsmeltbaar.
Infusion, t. liet opgieten, ingieten; opgieting f.,
DIGESTE)
pandecten
(vgl
,
der
digesten
of
?wede
boek
t
opgietsel, aftreksel, treksel n., i n f 2iá s i e f.: Inf- de
in f orti.d tum n.
niet
te
adj.
Onversterkbaar,
bethé,
de ca►nomille, treksel, aftreksel van thee, van
Infortiiiable,
vestigen of te versterken. ---- Infortiflé, e, adj. kamillen. Inf- à chaud, b froid, warm, koud opOnversterkt, niet bevestigd, zonder vestingwerken. gietsel n. -- -- [Cliir.] Inspuiting, ingieting f.^ vary
Infortune, f. Ongeluk n., reeks f. van weder eenig vocht in eene opene ader. -- (fig.) Les alYvD
buiten zijne schuld-wardighen, msc avaient le don des langues par 1'inf- du,5a;nt
treffen, rampspoed, tegenspoed in. ; -- ongelukkig F.sprit, de apostelen hadden de pave der talenoor
voorval n., ramp f., slag m. 11 a toujours vécu ingeving van den 11. Geest. --- Infusoir, t oer)
dans i'inf-, hij heeft altijd in 't ongeluk, in ramp- Werktuig toi adcrinspsiiting. i n fu s r .- ° m
.

.

--

IRE
UFUSO

-- Infusoire, adj.: Vers inf-s tninia1cu1e,
Zoophytes inf-s of niicroscopiques, of als subst.
INFUSoIRES , m. pl. [H. n.] In f•usic- o f op1Iietseldi.ertjes Ï mikroskopische worinpjes n. p1. (die zich

in in fu. ien of ook in stilstaande vochten ontwikkelen
en alleen door 't mikroskooj waar te nemen zijn. ---lnfusorial, e, adj.. [H. iz.3 Tot de vorming,
ontwikkeling der infusie-diertjes behoorend.
Ingagnalble, adj. Onuvinlraar. --- In gagné,
(de beeven.
e, adj. Ongewonnen.
Ingaenbe : a(lj. ( jam.) Vlug, luchtig, ligt op
Ingaranti, e, adj. Ongewaarborgd, ongedekt,
zonder Garantie of waarborg: Marc1Iandises ing-es,
ongewaarborc de (waren f. pl. I1 est resté ing-, hi

.

subs .
in.: Nou- sommen d.0 hombre des ing-s, o'fj 1w--Inga
de
net-gewaarborgden,
kooien onder
f. Gebrek n. aan waarborg.
-rantie,
5 Ingénérahle, adj. Niet te telen, niet 1 oort
,
Ingénératif.
ive,
r,,zteelbaar.
-te brengen,
bleef ongedekt, ongewaarborgd. --- Ook als

cuff. -Ter voorttelrng onbekwaam, onmagtig.

ngénereux, eu& e, adj. Onedelmoedi i.

IN URGITER
teg'^rr f1if gout- of kwaadschiks
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doorzegel ren. --- Het part, passé is ooi ad,,y.: I1 a

rendo touter les nlatieres ing-es. hij; heeft cel de
in de, maag rlebragte stoffen weder uitgeworpen. - s'IN'GEI(ER , v. pr. Ingebragt worden: Ces médlca-

ments doivent ing- avee la plus grande précaution, d•ie medie Unen moeten mnet de grootste behoed
worden.-zamheidngbrt,o-elag
-- Zich mengen 0[ steken in iets, zich met iets onr evraar)d bengelen: Je ne m'ingérerai point dans
, os affaires, ik zal mij niet uiengen off' steken in,
nn,iet bernoeijen met uwe zaken. II s'in gere de don,

oer des avis. tig,) matigt zich aafia raadt te geven. --_-

In Besta, m, pl. [Pliysiol., i\h 1 l.j Ingebrac te let ensrn ddelen n. pl., door het spijskanaal
de
(haag gebragte dr oogt' of vloeijende stoffen f. pl.
- - Ingestion, I. (Irr. stn-j's-tl(i-on) Inbrenging
va-na voedsel of artsenij door de heel in de maag.
Inglissant, e, (1(/J. Pict r lrrll, -niet rpli lend,
,

stropt

.

In globo, adv.. z. (;Long.
Inglorieusenient, (lilt'. Old onroerarijke wijze,

Mrénier (s ), V. 'r. Zijn vernuft, zijn ' tenlaeei muien inspannen, op rriid(lelen peinzen., middelen verzinnen: I1 s'ingc'nie pour tired son frère
d'e nbarras, hij peinst op middelen, arm zijn' br°oeder uit de verlegenheid te helpen.
Ingénieiir, m. Kriigsbouwkundige, k.rijgsbou11'meester (bij Hooft door vernu fteling vertaal(1),
.i n g e n i e u -i° m. In g- de place , vestingbouw,iundige. Ing- de guerre of de campagne, veld-ingenieur. Ing- géograpl (e des camps et armées, krijgslandrneter, °i.nge-nieur-geograaph der karnpen en
legers. Ing- civil, civiel of burgerlijk ingenieur.
Ing- des pouts et cltaussées, bouwmeester (ler br2uggen en, legen. Ing- des eau' et forets, -ingenieur
der wateren. en bosschee. Ing- de Ia marine, zeebouwmeester. marine-ingenieur. Ing- constructeur
de la marine. bouwkundig zr, jter over den scheepsbouw, constructeur der (nap/ne. In,g- en chef,
hoofd-ingenieur; opper-constructeur.
Ingéniensement, adv. Op vernuftige, zin r jke, geestige wijze: Cela pst ing- imaginé, dat
is ver'nuf'tig, zinrek uitgedacht. 11 s'en est tiré
Ing-. tiff heeft er zich op eerre schrandere, aardige
wijze uit gered. --- Ingenieux, lense, adj Vérnu!lig. geestig, zrnr jh, vindingrijk, scherpzinnig,
schrander, kunstrek, 1(1(01tig uitgedacht: (ent
one femme ing-ieuse, 't is ee?( vernu ftige, schrandere vrouw. ('est one machine fort ing-ieuse,
't is een zeer kunstig genaakt werktuig. Cette
invention pst fort ing-ieuse, deze uitvinding is

0(i1. (_)nroeririjli, ïoemeluglori1ié, e, a,(ij. Ont^(}rheerhpkt, oncleloos.
r oernd •
.
Ingogne, f.:_Iange-iaame d1a,1k in. rder nege-i.1
in Senega.mbzë, uit pene 1erzikvorinige vrucht be-

Bene sluw uitgedachte boosheid f. ----Ingéniosité, f.
[Didact.] Vernu/'tigheid, schranderheid, zinrilkheilI,

moegjelijk laat bebei.telen, een w0rs
/)annige, stugge
stee;z m. Le sujet de, ce ^oème ent vralment innr-,
liet onderwerp van slat iehtstuh: is inderdaad ondankbaa(.r, arm. ---- Ooh als subs(. Un ingr-, Une

,

,

-

:

zeer kunstig uitgedacht.

-- Une malice ing-ieuse,

(tMt'indlings(Jafl'P, i n g e n ion it e if f.

ingénu, e, adj. Ongekunsteld, eenvou lig, opera,
,rond, trouwhartig, rondborstig, opregt, eerlijk,
onbeu^irn eld, onbevangen. Jeune ilie int-e, ongekunsteld, eenvoudig, argeloos dong meisJe n. Aveu
ing--, ronde, onbewimpelde bekentenis f. • • [Féod.]
Fief ing-, vrijleen, adellijk leen n. ---- Ook als subst.:
Faire 1'ing-, den trouwhartige, dent eenvoudige,
den arqelooze spelen of uithangen. --- [Théàt.
Jouer les ing-s, les ing-es (of Jouer l'ingénuité)

(le rol ddr eenvoudige, tr;ourn'hartirie personaadjes,
der, jonge en orischuld1,1, naéve rrleisjes spelen. -.INGE t► , E, adj. et subst. [Dr. rom. j Vrjgeboren,
niet in slavernij geboren; vrijgeborene tn. en f. Ingénnité, f. F,enuoudrriheid, argeloosheid, trouw
rondborstigheid, ol)enha rtinheiii. oprefit,--h.artiged,
held, ongeh unsteldheid, onbevangenheid, vrgrnoedigheid 1`. (.'ing- fait avower tout ce qu 'On 511 it eL
ce qu on sent, de argeloosheid, doret al, iaat men
weet CO (Ii v elt, bekennen. -- Onnoozele, zotte,
belarchelijke aanmerking of opmerking f.: Tout
son discours est plein ding-s qui font pitié, zijne
gansche rede is vol onraooryele, meel jdenswaardir;e
zetten. ---- INGENUITF, f. [ Dr. dom.] l''U ieborenheid f. ---- Ingénsi:nent, adv. Op rondborstige,
onbewimpelde, trouwhartige wijze: Je venus avoueral
ing- que je I'ai fait, ik zal u openhartigkennen
dat ik het gedaan heb. 11 (lit foutes (((oyes ing-,
h jj zegt alles onbewi2npeld, rondborstig.
Ingéranee, f. Inrnenri.nr, be(floe)ing f. -In rer, v. a. 1 1e .l. J Inbre'nren, door• den mo-tnd
^eé maag brengen, doen lhzwelg,- : El faut ligin
Ie domre- poison d 1 gr' n de for o. nies, moet het
,

--- Inglorieaux, Tense,

-

reid.

In goutable, )U17. Onsmakeljh.: Fruits ini-d.
---.- Ingouté, e, adj. Ongeproe fd, onaangeroerd:
nous ces mets sopt restés ing-s. --_ (fig.) Niet
goedgekeurd: Mesures ing-es.
Ingonvernable, adj. O ,nr°erleerbaar, onbe-

•tuurbaar, ongedwee: People íng-, c nregeerbaar•
volk n. Vaisseau ing-, ((nbest)7urbaar schip 71. -Ingouverné, e, adj. Onbestuurd, niet geregeerd.
Ingracieuse.nent, adv. Op onbevalli(I e, onbeleefde wijze. -- Ingracieux, ieuse, adj. Onbevallig, niet innemend, stijf.
Ingrain, M. (POP.), Z. V. a. LPEAUTRE.

Ingramnnatical, e, adj. Ontaalkundig, te
regels der si)raakkunst.. -- Ingrainnia--gend
ticalenient, adv. Op ontaalkundige w jjze..
Ingrat, e, aej. Ondankbaar, onerkenteltijk: Il
a été ingr- envers son bienfaiteur, hij is ondank
jegens z(/nen z/'eldoener geldeest. I1 est ingr--bar
a `os hontés, h/, vergeldt uwe goedheden 7net on-

dank -- (fig.) I1or, onv uchtbaar; weêrspannig,
gnoe jelijk te bewerken; geen voordeel gevend; arre,
weinig stof opléverend' (in .zake a letteren en
kunst ( n). Terre ingr-e, Sol ingr-, ondrinkbare, onvruchtbare, den arbeid niet loonende grond m.
Une pTerre ingr-e au viseau, een stee17, die zic^r
,

ingz*-c, ee1', pene orr'lan)rbare. Ie s bienfaits font
des ingr-s, de (w'eldaden: ?naken, w)dankbaren. --Ingratei-nent, (ii). /) ondankbar ew ijze. ----Jngrii,tisiiIne, adj. (fare.) Hoogt ondankbaar.
-- Ingratitaide f. Ondankbaarheid, onerkente-

lijkheid f.

Ingraveanent, ads. Op Bene n iet deftige o f

1)(1l( y- wijze.

Ingrav iSgaJ)Ie, arlj. Onbeklin?baar, onbeklou-

terbaar'.

Ingré(tient, m. Bestanddeel, vamenstellend
deel, ?n mengsel, i)a. ,q r e d i é n 1 n. Les ingr-s doet
on fait l'encre, de bestanddeeler?., waarvan men den
inkt maakt. Les ingr-s (Pone médecine, dune
sauce, de inmenysels eeneg ((tsen"j, eeneg saus.
In grég, m. [Phil. scol. , I1(12.rte vermenging,
vereenigtng f. --^ !egression, f. [.\ s[ r. j Intrede f.
^ener i}ljrneet in een te-eke)) or sterrebeel(l.
Ingro&sation, f. [ lcll.1 Vervorming der
grovere elenzenteil„ aarde en uyater•, in do ligterp,
vuur en lucht.
,

Ingiléahle, aclj. (In ?t.'aadbaar,onrloor7,t ood-

baar, diep: liiviére ing-.
In uiérisiable, adj. Ongeneeslijk, ongesnees-

baar.
In guinaire, Inganinal, e, aáf. [Ana(. j De

liezen of de schaamstreek betre,f'cnd: Glan.les inc-es,
liesklieren 1. pl. ---

[Chid.] I lerni{' inguinale, lies-

breuk f. (Plug. i n. INId INAUX) .
-

In urgitation, f. f Méd.1 1)oorzweloirrg, d)(o ^s1ik1 i g f,
ing1Argiter, 3', a., oorgouw ,in-
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-

dagen na zijnen dood. -- Het part. passé is ook
adj.: Les morts inh-s, de begraven duoden.
S Inigite, m. (van Inigo of Ennicus, de voor
Loyola) , z. V. a. JÉ5UITE.
-namv
Inimagïnable, adj. Ondenkbaar, onbedenkelijk, onbegrijpelijk. Cette perte est in-, dit verlies

Gretig doorzweige't, door

re keel lappen: I1 eomnienca par sing- un pot
dune excellente bière.
Inhabile, adj. Onbekwaam, onbedreven; onbevoegd. Artiste inh-, onbekwaam kunstenaar in. --iJur.] Un mineur est inh- à gouverner son bien,

een minderjarige is onbevoegd om z ijn vermogen
te besturen. --- Inha h ilenient, adv. Op onbekwame wijze. -- Inhabileté, f. Onbekwaamheid,
onbedrevenheid, ongeschiktheid f. L'inh- de ce général lui a fait perdre la bataille, de onbekwaam
dezen veldheer heeft hem den slag doen-heidvan
verliezen. --- Inhabilité, f. j Jur. ] Onbevoegd held f. L'inh- á succéder, à hériter, de onbevoegd h.eid tot opvolgen, tot erven. -- Inhabiliter, v. a.

is onbegrijpelijk, ,azen kan het zich niet verbeelden.
--- y Ininiaginablement, adv. Op ondenkbare,
onbegrfjpelajke wijze.
Inimitable , adj. Onnavolgbaar. Une pièce
in-, een onnavolgbaar, niet na te maken stuk n.
-- Inintitablement , adv. Op onnavolgbare
wijze. -- lninilté, e, adj. Niet nagevolgd.
Inirnitié, f. Vijandschap f., openbare, duurzame
haat, afkeer m., kwaadwilligheid, vijandeljkheid f.
Une in- enracinée, irréconciliable, eene ingewortelde, onverzoenlijke vijandschap. Mettre un terme
a de longues in-s, een einde aan langdurige vijandelijkheid maken. ---- Natuurlijke afkeer m. tusschen dieren; ook gebézigd van gewassen, die niet

[Jur.] Onbevoegd maken.
Inhabillé, e, adj. Ongekleed.
Inhabitable, adj. Onbewoonbaar, niet te bewonen. Maison inh-, onbewoonbaar huis n. —
S Inhabitation, f. Onbewoondheid f., het niet
bewonen (van een huis). — Jnhabité, e, adj. hij elkander willen groeien: 11 y a de 1'in- entre
les chiens et les chats, er bestaat een natuurlijke
Onbewoond. Pays ink-, onbewoond land n.
Inhabitude, f. Gebrek n. aan gewoonte, onge- af keer of v andigheid tusschen de honden en de
woonte, ongewoonheid f.: L'inh- d'écrire des leftres, katten.
! Inindustrie , f. (woord van i%iirabeau
de ongewoonte van brieven te schrijven. ----- InhaOnbedrijvigheid, gebrek aan industrie of nijverheid.
bitné, e, adj. Ongewoon; ontwend.
Inhalant, e, adj. [Bot.] Opslorpend, inzui- ---- Inindustriel, Ie, adj. Niet industrieel, zon
industrie. --. Inindustrierix, ieuse, adj.-der
gend (absorbant). --- Inhalation, f. Opslorping,
Onbedrijvig, onwerkzaam, niet bedreven in kunst,
inzuiging f. (inspiration).
Inharntonie, f. Onwelluidendheid f., gebrek n. handwerk of bedrijf, niet vindingrijk.
Inintlannmabilité, f. [Didact.] Onontvlanz
aan harmonie of zamenstemming. - V- inliarmoniensenient, adv. Op onwelluidende wijze. ---- baarheid, onontbrandbarheid f. — ininflaniunaInharmonieux, ieuse, adj. Onwelluidend, niet bie, adj. Onontvlambaar, onontbrandbaar.
SIninfasable, adj. [Pharm.] Niet voor opzamenstemmend.
Inhérence, f. Het aanhangen, aankleven; aan gieting of aftrekking geschikt, onaftrekbaar: Planverhouding der dingen, volgens welke-hangied;
het eene slechts in en aan het andere gedacht
wordt, i n k wr é n t ie f. --- Inhérent, e, adj.
Aanhangend, aanklevend, onafscheidelijk, i n h wId n t: La pesanteur est une qualité ink-e a la
matière, de zwaarte is eene aanklevende, inwonende, onafscheidelijke eigenschap der stof.
inhiber , V. a. [Prat.] In- of terughouden,
verhinderen, stuiten; verbieden. ---- Het part. passe

komt ook als adj. voor: Choses inhibées, verboden
dingen n. pl. (Het woord veroudert.) --- Inhlbbltion, f. (doorgaans in 't meervoud en vergezeld
van zijn synoniem défenses) Verbod n., ontzeg

Ink-s et défenses sort faiteti l► toutes per--ginf.:
sonnes, 't is aan een ieder ontzci;d en verboden.
Inhibitoire, adj. Verbiedend, ontzeggend.
Inhonorable, adj. Onlojfel jjk, niet vereer•enswaardig. - 5 Inhonorableu' ent, adv. Op onlof'elijke wijze. --- k5 Inlh.onoré, e, adj. Ongeëerd,
onvereerd, inz. van de laatste eer of de eer der begrafenis beroofd. j Inhotnoritisloue, adj. Niet

es in s.
-

Iningénieusenientz adv. Op onvernuflige

wijze. --- Iningénieux, lense, adj. Onvernuftier, ongeestig. (opschrift.

Ininserit, e,

asli. Niet ingeschreven; zonder
Ininstruetif, ive, adj. Viet leerzaan, niet

leerrijk. -- S Ininstruit, e, adj. Niet onderulezen, onwetend, zonder onderrigt; ---- zonder narigt
of tijding. -- [Prat.] _Niet g e ï n s t r u e e r d of
ter regtsbehandel•ing voorbereid.
Inintellectuel, le, adj. Niet tot het verstand behoorend.

- _- 5 Inintelligenee, I. Ge-

brek aan, gemis n. van verstand of doorzigt.
y Inintelligent, e, adj. Onverstand•iq. --- Inintellieemnient , adv. Op onverstandige wijze.
-----. 5 Iteintelli ;ibilité, t. Onverstaanhaarheid,
onduidelijkheid f. -- Inintelli gible, adj. Onverstaanbaar, onbegrijpelijk, onverklaarbaar, duister (inz. van de taal, de uitdrukking). Raisonnement.
Texte in-. onverstaanbare redenéring f., tekst ni.
------ Bij uitbreiding ook van personen gebézigd: Nous

trouvons in-s eeux qui veulent anus faire coniJnlaospitalier, ière , adj. Onherbergzuant. prendre nos torts. --- Inintelli ;iblenaent, adv ongastviji : People , Pays inh-, orrgastvr-y volk, Op onvei•staanba'i'e -wijze.
Inintention , t. Onopzettelijkheid , onvoorbeland n. Réception ink-iére, ongastvrije ontvangst f.
Inhospitalièrement, ode. Op onizeo•becgzarite dachtelJhheid f. ---- inintentionnellenient, ade.
wijze. —_ inhospitalité, f. [Diftact.] Ongast- Onopzettelijk, onvoorbedachte) fl:.
Ininterprétra.hiliié , f. [bidact.] Onuitlegvrijheid, onherbergzaamheid f.
InheiniMn, e, Onmenschelijk, oninenschlievend, baarheid, onverklaarbaarheid f. ---- ininterpréonbarmhartig , onnneMdoogernd, ongevoelig, wreed, table, adj. Onuitlegbaar. onverklaarbaar: 1'Apogruwzaarn, ontrnenscht: Maitre iota-, orarienscheltjk calypse sera toujours iii-, de Openbaring van Jomeester in. Coeur ink-, ongevoelig hartn. Traitement hannes zal steeds onverklaarbaarr zijn. ---. mus ink-, wreede, barbaarse/ze behandeling f. _ - Une terprété, e, adj. Onuiigelegd, onverklaard.
Ininterroaiapiz, e, adj. Onafgebroken. --- Ininfemme inn , of als subst. Une roti , eerre, ongevoe
lige koude vrouw (die niet beantwoordt aan den terruption , t. Ona f ebr'okenheid f. , gedurige
eervol, geen eer aanbrengend.

-

-

-

haristo {.ot, dien zij inboezemt), eene wreede. --- Isthulrnainemedit, adu. lVreedelfik ï op eene wreede.
onmenschelfike wijze. 11 la traite ► nh-, hij heeft
hem onanensclzelijk behandeld. --- Infiiormaniser,
v. a. Onmenscizelijk, wreed maken. ontrnenschen.
---- Inhnnianité, f. Onmenseh.elijkheid, wreed
-heid.onmég ,-wredoaih;nschelijke daad f Traiter qui. avec inh-, iemand met
onznensrhelijkheid behandelen. II a cofnrnis quelques
ink-s. hij heeft eenige onmenscheljkheden begaan.
Inhaamnation , f. Beaarding , berr- avinlj , ter
aarde bestelling, bcgrr fenis f. Les inh-s dans les
dglises sopt défe ►nalues, het begraven in de kerken
is verboden. Preis d'irah-. beige feniskosten rei. pl. --Inhaimer, v. a. Beaard €iz•, herroven, ter aarde besteile;, lea grave brengen (in:. wanneer dit niet
qua ' enstplegt"ighet1 e aar°i !wet) On 1' int .'

trois Jours après sa mort, vnosn te r cef 5e -in drie
,

voortgang ni.

y,^' lnin^'ezatif, ive, adj. Niet vindingrijk.
j Ininvitahle, (u(j. Onnood-igbaar, ongeschikt
om genoodigdil te wwwor den. .. mninvité, e, eidj.
,

Ongenood igd .

1niquie, adj. Onbillijk, onret tvaardiq, onregtm atig ; tegen reyt en wet, wederref]telijk. Jugement
in-, oriregtvaardiq vonnis n. -- Inifflieinent,
adv. Op onbillijke , . onregtvaardige wijze, onregtmatig, onbilljlcerze.
wj -^- Iniquité. f. Onbill kheid. onregtvaardirjheid, ongeregtigheid, wederregtelrjkh yid I. Un acte d'in••, erne daad vain ongeregtigheid . o. rertvaa,di gee daad f.

[Mar,] Be-

dorve}aheid, verdorvenheid, o:nndeugii, zonde, onge-

regtigheid f. i.'in- de ziotre siéle, de bedorvenheid

van onze ee sw. C'est uzi horrimmne rempli din-s
't is een re[ ` be lo r ^?. 'end iu scan .

or

egt +fir..dcv

rs-na !1esz r€ l
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iNIRRITABILIT1

INNOOEMMENT.

Inirritabilité , f. [Didact.] Onprikkelbaarheid , zielekalmte, onverstoorbare bezadigdheid f.
--- lnirritable, apj. Onprikkelbaar. ---lnirritation, f., z. v. a. INIRRITABILITÉ. ---- Inirrité,

ljjking f'., ongegrond verwijt n.; scheldwoord, s»maad woord n. C'e`t une inj- irreparable, 't is Bene onherstelbare beleediging f. Faire une inj- b qn.,

iemand schimp, hoon- aandoen. Je ne saurais souffrir vette inj-, ilk kan dien hoorn niet dulden , lis
Initiable, adj. (Pr. t=c) Inwijdenswaardig, en vinrent aux inj-s, zij begonnen elkander te beinw jdbaar. --- luitial, e, adj. (pr. t=c) dan- schirnpen, te schelen. 11 tiert, répute vela a inj-,
vangend, beginnend, inleidend: Lettre in-e, of als hjj houdt, neemt dit op voor eenti schending, belet' subst. INITIALE, f., beginletter, eerste letter, voorste dit/ing. - - Van zaken sprekende: schade f., na
letter (van een woord, van een hoofdstuk, een boek),
den tad, het ,gure weder, de lucht aan-deln.,or
initiaal f. Vers in-, Ligne in- e, eerste vers n. de voorwerpen• toegebragt. Lette église a beaucuup
eerste regel rn. Discours in-, inleidende rede I. -- souffert des hij -s du temps, deze kerk heeft veel
[Phys.1 La vitesse in-e des projectiles, de aan door de vernielende werking des tijds (voor den
snelheid der werptuigen. Point in- dun-vankelV tand des tijds, geleden. etre eipose an hij- de
mouvement , aanvangspunt n. eener beweging. — lair, du temps, aan 't gure weder, aart de ongeIxITIAL , M. Voorletter greep f., voorvoegsel n. Dans mahken van 't -weder blootgesteld zijn. ---- les inj .-s
le mot i 11 i s i b 1 e on distingue I'in- i I, le radical du sort, de onverdiende ramper[ 1. lil., de,slac,en in.
lis et le final ible, in 't woord illisible on- des nvodl ot,s. – . lui iu-i er, V. a. Beleed•igen, Moerera,
derscheidt men 't voorvoegsel i 1, den wortel lis en lasterei, smaderï, scheldeen, beschimpen. I1 injuries
den uitgang i b 1 e. -- - INITIALES, f. pl, of INITI- tout le monde, hij beschimpt, hoont iedereen.
AUX, m. pl. Feesten of mysteriën n. pl. van Ceres. s'INJURIER, i'. pJ'. Elkander beleed-igea. --- liet p art.
- `. Inïtiateur, trice, adj. et subst. (pia. t=c) passé is aal, vrij.: Personae, inj-e, beleedigd, •qeInwijdend; inw' jder m., inwidster f. --- lnitiatif, hoond persoon -a . hij urieiisei„ent, adv.
ive, adv. (pr. t=c) l Vat het voordragtsregt, het Op beleedigen-de, 'erachtel ke, honende, c, I kwetaanvangmaken betreft, het voordragtsregt bezittend. Sende wvgze, 'Fret versmading. 11 a pa rld tort in jINITIATIVE, f. Inleiding, opening f.; regt van• contre 'sous, fly heeft zeer verachtelijk vain -u ge
aan te vangen, vrijheid f. of refit n. vara kiezen.
injiirieuxg ieruse, adj. Beleed•igend,-sprokel.
[Pout.] Refit tot voordragt bij beroadslaging over sinodel ik, ve;'achtelijk, eerroorend: ii ne dit que des
een onderwerp, bevoegdheid I. tot het doen van paroles inj-ieuses, h jj'zeflt niets dan smaadkoorden.
wetsvoorstellen (in vertegenwoordigende Kamers). Cela est inj- pour vows, dat is beleediclef[d voor u. --Prendre I'in-, het eerst - een voorstel doen; van liet (/1g. et poét.) Le sort inj-, tiet vijandig, balsturig lot.
lui cyste, ash'. Onregtvaaraig, onrelltimati.g, onnoordra <itsregt gá bruik maken, het initiatie f
nemen; - Mil.) het eerst aanvallen. ---- Initi- regt, wedei•regqtel jl ; oOrédeltjl , ongegroaïd. l-lonlme.
ation, f. (pr. i-ni-ci-a-ci-on) Inwijding; inlei- Juge inj-, tfntegfvaaFdiq r,ian, r:'' 1 r. Lo[, .\a•rCt
ding f. Ceremonies de 1'in-, inwijdings-legtighf,den f. inj-, onregtvaardige wet f., onbillijk ('0n1z'is n.Demanpl. ---. Ce livre nest qu'une in- ii vette science, de inj-, onbillijke vraag f. of etsdi rei. Soupcon inj-,
dit boek is niet dan eerie inleiding tot die weten ongegronde, onredelijlre ve7.denk•ing f. -----rNJI si , Mn.
11et onregtvaa (l((/ ', onijil12ihe, ernz., het omegt; de
initié, e, adj. (en, part. passé von ini--schap.
tier) Ingewijd; bekend gemaakt (met): Homme in- ozgeregt• ,Je, onre'/tni,e,,''irle: La distinction Flu juste
aux inystères, in de mysteriën of verborgenheden at de 1' iii)-, heet onderscheid tusu–hen verten onregt.
e, adj. Onvertoornd.

,

ingewijd man. 11 est in- an secret, hij draagt ken- - 1lenne aux yell\. de I'inj-, un inj- est horrible,
nis van 't geheim, 't geheim is hem medegedeeld. een cncleregl er e 'is (1 sch.uwel k, oofk in 't oog des
- 1NITIE , tli. Ingewijde m. ---- Initier, v. a. (pr. onge,,';li1j n :it'',. _. lnju stertent, ó:1v. Ont=c)Inwwïjden, pplegtig onder 't getal van de belijders 'retltvaardig, ,1 ornbill ke, onr'egtvaarcl g^- wijze.
^lnj n te se, f. Onjuistheid , onnaaz/zvl:eurir eenvr bijzondere eeredienst opnemen, toelaten tot de
kennis van zékere geheime plegtigheeden of myste- heid• I. - - 1 u j ustiee, f. O»gereatigheici,onregtriën: I1 se tit in- aux mvstéres de Cérès, hij liet vaardigl2eid, Onbillijk;neid l.; on/'egtvaardige daad f.,
zich inwijden in de geheimen of verborgenheden van oneer t, oogel k n., veronrieluh.ing I. L'inj- aigrit les
Ceres. ---- (fig.) Bekend maken, mededoelen, op de ',sj)rits, le ongel 'Lighei verbittert de r etnocd,erei^.
balre, (:ommettre, Exercer ure iii)-, tie onhoogte brengen, oefenen, bedreven maken, de eerste
gronden bijbrengen. in- qn. ii one sciatica, ii un ge erit•igh''i^l, een (,.,,•-'/l, eire velo ,7ageiUlii7,
/f
began,
aandoe,..
iemand
de
art,
beginselen eergei= wetenschap, eenei '
--- lnj nstifiable, adj. b Tiet te , ^,'i tvaa•r dirte--n, ,it te b•illijil'e,l, Oili..'rile l•iabaar. ---- lnjaibkunst leeren. La nature semblait l'avoir initid
ses secrets, de natuur scheen hem hare geheimen tifiié. e, 'dj. Ong r', te ,irdi d,” (ingtebill ki.
,

inlisib► le, vair). r rile st. , ;.,

te hebben toebetrouwd, medegedeeld.

injeeter, V. a. [Méci., Clair.] Inspuiten, opspuiten: hij- du laic dans 1'oreille, melk in 't oor

spuiten.. --- Ook met den naam van het deel, waai'aan de inspuiting veruigt wordt, tot v oo r werp:
In)- les weines, les artères, de aderen, de stagade-

ren opspuiten. --- Het part. passé is ook adj.: Liqueur inj-e, ingespoten vocht n. Vaisseaux inj-s,
opgespoten vaten a. pl. --.. lnnjeateur, ti'iee, adj.
Tot inspuiting dienend: `Tulle inj-, buis tot inspuitiny, spuit l. --- INJECTEUII, In. fnspuiter=, rpsp•ui
Ier m. ---- injection, f. liet inspuiten; inspui-

t ny, op^epuiting, i n j e e t i e f.; tot inspuiting die-i
nend vocht n.; inspuitingskunst f. 11 a fait faire des
í€hj-s pouf guerir vette plaie, hi heeft inspuitiriden
laten doen , ore die wond te genewn,. L'iiijëtait trop cllaude, de inspuiting was te heet. --inj-:n, opge spoten ligchaamsdeelen, opgespoten arm-atomi.ech.e pr•wpardten n. pl.
injoneliotn, t. Uitdrukkelijk bevel, gebod n.,
last in., inscherping f., stellig voorschrift n., i rn-

j 2i, n c t 'i, e f. On lui a fait inj- de partir, Trien heeft

heng bevolen te vertrekken.

injonable, adj. [Tlrédt.] (woord von Voltaire)

Onspeelbaar, niet te spelen: Pièce inj-.

!njaadieiaire, adj. Tegen den regtsvorm.
to j udieietisentent, ado. Op on•oordeelfcundige
wijze.lnnjn^elieieaax, lense, adj. Onoordeelkundig, onverstandig, slecht overlegd. y in j u

e, e, adj. Onbeoo-rdeeld, on gevonnist.
inn j asre, f. Onrecht n., onbillijkheid rredgtoverIcrae'htinq 1. - 1211 gager_ zin: beleedirjing f. (inz.
á t i goeden naam), eE't' we .in ,
van de eer, e;'l
.
rk'tt nM g i . o'm , anoad , se imp alt, ;

In lilaiius 1Cí:.

-:i/'

•.

tz'f;/ Y[,[, S[Il[,E).

lnnaaseil)iiit'', i. [Théol.] Ongeborenheid f.,
de of ;duogel jhlzei+1 va•rr getep,ld te z ga (eerre eigenschal) c ie der,Vader fen. den 11. Geest wordt toegehen(t)._. • Inma,Seilile, 1/O j. Ongwleeld, ongeboren,.
En natrralibsrs, 1+?C. a"2'., 1. N.%. L U ALId3US.
ligsitar°el, le, adj. Onnatuu•rljjk. - -_ ln11atrurellentexat, ado. Opp onnatuurlijke wijze.
lfna li,aLi!itd,1'. [Navig.j Onbevaarbaarheid,
oergeschiktheid tiener ilOats care bevaren te ill.: den.

On!, uikbaarheid, ongeschiktheid f van• eens. vr^ar-

tui olim zee te bo.:(i''rt, __-_ liin vii,a,ble, a j.
OnlevoarbatoI°: 1'', 4i,7'' [•endent 'et1' !/l'/' ir11/-.

de, ijsban^o-en 'r.^^;, L,n (lie ~ ^ onl3evtrccí'ct«l^ .
time, e, €„(lj. f- Phii. I,agebr.^i°en, (," / l
rr,
ingeschapen, efo)ï , de natl,/j, i;rrer^la,,t. li'l', s9ualites hitte -s, Éaa/ngebore , , rr'les( hx)l n r,1en.-,beifTir n.

Iii., eilier/st'il--l'p,a f. pl.
S iiinece/.ai^'e, adj. Onnoodig, '11/.
j-1 ,-ii, iet v).00dive'rtdi; .
. 11111eee siti einerit,
ail;. 0 , ' €'; ,iv di'le -tu•jze. _ -- liiii i i ,'., tj, f. [,Di.dact. j -'iet -roc-itv, !:.ij ,heil f°.
lnne$neiable, rlj. 1Con^ . !Viet [:erhtz ^del-

baarof omzeg'. ' , (vtan i "'I.' - ls, s'°lit,ldbrievera.
lflnéiti, t. [Pill. - Jemg-

nh it!, in,,;., I'a-

ienheid f. (vol. I^^ vL^.

lieriervatioii, f. j1'i vrsiol. s Zen ivir fi
vf -' n.

op 7'°t denken , i n n' - v a t i' I.
lulaettoy`ihle, ,dj. O^ -weiácc^ b ar,
l^^noee^^^ ent, lido. 1 h' 'láá-,hizlr''':t, zr'-.'fta Sze
ague, Zonfl r erg, zonder• list of t+éclr°' ,
oP
;

'.'l( oowe c zotte, dorrt.í^ae ^trzl^ze, uit o'Tnoazellaeid.
a-

t a. ,Z'

i,
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onschuldig, zonder erg gedaan, gezegd. --- I1 vint
tout inn- raconter la sottise qu'il avait faite
h# vertelde zeer onnoozel de gekheid , die hij
begaan had. -- Innocence, F. Onschuld, nie
schuldigheid, vrijheid van schuld, schuldeloosheid f.:
Les juges ont reconnu son inn-, de regters hebben
zijne onschuld erkend. Défendre la cause de t'inn-,
de zaak der onschuld, der onschuldigen verdédigen.
- Onschuld, reinheid, zuiverheid van zeden; een
argeloosheid f.: Linn- de nos premiers-voudighe,
parents, de onschuld, onbesmetheid, reinheid onzer
eerste ouders. Perdre son inn-, zijne onschuld, de
zuiverheid zijner zeden, de reinheid zijns harten
verliezen. L'áge d'inn-, de leeftijd in. der onschuld,
de kind.cchheid f. -- On:schadelijkheid, ongevaarljkheid f.: Linn- dun remède, de onschadeljkheid
van een geneesmiddel. ---• Te groote eenvoudigheid,
onnoozelheid, domheid f.; Cet homme est dune
grande inn-, die man is zeer onnoozel. -- Innocent , e , adj. Onschuldig, schuldeloos, zonder
schuld: 11 fut 8bsous et reconnu inn-, hij werd
vrijgesproken en voor onschuldig verklvard. — Onschuldig, argeloos, eenvoudig, -rein, zuiver, onbesmet:
I1 est encore aussi inn- que l'enfant qui vient de
naure. hij is nog zoo onschuldig, argeloos als een
eerstgeboren kind. Il mène une vie inn-e, hij leidt
een onschuldig, eenvoudig leven ---- Jeux inn-s,
kleine gezelschapsspelen, pandspelen n. pl. - -- Onnoozel, ligtgeloovig,, dom; niet wel bij 't hoofd,
i n n o c é n t. Vous etes been inn- de croire cela,
g zijt wel zeer onnoozel, als ge dat gelooft.
am.) Le pauvre homme! ii est inn-. die arme
man! hij is niet wel bij 't hoofd. --- Breuvage, Remède inn-, onschadeljke drank m., geneesmiddel n.
— Ook als subst. m. en f. in dezelfde beleekeni-ssen: it faut protéger les inn-s, uien moet de onschuldigen beschermen. Il a laissé quatre petits
inn-s, hij heeft vier onnoozele kinderen achtergelatea -- Le massacre des inn-s, de moord der onnoozele kinderen (door Herodes). Les Inn-s of La
fête des Inn-s, het feest der onnoozele kinderen,
aller-kinderendag m. — (Anc. loc. prov.) Donner
les inn-s, of Innocenter, op aller-kinderendag uit
scherts met de roede slaan. -- (Loc. firm.) C'est
la musique des inn-s, 't is erbarmelijke inuzijk,
kattenmuzijk. — [Cum.] Une tourte d'inn -s, eene
taart van jonge duiven. -- (far.) Un pauvre inn-,
een arme, eenvoudige onnoozele hals m. Faire 1'inn-,
den onnoozele spelen. -- (Loc. prov.) C'est un innfourré de malice, hij heeft ze achter de goren, 't is
een wolf in eene schapenvacht. -- INNOCENTE, f.
[Costa Soort van ruim vrouwenkleed n. zonder
gordel of láj fband (op 't eind der 17e eeuw. ---- Innocenter, v. a. Voor onschuldig verklaren, regtvaardigen, vrij reken. -- (fig.) z. onder INNOCENT.
--- Innoeuite , f. [ Méd. ] Onschadelijkheid f.:
L'inn- dun breuvage, dun remède, dune plante.
Innonnbrabilité, f. [Didact.l Ontelbaarheid,
talloosheid f. ---- Innoinbrable, adj. Ontelbaar,
talloos; zeer talrijk: D'inn-s beenfaits, tallooze weldaden f. pl. - ; Innombrableinent, adv. Op
tallooze wijze. - Innombré, e, adj. Ongeteld.
Innomnie, e, adj. [Dr. rom.] Onbenoemd, niet
onder een' bepaalden naam bekend: Contrats inn-s,
onbenoemde contracten n. p1. --- Innotninable,
adj. Onnoembaar, niet te noemen. ---- Innonuné,
e, adj. [Anat.] Ongenoemd, nameloos, zonder naam:
Os- inn-s, ongenoemde beenderen n. pl. (twee beenderen van 't bekken) . Veines, Artères inn-es, ongenoemde aderen, slagaderen f. pl. --- Innoneinable, adj. Onnoembaar, geen' naam te geven.
Jnnovateur, trice, adj. Nieuwigheden invoerend. --- tells subgit.: Invoerder m., invoerster f.
van nieuwigheden. (In zake van godsdienst zegt
men doorgaans NOVATEUR.) ---- Innovation, f.
Nieuwigheid, invoering van iets nieuws, i n n ov d t i e f. Inn- en politique, en législation, en int decine, en littérature, nieuwiOheden in de staat kunde, wetgeving, geneeskunde, letteren, invoeren. Inndangereuse, gevaarlijke nieuwigheid f. --- innover,
V. n. Nieuwigheden invoeren: Il ne faut point inn- légèrement, men moet niet onbedachtelijk nieuwigheden
Invoeren. --- Ook als v. a. li ne faut riep inn-. —
Het part. passé is ook adj.: Fête inn-e, nieuw ingetnoerd feest n.

(f

INONDATIO N ,

---

—

Innliniérabilité, innumérable , Innnn.érableiaient, Innnnrnér&&. e, z. INNoMPPAHILITE, en'.

Innntrition, f. [Méd.] , z. v. a. ATROPHIE.
ino, m. , H. n.] Naam van een' dagvlinder m.
j inobédieiiee, Inobédient, e, inobéissant, e, z. DESOBÉISSANCE, DÉSOBEISSANT.
Inobseurci, e, adj. Onverduisterd.
nobservable, adj. Niet waar te nemen of gade
te slaan; niet na te leven of na te komen: Pbènomènes in-s, niet waar te nemen natuurverschipnselen n. pl. --- Préceptes in-s, onopvolgbare voor schriften n. pl. ---- Inobservance, Inobservation, f. Het niet-in-achtnemen, niet-naleven (van

overeenkomst, voorwaarde, enz.), ver
overtreding, niet --onachtzmig,verwlon.
vervulling, i n o b s e r v d n t i e f. ---- y Inobserver, v. a. Niet waarnemen; niet naleven, veronachtzamen, overtreden. - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Maladie inobservée, niet waar
ziekte f. -- Carênie inobservé, niet nage--genom
leefde, overtreden, geschonden vasten f.
Inoearpe, adj. [Bot.] Met vézelige vrucht.
INTOCARPE. m. [Bot.. [ Brijappelboom van de Zuid
-re
eilanden, i n o k a rp u s m.
Inoecupation, f. Werkeloosheid, ledigheid f.
— Inoecupé , e, wij. Werkeloos, ledig; onbezet. Vie in-e, werkeloos leven n. Place in-e, onbezette plaats f.
eene wet,

in-oetavo, adj. et siubst. in. (vgl. IN) [Impr.,
Libr.] Boekformaat n., ivaarb ieder vel driemaal
gevouwen is en 8 bladen of 16 bladzijden heeft:

Des volumes in-octavo of Des in-octavo, boekdee-

len in-octavo (in 8°), octavo-boekdeelcn n. pl.
Inoenlaire, adj. [H. n.] In de ooghoeken geplant (b. V. van de voelsprieten der insecten).
Inoeulateur, ni., -trice, f. [Méd.] Inenter m.,
inentster f., hij of zij, die de kinderziekte inent. —
Ook als arfj. Instrument in-, entmesje, soort van
lancet n. --- Inoculation, f. Inenting, inz. die
der kinderpokken, i n o c u 14 t i e f. Communiquer
une maladie, la petite verole par in-, eeoe ziekte,
de kinderziekte door inenting mededoelen. L'in- de
la vaccine, de inenting niet dc koepokken. — &noenler, v. a. Inenten, inz. de kinderziekte, kunst
ziekte, de kinderziekte mededeelen, in o--matigen
cu 1 é r e n. ---- (fig.) I1 est plus facile din- on vice
qu'une vertu, 't is gemakkelijker Bene ondeugd dan
eene deugd in te prenten, in te scherpen, bij te

brengen. — S'IN'OCULER, V. pr. Ingeënt worden,
zich door 'inenting mededeelen. --- Het part. passé
is ook wij.: La petite vérole inoculee est plus
bénigne que la naturelle, de inl;een.te kinderziekte
is goedaardiger dan de natuurlijke. -- Inocaliste, m. Planhanger, voorstander m. van de inenting.
Anti-in-, tegenstander van de inenting.
lnodorant, e, gebruikelijker Inodore (woord
van J. J. Rousseau) [Bot.] Geen' reuk of geur van
zich gevend, reukeloos: Fleur inodorante or inodore,
reukelooze bloem f. -- Cabinet d'aisance inodore,
reukeloos gemak (sekreet) n. -- Inodoriférant,
e, adj. Niet welriekend, niet geurig; reukeloos.
module, m. [Méd.] Vézelig toevallig weefsel,
dat zich in etterende wonden ontwikkelt en de hoofd

Inocloilaire,-orzakdelitnvomqs.in-, z. vv. a. INODULE.
inoffensant, e, Inoffensif, ive, adj. Niet

adj.: Tissu

beleedigend, geenerlei kwaad bedrijvend, argeloos,
onschuldig. --- Inolfensé, e, adj. Niet beleedigd;
onaangevallen. -- inolfensivesnent , adj. Op
niet beleedigende, argelooze wis.
Inofdcieusen' ent, adv. Op onbillijke, onbehoorl-(jke ?.vis. _ Inoff eieux, ieuse, adj. Onbehoorltjk, onpligtmatici, onbillijk, wcwederregteljk,
benadeelend, verkortend: [Jur.] Testament in-, onbillijk, regtverkortend testament n. (waarbij de regtmatige er fgenaam zonder grond door den erfmaker
wordt onterfd. Donation in-ieuse, onbillijke schen king f. (waarbij een der kinderen ten -nadeele van
het regt der anderen w o rdt bevoordeeld). — Inof•
ficiosité, f, [Jur.] Onbillijkheid, wederreutelijkheid f. (van eene erfmoki-nrl of schenking). Action.
Plainte din-, regtsvorderinq, klapt f. 'wegens onbill?ike regtsverkortinrl (hij erfmakingen of schen
i n o l i t h m.-kinge).(ps,
Inolitlie, m. [Mindr. ] I'ezelsteen. m., straalInonibraié, e, adj. Onbeschaduwd, zonder
schaduw, zonder boomen: Site in-.
inondation, f. Overstreoming, inbraak f. Notre
pays eet sujet aux in-s, ons laad staat aan overstrooncin pers bloot,. -- In- es usde par les glides. door

I.NON1)-Ë

--

de re+lens veroorzaakte over°stroorning. --- [Fort.]

Onderwaterzettingg, i n u n d d• t i e f.: Faire des in-s
autour dune place, den omtrek eener vesting onder water zetten, inundatiën maken. --- Het overgestroomnde water zelf, vloed, watervloed m.: L'ennemi eetra dans la place h travers 1111-, de vijand
drong midden door den vloed, door de onder water
gezette streek, de plaats binnen. _-- (fig.) Groote

rnenr,te f. volks, zwerm ni. vijanden, die een land
binnenrukken en als 't ware overstroomen: L'Occí-
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INQIJ1SIT1OIN.
In-pi-oin; tu, n1., z. E.11ROM1'TU,

lnqualifable, adj. (doorgaans in .' ivciderd
zin) Z\'aet riet den e egten nrIarn te rroernen, niet te
qualificeren, -niet quali/iiceernbaar: Conduite ïnq-.
-t- Inquant, ni., nTu ENtAN.
ln-quarante-huit, adj. en s-u•bst. in. Boek
waarbij iedervel zr bladen of 48 blad--formatn.,
zoen heeft: Des volumes in-q-, of Des In-quarante-hult, boekdoelen n. ,pl. in acht-en- veertigste

formaat (in !s°).
(QUARTAT10n.
inquart, in., Inquartation, t., z. v. a.
dent était troublé par tin- des barbares, het Westen werd beroerd doorde overstroorning der barbaren.
in- quarto, adj. it subsi. in. {latirij (vrgl. IN)
h--- (dénigr.) Une in- d'écrits, de brochures, een [inipr., Li1u . j Boekformaat n., uraarbp liet vel
vloed, een heir van gesch'r°iften, van vlupschriften. tweemaal gevouwen is en ! bladen of 8 bladzijden
— monde, e, adj. (en part. passe van toonder): heeft: Des volumes in-quarto, of Des in-quarto,
Plaine in-e, overstroomde, verdronken vlakte f. – boekdeelen i n-q u a r t o ( u o), quarto- boekdoelen, n.
Visage in- de pleurs, in tranen badend gelaat ti. pl., kwartijnen m. pl.
In-quatre-vin gt-seize, , Ij. rit ubst in.
--(fig.) Ville in- d'étraiigers, stad t. rol vreemde tint/en. ----- [Bot.] Plaates in-es, onder water blij- [Imps., (,ibr.. Boete formaat, waarbij het vel 96
vende planten 1. pl. (die in 't water groeijen zon bladen en 192 blad zijden heeft: Des volumes in-q-,
aan de oppervlakte te komen'). ----- lnonder,-der of I)esin- gaatte- vingl.-seize. boekdeel,',, in zes-eni.
V. a. Overstrooinen, onder water zetten, i 'n o n- •neçientigste formaat (ut
Ínqueresse, t. [Pêcllél Werkvrouw, rlie de
d é r e n: La mer a inondé Bien des terres dans les
Pays-Bas, de zee heeft in de Nederlanden veel gronds lol i^ri;en aai, slretev rijgt ome ze te droor;en, hooverstroomd, verdronken. --- Bij vergrooting: ry- r in(Jaa.nrj)qster' f.
ingiliet, ète, adj. Unfit'! 11.1/. bezor rid, beavreesd,
kelijk bevochtigen, doornat maken : Les pleurs intlondaient• son visage, de tranen stroomden over bt'kommerd; ---- onrust of bezoegdheid aanduidend;
haar gelaat , hare oogera, zwommen , haar gelaat ---- onrustig, woeli fi; --.- woeigeestig, woelziek; onbaadde •i'n tranen. ,In- qn. dun verre d'eau, iemand vergenfregri met zijnen staat. Cette nouvelle me
een glas water over 't lijf werpen. --- (fig.) Les bar- rend inquiet, else tijding maakt •rn-ij ongerust, bebares inondérent I'empire romain , de barbaren zortid. •- - La jalousie est une passion inquiéte, de
overstroomden 't romeinsche rijk. -- Une multitude jaioezy ris eer onrustige hartstogt. - -- I'n air inq-,
immense inondait la plaine, eerre tallooze menigte Des regards inct-s, een ongerust !gelaat n., bezorgde
rukte in, overdekte de vlakte. -- In- Ie public do blikken m. pl C'est uni esprit i HIJ -, 't is eert on• in. - 1.n iilalade inq-,
mauvais écrits, arp i publiek griet slechte hri•ften rustige geest, . it woelgeest
over stroomnen. -- S'INONDER . v. pi. (fa:n.) Zich veel een onrustige, woelige ziele. U n sommeil inq-, een
water of ander vocht over 't lijf storten: zich oir rustige, dikt jis u frlebr•okert slaalt in. Inquiétant, e, tij. Onrustbarend, verontrustend,
rijkelijk de keel smeren.
lnopiné, e, adj. Ongedacht, anverwacht, on- i'riitverstorend, zo•cgu'ekkend: \ oisinage inq-, •r'ust„

voorzien., onverhoopt: Accident in-, onvoorzien,
onverwacht voorval n. ---- Inopinément, adze.
Onvoorziens, onverhoeds, onverwacht, op onvermachte wijze: Cola est arrive in-, dat ic onvoorziens gebeurd.
Inop p ortun, e, adj. Ongelegen, ontijdig, las tic,. -- inopportnnélnent, adv. Op ongelegene
weze, ten onpas, ten ontijde. --- Inopportunité, f.
[Did.act.] Ongelegenheid, ontijdigheid. onvoeq#zaanr-

heid f.
Inorganique, adj. Onbewerktuigd, niet of•c,ac•nisch•: Etres in-s, onbewerkluigde wezens r). pl. ^I.n
matière in-, de onbewerktuigde stof f.
inorthodoxe, Inortbodoxie, ., z., cie meer
gebruikelijke woorden HÉTERODOXE, HETERODOXIE.

verstoreufl/e nabuurschap f.

\ouvelles inq-es, ver

pl. -- Ii gaiétation, f.-ontruseidjcg,I.
Verorrtrriustint f. (in rieze.r zin niet gebruikeh;k).
---- [J ris, stoeldrie; t., die de prescriptie
of vei jarinrl oer'!? nit 1. =-- Ïnquiéter, t. a. On!rusten, verontrusten, or,•cierust maken, bezorgdheid
of bekommering buiten; .totes, vverstor°en, verhinderen: Cette nouvelle, Cette peesde iii' uit!

dit ,e/nou, deze eedacht( •Perontrus1 rnrj. - - 11 ne
'reut point qu'on l'inquiete, hij wil niet, that men
hein store. Iraq- Pennenli par In fau-ses attaques.
(Jein viJa #ri door looze aa'rjvollen eio^ntrusten ^- s'ENQUtET Ell , 2 l's, hela verontr usten, z,ch bekoin;neretr•; zich unit',. ziclr bekrcurrerr: It est sans
souci, it ne s'inquiète de (Sur) riem, hij is zonde i
zorg, hij bekorntrre t zich oen >;ii its. Na vous il lquie.

inoseulation, f. i.Anat .] , z. v. a. ANASTOMOSE.
Inoubliahie, adj.: Onvergétet jk: Evénement. tez pass de ses mel►.aces, stoor ri aan. zijne bedrei€jincgen niet. -- Het part. passi' is ooh adj.: Perin-. --- Iitoublié, e, adj. Onvergéten.
Inoui, e, adj. Ongehoord, nooit gehoord; zeer sonne inq-e, verontrust, gestoord persoon in. --vreemd, zeldzaam. Action, Cruauté in-e, onge- Ingiiiétude, f. Onrust, ongerustheid. bekornmehoorde daad, wreedheid f. Voilà une chose in-e, r-ir7:rt, :iii j, bezorgdheid, beangstheid f.: J llez chez
dat is iets ongehoords, iets zeer vreemds of zeld- vous, v (ii re nlére est dans one grande, wive, mortelle mol -, ;a naar ' huis, uwe moeder is in groote,
zaams.
Inoxydable, adj. [Chico. j lviet oxydeerbaa.r, doodeliji£e o, gerustheid. s'en soyez point en inq-.
„

wees daarover niet bekommerd , ongerust. ---niet vatbaar voor verbinding met de zuurstof.
In-pace, m. (latin, eiij. in vrede, in ritst) (vgl. Onrust,verrznderlii/heid, zucht t. naar ve7'andeIN) Kerker m., gevangenis f. bij sommige kloos- rinq: I.'inq- naturelle á 1'hon7me. --- Onrustigheid,
woeligheid, rusteloosheid, benaauwdheid I. (bij zieterlingen tot levenslange opsluiting gebruikt.
In-partibus, loc. ode. (pr. ine-par-li-buce) ken): Ce malacle ti passé Ia nuit lans une grande
( latin, bij afkorting voor i. p. infidelium) In 't ge- inq-, dan de grandes iiriq-s, die zieke heeft een'
bied, in 't land der ongeloov rqlen, der niet -kat/to- zeer itt rustigen., benaau•wdennachtgehad. -_. Iraq-s,
l jke christenen: Évéque in-p-, bisschop i n-pa r^ t i- li•r;te, zrr)erveizde p n, vooral t (Ie beeneer•, kri.ewebisdomi n een linr_l f. Ii a des inq-s tux (dans Ies) jambes.
b u s (die den titel voert vein een.
T lnquiner, 't'. a., z. v. a. SOUILLER.
land, dat de ongelootigen• in bezit hebben). -- (iq. et
Inquisiteur, m. Onderzoeker, navorscher^; i,nziron.) Monarque in-p-, monarch, vorst zonder land.
In-petto, loc. adv. (vgl. IN) (i.tal., eig. in de rleloofsonderzoeker, ketter'regter, i n q u i s ^i t e u r in,
borst, in 't hart). Bij zich zelven, in de gedachte, Le grand inq- d' Espagne, de groot-intluisitcur van
in 't geheim: 11 jura in-petto de se venger tét ou Spanje. --- Iii- d'État, staats-inquisiteur, een unet
Lard, hijzwoer bij zich zelven zich vroeg of laat te onbeperkte volmarJt bekleed regérinqspersoon in ii
wreken. Le pape a fait deur cardinaux et. en a voormalige republiek Venetië. '- [H. n.] Soort van
reserve on in-petto, de paus heeft twee kardinalen stinkwesp of prachtkever (bupreste). - j In q ui
a.clj, Onderzoekend, navorscher1(/ -sitf,ve
benoemd en er nog een in p e t t o. in de gedachte
gehouden (wiens naam hij eerst later zal bekend de inquisitie of de inquisiteic-ren betreffend. 1 egard ililt-, scherp onderzoekende blik m. maken) .
In-piano, ni. adj. et subst. (latin.) (vgl. IN) lnquisition, t. Onderzoek n., nasporing f. (in
[Impr., Libr.] Formaat n., waarbij het vel papier dezen algerneenen zin zelden ,gebéziqd); -- geloofsniet gevouwen is en slechts 2 bladzijden heeft: Des onderzoek ti., geestelijke regtbank f., welter in
formats in -plano of Des in- plano, in -plano forma- sommige landen I 'clesteld, ter opsporing en bestraf
fief; drrzniken, die tien do alrterrtelne (katholilke)
ten, n. pl.
,

:

,
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IIXQUESITIONNAIRE

I NSENS1.

kerkleer afweken, ketterqregt, heilig officie n.,
inquisitie f. Les horreurs de l'inq-, de gru-

welen ni. p1 , der inquisitie. Les familiers de l'inq-,
Z. FAM1LIER In. -- inqiiisitionnaire, adj. Tot
de inquisitie behooend. -- Inquisitorial, e,
wij. Der inquisitie of den inquisiteuren eigen;
scherpvcrhoorend, Uitt?OfJend; - achterdochtig;
willekeurig; al te streng, inquisitôrisch. —
Inquisitorié, C, a7 J.: Personne inq, of als
subst. INQIJISITOIUE, m., -E, f. Door de inquisitie
of 't kettergerigt veroordeelde ui. en t.
Inrauno. ,n [Corn.] Ongesponnen egyptisch
katoen ii.
Inrotulation, t. [Ann. prat.] IVouimering of
aaneenhechting der acten naar volgorde, I n r ot V
V. a. De geregtsstulcken
1 cl ti e t.
naar volgorde nomnrren en aaneenliechten, i n r ot .0 I é r e n. (vernielbaar.
Unrnivable, tuij. (Woord van Voltaire) OnJnsalsissabilité, f. [Jur.] Onaantastbaar
heid 1. - Insaisissable, wij, [Jur.] Onaantastbaar, vrij voor gereqteljjk beslag: Pension ins-,
jaarwedde t., op welke geen arrest of beslag kan gelegd worden. --.T\iet gr ijpbaar; niet waarneembaar
door de zintuigen of door 't verstand, onwerkbaar,
onbegrijpelijk: Un lutteur ins-, een niet te grijpen
worstelaar. Des sons in-s ui l'oreille, voor het oor
niet waar te nemen, op te vangen bonen m. p1. Le sens de cette inscription est ins-, de zin van
dit opschrift is onbegrijpelijk. -- Homme ins-, onbegrijpelijk, ondoorgrondeljk mensch; ook: iemand,
op wien men geen vat kan krijgen. - Insaisissableitient, ode. Op niet waar te nemen, on-

--

-

merkbare wijze. (ongeschikt.

Izinalifiabte, a.dj. [Clio.] Tot zoutvorining
Insalivatiou, f. [Méd.j Vermenging van 't
speeksel met de spijzen, speekselvermenging, in .c a1 i v a t i e f. - Gebrek n. aan sp eek selvloed.
Insalubre, adj. Ongezond, ncuteelig voor de
gezondheid. -« Insalubrernent, adv. Op ongezonde wijze. - lnsalubi-ité, 1. Ongezondheid
(inz. met betrekking tot lucht en water): L'instie lair cause des maladies. de ongezondheid, der

lucht veroorzaakt ziekten.
Insanie, Insanité, t., Z. v. a. DELIRE, FOLIE.
Insapide, aj. Zonder smaak, smakeloos: Mets
ins. - lissapidité, t. Smakeloosheid t.: L'ins- de
ces niets, de smakeloosheid dezer spijzen.
insatiabilité, 1. (pr. tin=cia Onverzadelijkheid f., onverzadelijke eetlust m.
(fig.) Ins- de
gloire, de richesses, onverzadelijke beg eer te 1. naar
adj. (pr.
Insatiable,
roem, naar rijkdommen.
t=c) Onverzadelijk, onverzadigbaar, nimmeezat:
II a une Inim ins-, hij heeft een' onverzadeljkcn
honger. (fig.) Avarice ins-, onverzadelijke gierigheid. Soif ins- de richesses, onieschbarc dorst
naar rijkdommen. Un homme ins- de gloire, een
altijd roembeqeerig man. - lusatlabJement,
adv. (pr. t=c) Op onverzadelijke wijze.
Insaturable, adj. [Chim.i Onverzadigbaar,
niet te verzadigen.
S Insciernineut, adv. (pr in-ci-n- man) Ouwetend, buiten weten, zonder voorbedacht of opzet,
uit onwetendheid: Je vous ai nui insc-, ik heb ze
buiten mijn weten, onvoorbedaclzteijk benadeeld.
S lnseience, t. Onwetendheid, onkunde t.
)

--

Inscriptible, adj. [Géoni.1 Beschrjfbaai in

een' cirkel of in eene splicer: Tous les triangles
sont inscr-s, alle driehoeken laten zich in den cirkel
beschrijven. -- Inscription, 1. Insclu'ift,opschrift,
bijschrift n.; - inschrijving, opschryvzng, inscriptie f. Monument chargé d'inscr-s, met op-

schriften bedekt gedenkteeken a. Décliiffrer une
inscr-, een opschrift ontcijferen. - L'Acadéznie

des inscr-s et belles-lettres, de akademie der opschriften en fraaije letteren (een door Lodewijk
XIV. te Parijs opqerigt genootschap). - Inscr
sur une liste, inschrijving op eene lijst. 11 a pris
sen mar-s en droit, en médecine, hij heeft zich als

-

student in de reyten, in de medicijnen laten in-

schrijven. [Vin.] lnscr- sur le grand livre (de
Ia dette publique), inschrijving op het grootboek

(der nationale schuld). -. [Jar.] Inscr- liypothëcaire, Z. HYPOTHECAIRE. lnscr- de (of en) faux,
ezanklagt 1. van vervalsching, wraking van een te
voorschijn qebragt stuk als valsch of vervalscht. —
[Mar.] laser- maritime, opsckriving tot de zeeàietzst. -- [Géom .} Beschrijving eener figuur in

een' cirkel of in eene spizeer. - Insei-li-e, V. a.

Inschrijven, opschrijven, boeken: lnscr- qn. sur La
lisle les candidats, iemand op de lijst der kandidaten inschrijven. Il s'est fait inscr-, hij heeft zich
laten inschrijven. Inscr- une rente nu grand livre,
eene rente in 't grootboek inschrijven of boeken.
lnscr- une maxime sur on monument, eene spreuk
op een' gedenkteeken plaatsen. -- (fig.) Inscr- son
nom au temple de mémoire, of de Ja gloire, dans

les tastes de Ia gloire, zich onsterfelijk maken,

zich een' bljvenden roem verwerven (door geschriften, heldendaden, enz.). -- [Gdom.] Inscr- une
fi gure dans une autre, eene figuur in eene andere
beschrijven,.' S'INSCIUnE, a. pr. Zich inschrijven
of doen inschrijven: Je m'inscrirai sur Ia liste des
-

souscripteurs, ik zal mijn' naam op de lijst der

inteekenaren zetten. [Jur.] S'incr- en faux,

voor 't gerept bewéren, dat een of ander stuk
valsch of vervalscht is, eene aanklagt van schrift-

vervalechinq instellen. - Bij uitbreiding ook in
het daqelijksch leven: Je m'inscris en faux contre

ce que vous flutes, ik verklaar uw gezegde, uwe
bewering voor valsch, ik kom op tegen 't geen gij
zegt. Inserit, e, adj. (en part. passe van

inscrire): Dette inscrite, ingeschreven, geboekte

schuld t. Orateur, Créancier inscr-, ingeschreven,
redenaar, schuldeischer in. [Géom. ] Figure inscrite, ingeschreven figuur t.
Insci-utabilité, f. [Didnct. ] Ondoorgrondelijkheid, onnaspeurlijkheid 1. .. inscrutable,
adj. Ondoorgrondeljk, onnaspeurlijk: Les voles

de Dien sont inscr-s, Gods wegen zijn ondoorgrondeljk. Le coeur de l'homme est inscr-, 's menxhen hart is ondoorgrondelijk. inscrutablezient, adz'. Op onnasj; eerlijke, ondoorqrondelji:e
wt?ze.

inscu, Iii., Z. Isu.
insculpter, V. (t. Inhouwen, inbeitelen.
insécabilité, f. [Pliys., Math.] Onsnijdbaar
heid, ondeelbaarheid 1. - insécable, adj. Onsnijdbaar, ondeelbaar: Point, Ligne ins-.
insécourable, adj. (woord van Voltaire) On-

afscheidbaar, onafwe'rpboar.
inseeouable, adj. ]Viet te helpen. -- insecouru, C, Niet geholpen, zonder hulp gebleven.
inseete, ni. [Ft. ii. Dier met koud wit bloed,
voelsprieten aan den kop en zes of weer pooten;
ongewerveld dier, welks borst en achterlijf als door
inkervingen van elkander afgezonderd zijn, kerfdier, gekorven dier, insect n. - inseetier, za.
Insecten-kastje (ter bewaring van insecten), insectdrium n. - inseetifère, adj. [Bot.] Een insect bevattend. insectivore, adj. [H. n.}
Zich (geheel of ten deelc) met insecten voedend,
insecten-etend.'- - - INSECTIVORES, za. p1. Insecteneters za. p1., naam eener familie van zoogdieren
(wollen, spitsmuizen, muskusratten, egels, gordeldieren, enz.) , en ook eener ineniqte vogelen, die
zich uitsluitend of grootendeels met insecten vocden. - Iiisectologie, f. , Z. V. a. ENTOMOLOGIE.

Insectoniologue, za., z. v. a. ENTOMOLOGISTE. - iisseeto-mortifère, adj. insectendoodend: Des substances ins-s, of als subst. Des
insecto-mortifères, insecten -doodende stoffen f. pi.
insecto-phage, rn Insecten-eter m.; z. v. a.
INSECTIVORE. - insectophile, adj. et subst. za.

ei t. Insecten-vriend of -liefhebber za., insectenvriendin of -liefhebster t.
insécurité, f. Onveiligheid t.
Li-seizee adj. et subst. za. [lmpr., Libr.J
Boekformaat n.,waarbij ieder vel viermaal gevouwen
is en 16 bladen of 32 bladzijden heeft: Des volumes
in-seize of Des in-seize. boekdeelen n. pi. in zestiende formaat, in -sedecimo (in 16°).
insémination , 1. inzaaijing f., voormalige
bijgeloovige kuur, eene der vijf zooqenaamde trans
plantatidn, waarbij men een gedeelte aarde met den
etter der wond doorkneedde, daarin het zaad eener
voor de kwaal dienstige plant zaaide en dat met
het waschwater van 't zieke deel besproeide, i ns emina t le.
inseusé, e, adj. Zinneloos, krankzinnig, waanzinnig, gek. Homme ins-, Femme ins-c, krankzinnige man, vrouw. - Bij uitbreiding: onzinnig,

onverstandig, dwaas: N'écoutez pas Ia foule ins-c,
luister niet naar de onverstandige menigte, naar
den dwazen volkshoop. - Conduite, Entreprise

Ins-c. dwaas gedrag n., onzinnige onderneming f.

INSEIN iBILIT1

---

Discours ins-, zotte reclenérinq f. - Ook als subst.
van personen: Que fait eet ins-, cette ins-e? wat

doet die zinne ze? Courir comme un ins-, als
een dolzinnz-ge ¢ is een dolleman loopen. Vous parlez comme un ins-, gij praat als een gek.
Insensibilité, f. Ongevoeligheid, gevoelloos
f.: L'ins- d'une pantie malade, de gevoelloosheid-heid
van een ziek ui lijdend ligchaamsdeel. — In zedel'jken zin: Ongevoeligheid, onverschilligheid; hardvochtigheid f.: I-.'ins- aux reproches, de ongevoelig
voor verwijtingen. I1 faudrait avoir beaucoup-hei.d
d'ins- our n'et•e pas touché d'un tel spectacle, men
zou wel zeer hardvochtig, ongevoelig moeten zijn,
wanneer men bij zulk een. schouwspel niet geroerd
werd. --- Insensible, Ongevoelig, geen gevoel bezit lend, gevoelloos: La matière ins-, de gevoellooze stof.
Les végétaux paraissent ins-s, de rlewas5er2, $cliijnen zonder gevoel. -- Ongevoelig, griet gevoelend,
den zinnelijken indruk der vooreverpen nael ontvangend: Le froid le rend ins-, de koude maalt
gevoelloos. --- In zedelijk•Ii zin: onc,evoelig,
illig, koud, hardvochtig: I1 est ins- aug
aux soul rances des malheureux, hij is
ig voor de klagten, voor 't lijden der on.en: line femme ins- à l'amour, Bene voor
chillige vrouw. -- Ongevoelig, onmerkr te nemen, aan de waarneming
-

Le

-

. Le, mouvement de l'aiguille dune
est ins-, de beweging van den wijzer eenvr°

ffl
tukis osznterkbaar. Ook als seubst. (in zedelijken
zin): C'est. un ins-, une ins-, 't is een onger:oelige,
inz. een voor de liefde ongevoelige. --- Iusensiblenuent, adv. Op onmerkbare, ongevoelige wijze,
allengs, van lieverlede, ongemerkt: La vie, le temps
s'écoule (of passe; ins-, het leven, or lijd fiaat ongeinerkt voorbij. L'eau ereure ii,s- les pierres, het
water holt allengs de steeneg uit,. --- Insensitif,
ive, adj. [bidact. ] Zonder gevoelvermogen: Les
pisrites soot. ins-fives. --- Insenti, e, wij. Niet
gevoeld, niet rundervonden.
Inséparabilité, f. [bidact.] Ona /scheidbaarheid, onafscheidelijkheid f.: L'ins- des trois personnes divines. ---- lnséparable, adj. Onafseheidbaar, onscheidbaar, onafscheidelijk: L'ombre
est ins- du corps, de schaduw is onafscheidbaar
van 't ligchaam. Le remords est ins- du crime, de
wroeging i.s onafscheidelijk van de misdaad. - Ook an personen: Ces deux amis sont ins-s,
deze twee vrienden zjjui ons. fscheidbaa.r, zijn altijd
bijeen. -- In dezen zin ook als subst. (fam.): Ce
soot deux ins-s, 't zijn de siamésche broeders. -[Gram.] Particules ins-s, of als subst. INSÉPARABLES, onsebeidbare partikels of voorvoegsels (zoo
als in in inséparable, dé in détruire, enz.). •
INSÉPARAIlLE, m. [H. n.] Guineesch parkietje n. Inséparablernent, adv. Op onafscheidel{jke
wijze: Its lont unis ins- of ins- unis, :zal zijn onaf
scheideltjk vereenigd.
Insérahle, a`dj. Invoegbaar, inlaschbaar, opneembaar: Cet article nous parali ins-, dit artikel
schijnt ons ter opnarne, ter inlasseliing geschikt. --lnérer, V. a. Invoegen,, insteken, inlasschen,
inschuiven, inzetten: Ins- tin cahier, un feuillet
dans un livre, eerie katern, een blad In een boek
steken of inlasschen. -- I1 a inseré vette singularité dans son hi,oire, hij heeft deze bijzonderheid
in zijne geschiedenis ingevoegd, opgenomen. I1 faut
en ins- qe. dans votre harangue, gij moet iets
daarvan in uwe redevoering laten vloeijen. Faire
ins- un article, utje annonce dans un journal, een
artikel, erne advertentie in een vlagblad doen• opnemen of plaatsen. ---- S'1NS1-RER, V. pr. Ingelascht,
opgenomen worden. ---- filet part. komt ook als a(ij.
voor: reuillet inséré dans un livre, in een boek
gestoken blad n. Clause insérée dans un testament,
in een testament opgenomene clausule of b-jjbepaling f. -- [Bot.] Feuille ins-e sur la tige, op den
stengel ingeplant blad n.
Inserinenté, e, adj. [H. de France] Pretre
ins-, of als subst. INSERMENTC, onberedigd priester
(die den burgereed weigerde, toen de burgerljjke
constitutie der priesters werd afgekondigd).
Insertion, f. Inlassching , invoeging, ontsteking,
inschuiving, i-nzettinn, inplanting, i n s é r t i e f.:
-

-

]

Ins- d'un feuillet dans un livre, dune clause

dans on traite, invoeging van een blad in een boek,
van eene bepaling in een verdrag. L'ins- dune ann once dans an journal, de invoeging, opneming,

INSINUER.

t atsing van eene aankondiging zn een dagblad

ns- dune lettre ou d'une syllabe dans un mot,
d'un mot dans an discours, d'une note marginale
dans le texte, de inlassch.ing van eerie letter of

eene lettergreep in een. woord (epénth.esis), van een
woord in eene rede, van eerie randnoot in den
tekst. -- [Chir., Méd.] , z. V. a, INOCULATION. ---

-- [Anat.] L'ins- des fibres musculaires sur lours

tendons, de aanhechting, inplanting der spiervezels
op hare pezen. — [Bot.] L'ins- des feuilles sur la
tige, des étamines sur I'ovaire, de aanhechting,
invoeging der bladeren op den, stengel, der helmdraden op het vruchtbeginsel.
Insession, f. [Md.] Zitbad, half-bad n., dampbad, dat zittend gebruikt wordt.
Insexé, e, adj. [Bot.] Geslachteloos: Fleur ins-e.
insidiateur, trice, adj. Belagend, lagen of
valstrikken leggend, verleidend. -- subst.: Belager m., belaagster f.; verleider m., verlei{lster f.
lnsidi ation, f. Het lagen leggen, belaging f.;
verraderlijke handelwijze f. -- Insidiensement,
adv. Op belagende, arglistige, verraderlijke wijze.
--- Insidieux, ieuse, adj. Belagend, verstrikkend, arglistig, verraderlijk, bedriegelijk, valsch,
verleidend: Offre ins-, verraderlijk aanbod n. Questions ins-ieuses, verstrikkende, arglist44;e vragen f.
pl. Caresses ins-ieuses, bedriegeljke, verleidende
liefkozingen f. pl.
Insig ne, adj. (eiq. een kenmerk dragend) Groot,
uitmuntend, buitengemeen, merkwaardig, beroemd,
roemruchtig, uitstekend: Bonheur ins-, uitstekend
geluk n. I1 ma rendu ;n service ins-, hij heeft
mi Bene zeer groote, uitnemende dienst bewezen.
---- Ook in ku)aden zin: Voleur ins-. vermaarde
dief m. Scéléi-at ins-, beruchte k-waar!iloener. Inscoquin, aartsschelm. Ins- caloinnie, snoode laster m.
- INSIGNE, m. Teeken, ken- of merkteeken n.;
(doorgaans in 't meert,.) eereteekens, stand- of
rangteekens a. pl., i ns í g n i e n. La robe on la
Loge est Fins- du juge, de tabbaard of de toga is
het rangteeken des regters. On avait placé sur ie
cercueil les ins-s du défunt, men had de insijnien
of r•angteekenen- des overledenen op de lijkkist ge
Bij uitbreiding: Les cretins portent a-legd.
leur con les ins-s de in misère physique, de erelins of lcropmenschen dragen aan hunnen hals de
merkteekenen der ligchameljke ellende.
Insignifance, f. Onbeduidendheid, nietsbeduidendheid, nietigheid f. ---- Insignifant, c e
adj. Onbeduidend, nietsbeduidend, nietsbeteekenend,
gering. C'était un discours ins-, 't was een niets
gesprek. C'est un honime tout-ii-fait-beduin
ins-, 't is een volstrekt onbeduidend mensch.
Insitladon, m. [Agile.] Vorentrekker m., een
landbouwgereedschap orn voor het ploegen de voren
af te trekken.
Insinuant, e, adj. Indringend, innemend,
vleijend, aantrekkend, bekoorlijk. C'est une femme
ins-e, 't is eene innemende vrouw. I1 a des manières insinuantes, hij heeft innemende manieren.
-- 5 Insinuateur, ni. Inblazer, geheim mede
-- 5 Insinuatif, five, adj. Indringend,-delrm.
ingang verschaffend of zoekend: Paroles ins-ives,
indringende, vleijende woorden n. pl. -- Iasi.
nuation, f. Het omzigtig indringen, inbrengen,
inschuiven: L ins- de la sonde dans utje plaie, de
behoedzame invoering der sonde in eene wond. --- (fig.) Behendige, bedekte mededeeling of aan
zaak.,, zonder de zaak bepaaidelijk-duinger
te noemen, inblazing, influistering, i n s i n u a t i e f.
Ins- adroite, perfide, sluwe, lage insinuatie of inblazing. -- [Rhet.] Innemende voordragt, geschikte
inkleedi.ng om de gunst, de welwillendheid dei °
hoorders te winnen: Exorde p ar ins-, voorinne.mende inleiding of voorafspraak f. [captatio bene volentiae] . -- Bij uitbreiding: innemende, aantrek kelijke manieren f. ,pl., innemendheid f. Son caractère était la facilité, fins-, zijn karakter was
de ongedwongenheid, de innemendheid zelve. ---[Anc. dur.] Inschrijving, registréring der acten,
die ter kennisse van belanghebbende derde personen
moeten komen. --- Insinuer, v. a. Omzigtig inbrengen, zacht invoeren, insteken of inschuiven:
Ins- le doigt, one sonde dans one plaie, den vinger, een tentijzer behoedzaam in eene wond brencgen. -- (fig. ) Ongemerkt bijbrengen, op behendige
wijze mededeelen, heimelijk inblazen of influisteren, bedektelijk te kennen geven laten merken,
.
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INSIPID E

-

i n St n u é re n.: Insinuez -lui cola doucement, breng

hem dat allengs en ongemerkt bij, geef hem dat
onder de hand verstaan. Ins- de bons senti-

ments It qn., f and goede gevoelens bijbrengen,
inboezemen. — [Prat.] Faire ins- un testament,
een uitersten wil laten inschrijven. --- S 'iNSINUER ,
V. pr. Onbemerkt indringen: Lair s'insinue dans
les corps, de lucht dringt ongemerkt in de ligchamen. -- (fig.) L'espoir s'insinuait peu a peu dans
sort dme, de hoop vond allengs toegang tot zijne
ziel. -- Van personen sprekendé: zich indringen,
zich behendig den toegang banen; zich in iemands
.

gunst dringen, zich bemind maken door vlegerij,

zich insinuéren. II s'insinue partout, hij weet
zich overal in te dringen. Sins- dans l'esprit,

dans la bienveillance, dans les bonnes graces de

INSPECTEUR.

(van personen, vooral in de eerste beteekenissen).
C'est un ins-, une ins-e,'t is een, ;ene onbeschaamde.
Insoler, V. a. [Méd., Pharm. j Aan de zon.

het zonnelicht of de zonnestralen blootstellen. (vgl.
INSOLATION) .

S insolide, adj. Niet vast, hecht of duurzaam ,
--- S Insolidement, adv. Op onvaste, ondu.urInsolidité, f. Gebrek n. aan vast-

zame w ijze. --

heid, hechtheid of duurzaamheid (b. v. van een gebouw).
Insolite, adj. Ongewoon., ongebruikelijk, tegen
't gebruik, tegen de regels, buiten den haak: Procédé bizarre et ins-,' wonderlijke en ongebruikelijke handelwijze f. --- Insolitement, adj. Op
ongebruikelijke wijze.
Ínsoleibillté, f. [Didact.] Onoplosbaarheid f.
(van een ligchaam in een of ander vocht, van een
vraagstuk). --- Insoluble, adj. [Chico.] Onoplosbaar, onontbindbaar , onsmeltbaar : La résine
est ins- dans l'eau, hars is onoplosbaar in water.
— (fig.) Question. Problême ins-, onoplosbaar, o
verklaarbaar vraagstuk n. Difficulté ins-, onopl
bare, onoverkomelijke zwarigheid f. --- Inso
blement, adv. Op onoplosbare wijze.
Insolvabilité, f. Onvermogen n. van be
onmagt f. om zich van zijne schulden
insolvéntie f. --- Insolvable

qn., bij iemand een' witten voet weten te verkregen.
Insi ide, adj. Smakeloos, zonder smaak, van
la f'en, /hauwen smaak, laf.- Le sable, la magnèsie
sont ins-s, het zand, de magnesia zijn zonder smaak.
Mets, Viande ins-, flaauwe spijs f., laf vleesch n.
-- (fig.) Geesteloos, zouteloos, ongezouten, laf, ongerjmd. Plaisanterie, Raillerie ins-, geestelooze,
laffe scherts f. Conte fade et ins-, laf en ongerijmd
vertelsel n. — Insipidement, adv. Op laffe, smakelooze wijze. -- . INSIPIDER , v. a. Smakeloos
maken. -- Insipidite, f. Smakeloosheid, onsinakelijkhei.d, lafheid faauwheid van smaak. --- (fig.) mogend of onmagtig, om te betalen,
Geesteloosheid, zouteloosheid, lafheid f.
I1 est devenu ins-, h ij heeft opgehouden te
Insipienee, f., z. v. a. IGNORANCE.
hij kan niet meer betalen. Sa masse est ins
Insistance, f. Het aandringen, aanhouden (b. v. boedel is insolvent.
op een verzoek); volhouding f.; dringend verzoek n.
lnsornnie, f. Slapeloosheid f. Je - suis travaillé
-^--. Insister, v. a. Aandringen, aanhouden, blij d'une ins-, ik ben met eene slapeloosheid
geplaagd.
v
e
n
staan, volharden, volhouden., i n s is t é r e n:
Insondable, asij. Onpeilbaar: Mei ins-, onN'insistez pas davantage sur ccíte prétention, dring J:ilbare zee. ---- (fig.) Cocur ins-, onpeilbaar, r,> niet langer op dezen eisch aan. 11 insiste b deman- doorgrondelijk, raRtdselachtig hart n. — Insonder cela, hij volhardi met dat te vragen. I1 voulut dé, e, adj. Ongepeild, nog niet gepeild: Baie
ins-e.
ins-, hij wilde aanhouden, volharden. — Zich steuInsonore, adj. Zonder klank of geluid; onwel
een, gronden of beroepen op iets, op iets drukken.
-luiden.
L'avocat insista fort sur cette preuve, de advokaat
lnsoueiamtnent, adv. Op zorgelooze, ach
drukte zeer, beriep zich sterk op dit bewijs.
wijze. -- Insouciance, f. Zorgeloosheid f.-teloz
lnsoeiabilité, f. [Didact.] Ongezelligheid, on- Vivre dans une coupable ins-, in eene strafbare
verdraagzaamheid f. -- Insociable, adj. Onge- zorgeloosheid leven. -- Insouciant, e,
Zorzellig, onverdraagzaam: homme, Caractère ins-. geloos, achteloos, ligtzinnig: Homme ins-,adj.
Femme
— Insociablennent, adv. Op ongezellige wijze. ins - e, af als subst .: INSOUCIANT, in., - E, f. Zorgelnsoeial, e, adj. Onmaatschappeljk. (Plur. m. loos man in., zorgelooze vrouw f., zorgelooze m.
insociaux.) -- Insocialité, f. Onmaatschappelijk- en f. Ins- du lendemain, zonder (pligtmatige) zorg
heid, ongeschikthejd om eerre maatschappij, eene ge- voor den dag van morgen. -- Insoucieux, lease,
zellige zamenlevinq te vormen.
adj. Onbezorgd, vrij van bezorgdheid: Ins- du lenIn-soixante-douze, In-soixante qua- demain, onbezorgd, onbekommerd, onbevreesd, voor
tre, adj. et subst. m. [Inlpr., Libr.] Boek forma- den dag van morgen. (déren.
ten, waarbij ieder vel tot 72, tot 64 bladzijden, of
insou,dable, adj. Onsoldeerbaar, niet te soltot 144 en 128 bladzijden gevouwen is. Des volumes
lnsoumettable, adj. (woord van Napoleon I.)
in-soixante -douze, in-soixante-quatre, of Des in- Niet te onderwerpen of onder 't juk te brengen:
soixante-douze, Des in-soixante-quatre, boekdee- Peuple ins-. -- lnsoumis, e, adj. Niet onder
len n. pl. in 72ste, in 64ste formaat (in 72o, in 64a).
niet onder 't juk ,gebragt, vrij: Peu--worpen,g
Insulation, f. [Méd., Pharm.] Blootstelling f. ples ins -. ---- INSOUMIS, m. [Mil , z. v. a. REFRACaan de zonnestralen, het in de zon zetten (om te TAIRE . -- Insouinission, f. Onderworpenlheid,
verdroogen, te droogera, om bij een' zieke den huid- onbedwongenheid f.
prikkel of de kwijnende levenskrachten op te wekInsoapg,onnable, adj. Niet te verdenken, boken, enz.), zonnebad n., i n s o l a t i e f. — Wer- ven de verdenking: Homme ins-. -- InsoupSonking f. van licht en zonnewarmte op de dierlijke né, e, adj. Niet verdacht, geen verdenking gevend.
huishouding of op deze of gene zelfstandigheid.
-,- lnsoup onneux, ease, adl. Niet argwaniq,
[Méd.] Zonnesteek m. (coup de soleil).
onkwaaddenkend.
Insolemniejit, adv. Op stoute, onbeschaamde
Insoutenable, adj. Onhoudbaar, onverdedigwijze, onbeschaa1del "k, verwaten. II me répondit baar: Opinion, Cause ins-, onhoudbare
in- non, hij antwoordde mij onbeschaamd neen. - - zaak f. -- Onuitstaanbaar, onverdragelijk:meening,
Vanité
Insolence, f. Onbeschaamdheid, onbescheidenheid, ins-, onverdragelijke ijdelheid f. Homme ins-,
onlompheid, koene aanmatiging, stoutheid, onbeschoft - uitstaanbaar man. — Insoutenablement, adv.
held; beleedigende trotschheid f., overmoed m.; --- Op onhoudbare wijze.
onbeschaamde daad of uitdrukking, i n so l é n t i e f.
Inspecter, v. a. In oogenschouw nemen (als
II poussa l'ins- jusqu'b me menacer, hij dreef de daartoe gelast of gevolmagtigd), bezigligen, onderonbeschaamdheid zoo ver, dat hij mij dreigde. -- zoeken, i n s p e c t é re n: Insp- des travaux publics,
I.'ins- dun parvenu, de beleedigende trots van een' un régiment, les écoles d'une commune, openbare
parvenu. I1 ma dit mille ins-s , hij heeft mij werken, een regiment,
de scholen van eene gemeente
duizend grofheden, onbeschoftheden, heleedigingen inspectéren of in oogenschouw nemen. — Inspeegezegd. -- insolent, e, adj. Onbeschaamd, onbe- tear, m. Opziener, opzigter, schouwer,onderzoeker,
scheiden, lomp, grof, onbeschoft, verwaten; — on- inspecteur m. Insp- général, algemeen opzie
weivoegelijk, oneerbaar; --- hoogmoedig , trotsch,
hoofdopziener, inspecteur-generaal.
des-ner,
overmoedig. II est si ins- qu'il se fait haïr dans ponts et chaussées, des forêts, des mines,Inspd'armes,
toutes les compagnies, hij is zoo onbeschaamd, des travaux hydrauliques, des constructions nadat hij zich in alle gezelschoppen gehaat maakt. vales, de marine, du service de santé de la marine,
Des regards ins-s, onbescheiden blikken m. pl. Ré- inspecteur van de bruggen en wegen, van de bos
ponse ins-e, lomp, grof antwoord n. -- Cat homme
mijnen, van de wapenen, van de-schen,vad
est tres ins- avec les dames, die man is zeer on- waterwerken, van den scheepsbouw,
de mawelvoegelfjk, onkiesch bij de dames. 11 ne faut pas rine, van de geneeskundige dienst der van
—
être ins- dans la prospérite, men moet niet trotsch, INSPECTRICE , f. Opzienster f. Madamemarine.
l'insp-, de
overmoedig in voorspoed zijn. --- Ook als subst, inspecteurs-vrouw. -- (fam.) C'est une insp-,
of als
.

,

irspECTIF
adj. une dame insp-, 't is eenti snuffelaarster•. - lnapectif, in,, adj. [PhUI.] Inziend, de fnzigtbare dingen belie/fend. -- inspection, f. Inzigt, inzien n., bezigtiging, beschouwing, waarneineng, onderzoeking, oogenschouw, monstering f.; opz•gt, toezigt, toevoorzigt ,n., I n s p é c t i e f. A In
premiere insp- on connait que eet acte est faux,
bp 't eerste inzigt of inzien erkent men die akte
til-; valsch. --- L'insp- du eiel, des astres, de beschouwing van den hemel, de sterren. ---- 11 Jul prédit
par I'insp- de In main, hij zeide hem waar uit (de
bezlgti(J'in-g van) de hand. ---- L'insp- des corps
nnorts, de lijkschouwing. --- [liil.] Insp- des trou1 es, wapenschouw, troepen-monstering f. Insp- des
armes, inspectie der wapens, geweer-visitatie I. -íl a l'insp- sur les ouvriers, sur les écoliers, hij
heeft het opzigt, toezigt over 't werkvolk, over de
scholieren. L'insp- des forets, des postes, des contributions, des domaines, het toezegt over de bosschen, over het postwezen, over de belastingen, over
de domeinen. -- Opzienerspost m. of -ambt n. II
,1 recu une insp- dans I'infanterie.
luspiraut, e, lnspirateur, trice, adj. .Inblazend, ingevend, bezielend, aanvurend (be(/eesterend): Le spectacle inspirant de 1a nature, het in
vervoering. verrukking brengend schouwspel der
natuur. Is anciens croyaient b des génies inspirateurs, de Ouden geloofden aan inblazende ge
(aan rgeesten, die den mensch ingaven, wat-niuse
hij te doen of • t ( spreken had). -- Bi I)elille ook
als subst. f. ,gebézzgd: 0 toi ! I'inspiratrice et 1'objet de mes chants, o gij, ingeefster en voorwerp
vOn mpne zangen. ---- [Anat.] Muscles ins p irateurs
of 'Ifs subst. insp-s, longspieren f. pl., die tot de
-inademing medewerken. -- inspiration, f. [Physiol.] Inademing f. L'insp- se fait par la touche
et paar les narines, de inademing geschiedt door den
mond en de neusgaten. --- Inblazi.ng, ingeving, inboezeming f., het opwekken van een denkbeeld, voornemen ene. in iemands .geest; de ingeboezemde zaak
zelve; de by iemand als van zelf of door hooger ineving opgekomen gedachte; -- bezielinq, dichter
geestdrift (begeestering), i n s p 1--jkevroingf
r a t I e f. Je n' ai age que par volte insp-, ik heb
alleen door of volgens uwe ingeving, op uw' aan
gehandeld. -- I1 n'écoute que les insp-s de-raden
sa halite, h • luistert alleen naar 't geen zin haat
hem inblaast of ingeeft . , II lui vine une ins p - divine,
de Dieu, den haul., hij kreeg Bene goddelijke ingevinq, er kwant eens hoogeg denkbeeld, (tine ge
boven bij hem op. Les p rophètes ne-dachtevn
parlaient que par l'insp- divine , de propheten
spraken slechts door goddelijke ingeving. — Ces
vers out été faits d'insp-, die verzen zijn in dichterlijke vervoering of verrukking gemaakt. Céder
11 l'insp-, de ingeving, de hoogere inblazing volren.
-- Juspiré, e, (((if.Incleademd: Lair itlsp- dlans
les poumons, de in de longen ingeademde, ingehaalde lucht. --- Ingegeven, ingeblazen, ingeboezemd;
in vervoering 0/ verrukking gebragt, bezield (begeest(rd), g e i n s i- 7 e e r d. Idée insp-e par Va
door di liCfde ingegeven denkbeeld n. —-mour,
(fam.) Il fut Bien insp- quand it fit cola, h j werd
door een' goedeen geest gedreven , hij had Bene
gloed(' ingeving, (()Ç-n lijf dat deed. -- Poète insp-,
bezield (begeesterd dichter). - f,esapotres, lespro
de apostelen, de prop/ieten-phèteséain,
hadden hoogere, goddelijke ingevingen. Etre inspiré
des dieux, goddelijke ingevingen hebben, goddelfjke openbaringen ontvangen. -- In dezen laatsten zin ook als subst. gebézzgd: Un insp-, Une
insp-e , een door hoogeg invloed gedrévene , zie
eerdem
. en f. ----nerm.,
zieneres f., geïnszr
Inspirer, v. a. [Phy siol.j
emen;
Inad inblazen.
insp- fair dans les poumons, de lucht in de longen halen, inademen. Insp- de fair dans les poumons d'un noyé, d'un enfant nouveau-né, lucht
to de longen van een' drenkeling, van een pas ggeboren kind blazen. ---'- (#ig.) Ingeven, inblazen, inboezeunen , in iemands hart of geest een gevoel
denkbeeld, voornemen doen ontstaan: Insp- de l'amour, du mépris, du respect, liefde, verachting,
eerbied inboezemen. Ces lieux inspirent de la melancolie , die oorden verwekken droefgeestigheid.
Les richesses inspirent 1'orgueil, rijkdommen maken hoogmoedig, boezemen hoogmoed in. — (met
een' persoonsnaam tot voorwerp) Ingeven, aanraraden, dr ven. aandr ve.n , aansporen, besturen!
,
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bezielen, aanvuren, in geestdrift of geestvervoering
brengen (begeesteren), t n s ^p t r é r e n. C'est la fureur qui l'insp-, de woede drijft, bestuurt hens.
Qui t'inspira de quitter ton vieux père, wie gaf
u in, wie dreef u aan uw' ouden vader te verlaten. --- Les Muses inspirent les poètes, de Muzen
of 'Zanggodinnen geven den dichters hunne zangen
in, bezielen de dichters. G'est le Saint-Esprit qui
1'inspire, 't is de Heilige Geest, die in hem werkt,
die hem drijft, doet handelen of spreken. - S'INSPIRER, V. pr. Ingeboezemd worden: L'amour sinspire, mais ne se commando pas, (le liefde wordt
ingeboezemd, snaar laat zich niet bevelen -- ingevingen kregen: Je me suis inspiré auprès de nous.
Inspiasation, f. [Chim., Mid.] Verdigting,
verdikking f. -- lospisser, V. a. Verdi.nten, verdikken.
instabilité, f, Onvastheid 1. (meest altijd /i.
gebruikt); onstandvastigheid, onbestendigheid, wis -:
selvalligheid , veranderljkheid , wankelbaarheid.
I.'inst- du temps, de la fortune, de onbestendigheid,
van het weder, van de fortuin. L'inst- du coeur
humain, de onstandvastigheid, veranderljkheid van
het menschel jk hart. — [Coma L'inst- des prix,
het wankelen, niet vast staan der prijzen. ---,5 Instable , adj. Onvast; onbestendig, wankel aar,
veranderlik. -- lnstablement, adv. Op onbe-

wijze.
Installation, f. Instelling, bezitgeving (van
een ambt, eene waardigheid), het in bediening stel
aanstelling, i n s t a l 1 á t i e: L'inst- du-len,pgti
président d'un tribunal, de aanstelling van den
voorzitter eener regtbank. --- [Mar.] Behoorlijke
inrigting, plaatsing, berging I. van al de voorwerpen aan boord. Inst- et emménagement, inwendige verdeeling en beschieting. --- installer, v. a.
In een ambt of waardigheid zetten, in bediening
stellen, aanstellen, bezit geven, bevestigen, insta lstendige

1 é r e n: On 1'a installé hier dans son nouvel emploi,

hij is gisteren in zijn' nieuwen post bevestigd,
aangesteld. --- Vestigen, eenti vaste plaats geven.
plaatsen: Inst- on commis is son bureau, tiene n
bediende , op zijn kantoor eene plaats geven. -[Mar.] Elk voorwerp zijne behoorlijke plaats geven;
beschieten, tot gebruik inrichten, bewoonbaar maken.

— SINSTALLER, V. pr. Zich in bezit stellen, zich
zelven in bediening stellen, zich, installéren: Ces
juges s'installent eux-mêtnes. -- (fam.) Zich plaat
zich vestigen, zich nestelen, eene plaats voor-sen,
goed innemen, betrekken. S'inst- dans on fauteuil,
zich in een' armstoel zetten, nestelen. I1 s'est si

bien installé dans cette maison, qu'on le prendrait
pour le maitre, h ij heeft zich in dat huis zoo goed
genesteld, dat men hem voor den huisheer zou aan
ook adj.: Personne-zien.Htparsé
inst-e, aangesteld, in bediening gezet, ge in s t a l1 e e r d persoon m. -- Me voila installé, nu ben

ik voor goed geplaatst, gevestigd, genesteld.
lnstainnient, adv. Dringend, met aandrang,
ernstig, i n s t á n te i ij k: 11 me la demandé insthij heeft mij dringend verzocht.
instance, f. Het aanhouden, aanzoeken, dringend verzoeken of begeeren; aandrang m., dringende bede, aanhouding f. , aanzoek, ernstig verzoek n. Je l'ai fait à son inst-, ik heb het op zijnen
aandrang. op zijne dringende bede gedaan. Faire
de grandes, de vives inst-s aupres de qn., dringende beden b# iemand doen, sterk bij iemand om
iets aanhouden. — Avec inst-, roet aandrang,
z. V. C. INSTADIMEN T. --- [Jur.] Eisch in., aan

vervolging voor eene burgerlijke regtbank,-zoekn.,
regtsvordering f. L'inst- était encore pendante It
ce tribunal, de Fisch, het aanzoek was nog bij
deze regtbank hangend. Inst- d'appointé, aanzoek
om schriftelijk tegen elkander te werk te gaan..
Inst-, de licitation, aanzoek om gedwonge verkooping. Its lont en inst- !'un avec 1'autre, zij liggen
met elkander voor de retitbank. Hors d'inst-, buiten
regtsvervolging. Faire vider one inst-, eene regtsvervolging laten afdoen, ten einde breng en. Introduction
dint-, gedingsopening f. Reprise d'inst-, hervatting
der(afgebrokene) regtsvordering. Péremption d'inst-,
het vervallen, ongeldig worden van eene regtsvorderinj. -- Ueregtsho f n., regtbank f. II est j u ge en premiere, en dernière rost-, hij is regter bij de eerste
of lagere, bij de hoogste regtbank, ref/tel'ter eerste,
ter laatste instantie. Tribunal de première
inst-, regtbr.nk van eerstcn aanleg, in, eerste i n s tan-
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ti e, tragere regtbank f., die het eerst de burgerlfke geschillen behandelt. --- [Scot] Nieuwe be•,vpsgrond m., nieuw betoog n. (ter ontzenuwing
van 't antwoord op 't eerste) .
Instant, e, add. Drinciend, aanhoudíend, ernstig: Des prières inst-es, d'inst-es prieres, !lringende aanzoeken, gebéden n. p1. ---- .Dringend, boven
't hoofd hangend, dreigend (imminent, urgent,
pr (I ssant): Le péril, Le besoin est rost -, 't gevaar,
ale nood is d;ingend, dreigend.

~-

:INSTRUCT _ : l

dact.] Eigenschap f., toestand in. van het door ins/me
handelende wezen, instinctmatigheid f. - Justine-

tuel, Ie, adj. Uit het instinct ontstaande of vvoortvloelende, instinetuee1.
lnstitoire, m., of als adj. Action INSTITOIRE, t.
[Dr. rom. ] Actie of klagt f. telen den principaal van
Benen factoor, makelaar of handelsbediende, met
wien de koop is aangegaan, waaraan hij niet wil
voldoen.
Instituant, m. [Prat.] Erfsteller ni.
instituer, V. a. Instellen, inzetten, stichten,
Instant, m. Oogenblik, kortst tjdvei-loop, omrnezien n. Il lit Bela dans un inst-, hij deed dat (inz. van geestelijke orden, van t jjdfeesten, plegtigin een oogenblik, (firn.) in eer, ornrnezien, (cm-er3. heden en dgl. gebezigd), i n s t i t u é r e n. Inst- une
I1 y a quelques inst-s , ((rig( oogenbl•iliken ge- fête, one confrérie, een feest, eene broederschap.
instellen. Napoleon 1. institua l'ordre de la légion
leden. Des 1'inst-, von •toiiiIcfl aan. Arretez
Attendez un inst- , of ellipt. enkel : Uit lust- d'honneur, Napoleon t. stelde de orde van 't legioen
wacht , wacht even of ('Centjes , een d;orlenblih:. van eer in.-- Jur.] Inst- un héritier, rost- héritier,
Cela peut arriver d'un inst- á i nul t. dat kan tot zijn' erfgenaam benoemen.. --- Inst- un juge,
elk oogenblik gebeur( n. °-- it GHAQUE INSTANT, a un notaire, een' regter , een' notaris aanstellen,
TOUT INSTANT, I)'INSTANT EN INSTANT, loc. adv. in functie of bediening stellen. -- S'INSTITUER, V. pí.
let/ei (if'elk oogenblik, gedurig, telkens, onophoude- Zich zelven aanstellen, benoemen: 11 s'établit chef
l'k. -- cl L'INSTANT, DANS VINSTANT , luit. adv. de vette entreprise. ---- Ingesteld, aangesteld worOogenblikkelijk, da„ieljjk, in een oogenblilL. -- In- den. -- Het part. passé is ook adj. Fête instituée
stantané, e, adj. Oogenblikkeljjk, een oogenbli-k en 1'honneur de saint Louis, feest n„ ter eere van
durend, snel voo•bij]gaand, vlugtig: Ce mouvement den heiligen Lodewijli ingesteld.
lnstitut, m. Leefregel m., gezamenlijke regels
on été qu'inst -, die beweging was slechts oogenblikkel jjk. Frayeur inst-e, snel voorbjjgaande, vlug waaraan eene vereeniging zich onderwerpt, x,nz.
eerier kloosterorde; --- die orde zelve, stichleefregel
schrik m. --- lnstantanéité, f. [Diaact.]-tige
Oogenblikkeljkheid f., duur m. van een oogenbli.k. ting, instelling, inrigling f. -- Titel van zékere
--- Instantanément, adv. Oogenblikkeljik, plot- geleerde genootschappen of maatschappijen; L'inst(national, royal, impérial) de France , of enkel
selij k.
Instar de (a 1'), loc. prëp. 1Vaar't voorbeeld Inst-, de universiteit te Parijs. het Instituut (be-.staande
sedert 1833 uit 5 -4kademien: l'Académie
van, in navolging van. op de wyze van, gelijk, als:
.(t 1'inst- des Romains, naar 't voorbeeld der I/o- francaise, lAc- des inscriptions at belles-lettres,
meunen. I1 entretient une suite nombreuse à 1'inst- l'Ac= des sciences, i'Ac- des beaux arts en 1'Acd'un prince, hij onderhoudt een talrijk gevolg, ge des sciences morales et politiques). ---- Plaats f.,
-li waar het Instituut zijne zittingen houdt: Aller b.
j k een vorst.
Jnstauratetur, m., Insteller, oprigter, her- l'Inst-. -- INSTITUTS, m. pl., z. v. a. INSTITUTES.
Institutes, m. pl. Gronden m. p 1., grondbesteller n. -- instauratioii, f. Instelling, invoering f. L'inst- des jeux olympiques, d'une religion. ginselen H. pl. van 't ronaeinsche regt, inleiding f.
-- !lefstelling, wederoprieting, vernieuwing f. (res- tot de regtswetenschap, i ns t i t u t e n, i n s t i tiltauration). -- Instaurer, V. a. Instellen, invoe- t ió n e s f. pl. Les inst- de Justinien of enkel Les
ren; herstellen, vernieuwen, weder oprigten (restau- inst- , de instituten van Justiniaan, een gedeelte
van de op last van J. bijeengebragte wettenverzarer, renouveler).
Instigateur, ni., -trice, I. danhitser, aan meling. ---- Bij uitbreiding: Les inst- du droit franaanvoerder , oprujer m. , aanstookster -stoker, , cais, de grondbeginselen van 't fransche regt. Instnpruister f. ---- [Ane. jur.] .1anbrenger, aanklager m. coutumières, aanleiding f. tot, kort begrip n. van
--- Instigation, I. Accndr jving , aanstoking, op- de gewoonteregten.
Institeiteur, in., -trice, f. .Insteller, opr•igstoking, ophitsing, oprujjing f. C'est b votre instqu'il a agi ainsi, op uwe aandrjjving heeft hij dus ter, stichter m., oprigtster, stichteres f.: L'instgehandeld. Les inst-s du démon, de aanporringen, d'un ordre religieux, des jeux olympiques. —
inblazingen des boozen• ---- 5 lnstigiaer, v. a. Leermeester m., leermeesteres f., inz. hij of zij,
lanprikkelen, aandrijven, ophitsen, aanporren, die eene kostschool, een huis van opvoeding houdt,
opruien-, verleiden. --- Het part. passé komt ook kostschoolhouder m., kostschoolhouderes f., i n s t ials adj. en subst. voor. Ces gens instigués par t uteur in., institutrice f.; — in beperkter'
des traitres, deze door verraders opgehitste men- zin: schoolonderwijzer, schoolmeester m. (in dien
schen. --- Les instigateurs at les instigués, de op- zin door de wet op 't primair of lager onderwijs
in Frankrijk geijkt). -_-- (fig.) Le travail est on
ru ers en de opgeruiden.
instillation, f. ] Pharm., Méd.] Indruppeling, bon inst-, de arbeid ci een goede leermeester.
Jnstituutif, ive, adj. Instellend, ordenend.
i ns t i 1 l á ti e f. Verser par inst-, druppelsgewijs
Inetituition, f. Stichting, instelling, inzetting,
of bij druppels laten opvallen (b. v. een geneesmiddel op eene wond). — instiller, V. a Indrup i n s t i t iít i e f.: L'inst- d'un ordre religieux, de
l
1
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ut.
vallen,
i
n
si
r
i é
druppelsgewijs doen
-peln. la pairie, de instelling van eene geestelijke orde, van
instinct, m.. Natuurlijke, ingeschapen aandrift het pairschap. — Ook de gestichte of ingestelde zaak
der dieren, natular•drift f., bewustelooze natuur- zelve: Bonne, Lovable, Pieuse inst-, goede, prjprikkel m., onwilekeurige neiging of drift f.; --- seljke , vrome stichting of instelling. --- [Jur. J
kunstdrift van sommige dieren (bijen , spinnen, Inst- d'héritier of testamentaire, benoeming, aanbevers, enz.), instinct n. L'animal agit, se stelling f, van een' erfgenaam. ----- Bij uitbreiding:
conduit par rost -, par pur inst-, het dier volgt Opleiding, opvoeding f.: L'inst- de la jeunesse est
enkel de natuurdrift, laat zich door 't instinct lei- dune grande importance. (In dien zin weinig geden. --- Van den mensch sprekende: innerlijke, on- bruikeljk.) -- Opvoedingsgesticht, huis n. van opvrijwillige aandrift of neiging. die de werking der voeding en onderwijs, kostschool f., p e n s i o nrede voorafgaat; somtijds ook: zeer groote geschikt naat, instituut n. Inst- des aveugles, des
overhelling f.` tot iets: C'est-heid,onwérstab sourds-muets, blinden-, doofstommen-instituut.
Instructeur, m. Leermeester m. (In dezen alplutót par inst- que par raisonnement qu'il a fait
vela, hit heeft dat meer uit instinct dan volgens re- gemeenen zin zelden gebruikt.) [Mil.] Officier of
denéring gedaan. Avoir l'inst- de la guerre, du onder-officier, met het onderwijs in de exercitiën
crime, een' natuurlijken aanleg, eene zékere voorbe- der soldaten belast, exerceer-meester, drilmeester;
.schiktheid tot den oorlog, tot de misdaad hebben. militair leeraar, instructeur. --- Ook als adj. ge-- Het woord is ook enkele malen van het plan- bézi d: Lieutenant-instr-, luitenant-instructeur m.
tenrtk gebézigd, om daarmede die geaardheid der -- [Prat.] Juge instr-, onderzoekings-regter. reggewassen aan te duiden, waardoor z# het licht of ter van (of ter) instructie. - - Instrizetif, ïve,
de schaduw, de warmte of de koelte zoeken, hunne add. (alleen van zaken) Leerzaam, leerrijk, ondertakken en wortels liever in deze dan in gene rigting wijzend, onderrigtend, nuttig: Livre fort instr. --uitstrekken, enz. -- Instinctif, ive, adj. Vol- [Phil.] La vue, l'ouïe et I'odorat sont des sens
gens dier!I ke aandrift , • onwillekeurig, instinct- instr-s, het gezigt, het gehoor en de reuk zijn onmatig. nstinctivenient,
-- «dv. Door instinct, derrigtende zinnen. -- lnstruetion, f. Onderf. [Di- stugs, onderrigt n.; eni.derui jzing, onderrigting, leeop instinctmatige wijze. -,

—
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ri,rg, len, i, i ï° ci et ir f.: I, instr- de la jeunesse,
het on.le °tv s de r° jeugd. I.'instr- puhlique, het
openbaar onderwgrgs; ook: het ministerie van openbaar onderin js. L'instr- domestique, het huisonderwijs. i,'instr- Iles nou eiles reerues, het onderrigt der nieuw f!angeworven, soldaten. --- \'ous lui
dunnen lit une bonne instr-, gij geeft hem daar

eerie !goede les. 11 écoutait. les instr-s salutaires

(les predicateurs, h luisterde naar de heilzame
lessen, lesringen der ja? ediker,s. • 1b'1 doofr onder
verkregene, ke;anis, kunde, wetenzschap. geleerd -wijs
I1 a ae l'instr-, h j bezit kunde, hj is nael-heidf.:
orzde,•u,ezen. II nianque d'instr-, it sst sans instr-,
hij is (J)w( íend onkundig, hij heeft germs weten
gehad.. -. O7:der . igt n., f aniv -schapeli(knor.
zing, handleiding i., voorschrift n., 2n:. (ern dan
,

;

,..

doorgaans in 't rreeri^.) regel ire. van te houden
!gedrag, dienstvoor,sch ift J;., lastbrief in., handlei
-i C. Je nous le-dingf.arbtszke,uc
dis pour votre instr-, ik ,:erg u dit tot uw o de rigt,
tot mine handleidinrlg. It ne 1)uis m'écarter le mes
instr-s, ik kan mag van m ne voor chri,fterr niet
fJ fwUï en Cet ambassadeur partira aussitQ1 qu'il
aura recu ses instr-s, die afciezant zal verteekken,
roodra hijzijne instructie, .dijn dienstvoorschrift
heeft bekomen. Instr- secrètes, verbales, geheime,
mondelinage instr ueli^ 1 of v,00r°schriften. _-- Instrpastorale, herderlijke lastbrief, voorschrift of aannwjzing van een' bisschop over een of ander leer.

,

punt..-- [Jur.] I t)orbereidinil eerier re!ltszaak tot
behandeling, i nn- s t r' ii c t i e I. Instr- prépara hou re.
r oorloopig onderzoek n. ,Fia.e rt 'huist r-, z. V. a.
juge INSTRUCTEUR.
Instruire, V. d1. Onderwijn na, onderruigten,

leergin, onderwijs of n-rzderï lort ev en bekwamen ,
wijzer maken, lessen n/ 1(11), schr-i ftera geven, i ns t r u é r e n. Instr- la jeunesse, les enfants, dr:
,deugd, de kinderen ondPrwijzeiz. I1 m'instruit par
son exemple, hij leert mij door zin voorbeeld. Le
:malheur 1'a lush uit liet ongeluk heeft hem geleerd,
wijze;- gemaakt. Instr- un enfant d dire In vérite,
een kind flu' waarheid lesren zeggers. Instr- un
jeune homme aux armes, au; affaires, een jong
,nensch in den wapenhandel, ir'- de zaken oefenen.
--- Bij uitbreiding ooh; van dieren gebézigd: Instrun olieval, un chien, een paard, een' hond a frigten. On instruit l'éléphant h se mettre í< genoux,
trien leert den olifant near le knielen. -- Ook zon
voorwerp ot' als v. 1?. gebrtcikt: Ce maitre in--der
struit fort tien, die meester geeft zeer goed onderu :ijc. I1 a out leut; d'instr- et cie plaice, h ij
wil leuren en behagen. Les e:emples instruisent
mieux que foutes les préceptes, voorbeelden leerera
beter dan alle (essen, (prow.) leeringen wekken,
voorbeelden trekken. ---- Instr- (ie, ond.erri.glen, beriglen, inlichten, kennis, herhit of inlichting geven,
inforrtiéreii. J'hush:ruimai votre famille de In conduite que nous tenen, ik zal uwe familie kennis,
bezigt geven van ?ILO gedrag -- [J til. I Instr- un
roces, une affaire, een regtsoed!inq, eerie zaak
er behandeling voorbereideia. Instr- le procès de
qn., of zonrier° voorwerp: Instr- contre qn., iemands
proces (in l-j fstra/,elljke zaak) opmaken, iemand,
crimineel verhooren. ---- S'INSTRUIRE, I. pr. Lieu en,
aanleeren, kennis 0/ kunde verlkr ,gen, wijzer worden, zijn verstand zonnen, z een geest beschaven,
zich oefenen, zich zelven o,trerwzfn; zich zelven
inlichtingen verseten /en. I1 a un grand dési r the
s'instr-, h heeft veel zucht om te leerera, om zijn
verstand te vers ken. II s'instruit dans tulle science,
hij oefent zich in deze of die wetenschap. Cet
homnle s'est instruit lui-mêune, die rnarz heeft zich
zelven onderwezen, is zijn eigen leermeester geweest. it s'ialstruisait par sus propres hij
On(!erlif/tl ich net eigene oogen.. -- [Jur.] Sa
•

Y

-
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su isa^unuent instr-e, de zaak ui gercocgzaaln ter
behandeling voorbereid, voldoende g eï nstru eend.
instrument, m. Werktuig, gereedschap, gerei,
kunstgereedschap, kunstwerktuig, i n st r u in é n t,
inz. too;tkunstuwerktui.q, ,speellu-ifl, inuzjjk-instrunient n. Instr-s aratoires of !'agriculture, la•dbouwgereedschop, akkergereL. luiste-s the chirurgie,
de matlu niatiques, wondhec'lers-, meetkun stenaarswerktuigen, chirurgische, mathematische gereeui.schappen. Instr-s ill guerre, krygsgereedschap,
krr jf{sleiiti, oorlogstuig n. lush i- de torture, Martelgereedschap, foltertuin. Instr- b cordes, a vent,
,snaar-, blaastuig, snaar-, blaasinstrument. Jouer
El'un instr-, een iraslrwr ent bespelen. Les instr-s
des arts meeaniques se no:iumeot out Is, -- (#g.)
Hulpmniddel, middel, ;I',:;°ktztig n., al wat dient om
eerie iverki.r,g voort te Brengen, werkende oorzaak f,
I1 a ( lui 1'ilof r- he sa vengeance, hij is 't werk.
vair zone 2vraal gezveest, hij heeft zich vein-tuicl
hem be^liend orn z ►rh te inreken. es domestiques
ont été 1'instr- it sa ruine, zone bedienden zijn

de oorzaak, de bewerkers van zi,jnen, ondergans
geweest. --- I;'esI un bet instr- que ia kangue, de
tong zs een schoon werktui ( ; ook (prov.). dat is r1emakkeljJíker !gezegd dan (/e(/aan. ---- [Jur., Diplom.3
Oorkonde C. bewijsstuik, bewjsschrift, schri ftelijk
opstel tot staving eenei voorgevallen handeling,
document n. C'est no lush'- authentique, dat is
eerie echte oorkonde, een echt documnent. L'instrde la paix de Westphalie, de oorkonde van den.
Westphaalsehen vrede. ----- [ lil.] Instr-s vérifieateurs de l'éprouvette, pour armes, pour bouches
it feu, visiteer- instrumen ten van den pros frnortier.
moor draagbare wapenen, voor vuurmonden.
ECrit..1 Je vieux, Le nouvel roste- (bij sommige keel vaders) het oude, het nieuwe testament. —.
(rdf. [Jut s] (alleen voorkomend in):
Témoin instr-, notari el getuige. — Instruiniental, e, adj. Tot middel of werktui/ dienend, werk
Cause instr-e, werktuigelijke oorzaak f. ----tui.gela(k:
Mus.] Tot de.tpuilt if/Cl? behoorencl, door speeltuigen voortc;ebragt, i rn s t r u m e n t a a 1: Musique
instr-, nauzàlk f., die niet speeltuigen zonder gezanq
wordt uitgevoerd (in tegenstelling met vocale ntuziJk of z(ungspel). Compositeur instr-, toonzetter
voor de speeltuigen. Gigant instr-, zanrlpartiJ, die
aan de speeltuigen- wordt toevertlOUWd, om den
za,rger te laten rusten, instr umentale z ang in. -. -Instrumentatif, ice, adj. [Prat.] Tot de
acien of oorkonden behoorend. --- Iuistrunientation, f. LMus j I itdrukking (der muz- k (looi,
]

de speeltuigen -- In beperkten zin: verdeeling
vara een muzjjkstuk onder de verschillende speel
st r Uc m e;i ié i i n q f. — instrumen--tuigen,F
ter, v. n. [Prat.] Oeregtel jke oorkonden, acten
of documenten opmaken -- INSTRUMENTER, V. a.
]Mus.] t'oor speeltuigen componeren of zetten;
een inuzijkstuk onder de verschillende speeltuigen
verdeden, inst7 um 0téren. --Intruinentlste, m. Beoefenaar man één of meer speeltui
speeltuig- o f instr'urraentbespeler, i n s t r u--gen,
m e n t i s t m. Le corps Is i nstr-s, het militair
muzjjkcorps.
Ina, m. Onbekendheid f. roet iets ((7lleen gebruikt in de bfjwoordeljke uitdrukkingen): á 1'insu, buiten uweten-, zonder vr_oorkennis• A- 1'insu de
mon frere, buiten weten van mijn' broeder. A mon
son, noire, votre leur insu, buiten; mijne, zijne,
onze, uwe, hunne voorkennis.;
irisabmergible of insubinersible, adj.
Niet door 't ster te overstelpen, onverzinhbaar,
altijd boven water blijvend. Bateau ins-, reddings:

,

.

,

boot f.

Insubordination, f. Gebrek n. aan krgfgctucht , niet-ondergeschiktheid , weêrspannigheid

cause, son affaire s'instruit en ce moment zijne schending der ve, pl!gte ,gehoorzaamheid aan hoo,

zaakwordt op dit oogenblik ingeleid, g e 'i n sIt r ti Ce id -- Instrui.isable, or/f. (woord van,
J. J..R)usseau) Voor onderrigt vatbaar of geschikt: Sinon insíruit, du JYloins instr-. --- instruieant, C. nu INSTRUCTIF . --- Instruit, e,

adj. (en part. passé van instruire): Enfant Bien
instr-, .goed onderwezen kind. C'est un homme
instr-, 't is een kundig, bekwaam rnan. -- Cheval
mal instr-, ,s.'echt a fgerigt, gedresseerd paard n.
11 en sst mal instr-, h is dienaangaande slecht
onderrigt of i71gelicht, ho hee ft de suvegen s ti;keerde, beri^rter gekz-t ,qen. ---- t1Rur.; l.'ailaire et
-,

ger geplaatsten, i iu s u b o r d i n a t i e f. Il règne
dans ce régiment tine grande ins-, er heerscht in
(litregiment eerie slechte krijgstucht. -- Insubordonnable, adj. Niet tot uululoru'te;pclijkkeid.
tot gehoorzaamheid te brengen. -- Insubordonné, e, adj. Wederspannig, weérbarstig, niet ondergeschikt: Un écolier, soldat ins-. een weder
-spanig
scholier, sofaat.
Ineiibstantïalite, Insubstantiei, z. V. a.
CORPORALITÉ, CORPOREL.

Insuceès, n). Mislukking f., slechte uitslop w.,

krwraad, gel^olg ;u. tegenspoed nu ongeluk n.
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$nsue essff, ive, adj. Niet achtereenvolgend,

afgebroken.

Insitifisaniment , adv. Niet voldoende, op
ongenoegzame, ontoereikende wijze. -- lnsulfisanee, f. Ongenoegzaannh,eid, ontoereikendheid;
niet genoegzame bekwaamheid of geschiktheid, onbekwaamheid f. L'ins- de ses moy ens, de ongenoegzaamheid zijner bewijsgronden, On ne l'a pas
admis a cette charge a cause de son ins-, menheeft hem dit ambt niet gegeven wegens zijne onbekwaamheid, omdat hij er niet tegen opgewassen is.
[nsufiisant, e, adj. Onvoldoend, ontoereikend,
ongenoegzaam: Ses raisons sont ins-es, zijne fironden zijn onvoldoende, niet genoegzaam. II faut

des talents pour cette place, les miens sont ins-s,

men moet talenten, begaafdheden tot deze plaats
bezitten, de mijne zijn ontoereikend.

insufflation, f. [Méd.] feet inblazen, (van

damp of gas -in een of onder ligchaa'msdeel); nblainsuf Ier, v. a. Inblazen. -- Het part.
zing f
. --

: N TE -RITE,

hitsend , opru-jend, een' opstand verwekkend:

Co

mité ins-. -- insurrection, f. Opstan 1 in. tegen
,

't bewind (doorgaans met het bijdenkbeeld van rept
aan de zijde der opstandelingen): L'ins- des Grecs,
des Américains. --- lnsurrectionnaire, adj.
Tot opstand geneigr_ , overhellend. -- insurreetionnel, le, adj. Oproerig. - : Insurrectioninellement, adv. Op oproer ige wijze, door op-

stand of oproer.
nsusceptible, adj. Onvatbaar', niet vatbaair.

2swspeet, e, ad j. Niet verdacht.

Intabuler, v. a. Op de tabél of lijst inschrRjven (iemands na (1m).
intact (pr. in- takte), e, adj. Onaangeroerd,
geheel ongeschonden; z2uive,' rein, onbesmet, crnbevlekt, onbezoedeld: Le déput s'est trouvé encore
int -, het aanvertroowde goed. is nog onaangeroerd
gevonden. Monument resld int -, ongeschonden ge
/i';.) Vertu int-e, onge--blevngdkt .-(
schondene, zuivere deugd, 1. C'est un liomme int-,

passé is ook adj.: Vapeur insuulllée, ingeblazen 't is eery, onberispelijk man (op wier men nog niets

heeft te zeggen).
latière, int -e, nog niet behanlusulaire, adj. Een eiland of eilanden betref delde stof r. --- lntactile, adj. iPhys. ] Onvoeldaartoe behoorend, i n s u l a i r. People ills -,-fend, baar, ontastbaor: Le son est int -, het geluid i,seilandvolk n. --- Als subst.: Eilandbewoner, eiton- onvoelbaar, kan men a let voelen of lasten. --- inder m. --- Inisularité, t. Afgezonderde ligging f. tactilité, f. [Pikes.] Onvoelboarheid f.
intaille, 1. [beaux arts] Verdiept snj- of
van een eiland, toestand van een land, dat uit
één of meer eilanden bestaat, i n s u t a i te i t f. beeldhouwwerk n., inwaarts gesneden . hol gegraveerde steen, i n t. a a l i o m.
L'ins- des Elats britanniques,
intang1bflite, I. [Didact ] Onberoerbaarheid,
insultant, e, adl. (alleen van zaken) -8eleedigend, honend, smadeljk, schamper: Paroles ins-es, onvoelbaarheid f. -•- intangible, adj. (woord van
honende woorden n. pl. — Instilte, f. (weleer m.) Voltaire) On.voelbaar, assn 't gevoel ontsnappend.
-lntarissable, adj. Onui.tputbaar, onuitputteBeleediging, beschimping f., schimp, smaad, hoon m.
11 lui a fail: une ins-, hp heeft hein Bene beleedi- lijk. niet voor uitputting, opdrooging of ledigworging, eenen hoon aangedaan . --- [Mil.] Overval m., ding vatbaar: Source int-, onuitputbare bron f.
overrompeling f. : Cette place est liars d'ins-, deze Hij uitbreiding: Larmes, Pleurs int -s, altijd vloeiCarrière int -, onuitvesting ss tegen overroetp eling beveiligd. -- insul- jende tranen in. pi. .
ter, v, a. Grof beleedigen, beschimpen, honen, puttel jke mijn, groeve f. — (jig.) Inc ér udition
smaden, opzettelijk met woord of daad mishande- int-, eerie onu2tputbare geleerdh(id. -w-- (fain.) Son
len. II l'a insulté publiquement, hij heeft hein bal)il est int-, hij heeft altijd stof tot praten, zijn
(haar) in 't openbaar gehoond. Ins- la cendre des mond staat niet stil. ---- Intarissablement, adj,
morts, de asch der dooden honen, schenden. Le si Op onuitputtelijke wi"ze. (int-e.
Intaxé, e, adj. Onbelast, tolvrij: Marchandise
het stilzwijgen-Iencméisultqefo,
lntégrable, cr.dj. [Math.] Door integraal-rezelfs hoont, beleedigt somtijds. -- (fig. et fans.) La
lourde cognée insulte la forêt par le temps e p ar- kening te vinden, te berékenen. --- intégral, e,
gnée, de zware bijl schendt het door den tijd ge- adj. Geheel, voltallig, volkomen, een geheel uitma
Pa`relnent int-, Restitution int-e, algeheele-kend:
spaarde woud. ---- [Mil.] Ins- une place, eene
vesting onverhoeds overvallen, plotseling aangrj- betaling, ter°uggave f. • - [Math .] Calcul int -, •i lipen. --- 11VSUaTER , V. n. Spotten, de verschuldigde t e g r a a l-rekening f., de hoogere rekenwijze, die
achting niet bewijzen: Ins- is la misère d'autrui, sloor' eergel jking der oneindig kleine deelen de einmet eens anders ellende spotten. II ne faut pas dige grootheden voortbrengt, waaruit de eerste
ins- aux malbeureux, men moet de on q elukkigen ontstonden. ---- Als subst. f. INTEGRALE d'une
niet bespotten. -- S '1NSULTER , V. pr. Elkander be- quantité dillerentielle , integraal, integrale
leedigen. — filet part. passé is ook adj .: Personne grootheid f., eerie eindige veranderlgke grootheid,
ins-e, gehoond, beleedigd persoon ni. - - t Insnl- weeder hersteldl of berekend uit haar oneindig klein

damp ni.

teur, m. Beleediger, beschimper.
lnsupérable, adj. Onovertrefbaar.
Insupportable, ad'. Onverdragelijk, ont ^delijk, onuitstaanbaar, duldeloos: I1 sent des douleurs
ins-s, hij gevoelt onlfjdeljke smarten. Cet homme
est ins- en tout ce qu'il fait, die man is onverdragelijk in alles wat hij doet. - - insupportablement, adv. Op onverdragelijke, onl jdeljke wijze.
lnsureté, f. Onveiligheid, onzekerheid f.
Insurgé, e, adj. (en p art. passé von insurger):
Nation ins-e, in opstand geraakte natie f. •-- Ook

als subst.: INSURGES , opstandelingen, oproerlingen,
muitelingen, muiters, i. n s u r g e n t e n m. pl. ---[list.] Hongaarsche landmilitie, die door eerre
tengewone
oproeping (heirban) wordt zasnengeui
bragt,' baanderheir n ., insur ge nten ni. pl. -Opstandelingen m. pl. (In dezen zin liever INSURGÉS .)

—insurger, V. C. Tot opstand brengen,
tot oproer aanzetten: Ins- ure nation, un peuple.
— S'INSURG'xER, V. pr. Opstaan, in opstand komen
of geraken, oproerig worden: Les provinces s'insurgèrent.

Insurmontable, adj. (alleen van zaken). Onoverkomelfjk, onverwinnelijk: II a trouvé dans son
chemin des diffi.cultés ins-s, hij heeft op zijnen
weg onoverkomelijke zwarigheden gevonden. J'ai
une envie ins- de dormir, ik heb een' onverwinnelijken lust tot stapen. -- insurmontablement,
adv. Op onoverkomelijke wijze.
Insurprenable, adj. Niet bij verrassching in
te nemen: Poste ins-. — Insurpris, e, adj. Niet

verrascht.
lnsnrrecteuur, ti-lee, adj. 'Tot opstand aan-

differentiaal). -- S lntégralenient,-del(har
adv. Op eerie volkomene, geheele wjze. — Intéralité, f. Geheelh:eid, volkomenheid, volledig
--- Intégrant, e, adj.-heid,ntrlaI.
(alleen gebruikt in): Partie int -e, wezenlijk tot het
geheel behoorend deel, i n t ( g r é r e n d deel n. -[Ph) s.) Molée.ules int. -es, kleinst mogelijke deelYenjes,
waarin men zich een mineraal verdeeld kan
ken, zonder dat zijn aard enige verandering ondergaat, i.ntegrérende molek.álen f. pl. --- Intégration, f. [Math.] .Het vinden der integrale groot
-heid,tngré
i n t e g r a t i e f.

intègre,

adj. (rig. geheel, ,gaaf, ongeschonden,

nog frisch) Regisciiapen, ogre g t, onberispelijk., zuiver van zeden , braaf, eerljk , onomkoopbaar:
Homme, Juge int-. regtschapen man, onomkoopbaar regter in. Vertu int -, ongekreukte, ongeschonden deugd f.

Inté firer, V. a. f Math.] • Int- one différentielle,

eeriie eindige veranderli. ke grootheid uit haam gegeven oneindig klein deel berékenen.. de integraal
berekenen. integreren.
lntégrité, f. Geheelheid f., ongeschonden toestand, zuivere oorspronkelijke staat in. van eenti
zaak, volledigheid, volkomenheid, i n t e g r i t e i t f.:
11 a remis le dépót dans teute son int -, hij heeft
het toevertrouwde goed in ongeschonden staat uitgeleverd. Lint- du territoire, de geheelheid van
't gebied. Lint- d'un monument, de ongeschonden
toestand m. van een gedenkteeken. --- (fig.) Défendre fint- de ses droits, de geheelheid, ongeschondenheid zijner repten verdedigen. -- Bij uitbreiding:

I1 a gardé des fleurs, des fruits dune année

INTÉGTJMENT

---

à l'autre dans foute leur int-, lijf heeft bloemen,
vruchten van 't eene jaar in 't andere gaaf, in
gaven, ongeschonden toestand bewaard. — Conserver fint- de son corps, de son áme, de ses moeurs,
de zuiverheid, reinheid zijns ligchaams, zijner ziel,
zeden bewaren. --- (fig.) Regtschapenheid, braa fheid, opregtheid, onomkoopbaarheid, onkreukbare
eerlijkheid f. Corrompre fint- de qn., iemands
eerlijkheid onikoopen. Lint- d'un juge, de onomkoopbaarheid eens regters.
Intégument, m. [EI. n.] Hulsel, bedeksel n.,
inz. de dunne huid f. van de inwendige ligchaamsdeelen.
Intellect, m. [Didact.] kenvermogen, ver
(entendement). — Intellectibilité, f.-stand.
[Didact.] , z. V. a. INTELLIGENCE. — lntellectif,
ive, adj. [Didact.] Tot het verstand behoorend,
verstandelijk: La faculté, la puissance int-ive,
de verstandskracht f., het verstandelijk vermogen,
de kracht der ziel om iets te begrijpen. — Intellection, f. [Didact.] Begrip n.: Lint- est l'aclion de 1'entendement, het begrip is de werking
van het verstand. -- Intellective, f. [bidact.]
Verstand, begrip, bevattingsvermogen n. — Intellectualiser, v. a. (in 't phi.lcs. stelsel van
Kant) Bovenzinnelijk maken, in de rij der intellectuéle of verstandelijke dingen plaatsen. — Invertellectnalité, f. [Phil.] Hoedanigheid der verstandelijke dingen; toestand m. van het kenvermogen, het geestige in den mensch, i n t e l l e ct u a 1 i t e i t f. — Intellectuel, le, adj. Tot het
verstand behoorend, dat betreffende, verstandelijk,
i n t e l l e c t u eel: Facu lté int-le, verstandsvermogen n., verstandskracht f. Vision int-le, verstandsaanschouwing f. Vertus int-les, verstandskrachten f. pl. - Objets int-s (in tegenstelling niet objets sensibles), verstandelijke, bovenzinnelijke voorwerpen n. pl. — Ook: geestelijk (in tegenstelling
met matériel) : L'áme est un etre int-, de ziel is
een geestelijk wezen n. — Intellectuellennent,
adv. In den geest, in gedachte, op verstandelijke
wijze. — Intelligeinnient, adv. Met verstand,
met oordeel.
Intelligence, f. Verstandsvermogen n., bevat
begrijpende geest m., verstand, oordeel, be--tingf.,
grip, besef n. Lint- humaine, 's menschen ver
fint- prompte, vive, vlug,-standvermog.Ai
levendig van begrip zijn. Ce livre est a la portee
de toutes les int-s, dit boek valt onder ieders bevatting, kan door ieder begrepen worden. Cela
surpasse mon int-, dat gaat boven min begrip,
dat is mij te hoog. — Somtijds ook van dieren gebézigd: L'éléphant, Le chien a beaucoup d'int-,
de olifant, de hond heeft veel verstand. — Zuiver
geestelijk wezen n., geest in. Dieu est la souveraine, la suprême int-, God is het hoogste verstandswezen, de opperste geest. Les int-s celestes,
de hemelgeesten, engelen m. pl. — Grondige kenms f., inzigt, doorzigt n. ; bekwaamheid, schranderhei.d f. 11 a fint- des écritures, hij heeft eene
,grondige kennis van de sehriften. Il ma donne
l'int- de ce passage, hij heeft mij tot regt verstand
dier plaats gebragt. Lint- des langues, de kennis der
talen. II a une parfaite int- de ces choses, hij heeft
een volkomen inzigt, doorzigt in die zaken. Ce peintre na aucune int- des erfets de lumière, du clair
obscur, die schilder heeft geenerlei kennis van 't licht
weet licht en schaduw volstrekt niet goed aan-efct,
te brengen. — [Prat.] Pour plus d'int- de la cause,
tot beter verstand der zaak. — II s'est acquitté de
cette mission avec beaucoup dint-, hij heeft zich
met veel bekwaamheid, schranderheeid, oordeel van
die zending gekweten. — Onderlinge vriendschap,
eenstemmigheid, eendragt, goede verstandhouding;
gemeenschap tusschen personen om een' derde te
bedriegen of te schaden, verstandhouding f. La meilleure int- règne entre ces deux families, de beste
verstandhouding, eenstemmigheid heerscht tusschen
die beide familiën. I1 étaít dint- avec les conjures,
hij stond in verstandhouding, heulde met de zaamgezworenen. Its lont d'int- pour nous tromper, zij
zijn het eens, zij heulen met elkander, om ons
te bedriegen. -- [Mil. Avoir int- avec les enng, geheime briefwisseling
nemis, in verstandhoudi
met den vijand staan. -- [Coin.) Ce banquier,
Ce négociant a des int-s à Hambourg, à Paris,
h Gènes, deze bankier, die handelaar heeft han
correspondenten te .damburg, te-delsgmnchap,
-
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Parijs, te Genua. — Intelligent, e, adj. Ver
verstandig, met verstand, rede, oordeel-standeljk,
begaafd; — vlug van bevalling, schrander, vatbaar,
vol doorzigt; — bekwaam, ervaren, kunstig, bedreven. L'homme est un etre int-, de mensch is
een verstandelijk, niet rede begaafd wezen. -- Cet
enfant est fort int-., dat kind is zeer vatbaar, vlug
van begrip, verstandig. — Ce chien eet lidsint-, die hond is zeer leerzaam. — 11 s'est conduit
en homme int-, hij heeft zich als een bekwaam,
ervaren, knap man gedragen. — Ook als subst.:
Les int-s me comprendront , de verstandigen
zullen mij begrijpen. --- Intelligentiel, Ie, adj.
[Phil.] Tot het verstand of tot de verstandsvermogens behoorend.
S Intelligibilité, f. Verstaanbaarheid, duideljkheid. — Intelligible, adj. Verstaanbaar,
duidelijk, ligt te hooren, te verstaan, te begrijpen:
Parley dune voix haute et int-, spreek met eene
heldere en duidelijke stem. Ce passage est fort
int-, deze plaats is zeer verstaanbaar. — [Phil.]
Etre int-, verstandswezen, bovenzinnelijk wezen n.
Le monde réel et Ie monde int-, de werkelijke en
de bovenzinnelijke wereld f. -- Intelligiblensent,
adv. Duidelijk, op verstaanbare, duidelijke wijze.
Vous ne lisez pas int-, gij leest niet verstaanbaar.
5 Intempéramnnent, adv. Op onmatige wijze, onmatig: Il bolt int-. — Internpérance, f.
Onmatigheid in 't bevredigen der zinnelijke lusten, inz. in spijs en drank, overdaad, zwelgerj,
uitspatting, ongebondenheid f. Son int- a ruine
sa santé, zijne onmatigheid heeft zijne gezondheid
verwoest. — Int- d'étude, de travail, de lecture,
ongematigdheid in studie, arbeid, lektuur. — Intde langue, ongebondenheid van tong, te groote
vrijheid, vrijpostigheid, lrgtzinnigheid in 't spreken.
Int- de plume, te groote vruchtbaarheid eens
schrijvers. Int- d'imagination, te groote weelderigheid van verbeelding. — Intenmpérant, e,
adj. Onmatig, overdadig, buitensporig, ongebonden:
L'homme int-, of als subst. m. 1'1NTEMPÉRt NT
ruine sa santé, de onmatige verwoest zijne gezondheid. — % Inteinpére, e, adj. Onnvitig, ongeregeld, uitspattend (in zingenot, in hartstogten).
-- Ook van zaken: Dé irs int-s, onmatige, ongetemperde begeerten f. pl. — intenipérie, f. Ongerégeldheid (inz. in de lucht, het klimaat, de
saizoenen, in de ligchaamsvochten), ongestadigheid, guurheid f. — On souffre beaucoup de lintde lair, men lijdt veel van het gure, ruwe, ongestadige weder. — [Méd.] Etre nlalade dune intde foie, aan eene ongesteldheid der lever lijden.
Int- des humeurs, gebrekkige vochtmenging f. Intnerveuse, overprikkeling, of ook, ontspanning der
zenuwen.
Intennpestif, ive, adj. Ontijdig, niet passend,
ongepast, verkeerd aangebragt: bemande int -ive,
ontijdige vraag f. -- Intempestiveinent, adv.
Ten onttilde, te ongelégener tijd. — Intenipestivité, f. Ontijdigheid f.
Intenable, adj. Onhoudbaar, onverdédigbaar:

Place, Position int -.

Intendance, f Opzigt, oppertoezigt, beheer,
bewind n., i n t e n d d n t i e f.: I1 lui a donne lintde sa maison, de ses finances, hij heeft hem het
beleer van zijn huis, van zijne geldmiddelen toevertrouwd. — Weleer gebéztgd van zékere, nu
ten deele opgehevene, openbare bedieningen: intendantschap, opzienersambt n., intendants-plaats f.;
— duur m. dier bediening; uitgebreidheid van 't
gebied, ook: de woning f. des intendants. Lintdes bátiments, des vivres, het ambt van opperbouwmeester, het oppertoezigt over de levensmid
Cela nest pas {te son int-, dat behoort niet-deln.
tot zijne jurisdictie, tot zijn gebied. Cela est arrivé
sons son int-, dat is onder zijn intendantschap
gebeurd. Je vals a fint-, ik ga naar de woning,
't bureau van den intendant. — [lil., Mar.] Kapitein-kwartiermeesterschap, intendantschap n. —
[Mil.] Int- militaire, personeel en materieel n. tot
het krijgsbeheer behoorend.
Intendant, m. Eerste opzigter of toeziener,
beheerder, bestuurder (van iemands huis, vermogen), zaakvoerder, int e n d a n t. Int- de la maison d'un prince, eerste opzigter over 't huis van
een' vorst, vorstelijk huishofmeester. 11 a un int
hij heeft een' zaakvoerder, die hem be--quilevo,
steelt. — Titel van zékere met toezigt en beheer
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belaste openbare of bijzondere ambtenaren: Lint-

des bát.iments, de opperbouwmeester. Lint- des
mines, de intendant der mijnen. Lint- de la douane,
de tol- inspecteur. Lint- du théátre de la cour,
de intendant van 't hoftooneel. — Int -s militaires,
krijgs -intendanten, legerverzorgers m. pl. — (fam. )
Int- de rivière, rivier -intendant, de snoek m. (wegene zijne roofgierigheid dus geheeten) — INTENDANTE, f. Titel van (Ie vrouw eens voormaligen
provincialen intendants; -- ook van de klooster
sommige orden, i n te n d á n t e f.
-vogdesin
Intendit, m. [Anc. prat.] Bewijsstuk, bijgebragt
bewijs n., voornaamste getuigenis f.
Intense, adj. [Pli s.] Eene hoedanigheid in
hoogen graad bezittend, zeer groot, levendig, sterk,
hevig: Chaleur, Feu int -, groote hitte f., sterk
vuur n. Froid int -, vinnige, doordringende koude f.
-- Bij uitbreiding: Amour int -, innige. vurige
liefde f. — [ Mid.] Maladie int -, hevige ziekte f. —
[Mus.] Sons int -s, sterke, krachtige, doordringende
toonen m. pl. — Intensif, ive, adj. Innerlijk,
naar innerlijke kracht of sterkte; z. v. a. INTENSE.
— Intension, of (gebruikelijker) intensité, f.
[Phiys., Méd.] Inspanning, krachtversterking f.;
hevigheid f., hooge of hoogste graad m., innerlijke
kracht en werkzaamnheid, werkzame kracht, i nténsie, intensiteit f. Lint- de in fièvre, de
hevigheid der koorts. Lint- de la lumière, du son,
du froid, d'une force mouwante, de uwerkzaamheid,
doordringende kracht van 't licht, van 't geluid,
van de koude, van eene beweegkracht. Int- magnétique, de werking, de invloed der magnétische
aardkracht op de magneetnaald. Lint- du son ne
change riep it sa propagation, de sterkte van 't
fileluid verandert niets aan zijne voortplanting. -Intensivement, adv. Met hevigheid, met kracht,
met r- roote, verhoogde of vërsterkte kracht of
.

werkzaamheid.

Jntentable, adj. Niet te beproeven, voor proefneming ongeschikt; — onverleidbaar, niet te ver
Intenté, e, adj. Onbeproefd; — on--leidn.—

verlaid.
Intenter,

V. a. [lor.]: Int- tin procès a qn.,
iemand een proces aandoen, een rergtsgeding met
iemand beginnen. Int- une action, une accusation
contre qn., iemand gerc telijk aanklagen. —` Het
part. passé is ooh:. adj.: Procès intenté, aangedaan

prreces n.

tote.ntflon, f. Rigting der ziel op iets, wilswerkinq f., oogmerk, voornemen, doel, doelwit, inziet,
oogwit n., beooring, i n t én t i e f. II a lint- de ven
sa maison, hij heeft het voornerven zijn huis-dre
te verkoopen. Mon int- n'étail pas de nous déplaire, cela s'est fait contre mon int -, het was
mijn voornemen niet u te mishagen, dit is tegen
mijn oogmerk gebeurd. A quelle int- dit -it cela?
met welk oogmerk zegt hij dit? Je lat flit b bonne int -, ik heb het met een goed oogmerk gedaan.
--- Bedoeling, meening f. ; wil m., wilsmeening f.
II faut considérer fint- du testateur, men moet
de bedoeling van den testamentmaker in aanmerking nemen. — C'est fint- du roe, het is de wil
des koningc. -- Faire qc. á lint- de qn., om
iemands wil, uit liefde, genegenheid tot hem iets
doen. Ii a fait dire la messe b fint- du défunt,
hij heeft ter wille, ten beste van den overlédene de
This laten lezen. — [Cher.] Guérison dune plaie
par première int -, snelle of eerste genezing eener
wonde (waarbij de wondwinden in onmiddellijke
aanraking met elkander zijn, spoedig zamenkleven
en zonder ettering vergroe jen). Guérison par se.conde int -, genezing door ettering en likteekenvorming — [Mus.], z. v. a. MOTIF. — Prow.) C'est
lint- qui fait faction, of Lint- vaut le fait, de
wil geldt voor de daad. La bonne int- duit ètre
réputée pour le fait, de goede wil moet voor de
(

daad gehouden worden.

lutentiouné, e, adj. (en part. passé van intentionner) Zeker oogmerk hebbende, gezind, ge
Des Bens Bien, mal-neigd,ïtor:
int -s, welgezirrrle, kwalijkgezinde lieden. -- Ook
als subst.: I.es bien int -s, de welgezinden, wel
weldenkenden.
-mend.,
lntentionieel, Ie, adj. In. 't oogmerk liggend,
bedoeld': Le sens apparent de cette proposition est
bien diíférent du sens int- de l'auteur, de schijn
zin van deze stelling is zeer onderscheiden.-bay'e
van den zin, dien de schrijver er bij dacht, of van

den door den schrijver bedoelden zin. — [Jur.
Question int-ie, geregtel jke vraag f. naar het oom
merk eener daad, die men den gedaagde te last
legt. 11 a été acquitté par la question int -le, hij is
door de beslissing der vraag over het oogmerk
z ij ner daad vrijgesproken. — [Phil. unc.] Espèces
int-les of impresses, de atomen, die (naar de
meening der oude wijsgeeren) van de ligchamen of
voorwerpen uitgaan en op onze zinnen werken. -Intentionnellen'ent, ode. Naar of volgens de
meening of de bedoeling. —5 Intentionner, v. a.:
Int- qn., iemands voornemen of bedoeling leiden.
Inter, (pr. in-tèr) lat. voorzetsel, dat vele
fransche woorden voorop gaat, en t u s s e hen,
t u s s c h e n b e i d e beteekent (interligne, interrègne,
interposer, intervener, etc.). In zijn' franschen vorm
entre helpt het insgelijks vele franse/ten woorden
zamenstellen (entre -ligne, entremise, entreposer,

entremetteur, etc.)
interarticailaire, adj. [Anat.] Tusschen de
gewrichten liggend. Cartilage, Ligament int -, tusschengewrich s- kraakbeen n. , tusschengewrichtsband m. -- Interbranehial, e, adj. Tusschen
de kieuwen aanwezig.
interea: Ience, f. [Mid.] Storing in de gerégeld,e opvolging der polsslagen, tusschen welke men
nu en dan een' bikomenden polsslag waarneemt,
ongelijkheid, i n t e r c a d é n t i e f. — (lig.) Les
Condé. les Turenne ont éprouvé fint- de la fortune, de Condés, de Turenn.es hebben de onbestendi.gheid der fortuin ondervonden. — Intereadent, e, adj. [Mid.] : Pouls int -, Pulsation int -e,
ongelijke, ongeregelde pols, polsslag m.
intereala.ire, adj. Tussch.engevoegd, inge,lasch.t, ingeschoven. — [Cbron.] Jour int -, dag,
die om de vier jaren aan de maand Februarj
wordt toegevoegd en 't gewone jaar tot een schrik
maakt, schrikkeldag, aonvullingsdag m.-keljar
Lune int. -, dertiende maan f., die om de drie
jaren in één jaar valt. — Mois int -, aanvullingsmaand f. (die om de drie jaren aan de maanjaren
wordt toegevoegd). — [Méd.] Jours int -s, vrije
dagen (die tusschen de kritische dagen of tusschen
twee aanvallen eener tusschenpoozende koorts komen). -- [Poés ] Vers int -s, herhalingsverzen n.
pl., versregels, die in somnuge dichtstukjes herhaald worden. — Interealateur, m. Inlas
-sch.er,tunvogm-Iercaltin,f.
Inlasschinq, in- of tusschenvoeging, inz. van een'
dag bij de maand Februari] in de schrikkeljaren,
i n t e r c a 1 á t i e f. — Bij uitbreiding: L' int- d'un
mot, d'une line dans un acte, d'un article dans
un compte, c'un passage dans un texte. — Interealer, V. a. Inlasschen, in- of tusschenvoegen (een dag in ' t jaar, — een woord, een regel in
een geschrift, een' post in Bene rekening, enz.). Het part. passé is ook adj.: Les mots intercalés
sort d'une autre main, de ingelaschte woorden zijn
van eerie andere hand.
Jntereéder, v_ n. Tusschenbeiden komen, tusschen treden, in 't midden treden, bemiddelen. Int pour qn. , voor iemand tusschenbeiden komen,
iemand Moor voorspraak of aanbeveling helpen, een
goed woord voor iemand doen, iemand tot bemiddebar dienen. (len aanwezig.
Intercellulaire, adj. [Bot.] Tusschen de eel1 Intereeptation, f. Onderschepping f., z.
INTERCEPTION. — Intercepter, v. a. Onder scheppen, opvangen, den gere,elden loop van iets
afbreken of stuiten: Int- la luinière, Ie son, het
licht, het geluid opvangen, het beletten verder te
gaan. — Int- une lettre, een' brief onderscheppen.
Int- un convoi, een konvooi opvangen. — filet
part. passé is ook adj.: Des lettres int -es découvrirent la trahison, onderschepte brieven, leiden
't verraad bloot. — t [Géom.] Ligne int -e, z. v. a.
ABSCISSE. — Interception, f. Onderschepping,
opvanging (van de lichtstralen, van 't geluid, —
van een.' brief, enz.), intercéptie f. — [Chir.]
Vom'malig verband n., waarbij al <le ledematen van
den l jrler giet gekaarde wol bedekt en deze met
breede zwachtels omwikkeld werd,.
intereervleal, e, adj. Tusschen de lwl.swervelen geplaatst. (Plur. m. intercervicaux) .
Intereesseur, m. Bemiddelaar, tussche, bei
voorspraak, in t e r c e d é n t m. Je-dentr,
veux èíre votre int- auprès de votre père, ik wil
UW voorspraak zijn. bij sv'en racier. — Inter-

INTERCIDE 'C i'

---

cession, t. Tusschenkomst, bemiddeling, voor
voorspraak, intercessie f.: J'ai employé-béde,
Fint- de votre soeur, ik heb mij van de voorspraak,
de bemiddeling uiver zuster bediend. Lint- des
saints, de voorbidding der heiligen.
Intereidence, f., z. v. a. DIAPTOSE.
Intereident, e, adj. [Méd.] , z. V. a. INTERCADENT, INTERC:ALAIRE.
(gesneden.
t intercis, e, adj. Aan stukken gehouwen of

ïnterclavicuulaire, adj. Tusschen de sleutelbeenderen of de sleutelbeenspieren lia%end. —

Intercostal, e, adj. Tusschen de ribben ligtrend:
Muscles intercostaux, tusschenribsspieren f. pl.
Intereuurrence, f. [Méd.] Ongel ij kheid f., z.
V. a. INTERCADENCE . — Intere irrenist, e, adj.
[Méd.] Tusschenkornend: Fíèvre int-e, in verschil
voorkomende koorts f. Pouls int-,-lendjarfi
z. V. a. POULS INTERCADENT . — 5 lnterenir sion, f.
[Mil.], z. V. a. INCURSION.

inter elitané, e, adj. [Méd., Anat.] Ozderhuidsch, tusschen huid en vleesch aanwezig, i ntercutaan.
Interdentaire, adj. [Vétér.^j Tusschentandsch:
Espace int-, ruimte f. tusschen de tanden des
paards, waar 't gebit ligt.
Interciictioll, f. Verbod n., ontzegging, i n t e rd i c t i e f. Une expresse int-, een uitdrukkelijk
verbod. Int- de commerce, handelsverbod. Lintne frappe que de tels articles de commerce, het
verbod betreft slechts deze en gene handels-artikelen.
— Lint- dun officier, de schorsing, voorloopige
ontzetting van eenen ambtenaar. — Ontzegging
van het eigen-goederen-beheer, het plaatsen onder
curatéle. Int- des droits civiques, ontzegging f., geheel of gedeeltelijk verlies n. der burgerregten, burgerlïjke dood in.
Interdire, v. a. Verbieden, ontzeggen. On lui
a interdit l'entrée de la vilie, men heelt hem het
binnenkomen in de stad verboden. Int- tante communication, alle gemeenschap verbieden. Int- la
parole qn., iemand het woord ontzegelen, hem
het zwijgen opleggen. -- Une affaire imprevue
m'interdit ce plaisir, eene onverwachte bézigheid
verbiedt, belet mij dat genoegen. — Van personen
sprekende: Schorsen, ontzetten, iemand tijdelijk of
voortdurend de oefening zijner ambtsbézigheden
verbieden. L'évèque a interdit ce prêtre, de bis
heeft dezen priester geschorst, in den kerk -schop
gedaan, gesuspendeerd. On la interdit de sa-ban
charge, omen heeft hem van zijne bediecing ontzet.
— [Jur.] On a interdit ce prodigue, men heeft

dezen doorbrenger onder curatéle, onder voogdij
.gesteld. — Int- Ie feu et ]'eau, vuur en water
ontzeggen (eerre bij de Romeinen gebruikelijke formule in banvonnissen). — Ontstellen, verbazen,
verstomd of sprakeloos doen staan (in dezen zin
zelden dan in de zamengestelde lijden gebruikt).
La peur I'avait interdit, de vrees had here ver stom.d. -- Interdit, e, adj. (en part. passé van

interdire) Verboden, ontzegd, geweigerd; -- (van
personen) ontsteld, verbaasd, verstoind: L'entrée
du royaume lui est int -e, 't is hem verboden in
't koninrrijk te komen. — 11 derneura tout int -,
hij bleef geheel verstond, als versteend staan. -INTERDIT, m. [(J. eccl.] Uitsluiting f., kerkban in.,
pauselijk bevel, dat den priester in de altaarbedien-zng schorst en gansche steden, gewesten en
landen van 't genot der sacramenten berooft, i nt e r d í c t n. Int- Iocal, personnel, mixte, plaat
persoonlijk, gemengd interdict. Le pape ful--selijk,
mina son int- sur cetto province, de paus schoot
zijnen banbliksem op dit gewest af, leidt die provincie onder 't interdict. --- Tijd in., dien 't interdict duurt: Ces chosen se passèrent durant fint -.
— [Prat.] Etre en int -, onder curatéle staan;
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part. passé van intéresser) Belanghebbend, deelhebbend, betrokken (in eene zaak) , g e ï n t e r es5 e e r d: Les parties int-es, (le belanghebbende partijen f. pl. Tout citoyen est int- au repos de l'Ftat,
elk burger heeft belang bij de rust van den Staat.
J yT suis int-, ik ben daarin betrokken; Ik heb
daaraan deel. — In dien zin ook als subst.: Les
INTERESSES, m. pl., de belanghebbenden, de deelnenrers m. pl. — Baatzuchtig, inhalig, winzuchtig,
ewinziek, eigenbatig. alleen zin eigen voordeel
eoogend. Il ne fern rien pour rien, eest on liomme int-, 1(ij zal niets voor niet doen, 't is een
baatzuchtig mensch (hiervoor hoort men dikwijls
verkeerdelijk: 't is een i n Ir e s s a n t rnensch) . ` ues
int -es, baatzuchtige bedoelingen f. pl. — Interes ser, v. a. Belang of deel doen hebben, in eene
zaak mede betrekken, tot deelnemer maken; in iets
betrekken of wikkelen; iemands deelneming opwek ken, zijne belangstelling, nieuwsgierigheid spannen.,
hem aantrekken, innemen, beweren, roeren; —
aangaan, betreffen, raken, van gewigt zijn, aangelegen zijn, i n t e r e s s é r e n. On ma intéressé
dans vette affaire, men heeft mij in die zaak ge
mij tot deelnemer gemaakt. -- Cette ré--troken,
publique a intéressé tons les princes dans sa défense, deze republiek heeft alle vorsten voor have
verdediging gewonnen. Je voudrais int- votre pitié
en sa faveur, i k -wenschte uw ;medelijden voor leem
te winnen. Tout vous intéresse a prendre ce pasti,
alles noopt u, maakt het voor u vaan belang, deze
partij te kiezen. — Ce jeune homme m'irltérresse,
deze ,jongeling boezemt mij belangstelling in. — In
dien zin ook zonder voorwerp: Sa 1pilj-sione,nie
intéresse, zin gelaat boezemt belangstelling in,
neemt voor hem ier, wekt deelneming. — Cette
aventure intéresse tout Ie monde, dat voorval
trekt ieder aan, wekt, spant ieders nieuzv.^gierigheid. Cette tragédie intéresse les spectateurs, dat
treurspel roert, treft de toeschouwers, spreekt tot
hun gemoed. --- En quoi vela vous intéresse-t-il?
in welk opzirlt gaat u dit aan? raakt u dil? Ceia
ne vous intéresse en rien, daaraan kan u niets
gelegen zin,. (lat kan voor u van geen gewipt zijn.
Cela intéresse mon honneur, dat gaat mijne eer
aan, daarin is mijne eer betrokken. -- Int- Ie
jeu, het spel belang bijzetten, een' prikkel geven
(door 't lokaas van winst). --- [Chir.] (fig.) Raken,
kwetsen: En faisant vette incision, gardez-vous
dint- les parties voisines, zorg, dat gij bij het
doen (lezer insnijding de omliggende deden riet
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kwetst. — S'INTERESSER, v. pr. Deel nemen; belang

I1 s'est intéressé dans vette entreprise, hij
heeft aan die onderneming deel genomen, heeft zich
in die onderneming gewikkeld. Je m'intéresse it
vette affaire comme si c'était la mienne propre,
ik stel belang in die zaak (die zaak gaat snij Ier
harte), alsof zij mijne eigene ware. Sint- pour
qn., iemands zijde kiezen, zich voor iemand in de
bres stellen, zich iemands zaak aantrekken. —
Sint- contre qn., partij kiezen tegen iemand (door
Corneille in dien zin gebruikt). -- Elkander belang
inboezemen, in elkander belang stellen: Ceux que
le malheur unit s'intéressent et se recherchent.
llutertt, in. Belang n., al wat iemands nut,
voordeel, eer, welzijn betreft of bevordert, aangelégenheid, zaak f. ; voordeel, nut n. Int - public,
general, common, algemeen, openbaar belang,
'S lands zaken, 's lands welzijn n. Int- particulier,
personnel, de famille, bijzonder, persoonlijk belang,
fafnilie-aangeléc,enheid, familie-zaak. Int- d'lhonneur, eerezaak. Int- pécuniaire, geldzaak, gelde
aangelegenheid. Veillcr aux int -s de qn., voor-lijke
iemands belangen waken. 11 y va de votre int -, uw
stellen.

belang, uw voordeel is er mede geweid. I1 trahirait son ami pour Ie plus mince int -, hij zou
zijren vriend om 't geringste voordeel verraden. —
I1 a été arnorcé par fint -, hij is door 't uitzigt op
de stekelachtige uitwassen van de wervelbeenderen winst aangelokt. C.est un vil int- (Tui 1'a fait agir,
(fam.) stelkind zijn.
inter -épineux, erase, adj. [Anat.] Tusschen

gelegen.
Intéressant, e, adj. Belangwekkend, belangrijk, gewigti.q, van belang, van aangelegenheid, innemend, aanlokkend, onderhoudend, interes s á n t: Ouvrage, Sujet int-, belangrijk. onderhou
werk, onderwerp n. Nouvelle int-e,-den,boij
belangrijk, rewigtiri nieuws n..Honlnle int-, Ph w sioromie int-e, belangwekkend man, gelaat n. I1 est
int- de voir vela, 't is van belang, der moeite
waard, dat te zien. -- luteressé, e, adj. (en

't is eerie lage winzucht, die Tern gedreven heeft.

— Deel, aandeel n.: J'ai on léger int - dans vette
eetreprise, i k heb een kle i n, gering aandeel in die
onderneming=. Prendre un int - á un navire, een
aandeel in een schip nemen. -- In voistrekten zin.
Eigenbelang n., eigenbaat, baatzucht f. C'est no
homnme au dessus de fint -, 't is een man, die
boven de eigenbaat verheven is. Lint- ne doft pas
gouverner les ho mines, tiet eigenbelang, rte baat zucht moet de rnenschen niet besturen. L'ivIérht
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est la pierre de touche de 1'amitié, het eigenbelang is de toetssteen der vriendschap. Je parle
sans int -, ik spreek zonder eigenbelang, zonder
baatzuchtig oogmerk. — Belang n., belangstelling,
welwillendheid, toegenegenheid f., aandeel n., dat
men in iemands lot~ neemt, deelneming f.: Prendre
int- b qn., à la joie, à I'affiiction de qn., belang
in iemand stellen, deel nemen in iemands vreugde,
droefheid. 11 m'inspire beaucoup dint-, hij boe
mij veel belangstelling, deelneming in. —-zemt
[Litt.] Belangrijkheid, aantrekkelijkheid, belang
wat in een werk geschikt is om-wekndhif.,al
de opmerkzaamheid te boef/en, het verstand te
treffen, de ziel te roeren: Cette histoire est pleine
dint-, die geschiedenis heeft zeer veel belangwekkends, veel aantrekkelijks, houdt de aandacht gespannen. Cette pièce est Bien écrite, mais elle
manque dint-, elle est d nuée dint-, .dit stuk is
goed geschreven, maar 't heeft niets boejjends, aan
laat het gemoed koud, het spant-trekljs,h
de opmerkzaamheid, de nieuwsgierigheid niet. —
[Econ. pol.] Rente f., opbrengst van een uitgezet
of geleend kapitaal, i n t e re st in. Gros, Petit
int -, hooge, lage interest. Int- à cinq, a six pour
cent par an, interest tegen 5, 6 percent in 't jaar.
Prèter, Mettre, Placer de l'argent à int -, geld op
interest nemen, geven, plaatsen. Joindre fint- au
principal, de rente bij de hoofdsom of 't kapitaal
voegen. Int- des int -s, Int- composé, rente van
rente, interest op interest, zamengestelde interest.
Int- du commerce, handels-interest, "2 per cent
's maands of 6 pct. jaars. Int- usuraire, woekerrente, ongeoorloofde interest. — Weleer ook schade f., nadeel n.: Au grand int- de notre Bien
commun, tot groot nadeel van ons gemeene wel
Mettre qn. hors dint-, iemand schadeloos-zijn.—
houden. — [Jur.1 Int -s civils, schadeloosstelling f.,
die in criminéle zaken wordt toegekend aan hem.
the in zijn persoon of goederen door de misdaad
of 't vergrijp is benadeeld en zich als civiele partij
tegen den aangeklaagde heeft gesteld.
Interférenee, f. Inmenging, tusschenkomst f.
— [Phys.] Int- de la lumière, wederzijdsche inwerking der lichtstralen op elkander bij hun zamentre/fen, i n t e r f er é n t i e f. des lichts. — Interféreut, e, adj. Het verschijnsel der interferentie opléverend: Rayons int-s, zamentre/fende,
in te r f e r é r e n d e lichtstralen m. pl. — Interférer, v. n. Onvoorziens opkomen, tusschenbeide
komen; — overeen stemmen.
lnterfoliacé, e. adj. [Bot.] : Fleurs int -es,
bloemen f. pl., die beurtelings tusschen ieder tegen
groeien.
-overstandblp
Interfolier, v. a. Met wit papier doorschieten
(een boek). -- Het part. passé is ook adj.: Exemplaire interfolie, doorschoten exemplaar n.
intérieur, e, adj. Inwendig, innerlijk, binnen,
binnenst, van binnen, inz. in (le ziel aanwezig:
Les parties int -es du corps, de la terre, de inwendicle deelen, binnen-, binnenste deelen n. pl. des
ligchaanas, der aarde. La décoration int -e d'une
maison, de inwendige versiering f. van een huis.
Le commerce int- dun État, de binnenlandsche
koophandel m. van eenen Staat. Mer int -e, binnen
Ii sent un feu int- qui le consume,-landschezf.
hij gevoelt eene innerlijke hitte, die hem verteert.
--Mouvements int -s de lame, innerlijke bewegingingen, aandoeningen der ziel. — Cet homme est fort
int -, deze man is altijd in zich zelven gekeerd. —
[Dévot.] L'homme int -, de geestelijk gezinde
?nensch m. La vie int-e, het innerlijke, geestelijke
leven. — INTERIEUR, m. Binnenste, innerlijke, inwendige n. Lint- de vette maison, het inwendige,
binnenste van dit huis. Cet homme nest pas sain
dans son int -, deze man is inwendig, van binnen
niet gezond. Lint- du pais nest qu'un désert,
het binnenland is niet dan Bene woestijn. — Tons
ces produits se consomment á fint -, dans fint -,
al die voortbrengselen worden in 't binnenland,
in 't land zelf verbruikt. — Le ministère de fint -,
of enkel Lint-, het ministerie van binnenlandsche
zaken. Ministre de lint-, minister van binnenland
zaken. I1 est employé à fint -, hij heeft een'-sche
post bij, hij werkt aan 't ministerie van binnen
zaken. -- Lint- d'une personne, iemands-landsche
huiselijke betrekkingen, zijn huiselijk leven. I1 est
fort malheureux dans sun int -, hij is in zijne huiselijke betrekkingen zeer ongelukkig. — II connait
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fint- de vette famille, de ce ménage, hij is met
het inwendig leven, de huiselijke geheimen van dat
gezin bekend. — [Dévot.] Dieu seul connait lint-,
God alleen kent het menschenhart, weet wat in
den mensch is. Rentrer dans son int -, in zich zelven keergin, in zijn hart of geweten gaan; zijne
..gedachten verzamelen, zamenvatten. — Cet homme
a fint- fort bon, die man heeft een zeer goed hart.
— [Peint.] Tableau dint-, of enkel Int -, schilderij, die een binnenvertrek, een tafereel van 't huischik leven voorstelt, binnenstuk, stil-leven n. —
Binnengedeelte n. eener diligence achter de coupé of
cabriolet, binnenwagen m.: Prendre une place dans
fint -. — lntérieurennent, adv. Innerlijk, inwendig, van binnen. Cette médecine agit int -, die
artsenij werkt inwendig. — Dieu lui parlait int -,
God sprak tot hem door zijn geweten, door zijn binnenste. I1 se sentit int- touché, hij gevoelde zich
innerlijk, in de ziel getroffen.
Intérinn, m. (pr. in-ti-rime) Het voorloopig
of tot nader order waarnemen van eens anders
bediening, i n te r ins n. Le préfet est absent, tel
conseiller fait fint -, est chargé de fint -, de prefect is afwezig, die raadheer neemt intusschen zijne
ainbtsbézigheden waar, is met het interim belast. —
[H. ecci.J L'Int- of L'Int- d'Augsbourg, het Interim, het .lugsbur sche Interim, een voorloopig
concoraaat of geloofsvoorschrift van Karel V., in
't jaar 1548 door drie godgeleerden opgesteld en
tot aan eene algemeene kerkvergadering als wet
voorgeschreven. - PAR INTERDI, lee. adv. Middelerwijl, voorloopig, intusschen, voorshands, tot nader order, a d i n ter i m: Il a le portefeuille de
la guerre par int -, hij neemt tijdeik het ministerie
van oorlog waar, hij heeft ad interim de portefeuille van oorlog. Un ministre par int -, een voorloopig, tijdelijk minister. — Intériinaire, Intérimistigne, adj. Voorloopig, tot nader order,
ad interiris, interimistisch: Ministèreint-.
— Intériniat, m. 4mbtsbediening f. tot naderorder. — Intt riuiiste, m. [H. ecel.] Aanhanger
van 't Augsburgsche Interim.
Intériorité, f. [Didact.] Innerlijkheid f.
t lnterj eetex -, V. a. Tusschen werpen, tusschen
planten (interposer). — interjectif, ive, adj.
[Gram.] Mot int -, Locution, Expression int -ive,
als tusschenwerpsel gebézigd woord n., tusschengeworpen uitdrukking, oneigenlijke interjectie f. —
interjection, f. [Gram.] Tusschenwerpsel n.,
klank, die een gevoel of eene zintuigelijke waarneming uitdrukt en buiten allen logischen of grammatischen zamenhang der rede staat, i n t e r j é ct i e f. — [Prat.] Int- d'appel, indiening vanappél of beroep (op hooger regtbank). — Interjectivement, adv. Als tusschenwerpsel, bij wijze
van tusschenwerping. — Interj eter, v. a. [Gram.]
Eén of meer woorden in 't midden van een gezegde werpen of plaatsen. — [ Prat.] Int- appel of
un appel, appél of beroep op eene hoogere regtbank
doen, in hooger beroep gaan, appél doen aanteekenen, appel.léren
luterligne, m. Tusschenregel m., ruimte tusschen twee geschrevene of gedrukte regels, i n t erlinie f. — ( fig.) I1 ne me parut aucun int- b ce
qu'elle disait, zij scheen mij toe geenerlei geheim
voorbehoud of bedekte bedoeling (arrière pensée)
te hebben bij 't geen zij zeide. — INTERLIGE, f.
[Typ.] Metaalstrook, die doorgaans tusschenieder
paar gezette regels wordt geplaatst, om ze te scheiden en te steunen, tusschenlijn, interlinie f.
— Interligner, V. U. [Typ.J interlinien gebruiken, met interlinien zetten. — Het part. passé is
ook adj.: Composition interlignée, zetwerk n. met
interlinien. — lnterlinéaire, adj. Tusschenrégelig, tusschen de regels geplaatst, i n t e r l i
ir: Traduction int-, tusschenrégelige vertaling.-nea
— interlinéation, f. Het tusschen twee regels
geschrévene, tusschenschrijving, i.n t e r t i n e a t i, f.
— Interlinéer, V. a. Tusschen de regels schrijven, interliniéren.
lnterlobnlaire, adj. [Anat.] Tusschen de
lobben of kwabben van een orgaan aanwezig. Tissu int -, pezig en geaderd weefsel n. tusschen de
longkwabben.
lnterlocuteur, m., -trice, f. Tusschenspreker m., -spreekster f., sprekend ingevoerd persoon;
— gesprekvoerder nl., -voerster f., hij of zij, die
met iemand spreekt: Vous aviez la on ennuyeux
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int-, gij hadt daar een' vervélenden spreker of
prater bij U. - Interlocution, f. Tusschenspraak Ï. - [ Prat.] Tussc/ienuit$praak t., tus
schen- of bijoordeel, voorloop4j bescheid n., wegens
cene bijzaak van een regtsgeding, I n t e r 1 o c üt ie t. - Interloentoire, adj. [Prat.] Arrêt,
Jugement, Sentence Int-, of als subst. INTERLOCU
TOIRE, ni. Voorloopiqe uitspraak 1. omtrent de
ondergeschikte punten van een geding, i n te r I oC U u t n. Enquête int-, voorloopig onderzoek n.
Interlope, adj. [Mar.] Smokkel- of sluiklian
drijvend: Vaissean int-, of als subst. INTER--de!
LOPE, m. Smokkelschip n., smokkelaar, sluikhandelaar m. Faire le commerce int-, of als subst.
Faire lint-, sluikhandel op de kusten of eilanden
drijven, lorrendraaijen, lorrendraaijerj drijven.
Interloquer, v. a. [Prat.] Een voorloopig
bescheid geven, een bijoordeel uitspreken, eene tus
schenuitspraak doen. - ( fain.) Verlegen maken,
in de war brengen, verbluffen.- Cette plaisanterie
ma interloqué, die spotternij heeft mij verbluft.
nterlude, in. Tasschenspel n. (interrnède).
in terluninin, m.(pr. —nl-ome) [Astr.] Tijd m.,
waarin de maan niet schijnt, donkere maan, nieuwe
maan f.
Internuarage, 111. [Prat.] Huwelijk n. lusschen verwante personen.
Iuteruiaxiltaiae, adj. [Anat.] Tassclien de
kinnebakken of kakebeenen gelegen.
lnterinède, fl1. [Thëât.] Tusschenspel, tiesschienstuk n., tusschenvoorsteiiinq f., kleine vrolijke
opera t., die tusschen de bedrijven der hoofdvoorstelling gegeven wordt, intermezzo n - [Chim.,
Pirys.] Tusschenmiddel, stof, die den overgang of
de vereeniging, of wel de scheiding van twee andere teweeg brengt, bindmiddel, oplossingsmiddel,
intermdium ii.
Inter m ediaire, adj. [Didact.] Tusscueen afzonderlijke voorwerpen aanwezig, tussclienlijqend,
tusscueen. Temps, Espace int-, tusschientjI rn.,
tusschenruuinte t. Corps int-, tusscieengelegen ligc/warn n. Fluide int-, tussckengeplaatste vloeistof, middenstof t. - Iclées int -s, bemiddelende
denkbeelden, overgangs-idéen n. p1. [Anat.] Cartilage, Ligament int-, tusscieenkraakbeen n., teesscitenband in. - {Géol.] Terrains int -s, tusscieen
t. pl., aardschichten tus--lagen.tuschbdi
schen de oorspronkelijke en de latere formatien.
- [Corn.] Commerce int-, tussclien/iandel rn., liet
voor rékening ontbieden van buitenlandsche waar
ten verkoop in een onder land. INTERMEDIAIRE, M.
Tusschtenlcomend voorwerp ti., tussckenruimte 1.,
tussclienmiddel n.; - tusschenkomst, bemiddeling t.,
bemiddelaar in., bemiddelaarster, bemniddelares t.
Auloucir pal' un int- cleux couleurs tranthantes,
twee scherp afstekende kleuren door eene tusschenkleur zachter maken. - Se procurer une chose
par lint- de cm. zich door iemands tusschenkomst
iets verschaffen. Vous me servii'ez dint-, gij zult
mij ten bemiddelaar strekken. - Intermédîairenent, ad. Door tussclienkomst of bemiddeling. .4- Interinédiavité, t. Het tusschen-zijn, tusschenliggen. - lsitermédiat, e, adj. (zelden voorkomend don in:) Temps int-, tusschentijd rn. Congrëgations int -es, tusschenvergaderingen f. p1.
(van geestelijke orden of kapittels). -- Ook alssubst.:
Lettres dint-, koninklijke genadebrieven rn. p1.,
waarbij werd toegestaan, de inkomsten van een
opengevallen ambt te genieten, totdat het wederom
vervuld werd.
Interminable, adj. Niet ten einde te brengen,
zeer langdurig, niet af te maken, ona/'doenljk,
zonder einde, eindeloos: Ouvrage int-, onafdoen
lijk werk a. Disputes int -s, twisten en. p1. zonder
einde. Int -s êclats de i'ire, onophoudelijk geschater
van laqchen. - Intermiiaé, e, adj. Onafgemaakt;
- onbegrensd.
Intermission , t. Het afbreken. ophouden;
afbreking, verpoozing 1. Il travaille sans int- (gebruikeljker: sans interruption) , hij werkt onafgebroken, zonder ophouden. - liet wordt inz. als
médische term gebézigd: La fièvre lui a durë trente
heures sans int-, zijne koorts heeft zonder tusschen
P005 dertig uren aangehouden. - Somtijds ook
gebruikt voor INTERMITTENCE.
Intermittence, t. [ftldd.] Liet beurtelings nalaten en hervatten der ziekteverschijnselen, afgebrokenheid f. Int- do pouls, uitbljving, afbreking
-

-

-

'

-

,

-

INTERPEIJILER. 989

van den regelmatigen polsslag, ongeregelde rliythmus
van den pols (als op een gegeven petal polsslagen
een of twee uitblijven). - Intermittent, e, adj.
..lfbrekend, uitblijvend, beurtelings ophoudend en
hervaitend , in te r m i t të r en d. [Méd.] Fièvre
int-e, tusschenpoozende koorts, wisselkoorts 1. Type
int-, beurtelings verschijnen en verdwijnen van de
ziekteverschijnselen. Pouls int-, uitblijvende of afgebroken polsslag in. - Sources int-es, uitblijvende.
nu en dan of onregelmatig vloeijende bronnen f. p1.
- [Phys.] Fontaine int -e, tusscieenpoozende fontein t., eene kunstfontein, die bij afwisseling hare
waterstraling staakt en hervat.
lnterrnonde, in Tusschenwereld t., ruimte
tusechen de wereldbollen.
Interrniiscul&re, adj. Tusschen de spieren

aanwezig,

internat, m. School, die den leerlingen tevens
tot inwoning verstrekt, kostschool t. - Bediening t.
der doctors -leerlingen of aankomende geneeslieeren
in de burger-hospitalen, i n t e r ii a a t n.; duur in.
van die bediening.
Internation, f. [Corn.] Het zenden van koopwaren naar 't binnenland. - [Polit.] Nederzetting, vestiging t. in 't binnenland.
International, e, adj. Tusschen natiën of
volken bestaande of lieerschende, van volk tot volk
plaats grijpend, I n t er n a t i o n a a 1. Commerce int-,
handel m. tusschen twee natien; onderling volkenverkeer n. Droit int-, vol/cenregt n., internationaal
regt, regt van vrede en oorlog (droit des gens).

(Plur. m. internationaux.)
Interne, adj. Inwendig, innerlijk, binnen, wat
inwendig is, tot het inwendige behoort. Une qualité , vertu int- , eene innerlijke hoedanigheid,
deugd t. - Une douleur, maladie int, eene inwendige pijn, ziekte f. Sa fièvre no paraît pas
au dehors, elle est int-, zijne koorts vertoont zich
niet van buiten, zij is inwendig. - [Géom.] Angles int-s, inwendige hoeken m. p1. (door twee
parallelen en eene snijlijn gevormd).—[É
col.] Êlève
int-, of als subst. INTERNE, in. Inwonend leerling,
kostleerling m. - [Phil.] Luxe int-, welstand m.
van li
en ziel (in 't stelsel van Fourier).
Interner, v. o. [Pout.] Naar 't binnenland
trekken, zich in 't binnenland nederzetten: Les
réfugis politiques ont recu l'ordre dint-. - INTERNER, V. a. [Polit.] In 't binnenland eene plaats
aanwijzen en daar doen blijven: Quon interne
Abd -el-Kader dans une rsidence nO il ne puisse
nous nuire, men wijze AbrI -el -Kader tot verblijf
eene stad in 't binnenland aan, alwaar hij ons niet
schaden kan. - [Corn.] Naar 't binnenland verzenden. - S'INTERNER, V. pr. Zich naar 't binnenland begeven one er te blijven: Les troupes se sont
internées. - Ziele naauw, innig vereenigen, zich
vereenzelvigen: Sint- avec on am!.
Internissable , adj. Onverdoofbaar, onbezoezoedelbaar, onbezwalkbaar: Le lustre int- de Jeanne
dAte.
Internouce, in. Tassclienboodschapper, inz. de
pauselijke gezant aan de buitenlandse/te kleinere
hoven of bij republieken; ook: de oostenrjksche
gezant bij de Porte, i n t e r n s( n c i ce s of -nuntins in. - Iriternoiiciatiire, f. Ambt n. of
waardigheid t. van eenen internuncius.
Intei'ossetax, ease, adj. [Anat.] Tusschen
de beenderen gelegen.' Les muscles int-, of als subst.
Les int-, de tusschenbeens-spieren f. p1. Les artères
int-euses, of als subst. Les int -euses, de tusschienbeens-slagaderen t. p1. - INTEROSSEUX, rn [Chir.
Werktuig, dat enen tusschen twee beenderen inbrag
ons die te scheiden.
lnterpariétal, (idj rn. [Anat.]: Os int- of
als subst. INTERPARIETAL, M. Thsschenwandbeen
(van de hersenen).
S hitei-pellateiu-, m., -trice, t. Hij of zij,
die interpelleerl. opheldering of verklaring vraagt,
ondervrager m., -vraagster t.; geregteljke opeischerm..-eischerest. - Interpellation, f. [Prat.]
Opei.sching, vordering, uilnoodiging (om iets te
verklaren, te doen). - [Poll. ) Ondervraging,
vraag t. om opheldering of verklaring door een'
voiksvertegenwoordiger aan een' minister qerigt,
i n t e rp e 11 a t i e t. - Somtijds ook in het dageljksch leven gebruikt: Cette brusque int- me troubla, die plotseljke ondervraging, opeisching bragt
mij van mijn stuk. - Interpeller, V. a. Opeischen,
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Jnlerpiétable,adj. Verklaarbaar, voor verkla
ring, ui/legging, vertolking vatbaar. - Interprétateur, m., -trice, f. Verklaarder, uitlegger m.,
verklaarster, uillegster 1. (van den zin, de meening);
z. V. 0. 1NTERPRETE. - interprétatif, ive, adj.
Verklarend, uitleggend, vertolkend. - interprétation, 1. Uitlegging, verklaring, opheldering;
lof gevraagd en bekomen, om den minister van vertolking, overzetting, vertaling t. Lint- des lois,
binnenlandsche zaken te interpelléren, om verkla- de l'dcriture sainte, de verklaring, uitlegging der
ring en opheldering te vragen. - Je vous inter- wetten, der B. schrift. Int- les songes, droomverpelle de dire Ia verité, ik eisch van a, dat gij de k l a ring, droomuitlegging. Etre de stricte int-, van gewaarheid zegt. J'interpellevotre conscience, votre strenge toepassing zijn. On donne une mauvaise
bonne mi, ik beroep mij op uw geweten, uwe int- a toutes ses actions, men geeft eene slechte uitgoede trouw. - liet part. passéis ook adj.: II fut legging, een' kwaden zin aan at zijne daden. sommé et interpellë de répondre, hij werd gedag Cette int- n'est pas bonne, deze overzetting, vervoard en aangemaand, ojxjeeischt om te antwoor- to/king, vertaling is niet goed. - Interpréta.
den. Le ministre interpellé répondit ..., de ge- tivement, ac/v. Verktarenderwijze, op verkiarende, uitleggende wijze. -- interpréte, rn et f.
In t e r e 11 e e r d e minister antwoordde
Jnte.pliiné, e, adj. [Bot.]: Feullies int-es, Vertaler, Overzetter; vertolker, tolk; uitlegger,
on g elijk çjevéderde bladeren n. p1., zamenjeste1de verklaarder ni.; - vertaalster, vertolkster, uitlegbladeren, die met blaadjes van ongelijke grootte sier f. Cet écrivain na pas encore trouvé dint-,
die schrijver heeft nog geen' vertaler gevonden. zijn bezet.
luterplévricostal, e, wij. [Aunt.] :Muscles in- Lint- de Ia Porte, de tolk der Porte. Vous nous
terpiëvricostaux, binnenste tusschenribs-spieren I p1. servirez dint-, gij zult ons tot tolk dienen. Se
Interpolateur, in. Inlasscher, invoeger, inz. pamler par int-, moet elkander door tusschenkonsst
schrirtvervalscher m. - Interpolation, f. Tus- van een' tolk spreken. - Les interprêtes des die ux,
schenvoeging , invoeging, bijvoeging, inlasschinçj, de vertolkers, verklaarders van den wil der goden.
inschuivinq, inz. van een woord of zin in den tekst - (fig.) Les yeux soot les int-s de lame, de (ogen
van een handschrift, vervalsching, schriftverval- zijn de tolken der ziel. - Int- des songes, uitlegsching,th terp o(dtie 1. - [ Math.] Iniasschtng ger der droomeis, droomuitlegger m. - Interprevan een zeker getal termen tusschen twee termen ter, v. a. Vertalen, Overzetten; vertolken; uitvan eene reeks, zoodat zij met die twee termen leggen, verklaren, ophelderen; ten goede of ten
eene nieuwe reeks uitmaken; bepaling van den aard kwade duiden, opnemen. Les Septante ont interemner furetie, waarvan ren slechts eeniqe bijzon- prété 1'Ancien Testament, de Zeventigen hebben
dure waarden h ert. - Phys., Astr.j Opsporing het 0. T. vertaald. Comment interprdtez-vous ce
der standvastige wet, die tusschen eene reeks van passage? hoe verklaart gij die plaats? Comment
feiten en waarnemingen bestaat, welke eerst niet interpiétez-vous son silence? hoe verklaart gij,
welke gevolgtrekking maakt gij uit zijn stilzwijgen?
dan onregelmatigheid en afwijking vertoonen, i n
f. - Interpoter, v. a.-poldtiemchô Int- des songes, le vol des oiseaux, droomen, de
iusschenvoegen, inlasschen, opzettelijk of uiton- vlugt der vogelen uitleggen. - On a mal interkunde één of meer woorden in den tekst van een prté cette action, men heeft deze daad misduid,
handschrift schuiven, schriftvervalschen, tekstver- haar eene kwade bedoeling toegekend. Int- une
valschen, i n t e rp o I é r e n. [ Math., Astr., Plrys.] action comme une offense, eene daad voor eene
De handelwijze der interpolatie toepassen: tusschen beleediging houden, als eene beleediging beschoutwee termen eener reeks eenige andere termen plaat- wen. - S'INTERPBETER, v. pr. Uitgelegd, verklaard
ven, die met de eersten op nieuw eene reeks vor- worden, zich laten uitleggen of verklaren: Cette
men;de standvastige wet opsporen, die een/ge action peut sint- en Wen, en mal, die daad laat
schijnbare onregelmatige feiten en waarnemingen zich ten goede, ten kwade opvatten. - Het part.
verbindt, i si t e rp o 1 d r e n. - S'INTERPOLER, v pr. passé is ook ac/f.: Discours interprélé, vertaalde,
Geïnterpoleerd worden. - Het part. passé is ook vertolkte rede 1. Silence mal int-, verkeerd, onadj. assage, Manuscrit interoIé, ingeschoven gunstig opgevat stilzwijgen n.
Interrané, e, adj. [Bot.] Onder de aarde
plaaf.,
J vervalscht handschrift n. - Valeurs
int -es, Termes int-s, ingeschoven, geïnterpo- groeijend: Plantes int-es.
Interrgiie, m. Tusschenregéring f., tusschen
leerde waarden f. p1., termen m. p1.
tusschenbestuur n., ledigheid t. des troons. --rijk,
Inteiponctuation , f. [Gram.] Tusschenvoe
[Hist.] Tijdruimte 1. tusschen den dood van den
van eeniqe punten of stippen in de rede, om-gin
daarmede stilstand in de handeling of wel eene duitschen keizer Karel IV. in 1-25/ en de troonsverzwijging of uitlating aan te duiden, inter- beklimming van Rudolf I., graaf van Habsburg,
in 173, interregnum n. - Interrex, m.
punctdtie f.
Interposer, V. a. [Didact.] Tasschen plaatsen, [Ant. rota.] Ttesschenreçjént, rijksvoogd m.
Interrogant , adj. rn [Gram.] Point inttusschenbeiden zetten. - (fi g.) Tasschenbeiden komen, in 't midden treden, bemiddelend optreden (liever c/interrogation), vraogteeken (?). - inni. [Prat.] Gereqteljke vraag f., vraagterrogat,
crédit
pour
faire
son
son
autorité
,
(niet): Intréussir one affaire, met zijn gezag, zijn' invloed stuk, vraagpunt n ; - ondervraging f., gezamentusschenbeiden komen, om eene zaak te doen geluk- lijke vragen, door de regtbank aan eene der part ien
ken. - s'INTERPOSER, v. pr. Zich tusschenbeiden gedaan, in t e r r 0 g a a t n. - ( fam.) Je n'ai que
plaatsen , tussclien treden : Quelquefois Ja June faire de tes int-s, ik heb met uwe vragen niets te
vient sint- entre Ie soleil et Ia terre, somtijds maken. - Interrogateur, m., -trice, f. Ontreedt de maan tusschen de zon en de aarde. - dervrager rn, ondervraagster f. - Lastige vrager
(fig.) Des anus coinmuns se sont interposes pour of vraagster 1., vraagal ni. en f. — interrogaLes réconcilier, vrienden van beide partijen zijn til, ive, ac/f. [Gram.] Tot vragen dienend, eene
bemiddelend (als bemiddelaars) opgetreden, om ze vraag aanduidend, vragend: Sens int-, vragende
te verzoenen. - liet part. passé komt ook als ac/f. zin m. Particule int-ive , vragende partikel 1.,
voor: Ohjet interpOs& tusschenqeplaatst voorwerp n. vragend woordje, vraagwoordje n. Point int- (of
Personnes int-es, tusschenpersonen, middenperso- d'interrogation), vraagteeken (?). - interrogaven, bemiddelende personen, bemiddelaars rn. p1. - tion, f. Vraag, ondervraging f.: 11 a lien répondu
Interpositif, ive, adj. Tusschenstaand, tusschen aux int-s quon lui a faites, hij heeft wel geant-- Interposition. 1. Tusschenstandm.,-ligend. woord op de hem voorgelegde, gedane vragen. —
aanmanen; opheldering of verklaring vorderen,

i n t e rp e I I £ r e n. L'Iiuissier l'ayaiit interpellë
de signer, ii déclara ne savoir, de deurwaarder
Item tot teekenen aangemaand, opeaischt hebbende,
verklaarde hij niet te kunnen (schrijven) . Ce dë
puté a demandé et obtenu Ja permission dint- Ie
ministre deI'intdrieur, deze aqevaardigde heeft ver-

-

tusschentreding f. [Astr.] Lint- de Ja terre entre
Ie soleil et Ja terre, de stand der aarde tusschen
tusschen zon en maan. - ( fig.) Tusschenkoinst,
bemiddeling f. Lint- de l'autorité do roi, de tus
schenkomst van 's konings gezag. - [Jur.) Inbren
een regtsiniddel, i n t e r p 0 S i t 7 e 1. Int--pingva
d'appel, indiening van beroep op hooger refit bank.
Int- de personnes, schijnoverdragt f. (als iemand
in regten optreedt voor een ander, die bij eene zaak
niet betrokken wil of kan zijn).

[Gram.] Point dint-, Z. INTEIu0GATIF, SISTERROVraaswijze voorstelling of inkleeding f. .- interrogativenient, adv. Vrarn
genderwijze, vraaqsgewijs. interrogatoire, M.
[Prat.] Geregtelij k onderzoek n., regterlijke ondervraginq f. , verhoor , interrog atO ri urn a.
Subir lint-, verhoord worden, een geregtelijk onderzoek ondergaan. Ii s'est coupé dans son int-,
hij heeft zich in zijn verhoor tegengesproken. — Proces-verbaal van 't verhoor, de vragen des regters
GANT. - [ Rhét.]

—
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en de antwoorden des beklaagden bevattend: On lui
a lu son int-, zijn verhoor is Item voorgelezen.
Iiiterroger, V. a. Vragen, ondervragen; uitItooren, uitvragen; verliooren. Pourquoi minterrogez-vous Si curieusement? waarom ondervraagt
gij mij zoo nieuwsgierig? Interrogez -le sur ce
fait, ondervraag hein over deze daad. Les examinateurs lout interrogé touchant cette chose, de
exarninatôren (onderzoekers) hebben hem aangaande
deze zaak ondervraagd. - Int- on criminel , eenen
misdadiper verhooren. - ( fig.) Van zaken sprekende: Raadplegen, onderzoehen, om raad vragen:
Int- so conscience, l'ëcriture sainte, zijn geweten,
de H. schrift om raad vragen, raadplegen , onderzoeken. Int- le bon sens, met het gezond verstand te
rade gaan. - S'INTERROGER, v. pr. Zich zelven vragen of afvragen, zich beproeven, zij is eigen verstand
of hart raadplegen; elkander ondervragen. 1-let part. passé is ook adj. Canclidat interrogé,
ondervraagd, geëxamineerd kandidaat. Criminel
int-, verhoord misdadiger m.
Interrol, m., Z. V. a. INTERREX.
Iiiterronipre, V. a. Afbreken, afsnijden, stuiten, den zamenhang of voortgang van iets verhinderen of beletten: Int- Ie cours dune rivière par
Un canal, une cligue, den loop eener rivier door een
kanaal, door een' dijk afbreken. Int- un chemin
par des coupures, een' weg door verhakkingen afbreken. - (fig.) Afbreken, den voortgang ver/tinderen (van eeoc rede, een gesprek, een' arbeid, eene
reis, enz.), doen ophouden afstaken; (van personen)
in de 'rede vallen, storen. Int- un discours, le ill
dun discours, eene rede, den draad eener rede
afbreken. Pourquoi m'inteirompez-vous ? waarom
valt ge mij in de re(,'„ ? - (fans.) Sans vous int(als verontschuldiging, wanneer men iemand in de
rede valt), zonder u in de rede te,valten; houd u
bij uwe rede. - IJurd Int- Ja possession, Ia prescription, de voortduring van 't bezit, de verjaring
beletten. - S'INTERROMPRE, v. pr. Zich zelven
in de rede vallen, den draad zijner rede afbreken,
plotseling ophouden, afbreken. L'orateur s'inter
,

rompit an milieu Je sa harangue. - lnterronipa, e, adj. (en part. passé van interrompre).
Chemin int-, afgebroken, doorsneden weg m. Tra-

vaux int-s, afgebroken, gestuite werkzaamheden f.
p1. Discours int-, afgebroken, gestoorde redevoering f. Possession non int-e, onafgebroken, ongestoord bezit n. - Propos int-, gesprek n. zonder
zamenhsang, zonder verband; - ook de naam van
een zeker gezelschapsspel.
liiterrupte-pennee, f. [Bot], z , v. a. Feuille
INTERPINNEE.

Interrnpteur, trice, adj. Storend, verstorend, afbrekend, in de rede vallend: Murmures
int-s. - Als subst.: On mit les int-s a Ja porte,
men zette de verstoorders uit de deur.
Interruption, f. Het afbreken ofstakesi; afbreking, staking, storing, schorsing, inz. van den voortgang eener rede, stoornis, interr np ti e 1. La guerre
a causé lint- du commerce, de oorlog heeft de staking van den handel teweeg gebragt. La moindre
int- peut troubler ui) orateur, de minste stoornis
kan eenen redenaar in de war brengen. - [Rhét.]
Korte afbreking of schorsing eener rede (suspen-

sion). - [Bot.] Les int-s dune feuille piunée,

dun épi, de naakte, ledige plaatsen aan een geve
derd blad, aan eene korenaar. - [ Jur.] Int- de
prescription, sluiting, ophouding der verjaring.
lutel-seaptilaire, adj. [Anat.]: Région, Espace int-, streek, ruimte f. tusschen de schouderbladen.
Intersection, t. [Géom.] Snijding, doorsnijding, doorsnede 1., plaats, waar twee of meer tijnen, vlakken of ligchamen elkander snijden, snijpunt n., snijlijn f., snijvlak n., i n t er s t c t i e 1.
Interstellaire, adj. [Astr.] : Espaces int-s,
ruimten t. p1., afstanden m. p1. tussciten cle sterren.
Interstice, m. [Jur.] Tasschentijd m., tijdruimte f., tijdsverloop n. , volgens de wet in acht
Ie nemen tusschen zékere verrigtingen, ii. v. lusschen 't ontvangen van twee graden of ordeningen.
- [Phys.l Int-s, kleine ruimten tusscisen de deden
van een ehaam
ig
of tusschen de zamenstellende
mote/mIen, poriën t. p1. - tnterstcie1, le, adj.
Eene kleine tusschenruzmte vormend: [Phys.] E spaces int-les, Z. V. a. INTERSTICES.
Inteitrachélieji, ne, adj. [Anat.]: Muscles
-

int -s, of als subst. INTERTRACHILIENS, m. p1. Halsspieren 1'. pl., spieren tusschen de dwarse uitsteek
sets van den hals.
Ititertransversalie, adj. [Anat.]: Muscles
int -es, of als subst. INTERTRANSVERSAIRES, M. p1.,
spieren 1. pi. tusschen de dwarse uitsteeksels van
de hals-, rug- en lendeuervelen.
hitertrigo, m. [Méd.) Het (zoogenaamde) smar
ten der huid bij kleine kinderen (eene roosachtige
huidontsteking). - Blikaars m. (door paardrijden
veroorzaakt).
intertropical, e, wij. Ttcsschen de keerkringen liggend of groeijend, i n te r t r Op is c h: Régions int-s, tusschen/ceerkrings- of enkel keerkringsgewesten n. p1. of -streken f. p1. Zone int-e, heete
aardgordel in. of luchtstreek t. (zone torride). Plantes int-es, tusschen de keerkringen groejjende
planten f. p1.
intervailaire, adj. [Bot.] In de tusschen
of aanwezig.
-ruimtenlgd
inteivalle, in. Tusscfienruiinte t., afstand van
tweeplaatsen of lijden, tusschentjd m., tusschenP005 1'.; vak n. II y a dix pieds dint- entre ce
fossé et le mar, er is tien voet afstand tusschen
die gracht en den muur. Quelques Ethiopiens out
régné a ThObes dans eet int-, eenige Ethiopiërs
hebben in 'dien tusschentijd te Theben geregeerd.
[Mus.] Toonsafstand m., hoogteverhouding 1. van
twee toonen , interval n. int- simple, eenvoudig interval (binnen de grenzen van 't octaaf
gelegen). Int- redoublé, verdubbeld interval (dat
buiten de grenzen van 't octaaf gaat). - [Mii.] Inttactique, taktische afstand tussciten twee qeléderen,
tusschen twee rijen tenten. - fMOd.j Koortsvrije
tusschentijd m. Int-s lucides , tussclîvn»oozingen,
waarin een krankzinnige zijn verstand magtig
is. -[Mar.] Int -s, vakken, afstanden tusschen
de spanten. - PAR INTERVALLES, bc. adv. Bij
tusschentijden, bij tusschenpoozen, van tijd tot tijd,
afgebroken, beurtelings: II y travaille pat int-,
hij werkt er hij tusschenpoozen, nu en dan aan.
ntei-vaIvaire, adj. [Bot.] Tasschcn de schalen van een vruchthutsel gelegen.
Intervenant, e, adj. [Prat.] Tusschenkomenct,
tusschentredend: 11 a €ltd recu partje int-e dans
ce procès, hij is als derde o7 bemiddelende partij
in dat regtsgeding aangenomen. - Ook als subst.:
Lint- a été conda:nné, de derde partij, de tusscitentreder, de i n te s a e n i ci n t is veroordeeld geworden. - [Corn.] Hi, die een' onder protest liggenden wissel betaalt om de eer van eene der handteekeningen te dekken, eer-acceptant , i n te r v en i P n t m. - Interveiiir, v. ss. (met être) Tasscitenbeiden komen, tusschen treden, tussc/ien vatten,
in 't midden treden, zich ter bemiddeling in eene
zaak mengen, bemiddelend optreden, bemiddelen,
intervenidren. 11 intervint (lans cette négotiation, hij trad in die onderhandeling tusschenbeiden.
Faire int- Ja force armée , de gewapende inagt
te hulp roepen, doen tunschen komen. - Le pape
intervint dans le dilférend de ens ileux princes.
de pails trad als bemiddelaar tusschen die beide
vorsten op. - [Prat.] Pour être recevable is intdans un proces, il faut avoìr intérèt, om als derde
of bemiddelende partij, als interveniënt ineen proces ontvankelijk te zijn, moet men daarbij belang
hebben. - Ook als v. imp. gebruikt: 11 intervint
Un tiers, er kwam een derde tusschenbeiden, er
trad een derde als bemiddelaar op. - Interventif, ive, adj. [Polit.] Tasschenbeiden tredend,
bemiddelend, i n ter v e n i e f: Système int-, stelsel
van tusschenkosnst, van interventie, intervenlief systeem it. - Intervention, f. Tasschen
komst, tusschentreulinq, bemiddeling t,: het tusschen
van eenen derde in eene regtszaak; bemoeijin,q-tredn
van eenen staat in de aangelegenheden van andere
staten, i n t e v ë n t i e I Cela nécessita lint- de
Ja force arrnée, dat maakte de tusschenkomst der
gewapende maqt noodzakelijk. Int- officieuse, wel
willende bemiddeling. - [Prat.] A lint- de ...,ten overstaan van . . . 11 a été déclaré 110fl re
cevable en son int-, hij is als derde regtspartij
voor onontvankelijk verklaard. - Int- armee, gewapende tuschenkomst. Système dint-, de nonint-, stelsel van interventie, van non-interventie.
- Intervenu, e, adj. (en part. passé van intervenir): Personne int -e , tusschengetreden persoon M.
-

1
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Inferversion, f. Ornkeerinj (van volgorde of
rung), omzetting, omplaatsing, i a t e r v é rs i e.
Intervertébral, e, adj. [Anat.] Tasschen de
wervelbeenderen gelegen: Cartilages interverté
lraux. - Intervertèbre, t. [Anat.] Tusschen wervelbeen n.
Inteivertir, V. a. Omkeeren (de volgorde),
omzetten, omplaatsen, verwarren, verstoren. Intl'ordre des temps, de volgorde der tijden omkeeren,
verwarren. Int- l'ordre des créances, de volgorde
der schuldvorderingen omkeeren. Int- I'arrangement
des inots, de natuurlijke volgorde van de woorden
omkeeren. - Onderslaan, heimelijk geld achterhouden : Ii a interverti (détourné) les deniers de
cette succession, hij heeft de gelden van die nalatenschap onderslagen. —lntervertisserneiit,m.
Omkeering, orde-verstoring. Lint- de l'ordre dtabli,
de omiceering, verandering van de ingevoerde orde.
t Intestable, adj. [Prat.] Niet bevoegd om
te getuigen.
intestat , adj. [Prat.] Zonder testament of
uiterste wilsbeschikking: Mourirint-, zonder testament sterven. Hériter ab int-, zonder testament
erven. Heritier ab int-, z. HER1T1EII.
Intestin, e, adj. Inwendig, innerlijk, in het
ligchaam: Douleur int-e, inwendige smart of pijn I.
Fièvre hit-c, binnenkoorts I. - ( fig.) Binnenlandsch,
inlandsch : Guerre int-e, binnen- of inlandsche
oorlog, burgeroorlog m. - Les troubles int-s de
Ia maison royale, de familie -oneeniglieden van 'I k koninklijk huis. - 1ISTESTIN, m. [Anat.] Darm rn,
darmkanaal n. Gros int-, Int- grêle, of als meerv.:
Gros int-s, Int-s grêles, dikke, dunne darm. Les
int-s, het qedarnite, de darmen, de ingewanden.
(z. c(Ecu, COLON, RECTUM, DUODENUM, 1LEON,

- Intestinal, e, adj. Het gedarrnte,
het ingewand betreffend, i nteslina al. Canal int-,
darmkanaal n. Douleurs int-es, darmpijnen I. pi.
Vers intestinaux, of als subst. INTESTINAUX, rn
p1. Ingewandswormen in. p1. (entozoaires).
Iutié, e, adj. [Bot.] Zonder stengel,. (Gebruikelijker is ACAULE.)
Intimation, I. Geregtelijke aanzegging, konddoening, bekendmaking, i n ti m ci ti e I. - Folie
int-, verkeerde aanzegging.
Intirne, adj. Innerlijk, diep, innig, wat liet
wezen van iets uitmaakt of zékere dingen op 't
naauwst verbindt: Connaître In nature int- dune
chose, den innerlijken aard, het wezen van eene
zaak kennen. La liaison int- de toutes les parties,
het innig, naauw verband van al de deden. Conviction int-, innige overtuiging I. Le sens int-,
de innerlijke zin m. - ( fig.) Innig, hartelijk genegen; vertrouwd, vertrouwelijk, i n t i e m. Union,
Liaison int-, innige, naauwe verbindtenis I. Leur
commerce paraît fort int-, hun omgang schijnt
zeer vertrouwelijk te zijn. C'est mon arni intinie,
..
of als subst. (fam.) C'est mon int-, 't is mijn
vertrouwde vriend, mijn boezemvriend, hartevriend.
- Conseiller, Séc.rétaire int- of privé, geheimraad, geheimschrijver rn.
Intirné, e, adj. (en part. passé van intimer):
La personne int-e, de geregteljk gedaagde persoon. - INTIMI, m., -E, f. Gedaagde in hooger
beroep of appél, g e I n t i in e e r d e rn. en f., tegenpartij f. van den appellant.
Intimenient, adv. Innerlijk, innig, op innige
wijze, ten naauwste, hartelijk, met innige geneenheid. Des parties int- hOes entre elies, innig,
op het naauwst met elkander verbonden deelen
Pl. - Yen suis int- convaincu. ik ben er innig,
in mijn ziel van overtuigd. - us sont unis int-,
zij zijn op het innigst, van ganscher harte aan
elkander verknocht.
Intimer, V 0. Te kennen geven, van hooger
hand aanzeggen, inz. geregteljk aanzeggen, aankondigen; dagvaarden, voor hooger' regtbank dagen, i n t imé re a. On lui intima l'ordre de partir, hij kreeg bevel om te vertrekken. - On lui a
fait int- Ia vente de ses rneubles, men heeft hem
geregteljk laten aanzeggen, dat zijn huisraad zoude
verkocht worden. II la intirné en son propre et
privé nom, hij heeft hein in zijn' eigenen en bijzonderen naam gedagvaard. - Int- un concile,
een concilie of kerkvergadering uitschrijven (plaats
en tijd daarvan aankondigen) .
Jntimidabie, adj. Voor bangmaking vatbaar,
bang te maken. - Intimidation, t. liet bang of beJEJUNUM.)
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vreesd maken, het schrikaanjagen; schnikaanjaging,
bangmaking, bedreiging, i n timidá t ie I. [Prat.] Un
acte fait par int- est nul de plein droit, eene door
bangmaking tot stand gekomen acte is volgens alle regt
van geene waarde. - [ Polit.] Système dint-, stelset n. van vreesaanjaging, staatkunde, die op 't nemen van gestrenge maatregelen berust. - Intl.
niidatenr, ti-ice, adj. Schrikaanjagend, vreesinboezemend., bangmakend: Système int-, Mesures
in -trices. - Intiniider, v. a. Vrees of schrik

aanjagen, vervaren, bang of bevreesd maken, afschrikken, beschroomd, schuchter of angstvallig
maken, i ii t i m i d t r e n. Ii l'intimida par des menaces, hij jaagde hein schrik aan door bedreigingen. Ii ny a qua lint- pour venir it bout de lui,
men behoeft hem slechts benaau'wd te maken, om
met hem zijn oogmerk te bereiken, om met hem
klaar te worden. II ne faut pas int- les enfants,
men moet de kinderen niet bang maken. - SINTIMIDER, V. pr. Bevreesd, bang, benaauwd worden.
- liet part. passé is ook adj : Nous étions inti
midës par Ie danger, wij werden door 't gevaar
afgeschrikt.
Intiinité, I. Innigheid f., naauw verband n.;
innige, hartelijke vriendschap, vertrouweljkheid,
wederzijdsche vertrouwdheid, intimiteit f.
-

Lint- des rapports qui unissent toutes les parties
de ce système, het innig, naauw verband tusschen
al de dee/en van dit stelsel. - us vivent dans Ia
plus grande int-, zij leven in de grootste vertrouweljkheid.
Intinction, f. [Liturg.] Vermenging van een

klein gedeelte der gewijde hostie met het bloed van
Jezus Christus, indooping van het brood in den
wijn bij 't Avondmaal, in tinctie f.
Antiti-C, e, Ongetiteid, zonder titels.
Intitalation, f. Betiteling f.; opschrift n., titel ni. van een boek. - Intitulé, e, adj. (en
part. passi van intituier): Betiteld: Sa brochure
int-e Le Patriotisme va paraître, zijn vlugschrift,
betiteld De Vaderlandsliefde, zal weldra in 't licht
komen. - 1T1TULÉ, M. [Prat.] Opschrift, bovenschrift n., formule aan 't hoofd van eene wet,
verordening, dagvaarding, enz. Int- d'inventaire,
hoofd n. van den inventaris. - Intituler,
V. a. Betitelen, een' titel of naam geven, benoemen; met een opschrift voorzien, boven schrijven.
Int- un livre, une pièce de théâtre, een boek,
een tooncelstuk betitelen. - [ Prat. ] Int- un
acte, eene acte met een opschrift voorzien. SINTITULER, V. pi'. (fain. en doorgaans in onçjunstigen
zin) Zich een' titel geven, zich betitelen.
Intolérable, adj. (alleen van zaken) Ondragelijk, onverdragelijk, onuitstaanbaar, onljdbaar;
niet te dulden of te gedoogen. Douleurs int-s, onverdragelijke smarten of pijnen 1. p1. - injure int-,
niet te dulden hoon m. Cela est int-, dat is niet
uit te staan. - Intolérablernent, adv. Op
onverdrageljke, onljdeljke wijze. - lutolérance, f. Onverdraagzaamheid f., inz. in zake van
godsdienst. - Intoléraiit, e, adj. (van personen
en zaken) Onverdraagzaam (wie geen ander gecoelen dan 't zijne, inz. wat de godsdienst betreft,
duiden kan): Hom me int-, onver dr aagzaam mensch.
Principes int -s, onverdraagzame begrippen n, p1.
- Ook als subst. Lint- est un mauvais dhrétien,
de onverdraagzame is een slecht christen. - Intoléraiitisuie, m. Geest m. van onverdraagzaamheid, in t 0 1 era n tIs in u s n. - Intoléré, e,
Niet gedoogd, onveroorloofd.
-

Intonation, f. [Mus.] Toonaangeving f., juist-

held in 't aangrijpen der intervallen; aanhef ifi.;
het inzetten van een gezang: Int- faible, forte,
juste, fausse, zwakke. krachtige, juiste, valsche
toonaangevung of in t o n d tie. - Faire lint-dun
chant, een gezang aanhefl'en, inzetten. - Bij uitbreiding: Verschillende bonen, die men bij 't lezen
of spreken op de lettergrepen legt, het rijzen of
dalen der stem, i ii t a ii a t i e f.
Intorsion, f. [Bot.] Oinwinding, om.cluijering f.,
eigenschap van sommige planten om bij 't opstijgen
hare buigzame stengels om de bijstaande gewassen
te strengelen.— Ombuiging f. van buiten naar binnen.
Intoxicant, e, adj. Vergift bevattend, vergiftigend: L'action int -e dun gaz, de vergiftigende
werking van een gas. - Intoxication, f.
Vergiftiging f. - lutoxiquer, v. a. Vergiftigen.
Intraerânien, ne, adj. [Phil.] Binnen de

-
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hersenpan aanwezig: Broussais a tentë I'expliquer
a pensee comme tine innervation intr -ne, B. heeft
gepoogd, de gedachte als 't gevolg van eenen in de
hersens werkenden zenuwinvioed te verklaren.
Intracreseent, e, adj. Inwendig groeijend.
Intrados, m. [Arch], Z. DOUELLE intëi'ieure.
I,itraduisible (weleer ook lntradiietihle),

adj. Onvertaalbaar, niet over le zetten, niet in
eene andere taal naar eisch terug te geven: Ce jeu
de mats est intr-, die woordspeling is onvertaalbaar.
- lutraduit, e, adj. Onvertaald, nog niet vertaald.
intraitable, adj. Onhandelbaar, onbuigzaam,
StU(1, ongedwee, stijfkoppig, halsstarrig, hardnek
kig: Les richesses Ie renclent int-, de rijkdommen
maken hein onhandelbaar. II est dune humeur
int-, hij is stug van aard, wonderlijk van humeur.
- Ii est inti'- sur ce point, op dat punt verslaat
hij geen rede.
Intra -rniiros , bc. adv. (latin) (pr. —murace) Habiter intr-, binnen de muren, in de stad
wonen. (spieren gelegen.
Jiitramuseu1aire, adj. [Anat.] Binnen de
ititransitif, ive, adj. [Gram.] Niet overgankelijk. Verhe intr- of als subst. INTJIA1NSITIF, in.
Niet overgankel k , intransitief werkwoord,
subjektief werkwoord, ook (minder goed) onzijdig
werkwoord a.
-

j

Intraiisiiiutable, adj. [El. n.] Insecte intr-,
insect n., dat geene gedaantewisseling (transmutatie)
ondergaat.

intransparence, f. Ondoorschijnendheid f.
IntraiiipLaiité, e, adj. Niet verplant: Ar-

bre intr-.
liitransportable, adj. Onvervoerbaar.

lnti'ant, m. Naam, dien men weleer bij de
universiteit van Parijs aan (lengene gaf, die door
eene der vier zoogenaamde natien (z. onder NT!ON)
werd aangewezen om den rector te kiezen, verkiesheer m.
intra - pelvio - troehantérien , adj. m.

[Anat.]: Muscle int-, of als subst. Intr-, inwendige

sluitspier 1. der dij.

Intravesti, c, adj. Niet verkleed, niet vermoind. - (fig.) La vertu est toujours intr -e, de

deud draagt nooit eenmasker.
In -treute-deiux , En-trente -six , adj. et
subst in. [Impr. , Libr.] Boekformaten, waarbij het
vel 32 en 36 bladen of ö en 72 bladzijden heeft:

Des volumes in -trente-deux, in - ti ente -six, of Des
in-trentedeux, in-trente-six, bnekdeelen a. pi. in
twee-en -dertigste, in zes -en -dertiqste formaat (in
3o, in 36°).
Intrépide, adj. Onversaagd, onverschrokken,
stout , stoutmoedig, manmoedig, koen: Homme
intr-, onversaafid man. Marcher a Ja mort dun
(a s int-, onverschrokken in den dood gaan. pas

Solliciteur intr-, onvermoeid, niet af te
schrikken aanzoeker, sollicitant. - Ook als subst.:
C'est an intr-. 't is een onverschrokkene. - Intrèpiderneiit, adv. Op onverschrokkene, stoute
wijze. - Intrépidité, 1. Onverschrokkenheid,
onversaaqcllieid, inanmoedigheici, onvervaardheid,
stouthartigheid, koenheid, stoutheid f. Sa présence
redOul)la leur int-, zijne tegenwoordigheid verdub
belde hunne onversaagdheid. - Bij uitbreiding:
L'intr- lu crime, de stoutheid, onb:schaarnd/ieid
der misdaad. ( pligtig.
lntribntaire, adj. Niet cijnsbaar, niet schatItitrigailler, V. a. (fans.) Kleingeestige, lage
listen of streken gebruiken. - Intrigailleuir, m.
Gemeen intrigant m. , mensch vol nietige arglist.
1ntriaiit, e, mij. Arqli.ctiq, geslepen, vol streken en listen, kuiperijen makénd, allerlei geheime,
slinksche middelen gebruikend om zijn doel te bereiken, intri.qdni. Homme intr-, Femmeintr -e,
of ale sub.t. INTRIGANT, ni., -E, f. Sluwe indringer m., indringster f; vriend rn , vriendin f. van
kuiperijen, van geheime slinksche wegen, arglistig
mensch n., konkelaar in., konkelaars ter f., i n t r i
gant m. en f. - listrigotcile, f. (très-f(1,'m.)
Kleine, nietige arglistigheid, onbeduidende intrigue
of kuiperij. -- Intrigue, I List, arglistigheid,
listige kunstgreep 1., sluwe streek m., kuiperj f.,
heimelijke aanslag m., i n t r j p sv e f. Les intr -s de
Ia cour, de kuiperijen, heimelijke listen en lagen,
bedekte praktijken, draaijerjen van het hof, hof
kabalen , hof-intrigues f. p1. - [Litt., l'hdht.]

-
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Verwikkeling f., knoop m. (van een' roman, van
een tooneelstuk). Pièce, Coinédie d'intr- , stuk,
blijspel n., waarvan de hoofdverdienste in 't ingewikkelde der handeling en de oplossing van den
knoop ligt, intrigue -stuk a. - (fam.) Verlegenheid f. Me voilb hors d'intr-; Ii s'est tire d'intr-,
nu ben ik uit de verlegenheid, uit den brand; hij
heeft zich uit de zwarigheid gered. (In dezen zin
zeiden dan in de genoemde zegswijzen gebruikt.) Ook: geheime liefdehandel m. of minnarj, verliefde
intrigue I. - flntriguei-, v. n. Mel slinksche sireken, draaijerjen omgaan, kuiperijen maken, kuipen,
konkelen, intripëren: us inti'iguèrent pour le
peidre. - INTRIGUER, v. a. Verwikkelen, verstrikken, in verwarring of onqelegenheid. brengen: Cela
m'intrigue heaucoup, dal brengt mij in .qroote ongelegenheid, dat geeft mij veel te doen, te denken.
-- S'INTRIGUEII, V. pr. Zich veel moeite geven, om
zijn oogmerk te bereiken; zich ergens indringen. II
s'est bien intrigud pour obtenircela, hij heeft zich
veel moeite gegeven, om dit te verkrijgen. Cet
homme s'intrigue partout, die man dringt zich
overal in, poogt zich overal te doen gelden. - Het
part. passé komt ook als adj. voor: Cet homme

est bieri intrigud (lans cette affaire, die man is

leeljk in die zaak verstrikt, verwikkeld, bij die
zaak geïntrigeerd- - Pièce de théhtre Plea
intr -e, goed verwikkeld tooneelstuk a. - hitri-

gueur, ueiise, adj. Homme inti'-, Femme intr
neuse, of als subst. INTnEGUELJR, m., -UEIJSE, f.

Hij of zij, die geheime minnarjen begunstigt, koppelaar in., -ster f.
Intriiisèqiie, adj. Innerlijk, inwendig, tot het
wezen van iets belmoorend. Sesquafitésintr -s, zijne
innerlijke hoedanigheden f. p1. La valeur intr- dun
bijou, dune monnaie, de innerlijke, wezenlijke
waarde van een juweel, van eene munt. - Inti-insèq newent, adv. Innerlijk, naar het wezen:
Cela esf bon intr-, dat is in zich zelve goed.
Iiitriqtie, f., bij dichters soms gebruikt voor

INTRIGUE. -Iiitiiqtté, e, adj., Z. V. a. EMBROUILLE, CONFUS.
Iutroducteur, in., -trice, 1. Inleider, bin-

nenleider in., -leidster 1., aandiener, voorsteller m.,
aandienster, voorstetster f. - Introduetif, ive,
adj. [Jar.] Inleidend, openend, voorloopig: Demande,
Req uète intr-Ive, eerste verzoekschrift tot wielding
van den retshandel. -- introduetion , f. Inleiding,
binnenleiding, invoering. opvoering, i a t r o dsi c t i e
1. L'intr- dun amhassadeurauprèsdu 'al, (le inleiding van een' afgezant bij den koning. L'intr- dun
personnage dans an roman, de opvoering van eene
personaadje in een' roman. --- Inbrenpinq, invoering f. L'intr- de Ia sonde dans la vessle, de inbrenging van de sonde of'peilslift in cle blaas. - lntr
de marchandises, invoering van koopwaren. - ( fig.)
Intr- dune coutume, dun usage étranger, invoering van eene gewoonte, van een vreemd gebruik.
(fig.) Inleiding, voorbereiding f.: lair- aux scien
ens physiques, inleiding f., wegwijzer in. tot de
natuur-wetenschappen. - Inleidinq,vooraf,raak F
Inti'- dun discours, inleiding eener redevoering. [Jur.] Intr- dune instance, inleiding eener reqtszaak, het op de rol brengen eener procedure. - [Mus.] Inleiding of voorbereiding tot een muzjjkstuk (meestal van langzaam, ernstig karakter);
- reeks van zarostukken en koren, die onmiddellijk op de ouverture volen, introdvictie F. Introductoire, adj. Tot de inleiding behoorend.
lutroduire, v. a. Inleiden, binnenleiden, invoe gen, inbrengen, ingang of toegang verschaffen,
i 0 tro ducéren. II m'introduisit dans le cahinet
du rol, hij lekte, braqt mij in 's koninqs kabinet.
lntr- les ennemis dans Ia place, den vijanden toegang tot de stad verschaffen. Qui a introduit vet
homme dans notre société ? wie heeft (lien 100fl in
ons gezelschap binnenseleid , geïntroduceerd? Opvoeren, (toen optreden. ten tooneete voeren: 11
-

-

a introduit dans sa pièce an nouveau personnage,

hij heeft eene nieuwe personoadje in zijn stuk opgevoerd. - Inbrengen, insteken, doen binnendningen; invoeren, binnenvoeren. L'ouverture était

assez grande pour qu'on pût y intr- la main, de

opening was groat genoeg om er de hond in te
steken. Inti'- Ja sonde dans une plain. de sonde in
eene wond brengen. - Intr- des marchandises dans
Un pays, koopwaren in een land invoeren. binnenbrengen. - (fig.) Intr- un nouveau système, een
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nieuw stelsel invoeren. Cela dut iiécessairement

într- le désordre, dal moest noodzakelijk verwarring
doen ontstaan, teweeg brengen. - { Fauc.J IntrUn oiseau au vol, een' valk zijne vlugt laten beginnen. - S'INTRODUIRE, V. pr. Ingebragt, ingevoerd
worden: La sonde s'introduit peu a peu, de sonde
wordt allengs ingebraqt. - Inkomen, binnendringen,
indringen, zich 5e/ven den toegang verschaffen,
rich indringen; insluipen, binnensluipen: Lair
s'iiitroduit dans les pournons, de lucht dringt,
komt in de longen. Cet homme s'introduit partout,
die man dringt zich overal in. II s'introduisit dans
a maison par Ia fenêtre, hij klom door 't venster
in huis. Ces alms se sont introduits avec le temps,
die misbruiken zijn allengs ingeslopen --- Elkander
binnenleiden of toegang verschaffen. - Iutrodiiit,
e, adj. (en part. passé van introduire): Les personnes intr -es, de ingeleide, gein tr o d u c e er de
personen m. p1. Sonde intr -e, ingebragte sonde f.
Système intr-, ingevoerd stelsel a.
IntroIt, in. [Liturg.] Inleiding f., aanvang m.
dermis, int róetusm.
Intrornissio;i, 1. [Phys.] Indringing, inbrenging, inschuiving, instekinq van 't eene ligchaam
in 't andere, intromissie 1.
Intronisation, f. Troonsbeklimming, inz. de
gtige instelling van eenen bisschop of paus, door
Mitneming van den bisschopsstoel of den troon in
de hoofdkerk, inthronisdtie f. - Intioi.i.
ser, V. a. Ten troon verheffen, op den bisschopsstoet plaatsen, een' bisschop plegtstatig in zijne
waardigheid zetten, i n t h r o n i s ë ren.
Intro -pelvimètre, in. [Obst.] Bekkenmeter in.,
werktuig om de innerlijke runnte van 't vrouwelijke
bekken te bepalen, i n t r a p ei v i m é te r in
Jntropion, ni. [Méd.] Binnenwaarische omkeering der oogleden, t n t r a v ë r s i e f.
Intiorse, adj. [Bot.] Binnenwaarts omgebogen.
Intiospectif. ive, adj. [Didact.] Inziend, van
binnen ondeizoekend: Coup doeil intr-, naar binnen gerigte blik m. - introspection, f. Beschouwing, onderzoeking f. van liet binnenste, van
het inwendige.
Introuvable, adj. (lam.) Niet te vinden, nergens ie vinden: Vous dies un homme intr-. [list.] Chambre intr-, spotnaam van de fransche
Kan-ter der afgevaardigden in 1815, wegens hare
eenstemmigheid aangaande het toenmaals aangenomen staatsstelsel. S Introuvé, e, adj. Niet
gevonden, nog niet ontdekt.
S Iiitrure, v. a. Inbrengen, z. v. a. 1NTRODUIRE.
- intrure (S'), V. pr. (alleen in de zainengesteide
tijden in gebruik) Zich indringen, zich met geweld
of list of zonder wettige aanspraak van eene waardigheid of een ambt meester maken. 11 s'est intrus
dans cette charge, hij heeft zich in dit ambt gedrongen. - Intrus, e, adj. (enpart. passé van
intrure): Evêque intr-, Abbesse intr -e, ingedrongen bisschop al., abdis t. - [ 1-I. de France] Pretre intr- of constitutionnel, bevedigd of constituioneel priester (die den eed aan de burgerlijke
constitutie der geestelijkheid had afgelegd). - Ook
als subst. : Cest un intr-, 't is een indringer, een
ongeroepene. - Intrusion, f. Indringing 1., het
indringen in eene bediening, ook in een gezelschap,
intrc)sie f.
Intnitif, ive, adj. [Phil., Théol.j Innerlijk
aanschouwend, onmiddellijk waarnemend en gewaar
wordend, aanschouwelijk, intuïtief.Vérité
int -ive, aanschouwelijke waarheid (die zich van zelf,
zonder redenéring, aan 't verstand voordoet. Fa
culté int -ive, aanschouwings-vermogen n. - Vision
int -ive, innerlijke aanschouwing van God (gelijk
men den zaligen in den hemel toekent). - Intuition, 1. [Phil.] Helder, regtstreeksch inzigt, zonder
tusschenkoinst (Ier rede, onmiddellijk bewustzijn n.;
innerlijke aanschouwing f.; - door God ingestorte
kennis f., i n t u I t i e f. Vérité dint- , z. v. a.
vérité intuitive, z. boven. - [ Théol.] Int-, z. v. a.
vision intuitive, z. boven. - Bij uitbreiding: II a
-

t

-

appris Ia musique, les mathématiques par int-,

hij heeft de muzk, de wiskunde als van zelf, zonder zijn toedoen, zonder moeite of inspanning geleerd. - lutnitivement, adv. Op aanschouwelijke wijze.
Intuniescenee, t. [Mdd.] Opzwelling, opzetting, opgezetheid f., gezwel a.
Iiitiis, adv. (latin.) (pr. in -tuce) Van binnen.

t (fam.) On la mis intus, men heeft hem geplakt, gevangen gezet.
intussuseeption, f. [Phys.] Innerlijke opname, inwendige toeaigening, wederzijdsche inzuiging en zamensmelting van twee stoffen; aanzetting f. van nieuwe deden van binnen, inwendige
aanwas in ., intussusceptie f. - [ Mid.] Tegennatuurlijke inschuiving van het eene darmgedeelte in 't andere.
lianle, f. [Bot.] Alant, aiantswortel m. (aunde).
In- des pi es, rooloops-alant. - Intilées, f. p1.
.4tantsgewassen n. pi. - lnuline, f. [Chim]
Alantstof f., zetmeel n. uit den alantswortel (maar
ook uit de wortels van bertram, engelwortel, cichorei, paardebloem, uit de bollen van tijloos, de
knollen der dahliaas, enz.).
lnuniforiue, adj. Niet eenvormig. - lrninifoi-rnément, adv. Op niet eenvormige wijze.
Inuibanité, t. Gebrek a. aan welgemanierdheid, onwellevendheid, grofheid f.
liuisé, e, adj. Niet versleten, onversleten.
Intisité, e, adj. Ongebruikelijk, buiten gebruik,
niet gebruikelijk: ,iusqu'ici cela était in-, tot hier
toe was dat niet gebruikelijk. Co mot est in-, dit
woord is buiten gebruik.
Inutile, adj. ]\Tutteloos vruchteloos, vergeefsch;
onnut, ondienstig, onnoodig, overbodig, overtollig.
Peine in-, nuttelooze moeite f. Faire des efforts in-s,
vruchtelooze pogingen doen. - Voilà des paroles
in-s, dat zijn noodelooze woorden. Ce sont des
meubles inutiles, dat is ondienstig, overtollig huisraad n. Cest Un homme in- a sa patrie, a sa fa
mille, 't is een man, die voor zijnvaderland, voor
zijn gezin van geen nut is. - Cyst un homme
qui l ne faut pas laisser in-, 't is een man, dien
men niet nutteloos, niet ongebruikt moet laten, van
wiens bekwaamheid, dienst men partij moet trekken. - inutilemeut, adv. Nutteloos, vruchteloos, te vergeefs, overbodig. Vous avez travai ll é
in- , gij hebt nutteloos, vruchteloos gewerkt. Inutilisable, adj. Niet ten nutte te maken, ondienstig, onbruikbaar: Objet, Homme in-. - Inntilisé, e, adj. (en part. passé): Chose in-e, onnut, nutteloos of onbruikbaar gemaakte zaak f. Inutiliser, v. a. Onnut, nutteloos maken. Inutilité, f. Nutteloosheid, vruchteloosheid f. On
a reconnu fin- de cette machine, men heeft de
nutteloosheid van dit werktuig ingezien. II s'est
a'percu de Pin- de ses visites, hij heeft de vruchteloosheid zijner bezoeken bemerkt. - Gebrek a. aan
werkzaamheid, aan gelegenheid om dienst te bewijzen, werkeloosheid, ledigheid f.: C'est un homme
qu'on laisse dans Fin-, 't is een man, dien men
ongebruikt, werkeloos, buiten bediening laat. In-s, onnutte, overvloedige dingen n. p1. of zaken,
overtolligheden f. p1. C'est un discours rempli
din-s. 't is een gesprek vol nuttelooze zaken, nietigheden. Ii ne dit que des in-s, hij zegt niets dan
laffe taal f., onnutte woorden a. p1
invacillant, e, adj. Niet waggelend of trillend, vaststaand, onbewégeljk: Lumière itiv -e, niet
flikkerend, stil lie/it n.
S invader, v. a. Eenen inval doen.
lisvagination, f. Inschuiving f. in eene scheede.
- [Mid.] , z. v. a. INTUSSUSCEPTION. giner, v. a. [Chir.] In de scheede brengen. S'!NVAGINER, v. pr. [Mid.] In elkander schuiven
(van 't eene darmgedeelte in 't andere).
invaincu, e, adj. (woord van Corneille, ook
door Voltaire gebruikt en aanbevolen) Onoverwonnen: Ton bras est tav-, mais non pas invincible.
invalakle, adj. Ongeldig; - niet ontvankelijk
in regten.
Invaleur, f. Onwaarde, waardeloosheid f.
Invalide, adj. Zwak, krachteloos; onvermogend, bouwvallig, gebrekkelijk, zwakkelijk, inz.
uitgediend hebbende, tot de dienst onbekwaam of
niet meer bruikbaar. On arrêla les mendiants,
tant inc -s que valides , men hield de bedelaars
aan, zoowel de gebrekkelijke als de gezonde. So!
dat i v-, gebrekkig, voor de dienst onbruikbaar
geworden, i n v a I i d e soldaat in. - ( fig.) [Jur.]
Ongeldig: Donation, Testament i v-, ongeldige
schenking 1. , uiterste wil in. - Ook als subst.:
Les inv -s, de zwakken, ziekelijken, gebrekkigen,
inz., de tot de krijgsdienst onbekwaam gewordene
manschappen, gebrekkeljkesoldaten, i n v eli d e n m.
p1. - HOtel des mv -s, of enkel Les Inv-s, een
-
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door Lodewijk XIV. te Parijs gesticht gebouw,
ter opneming van oude en gebrekkelijke krijgslieden, 't hotel der Invaliden. - Invalidé, e, adj.
(en part. passé van invalider): Acte i v-, Donation inv-e, krachteloos, van onwaarde geworden,
ongeldig gemaakte oorkonde, schenking f. - Invalidemeist, adv. Op ongeldige, krachtelooze
wijze. - Invalider, v. a. [Prat.] Ongeldig or
krachteloos maken, omvérstooten, i n V a 1 i d dr en:
Son second testament a invalide le premier, zijn
tweede testament heeft hel eerste krachteloos, ongeldig gemaakt. - invalidité, f. [Prat.] Ongeldigheid , krachteloosheid, nietigheid, I n v a 1 i d it eit t. L'inv- dun conti at, dun manage, de
krachteloosheid van een verdrag, van een huwelijk.
Invariabilité , t. Onveranderlijkheid t. L'inv
des principes, dun mot, de onveranderlijkheid van
de beginselen, van een woord. - Invariable,
adj. Onveranderljk, vast, standvastig, onwrikbaar:
Je suis mv- dans mes promesses, Ik ben onveranderlijk, standvastig in mijne beloften. II jouit dune
santé thy-, hij geniet eene vaste gezondheid. Mots mv -s , onveranderlijke woorden n. p1. [Math.] Grandeur !nv-, standvastige, onveranderlijke grootheid f. - invariablement, adv. Op
onveranderlijke wijze. - Invariation, f. Gebrek n. aan afwisseling, aan verandering: L'inv
de Ia température. - Invarié, e, wij. Onver
anderd, niet veranderd, niet afgewisseld.
invasif, ive, adj. Den vijandeljken inval betreffend, daarnaar gelijkend, invallend, i n v a sier:
Cette guerre a un caractère !nv-, - Invasion, t.
Vijandelijke inval m. , strooptoqt in. op 'svijctnds
grond, i n v a s i e t. Guerre dine-, invals-, invasie-oorlog m. - ( fig.) L'inv- des fausses doctrines, du mauvais goût, de overlieering, het overhand nemen van de valsche leerstellingen, van den
vaischen smaak. - [Md.] L'inv- de Ja maladie,
de eerste verschijnselen or kentee/senen eener ziekte.
-. L'inv- du cholera, de inval, het eerste verschij
tien der cholera in een land.
Jnveetif, ive, adj. Tot trekken dienstig.
Invective, t. Heftig aanvallende, beleedigende
rede f., grof smaad-, scheid- of schimpwoord, smadelijk verwijt n., losbarsting t. van misnoegen, uitvaring t. Faire des mv -s contre qn. in scheld-woorden tegen iemand uitvaren. Un plaidoyer plein
d'inv -s, een pleidooi vol scheldwoorden. - Inveetiver, v. n. Driftig en beleedigend uitvaren,
vinnig verwijten, beschimpen, schelden, honen: 11
a invectivd contre le luxe, hij heeft hevig tegen
de weelde uitgevaren.
Juvendable, ad.j. Niet te verkoopen, onver
koopbaar. - Invendti, e, adj. Onverkocht.
Jnvénérable, wij. Oneerwaardig.
Invengeable, adj. Niet te wreken, wat met
gewroken kan worden. - Invengé, e, adj. Ongewroken: Je ne mourrai pas mv.
inventaire, m. [Jur.] Boedelljst. wettelijke
lijst f., staat in. , register n., schri/'ielpke opsomming van al de voorhanden artikelen gn een buss,
in een magazijn, in een vaartuig, enz.; opgave van
at de aanwezig gevonden of over te leveren goederen, papieren, meubelen, enz. bij overlijden, bij
overneming van bedieningen of posten en dql., boedeibeschrjving , boedelopschrjving f., inventaris m. Faire l'inv- dune succession , dun maga
den inventaris (de lijst van at 't voorhandene)-sin.
van eene nalatenschap, van een magazijn opmaken. Inv- de production. lijst der overgelegde stukken. - L'inv- dun vaisseau, de scheeps-invenla
het schippersboek. Inv- du désarmement, in--ns,
ventaris, staat m. der oplegging (van een schip).
Bmnéfice d'inv-, Z. BENEFICE. - Bij uitbreiding:
Verkooping, veiling f. der op een' inventaris gebragte goederen. II y a un mv- sue cette place
pulslique, er wordt op die markt boedelverkooping,
boedel/mis (boîlhuis) , er/huis gehouden. (In dezen
zin verouderd; men zegt nu encan). - [Peint.]
Porseleinen verfbord n. ter beproeving van de
kleuren. - Ook wel verkeerdeljk gebruikt voor
-
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Juventer , v. a. Uitvinden, uitdenken, erdichten, verzinnen: Inv- un art, eene kunst uitvinden. Coster de Harlem a inventé l'imprimerie.
Coster van Haarlem heeft de boekdrukkunst uitgevonden. Inv- une machine, eene machine uitdenken. - Inv- un conte, one fable, een vertelsel of
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sprookje, eene fabel verdichten, verzinnen. —(Prov.)
Ii na pas inventé Ja poudre, hij heeft het kruid
niet uitgevonden, 't is zijne schuld niet, dat de
oorlog zoo lang duurt. - Ook zonder voorwerp
gebizigd: Ce romancier invente bien, die romanschrijver is bekwaam in 't verdichten. La faculté
d'inv-, het uitvisidingsvermogen. - Hetpart. passé
is ook adj. Chose heureusement !nv-e, gelukkig
uitgevonden, verzonnen zaak f. - Inveiitenr, m.,
-trice, t. Uitvinder m., uitvindster t ; verzinner m., verzinster t. II est le premier mv- de eet
art, hij is de eerste uitvinder (de vader) van die
kunst. Les poètes ont regardé Cérès comme l'inV
trice du labourage, de dichters hebben Ceres als
de uitvindster van den akkerbouw beschouwd. 11
est l'inv- de cette calomnie, hij is de verzinner
van dien laster. Un mv- de mensonges, een leugensmeder, teuqensmid m. - Inventif, ive, adj.
Vindingrijk, vernuftig: Homme, Esprit i v-, vindingrijke man, geest m. - Invention, f. Uitvindings-vermogen n., uitvindingsqave t., geest m.
van uitvinding; verdichtisigs-tatent n., vindingrijkheid 1.; - het uitvinden; verdichting; vinding f.,
vond m., verdichtsel, verzinsel n., i nvé n tie t.
La nécessité est Ja mère de l'inv-, de nood schept
het vindingsvermogen, de nood maakt vindingrijk.
Ce poète, Ce peintre a beaucoup d'inv-, die dichter, die schilder is zeer vindingrijk. - L'inv- de
l'impriniei'ie, de Ja boussole, de uitvinding van de
boekdrukkunst, van 't kompas. - Cet homme est
fertile en inv-s, die man is vruchtbaar in uitvindingen. Brevet d'inv-, Z. BREVET. - Cela est de
votre iv-, dat is een verzinsel, verdichtsel van is,
dat hebt gij verzonnen. Heureuse i v-, gelukkige
vinding, vond. Bij uitbreiding: kunstgreep, list f.
11 a recours a mille mv -s pour se procurer de Jargent, hij verzint duizend kunstgrepen om aan geld
te komen. Vivre d'inv-, van kunstgrepen, van af
zetterij. van opligting leven. - [Cath.] Vinding,
ontdekking van zékere reliquiën of heilige overbljfsels; bij uitbreiding: feest, dat de Kerk deswegen viert. Inv- de la sainte Croix, vinding,
ontdekking van 't heilige Kruis, Kruisvinding f.,
feest n. elsr Kruisvinding.
inventorier, v. a. Eenen inventaris maken,
eenen boedel opschrijven, daarvan eene lijst maken,
boedelbeschrijven, i n v e is t a r i s é s' e n. - ( let part.
passé komt ook als adj. voor: Mobilier invento rid, geinventa riseerde, opgeschreven boedeim.
Invérité, t. (door Mercier voorgesteld woord)
Onwaarheid f.
Ivernissé, e, adj. Onqevernist.
Inverroitillé, e, adj. Ongegrendeid.
itiversable, adj. Onoinwerpeljk, bevrijd voor
omvallen. Une voiture i v-, een rijtuig, dat niet
kan omvallen.
Inverse, adj. Verkeerd, omgekeerd, in tegenovergestelde ripting: Vous avez glacé cela en sens
mv-, gij hebt dat verkeerd, in omgekeerde rigting
geplaatst. - [ Math.] Proportion in s'-, omgekeerde
verhouding t. Six est ii trois en proportion i vcomma six a douze, zes staat tot drie in omgekeerde reden als zes staat tot twaalf. (fig.) Construction mv- (libre, transpositive), Z. INVERSION.
- [Pliys.j La force d'attraction est en raison
mv- du carré de Ja distance, de aantrekkingskracht
staat in omgekeerde reden tot het vierkant des afetands, neemt in dezelfde reden af, als de vierkanten der afstanden toenemen. Ook als subst. m.:
Faire l'inv-, het omgekeerde doen, eene reeds gedane bewerking in omgekeerden zin hervatten.'
(fam.) II fait toujours l'inv- de ce quon lui cornmande, hij doet altijd het omgekeerde, het tegendeel van 't geen men hem gebiedt. - inverseiiieiit, adv. Op omgekeerde, verkeerde wijze. inversihie, adj. [Bot.] Op elkander passend,
elkander bedekkend (van bladeren). —inversion , t.
Omkeering (van de natuurlijke of gewone orde),
omzetting f. - [Log.] Woordverplaatsing, omzetling der woorden, waarbij de bestanddeeten hun
logisch karakter behouden, i n v é rs i e (eg! CONVERSION). Il y a peu d'inv -s en fi'ancais, si ce
West dans Ia poésie. de fransche tool )seeft, zoo
men (le poëzij ustzondert. weinig woordomzettingen.
- [Mii., Mar.] Vorming der slaqorde of (Ier marschorde in ornqekeerde rangschikking, i n v é r s i e t.
Inverfébré , e, adj. [H. n. ] Ongewerveld,
zonder wervelbeenderen: La classe des aniniaux
-
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Ignorance iv-, onvermijdelijke onwetendheid (van
zaken, waarvan 't onmogelijk is kennis gehad te
hebben). - Men vindt liet ook met a qebiziqd: Un
peuple inv au fer et aux armes. - Ook als subst.
[Hist.] L'inv-, z. V. a. ARMADA. - InvincibleV e rtlren.
Investi, e, adj. (en part. passé van investir): nient, adv. Op onverwinnelijke, onoverkomelijke,
Les évèques mv-s par les princes, de door de onteqenzegqelsjke wijze.
In -vingt-quatre, adj. et subst. m. [lmpr.,
vorsten beleende bisschoppen. - Un prince mv- de
Ia souveraire puissance, een met de oppermagt Libr.] Boekformaat, waarbij het vel 21 bladen of
8 bladzijden heeft. Des volumes in-vîngt-quatre
bekleede vorst. - Forteresse inv-e, ingesloten, berénde vesting t. Port iv-, ingesloten, geblokkeerde of Des in-vingt-quatre, boekdeeien in vier-en-twintigste formaat (in 2 1 °).
haven f.
Inviolabilité, f. Onschendbaarheid, heiligheid,
investigateur, IlL, -trice, f. [Didact.] Onderzoeleer,naspoorder,navorsclier m., onderzoekster, onaantastbaarheid , onverbrékeljkheid , onkreuknaspoorster f. Inv- des secrets de Ia nature, onder- baarheid: L'inv- dun serment, du droit des gens,
zoeker, naspoorder van de geheimen of verborgenhe- de onschendbaarheid, heiligheid, onverbreekbaar
van den eed, van 't volkenregt. L'inv- de Ia-heid
den der natuur. - investigation, f. Na.cpopersonne dun prince, des ambassadeurs, de onring, navorsching f., onderzoek n. L'inv- de Ia vérité, het onderzoek naar de waarheid. - [ Gram.] schendbaarheid, onaantastbaarheid van den perL'inv- du thèrne , de opsporing , het analytisch soon eens vorsten, van de afgezanten. L'inv- de
Ia couronne, de niet-verantwoordelijkheid des vor
onderzoek van den wortel eens werkwoords.
Jiivestir, v. a. Pleglig bekleeden met de tee- ten voor de daden zijner regéring, de onschendin
een
baarheid der kroon. Linv- dun temple, d'in
kenen eener a?nbtswaardig!?eid, beleenen,
ambt of waardigheid plaatsen, instellen, in bezit sanctuaire, de onschendbaarheid van een' tempel,
stellen, bekleeden. Les princes investissaient leurs van een heiligdom. - Inviolable, adj. Onschendé'sèques en leur donnant la crosse et l'anneau, baar, onaantastelijk, heilig, onverbrekelijk, onkreukde vorsten beleenden hunne bisschoppen door hun baar: Le droit des gens est un droll !nv-, het regt
den herdersstaf en zegelring te geven. bv- qn. de der volken is een onkreukbaar ret. Fiildlité joy-,
Ia souveraine puissance, de l'autorité nëcessaire, onverbrékeljke, onveranderlijke trouw f. C'est
iemand met de oppermagt, met het vereischie ge- une coutume mv- parmi ces peuples, 't is eene
zag bekleeden. - [Mil.] Insluiten, omsluiten, om- onschendbare gewoonte onder deze volken. - Le
singelen, berennen, rondom bezetten: Inv- une roj est iv-, de koning is onschendbaar (kan, als
place avec un corps d'armée, eene vesting met zoodanig, niet in regten vervolgd worden). - Les
een legerkorps berennen. - On investit Ia maison temples des dieux étaient mv-s chez les anciens,
OU il s'était réfugié, men omsingelde (bezette al de de tempels der goden waren hij de Ouden onschenduitgangen van) het huis, waarin hij de wijk had baar, heilig. - Inviolablernent, adv. Op ongenomen. - [Mar.] Inv- an port, eene haven in- vebreke1jke, onschendbare wijze. Je tiendrai ma
sluiten, blokkéren. Inv- an vaisseau, een schip van parole iv-, ik zal mijn woord onverbrekelijk houalle zijden aantasten, omsingelen. - Bij uitbrei- den. - Inviolé, e, wij. (woord van Voltaire)
ding: Inv- qn., iemand gedurig omgeven, niet van Ongeschonden.
lnvisibilité, f. Onziqlbaarheid, onzienlijkheid f.:
i emands zijde wijken, iemand bestormen. - IrVESTIR, v. n. [Mar.] Landen (in dezen zin somtijds Linv- de Dieu, de lair. - Invisible, adj. Onop de kusten der Middellandsehe zee gebi:igd): La zigtbaar, onzienlijk (wat door zijn aard, kleingalère investit a Naples , de galei landde te Napels heid, plaatsing, afstand aan 't oog ontsnapt): Dieu,
aan. - liivestisserneiit, m. [ Mil ] Berenning, Lame, Lair est iv-, God, de ziel, de lucht is oninsluiting, omsingeling f. L'inv- de la place a dté zigtbaar. A tomes joy-, onzgtbare atomen n. p1. Une
faite a propos, de berenning der vesting is juist comète joy- a loejl nu, eene voor 't bloote of onvan pas of tijdig qescPtied. - L'inv- dune maison, gewapende oog onziqtbare komeet. -- (fig.) Onzigt
de omsingeling, bezettin g van een buis. - hives- baar (w .. zich niet laat zien, vinden of bespeuren);
tituje, t. Plegtiqe inzetting in 't bezit eener waar- verborgen. Cat homme est i v-, die man is nooit
digheid, bediening enz., beleening, bevestiging in te zien, men vindt dien man nooit te huis, men
een ambt; liet toereiken van den bisschopsstaf en kan dien man nooit te spreken krijgen. Que dire
ring als teekenen der opgedragen ntagt, i ii v e 5 t i- dun avenir !nv-? wat zullen wij ven eene verbortuur 1. Donner l'inv- dun fief, dun évêché, gen toekomst zeggen? - Devenir iv-, onzigtbaar
met een leengoed, met een bisdom beleenen. Droit worden, op eens verdwijnen, zonder dat men 't
d'inv-, beleeninqsregt, investituur -regt n. Lettre merkt II Plait lá tout a l'heure, ml est devenu
joy-, hij was zoo even nog daar en is nu verdwed'inv- , leen-, giftbrief m.
invétéré, e, adj. (en part. passé van invé- nen. - lnvisiblement, adv. Op onzigtbare,
tdrer): Mal iv-, vercuderde kwaal f. Haine onwerkbare wijze.
Invisquant, e, adj. Niet kleverig of sljînerig.
iny-ç, ingewortelde, ingekankerde haat rn. - sirInvisité, e, adj. Onbezocht.
VETERER, v. pr. Door langen duur zich vastzetten,
lnvitateur, m., -t r ice, t. Uitnoodiger m.,
verouderen, inwortelen (inz. van ziekten, kwalen):
Le mal s'est invëtéré, de kwaal is ingeworteld, uitnoodigster 1. (van gasten, inz. bij de oude Roverouderd. - (fig.) Les erreurs qui se sont iv-es meinen). - Invitation, J. ilitnoodiging, noodidans l'esprit da peuple, (Ie in den volksgeest vast- ging, i n v i t el t i e 1. Inv- a une noce, h on lestin,
gewortelde dwalingen. - Met weglating van 't voor- uitnoodiging ter bruiloft, ten feestmaal. Lettre,
naamu'oord: Un mal qu'on a laissé mv- est diffi- Billet d'inv-, uitnoodigings-, invitatie -brief m.,
alle h guérir, eene kwaal, die men heeft laten -briefje n. - Invitatoiie, adj. [Cath.] Opwekkingsgezang (tot Gods veilieerljking), dat het Veverouderen, is moeijelijk te genezen.
Jitvétison, m. [Anc. jur.] Vrij, ledig erf n., nite exultemus vooraf gaat, i n V i t a t d r i u in n.
rondom een buis. (bijna naakt. - 11SVITATOIRE, adj.: Lettre iv-, pauselijke uitInvêtu, C, adj. Onqekléed; niet genoeg gekleed, noodigingsbrief aan de bisschoppen van Rome's
kersp e l. - Invité, e, adj. (en part. passi van
S Inviable, adj. Onbegaanbaar.
inviter): Les personnes !nv-es, of als subst.: Les
huvigilaDce, t. Onwaakzaamheid f., gebrek n
invites, Les invitées, de genoodigde personen m.
aan waakzaamheid.
htivluation, f. [Thuol.] Vereeniqing der god- pl., de genoodigden m en f. p1. Inviter, v. a.
iJitnoodigen, noodigen. nooden, verzoeken, vragen:
delijke natuur van Jezus Christus met den ingeInv- qn. a diner, iemand ten eten noodigen, op
zëqenden wijn.
invineibilité, f. [Didact.] Onverwinbaarheid, 't middagmaal vragen. - (fig.) Aansporen, aanonbedwingbaarheid f. - lnviiieible, adj. On- zetten, opwekken: Le beau temps nous invite a
verwinnelijk, onverwinbaar, onbedwingbaar: Une Ia promenade, het schoone weder spoort ons aan,
armée îi)v, een onoverwinnel ij k leger. - ( fig.) noodigt ons uit tot eene wandeling. La raison et
Onoverkomelijk; onwederstaanbaar, sterker don Ie devoir 00115 y invitent, de rede en pligt zetten
de wil; onwedersprekeljk, onteqenzeqgeljk: Ob- ons daartoe aan. S'iNViTER, v. pr. Zich zelven
stacle iv-, onoverkOmelijke, niet weg te ruimen noodigen, ongevraagd te gast komen. - Elkander
hinderpaal rn - Dégoût iv-, onweirstaanbare, uitnoodiqen.
Invitré, e, adj. Niet verglaasd, of tot glasvor
onverwinnelijke afkeer m. - Argument iv-, ongebragt: Sable et potasse joy-s.
-enigsta
wedersprekeljk, ontegensprekelijk bewijs n. inv-s, of als subst. des invertébrés, de klasse der
ongewervelde dieren.
Invertir. V. n. [Mil.] In omgekeerde rangorde
plaatsen,. doen opkomen, in inversie plaatsen, in-
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Invocation, f. Inroeping, aanroeping, bede
om hulp aan een bovennatuurlijk wezen, i n v oC d t i e t. L'inv- du Saint-Esprit, de aanroeping
van den Heiligen Geest. - [Pos.} Aanroeping,
die de dichter tot eene of andere godheid, inz. tot
zijne muze rigt, om hem haren bijstand te verleenen, item in te blazen. lnvocatoire, adj.
Aanroepend, eene invocatie of aanroeping bevattend.
itivolontaire, adj. Onwillekeurig, onvrjwilHQ, niet opzettelijk: Action, Mouvement i v-, onwillekeurige daad, beweging t. Une erreur mv- se
pardonne aisément, eene niet opzettelijke, onwillekeurige dwaling wordt ligt vergeven. - Ook als
subst. m L'inv et le nécessaire excusent de tout
péché, het onvrijwillige en noodwendige (eener
daad) ontheffen van alle overtreding. - involontaii'emeiit, adv. Op onwillekeurige wijze.
S Involontiers, adj. Ongaarne, tegen wil en
dank, met tegenzin.
involneelle, m. [Bot] Bijhulsel, dekblaadje a.
aan de basis der gedeeltelijke bloemschernzen.
Involucre, in. [Bot.] Hulsel ii., naam der dekblaadjes, die aan de basis van 't algemeene bloemscherm eene soort van kraagje vormen. -- Itno
1ueI'é, C, adj. [Bot.] Met een hulsel voorzien,
omhuld (gelijk b. v. het bloemscherm der gemeene
peen). - liivoluité, e, involutif, lye, adj.
[Bot.] Ingerold, met de beide randen binnenwaarts
gerold (van het blad in den knop, zoo als bij de
kamperfoelie, 't viooltje, de perenboom, populier).
Involution, f. [Bot.] inrolling, inwikkeling t.
- [Jur.j Verwarring, verwikkeling t.(huilend.
Involvant, e, adj. [Bot.] Inwikkelend, omInvoquer, V. a. Inroepen, aanroepen, een hoo
ger Oezen 01fl bijstand vragen: Les ca th oliques
romains invoquent les saints, de roomsch-katholijken roepen de heiligen aan. -- Le poète invoque
souvent sa muse, dc dichter roept dikwijls zijne
muze aan. - Bij uitbreiding: Inv- le secours de
qn., iemands hulp inroepen. - Inv- le nom de
Dieu, den naam des Lieeren aanroepen, God aanbidden, den Heer dienen. - bv- une bi, un témoignage, zich op eene wet, op eene getuigenis
beroepen. - Het part. passé is ook adj.: Les dieux
invoquds étaient sourds a leurs prières, de aangeroepen goden waren doof voor hunne gebeden.

Invraisembiable, wij. (pr. —can—, ook in
de beide vol:ende woorden) Onwaarschijnlijk. Invraiseniblableweist, adv. Op onwaarschijnlijk e wijze. .- Invrisemb1anee, t. Onwaarschijnlijkheid 1.; iets onwaarsch4jnljks n.
I!Ivulnévabilité , t. Onkwetsbaarheid f. Invuliiérable, adj. Onkwetsbaar: Achulle était
iv-, excepté au talon, Achilles was onkwetsbaar,
uitgezonderd aan den hid. - ( fig.) 11 est mv
aux tiaits de Ia médisance, de pijlen der kwaadsprekendheid deren hem niet. - (iron.) Le poste
des inv -s, de bloodaards-schuilhoek, .Ibrahams
schoot m. - InvulnéraEilenient, adv. Op on-

kwetsbare wijze.

10, t. [U. n ] Pasuwenoog m. (oeil de paon),

een vlinder. - (podl.) Vaars, koe 1. (met zinspeling op de mythologische lo, dochter van koning
macbus, die ten gevolge van Jupiters liefde in
eene vaars of jonge koe werd veranderd): Les

doux prdsents d'lo, Ja erhme, le Jaitage, - 10!
interj. [Anat.] Vreugdekreet der Ouden, io! hoezee!
lodate, adj. [Chirn.] Iodiumzuur zout n. lode, m. Iódium n., een der enkelvoudige ligcha
zoutvormers noemt, in 1811 door-men,di
Courtois te Parijs in de moederloog van varec(zeewier -) soda o n tdekt, maar ook in andere zeeplanten en in 't zeewater, in de levertraan, in vele
zoute en zwavelige bronnen, enz. aanwezig. lodé, e, adj. lodium bevattend, met iodium vermenqd. — lodeux, euse, adj.: Acide iod-, iodigzuur a. - lodhydrique, adj.: Acide iodh-,
iodiuns -waterstofzuur a. - Iodide, in. Naam,
dien Berzelius gaf aan de verbindingen van 't
iodium niet ligchamen, die minder eleklro -negatief
zijn, dan het zelf is. - Iodine, f., z. v. a. lODE.
- Iodiqiie, adj.: Acide iod-, iodium -zuur n.
Sel iod-, iodium -zout (met todium -zuur tot basis).
- iodo-boiique, adj.: Acide lod-, iodium-boriumzuur a. - lodo-ehloraie, in. lodiumchlorium -verbinding t. - lodo-nitrique, adj.:
Acide iod-, iodium- salpeterzuur a.— lodo-phos
phsire, m. Verbinding van iodium en phosphorus

met een ander enkelvoudig ligchaam. - Jodosnifiare , m. lodium -zwavel-verbinding f. Iodo-siilfiiriqiie, adj.: Acide iocI-, iodium
a. - lodure, f. lodium -ver--zurwavel
binding. lok- de potassium, de cuivre, de p10mb,
de mercure, iodium-potassium (potasch -metaal),
-koper-, -lood, -kwik a.
lol, m. [Mar.] Jol, ligte roei- en zeilboot 1.;
ook: ligt noordsch vaartuig a. (1 o ii t h m.
blithe, m. [Minér.] Straalgips n., violet -steen,
lonien, ne, adj. Ionisch, van lonie. Dialecte
ion-, of als subst. in. Lion-, iônische tongval m.,
(die zich door zachtheid en weekheid onderscheidde).
Mer ion -ne, Ionische zee I. lies ion -nes, Ionische
eilanden D. p1. - IONIEN, m., NE, t. iOni&r, ionische vrouw. - IONIEN, M. [Poés.] , z. v. a. Vers
IONIQUE. - Jonique, adj. Ionisch, z. v. a. IONIEN.
- [Arch.] Ordre ion-, ionische orde t., de tweede
naar tijdorde, de derde in rang onder de grieksche
bouworden. - [ Pods.] Vers ion-, iatfjnsch vers n.
van 4 ionische voeten, ieder uit 2 korte en 2 lange
lettergrepen bestaande.

Iota, in. Naam der 9e letter van 't grieksche
aiphabeth, de jrieksche i ( t). - ( fam.) Het minste, allergeringste, niets: Ii ny manque pas un
iota, er ontbreekt niets, geen letter, geen tittel of
puntje aan. - [H. ii.] Naam van een' nachtvlinder, die op de beide bovenvlerken twee langwerpige
zwarte strepen draagt. - lotacisme, m. [Gram.]
Moes)elijke, onzuivere uitspraak der keelklanken.
- Te menigvuldig gebruik van den t -klank in de
woorden eener taal. - Spelfout f., vaak voorkomende in grieksche handschriften ten gevolge der
verwisseling eensdeels van t, ct en j, anderdeels
van o en V.
lotère, m. [H. a.] Giftblaasje n., het orgaan,
dat bij de venijnige insecten het vergif afscheidt.
louler, v. a. et n. Op de wijze der Tyrolers
e. a. bergvolken, dat is met keelgalmen en snelle
overgangen vr)fl zware tot schelle honen, zingen.
ipécacuanha, m. [ Bot.] Amerikaansclie braakwortel; indiaansche of braziliaansche purgeerwor
tel m. (de wortel eener soort van violierbooin),
ipecacuána f.
Ipo of Ippo, in, , z. v. a. UPAS.
lpoinée, t. [Bot.] Trechterwinde f., windeplant
met trechtervormige bloemen, jalappe-plant f. Iponiopside of iponiopsis, t. .4merikaansche
trechterwinde, met schoone, roode bloemen [Convolvulus purga] , welker wortel de echte jalappe
-

-wortel,nbkdpugmiel,ovrt.

Ippo, m., Z. IPO.
lpréau, til. [Bot.] Vlaamsche olm- of ijpenboom m. (naar de stad Yperen benoemd).
lps, m. [H. a ] Druivenkapil, wijngaardsavoadkapil t. - Ipsides, m. p1. Vlinders mpi.
van die soort.
Ipso-facto, bc. adv. (latin) Door de daad
zelve: Celui qui frappe un prètre est exconlmunie ipso-facto.

Ir-, voorvoegsel bij vele fransche woorden, Z. IN.
[Bot.] Zikere boom van den Senegal.
Ira of Jiia, f. [Bot.] Soort van cipergras a.
met édne aar.
- 111, m.

t liaconde, adj. Toornig; opvliegend.
Jrascibilité , f. Prikkelbaarheid, oploopend

iigtgeraaktheid, geneigdheid f. tot toom. --belt,
irascible, adj. Prikkelbaar, driftig, lqtgeraakt,
oploopend, korzelig. - [Phil.] Appdtit ir-, neiging
der ziel, die haar aandrijft om de zwarigheden,
welke zij in 't najagen van 't goede of in 't vermijden van 't kwade ontmoet, te boven te komen.
Irasse, m. [Bot.] Zuid -amerikaansche palmboom m.

irato (ah),

Z. AR IRATO.

t I r e, f., z. v. a. COLERE.
Jrénaiehie, t. [I-I. anc.] Vrederegtersambt n.
- lréna.rque, m. Vrederegter in. in de winge-

westen. - Jrénophylaee, rn Vredebewaarder m.
Irene, t. ] Astr.) Naam eener copianeet of
asteroide, in 1851 door Hind ontdekt.
t Ireux, euise, adj. , z. V. 0. COLERIQUE.
i r a, f., Z. IRA.
lilbira. m. [11. n.] Zuid -amnerikaansclie vogel
an 't gieren geslacht.
iridation, t. [Phys.] Eigenschap van zdkere
mineralen om de kleuren van den regenboog te

-
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vertoonen , ir i cl a t i e f. - Irideetomie , 1.
[Chir.] Uitsnijdtng van een gedeelte van den regenboog (iris) in 't oog, rid e Ic t o m ie f. - In
dectoniique, adf. Wat die kunstbewerking betreft, iride ktOmisch. - h-idé,e, adj. [Bot.]
Naar de iris of lischbloern gelijkend. - IRIDE ES, t.
p1. Lischbtoempianten f. p1. - iridescent, e,
adj. [Phys.] De kleuren van den regenboog weêr
kaatsend. - Inidipenne, adj. [H. n.] Met regenbooqkleuriçje véderen. - indite, f. [Mdd.]
Ontsteking van den regenboog.
iridium, m. (pr. —di-ome) [Chim.] Een metaal,
in 1803 door Tennant in de ruwe platina ontdekt,
en dus ge/weten, omdat zijne oplossingen al de
kleuren van den reaenboog vertoonen.
irien, ne, ads. [Ana t. ] Tot den regenboog
(iris) behoorend.
Iningion, m. [Bot.] , Z. ERYNGE.
irion, m. [Bot.] Veldmostaard m.; ook de
naam eener soort van waterruit van boekweit
en van zonnedauw (rossolis).
Iris, m. (bij dichters ook 1.) Lischbtoem, zwaardlelie, iris 1. Ir- des marais, z. v. a. GLAÏEUL des
marais. Ir- de Florence of Flambe blanche, j'lorentijnsclie iris, welker welriekende wortel (racine
d'iris) den naam van violenwortel draagt. [H. n.] Schoone vlinder m. (ook grand Mars
changeant gelieeten) . - [Anat.] Ringvormig vlies
eene
or vliezig tusschenscliot n., dat in 't midden
ronde opening (den oogappel of pupil) hee(!, regenboog m., regenboogsvlies n., iris f. - [Cliim.]
Naam der schoone regenboogkleuren, die bij 't essaytren in den kapeloven voor een ooqenblik de
zilverkorrel bedekken, alvorens zij begint te blikken. - [Opt.] Kleuren-spectrum of prismabeeld n.,
door een prisma op een' muur gevormd, als men
het onder den vereischten hoek voor eene kleine
vensteropening houdt, die een' bundel zonnestralen doorlaat; - naam der wetrschijnkleuren,
die zich dikwijls op de teleskoop- en mikroskoop-glazen vertoonen. - [Mélëor.] Regenboog
(arc-en -ciefl. Les couleurs de l'iris, de kleuren
van den regenboog. - [Myth.] Naam van de
maagdeljke , gevleugelde bodin der goden; - bij
overdragt: geliefde, liefste, liejje. - Astr ] Naam
eener coplaneet of asteroïde, in 1847 door Hind
reontdekt. Iris. - [ Minhr.] , of Pierre d'iris, regenboogssteen m. (met kleuren, naar die des regelijkend). - [H. n.] Regenboogvisch,
jonkervisch, zeejonker m. (een lipvisch, ook girelle
en donzelfe geheeten).
Irisation, 1. Kleurspeling f., regenboogsweêr
m. op sommige voorwerpen.
-schijn
irisé, e, adj. :Regenboogkleurig; de kleuren
des reqenboogs weirkaatsend, weêrschijnend S Iriser, v. a. Met de kleuren van den regenboog
beschilderen. - 1RISER, v. n. De regenboogskleuren vertoonen.
irite of iritis, t. [Mid.], Z. V. a. IRIDITE.
irlandais, e, adj. Iersch, van Ierland, tot
Ierland behoorend: Couturnes ir]-es, iersche gewoonten t. p1. La langue ir]-e, of als subst. m.
1RLANL'irl-, de iersche taal f., het iersch.
DAIS, m., -E. f. Ier m., iersche vrouw t.
Ironie, f. [Rhut.] Redefiguur f., waarmede
men spottend of hékelend het tegendeel zegt van
't geen men meent, bedekte spot m. of spotternij t.,
heimelijke scherts, ir 0 ni e t. - Boerterij, toert,
grap, scherts 1. Dire qc. par ir-, iets uit scherts,
om de grap zeggen. - Ironiqiie, adj. (van zaken)
Boertend, spottend, schertsend: Discours Ir-, boertend gesprek n. Ii dit eela dun ton ir-, hij zeide
dit op een' schertsenden toon. - Ironlqiiernent,
adv. Op boertende, schertsende, spottende wijze. S ironiser, v. a. Ironisch of bedekt spottend
prijzen. - S IRONISER, V. fl. Schertsen.
Iroquois, m. C, t. (eig. Irokees, of als adj.
irokeesch) (1am.) C'est an Ir-, 't is een wonderlijk, ongemanierd, onhebbelijk mensch.
Irrachetable, wij. ]Viet weder te koopen,
onafkoopbaar.
Irradiation, f. [Didact.] Het stralen, uitstralen; straling, straaiverspreiding, uitstraling t.;
lichtkring ni. rondom de sterren. - Beweging, die
van 't middelpunt naar den omtrek werkt, ir radidtie 1. - irradier, v. n. [Pirys., Mid.]
Uitstralen, zich uit een of ander punt naar d
omliggende deelen verspreiden.
-

-

IRR1GULARIT1.
Irraffiné, e, adj. Ongezuiverd, niet geraffineerd: Sucre irr-.
irraisonnabilité, f. (woord van Molière)
Redeloosheid 1. L'irr- dun animal. - irraison.
iiable, adj. [Didact.] Redeloos, van rede of verstand ontbloot: L'homme nest par irr-, mais soyvent ii est dèraisonnable, de mensch is niet redeloos, verstandeloos, maar dikwijls is hij onredelijk,
onverstandig.
S Irraisonnahlernent, ado.
Op redelooze wijze, zonder verstand.
Irrassasiable, adj. Onverzadelijk. —Irrassasié, e, adj. Onverzadigd.
irratiflé, e, adf. Niet bekrachtigd.
lirationnel, le, adj. Niet redelijk, niet op
redelijke overtuiging gegrond. - [Math.] Onmeet
baar met betrekking tot de eenheid. niet volkomen
naauwkeurig door eenig geheel of gebroken getal
uit te drukken, i rr a t 1 o n e e 1. La racine carrie
de l est irr -le, de vierkantswortel uit is irrationeel, laat zich niet juist (maar slechts bij benadering) in getal uitdrukken. - Irrationnelleinent, cdv Op onredelijke wijze.
Irréalisable, adj. Niet te verwezenlijken, onuitvoerbaar: Projet irr-.
Irrecevable, adj., z. v. a. INADMISSIBLE.
irrecherchable, adj. (woord van J. J. Rousseau) Onvervoigbaar. - Ini'echerché, e, adj.
Niet gezocht, niet gewild: Mets irr-. - Niet vervolgd: Criminel irr-.
Irreeomvnaiidable, adj. Niet aanbevelenswaardig. - irreconiniandé, e, adj. Niet aanbevolen.
Irrécompensé, e, adj. Onbeloond, nog niet
beloond: Élève irr-.
Irréconciliable, adj. Onverzoenlijk, onverzoenbaar: Ennemi, Inimitii icr-. - irrécon
ciliablernent, ado. Op onverzoenlijke wijze. irrécoticillé, e, adj. Onverzoend.
Irréeouvrable, adj. [Fin.] Oninbaar, niet
te innen of in te vorderen: Taxes, Comptes irr -s,
oninbare belastingen, rekeningen t. p1.
S irreetitaide, t. Niet-regtheid t.
irrécusahie, adj. Onverwerpeljk. onwraakbaar, onweirsprekeljk, ontegenzeggelijk, deugdelijk. Juge, Temoin, Timoignage irr-, onwraakbare regter, getuige m., getuigenis f. Preuve irr-,
deugdelijk, onwelrsprekelfjk bewijs n. - Irrécu
sablernent, ado. Op onwraakbare wijze.
liréductibilité, t. Onherleidbaarheid t. Irréductible, adj. Onherleidbaar, onherstelbaar.
- [Chim.] Oxyde irr-, metaal-ovyde, dat zich
niet tot den metaalstaat laat herleiden or terugbrengen. - [Math.] Equation irr-, onherleidbare,
voor geene vereenvoudiging vatbare vergelijking
(die zich niet tot eene vergelijking van laveren
graad laat terugvoeren). Cas irr-, onherleidbaar
geval n., toestand, waarin eene vergelijking van
den 3en graad drie bestaanbare, ongelijke en onmeetbare wortels heeft. - [Chir.] Hernie irr-, niet
in te brengen breuk t. Luxation irr-, niet te zetten
ontwrichting t. - Irrédtictiblement, ado. Op
onherleidbare wijze.
Irréfléchi, e, adj. Onberedeneerd, onoverlegd,
onbedachtzaam: Riponse irr-e, onoverlegd, onbedachtzaam antwoord n. - liréflexion, t. Onbe
zonneniteid, onnadenkendheid, onbedachtzaamheid t.,
gebrek n. aan overleg.
S Irréforinabilité, t. [Didact.] Onverbeterlijkheid, onveranderlijkheid. - Irrél'ornaable,
adj. [Prat.] Onveranderljk, onomstooteljk: Juge
îrr-. - iriéformé, e, adj. Onveranderd.-ment
irréfragabilité, f. [Didact.] Onverwerpeljkheid, onwraakbaarheid t. - irréfragable,
adj., z. v. a. IRRÉCUSABLE.
Irrefiisable, adj. Niet weigerbaar, niet af te
wijzen: Demande irr-. - Irrefisé, e, adj. Niet
geweigerd.
irr e futable, adj. Onwederlegbaar, niet te
weirleggen: Livre irr-. - irréfuté, e, adj. Nut
of nog niet wederlegd.
irrégiilarité , t. Onregelmatigheid, ongeregeldheid. ongelijkheid, onevenredigheid, wanorde f.:
L'irr- dun Mtimenl, de onregelmatigheid, onevenredigheid van een gebouw. L'irr• dun poème, de
onregelmatigheid van een dichtstuk. L'ii'r- do pools,
de ongelijkheid van den pols. - Lirr- de Ia conholte, des moeurs, de wanorde, ongeregeldheid
van 't gedrag, van de zeden. - [Jur., Dr. can.]
--

-

-
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Onbevoegdheid f. Dispenser de l'irr-, van de onbevoegdheid dispensatie of ophefflnq verleenen. Irrégulier, ière, adj. Onreje1inatig, ongeregeld,
onevenredig, ongelijk, wanordelijk: Ce bâtiment
est fort irr-, dit gebouw is zeer onregelmatig.
PouJs irr-, ongeregelde, ongelijke pols m. - Conduite irr-ière, ongeregeld, wanordelijk gedrag n.
- [Gram.] Verbes irr -s, onregelmatige werkwoorden n. p1. - [Poés.] Vers irr -s, onregelmatige,
vrije verzen n. p1. - [Géom. ] Figures irr-ières,
onregelmatige figuren f. p1. (welker zijden en hoeken niet gelijk zijn). Courbes irr-lères, lijnen f. pl.
van onregelmatige kromming. - [ Bot.] Calice
irr-, onevenredige bloemkelk m. - [Mi].] Troupes
irr-ières. ongeregelde troepen m. p1. - [Jur., Dr.
can.] Onbevoegd (tot verdere waarneming der geesteljke bediening). Prêtie irr-, onbevoegd priester in.
- Iriégulière;iient, adv. Op onregelmatige,
ong eregelde wijze.
Irréligieiiseinent, adv. Ongodsdienstig, op
ongodsdienstige wijze. - Ii s'est comporté dans
I'église fort irr-, hij heeft zich in de kerk zeer ongodsdienstig gedragen. - irréligleux, ieuse,
adj. Ongodsdienstig, qoddeloos, met de godsdienst
strijdig; zonder godsdienst; zonder eerbied voor de
godsdienst: Homme irr-, ongodsdienstig mensch n.
Action irr-euse, ongodsdienstige daad f. - Ook
als subst.: Un irr-, een ongodsdienstige.
Irréligion, f. Ongodsdienstigheid f., gebrek n. aan,
verachting f. van de godsdienst, ongeloof n. II ne
faut pas confondre l'immoralité et I'irr-, men moet
de zedeloosheid en de ongodsdienstigheid niet met
elkander verwisselen.
S liréméable, adj. Van waar men niet kan
terugkomen. L'enfer est on lieu irr-.
Irrémédiable. adj. Onherstelbaar, onverhelpeljk, ongeneesbaar: C'est un mal icr- 't is een
onherstelbaar, ongeneesbaar kwaad. - (fig.) Faute
irr-, onherstelbare misslag m. - Irrérnédiable
nient, adv. Op onherstelbare wijze.
lrrémissibilité, f. [Didact.] Onvergéfeljk
heid. - Irrérnissible, adj. Onvergefelijk, niet
kwijt te schelden: Une faute, Un crime icr-, eene
onvergefelijke feit, misdaad f. - h-rérnissiblenient, adv. Zonder genade, zonder barmhartigheid
of vergéving: II sera puni irr-, hij zal zonder genade gestraft worden.
t Irrérnittent, e, adj. Onophoudelijk.
Irrénivable, adj. Onbewégeljk: Meuhie irr-.
Irréiniinérable, adj. Onbeloonbaar: Enfant
îrr-. - Irrémuneré, e, adj. Onbeloond.
Irréparabilité, f. [Didact.] Onherstelbaarheid f. - Jrréparable, adj. Onherstelbaar, onvergoedbaar, niet weder goed te maken: La perte
du temps est irr-, het verlies des tijds is onhersteibaar. - Irréparablement, adv. Onherstelbaar, op onherstelbare wijze. SIrréparé, e,
adj. Niet weder goed gemaakt, niet hersteld: On
ne pardonne pas une faute irr -e.
Irrépentanee, f. Onboetvaardigheid f., gebrek n. aan berouw. - rrépentant, e, adj.
Onboetvaardig: Pécheur irr-.
irréplicable, adj. Onbestrfjdbaar, waartegen
zich niets laat inbrengen: Argument irr-.
Irrépréhensibilité, f. [Didact.] Onberispelijkheid, onbestra/feljkheid f. - Irrépréhensi
Lie, adj. Onberispelijk, onbestraffeljk, onwraakbaar: Personne, Conduite irr , onberispelijk persoon m., gedrag n. - Jrrépréhensibleinent,
adv. Op onberispelijke, onbestraffeljke wijze.
S Irréprimabie, adj. (woord van La Harpe)
Onbedwingbaar, onbeteu g elbaar, niet te weérhou den of te onderdrukken.
Irréproehabilité , f. [Didact.] Onverwjjteljkheid, berispeloosheid, onbesprokenheid f. . Irréproehabie, adj. Onverwijteljk, onberispelijk,
onbesproken, vrij van berisping of blaam. Homme,
Conduite in-, onberispelijk man m., gedrag n. [Prat.] Témoin îrr-, onwraakbaar, onverwerpetjk
getuige m. - Irréproehabiement, adv. Op
onbesproken wijze.
Irrésistibilité , f. [Didact.] Onwederstaanbaarheid f. - Irrésistibie, adj. Onwederstaanbaar: Penchant, Regard, Charme irr-, onweirstaanbare neiging f., blik m., bekoorlijkheid of
tooverkracht f. - Négociateur irr-. onwederstaan
m. - Irrésistibienient,-barondehl
adv. Op onwederstaanbare wijze.
-
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Irrésoin, e, adj. Besluiteloos, wankelmoedig,
twijfelmoedig, weifelend, aarzelend, onbesloten,
onzeker (in de keuze, die door smaak en gevoel
wordt bestuurd). Homme, Caractère irr-, besluiteloos man m., karakter n. - Ook als subst.:
L'irr-, de besluitelooze. - $ Irrésoiiible, adj.,
z. v. a. INSOLUBLE. - Irresoluinent, adv. Op
besluitelooze, wankelmoedige wijze. - lrrésoiution, f. Besluiteloosheid, wankelmoedigheid, weifeting, onzekerheid f.
S Irrespeet, m. Oneerbiedigheid f. (irrévéren ce) . - S Irrespecter, v. a. Niet eerbiedigen,
geringschatten. - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Personne irrespectée, niet geëerbiedigd, niet
geacht persoon m. - lrrespeetuieuseinent,
ads. Op oneerbiedige wijze. - Jrrespectiieux,
esise, adj. Oneerbiedig.
Irrespirable, adj. [Phys.] Voor de mademing ongeschikt: Gaz, Air irr-.
Irresponsabilité , 1. [Diclact.] Onverantwoordeljkheid, onaansprakelijkheid t.: L'irr- du
rai. - Ii'responsahle, adj. Niet verantwoordeljk, onaanspralcetjk. - lrresponsablen.ent,
adv. Op niet verantwoordelijke wijze.
(irr-.
Irrétraetable, adj. Owederroepelijk: Erreur
Irrétréeissable, adj. [Tech.] Niet voor krimping vatbaar, krimpvrij.
S Irrésissite, t. liet mislukken, niet-slagen,
mislukking f., kwade uitslag m.
Irrévéremnient, adv. Op oneerbiedige wijze.
- Irrévérenee, f. O'eerbiedigheid f. - irré
vérencieux, ieaise, adj. Oneerbiedig: Personne
irr-ieuse. - Irrévérent, e, adj. Oneerbiedig
(inz. ten opzigte van heilige zaken): Posture irr-,
oneerbiedige houding f.
Irrévoeabiiité, f. Onherroepelijkheid t.: L'irr
décrets de Did, de onherroepeljkheid van-des
Gods raadsbesluiten. - irrévocable, adj. Onherroepelijk: Parole, Serment irr-, onherroepelijk
woord n., onherroepelijke eed m. - Iri'évocableinent, adv. Op onherroepelijke wijze. Cela
a été décidé irr-, dat is onherroepelijk beslist geworden. - Irrévoqué, e, adj. Onherroepen,
niet ingetrokken: Toute bi irr -e exige obéissance, elke niet ingetrokken wet vordert gehoorzaamheid.
Irri g able, adj. Besproeibaar. - Irrigabilité , f. Besproeibaarheid t. - Irrigateor, m.
Besproeijer m., een werktuig om voetpaden,
straten, lanen, enz. te besproeijen, i r r i p a
tor; - een door Hihault uitgedacht besproei
jingswerktuig ten qebruike bij vrouwelijke ongesteldheden; - een werktuig tot schoonmaking
der blaas na de steenoperatie. - Irrigation, t.
[Econ. mr.] Besproeijing, bevochtiging, bewate
ring f. (van een tuin, een veld, een weiland door
middel van sloten, greppels, doorsnijdings-riolen),
i r r 1 a t i ef. - Irrigatoire, adj. Besproeijend,
ng dienstig: Machine irr-, besproeitot besproeiji
jings-werktuig. - Irriguer, v. a. Besproeijen.
',Het part. passé is ook adj.: Champ bien irrigud, goed besproeid veld n.
'l Irrision , t. Bespotting t. (raillerie, moquerie).
lrritabilité, f. Prikkelbaarheid, gevoeliqheid.
aandoenljkheid, irritabili teit f.: L'irr- des
nerfs, de prikkelbaarheid van de zenuwen. Les
feuilles de la sensitive oat une irr- remarquable,
de blaadjes van het zinkruid of kruidje-roer-mij
niet hebben eene merkwaardige gevoeligheid. (fig.) L'irr- du caractère, de prikkelbaarheid, ligtgeraaktheid van 't karakter. - Irritable, adj.
Prikkelbaar, gevoelig: Nerf, Muscle irr-, prikkelbare zenuw, spier f. - II a Ie genre nerveux irr-,
hij heeft een prikkelbaar, aandoenlijk zenuwgestel.
- [Physiol.] Prikkelbaar, ligt geraakt, ligt opvliegend: L'homme in'- s'enflamme au moindre
mot, h Ia moindre opposition, deprikkelbare rnensch
vat vuur bij 't minste woord, bij den geringsten
tegenstand. - [Bot.] Quelques plantes ont eertames parties irr-s. eenige planten hebben zékere
zeer gevoelige, zamentrekbare gedeelten. Irritament, m. (oud woord, door Baizac verjongd)
Prikkel, prikkelend middel n. (aiguillon). —lrritant, e, adj. [Méd.] Prikkelend: Médicaments
irr-s, Substances irr -es, of als subst. Des malTANTS, prikkelende middelen n. p1., prikkels m. p1.,
irritént ia n. pl. La moutarde, les cantharides,
l'arsénic sont des irr-s énergiques, mosterd, spaan-
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sche-vliegen, arsenik zijn krachtig werkende prikkels. - Irr -s mécaniques, werktuigelijke, mechanische prikkels (zoo als insnijdingen, inprikkingen,
elektrische vonken). Irr -s chimiques, scheikunstige,
chemische prik/wis (loogzouten, zuren, metaaloplossingen). - ( fig.) Prikkelend, opwekkend, aanzettend, gaande makend; boos makend, ergerend,
vertoornend: Lecture irr-e, opwekkende, verhittende lektuur f. Itefus irr-, verbitterende weigering f.
IRRITANT, E, adj. (van 't latijn irritus, ijdel,
krachteloos, van geener waarde) [Prat.] Vernietigend, omverstootend, te niet doend, a n n u 11 érend, c a s 5 é ren d: Décret irr-, vernietigend
besluit n. - Condition, Clause ii r-e, volstrekt
noodwendige voorwaarde of bepaling f. (zonder
welke eene acte ongeldig, van geener waarde zou
zijn). - Irritantisme, m. [1éd,] Stelsel, dal
het gebruik van prikkelende middelen leert of
voorstaat, irritantIsmus n. - 1irituitiste, m. [Méd.] Voorstander van dat stelsel, irrita a ti s t m. - Irritatif, ive, adj. Prikkelend,
aanprikkelend, opwekkend, aansporend. - Irritation, f. [Méd.] liet prikkelen, opwekken; prikkeling, opwekking, vermeerdering f. van de organische werking der weefsels, prikkel m., i r r i t atse f.:
Ii r- nerveuse, zenuwprikkeling t., opgewekte toestand m. der zenuwen. Irr- nervale, zenuwsterkende ' prikkeling. - ( fig.) Hévige gemoedsbeweging, opgewondenheid, opbruising, spanning. verbittering, gisting f. Etre dans un état d'irr-, in
een' toestand van opgewondenheid, van spanning
verkeeren. Calmer l'irr- des esprits, de opqewondenheid, verbittering der gemoederen doen bedaren.
irriler, v. a. Vertoornen, vergrammen, verbitteren, tergen; - opwekken, aanprikkelen, prikkelen, doen vermeerderen. lrr- qn., iemand vertoornen, vergramd maken. Irr- Un chien, eenen
hond sarren, tergen, ophitsen. II a voulu vous irrcontie mol, hij heeft u tegen mij willen verbitteren,
zetten. - Les obstacles iri itaient son courage,
Ve hinderpalen vuurden, prikkelden zijnen moed
aan. Qui se loue irrite l'envie, wie zich zelven
prijst of beroemt, lokt den nijd uit, maakt den nijd
gaande. Les persécutions ne peuvent qu'iri-- Ie
mal, de vervolgingen kunnen het kwaad slechts
vermeerderen, verergeren. Son mauvais regime a
irrité le mal, zijn verkeerde leefregel heeft de kwaal
verslimmerd. - [ Méd.] Prikkelen, prikkeling opwekken, liet gevoel van pijn, hitte, spanning in
een of ander weefsel opwekken: Irr- les nerfs, Ja
membrane pituitaire, de zenuwen, liet slijmvlies
prikkelen. -- Ook zonder voorwerp: Les acides
irritent, de zuren prikkelen. - s'IruuTER, V. pr.
Zich vertoornen, in toom, in drift geraken, vergramd, toornig, boos worden: Cat homme sirrite
facilement, die man wordt ligt boos. - ( fig.) La
mer s'irrite, de zee wordt onstuimig, verbolgen.
- Geprikkeld, getergd, verbitterd worden, verergeren, vermeerderen: Son opiniâtreté sirrite par
les obstacles, zijne halsstarrigheid vermeerdert door
den tegenstand. La fi èvre s'irrite, de koorts verheft zich., wordt erger, heviçer. irrité, e, adj.
(en part. passé): Personne li r -e, vertoornd, vergramd, verbolgen persoon m. Taureau irr-, getergde
slier rn Appétit irr-, geprikkelde lust, opgewekte,
aangezette eetlust m. Nerf irr-, qeprikkelde zenuw f.
- (fig.) Les flots irr -s, les vagues irr -es, de verbolgene, onstuimige golven, baren f. p1.
lirogation, f. [Ant. rom.] Strafoplegging,
toekenning of oplegging eener straf, i r r o g a t i e t.
irrorateur, m. Besproejjer, soort van persfontein f., toegepast op 't geuripmaken der vertrekken. - Irroration, f. Zachte besproefjing, besprenping, besprenkeling f., liet in den dauw leggen. Bain par irr-, sproeibad n. - [Méd. anc.]
Soortgelijke kuur als de inseminatie (vpl. INSEMINATION), waarbij de plant met de vloeijende uitwerpselen des lijders besprenkeld en dan met aarde
overdekt werd, i r r o r á t i e f.
Irruption, t. Inval. inz. het inrukken des vij
ands in een land, irrtp tie f.: L'irr- des barbazes dans lempire romain, de inval der barbaren
in 't romeinsche rijk. - Bij uitbreiding: overstrooming, inbraak t. van 't water: Les irr -s de l'océan,
de Ja mer.
li-tiole, f Sooit van wijnstok m.
Isabelle, adj. Ligt geel, geelachtig wit of bruinachtig geel, izabeikleurig, izabel (inz. van het haar
-
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van paarden gebézigd): Cheval is- of als subst.
Un ISABELLE, m. een izabelkleurig paard a., een
izabel m. Is-s cafë -au -lait, çele izabellen, parelvaten.
Is-s dorés, goudvalen, goud-izabellen. Is-s soupe. de -lait, wit -izcibellen, ltermeljnkleurige paarden.
Is-s communs, geelvale of geineene izabellen. Is-s
foncés, roodvale of donkere izabellen. (De benaming
wordt afgeleid van de spaanse/te prinses 1 s a b e II a, die hij de belegéring van Ostende in 1601, cie
gelofte moet gedaan hebben, niet eerder schoon
linnen te zullen aantrekken, voor de stad zich had
overgegeven; en daar die overgave eerst 3 jaren
daarna plaats greep, had haar linnen intussclzen
die bleek -vale kleur aangenomen). - [H. n. ] Soort
van kleine schoenlapper m. (insect); - naam van
den haai der Stille zee; - soort van blaauwkee/tje
(vogeltje); - volksnaam eener izabelkleurige porselein-schelp t.
isagogé, t. ] Philol.] Inleiding tot eene wetenschap; inleiding tot, verklaring van de logische
schriften van AristOteles, i s a g O g e t. - isago.
gie, f. Inleidende wetenschap, inleidingskunst,
isagogiek 1.
Isagone, adj. [Géom. ] Gelijkhoekig, isagó
nisch.
Isaire, t. [Bot,] Zeer kleine, weeke paddestoel,
die liefst op rottend hout en doode bladeren wast,
schorszwam, i 5 a r i a t.
lsalguie, f. [Bias.] Bloem in den vorm van
vijf klaverbladen door een' omgekeerden wassenaar.
isaiie, t. [til. n. ] Mexicaansche spreeuw m.
isajiltie, adj. [Bot.] Met gelijke bloemen. Isaiithèi-e, adj. [Bot.] Met gelijke stofkolfjes.
Isard, m. [H. n.] Klipgeit of gems t. der
Pyreneen.
isaris, m. [Corn.] Katoenen stof f. uit Indid.
Isatide of isatis, t. [Bot.] Soort van indigoplant, die cene blaauwe ver/stof, pastel of weede,
oplevert - [R. n.] Poolvos, ijsvos, ook witte
vos m. geheeten (omdat hij des winters zijne blaauwachtig grijze kleur verliest en wit wordt) , j s a t i s 1.
Isatiiie, t. [Chirn.] Stof, die in den vorm van
hoogroode tweelediqe zuiltjes uit eene oplossing
van indigo in verdtsnd eh)rnnium-zuur wordt verkregen, gesublimeerde indigo m., t s a t í n e t. Isatinique of Isatlqiie, adj. [Chim.] Acide
is-, isatine-zuur n.
satis, t., Z. ISATIDE.
iscariote, in. (naar den afvalligen apostel
Judas iskarioth) Verrader in.: Ii y a Un Isc- dans
cette sociuté (vgl. JUDAS).
Isehémie, t. [Méd.] Het stillen of stelpen eener
bloedvloeijinq of bloedstorting.
Isehiadique, adj., Z. IsCUIATIQUE. - Isehiagre of Isehiagrie, t. [Méd.] Heuppyn f., heupwee n., heupjicht t. , lendepfjn, tendejicht. Jsehiaeèle of Jsehiatocèle, isehiocele
of tse.hioloeèle, 1. [Mid.] kleupbreuk f., breuk
door de zitbeens -insnijding. - Iseliial , e,
1sehiaqie, Ischiatique. adj. [Anat.] Tot
het heupbeen behoorend: Goutte ischiatique, heupjicht t.
Isehidrose, t. [idéd.] Onderdrukking f. van het
zweet of van de huiduitwaseming.
Ischio -anal, adj. m. [Anat.]: Muscle isch-,
of als subst rn. Isch-, opligtende spier 1., opligter m. van den aars.lsehio-caverneiax,
adj. et subst. m. Opri.qtende spier van de roede.
- Ischio-elitoridien, adj. et .eubst. m. Oprigter van den kittelaar. - iselilo-coecygien,
adj. et subst m. Zitbeens-staartbeensspier. f.
Ischiocèle, t., Z. 1SCHIACELE.
Usehio-fén.oral, wij. ni. [Anat.]: Muscle
isch-, of als sub.st. m. Isch-, groote aanvoerende
spier f. van de dij. - Isehio-fé gil oro-péroden, adj. et subst. rn. Tweehoofdige dijspier.
Isehion, m. [Anat.] Heupbeen n.
iscilio-pénien, adj. et subst. m. [Anat.] Zitbeens-roedespier f. -. Isehio-périnéa!, adj. et
subst. m. Zitbeens-bilnaadsspier, dwarse bilnaads spier. - Ischio-plantaire, adj. et subet. m.
Zitbeens-zoolspier t. - Isehio-prostatique,
adj. et subst. rn. Zitbeens-voorstanderspier. Ischio -sous -trochaiitérien, mij. et subst. m.
Vierkante dijspier. - Isehio -ti-ochantérien,
adj. et subst. m. Tweelingespier. - isehio-urétral, z. v. a. ISCHIO-CAVERNEUX.
Ischnophonle, t. [Mdd.] Zwakheid of fijnheid
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van stem. - Ischnote of Isehuotie, f. (pr.
is-kno-cie) [M€kI.] Maqerheid, dorheid f.
isehoblennie, 1. [Méd.] Onderdrukking f.
eener ziekelijke slijmafscheiding. - Jsehoeoï
lie, f. Buikverstopping, trage darmontlasting f.
- Isehogalactie or Ischogaiaxie, f. [Méd.J
Onderdrukte zogafscheiding f. - Iseholoehie, f.
(pr. is -ko -lo -kie) [Med.] Onderdrukking van de
Icraanizuvevinqen. - Jsehornéiiie, f. Onderdrukking der maandstonden - Iseliopyosie, f.
Mdd.] Onderdrukte etteruitseheiding f. - Isehui
rétique, adj. [Méd.] Pisafdrjvend: liemèdes,
Médîcaments isdh-s, pisafdrjvende middelen, middelen tegen de pisopstopping, isc hu rd t ic a n. pl.
- Isehurie, f. Onderdrukte waterlozing, pisopst o )pinq f.
sétiiien, ne, adj., Z. IZEMIEN.
iseugrin, m. Izegrim, Yzegrim m., naam van
den wolf in den roman Reintje de Vos en andere
middeleeuwsc/ie dichtwerken.
Isérine, f. [Mindr.] Korrelig titanium, titanium -zand n.
Isiaque, adj. Wat op Isis (eqyptische godin,
gemalin van Osiris) betrekking heeft: Culte is-,
Isis -dienst t. - Table is-, Isis -tafel f., een vermoord gedenkstuk der oudheid, waarop de gedaante
van Isis en hare mysterien, benevens de meeste
egyptische godheden staan afgebeeld. - ISIAQUE, M.
Priester van Isis.
I sis, m. [FL. n. ] Isis, edelkoraal ii.
Islam, m. (arab., eigenlijk overgave van God
of van 't ware geloof), of gebruikelijker Isianilsme, m. Benamingen der muhamedaansche godsdienst, islam in. , islamismus, muhamedismus a.
(mahométisrne); - gezamenlijke landen en volken n. p1., die de leer van IViuhamed belijden.
Islandais, e, adj. Ifslandsch. - ISLANDAIS m.,
-E, f. IJslander, ijslandsche vrouw f. - ISLAN
DAIS, in. IJsiandsche taal f., ijslandsch a.
lsniaéliens, lIT!. p1. Ismaeliers m. pl., muhamedaansche secte in Perzik en Syrit, ook ha s asjim geheeten, uit welken laatsten naam, die van
assassyn en is ontstaan (z. ASSASSINS). - Isniaélisine, m. De met joodsche begrippen vermengde godsdienst, door Isrnatl aan de Arabieren
gebragt, ismaeljsmus a. - lsniaélites, m.
Pl. Naam, dien men dikwijls den Arabieren, als
afstammelingen van Isinati, Abrahams zoon uit
Hagar, geeft, ismatlieten m. p1.
Iso-baroinétrique, adj. [Géom.] : Lignes is-s,
lijnen, door al die plaatsen getrokken, waar de
jaarljkscIe barometer -veranderingen even groot zijn,
isobaromdtrische lijnen f. pl. —Isocarde,f.
Z. GLOSSE, COEUR de boeuf. - Isoeèle, Isocé
lie of Isocélisine, liever 1S 0 SCELE, enz. Isoere, lsoehromatiqne, adj. [Didact.] Van
déne en dezelfde kleur, gelijkkleurig. - Isochro
mie, f. , z. v. a. LITHOCHROMIE. - Isochrone,
adj. [Mid., Mic., Géorn. ] Gelijk langtfdig, evenlang durend, gelfjkdurend, in even lange tijden
volgend, isochrOnisch. Les battements des arthres s o it is-s, de kloppingen der slagaderen volgen elkander na even lange tusschenpoozen. Vibrations is-s, geljkdurende trillingen 1. p1. Ligne is-,
paracentrique, kromme lijn (curve) , langs welke een
ligchaam, door zekere kracht gedreven, een gegeven
punt in gelijke tijden even veel nadert of zich
daarvan verwijdert, isochrOnische, paracéntrisch e lij n t - Isoehronéllé, f. of Isoehro
nisme, m. [Iéd.] Gelijke tijdduur m., geljjkdurigheid f., isochronismus a. - Isoehi-oni
quenient, adv. Op isochrOnische wijze. - isodactyle, adj. [H. n.] Gelijftteen'ig (van vogels).
- isodon, in. [H. ii.] Soort van buidelrat t.
van Nieuw -Holland. - Isodonte, adj. Gelijk
tandig (inz. van slangen). - isodynanie, adj.
[Bot.] Geljkkrachtig, aan wederzijde met gelijke
krachten oangroeijend. - Isoédrique, adj. [Minér.J Gelijkzijdig, geljkviakkig. Isoëte, Z. ISOTE.
adj. IGéom.j: Lignes is-s,
- Isogéoernie,
th
lijnen, die de punten vereenigen, op welke de bes tendige temperatuur van den grond dezelfde is,
isogeométrische lijnen t. p1. - isogone,
adj. [Minhr.] Gelijkhoekig. - Isogoniqiie, adj.
Gelijke hoeken beschrjvend. - isographie, t.
Gelijkschrift n., z. V. a. FAC-SIMILE.
Isolable, adj. Wat zich laat afzonderen of
op zich zelven plaatsen, i 5 0 1 e C r b a a r. - iso-
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laat, e, adj. [Phys.] Niet geleidend, de elektrische vloeistof niet vrij doorlatend, i s 0 Id 'r e a d. isolateur, m. [Pluys.] Afscheidings- of afzonderings -stoel, isoleer-stoel m., isoleer-bankje n.,
i 5 0 1 a t o i' m.; - niet-geleider in. - Isolation, t.
Afzondering, alleenplaatsing 1. - [Phys.J Het afsluiten der verbinding van een voorwerp met elektrisch geleidende ligcliamen, afzondering, i 5 0 1 tring of isolatie t. - Isolé, e, adj. (en part.
passé van isoler) Alleen of op zich zelf staand,
afgezonderd; eenzaam levend, ge I s a t e e r d: Cobane is-e, alleen staande zuil 1. Tout mortel isne vit qua demi, ieder eenzaam levend mensch
leeft slechts ten halve. Enthoit is-, afgezonderde.
eenzame plaats t. - [Mil.] Ilornine, SolcIat is-,
afgezonderd man, soldaat m. (die voor 't oogenblik
tot niet één korps behoort). - [Phys.] Corps is-, van
alle gemeenschap met elektrische geleiders afgesloten,
geïsoleerd ligchaam n. - Isolement, m. Afzondering, afgezonderde ligging of plaatsing; eenzaamheid, afgescheidenheid f., het afgezonderd, eenzaam
leven: [Arch.] Is- dune colonne, afgezonderde
stand m. eener zuil. - II vit dans un complet is-,
hij leeft in volslagene afzondering. - [Phys.] Afgesloten gemeenschap t. niet alle elektrisch geleidende ligchamen. - isolénient, adv. Afzonderlijk, op zich zelf, buiten verbinding, eenzaam: II
a traité ce sujet is-, hij heeft dit onderwerp afzonderlijk behandeld. Vivre is-, afgezonderd, eenzaam leven. - Isoler, v. a. Afzonderen, afge
zonderd of vrij plaatsen, buiten verbinding, verband of gemeenschap stellen, is o 1 t r e n. is- une
maison, une colonne, een huis, eene zuil op zich zelf
plaatsen, van andere afzonderen. Is- une personae,
iemand in afzondering, buiten gemeenschap houden.
- (fig.) L'égoïsme isole iliomme, de zelfzucht
plaatst den mensch op zich zelven, scheidt hem van
zij
ns gelijken af, isoleert den mensch. - [Phys.]
Is- Un objet, een voorwerp van alle verbinding
met elektrisch geleidende ligchainen afsluiten, het
geheel met niet -qeleiders omgeven. - sisoLan, V.
pr. Afg ezonderd, geïsoleerd worden. -- Zich van
't gezellig leven uitsluiten, zich afzonderen, de
eenzaamheid zoeken. - Jsoioir, m. [Phys.],
z. V. a. ISOLATEUR. - (bc. fig. et fans.) Se mettre
sur 'is-, zich op 't isoleer-bankje zetten (van een'
parvenu, wiens laatdunkendheid hem zijne vorige
bekenden en vrienden doet mijden, terwijl hij zelf
door de grooten wordt vermeden).
Isolusine, f. [Chim.] Een uit den wortel der
virginische melkbloem (sénéga) afgezonderd. alka
-

Ii n., isolusine f.
isomère, adj. {Minér.] Geijkdeelig, gelijk gedeeld, i 5 0 in t r i 5 c h. - [Chim. j Corps is-s, zulke
ligchasnen, die bij gelijke chemische zamenstelling
toch verschillende eigenschappen hebben (gelijk b. v.
de gestalde rozenolie en het steenkoolgas, de liefelijk riekende citroenolie en de stinkende terpentijnolie). - Isoniérie, t. [Arith., Algèh.] Herleiding
van verschillende breuken tot denzelfden noemer;
het verdrijven der bieukvormen uit eene vergelijking. - [Chim.] Gezamenlijke oorzaken, die de
ligchamen isomérisc/i kunnen maken. - Isoinérique, adj. [Bot.] , z. v. a. RÉGULIER. - [Chim.],
z. v. a. ISOMÈRE. - isoiiioi'phe, adj. Van dezelfde gedaante, gelij kvormig. - [Chim.] Substances is-s, stoffen, die elkander in de vermengingen dei ligchamen kunnen vervangen, zonder
eene verandering in hunne vormen ten gevolge te
hebben, of wel, die denzelfden kristalvorm in hare
verbindingen met andere stoffen aannemen, volgens
dezelfde atomische verhoudingen, is a m ô rp h ische stoffen f. p1. - isoinorphie, f., Isomorphisme, m. Gel ij kvormigheid, hoedanigheid f.
of toestand rn. der isomorplilsche zelfstandigheden.
e, adj.hys
Isonom
IP.] Naar dezelfde natuurwet gevormd (inz. van kristallen) , is 0 n ó mi sc h.
- Isonomie, t. [ Phys.] Gedaantevorining naar
dezelfde wet. - [H. ane., Pout.] Gelijkheid voor
de wet; gelijkheid van burgerregten, i so n om ie t.
- Isonornique, adj., z. v. a. ISONOME.
isopathe, ac(j. [MOd.] Met de eigen ziektestof
(te genezen). - isopathie, f. De geneesleer der

eigen sta/Ten: Is- des contagions, (gewaande) eigenaardigheid van aanstekende ziekten, dat zij in
hare eigen smetstoffen de middelen tot hare genezing bevatten.
isoperiniètre , Isopérimétrique , adj.
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[Géom.] Van gelijken omtrek, i s o p e r im ë trisch: Figures is-s, figuren 1. p1., welker omtrek
dezelfde lengte heeft. - lsopériméti'ie, t. Gelijkheid f. van omtrek.
Isopétale, adj. [Bot.) Met gelijke bloembladeren. - lsophoiie, adj. [Didact.] Van gelijken
stemomvang, met qeljke stem. - Isophy ll e,
adj. [Bot.[ Met gel We bladeren, qelijkbiaderig. Isopleui'e, adj. [Gëom.] Gelijkzijdig. - 1so
pode, adj. [H. n. ] Geljkvoetiq. - ISOPODES, if!.
Gelykvoeters m. p1. , chaa1dieren , wier pooten
vi.
alien aan elkander gelijk zijn. - isopogone,
adj. [H. n.j Gelijk baardig, aan beide zijden een'
gekken baard hebbende: Plume is-.
isopolitie, f. [Pout.] Gelijkheid van burgerre ten, staatsburgerlijke gelijkheid f.
sopsèphe, adj. [Ant. gr.] Een gelijk getal
opldverend. Vers is-s, verzen, welker letters, als
cijfers beschouwd, hetzelfde getal vormen, i s op s ëphische verzen n. p1.
Isopyre , f. [Bot.] Zékere ranonkelsoort. isopyron, m. [Bot.] Akelei f. - Isoramuine, f.
[Bot.] Malabarsche boom m., welks sap tegen de
tering gebruikt wordt.
lsorrhopastique, Isorropie, 1. [Math. anc.]
Evenwigtsleer f. (statique) . - Isorrhopique,
ad*. Die leer betreffend.
adj. [Géom.] Geljkbeenig, gelijkribbig, met twee gelijke zijden of ribben. Triangle is-,
geljkbeenige driehoek m. - Isoscélie, 1. of Iso-

scélisme, m. Geljkbeenigheid, geljkribbigheid t.
Isostéinone of Isostémonopétale , adj.
[Bot.] Met evenveel helmdraden als bloembladeren.
lsote, t. [Bot.] Het kleine huislook. Is- des
maras of desétangs, moeraslook ii.
Isotherme, adj. Van gelijken warmtegraad,
evenwarm. - [Géom.] Lignes is-s, lijnen, op den
aardbol door zulke plaatsen getrokken, die een' gelijken warmtegraad hebben, i s o thdrnzische
lijnen t. p1.
Israelite, adj. Israklietisch, joodsch, tot het
volk van Israël of het joodsche volk behoorend. Als subst. m. en t. Israeliet, jood m., jodin t. (Loc. prov.) C'est un bon isr-, 't is een door en
door eerlijk man.
issant, e, a dj. [Bias.] Uitkomend, uitspringend (van dieren in 't wapenschild, wier bovendeel
uit eenig stuk schijnt op te rijzen).
Issas, lsse, t. [Anc. mar.], Z. V. a. DRISSE.
- Isser, V. a., z. HISSER.
t Issir, V. n. (alleen het bovenstaande ISSANT
en het onderstaande IsSu is daarvan nog overig),
z. V. a. SORTIR.
Issotis, issoits, m. p1. [Mar.] Kardeelen t.
p1., hijsc/itouwen n. p1. der roes.
Issu, e, ad.j. (en part. passé van 155w) Gespro-

-

ITIN1RAIRE.

Versmalling tusschen de lobben van sommi'e bladeren oftusschen de gelédingen van sommige vruchten.

- Isthn,ien, ne, Isthniiqite, adj. Eene landeng te betreffend of daartoe beltoorend. - [Ant.]

Jeux, Combats isthm-s, plegtige grieksche oefenings spelen, kampoefeningen, die van 3 tot 5 jaren op
de landengte van Korinthe gevierd werden, j s t hm is c e spelen I!. p1. - Isthniite, t. [Méd.
Keelontsteking 1. (schen m. p
Istiophore, m. p1. [H. n.] Borstvinniqe visItaeisiiie, in. [Pluilol.] De uitspraak der grieksche ij als een i, i t a c í s in u s n. (in tegenslelling
met étacisme, vgl. EHAsMIEN). - Itaciste, m.
Aanhanger, verdediger dier uitspraak, i taci s t m.
Itague, itacle, Itagle, Itaque,

t. [Mar.]

Schinkel m., reep f. Fausse it-, borgreep. It- de
la grande vergue, draaireep. It- de grand hunier,
de petit hunier, de perroquet, groot !narszeils-, voormarszeils of bramreep. It- de palanquin de ns, riftalie-schinkel. It -sde sabords, poortschinkels. It-de
hout de vorgue, noktakelschinkel. It- de hune, Itde drisse des huniers, marsereep. It- de palan, staander, mantel m. aan eene talie. It- d'artimon a
moque, broek t. Vfl de bezaan.
1- ltalianîsatenr, Italianiseiu', m. Veritaliaanscher in., hij die gaarne en dikwijls italiaansc/u woordvormen en zegsw(jzen-gebruikl. - . 4 Ita
lianisation, 1. Veritaliaansching 1. - -J- Italianiser, v. n. Veritaliaanschen, zich van italiaansche uitdrukkingen of zegswijzen in eene andere
taal bedienen, t t a 1 i a n i s I r e n. - ITALIAMSER,
v. n. It- Un mot, une phrase, aan een woord, een
zin een' italiaanschen uitgang, eene italiaansche
wending geven. - S'ITALIANISER, V. pr. Italiaansc/i.e woordvormen gebru i/un; italiaansche zede; of
gewoonten aannemen. - Italianiseur, m., z.
1TALIANISATEIJR. - Italianisnie, Italicisine,

italisine, m. Italiaansch taaleigen n., italiaansche woordvoeging t., inz. de verkeerde navolging
daarvan in esne andere taal, ita I i c i mu, s m.
- Italien, ne, adj. Italiaanscit, wat Italic (het
nieuwere) betreft: Moeurs, Coutumes it-nes, italiaansche zeden, gewoonten t. p1. Musique, Poësie
it -ne, italiaansche muzfjk, poezij t. Poète, Auteur
it-, italiaansch dichter, schrijver in. La langue
it -ne of als subst. l'ITALLEN, m. De italiaansche
taal t., het italiaanscli. Homme it-, Femme it -ne,
of als subst. STALlEN, m., -NE, t. Italiaan m , italiaaansche vrouw f. - ITALIENNE, 1. [Cuis.] Ita
liaansclie saus t. - a I'ITALIENNE, bc. adv. Op
italiaansche wijze, op zijn italiaansch. - italique, adj. Italiaansch, wat Italic (het oude) betreft.
- [Astr.] Heures it-s, italiaansche uren n. p1.,
italiaansche uurrekening f. (de 2 1 uren van den
natuurljken dag tusschen twee achtereenvolgende
zonsondergangen). - [Phil.] École it-, wijsgeerige
school f. van Pythagoras. - [Typogr.] Caractère
it- of als subst. ITALIQUE, M. Scliuinliqgende latjnsche drukletter, cursijf-letter t. (vgl. CURSIF).
- S italiser, V. 0. Met cursijf-letters drukken.
-

ten, afgestemd, afkomstig; afstammend, geboren.
Elle est issue do sang royal, zij is Van koninkljken bloede. issu de bas lieu, van lage afkomst. De
ce matiage sont issus quatre enfants, uit dit huwelijk zijn vier kinderen gesproten.
- Italisme, m., Z. ITALIANISME.
Issue, f. Uitgang, uitweg In.: Cette maison a
ltaqtie, f. , Z. ITAGUE. (struik f.
iss- en telle rue, ei Ja mienne na pointd'iss- sur
lté of Itéa, in. [Bot.] Zekere Amerikaansche
Ie derrière, dit huis heeft eenen uitgang in die en
Item, adv. (pr. i -time) (latin) Insgelijks, daardie straat, en het mijne heeft van achteren qeenen enboven, ook, nog, verder, i t e n. - Als subst. m.:
uitgang. Cette eau na point d'iss-, dit water heeft Artikel n., post IlL, punt in eene rekening n. Voilh
geenen uitweg, afloop. -- Bij uitbreiding: Les iss -s de petits item , dat zijn kleine, nietsbeduidende
dune viiie, de naaste omtrek m., de omliggende posten. - Voilh lit- , daar ligt de knoop, daar
streek t., de buitenwerken n. p1. eener stad. - (fi g.) komt het op aan. C'est Un autre it-, dat is eene
Uitslag m., uitkomst t. Ii faut voir queue iss- aura andere zaak. Item eest tout, ik heb niets meer te
cette affaire, men moet zien, welken uitslag deze
en of te geven.
zaak zal hebben. Nous en attendrons ]'!ss-, wij zeEgératif, ive, adj. [Jur.] Herhaald, hervat.
zullen er het einde, den uitslag van afwachten. - Faire des mandements it-s, herhaalde bevelen geJe ne trouve point d'iss- b cette affaire, Ik vind Ven. II sera fait h la partie it -ive commanclenient
bij deze zaak geen' uitweg, geen hulp of redmiddel. de payer, er zal herhaald bevel aan de partij ge- [Anc. mil.] Uitval Ill. (sortie). - [ kon. dom.] daan worden om te betalen. It-lye difense, herEetbare afval m. van zékere dieren. - Zdmelen t. vat verbod n. R -ives rémontrances , herhaalde
p1. , graanafval m.
a L'ISSUE DE, bc. prép. Bij verzoeken n. p1., aanmaningen t. p1. - Itératihet einde, bij den afloop: A ]Issue du conseil, du venient, adv. Bij herhaling, meer dan eens, wesermon, bij of tegen den afloop der raadsvergade- derom. On la sommé it-, men heeft hem bij herring, der preek.
haling aangemaand, gesommeerd. - -- Itérer,
Isthuie,m. Landengte, landton g f., is t h m us m. V. a., z. v. a. RÉITÉRER.
L'isthme de Suez, de Corinthe, de Panama, de
Ithos, m. (pr. i -toce) Zedeleer t., het zedelijke.
landengte van Suez. van Korintlie, van Panama.
Ithyphalle, m. [H. méd.] Amulet n. in de
- (Loc. prov.) Percer l'isthme, 't onmogelijke be- gedaante van een phallus of mannelijke roede. proeven. - [Anat.] L'isthme de Ja gorge of du Drager van zulk een amulet. - Ithyphylle, f.
gosier, de naauwe afscheiding tusschen het boven- [Bot.] Met regte bladeren.
ste gedeelte van de luchtpijp en de keel. - [Bot.]
Itinéraire, m. Reisweg m.; reisboek n., reis-

ITOU

-

beschrijving f., reisverhaal II., wegwijzer Ill. Les
allernands ont fall beaucoup dit -s, de Daitsc/iers
hebben vele reisboeken, reisbeschrijvingen gemaakt--[Cath.] Uit- des cleres, het aan roo?nsck-katkoljke
geestelijken 07) reis voorgesclirevenegebed, reisgebed ii.
[Mil.] JUa'rschroete, marscitlinie f. - Ook als
adj.: Carte it weqkaart, reiskaart, postkaart f.
Mesure it-, weg?naat f. Colonne it-, Z. COLONNE.
Itoti, adv. (verbastering van item in den mond
der landlieden in de omstreken van Parijs): Et
mol itou, en ik ook, insgelijks.
Itoubon , in. [ Bot. ] Soort van viooltje in
Guiana, welks wortel aldaar tot de zelfde einden
als de ipecacuana in Brazilië dient.
Julaeé, e of Luide, I,ilifoime, adj. [Bot.]

Katjesvor'mig (Vgl. CHATON). - liiie, M. [Bot.]
Katje n. - [ H. n.] Duizendpoot m. (millepieds).
- lulifère, adj. [Bot.] Katjesdragend. -- leili
fore, adj. [Bot.] Met katjesvorinqe bloemen.
lye of h'ette, f. [Bot.] Veldcipres m., koe
langer hoe liever.
Ivoire, m. [H. n., Tech.] boor, elpenbeen II.,

de zelfsian'Jigkeicl van de slagtanden des oIl/ants;
bij uitbreiding ook gebézigd van de slagtanden van
andere dieren, en ook voor tanden in 't algemeen.
Une ijille div-, een ivoren biljartbal m. - (podt.)
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J.
J, m. (pr. ii, naar de nieuwere uitspraak je;
vroeger ook i consonne, en bij de fransche drukkers I d'Hollande ge/tecten) Tiende letter van 't fransche alphabet en zevende der medeklinkers, de J t.
Un grand J, un petit j, eene groote J, eene kleinej.
I Ja, adv. Reeds (déjI). - Niet, geen (point).
t (Loc. prov.) Ii est des enfants de Nod, de la
race de Ja-fait (woordspeling met den naam van
Noaclis zoon Japhet), hij heeft zijn gansche erfdeel
--

doorgebragt.

Jabébinette ofJabébjrète, t. [H. n.] Soort

van rog in. op de kusten van Brazilië.
Jabiroij, m. [H. n.], z. V. a. CIGOGNE de Brésil.
Jabie, m. [Tech.] Gergel, girgel oh., kroos of
Icreus f., keep in duigen ter opneming van de bodemstukken; - kim f., uitstekend einde der duigen
boven den bodem. - JaWei-, V. a. Gergelen, de
gergels of duigkepen maken. - Het part. passi is
ook adj.: Douses jablées, gegergelde duigen f. p1.

Un col, Un sein fly-, een ivoren, sneeuwwitte, - J abioire, in. Gergelijzer, kreusmes, krooshagelblanke hals, boezem m. - Ii fait crier son ijzer n.
Jabot, 'ii. W. n.] Krop m. (der vogels): Cet
double rang fly-, hij doet het knarsend geluid
van zijne dubbele tandenrij hooren. - [Corn.] oiseau a bien inangl, il a le j plein, deze vogel
Noir div-, ivoorzwart n. (uit ivoorsplinters, kunst- heeft goed gegeten, heeft den krop vol. -- (fig. et
draaijers -afval, ook uit de lange beenderen der pop.) Ce garcon a bien rempli son j , deze jongen
schapenpooten bereid). - Ivoirier, m. Ivoor- heeft duchtig ' geschranst. - [ Modes] Horn, borstdraasjer; ivoorhandelaar rn - lvOiFiH, e, adj. strook, heindstrook f- (aan een' mans -overhemd),
Van ivoor, ivoren; naar ivoor gelijkend.
i a b o t in. -- (lam.) Faire j , zijn' ja&;t breed uitIvraie, t. Dolik f., onkruid ii. ii faut arracher halen (om er mede te pronken); - (fig.) eenehooge
liv- qui cr011 parmi Ie hid, men moet de dolik, borst zetten, zich trotsch aanstellen. - [ii. n.j,
die tusschen het koren groeit, uittrekken. - (fig.) Z. GABOT.
Jabotage, ni. (fam.) Gesnap, gebabbel n. Séparer Jhr- d'avec le bon grain, het onkruid
van het koren, het goede van het kwade, de scha- Jaboter, v. n. Babbelen, snappen, kakelen, snateren. - Soms ook als v. a. gebruikt: J'ai out jpen van de bokken scheiden.
lvie, arij. Beschonken, dronken. Les ouvriers qc. dun certain savant, ik heb iets van een' zekesont souvent ivres le lunth, de werklieden zijn dik- ren geleerde hooren vertellen. - Jabotear, m.
wijls des maandags beschonken. - ( pop.) Ii est [fl. fl.j Snapper m., naaiit cener afrikaansche meerl.
Jabotière, f. [H. n.] Guinésche gans 1. ivre-mort, mort-ivre, ivre comme une soupe, hij
is smoordronken. - ( fir,.) lyre d'orgueil, de vanité, Stof f. voor den jabot of de kom.
Jaca of Jacka, in. [Bot.] Een der namen
d'arnour, dronken, bedwelmd van hoogmoed, ijdelheld, liefde. lyre de carnage, de sang, bloed gierig, van den ifl(liSChen broodboom. (kruipertje n.
Jacaanai, in. [H. a.] Ainerikaansch boombloeddorstig. -- Ivresse, f. Dronkenschap, beJacana of Jacane, in, [H. ii.] Spoorwiek f.,
schonkenheid t., toestand eens beschonkenen. Demilvr-, roes ni. - (fig.) Bedwelming, vervoering, ver- spoorvogel, jakana m. .1- armé of Chuiurgien, z.
rukking f. L'ivr- des passions, de bedwelming der CHIRURGIEN.
Jacapa of Jacapo, m. [H. n.] Zilversnahartstogten. Podtique ivr-, dichterlijke verrukking.
- i'rogne , adj. Aan den drank verslaafd: vel in., eeoc zuid -anieri/caansche prachtmees.
Jacara, in., Z. JACARE.
Homme, Femme ivr-, of als subst. 1VROGNE, In.
Jaeai-aiide, f. [Bot.] Braziliaansche bignonia
et f. Dronkaard, zuiper m., zuipster f. - biogner, V. n. (pop.) Zich dikwijls aan den drank te of ti ompetbioem f.
Ja c-are, Jacai-é of Jaeaia, m. [H. n.]
huilen gaan, zich dikwijls dronken of zat drinken,
ln
zuipen. - b'rogneiie, f. Dronkenschap, hebbe- Zuid -ae'rikaansche
krokodil, brilkaaiman DL
Jacaid, m. [H. fl], z. v. a. CHACAL.
l(jkheid van zich dronken te drinken, zuiperij f. Jacaj-lisi , in. [H. n.] Soort van bastaardHet gedurig dronken zijn, het zuipen (in dien zin
doorgaans meert).). eest one ivr- continuelle, nachtegaal m.
Jacasser, V. n. Snateren, snetteren (van ekdat is een gedurig zuipen. Elle ne pout plus sootfrir les ivr -s de son man, zij kan 't aanhoudend sters): La pie jacasse. - (fig. et iron.) Snappen,
drinken van haren man niet meer dulden. - babbelen. - Jacasserie, t. Gesnap, gebabbel m.
Jaceai, in. [H. fl], z. v. a. CHACAL.
Ivrognesse, t. (pop. et bos) Zuipster t.
Jaeée, f. [Bot.] Wilde amberbloein t.
Ixeiitique, t. Vogelvangst, inz. met lijmstanJacent, e, adj. [Prat.] Verlaten, onbeheerd
gen of ljmroedjes, I x e U ti e le f.
(van
Ixiacé, C, Jxié, e, adj. [Bot.] Naar de
een goed, dat geen beheerder, eigenaar heeft).
Jachai, M. [H. n.), z. v. a. CHACAL.
ixia gelijkend. - ixia of ixie, t. Pronkgewas
Jachère, f. [Agric.] Het braak of onbebouwd
met bolwortels, in verscheidene schoone soorten,
liggen; braakland, braakveld ii. Laisser une terre
eerezwaard n., engelsche zwaardlelie, i x i a f.
Won, in. [Astr.] Naam van het sterrebeeld en j-, een stuk land braak of onbebouwd laten
Hercules, en ook dat van de Zuiderkroon. —[U. n.] liggen. Labourer des j-s, braaklanden omploegen.
Naam van twee verschillende .c tofvleugeiige vlinders. - •Jaehérer, v. a. [Agrie.] Een braakveld voor
de eerste moat ploegen. - Jachérie, t. BraakIxode, m. [H. n.], z. v. a. TEQUE.
liggend land n. (jachère).
ixon, rn. [Bot.] Soort van gom, vogell/jin f.
Jacinthe of flyaeinthe, t. [Bot.] Hyacinth,
Ixope, f. [Bot.] Soort van bergsalade of spaanhiacint t. J- d'orieiit, tuin -hiacint.
sche cichorei f.
Jacka, M., Z. JACA.
Ixore, t. [Bot.] Struikgewas n. uit Oost-Indik,
Jackie of Paradoxale, f. [H. n.] Bastaard
door Linneus zoo ge/weten, omdat de bewoners der
-kivorschfl1.
kust van Malabar den tempel van hunnen god Ixora
(in Guiana), ja/de t.
met dezen struik versieren.
Jaco, in. [11. n.] De gewone ongekuifde boomIzard, m., Z. ISARD.
papegaai m., aschgroauwe papegaai van Guinea,
izari, m., z. V. a. AZALA.
Conqo, enz. (van den graadboog.
lzénaien, ne, adj [Géol.] Door nederzetting
Jacob, in. [Mar.]: Bâton de Jacob, stok m.
bezinking
ontstaan.
Jacohée of flerbe de St.-Jacques, t.
of
Izqiiepotl, m. [H. n.] Indiaansche stinkvos m. [Bot.] Sint-Jakobs-kruid n., Sint -Jaftobs-bloem t.
-

-

-

-

-
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e

Jacobin , m., •e, f. Jakobijn, dominikaner steen, bittersteen, een blaauwachtig groene, soms
monnik m., non f. - [H. pol.] Naam der mede- ook groenachtig witte, half-harde, doorschijnende
leden of aanhangers van liet volksgenootschap der steen van het ta l kgeslacht, inz. in Egypte, nephriet,
woeste vrijheidsdweepers, dat gedurende de fran- jade, nephrstische jade in. — Jadien, ne, adj.
sche revolutie in 1790 te Parijs ontstond en zijne Niersteenaehtig.
zittingen hield in 't voormalig Jacobijnen -klooster;
Jadis, adv. (pr. ja-thee; meest in poazfj en in
- in 't algemeen: overdreven voorstander der volks- gemeenzamen stijl gebizigd) Weleer, eertijds, voorregéring, jakobijn m. - JACOBIN, M. [FL. n. ] Naam, heen, oudtijds, voordezen. On n'aime plus comme
aan verscheidene vogels ter wille van hun gevederte i , men bemint niet meer als eertijds. - Ook als
gegeven, o. a. aan een' koekoek, aan een' indisclien adv. en subst.: Les bonnes gens du temps j , de
dikbek, aan een' ortolaan of korenvink, aan eene goede lieden van den voortijd. Du temps de j-, in
duif, enz. - [Bot.] Soort van eetbare paddestoel m., de dagen van weleer, in de dagen van ohm.
die in de Apennijnen onder de sneeuw groeit. - JAJafl'et, in. [Econ. Fur.] Trekhaak in. tot afCOBINE, t. [Fl. n. ] Mantelkraai, bontekraai t.; - plukking der boomen.
ook: kraag -kolibri RI. (oiseau -mouche b collier van
Jal'uplerre, t., z. JUCHERE.
Buffon). - [ Cuis.] Soupe a Ja j , zikere soep 1. van
Jagra, Jagre, m., z. v. a. JACRE.
amandel -boulilon, patrjzen-geliakt , eijeren en kaas.
Jagiia, Jagiae, m. [Bot.] Wijnpalmboom in.
- Jacobinaire, adj. Jakobijnsch, voor vrijheid
Jagiiaeati 9 in. [H. n.] Gekuifde ijsvogel in.
en
jac
gelijkheid blakend, overdreven demokreitisch. J aguar,mn. [H. n.] Jaguar in.,tjqerkat t., amenobiuière, f. Jakobijnenklub f.; vereeniping kaansche tjgerin. [fehisonca, L.] —Jaguarète, in.
van demokraten. - Jacobiniser, v. a. Tot ja- [H. it.] Zwarte tijgerkat 1. (in Paraguay).
Jagnde, t. Soort van vischnet, dat blijvend in
kobijn maken. - JACOBINISER, v. a. Jakobijnsclte
stellingen of meeningen verbreiden. - SE JACOBI- kitten, slaken, enge wateren wordt uitgezet; - liet
NISER, v. pr. Jakob ij n worden. - Jacohinis
visschen daarmede.
me, m. Partij I. en gevoelens D. p1. der Jakobijnen,
Jagne, nil., Z. JAGUA.
(boschpapegaai in.
Jagtiihine, in . [H. n.] Soort van kakatoe of
overdreven vrijheidszucht, vrijheidswoede f.. j a ft 0bin t's rnus n. - Jacobites, m. p1. [H. rel.]
Jalet, ilL, z. v. a. JAIS.
Jailhir, v. mm. Springen, uitspringen (van voeltAanhangers van den heiligen Jakobus, eene oude,
vooral in Afrika verspreide godsdienstpartij, die ten, van vonken, van licht), opspringen, opwellen.
men naar haar geloof ook Monop/iysieten en Eu- Moise fit jailhir une fontaine du rocher, Mozes
tychianen noemt, Jakobieten n. p1. - [EI. pol.] deed eene fontein uit de rots springen. Le sang
Roomscit-katholjke aanhangers van den in 1688 jaihhit avec force (le Ia veine ouverte, het bloed
verdreven koning Jakobus H. in Engeland, als ook spool, sprong met kracht uit de geopende ader.
die van zijnen naar Frankrijk gevluchten zoon II fit jaillir des étîncehles dun caihlou, hij deed vonJakobus M. (den pretendént).
ken uit een' keisteen springen. — Bij uitbreiding:
Jacode, m. [H. n.], z. v. a. DRAINE.
Le cheval, en galopant, a fait j de ha bone sur
Jaçoitque, conj.,z.v.a.QuOIQuE, BIEN QUE. votre habit , het paard heeft in het rennen of
aconas, m. [Corn.] Soort van oostindisch, .galop eren slijk op uw kleed gespat. — (fig.) La
meestal glad neteldoek, jaconnit ofjacquet n. lumihre jaihhit du choc des opinions, uit de botsing
Jacot, m., Z. JACO.
der meeningen wordt het licht geboren. — JailJacotisme, m. Overdreven ijver m. voor de lissant, e, adj. Uitspring en d, springend. Les
leerwijze van Jacotot. - Jacotiste, fl1. Aan- eaux j-es, de springende wateren. 11 a dans son
hanger der onderwijs-manier van Jacotot, j a e 0- jardin une fontaine j , hij heeft in zijnen tuin
list m.
eene springbron. - Jaihhissernent, in. liet opJacoiipeu of Jacoutin, rn. [H. n. ] Soort springen, uitspningen. Le j- des eaux, liet opsprinvan indische fazant m. - Jaconrou, m. [H. Ii.] gen of opwellen der wateren. Le j du sang, het
Zékere adderslang , jakoeroe in. (ook couleuvre uitspringen des bloeds.
d'alioie peheeten).
Jais, m. [Minér.] Git H., zwarte barnsteen in.,
J acquart, iii. [Tech.]Jacquartsche weefstoel in. (succin nou) , eene verscheidenheid van de bruinof machine t , een door Jacquart van Lyon uitge- kool, die zwart en glanzig is en tevens hard gevonden weefstoel tot het gemakkelijker en sneller noeg om op de draaibank verwerkt te worden.
weven van zijden stoffen.
Noir coinme j , comme du j , zwart als git, git
t Jacqiie, f. [Mii.] Wambuis n., dat men zwart, koolzwart, pikzwart. - [Tech.] J- antionder 't harnas droeg.
fi del, kunstgit, nagemaakt gil, soort van email of
Jacqiiei-ie of Jaquerie, 1. [H. de France] glas. (slijterij.
Boerenopstand in. in Noord-Frankrijk ten jare
Jalage, in. [Fiod.] Heerenregt n. op de wijnJalap, in. [Bot., Phiarm], Jalappe -plant 1.;
1358, met het doel om den adel uit te roeijen (zoo
genoemd naar den spotnaam Jacques-bonhomme, Jolappe -wortel in ., een in gedaante naar de ramwaarmede de adel de boeren aanduidde) ; -- in menas gelijkende wortel, vol harsig, clerk purgé't algemeen volksopstand in., j a q u e r i e f.: Je ne rend sap (zoo genoemd naar de mexicaansche stad
veux pas être le rol dune j (woorden van Napo- Jalapa). - Faux -jalap, Z. BELLE-DE -NUIT. leon 1.). - Jacquier, m. Deelnemer in den boe- Jalapine, f. [Chum.] Eene uit den jalappe
renopstand, in een' volksopstand. (boom in.
-wortelgknsf,
j a I a p j n e t.
Jale, 1. Soort van groote nap of schaal, in.
J acquinie, f. [Bot.] Amerikaansche breiappelJacquiot, in. [H. n.] Volksnaam van vele pa- tobbe of kuip. t. — Jalée, t. Schaalvol t.
pegaaisoorten, en van pratende eksters; z. v. a. JACO.
Jalet, in . Rond keisteentje n. (alleen gebruikt
Jacre,m. [Chum.] Palmwijnsuiker;kokossuiker f. in): Arc, Arbalète ii ]-, boog, handboog, in., waarJ actance, t. Zwetserij, snoeverij, grootspraak, mede men steentjes of balletjes schiet.
poqcherj; opgeblazenheid, verwatenheid, ijdelheid,
Jahle, t. [Géoh.] Laag f. zamenqehoopte keijen,
vertoonmaking 1. Discours pleins de j , gesprekken die in sommige streken der heidevelden van Frankvol snoeverij of grootspraak. - Jactancieux, rijk onder de teelaarde ligt en den wasdom der boolense. adj. (woord door Mercier gewaagd, maar macn belemmert. - Negerinnen-kapsel n., aan de
tot dus verre enkel tot de spreektaal beperkt) Snoe- oevers der Gambia.
vend, pogchend, snorkend. - -(. Jactateiir, in .,
Jalhot, Jalot, in. Kaarsenmakers tobbe t. voor
-trice, t. Snoever, zwetser, pogcher, grootspre- de geklaarde talk.
ker in., snoefster, grootspreekster f. — .(. JactaJaton, in. [Géoim, Mil.] Bakenstok m. (tij 'tland
til , ive, adj. Snoevend, pratend, grootsprekend.
, afsteekpaal in., meetvaan f., nigtvaantje n.,-metn)
- Jactation, f. [Méd.] Onrustig woelen n. eens jalon m. - (fig.) Hoofdbegrip n., dat bij eene
lijders. — t Jactei-, V. a., SE JACTER, V. pr., studie, bij een arbeid tot nigtsnoer of leiddraad dient.
z. V. a. VANTER, SE VANTER.
- Jahoniié, e, wij. (en pa rt. passé van jalonner):
Jaculateuir, in. [Arie. mi].] Werpschutter m. Alhée j-e, met bakens afgezette, afgestokene laan t.
- [H. n.] Naam der vogelsoorten, die de visschen - Jalonneinent, m. Het zetten van bakenstok
met hunnen snavel aanvallen. - Jaculatoii-e, ken, van nigtvaantjes. - Jahonnei-, v. n. Met baenstokken afsteken, nigt- of meetvanen stellen, afadj.: Prihre, Oraison j , schietgebed n., zielezucht in.
- Fontaine j , springfontein 1. — JACULATOIRE, f. bakenen, afpalen, j a lo nu I r e n. - JALONNER, v.a.:
[Anc. mu.] Werpkunst, schiet- en werpkunst 1.
J- une alhde, un cheinin, eene laan, eenen weg afJade of Néphrit, in., of Pierre néphrépalen. - [Mii.] J- une ligne, une direction, eene
tique of divine, f. [Minr.] Niersteen, graveel linie, eene nigting doorjalonneurs aangeven. — (lig.)
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JALO1NNEUR

Les savants ont jalonné le route de Ia science, de
geleerden hebben de baan der wetenschap afgebakend.
- Jalonneur, in. [Mil.] Bij, die bij 't optrekken
door een rigtvaantje de vleugelpunten aangeeft, jalonneur m.
Jalousé, e, adj. (en part. passe van jalouser)
Benijd: Nation toujours brave, toujours j - e, altijd
dappere, altijd benijde natie. I. - Ook : van jalouSian of zonneblinden voorzien . Fenètre j-e. S-Jalonsenient, adv. Met ijverzucht o(jaioezij.
S Jalotiser, V. a. Benijd, jaloerscit of ijverzuchtig zijn (op): J- ses concurrents, op Zijne mededinqers jaloersc/i zijn. - SE JALOUSER, V. pr. Eikander ijverzucht of afgunst toedragen, op elkander
jaloersch zijn. - Jalousie, f. IiverZuclit, afgunstigheid, wangunst, afgunst f., spijt m. of verdriet
n. over een of ander voordeel, dat een ander op ons
heeft, mv. minnenijd in., jaloerscitheid, jaloezij f.
11,y a presque toujours de Ja j- entre les gen„; de
mème métier, er is schier altijd afgunst, jaloezij
tussciten de mannen van t zelfde vak. J- de métier,
beroepsnijd, broodnijd in. La jalousie de sa femme
Ie rend maiheureux, de minnenijd of jaloersclilieid
zijner vrouw maakt hem ongelukkig. —(Prov.) Ii n' y
a point d' amour sans j - , geen liefde zonder jaloezij.
La j - est Ia soeur de 1' amour, dejaloezij is (le ZUSter der liefde. - [ Pout.] Onrust, bezorgdheid, achterdocht f., die een vorst of staat bij anderen verwekt. Les troupes que levait ce prince donnaient
de Ia j a bus ses voisins, de troepen, ice/ice deze
vorst aanwierf, verwekten bezorgdheid bij al ne
nabuien. - Tralievenster, vensterraam n., door
't welk men ziet zonder zelf gezien te worden; zonnescherm, zonneblind n., soort van vensterblind uit
evenwijdige zaamverbonden /ioutstroo/cenbestaande
die men als eene gordijn kan nederlalen of optrek
ken, jalousie f. - [Mar.] J- dun vaisseau, te
groote rankheid f. van een schip, waardoor liet ligt
kentert. - J-s, musketgaten, schietgaten n. p1. - [Bot.] Driekleurige amarant of duizendschoon f.
- [Hart.] Soort van lekkere herfstpeer I. ] Lunettes de j-, jaloezij-bril m. (waar
doo
Zr men een voorwerp kan begluren, ofschoon men
't gezigt naar de tegenovergestelde zijde wendt). Jaloux, ouse, adj. IJverzuchtig, afgunstig, wangunstig, naijverig, benijdend, nijdig, inz. minnenij
jaloersch. Ii est j - de votre gloire, de vos sue--dig,
ces, hij is naijverig, jaloersch op (hij benijdt u)
uwen roem, uwen voorspoed. Regarder qn. dun
oeil j-, iemand met een afgunstig, nijdig oog aanzien. Cot homme est trés- j- de sa femme, die man
is zeer jaloersch op zijne vrouw. Transports, Soupeons j -, jaloerse/te driftvervoering f., argwaan m.
(Loc. prov.) Etre j- de son oml)re, op zijne eigen
schaduw (in den hoogsten graad) jaloersch zijn. z. ook
JJÉSACE. flu.) Un voile j - dérobait sos traits ii
tous les yeux, een nijdige, wangunstiqe (hinderlijke) sluijer verborg haar gelaat voor aller blikken.
- 11 est j de ses di'oits, de son autorité, hij is
ijverzuchtig op, zeer gehecht aan. zeer zorgvuldig
voor zijne regten, zijn gezag, hij duidt niet, dat
men de minste inbreuk op Zijne regten, op zijn gezag maakt. Je suis j - dobtenir votre estime, ik
ben begeerig, verlangend, ik tracht er ijverig naar
om uwe achting te verwerven. II estj- de lui plaire,
hij doet zijn best om hem te behagen. Cot homme
est j - de son opinion, die man kan geene tegenspraak, geene andere meening dan de zijne dulden.
- [kent.] Notre Dieu est Un Thou j -, onze God
is een ijverig, naijverig God (wil alleen aangebeden
worden, kan (Jeene andere voorwerpen der aanbidding naast zich dulden). - [Mii.] Paste j - , Place
j-ouse, gevaarlijke, ligt te overrompelen post m..
vesting f. - ( Mar.] Barque j-ouse, ranke, ligt
kenterende, te veel op zijde vallende boot f. [Tech.] Voiture j-ouse, rijtuig, n., dat naar de
eene of andere zijde overhelt. - JaIox, m.,
oiise, f. IJverzuchtige, af-, wangunstige, jaloersc/ic in. en 1., misgunner, benijder m. , misgunster,
benijdster f., jaloersch soon in., jaloersche vrouw f.
- (Loc. prov.) II ne dort non plus qu'un j -, hij
doet neen oog toe, hij kan in 't geheel niet nicer slapen. Sans les j - on vivrait, overal, in alle standen
treft men benijders aan.
Janialeine, t. [Chum.] Zoutvatbare basis in de
schors der peoffrea van Jamaïeci ontdekt, ja at a 1ei ne 1. - Jamaïciqiae, a(Ij. Acide j,jamaï-
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Jamais, adv. (in ontkennenden zin, met ne).
Nooit, nimmer, nimmermeer; (in bevestigenden Zin)
j- oul pat Ier, j que je
sache, ik heb nooit daarvan hooren spreken, nooit,
zoo veel ik weet. Ne me parlez F de lui, spreek
mij nimmer van hem. J- père ne fut plus heureux
que vous l'êtes, nooit was een vader gelukkiger
dan gij zijt. (Soms ellipt. en zonder werkwoord of
ontkenning). Avez-vous été au Japon ? J-, zijt gij
in Jajian geweest? nooit. - A-t-on j ricH vu de
plus niagiiilique ? heeft men ooit iets prachtigers
gezien? C'est ce qu'on peut j dire de plus fort,
de mieux, dat is het sterkste, het beste, wat men
immer lean zeggen. - a JAMAIS, POUR JAMAIS, (fam.)
a TOUT JAMAiS, toe. adv. Immer, altijd, eeuwig,
voor altijd, voor eeuwig. Dieu soit béni ft j , God
Zij eeuwig geprezen. Unis ii j , voor eeuwig vereenigd. Adieu pour j , vaarwel voor altijd. J'y renonce is tout j , ik zie er voor goed en voor ecuwig af. m. JAMAIS, ill. (lam.) Eindelooze tijd m.
Au grand j- je ny retournerai, k zal nu en nimnier, in alle eeuwigheid niet daarheen terug keeren.
(Loc. prov. et pop.) Trois jours après j , te SintJutmis, in der eeuwigheid niet.
Janiavas , m., [Corn.] Indisch tal n. met
gouden bloemen.
Jamhage, m. [Constr.] Grondmuur, steunmuur m. (waarop de zware balken rusten); zijmuur
(voor een' schoorsteenmantel) , deurpost, deurstijl,
vensterpost, pijler m. - [Calligr.] Been, beentje a.,
neérhaalm. (eenerletter): Faire desj-s trap affamés,
te magere, te dunne neérhalen maken. - [Tech.)
j-s dun tour, stijlen eener draaibank. - J-, (bij
looijers) het gedeelte der huid, dat depooten bedekte.
- [Féod.] Droit de j , z. V. a. CUISSAGE.
Jambarandi, m., [Bot.] Soort van houtige,
rankige peperboom m.
t Jainbayer, v. n. Met groote schreden gaan.
Jambe, t. [Anat.] Been n. (iigchaamsdeel van
den rnensch, en ook van sommige dieren. gerekend
van de knie tot aan den voel). La j- dun homme,
dun cheval, dun boeuf, dun chien, dune autruche.
- in de taal van 't gewone leven wordt het woord
in ruimer' zin ook van 't gelieele onderste lid van
het dierlijk ligchaain, en ook als synoniem met patte,
poot gebruikt. - II est haut de j-s, haut sur les
i -s, hij is hoogbeenig, hoog op de beenen. II a Ia jUien faite, hij heeft welgevormde beenen. Avoir Ia
j- enllée, brisée (rompue, cassée), een gezwollen,
gebroken been hebben. Une femme qui va ii cheval
jambe de cá, jambe de lá, eene vrouw, die schrjlings te paard zt. Avoir un bon cheval entre les
i -s, een goed paard berijden. - J- de bols, kuistbeen; houten voet; - bij uitbreiding: iemand, die
een' houten been draagt. - (fam.) Avoir de honnes
i -s, les j-s hannes, vlug Ier been zijn, het loopen
lang kunnen uithouden. Navoir plus de j-s, niet
meer kunnen gaan. Renouveler des j-s, weder niet
nieuwe kracht aan 't loopen gaan; (fig.) cciie zaak
met nieuwen ijver hervatten. (Loc. fam. et prov.) 11
a la j- tout dune venue (comme Ja j- dun chien),
li.ij heeft spillebeenen, beenen als bezemstokken, 00/jevaarsbeenen. Faire j-s de yin, een glas twee drie
wijn drinken, oiis des te vaster te gaan. Avoir sos
i -s de quinze aas, nog fiks of vlug ter been zijn
(van een bejaard mensc/i). Jeter un chat aux i -s de
qn., iemand een struikelblok (eene zu'arigheid)voor
de voeten werpen; de schuld op iemand werpen.
Jouer qn. sous i , iemand gemakkelijk de baas zijn.
Z. ook BRAS, CUES, cOURIB, CROC-EN-JAMBE, DESooit, immer. Je non ai
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SOUS (par), ECHARPE, fliT (adj.) - [Man.] Been a.,

schinkel nn., broek f. Ce cheval a Idea de Ia i-,
(1/t vard heeft sterke schinkels. is goed gebroekt.
Ii na point de i s, het staal niet vast op Zijne beeiien, het struikelt telkens. Cheval qui a les i -s
saines, arquées, paard met gezonde, niet kromme
beenen. Ce cheval a des i -s de chèvre of de veau,
des i -s de een, dat paard is bok- of krombeenig
spillebeenig. Ce cheval sent très Men les i -s, re-pond, olfeit aux i-s, dit paard licisiert goed naar,
gehoorzaamt aan de beenen (des ruiers). z. ook
CHERCFIER. - Bij uitbreiding: [Tech.] Lesj-s dun
cornpas, dune sauterelle etc., de beenen van een'
passer, van eene zwei, enz. - [Arch.] J-s de force,
Z. FORCE (aan 't einde). J- sous poutre, noot, neut f.
of steen m. in eenen muur, waarop de balken rus-

ten. ---- Mar.] J- de chico, lci'uishüul n., kruisklamp m.; horens in. p1. van een kruishout;
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liorensteek, trompetsteek in., somtijds ook : wuifhout n. (montant de voûte). 3- de fileux, ophouder in. der mastbanden (aan rivierschuiten). J-sde

liune, Z. GAMBE. - [ Pêclie] J- dune maille, been n.,
hoogte 1. van een maas. J- de filet, klep f. van een
net. - [ Escr.] Avoir des j-s, vaststaan., lieenen
maken. - [Anat.] J-s du pouls, du clitoris, naam
van twee zenuwen des arms, des kittelaars. [Méd.j J-s des Barbades, naam, dien men op de
Antillen aan de arabische olifantsziekte (elephanliasis) geeft.
Jambé, e, adj. (zelden dan met bien of mal
gebruikt) (fam.): Homme bien j-, man met welgevormde beenen. Cheval mal j-, paard met leeljke
beenen.
Jainbeloiige, Jambelouse, f. [Bot.] Vrucht
van den jamboesboom, eene aangename, verfris
schende steenvrucht, j a m b o e s e, j a m t e Ia e se f.
t .Jarnber, v. a., z. V. a. Donner le CROC -EN
JAMBE; ook Z. v. a. Jouer soos JAMBE.
Janibette, I. (verklw. van jambe) Beentje n.
(in dezen zin somtijds van de pooten der spinnen
gebruikt). [Constr.] Stut, draagband m. onder de
noodbalken ofonder de sparren. - [Mar.] Stut, tarm,
staanman in. J- de voûte, spiegeislut, wuifstut m.,
knie t. tusschende rdgelings van het galjoen, wuifhout n. (montant de voûte). - [Tech.] Zak-, vouwof knipmes n. zonder veêr. - Tweede soort van
sabelbontn.—(Loc.prov.)Donner Ia j- it qn., iemand
een beentje zetten (z. CROC-EN-JA )M BE).
Jambier, m. [Anat.] 3-s, of als adj.: Muscles
j-s, scheenbeenspieren t. p1. J- antérieur, postéri
eur, grêle, voorste, achterste, dunne scheenbeen
spier f. - [Bouch.] Slagtboom m., kromhout n.
(waaraan de slagers het qeslagle dier bij de pooten
ophangen). - (Loc. pray.) Crocliu comme pne J ,
krom als een hoepel. -- [Couvr.] , z. onder ETRIER
- Jarnbière, 1. [Anc. mii.] Beenstuk, beenhar
na.c ii., voetrusting f.
Jambo, Jambos (pr. —boce), Janibos in.
In Amerika de naam van 't kind eens inboorlings
en eener mesties.
Jainboa, m. [Bot.] Volksnaam van den citroenboom der Philippijnen.
Jambol, in. [Bot.] Wijnzure, pruim.vormige
vrucht f. van den Jambolane of Jambolom, m., denjambolaneboom [eugenia jambolhna]
in Indië.
Jambon, n. Ham F. Un j lamé, roti, eene
gerookte, gebradene ham. J- de Maence of de
Westphalie, Westfaalsche ham. - [ Bot.] J- des
jardiniers of de St-Antoine, gele ónagra f. (welker raapvormige wortel gegeten wordt) . -[H. n.],
of Jambonnean, m. Kamdoublet, holsterschelp,
zijdemossel, dakmossel f. (pinne marine). - ,Jani
bonnean, in. (verkiw. van jan1bon) Kleine ham f.,
bommetje n.
-
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Janibos, M., Z. JAMBO.

JAPON]ER.

18,226 door Mahmoed vernielde en opgehe'vene be
voorregte klasse van krijgslieden, die weleer de
kern van het turksche voetvolk uitmaakten. - (fig.)
Handlanger m. van een dwingeland. - [Cath.]
Lager beambte aan de rooinsche kanselarij.
Janitor. in. [Anat.], z. v. a. PYLORE.
Jaiinat, m. Mahamedaanscit paradijs n.
Jannequin, m. [Corn.] Gesponnen levantsch
katoen n. van geringe hoedanigheid.
t Janneton, f., z. v. a. GRISETTE.
Jaiion -tai entisnie , rn. [Méd.] Soort van
tarantismus (z. TARENTISME), aan de volkeren van
-

Afrika eigen.

Janot of Jeannot, m. (vei'ktw. van Jean)
Onnoozele hats of bloed m.

Janotisme , rn. Onwillekeurige verkeerde
woordschikkin g f. (gelijk die van zekeren Janot,
eene personaadje uit een boertig tooneelstuk), waardoor vaak een vreemde zin geboren wordt, j a no-

tjsnius in. (b. v. Jevienschercherunemëdecine

. pour mon père, qui est malade, dans une bouteille.
Janoiiare, Janovai-e, m., z. v. a. JAGUAR.
Jansénien, ne, adj. [H. eed.], Z. V. a. JANSENISTE. - Janséniqiiement, adv., liever JANSENISTEMENT.- Jansenisnie, rn. Leer f. van Cor-

nelius Jansen of Jansenius, bisschop van Yperen
(gestorven in 1638), over de genade en de voorbeschikking, ja ns e n I s mu s n. - Janséniste, in.
Naam, door de roomsch-katholijke kerk gegeven
aan hen, die de onderteekening der butte van paus
Alexander VII. weigeren, in welke tulle 5 stellingen, als geleeraard door bisschop Jansenius, wO?
den veroordeeld (zij worden ook appellanten gehee
noemen zich zelven in Nederland oud-room--ten
schen of de kierezie), ja n s e ni s t m. - (/1g.) Streng
deugdzaam mensch en Jezuïeten-vijand. - JANSÉN1STE, f. Korte baleinen vrouwenrok m.; - soort
van vrouwenmof 1. (beide van vroeger' tijd). JANSENISTE, adj. Jansenistisch, tot liet jansenismus
behoorend. - a LA JANSENISTE, toe. adv. Op streng
zedige wijze. - -j- Jansénistenient, adv. Op
zijn jansenistisch. - Jansénistique, adj., z. v. a.
-

JANSÉNISTE.

Jante, f. [Tech.] Velg, radvelg f. On serre
les vals entre les j-s et Ie rnoyeu, men stuit de
speken op tusschen de velgen en de naaf. - Cirkelkeljzer n., strook ijzer, waarmede de omtrek der
schepraderen of schoepwielen gevormd wordt. -

J- de rond, zwikvelg. -- Janter, v. a. [ Tech.]
Velgen, de velgen in 't rad zetten.
Janthine, 1. [H. n.] Weekdier n. van 't gesloe/it der gasteropoden of buikkruipers, dat, naar
men meent, liet purper der Ouden opleverde.
Jantière, f. [Tech.] Velgdrevel rn. (tot vereeniging der velgen).
Jantlile , t. (verktw. van jante) [Ilydraul.]
Schepbord ii. (men gebruikt doorgaans aube of
palette). - .Jantiller, v. a. De schepborden aan

Jambosier, Jambose. Janibosade, m. een scheprad zetten.
Janiial, e, adj. [Ant. rom.] Den god Janus
[Bot.] Janthoesboom , jambo-boom m. [eugeiiia mabetreffend: Fêtes j-es of als subst. JANUALES, f. p1.
laccensis] (ook giaml ) o geheeten).
Jamis, m. (pr. -mice) Turksche school f., Janus -feesten n. p1. Porte j-e, Janus -poort f. , eene
waarin d wetten en de koran onderwezen wor- dec poorten van Rome. Gdteau j-, of als subst.
den. - [Corn.] Toile a j , katoendoek ii. uit de JANIJAL, 111. Janus -koek m. (die den len Januarj
aan Janus werd geofferd). - Janualien, adj. m.:
Levant.
Vers i -s , verzen n. p1. ter eere van Janus.
Jamiiie, m. [Mindr.] , z. v. a. GEMME.
Janus, rn.: Ouvrir, Fermer Ie temple de 3-,
Jaiiiogi, m. [Bot.] Soort van bijvoet m., uit
de n oorlog verklaren, den vrede sluiten (met toeJapan afkomstig.
Jan, in. [Jeu] Jan m., naam der beide bakken speling op den tempel, dien Numa te Rome te)' eere
van het tiktak-bord. Petit jan, kleine jan, de zes van den god Janus bouwde en (lie in oorlogstijd
eerste pijlen of velden aan de zijde des spelers. geopend, in vredestijd gesloten moest zijn. - [Astr.],
Grand jan, groote jan, de zes volûende velden aan Z. V. a. BOUVIER. - [H. n. ] Naam van een'
dezelfde zijde. Jan de retour, de zes eerste velden nachivlinder rn.
Jaiivier, m. Januarj, louwmaand f., eerste
aan de zijden der tegenpartij, keerjan.
Jana-ea , m. [II. n.] Viervoetig dier n. in Afri- maand van het tegenwoordige jaar. Le dix j , le
ka, van de hoogte des paards, met horens als die dixièrne jour de janvier, de tiende (dag der maand)
van den os, janaka m.
janvarj. - (Loc. prov.) Cest un soleil de j-, 'lis
Jaiidiiobe , 1. [Bot.] Amerikaansche plant een onbeduidend, karakterloos mensch.
met peervormige vrucht, janderoba f.
Japhétique, adj.: La race j , het geslacht
Jane, f. [Tec1j Watervat n. in de fabrijken van Japhet, het blanke of europésche menschenras,
van berljnsch. biaauw.
dat volgens de godgeteerden Van Jphet, Noachs
Janfréderie, m. [H. n.] Afrikaansche meert!. derden zoon, afstaint.
Jangae of Jangag, m. [Corn.] Soort van
Japon, rn. [Corn.] Japanse/s porselein ii.: Ces
lasses soot d'ancien j-. - [H. ii.] Naam von een'
indisch. katoen n.
Janiceps, rn., Janeéphalie, t. [Anal.] lipvisch. - JAPONS, M. p1. [Corn.] Oostindische
Wanschepsel n. met twee hoofden en twee tegenover- zijden stoffen I. pl.:tot kleedje s .-- Japonais, e, wij.
staande aan gezigten.
Japansch, van Japan. - Als subst.: Japanees rn.,
Janissaire, rn. Janitsaar m., soldaat der in japanésche vrouw 1. - J.poiinei , v. a. [Tech.]
-

-

-

-

JAPPAGE

-

Aan het porselein een japansch voorkomen geven,
japonëren of japanéren. - Het part.passé
is ook adj.: Porcelaine japonnée, gejapaneerd
porselein n.
S Jappage, m., z. V. a. JAPPEMENT. - Jap pant, e, adj. Keffend, blaffend. — Jappe, 1.
(pop.) Gesnap fl.: Cette femme a iteaucoup de j ,
die vrouw heeft veel snaps. — Jappenieiit, m.
Het ke/fen; gekef D. - Japper, v. n. Keffen (van
jonge honden, oak van vosselien). - ( fig.), z. v. a.
CRIAILLER. — Ook als v. a. in fig. zin: II ne fait
que j des vers, hij dreunt gedurig verven op. —
Jappeiir, m. Keffer. - (fig.) Kijver, schreeuwer m.
- Jappilter, v. a. Gedurig keffen.
Jaque, f. [Anc. mil.], Z. JACQUE. - J- de
mailles, malienjak, maliënhemd a., malienkolder in.
- JAQUE, ill. [Böt.] Broodvrucht f., vrucht des
broodbooms.
Jaqueliiie, t. Soort van wijdbuikige kruik of
kan f., vrouw-jacoba-kannetje n. (naar de bekende
gravin Jacoba van Bef/eren).
Jaquemart, m. Geharnaste mansfiguur, die
0]) sommige klokkelorensmet een hamer de uren
slaat. — (Lor. prov.) Etre armd comme un
tot aan de tanden, van top tot teen gewapend zijn
(zoodat men niet vrij in zijne bewegingen is). —
[Aric. mil.] Soort van zee r langs en breede degen m.
— [Tech.] Hefboomligter m., eene vedr aan de
voormalige muntpers.
-

-
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kwijnend hout. — [Lapid.] Kleurvlekken t. p1. in
een' diamant. —Jardina), e, adj. (zonderplur. m.
De tuinen betreffend, in tuinen groefjend: Plantes
j-es, tuinplanten f. p1. - Jardluasser, a. n.
(fain. et plais.), z. v. a. JARifiEER. — Jardinée,
adj. [Minéi'.] : Plane j-, edelsteen m. met bijna
ondoorzigtige plekken.
Jardiner, V. H. [Hurt.] (fain.) Tuinieren, hovenieren, inz. uit ljdverdrfjfof vermaak. - [Fauc.]
Van den grond op de vuist des valkeniers springen (van een' valk, dien men afriqt). - JARDINER,

valk in den tuin, in
de open lucht of in de zon zetten. — [Hurt.] flitdunnen (het te digt staande hoiel). - Jarilinet, in.
(verkiw. van jardin) Tuintje n., kleine tuin in . (Prov.) Ne fais un four de ton bonnet, ril de ton
ventre Un j-, wie gezond wil blijven, moet liet hoofd
niet te warm, houden en ook niet te veel groenten
eten. [Mar.] Afdeeling voor 't haringkaken
ophet dek der buizen. — Jardiiaeux,euse, adj.

V. H. [Fauc.] J- l'oiseau, den

[Lapid.] Donker, troebel, niet helder (can edelgesteenten, inz. van smaragden). — Jardiniei-, m.,
-ière, t. Tuinman, hovenier, tuinier, tuinder, tuinarbeider (n.; tuinierster, liovenierster, tuinmans
vrouw t. — Tuinbouwkundige in . (in dezen zin
tegenwoordig zelden gebruikt; soms zegt men nog
Artiste-j-). - .1- fleuriste, bloemkweeker, bloemist.
J. botanisle, kweeker van zeldzame, vreemde, uitheeinsche gewassen. J- pépiniéiiste, booinkweeker.
Jaqiierie, t., Z. JACQUEIUE.
J- inaraîcher, moeskruidbo' wee. groenboer. J- planteur, kweeker van woudboomen. — (Pray.), z.
Jaquerotte, 1. (pop.), z. V. a. TUIIEREUSE.
Jaquet, m. Kleinepoelsnip t. (ldcassine sourde). onder dIEN. — [Fauc.] Faire l'oiseau j-, z. v. a.
Jaquette, t. (verklw. van jaque) Jak, kami- JARD1NER l'oiseau. — [H. n.] , z. v. a. ORTOLAN.
zool, lol de knie&n reikend wambuis a. — Jurk t., - Volksnaam van den prachtkever, den aardkrekel
lange kinderrok aL (der kleine knapen, eer zij in e. a. op moeskruiden azende insecten. - JARDIde broek gestoken worden). — (Loc. proc.) Trous- NIERE, t. Bloemtafeltje n., pronkmeubel met een
ser Ia j a un enfant, een kind wat voor de billen bloemenbak of bloemenmand daarop ter aankuieegeven. Secouer Ia j a qn., iemand wat op zijn jak king van bloemen, j a i d i a i t r e f. — [Coutur.]
geven, een pak slaag geven. Je na men souviens Smal boordsel ti. aan lubben, liemdstrooken e. dpi.;
non plus que de ina première j-, ik ben 't glad geborduurde lub t. - [Cuis.] Spijs f. van ververgeten. [El. n.] J-, of Dame j-, volksnaam van schillende moeskruiden,vooral rapen en wortels
den ekster (pie). (zee-eilanden. dooreen, hutspot in. — .[ Jardiiiiste, m. TuinJaquer, i n. [Bot.] Broodboom m. der Zuid- aanlegger, kundig ontwerper van tuinen en parken.
- 4 Jardinomaiie, in . Overdreven tuinliefheb Jar, in.: Entendre Ie j , z. onder JARGON.
Jaracatie, t. [Bot.] Braziliaansc/ie cactus in.; bee, tuingek in. - .4. Jardinoinaiiie, f. Overdreven tuinliefhebberij t.
ook eene soort van echte meloenboom in.
Jardon, in., of Jarde, t. [Vétér.] Eeltig geJarbière, f. Snijmes n. der malenroakers.
zwel n. aan den paardevoet, hazenhak in.
Jarde, t., Z. JARDON.
Jaret , m. [Hurt.] Zikere pruimsoort f. Jardin, m. Tuin, hof, gaard in. 3 fruitier,
oofttuin, boomgaard in. J- potager, Iégumier of [H. n.j Kleine soort van zeebrase in . in de Midmaraîcher, moestuin. J.. nilxte, mace- en oo/ttuin dellan che zee.
ie gelijk. J- fleuriste, bloementuin, bloemenhof. J1 Jarauder, v. n. , z. t'. a. JASER, CAQUETEJI.
Jargon, in. Brabbeltaal, lompe, onbeschaafde
botanique, des plantes, des simples, of rnëdical,
botanische tuin, plantentuin, kruidtuin, tuin voor taal, kromtaal f.. bargoenscli, koeterwaaisch, krageneeskruiden. J- see, z. v. a. HERBIER. J- normal, merlatijn n.; — voor bijzondere bedoelingen gemodél-tuin.. 3- de propretë, pronktuin, alleen tot vormde taal of spraakwendingen; -- platte volkssieraad en vermaak aangelegde tuin. - J- public, taal, die komische schrijvers sommige personaadopenbare tuin, beplante wandeldreef t. voor 't volk. jes in den mond leggen. II pane si mal francais,
op.) Le j pavë, de groen- en fr'uitniarkt t. qua je n'entends point son j-, hij spreekt zoo slecht
- (.( Zeer vruchtbaar en aangenaam oord: La Franech, dat ik zijne brabbeltaal niet versta. Les
Touraine est le j de Ia France, Touraine is de lilous ont leur j- particulier, dc qeeauwelieven hebtuin van Frankrijk. L'Italie est nommée le j- de ben hunne bijzondere taal. — Le j- des petitsi'Europe, Italie wordt de tuin ven Europa ge- maîtres, de gemaakte taal, liet zat gesnap der manoemd. — Grasveld, weiland n. te midden van een degekken. Le j- des villageois of Le j- villageois,
gletclier of ijsveld. — [H. anc.] J-s suspendus de de boerenspraak. — ( Loc. pop. et prov.) Ii entend
Babylorie, hangende tuinen van Babylon (een der ie j-, of bij verkorting: II entend le jar of le jars,
zeven wereldwonderen). - J-s d'Eptcure, Philo- hij weet van wanten, hij laat zich niets op de mouw
sophes des j-s, Secte des j-s. Z. V. a. EPICURIENS. spelden, hij is geslepen. - Bij misbruik ook gebé
— (Loc. prov.) C'est one pierre jetée (lans mon zigd van eene vreemde taal, die men niet verstaat:
.1-' die zet is op mij gemunt, daar krijg ik een J- n'entends pas Ie j- de ces étrangers, ik versta
sleek onder water, die kan ik in mijn' zak steken. hei koeterwaaisch van die vreemdelingen niet. —
Cda nest pas crû en Ion j , lat IS niet op uw' Le j des oiseaux, het gekwetter der vogels. grond gewassen, dat komt niet uit uw' eigen koker, JARGON, in . [Mindr.] Harde, gekristalliseerde steen.
dat hebt gij zelf niet bedacht, niet gemaakt. Voilb soort van gele diamant, eene varieteit van den
des fruits de mon j-, ziedaar ietsvun mijn maak- zirkoon. — JARGONS, M. pi. Naam der kleine, goudeel, van inf/ne vinding. z. ook CHOU. - [ Fauc.] Don- gele, geelroode of violetblaauwe, naar den hyacinth
ner le j h un oiseau, Z. JARDINER l'oiseau. - [Mat*.] pel//kende steentjes, van de grootte eener speldeKop t. der galerij ook wel: de gaanderij zelve. J- da- knop, die van Pup in Auvergne in den handel komour, middelgalerij t. .1- de roses, snij- of beeldhouw- men en tot versiersels van velerlei galanterie-waren
'werk n. der galerij. — Jardinage, m. [hurt.] g ebruikt worden
Hel aanleggen van tuinen en parken; — (in be- 1 Jargone ll e, f. Zekere herftspeer t.
perkter' zin) tuinbouw m. , tuinmansicunst r., liet
Jargonner, V. n. Snateren (van de gans en
hovenieren. z. v. a. HORTICULTURE. - ( in collec bij uitbreiding ook van andere vogels). — ( fi g. et
Met tuinen bezet gedeelte n. von een ter--lievnz) ram.) Brabbelen, kromtongen, onverstaanbare taal
rein, tuingrond m. -- (bij uitbreiding) Moeskruispreken: Its jargonnent je na sais quoi, zij brabden n. 'vl. groenten f. pl. die voor (IC mar/ti be- belen ik weet niet wat. Ook als v. a.: Quest -ce
ste m d zijn. - [Eaux et fonts] Uitdunning t. der qu'ils ja rgonnent ? wat babbelen, rabbelen ze daar?
bosschen door 't wegkappen van le digt slaand of - Jargonnesq5ie, aelj.: Paroiesj -s, onverstaan-
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bare woorden n. pl., brabbeltaal f. - 4 Jargonm., -ster f., kromtong m. en t., koeteraar m., -ster f.; - babbelaar m., -ster t. - Ook als adj.: Oiseau j , kwet
terende, snaterende vogel in.
Jarlot, m., Z. RABLURE.
Jarnac , m. Soort van kleine dolk m. uit
vroeger' tijd.
( fig.) Coup de j , z. COUP (bis.
147, kolom 2, bovenaan).
Jarni, Jarni -bleu, Jarnicoton, JarniDien, Jaruigoi, Jarniguié, Jarnoisbille,
interj. (verouderde verbasterde vloekwoorden in
den mond van 't volk) Verdord, voor den drawmei. enz.
Jarjiote, t. [Bot.] Aardnoot f.
J arre, t. Groote waterkruik, scheepskruik f.
- Aarden fonteintje n. (tot huiselijk gebruik). Zemeikist 1. (bij korenmolenaars). - [ Chap.] Lang,
stijf, blinkend haar, dat buiten de pets van sommige dieren uitsteekt en zich niet laat vilten, zoodat liet met een tangetje wordt uitgetrokken, zomerhaar n. (ook pail mart, pail de chien, qeheeten).
- Viqogne- wol f. (van 't peruaansche schaap). [Chim. , Phys.] Soort van glazen of kristallen
klok 1. (ten gebruike bij de elektrische batterij).
Jarré, e, adj., z. v. a. JARREUX.
Jarrebosse, f. [Mar.], z. v. a. CANDELETTE.
Jarret, m. [Anat.] Knieboog in., de achter de
knieschijf gelegen holte, waar het been buigt, kniegewricht n., haze, knie t. Plier, Tetidre (Raidir) le
j-, het kniegewricht, de knie, het been buigen, uitstrekken. - ( fig. et fam.) Raidir le j-, den geest
geven. Avoir da jairet, onvermoeibaar in 't gaan,
. Etfe ferme sur mes j-s, /Iksch
in het dansen zijn
op de beenen staan, eene goede houding hebben. [Man ] Plaats, waar het achterbeen van het paard
of een ander viervoet ig dier buigt, spronggewricht n.,
wade f. J- see, évidé , mou, coudh, droog, uitge
week, krom spronggewricht. J-s pleins, dikke-rond,
en ronde spronggewrichten, dikke waden. Cheval
droit sur le j-, paard, dat te regt in de achterbeenen
is. Cheval qui a les i-s trop ouverts of quiporte
les i -s en dehors, paard, dat te wijd inde hielen is.
La tête du j., de hak, het hoofd of de punt der
wade. —J- dun mors, bogt f. vaneen gebit. - Avoir
des i -s de fer, te vast zitten, te vast aansluiten
(van den ruiter, die de beenen te sterk aandrukt).
- [Bouch., Cuis.] J- de veau, kalfsschenkel. Mettre an i- de veau dans le pot, een' kalfsschenkel te
vuur zetten. - [ Arch., Constr.] Sprong ni., onreqelmatiqe kromming, boqt f. (als gebrek aan de
ronding van een' gewet(, van een' boog, van een'
stuk hout, enz.), buit, knobbel m.; ieder naar buiten of binnen afwijkend punt in eene kromme lijn.
J- rentrant, saillant, inspringende, uitspringende
bopt. - [llydr ] Knie, bogt f. in eene buis of pijp.
- [Hort.] Zeer lange tak m., die van al zijne zijtakken, behalve van die aan 't einde, beroofd is,
scheut, spriet ni. - Jarreté, e, adj. [Vétér.]
Met binnenwaarts gekeerde achierbeenen, te naauw
van achteren , koebeenig, krombeenig (erochu):
Cheval i , Mulet i-. - [Constr.] Onregelmatig gekromd, eene bogt of een' sprong makend, bultig:
Voûte i -c, Pilastre j-. - Kousebanden dragend:
Elle est toujours i -c, zij heeft altijd kousebanden
aan. - Jarieter, a. n. [Constr.] Eene onregeimatige kromming, eene bogt of knie maken: Cette
voûte jarrète. - JARIIETER, v. a. [Hort.] J- one
branche, eenen tak al Zijne zijtwijgen ontnemen. J- qn., iemand kousebanden aandoen. - SE JARBETER, V. pr. Kousebanden aandoen, zijne kousen
met banden vast maken: Se i nu dessus, au dessoos do genou, Zijne kousebanden boven, onder de
linie vastmaken. —Met de knieën tegen elkander stooten. (In dezen Zin weinig gebruikt.) - Jari-etier,
ière, adj. [Anat.] Tot den knieboog behoorend:
Muscle i- of als subst. JARRETIER, m. Knieboog spier f. .- [ Vétdr.] Cheval i , z. v. a. Cheval
JARRETE. - Jarretière, f. Kouseband. m.: Votre ì- tramne, uw kouseband is los, sleept u na. (lig. et fam.) II ne lui va pas ii (of iusqu'h) Ia i ,
hij Icon op verre na bij hem (in kunde, in verdienste, enz.) niet halen, hij kan in Zijne schaduw
niet staan. Banner desi-s h qn., iemand zweepslagen 0111 de beenen geven. Je lui tailleral bien des
i s, ik zal hem wel beenen maken; ook: ik zal hein
de handen vol, heel wat te doen geven. - [Hist.]
Ordue de Ia J-, orde 1. van den Kouseband (eene
fleur, m., -euse, 1. Brabbelaar
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door Eduard III., koning van Engeland, in 134
ingestelde ridderorde). - [Chir.] Breede band m.,
ter bijeenhouding van de dijen na de steensnijding.
[Mid.] Drooge , mëiige uitslag m. aan den
knieboog. wol, van haar).
Jarreux, ense, adj. Ruw, stroef, rijzig (van
Jars, m. [H. n.] Gent m., mannetjes-gans f.
- (Loc. pop. et prov.) II entend le j , z. onder
-

-

JARGON.
Jarsette, f. [H. n.], Z. V. a. GARZETTE.
Jas, m. [Mar.] Ankerstok m. - [Sal.] Eerste
vergaarbak m. der zoutpoelen (van de zee door
een' dam gescheiden).
Jaser . V. n. Snappen,praten, babbelen, katten,
keuvelen; klappen, verklappen, 't geheim verpraten.
Elle ne fait que i-, zij doet niet dan snappen of
babbelen, zij kalt onophoudelijk. - Bij uitbreiding
ook gebizigd von vogels, die men leert praten: Co
perroquet, Cette pie ne cesse de i , die papegaai,
die ekster praat zonder ophouden. - (fain.) Je
vois bien qu'un tel a iasé, ik zie wel, dat die of
gene geklapt, 't geheim verpraat heeft. - (Lot.
fam. et prov.) J- comme one pie, comme one pie
horgne, comme one flûte it neuf trous, als een
ekster snappen, zijn' mond onophoudelijk roeren.
TOUS jasez Men a votre aise, vous avez les pieds
dhauds, gij hebt goed praten, gij zit hoog en droog.
Jaseuené, e, adj. [Anc. mil.] Met metalen
maliën: Cuirasse i -c, ijzeren -malienharnas n.
Jaseran, in. [Anc. mil.] Pantserhemd n., soort
van malien k older.
Jaserie, 1. (fam.) Gepraat, gebabbel, gekakel,
gesnap n.
Jasei-on, m. [Joail.] Gouden ketting m. niet
zeer kleine schalmen. Ook z. v. a. JASPERON.
Jaseur, m., -euse, f. (fam.) Snapper, prater, babbelaar, praatvaâr m., snapster, babbelaarster, halster f. - Verklapper, verprater m. (van
geheimen), klapspaan m. en f., klappei f. - [H. n.j
J- de Bohème, de gewone beemer (Bohemer), zijdestaart m., een vogeltje uit het noorden van
Europa, dooi' 't bijgeloof ook pestvogel geheeten.
Jasine, t. [H. a.] (pop.), z. v. a. BRUANT.
Jasione, I. [Bot.] Jasione f., eene soort van
-

klokjesbloem.

Jasniélée, f. [Pharm. anc. [ Olie f., uit witte
viooltjes en sesam-olie bereid.
Jasniin, m. [Bot.] Jasmijn, jasmijnboom m.,
een struikgewas van velerlei soorten; —jasmijn f.,
de welriekende bloem van die plant, welke veel
door parfumeurs gebruikt wordt. Les flexibles
rameaux do j , de buigzame twijgen van den jasmijnsfruik. Cueillir on bouquet de i , een' ruiker
jasmijnen plukken. - Gants de i-, jasmijn- (naar
jasmnijn riekende) handschoenen ni. p1. Holle,
Pommade de i-, jasmijn-olie, jasm ijn -pommade 1.
- [Passem.] Jasmijn-sieraad a., bundel Icantiel
jes, koordjes, enz. - [Hort.] Zékere perensoort
(ook vilaine de Ia réale geheeten). - Jasminé,
e, adj. [Bot.) Jasmijnachtig. - Jasuiinées, f.
Pl' Jasmijnplanten t. p1. - Jasminolde, adj.
Jasmijnvormig. - Als subst.: Basterdjasmijn f.
-

-

-

[lycium., L.]

Jasonie, t. [Bot.] Soort van langblade'rig,
stinkend vlookruid a.
Jaspachate, m. (pr. cb=k) [Mindr.] Jaspisagaat ni., een edelsteen uit groen jaspis en agaat
samengesteld. - Jaspage, m. , Z. V. a. JASPURE.
- Jaspe, m. [Minér.] Jaspis m., harde, ondoorzi,qtige steen van 't kiezelgeslacht, in allerlei
kleur en teekening. J- sanguin, opale, porcelanite,
bloedroode of bloed-jaspis, opaal-jaspis, porseleinjaspis. J- agate, z V. (1. JASPACHATE. - J- Ileuri,
gebloemde, gevlekte jaspis. J- volcanique, z. v. a.
OBSIDJENNE. - Vase, Tabatière de i- vaas, snuifdoos f. van jaspis. - [Tech.] Naam der kleuren,
waarmede de boekbinder de snede c/er boeken jaspeert of marmert: Faire Ie i , z. V. 0. JASPER. Jaspe g e, adj. (en part.passé van jasper) Jaspiskleurig, veelkleurig of bont. Livre (t tranche
i -c, boek n. met gemarmerde, gejaspeerde
snede. Livre relié en veau i , boek in gemarmerden franschen band. - Tulipe i -c, jaspiskleurige,
bontkleurige tulp f. - Marbre i-, jaspis-marmer,
naar jaspis gelijkend marmer. - Jasper, v. a
[Tech.] Jaspiskleurig beschilderen, besprenkelen of
bespikkelen, veelkleurig maken, het voorkomen van
jaspis geven, marmeren, j a sp ë i e n. - SE JAS-

-

JASPERON

-

pleister laat
zich goed marmeren of jaspéren.
Jasperoi, m. {Tech .1 Dikke, gelieele rol of

PER, V. hr.: Le plâtre se jaspe bier,

bundel m. , goud- en zilverdraad vo or belesels.

I- Jaspiner, V. U. (pop.) In liet wild, in het
honderd I?ecn praten. — t Jasiiieix, euse,
adj Z. V. a. BAVAJID.
Jaspolde, adj. [1inér.j .Ttlat en (lof als jaspis, jaspisachtig. — Jaspure, f. [Tech.] Het

marmeren of ja s p é re a; marinerinq , veelk!eurie
be.sprikkelin(j of beschilderinq op de wijze van jas-

pis, jaspéring f. La j- dun livie, dune colonne, de 1narnerinfj, jas)éring van een boek, van
eene zult.
Jasse, I. [Econ. rur.j Rustplaats 1. voor de

kudden gedurende de daghitte.
Jassefat, ifi. [1ar.] Soort Van perzisch voer-

tuut II., jussefat in.

Jataron, in [Fl. n. ] Soort van kammossel 1.
(in den handel vielile iidée sieheeten)
Jatiophate, Jatrophiqie, Z. V. C. COO-

TONATE, CIIOTONIQUE. - Jatiophe, M.

[B

ol.]

latroplia f., eeoc plant van 't geslacht der wolfsmelkplanten.
Jatte, f. Kom f., nap, bak in., spoelkom 1.
Une j- de bois, de porcelaine, een houten nap,
porseleinen kom. — [Mal».], Z. GATTE. - Churn.]
Glazen, porseleinen of aarden schooltje of schoteltje (ten cbruile in 't laboratorium). -- [Ailui.j
Waterrad, Watel'-vuurrad (girandole pour lean).
- [Meun.] !iteeikist 1. — Jattée, f. Kornvot 1.,
napvoi, bakvol In.: J- de lit, kontool melk.
Jauclide, 1., z. V. a. CLIDE.
Jaiige, f. Maat, ijkmaat f., ijk in., vereischte
inhoud van een of ander cot: Ce tonneau na pas
Ia jauge, dat vat houdt (Ie maat niet, is niet vatjens den ijk. Etre de jauge, den ijk, de vereischte
maat hebben; - ook ([am. van ccve flesch of een
glas sprekende): ruim de maat houden. - Maalstok,
pelistok, roeistek in. om den inhoud van vaatwerk
te bepalen; vat of fust li., dat t' t slander of madel voor de andere dient. -- [Mal-.] Meetschaal,
[

eieetpiaat f., soort van proportie-passer, om den
scheepsinhoud te meten. Ook z v. a. JAUGEAGE.
-. [Tech.] Meetband in ., meelljn f., strook
perkarnent 01fl de dikte van een lauw te meten; — diktepas.ser, zizapsqew]js peboqen ijzer
tot afmetin g van de dikte der )jzerstaven, der
ijzerdraden; --- maatstok in ., timniermans holezeltje II.; - noinmermaat f. der speidemakeis;
probeer- of proefring in. der naaldenmakers. —
[Agruc.] Kuil in. ter voorloopiqe inplanting van
gewassen; maat ter bepaling van de diepte dier
kuilen. Labourer one terre, on potager ii vise j-,

een' akker, een moestuin zeer diep omploegen, om-

piLten. Furner a vive j - , rijkelijk en (liep westen
- Jangé, e, adj. (en part. passe van jauger)

Met den peil- of roeistok, met de meelschaa l enz.
gemeten, gepeild, geroeid, çjeijkt: Tonneau j - , gepeild, geijkt vat fl — ;aiIgenge, in. I-Jet peilen
of roefjen, het bepalen van she hoeveelheid vocht in
en vat, zander dot vocht er uit te verwijderen;
ropjinui, peihinfj L; - roeiloon, peilgeld ii.—{Mar.j
Scheepsineting, scheepsijking f. , bepaling der tonnemaat of inhoudsmaat, der grootte of der beload!.are ruimte von schepen; -- bonnegebd, maat geld,
jjkboon li. Ceitificat de j-, ijkbrief in. — Jaa
, meten, ijken: Jer, V. o. Peilen, roejjen
des families, vaatwerk peilen, ijken. — Mar.]
3- Un vaiseau, ccii schip meten of ijken. Valssean jaugeant clog cents tonneaux, schip van
0 9 ton, metende 500 ton. --- [Hydr.] Dv hoeveelhein water bepalen, die eeae fontein, eene pimp,
in 't algemeen een waterwerktuig, in een gegeven
tij(t kan opleveren. — 1- one pierre, (bij steenhouwers) de dikte en breedte der vinden van een'
steen meten, om hem zuiver haaks te bewerken. (fig.) J'ai jaugé
zn tout de suite eet homme -th, Ik
heb dien nian dadelijk gepeild, terstond zijne bekwaamheden, gevoelens enz. beoordeeld of geschat.
- SE JAU(E11, V. pr.: Un navire ne se jauge
ju'approxirnaliveinent, de inhoud van een vaas'luig 1(101 Ziek niet dan b)) benadering bepalen.
J aigeor, in. Roeijer, W)}flVOt'ije a, peiler; schee;;.cmeter, scheepajjkeî', dopper. .1- juni, 1seédigd wijnroejer, scheepiijker. — Somtijds ook als adj.:
Maitre j-, hoo/d n. des' peilers.
Jaugue, 1. [Bot.], z. i'. a. AJONC.

JAVELER.

Jauniière, !. [I-Jar.] 1-lenneqot n., gat coos de
roerpen, opening aan den achiersteven, waardoor
het hoofd van 't roer goat.
Ja,,uai-. M. cl-i_ n.] Z. V. a. ROUGE-GORGE.
Jautiàtre, ooj. Geeltchhi,q, naar t gele 7weemend. - JALTNâTBE, (0. Geebacklige kien,' f.
[H li.] Geelvischi. in. (van 't geslacht der bspvisschien). -. Jaune, adj. Geel: J- comme di„
du c itron, du safi'ais, goud-, citroen-, so/Jiaan-geeb.
Toile j-, geel, ongebleekt linnen n. — [U. II 1 Race
J- of rnoiigolique, het gele of mongoobsehe incaschenras. - [Géogr.j Mei j-, Gele zee t. (tusschen
China en Korea). -- [léd. ] Flôvre j - of Typhus
d'.&rnérique, gele koorts f. Malathe j-, z. v. a.
JAUNISSE. — Avoir Ie tpint j-, eeoc gele gelaatskleur
kleur hebben. - (f tij.) Etre j- coirme no cuing ,
comme satran, comma souci, etc. zeer geel, zoo
geel als sa/fraun. zijn. --- (fig. et prov.) F'aire les
conies i -s. angeboofeljke, be1agjc!sel/ke dinen vertellen. z ook BEG, BEC-JAUiSE en BEJAUNE.
JAUNE, in. Geel it , de gele kleur. J- pale, ioré ,
citron, bleek-, goud-. citroengeel. J- de pail!e. de
saturn, de succin, stroo-, zwavel-, ambergeel. .1de chronic , chromw.'t geel (onzjj<iig chrornium-zaur
lood-oxyde). j- (ie inontagne, berggeel. J- de Napies, PlapsIsch geel. .1- ninérai, mineraal peel, ook
Kasselsch-, Pai)jsc/i- en l"cronéser- geel gehe eten
(verbinding von geel bood-occyde en chloorlood). -.J- d'oeu f, slojer, eidojei' UI. , geel i:asi een ei;
[H. n.j naam van cane halcernaon-sc/iebp; ook
[Bot.] van de nacht des ster-appelbooms (cairnitier), sterappel in .. en VOlkOOQIn can den oranjeOi)u)el. - [Bot.] .1- a feuilles zie inc. 3- dItalie.
J- de Rome, namen van 'len ranon kel. J- lisse,
Grosse j- tardive, namen von twee perziksooi ten.
Grosse j - , soort van sgp t. - .1- dcarlale, bron
of gris, ii collet rouge, namen van verschillende
zwomsoorien. — Jaunean, in., z v. a. FICAIRE.
--- Jutni1Upse, in. [I -I. li.] Viseb van 't geslecht der licijans. --- Jauuet, in . [hot.] Boterbloenipje ii. 3- dean, watei'-boteibboem f. — (fain.
etsop.) Goudsiuk, geeltje 11.: Compter ses ,j-s, zijne
geeltjes tellen. -- Ook als mij.: Pain j - , broodsoort.
die 't midden llOu(lt tusschen wit en brain brood.
- Jauiiir, v. (t. Gelen, geel maken, peel verwen,
met eidojer bestr ijken. J- on planeher, eene;s vloer,
geel verwen. Le saldi jaunhl les moissons, dc zon
maakt hct graan geel. - [Tech.] .1- le muon,
den tot spelden Instemden messin,qr'rand in vereiand
zwavelzuus van 't anohanejend occyrie ede' igen.
— Nogels of s";ijkcrs Plan/c maken. (doos' ze in een
vat met azijn te se/itiddeui). — JAUNIR, V. a. Geel
worden (von 'tgrann, van vruchten, van weefsels,
van de huiIkleur, enz.) --- Jaunissant, e, adj.
Geel wordend (zel(len dan in pokt. stijl gebruikt):
Les bids j-s, Les inoissons i -es. de geel wordende.
nijpende agr nen n. p1. Les feuiiles i -es , de iieiwelkende bladeren fl. ph. -- Janîsse, F. [Mid.] Geelzucht, gélUW I. 3- blanche, Z. CII0000SE. -- [Bot.]
Ziekte der boomen, die hunne bladeren vÔ(lr den
tijd doet geel worden of afvallen. -- [U. n.] Zékere
ziekte dei' zijdewormen (grasserie). — Jaunissear, in. [Tech.] Geelmaker, geelde' in. (van den
messingdraad. z. JUN1o). --- Jaitnoir, in. [I-I. n. ]
Gele en zwarte kaapsche meen 1. - Jaisnotte, t.
[Bot.] Zwavelgele zwnmsoort.
Jautei'eau, in., Z. JOTTEREAU.
Java, in. Java, soort van levervischi in.
Javan, e, Javstuais, e, adj. Javaansch ,
liet eiland Java of z(j ne inwoners betrefl'end.
Abs subst. Javaan m., javaansche vrouw 1. -- Le
i - , de javaansche taal t., het javaansch. - JAVANA1SE. 1. Soort anti adder t.
Javanique, odj (EthEl]: Race I-. geslacht
van Javan (zoon van Jrtphel) , griekse/t mensehen
li., Z. V. a. RACE JAPfflSTIQUE.
-ras
Javari of Javaro, in., Z. V. a. PECARI.
Ja%'aft, Di [Vilér. ] Zwerende koot 1. (by
paui'den). (in eeoc rivier).
Javean, in . Aanwas n]., aanslibbing, isbant f.
Javelage, fl1. [Agrie.] liet b]) ewaden le
drooqen leggen van 't afgemaaide groan; liet daarvoor behaalde loon n. -- Javeler, V. a. liet afgensanide (fl(J(}fl tij ZutWIen vereerigcn, om hei op
't veld le latest urooqen en geel worden. .— Ook
als v. a. en v. pr,: Cette avoine commence Is
of hi se j-, die haver hepini te droogen en geel le
worden. -- I-fat putt , pasë ook ((1j.: BId javeld. in
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zwaden gelegd koren n. - Avoines i -es, haver f.,
die door den regen bedoven is , tijdens zij in zwaden

lag. - Javeletir, al. , -euse, f. Zwadenrna-

ker ni., -maakster f.
Javeline, f. [Aim. rnil.i Korte werpspies f.
of werpschicht ni., halve piek 1. - [Econ. rut.]
Bundeltje D. rijst- of sprokkelhout, bundel in. latten (javelle).
Jave ll e, 1. [Agric.] Zwad, zwade, zwadde f.,
hoeveelheid, die de maaije
r met zijne zeis in éénen
zwaai nedeilegt en op de voren laat drooqen en
geel worden. Ramasset les j-s pour en former
des gerj)es, de zwaden zanienrapen om er schonen
van te maken. - Bij uitbreiding: Bundeltje n.
rijshout, bos in. latten of w ij ngaardstaken. - Ce
tonneau est tombe en j-s, dat vat is uiteen, in
duigen gevallen. - [ ChinL] Eau de JAVELLE (naar
den naam van een dorpje bij Parijs), f. fondlewater n. (chioorpotasch in vloejjenden slaat), lot
het bleeken en ontvlekken van lijnwaad.
Javelot, ni. [Anc. mii.] Werpspies t., werpschicht m. - [H. it.] Pijlslang f.
Javelotte, f., Z. V. a. JMTOTTE (ken ii.
Javenis, In. 1H. n.] Amerikaansch wild varJavotte, f. [Tech.] ..lanbeeldbed ii., gegotene
ijzer-massa, waarin men de aanbeelden bevestigt,
op welke in de ijzersinelterijen de groole hamers

werken.

Jayet, ilL, Z. V. a. JAIS.
Je (vóór een klinker of stomme Ii J') pron.,
ire pers. sing. ik: Je crois, ik geloof. J'écris, ik
schrijf. Yen pane, ik spreek er van. J'y pvnse, ik
denk er aan. J'1a1dte one chaumière, ik bewoon
cene hut. - La iliral-je ? zal ik het zeggen? -

Peut-être iral-je, misschien zal ik gaan. Puissë-je
u gelukkig zien!
Dussé-je vous voir périr, al moest ik u ook zien
omkomen. Fussé-je nu I)out du monde, al ware
ik ook aan 't einde der wereld. - Je soussigué
certifie que..., ik ondergeteekende verklaar dat...
- JE 1'E SMS QUOI, bc. subst. Zeker iets (dat
men geen naam kan geven, niet beschrijven kan).
Un je ne sais quoi mavertit que je (lois me dtier de eet, homme, een zeker iets (ik weet niet
wat) waarschuwt mij, dat ik dien ntan moet wantrouwen. - (lam. cl déni (i r.) C'est on je ne sais
quoi, 't is een zeker iemand, een ik weet niet wat.
Je of Rothi, m. [Teelt,] Ruimer, doorsteker m., rietstok ons verstopte buizen of goten door
te steken.
.Jeau, m. Jan. (uIen vindt dezen eigennaam in
verscheidene spreekwoordelijke, deels gemeenzame,
deels platte zegswijzen): C'est comme le hréviaire
de messire J-, cela va sans (lire, dat is zoo
klaar als de zon, dat spreekt van zelf. Jean
farine, Z. FABINE. J- potage, hansworst, potsenmaker. J- (TO Nivd lle, z. onder OmEN.
St.Jean hotiche dor, z. onder aouciiE.
fall tout, J- lout a droit, Jan-albedril, bemoeial,
Jan-hen. Faire le .1- logne, den onnoozele, onschuldige spelen. J- des vignes, een onberadene,
onbezonnene, iemand, die blindelings in de val
loopt. C'est Ie manage tie J- des 14 nes, tant
tenu, taut payé, 't is een huwelijk zonder bruiloft:
zij huizen met elkaâr zonde?' getrouwd te zijn.
Faire comme SU- qui doitnait Ie baptême sans
l'avoir recu, iets willen onderwijzen, dat men zelf
niet geleerd heeft. C'est J- de Logny, ii na pas
hâte, 't is met hem: kom ik er van daag niet, dan
kom ik er morgen, hij heeft altijd tijds genoeg.
Bis ten, Jean, on te fril des oeufs, lach maar,
vriend, je zult uw trekken wel thuis krijgen.
Employer toutes les herbes de St.J-, z. HERBE. Mal de St.Jean of Mal St.Jean, Z. EPILEPSIE. C'est nu JEAN (in deze zegswijzevan 't ital. zuano),
't is een zot, een uilskuiken, een pantoffelknecht,
een horendrager. - Jean-de-Gand, m. [H. n.]
Jan-van-Gent, eeoc soort van kropgans.— .Jeande-Jatiteti, in. [H. n.], Z. V. 0. ALBATROS. jean-de-blane, iii. [H. n.] Kleine arend in.,
die (volgens den Jaidin des Plantes) eene overgangssoort tusschen den vischarend en den buizert
of muizevaik moet zijn; bij anderen: sint-maartensvogel, een asc/ikleurige wouw in.

vous voir lieureux ! mogt ik
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Jeanneiet, in. [Chas.] , Z. V. ci. CHANTERELLE.
Jeaiinet, Ii). (eig.verklw. van Jean) Onnoozele

hals in., uilskuiken n. (katoenen stof.
.Jeannets, m. pi. [Corn.] Soort van gekeperde

JET.
Jeannette, t. (ei.q. verklw. van Jeanne, Johanna) [Bot.] Volksnaam van de narcis (narcisse).
- [Tech.] Jenny, eene katoen-spinmachine f. (naar
de vrouw van den uitvinder Arkwrîght clue geheden). - Gouden kruisje n. met een hart er op,
als vrouwen-halssieraad.
Jeaiinotisvne, m., Z. V. a. JANOTISME.
Jécoraîre, adj. [Aunt.], z. v. a. HÉPATIQUE.
- Jéeoral, e, adj. [Méd.]: Son jécoral, levergeluid ii., t geluid, dat gehoord wordt bij 't aankloppen der leverstreek.
Jeetigation, t. [Med.] Het oinu)erpen, het
woelen, onrustige liqchaainsbeweging f. in ziekten;
- ook: het trillen van den pols, j eet t g at i e f.
Jectisse. f. adj.: Terres j-s, opgeworpen, omgewoelde grond m. of aarde t. - Pierres j-s,
bouwsteenen ni. pl., die met de hand gelegd kunnen worden.

Jeeulba, fl1. [Bot.] Jeculba, boom, waarvan
het ronde hout zeer geschikt is tot beeldhouwwerk.
Jégneiix, in. Wijde beker ni. met een oor;
Z. V. (1. GÉMEUX.
Jéh
ovah, m. (hébreu) Eeuwige, Onveranderlijke, God, J e h 0 V a h. - Driehoek in. met dien
'naam in hebreeuwsch letterschrift daarin: Un Jsculpté, een gebeitelde Jehovah.
Jéjunnrn, m. (pr —itome) [Anat.] Nuchtere,
lediqe darm m. (tweede gedeelte van (len dunnen
darm, tussciten den twaalfvingerigen darm en den
kromdarm) . (waterslang f.
Jek, ill. [H. ii.] Zeer kléverqe braziliaansche
Jemblet, in. j Tech.] Gedeelte van den gietersvorin.
Jennis, t. [Tech.], Z. JEANNETTE.
I S Jenin, fl1. Zot, doinkop ni.; hoorndrager.
Jerboa, in., Z. JEIIBO.
Jérénilade, f. Klaaglied n.,jannnerklagt f., gedung en vervelend .qeklag n., j e r e en i a d e f. (met
toespeling op de Klaagliederen van Jeremias, een
der bijbelboeken) .
(steenbreke f.
Jernotte, f. [Bot.] Pimpernelachtige roode
Jérose, f. [Bot.] Roos f. van Jericho.
Jérosolyniitaln, e, adj. et subst. Jeruza
lemsch; - inwoner m., inwoneres f. van Jeruza
lem, Jeruzalemmer m., jeruzalemsclie vrouw f.
Jéson, in. [H. n.j Harteschelp f. van den
Senegal.
Jesse, f. [II. n.] Fisch van 't karper,qeslacht ,
- -.

-

die in Brandenburg aland, in Saksen dikkop, in

Poinineren en Pruissen jese of gdse, in de Nederrijn-provincie mondvisch heet.
Jésuite, 111. [ii. eed.] Jezuïet, Jesuit, medelid of aanhanger van de roomsch-katholjke geeslelijke orde, die door Ig natius van Loyola in 153i
(v. a. in 1R 21 ) onderden naam van gezelschap of
sociëteit van Jezus (compagnie ou soeiété de Jésus)
gesticht, door paus Clemens XIV. in 1.773 opgeheven, doorpaus Pius VII. in 181 1 hersteld werd; hare
leden noemden zich, toen zij onder de Restauratie
weder in Frankrijk kwamen, Pères de Ja Foi,
vaders van 't geloof. -- (Sedert Pascal in zijne
Lettres provinciales de zedeleer dier orde aangetast en hare gevaarlijke stellingen ten toon gesteld
had, kreeg het woord in de voiksetaal de beteekenis
van) Schijnheilige, huichelaar, sluw, gevaarlijk,

intrigant, booswicht onder 't masker van godsdienst.
- (pop. et provinc.) Kalkoen in. (omdat dit dier
door de jezuïeten naar Europa is overgebragt). Jésuitesse, f. Jezuïetin., jezuletes t., non eerier
orde der 10e eeuw, naar die der jezuïeten gevormd.
maar in 1630 door Urbanus VIII. opgeheven. -

Jésuitiqiie, adj (alleen in kwaden zin) Jezuïc-

tisch, volgens de leer, de grondstellingen, de liondelwjjs der jezuïeten. - Jésnitiquenient, adv.
Op jezuletische wijze, huichelachtig. - 4. Jésuitiser of Jésiiitiquer, v. a. Den jezuïet spelen,
Z. V. a. ESCOBARDEB. - Jéstiltisme, m. Loyola's leer f., beginselen n. p1. der jezuïeten, jezuie
tismus II.; - huichelarij, peveinsdheid t.
Jesus, in. Iezus. Compagnie of Societé de J- ,
Z. onder JÉSUJTE. Jesus-Christ (vyl. CHRIST.), Jezus
Christus. -- [Papet., Corn.] of als adj. Papier j-,
Jezus-papier n., eerie (jroote jiopiersoort , die de
letters I II S tot waternierk heeft. - Bon J-!
Doux J-! J- Maria, interj. (om vreugde , vrees,
-

.

verwondering enz. , aan te duiden) Lieve God!

Lieve Heer! Jezus Maria!

,Jet. n., worp m.; het werpen. in 't algemeen eene

JETAG1

-

beweging , die mei eenige kr(leit of snelheid ye
scMedt. Le j- de Ia pierre aver Ia [ronde, de steenW o rp , het werpen des steens met den slinger. Arme
de j-, werpgeweer, werp g esc h ut, 'werptuiq n. Le jdes bombes, het bommen-werpen; kunst f. van bornmen te werpen. Force du j - , kiacht von den worp,
werpkracht f. J- d'eau, waterstrnol, w a tersp r on g in.
J- de luinière, lichtstraal, inz. plotseling invat
lernie lichtstraal in . - J-s de feu, vuurfonteinen, f.
p1., branders in . p1. (icunstvuuru'erk). - J- de dés,
worp, gooi in . met de dobbeisteenen (coup de fiës),
-. Compter l'argent par des j-s, het geld, bij worpen tellen, het geld uit de hand schieten. Calculer
au j- at a in plume, met ickenpenninqen en met ne
pen of op 'Cl, papier s'kenen. - [ Pèclsej Werpnet n.
J- de filet, z. V. a. coup de filet, z. coup (blz. Tsiö,
kol.
[Mar.] J- de marchandises, het overboord-werpen, of -zetten der koopwaren (bij gewaar). Faire le j , goederen overboord werpen al
zetten. J- et contribution, aandeel der kooplieden
in 't verlies, doOr 't overboord zetten veroorzaakt.
J- de voiles, stel, voltallig stel a. zeilen. (Men zegt
liever jeu de voiles) . - [Fond.] Gieting 1. , gietsel n.;
het gieten: Couler ruse pièce dun seul j - , een
stuk in eens gieten. - Ook: gietgat, voemga t n.,
opening, waardoor (Ie vloeistof in den vorni loopt;
«steekproef f.; overs c hietend metaal, dat in de
buis blijft, door welke 't gietsel in den vorm vloeit,
(bij geschut masselotte geheeten) , verloren hoofd a.
- [Bot., Hort.] Loot, spruit F., scheut in., lot a.
Cet arbre a tail de beaux j-s cette anode, die
boom heeft dit jaar schoone loten qernaakt. J- flu
bols, jarig lot, nieuwe scheuten van 't zelfde jaar.
Canne dun seul j-, rotting, rietstok m. van één
schot (zonder geledingen of knoesten, —(zonder bepaling) Un F' 1111 J - Idea droit, Pica dier , een rietstok, een zeer reyte, zeer dure rotting. — J- sur
eau, naam eener waterplant. — [Econ. rur.] J- dabellies, jonge bijenzwerm in. , die den korf verlaat.
- [Constr.] IJ'aterbord. regenbord ii. (boven
eene deur al roam ter afkeesing van den 'regen.)
- [Point.] j- ie draperies, ploo'fjenvol in. , plooijenschikking f., wijze von voorstelling der pioojjen
eener draperie. - [ Fauc.] Dunne riem aan den
poot des volks, werpriern in. - Ook de naam der
koord om den hals eens tot de galg veroordeelden,
strop in. - [Brass.] Vulketel, sehepketel; - wateremmer in ., puts t. - [P10mb.] Koperen ingiettrechter in. - [Say.] Loogsclieppes , koperen schepper in. om den ketel met de loop te vullen.
-.

-

). ---

-

-

[It. n. ] j- maria. J- l'eau maria, zeescheede t.,

een plantdier, dat 'w aterstralen, schiet. - ( fig.)
[Litt., Beaux arts] Fait dun seal j , ineens door,
in éénen adem gemaakt, onder den invloed derzelfde aandrift of opwelling, met snelheid bearbeid
of uitgevoerd. On croirait que Fénélon a produit
Ie Télémaque dun seul j-, men zou wanen, dat
F. den Telemachus in eens doarneder heeft geschreven (zonder op 't .qeschrévene terug te komen, zonder veranderingen of verbéterinqen). - Le premier j dun ouvrage, de eerste schets, het eerste
ontwerp van een werk — Pu PREMIER JET, bc. adv.
l.a eens, zonder afbreking, zonder er op terug te
komen : II a fait cette pièce de vers da premier
i , hij heeft dat dichtstukje in eens af neirgeseheeven.
Jetage, in. [Chir.] Uittreding van etter, van
vochten. - [Vétér.] Droes, neusvloed ni. (dec
paarden.)
Jeté, e, adj. (en part. passé van Jeter): Pierre
e sur an toit, op een dak geworpen steen. in. De
l 'eaii ,j-e par in fenêtre, uit het venster geworpen
water a. Sos cendres furent j-es an vent, zijne
cisch werd in den wind gestrooid. - [Mar.] Etrejsur an bane, sur une côte, op ccce bank, op eene
kust bezet, geworpen zijn. - [Beaux arts] Cela
est j-, Men j , dot is slechts geschetst, dat is ge-

-

-

-

lukkig ontworpen, goed geschetst. - (fig.) Une
parole j-e en lair, een los uitgevorpen woord a.

[In cri fut j-, er werd een kred gestaakt. Le dé
(Le sort) en est j-, Z. DE. - Jeté, in. [Danse] Danspas m., die slechts de halve tijdnsaat van een' anderen heeft. - Jetée 1. 1-lavendarn m., havenhoofd,
hoofd n.; kisting t. j- de fascinage, de charpente,
de maconnerie, kistinq f. van rijswerk, kribwerk n.;
palenhbofd; steenen hoofd n., steenen beer m. Het op een' weg gebragte steengruis, puin, zand
nz., om hem te verbéteren of op te hoogen. —
[Tech.] Faire mie j- , ren fjietsel maken, de kaars-
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vormen vol eeoc of talk gieten. - [E c on. rur.'
.1- d'alseilles, Z. V. a. JET daI)eilks.
Jeter, v. a. J'Vecpese, goof/en, smijten. ,l uiie
pierce, eenen steen werpen, weywerpen. .1- une
pierre (i Ia tête Ie qn., iemand een' steen naar
't hoofd smijten. j- an fi let, een net uitwerpen.
3- de l'argent an peuple , geld onder 't volk wer
pen, sti'oo(fen. J- qn. par len c, 'iemand op den
grond werpen, iemand nedei'we,'pen. J- une malson par terre, een huts nerwerpen, afbreken. La
tempête IOUS join sue an éc.ueil, de storm wierp
ons op cciie klip. - Werpen, nitwerpen, OpU,er
pen, uitschieten, uitstorten, van zich geven of weepen: Un animal qui ,l ette son venin, een dccc, dat
zijn venfjn uitschiet. (fig.) 11 a (old tout son venin,
hij heeft al zijn venijn uitgeworpen, al het kwade
gezegd, dat hij wist. - La montagne jclte the ten,
de berg werpt (braakt) 'tune uit. Cotta fontaine
jette beaucoup d'eau. die fontein werpt veel water
op. Cette lampe jette beaucoup de luiniêre, die
lamp geeft veel licht. Ce diamant jette an grand
éclat, die diamant schiet een' helde r en glans eelt. -( fi g.) .1- des soupirs, zuchten, zuchten slaken. .1fles ens, fles plaintes , geschreeuw, klaqten aanheffen. J- des éclats iie iire, uitbarsten van lage/een.
-. Werpen, stroojjen, uitstrooijen. : I- les hears
sur un clieinin, bloemen op een weg stroo)jen. Jflu sel sur le lard, zout op het spek strooijece.
fles semences en terre, zaad in den grond strooieu. .- - ( fi g.) J- des semences de vertu, dans le
coeur dun enfant, zaden van deugd in 't hart vac
een kind strooijen. - Leggen, stellen, planten, s/aan,
rigten, brengen, enz.: J- les fondements dune yule ,
dune maison, de grondslagen van eene stad, van
een huis leggen. - (fig.) .1- lOS fondements dun
Etat, een' Staat grondvesten, ope'igten. - J mi pont
sur une rivière, cccie bray over eene rivier slaan
(inz. voor den ovei'togt van trnepen). - Quand le
Créateur jeta les lionimes sur Ia terre, toen de
Schepper de menscicen op aarde plaatste. - .1- ses
idées sur le papier, sur la toile, zijne gedac/een op
het papier. 01) het doek brengen, werpen. J- an
coup d'oeil sur ge., sac qn., een' blik op iets, op
iemand werpen, rigten, vestigen. J- an regard sur
Ie passé. een' blik op (in) 't verlédene werpen, slaan.
J- les yeux sue qn., het oog op iemand rigten.
vestigen, slaan; bijzondere oogmerlen met iemand
hebben. J- des regards de compassion sur gte.,
medelijdende blikken op iemand slaan, iemand tact
medelijden aanzien. J- nice oeillade, des oeillades,
een' lank, lonken geven, toelonken. - J. l'eflroi,
l'épouvante dans Ie camp, dans une assemblée,
schrik, ontsteltenis in de legerplaats, in cciie vergadering brengen, verspreiden. - J- sos soupçons
sur qn., zijn' argwaan op iemand laten vallen.
iemand verdenken. J- des soupeons dans lespril
ds argwaan gaande ma/ren iemand verde qn., ieman
denking, achterdocht inboezemen. .T- da ridicule
sur qn., stir une action, iemand, cccie (laad belagcheljk maken. — J- ga. dans le peril, dansI'inquiétude, dans l'embarras, iemand in gevaar, in
onrust, in verlegenheid brengen. - J- ga. en tamson, (lans les fers, iemand in de gevangenis weepen of gevangen zetten, iemand in de boefjcn slaan,
- J- an manteau sur ses épaules, zich een' mantel
om de schouders slaan. - (fig.) J- an voile nar ge..
een' sluijer over iets werpen, het niet stilzwijgen voorbijgaan, er niet verder over spreken. -- J- des propos,
iets zijdelings of bedektetijk te kennen geven, zich een
wooed laten ontvallen, iets tee sprake, op het tapijt
brengen. — (Loc. fi g., fain., prov.) 3- ane marchandise a Ia tête, eene koopwaar voor een snotp r ijs, voor een ei en appel, aanbieden. 1- ciiie chose
ft la tête de ga. , iem (i seci iets naar 't hoofd weepen, het item aanbieden, zonder dat hij er om
vraagt. J- de Ja poufire aux yeux, zand in de
oogen strooijen. J- son 1)101111) sao ge.. zjjn an gel
naar iets uitwerpen. J- an os (t ga., iemand een
been, een brok tocwerpen, hens iets van de soot'deden afstaan, hem door een k/out voordeel zoeken
te winnen. J- son coussinet sur qn. , iets (toot' list
zoeken meester te woeden. J-iia iderre a (In., eenen
steen op iemand werpen, hem iets te loste leggen,
hein beschuldigen. z. ook : BONNET, CH1EN, COGNEE ,
COTON, COU, icÉVOLU, FErcETRE, FEU, FLAMME, FROG,
GOLTRME, (tRAPP1N, HAUT, POURCEAIJ. - [Brass.]
.1- les secondes, het mout voor de tweede maal opgieten, (nadat inev het eerste soort heeft laten of-

-

-

j
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(oopen). J- tieme, den keid in de koelvalen ledi- [Bot.] Cette vigne a Iien jet du bols,
diewjfi?Gaord heeft veel hout gemaakt, veel ron/een

gen.

geschoten. Ces arbres on t de profoniles radnes, die büOflhëfl hebben diepe wortels geschoten.
Ook zonder voorwerp: Les arhres ne jettent pas
-

encore, de boornen maken nop geen hout, schieten
nogniet uit.
(fifi.) Ces alms oct .leté de profon
des racines, die misbruiken hebben diepe wortels
-

geschoten.
[Bout.] 3- en sole, eenen knooprorm
[Cit.] J- des chanmet spoelzijde overtrekken.
41e1!es, des 1ougies, çjepoten kaarsen maken. 1- les
nièelies, de lu,eede waslaag (10fl de pillen geven.
[Chir. ] Cette plate jetle till pus, of, zonder VOO?
teer]): Cette Plale jette, commence j-, (lezewofid
ettert of droapt, zet etter af, begint te el/eren.
[Econ. mr.] (als v. n.) Les bonnes mooches jettent deu' fois lan, goede bijen zwermen tweemaal
--

-

-

-

'sjeiavS (tweemaal in 't jaar zondert zich een jonge
bijenzwerm van den moederkorf af). Ces mouches
Wont (Cette niche na) pas encore jeté, dir bijen
IIe(I&efl (die korf heeft) nog niet ge7werlfld. [Fauc.J 3- le faucon, J- I'o!seau du poing, den
volk oplaten, O/)WC)?Cfl (van den havik qebru'ikt men
lacher). - [Fond.] Gieten, ofieten, gesmolten metool in een' vorm late?? loopen. 3- mie statue en
bronze, een standbeeld in brons p/civil. 1 - un canon,
een stuk eschut q 1 eten. --- Ook zonder voorwerp:
Ce londeur jette bien, die 9ieter werkt goed, maakt
goed gietwerk. J- en sable, in kleine zandeormen
gieten. .1- Cfl moule (ook fig.) z. aIOULE. - [lrnpr.]

on blanc. du, blanc, 1- une espace, une intervalle, wit, 1e/Olie laten. ('ene ?'tLilflte OflIlOflfJevUld
[Jeu] 3- ses caries, zijne kaartenuitspelen.
talen.
.1- les caries, (le kaarten wegwerpen, met spelen
ophouden.
3- Ie dé, of als v. n. 3- nu sort, om
J-

-

-

de hoogste ooqen werpen, iets door 't lot laten
beslissen. - [Mar.] .1- des marchandises, Ia cargaison
in mer, qoederen, de ladinq overboord
zette??, werpen, gooijen. - J- l'ancre, het anker
laten vallen, ten anker poon. 3- la sonde, le piomb,
bonen, het dieplood nl/werpen. J - le loch, lappen,
het logplankje overboord Wer)efl. j- des mats b
bas. wasten om laag zeilen (door hen met zeil te
overladen). J- Ia chaloupe l Ia me!', de sloep in
Zee strijken, zetten. 3- Ie salvanos of Ja l)Oue de
sauvetage, de redeiingsboei uitwerpen , uitzetten,
3 - des grappins it l)orcl dun autre vaisseau, enter dreggen op een ander schip overgoo)jen. 3 - ii Ia
bande, een schip doen brengen, goederen over ëénen
boeg, den last over ééne zijde leggen. J- son navire
a Ja cote of Se j- i in cote. het schip op de kust,
op den wol zetten, opzetleijjIc op de kust of in den
1l)al toopen. Jette! gooi op, smijt uit, sloot uit.
Jette Ie hunier hors de Ja hune! sloot het marszeil uit de mars! Jette debors! breng uit (het
schip). - [Mil.] J- des hommes, des munitions
dans tine place, kiijgsvolk, krijgsbehoeften in cene
vesting werpen, binnen brenGen (ondanks den belégererden of blo/eMrendenvijand). - [Pechej J- le
filet, het net uitwerpen. - [Peint.] Ce peinire

a

jette then les draperies, s'entend Men h j les
draperies, die schilder weet de droperien goed aan
te brengen.
[Plomb. ] 3- le plumb sur toile, op
-

-

eene niet doek overtrokken gietbank zeer dunne
loodbladen gieten. - [Pot. d'étaiiij 3- sur Ia pièce,
een hengsel, handvol, oor aan een vat gieten. fVénér.] Ce cerf idle sa tète, dat heet werpt
zijn hout, zijn gewei af. -. [Verr.] Le verre jet le
son sel, het (jas verliest zijn zout, krijgt kleine
scheuren of bersten. - [\'étér] Ce cheval jette
an gourme, une tausse gourme, dat paard werpt
den droes af, zet den kwadendroesaf. SE JETER, V. pr. zich werpen, zich storten: Se j - par
Ja fenétre, dans Ia mei - , zich uit het venster, in de
zee storten. Se j - au cou, aux pieds de qn., zich
om iemands hals. aan iemands voeten werpen, iemand
omhelzen, voor iemand nederknielen.. Se j- sur ijn.,
sur son ennemi, zich Oj) iemand, op zijn' vijand
werpen, hem aanvallen. Se j - sur qn., sur un repas. gretig op iets, 01) een' maaltijd aanvallen. -Se j- dans un péril, zich in een gevaar storten. Se jdans Ja réiornie, dans Ia divotion, met ijver eene
andere levenswijs aannemen. opeens vroom worden, een devoot leven gaan leiden. Se j - dans on
couvent, I'll een klooster de wijk nemen, in een
klooster gaan. 11 so jeta dans le bols, hij wierp
zich, stotte zich, redde ziek. in het bosch. Sc j-

dans les affaires, zich in vele en gcwigtiqe zaken
steken, groote zaken ondernemen.

-

Se j- It Ia

tête (de qe.), zieh bij iemand opdringen. II ne
faut pas se j a a tête des gens, men moet zich
den menschen niet opdringen. Se j dans Ie parti
de qn., iemands partij kiezen, omhelzen. Se j sur
-

-

-

les Jouaiiges de go. breed in iemands lof izitweiden. Z. ook nns. FRIPERIE, 3IOULE.
[Giogr.]
,

-

Zich uitetorten, zich ontlasten, zich werpen, vallen, uitloopen; uitsteken, vooruitsteken. Le RhOne
se jette dans la Midiierranie, de Rhóne ontlast
zich. (heeft hare uitweilering) in de Mieidellondsche
zee. La Sadie so jetie dans Je Rhone. de Sadne
valt, vloeit, werp, t zich in den Rhóne. - La terre se
jette jet hien avant dans Ja roer, het land steekt
hier (steekt zich hier) zeer ver of diep in zee uit.
[Mar.] Se jet-er (1 Ia cOle, z. boven onder JETER, V. 0. Se j- en plein, op den wal loopen. Geworpen worden. Cela se jetie dans Ia rue, dat
wordt op straat geworpen, clot is niets waard.
Jeteur, IR. Teelt.] Werper; gieter m.
Jeton, IT?. [Jeu] Lee- of i'ekenpennin.q, speel-,
pachtpenning ni., load speelmerk n. - 3- de présence. presentie-penning (in sommige bijeenkomsten,
aan elk der te..qenwoordiqe leden uitgereikt). -[Tech.] Lettergieters werktuig n. tot toetsing der
gegoten letters. - (Lee. prov ) Etre faux comme
on j - , een valsch karakter hebben, de valschheid
zelve Zijn. - Jeloiiiiier, m. (dénigr.) (woord
Van Voltaire) Lid der fronsehe Aeadémie, inz. een
getrouw Opk om end lid daarvan (met toespeling opden weleer rondgedeelden jeton of presentie-pen
ning, s?aa?' wel/eer getal de presentie-gelden werden
uitbetaald).
Jettice, adj. I [Manuf.] : Lame j - , slechte, stroeve
wol t., uitschot n.
Jeu, m. Spel, vermaak n., uitsuanning, verliestiqing; (pap, boerterij, kortswijl f. 1- d'eniant, kinderspel. .1- innocent, onschuldig spel, sehuldelooze
uitspanning. 3- de main, handspel. ligte klappen
stil scherts, plaperij. (Loc. prov.) J- de main, j - de
vitains, uit kortswijl rechten lS gemeen. .- Cda
passe te j - , dat gaol le ver, dot is meer elan se/wets.
11 se fait on j- de votre faibtesse, hij spot, hij
drijft een spel met wive zwakheid. Ce sont de
rudes j-x, dat zijn ruwe, onbevallige bocrterf/en.
11 a fait, dit eels par j - , hij heeft dit uit koetswijl gedaan, gezegd. 11 le prend en j - , hij neemt
het in boerterij, scherts op. - .1- de mots, wooedspeling, zinspeling f., dubbelzinnig gezegde n. de In nature, natuurspeling, werking der natuur,
die iets zonderlinq.s voorldengt; het dus voortjebropte voorwerp zelf. Cette coquitle est extraor dinaire, c'et on3 - de la nature, deze schelp is
buitene'eneen, zij is een spel der natuur. - J-x
desprit, spelingen van 't vernuft, ve? nuft.cpelingen
p1. (zoo (lie raadsels, chai'aden, eindrijinen, enz.).
f.
(pret.) Les j-x de Ia scène, de tooneelvoorstellingen. f. p1. Les j-x de Metponiène, de Thalie,
de treurspelen, de blijspelen. Les j - de Terpsichore,
de dans Iii., het dansen. Lesj -x sar?glantsde Mars,
de bloedipe oorlonstedrijven B. p1. - Cest un j - du
lsasard, (le Ja fortune, t is een spel van het toeval,
van de fortuin. - Spel n. het aan zikere regels
onderworpen spel, waarbij nico doorgaans eeniq
geld waagt; het spelen. J-x de hasard. Z. IIASARD.
.1-x d'adresse, kunstspele n (die vaardigheid van
hand en oog vorderen). J- de caleut, de combinaisons, verstandsspelen. spelen van bvrdkeninq.
J-x de commerce , gezFlschapsspelen (zoo als de
meeste kaartspelen). ( De nanen der bijzondere
spelen zoeke Then onder 't bepalende woord.) - Ii
est heureux au j-, hij is gelukkig in 't.spel. J'ai
perdu nu 3-, ik heb tij 't spel verloren. utre ädon?, attaché nu j-, aan 'tspei overgegeven, te zeer
gehecht, verslaafd zijn. II vit de j - , hij leeft van
het spel. Maison de j - , speelhuis 1?. L'eiitrée dune
maison de j - es[ tine des portes de la Grè%e, de
ingang vein een speelhuis is eene der poorten naar
't schavot. - Inzet, in/eg; pol ni. Mettre au j - ,
Faire le j-, inzetten. in den pot leggen. Jouer beau
j - , spelen waarom de anderen willen. Jou-er gros
j - , grof, om veel geld spelen. Jouer petit j. , om
weinig geld spelen. 'Firer Je j - , den. gezomeslljken
in/eg, den pol uithalen. II y a trois cents francs
sur j-, sur Je 3 - , c; staat 300 francs in. - Spel,
de gezamenlijke kaarten, die de speler in de hand
k'ijpt; de oopen of punten. die RM?? hij 't kaart -o1
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dobbel.spel maakt, in 't algemeen de veihouding
waarin een spelerch
i tot zijne tegenpii'tj bevindt.
Ii a un beau j., lien du j-, hij heeft een schoon
spel. Portei beau j, een schoon spel hebben, eer
men koopt. Ii lui est entrd vilath j , lijf heeft een
slecht spel ingekocht. lui ruiné mon 1 en deartant. ik heb mijn spel met het écartéren of wegVous conduisez bieri votrej-,
werpen bedorven
gij speelt goed. Ceux (lui regnrdeflt ne doivent
point parler sur le j-, de loe/cijkeis moeten niet in
het spel spreken. Tenit i- voortcpelen met hein,
die vei'!'iest; ook: in zijn huis of in t openbaar
eelpartijen geven. Couper i met spelen op/ioun en de winst medenernen. Les règ!es du i de
speireqels ni pl Cent le veal j , dat is het regie
spel, zoo moet er gespeeld worden. II a le j- serre,
hij is voorziglig in het spel, hij waagt niet ligt veel
in het spel; ook: hij houdt zijn spel te veel gesloten,
ontwikkelt zijn spel 'niet (in 'I schaken, (lalninen,
tiktakken). Se piquer an i met spelen volhouden,
hoewel men verliest; (fig. et fain.) in eens onderneming volhouden, ondanks alle hinderpalen. Jouei'
bon j-, bon argent, Jouer de franc j , om contant
of perceel geld spelen. J'y vals du j-, je suis do j,,
of enkel jen suis (in 't renvi -spel), Ik houd tegen
den hongerem 'inieg op (lie kaart. Spel n. datgene
waarmede, waarop gespeeld wordt : J- de cartes,
spel kaarien. J- ent ier, volledig spel kaarten (i).
3- de piquet, piket-spel, jasspel (32 kaarten). J
de quilles, kegelspel. J- dole, ganeebord ti J
d'échecs, schaakbord met de stukken, schaakspel.
J- de dames, dambord met de schijven, damspel.
Plaats, in welke zekere spelen uitgevoerd worden:
Un j de paume, de crosse, eene kaats-, koifbaan.
[Mus.] Spel n.
J- de mail, maliebcu i t.
om een speeltuig te bespelen, speelwijze f. 1- dorques, orgel; register n. Les tuyaux do ruime
i , de orgelpijpen erin hetzelfde register, van dezelfde rij. J- de llûtes douces, /iieitreqisler. J- (Ie
voix humaine, menschestein f. register, clot die
stein nabootst. J- de trompettes, trompetreejieter.
Plein j-, Derni -jeu, vol spel, half spel, de sterkere
of meer gematigde tonnen. die men uit een Speeltuig
haalt. J- céleste, z. CELESTE f. Avoir Ie j- beau,
brillant, tendre, délicat, eene schoone schitterende.
Cet acteur a
teedere, /1/ne speelmanier hebben.
le j- touchant, noble, die tooneel.cpeler heeft een
roerend, edel spel, speelt met gevoel, met waardigheid. J- le theatre, Iheaterspel, tooneelgeban!' ir.
[Ann.
J- moet, stom spel, zwijaend spel n.
ruil.] Lej - de Ia pi q ue, delespadon, het vechten met
[Escr. ] Schermde piek, met den houweleqen.
wijze f. manier van trekken, van vechten. Son jest de pot-ter en paraut, 'lis zijne manier bij t par'éren uit te vallen. 3- sensible, insensible, vaste,
Vrije, stoot. J- dor, harde stoot ni. baltéring f.
[Tech.] Avoir du j', speling hebben. Cette porte
na pas assez de j-, deze (leur heeft geen spelens
genoeg, gaat niet gemakkelijk open of toe. La
i dune roue dans sa cage, de gemakkelijke bewe
fling van een rad in zijne kas. Le halancier de
cette horloge na pas asses de j-, de onrust van
dit horloiie heeft geen spelens genoen.
(fl0.)
Le j- des passions huuiaines, de la machine politique, het spel, (Ie bewegingen der menscheljke
hartstogten, der staats-machine.
[Mar.] Le ruit
de bane a assez de j dans le chouquet de steng
heeft spelens (enoeq in 't ezelshoofd. tin j- (jet)
de voiles, een stel zeilen. Un j- davirons, eenstel
roeiriemen. Un j- de pavilions. een stel vlaggen.
[Mi l .] Le j- dune mine, het springen eerier
mijn.
[Peint..] Ii y a du j- dans cette composition, er is leven en beweging (verscheidenheid, af[[list.] J-x, openbare
wisseling) in dit stuk.
schouwspelen der Ouden (wedrennen, worstelen,
zwaardvechten, enz.), volksfeesten n. pl J-x olyrnpiques, J-x floraux, J-x capitoiins etc., z. OLYMPIQUE, enz. J-x ruilitaires, krijgsspelen, gymnasieche oefenspeten (door Hendrik den Vogelaar ingesteld). J-x oratoires , redekunstige wedstrijden m.
p1. (der oud -nederlandsche rederijkers-kamers)
[Myth., Pods.] Les J-x. les Ris et les Graces, de
Spelen, Lachjes en Bevallig/reden (beslendige gezeilen van Venus).
(Loc. fain. et pray.) Mettre
qn. au j- , iemand ergens in winkelen. C'est
son j de tirer laffaire en longueur, zijn voordeel
veretscht het, de zaak op de lange baan te trekken.
C'est un homme qui fait Men son j , 't is een mensch.

die hel aan de regte zijde, aan 't re:te einde aangrijpt, die zijne schaapjes weet te scheren. Cest
Ie droit du j-, 't is het rept van t spel, de zaak
brengt liet zoo mede. Dormer lu j- Ir qn. iemand
wal te doen geven. .iouer ii j- sir, achter eerie
zaak zijn., zeker van zijne zaak zijn. Les fantes sont mites pour le j- in het spelen »roet
men niet toegeven, of geene misslagen door de
vingers zien. Battre qn. ii j- sûr nest pas de
belle dine, 't is laag, iemand te slaan, die zich
niet kan verweren. Couvrit son j', zijnen aanslag verbergen. Etre coen do hou j , vrjwiliiq
horendrager zijn. II joue Un j- a se perth'e, hij
speelt een gevaarlijk spel, zijn geheel fortuin staat
op hel spel, hij waagt te veel. C'est un j joué,
t is eerie (innige 5 loken kaart, ccii afgesproken werk
of plan. C'est un j it so rompre Ie eau, 't is een
halsbrekend werk, cciie hoogst gevaarlijke zaak of
onderneming. A quel j- Fa -t -oir perdu? hoe komt
liet, dat men kern niet racer ziet? Cda nest que Jpour mol, dat is voor mij slechts spel, dal 'aft in)) zeer
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gemakkelijk. z. ook: BEAU, BON, CAGILER, CHANDELLE,
, EPINGLE, PlUNGE,
CORDE, 1)EUX, ENFANT, ENTRÉE
VENANT. -- (Prov.) Dieu vent j-, wie een kuil

voor een ander graaft, vail er zelf in. Quand on
ne peut plus rnettre au j-, II faut quitter Ie j-,
als men niet meer mei kan doen (in veren ken,
werkzaamheden enz.) »roet inca uitecheiiien. Après
Ie j- vienneut les noises, I1U gekheid volgt gemeenlijk qelijf of twist.
Jeutti, in. Donderdag in. J- gras, de laatste donderdag voor de vasten. J- saint, wille donderdag,
de (lorrdlcrdaq van de vasten-week. (prov.) Cela se
fera la semaine des trois jeudis, of quarantejours
apris jamais, It zal te Sint -Jietoris woU) gebeu ren.
Jeunierante, t. [I'ecla.] Velyrnal ii., model
voor de radveigen.
Je n 1 (a), toe. ado. Nuchter', nuchteren. Je suis
encore ir j-, ik ben noch nuchteren, heb heden nog
niets gebruikt of qenutligcl Prendre on renièdc
a j , een geneesmiddel »achteren lerneinen.
Jeune, adj. Jong, jeugdig. Un j- enfant, een
jarig kind fl Une j- personne, eenjorrgmenseh,inz.
een eisje
jarig m
n. Des jeunes gens, jonge lieden.
11 est plus j-, mains j- que mol de deux aus, hij
is twee jaar jonger, ouder dan ik. Quel eet Ie
plus j- des deux, welke is de jongste van beiden,
Un j- chien, een jonge hond rn Une j- plante,
ceire jonge plant f.
t Mr. Richard j- , aan
den heer lie/raid cie jonge of jorirjere (junior)
(iii tegenstelling niet a i m), de nude, (te oudere).
Dans mon j- ige, dans mon j- temps, in mijne
nge jaren. 3- ardeur, jeugdige drift f., ijverjo
vuur n. (l er' jeugd.
II a Ie visage aussi j- qua
sit n'avait (sue vingt aus, !i(j ziet er zoo jeugdig
uit, als of hij eerst twintig jaren was. Avoir hi
voix j-, eemre jeu
gdige, zachte stem hebben. II a
encore ie gait j-, hij heeft nog een jeugdigen smaak
(van een' bejaard man, die nog belmagen schept in
de bedrijven der jeugd).
Un j- fou, Un j- P, Lou
of (fig.) Un j- levron, een jonge gek, ccii wildzang.
z, ook BdIIBE. (Loc. lig. cl fain.) Cotta couleur
est j , die kleur staat alleen aan jon g e lieden wel.
Le reste en sera bien j-, ei' zal heel weinig van
overblijven; de rest zal 'niet veel waard, zijn.
[Pout.. Lilt.] La jeune France. Italie, Alleruagne
etc., hetjonge, vr[izinnigeFrankrjjk, Italie, Duitsc/i land, ciie. [Pray.] J- chair etvieux poissou, jong
vleesch err oude visch (het vleesch van jong vee en
Somtijds ook geoude visschen smaakt liet best)
bizigd voor kinderachtig, onbezonnen, ormbesaisd,
orrervaremm: Mon Dien, quit est j-! lieve hemel,
wat is hij nog kinderachtig, nog groen ! Je crois
quit sera totijours j-, ik geloof, dat in)] altijd een
kind zal blijven,.
Jenue, in. [FE. eed.] Geesteljke, die de lagere wijdingen heeft ontvangen, jonper.
Ook: Leerling,
[Féod.] Lager beambte.
jongemr:Les i -s du tailleur. (In deze beleekemmicse ) m verouderd).
.1-s de langues, jonge lieden, die door
sommige qoavecnmemenrlerm in de kermis der ooster'sche talen n)orden opgeleid, om later als tolken te
dienen.
Pline le j , Plinius de jongere (Ier onder
scheiding vair Pline landen). Scipion le i-. Scipio
de jonnere (ter onder-scheiding van Scipion talud).
Jeûtae, in. liet vasten, onthouding van sp ijs,
inz. onthouding van vleeschspijzen op ztkere dage»
bij de roomsch-kalhioljken. L'usage du I est de
.
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Ia plus haute antiquit€, 't gebruik von 't vasten is
overoud. Jour de j-, vastenda g m. Un j- ordonne par 1'EgIise, een door de kerk voorgeschreven vasten. Le j- (lu Carêrne, het vasten in den
vastentijd (n de vasten). - Un j- trop long ruine la
santé, een. te lang vasten verwoest de gezondheid.
(Ii!;'. ei (am.) Depuis six inois je ii'ai Pu aller au
spectacle: c'est no bien long j-, sedert zes maanden heb ill den schouwburg 'niet kunnen bezoeken,
dat is een zeer lang vasten. - (Loc. prov.) Ii a
bien fait des j-s (jut n'étaieut pas de commandement, hij heeft dikwijls tegen zijnen wil moeten
vasten.: iifj heeft dikwijls niets te eten gehad. Long
comme nfl jour de j-, zoo laag als een vastendag
(van iets, dat vervelend lang duurt).
JetiHelnent, adv. [Véiier.Ï hieuwelings, onjanus. Cerf de (lix cors j-, hert, dat pas zijn gewei
met tien takken heeft gekregen, zesjarig hert n.
Jeûaier, V. 0. Vasten, zich van spijs of van
zekere spijzen onthouden, inz. zich naar 't voorschrift der roomsche kerk van vleeschspfjs onthouden en slechts éénen, maaltijd daags gebruiken. Jdeux fois Ja semaine, tweemaal 'sweeks vasten. II faut qu'il jeûnc pour gudrir , hij moet weinig
of niet eten om béter te worden. J- au pain et a
l'eau, niet dan water en brood gebruiken. - (Loc.
prov.) Jeûne lien qui ne mange rien, wie niets
heeft, kan ligt vasten. - (burl.) J- i feu et it sang
of ii fer émnoulu, een allerstre'ngst vasten houden.
Jeunesse, t. Jeugd t., levenstijdpe'rk, dat op de
kindschheid volgt, jongheid, joiqelingschap f., jonge
jaren n. p1.; --jonge lieden in. pi. La j- passe vit é,
deeugd gaat schielijk voorbij. Ii a bien employé
55 j- , hij heeft zijne jeu;d. zijne jonge jaren goed
bteed. U ne Li pas doliner taut de Itherté a
la j-, men moet (lea jongen lieden niet te veel vrijheid geven. 11 y avait a ce hal hien de Ia j-, er
waren op dit bal vele jonge lieden. La fleur de Ja
j pint dans ce combat, de bloem der jongelingschap kwam bij dit gevecht om. Avoir on air de
(fans.) 11 y est accouj-, er jeugdig uit
turne de j- (voor dOs sa j-) hij is van derjeugd af
daaraan gewoon. - (pop.) Jong ?nensch, inz. jong
meisje: Cette jeunesse -là fait Ia tière, dat meisje
speelt de fiere, de trotsche. Jeugdige onbezonnenheld t. of streek m. Cost une j (un coup de j-)
qu'iI lui faut pardonrier, 't is een jeugdige streek,
dien coen hem moet vergeven. - (Loc. pror,) Ii
faut quo j- so passe, men moet der jeugd wat toegeven; de jeugd moet uitrazen. La j- revient de
bien Join, jonge lieden komen vaak van de zwaarste ziekten weder op; ook: béteren zich dikwijls
na de grootste afdwalinge)i. Escouipter sa j-, een
ongebonden leven in zijne jeugd leiden. ook DIFF1CILE. - Pî'ov.) Si j- savait et vieillesse pouvait,
den jongen lieden ontbreekt het (tan ondervinding,
en den ouden aan krachten. - Jeunesse wordt
ook wei van dieren en van boomen gebruikt: Les
chats sont très-amusanls (lans leur j. Cot arbre
porte Ia j- stir sa tête et Ia fieillesse dans son
coeur.
Jeuiiet, te, adj. ([am. en doorgaans in 't vrouweljk) Zeer jong. Elle est encore toute j -te, zij
is nog zeer jong. - Ook als subst. : L'innocente
j-to, 't onschuldig meisje.
Jeûneui-, iii., -ease, t. (fans.) 11(1 of zij, die
vast, die dikwijls, die gaarne vast (doorgaans met
grand gebezigd) : Les Orientaux sont de grands
1-s, de Oosterlingen zijn eerste liefhebbers van vasten.
*Ven-parti, in. [Mar.] Overeenkomst f., volpens welke de gemeenschappelijke eigendom van
een schip, in geval van scheiding. wordt overgelaten aan hem, (lie de voordeeligste voorwaarden
maakt.
Joaillerie, t, Juwelierskunst f.; juweelenhandel m. 11 Se mêlo de j- , hij verstaat iets van de
juwelierskunst: hij doet in juweelen. II s'est eonciii h Ia j-, hij heeft zich awl den juwecihandel
verrijkt. - Joaillier. m., -ière, 1. Juweher m., juweliersier f., hij of zij, die in juweelen
handelt; juweliersvrouw f.
Joalle, Jovalle, t. [Econ. rur.] Een in bedden van P tot 8 meters breedte aangelegde, aan
wederzijde met rijen wijnstokken beplante grond m.
Joannette (Eau de). f. [Pharimi Water,
dat zwavelzuren kalk. onderkoolzure soda. ijzer,
enz. bevat, en dat als versterkend middel bij bleek-

-

-

-

Z.

(

zucht, witte loert enz. wordt aangewend.

0'

Job, in. (Lor. piov.): Pauvie comme 3-, zoo
arw als Job, doodarm. Cost la femme de J-, 't is
eene helleveeg, cane Xantippe. - Les amis de J-,
Jobs -vrienden m. pl., zulke, die den ongelukkigen
zijn ongeluk verwijten. - [Mid.] Eau de Job,
mineraal -water n. uit een dorp van dien 'naam in

Auvergue. - Larme de J-, Z. LAIIME.
Jobard, m. (fam.) Onnoozele bloed, domkop,
ligtgeloovige m. - Jobarderie, t. Onnoozeiheid,
domheid f., domme zet m.
1 Jobelin of Jobelot, in,, z. v. a. JOBAIID.
- S Jobei', v. a. et a. Spotten; zich aan spotternij blootgeven. - J Joberie, t. Spot m., spotterug f.
Jobet, m. {Fond.] Matrijshoudei' m., ijzeren
haak m., die de matrijs vasthoudt.
Jobisme, m., z. v. a. JOBARDERIE.
SJ oe
, m. Molenrust f.: Mettre Ie inoulin a
den molen in rust zetten.
Jocasse, t., Z. V. U. miAlNu, DRENNE.
Jockey, m. (angi.) Jonge voorrijder of rij k necht.
Jocko, m. [H. n.], z. v. a. CHIMPANZÉ.
Joei'isse, rel. Zat, zotskap ro. , uilskuiken n.,
erwtenleiler, potkijker, jan -lien; onnoozele en on-

--

handige knecht fl1.
Jodelet, m. Potsenmaker. grappenmaker in.

Joel, Joil, Joule, ni. [El. ii.] Arenvisch m.
(athui'ine).
t Johan, in., z. V. a. cocu.

Joie, 1. Vreugde, blijdschap, vrolijkheid f. Cris
de j-, vreugdeken m . p1., gejuich n. Causer
do Ja j- it qn. , iemand blijdschap veroorzaken.
Tressaillir (le j-, van vreugde opspringen. Vous
êtes hien en j-, gij zijt sept vrolijk. Yen ai bien
de Ia j-, ik verheug er mij rept over. Je vous serviiai avec j-, ik zal ze met vreugde dienen. (fans.) Ii est a Ia j - of beter dans Ia j - de son
coeur; hij is vervoerd van vreugde. Feux de j-,
vreugdevuren n. p1. - So donuer au coeur joie
dune chose, Z. COEUR. Fille de joie, meisje f.
van pleizier, lIgtekooi, hoer f. - J-s, genietingen f. pl., genoegens, vermaken n. p1. Vivre dans
les i -s du monde, in de wereldsche vermaken of
genietingen leven. -- (Loc. pray.), Z. ENTENDRE.
- Ce son t i -s de manage, 't zijn kortstondige

vreugden.

Joignaiit, e, adj. Naastgelegen, bijgelegen.
belend: Une maison j-e it la fllieflflO, een huis aan
het mijne belend, naast het mijne liggende. JOIGNANT, prép. Naast, nevens aan: Une maison
i léglise, een huis vlok naast of aan de kerk.
Joinda-e, v. a. Zamenvoegen, zamenleggen, bij
een voegen, zamenzetten, zameunaaijen, zomenmen gen, zainensluitcn; vereenigen, verbinden; bijdoen,
toevoegen, bjjvocgen; - achterhalen, inhalen, bijhalen: J- deux pièces, twee stukken aan elkander
voegen, zam.enljjmen, enz. J- les mains, de handen
vouwen, zamenvouwen (om te bidden, te sineeken).
Joignez cette maison h Ja vôtre, vereenig dit huis
met het uwe, trek het bij het uwe. J- deux pièces
de bois, twee stukken hout verbinden, lasschen.
J- des ais avec des dbevilles, planken met bouten
verbinden. J- bout ui bout, met stuiken tegen eik-

-

ander aanbrengen. J- deux tomes en un volume,

twee boekdeelen in dénen band zamenbinden. - Je
Joins mes prières it cellos de loire familIe, ik
voeg mijne beden bij die van uwe familie. Jl'utile è l'agi'éable, het nuttige met liet aangename
vereenigen. Ii 'tint j- Ja compagnie, hi) kwam by
het gezelschap. j- l'autorité spirituelle avec Ja
temporelle, de geestelijke magt met de wereldlijke
vereeniqen. J- I'expërience nu raisonnement, ondervinding aan redenéring paren. - J- l'enneml,
den vijand achter- of inhalen (om met hem te

vechten). II ny a qu'une demi-heure gull est
patti, vous le joindrez encore en chemin. het is

maar een half uur geleden, dat hij vertrokken is,
gij zult hem nog op weg inhalen. J- un vaisseau,
een schip inhalen, op zijde komen. - ( Loc. prov.)
Avoir de Ja peine ii j- les dews bouts (de l'aiinée),
Z. BOUT. - JOINDRE V. n. Sluiten, aansluiten, be-

hoorlijk aan of in elkander passen: Prenez garde

que vette porte ioigne bien, geef acht, dat die
deur goed smite. Le couvercle de vette hoite tie
joint pas bien, het deksel van deze doos sluit niet
goed. - [Mar.] Dans un arrimage. ii faut quo
tout soit a i-, bij het stuwen moet alles vastliggen,
vast tegen elkander aan liggen. - SE JOINDRE.

JONJIJIE.1101

JOINTpr. Zich veïeenif;en, zich zcimencoegeii, zamenkomen; elkander aantreffen of ontmoeten. Trop
faible contie tauìt d'ennemis, ii se joigiiil a cette
puissance. te zwak tegen zoo vele vijanden, vereenigde hij zich met deze mogendheid. Les armées
alliées so soot jointes a P., de verbondene lepers
zijn te P. zantengeliomen, hebben zich te P. vereenipd. Les (leux escadres se joignirent a telle
hauteur, de twee eskaders of smaldeelen vereenig
den zich op die hoogte. Nous nous joiinlrons a
Paris, wij zullen el k ander te Parijs aantreffen,
wijwillen te P(u'ijs zarnenkomen.
Joint, e, adj. (en part. passé van joindre):
Des plandhes hien i -es, goed zainengevoegde, aaneengelasc/ite, verbonden planken t. p1. Prier Dieu
m
les mains i -es, God met gevouw
en, zaapevouweic
handen bidden. Sauter it piecis j-s, met aaneengesloten voeten springen. - us soot ,j-s d'amitié, zij
zijn (1001 vriendschap verbonden. - Le travail, ia In gaietë, surmonto toutes clioses, arbeid, aan
opgeruimdheid gepaard, komt alles te boven. Vous trouverez ei -joint copie (0/ ei -jointe Ia copie) de iuia lettie, gij zult hiernevens het afschrift
van mijnen brief vinden. Ci-j- quittance, Ci-j-s
les papiers, hierbij quitantie, de papieren. —JOINT
QUE, toe. conj. IVaarbij nog howl, bovendien: II
na pas fait vatte commission, parce qui l na
nas Cu le lenips, j quil ëtait malaile (men zegt
kever j a c que, j aue).
cela q
Joint, ni. [Aunt.] Gewricht ii., gewrichtsverbinding f., gelid, lid ij., eltding t.: 11 a Ie bras
cassui au-dcssus Un i , hij heeft den arm gebroken
boven 't gewricht. Vous n'entenclez pas a couper
Un poulet, vous tic saurieztrouver les j-s, pi
kunt geen hoen Sn U!!en , gij weet de pew: bten
niet te vinden. - fig. et fain ) Trouver ie j- (Ia
jointure), de zaak tij het repte einde aanvatten. [Constr.] Poep f., stuik IlL, naad 1.: Remplir les j-s
des pieries, de voer/en der steenen vullen, vol strijken. J- de douelle, doorgaande of langsclie voeg.
J- en coupe de face of de tête, J- montant , staande voeg. J- de lit, strekkende of streksche voeg.
Assembler a i -s perdus, met verloren lippen verbinden, versclierven. Border a i -s carrés, net karveelwerk opboeijen. J- b ongl
e t, in verstek. J
carré, hoakeclie of vierkante voeg. J- de recouvrernent, dekvoeg. J- feuillé, schuine voeg. J- gras,
maigre, stompe, scherpe of sciierpiioekige voeg. Jserrg, geslotene, naanwe voeg. Plein sur i , niet
verspringende voegen, in verband. 3- inceitain, onV.

-

-

-

-

-

-

regelinatiqe voeg. .1- ouvert, opene, wijde voeg. J
refait, opgewer/ite voeg. J- a pointe de diamant,
diamantvoeg. Faux i-, slechte voeg, geopende voeg.
.1- a plat point, stuik, eenvoudige, gladde voeg,
lfjmvoeg. J- entre tine allonge et sa varangue,
-

voeg tussclien een' oplanger en zijne veang, vergâring f.
Jointe, f., z. v. a. PATU1ION. - [Man til.] Vul-

zijde f. (tot herstelling der gebroken draden).
Jointé, e, adj. [Vé [ ér.]: Clieval court-j-,
long-i-, droit-j-,

kort, lang, steil (of iegt) ge/coot

paard. ii. Cheval has -i-, paard, dat doortreedt,
doorzakt, dat laag qekoot of beervoetig is.
Joititif, ive, adj. [Tecb. ] Aansluitend, aan of te-

gen elkander sluitend, kant tegen kant, zonder lucht:
Les planches de cette cloison sont j-ives, de dee-

ten van dat schot staan vlak tegen elkander aan
gevoegd. - Jointiveinent, ado. Naast elkander:
Planter des palissades j - , palissaden naast elkander in den grond slaan.
Jointoiement, ifi. [Mac.] 1-Jet voegen: het

dqlstrjken der voegen. - Jointoyer, v. a.
Voegen, de voegen invullen.
Jointure, f. [Anal.] Gew'richt , beengewricht n.
- [Constr.], z. V. (t. JO!NT.
Jol, M. [Mar.] Jot f.
Jou, e, adj. Aardig, mooi, lief, fraai, hupsch,
knap, sierlijk. Un i enfant, een aardig kind. Une
J-e dlie, een lief meisje. Faire de j-s vers, fraaije
verzen maken. 11 a fait de i -es actions ii Ia guerre,
-

hij heeft scitoone, hupsche daden in den oorlog gedaan. - (fig.) C'est un i - sujet, 't is een knap,

prijseljk jong menseli. - (fern.) 11 a une i -c place,
hij heeft een' mooijen, voordeeligen post. II lui a
Cou ë un - tour, hij heeft hem een' mooijen (leelj) trek gespeeld. J- It croquer, Z. CROQIJER. 3(beau) garcon. Z. GARCON. - Ook als subst.: Le
i - de l'histöire est que.., 'tmooijevan de historie,
,

het fraaiste van de zaak is, dat.. . Cda passe le
1 ' dat is meer dan mooi of lief (dat nadert liet
sch.00ne). - Joliet, te, adj. (verklw. van jou)
(fam ) Lief, lief/es, netjes, vrij aardig: Cette jeune
lille est j -te. - Jotiment, adv. Op lieve, aardige
wijze, aardig, lief: Elle danse j-, zij danst netjes.
ivez -, gij schrijft fraai. Cet enfant lui
Vous écr
a répondu i , dit kind heeft hein allerliefst geantwoord. - (iron.) Jai i arrangé le drôle, ik heb
-

-

-

den kerel aardig (duchtig) doorgehaald, de les gelezen, mores geleerd. -- Vous vous êtes j- trompé,
gij lie/ct u mooi (deerlijk) bedrogen.
Joliète, f. [[
ach.] Plank f. bedekt niet tinasch
0111 te polijsten.
Jolite, f., Z. IOLITE.
-1- Jolivetés, nipt. Aardigheden, fraafjigheden,
allerhande aardige kleinigheden t. p1., mooi speelgoed n. ; - zoete kinderpraat m.
S JoLlibarbe, f., Z. JOUBARRE. - Jonibarde, f. [Mus.] .h'iieit t. met drie gaten.
Jone, in. [Bot.] Bies , (deze f. , ruse/i in., riet n.
1- fleuri, bloembies, rietgras. J- épineux, 3- mann,
Z v. a. AjOvc. J- odorant, lceinelsttooi, kameelstioo n.
J- glornmruli of t)pars, ge/cnopte bloembies. - Uit(„
touffe, une botte Ie j-s, een bos iii. biezen. Une
natte de j-s, cciie biezen mat 1. - Une canne de
i - of tin j - , een rottingciet IL, rietstok m., riet. -[Joail.] tTn - Wargent, een zilveren hoepring in.
zonder steen of kas. --Papier de i - , oud eqyptisch papier ti., uit den Papyrus-struik bereid. (1,0e. prov.) Ii se tien[ droit comme uit j - , hij
slaat WO regt als eene kaars.

Joneacé, e, Joncé, e, Joneaginé, e,

adj. Biesachtig. biesaardig. - Joncacées of
Joncées, t. i. . I)iesgewassen n. p1., biesplan
ten f. p1. - Joiicaire of Jonearia, f. [Bot.]
Spaansche ortegia f., soort van krappiant niet biezigen stengel. -- Joneha.ie, f. Met biezen bedekte plaats f. , bles- of rietveld n. (netten.
Jonche, 1. [Pêche] Bijqlijn, touw (ns f. aan
Jo;iehé, e, adj. (en part. passi van ioncher)
Bestrooid, bezaaid, bedekt: Cbemin - de fleurs,
met bloemen bestrooide weg m. - Champ j - de
moi'ts et le inourants, niet dooden en stervenden
bedekt veld ti. - Joticliée, f. Gestrooide bloemen,
bladeren, kruiden, enz. (hij pleglige gelegenheden),

strooisel ii. Faire une j- d'lierbes et de Beurs,
kruiden Cit bloemen strooj/en. - (fi g.) Une i de
cadavies, cciie menigte verstrooid liggende lijken..
- Biezen kaasvorm ni. ; het daarin gemaakte
r000ckaasje. Acheter de Ia j , roomkaasjes koopen.
- it JONCHÉE, toe. aft. R(j!celijle, met paine/ic
handen vol. - Joneher, v. a. Bestroojjen: J
nu chemin de Beurs, eeiien weg niet bloeïiien besti'oofjen.. - (fig.) 3- de marts, de blessés, met
-

-

dooden, met gekwetsten bedekken, bezaaijen (een
sla(lveld).
Joiiehère, f., z. v. a. JONJIME. -- Bos in. biezen, soort van drijvend eiland ii. van biezen.
Joneliets, in. p1. Kn,ipperspei n. Desj - los,
d'ivoire, een beenen, iroren knipperspel. .louer
aux j - , liet knipperspel spelen, knipperen.
Joneier, M., z. v. a. GENET d'Espagne. Jouciforine, adj. [Bot.] Biesvorinig. - Jouciiselle, f. [Bot.] Kanthalin m., kogel/des t. Jonciole, t. [Bot.] Blaauwe bies-an.jelier f.
Joiieoïde, adj. [Bot.] Liiesvorinig.
Jonetion , f. Vereeniging, verbinding, zamenkomst f., zamenloop ni. ; vereenigingspunt n. La
e deux armies. de veveeiiiginq, bijeenkomst van
lepers. La i - de deux mei's, de deux nivières,
de zamentoop, zaineni'loeijing van twee zeeën, van
twee rii'ieren. - A Ia j - les deux routes, op
't vereeniqiîqsjnent dei beide wegen. -- Plan de
i - , vereeniqingselak, rokend vlak n. , sluik m.
3- des varangues cl allonges, vergaring der vi'aii
en op/angers.
-gen
Jondelle, f. (pop.), z. V. a. FOULQUE.
Jongei-inanie, f. [Bot.] Leverkruid ii.
JonIer, V. fl. Goochelen, uit de tasch spelen;
verscheiden ballen, messen enz. opwerpen en vangen. - JongLerie, f. Goochelarij,- kwakzalverij;
ongu in.
bedriegerjj 1., va/sc/ic schijn rn - JLer,
Goochelaar, kwakzalver; - bedrie,er; toove naar (hij de Indianen); - in de middeleeuwen:
soort van minstreel, rondtrekkend muzikant ets
zanger m. (z. ook COMIR)
Jonidie of Joule, t [Bot.] Soort van viool

Me

IM

JONOPSIS

JOIJER,

tie, dat als braakmiddel wordt (LUqewend, jo ni di um IL -Jonopsis, in. [Bo t.] Peruaansch
orchis-gewas fl.
Jonque, f. [Mar.] Jonk f. , cluineesc1i. vaartuig.
J- de guerte, ooriosjonk. T- niarcIande, koopvaardij-Jonk. (of vleclitgras (au ffe).
Jonquienne, f. [Pèche ] Touw n. van draadJonquifle, f. [Bot.j Soort van welriekende
narcis, tijloos, jonkleije f.
(van Ainboina.
Jordain, in. [H. n.j Soort van oinbervisch in.
Joiopa, fl1. [Bot.] Zuid -ainerikaansclte palmboom m. met eetbare vrucht.
Joseph, of als adj. in. Papier j-, [Corn.] Joseph -papier ni., cciie soort van dun en doorschijnend
papier. Coton j , joseph -katoen, soort van gesponnen katoen n. - Visch in. van de Kaap.
Jota, in. [f1. n. ] Boo/vogel van Chili, zwarte
aasvogel in. - JOTA, t. Arruqonische dans in. -

Jotaville, f. [H. n.] Ilaliaansche kuifleeuwer i k in.
.t Jotte, f. [Bot.J, z V. a. BETTE. - [ Anc.
mar.] , z. v. a. IOUE.
Jottereaux of Joiitereanx, m. pt. [Mar.
Ooren n. p1. , klampen in. pi., mastwangen f. pl.
J- déperon, slooiknieen f. p1.
Joiiable, adj. Speelbaar, le spelen, wat ge-

speeld kon worden.
Joitail, in. [Mar.] z. v. (t. JAS.
Jonailler, v. n. (fain.) Oin eene kleinigheid
spelen tot t ij dkorting.
Joubarhe, 1. [Bot I Huislook, donderbaard II.
Grande j-, groot huislook a. of donderbaard in. Petite j-, klein huislook, vaisch nieskruid n. 3- vermiculairo , geel lorclook n.. inuurpeper f. J- aquati
.jue, rnterskrL.i. n., iabbeklaauw in. J- des
vigries, smeerwortel, hemelsleutel in.
Josidarde, f. [H. n , z. v. a. FOULQUE.
Jocie, 1. Wang, koos, kaak f.: J- droite, gauche. reqter, linker wang. Avoir les i -s rouges,
roode koonen hebben. J-s creuses, avaldes, cou
sues, ingevallene, hangende, zeer vermagerde wangen. - ([am.) Dunner sur Ja j of Couvrir Ja ja qn., iemand op de kaken slaan. inuilperen geven.
Sen dunner par les j-s. zijn goed door de keel
]

-

lappen, doorbrengen, verbrassen. Vos avis sor
inutiles, ii sen bat les j- s, uwe waarschuwingen
zijn vruchteloos, hij slaat ze in den wind, luistert
er niet naar. - [Mil.] Coucher en j , Z. COUGhER
(ook lig.) . En j-, reu! (eltipt. bevelwoord) , leg aan,
vuur! J dun fuii, wang van een geweer. -• i -s
dune batterie, wangen of zijden cener batterij. EMail J- de vaisseau, boeg, scheepsboeg in. 3- de
pontje, wang, zijde f. van een blok. J- de vache,
schildpad f. i -s de virevaut, stijlen, klampen in. p 1.,
zsjstukken n. p1. van 't braadspil. - [Tech.] Wang,
zijde f., zijwand in. Les j-s d'uiipeson, de wangen of zijden van eenen unster of weeghaak. Les
i-s dun rabot, de wangen eener schaaf. Les j-s
dune machine, dune chèvre, de zijdelin.qsche
cleelen van cene machine, van een' bok. - [ Man.]
Ce cIieaJ a trap de j dat paard heeft te vette
-

-,

wangen.

spelen. II jouc en carreau, en coeur, en trètle,
en pique, hij speelt in ruiten, harten, klaveren,
schoppen. .1e joue sans prendre. ik speel zonder

te knopen. - Somtijds ook niet den noons der
geldsoort waarom men speelt: J- aux dcus, wil
louis, om kroonen, buizen. spelen. Les enfants
jouent aux épingles, de kinderen spelen om spelden. - J- avec, contre qn., met. tegen iemand spelen.

- .1- de of avec queique instrument, met

dit of dat werktuig spelen. J- du (nu) I)attOir,

met het palet spelen. 3- avec Ja raquette, met het
raket spelen. L'un joue inieux de Ja masse, Jaufre

de Ia queue, de een speelt (biljart) beter met de
schop, de ander met de keu. 3- des gobelets, met
dc bekers spelen, goochelen; (fig.) bedrog spelen,
bedriegen. J- des mains, elkander uit joks klappen geven, stoei en; (pop) opligten , bedriegen, stelen. - j- de lepadon, du baton, den houwdegen,

den stok niet vlugheid hantéren, daarmede zwaaijen. - Faire j, laten spelen, de kleur der kaart

noemen, waarin gespeeld zal worden, zich als spe-

ler aanmelden. Je joue sans prentice, ik speel
5 a a s p r en dr e (zonder le ecurtiren of kaarten
te verwisselen). Jouez-vous ? Faites-vous j-? speelt
gij? laat gij spelen? Si vous passer, je jouerai,
zoo gij past, zal ik spelen. -- On ne dunne plus a
i- dans cette maison, er wordt in dit huis niet
meer gespeeld, men geeft er geen speelqelaqen mee;.
- Zonde;" bepaling heeft jouer anders vaak een'
kwaden zin: Cest tin homme qui joue, 't is een
speler. Ii ne joue plus, hi speelt niet meer, is van
zijne speelzucht genezen. l Joucrait les pieds dans
l'eau, 't is een aartsspeler, een gezworen speler.
- (fain. el plais.) Ne j- que pour Ihonneur (of
als v. a. Ne j que ihonneur, alleen om de eer,
niet ore geld spelen. - Cet acteur joue fort bien,
die tooneelspeler speelt zeer goed. Spelen,
een muzijkinstrument bespelen: J- du %iolon, de Ja
llûte, op de viool, op de fluit spelen. ii joue bien
do clavecin, hij speelt goed op het klavier. Ii joue
de toutes sortes dinstruments sur bus Js tons,
-

hij speelt alle soorten van speeltuigen uit alle

too'aen. J- de Ja trompette, du coi'. op de trompet

of bazuin, op den boren blazen, spelen. (Vroeger

zeide men: Toucher du piano, Pincer tie Ia gui-

tare, Sonner de Ja trompette, Dormer du cor, etc.,

maar thans geeft men aan jouer de voorkeur,
van wat speeltuig ook sprake zij). - [Mar.]
Faire j- le gouvernail, het roer doen werken.
Le vaisseau June sur son ancre, het schip rijdt,
werkt op zijn anker. Le vent joue, de wind
loopt. - Jouer wordt ook van waterspronf/en,
watervallen, die men laat springen of vloe(jen, van
mijnen, die men laat springen, van geschut en
vuurwerk, dat nico afsteekt, gebizigd: On lit j
les eaux (weleer: On joua les eaux), man liet de

waterwerken spelen. La mine, Je fonrneau joua,

de mijn, de mjjnkainer speelde, barstte los. Quand
Ie canon eut joud, toen 't geschut gespeeld had.
L'artillerie avait joud suffisainment, 't geschut had
genoeg gewerkt. - [Tech.] Werken, zich bewegen;
ook:speiing, speelruimte of spelens hebben: Ce ressort joue en sens inverse de 'autre, die veir werkt
in tegengestelde riqting niet de andere. Cette serrure ne joue pas bien, dat slot heeft geen vr

Joiié, e, adj.: Dame touciiée, dame Fe, z
onder DAME. C'est un jeu j-, z onder JEU. (Loc. prov.) Cette pièce fut j-e a Loches, dat
stuk wordt niet meer gespeeld, is geheel van de spel. Faites que Ia clef joue mieux dans Ja ser
tooneelrollen verdwenen.
rure, maak, dat de sleutel meer spelens in het slot
Joiiée, f. Dikte van een' muur in de opening hebbe, zich beter in het slot bewege. - [Mar.] Le
van een venster, van ccve deur, vlugt f.
mat joue dans son etambrai, de mast staat los,
Joiiea , V. n. Spelen, zich vermaken: Ces en- heeft speling in de vissing. .. (fig et fain.) Faire
(ants jouent ensemble, deze kinderen spelen zamen. i tons les ressorts, alle mogelijke middelen in
Ne sauriez-vous j- sans vous quereller? kunt gij 't werk stellen. - (Loc. fig. et fam.) II joue de
niet spelen zonder twisten? - (fig.) Gevaar loopen bonheur, de malheur, al wat hij onderne e mt ge(in dezen zin altijd met b): 11 joue a se casser lukt, mislukt hein. J- an roi dépouillé. Z. DEPOUIL
Ie con, a se noyer, hij loopt gevaar om den hals LE. J- au plus sûr, de veiligste, minst gewaagde
te breken, te verdrinken. - (fig.) J- avec sa vie, partij kiezen. J- a coup sûr, zeker van zijne zaak
SR santé, met zijn leven, zijne gevondheid spelen zijn. J- au fin, au plus fin, list, alle mogelijke list
of spotten, zijn leven, zijne gezondheid niet ont- gebruiken out te slagen. J- h quitte ou double of
zien, moedwillig wagen of op 't spel zetten. J- quitte on double. z. DOUBLE; (fig.) alles wagen,
sur Je mot, sur les mots, woordspelingen maken. alles op 't spel zetten. 3- de Ja prunetie, wenken,
- [Man.] Ce cheval joue avec son mors, dat teekens van verstandhouding geven. J- des jambes,
paard speelt met (knabbelt altijd op) zijn gebit. LI of J- des talons, l o oien, wegloopen, het op een
joue de Ja queue, het slaat met den staart. - loopen zetten, beenen maken. J- des couteaux, van
Spelen, een spel, gezelschaps-, kans-, kaartspel leir trekken. J- de Ja gaelic, geld uit zijn' zak
spelen: J- ii colin-maillard, a Ia main chaude, halen, om te betalen. i- du pouce, geld tellen, opbtindemannetje, handjeklap spelen. J- aux dames, dokken, afschuiven. J- de son reste, hel laatste
-

-

-

aux échecs, au piquet, dammen, schaken, piket

spelen.

J- aux dés, dobbelen. J- aux cartes, kaart-

wagen wat men nog heeft, het uiterste nog beprocVen; Zijfl nog overig vermogen geheel opmaken;

JOIJ1R
ook: de laatste partij van Zijne bediening, van zijnen toe la n d enz. trekken. Cette coquette joue de
son reste, deze kok1te poogt noq van het overschot harer be k oorl ij k h eden partij te trekken. Jdes paupières, de ooqen niet meer open kunnen
houden, slaperig zijn, vaak hebben. J- aux pots
cassés, z. POT. J- á la fausse compagnie, zijne
deelqenooten of makkers in den steek laten. (pop.)
J- de I'épée a deüx jambes, of á deux talons, Z.
ÉPEE. 3- de 1pPe (i deox mains, op de qaleijen
roeijen, galeiboef zijn. JOUEIt, V. a. Spelen:
3- une partie de billard, eene partij biljart s p elen
of maken. 3- Un cent de piquet, een honderdje piketter,. Jonez ce COUP pour mol, speel of doe dien
stoot, dien slag, dien worp enz. voor mij. tin jeu, een spel spelen, hel tij voorkeur of gaarne
spelen, het gewoonlijk spelen. QUCI jell jouez-vous,
wat speelt gij? welk ic uw !ievelinqssjiel? - J- Ie
jeu, het spel naar de regels, naar den else/i spelen.
Vous ye jouez pas le jeu, gij speelt 'niet naar
den regel. J- une h 11e , een' bol spelen of stooten
(op 't biljart). .1- une balie, een' bal slaan of uitslaan (in 't kaatsen., in 't koPen). .1- une carte,
eene kaart spelen, uitspelen. J- carreau, pique,
ruiten, schoppen spelen. Ii éca rte mal, mais iljoue
bien les caries. hij e c arteert (ruilt) slee/it , maar
speelt goed uit, trekt veel partij van zijn spel. Json coup, zijn' worp zetten, Ie geworpen oogen
aanzetten ('in het liktak.cpel). - Ook als v. a. gebdzigd van 't geen men op 't spel zet, ran 't geen
waarom men speelt: Jouons Fëcot. un ducat, laat
ons om 't gela g , mii een' dukaat spelen. .1- gros
jeu, petit jeu, Z. JEU. 3 - uit jeu denier, Z. ENFER.
Ii ,jouerait jusqu'ii so chemise, Z. CHEMISE. - (fig.) j- ee vie, zijn leven vermetel, roekeloos wagen of op 't spel zetten. J- qn., 'met
of tegen iemand spelen (in dien zin alleen bij 't
kaatsen en raketten): Je 'al joué lu l)attoir, ik
heb tegen hem met het palet gespeeld. II me gagne
toujours, quoiqu'iI me .joue par dessous (Ja) janihe
of sous j-, ho wint het altijd tan mij, hoewel hij
zijn' bal tusselmen de beenen moet doorslaan..
(fig.) .1- qa., iemand bedriegen., foppen, verechal
ken , bedrlten, bela ^
maken, ten toon stellen,
moet lemiond schertsen. 3- les deux, beide partijen
bedriegen, foppen. Vous me jouez, je crois, gij
fopt 'mij, geloof ik. On 'a joué saus un rmom emprunté, men heeft hem onder eeren ontleenden
naam belagclieljk gemaakt. N'ayez nan h dmnler
avec lui, ii VOUS jouerait par -(lessous la jambe.
li les a tons joués par -dessous Ja jambe, hebniete
-

-

'

niet hero te doen, hij zonde u verschalken, hij heeft
ze allen bedro(;en. gefopt, bedot. J- une pièce, un
tour ñ ijn., iemand een' trek, eene reels spelen. (in
den zelfden Zin gebruikt men 't woord ook als v n.:

J - dun tour. cl'une pièce ii an.) - [Mus.] J - UH
air sum le violon, sur Ie piano, eene aria op de

viool, op de piano spelen.
['TlithIt..I Spelen,
voorstellen, geven, opvoeren: J- nee tragdie. mine
coiii)die , une farce, een treurspel, blijspel,klucht spel spelen of opvoeren. J- uit personage, mimi mOle,
eeneersonaa(ije. eene rel spelen of voorstellen. II
jolla les ani()ureux, hij 5P('elt de (rol (1(1') verliefden. .1- les ingOnues, z. INGENU. 3- l a comidie,
liet beroep 'comm komediant (Irijeen; (fig.) Icomédie
spelen, fJeVOcl('fl.c veinzen, die omen 'niet heeft; ook:
grappige, lachwekkende dinpen voor den dag bren(fig.) 3- l'affligO, l'honime dimortance,
gen.
den bedroefde. den man van pewigt spelen, uithasmcen. .1- l;i douleur, Ja surprise, smart, verwon
dering veinzen, voorgeven. 11 ,joue min grand mOle,
hij speelt e'ene ornote rol, bekleedt een belanrjjIc
ambt, voert jroote dieren nit. II julie min paul
personnage , hij heeft nid reel te heteekenen. II
joue un mauvais personnage, hij s peelt eene slechte,
-

-

-

--

-

gemeene i'rt. 11 a joué le role dun homme tm'èsfaible, tij heeft zich als een zeer zuale me'n.cclm
qedracen. Molière a jonë les faux d é vots, Mo-

lure leeft de schip? vromen op het lonveel ten toon.

çre.ctelcl, bespottelijk gemmacml;t. Gelijken naar, er
uitzien ale: Ce papier jone Ie velours, dat papier
gelokt naar (ziet er nit als) fiu'mi'eel. Cetla Ototle
joue Ia sole, die stof leeft het voorkomen van
zijde. SE JOUER. V. pr Gespeeld worden: Ce jell °C joue aver (les caries. h deux,
den:
trois , dit spel wordt met kaarten, tus.cchen twee ,
-

drie personen gespeeld. Spelen. zich vermaken,
dartelen; iets zonder moeite of inspanning doen:
-

JOUG.1017

-

Cat enfant se joue avec tout ce qu'on lul donne,
dat kind speelt, vermaakt zich met al , wat men
't geeft. (paét.) Un ruisseau qm.i se joue inns
les prairies, eeoc beek. die door de weiden dartelt,
zich (bar de weiden kronkelt. - Co travail vous
aurait paru dililcile, mais it la feit en se jouant,
lit werk zonde u moeijel'jjk hebben geschenen, maar
hij heeft het spelende verriet. - La fortune se joue
de mnoi. de fortuin speelt niet mij, bedriegt mijne
ontwerpen, enz. Se j - de qe. . de qn. , niet iets, met
iemand svotten, scherteen, den aek scheren. Ii no
Faut pas se j- de lEeriture sainte, de Ia religion.
men moet niet de heilige Schrift, niet (le godsdienst

niet spotten. Ne vo ez-vons pas qu'on se joue de
vous? ziet rij niet, dat meen niet u sehertsi? U ten
beste houdt? U COOl' den gek houdt? II se joue de
vos exhortations , hij spot met awe vermaninpen.
(Proc.) Le chat se joue de le souris , de kat
speelt met de muis', de fortuin drijft met ons haar
spel. (fain.) Se j - it qn. iemand op eene onbezonnen wijze aandoen zich aan iemand wagen:
y

-

-

,

,

Ne vous jouez pas a lui, fl n'entend pas raillerie,

doe hem niet (ion , waag a niet aan hem, blijf von
hem af, hij verslaat geen scherts. II s'est joué a
son maî)re, hij heeft zijnen heer aangedaan, het
mimt hem willen opnemne , hein aan g evallen. Na
vous jouez pas h cela, na vous v jouez pas. wees
zoo gek niet dit te doen, laat mi daarmede niet in,

laat dit staan.

Jomierean, m. (fam.) Slecht speler, kink m.

Jouet, m. Speelgoed, kinderspeeltuiq H.: J'ai
echetd des j-s pour nies enfants, ik heb speelgoed
voor mijne kinderen gekocht.
(fig.) L'hommo
est souvent Ie j - de Ja fortune, de niensch is dikCD)jl.c (le speelhal der fortuin. Paasei-vous Wij
veui)le 'vous servir de j - ? denkt n(j, dal hij zich
tot uwe speelpop, tot mime' gele zal laten aebruiken?
Je ne veux pas être Ie j- ie sots, ik wil niet von
g ekken worden uitgelagclen. Pendant iteux jours
noire 'vaisseau fut Ie j- des vents et les hots, timmee
daqen long was ons schip een spel (de speelbol) van
'wind en golven.
('Ian.j Gehiticetuinje mi., ket
hapje van 't mondstuk.
(Mar., Tech.] iVrjvingsplaatje, beslag n.i-s ie pompe, poirmprijlclmeslap. .11-s de sep de drisse, potp l aat. scheenplaal r.
J- d'ancre. inqezonken plaat 1., binnenplaat van
-

-

-

-

den ankerslok.

Jonette, f. [Chas.] Ondiep konijne'nhrb mi. em!
.ci?elen(le door t konijn gegraven ('iii onderscheiding
van terrier)
Jomseus-, in. -euse, 1. Speler ni., speelster t.
(fain.) Vous Otes Un rude
une rude j-euse. gij
sjjt een ruwe speler, speelster, ij kunt niet spelen,
.ctûeijen , dartelen of pij (loch iemand zeer.
et fain.) C'est min rude j - , 't is pem'aarljkinethemmn
.

,

-,

(,

aan te legpen: lit] verstaat geen gekscheren.
In
weer gebruikeljken zin: Speler, speelster van een
aan reçels ondcruorpen spel, inz. liefhebber man. 't
spel, speler van beroep. .1- de hillard, le carfes,
m'l'dchecs, biljarlspeln' , lcoart.c'peler, scaakepelem'.
Ce jeune homme est tin j- , die jonoehinq is een
speler, is eau 'I spel cer.cloa[d. Tieami (bon) joueur,
aanrenaamn, onbaatzcehtig speler (die zich zelven
hij winst en verlien pelijic blijft). I'mlanvats joueur,
onaangenaam, knjjreriq speler. (Prov.) La hafle
-

-

chercite Ie j-, va an j-, of elhipt.: Au 1)011 j- Ia
belle. La balie nu j. z. BALI.E De deux regarlants i! Y CH a loujours un qui devient j-, van
twee toekijkers le'or(lt er altijd één een speler. -

(Corn.] J- (le Ja bourse, ii Ja hausse, beursspeler,
drijver ran actie-spel of apiotare (z. dat woord).

-

.1- d'instrument, 'instrument of .epeeltuiû.he.cpe-

Ier ('in dien zin ter'enwemordie, alleen von gerinqe,
onbeduidende muzikanten oebézigd) .cpeebaman. J
euse ie liarpe, (Ie violon, harp-, vioolspeelster.
J - de Farces, grappenmaker, kluchl.creler. J- le
gohelets, g oochelaar. J- de marionnettes, marionnetten- of poppenspeler.
Jouffin, e, adj. liolwanoic' , met bolle, dikke,
(mpqehlaze'im wangen: E)fe sera i( jotie. Inais clie est
trop j-e, zij zou aammcahhiq zijn, maar heeft te bolle
waneen.
[Mar.] Avant j - , vette, bolle. ronde
s tompe boeg in. Ook ale sub.et, (fam.): Un gros
j - , een eli/'mm'ana, holbenhla7er.
mu. Jak n. (%lettre les boeufs nu j - , de
ossen in 't jak Sj?(l'flflefl, hun 'I lik onbe' een.
Jak
n. , dienstbaarheid, onclemweroi'np, sla(fig.)
vem'nij, afhankelijk/meid f, d,:can( 'm. Secouer Ie
43*
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,-, S'a ffranchir du j- liet juk afwe,pen, zich van

dienstbaarheid, slavernij, onderdrukking bevrijden,
zich vrij maken. Mettre sous le j-, Onder 't juk
brengen, onderwerpen. Le j- de Ja servitude, de
Ja domination, het juk der dienstbaarheid, der
overheersching. Le j- de I'étiquette, de dwang der
beleefdheidsvormen. - Le j. du riariage, de I'hymen, het huwelijksjuk. (le huwelijksband, de echt III.
- [H. iom.] Jak IL twee in den grond geplante
pieken met eene derde daarop, onder welke soort
van nalg de oude Romeinen hunne overwonnen
vijanden srnc'deljk deden doorgaan.
[ Mar.]
,

--

Sjorhout IL, knuppel m. (om touwwerk inee te
draoijen. - ITeclLj J- dime balance, z. V a. FLEAU.
Jougan, m [H. n.] Soort van steenuit m.
jofli, 111. Voedzame drank m. der Japanéven,
uit het gekruide en verdikte sap va n gebraden
rundvleesch bereid.
Jouières . Jouillères, f. p1. [Hdr.] Zijmuren m. p1. cmvi sluis.
Jotiir, V. fl. Genieten, genot hebben, gebruiken,
het bezit, gebruik, genoegen of voordeel van iets
hebben, I 0 u i 55 t i e a. 3- dun privilége, dun
droit, i n, 't bezit of genot van een voorregt, van
een ieqt zijn. J- de cent mille francs de rente,
100,000 francs rente hebben. - Votre pèrejouissait
encore dune parfaite santé, uw vader genoot nog
eene volmaakte gezondheid. 11 est majeur, ii jouit
de son hien, hij is meerderjarig, hij is su 't bezit
van zijn vermogen. Ii jouit du repos, hij geniet,
smaakt de rust.— J- tout eenl est un plaisit' barbare,
alleen genieten is een barbaarseh vermaak. L'art
de j , de kunst van genieten. .louissons, le temps
tuit, laat ons genieten, de tijd snelt tienen. - 3- de
qo., 't genot van leinands aangenomen omgang,
van zijne dienstvaardigheid hebben. - ( farn.) J
dune femme, de omhelzing, de hoogste gunst eener
vrouw genieten. - J- de I'elni)arras de qn. , zich
over iemands verlegenheid verheugen.
Jouissance, C. Genot, hebruik II. La j les
droits politiques, des droits civils, 't genot, bezit
der staats-, der burgerregten. Avoir pleine et
eutidre j de ses biens, in het volle genot van zijn
vermogen zijn, het volle, geheele gebruik daarvan
-

-

-

hebben. Cdle terre ne lui appartient pas, ii n'en
a quo Ia j (lusufruit) sa vie durant, dit gavel
behoort hein niet, hij heeft er slechts het levenslange vruc/itgebruik van. Troubler qn. dans la j ,
iemand in 't ge
not, in de bezitting storen. - Genot n., genieting I., vermaak n., wellust m. II est
privé de foute j , hij is van alle genot, vermaak
beroofd. Les j-s de l'amour, du maiiage, de genietingen der liefde, des huwelijks. - ( fam.) Avoir
Ja j dune femme, z. v. a. jOuin dune femme.
- [Fin. ] J- de telte époque, tijdstip van 't jaar,
waarop de schatkist de interesten van een op 't grootboek ingeschreven kapitaal uitbetaalt: J- do 2
mars, du 22 join, rente- uitbetaling van22 maart,
van 22 junij.
,Jouissant, e, adj. [Prat.] Genietend, in t genot: Majeur usant et j de ses droits, meerderjarige, die in 't volle bezit en genot van zijne regten
staat.
Joeijou, fl1. (fam.) Kinderspeelgoed ii. (jouet).
-1- de £'iormandie, Z. EMIGRETTE.
Jour, Hi. Dag m., daglicht, zonnelicht, licht n.
A In pointe of Au point du j-, bij 't krieken of
aanbreken van den (log, bij 't eerste ochtendlicht. Le
j- commence ii paraître, 11 commence a faire
het wordt dag, licht. Au pe t it j ' bij 'teerste schemerlieht. 11 est j , II fait grand j-, 't is dag, volle
dag. Le j baisse, décline, de dag loopt ten einde,
de avond valt. A la chute, sur Ie déclin du jour,
tegen den avond, bij zonsondergang. Voyez cette
étolfe nu j , nu prarni j, bezie die stof bij den dag
of bij 't licht, bij vollen dag of tij 't heldere daglicht. Otezvous un peu du j , ga wat uit het licht.
La j- ne pmnètre dans cette clambreque par une
petite fenètre, die kamer krijgt geen ander licht
dan door een klein venster. Fuir Je .i - Ja lumidre,
J'éclat du j , het licht, het daglicht ontvlieden, schuven Travaillez-y de j -, en plein j , werk er bij
dag, bij klaarlichten dag aan. Demi-j-, Faux-j-,
z. old. -- (podt.) Le dieu da j , L'astre du j ,
Le flambeau du j , Le père du j-, de god des dags,
het gesternte des daas, de dantoorts , de vader van
den dag, de zon. - J- artificiel, kunstlicht, elk
ander licht don dat der zon. Le j- quo donne le
-
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gaz, one bougie, une lampe, het licht van t gas,
van eene kaars, van eene tamp. - Placez ce tableau
dans un autie j , plaats die schilderij in een ander
licht, zoodanig, tint het lichter anders op valt. Moa
modèle était dans un mauvais j , mijn model stond
in een verkeerd licht. Présenter une dtoffe a difféients j-s, eene stof op verschillende wijzen tegen
't licht houden. Mettre ge. dans son j , ietsbehoor
lijk in 't licht plaatsen, zoodanig in 'I licht plaatsen,
dat het zich op de voordeeligste wijze voordoet. (lig.) Mettre une affaire dans un faux j , la prdsenter sous un faux j , eene zaak in een valsch
-

-

-

-

-

-

daglicht stellen, haar uit een verkeerd oogpunt doen
beschouwen. Mettre qc. dans on beau j-, Z. BEAU.
Mettre une pensée dans tout son j , eene gedachte
in al hare klaarheid voorstellen. - Cette proposition est claire comma le j , dat voorstel is zoo
klaar als de dag, is zonneklaar. - Mettre nu j ,
het aanzijn geven of schenken, tee wereld brengen.
Mettre un livre au j-, een boek in 't licht geven.
Mettre one chose au j-, nu grand j , cciie zaak
aan 't licht brengen, wereldkundig maken. Ceux it
qui je dois le j-, Zij, aan wie ik 't leven te danken
heb, uit wie ik g eboren hen, mijne ouders. Cet
homme craint le j-, die man schuwt het licht,
durft zich niet vertoonen. Le grand j- de Ia pubilcitit, de algemeene openbaarheid. - Se faire j , zich
een' weg, een pad banen, zich opening en doortogt
verscha/fen, doorbreken: Its se sont flit j- an tm
vers des ennemis, zij hebben zich door de vijanden.
heen geslagen. Le cation fit j dans ce bataillon,
het geschut maakte opening in dit bataljon. TOt ou
tard la vérité se fait j , vroeg of laat breekt de waarheld door, komt de waarheid aan 't licht. -- Voir le
j , het daglicht, het levenslicht zien, geboren worden. Perdme le j , sterven. - (fig.) Ce livme na
vu le j- qu'après Ia mart de son auteur, dit boek
is eerst na den dood des schrijvers in 't licht gekomen. Ii y a hien longtemps que eet habit na
vu Ie j-, dat kleed heeft in langen tijd het licht
niet gezien, is in lang niet gedragen. Voir le j it
travers qc., (ten dag, het licht door iets keen zien.
- Venir an j , voor den dag, aan den dag komen.
- II est j- cbez lui, chez elle, hij, zij is op, opgestaan, bij de hand, men kan zich bij hein of haar
laten aandienen. 11 eet petit j- cliez lui, cliez dle,
hij, zij is pas ontwaakt. - ( fi g. et fans.) C'est le
i- et Ia nuit, Ils ne se ressemblent pas plus qua
1e j- at in fluit, zij g elijken (verschillen van) elkan
dvi- als dag en nacht. - Elle est belle comma Ie
3-, zij is engelachtig schoon. wonderschoon. Elle est
belle it Ja chandelle, mais Ie j- gate tout, zij is
kaarsschoon, maar bij dag moetmen haar niet zien.
Ella est dans son beau j , zij ziet er van doop goed
uit. - Les dames naimeot pas Ie grand j-, de
dames houden van 't sterke datlicht niet. - Brûler
Ie j , bij helderen dag licht branden; - (prov.) de
zon willen verlichten: cviie klaarblijkelijke zaak
willen ophelderen. Cda ,jette beaucoup de j- sur
cette affaire, dat verspreidt veel licht over die zaak.
Je na vois aucun j it cette affaire, ik zie geen
uitweg, geen middel, geen licht, geen gat ni die zaak,
ik weet niet, wat van die zaak te maken. Si je
vois J- it vous seivim, indien ik kans, rnogeij/ch.eid
zie om u te dienen. - Donne r j it one affaire,
eene zaak op de baan, ter sprake brengen. Donner
du j- h one affaire, eene zaak ophelderen, haar in
't licht stellen. - (Loc. prov.) Demain ii fern j-,
morgen komt er weîi een dag, dat is morgen nog
bij tijds genoeg. Ce qi se fait de nuit parait au
grand j-, ook het meest verborgene wordt openbaar.
- [Arch.] Licht, vensterlicht, venster n., vensteropening f. (bale, bée): Ce j est !den pmaliqué, dat
licht is goed oanqebraqt. Les j-s dc celte maison
soot t i en mnéiiagds, de vensterlichten von dit huis
zijn goed verdeeld, behoorlijk oongebragt. J- droit,
ter borsthoogte geplaatst licht. J- " <«) plomP, le lood
invollenel hebt. .i- d'escaliem, trapli c ht. -- [Jur.]
j- de coutume, vensterlicht, dal de eigenaar van
een huis in een' niet -gemeenschoppeljlt'en muur heeft
of laat maken. J- de servitude, dwanglicit, venslee in, een' muur ten gevolge van een ret of hijzondere overeenkomst. 3- de soulfmance, venster,
dat op '5 buormans erf uitziel, zonder dat deze
zich daartegen verzet. - {Constr.] Spleet, opening f., naad, dag i, licht n. , lucht, tusschenruimte f. Ces planches ne joigneiit pas, ii y a
duentre deux , die planken .cluten niet aaneen,
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er zijn naden, openingen tusschenbeide, men ziet
er den dag, het licht doorheen. 11 y a de grands
i -s dans cette inuraifle, er zijn groote scheuren,
spleten in die muur. Le j- entre les hordages,
de nood of lucht tusschen de buitenhuidspianken.
- [Artill.] J-s, tusschenr'uiniten, openingen f. p1.
tusschen de sc/ianskorven.J- dessieu d' on atrut, gat n.
Mdc.,
van de as. J-s de tourillon, oorgaten a. vi.
lion.] Tasschenruimnte, speling 1. tusschen twee raderen. - [ Peïnt. Licht, nabootsing van 't licht in
cene schilderij.
J-s, lichten, heldere toetsen of partijen in cciie schilderij. Sa\oir hien mêler, Oliser
'ver Neti les j-s at les ombres, licht en schaduw
goed in acht nemen of weten aan te brengen.
Dag ni., de tijdmaat of t'jjdruimte van 21 uren;
ook: de tijdruimte tussciten zonsopgang en zonsondergang. J- arlificiel, Z. AIITIFIGIEL. J- civil, buigerlijke dag (van den eenen middernacht tot den
daarop volgenden) . J- astronomique, astronomische
dag (van den eeneii middag tol den daarop vol,qenden) . J- solaire, zonnedag (tfjdsverloop tussclien
tu'ee op elkander volgende doorgangen van (le zon
door den nieridiaan). J- siddral, sterredag (tijdsverloop, (lat eeiie vaste ster behoeft om tot den
meridiaan terug te keeren). J- inoyen, middelbare
dag (die t midden houdt tusschen de veranderlijke
dagen, welke de zon aanwijst). z. ook INTERCA
LAIRE, COMPLEMENTAIRE, CANICULAI1tE. La semaitie
a sept j-s, de week heeft zeven da g en. Le premier
i de septemlire, de eerste dag van september. Au
troisième j- du mois, op den derden dag (ier maand.
Quel j- es[-ce aujourd'hui? wat is 't van daaf, voor
dag? C'est 'in j de fête, 't is een feestdag. Ui) jde jeûne et de prière, een dank-, vast- en bededag.
J- maigre, gras, vasten-, vleecchdaq. J- de Ian,
nieuwjaarsdag. Le premier j- de Noël, (Ie eerste
kersdag. Au second j- de pâques, op den tweeden
paaschdag. j- de naissance , geboortedag. 3- de
eeldag.
congé,
sp
J- de palais, regtsdaq. .1- (Ie juge
ment, oordeelsdaq, jongste dag. J- de courier, de
poste, postdag. Un j- ouvrier, ouvrable, eenwerkdag. J- d'hiver, d'autornne, d'été, de printemps,
winter-, herfst-, zomer-, lentedag. - Z. ook BAnBE,
CRITIQUE. Le j- d'hier, de dag van qisieren. Le j
de VOPif'JC dag. Je ne la i pas vu (Iès ce-d'avnt,
j -lh , ik heb hein van dien clog of niet gezien.
Pi'endre j- avec qn., eenen dag met iemand bepalen, vaststellen. Dites moi votre j-, zeg mij uw'
dag, den dag, waarop 't u gelegen komt. Ce gëuiéval a pi'is j-, die generaal heeft den dag, de dienst
overgenomen. A j - prélix, nommé, op den bepaalden„ genoemden dag. C'est non habit de (h) tous
les jours, dat is mijn oliedaaqsc1i kleed. 11 y a
cjuelques j-s, eenige dagen geleden. Ii na reviendra
pas avant (IuiflZe j-s , hij zal nit binnen 1 11 dagen
terug zijn. Dans buit j-s, Dans quinze j-s, Danjourd'imui en unit, en quinze, binnen 8, H dagen,
heden over 8, Vt dagen. - Les beaux j-s, (Ie
schoone dagen, eerste lenteciciqen; - ( fig.) de tijd
der jeugd, de lente des levens, Ses beaux i -s s o it
passés, zijne (hu i-7 e) sclioone dagen zijn voorbij. -Bon j-! gO((Iefl dag! Donner, Souliailer le bon j(of loii j-) Ii tin. lililUnd goeden dag, een' goeden
c/ag wenschcn. - [[)évof. ] Bon j-, hoore feestdag,
hoofdfeestdag. Le ioui de Pthjues est tin bon j ,
de paaschdaq is ren Itooge feestdag. - ( pop.) Fa ire
son j , ter communie, ten avondmaal gaan. - Etre
ii son dernier j OJ) 't sterven liggen. Sari dernier
J- approc.hait, zijn einde naderde. - Les grands
i -s, de Iane zomerdagen; - [F1it.] De landdagen,
de algemeene regt(1a'en, waarop de yema,tigden
van voisk'is vergaderden. - [Coin.] 3-s de faveur
of de pièce, Z. FAVEUR. Se eieltre P j , al zijne
zaken. briefwis.selinge'n, rekeningen, enz. in orde
brenqn. Ella ii j- avec les livres, de boeken tot
op den loopenden dag bijgeschreven hebben. [Mar.]
J-s de planclie, Iedagen, 1e tijd, de tat lading en
tossing toeuiestane dagen. 1-s de séjour, vertoijda,en.
(fig.) Le godt du j-, de hedendaag.sche,
thans heerschensle, tegenwoordige smack rn La
mode do j-, de legenwoordige mode. Les élègants
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sera venu sur ses vieux j-s, wanneer hij oud zal
geworden zijn, in zijne oude dagen. - [Ecrit.]
L'Ancien des j-s, de Eeuwige. Mourir plein de
3-s, zat van dagen, zeer oud sterven. -- Aux pre
miers -s du monde, in de kindschheid der wereld,
in den eersten tijd na de schepping. - (fig.) La
vie de l'homme nest qu'un i - , 'smenschen leven
duurt maar een lag, is zeer kort van duur. Rè g ne
dun j-, zer kortstondige re,qdring. - (Lor. fii. et
fans.) Ii vit au j- la journée, hij leeft van zijne
elag ljksche verdiensten: hij leeft van de hande in
den tand, verteert dagelijks wat hij wint; hij leeft
als ei-olijk Fransje, zorgeloos. Se met.tre ui tous les
i -s, zich te zeer blootstellen of wagen. Ce coioé
dien se met a tons les j-s, die komediant speelt
schier eIken dag 11 iie faut pas mettre ses proteeteurs á tons les -s, men snort zijne beschermers
niet misbruiken, 'niet te dikwijls zijne toevlugt tot
hen nemen. II no faut pas mettie cain a tons les
i-s, nico moet dit niet dagelijks gebruiken, wat
verschoonen. (Deze laatste uitdrukkingen zijn verouderd.) - J'irai chez vous un beau j-; 11 y a

beau j- que je ne I'ai vu, z. BEAU. Cette chose
est longue comme on j sans pain, deze zaak duurt
te lang, men wordt er verdrietig bij. II tient ses
grands ,j-s, hij ontvangt vele lieden bij zich. Uit
beau J de Dien il vous preridra, eer gij het voorziet, te een of ander t ij d, zal hij u beet hebben. 11
y a encore 3- davis, het heeft geen haast. (Proc.)
A chaque 3 soul son mal, sa peine, ieder dag
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Les j-s se suivent et ne so ressemi)Ient pas, de eene dog is de
-

-

andere niet, wat heden niet gebeurt, lean morgen

gebeuren. Flier, aujourdhui. (lemain soot les trois
i 5 de l'homme, cle menscli, leeft, bij den dag.
Jour komt nog in verscheidene bjjwooi'deljke uitd'rukkingen voor: ui JOUO, open, openrewei'kt, dooi
zigtig, met openingen, (Ioorluchtio: Cetfe tour est
biItie Ir -, deze toren 'is doorzigt'ig gebouu'il. Ui
panier t i - , een opengewerkte mand, korf. Perce
(1 j , doorgeslagen. - DE JOUR: Etre de 3 , Ie dagdienst, de wacht hebben. '- Ooit: bij dag, bij dugicht: Ccci est arrivé de 3 , dit is bij (lOf] geschied
l
- DE JOUR a AUTRE, DE JOUR EN JOUR, TOUS LE
JOURS, van dag tol 'Jag: Je l'atlends (Ie 3 en 3-,
ik verwacht hem elken dag. II devient Ions les i -s
1)105 méchant, hij wordt van dag tot dag ondeuqendes-. - DE JOUR ii AUTRE, al /cups. alien qskens
,
laiigzamerhand. - o'tr JOCO h L'AUTISE, van den,
renen dag tot (leir anderen: Remettre one affaire
dun j- it l'autre. -- I'AIi JOUR, eiken dag, per day ,
dagelijks, daags: Ii pale deux florins par j-, hij
betaalt twee gulden daags. - JOUR PAR JOUR, dag
'coor dag, elken day: Jon al fait relation j- par
-
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3 - , ik heb ei- dag voos dag, eiken day verslag van
gedaan. - JOUR POUR JOUR, ( /) den day af, juist
OJ) den (lag: II mourut u an aprèselle, j - pouri-.
hJ stierf een jaar fl0 haar, op den dag af. -- Al,'
I'lIEJIIER JOUR. Op den eersten clay de n besten, zoo
spoedig mogelijk. - UN DE CESJOUJIS, dezei daags,
oil C(n' (Ier eerstvolgende dagen: Je 'i'iendrai vous

a premier j-. 1111 (Ie ces i -s. f.'AU'CIIE
JOUR, onlangs, niet langgeleden, vOdi' eeniqe daoen,
vóór eenigen tijd: II était l'antrej- (ci. - 1)UJOUIt
AU LENDEMA1N , tusschen ran doug en morgen, reeds
den volgenden dag. --- 1)E IJEUX JOURS L'UN, 010
den anderen dag. - UN JOUR, ode, Eens, op zd-

keren dag of l(jui , eenmaal, te een of ander tijd:
II vint me tronver on 3 - , hij` ku'arn mij eens, op
ztke'ren tijd bezoeken. \'IIUS vous n)uviefldrez no
.1 - de ce que je 'vous dis, gij zult nog eeniio'ial
denken er ii 't geen 'ik ueq
Joimdaiu ill. [&str,j' Jordaan ni., een klein
noordeij/Ic gesternte. - iGèogr.] Jordaan f. (rivier).
JoiiadIiiii, ni. [Pra [ .] Ce 3-, de llui(ligc (lag.
de dag Vail loden. (in eneli're gevallen zegt 111(71
-thans aujouril'liiii.)
Joiirdiu, in. [11. D.], Z. V. u. 110LOCEN'FI7E.
Joiet, in. [U. n.j Gedekte venunscheip f.
Jouaiial, ( (ij. a. (alleen qehi'uikel'jj/e 'in): Livie
3 - ' da(!boek, elag'reqi.siei' ti. (vein ontvan g en uitdu j- , de modeIeei'ijes. - 3-s, danen m p1 _ leven n., gaaf, koop en Ve('krMIJ). Papier 3-, Pap(ers jourleeftijd ni., lijd, waarin men leeft. Finir, Terminer naux, (lelf]hl(ld IL, (Ia(.iiladen ii . p1. -- JOUI(NAL, 711.
j-s, zijn levei eindigen, ,ctert'eii, Alirégor, Avaacer Dal/boek, (laqberiql. (l((rcei'hOOl; da gblad ii , coose,s J-s zijne (1(1e/en, zjjn leven verkorten. Je ne Ie ront(krant)f., lijdhla(l. l'jjslcrhr'(fi, 'we'eOblad, maandferal de mes j-s, ik zal dot nooit doen, Nous no 1
j oii r ii 0 0 1 ii. .ii- ollicie!, stuateblad, J- dune
verrons point cola de nos j-s , wij zullen dit in campagne, (lull siege, dun voyage. dagverliauivaïi
1)515 leven, in onzen leeftijd niet zien, Quand fl een veldtogt, beleg reis, - UJtimeut, .cch:epe-.
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dagboek, scheeps-journaal. Pub1ier un j-, een dagblad uitgeven. 3- quolidicn, hebdoina1are, mensuel,
daG-, week-, maandblad n. J- péiiodique , tijdschrift n. ,J- du commerce, 1undelsblo(L. J- Iitt€raire, scientitique, pol itique, letterkundig, wetenschappelijk, staatkundig tijdschrift. Que disent les
journaux ? wat zeggen, berijten ac dajb1aden? Mwrn eener oude landmaat f., nog in sommige
fransche departementen in gebruik. - [ H. eecl. ]
Daqeljkscli brevier of getijboek n.
Jou1'11 aHei,ière,adj. Daqeljkcch, alledaaqsclz:
Travail j , dujeijkse/i werk n. Occupation j -ière,
dagelijkse/te béziheid f. - Veranderlijk, wisselvol
lig, onbestendig, wispelturig: Cest un Domme j ,
't is een onbeslendiq, wispelturiq man. Les armes
sont j -ières, de wapenen zijn (het uwpenqeluk is)
wisse(vaIliq.—JOuRNALIER, ill. Daglooner, daiiuur
teî-, daggelder. C'est un uauvre i 't is een erin daq
ooner.— [Mar.] Etre an j-, op versch rantsoen zijn
(van een schip, dat zijn proviand nop niet aan
boord heeft en zijne behoeften bij den dag koopt).
-1- Joainalisrne, in. Daqhlad- of tijdschriftwezen n., fjezaiïten!fjke dagbladen ii. pl., geest, invloed m. der dagbladen en tijdschriften', j a u rnaUseous n. - Journaliste, m. Dagbladschrijver, tijdschriftsteller, uitgever van of medewerker aan een dag- of weekblad, aan een maandof tijdschrift, j 0 U r n a t i s t rn. - [Iinpr.j Zetter m.
van een dagblad of tijdschrift.
Journée,f. Dag m. tijdruimte tusschen iemands
opsta
an en naar bed gaan. II a uien employé Ia
i , hij heeft den dag goed besteed. Jai travaillé
toute Ia j , ik heb den geheelen dag gewerkt. Dagwerk n., werkinansarheid in. gedurende een'
dag; dagloon n. Homme de j , Gens de j , daggelder, dagtooners. Louer des gens a j-, a Ia j-,
c'ne'nschen in dagwerk, op dagloon huren. Je lui
dais trois j-s, ik ben hem drie dagen loon schuldig.
11 travaille ui Ia -, hij werkt op (in) dugeld. 3de lÉtat, geU)OOfl dareld, daggeld van 't rijk. (fin. et fain.) Menhir h Ia j , in dagoeld liegen, van
't liegen dagwerk maken, Gewoon zijn te liegen. (Loc. prov.) Vivre nu jour Ia i , z. JOUR. Faire
tant parses i -s. que
het doormoeiteen arbeid
zoo vcr brengen, dat . . .; (iron.)het zoo bont maken,
dat ... (Deze zegswijze is verouderd.) Faire i
hlaauwen nuiandaq houden, 's maandags-blancse,
niet werken. J- gagne , 1- rnangée, uit de hand
in den tand. - Dagreis 1. II y a une J- de cliemin
d'ici (i cclie vifle, die stad ligt eene dagreis van
hier. Marcher h grand,-s, á petites i -s , groote,
kleinedareizen mo/sen. II derneure ui troisj -s d'ici,
hij woont drie dagreizen eau hier. J- d'arme,
dagmarsch eens leGers. - 3- bourgeoise, gewone
werkdag of deiqarbeid.
Travailler (t Ia i- do
roi tegen een niet te bepalen loon. voor een
later te bepalen loon arbeiden. - [Mii.] Dag, dag
va;i den strijd; slag, veldslag m. Co fut one
sanglanle i-, 't was een bloedige dag. La j de
Marengo, de Waterloo, de dag, de veldslag van
Marengo, van Waterloo.
Journellement, adv. Da g elijks, alle dagen,
eiken dag: II y travaille I-, hij werkt er dageljhs
aan.
Jourioyer, V. n. Den dag zonder werken, lui
doorbrengen.
Josion, iii., Z. V. a. SQUALL marteau.
Joiife, f. [Ape. mii ] Steekspel n., het lansbieken te pward. II empoita Ie prix de Ia I-, hij
behaalde den prijs in 't steekspel. J- a lances luisées, (t fér ernoulu, strijd met gebroken, met scherpe
lansen. -- 3- sur 1eau , watersteekspel (waarbij
twee met lansen gewapende mannen, ieder op de
voorplecht eener schuit staande, elkander in 't weter trachten te stocten). - Bij uitbreiding: 3- de
cods, de cailles, hanen-, kwartelgevecht ii. Le i -s do i)arreau, de spieelqevechten der balie,
de debatten of twistredenen (Ier odvokaten. Joutei' , v. 5?. Een steekspel houden, lansen
breken. 3- cur l'eau, een watersteekspel houden.
- Faire j les coqs , honen met elkander laten
vechten. - (fig.) Je ne oue conseille pas de jcontre lui, ik rood U niet, u met hem in woor
-
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denslijd in te laten.

Joiitereaux, cii. Vi. Z. JOTTEnEAUX.
Joufenir, m. Steekspeler, lansbreker in. (fern.)
Cest on rude -, 't is een geducht lansbreker,
—

kampioen; 't is alles behalve een rnal.scke tegen-
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partij, 't is gevaarlijk niet liens in twist, in wearderstrijd te geraken.
Jouve, 1. Ptaarn van een' afrikaanschen vogel.
t Jmiveuce, f. Jeugd f. (alleen nog gebézigd
in): Fontaine de i-, verjongingsbron 1., Z. FONTAINE.
1- Jouverieeau, in. (somtijds nog hoestend gebézigd) Jongeling, jon. man m.: Vous êtes on )ol1
i- de me donner des conseils, ij zijt een lieve jongen (gij zijt er de man wei naar) een mij raad te

geven. (Men heeft ook jouvencel gebruikt, stoarvan:) t Jouveneelle, f. Jong meisje n., jonge
dochter I , juffertje fl. — JOuVeIIteIDeIIt, ode.

Jeugdig als een jongeling.
Jovial, e, adj. (fam.) Blijgeestig, blijmoedig,
lustig, vrolijk, operuimd, joviaal: 1 -1 umeur,
Complexion i -e, blijgeestig humeur, gestel n. (De
Acadérnie weigert aan dit woord een mannelijk
meervoud.) - Joviale, 1. Vergadering f. op donderdag. — ivuain eener door koningin Christina
te Stokholin opgt rigte akaddinie, die 01) donderdag
hare vergaderingen hield. - Joviak'meiat,
ode. Op lustige, blfjgeestiqe wfjze. - Jovialité , f.
Blijgeestigheid. bljinoedigheid, opgeruin'tdleid, vroljklieid, jovialiteit f.
Jovien, ne, adj. [Myth.] Wat Jupiter betreft, tot Jupiter behoorend. - iMinér.j Tot de
aardveranderingen vóór den zondvloed, voor den
historischen tijd behoorend. - Jovilabe, m.
{Astr.j Werktuig ter voorstelling van dc planeet
Jupiter en here t manen of wachters voor een
gegeven tijdstip, j 0 V t I ci b i u in n.
1oyaa, Ui. Juweel, kleinood ii,, opschik, tooi m.
Elle etait chargée de i -x, zij was niet kleinooden
overladen. Les i -x de la rouronne, delcroonjuwevlen, rjkskleinooden. - [Prat.] , Z. BAGUE. - (iron.
et bui.) ('est Un beau i-, dot is wat duis, een
kostelijk stuk.
Joyeuseiuent, ode. Op vrolijke wijze, met
bl(jii.cchap, vrolijk. Nous y passâr
nes i- Ia journhe,
wij brogten dooi den dag vrolijk door. —Joyeu
seté, f. (fam. et jdais.) Kortswijl, hoerlerj f. Joycux, ease, adj. Vrolijk, blijde, lustig, opgeruimd, lV(htii(17tiq. Vivre i- et content, vrolijk
en eergenoegd leven. Homme Wen i-, zeer opqeruimd, lusti g uien. 1%lener one vie i -euse , een
vrolijk leven leiden. — Une j -euse nouvelle, eene
blijde, verheugende, verhl(jdende, heugelfjke, tij (hog. -- Chants j - , vrolijke liederen n. p1. of
vangen iii. pt. - (f(iin.) Bande i -cow, vrolijk gezelschop n. - ([list.] 3 -euse entrée, blijde inlogt ni., vrolijke inkomst 1., in de voormalige Oostenrjkeche Nederlanden, eene soort van verdrag
tusschen dcii regent en 's lands stoten, waarbij de
eerste. voor zij
n into.qt en huldiging in de hofstad
de bestaande priellegien moest bekrachtigen.
Jozo, in. [H. n. ] Blaauwezeegrondet, blaauwgronciel in.
Juibabe, f. [Bot.] Indische (weinig bekende)
schors t. van vanleije-reuk en smaak.
Jubaile, f. [H. ni, Z. GIBIIAR.
t Jube, f. Manen f. p1. (can den leeuw, van
het paard): - kam in. van zélcere dieren); —
helmiopsieraad n., maan f. (cinhiei). — Soort van
vrouwenkleed n. (jupe).
Jnbé, in. [Arch.] 11aoqzaal, okzaai, dokzaal t,
f7aIelj/, die weleer aan 't einde van het koor lusschen de hoofdzuilen was geplaatst en teenwoordig ook aan 't einde van den beuk tegen den westgevel ciangebrogt wordt, alwaar het orgel en het
zangkoor met haar vei-eeviqd zijn en men eeoc orgelg alerij en eeoc muz(ik- en zanggalerj of wel
eene van beide aantreft. - (Lee. prov.) Faire venir
0_n. ii j-, iemand wel in orde weten te krijgen. naar
Zijne ij»en doen dansen. II est venu a j-, hij heeft
zich onderworpen, alles gedaan, wat men hebben
wilde.
J uhilaire, ce/f. Tot het jubelfcest behoorend:
Fête j-, Annie j-, jubelfeest, jubeljaar n. - z. ook
onder JUBII.É.
J uthilation , f. 1reugdebedrjving, vrolijkheid.
II y avail grande i- dans cello maison, er was
in dat huis groote vreugdebedijjrin.q, groot gejuich,
men at en dronk er naar hartelust.
Jubilé, m. [1-1. jiid] Jaar des jubels. jubeljaar n., ices der kwijtschelding (volgens de wet
van M zes om de 50 jaren gevierd). - [Calh.j
Aflaaljaar, volle en algemeene afloat in., door de pausea om de 23 jaren (weleer ow de 50 en vroeger
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nog om de 100 jaren) en bijgcwqtiqe gebeurtenissen verleend, j U b 1 1 w u rn n -- Iiaweljks-jubel n.
jubelvieriiijj van een 50- of jarifj huwelijk, gouden bruiloft, zilveren bruiloft f.: Faire j , gouden
of zilveren bïuilof1 houden, ju b ilëren. - Iijj
uilbreidinq ook: Jubelfeest n. der 50- of 5jariGe
arnbslbrkleediny. - Ook als wij.: Chanoine, Docteur, Fonclionnaire j- of Jubilaire, kanunnik,
doctor, ambtenaar, die 50 jaren zijne bediening
heeft waargenomen , jubilérend kanunnik, enz.,
jubilaris m. - [Jeu] Faire j , het spel in de
war werpen (zoodal niemand verliest of wint).
S Jubilei-, V. a.: J- on vieux domeslique, een
OU(Iefl bediende van de dienst vrjfttellen met de
lie/ft van zijn loon. - JUOILER, V. a. Vreugde
bedrijven, j u b i léren.
Jubis, in. Kistjes-razijnen f. id., in de zon gedroogde druifrazijoen van Provence.
Juc, m. Roeststok m. (gebiuikeljker juchoir).
Jiicliart , ilL [Métro!. ] Zékere landinaat in
Opper-1)uitscl2land en Zwitserland, ongeveer gelijk
een oud niorgen, jaar/tact, jauchert, jucit, juk ii.
Jiicher, V. fl., en Se jiicher, v. pr. Roesten
(rusten), zich 0/) een tak of stok nederzetten om
te slapen (eljk vele voGels en inz, de hoenders
doen), op het rek gaan. Les faioansjuchent stir les
arbies, les poules dans Ie poulviller, de fazanten
roesten op de bootnen, de boenders in 't boenderhok. Quand les poules se juclient, als de kippen
op 't ic/c gaan. (lig. et fum.) Zeer hoog en niet
behoorlijk gehuisvest zijn: Ilest alléj au quatriè
(dlage), hij heeft een verblijf, een hok op (le-me
vierde verdieping betrokken. - 1 let part. passé is
ook wij.: Oiseau juché sur le hout dun ai'tre,
boven in een boom roestende vogel in. - [ Man.]
Clieal juclié. liever BOULETÉ. - Juehoiv, M.
Roest I , roeststok m. (ivoarop de boenders slapen),
hoenderrek, kipperek n.
J Udaisille, adj. Joodcch: Croyance, Religion
oodsc/i geloof n., joodscke godsdienst f. - ( fir/ )
prétalion j , valsche, verdraaide, uitlegging of
verklaring f. - [Minér.j Pieri'esj-s , jode'nsleenen,
olijfoteenen m. p1., olijfe'ormigesteenen, die Toen in
Judea, Palestina, SileziO vindt. - it LA JUDAIQUE,
toe. adv., of J adai'quement, adv. Op zijn joodecli,
op joodsche wijze. - Judaisants, ni. p1. 147 eder afvallige joden ; joodocke seclarissen ; leeroars, wijsgeeren onder (Ie joden. - Judaiser,
V. n. Joodsche plegtijiieden, gebruiken of wetten
waarnen'ien ; .- op zijn joodse/t leven, bet mei de
,
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joden houden. -- (fain.) Bedriegen; scliaçjcleren,
den jood spelen. On a reproehd aux premiers din tiens de j - , non heeft den eersten Christenen verweten, (lOt Zij joodsche plegtigheden wcarnamen

- Ji;tlaisme, ni. Jodendom, judaismus ti.
Judas, in. Verrader, va/schaard, judas m.
(met zinspelin,q op den afvalligen apostel Judas
iskariolk). - Raise,' de J-, judaskus, verraderlijke has ni., valocie liefkozing f. Tnaître comme
j - , hoogst verradeiljk. - (Loc. prov.) Avoin on
poll de J-, judas -hoar hebben , rood . rcsacltip,
rookleurig boor hebben. litre lamné COffliflO .1-, de
eeuwige verdoemenis verdienen. - ( fi g.) Kijkgat,
spieot n. (Sin ccce zoldering, om le zien of te
lzooren wat ei' bene/en oinqaol).

Jadelle, J U(IèIe, f. [II. n.j , Z. V. a. FOULQUE.
Judleande, f. [Log.] Onderwerp n. van

een voorstel. -. Judieat, m. [Log.] Gezegde n.

van een voorstel. - Judlealeur, in. [Log.]
Koppel- of bindwoord ij. van een voorstel. (licalif, adj. et sub.ct. in. [Gram.] , Z. V. a IND1CATI F. - [Prat. ) Eene uitsn'oak bevallend, die
kracht van wet heeft. -. Sjudieation, f. [Phil.]
Oordeelvelling f. Judicatoiie, aaj. [Anc.
prat. ) Vonniovelfend, j U (I i C (1 t Ô r i s c h. - Judieatuui Solvi , (pr. —tonic - ) (latin.) [Prat.]:
Caution j - , boi'tot eens vreeindelings, die een'
regtsliandel aanvangt, voor de betaling der regtskoslen. - J
f. I/erterainbt n., stand in.,
waardigheid f. COfl regter, j a d I c a to u r 1. [El. earn.] Regterambt n. hij de oude ilebreOn. Jsadieiaire, („, (Ij. Reiter1jk, qeretelijk. Acte j - ,
regterljjke akte t. Onclie .1-P geregteljk bevel n.
Vente j - , verkonping op regterlijk bevel, gereleljke
verkooping f. Témoin j - , getuige in regten, voor
't pe'regt. -.- Cda est contre bates forrnes i -s , dat
is tegen alle reqtsvcninen. - [RIIéI.] Genre I - , geregteljke voordraçjt, regtswelsprekend/ieicl 1., we!-

JIJGEMENT
sprekendheid der balie. - JUDICIAIRE, 1. (fam.)
Oordeel n., oordeelskracht f. , beooideelin,qsvermogenn.: Cethonimea laj- font bonne, deze oian heeft
een zeer goed oordeel. - Judiciaiieiiieut, adv
Op regterlijke wijze, regterljic. - Judiciel, le,
adj. Jij geret of de re(tbank be/iooiend, i'egterltjk. - Judicleuseiiseut, ode. Met oordeel,
oordeelkundig, wijselijk. 11 agt t toujouis j - , hij gaat
altijd met oordeel te werk - Judieiaiix, lease,
adj. Oordeelkundig, mel gezond oordeel beaafd,
veestanlig, wijs, schrander. Homme j - , verstandig
man. Sn répoiise n'était pas judicieuse, zijn antwoord was niet oordeelkundig , niet snedig of
sc/i.rand r.
Jugal, e, adj., z. v. a. ZYGOMATIQUE.
Juge, in. Regtei' m. Dien est Ie souerain, le
supreiiie j - , GO(1 is de opperste reyter. - Nummer,
Instituer des j-s, regters benoemen, aanstellen. Jdell, bargeelijise regler. 3- cnimiimel, crimindle of lijfsti a/[eljke 'regter. 3- anbitnal, .sckeidsregter. 3- cornpitenr., wettig, bevoegd rebter. 3- de paix, vrederegte', kantonregter. 3- instructeur ofd instruction, Z.

INSTRUCTEUR. Pensonime no peul ètne j-en sa propro cause, niemand kan refter in zijne eigene zaak
zijn. - (Prov.) Dc iou j - bniève eenlermre, eengek
is terstond met zijn oordeel klaar. - 3- Iiotté, (weleec) gelaarsd , niet çjegraiiaeerd refjter ; (nu)
onkundig
kundig regler. - Bijuitbreiding: Beoordec lam-, beslisser; kenner, kuntregter; .scheidsman,
sclteidsregter. Vous ètes nmauvais j - en cda, gij
zjjt hierin een slecht beoordeelaor, kunstretler. Je
vous en fais j - , ik laat is daarover oordeelen, doe
(Jij daarin uitspraak. INOU5 YOUS pnendronis pour
i - , wij willen u tot ocheidoman nemen. - La post.éi'itë es) on j - iumpan[ial, de nakrnmelingsckap, het
nageslacht is een onpai tijdig regtei. - (fig.) Les
sens sont quelqueiois lej -s Iruampeurs, de zinnen
zijn somtijds t(e(Jriegelijke re;ters , beowdeelaars.
La raison est an j - sé ene, de rede is een gestreng
regter.— [U. 80Cr.] Riç,lei ni. (bij de oude Israelielen,
van Jozua tot Samuel). Le li'.re (les J-S, of enkel
Les J-, het boek dem' Birteren. - [1yth.] Les j-s
(les enters, de regters der onderwereld (Minos,
.Eaeus en. Rhadaenanlhus).
Jugé, e, adj. (enpart. passêvanjugen): Affaire
i -c, beoordeelde, besliste zaak t. Pensommue j-e, gevonnist persoon. Bien j - , mal appelë; Mal hien
appelé, goed gevonnist, sIre/mt geappelleerd; slecht

gevonnist, goed geappelleerd (formaten, 'waarmede
eene hoogere reglbunk (IC uitspraak eener lagere
bekrachligt of verwerpt). ...... JUGE, cii. Gereetel'j/ke
uitspraak f. Le hien j - , I.e mal j - , dc billijke, de
verkeerde uitspraak.
Jitgeable, wij. (woord van Miraheau) Voor
'l gere,t te betrekken, voor 't (Jere(t be/iooi'end.
J zigemeat, 11,1. [Prat.] Oordeel, regterlijk oordeel, vonnis ij., uitspraak, regtsj)reking, voanisvelveIling f. J- thiuitaljle, juste, billijk, rc(tvoardiq
oordeel of vonnis. Assister a uo j - , cciie i'egtspreking bijwonen. Appeler (ion j-, Vtfl een vonnis oppel/dien (z. APPELEII). Folie siguilien, exicuter un
i - , een vonnis laten beteekeneii, ten uitvoer leggen.
- MeltFe ijn. en j - , iemand een crimineel n'oces,
een lij/tra/Trl)jk geding aandoen. J- par défaut,
vonnis bij 'verstek. .1- "ai- biti - al , scheidsi'etei'lijke
uitspraak, gewijsde veto qoede mannen. z. ook Ï)CCISIF, CONTRADICTOIRE e. a. bepalende woorden,
ook CONFIRMER, ESTER, LIESSOIIT, etc. - (Divot.)
.1-s de Dieu, Gods oordeelen of raadsbesluiten n.
»1.; - [Arme. Coot.], Z. ORDALIE. - [Relig.] J- ternier, laatste oordeel, wereldgere'jt ij. Le jour du j - ,
of enkel Le j - , de oordeelsdaq III. Quand In trompette
do i - soniiena, als de bazuin van den oordeelsdag,
van 't laatste oordeel zal blazen . - ( Loc. J)rov.)Cela
dunera jnsqu'au j- (lender, (lot zal in dereeuwigheuL
rlareii, (/(101 (5 geen eind aan le zien. - Oordeel,
gevoelen n., ineenincj , zienswijze t.: Porter, DonDer son i - sun on dent, sun on auteur, zijne meening, zijn re'voelen over een geschrift, over een'
schrijver u itbrengen. Fonder, Asseoir son j- sun
one pnobaliititei, zijne 'meenieq op eeneuaarschijnljjkheid gronden, bouwen. 3'en demeure, Je inca
tiens h son j - , ik houd 'mij aan zijne uitspraak,
aan zijn gevoelen. - Vous alles de inauvais i -s
le voire prodlialo, gij velt een onqunslig oordeel
over uu'en naaste, ij denkt kwaad van uwen
naaste. - Oordeel, beoordeelingsvermnogen, verstand,
begrip n., oordeelskracht f.: 11 a le j- bon, solide,
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am et tiet, hij heeft een coed, grondig, gezond en
juist oordeel. Le j lui manque, 't ontbreekt Item
aan oordeel, aan oordeelsk,uclit. - [Log.] Oordeel n., verstandsverrigtinq, waardoor men beslist
of er al of niet overeenstemming lusscken twee begrippen bestaat: Toute comparaison entre deux
objets produit ucessairement un j , elke vergelijking tussclten twee voorwerpen brengt noodwendig
een oordeel voort. Tout j quon exprîrne est une
proposition , ieder uitgedrukt oordeel is een voorstel.
Jugeoliise. Jugoilne, 1. [Bot.] , z.v.a. SESAME.
Jugeoteur, in. (dénigr.) Onbevoegd, slecht beoordeelaar m.
Juger, V. a. el n. Oordeele'n, een oordeel of vonnis uitspreken, vonnissen, iegt spreken, uitwijzen;
een oordeel vellen, eene uitspraak doen, beoordee
len, beslechten, beslissen; - meenen, van meening
of gevoelen zijn. achten; zich verbeelden, denken,
gissen, vermoeden. J- un procès, een regtsgeding,
tene zaak uitwijzen. Jugeant en dernier ressoi't,reqt
sprekende in het laatste ressort. 3- contre droit et intson, tegen regi en billijkheid uitspraak doen of vonnissen. J- tine pei.sonne, iemands reglszaak beslissen,
cenen persoon vonnissen. Je vous jugerai, quand
j'aurai vii les pièces, ik zal cciie uitspraak over u
doen, wanneer Ik de stukken zal gezien hebben.
On a jugd mal de lui, men heeft kwalijk over hem
geoordeeld. Ii ne sait pas j- de Ja poésie, hij kan
niet over de die/it/mast omdeelen. 11 nest pas
dîfflcile de j ce qui en arrivei'a, 't is niet moejelijk te oordeelen, wat daaruit volgen, gebeuren zal.
Que jugez-vous de cda ? wat oordeelt, denkt gij,
meent gij daarvan ? Que jugez-vous que je doive

vende jood, de joodsche wandelaar (naar de volkssage een schoenlapper van Jeruzalem, Ahasveros genaamd, die aan den let- kruisdood gevoerden Jezus
eene rustplaats vóór zijn pot/tuis weigerde en deswegen door dezen veroordeeld werd om tot aan
zij
ne wederkomst op aarde rusteloos rond te wandelen). - [U ii.] Dubbelmondige visch, jodenviscit,
hainervisch m. - ii LA JUIVE, Inc. adv. Op zijn
joodse/t, naar joodse/t gebruik. (Van godsdienstgebruiken sprekende, zegt men liever a la judaïque.)
Juillet, m. Julj, zevende maand van ons jaar,
hooimaand f. Ii est uP en j - , Ie premier de j - ,
hij is in juljj, den eersten juljj geboren. - [FJist.}
Révolution de j - , Julj-revolutie f. , omwenteling in
Frankrijk gedurende drie julj-dagen (journées de
de oudere tak dei Bourbons
j.) van 1830,
verdreven werd
en
waarbgjongere
tak, die van Bourbon-Orleans (daarom dynastie de j - je1weten) ten
troon kwam.
,Jtiiii , rn Junij, zesde maand van ons jaar,
zomerinoond 1.
Juiver, V. a. , z. v, a. JUIIAISE1I. - Jiiiveiie, f. Jodenwijk, jodenstraat f., jodenhoek rn
(quartier des juifs). - (fig. et fans.) Woekerhandel in., seltagclterj, afzelterj f.
Jujube, f. [Bot.] Roode borstbezie, juje) b e t.
- JUJUBE, 01. Verzachtend borstmiddel fl, uit jujubes bereid, borstklontje n., borstsuiker 1. - Juj tibier, m., /Jorslbezieboom, jujubesboons in.
Jute, in. [ITI. n.] Z. IIJLE.
Julep, in. [Méd.] Koeldrank in.
Juliane, f. [Bot.] Z. V. a. JITL1ENNE.
Jatien, zie, adj. Juliaansch, wat tot Julius
faire? wat meent, oordeeltgij. dat ik doen moet? C(ésar behoort, door liens ingesteld is. [Citron.]
ie juge cela propos, ik ach t dat voor goed, be- Calendrier j-, Jaliaan.cche kalender ni., de door
Jul C. ingevoerde verbeterde tijdrekening, waarbij,
hoorlfjk. 11 en juge comma un aveugle des cou
leurs, hij oordeelt daarover, jel'ijk een blinde over in plaats van het maanjaar, het zonnejaar, ter lengte
van
365 dagen en 6 uren, ten grondslag werd gelegd,
de kleuren. Ne jugez point, si vous nu voulez pas
etre jugé, oordeel niet. zoo gij niet wilt geoordeeld dat daarom Anuée i-ne, juliaansche jaar n. heet.
worden. J- d'auti'ui par soi-mêrne, anderen naar Ere j -ne, juliaanscite tijdrekening f. Période j -ne,
zich zelven beoordeeleu of afmeten. L'oeil juge des juliaansche periode 1'., eeoc tjjds-uirnte van 2 8 X 19
couleurs, l'oreille (les sons, liet oog oordeelt over >< 15 = '7980 jot-en , na welker verloop zon-, maande kleuren, het oor over de geluiden. - Jugez queue en indictie-cirkel gezamenlijk opnieuw beginnen. int ma joie, Si JO fus mvi de revoir mon his, stel SAINT JULIEN 11). [lion.] Naam eener pruimsoort,
U eens voor, vetbeeld u, hoe groot ntfjnv vreugde en eener perensoort f. -. Soort van Bordeaux-wijn in .
Julienne, f. [Bot.] -Nacht- . stokviolier,
was, hoe verrukt ik was, injjnen zoon weder te
zien. Vous pouvez bien j- qu'iJ n'en fut pas fort bloem f. vetit damast. -. )Cuis.J Moeskruidensoep 1.
content, gij kunt wel denken, dat hij daarover niet (ook potage it Ja j - qeheeten). - a LA JULIENNE
zeer tevredenII est aisé de j - cl'oh cela part, bc. adv. Onhandig, onbeholpen. - (/1g. et (am.)
het laat zich gemakkelijk inzien, raden, denken, Peeoudre sa robe it la j-, eene fout of domheid,
waar dat Van (laan koitti. - [Pautne] J- la balIe, op cviie Onit(lfldifJe wijze beinantelen of goed maken.
Jutis, ill. [H. n. ] .Jonkero'isch n. (ginelle. donden loop des hals vooraf bepalen, voorspellen; (lof ii.
(/1g. et (am.) den afloop Vait eene zaak vooruit zien, zelle.
Jiin.ni-as, in. (p , — race.) indisch gebloemd
beooïdeeien.
Juniart of Gernart, in. Muilos, osezel rn. ,
Jiîgei'ie, f. [Any. jur.] Jsegtsqebied, ressort of
grondgebied n. eener reglbank. - Beoordeeizucht; muilpaard n., fabelachtige bastaard van liet paarongegronde kritiek f. - Ju;eui-, m. [Aitc. prat.] den- of ezels- en het runderqeslaeht.
Jumeau, elle, (weleer gumeau, gèrnelle). Te
Raadsheer m., die geene rapporten uttbrengt, tnaar
alleen oordeelt. -- (iron.) Oordeelvellet', iemand, eenel' dragl geboren: Frères ,j-x, Soeurs j-elles. of
die aitjd oordeelt en bedilt, Zonder zelf iets te kun- als subst. JIJMEAUX . JUMELLES, tweelingbroeders,
..

-

a

me n voortbrengen.

J.igJaiidé. e, adj. [Bot.] Naatdennotenbooin
gelijkend, wainootaclitig. Jugaiidéet, t. wal
notenboomen ni. pl - Juglandicole, (Ilij. Op
-

den notenboom levend.
Jiigoliiie,

f., z. JIJtEOLINE.

Jcigulaire, adj. [An a t.] Tot de keel behoorend,
de keel betreffend. La reine j , of als subct.: La
j , de keelader f. Z. ook COLF'E. - [ H. n. ] PoisSons J-S Of als subst.: i-s, keelvinnigen m. pl., visschen, wier buikeinne n onder de keel geplaatst zijn.
Mii.] J-s, sloi inband fl1. (van een helm, van
-

-

.-

[

'

een' sjako).

t JeigiiJateiti' , ni., z. v. a. i;onGvua. -(leg. et lam.) Onverdrageljik vervelend mensch.

--

a., z. t.'. a. EGOIIGEII. - (fifj. et
faut.) Doodelfjk vervelen; afpersen, afzetten.
-:-

, Diigitei,

V.

JiigiIes. I. p1. [Asty.] Naam dec drie sterren
von Orions gordel, en ook van de twee sterren aan
de borst van den Kreeft.
Juif, ive, adj. Jood,cclt, van Judea: Prôtre ijoodse/t priester. La peupie j - , Ia nation juive, het
joodschc volk, de joodsche natie. Villes juives, steden van J u dea. Homme j - , Femme juive, of ale
.vub,ct. JUIF, in.. -lYE, 1. Jood rn, jodin t. - ( fig.
(,t fam.) Woekeraar, scltagcheraar in. (Lor. pray.)
Etre riclie comme on ]., schatrijk, onpehoord rijk
andelende, rondzwerzijn. — Ie j - errant. (le wandelende','

tweelingzusters. Elle accoucba de deux, de trots
j-x, zij beviel van tweelinqen, drielingen. Cast nu
j - , 't is een tweeling. - Ooi van dieren en van
twee zoarnqeqroeide vruchten gebézigd : Chiens j-x,
tweelinghonden, twee honden uit P/it nest of broed.
- Porniiie, Noix j-elle, tweelingappel in., tweelingnoot f. - [Tech.] Alattbies j-x, twee dooi'

buizen verbonden destilleerkolven, waarvan de eens
tot ontvanger vein de andere dient. - [Anat.] z.
GASTRO(TNEMIENS. J-x of Extenseui's do pied, groote
lweelings- of strekspieren f. p1. vats den voet. [Bot.] J-x, Geslacht van paddestoelen en. p1.
Jwimelées, f. p1. [Tech.] Twee overlangs aaneeiie.sloten stukken hout.
Justieler, v. (t. [Constr., Mar.] Schalen, van
schalen of wangen Voorzien, schalen omleggen:

Notre grand mu , wyatit conseuti dans on COUP
de vent, nous pi'ofitâmes de l'enbe1Iie pour Ie j - ,

daar onze groote moet dooreen' rukwind gekraakt
was, maakten wij von de invallende s tilte gebruik
om hem te schalen. - Het part. passé is ook adj.:
Mat jusnelP, geschoolde, gewaagde toast en.
Jurnelle, f. [Teelt.] Elk dvi' beide opstaande
slakken van cciie VTijapers. boekdr ukpers. enz.,
Waal! f. zijstuk H.. lIT 't algemeen de raam van
ieder der twee (/Jhjke metalen of houten stukken,
die in 't zainenstel eend' machine voorkomen. [A rit if.] Dubbele vuurp)Jlm. - [Ane. artill.] Dubbele
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vuurmond in., kanon met twee monden. - [Mar.]
Schaal, wang f., uitgeholde k l amp iii., la n gwerpi g ,
aan de eere zijde uitgehold en aan de andere zijde algerond stuk kont ter versterking (b. v. van masten,
raas). J- de racage, rijbed n. J -sdebaux, balkschalen. J-s dassemblage, zijschalen,. J-s de brasséiage,
stootschalen t. Pl. , brasklarnpen til . p1. J-s a traî
ner les mats, schoenen rn. p1., smeerhouten ii. p1.
om masten te versjouwen. - J-s de recliange, waarboze schalen. J-s de campagne, losse schalen. [Bias. I J-s, tweeiingsbalken in. p1. (zamen niet mee
dan één gewone dwarsbalk bestaande). J-s passes
en croix, uit tweelingsbalken gevormd kruis n.
[Opt.] Dubbellujker in., dubbele boned- o[ope
ra_ kijker m. - [Carr I Soort van zeer ligt rijtui g n. pl. , met dubbelen bak. - z. ook onder JUMEAtJ.
Jtinieiit, f. Meiiie t., moederpaard n. (Proc.)
(z. onder CHEVAL. - [ Atic. tech.] Muntpers f., die
door een paard werking werd gebragt. - Ju.
menteux, euse, adj. [Méd.]: IJrinej-euse, dikke,
troebele pis t. (als die der merrie).
Juiiipéracé, e, adj. [Bot.] Naar den jeneverboom gelijkend. - Jutiipéraeées, f. p1. Jeneverboomen rn. p1. -- Jun ipère, m. Arabische wierookboom, Jeneverboom ni.
Juiion, 1. [Astr.1 Juno, naam eener in 18 0
door harding te Lilienthal ontdekte coplaneet (zoo
gelieeten naar de myth. Juno. Jupiters gemalin).
Oiseau de Junon, Juno's vogel, de paame M.
-

-

Junotial, e, Junonien, He, Jitnonique, adj.
Juno betreffend ofaanfano belioorencl,J te n 6 a t s c Ii:
Fiertd junonienne, fierheid, trotscit/ivid als die van
Juno. - Jniionies of Jtinonales, f. p1. [Ant.]
Ju?wfeesten 11. p1.
Junte, 1. (ecpafjn. junta, vereeniqing, verbindtenis, vergadering; van daar:) S- sanitaire, de cornmerce, apostolique, :gezondeids-, handels-, apos
tolisclie jun t (t f. (in Spanje en Portugal). - Koninklijke junta t. of staatsraad al. in Spanje; regérings-comittd n. - Jutites , f. p1. [Phuioi.]
BoeIeverkoopess-jenootschap Ii. in Venetië, dat zeer
sc/wane drukken heeft qeleverd.
Jupe, f. Rok, vrouwenrok n'. Corps de j ,
tij/je, roklijf n. .1- (le dessus, le lessons, boven-,
onderrok. Troussez vos j-s, ligt uwe rokken op.
Jupiter, in. [Astr. 1 .Jupite ni., eeoe der hoofd
planeten (coos' den myth. Jupiter, den oppersten der
goden dus (i eiwelen). Les satellites, Les bandes de
J-, de wachters of manen, de donkere strepen van
Jupiter. - Oiseau de J-, Jupiters vogel, de
arend ei. --- Aibre de J-, jupiter.cboom , de eik ni.
- [Bot.] Barhe de .1-, Z. BARBE. Fleur de J-, jupitersbloem 1., zwitseische honirdauw in. - [Aich.]
Philosopliisc'i of alchimistis c h good n.; --- tin n.
- S Jupitriser, V. a. Een uitspattend leven
leiden. (der-rok rn.
Jupon, rn. Onderrokje n., korte vrouwen -onJurable, adj. [Féod ] Eedpliqtiq: Fief j ,
leen n., waarvoor de eed van getrouwheid moet afgelegd worden. --Jni'ableté, f. [Fëod.] Regt n.,
om den eed van getrouwheid te vorderen,. -- Jetrade, f. [Féod.] Ambt n., (lat tot eedaflegging
verpiigtte. -- Juraiide, 1. Ambt n. eens qezwoseven hij een gild, overmanschap ii. van 't gild; tijdduur in. van iie waardigheid. - Gezamenlijke
gezworenen in. p1., coilegie n. von gezworenen (koop-

-

-

-

lieden).

J Urassien , ne J nrasslqiie, w(j. [Gëogr.,
(;do l .] Tot den Jura of zijne bewoners beiworend:

Couches jurassiques, Jura -lagen of schichten t. p1.
- Als subst.: JtJRASSIEN, Dl. , INE f. Jura-bewoncr ni., -bewoonster 1. (zworene in.

Juat, al. (weleer) Schepen (te Bordeaux) , ge-

Jiaa-atoiie, adj. (allee;) voorkomend in): Ca u tion j - , WOa?bOrfJ, borqtogt m. onder cede. II a
en rn ain-levée our on caution j-, hij verkreeg

tegen zijne beëediode belofte opheffing van 't geregie/uk beslag. - f Cout.] Intérêts J -s, geregtelijk

toeoekende renten 1. p1.
Jiiré, e, ad]. (en part. passé van jurer): Ge-

zworen, bezworen, onder cede verzekerd of be-

krachtigd, bePedid. Fol j-e, bezwaren troon, 1. Courliei- j - , Traducteui j - , betedigd makelaar.
vertaler (transloteur) M. - Z. ook CIIIELTIi. - ( fi g.)
Ennerni j - , veoklaode, orvqrzoenlijke. gezworen
vijand, doodvijand m. -• .1111w, m. Jiii.j Gezworen- 111.. /i(1 eener jury (z. dat woord). -- (weleer) Gilde-overman, gezworene m, -- Jnrée t.

[Mw. cout.] Jaargeld n., dat de burgers aan des

vorst of keer opbragten, om in geval van proces
o -egt te verwerven. - Bu'rgermeente f. - Itegtsonderzoek n. - Verloofde, bruid f. - Mettre en j ,
te koop veilen. (In al die beteekenissen verouderd
-

en in onbruik).

Jurernent, ni. Eed in., eedzwering f. zonder

noodzaak; vloek in., vloekwoord n., verwensching,

vervloeking 1. On ne te ci-olia pas, rnaigrô tous
tes j-s, men zal u niet gelooven, ondanks al uwe
eeden. It fit d horribies j-s, hij braakte verschrikkelijke vloeken, verwenschingen uit. - Somtijds

Z. V. a. SERMENT.

Jui -er, V. a. Zweren (bij); zweren, bezweren;
.-- sterk verzekeren of bevestigen ('t zij niet of
zonder eed) : J- sa f01, bij zijne trouw zweren. Ii
jure SR foi, son Dieu que..., hij zweert bij zijne
eel , bij God, dat... Dien en vain tu ie jureras,
gij zult niet ligtvaardig bij God zweren, gij zult
(lea
naani gebruiken.
Gods niet ,
en
- J- Ia
paix, de n vrede bezweren. J- tidélité obéissance,
trouw, gehoorzaamheid zweren. j- Ia mart, la
,

mine de (In., ierizands (lood, verderf zweren, vast

besluiten. - Vloeken (bij), lasteren.: II ne, fait que

.1 - Ie oom de Dien, hij vloekt gedu'riq bij Gods
naam. - JflRER, v. n. Zweren, een' eed afleggen
of doen. II jura sur son honnenr, hij zweert bij,
0)) ZijflC eer. J- SUi I'évangile, op het evangelie
zweren. - Yoodeloos eeden doen of zweren; vloeken, lasteren: Ii jura h tout propos, hij zweert bij
iedere gelegenheid. Ii vint a mol en jur
ant, hp
ku'aen vloekende Op mij aan. - (fig.) Ce violen
jure, die viool kiest. Le vert jure avec le bleu,
groen en blaauw passen volstrekt niet bij elkander,
steken te scherp bij elkander af, vloeken tegen elkander. - L'orgueii jure avec in misère, iwovaardij en armoede passen slecht bij elkander. - (Lee.
prov.) J- (i tonics mains, voor geen' voischen eed
terug(,lCinzen. 3- sur Ia parole du maître, bij
'S meesters woord zweren. S'il ie tient qu'h j - ,
Ia vaclie est C neus, als 't mooi op zweren aankomt, dan hebben 'wij gewonnen spel. - z. ook
CHARRETIER, PAIEN. - SR JUREII, V. ps. Elkander
zweren of onder (ede beloven. us se sent med une

arnitié éternellc.
Jutear, fl1. Vloeker, zweerde. lasteraar. C'esl
UH grand j - , 't is een groot vloeker. Uit j- da
nom de Dien, een 1q-steraar van Gods acorn. —[H.
de France] Priester, die tijdens (Ie eerste revoutie
den. eed OP (le bu.qerl'(jke constitutie ddr geestelijkReid afleide. - (foe. prov.) J-s de Bareux , ligtzinnige eedzweerelern (die niet 'van plan z ijn
eed le houden).
ven eed
Juri, in , Z. Juni.
J itiiiietioii , t. (vroeger jurisdic! ion) Begtsmagt t., i'egtsdwu'ïig m.; -- reqt.gebied ii., regtsban im, jurisdictie 1. .1- ordinaire, laïque of
sécuiaire, ecclésiastique, gewone, u'ereld!ijke, geeslelijke regtsmogt. On lui a attrilind in j - out tou t
Ie pays, men heeft hem de regtsinagt over 't gansche

land toegekend. .-- La j - de cette cone est trèséten(lue, '1 gebied van (lit geregtshof is zees uitgebreid. - Somtijds ook: geie q tsliof, geregtelijk ligcReam II.: Les j-s infërieurcs, de lagere .qereqtshoven n. p1. - (fig.) Cda nest pas de votre j - . dat
is buiten uw gebied, daarmede hebt qjj niets le
ice/icc, dat gaat •u geheel niet aan. Cda nest pas
de ma 1 - ' daartoe ben ik niet bevoegd. - Juri-

dietioineI, le, adj. Tot de regtsmagt, het regIsgebied behoorend. - Jut-idique, odj. Geregteljk,
in reqieii, volgens de reqlsleer en etc regt n, in den
ïeqtsvorm: Cette sentence eet j - . dit vonnis is gerejte1ijI:. Cola nest pas j-, dat is niet volgens de
reglci, , in den irgisvoirli. - J iii-idiqaenient,
adv. Op gereglelijice wijze, volgens i-egten.
J uriseonsulte, in. J.JeqI.sqeleerde, raadgevend
kenner der regien en ivetien. - Jan- ispi - udence, I. Regtsqeleerdheid, reqtslcundc, wetenschap
van de regten en wetten: Ii es t savant en j - , hij
15 een ere'aren reqtsqeiecrde. - J- canonique, eivile, crirninelte, kene is van 't kerkelijk, hurger1jk
1(jfstrafjeljgic req't, kerkelijke. burgerlijke, lijfstrafel( be reqtskertnis t. -- ReqtssIetsel, aangenomenf
regtsbeqrip 11.: La j- de in cons na janlais 'varid
sil r ce point, liet reitsbegrip ran 't hof is zich
omtrent dat punt altijd gcljjk gebleven. rislirudent, rn. (iron), z. v. a Jurnsnorsua'i'E.
J uriste. ill. Regtokenner. 'regtsgeieerdc. leer-

-

4024JURION
aar in, schrijver over de reglen, inz. theorétisch
retsge1eerde, j u r i S t m.
Juroii, ni. ([am.) Gewoon vloekwoord n.,
1oek in. , die iema
nd eigen is, dien kij telkens in
den mond heeft; in 't aiqerneen: vloekwoord n. Le

uron de Henri IV. éfaît ven t re sa i nt-g ns,
t gewone vloekwoord van Hendrik IV. was ventre
saint-gris. - Lâcher Un j , un gros j-, zich een
vloek, een leeljic vloekwooi d laten ontvallen.
Jtii'y, M. (an,ql.) Gezworen qere(Jt ti., retbaiik 1.
van gezworenen, (lie na 't hooren der getuigen
uitspraak then, jury t. La déelaration, La décision do j , de ve'rklaiing, de uitspraak der jury.
J- Militaire, krjgsregtbank, militaire jury. Raad in. van beoocdeeling, commissie 1. van bijzonder onderzoek: J. (Ie lexposition des produits de
I'industrie, beoordeelingsraad in. over de tentoonstelling der nijve heids- voortbrengselen. Lu j des
arts, de gezamenlijke kunstregters.
Jiis, m. Sap, nat n. 3- de citron, de groseilles, cliroensap, aalbessensap. J- de viande, vleesc/i
(zjeu) n. ,J- de veau, kalfsnat n. - 3--nat.jus
de réglisse, drop n., zoethoutsap. - (pop.) Le jde In vigne, de Ia treille, do bols tortu, doctobre,
hel druivennat, de wijn rn
Jusant, rn. (Mar.] Ebbe, eb f. , vallend water n. 11 y a giand j , daar gaat veel eb, cene
zware eb. Le j étale, Le j et utalé, er gaat
geene eb meer, 't is stil of staand water. Mi-i-,
kaive eb, half tij n. Arriène-j-. achter -cb.
Jtuarme, f. JAnc. mil.] Dubbele strijdbijl rn
Juée, f. [Tech. ] Zuur lof fl, zwelçpap f.,
zwelder ni., een zuur water, gewoonlijk uit gebroken gerst en zémelen door gistin g bereid, waarin de onthaarde huiden, gedompeld, of gezweld
-

-

-

-

-

-

worden.
Juselle, f, Z. V. a. MENDOLE.
Jusque, prëp. Tot. ,jUS(1U'ici, jus.jue- M. lot
hier, ti daar. Jusqu'oû ? tot waar, tol hoe ver?
De puis Paris jusqu'â Bruxelles, van Parijs tot
Brussel. Depuis Pâques Jusqu'à la Pentecôte,
van Paschen tot Pinksteren. 11 resta iei jusquh
trois heures, hij b1-er tot drie ure hier. Lisez
Jusqu'au bout, lees lot aan 't einde. Jusqu'au ne
vom, tot wederziens, -- Ar ni jusqu'â in l)OU1sO,
jusqu'aux autels, Z. AMI. - Ikt dient ook om iets
dat buiten de gewone maat of grens gaat aan te
duiden: us oat tud jusqu'aux enfants, zij hebben
zelfs de kinderen fled c[. 11 ai me jusqu'b ses ennetnis, hij bemint zelfs zijne vijanden. II nest pas
Jusqu'aux valets qui sen rnclenl, alien, zelfs de
knechts, bemoejjen zich er mede. --- Somtijds, vooral
in dichtmaal. als 't volgende woord met een' kilnker begint, schrijft en spreekt men jueques : Josques nu cie!, Josques b quand? -- JUSQLJ-A CE
-

,

QUE, bc. conj.

(niet den subj.) Tot dat: Comlattre,

mort suive, vechten of strijden,
totdat er dc (lood op volgt. - (fain.) Jusqu'a
tant que, z. v. a. JUSqU'h ce quo.
Jusquiaaiie, f. [Bot.] Bilzenkruid, slaapkruid n. 3- noire of hannebane of potelie. zwart
&ilzenkruid. 1- blanche, wit blisenkruid n.
Jission, f. Bevel, vorstelijk gebod H. (bij gezegelden brief aan een çerejtohof gegeven, lvi' volvoering van iets, waarin liet weigerachtig was).
Leltie de j-, koninklijke gebadsbrief in., kabinets
bevel fl(sluitjas M.
J sist -an-eorps, in Man s rok, gek l ede role;
Juste, adj. Re ivoardig, regtinatig, billijk. re-

jusqu'a ce que Ja

-

q

deljk, wettig; deugdzaam, opreit, vroom. Dieu
est i - God is regtvaardij. Sentence j -, regtvaai -dig, wettig vonnis c. 11 est 1- que 'vous le dédoiirnagiez, 't is billijk, dat gij hem schadeloos stelt.
Une j - punition, nitornpense. cene billijke, ver-

diende straf, beloaning f. 3- cie! 1 J- Dieu !
vaardige hei; -,el! groote God! - tine j colère,
Un j- orgueil, een regtualige looin, hoogmoed in.
De j-s soupcons, gegronde ar;waan rn. of verdenking I. - Homme j - et craignant Dien, cream
en godvree:end meosch. -- Ook eels subsi.: La
science do j - et de l'inJuste de kennis van wal
regt en onregt is. Le J Jiasginaire de Piaton, de
denkbeeldige brave of regtvaardige van Plato. Le
séjour des j-s, 't verblijf der reqtvaardigen of dec
vromen, de hemel m. - Juist, naauwkeurig, behoorlijk, rigtig, welpassend, in orde: Mesune,
Proportion, Poids i , juiste, behoorlijke maat,
evenredigheid, zwaarte t, Habit J - , wel passend.
-

,

-

-

-JUSTICE

goed zittend kleed n. CaJcnl, Observation j - , juiste,
naauwkeurige berikening, opmerking of wuarneming. - Cette rnontre est i - , dat horlogie gaat
gelijk. (Loc. pray.) Cda est - cornine de lor-,
dal is als OJ) een goudschaaltje gewogen. - Avoir
l'oreiJle, le coup d'oeil j - , een zeer naauwkeurig.
fijn oor of gehoor, een' juisten, scherpen blik, een
goed gezit hebben. Esprit j - , juist verstand, goed,
gezond oordeel n. - Co fusil est tnès-j-, dat geweer schiet op een haar. - In (lezen zin ook van
den schutter gebézigd: 11 est lien j - , hij schiet of
mikt zeer juist, hij is een goed schutter. 3- ai-quebusier, goed buksschieter. - Somtijds ook: te
kort, te naauw, te ligt, te klein, krap: Ce chapeau
mest si j-. que je no pais le rnettre, die hoed is
mij zoo naauw, dat ik hem niet kun opzetten. Cetto
pièce dor est trap i - dat goudstuk is wat ligt.
Le tailleur rn a fait won habit hier, f-, de kleêrmaker heeft mij mijn' rok Vrij krap gemaakt. JUSTE, adv.: Peser, Mesui'er j - , juist w.'qen, meten. Chanter, Raisonner, Parlor j-, juist, naar
den eisch zingen, redeneren, spreken. Cola entre
i - , tout i - dat vast, sluit naauwkettrig, juist,
precies, -. \T0jJ)1 tout j- l'hornme quiJ nous faut,
01001' lS juist de man, dien wij hebben moeten. Etre chaussi trof) j - , te naouwe schoenen of barzen aantrekken. - AU JUSTE, AU PLUS JUSTE, bc.
ado. (van getal, gewi g t, maat en prijs gebézigd):
Je vous dîrai an j - ce quo cela coûte, Ik zal u
juist, naauwkeurig zeggen hoeveel dit kost. Dites
Wen Je prix au i - tout au plus - , zeg er mij
den naasten, den allernaasten pi ijs van. Voyez
an j - ce quo cola pèse , ueeq dat eens zeer naauwkeurig,
zie hoeveel dit precies weegt.
eens
Juste, rn. Boerinnejak n. (z. no/c onder .IIJSTIS,
adj.)
Jiisteinent, a(lb. Op reqtvaarsbiqe, billijke wijze:
II agit j - , hij handelt reftva(11dif/. II a éti j - puni,
hij is naar billijkheid, naar veedienste gestraft. Juist.' VoiIh j - ce quil vous faut, dat is juist,
wat gij hebben moet. Cost j - cda, slat is het juist.
4. Juste-inilieu, ni. Juiste midden 0.: En
toutes chases ii faut s'avoii' garden ten j-, hij able
za/een moet me n het juiste midden weten te housten, noch in 't ccve, nor/i in 't andere uiterste
vervallen. .- [Poiit. ] Stelsel n. V(ifl 't juiste
midden, irz. de geawtigde sta atsparty in Frankrijk
onder Louis Philippe (door de tegenpartij iron.
dus geheeten). - Aanhanger van dat stelsel, van
die partij: Co sont des juste-milieu, 't zijn mannon van 't juiste midden. ' - Ook als wij.: Ministène j-, ministerie Van 't juiste midden (dat de
partij van 't juiste midden. is toegedaan).
J iistesse, t. Juistheid, smauwkeurigheid, stiptheid, t.: Cette balance est dune grande, dune
extrme .j-, die balans is zeer jutst, bij uitstek
zuiver. - La j- dune pense, dune expression,
de juistheid, bepaaldheid van een begrip, van ccve
uitdrukking. II ëcrit, pense, nipond avec j - , hij
schrijft, desist, antwoordt ni el juistheid, gepastheld. -- La j - do coup d'oeiI, de i'oreille, de lespi'it, de juistheid, sCliCTÎJte von den blik. van het
oor, vpn het oordeel. - IArtflI.I
Juistheid van
1.
schot. 3- de tin, zelierheii van tee//en. -- (Man.]
Donnor les plus g randes j-s, een reeds afgerqt
paard volmaken, de loatete hand aan een gedresseerd paard leggen.
Justice, f. Regteaurdigheid, geregtigjheid, billijkI,eid t., regit II.: Notre Mi gotverne axec j - ,
onze leoning regeert met reqtvaae'dqheid. 11 s'y
conduit avec j- et raison, hij gedraagt zich daar&
regtvaai'dig en billijk. - J'ai Ia j - de mon côte,
ik heb liet regit aan rnfne zijde. II a i'econnu Ia
i - de mes Prientions. blij heeft dereg tenardigleid,
de billjieteid van mijne vorderingen of'aanspraken
erkend. On le 1)iiale avec i- inca berispt hem met
reg't. II faut i'eudrej- b tout le monde, men moet een
ieder i'eqt doen, ieder reven viol hem. toekomt. Faitesmol Ia j- de c'ioire, doe nif/ let regt van te gebooven.
-- Regt.sprelcends
overheid 1., qereqt. gerepts!of II.,
regtbank, vierschw.'r f.: regtshandhaving , regt.spleging, regjtsuildeelinq, regi
socfeiinq f. regt n., u sti t I c f. Homme SIC j - , gIeref.tspersoon m. Gens de
i-, gei'egtsiieden, re tees; - .sointijds ook: geeegt.sdienaars ni. Pl. On fera j- au,jourd'hu I, men
zal van daag reqt doen, stra[oefening houden.
..-. Se faire -, zich zelven regjt doen, veroodeclen, ongelijk geven. 11 no faut pas se faire j-

JUSTICIABLEa

sol-méme, men mo e t zich zelven geen rejt
verscha/fen, zich niet wreken. Rendre Ia J-, qereqt
houden, reflt snreke'n, ter vierschaar zitten. On ne
pent avoit j de ce juge, men kun van dezen reg
ter geen reijt krijgen. Rendre ii qn. la j- qui lui
est due, iemand liet verschuldigde re9t laten toekomen. S- vous fern i j- de eet homme, Ik zal u
van dien man reyt verseka/Jen. - Appeler qn. en
i , iemand voor het gerept roepen. Cour de j ( t i ibunal), qeregishof n. La haute j , het hoogere geregt n. Exëcuteur de Ia haute j , scherpreyter rn
J- de paix, de canton, vredeqeregt, Iwntongeregt.
- Ministre le Ia j-, minister vanjustitie. - ( fam.)
Employé de Ia j-, ambtenaar hij 't ministerie van
justte. Bureaux (le la j , bureau von 't minirte ne van justitie. - [ U nit.] Aceomplir toute j-,
alle geregtigheid vervullen. Souffri n persecution
pour in j , om (lee geregtig/eid cviiie vervolging
lijden. - Regteqebied n. [H. de France] Haute j ,
hoog regtsgebied n. (van een' heer, wiens regter
kennis nani van alle burgerlijke en criminéle gevallen, roet 'uitzondering van de koninhlijlee zaken).
Moyenne .1- , middelbaar regtsgebied (vaneen' beer,
wiens regter in alle burgerlijke, doch zelden in lijfstraffelijke zaken regt sprak). Basse j-, lager
regtsgebied (van ceo' keer, wiens regter alleen uitraak Ieed omtent de geldeijke opbrengsten aan
n beer en in oudere geringe geld-zaken).
tie paix , vredeqeregt ii.
Jtistieiable, adj. Aan den reqtsd'u'ctng onderworpen, voor bet regt betrekkelijk, onder zeker
regtsgebied behoorende, staande. - Ook als subst.:
Je ne suis pas votre j , ik behoor niet tot uw
regtsgebied.
Justielaire, udj. et subst. fl1. et t. [Ihéol.]
Hij of zij, die door eigen geregtigheid gelooft
-

-

-

-

,-

-

-

-

-

-

Y

-

zalig te worden.
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Innocence i -e, geregtvaardigde onschuld t. Fait j ,
-

gestoofd feit n. - Conance j-e, gebi llijkt vertrouwen n. - 11 a été j- (Ie ce crime -l á , hij is

von die misdaad vrijgesproken.

Justifier, v. a. Regtvaardigen, van schuld, va
blaam zuiveren, de onschuld aantoonen, does blijken
of bewijzen, vrijspi'eken: Nous l'avons pteinernent
justilìé, wij hebben hem ten volle geregtvaardigd , van
alle schuld vrijgesproken. II a justiflé la rnéinoire
ie son père, hij heeft zijns vaders nagedac'itenis
van alle blaam gezuiverd. - [ Th éol.] Le sang
de Jésus Christ nous justitie, het bloed van J. C.
regivaardigt ons - Bewijzen aantoonen, waar
maken, bewaarheiden (bewaarlieden): Je lui ai jastiflé Ie contraire, ik heb hem het tegendeel bewezen, bewaarheid. 11 justitie par son baptistaire
quil est majeur, hij bewijst door zij-ne doop-acte
dat hij meerderjarig is. - [Jur.] (met het voorzetsel de) II de%ra j- de sa qualité de Francais,
hij zal moeten doen blijken, moeten bewijzen, dat
hij een Franschman is. Yen a l justiflé, ik heb het
bewezen. - Regtvaardigen, billijken, wettigen.
,

L'intérêt public ee saurait j one idle violation
-

lu droit, het openbaar belang kon zulk cccie regteverkrachting niet wettigen. - [Tech.] Juist maken, rigten, vere/fenen; (tij lettergiet e rs) de nieuw
gegoten letter nam de matrijs- of modelletier verefjeiien, j a S t é i e a; - (bij letterzetters) de juiste
lengte aan een' regel geven: J- le composteur, den
zethaak 01) de vereischie regellengte stellen. .1- one
page, one colonne, eene bladzijde, eene kolom door
middel van tusschenljnen (interlinies) of wit op
-

de noodige lengte brengen. - Ook zonder voorweep gebézigd: J- égalenient, gelijkmatig justëren,

de woorden ifjkmatig spatidren om den regel op
de vereischte lengte te brengen. - SE JUSTIFIER,
V. p1'. Zich reçjtvaardigen , zijne onschuld bewijzen:
Je me justitierai de ces calomnies, Ik zal mij

Jiisticie, f. [Bot..] Jasticia 1., z. V. 0. CARMAINTINE. - Justitiees, f. p1. Planten f. p1.
van dien lastei' regtvaardigen, zuiveren. -- Gevan 't geslacht (les jasticia.
regtvaardigd, gebilljjkt worden: Cela tie se justi
Justieiei-, V. U. Regten, eene lijfstraf doen lie pas, dat laat zich niet regivaardigen, niet bilondergaan ten gevolge van een reglerlijk vonnis: lijken.
On a justicié deux honimes, I'uii est fouett e t
Justifieitr, rn Tech.] Vereffenaar in , hoofdl'autre est pendu , men heeft twee menschen geregt, gedeelte van 't snijwerktuig der lettergielers.
de eeoc is gegeeseld en (Ie andere opgehangen.
JutelIx, ease, adj. Sappig, saprijk: Pêche
,1 usticier, in. Voorstander, handhaver van j -euse, sappige perzik f.
regt en geregtigfieid.: Ce prince était grand j-, deze
Jiii'eigueur, rn. [Féocl.] Met een' ljftoQt bevorst was een groot handhaver van het ret, had schonkene iongere zoon rn.
de geregtigheid tief . - [ Féod.J Geregtsheer (ook
4- Juvenallser, v. n. In den bijtend spottenals aIj. Seigneur j-): Ii est hout j- de cette pa- den stijl van Juvenalis schrijven, ju v enaiisdren.
roisse, h( is oppergeregtslieer van (lit kerspel Juvéuaux, ox/f. ni. p1. [kilt. rum.] Jeux j-,
Justiclèi-e, t. Gereqtsvrouw f.
4- Ook als juvenalien 1. 1? 1. , feesten ter ccie van Ju v ent a
adj.: Nos airnées, terribtes i-s , trout "v enger nos of de vergode jeugd, door jongelingen gevierd, die
injures, onze legers zullen, als een vreeseljk straf- aan haar de eerstelingen, van den uitbottenden
qeriqt, onze beleedigingen gaan wieken.
baard toewfjdden.
Justifiable, adj. Te regivaardigen, verdedig
Jiivéiiil, e, adj. (ook in 't fllaflflel. zegt men
baar: Sa conduite nest pas i-, zijn gedrag is niet nu liever juvénile) Jeugdig, der jeugd eigen:
te regtvaardien, is onverdedigbaar.
'o
Grhce j-e, jeugdige aanvalligheid 1. Caprices juJ ustifiant, e, adj. ,1 .J Beqtvaardigencl, véniles, jeugdige grillen f. p1. - - Juvénileregtvaardiqinakend: La grâce.
a I tol j-e.
went, adv. Op jeugdige wijme.
Jtstificateiir, rn. [Tech.] Gelijkmaker, jusJuxtaposer, v. a. [Didact.] Naast elkander
teerder rn. (die de gegoten letters juist gelijk plaatsen. - SE JUXTAPOSER, C. pr Phys.] Uitmaakt). - Vereffeningswerktuig der lettergieters, wendig aanzetten. - Juxtaposition, f. Naast
een driehoekig blik tot beproeving van de hoogte elkander plaatsing f. - [Phys. ] Uitwendige aander letters, j u s t dr i u no n. ; justeerv(jl t. - (-(als zetting f. , het toenemen van een onbewerktuigd
subst. en adj. rn.) Begtvaardìger, regtvaardigend: ligchaam door aanzetting van buiten, juxtapoCette action ne trouvera pas de j-. die daad zal si lie 1.
liven regtvoardigei', verdediger vinden. - JiistiJuzan, rn. [Méd.J, Z. V. a. ÉLIPHANTIASIS.
ficatif, lye, adj. [Prat.) Regtvaardigend, wal
tot regtvaardiginq dient, bewijzend: Pièces j-ives,
regtvaardigende bewijsstukken n.p1. II a été recu en
ses faits j-s, hij is tot bewijs zijner onschuld toegelaten geworden. - Justification, f. BeL:tvaar
K.
diqing, verontscliuldiging. staving, verdediging, verantwoordiging f. Enti'epi'endre Ia i de qn., iemands
reçjtvaardiging ondernemen. II a publié sa j-, hij
heeft zijne verdedioinçj. zijn verweerschrift in 't
K, in. (naar de oude en gewone benaming ka,
licht gegeven. - [Theo!.] La j- des péclieurs, de naar de nieuwe tse) . Elfde letter van 't alphabet
i-egtvaardigmaking der zondaren. - [Tech.] Re- en achtste der medeklinkers, de K f. On n'ernploic
gellen,qte f. (bij letterzetters). La j- est fixée inva guère le k en français que pour quetques rnot
riablernent dans Ie composteur de l'ouvnier, de tirés de langvues étrangères, men bedient zich in
regellengte wordt onveranderlijk in den zethaak 't fransch zelden van de ft dan in eenige uit vreemde
des werkmans bepaald. Vers qui dépasse in i-, talen genomen woorden.
versregel m., die buiten den haak of de regellengte
Kaa of Kaka, m. [Bot.] Ceylonsche kurkuloopt. - Geijjkinaking, vereffening der kolommen. ma f. of ,qeelwortel rn.
- (bij lettergieters) Vere/[ening, vergelijking eener
Kaava of Kava, m. Gegiste drank op somnieuw recioten letter met de malrijsletler.
mige Australische eilanden, uit den wortel eener
Justiflé, e, acij. (en part. passé vanjustifler): plant [piper metbysticurn] bereid, kava in.
-

-

-

-
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Kaaw, in. Gegiste drank in Brazïlid, uit gekookte maïs bereid, mais-drank, kaawy m.
Kabak, m. Bier- en brandewijnhuIs n., liceberg of kroeg f. in Rusland, die aan de kroon cciie
schatting betaalt; - koopmansgewelf ii aldaar.
Kabassou, al. [H. n. ] Jiabassoe ni., gordeldier met een' gordel van twaalf banden.
Kabin, 1). Voor een' bepaalden tijd aangegaan
huwelijk ii. bij de Turken en Perzen ; weduwgeld a.
voor weduwen en turlenclie pasjas.
Kadésin, f. Slavin 1. van den grooten-lieer,
een weinig tiooge'i in rang dan de odalisken, le adeoen f.
Kadish, f. Gebed n. voor de afgestorvenen
bij de joden, ka disc li. (roni M. p1.
Kagne, f. Italiaansclie niceireepen of maccaKahoiianne, f., Z. CAHOANE.
Kalk, m., z. CAIC ; - turkse/te mantel in.
Kaiuiac of Kainie, in. Soort van turksclie
room/was f.
Kaui, in. [11. a.] Visch in. van 'ticabeljaauw
in. p1., waarvan-geslacht.[Bo]Kkvzels
men in Indië goed touw maakt.
Kajou, m. [H. a.], z. V. a. SAJOU.
Kakatou , Kakatoès of Kakatoiiès,

Z. V.

a. CACADOU.

Kake g f. [Bot.] Soort van vjjg f.
Kakerlak, Kakerlaqiae, m. [H. a.] Kakkerlak (blatte). - [Ethn.] Aziatische albinos, kakIcerlak, z. ALBINOS). - Kakerlaquisme, Ka

kerlatisnie, in. Toestand m., gesteldheid 1. der
kakkerlakken.
Kaki, m. [Bot.] Japansclie lotusboom in.
Kakier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom in.
Knkîngo, in. [U. a.] Kniuigsviscli in. (waarscldjnijjk van 't ZalingeSlacit) in de rivieren van
Afrika.
Kalan, in. [H. n. ] Schelp I., die den Ouden
de purperkleur opleverde,
Kalateur, m. [Anc.] Iiteraut der romeinsche
priesters, kcilator m. (boom M.
Kalavel, In. [Bot.] Soort van pimpernotenKaléidoseope , to. [Phys.] Schoonheidskijker m., een door Dr. Brewster te Edinburgh uitgevonden kijker, welke eenvoudige, verschillend
gekleurde en daarin gelegde voorwerpen aan liet
oog in lallooze regelinatige vormen, die bij de geringste beweging des kijkers afwisselen, voorstelt,
kaleidoskoop a. - Kaléidophone, in. Een
door Wheatstone uitgevonden werkluig, waardoor
de tot voortbrenging der toonen gevorderde trillingen voor het oog zi.qtba(ii' (jeniaakt worden, vhonisch kaleidoskoop n.
Kalender, Kalendes

,

Z. GAL....

Kali, in. [Bot.] Zoutkruid n., zoutstruik in.;
- hel uit de asch van deze of andere planten bevelde loogzout (alkali) , plantenloogzout n., potascii 1. - Kalium, in. (pr. --ome) [Chit n.]
z. V. a. POTASSIUM.
-

Kairnichi,

M., Z. ISAMICHI.

Kalmie, t. [Bot.] Heideplant van velerlei soor
ten, die alien voor vergiftig doorgaan, kalinia t.
Kalpack, m., z. COLBACH.

-

Kaiiiichi,

m. [H. n.

]

Groote moerasvogel of

reiger in Zuid-Amerikadoor Oken struislioen
geheeten, kaînisji in. (dezelfde als CAMOUCLE, CA-

MOUCHE).
Kaniine-masla , m. Mineralisch veilig aan-

zetsel of bekleedsel van sommige sleenen in Rusland, steenboter f.

Kan, in.. Z. 101AM, 111.
Kanaster, m., Z. CANASSE.
Kangiar, Kaudjar, m , z. v. a. CANJARE.
Kangiirou, Kangai-oii, ni. [EI. n.] Plant-

etend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier von 't gestoeit der buideldieren , inz. op Nieuw -Holland,

dat zeer korte voorpooten heeft en op de achter-

ooten al huppelend loopt, springer in., springrat f.,
kan.qaroe m.
Kanna, f. [Bot.] Kaapsclw ginzeng of krachtwortel in. (tusbooin m.
Kannarne, t. [Bot.] Soort van japansche lo-

Kantien, ne, adj. [Phil.] De wjjsbegeerte van
den beroemden Koningsberger wijsgeer Kant be-

treffend, lcantiaansch. - Kantisiiie, m. Wijsgeerig stelsel van Kant, kantisinus n. - Kontlste,m. Aanhanger, volgeling van Kant, kantist in.
Kantuffa, in. [Bot.] Abyssinische acacia f.

Kaolin, en. [Mindr.] Chindsche porseleinaarde f. , door verweiring van 't veldspaath ontstaan,

kaolin (naar 't schiereiland Knoll of Korea).

Kai-abe, in., Z. SUCCIN.
Karagan, in., z. V. a. CARACAL.
Karandas, in. [Bot.] Ceylonsche palmboom in.

Kaiatas, in. [Bot.] Amerikaaneclie wilde aioë

-

plant f., van welker vézelen men doek maakt.
Kai-atch, in., Z. CARATCH.
Karatiase, f. [Chir.] Vleescituitwas n., aan

de slapen of aan 't voorhoofd. (dis 1.

Kaidonon, in. [H. ii.] Groote levantsche ha geKarl, in. Mostaardpoeder n. uit (Ie kolonien.
Kai- rnesse, 1. z. EEIUIESSE.
Kas, m. (pr. lenen). [Tech.] Papiermakers
raam n. - [Mur.] Negertrommel t.
Kassigiak, m. [11. n. ] Soort van rob in . zon-

der uitwendige ooien.
Kat-ehérif, in . Soort van kabinetsorder des

turksuhenkeizers. die oogenbiikkeljjk en zonder te-

genspraak moet voibragt worden, C a t t i-sje rif in.
Katqeil, in. [Corn.] Katoendoek ii. van Smote.
Katraca, M. [H. n. ] Fazantrn. van Guiana.
Kattak , in. Paardenborstel in. dci Arabieren,
ook in Frankrijk ingevoerd.
Kaucheteux , ense , adj. [Minei,.]: Veine,
Miiie k-euse, steenkoolrijke ader, mijn f.
Kauri -S, in., Z. CAUPIS.
(cAliAssirf.
Kavanche, t. [H. a.] Soort van karper, z. v. a.
Kaviai-, in., Z. CAVIAR.
Kawi, in . Naam der oude geschrevene taal
der Javanen. kawi-laal 1.
Kaziné, t. Schatkamer van den Grooten heer.
Kayinan, ni., z. CAIMAN. (MYROBOLAN.
kébule, t. [Bot.] YIfnoot, bekennoot f., z. i. a.
t Keepsake, ii. (wigl.) (pr. kipe-séke) dandenken , herinneringspand, souve n ir n., inz.
prachtboekje n., pracht-alinanak m., keurig iingebonden plaatwerkje niet novellen , romancen, enz. , als
nieuwjaarsgeschenk.
Keîii, m. [Bot.] Gele violier t.
Keitch, in., Z. CAICHE.
Keifekilite, m. [Minér.] Meerschuim a., witgeelachtige talkaarde in Azië, mr. in Natolie, die
tot pjjpeicoppen gesneden en gevormd wordt, k c i"/ekilofkillkeffi fl1.
Kelkel, al. [Pêche] . Moot of snede t., van gedroogde en gezouten tong.
Kéloide, f. [Méd ] P'jjnl(jk kankergezwel ii.
Kélotoinie, f., Z. CELOTOMIE t.
Kelp, m. Aschzoul a. uit verbrande zeeplanten, onzuivere koolzure soda t.
Kennédie, t. [Bot.] Tweelobbige nieuw-hollandsche plant, lcen'iiedie 1.
Képi, in. [Mil.] Soldatenmuts t. hij sommige
frcnsche troepen in .41geri.
Kérère, t. [Bot.] Bignonia of trompeibloeni
van Guiana (ook liane franche) geheeten).
Kéiion, M. z. V. a. AdORES.
Keimo, fl1. [Bot.] Voice/i indisch keelkruid n.
Keriiiès, al. [U. a.] Kerînes a., soort van schildluis t. in Zuil -Europa, welker besvormige eihulsels of maskers, die naar 'uitwassen op de wortels
en den bast der gewassen ge/ijken (daarom weleer
k-végétal, plantaardiqe kermes, geheeten), inpezameld en tot verschillende roode kleuren, inz. tot
karmozfjn-rood, lila en vlookleur, ook in de apotheken, gebruikt worden , in den handel scharlakenbëziën. kermesbezien , purperkorreis geheeten.
-.- K- miiiéral, mineraal kermes n., eene verbinding
van antimonium-oxyde en zwavel-antimonium, die
weleer als artsenij onder den. naam van karthuizei-poeder (potidre des chartreux) grooten opgang
maakte.
Kerniesse, f. kermis t.
Kermétisé , e, adj. [Pharm.j : Potion k-,
drankje met karthuizer-poeder (z. onder KERMES).
Kerite, ni. [Anc. nul.] Jersche werpschutter.
Keranton, in. [Minér.] Zwart-grijze gespikkelde steen nu. uit de omstreken van Beest.
Kersey, in. [Coin.] z. v. a. CRESEAU.
ketch, ni. z. v. a. CAICHE.
Ketmie, j. [Bot.] Tweelobbige plant van 't geslacht der maluwe, met zeer schoone bloemen, cyrisc/ic maluwe, ketmia f.
Kevel, 1. [U. n.] Gazelle f. van den Senegal.
Kevel, in. [1inér. ] Bijzondere minerale 510/ t.
Keveu, in. [H. n. ] Lijster t. van Chili.

KIIAF
Khaf, 111. [Bot.] Geurige plant 1. van Marokko,
die men soms met den rooktabak vermengt.
KhaHfat, Khalife,

KUSSIR

-

Z. CALIFAT, CALIFE.

Khan, in. [H. orient.] Vorst of opperhoofd, der
Tataren ( Tartaren) , tutarenvorst, Ic h a n, c h a n ni
- Openbare
herberg f. in 't Oosten, doorgaans tot
opneming der karavanen bestemd, Ic ha n rn.; oostersche marktplaats 1. of bazaar in. - Kha.
nat, m. Gebied ij., waardigheid t. van een' totorenvorst, k h a n ci a t H.
Kharateh, Kharadj, z. v. a. CARATCH.
Khasseki, t., Z. ASSAIi1.
Khaziné, m., Z. KAZUNE.
Kiastre, m. [ Anc. cliir.] X-vormig kniever-

band n. der Ouden, Sint-Andrieskruis ii.
Kibitka, t. Lijte russische waqen ni met 1
wielen, k i b i t ka f. - Tent t. uit dierenhuiden bij
de Tataren en Kalnioeken; - mattenbekleedsel n.
over wagens, enz. (blaauwen grond.
Kiégaii , ni. [Corn.] Japanse/te stof f. niet
Kildir, rn [H. n.] Pluvier in. van Virginid.
Kiliare, ra. [Méti.] Vlakternaat van 1000 ares
of vierkante roeden, tien bunders. (Men gebruikt
liever Mx hectares.) - Kiliogone, m., Z. CIIELIOGONE.

Kilo, soms Killo (griekscli cIiilioi, daiznd).
Voorvoegsel, dat bij de grieksch fransctte namen
der nieuwe maten en gewigten liet duizendroud
-

Klépler, ni [Bot.] Ainerikacnsclie zeeppitint,
melicocca f.

Kniffa, C [Bot.] Soort van Sint-Janskruid,

(lat maar twee stijltjes heeft.

Kuuodalomorphe, wij. [H. ii.] Naar den
mensch geiijkend: Singe ku, of als sttbst. Ko-,
op den tactisch gelijkende aap, aapmensch Ill.
Knlpeilé, rn [Cot.] Zékere druivensoort f.
Knotes, f. p1. [Minér.1 Verstrooide korrels

zwavellood in de graauwakkc of den zniidsteen

van sommige groeven.
Uit harde.uftrinineft
(pr. knoute) in.
Knout,

bestaande zweep t. of geese! ni., waarmede in Rus
land de overtreders (mits niet van ode l zijnde) gestraft worden, knoet rn.; -- zweepstiaf, knoetstraf f.

Knyphonisme, rn Straft., waarbij de ljjdeI ,

na niet honig besmeerd te zijn, aan de steken der bijen

wordt blootgesteld.(dier ii., k 0 0 1 a in.
Koala, in. [H. ii.] Nieuw-hollandsch buidel-

Kodreti, tfl. [Minér.] Met steenolie gemengde
vetstof, met de berg- of steenboter overeenkomend.
Koff, Kotfe, in. [Mar.] Kaf f., kofschip it.
Kol, In. [Pèche] Kol 1., groot sleepnet ii. b
de nedeilandecite kabeijaanwvanqst in gebruik.
Kolpode, in. [EI. n.j Plat en bogtig infusie

diertje n.

Kopeek, fib, Z. CO PLC.

Kopte, Koplite, in., Z. COPTE. (schots.
der daarop volgende eenheid aanduidt: duizend,
Kopua, rn [Coni.i Chindeche stof 1. van boomduizendmaal. - Kilogotie, m. Fiquui f. met
Koran, rn, Z. CORAN.
duizend zijden en duizend hoeken. - KilogramKoréite, f. [Minér.] Speksteen, Isorelet ni
me, rn [Métr.] Gewigt van duizend gramines of
Korro, in. Negerharp f. met 18 snaren.
wigtjes, pond, nederlancisch pond, k I 1 a g r a m, bij
Kosehab, fl1. Draak en. der Oosterlingen, uit
verkorting k i I 0 fl - Kilolitre, rn In h oudsmaat
van 1.000 litres of innen of koppen, tien r a ten of pistaches, s'a1neit, enz. bereid.
rn Na'eig.j Vooronder, / t n. , soort
Leng
Kott,
her
1.
-Kilomètre,
in.
mudden, Ic Hol
lemaat von duizend meters of ellen, 100 roeden, van roef in kleine vaartuigen.
Kona, in. Kova, het oude hietoglyphieche schrift
nederlandsche mijl f., k i lo in e t er rn - Kiloniétriqiie, adj. Kiloi,utrisch, tot den kilometer (beeldschrift) der Chinezen.
Koalaul, 1fl. [Bot.], z. v. a. CHORAN.
behoorend. - Kilostère, rn Liqchaamsmaat
Koubo, Kuibo, In. Titel van 't wereldlijk opvan 1000 stères of wissen of kubieke meters.
perhoofd
in Japan.
schort,
Kilt, rn Naam van t korte rokje of
Koulouglis, Eli. pl, z. COLOLJGLIS.
dat tie Berg s c h otten in plaats van broek dragen.
Kitia, rn, Z. V. U. QUINQIJINA.

Kinésie, 1. [Phil.] Beweegkracht f., beweegverKiiiésimétrie, f. [Dimogen n., kindsis f.
dad..] Maat der beweging, bewegingsmeelkunst,

ksnesioinetrje t. - Kinésimétriqtie, adj.

Daartoe behoorend, k in e s i o as é t t i s c It.
King, in. Naam der vijf oudste en heiligste boeken der Chinézen. - Chineesch speeltuig n.

Kink, ni [Fl. is.] Chinésche pitol of goitdljs -

ter I. (door Bulroii lusschen den pisangvogei en de
,neerl geplaatst).
Kiukajon, Hi., Z. V. C. CERCOLEPTE, CARCAJOU.

Kino, ni. Fraai rood gedroogd plantensap
bijna geheel nit looistof bestaande, dat inz. uit de
amerikciansche zeedruif wordt gewonnen, ki ii 0,
verkeerdelijk ook kino -gom t. gelteeten.
Kiosque, rn Turkse/t tuinhuis, zomerhuis of
paviljoen n. kiosk iii. - [Mar.) Tarksclt noottuig a.; ook de kamp a nje, de lint 1. op het halfdek
der turksche oorlogsschepen - Kiosq usiforme,
adj. [Arch.] Kioskvormig, in den trant van een
kiosk of turksch paviljoen gebouwd.
Kiotome, rn [Chic.] Werklui tot wegen jijding
valt dc verkroote huig en tot soortgelijke kunsibewerkingen. kiotoo ni, rn
Kii-rhonose, f. [ibtéd.] Geelwording f. vein
een inwendig liqcliaamsdeel.
Kii seh, Kirschwasser, rn (pr . kirchewassre) Soort van kersenbrandewijn , geestrijke
drank in., uit geplette en niet hare pit gegiste wilde
kersen bereid, kirsch, kirschwasser ii.
Kislar-aga, in. Hoofd n. der zwarte gesnedenen aan het turksche hof; oppertoeziener van
den harem des turkschen keizers.
Kiste, 1., Z. CYSTE. - KISTE, M. [Corn.] Soort
(GANGt.
van duitsche wol f.
-

Kittaviah, rn [H. n.] (waarschijnlijk) z. v. a.
Kiavais, rn [Mintr.], z. v. a. FAILLE.
Kiephies, Kleptes, Z. CLEPLITES.
Klopémanie, 1. [Méd.] Stecizuclit f., ouwederstaanbare neiging tot diefstal. - Kiopéma

uit iie, adj. Die kwaal betre//'end, steelzuchtig.

Lotikva, rn [Bot.] Kruipende /insche plant f.
Knëuuia, m. [Bot.] Muskaatboom rn van Ca-

chine/dna.

Koulmiss, ill. Bedwelmende drank der toongooleche Tartaren, uitpaardemelk bereid, koemis rn.
Kova, in., z. KOUA. (negers.
Koutuiting, ni. [Mus.] .Driesnaiige guitar t. der
Kou.polithe, in. [Mindr.] Zeer ligte, doorschijnende, paarleinolrglanzi.qe steen rn
Kraai, ni. Kraal f. , dorp der Hottentotten.
Krahs of Krebs, In. [Jeuj Engelsek dobbelspel n. met twee steenen.
Krake, in [Pèche ] Netanker rt., netsteen ni.,
waarvan de Noten zich bij de zalmvangst bedienen.
Kraken of Kruxen, in. Vervaarlijk groote
zeepolijp in . , waarvan sommige zeelieden spreken
(ook poisson rnontagne Geheeten).
Kremlin, Ki-enil, rn Binnenvesting, citadel f.
in Rusland, inz. tie historisch vermaarde keizerlijke
bttrqt te Moskou.
Kreuitzer, rn [Métrol.] Duitse/te koper- of
ziivermunt, waarvan ei 60 in den gulden gausi.
Kris, rn. z. V. a. CRISS.
Krokérie, f. [Bot ] Eetbaic lotus in.
lirou ffe, rn [Miiiér.], Z. V. (t. FAILLE.
Ki-nomètre, rn [Phys.] Koude- of vo;'stmneter in., een werktuig om den graad der koude te
bepalen. - Kruiométrie, 1. Koude- of vorstmetinq f. - Ki-uométriquie, adj. Die wetenschap,
clot werktuig betre/fend, k r U 0 m d t 't i s c h.
Kuibo, rn, Z. LOUBO.
iiuinthie, t. [Bot.] Paimbooin rn in IvieuwGranada en op dc westhelling dCi' Cordilleras
k ti fl t h I a f.
Kuiphée, t. [ibot.] Braziliaanse/t bloedkruid ii.
Kuirbalos of Kuirbatos , ni. (pr . --bee,
—toce) [EI. n.] Kleine vogel rn. aan den Senegal,
ook pêcheur, visscher, vise/wage!, geheelen.
Karite, Kurte, in. [H. n.] Hoogrug rn (dooi
Oketi tot de been- of koffervisechen gebragt).
Kuitchis, rn [Mil.] Adellijk ruiterkorps in
Perzie.
Kurtka, in. [Mil.] Naauwsluitend wambuisn.
der poolsche lansiers. vroeger in fransche dienst,
poolsche-lansiersrok rn. Ie u r t k a 1.
Kuissir, in. [Mus.] Turksch speeltuig ii. met
3 snaren, gespannen over een vel, dat een' houten
schotel bedekt

40.1.28KWAS

LABADISME.

Kwas, m. (pr. conasse ). Gegiste drank m. voor uitgesproken; 't welkook'tgeval is in gen tilhomme.
den qemeenen man in ilusland, uit gekiemde gerst - So! (de munt) wordt uitgesproken gelijk men
bereid; ook een geheel andere russische drank, die 't woord tegenwoordig schrijft: son.
inz. uit appelen en frambozen bereid, op de tafels
La, art. I., Z. LE. - Les, pron. Z. LE.
der jrooten door aans aanqetrof/'en en in sommige
La, m. (Mus.] Naam van de zesde noot dec
herbergen, getapt wordt, k w a s of km a s s m.
toonschaal uit ut, de la of a, f.; ook de naam dec
Kyuancie f., z. v. a. CYNMCUE.
a-snow' op strijkinstrumenien. Donner le Ia, de a
Kyrié of Kyrié-éleison , m. (pr. –é-leisof la aangeven. Prendre le la, in den a-toon
son), (twee aan '1 grieksch ontleende woorden, be- komen. Remettez nu Ia a ce violon, span eens
teekende: lice,', erbar m U, waarmede de gezongen nieuwe a-snaar op die viool.
missen in de roonsch-katholfjke kerk beginnen). GeLá,; adv. Daar, aldaar, op of in die plaats,
deelte der gezongen mis, waarin Godwordt aan- ginds,ginder, derwaarts, daarheen. Demeurez lb.
geroepen. On en est an kyrlé, nu kyrié-éleison, Attendez-moi 1h, blijf daar, wacht mij daar. Qui
men is aan 't kyrië. aan 't kyrie-eleison. - Mu- va lb ? wie gaat daar? (als militaire term) werda?
zijk f., op de woorden van 't kyrië gezet., Un beau Cest lb qu'il demeure , daar woont hij. - Dici lb
kyrie-éleîson.
nous comptons deux Iieues, wij zijn hier nog twee
Kyrielle, f. Smeekgezang n., titanic f. (in dezen mijlen of uren van die plaats. Revenez demain;
zin zelden gebruikt). - (lig. ei fam.) Longwijlig ver- (Hei lá j'aurai arrangé votre affaire, kom morgen
haal n., vervelende optelling f., eindelooze klaqten, terug; in dien tusschentijd zal ik met uwe zaak
verwijtingen 1. p 1 . enz., lilanie f. Uric k- d'invectives, klaar komen. - Het gaat ook eenige andere bde reproclies, een zondvloed van scheldwoorden, woorden voorop, met welke het dan door een kopverwijtingen. - Weleer ook : een dichtstukje met pelteeken wordt verbonden: Lb-has, Lh-haut, Lbeen referein aan 't einde van iedere versa fdeeling. dessus, Lb-dessous, Z. BAS, HAUT, DESSIJS, DESSOUS.
Kyrsotouiie, f., Z. CIRSOTO3IIE.
- Achter een aanwijzend voornaamwoord of achter
Kyste, m. Beurs- of zalcgezwei n., Z. CYSTE. een naamwoord geplaatst, geeft het daaraan eene
- Kysteiix, e4lse, wij. Een beursgezwel bevat- meer bepaalde beteekenis, duidt verderafzjjnde voorz. verder op CYST—.
tend.
werpen aan en staat dan tegenover ei (vgl. Cl):
Kytliarihagie, f. [Méd.J Bloedvloegeng 1. Celui-lá, Celle-lá, Ceux-k5, Cetles-lh, z. CELUI. En
uit eene tandkas. - Kytharrhagiqaae, adj. ce temps - 1h, in dien tijd te dien tijde. - Somtijds
Die bloedvloejjing betreffend, k y t h a r r Ii a p i s Ii. dient het, even als 't nederduitsche d a a r, enkel om
meer nadruk aan de uitdrukking te geven, en staat
vaak als overtollig: Que dites-vous lb ? Que faites
vous lb ? wat zegt, wat doet gij daar ? C'est lb
une belle action, dat is eene schoone daad. Est-ce
1
i1 ce que vous ayes pinis? Is het dat, wat f„loofd hebt? Cest done lb le but de vos visites,
dat is dus het doel van uwe bezoeken. - Als stopwoord, of enkel om meer op iets aan te dringen,
,

,

j

--

In

LI, m. et 1. (Un )e, Une clie). Twaalfde letter
van '1 alphabet en negende der medeklinkers. Li
(elle) of Le I (ie) est tine iettre liquide, de 1 is eene
vloeibare letter. —(Loc. prov.) ii en a clans iL , ii
bat de IT, lijf is reeds boven de vijftig (met toespeling op de beteekenis der L als romeinsch talkeken en 't homoniem van baren naam alle, vgl.
AlLE). De t wordt niet gehoord in baril, chenil,
coutil, cul, fenil, fils, fournii, fusil, gentli, gentilshommes, gril, ménii, nombril, outii, persil,
pouls, soûl, sourcii. Ook in de eigennamen op
auid, ault en auix, zoo als Renauld, Quinanit,
Rocheloucanid, Dussauix e. a. wordt de 1, zoo
min als de op haar volgende letter, gehoord, ook
niet in Arnould, Sainte-Menehoulil (pr. Menou).
- Zij behoudt de haar eigene uitspraak in de volgende woorden (en hunne afgeleiden) : caicui, reeul, civil, exil, f11. mil (verkorting van mille), Nil,
pistil, profil, pudrii, sextil, subtil, vii. yin!, volatil; ook in Achulle, Camille, Dille (stadsnaam),
Ciiie, Saint-Gilles, Lille, calville, codicille, tibrille,
imbicille (dat doorgaans met eene enkele 1 wordt
geschreven; ook in inThéciliité, dat ahusiveljk op
Zijne plaats mt eene enkele 1 voorkomt), papille,
pupille, tranquille, viiie; in distiller, osciller, seintiller, titiller, vaciller; in pusillanime, arrriillaire,
oscillation en in alle andere die op illaire en illation uitgaan, ook in de woorden die met ill aanvangen, in die waarin yll wordt aangetroffen, en
in 't algemeen in alle woorden. waarin de I door
een' anderen klinker dan I wordt voorafgegaan.
Behalve de haar eigene uitspraak, heeft de I en
vooral de Ii, voorafgegaan in dezelfde leltergreep
door i, nog eene andere, die men mouillé, weekvloejjend, noemt. en voor het gehoor nagenoeg klinkt,
alsof er eene korte i volgde, h. v. billard, meilleur,
ongeveer als biliard, mulieur. terwijl op de tong
des volks, vooral te Parijs, in zulke woorden een
nog weeker geluid, waarbij de 1 als geheel wegvalt,
gehoord wordt (b. v. biliard, als Id-lard). Die
l'rnouillé komt voor in de woorden, waarin all,
el l, euil, oeil, ouil, ueil, aille, eille, euille, ouille,
euille, ullle, 't zij als uitgang of als zakelijk deel,
voorkomt; ook in de uitgangen: illas, illars, illet,
illit. illon, Blot, illy; ook in blue, flue, quille,
vrille, gentille, briller in Avril, babil. cii (z. dat
woord), grésil, mil. (gierst), piril; Ook in den eigennaam Sully. - De lb in sommige eigennamen, zoo
als Milbam, Jumilbac etc., wordt als 1 mouillé
-

01fl iets in iemands ge/teugen te roepen enz., staat

het in uitdrukkingen als deze: (fain.) Je le veux,
lb , ik wil het, hoor. Vous souvenez-vous encore
de monsieur, lb, qui disait de si plaisantesclioses?
herinnert ge is nog dien heer . . . hoe heet hij ook?

(dien mijnheer dings), die zulke grappige zaken
vertelde ? -- Achter zékere werkwoorden beleekent

het: tot dus verre, tot daartoe, daarbij': Demeuronsen là, laat ons daarbij blijven, laat ons niet verder

gaan, (Vgl. DEMEURER). .Jen resteral lb pour nu-

jourcl' bui, ik zal 't voor heden daarbij laten. DE i.ui, bc. ode. Van daar, van die plaats; van
dat tijdstip; daaruit, uit die oorzaak: ôtez-vous de
M, ga van daar, ga daar van daan. De lb an
château ii y a une lieue, het kasteel ligt eene mijl
van daar, van die plaats. A quelques jours de là,
eenige dagen later, na dat tijdstip. - De là tous
mes malheurs, van daar, uit die oorzaak, daaruit
zijn al mijne ongelukken ontstaan. Qua voulezvous inférer de là welke gevolgtrekking wilt ge
daaruit maken.? - BELa, z. DELh en DECA. -- AU
DELh, Z. old. - t DES Lh, toe. adv., Z. Onder DES.
- PAR Lb, toe. adv. Daardoor, door die plaats,
door dien weg; bij die zijde, aan dien kant; - op
die wijze, door dat middel. Ce passage est fermé,
mais vous pouvez passer par 1h, deze doorgang is
'

gesloten, waar gij kunt daarheen, langs dien we

gaan. Prenez ce fardeau par là, et vous Ie soulderez facilement, grijp dien last van dezen kant,

v

aan dit einde aan, en gij zult hem gemakkelijk optillen. - Par lb vous htes sûr de rmussir, op die
wijze, door dat middel zult gij zeker slagen. II faut

en passer par lb, Z. PASSER. - PAD Cl, PAR Lb. Z.
CI. - eb ei Lh, Z. CA, adv. - Jusque.lh, z. JUSQUE.
La la, toe. ode. interj. (fans.) Zacht wat! bedaar! La la, point de coidre ! bedaar, niet boos
worden! - Ook om te bedreigen: La la, monsieur, iious nous retrouverons, genoeg, 't is wil
zoo, mijnheer, wij spreken elkander nader. - LA
LA , toe. adv. Zoo tamelijk. zoo wat, mid 'elmatig,
half en half: Est ii savant? La Ia, is hij geleerd,
kundig? Zoo wat, niet veel. Avez-vous bien dormi? La Ja, hebt gij goed geslapen? Zoo tamelijk,
niet te best.

Lab, m , z. v. a. LABilE.
Labadisme, m. Leer van Jan de Labadie,
een' vroom' dweeper der 17e eeuw, die de geesteljke hierarchic afgeschaft, de gemeenschap der poederen ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke ingiving boven de kerk en den bijbel stelde, lab a-

LABROPERCOIDE

LABA]JISTE
d ism us n.
Lahadiste, rn Aanhanger van
die leer, l a b a d s t
Labarie of Labari'a, in. W. n.j Venijnige
koravlotter flL V(Lfl Guiana.
Laba rum, fl1. (pr. - -rome). [Ant. lom.] Oud-romeinsche keizerljjke krjJqavaan t. olsiandoard m. die
eerst eea'arend,maar .cederlConstantijn den Gr;ote het
teeken ks kruises voerde. I a b a r uni, n. Ooijang.c
7.,oan meteen kruis- of heiligenbeeld bij de kat hoIj ken.
Labatie, f. (pi. t=c). [Bot.] Ebbenboom m.
-

,

-

-

van Cayenne.
Labazi, m. Van takken gevlochten noodhut f.
op bPolnen (somtijds in 't Noorden tegen ovevstroo-

minqeii gebiniki).

.
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akkerwerk n., veldarbeid akkerbouw m. Don
ner un 1-, leux I-s (1 no champ, eenenakker, eenmaal, tweemaal omploeç;en, omspitten Donner le
dernier 1- a one vigne. de laatste bewerking, de
laatste hak aan een' wijnaard doen. 11 y a ditfé
rentes inanières de 1-, er zijn verschillende manieren
om den okleer (11fl te werken. L- ii Ia bèche, ii Ia
houe, omspilting, omhakkinq. L- profond, Iiger
ofsuperficiel, diepe, oppervlakkige omwerking. Terie en I-, tot bezaaijing voorbereid land ii. Bètes de
I-, Z. LABEUR.
[Tech.] Roerschop f. dec gieters.
Labou-abLe, adj. Ter omploeq?ng, omwer
king
king geschikt, beploebcar, hebouwbuar. Terre 1-,
bouwgrond ni., bouwlandn. Lahoui -age, in.
liet omwerken. omploeqen. omepillen, omhakken
der akkergrosden; akkerbouw, landbouw m. Les
iiistiuiiients du I-, de werktuigen n. p1. tot den
akkerbouw, het akkergereedschap. II entend bien Ie
1-, hij verstaat den landbouw goed. [Tech.] Le
1- des v is, het uitladen van wijl? uit de schepen.
[Itiv.J Le I- dun train, de middelstukken van
een hutvlot, die het diepst onder water gaan.
ilet op- en afvoeren van rivierschepen ander de
bruggen heen; het daarvoor te betalen geld. La.
boni -é, e, (/dj. (en part. passé van labourer):
Champ 1-, omgewerkte, orn eploegde, oinqespitte
akker a. Vigne I-c, ornehalcte, omgewerkte u'ijngaard m.
I Tech.] Pal/ier 1- ongelijk, ruw papier II. (een gebrek, door 't schuiven van den schepvorm op liet ei/t veroorzaakt). Somtijds ook als
.cubst. rn. Un I-, een orugeploegd,, oniewerkt stuk
grond.
Labourer, t'. a. Omwerken, bestellen,
met den ploeg, (Ie spade, 't houweel, de hak, enz.
eeien grond voorbereiden cniploegen omspitten.
omhakken: L- un champ avec Ja charme, een'
akker oinploegcn. L- un jardin avec Ia belle. a
Ia hone, eeneii tuin omspitten, ophakken.
Ook
zonder voorwerp gebizigd: L- avec des boeufs,
met ossen ploegen L- a deux, ui trois cliari ues,
met twee, drie ploegen Werken. Bij uitbreiding:
,

-

-

-

-

Labbe, m. U. n.] z. v. a. CHASSE-MERDE.
Labdaeisme. ni. Spraakgebrek n., waarbij de
I (in 't gricksch lambda) mnoe"jjeljk of in plaats
van de r wordt gehoord, ta in b d a c i s m u s n .
Te menigvuldig gebruik der t, int. aan, 't begin van
p elkander volgende woorden.
Labdanuin, rn., Z. LADANUM.
Labelle, t. [Bot.] (Jnderet lipvornig bloeinbladn.
Laber, ID. (j)1. aUra) [Pèchej. Kreek, wijkplaats 1. voor visschers en kustvaarders.
Laberdan, in Ingezouten kabeljaauw in.
Labeur , fl1. Zware en aanhoudende arbeid in.,

snoeijeljlc werk, zoeen n. : Etre réconirenné
de son t-, voor zijne moeite, voor zijn zwoe en bebond worden. 11 joult du fruit de ses 1-s, hij geniet de vruchten van zijn' arbeid.
[Agric.] Ces
terre smit en 1-, deze landerijen zijn beploegd,
ligüen niet nicer braak. Bètes de I- (of le labour),
itoeqvee IL, ploepaarden werkpaarden n. p1.
' n., waarvan de opfImpr.] Gewiqti(1, groot werk
louie zeer aanzienlijk is (in tegenstelling met kleine
geschriften van çeringe oplage, die men ouvrages
de viiie heel). (liet woord wordt overigens meestal
alleen in de/ligen elf /i en in poezij gebezigd).
1 Labenier, v. a. Werken. (Nu alleen nog
voorkunend in t spree/sw zeggen): En pen dheu
es Dieu lalieure. God werkt in korten tijd groote-i
dingen (bewerkt schieljjk de bekeering van eenen
zondaar).
Labial, e, adj. [Anat.] De lip of de lippen
beleef/end. (laartoe behoorend, 1 a b i a a 1.- Glandes
1-es, lipklieren t. pi. Muscle 1-, lipspier f. [Prat.]
Offres I-es, inondelingeche of ook schriftelijke beloften van betalen (zonder echter met geld voor
den (lag te komen).
[Gram.] Lettres ]-es of als
ubst. LABIALES, f. p1. Lipleiters t. p1. (b, p , f., v.,
rn). lABIALES, f. p1. [H. n. ] insecten n. p1.
van t geslacht der wondluizen, met ver vooruitstekende bovenlip.
Lahialiser, a. a. Met de
lippen uitspreken.
Aan eene letter de waarde
eener lipletter peren. Jd)LittiflOre, adj. [Bot.]
Met lipvormige of in twee onoelijke helften ge--

--

-

-

-

-

-

-

deelde bI:enikroon. - Labiatiforme, adj. Bot.]
Lipvermin. -- Labiation , 1. Lipvormiheid f.
.L&tbidOflètIe, in. [Chic.] Tangmeter n.,
werktuig om (len afstand van de beide lepels der
verlostang, als zij 't hoofd des kinds omvatten, te
meten, labidoineter m. -- Labidoui-e, adj.
[H. n.] Met torqvormig eindigenden staart of achterlijf. - Labié, e, a/i. [H ii., hot.] Met lippen,
elij,^t; lipvorrrtig. - LABIEES, 1.p1. [Bot.] Lipgloemen t. Pl.

Labile, ac/i. Zwak, te kort schietend (zelden
voorkomend dan in): Ménioire 1-, zwakgeheugen n.
Labio-nasal, e, adij. [Gram] Lettre l-e,
lip- en neuslelter 1. (de m).
Laboratoire, m. Werkplaats f., inz. van
den scheikundige, den artsenijbereider. den vuur-

werker, enz. stook/mis, smelt/ais, seoel/vertrek,
laboratOrium fl.; stookgat n. van een reverbereer -oven, zool f.
1,.boi-ieisernent, ado. Met veel moeite en
Laborieux,
arbeid, moeijelijk, bezwaarlijk.
euse adj. Arbeidzooin werkzaam naarstig,
vijver. Homme I-, werkzaam nian. Esprit 1-, werkzoiets geest m. Van zaken sprekende: moe[(.ljk,
bezwaarlijk, zwaar, hoed: Recherc hes longues et
M enses, lance en moeijeljke vasporingen f. p1. Vie
Meuse, moeltevolleven n. Accouchement I, moeije
luke, zu'are verlossinp f. Entieprise Heuse, zii)are,
mneijrlijke onderneming f.
Laboi-iositi, t.
[Didact.] A rbeidzaamheid, werkzaamheid, vlijt 1.
Labour, m. Oinploe1inq, omspiitina, oniwerking van den grond, hectcllinq t vein c/en akker,
,

-

,

,

-

-

-

-

-

.--

--

-

-

-

,

-

-

,

,

-

-

Les cochons, les taupes ant Iabouré mon jardin,

de varkens, de mallen hebben mijnen tuin omgewroet.
[Mil.] La canon Iaboure le rempart.
't geschut woelt de borstwering omver (beschiet ze
-

op één punt).

-

{fblai'.J Lancre laboure le fond,

W anker dregt, dregt door, is driftig. Le vaissean
laboure Ie fond, het schip moddert, schuift over
den grond. Les canons labourent Ia roer, de stakken slepen door 't water (wanneer dooi' 't hellen
van 't schip het water lot de batterij komt).
[Man.] Ce clieval laboure Ie terrain, dat paard
struikelt telkens. [Corn.] L- les vis, de wijnen
uitladen en nederleggen. [Tech.] L- Ie sable,
het vormzand o'nroei'en. (fig.) L- le papier, met
moeite, met inspanning iets opstellen of nederschrjven.
L- Ie Cl1arnp de Ia science, het veld der
wetenschap bearbeiden.
(fig. el fain.) Elle lul
labour/Lit le visage avec ses ongles, zij krabde
hein 't gezigt op.
L- sa vie, een kommerlijk
moeitevol leven leiden, met veel wederwaai diglieden
te kampen hebben. Ook als v. a.: II aura bien
a I. avant de parvenir h son but, hij zal veel door
te staan, veel te doen hebben, eel' hij zijn doel bereikt. SE LABOURER, V. pr. Omgewerkt, omgeploegd worden. (fig.) Elle se laboui'ait Ie visage
avec les ongles, zij krabde zich 't gezigt op,
Laho;ivenv, in. Landbouwer, akkerman, veldbouwer, bouwman, boer, landman; ploeger m.
[Tech.] Z. LABOUR.
[Aiic. mat'.] Vrachlvoerder, schuitevoerdei' m.
--

-

-

-

-

---

-

-

-

-

,

-

Labradoi-ite, ni. , »Ierre de Labrador, t.
[R'Iinér.] Labrador -steen ni. , zwartachtig graauwe
steen, veldspaath n. met fraaije kleurspeling (naar
de vindplaats (las ge/weten).
Labi -ax, ni. [H. ii.] Wolfsbaars, zalmbaars m,,
een zeer .cinakelijfte cisC/i, inz. in de Middellandse/ze
zee, die 3 voet lang en wel 15 kiloo.c zwaar wordt,
door Plinius om zijne vraatzaclit lupus enoezn4
(ook loup of Ioup de iner, loiiliine, loupassori ge-

heden).

Bovenlip m.
Lahre, rn [H. n.] Lipvisch m
Ier insecten,' bij sommige schrijvers rok de bovenlip (id- zoogdieren.
Labi-iszsi-eiiim dislande, ni (pr. —ei -one) [léd.] Zwelling en
openhersting t. der bovenlip.
Lahroïdes, m.
Labi-o-pzttalin, e,
p1. Lipvisschen in. p1.
crU. (Ariat.J Tot de bovenlip en 't gehemel te behoorend. Labi-opereolde, adj. [I!. n.] Naar
-

.-

--

-

--

LACHER.

-
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soort eon (oilcan; te (1(111 2JJ1C ijjks.'jiooten toe gezo n den.balçsleciun le l e g gen.
Lacéte, I.{Ma.] Bijzondere u'./ze 10fl (IC
Laeeur, in (ij .Vstleibieilei M.
I4âeJLe, (1(Ij. .'laji. ((iii (!('.'ij)(l((îC((, lij.i. Colic
(Orde est trol) 1- lit tou w is t. 51(1/). Serrez ce
noctil davaulage, ii ('SI 1(01) 1-, iuinl /i(i( knoop
nag lC'(Il aan, l(ji is te 1cc. Ce (1fl!) (('lie lode,
t'sI trap hlclie, dii laken, (lit (((((k is Ie lox, te
ijl. Av oir le vent re I- lo.cli,rig U( open lijf
I(ebii(I(.
(:rl.j Cordage I-, losgeslagen losg

den lipvisch en den baars gelijkend. Labrosi
te, f. [H. n.] Lipvoimiqheid f.
Labrusque, f. [Bot] Virginische wijnstok rn
Naam van den wilden wijnstok, bij de Ouden.
-

-

Laburne, rn Sporkenboom, valse/te vuilboom

.

ii

(aubour).

,

Labyrinthe, m. [Ant.] Groot en kunstig ge

bouw n. met eene zoo groote 'menigte elkande
kruisende gangen en ineenloopende kenners da
men ei ligt in verdwaalde, I a b y r i n t h n.: L
I- d'Egypte, de Crète, het labyrinth van Egypte
van Kreta.
[Hart.] Doolhof rn., tuin met ve1
(fig.
kunstig dooreengevlochten slingerpaden.
Verwarde, duistere raak f.; ingewikkelde en druk.
levens; het duistere
kende omstandigheden t. pl.
raadselachtige in eene rede. Etre dans on grand
1- d'affaires, eene groole beslommering, een' doolhoj
[.Anat.] Binnenst
van zaken omhanden hebben.
afdeeling van 't gehoor-orgaan, bestaande uit des
voorhof, de hal f- cirkelvormige kanalen en het stak
kenhuis, door de oudere ontleedkundigen gezantenLabyrin.
lijk labyrinth of doolhof geheeten.
thiforine, adj Doolhofvormig. Labyrinthi.
que, adj. Doolhofachtig, I a by r i a th isc h;
[Anat.] : Neef lakyrinverward, ingewikkeld.
thique (of auditif) gehoorzenuw t. (8e zenuwpaar)
Lac, m. [Géogr.] Meer (mcie) n. Le 1- dc
Constance, het sneer van Gonstanz of de Bodensee
Le 1- majeur, liet groote meer (Lago maggiore).

.

,

,

,

,

-

ZO1ZIILi /uii't of

-

Sill (Lull ,

dl

:

assez 1- pour trahii'
i'Ii(n(I te

-

,

Lacca, f. [Bot.], z. LAQIJE.
Laceate, m. [Chirn.] Melkvuur zout n.
Laecifère, adj. [Bot.] Gomlak voortbrengend,
Laeeine,f. [Chim.] Lakslof f., eene int gomlak aanwezige zelfstandigheid. -- Laceique, adj

-

1

-

boom m.

toeqeregen worden.

11

bloodaard; 't is een laaghartige.
(ftim.) Cest
on grand l '1 is 0(11 l(1(illcfl(le, (IC radzijhci'1 zelve.
JiIehé, e, (Yij. (in j)(Lit. juIced van liu.lier):
t.oidt l-(, losgelaten, qevu'i(l buis' ii. Prioiiiier,
Oisea IJ I-, vrijgelaten, losgelaten gevangene, 50 gel DI.
Ce (.lOSSiIl est trop 1-, (ij(' I("hCi ing is
le bis, te (ie/(iClbOX bcii'eult.
Lâehenient, adv. Op trage, via/ziqe it'ijze:
'['rai ai liet 1-, vu/zig, zonder jjr'r u'ciIan.
Oji
l a fhartige, laaghartige, schandelijke wijze: Fu irr
I-, lafhartig ?.'bb(ji(ii. 'l'rahir 1- son aiiii , zjiu'n vriend

Laeai, m. [U. n.], z. v. a. CArnAl.
Lacatane, t. [Bot.] Philippijnsclie bonbon-

--

11105(1.

hij is zoo laag

V(?1(i(l(ii. .&clie)i1 I-. I(ICIfJIL'iitil!i, Oi'tiein4e (1(1(1(1 1.
(:)nI( (115 xubst.: (.Yet IIII 1-, '1 i.: ('(ii l(lf(1(IC(l.

,

-

-

.--

--

-

Mar.] \aisenu I-, sc hip .

,

-

-

--

-

-

-

.

,

-

,

,

n

(1(11 S/bj) op :jIn I'OCi is l(I/Win(Ii!/ SC/li1).
(/j.) 'lra!(/, 100111, va(kig; ijiat , kiwchliboos. laf.
.Sl(jh'l(l. II osl 1- nu l I1ilil. /i(i is tia'iq lol het
111(1/C. 11 fait UH leiiijiS 1-. '1 is loom laf weder.
U ne v ie I- cl ClÏdtflulI(b, ('(il l'(i(izif/, r:lc'jjfd leVen Ii.
[Peiiel.] Des s in 1-, Cotiløijis 1-s , zwakke,
krachieboize, /laauwe icc/all ing f. amuck/en in.
pl.
[Litt .] Style 1 , 111(111 e . u'Pe!nlj/lie. slepende
stijl iii. Laf, lafha r tig, bboodaaidig, bbooluirtig,
versaagd; laag , ontee rend ,cCI((lfl(Ielil/ laaghartig ,
fjCiiUcî1. Ce soldat ('si I-, (liC soldaat is la/hartig ,

-

;

{Ctiim.] Acide 1-, lakzuur n.
Lae-dye, 01. Z. LAQUE.
Lacé, e, adj. (en part. passé van lacer): Corset 1-, geregen keurslijf ii. Femme I-a, geregen
vrouw f.
LACE, rn Ineenviechting von glazen
koraaltjes aan eene kristallen armkroon. - Laeer, v. a. Hf/yen, toerjgen, snoeren, zamensnoeren, met een' rjjgceter zamenkalen. L- Un corset,
des bottines, een keursje, halve laarzen toer ji gen..
- L- une femme, eene vrouw rijgen.
L- un
tablier de rouge, een voorschoot met rood, lint bezetten. [Mar.) Het zeil aan de ra vatten. L- one
bonnette, een bijzeil aanrjjgen (aan een onder zeil).
[Tech.] Een net maven, de mazen van een ne
maken. - [Chas.] Dekken, bespringen (couvrir).
geregen,
SE LACER, V. pr. Zich zelve rijgen:

.

-..

steen ig t'nsu'

-

--

-

.0li((1l(/SljJbC, /(la(Iluirti q verraden.

--

É('l'ir(.' I , een'
-

matten. Iii0CI1t'/00Cfl, h't gespierden
se/ui/ecu.
Lachen alle, 1. [Bot.] !taapse/u' plant f. t'oiz
1 (jisI(ie/it (l(ï affodillen.
Lâeher, V. (1. Loslaten, bO.eifl(i/i(ii, (Th1.c/)(iflfl(1i,
v(eieii. wat schot (/(i'iil, laten schieten , (('(It ii:'
stijf gespannen is ren w e inig ontbinden : Celia
coi'do est trop leiul ie, lilcliez- Ia un 1)01 dit touw
is te sterk gespann e n, vi'i' liet wat, jee/ lul vat
schot. L- 011 corset flop scrrd, een te .etj/f geregen
korset u.'eit losmaken.
Loslaten, tij] laten. laten OfltS(i(ij)peii laten varen: I nil prisonnier.
C/li' gevangene loslaten, i'(1 laten. I.- sa pi'Oi€,
zij ia piniji loslaten I(iti'ii r(ue1i. 11 Ic' I (I1CLi I lans
ses mains, mais i] Pa lic.hd, h # /iiiId het in zijne
handui. 111(101' hij heeft het losgelaten.
I.s pru,

-

-.

,

.-

,

,

--

Laeérable, adj. [Prat.] Verscheurbaar, wat

men kan, wat men snoei verscheuren: Ecrit 1-.
Lacération, t. Verscheuring f. Lejuge ordonna
Ja 1- de eet éerit, de regter bevat de verscheuring
van dit geschrift. - Lacérer, v. a. Verscheuren: L- one promesse, een handschrift, schuldteriefje verscheuren.
Het part. passé is ook adj.:
Libelle lacéré et brûlé par ordre do juge, snzoa(
schrift n op last des reqters verscheurd en verbrand.
Laceret, Lasseret, rn [Tech.] Zwikboor,
kleine avegaar m. Ringschroef t., ringnagel m.
met dubbele punten.(mantel in.
Lacerne, f. [Ant. ram.] Overmantel. regen-

-

.-

-

.,

-

Laeeron, ni. [Bot.], z. v. a. LAITERON.
Lacert, m. [H. n.] (pop.), Z. V. a. CALLIONYME.
Lacertien, ne, adj. [H. ii.] Hagedisachtig. Lacertiens, rn pt. Schub- of pantserhagedissen f. p1. .- Lacertiforme , Lacertinide,
Laeertoide, adj. Hagedisvorniiq, naar de huge-

dis gelijkend.
LACERTOIDES, In. p1. Geslacht n.
der eigenlijke hagedissen.
Lacet, m. Rfjqsnoer n., rijgveter, veter, rjjg
nestel, nestel m. Passer, Serrer, Lacher, Couper
on 1-, een' rijgveter doorsteken, aanhalen, losmaken, doorsnij den.
[Ois., Chas.] Strik (om pa-

-

-

trfjzen, lijsters, hazen, enz. te vangen); lijsterstrik,
lijsterboog m. Prendre un lièvre, one grive au 1-,
eenen haas, eene lijster in den strikvangen.
Ç/lg.) Se laisser prendre aux 1-s de qn. zich dooi'
iemand laten verstrikken, verschalken, bedriegen
.4cinhecht[Tech.] Klinknagel m. (rivure).
snoei n. (der darmsnarenmakers). [Mar.} L-de
Ier, haak, wervelhaak rn. Zijden koord f. of
strop rn, don?' den. Grooten heer somtijds als eeni'
-

,

-

-

-

nes lûvll('nt Ia ienli'e, ii' j)rUiiiuii ii1(ikiii boel j/viq,
i'(liI)(/(/iil? etOeIg(iil(7.
L- In li(;reIi luit tilang,
Ie rohiucl ili.iiii' Ioilaine, les dcluscs, de duikerklep 5(111 Clue/i sUre,', de kraan van een fonteintje, i/c sluizen openzetten
L- on tr a it, on
--

. --

canon , ((11(11
t afschieten , Pfl kanonce/iit 'loco. -- I Mar.] ^ij une hordde, Z. J1011DEE.
.-.
[bIiin.] L- li bride. In main ii tin cliesal ,
paard d e n t e ugel i'icicn, cciie cr//c hand given. (0111) de

(fig.) 1..-

la main, la bride,

In

goiiiinetle

ii

qn.,

Z. BRIDE, COUll3iE lJE. [Jeu] 1.- Ia main, dsui
slag, de n t r ek laten lopen;
(/1g. cl /'am.) Rekkelijker 1501(1(1?, minder ei.cebu'n. 1.- Ia balie, (/511
bul li/el slaan hciii laten lc.apcn (inkaatsen)
I. l)i(11, 1. Ie lied, fl'/Jk(fl, (IC/liSP. i'licten;
(fig.) bOc(jcVcli, zwalc/iehl twiicn. [Es(.r.] /. l a
rnc11ie , achteruit jeiin, teruggaan, u'ijIci'n. (fig.)
/.- on li re, ii ri pamph let
lol 'lans le pu div. een bock,
(,1i vlugschrift in 't licht gores.
1. prise, loslaii'tit
uien f/('(ji('/)cn /1(1(1;
ten
(fig)
(fig
) cern' vervolging, ((5' twist, C(fl strijdstaken; liet gewonnene
zj/n.c indeuIc.c tciag(Icrcn. [Chas] 1.- 105 cliiens.
io1i(9s 0 r. J ' ,au t our, i/c honden ci('n .6/)C11V('I, (/ n
i(iiil, bn.ck,ji'n (up hunne prooi) (vein den i'cil/c ge5 1.1/ ikt nicn jul er)
(fig.) I.- les ii uissiei's sur U ii
idli Ion t. i/i' deurwaarders op een' .cehuldencicu' afenden II liclia on mot , (liii fit B na grande i in-..

.

-

,

-

.

-

--

-

-

.. .

,

-

.

-

-

,

.

.

.

. -

pression, /ij/ lii'! (Cii ll'Ofli'd val/in, dat genoten

ndiiik lîi(Lcikte. 1 1 a iilii Ie, mot i I no san i alt
du sari Idilii'c, /ij/ /(C(Jt zijn noord gegeven, Iijj
mlii liii niet lace,' iiatrèkPen I. Ia parole I.e mol /i't laatste beu! ili('i (bij een koop) ; het
,

.

-

-

,

,

j.elj.ç.ni/ 11001(1

iOliS

.epl'e/(fl. 1(1 nialade lhclie tool
lui de zieke ((telt alles oidei
/oojien.
,

-

--

T1AdHhSIS

-

^fam^. et pop.) L- de leau, wateren, zijn water
oozn. L- un vent, een' wind lozen. z. ook
AIGUILLETTE. ii lui lâclia un soufflef., hij gaf kern

eeneoorveea.

-

IâCHER,

V. fl.,

Of SE, LCHE11, V. Pr .

Losgaan„ zich ontspannen: Son pistolet vint a I-.
Zijne pistool ging von zelf los. Pienez g arde qua
Ie ressort ne lâclie, geef acht, datdeveêi niet terug
springt.
Un ressoit qui so lâthe, eeoc vei,
(lie Zich ontspant.
(fig.) Se I- en propos judOcents, zich in onbetarnelijke woorden uitlaten.
Lachesis, f. ( pr. la -leO-zien) (Lor. prov.) Penkant qua L- a encore de quol filer, terwijl wij
40q leven (met toespeling op LOckesis, eeoc der
drie schikgodinnen uit de mythologie). [EI. n.j
Ruitsiang F., cene braziliaansclie slang; ook:
het vergift uit de tanden dier slang (een korn (eopathisch geneesmiddel).
Làeheté, f. Siapkeid f., gebrek n. aan eeOckracht, aan geestkracht. (In dien zin niet in gebruik.)
Lafh eid, lafh artig h eid, blooduardiglield,
versaagdkeid. 11 sest déshonoré par sa I- , hij heeft
zich door zijne lafhartigheid onteerd. Laagheid,
laaghartigheid, schandelijke, onteerende daad f. (in
dien zin ook in 't mcccv.): 11 a commis Pien des
1-s, hij heeft vele laaghedcn begaan. (leihals rn.
Lachnee, 1'. (or. cli=k) [Bot.] Kaapeche kel Lacier, v. a. Binden; iemand in zijne strikken vangen.
Laclnié, e, adj. [Bot.] Diep en onregelmatig
uitgetand.Laciniflore, adj. Met in slippen
of riemen aitloopende bloemb l aderen.
Laeinifolié, e, adj. Met in slippen uitloopende blade
ren.
Laeinifoj-nie, adj., Slipvormig, diep gekerfd.
J4aeifliuIe, I. Smalle, diepe en onregelmatige insnede of uittanding 1.
Lacinitle, e, adj. Met onregelmatige 'insnijdingen.
Lacis, ni. Netwerk, maaswerk n. Dooreenvlechting t. van onderscheidene vaten of zenuwen
in 't menschelfjk ligekaam. z. ook crioaoïnv.
Lacistèine, rn. [Bot.] Netelplant van .!arnaïca,
Iacistema t.
Laek, m. [MOtrol.] Gefingeerde of aangenomen
rekenmunt in Oost-India = 100,000 rop ijen of
1 20,000 gulden.
Lac-lack, Lae -Iaque, m. Z. LAQUE.
Laconicon of Lacoiaiqne, in. [Ant.] Bodstoof; zweetkamer t., droog dampbad, t a k 0 ii 1ko n n. Roodkleurig schoeisel n. in Lacedwrnon.
Laço, m., z. LASSO.
Laconique, wIj. Beknopt en nadrukkelijk, kart
en bondig, kernspreukiq, pittig, spaarzaam in woonden, eenlettergrepig (saai' de manier der oude Lakonirs of Lacedwmonirs) I a k 0 a i s c h, t a k oj e k. Reponse 1- kort en nadrukkelijk antwoord n. 11 est I- en ses réponses, hij is kort en
zaakrijk in zijne antwoorden.
Z. LACONICON.
Laconiqneniei:t, adj. op lakonische, beknopte,
korte en nadrukkelijke wijze. beknopteljk. 11 me
répondit fort 1-, hij antwoordde mij kort en bondig.
Laeonser, V. a. Kort rn bondig spreken, met
weinig woorden
zen veel
t a k a nzegge
i. s 0 r e n.
Lacosine,
ni
m. Zinrjke kortheid en bondigheid
in spreken en schrijven, kortbondigheid, spaarzaamlivid of karigheid f. in woorden, in k o n j s as u s n.
Laconomanie, t. Overdreven zucht om zich
kort en bondig uit te drukken;
gemaakte navalging t. der spartaansche zeden.
t Laei-ynia ble, adj. Beweenenswaardig, betrenswaardig.
eur
Laerymal, e, mij. [Anat.]
De tranen of de tr(ianU'efien betre/fend: Voles 1-es,
Iraanwe,qen m. p1. Glandes 1-es, traanklieren f. p1.
Caroncule I -a, traanheuvel in. Points Conduits
lacrymaux, traanpunten, traanbuisjes ii. p1. Canal I- of nasal, tranenkanaal n. (dat in de neusliolteuitkomt). Sac 1-, lraanzakm. --[Chir.] Fistule
1-a, traanfistel t.
Laei-ymatoire, in. (of als
adj. Vase 1-, Urne 1-). [Ant. ram.] Tranenvaas f.,
tranen/leschje n. Lacry!nifoi-me, adj. Traanvormi,q.
[ Ooi.] Lave 1-, traanvormige lava f
1 Lacryrnule, t. Traantje n.
Lacs, iii, (vr. Ik) Strik ilL, snoer it. koord f.
On lOtrangla avec nu 1- de soie, men worgde hens
met een' zijden stilL . La sceau Otait attaché aux
dits avec des 1- de soja liet zegel was aan de
clicten met zijden snoeren vastgemaakt. Un 1- de
e rin, een strik van paardenkaar. —(fig.) Tendre des
1- h qn., iemand valstrikken spannen, iemand lagen
leggen. 11 eel fonThO dans le 1- hi is in den
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LAPRE.
strik gevallen. liiie Ie tenait (lans sas 1-, zij hield
hero in haai' net, in hare strikken gevangen.
-

damour, liefdestrikken, in elkander gevlochten letters, linten, enz.
uit Caen.

[Manuf.] Gewerkt linnen n.

--

Laetah-e, (L(lj. [Didact.] Wat de melk of het

Bot.] Melk of melksap bevattend,
melkhoudend. [Ant. rom.] Colonne 1-, melkzuil,
vondelingszuil t. op de groeninarkt te Rome, bij
welke de kinderen te vondeling werden nedergelegd.
Lactate, in. [Cl ii.] Meikzuur zout n.
Lactation, t. Het zagen; zoging, voeding t. van
een kind met melk: La nature fait aux mOres nile
lol de Ia 1-, de natuur maakt de moeders het zogen
ten pligt.
Laeté, e, adj. 1)c melk belie/fend;
naar melk gelijkend, melkachtig. [Méd. ] Diète
l-e, melk-die'c t n., me l kkuur, m elkvoedin g f. Fl0vre 1-e melk-, zogkoorts t.
[Anat.] Vaisseaux
1-s, melkvaten n. p1.
[Bot.] Plantes 1-es, melkzogen betreft.

--

--

-

--

i

.-

,

--
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planten t. p1. (die een' overvloed van melkachtig
SSij) hebben).
[Astr Vole 1-e, 'melkweg in. LACTEE, t. [H. n. ] Melkwitte Indische adder f.
Lactélfornie, wij. Van melkachtig voorkomen,
melkachtig.
Laetéipenne, adj. [H. nl Met
me l kwitte sterken.
Laetéoline f. [Chim.]
Melk-extract, melkdeeg n. een dooi' verdamping
uit de melk verkregen droog deeg, I a c t e a I í iie,
1 a c t o 11 a a f.
Lactescenee, t. Me l kachtige
gesteldheid, melkachtigheid 1.
Lacteseent, e,
adj. [Bot Melksappig, vol melkachtig sap: Laitue
1-a, melksappige latuw t.
Laetifère, adj.
Melkvoerend : [Aunt.] Vaisseaux 1-i, meikvoerende
vaten n. p1.
LACTIFÉRES, f. p1. [Bot.] Planten met veel melksap.
Lactifiqiie, adj. Melk
verwekkend of voortbrengend, de melkafscheiding
bevorderend zoggevend : Ailments 1-s, zoggevende
spijzen f. pl.
Laetiøoi-e, artj. [Bot.] Met
mellcwitte bloemen.
Lactigène, adj. z, v. a.
LACTIFIQUE.
Lactine, Lactose, t. [Chim. ]
Melksuiker f. een bijzonder nader bestanddeel dei
melk in den vorm van kristallen. Lactiphage,
adj., liever GALACTOPHAGE.
Lactipote, adj.
Melkdrinkend, niet dan melk drinend. Lactiquie, adj. [Cliim.J: Acide 1-, melkzuur n.
Lactite, m. [Miner.] Me l ksteen, melkjaspis, fos
sue maansteen in.
Lactivoi-e, adj. Van melk
levend (gelijk lezuigelingen). Laetomètre, m.,
Z. GALACTOMETIJE.
Lactoris, t. (pr. —rice).
[Bot.] Melkplant t.
Lactoscopc, in. Werktuig n., om het roomgehalte van de melk te onderzoeken, 1 a k t o s ko op m.
Laetucé, e, adj. Latuwachtig, naar latuw geigkend.
Lactticique, adj. [Chim.]: Acide 1-,
latuwzuur n. (nog van twijfelachtig bestaan).
Lacunaire, adj. [MinOr.] Met open vakken
ttssschenbeiden (van kristallen),
Lacune, I.
open vak n., gaping, uitlating (b. v. in een boek).
Co livre nest pas entier, ii y a des 1-s, dit boek
is niet in zijn geheel, er zijn gapingen in. [Anat.]
Kleine holte, wel/eer wanden een slijmachtig vocht
afscheiden, slij mholte t. I.- de in langue, viii diepe
holte op den wortel der tong, het blinde gat.
[Bot..] L-s, ho/ten, met lucht gevulde ruimten in
't celweefsel van sommige planten. Laanuette, t.
(vcrkl. van lacune) Kleine gaping f. open vakje n.
[Fort.] z. v. a. «.NETTE.
LaeflneUX, euse,
adj. [H. is., Bot.] Met gapingen, met hollen voorzien; ook z. v. a. BULL. (kool f.
Lactilarris, m. (pr. --rice) [Bot.] Soort van
Laçiire, 1. Het insnoeren, het omwikkelen met
een' band; de o m gewikkelde band m.
Lacustial, e, adj. [11. ti. Bot.] Bfj of inde
meeren levend of groe(jend : Plante 1-c, meer- of
vijverplant t. Poissons lacustraux, meer- of vijvervisschen in. p1.
Ladanifère, adj. [Bot.] Lddasnzin voort brengend of dragend.
Ladaniun of Labda
hum, m. (pr. —nome) Goinhars I. met balsamieken geur, van geneeskrachtige eigenschap, uit (Ie eilanden Candia, Cyprus enz. i rid a n u in in.
Ladany, m., Lade, t. [Bot.] Inheemsche naam
van den cistroos-struik, die 't ladanum voortbrengt.
Ladre, adj. .Ielaatsch, lazarus, leproos (10preux); (van varkens) gortig.
[Clias.] Lièvre
1-, moerashaas m. (fig. et fare,.) Ongevoelig ('t zij
aan 't ligchaam of aan (le ziel), gevoelloos, nrekLAkip, schrokkig, zeer inhalig, aartsgierig.
ORE, i). , LADRESSE, t. !1elaatvche. (fig.) Oat/a-
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1032LIETARE
voelige , qevoellooze m. en f. ; - vrek, schurk,
aartsgierijaarc1 m., vrekkig wijf[Vëtér.j
Le cheval a du 1-, (les taches de 1-, dal paard
heeft kale vlekken aan de oogen. -- Ladrerie, f.
Lazarusliuls, leprozenhuis n. - Melaalscklieid, (azany f. - ( flu.) On(/evoeliçkeid, gevoelloosheid naar
ligctiaani of eest); - vrekkigheid, schrokkigheid,
nhalijheid, (p oole gierigheid f. - [Vdtéi.} Gor
£i(jli.(i(l 1. (soort van schurft bij varkens en wilde
zwijnen).

Lzetave, m. [Liturg.] Vierde zondag in de

vasten (naar (Ie aanvangswoorden der latjnscle
mis: kataie Jerusalem , verheug U, Jeruzalem),

rozenzondag ij.

Lagati , m. [Mar.] Strandgoederen, aangespoelde goederen ii. pl., strandvonden m. p1. , al
wal de zee op liet strand werpt. - Anc. mar.]
Strandvondgeld ii.
Lagatilste, m. Gierstenbrood n.
Lagèiie, 1. [Ant. rout] Fleschvormige vaas I
- Lagéniforme, wij. I H. n.j Flesc/ivormig. Lagéaiîte, f. Miiidr.j Flt sclisteen, fleschvormige
steen in. - Lagéiiodioris, f. p1. [Ant. gr.]
Drinkleesten n. p1. , b/ welke ieder zijne flesch
medebrat.
Lagetto, Lagette, in. Zonderlinge struik van
Jaalaï(,a, Guiana en Sint-Domingo, welks tweede
bast naar kant of gaas gelijkt, daarom ook boisde
dentelle, kant/wat a., kantstruik in. geheeten.
Lagias, m. [Cim. ] Fraai bedrukt doek fl
uit iegu.
LaocéphaIe, m. [1 1. n. ] Hazekop, kogelviech in. (van t geslacht der zeegrondels).Lagoehile, m., z. V. a. BEC -DE -L11VRE. -- LagoCcie, I. [Bot.] Wilde komijn m. - Lagogiaphie, f. [H. H.] Beschrijving I. van t hazengeslacht. - Lagogi-aphique, adj. Daartoe behoorend, lagogrclphisclz. - Lagoinys, rn
fH. n.] Haasmuis 1., dwer /taas rn. (in Siberië,
't zuiden van Rusland, aan den Oeral, enz.)
-

g

Lagou, rn Z. LAGUNE.
Lagopèdle, Ill. [11. n.] Sneeuwhoen a.
Lagophtlialmie, f. S-I ë d.] klaenoog ii., gebrek Oer oogleden, waarbij zij in den slaap, gelijk
die der hazen, geopend blijven. - Lag-

nqii
hie, adj. Tot die kwaal behoorend, t a g op IiIlidtmiscis. — Lagopode,adj. [kl. n.] Met be-

haarde voeten als de haas. - Lagostome, rn
z. V. a. BECDELIÈvUE. - Lagolis, rn. Kaapsche sjerinhaas ; wo/haas III. - Lagoti-iche,
[1:1 n. ] Aap in. met wollig haar.
Lagouan, rn. [Bot.] Boom der Pitilippijnen,
la oeoan rn
agre, rn. [H. n. ] Legger ni., leçblad n. , glasplaat, waarop de werkman al de andere legt.
Lagsie, I. [H. a.] Wolkever in.
Lagiinioso, adv. (ital.) [Mus.] Klageljk, op
weenesul-roerenden toon (te spelen).
•1 Lagate, f, [Mar.] z. v. a. SILLAGE.
Laguillière,f. [Pecbe.i Groot net n. (te M(i reilie in gebruik), twee honderd vademen lang en
zes breed.
Laguis m. [Mar.] Boeljneteek, schuifknoop,
strop.steek, slipsteek ni.; - boelijn I.
Lagune, I. Klein weer, onrilej) strandmeer n.,
plas ni , inz. de naam der zamenitan
gende reeks
van zoodani e meeren, die zich in de Adriatische
zee van den mond der Piave tot aan Ravenna uitstrekken, l a g u a e 1.
Lagiire, f. Siberische rat I.(staart rn
Laguriei-, m. [Bot ] Fluweeiqras n., hazeLal, e, adj. Wereld/ijk (alleen nog gebruikt in):
Frère 1-. Moine 1-, leekebroeder rn Soeui' J-e
(nu soeur Converse), leekezuster f. - [Anc. coat.]
Conseiller I- ou laïcjue, wereldlijke raad. - Cour
I-e, (justice séculiere) werldljk geregtshof n. Ook als subst. : Les clercs et les 1-s, de geestelijken
en de wereld/ijken of leeken. - j- La l m. KIagi I.,
beklag n , klaagzang rn
-

g

Laic, Z. V. a. LAIQUE.
Laleal, e, adj. [U. cccl.] De lee/een betreffend.

Laiche, I. [H. n. Regenworm, peurworm m.
- Eliot.] Rietgras a.
Laicisine, in. [II . rel.] Leer 1. van het regt
]

der teeken om de kerk te regé en, I a I c i s m u s a.
- Laieiste, adj. Tot die leer behoorend. - Als
subst. rn. Voorstander dier leer. - Laicocéphale, rn Keller of scheurmaker, die een leek
r

-

LA1QIJE.

VOO, - hoofd der kerk erkent. - Somtijds ook van
de anglikanen gezegd, omdat deze den koning voor
't hoofd der kerk erkennen.
Laid, e, a dj. Leelfjk, mismaakt, wanstaltig.
Fille I-c, leelijk meisje a. Avoir les ina/ns 1-s, leelUke handen hebben. L-e bête, leeljk dier, beest a.
- (fam.) Une l-e maison, een leeljk huis a.
Une l-e mode, eene leeljjke?node. Ce que vous dites
In est [dcii 1-, wat ge daar zegt, is heel leeljk,

onfatsoenlijk. - (fig. et fain.) Cest an 1- magot,
une 1-c guenon, 't is een rept teelijk, foeileel(jk

ntensch, een apenoeziqt a - (Ploy.) Z. AIOUR. Ook als subst.: Un I-, Une le, een leeljk man,

eene leelijke vrouw. Malheur aux 1es, wee de
leelijke vrouwen. - Les hides du I- diffèreat comrne
celles da beau, de begrippen van 't leet(jke verschillen, even als die van 't schoone.
t Laidange, f. Beleediging f. door woorden.
- t Laithtiiger, Laidaiigici-, V. a. Leed

doen, be!eedigen door woorden uitschelden.
Laidasse , I. of als adj. Femme 1- (pop.)

Lee/jfk wijf a. - Laidernent , adv. Op leeljke wijze. - Laideron, 1. Leel(jk meisje a.,
leeljke vrouw I. , maar die niet zonder bevalligheid

is. Cesi une 1- qui ne déplaît pas, wie jolie 1-,
ofschoon zij leelfjk is, mishaagt zij toch niet, bij

al hare leeljkheid heeft zij echter iets aardigs. Laideur, I. 1,eeljjkheid, mismaalctheid f. La 1de cette file, de leeljkheid van dit meisje. La 1dune action, da vice, de leeljkheid, ofzigteljk heid eener daad, eener ondeugd. - t Laidir,
V. a. Leeljk maken (enlaidir). - Beleediqen met
woorden, schelden. - -j LAWIR, v. n. Leetjk woeden. - t Laidure, f. Leeljkheid, smet f.

Laie, 1. [I-I. I'.] Wilde zeug of zog I., wijfje
van een wild zwijn. - [Eaux et for.] Smallewe.q in.,
in een bosch gehouwen. Arbre de I- of de réserve,
Z. BALIVEAU. - [fecli.] Getande steenhouwershamer m.; - kerf of groeve I., daardoor in den

steen gemaakt. - Orgelkast f. - Wijnkuip, oliekuip I. Ier opvanging van de uitgeperste vloeistof.
Lainage, m. Allerlei dierenhaar, dat verwerkt
wordt en in den handel komt, inz. wollen waren f.

p1.: Faire Ie commerce des 1-s, den wo/handel
drijven , in wollen waren handelen. - Schape-

vacht t.: Le I- de cette brebis est rernarquable

-

ment beau, de vacht van dit schaap is bijzonder
schoon. - [Tech.] Kaarding f. der lakens en wollen stoffen.
Laitie, I. Wol, inz. schapewol I. Des bas de
1-, wollen kousen. L- agneline , Z. AGNELIN. L
crue, surge, grasse , ruwe , ongewassciten , vette
wol. L- prime, seconde, tierce, wol van de eerste,

tweede, derde kwaliteit. L- mére -prime of Mhre -1-,
ook L- line of haute, kern- of vuikwol (die van

den rug der schapen genomen is). L- rnorte, (l o ode

wol (die aan de doode dieren ontnomen wordt). Ltontisse, scheerwol. L- de Moscovie , fijn beverhaar D. - (Loc. prov.) II se laisse manger, ton-

dre Ia I- sur le dos, hij verdraagt alles, laat zich
het vel over de ooren halen. Vous avez les pieds

de I-, gij zijt zeer traag om iemand le helpen. Dibattre de in lame dune chèvre, om 's keizersbaard,
om, nietige dingen twisten. - [II. a.] Negerhaar,
wollig, gekroesd haar n. der negers. -- [Chim.
anc.] L- philosophique, zinkb l oemen I. pi., wol
der philosophen. -- Lamer of Laner, V. a.
[Tech.] Kaarden. - i let part. passé is ook adj.:
Etotfe Iainée ofcardée, ge:aarde stof f. - Lamene, f. Wollen waar f. - Kunst I. der u'olberei
- Kaarderj; scheerderij I., scheerhuis a. -ding.
Wo/winkel; wolhandel ni. - Laineur of Laiieur, ni., -etise, t. Wolkaarder m., -kaardster 1.; lakenrouwer m., -rouwsier f. - Laineiise, I. [Tech.] Kaard-machine f. - Lainesix,
ease, a d j. Wollig; ruim voorzien van wol, wolrijk: Etoffe 1-ease. wollige, ruige stof I. Agneaux
tiès-I-, zeer wolr(jke, wollige lammeren a. p1. [Bot.] Feuille, Tige 1-ease, wollig, ruig blad n.,
wollige stengel in. - Lainier, in., -ière, 1.
Wo lwerker m., -werkster 1.; - wo/handelaar in.,
-handelaarster f
Laique, adj. Wereldlijk (in tegenstelling mei
geestelijk, kerkelijk). Personae, Juge 1- , wereldljk
persoon, regter rn. Habit 1-, wereldlijk kleed
Puissance 1- , wereldlijke mapt I. - LAIQUE, rn
Leek, wereldlijk persoon rn: Les ecclésiastiques t
les 1-s. de geestelijken en de leeken.
-

LA1S

—

Lais, m. [Eaux et for.J z. v. a. BALIVEUJ;
ook Z. V. a. ATTERRISSEMENT.
Lais, f. Voorname boeleerster, galante (lame,
die den. schijn (Ier eerbaarheid weet te bewaren,
Lals 1. (naar cie vermaarde Lals in 't oude Korinthe).
Laissade, f. [Anc. mal.] intrekicinfi, enjte f.
von den spiegel eens schips.
Laisse, 1. [Chas] Koppeiriem , lcoppe!ba'ial m.,
koppeltouw t: Tetift des Iévriei's en 1-, windhonden aan den koppelriem houden. --- Une 1- de
lévriers, een koppel windhonden. - Ook van een'
enkelen fiend qebdziqd: Meneer son chien en 1-, zijnen hond aan een touw, riem of koord houden,
(lig.) Mener qn. en 1-, iemand aan den leiband
houden, met hem doen wat men evil, - [Chap.]
iloedeband m. - [Mar.) Drooggevallen lane! of
strand fl.; oweraanwas m., aanspoeling 1., uitergoes f., kwelder in. (atterrissernent); ook z. V. a.
LAGAN. - [ Chas.] , Z. LAISSEES.
Laissé, e, adj. (en p (i; 't. passé von misser):
Un homme laissé a lui memo, een aan zich zelven
orer,qelaten mensch.. -- JAISSÉ, nl. [Tech.] lilt
punt n. in het patroon, der lint wevers. —LAISSEES, f.
p1. Deck van wolven en ander zwart wild. (Men
zept ook, maar minder poed, LAISSE.)
Laisser, V. 0. Laten, achterlaten, teruqiaten;
niet soep- of medenemen; niet ontnemen; loten liggen, laten staan, vergeten mede te nemen. Ii a
laissé son IllS it Paris, hij heeft zijnen zoon te
Parijs gelaten, achtergelaten. Laissez nous votre
enfant j usq uh ce soir, laat uw kind tot dezen
avond bij ons. Les brigands lui out laissé la vie,
ne lui out laissé que Ja chemise, de roovers
hebben kern het leven gelaten, hebben hens niets
dan zijn hemd gelaten. II a laissé sa canne nu café,
hij heeft zijn' rotting In 't kof/ijhuis laten staan.
Tai laissé ma montre dans ma clianihi'e, Ik heb
mijn lwrlogie op nigne kamer laten liggen. Laisser
Un tableau a l'exposition, eene schilderij op de
tentoonstelling laten. Laissez-nioi auprès du feu,
laat mij bij 't vuur blijven zitten. L- un champ
en friche, een' akker braak laten liggen. L- une
chose intacte, eene zaak onaaneroerd laten. —
L- une lacune, on intervalle, eene gaping, eene
tussclienruhnte laten of laten blijven. - Laten,
toebetrouwen, In bewaring geven: II a laissé son
argent entre les mains tie son nofaire, hij heeft
ijn geld in de handen van zijnen notaris gelaten,
aan zijnen notaris toevertrouwd. - Verlaten, achterlaten: laten varen, Opperen. Cetle rivièi'e a laissé
son ancien lit, die rivier heeft hare oude bedding
verlaten.. Laisser le bon chemin, den regten weg,
het goede pad verlaten. Adieu, je vous laisse, soarwei, Ik verlaat u. -- II s'est sauvé et ma laissé
dans le péril, hij heeft zich weg gemaakt en mij
in 't gevaar achtergelaten, laten zitten. 11 a laissé
hui son projet , hij heeft zijn plan laten varen, opgegeven. - Laten, overlaten, afstaan.. Je vous laisse
l'honneur, le profit de l'invention, Ik laat u de
eer, liet voordeel der uitvinding, Ik sta u de eer,
het voordeel der uitvinding af. Les ennemis nous
ont laissé le champ de bataille, nous out laissés
maitres du champ de hatailic , de vijanden hebben
ons bet slagveld gelaten, hebben ons het veld geruimd, hebben ons meesters van 't slagveld gelaten.
- Je laisse cela a votre solo, h votre prudence,
Ik laat dat aan awe zorg, aan uwe voorviptigheid
over. Je vous en laisse Ie maître, ik laat er u
meester van. L- une chose an som, a Ia discrétion de qn. , iets aan iemands zorg, bescheidenheid
overlaten, toebetrouwen. L-á l'ahandon , laten loopen, geheel veronachtzamen. L- it Ja merci de ..,
ter prooi laten van ... Ne 1- que les quatre murailles, niets dan de vier muren overlaten: uit een
huis, een vertrek alles niedenemen, weqstelen. L- un chemin, one rivière ui droite, sur la droite,
een' weg, een huis regts of ter rejter zijde laten
liggen. - Je vous laisse is penser, h juger ce
qui en arrivera, ik geef u te denken, te beoordee
len, wat er nit voort zal komen. Cda laisse beaucoup h penser, daar laat zich veel van denken;
dal geeft veel stof tot nadenken. Cet orateur laisse
beaucoup h peliser, die redenaar laat veel te denken (aan zijne toehoorders) over.. L- une chose
a certain prix, is bon compte, iets voor zékeren
prijs laten, afstaan, verkoopen, iets goedkoop loten
of geven. Cda est a prendre ou b I-, men kan dat
-

-
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nemen o/'laten, 't is niet goedhooper. 11 s a îrendre et 11 1-, er is goed en slee/it onder elkander.
het eeoc is te gebruiken, het andere niet. - Uiten,
nalaten, achterlaten, (loco overblijven; vein.aken
(hij uitersten wil). L- one bonne réputation après
soi , een' goeden naam achterlaten. H laisse one
femme ei six enfants, hij laat eeoc vrouw en zes
kinderen achter. - Ce sin laisse un bon goût,
die wijn laat een' qo
e den smaak na, heeft een' goeden nasmaak, Ce voyage ma laissé d'agréahles
souvenirs, die reis heeft mij aangename hei'inneringen achtergelaten. - J'avais laissé Ia paix, j'ai
retrouvei la guerre, Ik heb den vrede achtergelaten,
ik heb den oorlog terupgevonden. — Ii a laissé
des leg's ii tous sos amis, hij heeft legaten aan al

Zijne vrienden vermaakt. 11 a laissé ties sommes
consiulérables a l'hôpital de Ia yule, hij heeft aanzienljke sommen aan. 't stedelijk hospitaal of pasthuis verincokt. -- Laten, toelaten, niet beletten,
vergunnen (in (lie beteekenis sank (ooi' eene onbe-

paalde wijs gevolgd).' Laissez-mol parler, laat mij
spt'elcen. Je i'ai laissé passer, sortir, Ik heb hem
laten voorbijgaan, uitgaan. Laissez Ie vivre sa
fantaisie, leest hem nwar zijn' zin leven. - (Loc.
fans.) L- Ie champ libre b qn. , iemand het veld
vrij laten, hem vrij spel geven. II faut I- le monde
comme ii est, riten moet de wereld laten zoo als
Zij is (men moet niet ondernemen haar te verantieren). Laisser qn. lans son particulier, iemand
alleen, geheel alleen. laten. Laissez le faire, dire,
laat hem begaan, laat hem. praten (stoor U niet
daaraan). Laissez-moi faire, laat mij begaan. (fam.) Laissez que je vous embi'asse, sta toe,
vergun, dat ik u omhels, laat mij a omhelzen. Laten, aflaten, ophouden. Ii no faut pas 1- duller

toujours voice cheinin , gij moet niet ophouden
uwen weg te p'aan, ga maar bestendig uwen weg.
- (frim.) Laissez don e, houd toch op, laat staan,
scheid uit. Laissez, laissez, genoeg, genoeg, pa
maar niet verder, houd maar op. Laissez -moi

(lone, Laissez-rnoi en paix, en repos, tranqtiille,
laat mij in rust, met vrede. Laissons le badinage,
scherts ter zijde, laat ons met schertsen ophouden.
- II est pauvre, mais ii na laisse pas d'être bonnête homme, hij is arm, ?naai desnietteinin een
eerlijk man. Quoi qua vous disiez, cola ne laisse
pas d'être vrai, wat pij ook zeggen woog!. dit is
,

toch waar.

-

Laten rusten, overslaan, stilzwijgend

voorbij gaan: Je laisse utie infinité daittres preu-

Yes, ik laat eeoc nienìgte andere bewijzen rusten.
Je laisse bul cola, Ik pa dat alles stilzwijgend
voorbij, Ik rep van (lat alles niets. - [Chas.]
Laissez courre, Z. COURJIE. --- Laisser aller, z.
ALLER (blz. It, kat. 1). - Z. OOkAItRACHER, BOTTE,
BRIDE, RUFFLE, FROMAOE, PLUMER. - [Mar.] Lun vaisseau, een schip verlaten. 1- ses aneres,

zijne ankers laten, laten zitten, achterlaten, Zijne
touwen kappen of slippen. I.- le fond, op het
diep of in de diepte komen, den grond verlaten; - ook (van het anker sprekende) : springen , op en neer zijn. L- uii vaisseau courir,
een schip laten boopen, (lenzelfden koers doen houden. -- Ook als V. n. Ce vaisseau laisse courir an
nord, il s'affalera soos le vent, dat schip laat het
noord aanboopen, 't zal op lager wal bezet raken.
Laisse courir plein ! bon plein! vol houden! houd

vol! houd goed vol! (bevelwoord aan den roerganger) La mei laisse, de zee valt, zakt, loopt weg.
- L- tin vaisseau abattre, een schip doen of laten
afvallen. - L- tomber l'ancre, het anker laten
vallen, ten anker gaan. Z. ook DOIIMIR. L- aller
les avirons, de riemen laten slepen. L- toutes les
voiles dehors, al de zeilen bijzetten. - SE LAISSER,
5. pr. (altijd dooi' een in/lie. gevolgd) Zich laten,
toelaten, dulden., niet beletten. Se 1- mourir de
faim, zich van honger laten sterven, zich doodhonperen.
geren. Se I- aller it Ia douleur, zich aan de droefheid overgeven; z. ook onder LAISSER ALLER op
,

ALLER (blz. filt, kol. ). Se 1- tromper, séduire,

zich baten bedriegen, verleiden. - (fain.) Je me suis
suis laissé dire cda, ik heb m1, *ij dat laten zeggen,
laten wijsmaken. - (fig et lam.) Ce livre 5e laisse
assez bien lire, dat boek laat zich vrij wel lezen
(het verveelt, vermoeit niet). Ce yin se laisse hoire,
die wijn laat zich drinken ('is vrij goed). Se I.
pénétrer, zich in de kaart laten kijken, zich bates
uitvorschen of doorgronden. Se 1- gouverner, conduire, mccci' par Ie nez, par Ie bout do nez, zich
44

10LAISSER-ALLER bij den neus laten rondleiden. - Somtijds staat
laisser zonder bteekenis: Ii s'est laissé totnber,
mou;ir, hij is gevallen, gestorven.
4- Laisser-aller, in. Natuurlijke ongedwongenheid van gedrag, van sctirijfwijze, zekere achte
lo osheid, welke sommigen personen niet kwalijk staat;
- al te groote toegevendheid. (z. liet woord als
werkwoord onder ALLER (bl. 4 1 , kat. 1). - Laisser-coisa -re, ifi. , z. onder COUREIE. - Laissetout-faire, iii. Zdker vrouwentooisel onder L o -

dewijk XIV.
Lait, RI. Melk f,, zag n. Du 1- de femme, de
vache, d'ànesse, de chévre, de junient, vrouwe-,
koeije-, ezelinne-, geite-, p'iardetnc(k. f. Petit 1of L- clair, hul, wei t. Du I- de beurre, karnemelk.
Du 1- coupé, water en melk, dunne vervalschte
melk. Du 1- caillé, geronnen melk. Une vacua h
1-, eene rnelkkoe 1. Un pot de I-, een pot met Inek.
Un pot au 1-, een melkpol m., eene m elkkas. Cochon
de 1-, speenvarken n. Agneau de 1-, zooqlam n. La
flèvre de 1-, de zoykoorts r. Les dents de 1-, dc welktanden, jonge, eerste tanden m. p1. Frèi'e, Soeur
de 1-, zoogbroeder, zoogzuster, medezuigeling. (Loc. fig. et pray.) 11 a snccé cola avec le I-.
hij heeft dal met de melk inqezogen, hij is van
kindsbeen af daartoe gewend. C'est sa vache a
dat is zijne melkkoe, honigb ij , hij trekt daar gedurig voordeel van. 11 sait coonaitre mouches en 1-,

hij is niet dom, hij weet hoe het in de wereld gaat.

LAMBOTJRDE

,

Laiton, m. [Mufall.] Geel koper, latoen, mes-

sing n., een mengsel van koper en zink.

Laitne, f. (Bot.] Latuw, latouw f. L- pornme, romaine of dornestiq ue, kropsolade f., roomsche of tuinlatuw. L- sauvage, wilde latuw. L
dâne, Z. V. a. anis EPINEUSE; - wilde kaarddis
in. L- de brel)Is. z. V. a. BLANCUETTE. L- de-tel
cluien, z. V. a PISSENLIT. L- de chèvre , soort van
eujihorbia of wolfsmelk f. L- de grenouilles, soort
van fonteinkruid n. L- de lièvre, soort van melkkruid n., hazekool 1. - L- de inuraille, muurlaturn. - [H. n. ] Soort van netschelp t. in de Middellandoehe zee.
Laize, I [Tech.] Verschil n. der werkelijke
breedte eener slof en hare wettelijke of bepaalde
breedte. -. Somtijds ook: breedte eener stof tusschen
de zelfkanten: Ce drap a cinq quarts de 1-, dit
laken, doek is rjf kwart breed.
Lakiste, m. Engelseh natuurdichter van de
senhimentéle school (ZOO als Rogers. Wordsworth,
Campbell; dus geheeten omdat de meesten hunner
aan de schotsche meeren [lakes] woonden), lakist in. (blaauw n.
Lakiiins, m. (pr. —muce) Lakmoes, lakmoes Lallatioti, f. Gebrekkige uitspraak der letter t. (laf) dacisme).
Lalo n de, 1. [Bot.] Jasmijn m. van Madagaskar.
Lamai of LLama, m. [H. n. ] Kameelschaap,
Iowa ij.,, een in de bergen van Peru bij kudden

Avaler qc. doux comme 1-, iets geduldig verdratien. Vin sur 1- est souhait, L- sur yin est veriin,
wijn op melk is goed voor elk, ne/k op wijn
is venijn. Si on lui tordait le nez, ii en sortirait
du 1-, !,ij l5 nog jong en onbedreven, zonder ondervinding. Troubler le 1- h une nourrice, eene
min bezwangeren. S'etnporter, S'enlever comme
une soupe nu 1-, opvliegen als buskruid. zeer oploopend zijn. Etre de Ja confrérie du pot an l it,

levend dier, dat in den getemden staat een nuttig
huis- en la s tdier is. •- Tibetaansch priester, lama m. Dalai-t- of Grand I-. Groot -laina, dalallama, het godsdienstig vereerde opperhoofd, der geeslelijke en wereldljke inagt in Tibet. - Lamat.
que, adj. Wat met de leer der larnaleten over-

[Astr.]Voie de lait, z. v. a. voie LACTEE.— [Bot.]
L- dane, z. v. a. LAITEJION. L- battu, z. v. a.
FUMETERRE. L- de couleuvre, z v. a. BEs E1LI.E
MATIN. L- lord, soort van melksapie paddestoel m. L- de Sainte-Marie , soort van dietel in. - [ Cflim. ] L- d'amandes, amandelmelk.
L- de chaux. kalkmelk. L- virginal, maogdeinelk
(eene melkachtige alkoholische oplossing van benzoe

dienst, lamalel, lamalsi. (wijn m.
Lamalgue, in. [Corn.] Soort van Provence
Lainati, in. [Bot.] Zwarte morel f.

kleine kinderen hebben. z. ook BOUILLI1I. DENT. -

of wierook, of ook van azijnzuur lood, weleer door
de jonge dames als schoonheidsmiddel qebéziqd).
L- vgtal, plantemelk, liet melkwitte sap in vele
planten. L- de soufre, zwavelmelk (oude naam der
door een zuur geprecipiteerde .qezwarelde waterzwavelstofzure zouten). - L- de poule, boendermelk , versche eidojer met warm water en suiker
vermengd. - L- d'oeuf. ejjermelk, bet witty vocht
in een ei, dat naar eisch gekookt is om uit den
dop gegeten te worden. - [ Man.] Clieval soupe

de lait. Z. SOUPE
Laitage, m. Melk, melkspijs f., melkkost in.,
pap 1.; zuivel n., al wat van melk gemaakt wordt.
11 aime fort le 1-, hij houdt veel van melkspijs.
Laitanee of Laite, f. Horn 1. (van visch). Ll(Iité, C, wij. Horn hebbend: Poisson 1-, hornmerdm., vise/i met horn. - (fig. et prov.) C'est ti ii
poule 1-e. 't is een lafbek, een bloodaard.
Laitée, f. [Clias.] Dragt f. (portde). inz. van
eene teef, de gezamenlijke jongen dirzeifde dragt.
Laiterie, f. [Econ. mr.] Melk/ruis n., melkkelder m., melkerij; kaaskamer f. - Melkwinkel,

boter- en kaaswinkel; -handel m.

Laiterol, m., z. V. a. CHIO.
Laiteron, (pop.) Laceron, m. [Bot.] Wille
latuw f., melkkruid, konijnekruid n., hazekool,
Imzelatuw, hazesalade f., L- ëpineux, ganzedistel,

dauwdistel m.

Laiteux, euse, adj. Melkachtig, melkkleurig:
Sue 1-, melksap melkachtig sap n. - (Lapid.]
Opale l-euse, melkkleurige opaal m. - [Bot.] Planles l -euees, melksappige planten 1. p1. - [léd.]
Maladie 1-euse, melk- of zogzieltte 1. - [Anat.]
Conduits I-, melkbuizen f. p1.
Laitier, m., -iêre, f. Mlkboer , melkverkoo
m., melkboerin, melkvrouw f., melkmeisje n. --per
Bonne l-ière, veel melk tevende koe; - (fam.) zogrijke min f. - Ook als adj.: Vache '-ière, melkkoe f. - LAITIEB, in. [Chim.] Glasschuim, ijzerschuim n. - [ Minér.] L- de volcan, volkanisch

glasschuim n .

eenkomt, Ia m a I sc h. - Larnaistiie, in. Gods-

dienst der boeddhistische Tibetanen en Mongolen,
lainagccl,e godsdienst f., larnoismus n. - Lainalte of Lamaiste,

in. Belijder m. dier gods-

Laiiianage, m. [Mar.] Loodswezen n ; het
loodsen, buitenloodsen; loodsgeld n. Frais de I-,
loodskosten m. p1.
Larnande, m. [H. n.] Slang op Java, koningsslang, afqods.clang f.
Lanianer, V. a. [Mar.] Loodsen. - Lama-

iicur, m. I %lar.] Loods, buitenloods, kustloods,

havenloods

m.

La.iiaiitin, Di. [H. n.] Atlantische zeekoe f.
(ook inanate, poisson femme, sirène („ eheeten).
Lambaide, f. (H. nj, z. v U. ROUSSETTE.
Leinabtla, m. [H. n.] Naam van een' avond-

vlinder ni., die op zijne vlerken de figuur eener
omgekeerde griekeehe I oflarribda draagt. - Lamb.
doidal,

e,

Lambdoi

.e, adj. (Anat.]: Suture

I-, la m bda -noad f. A -vormige vereeniqing van de
scheth ibeenderen met het achterhoofdsbeen.
Lambeau, rn. Lap m.,lorn/)f;brakrn., stukn.:

11 y a laisP in I- de son habit , hij heeft ereenen

lap, een stuk von zijn kleed laten hangen. Son habit

est tout en l-x, zijn rok is geheel gescheurd. -

(fig.) On na conservd que quelqesl-xdesesdcrits,
men heeft slechte eeniqe brokken von zijne schriften bewaard.

II a arraché un 1- de cette succes-

sion, hij heeft een stuk van dezeer/enis afgescheurd,
lot zich gehaald. - ICtiap ] V il tdoek in., die de
tot vilt geclaoene wol .çclje cit. - )Chir.j Lap vet
of vleeseh, door eene wond of kunstbewerMnq afge.ccheiden. - (Chas.] Ruice huid f. van het hertsgewei, die het dier op zekere tijden afstroopt.
Lambel, m. (weleer z. V. a. LAnBEAU).

[Bias.] !laren,cteel, tourvooikraaq m.
Lambiehe, f. [Ft. n.], z. V. a. GUIGNETTE.

Lauiibi U , e, wij. Talinachtig , treuzelachtig,
traag in t handelen. - LAaiBIN, in.. -E, f. Talnier, treuzelaar, draler, .caimiuluar m., talm s ter,
lalmkou.e f. , treuzel in. en 1. [H. n.] LA31BIN , rn,

Z. V. a. BUTOR. - Laviihiner.

V. n. Talmen,

dralen. sainfoelen, sukkelen. Hhtez-vous un pen
et ne larnbinez pas, ha.st u nat en talm. niet. Laiuhiiieaie, f. (lam.) Talnaerjj, draling, sukkelarj t
(dak f.
Lainbis. m. [H. n ] Groote we !t-indi.cche zee-

Laiiiboiarde, 1. [Hoi-t.] Lange, dunne twijg 1.
aan de steenvruchtboornen). - [Conslr. ] Rib,
zolder- of vloerrib 1.; steunbalk m. - [Mar.] L-s,

LAMBREQUIN

-

LAMPAS.

kespen f. pl., leoqers m.p1. der rondhoutputten. - I melligère, adj. lllaor/je.cdraqend. — Laiiielli[GéoI.] Onderste laag 1. der steenbeddingen in de fornie, adj. {M tnr.] Bladvarmig, schilfervorm?g.
groeven b fj Parijs, uit weeken steen bestaande.
- Lamellipède, adj. Met bladvormh7e voeten.
Laiisbiequin, m, [Bias.] Helmdekkleed n. — — La,iiellii'ostre, adj. [1 t. n. ] Met »latten,
snavel. -.- La inellosodenté, e,
bladvornigen
[A' clii Uitgesneden hout- of blikwerk n. als
sieraad 01) eene tent, een koepel, enz. aanqebrart udj. [El. n. ] Met plaatjes aan den snare/rand.
Lamentahile, Lamen(oso, ar/v. (ital.) (pr.
Lanibjis, m. [Arch.] Schotwerk n., bescliie
lin g 1., paneelwerk n., be/deeding van de waar/en, la -mèn—) [Mus. I K/emend, droevig, op klagenden
ook van de zollering van een vertrek, 1 a m b r t- toon. - Laineistable, adj. Bektageljk, jammerS t ri nq;pleist'rzolderinj f., jipsqewelf, p 1 a f n n. lijk, deerlijk, deerniswaardig, erbarmelijk, droevig,
-

,

-

L- de revétement, de demi-ievêtement, dappul,
iambriselrinq over den jeheelen muur, over den

halven muur of Ier hoopte van den schoorsteenmantel, ter hoote van 6 lot to palm. L- feint, boze
bambri.cërino, geschilderd paneelwerk. — Bij uitbreiding (podt.): Woning, inz. prachtijewoninq 1.,
paleis 11.: Rarernent Ie litonheur se trouve sous les
I-s dords, 't geluk huist zelden onder de vergulde
gewelven, in de woningen der qrooten. Le clesle
1-, Ie 1- de Ia voûte ctileste, het hemeldak of
het hemelgewelf, de hemel, de Olympus in. Des 1de verdure, de feuillage, pritelen, lanen. - Lainbrissage, m, Het beschieten, het bekleeden met
paneel- of pleisterwerk, bet bambriséren; paneelwerk, besehotwerk it. - Lainbrisser, a. a. Beschieten, tact paneel- of pleisterwerk bekleeden,
bambriséren. - liet part. passé is ook adj.:
Appartement, Plafond ricliement lambris4. rijk
gelambriseerd of beschoten vertrek n., zoldering f.
t LAJHRISSE, m., z. v. a MANSARDE.
LanhJ)riisque of Lanibrnehe,f., ook Lainbrot, [Bot.] Verwilderde wijnstok in.; vrucht
-

daarvan.

Lame, f. Dunne metaalplaat f , metaalblad n.
L- dor, d'argent, de p10mb, de cuivre, g oud-,
zilver-, lood-, koperblad. - Geplet goud- en zil
vet'draad n. tot galons of bezet.cel, tot borduurwerk, enz., klatergoud n. - Kling f., lemmer n.
L- d'pte, de sabre , degenkling, sabelkling. L- de
damas, damascener kling. L- de couteau , decanif,
de rasoir, de lancette, lemmer vaneen mes, penne
lancet. L- b deux tranchants, twee--mes.chr,
snijdend lemmer; ook: leidekkers snijkamer ni. —
L- a canon, loopscheen f., ijzeren plaat of kb/no tot
peweerloop. L- de baïonnette, bajonetklin g . -- (flq.)
C'est une bonne 1-, hij weet den denen te hanté
ren, is een qeoefend scherruer, een goede kling. (fill. ei fatn.) Cest une line I-. 't /5 cefle sluwe feeks,
een doorslepen
q. etprov.) La I- (of l'épée)
use Ie fourreau, Z. EE. —[Anat.] Blad n., dun en
plat qeileelle van een been. - [Bot.] Bovenst en
verbreed aedeelte van een genageld bboemblad; bladvormige huid f. onder den hoed der paddestoelen.
- [H. n. ] Platte en dunne uitbreidino aan velerlei voorwerpen, blad, plaat. - [ Tech. I Staalstrook f.
voor horbogie-veiren; - breedte f. der hoefnagels,
kling; - houten lat of trede f. aan den liniwerkersstoel; tit verskam in.. schering 1. - [Trictrac.],
z. V. a. FLÊCHE. - [ Mar.] Golf, baar, zee f 1.-s
courtes, korte golven of zeeva. L- sourde, deining,
lange zee 1. L-s de ressac, terugslaande golven.
grondzeeën. L- de l'nrrière, zee van achteren. La
vaissenu est aht ilh par Ia 1-, hetsehip is tus.schen twee
zeeën, de zee neemt den wind uit de zeilen. Le vals-

-

-

seau est debout it In 1-, présente le cap h Ia I-,
va dehout bi Ia I-, het schip houdt den kop op de
zee, heeft de zee op den kop. 11 a la I- par le travers, bet ligt dwar.czt'es. La 1- vient du large, de
ree karat te 10e/maart aan boord.
Laiiié, e, adi. [Tech. ] Met 'oud- of zilverdraad doorwerkt: Et
olfe laniie dor, d'argent,
met coud. met zilver doorwerkte stof t
Lainellaire, adj. , z. a. a. LAMELLE. - Lamalle, 1. (verklw. van lame) Metaalblaadje of
plaatje n., metaalstrook f.; kleine kling 1. of lemmer n. - [Bot. I Naam der danne, smalle planten -organen en hladvortniae aanhonasels, hlaodje n.
- [H. n. ] Naam der dunne .cc'ilfer.c 'f plaatjes,
die door hunne opeenlegejinhi of ktuisinq de bladerige weefsels vormen. - 11 aiiii4 1 i1 , e, adj. (lit
plaatjes of blaadjes bestaande, bladeria, bl daardiq.
— Lainelteiix, euse, ar/f Blader/it. schilferig,
wat zich in bladen of schilfers laat verdeelen:
L'ardoise eat une pierre 1 -euse. .- [Minéi'. ( Cassure 1 -euse, (bodeje, vlakke breuk f. - Lanielli
branelie, eidj. [Fl. n. ] Met htaderiae kieuwen. Lameilieoine, adj [Fl. n J Met bladerige bundeltjes aan de voelhorens. - Lainellifêre, La-

ellendig: Accident 1-, jammerlijk, droevig voorval
of ongeluk II. - Toit de voix 1- , kbaqeljke toon m.
Cris 1-s, jammerlijk, erbarmelijk, drerniswekkend
geschrei n. — Lamentableiiient, adj. Jammerlijk, klageljk, op erbarme ijice wijze .- H se plaint
1-, hij beklaagt zich jammerlijk. - Lainentation, f. Jammerklagt, weeklaot f.; gekerm, gjainmer, geschrei n. On n'entendait qua 1-s, men hoorde
niets dan weeklagten. Faire d éternelles 1-s, altijd
klagen of jammeren. - Les 1-s de Jiréniie, de
klaagliederen van Jeremias. -- Lainenter, V. a.
Beklagen, bejamineren, beweenen, beschrejjen: L- Ia
mort de ses parents, den dood van zijne ouders
beweenen. -- LAMENTER, V. C. Klagen., jammeren,

scitreijen, weenen: Vocs avez beau ideurer et I-,

gij moogt vrij weenen en kermen. - Le crocodile I-,
de krokodil kermt, krijt. - SE LAMENTER, V. a. zich
beklagen, jammeren, kermen: Vous vous 1-z envain, gij beklaagt u vergeefs. 11 se lamente sur son
malheur, hij jammert, treurt over zijn ongeluk.
Des femmes (lui se lamenlent, klagende vrouwen. Laiiientin, m., Z. LAMANTIN.
Lainenlo, m. (pr. la -nièn -to). [Mus.] Vettetiaanscit klaaglied n. der gondeliers. — La rn eiitoio, ado. Z. LAMENTABILE.
Lainette, f. (verklw. van lame), z. a. a. LAMELLE.
Lausie, f. [ H. n. ] Langneuzige haai, mensclienhaai ni. Dents del-, versteende haaitanden in. p1.
- Soort van houttor t. - [Ant.i L-s, heksen f.
p1., spoken, n. pl. , gevaarlijke booze wezens, waarmede awn de kinderen bant maakte.
Laniier, m. [Tech.] Kling-, lemmer-, plaatmaker; gouddraadtrekker; weefkammenmaker m. [Bot.] Soort van brandnetel, lejtelpiant f.
Lainière, 1., Z. V. a. LANCIERE.
Laaiiinae, ni. [Tech.] liet pletten, uitsmeden
der metalen ; putting t.
Laminafre, t. [Bot.] Soort van zeewier in
't noorden. - LAMINAIRE, adj., z. v. a. LAMELLE.
- Laminariées, t. p1. [Bot.] Noordsche zeewierplanten t. p1.
Laminer, v. a. [Teelij Metaal tot blik of
dunne platen of bladen maken, pletten, I a in i a tC e a. - Het part. passé is ook a(ij : P10mb Iaminé,
geplet lood, bladlood m. - Laininerie , f. ) Tech.]
Pletterij 1. — Lamiiieur, m. ['lech.] Plotter m.
- Laininoir, m. )'l'ech.j Pletwerktaq n., platmachine 1.; pletmolen m., pletcilinder in. p1.; —
pletterij 1.
Lainiodonte, f. (UI. n.] Versteendehaattand m.
Lamlque adj. Wat den Groot-lama (z. LAMA) betreft: Culte 1-, lamadienst I.
Lainon, m. [Corn.] Braziliehout a. uit de Allerheiligcn-baai.
Lampadaire, in. Standaard, staaf of stok
om lampen aan te hangen, lainpendrager m. -- [Ant.]
Lasnpendra.er, fakkeldrewer m. - Lampadation, 1. [ Ant.] Foltering f. der eerste christenmartelaars met in de knieholte gehouden brandende fakkels. - La rn padédromie, f. [Ant.]
Fakkelloop, wedren m. wel brandende wastoortsen. — Lainpadiste , m. Fakkellooper m , wedrenner met fakkels. - Lainpadomaneie, f.
Lampwaarzeg,ginq f., voorspelling uit het lamplicht. Lainpadouiianeieu, m., -ne, f. Lampwaarzeoqer in., -zegster f. -- Lampadopho
re, m. Lampendraqer (bij de lampen/eesten), fakkelzwaaijer m. - Lampadophoi-ies, f. pl Lainpenfeesten II. Pb. (inz. ter eere van Minerva, Vulcanus en Prométbeus).
Lainpani, e, adj. [Com.] Huilel-e, geklaarde,
gezuiverde olie 1.
Lainpai-ellles, t. p1. [Corn.] Soort van kamelot. lamparillas n. (ook nonpareille geheeten).
Lanipas, m.
lam-pace) [Vétér.] Gezwel n.
aan 'I ver/tante/te, kikvorsehgezwel n., het hangen
van den rooster (oak FEVE geheeten). - (pop.) Verhemelte it. (alleen in dien zin gebruikt in): Humecter

(»r.
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LAMPAsSES

le 1-, drinken, jJOOlJefl. --- 1 1'Coin.j , of Lainpasses, 1. jil. Oostindische en (2hinësche jjdestof, vaar
gebro c heerd gros de Touts e1V1;en(1, I a rop a s n.
Lainpassé, e, wij. [B1aJ Getonqd, niet uitstekende tong : Lion 1 de ueu1es, oo1 ijetonjde
leeuw IlL
Laiiipate, iii. [Cliint.j Lampenzuur zout n.
p.
Lanipe, 1'. Lamp t'. L- de nuit, nachtiam-

L- sépuicrale, graf-, lijIc1anp. L- a double cou
rant dali', lamp mei dobbelen luchtstroom. L- dArgand, Aigondoche lamp (met inwendiüen (ac/it
stroom, nu quinquet Ueheeten). L- astrale, Z. ASTRAL. L- écoiiornique, spaa r lamp. L- hydi ostati
que, /iydrosldtische lamp (in tue//ce de olie dooi dc
drukking eene zwaardere vloeistof opstijpt) . L- ignifère, van zelf on t brandende laiiep. L- nicaiiique
of carcel, c(11cel-larnf) (waarin de olie dooi middel
van een raderwerk op/clint). L- pneumatique, pneu
niatisc/ie of luc/itdrok/daqsloinp. 1.- de Davy , de
mineur, de sûretd , Davy's lamp, mijnwerkers-,
veilig h eidslamp. L- a souder, L- docimatique, sal-

-

deerlamp. - [Mar.], z. HABITACLE. - ( Loc.

[am., jooc.) 11 n'y a plus d'huile dans so I-; Lousent In I- of I'buile, z. EIUILE.
Veiller comme une .1-, paarne laat opzitten, çjoed

v i - age de eet auteur

tegen t neichtwaken bestand zijn. Z. ook BOISSEAU.
Une 1- de couvent , eeoc non, die /10cc gelofte van
isuisc/iheid heeft geschonden. - [Arch., Impr.j Calde-l-, Z. aldaar.[Corn. ] Somt vein stainijn D.
- [F11. ti.] Handelsnaam van verschillende schelpen
Larnpée, f. (»op.) Groot plas n. wijn. -

Lamper, v. a. (pop.) Met poote, volle glazen
drinken, druk poo{/en. Quand ii eat lampé hult
veries de yin, il toniba, toen hij ac/it volle glazen
wijn had binnengeslagen, viel hij. - Ook zonder voorwerp: 11 aime ii 1-, hij houdt von pooijeii..
Lainperon, al. Pij, tuit t. easer lamp.
Lampette of Lamprette, t. [Bot.] , z. V. a.
NIELLE Iiàtarde.

Laiiipion, in. (veuldu ) . van lampe) Illuinineerlainp I., -glas n., lamp/on in. - [ Mil.] L- ii
parapet, pe/ipan, pektoorts, lampet f. L- de milieur , mnfjngi-avcrs -lampet , inineurs-lamp 1. 1- Lam pioniier , v. a. (»bis.) Met lampions
bezetten, i/luminéren.

(zuur ii.

Lanipique, adj. [Chum.] Acide I-, lanipenLanipiste, m. Lampenmaker, -verkooper m.
- Lampisterie, f. Lampenmakerij 1., -handel in.
Lampocarpe , mij. [ Bot. j Met blinkende

nachten.
Lampon, fl1. [Anc. cost.] Soort van gouden of
zilveren (wak, om elco hoed op te slaan. -- Lanapons, in. »1. Soort van drinkliederen n., pl., rondgezang a . , waarbij aan 't einde van. elk couplet het
woord lampons herhaald werd.
Lainpourde, f. [Bot.] z. v, a. 6IOUTERON.[Exploit.] Laag t. zachteren steen onder de rotssteenlaag.
Lampresse, f. [Pêche] Lainpreijennet, prikkennel

ti.

Lanipaillon, no., Z. LAMPBOYON.
-ik/ier
Lamproie, t. [ii. a.] Lamprei, prik f., steen-

, steenzuiger in. L- marine, zeeprik, zeelamprei. L- de rivière, rivierprik, negenoog (ook septoeil geheetcn).

Larnpronaètve, na [Phys.] Werktuig n. om

de sterkte van 't licht Ie meten, 1 a mp roni e t e ï in.
- Lamprométrique. adj. Tot den lamprometei

/,. - Lainpi-o-

belioorend, I a as /) r o in é t r i s c
phore, m. [Ant.] Nieuwgedoopte in. (omdat die

IANCER.
slael of te waler loco loopei, het o/loopeii (van
een schip).
Laneastérien, iie, adj.: Méthode 1-ne, systOnic I-, eoederIeeriq On(ierWj/S ti., leerwijze, volpens welke een groot aantal leerlingen in één lokaal

c;clijlci(jdig worden bézig gehouden 'en waarbij de
bekwaanste als monitors of onder-leermeesters de
ciiindei gC(eIefl('eii onderriaten, .Lancastersc/ie metliO(ie t., Lancastersc h stelsel a. (naar Joseph Lan-

caster, (lie lil I S05 deze Icerwijze te Londen invoerde).

Lance, F. Lans, speer, spies F. Le bois, Ie For

de in I-, het hout (de stang, schacht), het f/zeîder
iOns.

Tenit In I- en arret, de lans geveld houden.

Baisser Ia I-, de lans strijken of vellen; (fig.) zich

overwonnen bekennen, toegeven. Bniser, Rompre
line 1- avec, pout qn., cciie lans met , voor iemand

bieken; (fl!;) liet niet, voor iemand opnenmen. L- de

combat, dis t ournol, .slrfjdlamms, toummmooi- of ridderluns. I.- P oul.rance, ii for dmoulu, sclmempe, geslepen lans. L- courtoise, gracieuse, mousse, frettée
of rnornee, stonmpe (aims. L- l)1isée, uitgesneden,

lans (die ligt brak) . L- ii Ia main, handIons, Pleive lans (voor strij(lers te voet) . I.- de
clmcval, ruiterla n s, ruiterspeer. L- h pouisée, lans
immit crime greep, gewone lans. L- de jet, werpspies,

ium zoagde

weiplamms,

slicer. I.- en arrét, L- baissde of raide,

gecelde (aims. L- gaie of Lanceguaye, aan weder-

zijde beslagen werpspies. - L- de drapeau, d'étendard , vlaggestok in.. standaardschacht F. - L-s des
chevaux de Frise, scherpe Punten, PlOiiCO der fileschme ruiters. (vol.CHEVAL). - Bij uitbreiding: roet

cene lans ;cwapend krijgsman, lan s drager : Une

compagnie etc cent 1-s, eene commmpagnie van 100

lansen of speren. L- Fournie, Z. FOUIiNIE. Ook
fig. gebézigd voor man (in tegenstelling met que-

nooilie, vrouw): Fief qui tombe de lance en que-

nom;il]e, leen, dat van de zwaamdz[/detot despIlzijde
(you dcii moois op (he vrouw) overgaat. - [Artill.
Acht.] L- ii tea, zundei m. L- hi feu puant, stink01 stankzummder. - [ Mar.] L- de sonde, loodslok,
peilslok in. (oom den aard des bodems te leeren ken-

- L'azisse-lanee, z. old. - [Man.] Main,
Pied de Ja I-, regterhammd F., m egterbeen a. des ruiClieval de 1- passade , lans/moord, tournooiros n. [Tech.] Spadel in. des stukadoors:— stook-

nec).

-

tees.

ijzer a., moerstang F. des kalkbranders. --. [Chir.]
Laurel voor de traanfistel-operatie. -- [Hydr.] L
«eau, z. V. (1. JET dean. - [Bot.] L- dean.
mostkruid B., kleine plant niet witte bloemen.
Lancé, e, adj. (en part. passé van lancer):

Flèche 1-c, Javelot 1-, afgeschoten pijl in., uitge
- Regards 1-s, uilgesc/moten blik-

worpcmm spies F.

ken in. ph. - Lièvre 1-, opgejaagde, opgestooten

haas nì. - Kètiment 1-, te water gelaten, van staVel geloopen schip in. —Points 1-s, te wijde, le lange

steken m. ph. (aan naai- of borduurwerk).

Lancellée, F., Z. LONCH1TIS.
Laneéolé, Lancéolaire, adj. [Bot.] Lansvormmmi, lancetvommnig. Les Feuilles da saute sont

1-es, de bladeren van den wilgenboom zijn„ speer- of
lansvormnip. .- [H. n.] LAI'CEOI.EES, f. 11)1. Lane-

vormige visschen M. ph.
Lancer, V. 0. lI/erpen, schieten, met kracht.

geweld wegslingeren, wegwerpen. L- an dard, un
javelol, een' werpschicht, eene werpspies schieten. L
une pierre avec Ja Fronde, eencmm steen wegsiin,qe -

ren. I.- des bombes, des obus, borimmen, granaten
werpen. L- une Fusée , een' vuurpijl doen opgaan.
(podt.) Dien lance Ja foudre, God schiet den bliksew. Le soleil lance ses rayons sum Ia terre, de

gedui mme de 7 eerste dagen na zijnen doop ee;i zon schiet hare stralen op de aarde. - ( fi g.) L- des
schitterend wit kleed droeg). - (bij de nieuwere oeiilades, des regards, toelonken, blikken toewerGrieken) opstandingsfeest a. - Lainprophyl- pen. 11 lui Ian a an regard de colèi'e, hij wierp
té, e, adj. [Bot.] Met gladde, blinkende bladeren. een' tcormmiüen blik op hem. L- un soupli vers le
Laniproyon of La!npri ll on, ni. [U. n.] del. een,' zucht ten hemel zenden. I- an coup de
pied a qn., naar iemand schoppen ; iemand cviie
Kleine lamprei of J)11k t., wormvisch. m.
Larnpsane, f. [Bot.] Wilde mostaard al. (ook vernedering aandoen. - [Mar.] L- an vaisseau ii
l'eau, een schip van de werf, van stapel laten loohectic OliX mamelies geheeten), wilda kool 1.
ç

Lanipuge, Lam)urge, rn [H. n.] Gestreepte pen. L- an vaisseau sur her, sur couettes mor-

platkop ni. (die de schepen volgt).

Lampyre, m. [H. n.] Glimworm m., Johan-

nis -wornipje n . , Johannis-kever m. ( ook ver luisant,

mouche lumineuse, mouclie it feu geheeten). Lampyaldes, f. Pl. Glimworinsoorten t. ph.
Lainyre, na. Een naar de hagedis gelijkende
v/sc/i, I a as p r u s m.
J4anaire, t. ]Bot.] Kaapsche lelieplant f.
Lançage, Laneenient, m. [ M ai. Het van

tee, ccii schip op eene wieg, 07) slagbeddingen laten
afloopen. T.- mine clmaloupe ii Ja nier, cene sloep
te water brengen, It water smnijtemm. L- un bit lot,
eemmen brander afzenden. -•-L- une manoeuvre, een
touw uitschieten (oom liet eremms aan vast te maken),
een touw beleggen. - [Man.] L- tin cheval, een
paard doen rennen.— [Chas.]L- le cerf, Ie Jièvre,
het hert, den haas uit zijn leger jagen, opstooten.

- LANcER, v. V. [Mar.] Gieren. L- sur bèbord,

LANCEREI{

-

sil r triberd, dun bord sur lautie, over bakboord,
over stuurboord, over beide boorden kieren. Le

vaisseau lance sur son aiicie, liet schip giert op

zijn anker.
SE LANCER, v. pr. Aanvallen, aangrijpen, onstuindq toeschieten, zich werpen: Le lion
se lanca sur lui, de leeuw schoot op hein toe, viel
kern aan. Se I- dans Ja rivière, zich in de rivier
storten. - (lig.) Se 1- dans le monde, dans les
affaires, dans Ia littératute, zich in 't gen'oel der
wereld wacen; qroote gewaagde zaken ondernemen;
zijn geluk in de letterkande, als schrJveI beproeven. - 00/c zonder bepolinp: Ccci est fait, Je me
lance, 't is gedaan (beslist), ik wil het wagen.
Laiicérer, v. n. Met de tans vechten, eene Ions
breken, steekspelen.
-

Laneeron, rn.. z. LNCON.
Laneetier, m. Lancet-koker in., -foedraal i.
Lancette, f. [Chir.] Laatvl ij m f., laatijzer n.,
tweesn ij dend wondheelers-rnesje tot aderlatingen en
insnfjdingen, la n eet n. II.- it grain d'orge, h grain
d'avoine, a langue de .. serpent, it saliva, gerstenkorrelvormig, haverkorreivormig, spits toeloopend
of slangetongeormig, sabelvorinig tancet. - [ Tech.]
Tweesnijdende graveerstift f.; - dolls in., steekmes
dec slagers. - [H. ii.] Lancet-grondel rn.
Lanehe, f. [Maz.] Groote zuid -anierikaanselie
tweemastboot; braziliaansche roeiboot, 1 a a c P e f.
Land, HL, Z. LANGS.

Laneier, ni. [MII.] Lansier, lansruiter, speerruiter. - [ Tech.] Lansmaker m. - ( fig. et iron.)
Cost on chaud 1-, 't is een snoever, snoeshaan,
windbreker.
Lancière, f. [Tech.] Opening, waardoor het
water loopt, wanneer de molen niet maalt; dijkkribbe f.
Laiicifolié, e, adj. [Bot.] Met lansvormige
bladeren. - Lanciforme , adj. [H. n.] Lans-

vormg.

Lancinant, e, aPi. [Méd.] Douleuis 1-es,

schietende, stekende, rukkende, lancerende pij
nen t. p1. - Laneiner, v. n. [Mid.] Steken,
schieten (van pijnen).
Laneis, in. [Constr.] Zékere herstellingswijze
van een' bescha/igden muur dOor het diep inbrenhen
van andere steenen; de daartoe gebruikte steenen;
- -(bij deur- of raamposten): twee langere zfjsteenen.
L- do tableau, de lécoincon, buiten-, binnenzijsteen.
Lan çoir, in. [Tech.] Watermolenschut n.; schoorsteentong t. (.-. kleine snoek
Lan.ion or Latueron, in. [H. n.] zandaal;
Lançoiinier, m. [Tech.] Werktuig n. tot den
pizi -bouw (z. PISE).
Laitdarnman, m. Voorzitter van de seet e
Vende ma jt in de meeste deinokrotische zwutsersche
kantons, landdrost in. - Lainlam,nniiat, in.
Waardigheid, f., post m. van een' landainman or
landdrost; duur in. van zijne ambtsbediening.
Landan, in. [Bot.] Moluksche palinbooin, sagoboom; indiaansche broodboom in.
Landau, ni. Soort van reiswagen met neir
slaande kap voor 41 personen, 1 a n d au e r in (naar
de beijersche stad L a se d a U). - Landaulet, m.
Kleine landauer rn.
Lande, f. Heidegrond rn., heide f., heideveld II.,
steppe f., dorre, enkel met hei- en struikgewas bedekte landstreek, inz. die langs de kust van den
Biscayschen zeeboezem tusschen de Gironde en de
PyreneCo. - ( fig.) Dorre, vervelende plaatsen f. pi.
in een boek. [Mar.] L- de hune, Z. LATTE de hune.
Landgrave, in. Landgraaf', titel der voormalqe duitscli -keizerlijke regters in 't binnen
land; titel
van den vorst van Hess en-Homburg. -- Landgraviat, m. Landgraafschap n.; waardigheid t.
Van landgraaf, grondgebied n. van een' tandgraaf .
- Laiidgravine, t. Landgravin.
Landi or Landit, Tn. [HEet.] Vermaarde kermis 1., weleer te Parijs en St. Denis in junij gehouden; vacantie t. der studenten von de universiteit op
dien dog; ook het honorarium, dat zij op dien dag
hunnen leermeesters gaven.
Landje, f. [Bot.] Waternimf f. - J [Ana t. ],
V. V. a. NYMPHE. (hengst m.
Landier, ni. Groot haard- or vuurjzer n.
S Landreiix, ease, adj. Ziekeljk, zwakkel ij k.
Lane, t. [Pèche] Uitgestrektheid water, waarin men de zalm- en el/tnetten laat afdrijven, laan t.
Laneret of Lanier, m. [H. II.] Kwartelvalk,
bletauwvoet ni. (het mannetje).
-

h

-

-

--

IANG[JE.
Lanet, in. [Pèche] Zeker garnaalnet u.
Lanette, 1'. [1 1. n.] Kwartelvalk, blaauwvoet ii.
-

(het nijfje).

Lanfaroii, in., z. V. a. ATTELABE.
Langage, m. Spraak; taal f.; uitdiukkingece

van een volk, van eene bijzondere soort van l i eden
(inz. niet betrekking tot den zin); stijl m. La 1distingue l'Iioninie des nniniaux, de spraak ondersChei(lt den menscii van de dieren. Les peoples parlent tous on 1- dilrérent, de volken .spreken allen
eene verschillende taal. Un I- inconnii, barlare,
eeoc onbekende, barbaarsche taal of spraak. Le 1du Iiarieau, de Ia chaii'e, de l'Ecriture, de taal
der pleitzaal, des kansels, der Schrift. Le I- de Ia
verb, de In c.olère, de I'amoui, de tao l der deugd,
gramschap, herds. I.- de Ia balIe, gemeene taal,
vischw[jven -taal, straattaal. L- pornpeux , poéti
que, tleuii, opgesmukte, dichterlijke, bloemrijke stijl.
. Cola est dent en beau 1-, dit is in een' sciiooiwo stijl geschreven. -- Vous me tenez Th un dtiange
1-, gij voert daar eens wonderlijke taal. Ii a hien
changë de 1-, ij spreekt nu geheel anders, hij is
veel van toon veranderd. Vous tenez bus le mêine
1- pij spreekt allen uit eenen mond. Ce nest
pas hi Ie 1- dun homme de Pico, zoospreekt (zulk
eene taal voert) geen reqtsehapen man. - (flg.)
N'avoir que do 1-, ieen grondige kennis bezitten,
zeer oppervlakkig zijn. . Le 1- des dieux, de taal
(iC goden, de dichtkunst. - Bij uitbreiding ook van
dieren gebeizigd : Les olseaux ant une sorte de 1-,
de vogels hebben eene soort van spraak. Le I- des
bètes, de taal dec dieren. -- (fig.) Al wat dient
om de gedachten, de gewaarwordingen uit te drukken: Le 1- des 'eux, de taal der ooqen. L- do
geste, gebarentt (1f' Le 1- devil, de qesci;even taal.
Lanaha, in. [H. n.] Gordelslang t.
-

Langai', Langard, m. [NIai.. Bag(jnzeii ii.;
- snaauw, brik t., die een bagijnzeil roert, Ian g ar t.
t Langard, Laniiard, ni., -e, f. Groot-

mond, snapper, babbelaar m.; babbelaarster, sndp
1. - Ook als adj. : Femme 1-c, babbelzieke-ster
vrouw t.
Lange, t. Luur, luijer t., kinderw indsel n. [Tech.] Drukkersdoek in.; vi l tlap. lap laken or
sergie, fodder m. --- Langes, t. p1. [Mar.]
Z. LATTES de hone.
LangeIotte, f. [Tech.] /Verktuiq n. (dooi
den Engelselien geneesheer Langelotte uitgevonden)
om liet goud teverbrijzelen en drinkbaar te maken.
Langit, im, z. V. a. V ERNIS de Ia Chine.
Langobeit . in., [Hort.] Naam eeiier verensoort t.(deaux -wijn m.
Lanoiran, in. [Coin.] Soort ion witte BorI4anon, 01. [Pèclie] Elger ni. —[Corn.] Soort
van witte Bordeaux -dc'ijn m.
Langoni-er (Se), V. Dl. Den smachtende'.spelen, zijne liefdesmart uitdrukken.
Langourensement , ode. Op smachtende
wijze; zwa!keljk, mat. Re arder qn. 1-, iemand
smachtend aanzien. Le inalade macelm I-, de zieke
loopt zwakkelijk. -. Laiigonrenx, ease, adj.
Kwijnend, zwakkel ij k; smachtend. II a été longtemps malade, Il eet encore toot 1-, hij is laag ziek
geweest, hij is nog zeer zwak, mat. - Jeune fille
pale at 1-a, bleek en smachtend (van verliefdheid
kwijnend) meisje n. Regard 1-, smachtende blik in.
-- Ook als subst. (iron.) Faire Ie 1- auprès dune
1111e , bij een meisje den smachtende spelen; (prov.) II nest vie quo de 1-, zwakke personen leven
dikwijls het langst.
1 Laiigouviv (se), V. p r. , Z. V. a. LAMENTEII.
Langoiisti, f [H. n.] Zeesprinkhaan, soort
von eetbare zeekreeft m. - ook Z. V. a. CONGRE.
g

-

-. Langonstici- , in. , Langonstière , t.
[Pêche] Zeekreeftennet m.
Langonti, III. Lendenschort n. der Indianen.
Langraïen in. [U. n.] .Arrikaansche wurgei'
9

or bonte ekster m.
Lanuiard, m., z. LANGARD.
Langiie, t. Tong t. La 1- dun D omme, dun
olseau, dun hoeuf, dun poisson, dun serpent, de
tong van een mensch, van eenen vo gel, os, visch,
van eens slang. Le bout, Le dos, Le trou borgne,
La filet or trein de in I-, depunt, de rug, het blinde
pat, het toompje van (Ie tong (tongriem). - Tirer
Ia 1-, de tong uitsteken (om te bespotten) . Montrer
Ia 1-, de tong laten zien or uitsteken (b. t'. voor
den geneesheer) . Une I- fumée, eene gerookte tong

-
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Pâté de 1-s de carpe, pastei 1. Vllfl karpertonqen.
- Le malade a in 1- ehagée, sèehe, de zieke heeft

eene beslagene, drooge tong. Je me suis brulé Ia
1-, ik heb mijne tong gebrand. - (Lor. /an.) C'est

une inauvaise, méchante 1-. une 1- de serpent, 't is

eene lastertong, sc!iendtong, booze tong, slange
Un coop de 1-, een scherpe, vinnige zet in.,-tong.
smaadrede, lastertaal 1. Je l'ai sin Ia 1-, sur Ie
bout de la 1-, het ligt mij op de tong. 11 a Ja 1grasse, hij lispelt, brouwt. Vous avez la 1- liée,
de tong is u gebonden, jij hebt een slot in den mond,
gij durft niet spreken Elle a Ja 1- l ien penthie,
Iden affilée, Z. AFFILE. Avoir une grande volubilité de 1-, schielijk en gemakkelijk spreken. N'avoir
point tie 1-, geen tong hebben, zijne tong verloren
hebben, zwijgen als men moest spreken. 11 na pas
pas la 1- dans sa podia, hij is niet op zijnen mond
gevallen. La 1- lui a fourché, hij heeft zich versproken. Cela lui a dénoué Ja 1-, dot heeft hem den
mond geopend. 11 a bien de Ia 1-, ii a Ia I- bien
longue, ii ne saurait tenir sa 1-, hij kan niet zwijgen, zijnen mond niet houden, hij heeft veel praats,
Is long van tong. II nest pas maître de sa 1-, Ii
na salt pas conduire sa 1-, hij weet zijne tong niet
in toom te houden, hij kan niet zwijgen. Donner
du plat de in I a qn. , iemand virjen , honig om
den mond smeren. 11 fait des merveilles du plat
de la 1-, hij is een held met den mond. 11 tire la
I- dun pied de long, het water staat hem lot aan
de keel, hij is in den groolsten nood. Jeter sa Iaux chiens , zich niet langer het hoofd breken,
om iets te raden of le onderzoeken. - Avoir soil it
avaler sa 1-, van dorst versmachten. Avoir Ia 1doree , ccve gladde tong hebben, wegslepend, verlededjk weten te spreken. Dthouer, DëJier la Ia qn. , Z. DENOUER. Se mordre Ia 1-, nog juist van
pas inhouden, wat men wilde zeggen. Se mordre
la 1- davoir parlé. spijt gevoelen van iets gezegd
te hebben. Cest nee 1- de Ia Pentecöte, nee langue
de feu, zijne tong ontziet niets of niemand. Rapporter, Tirer bonne 1-, belangrijke beriqten inwinnen. --- Gens de 1-, advokaten. Gens de deux 1-s,
tolken. - (Prat,.) Ii faut tourner sept lois sa Idans sa bouche avant de pat-Ier, eerst denken en
dan spreken. Un coup de 1-, est pire qu'un coup
de lance, of Mieux vaut de main battu que de 1-

féru, een tongsteek is erger dan een lanssteek. Qui
langue a it Rome Va, of Avec une 1- on va it
Rome, met vragen komt men te Borne, wie weet
te spreken. komt overal teregt. La 1- va oh Ia dent
fait mal, of Ou Ia dent soufire va Ia 1-, ieder weet
best waar de schoen Item wringt. Les dents sont
hannes contre la 1-, men moet zich liever in de
tony bijten (de tong afbijten). elan iets onbehooiljks
zeggen: beter 0)) de tong gebeten vóór dan na men
iets verkeerd gezegd heeft. 11 vaut mieux glisser
du pied que de Ia 1- , beter met den voet dan met
de tong gestruikeld. L- en bouche et non en bourse,
beloften in den wind, veel geschreeuw en weinig
wol L- de miel, coeur de hel, honig in den mond,
gal in 't hart. Qui a 1- longue aura les mains
courtes, snoevers zijn dikwijls lafaards. z. ook
ECORCHER. - Man.] Donner de lal-, met de tong
slaan of smakken (als aansporing voor het paard).
Aides , Appel de Ia I- , besturing , roepen met
de tong. - Wegens overeenkomst van gedaante
wordt langue van verschillende dingen gebziqd.
[Eerit.] Le Saint-Esprit est desceudu sur les
apôtres en ]-s de feu, de lieilioe -Geest is op de
apostelen neêgedaald in de ae(laante van vurige
longen. - [Mar.] Wig 1., wrijfhout n. , wrijfplaat,
lceo 1. L- de voile, geer, tono f., stootlap,stootband in.,
gluing f. - [Géogr.j L- de terre, landtong. —[Tecb.J
Tong der balans (ook languette qeheeten) - Spleet F.
in 't glas b(; 't doorsnijden; - L- de hoeuf, hartvormig werk tuig n. (der metselaars) ; - L- de coupe,
spitsbeitel in.; - L- d'aspic, spitsboor, drilboor f.
(der geweermakers), - tandschrapper fl1., stalen
tongetje n. (der tandmeesters); - L-s de serpent,
driehoekire versteende vischtanden, tongsteenen m.
p1. - [Rot.] L- de boeul. ossetong (scolopendi'e).
L- de cerf. hertslona, .cteenvaren n. L- de chat,
z. v. a. EUPATOIRE; BIDENT. L- de cheval, muize
in. (pelit houx, fragon). L- de chien, z.-dorn
CYNOGLOSSE. L- de serpent. z v. a. OPHIOGLOSSE.
L- de vache, z. v. a. CONSOUDE (grande). L
d'agneau, soort van weee!ree f., lamstong. L- de
bouc, z. V. a. EGHION. VIPERINE. - H. a.] L- de
[

[
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serpent, z. V. a. GLOSSOPdTItE. L- de chat, dor,
de tigre, katte-, goud-, tijgertong (namen van ver-

schillende schelpen) . - Taal, landtaal, volkstool f. La 1- latine, francaise, hollandaise, de la
taal. L- riche, pan--tijnsche,f'ralod
vre, douce, bai'bare, rijke, arme, zoetvloeijende,
savantes, inoder
anciennes,
barbaarsche taal. L-s
nes, oude, geleerde, nieuwere talen. L- originale,
primitive, oorspronkelijke taal (die van geene andere is afgeleid). L- inère, matrice, moedertaal,
taal, waarvan andere afgeleidzijn. L- déi'ivée,
afgeleide taal. L- maternelle, moedertaal, taal van
het land, waarin men geboren is. L- vivante, levende taal (die nog door een geheel volk gesproken
wordt). L- morte, doode taal (die geene volksstaal
meer is). L-s soeurs, zustertalen (uit dezelfde grondtaal ontslaan). L- sacrée, gewijde taal, het hebrecuwsch. L- sainte, heilige taal, elke taal, waarin
de door God ingegeven geschriften van een volk
geschreven zijn. L- ëcrite, paride, geschreven taal
of schrijftaal, gesproken taal, spreektaal of omgangstaal. - Maître de I-, loalmeester. - (Loc.
prov.) On ne s'entend pas. c'est Ja confusion des
I-s , men verslaat elkander niet, 't is een babylonische spraakverwarring. - (Proc.) L'usage est Je
tyran des 1-s, 't gebruik is de lyran, de hoogste
wetgever in de talen. - Taal, wijze van spreken
(Jangage): La podsie est Ia I- des Dieux, depoezij
is de tool der goden Savoir Ia 1- dune science, de
taal eener wetenschap verstaan. La I- de l'amour,
de taal der liefde. -- Langue is ook in 't algemeen
gebruikt voor: land n., natie f., inz. voor de verschillende afrieelingen der Mallëzer orde. Les buit
1-s de l'ordre de Malle étaient la 1- de Provence,
cdle dAuvergne. de France, de Castille, d'Aragon,
d'llalie, d'Allemagne et d' A.ngleterre.
Laiigné, e, wij. [Blas.] Met uitgestoken tong
van andere kleur dan het dier.
Lang3lette, f. (verklw. van Jangue) Ton gje,
tongetje H.; - klein tongvormig voorwerp. -- [M us.]
Klep f., klepje n. (aan een blaas-instrument); windklep aan eene orgelpijp; langent -tongelje; z. V. a.
ECHALOTTE. - L- de ballon, klep of tong aaneen'
luchlbol. - [lNav.] Groote en zeer sterke schuit f.
van eikenhout. - [ Tech.] Tong f., scheidsmuur m.
(in ecu' schoorsteen, in eenwater-, sekreetput. enz.);
- tong der balans (languette); Ook: poortje of
huisje n. der balans; - messing, randlijst f. (aan
eene plank lot sluiting in de groef eener andere);
- lip f., uitstekend stukje goud of zilver aan ieder
gegoten stuk (om da'iaan getoetst te worden alvorens er de keur op gedrukt wordt); - lip f.,
knop m. aan het deksel eener kan (waarop de duim
bij 't openen drukt); - tong of lip aan het frisket
der boekdrukpers; - kleine wig of keg, stootkeg f.,
aansla m. - [Anat.] .Stemspleet f. der luchlpijp
-.
[Bot.] Bladvliesje n. aan den binnenhoek lus-schen 't blad en den steel. Fleurs it I- of it demifleu ron s, z. onder FI.EURON. - [HH. n.] Tong f. (sole).
Laiigueiir, t. Kwijning, malheid, slapheid, verzwakking. ontspannenheid, krachteloosheid, zwakte f. L- du corps, afneming der ligchaamskrachten.
Etre, Tomber en 1-, wegkwijnen, in kwijning vervallen. Maladie de 1-, wegkwijnende, uitterende
ziekte f. L- d'estomac, tnaaqzwakte f. - Treurigheid, neirslagliheid f., kwijnende toestand in . als
gevolg van zieleljden: Depuis Ja mort de sa femme,
son esprit est dans one mortelle 1- , sedert den
dood zijner vrouw is zijn geest diep Ier neder gedrukt, kwijnt hij weg. - (fig.) En hiver toule Ja
nature est en 1-, inden winter treurt de geheele
natuur. - Smachtend verlangen, inz. der liefde,
smachten n. Ce pauvre amant sent une mortelJe
I-, deze arme minnaar versmacht van liefde. Une
I- amoureuse, een verliefd smachten.— (fig.) Tenir
tin en I-, iemand lang op iets, dal hij verlangt,
laten wachten. - [Litt.] II y a de Ja 1- dans eet
ouvrage, e is geen gang of gloed in dit werk.
Langaeyale, in. [Vetér.] Varkensschouwin,q f.
- I4aiiueyer, v. a. Een varken schouwen, het
aan de tong onderzoeken, om te zien of het gortig
g. cl prov.) Pour savoir le secret da
maître, ii faut I- les valets, om'tpeheimdes meesters te weten, moet men de bedienden polsen, uithooren. - Langueyeur, in. Va r kensschouwer m.
S Languide, adj , z. V. a. LANGUISSANT. Langiiido, ode (ital.) [Mus.] Smachtend, vurig verlangen uitdrukkend.
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Laisguiier, m. Gerookte varke'nstoiq f., met
een gedeelte van liet heelstuk er bij: Les I-s dAnjou
sont en grande réputation, de geraakte varkenstongen van Anjou zijn zeer beroemd.
Languii, V. fl. Kwijnen, veekwijnen, wekwijnee, verzwakken, sukkelen, vervallen, uiltéren; een
of ander langdurig lijden ondergaan, versmüc/ilen.

On languit long-temps de ce mal-Ik ;ri ant len

moui'ir, men verkwijnt lang bij deze ziekte, eer
men er aan ster/t. 11 est pulmonique, ii y a trois
ans qui l languit, hij is lonzacbtig, lijf leert sedert drie jaren uit. L- de faim, de soil', van honger, van dorst versmachten. II a langui trois aus
dans Ia prison, hij heeft drie jaren in de peranyesijs weggekwijnd, vers-macht. - (/ig.) L- darnour,
van 11e/de srnac/iten. L- d'ennui, van e er r eling vergaan. - Les plaisirs languissent déjn. de eerina
verflaauwen reeds. Sa conversation languit,-len
zijn onkanu is slaperig, zijn çezelsc/iop is vervelend,
liet ontbreekt kern aan stof. Cette pièce de theatre
languit, dat tooneelstuk is mat, houdt de belangstelling niet gaande. Les affaires languissent, de
zaken kwijnen, gaan slap. - Vurig verlan,en,
reikhalzen, smachten: Donnez lui ce quil vous
tlemande, ne le faites pas tent I-, geef tern wat
hij u vraagt, laat hem niet zoo laag reikhalzen.

Nous ne faisons plus que I- après le moment de
son départ, uij reikhalzen zeer naar het oogenbl'k
van zijn vertrek. II languissait fort de revoir e,
liiie, hij was reqt beeerig om dit meisje weder
te zien. - Lannissatiiaiient, ode. Op kwijnende, smachlende wijze. - Lang ui ssant, e,
wij. Kwijnend, ziekelijk, krachteloos, zwak: smacktend, minziek. 11 est 1- dans son til, hij ligt kwij
nend te bed. La vleillesse I-e, de kracht boze
ouderdom. Sa santé l-e, zijne zwakke, kuijrende
gezond'ieid. -. Un jour I-, een mat, /laauw daglicht.
Un style, Un discours froid ei I-, een slepende stijl m.,
een vervelend, mat gesprek n. -- Un regard I-, een
.smochlevde, kwijnende, teeder verliefde blik in.
Laiiiaire, adj. [Aunt.] Dents I-s (canines),
of als sabst. LANIAIEIES t. p1 , how/standen, snijavden ni pl
(1-, Z. BounFtE.
Laiiite, adj. (alleen voorkomend in): Bourre
-

Lanici', rn, Z. LANERET.

Laiiière, t. Dunne smalle riem m., gelijk die
der marskramers, of die, waarmede men eenen valk
op de han d houdt; riem aan eene zweel). - [Mar.]
Z. V. a. DIIOSSE de racage. Flotter en 1-s, uit de
lijken soae(jen, vaneen of in slakken scheuren.
La.iifèie, a(Ij. [ITI. n.] Woldragend. - [Bot.]
Met wollig haar, met wollige vezels bedekt. Lanifloie, adj. [Bot.] Met wollige bloemen. Laiainre, adj. [Bot.] Woldragend; wollig.
Lai.ilIe, I. [Cim ] Vlaamsche wollen stof I
Laiiioii, m. [Fl. n. ] Specht m. van Guiana en
van Biazilie.
Lanipède, a dj. [II. fl ] Met wollige voeten.
Laiih,te, m. [Ant. ram.] Vecht m eester m., afrigter. kooper of verkooper van zwaardvechters,
lanist fl
Laniventre, adj. [El. n. ] Met wolligen buik.
Laiiiies . I. p1. [Péche] Zijl(jnen , pezen I. p1.
(die van de hoofdlijn der netten uitgaan).
Laiiqtierre, I.

Lederen zwemgordel rn

Laiiqiiette, f. [Bot.] Soort van porselein (pos-

telein) f.

IJAPAROCEILE.

—

(slag rn. ; het gieren.

Lans, rn. Mar.] Gier m., qiei'ing f., gierLansac, in. [Hon..] Soort van herfstpeer I.
14&LIISOII, rn. [U. n. ] Kabeljaouwaas II., vischje,

dat (]en kabeljaauw tot voedsel strekt.
Lansqiienet, rn. [Anc.rni .] Naam van voormatige daitsche voelsoldaten landsknecht rn [Jeu.] Zeker oud kansspel n., dat met kaarten gespeeld werd, lan.skenet n.; - plaal.c. waar dat
spel en menig andere kansspel gespeeld werd. -Laiisqueiaeter, v. n. Lanskenet spelen.
lialit, Ill. [H. n.] Inlandsclie naam van den
]

,

zebu (z. ZE B U).

Lantaniei-, rn., Z. LATANIER.
Laritéas, in. (pr. —te -nee) [Mar.] Groot chi-

neesch roeischip n. voor den handel tasschen Macao
en Canton, lanteas rn.
La n ter, V. a. [Tech.] Koperwerk drijven.

Laiiterne, I. Lantaarn, lantaren; weleer ook:
straatlantaarn (rdverhère). Allurner les Us, de lantarens aan-, opsteken. Quand ii sort Ja unit, it
prend toujours une petite I-, wanneer hij des

riachts uitgaat, neemt hij altijd eene kleine lantaarn
mede. L- claire, open lanlaarn. L- sourde, de
chas.se, de peche, dievenlantaarn, slons, blinde of
geheime lantaarn. - [Phys.] L- magique. looverlantaarn. (fig.) Cent wie 1- magique, t is cene
tooverlantaarn: een gezelschap, waaevan de leden
gedurig afwisselen. - [Arch.] Lantaarn in een
huts aan liet dak, tot lichlgeving dienende, tu.iplantaarn.; - open toren/je n.; - getraliede galet ij of
loge f., waar men kon hooren en zien zonder gezien te worden. [hide.] Wiel n. van verscheidene
spillen, waarin de tanden van een an er rad vallen, drjfwiel in een' molen. - [Artill.] Laadlepel,
saslevel m. (cuiller). L- h gargousse, ftardoeskokerrn.
L- a mitraille, schrootbus, blikken doos I. [Orlèvr.] Opengewerkte, lantaornvormige knop ni.
aan dcii bisschopsstaf. - Soort van kastje n., waarin
de goudwaag hangt, om het goud goed ofte wegen.
- [Mar.] IVcilmgat IL, hol gedeelte voor aan de
roerschacht. - Vuurbaak I., havenvuur n. --- [Bot.]
Lantaarnvormige paddestoel in. van Amerika. Ft. n ] Handelsnaam van verscheidene bolle.
eenigzins doorschijnende schelpen, lantaarn f. , een
densnaeet in
[lust.] Mettre h la 1-, aan de
lantaarn ophangen. (z. LA1NTERNER). - Fete des
1-s, Ia fête des t-s, lontuarn[eest n., dat men
in China op den vjflienden der eerste maand viert,
dooi hel uithangen van verscheidene aan gestokene
lantarens. -.. (Log. fif Il est long cocaine one 1-,
hij is zeer langzaam in' alles. Coiitet' des t-s (fodai
ses, l)allverues) , zotteklap, beuzelpraal, sprookjes
vertellen. - (Loc. 1)10v.) Faire croire que desves
sins sont des t-s, iemand knollen voor clîoenen verkoopen.
Lanteriiean , rn. (verklw. van anterne).
[Arch.] Kleine iraplantaarn f. - [Sal.] Kleine
aarddam in. in de zoutpoelen.
Lanterner, V. (I. (fain.) Tatmen , dralen, lanterfanten: Vous ne l'aites que I-, gij doet niets dan
talmen. 11 s'est a rn usé h t-, hij heeft den tijd met
l ante r fanten doorgebraçl. - LANTERNER, V. a. Zotte
taal, gekkepracit uitslaan, beuzelen, leuteren; laslig vallen, verenoeijen, voel/en. .1e ne sais ce quit
me vient I-, ik wei't niet, 'wat hij mij k mt Icicleren, vertellen. (pop.) 11 me tanterue les oreiltes
tons les jours, hij babbelt mij alle dagen de noren
vol. - [H. de Franco], of itlettre h Ja lanterne,
ophangen, aan een lantaarnpaal opknoapen ('1el(jk
het volk, tij lens de eerste franeche revolutie, de
verdachte personen zonder vorm van proces aan
het koord opknoopte, waaraan de straatlantaarns
[

.

-

hingen).

Lautertierie, I. Besluiteloosheid, dralerj. tatmerij. I., gesukkel n.; - zottektap, beuzelpraat in.
Laisteinier ,, ni., ière, I. Lantacirneinker,
-ver/mager in., -verkoopster f., lantaarno;.cleker.
- Sukkelaar, talmer, lanterfanter rn., suhkelaar
ster, talinkous f., besluiteloos mensch n ; beuzelaar,
sprookjesverteller in., beuzeluarster f., lilappei f.
Lanlernistes, in. p1. Leden der voormaliqe
akadeinie te Toulouse, die aanvankelijk des suiclits
bijeen kwamen (waarom zij zich met lantaarns naar
hunne vergaderplaalsbenaven),la n t e misten m.pl.
Lantei'uoii , in. ) Arch. ] Kleine koepe/lanlaarn I.
L5in(ioiie, Latione, f. [Mar.] C/iiiiësche roeigalei I'. voor de kus t vaart.
iauti pon ii age, in . (pop.) Lanterfanterij I.,
zoltepraut in., malle kuren I'. p1. - Lautipon.
her, v. n. (pap.) Beuzelpraat of zotteklap uitslaan.
Laiitoi, rn. [Bot.] Reusachtige palinhaam in.
op Java. (op koper.
LalitEire, I. [Tech.1 Dijfwerk,qedreven 1(JeI'k n.
Laiiturlia, Lantiireli., inlerj. (otn cciie minachtende weigering, ontkenning of eene alicia t uit
te drukken) (pop.): II Jul a dent cola ? I-! 11)/zou
hem dat geschreven hebben? larifari! (nelnore '1 iiie
wil). - LANTURLU, In. Liedje n. mei dat ivowil lot
referein. -- [ Jeu] . Zeker kaartspel, lanterlaij'n,
lanterlu n.
Laiiiigieorne, adj. [El. n. ] Met doiizi"
horens.
Lavi.igiiieiix, euse, adj. W;Ili
wolachuiq. - Laii.ileux, ease, adj. [1-1. n. ] Met
wolachtig dons bedekt.
Lanitsiire, f. [Tech.] Stuk loon n. aan de
vorsten (ook hasquè geheeten), vorstlood n.
S Lstoeratie, I. Invloed in. van 't qeineene volk.
Lapaioeèle, f. [Chir.] Darmbreuk I. aan
-

-

den buik.
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La per, V. n. Leppen,slabben,drinken

hbiul en eeiii;e (hulde

(IiiICfl.

jeijjl Ie

--- Ook als V. n. je-

béijd : Ie (uien a lapé sa jatte 1ttti, (IL lUfll(I
b(('ft zijn' 1Uij) water 1 it!I(hI)t.
Japereaai, in. [H . ii .] Jong konijn,, kiiiijufje in.

, Lapbrie, f.

I n.]IoI(IrIi(f; 1.

Lapidaire, (i(/J. Den steen l)('t!e/fiIul : S[ te
1-, xItIl (Ie! (/((ICflI(Il1i[ttfl 0/) steen, °I fl(I1iiiei'
I (I /) 1 ü ( I r - x t ijl fl.; Ii()i1(' ei, bondige Mit/ti!11(11/t tL --- I I I. ni h((L( 1-s, i)i(Ct(1l (1h hunne
tiC

('tIt','()l) lit (IC xtet•iti'it iC(j(JC,/ . - 1Â11I)ALIIE M.
Steensnijder, b(ii(1i,(i V/li? ((IC1tCt!ittii (1I(tiii(i)itslij/wi: handelaar in 1f!(IxfI.lflCfl , iIi(1iii(t iili'eiki(i/iei;
kenner ran. S(Ii1ij i', rit . over (Ie tIeite.teen1en.
Lapida1on, 1. Het Xt((12i(jC)l,
ter (It/fl/I
1flClifJCfl door
wfl)'/)efl tiecit I(JCi/ n. --- Lap!der, i. (t.SIetii i(KflLes 3 U i L- 1//IJI(i//I(II t Ieii
adu] ties, les blasphéinateurs et les i(tI)1/It I(;, (IC
.1(1(1(1/ Steel iitIcn de (CiitbiCk(lS, (je) (j(uINlflRtCI'fl(llS
en (Ie ((/'(JO(ien(Ii'iuiLis. --- (Ii.) Si JC (1iSLk c ela
on ne Japitletal I (ii: ik (lit zeiile, zou 1/IC/i 1/tij
Ste/I/if//fl zou (Ill/P ?C1Oult(1(1(/)(Iiqiiif/ I/gilt iitjj 11/Slt(lrSlefl. -- lit'! part. I1(!SS(.1 is ook adj.: I onitne
Iapid(t , gesteenigd it/Ch.
Laphleeenf, e, at/f. [ Go1.] Hard als stein,
St((fl(i(iilIhq, .steii(iehiif/. - Lapkleiix , euse,
'ulf. Vaui , steen fI(IiJi(eii(!. S1e(ilaCilti/J. — Iapi(IElieatioii , f. Steenvorming, unislilig he/il siren,
steenwording f. (niet te leiUaiiea niet ii1ii1ieat 101,
vel xle(.iiiiti,). - LaI)i(IiIieJ, V. (1. Glimt.] In steen
veranderen, tot steen maken. - SEE I. lIDIFIEJI,
V. /1. lii Stl(hi veranderen,, lol .c•lt'eji worden. —
1-lit it(iil. 1)(ixM is no/c (t(I/. : Métau x mi/tilt tith e,, in
S ,, r,i verend Ie 'ta1e
. »1. — Lapidilique,
(if. .St((li/eh . ui, ill I t nakend: Eau \ 1-s , leenVOiifltil(k' n'ali'en n. pl. - JaiiUeux , euse,
(1(If. [Bot.]: Fruit 1-. .ci('(hirb'ii('/it f. ciii teil/ce zich
veîitcii'iiiiteii bevinden, iie hult ten t uil((1IC SI/c/itjex noemt). -- 1A11)ilIifOIIDe, cu/f. [11 . lU lii l/ifl

uit

VOlili 1(11/ ill/lW St(Piitf(S, rcni lt(ii(Ii' korrels, XICC11-

kori'eiiq. - .Lapillo, fl1. LciVa-.ji'iii.ï U.
Lapin, m . [H . U .j tfluijjii n . I.- sauvage. (IC
gai'eiirie, itilil Ioitijit. L- (Ionllstique, !C cli)kr,
t(iii( Icfl; (/11. Terrier le 1- , konijnenhol
1(1/c/I 1.-- (liii.
cl pii.) Pl c1 1)i'htve C(flh1uiC U/I I-, ho li((/l ((it
splinternieuw )t(h/( c/lilt, hij viel ei' uit cil.i (el( (li/lidIicicinlje. Propre ('((iI/fll(' 1fl) 1-, keu ;i; netjes, net
(i/S i'('iic /iU/). 11 court CO//lfl'C Oil t-, hij i/li/ill zijne
beiiiiii (iiet 1 lUi zich. - jifl/).) 'Etre til l-, liji (Il/i
lmüet.s'ii'i' ()Ji (jell ItitIc zitten . I t est bon M, te 1-, ilc:t
is goed jt('itiiiiii, (,(;'(SI be/ar/it. — Lapin itciten in
lul c/ci!l('Iijk.sci( I('t'it (itt! (til i!;' (/1(1(1? ('(iii geheel
ander geslacht: (tie'ete t. , i;/t I /(1(1 Ii t't;i
It'Il'iiiC ciiiiei'iICicI;.ccli(' uil 1/i., (Iii' zich 1/01(11 (ji(i(ifl
(i/c 1 ki,iii. 1- tt .. tteiIiiie. Z . V. Ii. s((uI.1(:K. LtI'Aintuiqtie, ci/ (:(('1' ten iiiete) L - (te Ja-va,
V. a .
1. 1.- tI kroe, s(iit,i ti/it kcti,qeiic. I.ile Bahama,-. V. (1. IION.\X. I.- le 1i'eit , s'. ('. ci.
C.J/JA1. L- (IC,i\((I\(/.ZP, itiiiihijflO 11/. — Lapine q
1t7 1,/fes-kciiijn n . , voedster 1. '11(1/i hae ( (iie('li'hl)
- (f/n. ('I .op.) ('et one t-, nile irate t-, 'I lit ciiie
goede (eq/un (vciii i'eii€' vrouw, die veel i(ihi(/ci('ii
krijgt) . -- 4a1) i 11 iere, f. I'oii j,i1il'fl/t('bk n. , Hi.
(Ii 1 retine)
1apiré, Iii. [Bot.] (;(:(Iil'd i'O(i/ cctyeiiiie-ltiiiil n.

Lapis of Lapis-lazuli , 111. (pr. I/(-[)i(e)
[M i!/ei'. ] La zuursteen Ill. (I iri':iei, lAZI']li'IIE).
Lapb sic, f. z. i'. ii. t1'LSIE.
1dijIk!It(Ie, f. Kleed 11. of uiio,Ic/ ei. ion ten-

(lieI'('eI

Lapon , e, cit/f. 1.a/ii;ii/siii . u it l.cipIaii/, tot
I(i/)Ili1i(! of zijne inwoners behoor ende. Rare t-e,
lcijilcttcIsc1 iii(i/S('l/iiliiiS 11 Conto iies t.Ctt, 1(1/)lini/scIie (jClhi'iili(i'i/ (I. ;l. - 1.AI'UN 11/.. --E, f. Lap1(1/ill,)' in. , laplandsche vrouw t. .
I4l1) l ) a 1. 110f.!. Z. V. i. I/.u/o,:c.
LiI1 ) J ) iICé, e. (u/f. [Bot.] i1I(•t Clii eiiiieIlje of
haakje t1iii 'I ('lit//i' (rciit /)IciiiIeii(/ei'li'ii)
$ IaI)s, In. (jii'. Itjit) ei//ecn iii SiiiiI. OUt teIflIEi
(ieliëi(j(I): I,- de tenii, tjji/S('ti'lOO/), tijdsbestek n. ,
Ijji1iii uitte 1.: iJ)1'(ii u ii gruiiil 1- (te teI111), na (til
l(ifl(/ tfj(/Xi'ebIflflji. - Laps, e, (i(/f. I 'I'tiot. I
ici1lj (alleen (Jibél(/(I iiitt zijn !(ii1iii/ihi('SUOO1'cI relap s )- fl est t- ei 1'CIaiiS, hij is thle(iii(i(il afvallig
geworden, lif/ heeft liet ri'ijiVi/lif/ omhelsde kerkgeloof 'WC(/Cl verlaten.
. Lapsane, f. z. V. a. LAMISANE.
Laqs, rn. Z. LACS.

Laquais, ill. Lijfknecht, voelknecht, looper,
lakkei to. — (Loc. fain. et pray.) Mentir comme
Un 1-, onbeschaamd liegen. Malice le I-, grove,
ruwe, onbetamelijke scherts f. L- ne lui'oge pas,
voorname lieden verloochenen hunnen rang niet
gaarne. — [H. II.] Tuinslak f.
Laque , 1. (of Gomme-laque , Résine-taque
La/i, lakhars, jom1ai II., en uitvloeisel van onderscheidene oostindische booinen, veroorzaakt door
den steek cener schildluis (de lak - cochenille). L- en
bâtons, stoklak (waaruit dooi' aftrekking in slap
soda-water en nederpioffinfj door alum liet ac-lack
of lac-lake en het mcci' zorgvuldig behandelde lacdye, liet verwerslak, wordt bereid). L- en grains,
korrellak. L- plate en feuitles of en écailles,
schellak. — Algemeene naam van iedere gekleurde
stof, die Ve r kr egen wordt door aftreksels van verfhout, krap, enz. lieriiaaldel(/k te doen oplossen dooi'
een mengsel von krijt en stijfsel met alum: L- rouge,
jaulie, verte, bleue, rood, geel, groen, blaauw lak.
L- cairninte, karmijn-lak. L- garance, krap/ak.
L- de Fernarnlouc, fernainbuk -lak. — LAQL'E, lii.
Lakwerk n., lakwaar f., verlakte voorwerpen inz.
uit China, chineesch lakgoed n.; — lakvernis n.
liet roode of zwarte vernis op 't eltindscite lakwerk.
— Ook een doorn/ede bedekt meubelstuk: Voila mi
beau I-, dat is een schoon laktafeltje.
Laqnéaire, m. (pr. la-coué--) [Ant. rom.]
Strikvectiter, kampve ch ter, die met een' slinger
en een' dolk gewapend was.
Laquelle, pro n . rel. f. , Z. LEQUEL.
-t- Laquetoii, in. (verll. van iaquais) (fain.)
ljfkneclttfe, kleine lakkei in.
Laqueux, nense, adj. Lakac/itig, lakkleurig.
Laquier, en. [Bot.] Chinësclie lakboom rn

Lar, rn. [H. n ], Z. V. a. GIBBON.
J4araire, Li. [Ant.] Huiskapel, nis of kas f.,
waarin bij de Roineinen de beelden der lares, der
huis- of familie-goden of besclleringoden stonden.
Lai-ein, ni. Diefstal in - , die ij, ontvreemding t., geheime roof m.; liet gestolene, gestolen
goed ii. it est accusé et convaincu de I-, hij is
van diefstal beschuldigd en overtuigd. It a porté
son I- cliez lui, hij heeft zijn gestolen goed bij hem
getrapt. - L- arnouieux, I)oux 1-, gestolen kusje n.

— [Litt.] Letterdieverjjf. (plagiat): Lesplusbeaux
endroits de soii here sont des 1-s, de schoonste

plaatsen in zijn boek zijn gestolen, zijn letterdieverje
n.

Laid, in. Spek n. Du 1- frais, vance, verse/i
garstig spek. Uiie huelse de 1-, eeiie zijde spek.
L- a larder, petit I-, lardeerspek, mager spek. L
le saloir, pekelspek. Omelette nu 1-, spekpannekoek in. - L- de haleine, walvischtspek. - (Loc.
lig.. [am. et prov.) 11 ye jelte point son 1- aux
chiens, hij gooit niets weg. J- son 1- aux chiens,
niet laitper zwijgen, gaan klappen. On lui veut
faire accroire qu'il a rnangé le 1-, nieis wil kent
de schuld geven, hij moet liet gedaan, liet spek opgegeten hebben. It aiine ii faire du 1-, hij slaapt
gaarne bug. 11 V a (IU I-, daar steekt wal achter,
dat is flirt pluis. Faire trembler Ie 1. au charnier, honger hebben als een wolf. Tenii comme 1aux pois, foist van pas of Ier snee komen. Crier
au I- sur qn., den steen op iemandwerpen. Vitain

comme 1- jarnie, aartspierig. - [Tech.] Spiitt n.
(z. AUB1Ea) . — A u lard.! bevelwoord voor de man-

lien aan 't heiblok om 't werk te hervatten (in tegenstelling niet den roep Au renard! (]ie kun gebiedt
op te houden). - [Minér.] Pierre de I-, speksteen in.

(stéatite).
Lardage, in . [Alle. coot.] Regt n., belastingf.

op liet spek. - Het spekken (lardéren).

Lardeiiue, Lardelle, f. (pop.) Koolmees f.
Larder, v. a. Spekken, bespekken, inst spekreepjes opvullen, omwinden of doorsteken, Ia r éren: L- on tièvre, een' haas lardéren. — Ook zonder voorwerp: Un cuisinier qui tarde proprernent.
— (lig. et fam.)L- qn. de coups de poignard, iemand
een aantal dolksteken toebrengen. L- qn. d'épigrarnmes, eere mnenigtepuntdichten op iemand maken. Lses discours de giec, zijne redenen met grieksch doorspekken. - [Mar.] Spekken, spikken, met steekgaren doorrjgen. L- les bonnettes, de broodwinders
spekken. L- un pailtel, eene mat spekken. - [Mil.]
L- on saucisson, Un gabion, eene fascinen -worst,
een' schanskorf lardéren (met pinnen aan andere
verbinden). - [Tech.] La navette a lardé, de spoel

LA1{DERASSE

-

is oveiheen of onderheen (in plaats van tssc1ten
Ie kettingdraden door) geschoten. - [Jeu] L- une
carte, bede/itelijk eene kaart in 't spel Steken. Het port. passé komt ooit als adj. voor: Viande
uien 1aithe, goed gespeict vleesch n. - Collation
1aide, Z. V. a. AMBIGU En. (in de le beleekenis). [Mar.] Paillet laidé, Bonnette 1-e, gespekle(qespilcte)
mat, bonnet t.
Lartlerasse, t. [Mar.] Gemeen, slecht touw xi:

Lardere , Larderelle , Larderiehe, 1.,
Larderon, in. (pop), z. a. a. LALIDENNE.
Lardeur, in. [Ane. cout.] Ontvanger rn. der

reiten Of) het spek.
Lardier, m. Spekkan:er f., spekzolder m. -

Ook Z. V. C. LARBEINNE.

Lardite, t. iMiné.], Z. V. a. STIAT1TE.
Lardoire, f. Spek- of lardeerpriem ID. [Constx.j IJzeren schoen ni., ijzeren punt f. aan

eenen paal. - Ook als wij.: Bols 1-, Z. FUSAIN.
Lardon, m. Spekreep in., spekreepje , 1ard eerreepje n. -et ((liD.) Steek, vinnige of scherpe
zet, schimpscheut m., schiinpwoor(l n. - Naam
van een hollandscix nie u wsblaadje uit de 1 7 eeuw;
- ook iebdzigd voor FEUILLETON. - Lcc. fain.)
Elle est Ie 1- (ID quartiei, zij is de klappel, (le
nieuw s post van de buurt. -- [Jeu] Bedriegeljk ingestoken kaart f. in een spel.
[Aitif.] Groote
zweriner, sprieg
pot m. •- [Tech.] Vulstukje n.,
stukje ijzer of staal tot sluiting der bij 't s m eden
ontstane beesten of scheuren.
s Lardoniiei', V. a. Snijden, houwen, z. v. a.
LARDER.
fig. et fain.) Vinnige zetten, sc/xiinpscheuten f)CVCfl.
Aitif.] Zwermers afsteken,
sprinpotten afschieten.
Laidnre , 1. [Tech.] lYee/fout f. in eene
wollen stof (eql. LARDER).
Lareniex-, fl1. [Tech.] Rand in. onder aan een
schnifraain, OlD het inwateren Ie beletten.
Laies, ft. p1. [Ant.] Familie-polen. huiselijke
beschernio (j' en, huisoden in. p. hij le Romeinen,
die dooi kleine beeldjes, in nissen of in den koek
van den i(ujar(i (Jepinalst, veiteeiiwoordiptl everden. - ( /)() ét.) AI)andonner ses 1-, zijne huisgoden,
zijnen haard, zijn buis verlaten,. us Invent massacrés t laspeet de muis 1-s, zij werden in 't qeziti
(

•-.

-

(

-

[

hunner huieroden, in hunne ehen woning vermoord.

- L-s des vaisseaux, deseheinins, des cai'xeloux's,
etc., bescher m gaden der schepen, weijen, kruisweqen, enz.

La r ge, a(lj. Breed (ii tepevstelli )? q met long
lang, en met étroit, smal), ruim, u,ijd: Un jaxdx
plus long qua 1-, een tuin, die meer lang dan brece
is. Riihre. Chemin 1- , breede rivier f., weg in
Visage 1-, bieed gezit n. Chapeau ti op 1- d'entrée
trap 1- de bord, /iOcd, die te wijd of te ruim vos
inhianui, te breed van rand is. Des souliers, De
bas trap 1-s, Ie u(jde schoenen m. p1., kousen f. p1
-- [Man.] Cheval I- de (leVsInt, paard IL, met een
breede, poed geopende borst. -- [Anal.] 1usc1e I
du dos. z. grand iwnsu. Itluscie I- du con,
PEAUS.SIER. - (fic'.) (;root. uil;ebreid, ruim, aan
Zieiilpk.' Un pouvoir lien large, eeoc fjroote, uit
qebreide snapt, vulinast t. [Joe part Pico I- 1
fortune, een ruim of aanzienlijk aandeel in for
tuin. - Crest no homme 1-, 't is een vrjzinsii
onbekroinpen niensch. .-. 11 a Ia conscience large
Z. CONSCIENCE. - [Beaus arts ] Breed, los, fekeci
stout, prootsch: C -,onlou 's 1-s, breede, stoute, om
trekken m. p1. Touche. Pince -an 1-, kracht
vette toets of l)enselstreek m. , stout, breed pee
seri ii. Le style Un (lix-seplième siècle est trés-I
de stijl, bouwtrant der 17e eeuw is zeer sto'u
grootsch. - [Mon.] Des espéces de 1- lol, de
alol, inunlspecie n van te ruim ryliolte, van le aoec
keur. - (Lee. prov.) L- de Louc he, élroit I
ceiriture , mild in 't beloven, kari.q in 't peve
II est 1- du Pion d'axitx ui, lijf is mild van een ax
clermans goed. z. ook ACCOMMODER (S), COURPOLI
EPAULE. - LARGE, adv. Ruim, breed: [Man
Ce cheval va I-, flop 1-, dat paard maakt ('en'
graden krino , sxeernt le veel terrein of ruimte i
- [Fauc.] L'oiseau fait large, de vogel sprek
zijne vlerken uit, maakt zich breed. -- [Mar
Faire 1-, in zeesteken, zeewaarteloopen. LA
GE, 111. Breedte t.: Ce drap ix douse décimètres
I- , dot laken is 1 22 palmen breed. Pays qui a ce
Iieues (le 1-, land, dat 100 wijlen in de breedte hek
- [Mar.] Ruimte, ruime of volle zee f. liet ruir
-

-

LARGIJER. 1O1
p. Au 1-, zeewaarts in de ruimte. Avoir Ie cap
I I-, zeewaarts aanleggen. Le vaisseau vient du
, liet schip komt op uit zee. Vent du t-, zeem (1, m. Prendre le I-, Courir, Se mettle an I-,
C ruimte zoeken, kiezen winnen, in zee steken
?ewaarts aanleggen, het ruime of Volle sop kiezen.

a roer, Ie vent poi'te nu 1-, de zee, de wind voert
sac buiten. Pousser an I- dun autre hâtimerit,
one fie, een ander vaartuig, een eiland op verre
[stand voorbij varen. Pousser an 1-, afhouden,

(steken (van eeoc boot, die den oever of het schip

citaat). Au large! afhouden! koud af! - (fig. et
sin.) Gagner, Prendre le 1-, zijne biezen pakken,
e vlurjt nemen. Z. ook DÉPENSER, CIIICHE. - AU
ARGE, bc. 0(1v. Ruim, onbelemmerd, onbekrompen:
I es[ logé Pico nu 1-, hij is zee's ruim gehuisvest.

I fait bon ètre nu I- dans ses souliers, quan(l on
des cars, 't is goed, ruime schoenen aan te hebben,
canneei- men lib dorens heeft. Vous u(es trop presse,
eitez-vous UH pen 1)1115 an 1-, gij zit te noouw,
cern u,at flees' plaats, wat meer uw gemak. tip.) Cet honxme-lè est nu 1-, die man heeft alles
olop, leeft in overvloed. II lui est venu uric sueessioii , qui Va luis plus an largo (lull n'élait,
ij heeft eene erfenis gekee-en, die hein in staat
eeft gesteld, ow ruimer te kunnen leven don vooreen. - AU LONG UT AU LARGE, toe. aPt'. Wijd en
(j(t, allerwege: SétencIre an long et au I-, zich in
11e rig'tingen zoo ree inogeltjic uitbreiden, zoo veel
bats als mogelijk is beslaan. La nouveile sest
éandue au long et nu 1-, de tijding heeft zich
PiJ(i (05 zijd verbreid. - EN LONG CT EN LARGE,
oe. a(ln. Beurtelings fli (le lengte en in (le breedte.
- RU LONG ET DITlARGE, bc. ode. (zelden gebdi(d dais in de top. uitdrukking) .- Il en a en, on
Ui a donné In long et du 1-, hij heeft licks en
-

chIc slaag f;ekrehefl.
Largement, adv. Op breede wijze (in dezen
,iq. zin niet gebruikelijk) . -- (fig,) Rijkelijk, overloedicj, ten tolls, rnildelfjk: Il a ill payl 1-, hij

5 rijkelijk betaald gervos den. On lui donna I- lout
-

e qu'il demarnlait, nico gaf hein ten volle al wat
ij vroa g de. Nous avons Ru 1-, wij hebben over'tredig, braaf gedron
ken. 11 donne I-, hij geeft millelijk II est alanlonné I- ('lux plaisirs, hij heeft
ieh aan de vermaken geheel overgegeven. - PeinIre, Dessixier, Composer I-, op breecte, flicselie,

itoute, aijze, schilderen, teekenen, opstellen.
Laiesse,
t. Mildheid, wilde sift f. , mild geIn
celiesxlc fl. Queue I-! sectie eens snil(ilIeid! Faix e les
I-s 11 SOS DIDIS, solIste gesehenkeix (1015 zijne velenten uitdeelen. - Folie 1- , gel! onder 't c'ollzstmooijen.
..- Pièces de 1-, geldstukken, die cle herouten bij
ki-ouningen eau vorsten en tcjj esselere pletiqe ge(egenheden onder 't volk strooiden, strooipenningen in. pl. - r ion.i I.- Ie lol of dalol, te ruim
-

-

gehalte (Ier muntstukken.
Laigette, t. .inal lint n.
I4argeul, 1. Breedte F. La I- dune rue, dune
bolle, de breedte von cene straat, van eeoc tafel.
Cette toile a nu mètre et demi (Ie 1-, dit linnen
is anderlsolf ei breed.
Larghetto, adv. [1us.] Eenigzisss langzaam,
minder langzaam clan liet t o r p o, maar Ian qzamner
(lOss 't a P a p i o. .- Laigo , adv. [Mus.] Zeer
lam;zoam, ieee/ct,
Larg'ixe, wIj. [Mar.] Loo, niet .ctijf, slap, losgevies'd : Manoeuvx - e I- , losse looper m., c/rip touw ii.
Ecoules -s, /o.cc'e .ceholen in. p1. - (van den vind
gebèzigd) Breed, suimn, bakstags.- Vent 1-, bieede,

ruime, bak.s'iagenwiscd . bakstagswind m . Avoir

vent I-, Porter of Courir I-, een' bakslag.cwind
hebben, ruim aanhouden. Le vent est. gm - and 1-, de
wind, komt g'eooeqzaamn (echter in. Le vent est. petit I-, de wind komt c'enoeg:aam dwars in, 't is
bijna halverwind. Faire route gi'and I-, van den
wind svertoolsesx. Casimir b deux quarts 1-, met twee
streken in 't zeil weloopen. - Ook als sub.ct.: Ce

vaisseau est meillexmr ioilier sur Ie I- qué tonic

autre allure (lat schip zeilt met een' ruimen mind.

beter (Ian hij elke andere gelegenheid. -- /i LA JAilCUE, be. adv.: Nous vous mimes a Ia 1-, wij ko-

zen de s'umnte (m'ern'ijderden ons ver von less oever,

Van de asic/crc schepen). A Ia I-! (f A I-! uit elkander! in de ruimte! - !ugiipr, xi. a IMar.1
Loslaten, loogooijen, opsteken: L- tine Rasse, uñ
cable, une amnarre, een clapper, een zwaar touw,

een mneertouw losgooijen. Largue Ie lof! steek op
4*
4

-
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halzen! Largue la grande amure, les drisses, les
boulines ! steek op den qrooten hals, le vallen, de
boelijns! Largue les bras, les palans de ris! los de
br-assen, de rijtalies. L- les ijs, de reven ulteteken. L- en bande, in eens losqooijen, laten vliegen
of loopen. -- Vieren, bijvieren, schrikken (tiler):

L- les balancines, les écoutes, de toppenants, de

schoten bijvieren, een schrikje geven. L- le point

de vent de Ia grande voile, de loefschoothoorn van
't ,qroote zeil laten toezakken. - Het part. passé is
ook adj.: Manoeuvre larguie, los,qevierd touw a.
- Vaisseau 1-, uitcen,qewerkt, bekaaid schip n. LAleGuER. V. n. Ruim, ruimschoots, met een' bakstoqswind zeilen: La vaisseau largue, het schip
zeilt ruim. - Uit elkander werken, ontzetten, los
worden, zich begeven: Bordage qui a larguë, buitenhuidsplank f., die zich begeven heeft, losgesprongen is. Le vaisseau largue de partout, de l'avant,
't schip is geheel, is van voren uiteen gewerkt,
ontzet.
Lance, 1. [Bot.] , z. v. a. LA1IIX, 311ELkZE. Larieine, C. liars f. van den lorkenboom.
Laridé, e, adj. [I-I. n. ] ]Vaar de meeuw ge, m. p1. Meeuwen f. p1., volijkend. - Laridés
gels nun 't meeuweneslacht.
Laiitlon, m. (fum.) Kok. koksjongen m.
Larigot, m [Mus.] Herd:r.c/luitje n., soort
van kleine fluit of flageolet I. (nu niet meer in
gebruik). -- Jeu du 1- , fluilrer;ister a. (van een
or;el). - (Loc. nop.) Boire a tire-I-, Z. BOIRE.

Lai•ix, n:i. [BoLl, z. V. a. MELÈZE.
Lanii alle, adj [Bot.] Traanvormig(van zaden).
Laime, 1. Traanm. Verser, Rpandre des 1-s,
des I-s amères, des 1-s de sang , tranen, bittere,
bloedige tranen storten, vergi e ten. Pleurer b chan
des 1-s, heete tranen schrefjen. Des yeux f.rempés,
Paignis de 1-s, ooqen vol tranen, in tranen badende
ooqen. Avoir recours aux 1-s, tot tranen zijne toevlufjt nemen. Elle a le don des 1-s, Z. DON. lUre
aim I-s. jusqu'aux 1-s, laqchen, dot deooqen overloopen. Sabreuver de 1-s, Vivre de 1-s, zich geheel
aan de droefheid overgeven. Essuver les 1-s de

(In., iemands tranen droogen, iemana troosten. Avoir
des 1-s dans la voix, op hartroerenden toon zingen,
spreken. L-s de crocodile, Z. CROCODILE. - Pi on.)
Ce que maître vent et valet pleure soni i -s perdues, wanneer iets gebeuren moet, dan helpen de
tranen niets. - (bij uitbreiding en lig.) Druppel m.,
druppelt e, drupje n., kleine hoeveelheid vocht. (farn.) 11 na pris qu'une 1- de vin. hij heeft slechts
een' druppel, eene kleine teug wijn gedronken. Drupvormig harsig of gommis vocht, sap n., dat
uit planten of booinen 1007)1. Les gommes, les ré
sont des 1-s de différents arbres, de qommen,-sine
de harsen zijn trw.n- of drupvorrni,qe uitvloeisels
van verschillende boomen. L-s de vigne, wijngaarddruppels, -tranen. - [ Pharm. , Méd.] Manne en
1-s, manna in tranen (uit den stam der esschen
vein Sicilië en Calabrie). L-s de cerf, hertstranen
(uit de ooghoeken van 't hert). L- de job, jobstra( fl (eene uit Indië afkomstige plant met eigenschappen als die van 't parelkru?d (gréniil) . [Bot.]
L- de Job, do Christ, de Wise, de Notre-Dame,
(

Jobs-, Christus-, Mozes, Maria -troon (grasplant
roet trcLanvormiqe zaden, ook Larmille des Indes
en Coix ,qehecten). - [ Chasi L-s de plomb, vogelschroot, vopelstof n. - [Pliys.] L-s, gl a stranen,
sprinqglaasjes, die bij 't afbreken der punt met een'
knal in stof vallen. - [ Arch.] , Z. V. a. GOLITTE. [Verr.] L-s, qlasoventranen (druppels, die van de
verglaasde wanden en 't gewelf des ovens vallen.
L- dessai, proef- of probeertraan (om den graad
van smelting te toetsen). - [ Minér.] Pierre de 1-s,
tra ansteen m. (met traanvormipe vlekken) . [H. n. ] 1.-s marines. zeetranen (slijmerige korrels
0 1) t ,tran d en op zeeplonten, die men voor kuit
van en weekdier efeen' visch houdt).
I Larmelte, 1. (verklw. van larme) (fam.)
Troon/je a
Lai—mier in. 1 Arch. ( Uitstek a., ter afwatering
--

,

aan een' muur, eene deur, enz. aangebragt; afdak;
druipdak. druipbord n., druiplijst f. L- dune corniche. dropsteen m eener kornis (ook monchette
çjehecten). L- dune cheminée, krans/jet van een'
schoorsteen. L- dune cave, dune cuisine, sterk
nit(e.cneden kelder-. keukenvenster. - [Maréch.]
Saigner on cheval aux 1-s, een paard aan de slapen
aderlaten. - [ Dess., Peint.] Binnenste ooghoek m.
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(waarin de tranen zich. vormen): L- bien dessiné,
bien peint, goed geteekende, geschilderde ooghoek.
- Lai'mièi'es, f. p1. [ H. a.] Spleten f. p1. onder de
oo(jen der herten, uit welke de hertstranen (lar
mes do cerf) vloejjen, endelhoekjes a. pt.
Larinille, t. [Bot.] , z. v. a. LARME de Job,
GREMIL. L- des Ind es, z. onder LARME.
Larmoiernent, m. [Mid.] , z. v. a. EPIL'HORE.
- Laiinoyant, e, adj. Huilend, schrejjend,
sterk weenend (in dien zin jam. en meestal in on-'
gunstigen zin): On la trouvée toute larmoyante,
men heeft haar luid .jatonerend, huilend gevonden.
- Aandoenl ij k, wat tranen doet storten (in dezen
zen vroeger gebruikt van een blijspel, waarin 't aandoenljjke den boventoon had): Comique, Comédie
l-e, aandoenlijk blijspel n. - In deze beteekenis
ook als subst.: Le mélange du comique et du 1-,
de vermenging van liet kOmische en 't aandoenlijke.
- Lai-nioyer, v. n. (fam.) Hevig schreijen, jammeren,krijten. huilen. Cette Bile ne fait que 1-, ditmei.cje
zet het telkens op een huilen. - Larmoyeux,
euse, adj. Tot huilen en jammeren geneigd.
Larrates, m. p1. [ [ 1. a.] Draaiwespen f. p1.
- Larre, f. Draaiwesp, soort van graafkever
(fouisseur).
Lariée , f. [Bot.] Braziliaansche ruitptant,
I a r r e a 1.
1 Lai-ris, n. Onbebouwd veld a.
LarroEI,m., Larronuesse, 1. Dief m., diefegge t. L- domestique, huisdief. - Ook gebézi get
van de beide met Jezus gekruiste boosdoeners: Jésus
Christ fut cruciflé entre deux 1-s, J. C. werd
tusschen twee roovers (moordenaars) gekruisigd. L- d'honneur (woord van Molière), eerdief, eerroover , verleider m. - (Lee. prov.) Ils s'enten
dent comme 1-s en foire, Z. ENTENDRE. II est 1comme one chouette, one pie, hijsteelt als eene raaf.
11 ne faut pascrier au 1 , dat is niet weggegeven, dat is
tegen zijn' vallen prijs betaald. J'ai eu on 1- de marché, ik heb het schandekoop, voor een ei en appel
gekocht.— (Prov.)L'occasion fait ]el-, de gelegenheid
maakt den dief. Les gros 1-s font pendre les petits,
de groote dieven hangen de kleine op. On pend les
petits 1-s, mais aux grands on fait pardon, kleine
dieven hangt men op, en groote laat men loopen.
Au plus 1- la bourse, z BOURSE. 11 faut être marchand ou 1-, wie te duur verkoopt is een dief. Demandez a mon compagnon sue suis I-, de eene schelm
is als de andere, de eene kraai pikt de andere de
oocjen uit. Les 1-s s'entrebattent et les larcins se
découvrent , de eene spitsboef verraadt den anderen.
Est bon 1- que 1- drohe (emble) , een knappe
dief. die een' dief besteelt, een dief tuut zich niet
ligt bestelen, twee joden weten wat een bril kost.
- [Litir., Rel.] Omgeslagen hoek a. van een blad,
die niet mede afgesneden is, oor, ezelsoor n. [Impr.] Papiersnipper in. tusschen den vorm en het
te bedrukken vel, waardoor dit laatste den inkt
niet kan vatten., -j- L- de plume, ziel f., binnenvlies a. eener pen. - t Larroniqiie, adj. Diefachtig. - t Larronnai lle , f. Dievenbende 1.
- Larronneaii, m. (plais.) Diefje a., steler
van geringe voorwerpen: Ce 1- peut devenir Un
grand larron. uit dat diefje kan een dief groeijen. Larroisiier, V. n. et n. Stelen. - -)- Lar
tronuerie,
f. Dievenhandwerk n., diefstal m., rooverij t.
1ariis, m. [H. n.],z.v. a. MOUETTE en GOëLAND.
Larve, f. [Ant.] Schrikbeeld n.. schadelijk
spooksel, spook a. - [H. a.] Insect, dat zich nog
in zijn' onvolkomenen toestand bevindt of aan de
gedaanteverwisseling onderworpen is, masker a.,
Pop, larve f. - Larve, e, adj. [Mid.] Permond, verborgen: Fièvre l-e, vermomde koorts 1.
- Larvicide, adj. [H. a.] Maskerdoodend:
Chenille I-, rups f., die van insecten-larven leeft.
-

-

-

- Laivicole, wij. (H. a.] In een masker of
pop levend. Larviforme, adj. [H. n.j Masleer - of popvormig. - Larvipare, adj. [H. a.]

Ma ske r s of poppen barend.
Lary, m. [H. a.] Eekhoorn m. van Sumatra.

Laryngalgie, f., Z. v. a. LARYNGITE. - Laryngé, e, Laryngieii, ne, adj. [Anat ] Tot
het strottenhoofd behoorend. - Laryngite, 1.

[Méd.} Ontsteking van het strottenhoofet, I a r y npjti.s t. Laryngographe, 1. [Didact.f
Strottenhoofdbeschrijver m. - Lai-yngogiaphie, Laryngologie, f. Strottenhoofdbeschrv-

LARYMOGRAPHIQHE ving f. - Laryngogiaphique, Laryngo..
logqii
ie, adj. Diebeschrjving betreffend, laryngoyrdphisch. - Laryiig'orrhagie, f. floe-

LALIFOL11.
Lassière, f. [C h as.] Wolvennet
rur j Schovenbergpbaots t.
Lassins, m. p1. Sleelriet n.

ti.

-

[ Econ.

ding uit de luchtpijp of uit liet stro tt enhoofd.
Las,-sis, in. [Coin.] Soort van zijde afval in.;
Laryiigorrhagiq sse, adj. Die bloeding betref- - daarvan gemaakte stof t.
r
fend,larynyorlidgiscli.
- LaryiigostoLassitude, F. Vermoeidheid, matlieid, afgeinat
nie, adj. [1-I. n. ] In plaats van mnd niet eenen heid, ontspanning; verveling t. Ii lornlia de 1- , hij
rekbaren snuit of tromp voorzien, 1 a r y n y 0 .c t 0- viel van vermoeidheid neder. - [Méd. ] L- spontain iseli. - Laryngofomie, f. Chir. Strot- née, van zelf opgekomen gevoel van niotlieid, van
tenhoofdssnede f.IAnat.i Ontleding van het zwaarte in de leden. Sentir de grandes I-s dans
strottenhoofd. - Lary ugotoiaai I use, adj. Die tous les membres, roote matheid in alle leden
kunstbewerking, die ontleding betre/fe'nd, la ry n- gevoelen. - On lit Ia PaIX par I- de Ja guerre,
gotômisek. - Larynx, ni. [Anat.] Strotten- men sloot den vrede, omdat men den oorlog moede
hoofd D. eene uit verschillende kraakbeenderen be- was.
staande buis, die van boven met het ton(been, van
Lasso, m. Strik, valstrik in., mv. de lange
onderen met de luchtpijp zamenhanyt, larynx m. werpkoord, dien de Zuid- .lmerikanen zoo behenLas, intei'j. (in deftiqen stijl verouderd), ver- dig welen te werpen om wilde buffels en paarden,
kortin g Van HELAS.
ook den slier bij de stierenqevechten, op te vangen,
Las, Se, adj. Moede, mat, vermoeid, afgemat. en somtijds een' vijand neder te vellen.
Etre I- de se tenir debout, moede zijn van 't staan.
Last, in. [ Mar.] Laat, tonnebast, scheepslast n.,
Jal Ja main 1-se davoit éerit, mijne hand is moede gewiqt, waarbij de grootte, het draagvermoqen van
van 't schrijven. - (Loc. fig. et prov.) On va uien een schip wordt berekend, gelijk aan twee tonnen
loin depuis qu'on est 1-, of L- Caller va encore of twee duizend kibog ainmen (vr!. TONNEAU). Les
loin , een moedig men.cch geeft niet ligt moed. verb- Neèilandais jaugent leurs liâtîrnents par I-s. de
ren. Un 1- d'aller, een trage, een luiaard, luilak; Nederlanders ijken of meten hunne schepen bij
[H. n ] , z. V. a. BIJTOR. - Moede, wars, met of- lasten. - Nederduitsche naam eener inhouclsrnaat
keer of tegenzin vervuld: Je suis I- (le tant ie voor drooge waren, gelijk aan 30 hectoliters of
sottises, ik ben zoo veel zotheden moede, mij wal- mudden.
gen zoo veel zotheden. 11 est I- le vivre, hij is liet
Lastre, LLstIe-blane, in. [Co rn .] Wit
leven moede, hij is wars van 't beven. (fig.). z. ven.cterCbas II. (in de Levant).
GUERRE. -- Las, m. [Econ. ru].] Z. V. a. LASSHRE.
Lataiie, Lathane, m. [Miner.] Lanthanium,
Lasear, m. Indisch matroos of kanonnier in bathaan n., een nieuw, in 't cerium-oxyde aangedienst van de enqelsche compagnie, las kar m.
troffen metaal
Lascif, ive, adj. Geit, we/lustig, ontuchti g ,
Lataisivr, in. [Bot.] Soort van palmboom in.
wulpsch, dartel; weiluslig makend. FiJie 1-ive, op Mada g askar, de Sundasclie eilanden, enz. , waai
wubpsch, ontuchtig meisje n. - Tableau !-, on- jerpaimhooin, lataanboom in.
luchtige schilderij f., uulpsch tafereel n. Livres,
Latent, e, mij. Verborgen, verscholen: [Jur.,
Vers 1-s, wulpsche, welbustkweekende boeken, ver- Man.] Vices 1-s, verborgen, niet zietbare gebrezen n. p1. - Laseivemeiit, ado. Op geile, on- ken ij. pl (b. v. van een paard). Servitudes 1-s,
luchtige wijze - Laseiveté, f. Geilheid, wulpscli- verborpen servituten of bezwaren n. pl (b. v. van
heid, wellustigheid, ont u c h tigheid, dartelheid f.
een huis). - [Chirn. ] Clìaleur J-e, gebonden, niet
Laser, m. (pr. la-zère) [Bot.] Driebladerig Vrije warmte of wauintesbof t. (spar t.
bazerkruid n . , meesterworleb ni., 1 a s e r p i t i u m n.
Latéraire, in. [Constr.] Dwarsrib, dwars- [ Pharm. ] Witte enziaan, duivelsdrek m.
LatériI, e, a dj. Tot de zijde behoorend, aan
Lasiocainpe, f. [I I. n. ] Eikenblad n., een de zijde van iets voorhanden. zijdelingich: Mur 1-,
stofvleuqeliqe dagvlinder.
Porte J-e, zfjmuur in ., zijdeur t. - Vents Jat&
Lasiocarpe, adj. [Bot.] Met wollige of don- raux, zijwinden m. p1. - Fleurs, Feultes 1-es, zijzige vrucht.
waarts.staonde bloemen f. pl., bladeren ii. p1. Lasionite, m. [Min e r.] Steen 'met haarvormiqe Les sinus latéraux du cerveau, de zijclelinq.sche
kristallen„ 1 a z i n i e t in.
hersenholten t. pl. - Paralvsie l-e, zijdeveclamLasiopétate, f. [Bot.] Soort tan wegedoorn in. ming f. - t [Algèb.] Equation 1-, vergelijking
Lasioptère adj. 111. n.j Met behoorde vlervan den /n graad. Latéralement. adv. Zij
ken (van insecten) - Lasiopyge, adj. [H. n. ] delinos, van ter zijde. - Latéralisé. e, adj.
Met behaard achterdeel (van zoogdieren). LA
fCliir.]: Taille 1-e, zjj.snede t. van den steen. S1OE'YGE m. Aap in . met behoord achterdeel.
Latéralisètes of Lisettes, in. pl Tweei'leuLasiosperme, Lasiospore, a dj. [Bot.] Met fjeliqe insecten H. pl. , met een alleen.ctaand haar
behoorde zaadkorrels. - Lasipède, adj. In. n.j aan elke zijde der voelhorens, I a t e r a 1 i s é t e n in.
Met behaarde voeten. - Lasiure, adj. Met be- p1 -- Latere (1.) (lalin) Van de zijde, Z. LÉGAT.
haarden staart.
-. Lateriflore, a dj. [Bot.] Met zijdelfnqs staande
Lasquette, f. [Coin.] Vel n. van een Jong bloemen. - LatirifoIié, e. wij. [Bot.] Met zijhermelijn. - [ FL n.J Jonge hermeljnwezel f.
waart s staande bladeren. - Latrgraele. adj.
Lassant, e, adj. Vermoeijend, afmattend; ver- [H. n.] Zijwaart.s loopend: Araignées I-s or nis
vélecid, verdrietig, lastig: Travail 1-, vermoeijend, solist. LATIRIGRADES in . p1. Zijwaarts loopende
vervelend werk n.
spinnen 1. p1. (ook araigiu/es crabes, krabspinnen,
Lasser, v. a. Vermoeijen, moede maken, afmat- heeten)
ten, vervélen, lastig vallen. Cel,te lecture me lasse,
LatIIiJ)brosynie, t., z. V. a. AMNESIE.
die lekluur vermoeit nij. Cette iicriture lasse les
Lathiée 1., z. v. a. [Bot.] CLANDESTINE.
yeux, dat schrift vermoeit de oagen Vous lasLatlirobie, t. [Bot.] Spring- of purqeerkorsez ma patience, gij coat mijn edulcl af, gij put reis t. til.(GESSE.
mijn geduld uit. - Oak zonder voorwerp: Le
Lathyrns, in. (pr. - ruce) [Bot.] , z. v. a.
plaisir lasse b Ia fin, het vermaak vermoeit, verLeilihaude, t. Vloerzeil fl
veelt ten laatste. -. SE LASSER, V. pr. Moede warLatiIai'be, adj. [ Fl. fl] Met breeclen baard,
den, zich vermaeijen, zich armalten, zich vervelen. breedbaardiq. - Latieapitis, e, ad/. [H. n. ]
Je me suis lassé h courir. ik heb mij net boopen Met breerlen kop. - Laticaude. adj. [ U. n. ]
vermoeid. Lesprit se lasse par une trop grande !Jreed.cbaartig.. - Als sub.st.: I3reeclstaart m., eene
aprlication, de cieest wordt door te aroote ins p an- waterslang.
ning afciemat. Vos tioutés ne se 1,assent pas. uwe
Lt1ieIave, in. [H. ane.j Purperniantel in
qoededen zijn nooit uitrepeit. - On se lasse den- (latus clasusj , niet purper breed bez000id kleetendre toujours la même chose. 't verveelt ons, dinq.stuk n. (ier romeinsebe raadsheeren, prcetors
abtij(i hetzelfde te hooren. On ne pent se 1- de Ia en wililen. Latielavien, ne, adj.: Dignilés
regarder, men kun hoar niet aenoeg aanzien.
1 -nes, waardiqheden, (lie refit gaven op het dragen
.1-let part. pased is ook adj. Avoir les bras 1-s, van den. Ia/us cJavus
moede in de armen zijn.
Latieolle, ocij. [11. n. ] Breefij,alzio. - LaLasseret, m., Z. LACERET.
tieorne. ad). [H n. ] Met breede voelhorens of
Lasserie, F. [Tech.] Fijn mandewerk; fijn en voel.cpieten. - Latieosté, e. odj. [H. n ] Breeddigt vlechtsel n. aan den korfhodem.
ribbig. - Latidenté, e, adj. ( H. n. ] Breedce1 Lasseté, f., Z. V. a. LASSITUDE.
tand. Lalitlore, adj. (Bot.] Met breede blocLassier, in. [Pêche.] Trechternet n.
men. - Lalifolié, e, adj. [Bot.] Breedbladerig.
-

-
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-- Latilabre, adj. [H. n.] Met breede lippen.
- Latiwane, adj. Breedhandiq, breedqeklaauwd.
Latin, e, adj. Latijnsch, tot liet oude Latium,
of zijne inwoners, of Zijne taal behoorend. Les
vilies 1-es, de steden van Latium. La langue 1-,
de latijoscite taal. Discours 1-, redevoering in 't
(otijo, latjjnsche redevoering f. - Quaitier, Pays 1-,
latVnsçlie wijk f., latijnscli kwartier n., een gede el te van Parijs, waarin de Sorbonne is en weleer ook de meeste collegien waren. L'église 1-e
of occidentale, de lat sehe, roomsche of westersche kerk f. Les Pères 1-s, de latijnsche kerkvaderen. Rit 1-, latijnsch of roomnsch kerkgebruik n. [Mar.] Voile I-e, emme'rzeil, tatijnzeil, driehoekig
zeil n. \Teigue 1-e, lotijnzeiira f. Bâtirnent I-,
vaartuig met emmerzeilen of latijnzeilen. - LATIN, 1fl. Latijn n., de latijnsche taal f. L- liongrois,
latijn (dat in Honbarfje gesproken
hope
wordt). I.- de bréviaire, le cuisine, slecht, bedorren latijn, keuken-, krameriatjn. - (Loc. fig.)
Je n'entends pas le 1-, dat is mij te hoog, ik beg rijp het niet. II entend son 1-, hijis doorkneed,
doorslepen. Gens de 1-, geleerden. atre ton en 1et en francais, een gek in folio zijn. Cela est du
1- pour vous, of C'est du I- qui passe votre
garnine, dat verstaat gij niet. Piquer en 1-, slecht,
als een schoolfongen rij
den. II y perdra tout son
ijn
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beterde breedte. Courir en 1-, in breedte voortzei
of winnen. Le chemin en 1- dun vaisseau, de-len
veranderde, afgelegde breedte van een schip. - Bij
uitbreiding: klimaat n., luchtstreek 1.: L'hornme peut
vivre soils toutes les 1-s, de meow/i kan in ieder
klimaat leven. - ( fi g.) Ruimte, speelruimte, uit-

gcst'reklheid t.: Ce principe pent avoir une grande
1-, dit beginsel laat zich ver uitbreiden, laat veel
speelruimte toe. Le programme vous donne beaucoup de 1-, het programma laat u de handen ruim.
Latitadinaire, adj. [Théol.j Verdraagzaam,
rekkelijk. - LATITUDINAIRIS, M. of (bij Bossuet,
latitudinarien) Zeer verdraagzaam godgeleerde of
kerkleeraar, die geene strenge zedeleer predikt en
het pad ten hemel breed maakt, latitudináris;
ook Z. V. a. UNIVERSAL1STE.—Latitudinai-isrne,
In. Stelsel n., gevoelens n. p1. der latitudinarissen;
leer 1. of geloof n. der algemeene genadeschenking.
Latomie, t. [Ant.] Steengroeve 1., inz. de onderaardsche steengroefkerkers bij Syracuse, onder
de regéring van I)ionysius den tyran.
Latour , m. [Coin.j Somt van roode medoc-

wijn rn.

Latran (palais de), rn. Het aan de Johannis-kerk grenzende valeis van den paus te Rome,
I a t e r a a n n. Conciles de L-, lateraansche kerkvergaderingen 1. p1. (in de kerk van St. Jan van
Lateraan gehouden.
1-, hij zal er niet mede te et
'i komen, hij zal verLatrie, t. [Théol. Godsdienst, godsvereering,
geefsche moeite doen. Je suis au Pout de mon I-,
het verstand staat mij stil, ik weet niet meer wat vereering van een eenig Opperwezen (in tegenstelte doen. Parler 1- devant les cordeliers, van iets ling met DUL1E).
Latrines, t. p1. Heimelijk gemak n., beste-kaspreken tot iemand, die het beter verstaat dan wij.
t1 ne sait ni gree ni 1-, hij is zeer dom. Ne savoir nier 1., sekreet ii. (Het wooict wordt tegenwoordig
ni grec ft I-, een groote weetniet zijn. Cracher zelden gebruikt, dan wanneer men van de heimedu grec et du 1-, Z. CBACIIEII. - Les 1-s, de belj- ljke gemakken (Ier Romeinen spreekt).
Latrobite, 1. [Mineir. ] Kiezelzure aluinaarde t.
ders der latfjnsche of rooinsche kerkleer; - de beLattage, m. liet beleggen of beslaan met latwoners van 't oude Lolium.
t Latitieur, m. Lotijnuitkranier, pedant m. ten, belatting t.; latwerk n. (lattis).
Latte, 1. [Constr] Lat t. L-s volices, latten,
- Latinier, m. Latijnkeaner; loljnsche tolk m.
- Latinique, adj. Tot de latijnen behoorend, waarop de leidekkers de leijen leggen, leilatten. L(atfjnsch. -- Latiiiisant, e, a dj.: Peisonne 1-c, joiiitive, bindlat. L-s dun moulin a vent, latten
iemand, die in een onroomsch land de roomselie aan de wieken von eenen molen. - [Mar.] Lat,
eeedienst volgt. - Latinisatioti, t. Ver!atgn- roede, ijzeren roe t. L-s de gaharit, L-s pliantes,
sching, I a ti n i s cl t i e t. - Latiniser, v. o. et n. strooklotten, rinkellotten, roeden, strooken t. p1.
Verlatijnschen, een' lotfjnschen uitgang of vorm L- de barre de perroquet, ijzeren lat tusschen de
aan een woord geven, 1 a t i n i 5 é re a. - Met zijn bramzalings, uithouder op de bramz a lings. L- de
latijn pronken of te koop loopen, gedurig latijn caillebotis, rooslerlat. L-s de hune, beslag der jufspreken; - latijnsche spreekwijzen en woordvoe- Iers van het slengewant. I- de constructeur, teegin g en nabootsen. - [H. cccl.] De roomsche kerk- kenroe. - Latter, v. a. [Constr.] Met latten beleer volgen. - Het part. posed is ook adj.: Mat leggen, belatten. - Planken op elkander stapelen,
latinisé, verlatijnscht woord n. - Grec 1-, iemand, zoodat zij door latten gescheiden zijn, op latten
die van de griekse/te tot de tatijn.che of rooinsche stapelen. - Het part. passé is ook adj.: Le comble
kerk is overgegaan. - Latiiiiseui-, m. (fam- ) est déjà latté, het dak is reeds belat. —Lattis,m.
Slecht latinist, rcidbrat'er van 't latijn. - Lati
[Constr.j Latwerk n., belatting t.
Laltone, f., Z. V. a. LANTIONE.
nisine, ni. Latjnech taaleigen ti., I a t i a i s Laudauiisii, so. (pr —name) [Pharm.j Met
mus m. - Latiiiiste, in. Latijnkenner m.,
-kenster f., Ia tinj st in. en 1. -- Latinité, t. kruiderijen vermengde opium -ti'nctuur 1., pfjnstilLatijnsche taal of taalkunde 1., wijze van 't latijn te lend middel, slaapmiddel, laud 4 n u as n. schrijven of te spreken: Cet auteur is une belle 1-, (Lor. prey.) Dormer du 1- a qn-, iemand lauiadie schrijver schrijft een schoon, sierlijk latijn,. nuisi geven, iemand uitterinate prijzen, bewierooken.
Laudateur , m. (door Mercier vooroesteld
Basse 1-, bedorven, verbasterd latijn (zoo als men
't begon te schrijven na 't verval der romeinsche woord) Lofredenoar; vleijer rn. - Landatif,
ive, adj. Lofspreiend, pijzend.
letterkunde).
Landes, t. p1. [Cath.j Lofzangen m. p1., die
Latipède, adj. [H. n] Breedvoetig. - Lati
doorgaans op de metten volgen. Dire1-, dc lofzann. ] Breedeleugelig. - Lati--penil,adj.[H
pinflé, e, adj. [11. n. ] Breedvinnig, breedgevind. gen 0/lezen. On est ii 1-, men is aan de la/zongen.
Latique, adj. [Mëd. ]: Fièvre 1-, alledaagsche
Laudicèiie, m. p1. [Ant. rom.] Betaald toekoorts f., welker aanvallen langdurig, maar als on- juicher ni. (claqueur) der advokaten. - (fig.)
merkbaar zijn.
Vleijer; schuimlooper ni.
Laiidisme, in. [Féod.j Som gelds, die de grondLatirèrne, adj. [H. n. ] Met breede zwemvoeten
- Latiiostie, adj. Breedbekkig, breedsnaveliy. eigenaar bij de aanneming vaneen' nieuwen grondbruiker van dezen ontving, laudtmiurn n.
1 Latitei, v. a. Verbergen.
Laiire, t. .3lonnikendorp in 't Oosten, dorp of
Latitude, f. [Géogr.j Breedte, geographische
breedte f., afstand m. eener plaats van den evenaar gehucht n., waarvan ieder huis door een' of twee
naar 't noorden of naar 't zuiden. L seplentrio monniken werd bewoond.
Latiré, e, adj. [Numisrn. ] Gelauwerd: Tête
nate , méridionale , noorder-, zuiderbreedie. Un
degrd de I-, een breedtegraad m. IJegré de 1- crois- ] -c, gelauwerd hoofd n. --- !auréat, e, adj. Gesante, graad van wassende breedte (op eene her- lauwerd, met den lL'1ioans versierd (inz. van
leide kaart). La 1- of La hauteur du pOle, de in 't openbaar Ir!: oonde dichters gebézigd). Poète
poolshoogte. - [ kstr.] Breedte, sterrebreedte, af- 1-, bekroond r!ler; - (in Engeland) hofdichter m.
- Ooh (IS subst. Gelauwerde, behaler van eenen
stand eener ster of eener planeet tot de ekliptika. Loécentrique, breedte ten opzigte der aarde, geocen- prijs mn ee'ne okademie, I a u r e a a t m. - Lanrische breedte. L- héliocentrique, breedte ten op- réation, t , Z. BACCALAUREAT.
Lauieneie, t. [Bot.] Soort van zeegras n.,
zigte der zon, heliocentrische breedte. L- descen
dante dune planète, zuidelijke breedte eener pia- laurëntia t.
Laurent, m. (eigennaam, die in,,sommige spreekneet. - [ Mar. ] L- de départ, d'arrivde, a fg evaren,
bekomene breedte. L- obsetvée , estimée, corrigée, woordeljke gezegden voorkomt): litre mis dedans
waargenomen (gevonden, berekende), gegiste, ver- comme frère L-, in den strik vallen, zich laten
]

-

f
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beet nemen. Etre sur Ie gril comme saint-Laurent, in 't raauw zitten. Crier a saint-Laurent,
Ie diable se brûle, zich over een gering ongemak
beklagen legen iemand, die een veel grooter lijdt.
Laiirentine, f [Corn.] Gebloemde stof t. van
zijde, katoen en haar. [Bot.] Soort van beeren-

--

oor n. (bugle).

Lauréoie, f. [Bot.] Kellerhals m. (DAPHNE
garou) L- male, commune of toujours verte, altijd
groene kellerlials, vijfvingerkruid n. L- femelle of
gentille, z. V. a. GAROIJ. [Ant.] Lauwerkroon rn
Laurier, rn. [Bot.] Laurier, laurierboom m.
L- alexandrin of a languelte, Z. V. a. HIPPOGLOSSE
L- arnandier of cerise, kers-laurier m. laurierkers 1. L- aromatique, soort van bloedhout. L- bois
jaune, geelkout n. L- grec, Z. v a. AZEDARACH.
L- des Iroquois, z. V. a. SASSAFRAS. L- -avocat,
.

-

-

,

z. v. a. AVOCATIER. L- de in Chine , salamanderboom m. L- -rose, rozelaurier, oleander m. L

-tliyrn, sauvage, bastaard-, wilde laur i er. L- -tulipier, Carolinisc/is laurierboom, grootbloemige laurier.
(fig.) Lauwer, jounce m., overwinning,
zege, eer f., roem rn. Cueillir, Toissonner les 1-s,
-

lauweren plukken, inoogsten, veel roem en eer behalen, kooge wapendaden verciaten. Flétrir ses 1-s,
zijn' roem bevlekken of bezoedelen. Etre chargé de
met lauweren, met roem overdekt zijn. S'en
dormir cur sas 1-s, op e(jne lauweren inslapen, te
midden eener roemrijke loopbaan stilstaan niet
voortgaan. Se reposer sur sas 1-s, op zijne lauweren rusten de vruchten van den welverdienden
Laui-ifolié, e, adj.
roem in rust genieten.
[Bot.] Met laurierachtiqe bladeren.— Laurin e, I.
[Chim.] Bijzon[Bot.j Soort van oljfboomn vu.
dere gekristalliseerde stof uit de eeoc/it des laurierbooms, t a a vi n e t. Lauriné e, adj. [Bot.
Naar den laurier gelijkend.
LAU1UINEES, t. P
[Bot.] Laurierplanten f. »1.
t Lauriol, ilL Z. LORIOT.
L3uriot, m. [Bon!.] Bak in. om den ovendweit
in uit te wasschen.
Laui-is-marine, t. [I i. n.] Kleine oestersoort f.
Laui-ose, in. [Bot.] z. V. a. L.uniEn -rose.
Lauvine, f., Z. V. U. AVALANCHE.
Lavabo, ni. [Liturg.] Gedeelte der mis, dat
met dit laiijnsck woord (beteekenende: ik zal wasschen) begint, het 1 a V ei t o; liet handenwasscken
des mislezenden priesters; linnen doek in., waaraan hij zich de handen afdroogt. lVieuwerwetsch
meubelstuk n. met allerlei wavy/ito fel-gereedschap.
Lavage, m. Het wasschen, afwa.cschen: Le 1des vitre. dun planclier, het wa.cschen der glazen.
[idta11.]
liet schrobben van een planken vloer.
Plas ni., te groote
Het ti itwasschen der ertsen.
hoeveelheid vee/it, tot een of onder oogmerk gebruikt. Quel 1- a-t-on fa it 1i, welk een' vlas water
Cette soupe, Ce
heeft inca daar nei-.qewoî -pen.
cafe nest que du 1-, deze soep, deze ho/Jij is veel
te dun, is niet (Ian spoeling. Vous vous trouerez
mal de tout ce 1-, al il/c waterige kost, al dat gePrendre un vondslobber zal ie slecht bekomen.
tif en 1-, een brü(kiiil(idel niet veel water innemen.
Lavigue, t. [Nflnér.] Lavagnasteen, genud
,
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ache ! /stv.n fl1.

Lavanehe, f., z, V. a. AVALANCHE.
Lavatide, f. [Bot.] Lavendel in. een welriekend tuingewas, waarvan men de bloemen gebruikt
tot het bereiden van eau de 1-, buile de 1-, lavendeiwater n., la ve ndelolie 1., lavendelgeest m. Grande I-, spijk f. (linnen n.
Lavander, m. [Corn.] Sierljk gewerkt vlaairisch
S Lavanclerie, f., z.v.a. BUANDERIE. —Lavandier, in. kVasclaneester in. (aan sommige ho[AIcli.] L- des philosophes, Jupiter.
ven).
Lavandièie, f. Waschvrouw, bleeksler 1. (Men
gebruikt doorgaans blancliisseuse, maar voor de
helpsters der u'asc/ivrouw is lavandière gebruikeljker). [Nay.] Pont, schouw f. [H. ii.] Kwikstaart m.
Lavanèse, 1. [Bot.] Pestilentie-wortel in., ook
,

-

-

-

-

galéga, rue de chèvre geheelen.

Lavaiage, f., Z. V. AVALANCHE.
Lavaret, ni. [Fl. n. ] Soort van forel der sa
meeren, inz. van 't ineir van Conslanz,-voysche
grondforel, meerforel f. adetvisch m. die des zomers hij vele duizenden gevangen wordt, en na ingezouten en ingepakt te zijn onder den naam van
M ich of blau-fölch alterwege verzonden wordt.
,

,

Lavasse, 1. Stortregen, plasregen in., wolkbreuk t. Les 1-s font souvent déborder les petites
rivières, de wolkbreuken doen dikwijls de kleine
rivieren buiten hare oevers treden. (fig. et fain.)
Il lui a donné une bonne 1-, hij heeft hein geducht
de ooren gewasschen.
Ce bouillon
Cette
sauce nest qua cie Ia I-, die bouillon, die saus is
veel te dun, le waterig, is niet dan spoelwater.
[Tech.] Vlakke daksteen m.
Lavatère, 1. [Bot.] Stokroos 1.
t Lavatioti, f. Het wasschen; wassching f.
Lave, f. [Géoi., Minér.] Lava f. naam der
stof, (lie in vurig vloeijenden staat uit de vulkanen
wordt geworpen en tij t afkoelen tot steen verhardt, lavasteen in., l a vaglas ii.
Lavé, e, adj. (en part. passé van layer): Linge
bien I-, goed gewassclien linnen n.
Barne 1)ien
l-e, goed ingezeepte baard m.
(Proc.) Barbe
i)ien l-e of ëtuvée es[ a demi faite, Z. BARRE.—
Couleur 1-c, veruassc/ien, te veel verzwakte, bleeke
kleur f.
Cendres 1-es uitgeloogde ascIi f.
loil bai-lavé, lichtbruin haar n—(fig. et fain.), z.
Lavée, t. hoop m. gewas.cchen cool,
ECUELLE.
die te droogen gelegd wordt.
Lavège, Lavezze, f. [Minér.] Schilferige
leisteen, inz. uit Italic, waarvan men vuurbestendibe potten maakt leversteen potsteen lavetzsteen vu.(waschbak n.
Lave -maiHs, 111. Waschbekken n. havideLaveineut, fl1. Het wasschen ; wassching f.
(inz. als kerkplegtiglieid, of als beleefdheidsbewijs
bij de Ouden): Le I- des pieds, des mains, des
auteis, de voet-, hand-, altaarwasvehing. Ook
Z. V. 0. CLYOTkRE.
Layer, V. a. kVasschen, uitwasschen, afwas
schen, niet water enz. reinigen. L- du tinge, des
gants, l innen g oed, handschoenen waseclien. L- les
litres, de glazen woseclien. L- une pleie avec (10
yin, eeoc wond niet wijn uilwasscli .i. L- see netus,
zijns handen wasechen. La pluic a i)ti ia'.é les
rues, de regen heeft (1e .vtreiievv geet afewcissc/ten
L- in barle, den baard ineepen. [Bar.]
Schoon sc lii]) ina/ven, spoelen, liet etch wasschen.
L- les hamacs, (lv licoijen vciiobben. Bij uitbe-eiding: Besproejfen, bespoelen: La rivière ave
les mul ailles de Ja viiie, cle rivier bespoelt (loopt
langs) (ie 'muren der .vieid. (fig.) L- ses pchés
nice ses mimes, zijne zonden beweenen, ? iiet zijne
ti -ymca boeien. Rico na peut 1- cette tactic, niets
Ivan n'ie vlek uitwa.ccchen, uitdelgen. L- Un affront
dais le sang, eeoc b loedige tViO/ over cccve belee(Loc. fig. et prov.) L- la tele a
viiging nemen.
qn. ienian(l liet hoofd cvasschen, hem doorhalen,
hekelen. A 1- Ia tate dun vine (dun manic) on y
perd sa lessive, Z. dNE. Line main l a ve I'autre, de
eene hand wuscht de ondere: biedverwanten, vrienden ecvz. verdedigen of verontschuldigen elkander.
-

-

--
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[Peint.] I.- no dessin, ccve teekening wasechen,

haar niet oostindischen inkt of met eeoc andere
kleur schaduwen of kleuren. L- les couleurs, de
kleuren waseclien, Iia(ii in muter verd u nnen en
zuiveren.
[Tech.] L- du papier, papier piaveren, door lijinwalei halen. L- une poutie, eenen
balk glad bebouwen, om hem eegt vierkant le
L- les cendres,
maken, afslechten, opwerken.
les mines, (le ascii u -itioogen, de ertsen uit wasschen.
L- In lame a dos, de wol op het dier, eer 't geschoren wordt, 'uvasechen. SE LAYER, V. pr.
Zich wasschen: Se 1- le visage, zich het aangezigt
wcissclien. Lavez-ous les mains, wasch uwe handen.
(flu.) Se 1- dun crime, zich van cciie oilsdaad zuiveren, regtvaardigen. Je men lave
les mains (of Ia bouche), ik wasch mijne handen
in onschuld, ik wil met eene zoo onregtvoardcge
zaak niets te doen hebben. Se 1- la gorge de qc.,
met iets den spot drijven, ermede lagchen.
S Laverie 9 t. Weisvhplaats f. (lavoir).
Laveinusse, iii. [Corn.] Iloode wijn m. van
-

-

-

-

--

--

Berry.

(of bcjtvheg t.

Laert, m. [F!. n.] Araerikaansche moskiet m.
Lavetoti, m. [Corn.] Grove wol, koardwol t.,

wolkhoor n.
Layette, t. Vaatdoek, waschdoek, wrijfdoek,
[H. Ti.] Volksschuuelap 01. (der leertouwers).
-

'naam der zwaluw (alouette) in 't zuiden van
Frankrijk.
Laveur, ni., -euse, f. Wasscher m., wasch
waschvrouw f. L- de gants, handschoenwas--ster,

1046LAVIS
scher. L-euse de vaisselle, valenwascitster. [Tech.] (Jitlooger m.
Lavis, m. [Dess.] liet wassehen, het kleuren
eener teekening met oostindschen inkt, met roetbruin (bister) of eene andere kleurstof. - De dus
gewasschen teekeninq 1.
Lavoir, m. Wasc/ihui.s n., wascliplaats; waschhuip, waschtobbe f.; spoelvat; waschbekken, hondbekken n. -- Gootsteen m. - [ Arqueb. , Mil-1
Poetsstok met een' lap omwonden, krasser, om
den geweerloop te zuiveren.
Lavure, f. Schotel-, vaat-, spoelwater in.; bij overdrijving. met te veel water aangelengde
soep f., verwaterde bouillon m., enz. - [ Tech.]
Bet wasschen, het uitlooqen; — het plandi'en of
lijmen van papier (bij boekbinders); de daartoe
gebzi,qde vloeistof, waschuater n., bog f., planeerof lijmwater fl; — de door uitwassching of uitlooçjing verkreqen zilver- of gouddeeltjes. Moulin a
1-, aux 1-s, waschmolen m. Terre de 1-s, uit te
looqen asch of aarde, al de tot poeder gebrw'te
stoffen, waarvan men zich tot de smelting bediend
heeft en die men uitloogt.
Laxatif, ive, adj. [Méd.] Ontlastend, buikzuiverend, ofvoerend, purgërend, laxérend:
Médicament I-, of als subst. LAXATIF, m. Purgeer
middel, laxdns n.
Laxicosté, e, adj. [ H. n.] Met wijd uiteenstaande ribben, wijdribbiq. - Laxiflore, adj.
[Bot.] Met wijd uiteenstaande bloemen. - Laxifolié, e, adj. Met wijd uiteenstaande bladeren.
Laxité, f. Slapheid f., gebrek aan spanning ,
aan dijthcid of zamenhang, losheid, t a x i t ei t t.
La 1- dune corde, de slapheid van een touw. Ldun tissu, losheid van een weefsel. — -]- [ Litt.]
L- do style, oinslagtigheid, wijdloopigheid van den
-

-

-

stijl.

LEÇON.

-

Laye, t., Z. LAIE. - Layer, v. a. [Eaux et
for.] Met hout merken, dat bij den hak moet gespaa'rd worden. - [ Mac.] Den steen met den tandbeitel groeven of behouwen.
Layetier, m. Kaslenmaker, maker van kasten,
kisten, ligte koffers, stoves, rotte- en muizevallen
en dgl. kleine voorwerpen (vgl. E3IBALLEIJR). Layette, t. Linnenkist, linnenkast f.; - lade,
schuiflade t. (van eene kas, een kabinet, enz.). Al de voor een pas geboren kind vereischte kleedingstukken en windsels, luijerinand t. — [Mus.]
Sch u ifje n. aan den brommer eener zakpijp. Layetterie, m. Kastenmakerswerk n.; kastenmakerskandwerk n. of -kunst, f.; - kastenmakerswinkel of -handel m.
Layeui', fl1. [Eaux et for.] Houtmerker n.
(vpl. LAYER).
Lazagiie, Lintvormig deeg n. tot gebak.
Lazaret, f0. Kranken- of ziekenhuis n., oorspronkelijk een aan den heil. Lazarus gewijd huis
voor snelaatsehen bij Jeruzalem. — Quarantainehuis n., verblijf in zeehavens, mv. ann de Middellandsche zee, voor personen en goederen, die uit
verdachte plaatsen komen, Id z a r e t n. — Lazauiste, m. Lid n. eener geestelijke orde in Frankrijk, door Vincentius van Paula in 1015 tot het
zendelingswerk opqeriqt, I a z a r s t m. - Lazarile, m Ridder der Lazarus -orde, eene geestelijke
orde uit den tijd der kruistopten.
Lazislite, im [Minr.] Blaauwspaath n., lazuliet m., z. v. a. LAPIS-LAZULI.
Lazzaroise, m. (ila!.) (pr. lad -za-ro-né) Lastdrarer, kruijer, bedelaar rn.(inz. te Napels), lid dier
talrijke arme volksklasse, welke deels van lastdragen
en ander dagloonerswerk, deels van bddelen of nog
slechter middelen bestaat. (Plur lazzaroni).
Lazzi, m. (van 't ital. lazzo, p1. lazzi) (pr.
lad-zi) Gebarenspel n. bij 't italiaansche blijspel
belageheljk gebaar in., pots f.; -. vernuftire zet m.,
gevat antwoord n., çeïmproviseesde scherts t. II sen est tiré par on l-. par des 1-, hij heeft er
zich door een' kwinkslag, door hansworstcnslreken

nen en zaken, die als réqime direct voorkomen).
Hem, haar (ze), het; hen (ze). haar (ze), ze: .1e le
vois, ik zie hem. Je la corinais, ik ken haar. Voila
votre livre, je l'ai lu, ziedaar uw boek, ik heb het
('t) gelezen. Menez-les h Paris, breng hein (haar,
ze) naar Parijs. Je vals les consulter, ik ga hem
(haar, ze) raadplegen. Oh avez-vous nijs mes
livres? montrez-les mol, waar hebt gij mijne boeken gelegd, toon ze 'mij. Sont-ce Vos livres? ce
les soot, zijn het uwe boeken? ja, zij zijn het.
Lé, m. Breedte eener stof tusschen de zelfkanten baan t. 11 y a deux lés de toile a ces draps,
deze beddelakens zijn van twee breedten. Robe de
six his, kleedje van zes banen. - [Mar.] Une
voile de hult les et derni, een zeil van acht en een
half kleed. Lé d une planche, breedte eener plank.
- [Nay.] Oeverzoom, vrije kant to. voor de dienst
der schuiten op de binnenwateren, jaagpad n.
(chemin de halage).
Léa, in. [Bot.] Breedbiaderige kool f.
t L eans, adv. Daarbinnen (in tegenstelling
met CEANS). Anjou).
Léaid, m. [Bot.] Zwarte populier in. (in
Lebèche, Lebesche, ni. [Mar.] Zuidwestewind in. (op de Middellandsche zee).
Lébéiis, m. [H. n.] Canadasche adder t.
Lébetin, in., Lébetiiae, t. [1 1. n.] Venijnige
adder I. van de Levant.
Lécanomancie, t. ] Anat.] Waarzeggerij t.
uit bekkens of schotels met water, waarin men
edeisteenen of stukjes metaal wierp, schotelwigchelarj, I e k ano ma n t j e t. - Lécanoiiian
cieti, ne, acij. Tot die waarzegger ij betrekkelijk.
- Als subst. Schotelwaarzegger nî., -zegster 1.
Lèche, f. (fain.) Dan sneedje (brood, vleesch,
ham , enz.), schijfje n. - [Bot., Pèche], z. v. a.
'

-

LAICUE.

LéeIié e, adj. (en part. passé van lecher):
Doigts 1-s, Assietles 1-es, afgelikte vingers in. p1.,
borden n. p1. — [Peint.] Tableau 1-, trop 1-, gelikte, te zeer gelikte, al te zorgvuldig en gekunsteld
bewerkte schilderij 1. -- In dien zin ook als so hat .:
Le 1- est lopposé do large, du facile , het gelikte
staat tegenover het stoute, het ongedwongene. (fig. et fain.) Un ours inal I-, een ongelikte
beer, een 101fl), slecht oojevoed, onhebbelijk mensch.
— (Pray.) 511 n'y avait pas de fernrnes, les hornmes seralent des ours mal 1-s, als er geene vrouwen waren, zouden de mannen ongelikte beeren
zijn: de omgang met vrouwen beschaaft, veredelt
,

-

den man.

Lèche-tloiit (a), adv. (fa n .) In zeer geringe
hoeveelheid, een beetje, ziertje, met mandjes maat.
- Lèetie-friou, m. Lekkerbeetje n.
Lèehefrite, t. [Cuis.j Braadpan. druippan t.
- (Loc. prov.) lis ont i)U dans une I-. zij hebben
weder uit eenen schotel gegeten: zij hebben zich
verzoend. — [Mat,.], z. COQ -sourus (waar verkeerdelijk lichefrile st t at).
Lèehegiiane, f. [H. n. ] Venijnige braziliaansc/ic wesp f. — Lèelie-patte, t. [I I. n.] , bij
-

BUFFON somtijds z. v. a. UNAU.
Lécher, v. a. Likken (lekken),

aflikken: LUn plat, ses doigls, ses ]èvres, een' schotel, zijne
vingers, zijne lippen aflikken. Les chiens lèchent
leurs plales, de honden tikken hunne wonden. (fam. en zonder voorwerp): II aime h 1-, hij loopt
gaarne op de klap, hij is een panlikker. - (fig.)
Ce peinlre, Cel auteur lèche trap ses ouvrages,
die schilder, die schrijver li/ut, kunstelt te veel aan
zijn werk. (Loc. prov.) L- l'ours, de partijen
uitzuien, dooi- het proces te rekken. — SE LECHER,
5. pr. Zich tikken: Un chat qui se lèche, eene kat,

On sen lèche les doigts,
Cda est h sen 1- les doigts, daar li/ut men vinqer
en (lui m na: (lat lS bij ui/c/c/u lekker, beeeclijk.
11 na quh sen I- les barbes, hij zal er zich den
InOfl(1 niet vet aan maken (er niets van hebben).
t Lèeheiie, t. Lekkernij t. - Onrebondenheld f. ; - huis n. van ontucht. — Léelitiir,
eiise, (i(/j. (lam.) Gulzig. - . Als sub.ct. m. Tafelschuimer, panlikker ni ; – (weleer ook) boel eener
gehuwde vrouw. - Léehotitiei, v. a. Gedurig
die zich li/ut. - (fam.)

uit rei-cd.
Le, art. ni., La, f. (beide vóór een klinker of
stomme h L'), Les, p1. m. et f. De,. den, het:
Le jour, La sernaine, L'année, de dag in., de
week t., het jaar n. Pendant le jour, gedurende likken.
Lteid4e, t. [Bot.] Boomleverkruid n.
den dag. Les jours, les semaines, Les années, de
Le4;oII, t. Les 1., onderwijs, onderriqt n. van
dagen, weken, jaren. (vpl. DU, AU).
Le, pron. m., La, t. (beide vóór een klinker een leeririeeste r aan zijne leerlingen; lezing, voorlezing
f.; leeruur n. L- de droit, de médecine, de
persoet
t.
(van
p1.
m.
h
L'),
Les,
stomme
of
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chimie, les, onderwijs in de reglen, de geneeskunde,
de scheikunde. Ce professeur a fait (doiiné) aujourd'hui une belle 1-, deze /iooçleeraar lice/I heden
cene schoone lezing. voorlezing gehouden. II prend
1-• (des lecons) d'escrime, de danse, hij neemt onderwijs, les in hel schermen, dansen. 11 possède
Si bien les mathématiques, qu'il en ferait 1-, hij
verslaat de wiskunde zoo goed, dat hij er onderwijs in zou kunnen geven. Les ecoliers qui
manquent a leurs 1-s font peu de progrès, de
scholieren, die hunne leeruren verzuiinen, maken
weinig vorderingen. - Les, teertaak, opgave f.
Faire dire of réciter Ja l-, de les overhooren, laten
opzeggen. Ii sait sa 1- par coeur, hij kent zijne
les van buiten. - hij uitbreiding: Les, raad(jevng,
vermaning f., voorschrift n.: Ëcoutez les 1-s de eet
homme sage, luister naar de lessen, de raadgevingen van dien wijzen man. 11 a en de mauvaiees
1-s, hij heeft verkeerden, slechten raad gekregen.
(fig.) Les 1-s du malbeut , de l'expërience, de
I'histoire, de lessen van 't ongeluk, van de erva
ring, van de geschiedenis. -- Je lui ai uien fait sa
1-, ik heb hem ter deeg de levieten gelezen, hem
duchtig doorgehaald. .- [Litt.] Lezing, leesw ij ze 1.,
opvatting van den zin eens schrijvers: Confronter
les dilrérentes I-s dun passage , de verschillende
lezingen van eene plaats vergelijken. - (fig. ei
lam.) II y a une autre 1- de ce fait, dat voorval
wordt nog anders verteld. [Liturg.] Ii y a trois
1-s â chaque nocturne, iedere vroegmette beslaat
uit drie morgenlessen, afdeelingen.
Lecteuir, m., ..tiiee, f. Lezer. voorlezer m.,
lezeres, voorlezeres, voorleesster 1., hij of zij, die
voor anderen overluid of voor zich zelve met de
oogen leest. L- du roi, L-trice de la reine, lezer
des konings, lezeres der koningin. Qui sera notre
1- ? wie zal onze voorlezer zijn? Un roman a plus
de 1-trices que de 1-s, een roman heeft meer lezeressen dan lezers. - Avis au 1-, Z. AViS. - [ Mus.)

C'est un fort bon I-, une fort bonne 1-trice, hij, zij
speelt zeer vlug van 't blad. - Titel der professoren aan 't collegie van Frankrijk; ook van bijleeraars op hoogescholen, die in rang beneden de
hoogleeraars staan, leermeester inz. eener nieuwere
taal, lector m.
Lecticaire, m. [Ant.] Rosbaardrager, slaaf,
door wien de oude Romeinen in hunne draagzetels
gedragen werden. - [H. eed.] Doodendrager m.,
persoon, die in de grieksche kerk met het wegvoeren der lijken was belast.
Leetion n aire, m. [Liturg.] Collecten-boek n.
(Vgl. COLLECTE), bijbelse/t leerboek in de roomsche
kerk.
Lectisterne, m. [Ant.) Kussenfeest, godengastmaal n. bij de Romeinen, waarbij de beelden
der goden op kostbare kussens of bedden gelegd of
wel op stoelen rondom de spijstafels gezet werden.
Lectoir, m. Bewéreljke lessenaar m., waarop
men een opengeslagen boek legt. - Leetjin, m.,
z. V. a. LUTRIN. - Leetrois, m. Leeszaal, leeskamer f. (in sommige kloosters).
Lecture, f. Het lezen, voorlezen; lezing, voorlezing, lektuur f. On fit In I- du contrat en présence de deux térnoins, liet contract werd in tegenwoordigheid vein twee getuigen voorgelezen. II
airne heaucoup Ia 1-, hij houdt veel van lezen, van
lek l uur. - Cabinet de 1-, leeskabinet n., plaats
waar men voor eene geldelijke bijdraqe dagbladen
en boeken leest. —Comté, Jury de 1-, eommisie f.
van onderzoek der bij een tooneel ingediende stukken. - Hetgeen men leest, leesslof f, , leesboek n.
lektuur f. : Voila une excellente 1-, ziedaar een
uitmuntend leeshoek, eene voortreffelijke lektuur.
- (lit let lezen voortgevloeide kennis, belezenheid,

L egal, e, adj. Wettig, wettelijk, volgens de
wet, regtmatig, legaal. Procédé 1-, wettige handeling f. Peines 1-es, wettelijke straffen f. pl.,straffen
volgens de wet. - in bijzonderen zin: Naar de wet
van Mazes: Cérérnonies, Viandes 1-es, wettelijke,

in Jtlozes' wet voortleecheevene plegtigheden, cpu zen 1. p1. . [H. ant.j Colonnes 1-es, wetzuilen f. p1.
waarop bij de Lacedwmoniers de wetten gesneden
waren. Lég'ale.iietit, adv. Wettelijk, op wettige wijze: Cda nest pas fait I-, dat is niet vatpens de wet of wettelijk gemaakt, gedaan.. - Le m
galisation , I. [ Pm t.] Beke'ac/itiging, geregtel ke bevestiging, echtverklaring van een of anderj
slak door een' openbaar ambtenaar, legalisdl ie I.
..- Légalisei, v. a. Bekrachtigen, wettigen, gerejtelijk bevestigen, wettig of geldig in regten maken,
legalistren. Faire I- one procuration , eene
volinagt laten wettigen of legaliséren. - 1-let part.
passé is ook adj. : Acte légalisé, geregteljk bekrachtigde of gelegaliseerde acte t. - Légalité, I. Wettighei d , overeenstemming f. eener
verrkjtingmet de wet, wetsvor m in., legaliteit f.
La I- de cel acte ne peut ètre contestëe , de wettigheid van deze acte kan niet worden betwist. Respecter Ia I-, de wettelijke voorschriften eerbiedigen. - (De zin van geregti,rjheid, billjk hei d, door Corneille aan dit woord gegeven, is
met regt gewraakt).
Legai, m. [l1. anc.] Een aan den stedehouder
eener i omeinsche provincie toegevoegde helper, onderveldheer, legaat in. - [H. eeel ] Titel van
de gevolm.agti,qden von 't pauselijk hof, als ook die
van vele aartsbisschoppen, I eg a a t m. L- a latere (vpl. latere). ,qevolmagti,qd kardinaal als »auseljk afgezant hij gewigtige gelegenheden aan een
der groote hoven, of wei als opperbevelvoerder in
sommige provinciën van den Kerkelijken Staat, die
men leqatiën noemt.
Légataire, fl1. et I. [Jur.] Een bij testament
begiftigde, in zoo verre hij geen erfgenaam (in den
zinvan het re( 1) is, I e g a t'á r I s in. en f. - Légateur, m., -tilee, t. [Ave jur.j Erfm aker,
erflater in., erfmaakster, erflaatster f. (nog tegenwaardig in tegenstelling met t é g a t a ir e gebruikt).
Légatine, f. [Cirn.] Soort van half zijden, half
wollen stof, 1 e g a t i a e f.
Légation, f. , Waardigheid, bediening f. van
een' legaat (Vol. LEGAT); - gebied n. van een' legaat, inz. de naam van iedere der zes provincien
van den Kerkelijken Staat, die door een' legaat a
luteie worden bestuurd, ie yd tie. - Duur ni. der
ambtsbediening van zulk een' legaal. - [Diplom.J
Ojdragt t. door een' vorst aan een' of weer perso-

nen gegeven om bij een vreemd hof te gaan onderhandelen; gezamenlijke personen, die een' gezant, een'
zaakgelastigde of qevolinagt'igd' minreter vergezellen,
gezantschap n., ie p a ti e 1. - Hotel, verblijf ti. van
zulk een gezantschap.
Legato, adv. (ital.) [Mus.] Verbonden, vereeni,qd. gesleept, 1 e p a t a.
Légatoire, wIj. [H.anc.]: Province l-, wingewest n., dat daar eenen legaal werd bestuurd (vgl.
LEGAT).

Lège, adj. [Mar.] Ledig, leig, onbeladen: Bâ-

lirnent 1-, ledig, onbeladen schip n. Vaisseau qui
fait on retour 1-, schip, dat ledig, geballast terug

keert.

Légendaire, en. Legendenschrjver, schrijver
van de geschiedenis der heiligen en martelaren, t
g e n d a r in 5 1fl. - Légende, I. Levensbeschrjving der heiligen of martelaren, heiligengeschiede sic, le,qénde I. Ce saint nest pas dans la 1-,
deze heilige staat niet in de legende. - (fig.) Ver-

velend, langdradig verhaal n.: II nous a raconté

lektuur f. Homme qui a beaucoup de 1-, mensch one grande I- des actions de sesanceires. hij heeft
van groote belezenheid, zeer belezen man. - Lees- ons een laag, vervelend verhaal van de daden zijner
kunst f.: Enseignerla I- aux enfants, den kinderen . voorouders gedaan. - Omschrift, randschrift n.
de leeskunet orderwijzen, den kinderen leeren lezen. . eener munt, 1 eg e n d e f. - Légeiulogoiiie, t.
Lécyttie, in. Ant.] Vaas f. voor olie, reuk- Leer 1. van de legenden der heiliyn.
Léger, ère, adj. Ligt, niet zwaar. Lair est
werk, welriekende zalven, enz. - Kleurendoos f.
der Ouden. - Lécythis, f. [Bot.] z. v. a. QUA- plus 1- que lean, de lucht is liqter dan, niet zoo
zwaar als 't water. Habit I-, ligt, dun kleed n. FarTELE.
Lède, f. [Tech.) Middengedeelte van een' zout- deau I-, ligte last m L- co m me one plume, zoo lirt
als ccve veder. -.. Monnaie l-ère, te li,qte munt t. Ce
Put of zoutpoel (marais salant). - Lède, Lé
ducat est 1- dun grain, deze dukaat is een grein
don, in. (Bot. ( . Z. V. a. LADE, LADA1'Y.
Wilde
rosmarijn
m. Ie ligt. - (Loc. forn. et pray.) 11 est I- dun grain,
LEDON of LEIJIEB, M. [Bot.]
Lée, f [Bot.]: Soort van vlierboom m. Enter hij heeft een' slag van den molen weg, zijne hersens
zijn niet in orde. Homme 1- de deux grains, z. v. a.
en 1-, z. V. a. Enter en lente, Z. ENTER.
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Que Ia terre te soi I-Ore (aan de
Ouden ontleende zegswijze) rnoue de aarde uzacht
drukken: God schenke u de eeuwige rust. [Mar.]
Ce cheval est 1- a la main, dit paard is ligt in of
op de hand. Chevat I-, ligt, qeinakkeljk, levendig
paard n. Cheval de 1-Ore taille, rank, fijn paard n.
Main 1-Ore, z. MAIN.
[Peint.] Contours 1-s,
luchtige omtrekken m. p1. Les couleurs de ce ta
bleau sont fort l-ères, de kleuren van die schilderij
zijn zeer ligt, dun, letchtachtig Cii doorschfgnend.
[Arch., Sculp.] Ouvrage 1-, ligt, luchtig, lijn bearbeid werk n. (fig.) Il est 1- d'argent, zijne beurs
is ledig. Cet homme a uiie tête lOre, un cerveau
1-, C'est tin cerveau, uil esprit 1- die man timmert
niet hoog. Ligt, dun, fijn: Vapour, Fumée l -ère,
dunne, li.qte damp, rook m. Ligt, gemakkelijk te
verdragen, te vertëren : Joug 1-, ligt juk n. Douleur l -ère, ligt te dragen smart t. Punition 1 -ère,
ligte, geringe
ingestraf f. Viandes l -ères, ligte, niet beeni^e spijzen 1. p1. Je ne bois que du yin 1-,
Ik drink niet dan ligten Wijn. Ligt, vlug, gaauw,
rap, luchtig, vlug Ier been: Etre 1- a la course. ft
Ia danse, luchtig loopen, dansen. Marcher dun
pas, dun pied 1-, met luchtigen, vluggen tred
loopen. ie me sans aujourd'hui plus 1- qua lordinaire, ik gevoel mij van (laag luchtiger, vlugger
dan naar gewoonte.
Elle a la voix 1-Ore, zij
heeft eene ligte, ongedwongene stem. Ce chirurgien,
ce pianiste a Ia main 1 -ère, die chirurgijn, die pianist heeft eene ligte, vlugge hand. (fig.) Ii a la
main l -ère, hij is ligt van hand: hij sloot dodelijk
toe; ook (van een' dief sprekende): hij heeft vlugge,
gaauwe vingers.
[Mil.] Troupes 1-es, Hgte
troepen m. p1. Cavalerie l -ère, ligtgewapende ruiligte
kavalerie
f. Infanterie 1 -ère, ligte interij,
fanterie f. jagers m. pi. Artillerie 1 -ère, rijdende
artillerie t.
Ligt, onbeduidend. gering, klein,
van weinig beteekenis, oppervlakkig: Une 1 -ère
blessure, ccve ligte , niets beduidende wond t. Ii
eut un 1- accés de fièvre, hij had eene lig te, kleine
vermaning van koorts. 11 na qu'une i-ère tein tore de philosophie, hij heeft slechts eene geringe,
oppervlakkige kennis van de wijsbegeerte. Faute
1-Ore, geringe fout f. kleine misstap in. Vous al1iguez des raisons fort 1 -ères, gij voert zeer nietige
redenen aan. L- souvenir, zwakke, geringe, duistere herinnering f.
Ligt, gemakkelijk (lange naam: Cet auteur a Ie style I-, deze schrijver
heeft een' ligten, aangenomen stijl, hij schrijft zeer
lief . Avoir la conversation idre, gemakkelijk, aangenaam, ligt verstaanbaar in den omgang, in 't onderhoud zijn.
Ligt, ligtzinnig, veranderlijk, ongesladig, wuft, wispelturig: tin peuple 1-, ecn ligtzinnig volk. Un esprit 1-, een ongestadig, wispel
tung inensch. L'hornme est plus 1- que le vent,
de mensch is veranderlijker dan de wind,
Avoir
Ie sommeil 1-, riet vast slapen, een' lossen slaap
hebben. Poule 1-Ore, ligte dichtsoort of poazij f.
(die min belangrijke onderwerpen behandelt en los
daarheen vloeit). Poésies 1 -ères of fugitives, losse
dichtslukjes n. p1.
tilE LEGER, bc. oily., z. V. a.
EIJNUQTTE.
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stijl, eene aangename, gemakkelijke ruanici' van omgang hebben. Avoit' une grande 1 tie main, vlug
en gemakkelijk schiijve, schilderen, spelen, eene
losse, vlugge hand hebben. Avoir de Ia 1- dans Ia
voix, eene buigzame stem hebben, vlug en gernakkelijk zin cn. (fig.) Ligtzinnigheid, wispelturigheld, veranderljklieid, wufiheid, ongestadigheid; onbestendigheid; onbedachtzaamheid, onnadenkendheid.
La 1- de nos jeunes gens, cie iigtzinnigheid onzer
jonge lieden. La I- des Athéniens, de wuftheid,
veranderlijkheid der Atheners.
Cette faute a
été cominise par 1-, die fout is uit onbedachtzaam-

-

heicI begaan. Cette I- no mth'itait pas une si forte

punition, deze onbedachtzaamheid verdiende niet
zulk eene zware straf.
1- Légicide, adj Wetdoodend, wetvertredend,
wetverkrachtend : Ordonnance 1-. - Als subst.:
14"etvertreder, wetvei'achter , wetverkrachter, wetvertrapper m. - ..)- Lé,ifèie, adj. Welgevend.
--1- Léiiférer, v. n. Wetten maken.
Légile, in. [Cath.] Doek ns. over denlessenaaî',
waarop het evangelie ligt.
Légioai, t. [Mil.] Groote legerafdeeling f. bij
de oude Romeinen, eerst 3,000, later 6,000 man en
nicer sterk, kr ij gsschaar, keurbende t., I e p i a e n n.,
1 e p i a f. -. On/c in l'anki'ijlc (in navolging der
Romeinen) de naam van verschillende leger korpsen
onder Frans I., Hendrik iI. e. a. , inz. sedert Napoleon I. de benaming voor de groote afdeelin gen
der nationale garde en der gendarmerie. L- étrangère, vree m den-legioen. - I.- d'honneur, legioen
van eer, eere -legioen, eene door Napoleon I. in gestelde orde tot belooning van uitstekende diensten
en talenten. - Bij uitbreiding: Groote menigte,
schaar f. : Une I- d'anges, een legioen, beer van
engelen, eene engelenschaar. - (fam.) 11 a une 1- de
parents, hij heeft eene legio, eeite groote menigte
bloedverwanten. - [Numism.] Legioens -munt t.,
penning met het woord legio en een cijfer tol op
schrift. - Légionnaire, in. [Mil.] Soldaat van
een romeinoch legioen, legioenssoldaot us. - Ridder in., lid n. van 't legioen van eer. - [U. n. ]
Roofinier t. (mierensoort, die bij zweiinen andere
soorten gaat herooven.) - Ook als adj. gebdzigd:
Soldat 1-, legioenasoldaat in.
pée 1-, legioens degen m. (bijzondere soort van degen bij dc rom.
legioenen in gebruik) . - Fourirji 1-, roofmier t.
Le g
o - is, f. Pl., of als adj. t Soie' LEGIS (lr. higive) Fijnste perzische zijde. lëgis -zijde f.
s1atev, v. a. (icon.) Wetten maken, den
Léti
wetgever spelen. - Législateiir, m. , -triee, t.
Wetgever in. , we l geefster f. Lycurgue et Solon

out tlté de grands 1-s, Lycurgus en Solon waren
Bij uitbreiding: Le t- du Par-

groote wetgevers.

-

nasse francais, (Ie wetgever van den franschen
Parnassus (al Boileau, die (le kunstregels der fransche potzij heeft ontworpen).
(fig.) L'opinion
est Ia suprème 1-trice des peuples et des iois, de
volksineening is de opperste wetgeefstee der volken
en vorsten.
[H. de France] Lid van 't wetgeve n d ligchaam volgens de constitutie van 't jaar
LEGEPEMENT. ft LA LÉGÈIIE, 10e. adv. Op ligte, VIII (1799). Ook als adj. gebézigd: Roi I-, wetluchlige, ligtzinniqe wijz
e. E tre vfttu ft a 1 -ère, gevend koning m. Reine l-trice, wet g evende koligt, lachtigjes gekleed zijn :
(fig.) Vous y allez ningin, wetgeefster t.
Léghslatif, ive
bien ft Ia 1-ere, gij gaat zeer ligtzinnig daarbij te a dj. Wetgevend. Pouvoit' I-, wetgevende niagt t.
werk. Examiner une chose trop ft la 1 Ore, eene Corps 1-, welgevend ligchaam n.
1%iesures l -ives,
zaak te vlugtig, te oppervlakkig onderzoeken.
door ccve wet voorgesc/irevene, wettige maatregeLEGER, M. [Beaux arts] i let dqte, losse, beval- len m. p1.
Lég slation, t. Wetgevende magt;
lige, ongedwongene.
Légèrement, adv. Ligt, wetgeving f.; gezamenlijke wetten t »1., wetboek n.;
op ligte, vlugge, vlugtige, losse, onbedacitzanie wijze,
welkennis; wetenschap t. der wetten. Légisenz. (z. LEGER): Etre vètu, arnié 1-, ligt gekleed, lativement, adv. Op ie'etgevende wijze. Légewapend zijn. Danser, courir I-, vlug luchtig gislature, I'. W etgevend ligchaani 11.; wetdansen, longen. 11 na touché vette matière que gevende vergadering of inagt t.; lepisl a t a r t.;
1-, hij heeft deze sf0/Ic, die zaak maar weinig,
duur in. der werkzaamheid van dat ligchaam of
oppervlakkig aangeroerd. II ne faut pas croire, die vergadering.
Légiste, rn. Welkenner, wetdécider si l, men moet zoo gaauw , zoo onbedachkundige, w etgeleerde, regts p eleerde ;
student m.
telijk niet geboren, beslis s en.
(Pray.) Qui juge in de reg ten.
1-, se trompe lourdenient, wie oppervlakkig oorLégité, m., z. v. Cl . LftGITE.
deelt, kan zich grovelijk vergissen.
Légèreté, f.
Légitimaire, adj. [Jur. ,! Het weltig crfdeel
Ligtheid, geringe zwaarte: fijnheid, domheid t. La belre/fend : Droits ] -s, erfdeelsregten n. p1. Portion
1- dune plume, des vapeul's, de liglheid van eene 1-, wettig erfgedeelte n., le g t i e in e p or Ii e t. Héveder, van de dampen. La I- dune étoffe, de ligt- ritter 1-, of als subsl. L-, wettig erfçen.aam.
hek!, fijnheid eener stof, Ligtheid, vlugheid, snel- Legitimation, t. Echtverklaring t. , het echten
heiel, gezwindheid f.; Courir avec 1-, avec Ia 1- of vereerlijken van een buiten huwelijk verwekt
du verf, met v lugheid, zoo vlug of snel als eenhert kind,t e fl i t i m 4 t i e t. Lettre de I-, echtings bogen.
Li°theid, gemakkelijkheid, vaardigheid, brief ni.
[Dipl.] Erkenning, echtverklaring van
losheid, bevalligheid f. : Avoir de Ia 1- dans ie de volmagt, b. v. van eenen gezant.
style, dans Ia conversation, een' lossen, bevalligen
Légitime, adj. Wettelijk, wettig, de bij de
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LËGITIM1ThiEM1 LEN TEM E N T .
wet veieisclite hoedanigheid of voorwaarden bezit-

tend, reqtrnati(/; echt in huwelijk geboren. Pouvoii,
Autorite 1-, wettige magt f., bevoegd gezag n. Eiilaiit 1-, echt, wettig, in huwelijk geboren kind ii.
- Intérét 1-, 'wettige interest in. of rente f. Rol I-, wettig koning (die naar reqt en wet koning
is of moet zijn). -- IVettig, niet d000 de wet verboden, geoorloofd ; billijk, behoorlijk, reqimatig,
betamel'ijk, 07) regt en rede gegrond. Amour 1-,
geoorloofde liefde 1. - Sa dou1eu est 1-, zijne
smart is regtmcitig, gegrond. II a un sujet fort
1- de so plaindre de vous, hij heeft eene zeer i1ljke, gegronde rede om over u te klagen. - LEGITiME, f. [Jur,] [Vetlig erfgedeelte, reytînatifi erfd el, dat de wet den kinderen van (le goederen
hunner ouders toekent, kindsgedeelte n., I e q i tiem e p or t i e F -- Légitilne!nent, adv. Op wettige, regtinatige, billijke wijze, met ïegt en billijkheid. - Légitimea, v. a. Wettigen, wettig, geldig ma/ren; voor echt of eerlijk verklaren, als in
echt geteeld beschouwen, reilen, leqitiméren : LUn acte, eene acte voor echt en geldig verklaren.
L- no pouvoir, de echtheid eenei volinagt staven.
L- on eiifant, een (buiten huwelijk verwekt) kind
voor echt verklaren. - (lig.) Regtvaardigen, versc/ioonlijk ma/een, verjoe1jken: Rico tie peat 1-sa
désohéissance, niets kan zijne ongehoorzaamheid
reqtvaardigen. SE LÉG1TIMER, V. a. Zijne volmagi
tonnen en staven, zijn goed regt bewijzen; - voor
echt verklaard worden. - Het part. passé is ook
adj.: Enfant I-, Voor echt verklaard kind n. 4 Légitiniisnie, rn [Pout.] Leer f., stelsel n.
der legitimisten.
4 Légitimiste, rn [Pout.]
Voorstander, aanhanger, verdediger van de leqitimiteit of van de glen, die de geboorte Oj; 't bezit
van den troon geeft; aanhanger van den in 1830
uit Frankrijk verdreven oudsten tak der Bourbons. -- ig'itiøilté, f. Wettigheid, geldigheid
in reg i on, rcgtvaardifj/îeid, billijkheid, inz. echtheid
van geboorte, eerlijke geboorte, 1 e g i t i os i t ei, t t.
La 1- dun droit, dune dernande, een wettigheid
van een re(Jt, de regtvaardiqheid van een' eisch.
On lui dispute sa 1-, men betwist hem zijne echte
geboorte. -Overeenicomstigheid met de
wet der algemeene geregtiqiceid; - (sedert 1830):
grondstelling, dal cle vorsteljke waardigheid, even
als andere privaat -reçten, een onvervreemdbaar erfelij k goed is, onafhankelijk van den wil des volks,
legitimiteit f.
Legian, m. [Pêeiie] , z. v. a JAGUDE.
Legs, 1. (vr. 1h) Erfgift, erfmaking, er/loting t.,
schenking bij uitersten wil, legaat n. Ii lui a
laiesé uil I- de trois mille forms, hij heeft hem
een legaat van drie duizend gulden vermaakt. Lpieux, er/making tot een of ander vroom oogmerk
e

,

---

-

(ii. v. aan kerken, scholen, enz.). Z. ook CADUC.
Leguaiin, f., Z. V. a. 1GUANE.
Léguer, v. a. Vermaken, als erfgift hij uiter-

sten wil toebedeelen of maken, le q a tr e n. II
ma légué ce jarcliu, hij heeft mij bij uitersten wil
dezen tuin gemaakt, hij heeft mij dezen tuin vermaakt. - ( fi g.) Napoléon lëgua I'opproliie de sa
moet it Ia maison régnante d'Angleterre, N. vermaakte de schande van zijn' dood aan 't regdrende
huis van Engeland. - Het voet. pass' is ook arij.:
Les biens Iëgus h ses enfants, de aan zijne 1cmderen vermaa k te goederen.
Légume, t. [Hor[.] Peulvrucht t. : in 't algemeen: moeskruid n., groente t. iedere eetbare plant
of wortel. - [Bot.], z. v. a. GOUSSE. - Légitniier, ière, adj. De moeskruiden, (Ie peulvmuchten betreffend.. - Légnniine, t. [Cliim.] Eene
uit peulschillen afgescheiden stof, 1 eg u ei í a e. «

Légiimineux , ease, adj. [Bot.] Peulvruchtdi-ogend; peulachtiq: Plantes 1 -euses, of als subst
f. Pl. Peulgewassen n. pl.; moes
planten t. p1. - LéguLniniforme, arij. [Bot.]
Peulvormig. - Légiiminivore, adj. Van peulvruchten of groenten levend. - Légtirniste, m.
Moeskruidte/er, warmoezier m.
Leibnitziauisnie, rn [Phil.] De idealistische
wijsbegeerte of het kosmologisch monaden-stelsel
van Leibnitz.
Lelehe, m., z. v. a. LAICHE.
LEGITM1NEUSES,

Leirnonites,

-

m. pl [H. ii.] Weidevogels m. pl.

Léiobata, m. (H. n.] Soort van rog in. Léiocarpe, adj. [Bot.] Met gladde vruchten. Léiocéphale, adj. [Bot.] Met gladden top. -
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Als subst. [H. n.] Glad/cop IlL, soort van hagedis.
- Léiocomrne, rn [Cl'ïirn.j Aardoppel- stijfs el ti.,
tot verdikking der veem in de katoenfabrijken. Léiodeime, wij. [(-I. II.] Met gladde of naakte
huid. - Léiognathe,

m. [H. ij.] Gladkaak f.,

tandelooze visch si. - Lélope, adj. Platvoetiq.

.-- LÉ1OPE, IlL [Mdd.] Platvoet in. - Lélophyl.
le, ar/i. [Bot.] Met gladde bladeren. - Als subst. m.
Gladblad ti. , so o rt van heidegewas. - Léiopile,

adj. [Bot.] Met gladden hoed (van paddestoelen).
-- Lélo
pode, adj. [H. n.] Plat-, gladvoetig. Lélopome, wij. [H. is.] Met gladde kieuwdeksels. - Léiosperiue, adj. [Bot.] G!adzadig. Léiostome, ni. [H. n.], z. V. a. LEIOGNATIIE.Léiotrique, adj. [H. ie] Glad-, Sluikharig.
Leipogi'anirne, etc., Z. L1POGRAMME, enz.
Lénia, nl., Z. V. a. CR1OCERE.
Lénianite, f. [Minér.] Jade of niersteen m.
van 't meir Lemon (Geneve) , le in a n ie t rn
Leitibaire, HE [Ant. mil.] Romeinsch zee- of
scheepssoldaat ni.

Leniiiie, ni. [Matls.j Voereloopige stelling, leenof hulpstelling f. tot betoog van eene andere, I emal a n. - [ M s.] Korte vauze t. - [Bot.] Waterlinze 1.
Leninting, us. [ii n.] Noordsche trekmuis f.
(von de grootte eenei waterrat) , I e as as i n g ni.
Lemiiade, adj., Z. V. a. NAÏADE.
Leiniiieinie , adj.: Terre l-, z. v. a. terre

S1G1LLEE.
Lemniseate, t. [Gdorn.] Slingerlijn, kromme
lijn van den en graad in de gedaante eener 8,
lemniskaat t. - Lemnisceros, in. (pr.
---roce) [Gdorn.] Kromme lijn 1., om haren vorm
liefdestrik ni. uoeud of lacs d'arnoun geheeten. Le;iinisque, in. [Ant.] Purperen wollen band rn.,
ter vasthechting van de bronnen der zegevierende
kampvechters. - [F!. n.] Koraaladder f. (élaps)
met drie ringen of banden. - [Dipl.] Zijden saner n.
aan de diplomatische zegels. - [Bibliot.] Teeken n.
in oude handschriften tel aanduiding van het
tekstverschil bij de
1 em n is kus ni. Léniosité, 1. Drag of smerigheid der ooghoeken door de zoogenaamde oogboter, t e m o s i t ei t t.
Lénioulemon, ni. [H. n.] Boktor in. van

Cayenne.

LéXIHU-, ifi, [II. n.], Z. V. a MAKI. --Létnures, t. p1. [Ant. ram.] Nachtfleesten rn. p1. of a/gescheiden zielen t. pl., spoken ii. pl, t em U r en f. pl
- Léniuriens, rn pl [H. ii.] Geslacht der makis. - Léniuries, f. p1. [Ant. morn.] In Mci gevierde feesten n. pt. ter verbanning der lemuren of
nachtgeesten, lem'ii iiCn of lemurd li en f. pl
Lendeniain, 111. De volgende dag in., dag, die
gevolgd is of volgen zal op dien, waarvan men
spreekt, de dag daarna, des ('s) anderen daags.
Le I- de ses noces, des daags na zijne bruiloft.
Penser nu 1-, aan den volgenden dag denken. On
Fa rernis au I-, men heeft het tol 's anderen daags
uitgesteld. - (Prov.) II n'y a pas de bonne fête
sans I-, een goed feest duurt niet maar éénen dag.
Leudore, in. et t. (pol).) Lamlende, slaripmuts,
druiloor m. en f.
Léiiées, f. p/. [Ant.] Wijnoogstfeeslen ii. p1. te
Athenen, ter eere van Bacchus(Lënaios bijgenaamd).
Lénifier , v. a. [Méd.] Lenigen , verzachten
door middel van een verzachtend, middel. - (leg.)
Verligten , troosten , opbeuren. - S Lénité, t,
Zachtaardigheid, buiqzaam!ieid van karakter, toe
gevendheid t. - Lénitif, ive, adj. [Méd.] Lenipeed, verzachtend. - LÉNITIF, M. Verzachtend,
pijnst
illend middel n. - (fig.) Verligting, vertroostinq, opbeuring t.
Lénok, ni. [H. n.] Visch van 't zalmgeslacht
in Oost- Siberië, lena/c IR.
Lent, e, adj. Langzaam, traag, niet vlug in
handeling of in beweging ; langzaam werkend.
L'âne est Un animal I-, de ezel is een traag dier.
Elle est l-e a écrire, zij is traag in (komt niet
ligt tot) het schrijven. Un poison 1-, een langzaam,
sluipend, langzaam werkend vergift n. Avoir Ia
parole I-e, langzaam in 't spreken zijn. Avoir le
pouls i-, een' langzamen pols hebben. Ii eet mort
dune fi èvre l-e, hij is aan eene sluip1cts pest orven.
Lente, f. Nest f. (luizen-eitje in't haar.)
Lentement, adv. Langzaam, Image/ ij k. Marcher I-, langzaam gaan. 11 y va I-, hij gaat langzoom daarbij te werk.
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Lenter, V. a. , Z. LANTER.
Lente;ii', f. Traagheid, langzaamheid 1.: La 1de la tortue, de traagheid der schildpad. 11 esl
dune 1- insupportable , hij is onverdrageljjk langzaam (in zijn doen, zijnspreken).—Avojr une grande
1- d'esprit, d'ïinagination, zeer traag van begrip,
van verbeelding zijn. - Het wordt ook in 't meerv.
gebruikt: Les 1-s de Ia procédu re, de trage gang m.
de vertragingen van 't regtsgeding. - [ Mar.] Valssean lent, traag, lui schil) n. Ce vaisseau est 1- a
venir au vent, a arriver, dat schip loeft slee/it op,

valt m.oeijeljk af.
Lenticetle, 1. [Bot.] Roodachtige ovale vlek f.
onder de schors der boomtakken.
Leiiticulaire, adj. Linsvormig. Verre 1-, linsvormig glas n. Pierre, Coquille, Graine 1-, tinsvormige steen in., schelp, zaadkorrel f. - Als
subst.: [Ctiir.] Linsvormig mes n. - [Bot.] , z.v.a.
LENTILLE d'eau. - Lenticule, f., Z. v. a. LENTILLE. - Leiaticut*, e, adj. , z. v. a. LENTICULAIRE. - Lenlieuliiie, f. [Fl. n.] Kleine linsschelp f. - Lentifère, adj. [Bot.] Linzendragend. - Lentifornie, adj. [Anat.] Linsvormig.
Lentigèie, ad]. Z. V. a. LENTIFERE.
Lenti ll ae, 111. [H. n.], z. v. a. EMISSOLE.
Leislillade, t. [H. n.] Ilaairog, spitsmuil m.,
soort van rog.
Leiitille, 1. [Hort.] Linze, tins, een peulgewas;
ook de erwt der peul. Serner des 1-s, linzen zaaljen. Manger des 1-s, linzen eten. L- d'eau of de
marais, waterlinze f., kroos n. (eene plant, die gelijk groen mos op stille wateren drijft en waarvan
de eenden veel houden). - [ Méd.] L-s, sproeten,
zomervlekken (éphélides). - [Opt.j Lins of lens f.,
brandglas n., glas, dat min of meer de gedaante
eener linze-erwt heeft en waardoor het zamcnloopen der lichtstralen wordt vermeerderd of verminderd. L- plan-convexe, plat -bolvormige of plane 0 n v e x e lens (met eene platte en eene bolle zijde).L
convexe-convexe, dubbel-bolvormig of b i c o n v e x e
lens (met twee bolle oppervlakten). L- plan-conca
ve, vlak-holle of p t a n - c a n c a t, e lens (met eene
platte en eene holle zijde). L- concave-concave,
dubbel-holle of b I c 0 n C a v e lens (met tuee holle
oppervlakten). L- concave-convexe, lens met eene
holle en eene bolle zijde, concaaf-convexe lens.
- [lion.] Platronri of lensvormig gewipt aan den
slinger van een uurwerk, tins, schijT f. - [Ant.
rom.] Het honderd en achtste gedeelte van een
drachma. Lentilleux, euse, .adj. Sproetig
met zomervlekken
Lentisque, m. [Bot.] Mastikboom rn.— [H. n.]
.dfrikaansche slang f., rile vaak op den mastikbooîn
wordt aangetroffen. - LENTISQUE, adj. [Opt.] Miroir 1-, brandspiegel in. met 92 lenzen.
Lento, ode. (ital.) [Mus.] Langzaam, gerekt.
Lenzinite, f. [Mitiër.] Duitse/t mineraal, uit
kiezelaarde, aluinaarde en water zamengesteld,
lenziniet m.
Leo„ rn [Bot.] Zeer stekelige distel m. (ook
chardon fèroce geheeten).
Léogrocotte , Léoeroeotte , m. [H. n.]
Fabelachtige bastaard m. van de leeuwin en de
mannelijke hyena, leeuw-hyéna f.
Léoneite, m. [H. n.] Leeuwaap m. van Mocoa.
Léonesses, adj. f. p1. [Corn.]: Ségovies 1-,
schoonste spaansche wol f. uit Leon.
Léonieeps, m., z. v. a. PINCHE.
Léonie, t. [Bot.] Peruaansche brjappelboom m.
Léoniii, e, adj. Den leeuw eigen, leeuwachtig.
- [mr.] Socidté 1-e, Contrat 1-, leeuwen genootschap, leeuwen -contract n. , onreytmatige gemeen.schap of overeenkomst, waarbij alle of de meeste
voordeelen aan één' of eenigen te beurt vallen (met
zinspeling op de bekende cesopische fabel). [Pods.]
Vers 1-, leOnische of leoninische verzen n. p1., hexameters, bij welke het midden en einde van ieder
vers met elkander rijmt (naar Leo of Leonius. een'
middeleeuwsch dichter, dus geheeten). -- Léoni
eer, V. a. Een leeuwen -contract of gemeenschap
aangaan. - Léonistes, m. p1. [Ii. rel.] Walsienzen (Vaudois).
Léonitis, rn. (pr. —tice) [Bot.] Kaapsche
leeuwestaart m. (phlomis).
Léontiase, m. [Méd.] Arabische melaatschheid f., die 't aangezict door zwelling naar dat van
een' (eeuw doet gelijken, leeuwengezigt n., I eo nt I a s is f. - Léoutine , f. [Méd.] Soort van
,

LEPTONTIQIJE
melaatschheid f. - [ Modes] Zeker vrouwenborstsieraad n.
Léontice, f. [Bol.] Plant f. van het geslacht
des berberisse-struiks. - Léoiatodon, m. [Bot.
Leeuwetand in. - Léoritopétalon, rn. [Bot.
Leeuweklaauw m. Léoutophthalme, m.[Bot.j
Leeuwenoog II. - Léontopocle, ads. [Bot.] Met
bladeren , die naar leeuweolaauwen gelijken.
Als subst. Z. V. a. LEONTOPÉTALON. - Léoi*tostornon, m. [Bot.] Tuin-akelei f— Léouure,
adj. [Bot.] Met leeuwestaartvormige stengels en
bladeren. - Als subst. [Bot.] Leeuwestaart in.
Léopard, m. [H. n.] Luipaard m. - [Bias.]
Gaande en aanziende leeuw m. L- lionné, klimmende en aanzien„ !e leeuw, geleeuwde luipaard. [Poét.] Engeland n. (met toespeling op de 3 luipaarden, die 't in zijn wapen voert). - [H. n.]
Naam van een' visch en van twee schelpen. F LEOPARD, E, adj. (in oode blijspelen) Wreed.Léopai'dé, e, adj. [Bias.]: Lion!-, gaande leeuw
(die voortgaande den kop van Ier zijde vertoont).
- -

Lépadite, 1., z.v.a. PATELLITE.—Léparis,m.,
a. MALAXIS. - Lépas, m., z.v.a. PATELLE.
Lépidanthé, e, af- ij. [hot.] Met schubvormige
bloesems. - Lépidoeèie, adj. [H. n.] Met schubbige voelhorens. - Lépidocrocite, m. [Minér.]
Schilferig-vizelige bruinijzersteen, t ep I cl 0 krodel ni. - Lépitloïde, adj. Schubvtrmig, schilferig. - [Anat.] Suture 1-, of als subst. LEPIDOÏDE, 1. Schubnaad m. aan den schedel. - Lcpi—
dolèpe, ill. [H. n. ] Grenadier in. (een visch). Lépidolithe, rn. [Mmdc.] Schilfersteen, schilfenyc glimmer van lilaroode kleur, lepidolith of
lillalith m. - Lépidopiiylle, adj. [Bot.]
Met schubvormige bladerrn. -.- Lépidopode, orij.
111. n.] Schubvoetig; met schubbie platen in plaats
van voeten (bij replilitn). - Lépidopome, adj.
[I-i. n.] Met schubbige kieuwdeksels. - Lépidoptères, ID. p1. [H. n.] Stofvleugelige ineclen,
met vier naakte vleugels, die met cene soort van
schubbig stof bedekt zijn, vlinders in. pi., kapellen f.
Pl. - Lépidopténites, m. p1. Versteen le vlinders m. pl. , of afdrukken von vlinders in steen.Lépidoptérologie, f. [H. n. ] Leer, kennis 1.
van de vdnders, verhandeling f over de stof vleugelige insecten. - Lépidoptérologique, adj.
Wat tot die leer, die verhandeling behoort. Lépidosaicomo, m. [ Mid . ] Schubbig vleeschgewas n. in den strot.— Lépidosome, adj. [H.n.J
Met schubbig lijf. - LépIdote, 1. I' H. n.] Spiegelkarper in. - Als adj. [H. n.j Geschubd. - Lépisacatillie, t. [I-I. n.] Slekelaclielvisch. m. (in
de japansc/ie zeeën). - Lépisnie , m. [H. n.]
Suikerdiertje n., suikergast in., ccve onqevlcugelde
mat - Soort van li/)vcCh m. - Lépisoslée, 1.
[H. n.] Beendersnoek rn. [Essox oseus, L.]. Lépisure, adj. [[-1. n ] Met schubbigen staart
(van visschen).
Lépoiide, Léporin, e, adj. [I-I. n.] Naar
den haas gelijkend., liaasachtig. -.- LEPORIDES, M.
pt. Dieren n. p1. van t hazengeslacht.
Lèpie, f. Melaatschheid, leproosheid; schurft f.
- (fig.) La I- lu péché, de melaotschheid, besmetteljkheid, besmetling f. der zonde. - [Bot.] LBlanc of Lépieire, m. Soort van mos, leprar i a f. - Lépieiix, euse, orij. I Méd.j Melaatsch,
leproos. - LitpilEux, II)., -EUSE, f. Me1aat.che in.
en f. - Lépioserie, f. Leprozen-, lazarushuisn.,
Z. V.

leproosdij t., verplegingshuis voor meloatschen.
Leptacanilie, adj. [Bot.] Met fijne doornen
of stokels. - Leptantlie, adj. [Bot.] Met zeer
kleine bloemen.
Lcpti, in. [IT!. n.] Zeer kleine ze.pootige rnfjt f.

Leplisme, in. [Mid], z. v. a. MARAS1E.
Leptocaipe, adj. [Bot.] AN lange, dunne
vruchten. Leptocaule, adj. 1 Bot.) Met dunnen slanken stengel. - Leptocépliale, adj.
[H. n.j Kleinhoofdig - Als subst.: Smalkop in. (z.
HAME(]ON). - Leptocère, a dj. [H. n.] Met dunne,
lange voelsprieten. - Leptoehimie, f. [Mid.]
Toestand in . der vochten. als zij hunne grondstof
missen. - Leplodactyle, adj. [H. n] Met
lange, dunne teenen of vingers. - Leptodonte,
an,. [H. n.] Met zeer kleine tanden. Lepto
adj. [H. n.] Met smalle, dunne tong. -glose,
Leptolène, in. [Bot.] Maluwplant f. van Ma-

dagaskar.

Leptontique, adj. [Mid.], z. V. a. ATTÉNUAi\'T

LEPTOP1TAJJE

-

Leptopétale, wij. [Bot.] Met smalle bloembladeren. - Leptophonie, t. Fijnstemmigheid f.
- Leptophonique, adj. Fijnstemmiq. - Leptophylle, adj [Bot.] Dun- en sinalblader?g. Leptopode, adj [H. n.] Met zeer kleine, dunne
voeten. - Als subsi. m. Soort van dorade (cory-

phéne). - Leptopsapheof Leptosaphe1 m.
Gedekt egyptisch porp/iyr n. - Leptoptère,
adj. [I-I. n. ] Met zeer kleine vleugels. - Leptorhaniphe, adj. [H. n.] Met langen, dunnen sna
vel. - Lectoihiiie, adj. [ H. n.] Met zeer naauwe
neusgaten. Lectorlilze, adj. [Bot.] Met zeer
fijne wortels. -- Leptosépale, adj. [Bot.] Met
smalle indeelingen des bloent/celks. - Leptosoiiie,
wij. [I I. n.] Met smal en dun lijf. - Leptosperii.e, wij. [Bot.] Mel zeer kleine zaadkorrels.
- Leptostachyé, e, adj. [Bot.] Met dunne
bloemaren. - Leptostyle, adj. [Bot.] Met draadfijn stijltje. - Leptuie, ac/i. [H. n.] Met Ian-

-

qen, dunnen staart. -- Als subst. im Bastaard-bokbi' 1., soort van Itoutbokje 11.; - .«urinc'amsche buidelvinirniuis t. - Leptuiètes, m. p1. [H. a.]
Langhoornige kevers ni. pl., bokkeversoorten f. pi.
- Leptyiiite, rn [Miuér.] Soort van veld.Spaath a.,
leptyniet m.

Leqiiel, Laqnelle, (plui'. lesquels, lesquelles) pron. laten'. Wie? welke? welk? wat?
Lequel des deux élèves remportera Ie prix? wie

(welke) van de beide leerlingen zal den pigs behalen? Lequel cie ces lableaux, Laquefle de ces hears
vous plait? welke van deze schilderijen, van deze
bloemen bevalt u? Lesqu&s de ces livres, Lesquel
de ces plumes choisissez-vous ? welke dezer-les
boeken, dezer 'pennen kiest gij? Lequel decesdeux
livres avez-vous lu? welk van deze beide boeken
hebt gij gelezen? Lequel vaut inieux, de ne rien
faire ou de faire des riens? wat is beter, niets te
doen of beuzelingen Ie doen. LEQUEL, LAQUELLE,
pron. rel. Welke, dewelke, hetwelk, die, (lat. Le

jardin pour lequel, La maison pour laquelle us
sont en procès, de tuin, om welken (denwelken),
liet huis, om hetwelk zij in proces liggen. Je ijarle
de ces deux hiommes (de ces (leux femmes) mitre
lesquels (entre lesquelles) règne Ia plus étroite
aniitié, ik spreek van deze twee mannen (van deze
twee vrouwen), Insecten welke (wie) de inni(jste
vriendschap heerscht. La femme de votre oncle,
laquelle est très-charitable, de vrouw UW5 00(05,
welke zeer l i efd a dig is. oici an exemple tird des

anciens, lequel je ne pais m'ernpeclser de rappor

-

ter, zie/der een voorbeeld, aan (le Ouden ontleend,
hetwelk (dat) ik niet nalaten kan aan te halen. -

Choisissez entre nous lequel vous 'oulez pour
compagnon, kies uit ons dengene (diengene), dien

(we/ken) gij tot medGezel verkiest. -- IVanneer de
voorzetsels de en ii de voorn. lequel en lesquels
vooraf gaan, worden deze daarmede zamenqetrokken tot JIIUQUEL en DESQUELS, ALIQUEL en AUXQUELS:
Duquel, liesquels de vos amis parlez-vous, van
we/ken, van welke uwer vrienden spreekt pp ? Au-

quel, Auxquel3 de ces enfants donnerez- vo us les Ii-

'vres, aan welk, aan welke dezer kinderen zult gij de
boeken geven. L'art auquel, Les arts auxquels ii se
oue, de kunst, de kunsten, aan, welke (waaraan)
hij zich toewijdt. Le buis Ii l'entrte duquel il a Cté
biesse, liet bose/i aan welks ingang hij gekwelst
werd. - In komischen en ook in reterljken stijl,
somtijds ook om eene dubbelzi nigheid te vermijden,
wordt lequel wel eens als bijvoegeljk woord gebruikt: Lequel homme, Laquelle femme me dit,
welke man, welke vrouw mij zeide. De laquelle ferme
fis joulront leur vie durant. van welke hoeve zij hun
leven lang het vrucht ebruik zullen hebben.
L e ie, f. [H. n. ] Soort van braziliaansche vleêr -

muis f.
Lérie, f. [Bot.] Leeuwetand m ; hoefblad n.
Lernée, f. [H. a.] Kieuwuoi'm in., een week-

dier, dat zich inz. aan de oogen en kieuwen der
visschen hecht.
Lernéen. ne, mij. [Ant..]: Hydre I -ne, lernasche slang f., Z. aymiE.
Léiot, m. [.H. n. ] Eikelmuis, groote hazelmuis 1., soort van zevenslaper.
Les, art. et pron. pl. , Z. LE.
Lesehé, f. [Ant. gr.] Verzamel- en u?tspannifl(sJ)Iaats f.
Lèse, adj. Beleedigd, gekwetst: Crime de 1majesté, misdaad van gekwetste majesteit, majes-
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teitschennis f. Crime de 1- nation, hoogverraad a.
jegens de natie. Crime de 1- humanité, onteering f.
der menscli/ieid.
Léser, v. a. Kwetsen, wonden; - beleedigen,
krenken, verongelijken, te kort doen, schaden, benadeelen. Le coup a idsé (hilessé) les parties nobles, de slag, bouw, het schot, enz. heeft de edele
deden gekwetst. - Je craignais de vous 1-, de IVos intérèts, ik vreesde u te beleedigen, te verongelijken, uwe blangen te schaden. - SE LESER,
V. pr. Zich, benadeelen; - elkander benadeelen. Het part. passé is ook adj.: MenThre lésé, gekwetst
lid a. Amour-propre 1-, gekwetste eigenliefde f. II n'y a personae de 1- en cette affaire, niemand
is in deze zaak te kort gedaan. - [ Prat.] Partie
l-e, benadeelde, beleedigde partij f.
Lésiiie, f. Verregaande karigheid, vrekkigheid.
It vit de I-, hij leeft verregaand. karig. Ii fit cela
par 1-, hij deed dat uit verregaande karigheid. Lésitiei-, v. a. Buitengemeen karig zijn, op alles
uitzuinigen, beknibbelen. - Lésinerie, f. Trek m.
van karigheid, van verregaande vrekkigheid; vrekkige aard in. - Lésinetir, euse, adj. Ka-

rig, vrekkig.
Lesion, f. [Méd. , Chir.] Beschadiging, kwet
sing, wond f.: L- légère, profonde, ligte, diepe
wond 1. L- organique du coeur, des poumons,
-

organische, dour inwendige oorzaak ontstane aandoening ofbese/iadi0ing van liet hart, van de longen.
Sans fraction ni 1', zonder breuk of letsel. - [Jur.]
Verkorting, benadeeling, schade f. (die men bij een'
koop, eene overeenkomst, enz. lijdt). - Breuk, beschadiing t.: On na rémarqué aucune I' a ce
sceilé, inca heeft geene beschadiging aan dit zegel
bemerkt.

Leiwiue, t., z. J.ISQUE.
Lesse, f., Z. LAISSE. - [ Chas.] Plaats, waar

de wolven hunne tanden wetten. - [Liturg.] Doodengelui a. (in Champagne). - LESsE, us. [Anc.
mi l.] Met huiden gedekt krijgstui n.
Lesseilie, f. [Bot.] z. v. a. BAGUENAUIJIER.
Lessivage, M. liet bogen, uitloogen; looging,
uitlooging t. - Lessi'e, t. Loop f., loogwater a.,
iedere reinipende, ontvettende vloeistof, zeepwater,
zeepsop n,; - wasc/i, het in de bog te zetten linnengoed; liet opgieten of was.cchen met loogwater.
Cast une bonne 1- pour le tinge, dat is eene goeds
loop voor het linnen. Mettre le linge P Ia 1-, het
linnen in loogwater zetten. Faire le I-, Layer la
1-, de wasch uit het loopwater wosschen. d'impi'imei'ie, boekdrukkers-loog. L- des savonniers,
zeepzieders-loog, bijtende loop. L- de cendres, eischtoog. - (fig. et fain.) II a fait uiie 1-, une étrange,
one furieuse I-, hij heeft geld verspeeld, viel geld
bij 't spel laten zitten. Faire Ja 1- des Gascons, z.
GASUON. Z. ook lINE. - Lessivev, v. a. Met loop
reinigen, wasschen; in de toog zetten, in de wasch
doen. L- le linge, het linnengoed wasschen. - Ook
zonder voorwerp: L- ii chaud, froid. heet, koud,
uiiwasschen. - [Chim.] Uitlooçen, water op zékere stoffen gieten om er de oplosbare deden van
af te scheiden. - (lig. et [am.) L- Ia tète P qn.,
iemand de ooren wasschen: hem duchtig de waarheid zeggen, de les lezen. - Lessi'evir, to.,
-euse, f. Wossc/ier m., wuischster f. - Lessivièie, f. Wasc/wrouw f.

in dagloon.

Lest, to. [Mar.] Ballast to. van een schip, om
het den belioorljken diepgang te geven en in evenwit te honden. Vaisseau sur son 1-, een enkel
met ballast beladen schip, geballast schip n. Aller,
Revenir sur son 1-, gebellast of op ballast vertrekken, terupkeei'en. Vieux 1-, oude ballast (die reeds
de reis mede gemaakt heeft). L- lave, gewassc/ien
ballast. Faire flu 1-, ballast innemen. Voile P 1-,
ballastkleed, ballastzeil n. Le i- roule, de ballast
gaat over, raakt levendig. - Le 1- dun ballon,
de ballast van een Inch/bol. Lâcher du 1-, ballast
uitwerpen. - [ Peche] Vischnetgewit a. - LesLage, in. Het ballasten, het innemen van ballast,
beballosten. - Kunst f. van bollasten.
Leste, adj. l7 iuq, los, lenig, buigzaam in de
ledematen; ligt, luchtip gekleed, net; - handig,
vlug, behendig. Marcher dun pas 1-, met vluggen
tred loopen. Vous voila bien 1- aujourd'hui, pij
zijt heden regt ligt, net gekleed.. C'est an homme
fort 1-, het is een zeer vlug, handig geschikt man.
( fi g. en in onqunstigen zin): C'est an homme
an peu trop I-, 't is een moss, die niet zeer naauw
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van geweten is, niet kesc/i, nwt naaau'iezet in zijn
doen, in zijn spreken. C'est une iéponse hien I-,
dat is een zeer lifjtzinnig, lijtvaardij, onbezonnen,
antwoord.
Lesté, e, a(ij. [Mar.] Geballast: Navite Men,
mal 1-, goed, slecht geballast schip n. - ( fir]. et
(am.) Homme Men 1-, ruim verzadigd, zat rnencch.
Lesternent, adv. Op vlugge, losse, luchtige
wijze (Vgl. LESTE): II était vêtu 1-, hij was luchtiçj, aanlig qekleed. - II s'est tire 1- le cette manalse allaire, hij heeft zich aardig, met slimheid
uit deze slechte zaak getrokken. Répondre 1-, ligtzinnig antwoorden.
Lester, V. a. [Mar.] Ballasten, beballasten,
ballast inladen of innemen. - ( fig. et (a .) L
son yentre, son estonmac, zijn' buik, zgne maag
vullen. - SE LESTER, V. p1'. Bebaliast worden. -(fig. et lam.) Se l)ien I- l'est.omac, of enkel Se
Men 1-, zich goedden buik vullen. -- Lesteur, fl1.
[Mar.] Ballaststuwer, opziqter over den ballast;—
ballastschipper, ballastvoerder m. - Ook als adj.:
Bateau I-, ballastschuit t.
Leth, m. [Anc. mat.] Volle lading, vracht t.,
last mi. (last, caigaison).
+ Lethal, e, adj. Doodelfjk. - -(- Léthalité, t. Doodeljkheid 1.
Lethargie, t. [Méd.] Slaapzucht, slaapziekte 1.;
v

m

La 1- est ordinairement accompagnde de fiëvie et

de délime, de slaapziekte gaat gewoonlijk vergezeld
van koorts en ijling. - (fig.) Dofheid van geest,
logheid, ongevoeligheid, zorgeloosheid, slaperigheid.

On l'attaque en son honneur, et ii demeure dans
une honteuse 1-, men tast hein in zijne eer aan,

LEIJCOION

*

Brief in. It me faut ei ire uno Iettre, ik
moet eenen brief schrijven. L- de recommandation,
aanbevelingsbrief. L- d'aniour, liefdebrief, minnebrief. L- de change, wisselbrief. L- de grace, genade-, vergiflenisbrief. - L- de condotiance, brief
van rouwbeklag, rouwbrief. L- de féticitation, brief
van gelukwensching. L- de divorce, scheidbrief.
L- dairaires, brief over zaken, koopmansbrief. L
-

de crddit, de créance, davis, de change, circulaire,
etc., Z. CREDIT, CREANCE, AVIS, CHANGE, CIRCU
LA1RE, en andere bepalende woorden. - L-s de
cachet, koninklijke geheimbrieven, naam der be-

ruchte koninklijke bevelschriften tot inhechtenisneming (vóór de groote fr ansche revolutie). —[Mar.]
L- of L- de mei, zeebrief, zeepas In.; kommissiebrief. L- de nmarque of de représailtes, kaperbrief,
brief van sclmaverhaling. L- de service, dienstbrief.
L- de santé, gezondheidspas. L- de voiture, vrachtbrief, vrachtlijst t. - ( fi g.) Avoir 1-s de qc., zekerheid van iets hebben. Si j'avais t- de vivre en-

core trois ans, de revenirde ce voyage, je vous Ie

donnerais, indien ik er een briefje (brief en zegel)
van had, dat ik 110(1 drie jaren leven zou, dat ik
van deze reis zoude terug komen, zoude ik het u
geven. - Ce sont des 1-s closes pour nous, dat zijn
voor ons verborgene dingen. - LETTRES, t. p1.
Letteren f. p1., letterkunde t., wetenschappen, door
studie verkrcgene kundigheden f. p1. Les hellos 1-s, z.
onder BEAU. L-s humaines, Z. HUMANITES. H- de

I-s, Z. HOMME. Ii a beauroup d'esprit, mais point
de I-s, hij heeft veel verstand, maar geen letterkennis, geen wetenschap. - Les saintes 1-s, de

heilige schrift t., de bijbel m.
Lettré, e, adj. Geletterd, geleerd, gestudeerd:
en hij blijft in eene schandelijke gevoelloosheid, onvers:)iliigheid, ongevoeligheiJ. - Léthai-giqmie, C'est un homme 1-, '1 is een geleerd man. Pur
adj. [Md.] Slaapzuchtig: Sommeil 1-, lethargische avoir cette place, iJ no faut pas être I-, om dezen
slaap, doodslaap in. - fig.) Ongevoelig, gevoel/aas, post te krijgen , behoeft men niet gestudeerd te
onverschillig, dof, slaperig. - .41s subst. rn en t. hebben. --- Ook als subst m.: Les i-s chinois, de
chinésche geleerden.
In doods/aap verzonkene, schijndoode m. en t.
Lettiine, t. [Impr. ] Renvooi- of verwijzingsLétimé, rn [Myth.] Lethe f., stroom der vergele//meid in de onderwereld. - (Lor. prov.) Avoir letter, nootletter f., kleine letter, die naast een
hu lea!] du L-, een zwak geheugen hebben; ook: woord wordt gezet, dat op den rand of beneden
verklaard staat. - Kolomhoofd n., groote letters
overleden zijn.
Léthifère , adj. Doodaanbrengend, doodeljk: boven de kolommen van een woordenboek, enz.
Plante, Sue 1-, doodeljke plant f., doocleljk sap n. - Letter f. die in een woordenboek den overgang
-- LETH1FÈRE, M. [H. n. ] Slang, adder t. eo/er van de eene letter op de andere aanduidt.
Lettrisé, e, adj. [Pods.]: Vers 1-, z. V. 0.
beet of venijn doode/jk is.
TAUTOGRAMME
Létifier, V. a. Verblijden, verheugen.
Lettre, 1. Letter f. L- capitale, grande of mat Len, m. Wolf ma. (toup). - Jeu dela queue
juscule, kapitale, groote of hoofdletter. Petite 1- lou -len, kinderspel n., waarbij de spelers achter
beginelkander
loopen. - Aller le Ja queue leu-leu, een
initiate,
kleine
letter.
LLminuscule,
of
letter van een woord. L- dominicate, zondagsletter. voor een achter elkander gaan, q u e u e maken.
Leneacanthe, adj. [Bot.] Met witte dorens.
L- itatienne, italiaansche 'letter, italiaanscii schrift n.
Cette t- est trap menue, maigre, et celte-ci trap - _.41s subst. t, Everwortel m., zwarte kameleon
pleine, deze letter is te dun, mager, fijn, en die (caméldon noir). - Leueachate, t. (pr.ch=k)
is le grof, dik. - L- labiale, linguale, gutturale, [Mindr.] Melkagaat, wit qeaderde agaat m. - Leu
dentate, nasale, palatale, lip-, tong-, keel-, tand, canthe, adj. [Bot.] Met witte bloemen. - Leiineus-, ver/eemelteleiter t. - [tmpr.] Drukte/ter t. eamithème , m. [Bot.] Johannes-bloem, rooIe
Lever la t., de letter opnemen (uit de letterkas), zet- made/lef t., kalfsoog n. - Leiieanthéré, e,
ten. Lottie grise ofliiistoriëe, groote versierde begin- adj. [Bot.] Met witte stofkolfjes. - LeLicas, m.
letter. - Gravure avant Ia 1-, eerste en beste af- [Bot.], Z. V. Cl. DRYADE. - Leueé, m. [Méd.]
druk eener plaat n. (die voor het ingriffelen van 't FYi/Ic huiduitslag m. - Leiteine, t. [Chim.]
onderschrift getrokken wordt). Gravure avec Ia Witte stof, die men verkrijgt door de geleistof met
I-, proefdruk met het onderschrift. Gravure après zwavelzuur te behandelen, l e u c j n e t. - Leii.
ta t-, gewone afdruk met het onderschrift. - A la cite, m. [Minér.] Witte of vulkanische granaat
I-, au pied de Ia 1-, letterlijk, naar den letterlijken (van het kiezelgeslaclit) , 1 e u c i e t m.
zin. Entendre, Exptiquer qc. a Ja 1-, iets letterlijk
Leiico, m. [Bot.] Afrikaansche gierst t.
Leucoblépharé, e, adj. [H. n. ] Met witte
verstaan, uitleggen. tt ne faut pas prendre cola a
Ia 1-, au pied de Ja 1-, men moet dit niet naar de oogleden. - Leiacocarpe, adj. [Bot.] Met witte
letter, letterlijk opvatten, ten strengste nemen. vruchten. - Leticocéphale, adj. [H. n., Bot.)
Rendre, Traduire une phrase /e Ja I-, eene spreek- Withoofdip. - Leucocèi'e, adj. [H. n.] Met
wijze van woord tot woord, letterlijk overbrengen, witte voelhorens. - Leiteocorne, ni. [Bot.]
vertalen. - (Loc. fig.) Aider /e Ja I-, aan eenig Witbloemige granaatbloem m. - Leueodeu-rne,
geschrift iets bijvoegen, om den zin vol te maken. adj. [H. n.] Met witte huid. - Lencodermine, t.
- (iron.) t! aime /e aider a ]al-, hij voegt gaarne [Part.] Naam van een nieuwmodisch reukwater n.
iets toe, vergroot, verfraait gaarne. Cet homme - Leucodonte, ad.). [H. n.] Met witte tanden.
est dent sur mon livre en I-s rouges, deze man - Lemicogastre, adj. [H. me.] Met witten buik,
slaat bij mij in een zwart blaadje. Il ny manque wetbuikig. - Leneogée, t. [Minér.] Witte edelpas une Jettre, er ontbreekt geen letter, geen lit/el steen m. - Leucognaphale, &ij. [H. n.] Met
of jota aan. Ses actions sont éerites en 1-s de wit dons (en vederen veen eecee andere kleur). sang dans l'histoire, zijne daden zijn met bloedige Leucogramme, adj. [H. n.] Wit gestreept. letters in de geschiedenis geboekt. - (fam.) C'est Leiteographe, adj. [Bot.] Met wit gestreepte
an sot en toutes t-s, 't is een gek info/io.:—Ecrire bladeren
LEUCOGRAPHE, ni. [Didact.] Schrijver
Un mot, un nombre en lou/es 1-s, een woord vol- over de albinos (z. dat woord). - Lencogi-auit (zonder verkortingen schrijven), een petal in phie, f. Beschrijving der albinos, verhandeling
woorden (niet in cijfers) schrijven. - ([am.) Dire over 't albinismus (z. ALBINISME). - Leiieograune chose en toutes I-s, eene zaak in haar geheel, phiqiie, t. adj. Die beschrijving of verhandeling
zonder iets te verbergen of te verbloemen, zeggen. betrefl'end, /eukogrdph/sc/m.—Leucoïon,m
(
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[ Bot.], z v (1. PEBCE-EIGE. -- Leueollthe in.
fMiii€r.] Witte schon in., Z. V. a. LELTCITE, AMPHIGENE. --- Leiieologie , Leiieo1oiqiie,
Z. V. a. LEUCOGRAPIIIE, LEEJCOGIIAFJIIQUE. - Leu

colonie, a dj. [H , n.j liii gezooni(1. coiiie, ITO. [i1éd.] Witte vlek f. op het hoornvlies
van 't Oaf], leukôma ii. -- Le.tcomèle, adj.
[U. H.] Wit en zwart fjeteeken(l. - . Leneomone, f. [Mé(1.] Rustelooze zwaarinoeilij/ieid, waarbij de lijder gaarne eenzame, sombere plaatsen opwe/ct. - Leueoiiote, acij. [II. n.j Met witten
rug. -[Bot.] Met witte bovcnbladeren. --

copathie, I'. [Méd.] Bleekzucht t. - Leucopa hiqee, adj. B1eeirzuc1ttiU. --- Leicope, adj.
til. 1).] P:kt witte voeten.Lencophe, adj.
[R. n.] Met wit en brain geteelee'nd. - Leucophiegmatie, f. [MOd.] IIUi(l- of bleekwaterzucht f. - Leucoptilegmatique, adj. Huil
waterzuchtig. - Leucophobh, 1. [Méd.] Schuwheid of vrees f. voor de witte kleur. - Leucophre, ac/i. [H. ii.] Met witte wenkbroauwen. I4eucophtJ.aliue, odj. [U. ii.] IVitoogiq. Als subst. rn [Minth.] Witoog rn, een steen ((ei
Ouden. - Leucophylle, wij. Met witte bladeren, - zus subst. ii. Witblad ii., soort van klierkruid. - Leucopleui -e, adj. [H. IL] Met witte
zijden. -- Leucopode, adj. [Bot.] Witstal4j.[fl. n.] Witvoetlij. - Leucopoge. wij. [H. n.]
Witbaardiq. - Leucoprocte, (u/i. Met wit
t

-

achterdeel. - Leucopi-iiiue, adj. [B. n.] Met
Witte billen. - Leiieoptère, adj. [H. n. ] Met
witte vleugels. - Leiicopyge, adj. [ [,1 . ii.] Mel
witten stuit. . Leiicopyre, adj. [Bot.j Met
witte vruchten. - Leucopyrie, f. [1ëd.] Teringkoorts 1. - Leuicopyii -he, wij. [U. n.] Met
wit en rood geteekend. - Leuco5-hamphe, adj.
[H. n.] Met witten bek of snuit. —Leucorhize 1
adj. [Bot.] Met witte wortels. - Lencorhyiique, adj. [H. n. ] Met witten snavel. - Leecori-hé, e, adj. [H. IL] Met witten stuit en wit
onderljf. -- Leucoi-ihée, f. [Mëd.] Wille
vloed in. (bij t vrouwelijk geslacht).' - Leucorrhéique of •Leucorrhoïque, adj. Tot den
'ritten vloed belioorend, leukorrhdisch. -

Leucoryx, m. [Ft.. n. ] Reqthoorniqe indische
antilope f. - Lencosaphir, in. [Minëi.] Withlaauwe sapphir Iii. - Leucosceptre, in. [Bot.]
Indisch fjzerkruid ii. - Leucose, f. [M&Lj Ge-

zamenlijke ziekten der lympha- of watervaten,
leukOsis 1. - IAeueospertue, adj. [Bot.]
Met witte zaden of vruchten. - Lencos iie,
Leucosticte, adj. [I-I. n. ] Witqevlekt. -Lencostome, adj. [H. n. ] Witmondiq. - Leuicote,
adj. [H. ii.] Met witte ooren. - Leucotrique,
adj. [H. n.] Witharig. --- Leueoxaiithe, adj.
[Bot.] Met wit en geel qeteekend. - J4eueoxyte,
adj. [Hot.] Met wit hout. - Leucozoné, e, adj.
[H. n.] Met witte ringen of cirkelstrepen geteekend.
- Leucure, adj. [H. n.] Mel witten staart.
Leugeon, Leugrouu, ni. [Pêche] Wijdmazig net n. om rag te vangen.
Leur, adj. pass. Hun, hunne, haar, hare. Ljardin, L- carrosse, L- maison, hun, haar tuin in.,
hunne, hare koets f., kun, haar huis n. L-s frères,
L-s soeurs, L-s clievaux, hunne, hare broeders in.
pl., zusters f. pl, paarden ii. til. - LE LEUR, LA
LEUR, pron. p055. De, het hunne, hare: Mon Ionbeur, Mon erreur sera aussi Ie, Ja I-, mijn geluk,
mijne dwaling zal ook het, de hunne, het, de hare
zijn. Mes arnis sont aussi les 1-s, mijne vrienden
zijn ook de hunnen, de haren. - LEUR, pron.
pers. in. et f. Hun, of aan hen, haar of aan haar.
Ces enfants, Ces poules out falin, donnez -leur it

manger, die kinderen, die kippen hebben honger,
geef hun, hoar (ze) wat te eten. Voilh ce qui leur
plaIt, dat behaagt hun, haar. Je le leur ai dit, ik
heb het kun of aan hen, haar of aan haar gezegd.
Leurre, m. [Fauc.] Lokvogel ni., vogelvorinig
rood stuk ieder out den jagtvogel terug te roepen.
L- it tiroir, met vleesch of aas voorziene lokvogel.
Acharner, Décharner Ie 1-, den lokvogel van vleesch
voorzien, het vleesch ontnemen. - Cliasser an 1-,
met den lokvogel jagen. - [ Pêclie] Nagemaakt
levend aas aan den vischhaak, lokaas n., leur f. (fig.) Strik in., lokaas n., voorwerp van verleiding:

11 vous fait eet ohm, mais eest on 1-, pour vous

attraper, hij doet ti dat aanbod, maar 't is een
to/caere out U te verschalken, te vangen. - Leur-
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rev, V. (1. IFauc ] Den, vopel op den lokvogel geverleiden. On Ja Ieuiré de cello récompense, nien
heaft horn niet deze belofte in den strik gelokt. wennen. - (lig.) In den sink lokken, aanlokken.

SE LE[I11IE II, V. pr. Afiieiigt worden. (op den lokvogel). - (fig.) Se I- dun doux espoir, zich met

eene zoete hoop vleijen. - Het part. passé is ook
o(lj. : Oiseau Men leurré, goed op den lokvogel go-

leerde volk m. Personne I-c par nu faux espoir,
(iooî , cviie valeche hoop ver/okt persoon n.
Leutrite, f. [Minér.j Kalkaardige en phosphorisc/me mniget in.
Levage, in. [Any. coift.] heffing f. (b. v. der
tiendeim. of (mildere heei'enre ten).
Levain ,nh Gistvtoff.,zuurdeeg n. ,zuurdeeccm m.
Du pair! sans I-, ongerezen., ongezu urd brood ii. Un
cataplasme de 1-, cone pap, een omslag van zuur(leeg. 1%Iettre en I, te rijzen, te gisten zetten. Bedorven l[qchaamnsvocht it. (als ziekteoorzaak beschouwd): Le 1- de la petite vérole, dc pokstof,

stof Iei kinderpok/es. Cetle maladie proient dun
1- qui s'arnasse duits lestomac, deze ziekte komut
voort van een in (Ie maag opgehoopt zuur. -- (fig.)

Overgebleven indruk van haat, liefde ofeemi' anderen hartstogt, verborgen, emeulende neiging f. , overblijfsel n. II iesle encore parini eux un 1- de liaïee, er blijft nog een overblijfsel von haat, zekere
wrok bij hen over. Se défaire, Se dépou'ìller du
vieux 1- du J)écIIè , den ouden zuurdeesem der
zonde afleggen.
Levant, in. adj. (alleen in): Soleil 1-, opgaan(le zon t. Je serai là h soleil 1-, ik zal bij liet opgaan der zon daar zijn. - (Loc. prov.) Adorer le
soleil I-, (Ie opgaande, rijzende zon aanbidden, den.gene huldigen, die aanzien in de wereld begint te
krijgen. - LEVANT, In. Oosten, oost ij., inz. de
streken, die te onzcn opzigte in oostelijke rigting
zijn gelegen, oostelijke streken t. pl. , mmorgenlanden n. pi.; meer bepaald: de kusten van KleinAzië, Sync en Egypte, Levant m." Du I- all
coucliant, van den opgang tot den ondergan g , van
den morgen tot den avond, van het oosten tot liet
westen. - Peuples, Marehandises du L-, oostersche volken n. j1., koopwaren t. p1. -- Commerce
du L-, Levant- of levantsche.levanlifnsche handel ni.,
Z. ool ECIIELLE. - [Gëogr.] Mei , du L-, de Middellandsche zee f. - Levauti, in. Tierksch galvisoldaat, t e v a mi t i ni. - Levantlu, e, acIj. Oostersc/m,ievantsch, levantijnsch: Peupies 1-s, oosterse/me
volken n.pl. Ports 1-s, havens 1. p1. van (Ie Levant.—
Als .cubst.: Les L-s, de ooslerlingenlevontjnen m.pl.
- [Mar.] Un I-, een Levant- of Smirna -vaarder m.
(zoowel van t schip als van den kapitein gcbézig(1).
- Levantine, f. [Cam.] L'/fen zijdestof 1. (uit
de Levant oorspronkelijk) , I e v a mm t i e ii t.
Lève, t. [Jeu] Houten bal-lepel in. met langen
steel (in cone klos- of mali ebaan).
Levé, e, adj. (en part. passé van lever): Pierre
1-e, opetigte, opgeheven steen in. Mains 1-es, opge/teven,opgestoken handenf.pi. Epaules l-es,opgetrokken schouders m. p1. Yeux 1-s. opgeslagen , ten hemel gerigte oogenn.pl. Pont 1-,. opgehaalde brug f.
- Pain I-, gerezen, gegist brood n. - Les plus
grands dorrneurs étaient alors les premiers 1-s, de
grootste slopers waren liet eerst op. La June était
1-c, de maan was op. - Avoir Ja main 1-e, Ie
bras, le fer, Ie glaive 1-, gereed zijn om toe te
slaan. Marcher Ja tête 1-, met opgerigt hoofd, onbevreesd, vrijmoedig, stout daar/meen gaan. Prendre
qui. nu pied 1-, iemand juist op het punt van henengaan, vertrekken of afreizen aantreffen; ook: iemand
bij 'I woord vatten; iemand iets vragen zonder hem
tijd tot nadenken ie geven, iemand overrompelen.
- Ook als subst.: Voter par assis et. 1-, Z. ASSIS.
- LEVE, in. [Mus.) Opslag to. (der hand bij 't
m ais/aan).
Lève-eui, in. (alleen in platte zegswijzen) Jouer
ii 1 of it cul levé, z. onder CUL. - [Fauc.] Voler
(t I-, het opvliegen van 't wild afwachten (van jagivogels, die hunne prooi niet aanval/en voor zj
opvliegt).
Levee, t. liet oprapen, inzamelen van zékere
dingen; de opgeraapte of ingezamelde voorwerpen
zelven, inzameling f. 11 fut prësent /t Ja I- des
fruits, hij was bij de opraping, inzameling der
vruchten tegenwoordig. Toule Ia I- lui appartient,
de gansche inzanteting, üojst behoort hero.. - Heffing, inning f. La I- des irnpôls, des contributions.
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UVE-GAZON

-

de heffing, liet ontvangen der belastingen. - [Mi].,
Mar.] Werving, oproeping, 1igtinj, rekrutéring.
L- Ie soklats, de matelots, oproeping , werving van
soldaten, matrozen. La 1- de 18 0 , de litinq van
1840. Faire une 1- de gens de mer, in 1- dun
equipage, eene oproeping van 't varensvolk doen,
eene scheepsbe m anning aanwerven. L- en masse,
algemeene oproeping, ligtinq, volkswapening. [Mii.] La 1- dun sidge, het opbreken van een beleg. L- des arrèts, opheffing van, ontslag uit liet
arrest. L- de boucliers, z. BOUCLIER. - [ Mat».]
L- de Ia mer, liet aanschieten, rollen, aanloopen
der golven: II y a de Ia 1-, de zee schiet aan, staat
hot. - {Constr. mar.] Zitbank f., voorste balk m.
L- des couples dun vaisseau, opriting der spanten van een schip. Couple de I- of Maîtresse-levee,
opriqtingsspa'nt 1. - [ Chic.] La 1- de l'appareil,
het afnemen, de liqtinçj van het verband. - [Cout.]
Cette 1- servira pour le collet. dit a(s'njjdsei val
lot een' kraag dienen. Cette pièce est presqu'entière, on Wen a pris qu'une I- de jupe, dit stuk
is bijkans nop geheel, er is slechts een stuk voor
een' vrouwenrok afgesneden. -- [Gdom.] L-e dun
plan, liever LEVER dun plan. - [Hydr.] Aarden
of gemetselde dam, wal, dijk ni. La I- de cette
rivière sert de cliemin, de dam van deze rivier
dient lot een' weg. - [ Jeu de caries] Slap, trek m.:
Faire trois 1-s (mains), drie trekken, slagen halen.
Avoir Ia I-, de meeste slapen hebben. - [ Admin.]
Lediging der brievenbussen; gezamenlijke uit de bussen genomen brieven: La dernière I- se fait is sept
heures du soir, de laatste ligting geschiedt om 'I
ure. - [ Tech.], z. v. a. CAMlE. - Tand m. van
een rad. Ruimte f., die de zuiger in eene pompbuis
doorloopt. - [Jur.] L- du scelld, des scellès, afneming van de zegels, ontzëqelinq 1. Faire Ia Id'un corps, dun cadavre, een lijk qerepteljk opnemen en wegbrengen. - [Corn.] Vooruit ontvangene som f. (door een' der deelhebbers). - A Ia ]de Ia première séance, bij 't opheffen, bij 't einde
der eerste he/Imp. Ii est ven a Ja I- de table, hij
is bij 't einde van den maaltijd gekomen.
Leve-gazon, m [fort.] Zodensteker, zodenligter m., zodenspade 1. (Ptur. Des leve-gazons.)
Lévenaatte , f. (pop.) Gele schelvisch in.,
roodschaar f., pollak m. (lieu).
Lèvenez, m. [Mar.] Ophaalder m. der geitouwen. (Plur. Des lève-nez.): L- de Ia bonnelte
du hunier, paqaaijer in. van 't boven-lijzeil. L- de
la bonnette basse, geitouw van 't onderzeil.
Lever, V. a. Liqten, opliqten, heffen, opheffen,
tillen, opbeuren, ophalen: L- une pierre de terre,
eenen steen van de aarde opliqten. L'airnant Jève
Ie Ier, de zei/steen ligt het ijzer op, trekt het in
de hoogte. Levez un pen votre pied, lit uwen
voet eens op. Le pretre, après Ia consecration,
lève ]'hostie, de priester heft de hostie na de inzegening op. L- les mains au cie), de handen ten
hemel heffen. L- les épaules, de schouders ophalen. Voulez-vous no pea I- le stoic? wilt gij 't
vensterscherm eens ophalen, in de hoopte trekken? L- le rideau, la toile, de gordijn ophalen.
- L- un enfant au baptème, een kind ten doop
heffen. II leva le baton sur lui, pour le frapper,
hij holte den stok tegen hem op, om hem te staan.
(fig.) Yen lèverois Ia main. ik zou daarop wel
eenen eed witten doen. L- le pied , stil zijne biezen
pakken,den kraaijenmarsch slaan. z. ook MENTON. LJa tête, Ja crête, le nez. het hoofd, den neus opsteken, trotsch zijn. - (lam.) L- boutique, menage, eenen winkel, ccve huishouding oprìqten, bepinnen. L- l'ëlendard, Z. ETENDARD. - L- on malade sur son séant, een' zieke overeind zetten. LJe pont-levis dun chateau, de ophaalbrug van een
kasteel optrekken. - Afnemen, afliqten, wegnemen,
verwijderen: L- Ja serrure dune porte, het slot
van eene deur afnemen, afslaan. L- le masque.
liet masker of momaangezigt afnemen; (lip.) niet
meer veinzen, zich vertoonen gelijk men is. L- Idcorce dun arbre, de schors von eenen boom afligten, afschillen. 11 faut 1- deux pieds de terre
avant de Ie trouver, men moet twee voet aarde
wegnemen, eer men het vindt. L- Ja nappe, Ja tabie, un plat, het lafellaken , de tafel, eenen schotel
afnemen, wegnemen. L- le chapeau, den hoed ofnemen. L- l'appareil, dune plaie, het verbandvan
eene wonde ofligten. L- one tache sur un habit,
eene vlek uit een kleed maken. - (fig.) L- une
-

LEVER.
difflcultè, ccve zwarigheid oplossen, uit den weg
ruimen. - Een gedeelte van een geheel afsnijden
(mv. van stoffen sprekend): L- trois aunesdedrap
pour un habit, drie ellen laken tot een kleed afsnijden. L- sur Ia largeur de Ia bile de quoi faire
des poignets , uit de breedte van het linnen het
noodige afsnijden, om hemdsboorden daaruit Ie maken. - L- une nile, une cuisse dun poulet, eene
vlerk, een boutje van een kuiken afsnijden. L- une
paire d'ernpeignes, een paar overleiren uit eene
huid snijden. - inzamelen, bijeen zamelen, oprapen; ontvangen, heffen, ligten. L- les fruits dune
terre, de vruchten van een stak land inzamelen.
II a levé bien du foin dans ce pré, hij heeft van
deze weide veel hooi gehaald, ingezameld. L- les
impôts, de belastingen lipten, heffen. L- la dime,
de tiende inzamelen. - [ Admin.] L- un corps, een
lijk geregteljk opnemen en wegbrengen. L- un
enfant, een' vondeling opnemen en naar 't vonde
Iinqshuis brengen. - [ Agric.] L- les gudrets, het
broakland beginnen om te ploegen. - [Chas.] LIe lièvre, den haas opjagen, uit zijn leper opstooten. - ( fig.) L- le lièvre, iets het eerst op het tapijl brengen, van iets het eerst spreken, het p5
breken. 11 ne fallait pas 1- ce lièvre-lh, daarvan
had men niet moeten spreken. - [Géorn.] L- le
plan dune place , dun lieu, eene vesting, een terrein opnemen of opmeten en op 't papier overbrengen. L- nu plan a vue, op het oog opmeten.—
L- one marque en mei, een merk peilen.—[Hort.]
L- on arbre, L- un arbre en motto, een' boom,
een boom met zijne aarde uitnemen (om le verplanten). L- des oignons , des tulipes, bloembollen,
tulpen uit den grond hale s . - [lrnpr.] L- Ia lettre,
Z. LETTEIE. - Jeu] L- one main, een.en slag of
trek halen (in 't kaartspel). - [Mar.] L- l'ancre,
het anker liiiten, ophalen, thuis winden. L- une
ancre par les cheveux, een anker met de boeireep
linten. L- les lots, de halzen opsteken of opgeijen.
Lève le grand lof! gei op den hals van 't grootzeil! L- les bosses, les garcettes de stoppers, de
seisings van een touw afnemen. L- les fourrures
dun cordage, de kleedinq afnemen. Lève les garcettes ! Seis op! opgeseisd I L- les rames, de riemen
ophouden ('uit het water ligeen), op riemen houden. - L- un vaisseau, een schip in zijne spanten
zetten, de spanten van een schip opri.qten. L- le
brion, ae voorsteven-knie opriqten. L- les accores,
de stutten van onder een schip wegnemen, wegslaan. L- Ia chasse, ophouden met jagt op een
schip te maken. - [Mi].] L- des soldats, soldaten
ligten, aanwerven. L- le sidge, le camp, het beleg,
het kamp opbreken. L- Ja garde, de wacht aflossen.
L- le piquet, met overhaasting terujtrekken. L- le
masque dune batterie. eene batterij demaskdren
of oenen. - [[han.] L- on cheval C cabrioles, is
courbettes. C pesades, een paard op luchtsprongen, kro m sprongen, tot liet opheffen der voorbeenen
afrigten. - [ Prat.] L- one sentence an greffe,
een vonnis Ier griffie ligten, zich daarvan een afschrift laten geven L- protèt of on protét, een
protest 1 e v d r e n, over een' wissel geregteljk een
protest laten opmaken (z. PIIOTET).— L- Ja séance,
de zitting opbreken, opheffen, de vergadering voor
geëindigd verklaren. - L- Ja défense, lexcom
munication, liriterdit, het verbod, den ban, het
interdict opheffen.
LEVER, V. n. Opkomen
opschieten, opgaan, uit den grond komen (van planten); - rijzen. opkomen, gisten (van deeg). L'orge
lève plus 'site que Ie froment , de gerst komt
(schiet) schielijker op dan de tarn,. - La pâte a
bien levé, het deep is goed opgekomen of goed gerezen. - SE LEVER, V. pr. Zich oprigten of over- ,
eind zetten, opstaan, oprjzen; opgaan. Se 1- de
son sEdge, van zijne zitplaats oprjzen. Se 1- pour,
devant qn., voor iemard opstaan. oprijzen (uit eerbied). - Se I- de table , van tafel opstaan, den
disc/s verlaten. - Se 1- de l)Ofl maim. vroeg om
staan of het bed verlaten. Le soleil se lève, de zon
gaat, komt op. La jour se léve de bonne heure en
dId, des zomers wordt het vroeg dag. - Le vent
so lève, de wind verheft zich, steekt op. - Le
temps se Jèvera li midi , het weder zal met den
middag opklaren. - Se 1- contre une proposition,
tegen een voorstel opkomen, er zich tegen verzetten. - (Lor. prov.) II faudrait so ]-de bon maim
pour J'attraper, wie hem beet wil hebben, moet
vroeg opstaan. Z. ook ERGOT. - (Prov.) A beau 5e.
-

..-

LEVER

-

lever tard qui a bruit de se lever matin, Z. BRUIT.
- L- une charge aux parties casuelles, een ambt
dom' het betalen der ambtsgelden verkrijgen. L- Ie
scellé, de geregleljke zegels liqien, ontzëgeien.
LEVER, m. Het opstaan, liet verlaten van 't bed;
liet opkomen, de opgang Lu. (van een Iierneiliqjchaarn);
W ophalen, optrekken (dei' tooneelqordjjn). On
ne Ie trouve chez lui qu'à son I-, men vindt hein
niet thuis, dan wanneer hij pas is opqestaan.
II était au I- lu rol, lijj maakte zijne ?nor;enopwachtinq bij den koning, hij was op het ochtendbezoek. - Le I- des étoiles, het opkomen der sterren. - Au 1- du soleil, bij den opgang der zon.
L- héliaque, Z. HELIAQUE. L- cosnhique, z. cosMIQUE. L- astionoinique, astronomische opgan,
(aan den waren ofonzolbare'n horizon). - [Géom.
Le I- d'uti plan, het opmeten, opnemen, het doen
van opmetin g en. - [ ThéâL] Arriver au spectacle
au I- du i'icleau, bij 't opgaan der gordijn in den
schouwburg komen. (hostie bij de mis.
Lever-Dien, m. [Ca-th.] Het opheffen der
I Leveroy, m. (oude eed): Jurer par I-, bij
den waren koning zweren.
Leveur, in. Guarder, heifer, ontvanger van
belastingen, van tienden, enz. - [ Tech.] Werkman, die de bladen van de vilten neemt (in papierfabr'ijken); - wegnemer der gedrukte bladen (bij
boekdrukkers). L- de Iettres, vlug letterzetter.
L e viatha n , in. Monsterachtig waterdier n.
(waarvan de bijbel in 't boek Job spreekt), volgens
sommigen de walvisch, volgens anderen de krokodit, leviOthan rn.
Lévieatide, adj. [H. n. ] Met gladden staart.
- Lévicolle, ad,j. jH. n.j Met gladden hals of
borststuk. - Lévicosté, e, adj. [H. n. ] Mel
gladde zijden.
Levier, fl1. [Mdcan.] Hefboom, handboom m.,
spaak 1. Les bras, le point d'appui, de puissance,
de résistance do 1-, de armen, hel steun-, magt-,
lastpunt van den hefboom. L- couclë, gebroken
hefboom. L- hydraulique, hijdraulische of waterhefboom. - [Artill.] L- porteur, draagspaak. L
beslagen spaak. L- de manoeuvre, handspaak,-feré,
rolspaak. L- d'abattage, weegboam bij den knaap.
L- de pointae, des caronades, baksijzer n. [Mach. a yap. 1 Handhefboom, handel m. L- d'excenirilue, excentrieke of uitmiddelpuntige stang f.
L- de souspape de sûreté, hefboom van de veiligheidsklep. - ( fig.) L'éloquence est un puissant 1pour remuer Ia multitude, de welsprekendheid
is een maqtige hefboom tot opruijing van het volk.
Levière, f. [Pche ] Netljn, netreep t, dik
touw op erne spil om de netten op te halen.
Lévîfolié, e, adj. [Bot.] Met gladde bladeren.
Lévigatioii, t. [Cum.] Pijnwrijving f. Lévigateur, m. [Tech.] Fijnwrjver m. (in
Reichenbachs bestel tot hel maken van beelworlelsuiker). — Scheermes n. ineteenschulbiad. - Léviger, v. a. [Clilni.] Tot allerfijnst poeder wrijven.
Lévipède, adj. [U.n.] Met gladde voeten (van
insectee). - Snelvoetig.
Lévli-at, m. (H. juci.] Het verpligte huwelijk
tusschen eene vrouw en den broeder haars overleden mans 1 e i i r a a t s-huwelijk n.
Lé'iii*yuque, adj. [1:1. n. ] Met gladden bek.
- Lévirostre, ad j . [[TI. in.] Metligten, dunnen,
gladden snavel. - Als subst., Z. CÉNORFIAMPHE.
Levis, adj. m. alleen in PONT -LEVIS, 5. aId.
Lévite, m. [El. jud.j Leviet, afstammeling
van Levi (Jakobs derden zoon bj Lea); joodsch of
ferpriesier. - LEVITE, 1. Soort van zeer wijd
vrouwenkleed n., wijde mans-overjas m. - Lévitesse, Lévitisse, f Vrouw of dochter van een'
leviet. - Lévitique, adj. Levietisch, wal de
levieten betreft: Race, Familie I-, levietisch geslacht n., stam m. van Levi. Lol I- of mosaïque,
levielische of mozaïsche wet t. - LÉVITIQUE, M.
Levitiçus m., het derde boek van Mazes.
.j_ Lei'iuse.ile, adj. Min of meer ligt, wat ligt.
S Levrauder, v. a. Een'haas vercolgen. (fig.) Vervolgen, nazetten, najagen. - Ook als
adj. (fig. et (ant.) Homme levraudé, een man, die
gelijk een haas vervolgd wordt.
Levraiit, m. (verklw. van Iièvre) [H. n. ]
Jonge haas m., haasje n. L- de trois quarts, haas
van drie vierendeel jaars.
Lèvre, 1. [Anat.] Lip f. L- inférieure, supérieure, onder-, bovenlip. La douce persuasion cou--

-
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lait de ses 1-s, de zachte overreding vloeide van
zijne lippen. - Les 1-s du clieval, tin boeuf, du
chien, de lippen van 't paard, van den os, van
den hond.
(Loc. prov.) Souvent on le dit des
lèvres (de boucl e ), mais Ie coeur ny touche, z.
BOUCHE. Prier, Prornettre du bout des 1-s, Z. BOUT.
Rite du 1)- des lèvres, tegen zijn' zin laçchen. Son
rire ne dépasse pas ses 1-s, hij lacht naauweljks
merkbaar. Avoir le coeur sur les 1-s, sur Ie bord
des 1-s, z. COEUR, BORD. Se mordre les 1-s de qc.,
ergens spijt van hebben. Sei'rer les I-s comme un
chat qui boit du vinaigre, een zuur gezigt zetten.
Avoir un mot, on nam sur le Ii- des 1-s, z.
BORD. Goûter du ii- des lèvres, sipperlippen. [Anal.] Les grandes 1-s, Les petites 1-s of les
nymphes, de groote of uitwendige, de kleine of
inwendige schaamlippen. - [Arch.] Rand m. der
vaas (campane) van 't korinthisch kapiteel. [Bot.] L ipv ormig gedeelte n. van een' bloemkelk of
eene bloernkroon: L- inférieure, baard m. of onderlip; L- supérieure, helen m. of bovenlip. [Chir.] Les 1-s dune plate, de wondlippen. [H. n. ] Naam der omgebogen schelpranden. [Mi l .] L- de l'entonnoir, boord, rand m. van den
mijntrec h ter. L-s dun trou de loup, rand van een'
wolfskuil. - [Man.] Ce cheval same, se défend
-

des 1-s, dat paard heeft te dikke lippen (zoodat

het de gebit-stang niet voelt).

Lèvrelette, t. (verkiw. van lévre) Lipje n.,

kleine, lieve lip f.

Levreteau, Lièvreteaii, fl1. (verklw. van
levraut) [C h as.) Nes t haas, zeer jonge haas m.
Levrette, t. [El. n. ] Wijfje n. van een' windhond, teef f. - Levretté, e, adj. Lang en smal
als een windhond. - Levretter, v. a. [Chas.]
Hazen met windhonden jagen. - Jonge hazen
werpen. - 1 (fig.), z. v. a. LEVRAUDER. - Levretterie, f. [Chas.] Afrigting f. der wincihonden. - Windhonden-stal m. - Levretteur, m.
Opkweeker, afrigler m. van windhonden.

.t Levveux, euse, adj. Diklippig.
Levriehe, Levronne, 1. [Chas.] Jonge wijf-

jes-windhond m.

Lévrier, m. [H. n. ] Windhond, hazewind rn
Ce 1- pi end un lièvre corps it corps, deze windhond vangt eenen haas in vallen loop. - (Loc.
prov.) Pain de 1-, slecht brood n. Soupe de 1-, in
water geweekt brood. Courir comme un 1-, als
een hazewind, zeer snel loopen. - t (Prov.) De
toutes tailles bons 1-s, men moet iemands verdienste
-

niet naar zijne gestalte heoordeelen. 11 nest chasse
que de 1-s, geen beter jagt dan met windhonden.

Jamais mâtin n'aima 1-s, lusschen ruenschen van

't zelfde beroep bestaat gemeenlijk broodnijd. (lig. et fain.) La justice a mis ses 1 -sauxtrousses
du fripon, de justitie heeft hare speurhonden den
schurk achterna gezonden.
Levron, m., ne, f. Jonge windhond m., jonge
leef t. van een' windhond. - Windhond van klein
ras, engelsche windhond m. - (fig.) Jeune I-, z.
JEUNE. Allamé comme Un I-, hongerig als een wolf.
Le'âre, 1. Gist, gest, biergist t. L- sèclie,
drooge gist. - [Cuis.] Zwoord n. (van 't lardeerspek). - [Bias.] Vrjkwartier n. (franc -quartier).
- [Pèch
e] Bovenste rij halve mazen van een vischnet. - Levûrier, m. Gistverkooper m.
Lexicographe , m. Woordenboekschrjver,
texikograaph m. - Lexicogiaphie, f.
[Phiiol.] Woordenboekschrijving t. - [Gram.]

Woordbeschrijving f., gedeelte der spraakkunst,
dat de groncibestandeleelen der woorden, hunne afleiding, de verschillende wijzigingen van hunnen
vorm enz. beschouwt, 1 e x i k o g r a p hi e t. Lexleographiqiie, adj. Wat de lexikographie
betreft, lexikogrdphisch. - Lexicographiqueiiient, adj. Op lexikogrdpliische wijze. Lexicologie, f. Woordenleer, wetenschap der
woorden met opzigl tot hunne waarde, hunne
vorminq , lexikologíe f. - LexicoIoIque,
adj. Wat de woordenleer betreft, lexekoldg i 5 C h. - Lexicologtie, in. Kenner der woor-

enleer, lexikoloog in. - Lexigraphie,f.

d

Woordschrjving, kennis van de regte schrijfwijze
der woorden, inz. ten opzigte van hunnen uitgang.
- Lexigraphique, adj. Wat die kennis betreft, lexigrdphiscli. - Lexipharinaque,
adj. , Z. ALEXH'HARMAQUE. - Lexipyrétiqae
adj., Z. ALEX1PY 1R ETIQUE.
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Lexique, m. Woordenboek (dictiontialre), inz.
grieksch woordenboek, t ex ik o n ii . - Ook als
adj. Manuel 1-, handwoordenboekje n.
t Lez, m. Breedte; zijde f.; rand m. --- t LEZ,
prep. Bij (nog çjelnuilceiijk in eeniqe namen van
plaatsen): Le Plessis lez Tours, Saint-Dnis lez

Paris.

JAézaId, m. [H. fl. ] Hagedis f. L- ocellé, parelhagedis (in Zuid-Europa). L- vert piqueté,
groen gestippelde hagedis. L- vert a cleux rates,
groen gestreepte hagedis. L- des soudhes, stronkhagedis. L- gris les rnurailles, praauwe muurliagedis. L- gris des sables, üraauwe zandhagedis.
- L- moniteur, z. v. a. SAIJVE -GARDE. L- cayman,
krokodil-hagedis. L- écailleux, z. v. a. PANG0
L1N. L- de mar, z. V. a. CALLIONYME diagonneau.
- (fig. et farn.) C'est un iauvre 1-, 't is een arme
drommel.
Lézarde, t. Volksnaam voor de wijfjes-hagedis t. - Spleet, scheur 1. in eencn muur.
Lézardé, e, adj. (enpart. passé van lézaidei):
Mar I-, gescheurde, gespleten muur rn.
LétardeHe. t. [Bot] Hagedisstaart m., eene
amerikaansclie waterplant.
Lézarder,V. a. Doen opspijjten of scheuren (een'
muur of ander metselwerk). - su LZAPDER, V.
pr. Splijten, scheuren krijgen.
Lézardet, ni. [EI. n.] Kleinekrokodil-haqedis t.
Liage, m. [Féod.] liegt ii. op de wijnmoîr.
-.- LIAGE, lii. 1-let binden. Fil de 1-, bindgaren n.
L- du salpètre, du chaThon et du soufre, verbinding
aan 't salpeter, de kool en de zwavel (in de kruidmolens).
Liais, in. [Minéi'.] Fijnkorrelige, zeer harde,
kalkaardige bouwsteen ni. uit de groeven rondom
Parijs. - [Tech.] Lange houten roede t. aan de
scheerbank der wevers.
Liaison, t. Zamenbinding, zamenvoeging, vereeniging, verbinding, aaneenschakeling, aaneenknoo
m., verband; bindmiddel n. La-ping1.;zamel

I- de For et da ter se fail par Ie moyen thi cuivre,

de vereeniging van het goud met liet ijzer geschiedt
door middel van het koper. La I- de deux pièces
de bois, de verbinding van twee stukken hout. La
soudure est line espèce de 1-, het soldeersel is
eerie soort van bindmiddel. (fig.) Cette affaire a
de Ia I- avec l'mItre , deze zaak staat met de andere
in verband. Verbindtenis, vriendschapebetrekking, goede verstandhouding t.; (in t ineerv.) goede
kennissen t. p1., vertrouwelijke omgang rn. Ii y a
une grande 1- entre eux, er bestaat eene naauwe
betrekking tu.sschvn hen. L- de parenté, d'arnit.ié,
familie-betrekking, vriendschapsbetrekking. - Cet
homme a des 1-s qui me sent svispectes, die man
heeft kennissen, bezoekt gezelschappen, die mij verdacht zijn. Ii a beaucoup de 1-s, mais pen damis,
hij heeft veel goede kennissen, maar weinig vrienden.— [Cal].] Bindstreepje Ii., optical m. --[Constr.]
Verband, verbinding: Maconnerie en 1-, metselwerk in 't verband. Placer les pierres, les briques
en I-, de steenen in 't verband plaatsen. - Ook:
liet bindmiddel der steenen, metselkalk ni., pleister 1.
-.

-
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Les ressorts de cette voiture sont bie ti t-s, dit
rijtuig he e ft zeer bu&ozanie veêren. (fig.) 1.111».
zaam , vriendelijk, macmend, inschikkelijk: Cest
on homme fort I-, 't is een zeer minzaam, moemend, vriendel k inca. [Phys.] Cire I-c, lenig,
ligt kneedbaar, en vastzainenhangend was n. - LIANT, M. Zachtheid, buigzaamheid, innemendheid,
inschikkelijkheid t.; 11 a du I- dans le caractère, hij
is van een' innemenden, toegifeljken aard, hij heeft
een zacht karakter. - [Danse] Avoir da 1-, bulij
-

--

ij

-

zaani in de knieën zijn.
Liard, in. Kleine franeclie koperinunt t. tee

waarde van een vierde son of drie deniers.
(Lor. lain.) Navoir pas an (of le) I-, N'avoir pas
deux 1-s pour se faire tondre, dood arinzijn, geen
cent rijk zijn. Je Wen donnerais pas un 1-, ik geef
er geen' cent voor. II se terait fouetter (of fesser)
pour un hard, II couperait un I- en deux, hij is
de jierigheid zelve, hij zou op een' cent dood blijven.

- [Bot.] Volksnaam van den zwartenpopulier. [H. n. ] L- etc St. Pierre, Sint-Pieters-pen'ningni., een
asnmonshoïen. -- Liarder, v. n. (f(t in.) Elk wat
bijleggen of uitleggen, z. v. a. BOURS1LLER. Ka-

rig, taai in 't afschuiven of betalen zijn, cent voor
cent betalen. - Liaideiir, euse, adj. (fern.)
Karig. - Als subst. Gortentelder m. . -leister t.
Lias, en. (pr. li -ace) [Géol.} Leiachtig kalkgesteenten IL, dat de grondslag dec Jura-bergen nitmaakt, lires n.
Masse, t. Bundel m., pak n. geschriften, die
bijeen behooren, aaneengeregen papieren D. p1., inz.
die handels- of regt.czaken betreffen, li (isin. -Brievensnoer, rijgsnoer n., veler In., die zulke papieren zarnenlioudt. J'ai mis toutes ces lettres en
1-, ik heb al deze brieven tot een' lies gemaakt,
aaneengeregen. Donnez-moi une 1-, geef mij een'
veter, een' rjgsnoer. - [Corn.] Strengetje garen n
van 96 meters.
Libage,
to m. [Mac.] Slecht gehouwen bloksteen in.,

fondeerwerk bruikbaar.

niet dan

Liban, en. [Péche] (in de Middeli. Zee) Bovenlijn II. van een net; ook ballast-reep t. onder aan
het net; -. kurkljn t. - L1BAN, m. [Gdogr.] Li-

banon in. (gebergte aan de grens van Palestina).

-... Cddres Cu L-, Z. CkDRE.
Libane of Livaiie, m. [H. ii.] Een der na-

'men van den pelikaan.
Libanoinanele , t. [Ant.] Waarzeggerij t.
uit den wierookdamp, - Libanomaueien, m.,
-ne, t. Waarzegger in., -zegster t. uit den wierookdamp. - Ook als adj. Art 1-, kunst f. des
wierookwaarzeggers.
Libaiiote of Libanotis, t. [Bot.] Wierookkruid n., soortvan rosrnarjnkruid (athamanthe).
Libation , t. [Ant.] Offergieting, wijnstorting f.,
drank- of plengo/fer D. bij de Ouden, waarbij een
weinig van den drank ter eere van de goden werd
uitgestort, I i b a t i e t. - (lam.) Faire des 1-s, den
beker druk laten rondgaan, lustig drinken. . Jj
batoire, ni. [Ant ] Plengoffervaas t.
Libatte t. iVegerdorp of -kamp n.
Libées, t. p1. [Ant.] K7ijnuitgietinen 1. p1.
- [Cuis.] Les jaunes des oeufs donnent de Ia 1- bij de offeranden.
Libellatique, en. [H. eccl.] Christen, die tijii Ia sauce, de dojers van eijeren binden de saus,
geven haar de noodige dikte of lijvigheid. - [Fauc.] dens de vervolgingen der keizers zich een' schutsNapels en klaauwen van den roo fvogel, waarmede brief had gekocht, 1 i b c11 d t i c us m.
Libelle, 1. (eig. boekje, klein geschrift) Smaad-,
hij liet wild vat, • om het op te liglen. - [Mus.]
Boogie n. ter vereeni,qing van eenige noten; - no- schimp-, schotschrift, blaauwboekje, 1 i b ei I ii. C'est
tenreeks t. op dezelfde letterreep. - [ Gram.. Log.] un 1- diffamatoìre, 't is een eerroovend schotschrift.
Ii ny a point de 1- mitre yes phrases, entre ces - [ Droll rom.] L- de divorce, echtscheidings- libel.
idées, er is geen verband, geen zamenhang tusschen - [Prat.] L- d'exploit, da.qvaardings-libel, -schrift n.
die zinwen, die denkbeelden' - Laisonner, v. a. - [H. ecci.] Sch e ts- of veiligheidsbrief n. (z. Li[Constr.] In 't verband plaatsen, in 't verband met- BELLATIQUE). -- Libeller, v. a. [Prat.] Een
selen. - Met metselkalk verbinden, voegen. - Het eisch in reqten opstellen en met behoorlijke gronden
part. passé is ook adj.: Pierres bien Ilaisonudes, staven. II taut l)ien 1- eet exploit, die dagvaarding
moet naar eisch gelibelleerd of met redenen omkleed
goed in 't verband geplaatste steenen m. p1.
[Fin.j L- un mandement., une ordonLianee, t. [Féod.] Regt n. van een' heer op worden.
eenen vassaal of leenman. --- Pligt m. van getrouw- nance, de bestemming dei' in eene aanwijzing uitheld eens vassaols.
gedrukte geldsom naauwkeurig aangeven. - Het
IJane, f. [Bot.] Naam, dien men in de fransche part. passé is ook adj. en subst. : Ajournemeni
koloniën vein Amerika aan de planten geeft, welke, 1-, omstandig uiteengezette, met redenen omkleede
even als het klimnop, hare ranken om andere stren- verdaging of dagvaarding f. - Le libellé dune
gelen, slingerplant, I i d n e t. L- it chiques. z. C H I- demande, het schriftelijk opstel van een' eisch. QUE. L- en coeur, en gelde, it tête de serpent., z. Libelliste,m. Schotscliriftschrjver, schimpschriftCISSAMPEI.OS. L- ii rdglisse, giftboom 1. Pomme de maker, libelschrjver, 1 i b e 11 t's t n.
LibeIliile, t. [H. n.] Schoenlapper m., water1-, watermeloen m. I.- franche, z. ItERERE. L- ii
juffertje H., z. v. a. DEMOISELLE. - LibellIiiibouton, z. v. a. GOUANE.
Mant, e, adj. Buigzaam, veîrkrochlig, lenig: fles, t. p1. Geslacht der W aterjuffertjes. - Li--
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helinloMe of Libelloïde, adj. Naar dot insect
kend.

ge7Ab er„ Livret, rn. LB0L.J Bast m. , dunne
laag, welke zich tusselien de schors en liet witte
hout of Teint bevindt. (Van sommige oomen gebruikten
Ouden dien bast om op te schrijven,
en van daar het woord livre voor b a e k.)
Libera, III. [Cath.] Gebed n. voor de afgestor
venen (naar het latijasche aanvangswoord libera,
verbs, bevrijd) - ( Loc. fig.) Chanter un 1-, een
danklied zingen, blijde zijn, dat men van iemand
ontslagen is: A son départ nous chanterons on 1-.
Libérable, adj. [Mm. mii.] Geschikt om afgedankt te worden.
Liberal, e, adj. Mild, milddadig, mededeelzaam, weldadig: La nature lui a étd 1-e de ses
dons, de natuur was mild jegens hem met hare gaven. 11 eet I- envers les pauvies, hij is milddadig
jegens de armen. Les dons de vatte main l-e, de
giften sewer milde hand.. - Onbevooroordeeld, onbevangen, van vrije en edele denk- en handelwijs,
vrijzinnig, ingenomen voor de volksvrijheid en een'
vrijen staatsvorm, ii b e r a a t. Education 1-, vrije,
onbekrompene, vrjvinnige opvoeding f. Parti 1-, vrijzinnige, liberale partij f. Principes libéraux, crjzinnige, vrijheidlievende ,beginselen n. p1. Arts
libéraux, Z. AlIT. - LIBERAL, m. Milddadige: Le
I- double le mérite du don par Ie sentiment, de
milddadige verdubbelt de verdienste der gift door
't gevoel. [Polit.] Vrijheid, vriend, aanhanger
van vrije staatsinriqtingen, vrjzinnige, Ii b era a t
m. Les libéraux de France, de liberalen van
Frankrijk. - Libératement , ode. ?Iildeljjk,
rijkelijk; - op vrijzinnige, liberale wijze. - .)- Liberaliser, v. a. Tot een' vrijzinnige of liberaal
maken. - SE LIBERALISER, v. pr . Vrijzinnig, liberaal worden. - Libéralisme, rn Milde, onbekrompen beginselen a. Pl.; welgezindheid jegens alle
klassen der maatschappij. - [ Pout.] Vrijheidsmin,
vrijzinnigheid, liefde f. voor vrije staatsvormen,
liberaljsmus n. - Libéralité, 1. Mildheid,
milddadigheid; milde gift, liefdegift f.; - onbekrompene. onbevooroordeelde, vrije, ddele denkwijze C. Exercer sa 1- envers qn., zijne milddadigheid jegens iemand uitoefenen. -- Vos 1-s sont mal
placées, uwe giften. weldaden zijn kwalijk geplaatst.
- Cet homme so fait remarquer par la 1- le ses
sentiments, die man onderscheidt zich door dc
onbekrompenheid zijner gevoelens.
Libérateur, IR., -trice, I. Bevrijder, verbsser, vrijmaker rn, bevrijdster, verbosster 1. 11 a dti
Ie 1- de la patrie, hij is dc bevrijder des vaderlands geweest. Jësus Christ est le 1- do genre humain, J. C. is de verlosser van 't menscheljk geslacht. Voila ma 1-trice, dat is mijne bevrijdster,
verbosster. - Ook als adj. gebézigd: Evèllemeflt 1-,
Armée 1-trice, verlossend voorval, leger n.
4 Libératif, ive, adj. Bevrijdend, vrijheid bewerkend.--Libération, f. Jur.] Bevrijding, vrjspi'eking, ontheffing, opheffing, kwijting, bi b e r d t s e f.
Les lois soot toujours favorables Ii Ia 1- dun déhiteur, de wetten zijn altijd gunstig tot de vijspre k ng van eenen schuldenaar. - La 1- de l'Etat, de
uitdelging van de staatsschuld. - [Adm. mil.] Lde service militaire, vrijstelling, ontheffing van
krijgsdienst.
Libérer, v. a. hurl Ontheffen, ontlasten,
vrijmaken, bevrijden (van een' bast, ecnc verplig hag): 11 a libérë sa maison de cette servitude, hij
heeft zijn huis van dit servituut, deze bezwarenis
bevrijd. - SE LIBEllER, V. pr . Zich vrijmaken, zich
ontlasten: Se 1- de Ia tyrannie dun maitre, zich
ee meesters
meesters vrij- of losmavan dc dwingelandij eens
ken. 11 ne lardera pas bi se I- de cette dette, hij
zal zich binnen kort van deze schuld vrijmaken,
kwfjten. liet part. passé is Ook adj. : Forcat
Iiblré, ontslagen galeiboef m.— II est libéré de toutes
ses dettes. hij is van al zijne schulden ontheven..
Liberté, f. Vrijheid 1. (van wil, van keus). L entière, absolue, geheebe, volstrekte vrijheid. Dien
a donné Ja I-, Ja 1- de volontè h l'homme, God
heeft den mensch vrijheid, een' vrijen wit gegeven.
Les passions affaiblissent In I-, de driften verzwakken de wilsvrijheid. - Vrijheid (van dienstbaarheld of s lavernij, van dwang, van gevangenschap).
La 1- est létat naturel de l'homme, de vrijheid is
de natuurlijke toestand der menscgen. Parler,
Agir en 1-, in vrijheid, onbedwongen spreken, hani
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delen. Mettre un. l)l'i5011I i(t' (I I-. ('Cfl' (/eVvI)1fjc1e
in vrijheidstellen. - -- Vrijheid.fIiUt//ankelj/hhCi(l
(van stand, karakter, gedrag): El aline trop sa (pour l)'en(l'e Un tal ?nIploi , hij bUit zijne
Ie lie/ wn zulk een' post ai,i le ia'iiien. Engager,
\efI(lIe, Penlie sa I-. zijne vIgh'i(l binden, ccckoojun , verliezen. ( /) ()c.) Z. ( UIT . - II a perdu
sa I-, ('I Ie lu i Ii j)CI'l1' Sa l, zijn hart is niet
nicer vrij. zij ht'('/t beiit van zyne V/ihCi(l b'ino(d
ij helt zgii bait door hf/dc (1(ifl :1(11 (J(tIOeifl. 1.- civile of enkel I.-, ci!i'u'id , burgerlijke ci'ijbuid.
L- J)Ol iti(lUe of (ul1.1 it U I iOu11dl le , staatkundige,
.qI'o?ulu'ctteljjk( vrijheid. 1.- de commerce. bumdelscm'Ulu'id. I.- des immers, m'/gh(_'msl ilem' zee , der
zeecaait. onbelemmerde cem'aiul. L- de la P1(5CC.
vI'?ihcl(l (1(1' ili'ukpm'i•s. l ) l'l' 51 ' 1 ?Ih('i(l. L- (Ie ()lISCICIWC. (JeU'ttcilxVii)l(C((l. L - les CU lte, m'iijliehl

t'(lfl (/Ö(lnliei(xiiie/enin(/, Ijodnbicnstci'j//i'hl. I..- (IC
(!l11'l',
mtmi'ii Ii'. C, p/nub van den/den, VC11 schrijn
ve . I.- indms imIue1l. lflOIaI(. naturelle. peis01ljke. ct'ilm'ljik,. )((1t(1l11'bjJl',! m'j]lu(lt. -- I.- de aimgage , vrijheid van taal, l')iJlIllk'(li!llidi(b, o/)enhlal'tm(j/lc'i(l, stoutheid.
J'if]li('i(l, v, , ijc. gcmn':'n:iiimi'
(((((ilk',' van doen (Z'ia;(I't'l in ku'ul'n (ifs in go e den
Z/i(, en (lild(I'jjls in 't meervoud) , vrijmoedigheid,

vIyI)o.(lm(lI((i(I 1. I Ioimmulc I-, g epaste,welvoegelijke
vrijheid, vrijmoedigheid. Je n'aitne tas ((1 le I-,
ik l((a((l niet L'((i( (11(1 i'il]/O(Oti!/l(('((l. ii J)rc1d trop
te I-s a ('m' S's supPrieuis , hij llUi(lkt zich ic .'ij
,niet zon" meerderen . Pren Iie ties I-s avec inc
I'eiiiiiie, zich lI?J1(C'l(' iiict cciie vrouw veroorloven, 11(1(11' niet (ii't (i'('l()('(!t'I!JkIu'((I behandelen . t''jjIii'hl (als bl'efl/i,'his/ci in iii ili'ii (((iiJdli(!JsXlt/l)
.11' J)l'('lils la I- de vous I'S PPCICI' 'I 01 IC J)I'OTIiCCCC,
il': 1(1(1(1 1c mij/lui! (fl; ((Cii '()() 'iij) , a u we beloften I' l0'i(i(il(')('ll. -- 1)emimamulei'a , I-. verlof
l'1•(111d11 . . _ Vrijheid, l'd1(('?ll. gemakkel ij kheid, (u(/c(llvoI((/('l(b('i(l((1i! (11' 1n'(('u'ijiuiijciu ('((ii t lif;(/E(((( iii,
van de landen, Paz.). II a ulie grande 1- (l'(l('ti((ll,

(Ie flhOU\ cmneols, tie langue, de geste, hij is zeer

ongedwongen, 105, (((ij i n ZI( doen , in Zij(((' bewegingen , lii :4)n spreken, in zool' gebaren. L- de

bur in, Ie pimceau, los/meid, ((i(q('(bu'oIu1('ni((i(1, stout-

heid V(11( graveerstift, van penseel. 1.- (JO 1011111.
bos/uh!, vlugheid, vaardigheid, geoefendheid can
hand, . -- In dezen laat e t e n z in ook van ie''10oe
VOOulL'('i'/(iui !ic'bdzitid in den :iui van: ruimte, vrije
beweging, spelu'uiuumle, .ljueliuiq f.: Cello roue a
lwatii'(iiil) (in I-, (lilt rad h eft ('(imu' ei'u' vrije be(IW(Jiuui/, heeft c'alkon(('uu cijIe speling. Ceite J)OI'Ie
(lui j(1(S (1 55(5 de I-, viiu' deu r' 1(1_'d/t (Jul'11 speelruimte
(/( , n(Ief/. --- 1.- l'espiil , vrijheid, onbevangenheid

van peed, ion denkkracht. - .-1.- de vent re, ge-

regjel(le u'ei'kiuufl f. ('(111 ilm,u buik, you de iu(ge(Ocuiuilm'n, Ol ) Cfl bj1/' 0. --in r. 1.-s , vu(jhedc'n t. jul..
t'lij(101ul(fl('fl Ill. pl., iuistebbiuuu1cn 1. j)l. , voou'eqten 11.
71/.: les 1- des COI1IUIUI1CS. de vrijheden , i'(ijdonimtui

dci' i('iuieeuileui. - ( Mar(h(l1. 1._ de lciiigue, tong-

vrij/meid 1. (/(' ( /j(j(' ruimte in 't gebit voor (Id tou((J
van 't pcluu'(t).EN I.LIJER'I'É, 101. ah'. in vrij/uh! ,
vrijelijk, onbedwongen (I thremneut) : Pa nar en I-,
ei) tmmute I-, vrij , l'OlIuouuU'u, vu (j sjai'cI'c'n.
1ibertielde, (I(lj. I 'r(/heillnool'dend, -vernietigend. - 4 1s .ib.vt. ni . I 'ijhcidsmnoordc'r; vi'iheidsiflÖlI,Y1 III.

Libertin, e, adj. Losbuinlig , bus, bosziumnicj , ongeregeld v(v( zeden, 1(111 p'(liai, ongebonden; zedeloos, (((Lu(sto((telj/k. II est devenu foil 1-, luff is
zeer losbandig geworden . (ni1vs, Discours 1-s,
losse, wuljuselu', edeboo:e vertelsels, gesprekken n.
p1. V ie I-c , boxbaiubjj, las berm U. ---- Ook in in/nitem' on(unsti';en zin : Cette m i re a 1(5 eimfant
l)ieII 1-s, il/c moeder heeft teer ondeugende, ongemanierde, verwilderde kinderen . - 11 est dune
hinneui' I-c, buil !((1((t allerlei dwang -- LIIIERTIN, ill.
Lichtmis , zwierbol , losbol; - 'vrijgeest ,, ongebooviqe, spotter iiii't , t'eiüc/(tdl ran de godsdienst.
.- Libertinage, rn Losbandigheid, ongebondenheld, los/meid van zeden, van qe(bl'a(/, licbtmisser(j;
- liglzinn igheid, oiibc'steuulq/mei1. U'isj)('llul'iqhei(b.
II vit dans tin I- (n)fItiflUel, /mjj leeft in c'i'n( , gedurige losbandigheid, hij leidt een las leven. -- 11
V R trop de 1- mllmIls vos etudes , gij zijt in ium'e sindien te Ins, te onbestendig. •--- L- iI'esprit , I'inmagination , weelderigheid, teufp'lloos/u'id van geest, can
verbeelding. -- [ Rel. ]()nqod.cdienstij/meid 1., Oi'(c10(1/' ii., vrjgeexlem'jj 1. 11 flit profession (ie I-, hp
hi) komaf (;J;(;nIgk vini' de m';'fjsJ(dClt (151

ü1'/geest,
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ileesterj uit. - Libertiner, v. n. (fam.) Een
(os, losbandig, ongebonden, uitgelaten leven leiden,
roekeloos leven. - SE LIBEIIT1NER, V. Vr. Losbandig worden.
Libette, f. [H. fl. Knoppenbijter m., een fraai
schildvleugelig insect.
S Libidineni, euse, adj. Wellustig. ontuchtsq, onkuisch, geit. Appétit 1-, wellustige begeerte f.
Histoires 1 -ses, ontuchtige geschiedenissen f. p1.,
verhalen t. p1. - Libittinosité, 1. Ontuchti g heid,
geilheid f.

LICENCIER

,

1- de souris, de soms, vrij, bevrijd, ontheven van
kontini, V(1 n z')1(jCfl zijn. - \'a()ir J51S lesprit 1-.

niet V!l) in 't hoofd zijn, niet llei'('fIel(l (Ida iets
kunnen denken of arbeiden, het hoof andere

(line/en vol hebben. -- le sti'ai I- h une Iu'ure, ik
"al te én 00/ tij) (van bezigheden) zijn. -- Avoir
Ie ventre I- of Avoir uPend de vent re, Z. liBERTE.
- IA(ltiiig.] II1)ieI' 1- of inort, ongezegeld papier fl.
1101 .I Elanhines 1-s, t'ifjsteI(llUh ll('lllUll'(l(ls'fl n p1.
— [Corel L -coutume, t'rU(lom 01. t'(lfl iflIf()lflr'li(le 'repten . — [C h as.] Saison 1-, OJfl'fl t(j(l m. (waarin sara
jagen mag).— 111. II.] Doigis 1-s, doe, (/else('l geschei1ibitinii, (ad), z. AD LIBITUM.
den ieencn ni. pl. --- [Lilt.] 'I'raduclion I- , vrije
Libonret, til. Péchei Makreelljn f.
Libraire, m. Boekverkooper, boekhandelaar; (niet slaafs naar t 00! 1I1'OîllCl'l1I gevolgde) ver— ieesbibliotheekhourler, boekenverhuurder m. L- taling 1. Piece en vers 1-s, gedicht ii. in vrije of
écliteur, Z. E1)ITELTR. L- commissionnaire of das- (;n(fi('imullg(' verzen. - Ph s Caloiique I-, vrije,
sortiment, commissie-boekhandelaar (die in door an- niet gebonden n'ai'sats'.ciof
-t. Libre -éeJiaiigite , in. Voorstander van
deren uitqeqevçn boeken handelt) , bij de Duitschers:
sortiments-hondelaar. L- bouquiniste, Z. V. a. BOU- (1(1? i'i'ijs'n handel.
Libreinent, 0(15'. Irf/eljjk , op ongedwongen
QUINISTE. - Ook als wij. gebdzigd : Commis 1-,
boehverkoopers -bediende in. Imprimeur 1-, druk- wijze; crU of rond uit onbeu'imuld , cons! bor.stig;
ker en boekhandelaar. Marcliande 1-, boekverkoop- gemeenzaam, IC vrij, s'sjjjw.sisq. lsiIez et agissez
ster, handelaarster in boeken. - Librairesse, f. 1-, s/si'eeh en 1i(lndcl s'ijj'l(jk. Je vous dirni 1- mes
(burl.) Boekverkoopers vrouw f.; ook z. V. a. Mar- sentiments, ik zal u mijne gevoelens rondborstig,
chande libraire. - Librairie, f. t3oekverkoo- vrij uit, ruiterlijk zeggen - \ ons eis uez bleim
pers-beroep of -bedrijf II. ; boekhandel; boekwin- I-, gij handelt te •i'r(i, oil zijt al te vrijposti g .
I4ibrets. ns. VI. Maul. J liO(kl!flhii'fl 1., soort
kel m.; - weleer ook voor BIBLIOTIJEQUE, boekerij,
5'(lIs boekvoi'inig gevouwen sluitsels linnen.
üebdzigd.
IAiJ)FieOIe, in. (piai.s.) , z. v:a.
(I. 1511511011111E.
Librafion, I. [Arts.] Verplaatsing van de
I4ihri ll e, t. [An t. mil.] .S)Oit sass slingertuig H.
vlakken op de schijf der maan, 1 i b r a t ie , schijnIibu1He, t. [Ant. t•oiii. ] Zees' ligt, snel 5(5(0'bare of optische libratie. Sc hommeling, waggelende of slingerende beweging der maan aas hare tie!' II. met opzijnhoogst vjjf roeibanken, I ib ii s' na I.
os, physische libralie.
Lice. f. Loop- of s'essbaan, steekbaan t., strijdLibre, adj. Vrij (in de ,verschillende beteekenissen tan zijn. subst. LIBERTE). L'homrne est ne J)('i'l( n., Inumnooiptauls 1., tOlLmflOflil'('l(l H. I.ulter
1-, de messed is vrij geboren. La voiontë est 1-, eis 1-, in lui strijdperk worstelen. L- close, beslode wil is vrij. (Pion.) Les volontds sont 1-s , ieder ten ,sts'jj(l/ses'k, afgepaalde baan. Enlrei' dans Ia I-,
kan doen wat hij wil; doe zoo als gij goedvindt. het touinooivs! d binnentreden; - (fig.) zich in ('P55(71.
L- arbitre, Z. ABBITBE. Vous êtes I- of 11 vous est .slrij(l begeven of inlaten, het sad iemand opnemen.
1- de refuser on d'accepter, het stoat se vrij te wei- Fuir Ia 1-, flees? vriend .5(/(( sirf](h'fl :'li11. (!('1( twist
peren of aan te nemen. - II est 1-, hij is vrij, on- OntVlu(It('n. -- Le I'ai'r(au est ufle 1- OL1( cmle au
afhankelijk. C'cst an homme de condition 1-, ii talent Oi'SllOii'P, 'le 71lit(1(il is cciie kampplaats
est ne 1-, 't is een man van vrijen (niet siaafschen) sour 't '('(lPltfl(l,',c-t((l('flt. --- J.('u.Hi)((/ f. .5(511 ('CV
stand, hij is vrij geboren. Ii est I- de sa personne, hOlIt('(( brug: ((fxluilin5/ ('('75(1' inasufJe of rijbaan.
-. L ICE, 1. [ H.. is.] Wijfjes -jaglhond Hi. 1.- isoude,
hij is Vrij heer of meester over zijn' persoon.
Ii est 1 niaintenant, hij is thans Vrij (niet meer (l('a(Ili!JC hel' f. (/ij.) (;ifr vrouw 1. - I .\lanuf.i
gevangen). Le commerce entre personnes I-s est l!('s'('r 1.1SSE, Z. ISASSE-1.ISSE.
Iieenee. f. 1('i'löl' n., vergunning, bewilliging t.:
mains coupahie que l'adultère, (ie (vleescheljke) oregang tusschen Vrije (ongehuwde) personen is min- 11 dtail Somt i SJIS( ('11 avoir (l(fllSuil(Id Ia J- is
dec strafbaar dan de echtbreuk. Elle nest plus s uperieur, hij U'(!.s uitgegaan, z((n(!e(' daartoe 'ier]

-

.

.

1-, zij is niet meer Vrij, hare hand is verzegd; zij
is gehuwd. - On est tout it fait 1- dans cette
maison, men is in dat huis geheel vrij (zon d er

dwang, onbelemmerd, Vrij VOO stijve pligtplegingen).
ictre 1- avec qn., Vrij met iemand zijn, gemeenzaam,
zonder phifjtplegingen met iemand omgaan. - Ii a
des manièrestrop 1-s, hij heeft te vrije, vrijpostige,
gemeenzame manieren. Des propos 1-s annoncent
des moeurs corrompus, losse, losbandige, zedelooze,
onbe t amelijke gesprekken zijn het kenmerk van bedorven zeden - Ii a iine contenance I-, an air I-,
hij heeft eeoc Vrije, losse, onbelemmerde houding,
een ongedwongen voorkomen. II a Ja voix 1-, Ia
parole I-, hij heeft eene vrije, onbelemmerde stern
of uitspraak, hij spreekt vlot, zonder haperen. Pinceau I-, Vrij, los, Vlug, stout penceel n. - Ce
ressort, cette roue nest pas I- dans ses mouve
ments, die veer. dat rad is niet vrij in hare, in
zijne beweging, heeft geen speling, geen speelruimte
genoeg. — Une assemblée ou les suffrages ne soot
pas 1-s, eene vergadering, waar de stemmen niet
vrij zijn, waar men zijne meenin,q niet zeggen raap.
- Le commerce, Ia presse est I- dans ce pays,
de handel, de pers is in dot land vrij (staat niet
onder belemmerende bepalingen). - mat, Peuple,
Pays 1-, Vrije staat m., vrij volk, vrij land n. (aan
geene vreemde maç;t, aan geen willekeurig gezag
onderworpen, in 't genot ran grondwetteljke repten). - Villes 1-s, vrije steden, Vrije rijkssteden
(in Duitschland.) - Les cloemins, Les passages
sont 1-s, de wegen, de doorgangen zijn vrij, open,
veilig. Les mers sont 1-s, de zeeen zijn Vrij, de
zeevaart is veilig. (Lor. prov.) Les chemins soot
1-s, La campagne est 1-, (le deur staat neen, gij
kunt gaan als ge wilt (inz. tot een bediende, dle
dreigt le vertrekken). - Espace 1-, vrije, onbezette
ruimte f. Cette place est I-, die plants is vrij.
open. onbezet. —(fig.) Champ I-, CHAMP. - Etre
1 -

[Corn.]

lof (LOIS zijn' opperste gevraagd te hebben. .-Bijzondere vergunning man de reOsing lot (lea
uitvoer of ((('(1 verkoop van deze' ()/' f/s'?((' 1Sf/al',

patent ii.. 1 i c ( fl t i e: I.- 1)0151' Ie Iéld f. l u tabac,

vergunning,
vrijdom tot din verkoop van tabak.

-- [E('i)I.] G('qa(! 111., L'(/('/'(lifJh('i(l t. s.c/is lfren-

haat, waardoor sil('l( (1/' bevoegdheid 1(('('/'t ons te
onderwijzen en voorlezingen le houden; ((Id 5(171
oefening of voorbereiding, leer-cursus Hi. lot (lie/i

p/(10(1. EnI rev en, Soil i I' (I(. I-, 'jj n' cursus als

li c entiaat aanvangen, voleindigen. -- 'J'(' (ji'oote
vrijheid, (1h' met zedigheid, ('eI'l)i('d, enz. in 'strijd
is: II pi'ensl (is's I-s , se dunne (Ie grandes 1-s. hij

(I('('ft zich reel vrijheid, (lu/ft zich zelven 'veel
veroorloven. -.-. Ongebondenheid, uitgelalenbeid
1O.sbafl(ligli('i(l. teugelloosheid, VitS/l(ltlil((I f. I..- effi'(ie , toouil(loOz(' onjebonden1ubl. 11 faut i'iprimer

Ja I- de Ja jeunesse, men snot de uitspattingen,
den moedwil der jeugd onderdrukken.. - [Beaux
arts] l'rjlseid. (LI'l1'J1ii171I van de l'unstreg('lx: Lpermuise, geoorloofde vrijheid. I.- podi kui', die/stei'lfjke vrijheid, afwijking van (le laall'('(.'el.s ter
wille van ln(lat of corn of uitdrukking. (s coin--q,
jsositeui' , Ce J1(iiSlre se pes'isel lOco (Ills 1-s
(k'(' kosnponist (toonzetter), th'e schilder veroorlooft zfr/s vele afwijkingen, tij/heden. -- [Cal].]
1.-s , krullen t. p1., stoute P(17lletl'ekk('ul fl1. pl. tot
versiering 5075 '1 schrift. --- Lieeiieié, e, adj.
(en pail. jsa.csd ran lic'encier): Troupes 1-es. if/C
dan/te troepen 10. p1. -- 1l(:ENCIE. 01. 1, i (' e at I (1 (5 t m., id/u/ne!, (lii' zich ((p hooge.sdsol"n de bel'O('l/(lll('i d t'eriI'ol'i'mi heeft om doctor te worden en
zijne wetenschap uit t(' oefenen en te Ofl(!('7'11'jj1('fl,
toegelaten(', bevoegde us. - Jeeiiiicrmment. m.
[MiJ.I liet (/f(li'll(/Se/1, ontslaan 1'(il(. troepen. afdanking t. , ontslag ii. -- Lieeneier, V. (1. IMII.j
Afdan/on , Ofltsl(lan , uit de krijgsdienst 1eadPss:
(

-
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pes, na den vrede dankt men gewoonlijk Icrjfisvolk springende, klimmende, op zijne hoede staande, zitaf. - Den graad, van licenliaat verleenen. (In de- tende, opzittende, liggende eenhoren. - [Artill.]
zen zin verouderd). - SE LICENCIEII, V. n. Zich Soort van houwitser ni., nog bij de Bussen in gevergunnen of veroorloven; - zich te veel veroor- bruik, een/toren in. - [Tech.] Zekere papiersoort
loven, te veel vrijheid nemen, de grenzen van pliqt, met een' een/toren tot watermerk.
van zedigheid te buiten gaan. (00/c deze zin is ver]ldicornet, in. [H. n.] Eenhorenvisclt in. der
ouderd.) -. Licenciensenient, adv. Op buiten- Arabische golf.
((
sponge, ongebondene, uitgelatene wijze,
Licon (bij dichters somtijds licol), in. Halster,
te vrij:
11 pane 1- sur les matières de Ja réligion , hij hal[ter m . , riem of touw om den kop van paarden,
spreekt al te vrij over godsdienstige onderwerpen. ezels e. a. lastdieren. -.- [H. n.] Rand van den vo* Liceneleux, ieuse, adj. Losbandig, buiten- qeisnavet, aan den kont van den kop. (Loc. prov.)
spori g , uitgelaten, ongebonden, te vrijpostig: Me- Geus de sac et le 1- (licol), slecht gepeupel, getier une vie 1-leuse, een losbandig, liederlij k leven spuis n. 11 aime rnieux le I- que Ja bête, z. BETE.
leiden. II tient des discours I-, hij houdt oneer- 11 frame son 1-, de sisal) scar/it hem, hij zal de
bare, zedelooze gesprekken. - [ Litt.] Rime Heuse, (j((lq niet ontloopen.
onnaauw/ceuriq, ontoereikend rijm n.
Licteur, in. [H. toto.] Bijlbundeldraqer, plaatsLicei-on, Im, liever LISSERON.
maker voor en bevelvoltrekker van de hoogere ovei
Licet, m. (pr. 11 -vette) Verb/n. , vergunning f.; heidspersonen, qeregtsdienaar, t i c t a r.
vergunninysbewijs n.
Licuale, in. [Bot.] Soort van paimbooin rn
Licette, f. , beter LISSETTE.
der Molukken.
Liehe, f. 1 Tech.], z. v. a. LISSOHt. - U. ii.]
Ligure, f. , liever LISSURE.
(ant i lope 1.
Amerikaansche haai, voort van zeehond m.
Lidniée, t. [U. ni Soort van afrikaansche
Lichen, in. [Bot.] (pr. cii=k)Korstmos n. L-s,
Lie, t. Hel',, he, moer t., grondsopii ., droemosplanten, mossoorten f. 1)1., korstmossen n. pl., een scm in. L- ie yin of enkel L-, wijninokr. Ce yin
talrijk plantengeslacht der bedelctbloeijenden. Lichen est clair et i)Ofl .juscluà in 1-, deze wijn is helder
d'Islande, ijslandsch mos ii. L- parelle, verwmos en goed tot op den droesem,. - (/ij.) La I- tlu pen(waaruit de orseille bereid wordt). L- des re n nes, pie, de heffe des volks, het gepeupel, janhagel, geL- rangiférin, rendiermos. L- des murs, g eelschild- meen, graauw. La I- da genre liurnain, des hornmos, muurmos. - [Md.] Huidmos n., vlecht 1., mes, het uitvaagsel der menschheid. - Boiie le
haarworm In. Liehéiiate, ni. (pr. ch=k, ook calice jusqu'à Ia I-, Z. CALICE. Boiie le plaisir,
in de volgende) [Chim.] Moszuur zout n. - Li- Ie bonlieur jusquk in 1-, overmatig genieten, het
chené, e, adj., z. v. a. L10EIEJSOIDE. - Liehévermaak, het geluk uitpu/ten. -- (Proc.) Le bon
née, f. [K. n. ] Mosrups t., zeer schoone rups van yin ne peut Otre sans 1-, ook de beste wijn heeft
den eik.
Liehéneux, eti e, adj. korstmos- zijn' droesem, ook de beste mensch heeft zijne veachtig. - Liehénicole, adj. [Bot.] Op korst- breken, er is geen goud zonder schuim.
wassen (Jroeijend. - Liehéiiiforrne, adj. Korst Iiie, adj. Vrolijk, (ins-tel (alleen nog voorkomend
nosvormiq. ---- Liehéiiine, f. [Chitn. ] : Bestand- in): Faire chère I-, heerlijk en in vreugde leven,
deel van liet ijslandsch mos, 'moszetmeel, t i c h e- goede sier maken.
nene f. - Lichénique, adj. [Chi nn.]: Acide I-,
Lié, e, adj. (en part. passé van tier) Cheveux
lcorstmoszuurii. - Liehnéite, t. [M
1-s, Fleurs i-es, zainengebonden haren it. p1., blocinér.] Mossteen m., steen met mosa[drukken. - Liehéni- men f. p1. On ia aiaené pieds etpoings 1-s, men
yore, adj. [F!. n. ] Mosetend. --- Lichénora
heeft hem gebonden aan voeten en handen weggephe, m. Mosplanlheschrjjver in. - Licheno- voerd. Aoii les rnaias i -es, aan de, handen qehon
grapkie , f. Beschrijving der mosplanten , der
zijn; .-. (fig.) in zijn doen belemmerd, ver/un--den
korsirnossen. - Liehénoraphiqiie, adj. Daar- derd zijn, onmagtig zijn , wel willen, maar niet
-

[

-

s

r

toe behoorend, lick eno(jrdphisch. - Liché
noide, , adj. Naar eene korstmosplant gelijkend.
m. p1. Kortmosachtige planten t.
p1.; levermossen II, p1. - Lichénologie, Lichénologiqtie, LiehéiioIosie, Z. V. a. LICUE

- LICHENOIDES,

NOCRAPHIE, LICHÉNOGIIAI'[IIQUE, L1CIIkNOGISAPHE.

Lieher, V. 0. et n. (pop.) Drinken; pooijen,
zuipen. -- Lichenr, m. Drinker , zuiper. Tech.], z. V. a. LISSEUR.
Lichine, t. [Bot.] Soort van zeegras n.

Licier, M., Z. LISSIER.
Liciet, m. [Bot.] Wolfsdoorn, kruisdoorn til.,
inijn. (kever m.
soort van jas
ticine, t. [H. n. ] Soort van aard- of loopLicitation , f. [Prat.] Openlijke verkooping
aan den meestbiedende (van een onroerend goed, dat
niet wel onder de verschillende eigenaars kan verdeeld worden) , verkoopinq bij opbod, veiling, a u e1 i e t. - L- volontaire, willige verkooping. - Licitatoire, adj. [Prat.] De veiling betreffend,
eene openbare verkoopinq vereischend.
Licite, adj. [Jur.1 Niet doo r de wet verboden,
geoorloofd: Souvent ce qui est I- nest pas convenable, dikwijls is datgeen, wat geoorloofd is, niet
betamelijk.
Licité, e, adj. (en part. passé van liciter):
Terre ] -e, bij opbod verkocht, in veiling gebragt
land n.

Licitenient, adv. Op geoorloofde wijze.
Liciter, v. a. [Prat.] Aan den meestbiedende
vericoopen (wat aan meer dan één toebehoort en
zich niet laat verdeelen). - Ook als v. n.: Ii faudra
1-, men zal tot openbaren verkoop moeten overgaan.
Licoehe, 1. [H. ii.], z. v. a. LIMACE.
Lioh-, in., beter iussoia.
Licol, m. (podt.) Z. LICOU.
Licopode, in. [Bot.], Z. LYCOPODE.
Licorne, 1. [H. n.] Eenhoren m., fabelachtig
dier met een' langen, regten horen midden op 't voorz. V. a. CHARANCON. - L- de met , z. v. a.
hoofd.
EARVAL. - [Bias.] Eenhoren, eenhoornig paard
met een geitebaurd en leeuwestaart. L- saillant,
furleux, en défense, accroupi, acculé , en repos,
-

-

kunnen. - Lettres, notes ]-es, verbonden letters,
noten t. p1. -. Sauce uien 1-c , goed gebonden,
dikke saus t. Tous yes gens I-s par serinent,
al deze door een' eed verbonden lieden. 115 sont i-s
cl'arnitié, d'intérêt, zij zijn door vriendschap, door
belang verbonden. - Je suis fort 1- avec lui, ik
sta met item in naauwe verbindtenis. - [Jeu]
Jouer en parties 1-es, in gesloten partijen spelen
(zoodat men b. v. van drie partijen twee moet
winnen om den inzet te bekomen. - [Méd.]
Matières i -es, gebonden stoffen (uitwerpselen) . (Loc. pray.) La bécasse est 1-n, de bruid is in
de schuit, de vogel is in de kooi (gebruikelijk gezegde gis het huwelijks-contract qeteekend is), z
ook BECASSE. Entrez, nos ciuiens sont 1-s, kom
maar binnen, treed vrij binnen (tot iemand, die
aarzelt in te treden).
Liége, rn [Bot.] Kurkeik, kurkboom rn.; kurk n. Lever le 1-, den kurkbast afnemen, afschillen.
Serneiies, Bouchons de 1-, kurkenzolen, stoppen t.
p1. - [Minér.] L- fossiie of des montagnes, bergkurk It., soort van asbest. - [Péche] Patenôtres
(le 1-, kurken dobbers in. p1., kurken paternosterwerk n. aan den netrand - [Tech.] L-s de Ia
selie, de beide vleugels of barletten aan de zijden
van den zadelknop. - Liégé, e, adj. (en part.
passé van hoger): Filet 1-, van kuur/een of dobbers
voorzien net n.
Liéèee, t. [Féocl.] Eed in. van persoonlijke
trouw. - Liégenient, adv. [Féod.] Op leenpligtiqe wijze.
Liéger, v. a. [Pôche] Van kurken voorzien
(ccii net). - Llégenx, ense, adj. Kurkachtig.
Lien, rn. Band, riem m., koord, snoer, touw n.,
alles , waarmede men zomenbindt of vastmaakt.
L- de ter , de pailie, d'osier, de jane , ijzeren,
strooijen, teenen, biezen band. - [Mar.] Les Us
des méls, des vergues d'assernhiage, de mastbanden, de rabanden der zamengestelde roos. Les i -s
dune grue, de stutten van eene kraan. - (fig.)
Le 1- du manage, Le 1- conjugal, de huwelijks-

band, echtknoop rn. L- darnitié, de reconnaissance,
band van vriendschap, van erkentelijkheid. Les I-s
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de Ia nature, du sang, de Ia chair, de banden tier
natuur, des bloeds, ties vleesches. Les 1-s de Ia societé, de banden der maatschappij. - [Anc. prov.]
A méchant chien, court 1-, een' kwaden hond moet
men kort houden: men moet slechten menschen
weinig vrijheid laten. - Band m., kluister, boei f.
(in dezen zin doorgaans meerv.): Briser, Rompre
ses 1-s, zvne banden, boeijen verbreken. Z. ook ES.
(fig.) Afliankelijklieiti, slavernij f., inz. liefde
boeijen f. p1. II trouve ses 1-s bien cloux, hij vindt
zijne
kluisters zeer aangenaam. zijne slavernij,
(Loc. fig.) 11 traîne encore son 1- , hij sleept zijne
boei nog na zich, is nop niet geheel van zijn' hartstojt genezen, het gevaar nog niet te boven; Z. ook
TRAINER. -. [Jur.] Double 1-, dubbele band, verwantschap tusschen kinderen van denzclfden vader
en dezelfde moeder. Simple I-, enkele band, verwantschap lusschen halve broeders en zusters. [Tech.] Kneep, beneden deel van den bol des hoeds;
-- kternhaak In. der timmerlieden; - bindlood n.
der glazenmakers.
Liénite, f. [Mid.] Miltontstekin g t.
Lienne, t. [Tiss.j Kettin gdraden m. p1.. die
hij 't weven niet zijn opgeliqt en door welke de
spoel niet is heen gegaan.
Lienteiie, t. (pr. li-an---) [Mid.] Spijsloop,
buikloop 111., waarbij de spijzen onverteerd afvloeijen.
(Het woord veroudert.) - Lientérique, adj.
Tot den maagloop behoorend.
Lier, V. a. Binden, toebinden, zamenbinden,
vastmaken, verbinden, aaneen binden, aaneen hechten, door een' band of door een bindmiddel vereenigen of doen zamenhangen; knoopen, strikken.
L- mm botte de tuin, een' bos stroo zamenbinden.
Ii faut lui I- les bras, men moet hein de armen binden,
knevelen. C'est un ton ii I-, z. FOIl. L- les lettres,
de letters zamenbinden. L- ses souliers, les cordons de ses souliers, zijne schoenen, schoenbandjes
toebinden, toeknoopen, toestrikken. —Le chaux et le
ciment lient les pierres, kalk en tras verbinden de
steenen. —( fi g.) Un serment injuste ne lie jamais,
een onregtvaardige eed verbindt nooit.L- u discours,
les parties d'un discours, de deelen eener rede zamenbinden. L- amitié avec qn. , vriendschap met
iemand maken. L- conversation avec qn., een gespreE, omgang met iemand aanknoopen, zich in
een gesprek met iemand inlaten, in gesprek raken.
Nous avons lie mie partie de promenade, wij
hebben eene wandeling met elkander beraamd. 11
a bien, mal hi sa parlie, hij heeft Zijne zaak, Zijne
onderneming goed, slecht aangelegd. - L- les maitis
a (le., iemand de handen binden, hem werkeloos,
zonder invloed maken. L- la langue a qn., iemand
de tong binden, hem beletten te spreken, te klappen.
- [Fauc.] Le faucon He bien le gibier, de volk
pakt het -wild goed aan. - [Ecrit.] Ce que vous
-

-

aurez lié sur la terre, sera aussi hi dans le cie],

wat gij op de aarde bindt, zal ook in den hemel
gebonden zijn. - SE LIER, V. pr. Zich verbinden,
enz. (in bijna al de beteekenissen van het v. a.).
Les ingrédients se lient hien, de bestanddeelen
verbinden zich goed. Cette sauce se lie, die saus
wordt dik. - ( fig.) Se 1- les mains, zich de handen binden. Se 1- par un serment, Un voeu, zich
door een' eed, cent gelofte binden. Ne nous lions
qua des gens vertueux, laat ons enkel met deugdzame lieden verbindtenissen aangaan. Se 1- d'intérêt, d'affaires avec qn., met iemand gemeene zaak
maken, eene compagnieschap aangaan. Ce fait-lá
se lie h mm autre aventure, dat feit hangt met een
ander voorval zamen. - Ces couleurs, Ces groupes se lient hien . die kleuren passen goed bijeen,
die groepen staan in goed verband.
Lierne, f. [Constr.] Bindbalk; nokbalk m.; rib f.
aan ten gothisch gewelf. - L-s, bodemplanken
eener schuit. - [Ii. n.] Hegge-clematis 1. soort van
witbloemig meelkruid p
Lierner, v. a. [Constr.]: L- one pale, een
paalwerk met dwars- of bindbalken voorzien. Het part. passé komt ook als adj. voor: Voûte
gothique lieriie, geribd gothisch gewelf n.
Lierre, m. (oudtijds hierre) [Bot.] Klimop,
eiloof, veil, klemmerkruid n L- d'eau. waterveil.
L- terrestre of tramnante, Herhe de Saint-Jean,
Rondelette, aardveil n., hondsdraf m., z. a. a.
GLICHOME. - Lierré, e, adj. [Bot.] Met klimopbladen.
1' Liesse, t. Vreugde, vrolijkheid t.

Liestage, m. [Anc. jur.] Regt n. op de over
zee aankomende waren.
Lieu, m. Plaats; ruimte t.; oord, gewest n.
Tout corps occupe un I-, ieder ligcliaam neemt
eene plaats in, beslaat eene ruimte. Le mouvement
fait, que les corps changent de 1-, de beweging
maakt, dat de ligchamen van plaats veranderen.
oil est votre I- de demeure? waar is uwe woonplaats? Un I- de plaisance, de récrêation, eene
plaats van vermaak. lei sera le ]- de rendez-vous,
hier zal de plaats van zamenkomst zijn. En quelque
lieu qu'il aille, je Ie trouverai bien, op welke
plaats, aan welk oord hij ook moge gaan, ik zal
hem wel vinden. Vous Ie trouverez en ce 1- -ei,
gij zult hem op deze plaats vinden. 11 le dit dans
plus dun I-, hij zegt het op meer dan dine plaats.
Hanter de niauvais l-x, siechteplaatsen, bordeelen,
speelhuizen bezoeken. Des l-x écartés, inhabitds,
afgelegene, onbewoonde oorden, plaatsen. L- public,
openbareplaats (schouwburg, koffijhuis, kerk, enz.).
- Les l-x, de vertrekken n. p1. van een huis. L-x d'aisances of enkel L-x, z. AISANCE. - L- de
plaisance, lusthuis n., buitenplaats t. Mettez-Ie en
1- sûr, leg het op eene veilige plaats, bezorq het wel.
Le 1- oft je suis né, má I- natal est Wesel, de
plaats, waar ik geboren ben, mijne geboorteplaats
is Wezel. - Le 1- saint, de kerk. - Visiter les saints
lieux, de heilige plaatsen, het beloofde land bezoe
ken. - Plaats f., rang m. Le 1- d'honneur, de
eereplaats (aan tafel, enz.). Mon père tient le premier 1- dans son village, mijn vader bekleedt de
eerste plaats, den eersten rang in zijn dorp. (Deze
zin veroudert ; alleen in regten zegt men nog:)
Chaque crëancier viendra en son 1-, ieder schuldeischer zal volgens zijn' rang opkomen. - [ Prat.]
Etre nu 1- et place de qn. , in iemands regt en bevoegdheid getreden zijn. - Afkomst 1., geslacht n.,
familie f. C'est un homme de bas 1-, 't is een man
van geringe afkomst. Sa femme est de bon 1-, zij?ze
vrouw is van goeden huize. II sent le I-, don ii
vient, men kan aan hem zien, van welke afkomst.
van wat geslacht hij is. - (fig.) Je tiens cela de
bon 1-, ik heb dat van goeder hand. - (fam.) On
a parlé de vous en bon I-, men heeft in goed gezelschap van u gesproken. - Plaats (in een boek,
geschrift): En quel 1- Platon 1'a-t-il dit? op welke
plaats heeft Plato (lat gezegd. - Tenir lieu de ...,
de plaats bckleeden van, vervangen: Ii me tient
1- de père, hij is mij een vader. bekleedt bij mij de
plaats van vader. —Avoir I-, plaats grijpen of hebben.
gebeuren. Cela n'aura pas 1- , dat zal geene plaats
hebben, dat zal niet gebeuren. - Aanleiding,gelegenheid, oorzaak, reden f. : Il a donné 1- a un
accommodement, hij heeft aanleiding tot een verdrag gegeven. Donnez-moi 1- le vous rendre ser
vice, geef mij gelegenheid om u te dienen. J'ai tout
1- de le ctoire, ik heb alle reden, oorzaak, grond,
om het te gelooven. 511 y a 1-, zoo daartoe redenen
Zijn, ZOO ti grond voorts. - [Astr.] Plaats van eene
planeet, hare lengte, het teeken en den graad van
den dierenriem, waarin zij zich bevindt. - [ Bot.] Lnatal dune plante, stamplaats eener plant. L-d'habitation ordinaire. gewone stand- of groeiplaats. [F! . n. ] Soort van schelvisch, roodschaar, z. (idvenagatte). - [Man.] Ce cheval porte en beau 1-, dat
paard draagt zijn' iwls, zijn' kop sierlijk.— [Mar.] Lde reste, standplaats, verblijfplaats (waar de reis
moet eindigen) . L- d'entrepôt, stapelplaats. L- dallège, ligtingsplaats. - [ Math.] L- gdométrique ,
geometrische plaats, regie of kromme lijn, waarvan
al de punten dienen om een onbepaald vraagstuk
op te lossen. - [Mi] .] L- de gîte, nachtverbljf,
nachtkwartier n. L- de sujour , verblijf-, toefplaats. - [Rhdt.] L-x oratoires of communs, alqemeene bronnen, waaruit een redenaar de middelen put , om zijn onderwerp te behandelen. L-x
communs, gemeenplaatsen, vaak gebruikte uitdrukhingen t. p1., alledaagsche, afgesleten gezegden n.
p1. -AULIEIJ DE, loc.prép. In plaats van, in stede
van: Au I- d'étudier, il joue, in plaats van te studéren, speelt hij. - EN PREMIER LIEU, EN SECOND
LIEU, EN DERNIER LIEU, bc. adv. In de eerste,
in de tweede, in de laatste plaats, eersteljk of
ten eerste, ten tweede, ten laatste of laatstelijk. AU LIEU QUE, bc. conj. In plaats dat, terwijl:
-

L'un dépense son argent, au 1- que l'autre serre
Ie sien, de een verkwist zijn geld, in plaats dat,
terwijl de ander het wegsluit.
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Lieue, f. Mijl f., uur n. II y a une 1- d'ici
a Ja Ilaye, 'S Rage ligt een uur van hier. J'ai
fait hult 1-s par jour, ik heb acht mijlen, uren
daags afgelegd. L- carrée, vierkante mijl. L- cornmune de France, gewone fransche mijl (van 25 in
een' graad des meridiaans). L- de poste, poslmjjl
(van ongeveer UOO meters. L- marine, (ransche
zeeinijl(van 2 0 in een' graad). - (Loc. jrov.)Faire en

quinze jours quatorze 1-s, zeer langzaam, treuzelig
zijn, den slakkengang gaan. Etre a cent, á mille
1-s dune chose, IN' en pas approcherde cent, mille
1-s, ver, zeer ver van de waarheid, van het doel
af zijn; ergens in 't geheel niet aan denken. En
tout pays ii y a une 1- de mauvais chemin, z.
CHEMIN. Ii sent son fripon dune 1- a Ja ronde,
de schurk ziet hem uit de oogen.
Lieur, m. Schovenbinder m. - Lieuse, adj. t.
[H. n.] Chenille 1-, rups, die haar nest uit verscheidene zaniengerolde bladeren of bloemen maakt.
Lie.itenanee, 1. Luitenantschap n., luitenantsplaats t. Ii a une I- dans i'artiilerie, hij heeft ecne
luitenantsplaats bij de artillerie. La 1- générale de
i'arniée, het luitenant-generaalschap bij 't leper. Stad- of stede/couderschap n. - Lieutenant, m.
Plaatsbekleeder (van een' onmiddellijk hooger geplaatsten persoon) , stede-, stadhouder; inz. plaatsvervanger van den kapitein, titel des officiers, die
onmiddellijk in afdalenden rang op den kapitein
volgt, 1 u i t e n a n t; in 't algemeen ieder officier,
die onmiddellijk beneden eenen chef slaat en dien
des noods vervangt. L- gclnéral du royaume, algemeen stede/touder des rijks. - [Mi l .] L- en premier, en second, eerste, tweede luitenant. L- d'ar
mement, de distribution, luitenant van wapening,
van uitgifte. L- colonel, luitenant-kolonel. 1.- gé
nérai, luitenant-generaal. - [ Mar.] L- de vaisseau,
luitenant ter zee. L- de port, officier der haven .
L- en pied, (weleer) oudste luitenant, eerste officier (op een fransch schip). - [Anc. jur.] L- civil,
regter in burgerlijke zaken. L- crirninel, halsregter. L- de police, policie-prefect. - Lieute
nante, f. Voormalige titel der vrouw van een'
officier of ambtenaar, die den titel van luitenant
voerde. - [Anc. mil.] L- -colonelie, luitenantkolonels compagnie, tweede compagnie t.
Liève, t. [Anc. jur.] Uittreksel n. uit een register der leengoederen.
Lièvre, m. [ii. ni Haas m. L- en forme, au
gite, of a l'accroupie. haas in zijn leger. Lever le
I-, Z. LEVER (ook fig.). Couri'e of Courir le 1-, z.
cournu (ook lig.). - L- de plaiiie, de montagpe,
veld-, berg/was. L- ladre, Z. LABilE. - fam.) Etre
peureux comme un 1-, zoo bang als een haas, als
een wezel zijn. - t Gentilbomme it I-, arm edelman, die slechts van de jagt leeft. - (fig. et prov.)
Mémoire de 1-, kort geheugen n. Vouloir prendrc
les I-s an son du tambour, een plan ruchtbaar
maken, dat, om te slagen, geheim moet blijven.
Sommeil de I-, hazeslaap, ligte slaap; het slapen
met open oogen. C'est une somme a prendre sur
Ie dos dun I-, dat geld, die schuld kunt ge wel op
uw' buik schrijven: dat is eene hoogst onztkere,
twijfelachtige ontvangst. C'est tout I- et tout lapin,
het cene is als 't andere, 't is lood om oud ijzer.
Pas pas Ie boeuf prend Ie 1-, langzaam gaat
zeker. Z. ook COLLET, cITE. - [ Astr.j Haas, sterrebeeld van 't zuidelijk halfrond. - [Chir., H. n. ]
EEC-DE-L-, z. aid. - L- de mer, z. v. a. APLYSIE;
MOLE. - [ Anc. raar.], z. v. a. LIUIIE. - Lièvreteaii, m. [H. n. ] JonGe, nog zuigende haas.
Liévrite, m. [Minér.] Soort van ijzererts m.
Ligament, m. [Anat.] Band m., witte, vézetige verbinding der beenderen of bevestiging der
gewrichten, geelhaar, ligam én t n. L. cillaire,
ooghaarband. - Ligamenteu.x, ease, adj.
[Anat.] Bandac/itig. - [Bot.] Vezeliq, dradig. Ligawentiforme, adj. [Anat.] Bandvormiq.
Ligan, m. [H. n.] Soort van bij t. der Philippjjnen!
Ligatif, ive, adj. [Grani.] Verbindend, za-

(

menvoegenci.
Iigatui1e, f. [Bot.] Band- of lintmos n.
Ligature, t. [Chir.] Laatband m., laatverband n.; het omleggen daarvan; het verbinden, inz.
de onderbinding f. van eene ader of van een uitwas; de daartoe dienende draad m. of draden m.
p1., ligatuur f. - [Corn.], z. v. a. MEZELINE,
JiROCATELLE. - [ Cost.] Vrouwen-schoenlint n. -

[Irnpr.] Dubbele letter, koppelletter, stukiettvi' t.,
twee of flle('i letters op één letterstaafje; ..-. ook
vereeniqile letters en woorden in 't schrijven.
[Mar.] Woeling, .cjoii'in.q t., gai'enstrop, pakstrop fl1. - 'l'hdoh myst.] Volslagen opheffing
'(1n 't (levoc'lve)'mo(J(n , zielsverrukking t. -- Naar
't volksbijgeloof: nesteiknoop iii., onunagt f., onvermogen n., al.'; uitwerking van zdkei'e betoovci'inq ,
waarilooi' sOifllfliqC lichaamsceri'igtingen, inz. die
van het teelvermogen, opgeheven worden. - IAgaturer, v. a. [Cluir. ] Onderbinden, een' laatband 01fil('fJjefl.
Lige, wij. [Fdod.] Persoonlijk leenpligtig (min
den vassaal gebëzigd, (lie aan zijn' leenheer door
nog naauu'cre banden ran dienstbaarheid dan (11'
gewone leenman was verbonden) . Hommage I-,
persoonlijke leenpliit in. .I"ic'f I-, 1lOIiltDe 1-, Z. FIEF,
IU)MME. Seigneur I-, onmiddellijk leenheer in. L IE, In. Per.soonljj/, 1'enheei'si'rgt n. - Ligeanee, t. I Féod.] le'ir()OillJjlO' le(fl(Iielist , pc'rxoon ke
lee'npli(/ti(llici(l f. lief cie I-, dienstleen n. - 7 1
gée, t. Fod.] Eed in. van h'rnmanstiouw.-- [H. n. ]
Soort van diode,' ni. -- Ligeiiieiit. adv. [liet
lt's0onl.ij/cc'i !c'(n/;/i(/t. (lien.sllc'enplifjtii/. - Li[
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geuce, f., Z. V. 0. 1.1tE.tXCE.

-

Ligisage, ILl. Al/naast f., (/exl(lCht n. : 1-lomine
de ba ut I-, iPlfl(ifl(l van hooge afkomst, van aanie;Ll()l'en huize. (In (Iii' n zin verouderd.) -- [Coni. ]
t11)0(le Wijit Vail Bluix , sit verschillende druivensoorten; - soort ('((li Orleans-wijn in. -- [Any.
cout.] Regt n. op het houtvervoer.
Ligiiatile, a(/j. [Bot.] Op het hout wassend.
Ligne, f. Jf/•fl streep, linie f. I- droite,
courlie, iii'isde. ('t.(/t(, kromme, (/elIIol:('n lijn. I..verticale of perpendiculaire, oblique, i1l)iizo:Ilale ,
circulaire, loodlijn, schuine lijn, n'atcip(is-l(jii,
cirkel-lijn. 1)eux i -s qui S( ('((U J)erif , twee (I/fan(tel' siiij(leiuIe lijnen. Tracer des I-s , lijnen tickken. (//g.) Suivrc Ja I- da deoir, cie ilionneur,
volgens pIijt , volgens de eer handelen. Ces detix
artistes soul sur in iinnie I-, die beide kun.c-toe/c-n((a,'.c st((((fl (J(Ijft in verdienste, Iii )(((((fl El it (II
première I-, (1(11 ,i',c ten 1(1111/ bekicedea. Etre liars
I-, -ii iet zoo als anderen :j/n , (rile bijzondere .vooi'l
Uitin(1/iei( , niet Ii viigrlg/ccn Zfl. -- [('eogr.,
Astr. , lar.] L- luinoctiale. of enkel L-, z. i'. a.
EQUtFEUR. Passer, Con l'' Ia ]-, de linie ,a.c.dreii
snijden, doorgaan. 1.- ni/i'idienne, inei'i,'liaan-Ijjn.
regie l(jii, i,(iii 1(001(1 tot zili(l in / cliii: (les me,'i(1111/les fJ('tiï)/fIfCii.
L- di douanes, tollinie f., ' - Li tO/k(lflt()i(fl langs tie f/1'ei(fl. L- leidnrapiui(J(ie, teI('gI(!)h'wi1 -1i1( ie, volgreeks van op(Ik(111(1e?' lv(i'ken(Ic I(I('([P(lji/i(fl.
[Anat.] L-s de in
main, lijnen, 5ii'(j)cii (le? hour!. 1.- l)iancile (mddinire) cie l'al)(lOtllifl, witte buikstreep f. La
âpe (in féinur, (lc' scherpe lijn van hel dijbeen.
[Arlilij I_- cie mire, i ijtljjn. vizierlijn. L- dc' hr.
schoollijn. --.. slr. I.- les ai)Îck's, z. ALISIHE.
L- (leS 110(11(15, knoopt'n/jjn. L- des s zygies, lijn
dci syygien, lijn, die (/00?' de lnh(I(lclpunlen van
zon, ((((('(1e ('ii lfl(1(1,l i/lUll, (L'((lmfl(rF' deze laatste
in tegenstand. (opposition) of in ziiinc'n.claizd (eonjonclioti) is. -.- ( Chein. cie ier] L- l'opération.
operatie- of rel'rifiIin(/.s-Ijn , (til', (V((((1()/i ((11 51) 001 ' i1.'t(/ wordt afgebakend. L- d'uii ('lIefluifl (l(' Ier,
lijn of as f., langs U'(//,P ter i'Ctitei In linker z(](Ie (Ic
vei'xi'hil/enil' werken, ('(l(liU'it ('(ii .S/1(10i1('((, bestaat, UYO1'(I(O (i(Lllgel)1'(I()I hij (itbi'ei(Iiui(/: La
I- dAmsterciani (t Rol t('(iani , de spoorweglinie,
de spoorweg van i. tot R. -- [Com. ] L- de couiple,
witte rand aan de rcgtc'c'JJ(le einel ickening: uitgetrokken geldsom 0/) (lien rand. Porter, Metire,
I'irer, Faire entrer en 1- de compte, z. C0)il'TE.
- [Constr., Hort.] .14/n f, snoer, i'igtsnoer, meetsnoer n., meetiijn f. Marquer le bols a Ia i-, hel
hout niet de lijn, de krijtlijn teekenen. Tirer une
murailie a In 1-, eenen muur volgens het rigtsnoer optrekken Plantes des arbres a Ja 1-, boomen in repte lijn, volgens het meetsnoer planten. L- de plomb, (le niveau, loodlijn, waterpaslijn. - [Ecrit., lmpr.] Regel m. II y a quinze
I-s a chaque page, op elke bladzijde staan vijftien regels. Ii faut que le compositeur redresse
cetfe I-, de zetter moet dezen regel regt zeiten. Mettre an mot (1 la 1-, met een woord een'
nieuwen regel beginnen. L- de tête, eerste regel
der bladzijde. L- de pied, onderste regel met quadralen, waarin de signatuur of'bladteekening staat,
.--

-

--

[Adm.]

'

--

-

-.-
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- Je vous écris ces 1-s, pour vous demander, ik
schrijf u deze regels, om u te vragen. Mandez- lui

cela en deux 1-s, meld ofsckrj( (haar) hem dat met
een paar, met weinige regels of woorden. Donner in
1- a qn., iemand aan 't hoofd eens briefs een' ruim
geplaatsten titel peren; tusschen den titel en den
eersten repel eene grooter of kleiner ruimte laten,
naargelang van den eerbied, dien men den persoon
schuldig Q. Mettre hors 1-, buiten den repel, op
den rand schrijven. - [ Escr.] Être en I-, in de
lijn, in de r&qting staan. Soitir de Ia 1-, uit de
lijn, de riqting gaan. - [ Fort.] Verschonsingslinie, verschansing f. (in dezen zin vaak in 't meerv.):
Travailler aux 1-s, aan de verschansingen werken.
Attaquer, Forcer, Conibler les 1-s, de verschansingslinie aanvallen, overmeesteren, vernielen. Lcouvrante of magistrale, dekkende, magistrale lijn.
L- de trajection of L- de feu, vuurljn. L- de
moindre résistance, if/n van den kortsten, wederstand (hij eene mijn). - [MU.] Linie, slaglinie,
algemeene ripting der troepenstelling. Entrer, Rentrer en I-, in linie komen, de linie hernemen.
Rompre Ia 1-, de linie breken, verbreken, niet
houden. Forcer Ia 1-, de linie forceren, vaneen
scheiden (door zich te ver vooruit te begeven). Refuser Ia I-, niet in de linie opkomen, achter de
linie blijven. L- de direction, d'opëration, rigtings-,
verrigtinqs- of operatie-linie. - L- de bataille,
slagorde, linie van balalje. L'armée était rangde,
campée sur trois 1-s, het leger was in dew unity
(slagorden) geschaard, in drie hahn gekampeerd.
L-s combindes, gecombineerde, in verband werkende linien. L- de diniarcation, Z. DEMARCATION
(waar (1sivelijk DEMATIQUATION staat). - Les
pre rn ière5, Les secondes 1-s, de eerste, de achterste
gelederen. - Troupes de 1-, linietroepen (in tegenstelling met ligle, ongeregelde troepen). - La 1-,
de linie, de linietroepen. II a servi dans Ia 1-, hij
heeft in of bij de linie gediend. - [ Mar-1 L- de
combat, de bataille, slaglinie, slagorde f. Doubler
Ia 1- de combat, eene linie tusschen twee vuren
brengen. Vaisseau de 1-, linieschip. L- de force
et de contre -force, aanval- of verdedigingslinie. Lde vitesse, snelzeilende linie, derde marschorde.
L- serrde, gesloten linie. L- de file sur Ia perendiculaire du vent, koerstinie op de perpendicu
L- de bataille au plus près,-airvndew.
bij -de-windslinie van batalje. L- de marche, zeil-,
koerslinie. L- de front, frontlinie. Couper Ia 1de l'ennemi, door de vijandelijke linie heen breken. L-s de reidvemeut, peilingslinien, marschli
finn. L- du plus près, bij -de -windslinie. - L- de
sonde, loodlijn. L- blanche, goudroonde of noire,
ongeteerde, geteerde lijn. L- d'amarrage, witte
mariljn. F11 de 1-, lijngaren n. L- de six fi ls,
zesdraadsljn. - L- d'eau, waterlijn. L- de fort,
lijn der grootste wijdte. L- supérleure , eerste waterlijn, lastlijn. L- de charge, de fiotfaison, z.
CHARGE. L- d'encolure des varangues, kimljn, kim f.
L- du fond de rilblure, hart van de spong of sponfling. L- du pont, deklijn f., strook ni. van het dek.
- L-s de trelingage, hanepootjes n. p1. L-s de bonnettes, lijstlijnen,. - [ Math., Opt.] L- de bi, z. v. a.
COLLIMATION. L- visuelle, gezigisljn. - [ Métro!.]
Lijn, streep f., ie gedeelte van een' ouden duim.
L- d'eau, waterstreep, ll4e gedeelte van een Waterduim (z. POUCE BEAU). - [ Pêciie] Vischsnoer n.,
vischljn: hengel en sim of vischljn. Pèchei a Ia 1-,
met del ijn visschen; hengelen. L- flottante, dormante, vlottende of drijvende, slapende of rustende
If/n. L- de fond, grondlijn. - [ Gmnéal.] Linie,
één g
lijn f., volgreeks van afstammelingen van eslaclit. L- directe of droite. collatérale , masculine,
féminine, regte, zfjdelingsche, mannelijke, vrouweluke linie. L- ascendante, descendante, Z. ASCEN
DANT, DESCENDANT. - [ H. n.] Leng f. soort van
stokvisch.

f

-

-

Ligné, e, adj. (en part. passé van ligner):

Papier 1-, gelijnd, p e I i n i t e r d papier n. [Bot.] Feuil!es 1-es, pestreepte bladeren n. p1.
S Lignée, f. Geslacht ii., stam m., nakomelingen m. p1.: Ce prince mourut sans 1-, na point
laissé de 1-, est demeuré Ie seul de sa I-, deze
vorst stierf zonder nakomelingen, heeft qieene kinderen nagelaten, is alleen van zijn geslacht, van
zijnen stam overgebleven,
Ligner, V. a. Lijnen trekken, met lijnen voorzien, tinidren.
[Véner.] Dekken (aligner).

Lignerolle, f. [Mar.] Opgeslagen, uit de hand

geslagen lijn f.

Lignette, t. Middelmatig bindtouw n. voor

netten. Ook z. v. a. BRIJMET. (Er staat verkeerdelijk 1JRUMEL.)
Ligneuil, m. [Tech.] Pek- of pikdraad n.
Ligneux, euse, adj. [Bot.] Houtachtio; van
hout. Tige 1 -euse, houtach/igen stengel m. Fibres
1 -euses, houtvezels f. p1. - Le corps 1- de l'arbre.
het hout van den boom. - LIGNEUX, m. of Ligui
ne, f. [Chim.] Houtstof, overkorstende of incrusérende stof f.
Linieole, adj. [H. n. ] In 't hout levend.
Lignide, t. [Chim.] Organische, naar hout gelijkende stof f.
Lignifè re, adj. [Bot.]iloutdragend, hout gevend.
Lignification, f. [Bot.] Overgang m. tot hout,
houtwording t. - Lignifier (se), v. pr. Tot
hout overgaan, in hout veranderen, hout worden.
• Ligniforine, adj. Houtvormig, naar hout gelijkend.
Liguine, f., Z. L1GNEUX
Ligniperde, adj. [Bot.] Houtbedervend,
Als subst. t. Houtbederver, hout- of schorskever m.
Liguiqtie, adj., Z. PYROLIGNIQUE.
Lignite, m. [Miiiér.] Bruinkool f., aardharsig,
fossiel hout, ligniet n., eene brandstof van gelijken oorsprong als cie steenkool en veel naar deze
gelijkend.
Linivore, adj. [EL n.] tIoulvretend, houtvernielend. - Als subst. m. Houtworm m.
Li''no1et, m. [Constr.] (zelden gebruikt dan
in): Eo uvrir en 1-, de nok van een gebouw met
leijen dekken.
Lignosité, f. Iloutachtigheid f.
Liguotilot, 111. [Agi'ic.] Dwarsloopende schut(gue 1-.
paal rn. der wijnstokken.
Lignuode, adj. [Mid.] Roetkleurig: LaoLigombeau, m. [H. n.] Kleine zeekreeft f.
Ligoristes, m. Pl. [H. ecci.] Ligoristen, liq 9ianen of redemptoristen m. pt., eene naar die
der jezuïeten gelijkende orde in Italie en Oostenrijk, door Aifonso Liguori gesticht en in 17 4 9 door
Benedictus X] F. bevestigd.
Ligise, f. Verbond, eedgenootschap n.., verbindtenic f. van vorsten of stoten, om zich tegen een'
qemeenen vijand te verdédiqen of wel om dien aan
te vallen, wanneer zij gelijke belangen van godsdienst en staatkunde te handhaven hebben; inz. het
eedgenootschap of de zamenspanning der rooraschkatholjke partij tegen de koningen Hendrik II!. en
Iv. van Frankrijk. in 1576 door den hertog van
Guise gesloten, ligu e f. - ( fi g.) Zamenspanning,
zamenrotting f., komplot n. - Liguer, v. a.
Verbinden, in een zelfde verbond vereenigen. SE LIGUER, V. pr. Een verbond aangaan, in een
verbond of eedgenootschap treden; zamenspannen.
4
Lineur, m. , -ueuse, f. [Hurt.] Aanhanper m., aanhangster 1. der Ii g u e ten tijde van
Hendrik III. en IV., eedgenoot, ligist of iiguist IT!. en t.
Ligulaire, adj. [Bot.] Tong- of riemvorini,q,
lang, dun en plat. - Als subst. f., z. v. a. CINERAIRE.
Ligule, t. [Bot.] Tongetje, tongvormig blaadje
of bloemblaadje n.; halve bloemkroon t. - [H. n.]
Onderlip f. der insecten. - Iliemworm, soort van
ingewandsworm m. - [Tech.] L-s, lange en smalle
duigen f. pi. - Ligulé, e, adj. [Bot.] Tong-,
riemvormig. - Liguliflore, adj. [Bot.] Met
tongvormige bloemen. - Ligulifollé, e, adj.
[Bot.] Met tongvormige blaadjes. - Ligulifor
me, adj. [Bot.] Tong- of riemvornsig.
Lignoristes, ID. pl. , Z. LIGOIUSTES.
Ligure, f. [Minér.] Edelgesteente a., waaraan
men vroeger 't vermogen toekende om de geelzucht
te genezen.
Lig'irite, f. [Minér.] Liguriet m., eene delfstof, aan de oevers der Slura in Ligurie aangetroffen.
Ligusticuin, in. (pr. —kome), z.v.a. LIVECHE
Ligustrum, m. (pr. —trome) (Bot.] Liquster, mond- of keelkruid n. (trodne), eene plant,
die veelal tot heggen wordt qebtziqd.
Lilae, m.. Z. LILAS. - Lilacé, e, adj. [Bot.]
Naar de spring gelijkend. - LLLACEES, f. p1. Syringeplanten f. p1. - Lilalithe, m. [Minér.j,
z. V. 0. LEPIDOLITFIE. - Lilas, M. Syringeboonz,
syringestruik m., spring of sering, spaansche viler 1.,
t

-

- -

LIL1E

-

een bekend luinqewas; - ook: de licktblaauwe,
paarsche kleur der bloemen van dit gewas, lilakleur I. (Couleur de 1-, of als adj. Couleur 1-.)
Lilée, t. {B0LJ Soort van cypergras n.
Liliace, e, adj. [Bot.] Lelievormig, lelieachtq
- LILIACEES, t. p1. Leliegewassen n. pl., leliin f.
Liliago, in. [Bot.] Europ4sclte slaaplelie f.
l.sphodèle). - t LiliaJ, e, adj.: Le sceptre 1-,
de lelie -scliepter in. de scitepter der fransche koningen, (Plur. m. lillaux). - Liliaspliodèle, 1.
[Bot.] Wilde hop f. - Liligère, wij. [Bot.]
Leliendragend. - Liliiflore, adj. Met lelienchtige bloemen. Litiiforiiie, adj. [Bot.] Lelie
-vormiq.
Lilith, m. Nachtspook ii. in vrouweqedaante,
dal de kinderen steelt; de doodsengel ni. bij de
joden. - [EI. n.], Z. V. a. ENGOULEVENT.

t

LIMINARCHIQIJE. 10
roodachtige (1(11(1- of tuinslak 1. -- [Teelij
vijl I.
U4iiiiatioii I '[ccli. I liet rUle,?: 11(1 iiik'n

101 PjjI.cCl. -- I.i iiiatule, t. ( re,klw. van lime)
Itl('tlie vijl f, . vijltje ii., handvijl 1.

LiiiiItrde, t. [Rit.] 50011 1(11 ala n t 1fl. (inuk)
1iiitbe, Iii. j t.'.l . I Buitenrand iii. iii, ('ei

/lO!fll'itiqc/((l(!Ifl. . [Mailij In graden verdeelde
1(111(1 f((7( ('('Ii I1((lth('i(l(lti,,eh (LOl Itu if/ ,

('all it'll

quadrant, sextant, enz..-.- [Bot.]flood van een
bloeiablud of COO' b1(1('lflkllk.[t u ciiilol. ] . z. v. a.
;(M B E.
i.niai:s, ii. p1. [Calli.] _4/'1J('OIl(lL'I(l0
111(1((t.t (Jij (10 lit!, i()OI'l)l'l'(J m.,. ('(lOi'iui'1Li11 II. (lt'r
Iii'!, looi' Oflfp'(la(l/)t (J0."tOt'l(,l kinderen
I'll ., (10 in (lit
verblijf tall (l(' erfzonde gereinigd en voor i/tn helOt'1 (/('s('Iliht worden; -- .001t(/('li/1 hel1epoi1C1al
cool' (10 zi('lOu( (l('l' I'iI(lCI'Cl( ('(1, 1 Oude 'l''cla,ne'nt,

Liliurn, In. (pr. -ome) [Anc. mid.] Levens- ('t', 1,0fL' verlossing (110!' Christus' 1l((lel'(lalii(fJ ter
geest in., levenswater n. (doorgaans 1- de Para- bile luid jilaulo ,t'Inid.
141;nher of Liiibie, Iii. [ (uui } Kaveling. of
celse qeheeten), de absolute of w atervrije alkoliol
der nieuwere scheikundigen.
partij I. r(,ii ÇO
Lilliputiens, in. p1. (pr. t=e) Lilliputters,
1iiiibifère, hIJ. [ Bot.,I I . ti. ] .1"t (/k1('Ui'(l('ul
bewoners van het verdichte landje Lillijuet (in rand III.
Gte/livers reizen door Swift) , wezentjes, die niet
Liinhllhthe (}/ Liuibite, in. i \Iiiiéi.Gele
çjrooler dan een duim zijn. - (fig.) Un Lillipu- V(L1IO1,(i.\('ii' cliii' F. (ii' Iti''i.t(j(lu).
tien, een zeer klein mensch, een dwergje n. Linie, F. [Tech.] J,f ijzervijl; houtr asp 1 , t.rude of unoutlan te. grove ijj. 1.- tlout'e, f/jiie tij!.
L1LLIPIJTIEN, NE, adj. Dwergachtig, zeer klein,
nietig, onbeduidend: Bibliothèque I-ne, lilliputsche, zoetvijl. 1.- ('airee. l'(1s/V[/1. 1.- ii trois cornes of
zeer kleine bibliotheek t. Politique 1 -ne, nietige, (Ii t iers-point,. (l1'l('1i'111t0 t'jI. L- (00 t lie of á COUkleingeestige staatkunde t.
teau, irut'.rjt, snijvijl, zaa g vijl. L- ii lo'a. /1(1111e
Lillois, adj. (van Lille of Rijssel): Chien 1- of vijl, armvijl. t.- ii imniin. 11U1l(1C(/l. I.- sourde, l;//'
artois, Chien quatre-vingts, of als subst. Un 1-, vj1. dieven vijl, snijvijl. I.- ('ii q ueue (II rat , 1,/tulp
een r(jsseisclie of artesische hond, rfjsselaar in. ronde t'jjI, 1'(Ilte.Stll(lI 1 m. L- I 'an'.' ltait. 1U'('('sIl ij(lt'1((C nijl. I.- ii l'LIiiIO de, sauce, Il(11l(' ronde vijl.
(eene bastaardsoort).
Li ntace, f., Limas, rn. [EE. n.] Slak zonder L- i (105 de ca t ie, .ci)its vj1. L - (uIl1k1 (. ,'ebi'oIo'n
huisje of schelp, naakte slats t. - LIMACE, t. [Mécan.] vijl. i.- á 1iOttI11'(. P(iif1('11!. I.- :1 tlIilliC le-. vis, snijSchroef t. van 4rchiinedes. -- [Arch.] Escalier a vijl, .s('hl(l('ftIljJl'lJl. t.- iL focal 0/'(JtIulI'cItl te, ii','1- of en limacon, Z. ESCALIER. - Limacé, e, 1(111(11' (iiliit'ijl. 1- ii' .tIlt'uiIu(tiul(. (111 i1('/11.' t(j1. 51100adj. [EL n.] Naai eene stak gelijkend. - LIMA- t'ijI. I.- l'uuiu lie of ui aiguille, IaIcjj1. 1.- en cctir.
luii't('jjI. L- le lou I 1[n . 1'11l(lvjj'. I.- iou'al101e,
GES, M. p1. [H. n.] Slakken 1. p1. zonder huisjes.
Limachelte, t. [Minér.] Scheipaardigmariner n. t'jjl van (/('I[IIL(' breedte I',? iliI'le. Dents (ie in I-,
t(I11(1C1( Ill. pl., .\j)its('fl f. /;i. (l,'i i(1!. (Ile !iuiie ne
Limacial, e, adj. Slakvormiq.
Liniacie, t. [Bot.] Kiouterplant f. van Go- hurl 1115. (Iii' i//I ('(it 11 iet, neemt Il ii'! o/'. - (/ij.)
.q.)
iiIiO I- soiirde , t is ('('I, (J1('.lfI('I. t J i' ''f t ze
chinchina.
Limaeien, ne, adj. [EI. ti.] Tot de stak be- cii/itei' (le 00111: ook: 't is ('t'!? SllLi)1('ioI kU'(l(i(I of
hoorend, naar de stak gelijkend. - LIMAC1ENS, M. vergif. iis'(I. Bepuii In I- sur IIO Otis ace,
p1., z v. a. LIMACES. - [ Anat.] Tot het slakken- ('I'll (((Pile, geschrift v(','IJoi('i'('li, polijsten , nazien,
huis (in het gehoor-orgaan) behoorend. - Li- beschaven. St' sei' ii trop rudement it hi 1- , al te
inaciforme, adj. Slakvormig. - Liniaein, e, .S('!l0'j1 beaoi'ileeleii. -- [Bot.] [. dotic. 1;li',io' zoete
limoen Iii. --- [Chasj L•ii i,/' dagues ilii sauIaluti,
adj., z. v. a. LIMACE.
Liniaçoii, m. [Ft. n.] Sche lpslak, huisjessiak f. onder 1).u/L' E. [11. nJ t1(1/'ijJz('l' n . . zIJ' zeldL- de terre, qenseene tuinslak. - (Loc. prov.) zame oostindische i(liCijl. liui t'. L- (IC iner,
C'est un 1- qui sort tie sa. coquille, 't is en stak, zeeschuim II. (((li( (It'll o e ver. ..- Pt'CIL(j 1.-s, v/ale.
die uit hare schelp kruipt (van een' gering' man, ('/J'('a 001(1' ill
I.i ilLé . (1, (((II. ('n jicti'l. /1(lslé C/fl IiuiIer) : Du
die de grooten wil nadoen). - (Prov.) Contre Ia
fluit s'arrnent les 1-s, zet/weer is ieder schepsel in- fer l)i(ll 1-, jo'i1 l)('i/1(/ ij*zer Ii. - Les vers de ie
geschapen. Autant cliernine un homme en on jour Poele souul bieii 1-s, (11.' reizen ('(l?l t/hij (li('btCl' zijn
u'en un an le I-, wie langzaam gaat. wordt spoe- 1(1(111 iv1t'ii ii(/ qi'rjj/I. CC('i' zii'qrii/'li; b.'u'ei'/et. qelikt.
g ingehaald. -- [Aunt ] Slakkenhuis n. (van den
Linie -bois, in. [11. ii . ] Iloutbooi'dei' (een insert).
JiIIIéndr(-hie, I. [ Ant . .i. } Ilart'nnjizig( it.
doolhof in 't oor). - [ Arch.] Etcalier en 1-, z.
ESCALIEII. - [ Mécan.], z. v. a. L1MACE. -- Slag- - Liunéiiaiehique. wij. LE;t (1j)zi!1 betreffend.
au.
rad n. (van horloqien, pendulen). -- [ThitI.] Ge- -.-- LiliIénal'que , (II. Iiovu'n(l/'ziqtei , I I in uiëe, Sirop de 1-, slakken-gelei, slakken-siroop 1. - 11 (1 i 1' ii iii.
Liiiier, t'. (1. ['fech.1 Vijlen, bru'[jlu'n. doorLimaçoiiesque, adj. (burl.) Slakvorini,q.
Liitiaçontie, of als adj. Chenille I-, t. [Ii. n. ] vijlen . 1.- Ie COlioli 1 ii II iuiil . (1(11 101))) van 1'iu
Naam eener schoone ruige cups.
f/('U'('l'l , berjjlen. - (/1!.) 1.- tin oUvr',i'_n'. ee n II'Cik
ZOi'(ji'(1l(li(J i'el'l)elel('il, beschaven, bev(jIu'n , likken.
S Limaçonnei (se), V. pr. (woord van St. -Simon) In zijne schelp kruipen, zijn
e horens inI.- nil ill/i rii, ciii lll(lCi'(i.S' u/iOoq 11((il(t'i( . du'oa
trekken.
leggen. - • SE l.l'ilLIi, V. /11. , Z. V. a. S'ELiMEH.
Lirnaçoniiière, f. Slakkentuin m., slakkent Liiiiestre, fl1. [Com. ] Geképerde .a'i'qi' I.
Liinette. 1. [Bot.], z. v. a. LiiiiE doii('(. Eau
perk n., afgesloten plaats ter bewaring van levende
slakken tot voedsel. (haa(jetand m. tie 1-. 1iin()elis(lp . 1. -- J4inueltier, in. .Bot.] LiLiinaeule , f. [H. n.] Geaderde versteende 'illO('l(l)OOill fl1.
Liwaille, 1. Vijlsel, vilstof ii. L- d'argent,
Linieiii', in. [Tech.] Vijler in.
de Ier, zilver-, ijzervijlsel. - Prentire de Ia 1-, staal-t Liiiaeux, euse, ad./., Z. V. a. LIMONEUX.
vijlsel innemen
Liinieole. iiu1j. IL. n.j In 't slijk, in ll1)('F'US(Cfl
Litnaire, m. [Pêche] Jonge tonijn in.
levend. - LLMICI)l.ES, in. pl. Moerasvogels 111. p1.
Lirnarchie, t. [M e d.] Liet verhongeren (LI- (snippen, 1)lltVi('Ieil, our.). -.. IinIieiLIe, t. [IL. n.j
,

.

1

MOCTONIE).
Liniassde, t, [H. n.] Kleinste, maar smoke-

kste scholsoort, schar f. (inz. in de Noord- en
ostzee). - [Constr.] Plot en smal stuk hout,
bind n., gording 1. - [Men ] Breed liniaal n. [Mar.] Smarting t. (geleerde strook doek tot touwbekleedinq). - Liniander, v. a. [Mar.] Met
smarting bekleeden. - Limandoide, adj. [II. n. ]
Scharvormig.

g

Limas,

m. [H.

tij,

Z.

V. a. LIMACE,

inz. de

z. v. a. II.110E.

Liiiiiev, fl1. [Cha s .] Speurhond 111. - (fik. et
de lui 1(OIi(( , de speurhonden, .1)11011ni/fl , handlangers fl1. /)l. dei' politie.
Liiiiifor.iie, adj. 1'ij1roi'mi, vjjlachtif/, ruw
(115 eeoc vijl.
-t. Liiuiiiaire, adj. [Litt.] : al)Itre 1- (prélinlinaire) , inleiding, voorrede f.
Liminarehie, 1. [Ant. rom.} Antht ii. van
grensbewaarder. - LirnivarehIque, adj. Dat

fain.) Les I-s
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ambt belreffend. - Liminarque of Liiiiitarque, rn. Grensbewaarder m.
Limitatif', ive , adj. Beperkend, bepalend,
binnen zékere grenzen besluitend, I i m i I a t i e f.
- [ Prat.] Legs 1-, Disposition 1 -ive.
- Lituitatiwi, f. Bepaling, beperking t: On lui a donné
un pouoir sans 1-, men heeft hem eene onbepaalde
volmaqt gegeven. L- du prix, prijsbepaling f. Somtijds z. v. a. LIM1TE, DEMARCATION. - Limitativerneut, adv. Beperkenderwijze.
Li mite, l. Grens, grensscheiding 1. (doorgaans
in 't meert,.) L-s, grenzen, I i m I ei e n f. p1. (van
een' staat, gewest, landgoed, veld). Le Ruin est
une 1- formée par Ia nature, de Rijn is een door
de natuur gemaakte grensscheiding. Etendre les
1-s dun Etat, de grenzen van eenen Staat uitbreiden. - [ Astr.] Les I-s das planèles, de uiterste
afstanden der planetenbanen van den dierenriem.
- [Math.] L-s des racines dune équation, de
grenzen van de wortels eener vergelijking. L-s d' un
problème, grenzen van een vraagstuk, getallen,
tussehen welke de oplossingen besloten moeten zijn.
- ( fig.) C'est un homme, qui ne donne point cle
1-s a ses désirs, 't is een man, die aan zijne begeerten geene palen stelt. Vous sortez ties ls de Ia
raison, de votre clevoir, gij handelt onverstandig,
gij gaat uwen pligt te buiten. - Llniiter, V. (1.
Begrenzen, omgrenzen, bepalen: La mer limite la
France au coucliant, de zee bepaalt Frankrijk ten
westen. - ( fig.) Binnen zékere uitersten beperken,
bepalen, vaststellen, limiteiren: Dans cei'taines
villes, on limite le prix lu pain, in zëkere steden
bepaalt men den pr)s van het brood. L- le pouvoir,
les droit le qn. , iemands volmagt, magt, iemands
rëgten beperken. - SE LIMITER, V. pr. Beperkt,
bepaald worden. grenzen hebben: Notre imagination
ne se lirnite jamais. - Het vort. passé is ook adj.:
Monarchie l-e, beperkte monarchie of eenhoofdige
regéring I. Teinps 1-, beperkte, bepaalde tijd M.
Esprit 1-, beperkt verstand n.
Lituitrophe, adj. Aangrenzend, naastgelegen.
Pays 1-, aangrenzend land II. Cette province est
I- de l'Allemagne, deze provincie grenst aan Duitsch
- [Ant.] Colonnes 1-s, grenszuilen f. p1. -land.
Lituneophile, Limnophile, adj. [H. n. ]
Gaarne in moerassen of goden zich ophoudend.
t Litnneudétique, 1, [Didact.] Kunst f. om
het schip op zee de gewilde rigting te geven, stuurmanskunst, zeevaartkunst 1.
Limnite, t. [Minér.] Boomsteen m., die een met
boomen omgeven meer voorstelt.
Lirnnoptènes, m. p1. F U . n.j Moerasvogels m.
pi. - Limnorthoptèues, m. p1. Snelvliegende
moerasvogels in. p1.
Lituoctonie, 1. {Méd.] Hongerdood rn, z. v. a.

LIN]AMENT

-

,

- Liuiouei, V. 51. [Eaux et for.] Rout krijgen,
dik genoeg om er dissetboomen van te maken. S L1MONER, v. a. [Cuis.] Visch in heet water van
de aanhangende slib reinigen. - Liiiaoue.ix,
euse, adj. Slijkerig, slibberig, modderig: Ituisseau
1-, slijkerige beek f. - [ Bot.] Plantes 1 -euses, planten 1. p1., die liefst in modderigen, drassigen grond
wassen. - Litnoneux, rn. [H. n. ] Sljjkgrondel m.
- Limonier 111. [Bot.] Limoenboom m., een
der schoonste en meest voorkomende citroenboomen
van Zuid-Europa. - [ Charr.] Disselpaard, lamoenpaard n., paard in de disselboomen. - Limonière, t. [Charr.] Gaffeldistel m. (vaneen rijtuig).
- Viervoetig rijtuig n. met een' gaffeldissel. - Linionite, 1. [Minér.] Zode-ijzersteen, soort van
ijzererts, Ii m 0 55 i e t rn. - Lituoselle, t. [Bot.]
Moeraskruid n.
Liniousiti of Llinosin, In. Metselaar, grof
metselaar rn. (op de wijze van die uit het voormalige fransche landschap Limousin of uit de stad
Limoges). -- (Loc. pray. et pop.) Rave de L-, klein
en dik vrouwtje. Zeste de L-, in wijn gedoopt stuk
brood n. Manger du pain comme un L-, een duchtig
broodeler zijn. - [Coin.] Un 1-, of als adj. Un
cheval 1-, een paard uit Limousin. - Limoii,

-

sinage of Llrnosinage, rn., Linioutsiucrie
of Lltnoslnerie, f. [Mac.] Grof metselwerk n.

(als dat der Lirnousins).—'Llmousiue, 1. [Bot.]
Gewone, roode en witte anensoon of windroos 1.
Limpide, adj. helder, klaar, zuiver, doorschij
nend: Eau, Source 1-, helder water n., klare bron 1.
- (leg.) Style 1-, klare, zuivere stijl rn. - Lim
pidité, t. Helderheid, klaarheid, zuiverheid, doorschijnendheid f.
Limule, f. [H. n. ] Moluksche krab f.
Limure, f. [Tech.] Het vijlen; vijlwerk n.,
bevjling f., - somtijds ook z v. a. LIMAILLE.
Lin, rn. [Bot.] Vlasplant f.; vlas n. Filer do
1-. vlas spinnen. Graine, bile de 1-, lijnzaad n,,
lijnolie f. Fit de un, vlas- of linnengaren n. Toile
tie lin, of enkel L-, vlasdoek, linnen n. - Gris de
1- z. GRIS rn. - Verscheidene vezel- of vlasachtige voortbrengselen dragen ook den volksnaam
un: L- des marais (of Linaigrette) Wolgras, katoengras n. L- étoilé, soort van weegbree 1. L
(of linaire), vlaskruid n., vrouwenvlas,-sauvge
wild vlas. L- aquatique, mann, soort vanwiern.
L- de lièvre of L- maudit, z. v. a. CUSCUTE. L- incombustible of fossile, z. v. a. AMIANTE. L
de Ia Nouvelle -Zélande, Nieuw-Zeelandsch vlas n.
(phormion). - Linacé, e, adj. Naar vlas gelj
kend, vlasachtig. - LINACEES, f. p1. Vlasplanten,
vlassoorten f. p1.
Linaigi-ette, Linaire, z. onder LIN.
Lince, f. [Corn.] Chineesch satijn n.
Linceul, m. Doodkleed, ljklaken n., doodwade f.;
LIMANCHIE ,
Lirnodore, m. [Bot.] Soort van oostindisch - weleer ook: beddelaken n. - (Prov.) Le plus
riche n'eniporte qu'un I-, ook de rijkste moet bij
standelkruid n.
Lltuoges (naam eener fransche stad, depart. den dood alles achterlaten.
Linçoir, m., Z. LINSOIR.
Haute-Vienne) (Loc. pion.): Convoi de L-, eindeLindor, ni. [Jeu] Kaartspel a., waarin ruiten
boze pligtplegingen f. p1. - j Oeuvre, Ouvrage of
zeven de hoofdkaart is en 1 i n d o r heet (ook nam
Travail de L-, allerlei emailleerwerk n.
jaune ge/weten).
Litnoine, f. [Bot.] Zeelavendel f.
Liné, e, adj. , z. a a. LINAC.
Lirnon, m. Slijk (slik) n.. slib 1., bezinksel der
Lluéaire, adj. Wat door lijnen geschiedt, tot
stroomende wateren. L- argileux, kleiachtig slib.
- (fig.) Nous somes
tons formés (of pétris) du lijnen betrekking heeft, volgens lijnen, ljnvormzg,
m
même 1- , wij zijn allen uit hetzelfde slijk ( uit 1 i n e a i s. Dessin 1-, teekening door lijnen, lineairdezelfde aarde) gevormd, gekneed, wij hebben allen of omtrek-teekening. - [AlgOb.] Equation 1-, verdenzelfden oorsprong. - LIMON, m. [Arch.] Trap- geljking tusschen twee veranderljke grootheden,
wang f., schuin stuk hout of steen, dat de treden waarvan ëine slechts tot de eerste magt gaat, lien de leuning van een' trap draagt. - Limon, rn neaire vergelijking f. Problème 1-, vraagstuk, dat
[fort.] Limoen rn., soort van kleine, bleeke citroen door zulk eene vergelijking wordt opgelost, itnëatr
met dunne schil. Jus de I-, limoensap n. - [Mar.] vraagstuk n . Quantite 1-, grootheid, die slechts déne
Jakobsladder f., naam der sterke einden touw, die afmeting (lengte) heeft, lindaire grootheid f. - [Bot.]
als laddersporten dienen om in 't want te klimmen. Feuille 1-, lijnvormig blad n., lang en zeer smal
-- [Charr.] Disselboom ni., lamoen n. Mettre un blad met bijna evenwijdige zijden, gelijk die der
vheval dans les 1-s, een paard in de disselboomen meeste grasplanten. - LINEAIRE, M. [H. n. ] Naaldvisch in. - Linéal, e, adj. (zonder m. p1.) [Beaux
ipannen.
Limouade, f. Limoen- of citroenwatern., een arts] De lijnen (van eene teekening, eene schilderij,
verkoelende drank van citroensap, water en suiker, een gebouw, enz.) betreffend. - [Jur.] In regte
li m o ndde 1. L- it la place, ijs-limonade. L- sèche, lijn voortgaande, 1 in e a a 1: Système I-, ltneaatlimonade-poeder n. - [Pharm.] Verzoete zuur- systeem n., bepaling der erfopvolging naar de naaste
drank m. - Lituonadier, ni.. -ière, 1. Limo- linie (rij der descendenten). - Linéalement,
nade-bereider of -verkooper m., limonade-bereidster adv. Met betrekking tot de lijnen.—Liuéameut,m.
of -verkoopster 1., kof/ijhuishouder rn., -houdster 1., Trek, fijne lijn op 't gelaat, gelaatstrek, gezi gtst rek.
die ook limonade e. a. verfrisschende dranken schenkt: wezenstrek n., tin eamént ii. - [Physiol.] L-s,
buffet houder rn., -houdster, buffet juffer f. - Li- Eerste sporen van bewerktuiging bij de menschelsflce
monellier, m. [Bot.] Soort van limoenboom rn of elierlijke vruchtkiem. - (fig.) Ii na encore tracé
--

-

-

-
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-LION.

LIN1ARIFOLJ1

que les premiers i -s ie son ouvrage, hij heeft pas
cle eerste schets, de ruwste omtrek/gen van zijn. werk
gemaakt. - Linéarifolié, e, wij. [Bot-] Met
tijnvorini.qe bladeren. - LinéaiiJob&, e, adj.
[Bot.] in lijnvormige lobben verdeeld. - Linéatifolie, e, adj. [Ant.] Met evenwijdi g e bladribben.

Linées, f. [Bot.], z. v. a. LINACEES.
Li iiéol aire, adj. Lijn-, streepvormiq.
Liiiéole, f. [F!. iij Soort van bloedvink M.
Liiiéolé, e, adj. H. n.j Met gekleurde strepen of 1nen geteekend.
Idnet, in. [Coin.1 Soort van linnen n.
Linefte, 1. Lijnzaad n. - [ 11 . a.], z. V. a.
LJNOTTE en TRYGLE.
Liriga, Lingarii,

in. [Rel. iiid.1 Het mannelijke li(i n., vereerd als zinnebeeld van de t eelkracht
der natuur (z. v. a. phallos bij de mede Grieken).
- IJugauiistes, m. p1. Priesters iii. p1. van

den lingain.

Lingaid, m. [Tiss.J Gepapte kettingdraad m.
tot keeslellinq van de draden, welke onder 't weven
breken. - [Pèclie. Com.j , Z. V. a. LJNGUE.
Linge, in. Lijnwaad, linnengoed, linnen n.
Menu 1-, fijn linnen (hals-, zakdoeken, enz.).
Gros 1-, groot of grof linnen (slaaplakens, hemden,
servetten, enz.). L- le corps, de lit, tie cuisine,
de table, lijf-, bedde-, keuken- , tafellinnen. L
plein, oeuvié, effen, gewerkt of gebloemd linnen. Uit 1-, een doe/c, droogdoek rn Un 1- a barGe, een
scheerdoek m. C ban gerde I-, ander ofschoon linnen
aandoen. - (Loc. prov.) Ii na pas plus de force
qu'un 1- mouillé, hij is zoo slap als een vaatdoek
(van een zeer zwak gestel, zwak karakter). Etre
curieux en I- sale, altijd vuil linnen dragen, zeer
onzindeljk zijn. Layer son I- sale en familie, zijne
familie-zaken, huiselijke oneeniglieden in stills, binn enshuis afdoen. - (pop. et fam.) Cest tin vrai
paquet de 1- sale. 't is eene repte lotebel. slet. Linger, m., ère, f. Linrenkooper m., -koopster f.;
linnençoedinaker m., -maakster f.; linnennaaisler f.
II est I-, Elle est l-ère, of als adj. 11 est marctiand
I-, Elle est marchancle I-Ore, hij, zij handelt in
linnens. - [1-1. n. ] Linnenmot t. - Lingerie, 1.
Linnen- of ljnwaadhandel n,; bedrijf n. van linnenkooper, von linnenkoopster; - linnenwinkel in.,
linnenkraam f.; - linnenkamer f. - Liiigette, f.
[Corn.] z. V. a. ESIAGNOLETTE.

Liiigot, M. Melaalstaaf , baar f.. gegoten stang
metaal (inz. van goad en zilver) ter verdere verwerking. - [Chas.j Stukje lood of ijzer n., dal
soms de plaals von kogel vervanpt, schroot li. [Impi'.] 1 lol wit n. , qeqolen aanvallingsblokjes. -

Liiigotiêre, f. {Tech ] Staafcorin m. - Liiigotifoime, a(ij. ['l'ech.J Slaafvorinig. - Liiigoiter. V a. 1l'ech} Staven of baren gieten.
Lingual, e, wij. De tong belreffend, tot de tong
beltoorend. - Ant.] Muscle I-, tongspier f. Arlère
l-e, tonqslagoder f. Os I-, lonGbeen n. (os hy (ilde).
-- [Grarn.j Letires, Consonnes, ArUculationS ]-es,
o r als subet. LINGUALES, f. p1. Tonlellers f. p1.,
tongmedeklinkers, tonklavken ni. Vl. - [Chir.j
Bandage I- ofalseubol. LINGUAL in. i'onqverband n.
Liugiiard, Liiigouard, m., Z. V. a. LINGUE.
Liugiiatule, f. [I-I. nj, Z. V. a. LIGULE.
Liiigne, f. [II. n.j Leap f. , langste en slankste
visch van 't kabeljaaawgeslacht (ook morue longue
gelieeten).
[

ij

Mar. Spilpal , ijzeren pol m.
Lii.giiet, rn
aan den voet van 't gangspil. - [Corn.] Soort van
[

]

(die f.
satijn
taalslu—I-. Li tigni eiiltii re, t. Taoibeoefeninç/.
toni voorfl.

Liiigiiifèie, a(ij. [H. n. ] Met eeoc
zien. - Liiiguiifolié, t?, adj. Met ton qvormige
bladeren. - Liuguiforine, adj. [Fl. n. ] Tong-

vormi7.

Liiiguiste, m. Taalkenner, laolgeleerde, tin- Lingiiislique, f. Algemeene taalkunde, studie (Ier talen in baar ondrrlingver ban!,
1 in fl vist i e k f. - .41e adj.: Wat tot de wijsgeeriqe en vergelijkende taolsludie betrekking heeft,
Ii n gu i S t i S C 1: Tiavaux , Dicouvertes I-s , taalkundige, linouí,ctisrhe verkzaonheden, ontdekkingen f. pl.— [Elhnogr.j Contrdes 1-s, land , Irellen f.
quiet in.

Pl.. in welke nuouw verwante talen gesproken
worden. - Lingitisuge, adj. [H. n.j Met zuiçsprietvormige tong. - LINCUisu(;Es. M. p1. Zuigsprieldroçers in. Pl. (vl!esLleuqeli(;e insecten).
Lingule, f. [Ant. mil. ] Lang en smal rontein.sch

4065

zwaard n. - [H. n.j , z. v. a. LIGULE - Liiigiilé, e, adj. [H. n. ] Tongvorinig.
Liniaire, adj. Draadvormig.
t Liniei-, rn. -ière, f. Vlas h a-ndelaar ni.
-ster 1. - LINIER, IERE, adj. Het vlas betreffend
(alleen gebtziyd in): Industrie I -ière, veicaardiqing
van ,'t lijnwaad en lijngaren, das-industrie f. L1NIEIIE, f. Vlasveld n., vlasakker in.
Li iiiliee, m. [Ant.] Vla.sbereidinqskunst, lijnwaadinakerij f. - Liiaifolié, e, arj. [Bot.] 1Iet
bladeren als die van 't vlas. - Lunigère, adj.
Vlasdragend of -voortbrengend.. - Linnengoed
dragend. (scheermessen.
Linigiiise, f. [Couteij Slijppoeler n. voor
Liniment, m. [%léd. ] Vloeibure zalf f., vloeibaar sweet- of strijkiniddel ti. ter verzachting of
oplossing, linimént ii. - Liiiition, t. Insmering, inwrfjving. inzalving f.
Linoeière, 1. [Bot.] Soort van jasmijn f.
Liiioii, ni. (vroeger LiiIOiiij)le) Zeer fijn en
b.c linnenweefsel, kamerdoek. gaas- of slujjerdoek n.
Liiiostohe, adj. (iron. woord van Voltaire)
L!nnendragend: La troupe 1-, het monniken- en
nonnenras n. - Liiiostolie, 1. [ Ant. ] Lang livven/deed n. - Liiiotrophon, m. [Bot.], z. V. a.

MACRUBE.
Liiaot, M. [H. n.] Vlasvink, mannetjes vlas-

vink , hennepvink , lielvink; jonge vlasvink m.
- Linotte, f. Vlasvink ni., wjjfjes vlasvink.
(Ook van 't mannetje sprekend gebruikt men
doorgaans linotte). -- (/4e. et fain.) Cost (H
a) une tête de I-, 't is iemand van weinig oordeel, een zwakhoofd, onnoozel mensch. - (fig. et
pop.) Sillier Ia I-, druk bëkeren, overdadig drinken of poojien; ook: gevangen zitten.
Liiisoir, in. [Constr. ] Draagbalk m. voor de
ribben aan een dakvenster of aan eeoc schoorteenopening.

Liiiteaire, adj. Naar een linnen of (lazen
weefsel gelijkend. - [Géom.] Couthe I-, kromme
lijn f. , (iie door een aan beide einden opgehangen
slap touw wordt gevormd, 1 '1 ii t e a r i a 1.
Li n tea u , in. (Consti. ] Bovendrempel rn. van
cene deur of een venster; m iddendrempel van een
kozijn, kalf n. - [Fort.] Gording f., dwarshout n.
der palissaden. (lijkend.
Liiitéihoi'ine, wij. Naar een' lap linnen geLiullim,e, t. [Corn.j Cimineische zj/destof 1. uit
Netnkimi'.

Liiiiiise, f [Agric ] Lijnzaad, n. om te zaajjen.
Luouiaen, ni., z. v. a. LUMiE.
Lion, ni, iie, f. f II. n. ] Leeuw m., leeuwin f.
La gueule, La crinière du I-, de mull in., de maen f. p1. van den leeuw. Le I- rugit, de leeuw
ven
brult. - ( fi g) Hai di, Brave conime uti 1-, moedig,
stout , als een leeuw. - (Loc. prov.) Le partage
-

du I-, verdeelinq, waarbij de sterkste of nagtiqste

alles krijgt (vgl. LfOXiN). A l'ongle on commIt
Ie 1-, aan den klaaau kent macn den leeuw: een
enkel woord, een enkele trek is genoeg oin over
't karakter, 't verstand von een' menocli te oordeden. L- au lo-is, renaid dans Ia plaine, een
luid bij den haard, een haas in 't veld. Z. ook hNE.
BATTLE, GOUDRE. CEllEN, -- 4. (moet zin.speling op
de leeuwen in den Tower te Londen) Aanzi:nljk,
beroemd persoon, die door de groolen Ie Londen
en I'ai - fjs om strijd 0/) hunne partijen werd genoadigd, mmmerkmvaare!ighmid von den dag, bez!enswaardigheid f., wonderdier n. : - (sedert eeni („ e jaren):
rijk, loszinnig modebeertje, gemaakt loon gever,
l i on m. - In dien zin ook van joimpe datti gebe!zigl: C'est one 1- r e do premier ordre, 't i.seene
li a a n e , eene looneefcter van de eemsie soort. [Bias. j L- rampant. klimmende leeuw. L- ai'mP,
lanipassé et couronné , genaqelde, e- tongde en nekroonde leeuw. L- asis de front, zittende en aanziende leeuw. L- posd, staande leeuw (op de
poolen). Omrmbme de I-. sc h aduwleeuw. L- naisrant,
halve leeuw. I.- issant, uilkamnende leeuw. L leopardé, gaande leeuw. L- rnornmi. leeuw zonder
tanden of tong. L- d!tThnié, leeuw zonde, staart.
I..- dragonnd, drakenleeuw. L- mariné, zemFieeuw,
- [Astr.i Leeuw, vijfde .sterrebeelii van 'en dierenriemn. --- ( U. n. ] I.- mario, zeeleeuw. leeuwenrob in. I.- butartl of rouge. z v. a. CONGUAR. L-

des fourmis, •z. a. a FOUR.IIILION. I.- des pucerons
of Petit I-, bladluisvlkq f. - [Mai'. ] Paard n.
onder de balken.
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LIONCEATJ

Lioncean, in. (verlilw. van lion) Leeuwenwelp, jonge leeuw m., leeuwtje n. - [Bias.] Naam
der leeuwen als er meer dan diie in '1 schild
voorkomen.
Liondent, in. [Bot.] , Z. V. a. PISSErcLIT.
Lloniié, e, adj. [Bias]: Iopard i-, Z. LEOPARD.
Liouhe, f. [Mar.] Driehoekige keep of uitla-

tingin de geheele dikte van een stuk hout, ter opneming van een ander stuk, kluft of klucht f. Liouber, V. a. Kluften, kluchten.
Lipari, (pr. —rice) of flareng de lipare, In. [H. n.] Kleine vette visch ni., wiens kop
naar dien, van eenen haring gelijkt.
Liparoe.èle, f. [Chir.] Vetbreuk n. (aan 't
scrotum). - Liparoide, wij. Naar vet gelijkend: Médicamerït 1-, of als subst. Un 1-, een
mengsel van vet en eene andere stof. - Lipa
rosquiirhe, in. [Cliii.] Hard vetgezwel n. Liparotrichie, t. [Didact.] Vetharigheid f.
Liper. of Lipper, v. n. Schreeuwen (als (Ie

wouw).

Lipoderine, adj. [Mëd.] Op sommige plaatsen

ontveld.

Lipograniniatie, f. [Phulo!.] Opstel n., waarin opzettelijk 't gebruik van eene of meer letters
can 't alphabet is vermeden. - Lipograrninatique, adj, Net letterweglating, met opzettelijke
vermijding van ze, kere letter of letters, 1 i o pra mm átisch. - Lipogrammatiste, m. Schrijver van zoodanig knutselwerk, 1 ip op ra as m a-

tist ril.

Liponie, in. [Cliir.] Vetgezwel n., spekbuit f.
Liponis, fl1. [Bot.] , z. v. a. RoucOu.
Lipopsychie of Lipothyniie, 1. [Md.J

Zwijm, voorbijgaande onmagt, flaauwte of bezwj,iming, katzwijm f. - Lipopyrie, f., Z. LIPYRIE.
Lippe, f. (fans.) Dikke onderlip, dikke hanglip I. - 11 fait la 1- of sa 1-, Ii fait une grosse,
vilaine 1-, hij laat de lip hangen, hij is in geen
goede luim. - [Tech.] Lip I., lipvormig gedeelte n.
1 Lippée, f. Jam.) Mondvol rn. - Maaltijd m.,
maal ii. (in dezen ZIO altijd door franche vergezeld), z. FRANC, adj.
Lipper, V. n., Z. LIFER.
Lippitude, 1. Leepoo.qigheid 1.
Lippu, e, adj. (fain.) Diklippig: Les nègres
sont 1-s. T Ook als subst. Un 1-, Une 1-e, een,
eene diklip, worstlip, hanglip m. en f.

J.

Liptote, f., LITOTE.
Lipure, f. [H. n.] Buidelbeer, koala in. (aan
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Libavius, chloortin ii. L- mindrale anodyne d'Hoffmann, Hoffmanns-droppels rn. p1., verzoete zwavelethergeest In. als artsenij. L- fumante de Cadet,
Cadets rookende geest ni. - [ Méd.] L- de lamnIos, Z. AMNIOS. - [Tech.] Zemelwater, zemelbad n., als bjjtmiddel der stoflenverwers. - Liquenreux, iaeuse, adj., gebruikelijker is Li-

QUOREUX.
LiqLiidalnbar, in.

[Bot.] Kopal- of storaxboons, aniberboom, amber -ahorn rn., een noordarner'ikaansche boom. - Vloeibare storax of amber
(storax liquide), amerikaansche storax, het harsige,
roodachtige, balsamieke sap uit dien boom.
Liquidataire, f., gebruikelijker Liquidateur, m. Schuldvereffenaar, hij, die met de afdoening der schulden en vorderingen is belast, 11q ie i d ci t o r m. - Ook als adj.: Conimissaire I-,
scimuidvereffenend kommissaris m. (De Academie
geeft geen vrouwel. geslacht aan dit woord; nogtans vindt men Société liquidatrice). - Liquidation, f. Vereffening, afrekening, in orde brenging, sluiting eener rekening, 1 i qu i d dti e f. Ldune masse, bereddering eens boedels. - [ Tech.]
Het gaarzieden der zeeploog.
Liquide, adj. Vloeijend, vloeibaar: Cette enere nest pas assez 1-, deze inkt is niet vloeijenci
genoeg. Conhituies 1-s, natte, vloeibare kon/huren
(gelei, marmelade, enz.) - (Poet.) Le 1- élément,
het water. Le I- empire, La plaine 1-, de zee. [Gram.] Consonnes 1-s, vloeibare medekiinkers (die
zich vloeijend en gemakkelijk bij andere medefilinkers laten uitspreken, gelijk I, m, n, r), - [Jur.]
Klaar, in orde, blijkbaar. uitgemaakt, voor geene
tegenspraak vatbaar: Dette I-, klare, onbetwistbare, liquide schuld f. 11 me dolt tant de 1-,
is mij onbetwist nog zoo en zoo veel schuldig.
hij
- LIQUIDE, m. Vloeistof f., vocht n., inz. geestrijke, zure of gegiste drank m. Droits sur les 1-s,
drankbelasting. Le malade est réduit aux 1-5, de
zieke kan of mag niet dan vloeibare spijzen nuttigen.
- [Admin. mil.] Service des 1-s, drankdienst f.,
uitdeelers van den drank. [ellipt.j 11 est dans les
1-s, hij is bij de drankdienst geplaatst.
Liquide, adj. (em part. passé van liquider):
Compte 1-, vereffende, geliquideerde rekening f.
Liquidenient, adv. Blijkbaar, klaar, ontegenzeggelijk: Vous me devez encore 1- dix florins, gij
zijt mij nog klaar tien gulden schuldig.
Liquider, v. a. Afrekenen, vere/fenen, sluiten,
op effen voet brengen, I i q u i (1 é T e n. L- un
compte, eene rekening vereffenen. - SE LIQUIDER,
V. pr. Zijne zaken of rekeningen op effen voet
brengen.
Liquidité, t. Vloeibaarheid f.: La 1- de lean,
de vloeibaarheid van het water.
Liquoreux, euse, adj. Zoetig, min of meer
zoet (inz. van zékere wijnen): Vms i-, zoetige
wijnen in. p1. - dan sterke dranken eigen of daaruit voortkomend: Vapeurs 1-euses, bedwelmende
dampen m. p1. van den sterken drank in 't hoofd.
- Liquoriste, m. et f. Sterke-drankverkooper m.,
-verkoopster f.; likeurstoker, sterke-drankstoker,
brander m.
Lire, v. a. (dikwijls zonder uitgedrukt voorwerp): L- un livre, la gazette, le grec, een boek,
de courant, grieksch lezen. L- hi haute voix, tout
bas, niet luider stem of hard op, stil of zachtjes
lezen. 11 ne salt ni 1- ni écr
ire, hij kan lezen noch.
schrijven. II fait une écriture aisde hi I-, hij
schrijft eene gemakkelijk leesbare hand. - Quel
auteur lisez-vous dans votre classe? welken
schrijver leest gij in uwe klasse? welken schrijver
verklaart men, vertaalt gij in uwe school? C'est
un ouvrage qu'on ne pent 1-, 't is een werk, dat
niet te lezen is (dat te slecht geschreven, te zedeloos is). Ce livre se laisse 1-, dat boek laat zich
wel lezen (verveelt niet, is onderhoudend). - 11 ne

de Hudsons-baai).
Lipyrie, f. [Méd. ] Koorts met inwendige hitte
en uitwendige koude. - Lipyrien, ne, adj. Wal
die koorts betreft.
Liquater, Liquation, (pr. qua=coua), z.
v. a. RESSIJER, RESSUAGE.
Liqtiéfactioii, f. (pr. qué=cu) Vloeibaar
making, smelting, ontlating van harde of van harsiqe stoffen door een zacht vuur. - Liquéfiable,
wij. (pr. qué=ké) Voor zoodanige smelting vatbaar, smeltbaar. - Liquéfiant, e, adj. (pr
qud=ké) Vloeibaarmakend. - Llqnéfier, V. a.
(pr. qu=ké) Vloeibaar malien, smelten. - SE
LIQUEFIER, v. pr. Vloeibaar worden, smelten. Het part. passé is ook adj. Cire Iiquétié, gesmolten, vloeijend gemaakt was n.
Liquet, f. [list.] Kleine, wrange peersoort f.
(ook poire de Ia vallée geheeten).
Liqueur, f. Vocht n., vloeistof f.; drank, inz.
door destillatie of overhaling verkregen drank,
sterke drank m., gebrand water n., likeur 1.
L'eau est la plus abondante les 1s, het water is
't overvloedigst van alle vochten. L- grasse, vette,
vettige vloeistof (b. v. olie). L- maigre, magere
vloeistof (b. v. water, wijn). Le yin de Madére
est une agrëable 1-, de Madera-wijn is een aangename drank. Vms del-., zoete wijnen (bv. musn, enz.) Ce yin a de Ia I- pane pas l'anglais, mais ii le lit avec facilité, hij
kaatwijn, spaansche wij
trop de 1-, die wijn is zoet, te zoet. - L-s fraîches, spreekt het engelsch niet, maar leest (verstaal) liet
verkoelende, verfrisschende dranken. - L'usage met gemak. - (fig.) Lezen, doordringen, gewaar
des 1-s est contraire a Ia santé, 't gebruik van worden, bespeuren, ontdekken: Dien lit dans les
sterke dranken benadeelt de gezondheid. Marchand replis les plus cachés du coeur, God dringt door
de 1-s, drank-, sterkedrcinkverkooper, handelaar tot de verborgenste schuilhoeken van het hart. Je us
in gebrande wateren. - [ Chirn.] L- des cailioux of dans vos 'yeux. que vous avez menti, ik lees, bede cristal, kiezelvocht n., oplossing van kiezelaarde speur, ontdek in uwe oogen, dat gij gelogen hebt. Lin vloeijende potasch. L- de Labarraque, chloor- dans l'avenir, de toekomst voorspellen. - [lmpr.]
soda 1. L- fumante de Boyle, Boyle's rookende L- sur le p10mb, op den vorni, lezen, het zetsel
geest, gezwavelde ammoniak m. L- furnanle de lezen. - [Jeu] L- dans le jeu, datis les cartes de
-

LIRELLE
son adversaite, in partij's spel zien, liet spel der
partij raden. - [Mus.] L- Ia musique, muijlc
lezen, van 't blad weg spelen. - [ ManuL] L- un
dessin, liet getal der draden zeggen, die een wever
moet nemen, om eene gegevene teekeniny in eene
stoffe te weren. - SE LIRE, V. pr. Gelezen wor-den, zich laten ieren: Cello denture se lit assez

facilement.
Lire ll e, f. [Bot.] Vruc/ilbodem in. (bij de korst-

mossen, houtzwammen, enz.) , als hij zich met een
overlangsch spleetje opent.
Liriodendrine, f. [Cliim.] Bitter beginsel ii.
uit den versciten bast der wortels van eten liriodendron, 1 i î' jo d end r ne f. - Liriodencli-on, in.
[Bot.] Banonkelgewassen n. p1., inz. de L- tulipifère, de virginisc/ze tu lpenboo m, in.
JAirion, m. [Bot.], z. v. a. COLCHIQUE jaune.
Liris, in. [H. n.] Draaiwesp t. (LABilE).
Lii'on, m. [H. n.] Soort van marmot f. der
Alpen; - weleer z. V. a. L011.
Lis, in. (pr. lice; doch in fleur de us pr. Ii)
IBot.] Lelie, lelieplant f., inz. (ie bloem der witte
lelie t. Oignon, Bulbe (Ie 1-, leliebol in. Fleur de
1-, leliebloem, lelie f.; z. ook beneden. -- (/1g.) Uitstekende blankheid of witheid: Un teint de 1-, Un
feint de 1- et de roses, een lelieblank gelaat, eene
gelaatskleur als leliën en rozen, (fam.) eene kleur
als melk en bloed. - (podt.) Les 1- de son teint, de
son sein, de leliën, de lelieblankheid van haar gelaat, Van haren boezem. - [Bias.] Fleur de 1-,
figuur, die ongeveer drie vereenigde leliebloemen
nabootst, lelie t. Fleur de 1- dor, de gueules, gouden, roode lelie. Autielois l'écu de Fiance avait
trois fleurs de I- dor en champ dazur, weleer
droeg het fransclie wapenschild drie gouden leliën
in een blaauw veld. (voet.) L'ernpiie des I-, Le
trône des 1-, het rijk, de troon der leliën, het
(voormalige) fran s e/ic rijk, de fransche troon.
L- au pied nourri of coupé, lelie met afgesneden
voet. Fleur de I- épanouie, sierlelie 1. L- de jardin, tuinlelie. Fleur de I- défaillante a detre of
a senestre, halve lede met ontbrekende regter- of
inkerheift. - ( fig.) Sléger, Etre assis sue les
fleurs de 1-, een hoog regérings- of reqtersambt
bekleeden (met zinspeling op ( i met leliën bestikte
zetelkussens). - Fleur de I- heette ook het voormalige fransche brandmerk, omdcet het eeoc leliebloenl
voorstelde: II avait In fleur de 1- il lépaule, hij
was gebraldmerkt (van daar FLEIJRDELISER, z. old.).
- [Bot.] L- des étangs, waterlelie (ndnuphar
blanc). L- das marais, soort van lischbloem 1. L
L- narcisse, L- vert, nar--asphodle,f/i.

-
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groene randstreep. - [Bias.] Casque 1- et grillé,

omboorde en getraliede helm.
Liseret, m. , z. v. a. L1SERON. - Lisei'o ll e
of Liserole, 1. [Bot.] Kruipende winde t. Liseron of Convoh'iilus, in. [Bot.] Winde,
wrange t., eene slingerplant, waarvan die, welke
heggen in groeit, eene fraafje, groote, witte klokvormige bloem heeft.
Liset, in., Lisette of flsette-biehe, t.
[H. fl] Bladkever, knoppenbijter in. (ook coupebourgeons geheeten). - L1SETTE, f., Z. V. a. FikTOLE en LATkRALISÈTE.
Liseur, m., -eilse, 1. Lezer in., lezeres t.,
minnaar m., minnares f. van lezen: Grand 1-,
Grande 1 -euse de romans. - [Anat.] Eene der vier
regte oogspieren, welke den oogbol naar de zijde
van den neus trekt, gelijk dat bij t lezen plaats
heeft (dezelfde als ABDIJCTEUII). - [Manuf.] Opgever van het dradengetal van het na te maken
weefsel (vgl. LIRE).
Lisible, adj. Leesbaar, gemakkelijk te lezen,
duidelijk geschreven: Cette écflture nest pas 1-,
dat schrift is niet leesbaar. - (fig.) Ce livre nest
pas 1- , dat boek is niet om te lezen, laat zich niet
lezen (is te slecht geschreven, te vervelend, te zedeloos). - Lisibleuieiit, adv. Op leesbare, dui
delijke wijze geschreven.
Lisière, f. Zelfkant in. van laken, linnen, enz.
Lever les 1-s dun drap, de zelfkanten van een Iaken afnemen. - Bij uitbreiding: leiband in. des'
kinderen: Mn femme na jantais mend ses enfants
a Ia I- , mijne vrouw heeft nooit hare kinderen aan
den leiband laten loopen. - (fig.) Mener qn. ii In
1-, par Ia I-, iemand aan den leiband houden, met
iemand doen wat nico tol!, iemand geheel en al iegetren. -- (fig.) Rand, kast, zoom ni. (van een veld,
een woud, een gewest, een land), grens t., grenszoom in. Ces deux villages sont sur Ia 1- de cetle
province, deze twee dorpen liggen op de grenzen
van dieproviescie. La I-, Les 1-s dun Pais, de zoom,
buitenrand van een bosch. - (Prov.), Z. DRAP.
Lisoir, in. [Charr.] Schemel in. dwarskout ii.
-. [Mann!.] houten gestel n. voor 't apprterenof
glanzen van stoffen., inz. van stanijn.
Lisqne, C. [Pêclie] Zeker wijdmazig net Il.
Lissage, in. (Mar.] Het omliggen, emscheren
of scheren der senten; de gezamenlijke seoten (Itsses). - [Tech.] Glanzing, gladmaking, poljsting t.:
L- de Ia poudre a canon, polijsting van het buskruid. - liet uitrekken der lakens in de breedte.
Lisse, adj. Glad, vlak, effen: Surface I-, gladde
en effen opdervlakte t. Étoffe I-, gladde stof f. Papier I-, glad papier n. Front 1-, glad voorhoofd ii.Colonne I-, gladde zuil f. (zonder groeven, ribben
of andere sieraden).
Lisse, f. [Mar.] Sent (ceinte), lijst t., stuk
hout, dat tijdelijk dient om de spanten op hare
plaats te houden; berg/tout, barkliout n. L-s des
-

cislelie (colctiique jaune, narcisse d'automne). Lde St. Jaques, St. Jakobslelie, schoone narcislelie.
L- flu Japon, japansche narcissoort. L- de rnai of
des vallées, z. v. a. MIJGUET. L- jacintlie, hiacintlelie. L- bulljifère of orange, vuurlelie. L- de
Suze of persien, Perzische lelie of korenbloem t.
L- de St. Bruno, valsche of onechte lede, groot couples, d'exécution , spantsenten. L-s des gaspinkruid n. L- des teinturiers, wouw 1. (gaude), Pants, malsenten. L-s de contour, boegmallen in.
weegbree t. (cimasse-bosses). L- luie, chinesche p1. L-s fles facons, kim- of snijsenten. Fausse

zwaardlelie. - [Astr.] Klein sterrebeeld in dat
van den ram. [Métrol.1 L- dor, d'argent, leliedaalder m., gouden en zilveren leliestuk (voormalige fran.cche munt).
[ Pêche] Naam van zeker
net, its t. - [ Tech.] Grove tanden in. p1. aan
't einde van een' weverskam. - [U. n.] L- de
nier, z. V. a. ENCRINE.
-I- S Lisable, adj. Leesbaar, wat zich laat lezen
(met genoegen, met vrucht).
Lisage, in. [Manuf.] Het opgeven Van het
dradengetal (vgl. LIRE).
4- Lisai ll eur, eiise, adj. Veel en zonder oordeel lezend.
Lisard, in. [Corn.] Soort van indisch doek n.
S Lisard, e, adj. (fall) Leeszuchtig, op lezen
verzet.
Lise, f. Drijfzand, vlotzand n. (aan den zeeoever). - [Anc. mus.] Doedelzak in.
Lisérage, in. [Tech.] Bloeinborduursel n.
rondom eene stof, omsnoering, omboording. Liséi-é, in. [Tech.] Zeer smal zoomlint ii. van
zde, goud- of zilverstof tot randboordsel; - streep,
bles t. van eens andere kieur dan de stof, langs
welker rand zij inept. - Lisérer, v. a. [ Tech.]
Met een bloemborduursel omleggen, omsnoeren, met
snoeren onietten. - liet part. passé is ook adj.
Ruban bleu lisdré en vert, blaauw lint met eene
-

I- of L- de fond, vlak- of vloersent. L- du fort ,
sent der grootste wijdte, scheersent. L-s d'aecastillage of d'oeuvres mortes, verschansing- of bovensenten. Première I- d'accastillage, topsent. L-

de vilsord, rahout, reeliout. L-s (le rabattue, vei'tuiningsenten. L- (of Barre) d'hourdi, hekbalk m. Idecoui'onnernent, kroonlijst. L- de plat bord, potdekset, dekljst. L -sdel'épei'on, de li
ofdécharpes,

regelingen t. Pl. van 't galjoen. L-s de garde-corps,
leuningen f. p1., lejjers in. pl., rondom let boord,
leuning van de verschansing .L- de hatavole, leuning van de mars. L-s de porte-haubans, rust!ffst
L-s de In sale de construction, leijers van de lie!
Hag, wieg- of gootlefje'rs. - [Constr.] Dekstuk ij.
van eene bru gl euning. - [Corn.] Bindgaren, paktouw n. - (I:!. n.j Bruine adder f. met roode
plekken. -- [Tech.] Schering f., scheerlijsten f. p1.
van een weefgetouw, beweegbare stukken, die, niet
de voettreden, de kettingdraden OJ)flCn 01fl de spoel
door te laten. Basse I-, Haute 1-. z. RASSE -LISSE.
- LISSE, in. Gladheid en effenheid: Cette table est
dun parfait I-, deze tafel is volkomen glad.
Lissé, e, adj. (en part. passdvanlisser):EtolTe
1-c, geglansde stof f. Papier I- , qeç'ansd papier n.
-

-- Amande I-c, Z. AMANDE. - LISSE, in. Gladheid,

glanzigheid (van eene stof, van blader(?n). —[Confis.,
Cuts.] Taai of dik gekookte sullies f. Grand, Petit
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1-, geheel-, half-taai gekookte suiker. - [Perr.}
Le 1- dune perruque, liet iladhangende, lange haar

broeder, zuster. Frère, Soeur de demi-l-, halve
broeder, zuster. L- brisé, ontbonden huwelijk. -

Lisseaii, m. [Tech.] Kluwen garen of bindLisser, V. 0. Gkd en glanzig maken, poljjslen,
jlanzen, likken, strijken. L- do linge, (les bas,
linnengoed, kousen glanzen. L- Ja poudre, les grains
de poudre, liet buskruid, de kruidkorrels polijsten.
L- Ja bougie, de waskaars op het rolkout glanzen.
L- Ia bougie filëe, de getrokken kaars door wr V -

bekken in., kom f. (der Zee); bedding, laag, schicht
(vein eene of andere slof). Le Rhin sort queiquefois de son 1-, de Rijn treedt somtijds uit Zijne
bedding. Le 1- de Ja Seine est fort profond, de
bedding (grond, bodem) van de Seine is zeer diep.
Le 1- de Ia nier, de locian, de bedding, het bekken der zee, des oceeians. L- de fumier, mistbedding, laag lflist. Dans ce terrain on trouve un I- de
terre sur Un I- dargile, et puis on I- de sable,
in dezen grond vindt men eene laag aarde op een'
kleigrond, en vervolgens ëen' zanelgrond. L- de pierre,
de moelion, laag steenen, bloksteenen. Poser une
pierre (lans 50fl I-, eenen steen in zijne laag, in
Zijne natuurlijke ligging leggen. - [MiJ.] L- d
fascines, laag of rij legeutakkebossen. - [Mar.]

(touw n.

eener pruik

Bed n., bedding f. (eener rivier); bedding f.,

ving met een' vochtien doek glad en glanzig maken.
Pierre a I-, glans- of liksteen m. - L- les draps,
de lakens in de breedte uitrekken. - [Mar.] Seaten scheren, oinscheren of aanspijkeren.
Lisseron, in. [Tech.] Scheerstok n. van 't
weefgetouw.
Lisselte, f. [Tech.] Likbeen, poP)sibeen a. Sneer a. aan 't achtergedeelte van 1 wevers-scheerL- do vent, windstreek f., de koek liet punt, de
raam.
Lisseur, m., -euse, 1. [Tech.] Glanzer, glad- rigting, 'waaruit de wind waait. Tenir le 1- do
soaker m., glansster, gladmaakster f. (van papier, rent , de windstreek houden, bij den wind zeilen.
linnen, leder, enz.). de weefetouwen.) L- de marée, kabbeling van tegen elkandei loopende
Lîssier, m. [Tech.] Scheerlfjslmaker m. (voor stroomen of getijen. - [1 list.] L- de justice, troon
Lissoii-, m. [Tech.] Werktuig n. tot glanzing of zetel des !toninps bij de 'pleptige zillingen van
of polijsting (van glas, marmer, ivoor of andere 't parlement; - de reptszitiing zelve f. , regtsdag m..
harde stof), uk/tout, gladhout n., glanssteen, plan- roole vierschaar f.
Litage, in. [Tech.] liet dekken der zelfkant
zer, liksteen m., poljstkolf f.; polfjstvat n. (der
buskrv idnwkers) : -plet- of glanspers f. (der boek- bij 't verwen (vgl. LITER).
Litanies, f. p1. [ Liturg.] Smeekgezang, klaag
drukkers). - Vertrek n. in eene papierfeibrjk,
waar het papier geglansd wordt. laeiskamer f. -- lied n. , hulpinroepinq 1. (waarbij men Gods hulp
Werkplaats f. tot polfjsting van 't buskruid; po- door iusschenkomsl der Maagd en der heiligen afsmeekt, door deze na elkander in te roepen), lilal ij stvat n.
ale t., litanidn 1. p1. Chanter, Dire des 1-s, de IiLissosty1e, I. [Bot.] , z. v. a. C,REVJLLEE.
Lisssire, f. [Tech.] Door het likhout, den lik- taniiln zingen, lezen. - (Loc. prov.) Metire qn.
of qlanssleen verkregen glansen gladheid; glanzing, dans ses 1-, iemand in zijne voorbeden opnemen; (iron.) iemand naar den drommel wensclie'n. —(fig.,
poljsting f.
Liste, f. Lijst, naamlijst, naamrol 1.: II nest in 'I enkelv.) Lang en vervelend, langdradig veras cur ma 1-, hij staat niet op mijne lijst. -- L- haal ii. Ii nous a fait one longue I- de ses exploits,
-

-

civile, Z. CIVIL.
Lsteau, iii. [Mar.] Smalle lijstnaald n., stuk

halfhout, half n., kleine sent f., wouterman m., lat f.
1.- de pont, strook m. van het dek. L- de portebauban, z. v. a. LISSE de porte-hauban . [Fort.],
-

Z. V. 0. LINTEAU.

Listel, rn. [Arch.] Vierkante lijst 1. of smalle
strook in. aan zuilen en andere gedeelten van rebouwen. - Gevulde ruimte f. tusschen de zuilg oeven. - [Bias.] Losse fladderende band m. bo-r
ven 't helmteeken , op welken de wapenkreet wordt

geplaatst (ook liston qeheelen). - [Arlill.] Lijstje,
sieraeidsbandje n. aan een stuk qeschut. L- lu
Foulon of du cul-de-lampe, druifband. L- de la
plate-hande de culasse, kamerband m.
Liston, m. [Mar.] Rond m. van de koperen
dubbelinj. - [Bias.] , z. V. a. LISTEL.
Lit, rn. Bed n.; bed niet al zijn toebehooren;
bedstede, legerstede f.; bij uitbreiding iedere slaapof ligplaats f. L- de plume, de ei in, de paille, vederbed, paardeharen bed, stroobed. Uit I- dur, mollet, een hard, zacht bed. Se mettre au 1-, Sortir
du 1-, naar bed roan, uit het bed gaan. L- de Iiois
de chène,d'acajou , eikenhouten, meihonijlionten
bedslede f. Buis de lit. bedstede. L- dange, ledekant n. L- de repos, iiie parade. rust-, puradebeel
L- de camp, veldbed n. , brits t. L- nu (ia], biuids
bed. L- de 'veille, bed voor iemand, die zieken oppast, waakbed. - L- de misère of de travail, kraamlied (ter veilossing). L- de l'accoucllée, kIaanlbed
(na de bevallin). L- a deux personnes of L- de
grandeur, be d voor twee personen. L- de gazon,
de feulliage, de mousse, de fougère, rustplaats
van graszoden, van loof, van mos, vein varen. Dresser, lendre tin I-, een bee! opslaan. Faire le
1-, hel bed opmaken, spreiden. Garde le 1-, Z. GARDEB. - Etre au I- de Ja mort, op hel doodsbed liggen. II est mort dans 5011 1-, hij is op zijn bed gestorven. -• (Loc. prov.), Z. SECOUCUER, ECHARPE.
-

-

Prendre une personne nu saut (nu sortir) du 1-,

iemand waarnemen (een bezoek geven) op 't oogen-

blik van zijn opstaan. - Mourir nu I- d'honneur, op
het bed vein eer sterven, in cenen slag sneuvelen;
ook: in de uitoefening van een eervol beroep sterven. - Snuffler son 1-. S- Ie lit nuptial , zijn bed,
het huwelijksbed bevlekken, echtbreuk plegen. -

Bed, huwelijk n. Cost on Ills do second 1-, 't is

een zoon ton het tweede bed, huwelijk. 11 a quatre

enfants de deux lits , hij heeft vier kinderen uit
twee huwelijken. Frère, Soeur de 1- entier, volle

hij heeft ons eene lange litanie, een langdradig verhaal van zijne daden gegeven.
Liteau, in. [Tech.] Lijst 1., houten roede t.,
tot steun dienende. - L-x, gekleurde zoomstrepen f. p1. (zoo als aan sommige servetten en tafellakens). - [Chas.] Wolfsleger ii. tij (lag.
Litéc, t. [Chas.] Vereeniging f. van verscheidene (heren 1fl 't zelfde leger of hol. - Drapt t.,
fjesdier te geljker
gezamenlijke jongen, die een wij
tijd draagt en werpl.
Liter, V. 0. [Tech.] Den zelfkant of zoom van
't laken. bij 't indompelen i 't verfbad, bedekken.
O7)dot hij de kleur van 't bad niet aanneine. [Pêclw] Visc/ bij lagen (iits) in vaten stapelen.
haring, zrntecisch, enz. hakken
Literie, t. Gezamenlijk toehehooren van een bed,
beddegoed n.; bedloeslel n. - Militaire bedden ii. p1.
Liteur, in., -eiise, f. [Tech.] 1-Jij of zij, die
tij 't verwen (Ier lakens de zelfkanten bekleedt.
Lithagogie, t. (Mid.] Steen- of gi'uisafdrijvende
kracht 1., eigenschap der steenafdrijl'ende middelen.
- Lithagogue, adj. Steen- , gruisafdrfjvend:
Mèdicament I- of als subst. L-, graved- of steenofdrijc'end middel n. (steenkool f. (houille)
LitIiintrax , in. [Mindr.1 Aar(Ijekaclllifje kool,
Lithg
aue, f. [Chim.]Ghit. lood;lit n., haifverglaasci eerste leod-oxyde (uit (Ie cuiellatie van werklood of zilverhoudend lood ontslaan), hi t Ii a r g y1' I u in n., lood-oxyde of meissicot n., in kleine looverlies gekeisleilhiseerd, en dat L- dor, L- dargent,
g oud-, zilverplit, heet, als het een' witten of gelen
gloed leeft. - Lithai'gé, e, Litliaigiré, e,
ad,j. Met loodg lit vervalscht: Viii I-.
Lilliéosphore, in. [Mìnr.] Bolognësersteen m.
of spent/i n.
Lillikisique, adj., z. v. a. oniun. - Li
titiasis of Litlilasie, 1. [Mid.] Steenvorming
in 't nienschehijk licheiain, steenziek te 1.; - pci'slenkorrel f., zékere oogkwaal. - Litliiate, m.
[Chim.], Z. V. a. URATE. - Lithiiie, t. [ C him.)
Sleenlcogzont n., lit/ijne t. - Lithiqne, adj.
[Chini.]: Set 1-, zout n. met lithiu?n lol basis; vroeger ook z. v. a. ClIQUE. -- Lithiuiis, m.
(pr. —ome) Metallische basic t. van het in 1811
onl!ekle steenloopzout of lilhine, t it h 1 u m, Iithion a.
Lithohiblion , M. [Minir.] Bladafdruk m.,
versteend blad n. - Lilliohie, m. [H. nJ Insect n., dat onder .cteenen leeft. - Lilliobolie, t.
[Ant.] Steeniging t. (als doodstraf). - Lithoca

LITHOCAItPE

LITTÊRATUI{E. 10

tame, m. [Minér. ] Versteende riet- of plantslen
til. - Lîthocarpe, m. Versteende vrucht 1.-gel
- Littioehroiiie, in. Beoefenaar der lit hocliromie, schilder op sten. - Lithoelirou,ie, f.
Kleurevsteendïulc in. Iîleursteendrokkerj 1. , kunst
om met olieverwen Oj) steen te schilderen en 't jeschilderde op doek ofte drukken; - gekleurde steenafdruk m. Litlioehioiiiique, cuij. Die kunst
belie//end, lit It OC / V ii 1fl i S C Ii.

- lithocliro-

miste, im, Z. V. a. LITUOCUROME. - Lithoelastiqiie, adj., Z. V. a. L!TII 0 TIuP1IQuE. - Lithocolle, t. [tech. ] Steenljin f. - Lithodeiidre, ni.
[Minër. ] Steen h out, versteend hout n. - Lithodrasique , a dj. [Chirj Tot steenvollen, tot
steenverbijzelinq dienstig. - Lilhoécieii, iie,
adj. [Bot.,' Lichens 1-s, op steenen wassende korstmossen H. p1. -. Littiogène, wij. Steenverwekkend, steenmakend. --- Litfio g éiiéiie, f. fDidact.J

Lithotrltenr ofLithotribe, m. [ Chir. ] St eenveibijzelaar m., werktuig om den steen in de blaas
teveibi ijzelen of fijn te maken, lit/i at iiptor m.
- Lithotritie, 1. [C li ii.] Steenverbrijzeling, het
fijnwrjjven van den steen in de blaas, I i t It a t r i pSi e t. - Lithotritier, V. a. De steenverbnijeting uitvoeren. - Lithotrique, ar/f. Steenverbrijzelend. t I t Ii o t r i p t i s c /t. - Lithotypographie, t. [lech.] Vermenigvuldiging Vilfl
den h Iteidruk dooi' steendruk, VOljeflS de in 1829
door (le gebroeders Dupont te Parijs uitgevonden
handelwjjze. (hout n., houtsteen in.
Li I hoxyle, m. [Minéi'.j Deifliout, versteend
Litier, rn, s. v. a. LA1TIEJI de volcan.
Lilière. t. Draagsto el in., draagbaar, rosbaar f.,
draaqztel m Se mile porter en 1-, 2ic h in een'
draagstoel laten dragen. - Stroo, stecoisel n. in
stallen, onder 't vee. Faites bonne I- a ceselievaux,
z

Leer f. der steen vorining. --Lithogéogisosie, f. maak voor deze paarden een goed strooisel. Steenkennis, steenkunde f. - Lithog1p1ie, m. Ce eheval est sot' In 1-, dit paard ligt op 't stroo,
Steenseijder fl1. , graveur op steen. - Lithogly- is ziek. - (fi g.) Faire I- de qc. , iris verkwisten,
phiqee, f. Steensoijkunst, I i t ii o g I y p Ii i e Ic t. niet achten, niet verschoonen. 11 est niaintenant
- Als adj.: Tot de .teensnijkunst behoor end, 1 i- stil In 1-, hij heelt nu uitgediend, hij is op, kan
th ogly'p h i SC /1. - Lithoglyphite, f [Minir. ] niet meer. - Agric.] Uitwerpsels n. p1. der zijBeeldsteen m. - Lillaogoniuiique, adj., z. v. a. dewor m en. L- en aide, opgeschud stal s trooisel n.
(als de mest ei' met den stalvork is uitqeschud).
LITHOECLEN. - Lithogiaplie, iii. Stee n schrijver,
steenteekenaar; sleendruleker, I i t Ii a q r a op It in ., t Litigant, e, adj. [Prat ] Pleitend, procesweleer z. V. a. LITHOLOGUE. - Lithogrtphie, t. voerend, twi.stend: 11 sa plusieni's parties 1-es
Steensclirijf7uiist . steenteekenkun.st ; steendi ak- dans cclie alhtire, er zijn in deze zaak verscheidene
kunst 1. , de doOi Sennefelder te Miinelien 0!) 't eind pleitende, procese'oerende partijen. - Litige, m.
der vorige eeuw uitgevonden kunst cm op stern ge- [Prat.j Begtsstrjd ni., reqtsgeding, pleidori, proces n - (in (le gewone taal) Geschil li., twist m.,
2 te vermenijvulmaakte teekeningcn door eene ves
diGen, I i t ii op rap hi e t.; - het op die wijze be- twistz a ak t. - Liigieiix, ieuse, adj. Betwistdrukt blad, steendruk in. ; - steendrukke7ij t., baar, vat in regten activist wordt of icon worden,
werkplaats des steendrukkers. - Weleer ook z. v. a. I i t i ej i d a s; - ook: gaarne twistend of pie/tend,
pleilziek, twistziek.
L1TIIOLOGIE. - Lilbograptiler, V. 0. Steenschrij
Lit iseoiitestatiou ,f, Gereqteijke tegenspraak.
ven, steenteekenen; stee n d ru kken, I it ho g r a j hie r e n. - 1-jet part. posed is ook adj.: Portrait
t Litispendaiiee, t. [ P r at.] Aanhangigheid t.
lithographié, geteendrufit, ci ei i th og rap h i eer d van eene zaak voor t geregt.
Litoiiiaiicie, f. [Ant.] Bingwaarzeqçeiij t. portiet f1. - Lithogriphiqne, adj. De steendruk/wast betreffend. door steendrukkunst voort- Lltonisiiicieii, HI., ne, f. Ringwaarzegger m.,
-zeq.cter t. (oeverkruid n.
gebragt, litltoyrdphisch.
Litorelle , t. [Bot.] Soort van weeqbree t.,
Lithoï(le, Lithoïqiie, wij. [H. n. ] Naar steen
Litoriie OiLitoiiI'iie, t. Kiarnsvogel rn, lijster
gelijkend, steenvoriniq. steenochtii.
Litholahe, in. [Chir.] Steentang 1. - Litho- wet a.sclsfjraauwen kop en hals, jeneverbes -ijstrf.
Lilote, 1. [Rliét. ] Verzochting, verkleining t.,
logic, 1. [H. li.] Steenleer, steenkunde, steenbeschrijving 1. - Lithologique, adj. Steenkundig, inz. eene schijnbaar verkleinende uitdrukking om
stecnbesc/injvend, Ii t h o I ii (1 i SC h. - Litholo- iets daardoor te nicer te verheffen, I i t O t e s t.
LII ia uièlre, rn. Phys.j Vochtweger, werkgue, m. Steenkenner, steenkundie. .cteenbesc/ii ifver, lltholoo/ m. - Lithoiiiaucie, f.[Aflt.j tuig Ier bepaling van de specifieke of soortelijke
Steenwaarzeqqei'ij f., waarzeting uit zékere ster- zwaarte der v loeistoffen, Ii t ra as el er in.
Litre, in. Mulrol.j Eenheid der inhoudsmoten
nen (sederieten), lithornantje 1, - Lithonitvieieii , in. , -ne„ t. SteenwoorzeUger DI. , tan t metrieke .stelssl, kan t., kop ni., t I t e r U
Litre, t. Rouwband of rouwgordel ni, breede
-zegslei t. -- Lilhoiiiarge, t. (Minhr.j Steenmer g n. (moellede pierre) , sow t van kleiaarde. - zwarte streep of lijst t. rondosu eene kerk of kapel,
Lillioniuipfii le, f. [iM air ] Beeld- 0/ /i uur- 't zij von binnen of van buiten. hij 't overlijden
van een vorst of hoog aanzienlijk man, waarop
steen in., een zonderling Gevormde steen.
Lillioiitii bon , in. [A nc. mid.] Steenoplos.scnd de geslaclitwopens des dooden gehecht of geschilderd
Middel of poeder n. (ook litliontriptique qeheelen). werden. -. Sine.] L- de toile goudronnén, presenninqnaad in. (schepel.
- [Bot.], z. v. CI. HERMOLE. - Liflioiitriii
Lila-on, fl1. [Mitral.] Oude inhoudsinoot, =Iiiii
sie, Li1Iioii1ii1itenr, f., Z. LITHOTIUTIE, LILitter, V. 0., Z. LITER.
BHOTHII'TEUR.
Littéi'aiie, adj. 'Jet de letterkunde of boekenLilliophage, m. [H. n. ] Steeneter, steenknager in. (zekere worm). - Lithol)haliie, f. Door- kennis behoorend, lelleikundig, v'etenschappe!ijk,
qelee',d,
lit t erais: Sociilé, Journal 1-, letterschifreedheid t. vein steen, van porselein, enz. ; doorsc1ijnings -beeld ii. in steen of.ctLe?aclItiqe stof, kundig ejenootseheip, tj(lSCii1ift n - Le monde 1-,
b. v. porselein; kunst t. om zulke doorsekijnings de geletterde wereld t. , de letterkundiqen, geleer beelden te nioken. - LihophiIe, o(Ij. [Bot., (Iris II). l. - Litléraireiiient, 0(1v. Op letterH n. ] Liefst op steen groeijend; in .cteenen, op kundire wijze, nit een letterkundig oogpunt.
Littérsul, e, ad.!. Lettesljk, woordelijk 1. Sent
steenachtige plaatsen levend. -- Lit IioiIiop1iore, in., z. V. U. LITIIEOSIHORE. - Lilliuplaylie, t., 1-, letterlijke zin in. - Traduttion 1-e, letterlijke
z. V. a. LITHO1IIBLION.,— Lithopliyle, iii.) H. n.j vertaling. - Cet homme es[ trop 1-. die man verrot
Steen p lant t., koraaiqeweis n.; 'plunisleen in., plant- alles te letterlijk 0/), left alles ie zeer naar de letter
vercleeninq 1. - Littioplalomie, t. IClïir.) Ver- uit. - Le gt'ec t-, het geleerde grieksch, het grieksch
wijding t. der urethra Lot dor/wling van blaas- der Ouden (in telen.ctellinq niet gi'ec vulgaire of
steentjes.
mo/erie). -- {Algèb.j Grandcurs 1-es, leitergrootLillioscope, al. [Chir. ] Werktuig n. om den lieden t. pl. (Een UI. pl von dit woord vermeldt
steen en d c/outing daarvan in (Je blaas te ont- de Aeadémie niet; sommice spraakkunstseorjvers
dekken, li t ?i os k op rn --- Lithospei'me, ni., echter beweren, dat ,JZeIi litturaisx mag ( ebruiken.)
0(10. Letterlijk, naar (le letZ. V. a. GnEnL. - Ale; adj. [RoI.j Met harde,
sleenac/tiqe zaden of trachten. - Lithosi rote, m. ter, W04)'fdelijk. Cain est haduit, rendu 1- , tlot is
[Ant.] Fleer-niozaïek n. - [Bil)].] P/outs t., woon woor(leljk vertaald. - Litls'ralité, t. LetterPilatus r('rtsiltinq hield. - Lit li(t lioniv, Li- ljkSeid, woordelijke vertaling, I i 11 e , a I i t e t t t.
Litteiateui', in Lellerkundiqe , qelelterde, getlioloiiiie , Lil1iothoniis1e , Z. CYS'fOTt)IE
CYSTOTOMIE, CYSTOTOIiISTE (die juister de wok leerde, I i 11 P i a t o r 111. (I.aveaux neemt reve letuItu1ikkn) - Lilholiibe, in.. z. v. a. LITHO- terlciindie vrouw. Iitt(ratrie , welk woord de
TIUTEUR. - Lii hol lijisi e, t., çebrnikelfjker ( 1I,oeir Ac ademie nUt heeft.) - 1.11 1ii'atiiie, t. Lelies'kunde, g eletterdheid, çeleerdheid, ervarenheid in
minder juist) is LITHUTIiITIE. - Litfiotriptèle,
.

-

-

-
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aal en wetenschap , kennis der fraaWe letteren;
kennis der letterkundige regelen en voortbrengselen,
boekenkunde of -kennis; - gezamenlijke letterkundige voortbrengselen von een volk, land, of tijdperk, litteratuur f. -I- Littéromanie, f.
Overdreven zucht f. voor deletteren, schrijiwoede
Littoral, e, adj. Het kustland betre/fend, tot
de kust of den oever beltoorend: La partie l-e de
eet Etat, het kusiland van dien Staat. Poisson 1-,
Plante 1-e, oevervisch m., oeverplant f. Oiseaux
Jittoraux, strandvogels M. p1. - LITTORAL, W.
Kustland, strand n., kuststreek 1., oever m., inz.
liet aan Oostenrijk behoorende kustland langs de
.4driatirclie zee of 't gebied van Tritst, 1 i t t 0-

classique, z. ÉLIMENTAIRE, CLASSIQUE. L- anony
me, pseudonyme, apocryplse, canonique of sacrë,
Us sapientiaux, etc., Z. ANONYME, enz. L- auxiliaire, hulpboek. L- de bibliothèque, bibliotheekboek, boek dat niet bestemd is om geregeld doorgelezen, maar om bij gelegenheid geraadpleegd te
worden. L- populaire, volksboek, boek voor 't volk,
goedkoope uitgave van een boek. L- spirituel, geestelijk boek. L- profane, wereldlijk boek. 1\Iauvais
1-, slecht, gevaarlijk boek. - (fig. et fam.) Vous
parlez comme Un 1-, gij spreekt als een boek, of
't gedrukt was, gij drukt te goed uit, ook: gij
drukt u stijf, gemaakt, pedant uit. II na jamais
mis le nez dans un livre, hij heeft nooit den neus
in een boek gestoken, nooit iets gelezen. Dévorer
un 1-, des 1-s, Z. DEVORER. Pâlir, Sécher sur les
I -s, met overdreven ijver, onophoudelijk lezen. J'y
réussirai Jen viendrai is bout), ou j'y hrûleraï
mes 1-s, Z. BRÛLER. - Le 1- de la nature, Le
grand1-, het,boek der natuur, de natuur, in hare
oorzaken en gewrochten gadegeslagen. Le 1- du
monde est un excellent I-, het boek der wereld
(de omgang met menschen) is een voortreffelijk
leerboek. Cela dtait écrit dans le I- du destin. dat
was in 't boek des noodlots geschreven. Le 1- de
vie, (les vivants. des élus, het boek des levens,
der uitverkorenen (waarin de namen der tot zaligheid bestemden ondersteld worden geschreven te
zijn). - t L- des rois, een spel kaarten. Feuilleter le I- des mis, kaartspelen. - (Loc. prov.)
Gardez-vous de Ihomme qui ne connait qu'un 1-,
twist nooit met iemand over eenonderwerp, waarvan
hij zijne eenige studie heeft gemaakt. Un gros lest un grand mal, een dik boek (een boek in veel
deelen) is dikwijls vervelend. Aprés cela ii faut
fermer le 1-, daarop valt niets meer Ie zeggen, te
antwoorden, dat moet als afgehandeld beschouwd
worden. - [Corn.] Boek, koopmans- of kantoorboek, register. journaal n. L- de mise et de re
cette, boek van ontvangst en uitgaaf. Grand I-,
L- de compte, grootboek, schuldboek. L- brouilIon, brouillard, rndrnorial, kladboek, memoriaal.
L-s auxiliaires of daide, bijboeken. L- le caisse,
kasboek. L- de hanque, banco-boek. L- des cornmissions, kommissie-boek. L- des comptes courantes, rekening-courant-boek. L- des copies de lettres, kopij boek. L- de dépenses, klein-uitgaafboek,
versehotboek. L- des factures, factuur-boek. L
de boutique, de magasin, winkel-, magazijnboek.
Tenir les 1-s, boekhouden. La tenue des 1-s, het
boekhouden. Teneur de 1-s, boekhouder. - [Mar.]
L- de bord, ladingoboek, vrachtboek. L- of Table
de loch, logboek, logtafel 1. L- des signaux, seinboek, generaal of groot seinboek. - [Mil.] L- de
compagnie, de police, de punitlon, boek der compagnie, policie-boek, stra/boek of strafregister n.
- [I-list.] L- rouge, rood boek, register der geheime uitgaven van 't fransche kaf onder Lodewijk
XIV. en XV. - (Lor. pray.) Etre (écrit) sur Ie
rouge, in 't zwart register staan, in geen aoed
blaadje slaan, een' kwaden naam hebben. -- L- il'or,
gouden bock (met de namen der adellijke farnilion,
-

rate n.

Littorelle, f., Z. LITORELLE.
Littres, f. p1. [Bias.] , Z. V. a. DEVISE, LEGENDE.
Litturé, e, adj. [H. n.] Met gekleurde strepen,
min of meer naar letters gelijkend, geteekend.
Litiaite, f., Lituolithe, m. [H. n. ] Pfjpvor
miqe slakversteening f., bisschopsstaf, kromstaf ni.
Liture, L, z. v. a. RATURE.
Liturgie, F. Kerkgebruik n., kerkdienst t
kerkelijk voorschrift n., kerkenorde, voorgeschreven inrigting f. van de eeredienst, kerkformulier n.,
I i t u r I e f. ; - kerkgebeden n. p1. en kerkpieg
tigheden f. p1. - Liturgique, adj. Naar kerkgebruik, volgens het kerkvoorschrift, tot de liturgie
behoorend of daarmede overeenkomstig, I i t s rg isc P. -- Liturgiste, m. Kenner van, schrijver
over de kerkgebruiken of liturgiesi, t i t u r g i 5 t m.
Lituns, M. (latin) (pr. li -tu-uce) [H. rom.]
Wigchelaarsstaf m., kromme staf der augurs, die
ook den eersten bisschoppen tot herdersstaf diende.
- Soort van trompet f. bij de oud-romeinsche
krjgsrnuzjjk.
Liutre, f. Dik bindtouw n. ter vasthechting von
den wagenlast. - [Constr.} .Korven, kniehouten ii.
p1. aan een vaartuig. - [Mar.] Woeling, sjorring,
naaijing f., touwomwinding ter verbinding van
twee voorwerpen. Fausse 1- de beaupré, dubbele,
voorste of tweede woeling van den boegspriet.
Livane, t. [H. n. ] Volksnaam van den petli-

-

haan (pélican).
Livarde, f. [Cord.] Strijker m., wrijflap van
werk tot gladmaking van 't gespannen garen. -

[Mar.] Zeilspriet in. (Raleston, halestron). Voile

-

a i-, svrietzeii

Livèche, f. [Bot.] Lavas t., eene schermdragende, geneeskrachtige plant. L- commune of des
montagnes, berg -eppe t.
Liverdun, m. [Hort.] Soort van druif 1. (uit
het depart. Meurthe).
Livide, adj. Loodkleurig, loodblaauwachlig,
zwartblaauw, vaal; - doodskleuriq, doodsch, doodsbleek. Lèvres 1-s, loodkleurige lippen t. p1. 11 a des
marques I-s sur Ia gaan, hij heeft zwartblaauwe,
of bruine en blaauwe vlekken op de huid. - La
jalousie an teint J-, de jaloezij met haar doodskleurig gelaat. - [H. n.] Soort van lipvisch m. Lividité, f. Loodkleur, loodkleurigheid, vaalheid;
doodskleur t.
Livie, 1. [H. n. ] Soort van bladvloo t.
Livistone, t [Bot.] Soort van palmboom m.
van Nieuw-holland.
Livot, ni. [lii. n.], z. a. a. RUSE.
Livraison, t. [Corn.] Lévering, aflevering,
1 e v e r a n c i e t.: 11 a fait Ia 1- de trente pièces,
hij heeft eene Idvering van dertig stukken gedaan.
- [Lthr.] Aflevering t. (van een boek- of plaatwerk). Les 1-s de ce dictionnaireparaissent régu
lièrernent, de afleveringen van dit woordenboek
verschijnen geregeld. - Livrancier, rn. Afleveraar (van waren), leveranc i er rn.
Livre, rn. Boek n. L- imprirné, broché, relié,
gedrukt, ingenaaid, ingebonden boek. L- in-folio,
in-quarto, in-octavo, in-douze, etc., Z. IN-FOLIO,
IN-QUARTO, enz. L- en feuilles of en blanc, boek
in losse bladen, onin.qenaaid boek. L- blanc, boek
van wit, onbeschreven, onbedrukt papier. - Publier, Faire para'itre un I-, een boek in 't licht
geven, uitgeven. L- approuvé, défendu, goedqekeurd, verboden boek. L- revu, corrigé, augmenté
par l'auteur, door den schrijver herzien, verbéterd,
ermeerderd boek. L- d'église, de prières, kerkboek, gebedenboek. L- de droit, de rnédecine, de
théologie, boek over de regt.sgeleerdheid, geneeskunde, godgeleerdheid. L-, Ouvrage, élémentaire,
v

in Italit, inz. te Venelie), ook: register van de
namen der pairs van Frankrijk, sedert Lodewijk

XVIII. - L- flair, tooverboek, tooverformulierboek. - Boete in., hoofdafdeeling van een werk:

Ouvrage distribud of divisé en douze 1-s, werk in
12 boeken ingedeeld. La bible est divisée en 1-s,
de bijbel is in toeken afgedeeld. Le premier, le
second 1- (C5 Bols, het eerste, tweede boek der
Koningen. - a LIVRE OUVERT, bc. adv. Onvoor
bereid, voor

de vuist. van 't blad weg, zonder

voorafgegane studie: Traduire Un auteur is 1ouvert, een' schrijver voor de vuist vertalen. Chanter, Jouer a I- ouvert, van 't blad weg zingen,
spelen. - h COUVERTURE DV LIVRE, bc. adv. Bij

't openslaan van 't bock.
Livre, f. [Métrol.] Pond n. (doorgaans in 16
onsen verdeeld. Vendre a La 1-, bij t pond verkoopen. - L i v r c f. , voormalige franscfie rekenmunt (verdeeld in 12 0 sous, bijna ter waarde van

een franc). Au son, Au mare Ia 1- (nu nu mare

Ie

franc), pondspondsgewijs, naar evenredigheid

van ieders inleg of vordering. - (Loc. pron.)
Faire de cent saus quatre 1-s et de quatre I-s rien,
bij elken handel of koor) geld inboeten. - L- de
gros, pond vlaamsch (= 6 gulden). L- sterling,

pond sterli-?.,q (ingebeelde engelsche munt, ongeveer

LIVRE

LOCALISATION.

ter waaide van 12 j1.). o t.] Poire de I-,
pondspeer f., eene qrootc peersoort.

huisvesting, bedrijf erz. vernield staat, li v r é t a.
«- aanteekenboekje, register n. van iederen inleg
ger in eene spaarbank; - livret of zakboekje der
militairen. - [Ai'ith.] Tafel t. van vermenigvuldiging. - [Bot.] , Z. V. o. LIBER.
[ Jeu] De 13
kaarten in 't pharao- en basset -spel. - [ Tech.]
Goudboekje a. (tusschen welks blaadjes men het
bladgoud der vergulders legt).
S Livrier, ni. (woord van J. J. Rousseau)
Boekenmaker, boekensmid, broodschrijver as.
Lixe, m. [H. a.] Soort van kalender m.
Lixiviation , 1. [Chins.] Uitlooging f. Lixiviel, le, adj. Door uitlooging verkregen,
uitgeloogd: Sd I-, aschzoul, loogzout n. - LW vieux, lense, adj., Z. V. a. L1XIVIEL.
Lizardes, t. p1. [Cons.] Lijnwaad n. van Cairo.
Lizée, f., of Lizier, m. Vloeibare meststof f.,
die in Zwitserland wordt gebruikt.
Lizei-, v. a. [Manuf.] , z V. a. LISSER.

Livré, e, adj. (en part. passé van livrer):

Marchandises i -es, afgeleverde koopwaren f. p1. Bataille 1-e, geleverde slag m. - Une viiie 1-e a
Ia fureur des solilats, eene aan de woede der soldaten prijs gegeven stad. - Une femme 1-e au
dsespoir, eene wanhopige vrouw. - II est I- is
lui-même, hij is aan zich zelven overgegeven; hij
is zijn eigen meester.
Livrée, t. Dienstkleedinq, kennelijke ciragt der
bedienden van voorname lieden, liverei f. Les Iaquais de ce seigneur portent la 1- bleue, de lakkeijen van dezen heer dragen blaauwe liverei. Gens
de 1-, livereibedienden in. p1. - In collectieven zin:
al de bedienden, die dezelfde liverei draqen; alle
lakkeijen, livereibedienden: Toute sa I- accourut ,
al zijne livereibedienden kwamen toeloopen. Lentrée était interdite is la 1-, de ingang was den lakkeijen of livereibedienden verboden. - (fig.) Ii porte
la 1- de Ia pauvreté, hij draagt de kleeding der
armoede, zijn uiterlijke bewijst, dat hij in armoede
leeft. Les arnliitieux portent indifférement toutes
les 1-s, de eerzuchtipen dienen ieder, die hunne
eerzucht bevorderlijk kan zijn. - (poit.) Les

1-s des bols, des campagnes, de la nature, de
bladeren, de bloemen, liet gras. - Kleur, tij/kleur t.

Dans les tournois les chevaliers portaient Ia 1(les 1-s of les couleurs) de leurs maltresses, in de

tournooijen droegen de ridders de lijfkleur, de geliefde kleur hunner dames. - L-s tie Ia manic, de
la noce, bruidslinten n. p1. - [H. de France]
Jaarljksc/ie toelage t. der hofbeambten voor hunne
kleedij (tot 1789). - [Véner.] Bontkleurige huid f.
van sommige dieren tot op zikeren ouderdom. [H. n.] Woudslak, tuinslak f. L- des arisres, ringrups f.
Livrer, v. a. Léveren, afleveren, overleveren,
uitleveren, in handen stellen: L- des marchandi
ses, koopwaren hlveren. - L- Un coupable is Ia
justice, aux (of entre les) mains de Ia justice, een'
schuldige aan de justitie overgeven, in handen van
't gerept stellen. - L- une place, un paste is lennemi, eene vesting, een post aan den vijand in
handen geven (hetzij door verraad of bij verdrag.
(fig.) L- un snanuscrit is l'impiession, een
handschrift laten drukken. - L- bataille of une
bataille, L- uil combat, een' veldslag, een gevecht
leveren. - (fig.) L- bataille of combat pour qn.,
iemands belangen wakker verdedigen, de zaak voor
Overgeven, 'prijs geven, blootiemand opvatten.
stclen (in dezen zin door is gevolgd): L- une ville
nu pillage, is in fureur des soldats, eene stad aan
de plundering, aan dc woede der soldaten prijs
geven. L- les voiles au vent, den wind in de zeiten laten vallen. - ( fl,, L- son âme is la douleur,
au désespoir, zijne ziel can de droefheid, aan de
wanhoop overgeven. - L- an bras séculier, aan
den wereldlijken arm, aan de regterlijke nsagt
overgeven (een' schuldige) . ( fig. et f(im.) On a livid
les restes du diner an bras sdculier, men heeft
het overschot van 't maal aan de dienstboden overgelaten. - [ Cisas.] L- le cerfaux chiens, de honden op het hert loslaten. - ( fig. et fam.) Je vous
-

-

livre eet homme -his mand avant qu'il colt pea,

ik sta er voor in, dat deze man binnen kort gehuwd zijn zal. Je vous Ie livre pieds et goings
his, ik ben er borg voor, dat gij met hem doen
kunt wat gij wilt, hem gebruiken kunt, waartoe
gij wilt. Z. ook CHANCE, VENDRE. - SE LIVRER,
V. pr. Zich overgeven, zich overlaten, zich tcebe
trouwen: Se 1- is Ia joie, is Ja paresse, a livengnerie, is l'étude, zich aan de vreugde, de luiheid,
de dronkenschap, de studie overgeven. Ii s'est entidrement livre is des gens, gul Ie tralsissent, hij
heeft zich geheel loebetrouwd aan lieden, die hein
verraden. C'est an homme qui ne se livre pas,
't is een man, die uit Zijne eigen oogen ziet, die
niet te ligt vertrouwt. - [ Jeu] Je me suis livrd,
ik heb mij-zelven geleverd, mijn spel bloot gegeven,
mijne partij een' goeden slog, een' geînakkeljken
stoot enz. gelaten.
t Liviesque, adj. Enkel uit boeken geput:
Erudition I-, boekengeleerdheid t.
Uvret, fl1. (verklw. van livre) Boekje n., inz.
dat, hetwelk elders de plaatselijke overheid elken
werkman en bediende ter hand stelt, en waarin
zijn naam, geboorteplaats, pe':oonsbeschrijving
-
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Lianta, m. [Ei. n.], Z. LAMA.

Manos, m. p1. (pr. ]ia -noce) [Geogr.] Verbazend groote boomlooze vlakten t. p1. in Zuid -A m erika, Ilanos ni. pl.
Loase, f. [Bot.] Tweelobbige plant uit Peru en
Chili, met groote, schoone bloemen, 1 o a s e t.
Lobaire, adj. [Bot., H. a.] In lobben verdeeld;
tot de lobben of kwabben behoorend. - [Anat.]
Artères 1-s, of als subst. 1.-s, slagaderen t. p1. van
de halfronden der hersenen. - Lobaire of Lo
bane, t. [Bot.] Soort van korstmos a.
Lobe, ni. Lob, kwab, lel f. , lap as. [Bot.] L-s
sëniinaux of enkel L-s, zaadlobben, lobben. [Anat.] Us da foie, da poumon, de kwabben,
lobben der lever, der long. L- of Lobule de lord!
Ie, oorlel t., oorlellelje a. - Lobé, e, adj. [Bot.]
In lobben verdeeld: Feuiiles 1-es, lob- of lapvormige bladeren a. pi. (die door randkervingen in
twee of meer deden zijn gesplitst). Planle uni -l-e,
hi-1-e, eenlobbige, tweelobbige plant (met ééne zaadlob, met twee zaadlobben).
Lobélie, t. [Bot.] Talrijk a'merikaansch plantengeslacht, tot de klokbloemen behoorend, 1 o b éI i a t.
Lobifère, adj. Met eens of meer lobben. Lobiole, t. (verklw. van lobe) Bladvormig nitspruitsel aan korstlnosplanten. - Lobipède, adj.
[H. n.] Met huidkwabben aan dc pooten. - Lo
biilaire, adj. [H. a.] Kwab- of lelvommig; in
kwabben of lobben verdeeld; tot eene kwab of lob
behoorend. -- Lobule, m. (verklw. Vein lobe)
Kleine kwabbe of lob, kwabbetje, lelletje a. - Lobiilé, e, adj. In lobbetjes of kwabbetjes verdeeld.
Local, e, wij. Plaatselijk, met eene plaats en
hare gesteldheid overeenkomend, lot eeoc plaats behoorend, daar aanwezig, daar gebruikelijk, 1 a k a a I. Mouvement 1-, pleatsbeweging, beweging
door gehcele verandering van plaats. Couturne 1-,
Usages beaux, plaatselijke gewoonte f., gebruiken a. p1. Dissensions 1-es, plaatselijke verdeeldheden S. pi. Autorités I-es, plaatselijke overheid t.
- Mémoire l-e, plaalsqeheugen a. (dat mv. de
plaats dci' voorwerpen onthoudt). - [Gram.] Adverl)e 1-, bijwoord a. van plaats. - [Mid.] Maladie, Affection l-e, plaatselijke ziekte, aandoening t.
Bain 1-, plaatselijk bad a. (dat op een enkel lijdend
ligchaamsdeel wordt aangebragl). - [Peiat.] Couleur l-e, lokale kleur f. , eigenaardige en natuurlijke kleur van een voorwerp, onafhankelijk van
de bijzondere verdeeling van licht en schaduw. Bij uitbreiding [Litt.]: La couleur I- est parfaitemeat olservée dans ce poème, de lokale kleur is
in dit dichtsluk naauwkeurig in acht genomen (bet
verplaatst den lezer of hoorder geheel op de plaats
en in (ten tijd der handeling). - LOCAL, M. Begrensde s'uiinte (inz. met opzigt tot de plaatselijke
gesteldheid), plaats t., vertrek a., zaal t., gebouw,
I 0 k a a I a. Le 1- de ctn mmprimerie est trop
resserré, liet lokaal, de werkplaats dezer boekdruk-kerij is te bekrompen. - Visite-r, Rhparer les 10caux des indigents, de lokalen, v rhlijven, woningen der behoeftigen bezoeken, herstellen. - Lo-

ealenient, adv. Op plaatselijke wijze. - .[ lAo-

causation, f. Het plaatselijk maken; het c schikt
maken voor zeker lokaal of bepaalde plaats, I a celisa t e t. - [Didact.] Plaatsaanwijzing, placts bepaling. - Plaatsqehevgen a., vermogen om ziek
de plaatsen te herinneren; vermogen om de voor-

werpen in de ruimte te beschouwen. - 4- Loca-
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user, V. a. Lokaai of plaatselijk maken, op de
behoorlijke plaats stellen; voor 't lokaal ge.crhikt
[Didact.] Door de gemaken, lokaliséren.
dachte op eene bepaalde plaats steUen; de plaatsing
een
voorwerp
bepalen.
[Méd.] ]Vaar een
van
bepaald ligchaam.sdeel verplaatsen en daar vastleçlen.
4 Localiste, m. [Méd.] Geneesheer, die
de plaatselijke kwalen stelselmatig behandelt.
Loealité, f. Plaatsgesteldheid, plaatselijkheid,
plaatselijke bijzonderheid of gesteldheid; de plaats
of ruimte zelve, met betrekking tot hetgeen haar
[Peiut. ] Eigenschap f. der
bijzonder eigen is.
[PliiL] Eigenschap
plaatselijke of lokale kleur.
der wezens, welke hen eene plaats doet beslaan,
ondoordringbaarheid f.
I S Locande, adj. Te huur: Chambie 1-.
Loear, m., Z. V. a. EPEAUTRE.
Locataire, ni. et f. Huurder m. huurster f.
(van een huis of gedeelte daarvan). z. CLOS. Pri ncipal .. Principale 1-, hoofdhuurder, hoofdhuurster,
hj of zij, die een geheel huis van den eigenaar gehuurd heeft en wederom een gedeelte daarvan aan
Locaté, e, adj.: Héritage
anderen verhuurt.
1-, erfdeel IL, uit de opbrengst van huisverhuring
le genieten.
S Locateiiv, ni., -eiase, f. Verhuurder ni., verhuurster 1. Locatif, ive, adj.
Den huurder of de verhuring belie/fend (zelden
gebëzigd dan in): Réparations 1-ives, herstelline,n
f. p1. ten laste van den huurder. Valeur 1-mve,
urprijs m., huurwaarde 1. Risques I-s. schaden f. p1. ten laste des huurders. Location, 1.
Verhuring 1; dikwijls ook huring (conduction);
verhuurd of gehuurd, in huur gegeven of geverhuur- of huurprijs n.
namen pand n. ;
Thédt.J Het huren of bespreken der schouwburg•
oges of plaatsen 1. p1.; het bureau of kantoor dier
verhuring.
Locatis, m. Slecht huurpaard n.
Loch, m. (pr. lok) [Mar.] Log f. , logplankje n.,
driehoekig, met lood bezwaard plankje aan eene
lange lijn, ter bepaling van de snelheid of de vaart
van een schip. I.- de Massey, Log van Massey
(om met meer naauwkeurigheid dan door middel
van de gewone log den loop van een schip te meten). Ligne de I-, loglijn f. Noeuds de Ia ligne
de 1-, knoopen m. pl. merken n. p1. der loo/je.
Table of Livre de I-, lotafel f. logboek n. Tour
de I-, logrol, rol f. van de loglijn. Jeter le I-, loggen, de log over boord werpen.
Lochage, m. [Tech.] Het losmaken der sul
in de vormen door ze te schudden. -kerbodn
-

-

-

-

-

-
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Loehe, f. [H. n. ] Srneerlinq m. (cohite). LZ. FRANCHE - BABIIOTTE. L - d'ëtang, groote
smeerling, poelviscit, weêrvisch. 1.- de nier, zeegrondel in. - In vele streken van Frankrijk, z. v. a.
LD1ACE.
Loclier, V. n. Losangen, op 't punt van afvallen zijn (nu alleen van 't hoefijzer gebézigd):
Ce cheaJ a un Ier qui loche, dat paard heeft
een hoe/ijzer, dat loshangt. - (Loc. prov.), z. onder FEll. - LOGHER, V. a. [Tech.] L- les pains,
de suikerbrooden in de vormen schudden (ore ze

ftanclie,

plaats te veranderen, locomobiliteit, loco-

motiviteil f. - Locoiiioteiir, trice, adj.
Bewegend, plaatsveranderend, tot plaalseerande-

ring dienend. Appareil 1., voortbewegingstoestel a.
Loeoiusotit ive, adj. Plaatsveranderend,
vrij bewee,qbrar, plaatsverandering of voortbeweging bewerkend: laculté 1-ive. vermogen der vrije
beweging (den dieren e i gen).
[Mécan.] Machine
1-lye, werktuig n. ter voortbeweging, inz. en dan
gewoonlijk als subst. gebezigd, LOCOMOTIVE, f.
Stoointrekker, stooinwagen in rollende stoommachine, she 0/) de spoorwegen de rijtuigen of wagLocogans enz. voor/trekt, locomotie f t.
-

-

,

,

-

motion, f. Plaatsveranc/eiinq, vooribeweging. Loeoiiiotivité, 1., z. I.00OMOBLLITE.
Loequets, en. pl. , Z. LOQUETS.
Loeienaii, Loeioiiaii, en., Z. V. a. OLONNE
Loculaire, adj. [Bot.] Met vakjes of ho/ten,
met zaadhuisjes. - Loculaii.enteiix, ease,
adj. [Bot.] M(t vele door iniddelschotten gescheiden

zaadhuisjes.

Loenlar, en. [Agric.], z. V. a. EPEAUTRE.
Loculation, t. [Bot.] Veelvakkigheid 1. (van
eene vrucht).
I.) Geldk?st, geldbeurs f. Locale, en. (burl.)
[Bot.] Vakje, ce//etje n. - Local e, e, adj. [Bot.]
1fl vele vakjes of huisjes verdeeld. - Loculeax,
ease, eirj. [Bot.] Vol zaadhuisjes of vakjes.
a. BLANC[1ETTE.
t Locasla, t. [Bot.], z. v.Sprinkhaanachlig
Loenstaire, ac/j. [U. n.]
LOCUSTAIItES, 01. p1. Sprinkhanen en. p1., sprinkhaansoorten. - Loeiste, f. [I-In.] Sprinkhaan en.
(sauterelle.). - [Bot.] Grasaartje a. - Vrucht f.
van den aziatischen kassia- boom.
Loeustelle, f. [U. u.] Sprinkbaanvanger en.,
soort van bas/aard -nachtegaal.
Locuti on , f. Uitdrukking; zegswijze, spreekwijze, spreekinanier f. L- adverbiale, prépositive,
conjoiictive , twee of meer woorden, die zamengenoinen als bijwoord, voorzelsel, voegwoord gelden.
I,- proverbiale, faniilière, triviale, spreekwoordelijke, gemeenzame, platte uitdrukking.
Lodalite, 1. [Itlinér.] Soort van veldspaath a.,
todaliet iii.
Lodde, f. [I-I. n.] Noordsclie zalm en.
Lodieiile, f. [Bot.] Hulsel n. van 't vruchtbe-

ginsel van de bloemen der grasplanten.
Lodier, en. Geslikte, met wol gevoerde bedde

-

deken, sprei f.

Lodoice, m. ]Bot.] Soort van palmboom, zeekokosboom en. der Mold/yen en Seychellen.
Lods, en. p1. (al/een gebruikt met ventes) [Jur.]
L- et ventes, Droit de I- et ventes. recognitie of

rantsoenpenningen m. pl. waarop de landheer b
den verkoop van zékere goederen regt had.
Lof, in. [ Mar.] Loef f., de windzijde van 't
zeilend schip: Cold du 1-, toe/zijde f. oefboord n.
Au 1-, loe/waarts, te loevert. Aller of Venir au
(ui) 1-, oploeven, aanloeven. Vire,r 1 - pour 1-, voor
den wind omwenden, ha/zen. Etre au 1 - , de bef
hebben. Gagner le 1 - , de boef afwinnen. Router au
1, bij de boe/je opwerken. L- ! boef op I houd de
van hunne wanden los te maken).
Loeliet of Loneliet, m. [Agric.] Smalle boef! L- tout! bef op stijf! bef op wat je kunt!
turfste- haat (ligt hij den wind! Lai'gue le 1-! Z. LARGIJER.
spade t. (nog in Picardie in gebruik);
Le 1- de grande voile of enkel Le grand 1-, de
ker m. (werktuig).
Loebetage, ni. liet omwerken van den grond met de spude. Loehe- boef of de groote hals, de binnenhoek van een groot
zeil naar de windzijde. Lever le I-, den grooten
ter, v. a. Omspitten.
Loehial, e, adj. [Med.] De kraainzuivering hals opsteken. Couple de 1-, boe/spant f., spant by
den graaIen halsklamp.
beireflend: Ecoulement 1-, kraamvloed m.
Lo(1(11.) Itevenir du I-,
clues, t. p1. Natuurlijke zuivering (Ier kraam- z. v. a. Metire de l'eau dans son via, Z. EAU.
vrouwen na de bevalling, kraainzuivering f. kraam- Lofer, Lofrei-, V. a. [Mar.] Loeven, op- of
vloed ni. (pop. VID.GES geheeten). Loeliioi- aanloeven. LotTe h 1e i'isée, a Ia lame! boef op
rhagie, Loehioi'ihée, 1. Bovenmatie kraam- voor de bui, voor de zee!
Log, M. Z. LOC I .
zuivering f.
Loehiorrhagiq ne, Loehior.
Logaiilhme, en. [Math.] Verhoudrngs- of
rhéiquae, adj. Dien le sterken vloed betre/Tend.
Loehiiéiie, 1. [Bot.] Soort van tarksche betrekkingsgetol n. exponent of aanwijzer der
nagt, tot we/Re het grondtal von een stelsel moet
kers 1. (arabette).
verheven worden om ('enig ander getal voort te
Lockiaviis,ne of Lockisme, ei. Wjsbegeerte f. wjs,qeerig stelsel n. van den en.qel.sehen breneen, kunsteta/ a., I o e or i t h en u s m.
Table des 1 - s. bogarithmen.tafel f. L-s logistiques,
Loekiwijsgeer Locke, lockianismus n.
boguritlunen, bij welke nul de boqaritfimus is van
aiiiste of Loekiste, m. Aanhanger van Loc
3.60 0 .
Logarithiiiiqsa., adj. Tot die kunstke's wijsbegeerte, bc ki a n i S t en.
getallen be/warred, die betrefTend, t o p a r i t hLoeiiiaii, en., z. v. a. i.ÂiA1EUI1.
rn/sc/i. Table 1 - , boqarithmentafeb 1. Baquettes,
Loeol, en. [H. n.] Kleine bij f. der Philippijnen
Échelles, Règles i -s , logarithm/sc/ic staafjes n. p1.,
Loeomohile, wij. [Didact..j Voor Vlaat.ci'er
andeving vatbaar. locomobiel.
Loeomol)i- schalen 1. jib.. 1mm/en n. p1. Courbe, Spirale I-,
lité, Loeoiiiotivi t é f. [Didact. J t'erplaals- of als svb.st. I.- spirale, bor,arit/,inisc/ie spiraal 1.,
baariieid, beweegbaar h eid f. vermogen am van kromme lijn, die zich om haar middelpunt draait,
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LOGARITIIMOTEOIIN IE zonder het ooit te bereiken. - LOGARITHM1QUE, f.
Logarithmisclie of logistische lijn f., de tronscendente kromme lijn, bji welke de ordinaten de logaritlunen der abscissen zijn, en onqekeerd. - Leer f.
der loyarithmen. - Logarithmoteehnle, f.
Kunst f. om logarithmen-tafels le maken. - Logaiithmotechnique, a dj. Die kunst betreffend,
1 0 ga r i t Ii rn 0 t é ch n i s C h.
Logate, f. [Cuis.] : Gigot b Ia 1-, behoorlijk jeklopte en gelardeerde (doorspekte) lamsbout m.
Loge, f. Hut, kluis, cel f., kamertje, vertrekje;
portiersverblijf; hok fl.; kraam f. Cet liermile s'est
fait une petite I-, deze kluizenaar heeft zich eene
kleine kluis of hut gebouwd. -- Le portier n'tait
pas dans sa 1-, de portier was niet in zijn kamertje
of huisje. - Les I-s dans les petites-maisons, de
cellen der krankzinnigen. Les 1-s dune ménagerie,
de hokken eener diergaarde. Envoyez le chien â
sa I-, jaap den hond in zijn hok. Les I-s de la
loire, de kramen, markt- of kermis-kramen. (Loc. prov . ) Nest pas mercier qui ne sait pas
faire sa 1-, een goed koopman weet klanten te lokken. - L- de francs-macons, lo p e, vergaderzaal t.

der vr'ijmetselaars; het qebouw der vrjjinetselaars,
vrjmetselaais-loge, bouwhut f., vrijmetselaars-lempet m.; elke afdeelinq van het vrjmetselaarsgenootschap; - ook: vereeniqinq, vergadering van vrijetselaars: Tenir one I-, eene loge houden.m[Théât.] A[üezonderae , afgeslotene zitplaats,
schouwburg-cel, i 0 p e f.; - kleedkamertje ij. der
tooneelspelers; - bij uitbreiding: de toeschouwers
in de loges. L- cintrée, découverle, tralieloge, overdekte loge. Aller trouver no acteur dans sa 1-,
een' tooneelspeler in Zijne kleedkamer bezoeken. Les
1-s ont si ffl é, applaudi, de loges hebben rjeflctcn, toegejuicht. - Jour de 1-, tooneel- of schouwburgdag m.
(waarop men t iegt heeft zich van zijne gehuurde
loge te bedienen) - (Loc. prov.) Etre aux prdmières 1-s, de beste plaats, de g'ansligste gelegenheid hebben om iets te zien. - [ Mar.] Scheepskamertje n., kooi 1. (voor sommige officieren). [Corn.] Handelskanloor n. der Europeanen in een
ander werelddeel, z. v. a. COJPTOIR. — Naam
van verschillende afdeelingen der handelsbeurs te
Lyon, Marseille, enz. - [Bot.] Cel t., vakje n.,
kleine, meestal door vliezen. of middelschotten verdeelde holte; waarin de vruchtpitlen zich bevinden,
zaadhuisje n. - [Org.] Plaats of kamer F., waar
de blaasbalgen van een orgel liggen.
Logé, e, adj. (en part. passé van logel'): Etre
1- fort a I'étroit, zeer naauw behuisd, gehuisvest
zijn. - ( fi g, et fam.) Ii en est 1- Ili, zoo ver is 't
met hem gekomen, zoo ver heeft hij het (door zijne
onvoorzigtigiteid, stijfhoofdigheid, enz.) gebragt; ook: daarvan is hi,) niet (If ie brengen, dat ligt
(staat) nu eenmaal bij hem vast. S'ils perdent ce
l.oès, 115 seront bien 1-s, als zij dat proces vereze'n, zal 't er mooi (misselijk) met lien uitzien.
Nous volta bien 1-s, daar zitten wij nu met het
mes in den buik.
Logeabte, adj. Bewoonbaar, wel ter bewoning
in gerigt: Cette maison nest pas 1-, dit huis is
niet bewoonbaar.
Logement, m. Woning, huizing f., inz. iemands
gewoon verblijf a,, woonplaats t.; - vertrek n., kamer, woonkamer f. (in een burgerhuis) . Oi est son
1- ? Ou a-t-il son 1-, waar is, waas heeft hij zijne
woning, waar woont hij? Son logement est au
sixième étage, bij huist, heeft eene kamer op de
zesde verdieping. Ii b Ia table et Ie 1- thea son
maître, hij heeft bij zijn meester kost en inwoning.
L- garni, meublé, gemeubeleerde sooning, kamers.
— (Men gebruike dit woord niet in de beteekenis
van: herberg of huisvesting voor reizigers of vreemden, welke het woord 1 a g e in e n t in Nederland
heeft). - [Mi ] .] Inkwartiering f.; kwartier n.
Faire le 1-, de kwartierlijst, de lijst der militairen,
die bij de burgers ingekwartierd of gehuisvest zullen worden, opmaken. Billet de I-, biljet n. van
inkwartiering. Exemption de 1-, vrjdom m., vrijstelling f. van inkwartiering. Cette viiie a beaucoup souffei't des I-s des troupes, deze stad heeft
veel door inkwartiering geleden. — Verschansing 1.,
gedekte verblijfplaats om zich bij een' aanval staande
te houden, t 0 g e m é n t n. Les assiégeants ont fait
un 1- sur Ja demi-lune, de belegeraars hebben een
logement op het raveljn gemaakt. — Le 1- dun
mortier, de ketel van een' mm tier. L- des touril
'
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Ions, to pengat n. L- du canon, de Ja platine,
plaats, ligplaats voor den loop, voor het slot. —
[ Mar.] Kamertje, verblijf n. aan boord.
Loger, v. n. Wonen, huizen, gehuisvest zyn,
logéren. L- au quatrième etage, op de vierde
verdieping wonen. Loger cbez ses parents, bij zyne
ouders inwonen. Les bûtelleries étaient si pleines
qu'il ne put trouver oil 1-, de logementen waren
zoo vol, dat hij geen huisvesting vinden kon. (Lay. pray.) L- of Coucher a Ja belle étoile, z.
(fig.) Rarement one kiue forte loge
COUCHER.
dans un corps efféminé, zelden huist, woont eene
sterke ziel in een verwijfd, zwak ligchaam. LOGER, v. a. Huisvesten, huisvesting geven, herbergen, logéren: Oti pourrez-vous I- tout ce monde-lb, waar zult gij al die menschen huisvesten.
logéren ? On la logé chez mol, men heeft hein by
mij gehuisvest. - Je ne sais oh 1- toutes mes affaires, ik weet niet, waar ik al mijne zaken eene
plaats zal geven. - [Mi].] L- une anode, een
leger nederslaan of posteren, het eens voordeelige
stelling doen innemen. - (Loc. prov.) L- le diable
dans sa bourse, Z. BOURSE.
SE LOGER, v. pr .
Esne woning kiezen, gaan wonen, zijn verblijf
nemen, zich huisvesten; - zich eene woning bouwen, eene woning voor zich inrigten. 11 est aflé
se 1- ii 'autre extrémité de Ja ville, hij is aan
't ander eind der stad gaan wonen. II s'est logé
très-agréablement 1! Ia campagne, hij heeft zich
een aangenaam landhuis gebouwd, ingerigt. [Chir.] Blijven zitten: La balie s'est Iogée dans
l'épaule, de kogel is in den schouder blijven zitten.
— [Mil.] Se I- sur Ja contrescarpe, zich op de
conti'escarp nestelen, een logement maken of verschansen (van de belegeraars gebézigd1.
S Logette, t. Kleine loge f., hutje, celletje ij.
Logetit, In., -euse, t. Siaapsteêhauder in.,
-houdster 1. hij of zij, die ambachtslieden en gering volkje huisvest.
Logleien, ilL, -ne, t. Redeneerkundige m. en
f., hij of zij, die met juistheid redeneert; redeneerkunstenaar, kenner der logica of redeneerkunde,
1 O gi c u 5 m. - Weleer: student in de logica. (fig.) L'imagination est souvent one mauvaise
1-ne, de verbeelding is dikwijls eene slechte redeneerster. —. Logique, t. Redeneerkunde, kunst
01fl met juistheid Ie denken en te redenéren , kunst
of leer der gevolgtrekkingen, denkleer, leer t. der
denkwetten of der zuivere gedachte; wetenschap I!.
van het verstand of hel kenvermogen in 't algemeen, logic a, 1 a g ie k t, -- Leerboek n. over de
logica. — Bij uitbreiding: 11 a une 1- naturelle.
fort .iuste, hij bezit een natuurlijk, gezond, zeei
juist oordeel, hij maakt juiste gevolgtrekkingen.
- II ny a point de 1- dans eet ouvrage, er is
geen redenéring, geen zamenhang van denkbeelden
in dit werk. — (fig.) La I- du coeur, des passions,
de redendringen, de bijzondere redeneertrant van
het hart, van de driften. - Logiq;ie, adj. .Rcdeneerkundig, oordeelkundig, t O g I 5C P : Ce raisonnenient nest pas trop 1-, die redendring is niet
al te logisch of juist. - Logiquiement, adv.
Volgens de redeneerkunde, daarop gegrond.
Logis, m. Woning f., huis, verblijf n. Changer de 1-, van woning veranderen, verhuizen.
Demenrer an 1-, thuis blijven. Corps de I-, z.
cones (blz. 133, kol. 1). - (fain.) Huis of woning
van dengene, die spreekt: On m'attend au I-, men
wacht mij thuis. Allons nu 1-, laat ons naar buis
gaan.
(fig. et fam.) 11 ny a plus personne au
l-, er is niemand meer bij hem thuis, zijn denkvermogen is weg; ook: hij ligt te sterven en is
reeds buiten kennis. La folie do I- , de verbeelding,
inbeelding f. - Herberg f.. logement n., inz. gering
logement, 1 a g i e 5 n. Le Cheval blanc est un bon
I- pour le voyageur, het Witte Paard is een goed
logies voor den reizenden man. - [Mi].] Maréchal
.-.

—

—

des 1-,

Z. MARECHAL. - (Loc. pray.)

II va mar-

quer les 1-, hij gaat kwartier maken (van iemand,
die zich van een gezelschap afzondert, om het
eerst aan te komen, waar de anderen heengaan).
Logiste, m. [Ant.] Een der 10 ambtenaren,
die aan de aftredende overheidspersonen te Athenen hunne verantwoording over 't geldbeheer af
namen, rekeningafnemer, to g i s t m.
Logistique, 1., weleer z. V. a. ALGEBRE, LO GARITHME. — Als adj.: Logarithme 1-, Z. LOGA-

LUTHME. — [MiI.1 Wetenschap, die den tijd en de
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plaats, welke tot het uitvoeren cener taliti s clie be-

weging noodiq zijn, leert berekenen, to gis t i e k f.
Logodiarrhée, t. (woord van Frederik den
Groote) Vloed van zinledige woorden, woordenvloed m., woordenkraam, t - Logographe, in.
Snelschrijver m.(vgl. L000GRAPHIE). [FL de
France] Dagboek n. der zittingen van 't wet qevend
ltqclzaam van Y191 tot 1792 - Logographie, f.
Bijzondere wijze van snelschrfjving, waarbij de
rede des sprekers door 12 of meer schrijvers zoodanig werd opgeteekend, dat de zamenvoeging der
gedeelten, door elk van hen nedrgeschreven, de geiteele rede weder voortbragt. - [Gram.] , z.a. a.
LEXI000IIAPHIE. Logographique, adj. Tot
die snelschrijfkunst of tot de woordbesckrfjving
belioorend, loqogrdpliisch.
Logogriphe, m. Woordraadsel, letterraadsel n., raadsel betreffende een woord, dat door verzelling of weglating van zijne letters andere woor
den geeft, die bedekteljk omschreven worden, 1 agogry'ph f. - Logogriphique, adj De logogryph belreffend, - ]- ( fig.) raadelachlig, duister,
lo q o ry'p It is c h.
Logornachie, f. [Didact.] Woordenstrijd,
de
woorntwist
m., woordvitting t. - -- Looina
chique, adj. Den woordenstrijd betreffend. Logoivaehiste, m. Woordenlwister, woordenzifter m.
Logoiiièti-e, m. [Gdom. Verlioudingsrneler,
proportie-passer m. - Logomét-ique, adj. Den
proportie-passer betreffend, I o a m t r is cit.
Logophanie, t. [TIieol.] Vleescitwording van
't Woord.
(veel woorden.
S Logophile, adj. Breedsprakig, vriend van
-

]

Loorrhée, f., z. v. a. LOGODIAJIRFIEE.

Logotechnie, f. [Gram.] Wetenschap van de
woorden, hunne juiste beteekenis, hun gebruik, enz.
Logothète, m. [Hist.] Kanselier aan 't byzantjnsche hof; - beheerder der geldmiddelen; weluitlegger, logotheet in.
Logotrope, m. [Phil.] Soort van voorwaardelijke sluitrede f.
Loguer, v. a. [Tech.] Dc suikerbroodvortnen
van binnen bevochtigen. (jaaglijn.

Loguette, f. [Nay.] Trektouw n. aan eene
Logilis, m. [Corn.] Allerhande snuisterij f.,

glazen koralen, enz. voor de Negers.
Lol, f. Wet f., gebod n. L-s civiles, criminelles, burgerlijke, ljistrafleljke wetten. L-s humaines, divines, mensclielf,ike. goddelijke wetten of geboden. La 1- de 1' E tat of enkel Lal-, de staatswet,
elke in den Staat aangenomen regel, die kracht van
wet heeft. Observer, Exécuter, Enfreindre, Eluder, Violer la 1-, de wet naleven, uitvoeren, overtreden, ontduiken, schenden. La 1- fondamentale
of constitutionnelle, de grondwet. Loi d'exception
ofexceptionnelle, exceptionéle of uitzonderings-wet,
(die tijdelijk inbreuk maakt op eene grondwet of
andere algemeene wet) . L- fiscale, belastings-wet.
L- bursale, geidheffings-wet. L-s organiques, wetten, die de werkingswijze der instellingen, waarvan 't beginsel door eene wet is vastgesteld, naauwkeurig bepalen, organieke wetten. L- pénale, straf-wet. L-s politiques, politieke of staatkundige wetten. L-s eccidsiastiques, kerkelijke wetten. Les 1-s
de Ja guerre, de krjgswetten. La 1- des nations,
liet volkenregt. L- municipale, gemeentewet. La I- ancienne, of in bijbelstijl enkel La I-, de wet
van Moves, de wet der Joden. La I- nouvelle of de
grâce, de wet van Jezus Christus, de wet der genade. La 1- de Mahomet, de wet van Muhamed, liet
islamismus, de islam. - Z. ook AGRAIRE, GOMBETTE,

nature (in zedelijken, zin), of doorgaans La I- naturelle of La 1- de la nature, de natuurwet, de
gevoelens van geregtigiteid, welwillendheid en zedeljkheid, door God in 't menscheljk hart geplant.
(fig.) Faire l, als wet gelden, kracht van wet
hebben: Certaines coutumes font 1-, zikere gewoonten hebben kracht van wet, gelden als wetten. Dans
les langues vivantes, l'usage fait 1-, in de levende
talen is 't gebruik de wetgever. - Faire, Donner,
Dicter, Imposer Ja 1-, de wet voorschrijven, met
gezag, op hoogen toon gebieden, zich doen gehoorzamen. Se faire une 1- de qe. , zich iets ten pligt,
wet of regel maken. Ii na ni lot ni 1-, Z. F01. (Proc.) Ndcessité na point de 1-, nood breekt wet.
- (Loc. prov.) Ce que je vous dis, eest Ja 1- et
les prophètes, wat Ik u daar zeg, is zoo waar als
't evangelie, is onbetwijfelbaar. - Wet f., gezag n.,
heerschappij, magt f., regt n.: Alexandre rangen
toute l'Asie saus sa I-, saus ses 1-s, Alexander
bragt geheel Azië onder zijne heerschappij, onder
zijnen scitepter. La 1- do vainqueur, du plus fprt,
liet eegt des overwinnaars, des sterksten. - Etre
soils les 1-s dune femme, onder de heerschappij
eener vrouw, onder de pantoffel staan, zich door
eene vrouw laten regdren. Subir Ja 1-, Recevoir Ia
1- de qn., ziele aan iemand geheel onderwerpen,
item in altes gehoorzamen. - LOl, In. [Mon.] Wetlelijk gehalte der muntspeciën (aloi).
Loigiion, m. [Corn.] Soort van Bordeaux-wijn,
tot de Médoc-wijnen behoorend.
Loïuiique, adj. [Méd.] Pestaardig, besmettelijk (pestilentiel) . - Loï,uogi-aphe, m. [Didact.]
Schrijver over de pest; waarnemer eener pest ziekte.
- LoulHOtiiaJ)hie, f. Beschrijving f. eener pest
of besmettelijke ziekte. - Lo'imographiqne, wij.
Pestbeschrjvend. - Loirnologie, f. Verhandeling
over de besmettelijke ziekten. - Loimoogique,
adj. Die verhandeling betreffend. - Loirnolo.
ue, m. Schrijver van zulk eene verhandeling. ïaiopyre, I. [Mid.] Pestkoorts f.
Loin, ode. Ver, verre, op grooten afstand: Sa
vue, Ce fusil porte très -l-, zijn gezigt reikt, dit
geweer draagt zeer vee-. Je vais trés -I-, ik ga zeer
verre. - ( fig.) Cette affaire ira I-, die zaak zal
-.

Eo

ver klinken, zal opzien baren, zal groote gevolgen
hebben. Vous allez trop 1-, gij gaat te ver. Mener,
Pousser, Porter 1- irne affaire, eene zaak ver drjven. Ce jeune homme ira 1-, diejongeling zal 't ver
brengen. 11 est malade, il n'ira pas 1-, hij is ziek,

hij zal 't niet lang uithouden. Avec Ja dépense
qu'il fait, ii Ora pas I-, bij de verteringen, die hij
maakt, zal hij spoedig aan 't einde zijn. Ii ne voit
pas plus I- que son nez, que Je hout de son nez, hy
ziet niet verder, dan zijn neus lang is, hij heeft
weinig doorzigt, voorzorg. Itejeter, Envoyer une
proposition bien 1-, een voorstel ver wegwerpen, er
niet van willen hooren. - (Proc.) Pas te pas on
va 1-, of Qui va doucenient va I-, langzaam gaat
zeker. - DE LOiN, toe. adv. Van verre, uit de
verte: 11 a été tud de 1-, hij werd uit de verte gedood. Vous verrez cela de 1-, gij zult dat van
verre, uit de verte zien. - (fig.) Voir de 1-, ver
vooruit zien, veel doorzigt, veel voorzorg hebben. (fig. et fam.) Voir venir qn. de I- , de bien 1-, raden, spoedig inzien waar iemand heen wil, welk
oogmerk hij heeft, ondanks de omwegen, die hy
neemt; - (fam.) iemand al van verre ruiken.
Revenir de I-, de bien 1-, het ver ophalen. La jeunesse revient de bien 1-, z. JEUNESSE. Ne connaitre
qn. ni de près ni de 1-, iemand in 't geheel niet
kennen. - Nous sommes parents, mais de I-, wij
zijn bloedverwanten, maar in verren graad. =
(Pray.) A beau mentir qui vient de I-, wie uit verre
MARTIAL, BIPUAHIE, SALIQUE, SOMPTUAHIE, TALION.
- Gens, Hommes de 1-, reglsgeleerden; - officie- landen komt, heeft goed liegen. - DU PLUS LOIN
ren der regtbank. - In ruimer zin: voorschrift n., QUE, D'AUSSI LOIN QUE, bc. conj. flit de grootste
regel m., waardoor zdkere dingen worden vastge verte, van zeer verre: De plus 1- of d'aussi 1- que
steld, noodzakelijke verhouding, die uit den aard je I'apercus, j'ai couru au devant de lui, zoodra
der dingen voortvloeit, pligt rn, wet f. Les 1-s de ik hein even in de verte zag, snelde ik hem te gel'honneur, de la bienséance, de Ia politesse, de moet. C'est du plus 1- qu'il me souvienne , dat is
l'humanité, etc., de voorschriften, wetten, regelen, zoo ver mij heugt, dat heugt mij naauwel(jks meer.
pliqien der eer, welvoeqeljkheid, beleefdheid, men- - AU LOIN, bc. adv. In de verte, op grooten afstand:
scheljkheid, enz. Les 1-s du langage, de Ja gram- Voyager, Chasser au I-, in verre streken reizen,
maire, de wetten, regelen der taal, der spraak- op verren afstand jagen. - AU PLUS LOIN, bc. adv.
kunst. Les 1-s de Ja nature, de natuurwetten, de Zoo ver mogelijk: Au plus 1- que ma vue puisse
bestendige regelen, die de natuur in hare werkingen atteindre, je n'apereois rien, zoo vee- mijn blik
volgt, zoo als: La 1- de l'attraction, du mouve- zich mag uitstrekken bespeur ik niets. - LOIN it
ment, de Ja pesanteur, de wet der aantrekkings- LOIN, DE LOIN Ii LOIN, DE LOIN EN LOIN, bc. adv.
kracht, der beweging, der zwaarte. Les 1-s de Ia Op groote afstanden van elkander (zoo van plaats
-

-LONG.

LOINTAIN
a

als van lijd) . Planter des athres I- 1-, bOOiflen
op groote afstanden van elkander plaatsen. II no
vient me voir que de 1- a (en) I-, h) komt mij
slechts flu en dan (na lange tusschenpoozen) bezoeken. - LOIN DE, inc. prëp. Ver van: Its sont loin
d'ici, zij zijn ver (wijd) van hier. Nous somrne
encore 1- de l't, wij zijn nog ver van den zomer.
(fig.) II est encore 1- de in perfection, hij is
11011 ver van de volmaaktheid. - Etre I- de compte,
Z. COMPTE. - Loin de staat somtijds ook vooraan:
L- de moi iine pareille pensee, verre van mij zulk
eene gedachte. L- did, profanes, ver van hier,
weg van hier, gij oningewijden. (Bij dichters vindt
men in dezen zin somtijds enkel loin.) - (Prov.)
L- des yeux, 1- do coeur, uit liet oog, uit het hart.
Près de l'église et I- de Dieu, een vlijtig kerkganfier, maar een slecht christen. - Etre 1-, bien I- de
faire une chose, geheel niet geneigd zijn om iets
te doen, verre, zeer verre zijn van iets te willen
doen. Je suis 1- de vous en vouloir, ik heb 't in
qeenen deele op u gemunt, ik draag u volstrekt geen
kwaad hart toe. - Loin of Bien loin, door een
in/In. gevolgd, beteekent, als liet nederduitsch verre
in die betrekking: i n
van: L- (Bien 1-) de
me remercier, ii maplaats
dit des injures, verre (wei
verre) van mij te bedanken, heeft hij mij beleedigingen gezegd. Bien I- détudier, 11 joue, in plaats
van (wel verre van) te studdren, speelt hij. - In
dezen zin ook door que en een subj. gevolgd: L- que
ma fi lle pleure et tremble pour sa vie.
Loijitain, c, adj. Verafgelegen, ver verwij
dent, ver: Pays 1-s, Peuples 1-s. - LOSNTAIN, fit
Verte f., verschiet n.: Je liii apercu dans le 1-, ik
heb hein in de verte. in 't verschiet g ezien. - T eint]
Ce peintre excelle dans les 1-s, die schilde, munt
uit in de vergezigten, in de achtergronden.
Loir, m. [H. n.j Zevenslaper ni., bergrat, slaap-

-

rat t. - Loirot, m., z. a. a. LEROT.
I Loisible, adj. Vergund, geoorloofd: Chose
1-, geoorloofde zaak t.
Loisir, in. Ledige of vrjje tijd ni, (waaroner
men naar welgevalle n kan beschikken) , rusttijd m.,
snippeluurije II.; - tijd, vereischte tijd ons iets uit
te voeren. Faites cda it vos lieures de 1-, doe dat
in uwe vrije uren. - (podt.) D'heureux 1-s, gelukkige uren van rust. Je n'ai pas eu assez de 1pour penser a cda, ik heb geen tijd genoeg gehad,
om daaraan te denken. - (Loc. (am.) 11 na pas
Ie 1- de se moucher of d'être malade, hij heeft
geen' tijd om zijn neus te snuiten, om ziek te wezen: hij zit tot over de ooren in 't werk. - is
LOISIR, bc. adv. Zonder overhaasting, op zijn gemak, met gemak: Vous ferez cda is 1-, is votre 1-,
gij kunt dat op uw gemak doen. - Pensez -y is
1-, denk daar op uw gemak, rijpelijk, bedaard
over na. -- II sen repentira is 1-, hij zal tijd genoeg hebben, om dat te betreuren. - Lolsireiix,
euse, adj. Wie vrijen of ledigen tijd heeft; in
ledige uren gemaakt.
Lok, m. [Mdd.], Z. LOOd. - [ Mar.], z. iocii.
Loliacé, e, adj. [Bot.] Naar dolik of onkruid
gelijkend. -- LOLIACEES, t. p1. Dolik-, onkruidplan ten 1. pi. - Lolititu, m. Wetenschappelijke naam
--

voor IVRAIE.

Lollards, m. p1. [H. rel.] Lollardjsten m. p1.,
sedert de He eeuw de naam van verschillende vrome
genootschappen van leeken, die zich de verpleging
der zieken en 't begraven der dooden ter took
stelden; Ook: spotnaam der aanhangers van Wieliffe
in Engeland.
Lomastorne, a dj. [H. ii.] Met een omslag of
rand aan den mond. -. Loniatoearpe, adj.
[Bot.] Met vruchten, die een' dikken rand of omslag hebben. Lomatophylle, adj. [Bot.]
Met bladeren, die een' rand van anderen aard dan
het blad zelf hebben.
Lombaie, f, Lonibago, in. [Méd.] Lendezwakheid, Tendepijn, lendejicht, lumbago t.
Lonibagique, adj. De lendepijn betre ffend.
Lombaire, adj. [Anat.] Tot de lenden behoo
Nerfs ]-s, lenden zenuwen t. p1. - Ver--rend:
tèbre 1-, of als subst. t. L-, lendenwervel m., ins.
de onderste der 5 lendenwervelen, die op het heiligbeen geplaatst is.
Lombar , m. [H. fl. Touwgordel m. der
Karthuizers.
(lombard m.
Lombard, m. Bank van leening, beleenbanki.,
Lombard, e, adj. Lombardis c h, tot de Lom]

barden beiioorend: Royaunie I-, lombardisch koningrijk. - [ Peint.] Ecole I-c, loinbardische school I.,
de beroemde schilders uit Luinbardije en Bologne,
van de 16e tot de 18e eeuw, ook bolondsche school
geheeten. - [ Tech.] Papier 1-, soort van papier,
lombard. - lAne. jur.] Lettres I-es, lombardische
brieven m. pl., soort van handelspatenten, welke
den Lombarders, die in Frankrijk handels- of bankiershuizen wilden oprigten, uitgereikt werden. LOMBARIIIS, In. pi, Lennbarden, ins. de naam der
weleer in Frankrijk en .Duitschland gevestigde Italianen, die daar schier uitsluitend den handel dre
ven, en die om hunne woekerwinsten zoo zeer te
kwader faam stonden, dat het woord lombard zoo
veel als woekeraar, bedrieger, afzetter beteekende.
Lonibes, m. p1. [A n at.] Lenden t. p1.
-

Lonibis, iTi., Z. v. a. LAMBIS.
Lombo -abdominal, adj [Anat.] : Muscle 1-,

of als subst. m. L-, dwarse buikspier t. - Lombo
costal, adj. et subst. m. Onderste, achterste, ge-

kerfde shier t. - Loinboeosto-traehé1ieu,

adj. et subet. m., z. V. 0. SACIIO-LOMBAIRE. Lornbo-doiso4raehélien , adj. etsubst. Lange
rugspier. - LombohurnéraI, adj. et subst. in.,
z. V. a. grand DORSAL. - Lombo-sacré, adj.
ei subsi. m. Spice der leaden- en kruisstreek.
Loiuboyei, V. a. [Tech.] Het zoutwater door
verdamping verdigten.
Lombric ofLonibril, in. [H. n.] .4ardworin,
regenworin m. - [Béd.] Soort van spoelworm,
ingewandsworm. - L- mann, zandworm.
Lombricaire, 1. [Bot.] Soort van wierplant t.
Lombrical , e , adj. [Anat.] Wormstaltig,
wormvormig: Nerfs loml)ricaux de in main, du
pied, wormsltltige hand-, voetzenuwen t. p1. Lonibriciforme, adj. [11. n.] Wormvormig.
Lombriciiié, e, Lombricolde
, adj. [H. n. ]
Naar den regen- of aardworm gelijkend. - Loinbricite, I. [Mini.] Wormvormige versteening t.
-.- Lombileogénose, t. [Méd. ] Uit sposiwormen voortkomende ziekte t.
Lombril, m., Z. LOMBRIC.
Lowe, m. [EI. n.] Roodkelige duikervogel m.
Lompe, m. [H. n. ] Klompvisch, zeehaas m.
(lièvre de mer, mole).
Lonehères, m. p1. [H. n. ] Stekelrotten f. p1.
Lonehietix, Lonehiure of Lonehure, m
[H. n.] Visch m met spitsen of lancetvorinigen
staart en gescheidene buikvinnen.
Lonebite, Loiiehites, t. (pr. cli=k) [Bot.]
Soort van varenkruid met lancetvormige bladeren.
- LONCII1TE, f. [Astr.] Lonsvormige komeet f.
Lonchiure, Lonehure, m, , Z. LONCHIEUX.
Lotidean, nt [Com.] Soort van lijnwaad n.
uit Bretagne.
Londerirette, t. (fain.) Meisje van verdachte
zeden (luronne).
Londres, m. [Anc. mar.] Zware platbo o mde
galei t., lo a d er m. - [Corn.], of Londrin
Lakensoort t., uit Languedoc eis elders, die men
ins. naar de Levant verzendt.
Long, ne, adj. Lang, uitgestrekt in lengte (in
tegenstelling met kort, of met breed): De 1- 9 lambes, lange beenen n. p1. Un 1- chernin, een lange
weg in. Une barbe 1 -ne, een lange baard in. Une table 1-ue, eene lange tafel t. Cette chambre
est plus large que 1 -ne, deze kamer is meer breed
dan lang. - Lunette de l-ue -vue of enkel L-uevue, t. Verrekijker m. - Habit 1-, Z. HABIT. (Loc. prov.) Faire les 1-s yeux, scheel aanzien, z.
ook BRAS, DENT, MAIN. - (Prov.) De 1-ues terres,
l-ues tiouvelles, wie uit verre landen komt, kan
veel vertellen. L-ues paroles tont les jours courts,
bij aangenaam onderhoud vervliegt de tijd. - Boire
is 1-s traits, met lange leugen drinken. - (fig.) II
en a bu tante l'amerturne is 1-s traits, hij heeft
al het bittere daarvan met lange teugen gedronken.
- (ellipt.) Prendre le plus 1-, den langsten weg
seinen of kiezen (om ergens heen te gaan); - (fig.)
de minst geschikte middelen kiezen om een doel te
bereiken, den langsten weg inslaan. - [Aim. mii.]
Faire 1- bols, groote afstanden tusschen de geléderen houden. - Lang, langdurig, meer of min
lang van duur: Un 1- voyage, eene large reis f.
Une histoire l-ue et ennuyeuse, eene lange en
vervélende geschiedenis. IJne l-ue absence, eene
langdurige afwezigheid. Un 1- discours, Une l-ue
harangue, eenelange, wijdloopige redevoering, aan-
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spraak 1. Le temps est 1- á qui attend, de tijd
valt lang voor den wachtende. z. ook couns, HALELNE.
- ((am. ei ellipt.) II ne Ia fera pas I -ue, hij zat
t niet lang meer maken (weldra sterven). - [Corn.]
Assignation a 1-s jours, assi.qnatie f. of orderbriefje ii. op lang zigt (waarbij een langer uitstel
van betaling dan gewoonlijk wordt toegestaan). [Gram.] Syllabe, Voyefle l -ue, lange lettergreep f.,
klinker in. - Lan g zaam, traag: II esi 1- a tout
ce quil fait, itij is langzaam in al zijn doen. Cette
plante est I -ue a pousser, a venir, a croître, die
plant groeit langzaam. - (fig. et fain.) C'est du
pain Iden 1-, daar laat zich beter naar wachten dan
op vasten (van in 't verschiet beloofde voordeelen).
- LONG wordt dikwijls als adv. gehézigd: (fam.)
11 nous en a dit 1-, Iien 1-, hij heeft ons veel en
velerlei daarvan qezeqd. 11 en salt 1-, bien I-, lip
is doorslepen, zeer bij de hand, hij is niet ligt te
vangen. Z. ook CHEVAUCHER, JOIINTE. - LONG, M.
Lengte t. Cela a six mètres de 1-, dat heeft zes el
in de lengte, is zes ei lang. Ii est coudild, étenthi
tout de son 1-. hij ligt geheel uitgestrekt, zoo lang
als hij is. En 1- et en large, of de 1- en large, en
1- et en 1-, an I- et au large, Z. LARGE. - ( Loc.
prov.) 11 en a en, On lui en a donné tout du I-,
of II en a en tout du 1- de l'aune, Ii en a en da
I- at da large, Z. LARGE, AUNE. - z. ook COURT m.
- Tiret de 1-, op de lange baan schuiven; ook:
e biezen pakken (doch in dezen zin
wegloopen, zijn
verouderd). - [ Chas.] Le cerf tire de 1-, het hert
kiest, zoekt het ruime veld. - LE LONG DE, TOGT
LE LONG DE, TOUT DU LONG DE, AU LONG DE, bc.
prép.: Langs. Le 1- de Ia rivière, langs de rivier,
Tout le I- da chemin, langs den ganschen weg.
J'al1is au 1- du bols, ik ging langs het bosch. Tout le 1- en Tout da 1- de beteekenen ook:
edurende, den geheeben tijd door. Ii mange tout
je 1- da jour, hij eet den ganschen dag door. II na
fait que dormir tout da 1- de Ia séance, hij heeft
zoo bang de zitting duurde niet gedaan dan slapen.
DE LONG, EN LONG, bc. adv. Overlangs, in de
lengte. Fendre en 1-, overlangs kloven of splijten.
Mettez ces bûdhes de I- of en 1- , plaats die blokken in de lengte. - [Fauc.] Voler en I-, regluit
vliegen. - AU LONG, TOUT AU LONG bc. adv. Wijdboopig, omstandig, long en breed. 11 a expliqud cda
tout au I-, hij heeft dit omstandig, lang en breed
verklaard. Nous en parlerons plus au 1-, wij zullen wijdloopiger daarvan spreken - TOUT DU LONG,
bc. adv. in de gansche lengte, voluit: On volt Ia
rue tout du I-, men ziet de straat in hare gansche
lengte. Ecrire son nom tout da I-, zijnen naam
voluit schrÛven. - Longue, 1. [Gram., Poés.]
Lange lettergreep 1. - [Mus. anc.] Lange noot f.
- (/1g. et lam.) z. onder BREF, adj. - a LA LON
GUE, bc. ads. Met der tijd, mettertijd, op den
langen duur, op de lange baan, ten laatste: A Ia
I- il fera des progrês, met der tijd zal hij vorderingen maken. Ii est trés -fort, mais bi Ia I- ii se
fatigue, hij is zeer sterk, maar op den langen duur
(als 't werk lang duurt) wordt hij moede. La véritë
fait son chemin a la I-, de waarheid baant zich
ten laatste (allengs of eindelijk )een' weg —DE LONGUE
MAIN, bc. adv. Sinds lang, sedert bangen tijd: Nous
sommes amis de I- main, u'ij zijn sedert jaren
vrienden. Je Ie connais de 1- main, ik ken hem
sedert langen tijd.
Long, m. [Tech.] Groote bak m., waarin de
zoutzieders de moederboog laten bezinken.
4 Longaninie, adj. Langinoedig, goedertieren.
4. Longaniniement, adv. Op langmoedige
of goedertieren wijze. - Longanimité, f. Langmoedigheid, goedertierenheid f.: Abuser de la 1- de
Dien, Gods langmoediqheid misbruiken.
Lone, f. [Man.] Haleterriem. leireep m.; lange
lijn f., waaraan men 't paard in den cirkel laat
draven, longe f. - ( fig. et fam.) Marcher sur
(of dans) sa I-, zich in zijne eigen strikken verwarren; zich vast praten. - (Loc. prov.) La I- en
'rant mieux que Ie franc corps, 't is gevaarlijk
met die menschen om te gaan. -- [Cuts.] Nierstuk, inz. kalfsnierstuk ii - [Fauc.] Werpriem m.,
kort snoer n. aan de pooten des vogels. - [ Tech.]
Lederen riem m. aan de koetszueepen, over een
gedeelte van zijne lengte gevlochten.
Longé, e, adj. [Bias ] Gebonden: Faucon Id'azur ,, blaauw gebonden valk ( valk met eèn'
blaauwen werpriem aan de pooten).
-

-

,

-

-

Longer, V. a. Langs trekken, langs gaan; Le
cerf a loné cette route, het hert heeft dezen weg
genomen. s langs dezen weg gegaan. L'armée iongea Ia rivière, het leper trok langs de rivier. Ook van zaken gebézigd: La route Jonge Ia rivière,
de weg loopt, strekt zich langs de rivier. - [Mar.]

Langs zeilen, Z. ELONGER, ALLONGER.
Longévité, f. Langlevendheid, levenslengte f.,
lange levensduur, hooge ouderdom In.: La 1- des
carpes, des corheaax, des perroqaets, de lange
levensduur der karpers, raven, papegaaen. Table
de 1-, tafel f. van den levensduur.
Long-grain, m. [Tech.] Lijn f. van de grootste
helling der leiblokken in den gr&nd.
Longibractété, e , adj. [Bot.] Met lange
dekbladen (bractées). - Longiearpe , adj.
[U. n.] Met lange voorhand. - Longieande,
adj. [H. n.] Langstaartig. - LONGICAUDES, m.pl.
[H. n. ] Langstaarten m. p1. (zoo als hanen, fazanten, paauwen, enz.). - Longicaule, adj.
[Bot.] Met langen stengel. - Longicolle, adj.
[H. n.] Langhalzig. - Loiigicône, adj. [H. n.]
Langwerpig, kegelvormig: Bee 1-. - Longicorne,
adj. [LI. a ] Met lange voelkorens. - Loisgicor
nes, m. p1. Langhoornige insecten n. p1. - Lougicosté, e, adj. Langqeribd. - Longiertire,
adj. [H. n.] Met lange dijen. - Longicuspidé,
e, adj. [H. n. ] Met lange spitsen gewapend. -Longiépineux, euse, adj. [H. n.] Met lange
dorens of stekels. ,(tafellaken a.
Longière, f. [Econ. dom.] Zeer bangwerpig
Longiflore, adj. [Bot.] Met lange bloemen.
- Longifolié, C, adj. [Bot.] Met lange bladeren. - Longilabi -e . adj. [ [1. a.] Met lange
bovenlip. - Longilobé, e, adj. [EI. n., Bit.]
Met lange kwabben of bobben. - Longitnane,
adj. [H. n.] Langhandig; met lange voorpooten
(van een insect). - Loiiginiètre, m. Kleermakers-werktuig a. tot het mautnemen, bon qime
ter m. - Longiniétrie, f. [Géom.] Lengtemeting (een gedeelte der meetkunst). - Longiniétrique, adj. Tot de lengtemeting behoorend.
Longin g m. (fam.) Talmer, treuzelaar m.:
C'est an 1-. Un saint-i-.
Longipalpe, adj. [H. a.] Met lange voelsprieten. - Longlpède, adj. [H. n.] Langvoetig,
langbeenig. - Longipenne, adj. [H. a.] Met
lange vleugels. - Loisgipétale, adj. [Bot.] Met
lange bloembladeren. - Longipétiolé, e, adj.
[Bot.] Met lange bladstelen. - Longipinue,
Longipinné, e, adj. [H. II.] Met lange vinnen.
- Longirostre, adj. Langsnavelig. - LONGI
ROSTRES, rn p1. Langsnavels in. p1., eene familie
der strandboopers, kenbaar aan hun' langen, smallen
en zeer teederen snavel.
-[ Loiigis, m. (fans.), Z. V. a. LONG1N. —[Mar.],
Z. V. a. ELONGIS. L- de passe-avant, leijer m. van
den loopgang. - [Cord.] Streng m. garens.
Longisète, adj. [U. a.] Met lange borstels.
- Loi.gisiliqueux, ueuse, adj. [Bot.] Met
langwerpige peulen of doppen. - Longispinu
leux, euse, wij. [Bot.] Met lange dorens of
stekels. - Longistyle, adj. [Bot.] Met zeer
lange stijlljes.
Longitude, f. [Géogr., Mar.] Lengte, geographische lengte, afstand eener in graden uit gedrukte
plaats van zékeren meridiaan, die als eerste is aangenomen. L- sur mer, zeelengte, lengte op zee. Prendre les 1-s, afstand nemen, de lengte op zee met een
instrument waarnemen. L- observée, estimde, corrigée, waargenomen, gegiste, verbeterde lengte. [Asir.] Astronomische lengte, afstand tusschen de
tot de ekliptika herleide plaats eener ster en het
lente-evennacitspunt (Vgl. LATITUDE). - Longituadinal, e, adj. De lengte betreffend; in de lengte
qerigt, zich in de lengte uitstrekkend. - [Anat.]
Fibres I-es, in de lengte voortloopende vézeben f.
p1. - [Chir.] Fracture l-e , o'ierbangsche breuk,
spleetbreuk 1. (Plur. in. longitadinaux.) - Longitudinalenient, adv. In de lengte, overlangs.
Long -jointé, e, adj., Z. JOINTE. - Longnez, m. [H. n ] Langneus m. (van 't geslacht
der snuitslanqen); - langneuzige haai in. (LAMIE).
- Long-pan, m. [Constr.] Langste zijde van
een dak of daksioel In. -- Long-pie, m. [Mar.]
Etre a 1-, op en neir zijn (wanneer liet vaartuig,
bij 't ligten van een vooruitgebragt anker, boven
dal anker is gekomen, zoodat de kabel te lood staat).
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rope, in. Schaaldier ii. met behaarde min of
meer cilinder- of kegelvormige voeten.
Lopin, m. (pop.) Brok rn, stuk n., lap ni.
(van een of ander voorwerp, inz. van iets eetbaars,
van vleesch): On lui adonné on bon 1- (de viande),
men heeft hem een goed stuk, een' goeden homp
gegeven. - Un 1- de terre, de pré, een lap grond,
weiland. - Ii a attrapé on bon 1- dans Ia suecession, hp heeft een' goeden plak van de erfenis
gekregen. - [ Tech.] Uit verscheiden stukken oud
ijzer zamenqesmede klomp m. -- f Lopliier, v. a.
In stukken of brokken verdeelen.
Loqiiace, adj. Snapachtig, praatziek - Loquacité, 1. Praatzucht, snapachtigheid t., gesnap, gekat, gebabbel a.
Loq.ie, I. (fain.) Flarde f , lap van een versleten kleed: Son habit est, tombe, sen Va en ] -s,
zijn rok hangt, valt aan flarden. - [Hort.] Stukje
laken n. ter vasihechting der jonge takken en loten
aan den muur dooi middel van een' spijker), —
[Tech.] L-s, vormlappen in. p1. tot reiniging der
suikeibroodvormen). -- Bot.] z.v. a. DOUCE-AMERE.
Loqué, adj. rn. [Pèchej : Hareng I-, geschonLongueresse, Longuesse, 1. [Tech.] Lang
reythoekig prisma n., dat men in de legroeven hakt, den haring rn (door een of ander zeedier gebeten
om le gemakkelijker de leiblokken uit te halen.
of gekwetst).
Loquèle, f. (fain) Vaardigheid van tong, inz.
Longnerine, f., z. LONG1IINE. (held f.
.t Loiagueiie, I. Langwijligheid, langdradig- over gemeene onderwerpen, in platte taal: Cot
Long tiet, te, adj. (verkiw. van long) (fam.) homme is heaucoup de 1-, die man heeft veel snaps.
Loquaet, m. [Tech.] Klink f. (eener deur). Min of meer lang, wat lang. -- LONGUET, M. [Tech.]
Klaviermakers hamertje n. - Soort van papier a. [Corn.j Dijwol I., geringste wolsoort van de dijen
Loiigueiir, f Lengte f. (van een voorwerp in of schenkels der schapen (doorgaans tot vulsel gefijne grootste afmeting); tijdlengte, langdurigheid 1. bruikt) . .- [Mar] Schalm, grendel rn., ijzeren stang
La I- dun baton, dune allëe, de lengte van een' tot sluiting der luiken. — [Tech.] Bundel ni. hondsstok, van eene laan. Un salon de quinze rnètres gras of varkenshaar tot borstels. - Couteau a 1-,
de I- sur douze de largeur, eene zaal van 1 3 meters mes a. met eene sluitveer. - Loqueteaii, rn.
in de lengte en 1 2 in de breedte (van 15 meters lang (verkiw. van loquet) [Tech.] Klinkje a., luikklink,
en 1 breed). - Epée de I-, lange degen m., ra- trekklink f. - Loqueter, v. a. Aan de klink
pier n. - [ Man.] Passager un cheval de sa 1-, rammelen (ten teeken dat men wil binnenkomen).
een paard op Zijne lengte passages doen maken. 1 Loqueteux, elise, adj. Gescheurd, in lom[Mar.] L- de tête en têle, lengte over steven. L- pen gekleed. - Ook als subst.: Un pauvre 1-, een
de l'étrave a l'étambot, lengte op het dek. L- de ra - arm, haveloos man. - Loquette, f. (verklw.
blure en rablure a la flottaison, lengte van spong tot van loque) (pop.) Stukje, brokje, lapje n. [Hort.],
spong op de lastlijn. L- de câble, kabellengte (each- Z. V. a. LOQUE. - [Bot.] , z. v. a. EPILLET. blure). —La 1- des jours, des nuits, de lengte der da- [Pèche] Middelmoot t. van den zalm. - [Tech.]
gen, der nachten. La 1- de Ia vie, de lengte des levens, Bolletje a. gekamde wol.
Loraire, in. [Ant.] Slaaf m., met de tuch t i g ing
de levenslengte 1., levensduur in. La I- de sa malathe
Va ruiné, de langdurigheid, lange duur van zijne der anderen belast.
ziekte heeft hem in den grond geholpen. 11 fail des visiS Lorandier, rn. [Agric.] Ploegknecht m.
Loranthe, Loraisithe, f. [Bot.] Soort van
tes dune 1- insupportable, hij maakt onverdrageljk
lange bezoeken. - Sermon, Poème dune 1- dém é- kamperfoelie, rieenbioem f.
Lord, rn. (angk ) (pr. lor) Heer, Lord, eeretitel
sortie, preek 1., dichtstuk a. van bovenmatiqe lengte.
- Langwijligheid, langdradigheid, noodelooze ge- der adellijke personen in Engeland. La Chambre
rekiheid, overtolligheid f.; - ook: langzaamheid, des L-s (Chambre haute), de Kamer der Lords,
vertraging 1., trage gang m. (in deze beteekenissen het tioogerliuis. L- -maire , heer burgemeester,
vaak in 't ineerv.). 11 v a des 1-s dans cette tra- lord-mayor, titel des eersten regdringspersoons te
giidie, er zijn gerekte, langwijlige plaatsen in dat Londen.
treurspel. Ouvrage d' one!- assommante, onuit staanLordose, 1. [Méd.] Voorwaartsche kromming
baar, langdradig werk n. - Je suis ennuyé des van de ruggegraat. voorwaarts gebogene houding
1-s de ce procès, de trage, langzame gang van dit des ligchaams; uitpuiling van het borstbeen, lorregtsgeding verveelt mij. - EN LONGUEUR, bc. adv. dOsis t., lordöma II.
Loré, e, adj. [BIas.], Z. LOBRE.
In de lengte, overlangs. Scier, Fendre en 1-, overtangs doorzagen, kloven. - ( fig.) Tirer, Trainer
-I- Lorette, I. Meisje n. van ligte zeden, weelwie chose en 1-, eene zaak op de lange baan schui- derige grisette r. (z. dat woord).
ven, karen duur verlengen.
Lorguade, f. Lonk, bedekte, zijdelingsehe liefdeblik m. - Lorgner, v. a. Belonken, begluren,
Longtie.vue, Z. ond. LUNETTE.
Longuis, m. [Corn.] Soort van indisch taf a. steelswijze aanzien; met een lorgnet of door een
Loiiieère, f. [Bot.] Geiteblad a. (naar den oogglas bekijken. L- une femme, verliefde blikken
natuurkenner Adam Lonicer dus geheeten). z. op eene vrouw slaan; eene vrouw door een lorgnet
bespieden. - (fig.) L- une charge, un héritage,
CHÈVRE-FEU1LLE.
Lonlaula, rn. Volksdeuntje, liedje n.(naar 't re- op een post, eene erfenis loeren, die bejagen, vurig
ferein Ion Ian Ia van sommige liedjes).
begeeren. - Lornerie, f. (fam.) Beionkinj,
begluring f. - Lorgtiette, f. [Opt.] ZakkLouse, f., z. v. a. BONDONMERE
Looeh, Loch of Look, m. (Pr. lok) [Pharm.] kertje a., kleine verrekijker rn ter beschouwing
Verzachtend borstmiddel n. (bij verkoudheden en van niet ver afgelegen voorwerpen, 1 a r g n d t n.
andere aandoeningen van de borst).
L- de spectacle, tooneelkijker ID. —Lorgnenr, m..
-euse, f. (fam.) Belonker, begluurder m., belonkLophides, Lophies, rn. p1. [H. a.] Visschen
de zeewolf of zeeduivel (bau- -geslachtn.,wro ster, begluurster f. - Lorguon, m. i'uur,qlas,
droie), de padvisch (chironecte) , de vleirmuisvisch handglaasje, oogglas n., eenvoudig brilleglas, dat
in een' rand met een steel of hangvat beslolen is,
of zeevleêrmuis (malthée) behooren.
note, adj. [H. n.] Met zeer lange rugvin. lorgnon Ii.
Lori, m., Z. LORIS.
adj. [H. n.] Met kuifvormige
kieuwen. - Lophophores, ni. pl [H. a.] PluimLorieaire, M. [El. n.] Pantservisch in. van
bosdragers m. pi. vogels met eene vederkroon op 't geslacht der wentelaars. - Loricate, adj. Geden kop naar die van den paauw gelijkend. — harnast, gepantserd; Statue I-, geharnast standLophorine, 1. [H. a.] Violetkelige paradijsvo- beeld n. - [Bot.] Riemvormig zeegras a. - Lo
gel al. - Lophote, adj. [H. n. ] Kamdragend. rienlé, 4,, adj. [1 a.] In lange, dunne twijgen
- Lophyre, m.[ H. n. ] Hagedis 1. met geschubden verdeeld (van poljpgewassen). - Lorifolié, e,
learn. - Bladwesp f. der pfjnbooinen. - Lophy
adj. [Bot.] Met rienzvormig verlengde bladeren.
Longrine of Longuerine, f. [Constri Leg-

reg

,

overlangsche rondba1k rn. - [Mar.] Legger.
r ]-s dune cale, de langsdennen m. p1. eener
helling. Lit de 1-s, bedding, opeenvolging van leggers. L-s, latwerk, roosterwerk n.
Longtemps, adv. Lang, langen tijd: II y a
I- que jai ce livre, Ik heb dit boek sinds lang of
sedert langen tijd. 11 le connaît depuis (dOs) 1-, hij
kent hem sedert lang.
Longue, f., a LA LONGUE, adv. , z. and. LONG.
Lougue-épine, f., z. v. a. onBis épineux. Longue -laiigue, f., z. a. a. TORCOL.
Loiiguernent, ac/v. Lang, gedurende een' Iangen tijd. Honore tes parents, atin que tu vives 1-,
eer uwen vader en uwe moeder, opdat gij lang
moogt leven 11 a prêché 1-, hij heeft lang (tot vervëlens toe) gepredikt. Avec une grande abondance
d'idées, on pane longtemps; avec une grande
abondance de paroles on pane 1-.
Longiie-paiime, f. [Jeu] Kaartspel n., waarbij
de afstand tusschen de spelers qrooter dan in den
regel is.

,

-

—

t

,

-

-
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Lorillait, m. [Anc. miI.j Mi(ideleeuwsche
speer f.
Loriot, m. 11-I, n.j Wielewaal (wiedewoal,
weduwaal) m., qoudineerl f. - ((am.) Compère 1-,
z. V. a. ORGELET. - [ Tech.] Bakkerstobbe r., tot
o7nspoelinj van den ovendu,ei!.
Lorique, f. [Bot.] Glad, schubachtig zaadvliesje n. - I4oriqllé, e, adj. [Bot.] Met zoodanig vlies omkleed. - LORIQUES, M. p1. [Ii. 11.1
Geschubde. gepantserde ampliibien f. p1.
Loris, m. [H. n. ] Truaglooper, soort van malci
of luiaard op Ceylon, van de grootte en kleur van
't eekhorentje. - Soort van prachtige, groote papeqaai m. op de Molukken.
Lormerie, f. [Tech.] Allerlei klein fjzerwerk
kleinsmids-werk n. (Het woord wordt teqenwoordig zelden gehoord). - Loi-niier, m. Kleinsinid m.
Lorrain, e, adj. Wat Lotliaringen of zijne
bewoners betreft, lotliarinqsclt. - Als subst.: Lotharinger m., iotharinqscke vrouw f.
Lorré, e, adj. [Bias.] Gevind, met vinnen van
andere kleur dan de visch.
Lors, ad,. (pr. lor) Toen, in dien tijd (alors).
- Het wordt tegenwoordig niet gebruikt dan in:
LORS DE, bc. prdp.: Tijdens, ten tijde van: L- le
son manage, ten tijde van zijn huwelijk. - DES
LORS, bc. adv. Van dien tijd af: Dés I- ii résolut,
van dien tijd af, van toen af besloot hij. - P01111
LOBS, bc. adv. In dien tijd: Je comrnencai pour
1- ti mieux connaltre etc., toen begon ik beter in
le zien, enz. Pour I- nous verrons ce qu'il y aura
a faire , in dat geval (dan) zullen wij zien, wat er
te doen zal zijn. - LORS MEME QUE, bc. conj. Dan
zelfs als, wanneer zelfs.
Loi-sqne, conj. ( pi . lorce -que) Wanneer, toen,
als. Yen Jugerai, 1- jen serai mieux informé, ik
zal daarover oordeelen. wanneer Ik er beter van
onderrigt zal zijn. Lorsqu'il apprit sa niauvaise
conduite, toen hij zijn slecht gedrag vernam. J'écri
vals lorsqu'il m'appela, ik schreef, toen hij mij riep.
Loi-uile, f. [Bot.] Draadvormige vertakking t.
der korstmossen.
Lorum, m. (pr. —rome) [H. n. ] Bij sommige
vogels: de vederlooze of gekleurde plek tueschen
den snavelwortel en t oog.
t Los, m., Z. V. a. LOIJANGE.
Losange, ni. [Gëom. ] Buit f., scheefhoekig
vierkant n., rhombus m. - [H. n.] Geruite zuidamerikaansche adderslanq t. - [Bias.] Ruit t.
L-s accolées, aboutëes, aaneengesloten, aanstootende
ruiten. -. EN LOSANGE, bc. adv. Ruitvormig: Dianiant talud en 1-, ruitvormig gesneden diamant m.
Ecu en 1- , ruitschild n. (in 't algemeen aan dejonk
vrouwen toegewezen). -- Losanger, v. a. [Didact. ] In ruiten verdeelen, ruitsgewijze schikken.
- Het part. passé is ook adj.: [Bias.] II porte
losangé de gueules et dor, hij voert een ruitveld
van rood en goud in zijn wapen. (CHAIIANCON.
Lossan of Losson, m. [H. n.j. z. V. 0.
Losse. Lousse, f., z. v. a. BONDONNIEIIE.
Lot, ni. Lot, deel, aandeel n. (van een geheel,
inz. van een erfgoed, clot onder verscheidene personen verdeeld wordt): Egaliser les 1-s dune succession, de loten of aandeelen eener nalatenschap
gelijk maken. - [Corn.] Kaveling t., partij koopwaren, die tegelijk geveild wordt. Je vous rserverai
cel-, ik zal dat partijtje, die kaveling voor u bewaren. - Uitkomende prijs in. in eene loterij: II a
agne le gros 1-, hij heeft den hoogsten prijs gerokken. -- (fig.) La misère est mon 1-, de ellende
is mijn lot, mijn deel. Le ridicule est son I-, 1 is
zijn lot, zijne bestemming zich belagchelfjk te maken.
Lotalite ,. Lofalatite, m. [Minér. ] Soort van
smaragdiet, lotaliet m.
Lote, f., Z. LOTTE.
Loté, e, adj. [Bot.] Naar de lolusplant gelijkend.
Loterie, t. Loterij f.: Meltre a Ia I- , in de loterj zetten of spelen. Mettre une maison en 1-. een
huis laten verloten. Billet de I-, loterij-briefje n.
Loterijspel n. (zeker kinderspel). - ( fi g.) Le mariage, La vie est une 1-, het huwelijk, het leven
is eene loterij, een kansspel. - (fain.) C'est on
terne a Ia 1-, 't is een mooi buitenkansje, een fortuintje, een gelukkig toeval.
Loti, e, adj. (en part. passé van lotir): Suecession 1-e, in aandeelen verdeelde erfenis t. ,

-

f

(fam.) Elle est bien I-e, alle a fait un très -bon
manage, zij is goed bedeeld (zij heeft het goed ge-

IJOUANGEUR.

trol/en), zij heeft een zeer goed huwelijk gedaan.

.- (fain. et iron.) Le voilh hien 1-, hij is mooi weggekomen, 1U is hij fraai bezorgd.
Lotier, ,n. [Bot.] Steenklaver, peul(claver t.
L- blanc of a feuilles de frène, z. v. a. AZEDARACH.

L- d'Egypte, soort van waterlelie t., lotusplant t.

L- de Mauritanie, soort van prangwortel m. L
odorant, geurige steenklaver. - LOTIER, m. [Pêche]
Visscher im, die een vol aandeel in de vangst heeft.
- Lotiforrne, adj. Lotusvormi,q, naar steenkla-

ver gelijkend.

Lotion, f. [ChilD.] Het wasschen, uitlooqen
van ertsen, oorden, asch, enz. - [Pharm.] Wassching, afwasschinq, afspoeling t. - [Méd.] Wassching, reiniging f; waschmiddel, waschwater n.
(tot zuivering van wonden, zweren, enz.): La 1tient Ie milieu entre Ia fomentation et Ie halo, de
afwassching houdt het midden tusschen de storing
en het bad. L- éinolliente, astringente, weekinakend,
zamentrekkend waschmiddei n. -. La I- des pieds,
het voetbad (pédiluve). - Lotionuer, v. a. [Méd.]

Wasschen, reinigen, uiveren.
Lotir, v. a. Loten of aandeelen maken (inz.
van eene nalatenschap); - partijen of kavelingen
maken (van. te verkoopen waren). - [Tech.] Lone mine, (le proef van een erts nemen.

Lotissage , 111. [Tech.] Ertsbeproeving

1.,

proefneming van een' erts.
S J4otisseineøt, m. Het maken van aandeelen,
van kavelingen. - f Lotisse.r, m. Kavelingenmaker 10.
Loto, in. [Jeu] Lotto, lottospel 11.

Lotolde, adj. [Bot.] Lotusvorm'ig.

Lotophages , m pt. Lotuseters, menscisen,
die zich voornamelijk met de lotusvrucht voeden,
inz. een zoo geheeten volk der oudheid aan Afrika's
zuidkust. -- Lotos, m., z. LOTUS.
Lotte of Lote, t. [B . n.] Puitaal, kwabaal m.
aalrups f. (een zoetwatervisch in geheel Europa ,
met rolvormig, bijna naakt en sljmig lijf, als de
aal. L- vivipare, aalinoeder (blennie). L- de Hongrie, z. V. a. GLANIS. - L- franche of Franche -1-,
Z. FRANCIIE-JIARBOTTE. - Grande l-, z. v. a.
-

L1NGUE.

Lotus of Lotos, III. Lotusboom in., lotusplant t., loaf- of voedselboom m., naam van verscheidene gewassen, die cent voor mensch en vee
voedzame en lovende vrucht dragen, inz. eene plant,
die den Egyptenaars en Indiërs heilig was, egyptische waterlelie; steenklaver f. - (Loc. prov.)
Manger do 1-, zijn geheugen verliezen.

Louabte, adj. Loffelijk, prijselijk, lofwaardig,
prjswaardig, lovenswaardig, prjzenswaardig, verdiensteljk. Action I-, lofleljke daad t. Vous êtes
I- davoir agi ainsi, gij zfjt lofwaardig door dus

gehandeld te hebben. [1éd.] Du sang, da pus
I-, goed bloed H., gezonde etter in. Des déjections
1-s, gezonde stoelgang m. S Louablement,
ode. Op lofl'eljke , prjseljjke wijze.
Lonage, rn Huur, verhuring t. Le contrat de
1-, het huurcontract. Le 1- dune maison, de huur
van een huis. Donner, Prendre, Tenir, Bailler 1*
1-, verhuren, in huur nemen, hebben, geven. 11
paie deux cents f101'iHS pour 1-, hij betaalt tweehonderd gulden huur. Cheval, Carrosse de 1-, huurpaard n., huurkoets l•. - [Peint.] Figures de I- ,
vulbeelden n. pl

- (Proc.) Vente passe 1-, koop

breekt huur. Lotiager. rn, z. V. a. LOCATAIRE. - LoQlageur, m. Verhuurder m. van
paarden en rijtuigen.
Loiiange, t. Lof m., lofspraak, loftuiting t.,
roem. prijs m. Cda est digne de 1-, dat is iof
waardig. L- outrée, overdreven lof. Cda est of
tourne h sa 1-, (lot 5 of verstrekt hem tot lof. L soit a Dien, God zij geprezen, geloofd. - (fain.)
Chanter les 1-s de qn., veel goeds van iemand
zeggen. - Loiianer, v. a. (zeiden dan schertlof uitbazuinen,
sendqebëzigd) Vleijend
louange sur tout ce
loftuiten. Ii veut qu'on%Cijzen,
qu'il fait, hij wil, dat men alles zal prijzen, wat
hij doet. - Het part. passe is ook adj.: II aime
a êtr
e louangd, hij hoort gaarne zijn' lof uitbazuinen.

- Louangeur, m., -euse, 1. Loftrom-

petter, lofbazuiner, bewierooker m., iofhazulnster,
bewierookster t., hij of zij, die gaarne, dikwijls en
ten onpas prijs
t. L- banal, h gages, veil. gehuurd,
bezoldigd lofredenaar m. - Ook als adj.: Discours
1-, Paroles 1 -euses, loftuitende rede f. , woorden np!.

LOUBINE

-

LOU.
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Loiibine, 1. 1W nj, Z. V. a. CENTR)POME,
LA1RAX.
Lou ch e, wij. Scheel, schee/ziend, loensch: Cette
fille est 1-, dit meisje is scheef, ziet sc/tee!. Yeux
1-s, scheelziende, loensche oogen ii. p1. - ( fig.)

ëglise, stovenzetsler t. in eene kerk. - LOUEUR, m.,
-EUSE, 1., z. v. a. LOHANGEUR.
Lotigre, m. [Mar.] Logger m. , snelzeilend
vaartuig, inz. voor de krfjgsdienst; platbodemd
fransch vaartuig.
Niet kelder, troebel, niet doorschijnend; (in zedeLouis d'or of enkel Louis, ni. [Anc. métrol.]
lijken zin) onduidelijk, twijfelachtig, onjuist, onbe- Fransche goudmunt ter waarde van -2 livres, goupoald, dubbelzinnig: Co VIII est 1-, deze wijn is den Lodewijk, Louis dor. - L- Wargent, voortroebel. Ces perles ant tin oeil 1-, deze paarlen matige fransche zilvermunt Ier waarde van 60
zijn niet geheel zuiver. Cette expression est 1-, saus, doorgaans den geheeten. - Louisebon
deze uitdrukking is onbepaald, dubbelzinnig. Cette
f. [i-tort.] Naam eener perensoort. - Loni--ne,
action est 1-, die daad is twijfelachtig, verdacht, siade, f. [Lilt.] Dichtstuk n. ter ccie van Sintdubbelzinnig. - In dezen zin oak als subst.: II y Lodewijk (Louis IX.) , I 0 U is i ii d e f. - Loni
a du 1- dans sa conduite, er ligt iets dubbelzinniqs sisme, rn. [H. rel.] Leer f. der geestelijken, die
in zijn gedrag. - (Proc.) L'envie est 1-, de nijd al de veranderingen, onder Lodewijk XVI. in de
ziet scheel (beoordeelt de daden van anderen nooit constitutie der geesleljkheid gebragt, verwerpen,
met juistheid). -- LOUCHE, 1. [Agiic.] Soort van louisjsmus n. - Lonisiste, ni. Aanhanger
lanqjesteelde lepel m. om den vloeibaren mest over dier leer, 1 0 U i s I s t m. (De lonisisten maken een
't land uit le spreiden. - Tech.] Drilboor t. (ter deel uit van 't geen men la Petite Eglise heet.)
Loup, M. [H. n.] Wolf m. L- doré, z. v. a.
wijdermaking van gaten); ook z. v. a. LO(HET. [Cuis.] (In vele steden van 't noorden van Frank- CHACAL. L- -eervier, L- -garou, L- -tigre, z. berijk) Soeplepel rn. - [H. n.j Soort van lipvisch rn neden. L- de mar, Z. LABRAX ; (fig.) oud bevaren
Lotiehe-bois, rn. [Ft. ii.], z. v. a. CLOPORTE. zeeman, zeerob, zeebonk m. - (/1g.) L- des eaux
Louiehement, m. , Loucherie, f. {Didact.] douces, de snoek; de visehotter in. - (Loc. fain.
Hel scheelzien, scheelkijken.
fig. et prov.) II fait un fi'oid de I-, 't is vinnig
Loneher, V. (1. Scheel of loensch zien, scheel koud. Etre enrliumé domme Rn I-, zwaar verkouof loensch kijken: Elle a les yeux beaux, mais den zijn. Manger comme un 1-, eten als een wolf,
elle louc h e mi pen, zij heeft sclzoone oogen, maar gulzig en veel eten. Marcher it pas de 1-, op de
zij kijkt een weinig ached. - Lonelierie, f., z. teenen loopen, stil komen aansluipen, met dieven(

LOUCHEMENT.

Lonchet, m., Z. LOCHET.
Loncheté, t. [ Mél.] Scheelheid, ioenschheid t.
Louchette, t. (Opt.] Bril m. tegen 't scheelzien.
Loiicheui-, m., -euse, t. Scheelziende, schee-

Ie m. en t.

Louehon, ni. [Charp.( Dennestain flL zonder

knoesten.

treden gaan. Ii a end nu 1-, hij is zoo schor, dat
hij bijna niet kan spreken. 11 a vu le 1-, hij is
van alle markten thuis, hij weet waar Abraham
den mosterd haalt, hij weet van wanten; - somtijds oak: hij staat te kijken of het te Keulen dondert. La chèvre a pris le I-, hij is in zijn eigen
kuil gevallen. Tenir Ie 1- par les oi'eilles, in eene
nételige, misselijke, gevaarlijke omstandigheid zijn.
On le regarde comme un 1- gris, enen ziet hem
niet gaarne, hij is gezien als rotte kool bij eene
groenvrouw. On la couru comma un 1- gris, men
heeft hem digt op de hielen gezeten. En fuyant Ie
I-, il a rencontré Ia louve, hij is van den wal in
de sloot, uit den regen in den drop geraakt. Dun

Londier, m. (Corn.] Grove haren deken t.
voor de gevangenen.
Loner, v. a. huren, in huur nemen; - verhuren, in huur geven. J'ai loud deux dbamlires
dans sa maison, ik heb in zijn huis twee kamers
gehuurd. 11 ma loud son jardin, hij heeft mij zijnen tuin verhuurd. Chain/ire ii I-, kamer te huur. ebté le I- nous menace, de I'autre le chien, wij
L- des livres, des men/les, des chevaux, boeken, zijn tussehen twee vuren. Savoir la patenôtre du
huisraad, paarden huren of verhuren. - 11 est a I-, het toover/'ormulier kennen om den wolf te ver1-, hij is te krijgen (hij is nu buiten dienst of be- jagen: iem
and bonen, dat men niet bang voor zijne
trekking.) - (Loc. prov ) L- son ventre et son dreigementen is. II est comma Ie I-, ii na jamais
tabourin, be/oven bij iemand te komen eten. Avoir vu son père. hij is een bastaard, hij weet niet wie
des chambres it 1- dans sa tête, Z. CHAMBRE. - zijn vader is. Danser Ie brarile du 1-, den kraaiSE LOUEII, P. pr.

Zich verhuren, verhuurd worden.

Ces ouvriers se loueiit a la journëe a qui les
demande, deze werklieden verhuren zich voor dagloon aan ieder, die ze verlangt. Ces appartements
se louent fort char, die vertrekken worden zeer
duur verhuurd. - liet part. passé is ook adj.:
Maison loute mille francs, voor duizend francs
verhuurd of gehuurd huis n. - (pop.) Je suls
loud, ik ben reeds verzegd.
LOITER, V. a. Prijzen, loven, lof geven, lof toezwaaijen; danken. dankzeggen. L- qu. en face,
iemand in 't aangezigt prijzen. L- et rernercier
Dieu, God loven endanken. Je boe Dieu de sa
bonté, ik dank God voor zijne goedheid. - Ook
zonder voorwerp: Savoi r I- et hlârner a propos,
van pas weten te prijzen en te laken. On ne loue
d'ordinaire que pour être loué, men prijst doorgaans enkel om geprezen te worden. -- (/1g.) Les
cieux louent le Seigneur, de hemelen loven den
Heer, vertellen Gods grootheid. - (Loc. pray.) Lavec les mains, betalen, geld geven. - SE LOUER,
V. pr. Zich prijzen, zich ze/ven lof toezwaaijen:
On ne doit pas se l -soi- menie, men moet niet zich
ze/ven prijzen. - Se I- de un., de qc., met iemand,
met iets of over iets tevreden zijn: J'ai sujet de
me 1- de lui, ik heb oorzaak, reden, om over hem
tevreden te zijn. II se lone fort du jardin, qu'il
a acheté, hij is zeer wel met zijn' gekochien tuin
tevreden. - ( fain.) Se 1- et se rernercier , met
zich ze/ven bij uitstek ingenomen zijn. - ( Proc.)
Qui se lone, s'emboue, eigen lof stinkt. - Het
part. passé wordt ook als adj. gebézigd: Elle mdrite d'être loude, zij verdient geprezen te worden.
11jan soit loud! God zij geloofd, gedankt!
Loueur, in., •eiise, f. Verhuurder m., verhuurster t. L- de chevaux, de voitures, de chambres garnies, verhuurder van paarden, rijtuigen,
gesto/Jeerde learners. 1.-euse ie chaises dans une

jenmarsch slaan, bang worden en op de vluqt gaan.
II a un courage de I-, hij is dapper tegen zwak-

ken, tegen hen, die zich niet kunnen verdedigen.

II est connu comme Ie I- blanc of gris, Z. CONNU.
- Z. ook BERGE1UE, JIREBIS, CHIEN, GUECLE, HURLER. - (Proc.) Le 1- mourra dans sa peau, een
slechtaard verandert zelden. Les I- ne se mangent
pas, de eene kraai pikt de andere de oogen niet
uit, 't is dief en diefjes maat. La l u ie est h la/in

du 1-, wat deert het de maan of de honden haar
aanblaffen: hooggeplaatste personen deren de belee
digingen der geringe lieden niet. Quand le I- est
pnis, bus les c/inns lui lardent Ia fesse, ook de
ezel geeft den stervenden leeuw een' schop. A chair
de I-, sauce de c/ian, op een' ruwen kwast past
eene scherpe bijl. Quand on pane du 1- on en voit
Ia queue, als men van den duivel spreekt, staat hij
achter de deur (rammelen zijne beenen), of: spreekt
men van den vent, hij is er bij of omtrent. - z. ook
BREBIS, CHASSER. - [Astn.] Wolf, een der zuidelijke sterrebeelden. - Blas.J L- passant, rampant,
gaande, klimmende wolf. L- ravissant, roovende
wolf (met zijne prooi in den bek). - [Chirn.] Oude
naam van 't antim onium of spiesglans. - [Chir.]
Vretende wolf, cciie om zich vretende, kankerachtige zweer of zulk een uitslag. - [Cost.] Mom I.
van zwart fluweel, ter bescherming van 't gelaat
bij strenge koude. - IPêche] Naam van velerlei
netten, zaknet a. - [Tech.] Gesteelde ivoren po/jsttand m. der goudsmeden a. a.); —wolf, wolbreker in., eene kist, van binnen met ijzeren punten en acne met spitsen bezette rol voorzien, ter
losmaking van de kaardwoi; - pakstok m. (der
boekverkoopers e. a.); -- koevoet ni., groote sp
kertang f.; - kanthaak, zethaak m. (ter omwen
teling van zware stukken hout); - stuk hout n.,
dat in de as is (dal onder 't bewerken mislukt is
en vervangen moet worden). - rust I van den
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geweerhaan. fig. etfam.) Beer, schuldeischer M.
ook Z. v. a. dette criarde, z. CIIIARD.
- (

-,

Loupasson, m., z. v. a. LABRAX.
Loiip-eervier, in. Losch, linx m. - { Polit.J
Beurs-speculant (agioteur); speculant op de staatsondernemingen, op de volksbehoeften.
Loupe, f. [Méd.] Wen f., beursgezwel n. L
charnue, graisseuse, vleescitgezwel n., spekbuit t.,
vetgezwel n. - [ Bot.] Knoest m., houtachtig uitwas n. aan sommige boomen. - [H. n.j Natuurlijke buit m. of uitwas n. van sommige dieren
(b. v. van den kameel). - [Opt.] Handvergrootglas, oogglas n., ioe p t. L- d'eau, wateriins f. (/1g. et pop.) Queue 1-, wat treuzeiaar is dat! [Joail.] Onvoimaakte, onrjp
e (door de natuur
onvoltooid gelaten) edelsteen m. - [ Tech.] liet in
de ijzerliutten tot eenen klomp verzamelde, ontkooide en ineengeslagen ijzer, wolf, vos m. (vgl.
CINGLER); - wand- en vioersteenen der oude
smeltovens voor goud en zilver, die vergruisd en
door uitlooging van hunne goud- en ziiverdeeien
ontdaan worden.
Lotiper, v. a. (pop.) Den luiaard spelen, niets
doen; - pooien, drinken. - Loupeiir, m.,
euse, 1. Luiaard, treuzelaar m., treuzelaarster f.
(met toespeling op iemand, die met eene loep arbeidi); - ook drinker, pooijer.
S. Loupeux, euse, adj. [Bot.] Knoestig.
Louip-garoii, m. Weerwolf, bietebaauw rn,
soort van booze geest in wolvengedaante, die naar
't volksbijgeloof inz. des nachts zijne parten speelt.
(fig. ei lam.) Norsc/i, terugstootend mensc/i,
buffel, weerwolf m.
)

-

Loup mann, m. [H. n. , z. v. a. LABRAX.
]

Loup -tigre, m. [U. nd Tijgerwolf m., gevlekte hydna 1.
Louid, e, adj. Zwaar, rnoeijeljjk te bewegen:
log, niet vlug, plomp, lomp, ongeschikt. Un fardeau
bien 1-, een zeer zware last m. Les chevaux de
Flandre sont 1-s, de vlaamsche paarden zijn plomp,
log.
(fig.) Faire une 1-e faute, een' lompen misslag begaan. Plaisanterie 1-, plompe, grove scherts f.
- Une I-e tache, eene zware, moeijeljke taak.
Des contours 1-s, plompe, grove omtrekken m. p1.
Style 1-, plompe, onbeholpen, slepende stijl rn
C'est un homme très -l-, 't is een zeer dom, log,
traag mensch, 't is een domkop. - Avoir une maison bien l-e, une charge bien 1-e, een kostbaar
huishouden, een huis volkinderen hebben. - Lourdaud, m. , •e, f. (fam.) Lomperd, plomp, onbehouwen mensch, lummel m.; lomp wijf n. - Lour
dauderie, 1. Lompheid, plompheid f.; lompe
streek rn. (Bourgogne.
Lonideau, m. [Agric.] Druivensoort van
Lourdée, f., Z. TOURNIS.
Loeit-dement, adv. Op zware, logge, piompe
wijze: Marcher 1-, een' plompen, loggen gang hebben. - Vous vous trompez I-, gij bedriegt u grovelijk, geweldig. - Lourderie, f. (fam.) Lompe
Week rn., domheid, lompheid 1. - Lourdeur, t.
Zwaarte t. (zelden dan /1g. gebézigd); plompheid,
onbevalligheid, onbeholpenheid: L- dun édifice,
plompheid van een gebouw. L- du style, matheid
-

van stijl. - Lourdise, z. v. a. LOUItDERIE. (Het

woord veroudert.)
Loure, f. Fransche dans ni. van ernstige en
langzame beweging. - Muzijkuijs t. van dien
dans. - Soort van doedelzak m. noten).
Lotirer, v. a. [Mus.] Verbinden, slepen (de
Lousseau, Loiisset, Losse, m. [Mar.]
Hoosgat n. (in vaartuigen, (lie geene vaste pomp
hebben). Z. ook JJOSSE.
Louistle, rn. (vervorming van het duitsche
lu 5 1 ig) Grappenmaker, vrolijke broeder, snaak in.
Loutre, t. [H. n.] Otter, vischotter, rivierot
ter in. L- marine of Castor de mer, zeeotter, soort
van rob. -. Chapean, Manchon de I-, of als subst
LOUTRE. in. Hoed in., mof f. van otiervel, van ot
lerhaar.
S Louvart, Louvat, in., Z. V. a. LOUVETEAU. -- Louve, 1. [11. n.] Wolvin f. - ( fig. et
fam.) Ontuchtige, veile vrouw t - [ Tech.] Steentrekker m., steentang 1., ijzeren werktuig om steenen op te ligten. - [ Pêchej Doorgeslagen vat fl,
laadion t. (als buis op het luik geplaatst, om den
gevangen en toebereiden kabeljaauw er door in
't ruins te werpen). - soort van net n. op drie
staken.
-

-

Louvé, e, adj. [El. n.] Spiraalvormig ineengerold (van slangen).
Louvefle, t. [Mar.] (alleen voorkomend in):
Border en 1-, en louvette of en carvelle, snel karveelwerk boorden.
Louver, v. a. [Tech.] Het gat voor de steentang (louve) in een' steen maken. - [Mar.], z. V.

a. LOVER.
Louvetage, ni. [Tech.] Het losmaken der wol
met den wolf (z. LOUP).
Lotivet, te, adj. (alleen van 't paardenhaar
gebdzigd, als het de kleur van den wolf nabij komt):
Cheval I-, Jurneut 1 -te, wolfkleurig paard n.,
wolfgraauwe merrie t. - LOUVET, in. [Vétdr.]
Koorts 1. met pestbuilen.
Louvetean, in. [H. n.] Jonge wolf in., wolfje n. - [Techj Steentang -wig t. - Loefton in .,
naam van den zoon eens vrjmetselaars, door eene
loge aangenomen.
Louveter, v. n. Werpen (van de wolvin). [Tech.] De kaardwol met dn zoogenaamden wol
losmaken en tot de kaading voorbereiden.
Louveterie, t, Wolvenjagt t., al het vereischte
tot de groote jagt op wolven (jagers, paarden, konden, enz.); - huisvesting t. voor den jagtstoet in
koninklijke gebouwen.
Louvetier, in. Opperjagtmeester in. bij de
wolvenjagt (weleer een officier van 's konings huis).
- Landeigenaar in., die zich verbonden heeft al
het vereischte voor eene wolvenjagt gereed te houden.
Louvette, t. [1-1. n.] Hoprups 1. - [Vétér.
L- des piqueurs, hondeluis f. (tique). - [Mar.
Border en I- of en louvelle, Z. LOUVELLE.
Louveur, in. [Coin.] Werkman, die 't gat
voor de steentang (louve) in den steen maakt.
Louviers, 111. [Coin.] Laken n. van Louviers
(fransche stad, depart. Eure).
Louvoyage, in. [Navig.] Het lavéren of ui
den wind opwerken. - Louvoyer, v. a. Lavd
ren, opwerken, bij tegenwind zigzagsgewijs opzeilen. L- a petits hords, met korte slagen opwerken.
- (fig.) Bedachtzaam dralen, behoedzaam te werk
gaan; allerlei omwegen gebruiken om tot een gewenscht doel te geraken, Ia V d re n.
Louvre, n. Naam van het oude koninklijk paleis te Parijs. - (fig.) Zeer rijk en prachtig gebouw n. - [Pêche] , z. v. a. VERVEUX.
Lovaniste, m. Leeraar in., lid n., student in.
der universiteit te Leuven (Louvain).
Lone, t. [Tech.] Zeepbrood n., stuk zeep, dal
de lengte van één en de breedte en dikte van drie
baksteenen heeft.
Lovelace , rn. (iron.) Lichtmis, verleider
(met zinspeling op Lovelace, eene personaadje van
Richardsons Clarisse.
-

Lover, v. a. [Mar.] , z. V. a. CUEILLIR.
Lovet, in. [\Tétér.] . Z. LOUVET.
Lowa, fl1. [H. n.] Chineisc/ie pellikaan in., dien
men ter vischvanqst afrigt.
Lowando, in. [EI. n.] Ceylonsche baviaan in.
met zwart hoofdhaar en baard en witachtig lijfhaar (vaak verward met den ouandérou, een' anderen ceylonschen baviaan, die een' witten baarden

zwart lijfhaar heeft). (kolfjes.
Loxanthère, adj. [Bot.] Met scheeve stofLoxartre, in . [Méd.J Scheefheid van één of
meer leden, gewrichtsafwijking t., toxdrthros m.
Loxie, t. [H. n. ] Dikbek in., Z. v. a. aRos
BEG, BEC-CROISÉ, BOUVREUIL.
Loxocosnie, m. [Astr.] Astronomisch werk-

tuig om de bewegingen der aarde en de daaruit
voortvloeijende verschijnselen aanschouwelijk te
maken, lorvokOsmos n.

Loxodroine, f. [Mar.] Lijn van den schuin-

schen koers van een schip, kromme lijn, die een
vaartuig op zee beschrijft, terwijl het steeds dezelfde windstreek houdt en de meridianen onder
denzelfden hoek snijdt, loxodroom, loxodrO m is c h e lijn f. - Lxodroniie, t. Het meten
van zoodanige lijn; - schuinsche koers in . van een
schip. - Loxodronaique, adj. L ox o d r 0m isch, den schuin schen koers betreffend: Ligne 1-,
Z. V. a. LOXODROME. Tables 1-s, streektafels, loxodrdinische tafels f. p1.
Loyal, e, adj. Onvervalscht, echt: Marchandise
bonne et 1-e; Yin 1-. (in dezen zin zelden gebruikt.)
- [Prat. ] Bon et 1- inventaire, goede en deugdelijke
inventaris in. Les frais et loyaux coûts, de regt-
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L()YALEMENT
matige, wettiqe kosten. - ( fi g ) Reglsc/iapen. bi(wf,
(/etrcnw , , qe/WOiZ(Wm , oprefJt , rond en eerlijk,

Wil

Lucies, f. p1. (H. n.j P/w.splioriec/e o/lielitende
zofiphyten of (lierplaneen t. p1.

Lucifer, Iii. (eig. lichtdroger, lichtaanbrenen
I U y a a 1: Homme I-. re;tschapen, rondi)o'rstiq awn.
Pr océdé 1-, oprete, ronde handelwijze f. - i Man .] [h] ytl ) ., Pots.] De planeet Venus als morgenster.
-.
(bij de christenen) Vorst der duisternis. duivel,
Clieval 1-, trouw paard ii. (dat zijn' berijder in
alles gehoorzaamt). Bouche J-e, qoeden. weeken satan in . Lucilique. adj. [Didact.] Lichtmond m. - Loyalemeiit, adv. Op rejtschapen. voortbrengend, lie/tend. -- Luci fiagace, Itcieerlijke, op'ejte wijze. - Loyaflstes, m. p1. huge , eidj. [Didact.] Lichtschuw. - LucipilU[H. d'Angl.j Aanlianpers der van den troon peelee GES, 1fl Pl. i.icht.cchuweu, lic/tsc/uu,e keyes m.pl.
ven Stuarts; - aanhangers ties lioniaps in den (ook photophyges gebeden).
-

Lucille, 1. [Bot.] Scherpblsdig beonenkruid n.
noord-anierikaansehen vrijheidsoorlog, loyalisI ucunetre in. ( Ptiys.1 Lichtnieter ni. i no
ten in. Pl. - Loyauté, f Pliütinaliqheid, getrouw h eid f., onderdanen-trouw, gehoorzaamheid TOMETLIE).
Lucine, f. [Mytli.j Liehtconbrengster, helpster,
aan de wet, eerlijkheid, reqtsclwpenheid, goede
trouw, loyaliteit f.
bijnaam can Diana en Juno, als gunstiie godheden
Loyer, m. Huur, huisliuui t. liuurjn'ijs in. van der barenden, Lu ei a a t. -- (l)Üét.) Les fravaux
een huis. Prendi'e une maison a i-, een huis in de 1-, let kinderbeiren, [I-I. ii.] Sa/fl'aanlcleui'iqe
huur nemen. Je pa v e un gros I- de cetfe tiiaison, kannossel f.
Luelnoete, a(j. [Bol .j Zich dec nachts operend
Ik betaal eene groote huur, een' zwaren huwrprjs
voor dit huis. (Men zegt ook: Donner tine ferme en bij dag sluitend (can bloemen).
Lueiodoute,m. [Ft. n.j Versteende .cllOekla?(1 iii.
a 1-, cene boerderij in huur geven: maar van den
JUeiOie, t. [H. n.] . Z. LUCCIOLE. - ( vodt.)
huurprijs sprekende gebruikt men in dit geval liever
fermage.) - Dienstbodenloon a. (in dien zin. wei- Glimworm lii. --- Liacipare, olj. [DiIact.(,
nip qebruikl:liever salaire.) - Belooning f., loon 1.: z. V. 0. LUCIFIQUE.
Lueophse, in. [Ft
Zeker infusie-dietfe ii
L'honneur est Ie I- de Ja valeur, de eer is (Ie beLiti-rafi t', i've, adj. IVinstgevend, wis/aanloaning der dapperheid. (Deze beleekenis is oud.)
- (Proc.) Qui serf e1 ne pas serf, son 1- peru, brengend, voordeelig, niet winst verbonden: Cornwie zijn arbeid staakt of niet voltooit verliest nie t ce, Emploi 1-. -- Lucrativement, ode. Op
zijn loon. Qui b011 maitre sert, bon 1- a, ren goed winstrevende, voowleelige wijze. -- L ucre ni.
Winst t., voordeel, gewin, profijt ii.: On travaifle
meester weet zijn volk te beloonen.
Loyoliste, al. [U. eec!.) Loyolist, jezulet in. plus pout' le 1- quo pour Ifionneur, inca werkt
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Lozaisge, f., Z. LOSANGE.
Lubie, t (faiis.) Grit, kuur, zotte luim f.: II
lui prencl souvent ties i -s , hij heeft dikwijls kuren.

zotte luimen, grillen.

J4Qbh, in. [[In], Z.V.U.LABRAX.--- -jLEJBIN,
adj. m.: Frêre 1-, bedekt wellusteling (een spot-

naam, dikuijls den monniken gegeven).
Lubinie, t. [Bot.] Soort van wederik f. (lysimacbile). (blinkende voeten.
Lubilcipède. adj. 114. ILl Met gladde of
Lubricité, f, (rig. gladdehellinq, glibberigheid).
Geilheid, schaamtelooze, grove zinnelfjkheid f. of
wellustm. - Lubrilier, V. C. [Didact.] Glad en
glibberig maken, smeren. L'llLIile d'ainaiide louce
luirifie les intestins, zoete anandelolie naakt de
ingewanden glad, glibberig, sweet de ingeu'anden.
- Lubiîqie, adj. Geil, in han g en graad welluslig, onluefitig; geilheid, uit(lrukkend of daartoe Opwekkend. - ); Lflbrique!1eflt, ale. Op peile.
ontuchtige wijze.
J.ue (Saint-), in. (Lor. psor.) Cda nest pas
scion St. Luc, dat is niet in den haak, in den regel

(dat staat 'let hij Lu. lcas, in 't evangelie van Lukas).
Lucane, ir. [H. n.j Kanicever, boscikever,
scialebijter in. (cerf- volant). - Lueanhles, in.
p1. ScIalebijters ii. ;1., icevere van 't geslacht dec
schalebijiers.
LnearEie, f. [Aol. ( I)aic-, zolder-, vlieringvenster, dakaanpje U. L- l)omhde. gewelfd dakvenster, L- á in capucine, kapvenster. L- derioiselle,
op de daksparren drogend venste'je.
Liieeio!e , f. i Italiaeinscle glum- of
lichtkever in.
lAnce (Eau tie), f.. z. oude' EAU.
JAueernaire, fl1. [Li turg).] 4vonddienst 1. bij
lamplicht, - gezongen antwoord n. bij de anb'o.siaanscle vesper dienst. - [Fl. n.j Soort van straalof glimworm in. der noordelijke zeern. - Lueernates, in. pi. Godsdienstgez angen der bij lamplicht
vergaderde eerste christenen. I u ce r a ten M. p1.
Lu.eet, in . (Tech.) Schuifplank f. van eeneder
zijden van dc leigravers kist (hassicot).
Luelde, adj. Lichtend, glanzend, kelder, klaar,
doorschijnend. -- (fig.) Expression 1-, heldere, opIselderende , zee' duidelijke uitdrukking f. Esprit
1-, helder veretand n. - Avoir las in t ervalles, des
moments 1-s, heldere, bedaarde tusschenpoozen, of
oogenbiikken hebben (van een jjlhoofdige of krankzinnige) . - LUCIDE, f. [Astr.I ilelder lichtende ster f.
in een sterrebeeld. - Lucideweut, ad,. Op heldere, klare, duidelijke wijze. - Lueldité. f. heldrrheid, doorzicjligheid f. - (lig.) La 1 lu style,
dune expression , de helderlei!1, duidel(jklcd , verstaanbaarheid van den. stijl, van eene uitdrukking.
.- Lueidoiiique , MI. [Pelnt. I Doorzgtig,
doorrehijacod von torn.

-

sneer uit SOil?- (ian uit eerzucht. 1(101)
IAIÏCS, in. [i-I. IL] Vollesnoam eau den snoet
t Luetucusement, cdv. , Luctueux, euse,
od Ala elijik, jamilci ii I (dOijc'ebdze d in:, ( %itd 1
Respiration I ( u e blaoelplse adem al p f r aa h 1
een klagend geluid getornd wordt).

Lueubi-ateur, Lueuhi-atiou , Luenbi'ei-,

Z. ELUCUB—.

Lucullite, 1. [1\lindr.] S/inked na ei JU.

een koolzurige kalksteen, ii c r 0 a a ti C (I, In c u 1t i e t in. (ook Inarl)l'e liteuffien, en nojr ant ique
gehe eten).
Lucunia, f. [H. .j 1twhctaart in. (tiergeron-

nette, hoche -queue).

Luddistes, in. p1. [U. dAngi.] Plunmatige
vernielers van 't machine -wezen (aas' hunnen eersten aanvoerder Lull zoo qeheeten) , lit d d i ,c t en,
I U ci d i e t e a in . pl (van de 3e qual(teit.
Ludes, n.[Corn.) iVitte champagne-wijn in.
Ludier. 111. [Bol.) Liitleem,ccle plat 1. van
t geslacht der rozeetruiken.
Ludifleatoia -e, adj. Bediiegeifjk, mist Plead.
Ludioî. , ni. [Ptiys.] , Z. V. a. TABLE CAIITÉSIEN.
Ludovingien, na, (idj. 14at Lodewfjk betreft,
L U(1 (I l j np t s ch
Luette, f. [Anal.] Huig 1 , vrijliaugeiui lege!i'ornig middenetuk dvi zachte gelmemnelte-bogeu, keetlelletje ii. 11 a In 1- ahattue, de huig is hem in de keel
geschoten, hij heeft de lmai;, zijne huig hangt. Reretire In I-, de h'i g ii gtes.
Luenr, f. .chjjnscln ',schijn in zwak ofver:wakt
licht, schemerlicht II, schemering f., schemer in. La Ides (toiles, de In tune, het cclfjnsel, licht der sterren,
de' maan. On volt iléj( 'inc 1- lu côtl de l'ouient,

men ziet reeds een zwak licht, een zachte gloed in
't oosten. Lire a Ia 1- (JU ten, bij het schilusel, den
gloed van 't vuur lezen. ( fi g.) 11 ny a pas une
I- de raison dais tout ce quil dit, cr is geen schijn
van rede, gee', vonkje gezond verstand in al wat
hij zegt. LIne 1- l'espdrance, een straal van hoop.
Liifa , Laffe. f { Rot .] Soort van indische
kauv.'ocrde I.
Lugubre. adj. Treurig, droevig, somber, vaas,
klagelijk, akelig: Voix I-, treurige stem f. Pennies
lugubres. droevige gedachten f. p1. Habits lugubres,
rouwkleederen n. p1. Morale I-, sombere, treurige,
zedeleer f. - Somtijds ook man personen: Voila pour
un jeune fannie des doinestiques Wen t-s, (lat
zijn vijl sombere bedienden voer een jong mnensch.
- Luguti-ement, ad. Op sombere, treurige.
klagelijke wijze. - 1 Lugubrer, m'. a. Tibet (revriglicid of somberheid ve) , vullen.
Liii, pron. pers. , 3e p e rs. in. Hij (met den kIenloam op (lit woord): C'est lul qui me Ja dit, hij
heeft mij dat gezegd, hij is het, die 't mij gezegd

leefl. Sn soeur portait in panier ei lui un paquel. '-(i'nr suste' Iroeg rear mane!, cv hij ('dl?
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1082LUIREpakje. Qui a fait cela? lui, wie heeft dat gedaan?
hij. Ils soiit venus, lui et son frère, hij en zijn
broeder zijn gekomen. Lui seul a découvert le
secret, hij alleen heeft dat geheim ontdekt. Lui-rnème
a haute voix viendra Ja demander, hij zeif zal
haar met luider stem komen vragen, opnsclien. Hem (als voorwerp en als regime van een voorzetsel): La fortune nous a persëcuts, lui et moi,
de fortuin hee l t hein en mij vervolgd. Elle ne
voyait revenir uh, lui ni mol, zij zag hein noch
mij terugkeeren. \Tous n'accusez que lui, gij beschuldigt hem alleen. Cest de lui que je le tiens,
van hem heb Ik 't gehoord. Elle ne pense qua
lui, zij den/it alleen aan hem. Je vous laisse seul
avec lui, ik laat te met hem alleen. Le cri de son
peuple est rnontd jusqu'h lui, cie kreet van zijn
volk is tot hem opgestegen. Je me suis déclaré
pour lui, ik heb mij voor hem verklaard. - Zich:
[In coeur 51 peu maître de lui, een hart, dat zich
zoo Weinig meester is. II saura se faire aimer luiinême, hij zal zich zelven bemind weten te maken.
11 nest pas ennemi de lui-même, hij is geen vijand
van zich zelven. - LUI, UI. et t. 1-1c m of aan
hem, haar of aan haar: Nous lui devons tout,
wij zijn heal Of haar (aan hem of 00fl haar) alles
verschuldigd. On ne lui pardonnera pas cette
laute , uien zal hem of haar die fout niet vergeven. Voilh ce que lui ai destiné, ziedaar wat Ik
heal of haar, voor hem of voor haar bestemd heb.
Parlez-lui, spreek tol (tegen, met) hem of haar.
Luiie, v. a. (niet avoir) Schijnen, lichten, blinken,
glinsteren., schitteren, glans jeven: Le soleil luit, de
zon schijnt. La lune commence a 1-, de maan begint
op te komen, te schijnen. Dès que le jour luira,
zoodra het dag zal zijn. - On voyait de loin 1- les
ëpées, les armes des ennernis, men zag vein verre
de degens, (le wapenen der vijanden glinsteren, bunken. - ( fi g.) Un rayon d'espérance nous luit encore, een straal van hoop beschijnt ons nog, blijft
ons nog over. - (Prov.) La soleil luit pour tout
Ie monde, de zon schijnt voor iedereen. - (Loc.
prov.) Le soleil luit dans son ventre, de zon schijnt
in zijne maag, hij heeft een' hollen, ledigen buik.
- Luisant, e, adj. Schijnend, lichtend, blinkend,
schitterend; glanzig, blank: Etoile l-e, schitterende
ster f. Ver I-, glinsterworni, gli'iiiworm m. Le
satin est Ia plus 1-c de toutes les ëtoffes, het satijn
is de gianzigste van alle stoJfen. Encre l-e, blinkende
inkt m. Cheveux 1-s de pommade, van pommade
blinkend haar n. -- LUISAaT, in. Glans in. Le 1Peint.]
de cette étoffe, de glans van deze stof.
IVeuiglans rn. op schilderijen in olieverw of met
vernis. - LU1SANTE, t. [Astr.] , z., V. a. LUCIDE.
Luisette of Luizette , f. [Econ.], z. v. a.
('t wilde zwijn.
CLAIRETTE.
Luites, f. pl. [Chas.] Teelballen in. p1. van
I Luiton, m., z. v. a. LUTIN.
Lullisiiie, rn. [Phil.] Stelsel van den vermaar
den alchimist Raymond Lullius, 't welk eigenlijk
bestond in de kunst om over alles te spreken zonder iets te weten, alsook om van de geringste sto/fen
goud te maken, luiljsmus in. —Lulliste, m.
Aanhanger van dit stelsel, I u I I i st vi.
Lul.,, vi. [H. n.] Een der namen van den kuitleeuwerik (alouette hupple).
Lutnachelle (pr. eh -k) ofLuniaquelle, 1.
[Miner.] Schelp-marmer Ii. niet opaalgloed, lam ac he I 1 o (loemakello). - Als adj. [H. n.] Colombe
1-, soort van nieuw -liollanelsche duif 1.
Lumbago, f., Z. LOSIBAO1E. - Lunibiieite
ofLombiieite, m. [H. n.] Versteende regenworm.
Lumière, 1. [Phys.] Licht n., lichlstof; helderheid, klaarheid f. , lichtglans vi. , schijnsel n. Rayon
de 1-, lichtstraal vi. La I- du soleil, des astres,
de Ja lone, het licht der zon, der sterren, der
maan. La 1- des flambeaux, des bougies, lu gaz,
het licht, schijnsel van de flambouwen, van de
kaarsen, van 't gas. Cela jette beaucoup de 1-,
dat verspreidt veel licht, helderheid, glans. L- naturelle , artificielle , natuurlicht, kunstlicht. Ldirecte, réfiëchie, regtslreeksch, teruggekaatst lie/it.
- [Ecrit.] Dien hahite une 1- inaccessible, God
woont in een ontoegankelijk licht. Anges, Enfants
de l, engelen, kinderen des lichts. - (podt.) Le
père de Ia 1-, de bron des lichts, de lichtbron, de
zon f. - ( fi g.) Mettre une vrité en 1-, eeoc waarheld in 't licht stellen, haar duidelijk maken en
verspreiden. Les inécliants craignent Ia I-, de boo-

[
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LIJMINIER.
zen vreezen, schuwen het licht (het onderzoek, de
openbaarwording hunner daden). Mettre un livre,
un ouvrage en I- (doorgaans an jour) , een boek, een
werk in 't licht geven. - (Bij uitbreiding enpodt.):
Dag vi., daglicht; leven, levenslicht; gezigt n. Ce

matin jai 'voulu lévancer in 1, dezen morgen
wilde Ik voor den dag, vóór het opgaan der zon
opstaan. Commencer a voir Ia 1-, Ia 1- du jour,
het licht, het daglicht beginnen te aanschouwen,
geboren wordcn; beginnen Ie leven, in 't leven tre
den. vtre privé de Ia I-, van 't licht, levenslicht
beroofd woeden, sterven; Ook: van 't gezigt beroofd
zijn, blind zijn of worden. - ( fig.) Licht n., kennis, kunde, kundigheid f., inzigt , doorzigt , verstand n., verlichting; -- inlichting, opheldering, verklaring, onderrigting (in deze beteekenissen vaak ook
in 't meerv. gebruikt). L- naturelle, acquise, natuurlijke, verworven kennis. 11 a de grandes 1-s, hij bezit
veel doorzigt. heeft een groot verstand, uitgebreide
kundigheden. Dieu est le père des 1-s, Ia source
de toutes les 1-s, God is de vader des lie/its, der
kennis, de bron van alle kennis. Ce peuple manque
alisolument de 1-s, het ontbreekt dit volk aan alle
verlichting. Je soumets cette question ii Vos 1-s,
Ik onderwerp deze vraag aan uw inzigt, oordeel.
- Ii nous donnera (fourniia) des 1-s sur cette
affaire, hij zal ons licht, opheldering, onderrigt in
deze zaak geven. Ii a porté Ja I- dansles ténèbres
dv rnoyen age, hij heeft lie/it verspreid over de
duisternis der middeleeuwen. - Cet écrivain a
a été Ia I- cie son siècle, die schrijver is het licht
zijner eeuw geweest. Les 1-s de lEglise, de lichten,
groote lichten der Kerk, de beroemde kerkvaderen,
kerkleeraars. - (Prov.), Z. BOISSEAU. - Licht n.,
aangestoken of brandende kaars, lamp f. Apportez
nous de Ia I- , breng ons licht. Ii y avait dans Ia
salle un grand nonThre de 1-s, er waren in de zaal
een groot getal lichten (kaarsen, lampen, gasvlammen). - [Artill.] Zundgat n. Déhoucher lal- dun
canon, dun fusil, het zundgat van een kanon, van
een geweer openmaken, zuiveren. - [Astr.] L
cendrée de Ia lune, aschgraauw lie/it der maan,
het matte schemerlicht, waarin men kort voor en
kort na nieuwe 'maan het naar ons toegekeerde gedeelte der nachtzijde van die bijplaneet bespeurt,
en welk licht zij van de aarde ontvangt. - [ Mar.
L- de pompe, ponipgat, log-, loosgat n. - [ Peint.
Licht n., heldere plaats f. Les 1-s sont hien entendues, bien mdnagées dans ce tableau, het licht
is in die schilderij goed aangebragt, goed verdeeld.
Grande 1-, slaglicht. L- large, principale, souve
rome, hoofdlicht, van boven invallend licht. Lglissante, strijklicht. L- diminuée, perdue, vervlocijend, zich verliezend licht. L- dparpillée, verstrooid, verbrokkeld licht. L- serrde, beperkt licht.
- [Tech.] Doorloopend gat n. in een stuk hout,
openig 1,, licht n. (b. v. in eene schaaf tot o opneming VOfi den beitel); ook; venster, raam n.: Ouvreznous des
des 1-s. - Kijkgat n., kijkspleet t., vizier n.
(vnn inatheinatische werktuigen (z. V. a. IIIOPTIIE).
- Windgat n. iv een orgel.
Lumignon, vi. Brandend gedeelte n. van de
pit ee n ei kaars of lamp; -- brandend eindje kaars.
Luniiiiade, f. [Pêche] : Pêcher a Ia 1-, bij
fakkellicht, snel fakkels, toortsen, brandpanne'n,
vuurponnen v'isschen.
Lniiiinaire, m. Itemellicht ii. (in dien zin
alleen in de b(ibe/ -'uitdrukking:) Dieu fit deux
grands 1-s, Jun pour présider nu jour, l'autre
pour présidet' a Ia nuit, God maakte twee groote
lichten, het eene tot heerschappij des daags, en het
andere lot heerschappij des nachts. - (in collect.
zin) Waskaarsen f. p1. bij de kerkdienst; fakkels 1.
p1. bij eene begrafenis, enz. -- (fain. et ti'iv.) II a
use son 1- a force de lire, hij heelt door veel lezen
-

zijn gezigt bedorven. On lui a pochë les 1-s, men

heft hein een paar blaauwe ougen ceslagen.
Luniineux , euse, adj. Lichtgevend, verlichtend, de/der, blinkend: Le soleil est un corps 1-.
de zon is een lichtgevend ligcham. Globe 1-, lichtende bol m. Trace lumineuse, heldere streep t. Colonne 1-euse, zuil f. van geolied en doorschijnend
papier. - (lig.) II a dent sur cetle rnatière un
ouvrage très -l-, hij heeft over deze sloffe een zeer
leerrijk, voortreffelijk werk geschreven. Une idée
lurnineuse , 005 helder, lichtverspreidend denkbeeld n.; een heerlijke inval vi.
t Luxuiniei-, vi., z. V. a. IIAnGUILLIEn.
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Luniiue. in. [H. n ] Noordsch duikerhoen ii.
pooleend f., lom m. (guillemot).(kend.
Luniinique, adj. Lichtgevend, liclitverwekJAIHI1P, m., Z. LOMPE.
Lunaire, adj. De maan betreffend, tot de maan
beltoorend; Mois 1-, maanmaand f. Année 1-, maanjaar n. Cycle 1-, Z. CYCLE. Influence 1-, invloed
der maan. - [ Anat.] Os, Cartillage I-, maanvormig been, kraakbeen n. - [ Minér.] Pierre I- of
de lune, maansteen rn - [Corn.] Intérêts 1-s,
maandeljksche interesten rn. p1. (die de joden in
de Levant voor hun voorgeschoten geld vorderen).
.LUNAIRE, f. [Bot.] Maankruid a. Cadran 1-,
wijzer, in., die de uren door middel van de maan
aanwijst.
Lunaison , f. Maanverwisseiinq f., maanloop,
maantijd rn., tijdruimte van de eene nieuwe maan
tot aan de andere, maanmaand f. (29 dagen en 13
uren). Après dix-neuf ans les rnêrnes 1-s revienrient
au rnêrne jour, na negentien jaren vallende maanverwisselingen weder op den zelfden dag. Toute
cette 1- a été pluvieuse, gedurende deze gansche
maan was het regenachtig.
Lunarieii, tie, adj. Tot de maan of hare onderstelde bewoners behoorend; maanbewonend. Hornme 1-, Femme 1 -ne, of als subst. LUNA1UEN, rn.,
-NE, f. Maanbewoner m., -bewoonster f.
Lunatiqiie, adj. Aan den (vermeenden) invloed
der maan onderuiorpen, maanziek. - [ Vdtér.]
Cheval 1-, maanblind, maanzuchtig paard n. - [Méd.] Maladie 1-, maanziekte f. Personne 1-,
of als subet. IlL et f. LTJNATIQUE, tnaanzuchtige,
maanzieke m. en f. - ( fig. et fans.) Grillig, eigenzinnig, wonderlijk, vol kuren: Elle est on peu 1-,
zij is min of meer wonderlijk, grillig.
Lunde, f.[U. n.], z. v. Cl,. MACA1IEUX.
Lundi, m. Maandag rn. Le 1- de Phques, de
Ia Pentecôte, Paasch-maandag, Pinkster-maandag.
L- gras, maandag voor vastenavond. L- saint,
maandag van de goede of heilige week. - (pop.)
Faire Ie 1-, la saint 1-, maandag, blaauwen of
schoenlappers maandag houden (op maandag niet
werken). Petit 1-, grande semaine, een nuchtere
(met werken doorgebragte) maandag geeft eene
vette week.
Lune, 1. [Astr.] Maan I'. Lorhite, le globe, le
disque de la 1-, de loopbaan f., de bol ni., de
schijf f. der maan. Les phases de la 1-, de schijntalten der maan. Nouvelle 1-, nieuwe maan.
Mine 1-, volle maan. Le premier, le dernier
quartier de la 1-, het eerste, het laatste kwartier
der maan. La 1- est dans son plein, de maan is
vol, 't is voile moan. Un beau claii de 1-, een
schoone maneschijn in. 11 fait clair de 1-, 't is maneschijn, de moan schijnt. Aux clartés le Ia 1-, in
den maneschijn. Au ddclin de Ja 1-, bij ofqaande,
afnemende maan. Quel quanlième de Ja 1- avons
nous? hoe ver zijn wij met de maan? hoe oud is
de maan? den hoeveelsten dag na nieuwe maan
hebben wij? z. ook CROISSANT, DÉCOURS. - Loc.
/1g., fam etprov.) C'est one 1-, un visage de pleine
1-, 't is een vollemoans-gezigt. La 1- de mieJ, de
wittebroods-weken, de eerste weken na de bruiloft.
Avoir des 1-s, grillen, wonderlijke kuren hebben.
Prendre qn. dans sa bonne, dans sa mauvaise 1-,
iemand in zijn
e goede, in zijne kwade luim treffen.
Faire an trou a Ja 1-, stil henengaan zonder te
betalen, bankeroet spelen. Changeant comme Ja 1-,
veranderlijk als (Je maan, als de wind, als een
weirhaan. Cda lui va comme on manteau b la
1-, dat stoat (past, kleedt) hem of haar in 't geheel
niet. II a Ia 1- (01' an quart de I.) dans sa tête,
Ii tire (of 11 tient) un pen de Ia I-, hij heeft een
slag van den molen weg, /nj is niet wel bij 't hoofd.
Z. ook ABOYER, CHEaCHE1I, DENT, ENSEIGNE, LOUP.
- (podt.) Depuis quatre 1-s, sedert vier maanden.
La 1- de feu, de maand Julj. - [Mali.] Zilver n.
T,- comic , hoornzilver, gesmolten chloorzilver.
Cristaux de 1-, salpeterzuur zilver. - [ Bot.] L
d'eau, witte waterlelie I. --- [H. n.] L- de nier,
Poisson 1-, groote of reuzen-zadelvisch, in Brazilie
enxada geheeten (van 't geslacht der lipvisschen);
- maanvisch , spiegelvisch m. ; - maanvormige
zeester of maan f. (een weekdier); - soort van
noord-amerikaansche zijdeworm m. [Myth.], z.
-

.

(

DIANE.
LUflé,

e, adj.. z. v. a. LUNULE.
Leinel, fl1. [Corn.] Soort van muskoatw(jn IM.

(naar de fransche stad, Lunel in Languedoc). [Bias.] Maanroos t., eene figuur, zamengesteld uit
I aanstootende wassenaars, in den vorm eener vierbladerige roos vereenigd.
Liinet, al. [PêcJie] Garnaalnet n.
Liinetière, f. [Bot.] Brillekruid n. (van 't geslacht der kruisbloemigen).
Ltinette, f. Kijkglas, oogglas n. L- d'approclie,
de of è longue vue of enkel L-, verrekijker rn.
De puissantes 1-s, sterke, vermogende kijkers. 1convexe, concave, vergroot-, verkleinglas n. L- de
spectacle, tooneelkijker m. z. ook ACHROMATJQUE.
- L-s, bril m. Une paire, deux paires de 1-s, een
bril, twee brillen. Etui a 1-s, brillendoosje, brillenhuisje. L-s a branches, bril met oorbladen. - (lig.
et fam.) Ii na pas de honnes 1-s, 11 a mis ses
1-s de travers, Ses 1-s sont troubles, hij heeft zijn'
bril niet op, zijn bril staat verkeerd, zijn bril is
beslagen: hij ziet die zaak verkeerd in. - (Loc.
prov.) Chacun volt avec (of a travers) ses 1-s,
ieder ziet door zijn' eigen bril: eik heeft zijne eigen
zienswijze. - Bij uitbreiding: L-s, ooglappen rn.
p1., oogleêren B. p1. der paarden. - L-, ronde
opening van een sekreet-deksel, bril m. - [ Arch.]
L-, lichtgat n., bril in een' gewelfboog. - [ArtilJ.]
L- d'aflût, klapmuts f. (waarmede het protsgat
bekleed is). Contre -J- d'alfût, onderklapmuls. L- a
calihrer les projectiles, les tourillons, kogelmal,
tappenmal rn. - [Cuis.] L- dune iolaille, bril rn.,
borstbeen n. van een' vogel. -[Fort.] L-, klein ravelijn n., brilschans, lu n e t f. - [ Jeu] Mettre
dans la I-, met cciie schijf door tusschenscliuiving
twee schijven der tegenpartij aanvallen (in het
dammen). Donner une 1-, gelegenheid geven om
twee stukken met één' pion aan te vallen (in 't
schaken). - [ Tech.] L-, horlogie -ring of -rand rn.,
waarin het glas wordt gezet; - slichtmaan I.
(schaafmes der leerlooijers): - Fer a 1-s, hoefijzer
zonder kalkoenen, holveînaan-ijzer n. ; Fer a demi
I-, hoefijzer met één' binnen of buiten kalkoen; L-s, halvemaanvormige openingen f. p1. in den
glasoven; - L-, reistok rn. aan eene draaibank. Dat gedeelte van de monstrans, 't welk de hostie
moet bevatten, oog n.
Lunettier, m., ière, f. Brillenmaker, brillenslijper; bi illenkoopman, brillenhandelaar rn., brillenverkoopster I.
S Lunetter, V. v. (burl.) Brillen, een' bril
dragen of gebruiken. - Lunettière, f., Z. LU-

NET1tIIE.

Luniforine, adj. Maan-, halvemaan-vormig.
Luni -solaire, adj. [Astr.] Den inaans- en
zonsomloop betreffend, I u n i s o I a i r. Le cycle lest de cinq cent trente-deux ans, de zon- en
maansjaarkring is een tijdvak van 53 2 (2S )< 19)
jaren (vgl. CYCLE).
S Laniste, III. Hij, (lie veel aan den invloed
der maan beschrijft, maangeloovige, lu n I s t in.
Lunulaire, adj., z. v. a. LUNULE, E, adj.
Liiuule, f. (verklw. van June) ilalvemaanvormiq sieraad n., als vrouwentooi; ook aan den
hals de? paarden. - [Géorn.] Ilaiveinaanvormige
figuur t., ruimte tusschen twee cirkelbogen, welker bolle zijde naar denzelfden kant gekeerd is. [H. D.], of LUNULÉ, m., Z. V. a. MOLE ; PLEURONECTE ; - diepe halvemaanvormige indruk bij sommige tweesclialige schelpen., waarvan elke schaal
de helft vertoont, halve maan t. - [Astr.] Naam
der trawanten of manen van Jupiter en Saturnus.
Ltiniilé, e, adj. [Bot.] Maan-, lmalvemnaonvor
Mig. - LUNULd. fl1. [H. n ] , z. onder LUNIJLE.
Liion, m. Gedeelte n. van een' windmolen.
Lupereales, f. p1. [Ant. ram.] Wolvenfeesten n. pl., gevierd ter eere van Pan of Lupercus,
den beschutter tegen de wolven (v. a. ter gedachtemus aan (le wolvin, die Romulus en Remus zoogde),
iuperccilitn I. p1.
LIIpi1oie, Lupologie, f. [Iléd.] Leer der
wolfs- of beum-sgezwellen , der wennen.
Lupin, lit [Bot.] Wolfsboon, vijge- of boksboon, lupine f. - Litpinastre, in. [Bot.]
Vijfblad im., eene naar de vijqeboon gelijkende plant.
- LuipIne1le f. [Bot ] Vleeschkleurige klaver t.
- Lupinine, f. [Chirn.] Eeoc uit het rij qehoon
meel afgezonderde gomstof t.
Lupoge, t. [H. n.] , Z. V. o. HUPPE.
Lupon, fl1. [EI. ii.] Kleine pos selein.cchelp 1.
van den Senegal.
1

,
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Lupule, 1. [U. n.1 Volksnaam- V(tfl (IPIl Snoek
(brochet.)
Lupuline, I [Bot ] Gele, zwarte klaver 1., soort
van spurrie f. of klaverhooi n. - [Chirn.] Eene
uit (Ie h07) en de katjes van vijqeboo
n
( l upin) afgezonderde bitterstof, 1 u p te tine.
Luquolse, f. Corn.] Zijdestof f. uit Lucca,
in Frankrijk nagemaakt.
Liirette, f. (oud woord, dat in 't referein der
volksliedjes voorkomt: loran , lurette) Lustige,
)

wakkere meid 1.
% Lande, arj. Lood- of lijkkteuriq, doodsbleek.
-t- Luseau, m. Iteliquien -kast f. ; - kerkhof n. 1
Luroui, in., -ne, f. (fani. et pop.) Vrolijke,
lustiie broeder, wakkere kerel ni., Instill, kordaat
wijf n., vrolijke deem 1.
Lusiade, I. Naam van 't beroemde heldendicht
des VWtuyësckefl dichters Carnoens, bezingende de
ontdekkinen der Portuqëzen onder Vaseo (le Gama, lusiäde t.
Lusin, m., z. 1UZ1N.
Lustrage, in. {i'ech.j Het glanzen, çlanig

maken; qlanznq 1., Clans in.

Lustral, e, adj. [Ant. rorn.] De reinigin gsfeesten betreffend, t u s te a a t: Fetes 1-es, of als
subst. LUSTRiLES, t. p1. Reinigingsfeesten, t is s t r at ia n. iii. Eau 1-c, reinigingswater der Ouden: (in

deftigen stijl) wijwater 'n. der Katholjjken.
S Lustratif, ive, adj. Glansqevend,
Luistration, t. [Ant. ram.] Pleqtiçe zuiverinq
door besproeijinqen, optoqten en zoenoffers, reiniging, heiliging, wijding, Its s t r a t i e f.; inz. be.cprenqinq van een pasgeboren kind met lustraul water.
Lustre, in. [Ant. ram.] Groot reinigingsfeest n.,

dat de censors bij hun aftreden om de 5 jaren. aan
't volk gaven; - van daar ook: tijd van vijf jaren,
luster in. (podt.) 11 n'avait pas encore achevé
son cinquièine 1-, hij was nog Peen vijf en twintig
jaar oud. - Glans, luister m. (aan een voorwerp
door wrijving , polijstinq, vernissing, pappi.flfj CflZ.
gegeven);de tot glanzing dienende stof. Le 1- dune
dtoffe, do satin, du taffetas, dun chapeau, dun

1a1Ieati, de glans van cene stof, van satijn,

laii

lof, van een' hoed, van eene schilderij. - ( fi g.)
Glans, luister ni., CUfl7Cfl n., heerljkheid, praal t.

(als gevolg van schoonheid. verdienste. /iooge waardiq'ieid, enz.). Les pierreries donnent du 1- a

Ja heauté des femmes, de ede/gesteenten zetten de
schoonheid der vrouwen luister tij, verheffen hare
schoonheid. Cette charge lui donne rn grand 1-,

dit ambt geeft hein een groot aanzien. La laideur

de cette femme sort de 1- â ses compagnes, de

leeljkheid dezer vrouw verhoogt (doet te béter uitkomen) de schoonheid harer gezellinnen. - Kroonkandelaar 111., kristallen arm/eraan t., lu st e r m.:
La salle était éclairée de quelques 1-s, de zaal
was met eenifje kristallen kroonkandelriren verlicht. - [Tliéât.] (iron) Chevaliers du 1-, z. V. a.
CLAQUEURS. - [Bot.] 1.- dean, Z. V. a. CHAJIAGNE.
L;istrer, v. a. Glanzen, glanzig of blinkend
maken, op wrijven, polijsten. kalanderen. L- uiie
étoffe, eene stof glanzen. - SE LUSTREfl, V. pr.

Geglansd worden: Les soies se Iusfrent avec de
Valtin froid, dc zijdesto/fen worden niet houden
alum .qeqlan.ul. - Het part. passé is ook adj.: Cliapenn lustré, geglansde hoed in. - [Bot.] Anémone,

Renoncule 1-c, blinkende, glanziqe anemoon 1., ianonkel in. - Lnstreiir, m., -evise, f. Glanzer ni.,
glansster t. - Lustreux, eiise, adj, Vol glans,
zeer glanzig.
Lustrier. in. Lusterinake7, vervaardige; m.
van kroonkandelaars.
Liistriiie, f. [Coni.] Soort van zijde-dropdt,
glonstof n., lust rín.e t. MOLETTE.
14nstroir, H). Glans- of likhout n.; Z. V. a.
Lustuersi, m. (burl. en minachtend woord,
dat men wil afleiden van l'eusses-tu cru, en dat
gebruikt wordt van iemand, Wiens naam men zich
niet te binnen brengt en dien men geene achting wil
betoonen): Un pauvre 1-, een arme kerel of dramwel. Ook: onnoozele bloed in. (nials).
Lut, m. (pr. hitte) [Pharm., Chim.1 Kleefdeeg n.,
kleefstof f. (om flesschen, ineengeschoven buizen enz.
luehtdiqt te maken, tros, cement, lijm, klei enz.),
lutuni n.
Lutaire, t. [Bot] Soort ion zeeu'ies a., I aldia 1.

LlitOtiOfl, t. [Tech. ] liet luchtdigt maken met
kleefdeeq (lut) , het I u t ë i' e a.
Lutéieolle, adj. [U. n. ] Geelkaizig. - Luthicorne, ad;!. I H . Ii ] Met gele horens of voelsprieten. - Lutéipeiiue, adj. [1-I. n. ] Geelvleugelig. - Lutéocéphale, adj. [U. n.j Geelhoofd
ig, met qelen kop.
Liatéole, in. [Bot.] Soort van reseda, wouw .,
geelkruid li. [reseda luteola].
Liitéoiine, f. [Chim.] Kleurend bestanddeel ii.
van de stengels en bladen der wouw, t ti t e a t i a e f.
Jjtitei', V. C. [Tech.] Met kleefdeeg (lot) luchtdipt maken., ditt smeren , lu t d r e fl.
Liitli, m. [Mus.] Lvii f. - (podt.) Prendre,
Accorder son 1-, naai' de luit. de lice, liet speeltuig
grijpen, zijn speeltuig stemmen: beginnen te dichten,
een dichtstuk gaan maken. - Lnthée, adj. f.
[Mus.] (alleen voorkomend in): Mandore 1-, luitvormige nwndoljn 1. (niet nicer don snaren).
Liithéranisrne, m. [H. rel.] Luthersche geloofsleer f. ; lutherdoin n. - 4. Luthérianiser
(se), V. pr. Dc luthersche kerkleer omhelzen, luthersch worden.
Luthei'ie. f. Luit-makerij t. ; luithandel; luitwinkel m. —Luthérlen, in., iie, t. Luitspeler m.,
luitspeelster t.
Luthérlen, ne, dj. Lnthersch: Culte I-, lutliersche eerc(iienst t. Eglise 1 -ne. luthersclie kerk f.
-. LUTHÉflIEN, in., NE, t. Lutheraan in., luther,cche ni. en t., belijder iii., belijderes t. der luthersche
leer. -- z. ook onder LUTHERIE.
Lutheiax, fl1. [U. n.] Volksnaam i,aii (lCfl boomleeuwerik (cujelier) (sna)-enspeeltuigen.
Luthier. nl. Luitmaker; - vervaardiger van
Liitin, in. Soort van nachispooksel n. naar
't volksbijgeloof, kwelgeest, plaaggeest m., kaboutermanneije n. - (fig.) Woelziek, dartel, plaagziek
kind n., quit, schalk, deugniet; rusteloos mnensch m.
- (fain.) 11 ne, dort pas plus qu'un 1-, hij heeft
nooit sust, is altijd op de been. - LEJT1N, E, adj,
Woelig, dartel, quitaehtig:Cet enfant a on air 1-,
dat kind ziet er guitrchtig, schat/tachtig uit.
Liitiner, a. a Kwellen, plagen, qeene rust loten:
Ii les a lutinés toule Ia ooit, hij heeft hun den
qansehen nacht f/eene rust gelaten. - (fam.) Jai
une affaire (lui rue lutine saus cesse. Ik heb iets
aan de hand , dat mij onophoudelijk dooi - 't hoofd
siiookt. - LIJTUNEII, C, ii. Den kabouteroian spelen,
spoken, woelen, razen en heren. - SE LUTINER,
V. )i-. Elkander kwellen..
Lntipêde, ad,j. [H. n.] Geelvoetig.
Luijan, m. ('iseli van 't geslacht dci' lipvisschen , in Noorwegen kar ad Se gebeden. L- de
Norvège, bruine lipvisch, beeg-gylie m.
Lutiin , in. Koorlessenaar, zanglessenaar m.
voor de gezangboeken op 't koor. (in collect. zin.)
Koorzangers, zij, die vóór den koorlessenaar zingen: Diriger le I-, de koorzangers besturen. [Litt.] Hekeldicht van Boileau, dat dezen titel
draagt. (derslang f.
Lntrix, in. [H. ii.] Naam eenei' indische adLutione, m. [I-I. fl], z. V. a. DRAINE.
Lutte, t. Worsteling t., worstelstrijd m.; wor stelkunst t., het worstelen. S'exercer h Ja 1-, zich
in 't worstelen oefenen. - (fig.) Oorlog, strijd,
twist, woordenstrijd, wedstrijd, wedijver in. La
paix mit tin h cette I- sanglante, de vrede maakte
aan dien bloedigen oorlog, die bloedige worsteling
een einde. La I- du pouvoir absolu et de Ja liberté,
de strijd van de onbepaalde maat en de vrijheid.
Prendre part a Ia I-, aan den woordenstrijd, redetwist deelnemen. - (fig. ei fam.) Emporter qc.
de haute I-, iets niet geweld doorzetten, ten uitvoer brengen. Faire qc. de honne I-, eerlijk bij iets
le werk gaan, iets dooi- geoorloofde middelen verkrijgen. - Lutter, V. a. Worstelen; - (fig.)
vechten, strijden (op wat wijze ook); - tegenstand
bieden, zich verzetten. L- avec of contre qn. , niet
iemand worstelen. Jacob lutta avec lange, Jakob
worstelde niet den engel. - Les deux armées luttèrent avec beau(ollp de courage, de beide lepers
tochten. streden, worstelden met veel moed. Pouvoir 1- aver, qn., tegen iemand opgewassen zijn.
iemand het hoofd kunnen bieden. - L- contre Ia

tempéte, contre les vents, contre les tints. contre
les obstacles, contre Ia mort, etc., tegen den storm,
de winden, de baren, de hindertiolen, den dood
worstelen, kompeti. - Lutteur, m. Vorsteloar.

LUXATION

-

Luxation, 1. [Chii.] Verrekking, onlwiichling, verplaatsing van een been uit zijne kant.
Luxe, m. Weelde, praal, pracht, piacitiliefde;
overdaad, verkwisting f. La 1- est plus grand que
jamais, de weelde is grootei dan ooit. Le 1- des
habits, de kleederpraclit, overdaad van kieederen.
Un 1- ruineux, scandaleux, eene verderfelijke, ergerlijke weelde, verkwisting. - ( fig.) id, Ia nature
déplole uit grand 1- de végétation, hier vertoont
(te notuor eeoc zeer weelderige groeikracht. Ii y a
e,
Un trop grand I- de comparaisons dans ce poèrn
er is in dat dichtstuk een te kwistige overvloed
van vergelijkingen. - Sieraad n. , toni, opschik rn
Co livie est imprirné avec tin grand 1- typograhique, dat boek is met proote typofjrapitische
pracht gedrukt. Edition de 1-, prachtuitgave t.
Liixei-. V. (t. [Chir. ] Ontwrichten, verrekken:
La chute lui a luxP los de la cuisse, de val heeft
hem het d been ontwricht. - SE LUXER, V. pr .
Ontwricht worden: Cet os so luxe aisérnent, dot
been wordt 1kjt ontwricht, uit zijne kont yedyt. Het part passé ic ook adj.: Os Iuxd, ontwricht
p

,

been n.

4. Li.xorien, tie, adj. Grootse/t, reusachtig,
kolossaal (met toespeling op de obelisk van Luxor,
die sedert 1836 de Place de la Concorde te Parijs
versiert)

S Luxueux, ease, adj. Weelderig, overdadig.

Luxure, t. (meest in den stijl der christ. zer'e-.
leer gebézig(.1) Geilheid. ontucht, onkuischiteid t.
Le péchë de 1-, de zonde van ontucht.
Luxuriance, t. [Hort.] Te weelderige groei ni.,
geilheid t. - ( fi g.) La 1- des productions de lesde lirnagination, de groote weelderigheid van
ernit geest, van (le vet bedding. - Luxuriant, e,
adj. [Uort.] Te welig, geit uitschietend of groeijend, weelderig, overvruchtbaar. - ( fig.) Irnagination l-e, te weelderige verbeelding. - - Luxu1_id , V. fl. iVeeldet ig, geit wassen of uitschieten.
- LlLxriJieIISeIflent, adv. Op weelderige, geile
wijze. - Luxurieux, leuse, ar/i. Ontuchtig,
onkuisch, wulpsch., geit; tot ontucht opwekkend,

d

-

ontucht nanduidend.
Luzer n e, t. [Bot.] Spurrie f., soort van klaverhooi it., spaansche klaver t., een gewas niet k/avervormige bladeren, inz. tot veevoeder gebruikt in
Frankrijk en ltali, waar het 4- a 5maal 's jaars
kan gemaaid worden. - Luzeruièi-e, t. Spurrietanct of -veld n., spurrieakker rn.
Luzette, t., Z. LUISETTE.
Luizin, in. [Mar.] Huizing t., dun touw van
twee draden kabelgaren. (p!ant t.
Luzuriague, t. [Bot.] Soort van aspersieLycanth ni.. [Md.] Lijder aan wolfswaanzin, wolfniensch, weèrwolf rn - Lyeanthropie, t. Krankzinnigheid f., waarbij de lijder
woont in een' wolf veranderd le zijn, wolfswaan
zin m. 1 p k a a t h r o p j e t. - (fig.) Menschen-

-

,

schuwheid 1.
Lycée, t.

[Ant. gr.] Naam van de openbare
worstelplaats te Athenen, in wel/is overdekte gaogen Aristoteles onderwees. - Naam, der fransche
colligien of middelbare scholen tijdens het eerste
keizerrijk; - vergadering t., genootschap n. van
letterkundigen; - elders (gelijk b. v. in Beijeren)
eeoc soort vein hoogeschool, die slechts eene theologische en eeoc philosophische afdeeling heeft; - in
't algemeen: geleerde school t., ly c u m, gymmal a s i os in n. - Lycéen , in. Leerling rn. in een
lyceum of collegie.
LYCIEN, NE, adj. [Myth.] Bijnaam van Jupiter

en van Diana.

Lyehnis, ni., Lychniile, 1. [Bot.] Koekoeksbloem, vuurbloem f., vrouwenroosje, vliegennet n.
eene plant van de klasse der dekanciria.
Lychnite, rn. [Minér. anc.] Wit parisch marnier n.
S Lychnohe, adj. et subst. in. en t. Den nacht
tot dag makend; nachtarbeider rn, -arbeidster f.
Lychnoides, t. p1. [Bot.] Geslacht der koekoeksbloemen.
Lychuornancie, t. [Ant.] Waarzeqqer'(j uit

lichten, uit lampen. - Lyehiiornaucien, rn,

-ne, t. Licht of iampwoarzegger rn.. -zegster f.
Lychnoiornate, rn. Algemeen licht, wereldlicht n.
Lyeioide, in. [Bot.], x. v. a. SIDÉROXYLON.
Lyclon , rn. [Bot.] Barbarisse-boom, boks- of
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wolfsdoorn rn. eelt doornachtige haunt, mi. lot
prille/en geschikt. t y'c i u in n.
Lycodonte, rn. [II. n. ] (eig. wolfstand), z . v. a.
BUFONITE. . Lycogaile, t. [Bot.] Wolfsmelk t.
- Lycope, Im [Bot.] Wolfspoot, waterandoorn rn.
.- Lycopei-dou, In. [Bot.], Z. V. a. VESSE -DE

LOU!', VESSE-LOIJP. - Lycop
erdoniiées, Ly
coperdinées, Lycoperdoidées, t. p1. [Bot.]

-

Paddestoelfjcwassen van 't geslacht der wolfsveest
(vesse.louij. -- Lycopersicon, in. [Bot.] Lief-

desappel rn (iornnie d'aïriour). - Lycophron,

rn

Duister, onverstaanbaar schrijver ni. (niet zinspeling op een' oud' dichter van elicit n aaili). - Lycopliroutisnw, Ill. Duisterheid van stijl. - Lycophthalrne, In. [Mitiër. anc.j Wolfsoog n.,
steen van 't onyxgeslactit,naar een wolvenoog gelijkend. - Lycopode, rn. [Bot.] Wolfsklaouw rn.,
gordelkruid, slangenmos n. Poudre de I-, poeder
van wolfsklaauw, heksenmeel n. - Lyeopside, t.
[Bot.] Kromhals in. L- des champs, akker-kromhals. - Lycorexe, 1. [M&/d.] Wolfshonger rn.,
z. V. U. BOULIMIE.
Lycose, t. [Fl. n.j Soort van snelloopende spin t.
Lyete, al. [U. n.] Soort van houtkever in.
Lygé, fl1. [Bot.] , z. v. a. ALVARDE.
Lygodier, Lygodioii, in. [Bot.] Soort van

wolkruid n. (tnébricoles).
Lygoplilles, ni. pi. [El. n.] Nach tkevers In. p1.
Lyrnexylon, in. [U. n. ] Houtkever in.
Lymphadéiite, f. [ -M /d.] Ontsteking van de
ut'atervaatklieren. - Lyinphaiigite, t. Jjtléd.
Ontsteking dci' watervaten, I y in p Ii a a ij c t t i s

- Lytuphatique adj. [Anat.J De lyinpha of
het bloedwater betreffend, daartoe behoorend, 1 mp h ci ti s ch: Vtttsseaux 1-s, wolervaten, lyraphatisch vaten n. p1. (de hoofdorganen (Ier opslorping).e
Glandes 1-s, 'u,atervaatklieren t. p1. - Lymphe, 1.
[Méd.] Vloeistof t. in de wotervoten des lijchaams,
bloedwater n., I p in p h a t. L- de Cotugne, z. coTUGNE. - [Bot.] Wo/eng plantensap n. - Lyua.
pheurisme, in. [Mid. [ Ziekelijke of tegennatuurlijke uitzetting der watervaten. -- Lymphite, t. [Mëd.], Z. V. o. LYMPIJANGITE. - Lyinphose, t. [Mid.] Vorming der lymjilia in de Watervaten, lymp h ó si s f. - Lymphotoinie, t.
[Anat.] Otleding der watervaten; kunstmatigeopening t. van een waterval.

Lynee, t., Lyncurius, Lyncurns, 151. [ 1 1.
n. anc.] Linxsteen, loschsteen in., Z. BÉLEMNITE.
Lyngode, f. [Mid.] Koorts niet hik gepaard,
Itikkoorts t.

Lynx, in. [II. ii.] Lose/u, linx (loup-cervier). (lig.) II a des yeux de 1- 5 hjj heeft linx-oogen,
arendsoogen, een zeer scherp gezigt; ook: hij heeft
een doordringend verstand, een voortreffelijk doorzigt. - Pierre de I-, Z. V. a. LYNCE.
Lyonuet, rn. [H. n.] Soort van toot t.
Lypémanie, t. IMéd.] Droefgeestigheid, zwaarmoedigheid (rnélancolie), l p 0 t h p m i e f.
Lypéranthe, rn. [Bot.] Orcitisgewas n. van
Nieuw-1-loliand, lyperdnthus in.
Lypi, rn. [Bot ] Bruinroode tulp t.
Lyre, f. [Mus.] Liet' t., oudste snarenspeeltuig
bij de Egyptenaren, Grieken, enz. - (fig.) Dichtkunst f., dichtvuur fl, dichtader t., dichterlijke
vervoering of geestdrift f., in;. lyrische pokzy t.,

het lierdicht. Prendre, Accorder sa 1- (of son luth),
Ii y a longternps qua je nat rnonté les
cordes de ma I-, quo jal laissé reposer ma I-,

Z. LUTH.

ik heb in langen tijd de lien' niet besnaard„ ik heb
de tier lang loten rusten: ik heb sedert langen tijd
geen verzen gemaakt, de dichtkunst niet beoefend.
La 1- de Pintlare, de Béranger, de tier, lyrische
poesy , dichtader van Pindarus, van Bircinger. La
1- sacrée, de gewijde poazjj. Les enfants, Les
maîtres de Ia 1-, de dichters. de groote dichters. [Astr.] Lier f. , een noordelijk sterrebeeld tussciten
Hercules en de Zwaan. -- [i-I. n.] Zeelier t., 1/ervisch in. (van 't geslacht der knorhanen) (trigles):
ook een visch van 't geslacht der spinvisschen (cat-lion ) rnes). -.- Liervogel. lierstaart m., een pracht/ge vogel van Nieuw -Holland, bijna van de grootte
des fazants. - L- de David, Davids harp of tier 1.,
eene fran/fe schelp.
Lyre, e, adj. Bot.] Liervormig (van bladeren),.
Lyriocéphaie, m., Z. LYROCEPIIALE.
Lyriqiie, adj. [Mus., Poés.] Tot de lir behoorend; voor het spel op de lier gemaakt of geschikt;
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wal met de her begeleid, of gespeeld en gezongen
kan worden;
zangerig, gevoelvol, ly'ris ch.
Poesie 1-, dichtsoort, welker inhoud de gewaarwordingen en lzartstogteljke gemoedstoestanden van
den dichter uitdrukt, gevoelspovzij, lyrische podzij f.
(waartoe de hymne, ode, dithyrambe, cantate be-

hooren). Poôme 1-, lierdicht n., lierzang m. Poète

1-, lierdicliter, gevoelsdichter rn.
Théâtce 1-,
schouwburg te Parijs, waar rnuzijkstukken en aperaas worden opgevoerd.
LYRIQUE, m. De lyrische dichtsoort f.
4- Lyrisme, m. Verhevenheid, hooge dichterlijke
vlugt 1. van den stijl, 1 y ii s m u s D. Ook in ongunstigen Zin: gezwollenheid f. van stijl, bombast m.
-I- Lyriste, m. Lier-, luitbespeler m. Schrjver, die in 't lyrismus vervalt.
Lyroeéphale, m. 1H. n.j Lierkop m., hagedis van 't geslacht der leguanen (in Indië, inz. in
Bengalen).(lied, lierstuk n.
Lyrodie, f [Mus. anc.] Voor de tier gemaakt
Lyron, m. [Bot.] Oude naam der water-weeg
bree (plantain d'eau).(der m.
Lysandre, m. [H. n.] Indische vlinder, lysanLysarde, f. [H. n.] Grijze hagedis f.
Lysianthe, m. [Bot.] Soort van gentiaan f.
Lysiniachie, Lysirnaquie, f. [Bot.] Wederik m. egelkruid n., Z. CHASSE - BO5SES. L- rouge,
Z. V. a. LYTHRUM, SALICAIRE. L- jaune cornue,
Z. V. a. ONAGRE.
Lysis, f. [Méd.} Oplossing of trapswijze scheiding eener ziekte, heilzame krisis f.
Lysitèles, I. p1. [Méd.j Radicaal of in den
grond genezende middelen n. p1.
Lyssa, f. [Mu] Hondsdolheid f. Lysses, 1.
p1. Zoognaainde dolheidsblaren onder de tong hij
personen, die door een dol dier gebeten zijn, tong
pokken t. Pl.
Lyssodeete, adj. Door een' dollen hond, door een dol dier gebeten.(kel m.
Lystre, f. [H. n. ] Soort van uitheemschen kreLytérie, f. [Méd.] Voorteekens n. p1. van weldadige krisis of gelukkige wending bij gevaarlijke
-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

ziekten. (éléolitlie).
LytJirode, f. [Minér.] Roode vetsteen rn
Lythriiin, m. (pr. —trome) Bloedkruid, partijke n. (salicaire).
Lytte, f. [H. n.1, Z. v. a. CANTHARIDE.
Lyzaia, m. [H. IL] Visc/i van 'tmakreelgeslacht.
Lyzarde, t., Z. LYSARDE.

M.

9

Wurtembouig, Nuremberg en andere eigennamen
klinkt em kort als em.)
Ma, adj. poss. t., Z. MON.
Mabier, m. [Bot.] Plant van 't geslacht der
euphorbiaas of wolfsînelksoorten uit Guiana.
Mabouia, M. [H. n.], Z. V. a. GECKO des muMabouiei', m. Kleine boom op de
railles.
boschrjke bergen van Zuid-Amerika, uit welks
langen, knoestigen wortel (mabouia) de wilden
knodsen maken, knodsboom, duivelsboom m.
S Maca, f. (pop.) Koppelaarster f.
Macabre, adj. f. (alleen voorkomend in): Danse
rn-, doodendans rn., zinnebeeldige voorstelling, inz.
op de kerkhofsmuren der middeleeuwen, waarbij
de dood wordt afgebeeld, als eene menigte dansende
personen van allerlei stand en leeftijd met zich
voerend.
Macaco, m., z. v. a. MACAQUE. (trijs M.
Macacoitas, m. [H. n.] Braziliaansche paMac Adam, m. [Tech.], of Chemin pave a
Ia Mac-Adam, Mac-Adam-weg, gemacadamiseerde
weg m.—Mae -adaniisage, m. Wegbestrating f.
volgens de manier van Mac Adam. Mac -adamiser, v. a. Een' weg met klein gestooten granietkiezel of steen- en kalkpuin bedekken, volgens de
bestratingswijs van den Amerikaan Mac-Adam,
mac -adamisdren. liet part. passé wordt ook
als adj. gebruikt: Route mac-adamisëe, gemacadamiseerde weg m. (ber m. (mechoacan).
lllaeadossin, in. [Pharm.] Witte riiabar
Macaf, m. [Impr.] Koppelteeken, verbindingsJ e n.
in 't hebreeuwsche schrift.
streep^
-I- acaire, m. Doortrapte, vermetele fielt,
onbeschaamde kwakzalver, stoute en sluwe afzetter m. (naar zékeren Robert Macaire). 4 Macairisme, adj. Sluwe en stoute fielterj L het
arglistig voordeel trekken van 's volks ligt geloovighei door middel van kwade trouw en k'wakzalverj.
Macam, m. [Bot.] Soort van wilde oostindische
appel m.
Macao . Maccati, m. [H. n.] Roode ara f,
een schoone, groote, langstaartige papegaai van
Brazilië.
Macaque, m. [H. n.] Eigenlijke of gemeene
meerkat 1., makako ni. ook wel kuifaap m. geheeten (wegens hel puntig haarbosje, dat het wij/je
op den kop heeft).
Macare, m. (woord, door Voltaire gesmeed
uit het grieksche mhkar; gelukkig) Geluk n.
Macaret of Macaret, m. [Nay.] Voorvloed m., rafeling, een verschijnsel aan den mond der
Garonne en andere rivieren, gelijk aan dat, 't welk
men elders barre heet (z. BARRE, blz. liii, in 't
midden).
[Tech.] Soort van ijzeren staaf f.
Macareux, m. [H. n.] Papegaaiduiker, noordsche alk m.
Macaribo, ni z. v. a. CARIBOU.
Macarisine, m. [Liturg. grec.] Naam van de
6 psalmen, die met het grieksche woord mhkarios,
gelukkig, aanvangen, m a k a r i s m u s m. Grieksche lofzang m. ter eere van de heiligen.
Macaron Ill. [Conf.] Amandelkoekje, bitter[Tech.] Kam m. met ronde einden.
koekje n.
[Mar.] M-s, Scheetjes n. p1., korte stukken hout
tot steunsels der zetborden of losse opboeisels.
-

-

-

-

-

-

(-)

-

,

,

-

„

M, m. et t. (Un me, Une emme) Dertiende letter
van 't alphabet en tiende der medeklinkers. Um
(emme) of Le m (me) est une consonne labia-nasale, de m is eene lip- en neusletter.
(Gevolgd
door eene n wordt de m niet gehoord in automne,
-

damper, damnation, damnable, condamner, condamnation, condamnable ; maar zij behoudt de
haar als lipletter eigene uitspraak in automnal,
automnation, amnistie, gymnase, indemnitë, omnibus, omnipotence, etc.; zoo ook in mnémosyne,
nrnémotechnie en andere, waarin mn vooraan
staat.
In woorden, die met emm beginnen, in
welke de eerste m ter wille van de volgende in de
plaats der n is getreden, klinkt em als an met het
neusgeluid (emmancher, emmener, emmailloter,
pr. an-mancher, enz.); in andere gevallen behoudt
zij het haar eigen lipgeluid (immortel, immense,
grammaire, commuer, Emma, Jemmapes. lem-

ming, enz.).
Op het einde van een woord heeft
de m den neusklank der n (faim, nom, parfum,
pr. fain non, parfun); doch in de meeste aan
vreemde talen behoorende eigennamen behoudt de
m hare uitspraak als lipletter (Abraham, Amsterdam, Clsam, Jérusalem, Sem, Stockholm, enz.);
ook in het tusschenwerpsel hom!
Adam (pr.
Adan) is een der uitzonderingen.
In 't midden
van een woord, vóór b en p, klinkt de m ook als
-

,

.

-

-

de neusklank n (assembler, combler, compagnie,
compte, impie, embraser, embrasser, pr. as-sanbid, con-bld, con-pa-gnie, conto, am-pie, an-bra-zé,
an-bra-cd). In sempiternel, Memphis, Rembrandt

-

,

-

-

Macaroiiée , f. (Podsie macaronique, Vers

macaroniens) Koddige verssoort, waarbij men de
woorden van de eene taal naar de regels van eene
andere, inz. van de latijnsche taal zamenstelt,
vee-voegt en verbuigt, sn a c a r O n i s c h gedicht of
vers n. (gelijk b. V. het bekende: non omnes sunt

kokki qui longos dragere messos).

Macaroni, m. (ital.) Lange taaije meelrepen
of deegdraden m. p1., op eene bijzondere wijs toebereid (eene geliefde volkslekke rnij inz. in italie),

maccaróni, maccheróni.
[Pharm.] Zeiher poeder n. tegen 't loodkoljk ( bestaande uit
dein deel eerste antimonium -oayde en twee deden
-

suiker).

Macaroniqiie, Macaronlen, no, adj., z.
MACAItONEE. Macaronisnie, m. De macaronische dichtsoort.
Maceau, m., Z. MACAO.
Mace, f. [Bot.] z. MACIS. [Jeu] Inzet,
-

pot M. (masse).

,

-

Macédoine, f. [Cuis.] Eene uit velerlei groen-

ten ofvruch ten zamengestelde spijs, 1fl a c e d o i n e f
(fig. et fam.) Letterkundig allerlei n., menge
—

MACEFRONIJE

-MACHINE.

linqen f. p1. (iniscellanées); in onjunstigen zin:
poespas m. -[Jeu] Bij 't kaartspel: eene reeks
partijen, waarin ieder der spelers op zijne beurt,
als hij de kaart geeft, liet soort van spel voorschrijft,
dat men tegen hein spelen zal, rn a c d d o i n e 1.
Macefionde, f. [Ann. mil.] Werktuig ii. ons
steenen weg le slingeren, steenslingeraar m.
1aeer, v. a. [Mid.] Z. MASSER
Macer, Macier of lIaere, us. [Bot.] Barbarijsche boom m., welke schors men tegen den
roodeloop aangewend heeft.
,

Illacération, f. [Pharm. , Chim.] Weekeng,
uitweekinq, het weeken of aftrekken eener organische zelfstandigheid in eene koude vloeistof: - inbijting f. der ertsen, m a a a r a ti e f. - [Dévot.J
Ligchaamskwellinq (door vasten, slagen, enz.),
zelfkastijding, afmatting, uitmergeling f. -- Macérer, V. a. [Pharm. , Chim.] Wee/sees, laten
weeken of doortrekken, uitweeken, den zamenhang
van de zachtere deelen door eene vloeistof verstoren
of scheiden. - [ Dëvot.] Kwellen, tuchtigen, kastijden, afmatten, uitsnerqelen (zijn ligchaasn, zijn
vleesch). - SE MACERER, V. p1. Geweekt, door
weeking qescheiden of afgetrokken worden. - Zich
zelven kastijden, zijn figchaam of vleesch tuchtigen
of kwellen. - Het part. passdis ook adj.: Substance
macrée, geweekte zelfstandigheid f. Corps m-, gekweld, uitiesnergeld li,qchaam n. -. Ook als subst. m.
Un macdid, eene in g eweekte stof.
Macéiis, m. IAstr.], z. v. a. HERCIJLE.
Maceron, in. [Bot.] Peterselie f. van Macedonia,
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a vide, hij kaauwt leigmonds; - (/1g. et fans.) hij
vleit zich met cane ijdele hoop II ma fait m- is
vide, lijf heeft mij met fraaije beloften gepaaid.
I'd- les morceaux is qn., iemand de zaak voorkaauwen, ze voor hem klaar maken. - Je ne le lui ai
point mâché, ik heb er geen doek/es omgewonden,
het hem ronduit gezegd. Je ne mache point ce que
j'ai sur Ie coeur, ik zeg 'ronduit wat ik op 't hart
heb. - [ Man.] M- son trein, op 'I gebit kaanwen,
met het gebit spelen. - SE MaCHER, V. pr. Gekaauwd worden, zich laten kaauwen: Les petits
morceaux se macbent plus aisdrnent que les gros.
illaeliette of Maehète, f. [H. is.], z. v. a.
HULOTTE.

Mâeheur, ID., -euse, f. Kaauwer m., kaauw
1. Un ID- de tabac, een tabakskaauwer, prui--ster
mer. - (pop.) C'est Un grand ni-, 't is een sterk
eter.
Maehiavéliqiie, adj. (pr. cb=k, ook in de
volgende) Volgens de staatkunde van Maccliiavelli;
- (bij uitbreiding): sluw staatkundig, bedriegeljk,
te kwader trouw, arglistig politiek, in a c c is i a e tlistiech, macchiavéllisch. - .4-Machiavéliser, v. n. Naar de grondstellingen van Macchiavelli handelen, macclsiavellisdren. Machévialisme, in. Staatkunde, lees' t. van
Macchiavelli, een' beroemd' geleerde, wien (volgens
sommigen ten onreqte) te last wordt gelegd, dat
hij in zijne verhandeling ii Principe (de 'vorst) geleerd heeft, hoe 's vorsten willekeur door gewelddadigheden en slinksche wegen de oppernsagt moet
engelwortel m.
staande houden en bevestigen, zonder daarbij 's volks
Maehabées, m. p1. (pr. ch=k) Boeken der belang te raadplegen; - (bij uitbreiding): sluwe,
Machabekn, de drie laatste boeken van 't Oude arglistige staatkunde, afschuwelijke polilirk, kwade
Testament of wel van de zoogenaainde apo/cyphe trouw f., m a c c hi a V e tIj s as u s
ilachiaboeken, bevattende de geschiedenis der joden onder véliste, rn. Aanhanger van de aan JIJ. toeqeschre
de eerste vorsten van 't geslacht der Asmonears,
-vengrodstli,
m acc hi av dli st ni.
Judas, Jonathan en Simon, bijgenaamd de MachaMâehicatoire, rn. [Méd.] Kaauwiniddel is.,
been. -- Naam van 7 joodsche broeders, die in kaauwartsenij t. - Prendre du tahac en m-, ta168 vóór J. C. te Intiochië den marteldood onder- bak kaauwen, pruimen.
ginoen, Machabean m. pl
± Machieot, m. (dénigr.) Kerkzanger, voor
Machacoire, m. (pr. eh- k) [Agric.J Hennep- zanger vu. - Màchieotage, in. [Mus.] Aanbraak f.
vulling der intervallen of tusschenpoozen in 't kerkMacha-mone ofMaehetnone, f.(pr. ch=k) .gezang, zooqenaansde versieringen. - Mâchieo
[Bot.] Soort van kalebas m., die cane zeer ver- ter,V.a. Een gezang met zoogenaainde versieringen
frisschende spijs oplevert.
voordragen.
Maehaon, m. (pr. Ch=k) [EI. n.] Een der
Màchicoiilis, m., z. MâCHECOUL1S.
schoonste en grootste enropésche vlinders m. p1.
Maehinal, e, ad j. Werktuigelijk, met kunstMaehaonie, t. (pr. ch=k) [Bot.] Soort van werktuigen verr'qt of vervaardigd; - onnadenkend,
zuid -amerikaansch kina-boompje n.
volgens sleur, als eene machine, rn a c h i n a a I.
Mache, f. [Bot.] Peldsalade t. (blanchette). Mouvement in-, werktuigelijke beweging f. - Action
- ( pop.) Het kaauwen of eten: Faire
la m-, une m-e, onnadenkende, onwillekeuriqe, machinale daad.
bonne m-, zich te goed, doen, ter deeg schransen. (Plus'. m. madhinaux). - Machinalenient,
Mâché, e, adj. (en part. passé van mâcher): adv. Op werktuigelijke wijze. - MachinaDu pain m-, qekaauwd brood n. Les viandes bien teur, m., -trice, t. Beramer, brouwer, smeder.
m -es sont a derni digérées, goed gekaauwde spijzen verzinner, aanlegger m. van iets kwaads, aanzijn daardoor reeds half verleerd.
(fig.) On lui lef/ster, verzinster t.; ontwerper in., ontwerpster t.
a donné cett e affaire, cette besogne toute in-e, van slaw berekende plannen, van kuiperijen. Ii
men heeft liens die zaak, dat werk hoogst gemakke- était le m- de cette intrigue, hij was de smeder
lijk gemaakt, 't is hem voorgekaauwd. Ce sont van dezen heimeljken streek. - Machination, t.
morceaux tout ni-s, 't is reeds half gedaan werk, Beransinq, smeding, brouwinq t. van kwaad; listige,
( pop.) 't is gesneden koek. - Cordage rn-, door heimelijke, booze aanslag in., arglistigheid, kuiperj,
wrijving afgesleten touwwerk n.
machincitie 1.
Mâchecouilis of Màchicosilis, in. [Anc.
Machine, t. Werktuig n., inz. een uit velerlei
fort.] Bovenste galerij of uitstekende borstwering f. deden, nit raderen, veiren en allerlei beweegbare
van de oude verdedigingswerken, dwinger ifi.; ook: stukken zasnengesleld werktuig, kunsiwerktuig ter
de daarin aangebragte openingen t. p1. of gaten n. voortbrenging of verligting van beweging, kunstp1., m a c h i con 1 i s rn. Redoute is m-, blokhuis n. toestel, drjfwerk n., in a c h j n a t. Les rn -s simples
met een vooruitslekenden en doorboorden muur- sont les coides, le levier, Ie treuil, Ja poulie, le
krans of borstwering. (vreetzak rn. plan inclind, le coin et Ia vis, de enkelvoudige
Mâchedrti . ni. (pop.) Vraat, gulzigaard, werktuigen zijn de touwen, de hefboom, liet windas,
Máchefer, in. Metaal- of ijzerschuim n., slak- de katrol, het hellend vlak, de wig en de schroef.
ken 1. p1., half verglaasde sto/fen, die zich in de Les rn -s composdes, cornpliquées sont innombra
smeltovens op de oppervlakte van 't gesmolten metaal
de zamengestelde werktuigen zijn ontelbaar.-bles,
onder de gedaante van schuim vereenigen (chiasse, Faire j- une rn-, een werktuig in beweging, aan den
escarbille).
gang, in werking brengen. Monter, Dérnonter une
Mäehe1aurier, m. (burl.) Poëet, dichter in. rn-, een werktuig opstellen, uit elkander nemen. M
Mâehelier, ière, adj. [H. n.] : Dents ni-ières, architectonique, hefwerktuig n., stelling t.— [Phys.]
of als subst. SIhCHELIERES, f. p1., Z. DENT.
M- de compression of de condensation, perswerkMuscle rn-, kaauwspier t.
tuig, druk-machine (tot verdigting der lucht). MMâchelotte, t. [Anc. mu.] Kleinestrjdknods f. diectrique, elektriseermachine. M- pneurnatique of
Mâchernoure, f. [Mar.] Scheepsbeschuit-krui- du vide of de Boyle, luchtpomp 1. M- hydraulique
mets, kruimelingen t. p1., gespouwde beschuit 1.
of is eau, waterliefwerktuig, hydraulisch werktuig.
Mâcher, V. a. Kaauwen: M- du pain, de la M- d'Atwood, Atwoods machine (ter waarneming
viande, brood, vleesch kaauwen. - Ook zonder van de natuurwet, waaraan vrfjvallende ligchansea
voorwerp: Vous avalez sans rn-, gij slikt door gehoorzamen). .- M-s de guerre of M-s militaires,
zonder te /eaauwen. - ( fam.) II mâche de haut, oorloqs- of krijgstuigen, werptuigen n. p1. M-s
hij eet met lange tanden, eet niet niet lust. 11 mache soulilantes, blaaswerktuigen, blaaswerk n. M- souf-

--

-
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tiante cylindiique, blaascylinder in., windpomp f.
M- a vapeui, á feu, taornwerktuig, stoommachine.
- M- de haute, de Lasse pression, machine van
hooge, van lage drukking. M- a vapour lixe, locomotive, vaststaand, verplaatsbaar stoomwerktuig.

M- locomotive,

Z. LOCOMOTIVE.

M- a vapeur de

MACRELLE1
Mâclionuernent, in. Het gebrekkig of langzaam kaauwen, het mommelen. - [Gray.] Onzuivere, harde om/rekken m. p1. - Mâchoniié, e,
adj. [Gray.] Onzuiver, onbepaald (van omtrekken);
hard, te sterk afstekend. - Als suhst. m., z. v. a.
MhCHONNEMENT. - Màehonner , , v. a. Met
moeite, langzaam kaauwen. Ii a de mauvaises
dents, ii ne fait que ni- les viandes, hij heeft
slechte tanden, hij kaauwt de spijzen met moeite of
langzaam, hij mommelt. - (fig. et triv.) II no fait
que in- ses paroles, hij kaauwt zijne woorden, hij
spreekt mommelend.
Machoqitet, in. [ 1 1. IL] Krekel in. der Antillen, die '5 nachts een tikkend metaalf;elui.d doet

trente chevaux, stoom-machine van dertig-paardenkracht. -- M- infernale, helscli , alvernielend
werlst,uiq, brandtoestel n., brand-machine f., bran(Ier m. M- pytique, vuurwerkers-toestet, pyrische
o/'ontbrandings-toestel in. i%l- h mâtei. h démdter,
mastkraan f., onderleger m. Machine ui in- fl ottante,
masthulk f., mastbok, mastligter iii. M- a draguer,
bagger-machine (cure-mOle) . M- it épuiser, dok-mahooren, daarom ook smid geheeten, m ach a/cdt ni.
chine (tot het ledigpoinpen van een droog (lok.
Machotter, V. a. , Z. V. a. MâCHONNER.
L'liorloge est une belle m-, het zakuurwerk is een
schoon kunstwerk. Les automates soot des rn-s fort
Machisi of Machot , in. [U. jud.] Soort
ingënieuses, de automaten zijn allerkunstigate werk- van her t. der Hebreen.
tuigen, drijfwerken. - M-s de théttre, tooneelt Mâehnrat, in. Boekdrukkers leerling; knoeimachines (one personen, schermen, enz. te doen jer, slecht drukker m.
Iâcliiire, f. [Tech.] Slecht geschoren plaats
opstijgen of nederdalen). Coindie, Trag&Iie a rn-,
blijspel, treurspel ij., welks uitvoering zoodaniqen in t laken. - t (pop.) Vuile vlek f. in 't gezigt,
toestel vereisclit, machine-stuk n. - ( fi g.) Cela op de kleederen.
Mâehnrer, V. 0. [Tech.] Onzuiver aftrekken,
sent Ia ni-, dat is er als met de haren bijgesleept,
Macicr, in., Z. MAGER.
dat komt als een cl e U S e x in a c h I n a (z. dat
woord). La in- de notre corps, de mac/tine, het smeren(bij boekdrukkers). —t Bezoedelen, bevlekken.
Maciforine, adj. [Bot j Foelieachlig, naar de
kunstig zanienstel van ons iiqchaam. - ( fig.)
L'hoinrne est une in- admirable, de mensch is mus/cao/bloem gelijkend.
Maeigno, in. [Miriér.] Kalkhoudend graniet fl,
een bewonderenswaardig zaoienstei. Cet homme
nest qu'uiie in-, est une pure in-, une in- am- dal tot bouwen wordt gebruikt.
Macis, in. Foelie t., muskaatbloesem in. , het
bulante, die man s niet meer dan eene machine,
is louter een werktuig, een wandelend automaat, netvormig weefsel van de harde schaal der muskaathij handelt machinaal, naar den ouden slender of noot (ook fleur Ie muscade geheeten).
Maclage, in. [Tech.] Het omroeren van de
sleur. - (poét. et fam.\ La in- ronde, de aarde,
gesmolten glasstof of den jlasvioed.
tLC were/ól. - LL fl de lÉtat, de staats-machine,
MacIc, I. [Minër.] Holspaath n., kruissteen ni.
de inrigting, zamenstelling van den Staat. - ( fi g.)
Kunstgreep. list, behendigheid f., vond m.: Voyez ook chiastolithe, cruelty en pierre de croix gequeue in- ii a fait jotter (of a employé) dans cette hee/en). - [Bot.], z. v. a. MACRE. - [Bias.]
affaire, zie eens wat kunstgrepen, wat .cluwe von- Malie, ruitvormig uitgebroken ruit f. (welker overden, wal verborgen drj[veêren hij hij die zaak in blijvende rand 1/5 der ruit moet beslaan). - [Pèche]
werking heeft gebragt. - ( fig.) Ieder groot voort- Soort van kruisnet n.
Maclé, e, adj. m. [Minér.] , z. v. a. HEMITROPE.
brengsel van kunst, van genie: L'glise de SaintMacIcr, V. 0. [Tech.] Den glasvloed of de gePierre de Rome est une dtonnante ni-, de SintPieterskerk van Rome is een verbazingwekkend smolten glasstof met eeie ijzeren stang omroeren.
kunststuk. La tragddie d'Héraclius est une belle rn-, - Hard glas met zacht vermengen.
het treurspel Heraklius is een schoon kunstgewrocht.
Maclou, in. [Bot.] Soort van wolfswortel in.
Quo ce tableau est riche do compo ition ! Queue - Ztfteie druivensoort f.
Maelonnière, f. {Pêche] Soort van zaknetn.
m-! hoe 'rijk in uitvoering is deze schilderij! welk
een meesters/uk! - [ Tech.] Wasbal ni., mengsel
Minicon, m. [Co rn .] Fransclieroode wijn rn. uit
het arrond.. Macon (depart. Saone en Loire).
van wit was en zwavel (bij schoenmakers).
Maçon, in. Mets aar in. maître -m-, ineestei
Maehiner, V. a. Brouwen, smeden(iets kwaads),
op het touw zetten, voorhebben, sluw iets kwaads metselaar, metselaarsbaas. Aide-m-, opperman. bedenken of op iets laakbaars toeleggen, kuiperijen Somtijds z. V. a. FRANC-MAÇON - MA ON, NE,
maken, ni a c h i n é r e a: M- one trahison , een ver- adj. [[1. n.] Bijnaam van ztkere insecten, die zich
raad smeden. II machine votre perte, hij beraamt, van aarde of klei cene soort van woningen bouwen:
smeedt uwen ondergang. - SE MACHINE1I, V. pr . Abeille, Fourini, Araignée ni-ne, bouwende of metGebrouwd enz. worden.: 11 se machine qc . contre selende bij, wier, spin f. - MACONNE, f. [Ft. ii.]
lui, er wordt iets kwaads tegen hem gebrouwd. - Soort van zeeslak f., steendrager "m. - Maçon
liet part. passé is ook adj. Trahison adroiternent »age, in. Metselwerk n. Le m- de ces inurs est
hou, het metselwerk van deze muren is goed. machinée, sluw gesmeed verraad ij.
Machinerie, t [Tech. ] Vervaardiging van Maçoiiner, V. 0. Metselen, toemetselen. Ii y a
machines of kunstwerkluigen; inrigting, ineenvat- hien a m- dans cette maison, in dit huis is veel.
te metselen. - M- tine fenètre, een venster toenwttina hunner dee/en, rn a c P i n e vi e f.
Maehîne*ir, m. (door La Fontaine gebruikt), se/en. - (fig.) Broddelen, knoeijen. Voyez, comme
ii a maconnë cda, zie, hoe hij dat gebroddeld, gebeter MACHINATEUR.
Maehiuisiiie, in. Gebruik ii. der machines of knoeid heeft. - Maçonnerie, 1. Metselarbeid in.,
werktuigen; - het machine-wezen. - Machi- metselwerk n., metselarij f. Cloison de m-, gemetniste, fl1. Uitvinder, maker van kunstwerkt ui gen, selde tusscheninuur In. B- en liaison, metselwerk
machines-maker; toeziener, bestuurder van de ma- in verband, in verband geplaatste steenen nipt. chine, inz. van de stoommachine, machine-drijver, [Anc. jur.] Bouwgeregt n. - Somtijds z. v. a.
FRANC -MACONNERiE. - Maeoiiiiique, adj. De
werktuig-drijver, machinist in.
Machinoir, rn [Tech .} Schoenmakers strijk- of vrjmne€setdr(/ betreffend , rn a ç o a a i e k. Société
likhout n. voor (le schoenpunlen.
rn- , vrijmetselaars-gezelschap n. of societeit 1.
Macouba, in. [Corn.] Fijne soort van snuifMactills, m. [Fl n. ] Soort van elanddier n.
tabak, md/cuba in. (naar een district op MartiMachiosyne, f., z. v. a. NYMPHOMANIE.
nique, waar die tabak inz. gebouwd wordt).
Màchoire, f. [Anat.] Kaak, kinnebak t., kakeMacquage, in. [Tech.] Het vlas- of hennepbeen. t!- supdrienie, bovenkaak. M- infdrieure, onderkaak (tij zékere dieren inandebule qeheeten). - braken. - Macqise, f. Vlas- of hennepbraak f.
(fig. et foto.) Ii a Ia in- pesante, hij drukt zich (MACHACOIRE). - iacquev, V. a. Vlas ofhennep
lamp, onbevallig uit. C'est uric in-, 't is een lamp, braken of beuken.
Macquerie, t. ['Minér.] Leigroefader t. van
ruw mensch, een ongelikte beer. - (pop.) Jouer,
S'escrinier des ni -s of de Ja in-, Faire aller, Bran- vreemdsoortige stof, die noord en zuid loopt.
Macracauttie , aelj. [Bot] Met eroote en
Ier les m-s, met graagte en gulzig eten. - [Tech.]
Bek, kiaaauw, knijper, groper m. (van nijptangen, scherpe dorens of stekels. - Macranthe, wij.
(MAGER.
bankschroeven en soortgelijke voorwerpen) . - Lip 1. Met aroote bloemen.
Macre, t. [Bot.], z. v. a. CHATAICNE d'eau,
van den geweerhaan. - [Mar.] Klaauw rn (aan
Macrée, f., z. v. a. MACARET.
de bezaansqoffe!, de giek, enz..
--

s

Ç

Machol, m„ z. MACITUL.

Macrelic, f., Z. V. a. POULQUE.

MACREUSE
Macreuse, f. [H. n. ] Zwarte noordsche eend,
rouw- of treureend, raa(eend. Double m-, fluweeleend f. (Beide soorten lieeten bij Oken mooreend f.)
- /1g. et [am.) 11 a du sang de m-, hij is zeer

koudbloedig, altijd even kalm en bedaard.
Macrobe, m. Langlevend, hoog bejaard man ni.
- Ilacrobie, f. Langlevendheid f., langdurig
leven ii. - Maerobien , ne, adj. [Didaet. ]
Langer van levensduur dan gewoonlijk. - MACROBIENS, M. p1. [Ant.] Langlevenden m. pl., een (a
volk bij de oude grieksche schrijvers. --be'achtig
Macrobiotiqaie, f. [Méd. ] Kunst om liet leven
te verlengen, oudwordingskunct; in 't algemeen:
gezondliedsIeer, m a k r o b i tie k f. - dis adj.:
Langlevend. - Macrobotryte, wij. [Bot.] Met
groote, lange trossen. - Macrobrauche, adj.
[EL n.j Met lange kieuwen. - Macrocalice,
e, adj. [Bot.] Met grooten bloemkelk. - Macro.
carpe, adj. [Bot.J Met lange, groote vrucht. Macrocéphale, adj. [ l I. n.] Groothoo[dig. [Bot.] Ernliryon m-, breedlioo(dige vruchtkiem
- Als subsi. [Méd.] Iemand met een zeer groot,
lang hoofd, groothoofd. - Macrocère, adj.
[H. n. ] Met zeer lange of (likbehaarde voelsprieten.
- Macrocerqtie, adj. [1-1. n. ] Met langen staart
(van vogels). - Macrochéirie, Macroché
ne, f, [Méd.] Groothandigheid, buiten ewone ontwikkeling der handen. - Macrochère , adj.
Langbandig. - Als subst. f. [Ant. ] Purperkleuriqe tunica met lange mouwen.— Macroaiè me, m.
[Bot.] dmerikaansclie plant van 't gt'sl(/e/lt der
krapgewassen. - Macrocoiiie, adj. Langharig.
-

- Macroeopidoplène , (U/f. I U . n.j Met

langen sabelvormigen snavel. - M acioeosrne, m.
[Phil. scolast.] De groote wereld n , liet wereldgebouw (in tegenstelling niet miciocosme, dc lnhnse/i).
- Macrocoswologie , t. [ [)idact.i Wereldleer 1., wetenschap s'iiiî 't lire/al in 't algemeen en
van den aardbol in 't bijzonder. - Maerodactyle, adj. [I-I. n. ] Met lange teenen of vingervormige verlengsels of aanhangsels. - Ll.s subst. m.
p1.: Langleenigen in. iii. , sle/tvoqels niet vrije en
zeer lange teenen. - Macrodoiite, wij. [H. IL]
Met groote, lange landen. - Maerogastre, adj.
[H. n] Met groolen. langen, sterk ontwikkelden
buik. - 1acrogIo se, adj. It. Ii. I Met zeer
(u/.i. I I. H. Met
lange tong. -- Macograthe,
8
lange kaak of kinnebak. - Macrolépidole,
adj. [I-I. EL] Met groote schubben - Macrolobe, m. [Bot.] Fakkel- of loortsbooin ilL (in
Guiana). - Macrologie, f. Woordenkraam,
wijdloopig/iekl, bi c edspralei gesnap n -- MacroIohe, adj. [H. II.] !tICt groote kuif. - Macroiimelie, f. I 1(l.] Buitengewone ontwikkeling ion.
een of om/ei- lid. - Macroiiosie , 1. [ ;1éd
l.an(j(luii(e ziekte t. - IIaeroiuyehe , adj.
[II. n. ] Zttt zen' lange sage/s. - Ila(I'O1)C, ID.
[ Fl. Ii.] !I011tkeV(i m. 'met zeer lange vonijionten.
- MieiopétaIe, (ic/f. [Bot.] Met lange bloembladeren. - IaerophtJi al iiie, (li/f. [H..
111(1 f7ronle OUf/Cil. - Maeropliylle, (1(!j. [Bot.]
Met qroote bladeren. - IlaerOpfsS'soeé1)lI ale in.. [Mdd. ] Buitengewone zwelling van 1meI hoofd
der liqcboaimmsvs'mmchmt. - Macropnéc, f. 1ed.]
LangademiJhmeid f., liet langzame en (lie/nt ademhalen. - iacropo1e, adj. [H. IL] Lasigbeenig,

lanflvinmmifl. - McJ1OIODES, M. 7)1. [11. II.] ltna(iqdieren n. p1. met zeer lange achmierumoten. -- 1 aciopodie, f. [Mf(1.J lAmnflvoeligheid 1. - Maeropore, a dj. [[ I. n. ] Met poole ponds. Macropiosopie, 1. [ %léd.j 1/u itengeimuene ontwikkeling vein 't gelaat. - Iiaciop(ère, ad;.
n.] Langvleugelig; -- /ungvinnij. - MACItOprtREs. ID. Pl L(ingv/ellf/e/iqen Dl. p1., vogels moet
zeem' lange vleugels; - l(lngvinnigefl Ill. /)l.. lisse/men
met teer qi'oote vissen. -- Macroptéronote,
etc/f. [II. fl] Met zeer lange iui;Viiiilen. -crorhize , adj. [Rot.] Met gronle wortels. IItaerOl'hyII(IIe, (I(lj. [H. n. ] Met lenD/mn bek,
flDl laimg(el/Iielt , .cnuihm'oi'immig rii/('nrImlen kop. Maeroseéide, adj. it/el lange oc/itempooleim mviii
insecten). - - lacrovicéIie, t. Med J Lan çheeniqluid I. -- 1acroseiens, n.m. »1. I (eogr. an( .
Lanqse/vodu'v'igen n i. p1. - 111acrosontatie, f.
[1c1. ( Buitengewone grootte o/leniile des liqcl,aomims.
- Macrosperine, adj. ( Bot.] illel tti'oole vine/iten of zaden. - Macrostachyé. e, (hij. Bot.]
Met C(I1C lange, groote bloemaar. - Macrostèine
-

,

-

MADRE.4089

--

of Macrostémone, adj. [Bot.] Met lange, ver
uitstekende helmndraden; -- als subst. m., z. v. a.
LISERON. - Macrostiche, adj. [Diplom Langregelig. - Maerostome, adj. [El. n.] Met grooten mond. - Macrotarse, adj. [H. n.j Met
langen voetwortel in.
Macroule, f. [(TI. n ], Z. V. a. FOULQUE.
Macro u re, adj. [H. ft.] Langstaartig. - [Bot.i
Met lange sporen (van bloemen). - MACROURES, M.
p1. Langstaartige zoogdieren n. pl., vogels, visschen in. p1.(lige schelp.
Mactre, m. Baktrog m., soort van tweeschaMactrisme, m. [Ant.] Koddige dans in. bij
de Grieken.
Maculation, f. [Impr.] Bezoedeling, bes-mering (van den druk). - Macmilature, f. Misdruk, k aspapier; pakpapier n. - Macmile, f.
Vlek f. Papier saris in-, onbevlekt, zuiver bedrukt
papier n. - [Astr. ] Zonnevlek t. - [Anc. rnéd.]
Moedervlek. - [Théol.] LAgneau sans in-. het
vlekkelooze Lam, Jezus christus. - Mactiler,
V. a. Besmetten, besmeren, bezoedelen, bekladden
(van gedrukte bladen en platen sprekende). MACULER, V. n. Afgeven, afsmetten: Les Ieuilles
nomiveileinent impriinées inaculent, de verse h gedrukte vellen geven af. - Het part. passd is ook
adj. Feuittes niaculées, besmeerde bladen n. p1.
- Maculipenne, adj. [H. n.] Met gevlekte
vederen.
Macusson, in. [Bot.] Aardeikelmn., aardnoot f.
Madaise, I., z. v. a. ECHEVEAC.
Madirne, f. (pi. Mesdames) Titel van elke
gehuwde vrouw in Frankrijk; mevrouw, de vrouw
des huizes: Comment se porte in- votre mOre?
hoe vaart mevrouw uwe moeder? Jai vu in- Ia
duchesse, Ik heb mevrouw de hertogin gezien. La
servante a dit quo in- est sortie, de meid heeft
gezegd, dat mevrouw (de vrouw van liet buis) is
uitgegaan. - Weleer ook de titel van de oudste
dochter des konings en des dauphins von Frankrijk, ook der geinalin van Monsieur ('s koninqs
oudsten broeder) en van alle prinsessen van den
bloede. - ( pop.) Elle fait Ia in-, zij speelt de madam, groote mevrouw, heeft zwierige manieren. Jouer ii Ia in-, moedertje, mevrouwtje spelen (van
meisjes, die in haar kinderspel de handelingen der
huisvrouw nabootsen). - (Loc. prov.) Monsieur
vaut bien in-, et om- vaut bien monsieur, man en
vrouw komen goed bij elkaar, zijn elkander waard.
Madan, in. Hindostanscise kapel; herberg en
]

rustplaats f. voor reizigers in Hindostan.

Madapolan., in. [Coin.] Soort van sterk wit
katoen n. (naar de stad van dien naam in Hun-

dostan).

Madarose, 1. [MOd.] Het uitvallen van't/maar, inz. van de ooghoren en de wenkbraauwen, m adarOsis of maddsis 1.
Madéfaction, 1. [Pharmn.] IJevockliging, nat-

making 1. - Madéfier, v. a Bevochtigen.
Madeleine, F. [ POtiss.] Naam van zeker gebakje, ut suiker, citroensop, meel, eijeren enz.
bereid. - [Hort.] Naam eener perzik- en ook
eener peersoort f.

Madelonnettes of Ma;delonettes, f. p1.

In kloosters boeiende liqtekooijen; - ook: de kloos
Iers ze/ven, waarin die vrouwen hare misstappen
boeten.

-

Mademoiselle, f. (p1. Mesdemoiselles)

Titel der ongehuwde vrouwen in Frankrijk, Me-

jufvrouw, Mejufl'er, jufvrouw. - Weleer ook de
titel der oudste dochter van Monsieur ('s koninqs

broeder) of van de eerste prinses van den bloede,
zoo lang zij nog ongehuwd was.
Madère, in. [Corn.] Wijn van 't eiland Madera, madera-wijn, madera in.
liladier, rn. [Mar ] In de Middellandse/me zee,

Z. V. em. VARANGUE ; - oök z. v. a. MADIIIEÏI.
Madistérion ,nr [Citir.] Voormalige haartang 1.

Madone, f. (eig. mijne vrouw) Beeld der maagd
Maria. Maria-beeld n., madonna f.
. Madomile, odj., z. V. a. MALADROIT.
Madrague, Madratte, f [Pectie] Tonijn-

net n. (in de Midde//andcche Zee).

Madras, in. (pr. —di - ace,) [Corn.] Stof f. uit

zijde en katoen, madras n-; hals- of zakdoek mu.
van Madras (naar de oostindische stad van dien
naam).

Madre, f. [MinOr.] Soort van fijne .steen, waar
46*
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van men weleer drinkbekers sneed (misschien dezelfde als de onyx).
Madré, e, adj. Gevlekt, gespikkeld, gemarmerd,
bont, veelkleurig: Léopard m-, gevlekte luipaard iii.
Porcelnirie m-e, bont porselein n. Bols in-, bruin
gevlekt hout n. - ( fi g.) Loos, doortrapt, geslepen, listig, sluw: On ne l'attrapera pas, ii est
m-, men zal hem niet beet krijgen, hij is geslepen,
bij de hand. Ook als subst. m. en f. C'est un
m-, 't is een boze vos. Cost une m-e, 't is een
geslepen wijl. - MADRÉ, m. [Fauc.] Volk m., die

van wil aanleggen (van iemand sprekende, die velerlei dingen van dezelfde soort koopt). - Titel
van zdkere periodieke geschriften over letterkunde
en wetenschappen, tijdschrift D. voor een bepaald
vak, magazijn n. - Bak m. of mand f. vóór, achter of onder de rijtuigen tot berging van valiezen,
enz. - Magasinage, m. {Com.j Tijd, dien de
koopwaren in 't magazijn blijven. -- Pakhuishuur f.,
liggeld, bergloon n. (emniagasinage.) - Maga
siner, v. a. liever EMMAGASINER. - Magasinier, m. 'agazijsibewaarder, pakhuismeester m.
(gar de-magasin). - Magazijnboek n. (der koop-

meermalen geruid heeft. (palmdraden.
Madrénague, f. [Corn.] Stof I. uit katoen en
Madrépoi-e, m. [H. n.] Sterkoraal n., zeester f., eene soort van po!jp ofplantdier, m a d r e
f. -- Madréporique, adj. [Minr. ] Ster--pora
koraal bevattend. Madréporite, t. [H. n.]
Versteende madrepora of zeester f.
Madrier, m. [Constr.] Zware plank, doorgaans
van eiken hout, plaat, eiken plaat t. - M- de
plate forme, beddingplank, beddingplaat. - Mjointif, verbindingsbalk m., houten verbindingsplaat.
Madrigal, m. [Litt.] (eig. herdersdicht). Klein
lyrisch, zinrijk gedicht, doorgaans op de lie/dc
betrekking hebbende, van 1 tot 16 regels lang,
m a d r i ,q a I n. - [Mus.] Muijkstukje n. op de
woorden van 't madrigal gezet, vroeger in Italic
zeer gezocht. - Bij uitbreiding: U déldte des madrigaux P bates les dames, hij zegt al de vrouwen iets galants of aardigs. - Madrigalesque,
adj. [Mus.] Tot het contrapunt van 't muzikale
madrigal behoorend. - Madrigalet, m. (verklw.
van madrigal) (iron.) Klein or kort madrigal. Madrigalier, in. Dichter van madrigals. Madrigalique, wij. Het dichterlijk madrigal
betref/end, in den stijl van 't madrigal geschreven.
Madrure, 1. Marmering f., gekleurde aders of
strepen 1. p1. in 't hout, in de harde zeep, enz. Gekleurde spikkels m. pl of vlekjes n. p1. op 't gevederte van vogels.
Maestoso, adj. et ado. (pr. ma -ès--) (ital.)
[Mus.] Plegtig, verheven, met waardigheid (doorgoons vergezeld van de woorden adagio,andante,etc.)
Maestral (pr. ma -ds—), Mestral of Mistral , m. [Mar.] Noordwestewind m. op de
Middellandsche zee. - Maestralisation, f. Af
wijking 1. der kompasnaald naar het Noord-Oosten. - Maestraliser, v. n. [Anc. mar.]
Noordwesteren, van 't noorden naar 't westen
draaijen: L'aiguille maestralise, de magneetnaald
trekt naar 't westen.
-I- Maestro, m. (pr. ma -ès—) (ital.) [Mus.]
Groote komponist of loonzetter, groote toonkinstenaar, maestro m.
Mafflé, e of (liever) Matisi, e, adj. (fam.)
Bol- of dikwangig, met dikke. bolle wangen, met
een vol eezigt. - Ook als subst.: C'est un gros
main, 'tis een dikwang, een volleinaansgezigt, een
bollenblazer.
Maforte, t. [H. eed.] Soort van mantel m.
der egyptische monniken.
Magade, Magadis, t. [Mus. anc.] Oudgrieksclie harp f. met 20 snaren; Anacreons-lier 1.;
ook eene soort van fluit en trompet f. - Maga
di-ser, v. n. [Mus. anc.] Op de niaqadis spelen.
Magalèse. Magalaise, t. [Métall.] Zinkhoudend ijzererts m., magalésef.
-

Maganèse, f., z. v. a. SIA&NESIE.
Magarin, m. [Bot.] Soort van indische jas-

mijn t.

Magas, in. (pr. —gace) [Mus. anc.] Holte
onderaan de oude tier om haar meer klank te
doen geven, klankholte f.
Magasin, m. Voorraadhuis, pakhuis, magazijn n., bergplaats voor waren of goederen; bewaarplaats t. der goederen, uit welke de winkelvoorraad gedurig aangevuld wordt. M- de blé,
korenpakhuis n., korenschuur f. M- de poudre,
kruidinagazijn. M- aux Pols, houtmagazijn, houtstapelplaats f., houttuin m. M- de nouveautés, magazfjn van nieuwigheden, van mode -artikelen. Marchand en m-, koopman in 't groot, groothandelaar m. (die er geen' winkel voor den kleinhandel op nahoudt). - Groote verzameling van verschillende voorwerpen, voorraad m. Un m- de
pommes, de fruits, een groote voorraad van opLoc. lam.) Je crois qu'iI en
pelen, van fruit.
veut faire m-, ik geloof dat hij er een magazijn
- (

lieden).

Magdaléon of Magdalide, m. [Pharm.]
Bolletje, pijpje n.: M- d'emplâtre, de soufre, rotpleister, pijpzwavel f.
Magdelin, m. Beker m. of vaas f. uit een
steen gesneden, z. v. a. MADRE.
Magdelonnettes, f. p1., Z. MADELONNETTES.
Mage, m. [H. aim.] Perzisch vuuraanbidder,
inz. een perzisch priester en geleerde, een geleerde,
sterrekundige en droomverklaarder, m agiër m.
Les trois m- de 1'Orient, de drie wijzen (of koningen) uit het Oosten (die den pas geboren Jezus
in den slat te Bethlehem bezochten) . - SIM;E. mij.,
Z. MAJE.

Magicien, m., ne, f. Toovenaar, tooveraar,
zwartekunstenaar, duiveiskunslenaar m., toovenares, tooveres, tooverheks, tooverkot f.
Magie, 1. Tooverkunst, tooverj f. IVE- noire
of enkel M-, zwarte kunst 1. (die geacht werd met
behulp van den duivel te worden uitgevoerd). Mblanche of naturelle, natuurlijke tooverkunst, geheime wetenschap. M- théurgique, Z. THEURGIE. (lig.) Tooverkracht, begoocheling, betooverende werking, zinsmisleiding f.: Cet auteur séduit par la
m- du style, die schrijver verleidt door de tooverkracht, door het betooverende van zijne
n stijl.
Queue est done Ia m- de ce tableau? waarin ligt
toch de tooverkracht van deze schilderij? - (Loc.
pray.) C'est Ia m- noire, dat is hekserij, dat is
zeer moeijeljk te verstaan, daarvan begrijpt men
niets. - Magique, wij. Tooverkunstig, tooverachtig, naar tooverj gelijkend: Art m-, tooverkunst f. Pouvoir m-, tooverkracht f. Illusion m-,
tooveracittige begoocheling f. - Miroir, Lanterne
m-, tooverspiegel m., tooverlantaarn f. Tableau
m-, tooverschilderj f. Carré m-, Z. CARRÉ. Baguette m-, Z. BAGUETTE. - fig.) Betooverend. begoochelend, verblindend, verbazend: Cela produit
on effet m- , dat doet eene betooverende, zinsbegoochelende werking.
Magisme, m. [Rel.] Godsdienst der magiers
of oud-perzische priesters, m a p i s sn u s n.
Magister, m. (pr. —tèr) (latin) (iron.) Schoolmeester, dorpsschoolmeester. (Plur. Des magister).
Magistèi -e, m. [list.] Grootmeesterschap n.
der Maltizer orde; tijdduur m. van die waardigheid. - [Cliim. , Pharm. anc.I Meesterpoeder n.,
de tot poeder gebragte nederslag van de edelste
deden eener stof, in a g is t d r i u m n M- de bismuth, mag ister van bismuth, parelwit n., eene
verbinding van bismuth met salpeterzuur of een
onder-salpeterzuur zout (vroeger veel als blanketset, nu als vloeimiddel bij emailleersels, tot vulling
van valsche paarlen enz. gebruikt).
Magistral, e, adj. Meesterlijk, den meester
kenmerkend of betamend: Une oeuvre m-e, een
meeslerljk urk, een meesterstuk n. - ( dinigr.)
Meesterachtig, gebiedend, heerschzuchtiq, schoolmeesterachtig, verwaand, pedant: II s'exprime dun
ton m-, hij spreekt op meesterachtiiien, op twogen
toon. - [Bist.1 Commanderie of Chambre m-e,
grootmeeslerljke (door den grootmeester der Maltezer orde te begeven) komînanderie f. [Liturg.]
Prdbende m-e, z. v. a. PRÉCEPTORIALE. - [Géom.,
Fort.] Line m-e, hoofdlinie van een werk, door
den ingenieur ontworpen; vuurlijn, binnenkruin
der borsiwering, maqistraal t. -- [ Pharni.]
(

Compositions m -es of externporanées, Médicarnents

magistraux , voorgeschreven artsenijen, naar 't recept of voorschrift des geneesheers klaar g emaakte
en toegediende geneesmiddelen (in tegenstelling met
compositions, o ffi cinales of Mddicaments o ffi ci-

naux, artsenijen, die geheel toebereid in de apotheken voorhanden zijn). - Magistraleinent, adv.
Op meesterlijke wijze, meesterlijk; -.pp meesterachtige, heerschzuchtiye, verwaande wijze.
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iIagistrat, m. Overheidspersoon, regér2ngspersoon , regeringslid, raadsheer, burgemeester,

m a g i s t r a a t s -persoon; officier der regtbank, reg ter m.; - gezamenlijke re4rings1eden n. p1. (magistrature), gemeente-bestuur n., overheid, m a gistraat f. - Magistratu r e, f. Waardigheid f. van overheidspersoon, overheidsambt Ii.,
regéring, rn a g i s t r a t u U r f.; regterljjke waardigiteid f. - Tijd in. der ambtsbediening van een'
magistraatspersoon.
Gezamenlijke regéringsie den n p1., overheid f4 regterljke magt f.
Magma, m. [ Phaim. ] Iedere dikke, 1rnige of
geleiachtige stof, dikke zalf f., m a g ma ii. - We!eer ook: overblijfsel n. eener uitgeperste zeifstan-

digheid (mare, fôces).
litagnan, m. [Econ. Fur.] Volksnaam van den
zijdeworm in 't zuiden van Frankrijk. (Loc.
prov.) Mourir Ja graine dans Je ventre comme
les m-s, sterven zonder zijne plannen volvoerd
te hebben. - Magnandrie, Maguanerie, f.,
Z. V. a. MAGNAM11E. - Maguaiiier, m. Eigenaar, bestuurder van eene inrigling of eengebouw
voor de zijdeteelt. (Men zegt ook magnadîer, magnandier, magnaissier). - Magiiaiiiève, f. Gebouw n. voor de aanlcweeking van zijdewormen,
voor de zijdeleelt. (Men zegt ook magnandrie,

magnanerie, coconière, verrerie.)
Magnaiiime, adj. Grootmoedig, hooghartig,

verheven, edelmoedig. Héros m- , grootmoedig
held rn Sentiments m-s, edele, grootmoedige, verheven gevoelens n. p1. - Magnaiiiniernent,
adv. Op grootmoedige wijze, met grootheid, verhevenheid van ziel. - Magnaniwité, f. Grootmoedigheid, hooghartigheid, zie/egrootheict, verlievenheid van ziel, edelmoedigheid f.
Magiaat, ifi. (pr. mag-na) lljlcsgroote, voornaam rjksbeanibte, oud-adellijke in Hongarije en
Polen, magnaat m. - ) Magnatisuie, m.
Magt f. (ier magnaten. - Gezamenlijke magnaten.
t Mane, adj. Groot (nu alleen overgebleven
in): Charlemagne, Karel de groote [Carolus mag- -.

nus].

Magnésides, ilL p1. [Min e r.] Mineralen n. p1.,
die magnesium bevatten. Magnésie, f. {Chim.]
Bitteraarde, talkaarde, sn a g a d s i a f. (naar 't
landschap Magnesia in Thessalie). M- aérée, blanclie, crayeuse, witte of koolzure magnesia. hifluorie of spatique, opbruisende of vloeispaathzure
magnesia. hi- nitrée, salpeterzure magnesia. hinoire, zwart mangaan-oxyde, zwarte magnesia.
M- sulfatée, zwavelzure magnesia. - Mané
sic. e, Magnésien, oe, adj. [Minér.] Magne-

si bevallend, met magnesia verbonden, tal/caaidig.
- Magnésifère, adj. [Chim.] Toevallig magnesia bevattend. - Magnésiqie, wij. [Cum.]
Met magnesia tot basis - Ma"nésite, f. [Minér.] Eene uit bitteraarde en koolsTofzuur bestaande
steensoort f. - Maiiésium, m. (pr. —ome)
Metallische basis f. van de magnesia (door Davy
in 1808 afgezonderd).
Manétiqne, adj. [Phys.] Den magneet of
zeilsteen betreffend; met de aantrekkende kracht
van den magneet begaafd, aantrekkend, in a g n é
tis Ch: Vertu, Attraction m-, magnetische kracht,
aantrekking 1. Fluide, Courant m-, magnetische
vloeistof f., strootr, ni. ofstroorning t. - Azimut m-,
Z. AZIMUT. Equateur m-, Z. ÉQUATEIJR. Mérdien
M-, Z. MÉRIDIEN. - Barre m-, magnetische staaf,
warraan men de kracht van den ma neet heeft
medegedeeld - Het dierlijk magnetisinus betreffend,
m a g a i t i 5 C Ii: Somnambulisnie in-, magnetische
slaap m. -- Magnétiquement, ode. Op magnetische wijze. Magnétisaiit. e, adj. Magnetische
tisérend. Personne ni -c, of als subst. Un in-. z. v. a.
MAGNETISEUR. - Magitétisation , t. Magnetisiring, toepassing, uitvoering van het dierlijk magnetismus: - toestand m. van een gemagnetiseerde.
- Magiiétiser, v. a. Magnetische kracht aan
een ligchaam mededeelen. - Het dierlijk magnetismus in 't werk stellen, volgens zékere geneeswijze
(inz. door Dr. Mesmer sedert 1776 in zwang gekomen) door wrijving met den magneet of door
gereaelde handbeweging en aanraking (manipulatie)
geheime krachten in het menschelijk ligchaam opwekken, om dus doende zekere kwalen, inz. zenuwlijden, te genezen, magnetisdren. - liet part.
passi is ook adj. en .cubst.: Anneau magntisi, gemagnetiseerde, aantrekkend gemaakte ring m. -a

-

Personne rn -a of als subst. Un m-, Une m-, een
gensa,qnetiseerd persoon, een ofeene gemagnetiseerde,
iemand op wien of wie het dierlijk magnetismus
toegepast wordt. - Magnétiseur, m., -euse, f.
Hij of zij, die door het dierlijk magnetisinus genezingen zoekt te bewerken, magnetiseerder, m a g
a e t i 5 e u r ni. , magnetiseerster f. - Ook als
adj. : Eiève ni-, Aide m-, leerling, helper van
een' magnetiseur. - Magiiétisme, m. [Phys.]
Magnëtische of aantrekkende kracht, eigenschap t.
van den zeilsleen om het ijzer aan te trekken.
in a g n e t I 5 m u s n. - M- terrestre, aard-magne
tismus, de invloed, die de aardbol zelf op de kompasnaald uitoefent. - [Mid.] hi- animal, dierlijk
snagnetismus. - Magiiétogèiie, adj. Tot de
oorzaken der magnetische werking behoorend. Magiiétogénie, f. Opwekking der magnetische
verschijnselen. - Magiiétologie, 1. Leer van
den magneet en de magnetische kracht. - Wetënschap t. van het dierlijk magnetismus in zijne oorzaken en uitwerkselen. - Magnétologique,
adj. Tot de magneetleer of tot de wetenschap van
het dierlijk magnetismus behoorend. - _IMaggoétornèti-e, m. [Phys.] Magneetmeter m., wmktui.q
tot meting of bepaling van de kracht des magneets
(uitgevonden door de Saussure). - Magnéto
herie, adj. Tot de uitwerk.selen der magnetische
racht behoorend. - Magiiétophasnie, t. Leer
der magnetische uitwerkselen. (lijnwaad n.
Magnettes, f. p1. [Cotn.] Zeker hollandsch
Magnicaude, adj. [H. n. ] Met qrooten staart.
-

-

r

Magni fic at, in. (pr. mag-ni - fi -katt) [Liturg.]

Lofzang m. ter eere van Maria bij de vesperdienst
in de roomseh katholjke kerk (naar de lat. aanvangswoorden: magnificat anima mea Dominum, mijne
ziel verheft of looft den Heer). (Plur. Des magnificat). - (Loc.peov.) Corrigerle M- of Corriger
Ie M- a matines, geheel ten onpas aanmerkingen

maken, willen verbiteren of laken, waar niets te
verbéteren of te laken valt. II ne faut pas chanter
M- is matines, men moet niet te vroeg victorie
kraaijen, de beerenhuid niet ver/coopen vóór de
beer gevangen is.
Magnificence, t. Pracht, heerlijkheid, hoogheid, luister m. Ii aime Ia m-, hij bemint de pracht.
Traiter n. avec m-, iemand met Pracht of luister,
iemand heerlijk onthalen. La m- dun temple dun
palais, de pracht van een' tempel, van een' paleis.
- (fig.) La m- du style, de pracht, verhevenheid
q

van stijl.

Magnifier, v. a. Verheerlijken, prijzen, roemen (inz. den Heer). Mon anie magnifie le Seigneur, mijne ziel looft, maakt groot, prj.ct den Heer.

Magnifique, adj. Prachtig, heerlijk, luisterrijk; kostbaar, fraai; prachtlievend. Les Roinains
étaient ni-s dans leurs spectacles, de Romeinen
beminden de pracht bij hunne schouwspelen. Voilti
on bhtiment m-, dat is een prachtig gebouw. if a des meul)les rn -s, hij heeft kostbaar, fraai
huisraad. - Cette vue m-. dit heerlijke uitzigt. Des promesses m-s, heerlijke, fraaiklinkende beloften f. p1. Paroles m-, hoogdravende woorden n.
p1. - tin style m-, een verheven stijlm. — (fain.) II
fait un temps in-, ,'t is overheerlijk, ma g i fie Ie
weder. - MAGMFSQtJE, m. cl 1. Prachtlievende m.
en t. -Het schitterende, prachtige. - [H. ii.] Soort
van paradijsvogel in. - Magnifiquiement, adv.
Op prachtiie. luisterrijke wijze, met pracht, rijkelijk, heerlijk. (sterken snavel.
Magnirostre , adj. [H. n. ] Mel grooten,
1 Magnitude, t. Grootte (van gestalte); grootheid, magt t.
-

Magiiiuna, m., z. v. a. MAGNESIUM.

Magnole , f. [Bot.] Noot t. der magnolia,
magnolia -vs'ucht f. - illagnoliaeé, e, Magiiolié, e, adj. Naar de magnolia gelijkend, tot het
geslacht der magnoliaas behoorend. - MagnoDe, 1., of Magnolier, m Magnolia f., (Ie beverboom m. uit Noord-Amerika, in onderscheidene
soorten, een prachtige boom met roosvor mige blocmen (naar Francois Magnol, weleer professor der
kruidkunde te Montpellier, benoemd).
Magiiote, f. Naam der marmot (niarmotte)
bij de Alpen-bewoners.
Magot, m. [I-I. n. ] Aap m., de eigenlijke of
groote aap. - (fam. cl iron.) Zeer leelfjk mensch,
apenqezigt; lomp, onbeholpen schepsel n. - Bespotteljke figuur t. van chineesch porselein. - Opge-
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spaarde en weggeborgen schat, vette spaarpot in.
Sc faire un bon m-, een' goeden spaarpot maken,
veel geld oversparen.
Magraphe, m. [Mus anc.] Windspeeituiq a.
der Hebreers (volgens de beschrijving in den Talmud naar onze orgels gelijkend), m a grap Ii m.
Magrédlue, 1. [Corn.] Egyptischljnwaad uit
Cairo.
Magrol of Magrot, in. [Bot.] Soort van
blaauwe druif I. uit liet depart. Corrèze.

Mahagoni, m., Z. MAHOGON.
Mahaleb, m. [Bot.] Boom of struik in. van

't geslacht der kersenboomen, inz. in de Vogesen

in bij het dorp Sainte-Lucie, daarom ook bols de
Sainte-Lucie (z. BOSS. blz. 190 kol. 1), ook cérisier
m- en prumier odorant geheeten. Zijne bladeren,

bloesems en bezimn (inktbezimn of parfumeerkersen
genaamd) worden tot welriekende wateren, zijn
hout tot draai- en schrijnwerk gebruikt.
Maherue, f. [Bot.] Soort van hermanskruid n.
Mahogon, in., Mahogonie, f. [Bot.] Mahagonie-, mahonie- of acurdie- boom m. in ZuidAmerika (ook lois d'acajou, acajou t meubles
qehe eten).
Mahométan, e, adj. Muhamedaansch, mahomedaansch, wat tot Muhamed, Zijne leer of Zijne
volgelingen betrekking heeft. - Als subst. m. en f.
Ivlaltainedaan m., muhamedaansche f., belijder m.,
belijderes t. van Muhameds leer. - Mahoinétisiiie, m. Godsdienslleer 1. van Muhamed, muhamedaansch geloof a., m u h a m e d i s mu s, islamismus n., islam in. (galjoen f.
Mahon, m., Mahonne, f. [Mar.] Tarksche
Maliot, m. [Bot.] Katoenstruik m. der Antillen.
Mahotit, m. [Corn.] Grove wollen stof 1. uit
Engeland en 't zuiden van Frankrijk voor de ievavtsche havens.
Mahute, f. [Fauc.] 'Bovenst gedeelte a. van de
vlerken, kort aan 't lijf van den volk.
Mal, rn. Mei, meimaand, bloeimaand t., vijfde
maand van hei jaar. - Champ de rn-, Z. CHAMP.
Arbre de rn-, meiboom, meitak, mei, boom of
tak rn., dien men op den 1 u mei ter iemands eere
voor zijn huis plagt of pleegt te planten.
Mai, f., liever MALE of MEE.
Maianthèrne, ni. [Bot.], z. v. a. MUGUET.
Maiha, rn. [I-I. a.] Indisch tapirzwijn a.
Maidan, rn. Markiploats f. in 't Oosten; ren-

baan, inz. de oude renbaan f. te Constantinopel.
Male, t. [Mar.] Lekkist I. (voor het geleerd
touwwerk). - [ Tech.] Balcicerstrog rn. (huclie).
- Tafel I. of bodem rn. voor het uit te persen druivenmerg.
Schopvormig werktuig a., waarmede
men bij 't geelkoper-maken den kalmijnsteen met
het houtskoolpoeder vermengt (ook mde geheeten).
Maienue, f, z. V. a. AUBERGINE.
Maieiir, flTI. [Anc. mil.], z. V. a. MAJOR. In Beiqie: burgemeester eener landelijke gemeente.
Maleuze, f. [H. n.] Volksnaam der koolmees I.

(mésange cliarbonnière).
Maigre, adj. Mager (van menschen of dieren),
weinig of geen vet hebbende. Devenir rn-, mager
worden, vermageren. Boeuf, Poulet rn-, magere
os, mager hoen a. Viande a-, mager vleesch a.
- Mager (van spijzen), niet voedzaam of verster
kend; zonder vleesch vet of bouillon bereid. Les
-

cliartreux étaient astieints

a des nourritures in-s,

de karthuizers mogten niet dan mageren kost gebruiken, moesten zich van vleeschspijzen onthouden.
Régime rn-, Repas rn-, schrale leefreqeirn., magere
maaltijd rn. (zonder vleesch, enkel uit vastenspijzen
bereid). Soupe rn-, magere soep f. - Jours rn-s ,
vastendagen rn. p1. (waarop 't gebruik van dierlijk
voedsel verboden i.). _ ( fig.) Faire rn- dhére, on
m- repas, een' schralen, soberen, slechten maaltijd
houden. (z. ook CHERE, CUISINE.) - Mager (van
den bodem of grond) , schraal. dor, onvruchtbaar.
Ces terres soot fort rn-s , die landerijen zijn zeer
schraal. - Argue. Chaux fl1- , magere klei 1., kalk rn.
(die veel kiezel bevat). - (fig.) Un sujet ni-, een
dor. schraal, onbevallig onderwerp n. Un style
m- et décharné, een dorre en drooge, alle sieraad
missende stijl in. C'est on rn- divertissement,
't is een sober vermaak, eene drooge uitspanning.
- Beaux arts] Colonne rn-, magere, schrale
zuil f. (welker schacht te lang is met betrekking
tot hare dikk). Moulure rn-, schrale, te dunne
lijst f. Angle rn-, al te scherpe hoek rn. - Tenon in-,
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te dunne pin of tap 1. (die te veel speling in het
at heeft). Bols trop rn-, al te dun hout a. -

Ïinceau rn-, schraal, ma!Jerpenseei n. Couleur ni-,
zwakke, te dun opgedragen kleur f. - Lettre,
Caracidre, Ecriture rn-, magere, schrale letter f.,
te dun schrift n. - [Mar.] Navire rn-, scherp,
mager schip n. - Eau m-, ondiep water a.
- (Loc. pray.) C'est une in- dchine, 11 est incomme un liareng sauret, comme un squelette,
comme un coucou, het vet zit hem niet in den

weg, hij is zoo mager als een geraamte, als een
hout, 't is een scharminkel. II va do pied comme
an chat rn-, hij is zeer vlug ter been, een goed
voetganger. - (Prov.) A chevaux rn-s vont les
mouches, de armen worden meer met belastingen
gedrukt dan de rijken. - MAIGRE wordt ook ellipt.
als adv. gebruikt: Dessiner, Peindre in- (dune
manière in-), te schraal ofdun teekenen. schilderen.
- Faire rn-, Manger rn-, geen vleesch eten, vastendag houden. - [ Maréch.] Estamper (Etamper)
rn-, schraal, mager stampen, de nagelgaten in 't
hoefijzer digt bij den buitenrand slaan (in tegenstelling met estamper gras, vet stampen, waarbij
de gaten digt aan den binnenrand worden ingedreven). - [ Fauc.] Voler bas et rn-, laag en met
tegenzin vliegen. - MAIGRE, M. Het magere, mager
vleesch, mager n. Le in- dun jarnbon, dun saurnon,
het mager van eene ham, van een' zalm. Voulezvous do gras ou du rn-, wilt gij vet of mager. TraiLer en rn-, een' maaltijd zonder vleeschspijzen
voorzetten. - (iron.) Cheval chargé de rn-, magere

knol in. - [Tech.] Prendre le rn- dune pierre,

eenen steen afschrijven (met lijnen beteekenen) , ter
aanwijzing hoe hij bebouwen moet worden. -

MAIGRE, rn. [H. a.], z. v. a. OMBRE. — Maigre
let, te, adj. (verklw. van maigre) ([am.) Eeniq-

zins mager, niet te vet; wat schraaltjes. - Malgreinent, adv. Op magere wijze (doorgaans fig.
cl lam. qebruikt): Ii a de quoi vivre, mals bien
rn-, hij heeft zijn brood, maar heel schraaltjes,
vrij loler. - t Malgresse, t., z. v.a. MAIGREUR.
- aigret, te, adj., z. v. a. MAIGRELET.
Maigreur, I. Magerheid; schraalheid f. Jamais
je aal vu one si grande rn-, nooit heb ik zulk
eene groote magerheid, iets zoo magers gezien. (fig.) M- dune colonne, schraaiheid, te groote dunte
eener zult. M- dune couleur, zwakte, flaauwheid
eener kleur. M- du style, dorheid, droogheid f. van
den stijl. - Maigrir, v. n. (met avoir als men
de handeling, den overgang van den eenen toestand
in den anderen, met 'ire als men 't gevolg of
de uitwerking op 't oog heeft) Mager of magerder
worden, vermageren, afnemen. Ii maigrit de jour
en jour, a vue doeil, hij wordt met eiken dag
magerder, valt zigtbaar af. 11 a maigri depuis
deux ans, hij is sedert twee jaren magerder geworden - Het part. passé is ook adj. Elle est
I)ien maigrie. zij is veel vermagerd. - MAIGIUR,
v. a. Magerder, dunner, doen schijnen (van kleederen sprekende): Les vêtements flairs maigrissent
la taille, de zwarte kleederen geven aan de gestalte
een dunner of slanker voorkomen. - [ Tech.] Uitdunnen, afnemen, pas of voeg maken. M- one

pièce de bols.
Maigue of Mègue, rn. Wei, hui f. (petit
lait). - MAIGUE, 1. 1 11. n.], z. V. a. AMBIIE.
Mail, rn. [Tech.] Zware ijzeren hamer ni.,

waarmede de mijnwerker de wiggen in de steenvoegen of de gemaakte inkepingen slaat. - Zwengel
beuker, stamper m. (waarmede het vlas
enz. bewerkt wordt). - Soort van italiaanschen
kalkmortel rn. -[Jeu' Kalf, malie I. (waarmede
men in de maliebaan slaat); - maliespel n.; maliebaan I. Boule de ni-, kalf- of maliebal m. [Anc. mil.] M- d'armes, strijdhamer rn. - [Mar.],

z. V. 0. MAILLET.
Mailhée, f. [Anc. mil.] Maliinrok, maliën-

kolder rn. ; gemalied stuk ii.
Maillade, f. [Pèche], z. v. a. TRAMAIL.
Mallie, f. Maas 1. (vaneen net), steek rn. van
brei- of knoopwerk: Filet ii grandes rn -s, net met
groote mazen. II y a one in- rompue ii votre bas,
er is een steek aan uwe kous los. l4eprendre, Relever one rn-, een' steek weder opnemen. - Malie f.,
pantserringetje der oude wapenrustingen. Cotte de
rn-s, pantserrok, maliënkolder m. Gants de rn-s ,
maliën- of pantserhandschoenen rn. p1. - (Pray.), z.
HAUBERGEON. - Schalm, kettingschalm rn. Chaîne
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de cleux cents ni-s, ketting van OO schalmen.
Cliaine a rn -s sans étais, garnie d'étais, ketting
zonder, met staanmannen of staggen. - [Blas.j
Ronde gesp m. zonder tong. - t [Bot.] Knop in.
of oog ti. waaruit de crucht der ineloenen, der
komkommers, de druiventros te voorschijn komt;
- soort van maniok m. - Mergstraat (in 't hout),
spieqeidraad in., spiegelvezel, bloem 1., beeld n. [Chir.j Ronde vlek f. op den oogappel. [Fauc.],
Z. V. a. MAILLURE. - [ Mar ] Opening of ruimte f.
tusschen ieder der inhouten, lucht f. Remplir les
m-s, de luchten vullen. M-s de vaigrage, luchten lusschen de wégeringen - M-s de voiles, oogen n. p1.
der rabanden. - [ Pêche] Vijgetouw n. van sparto-gras (auffe). M- royale, groot gemaasd zaknet ii.
[Tech.] M- de corps, draad m., die door den
glasring gaat (hij zijdewevers). M- de corps den
hauL, den bas, bovenste, onderste dubbele draad
aan den glasring. - MAILLE , f. [Anc. niëtrol.]
Kleine koperen fransche munt 1., halve penning m.
(obole). - [Orf.] Half lood n. - (fig. et fam.)
Cela ne vaut pas une in-, dat is geen' penning
waardig. 11 na ni sou ni in-, hij bezit geen' rooden
cent, hij is doodarm. 115 ont toujours m- Ii partir
(a partager) ensemble, zij hebben altijd met elkander wat te twisten, eenig verschil. Un pince -m-, een
gieriqaarci. Ce nest pas jeu de trois in-s, dat is
lange na geen kleinigheid. Il fait Ja in- bonne,
hij maakt goede rikening, vfjne rekening komt altijd tot 01) eenen penning uit. z. ook DENIER.
Maillé, e, adj. (en part. passi van mauler):
Filet bien m-, goed gemaasd net n. - Ce Iiéraut
dames est bien in-, die wapen-heraut is goed gepantserd, heeft een' goeden malienkolder aan. Fer m-, traliewerk n. van ijzerdraad (voor een venster). - Pétales m -es, netvormige, getraliede bloembladeren n. p1.— Plumes. Fourrures rn -es, .qespikkeide vederen, gevlekt bontwerk n. Les perdreaux ne
sont bons que quand ijs sont rn -s , de jonge patrij-zen zijn eerst goed, als zij gevlekt zijn. - Mur in-,
ruilsuijze, met schuine voegen opgetrokken muur in.
- [Mgr.] Bonnette m-e, aangeregen bonnet F. MAILLE, M. [Tech.] Een der 8 werklieden, die
ieder vuur in de smeltovens volgens de catalansche of fransche manier bedienen.
Mailleau, in. [Tech.] Kleine klopper m. voor
het beweegbare blad der drooqscheerdersschaar.
Maillechort, in. [Mëtall.] Allieersel n. van
koper, zink en nikkel, ter vervanging van het tafelvilver (mv. te Parijs vervaardigd), maillechord,
,

melcl,ior n.

MailJer . V. a. Met een' malienkolder of maliënrok wapenen of uitrusten. - Mazen maken; met tralievorinig draadwerk voorzien. - [ Mar.]
Rijgen, aanrjgen (een zeil aan een ander). [Tech.] Met een' houten hamer (maillet) klopn. M- sur toile de batiste, un cuir, een stuk
etist, eene huid glad kloppen. - [Agric. 1 Kruiswijze voren ploegen. - MAILLER v. n. [Bot.] Knoppen of oogen krijgen, kiippen zetten (vgl. MAILLE).
- [Chas.] Vlekken krijgen (van jonge patrijzen).
In dezen zin 00/c SE MAILLER, v. pr.: Les perdreaux commencent it se in- (Les perdreaux maillent), de jonqe patr ij zen krijgen vlekken.
Mauler, in. Postpaard n. dat de brieven draagt.
Maillerie, 1. Hennepbraakmolen rn
Maillet, m. [Tech.] Houten hamer in. met
twee hoofden (bij velerlei handwerken in gebruik);
sleg f., slagel, houten klopper rn. - M- a calfat,
kalfaathamer rn. M- Ii fourrer, kleedkuil, mos
kuil in. M- 11 glace, ijshamer, ijsbreker in. M- a
épisser, splitshomner in . - M- chasse -fusies, buizenslaqer, buizenklopper rn (der vuurwerkmakers).
- Drijfhamer in. (der kuipers) . - Stamper in. (in
de papiermolens). - [Anc. nil.] M- lanes, strijdhamer, kneusharner, - [Bias.] Klophamer. Memmanché, dumanché, emljouté, gesteelde, ongesteelde, van onderen beslagen klophamer. - MAILLET, in . Paard n. in den disselboom van eene

Z

-

po.ctchais.

Mailletage, in. [Mar.] Het omleggen der .cpij
ke7huid; - de spijkerhuid zelve f. - Mai ll eter,
V. a. [ Mar ] Bespijkeren, eene spijkerhuid omlepgen. hi- sur le franc -bord, sur doublage , de spij
Icerhuid om de buitenhuid, op eene dubbeling aan-

-

brengen.
Mailleur, rn. [Pêche] Nettenbrefjer, nettenknooper in. (laceur).
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Maillier, rn. [Anc. tech.] Malieninaker, pantserveger m.; Z. V. a. CEIAINETIER.
Mailloche, t. [Tech.] Houten klapper in. der
kuipers, der hoepelmakers. - Soort van mijnwerkers hamer, wat ligter dan de gewone (z. MAIL).
[Anc. mii.] Soort van strijd- of beukhamer. [Bias.] Kleine klophamer in.
MniIIoir, in. ['['ech.] Klopsteen rn.
Mai ll ole, f. [Agric.] Loot f. van den wijngaard, wijnqaardstek in.
iItaJllon, in. [Tech.] Geemailleerd ringetje a.
voor de snoeren der gaaswevers. - Kettingschalmpje a. - Koperen ring in. der lintwevers. - Zijdewevers glasring in. - [Mar.] Schuifknoop, slipsteek, sliersteek m.
Maillot, m. Klein-kinderwindsels a. p1., feitels,
luren ofluijers enz. Enfant en in-, au in-, ingebakerd
kind n., zuigeling in. en f. [Théht.] Naauwstuiten
de vleesrhkleurige broek f. der tooneeldanseressen.
Maillotin g in . [Anc. intl.] Soort van strijdhamer in. - [Tech.] Oljvenpers t. - MAILLOTINS, in. p1. [Fl. de France] Naam eener oproerige
partij onder Karel VI. (naar het wapen, dat zij
hanteerden).
MaiLlure, f. [Fauc.] Vlekken f.pl., spikkels in.
p1. op de vederen des vogels.
Maimon, in. [EI. a.] Aap in. met een' varkensstaart (inz. op Sumatra).
Main, f. Hand f. Vous avez les rn-sde (a Ia)
glace, gij hebt ijskoude handen. Avoir, Tenir a
(dans) Ia in-, in de hand hebben, houden, bij de
hand hebben. Vivre du travail do ses rn -s , van
zijner hand n werk leven. Prendre a (avec) Ja
in-, in de, met de handen nemen, vatten, vangen.
Prendre qn. par Ia rn-, lui prendre Ja in- , iemand
bij de hand nemen, zijne hand vatten. Prendre qc.
a deux in-s, iets met beide handen vatten. Prendre
qc. a pleines m-s, iets met volle handen nemen.
Ces pigeons sont si privés. qu'ils se Jaissent pren
die a Ja rn-, deze duiven zijn zoo tarn, dat zij zich
met de hand laten vangen Battre des mains, in
de handen slaan (om toe te juichen). Je J'ai recu
des rnains de votre frère, ik heb het uit de handin
van uwen broeder ontvangen. Ii a le chapeau a
Ia in-, hij heeft den hoed in de hand. Donner,
Prèter, Tendre Ja rn- a qn., iemand de hand bieden of reiken (om hem te ondersteunen, op le rigten); (fig.) iemand de behulpzame hand in eene of
andere zaak bieden. - Tenir Ja in- a qc., de hand
aan iets houden. Cela es[ fait a Ja in-, dat is uit
de vrije, losse hand gemaakt; (fig.) dat is met opzet, met oogmerk gedaan, 't is eene afgesprokene
zaak. Aclieter qc. a In rn-, iets uit de hand koopen. Acheter qc. de In première in-, iets uit de
eerste hand koopen. Acheter qc. par in- tierce,
iets door de derde hand koopen. Mener qn par Ja
in-, Jul donner in rn-, iemand aan de hond leiden.
- Mettre In in- an plat, de hand in den schotel
steken (om te beginnen daaruit te eten). Mettre a
Ia in- quelque instrument, quelque arme, pour
sen servir, eenig werktuig, wapen in de hand
nemen, om er zich. van te bedienen. Mettre Ja plume a Ja in-, de pen in de hand nemen. IJ toet
l'ipie a Ia m-, hij trekt den degen. Mettre aux
rn -s. handgemeen doen worden. En venir aux nl -s,
handgemeen worden. - Elle a consenti a lui donoer sa in-, zij heeft er in bewilligd hem hare hand
te geven, hem te trouwen. - Donner les rn -s is
une chose, in iets bewilligen, de hand tot iets leenen. Donner qc. de Ja m- a Ja rn-, de rn- is
iets van hand tot hand, van de eene hand in de
andere geven. Donner, Remettre qc. a qn. en inpropre, iemand iets eiqenhandiq overgeven, ter
hand stellen. - Donner In m- a qn., iemand de
repterhand, de beste, hoogste plaats eeven. II est
toinbis en bo n ne in-, hij is in goede handen gevallen. - Monter in- avant, met de handen vooruit
opklauteren. - La in- de Dien se fait connaître
ici, hierin ziet men de hand of den vinger (de almagt, de besturing enz.) van God. Ma fortune est
entre Vos in-S, dans les in-s de votre pisre, mijn
geluk staat in user handen, in de handen (magt)
uws vaders. - MAIN wordt, als het nederduit.cehe
ha n d, ook voor handschrift, schrift n. gebruikt:
II a tine bonne in-, hij schrijft eene goede hand.
mmiler Ja in- de qn. , iemands hand of schrift namaken. Voyez , est -ce Já sa in-? zie eens, is dat
zijne hand, zijn schrift? - (Loc. fam. et pray.)
-

—
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Je tal de bonne m-, ik heb het van goeder hand, stand bij 't schermen hebben, sierlijk of zwierig
ik weet het zeker. Avoir les rn-s nettes, zuiver schermen. —[Man.] M- en avant, voorhand, voorste
van iets zijn, er geen deel aan hebben. Partir de gedeelte van een paard, kop en hals. M- en arrière,
Ia rn-, schielijk vertrekken. L'argent ne lui tient achterhand, achterste gedeelte. Ce cheval est bien
pas aux ms, lui fond dans Ia m-, hij kan geen fait de Ja m- en avant, dit paard is van voren goed
geld bewaren, het geld glijdt hem door de vingers. gebouwd, heeft eene welgemaakte voorhand. Ce clieII a les rn-s de beurre, hij laat alles vallen. Faire val tire, bat a Ja m-, dit paard ligt zwaar in de
crédit de Ia rn-, fi Ia bourse, niet bor g en, slechts hand of vuist, rukt in de hand. Ii a l'appui, Ia
voor klinkende munt verkoopen. Faire sa rn-, zijn bouche it pleine m-, het is vol in de hand. Ii est
voordeel uit iets halen, zijne schaapjes behoorlijk hen, sensible, leger a Ia m-, het is ligt, gevoelig
weten te scheren, iets ongeoorloofds naar zich halen. op de hand, goed in de vuist. Il force Ia rn-, het
11 a Ia rn- bonne, heureuse, hij heeft eene goede, luistert niet naar den toom of teugel, gaat door.
gelukkige hand, alles gelukt hem. Se tenir par la Ce clieval tourne ii toutes m-s, dit paard laat zich
rn-, het met elkander houden, eens zijn. Avoir qn. wel regéren, is zeer mak. Rendre Ia in- is un clieen rn- pour one affaire, iemand tot eene zaak bij val, faire partir de la m-, den toom vieren, het
de hand hebben, van zijnen bijstand verzekerd zijn. paard laten doorschieten, van de hand laten gaan.
II lui a mis la flûte a Ia rn., hij heeft hem het Soutenir of Tenir la rn-, den toom kort houden,
eerste Onderwijs op de fluit gegeven. - Forcer la den teugel strekken, de vuist vasthouden. Mener
rn-, noodzaken, dwingen. Tendre Ia ni-, de hand un clieval haut la rn-, een paard de teugels hoog
uitstrekken of ophouden, bédelen. Lever Ia rn-, houden, eene verheffende teuqeiwerking uitoefenen.
eenen eed doen; ook: dreigen te slaan. Faire une M- de la bride, teugelhand, )inkerhand des ruiters.
chose haute a Ia in-, ietsmet veel gezag uitvoeren. M- de l'dpée, de Ia lance, de la gaule, regteî'hand
Tenir Ja rn- haute is qn., iemand streng, kort des ruiters. Travailler un cheval de Ia rn-, a Ja
houden, den duim op hero houden. Je vois bien rn-, een paard uit de hand rijden. N'avoir point
gull faut que j'y mette Ja rn-, ik zie wel, dat ik de m-, den teugel niet wel weten te voeren of te
mij daarmede moet bemoeijen. Ny pas aller de rn- gebruiken. Cheval de rn-, handpaard. [In cheval
morte, iets met kracht aanvallen, eene zaak met a deux m-s, ii toutes m-s, een rij- en koets- of
kracht doorzetten. Je suis sous sa m-, ik sta on- trekpaard (dat onder den man en voor 't rijtuig
der hens, ik ben in zijne niagt. 11 tomliera sous dient.) Clieval qui est sous Ja m-, lioi's de Ja
ma rn-, ii passera pas mes m-s, hij zal wel in rn-, bij-de-handspaard of linker trekpaard, vanmijne handen vallen, ik zal hem wei in mijne magt de-hands-paard of regter trekpaard. M- ignokrijgen. Yen eus a in-s, Ik kreeg er de handen van rante, savante, onhandige, geoefende ruiter of
vol. Prendre a (de) toutes ni-s, zich op allerlei hand. M- légère , douce , dure, ferme, ligte,
wijze zoeken te verrijken, van alle kanten naar zachte, harde, vaste hand. - [Jeu] Trek, slag,
zich schrapen. Je ne puis couper cela, je ne suis steek m.; voorhand t. Combien avez-vous fait de
pas en m- of a ma m-, ik kan dat niet doorsnij- rn-s (de levies)? hoe veel slagen hebt gij gehaald?
den, 't is mij niet ter hand. - (pop.) 11 a Ia m- Qui a la in-? wie heeft de voorhand? wie speelt
croclie, II na pas les rn-s gourdes, II na pas tou uit? J'ai Ia m-, ik heb de meeste slagen, trekken.
-s dans sas poches, II nest pas sûr-joursen A. vous Ia ni-, gij zet of speelt voor, gij hebt de
of Ii est dangereux de la m-, Ii faut le regarder voorhand. Perdre la m-, de voor/land verliezen.
aux m-s, hij heeft lange vingers, hij steelt gaarne, - Avoir of Faire Ja rn-, kaartgeven. - (fam.) II
men moet hem op de vingers kijken. Graisser la a Ja in- claude, z. CHAIJD. Z. ook ARRIERE-MAIN.
rn- of les pattes a qn. , Z. GRAISSER. - Tam..) File - [Mar.1 Agir of Tjrer m- sur m-, hand over
a de Ia gorge comme sur Ja m-, autant que sur hand halen, zonder rukken invallen. Arnarrer en
la m-, haar boezem is zoo plat als eene schol.
bonne in-, vastmaken zonder opgaan. Monter rn Grand comme la in-, zoo groot als eeoc vuist (van avant, hand over hand in den mastkorf klimmen,
iets dat zeer klein in zijne soort is). Avoir la in- voor scheen klimmen. M- avant! hijsch voor de hand!
bonne pour chanter, slecht zingen. Avoir des rn-s M- lorse, z. v. a. GAROCHOIR. - M- de ter, sjorkram,
de lame et des dents de fer, een groote eter en harpoen rn. (z. V. 0. GALOCHE); - ijzeren vork 1.,
tuije werker zijn. Manger dans Ia rn- ii qn., met om het uitgepluisde werk in den frog te houden,
iemand al te familiair of gemeenzaam zijn. - Sous ten einde liet te teren. - [Mus.] Ii a une mrn-, in het geheim. onder de hand. Ii nigocia sous
auche magnifique, hij speelt voortreffelijk met de
m-, hij onderhandelde, in het geheim, onder de
nkerhand. Avoir un beau port de m-, met veel
hand. Un homme ii deux in-s, een man, die twee bevalligheid spelen. II ii'a pas de rn-, hij speelt
posten of bedieningen te gelijk vervult; ook: een slecht, hij heeft eene ongeoefende hand. Je ne l'ai
dubbelhartig mensch. Un homme de in-, een man, pas dans Ja m-, het gaat mij niet meer van de
die doorzet, die zaken doet. Des gens de m-, kloeke, hand (van een muzijkstuk, dat men niet meer
vastberaden mannen. C'est un h- a toutes m-s, vaardig kan uitvoeren). Morceau a deux ii quatre
die man is tot alles te gebruiken, is van zessen rn-s , muzijkstuk voor twee, voor vier handen. klaar. Gens de basse rn-, gemeen volk, gepeupel. [Peint.] Ce peintre a de Ja m-, die schilder heeft
Un tour de m-, eene handgreep. En un tour de eene vaste, vaardige, vlugge hand. - On reconnait
m-, in een oogenblik. Un coup de rn-, een stout dans ce tableau Ja m- (le faire, Ia touche, Ie pinbestaan, stoute en verrassende onderneming of aan- ceau) de maitre, men herkent in deze schilderij
val, overrompeling. Un coup de in- est liientôt de hand des meesters. - [Prat.] Fermer Ja rn-,
fait, eene stoute daad is schielijk uitgevoerd. Cette beslag op 't goed van een' schuldenaar leggen (om
place est a I'aiiri dun coup de m-, deze vesting is hem te beletten het te vervreemden). Passer en nitegen een' onverwachten aanval, tegen eene over- brhve, reçtstreeks aan den laatsten schuldvorderaar
rompeling bestand. - (Prov.) A plusleurs rn-s betalen. Prendie Ja m-, de toestemming en den eed
l'ouvrage avance, vele handen maken ligt werk. der contractui'ende partijen ontvangen. Mettre Ja
Qui a tongue m-, atteint de loin, geoote heeren m- au baton of a Ja verge, van eene nalatenschap
hebben lange armen. De marcband it marchand of afzien. Bailler Ja m-, Zijne toestemming geven.
de larron a lat ron ii n'y a que Ia rn-, tusschen Plaider Ia ivi- garnie, z. GARNI. Vider ses rn-s , op
menschen van één slag is paau'w de koop gesloten; regterljken last eene soni gelds uitbetalen. Saisir
't is dief en diefjesmaat. 11 vaut mieux tendre Ia entre les rn -s de qn., beslag leggen op de gelden,
m- que le cou, 't is beter te bidelen, dan te stélen. die in iemands handen zijn. - [Féocl.] Ce lief est
- Z. ook AMOUR, ARME, RAISER, BAS (adj.), BON- dans Ja in- du roi, dit teen is in de hand des konings, is door den koning, wegens achterlating van
NET, BRIDE, COEUR, CONSCIENCE, B1MANGER, DOIGT,
ENCENSOIR , EPEE, FEU. GOURD, IMPOSER, JEU, La- de leenbekentenis, ingetrokken. Le mi avait Ja
grande rn-, de koning had het opper- en trekkingsCHER, LAYER, LEVER, LIE, LIER, LONG, LOUER,
MARIAGE, PETE. - [ Mil-1 A m- arniie, qewapenregt in de leenzaken. La in- da roi derneurant
der hand. Combat de in- a m-, gevecht van nabij, garnie, daar de koning in liet bezit (van het leen)
het handgemeen zijn. Faire m- basse, nedersabelen, bleef. Cet héritage a changi de m-, dit erfgoed
in de pan hakken, over de kling jagen; uitplunde- heeft een' anderen fleer bekomen. Tenir une terre
ren. Coup de m-, z. boven. En venir aux ni-s, en (par) ses in-s, een landgoed zelf gebruiken. Etre aux in-s, handgemeen worden, zijn, slaags [HJst.J M- de justice, soort van schepter met de
raken, zijn. . [ EscI .] Avoir de Ja m-, handig figuur eener fiend, die de koning van Frankrijk
trekken, eene goede hand van schermen hebben. bij zijne krooning in de hand hield, schepter der
Avoir les armes hien (belles) 4 Ia m-, een' goeden geregtigheid. - [Astr.] Sterrebeeld tusscfien Pe.
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aan de doode hand komen of vervallen. Gens de
m-, lieden van de doode hand, ljfeigenen (wier
goederen, als zij zonder wettige kinderen stierven,
aan den heer vervielen).

(ook sceptre en

lézard çjeheeten). - [ Myth.] M- votive, bronzen

of marmeren hand, die men den goden uit dankbaarheid offerde. - [H. n.] M- de mer, de ladre,
de larron, voortbrengsels van zee-insecten, soort
van agarik of duivelsbrood. - Les singes ont
quatre m-s, de open zijn vierhandige dieren, hebben vier handen. - [ Fauc.J Les rn -s du faucon,
de pooten of klaauwen van den valk (van sperwers
en haviken sprekend, gebruikt men pied). - [Bias.]
M- renversée, omgekeerde hand. M- en fasce of
couchée, liggende hand. M- appaurnée, hand, die
de binnenzijde vertoont. M- contre-appaurnée of
Arrière-rn-, hand, die den rug vertoont. M- Jorante, bénissante, zwerende, zegenende hand. [Agric., Econ.] Ce bid a de Ja rn-, dat koren
weegt, volt zwaar in de hand. - [ Bot.] M-s,
Jlechtrankjes n. p1. Ivrilies). - [Pharm.] M- de
Dieu, wondpleister f. - M-s de Christ, koekjes n.
p1. van parelsuiker. - [Tech.] M- de briqueteurs,
troep of ploeg rn. van 13 man, die voor een' oven
mei 500,000 baksteenen zorgt. - M-s Ie carrosse,
ijzeren stukken, door welke de hangriemen eener
koets gaan; ook: kwasten of riemen rn. p1. boven
aan de koets, om zich daaraan vast te houden. Ketelhaak rn. des waskaarsenmakers. Faire des
cierges a Ja main, waskaarsen met de hand maken. - Koper qeldschopje n. der wisselaars en
bankiers; - asch- of kolenschopje n. in de huishoudens; - koperen schepper ni. in de kruidmolens.
- Kromme tang, snaveltang f. der goudsmeden. Ring, knop m., handvatsel n. van eene lade, om
die open te trekken. - Emmerhaak rn. aan 't hijsch
van een' put. M- de poulie, ijzer beslag n.-touw
om een blok of katrol van een put. - 1landje n.,
figuur eener hand, tij letterzetters. M-s de passe,
Z. CHAPERON. - M- de papier, boek n. papier (25
vellen). - M- courante, Z. COURANT. - Donner
de Ia m- a une ëtoffe, eene stofgommen, om ze
van béter hoedanigheid te doen schijnen (gonirner).
- M-s de soie, vier ineengedraaide strengen zijde.
Mainade, t. [Hist.J Soort van vrijgilde Ii.

Main - moye n ne, t., z V. a. PAREATIS.
Mainotte, f. iBot.], Z. CLAVAIRE.
lilaijit, e, adj. (fain.) Meniçi, menige, vele,

verscheidene. M- homme, M-e femme, menig man,
menige vrouw. 11 lui a pand ni -es fois, hij heeft
hem verscheidene keeren gesproken. Après m-es
victoires, na vele overwinningen. Par ni -es et m -es
peines, door duizend zorgen en moeiten.
r Maintenance, t. Handhaving, bescherming t.
-

- [Anc. jur.] , z. v. a. MAINTENUE.
Maintenaiit, adv. Tegenwoordig, nu, thans,

-

I Main -assise, Main -mise, f. [Prat.]
Beslag n. op en intrekking t. van een leen. User
de m-, beslag op iets leggen, een teen intrekken; (pop.) toeslaan, slaag uitdeelen.
Mainate, m. [H. in Indische spreeuw m.
Main-avant, adv. [Mar.], z. onder iIAIN.
Main -brnne, f. [Papet.] Gemeener kaartpapier dan 't gewone. Rompre Ja m-, de boeken papier openstaan en den rugvouw glad strijken.
(Plur. Des mains -ljrunes.)
Main -chaude, f., z. oud. CHAUD, adj.
Main -co ul a n te, f. Dekstuk n. van een trapleuning (waar de hand op leunt en langs glijdt).
(Plur. Des mains -coulantes.)
Main -courante, f., z. and. COURANT.
Main-d'oeuvre, I [Tech.] Bewerking, bearbeiding f., fatsoen, maakloon, arbeidsloon n. (Plur.
Des mains d'oeuvre.)
I Maine, Maiisée, f. Handvol f.
Main -ferme, t. [Féod. ] : Donner, Tenir en
rn-, een goed in grondcijns of grondpacht geven of
--

--

hebben, zonder daardoor leenregten te verkrijgen.
Héritage de m-, erfgoed n., dat geen' titel van
ode/dom gal'.(papier.
Maiii-flenrie , f. [Papet.] Soort van klein
Main-forte, f. Ilandbieding, hulpbieding f.,
inz. aan het qerert; sterke arm, geregtsdwang m.,
dwangmiddel n. Dormer, Prêter m-, bijstand, hulp
verleenen. On est entré de of avec m- dans le

château pour prendre un prisonnier, men is met
geregtsdwang , gewapenderhand in 't kasteel gedrongen, om eenen gevangene te vattea. - [Corn.]
Zdkere stoffe van geképerde wol.
Main -garnie, f., z. GARNI.
Main.levée, 1. [Jur.] Ontslagn. van panding,
opheffing t. van een geregtel(jk beslag.
Main -mettre, V. a. IFëoI.1 Vrijlaten, vrijmaken, de lijfeigenschap van iemand opheffen. Main -mis, M. Vrijgelatene m. -- Main -mise, f.
Vrijlating (der ljfei'enen door hunne heeren); z.

ook MAIN-ASSISE.

Main .inoi-table , adj. [Jur. any.] Aan de
doode hand behoorend, aan 't gerept der doode hand
onderworpen. onvervreemdbaar, onoverdraagbaar.
liffeigen. - illaiii-niorte, f. Daode hand, lijf
eigenschap, onvervreemdbaarheid t. Tomber en rn-,

-

heden. hi- je n'en ai pas Ie loisir, thans heb ik er
geen tijd toe. M- ou jamais, nu of nooit. - MAINTENANT QUE, bc. conj..- M- que nous sommes seuls,
expliquons-nous, daar wij thans alleen zijn
, laat
ons openhartig spreken. - Weleer ook als su.bst.:
Les avocals, Les jeunes gens de rn-, de hedendaagsche advokaten, jon;e lieden.
- lllaintenetii-, in. Handhaver, onderhouder.
Maiuteiiir, v. a. De hand houden (aan een
voorwerp, opdat het in stand bljve) , onderhouden;
ondersteunen, onderstutten, bevestigen, vast of zamen houden. M- une maison en bon état, een buis in
goeden toestand houden, de hand aan een huis houden. Cette poutie maintient la maison, deze balk
ondersteunt, schraagt het huis. - ( fig.) Handhaven (de goede orde, tucht, enz.) , in stand houden, staande houden, onderhouden, bewaren; beschermen, beweren; volhouden, verzékeren. M- les
lois, la justice, le bon ordie, de wetten, de qeregtigheid, de goede orde handhaven. - Ook zonder
voorwerp: Je rnaintiendrai (spreuk op 't nederlandsche konings- en rijkswapen), ik zal handhaven,
standhouden. - 11 vous maintiendra dans votre
place, hij zal u in die bediening handhaven, doen
blijven, beschermen. Ii maintient depuis longternps
cette familie, hij onderhoudt sedert langen tijd dit
huisgezin. - Je maintiens qua cette opinion est
fausse, ik houd staande, beweer, dat deze meening
verkeerd is. - SE MAINTEN1R, V. pr. In goeden
staat blijven; zich handhaven of staande houden;
gehandhaafd worden. Sa beauté se maintient,
hare schoonheid blijft in stand, blijft voortduren.
Ii sest maintenu longternps dans les lionnes graces
da prince, hij heeft zich lang in de gunst des vorsten staande gehouden. Les lois se maintiennent en
vigueur dans ce pays, de wetten worden in dit
land met kracht gehandhaafd.
Maintenon, f. [Modes] Soort van gouden halskruisje n. als damestooi (naar Mad. de Maintenon
dus qeheeten).
Maintenu, C, adj. (enpart. passé van maintenii). Un homme in- dans sa dignité, een in zijne
waardigheid gehandhaafd man. - Maintenue, f.
[Jur.] Gereqteljke bescherming of handhaving t.
in eenig bezit.
Maiiitien, in. Handhaving f., behoud n., onderhouding, bewaring t. Le ni- des lois, de Ja
religion, de handhaving van de wetten, van de
godsdienst. Pour le m- de Ia discipline, tot onderhoudinq, tot behoud der tucht. - Liqchaamshou
houding t., gelaat, voorkomen n. 11 faut-dint;,
toujours avoir un m- décent, men moet altijd eene
welvoegelijke houding hebben. On voit h son mqu'ii est lien dievé, men ziet aan zijn voorkomen,
dat hij goed opgevoed is. --N'avoir point de in-,
zich linksch, oninanierljk voordoen.
Maipouri, rn [H. II.] Kleine zwartkoppige
papegaai m. van Cayenne. - Naam van het tapirzwijn in Guiana.

Mairain, in., Z. MERRAIN.
SMairat, rn Ambt n., waardigheid van maire.

- Maiie, m. Eerste burgerlijke ambtenaar eener
gemeente (in Frankrijk, en ook, tijdens de fransche
overheersching, in Nederland) , burgemeester, hoofd
schout, inai•re in. [H. de France] M- do pa]ais, opperhuishofmeester, bij de f'ansche koningen
de titel der aanzienlijkste hofbeambten, sn aj ord a mus. - Weleer ook als adj. gebézigd voor
-

majeur of maje: Un mien cousin est juge in-,

een mijner neven is opperregter. M- age, meerder
jarigheid t. - Iairesse, t. ( plais.) Vrouw van
een' maire. - Maine, f. Ainbtn, waardigheid f
van moire; - duur in., zijner ambtsbediening, bur-
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fjemeesterscliap n.; - gemeente-huis n. (maison
commune).
Mais, conj. Maar, doch, dan. II est riche, m11 est avare, hij is rijk, maar hij is gierig. Sa fortune nest pas thminuée, m- elle est plutôt accrue,

zijn vermogen is niet af-, maar veeleer toegenomen.

M- dites-moi, quand puis -je compter dtre

payé ? doch zeg my, wanneer kon ik op mijne betaling rekenen? M- ii est temps de finir, dan 't is
lid, om op te houden. - MAIS, ode. (fans., en dan
altijd met pouvoir in ontkennenden of vragenden
zin verbonden): Je Wen puis m-, Ik kan 't niet
helpen, 't is mijne schuld niet. Si cela est arrivé,
en puis -je m-? indien dat gebeurd is, kan Ik het
helpen ? Ook als suint. (farn.) II ne loue guère
sans quelque m-, hij prijst zelden, of er is een
maar bij.
Mais, M. (pr. ma-ice) Turksche tarwe f.,
turksch koren, mais ii.
Mahon, f. Huis. woonhuis n., woning f., gebouw n. M- a trois étages, huis van drie verdiepingen. M- en bel air, geheel alleen staand huis.
M- de Iouage, huurhuis. M- rustique, boerenwofling, boerderij 1. M- de plaisance, lusthuis. M- de
(a Ja) viiie, huis in de stad (in tegenstelling met:

M- tie ,campagne, M- champêtre, Z. CAMPAGNE,
M- de viiie, M- commune, stadhuis,
raadhuis, gemeente-huis. (Men zegt doorgaans HOtel
de viiie, Municipalité.) M- d'arrèt of de détention, Z. DETENTION; - Z. ook FORCE, CORRECTION,
IDUC&TION, JEU, e. a. bepalende woorden. M- de
Dieu, huis Gods, de kerk. M- Dieu of HOtel-Dien,
Z, HOTEL. M- de charité of enkel Cimrité, M- of
Salle d'asiie, Z. CHAR1TE, ASILE. Petite m-, (weleer)
een doorgaans afgelegen huis bestemd tot pleizier
of geheime vermaken. Les-partijen,dkgl
CHAMPETRE).

petites m-s, het dol- of gekkenhuis, naam vaneen

voormalig gesticht voor krankzinnigen le Parijs. (fatn.) M- de houteille, klein landhuis in de nabijheid eener stad (waar men aan vele bezoeken is
blootgesteld, zoodat de /lesch gedurig op tafel moet
n). - ( fig.) La tortue porte sa m- sur SOIl dos,
schildpad draagt hoar huis op den rug. - Bij
uitbreiding: Huishouding f., huishouden, huis; huisgezin n., gezamenlijke huisbewoners. Lever m(of ménage), eene huishouding beginnen of opzetten. Tenir m-, eene eigen huishouding hebben. 11
a une m- bien lourde, hij heeft een zwaar huishouden. Avoir un grand état de m-, op een' groo
voet leven. Faire les honneurs dune m-, z.-ten
onder HONNEUR. Faire une bonne m-, goed huishouden; goede zaken doen. - 11 est aimé de toute
Ia m-, hij wordt door 't gansche huis, door al de
huisgenooten bemind. - Les gens de Ia m-, de
huisbedienden (de bedienden van een bijzonder huis).
- Les gens de m-, de dienstboden (in 't algemeen).
.- (fam.) Faire in- nette. al zijne bedienden wegzenden. Faire m- neuve, andere, nieuwe dienstboden nemen. - M- royale, koninklijk huis, koninklijk
paleis of kasteel II.; - al de prinsen van den bloede.
- M- du roi, huis des konings; hofstoet des konings;
- weleer ook koninklijke lijfwacht of garde f. Mmilitaire, militair huis, gezamenlijke troepen, die
den persoon des vorsten bewaken. - (Com.J M
de commerce of enkel M-, handelshuis. Ii a été
recommandé a une bonne m-, hij is aan een goed
huis, ha delsbuis aanbevolen. bi- de banque, de
commission. d'expédition, wissel-, commissie-, expeditie -handel. - Huis, geslacht n., afkomst, familie f M- ill ustre, beroemd geslacht. La in- dAntriche. het Oostenrjksche huis. II a relevé sa m-,
hij heeft zijn geslacht. Zijne familie weder opgeholpen. - 11 sent son enfant de bonne in-, men ziet
het hem aan, dat hij van een goed geslacht. van
goeden huize is. - Trailer, Accommoder qn. en
enfant de bonne m-, iemand prachtig of heerlijk
onthalen; - ook: hem braaf afrossen. - [ Astrol.j
Les douze rn-s da soleil, de twaalf huizen der
zon, de twaalf teekens van den dierenriem. - (Loc.

I

-

pêchent de voir Ia ville, door al de huizen kan
men de stad, door al de boomen het bosch niet zien:
wie te veel op geringe bijzaken let, verliest vaak
de hoofdzaak uit het oog. II est 0 mettre aui
patties rn-s. C'est tin échappé des petites m-s, hij
hoort in 't gekkenhuis of dolhuis t'ituis, 't is een
gek, een onzinnige. Ce sont les petites rn-s ouvertas, dat is een regte dolhuisstreek. Cast Ia m- de
Dieu (do bon Dien), on ny toit ni on ny mange,
schraalhans is daar keukenmeid. Etre dans Ia m
du roi, vrij woning hebben, in de gevangenis zitten. z. ook BRÛLEIJR, BURON, CHARBONNIER, PAR(and. DESSUS), FEMME.
Maisoiinage, in. [Eaux et for.] Hoogstammig
hout n., dat voor den huizenbouw geveld wordt,
bouwhout, timmerhout n.
Maisonnée , f. (pop.) Gezamenlijke huisgenooten rn. p1.: Toute Ia m- est venue diner cltez

DESSUS

rnoi.

t Maisonner, v. n. Een huis bouwen of herbouwen. - t MAISONNER, V. a. Herbergen, huisvesten, logeren. (klein, lief huis n.
Maisonnette, f. (verklw. van maison) Huisje,
lilaistranee, f. Mar.] Korps n. scheeps -onderofficieren; bazen en kommandeurs der timmerwerven. Ecoles de in-, school f. voor werkbazen
(in de fransche oorlogshavens).
Maître, m. Meester, heer, gebieder, gezagvoerder. lion, mauvais ni-, goed, slecht meester. Chardier m-, een heer of meester zoeken; - ( fig.) nog
besluiteloos zijn, welke partij men kiezen zal. [Ecrit.] Nul na pent servir deux m-s, niemand
kan twee heeren (God en den Mammon) dienen;
ook: 't is moeijeljk twee posten, twee zaken te gelijk goed waar te nemen, te besturen. - (Pray.)

Tel rn-, tal valet, Les bons ni-s font les lions
valets, zoo heer, zoo knecht. II faut être cornpagnon de sa femme at m- de son cheval , men

moet zijne vrouw met zachtheid, zijn paard met
strengheid behandelen. Pour loan servir at loyal
être, da serviteur on deviant m-, wie wel doet,
wel ontmoet. z. ook COMPAGNON, CLERC, LOYER. Dien est le m- de l'uiiivars, God is de heer, opperheer, meester des heelals. Parlar en rn-, dun ton
da ni-, als meester, als gezagliebbcr, op bevélenden
toon spreken. 1 tanner, Sonnar en m-, hard (als
de keer des huizes) aankloppen, schellen. z. ook
CHACUN. - Se rendre rn- da qc., zich meester
van iets maken, iets overmeesteren, bemagtigen,
overweldigen. - ( fig.) Se randre ni- de in conversation , het hoogste woord in een gezelschap
voeren, den praat alleen hebben, aller aandacht
tot zich zelven bepalen. Se rendra m- dun incendie,
dune sédition, een brand beteugelen en blusschen,
een oproer dempen. Sc randra m- das esprits, des
oaurs, aller gemoederen, harten weten te winnen.
Etre m- de sas passions, meester van zijne driften
zijn, zijnqharlslogten in toom (in teugel, in bedwang)
houden. Etre rn- da soi, zich zelven beheerschen. Ce chanteur asi m- de sa voix, die zanger heeft
zijne stern in bedwang. Cat orateur est rn- de son
sujet, di redenaar is zijn onderwerp meester,
magti. Etre m- (le m-) da faire qc., vrijheid,
magt tot iets hebben, iets in zijne vrije keus hebben. Vous etas le rn-, Vous ètes hen le m-, gij
hebt maar te bevelen, het staat geheel aan u. Trouver son rn-, zijn' meester vinden, met iemand
te doen krijgen, die sterker, listiger, bekwamer,
enz. is. Vous etas mon m-, gij zijt mij de baas
(tot iemand door wien men in een spel, cefening,
enz. overwonnen is). Les anciens sont nos rn-s en
baaucoup da choses. de Ouden zijn ons in menig
opzigt de baas. - Meester, eigenaar in. Qui est
Ie m- de ce cheval, wie is de eigenaar van dit
paard ? wien komt dit paard toe? - ( Pray.) L'oeil
du m-, het oog, het toezigt, de waakzaamheid, de
naauwkeuri,qheid des meesters, des eigenaars. 11
-

q

ny a iian de tal qua loch du m-, l'oeil du mengraisse le cheval, Z. CLIEVAL. -- (fam.) II trouvara
rn-, 't zol zijn heer of meester wel vinden (van

prov.) Quand on voit brûler Ia m- (le son voisin,
On a raison d'avoir peur, eens anders schade of een gevonden voorwerp, waarvan men vermoedt,
schande behoort ons wijs te maken, wie zich aan dat het wel opgevraagd zal worden). L'argent n'a
anderen spierelt, spiegelt zich zacht. M- faite at point de in-, aan een stuk geld kan men niet zien
femme a faire, neem een huis, dat geheel klaar wien het toekomt. Meester, leermeester, onis, en eeve jonge vrouw, die gij zelf kunt op- derwijzer, leeraar ni. M- décriture, de dessin, de
telden. Fumée, pluie et femme sans raison, chas- danse, de musique. d'escrime (of darmas of an
sent l'homme de sa m- , rook, regen en een kwaad fait d'armas), d'arithrnétiqua, de langues, schrijf-,
wfjf, jagen een man uit zijn verblijf. Les rn-s em- teeken-, dans-, muzijk-, scherm-, reken-, taalmees-
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Ier. (Alen zeide vroeger M- ii écrire,dessinci,
a dancer. enz.) M- dëcole, shooi?nees1ei', onderwijzer van cene lagere school (nu liever instituteur
primaire). M- de pension, kostschoolhouder. 11d'études, Z. ETUDE. M- ès arts. z. ES. ( fig.) Le
temps est un grand m-, de tijd is een groot of
goed leermeester, mettertijd kan men veel leeren.
Jurer sur in parole du m-, bij 's meesters woord
zweren, blindelings de gevoelens van een ander,
dien men als zijn' meerdere erkent, aannemen en
verdedigen. - [ Man.] Avoir les pieds en m- a
danser, fransche of snfjdersbeenen hebben. Meester, zaakkundige, ervarene in eene kunst of wetensc/tap: Je men rapporte aux ni-s de l'art, Ik beroep mij op de meesters in de kunst. Hornère et
Virgile sont deux grands rn-s en podsie, 1-Joinerus
en Virgilius zijn twee proote meesters (voorbeelden,
lichten) in de dichtkunst. Cela est peint de main
de rn-, dat is door eene meester/wad geschilderd.
Ii dent en in-, hij schrijft meesterljk. Les ni-s do
Parnasse, de meesters, weiqevers op den Parnas,
de qroote dichters, wier werken als modellen beschouwd worden. Les ni-s de l'ëeole italienne
flamatde, de meesters, groote schilders der italiaansche, der vlaamsche school. - Meester, baas m.,
iemand, die behoorlijk in een der voormalige ombachtsqlden was opgenomen; hoofd n. van ccve
werkplaats. Il- cordorinier, macon, tailleur, weesIer schoenmaker, metselaar, kliêrmaker. Voila le
m- de eet atelier, ziedaar het hoofd, de meester
dier werkplaats. Adressez-vous au contre-m-, wend
U tot den meesterknecht, tot den opzipter; 5. ook
CONTRE -MAITRE. Passer qn. m-, iemand als weesIer in een gild opnemen; - (fig. et fain.) iemand
al etende wachtei, niet met het eten op iemand
wachten. II est passé rn- en fourlierie. hij is een
doorknede schok, een aartsfielt. - (Loc. prov.)
Les apprentis ne sont pas m-s, van leerlingen,
van beginnaars voet men niet te veel vorderen of
vergen. - Maître wordt ook bij andere woorden
gevoegd om den eerste onder zijns gelijken aan te
duiden: M- elere, hI- garcon, M- valet, Z. CLERC,
GARCON, VALET. - fain.) Un a- homme. Un
m- sire, een wakker, bekwaam man, een eerste baas
in zijn vak. Un m- lou, m- fripon, een eerste gek,
een aarts q aaawdief. -- M- Jaques, z. v. a. FACTOTEIM. z. ook ALIBOJON, COM1N; PETIT-MAÎTRE. -

(

[Anc. mil.] Une compagnie de cinquante in-s,
ccve kompagnie van 50 ruiters. Naam en
titel van velerlei personen, meester, opziener, opzigler, opperste, ens. - M- des ceremonies, z.

CEREMONIE. M- de in garde-robe,
ROBIER. I%l- d'hôtel, Z. HOTEL. M-

z. v. a. GARDE-

des offices, opzigter over de lagere ho/beambten. M- de in chainbre mix deniers, schatmeester des koninklijken
huizes. At- des comptes. rentmeester. M- des eaux
at forêts , houtvester. i%1- de Ia vénirie, jagermeester. M- de chapelle of de musique, kapelmeester.
- Ook met grand: Grand-m- des cérémonies, de
Ia vénérie, des eaux et forêts, etc., opper-ceremoniemeester, Oppe?jagtmeester, opperhoutvester, enz.
- {Anc. wil.] M- de cavalerie, de la milice, weester, bevelhebber der ruiterij, der voetknechten. Mdes arbalétriers, des engins, des mineurs, etc.,
meester der kruisboogsc h utters , der krijgstuigen,
der mijngravers, enz. - [Mar.] M- entretenu of
enkel M-, meester, baas, scleepsondero[Jicier. M- de
manoeuvre of d'ëquipage, schipper, eerste onderofficier. Second rn- de manoeuvre, bootsman en
schieman. Contre-rn- de manoeuvre, bootsinansen schiemans -maat. ru- cordier, louwslagersbaas.
M- diquipage dun port, bootsman van eeoc
werf of oorlogshaven. hI- canonnier dun port,
konstapel- majoor van eene werf. M- mhteur dun
port, masten-inzetter, boos-master eener werf. M- de
chaloupe, bootsman; kwartiermeester. M- cog, officiers-kok. M- arrnurier, baas-smid, geweermakersbaas. M-calfat, opper- kalfater. M- cbarpentier of de
hache, scheepstimmermans -baas, opperlimmerman.
M- pilote, timonier, eerste of opper-stuurman. M
valet, bottelier. - M- de garniture, tuigbaas, tulpmeester. fbi- voilier, opper-zeilmaker. M- gréeur, takelaarbaas. 4- de vaisseau, schipper, gezagvoerder,
koopvaardij -kapitien. r4- de port of de quai, havenmeester, kaaimeester. M- de bateau. de barque,
schipper, schuitevoerder. M- de serrurerie, bankwerker, sloteninakersbaas. M- perceur, foreur, boorde-r-, metaalboordersbaas. - M- de grave, droog-

baas (die niet het droogen van den tot stokc'isch bestemden cisc/s moet zorgen). —M. des hautes-oeuvres,
des lasses-oeuvres, Z. OEUVRE. - Somtijds wordt
maître ook bij namen, van levenlooze voorwerpen

gevoegd, ons het eerste. voornaamste in zijne soort
aan te duiden: hi- autel, Z. AUTEL. - Bot.] Le
rn- brin dune plante, de hoofdstengeis eener plant.
-- {Mar.j M- bau, M- couple, M- cable, etc., z.
JIAU, COUPLE, CaBLE, enz. M- gabari, grootspantmal n. - [Péche] M- tie palangie, z. v. a. MAtTRESSE-CORDE,--- [Tech.] Horlogieinokers -passer in.
met buitenwaarts gekeerde punten.
Maiti-esse, t. Meesteres, gebiedster, vrouw;
eigenares f. Boone, rnaiivaise in-, goede, slechte
mneesteres of gebiedster. La si- de Ia maison, de
vrouw des h'bizes, huisvrouw. La m- dune hOtellerie, de waardin van eeoc herberg. - (fig.) Rome
fut la m- do monde, Bone was de gebiedster, beheerscheres de' wereld. Cette femme est iii - dollernême, de ses passions, deze vrouw isnieester over
zich zelve, over hare driften. - Mees t eres, leermeesteres, onderwijzeres 1. M- de dessin, de musique, de chant, teeken-, muzijk-, zangmeesteres.
M- d'école, schoolmeesteres, schoolhoudster (weleer:
inatres) . !l- de pension. kostschoolhoudster. - C'est
one ni- fernnie, 't is ccve wak/wee, verstandige,
knappe vrouw;
(fan.) een kloek, fiksch, wijf,
een diedekker, eeoc vrouw, die de broek aan
heeft. - Petite-maitiesse, z. aid. - Minnares,
geliefde, beminde, vrijster I., meisje; - lie/je n.,
rn a t t r e 5 5 e, in a t r c s f. 11 couttise sa in- depuis
des anodes, hij vel/t sedert jaren naar zijn meisje,
h ij is sedert jaren met zijne beminde geëngageerd.
- Il a plusieurs ns-s, hijhoudt er verscheidene
maitressen, ii jes op na. - Maîtrec dient ook
even als maitre, om het eerste en voornaamste in
-

zijne soort aan le duiden: La in- niche dun pont,

de hoofdboog in . eener brug. La m- pièce dune
charpenle, het hoofdstuk van een timme r werk.
M- conduite des eaux, hoofdwaterleiding f. -[Bot.] M- branche, hoofdtak rn. - [Hoil. La

m- roue dune horloge, het groote beweegrad van
een uurwerk. - [Mar-1 M- levie, grootspant n.
M- varangue, grootste yang f., vranp van t grootste spant. M- côte, middelrib t., middelspant n. M
ancre, z. AINCRE. - [Pichef hI- coide, zware
vischljn f.
Maîtrine , f. Meesterschap , meesterreqt ii.,
hoedanigheid van meester in kunsten en ambachten (van 't voormalige gildestelsel). Gagner Ia in-,
Paivenir it Ja in-, me:stei of baas worden, h. t
nieesterregt verkrijgen, in 't gilde komen. Lettre
de in-, gildebrief in. - Grande in- of enkel iii-,
grootineesterscnap n. (in soininiqe orden) . —[Mus.]
Kapelmeesterscliap n.
iflaitriser, v. a. Als meestei beheerschen of
,regeren, den meester of den baas spelen; verweesleren, beineesleren, beheerschen, overheerschen. II
veut ni- ses égaux, hij wil over zijns gelijken als
meester regiren. - Ook zonder voorwerp: II veut
toujours in-, hij wil altijd den baas spelen. Alexandre a maltrisé toute l'Asie, Alexander heeft
geheel Mii overheerschi, onder 't juk gebragt.
- (fi (/ .) M- ses passions, ses penchants, zijne

hartstogten, neigingen beleerscien, bedwingen. -

M- Ja fortune, de fortuin dwingen, haar op zijne
zijde weten te krijgen. - SE MAITRISER, V. pr. Zich
zelven befeerschen of bedwingen; - beheerscht,
bedwongen worden.
-I- Iajagiié, in. [U. ii.], z. v. a. CORMORAN.
Maj ale, f. [Bot.] Melige sleuteibloeni t.

Majaufe, f. [Bot Soort van aardbezieplant t.
I Maje, adj. in. [Jur.]: Juga in-, voorzittend
re ter in. eener larere regtha
k.
n
Majesté, f. Majes t ei t, heerljklieid: hoogheid, qrootmaqtigheid, statigheid, defligheid, verhevenheid, voorlreffeljjkkeid t. La m- divine, de
goddelijke majesteit. La m- de Dieu, Gods heerlijkheld. La rn- des rois, de grootinagtigheid der kovingen. La in- royale, de koninklijke hoogheid.
inajesteil. - Admirez on pen la m- de ce temple,
bewonder toch de h,eerliikleid, statigheid van dezen
tempel. La in- th son visage, de deftigheid van zijn
gelaat. II prononca ce discours avec beaucoup de
in-, hij deed dezerede, verhandeling met veel deftigheid. .ctatigheid. .- Titel der gekroonde hoofden,
Majes t eit t.: Sa M- le mi, Ia reine, hare Mojesleitde
koning, de koningin. Plaise h Votre M-, het behage
--
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Uwe Majesteit. Leuis M-s, Hunne Majesteiten. SaM- kapitaal schrift n. - [ Cath.] La m-, het voorzanla reine d'Angleteire of Sa M- britannique, Hare gersambt (in sommige kerken).
(visch rn
Majesteit de koningin van Engeland. (Het gebruik
Makaira, m. [H. fl. ] Naam van een' zwaardwil, dat men, van keizers sprekende, bij Majesté
Maki, M. [H. n.j Snuitaap rn., spookdier n.,
het woord impérîale voegt; van koningen is de bij- een naar de apen gelijkend dierengeslacht, met
voeging van royale, in Frankrijk althans, niet ge- den snuit van een' vos (waartoe de makoko [lernur
bruikelijk.) - Majestneuseinent, adv. Op sta- catta] , de mangoe of bruine maki [lemur rnongooz]
tiqe, deftige, verhevene, as a e s t u e u s e wijze, met en de makibi [lemur makako] behooren), maki,
majesteit. - Majestueux, ease, adj. Statig, lemur rn.
statelijk, deftig, verheven, qrootsch, prachtig, koMal, m. Het kwade, al wat schadelijk, nadeeninklijk, majestueus.Spectacle m-, grooisch, lig, onaangenaam is, wat smart of verdriet ververheven schouwspel n. Démarche m-euse, deftige, oorzaakt, kwaad, leed, verdriet, onheil, ongeluk a.,
statige gang ni. Style m-, deftige, verheven, m a- ramp, kwaal f.; - gebrek n. ; - schade 1., letsel,
je s t U eu a e stijl in. - MAJESTUEUSE, f. [Bot.] nadeel, verlies n. M- physique, moral, natuurlijk,
Naam eener anjelier met groote bloem en stevigen zedelijk kwaad. L'homrnc est sujet is mille maux,
stengel.
de mensch is aan duizend kwalen, rampen onderMajetir, e, adj. Grooter, grootst, aanzienlijkst: worpen. II ny a pas de in- a cda, daarin steekt
La m-e partie de eet dent est incorrecte, het geen kwaad. Surmonter ses rnaux, zijne rampen,
grootste gedeelte van dit geschrift is onnaauwkeuonheilen, zijn leed te boven komen. Les rnaux de
rig. - Lettre m-e ofmajuscule, hoofdletter, groote la guerre, de rampen, schaden des oorlogs. Je ne
of kapitale letter 1. - (fig.) tloogstgewigtig, aller connais point de in- en lui, ik ken geen kwaad,
belangrjkst: Intirêt m-, Affaire rn-a, hoogst gewig
geen gebrek in hem. Avoir bien da m- a gagner
tige aangelegenheid, zaak f. Cause in-e, gebiedende, sa vie, veel moeite, veel zwoegens hebben om aan
allerbelangrijkste oorzaak of aangelégenheid f. -- den kost te komen. Avoir du in- k faire qc., iets
Force m-e , onwederstaunbare, hoogere magt f. - met weerzin doen. - Dire da in- dc son prochain,
[Cath.] Les ordres in-s, de hoogere wijdingen. kwaad van zijnen naaste spreken. - Tourner,
Excommunication ni-e, Z. EXCOMMUNICATION. - Expliquer, Prendre unc chose en rn-, eene zaak
[Mar.] Mats m -s, ondermasten rn. pi. Voiles in-es, verkeerd uitleggen, kwalijk opvatten, kwalijk nevoornaamste zeilen, hoofdzeilen rn. p1. Lieues m-es, men. - Tout le monde lui vent du in-, iedereen
groote mijlen f. p1. -- [Mus.] Ton of Mode rn- of is van hem afkeerig. Je ne lui souhaite point de
als subst. M- , harde toon rn., bovenstem t. Tierce rn-, ik wensch hem niets kwaads. Ii me veut rnni-e, groote tei's f. - [ Jeu] Tierce in-e, Quarte d'avoir dit cda, II men veut rn- of du m-, hij is
of Quatrièrne m-c, Quinte m-c, etc., drie, vier, boos op mij. omdat ik dat gezegd heb, hij wil 't op
vijf kaarten van e&ine kleur, die van het aas af op mij verhalen, wreken. Tout le in- est arrivé par
elkander volgen, groote derde, vierde, vijfde, enz. sa faute, hij draagt de schuld van al het ongeluk,
(Men zeidevroeger en zegt nog 'wel: Tierce, Quarte, leed, onheil. - Cda ne me touche at en bien ni
Quinte major.) - MAJEUR, E, adj. ei subst. Meer- en rn-, Z. BIEN. - Kwaad n., slechte daad, onderjarig, mondig; Fille m-c, meerderjarige doch- deugd t. 11 ne faut pas faire le m-, ada qu'il en
ter, mondig meisje. Les inajeurs, de meerderjarigen. arrive du bien, men mag geene slechte daad (geen
kwaad) doen, opdat daaruit iets goeds voorkome.
- MAJEURS, M. p1. Voorouders, voorvaderen
(ancètres). - MAJEURE, f. [Log.] Eerste of hoofd- II faut rendre Ie Men pour Ie mal, Z. BIEN. Induire qn. (1 mal, iemand tot de ondeugd, tot het
stelling 1. in eene sluitrede, in a or rn.
kwade verleiden. Penser it m-, slechte oogmerken
Major, adj. rn. et f. (alleen bij militaire graden in gebruik): Opper, ma jo or: Adj udant-rn-, hebben, op iets kwaads denken. - Mettre une
adjudant-majoor. Chirurgien-m- , chirurgija-ma- femme a in-, eene vrouw verleiden. - Kwaal 1.,
joor, eerste regiments-heelmeester. Tainbour, Trom- plaatselijk lijden n., ligchaainssmart, pijn f., wee n.
pette en- , tamboer-majoor, trompetter-majoor, .&voir rn- a la jambe, au bras, pijn aan het been,
hoofd der regiments-trommelslagers of trompetters. aan den arm hebben. Faire du m- a qn. , iemand
Sergent-rn-, sergeant-majoor, eerste onderofficier pijn, zeer doen. Gudrir un m-, eene kwaal
van eene compagnie. llonde-rn-, ronde van den genezen. Le rn- de ventre, de dents, de tête,
majoor, snajoors-ronde t. Mat-rn-, Z. ETA
T. -- MA- d'oreilles, d'yeux, de buik-, tand-, hoofd-, oor-,
JOR, m. [Mil.] Majoor, groot-majoor ni. M- du oogpfjn. Avoir m- au yentre,aux dents, ii la
régirnent, majoor van 't regiment. M- dc la place, tête, etc., buik-, tand-, hoofdpijn hebben. La
majoor van de vesting, plaats-majoor. M- gmnéral, tête me fait in-, mijn hoofd doet snij zeer.
majoor-generaal. - [ Mar.] M- de vaisseau, kaMon mal de tête est revenu, mijne hoofdpijn is
pitein-luitenant. M- de la tiotte of de l'cscadre, teruggekeerd. Mal de coeur, neiging tot braken,
majoor van de vloot of van 't eskader, chef van misselijkheid f. (nausde). M- St-Jean, M- caduc,
den algemeenen staf van een' admiraal.
Haut m-, M- sacré, z. v. a. EPILEPSIE. M- denMajorat, in. Voorregt des oudsten onder vele rant, barensweeen a. p1., barensnood rn. M- de
even naauw verwante erfgenamen, regt des oud- mère, z. v. a. HYSTERIE. M- d'Alep, de Phénicie,
sten, m a 0 r a a t fl.; - ook het goed des oudsten, M- St-Main, z. v. a. LEPRE. M- de Naples, des
dat telkens onqedeeld bij den oudste der familie Allemands. des Turcs, des chrétiens, M- francais,
blijft. - Majorataire, rn. Bezitter van een espagnol, indien, polonais, portugais, z. v. a. SY
majoraat.
PHIL1S, VÉROLE. M- blanc, M- d'aventure, z. v. a.
PANARIS. M- St-Antoine, St. -Firmin, Sainte-Ge
Maj ordonie, rn. Hofmeester, opperhofmees
ter, hofmaarschalk, aan de hoven van Italic en nevidve, z. v. a. ERYSIPELE. M- de terre, z. v. a.
aan dat van Spanje, majordomus (ital. mag- SCORBUT. M- de mer. zeeziekte t. M- de misère,
giordomo); ook z. v. a. rnaire du palais, z. z. V. a. PELLAGRE. M- St.-Lazare, z. v. a. ELEonder MA1RE. - [Aim. mar.] Meester der levens- PH4NTIASIS. M- Sainte-Marie, melaatschheid t.;
schurft f. en a. M- de Siam, gele koorts. - [Vémiddelen, proviandrneester.
Majorique, f. Vaatwerk n. uit fijn leem met tér.] M- dane, ezelsziekte f., kloof aan de hoefkroon
wit glazuur en kunstig beschilderd, majolica t. van 't paard en vooral van den ezel. M- de feu
Majorité, f. [Jur.[ Mondigheid, meerderjarig- of d' Espagne, hersen- of hersenvliesontsteking f.,
heid, maj orenni teit f. - [[tij!. et Mar.] Ge- vuur a. bij de paarden. - M- de ceri, hertsziekte,
nerale staf m., majoriteit 1.; - weleer ook: kramp, klem t. (bij paarden). M- de garrot, de
majoorspiaats f. - Meerderheid f. of overwigt n. rognon, kneuzing, schaving f. (door de drukking
der stemmen in eene vergadering; - meerderheid, van den zadel of eene andere oorzaak) . M- de
de partij, welke doorgaans de meeste stemmen ver- pied, z. v. a. FOURCHET. M- de taupe, Z. TAUPE. eenigt, m aj 0 r i t e i t t. M- absolve, volstrekte (Prov.) M- d'autrui nest que songe, niemand
meerderheid, de helft der uitgebragle stemmen met hinkt aan een andermans zeer. M- sur in- nest
nog émne. M- relative, betrekkelijke meerderheid, pas santé, de eene kwaal geneest de andere niet;
hoogst getal stemmen, door din' der mededingers er volgt slag op slag, ongeluk op ongeluk. M- sur
verkregen. - Bijuitbreiding: Meerderheid, grootst m- est santé, of: Santé nest pas santé, mais insur m- (of maladie) est santé, (la/fe, niet wel vergedeelte van eene vergadering, een regiment, enz.
Majuscule, adj. Een weinig grooter. Lettre, taalbare woordspeling, berustende op de gelijkluiCaractèrc rn-, of als subst. MAJUSCULE, t. Groote dendheid van het woord santé, gezondheid, en
of hoofdletter, kapitale letter f. - [Dipl.] Ecriture sans t, zonder t, ongeveer als of men in 't nederm-, schrift n. dat geheel uit hoofdletters bestaat, duitsch wilde zeggen: ramp op ramp is zonder wee,
-

,
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maar welvaart is niet zonder wee, of: de koestallen zijn zonder vee, maar de vlieringen zijn niet
zonder vee), Chacun sent son m-, ieder voelt zijn
zeer, elk heeft zijn pakje te dragen. Aux grands
maux les grands remôdes, zachte meesters (heelmeesters) maken stinkende wonden, op een' ruwen
kwast past eene scherpe bijl. Rage d'amour fait
passer Ie ui- de dents, de minnegloed verdrijft de
kiespijn (allerlei liqchaamsljden). Le m- vient it
clieval et retourne boiteux et contreval, de ziekte
komt te paard en vertrekt te voet. (Pray.) De
deux maux ii faut éviter Ie pim, van twee kwa
len moet men 't minste kiezen. A. force de m- tout
ira bien, als de nood het hoogst is, is vaak de redding nabij; ook bij 't grootste leed moet men niet
wanhopen. z. ook cnua. - MAL, M. [H. n.]
Wentelaar of meirval m., de grootste europésche
riviervisch (silure). MAL, adv. Slecht, kwalijk, erg, op slechte, verkeerde wijze, in onqunstiqen
staat: II a m- fait ses affaires, hij heeft zijne zaken
slecht gedaan. Ii est fort ni- vêtu, hij is zeer slecht
gekleed. J'ai m- entendu, ik heb kwalijk, verkeerd
çwhoord. II n'écrit pas in-, hij schrijft niet slecht.
Un mot in- interprêtd, een slecht vertaald, verklaard woord n. - Etre lit- avec qn , tact iemand
oneens, oneenig zijn, niet op een' goeden, voet met
iemand staan. Mettre qn. m- avec un autre, iemand
met een ander in oneenigheid brengen. Cela vous
sled in-, dat staat u kwalijk. - (Prov.) M- vit,
qui re s'amende, die leeft slecht, die zich niet
betert. - Etre m-, ziek, ernstig ziekzijn. Ce malade est bien m-, va trés-rn-, die zieke is in gevaarlijken toestand of (pop.) ligt slecht. — Se trouver m-, zich onpasselijk bevinden, niet wil zijn,
kwalijk zijn; /laauw worden. - ( fig.) Ii s'est introuvé de tie vous avoir obéi, 't is hem kwalijk
bekomen, 't heeft hem berouwd, dat hij u niet heeft
gehoorzaamd. Si vous Ie faites, ii vous cii prendra
in- , wanneer gij het doet, zal hij 't u kwalijk nemen.
Milabathi'e of ook Malabathrum, (pr.
—tro -me), in. [Bot.j Soort van, indische laurierbladeren, eenigzins naar kruidnagelen riekende. Malabathrintim, in. (pr. ----nome) [Pharm.j
Zalf f. uit die plant. (I'ATAIIASSE.
Malaberte, Malabeste, f. [Mar.], z. v. a.
S Malaehe, f. [Méd.] Weekmakend middel n.
Malachite, m. Groen koolzuur kopererts, atlaserts, schriksteen, in a 1 a c h i e t in.
Malacie, f [Md.j Ziekelijke, tegennatuurbfrke
trek in . naar zékere, dikwijls ongezonde, schadelijke
of walgelijke spijzen, inz. bij zwangere vrouwen,
belustheid f.
Malacoderme, adj. Weekhuidiq, met weeke
huid. - MALACODERMES, in. pi. Weekdieren (mollusques). - Malacolithe, m. [Minér.] Weeksteen m., eene aan den augiet verwante steensoort,
sahlith, malakoljth m. —Malaeologie,f.
[Didact. ] Leer t. van de weekdieren. - Mala
cologique, adj. Die leer betreffend. - Malacoan tioptérygien, ne, adj. [Fl. n.j Met eene
enkele weeke rugvin. - Malacophylle, adj.
[Bot.] Met wee/ce, zacht aanvoelende bladeren. Malacoptère, adj. [H. n.] Met wee/ce, zij
achtige vederen. - Malaeoptérygien ne,
e, adj.
[H. n. ] Met weeke vinnen. - Malacorhyn
que, adj. [1:1. in.] Met weeken snavel. - Malacosarcose, f. [Méd. Weekheid, slapheid van
't vleesch. - Malacosowe, adj. [FL. n. Met
week lijf. - Malacostéose, f. [Méd. Beenderverweeking f. - Malaeostracés, m.pl. [H. n. ]
Weekschalige dieren n. pl., kreeften m. pl., krabben f. p1. met bewégeljke oogn. - Malacoxy
Ie, m. [Bot.] Giftappelboom in. (ook mapou geheeten). -- Malacozoaires, m. p1. Weekdieren n. p1.
S Malactiqite, adj., z. V. a. EMOLLIENT.
Malade, adj. Ziek, krank, ongesteld, lijdend.
11 est m- an lit, hij ligt ziek te bed. EHe est m
11 Ia mort, it mourir, it l'extrémitd, zij is doodziek,
clooclkrank, zij ligt op sterven. Son frère est inde Ia fièvre, de la petite vérole, zijn broeder ligt
ziek aan de koorts, aan de kinderziekte. Tomber
m-, ziek worden. II a lair m-, hij ziet er ziekelijk
uit. - Ook van ligchaamsdeelen, van dieren, en
bij uitbreiding van alles wat wegkwijnt, wat zijne
eigenaardige hoedanigheid of kracht heeft verloren:
Avoir un bras m-, een' zieken, lijdenden arm hebben. Un clsien m-, een zieke hond m. Un arbre
o
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in-, een zieke, kwijnende boom in. Un Etat in- , een
kwijnende Staat in. Une institution m-, eene kwijnende instelling. Un aimant in-, een verzwakte
magneet of zeilsteen in. - Une bourse in-, eene
kranke, ledige of bijna ledige beurs f. - II est m
(I'esprit, hij is niet wel bij zinnen. 11 est plus ind'esprit que de corps, hij is zieker naar den geest
of 't gemoed dan naar 't ligchaain. Imagination
in-, ziekelijke, ontstelde verbeelding I. -- (Loc.
pray.) Estbien in - qui en meurt, of II Wen mouri'a
que les plus in-s, daaraan zal niemand sterven. MALADE, in. et f. Zieke, kranke in. en t. Le, Ia
in- est hors de danger, de zieke is buiten gevaar.
Ii fait le in-, hij houdt zich ziek. - Maladie, f.
Ziekte, krankheid, krankte, ongesteldheid. Une ininortelle, eene doodeljke ziekte. II a inauvais visage, ii couve quelque m-, hij ziet er slecht uit,
/tj heeft eene ziekte onder de leden. Contracter,
Gagner une in-, Etre atteint dune m-, eene ziekte
krijgen. Relever de in-, van eene ziekte herstellen
of opkomen. - M- bleue, jaune, noire, z. v. a.
CYANOSE, JAUNISSE, MELÉNA. Nl- imaginaire, z. v. a.
HYPOCHONDRIE. M- nerveuse, z. v. a. NÉVROSE.
M- du pays, Z. V. a. NOSTALGIE. M- pédiculaire,
z v. a. PHTHIRIASE. M- vénérienne, z. v. a. sy
PHILIS. - II a Ja in-, hij heeft de ziekte (de heerschende landsziekte, cholera, pest enz.) gekregen. Les in-s des animaux, des plantes, de ziekten desdieren, der planten. - ( fig.) Les passions sont les
in-s de I'âme, de hartstogten zijn de ziekten der
ziel. La in- dun Etat, de ziekte, de kwijnende, verachterende toestand van eenen Staat. - ( fig.)
Overdreven zucht f. tot iets. II aline fort les tableaux, les flours, eest sa in-, hij hmsdt veel van
schilderen, van bloemen, dat is zijne zucht, zijn
hartstogt. Ii a Ia in- du jeu, hij is speelziek. (Loc. pray.) C'est une in- de fenitnes. 't heeft
niets le beduiden. - Maladif, ive, adj. Ziekelijk, sukkelend, zwakkelijk.- 11 est dune complexion
in-lye, hij is van een ziekelijk geste!. - Maladiveté, 1. [Mud. j Ziekeljkheid , zwakkelijkheid,
zwakke gezondheid f. -- Maladi-erie, f. Lazarus- of leprozenhuis n., ziekenhuis voor melaatschen (léprosei'ie, ladrerie).
Maladresse,f. Onhandigheid, onbehendigheid,
ongeschiktheid, lompheid f. La in- de eet ouvrier,
de onhandigheid van dezen werkman. II est dune
extreme in - en tout, hij vat alles zeer onhandig
aan. - ( fig.) II y a de Ia in- it se justi fi er par de
telles raisons, 't verraadt onverstand, zich met
zoodanige redenen le regtvaardigen. - Maladroit, e, ad J. Onhandig, lamp. onbehendig; onverstandig, onoverlegd. - Ii est in - en tout ce
quil fait, hij is onhandig in al wat hij doet. Rdponse in-c, onverstandig, linksch antwoord n.
- Als subst. in. en 1. Onhandig, linksch mensch,
lomperd m., onhandige vrouw f. - Maladroiterneut, adv. Op onhandige, lompe wijze.
Malaga, in . [Coin. ] Malaga-wijn in.; Malagarazjjnen f. p1.
Malagina of Malagine, in. [Méd.j Verzachtende of verweekende omslag m., verweekenci
middel, malagnia n.
Malagrner, v. a., Z. AMALGAMER.
-

Malagnette, f. [Bot.], Z. V. a. CARDAMOME.
Malai, in., Z. MALAIS.
Malaire, adj. [Anat.1 Tot de wangen of de

kaken behoorend: Os in-, kakebeen n.
Malais, e, wij. Maleisch: Coutuines, ctoeurs
in-es, maleische gewoonten, zeden 1. p1. Langue
in-c of als subst. MALAIS, in. Maleische taal f.,
maleisch n. - MALAIS, in., -E, f. Maleijer in.,
maleisclse vrouw f. Les in-, de Maleijers, een afzonderlijk menschenras in 4chter-..4zid en op de
eilanden van de Indische zee, het maleische ras.
litalaisance, f., z. v. a. MALAISE, EMBARRAS.
Malaise, in. Ligchameljk kwalijk-bevinden ii.;
onaangename gewaarwording, onbehageljkheid, ongelegenheid f., ongemak n., nëtelige omstandigheid f.,
geidsgebrek n. Voir qn. dans le in-, iemand in
netelige, kommerljke omstandigheden, in achteruitgang van zaken enz. zien. Ii sent, II éprouve du
in-, hij is niet op zijn gemak; hij is niet regt wel.
- Malaisé, C, adj. Niet gemakkelijk of ligt,
moeijeljk, bezwaarlijk, ongemaickeljk; - geen gemak aanbrengend, lastig in 't gebruik; - bekrompen in geldmiddelen, onvermogend. Cda nest pas
Si In-, que vous croyez, dat is zoo snoeijeljk, zwaar
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niet, als gij meent. Une voittue ni -a, een ongemakkeljk rijtuig. - Gens m-s, lieden, die in bekrompen omstandigheden leven, (lie zich moeten behelpen,
onbemiddelde lieden. — Mala.isénient, adv. Op
moeijeljke, bezwaarlf4ke wijze, moeijeljk, ongemakkeljic, bezwaarlijk.
Malaîsien, ne, adj., z. V. a. MALAIS.
Malainiris, m. [Bot.] Naam eener pepersoort.
Malandre, 1. Constr.j Rotte kwast in 't hout,
uilige kwast, nil, jaardepoot ni. - MALANDRES. 1.
p1. [Vétér. ] Kloven of kenen 1. p1. in dc kniebogen
1er paarden. - [ Méd.I Melaatschachtiqe uitslag ni.
- z. ook sunos. - IaIandreux, eiise, adj.:
Bols m-, rottig, beschadigd hout n. - Cheval rnmet kniekloven behebct paard n. - Malaudrie, f.
[Méd.J, z. V. 0. MALANDPES.
Malandrin, m. (oorspronkelijk de naam van
arabische en egypttsche strautroovers ten tijde der
kruistoqten) Straatroover, struikroover; schelm,
schurk m.
S Ma1appris, e, adj. Slecht opgevoed, onwellevend, oninanierlijk, lamp. - Ook als subst.
1 0. en 1. Cest. tin m-, une in-e, 't is een onnzanierlijk mensch, eenc vrouw zonder opvoeding.
S Malapre, in. (bedorven van mal-apte) [Ty
ogrj Onkundige zelter, die te naauwernood zijne
opij kan lezen.
Mal a propos, adv. 'Jeu onpas, ontijdig, ongelegen (z. PROPOS).
Malaptère, wij., Z. V. a. MALACOPTERYGLEN.
Malaptérure, m. [H. n.] Elektrische meirval
of wentelaar ill.. inz. in den Nijl en den Senegal,
door de Arabieren r a a s C ii of bliksem geheeten.
Malarmat, Tfl. [IE. n. ] Gevorkte knorhaan rn.
[trigia cataphracta].
Malard . Malart, rn [U. n.j Naam van den
woerd (mannetjes-eend) in sommige departementen.
Malate, m. [Chim.] Appelzuur zout n. M
d'alu mine, appeizure aluinaarde f.
Malattilse, f., z. v. a. MALACHITE.
.

-

r

Malaventure,
aventure).

f. Ongeval, ongeluk ii. (rnés-

Malavisé, e, adj. Onbedacht, onberaden, On-

bezonnen, onvoorzigtig; onverstandig. Je fus bien
m-, lorsque je rn'engageai dans ceUe affaire, ik

was zeer onbezonnen, toen ik mij met die zaak in-

liet, in die zaak wikkelde. - Ook als subst. in.
en f.: een of eene onbezonnene: VOUS ètes un in-,
une ni -a (IC parler de Ja sorte, 't is onbezonnen,
onvoorziqtig van u, ZOO te spreken. - Mala
visément, adv. Op onbezonnen wijze.

-

Malaxation,

f.

[Pharm.] Weekmaking

f.,

inz. het weekkneden van pleisters. - Malaxer,
V. 0. Week, lenig maken (&. v. harde stollen in

liet part. passé is ook adj.: Emolie, enz.).
plâtre bien malaxé, goed weelegeknede pleister f.
Malaxis, Malaxide, f. [Bot.] Plant van
,

t geslacht der orchis- of stundelkruiden.

Mal -bâti, e,

adj. (fain.) Onbevallig of lomp

van liqchaa'msbouw, slecht gebouwd; mismaakt,
wanschapen: Un grand corps in-, of als subst.: Un
grand in-, een groot misinaakt mensch, een plompe,

vierkante kerel.(ken op eenen berg.
Malberge, f. [Hist.] Vergadering f. der Franlilalbeste, 10.., Z. v. a. MALAISERTE.
Malborough, Maihi-ouck , in. Beroemd,

fransch volkslied ii. op den engeischen veldheer
Marlborough; de door ge/meel Europa ver-

spreide marschwijs van dat lied; oude fransche
contredans in. — [Corn.] Zikere kortharige lipte
stof met kleine teekeningen, maibroek n. - [El. n.]
Malbroek in., een benqaalsche aap, naauw verwant
aan den hoedaap (bonnet chinois). - [Tech.]
Roue h La rn-, rad n. moet breeds veilingen.
Malcontent, e, adj. Ontevreden, maar half
tevreden (inz. van meerderen niet hunne minderen.
— [Pol.] Lesrn -s, de onvergenoegden met de landsregéring, de mnaicontenten in. p1. — -- a LA

MALCONTENT, adv.: Faire couper ses cheveux it

mannelijk kind n., hind nou 't mannelijk geslacht,

jongen. Perdrix rn-, mannetjes-patrijs in. — Plante
in-, Palmier in-, mannelijke plant f., palmnboom in.
Cello planle porte des Ileurs in -s et des fleurs
fernelles sur le rnêrne pied, deze plant draagt

mannelijke en vrouwelijke bloemen op denzeifden.
stengel. — (fig.) Mannelijk, sterk, krachtig, vol

uitdrukking, gespierd, kloek, forsch, stout, moedig:

Voix in - mannelijke, zware stem t. Courage in-,
mannelijke moed in. St le rn-, gespierde, krachtige,
nadmukkeljke stijl in . Eloquence in-, mannelijke,
deftige welsprekendheid. Contours in-s, krachtige,
y

sterke onttrekken in. p1. - [Tech.] Partie of
Bi'anclie in- des ciseaux, tenailles, forces, etc.,

be'wégeijke arm in., repterbiad n. van metaalscimaren, tangen, enz. — [ Call.] Trait in-, fiksclie,
krachtige jennelrek in . Caractère, Ecriture ff1-,

mannelijke letter of hand 1. -

[Mar.] Bâtiment

in-, goed zeebouwend schip n. - La nier était
trhs-tui-, de zee liep zeer hoog, was zeer verbolgen.
- [Bot.] Encens in -, indische wierook in . —
MitLE, HI. Mannelijk wezen n., man in.; mannetje ii.

(van een dier). La valeur est le partage du in -,
de dapperheid is het deel des mans. Le in - de La
braids, het mannetjes schaap, de ram in. - (pop.)
Cast un laid, vilain in-, t is een leelijk, wanstaltij, hatelijk mnensch. C'est Un franc, bon in -, t is
een fiksche, kloeke vent. - (Prov.), Z. ÉvERVIER.
'

'

Maleheste, f., Malebet, in ., z. MALABERTE.

Malebête, f. Gevaarlijk mensch in., menscim,
die niet te vertrouwen is.
t Malebosse, f. Groote hult of bogchel in. —
-

d.] Pestbuil t.
[Mi

Malehoaclie, f. (weleer) Kwaadsprekendheid t.
(midisance); - (nu) stiilcende adem m.
Malédletion, f. Vloek in ., vervloeking, ver-

wensching f. Charger qn. le in -s, iemand vervloeken. 11 recut Ja in- de son père, hij ontving zijns
vaders vloek. La in- estsur cette maison, er ligt
een vloek, een onzalig lot op dit huis. - M-! vervloekt! (zelden dan op het tooneel gehoord).
Male -façon, t., z. MALFAÇON.
S Male -faini, t. Groote honger in . A ce métier

in-, bij dit handwerk sterft men van
honger.
Maléfice, in . Be(ooveri'ng, beheksinq; hekserij,

on meurt de

zwarte kunst t. - Matéfiejé, e, adj. Betoovemamid, behekst. — (fani.) Cet homme est in- par Ja
nature, die man is door de natuur stiefinoederljk
befianileld. — Matéfiqlle, adj. [Astrol.] Kwaaddoemt (door de astrologen, inz. gezegd van de piaveten Mars en Saturnus [rnaleflcesj , waaraan zij
een' schadelijken invloed toeschreven.

1 Maletnent, ado., z. v. a. MALHEUREUSEMENT.

--

1 Maleniort, t. Ongelukkige, jammerlijke (lood.
t Maleiiconti'e, t. (vroeger ook Maleneontbre) (fain.) Kwade ontmoeting f., ongeval,
-

ongeluk ii., tegenheid t. 11 vous arrivera m-, er
zal u een ongeluk overkomen. - (Proc.) Qui se
soucie m- lui vient, wie een ongeluk vreest, dien
treft het. -: Malencontreusenieiit, adv. By
ongeval, by ongeluk. - Maleiicoiitreux, ease,
adj. Ongelukkig, rampspoedig; onheil aanbrengend.
1 Malengili, 111. Bedrog n. (fourberie, trom-

perle).

S Mat-en-point,

adv. (fam.) Inslechten staat,
slecht gesteld (wat de fortuin of de gezondheid be-

treft).
Malentendu,

e, adj. Kwalijk begrepen, ve r
keerd otworpen of inqeriqt: Ouvrage, Bâtiment

in -. - MALENTENDTJ, ret. Misverstand n., dwaling,
verkeerde opvatting I. 11 y a du m- dans cette affaire , er is een misverstand bij deze zaak.

.i Male -fluit, t. Slechte, onrustige, slapelooze
-

nacht in.
(der olie.
Maléolenee,f Oliestank, onaangename reuk m.
Malepeste, interj. (fam.) Verduiveld! le droes!
de duiker!

t Malerage, 1. hevig verlangen n. IL a Ia in-

--

de fain, hij is zoo hongerig als een wolf, hij heeft
den geeuwhonger.
Mal -disant, e, adj., z. V. a. MED1SANT.
Males, in. p1. [Mar.] , z. v. a. AIGUILLOTS.
Maldonne, t. (fam.) [Jeu] Het vergeven (verMales -seniaines, f, p1. (fam.), z. v. a. MENkeerd geven) der kaarten: II faut refaire, ii y a STRUES) (Ook in sing.: EIJe a sa male -sernaine).
rn-, er moet op nieuw gegeven worden, de kaart
Malestran, lit. [Péche] Sardijnen in . pi., die

Ia in-, zich het haar zeer kort doen afsnijden. S Ma1eo&tentenient, in. Ontevredenheid t.

is vergeven.

Male, adj. Mannelijk, vein 't mannelijk geslacht,
tot liet mannelijk geslacht behoorend: Enfant in-,

in de pekel gelegd zijn, alvorens zij in de vaten
gepakt worden.
Mal -être, in. Voorbijgaande ongeste l dheid, on-

I
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pcsselijk1zeid f., kwalijk bevinden n. --- Bekrmnpen
[ortuinsrnnstancliql,eden t. pl.
MaIetFosse, f. [Cuit.] Oud re(ii Ii. of irnpost m. 07) fiLLIt en horenvee.
MaIévok, ach. (fain.) Kwaadwillig, on gene-

gen: Voilh, lecteur bénévo!e nu to-, lout ce que
j'ai h te dire.
Malfaçon, t. Misstand, wanstand tij., foul f.,

gebrek n. aan eenig gemaakt werk. II y a de
Ja rna cet habit, ei' is een gebrek, een miss t and aan dit
kleed.(fig.) Bedrog n., ontrouwe handelwijze f.
II a de Ja ni- h cela, hier slecht bedrog achter.
MaJfaii-e, V. (I. (alleen in den in/in. in gebruik)
Kwaad doen, schaden, henadeelen, kwalijk handelen: II est enclin it ni-, Îij/ is genegen lot kwaad
doen. Maifaisanee, f. Boosoardighetd, kwaadwilligheid, flei(infj f tot kwaad. doen: 11 a dotind
des preures de in-, hij heeft blijken van boosaac
digheid gegeven. - 11 a1filsant, e, (rij. lionsaardig, kwaadaardig, kwaadwillig; - schadelijk,
nadeelig. II est dune humeur rn -c, hij heeft een'
boozen, kwaadwilligen aard. - Les \iDS frelatds
sont ru-s, cle vervalschte wijnen zijn nadeelig,
schadelijk. - MafaJt, e, adj. Mismaakt,
staltig, misvormd„
misvorind, leelijic (van personen); slecht ingerigt of ttitevoeîd, slecht gemaakt (van zaken).
- Malfaitenr, ni.. - ti 'ice, 1. Kwaaddoenco,
booswicht, misdadiger. boosdoener in., iswaaddoenster, misdadicsiei' f. 11 faut punir les nalfaiteurs,
men enact de 1)005Wichtefl straffen.
Malfarné, e, cr/f. In een kwaad gerucht, in
een' slee/den. naam, IC kwader faam staande. Les
-

gens ns s o it excius des charges puiliques, de
te kwader fount staande menschen voeden ran de

openlijke ornlitcn nitgeslotcn. - MALFAMEES of
MALNOMMEES, f. p! [Bot.] Naam van SO!nifllfje
onschadelijke cuphorbiaas of wolfsmnelkplanten in
de fiansche koloniën,
t Magraeieusement , aft . 01) onbevallige,

onheusche, onbeleefde wijze. - MaIraeieix,

ieuse, adj. (fain.) Onheuscli, onbeleefd, OflU'ellevend, boersci,, lamp: RdpOflSe iii -louse. onbeleefd
antwoord n. Enfant ni-, onwellevend, toll);) kind n.
Ma!grh. »10113. (oudtfj (!,.s Maiigré) in Wellwil, tegen den zin (van ielilaCd) . tegen wil en dank,
ondanks, in .c/lj)l Val), trots, niette genstaande. 11
la fait in- son pOre, hij heeft het in welrwil van
2 1nCfl Vadel' gedaan. On ly ollli g era ill- lui, men
zal hem daartoe noodzaken, hij moge willen of
viel, inca zal hem zijns ondanks, tegen wil en clank
daartoe dwingen.
1 est parti rn- mes instances, hij
1
is vertrokken, niettegenstaande mijne dringende
bede. - MALGRE QUE, bc. conj. (alleen met het
werkwoord avoir te gebruiken) Ofschoon, alhoewel, al: Pd- que vous en aez, al zijt gij ertegen.
ofschoon gij liet ongaarne hebt of ziet.
Malhahile, adj. Ongeschikt, onhandig, onbedreven, onbekwaam, onervaren: II est in- dans Ces
affaires, hij is onbedreven in die zaken. - Mathabilernent, ode. Op ongeschikte, onbekv'arne
wij
ze. - Malhahilete, f. Ongeschiklheid, onhandigheid, onbedrevenheid, onbekwaamheid, oner-

varen heid 1. : Sa m- lui a fait eerdre son emploi.

Zijne ongeschiktheid heeft hem zijn ambt doen vel':
liezen.
Malherbe, f, [Boij , z. V. a. .DENTELAIIIE. [ADC. praY.] M- Crolt loujours , onkruid vergaat 1)/ct.
Malheur, m. Ongeluk n., tegenspoed, rampspoed in.; onheil n. ramp 1., slag m., onoeval n.,
tegenheid, wederwaardigheid f. Le m- le poursuit,
het ongeluk, (Ie teqenspoed vervolgt hem. Le in- a
voulu, que son ennemi s'y tronvât, aussi, het ongeluk wilde. (lat Zij?) vijand er zich ook bevond 11
Jul est arrivé un m-, c'i' is hem een onheil, vagevat overkomen. 11 succoinbera ii faut de rn-s, hij
zal onder zoo vele rampspoeden bezwijken. Les
m S de Ja vie, de wederwaardigheden des levens.
Cela porte m-, dat brengt, kondigt onheil aan. Depuis quelque Iernps Ie in- lui en veut, sedert
een/gen tijd loopt hem alles legen. - MALHEUR ("I,
(soort van verwensching en bedrei gi ng) Wee: Maux impies! wee den goddeloozen! i%'l- h ceux, qui
l'ont dit, wee denqenen, die het gezegd hebben. Oak met sur: Id- sur (lix et sur leurs enfants!
wee over hen en hunne kinderen! - (Prov.) A
quelque chose in- est bon, daar is geen ongeluk
zoo groat, of er is een geluk tij, alle kwaad
heeft zijn haat. tin m- ne vient 1auais SPUl, een

ongeluk komt nooit al/een. Le ni- nest jas toujours h Ja porte dun iiauvre homme, na regen
komt zonneschijn, 'I kas vei'keeren. Z. ook HEUI.
- PAR MALHEUR, lot'. odv.Bij ongeluk, ongelukkip. II tolnila par ni-, hij viel bij ongeluk. NJaheu-eusenient, ad. (oudt ijds nok it Ja
maiheure) Bij on c/uk, op ongelukkige wijze,
ongelukkig. II arriva ni-, het gebeurde bij 01)9e/uk.
11 est mortns-, hij is ongelukkig, op ccve ongelukkige wijze gestorven. -- Malheureux, euse,
adj. Ongelukkig, rampspoedig, rampzalig, ellendig,
beklagenswaardig, ,jalfl)ael lijk; onfortuinlijk; onhei/spel/end, onheilbrengend, nadeelig, schadelijk:
II y a des hommes in parleili's faufes, er zijn
mcnscbien, (lie I/aol' /)Ufli)C eigene schuld ongelukkig
zijn. 11 est dans un dial in-, hij is in een' ellendi(Jell toestand. Ii n)bne une vie ni-euse, hg leidt,
voert een beklagenswaardig, jammerlijk leven.
Je suis in- an jeu, ik ben ongelukkig, onfortuinlijk
in het spel. - Avoir, Faire une fin nl-euse, ongelukkig aan zijn einde komen. Avoii' Ia main
m-euse, eeoc ongelukkige hand hebben (van iemand,
die alles breekt; van een speler, (lie slechte kaarten
geeft; van een heelmeester, wiens operatiCn zelden
gelukken, enz.) - Une constellation m-euse, een ongelukkig, onheilspellend gesternte n. Les ni- effets
de Jerreur, (le schadelijke, jam'merlfjke gevolgen n.
p1. der dma//sip. - Phsionomie m-euse, ongunstig
voorkomen of ge/clot I). '- M- écrivain, erbarmelijk,
slecht schrijver Di. ii a Ja mimoire rn -nose , hij
heeft een slee/it geheugen. - (fain.) En in- (mner ,
een schraal, ontoereikend middagniaal 11. Je nal
qu'uiie m-euse pièce cia cinq francs. ik heb niets
dan een ellendig v'ij/[roncsstuk. - (Joe. »10V.) II
es!. m- en fricassee. Z. FRWASSEE. --- MA[JIEUnEux, ni, -EUSE. f. Ongelukkige, ellendige; siioode.
eerlooze m. en f. II 'nut avoircompassion des rn-,
men moet medelijden hebben met cle ongelukhiigen
Q.i'avez-vous fait, ni-? wat hebt gij gedaan. onge lukirige, cllen(b'iqe? -- 11 faut. cliasser ce a- , gij
moet dien deugniet. booswicht, schaik we'9agen.
C', et ))C fl1 en e t m((nrl)qll)oal
z. GIBET.
MaIJionute. a/j. 'an personen ('1) zaken
Onwellevend, o'nwelvoegeljk, onfatsoenlijk, onbeleefd, onhoffelijk: FLo:nnie. Conduite us-, onwellevend man in., onf(itsoeliljk gedrag n. - Oneerlijk,
slee/it, zonder eer of 'reglschapenheid (in deze beteekenis altijd vOör het subst.).' 1',l- homme, slecht
oneerlijk iflellsCh. (vq/. LIONNETE en J)EsUONNETE).
- Maltioun ttemeiit, adv. Onbeleefde/ijk, op
onbeleefde, onbetamelijke, ook: op oneerlijke wijze.
- MsiJboiinttvté, 1. Onbetameljjkheid, onbeleefdheid, onhe'u,cehheid, onue/voege/j/îheid, onkoffelijk/ceid f.
Malice, f. Boosheid, kwaadwilligheid',met sluwheid, en list gepaard) , arglistigheid f., neiging om
kwaad te doel); zucht om het be!agehelfjke en verkeerde ie la/kelen, om de lachwekkende zijde van
ren voorwerp of een persoon le doen uitkomen;
selwikuieid 1., moedwil in., guitei"(j f., moedwillige
streek n. of poets f. C'est une m- noire, quil ne
faut pas laisser in)punie, 't is eene afschuwelijke,
duivelsche boosheid, die niet ongestraft moet blijven.
Ii Ja fait par m-, hij heef/ het uit moedwilligheid,
uit sehalkkeid gedaan. C'est tin homme sans m-,
't is een man zonder arg/istig/eid. - Il vous fera

sûienient quelque m-, sit en trouve l'oeeasion,

lijf zal te zekerlijk ('ene poets spelen, indien hij er
gelegenheid toe vindt. Cel enfant est plein de i n-,
dit kind is vol sehalkheid, vol guitestreken. II
a de Ia m- dans sa ihysionornîe, er is iets schalko hti.qs iii zijn gelaat. - Ce sont des ni-s, dat zijnc
moedwillige streken. - Entendre in- ii qc., een
kwade nil/egging aan 'iets geven. II n'y entend pas
in-, hij meent het zoo kwaad niet. z. ook FOURRE.
- Malicieusement, adv. Mei boosheid, schalkheld , enz. , Of) kwaadwillige, arglistige wijze,
schalksch, guitachtig. -- Malieleux, tense, f.
Boos, boosaardig, kwaadwillig, arglistig, guilcichlig, schalk, schalksch. 11 est in- comme un fieux.
singe, hij is zoo arglistig als een oude aap. Enfant ni-, schalk kind ii. - Chesal in-, kwaadaardig paard n. - Ook als suhst. gebëzigd: C'esl
tin in-, un petit m-. 't is een gull, een kleine

scholk. Le ni- vent faire de petites peines et non
de grands malheurs.
Malieoj-e of Mafleorinni, (pt. —ri-ome)
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MALSAIN.

-

[Bot.] Schil f. van eenen granaatappel. - Malifornie, adj. [Bot.] Appelvormig.
Malignenient, odv, Met boos opzet, met boosaardigheid, op kwaadwillige wijze: Quitter sa
femme m-, zijne vrouw met boos opzet verlaten.
- Malignité, f. Boosheid, boosaardigheid; scha deljkheid 1., nadeeliqe invloed m.; kwaadaardigheid,
besmettelijkheid t. eener ziekte. La m- du coeur
humain, de boosheid, verdorvenheid van 't menscheljk hart. - La m- de lair, de schadelijkheid, de
nadeelige invloed der lucht. - La m- de flèvre,
de kwaadaardigheid van de koorts. La in- de Ja
peste, de besmettelijkheid der pest.
Malimbe, m. [H. ii ] Vogeltje van 't geslacht
der wevers of weefvogels.
MaIiii, igile, adj. Boos, boosaardig, kwaadaardig; ondeugend, verdorven; - hëkelend, bijtend,
kwaadsprekend; - nadeelig, schadelijk; - sluw,
slim; schalk, colijk. Volontd m -igne, booze wil m.
Ii a dit cela dun ton m-, hij heeft dit op een'
boosaardig6n toon gezegd. Regarder qn. dun oei]
m-, iemand met een nijdig oog, kwaadaardigen blik
aanzien. - (fam.) Le m- esprit of L'esprit m-, ook
als subst. Le m-, de booze geest, de duivel. - Cet
homme a Un m- vouJoir contre mol, die man
heeft iets kwaads tegen mij in den zin. - Une joie
DI-igne of Une m -igne joie, ccve booze, duivelsche
vreugde f. (over eens anders leed). - Une interprdtation m -igne, eene kwaadaardige, stékelige u?t
legging. - Ii est trap m- pour s'y laisser prendre,
hij is te slim om zich daarmede te laten verschalken. - (iron et prov.) II est m- comine une
chouette, hij is zoo slim (dom) als eene gans. In dezen zin ook als subst.: C'est un m-, 't is een
sluwert, een geslepen mensch, een slimme gast. 11 a I'esprit aussi rn- qui! a Je coeur bon, hij is
even spotziek, schalk van geest, als hij goed van
hart is. Une fièvre m -igne, eene kwaadaardige
koorts t. Une plate m -igne, eene kwaadaardige
wonde 1. II y a je ne sais quoi de m- dans cette
pJante, ei' is iets schadelijks, nadeeligs in deze plant.
Maline, t. [Mar.1 Springtij n., springvloed,
spring M. - MAL1E of (beter) MALINES, f. Mechelsche kant f. (naar de belgische stad Mechelen,
MaJines).
Maliugre, adj. Sukkelend, kwjjnend , kruk-

kend, zwakkelijk, ziekelijk (inz. uit niet bekende
oorzaken). Je ne sais ce qua eet enfant, iJ est
tout in- , ik weet niet wat dit kind schort, 't is
altijd sukkelend.
t Malingrier, ni., z. V. a. SACRISTAIN.
Malinteiitionné, e, adj. Kwalijk gezind,
kwaadwillig. Cette femme est trés m-e contre
vous, deze vrouw is zeer kwalijk gezind jegens ee.
- Ook als subst. : Les m-s ont répandu cette nouvelle, de kwaljkqezinden, kwaadwilligen hebben
dit nieuws verspreid.
Maliquie, adj. [Chim. I : Acide m-, appelzuur n.
S Malls, t. [Méd.] Wormzweer I. - [Vétër.],
z. v. a. CLAVEAUX.
Malitoribe, adj. (fam.) Zeer onhandig, lomp,
linksch, ongeschikt: Ce valet est bien m-, die knecht
is zeer lomp, plomp, onhandig. - Ook als subst.:
C'est on vrai m-, 't is een regie lomperd. - (pop.)
Une grosse m-, eene dikke, lompe meid of vrouw.
Mal -jiigé, fl1. [Prat.] Verkeerd vonnis n.,
onregtvaardije, op dwaling berustende uitspraak I.
- (fig.) Verkeerde oordeelvelling, dwaling 1.
MaIlagiiette, f., Z. MALAGUETTE.
Mallard, m. [Tech.] Kleine slijpsteen m. der
scharenslijpers.
Malle, f. Reiskoffer m., valies D. ; brievenmaul f., postrijders-valies voor de brieven; - postkar, posichais 1., rijtuig ter verzending der brieven
(ook malle-paste geheeten) . post, brievenpost t.
Faire sa m-, zijn ko/fer, zijn valies pakken om op
reis te gaan); zich reisvaardig maken. Défaire sa
01-, zijn koffer of valies uitpakken. La m- du courrier est fernAe, de brievenmaal van den postbode
is gesloten. - La m- of La malle-paste de France
nest pas arrivée aujourd'hui , de fransche brievenpost, de fransche post is heden niet aangekomen.
- (Loc. fig. ei [am.) Ii porte toujours sa m- sur
son dos, hij draagt altijd zijn pakje op den rug (van
een' bultenaar sprekende). Z. ook TROUSSER. Groote rugmand 1. of -korf m. der marskramers.
Malle of Malle, in. [H. n. ] N(jlmeirval of
wentelaar in. (malaptérure).

Malléabiliser, v. a. Hamerbaar maken. Malléabilité, t. Hamerbaarheid, pletbaarheid f.,
geschiktheid von zékere metalen om in kouden toestand door hamerslagen of pletrollen uitgebreid te
worden en zoo meer dqtheid en nerf te krijgen. (fig.) La m- du caractére, de buigzaamheid, gedweeheid van 't karakter. - MaHéable, adj.
Hamerbaar, pletbaar. - ( fig.) L'esprit de J'homme
nest m- que dans sa jeunesse, 's menschen geest
laat zich alleen in de jeugd buigen, vormen.
Malléal, e, adj. [Anat.] Tot hei hamertje
van 't oor behoorend.
Malléa-niothe, f., z. v. a. PAVETTE.

Malléiforiiie, adj. Haenervormig.
Malleinolle, t. [Cam.] Wit, zeer fijn neteldoek of katoen n. uit Ooslindid; - vrouwen halsdoek m. van die stof.
Malléolaire, wij. [Anat.] De enkels betreffend
of daartoe behoorend. - Malléole, t. [Anat.]
Uitsteeksel aan 't beneden eirde van 't scheenbeen
en 't kuitbeen, enkel, enklaauw m. (cheville). Minterne, externe, binnen-, buitenenkel. - [ Anc.
mi l .] Vuur- of brandpijl in. (malles -postes.)
Malle -poste, f., z. onder MALLE. (Plur. Des
Malletier, m. Valies-, kofl'ermaker m. - Ook
als adj.: Ouvrier m-, Coffretier -m-.
Mallette, f. (verklw. van malle) Valiesje, koffertje 11.; reisbundel, reiszak m.
MaUler , m. Postpaard n. (dal de brieven
draagt). - Lamoen- of disseipaard D. voor de
postchais, stelpaard.
Malniaison , t. [Bot.] Wilde dragant m.,
wild zoethout ie. - Naam van een lustslot op
ruim 2 uren afstands van Parijs, lang door Napoleon I. en Joséphine bewoond.
Malmeiier, v. a. Mishandelen ('t zij met slagen of met woorden) , - hard of slecht behandelen;
- een groot verlies doen lijden. - Het part. passé
is ook adj.: Personne malmenée, mishandeld, zwaar
benadeeld persoon In. Les troupes des ennemis
furent Meii ne-es, de troepen der vijanden werden
zeer mishandeld. 11 la bien m- dans cette dispute,
hij heeft hem bij dezen twist veel kwaad gedaan.
Mal -niort, f., Z. MALEMORT.
Malrnoulue , f. [ Véiier. ] Slecht verteerde
mest m. van herten.
Malnoniniées, t. p1., z. ond. MALFAMÉ.
Malons, m. p1. [Tech.] Baksteenen m. p1. tot
(maluwe
het bouwen van groote zeepketels.
Malope, 1. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der
Malordonné, e, adj. [Bias.]: Pièces m -es,
een en twee geplaatste stukken n. p1. ( wanneer
van drie figuren in 't wapenschild déne nabij het
schildhoofd en twee nabij de schildpunt geplaatst
zijn
, in plaats van, naar den regel, twee en een
geplaatst (posées) te zijn, dat is, twee aan 't schildhoofd en ééne aan de schildpunt).
Malotru, e, adj. Mismaakt, wanschapen, ellendig. -- Doorgaans als sub,st. gebruikt : C'est
on in-, une m-e, 't is een mismaakt schepsel, een
ellendig, armzalig, berooid wezen n., eene lompe,
dikke schommel f.

t Malpagtie, m. [Corn.] Wanbetaling f.
Malpasser, v. a. [Com.j Verkeerd boeken.
MaIpeijiie, m., -e, 1. (fain.) Slecht gekamde,

ongekamde m. en f.; slordig, haveloos gekleede
man m. of vrouw f., onzindelijk mensch n.
Malpighiacées, Malpighiées, t. p1. Plan-

ten t. p1. van 't geslacht der malpighia. - MalMalpighia f.. eene amerikaansche plant.
1 Malplaisaiit, e, adj. Onaangenaam, on-

pighiée, f.
-

behagelijk, onbevallig.

Malpiaquet, rn. [Mînér.] Bleek roode marmersoort f. met grijze golfctrepen.
Malpole, ni. [H. n.] Amerikaansche adder,
sissende slang f.
Maipropre, adj. Onzindelijk, onrein, vuil,

Femme in-, onzindelijke vrouw t.
Habits m -s, morsige, slordiqe kleederen n. p1. Ongeschikt:
Etre in- a faire une chose,
1 (fig.)
Malmorsig, slordig:
-

ongeschikt tot de verrigting van iets zijn. piopremeiit , adv. Op onzindelijke, slordige
wize ; - op slordige, grove wijze bewerkt. - alpropreté, t. Onzindeljkheid, onreinheid,
morsigheid. slordigheid.
Malsain, e, adj. Ongezond, geene gezondheid
genietend; - ongezond, schadelijk voor de gezondheed: Cet enfant eet m-, dit kind is ongezond. -

MA L-SAINT-MAINContreé m -e, ongezonde landstreek 1. Nouiriture
in e, ongezond voedsel ii. - [Mar.] Côte malsaiiie,

onzuivere kust (gevaarlijk om aan te doen), onher
berzaine, onzuivere, vuile kust t.

-

Mal-saint -niain, m. (pop.), Z. V. a. GALE.

Malséaut, e, adj. Ongepast, onvoegzaam, onbetaineljk, onbehoorlijk: II est ni- a une jeune
personne de parler de Ja sorte, 't is voor eenjonq i
mensch ongepast, onvoegzaam, aldus te spreken.
De tels penseis me seiaient in-s, zulke gedachten
(gewei n.
zouden mij niet betamen.
Malsenié, m. [Vénér.] Ongelijk getakt herts
MaLoiina,it, e, adj. [Théol.] Kwaljkluidend, aanstooteljk: Proposition ni-e, aanstootelijke
stelling t. - Bü uitbreiding: onwelvoegeljk, onzedelijk: Expression m -c, onbetamelijke uitdrukking 1.
Mal-subtil , m. [C h as.] Teringziekte f. der
vogels.
Malt, rn. [Bras.] Mout n., gekiemde en gedroogde, maar nog niet gebroken of geplette gerst f.;
rs ook de naam van het ge_ - Pij sommige schrijve
brokene mout. - Maltage, rn. lIet mouten (vgl.
-

MALTER).

Maltaillé, e, adj. [Bias.] Manche m -c, wijde
mouw t. van een' middeleeuwschen tabberd.
I Maltaletit, rn. Wrok, wrevel m., kwaadwilligheid t.
Malte (Ortire de), ni. [Bist.] Maltezer orde f.,
eene militaire geestelijke orde (naar haren hoofdze
tel, het eiland Malta, dus geheeten). Chevalier de
M-, illaltdzer ridder ni. Croix de IV!-, Maltdzer
kruis D. - ( Loc. prov.) Faire des croix de
M-, gedwongen vasten, niets te eten hebben. - z.
ook MALTHE.
Malter, a(ij. v. a. [ Tech.] Mouten, de gerst
in mout veranderen, haar eene aanvankelijke kieming doen ondergaan, waarbij de klevige deelen•
afgescheiden en de meelachtige in slijiasuiker en
porn omGezet worden. - liet part. passé is ook
adj. : De Jorge rnaltée, gemoute gerst t. - Mal
teur, in. Mouter, moutmaker; brouwer m.
Mat*ha, t. [H. n.], z. v. a. NILANDRE.
Malthe, t. [Minér. ] Mineraal hek n., z. v. a.
PISSASPHALTE. - Tech. [ Waterwerende mortel m.,
uit dat mineraal pek bereid; -- soort van glazenmakers stopverw 1.
Malthée, t. [H. n.j , z. CHAUVE-SOURIS.
Mattóte, t. Onwettige belasting; buitengewone,
drukkende belasting, geldafpersing, knevelarij*; (bij uitbreiding en ten onregte) belasting t., impost m. van allerlei aard. - (Tam.) Gezamenlijke
heffers der buitengewone belastingen, dei gedwongen geldheffingen„ pachters der regten. - Weleer ook wachtschip n., uitlegger in., nu PATACHE
geheeten. .- (Loc. prov.) Faire Ja in-, smotekelen. - t Maltôtier, ni. Belastingheffer; knevelaar, geldofperser, woekeraar, uitzuiger ni.
Maltraiter, v. a. iTlishandelen, door daden of
woorden beleedigen, kwalijk bejégenen: verongelijken, onregt doen. 11 maltraite ee femme et ses
enfants, hij mishandelt zijne vrouw en kinderen.
On ne doit in- personne, men moet niemand kurnlijk bejéqenen. - Ce père a rnaltraité son Ills
dans son testament, die vader heeft zijnen zoon
in zijn testament te kort gedaan.
Het part.
passé is ook adj.: Valet maltraité, mishandelde
knecht. .- Nous avons étë fort rnaltraités dans cette
auberge, cependant on nous a traitds tort mal,
wij hebben in dat logement zeer veel moeten betalen en zijn er toch zeer slecht onthaald.
Malvacé, e, Malvé, e, adj. [Bot.] Maluwochti,, naar de maluwe gelijkend. - Malvaeées
of Malvées, f. p1. Maluwe-planten t. Pl.
Malveillanee, f. Kwaadwilligheid f.; haat 111.:
afgunst, wangunst I. Voilà des effets de sa m-,
dot zijn uitwerksels van zijne kwaadwilligheid.
S'expser Ja in- du public, zich aan de algemeene
afgunst, aan den volkshaat blootstellen. - Malveillaiit, e, adj. Kwaadwillig, afgunstig, wangunstig. Caractère ni-, kwaadwill'ig,afgunstig tearateter n. Homme in-, kwaadwillig, nijdig, wangunstig man m. - Ook als subst. ni. en f.: kwaadwillige; wangunstige. Quelque ni- lui aura joué
ce lour-] P , de eene of andere wangunstige zal hein
dezen streek gespeeld hebben.
Malveisine of Malvesine, t. (eiq. kwade,
gevaarlIjke buurman) Anc. mil.j Naaoi van een
voormalig oorlogswerptuig, in a 1 v e si n e t.
--

-
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Malversation, f. Ontrouwe waarneming van
een' post, ambtsontrouw t., inz. het verduisteren of
onderslaan van gelden, ni a t v e r S ei t i e f. - Malversei, v. a. Eenen post niet eerlijk waarnemen,
ongeoorloofde voordeelen van zijne ambtsbediening
trekken , gelden onderslaan, verduisteren of verdonkeremanen, fl1 a t v e) s é ren.
Malvoisie, f. (hij sommige schrijvers m.) [Corn.]
Malvezei , malvasie of înalvasier m., een édeie,
geurige, zoete wijn, doorgaans van goudgele kleur,
inz. van de stad Napoli di Mal%hsia op 't schiereiland Morea; - kunstmatig toebereide ftansche
muskaatwijn m. uit Provence.
1 Mals'ouloir, rn. Kwaadw'iiligheidf. - Maly o uth, e, adj. (faam.) Slecht of kwalijk gezien,
in een kwaad blaadje staande, gehaat.
Mainau, t. Kinderwoord voor mére, moeder,
mama.
in. a. Giand'rnamau, grootmama, grootmoeder.
(fam.) Une grosse om-, eene dikke tante, zwaarlijvige vrouw 1.
pop.) M- -teton, z. v. a. NOURRICE.
Mamaiipiaia, en. [Méd.] Zweer t., waarmede
zich de veneumische kwaal, PlAN geheeten, openbaart.
Manthrine, f•. [Ft. n.] Mamnbei'geit, syrische of
indische geit t. van den berg Mamber in Syria.
Maeïof
m
Maninie, m. [Bot.] ..lbrikozenboom
van Sint-Domingo, 'mamnay-boorn ill.
Marnellaire, adj. [H. ij.] De barsten betreffend.
- Manielle, t. Borst, warn, »ram t. liet orgaan
der melkafscheiding bij de zoogdieren, inz. vrouweborst t. Enfant a Ja m-, kind D. aan de borst,
zuigeling Th. en f. - Les ni -s dune haleine, de
pranimen , borsten van een' walvisch. Les rn -s (of
pis) 1 une vaclie, dune chèvi'e, de uijers Ill. p1.
eener koe, eener geit. - (fig.) Eerste levenstijdperk fl,: Je tus dès Ja en- UH homme de douleur,
Ik was van mijne vroegste jeugd af een man der
smarte, een lijder. - [Bot.] A'aam van verscheidene
boî-stvormige paddestoelen m. pl. —Maniellière, f.
[Anc. intl.] Borstharnas, borstwapen ei. - Mamellifère, adj. , gebruikelijker aIAMMIFÈRE .
Ma.iiiellifoime, adj. [H. n.j Borstvormiq. Ma.jneloii, m. Tepel, borsttepel in., speen 1, Bij uitbreiding: ronde verhevenheid t. op eene
vlakte, borst- of tepelvormig uitstek II.; - nocnn
der tepels of wratjes op de tong, op de huid; - der
knobbels of uitwassen aan planten; - des' knoppen,
duimen aan sluitboomnen, grendels e. a. ijzeren of
houten voorwerpen, enz. - [Gdogr.] Alleenstaande,
kegelvormige hoogte t. of heuvel n.; afgeronde bergtop. - [H. n., Bot.] Naam van verscheidene schelpen, van vele paddestoelen (ter wille van hunne
gedaante). - [Tech.] M- artificiel, kunsttepel m.,
tepeldopje D. (bij ontoereikende ontwikkeling of b
een of ander gebrek der tepels aangewend). —[Mar.]
Roerhaak rn - Matnelonné, e, adj. Met tepels, knobbels, wratten of andere main of nicer lepelvormige hoogten bezet. - Maiiieln, e, adj.
Met zware, groote barsten, zwaar van boezem. Ook als subsi. (fain.) C'est one g rosse iii-e, zij
is zwaar van barsten.
Maineluco, RI. Braziliaansch kind ij., uit een'
blanken man en eene inlandsche vrouw geboren.
,

--

- (

Marneluk , Manielonk , Marnluik or
Mainmelonk, en. (eig. een uit christenouders
geboren en in de mimuhanmedaansche godsdienst opgebragte slaaf en lijfwachter des egyptischen sultans) Soldaat eener egyptische ruiter-militie, die
eenmaal een' zeer grooten invloed had, maar weiteer nog altijd magtig overschot in 1811 door den
toenmnalipen pasja van Egypte, Mehemet-Ali, werd
vernietigd, m am e lu te rn. M-s de In garde, ruitercompagnie f. der teeizerljke garde, onder Napoleon
I. gevormd uit de dooi' hem in Egypte aangeworven
mamelute ken.
M'amie, t. (zamnentrekteing van mon arnie) Mijn

liefje, mijn hartje, hartje/lef.
Marniflaire, adj. [Anat.] Tepelvornmig, wratvormig. --- MAMILLAIRE, H). [H. cccl.] Lid ij.
eeiiei' secte van mennonielen of doopsgezinden, inamillarist mu. - Mamillé, e, Mamilleux,
euse, adj. [Bot.] filet ronde knobbeltjes of wratjes bedekt.
Marnmaire, adj. [Anat.] De borsten betre/fend:
Glande in-, brirtklier t. - Artèi'es ni-s, of als
subst. MAMMAIRES, 1. p 1 . Borst-slagaderen t. pl. -

Mauiuial , e, adj. [H. n.], Z. V. a. 1IIA 31 MIFERE. Mammalogie,f. Leer, kennis F. der zoogdieren.
- Marnnialogique, adj. Die leer of kennis
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betreffend. - Mamnia1ogste, in. Zoogdier- niet beter wist, toen de wereld nog onnioozel 'was.
kenner in. - MuiiuiaLogue, in. Lijst f. der Ii a Ja conscience large, comme in in- dun corzoogdieren. - Maniiiiifère, wij. Van borsten delier, hij heeft een zeer ruim geweten. - [Jeu]
of prainmen voorzien, zogend: Anirnaux rn -s of Elm in- aeik eene partij gewonnen hebben,
als subst. MAMMIFERES (min gebruikelijk Maw. zoodat men cciie derde moet spelen, om te zien wie
niaitx), m. p1. Zoogdieren n. p1., dieren, die de baas is. - [Gogr. Kanaal n., zeearns in.,
borsien om te zagen hebben, ni u in in a I i e n f. p1. bogtije zeedngte 1.. inz. die, welke Frankrijk van
Ws fossiles, versteende en andere beenderen n. »1. Engeland scheidt, het Kanaal, Enqelsch kanaal. van zooqdieren uit (IC voorwerekt, rn am or a I i 0- [11. de France] Gardes de Ja ni-, vleugelwachlit It e s m. pl. - Iawmiforrne, adj. Borst-, ters, zijdewoc/iten's, lijfgarden, die in cie kapel en
pramvorraig.
Maiiiuiille, f. [Méd.] Ontsteking bij Vleftite gelegenheden den koning ter zijde ginvan eene of van de beide borsten. -- Mamnio. gen. GenIilsl'iommes de Ja ni-, edellieden , die
met de bewaking en oppassing der franische konin gslogie, etc., z. V. a. rIAlMAIMGIE, enz.
Matnmoii, m. Goud- of e1dod in.; (wrdsche kindereji belast 'waren. - [Mar.] Buis, pijp, slang,
goederen n. p1. en rijfithairmen m. p1., voor zoo nnrorniering f. H- it yin, it eau, wijnrpijp- o f slang,
verre men daaraan geh e el zijn horl hangt, rn a en or o ii. waterslang. 1(1- le pompe, de dalots, momierinr,q
Mammouth, fl1. [H. n. ] Ontzaqgeljk groot van de pomp, van de spijgaten. M-s (1 vent, koellanddier D. uit de voorwereld, welks beenderen in of luchtzeilen (groeite buizen van zeildoek , die
Siberië en inz. aan eten Ohio in Noord -Arrrerika verse/re lucht tusechendeks en in de stookpl aats der
opgedolven en als ivoor tot allerlei kunetcoorwer- stoomschepen voeren). - [Anc. mii.] Vleugel in.,
vleugelbende I. - [Pclie] Mouw- of t'rechtervor'pen verwerkt worden voorwereldlijke olifant
ruig riet ii., Z. MANOLLE. - [Pirarm.] I1- of
marrrrnoeth in.
Marnoudi, in. [Mdtro .] Rekeonrunt in Perzir, Chausse et' H ippoci'ale, z. CHAUSSE.
Manchei'eaux, in. p1. 1 Tech.] Boonien ni. pl.,
= "loo tornon. - Mainoudis, mpl. [Corn.] Bedrukt katoen of. chits uit de stalen van den qroo- handgrepen f. p1. van eerie tintweversscherinrg. ten mogol; fijn wit lijnwaad n., dot uit Meicka [Modes] , z. V. (1. GIGOTS.
Manchet on, in. [Agric.] Ploegstaart in. naar Smyrna wordt verzonden.
[Tech.] Les ni -s dune brouetle, (Ie handgrepen I.
M'arnour, f. (zamentrekkinj von mon amour),
p1., boo'men in. p1. van eenen kruiwagen.
Z. V. a. M'AM IE.
Manchester, in. (pr. —tére) [Corn.] Fluweel[H. EL], Z. V. a. MANS.
Man,
Manacoi, in. [R. n.] Prachtig schoone in- achtige katoenen stof I. (naar de gelijknamige engelsche fabr'jjlcstad).
disc/re kat F.
Manchette, t. Lub, lob, handlubbe f., sieraad
Manakin of Maiiaqii, fl1, [Fl. Ir.] Zuid.drnerikaansclt, woridvoqeltje roet schitterende kleu- van kant, neteldoek, enz. acts eten heindsiranetbooret,
inane/ret I. NI -s de dentelle, kanten hebben. M-s
ren, rn a a a kij ii in.
ii d-.. met kunt on'rzoonrde lubbers. .- (Loc. prov. et
S Manalgie , f. [ Méd. ] Algemeene verdoovinq 1. van ligckoara en geest.
fig.) Vous m'a'cez fait lá de belles ier -s, daar hebt
Maiiant, fl1. (weleer) Jngezdtene, inwoner; (la- te 'mij eene fraeiije poets gespeeld. daar brengt ge
tee) londbewoner, lavdrnan, hoer ni.; - (nu) loin- mij dooi' uwe onvoorzigt'igheid of lompheid mooi
in 't nerauw. Prendre dec ni -s pour parler ii
peril, boerenkinkel in .
Manate, in. [H. nj, Z. LAMANTIN. Ma- zeer voo'r'zigtig met iemand omgaan, iemand met
fjlacë-handsehoenen aanvallen. Cest un marquis de
II.
derzeekoeijen.
natides, 1. pl. Geslacht
]

-

-

(len m. p1.
Uaneaeou, nl., Z. V. 0. MANACOU.
Maneandiites , 1. »1. [Bot.] Zeepaddestoe!lanceHe, 1. Halsketting in. der karpaarden ,

die met eenen ring aan den karboorn vast is.
M aneelbi lle, 1. [Bot.] Giftappel, manscherilleofrnonzanillo-appei in. - 1ianeeniI Her, rn Giftappelboom, rncrnscheniiierrboom in. inz. op de Airtillen, wells vrucht en sop vergiftig is. Les Indiens
trempent Icuis flêches dans le sue du in -. de Indianen donipele n hunne pijlen in liet sap von eten
rrernschenillenboorn.
Manche, in. Steel ni, stang, greep L. hecht,
hanelvotsel, handvol fl La in- d'uii marteau, dune
lime, dune hache, etc steel vein een' homer, eerie
vijl, eerie bijl. %1- de balai, bezemsteel in. Couteau
a in - dargeni, rae.': flwt een zilveren hecht. Branler
dans le in-, z. BIIANLER(ook fig.). M- (mancheron)
de Ja charme, pioeçjstneirt. - -M-de violon, hals in.
wan eene viool. Ce musicien connaît, salt son
in-, est sûr de son in-, ileze rrruzijkont kent, weet,
verstaat zijne greep, heeft eerie vaste greep. [Tech.] I%1- h pour, slijp- of po/jsthee/it n. der
messenrnaker.c. Faux-m- a Iremper, VerSta(lltang I.
(om de te harden of te temperen voorwerpen mede
vast ie houden) . Le in- do I)ai)doir. de greep van
het spanrad erein een weeftouw. - [H. n.j M- de
couteau, z. t,. a. COUTELIEB. Le in- dune eclanclie
de mouton , het hieltje, de hespe vein eenren schapenpe'nbout. M- daviron, handvatcel in. van een' sloepsriem. - (1,0e. »roe.), Z. COGNEE.
Manehe, f. Mouw f. La in- dune chemise,
dun habit, de mouw vein een' hemd, van een' role,
M-s courles, longues, korte, lange mouwen. Bouts
de in-s, z. V. a. PLEUREUSES. Garde-m-, Fausse
in-, z. aid. (bij 't toenlste staat abusievelfjk FAUSSEIIIABCHE). - Loc.. fig.) Avoir, Tenir ijn. of qc.
dans sa ni-, iemand of iets in zijne magt of in
zijne hand hebben, vrij over iemand of iets kunnen
beschikken. C'est mie autre paire de in-s, dot is
eerie andere zaak, dat is wat anders. Tirer Ja inde qn. , iemand om iets verzoeken, iemand in den
arm riemen. II ne se fera pas tirer par Ja in -,
men zeil hem niet behoeven te noodzaken (om er
heen te gaan, om het te doen). hij zeil het zich fjeeri
tweemaal laten zeggen. - Du temps qu'on se
mouchait stir Ia in-, in den ow/err tijd, toen men

Ia in-, 't is een .cchooijer', een betetelaar. - [lrnpr.]
Boek n., handschrift vol kantteelceningen. - [Mar.]

Opdonder, knevel in. der schoten, den' groole brasSen in 't bezetaniswont, stropje n. - [Artill.] M-s
de bombardier , d'artiticiei', bombardiers-, vuurwerkers-, morsmouwen t'. p1. - [Bot.] M- de Ja
vierge, Z. V. U. usanov. M- grise, gejs bladzwam n.
- [H. n.] M- de Neptune of Dentelle tie mei,
z. v. a. ESCUAIIE.
Manehon, in. Mof m. Le in- est un double

sac sans fond dans lequel on garantit les mains
du iroid, cle mof is een dubbele bodernitooze zak, in
welken men de handen warm houdt. - [Fond.]
Ring of band in. oer gegoten buizen. - [Mar.]
]Jzeren kluis f. - [\tCuf] Geblazen glascilin(ierm.

(die overlangs doorgesneden en in eenen strijkoven
.tot eerie glasplaat of tafel wordt uitgespreid). Manchounier, in. [Vei'r.] Werkman in ., (lie
de glasciliniers blaast.
Manehot, adj. Eenhandig, eenarmig, elan detne
hand of aan detnien arm verminkt. II est in- de Ja
niain droite, hij is aan de regte r hand verminkt,
hij kan de regter bane!. niet gebruiken. - Ook als
subst.: Un in-, uric in-c, een of eerie eenhandige. (Loc. fig.) Cot homme nest pas in-, die man is
niet linkse/t, is niet gek, is een geslepen gast, is
hij (Ie hand. 11 est in- de Ia langue, hij is dik,
zwaar 'van tong, zwaar ter spraak. - MANCHOT, M.
[H. n.] Amboiische platvisch m. - Vetqans 1.
(ccve soort van pinguin of alk van de zuidelijke aardhelf t ). Grand in-, groote of patagonische vetganis.
Mancieniie, I. [Bot,] Soort van berk in.
Maneipation, 1. [Jur. mm.] Overgeving eerier
zaak als eigendom, eigenaardige plegtige overgave
sari eigendom bij de oude Romeinen, in a n e p a tie 1.
Mandant, in. [Jur.] Lastgever, voimnagigever,
principaal, man cIa n t in.
Mlndarin, in. Chineesch staatsbeanibte of geleerde, aanzienlijk Ghineeseh, ina ii d a rij ii in. Mandarinat, in. Waardigheid I. van nreinîda
n.
-rijn,madschep
Mandariiie, f. [Coin.] El/en zpden stof met
katoenen schering. - t Mandai'inisme, rn
Stelsel in. van beproevingen, welke in China dezul ken, die naar den graad van mandarijn dingen,
moeten. doorstaan; -- hij uitbreidiug: ieder stel-
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sel ii., (lat (ie strekking heeft om de burgers naar
den graad hunner vordering in kennis te rangschikken, m a n d a r i n i s m u s n.
Mandat, m. [Jur.] Mandaat a., volmagt, volnagtgeving, inagtiging, opdraqtf. , last in.; - regter
Ijle bevel 0.; pauselijke verordening t. of verbod
(M- apostolique). - [Pout.] Gedragsign f., voorschrift I) ., last m. (door de kiezers aan hunne afge
vaardqden in de Tweede Kamer gegeven) - [ Fin.]
Aanwijzing t. , betaal- of orderbriefje n . , door een'
schuldenaar aan zijnen schuldeisclier gegeven, opdat
deze zich door een' derde doe betalen.' a 5 S i g a at ie f.; - soort van papieren geld, tijdens de fransche revolutie der vorige eeuw, dat de assignaten
moest vervangen. - )
i 9 m. [Jur.]
-

Mandragne, 1. (pop.), z. V. 0. MADRAGUE.
Handren aqne,f. [Corn.] , z. V. a. MADRENAGUE.
Mandrerie, 1. ITech.] Digt of vol gevlochten
mandewerk n. - Mandrier, m. Maker van

zulk mandewerk.

Mandrill, rn. [H. ii.] Baviaan rn. van Guinea,
Congo, e-nz. , met zeer langen snuit en korten slaart,
na den orang-oetang de grootste van alle uipen en
bavianen, woudduivel, mandrill, maimon, door de
negers boggo rn. gebeden.
Mandrin, m. [Tech.] Naam van verschillende
werktuigen, die den werklieden, tot mal, model of
vorm dienen of om de bewerkt wordende voorwerpen vast te houden; vornijzer n. der zwaardvegers;
houvast n. der goudsmeden e. a.; draaiboom in.,
Volmagthouder, lasthebber, gevolmagtigde, zaak- klouw, spil F. der kunsldraaijers; - doorslag, stemvoerder, rn a a d a t d r i s m. - [ Pout.] .dJ'gevaar- pel ni. der smeden, enz. , slotenmakers e. a.;
digde in de Tweede Kamer (in betrekking tot zijne kardoesrol f., kardoesmal n.; patroonrolder rn. kiezers). - Mandate.-, v. a. Een mandaat of [Chir.] Sonde F. of tentijzer n. voor de traanfistel.
orderbriefje ter betaling afgeven; een regterlijk -- MANDRIN, M. (naam van een' t'('lifl(l(il(i' fl'OflsCh'
bevel (ter aanhouding, dagvaarding, enz.) uitvaar- rooverhoofd): C'est un hi-, 'I is een booswicht, hij
digen, m a n da t en. - Het part. passé karat is tot alles in staal.
ook als adj. voor: Somme inandatée, geldsom f.,
Mandueable, adj. ] Méd.] Eetbaar, goed om
voor welker betaling een mandaat of orderbriefje te eten (rnangeabie). - 1andtieation, F. [Phy.]
is afgegeven. - Mandatetir, m. [Any. mii.
Het Lien, de verwerking dci' .cp(/'ii in (lea 1/1(11(1
Overbrenger van bevelen. - Maudatif, ive, en (IC (lOO1'slikkiiif/ (lt'iilV(.
tL IL] liet eten
adj. [Jur.] Het regterlijk mandaat of bevelschrift V(1fl t lif/(hulalll ?'(lli Christus in 1 heilig avondbetrefl'end: Forme rn -lye, vorm m. van 't mandaat. maal. - ( ManducitC, F. (woord van Rabelais)
Mande, Fijn teenen mandje n. met 2 ooren, Groot hoagie, geeuwhonger n.
van binnen met doek bekleed, ter verzending van
Maiiéage, ni. [Mat.] i'crp1ijte lwstelooze hulp f.
pijpaarde. - [Anc. fort.] Schanskorfm. (gabion). der matrozen bij hei in- (fl uitladen der koopwaren.
Mandé, e, adj. (en part. passé van mander):
Manécanterie, f., Z. .MAM(NTERIE.
Personne ni -e, ontboden persoon iii. Clsevaux m-s,
.f Manée, F. Handvol f. (poignie).
bestelde, opontboden paarden n. p1.
Manége, m. Iki afi'iien dei paarden; in 'I
Mandement, m. Meer vermanende dan gebie- algemeen: kennis F. van alles, wat het Pa(i1'(l bedende beschikking of bepaling f., inz. van de kat ho- treft, in:. rijkunst f. --- Rijbaan, rijschool, rn al(jke bisschoppen in Frankrijk en België, lierderljke ndg e F. Chcal p1Oi)I'e, exered au m-, een voor
brief m., m a n d e m é n t n. - Bevel n.,' verordening F. de rjsc
höol geschikt, in de rijschool (J'oe/1ui paard,
der overheid; regter?fjk opontbod (mandat) . M- exc
een manege-paard n. --- l- de gnome, ongelijke
cutoire, voltrekkingsbevel n. - [ Fin.] Aanwijzing f., galop, krijgsgalop m., ki'(jq.c-manege I. [Mar.]
orderbriefje n. aan een' ontvanger of een' pachter, Scheepsbestuur ii., besturing f. V(In een schip. -ter betaling van zékere som aan den houder: Ii [Exploit.] Gang, loop m., uigting (1(1' steen/awla donné nu ni- de cette somme sur son femier, aderen. - [Tech.] Machine F., die door een, of
hij heeft eene aanwijzing van deze som op zijnen mcci in ('CiW eil'kdlb(l(lfl lo')/)(!fl(le paarden in bepachter gegeven. J'ai payd seion votre m-, ik heb weging gebi'agt ?L'Oldf, i(Iu,f101(1l ru. - (/q.) Bevolgens uw orderbriefje, neven last betaald.
hendige, listige handelwijze, bedekte handeling F.,
Manler, v. a. Melden, berigten, verwittigen, 1jul11 tieili'ali ii.- listen 1. pl., streken in. p1. Ie
kondschappen, doen weten ('t zij schriftelijk of connais le in- de ces pens -lá, lij ken (Ie bale/dc
door een bode). Je lui a i mandd de venir, ik heb gangen, (le •S111WL handelwijze van (1w inenshen.
hem laten weten, geschreven, gemeld, dat hij komen Je ne suis [)aS encore fait it ce m- , ik versta (lid
moet. N'avez-vous rien is m- it Paris, hebt gij niets kunstgrepen 210(1 nh'f , ik ben OJ) (li( .Cti(kt'fl l?Of/
naar Parijs te melden, te schrijven.
(Loc. pray.) niet Off/en/it. \'oiilL Un di ange in-, Ii is (('((C
Je ne le lui at pas inandé, ik heb 't hem ronduit zon(lelhnge handeling, eeoc U'On(h'lljkt' manier ron
in 't gezigl gezegd.
Gelasten, gebieden, bevelen: (10(11. - [Uist.( Le in-, Le PilI'ti du ni-, La soLe rai mande a ses juges de faire bonne et prompte ch/ld da ni-, (Ii' I1UI1U'g(. (lP 201('t(J 01 klub (Ier rijjustice, de koning gelast zijnen regters, goed en baan, eeoc uit (l(' overblijfsels (IC? .Iakob(jnen gevaardig regt te doen. - Mandons et ordonnons, VOiriUle partij, clii' onder liet Directoire in eeoc
zoo gelasten en hevelen wij (eerste woorden van aan (le TOl/el/dO grenzende manege-zaal bijeen
't mandement aan 't slot der openbare acten) .
kwam. - Manégé, e, adj. in We manege geOntbieden, opontbieden, bij zich doen komen, bijeen dresseerd of afgerigt.
roepen: Ii a mandé son intendant, hij heeft zijnen
Manèque, in. [Bot.] Soort van muskaat F.
zaakvoerder ontboden. Le roi a mandé le pane'Manes, in. pl. [Ant..] Zielen t. p1. der afgestorvement, de koning heeft het parlement bijeen geroe- nen, schimmen F. p1. (id? overledenen (als godheden
pen. - M- sa voiture, ses chevaux. zijn rijtuig, der onderwereld beschouwd en vereerd), schaduwgezijne paarden bestellen, doen voorkomen.
stalte 1., geest in. Poiyene fut sacnilide RUX mMandibulaire, adj. [Anat.] Tot de onder- d'Acliiiio, p/y,,' .1((j V'dl'(l aan de n/urn van .4kaak behoorend: Os m-, onderkakebeen n. - Man- chilies geofferd of ten zoen gebragt. - Ook als
dibule, f. Kinnebak, onderkaak f. (van den mensch adj.: Les dieux il i-, de fi()(le1i der onderwereld. en de andere zoogdieren).[H. n.] Elk der heide (podt.) '1 'r oIIi)ieI les n- de go. , iemands ascii vergedeelten van den vogelsnavel; - ook: ieder der ontrusten, zijne nagedachtenis aanranden of schenbeide uitstekende deelen aan de bovenlip der in- den. ii attesla les ii- Ie sa mOre, hij riep de schim,
secten. ..- Mandibi,lé, e, adj. [H. n.] Met kinne- den geest zijner moeder tot getuige Op.
bakken voorzien.— Mandibuiiiforme, adj. KaakManet, in. [Phciie] Sl(i(imi net ii. (waarin de
vormig, kinnebakvormig. - Mandihulithe, rn visch bij de kieuwen gevangen wordt), in a a ë t n.
[H. n.] Versteende vischkaak F.
(band rn
Manette, F. [Tech. ] IJzeren han(lvats(1 ii. (Ifl
MandH, rn. Soort vanperzische tulband, hoofd- de vormplank des p i .c 1 -metselaars. - Hart.]
.Mandille. f. Voormalige lakkeijen- of bedienflood en hol steekijzer n. om de plant met loUd
den-rok, liverei -mantel rn.
aarde uit te ligten.
Mandoline, 1. [Mus.] Soort van viersnarige
Manga, Mangas of Mangi, M. [Rot.]
kleine luit , m a n d a 1 ij n f. - Mandore , F. Mango -vrucht F., Z. MANGUIER, (lige aap in.
[Mus.] Pandoer-citer f., insgelijks eene viersnarige
Mangabey,rn. [H. n.] Abyssinische langstaar-luit, die sinds lang in onbruik is geraakt.
Mangan, Manganon, in., z. v. a. IAN
Mandonste, F. [H. n.] Slang f. op Madagas
GONNEAU.
kar, die van vleirmuizen en vogels leeft.
Manganate, Manganésiate, m. [Ch rn.]
Mandi-agore, F. [Bot.] Airuinwortel, alruin, Mangaanzuur zout n. -. Manganèse, Mantoyer- of heksenwortel rn. (van 't geslacht der bel- ganiuni (pr. —ome), in. Bruinsteenmeloal ii.,
ladonna), enandragdre 1. - Mandrago
een graauwachtig wit, zeer bros en zwaart'loeibaar
rite, rn. Op alruinworlel getrokken wijn m.
metaal, mangaan, manganisiuni n....
-

-

e

]

-

(

.

-

(

-

-

-

47

1106

AAA NGANÉSIEN

-

Maiiganésien, ne, adj. Mangaan bevattend. Manganésifère, adj. Toevallig met mangaan
vermengd. - Mangauésiqne, Manganique,
adj.: Acide m-, mangaan-zuur, tweede mangaanovyde n. - Manganeux, adj. m.: Acide m-,
rnanqaniguur, eerste mangaan-oxyde n. -

ManS

ganiurn, m., Z. MANaANÈSE.
Mangé, e, adj. (en part. passé van manger):
Souris in-c par le chat, door de kat opgegeten
muis 1. - ( fig.) Douleurs m-es, verkropte smart f.
- Planche, Ecriture M-e, uitgesleten plaat f., uitgegaan schrift n. - [ Mar.] Etre rn- par la mer,

door de zee overstelpt worden, blind achter de zee
zijn, zwaar werken, onder stortzeeën smoren (van
een schip). Les voiles sont rn- espar la nier, de
zeilen slaan blind achter de zee. Etre rn- par Ia
terre pour un spectateur, door de hoogte van 't
land niet te zien zijn, in de kust verloren zijn (van
't schip). - (Prov.) Ecu changë, dcu in-, een gewisseld stuk geld is spoedig uitgegeven. - Mangea
bie, adj. Eetbaar, goed om te eten; nog zonder
nadeel of walging te eten. - Mangeaille, f.
fluisdieren-voeder, inz. vogelvoér n. - Weleer ook
voor mensclienvoedsel gebruikt, en nog heden in die
beteekenis gebëzigd in: (Loc. fam.) 11 est toujours
occupd de m-, hij denkt onophoudelijk aan eten.
11 se crève de in-, Iii.) heeft zich tot proppens toe
vol gegeten. -- Mangeant, e, adj. Etend: II est
Men buvant et rn-, hij kangoed drinken en eten.
- Mange-bouillon, 111. [H. n.] Wolkruidworm rn. (ook souffreteuse geheeten). - Mangefourniis, in., z. v. a. FOUBMILIER. - Mangefroment, rn. [U. n.] Worm in. in de groene
tarwe. - Mange-rose, rn. [H. n.] z. V. a. ii
PITOYABLE. - Maiieoire, 1. Kribbe, krib, paardekrib t., langwerpige vreettrog of etensbak in.
onder de ruil in de stallen. La devanture, Lenfoncure de Ia in-, de voorkant m., de diepte of holte 1' der krib. - (Loc. prov.) Tourner le cul.
Ie dos a Ia rn-, iets geheel verkeerd beginnen, het
paard bij den staart optoomen, liet paard achter
den wagen spannen. Tenir la ni- haute a qn.,
iemand den broodkorf hoog hangen, hem niet veel
te eten geven. - Mangeoter, v. a. et a. (lam.)
Kieskaauwen, zonder trek 01 eetlust eten.
Manger, v. a. Eten, voedsel gebruiken: M- du
pain, de Ia viande, du fruit, brood, vleesch, fruit
eten of nuttigen. Les chevaux mangent du foin et
de l'avoine, de paarden eten (vreten) hooi en haver. Les oiseaux mangent du grain, des mouche
rons, de vogels eten (vreten) zaad en vliegen. Les
chenilles mangent les feuilles, de rupsen vreten
bladeren, vreten de bladeren af. - (fig.) Cette
forge mange bien du charbon, die smidshaard verslindt, verbruikt (vreet) veel kolen. Ces légumes
mangent uien du beurre, die groenten verslinden
veel boter, hebben veel boter noodig, zijn groote
boterdieven. - Ook zonder voorwerp, inz. voor:
tien maaltijd houden, spijzen: Le malade ne mange
pas, ne vent ni boire, ni manger, de zieke eet
niet, wil eten noch drinken. Donner ii rn-, gasten
bij zich ontvangen; - tafel, open tafel houden (in
eene herberg). - pop ) M- comme un loup, comme

un chancre, comme quatre, Z. LOUP, CHANCRE. II ne mange jamais chez lui, hij eet, houdt nooit
den maaltijd te huis. M- seul, c'est rn- comme
les lions et les loups, alleen eten (aan tafel zit-

ten) is als leeuwen en wolven eten. - (fi g.) Opeten,
verteren, doorbrengen , door de keel jagen: Feu
mon oncle a rnangé tout son bien, wijlen mijn
oom (mijn oom zaliger) heeft zijn gansche vergen opgegeten, doorgebragt, opgemaakt. M- son
bien en procès, zijn goed met processen verspillen,
te zoek maken. II a mange trois maisons et deux
belles terres, hij heeft drie huizen en twee schoone
landerijen door de keel gejaagd, doorgebragt. M- qn., iemand uiteten, in den grond helpen, iemands
goed opmaken, hem rumnéren. Les femmes, Les
chevaux Ie mangent, de vrouwen, de paarden
kleeden hem uit, maken hem arm. - (tam.) Je
n'ai garde de lui en parler , ii me mangerait, ik
zal mij wel wachten hem daarvan te spreken, hij
zou mij opeten, verslinden, geweldig tegen mij uitvaren. z. ook BLANC DE L'OEIL. Je lui mangerais
lame, Ie coeur, ik zou hem uit gramschap kunnen
verscheuren. (van zaken sprekende) Invreten,
wegvreten, wegbijten, inknagen, inroesten, vertéren: La rouille mange Je far, de roest verteert het

MANGEIJR.
ijzer. Un ulcère lui mange Ia jambe, eene zweer
verteert zijn been, knaagt aan zijn been. Une pou
dre, qui mange les chairs mortes, een poeder, dat
het wilde vleesch wegbijt. L'eau-forte mange l'argent, het sterkwater vreet of bijt het zilver in. Le
grand jour mange les couleurs, het volle daglicht
verteert de kleuren, doet de kleuren verschieten.
La rivière mange ses bords, de rivier knaagt hare
oevers af, spoelt hare oevers weg. - (fig.) M- qn.
des yeux, iemand met de oogen verslinden, iemand
met vurig verlangen, met hartstogteljke liefde aanzien. M- qn. de caresses, iemand met liefkozingen
overladen, uit liefde opeten. Cette file est belle,
jolie ii rn-, dat meisje is zoo lief, dat men haar
zou opeten. - ( fig.) M- sas mots, zijne woorden
opeten, doorslikken, de woorden ten halve, onduideljk uitspreken. - M- ses douleurs, zijne smart,
pijn opkroppen, zijne klagten bedwingen. - M- Ie
chemin, de beenen gaauw na zich halen, snel loopen (inz. von paarden). - M- l'ordre, eenen last
vergeten uit te voeren. - M- les crucifix, les saints,
een pilaarbijter, schijnheilige zijn. - [ Mar.] La
terre mange Ie vent is ce vaisseau, het land beneemt den wind aan dit schip, brengt dit schip in
de luwte. - Le timonier a mangé du sable, de
stuurman heeft het uurglas geschud, heeft het te
vroeg omgedraaid. La lune mangera le temps, de
maan zal de lucht, de wolken doen optrekken, het
weder doen bedaren. - (Loc. pray.) Voilh ce que
les rats n'ont pas mangé. daar zijn de ratten nog
niet aan geweest, kijk. dat is nog overgebleven (als
men iets voor den dag brengt, dat lang weggeborgen is geweest). Je ne mange point ce que jai
sur mon coeur, ik zeg liet, zoo als 't mij op het
hart ligt, ik maak van mijn hart geen doofpot.
Savoir bien son pain m-, wei weten te leven. Il
mange son pain dans sa poche, hij houdt gaarne
alles voor zich zelven; hij deelt niemand mede.
Pauvres gens vivent de ce quits mangent, arme
lieden behelpen zich zoo goed als zij kunnen. (pop. cl lriv.) Ii en veut ni-, hij wil aan den slag,
zijn
e handen jeuken, hij heeft lust om te vechten.
- Cela ne mange pas, dat eet geen brood (van
iets, dat men bewaren wil, ofschoon 't voorshands
geen nut doet). - SE MANGER, v.pr. Gegeten warden: La pain se mange deux, trois fois par jour,
het brood wordt twee-, driemaal daags gegeten. (fig.) Se m-, Se rn- des yeux, de caresses, el/cander verliefd aanzien, elkander met liefkozingen
overladen. - Ook in tegengestelden zin: Ces gens
ant failli se m-, 't scheelde weinig of die menschen
hadden elkaar verscheurd. us se mangèrent des
yeux, zij wierpen verwoede blikken op elkander
(als of zij elkaâr wilden opeten). 115 se mangent
Ie blanc des yeux, zij gunnen elkaâr het wit, het
licht in de oogen niet. - [ Gram.] En Francais le

féminin se mange toujours devant une voyelle,

in 't fransch wordt de vrouwelijke e vOOr eene
klinkletter niet uitgesproken. Z. Ook APPETIT,

BLANC, BLE, B011E, BISEBIS, CHAPON, CHEMISE,
CHIEN, COEUR, CIIOQUE AU SEL, DENT, FUMEE,
LARD, LOUP, MAIN, POISSON, BENARD, VACHE.
MANGER, m. Eten n., spijs f., voedsel n.: C'est

un m- délicat, Un m- de rai, dat is een lekker, een
koninklijk eten. - (fans.) II en perd le boire et le

m-, hij kan er niet van eten of drinken. z. ook

BOIRE M. - [Bot.] bI- des oiseaux, naam eener

kalebas van Guinea en Amerika.
Mangerie, I. (weleer) Het eten; maaltijd m.,
maal n. - (fig.) Geldafpersing, knevelarij, afzetterij t.
Mange-tout, m. Doorbrenger, verkwister m.
(P/ui'. Des mange-tout.)
Mangeur, m., -ease, t. Eter m., eetster r.
(doorgaans met een bijv. naamw. gepaard): Un
grand, beau m-, een groote, stevige eter, een vreter, vraat. Un petit m-, een kleine eter. - (fig.)
Un m-, een verkwister, doorbrenger m.; - (fam.)
geldafperser, knevelaar, afzetter m. ; - weleer ook
(fam.) z. V. a. GAIUvIsAIRE. - (pop.) M-s de chréliens, praktizijns, rejtsverdraaijers, uitzuigers,
knevelaars. M- de petits enfants, M- (of avaleur)
de charrettes ferrées, Z. AVALEUII. M- de viandes
apprètées, de soupe apprêtée, lecliglooper, schuimlooper. M- de crucifix, d'images, de saints, pilaarbijter, schjjnvrome. M- de Iivres, boekenverslinder,
onverzadelijk lezer. M- de feu, vuurvreter, kwakzalver. - [H. n. M- de fourmis, z. V. a. FOUR]
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IIIL!ER. M- de pieie, steenvreter, leiworm in. Mde poires, peervreter, peerrups (die inz. op de suikerpeel aast). M- d'appàt, zwarte /ioornviscli
[balista iingens] van China: M- le plomb, z.
onder PLONGEON. M- le riz, rijstvreter m. (volksnaam van verschillende vogels). M- de vers, wormvreter (soort van bastaard-nachtegaal). M- de
noaux, notenvreter, notenkrake r , z. V. a. onosBEC. M- d'abeilles, z. v. a. GUPIÈRE, CLAIRON
apivore. M- de lairs, de rats, de chèvres, namen
van slangen, die mv. op rotten, muizen, geiten,
enz. jagt maken.
Mangeiire f. (pr. man-jule) Aangevreten plek,
door wormen, molten, muizen, enz. beschadigde
plaats f. aan kleederen, boeken, brood, enz. Drap
plein de rn -s de vers, alien 0/' doek n. vol motgaten. - [ Véner.] Wilde zwijnevoeder n.
Iang1er, in., Z. MANGUIER.
Mangle, m. [Bot.] Vrucht f. van den manutum. - Manginin (pr. —ome) ofManglier, m.
[Bot.] Zuid -amerikaansc/ee boom, soort van wilg,
wel/is takken rondom den stam eene menigte vrij
repte loten nederwaarts schieten, die in den grond
weder wortel vatten, wortelboom, m a a g i u m rn.
- Al- de tanneur, looijersboom rn. (welks schors
somtijds den kinabast vervangt).
iJangonneaii , m., Mangonelle, [Anc.
mil.] Zeker werpgeschut n. der middeleeuwen (eene
navolging van den katapult der Ouden), slinger rn.;
slingersteen, pijl rn. (CHASSE-MARÉE.
Mangonisier, m., in Languedoc, z. v. a.
Mangorin, rn. [Bot.] Oostindische jasmijn f.
iltangostan, Mangoustan, rn. [Bot.] Middelmatig itooge boom der Molukken, die eene zeer
smakelijke soort van appel draagt, moluksc/te parcinia f., mangoestanboom in. - Mangouste, in.
Vrucht van dien boom, van de grootte eens oranjeappels en met frambozengeur.
Mangouste, f. [EI. li.], z. v. a. ICHNEUMON.
z. ook onder MANGOSTAN.
Mangue, in. [Bot.] Mango -vrucht, mango of
mango t., vrucht der mangobooms (manguier). MANGUE, m. [Pêche] Groot vischnet n. (in de Middellandsclie zee gebruikelijk). - MANGUE, M. [H. n.]
Afrikaanech zoog dier n.
Manguier of Mangas (pr. —gace), in . [Bot.]
Hooqe oostindische boom met goudkleurige, vleezige,
zeer welsinakende vruchten, die eesie amandelachtige kern hebben, mango-boom ni. [mangifera indica, L.]
Mani, in. [Bot.] Gonsboom in. van Guiana; de
uit dien boom vloeiende porn 1.
Jtaniable, adj. Handelbaar, hanteerbaar, le
hantéien; - gemakkelijk bewerkbaar, niet stug,
-

lenig, smedig; geschikt om aangevat te worden,
aanvatbaar. Ce rnarteau est trop lourd, ii nest
pas in-, die hamer is te zwaar, hij laat zich niet
hantéren. II ny a point de ni/ta l aussi in- que
lor, er is geen metaal zoo bewerkbaar, zoo rekbaar
als het goud. Ce ter nest pas encore in-, dat ijzer
laat zich nog niet aanvallen (1 is nog niet genoeg
afgekoeld). - [Mar.] Cordages in -s, lenig, buigzoom louwwerk n. Voile in-, gemakkelijk te behandelen zeil n. - Le temps et Ie vent sont in-s,
weér en wind zijn handzaam. - ( fig.) Handelbaar,
gedwee, inscitikkeljk, toegeivend. Un bon pilote
rend un grand vaisseau aussi rn- qu'une barque,
een goed stuurman maakt een groot schip zoo regeer aar. buigzaam, als eene schuit. C'est un hornme dont l'esprit est rn-, nest point do tout rn-,
't is een mensch, die een' toegevenden geest heeft,
die onbuigzaam is.
Maniacal, e, adj. [Méd.] Den waanzin beIre/fend; Affection ni-e, waanzinnige toestand in .
Dëlire m-, raaskalling f. der waanzinnigheid.
Maniage, in. [Tech.] Behandeling, kneding
der klei of potaarde.
Manlaque, adj. Door razernij of waanzin aangelast, razend, woedend, waanzinnig, onzinnig;
der waanzinnigheid eigen. - MANIAQUE, in. en f.
Waanzinnige, razende in. en f. - Jij of zij, clie
zich allervreerndst, als een waanzinnige aanstelt.
Manicaire, in. [Bot.] Palmboom in. in Nede rland sc h Guiana, m a n i c a r i a f.
Manicanterle, f. [H. cccl.] Zangschool f.
voor koorkinderen bij sommige kapittel.c (nu liever
maltrise gekeelen).

Maiiehéen, ne, adj.

[H. reL] Wat de ma-

nichders en 't manicheismus betreft, m anic h ee S Ch.
in. p1. Aanhangers van de christen-secte des perzischen dwaalleeraars Manes in de
3e eeuw, die twee goddeljke wezens of beginsels,
een goed en een kwaad, aannam, m a n i c h cl cl r 5 in.
p1. .- Manichéisiise, in. Leer 1. van Manes
en Zijne aanhangers, in a n i c h e I S m 'is s n. ManieEiéiste, adj., z. v. a. MANICHEEN.
Maniehoire, in. [Tech.] Schoenmakers gladhout n. voor de achtersteken.
- MANICIIEENS,

Manichordion, (pr. ch=k),

in. [Mus.] Soort

van klavier, manikôrdium, klavikOrdium n.
Maniele, t. [Tech.] Handvatsel n., waarmede
de droogscheerder Zijne schaar in beweging brengt.
-

M-s, z. V. 0. MENOTTES. - Z. ook MANIQUE.
Manleolle, t. [Pêche] Groot schepnet n.
Manicorde, in., z. v. a. MANICHORDION.
lilanleordium, in. (pr. —ome) [Tech.] IJzer-

draad n. voor snarenspeeltuigen; koperdraad voor
papiervormen.
iltanicoii, in . [Ei. n.] Buideldier n., buidelrat 1. van Granada.

Maiiierot, in. [Mil.] Invalide in., die twee
gelijke ledematen (2 armen, 9, beenen, 1.0. oogen) verloren heeft.
Mai,icule, in. [H. n.] Voorpoot in. van een
zoogdier. - MANICULE. f. [Mid.] Bedaarde waanzin m., ligte graad in. van krankzinni'heid.
Manie, f. [Méd.] Verstandsverbijstering t.,
waanzin rn., waanzinnigheid, krankzinnigheid, razernij, dolheid, woede f. - z. v. a. MONOMANIE,
of ithie dxe, Z. FIXE. - Zonderlinge hebbelijkheid,
vreemde zucht, grit of luide f.; - (bij uitbreiding)
overdreven neiging of zucht, hartstogteljke voorliefde of gehechtheid, verzotheid f.: Cat homme a
Ia rn des tableaux, dec chevaux, des tulipes, die
man is verzot op schilderijen, paarden, tulpen. (In
deze beteekenis vormt het woord vele zamensteilingen, zoo als: anglomanie, bibliomanie, métrornaole, enz.)

Maiiieiuent, In. Het behandelen. be/ac/en, bevoelen, aanvoelen; behandeling, betasting, bevoeling,
aanvoeling t. ; - het gedurig door de handen gaan;
- het vrij of gemakkelijk gebruik der ledematen:
On connaît Ia bonte dun drap au in-, men kent
de deugd van een laken door het te betasten of aan
te voelen. Cet aveugle distingue les couleurs au
in-, deze blinde onderscheidt de kleuren op 't gevoel, op den tast, door bevoelinq. - Les étoffes de
soie se gâtent par le in-, de zijdesto ffen bederven,
als zij dikwijls door de handen gaan, veel behandeld worden. - II était percius du bras droit,
mais ii commence ui en avoir le in- asses libre,
hij was lam aan den regter arm, maar hij begint
hem we/c vrij wel te bewegen. - Behandeling,
haute/ring f., het omgaan met een werktuig, Wapen, enz. Le in - des armes, de behandeling der
wapenen, handgrepen t. pi. met het geweer. Le indu sabre, het vaardig gebruik van de sabel. [Peint.] Le in- du pinceau, des couleurs, de penseelsbehandeling, de aanwending of 't gebruik der

kleuren of verwen. - ( fi g.) M- de Ia voix, de Ia

parole, buiging, regéring der stem, der spraak. -

Bestuur, beleid, bewind, beheer n.: Le in - des affaires, het bestuur, bewind der zaken. II ma conhe le in - de toutes sen affaires, hij heeft mij de
leiding, het bestuur van al zijne zaken toevertrouwd. - [Fin.] Ce trésoriei' a beaucoup de
in-, a an grand in-, deze schatmeester heeft aanzienijke sommen onder zich. Son in - est de taut
de millions, hem gaan zoo en zoo veel millioenen
door de handen.
Manier, v. a. Behandelen, ter hand nemen,
door de hand laten gaan, hantéren; betasten, bevoelen, aanvoelen; een voorwerp vlug hantiren of
gebruiken, er vaardig mede omgaan; besturen, beheeren, leiden, regéren. hI- un outil, een gereedschap hantéren of behandelen. M- des livres, des
papiels, boeken, papieren door de handen laten
gaan, ter hand nemen M- les peaux, de huiden
dooi' de handen laten gaan, met de handen wrjven en drukken (urn ze lenig te maken) . Bien in Ja pâte, het deeg goed doorwerken, door/sneden. hi- une étoffe, uil chapeau, eene stof, een' hoed
bevoelen, aanvoelen (om de deugdelijkheid te onderzoeken). - Cett.e dlie sait bien in - J'aiguille ,
tilt meisje 'weet vlug met de naald om te gaan. 11
gait lien in- I'épée, Jij weet goed roet den (legen
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om te gaan, den degen te hantéren. M- le pinceau,
Je ciseau, Ie burin, Ia plume, liet penseel, den
beitel, de graveerstift, de pen hanteren, voeren, met
meer of minder bedrevenheid weten te gebruiken.
Ce eculpteur, Cet orfèvre manie hien le marbre,
J'argent, deze beeldhouwer, deze goud- of zilversmid weet het marmer, het zilver goed le bewerken.
- M- un cheval, een paard naar de kunst besturen. M- Un navire avee adresse, een schil) naar
eisch besturen. - M- son corps de bonne grâce,
zijn ligcliaam sierlijk bewegen. II manie tous les
Mens de cette maison, tiff bestuurt, beheert het
qeheele vermogen van dit buis. Je ne veux point
m- le Pico d'autrui, ik wil eens anders goed niet
besturen. - ( fig.) L'esprit de Ja populace est difdciie a de geest der lagere volksklasse laat
zich moeijeljk besturen, leiden. 11 sail m- son
esprit, hij weet zijn gemoed te besturen. Cet auteur
a bien manie son sujet, deze schrijver heeft zijn
onderwerp goed behandeld. - ( fam.) Cda nest
pas si aisé a ni-, dat is niet zoo gemakkelijk te
doen. - (Prov.), Z. BEIJRBE. - MANIER, V. fl
[Man.] Ce cheval mania hien sous l'homme, dit
paard laat zich goed regéren, beweegt zich goed
onder den man. Ii manie bleu b droite et a gauclie, 't werkt goed regts en links. M- de ferme is
ferme, in eens den sprong doen, in eens aanspringen. - [Couvr.] M- is hout, een daft omdekken,
een dak nieuw belalten en er de oude pannen
weder opleggen. [Pay.] Een' sleenen vloer opbreken en omleggen. - SE MANIER, V. pr. Behandeld
worden, zich laten behandelen. - (fam.) Cda ne
se manic pas ainsi, dat gaat zoo niet. - Het part.
passé is ook adj.: Out il bien manid, goed behandeld
';ereedschop n. Vaisseau bien m-, goed bestuurd
s chip n. - AU )MANIER, bc. adv. Op 't gevoel, op
't aanvoelen, op den tast: On reconnaît la bonte
dun drap au m-. - arNIER, m. [H. n.] Soort
van groote ekster m.
Manière, f. Manier, wijs, wijze, bijzondere
wijs van doen, handelwijs; gewoonte f., gebruik is.,
trant m. Chacun ii sa m-, ieder keefl zijne manier, zijne eigene wijs van doen. Sa m- de vivre,
de penser, ne me plait pas, zijne levenswijze, denkwijze behaagt mij niet. M- d'être, toestand m.,
waarin iemand zich bevindt. II la dit dune m- si
claire, que. .., hij heeft het op zulk eene duidelijke
wijze gezegd, dal .. Cda arriva de cette m-, dat
gebeurde op deze wijze. En toute m- ii ne laura
point, hij zal liet op geenerlei wijze, volstrekt niet
hebben. En quelque m-, eenigermate. En quelque
us- que ce soit, op welke wijze het ook zij. De
queue m- voulez-vous que je my conduise? hoe
zal ik mij daarbij houden? A Ia m- accoutumée,
op de gewone wijze. Vous une belle m- de parler,
(Ie s'dnoncer, dat is eene schoone manier van spreken, van zich uit te drukken. - Co peintre a
sine belle in-, deze schilder heeft eene schoone masuer, behandeling. La in- de Rembrandt, du Corrdge, de manier (eigenaardige, kenmerkende trant)
ran Rembrandt, van Corregqio. - Geniaakt held,
;ekunsleldheid, gedwongenheid, afwijking van 't naluurljke, gemanierdheid, g e m a a i t r e e r d h. e i d f.:
A force de soigner son style, on tombe dans Ia m-,
als men te angstvallig naauwkeurig op zijn' stijl is,
wordt men gekunsteld, gemanierd, g e ma n i ft r e e rd.
Cda frise an peu Ja m-. dat is min of racer gekun.cteld. - (lam.) Soort t. (meestal in ongunsligen zin):
IJne m- de hal, eene soort van bal of danspartij.
11 vint line m- de demoiselle, er kwam eene soort
van jufvrouw (pop.: een stuk van een jufvrouw). Ii
hit abordé par une m- de valet de chambre, hij
werd door eene soort van kamerdienaar aangesproken. - M-s, manieren t. p1., hebbeljjke wijze van
zich voor te doen, gebruiken a. p1., gewoonten 1. p1.
Ce sont des rn-s désobligeantes, dat zijn onbeleefde
manieren, gewoonten. Les mauvaises rn-s ddplaisent is tout le monde, kwade manieren mishagen
ieder. Les rn-s du monde, de manieren, gebruiken
van de wereld, van den beschaafden omgang. DE LA BONNE (of BELLE) MAMERE, lor. adv. (iron.)
Ter deqe, naar den aard, zonder verschooning:
11 a été critique, étrillé de Ia belle m-, men heeft
hem duchtig gehekeld, doorgehaald, afgeklopt. 51E MAN1ÈRE QUE, bc. conj. Zoo dat: It se con(luisit de m- pion n'eut rien is dire , hij gedroeg
zich zoo, zoodanig, dat men niets te zeggen had.
-- DE MANIERE is, joe. prdp. Zoo dat: 11 parla de

-

All AMIL.

rn- is lever toutes les doutes, hij sprak zoo, zoodanig, op zoodanige wijze, dat alle twijfel werd
opgeheven. -- PAR MANIERE de dire, de parler,
d'entretien, etc., bc. adv. Ce nest que par m- de
dire, 't is slechts bij wijze of manier van spreken.
Je le lui dis par rn- d'entretien, ik zeide het hem,
dewijl hel gesprek toevallig daartoe aanleiding gaf.
- Par m- d'acquit, Z. ACQUIT.
Maniéré, e, adj. Gemanierd, gedwongen, gezocht, gekunsteld, gemaakt, stijf, onnatuur lijk, geni a n i e r e e r d: Style m-, gedwongene, gekunstelde schrijfwijze. Couleur iii-e, gekunstelde, onnatuurlijke kleur. - Ook als subst. m. Le in-, het
ekunstelde, gezochte, gemaniëreerde. - 4- Manierisme, m. Gemaniereerdheid L,gebrekn. aan
natuurijkheid, aan ongedwongenheid. - Manié
riste, m. inz. schilder, die te dikwijls of te veel
zich van de wezenlijke natuur zijns onderwerps verwijdert, gemaniëreerd kunstenaar, m a n i ft r i 5 t m.
Maniette, f. [Tech.] Viltlap, wrijftap rn. tot
zuivering van den rand der drukplaat.
Manieur, m. Geldhandelaar, geldomsetter, wisselaar, enz., iemand, wien veel geld door de handen gaat (dikwijls minachtend gebézigd). - [Anc.
cout.] M- de l)lé, korenomzetler of omwerker m.
Manifestation, f. Openbaring; bekendmaking,
verkondiging; opening of blootlegging (van een
voornemen); - het openlijk aan den dag leggen
of de openbare uitdrukking van eene of andere
nieening door het volk, ina ni fes Id tie 1. La mdu Verbe, de openbaring van het woord. La mde ses sentiments, de bekendmaking, bloottegging
zijner gevoelens. La m- bruyante de l'esprit Public,
de luidruchtige manifestatie van den volksgeest. Manifeste, adj. Handtastelijk, baarblijkeljk,
klaar, klaarblijkelijk, zonneklaar, onbetwijfelbaar:
Une véi'ité, Une erreur rn-, eene handtastelijke,
onbetwijfelbare waarheid f., eene kennelijke dwaling t. - Rendre un crime m-, eene misdaad aan
den dag brengen, in 't licht stellen. - MANIFESTE, M.
Openlijke verklaring van een' vorst ofeene mogendheid, die de reden van 't gehouden gedrag bij eene
gewigtige gelegenheid blootlegt, vorstelij ke regtvaardiging 1., openlijk verdédigi'ngsgeschrift fl.; plegtige
aankondiging of bekendmaking der hooge overheid,
m a is i fé st n. - [Corn.] Verklaring, aangifte t.
der goederen aan boord van een vaartuig (in de
Levant). - Manifestement, adv. Klaarbljkelijk, openbaarljk, handtastelijk, op onbetwijfe l bare
wijze. - Manifester, v. a. Openbaren, bekend
maken, aan den dag brengen, in 't licht stellen,
blootleggen, ontdekken, verkondigen, m an i f e s t d
r e n. Dieu a manifeste', son pouvoir, God heeft
zijne niagt geopenbaard. M- ses sentiments, zijne
gevoelens blootleggen, openbaren, verklaren. - SE
MANIFESTER, V. pr. Zich openbaren, zich naar buiten vertoonen, zich doen kennen: Jdsus Christ na
manifesta aux apôtres, J. C. openbaarde zich aan
de apostelen. Son imprudence se manifesta surtout
dans cette occasion, zijne onvoorzigtiqheid, onbedachtzaamheid openbaarde zich, vertoonde zich,
bleek vooral bij deze gelegenheid. -Het part. passé
is ook adj.: Une opinion souvent manifestée, een
dikwijls geopenbaard, aan den dag gelegd gevoelen n.
Manifornie, adj. [H. n.] Handvormig.
Manigan ce, f. ( fam.) Kleine kuiperij 1., streek,
boze trek m., loosheid, kunstgreep t. 11 y a lá
une in-, qua je n'entends point, daarachter steekt
eene kunstgreep, een boze trek, dien ik niet versta.
- Manigancei-, v. a. fam.) Bekuipen, smeden,
brouwen, spinnen, op listige wijze te werk gaan:
Cent lui,qui a manigancé tante cette affaire, hij
is 't, die deze geheele zaak bekuipt heeft. - Ook
zonder voorwerp: M- pour se faire nomnier dëputé,
kunstgrepen gebruiken om als afgevaardigde benoemd te worden.
Manigraphe, ns. Schrijver m. over de verstands -verbijstering. - Manigraphie, f. Verhandeling over de waanzinnigheid of verstandsverbijstering. - Manii-aphique, adj. Daartoe
-
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behoorend, manigrctphisch.
Maniguette, f., z. v. a. MALAGUETTE.

Maniguière, f. [Niche] Aalfuik n. van op
palen uitgespannen netten.
Manihot, m., Z. v a. MANIOC.
Manikin, m. [H. n. ] Groote aap rn. van de
Goudkust, met langen, witten baard, rn a n i ft ij n rn.
Manil, m., Z. MAN!.

MANILIER

-MANOEUVRE.

S Manilier, m. [Tech.] Mandema/cer m.
Maiiille, f. [Jeu] Tweede matador m. 0/hoofdtroef 1. in 't oroberspel (in de zwarte kleuren de
twee, in de roode de zeven). M- a Ia comête,
ruiten negen in 't cométe -spel (doorgaans comète
ge/weten). - [ Tech.] Houten pin 1., om de sui
kerbrooden te doorsteken, opdat de siroop gemakkelij k kunne afloopen. - [H. n.] Indische adder t.,
wier beet zeer gevaarlijk is. - M-s, koperen rinen m. p1. (bij de Indianen, voor de armen en

geenen).
Maniluve, in.,

Z. MANULIJVE.

Manirna, m. [H. n. ] Braziliaansche waterslang f., door de wilden in i'iooge eer gehouden.
Maiiioc, m. (Bot.] B r oodwortel, maniok m.
[latropha manihot] , een tamelijk hooge struik van
't geslacht der braaknoot in West -Indi ë en ZuidAmerika. Zijn groote knolvormige wortel bevat de
cassave (z. dat woord).
Maniolle, f. [Pêche ] Spiering -zaknet n.
Manipulaire, adj. [Ant.] Wat den manipu
(z. MANIPULE) betreft. - Als subst. in.: Hoofd,-lus
aanvoerder van eenen manipulus , m a n i p u 1 dr i u s m. - Manipiilateiar, m. iChim., Pharm.]
Behandelaar, bereider in. - Manipulation, f.
Behandeling, inz. kunstmatige behandeling, aashoen ding der noodiqe handgrepen (in vele kunsten, inz.
in schei- en artsen(jmenglcunst). Manipale, in.
[Ant.] Oud -romeinsche standaard in. of legervaan f.
(eerst een bos stroo op een' langen staak, later eene
piek met eene hand daarop) ; oud -romeinsche 501datenhoop in. of legerafdeeling f., vendel, het 'I
eener cohorte, in a n I p u I u s in. - hand- of zweetdoek in. der roomsch-katholjke mispriesters; - (in
de grieksche kerk) handdoek tot het afdroogen der
handen en heilige vaten, door den subdiaconus op
den linker schouder gedragen. - [ Plmarimj Handvol f. (b. v. kruiden, bladeren). - [icon.] Gereedschap n. ons iets van 't vuur te nemen zonder zich
te branden. . [Anc. nil!.] M- pyrotechnique, bundel in. springbussen [ Blas.] Mouw f. met een
lang afhangend stuk stof, manIpel in. - Manipuler, v. a. [Chini., Pharim] Behandelen, met
de hand bewerken of bereiden, m a n i p u 1 ë r en.
- SE MANIPULER, v. pr. Zich met de hand laten
bereiden of bewerken: Ces substances se inanipu
lent facileinent.
Mauique, f. [Tech.] Handler n., duimring in.
(bij schoenmakers, zeilmakers e. a.). - (Loc. pop.)
Ii tire Ia in-, C'est un tioinme de la in-, 't is een
schoenlapper, schoenmaker. Ii entend in in-, 't is
een geslepen gast. - z. Ook MANICLE.
Manis, in. [FL. n.] Schubbige hagedis t.
Manitou, in. Geest, dcemon of fetisch in. der
wilde volksstammen.. [H. n.] , Z. MANICOU.
Maniveau, in. Platte mand of ben f.
Manivelle, f. [Mécan.] Zwengel, handboom in,
kruk t., handvat n. (ter beweging van velerlei werktuigen). M- dune vis de pointage, handvatsel of
kruis n. van eene stelschroef, schroefstok, schroefsleutel in. M- dune pierre a ineule, kruk, zwengel van een' slijpsteen. M- de cordier , draaijer,
draaistok in. der touwsiagers. M- de rouet, radzwengel, raddraaijer. M- avec pivot sur l'arbre de
mouvement de la glissière, kruk der stoomschuifbe w egings -as. - [ Mar.] M- du gouvernail, roerpen, greep t. van de roerpen, kolderstok, kanterstok in.
Manne, t. (pr. inâne) [Bot.] Manna n., een
geelachtig, taai, zoetachtig en zacht buikzuiverend
sap, dat uit verscheidene boomen, inz. uit eene
soort van tamarisken op den Sinai en uit den
manna -esch op Sicilië en in Calabrid vloeit en als
kleine doorzigtige korrels wordt ingezameld. M- en
lames, manna in tranen. - M- liquide, perzische
manna (tëréniabin). M- inasticine, cederhars (gornme de cèdre). - M- d'encens, beste wierook m.
van de kleur der zuivere manna. - Herbe it Ia
m-, of M- de Prusse, mannagras n., eene drijvende
grasplant in moerassen en aan rivieroevers. M- de
Pologne vingervormig panikgras n. - [B. sacrée]
' honigdauw in., wonderdadig voedingsManna n.,
middel der Israëlieten in de woestijn. - (fig.) M céleste, liemelsch manna, Gods Woord 0.; hemelspijze t.: La vërité est une in - céleste. - C'est
une bonne, une vrale in-, dat is een goed, echt
manna (van eene of andere goede, voedzame vrucht,
die in een land overvloedig is). - [H. n.] M- des
-
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poissons, oeverhaft, oeveraas n. - MANNE, f. (pi.

inanne) Langwerpige mand, ben f. M- a m are,
vischben. - M- d'enfant, kinderwieg t. (berceau).
- [Mar.] Ballastmand. Mann e e, t. Mand-,
benvol 1. - [ Mar.] Mand vol ballast, ballastmaat f.;
- broodkor/' in. - Maune ll e, f. [Any. mar.]
Kolderstok in., roerpen t.
Mannequin, in. Hooge, naauwe mand t., rugkorf, marktkorf in. (inz. voor groenten, fruit,
visch). -[Hort.] Mandvormige omkleeding van
jonge boomen om ze te beveiligen. - Verpootmand f. (waarin men jonge boomen opkweekt one
ze later met aarde en al le verplanten) . Arhre a
in-, in zulk eene mand opgelcweekie boom in. [Peint., Scuip.] Ledeman in., ledepop t., menschenfiguur t. met bewégeljke ledematen. - [ Chir.] Soort-

gelijke mannen- of vrouwenfiguur, op welke de
leerlingen zich in de handgrepen voor 't verbandleggen, voor de geboortehulp, enz. oefenen. - (fig.)
Karakterloos, onzelfstandig mensch; ledeman. Cette fi gure sent Ie in-, die figuur is niet natuurlijk (geschilderd, gebeiteld) , zij is naar den ledeman
gemaakt. - Manneqiiinage, in. [Arch.] Beeldhouwwerk n. aan gebouwen. - Mannequiné, e,
adj. [Peint., Sculp.] Stijf, gedwongen, onnatuurlijk,
als een ledeenan. - Manneqninei-, V. a. (woord
van Diderot) Het voorkomen van een' ledeman
geven: Cette robe de cliambie me inannequine.
Mannet, in. [H. n.] Kaapsche springhaas in .
Maniiette, f. (verkiw. van inanne) Mandje, bennetje, korfje n.; groote langwerpige mand (banne).
Mannifère, adj. [Bot.] Mannadragend, mannagevend. - Mannipare, adj. [Bot.] Mannavoortbrengend. -- [H. n. ] Insecte in-, inse
ct
n.,
welks steek de manna uit de planten doet vloeijen.
Mannite, f. [Chum.] Mannastof, mannasuiker f., het hoofdbestanddeel der manna.
Manoeuvre, in. Handlanger, daglooner, sjouwerman, inz. opperman, metselaars en leidekkers
handlanger (aide -inacon, aide -couvreur).
(fig.
et dënigr.) Slecht, smakeloos, werktuigel/jk werkman of kunstenaar in.
Manoeuvre, t. Handeling, hand- of kunstgreep, wijze van bij eene zaak te werk te gaan;
i nz. [Mar., Mi l .] de kunstige beweging, wending
of besturing van een schip of eene menigte krjgevolk, scheepswending, krijgszwenking, regelmatige
kunstbeweging, m a n e U V T e t. Bien entendre Ia
in-, een schip, eene krijgsbende goed weten te besturen of te doen werken, de maneuvres verstaan,
goed kunnen maneuvreren. M- prompte, hardie,
avantageuse, snelle, stoute, voordeelige beweging,
wending, maneuvre. 11 suppléa au nombre par de
savantes in-s, hij wist zijne zwakheid (in getal van
manschappen, van schepen) door schrandere enaneuvres of bewegingen te vergoeden. - [Mar.]
M- basse, onderdeks- of tusschendekswerk n. Mhaute, scheepswerk in '1 want, in de marsen, op
de raas. Grosse in - of M- de force, zwaar werk
(bij 't inschepen Van kanonnen, kabels, enz.). La
in - des chaines, des câbles, het werken met de
kabelkettingen, met de kabeltouwen. - Looper in.,
touw, louwwerk, want, tuig n. M-s courantes, M-s
dormantes, loopend, staand want. M-s bautes, bovenste loopend of staand want (dal niet op het dek
vaart). M-s basses, onderste loopend of staand want
(dat op het dek vaart). Fausses in-s, M-s de coinbat, borglouwwerk, borgwant, de borgen. M-s de
recliange, waarloos touwwerk. M- passie, doorgeschoren of geschoren looper. M- passée le tour,
te contre (of de revers) , van voren naar achteren,
van achteren naar voren varende looper. M-s du
vent, loefwant, loefwaarts touwwerk. M- de revers
of de sous le vent, ljwant. M- engagde, onklare,
beknepen looper of touw. M-s majeures, mneu
res, zwaar, ligt touwwerk. Reprendre une in-,
een' looper op- of inkorten, aanhalen, aan- of
stjfzetien. - [ Constr. ] Vrije, ongehinderde beweging van werklieden en werktuigen in eene gegëvene
ruimte: Ii faut laisser de la place pour que Ia insoit libre, er moet plaats blijven voor de vrije
werking van volk en machines. - [ Peint.] Behandeling van penseel, van verwen: La in - de ce tableau est belle, de penseels-, de kleurbehandeling
van deze schilderij is schoon. - [ Cur.] Handgrepen, gezamenlijke verrigtingen, 't zij op het lijk,
op den ledeenan of op den lijder, mv. de handgrepen bij verlossingen. - ( fig. en in kwaden zin) Han-
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delwijs f., middel n., dat men in 't werk stelt om verongelukt, van talent verstoken advokaal, dichook (p1.) slinksche we- ter, schilder m.
in eene zaak te slagen;
Manquement, m. Misslaj m. uit onachtzaamgen m. pi., listen en lagen, kuiperijen f. p1. 11 a
fait lá mie ëtrange in-, hij is daar op eene zonder- held of onoplettendheid, verzien a., achterlating,
tinge wijs te werk gegaan, heeft daar een vreemd niet-volbrenging f.; gebrek mangel a. Ii ny a
middel, eene vreemde kunstgreep aangewend. Les personae qui na soit sujet ft quelque rn-, er is
obscures rn-s du vice de duistere verborgene niemand, of hij staat voor een' of anderen misslag,
voor dit of dat verzuim bloot. Ii est sujet aux
ïcuiperjjen, listen, kunst^ epen der ondeugd.
Manoeuvrée t. FréodjPersoonlijke teen- m-s, hij verzuimt, vergeet ligtelijk iets. Le ni- de
parole, het niet-houden, niet-volbrengen van zijn
mansdienst f.
Manoenvrer, v. a. et n. [Mil. Mar.] Bewe- woord. Z. ook 1IIANQUE.
Manquer, v. a. Voorbij laten gaan, laten ontgingen maken, oefeningen houden, scheepswendin
gen, troepenzwenkingen maken, krfgsbewegingen snappen, verzuimen (eene gelegenheid, een' bepaal
aanvoeren of leiden, het zeil- en takelwerk, liet den tijd, enz.); niet treffen, niet aantreffen; niet
want regiren maneuvres maken, in a a e u v r t- raken, missen, misslaan, niet werpen, misschieten,
7' e n: M- habilernent tine Ilotte, cene vloot met be- enz., m a n k ë r e n. Vous avez manqué une belle
kwaamlieid, naar eisch besturen. L'ëquipage, L'ar occasion, gij hebt eene schoone gelegenheid laten
rnde a Men manoeuvre, het scheepsvolk, liet leger voorbij gaan, verzuimd. Je suis arrivé trop tard,
heeft goed gemaneuvreerd, goed gewerkt, de he- j'ai manqué cat homme, ik ben te laat gekomen,
wegingen behoorlijk uitgevoerd. Le vaisseau ma- ik heb dezen man gemist, niet meer aangetroffen.
noeuvre bien, het schip maneuvreert goed laat Le chasseur a manqué le Iièvre, de jager heeft
zich goed besturen.
(fig.) Maatregelen nemen, den haas niet geraakt, niet getroffen, niet gevanmiddelen en inz. geheime, sluwe, listige middelen gen. II a manqué son coup, zijn slag, stoot, worp,
in 't werk stellen om in eene zaak of onderneming enz. is mis geweest; ook zijn aanslag, zijne onderM- une hula, een' bal laten
te slagen: Ii manoeuvra indignement dans cette neming is mislukt.
affaire, hij handelde op eene onwaardige wijs in staan, niet maken (gelijk men beproefde te doen).
[Mar.] M- un virement de bord, eene wending
die zaak, hij stelde laakbare, scliandeljke middelen
niet kunnen uitvoeren. M- un abordage, niet slagen
bij die zaak in 't werk.
Manoeuvrier, m. [Mar.] Hij, die goed met in eene entering. M- Un appareillage, niet onder
(fam.) S'il me manque, je ne
een schip en al wat tot liet scheepsbestuur behoort zeil kunnen gaan.
weet om te gaan, bekwaam zeeman, knap zeeofficier; Ie manquerai pas, al zoekt hij mij niet, ik zal hem
in het tuig gebruikt wordend matroos, matroos wel weten te vinden (bij wijze van bedreiging).
der eerste klasse, takelaar, maneuvreerder m. La in- belle, z. v. a. L'échapper belle, Z. ECHAP
MANOFUVRLEB LE P E, (!r!j. [Mil.] In de maneu- PER. MA1NQUER, V. H. Eene fout of eenmisvies of kijgsbew€gingen ervaren, de taktische be- slag begaan, feiten: Tous les hommes peuveat rn-,
weqingen vlug uitvoerend: Armée m-ière, geoefend, alle menschen kunnen feilen. N'avez-vous jamais
manqué, hebt gij nooit eene fout gemaakt? Niet
in 't veld bruikbaar leger a.
t Ma noij-, m. [Prat.] Iluizinge t., huis n., afgaan, weigeren, ketsen (van schietgeweer) : So
woning f. M- seigneurial, heeren-huizinge. M- ah- fusil a manqud, zijn geweer is niet afgegaan, heeft geweigerd. Te kort komen, ontbreken, niet hebben,
batial épiscopal abts- bisschopswoning f.
(Poet.) I%1- champêtre, landelijke woning f. Le m- ontberen missen, gebrek hebben aan; mislukken,
inferaal, ténébreux Le sombre m-, Le In- de niet slagen, m a n k d r e n: Cast l'argent qui lui
Pluton, de hel, de onderwereld, Pluto's verblijf of manque, 't ontbreekt hem aan geld. Les fruits oat
rijk a. Le m- liquide (bij La Fontaine), de zee t., manqué cotta année, er zijn dit jaar geene vruchten, de vruchten zijn dit jaar mislukt. Les vi"nes
de oceaan m.
Manomètre, Manoinétrie, Manométri- oat manqué cette année, de wijngaarden h 5 ben
dit jaar niet gedragen, niets opgebragt, zijn onqile, Z. DASYMETRE, enz.
Manoque, f. Bundeltje n. gedroogde en uitge- vruchtbaar geweest. Le courage lui a manqué,
lezen tabaksbladeren.
[Mar.] Kluwen a., bos m. hij heeft geen' moed gehad, 't heeft hem aan moed
ontbroken (gemankeerd). Le pain manque. er is
M- de merlin, de lusin, kluwen marlijn, huizing.
Manorine, t. [H. n.] Olijfgroene zangvogel ni. geen brood, er is gebrek aan brood, broodsgebrek.
(SYMETRE. Le feu d'artifice a manqué, het vuurwerk is misop Nieuw -Hollaud.
Les derniers chants de ce poème rnanManoscope, in., Z. V. Cl. MANO3LÈTRE of DA- lukt.
Manosse, 1. [Exploit.] Gat a. of opening in quent, de laatste zongen van dit dichtstuk ontbreIn dien zin ook als V. imp.:
ken, zijn er niet bij.
liet prisma der leigroeven (vgl. LONGUERESSE).
II manque deux personnes, deux volumes, er ontManote, 1. [Bot.], z. v. a. CLAVAIRE.
Manoul, m. [H. a.] Tatarfjsch dier a. van breken twee personen, twee boekdeelen. Ii na lui
manque qua la parole, er ontbreekt maar de spraak
't kattengeslacht.
aan (van een welgelijkend portret, van een' zeer
Manoule, m. [Corn.] Levantsch vlas n.
Manourable,rn. [Féod.] Persoonlijk leendienst schranderen hond of ander dier). Gebrekkig zijn,
-pligte een gebrek hebben, schelen; vallen; wegzinken, beM.
Manouvrier, m. Daglooner , daggelder m., zwijken. Catta maison manque par las fondameats,
werkman in dagloon.
t MANOUVRIER, IERE, adj. dit huis is gebrekkig in zijne fondamenten, 't ontbreekt, het scheelt dat buks aan zijne grondslagen.
liandwerksmatig, als in dagloon gedaan.
Manquant, e, adj. Ontbrekend, tekort komend: Ce chaval manque par las jambes, het scheelt dat
Les livraisons m-es, de ontbrekende afleveringen f. paard aan de beenen, de beenen deugen niet meer
liet struikelt, valt. Si cat homme
VI. Somma m-c, tekortkomende som f. Soldats rn-s van dat paard,
a l'appel of als subst. Les in-s a l'appel, niet- manqua, sa famille est dans la misère, als die man
valt, sterft (komt te vallen, te sterven), is zijne
aanwézige of ontbrekende soldaten.
litanque, m. Gebrek, mangel; tekort a. M familie arm, ongelukkig. La terra manqua sons
d'argent, d'esprit, gebrek aan geld, aan verstand. ses pieds, de aarde, de grond zakte of zonk onder
Ca banquier a manqué, die
M- de parole, de foi, woordschending, trouwbreuk f. zijne voeten weg.
Ii a trouvé dans ce sac dix francs de rn-, hij bankier heeft zijne betalingen gestaakt, is fatliet,
heeft 10 francs te kort, te weinig in dien zak ge- bankeroet. Les forces lui manquent, zijne krachvondc.;
MANQUE DE, bc. prép. Bij gebrek van ten schieten te kort, bezwijken, de krachten verla(faute de): Cda lui est échappe m- d'attention, ten of begeven hem. La parole me manqua, ik
rn- de rnérnoire, dit is hem ontgaan bij gebrek van kon geen woord uitbrengen, de spraak of de tong
oplettendheid, van geheugen. [Jeu] M- de touche, weigerde mij hare dienst. M a n q u e r de
misstoot m., mispunt n.(in 't biljartspel); misworp rn. (gevolgd door een' in/In.) Vergeten, nalaten, verook (fam.): op het punt
(in 't kegelspel); soms ook rnanque ft toucher) ge- zuimen (iets te doen);
lieeten). MANQUE, f. [Mii.] Het afwezig zijn bij zijn of staan (om iets te doen) Ne manquez pas
de vous trouvar an rendez-vous, verzuim niet te
't appél (ook manquement geheeten).
manManqué, e, adj. (en part. passé van man- op de bepaalde bijeenkomst te bevinden.om11teavallen,
qué de tomber, hij stond op het punt
n.
ontwerp
plan
of
mislukt
er) : Projet rnvrage m- mislukt niet geslaagd gebrekkig hV was bijna gevallen, 't scheelde weinig of hij
(ellipt.) Qui ehercha Dieu de bonne foï
viel.
werk a. Occasion m-c, verzuimde gelegenheid f.
ne manque jamais (l'occasion, l'avantage) de le
Lièvre m-, misgeschoten, niet gevangen haas m.
— (fam.) Avocat, Prêtre, Peintre in-, mislukt, trouver, wie God opregteljk of te goeder trouw
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zoekt, vindt 1km gewis, kon nooit missen Hem le
vinden.
Ma nque r le (gevolgd door een subst.)
Ontbreken missen, niet /ieben, ont&éren, gebrek
hebben aan, tekort komen: M- d'argent, de courage,
d'occasion, geen geld, geen moed, geen gelegenheid
-

,

hebben. Le général manquait d'hommes et d'argent,

de generaal had gebrek ('t ontbrak den generaal)

aan manschappen en geld. Cet homme ne manque
pas de vanîU, d'ambition, 't ontbreekt dien man
niet aan ijdelheid, aan eerzucht. II nianque d'expérience, hij mist ondervinding.
M- de parole,
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van sommige geestelijke zusters. [Corn.] Groote
beddedeken f. (weleer te Montpellier, Avignon en
Parijs vervaardigd.
[H. n. ] Soort van sprnkhaan m. aan de kusten der Middellandsche zee, in
Provence en Languedoc. hi- de mer, z. v. a. SQUILLE.
Manteau, m. (oudtijds Mantel), Mantel m.
-

-

M- de voyage, de deuil, de cérémonie, d'honneur,

reis-, rouw-, staatsie-, eere -mantel. M- impérial,
royal, ducal, keizers-, konings-, hertogs -mantel.
M- a bec, staatsiemantel van den grootmeester der
Jllaltézer orde. M- de dames, dames-mantel.
zijn woord niet houden zijn woord breken.
M- de nuit, de lit, nachtmanteltje. M- a queue,
F
M a n q u e a nalaten (wat men ten opzigle van sleepmantel. [Mi].] M- de gudrite, schildwachtsiemand of iets behoort te doen), verzuimen, niet mantel. M- d'armes, geweermantel m. (die in 't veld
betrachten: M- a ses amis, a l'amitié, zijne vrien- over de gekoppelde geweren gehangen wordt.
den verzaken, verlaten, achterstellen, in den steek [Arch.] M - de cheminde, schoorsteenmantel. M- de
laten, de vriendschap schenden, te kort doen, tegen fer, ijzeren mantel, die den steenen schoorsteenden pligt der vriendschap handelen. M- b ses devoirs, mantel draagt).
[Bias.] Wapenmantel, hermezijnen pligt schenden, verzuimen, nalaten, niet be- lijnen grond m., waarop het schild staat. [Bot.]
trachten. Je n'y manquerai pas, ik zal 't niet ver- Gezar*enljke bloembladeren eener anemoon.
zuimen. ii inanque au respect, qu'il vous doit, [Fauc.] Kleur 1. van de vederen der roofvogels;
mais moi je ny manquerai jamais, hij schendt,
ook van het haar der dieren.
[H. n.] Vieezig
verzaakt, verliest uit het oog (doet te kort aan) vlies, dat het binnenst der tweesclialige schelpen beden eerbied, dien hij U verschuldigd is, maar ik zal kleedt. hi- de St-Jean, NI- ducal, royal, Sint-Jans,
dien nooit schenden uit het oog verliezen. II a hertogs-, koningsmantel, handelsnamen van zeer
manqué au rendez-vous, hij heeft zich niet op de schoone schelpen.
[ThéIIt.] ROles a m-, mantelafgesproken plaats bevonden, hij hee/t de bepaalde rollen f. p1., zëkere rollen van deftige en bejaarde
bijeenkomst niet bijgewoond.
M- a qn., iemand personaadjes bij welke de mantel als een vereischte
te kort doen iemand de verschuldigde achting, wordt beschouwd. Jouer les rOles a m-, of enkel:
eerbied, oplettendheid, enz. niet bewijzen, zijn' pligt Jouer les m-x, de mantelrollen spelen. M- d'arlejegens iemand verzaken: Ii ma manqué essentielleui, draperie f. of voorhang m. van 't boven-voorment, hij heeft zich jegens mij aan wezenlijk (al ooneel
Il (niet zigtbaar, dan wanneer de gordijn is
belangrijk) pligtverzuim schuldig gemaakt. A qui opgetrokken).
(fig.) Sous le m- de Ia cheipinde
al-je manqué dans In moindre chose? wien heb Ik of Sous Ja cherninde, saus Ie m-, z. CHEMINEE.
in 't allerminst te kort gedaan?
Celui qui Manger son pain sous le m-, een ander niets gunmanque a amier Dien, manque a Ia principale nen, alles voor zich zelven houden, gierig zijn.
obligation de Ja bi, wie nalaat God te beminnen (fig.) Dekmantel, schijn m. voorwendsel n. Ii se
(wie God niet bemint) handelt tegen de eerste ver- couvre soils le in- de in ddvotion, hij verschuilt
pligting der wet. [Jeu] M- a toucher of M- de zich onder den dekmantel van vroomheid. (Loc.
touche, misstooten (in 't biljartspel), miswerpen fig.) 11 ne s'est pas fait tenir of déchirer le m
(in 't kegelspel). SE MANQUER, v. pr. Mis- pour cela, Z. DECHIIIER. z. ook CARDER, RIVER,
geschoten, niet getroffen of geraakt worden; elkan- LUNE. (Proc.) S'il fait beau, prends ton m ,
der niet raken of treffen. Le gilder qu'on ti r e s'il pleat, prends Je si tu veux, 't is altijd goed,
au vol se manque souvent, het wild, dat men in tegen mogelijke onaangenaamheden op zijne hoede
de vlugt schiet, wordt dikwijls gemist, niet ge- te wezen.
troffen. Les deux adversaires tirdrent jun sur
Mantelé, e, adj. [Bias.] icu m - , gemanteld
l'autre, mais us se manqudrent, de beide partijen schild n. (wanneer de keperljn zoo laag in 't schild
(tegenstanders) schoten op elkander, maar zij raak- staat, dat het bovendeel veel meer oppervlakte beten elkander niet.
M- a sal, zich zelven onregt slaat). Hermine m-e, gemanteld hermetijndier n.(Inet
of te kort doen, zich zelven blootstellen of vergeten, een klein, afvliegend manteltje aan den hals onstegen zijn eigen eer, waardigheid, belang handelen. hangen). —[H. n. ] Oiseau m-, gesnantelde vogel ns.
Mans, m. [H. n. ] (bij de landbouwers) Pop f., (bij welken de kleur der hals- en bovenvederen bij
masker n. van den meikever.
de overige afsteken) Corneille m-c, mantelkraai t.
Mansard, Mansart, m. [H. n.] Volksnaam
-I- Manteler (se), (fam.): Elle so rnantèle
der woudduif (ramier). [Tech.] IJzeren stang f., bien, zij mantelt mooi of goed, zij draagt mooije
zwart
of
ruw
koper
smelten
bij 't
in gebruik.
mantels of mantieljes. Het part. passé wordt
Mansarde, I. [Arch.] Toit, Comble en m-, ook als adj. gebruikt: Flue toujours bien mantelde,
gebroken of hollandsch dak n. (welks bespanningen altijd net gemanteld meisje n.
uit een steil en vlakgedeelte bestaan), mansardisch
Mantelet, ni. (verklw. van manteau) Manteldak n. (naar den uitvinder Mansard, een' fransch tje n. kleine mantel; schoudermantel; zijden, flubouwkundige).
Kamertje n. onder zulk een ge- weelen of lakensche mantel m. der vrouwen;
broken dak, vliering- of zolderkamer f. dakver paarsch manteltje aer bisschoppen, dat zij over hun
trek n., m a n 5 a r d e f. Venster in 't steile ge- koorliemd werpen, als zij voor den paus of zijnen
déelte van 't mansardisch dak, dakvenster n.
legaat verschijnen.
[Mar.] Poort, valpoort f.
[Mil.] M- de tente, kap 1., dak n. van eene tent.
(tot sluiting der geschutpoorten). Faux ni- of M
Manseau, m. [H. fl], z. v. a. MANSARD.
volant, losse, boze valpoort. M- brisé, dubbele,
Mansein, m. [Hort.] Naam eener druivensoort f. halve of halfopenslaande valpoort.
[Anc. mil.]
Manselles, f. p1. [Tech.] Armen t. p1. of hand- Mantel, houten bedekking of beweegbare borstwevatsels fi. p1. van een straatstamper of heiblok.
ring, aardkist f. gevulde schanskorf m. storm
Mansion, f. [H. anc.], z. v. a. CAMP, CAM- scherm n.
[Tech.] Schermleder n., lederen valPEMENT.
klep aan koetsportieren, aan trekschuitramen:
Mansionnaire, m. [H. eccl.j Kerkwachter, draagriem m. kussen n. van een Icoetspaard.
portier m. eener grieksche kerk.
[H. de France] [Bias.] Helmmanteltje (volet), schilddekkleed n.
Opzigter der koninklijke vertrekken (onder de
± Manteilne, t. Vrouwemantel, schouderkoningen van het tweede huis).
mantel m.
Indische
Mansion, m.
praauw f.
Mantelure, t. [Vner.] Rughaar n. van den
Mausnétaire, m. [Anc. rom.] Wilde-dieren- hond, als 't van eene andere kleur dan 't overige
temmer m.
(peer f. lijfhaar is.
Mansiiette, t. Zekere groote, bruingesprikkelde
Mantenlen of Mantenen, ni. [Mar.] Greep t.,
t Mansuéteniout, ode. Met goedaardigheid, handvat n. van een' roeiriem. (smout D.
met zachtmoedigheid. —Mansuétude, f. Goedaar
Mantèqne, t. Wilde -zwijnsreuzel f. ; dierendigheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid f.
Hist.]
Mantichore, m. (pr. ch=k) [H. fl. ] FabelTitel der Merovingische koningen (in navolgnzg van achtig Indisch wonderdier n. met het aangezigt van
dien der romeinsche keizers).
een' mensch en den staart van een' schorpioen; zeer
Mante, f. Vrouwenmantel zonder mouwen;
wilde jakhals m., m a ss t ich 6 r a t. Zdkere roof
(weleer groote, op den grond slepende sluijer, inz. kever m.
rouwslujjer m. der hofdames.
Bij uitbreiding
t Mantil, m. [Corn.] Tafelgoed, tafellinnen a.
(pOét.): Sluijer, mantel m.
Gewaad n. of sluijer
Mantille, I. Lange sluijer m. der spaansche
.
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vrouwen, die tot op den gordel neder1zanit, ma nt i 11 t. - Zwart zijden sjerp, dien de dame$,n
navolging der spaansche mantilla los om de schouders slaan en om de middel vastmaken.
Manto, m. [H. n.] Europésche vlinder in.
Mantonnet, m. [Serr.] . Z. MENTONNET.
Manture, f. [Anc. mar.J Het klotsen, slaan der
golven, branding, deining f. - [Tech.] Hier en
daar verbrand ijzerdraad n.

Mannaire, adj. [Féod.] : Droll in-, vuistregt n.,

rept des sterksten.
Manuate, adj. [H. n. ] Handen hebbende.
illanuhaliste, 1. [Anc. mi l.] Schichtwerptuiq n., kruisboog in., manubalista f.
Manubiaire, wij. [Ant. rom.] Den oorlogs
buit betreffend. Colonne in-, met krjgstroetn of
zegeteekenen versierde zuil.
Mauncode, in. [H. IL] Koningsvogel in . [paradisea regia] , een zeldzame, prachtige paradijsvogel. M- is douze fi lets witte paradijsvogel [p. alba],
zoo groot als eene lijster, met 12 draadvormige
staartvederen (ook zeer zeldzaam). M- noir, zwarte
-

paradfjsvooel.

MauLiltueteur, m. [Mus] Orkestmeester. (weleer) Koorbestuurder, voorzanger m. in 't koor.
- Manuduction, f. [Cur.] Bestuur n. der
hand gedurende de operatie of kunvtbewerking.
Manuel, le, wij. Wat met de hand verrigt
wordt: Ouvrage, Travail m-, handenwerk n., handenarbeid in. - Distribution rn-la, handuitdeeling t.,
gift aan de kanunniken voor hunne hulp bij zikere
kerkdiensten. - MANUEL, m. Handboek in. M- des
sciences, des arts, handboek der wetenschappen,
der kunsten. I1- lexique, handwoordenboek. [Cluîin., Cliir.] Wijze t. van behandeling, handenvaardigheid t., handgrepen f. p1. M- chimique,
chemische handgrepen. Le succès dune opération
dépend souvent du m-, het welgelukken eener operatie of kunstbewerking hangt vaak van de handenvaardigheid, van de kunstgrepen af. - Maiauielle, t. [Tech., Kar.], z. MAMVELLE. - Manuellement, adv. Met de hand, van de eene
hand in de andere, eigenhandig: Ii lui a payd,
remis cette somme in-, sans quittance, hij heeft
hem deze som eigenhandig betaald. Recevoir in-,
uit de hand ontvangen.
Manufacture, t. (eig. werk, gewrocht der
handen) Vervaardiging van zékere voorwerpen der
industrie of bedrjfsnjjver/ieid (in dezen zin is fa
brication meer gebruikelijk) . - Inrigting of werkplaats t., waar die voorwerpen vervaardigd, inz.
waar voorwerpen uit het dieren- en plantenrijk
verwerkt worden, fabrfjk, manufactuur f.
Elever, Etablir, Monter une m- de draps, de sole,
de glaces, eene laken-, zijde-, spieqelfabrjk oprig ten. Articles de m-, manufacturen, manufactuur w ren f. p1., inz. stoffen van zijde, katoen, vlas,
hennep, wol, haar, enz. - Gezamenlijke werklieden eener fabrjk: La m- s'est révoltée, de fabrjk,
't fabrijksvolk is opgestaan. -. (/1g.) Le bureau
de ce journal est une m- de calomnies, het bureau
of kantoor van dit dagblad is eene fabrjk, een
broeinest van belasteringen, van lastertaal. Manufacturer, v. a. , gebruikelijker is FABifiQUEll. - Manufacturier, ière, adj. Wat tot
de fabrijken behoort of betrekking heeft: Industrie
m-ière, fabrjks -industrie t. - Peuple in-, volk, dat
fabrjks -nijverheid heeft. - MANUFACTURIER, rn,
IERE, t. Manufacturier rn., manufacturierster t.,
manufacturist ni. en t., hij of zij. die eene manu
of fabrjk bezit, bestuurt; - werker in.,-factur
werkster t. daarin.
Mannlée, f. [Bot.] Handvormige maskerplant t.
Manuluve, in. [Méd.) Handbad, armbad n.
Manuanissioii, t. Vrijlating, loslating vaneen'
slaaf of lijfeigene, m a n u m t's s i e t.
Mantis, t. (latin) (ps. ma-nuce) [Leg. rom.]
Regt n. des mans over de vrouw. - IN -MANUS,
(pr. !ne -ma-nuce): Dire son in -in-, zojne ziel in
Gods hand geven, zich tot den dood bereiden. Manus -Dei, ni. [Anc. pharm.], z. V. 0. MAIN
de Dieu.
Manuscrit, e, adj. Handschriftelijk. met de
hand geschreven: Ouvrage in-, Copie m -e, geschreven werk ii., kopij f. - MANUSCRIT, in . Handschrift, geschreven boek om gedrukt te worden,
inz. oud geschreven stuk, m a n u s c r z ptn. 11 a
vendu son in- a l'irnprirneur, hij heeft zijn handa
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schrift aan den drukker verkocht. Cette bibliothèque contient des ni -s précieux, deze boekerij
bevat kostbare manuscripten of handschriften.
Manustupration, t., z. v. a. ONANISME.
S Manutention, 1. Handhaving, instandhouding, bescherming (b. V. van de wetten); - leiding,
bezorging t., beheer n. (der zaken): Le magistrat
veille a la in- des lois, de overheid waakt voor de
handhaving der wetten. - Ii en a conflé la in- a
son frère, hij heeft het beheer daarvan aan zijnen
broeder toebetrouwd. - [Mil.] Rijksbakkerij t. voor
de troepen. Manutentionnaire, in. Opzigter,
bestuurder ni. eener rijksbakkerij. - Mannten
tiotinel, le, adj. De handhaving of het beheer
betreffend. - Manutentiouner, v. a. Voor den
leger-proviand doen zorgen, brood in 's rijks bakij en bakken.
kerManzanille,
m. [Bot.] , z. v. a. MANCENILLIER.
Mapon, in. [Bot.] (op de ..lntilien) Boom in.
met zacht hout.
Mappaire, in. [Ant. rom.] Seingever in. bij
de openbare spelen. - Mappe, t. Seinrol t., rol
doek, welker opwerping tot sein diende. - Weleer ook z. v. a. TORCHON; - Ook: landkaart 1.
(carte géograpliique). - [Bot.] Soort van ricinus
of wonderboom m. der Molukken.
Mappernonde, 1. Wereldkaart t. - ( fig.)
Groote, volle vrouwenborsten 1. p1. - [H. n. ]
Naam eener schelp.
t Mapper, V. a. Wrijven, afvegen (het huisraad.
Maprounier, in. [Bot.] Soort van euphorbia
of wolfsmelk t.
Maquae, Maque, Maquer, z. MACQ—.
Maquei-ean, in. Makreel m., een trekvisch. M-x, brandvlekken t. Pl., roode vlekken op de dijen
en beenen (door zich te digt aan 't vuur te warmen). - MAQUEREAU, in., -ELLE, t. (bas) Koppe
-

laar, hoerenwaard m., koppelaarster, hoerenwaar
din f. - Maquerellage, in., Maqtierelle
iie, t. (bas) Koppelar ij t., het schande/lijk bedrijf
van hoerenwaard.
Maquette, t. [Sculp.] Geboetseerd model n.
in 't klein. - [Arqueb.] Loopplaat f., lange vier
kante scheen in., waaruit de geweerloop gesmeed
wordt. -- Toestand in. of gesteldheid t. van het
driemaal gegoten ijzer.
Maqni, in. [H. nj, Z. iIAKI. - [Bot.] Mglandulenx, struik in. van Chili, uit welks eetbare
bessen, ter grootte van eene erwt, eene soort van
win wordt bereid, aristotelia t.
- aqiiignon,ni. Paardenkooper, roskammer in.
(inz. in ongunstigen zin). - Bij uitbreiding ((am.)
Koppelaar van huwelijken, beunhaas, onbevoegd
a
makelaar of bemiddelaar in allerlei zaken. -M -quignonnage, in. Roskammerj t., paardenhandel in. , paardentuischerj t., roskammers -kunstgre
pen t. p1. - Het beunhazen, beunhazerij, koppelarij, geheime, ongeoorloofde makelarij t. - Maquiguonner, V. 0. Roskammerj drijven. - Zich
me beunhazerij of koppelarj inlaten, beunhazen;
koppelen.
-

–

-

-

Maquilleur, in. [Pêche] Makreelvisscher in.,
vischsehuit t. voor de makreelvan.qst.
Mara, in. [H. n.] Patagonische haas in.
Marabou, rn. [H. n.] Krop- of reuzenooije
vaar, maraboe -ooijevaar in. (in Oost-Indik en Afri-

ka). Plumes de in-, maraboe-vederen, schoone
donsachtige vederen tot sieraad op dames -hoeden.
Marabout, in. [Hist.] Bijnaam van een' ara
stain, die zich in Barbarje en Sahara-bischen
nederzette en zich van andere muzelmansche stammen afzonderde. - Een voor heilig gehouden muhamedaansch priester of monnik, die bij de Berbe
in Noord-Afrika eene moskee of kapel bedient;-ren
- muhamedaansche bidkapel t. - Blikken wijdbuikiqe kan uit de Levant, levantsche koffijkan t. Soort van zeer fraai gaaslint, m a r a boss t n. (ook
als adj.: Jiuban m-). - (pop.) Leeljk, misvormd
mensch, apengezigt n. - [Anc. inar.] Groot galeizeil n. bij slecht (volgens anderen: bij mooi) weder.
- Maraboutage, in. [Tech.] Het knippen der
zijde stoffen. - Maraboutin, in. [Anc. mar.]
Stormzeil n. eener galei.
Maracana, in. [H. n.] Ara -papegaai, mar ac a n a M. - Maraeaxao, in. [H. n.] Groene
distelvisjk m. van Brazilië (chardonneret vert).
Marager, in., z. v. a. MARAICHER.
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taradrologie, f. [Litt.] Verhandeling over harde kalksteen, in velerlei soorten, veelalmet aderen en vlekken in allerhande kleuren, en voor
de venkel (titel van zeker werk).
Maraicher, ere, adj. De moeskruidensc/wane poljsting geschikt. Table de m- , marmegroententeelt, den moestuin betreffend: Piantes ren tafel f. M- statuaire, beeldhouwers marmer,
rn -Ores, moeskruiden II. p1. z. ook JARDINLER. marmer voor standbeelden (bij de Ouden inz. parisc/i marmer, marbre de Paros, nu vooral het
- MARAICHER, m. Moeskruiciteeler, warmoezier,
carrarisch marmer, marbre de Carrare) . M- brut,
groenboer m.
fier, ruw, bros marmer. - Assember des m-s,
Maraignon, m. [H. n.] Zeerjonge aal m.
MaraH, m. [H. n. ] Soort van fazant rn. aan Faire une collections de m-s, kunstwerken van
den Maranon of de Amazonen-rivier.
marmer verzamelen; ook: eene verzameling van
Marais, m. Moeras, moerasland; drasland, allerlei marmersoorten aanleggen. - ( fig.) Koelbroekland n.; poel m. M- salants, zoutputten m. heid, koudheid, onverschilligheid, hardvochtigheid,bekkens aan 't strand, die onbewégeljk/teid, verstijfdheid t. II a un coeur de
p1., groote kommen
men met klei bekleedt en met zeewater laat vol loo- m-, hij heeft een steenen hart. Je restai comme
pen, om daaruit door verdamping zout te winnen. un m- a ce discours, bij dit gesprek was ik als
M- a tourbes, veen n., veengrond m. - Lage moe- versteend. - [ Tech.] Wrijfsteen voor verwen,
rassige grond in en om de steden, tot de moeskrui- droogerijen; polijststeen der kaartenmakers e. a.;
denteelt aangelegd. - [Géogr.] M- pontins, pon - korrigeersteen m. der letterzetters. - [ Mar.] M
tjjnsche moerassen m. p1., zeer ongezonde, moeras du gouvernail, rol, trommel t. van het stuurrad.
sige streek ten zuiden van Rome. [H. de France] M- de cabestan, voering, klok t. van 't gangspil.
Naam, dien men in 1793 aan 't laagst gedeelte der - [fist.] M-s d'Arundel, de Paros, d'Oxford,
conventie-zaal en aan de daar zittende leden van Parisch, Oxfordsch marmer, namen eener oudde gematigde partij gaf (in tegenstelling met Ja grieksche marmeren tjdtafel, bevattende de kronijk
montagne, de berg liet hooger gedeelte, waar van Athenen (waarschijnlijk op 't eiland Paros gede heethoofdigste demokraten hunne plaatsen had- vonden, door den graaf van Arundel in 16.9,7 aanden). - [ Bot.] Fèves de m-, Z. FEVE. - ( Loc. gekocht en sedert 1669 in 't bezit der universiteit
prov.) Se sauver par les m-, Z. SAUVER. - C'est van Oxford), marînerkronijk f. - [ Anc. jur.] Taun bourgeois do M-, 't is een ouderwetsch bekrom- Me de m-, marmeren tafel, naam van drie fransche
pen burgerman (naar de wijk Le Marais te Parijs, jurisdictien, die in 't paleis aan eene qroote marook Quartier du Temple geheeten, waar vele oude meren tafel hare zittingen hielden. - Marbré, e,
winkeliers van hunne renten leven).
adj. (en part. passé van marbrer): Papier m-, geMaramelles, f. p1. [Conf.] Ingemaakte ja- marmerd papier n. (dat het voorkomen van marpansclie kweiin f. p1.
mer heeft). Livre m- sur tranche, op snede ge1taran,m. [Bist.] Naam, dien de Spanjaarden marmerd boek n. Etoffe m-e, gemarmerde, veelaan de Mooren gaven. - Bij uitbreiding: iemand kleurige stof f. - Fleurs ni-es, qemarmerde, onvan lage afkomst. (ringe overtredingen. regelmatige bontgestreepte bloemen f. p1. - Teint
Th Marance, f. [Anc. cout.] Boete f. voor ge- if!-, gemarmerde gelaatskleur f., gelaat n. met
Mai-ander, v. n. [Mar.] (bij de zeelieden in blaauwe vlekken. Chair m-, gemarmerd vleesch,
't Kanaal) Sturen, aan 't roer staan. - Ce vals- rood en blaauw geaderd vast vleesch D. - Marsean marande bien, dat schip luistert goed naar bré, m. [Bot.] Gemarmerde paddestoel so. 't roer. - MARANDER, v. a. [Pêcfle] (in Norman- [H. n. ] Schoone amerikaansche hagedis f. - [Cuis.]
die) Een net herstellen. - Weleer ook: proeven.
Ragout, opsloofsel n. van verschillend vleesch. Marane, m., z. MARAN.
Marbréc, t. [H. n.] Naam der qeineene lamprei
Marasca
Mai-asque, m. [Bot.] Zure (larnproie) in vele departementen. - Maa -brer,
kers f., die den maraskino (z. MARASQUIN) oplevert. v. a. Marmeren, marinerkleurig beschilderen, bestrj Marasme, m. [r1éd.] Uittdring, verwelking, ken of bespikkelen, met naar marmer gelijkende
wegkwijning; krachteloosheid of verzwakking door vlekken en strepen voorzien. hI- du papier, do
ouderdom, afveming f. van krachten (m- froicl of cult, des dtoffes, papier, leder, stoffen marmeren.
sénile), mardsmus m. - Marasmoïde, adj. M- on manteau de chemine, een' schoorsteenTeringachtig, aan afneming van krachten lijdend. mantel marmeren. - Mai-brerie, t. Kunst om
Marasque, m., Z. MARASCA. - Maras- marmer te bewerken, marmer/sunst f. Ii est très
quin, m. Fijne brandewijn m., op fijn gestooten versé dans Ja m-, hij is een groot marmerkenner;
pitten van zékere soort van zure kers (marasca) hij verstaat de kunst goed om marmer te bewerken.
getrokken, maraskino, maraskijn m.
- L'intérieur du temple esi revetu douvrages
Marathre of Marathrum (pr. —trome), m. de m-, het inwendige des tempels is met manner[Bot.] Venkelplant f. van Nieuw -Granada.
werk bekleed, belegd. - Marbreur, m., z. v. a.
Marâtre, f. (altijd in kwaden zin gebézigd) DOMINOTIER. - Marbi-ier, m. Mariner bewerker,
Stiefmoeder t., slechte, harde schoonmoeder ten op- marmersnijder, steenhouwer m. in marmer. zigle van de voorkinderen haar mans. - Bij uit- MARBRIER, ItRE, adj. Het marmer betreffend: Inbreiding: Ongevoelige, harde, wreede moeder voor dustrie m -ière , nijverheid in marnierwaren. haar eigen kroost. - ( fig.) L'adversîté est notre Marbrière, f. Marmergroeve, marinermijn 1. mère, Ja prospërité nest que notre m-, de tegen- Marbrure, f. Marmering f. , nabootsing van 't
spoed is onze moeder, de voorspoed is niet dan marmer op het papier, op de snede of op den band
onze stiefmoeder. - In den fig. zin ook als adj.: van een boek. - [Méd.] Blaauwe huidplekken t. p1.
Une terre m-, een stiefmoederlijke, stugge, onvruchtMare, m. (pr. mar.) [Métrol.] Mark n., gewigtsbare grond m. La nature a ét m- envers eet eenheid inz. voor goud-, zilver- en edelgesteenten,
homme, de natuur heeft dien man stiefmoederlijk verdeeld in 8 (oude) onsen. Au m- Ja livre, z.
behandeld.
LIVRE 1. - Zilvermunt f. inz. in hamburg en LuMaraud, e, adj. Spitsboef, schurk, schelm, be ek, mark-lubsch n.; ook eene rekenmunt, in
fielt, guit, schobbejak m., deugniet rn. en f., leeks f., onderscheiden landen van verschillende waarde (het
gemeen wjjf n. - Maraudage, m. [Mi].] Het mark -banco in Hamburg en Lubeck =90 cents). stroopen, het uitgaan op strooperj. Maran- [EI. de France] M- dor, de koninklijke kas t. da il le, 1. Gespuis n., boevenbende f. - Ma- M- de cuivre of enkel M-, stel in elkander sluiraude, f. [Mil.] Strooperj 1., door rondzwerven- tende koperen qewigten, in den vorm van een' af
de soldaten gepleegde roof, ongeoorloofde buit m., geknotten kegel, zamen een mark wegende.
moeskopperj, in a r a u d e, m a r O d e f. Aller en
Mare, in. (pr. mar) Droesem, draf m, bezink
of a la m-, op stroopen uitgaan. —z. ook MARAUD. set, qrondsop n., he/fe, moer, drab f. M- de raisin,
- Marauder, V. fl. Stroopen, ongeoorloofden buit druivenmoêr. M- de café,
ko[/ijdik n. - [Vign.]
maken, brandschat en, moe.ckoppen, op marode gaan, Persvol f., hoeveelheid druiven en andere vruchten,
m a r o d é r e n. - Maraudeur, m. Soldaat, die die te gelijk geperst worden. 11 na pas assez de
onder voorwendsel van vermoeidheid achterblijft en raisins, de poires pour en faire un m-, hij heeft niet
heimelijk op roof en plundering uitgaat, strooper, genoeg druiven, appelen om er eene pers mede te
moeskopper, brandschatter, m a r o d e u r m.
vullen.
Maravédis of Maravédi, rn. [Métrol.J
Marcaige, m. [Cout.] Regt n. op zeevisch.
Spaansche kopermunt t., waarvan er 36 in een'
Marcassin, in. [H. n. ] Jong wild zw ijn, dal
reaal de plata gaan; - spaansche rekesmunt t., nog geene slagtanden heeft, frisljn n.
waarvan er 31 in zulk een' reaal gaan.
Marcassite, m. [Binér.] Zwavelkies, ijzerMarbre. m. [Minér.] Marmer n., fijne, vaste, kies n., een goudgeel, naar 't .staalgraauv' zwee-

or

or

-

-

-
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or

-

-
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nienci erts, dat uit ijzer en zwavel bestaat, in a rk a s s i et fib - Collier, Brasselet de ms, hals
,snoer fl, armband in. van markassieten of qezondheidssteenen.
Marcation, f., liever DEMARCATION.
Mareelîue, I. [Corn.] Soort van ligte zijdestof t.
- [Minr.] Kiezelzuur mangaan n. (uit de omstre
ken van Saint-Marcel, in Piernont).
Mareeseenee, 1. [Bot.] Het verwelken, verdroojen, inz. van de bloemkelk. - Mareecent,
e, adj. [Bot.] Verwelkend, verslappend. - Mareessible, adj. [Diclact.] Verwelketjk, voor verwet/sing vatbaar.
Marchage, in. [ Cout. ] Gemeenschappelijk
[ Pot.] 1 let kneden, uittreden van
weideregt 11.
t teem.
Marth a-is, in. [H. n.] Ongestreepte makreelrn.
-- Leîje, ijle haring m. (hareng ga!).
Marchand, m. , -e, t. Koopman, handelaar,
bandeismon m., koopvrouw, handelaarster f.; Icooper in., koopster f. Z. DETAIL, GROS, FORAIN.
etc. - h1 chargeur ,, bevrachter. Premier 111-,
opperkoopman van de factorijen in de koloniën.
- M-e de modes, mode-koopvrouw, mode -handelaarster. M-e lingère, linnen-koopvrouw. - Je
ne puts trouver m- (ofquelque acheteur), ik kan
geenen kooper vinden. Attirer, Faire venir les
In-s (ofchalands), koopers, klanten lokken. - Ii y
a m-, geboden! (als antwoord op het aanbod of den
eisch des vendumeesters hij openbare verkoopingen).
- [Mar.] C'est Un ifi-, 't S een koopvaarder, een
koopvaardijschip. - (Loc. pray.) M- qui pech ne
peut rire, in tegenspoed kan men niet vroldk zijn.
-

-

-

,
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lu-, zijne waar op prijs houden, doen gelden wat
men heeft, wat men zegt. M- qui plait est Ii moitié
vendue, schoone, goede waar is reeds half verkocht.
- Somtijds z. V. a. TRAFIC , handel in.: Faire
in- de
ergens handel in drijven. Faire métier
et in- 911.qc.,eere broodwinning van iets maken. (fig.) Ii fait métier et in- de son esprit, de sa
dévotion, hij bedient zich van zijn verstand, van
zijne vroomheid tot baatzuchtige oogmerken. Vaisseau equipe moitié guerre, inoitlé in-, gewapend koopvaardijschip, ten oorlog en Ier koopvaart uitgerust schip ii. - (Loc. pray.) II a fait
sa fortune moitlé guerre, inoitié in-, hij heeft
zijn fortuin gemaakt &p eene twijfelachtige, dubbelzinnige wijze. 11 lui a vendu sa maison, moitié
guerre, moitié in-, hij heeft hera zijn huis, half
vrijwillig en half gedwongen, verkocht.
Marchaiite, Marehanthe of Marehanthie, f. [Bot.], z. v. a. hépatique des fontaines
z. onder HEPATIC(SIDE, dat daar verkeerdeljk
staat in plaats van HEPATIQUE).
Marche, t, (oudtijds) Mark, grens, grensprovincie f. - La M- of la M- limousine, oude provincie van Frankrijk (nu verdeeld. tusschen de
depart. Charente, Creuse, Indre en Opper-Vienne).
- La M- I'Ancône, de Mark van Ancona, oude
afdeeling van 't italiaansch grondgebied (nu ongeveer delegatie Ancona). -- M- cl'Espagne, spaansche mark, naam door Karel den Groote gegeven
aan cie landen, die hij aan gene zijde der Pyreneen
,

(

had veroverd.
-Marche , f. Loop, gang ni., beweging van
iemand, die gaat. hi- en avant, eis arriëre, de
côté, voorwaartsche, achterwaartsche, zijwaartsche

II na pas suivi votre conseil, ii sen trouvera
mauvais m-, hij heeft uwen raad niet opgevolgd,
't zal hens berouwen, hij zal er slecht afkomen.
N'être pas bon m- dune chose, bij iets zijne ret-

gang. Hater, Précipiter, Italentir sa in -, zijnen
gang, tred, stap verhaasten, versnellen, vertragen. [Mil.] Marsch, optogt, aantogt in. L'arinée est en

Tromper le m-, voor een spotprjs inkoopen. z. ook
GAGNER, LARRON, MAIN. - MARCHAND, E, adj.
Handeldrijvend, tot den koophandel of den koopman beboorend: Ville mardhande, koopstad, hanclelslacl t. Vaisseau, Bâtiment m-, koopvaardijschip n., koopvaarder in. Capitaine in-, koopvaardtjkapitein rn. Marine in-e, koopvaardij-marine t.
- Prix m-, koopmansprijs m. Acheter au prix
m-, voor koopmansprijs koopen. Style m-, koopmansstijl m. Rivière m-e, bevaarbare, voor den
handel bruikbare rivier 1, - (fig. et fam.) Etre en
place m-e, op eene plaats zijn, waar men door
velen gezien en gehoord kan worden. - Verkoop-

Caclier, Couvrir sa in-, zijnen marsch verbergen,
dekken. Sonner, Battre la in-, den marsch blazen,
slaan. Gagner une in - sur l'ennemi, eenen marsch
op den vijand winnen. M- forcée, geforceerde of
versnelde marscli. Fausse in-, boze, misleidende
marsch. M- de ilanc, /lankrnarsch, niarsch in de
flank. - En avant in-, voorwaarts marsch 1 (Loc.) Ouvrir Ja in-, voorop gaan, de eerste zijn.
- [Mar.] Gang, loop in., vaart, bezeildheid f.: Ce
vaisseau est lent a Ia in -, dit schip loopt traag,
zet weinig gang. (1 a une belle in-, 't heeft eens
goede, fraaije vaart. II a Ja supériorité, lavantage
de Ja m- sur eet autre va!sseau, het zet meer

kening niet vinden, geene zijde daarbij spinnen.

baar, goed om afgezet of verkocht te worden. Ce

in-, se met en m-, het leger is, gaat op marsch.

vaart, heeft meer bezeildheid dan dat andere schip.

l:Ilé nest pas m-, dat koren is niet verkoopbaar, II a did construit pour Ja in-, 't is op snelzeilen,
is geen koopmanswaar, behoort in den handel niet op snelle vaart loopen gebouwd. - Oidre de in-,
thuis. - MARCHAND, In. [H. n.] Soort van breed- zeilorde, marschorde t. - [Jeu] M- des pièces de
snavelige eend f.(en af knibbelen. dame, d'échecs, loop m., rigting 1., voorgeschreven
Marehandailler, v. a. (pop.) Lang dingen beweging van de damschijven, van de schaakstukMarehander, v. a. Dingen, naar den prijs ken. - (fig.) La in - de Ja nature, de loop, gang,
eener waar vragen en daarop afdingen, bieden. een gewone werking der natuur. Arréter in m- de Ja
bod doen: Ii a marchandé ce drap, hij heeft op civilisation, den loop, voortgang der beschaving
dat laken geboden, heeft dat laken willen koopen. stuiten. Arrèter une maladie clans sa marche, eene
- Ook zonder voorwerp: Je lai achetet sans in-, ziekte in hasen loop, in hare vorderingen stuiten.
ik heb hel gekocht zonder dingen. Cela nest pas - [Litt.] La in- dun poémc , dune pièce de
trop cher, ne marchandez point, dat is niet te théhlre, de gang, de loop der handeling in een
duur, knibbel niet, ding niet af, bied niet minder. dichtstuk, in ccii tooneelstuk. - [Mus.] M- liar(fig. et fain.) Si je Ie rencontre, je ne le mar- monique of de l'liarinoii!e, harmonische gang of
chanderai pas, wanneer ik hem ontmoet, zal ik overgang van den eenen toon op den anderen. niet vele omstandigheden met hens maken, hem niet Gang in ., wijze t. van gaan, tred in. A.voir une
verschoonen, niet ontzien. 11 lui reprocha son in- in - majestueuse, een' deftigea, statigen gang of
fldélitë en face, sans Ie in-, hij verweet hem zijne tred hebben. - (fig.) Gedrag n., handelwijze f. La
ontrouw in 't aangezigt, zonder hem te verschoonen. in- de eet homme a été louche dans cette affaire
- MARCHANDER, V. a. (fig.) Talmen, zich bezinnen, de handelwijze dezes mans is in die zaak dubbelbedenken, twjfelen, dralen. 11 ne taut pas tant zinnig geweest. Ii sait cacher sa in-, hij weet zijne
in-, il faut resoutire, men moet zich niet zoo laag handelingen, maatregelen, oogmerken, gangen te
bezinnen, men moet besluiten. A quoi bon tant verbergen. - Weg van de eene plaats naar de
in-? waartoe zoo lang getalmd ? (In dezen zin wei- andere, marsch ni. Une in - de deux heures, een'
weg, marscli van twee uren. Les troupes firent
nip gebruikelijk.)
Marchaudeuw, in., -euse, t. Werkmanm., une grande in-, de troepen maakten een' grooten
werkster t., die een of andere arbeid bij aanbe- marscli., leiden een' grooten weg af. - [Mus.]
-

steding verrigt.
Maichandise, t. Koopwaar, waar I., koopmansgoed, koopgoed, goed n., koopmanschap t.: Un
ballot de nl -S, eene baat met koopgoederen. On a
saisi toutes ces in-s, men heeft al die koopwaren
in beslag genomen. Ce marchand na pas encore
étalé en in-, deze koopman heeft zijne waar nog
niet uitgestald. M- avarie, beschadigd koopmansgoed n. z. ook LAVILLON. - fig.) Faire valoir sa
(

Muzijksluk ter begeleiding van plegtiqe optogten,
processien , enz. , inz. van militaire optogten,

marsch in. M- funèlire, triomphale, ljkmarsch,
triumph -marsch.. M- militaire, krjgsmarsch. Mdes grenadiers, grenadiers -marsch. [Arch.]
Trede f., trap in. Les in -s dun escalier, de treden
van een' trap. Cet escalier a fles rn -s de marlire,
die trap heeft marmeren treden. Les in-s du*
aulel, dun perron, de treden, trappen van een

MAItOIIÉ

-

a ll ac?', van eene stoep. Gravir deux, trois ui-s a
Ja fois, twee, drie treden of trappen te gelijk opklimmen. - (lig.) Ce prince est (eat asis of est

placé) sur les ins lu trône, die prins zit, staat
op de trappen van den troon, heeft kans, uitzigt,
hoop op de troonsopvolginq. - L'hornme ne craint
plus de toinber, lorsqu'il est assis a la dernière
En-, de inensch vreest voor geen vallen sneer, wanneer hij op den laagsten trap zit, tot den laagsten
staat of toestand is gebragt. - [ Tech.] Trede,
voettreê f. (van een draaibank, slijpmolen, weefgetouw, enz.); optrede (van een rijtuig, enz.). Mbasse, z. V. a. RASSE-LISSE.
Marché, III. Markt, marktplaols f., marktplein a. II y a un beau m- en cette viiie, er is
in deze stad eene sc/wane markt. Le in- aux che
vaux, aux légumes, nu poisson, nu ljlé, an buis,
de paarden-, groente-, vssclt-, koren-, h outmarkt.
- M- franc, vrijmarkt 1. (waar men geen marktgeld betaalt). - (in uitgebreider' zin): M-s I'Europe,
d'Orierit, européscke, oosterse/te markten, landen,
koopsteden, waar de voor t brengselen der nijverheid
vertier moeten vinden. - Harkt f., verkoop n
van 't geen ter markt gebragt wordt; - koop in.,
wat men van de markt mede brengt. Le ni- a éte
bon aujourd'hui. (le markt is heden goed geweest.
Le m- na rien valu, de markt is lieden slecht geweest, men heeft niet veel verkocht. Le In- a finir,
de markt loopt ten einde. - La cuisinière gagne
toujours sur son ni-, de keukenmeid wint altijd
bij haren marktkoop, marktgang. - Markt, gezamenljke verkoopers en koopers op de mar/el; duur in.
der markt. Tout Ie m- s'attroupa, de gansche markt
liep te hoop. C'est denmain jour de m-, 't is morgen marktdag. 11 y a m- en cette i1le one fois Ja
semaine, er is in deze stad eens in de weekmarkt.
- Prijs, koopprijs, marktprjs, koop iii., voorwaarden bij koop, verkoop of veiling. Je crois avoir
fait un bon m-, ik geloof een' goeden koop gedaan
te hebben. Cela ne me coûte que troîs florins, c'est
bon ni-, dat kost mij maar drie gulden, 't is goedkoop, een goede koop. Les vivres sont a bon m-,
l, grand in- , de levensmiddelen zijn goedkoop, duur.
Vous avez eu bon m- de ce drag, gij hebt dat laken goedkoop gekregen. Ne pas revenir dun niconclu, op een' gesloten koop niet terugkomen. Re-diger un m- par dent, een' koop, een' handel op
schrift brengen. - C'esf Un Iii- donné. Un Jarroil In-,
desI is spotprijs, schandekoop. C'est UI' rn- (nit , dat is
een bepaalde. vastgestelde koopprijs. (In in- denfant,
een koop, dien men niet hotsden wil. Uit in- dor,
een zeer vocsrdeelige korp of handel. - II ina
doiiné cda par-dessus Ie in-. hij heeft mij dat op
den koop toegegeven. J'étais en in- avec lui, ik was
met hem in onderhandeling. Aller, Courir sur Ie
m- dun autre, iemand in den koop vallen, den
koop bederven, onderkruipen. - (Loc. fig. et prov.)
Sortir dune affaire, En être quitte h bon in -, van
iets goed afkomen, zonder groot nadeel van iets
afkomen. Faire bon in- (le qe. , de qn. , iets,
iemand gering achten, goedkoop geven. II va des
premiers aux coups, ii fait bon in- de sa peau,
de sa vie. hij is er aanstonds bij, waar slagen of
steken vallen, hij verkoopt zijne huid goedkoop, hij
ontziet zich niet, hij acht zijn leven niet veel.
Avoir bon in - de qn., schielijk niet iemand klaar
worden. 11 n-est pas fort nu jeu, vous aurez bon
fl1- de lui, hij is niet sterk in 't spel, gij zult het
gemakkelijk van hem winnen. Je te le payerai plus
cher qu'au in-. 't zal u duur te staan komen.

Boire le yin du m-,

Z. BOIRE.

Mettre le m- a Ja

main, den koop, de dienst opzeggen, een aangegaan
akkoord verbreken. (Prov.) On na jamais bon
in- de mauvaises marchandises, slechte waar heeft
men altijd te duur. A bon pnyeur, bon in-, eenen
goeden betaler moet men goedkoop verkoopen: ook:
wie kontant betaalt, heeft de waar goedkoop. Bon
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Le a- du hOne , de voelbank van den troon. La
dun carosse, de trede van eene koets. - [Mar.]
Paardljnen f. pl., paard n. op de raas, touwwerk ii.
met knoopen, waarop de matrozen bij verschillenden arbeid de voeten zetten, om vast te kannen
staan. hi- des herpes, spoorslok in. - Voetpad
aan de oevers der rivieren voor de schepen, trekpad, jaagpad n. - (fig.) Les anibitieux se servent
de in- les uiis aux autres, de eerzuchtigen dienen elkander tot voetbank, helpen elkander in eereposten.
Ne sois jamais le us- de personne, wees nooit

iemands voetbank.
Marcher, v. a. Gaan, voortgaan, treden, stappen, ina rchér en. M- en arrière, it reculons, en
avant, achterwaarts, achteruit, vooruit gaan. hidoucemeut, zachtjes, zoetjes gaan. hI- h grands pas.
groote stappen doen. M- h talons, stappen. M- sur
Ie bout deï pieds, op de teenen gaan. M- a quatre
pattes, op handen en voeten loopen. M-, Courir
coinnse 1111 basque, Z. BASQUE. Z. ook HERBE, LOUP,
OEUF, TORTUE. - Chacun inarchait scion son rang,
ieder een ging, trok Oj) volgens zijnen rang. (Lor. fig.) 1%!- droit, regtuit gaan, zijn' pligt doen.
hi- sur le bon pied, den goeden weg gaan, oppassen.
Je le feral bien ni-, ikzaihemnweldoen voortgaan,
wel beenen maken. - M- sur les pas de son père, in
de voetstappen zijns vaders treden, de voetstappen
van zijnen vader drukken, zijn voetspoor volgen.
bi- entre des écueils , sur des precipices, sur des
épines, een gevaarlijk, moe)jeljk pad bewandelen,
op glad ijs staan, met vele bezwaren te kampen
hebben. M- loin (les routes tracées, niem(lnd navolgen. - NI- égal it qn., met iemand gelijken tred
houden, gelijk met iemand staan. M- sous les lois
de qn., van iemand afhankelijk zijn. hi- h grands
pas a la fortune, schieljic rijk worden. Vous rue
narcbez sur Ie pied, gij treedt, trapt mij op den
voet. - (fig.) C'est un homme it qui il ne faut
pas in- sur le pied, 't is een man, dien men niet
op de teenen moet trappen, moet beleedigen. Cette horloge marche trop lenternent, dat uurwerk
gaat te langzaam. - Cette affaire ne marche point,
deze zaak gaat niet vooruit. Cela marche tout seul,
dat gaat van zelf. Ces vers mar('hent bien, deze
verzen vloeijen goed. - Quand l'argent marche,
tout va bien, met geld kan men wel vooruit komen. - [Mar.] Le vaisseau marche bien, marche
mal, ne marche pas, het schip zeilt wel of goed,
zeilt slecht, loopt niet hard. II marche en escadre,
en convoi , het zeilt in eskader, in konvooi. L'arrnée
marche en ortlre, en colonne, en ligne, de vloot
zeilt in orde, in kolonne, in linie. M- h Ja voile.
á l'aviron, zeilen. roeijen. M- dans les eaux dun
autre, in het zog, kielwater van een ander schip varen, het onmiddellijk volgen. - [Mil.] Les troupes
marchent a l'ennemi, de troepen trekken op, marchëren tegen den vijand. Elles inarchent en colon-

nes renversées, par manches. zij marchéren in
omgekeerde kolonnen, in kleine divisiën of afdee
lingen. Les chevaux légers marchaient. de ligle
kavallerie trok uit, was te velde. - [Escr.] Marchéren. I1- lI petits, h grands pas, met kleine,
groote passen marchdren. - [Mach. ii vapeur]
Bewegen, loopen: M- en avant, en arriere, vooruit,
achteruit loopen, slaan. M- a pleine pression, a
toute vapeur, met vollen (volop) stoom of kracht
werken. L%t- avec expansion, avec Un certain dégré
de détente, reel expansie of uitzetting, gedeeltelijk
met uitzetting werken. - MARCHER, V. a. [Tech.
M- Ja capade. l'étolte d'uii chapeau, de wol, sto
liet vilt van eenen hoed doorwerken, vilten. walken. M - Ja terre, de potaarde met de voeten treden.
MARCHER, In. Gang, tred in . Je Je reconnais a
son in-, ik her/een hein aan zijnen gang. - Grond. m.,
-

plaats 1., waarop

men loopt: Le in- en est doux,

rude, 't is zacht, hard , oma daarop te gaan.

Marchette, f. [Olsel.. Chas.] Kniphoutje n.

in- vuide le paiiîer, mais ii ne remplit pas la bourse, van een knip of val. - [Tech.] Kleine voeltrede f.
goedkoop verkoopen maakt den winkel ledig, maar aan een weefgetouw.
Mareheur, eiise, adj. [U. n. ] Oiseaux, Inbrengt geen voordeel aan. Les buns rn-s ruillent,
wie aqt op koopjes maakt. helpt zich inden grond; sectes ni-s of als subst. M-s, loopvogels in. pl., loopinsecten n p1. (die niet kunnen vliegen) . Pieds
goedkoop wordt dikwijls duurkoop.
Marehé, e adj. (en part. passé van marcher, rn-s , loopvoeten in. p1. (der vogels). - MARCHEUR, in., -EUSE, f. Looper, voetganner in., voetV. a.: Terre suffisamment m-e, genoeg of behoorlijk
gangster f. 11 est bon in- (piéton). hij is een goed
getrede potaarde f.
Marche-palier. in. Traprand van een plat voetranper. Les femmes soul. ordinairenient manrustplaats
een
bovenste
traptrede
f
vaises in -euses, de vrouwen zijn doorgaans slechte
trap,
op
of
Marehepied, in. Voetbanki., optrede, tredef. voetgangsters. - [Mar.] M-, Bon in-, goede zeiler,
j
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snelzeiler m. Grand m-, Mauvais m-, voor t r effe
Marekanite, t. [Minér.] Marekánsteen, doorlijk, slecht zeiler. Ii nest pas grand m-, 't is zigtige soort van obsidiaan, zoo genoemd naar de
geen hardlooper.—[Tech.] Klei -,potaardetrapper in. vindplaats, de beek Marekanka in Siberië, ma r eMareheux, m. [Tech.] Kuil m. ons kies te kaniet rn.
Marelle, f., Z. MÉRELLE.
treden. - Marehoir, rn Kneedloots f.
Mareiume, t. [Géogr.] Naam van verschilMarcollères , t. p1. Zeevogelnetten ii. pl,
netten om 's nachts zeevogels te vangen.
lende ongezonde, moerassige oorden in Italic, inz.
afzetten
of
legde landstreek aan de zeekust. die van de uitwaMareottage, m. [Hort.] Het
gen van loten. - Marcotte, t. 4[zetsel, loot I. tering der Cecina tot aan Orbitello reikt, maCes maicottes ont pris, produit des racines, ont remme t.
Marène of Muréne, t. [H. n. ] Zeer smakepoussé de nouveaux jets, deze afzetsels hebben
wortels gekregen, gemaakt, hebben nieuwe loten lijke visch van 't zalmgeslacht, inz. in Pommeren
geschoten. - Mareotter, v. a. Afzetsels, loten [sairno mamma].
Marengo of Brun -marengo, m. Bruin met
In den grond leggen. On a marcotté une branche
de eet arbre, men heeft eenen tak van dezen boom witte spikkels. Habit de trap m-, rok rn van
in den grond gelegd om loten te schieten. - Ook zulk gekleurd laken (dus genoemd naar den rok,
ronder voorwerp: Maniôre de m-, wijze van af dien Napoleon I. in den veldslag van Marengo
leggen. - Het part. passé is ook adj. Rameau droeg). - [Cuis.] Volaille a Ia m-, zékere toebemarcottë, afgelegde twijg t. of takje n. - Mar- reidingswijs van vogels, waarbij men ze klein snijdt
en met truffels en oljfolie braadt. - [ Bot.] Zikere
cottin, m. [iscon.] Kleine sijs- of takkebos m.
blaauwe druif t. van de Rijn oevers.
Marde ll e, f., beter MARGELLE.
Mardi,m. Dingsdag m. M- gras, vastenavond m.
Marentérie, t. [Bot.] Fiesschenboom in. van
waterstilstaande,
ondiepe
Poel
Madagaskar.
m.,
Mare, f.
plas m. M- bourbeuse, modderpoel m. - M- de
Maréographe, m. [Mar.] Stroomschrijver,
sang, bloedplas m. - (Loc. pray.) z. GRAPIN. - stroomaangever, een door Chazallon uitgevonden
[Tech.) Olsjfpersbak, appelperstrog, cirkelvormige werktuig, dat de verschillende veranderingen in de
stroomrigting zeif aanteekent, m a r e 0 g r a a p h m.
bak ter uitpersing van oljven, appelen, enz.
Maréage, m. [Anc. mar.] Vast maandgeld n.
1 Marer, v. a.: M- une vigne, eenen wijngaard
koopvaarders).
met de hak bewerken.
(der matrozen op
Maree, Mareca, m. [H. n. ] Soort van eend t.
Marester, v. a., z. v. a. MARCOTTER.
der Bahama -eilanden.
Marenil, m. [Corn.] Naam eener goede soort
Drasland,
broek,
broekland,
van witten champagne -wijn rn.
Marécage, in.
moerland , moerassig land n. , vochtige, weeke
Marayeur, m., -euse, t. Zeevischverkoogrond m. - Ce gibier sent le m-, dit wild heeft een' per m., -verkoopster t.
Marfonré, t. [Bot.] Stinkende nieswortel ni.
moerassigen smaak. - Marécageux , ease,
Marfil of Morlil, m. Ruwe oiifantstanden m.
adj. : Drassig , moerassig: Pays m-, moerassig
land n. Anirnaux m-, Plantes m -euses, moeras- Pl. onbewerkt moor n.
Marf'orio, m. Naam van het verminkte standdieren n. p1., moerasplanten t. p1., die liefst in of bij
anations m -euses, beeld eens riviergods in den tuin van 't kapitoot
moerassen leven, groeijen. - Em
moerassige uitwasemingen t. p1. Air m-, moeras
te Rome, waaraan het volk weleer, toen 't nog bij
pschriften of
lucht 1. - z. ook GENT. Cet oiseau a un goût m-, het plein Navone stond, allerlei schim
deze vogel heeft een' moerassigen smaak.
wel schampere vragen plakte, die dan door zijn'
Maréchal, m. Hoefsmid (ook M- ferrant ge- overbuurman, bet standbeeld P a s q ui n 0, werden
heeten). M- vétérinaire, hoefsmid en paardenarts. beantwoord.
.- [Mi l .] Maarschalk. M- de camp, generaal -maMargajat, m. (fam.) Mismaakt mannetje, ta
jaar. M- général des camps et armes, generaal
-baksrnetj,
dreumesje n.
veldmaarschalk. M- de bataille, (weleer) generaal
Margal, m. [Bot.] (pop.) Onkruid n. (ivraie).
veidwachtineester. M- des logis dun régiment, reMargaline, t. [Minér.] Soort van markassiet
giments kwartiermeester, foerier van 'tpaardevolk (vql. MARCASSITE).
Marganitique, adj., z. MARGANATIQUE.
M- de I'empire, maarschalk van 't keizerrijk. M
de France, maarschalk van Frankrijk. - Grand
Mai-garate, m. [Chim.] Parelzuur zout n.
(der
Maltzerorde).
maréchal, grootmaarschalk
- Margarine, t. [Chirn.] Parelstof t., een vast
- [Mar.] M- de camp of Inspecteur géndral, in- nader bestanddeel der oliën en vetstoffen. - Marspecteur-generaal der zeesoldaten (eene in 1 8 1 2 in- garique, adj. [Chim.]: Acide rn-, parelzuur n.
gestelde waardigheid). - [H. n.] Springkever m. Margaritacées, t. p1. [II. n.] Parelmosselen,
(Plur. Mardchaux.) - Maréchalat, m. Waar- parelschelpen t. p1. - Margaritaire, t. [Bot.]
digheid t. van maarschalk, maarschalkschap n. - Parelplant 1. van Suriname. - Margaritate, m.
Maréchale, t. Vrouw van eenen maarschalk. [Chirn.] Margaritine -zuur zout n. - Marga
- Maréchalerie, f. Hoefsmederij t., handwerk n. ritifère, adj. [H. n.] Paarlen voortbrengend (van
schelpdieren) ; - met parelvormige vlekken (gelijk
van eenen hoefsmid en paardenarts.
Maréehaussée, 1. Veiligheidswacht te paard, sommige insecten). —Margaritique,adj. [Chirn.]:
rijdende veldwachters, policie -ruiters m. p1., m a r d- Acide m-, marqaritine -zuur n. (uit overhaling van
e h a u s 5 £1 e 1. (nu inFrankrjk gendarmerie gehee- ricinus-olie verkregen) . - Margaritite, t. [H. n. ]
ten). —(weleer ook) Regtsgebied n. der maarschalken. Versteende parel t. - Margarone, m. [Chirn.]
Marée, t. [Mar.] Getijde, getij, tij n., eb f. Margaron n., het niet-zure overblijfsel van't overen vloed m. der zee. M- montante. vloed, opko- gehaalde parelzuur. (MARGOTTER.
mend tij, wassend water n. M- descendante, eb,
Margander of Marganter, v. n. , z. v. a.
afgaand tij, vallend water. M- hasse, laag tij,
Mat-gay, m. [H. n.] Soort van tijgerkat 1.
Marge, f. Rand, kant ni., inz. het wit rondom
bot-laag water. M- haute, hoog water, hoog tij.
Grande m-, springtij. M- courante a sa fin, af- geschrivene of gedrukte bladzijden. Les deux rn -s
gaand tij, staartje n. van de eb of van den vloed. du chemin, de beide randen, zoomen van den weg.
M- morte of bâtarde, dood tij. M- et contre -m-, La ni- dune feuille, de rand van een blad. On a
wantij. A mi-m-, met half tij. La m- porte sous trop rogné les marges de ce livre, men heeft d
Ie vent, au vent, a telle aire de vent, het tij loopt kanten van dit boek te veel afgesneden. Marquer
met den wind, tegen den wind, in die en die streek. en (of a Ia) m-, op den kant of rand aanteekenen.
Ii a Ia rn- contraire, hij heeft het in het tij, heeft - (fig.) Laisser assez de in- a qn. pour exécuter
het tij tegen Aller contre vent et m-, tegen wind un projet, iemand tijd, gelegenheid, speelruimte
en stroom opvaren; - ( fig.) alles tegen zich hebben, genoeg laten om een plan uit te voeren.
Margelle, t. Randsteen, deksteen m. van eenen
eene zaak ondanks alle hinderpalen doorzetten.
Avoir vent et m-, wind en tij meê hebben; - ( fig.) put. steenlaag 1. rondom eenen put.
Margeoir, m. Schuif f., waarmede de opealles in. zijn voordeel hebben. - (Prov.) Ce qui
vient de hot, s'en retourne Ie marée, zoo gewon- ningen of luchtgaten des glasovens worden gesloten.
Marger, v. a. [Typogr.] Den rand maken,
nen, zoo geronnen. La m- n'attend personne , men
moet het ijzer smeden, terwijl het heet is. - Versch het te drukken blad zoodanig in den vorm plaatsen,
aangebragte zeevisch m. La m- est abondante, er dat de ronden gelijk zijn. - [ Tech.j De openingen
is veel zeevisch aan de markt. - (Loc. pray.), z. eens glasovens sluiten en luehtdgt maken. Margeur, m. [Tech.] Werkman, die de luchtCAREME. - [ABC. jur.] Chambre de lam-, policie
geregt n. over 't vischwezen, over den vi.schhandel. goten des glasovens luchtdigt maakt. - [Typogr.}
-

-

-

,

-

-

-

,

MARGINAIRE

-MARIE -SALOPIE

InIeqger,
legger der vellen papier op eene snelpers. - Warginaire g adj. Met den rand verbonden. - Marginal, e, adj. Op den kant of
rand geschreven of gedrukt: Notes marginales,
Icaniteekeningen f.p1. - [Bot., H. n. ] Op den
rand voorkomend, tot den rand behoorend. (Plur.
m. marginaux.) - Marginatire, f. [Bot.] Omranding f., rand m. - Margine, e, adj. Gerand,
gezoomd, inz. van een' smallen, uitstekenden rand
voorzien: Feuille, Semence m-e, gerand blad,
zaad n. - Marginer, v. a. Op den rand schrjven of aanteekenen, kantteekeninqen maken. Marginiforme, adj. [H. n.] Bandvormig. Marginipenne, adj. [H. n.] Met gerande vierof vleugels.
he;la rgot, f. (fam.) Babbelaarster, klappei; ligtekooi f. - Volksnaam van den ekster. - Somtijds z. v. a. COIIMOIIAN.
Margota, fl1. [INavig.] ZJkere visschersschuit f.
op de Marne. M-s, twee gekoppelde schuiten.
Margotin, in. [Tech.] Twee of drie ineengevlochten paardenharen tot hengelsnoer. - Soort
van kleine takkebos m.
Margoton, in. (fam.) Vrouw van hoogst twij-

felachtige eerbaarheid.

Margotte, 1. [Ane. mar.] Presenning, broek f.
der verschansingijzers.
Margotter, v. n. Schreeuwen (gelijk de kwar-

tels eer zij slaan).

Margouillet, in. [Mar.] Wanikloot m., houten kous f. Entai ll e it in-s, neut, neutvormige inlating t.
Margouillis, m. Vuil, slijk n., vuilnis f.,
modderplas, drek m. - Onzindelijk mengelmoes n.
van sp()zen. - (fig. ei fain.) Laisser qn. dans Ie
m-, iemand in dc pekel, in de verlegenheid laten
zitten. - t Margouilliste, m., z. v. a. BROUILLON.
Margousier, m. [Bot.] , z. v. a. AZdDARACH.
Hargrave, m. [list.] Markgraaf m. - Margrave of Margravine, t. Markgravin f. Margravial, e, adj. Markgravelik. - Margraviat, m. Waardigheid t., gebied n. eens markgraafs of eener markgravin, markgraafschap n.
Margriettes, Margrilliettes, 1. p1., Margritins, m. p1., Margritines, t. p1. Giaskoralsn, glaspaarlen, doorgaans donkerblaauwe, gestreepte glazen voorwerpen tot den handel op de
kusten van Afrika.
Marguerite, t. (eig. parel) [Bot.] Madelief f.,
madeliefje n. Un bouquet de m-s, een ruiker madelie/jes. Grande m- (ook Grande pâquerette, Oei]
de bouef) , groote ganzebloem, koebloem t., runder-
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M- de conscience, huwelijk uit pligtgevoel. M- din-

clination, de convenance,

Z. INCLINATION, CONVE-

M- de la main gauche, huwelijk met de
linkerhand, z. ond. MORGANATIQUE. M- de Jean
des vignes (tant tenu, tant payé), z. onder JEAN.
-. (Loc. prov.) Un bon m- payera tout, een rijk
huwelijk maakt alles goed, brengt alles in orde. (Prov.) Les in-s sont écrits dans Ie ciel, de huwelijken worden in den hemel gesloten. - Bruiloft 1. Etre invité h un m-, op eene bruiloft genoodigd zijn. - Huwelijksgoed, uitzet Ii. Ella a eu
dix mille florins en m-, zij heeft tien duizend gulden als uitzet, als huwelijksgift gekregen. - [Jeu]
Zeker kaartspel met 3 bladen, tusschen 2 personen, waarbij 't vooral op vereenigen van heer
en vrouw derzeifde kleur in déne hand aan komt,
in a r i a g e n. - Heer en vrouw van dezelfde kleur
in déne hand. M- d'atout, manage van troef. [Mar.] Naaijing t., verbinding der oogen aan de
touweinden door ander touwwerk. M- du tourne
vire, naaijing der kabelaring. -- [Tech.] M- des
soles tweerning t. der zfjdedraden.
Mariale, m. [Liturg.] Gebedenboek n. met de
dienst der maagd Maria (in de grieksche kerk).
Maribouse, t. [H. n.] Soort van surinaamsche wesp f.
Marié, e, adj. (en part. passé van marier):
Homme m-, Femme m-e, gehuwd man, gehuwde
vrouw. - (Loc. prov.) Quand la dlie est m-e,
tout le monde la demande, als de bruid is aan
den man, wil er graag een ieder an (aan). [Litt.] Rimes m-es, rijmwoorden n. pi., die twee
aan twee op elkander volgen. - MARIE, m., -E, t.
Pas gehuwde m. en t., bruidegom m., bruid t. Les
nouveaux m-s, de nieuwgelrouwden, jonggetrouwden. - (Loc. prov.) 11 se plaint que Ja maride est trop belle, hij klaagt van weelde, hij weet
zijn geluk niet te schatten, hij klaagt over zijn al
te groot geluk. Menerqn. comme une m-e, iemand
met groote eer en staatsie begeleiden. - [Danse]
Zékere figuren-dans m., weleer inz. op burgerbruiloften in zwang. - [Jeu] , Z. GUIMBARDE, MARIAGE.
Marie-galante, t. [Bot.] Vol k snaam des
NANCE.

bloemtuildragenden kinabooms.
Marie -graillon, f. (pop.) Leeljk, morsig
wijf n., vuile slet, slons t.
Mari er, v. a. Door 't huwelijk verbinden, trouwen; uithuwelijken. Le maire (bourguemaître), La
prêtre qui les a manes, de burgemeester, de priester, die hen getrouwd heeft, die hun huwelijk heeft
voltrokken, ingeze g end. Co père a mand sa 1111e
contre son godt, deze vader heeft Zijne dochter
oog n., z. v. a. CHRYSANTFEÈME. Petite m- of Ph- tegen haren zin uilgehuweljkt. Ii a mand sa file
querette, kleine ganzebloem. Reine m-, z. v. a. a (avec) un ferinier très -riche, hij heeft zijne
ASTER. - ( Pray.) Jeter des m-s devant les pour- dochter aan een' zeer rijken pachter uit gehuweljkt,
ceaux, paarlen voor de zwijnen werpen. - [Mar.] ten huwelijk, tot vrouw gegeven. - Ook zonder
Gijn of jijn n. om het anker te ligten, ankertalie 1. voorwerp: On na marie point pendant Ie carême,
Faire m-, het schutjijn, een jijn op het touw zet- gedurende de vasten wordt er niet getrouwd. Une
ten. Faire la m- en deux, eenen jjnlooper door file bonne h m-, een huwbaar meisje. - (fig.)
twee blokken scheren. - [Méd.] Parel t., paarle- Vereenigen , verbinden, paren, zamenvoegen: M- Ja
vigne avec l'ormeau, den wijngaard met den olmmoirachtige vlek op 't hoornvlies.
Margueritelle, f. (verklw. van marguerite) boom verbinden, aan den olmboom in de hoogte
laten groeije
n. M- Je iuth a Ia voix, de luit met de
n.
madeliefje
Kleine
t.,
madelief
[Bot.]
Marguilleraut, m. (verklw. van marguillier) stem ga2 en, bij het spelen van de luit te gelijk zin(dénigr.) Kostertje n. - Marguillerie, f. Kos gen. n na peut pas in- ie vice avec Ja vertu,
terambt, kosterschap n. - Marguillier, m. men kan de deugd en de ondeugd niet met elkander vereenigen. M- les lettres avec les armes, de
Koster, kerkbewaarder, kerkmeester m.
Man, in. Man, gehuwd man: M- jaloux, com- beoefening der letteren met de krijgsdienst paren.
plaisant, Bon, Vieux m-, jaloersch, inschikkelijk, M. des couleurs, kleuren zamensmelten, vermengen.
goed, oud man. Le m- doit protection a Ia femme, - [Econ. rur.] M- des ruches, bijen uit den eenen
de man is verpligt de vrouw te beschermen. Elle korf in den anderen verplaatsen. - (Loc. prov.)
a pris un m-, zij heeft een' man genomen, is ge- M- ie cave et Je puits, tooter in zijnen wijn doen.
huwd. - Mariable, adj. Huwbaar, rijp voor - (Proc.) Ii vaut mieux se rn- , qua de hrûler,
't huwelijk. Jeune flue déjà m-, reeds huwbaar, het is beter te trouwen dan te branden. Qui se
manbaar meisje n. - Manage, m. Huwelijk n., marie par amour a une bonne nuit, deux mau
echt, trouw m. M- Iégitime, non Iégitime, wettig, vais jours, huwelijken uit liefde of genegenheid
onwettig huwelijk. Les devoirs, Les douceurs du verschaffen zelden duurzaam geluk. - SE MARIER,
m-, de pligten, de genoegens des huwelijks. De- V. pr. Een huwelijk aangaan, een' man, eene vrouw
mander, Prendre une dlie en m-, een meisje ten nemen, trouwen. Ii sest mand it mademoiselle C.,
huwelijk vragen, nemen. Casser, Rompre, Dissou- hij is met mejufvrouw C. getrouwd, gehuwd. us
dre un m-, een huwelijk breken, scheiden, ontbin- se sont marids ciandestinement, zij zijn 'met elkden (R- son manage beteekende vroeger ook: de ander in 't geheim getrouwd. - (fig.) Cat adverbe
huwelijkstrouw schenden.) II lui a promis sa flue en na se marie pas bien avec ce verbe, dit bijwoord
m-, hij heeft hem Zijne dochter ten huwelijk beloofd. laat zich niet goed met dit werkwoord verbinden,
Ce m- a été déclaré nul, deze echt is voor krach- in vereeniging met dit werkwoord gebruiken. Sa
teloos, onwettig verklaard. M- prohthé, volgens de voix se marie au piano, hare stem poort zich aan
wet verboden huwelijk. M- en dhtrernpe, huwelijk de piano, zij zingt hij 't piano -spel.
Marie-salope, f. [Navig.] Modderpraam,
in schijn. M- cache of secret, huwelijk in stilte.
,

-
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modderschuit, Iclepschuit 1. - (pop.). v. a.

MARMINOTIER.
MA-

1&LE-GRA1LLON.

litarlette, f. [Bot.] Tuinklokje, illaria-klokje ii.
Marieur, rn., -euse,r. (dënijr.)Koppe1aar ni.,
koppelaarster f. van huwelijken.
Marigot, m. [Géogr.] Naluurljic kanaal a.,
beek f. zonder merkbaar verval of ziqtbare helling.
Door regens ontstane poel of plas to. - [ Pèche]
Courir le m- of aller au m-, luilakken en eten,
terwijl anderen vissciten.
Marikina, In. [H. ii.] Nawn van den leeuwenaap (singe-lion) bij Buffon. (ook marikot).
Marilan, in. Naam van zeker kaartspel n.
Marirna, m. Groote zeeslang f.
Mrin, e, adj. De zee, de marine of 't zeewezen betre/fend, tot de zee behoorenci, in de zee
voorkomend: Monstre m-, zeemonster a. Dieu in-,
zeegod m. Animal m-, zeedier n. Veau in-, zeekalf n. Oiseau in-, zeevogel ni. Plantes m-es, zeeplanten; zeeoeverplanten f. p1. Flomme in-, Femme
ni-e, weerman m., meermin f. (fabelachtige wezens).
Cela a le gobt in-, dat heeft een' zeesmaak. [Mar.] Carte in-e, zeekaart, paskaart t., overzei
m. Aiguille m-c, kompas ii. Montre m-c, zee--Ier
liorlogie, zee-uurwerk a. Noeucl m-, zeemans
knoop in . Vaisseau rn-, schip n., dat zee kan
bouwen, vaarbaar schip a. Lieue m-c, zecniiji I. A.voir Ie pied rn-, zeevoeten of zeebeenen hebben,
goed op liet zeetje gaan; (fig.) niet ligt verlegen of
van zijn stuk raken, voor geen kleintje vervaard
wezen, vast in zijne schoenen staan. - MARIN, M.
Zeeman, varensgast, varensgezel, bevaren man,
((am.) zeerob, zeebonk in . Bon in-, goed, bevaren
zeeman, ([am.) oorlam. - (dénigr.) M- d'eau douce,
zoetwater-gezel, onbevaren man, baar, slothout in.
Marinade, f. Pekel, pekelsaus f. tot inmaking
van spijzen; - de daarin gelegde spijs zelve, gemarineerd vleesch, gemarineerde visch, enz., in arinelde f.
Marine, t. Zeewezen n., al wat de zeevaart,
de zeevaartkunde betreft, zeevaart, scheepvaart,
zeedienst, zeevaartkennis; zeemagt, in a r i n e f. Ii
entend bien la m-, hij verstaat de zeevaartkunde,
het zeewezen goed, hij is een kundig, ervaren zeeman. - La rn- est pour les nations one source
de gloire et de richesses, de zeevaart is voor de
natien eene bron van roem en rijkdom. Cet Etat
na point de in-, die Staat heeft geene marine of
zeeniagt. M- militaire. royale, oorlogsvloot, koninkljke marine. M- marchande, koopvaardijvloot,
handels -marine. M- a vapeur, stoom -marine. Officier de m-, dans Ia m-, zeeofficier. Gens de in-,
de mor, zeevolk, scheepsvolk n., zeelieden in. p1. Beheer n. van 't zeewezen: Employé a Ia in-,
ambtenaar bij de marine of 't zeewezen. Le ministere, les bureaux de la in-, het ministerie, de
bureaux der marine. - Zeesmaak, zeereuk in.:
Cda sent Ia in-, a on goût de in- , dat ruikt,
smaakt naar de zee, heeft een' zeereuk, zeesmaak.
- [Peint.] Zeestuk n., afbeelding van zeegezigten
of zeetooneelen. Peintre de in-s, zeeschilder, schilder van zeestukken.
-

-

Marine, e, adj. (en part. passé van mariner):
Poisson in-, VÎande in-c, gemarineerde. in-

gelegde visch in., ingezouten, gepekeld vleesch n. Hui tres ni-es, gemarineerde, ingemaakte oesters in. pl.-Thé m- (avarid) , door zeewater beschadigde thee t.
- [Bias.] Met een' vischstaart: Ii porte de gueu
les au lion in- dor, hij voert een' gouden zeeleeuw
in een rood veld.
itarinel, in. [Anc. mar.] Zeeman, -matroos in.
- Watergeest n i. (naar 't mi4deleeuwsche volksgeloof).
Mariner, v. a. (eig.) In zeewater leggen of
inzouten; met cene marinade of pekelsaus toebereiden, inleggen, inmaken; spijzen met gekruiden
azijn laten doortrekken, marinéren.
± Marinette, f., z. V. a. AIMANT, BOUSSOLE.
Maringoulu, in. [H. n.] Soort van Amen
-kansche
mug of rnoskiet t.
Marinier, in. Schipper, rivier- of kanaalschipper; zeeman, bootsgezel in - Ook als adj. [Ane.
mar.] Officiers rn -s (nu Sous-officiers de Ia in-),
s2derofficieren in. p1.
rnière (a Ja), lor. adv.: Nager ii la ni-,
op zijn zeemans. op matrozenwijze zwemmen. [Cuis.] Zëkere toebereidingswijze, inz. van vi.ch
-spijzen.
-

schg

t Marble, t. Maria -beeld a.
Marionnette, f. Pop met beweegbare leden,
draad- of ledepop, ter uitvoering van klein -kindertooneelstukjes, in a r i o n d t t e f. Le jeu de rn -s of
enkel Les m-s, het marionetten-spel, poppenspel n. ,
de ronzebons f. Faire jouer les in-s, een poppenspel uitvoeren. - ( fig.) Faire jouer les grandes
in-s, alle zeilen bijzetten, de uiterste middelen in
't werk stellen. - ( fig.) Klein, nietig vrouwtje,
popje n.; - karakterloos mensch in., die zich tot
alles laat gebruiken, die geen eipen wil schijnt te
hebben, draadpop t. - [ Tech.] Beweegbare klos,
garenklos in. - [Anc. mar.] M-s, executie- of strafroffel 1., als sein ter uitvoering van krijgsstra/fen,
marionetten t. »1.
Mariotte (Lol de), t. [Phys.] Mariôtti.sche
wet f., wet van Mariotte, grondstelling, volgens
welke de digtheid der lucht in evenredigheid staat
met hare drukking en uitzettinqskracht (naar den
ontdekker, den Franschman Mariotte, zoo genoemd).
Maripa, m. [Bot.] Palmboom in. van Cayenne.
Mariscou, in. [Bot.] Vijverbies, vijverlisch t.
Marisque, in . [Bot.] Knoopgias a. - [Hort.]
Soort van groote smakelooze vjjg t. - [Méd.] Vijgwrat f. , aanbe(jenknoop in.
Marital, e, adj. Den man of echtgenoot toekomend of betamend. mannelijk: Pouvoir in-. niannel(jk vermogen n. (Plur. in. maritaux.) - Maritalentent, adv. Als man, gelijk den man betaamt:
Le juge lui ordonna de traiter in- sa femme, de
regter bevel hem, zijne vrouw zoo te behandelen,
gelijk het een' getrouwden man betaamt.
Maritime, adj. Aan zee gelegen; tot de zee of
't zeewezen betrekkelijk; zeevaartdrjvend, en a r it i e m: Ville, Province in-, zeestad, zee-provincie t.
- Service in-, zeedienst t Lois, Affaires in-s,
zeewetten, zeezaken t. p1. Code in-, zeewetboek n.
Guerre in-, zeeoorlog m. Forces in-s, zeemagt,
vloot t. Expédition m-, zeeonderneming t., zeetogt in. Bâtirnerits in-s, maritieme gebouwen n. p1.
- Puissance, Nation, Peuple in-, zeemogendheid,
zeevarend, zeevaartdrjvend volk n.
Maritorue, t. (fern.) Plomp, onhiebbeljkwijf n.
(naar eene gelijknamige herbergmcid in den Don
Quijote).

Marivaudage, in. [Litt.] Stijf opgesierde,

vermoeijende, onnatuurlijke, gemaakte stijl in . (als
die van den franschen schrijver Iarivaux). Marivasider, v. ei. Zulk een' stijl schrijven.

Marjolahie, t. [Bot.] Marjole-in, mariolein t.,

bekend heestergewas met eironde, grijsachtig groene

blaadjes, als kruiderij bij spijzen gebruikt.
t Marjolet, in. Lafbek, vlasbaard, onbeduidend jong mensch, die van alles wil meêpraten,
snapper , fat in.
Marjolle, 1. [Hort.] Soort van peer C.

Markalre, Kaasboer, zwitsersche - kaas-om -

leer in. - Markarie, t. Kaashut t. inz. in de
Vooesen ; kaasbereidingskunst t.
Maikette, 1. [Film!.] , z. V. a. CULAGE, GEJISSAGE.
Marler, v. n. , z. v. a. MARNER.
Marlborough, m., Z. MALBO1IOUGH.

Mar11, m. [Corn.] Ligt, eenigvins stijf gaasach-

tig weefsel n. van garen of zijde; ook: halfzijden
stof 1., merIt n. - [Tech.] Verdiepte rand in .
(bij goud- en kopersmeden), z. ook ENFORMER.

Marlin in. Kloofbijl t.

Marlotte, 1. Kapnwntel in. der voormalige
Mannen in Spanje.
(kinderen.
Marmaryge, t. [Méd.] Het flikkeren of fon-

kelen voor de oogen, het vonkenvien . in a r m a-

ry a cc, in a r a u g ie t., Z. V. a. PHOTOPSIE.
Marinatite, t. [Minr.] Mineraal n. ven Co-

tumble, uit zinkzwavel en eerste zwavelzuur ijzer
bestaande, marmatiet n.
Mariue. in. [H. ii.], z. MORME.
Marinelade, f. Kon/Ituuï- t. van zeer gear,
bijna tot brij gekookte vruchten; met suiker verdikt
en in vlakke bussen gegoten vruchtensap D., ma rmet ad e t. - (fans ) Viande en m-, veel te gear
vleesch n. - (fig. et fam.) Cette tas-se est en ei-,
dit kopje is in duizend stukken. Mettre ge. en ei-,

iemand murw slaan, bont en blaauw slaan.
Marmentean, adj. m.: Bois in - of al.c subst.
MARMENTEAU, M. [Eaux et tor.] Hoo gstammig

hout n. als sieraad voor steden of bijzondere hid-

zingen.
t Maruilnotier, in. Prevelaar in. van gebeden.

MARMITE

MARQUE.

-

Marmite, f. [Icon. dom.] Kleesctiketct, groote
kookketel m. M- de fonte, de cuivre, ijzeren, koperen ketel. M- autoclave, Z. AUTOCLAVE. M- arnéricaine, stoomkookketel. - (overdragteljk): La inbout, de ketel (liet daarin zijnde) kookt. Ecumer la
m-, den ketel, liet vleescli afschuimen. - ( fig. et
(am.) La m- est bonne (La m- bout) dans cette
maison, men keelt in dat huis een' goeden pot,
men eet er lekker. La in- est renversée, de goede
dagen zijn 'uit. Avoir de quoi faire bouillir la
ifi-, genoeg hebben om van te leven. Cda fait bouilhr in m-, dat helpt huishouden. Ii avalerait Ia mdes cordeliers, liii is een veelvraat, een slokop, z.
ook ECUMER, ECUMEUR. - ((am.) Soeurs de Ia m-,
z. V. a. SOEIJIIS DE LA CHARITÉ.
t Marrniteax, euse, adj. 4rm, armzalig,
ellendig. II est tout in-, hij is geheel arm. 11 fait
Ie m-, hij speelt den armoedigen man, hij doet niets
dan klagen.
Marmitier, in. Spitdraaijer; onderkok in. eener
gaarkeuken. - Marmiton, M. Koks-, keukenjongen m. - Mai-niitoniiage, m. Bedrijf n.
van keukenjongen. - Marwitonuer, v. n. Voor
keukenjongen spelen, koksjongen zijn. - ( burl.)
Keukenklouwen.

Marinolithe, in. [Minér.] Soort van terpen

in.

-ljnste,armoi

Marrnoniier, v. a. (lam.) Mompelen, pruttelen. Que inarmonnez-vous lá? wat pruttelt gij
Ook zonder voorwerp: M- entre ses
daar(dents, tusschen de tanden mompelen.
Marwonoldes, t. p1. [Minérj Marmerachtige
steenen in. Pl.
Marmoréeu, ne, adj. [Didact.1 Van marmer, marmeren; neurmeraclitig, als marmer. Turnpie m-, Colonne rn -ne, marmeren tempel m., zuil 1.,
- Blanclieur m-, marmerachtige blankheid f.
illarniorine, f. Marmerlamp f.
IItai'morio, rn. [Sculpt.] Kunstmarmer n.
Marniorisation, f. [Miner.] Overgang in., verandering f. in mariner. - Marinoriser, v. a.
[Didact.] In marmer veranderen.
Marmose, f. [H. ii.] Muisvormig buideldier ij.
in Noord-Amerika, in a r m ô s e t.
Marmot, ni. [H. n.] Groote aap in. met eenen
baard en langen staart. - Mismaakte figuur t.
van steen of hout, snaal:sch beeldje n. - (bij uitbreiding) Kleine schalk, snaak m. - (lig. et [am.)
Croquer Ie m-, lang met ongeduld staan wachten,
staan schilderen.

Marmottage, rn. G e mompel, geprevel a.
Marniotte, t. . [.1-I. a.] Marmot f. , mormeldier n.,

bergrat t.(op de hoogste bergen van Europa en
Azit, inz. in Savo(je). - M- volante, vliegende
marmot t., een dier van 't geslacht der oor -vleclermuizen. - ( fig.) La belie m-.! een mooije marmot!
(iron. van een leeljk meisje gebdziqd). [Cost.]
Soort van vrouwenkapsel in., bestaande in een'
onder de kin toegeknoopten doek. - [ Admin.]
Brievenlasch f., brievenkistje n. des brievenbestelIers. [Mar.1 Klein, draagbaar lontvaatje a.
S Marmotteiiient, m. [Méd.], z. v. a. inussiTAT1ON.

Marmotter, v a. Mompelen, prëvelen, oaduiclelijk en tusschen de tanden praten: M- des prières, gebeden prevelen. - Ook zonder voorwerp:

11 Un [nit que in-, hij doet niet dan mompelen,
preutelen.
S Marwotterie, f. ([am.) Marmottenslaap, het
zeer lang slapen.
1 Marsnottiei-, a!. Verzamelaar van de groteske beeldjes, die marmots geheeten worden.
Marinouset, ill. (verklw. van marmot) Grotesk of snaaksch beeldje a.
(fig.) Misvormd, leelijk ventje n.; kleine snaak in., guitje a. (In deze
beide fig. beteekenissen heeft het een vrouwelijk:
marmousette). - liaardijzer a. of vuurbok, in
den vorm van een driehoekig prisma, met een of
ander fiquui'tje daarop.
Marmouton, rn. [H. a.] Volksnaam van 't
schaap (mouton). (mesten met mergel.
Mainage, in. [Agric.] liet mergelen, het beMarnais, m. (of als adj. Bateau m-) [Navig.]
Vaortuiq n., dat de Marne afvaart naar Parijs.
Mariie, f. [Miaér.] Mergel i*., mergelaarde f.,
vettige kalkachtige aarde, zeer geschikt tot verditering tier gronden. M- a loulon , voldersmergel of
-aarde. - Maruer, v. a. [Aguic.] Mergelen, nier--

,

gel over een' akker stroojfen, met mergel ittesten.
- liet part. passi is ook mij.: Champ inainé, gemergeld, met iitergel loegeinaakt land a. - MAR-

NER, V. n. [Mar.] Opstuwen, wegloopen (van de
zee, als hare wateren door den vloed of door de eb
zeer hoog stijgen of zeer laag zakken). Marneron, m. [Tech.] Werkman in eene mergelgroeve,
mergelgraver in. - Marneux, ease, adj. Mer
gelachtig, inergelhoudend. - Marnière, t. Mer-

gelqroeve 1.

Marnois, M., Z. MARNAIS.

Maroc, in. [Corn.] Ligte wollen stof, die te
Rheims en elders gemaakt wordt, m a r o k f. Maroeaiu, e, Wij. iTIaeokkaanscb, van Marokko. - Als subst.: Marokkaan in. , marokkaansche
vrouw f. (een' kalksteen.

Maroii, rn. [Minu i* .] Onverkaikte kern f. van
1 Maronage of Maronuage, in. [Eaux et
for.]: Bois d,2 rn-, bouwhout a.
-

Maronites, rn. p1. Christen-secte t. aan mien
Libanon, eene soort van militair qeineenebest vormende, maronieten m. p1.
Maroquin, In. Marokkijn, marokkaaasch leder, sa/fiaan, gekleurd bok/een- of geitenleder a.,
fijn van nerf en mei galnoten bereid. M- dEspagne,
du Levant, spaansch, tarksch Ieder of snarokk'ijn.
Sou liers de rn-, marokkijnen schoenen rn. p1. Papier in-, papier, dat het marokkijn nabootst,
marokkijn -papier a. - (lig. ei pop.) C'est ua plaisant in-, 't is een vreemde, rare snook. - [Hort.]
Soort van druif 1. - [Mar.] Topreep t., toppardoen a., hanger Hi. tusschen den grooten mast en
den fokkeaiast. - [Papet.] Ooerlangsche vouw t. of
rimpel m. in een vel papier. - Maroquiner, V. a.
Maiokkijniedei' bereiden; kalfs- of schapenleder,
ook papier, als marokkijn bewerken. - Het part.
passé is ook adj.: Peau maroquinde, gemarokkineerde, als marokkijn bewerkte huid t. - Maro-

quinerie, t. Kunst 1. der nsarokkijnbereiding;
marokkijn fabrjk f.; nsarokkijn -handel m.; marokkijn -waar t. , niarokkijn -werk a. - Maroqai
iiier, ai. Marokkijnbereider III.
Marotique, adj. Marôuisch, den dichter Climent Marot nagevolgd, in den smaak van Marot:
Style in-, marotische stijl in. (die zich door bevallige scherts, verrassende naiviteit en fijne blijgeestigheid kenmerkt, en waarbij zékere t h ans verouderde taalvormen geoorloofd zijn). - Marotier, v. n. Marot in 't schrijven navolgen, as ar 0t 1 5 d r e n: Voltaire marotisait souvent dans ses
podsies légères. - Marotiswe, m. Schrijftrant,
stijl in. van Marot; navolging t. van dien stijl,
marotismus a. - Marotiste, as. Schrijver,
dichter in Marots trant, m a r o t i s t in.
Marotte, t. Stok rn. met een grotesk beeldje
of figuurtje daarop zoo als de voormalige hofnarren die droegen), zotskapje a., narrenstok m., nsar 0 t t. - (fig.) Stokpaardje a.. iemands lievelingsdwaasheid, gril, dwaze meening t. Chacun a sa
rn-, elk heeft zijn stokpaardje, elke zot heeft zijn
marot. - [I-tort.] Stok rn., bijzonder ingerigt om
de rupsennesten uit de booinen te halen; plukhaak in. voor de cider -appelen.
Illaronehin, as [Peint.] Slecht pastil si.
MaroLiette, t. [EI. a.] Het kleine gevlekte riethoen a.
Maroulle, rn V1gei, fielt, schoft as. - MA1IIMJFLE, t. [Peint.] Sterk klevende sc/iildersljmn t.
en a. - Maroufler, v. a. [Peint.] Het doek
eener schilderij met schildersljin op een ander doek,
op een paneel, muur enz. plakken. - [Contr.]
Paneelwerk van achteren met doek, vlaspluksel of
iets soortgelijks beplakken, om het uitwijken of
trekken der paneelen te beletten.
Maroute, t. [Bot.] Volksnaam der stinkende
-

s

kamille (carnomille puante of tétide).
t Marpaud, e, adj. Dora, eenvoudig.
Marprirne, t. [Mar.] Kleine snarlpriem in.,
ljknaald

f.

Marquaiit, e, adj. In 't oog vallend, uitstekend, treffend, merkwaardig: Personae m-e, merkwaardig persoon m. Couleur m-e, in 't oog vallende, afstekende kleur f. - [Jeu] Cartes ai -es,
hoofdkaarten t. p1. (die dengene, welke ze heeft,
trekken of slagen bezorgen).
Marque, f. Merk, teeken, inerkteeken, kenteeken, kenmerk; stempelmerk n.; stempel ni.; indruk as., spoor a., dat een iigchaam op de plaats
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der aanraking met een ander ligchaam achterlaat, de sporen van hunnen doorgang in groote wanor
likteeken n.; vlek, moedervlek f. Mettre la m- sur deljkheden achter. - ( fig.) De grands malheurs,
des fourchettes d'argent, den stempel, het merk op ont marq u é Ja fin de sa vie, groote rampen hebben
zilveren vorken zetten, slaan. La m- de son pa- 't einde zijns levens gekenmerkt. Ce monarque a
pier est une couronne, het teeken, merk van zijn marqué Ie commencement de son règne par des
papier is eene kroon. La marchandise est a Ja bienfaits, die monarch heeft den aanvang zijner
m- de ce marchand, de koopwaar draagt het merk regéring door weldaden gekenmerkt. Een teeken
van dien koopman. 11 a déclarô ne savoir signer, ter herinnering plaatsen, merken, aanteekenen, aanet a fait sa m-, ii a mis sa m- an bas, hij heeft schrappen, m a r k 6 r e n: M- un passage dans un
verklaard, zijnen naam niet te kunnen schrijven, livre, eene plaats in een boek merken, aanschrappen,
en heeft zijn teeken, zijn kruisje er onder gezet. onderstrepen, er een teeken bij zetten. M- l'endroit
Droit de m-, stempelrcgt n. - Apportez la m o: ion a cessé de lire, een teeken zetten, een
pour marquer cette vaisselle, breng den stempel vouwtje, lintje, enz. leggen bij de plaats, waar men
om dit vaatwerk te merken. - II a été blessé au 't lezen gestaakt heeft. - [ Jeu] M- les points qu'on
front, Ia m- y est encore, hij is aan 't voorhoofd gagne, de punten, die men wint, aanteekenen, aangekwetst geweest, men ziet er nog het likteeken schrijven. Vous avez marqué une partie de trop,
van. Ii a eu Ja petite vérole, ii lui en reste des gij hebt eene partij te veel gemarkeerd, opqeschrem-s, hij heeft de kinderziekte gehad, hij heeft er ven. M- las points au hillard, bij 't biljart de genog pokputten, pokdalen, plekken, likteekens van. speelde punten bij eIken stoot afroepen. M- une
- (fam.) Faire porter ses rn-s a qn., iemand tee- chasse, eenen slag (in 't kaatsspel) markëren; kenen, . bont en blaauw slaan. - Cet enfant avait (fig.) Z. CHASSE. - ( in zedelijken zin) Bepalen,
une rn- en venant au monde, dat kind had bij het vaststellen; bepaald aanwijzen, aanduiden, aanter wereld komen eene vlek, eene moedervlek. Ce toonen ; toonen , bewijzen, verraden. Ii dolt se
cheval a une rn- blanche am front, dit paard présenter a l'heure qu'on lui a marquée, hij moet
heeft eene witte vlek voor den kop. M-s de Judas, zich op het hem bepaalde, aangewezen uur verZ. V. a. ROUSSEURS. - Brandmerk n. Donner le toonen. ii a marqué sa place parmi les bons dartfouet et in rn- a un criminel, eenen misdadiger yams, hij heeft zich eene plaats onder de goede
geeselen en brandmerken. - [Mar.] Merken, in schrijvers aangewezen, verworven. - 11 lui mar't oog vallende voorwerpen bij de kusten, zoo als quait tous les écueils de cette mar qu'on appelle
torens, molens, bergen, baken, enz. M-s a terre, Ja vie, hij wees hem als met den vinger op al de
landmerken. Prendre deux rn -s l'une par l'autre, klippen van die vee, welke men het leven noemt.
twee merken in elkander brengen. - Lettre de m-, - Ses discours rnarquent bien ce quit est, zijne
Z. LETTRE. - Ken- of onderscheidingsteeken n. gesprekken bonen, verraden genoeg wat hij is. Sa
Les faisceaux at Ja Mclie étaient Ja m- des grands mine marque qc. de noble, zijn gelaat duidt iets
magistrats rornains, de bundelroeden en de bijl edels aan. - Melden, berigten, te kennen geven,
waren 't onderscheidingsteeken der eerste regérings - doen weten ('t zij mondeljk of schriftelijk). Poupersonen te Borne. Les rn-s d'honneur, de eeretee- vais-je mieux Ie lui m-? kon ik 't hem duidelijker
hens. La garnison est sortie avec toutes les rn -s te kennen geven, zeggen, melden? Je le lui ai
d'honneur, de bezetting is met alle eereteekens uit- marqué dans ma lettre, ik heb het hein (haar) in
getrokken. - Un homme de m-, een voornaam, mijnen brief gemeld, berigt. - M- a qn. sa reaanzienlijk man. - Herinneringsteeken; speelmerk, connaissanca, son respect, aan iemand zijne dankbeentje, fichhe n. Mettre, Faire une rn- dans un baarheid, zijn' eerbied betuigen, doen blijken, te
livre, een teeken (vouwtje, lintje, papierstrookje) kennen geven. MARQU ER, V. n. Teekenen,
in een boek leggen. - Convenir de Ja valeur des kenteekens opleveren: [Mardeb.] Ce cheval na rnar
rn-s, de waarde van de speelmerken bepalen. Jai qua plus, dat paard teekent niet meer (men kan
perdu douze m -s, ik heb twaalf fiches of merken zijn' ouderdom niet meer aan zijne tanden zien).
verloren. - ( fig.) Bewijs, teeken, blijk; voorteeken n. - (lam.) Cette femme na marque plus, het tijdDonner des rn-s de son zèle, bewijzen van zijnen perk der maandstonden is bij die vrouw voorb#.
ijver geven. C'est une rn- de bonheur, het is een - [Chas.] Cette perdrix marque, die patrijs teegeluksteeken, een bewijs van geluk. Le del est kent (als hij een vuurkleurigen kam en donkerrouge ce soir, eest une rn- de beau temps, de bruine borst heeft). - Le cadran solaire marque
hemel is dezen avond rood, dat is een voorteeken encore, ne marque plus, de zonnewijzer teekent
van schoon weir. - (fam.) Une m- que je connais nog, teekent niet meer, wijst het uur nog aan, niet
eet homme, of (ellipt.) M- que je connais eet meer aan. - (fam.) Cela marquarait trop, dat
homme, als een bewijs (om te bewijzen), dat ik dien zou te veel in 't oog loopen, dat zou ons oogmerk
te veel verraden. Cet homme ne marque point,
man ken.
Marquer, v. a Merken, teekenen, een merk die man heeft niets dat hem onderscheidt, hij onof kenmerk, een' stempel geven: M- du linge, lin- derscheidt zich door niets. On na trouve nan qui
nengoed merken of letteren. M- des moutons, des marque dans cat ouvrage, men vindt niets kenclievaux, schepen, paarden teekenen. M- de l'étain, merkends, niets bijzonders, niets uitstekends in dat
de la vaisselle, tin, vaatwerk merken of stempelen. werk. - [ Hort.] Cette nouvelle ailhe commence
M- les poids at les mesures, de gewigten en maten a rn-, de boomen dezer nieuwe laan beginnen uit
stempelen, ijken. M- un objet dun far cliaud, een te schieten, goed te groejjen. - [Escr.] Een' goeden
voorwerp brandmerken, met een gloeijend ijzer steek geven, m a r hi r e n: Cette botte marque Nan,
merken. - Le bourreau marque les criminals, die stoot is goed aangebragt. gemarkeerd. - SE
de beul brandmerkt de misdadigers. - [Mil.] M- MARQUER, V. pr. Aangeduid bepaald worden: L'éun camp, een kamp of legerplaats afsteken, af ba- poque de son retour na saurait se m- exactament,
kenen. - [Mar.] M- une passe, een vaarwater de tijd zijner terugkomst laat zich niet juist of
afbakenen of afzetten. - [Constr.] M- le bols, bepaald aangeven. Het part. passé komt in
het hout aflijnen, afteekenen, afschrappen. - Tee- al de gegeven beleekenissen ook als adj. voor: Serkenen, een' indruk (door een worp, houw, wond, viettes marquees, gemerkte, geletterde servetten ii.
enz.) achterlaten, likteekenen: Un coup de pierre, pi. Papier marqué (timbri), gezegeld papier n.
un coup de sabre la maraud au front, een steen- Chose m-e au bon coin, Ouvrage rn- au coin du
worp, een sabelhouw heeft hem aan 't voorhoofd goût, Z. COIN. - Ii arriva au tamps m-, hij kwam
geteekend. II la marqué au visage, hij heeft hem op den bepaalden, aangeduiden, vast.qestelden tijd
in 't gelaat geteekend, gewond. - Afteekenen, aan. - Etre m-, geteekend zijn, bij de geboorte een
aanwijzen , aanduiden: M- le chemin que doit of ander ligchaamsteeken medegebragt hebben. Ii est
parcourir un char, den weg aanduiden, die een m- au front, it la joue, hij heeft een teeken op
wagen moet doorloopen. - [Mil.] M- les logis, de 't voorhoofd, de wang. Cat homme est m-, die
kwartieren bepalen, aanwijzen; - (Loc. prov.), z. man is geteekend (heeft een of ander ligchaamsge
onder LOGIS. - M- le pas, den pas m a r k é r en, brek, een buit, enz.); - ( fi g. ) hij staat in een
de beweging van den pas of stap maken, zonder kwaad blaadje, heeft een' s l echten naam. Etre mvan de plaats te gaan. Sporen achterlaten, ken- nu B, z. B. Etre rn- de petite vërole, van de kinteekenen, kenmerken: Ce torrent a marqué son derziekte geteekend zijn, pokdalig zijn. - (Loc.
passage par de grands ravages, die vloed heeft pray.) Etre m- au livre rouge of Etre écrit sur le
zijnen weg door groote verwoestingen gekenmerkt. livre rouge, Z. LIvRE. —Cheval ni- de (of en) tête,
Les arrnées marquent ordinairernent leur passage paard met eene witte vlek of kol voor den kop. par de grands ddsordres, de legers laten meestal [Chas.] Cerl faux m-, valsch getakt hert n. Ce
-
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cerf porte quatorze faux m -s, dat hert heeft aan
den eeien kant 7, aan den anderen 6 takken. [Jeu] Etre m-, gem a r k e erd of opgeteekend zijn
(voor eene verlorene partij). - (in bijzonderen zin)
Duidelijk, z2gtbaar, kennelijk, in 't oog loopend,
bijzonder. Avoir des soms, des égards rn -s pour
qn., zigtbare, bijzondere zorg, oplettendheid voor
iemand hebben. Je vis une altération rn -e sur sa
pilysionomie, ik zag eene kennelijke verandering of
ontsteltenis op haar gelaat. Avoir un goût in- pour
Inpoésie, een' bijzonderen smaak voor de poëzij

hebben.

Marquesec, rn. [Pêche] Witvischnet a,, net
met kleine mazen, waarvan men zich in Provence
bedient om witvisch te vangen.
Marqueter, v. a. Spikkelen, sprenkelen, met
vlekjes teekenen, met spikkels bevlekken. La nature
a rnarqueté in peau du tigre, de natuur heeft de
huid des tijgers gespikkeld. - [ Tech.] Ingelegd
werk maken: Ce menuisier entend fort bien a indes tables, des darniers, deze schrijnwerker verstaat het inleggen van tafels, van damborden zeer
goed. - Het part. passé is ook adj.: Tulipe marquetée de plusieurs couleurs, tulp, die met ver
escheidene kleuren bespikkeld is. - Table m -e, ing
legde tafel t. - [ Bias.] Geplekt, verschillend gevlekt
(van vlinders, bijen, enz.): Ii porte d'azur aux trois
abeilies dor m -es de sable, hij voert drie zwartgeplekte gouden bijen in een blaauw veld. - Marqueterie, f. [Tech.] Ingelegd werk, inlegwerk n.
van verschillend gekleurd hout, marmer, metaal,
enz. Travailier en rn-, ingelegd werk maken. Table
en rn-, ingelegde tafel f. - Kunst f. cm zoodanig
werk te maken: liabile en rn-, bedreven in 't inlegwerk. - ( fig.) Onzamenhangend letterwerk ii.,
verzameling f. van weinig of niet zamenhangende
stukken, zamengeflanst werk, mengelmoes n. Marqueteur, rn. Maker rn. van ingelegd werk.
Marquetrine, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Marquette, f. Schijf f. uitgebleekt was, maagdewas n.
Marqtieur, rn., -euse, f. Merker rn., merkster f. (van linnengoed, tafellinnen, enz.); - stempelaar rn. (van munten, vaatwerk, enz.), plombeerder (der stoffen); ook z. v. a. LAYEUR. - [ Jeu]
Oppasser, teller bij 't spel, inz. bij 't biljart; aanteekenaar der verloren par t ijen, m a r Ic e u r ni. [Anc. mu.] Kwartieraanwijzer, ma rk e r rn.
Marquis, ni. (weleer) Markgraaf, z. MARGRAVE;
- (later) titel van hens, wiens goed tot een markiesaat was verheven; - ( nu) een door den vorst
geschonken titel van adeldom (tusschen graaf en
hertog), ma rk i e S rn. - (fig. et iron.) C'est un
rn-, un rn- de Carmagnole, 't is een ingebeelde
gek, een jonge windbuil. - Un rn- de Carabas,
iemand, die den grooten heer speelt, die belagcheljk
trotsch is op de rijkdommen, die hem ten deel vielen, een markies van Carabas. - Saute rn-! de
luchtsprong is gelukt ( als iemand van een gewaagd stuk goed afkomt). - Marquisat, rn.
Waardigheid f. en landgoed n. van eenen markies.
- Markgraafschap ii. (margraviat). - Marqni
se, t. Markiezin f., vrouw van een' markies; markgravin f. (margiave, margravine). - (iron.)
C'est une rn-, zij hangt de groote dame uit. [Mil.] Overkleed, overtreksel, overdek n. eener
officierstent, overtent t. - [ Mar.] Tweede zeil,
overzeil n. over de zonnetent; - in 't algemeen:
zonnescherm n. van linnen of zeildoek, m a r k i e z e f.
- (in 't zuiden van Frankrijk) Eene in afdeelingen
verdeelde tent, waarin de baders zich ontkleeden,
badtent f. - [ Bot.] Soort van groote, smakelijke
peer, markiezin f. - [Pêche] , z. v. a. MARQUESEC.
- Marquiser, v. a. Den titel van markies geven, tot markies maken. M- un baronnet. (fam.) M- qn., markies tegen iemand spelen, iemand
als markies betitelen. - MARQUISER, V. n. Den
markies spelen of uithangen. - SE MARQUISER,
V. pr. Zich den markiestitel geven of aanmatigen.
Marquoir, rn. [Tech.] Merklat f., liniaal n.
der kleêrinakers en naaisters. - Merkteekentap,
teekenlap rn., als model bij 't merken of letteren.
Marraine, f. Peet, peeiemoei, meter, doophefster f.
Marrainas, In. (pr. mace) [Corn.] Soort van
goudlaken n.
Marrane, m. en t. Naam, dien de Spanjaards
aan de Mooren of hunne afstammelingen geven,
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moor ni., moorin f. ( Tot een Spanjaard gezegd, is
dit woord eene grove beleediging.)
Harre, f. [Tech.], z. v. a. MARE. - Soort
van breede, kromme schop, wijngaardhak f. - Marrenemir, rn. Werkman met de wijngaardhak. Marrer, V. a. Met de hak omwerken.
t Ma,iri, e, adj.: Bedroefd, naar, droevig,
treurig. Etre fl1- l'avoir offensé Dien, droevig zijn,
omdat men God beleedigd heeft.
Mairon, m. [Bot.] Kastanje f., inz. de vrucht
des tammen kastanjebooms. M- d'Inde, wilde kastanje. M-s glacés, gekonfijte kastanjes. - (Pray.)
Z. CHAT. - ( Loc. prov.) Ii est allë rôtir les m-s,
hij heeft tot zijn' laatsten cent verspeeld, hij is geheel uitgekleed. - Kastanje-kleur f. , kastanjebruin n.: Le rn- est une bonne couleur pour les
vêternents. - In dezen zin ook als adj. rn. Couleur
m-; Habit de couleur in-; Du drap m-. - [Bot.]
M-s de cochon, de wortels rn. p1. van 't varkensbrood (cyclarne). M- d'eau, walerkastanje. - M
rôti, soo r t van venusschoen ni. (cypripède). —[H. n. ]
Kastanjebruine zeebrasem rn. (der Middellandsche
zee). M- pourpre, M- épineux, purper-kastanje,
stekelige kastanje (handelsnamen van twee scheipen). - [Artif.] Springbus f. in den vorm van
een' kubus in zwaar karton met piktouw omwikkeld. - [Cost.] M-s, groote ronde haarkrullen, met
een lint omwonden. - [ Irnpr.] Heimelijk gedrukt
boek n. - Lettervorm rn., groote in koper uitgesneden letter, om door overstrjking met verwstof
balen, enz. te merken. - [Mardch.] Kastanjebruin
paard n. - [Mi].] Wacht-, uurleeken n. - [Tech.]
Klonter m., in het deeg. - MARRON, NE, adj. (in de
fransclie koloni e n) Weggeloopcn, ontvloden, naar
de wouden of bergen teruggekeerd (van huisdieren
en inz. van negers en negerinnen gebdzigd): Cochon,
Chat m-, wegqeloopen, zwijn n., verwilderde kat f.
iNégre in-, Négresse m -e, of als subst. MARRON, m.,
MARRONNE, t. Ontvloden, in bosschen en bergen omzwervende neger, negerin, boschneger, boschnegerin. - Onbevoegd, wie zonder bevoegdheid zdkere
bedieningen, zoo als wisselaar, makelaar, boekdrukker, uitoefent: Courtier rn-, Z. COURTIER. - In
dien zin ook als subst.: C'est un m-, 't is een beunhaas. - Marronnage, rn. Toestand der weggeloopen negerslaven, der boschnegers. - Het beun
hazen. - Marronner, v. a. Het haar in groote
lokken, krullen zetten (in dien zin niet meer gebdzigd) . - t MARRONNER, V. n. Zeerooverj drijven.
-

--

-

(pop.) Morren, preutelen.

Marronnette, C. [H. n ] , z. v. a. MAROUETTE.
Marronnier, rn. Tamme kastanjeboom rn. M

d'Inde, wilde kastanjeboom. M- it fleurs rouges,
roodbioemige kastanjeboom (van Carolina) - Bediende m. in 't klooster of hospicium op den St.
Bernhard, ter opsporing van verdwaalde reizigers.
Marrube, m. [Bot.] Andoren m., mairowe t.
eene plant met kenneljken muskusgeur. M- blanc
of o ffi cinal, witte of geneeskrachtige malrowe. M
noir of fétide, z. v. a. BALLOTTE. M- aquatique,
watermalrowe. Faux in- of Marrubiastre, m.
Valsche andoren, bastaard -malrowe.
Mars, M. (pr. macce) Maart m., lentenîaand f.
(naar 111 a r 5, den god des oorlogs bij de Romeinen).
Z. ICEIIE, GIBOULEE, CA1IEME. - [ Agric.] Zomerkoren n. (dat in Maart wordt uitgezaaid, zoo als
gerst, haver, gierst): S'il ne pleut pas, tous les
m- sont percius, zoo 't niet regent, is al 't zomergraan weg. - [Astr.] Mars, eene der hoofdplaneten, de 4de in volgorde van de zon gerekend. [Chirn. anc.] Het ijzer. - IJzer-, staalmiddelen n.
pi. Safran, Sel de m-, ijzer-saffraan m., ijzerzout n.
- [H. de France] Champ de M-, Z. CHAMP. [H. n.] Soort van dagvlinder in. - ( podt.) Les
jeux de M-, de veldslagen m. p1., gevechten n. p1.
Les champs le M-. de slagvelden n. p1. Les tmtra vaux de M-, de krjgsverrigtingen, oorlogsvermoeit. Pl. Le métier de M-, dc krijgsdienst 1.,
't beroep der wapenen. L'école de M-, de krijgsschool, de krijgsdienst f. Les enfants, nourrissons,
favoris de M-. de krijgslieden, soldaten. - La
viiie de M-, Rome.
Marsaigne, t. [Pêche] Soort van haringnet n.
Marsais , Marsage , m. [Agric.] Zomertarn'; z. V. a. MARS. (Kleine wilg, teenwilg m.
Marsaul, Marsaut, marseau, M. [Bot.]
Marsane , 1. [Bot.] Chinésche buksboom of
palm m. (buis de Chine).
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Marsèche,Marseiehe, FAgric.] Zomergerst f.
Marsei ll aise, f. [H. de France] Fransck patriottisch krijgslied ii. (woorden en muzjk van
Rouget de Lisle, door hem Chant de guerre de
l'armée du Rhin, krijgslied van 't Rfjnleqer, genoemd, maar m a r s e I 11 a i s e geheeten, nadat het
door de Marseillais, de Marseillaansche ftederalisten, in 1792 te Parijs was gebraqt); marsei llaise
marsch m. - [Corn.] Marseille-vijg f., eene kleine,
zeer lekkere vjgensoort.
Marse ll ane, t., Z. V. a. MARSILLANE.
Marselle, 1. [Bot.] , z. v. a. VIORNE.
Marsette, f. [Bot.) Lisch- of rietgras n.
Mars il e, Marsilee, f. [Bot.] Waterlinze f.
- Marslléacées, f.pl. Waterlinze-planten f.pl.
Marsillane, f. [Mar.] P'enetiaansch, van voren
rond vaartuig n., tot den kusthandel op de .4driatische zee.
Marsione, f. [H. n.] Witte zeegrondel ni.
Marsouin, m. [H. n.] Bruinvisch m., (bij de
zeelieden) zeevarken H. (/1g.) Onrein, vuilmensch,
zwijn n. - [Mar.] Oploop m., zwaar stuk hout,
dat inwendig den voorsteven en spiegel met het
ligchaam van 't schip helpt verbinden. M- d'avant,
d'arrière, voor-, achteroploop. - Bakstent, voortent f.
Marsupial, e, adj. [H. n.] Een' buidel of eene
beurs dragend. - [ Anat. ] Beurs- , zakvormig
(Plur. m. marsupiaux.) - Marsupiauix, m. pl.
[H. n.] Buideldieren n. p1. - Marsupialité, f.
Bewerktuiging f. der buideldieren. - lilarsupifore, adj. [Bot.] Met beursvormige bloemen. Marsupite, 1. [H. n.] Versteend buideldier n.
- Marsypocarpe, m. [Bot.]. z. v. a. BOURSE
-

-

de berger.

Martagon , m. [Bot.] Wilde, turksche of
roode lelie, berglelie f., m a r t a g 0 n m.
Martavane, m. [Corn.] Groote vaas f. of
pot rn. van verniste aarde ter verzending ens.
(naar de stad M a rta b a n in Pegu benoemd),
martabaan rn.
Harte of Martre, t. [H. n.] Marter m., inz.
de bosch- of boommarter [mustela martes]
zibeline, sabeldier n. [mustela zibellina] . - Martervet n., marterpels rn. - (Loc. prov.) Prendre
In- pour renard, het eene voor 't andere nemen,
zich vergissen. - z. CHENILLE.
Marteau, fl1. [Tech.] Hamer rn. Bat.tre au
(avec le) rn-, met den hamer slaan. La tête, Le
manche, l'oeil du in- de kop, de steel, het steelgat,
van den hamer. La panne, Ia queue du rn-, het
dikke, het dunne einde van den hamerkop. Vaisselle
au rn-, gedreven of geslagen vaatwerk n. Gros rn-,
groote hamer, moker in. Petit rn-, kleine hamer,
vuist f. M- a emboutir, drijfhamer, hamer om gedreven werk te maken. M- de forge, smidshamer.
M- de (of a) devant, voorhamer. M- de (of a)
main, handhamer, vuisthamer, vuist f. M- a dents,
a panne fendue, tand-, klaauwhamer, die van boven gespleten is, om spijkers uit te halen. M- a
deux pannes, penhamer. M- d'établi, bandhamer .
M- a bras, handhei f. M- d'écouvillon, wisscher
klos m. - M- d'épinette, stemhamer. - [Anc.
mil.] M- d'armes, strijdhamer m. - (Proc. et
Loc. prov.), Z. ENCLUME, COUP. C'est un diamant
sous les m-x, 't is een onwrikbaar, onverzettelijk
mensch, een -ongevoelig mensch. - Klopper: Le mde porte, de deurklopper. - ( fig. et fam.) z.
GRA1SSER. - [ Anat.] Hamertje n., een der drie
beentjes in de trommelholte van 't oor. - [Eaux
et for.] M- a layer, merkijzer n., woudhamer m.
Z. GARDE-MARTEAU. - M- a marteler, merkhamer,
waarmede tot in 18 7 het voor den scheepsbouw
bestemde hout werd gebrandmerkt, sjap rn. [H. n.] Hamervisch m., een haai met hamervormi
f., schoenlapper m. (zéker-genkop.Watrjuf
insect). - Hamer, eene T-vormige schelp. - [ Hon.]
Hamertje in een uurwerk. - [ Man. anc.] M- danbalestnille of d'arbalète, kruis, vizier n. van een'
voormaligen graadboog. - [Phys.] M- d'eau. polshamer, waterhamer, eene luchtledige, gedeeltelijk met
w(jngeest gevulde glazen buis, waaraan twee bollen
zijn geblazen. - [Perruq.] Ailonge-pruik, lange
krulpruik f.
Jiartégal, rn. [Pêche] Soort van zak-schakelnet n. (bnégin).
t Martel, m. Hamer m. (nog tegenwoordig
gebruikt in de fig. zegswijze): Avoin m- en tête,
-

door onrust, zorg, argwaan, gekweld zijn, muizenissen in 't hoofd hebben.
iltartelage, m. [Eaux et for.] Het merken of
teekenen van te veilen hout, het brandmerken of
sjaypen. - Het merk zelf.
Martelé, e, adj. (en part. passé van m anteler)
Gehamerd, geklopt, met den hamer bewerkt. Vaisselle m-e, geslagen vaatwerk n. - [Numism.]
Médaille m-e , omgestempekle gedenkpennzng m.
(op welken men een' nieuwen achtersten.pel heeft
geslagen). - [Mus.] Cadence m-e, Tnille m,
duidelijk aangeslagen maat f., triller m. - (fig.)
Vers m-s, met veel moeite en hoofdbreken gemaakte
verzen n. p1. (tige hertemest m.
Martelées, f. p1. [Véner.] Platte, niet punMarteler, v. a. Hameren,
en, met den
hamer bearbeiden: M- de Ja vaisselle
kloZétain, tinnen
vaatwerk onder den hamer bewerken. - Ook zonder voorwerp: M- sun l'enclume, op 't aanbeeld
bewerken. - (fig.) Met groote inspanning, niet
veel hoofdbrekens stellen of verzen maken: Ii mantèle ses vers, ses discours. - ( fi g.) Kwellen verontrusten, zorg of onrust baren: Cette affaire me
mantèle le cerveau, of zonder voorwerp : Cette
affaire me martèle, die zaak spookt mij in 't hoofd.
- [Eaux et for.] De te vellen boomen met den
hamer merken, sjappen. - MARTELER. v. n. [Fauc.]
Zijn' nest maken. - SE MARTELER, V. pr. (fig.)
Zich het hoofd breken, zich afslooven, zich kwellen
of verontrusten.
Martelet, m. (verklw. van mantel) [Tech.]
Hamertje n. - MARTELET, M. [H. n.] Volksnaam
van de zwarte muurzwaluw f. (martinet noir).
Marteleur, m. [Tech.] Werkman met 4en
grooten smidshamer.
Marteline, f. [Tech.] Beeldhouu'ershalner in.
Marteilernent, m. [Any. mus.] Soort van
triller m. in den oud-franschen zang.
Martellien, adj. m. [Litt.] Vers in-s, martelliaansche verzen n. p1., berijmde verzen, ieder
van veertien lettergrepen, in de itaiiaansche heldenpodzij.
Martello g m. [Font.] Soort van kustfort n.,
gewelfde ronde toren m., inz. op de kusten van
Sardinië en Corsica, m a r t e Ito m. (naar den
corsikaanschen ingenieur Martello).
Martial, e, adj. Str(jdbaar, krijgshaftig, heldhaftig: Ii a lair m-, hij heeft eene krijgshaftige
houding. La bi m-e, de krgswet f. Cour m-e,
krijgsraad m. (onder de fransche republiek). [Chim., Pharm.] IJzerdeelen bevattend, ijzerachtig (fenrugineux). Pyrite ni-e, ijzerhoudende vuursteen m., ijzerkies n. Teinture m-e, staaltinktuur 1.
- MABTIALES, f. p1. [Ant.] Feesten n. p1. ter eere
van Mars. S Martialiser, v. n. Oorlog voeren.
Martieles, f. pi. [Mar.] Strengen f. p1 van
den spinnekop, pootjes, hanepootjes, scheerlijntjes,
parten n. pi. (chions).
Martigadour, m., beter MASTIGADOUR.
Martin, ni.: La Saint-M-, Sint-Maarten, SintMaartensdag (11 November) . - ( Loc. prov.) Faire
Ia Saint-M-, goede sier maken, een lustig leventje
leiden. On pane tant de Ia Saint-M- qu'enfin on
y arrive, men roept zoo lang kermis, tot het emdclfik kermis is. Mal saint-Martin, z. v. a. CRA
PULE. - Prendre M- (marte) pour nenand, Z.
MARTE. z. ook âNE. - fam. et iron.) M- -baton
of enkel M-, de stok (als dwangmiddel voor weirspannige dieren), ezeldr(jversstok m. - MARTIN, m.
[H. n.] Martjjnsvogel, philipp(jnsche paradijsvo
gel m. M- -pêcheur, Z. ALCYON. (Plur. Des martins-pêcheurs) . M- -chasseur, lagervogel, soort van
ijsvogel, die zich op het drooge ophoudt. (Plur.
Des martins-chasseurs.) - [Hort.] M- -see, hi-sine, namen van tweederlei herfstperen, drooge
Sint-Maartens-peer, heer-Maartens-peer f. (Plur.
-

(

-

Des martins-sees, Des martins-sires.)
Martineile, f. Lombardklok f., klok der be-

leeningsbanken. (vier smeden.
Martiner . V. a. [Tech.] Met den grooten haMartinet, m. [Tech.] Groote, door water of
stoomkracht werkende hamer der ijzerhutten, onder welke de wolf of witgloeijende ijzerklomp wordt
ineen geslagen of gefrischt; - groote beukhamer
of stamper der papier- en runmolens; - kogelsmeedhamer, holle hamer m. - [ Man.] Piekeval f.,
dirk m. van de gaffel. M-s, parten n. p1. van de
pompgijk. - Soort van geeseizweep of karwats 1.
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der voormalige schoolmeesters. — [Econ. dom.]
Handblaker m. — [Anc. mil.] Zeker steenwerptuig der middeleeuwen, ma r ti n e t n. —[Magie]
Sabbatsbok ni. ; - soort van beschermgeest der
reizigers. — MARTINET, of M- noir, m. [H. n.]

Muurzwaluw, torenzwaluw, gierzwaluw (cypsèle).
— [Bias.] Geknot vogeltje n., eene soort van huiszwaluw, zonder pooten afgebeeld.
Martineur, m. [Tech.] Werkman, die den
wolf of witgloejjenden ijzerklomp aan de werking
des qrooten hamers blootstelt.
Martingale, f. [Man.] Dubbele springteugel m.
- [Mar.] Spaansche ruiter m., doove jut f. onder
't jaaghout van den boegspriet. — [Jeu] Verdubbeling van den inzet. Jouer it la m-, of Ja m- of
Maitingaler, v. n. Telkens den inzet, hetzij de
kaart gewonnen of verloren heeft, verdubbelen (inz.
in 't pharao-spel). - Martingaleur, m. Inzetverdubbelaar.
Martinisnie, m. [H. tel.] Geheime, zeer duistere leer f. van zdkere illuminaten, die, gelijk de
vrijmetselaars, in loges bijeen kwamen, m a r t n is
mus n. — Martinistes, in. pl.Aanhangers van
het martinismus, verdeeld in 2 vaak verwarde
secten: de eenen, volgelingen van zékeren Portugees
Martinez, de anderen, van een Franschman SaintMartin (in 't begin dezer eeuw gestorven) , welke
laatsten voorgaven, omgang met de engelen en de
zielen der afgescheidenen te hebben, m a r t i n j sten in. p1.
Martoire, m. [Serr.] Penhamer in.
lilartras, m. [Agric.] Mesthoop m.
Martre, f. [H. n.], Z. MARTE.
Martyr, m., e, f. Martelaar m., bloeri getuige
om liet geloof, geloofsgetuige m. en f., geloofsheld in.,
offer n. voor de zaak van godsdienst, waarheid en
deugd, martelares f. ; — (bij uitbreiding) slagtoffer n. (van zijne eigene driften, meeningen, enz.);
lijder m., lijderes f. St.-Etienne fut le premier mchrétien, Stephanus was de eerste christen -marte bar. - Régulus fut le in- de sa bonne foi, Regulus werd het o/fer van zijn
e trouw. - Ii est inde son ambition, de sa vanité, de son opinion,
is
het
slagtoffer
zijne
eerzucht, ijdelheid,
van
hij
meenin.q. - Cet homme est in- de Ja gout,,te, die
man lijdt veel aan de jicht. — (Loc. fam.) Etre Je
In- de qn., aan iemands kwade behandeling, luimen en grillen blootgesteld zijn. Ii est le m- de eet
homme, hij offert zich geheel voor dezen man op.
— Ii est du common des rn-s hij munt niet uit
door bijzondere kundigheden, er zit niet veelpij.
- (Proc.) Le diable It aussi ses nl -s, de duivel
heeft ook zijne martelaars. - Ook als adj. gebézigd: Le roi rn-, de koninklijke martelaar (Karel
I. van Engeland, Lodewijk XVI. van Frankrijk).
— Martyre, f. Marteldood in., martelaarschap n.
om 't geloof; — (bij uitbreiding) ziels- of ligchaamsljden n., marteling, kwelling, groote smart of
pijn f. Souffrii', Endurer Ie rn-, den marteldood
lijden, ondergaan. La couronne du rn-, de martelaarskroon. — Sa conversation, Ce mal de
dents est un m- pour rnoi, zijn onderhoud, die
tandpijn is eene marteling voor mij. — (polt.)
Ii a souffert le m- toute Ja nuit, hij heeft den
geheelen nacht hevige pijn geleden, uitgestaan.
- Mai-tyrion, Martyrium (pr . —ome), in.
Martelaarskapel f. (het graf van een' martelaar
bevattend); martelaars-kerkhof n.; kerk f., aan
één' of meer martelaars gewijd. — Martyriser,
v. a. Martelen, om het geloof,pijnigen, den marteldood doen ondergaan: Diocletien fit m- one munité de chrétiens, Diocletianus deed eene groote
menigte christenen den marteldood sterven. - (/1g.)
Les voleurs Je rnartyrisèrent our avoir son ar
gent, de roovers pijnigden, martelden hem, om zijn
geld te krijgen. La goutte le martyrise, de jicht
martelt hem. - Martyrologe, in. Martelaars
boek n., geschiedenis, lijst f. der martelaren. —
Martyrologiste, in. Schrijver van een martelaarsboek, martyrologíst m.
Illarum, in. (pr. —rome) [Bot.] Amberkruid,
kattekruid (herbe aux chats), mastikkrui4, marum n.
Marvaux, m. p1. [Sal.] Druipkorven rn. p1.
voor 't pas gemaakte zout.
Maryland, m. Tabakssoort F. (uit den gelijknamigen noord-anse,'ikaanschen staat der Unie) . —
[Jeu] Zeker kaartspel n.
-

-

Marzeau, In. [Vétdr. ] Yleezig uitwas n. van
een' vinger lang, soms gevonden wordende aan den
hals der varkens.
Masare, Masaris, rn. [H. n.] Wespaardiq
insect n., kalfwesp f. — Masarides, ni. pl. Kalf
wespen, kalfwespsoorten f. p1.
Mascagnin, ni. [Mindr.] Met water verbonden zwavelzure ammoniak rn
Mascarade, 1. Vermomming, mommerj, gemaskerde verkleeding f. — gemaskerd en verkleed
gezelschap n., menigte f. vermomde personen; maskerdans, mommendans rn., gemaskerd bal n.,
maskerct de f. — ( fig.) Ce monde -ei nest qu'une
m-, deze wereld is niet dan eene maskerpartfj.
Masearet, rn [Mar.] , z. MACARET, BARRE.
Masearille, 1. [Bot.] Eetbare, zeer gezochte
paddestoel m.
Masearin, M. [H. n.] Maskerpapegaai in .
(van 't geslacht der eigenlijke papegaaijen).
Masearon, m. [Arch.] Apengezigt n. groteske kop m. aan deuren, inz. aan fonteinen en
pompen.
(bloemen of bloesems.
Masciiliflore, adj. [Bot.] Met mannelijke
Maseulin, e, adj. Mannelijk, van het mannelijk geslacht. Le sexe in-, het mannelijk geslacht.
Les descendants en ligne in-e, de afstammelingen
in de mannelijke linie. — [Fdod.] Fief m-, mannelijk leen n. (dat niet op vrouwen kan overgaan).
- [Gram.] Le genre m- of als subst. Le MASCU
LIN, het mannelijk geslacht. - [ Pods.] Rime m-e,
Vers in-s, mannelijk, staand rijm n., staande
verzen n. p1. (niet op een slependen, toonloozen
klank uitgaande). — ]- Maseuiliniser, v. a.
Mannelijk maken; als mannelijk gebruiken. [Gram. ] M- tin mot, een vrouwelijk woord als
mannelijk of in het mannelijk geslacht gebruiken.
— (fig.) M- idducation, door de opvoeding mannelijk, kloek maken. — Maseulinité, f. Hoedanigheid des mans, mannelijkheid f., mannelijk geslacht II. La seule in - a droit it Ja couronne de
France, alleen het mannelijk geslacht heeft in
Frankrijk regt op de kroon. — [ Gram.] Comment
expliquer lam- de ce mot? hoe zal men 't mannelijk geslacht van dat woord verklaren?
Maseulit of Masulit, m. [Mar.] Indische
sloep 1.
(van een regtsgebied.
.i Masement, in. [Cout.] Uitgestrektheid f.
Masier, in. [H. n. ] Honds- of ossedarm in.
(soort van schelp).
t Masnage, Masouage, M. [Cout.] Huishuur 1. — ± litasonier, in. [Cout.] Huurder,
pachter in.
Masotirka of Masurka, f. Poolsche nationale dans m., in a 5 U r k a f.
Masque, in. Momaangezigt, masker, mom, nagemaakt menschengezigt n.; /luweeien bedekking van
't gelaat tegen zonnegloed en koude; — (bij uitbreiding) vermomd of gemaskerd persoon in., gemaskerde in. en 1. M- en carton, en cire, bordpapieren, wassen masker. M- a domino, domino-masker (waaraan de kin ontbreekt). La salle dtait
remplie de in-s, de zaal was vol maskers of vermomde personen. - ( fig.) Valsche schijn m., voorwendsel n., dekmantel m., veinzerij I. Sous le m
onder den schijn van vriendschap. Cast-damitlé,
Je in-, dont II se couvre, dat gebruikt hij tot een'
dekmantel. Lever Je in-, het masker opligten, niet
langer veinzen. Arracher, Oter le in- a qn., iemand
het masker afrukken, iemand ontmaskeren, hem in
al zijne slechtheid ten toon stellen. Son in- est
tombd, hij (zij) heeft zich zelven (zelve) verraden.
— (fa-m.) II ne sort point sans son m-, hij vertoont zich nooit in zijne ware gedaante. - [Arch.,
Sculpt., Point.] Als sieraad aangebragt menschen
dierenhoofd n., op de sluitsteenen der gewelven,-of
vaak van zeer grilligen vorm; — afdruk in. van
iemands gelaat, inz. van een' overledene, in eene
weeke stof, om daarnaar zijn afbeeldsel te maken.
— [Bot.] Fleur en rn-, z. v. a. PERSONNEE. —
[Chir.] Aangezigtsverband n. — fEscr.] Schermmasker n., beschutting van ijzerdraad voor 't gelaat. - [ Litt.] Maskerstuk n., verzen, die weleer
in Engeland op het tooneel door vermomde perso
nen werden voorgedragen, soort van opera met
dans. — [Mar.] Rookzeil n. voor den schoorsteen
van de kombuis; — scherm n. van eene scheepskap,
voor- en achterluifel m.; — opper m., beschutte
plaats aan eene kust. - [ Tech.] Hol of verheven
-

-

-
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gesneden stempel m. om mensclien- of dierenhoofden op of in metalen te prenten. - MASQUE, f.
(pop.) Oud en leeljk wijf, apenjeziOt, hatelijk
voorwerp; - ooljk ding, schalk meisje n. - Masquer, V. a. Maskeren, vermommen, het gelaat met
een masker of mom bedekken; - verkleeden; (fig.) onder een' bedrieçjeljjken schijn verbergen, bedekken, bemantelen. On masque quelquefois le visage, men doet somtijds een masker voor 't gelaat.
M- qn. en arlequin, iemand als hansworst verkleeden en vermommen. - M- ses mauvais desseins,
zijne kwade voornemens verbergen. - (fig.) Voor
't ezigt verbergen. liet uitzigt benemen, onzigtbaar
maken, m a S k é r e n: Ce mur masque nos fendtres, die muur belet onzen vensters het uitzigt. Ce
petit hois masque noire maison, dit boschje maskeert of verber g t ons huis, beneemt ons huis het
uitzigt. - [Mii.] M- une batterie, eene batterij
maskdren, onzigtbaar maken. - (bij uitbreiding):
M- l'odeur de Ia venaison par des assaisonnements, den reuk van het wildbraad door toekruiden of kruiderijen maskéren of verbergen. - MASQUER, v. n. [Mar.] Le vaisseau masque, de zeilen
killen of liggen op den mast, het schip dreigt een'
uit te vangen. - SE MASQUEII, v. pr. Zich maskeren, zich vermommen, een masker voordoen, zich
verkleectcn. Se in- pour aller au hal, zich maskeren
om naar 't bal te gaan. - ( fig.) Le vice se masque souvent sous l'apparence de Ia vertu, de ondeugd verbergt zich vaak onder 't masker, onder
den schijn van deugd. - Het part. passé is ook
adj.: Femme masqude, vermomde, gemaskerde
vrouw f. - Bal masque, gemaskerd bal n. Brûlot m-, brander m., die er als een ander oorlogsschip uitziet. - (fig.) II est toujours m-, hij
vertoont zich nooit zoo als hij is, hij veinst altijd,
heeft altijd een masker voor. - Maison m-e par
un bois, door een bosch g e m a s k e e r d, verborgen,
in zijn uitzigt belemmerd huis n. - [Mii.] Batterie
m-e, gemaskeerde, voor 's vijands oog verborgen
batterij f. - [Mar.] Être m- par un autre valssean, door een ander schip gemaskeerd, in 't schieten verhinderd worden. - Etre m- par le vent,
den wind onverwacht van voren krijgen.
Massacrante, ach. (alleen voorkomende in:
fans et fig.) II est dune humeur m-, hij heeft een
onuitstaanbaar humeur, een' onverdrageljken aard.
Massacre, m. Moord, inz. aan weerloozen
gepleegd, gruwelmoord m., slagting, onbarmhartige
ii nederhouwing, nedervermoording f., bloedbad n.,
sabeling f.: Le m- des innocents par ordre d'Hérode, de ombrenging der onschuldige kinderen (de
kindermoord), op last van Herodes. Le m- de la
saint-Barthélémi, des vèpres siciliennes, de moord,
liet bloedbad in den St.-Bartholomeus nacht, bij de
Siciliaansche vesper. La ville fut prise d'assaut ,
et ion fit un grand m- des habitants, de stad
werd stormenderhand ingenomen, en men maakte
eene groote slagting onder de inwoners.— [Ven er.]
Nederlaag, groote slagting onder 't wild. - Afgehouwen en op de huid des diers geplaatste kop.
Sonner le m-, het jagerregt blazen, jagers en honden met den doorn tot het jagerregt (curde) bijeen
roepen. - [ Bias.] Herteschedet m., gewei van een
hert met een stuk van den schedel. - (fig. et fam.)
C'est nu m-, 't is een knoeijer, broddelaar, slecht
werkman; - ook (van iets kostbaars of moois, dat
bedorven of gebroken is, sprekende): 't is duizend
lammer, 't is eene ijselijkheid. - Massacrer,
V. a. Vermoorden, ombrengen, slagten, doodslaan,
nedersabelen: Faire m- tous les habitants dune
viiie, al de inwoners eener stad doen vermoorden.
- (bij vergrooting): H a rencontrd des voleurs qui
Pont tout massacré, hij heeft dieven ontmoet, die
hens zwaar gehavend, gewond hebben. - ( fig. et
fam.) Bederven, verknoeijen, verbroddelen, beschadigen; slecht werken, knoeijen: M- des statues,
des meubles, standbeelden, meubels bederven, beschadigen. Le tailleur a massacré mon habit, de
kleclrmaker heeft mijn' rok verknoeid. - Het part.
passé is ook adj. Hommes m-s, vermoorde, omgebragte menschen.
S Massa.creur, m. Moordenaar, ombrenger m.
Massage, Masseinent, m. [Méd.] Het drukken, kneden, wrijven der liqchaamsdeelen, om de
spankracht der huid en weefsels op te wekken.
Massane, f. [Anc. mar.] 4/scheidingslijst f.
eener gallel (waardoor het achterschip van 't miii-

denschip wordt gescheiden (ook cordon de massane
en voltiglole geheeten).
Massape g Massapée, f. [Mar.] Werktuig n.
om de scheepstouwen in beweging te brengen.
Masse, f. Hoop, klomp m., verzameling van
gelijksoortige of verschillende deelen, die een ligchaam of geheel uitmaken; het geheel eens ligclzaams
dat uit gelijksoortige deelen bestaat, vast digt ligchaain, massa f. Le chaos des poètes n'dtait
qu'une m- informe, de chaos of bajert der dichters was slechts een vormelooze klomp. Les pyra
sont d'énormes rn -s de pierre, de pyramiden-mides
zijn ontzettende steenhoopen. - Une m- de metal,
de plomb, een blok, klomp, stuk metaal, lood. L'ours en naissant ne paralt qu'une rn-, de beer
geljkt bij zijne geboorte naar een' vormeloozen
klomp. - C'est une in- de chair, 't is een vleeschklomp, een zwaar, vet, log schepsel n. - La in- de
lair, du sang, de gezamenlijke lucht (die op de
aarde drukt), al het bloed (in een dierlijk ligchaam),
de lucht-massa, bloed-massa. On juge de la m- des
corps par leur poids, uit het gewigt der ligchamen
besluit men tot hunne massa of digtheid. La rndupeuple, het gezamenlijke volk of de volks-massa.
(fig.) La in- des lumidres, des connaissances hu
maines, de gezamenlijke kundigheden, de massa
der menschel'ijke kennis. - (fig.) Cela est bon pour
la rn-, dat is goed voor den volkshoop, voor 't
gros des volks. Soulever les ni-s, de massaas, de
volksmenigten opruijen. - Pour obtenlr un suc
cds quelconque, ii faut donner en rn-, om eeni
goed gevolg te erlangen, moet men gezamenlj
te werk gaan. - [ Arch.] Cet édifice forme
une belle m-, dat gebouw vormt eene schoone
itassa, een schoon geheel. - [Exploit.] M- de cL&r
ridre, opeenliggende steenbeddingen 1. p1., steengroef-massa. - [ Jur.] La m- des créanciers, de
gezamenlijke schuldeischers. La in- active dun
marchand, het gezamenlijk vermogen van een' handelaar, zijne kas en uitstaande vorderingen. La inpassive, de gezamenlijke schulden. - Syndic de la
rn-, syndicus van den boedel (gevoimagtigde tot
vereffening des boedels). - [Mil.] Digt opgesloten
kolonne, massa f. Les rn -s se portèrent sur tel
point, de massaas trokken tegen dat punt op.
[Mus.] Cet instrument fait dien dans les in-s,
dat speeltuig werkt goed, doet een goed effect in
de massa, onder de gezamenlijke instrumenten van
een orkest of koor. - [ Peint.] Les lumières de
ce tableau sont disposdes par grandes m -s, het
licht in die schilderij is bij groote massaas aangebragt. - [ Pharm.] M- de pilules, d'emplâtres,
pillen-, pleistermassa, liet dooreengewerkte deeg, de
stof tot pillen, pleisters. - Massa, getdhoofdsons f.,
hoofdkapitaal-fonds n. (eenar nalatenschap, eener
handelsmaatschappfj, enz.) Toute la ni- est de
cent mille francs, de geheele massa, de gezamenlijke
nalatenschap, de waarde des ganschen boedels bedraagt 100,000 francs. - [ Admin. mil.] Fonds n.,
massa f. M- d'habillement, kleedingfonds. M- de
linge et de chaussure, linnen- en schoenenfonds.
M- de chauffage, verwarmingsfonds. M- d'équipe
ment, uitrustinqfonds. M- noire, zwarte massa,
regiments-spaarfonds (gevormd uit de achterstallige
soldij dei overledene of gedeserteerde manschappen
en dgl.). [Tech.] Moker, ijzeren moker m.
(der mijnwerkers, steenhouwers, straatmakers, enz.)
M- a enrayer, vuist f., ijzeren hamer om de spaken in de naaf te drijven. bI- a darner, aardstamper, aardplakker in. M- pointue of Moine, drevel,
zethamer m. hI- de bois, moskuil m. M- ii pointes,
punthamer. M- en bols a assembler, handhei F. Tegenwigt n. aan een' unster of weeghaak. [Artill.] M- de recul, stophout, stelblok n. M- de
lurnidre, zundgatstop f. M- de mire, vizier n., z.
v. a. FRONTEAU de mire. - [Anc. nijl., Bias.]
M- d'armes, knods, strjdknods, strijdkolf f. [Anc. cout.) Staf met gouden of zilveren knop,
dien men bij plegtige gelegenheden vóór de koningen, vóór de rijkskanseliers droeg, schepter m. M- de bedeau, kerkdienaars-staf m. - [Bill.]
Schopje Ii., biljartschop f. (om vérliggende ballen
mede te spelen); - het dikke einde der gewone queue.
- [Bias.] Knods f. (op wapens doorgaans in de
handen van wilden als schildhouders) M- a picotons, morgenster f., ronde ijzeren bol met uitstekende ijzeren pennen. - [Bot.] M- d'eau, waterkolf f., eene zamentrekkende en zuiverende water—
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plant van 't geslacht der rietgewassen (ook massette qelieeten). M- de bedeau, breedbladei-ige waterkolf. - M- de héron, Z. HERON. - EN MASSE,
bc. adv. Vereenigd, in zijn geheel, gezamenlijk,
alien te gelijk, in massa: La nation se leva en m-,
de natie stond in massa, als én man op. Levée
en m-, Z. LEVEE. A voir Ia chose en m-, on est
satisfait, als men de zaak in massa, in haar geheel
beschouwt (zonder ze in de bijzonderheden gade te
slaan), is men voldaan. - Cela ne se iébite qu'en
m-, dat wordt niet dan bij partijen, tij 9 roote vartijen verkocht. oudert.)
Mâsse, t. [Jeu] Inzet, pot m. (Het woord verMasselotte, t. [Fond.] Verloren hoofd is. (vgl.

Massot, m. [H. n.] Groene lipvisch m. (ook
labre tourde en bij Venetië papayallo verde geheeten). (broodvormers.
Masson, m. [Tech.] Zware tafel f. der zoutMassoy,m. [Bot.] Bast der taurierplant,tnassohi.
Massue, f. Knods f., zware knoeststok m. La
m- d'Hercule, de knods van Hercules. - M- Farmes, strjdknods (oud wapentuig). Coup de m-,
knodssiag m.; - ( fig.) harde slag m., onvoorziene
groote ramp f. - ( fig.) Faire de sa tête m-, zich

MASSETE.

mas tikéren.
Mastite of Mastoï te, f. [Méd.] Pijnlijke

aan een gevaar blootstellen of zich veel zorg en
moeite geven, zich suf denken om in iets te slagen,
ons een' hinderpaal te overwinnen. - [Bot.] En
m-, En forme de rn- knods-, kolfvormig. Mousse
JET).
rampante is m-, kolfmos. M- d'Hercule, naam eener
Masse-more, f., z. v. a. MCHEMOURE.
komkommersoort, om haren vorm zoo geheeten,
Massemillé, m. [Bot.], z. v. a. MANCENILL1ER. Herkutes-knods; - ook de handelsnaam eener
Massepain, m. Suikerbrood, arnandelbrood n., knodsvorinige schelp. M- des sauvages, wortel rn
een gebak uit amandelen en suiker, marsepein, van den knodsboom, ma b o ui a (z. MABOUIER).
marcipein ni.
Mastic, rn. (pr. mas -tik) [Bot.] Bleekgeel, wetMasser, v. a. [Méd.] Het vleesch of de lig- riekend hays n. van den mastikboom [pistacia lenchaamsdeelen op oostersche wijze met de handen tiscus] inz. op Candia (tot lakvernissen en rookdrukken of kneden, m a s s d r e n. Chez les Tuics poeder gebézigd). - [ Tech.] Soort van kleefdeeg n.,
on se fait m- dans une étuve sèclie, bij de Turken stopverw f., steenhouwers-steenlijm f. en rn., ma slaat men zich in eene drooge badstoof masséren of tik n. M- hydrofuge, vochtwerend snastik. M- inkneden. - [Mil.] In massaas stellen of scharen. visible, onzigtbaar mastik, lakoplossing f. in wijnM- son infanterie, zijn voetvolk in massa stellen, geest. - Masticage, m. [Tech.] liet aanwenden
digt opsluiten. - [Peint.] De massaas of groepen van mastik, het sluiten met kleefdeeg of stopverw.
behoorlijk ordenen. - SE MASSER, V. pr. Zich groeMasticateti,-, adj. rn. [Anat.] Muscle m-, of
pdren: Les personnages de ce peintre se massent als subst. MASTICATEUR, rn. Kaauwspier f. - Masnaturellernent , de figuren van dien schilder groe- tication, f. Het kaauwen, kaauwing f. - Maspéren zich natuurlijk. - [ Tech.] Zich tot een' ticatoire, adj. Tot kaanwing bestemd of geschikt:
klomp, lot eene vaste, digte massa vormen.
Remède m- of als subst. MASTICATOIRE, m. [Méd.]
Màsser, V. a. [Jeu] Inzetten, een' pot maken. Kaauwmiddet n. , kaauwartsenij 1., rn a a t i c a t Örium II.
( Het woord veroudert).
Massète, f. [H. n.] Slijmworm, ingewandsMasticine, f. [Chirn.] Harsachtige stof f. uit
worm in., inz. der visschen (ookrnassette gespeid). het mastik, m a s t ici ne f.
Masséter, adj. in. (pr. —tère) [Anat.] : Muscle
Mastigadour, rn. [Man.] Kaauwgebit, drenkin-, of als subst. MASSEUR, rn Kaauwspier f., gebit n., watertoo m m., een uit kogeltjes en ringen
masséter to. - Massétérin, e, adj. Tot de bestaand mondstuk n.
kaauwspier behoorend: Artère m-e, kaauwspierMastigophore , m. [Ant.] Stokdrager rn.,
slagader f. .- Massétérique, adj., z. v. a. ordebewaarder bij de grieische spelen.
MAS.SETÉRIN.
Mastiquer, v. a. Met mastik, kleefdeeg, stopMassette, f. [Bot.], z. MASSE. - [ H. ii.], Z. versa , enz. (ligt maken, stoppen, zamenvoegen,
Massieot, m. [Chim.] Loodgeel, loodglit n.,
loodasch t., een geel eerste lood -oxyde, tot bereiding
van de menie of het roode lood -oxyde, m a s s i c o I n.
Massier, m. Stafdrager m. bij zikere plegtig
heden, peddl m.
Massif, ive, adj. Dik en zwaar, wigtig; vast,
stevig; digt, vol, niet hol, m a ss i e f. Bâtiment m-,

-

opzwelling, ontsteking t. der borsten.
Mastodologie, f. Woord, dat voorgeslagen
is ter vervanging van 't hebridische MAMMALOGIE,
z. aid.
Mastodonte , rn. Naam, door Cuvier aan
eene ondergegane dierensoort der voorwereld gegeven, m a 5 t Ô d o n n., Ohio-dier n. (animal de

stevig, uit zwaar muurwerk bestaand, tegen vuur
bestand gebouw; ook: lamp, log, zwaar schip n. - l'Ohio).
Femme in -lye, dikke, zwaarlijvige vrouw f. Mastodynle, f. [Méd.] Pijn f. in de borsten.
Vaisselle trop m-ive, al te zwaar of wigtig vaat- - Mastoide, adj. [Ant.] Borst-, mam- of tewerk n. - hleuliles d'acajou m-, huisraad van pelvormi.q . Apophyse rn- tepelvormig uitsteeksel
massief (niet opgelegd) mahoniehout. - Vase d'ar- van het slaapbeen.-- Mastoidien, ne, adj. [Anat.]
gent m-, vaas van massief, gedegen, digt, zilver, Tot het tepelvormig uitsteeksel behoorend. Cellules
massief zilveren vaas t. - ( fig.) Grof, lomp, plomp, rn -nes. Antre rn-, cellen in het lepelvormig uitsteekonbehouwen; bot, dom: Avoir l'esprit m-, log van set. Muscle rn- of als subst. MASTOIDIEN, m. Borstgeest, bot van verstand zijn. - Cet homme est beenhoofdspier t., spier van het borstbeen en het
bien m-, die man is zeer plomp, onbehouwen. - tepelvormig uitsteeksel (doorgaans muscle sternoMASSIF, M. Het hechte, digle, wigtige, volle, ma s- mast (fïdien geheeten). - Mastoïdo-auricnlai
s i e v e n. : Aimer le rn- - [Arch.] Grondmuur, re, adj. [Anat.] Muscle m-, of als subst. Le m-,
vol gemetselde grondslag m., die een voorwerp moet de achterste buitenste oorspier 1. - Mastoidodragen. - [Hort.] I)igt bosch of houtgewas, digt hygénien, adj. ei subst. m-, z. v. a. muscle
struikgewas, digt graan of loof in. - [Mar.] Slemp- DIGASTRIQUE. - Mastolte, f. [Méd.J , z. v. a.
hout ii., kielklos m. - [Artif.] La m- dune fusde, MASTITE. - Mastorrhagie, f. [Med.] Sterke
liet m a ss i e f eener vuurpijl, het korte staafje op bloeding uit de vrouweborsten. - Mastorrhade kern. - [ Tech.] Inwendige ruimte t. des smeltique, adj. Tot die bloeding behoorend. - Magovens. - Massivement, adv, Op hechte, stevige, tothèque, f. ] H. n.] Borstzak rn der buidelmassieve wijze; op logge wijze. - .4- Massiveté, 1. dieren. - Mastozoaire, Mastozoologie, f.
Vastheid, digtheicl , vuurbestendigheid ; grofheid, Woorden, voorgesteld ter vervanging van MAMMIplompheid, massiviteit 1.
FEllE, MAMMALOGIE.
Ma.ssole, Massonle, f. [Hist.] Knodsstraff.,
Masturbation, Mastrzipation , f. Zelfeene in sommige steden van Italië en en in Spanje bevlekking f. (onanisme).
MASTURBER (SE)
weleer gebruikelijke straf, waarbij de lijder met MASTRUPER (SE), v. pr . Zelfbevlekking drijven. of
eene knods werd doodgeslagen. - Massoler, v. a.
Masulipatain, m. [Corn.] Zeer fijn indisch
Met de knods ter dood brengen.
katoen n. (naar de gelijknamige stad in EngeischMassone, f. [Bot.] Kaapsclie goudwortel m., Ilindostan).
massonia f.
Masulit, M., Z. MASCULIT.
!tassorah of Massore, t. [E1.jud.] Kritisch
Masurage, in. [Anc. cout.] Belasting op de
onderzoek van den tekst des bijbels door joodsche woningen. - Masiare, f. Muurwerk n. van oude
geleerden, rn a 85 0 r a h 1. - Massorète, Masvervallen gebouwen, bouwvat m. Un hameau de
sorétique, adj. Wat de massorah betreft, ma s m-s, een gehucht van bouwvallen, van slechte, versorétisch. - Massorète ofMassoret, m. vallen woningen, die dreigen in te starten.
Medewerker aan de massorak, m a .c so r e e t m.
Mat, e, adj. Dof, zonder glans, ongepolijst,
-

-
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ongebruineerd, dof gemaakt, mat. Couleurs ni-es,
doffe kleuren 1. p1. Or, Argent m-, dol', mat goud,
zilver n. - Vast, digt, zwaar; overladen: Pain
m-, vast, te stijf brood ii. - Broderie m-e, overladen, stijf borduurwerk a. - Son m-, doffe,
matte, gedempte toon m., dof geluid n. - [ Mar.]
Mer m-, lange zee 1., zee met lange zeeen. - Als
subst. m. liet matte, .qlanslooze (van een metaal,
van glas, enz.).
Mat, rn. [Jeu] Mat II., in 't schaakspel de beslissende zet, die den koning zoodanig schaak geeft,
dat hij niet van plaats kan veranderen, zonder
zich aan een nieuw schaak bloot te geven. Un beau
m-, een fraai mat. Faire m-, mat zetten. Donner
chec et m-, schaak en mat of schaak-mat geven.
Echec et m- du berger, schaak-mat bij den derden
of vierden zet, schaak-mat van den herderszet.
Etre Sons le m-, aan 't schaak-mat blootstaan. (fig.) Donner echec ei m- a qn., een beslissend
voordeel op iemand behalen, hem de neêrlaag geven, schaak-mat zetten. Donner echec ei m- a
tous les plats, z. échec (en lees daar tous voor tout).
- Ook als adj.: Il esi m-, Le voilb m-, hij is mat,
nu is hij mat.
Mat, m. [Mar.] Mast, mastboom m., masthout.
rondhout n. M- d'assemblage, M- jumelé, zamengestelde, gewangde, geschaalde mast. M- dun brin,
mast uit één stuk. M- de beaupré, de misaine,
d'artîmon, boegspriet m., fokkemast, bezaansmast.
Grand, Petit m- de hune, groote steng, voorsteng
of fokkesteng f. M- de liune d'ariimon of M- de
perroquet de fougue, kruissteng. M- (of Bhion)
de foe of Bout deliors du beaupré, kluifhout n.
Grand, Petit m- de perroquei, grootbramsteng, voorbramsteng. M- de perroquei d'artimon (of de perruche), kruisbramsteng, bovenkruissteng, grietjessteng. Grand, Petit m- de cacatoi, grootbovenbram
M- de cacaioi d'artimon-steng.vorbam
(of de perruclie), kruisbovenbramsteng , boven grietjessleng. M-s majeurs, ondermasten. M- d'embar
cation, sloepsmast, sloepsrondhout. M- de recliange
(of de fortune), noodtuig, hulptuig, (triv.) jenevertuig n. M- de hune de rechange, waarlooze steng
M- de tape -cul, druilsmast. M- a pible (of piple),
geklugte mast, polakkermast. - Agrder les m-s,
de masten betakelen. Caler, Guinder les ni-s, de
stengen strijken, hijscken. Aller a rn -s et a cordes, voor top en ta/set loopen. - M- de pavilion,
vlaggestok rn. - [ Bias.] M- désarrné, mast zonder
zeil en touwwerk, onttakelde mast. - [Mil.] M- de
tente, tentstijl, stijl rn. - i%I- de parasol, de parapluie, stok in. van een zonne-, regenscherm. - M
de cocagne, Z. COCAGNE. (TATOUE1I.
Matacher of Matacher, v. a., z. v. a.
Matacliinade,Matachiner, z. MATASSIN—.
Illatacon, rn. [Bot.] Aardnoot op Madagaskar, waarvan een geljknamiq brood wordt bereid,
broodnoot I.
Matador , rn. Stierendooder, hij, die in de
stierengevechten der Spanjaarden het dier moet
dooden, rn a t a d O r rn. - [ Jeu] Hoofdtroef f,
m a t a d ö r, naam der hoogste troeven in het omber-, quadrille-, solo-spel. Spadille, manille et
baste sont les trois premiers m-s, spadelie, manille en basta zijn de drie eerste matadors. Faux
m-s, valsche matadors, troeven, die van manille
af op elkander volgen, volgreeks van hoofdtroeven
zonder spadille. - ( fig.) C'est un m-, 't is een
eerste baas of meester (in eenig vak, spel, enz.);
't is een aanzienlijk, vermogend, veelbeteekenend
man.
(lijn t.
Matafion, m. [Anc. mar.] Beslagseising, steekMâtage, Mâtement, m. [Mar.] Het inzetten
der masten, het bemasten; bemasting f.
Matagot of Matagan, m. [Anc. mar.] Brosklamp m., schaal, zijschaal f.
t Matagraboliser . V. a. (woord van Rabelais)
Zich nutteloos afsloven, zich veel vergeefsche moeite
aandoen. (pad 1.
Mataniata, t. [H. n.] Surinaamsche schildMatamore, ni. (eig. moorendooder, eene personaadje uit de spaansclie blijspelen, die op zijne
heldendaden tegen de Mooren pocht) (fam.) Popdier, snoever, praalhans, grootspreker; schuimlooper, tafellikker m. - [Agric.] Groote, diepe
kuil m. in den grond, inz. Ier bewaring van granen, onderaardsch korenmagazfjn n., si I 0 m. Onderaardsche kerker m. ter nachtelijke opsluiting
-
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van de slaven. - [fist.] Naam (ter leden van een
in 1114 te Barcelona gevormd vrijkorps van 2,000
man, die Philips V. niet wilden erkennen.
Matasse, f. [Corn.] Ruwe, ongesponnen zijde t.;
- ruw katoen n. - Ook als adj. gebruikt: Solo m-.
Matassin, m. Kromme-sprongenmaker, potsenmaker. - MATASSINS, nl. p1. Mommedans a.,
dans van vermomde, als hansworsten gekleede personen met houten zwaarden (als navolging van
den wapendans der Ouden) ; de dansers zelven,
goochelclansers m. p1. - Matassinade, t. Mommedans m., z. v. a. MATASSINS; - pots f., zat
gebaar n. - Matassiner, v. n. Den mommedans
uitvoeren; - grappen of potsen maken.
Matatan, m. Groote negertrom f.
Matavane, t., z. v. a. MARTAVANE.
Matchi, m. [H. n.] Aap m. van 't geslacht
der sapajoes. - Matehi-nianiton, m. [Myth.
md.] Booze geest m. bij de amerikaansche wilden.
t Mate, t. Verzamelplaats t. der dieven, beurzesnijders en ander slecht volk te Parijs. - Gens,
Enfants de Ia rn-, spitsboeven rn. p1.
Maté , e. adj. (en part. passé van mater):
Oiseau m-, afgerigte vogel, valk m. - Orguell
111-, gefnuikte, vernederde hoogmoed m. - Corps,
Chair in-, gekastijd, gekweld ligchaam, vleesch a.
- (Somtijds ook voor mati): Verre rn-, mat, dof
gemaakt glas a.
Mâté , e , mij. (en part. passé van mater):
Vaisseau m-, van masten, van rondhout voorzien
schip, bemast schip a. Bâtiment rn- en vaisseau,
schip met fregatstuig, driemastschip. Vaisseau men brick, en senau, en beu, schip met briks-,
snaauws-, poonstuig. Vaisseau m- en chandelier,
schip met loodrept staande masten,
Maté, m. [Bot.] Paraguay-thee f. - In water
gekookte mats, maïs-brij m.
Mateau, m. Zamengebondene zijdestrengen t. p1.
Matelas, m. Matras t. M- de erin, de plume,
de lame , paardeharen , veren , wollen matras.
M- de paille, stroomatras. - Les rn -s dun carosse,
de koetskussens a. p1. - Matelasser, v. a. Van
matrassen voorzien; als een matras of kussen opvullen: hi- un lit, een bed van moerassen voorzien.
M- des chaises, stoelen opvullen, van gevulde zittingen, van gevulde rugleuningen voorzien. - Het
part. passé is ook adj.: Voiture matelassée, opge
vuld, omkussend rijtuig a. - Mateiassier, m..
-ière, t. Matrassenmaker, -maakster t.; opvul1cr m., opvuister t. van stoelen, zitbanken, enz. Matelassure, f. Stof f. tot inwendige bekleeding
der rijtuigen.
Matelot, m. [Mar.] Matroos, zeeman, varensgast, varensgezel, bootsgezel; - ( fam.) pikbroek,
janmaat m. M- novice. jongen, onbevaren matroos,
ligt matroos, oplooper m. —Naam van ieder schip
eener linie met betrekking tot het onmiddellijk voorgaande of volgende: M- d'avant, voorzeiler. M
d'arrière, opsluiter. Les rn -s du commandant, de
voor- en achterzeiler van den bevelhebber. - In
dezen zin ook als adj.: Vaisseau m-, schip, dat
vóór of achter zeilt in de linie. - Maat, helper m. (van een' scheepstimmerman). - [Anc.
mar.] Kooimakker, kooimaat m. - M- of Maria
dean douce, z. MRIN. - Cost.] Zéker jongenskleed n., waarbij broek en buis vereenigd zijn; matrozenpak n. (als verkleeding). - [ H. n.] Volksnaam der vensterzwaluw t.; ook; van eene kegelschelp t. - Matelotage, m. Het beroep, de
kunst van den matroos, zeemanschap t.; matrozenwerk, scheepswerk fl; matrozen-maandgeld a. Gezamenlijk bezit n. eeiier kooi. - Matelote, f.
[Cuis.] Matrozen-geregt n. , matrozensoep t., zlkere
spijsbereiding van tot ragout gelcookten visch met
zout, peper, uijen, wijn, enz., m a t e 1 o t e 1. Matrozendans in., m a t e I o t e t. - h LA MATELOTE, bc. adv. Op matrozenwijs, op zijn zeemans.
- [Cuis.] Sauce a la m-, matelote-saus t. S Matelotesqiie, adj. Den matroos, den zeeman
eigen: Caractre m-, zeemans-, matrozen-karakter n. Plaisanteries m-s, matrozen-grappen t. Pl.
Mâtenient, m. [Mar.] , z. MéTAGE.
Matéologie, t. [Didact.] Vergeefsch, ijdel
onderzoek a. van ondoorgrondeljjke zaken, van onoplosbare vraagstukken, inz. van de verborgenheden der godsdienst, geheimeniszoekerj t. - Matéologien, m. PJaspoorder van 't andoorgron-

[

deljke, qeheirneniszoeker m. - MatéoIoique,

MATER

MATIRE.

adj. Tot de qelieiineniszoekinq behoo,end.—Matéotechiiie, f. IJdele, nietige, nietsbeduidende kunst 1.
Mater, V. a. [Jeu] Mat zetten, mat geven (in
't schaakspel): M- qn. avec un pion, iemand met
een' pion mat zetten. - ( fig.) A fmatten, kwellen,
kastijden; - verootmoedigen, vernëderen: M- Ie
corps, zijn ligcliaain afmatten. M- sa chair par
des jeûnes, zijn vleescli door vasten kastijden. 11 a Oté bien maté par Ie mauvais succès de cette
entreprise, hij is door 't slechte gevolg van deze
onderneming zeer verootmoedigd. - Weekicueden,
z. V. a. MALAXER. - [ Tech.], z. v. a. MATTER,
MATIR. - [ Fauc.] Een' roofvogel a/'rigten.
Mater, V. 0. [Mar.] Bemasten, de masten inzetten. M- un vaisseau, een schip bemasten. -- Op
zijn eind zetten, regt op en neir stellen, op r ijten:
M- une pièce de i)OiS, (IC canon, een stuk hout.
een stuk geschut op :(/n eind zetten. %1- une épontule, des hiues, een' balkstijl, een' bale opiiqten.
- Machine a m-, z. MACHINE.
Materat, in. [ii. ii.] I1)1tsfla(1fll (tel staartmeen 1. (nidsaiige á longue queue).
Mâtereau. Mâterel, in. Kleine mast in.;
maststomj 1. ; ligt rOU(IllOVt fl . , spiel' f.
Matérialiser, v. a. [P1111.] Als stoffelijk aannemen, beschouwen of onderstellen, verligcltome lijken. 1fl (1 1 e i' i (1 ii s i e n. -----1IATÉBIALISER, v. n.
Cii SE 1IATÉR[ALISEJI , v. pr. Stof, een ligchaam
Walden. --- Een materialist worden. - Matérialisnie, 1fl, [Phil.] Sb/leer,qeestloochening f.,
stelsel, 11(11 geen ander beslaan. dan dat der stof
erkent 1fl •qevolqelijk de 21e1 of de oniigchamelijke
fl(lttlUl' der ziel,' der Godheid loochent, m a te ria!i..sm.us fl, -- Matéiialisle, m. Voorstander
Ian dat stelsel, stof beltj der, geestloochenaar, m at C 1' 1 a I i s t in. - . IA'FÉRIA
L1STE , adj. (•'e.ctlnoeheiend, stof belijdend; (le stof/en' (lllflh(lflqell(l, met maieriali.sinu.s besmet, materialistisch. E Crivain
m-, Opinion iii-, materialistisch schrijver m., gevoelen II. - Malérialité. f. Sto/felj/klieid, ligeh(lmeljkllei(! : eigenschap (hi' stof, IR a t ' i i a I
telt I.
Matériatix, i n. jl. llouwslnfl'('n f. pl., de 11110e
stof tot 117111/ 1IJ(l'k, (IC te bearbeiden stof f., mate1 lalen fl jl.. II VCUE bat ir, jJ assemble les 111-, hij
ill l tl(IU7I'('fl, hij verzamelt (IC materialen of bouwstoffen. - Afbraak f., puin 11,: Comhler tin trou
L'1CC (les iii-, een gat met afbraak of puin volwerpen,. - (fig.) Les m dun ouvrage liistorique, (le
-

(IOUWStO/fell tot Ceit historish

11'Pl*.

Materiel, le, 011f. Stoffelijk, stof bevattend, uit
stof gevormd, ligchainelj/le; --- de stof belle/Tend,

(Ii (1 1 C 1' 1 C e I. Substance in-le, stoffelijke zeifstandigluid, .cto/f'l'l(Jk , liqehameljj1 wezen n. Qualiles
rn- les, sto//eijke hoedanigheden. -- Zinnelijk, aan 't
slof gehold: Nous sonirnes trui) 111-S P0111 C0flfl81tre Ia beauté (le Ja vertu JIll!' (1Ile-111t111e, hij zjjn
te zinnelijk 0111 de schoonheid (1(1 (101111(1 dooi' haai
zelve le I(CililCil. - [Tech.] Joel of Ie veel slof
bevattend, zwaar, plomp, log, massief. Cot ouvrage,
Cat orneille nt esi trop 111-, (lat werk, (lat sieraad
(lig.) floinme,
is Ie zwieii', te grof, it' 11101111).
Esprit 111-, 1)101111) iiienseh 111., log, lra(1(/ verstand n.
- Schol.] Zakelijk, wezenlijk, .stof/'el(fle. fl111 Ie0 i el (in tegenstelling niet foi'mcl, vormelijk,/'ó rmeel
Cause rn -Ic, zakelijke, stoffelijke oorzaak.
Sells 111-, wezenlijke, zakelijke zin fl1. I11tër(ts 111-5,
zakelijke, wezenlijke, ook Iigch(Iinelijke, hel zinnelijk a(lilZj/n betreffende belangen ii. p1. - {,]iii'.J
Faux in-, niet-opzettelijke, onl'ooi'be(lachteljke le?'l'al.cChillg 1. - MATERIEL, RI. liet zinnelijke, ito/felyh'(', liqchaiiielj,ilie Le people na tient qU'aU inie Ja religion, het volk blijft enkelaan 'Izinnelijke
ran de godsdienst hangen. II faut distinguer Ie in(tE forniel, men moet het wezen 50fl den vorm ondei'scheiden. -- [Mil. ] Gezamenlijke legerbehoeften t.
p1. (geschut. kruid cii 10(1(1, bagaadje, wagens enz.),
fl1 (1 t (' 1' i 01' 1 ii. L'ennenli a perdu tout son m-,
de rj(iil(I heeft (11 zijn iiiaieridel verloren. M- de
s iege, beldgering.c-matericel. Gezamenlijke behoef1P71 (.werktuigen, gereedschappen enz.) van eene
fab'ijk, drukkerij enz.: Le in- &l'une imprimerie,
liet iaatei'iëel cruel' drukkerij. - [Point., Sculp.]
La n- de tart , het rirovere , i'uwei'e gedeelte der
uitvoering, het materiële der 1'itn.sl. ---- Matériellement, adv. Op sto/fl'Ijjke wijze, ligchameljjk,
toffl'ljk , naar de stof, naar '1 liqchaain: - op
(:rOl'(-. 111110 ?1't(' 'hi'. bewerkt).
,

--

)

-

Materiiel, Ie, adj. Moederl ij k, der moeder
eigen : Tendresse , Sollicitude in-Ie, moederlijke
liefde, bezorgheid, moederliefde, moederzorg f. Sein
RI-, moederborst f,, moederschoot m. - La langue
m -Ie, de moedertaal f., de taal van onzen geboortegrond. La lige m-Ie, de moederstenqel m., de stengel,
die eene plant of bloem draagt. - Van moeders
zijde: Parents m-s, bloedverwanten m. en f. p1.
van moederszijde. - Société m-le, vereeniging van
liefdadige vrouwen tot hulpbieding aan behoeftige
kraamvrouwen. - Materuellement, adv. Op
moederlijke wijze, als moeder, als liefhebbende moeder. - Materniser, V. n. Naar Zijne moeder
aarden, veel van den aard zijner moeder hebben.
- Maternité, f. Moederslaat m., moederschap n.,
moederl ij ke waardigheid of hoedanigheid: La m- a

ses plaisirs et ses peines. - Hôpital, Hospice de la
m-, kraamvrouwen-gasthuis n. (te Parijs en elders).
Materolle, f., Materot, m. [Hort.] Naam

van druivensoorten.
Mateur, 1fl. Mat- of dofmaker m., werkman,
die metaal, glas enz. zijnen glans ontneemt.
Mâteur, m. Mastenmaker. Maître m-, masten
-makersb
m.
Mathéniaticien, m.,ne,f. Wiskunstenaar in.,
wiskundige m. en t., m a t h e m ei t i c u s m. -

Mathématique, adj. Wiskundig, wiskunstig,
tot de leer der grootheden behoorende, m a t h em a ti s C h. Sciences in-s, wiskundige wetenschappen I. p1. Point m-, mathematisch punt n. (als
zonder uitgebreidheid beschouwd). - Onfeilbaar,
zeker, bewezen, onomstooteljk: Vérités rn-s , mathematische, onomstooteljke waarheden. Esprit m-,
streng naauwkeurig, juist redenérend verstard n.
- Mathématiquenient, adv. Op wiskaneliqe
wijze, volgens de regels der wiskunde. - Mathématiques, t. Pl., of ook (volgens de Acaddrnie)
Mathématique, t. Wiskunde, leer of wetenschap t. van de grootheden, van de ruimte- en getallen-grootheden, mathematische, naauwkeurige
wetenschappen f. p1., in at/i ésis t. M-s pures,
zuivere mathesis (die de grootheden in 't afgetrok
ken beschouwt). hi-s mixtes, toegepaste mathesis.
Apprendre les rn-s. Etudier en rn-, de wiskunde
leeren, in de wiskunde studdren. - Mathésiologie, t. [Didact.j Wetenschapsleer t., leer van
't onderwijs in 't algemeen.
Mathurin, rn. [H. rel.] , Z. TIIINITAIRE. (iron.) Gek, onwijze, onzinnige. - (Loc. prov.) 11
faut l'envoyer a Saint-M-, hij moet naar 't gekkenhuis, hij is gek geworden. Colique, Tranchées,
Mal de Saint-M-, aanval van krankzinnigheid, gekheid. - -- Mathurinade, t. Buitensporigheid,
uitzinnigheid 1. (extravagance).
Matière, f. [Phys.] Stof f, al wat onder 't
bereik der zinnen valt , de deelbare, uitgebreide
zelfstandigheid, die allerlei gedaanten kan aannemen. M- vivante, morte, organisée, levende, doode,
bewerktuigde stof. - M- animate, végétale, dierljke stof, plantenstof. - M- colorante, kleurstof.
- M- morbiflque, ziektestof. hi- fécule, drekstof .
M- peccante, kwade sappen, bedorven liqchaams
vochten n. p1. Il est soi'ti beaucoup de m- de cette
plate, er is veel stof, etter, in até ii e uit die
wond gekomen. - M- dlectrique, bliksemstof, elektrische stof. M- ignée, hi- du feu, vuurstof L
Stof n., het stoffelijke, zinneljke (in tegenstelling
met esprit, geest, het geestelijke, bovenzinneljke):
S'élever au dessus de Ja m-, zich boven 't stof,
boven 't zinnelijke, aardsche verheffen. Dégagdes
de Ja m-, nos âmes verront Ia gloire de Dieu, van
't stof ontbonden of losgemaakt, zullen onze zielen
Gods heerlijkheid aanschouwen. - (fig.) Avoir
lesprit enfoncé dans Ia m-, een' loggen geest, een
grof zinnelijk verstand hebben, zeer bekrompen van
begrip zijn. - Stof, grondstof f., datgene, waarvan
iets gemaakt is: Le un et le chanvre sont les rn -i
dont on fait les tolles, vlas en hennep zijn de stoffen,
waarvan men lijnwaad maakt. La facon de cel
ouvrage coûte plus que Ia m-, het fatsoen of maakloon van dat werk kost meer dan de stof. - M-s
d'or et d'argent, goud- en zilverstaven f. p1. voor
de munt. - M- première, grondstof, ruwe stof, het
nog onbewerkte natuurvoortbrengsel, dat de kunst
moet bearbeiden; - (in algemeener' zin) elk bestanddeel n. in de zamenstelling van een liqchaam.
- Stof, stoffe f., onderwerp n., zaak f. (waarover
men schrijft of spreekt). Approfondir une m-, eene
-

-

-
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stoffe doorgronden , van alle kanten beschouwen,
rjpeljk doordenken, qrondiq leeren verstaan. Epul
ser une ni-, eene stof, een onderwerp uitputten, er
alles van zeggen. Z. ook ENTREE. Table des m-s,
tafel, lijst f. der behandelde zaken (in een boek),
zaakregister Ii., bladwijzer m. M- criminelle,
civile, lijfstraffelijke, burgerlijke zaak. La m- dun
délit, de aard, het kenmerkende van een vergrijp.
-

- Les rn-s cornrnerciales lui sont très-farnilieres,

met handelszaken is hij zeer vertrouwd. - Stof,
aanleiding, oorzaak, reden f., grond rn. (in dezen
zin zonder lidwoord): II ii'y a pas lá rn- a se facher, daarin ligt geene reden, aanleiding om zich
te ergeren. Donner, Apprêter in- de rire, stof tot
lagchen geven. - [ Navig.] bi-s, dwarshouten n.pl.
op den platten bodem van groote rivierschuiten. EN MATIERE DE, 10e. prëp. In zake van, in 't stuk
van, ten aanzien van: En m- de religion, de morale, in zake van godsdienst, in 't stuk van zedeleer.
Matin g rn. Voormiddag rn. (bij sterrekundigen
de helft des dags tusschen middernacht en middag;
in 't gewone leven de eerste uren na zonnenopgang,
de tijd tusschen zonnenopgang en middag, of wel
in ruimer' zin tusschen zonnenopgang en 't middagmaal, ochtend of uchtend, morgen, morgenstond,
ochtendstond rn. A une heure du rn-, te een ure
na middernacht. - M- naissant, aanbrekende ochtend, morgenstond. II faut prier Dieu le rn- et le
soir, men moet God des morgens en des avonds
bidden. J'airne it étudier le rn-, ik studeer gaarne
des morgens. Ii viendra dernain (au) rn-, hij zat
morgen vroeg komen. Hier (au) m-, gisteren ochtend. Jusqu'à dernain in-, tot morgen vroeg. -

(fam.) Je viendrai vous voir on de ces m-s, on

beau m-, ik zal U eerstdaags des morgens eens
komen opzoeken, bezoeken. - (poit.) Le rn- de la
vie, de ses jours, de ses ans, de morgenstond des
levens, de kindschheid, jeugd 1. Le rn- de l'année,
de lente f. Les portes du rn-, de dageraad rn. L'étoile do rn- (Venus), de morgenster. - (Prov.)
Tel rit le rn- qui le soir pleure, wie 's morgens
lacht, zal '5 avonds ligt weenen. Rouge soir et
blanc in-, eest Ia journée do pèlerin, het avondrood voorspelt een' schoonen dag. - aIATIN, adv.
Vroeg: Je me lève m-, Ik sta vroeg op. Ii s'est
levd aussi rn- que vous. hij is zoo vroeg opgestaan
als gij. Sortir m-, trop m-, de grand m-, vroeg, te
vroeg, zeer vroeg uitgaan. - (Loc. prov.) Z. SE
LEVER.

Mâtin, m. [H. n.] Wachthond, waakhond,

slagershond, boerenhond, bulhond m. Ook als adj.
gebézigd: Un al i en in-. - (/1g. et triv.) Grof,
plomp, norsch mensch, bullebak rn. - (Prov.) Qui
a bon voisîn , a bon m-, wie een' goeden buurman
heeft, kan veilig slapen, een goede buurman is beter dan een verre vriend. - (Loc. prov.) Voilb on
bon m-, s'il voulait mordre, als die maar wilde,
zou hij 't ver brengen. (het latwerk.
Matinage, m. [Hort.] Bogt of kromte f. van
Matinal, e, adj. Vroeg opstaand, vroeg op
(als bij toeval, of zonder juist gewoon te zijn vroeg
op te staan, vg . MATINEUX); - tot den ochtendstond beltoorend. Vous étes Men m- aujourd'liui,
gij zijt van daag zeer vroeg op. - Rosée m-e,
ochtenddauw m. L'aube rn-, Z. AUBE.' (poit.) L'é
in-e, de morgenster, Venus. - Visite m-e,-toile
morgenbezoek a. - [Bot.] Fleurs m-es, bloemen,
die zich des morgens openen. (Plur. m. matinals).
- Matinalenient, adv. Vroeg, in den morgenstond.
Mâtlné, e, adj. (en part. passé van mâtiner):
Chienne m-e, gedekte besprongen teef f. - ( fig.)
Gens m-s,Jcwaljk bejégende lieden n. p1.
Mâtineau , m. (verklw. van matin) Jonge
waakhond, kleine boeren- of slagershond in.
Matinée, f. Morgentijd, morgenstond, voormiddag m., al den tijd tusschen 't aanbreken des
dags en den middag: Les rn-s sont fraîclies en autornne, in den herfst zijn de morgenstonden koel.
A qooi avez-vous passé Ia m-, waarmede hebt gij
den voormiddag doorgebragt ? - ( fig.) La m- de
Ja vie, de morgenstond des levens, de kindschheid,
jeugd f. - (fam.) Dormir Ia grasse m-, Z. DORMIR
v. a. - (Prat,.) On a beau se lever matin, quand
on a le renom de dormir Ja grasse rn-, wie eens
zijn' goeden naam verliest, krijgt dien moefjeljk terug. De grasse m- robe dichirée, lang slapen doet
gescheurde klelren dragen.
l

MATRICE

-
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S Mâtinement, adv. Op de wijze der waakhonden.
Mâtiner, v. a. Dekken (van een' waakhond, of
ook van een' anderen hond met eene teef van schooner, finer ras). - -j- (fig. ei fam.) Kwalijk bejégenen, uitschelden, begraauwcn.
Matines, 1. p1. [Cath.] Metten, vroegmetten f.
pl. , eerste gedeelte der dienst des nachts of in den
ochtendstond (ook heures matinales, office nocturne, vigiles geheeten) . Aller a in-, in de vroegmetten gaan. Chanter m-, de metten zingen. Kerkboek met de ochtendgebeden, inz. met de dienst
van de heilige Maagd. - [ list.] M-s parisiennes
of francaises, deparjsche bloedbruiloft f., de moord
van de Hugenooten in den St.-Bartholoineus -nacht
(21Aug.) 1 572. - (Prov.) M- bien sonnées sont
a demi dites, een goed begin is 't halve werk. Ii peut y avoir un retour de m-, de zaak kan
slecht uitvallen. Le retour est pis que rn-, het einde
is erger dan 't begin. Le retour vaut bien m-, de
afloop is beter dan de aanvang. Le retour vaudra
Nen m- (soort van bedreiging), 't zal er hem (U)
naar vergaan, het einde zal den last dragen. z. ook
MAGNIFICAT.

Matineux, ease, adj. Vroeg opstaand, gewoon vroeg op le staan: Ouvrier m-, vroeg op-

staand werkman. II faut être plus rn- que vous
n'êtes, gij moet vroeger opstaan dan gij doet. Les
femmes ne soot gudre rn-euses, de vrouwen staan
zelden vroeg op, houden niet veel van vroeg opstaan. - (Iii poezij ook van zaken gebézigd): L'alou
m zijn ochette aux concerts
de leeuwerik met
tendgekweel, de vroegzingende leeuwerik. - Matinier, ière, adj. Tot den ochtend behoorenci
(alleen voorkomend in): L'étoile rn-ière, de morgenster, Venus.
Matir, v. a. [Tech.], z. v a. AMATIR. - Den
soldeer- of vormnaad wegkloppen, matvijlen. Lime it rn-, matviji t.
Matisie, f. [Bot.] Peruaansche maluwplantf.
Matite , f. [Minér.] Tepelsteen, tepeivormige
steen m.
Matité, f. [Mid.] Gebrek n. aan galm in de
borstkas. - [Tech.] Matheid, dofheid f.
Matoir, rn. [Tech.] Matbeitel (der wapensmeden, goudsmeden, drijvers, graveurs e. a.); stempel; - klinkhamer; - uitdrijver, uitdrjjfhamer m.
of -staal

n.

Matois, e, adj. (fain.) Slim, loos, schalk, olijk,
doortrapt.: Elle est plus rn-e que vousne pensez,
zij is slimmer, dan gij denkt. - Ook als subst. rn.
en f.: C'est on fin, rosé rn-, 't is een sluwe vos,
een doorslepen gast m. La m-e ! die boze feeks t.
- S Matoisement, ads'. Op sluwe, bore wijze.
- Matoiserie, f. Loosheid, doorslepenheid;
bedriegerij f., slimme trek m.
Maton, m. [hcon.] Geklonterde melk, saus,
enz. - [Tech Knooe n. in niet behoorlijk gekaarde wol of l omwopin touwwerk.
Matou, m. [H. n.] Kater m., mannetjes-kat f.
- (figS ei pop.) Leeljk, onaangenaam, terugstootend menscli. - [H. n. ] Kruiswentelaar, kruismeirval rn. (pirnélode) van Carolina. (BASILIC sauvage.
Matouré, rn. of Matourée, t. [Bot.] , z. v. a.
Matrace , m. [Mus.] Zeker spaansch speeltulp n., in een rad met houten hamertjes bestaande.
Matras,) m. [Chirn. , Pharm.] Langhalzige
destilleerkolf f. - [Phys.] bi- de Boulogne, Bologneser /lesch, springfiesch f. - [Tech.] Gebogen
stang t. tot opening en sluiting van de buis aan
den zeepziedersketel. - [Anc. mil.] Bout rn., soort
van pijl. - (Loc. prov.), z. onder DESEMPENNER.
t Matrasser, v. a. Zware slagen toebrengen,
doodslaan.
Matricaire, I. [Bot.] Moederkruid n.
S Matrical, e, adj. [Anat.] Tot de baarmoeder behoorend. - [Mid.] Médicarnents matricaux,
of als subst. MATRICAUX, rn. p1. Middelen n. p1.
tegen baarmoederkwalen.
Matrice, t. [Anat.] Baarmoeder f. - [Bot.]
M- of MOre de rofle, z. onder GIROFLE. - [Admin.]
Stamboek n., tggerm. - ITech.] Matrijs, metaal- of gietmoeder f., bij leitergieters de koperen
vorm, die door 't inslaan van den patrijs of den
stempel ontstaan is en waarin daarna (le drukletters
wordenafgegoten ; - muntstempel m., moedermaat f., moedergewigt n., proef- of ijkmaat f.,
proef- ofijkgewigt ii., legger, sloper, standaard m.,

MATRICIDE -

MAUSSAIJE.

geregtelj/ce hoofd- or modelmaat en -gewigt voor de in-, dit gezwel is op het punt van r'ijplieid (als
alle andere; - rolta/el f. voor den tabak. - Ook de etter tot volkomen ontwikkeling is gekomen) . als adj.: Eglise in-, moederkerk 1. - Couleurs m-s, [Bras.] Le levain est en rn-, de gist is rijp, de
enkelvoudige kleuren 1. p1. - Langue m-, 'moeder- gisting is af,qeloopen (als de gistbedekking op de
taal, grondtaal, oorspronkelijke taal f. - Loge kuip een geiijkvortnig vlokkig aanzien vertoont en
m- or Loge mere, moeder -loge 1.
gaat zinken). - (fig.) La rn- de l'âge, de rijpheid
Matricide,m. Moedermoord Im—MATBICIDE, 111. : des leeftijds, de rijpe jaren a. pl., volwassenheid 1.
en t. Moedermoorder m. , moedermoordster f.
M- desprit, rijpheid, behoorlijke ontwikkeling t.
Mntrieuaire, adj. [Admin.] Op de rol, naam- van verstand. Agir avec ni-, met rijp overleg te
rol or naamlijst geplaatst, g e I m rn a t r i C U 1 e e r d: werk gaan. Cette affaire est en sa in-, deze zaak
Procureur m-, op de rol geplaatste procureur in. is rijp, is hare ontwikkeling, haren afloop nabij.
- MATRICTILAIRE, m. Op de rol geplaatste, lageMaturiie, f. [[1. n,] ivaant van een' européschrdvene, geïmmatricUleerde m. - Be- schen vlinder rn.
waarder der naamrol. - Mati-icu!e, f. InschrijfMatute, f [H. n.] Zwemkreeft in. van Nieuwboek n., naamlijst, naam- or stamrol f., register n. Holland en de Indische zee.
der manschappen van een korps, der leden van
Matutinaire, m. [Cath.] Mettenboek n. een genootschap or societeit, der leeraars en stu- Matsitii.aI, e, gebruikelijke?' is MATiNAL.
denten aan hooqescholen, enz. - Bewijs n. van inMaub1ehe, f. [IT1. n.], z, CANUT.
schrijving op de rol. -- Ook (115 adj.: Registre m-,
Mauabeit, m. (Loc. prov.) Faire des conipli
stomreqister n.
Ia place de bI-, gemeene, ruwe taal spre--mealsd
Matrimoine, m. [Jur.] Moederlijk erfdeel a. ken (naar het plein Maubert, in 't midden van eene
Matrimonial, e, adj, Het huwelijk betreffend, der volkrjkste wijken van Parijs).
echtelijk, liuweljkscli: Conventions m -es, hUwelijkMaubois, fl1. [Corn.] Lyonésche stof t. voor
sche voorwaarden f. p1. Cause matrirnoniale, ech- mansrokken.
telijke zaak 1. - Matrirnonialenieiit, adj. Ten
± Mauclere, m. Lomperd, weetniet rn.
huwelijk.
Maudire, v. a. Vervloeken, vloeken, verwenMatrissage, rn. [Tech.] Bevochtiging f. van schen: B- qn., qc. , iemand, iets vervloeken, verhet te snel gedroogde papier n.
wenschen. 11 maudissait l'heure de sa naissance,
Matrologtie, ni. [Anc. jur.] Register a. van hij vervloekte 't uur zijner geboorte. Dien maudira
eene stad, van een gezelschap, van eene gemeente. les méchants, God zal de goddeloozen veroordeelen,
Matronal, e, ac/i. [Bot.] Welriekend en met verwerpen. - SE MAUI)IRE, V. pr. Zich vervloeken.
- S Maiidissable, adj. Vloekwaardig, verwenrraaije bloemen: Le rosier est one plante in-e. MATRONALES, f. p1. [.11. a.] Feesten n. p1 ., door scheljk. - -)' Maiidisson, m., z. v. a MALEDICde matronen or deftige vrouwen op de kalenden of TION. - Illaudit, e, adj. (en part. passé van
den eersten dag van Maart gevierd, us a t r 0 a
maudire) Vervloekt, verwenscht: Race rn -n de (or
li'n f. p1.
par) Dieu, door God vervloekt, verworpen geMatrone, t. [Prat.] Vroedvrouw f., bij som- slacht a. - M- soit Ie hutor! verwenscht zij de
mige gelegenheden door de regtbank aangewezen om lomperd ! - .lfgrjseljk, verfoeijeljk, afschuwelijk,
eene andere vrouw te onderzoeken en daarvan ver- zeer slecht (in deren zin doorgaans vóór 'tsubst.):
slag te doen. -- M- romaine, romeinsehe m a t r 6 a
Un in- jeu, een slecht, vervloekt spel n. Un mdeftige romeinsche vrouw en moeder f.
(fam. chemin, een ellendige, allerslechtste weg m. - Ook
iron.) Bedaagde, deftige vrouw, m a t r d ne f. als subst.: [Ecrit.] Allez, maudits! au feu éternel,
or
- (iron.) Bordeelhoudster f.
gaat henen, gij vervloekten! in het eeuwige vuur.
Matronée , t. of Matronique, m. [Anc.
Matige , Maugère , t. [Mar.] Spijgatklep,
coot.] et voor de vrouwen in de kerk afgezon- lederen of zeildoeksche mamiering t. voor een spyderd gedeelte a.
gat of pompdaal; scheepsgoot t. van Ieder of geMattawore. m. [Agric.], z. MATAMORE.
teerd doek.
Matte, f. [MétalI. ] Ruwsteen, kopersteen in.,
Mangirou, m. [fort.] Soort van pruim f.
het product der smelting van den geroosten erts,
t Maiigré, prép., Z. MALGRÉ.
bevattende liet koper in verbinding met zwavel en
Mangrebin, m.. -e, t. Bewoner m., bewone
velerlei zwavelmetalen. - [Bot.] , z. V. a. MATÉ.
Barbarje; berbersch soldaat m. - Als-revf.an
Matteaii, ilL, Z. MATEAU.
aPi. Barbarjsch.
(verdord!
Mattegau, m., Z. MATAGOT. (Levant.
Maugrebleu I interj. (soort van vloek) Wel
Mattelin, m. [Corn.] Soort van wol I. uit de
Maugréer,
v. a. (pop.) Vloeken, zweren. 1
Matter . V. a. [Tech.] liet ijzel' uitdrijven om MAUG1EER, V. a. Vervloeken, verwenschen. eene ledige plaats daarmede aan te vullen. - Het S Maagréeur, m. Vloeker, vervloeker.
'matte goud, met lijm overtrekken. Z. ook MATER,
Maulin g m. [H. n.] Braziliaansch knaagdier a.,
MATIR.
soort van groote marmot t.
Mattia, m. [Bot.], z. v. a. CYNOGLOSSE.
t Illaupiteux, euse, adj. Wreed, gruwzaam,
Mattoir, m. [Tech.], z. MATOIR.
onbarmhartig. - Ook als subst. gebruikt in de
Matton, in. [Constr.] Groote gebakken vloer- verouderde uitdrukking: Faire Ie m-, veel klagen
steen rn. - [Anc. mi].] Steenkogel ni. - z. ook en kermen zonder reden.
MATON.
Mauve, rn. [H. n.] Aap in. van 't geslacht der
Maturatif, ive, adj. [Chir., Pharm.] Rijp oorapen. - Adderslang t. van Algeria. - z. ook
makend, de rijpwording of ettering bevorderend. MORE.
Médicarnents rn -s of als subst. MATUBATIFS, M.
MaiiielIe, t., z. v. a. RICINOIDE.
p1. Ettering of rijpwording begunstigende middeMauresque, adj. et subst., z. MORESQUE.
ten, maturdntia a. p1. - Maturation, f.
Mauret, fl1. of Maurette, f. [Bot.] Myrten[Bot.] Rijpino, rijpwording 1. der vruchten, zaden. bezie 1. (airelle). - Verwersdistel m.
-. [Cliir.j Etterin,q, rijpwording f. - [ Chirn.]
Maurice, Mauritie, t. [Bot.] Palmboom in.
Zuivering, verëdeiing f. van een metaal. - [Econ. van Guiana.
dom.] Koking van onrijp gept'ukte vruchten, om ze
t Maui-is, M. [Corn.], Z. V. a. PERCALE.
eetbaar te maken.
Manritie, f., Z. MAURICE.
(Wolga.
Mature, f. [Mar.] Gezamenlijke scheepsmasten,
Maurone , t. [H. n.] Steursoort f. van de
wasten m. p1. en stengen f. p1., rondhout, mastgeMansolée , rn. Prachtig grafteeken , praalstel n. Menue rn-, kleinrondhout. Pièces de in- of graf n., eeretombe t., vorstelijk pronkgraf n. (noor
enkel m-, de tot masten verwerkt wordende boo- (lat, 't welk koningin Arteinisia, 3 0 jaar voor
men rn. p1., mast/tout, rondhout a. Atelier de Chr., ter eere van haren overleden gemaal Mausóin-, mastenmakerswerf of -loots, niastenmakerj f. lus, koning van Kant, te Halikarnassus liet opArt de Ia al-, niastenmakerskunst f., het masten- rigten), mausoldum a. - [Cath.], z. v. a.
maken. Science de Ia in- of enkel M-, kennis f. CATAFALQUE.
ron de vervaardiging, zamenstellinij en juiste plaatM aussade, adj. Lof, smakeloos, onbevallig,
sing der masten. - Ook Z. v. a. MACHINE /i mâter. onaangenaam; knorrig, onvriendelijk, gémeijjk; on-

--

H

-

..- Mâturier, m., z. v. a. MhTEUR.

Maturité, f. [Bot.] Rijpheid f. (van vruchten
en zaden): Ce fruit ne viendra pas lt rn-, en sa
In-, deze vrucht zal niet tot rijpheid komen, niet
rijp worden. -- [Chir.] Cet abets est a son point

geschikt, lamp. Ce Mtirnent est in-, dat gebouw is

zonder smaak, slecht gemaakt. Un poème ni-, een
langwijlig , vervélend, lof dichtstuk n. Homme,
Mine in-, génieljk, norsch mensch m., knorrig,
verdrietig gelaat n. La temps est in- aujourdliul,
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't is lieden somber, betrokken weder. Cet homme
est m- en tout ce qu'iI fall, die man is onhandig,
lomp in al, wat hfj doet. - Maussaderne,it,
adv. Op onbevallige, gémelijke, ongeschikte wijze.
- Maiissaderie, f. Onbevalligheid, gemelijkheid 1.; onaangename manieren 1. Pl.
Mauvais, C, adj. Ongunstig, ongelukkig; onbekwaam, onbedreven. De m- pain, slecht brood n.
De ni-es rnoeurs, slechte, bedorven zeden f. p1. Mtemps, slecht, ongunstig weder n.; kwade, booze,
dure tijd rn. M-e bonte, verkeerde, valsche schaanite f. M- ienorn, kwade naam m. Lair est ni- dans ce
pays, de lucht is slecht, ongezond, schadelijk in dit
land. C'est une rn-c bête, 'i is een boos, kwaadaardig dier, mensch. Un rn- voisin, een kwade, lastige,
gevaarlijke buurman. M- sujet, slecht, ondeugend
mensch. M- orateur, slecht redenaar. Ii est en métat, hij is in een' slechten, ongunstigen toestand.
Ii est rn- de comple, de rn-c foi, hij is niet eerlijk,
ontrouw. Une rn -c conscience, een kwaad, verontrust geweten n. Les in- anpes (les dërnons), de
kwade engelen, de duivelen. Un rn- augure, een
slecht, onheilspellend, ongunstig voorteeken n. Une
rn-c physionornie, een slecht, ongunstig gelaat n
Ii est souvent de rn-c humeur, hij is dikwijls in
eene kwade luim. M- bruits, kwade, nadeelige geruchten n. p1. - Expliquer, Interprêter, Prendre
qc. en rn-c part, iets kwalijk verklaren, uitleggen,
opnemen. 1 lanter de rn- lieux, Z. LIEU. plaisant, laffe, zotte, onbetamelijke grappenmaker.
-

honheur. - 4 Maximisei-, v. a. Tot den hoogst
moqeljken graad voeren: M- le bonheur.
Maximum, rn. (latin) (pi. mak -ci-morne) Het
grootste, hoogste: hoogste graad rn , die eene veranderljke grootheid kan bereiken (inde wiskunde);
- hoogste prijs, hoogste verkoopprijs m., hoogste
sons, f., hoogst getal n ., grootste hoeveelheid f.; toppunt n., hoogste graad ni., m á irnu m ii. Fixer le rn- dune denrée, den hoogsten prijs eener
eetwaar bepalen. II a obtenu le rn- de Ja pension,
hij heeft het maximum der jaarwedde (de hoogste
501fl, die voor Zijn' graad als pensioen wordt verstrekt) verkregen. On lui a appliqué Ie rn- de Ia
peine, men heeft het maximum der straf op hem
toegepast. - Ce dévouernent est le in- de Ia
vertu, deze opoffering is de hoogste graad van
deugd. Cette phrase est Ie in- da ridicule, deze
spreekw'ijs is allerbelagchelijkst.
Maye, f. [Tech.] Steenen olietrog of oliebak rn.
(waarin de olijfolie uit den persbak komt).
Mayeiine, f. [Corn. J Lijnwaad n. van Moyenne.
- [Bot.], Z. v. a. AUBERGINE.
Mayonnaise, f. [Cuis.] Soort van salade f.
met koud gevogelte of visch.
Mazame, rn.[H. n. ] Mexicaansche ree f.
Mazarin, rn. Békertje n. van gemeen glas. [H. de France] Aanhanger m. van den kardinaal
Mazarin. - Mazarinades, f. p1. Schimpschrm(ten op Mazarin. - Mazarine, f. [Couf.] Gebak ti. van amandelen, van kon/ituren. - Maza
1-inesque, adj. Mazarjnsch, wat Mazarin betreft.
- Mazariiiisme, m. Staatkundevan of volgens
Mozorin, mazarinísmus D.
Mazer., v. a. [Tech.] IJzer tot geuzen of gietelingen smelten..
Mazette, f. Slecht, mager paard n., knol m.
(fig.) Zwak, traag mensch rn. - (fain.) Slecht
speler, icruk, stumper iii.

.- (Peon.) hI-c herbe croit toujours, Z. HEBBE. Ook als subst. gebézigd: Dans toutes chases li y
a da bon et du in-, alles heeft zijn goed en kwaad.
- Dieu fait luire son soleil sur les hors et sur
les rn-, God laat Zijne zon over goeden en slechten
schijnen. - (farn.) Faire Ie rn-, zich boos of kwaad
aanstellen, dreigen te slaan. - Ook als adv.: Sentir rn-, slecht, kwalijk rieken. - Trouver m-,
kwalijk nemen, afkeuren. - II fail trap m- pour
Mazourka, Mazouirke, f., Z. MASOURKA.
sortir, 't is te slecht weér, om uit te gaan. Me, Pron. pers., 3e pers. sing. Mij: (als régime
t Mauvaiseté, f., Z. V. a. MECHA1NCETE.
direct) Cette nouvelle me trouble, m'alarme, me
Mauve, f. [Bot.] Maluwe, malowe, malwe f., déconcerte, die tijding verontrust, ontstelt, verbystert mij. - Jllj, aan (voor, tot, tegen) mij: (als
kaasjeskruid n.
Maiivette, f. [Bot.] Bondbladige geranium m. regime indirect): Vous me donnez un bon conseil,
Mauviette, f. [H. n. ] Voiksnaam van den ge- gij geeft mij (aan mij) een' goeden raad. 11 me le
wonen leeuwerik, als hij vet is en bereid op den cache, hij verbergt het mij (voor mij). Ne rn'en
disch komt. - (Loc. prov.) Manger comme une parlez plus, spreek er mij (tol, tegen mij) met
meer van. - Me voici, (zie mij hier) hier ben ik.
m-, zeer weinig eten.
Mauvis, rn. [H. n.] Volksnaam van den kuif
Mé- (vóór een klinker Més-) voorvoegsel bij
leeuwerik (alouette huppée). - Bruinroode of rosse eeniqe fransche woorden, waaraan het eene ont
kennende en wel ongunstige beteelcenis geeft, alsof
lijster f. [turdus iliacus].
Mauvisque, f. [Bot.] Soort van mexicaansche men er 't woord mal bij voegde, zoodat het met de
nederduitsche voorvoegsels o n, v e r, m i S. w a a
maluwe f., maiveviscusm.
Maxagna, rn. [Bot.] Westindische boom ni., overeen komt, of zich door k w a a d, v e r k e e r d,
welks vézelige schors tot touwwerk bearbeid wordt. enz. , laat vertalen: Mécontent, ontevreden; MésaMaxillaire, adj. [Anat.] De koken of kinne- venture, ongeval; Mépriser, verachten; Mésintelli
bakken betreffend of daartoe behoorend. Los rn-, gence, misverstand; MÉCONNAITRE, miskennen; Mdof als subst. Le rn-, het kakebeen. L'artère rn-, of fiance, wantrouwen, mistrouwen; Médire, kwaadals subst. La m-, de kinnebaks-slagoder f. - spreken; Mésinterprêter, verkeerd uitleggen.
Maxilleux, eiise, adj. [H. n. ] Met zeer groote
Meà culpâ rn. (atin) (eig. door mjjne schuld)
kaken (van insecten). - Maxillifère, adj. Met (faam.) Dire son rn- , schuld bekennen; berouw over
kinnebakken voorzien. - Maxilliforme, adj. Zijne verkeerdheid gevoelen. (Plur. Des rnea culpa.)
Méan, Méant, m. [Sal.] Vijfdevergaârbak rn
[H. n.j Kakebeenvormig.
Maxillo- alveoli -nasal , in. adj. [Anat.]: van een' zoutput.
Méandre , rn. Stroomkromming, kronkeling,
Muscle ni- of als subst. Le in-, nedertrekkende
neusspier f. - Maxillo-conehien , adj. et bogt, slingering t. (naar de rivier Mi.eavder, nu
.Nubst. rn. Oorspier f. der dieren - Maxillo -Ja
Minder of Meinder, in Klein -Azië, om hare buitenbial, ad. et subst. ni. Driehoekige lipspier f. - gemeene krommingen vermaard): La navigation
Maxillo-narinaJ , adj. et subst. rn. Dwarse de Ja Seine est longue (t cause de ses rn-, de vaart
neusspier f. - MaxIllo-palpébiaJ, adj. et op de Seine is lang, wegens hare vele bogten. (bij uitbreiding) Slinerlaan 1.; doolhof in. - (fig.)
subst. rn. Kringvormigeooglidspier f. - Maxil!o
selérotieien, adj. et subst. iii. Spier f. van de Son discours est Un vrai in-, Zijne rede is een ware
kinnebak en 't hoornvlies ; bovenste schuinsche doolhof, is vol afwijkingen, uitweidingen. - Les
rn-s de Ja politique , de kromme paden, de listen
oogspier 1.
en vonden der staatkunde. - Méandrine, f.
Maxirne, t Grondregel, grondslag rn., alge9neene, tot regel dienende stelling in zaken van ze- [H. n.] Labyrinth -poljp m., hersenkoraal n. den, in de wetenschappen, enz.; zelfgekozen wijs- Méandi-iqne, adj. Slingerend, boptig, kronkelieidsrerel of maatstaf in., waarnaar men handelt, lend: Les routes rn-s dun labyrinthe, de slingerbepaalde meening, leersprcuk, m o x í m e f. M- fan- paden van een' doolhof. - (fig.) Discours ni-,
riamentale, générale, hoofd-, algemeene grondregel. verwarde, raadselachtige rede f. - Méantlrite, f.
Une m- recue parrni les théologiens , een onder de Versteend hersenkoraal n.
Méat, rn. [Anat.] Gang rn., kanaal n., buis f.
godgeleerden' aangenomen grondregel. - [Anc.
mus.] Grootste of langste noot van acht geheele M- auditif, gehoorgang rn. M- cstique, palblaasbums.
Mecanicien, iii.. -tie, f. Werktuigkundige rn.
maten. mdxirna f.
1- Maxirner, v. a. Het maximum of den hoop- en f.; - maker, uitvinder van werktuigen, machines of instrumenten, wei'ktuigkunstenaar, werksten prijs van eene waar vaststellen.
-I- Maximisation, f. (woord van Bentharn) tuiqmaker, m e c h a a i c u s ni. - (bij misbruik)
f.:
La in- du Machine -bestuurder, machinist rn. - Ook als adj.
Onbepaalde, oneindige vermeerdering
-

-

-

-

MECANICITE

-

jebézigd: Ouvrier m-, werktuiqmaker m. - Médeem m-, mechanisch arts (die al de ziekteversclijnselen uit (le wetten der werktuigkunde meent te
kunnen verklaren). - -t- Mécanicité , t. Het
werktuigelijke: La m- de certaines professions les
rend accessiljles a tout le monde. Mécani
qite, f. Kennis van de wetten, krachten en hulpmiddelen, die de beweging en 't evenwigt der ligchamen betreffen, bewegings- en evenwigtsleer f. Werktuigkunde, leer der werktuigen of machines,
mechaniek, mechdnica t. - Inrigting f.,
bouw m., kunstige zamenstelling van eene machine,
van een ligchaam of voorwerp, mechaniek n.
La m- du métier a bas est ti'ès-ingénieuse, de
zamenstelling, het mechaniek van 't kousenweef getouw is seer vernuftig. La m- du corps humain,

dune montre, de zamensteiling van 't menschelfjk
ligchaam, van een zakuurwerk. - { Astr.] M- céleste, leer 1. van de beweging der heïnelligchamen.
- Ook z. v. a. machine, werktuig: Papier it la
m-, met eene machine vervaardigd papier, machinaal-papier n. - MECAMQUE, adj. Werktuigkunstig, volgens de wetten der werktuigkunde; handwerksinatig, m e c it ci n i 5 c h. Sciences m-s, de verschillende deden of afzonderlijke wetenschappen der
mechaniek (de statiek , Isydrostatiek , dynamiek,
hydrauliek , enz.) , mechanische wetenschappen f.
p1. Lois m-s, wetten der werktuigkunde. Puissances m-s, mechanische magten, bewegende krachten f.
pl. , de enkelvoudige werktuigen, tot welke alle
andere teruggebragt kunnen worden. - Médecine
m-, mechanische geneeskunde (die op de wetten der
werktuigkunde berust). Arts rn-s , handkunsten,
ltandwerksmatige kunsten f. p1., kunstambachten n.
p1. - [Géom.] Construction, Solution in-, mechanische (niet meetkunstige) liguurvorming, oplos
sing f. Courbes m-s, z. onder COJJRBE. - fig.)
-

(

Actions m-s, werktuigelijke, zonder nadenken, uit
woonte verrigte, gedachtelooze handelingen f. p1.
apartje m- dun art , het lagere, handwerksmatige gedeelte eener kunst. Un métier bien m-, een
zeer gering, werktuigelij k ambacht n. - Mécani
quement, adv. Op werktuigkundige, werktuigeljke wijze. - t Mécaniquerie, f., z. V. a.
NESQURER1E.
4- Méebaniser, V. a. [Didact.]
Mechanisch of werklui(gelijk maken, aan eene machinegelijk maken. M- les arts, de kunsten werktuigeljk maken. L'industrie inéchanise les hornmes, de industrie maakt de menscben tot werktuigen. - (pop.) M- qn., iemand vervéien, lastig
vallen, kwellen. - Mécanisine, in. Inripting,
zamenstelling f., bouw m., bewerktuiging f., drijfwerk n. van een ligc/iaam, in e c h anjs m us n.
Le m- de lunivers, de were l dh auw, inrigting des
heelals. Le m- do corps humain, het zamenstel, de
bewerktuiging van s menschen ligchaam. Le indune montre, het drijf-, raderwerk van een hor logic. - Le m- de Ia peinture, de Ja sculpture,
liet werktuigelijke en praktische gedeelte der schilder-, beeldhouwkunst. - ( fi g.) Le m- des vers, de
Ia prose, de versbouw, de zinbouw van den ongebonden stijl.
Mécène, m. Voorstander en beschermer van
geleerden en kunstenaars (met toespeling op den
romein Mmcenas, gunsteling van keizer Augustus
en begunstiger van wetenschappen en letteren),
Mcv c é n a 5 m.(indische rhabarber m.
Méehamek , J. (pr. ch=k) [Bot.] Wilde
Méchamnient, ada. Op boosaardige, kwaadaardige, ondeugende wijze, uit boosheid.
Méchanceté, f. Neiging tot het kwade, boosaardigheid, boosheid, ondeugd , slechtheid, verdorvenheid, snoodheid 1.: La m- du caractère, de
boosheid van 't karakter. II agit en tout avec m-,
hij gaat in alles 'met boosaardigheid, met slechtheid
te werk. - Slechte daad f., gemneene streek m.,
boevenstuk n., schelmerij, schurkerij f.; - kwaadwillig, beleediqend woord n., achterklap, laster m.
(in deze beteekenis en in de volgende ook in 't
meerv. gebruikt): II a commis une noire m-, mille
m-s, hij heeft eene snoode daad of een gruwelstuk,
duizend slechte dingen gedaan. - 11 n'ouvi'e Ja
bouche que pour dire une m-, des m-s, hij opent
zijn' mond enkel om een boosaardig woord, om
achterklap te spreken. - (fam.) Ondeugendheid,
ongezeqgeljkheid, stoutheid, stijfhoofdigheid, koppigheid; guiterfj t., guitenslukje n., moedwil m.,
pots f. (van kinderen, jonge lieden).

r

-

M1CIIOACAN. 114

-t. Méchanisnie, m., nu MÉCANISME.
Méchaiit, e, adj. Slecht, tot het kwade geneigd, boos, boosaardig, ondeugend, verdorven,
snood, goddeloos: De m-es gens, slechte lieden. Un
m- sujet, een slecht voorwerp in. Une rn-e action,
intention, cme snoode daad f., een boosaardig
voornemen n. - Un in- homme, een slecht, goddeloos mensch; Un homme m-, een kwaa d willig,
kwaaddenkend, kwaadsprekend mencch m. - (bij
vergrooting): Vous êtes bien in- de ni- avoir laissé
Si longte rnps en peine, 't is heel ondeugend van U,
mij zoo lang in ongerustheid te laten. - Slecht,
van slechte hoedanigheid, van te geringe waarde,
gemeen, ellendig, erbarmelijk: M- bois, M-e viande,
slecht hout, vleesch n. hi- yin, slechte, geineene
wijn m. hi- chernin, slechte, ellendige weg. M-

cheval, slecht paard n. - Un in- orateur, poète,
een slecht, onbekwaam redenaar, dichter m. M- juge, slecht, onregtvaardig regter m. - De
rn-s vers, slechte, erbar melijk verzen; Des vers
m-s, ondeugende, scherp hékelende, spottende verzen n. p1. - Ii a Ia mine m-e, une physionoinie
m-e, of ook II a m-e mine, physionomie, hij heeft
liet voorkomen van een slecht mensch; (het laatste
ook): tiff heeft het voorkomen van een gemeen mensch,
hij heeft een gemeen uilzigt. - ( fain.) M-e langpe
lastertong f., kwaadsprekende nina of vrouw. Etre
de m-e humeur, slecht gehu m eurd zj/n. - (Loc.
fain.) Ii a trouvé plus in- que lui, hij heeft zijn'
man, zijn' meester gevonden. II ne sein pas si rn
qu'il dit of qu'il la promis a son capitaine, hij
zal 't zoo erg niet maken, als hij gezegd of gedreigd
heeft. - (Prov.) Jamais cheval ni in- homme
n'amenda pour aller a Rome, Z. CHEVAL. M-e parole jetée va partout a Ja volée, de laster verspreidt zich snel. - Nietig, onbeduidend, gering,
wager, sober: Nous n'avions a souper que deux
rn-s poulets, wij hadden voor ons avondeten niet
dan een paar nietige, ellendige hoentjes. - II se
fait Uien valoir pour uit in- diner qui1 donne tous
les mois, hij laat zich wel veel voorstaan op dat
enkele maal, dat hij maande ijks geeft. - MECHANT, m., -E, f. Slee/it mensch, slechtaard, boosdoener m., goddelooze, deugniet, booze in. en f.
Banter les ni-s, met slechte mensclien omgaan.
Dieu punira les m-s, God zal de boozen, de goddeloozen straffen. - ( fam.) Faire Ie m-, op zijn'
poot spelen, zich boos of toornig aanstellen, dreigementen doen. - (Prov.) A m-, m- et demi of
A fourbe, fourbe et demi, Z. DEMI. Ii nest nul si
-

m-, qui ne trouve sa ni-e, geen pot zoo scheef, of

er past een deksel op.

Mèehe, f. [Tech.] Pit f. , lemmet n. (eener
kaars, eener lamp) , lamp-, kaarskatoen, lampenkousje n. ; - Tonder, tondel, tonter, lintel ni.
Lampea trois in-s, lamp f. niet drie pitten. Celte
m- ne prend pas, elle est mouillée, die tonder vat
geen vuur, hij is te vochtig. - [ Artill.] Lont (. Ma étoupilles of de communication, of enkel ETOUPI LE, z. aid. M- incendiaire, brandsti:htende lont.
Découvrir, Eventer Ja m- of Ia mimic, Z. EVENTER.
(ook fig.). z. ook BALLE, TAMBOUR. - Schuine
kant m. van den vuursteen. - [ Chir.] Wick, plukselviecht, strook f. linnen. - [ Mar.] M- de mat,
staander m., tong f. van eenen mast, koning m.
M- de gouvernail, schacht f., staander in. van liet
roer. hi- de cabestan, as f., koning, staander van
de spil. - [Tech.] Hart n., pit f. van een touw.
- M- de cheveux, lok haar, haarlok 1. - La rndun fount, dune cravaclie, het touwtje aan 't
einde der zweep, der karwats. -- Boorijze
r n.,
boorlepel m. - La m- dun tire-bouchon, het
schroefvormig ijzel' van een' kurketrekker. Faire Ja m-, de uit den vorm komende vermicelli
doorsnijden. - (Loc. fi g. et triv.) Ii ny a point
in-, er is geen middel op; er is niets van te halen.
t Méchéanee, f. Ongeluk, ongeval n. t Méchef, rn. Ongeluk, ongeval n. (nog in gemeenzame zegswijzen gebruikt): S'il ny prend gar
de, il lui arrivera in-, als hij niet op zijne hoede
is, zal hem een ongeluk overkOmen. - t Méeheoii-, v. a. Slee/it uitvallen, mislukken.
Méclier, V. a. [Tech.] Zwavelen, uitzwavelen
(een vat). - Het part. passé komt als adj. voor:
Tonneau méché, uitgezw a veld vat n
L

-

Méchoacan, ni. (pr. ch=k) [Bol.] Witte

rliabarber ni., soort van amerikaansclie winds,
welker wortel (de echte jalappe -wortel) als purgeer-
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middel gebruikt wordt, mecli 0 a C 4 fl a f. M- nail',

z.

V.

a. JALAP.

S Méehoisir, V. a. Eene verkeerde keus doen.
t Méchoir, v. n., z. MECHEOIR.
+ Méciter, V. a. Verkeerd aanhalen, zich vergissen bij het doen eener aanhaling (uit een' schrijver).
Mécomètre, in. [Chir.] Lengtemeter (inz. voor
den ftvtus), mekométer m.
Mécompte, ni. Misrekening, reken/out, dwaling, vergissing f., tekort n. 11y a du ni- dans
votre calcul, er is eene vergissing in uwe rekening. Ii y a du m- dans ce sac d'argent, er is in

dien zak geld een tekort. - (fig.) Misrekening, te
leur gestelde hoop of verwachting, teleurstelling f.:
Ii se flattait de rëussir, mais ii a trouvé du m-,
bien du m-, hij vleide zich te zullen slagen, maar
hij is bedrogen uitgekomen, heeft zich zeer teleurgesteld gezien. - Méeonipter, v. n. Verkeerd
slaan (van een uurwerk). - SE MdCOMPTEII, v. pr.
Zich misrôkenen of verrékenen: Je me suis mé
comptd de trois florins, ik heb mij drie gulden
misrekend. - ( fig.) Si vous croyez cda, vous vous
mécomptez, indien gij dit gelooft, hebt ge 't mis,
zult gij teleurgesteld worden. Ii se mcompte fort
dans vette affaire, hij misrekent, vergist zich geweldig bij deze zaak.
Me con. m. [Bot. anc.] . z. a. a. PAVOT. Méconate, in. [Chim. ] Mekon- of opiumzuur
zout n. -- Méconial, e, adj. [Méd.) Het meconium of kinderpek betreffend. -- Méconiiie, f.
[Chim.] Bijzondere kristalljne stof uit den opium,
mekonine f. - Méconique, adj. [Chim.]:
Acide m-, mekon- of opiumzuur n. -- MéConi
te, f. [Minhr.] Maanzaadsteen, visclikuilsteen m.
- Méeoniinii (pt
ome) of Méconion, al.
[Chim.] Papaversap, maansap n. --- [Méd.] Kinde
derpek n., eerste taaije, zwarte darmontlasting
der pasgeboren kinderen.
4. Méconjecture. f. Misgissing 1., ongegrond
vermoeden n., verkeerde onderstelling f. 4. Méconjecturer, V. n. Misgissen, zich in zijne gissingen, vermoedens vergissen.
Méconnaissable, adj. Onkenbaar, niet of
snoeijeljk te herkennen: La petite vérole Ja rendu
m-, de kinderziekte heeft hein onkenbaar gemaakt.
-. Mécoiinaissanee, 1. Gebrek aan dankbaarheid, onerkenteljkheid t. (minder uit boosheid des
harten dan wel uit iigtzinnigheid, onverschilligheid,
vergeetachtigheid). - Miskenning f.: La m- des
jul15 envers Ie Messie. - Méconnaissant, e,
adj. Niet dankbaar, niet erkentelijk.
Mécounaitre, v. a. Niet meer kennen of herkennen: Les longs voyages Pont tellement vieilli
qu'il est facile de le m-, de lange reizen hebben
hem zoo verouderd, dat men hem ligt niet meer
herkent. - (bij uitbreiding) Verloochenen, verzaken, niet meer willen kennen (uit hooginoed, minachting): Devenu riche et puissant, ii mconnaissait jusqu'h sa mère, nadat hij rijk en magtig was
geworden, verloochende hij zelfs zijne moeder. fig.) Miskennen, geen regt doen wedervaren: On
onnu ses talents, ses vertus, ses services,
a méc
ses hienfaits, men heeft zijne bekwaamheden, drugden, diensten, weldaden miskend. Les juifs ont
méconnu Jesus Christ, de joden hebben J. C. miskend. - M- Ja vérité, de waarheid niet kennen,
niet inzien. - SE MÉCONNAITJIE, V. pr. Zich zelven
niet meer kennen, vergeten wat men is geweest,
zijn' ouden staat vergeten. On se mdconnaît sonvent dans la bonne fortune, in voorspoed kent
men dikwijls zich zelven niet sneer, vergeet men
dikwijls wat men geweest is. - Méconnu, e,
adj. (en part. passe van méconnaître): L'innocence
m-e, de miskende onschuld f. homme m- de ses
contemporains, door zijne tijdqenooten miskend man.
Méconologle, f. [Didact.) Vehondeling over
. —

-

of leer f. van den opium. - Méeonologiqiie,
adj. Die verhandeling of leer betie/fend, in e k aa 0 1 6 g i S c h. (paversoort f.
Méconopsis, m. (pr. —psice) Afwijkende paMécontent, e, adj. Misnoegd, onvergenoepd,
ontevreden, onvoldaan. Ii est m- de vous, de votre
conduite, hij is met te, met uw gedrag niet tevre

-

den. -- MECmSTENT, m., -E, f. Misnoegde, ontevredene m. en f. - Les m-s, de onvergenoegden,
inz. met liet staatsbestuur, de morrcnden. - Mécontenté, e, adj. (en part. passé van mcontentet): Maitre m, ontevreden gemaakt meester.
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.- Mécontenteinent, m. Misnoegen, ongenoegen n., ontevredenheid 1., verdriet n. Vous avez
donné bien du m- a Vos parents, gij hebt uwen
ouders veel misnoegen, verdriet veroorzaakt. Mécontenter, v. a. Misnoegd, ontevreden of
verdrietig maken, ongenoegen geven: Cet enfant
mécontente fort ses maîtres, dit kind geeft veel
ongenoegen aan zijne meesters. - SE MEGONTEN
TER, V. pr. Ontevreden zijn: II se mécontente Ie
tout. - Elkander reden tot misnoegvn geven: Its
se sons inPconlentés lun l'autre.
Méeoihynqiie, adj. [ H. n. ] Met langen cilinder- of dï'aadvorinigen bek of snuit.
I Mécréance, f. Ongeloof; wantrouwen n.
Méeréant, m. (weleer) Niet-christen, muhansedaan,onfJel000ige m. - (nu, minachtend): C'est
uil Iil, 't is een slecht christen, een vrijgeest. t Méeréant, e, adj. Onqeloovig.
Mécroire, v. se. Niet getooven, geloof weigeren,
geen geloof slaan (door latere schrijvers alleen in
scliertsenden en marotischen stijl gebezigd). (Loc. prov.) It est dangereux de croire et de m-,
gelooven en niet gelooven te gelijk is gevaarlijk.
Mécroyant, e, adj. (woord van Frederik den
Groote), Z. V. a. MÉCREA
NT.
Médailfe, f. Gedenkpenning, pronkpenning m.,
medaille, nsedalje f. bi- dor, gouden gedenkpenning. M-s antiques, modernes, oude, nieuwe
gedenkpenningen. M- inanimée (sans legende),
gedenkpenning zonder omschrift. M- consulaire,
impériale, medaije uit de tijden der consuls, der
keizers. hi- contrefaite, nagemaakte medalje. M
dentelée, crénétée, gekartelde, gerande medaije. M saucée, gedenkpenning van overtind of overzilverd
koper. - Le revers de la m-, de keerzijde der
medaije; (fig.) de schaduwzijde, de slechte of ongunstige zijde, de kwade eigenschappen van een
persoon of zaak. - Tourner Ja m-, de medaije
omkeeren; (fig.) de zaak van een' anderen kant,
uit een ander oogpunt beschouwen. - It est sa
v ant en m-s, ii nut bien les m-s, hij is een kenner
van gedenkpenningen. On a frappé , battu des
rn -s pour te sacre du roi, men heeft gedenkpenningen geslagen op de inwijding, krooning des konings.
- (Loc. prov.) La m- est renversée of retournée,
het geluk, de kans is verkeerd, het blad is omgekeerd, - (iron.) Cest une vieitte m-, 't i.e een
oud, leeljk wijf. (Prov.) Toute m- a son revers,
alles heeft zijn goed en zijn kwaad, zijn voor en
tegen. - Gouden, zilveren of koperen penning,
door den paus gewijd, aflaatpenning m.: Il a une
ill- pendue a son chapelet, hij heeft eenen aflaatpenning aan zijnen rozekrans hangen. - [Arch.]
Vlak verheven rond beeldwerk, waarop liet hoofd
van een' beroemden man, of eenige beroemde daad,
wordt afgebeeld, medalje f., m e d a lj O n n. Eerepenning nl., als prijs uitgereikt aan dichters,
kunstenaars, verrigters van édele daden, enz.,
prijs-medalje: Ii a obtenu une in- de bronze It la
dernière exposition, hij heeft bij de laatste tentoonstelling eene bronzen medalje verworven. [Bot.], z. v. a. LUNAIRE. - Médaillé, m.
De met eene medalje vereerde of bekroonde: Les
rn -s de juillet. - Méda il leni-, in. Graveerder ni. der stempels van gedenkpenningen. - Médaillier, m. Kast f., kabinet n. voor gedenkpennngen , medalje-kast, verzameling t. van gedenkpenningen. - Médailliste, rn. Kenner, liefhebber, verzamelaar rn. van geden/tpenninqen; - vervaardiger van gedenkpenningen. - Médaillon, m.
Zeer (]roote gedenkpenning ni. -- Langwerpig rond
lijstje n., ring of krans rn., om schilderstukjes,
portretten, naamcijfers, enz. in te plaatsen; - dat
sclîilderslukje, portret enz. zelf, medaillon,
-

--

nedaljôn n.

-

[Arch.], z. v. a. MEDAILLE.

Médard (Saint), (naam van een' in MR
overleden bisschop van Noyon, die in enkele gemeenzame zeq.swijzen voorkomt): Faire Ia mine
comma St.-M-, een leeljk gezigt zetten. Ris de
St.-M-, gedwongen, gemaakte loch in. - St.-M-,
grand pleurard, Sint -Mudard brengt regen aan:
ale 't op Sint-Medard (8 junij) regent. blijft het
weder een' geruilnen tijd regenac/itig.
Médeein , al. Geneesheer, arts, medicijnmees
ter, sn é d I c u s, doctor in de medicijnen, »1 e d i
c i a ce d a c t o r, (doorgaans kortweg) doctor rn. 11
est encore entre les mains du rn-, hij is nog onder doctors handen. Etre ahandonné, condamné
-

-
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des rn-s , door de geneesheeren opgegeven (voor onherstelbaar verklaard) zijn. - (fi g.) La tempe-

rance et Ie travail sont les deux vrais rn -s de

l'hornrne, matigheid en arbeid zijn de twee beste
geneesheeren (qezondlieidbewaarders, qeneesmiddelen, artsenijen) van den mensch. La temps est Ie
plus babile rn- , de tijd is de beste, knapste geneesheer. La yin est le rn- de Ia rnélaneolie, de wijn
geneest (verbant, verdrijft) de zwaarmoedigheid. (fam.) It fait honneur a son rn-, hij doet zijn'
doctor eer aan: hij is nooit ziek. - (Loc. prov.)
Les jeunes rn-s font les cimetières bossus, z. aossu
(waar men h-s voor b-es leze). Z. ookEAu, GLJERIII
(SE) Après Ia mart, le m-, mosterd na den maaltijd. - (Prov.) La robe ne fait pas le ni-, 't kleed
maakt den man niet, '1 zijn niet alien koks, die
lange messen dragen. - -I- [Pliarrn. ] De vierde
vinger dec hand (omdat men dien gebruikte bij bet
dooreenmengen der medicijnen).
Medecine, f Geneeskunde, artsenijkunde f..
m e d i c ij n e n f. pi. Etudier en in-, in de geneeskunde, in de medicijnen studeren. Docteur en in-,
doctor in de medicijnen, geneesheer, arts. - La
m- I'Hippocrate, de Broussais, het geneeskundig
stelsel, de geneeswijze van Jlippókrates, Broussais.
- M- clinique, Z. CLINIQUE. M- mentale, behandeling dec verstandsziekten, M- légale, wettelijke,
geregtelijke geneeskunde. Til- vétérinaire, veeartsenijkunde f. - Geneesmiddel, n., artsenij, m e diC ij ii f. Prendre rn-, geneesmiddelen gebruiken, onder doctors-handen zijn. Prenclre une rn-, een geneesmiddel innemen. Cette rn- a bien opér, die
artsenij heeft goed gewerkt. M- légère, douce,
zachtwerkend geneesmiddel. M- de précaution, voorbehoedend middel, b/ioediniddel. M- univeelle,
universeel, algemeen geneesmiddel. - ( fi g.) La indes passions, do coeur, de geneesmiddelen voor de
itartstogten, voor 't hart. - Cela sent Ia rn-, dat
heeft een' medicijn-reuk, een' onaangenamen reuk.

C'est une in- de clieval, one in- comme pour un
cheval, dat is een paardedrank (van eene te sterk
werkende artsenij). Avaler la in-, Ia pilule, le
morceau, Z. AVALEJI. - Pray.) Contre Ia mort il
(

ny a point de rn-, tegen den dood is geen kruid
gewassen. Ii ne faut pas prendre la rn- en pInsieurs verres, iets onaangenaams moet men dadelijk en in eens afdoen, z. ook ARGENT. - pop.)
Vrouw des qeneesheers, doctors-vrouw t. (can daar
de woordspeling in de pop. zegswijze: Les méde(

ems prennent rn- le jour de leurs noces).
Medecluer, v. a. (fam., meest in ongunstiqen

zin) Artsenijen, inz. purgeermiddelen tosdienen,
medicijnen voorschrijven, m e di c i n il r e n: Ils I'ont
tant rndeciné quit en et mort, zij hebben hem
zoo lang gemedicineerd of medicijnen ingegeven, dat
er aan gestorven is. - SE MEDECINEB, V. pr.
hY m.), z. v. a. SE MÉDICAMENTER.
ée, f. [Minr.] Zwarte steen met goudgele
aderen, medea-steen rn. - [H. n.] Vlinder van
't sphinxen-geslacht.
MédoIe, f. [Bot.] Soort van aspersie-plant f.
Mécliaire, adj. [Bot.] Middelst, in 't midden
geplaatst: La nervure in- dune feuille, de middelete rib van een blad.
Médial, e, adj. In 't midden staande: [Irnpr.]
Letire rn-e, letter, die in 't midden der woorden
geplaatst wordt, ni e d i a a Wetter 1. - [H. anc.]
Hostie of Victirne m-e, middag-offer n.
Médian, e, adj. In 't midden aanwezig, middel, middelst: [Anat ] Cartilage in- du nez, middel-neuskraakbeen n. Veines m-es, of als sub.st.
MEDIANES, f. p1. Middel-aderen, in e d I a a n-aderen 1. pl (aan de oppervlakte van den voorarm).
Nerf m-, middel- of mediaan-zenuw f. Ligne m -c,
of als .cubst. MEDIANE, f. Mediaan-lijn f. (die ondersteld wordt het lichaam overlangs in twee gelijke deelen te scheiden). - [ Arch.] Colonnes in-es,
middelste kolommen of zuilen f. p1. - MEDIAN, M.
[Corn.] Mediaan-papier n.
Médian oche, rn. (espagn.) Middernaclitmaaln.
na een' vastendag.
Médiante, 1. [Mus.] Middeltoon rn., tusschen
de quint en hare terts, median te f.
Médiastin, m. [Anat.] Middelvlies, middelschot n. (dat de borstholte in tweeën verdeelt),
m e d i a 5 t in U m n [Bot.] Zeer dun dwarsschot,
dat bij de kruisbloemige planten de vrucht in
tweeën scheidt. - MEIMASTIN, E, adj. [Anat.] Tot

aWd
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het middelvlies belmoorend: Artères m-es, of als
subst. MEDIASTINES, f. p1. Middelvlies-slagaderen.
Veines-rn-es, middelvlies-aderen f. p1. -- Médiastinite, f. [Méd.] Ontsteking van het borstmiddelschot, mediastinitis 1.
Médiat, e, adj. Middellijk, niet regtstreeksch,
middelbaar: Cause m -c, middeloorzaak, middellijke
oorzaak 1. - [[list.] Princes rn-s , middelbare
vorsten (wier leenen niet onmiddellijk door het
duitse/me rijk werden begeven). - Médiatement,
adv. Op middelbare wijze, middelljkerwijs.
Médiatesii-, rn. , -trice, I. Bemiddelaar, sciteidsfl1011, middelaar, beerediger, twistbeslechter, vredestichter ni., bemiddelaarster, scheidsvrouw, vredestichtster t. ii se i'endit rn- entre lui et rnoi, hij
trad als bemiddelaar tusschen hem en mij op. 115
choisirent cette puissanc , pour in-trice, zij kozen
die mogendheid tot bemiddelaarster. - Jésus Christ
est Ie in- entre Dien et les hommes. J. C. is de
middelaar tussehen God en de menscimen. - ( Jeu]
Bjjzondere soort van quadrille-spel , waarbij de
ombre een hee?- in ruiling voor cciie zijner kaarten
vraagt en dan solo speelt; - die heer zelf, in edi a teu r rn. - Ook als adj. Puissances rn-trices,
bemiddelende mogendheden 1. p1. - Médiation, f.
Bemiddeling, verzoenende tasse/menkomst, tussehenspraak f.:'On a accepté sa rn-, men heeft zijne
bemiddeling aangenomen. - [ Liturg. mus.] Verdeeling van een psalmvers in twee dee/en, oma van
twee koren gezongen te worden. - [ Astr.] , z. v. a.
CULMINATION. - [ list.] Acte de m-, medid tieof bemniddelingsacte f. (van 20 Febr. 1803), waarbij
de consul Bonaparte aan Zwitserland eene nieuwe
staatsregeling gaf. - Médiatisation, I. [ [I .
d'AIIern.] liet veranderen van een' onaflu akeljken
kleinen staat in een' afhankelijken, dooi' hem onder
de oppermnagt van een' grooteren te brengen, mediaI/string, mediatisátie f. - Médiatiser,
v. a. Onmiddelbare rijksstanden middelbaar maken
of aan de opperheerschappij van een' anderen staat
onderwerpen, m e d i a t i s d r e n. - Het part. passé
is ook a(j.: Prince rnédiatisé, g e m e d lat i s e e r d
of middelbaar gemaakt vorst in.
Médleago, in. (Ia in.) [Bot.] Wetenschappelijke naam voor LUZERNE.
Médicat, e, adi. {Méd.] De geneeskunde of
den reneesheer betref/'end, geneeskundig, m é i s h:
Question m -c, vraagstuk, dat de geneeskunde betreft, medisch vraagstuk n. Matière m-c, kennis f. der artsenijen en hare bereidingswijze. Somtijds verkeerdelijk voor MEDICINAL gebézigd.
Médicaiiient, in. (Méd.] Bereid qeneesmid
artsenij, medicijn f., m e d Ic a m n n. M-deln.,
interne, externe, inwendig, uitwendig geneesmiddel. - Médicamentaire, adj. Wat de geneesm ddelen en hunne toebereidinq betreft of daarover
handelt: Code in-, artsenij-wetboek II. Formule
m-, voorschrift n. ter artsenijbereidinq. - Médicaineister, v. a. Geneesmiddelen geven, artsenij
ingeven, medicijnen toedienen: M- un nialade, un
cheval. - SE MEDICAMENTER, V. pr. Geneesmiddelen innemen. - Het part. passé is ook adj. II
serait mart, s'il n'eût HP bien médicamenté, hf)
zou gestorven zijn, zoo hij niet goed ware behandeld geworden. - Médicamenteux, ease, adj.
Wat de kracht, de deugd van een geneesmiddel
heeft, of wat als artsenij dienen lean, geneeskracht
bezittend„ qeneeskrachtig: Le lait est on aliment m-.
S Mé(lieastre, rn. (dénigr.) Onkundig geneesheer, lapzalver, kwakzalver n.
Médieateiir, trice, adj. Wat de artsenijwerking of de geneeswijze betreft, wat eene heilzame
verandering in de bewerktuiging kan teweeg brengen.
Médicatlon, t. [Méd I Werking der artsenijen; - geneeswijze, kuur t.
Médieéen, ne, adj. [ Hist.] Wat (ie Me/die/s,
hunne regéring, hun' invloed, enz. betreft, m d icisc/i, med/ce//sc/i: Siècle m-, eeuw t. der
Medicis (16e eeuw).
M e dicinal, e, adj. [Méd.] Geneeskrachtig, genezend, heelend; tol de art.cenfj behoorend. Potion
m-c, geneesdrankje n., apothekers-drank m. Ceseaux soot in-es, dit water bezit qenezende kracht.
Herbes ni-es, geneeskruiden opt. Jours rnédicinaux,
danen m. p1., waarop men medicijnen gebruikt.
Médicinier, in. [Bot.] .dmerikaansche braak
of purgeernootboorn ni.; - zwarte hartvormige
purgeernoot r.
[
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Médicoinane, m. en f. Groot liefhebber m. of
liefhebster f. van geneesmiddelen voor te schrijven.
- Médicomanie, f. Zucht f. om zich met geneeskunde te bemoeijen, om den geneesheer te spelen, kwakzalverij f.
Médico-vétérinaire, adj. Tot de veeart-

senijkunde behoorend.
Médlété of Nlédiétété, t. [Math. any.] Evenredigheid f. van drie getallen, in welke het middelste middenevenredig is tusschen de beide uitersten.
- Mediétété of Médiatété, t. [H. dAl!.]
Middelboarheid f.
Médifixe, adj. [Bot.] In 't midden bevestigd.
Méditune, m. [Ant.] Grieksche maat f. voor
drooge waren.
Médioere, adj. Middelmatig: Un cheval de
m- taille, een paard van middelmatige gestalte.
Homme m-, middelmatig mensch, mensch van geringe geestvermogens, van weinig bekwaamheid. 11
a une fortune Men m-, hij heeft een zeer middelmatig, vrij gering vermogen. - Ook als subst. m.
Cela est an dessous du m-, dat is beneden 't mid
delmatige, gaat niet boven 't middelmatige. - Médiocrernent, adv. Op middelmatige wijze, middelmatig: Cela nest que m- bien, dat is maar middelmatig of tamelijk goed. - Somtijds ook met de
gebézigd: Cette femme a m- d'esprit. - Médio
crité, f. Middelmatigheid; middelstand m., middelmaat f., juiste midden n. La m- de sa fortune,
de middelmatigheid van zijn vermogen. - Vivre
dans une heureuse m-, in een' gelukkigen middelstand leven. - Garder Ja m- en toutes choses, in
alle dingen de middelmaat in acht nemen (Men
zegt in (lezen zin nu lierer le juste milieu.)
Cet Iiomiie est dune grande m-, die man heeft
een zeer middelmatig, bekrompen verstand. C'est une m-, 't is een middelmatig talent.
Médio-dorsal, e, adj. [Aunt.] In 't midden
van den rug gelegen.
Médioniser, v. a. [Tech.] Een middelterm
aannemen; een' overslag maken, bij vergelijking
berëkenen.
Médipeetoral, e, adj. [H. n.] Aan 't midden der borst bevestigd (van insecten-vleugelen). Médipoitrine, f. Middelborst f. (van insecten).
Médipontin, m. [Mar.] Middeldekstouw n. Touwladder f
Médire, v. n. Kwaadspreken, achterklappen:
Vous médisez de tout Je monde, gij spreekt van
iedereen kwaad. - Médisatice, f. Kwaadsprckendheid f., achterklap m., zucht tot kwaadver
spreiding, schimpzucht f. La m- règne dans Ia
sociëté , de kwaadsprekendheid heerscht in de
maatschappij. La m- ne la nullement épargné,
de kwaadsprekendheid (de kwaadsprekers) hebben
hebben hem niet gespaard. - Médisant, e, adj.
Kwaadsprekend: Une langue m-e , eene kwaads rekende tong. - MÉDISANT, m., -E, t. Kwaadspreker,
achterklapper m., kwaadspreekster, achterklapster t. 11 ye faut pas croire les m-s, men moet de
kwaadsprekers niet gelooven.
Méditateiirs , in. p1. [Phil.] Overpeinzers,
mijmeraars m. p1., eene wijsgeerige secte van 't begin der 19e eeuw. - Méditatif, lye, adj. Tot
bepeinzing of bespiegeling geneigd. in overpeinzing
verzonken, nadenkend, peinzen d, mijmerencl, afgetrokken: La vie m-ive ne convientqu'aux anges,
l'liomme dolt agir, het bespiegelende leven betaamt
alleen den engelen, de mensch moet handelen. Ook als subsi.: Les rn-s soot ordinairernent abstraits, de bespiegelende menschen zijn doorgaans afgetrokken. - [Gram. lat.] Verbe rn-, werkwoord,
dat eene neiging, begeerte tot eene handeling uitdrukt, rneditatjvum n. - Méditation, t.
Overpeinzing, overdenking, bepeinzing. bespiegeling,
stille betrachting t.; - stil gebed des harten, inwendig gebed n., inkeering t. tot zich zelven, mea i t cl t i e f. Cette question est épineuse, elle
exige une longue m-, deze vraag is nételig, bedenkeljk, zij vereischt eene lange bepeinzing. - Entrer en ni-, in zich zelven keeren, stille gebeden
opzenden. L'heure de Ja m-, het uur der meditatie, der hartsgebeden. - Titel van sommige werken over bespiegelende godvrucht en wgsbegeerte:
Les M-s de sainte-Thdrèse, de Overdenkingen van
de heilige Theresia.
Médlter, v. a. Overdenken, overpeinzen, bepeinzen, rijpelijk wikken en wegen; beramen, ont
-

-

e

werpen, peinzen (op). M- une vérité, eene waarhein overpeinzen, over eene waarheid nadenken.
II a mëditd profondément cette matiere, hij heeft
deze zaak grondig overdacht, gemikt en gewogen.
- Ook zonder voorwerp: Ce philosoplie passa sa
vie a m-, die wijsgeer bragt zijn leven met overpeinzingen, bespiegelingen door. - [ Dévot.] M- Ja

lol de Dieu, les anodes dternelles, Gods wet, de

eeuwigheid overdenken. - (bij uitbreiding: M- un
auteur, over een schrijver nadenken, een' schrijver
bepeinzen. - Overléggen, ontweipen, beramen (inz.
iets kwaads) : M- un plan, un projet, over een
ontwerp nadenken. M- Ia ruine de qn., iemands
ondergang beramen. IJs méditent une vengeance
éclatante, zij peinzen op eene schitterende wraak.
- MEDITER, v. n. Denken, nadenken, overlëggen:
11 médite de rëparer sa faute, hij denkt er aan
om zijnen misslag weder goed te maken. Je médiecin, ik overdacht,
tais qui je choisirais pour mid
overleide, wien ik tot geneesheer kiezen zoude. M
sur une question, over eene vraag nadenken, peinzen. - In vrome overpeinzing verdiept, in zich
zelven gekeerd zijn, stille gebeden doen, m e d itéren. Les religieux ont des heures réglées, pour
m- en commun, de kloosterbroeders hebben bepaalde uren tot gemeenschappeljke stille gebeden of
overpeinzingen. - SE MEDITER, V. pr. Over zich
zelven nadenken. Plus l'homme se médite lui-rnême, plus il s étonne, hoe meer de mensch over zich
zelven nadenkt, hoe meer hij verbaasd staat.
Méditerraiié, e, adj. [Géogr.] Middellandsch,
midden in 't land gelegen: Les provinces in-es, de
binnen-prvincivn f. p1. Mer m-e of als subst. M1DITERRANEE, 1. Middellandsche zee, inz. die, welke
Europa van Afrika scheidt.— Méditerranéen,
ne, adj. Tot de Middellandsche zee behoorend;

z. v. a. MEDITERRANE. (DIPLOE.
Médituiliuw, m. (pr. —ome) [Anat.] , z. v.a.
Medium, m. (pr. —ome) Middelweg, voorslag m. van vergelijk, van vereffeningf. Chercher,
Trouver un al- dans une affaire, een middelweg,
een verefl'eningsmiddel in eene zaak zoeken, vinden.
- [Mus.] Middelstem t. - [ Phys.] , Z. MILIEU. [Schol.] Betoog n., dat men tegen eene stelling opwerpt. - (Plur. Des médium.)
Médins, m. (pr. —uce.) [Anat.] Middelste
vinger m.
Médluisenle, adj. [Typog.] Caractère of LetIre m-, of alssubst. MEDIUSCULE, t. Middelgroote
letter, die 't midden houdt tusschen de hhoofdletters of kapitalen (majuscules) en de kleine letters
(minuscules).
Médivalve, adj. [Bot.] Aan 't midden van
de klapvliezen der vrucht bevestigd.
Médoc, m. [Corn.] Medoc-wijn, medoc m., eene
roode wijnsoort, naar 't voormalig district Médoc,
langs de Garonne, benoemd. - [ Minér.] Medocsteen m., een donkerkleurige kiezelsteen, die, geslepen zijnde, naar den diamant gelijkt.
Médon, m. Wijnmede f. (een drank).
Médonner. V. a. [Jeu] Vergeven, verkeerd
geven (de kaarten). (Mal donner is gebruikelijker.)
Médrèse of Médressé, t. Muhamedaansche
hoogere school f., kollégie of gymnasium n. in
't Oosten.
Médiiilalre, adj. [Anat.] Mergachtig; het
merg betreffend. Substance m- do cerveau, hersenmergstof t. Huile m-, mergolie t., mergs,ap n.
Artêre rn-, Membrane m- of als subst. MEDIJLLAIRE, f. Mergslagader f., mergvlies n. - [Bot.
Rayons of Prolongements rn-s, mergstralen m. p.
Etui m-, Z. ETU!. - Médiille, f. [Bot.] Merg
der houtige gewassen, houtmerg n. - Méduilleux, euse, adj. Vol merg. - Médulline, f.
[Chim.] Mergstof t,, eene uit het merg van verscheidene planten afgezonderde witte stof, medulline t.
Méduse, t. [H. n.] Zeenetel f., een naakt warmengeslacht, m e d e) s a f. - Naam van een' euroeechen vlinder, medusa t. Tête de M-, zeespin,
dusa -ster t., Medusa -hoofd n., een zonderling
gevormd dier van 't geslacht der zeesterren. (Loc. prov.) C'est Ja tête de M-, 't is een Medusa-

V

hoofd, een afgrjseljk , schrikwekkend voorwerp
(naar 't hoofd van Me d u s a, eene van de drie
Gorgonen der mythologie, dat, na doorPerseus afqehouwen en in 't schild van Minerva geplaatst te zfjn,
iedereen, die 't aanzag, van schrik deed versteenen)
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- Méduséen, ne, adj. [Myth.] Tot Medusa
behoorend. 4- (fig.) IJzingwekkend, verstijvend,
versteenend. - .4- Médtiser, v. a. (alleen fig.)
Pan schrik verstijven, ontzetten.
Mée, f., z. onder MAlE.
Méesie, t. of Méesia, in. [Bot.] Naam eener
mosplant, measia t.
± Méfaii'e, v. n. Kwaad doen, misdoen, verkeerd doen, benadeelen, te kort doen.—Méfait, m.
[Jur.] Wandaad, euveldaad, misdaad t. (Ook in
koinischen stijl nog gebruikelijk, voor 't overige
vorouderd).
Méfianee , f. Mistrouwen, wantrouwen n.,
wantrouwigheid t. - (Prov.) M- est mère de su^liet wantrouwen is de moeder der zekerheid,
veel vertrouwen, doet veel berouwen. - Mé
flant, e, adj. Wantrouwig, argwanend, mistrouwend: Un homme m-, een wantrouwig man.
- Ook als subsi.: Le m- na point damis.
Méfler (se), V. pr. Wantrouwen, mistrouwen,
verdenken, kwaad vermoeden hebben, argwanen:
Ii se méfie le son frère, hij wantrouwt zijnen
broeder. t 1 faut se m- de la faveur des grands,
men moet zich op de gunst der grooten niet veriaten. - Elkander wantrouwen: Les plus tendres
amants se mé fi ent Fun de l'autre.
Mégaeéphale, adj. [H. n. Bot.] Met groot
hoofd, qroot/ioofdig. - Als subst. t. Grootkop m.,
(een kever). —Mégaeère, adj. [H. n.]Met groote
horens. - Mégachile, 1. [H. n.] Bloemenbij t.
- Mégadèie, m. [H. n.] Soort van afrikaansche en indische vleirmuis t. - Mégaderme,m.
CH. n.] Groothuidige oorvledermuis f. - Méga
electronietre , m. [Phys.] Werktuig n. om
groote hoeveelheden elektrische vloeistof te bepalen
oftemeten, mega-eiéktrometerrn. — Mégalanthropogénésie , t. Kunst om schoone,
schrandere kinderen te telen, groote mannen voort
te brengen. - Verhandeling t. over die qewaande
kunst. - Mégalocarpe, adj. [Bot.] Met groote
vruchten. - Mégalocète, m. [1éd.] Buikuitzetting f. . Mégalochire, adj. [H. n.] Met
groote handen of voelers. - Mégalodonte, rn
[H. n.] Soort van bladwesp f. - Mégalogone,
adj. [Minér.] Met zeer storope hoeken. - Mégalographe, rn. Grootschilder m. (die de voorwerpen in levensgrootte of meer afmaalt) . - Méga1oraphie, t. Ilet grootschilderen, de vcrgrootende voorstelling van gewiqtige voorwerpen, de
afbeelding van heldentafereelen. - Mégalographiqiie, adj. Daartoe behoorend, meg a 1 a p r aphisch. - Mégalornètre , rn. Grootmeter,
werktuig om groote afstanden te meten, om de
lengte op zee te bepalen, m e p al o m e t er, m e gameter rn - Mégalonyx, rn. [H. n. Grootklaauw, reuzenklaauw m., een voorwereldlijk gordeldier, eene soort van 't menatherium (z. lager).
Mégalope, t. [H. n.] Karperharing rn. , een
visch, die wel 12 voet lang wordt (ook savalle en
tassart qeheeten). -- Kever rn van 't geslacht der
grootvoetiqen (eupodes) . - Mégalophonle, 1.
[Méd.] Volklinkendheid 1. der stem; - luid geklap n. van zieken. - Mégalopore, adj. [EI. n.1
Met zeer qroote porien. . Mégaloptère, adj.
[H. n.] Met groote vleugels. - Als subst. rn.
Grootvlerk 1. (een vlinder). - Mégalorhize,
adj. [Bot.] Met groote worlds. - Mégalosaure, rn. [H. n.] Reuzenhagedis f., krokodilvormig
dier der voorwereld van H meters lengte, m eg a 10saurus rn. - Mégalosperme, adj. [Bot.]
Met qroote zaden of vruchten. - Mégalo
splanehule, t. [Méd.] Uitzetting, zwelling f. der
ingewanden. - Mégalosplénie, t. [Méd.] Zwel
ling f. der mitt zonder verharding. - Mégalote,
adj. Grootoorig, met groote ooren. - Als subst. rn.
Grootoorige vos in. (in de Sahara). - Méganthe, adj. [Bot.] Met groote bloemen. - Mégaiiyctère, adi. [EI. n. ] Groote huid- of ballonvle
dermuis. - Mégapode, adj. Spoorwiek f., spoorvogel, tavon rn., jakana t. (chirurgien). - Megaptérygien, me, adj. [H. n.] Met grootevinnen.
Mégarde , t. Onachtzaamheid f., verzien n.
(alleen met par, als bc. adv. gebézigd): Ii la fait
par rn-, hij heeft het uit onachtzaamheid, bij ongeluk gedaan.
Mégarien, ne, adj. [Ant.] Ecole rn -ne, megarische school f., secte van oud-grieksche wfjsqeeren, door Euclides te Mégara gesticht (Ook dialek
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tische en eristische school qeheeten). - Ris in-,
spottende, boosaardige sardonische lach rn. - Lar
mes rn -nes, valsche tranen rn. p1.
Mégaseope, rn. [Phys.] Een door Charles
beschreven optisch werktuig, waarmede men, door
een voorwerp steeds digter bij 't brandpunt eener
verzamellens te brengen, gedurig grootere beelden
daarvan kan verkrijgen, m e ga to sk o o p n. Mégastochyé, e, adj. [Bot.] Met lange bloemaren. - Mégastorne, adj. [H. n. ] Met qrooten,
gapenden mond m. of opening. - Mégathériiiin
(pr —ome) of Mégathère, rn. [1-I. II.] Reuzenluiaard ni., een voorwereldlijk gordeldier n.
Mégèi-e, t. Booze vrouw f., boosaardig wijf n.,
helleveeg, furie t. (naar Megmra , eene der drie
furien of wraakgodinnen Ier mythologie).— [H.n. ]
Zékere vlinder rn.; ook: de naam eener slang, megcera t.
Mégéthologie, t. [Didact.] , z. v. a. ALGEJJRE.
Mégle, t. [Tech.] Het zeeintouwen, kunst f.
der zeemlederbereiding. - Mégir, v. a. Zeemtouwen, zeemleder bereiden. - Het part. passé
komt ook als adj. voor: Peau mégie , zeeingare
huid f., zeemgaar vel n. - Mégissei- , v. a.,
z. v. a. MEGIR. - Mégisserie, t. Zeemtouwerij,
kunst t. des zeemtouwers; - handel m. in zeemleder. - Mégissier, rn. Zeemtouwer m.
Mégistanes , m. p1. Zeer groote strandloopers m. p1. van de soort der IMTRSDACTYLES.
Mègle, f. , z MEIGLE.
t Mégnie, f., z. v. a. MAISONNEE. - Geslacht n.,
familie t. - Gevolg, gezelschap n.
+ Mégouvernernent, in. Slechte regéring. t Mégouverner, v. a. Slecht regéren.
Mègue, rn , z. v. a. MAIGUE.
Mégnider, v. a. Verkeerd leiden, op een dwaalspoor voeren.
t Méhaignei-, v. a. Verminken. - t Méhalt-netar, in. Verminker m.
Méhenbétène, t. [Bot.] Indische hazelnoot f. Méhenbéténier, m. indische hazelnotenboom m.
Melanne, f. [Anc. mar.j Fok t.
± Meige, t., z. v. a. MEZANGE.
Meigle, t. [Agric.] Wijngaardhak, spitshak 1.
Meille.ir, e, adj. Béter: Mon pain est in- qua
Ie vôtre, mijn brood is beter dan 't uwe. Rien de
rn- que Ia vertu, niets beters dan de deugd. - Le
m-, La m-a, de, het beste. Cast Ja rn-e lecon que
vous puissiez recevoir, dat is de beste les, die gij
kunt krijgen. Cest mon m- arni, dat is mijn beste
vriend. - Ook als subst. m. (fam.) Le m- de
l'affaire est que . . ., t beste, 't mooiste van de zaak
is, dat .. . Boire du fl1-, Tirer da m-, van 't beste
vaatje, van den besten wijn drinken, tappen. (Loc. prov.) Le rn- nan vaut rien, de beste van
hen deugt niet. (niet M.
Méionite, t. [Minhr.] Witte hiacint, meloMéiose, f. [Med.] Afneming f. der ziekte (DECLIN).
-Mei an m. [Tech.]: Corlieille (t m-s, korf m.
met vakken of afdeelingen.
-1- Méj uger, v. a. Verkeerd oordeelen. - SE
MEJUGER, v. pr. Elkander verkeerd beaordeelen. MEJUGEII, V. n. [Chas.] De achterpooten in 't loopen voorbij het spoor der voorste zetten (van
herten).
Mélac, m. [Mindr. 1 Peruaansch hoedjestin ii.
Mélaconise, t. [Chirn.] Zwart koperoxyde,
aft omtrent BI deelen zuurstof en 80 deelen metaal
bestaande. - Mélacoryphe, adj. [H. n.] Met
zwarte kruin. - Méladerwie, t. Zwarte huidkleuring, zwarte geelzucht t. - Mélados, m.
[El. n.] Blaauwoogige witschimmel m., albinospaard n. - Mélagasti -e, adj. [H. n.] Zwartbuikig. - Als subst. m. Zwarte lipvisch m.
Mélage, rn. [Tech.1 Rangschikking t. van de
verschillende papiersoorten, die de kaartenfabrikant moet zamenljmen. (mees f.
Mélaroriphe , in. [H. ii.] Kleine zwarte
Mélaine, f. [Chim.] Zwarte kleurstof t. van
den inkt der inktvisschen. - [Anat.] Oogzwart n.,
aan de binnenvlakte van het adervlies (les OOgs. Zwarte kleurstof van de huid des negers. - [Mid.]
Zwarte stof der luchtpijpsklieren en bij de zwartzucht (mdlanose).
Mélamnocome, adj. [Part.] Pommade rn-,
of als subst. MELAIN000ME, m., zwartverwende
haarpommade t.
Mélaleuqiie, adj. [Bot.] Zwart en wit -
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Métaiignla, t. [Bot.] z. v. a. CÉDRAT.
MÉLALEUQUE, f. [Bot.] Kajapoetboorn in., indische
Mélanhèrne, rn. [Méd.] Zwarte stof t., die
struik van 't mirtenyeslacht, die de kajapoet- olie
de hider aan geelzucht uiiwerpt.
oplevert.
Mélaiiietere, O(lj. [ii. n.] Zwart en geel. —
Mélalome , adj. [Bot.] Met zwarte franje
omzoomd. — Mélalophe , adj. [H. n.] Met Als subst. rn. Zwart.qele tangara of prachtmees t.
Mélanie , f. [H. a.] Zoetwater-schelpdier n.
zwarte kuif. - MélaIHère, adj. [H. n.] Met
waie landen, in '1 ii ii •i a t.
warme
zwarte leden. — Mélanipe, adj. [H. n.] Met
Mélanien, ne, adj. [li. ii.]: Taches ni-nes,
zwartevoeten. Mélaiiipode, m. [Bot.] Zwarte
nieswortel m. - Mélaiupyge, adj. [H. n.] Met zwarte, zwarlachtije huidvlekken t. p1. -- Race
zwarte, behaarde billen. - Mélampyre, t. [Bot.] 11 1-lie melaniseli ras, nienschensoort 01) Van-Diemens-land, een talc (le? P(lpOes.
Zwarikoren m., z. v. a. IJLE de vache.
iIéIaiiique , wij. [Minhr.i Zwartachiig. —
Mélanacre, adj. [H. n.] Zwart aan 't einde.
— Mé1aiiagoue, adj. [Mëd.] Itemède m- of [Cliiin .] Acide IRëJafli(IUe , zwarte kleurstof t.,
(1001'
il(l1Cet eene enkele maal in de pis (langeafvoeMiddel
subst.
als
MELANAGOGUE, m.
ii. tot
ring van de zwarte gal. - Mélananthe, adj. tlCll (dooi Bi'eiconnot rnulanourine (J(heetell).
Wélaiiis, in. [11. n.] Soort can (illileP t.
[Bot.] Met zwarte of zwartroode bloemen. Mélanisiue, in. [11. a.] Overmaat van kleurMélananthère, adj. [Bot.] Met zwarte stofkolfjes. - Mélanehlène, adj. [H. n.] Met zwart stof dei huid, liet toevallig zwariie(n'den der huid.
1éIanite, ni. [Miiiér.] Zwarte granaat, eene
lijf (van insecten). - Mélaiichlorose, t. [Méd.]
aan den granaat verwante steensoort, soort van
.Hooqe graad van geelzucht, zwartzucht f.
Mélaiieolie, t. [Mid.] Zwartgalliheid, zwarte versteende zoetwaterschelpen in de jongste bergla[ EI. a.] Soort van indische
gal, zwaarbtoediqheid t.; - zwaarmoedigheid, droef- gen, me l a ni C t in.
geestigheid, melan kou i e f. - Gudrii qn. de Ja dagvlinder, m e t (1 n I e I III.
Mélanocai-pe, (l(lj. Bot.] Met zwart gekleurde
m-, iemand van de zwarte gal genezen. - Tomber
dans une grande m-, in eene groote zwaarmoedig- vruchten. - Mélaiioca•ule, adj. [Bot.] Met
held vervallen. — (Loc. pray.) Le bon yin chasse zwarten stengel. - Mélaiiocéphale, adj.[H. n.
Ja m-, goede wijn verdrijft de zorgen. La m- of Met zwarten kop. - Mélauocère, wij. [H. fl
Cent aus de m- (Cent heures de chagrin) no Met zwarte 1101(118 of voelsprieten. — Mélanopaient pas un sou de dettes, Z. CHAGRIN. Z. oolc eerque, adj. [ H. ii.] Met zwarten staart. —
ENGENDRER. - MÉLANCOLIE1I (SE). V. pr. (burl.) Mélanochiiie, adj. [H. n.] Met zwarte handen.
Zich aan treurigheid, aan droefgeestigheid over- — Mélanochiore, (l(lj. [II. ii.] Zwart en geel.
geven. — Weleer ook als v. a. voor: bedroefd ma- - MéIa.nochroïte, t. [Minér.] Zwartkieuriçj
ken, gebizigd. — Mélaneolique, adj. Zwart- mineraal fi. ran Siberië. - Mélanodère, adj.
gallig, zwoarbloedia; - droefgeestig, zwaarmoetig, [ 11. n.] .Iet zwarten hals of zwarte keel. - Méteurig, somber, in e t a a k o 1 1 e k. Tempérament Jaiiogiti e, adj. [U. ii.] z. v. a. MELAGASTRE. m-, zwartgallig, droefgeestig, melankoliek tempera- I1é1anogèiie, fl1. [Pat-f.] Zwartmakend haarinidment, gestel n. Qu'avez-vous? je vous trouve bien (le! n. - Mélanognathe, adj. [U. ii.] Met zwarte
m-, wat schort u? ik vind u zeer droefgeestig. 11 a kaak. - Mélaiiog'raiiiiiie, t. [ %1inér.] Lijn- of
lair m-, hij heeft een zwaarmoedig uitzigt. 11 fat liniesteen. m. - Mé1aiiogi-phite, t [Minér.]
Un temps in-, 't is somber, treurig wedr. — ME- Beeldsteen rn. met zwarte leekeningen. — Mélaiioleuqiie, (t(1J. [II. ii.] Zwart en ,wit. - Mé w
LANCOLIQUE, m. en f. Zwartgallige, zwaarmoedige m. en t., droefgeestig, somber, in zich zelven lanolophe, wIj. [El. a.] Z. V. a. a1ELALOPHE. —
gekeerd menseh fl1., melankolieke ni. en t, MéIa.iiomphale , adj. [H. n.] Met zwarten
melanchOlicus m. Les rêveries dun in-, de navel. - Mélaiiope, (Hij. [II. n.] Zwartoogig
- Mélaiiopbre, 0(1.1. [ II. a.] Met zwarte wenk
mijmeringen van eenen zwaarmoedige. - Mélaneoliqueinent, adv. Op droefgeestige, zwaar- braauwen. - Mélanophthalnie, adj. [H. n.]
moedige wijze. zwaarmoedig.
(paddestoel rn. Zwartoogiq. - (Bot.) Met oogvormige vlekken. —
Mélaneonion, m. [Bot.] Soort van zwarte Mélaiiopliylle, wij. [Bot.] Zwaribladerig. —
Mélandi-e, Mélandrin, m. [H. n.] Kleine MéIa.nops, fik. [H. II. I 50011 t'afl raaf t. —
sargo m., eene brasemsoort inz. der middellandsche Métanoptère, wij. [H. n.] Met zwarte vleu
gels. - MéIa.uop3'ge, adj. , z. t'. a. MELAMPYGE.
zee (ook petit sargo flair geheeten).
Mélané, e, adj. [M&I.] Zwart, zwartachtig, - MéJanoprrIIe, adj. [ H. n.] Zwarten rood.
— Mélanoi-tiabdote, ah. [ H. ii.] Met eene
zwartvlekkig.
Mélange, m. Mengsel, zamenmengsel n., men- zwarte streep qeteekend. - Mélaiiorhaniphe,
ging van verschillende dingen, vermenging, onder- Mélanoi-hynque, (111f. [H. n.] Met zwarten
eenmenging f. Un na- de vis, de couleurs, een bek, snavel.
Mélanose, t. [Mid.] Zwarte ontaarding der
mengsel van wijnen, van kleuren of verwen. —
Ook van personen gebézigd: Quel in- de gens! welk huid; zwartwording t. der ingewanden, ziekel(jk
een mengsel, mengelmoes van menselien I — ( fig.) zwart weefsel n. in de tongen of in andere organen,
Un bonheur sans m-, een onvermengd, ongestoord, melanôsis f.
Mélanosperine, adj. [Bot.] Met zwarte zazuiver geluk n. Un m- de vertu et de vice, de
bien et de mal, een mengsel van deugd en ondeugd, den of vruchten. - Mélanostiete, adj. [H. n.]
van goed en kwaad. - [H. n.] Vermenging, krui- Met zwartepunten geteekend. - Mélanostorno,
sing t., paring van verschillende diersoorten: Le adj. [H. n.] Met zwarten mond. — Mélanote,
mulet provient du m- dun cheval et dune ânesse, adj. [El. n.] Met zwarten rug. - [Méd.] Met de
het muildier komt voort uit de kruising van een zwartzucht behebd. - Mélanonrine, t. [Chi rn .],
paard en eene ezelin.. - [ Litt.] M-s, mengelingen t. Z. MELANIQUE. - Mélaiioxyle, adj. [H. ii.] Met
p1., mengelwerk n. M-s historiques, historische zwart hout.
Mélantérie, f. [Miner.] Metaal-, ijzer-, kopermengelingen. M-s de podsie , gemengde gedichten n.
zwartsel n., melantérie 1.
p1., mengelpoozfj f., poëtisch allerlei n. - Mé
Mélanthe, rn [Bot.] Zwartbloem, zwart bloelangé, e, adj. (en part. passi van mélangei'):
Vin m-, gemengde wijn m. Couleurs bien m-es, miqe biesplant t.
Mélanthérin, rn, [H. n.), z. v. a. THON.
goed gemengde kleuren t. p1. - [Manuf.] Drap m-,
Mélatithérite , t. [Miner.] Zwarte teekenwelrschfjnlaken n. (waarbij de schering- en inslagdraden van verschillende kleur genomen zijn). - sc/defer rn.
Métaiithion, fl1. [Bot.] Zwarte wierook rn.
(fig.) Persécution ni-e de pitid , met medelijden
Mélanure , adj. [H. n.] Zwartstaart?g. —
gemengde of gepaarde vervolging t. - Mélangeolr, rn. [Tech.1 Werktuig n. om de stoffen MÉLANURE, rn. [EI. n.] Zwarts t aart, brandbrasem rn.
voor 't buskruid fijn te maken en ondereen te de oblade van Linneus.
Mélanzane , f. [Bot.] Ejerdragende nachtmengen. — Mélanger, v. a. Mengen, vermengen,
zamenmengen, ondereen mengen een mengsel van schade f., cijergewas n., melanzaanappet rn., ook
twee of meer bij elkander passende dingen maken: pomme darnour, liefdesappel, gebeden.
Mélaphyre, rn. [Minér.] Zwarte of zwart
M- les vis, des couleurs, des fleurs, wijnen,
kleuren, bloemen ondereen mengen. — SE MELAN bruine porfier, soort van syeniet , groensteenGER, V. a. Vermengd worden, zich laten vermengen. porfier rn. (met zwarte vinnen.
MéLaptère, adj. [H. n. ] Met zwarte vleugels;
Ces deux couleurs so rnélangent bien. — Mélan Mélar ,, rn. [H. n. ] Gestreepte schelp t. van
giste, m. [Didact.] Vermenger rn. van niet-by
-enbhord 't kegelgeslacht. — [Bot.] Kleine spaansche vijg 1.
dingen.
—

.

,

-

-

-

MR LAS-

Mélas, m. [Méd.] Zwartviekkig huiduitslag n.,
zwarte huidvlek 1. - [11. n.] Javaansclie zwarte
tijgerkat f. - Naam van een' vlinder, ook van
eene schelpsoort, m e t a s m. - MéI as! ctèie, m.
[Méd.] Zwartzucht t, hooge graad van geelzucht.
Mélasis, al. [H. n. ] Staartkever m.
Mélasine, m. MécL] Zwarte p nlijke vlek f.,
die vaak bij oude lieden op liet lijdende deel voorij

komt.

Mélasonie, adj. [H. n.] Zwart van lijf (van
insecten). - Als xubst. m. Zwart of asc/ikleurig
insect n. van de orde der scluildvleuqeligen. —Mélasperrne, adj., z. V. a. MELANOSPERME.
Mélasphwrule, Mélasse, t. (Tech.] Suikerhoudende moederloog, die uit de bodeinopenin-

gen der kristallisatie-vaten langzaam afvloeit, suiker-siroop, in e la s s e t.

Mélastorne, adj. [ [1 . n.] , Z. V. a. MELANO-

Als subst. ni. Aïnerikaansclie zwartebessenstruik m. (welks vrucht den mond zwart
STOME. --

mao/it.)
Mélatrophie, f. [Méd 3 Vermagering, u/tUring
van een bijzonder ligcliaamsdeel.
Mélaxaiitl.e, adj. [H. n.] Zwart en geel.
Méleaton, in. [HorL ] Soort van perzik, roode

mada1dna 1.

Mélé, C, adj. (en part. passé van rnêler) Vms
m-s, gemengde, vervolsckte wijnen m. p1. —EtOffes
in-es, gemengde, inenqelkleurige sloffen f. p1. La couleur du pail est dun noir m- de gris, de
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dc mijnen, zij nam een hartelijk deel aan mijne
droefheid. - [Jeu] Mèler of Battre les cartes, of
enkel M-, Z. BATTRE. - (fig.) M- les cartes, Ia
fusée, eene zaak in de war brengen, den boél in
't honderd sturen. - M- (Fausset') une seirure,
een slot verdraaijen. - [Man.] hi- Un cheval, een
paard onzeker (in zijne bewegingen) maken. - Mles races, de rassen kruisen, vermengen.— [Tech.]
De kaartenbladen rangschikken naar de orde in
welke zij aaneengelijmd moeten worden. - SE MELER. V. pr . Zich vermengen, zich met elkander
vereenigen: Le vinaigre et l'huile ne se mèlent
pas, azijn en olie vermengen zich niet, laten zich
niet vermengen. - (fig.) Se m- h Ja conversation,
zich in 't gesprek mengen, aan 't gesprek deel nemen. Se iii- dans Ja foule, parmi les ennemis, zich
in den hoop, onder de vijanden mengen. Les troupes se sont mêlées l'épée a Ja main, de troepen
zijn, met den degen in de vuist, handgemeen geworden. - Se m- de qc. , zich met iets bemoeijen,
zich eene zaak aantrekken, er cool' zorgen; ook:
zich onbevoecid of ten ontijde mnet iets bemoeijen.
Ne vous mélez point de cette affaire, bemoei u
niet met deze zaak. II se mèle toujours de ce
qu'il nentend pas, hij bemoeit zich altijd met dingen, die hij niet verstaat. 11 n'appartient pas h un
cordonnier de se m- de peinture, een schoenmaker
moet zich niet met schilderkunst bemoeijen, inlaten,

moet bij zijne leest blijven. - (fig.) Zich koppelen,
zich paren (s'accoupler). Ces animaux se mêlent,
grijs
vermengd.
kleur van 't hoar is zwart, met
deze dieren paren met elkander. - (Loc. prov.),
(fig.) Un étonnernent m- de joie, eene verwonde- z. onder DIABLE.
inq met vreugde gemengd of gepaard. - ( fig.)
Mélet m., Mélette, f. [H. n. ] Sprot f.; Etre m- dans une mauvaise a lla i re, in eene leeljke z. v. a. ATHERINE. - [Bot.] Soort van rijp J.,
zoo/c betrokken zijn. - Les cartes sont in-es, de bruin van buiten en rood van binnen (ook angdli
kaarten zijn geschud; (fig.) de zaken zijn in de que ehecten).
war gebragt. - Oeuvres ui -es, mengelingen f. p1.,
Méléze of Larix, m. [Bot.] Lorkenboom ni.,
verzameling van verschillende werken, van onder- soort van den, die de venetiaansche of g ewone Ierm -e, gemengd gezel- pentijn (téréhenthine de ni-) oplevert.
scheidene stukken.
schap fl - ( fig. ei fam.) C'est rnarchaiidmse rn-e,
Mélia, Méléa, m., Mélie, f., Z. V. a. AZE't is een allerlei, eene rrmrrulzoo , een allegaar- DAR&CU. . (sche pimpernel f.
tje (een uit personen van allerlei stand en kaMé I i anthe, mu. [Bot.] Honigbloem, afrikaanrakter bestaand gezelschap); 't is koren en kaf
Mélibée, m. [H. n.] Purperkapél 1., kleine
dooreen (van iemand, die zoo?'eel slechte als goede daovlinder m.
hoedanigheden heeft). C'est un marchand in-, hij
Méliea, f., z. V. a. MÉLIQT.JE.
verstaat van alles wal, hij drijft allerlei zaken. I 1
Mélicéris, m. [Mid.] Honiggezwel n.
a les dents m -es, zijn tong slaat dubbel (van iemand,
Mélicerte, m. [H n. ]Soort van dagvlinder m.,
die te veel gedronken heeft en daardoor stamnert). soort van siciliaansch schaaldier ii.. me Ii cel r t a 1.
zijne
strengen
verin
paard,
dat
- Cheval rn-,
Méliebryse, m. [Anc. minér.] Honigkleurige
11

--

ward is.
Méléagre, ni. [H. n.] Meledger rn., naam van

to/maas m.

Méléna, IIIéIène, f. [Md.j Zu'arte ziekte,
uitwerping van zwarte sloffen am eiw n a f. [Bot.) Soort van anemoon f.•- MéIévaagojue,

itIit-oeca, Mélieoquie, z. KLEInER.
Mélit'.-ate, ,n. )Ant.j !lonicmu'ate? II.
Mélide, f. IVétér.] Snot f. (als ezelsziekte).
Mélie, f. [Bot.] , z. MELIA. - [Mar,, Corn.],
z. al/ills.
Mhliei-, m. [Vign.] Soort van wittewijndruiff.
Mélilithe, m. )Minér.] !irni.steen m., cccie
honiggele vc'lkanisc/me steensoort (onderscheiden van
MELLITHE).
Mhlitot, rn [Bot.] .tioniqklaver, steenklaver f.
M- ffi ,
gewone honiok/aver (niet ccle bloemen).
M- vulgaire,
witte honir,klaver (met witte bloemen).
'
M- égvptien, Z. ALCHIMELECH.
MéIirnèJe, in. 1 Bot.), Z. V. a. API.
Méline, f. [Ant ] Md/icc/ic aarde I., witachtiqe
of aschqraauwe aluinaarde , lol sclmildem',rverwen
qebrs.iikt, in ei li n urn n. (van 't qrieksche eiland
Melos).
Mélinet, m., Z. CERINTHE.
Méliiiite , f. [Minér.] Leveropaal, piksteen,

een doen. - hi- des cheveux, du Ill, des éclieveaux, haren, garen, strengen in de war maken.
M- qn. dans une affaire, iemand in eene zaak

Mélivaim, in., Z. V. 0. MEIINE. - [Bot.] Soort
van so/ic f. - [Pharm.] Kwebloemen -olie f.
Méios-at, M. [Corn.] Bolognelser organsyn of
kettinozijde f.
1 éIioration, Mélio, -ei-, z. .kMEI.IOR—.
MmIiphage, arij. (H. n.] Ian hon/p of blocncen.rap levend. .-. Méliphages of Méliphagides , m. Pl. Honireters m. pl , geslacht van
dunsnavel[qe voqel.c , die op 't bloemensap azen.
Mhlique, f. [Bot.), z. v. a. BLE PAIlB[J. -

eene gespikkelde schubs/ung; van een' européscimen
vlinder; Von eene schoone schelpsoort, - 'Bot.],
z. v. a. FR1T1LAthE. -- Méléagride, Mélé

agi'is, rn., Z. I'INTADE.

Méée, f. [Mil.j 1 landgemeenschap f., hevig,
hardnekkig gevecht of tie/fen, krijsqedrang ti.
Sanglante rn-, bloedig treffen n. Se jeter dans la
ni-, zich in 't gedrang, in 't midden der strijdenden
werpen. - Vechtpartij, klopparlj , handgemeenschap t. (tusschen burgers): II a perdu son cm
peau dans Ia in-, hij heeft zijn' hoed in de vechtpartij verloren. - (fig. el fain.) 11ev/ge twist, hooggaande woordenstïjd ni., (farn.) ruzie 1.: .1e me
tirni de Ia rnèlée, ik maakte mij uit de voeten,
uit het C edranq.
-

-

Mé1iiie1te, L Z. V. Cl. CARDAMOME.
,

adj. , Z. MELANAGOGIJE. - Mé1énoi-rhsgie, t.
Braking 1. van zwart bloed.
MêIei, v. a. Mengen, vermengen, ondereen
mengen: M- les couleurs, de kleuren menoen. hile min. den wijn vermengen, vervalschen. M- le yin
avec 'eau, den wijn moet looter vermengen. hi- Iiverses sortes de fleurs dans no bouquet, verre/dilende soorten VOfl bloemen in eenen ruiker onder-

wikkelen. Dieu a meld Ia peine nu plaisir, God

heeft lijden met vreugde vermengd, gepaard. hi-

I'agréable ui lulile , het aangename met het null/ge vermoenren, veree'nigen. Ce juge mele Ia do u ceur h Ia sévéritm., deze regtec' vemeeniot. Poort,

verbindt zocht/meid mel streng/meid. Elle mela ses
larmes aux miennes, zij mengde hare tranen met

me/inlet ii.

Pare/anus n.

Mélis, m. [Mar.] Meli.rdoek n., voort van zeildoek van Angers. M- double, simple , mnorszeilsdoek. branizeilsdoek. . - [Co rn .) oeli.c.cuiker f.,

eene bi'oodsuiker.roort, minder dan raffinade. -

[H. n. ] . Z. V a. BLAIREAU.
Mélismatiqne, adj. [Mus. anc.] Met gezang-
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versiering, zoodat op ééne lettergreep van den tisch. - Mélodrainaturge, rn Schrijver en.
tekst verscheidene toonen gezongen worden, me- van melodramaas. - Mélodrarne, en. [Litt.}
Tooneelstuk 1. met begeleiding van muzijk, in 't
t is m at i 5 ch.
Mélisse, f. [Bot.] Bijenkruid, bijenblad, ci- welk de woorden, die bij intervallen van de muzfjk
begeleid
worden, enkel gesproken, niet gezongen
n.,
metroenkruid n., honigbloem f., melissekruid
lisse f. (ook citronelle, herbe au citron, citro worden, m e 1 0 d r d m a n. - (iron.) Hëros de en-,
geheeten). - {H. nj, z. v. a. ABEILLE. --natie melodrama-held rn., iemand, die altijd overdreven
gevoelens uitdrukt, die steeds van dolken, vergift,
Mélissographe, m. Bijenbeschrijver m. - Mé
1issoraphie, f. Natuurlijke historie der bijen. zelfmoord enz. spreekt. - [Mus.] Ieder muzijk-ge- Mefissophage, adj. Jionigetend. - Métis- deelte, dat door 't orkest wordt uitgevoerd om de
gevoelens des sprekers op het tooneel uit te drukken.
so hylle, adj [ Bot.] Met melissebladeren.
Méloé, en. [H. n.] Johannis-kever rn.
Welit,agre, in. [ Méd.] Zemelachtig uitslag n.
Mélographe, en. Notenschrijver, muzijkschnij- Mélitagreux, euse, adj. Met zulk uitslag
ver m.; notenschrjfmac/tine 1. - Mélograbeltebd.
Mélite, f. [Bot.] Kruisbloem f., melisseblade- phie, f. Het noten- of muzijkschrijven. - Méloren n. Vi. - [H. n. ] Garnaalsoort f. (pil f. graphique, adj. Notenschrjvend , m e to g r aMélitènie, f. Pharm.] Honqkoelje n., honig phisch.ton).
Mélolonthe, en. [H. n. ] Meikever en. (hanneMélitite, z. MEL1LITHE.
Mélornane, en. et f. Hartstogteljk beminnaar
Mélitophiles, m. p1. [H. ii.] Bloembijen t. pl,
of liefhebber m., overdrëvene beminnares of liefbloemkevers m. p1.
Méliturgie, 1. [H. n. ] Nijverheid, kunstvljtf. hebster van de muzijk. - Mélomanie, f. Overdreven zucht voor de toonkunst, muzijkzucht 1.
der bijen; z. V. a. MELLIF1CATION. - Méliturgi
Melon, rn. [Bot.] Meloen rn. NI- canteloup, z.
que, adj. Daartoe behoorend.
Meliatide, f. [thijs j Eiwitschijfje n. met sui- CANTELOIJP. hi- d'eau of Pastéque, watermeloen.
- [Minër.] M- pitrilld, fossile of da mont Carmel,
ker en oranjebloesem.
z. v. a. MELONITE - [Méd.] Meloen- of appeloog n.,
Mellate, m., z. MELLITATE.
Me ll éoté, m. [Pharm.] Met honig bereid poe- eene appelvormige uitzakking van den regenboog
der n. Metiéoliqtie, adj. [Pharm.] Met ho- des oogs. - [Perr.] Pruik-foedraal n., vneloenvormiqe pruikendoos 1. op reis.
(kauwoerde t.
nig bereid.
Méloisée of Méloiinée, f. [Bot.] Soort van
Meilet, m. [Hort.] Soort van vijg f.
Mélongène, f. , Z. AUBERGINE.
Meiller, m. [I-I. n. ] Derde maag f. van de
Meloulde, Melonidie, 1. [Bot.] Meloenachherkaauuende dieren.
Meilifère, adj. [H. n., Bot.] Honigvoorthren- tige vrucht. - Melouifère, adj. Meloendragend; honigdraqend: Insectes m-s, of als subst genrl of -voortbreneend. - Meloniforme, adj.
M-s, honqevende, honijvoor1brengende insecten n. Meloenvormig. - Melonite, t. [Minér.] Meloenp1. - Plante m-, honiqqevende , honigdragende steen, versteende meloen, m e I o n i e t en. - Meplant. - Meltifleation, f. [ Econ. rut'.] Honig- lonné, e, adj. Naar den meloen gelijkend, meloenbereiding f. (der bijen). - Mellifique, adj.[$-I. n.j achti,çs.
Melonnée, t., Z. MELONEE.
.Honigmakend: Abei ll e m-e, honigbij 1. - Meili11.1, e, adj. Honigrijk. - t (lig.) Honigzoet. laf:
S Nielonnier, en Meloenverkooper in. — MeMel- lorbnièi-e, f. Meloenbed n., meloenbak en.
Paroles m -es, honigzoete woorden n. p1.
Mélope, en. [H. n.] Soort van lipvisch, mëlifluiité, f. [Didact.] Honiçjtelend vermogen n. S ( fig.) Honlijzoetheid, lafheid f. van stijl. - Mel- lopus M.
Melopée, f. [Mus. anc.] Vervaardiging van
lilite, Z. MÉLILITHE.
Mellitie, f. Honigwesp, graafwesp f., vliesvleu- de melodie voor een lied; kunst f. of regelen opt.
der
toonzetting.
draadvormige
voelsprieten.
gelig insert met
Mélopéponite, t., z. v. a. MELONITE.
anuf.j Breede kant t., met goud- of zilverdraad
Mélophage, en. [H. n.] Ongevleugelde luis2orwerkt. - Meiliphage, Meiliphagides,
vlieg 1.
Z. MELIPH— . -- Mellissographe etc., Z. MEMélophare, en. [Mus.] Soort van verlichte
LISS—. - Mellisuge, adj. [H. n. ] Honipzuigend
(van insecten). - Metlitate, in. [Chirn.] Honig- muzijic-lessenaar, tot het geven van serenaden. steenzuur zout n. - Me il ithe, m. Honigsteen rn., Mélophore, en. [Mus.] Soort van guitar 1. met
eene Iioniqgele steensoort. honigsteenzure leemaar- een' blaasbalg. - Méloplaste. m. [Mus.] Naam
de f., mellie t ni. —Mellite, adj.[H. n.]Honi.qma- eener in Frankrijk door Galin uitgevonden leerkend. - MELLITES, rn. pt. 1 lonigbijen f. p1. - MEL- wijze in de toonkunst. - Muzijkhord n., waarop
de leermeester de toonen aanwijst, die door cie
LITE. 111. [Pharm.j Honigsiroop. - Mellitique,
adj. [Pharm.]: Acide rn-, honigsteen-zuur n. - leerlingen qezonren moeten worden.
Mélose, 1. [Chir.] Het sondéren, het onderzoek
Melliturgie, f., Z. MELITURGIE. - Meilivore,
adj. Honie1end, van honig levend. - Als suhst. en. met de sonde.
Mélote, f. Schapenvacht t. (als voormalig klee.Honigvreter, honigdas m., een tot het geslacht van
den veelvraat gerekend dier in Zuid-Afrika (ook dingstuk van sommige monniken).
Mélothrie, t. [Bot.] Plant van 't geslacht der
ratel qeheeten). (cactus M.
Mélocacte, f. [Bot.] Meloendistel , meloen- kauwoerde. (voor 't oor.
Mélotis of Mélotris, en. [Chir.] Sonde t.
Mélochle, f. (pr. ch=k) [Bot.], z. V. a. CORM el nu (naam eener fransche stad) , Z. ANGIJILLE.
011011E. (nienne, Z. ARMENIEN.
Mélnrs.s (pr. —sure) en. [H. n. ] Honigbeer rn.
M1oe1iite, 1. [Minér. ], z. v. a. Pierre arrnMélusiiie, f. ( fi g.) Twistziek, kijfziek wijf n.
Mélodica., rn. [Mus.] Een door Stein in 17I0
uitgevonden orgelwerk n. in de gedaante van een' (naar eene toovergodin uit de volkslegende).
Méinarehure, I. [Mardcli. ] Misstap en., verkleinen vleugel.
Milodie, t. [Mus.] Aangename toonopvolging 1. stuiking t.
Membran, ni., z. MEMPdION.
of toongang IlL, zangwjjs, wijs; - zoetluidendheid,
Membrane, f. [Anat., Bot.] Vlies n. —[Anat.]
welluidendheid, m e I ( d i e f.: Cet air a beaucou
de en-, er is veel melodie, eene liefelijke toonopvo - M-s rnuqueuses, sljmvliezen. M- séreuses, weivileping in dat zanjstak. - Les rn-s de Beethoven, zen. 1111-s fibreuses, spieivliezen. - [Tech.] Boekde moelodien van Beethoven. - La rn- des vers Ie binders persplankje n. - Membrané, e, adj.
Racine, de zoelcloejjendheid, welluidendheid van Vliesvormig, als een vlies uitiebreid. - MewBocines verzen. - iiélodieusemeiit, adv. Wel- branetix, euse, adj. Vliezi.q, vlii .cachtiq. luidend, op welluidende wijze. - Mélodieusx, MemI)ranifolié, e, ad.j. 11101.] Mel vlieziqe
lease, adj . IVellaidend, zoetluidend, we/klinkend, bladeren. - Memhraiiiforme, a dj. [Anat.]
aangenaam, zangerig: Soos en-, welluidende too- Vliesvormig. - Meenbeanin, e, adj. [ H .
nen en. p1. Voix m-ieuse, liefelijke, weiklinkende Vlie.caardiq, vliesvorrrti.q. -- Menihi -an iiie, t.
stem f. - Mcodique, adj. Tct de melodie be- (ve'rklw. van rnerni)rar.e) [Anat., Bot.] Vliesje n.
Meiiibre, m. [Anat.] Lid, liechaanslid n. Les
hoorend, melOdi.cch. - Meiodiqneiuent,
ode. Op inelOdische wijze. - Mélodiste, rn. rn -s lu corps hurnain , de leden n. p1., ledematen 1.
Toonzelter van ?nelorlin; vurig liefhebber van me- p1. van 't inenscheljjk liqehaam, inz. armen en
beenen. -. Membre viril, mannelijk lid n., roede 1.
lodien, melodist en.
Mélodramatique,odj. Naar den aard of in -. ICuis.] M- de mouton, seliopenbout en. Les
den vorm van een melodrama, m e 1 0 d r a m a- quatre rn-s dun dindon, de boutjes en vleugels van
-

-

-
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een? kalkoen. - ( fig.) Lid, medelid n. (van een
staatsligchaam, van een' staat, van een genootschap,
van een gezin, enz ) La Pennsylvanie est tin rn-

fait, zelfs dan als hij 't gedaan hadde, al hadde hij
het ook gedaan. Les rois, les plus sages rn-, sont
souvent trompés, de koningen, zelfs de wijsste,
worden dikwijls bedrogen. J'ai lout a craindre de
leurs iarrnes , de leurs soupirs, de leurs plaisirs
m-, ik heb alles te vreezen van hunne tranen, van
hunne zuchten, ja ook van hunne vermaken. lm MEME (met ètre, mettre, laisser), toe. adv. in
staat, in de gelegenheid: Vous êtes ii rn- de servir
votre arni, gij zijt in staat, inde gelegenheid uwen
vriend van dienst te zijn. Je vous rnettrai, laisserai a rn- de faire, ik zal u in staat stellen, de gelegenheid geven, vrijlaten om dit te doen. - ( fam.)
Boire h m- Ia bouteille, le seau, uit de /l,esch
zelve, uit den emmer zelven drinken. - DE MEME,
TOUT DE MEME, toe. adv. Op gelijke wijze, eveneens, evenzoo, desgelijks: J'avais pensé de m-,
tout de 111- quo vous, ik had eveneens, juist zoo
als gij gedacht. -DE MEME QIJE, toe. conj. Gelijk,
eveneens als, zoo. De rn- que le feu éprouve lor,
de am- l'adversité éprouve I'laornrne courageux,
gelijk het vuur het goud beproeft, zoo ook beproeft
de tgenspoed den moedigen mensch.
MEME, mu. [Jeu) Zeker bi(jartspei, waarbij men
den bal der partij regtslreeks moet maken (in een'
der zakken slooten) zonder band te raken: Je
jouerai le rn- et vous le doublé, ik zal op le mêrne
en gij op doubléren of over/malen spelen. Faire son
joueur nu m-, partij's bal regtstreeks maken. (fig. et pol) ) Faire nu m-, bedriegen, beet hebben.
- z. ook onder MEIE. adj.
1' Mmernent, adv., Z. V. a. DE MEME.
Mémento, rn. (latin) (pr. me-mein-to) (eig.
gedenk, herinner u) Herinneringsteeken n.: Ja!
mis un rn- dans ma tabatière, ik heb een herinneringsteeken in mijne doos gelegd. - [Cath.] Gedeelte der mis, waarbij voor de afgestorvenen wordt
gebeden, memento a. )Plur. Des niéniento.)
S Mémtieté, f. (woord, door Voltaire voorgeslagen), z. v. a. IDENTITE.
Méiuin, Méiniaa, Mérninna, f. [H. n. ]
Ceylonsch 'muskusdier n.
Mernuoiiides of Mernnoniens, rn. p1.
[Myth.] Fabelachtige vogels in. p1., uit Memnons
assche geboren.
Mémoi re,f. Geheugen, herinneringsvermogen a.;
herinnering, geheugenis, gedachtenis f., aandenken n., memorie f. M- grande, fidule, groot,
sterk geheugen. M- labile, faible, infmdèle, slecht,
zwak, ontrouw geheugen. II a Ia m- sûre, hij
heeft een vast geheugen. Vous ayes courte m-, gij
hebt een kort geheugen. ill- locale. Z. LOCAL. (fain.)
M- de lièvi'e, een zeem' zwak, los ge/teugen. M- artificielle, z. V. a. MNEMOTECHNIE. Cda mest
échappé de m-, dat is mij ontgaan, dat ben ik vergeten. Rernettez-lui cela en rn-, breng hem dit in
gedachtenis, herinner hein (lit. Se remetire en rn-,
zich weder herinneren. Repasser qe. dans sa in-,

de In republique des Etats-Unis, Pennsylvanii is
een ti d van de republiek tier Vereenigde Staten.
M- de Ia Chambre des députs, de I'Institut, lid
van de Kamer der afgevaardigden, van het Instituut. Les rn-s dune société, de leden van een genootschap, gezelschap, maatschappij. Ii était trait
comme Un des rn-s de la familie, hij werd als een
der leden van 't gezin behandeld. - C'est un mpourri qui l faut retrandher, 't is een bedorven,
verrot lid, dat afgesneden moet worden (van een'
persoon, die een gezelschap onteert). - [Aigèb.j
Les rn-s dune équation, de leden eener vergelijking.
- [Arch.] La frise est un m- de I'entabiement,
de fries is een deel of lid van het taflement. Le
in -s dun édifice, de deelen of leden van een gebouw. - [Bias.] Vogelkiaauw m. (van.'t ligchaam
afgezonderd). - [ Gram.] Les rn-s dune période,
de leden van eenen volzin, - [Mar.] Ms, in/iouten n. pl. (côtes), - Membré, e, adj. Geleed.
Bien in-, goed geleed, met welgevormde, welgeevenredigde leden.
fBlas.] Gepoot (als de beenen eens
vogels eene andere kleur dan 't lijf hebben).
iltembret, rn. [Tech.] Kleine dikte aan 't einde
van eIken spoorschenkel.
Membrette, I [Anat.], z. v a. ALETTE.
iIIembriHe, f. (vulg . ), z. v. a. CO1NG.
I Membriolet, m. (verklw. van rnernbre)
Klein lid a.
Membru, e, adj Grof, zwaar van leden. Un
homme gros m-, of als subst. (fam.) Un gros ni-,
een grofgebouwde man.
Membi-itie, f. [Anal.] Gezamenlijke leden n.
pl.: Cette jeune femme a Ja m- très-délicate, die
jonge vrouw heeft zeer tengere leden.— [Ienuis.]
Raam, paneelraam n. Les panneaux de cette menuiserie sont dun pollee, et les rn -s de deux pouyes, de paneelen van dit schrijnwerk zijn van één'
duim, en de ramen van twee duim dik. - [Corn. ]
Maat f. voor brandhout in de havens. - ['Vlam'.]
Inhout n., inhouten, spanten n. p1. Bols de m-,
hout, dat geschikt is, om tot in/buien van een
schip te worden gebruikt. - [Tech.] , z. v. a.
MEMBRANE.
Maiie, adj. Zelfde, eigen, een en dezelfde of
hetzelfde; eenerlei, oelijksoortig: Le rn- habit, hetzelfde, het eigen kleed. La m- piante , dezelfde
plant f. Les rn-s raisons, dezelfde redenen 1. p1.
Son denture nest plus Ja in-, zijn schrift is niet
nicer hetzelfde. Pierre et Céphas, eest le mapôtre, Petrus en Cephas is een en dezelfde apos
tel. Deux animaux de rn- espèee, twee dieren van
eene en dezelfde soort. Donnez nous da m- via,
geef ons van denzeifden, van ge/ijken wijn. On
vous fern ie rn- traitememit qu' lui, men zal u
op gelijke wijs (op dezelfde wijs, eveneens) als hem
behandelen. - Somtijds wordt het subsi. verzwe- zich iets herinneren, aan iets terug denken. Je
gen: Elle nest plus Ja rn-, zij is niet meer dezeif- Wal point de rn- de cela, ik herinner mij dat niet.
de. Ceia revient nu ni- (résullat), dat komt op Jeu al encore Ia m- récente, het is mij nog ver.cch
hetze//de neder. - Het staat ook zonder lidwoord in 't heheucen. Je conserveral Ia In- le os ldenonmiddellijk achter persoonlijke voornaamwoorden, faits, ik zat uwe weldaden in gedurige pedac!mtenis
om den persoon of de zaak met meer nadruk aan houden. Je vous en rafraîchirai in m-, ik zat 't es
te duiden; ook achter zelfstandige naa m woorden moeder in gedachtenis brengen, es herinneren. Rapniet gelijk oogmerk, of om eene hoedanigheid in pele z un peu votre rn-, rappeiez en voice m-,
den hoogsten graad aan te wijzen, en beteekent denkt een weinig daaraan terup. N'avez-vous point
dan: zelf, zelve: ie dis queiquelois en nîoim- , ik al- de i'avoim' vu? herinnert ij u niet hem gezien
zeg somtijds in mij zelven. .1e l'ai vu moE-rn-. ik te hebben? II en sera in- ii jamais, men zal dit in
heb het zelf (ik zelf heb het) gezien. II se ioue lui- eeuwig aandenken be'wuden, men zat zich dit steeds
herinneren. U a fait des ehoseQ dignes de ni-, hij
m-, hij zelf prijst zich (niet een ander prijst hein)
Ii me lone soi-rn-, hij prijst zich zelven (hij prijst heeft gedenkwaardipe zaken gedaan. Rear i quatre,
geen' anderen persoon). -- (Lee.) Être soi-rn', zich de glorietise ni-, !-len(lrik de vierde, roenirjker,
gelijk buijeen, zijn karakter n/ct eer/oor/enen. Faire roemwaardiger edachtenis. De in- d'homme on
une chose de soi- in-, iets vrijwillip, uit zich - zelven, na vu rien de semblslde, hij menschenyelleu(en
uit eipen aandrift doen. Cda s'entend de soi-m-, heeft main niets dergelijks pezien. A l'i,nmortelle
dat spreekt van zelf. Les rn;movai princes nuisent m- de N., ter eeuuiqe gedachtenis 510fl N. 0cm
plus par l'exernple que par leurs fautes rn -s , de ëleva un monumenten rem- de vet évènement , men
slechte vorsten, schaden meer door 't voorbeeld dan rihtte een gedenkteeken 0/) ter terlachtenie van, dat
door hunne fouten ze/ven. - Cet homme est la voorval. La m- du juste sein élernelle, het aanbonté in-, die man is de goedheid ze/me, de goedheid den/een, de naam des regtvaardiren zal eeuwig
in persoon. Ces flues sont les Grhces rn -s, die blijven. ii ne faut pas léchirer (noircir) in in- des
meisjes zijn de Grati ë n of Bevalligheden zelven, forts, men roost de nagedachtenis, den naam der
zijn ,hoogsl her o /lip.
dooden niet lacteren, sehenden. Sa in- sera iouMEME. mlv. Zelfs, ja zelfs, ook: Les hommes, jours en I)'nédiction, zijn aandenken zal altijd in
les anirnaux, les plantes m- sont senil)les aux zegening blijven. Purger, Réhai)iiifer Ia in- dun
bienfaits, de menschen. iie dieren, zelfe de planten dsfmmnl, 'ei aandenken, den goeden naam eens aloezijn gevoelig voor weldaden. Quand mu- ii l'aurait storvenen zuiveren, in eer herstellen. - [Coin.
-
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Fin.] Pour m-, voor memorie, ter herinnering
(woorden, die men bij zékere artikelen plaatst, welke
enkel vermeld, maar niet in rekening worden uitgetrokken) . - [ Myth.] Godin van 't geheugen,
Mnemosyne. - [ Poés.] Les flues de M-, de dochters van Mnemd.cyne, de muren of zanggodinnen.
Temple de rn-, tempel m. der nagedachtenis, der
onsterfeljkheid (die ondersteld wordt de namen
der groote mannen te bewaren).
MÉMOI
RE, m. Schriftelijk opstel ter herinnering
of inlichting, herinneringsschrift, p r a m e rn O ria n., memorie t. Jjonnez-moi un petit m
de votre affaire, si vous voulez que je men occupe, geef mij een beknopt opstel, eene memorie
van uwe zaak, zoo gij wilt, dat Ik er mij mede
bëzig houde. Dresser un m-, een herinneringsschrift
opmaken, een schriftelijk opstel van iets maken,
iets zakelijk in schrift brengen. - [Jur.J , z. v. a.
FACTUM. - Rekening, opgave, lijst, nota f., staat m.
M- de frais, de dépens, rekening, opgave van onkosten. Le marclmand ma déjà envoyë son m-,
de koopman heeft mij reeds eene nota of rekening
zonden. - M- d'apothicaire, z. APOTHICAIRE. erhandeling f. over een wetenschappelijk, historisch, letterkundig onderwerp, z. v. a. DISSERTATION. - MEMOIRES, M. p1. Gedenkschriften, gedenkboeken, merkwaardige beripten n. pl. , gedenkwaardigheden f. pl., geschiedschriften n. p1., waarin de vervaardiger bij voorkeur zeifbeleefde voorvallen heeft opgeteekend, dagboek n. over merkwaardige personen en gebeurtenissen; verslag. berigt n. van de verrigtingen van een geleerd of letterkunfliq genootschap. Les m- de Sully, de gedenkschriften van Sully. Cet hictorien a travaillé
sur de bans m-, die geschiedschrijver heeft naar
goede berigten gewerkt, uit goede bronnen geput.
Mémorable, adj. Gedenkwaardig, merkwaar
dig. Une action m-, eene gedenkwaardige zaak. II
na rien fait de m-, hij heeft niets gedenkwaardigs
gedaan. 11 prononca ces paroles rn-s, hij sprak
deze merkwaardige'wo rden. - Mémorablement, ado. Op gedenkwaardige wijze. - Méniorauduni, ni. (pr. —dome) Aanteekenboekje,

V

-

memorie-boekje n. - Soort van diplomelti'che no-
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onheilspellende, donkere toekomst f. - Menace, t.
Bedreiging, dreiging I., (fain.) dreigeménten n. p1.
Ii me fit des m-s, ii usa de in-s envers mol,
hij gebruikte bedreigingen tegen mij. Pensez-vous
rnpouvanter avec, par vos ni-s? denkt ge mij
door uwe bedreigingen, dreigeminten te verschrikken, vervaard te maken? - Menacer, v. a.
Dreigen, bedreigen. M- qn. de l'oeil, de Ja main,
avec Ia canne, iemand met het oog, met de hand,
met den rotting dreigen. - Ook zonder voorwerp:
Il jute, ii menace, hij vloekt, hij dreigt. - (fig.)
Les eiinemis nous menacent dune invasion, de
vijanden bedreigen ons met eenen inval. Lair nous
menace dun grand orage, de lucht dreigt ons met
een zwaar onweder. Ce bâtiment menace mine,
dit gebouw dreigt in te storten. - (poit.) Des
montagnes qui menacent le del, hemethooge bei-gen m. p1. - (iron. et fam.) Hoop geven: 11 nous
menace d un grand repas, hij geeft ons hoop op
eenen grooten maaltijd. - (Prov.) Tel menace qui
a grand peur, ineniijeen dreigt, en vreest zelf. SE MENACER, V. pr. Elkander bedreigen. lis se menacent des yeux. - Het part. passé is ook adj.
Homme menacé dun grand malleur, met een
groot ongeluk bedreigd man. Pays m- de guerre,
met oorlog bedreigd land n. Nous sommes rn-s
dun lung hiver, wij hebben een' langen winter te
vreezen. - Meiiaceiir, in., -euse, f. Bedreiger m., bedreigster t. - t Menaceux, euse,
adj. , z. v. a. MENAÇANT.
Métiade, f. [Myth.], z a. a. BACCHANTE.
Menadure, t. [Jur. anc.], z. v. a. ASSIGNATION; AJOURNEMENT.

Ménage, m. Huishouding 1., huisbestuur, huisbewind; huishouden; - huisgezin; - huisraad n.,
inboedel rn.; - huishoudeljkiteid, spaarzaamheid f.
in 't huishouden. Tenir, Se mettie en rn-, eene
huishouding hebben, beginnen. M- lden rigid, goed
geregelde huishouding. M- de garcon, vrjgezellenhuishouding. C'est nfl vrai gonifre que le m-,
't huishouden verslindt veel. Ma femme entend
bien le m-, mijne vrouw verstaat het huishouden,
het huisbestuur zeer goed. - Mettre une flue en

rn-, eene dochter uithuwelijken, in een huishouden

Its font bon, niauvais in-, zij leven,
ta 1., die den toestand eener zaak, de regtvaardi zetten.
van de door een kabinet aangenomen houding,-gin huizen goed, slecht met elkander. - Il y a quatre
maatregelen enz. kort en bepaald opgeeft, memo rn-s dans cette maison, er zijn vier huishoudens,
r ándum n. - Mémoratif, ive, adj. (fam.) huisçezinnen in dat huis. - Cette servante tient
Gedachtig, indachtig: Soyez en m-, sit vous plait, son m- bien propre, die meid houdt bet huis, het
wees er indachtig aan, denk er aan, als 't u huisraad, den inboedel regt zindelijk. Sacheter
belieft. - Mémoilal, rn. Gedenkschrift (z. v. a. Un m-, het noodige tot eene huishouding, een' inMÉMOIIIE, rn), inz. verzoekschrift n.; diplomátischs boedel aankoopen. - II vit avec grand rn-, hij
nota der hoven van Rome en Spanje tot voorschrift leeft zeer zuinig, houdt zeer zuinig huis. - Vivre
in eene zaak, memoriaal n. On a adressd pin- de ni-, zuinig leven of huishouden; - (iron.) zijn
sieurs mémoriaux au pape, men heeft den paus huisraad verkoopen om te leven, van zijn huisraad
verscheidene verzoekschriften toegezonden. On a teren. - Pain de in-, huisbakken brood n. Toile
prisenté un m- an conseil des Indes, men heeft de m-, huislinnen n. Liqueurs de in-, huisdranken, zelfbereide dranken i n. p1. - Femme de m-,
den Indischen raad een memoriaal voorgelegd.
B(j uitbreiding: Bijzonder historisch gedenkstuk, huishoudster, waarneemster eener huishouding. M-, Economie de bouts de chandelles, Z. BOUT. dagboek
het
dagboek n. Le rn- cie SainteHilène,
van Sint-Jlelenû, dagverhaal van Napoleons we- (fam.) Ii a III- en viiie, hij houdt er eene gekadervaren, gesprekken enz., tijdens Zijne gevangen- merde, eene bijzit op na. -- (Loc. prov.) 11 ny a
schap op dat eiland. - [Corn.] Kladboek, herinne- qu'un m- de paté, er is met die twee maar din
rinsboek, m e ret a r i a a I n. - Titel van verschil- huishouden bedorven (van twee even weinig deugende echtgenooten). -- Ménagé, e, adj. (en
lende fransche dagbladen: Le rn- bordelais, de lai
part. passi van rnmnager): Les biens rn-s dans
de Ja Scarpe. - [Théol.J Gedachtenis, her--me,
innering f. L'Eudharistie est le m- de Ja passion notre jeunesse, de in onze jeugd gespaarde goede1e Jisus Christ. liet heilig avondmaal is de ge- ren n. p1. Santé bien m -c, behoorlijk in acht gedachtenis van 't lijden van J. C. - [Ft. de France] nomene gezondheid f. - Méiiagement, in. OmMémoriaux, registers ran de rekenkamer, gedenk- zigtigheid, voorzitiqe, omzigtie behandeling, beboeken n. p1. , waarin de open brieven des konings hoedzaamheid, verschooning, inschikkeljkheid f. H
werden afgeschreven. S MEMORIAL, E, adj. Het faut s'y conduire avec in-, uien moet daarbij met
geheugen betre/fende- Aritlimitkue m-e, rekenen n. omzigtigheid te werk gaan. Sa constitution demande tieancoup de m- , zijne ligchaamsgcsteldheid
uit het hoofd. Colonne in-, gedenkzuil f. Mé
niolialiste, m. Schrijver van gedenkschriften. - verei.ccht veel omzigtigheid, voorzorg. Dire Ia verité
sans aucun m- , de waarheid zeggen zonder eenige
met
Geheugenrijk,
adj.
Mérnoiieiax,
ieuse,
S
verscliooning. II le traita sans ni-, hij behandelde
geheucen beaaafd.
Memphiti, f. of Memphitis, rn. [Minér.] hem zonder inschikkelijkheid. - Le m- des esprits
Zwart en wit gestreepte verscheidenheid van den est quelouefois difficile, de leiding der gemoederen
onyx (naar de eqyptisehe stad Memphis benoemd); is somljd.c oweijelijk. (Deze beteekenis is verouderd.)
- II na point de m- (lans sa maison, er is geene
somt van onyx-acoot. meinphiet m. - Met,i
hitiqie, adj. Meinphitsch: Pierre m-, memphi- spaarzaamheid in zijn huis. (Deze beteekenis komt
weinig
voor.) - Ménager, v. a. Sparen, bezuirneïnphitische
dans
m
ische steen m. Danse m-,
nigen, met overleg, niet zuinigheid gebruiken; een .ctotioe krjgsdans der Ouden.
Menagant , e , adj. Dreigend, bedreigend: verschoonen, ontzien, zorg dragen voor, in acht
nemen; -- met omzigtigheicl behandelen of te werk
'T0ÎX, mine in-e, dreigende stein f. , dreinend gelaat n. User de termes rn-s, dreigende uitdrukkin- gaan: - wel leiden of besturen; - bezorgen. vergen gebruiken. - Un avenir m-, eene dreigende, schaffen, aanbrengen. 11 ménage ce qu'il peut dans
-

-

-

-

-
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M1NAGER
sa maison, hij spaart in zijn huis, wat hij maar
kan. Ook zonder voorwerp: Ii ménage pour sa
vieillesse, hij spaart voor zijnen ouderdom. VoWá
ma hoarse, ne Ja ménagez pas, daar is mijne
geldbeurs, verschoon, ontzie ze niet. M- sa sauté,
sa réputation, zijne gezondheid, zijn' goeden naam
in acht nemen. M- son tenips, zuinig op zijn tijd
zijn. Ook: den regten tijd tot iets kiezen. M- sas
ses paro!e
s, weinig en met omzigti.qkeid spreken,
zijne woorden wikken. M- la modestie, in délicatesse, niets zeggen of doen, wat de zedigheid, de
kieschheid kon kwetsen. II ne ménage personne,
hij ontziet, verschoont niemand. M- ses chevaux,
zijne paarden verschoonen, ontzien, hen niet te
veel afmatten. M- les interets de qn., voor iemands
belangen waken, iemands belangen behartigen, niet
in de waagschaal stellen. (/1g.) II est dune humeur fâcheuse, ii faut le m-, hij is ligt geraakt,
men moet hein met omziptigheid behandelen, omziqtiq met hem te werk gaan. 11 ménagera bien
cette affaire, hij zal die zaakgoed aanleggen, leiden
of besturen. M- tine entrevuc entre les partis intéressés, eene bijeenkomst tusschen de belangheb
M- une pen--bedpartijnuwk,zoge.
sion, une surprise It qn., iemand eene jaarwedde
verschaffen, iemand eene verrassing bereiden.
Ce peintre ménage bien lombre et Ia lumière,
die schilder weet licht en schaduw goed aan te
brengen. M- nu escalier dans un Mtiment, eenen
trap in een gebouw aanbrengen. M- un terrain,
eenen grond zOO gebruiken, dat men er overal voordeel van trekt.
(Loc. fam.) Je n'ai rien a Inavec eet hotnme-lh, ik heb met dien man niets te
maken, niets uitstaande.
(Loc. prov.) M- Ja
chèvre at le chou, z. CHEVIIE. (Prov.) Qui veut
aller loin, ménage sa monlure, wie ver wil rijden,
verschoone zijn beest, wie iets lang wil bezitten,
ontzie het, verschoone het.
SE MENAGER, v. pr.
Voor zich sparen, wegleggen: 11 s'est ménagé du
pain pour sas vieux jours, hij heeft een stuk broods
voor zijn' ouden dag pespaard. Zich ontzien,
zich in acht nemen, zich wachten. II ne se ménage
point, hij ontziet zich niet. Se m- l)ien avec tout
Ie monde , zich met iedereen goed verdragen, niet
iedereen wel weten om te gaan.
Se in- entre
deux partis contraires, twee strijdige partijen te
vriend houden. Se m- avec qn., behoedzaam met
iemand omgaan- Elkander ontzien of verschoonen. Méiiager, ère, adj. Huishoudelijk, buishoudend. spaarzaam, zuinig. C'est une femme
rn -Ore, 't is eene huishoudelijke vrouw. Les jeunes
gens ne soot guère rn -s de jonge lieden zijn zelden
spaarzaam. ii deviant plus m-, hij wordt zuiniger.
(poit ) Main ui-ere. spaarzame,
Z. ook BOUT.
zuinige hand f.
MÉNAGER. ifi., -ERE, 1. Huishouder m., huishoudster f. Ella est bonne m -ère,
II est bon m- du
zij is eene goede huishoudster.
temps , hij gaat zeer spaarzaam met den tijd om,
hij gebruikt hem nuttig. Qu'il soit meilleur m- de
sa santé, laat,hein zijne gezondheid meer in acht
nemen.
1%IENAGERE, f. Huishoudster 1., dienstbode, die de huishouding waarneemt. (fam.) Ma
m-; Notre m-, mijne vrouw.
Ménagerie, f.
Diergaarde f., dierentuin in., dierenpark 0.; gezamcnlijke dieren eener dier gaarde, verzameling van
allerlei vreemde en zeldzame dieren in e n a p
[Econ. rur.] Fokkerij, kweekerj f. van
ne f.
Ménavee van vogels; hoenderhof m.
geur, m. -euse, f. (altijd in kwaden zin) Hij
of zij, die iedereen ontziet, die alle partijen wil te
vriend houden.(GOGUE.
Ménaogiie, m. [Méd.i, z. v. a. EMMENA
Ménais, m. [Bot.] Amerikaansche bornatieplant f.
Ménakanite, m. [Minér.] Titanium-ijzer
steen m., metallis c he steensoort, naar de vindplaats
I%lenakan in Cornwallis benoemd).
Meuant, e, adj. Leidend, besturend, voerend:
Les roues m -es des locomotives, (le voorraderen
der locomotieven (die de machine op derails houden).
Métiastasie f. [Med.] Baarmoeder-koljjk,
maandeljksch lijden n. bij ongeregelde zuivering,
menostésis f.
Mendiant, C, adj. Jlddelend, von aalmoezen
levend. Des gens ni-s, bëdelende lieden rn. p1., bëReligieux, Moine in-, b&lelmonnik rn.
delvolk n.
MENDIANT. fl1., -E, f. Bedelaar, schonijer rn.,
bédelaarster, bédelares, schooister f. Faire travailler
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les m-s, den bédelaars werk geven.
[FL. eccl. ]
Les quatre rn-s, de vier bédelorden (jakobijnen,
(ranciskanen, augustijnen en karmelieten).— {Cuis.}
Bédelaars-desserl n., naam van 4 ondereen vermengde gedroogde vruchten: vijgen, razijn
en, amendelen en hazelnoten. —Mei.dicité,f. Bédelstand m.,
bédetende armoede, bédelarj t., bideistaf, bédetzakm.
Etre réduit ft Ja m-, tot den bédeistand, bédetzak
gebragt zijn.
Dépot de in-, bédelaarsgesticht a.
Mendier, v. si. Bëdelen, om aalmoezen vragen: M- de maison en maison, van huis tot huis
bddeten. MENDIEI!, v. a. Bédelen, afbédelen, met
bidelen ophalen: M- son pain, zijn brood bedelen.
(fig.) M- des louanges, ons lof bédelen. M- lassistance, l'appui de qn. iemands hulp, ondersteuning afbidden, smeekend inroepen.
[Anc. prat.]
M- one saisie, une intervention, eene beslaglegging,
tusschenlcomst zoeken te bewerken.
Meidole f. [11. n. ] Soort van zeebrasem,
taxeer-visch m. m e n d o I a f.
Mendrague, f. z. v. a. MAD1IAGUE.
ders).
Mène, 1. [Fe e s.) Stel n. loogkuipen (hij zeepzieMené, e, adj. (en part. passé van mener):
Enfant m- par Ja Iisière, aan den leiband gevoerd
kind. Homme in- en prison, in de gevangenis gebragt man. Voiture bien m -a, Bétiment bien in-,
goed bestuurd rijtuig, vaartuig n.
Meneaii rn. [Arcli.] Vensterkruis n. Faux
m-, loos vensterkruis (dat niet met het kozijn verbonden is, maar met het raam opengaat).
Ménechmes, in. p1. [Pliilol. ] Naam van twee
sprekend op elkander ge/jkende tweelingbroeders
in een geljlcnamig blijspel van Plautus, menwchm en in. p1.
(lig.) Twee sterk op elkander gelijkende broeders of aan elkander vreemde inenschen.
In dien zin ook in 't enkelvoud: Trouver son
m-, zijn evenbeeld, zijne wederga vinden.
f Melt
nechn.élsnme, m. Volkomen gelijkheid f. tasschen
twee personen.
Menée, f. Heimelijke list of kunstgreep, kwade
praktijk f., sluwe streek, aanslag m. l'ai dicouert
ses in-s, ik heb zijne bedekte gangen, zijne sluipwegen, zijne kunslgrepen ontdekt Les gens a memploient des movens sourds at honteux menschen
van kwade praktijk gebruiken heimelijke en schandeljke miadelen.
[Véner.] Spoor n. van een
vlu,qtend stuk wild: Suivre Ja in- dun cerf, het
spoor van een vlugtend hert volgen.
Ce cliien
a Ia in - belle, die hond blijft goed op het spoor.
[Tech.] Greep f. van den tand eens rads)
Streek f. (tij 't ophalen of noppen der Ho//en).
tu
Kerkboek n. der grieksclie christenen, in
Wairr%^declingen voor de twaalf maanden.
Méiiéen, adj. m. (pr. mi -nd-em): Cercie in-,
maandcirkel in. van een' zonnewijzer.
Ménéliould (Sauce a Ja ainte-) [Cuis.]
Saus t. van boter meel, melk, peterselie, look,
laurier, sjalotten en truffels, saus a 1 a S a i n t aM é n éh 0 U ld.
Menei-, V. 0. Leiden, geleiden, voeren, brengen, midenesnen. 11 les a menés dans son javelin,
hij heeft hen in zijnen tuin geleid, qebrayt. M- un
cheval par Ja bride, eenpaard bij den tonni leiden.
Venez deinain chez inoi, et rnenez votre frère,
kom morgen bij mij, en breng uwen broeder mede.
M- une deinoiselle par Ja main, e.-ne juffer hij de
hand leiden. M- qn. en prison. iemand naar de
gevangenis voeren, brenpen. II mdlii tout son monde
avec lui, hij nam al zijn volk mede, 1Oct zich.
Menez-moi chez le pince, leid mijbinnen hij (ver
schaf mij toegang tol) den vorst. (fiq. et pop.)
M- qn. pal' 1111 cheinin oil ii ny a point de pierres,
iemand bij elke gelegenheid vervolgen, qeen rust
laten.
(Loc. Proc.) C'est on aveugle qui en
mOna (of conduit) on autre, Z. AVEUGLE. Ook
met een' zaaknaain tot onderwerp en zonder voorwerp: Ce cliemin mime an château, die weg leidt
(voert, loopt, gaat, brengt) naar 't kasteel. (fig.)
Cela ce mine b rien, dat leidt tot niets. dat loopt
op niets uit, dient nergens toe.
(Prov.), z. cuEMIN;
Z. ook LIS1ERE, LAISSE. Aanvoeren,
voeren; besturen, drijven, wennen; vervoeren. M
das gens de guerre an comt)at, krijgslieden tot
den strijd aanvoeren. z. ook BOUCHER1E, BAGUETTE,
BATTANT, BRANLE, DANSE.
M Ie deuil, den
ljkstoet voorop gaan. M les clievaux of le carrosse, de P(aPden of de koets inen'nen, rijden.
M- de front trois chevaux, met driepaarden naast
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elkander rijden. - Ook zonder voorwerp: Ce codier mène bien, die koetsier rijdt goed. --- M- da
bid au marché, koren naar de markt brengen, vervoeren. M- da bois par bateau, hout te scheep
vervoeren. - (Loc. fig.) M- mie vie honnête,
sainte, triste, scandaleuse, een regtsclzapen, heilig,
treurig, ergerlijk leven leiden. - M- grand deuil
de qc., zeer bedroefd over iets zijn, grooten rouw
over iets bedrijven. - Ii le mène comme ii vent,
hij bestuurt, leidt hem, zoo als hij wil. M- qn. par
Ie nez, iemand bij den neus leiden, voor den gek
houden, bedotten, foppen. II se laisse m- par ce
vaurien, hij laat zich door dezen deugniet om den
tuin leiden. L'ambition le mène, de eergierigheid
regeert, drijft, leidt hein. L'argent ne Ie rnène pas,
hij wordt niet door het geld bestuurd, het geld heeft
en vat op hem, hij laat zich niet omkoopen. M
goucernent un homme, behoedzaam met een' mensch
omgaan. M- qn. rudement, iemand ruw behandelen. Je vous rnènerai comme ii faut, Ik zal u ter
dege. braaf afrossen. M- beau , grand bruit de qc.,
groot leven over iets maken. M- de front plusieurs
affaires, vele zaken le gelijk drijven. Ce.tte femme
mime une terrible vie a son mar!, die vrouw maakt
een groot, vervaarlijk leven tegen haren man. M(of Conduire) Ia barque, Bien m- sa barque, z.
BAaQIJE. Le jeu, Ja débauclie, les femrnes mènent
bien loin, het spel, de losbandigheid, de vrouwen
leiden zeer ver, storten in groote ellende. M- grand
bruit, een groot geraas maken. - Cette provision
de beurre nous mènera jusqu'h Ia fin de l'hiver,
wij zullen met dien voorraad van boter den winIer wel uitkomen Cet homme mène grand train,
deze man voert een' grooten staat, leeft op een'
grooten voet. - Ii faudra bieri m- les bras pour
enfoncer ces pilotis, men zal de armen wakker
moeten roeren, om die palen in den grond le hefjen.
- Tech.] M- Ja table, de kaarten uitzoeken en
in spellen verdeelen. M- aux ciseaux, de kaartebladen met de schaai' bearbeiden. 4- boire, een belegsel of passement opnw4jen, zonder het strak aan
te halen. - [ Man.] Le pied qui mène, de iegler
voorpoot van 't paard. - [[liar.] M- on vaisseau
an câl)leau of an grelin, een schip op sleeptouw
hebben. SE MENEII, V. pr. Geleid worden, zich
laten leiden of besturen: Ces gens ne se mènent
pas aisément. - Elkander leiden: Souvent les
aveugles se mènent les uns les autres.
Méiiespasisie, f., z v. a. MENOPAUSE.
1 Iénesti'auder, V. n. Met de viool rondtrekken; in de Ia oegen op de viool spelen.
Ménestrel , m. Middeleeuwsch muzikant of
speelman, the de zangen der troubadours niet de
vedel begeleidde of de zangwijzen voor de liederen
dezer laatsten maakte, soms ook wel zijne eigen
liederen zong (maar dan liever chantère heette),
minstreel, menestreel, in Vlaanderen védelaar, in Holland vinder, spreker geheeten, later
afgedaald tot den rang van straatzanger en potsenm(Ikei' of goochelaar (jongleur).
Ménétrier, m. Slecht vioolspeler m. M- de
village, dorps.cpeelman m. - Weleer de naam van
ieder muzikant of instrument-bespeler. - (Loc.
pray.) II e$ comme les ménétriers, il na point
de pire logis que Ie sien, 't gaat hem als de speellui. die 't nergens slechter hebben dan thuis. 1- Méiiétrière, f. Instrument -bespeeleter f.
Menette, adj. f. (alleen in): Cest une soeur
m-, t is eene pilaarbijtster, eene fijnvrome, stenniste zus.
Meneur, m., •eiise, f. Geleider, l e fjonker,
leidsman m.; geleidster f. Voil le m- de cette
dame, dat is de leijonker van deze dame. d'ours. beerenleider. Son cocher est on many als
m-, zijn koelsier is een slecht voerman of rijder.
- M -euse, bezorgster der voedsterinoeders of minsen Ie Parijs; ophaalster van 't maandgeld voor
de le minne bestelde kinderen. - ( fig. et fam.)
Aanvoerder, raddraa(jer, belhamel in.: On a arrêté
les m-s, men heeft de beihainels gevat. - [Tech.]
ret- de cseaux. kaartebladsnijder m. M -euse de
table, kaartenuilzoek.cter (die de afg esneden kaarten lot spellen verzamelt).
Mtiaiaite, f. [Arch. ant.J Uitstek, balkon n.
aan den voorgevel. - Ok ale adj.: Colonne m-,
suit f. met eene soort van balkon daarop.
Méiiiautl,e, f., z. MENYANTIIE.
t Ménil, m. (pr. md -ni) Woonstede f.; ge-

-

,

hucht, dorp n. (nog overig in sommige plaatsnamen:

Ménilmortant, Grand -Ménil, etc.)
Ménilithe, m. [Minér.] Leveropaal (weleer:

blaauwe speksteen), eene verscheidenheid van den
half-opaal (inz. te Ménilmontanl bij Parijs), menilith m.

Ménille, f. [Papet., Impr.] , z, v. a. ETENDOIR.
- [Anc. mar.J Stuk hout, als handvatsel op een'

galeiriem gespijkerd.

Menin, m. [Iflst. de France] Prinsen-speelnoot; elk der 6 pages of edelknapen, aan de dienst
des dauphins verbonden. - (podt.) Les rn -s de la
mort, de fakkeldragers bij ljkstaatsin. Les rn -s
d'Hélicon, de goede dichters. - Menine, f. [El.
de France] Jonge eeredame bij de koningsdochteren.
Méninge, f. [Anat.] Hersenvlies n., inz. het
harde hersenvlies (dure -mère), m tin i n x f. - Bezinksel n. van den wijn in 't vat, eer de gisting
is ingetreden. - Méningé, e, adj. [Anat.] Het
hersenvlies betreffend: Artère m-e , hersen-slagader f. (Ook moyenne sphéno-épineuse geheeten).
- Méniugette, f. (verklw. van méninge) [Anat.]
Het dunne hersenvlies (pie -mère). - Ménliagine, f., z. v. a. ARACHNOÏDE. - Méninginite, f.
[Méd.] Ontsteking f van liet spinnewebsvlies. Méningite, f. [Med.] Ontsteking der hersenvliezen, inz. van de meninx of 't harde hersenvlies. Méningo-céphalite , f. [Méd.] Hersenvliesontsteking f - Méningo-gastralgie, 1. [Méd.]
Maagzenawljjden n., maagpijn f. - Méninogastriqiie, adj. [Méd.] : Fièvre m-, galkoorts f.
( fi dvie billeuse). - Méiiingogène, adj. [Méd.]
Vaische vliezen vormend. - Méni ugophylax , rn
[Chir.] Her.cenbeschermer m., een werktuig, vroe
ger bij de panborinq in gebruik. - Méningor
rhée, f. [Méd.] Uitstorting van vocht tus.cchen de

-

hersenvliezen. - Méningorrhéiqne, adj. Daartoe behoorencl. - Méningose, f. [Anat.] Beenderverbinding f. door vliesvormigebanden.
Méiiippé, e, adj. [Litt.j In den stijl der werken van Wlenippus (wijsger, die omtrent 300 jaren
vóór J. C. zeer bijtende hekelschriften schreef),
menippisch. Satire me, menippische satyre f.; ook de naam van spotschriflen, in 1593
tegen de hoofden der ligue in Frankrijk geschreven.
Méniseiiim, m. (pr. —ome) [Bot.] Maanvarenkruid n. (ook ménisse, ménisce en ménisdon gespeld).
Ménispermacé, t, wij., z. V. a. MENI5PER1114IDE. - Ménispei-inate, m. [Chim.] Maanzaadzuur zout n. - Ménispernie, to. [Bot.]
Maanzaad n. -. Méiiispertnées, f. p1. [Bot.]
Maanzaadgewassen n. p1. - Ménispernilne, I.
[Chim.] Een uit de levantsche bessen verkregen
alkali of loogzout n., in en isp ermine f. - Ménisperi.iiqe, adj. [Chim.]: Acide m-, maanzaad-zuur n. - Ménisperinoide, adj. [Bot.J
Maanzaadvormig, naar maanzaad Celijkend.
Ménisque , m. [Ant. gr.] Halvemaanvormig
sieraad n. - [Géom.] Halve m aanvormig cirkelstuk n. - [Opt.] Maanglas n., maan f., glas,
dat op de eene zijd
e bol en op de andere hol geslepen is, meniscus in. - [F!. anc.] Dekplaatf.
op de standbeelden (om ze tegen bezoedeling door
de vogels te beveiligen). - jBijout.J M-s, halvemaanvormige sieraden n. p1.
Ménisse, f. [Bot], Z. MENIsCIuM.
Ms'iitionisiiie, m. [U. rel.] Loer r. der doop.cgezinden. in en non j cat us n. - Mennonite, m.
Doopsgezinde, mennoniet at, aanhanger cener
christen -secte. die den doop enkel aan volwassenen
bedient, geenen eed zweert en een' afschuw van
den oorlog heeft (zoo gebeden naar een' harer
teeraars Menno Simonsz., die haar oproer tegen de
wereldsehe overheid in 1537 stille).
Ménographie, f. [Méd.] Beschrijving I. der
maandstanden. - Méno;raphiqiie, adj. Die
beschrijving betre/Jend. in eno g r cip h i .sch.
Méiioide, m. lAsir.], z. v. a. CROISSANT.

Méiaoire, f. [Tech j Wielligter, wagenmakers

hefhootit m.

Ménois, iii. [Minér.] Halveinaansteen in.

Ménole, f., of E'resniaii, m. Karnschijf f.,

ronde plank met gaten en cenen steel, in eene boterkarn.
Mé nologe, m. [Clirom.] Martelaars- of heiligen-kalender m. in de griek.sche kerk, verdeeld in
12 deden voor de 12 maanden les jaars.
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1ténoIogIe, f. [Médj Verhandeling over, leer f.
van de maandstonden. - Ménologique, adj. Die
verhandeling of leer betre//end, m e n 0 1 ó fji s h.
Menon, m. [H. n. Levanlsche geit t
Méxiopause, f. [Med.] liet ophouden der maandelj/csc/ie reiniging of der maandstonden, men op a u s i s f. - Ménoplaule, I. Verdwalinq of
verplaatsing der maandstonden. - Ménorrhagie, f. Te sterke vloeijin.q t. der maandstonden,
overbodige maandstonden m. pl. - Ménorrhagiqne, adj. Daartoe beltoorend, m en a r r ii a j i s c ii.
- Méiiorrhée, f. Maandvloed m., maandeljksche reiniging, menorrhoa f. —Ménorrhoi
pie, wij. baarloe belzoorend, m e n o r rit w i s c h.
- Ménostase, f. Onderdrukking, opstopping f.
der maandstonden.
iflenotte, 1. (verkiw. van main)(fam.) Handje n.,
kinderhand f. - MENOTTES, t. p1. Handboeijen 1. p1.,
paternosters m. p1. II était furleux, on lui mit les
rn-, hij was woedend, men deed hem de liandboeijen
aan. - (fig.) Mettre les m- b qn., iemand dc lionden binden, iemand buiten de mogelijkheid of de
gelegenheid stellen om iets uit te voeren, om te
schaden, enz. - Menotté, e, adj. Met handboeijen
aan, gepaternosterd; Voleur m-.
Mensal, e, adj.(van 't iatijnsche mensis, maand)
De maand betreffend.
Mensal, e, adj. (van 't latijnsche mensa, tafel)
De tafel of den disc/i betreffend. - Ligne ni -e of
als subst. MENSALE, t. [Chirom.] Middelljn t in de
]

-

hand.

bedriegeljk, arglistig voorbehoud in gedachten. Het verstand betre//end: Aliénation m -e. verstands
geeslverb'jjstering, krankzinnigheid f. - Men--of
taleinent, adv. Op innerlijke wijze, in de gedachten: Les lois ne punissent pas les crimes
commis m-, de wetten straffen niet de in gedachten begane misdrijven.
Mente, f. [Corn.] Soort van wollen deken f., die
te Rheims wordt gemaakt.
Menterie , t. (fam.) Onwaarheid, leugen f.
sander baas opzet: Le bavard débite des m-s, de
snapper vertelt onwaarheden.
Menteur, euse, adj. Leuqenachtig, bedriegelijk, misleidend, valsch. Personne m -euse, leugenachtig mensch, persoon m. - (Loc. pray.) II est
rn- comme on arracheur de dents, comme on Iaquais, comme one oraison funèbie, comme une
épitre dédicatoire, hij liegt als een kwaksalver,
hij liegt of 't gedrukt was. - Songe m-, bedriegelijke droom m. Silence rn-, misleidend, bedriegelijk zwijgen n. Si! nest pas honnête homme, son
visage est bien in-, zoo hij geen eerlijk man is,
liegt, bedriegt zijn gelaat zeer. - [ThéoI.j Tout
homme est rn-, ieder mensch is aan dwaling onderhevig, kan zich bedriegen. - [ Chas.] Chien m-,
vaisch aanslaande hond m. - MENTEUR, m., -EUSE, t.
Leugenaar m., leugenaarster 1. M- fieffé, de profession, aartsleugenaar, gietlagen, leugenaar van
beroep. - (Loc. prop.) A m-, m- et demi, een'
leugenaar moet men met nog procter leugens beschamen. 11 faut qu'un rn- ait bonne mérnoire,
een leugenaar moet een goed geheugen hebben.
Meiithe, 1. [Bot.] Munt f. M- poivnée, pepermunt. M- crépue of frisée, kruizemunt (ook baume
frisé geheeten). M- aquatique, watermunt (ook
haurne d'eau genaamd) . M- -coq, Z. BALSAMITE.
M- pouliot of sauvage, pa/ei , waterpolei t. Menthoïdées, t. pi. [Bot.] Muntgewassen n. p1.,
muntsoorten f, p1.

t illense, f. Spijstafel f., disc/i m ; tafelgelden n. /)l der abten, der kloosters of monniken.
(fig.) Toutes les espèces ont on droll égal a
Ia m- de in nature, al de dierensoorten hebben een
gelijk regt op den disc/i der natuur.
Mensole, f. [Arch.] Sluitsteen m. aan een
gewelf, mënsota f.
Meiisong'e, I. Leugen, lagen f. On laccuse
Jitentiane, f. (pr. t=c), z. V. a. v!ORNE.
de m-, men beschuldigt hem van eene leugen. M
Metitigo, in. [Vétir.] Lippenvlecht f., lippeninnocent, onschuldige, onschadelijke leugen. Mo ffi cieux , leugen om bestwil. I1- puant , onbe- uitslag n. hij paarden en schapen.
Mention, f. Melding, vermelding t., gewag n.,
Ecrit.] Lesschaamde, handtastelijke leugen.
prit, La père du rij-, de geest, de vader der leugen, mi n t ie f. Faire m- de qc., melding van iets
de duivel. - (fig.) Dwaling, begoocheling, verdicli- maken. Ii na point été fait rn- de lui dans cette
ting , misleiding f., bedrog n. Le monde nest allaire, er is bij deze zaak geene melding, geen gequ'illusion et m-, in de wereld is niets dan bejoo- wag van hem gemaakt. z. HONORABLE. -- Mencheling en bedrog. - Les rn-s de Ia poésie, du tioniier, v. a. Gewag of melding maken, vermelroman, de verdichtingen der poezij, des romans. - den, aanvoeren, gewogen, gedenken. M- qn. hono(Proc.) Taos songes sont rn -s, alle drocinen rijn rablement of enkel M-, eervolle melding van iemand
bedrog. Meiisoiiger, ère, adj. Leugenachtig; maken. -- Het part. passi is ook adj.: L'arlicle
bedriegeljk, vaisch. Uistoire rn-bce, leugenachtige rnentionné ei-dessus, het hierboven vermelde, aangeschiedenis f. Langue in-ère, bedriegeljke, leugen- gehaalde artikel.
Mentir, V. n. Liegen, cme leugen zeggen, leuaclitiüe long f. Atiraits ni-s, va/sc/ic, bedriegeljke,
misleidende aanvalligheden f. p1. of aanlokselen n. gentual spreken, met een bedriegeljjk oogmerk onp1. - Mon Dieu, que vous êtes rn-! lieve Hemel, waarheid spreken. Prenez garde de m-, wacht is
wat zj]l ge leurenac'tij! - Mensot.gèrernent, te liegen. lii- a qn., tegen iemand liegen, iemand
voorliejen. II ne rn'aura pas menti irnpunérnent,
adv. Op leugenachtige, bedriegeljke wijze.
hij zal myniet ongestraft voorgelogen hebben. M
Menstrual, e, wij., Z. V. 0 MENSTRUEL.
M eiastivation , f. Méd.] Maandelijksche zuive- a sa conscience, tegen zijn geweten, zijne overluiring, z. v. a. MENSTRUFS; - ljdstiii n. dier zuive- ping liegen. 11 en a menti (weleer ook: II a menu
ring. - Meiistiue, in. [Anc. chim.] Vloeibaar par sa gorge), hij heeft het gelogen. - (lam.) Ii
oplossingsmiddel; scheidinqsvocht, m é ns t r u ii m n. ne ment jaillais, sil n'ouvre Ia l)ouche. /ijj liegt
- [Alch. ] Kwik ij. der wijzen; - water n. - zoo dikwijls, als hij den mond opent. z. ook ENRAOER, DENT. - (fig.) Sn physionomie ne ment pas,
P4ENSTRUES f. p1. [léd. ] Maandstonden, stonden m.
p1., macvdeljksche zuivering of reiniging f. (door de zijn gelaat liegt, bedriegt niet, vertoont hem gelijk
vrouwen ookaffaires, ordinaires, In ties, rnois, rèizles, hij is. Faire rn- le proverhe, het spreekwoord tot
purgations gebeden). - Menstrité, C, aclj. {Mëd.] een' leugenaar maken. - (Peon.) On salt in- sans
De maandstonden hebbend. of krjgend. - Men- parler, men kon liegen zonder spreken. II tie faut
str otel, Ie, ar/j. [ 1&1.] Tot de nwandstonden be- pas ni- devant les ni -s, vertoon uwe kunst niet in
hoorend: Les purgations in -les, de maandelij/esche tegenwoordigheid van hein, die er meester in is.
reiniging f. - Mentiuieiix, eiise, a(lj. [Chir. Bon sang ne pent ni-, het bloed verloochent zich
niet; de appel valt niet ver van den stam. A beau
aiic.] De maandstonden, te rijkelijk hebbende.
Mensitaire, adj., z. t'. a MENSUEL. - Men- rn- qui vient de loin, z. onder LOIN. - SANS MENsnel, le, (t(/j. Muandelj/ccch., wal elke maand TSR, b NE POINT MENTIR, bc. adv. Om de waarjehurt of verschijnt: Élat en- de recette, maan- heid te zeggen, in ernst, in waarheid (i dire vrai).
de/jjksc/ie stoot, niaandstaat rn. van ontvangst. - SE MENTIR, V. pr. Zich zelven bedriegen, misEcrit In-, maonrlelj/k.cch geechrift, inaandschrift n. leiden. - Elkander beliegen of misleiden. - MEN- Mensuellement, adv. Maandelijks, elke Till, RI. kleI liegen. Le vi- est on maudit vice,
't liegen is cciie gevloekte ondeugd.
maand: Paver ui- one dette.
Menlisme, in. Ziekelijk overspannen werking
Mensniahilité, f. [Gorn.] Meetbaarheid t.
- Meiisuritile, wij. Meetbaar (mesurabte). - van den geest.
Menlo-labial, adj. [Anat.] Tot kin en lip
Meiusiiratîon, t. Me/ing t. , het meten. (en n.
Metitause, 1. fhd.J «inn/ee/it t., kinsc/iurfl t. behoorend: Muscle in- , of als subst.: MENTO -LAMental, e, wij. In den reest. in de gedachle, BIAL. rn Vierhoekige kinspier t.
Menton, m. [Anat. ] Kin f., beneden gedeelte
in den zin, innerlijk, mentaal. Oraison rn -e,
stil, innerlijk gebed n. Restriction ni-e, slilzwij- van 's menselien gelaat of ook van de onderkaak
gen(l, innerlijk voorbehoud, gedachten-voorbehoud n., bij sommige dieren. M- pointu, carré, fourchu,
--
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rond, plat, spitse, vierkante, qesplétene, ronde,
platte kin. z. ook GALOCHE. Le m- dun cheval,
dune chévre, dun bouc, de beneden muil ni , de
kin van een paard, geit, bok. (lig. et (am)
Avoir deux m-s, double, triple m-, Avoir Un m
á double, b triple étage, eene onderkin, zware
onderkin hebben. Etre assis a table jusqu'au m-,
zeer laag, op een' zeer lagen stoel aan tafel gezeten
zijn; ook: eene der beste plaatsen aan tafel hebben;
zwh aan tafel regt te goed doen. (Loc. prov.)
Branler le ni-, de koken roeren, eten. Secouer le
m-, met eene berisping den spot drijven. Lever le
m-, eene hooge borst zetten, de borst hoog dragen,
het hoofd in den nek werpen. Metire ses mains
[Bot.] Le m
soils le m-, zijn gemak nemen.
de ]iris, de drie afhangende bloembladeren van de
lischbloem.
Mentonuet, m. [Serr.] Sluit- 01 klemhaak m.
[Coutel. ] Kinstuk
M- dun loquet, klink/wak.
je n., uitstekend gedeelte onder aan 't meslemmer.
[ArtilL] M-s le bombe, ooren fl p1. van eene bom.
Mentonnier, ière, adj. [Anat.] Tot de kin
behoorend: Arteres m-s, kinslagaderen f. p1. MusCle m- -labial, z. v. a. MENTOLABIAL. Mentonnière, f. Kinband in. (aan de voormalige dames-maskers); kindoek m., kinbeschultinq 1.
[Chir.] Kinverhand n., z. v. a. CHEVETRE.
[Tech.] Mo//eiplaat 1., horizontaal liggende plaat
voor de opening van den moffel des beproevinqs- of
kapelovens, wardoor de deur van den mofl'el naar
welgevallen naderbij of verderaf kan gebraqt worden.
Mentor, m. (pr. mein-tor) Wijs leidsman, raadgever, raadsman, opvoeder, m e n t a r m. (naar
Mentor, den vertrouwden vriend van Ulysses en
den leermeester van diens zoon Telémachus).
Meutulagre. 1. [Méd.] Onwillekeurige krampachtige spanning 1. der roede.
Mentule -marine, F. H. n Zee-bloedzuiger m.
Mentuoiisauie, f., z. v. a. MASTURBATION.
. e, wij. Dun, fijn; klein, smal; (fig.) gering; klein. Ce baton est trop m-, die stok is te
dun. Ii a les bras m-s, hij heeft dunne armen. De
l'écriture fort m e, zeer fijn schrift n. Pluie m e,
fijne regen, stofreqen fl1. De m bois, dun, klein
hout, rijshout n. Poussiere m e , fijnstof n. Mplomb, m-e dragie, z. v. a. CENDREE. Z. ook
{Cuis.j
GIB1ER, BETAIL, GRAIN, DIME, DEIXRÉES.
M-s clroits, afval van een dier voor ragouts. MrOt, klein gevogelte n. (kwartels, patr(jzen. vinken
enz.)
Sa m-e depense ne monte pas h trois horins, zijne kleine uitgaaf beloopt geene drie gulden.
Ms frais, kleine, geringe kosten. M-s plaisirs, kleine
uitgaven voor uitspanningen. z. ook onder MENU, M.
Argent pour les in s plaisirs, geld voor kleine uitspanningen, speelgeld n., spelpenningen m. pl. zakgeld. M-s sutirages, kleine aan een' post verbondene bij-inkomsten; ook [Liturg.] zékere qebéden na
de dienst lot iledachtenisviering der heiligen;
kleine, bijzondere gebeden n. p1. De m-e mannale, klein geld n. Le m- people, het gemeene
volk, het gemeen. MENU. ode. Klein, in kleine
stukken: Flacher m-, klein, fij hakken: in duizend
stukken houwen.
(fam.) Je le hacherai mcomme chair b pâté, ik zal hein tot moes hakken.
II pleut
Ecrire ifi - , fijn, zeer klein schrijven.
dru et m - , Z. DRU. ([am.) Marcher, Trotter dru
et m - , al dribbelend, snel en met kleine stappen loopen. La gent trolte-m-, Z. GUNT.MENU. rn
Tafellijst, keukenlj.ct, spijslijst f., opgave van 't
geen hij een' maaltijd op den disch zal komen,
Klein linnengoed n. : Ii a mis trois
menu f.
paquets de m - h la lessive, hij heeft drie bundels
klein linnengoed in de wasch gedaan.
(fam.) Se
donner do m-, zijn hart ophalen, zich rept verlastiqen. t Gens de (0/' do) m-, geringe lieden m.
Par le m-, in 't kleine,
pl. gemeen volkje n.
tot in geringe bijzonderheden, haarfijn: Expliquer
uiie chose par le m-, iets haarfijn, in al zijne bijzonderheden verklaren. Compter par le in of par
les rn-s, stuk voor stuk, zeer naauwkeuriq tellen
Savoir le in - de Ia chose, het
of berékenen.
fijne van de zaak weten. M-s of (als adj.) M-s
plaisirs, (weleer) bijzondere uitgaven, bij-uitga[Bijout.] Kleine,
ven f. pl. von 's konings huis.
als roos of als brillant geslepen diamant m.
(Com.j Issue do m-, isitvoerret n. van waren,
die bij kleine partijen uitgevoerd worden. Régistre
du rn-, register n., lijst 1. dier waren.
.
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Menuallie, f. (fam.) Allerlei klein geld, mos
selgeld, kleutergeld n. II la pavé en m-s, hij heeft
hem met allerlei klein geld betaald.
[Pêche]
Uitschot, grut n. van visch katvisch m. (fretin.)
Allerlei onnutte kleinigheden: Que voulez-vous
faire de cette m- ? wal wilt gij met die vodderjj,
dat ontuig doen.
Méniiehon of Menuet, m. (pop.), z. V. a.
-

-

-

MOURON DES CHAMPS.

Menuet, m. Oorspronkelijk fransche dans van
langzame, afgemétene, statige bewegingen, staatsiedans m., menudt n.
[Mus.] Muzijkstuk n.
Ier begeleiding van dien dans, in 3'4maat. —[Bot.],
Z. MÉNUCHON. (vlas en lijnwaad n.
Menuif, ni. [Corn.] Soort van fijn egyptisch
S Mentaf'euillé, e, adj. [Bot.] Dun-, smalbladerig.
Men.iise, Mennisaille, f. [Chas.] z. v. a.
CENDREE.
[Pêchej z. V. a. BLANCHALLLE, ME-

,

-

,

NUAILLE, FRETIN.

Mentil ser, v. a. et n. Schrijnwerken, het schrjnwerkers beroep drijven.
[Mar Beschieten.
Meniiiserie, f. Kunst f. des schrijnwerkers, des
liuistiininermans, sclirjnwerkerj f., schrjnwerk n.;
besehietuerk n. van schepen. Ii entend bien Ia m-,
hij verstaat het sc/erjnwerk goed, hij is een goed
huistimmerman, scheepsbesehieler. Ouvrage de m-,
schrijnwerk, kaslenmakerswerk, huistimmerwerk,
scheepsbescltietwerk n. Grosse m-, grof huislimmermanswerk, snijwerk, lijstwerk. M d'étain, klein
tinwerk. [0 1 Klein goud- en zilvergoed ii. (ringen, gespen, haken, enz.)
M- des jardins, tratieu'erk in tuinen.
Meuiiisier, rn. Huistim
merman, schrijnwerker; kastenmaker (M- en meubles): scheepsbesehieter ([VI- en l;âtiments)
en voitures, rjjtuigmaker. M- ti'eillageur, tuinlat
werkmaker M. MENUISIER, 1ERE, adj. [U. n. ] In
't hout nestelend (van insecten, inz. van sommige
mieren en bijen). MENUESIE1IE, f. Schrijnwerkersvrouw.
(viooltje n.
Menu-pensee, f. [Bot.] Soort von driekleurig
Menure, in. [El. n. ] Liervogel. lierctaart m.,
Z. LYRE. [hi Parkinson, Parkinsonsch.e tierstaart m.
(in Nieuw-Holland).
Menu -vair, fl1. [Corn.] Bontwerk n. von een'
kleinen noordschen eeklioren (nu PETIT GRIS qehee
[BIas.) Klein-vair n. (waarbij de rijen en-ten).
stukken of klokjes in granter aantal (en dus kleiver) zijn dan bij 't gewone vair (apt. vAin).
Menu-vairé, e, wij. [BIas.j: M- de telle couleur, in klein vair van die en die kleur (als de
kleuren andere dais zilver en blaauui zijn).
Ményanthe, m. [Bot.] Waterdi'ieblad n., bitterklaver, k:ortsklaver, in e n y a n t P e S f., eene
water- of moerasplant, welke?' bladen als thee en
als extract tegen koorts, waterzucht, scheurbuik
en andere kwalen gebruikt worden.
Ményanthine, f. [Chim.]Zetrneel n. uit het woteidrieblad.
Méon of Méum, m. [Bot.] Varkensvenkel f.
t Mépartir, beter 31 1PARTIR.
Mé phîstophélès, m. (pr. —lèce) Doorslepen,
boocaardiq veeleider, sluwe snoodaard, duivel m.
(naar den noons van den boozen geest, die in den
Faust van Gmlhe eene gronte rol speelt).
Méphite, f. [Chirn. any.] Vroegere naam van
verschillende koolzure en onderkoolzure zouten.
Méphilique, wij. Stinkend, verpestend, voor de
inademing schadelijk, stiklucht bevattend, verstikkend, snphitisch. Air rn-, stiklucht t.
[Chim. anc heide rn - , z. v. a. ACIDE CARBONIQUE.
Méphitis, in (pr. --lice) Stank in., schadetij/ee, inz zwavelige uildampingen f. p1.
-j- Mé
phitisei-, V. a. Stinkend maken, verpesten, met
schadelijke dampen vervullen.
SE MÉPHITISER,
V. pr. Met stiklucht opgevuld worden.
Het port.
Passé lS ook adj. en sabst.: Un homme rnépliitisé,
Une femme rn-n, of Un m , Une m c, een, eene
door stiklucht bezwijrivle of oeslikle.
Méphitisme, m. Verpestende, verstikkende eigenschap 1.,
verstikkend vermogen, m e p P i t í s mu s n. La
m- des coves , des fosses d aisarue.
Méplacei, v. a. (door La I-large voorgesteld,
maar niet aangenomen woord om uit te drukken:)
Niet naar den else/i der welvoegelijkheid plaatsen,
missland veroorzaken.
Méplat, rn. Teint., Sculpt.] Halfvlak n., gewel/de lijn f., die nicer of minder de regIe lijn
-
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nadert: Le gras de Ia jambe présente on grand

M1PONCTTJER

-MERCANTILE.

et beau in-, de kuit van het been vertoont een
groot en schoon halfvlak. II faut faire sentir les
m-s, men moet de hal/'vlakken doen uitkomen. DIEPLAT, E, wij. Haifviakkig: Ligne m-e, halfvlakke lijn f. ; lijn, die den overgang van 't eene
vlak tot liet andere vormt. - [ Tech.] Meer dik
dan breed. Solive rn-c of als subst. MEPLAT, rn
Balk rn., die meer dikte dan breedte heeft.
-I- Méponctuer, v. a. [Gram.] De sin- en
scheidleekens verkeerd of tegen de regels plaatsen,
verkeerd punctwlren.
Méprendre (se), v. v. Zich vergissen, zich
bedriegen, zich verzinnen, zich verzien, het eene
voor 't andere nemen of houden, mishebben, mistasten; zich vergrijpen: Je ne me suis pas rnépris
au jugement que jai fait de lui, ik heb mij niet
vergist, bedrogen in 't oordeel, dat ik over hem geveld heb. Prenez garde de vous ni-, pas op, dat gij
U niet vergist, dat gij niet mistast. - Vous vous
méprenez, gij vergeet tegen wien gij spreekt (tot
iemand, die zich onbetamelijk uitlaat).
Mépris, ni. Verachting, geringschatting, minachting f., smaad rn., versmading f. Il la trait
avec le dernier rn-, hij heeft hem met de grootste
verachting behandeld. II a du m- pour les choses,
qui l ne connaît pas, hij veracht de dingen, waarvan hij geene kennis heeft. II ne merite pas votre
rn-, hij verdient uwe geringschatting, versmading
niet. II la fait par m- de vous, hij heeft het uit
smaad, uit verachting tegen u gedaan. - Tomber
dans le m-, in verachting, in een' verachtelijken
staat vervallen. - (Prov.) Ii ny a point de dette
sitôt payde que le rn-, verachting wordt met verachting betaald, haat is 't loon der verachting. z.
ook ENGENDRER. -- Ook van zaken gebézijd: Le
m- des louanges, liet versmaden der loftuitingen.
Le rn- des dangers, de Ja mort, het verachten,
trotséren van de gevaren, van den dood. - MEPals, ni. pi. Smadelijke, verachtelijke moorden n.
p1. of daden f. pl.: Les rn- dun tel homme valent
des Iouanges, de smaad, hoon van zulk een' man
is zoo goed als lof. - AU MPRIS DE. 10e. prdp.
Ten spijt van, trots, zonder acht te slaan op: 11
la fait au rn- des lois, de sa parole, hij heeft het
in spijt van de wetten, ondanks zijn woord gedaan.
- EN MEPRIS DE, bc. prép. Uit minachting voor,
met ter zijde stelling van: Ii la fall en rn- da devoir. - Méprisable, adj. (van personen en zaken) Verachtelijk, verachtenswaardig: Homme m-,
verachtelijk mensch m. Conduite m-, verachtenswaardig, schandelijk gedrag n. - Des biens m-s,
verachteljke, nietsbeduidende goederen n. p1. Méprisablement, adv. Op verachtelijke wijze,
verachteljk. - + Mépi-isainment, adv. Op verachtenden toon, op smadeljke wijze. - liteprisatit, e, adj. Verachtend; verochting aanduidend:
Femme m-e, verachtende vrouw: 11 lui parJa dun
ton m-, hij sprak hens opeen' verachienden toon aan.
Mépi-ise, f. Misvatting, mistasting, dwaling,
vergissing t., verzien, abuis n. Je ne me suis
pas apercu de cette ni-, ik heb deze dwaling niet
gemerkt. - PAR MEPRISE, 10e. adv. Bij vergissing,
bij abuis: 11 a fait cela par m-.
Mépi-Iser, v. a. Verachten, versmaden, verwerpen, minachten, geringschatten: Ne méprisez
pas les pauvres, veracht de armen niet. Ii mprise
tous les conseils, hij versmaadt alle raadgevingen,
hij slaat alle raadgevingen in den wind. - M- les
dangers, Ja calomnie, la mort, de gevaren, den
laster, den dood verachten, trotséren, niet vreezen.
- 11 méprise les choses de ce monde, hij veracht,
stelt geen prijs
op, verheft zich boven de dingen
dezer wereld. - Kwaadspreken, belasteren: Rien
de plus lâche que de m- une personne absente,
niets is laaghartiger dan van een' afwezige kwaad
te spreken. - SE MÉPRISER, v. pr. Veracht worden; - verachting voor zich zelven gevoelen; elkander verachten. - Hel part. passé is ook adj.:
Un homme injustement rnéprisé, een ten onregte
veracht man. Un art mëprisé, eene verachte, gering geschatte kunst t. - -j- Mépriseur, m.
Verachter. (waarde.
Méprix, Te lage prijs m., prijs beneden de
Mer, 1. [Géogr. . Mar.] Zee t., oceaan m. Le
rivage, Le bord. Les sables, Le sein, Le fond,
Les abîmes de Ja m-, de oever, het strand, het
zand, de schoot, de bodem, de afgronden des oceaans,
der zee. Les hots, Les vagues de Ja m-, de golven,

de baren der zee. La rn- Méditerranée, Atlantique,
Pacifique, Glaciale, Baltique, de Middellandsche,
Atlantische, Stille, IJs-, Oost -zee. La m- Rouge,
Noire, Jaune, Blanche, Morte, de Roode, Zwarte,
Gele, Witte, Doode zee. La ni- du Nord, du Sud,
des Indes, de Noord-, Zuid-, Indische zee. Poisson de m-, zeevisch m. - Bains de in-, zeebaden n. p1. - M- haute, basse, hoog, laag mater n., hooge, lage zee. M- pleine of haute, /iooge,
volle zee, het ruime sop. Haute rn-, hoog oploo pende of aanschietende zee. Grosse m-, zware zee.
M- montante, perdante, wassende of opkomende,
vallende of afloopende zee. hi- sans fond, grondeboze, onpeilbare zee. M- creuse, omkrullende,
aanschietende zee, hol water. La rn- rapporte, de
zee loopt hoog op. La rn- est houleuse, de zee
heeft veel deining. La m- est clapoteuse, de zee
kabbelt. La m- brise, de zee breekt, brandt. La
m- moutonne, de zee krult om, schuimt. La mest belle, calme, unie, de zee is glad, kalm, effen,
't is slecht water, de zee is slecht of geslecht.
Etre dans de belles m-s, in slecht water zeilen.
La in- est 111011e, de zee is stil, 't is stil water.
La m- va chercher Ie vent, de zee loopt den wind
op. La m- va contre le vent, de zee loopt tegen den
wind in. II y a de Ja m-, II ny a plus de m-, er
staat zee, er staat geen zee meer. La rn- est étale,
de zee rijst noch daalt, de zee staat, 't is stil water. La m- a perdu, a baissé, het tij is verloopen,
het water is gevallen. Le vaisseau a Ia m- devant
of debout, de l'arrière, par le travers, het schip
krijgt de zee vóór in of op den kop, achter in,
dwars in. Coup de m-, stortzee f., golfslag m. Prendre Ja m-, Ilettre en m-, zee kiezen, in zee loopen
of steken. Etre en m- of a Ja m-, en pleine m-,
in of op zee zijn, in volle, open zee zijn. Tenit' la
m-, zee houden, in zee blijven. Mettre un canot is
Ja m-, eene sloep uitzetten, in zee strijken. Port
de m-, zeehaven f. Bras de rn-, zeearm, zeeboe
zem m. Homme de m-, zeeman. Gens de m-, zeelieden. Ecuineur de m-, zeeschuimer, zeeroover.
-

Loup de m-, Z. LOUP. Lettre de m, Z. LETTRE.
- Voyage de m-, zeereis f. Faire un voyage
par m-, ter zee reizen. Courir les m-s, in zee
omzwerven, kruisen. - (fig.) Groote hoeveelheid
of menigte f.: Le texte est noyé dans une mde notes, de tekst is in eene zee van noten of aanteekeningen verzwolgen. Une m- de maux, de
douleurs, de dëlices, eene zee van rampen, smar
ten, geneugten. - (Loc. farn., fig. ou prov.) C'est
Un homme qui veut avaler la m- et les poissons,
't is een onverzadelijk mensch. C'est portei' de lean
a Ja m-, dat is water in zee dragen. C'est une m-,
't is eene wjdloopige, ingewikkelde zaak, een afgrond. Voguer en pleine m-, in ruimen voorspoed
leven. C'est Ja m- a boire, 't is een eindeloos werk,
een onoverkomelijke arbeid. C'est une goutte dean
jetée dans Ja m-, dat is een druppel in de zee, een
kopje in den brouwketel, dat wil zoo veel als niets
zeggen, dat kan niets helpen. On la dherché par
m- et par terre, men heeft hem overal gezocht.
Labourer Je rivage de Ja rn-, zich vergeefsche
moeite geven. - Cette sauce, Cette viande est
salée comme rn-, die saus, dat vleesch is bremzout. - (Podt.) La m- éthdrée, de luchtzee, het
luchtruim. M- sans eau, u'aterlooze zee, woestijn f.
- [Peint.] Vert de m-, zeegroen n. - [Com. ]
acume de m-, Z. ECUME. - [ Ant.] M- d'airain,
koperen zee, het waschvat in den tempel van Salomo.
t Mérande, f., z. v. a. GOÛTER M.
Mérandine, t. [Corn.] Lijnwaad n. van Au-

vergne.

Mératroplile, t. [Méd.] , Z. MELATROPHIE.
Merbrég.e, f. [Agric.] Soort van druif t.

S Mei-eadent, rn. Verloopen, te grond gegane
kramer of koopman; geringe kramer m.
S Mercandiei-, m. Vleeschrondventer m.

Mei-eanette, 1. [H. in.] (pop.), z. v. a. SARCELLE.
Mercantile, adj. Den handel betreffend, handeldrijvend. Profession rn-, koopmansberoep n. Na
tion m-, handeidrjvende natie f. - Esprit m-,
handelsgeest, koopmansgeest m. Style m-, koopmansstijl rn. L'arithrnétique m-, het koopmansrékenen. - [Pol.] Système m-, mercantiel
stelsel n. (volgens hetw 1k handel en bedrijf, ten
koste van de landhuishoudkunde, begunstigd worden, en de rijkdom eens volks in de grootst mogeljke massa van goud en zilver bestaat). - Mer
-

-
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cant il enient, adv. Op koopmans wijze. - de. - Mercurial, e, adj. [Ant. rom.] MercuMereantilisme, m . Nei(Jin(J f. om alle volksbe- rius of zijne eeredienst betrefl'end. - [Chim.] , of
langen aan die des handels dienstbaar te maken, illereuriel Kwikiwudend, kwikbevattend: Remercantiljsmus n.— Mereatitille, f. Kra- mèdes mercuriaux of mercuriels, of als subst. MER
merij, koopmanschap f. van geringe waarde. - CURIAUX, m. p1. Kwikmiddelen, inercurialien n.
S Mercantoriste, adj. , z. v. a. MERCANTILE. p1. - Meiciiriale, f. [Bot.] Glaskruid, bingelS Mercelot, Mercerot, in. Kramer m., die kruid n. - [Jur. anc.] Vergadering van 't frangeringe waren rondvent of op de kermissen uitstalt. sche parlement op den eersten woensdag [dies
Merceiiaire, adj. Om loon, om winst, voor Mercurii] na de groote vacantie; - redevoering f.,
loon gedaan of verrigt; - loonzuchtig, baatzuch- op dien dag door den procureur-generaal of zijn'
lig, cigenbatig, veil. Travail in-, loonarbeid m., plaatsvervanger uitgesproken, en waarin den manwerk n. voor loon. Troupes m-s, huurtroepen m. nen der balie hunne pligten voorgehouden en de
p1. - Actions in-s, baatzuchtige daden f. p1. Un bestaande gebreken gegispt werden. - (bij uitbrejtémoin m-, een loongetuige. omgekocht, veil getuige. ding van deze laatste beteekenis) Berisping 1., verCet homme a 1'hnie m-, die man heeft een veile, wijt n., bestraffing, doorhaling f.: On lui a fait
eigenbatige ziel, die man is veil. - MERCENAIRE, une rude m-, hij is scherp doorgehaald, heeft een
m. et f. Loonbediende, huurling m. en f. - (fig.) scherp verwijt gekregen. - [Corn.) Staat m. van
C'est un vii m-, 't is een lage loondienaar, een de markt, prijs der granen e. a. eetwaren, marktbaatzuchtig, veil voorwerp. - [Mil.J M-s, Huur- ceêl f. - MERCURLALES, t. p1. [Ant.] Feesten n. p1.
ter eere van Mercurius. - 1*tercurialiser,
lingen, huurtroepen m. p1. - Merceiiaire
nient, adv. Op loonzoekende, veile, baatzuclitiqe C. 0. Berispen, doorhalen, bekijven. - Meren- Mereenarité,
f. Veilheid (vénalité). rlaux, adj. et subst. m. pl.. z. onder MERCURIAL.
%w
wereerie, f. Kramerij 1., allerhande kramers- - Mercuriel, le, adj. Kwikhoudend, z. MERwaren f. p1. Rubans, fl1, soie, aiguilles sont de CURIAL. Friction m-le, wrjving met kwikzalf. Ia menue Iii-, linten, garen, zijde, naalden behoo- Mercuirifleation, f. [Chim.] Kwikbereiding, afren tot de kleine kramerij. II apprend Ja m-, hij zondering van het kwik uit de metalen; verbinding
leert de kramerij. Le corps de la m-, het kramers met kwik; uittrekking der metalen door kwik. gild. - (Loc. prov.) II a pin sur sa m- of friperie, Mereurifier, v. a. [Chimj Overkwikken; het
hij heeft slechte zaken gedaan, is zeer verachterd, kwik afzonderen, kwik bereiden. - Mercuriook: zijne gezondheid heeft veel geleden.
que, adj. [Chim.] Oxyde m-, tweede of laatste
Merel, f. Genade. barinharfigheid f. (tegen- kwik-oxyde.
MerdaiHe, f. (pop.) Hoop m. lastige, stoute
woordig zelden gebruikt dan in): Demander, Crier
a LA kinderen, klein grut n.
m-, genade vragen, om genade roepen.
ter
willekeur
beschikking,
bc.
Merde,
prop.
Ter
J. (bas.) Stront, drek m. (van den mensch
MERCI DE,
van, prijs gegeven aan, ter prooi van, op genade en sommige dieren). - M- a gailiard, (pop.) z. v. a.
en ongenade. S'abandonner a Ia m- de qn. , zich MÉLASSE. - (Pray.) Plus on remue Ja m-, plus elle
aan iemands willekeur overgeven, zich geheel in pue, hoe meer men den drek roert, hoe meer hj
iemands handen geven. Une viiie prise d'assaut stinkt. - (Loc. prov.) Ii y a de Ia m- an baton,
est a Ja m- du vainqueur, eene met storm ver- au bout da bâton, de zaak is niet zuiver, (triv.)
overde stad hangt af van de bescheidenheid, de er is kak aan den knikker. Dire m- a qn , wat
genade, de willekeur des overwinnaars. Etre met iemand lagchen, niets Om hem geven. M-! loop
exposé a Ia m- des lots, aan de golven prijs naar den duivel! - [Corn.] Couleur m- dole,
gegeven zijn. Se commettre a Ja m- de ses enne ganzedrekicleur, groengeel of geelgroen n. - [Bot.]
mis, zich op genade en ongenode aan zijne vij an-- M- du diable, duivelsdrek m., Z. ASSA-FeETIDA. den overgeven. - [Anc. mil.] M- de Dieu, dolk, [ Gëol.] ..lardhursige mergelaarde t. in de omstrewaarmede de ridders den gevelden vijand afmaak ken van Syracuse. - Merdeux, euse, adj. (bas.)
ten, zoo hij geen genade vroeg, genade-dolk m. - Bevuild, met drek verontreinigd: Chemise m-euse,
[Chev.] Don d'amoureuse m-, vrouwengunstbe- bevuild hemd n. - (fig.) Ii sent son cas m- of
wijs n. - MERCI, In. ([am.) Dank m., dankzegging, véreux, Z. CAS. - MERDEUX, m. Straatjongen,
dankbetuiging f. Ii ne ma pas seulement dit m-, qemeene knaap m. - Merdicole, adj. [H. nj:
hij heeft me zelfs geen' dank gezegd. Cela vaut iJourmi m-, wier f., die haar nest van paardeadj.
al s
bien Un grand m-, dat is wel eene hartelijke dank- en muilezelsdrek bouwt. - Merdigre,
zegging waardig. Voiib le grand m- que j'en al, [F!. n. ] Zich met drek bedekkend; subst. m.
dat is nu al mijn dank (bij wijze van klapt gezegd). Drekkever m. - Merdivore, adj. [H. n. ] Op
- (ellipt.) Grand in-! 'k dank u wel! hartelijk drek azend, dreketend.
Mère, f. Moeder f. Devenir m-, moeder worden.
dank! wel bedankt! M-! ik dank U; ik heb genoeg.
Une m- de familie, eene huismoeder. Grand' m-,
Dieu in-! God dank! God zij geloofd!
Mercier, in„ -lère, f. Winkelier, winkel- grootmoeder. - (Loc. fam.) Renvoyer qn. a sa
houder m., winkelierster, winkelhoudster f. Kragrand' m-, iemand duchtig de les lezen of de waarmer, marskramer m. (colporteur, porte-balle). - held zeggen. - Grand' m- paternelle, maternelle,
(Loc. prov.) Ii tuerait Un m- pour un peigne, of du côte paternel, maternel, grootmoeder van
hij wordt om een haverstroo kwaad. - (Prov.) A vaders, van moeders zijde. Belle m-, schoonmoeder,
petit m- petit panter, men moet de tering naar de stiefmoeder, tweede moeder. M- nourrice, minnenering zeilen. -- Ook als adj. gebézigd: Marchand moeder. Notre première m-, onze eerste moeder,
m-, winkelier; kramer. Marchande m -ière, win- Eva. - Mère wordt ook van dieren gebdzigd:
kelierster; rondvenster f.
Poussins qui suivent leur m-, kuikens, die hunne
Mereredi, m. Woensdag m. M- saint of M- moeder volgen. Cette chienne est une bonne m-,
die leef is eene goede moeder. - (fig.) Cette femme
des cendres, z. onder CENDRE.
Mereure, m. fAstr.] Mercu rius m., de planeet, est Ia m- des pauvres, die vrouw is de moeder,
die het digtst bij de zon staat (dus qeheeten naar weldoenster der armen. - Notre m- Ja sainte
Mercurius, den bode der goden in de mythologie). Eglise, onze moeder de heilige Kerk. - Notre in(fig.) Bode of onderhandelaar m. in liefdeszaken. commune, ons aller moeder, de aarde, de natuur.
- La m- abbesse , prieure , de moeder abdis,
- [Chim.} Kwik, kwikzilver n. (vif-argent). M
doux, kwik -chloruur f , eerste chloorkwik, z. v. a. priorin. - (fam.) Comment vous portez-vous, Ja
m-, hoe gaat het, moeder, moedertje? (tot eene geCALOMEL. M- natif, gedegen kwik. M- sulfurd,
cinnaber, natuurlijk zwavelkwik. M- fulminant, ringe vrouw van bedaagden leeftijd) . - (Loc. fain.
.slagkwik, donderkwik. M- suhlinié, kwikchloride f., et fig.) M- aux dcus, schatrijke en gierige vrouw.
tweede chloorkwik, bijtend sublimaat. M- précipité - Conies de Ia m- 101e, z. CONTE. - (fig.) Moeblanc, witte kwiknederslag m. (door ammoniak uit der, oorzaak, bron 1.: L'oisivetd est ia in- de tons
de bijtende sublimaat - oplossin g verkregen). M- hé - les vices, de ledigheid is de moeder van alle onpatique, kwik-levererts m. Fixer le m-, het kwik deugden. - La Grèce a dtd la m- des beaux arts,
vast maken, vast leggen, het zoodanig met een an- Griekenland is de moeder van alle schoone kunsten
der ltgchaam verbinden, dat het niet weder vloei geweest. - [Bot.] M- de girofle, Z. GIROFLE. kan worden ('t geen tot dus verre niet ge--jend
[Chas.] Ingang in. tot een dierenhol: La renardière
schied is); - (fig.) een zeer li zinnig mensch be- na -jamais qu'une in-, het vossenhol heeft nooit
stendsg of getrouw maken. - [H. n .] Mercurius, maar één' ingang. - [H. n. ] M- d'eau, z. v. a.
naam van een' dagvlinder. - Mei-eiireiix, SERPENT DEVIN. M- des perles, parel-moeder, paareuse, adj. [Chim.]: Oxyde m-, eerste kwik -oxy - lemoêr n. - M- des cailles, z. mère-cailie, beneden.
.

-

-

.-

M1REAU
M- des harengs, z. v. a. ALOSE. - [ Hort.] Moedertronk m. - [ Minér.] M- of Matrice d'éméraude, smaragd -praser m., qroekleuriq kwarts,
kristal of spaalk n. - [ Tech.] Moedervorm in.,
moêrvorm. - Grootste qeelkoperen plaat 1. in de
fabrjken, moeder..= 31tIRE wordt ook dikwijls bij
wijze van adj. gebruikt: L'ictée m- dun ouvrage,
het hoofd- of gronddenkbeeld van een werk. - La
In- patrie, liet moederland. - La reine-ni-, de
koninqinne moeder. - M- -goutte, voorloop m.,
wijn, die uit de perskuip vloeit, eer nog de druiven geperst zijn.; ook: fijnste olijfolie f. - M- -lame,
kernwol, rugwol t., de fijnste op het schaap geschoren wol. - [Anat.] Dure-in-, pie-rn-, Z. MENINGE. - [ Chirn.] Eau m-, moederloog f. [Gram.] Langue rn-, Z. LANGUE. - [ H. n.] M-perle, moederparel f., groote schelp, die somtijds
een aantal paarlen bevat. - M- caille, z. v. a.
RâLE le genêts. M- carey, groote stormvogel. [Hort.] Branches m-s, moedertakken rn. p1., dikke
boomtakken, uit welke de andere voortkomen.
Méi-eau, rn. [H. eed.] Soort vanpenniny rn., als
merkteeken van dienstbijwoning aan de geestelijken
en kanunniken gegeven, ook als toegang.steeken tot
de naclitmaalstofel bij protestanten. - [Mi].], weleer z. V. a. MARRON.
Mérelle of Mare lle, f. [Jeu] Molenspel n.,
drie-strik m. (zeker dambordspel); - hinkebaan f.
- Mérellé, e, adj. [Blas.] Naar de figuur van
't molenspel gelijkend. (rendera f.
Merendère, f. [Bot.] Soort van tjloo, meMérétrice, f. [H. n.], z. V. a. CYTHEREE Mérétrieler, m. Dier n'., dat die schelp bewoont.
-I- Méréussir, v. n. Niet slagen, zijn doel missen. mislukken.
Merganser, rn. [H. n.], Z. V. a. HARLE.
Merger, rn [Agric.] Steen/mop in. (uit de zuivering des akkers vergaderd).
Mergale, m. [H. ii.] Soort van Groenlandsche
duiker m., groenlandsche duif f.
Méii a nelle, f. [Bot.] Steenbloem f.
Méridiane, f. [Bot.] Soort van porselein f.
Mét-idien, m. [Astr.] Middagcirkel, middagkring m., middagljn 1., m e ri d i a a n m. Premier
m-, eerste meridiaan. M- terrestre, aard-meridiaan. M- universel, algemeene meridiaan. Plan
du m-, vlak des menidiaans. M- du globe of de la
sphere, koperen middagcirkel der aard- en hemelgloben. - [Phys.] M- magnétique, magnetische
meridiaan (die door de polen des magneets gaat
en in welks vlak de magneetnaald zich beweegt).
- MERIDLEN, NE, adj. [Astr.] Den meridiaan, den
middag betreffend: Ombre rn-ne, middagschaduw f.
Hauteur rn-ne dun astre, middaghoogte eener
ster. Line in-ne. of als subst. MERIDIENNE, 1.
Middagign 1. M- dun cadran, snijlij n van 't vlak
des zonnewijzers met het vlak des menidiaans. Mde temps moyen, middellijn des middelbaren tijds.
- MERIDIENNE, f. Middagslaapje, middagdutje n.,
middagrust f. - [Bot.] Bloem t., die zich tegen
den middag opent. - Méridlonal, e, adj.
[Gogr.] Zvidei(jk, zuiden, zuid: Peuples méridio
naux, zuidelijke, in t zuiden wonende volken n.
p1. Latitude ni-e, zuiderbreedte f. POle m-, zuidool f. , zuiden-aspunt n. - Distance m-e, menPdiaans -afstand rn., lengteverschil tusschen den meridi a an, onder welken een schip zich bevindt, en
dien, van welken het is uitgegaan; lengteverschil
tusschen twee sterren- - Ook als subst.: Un m-,
een bewoner van 't zuiden eens lands, inz. van
't zuiden van Frankrijk, een zuidlander.
Mérier-blane, m [H. n. Witte moenbézievreten m. (vogeltje, dat zich CRZ. met moerbdzian
voedt).
Méringenne, f. Bot.], z. V. a. AUBERGINE.
Méringue, f. [Patiss.] Fijn gebak n. of marsepein rn. van eijenen, suiker, geklopte room, citroenschrapsel enz., m e n i n g e t.
Merinos, m. (pr. —noce) [H. n.] Merinosschaap m., spaansch schaap van 't edelst ras. Lame de m-, merino-wol f. -- [Corn.] Stof t.,
uit de merino-wol vervaardigd, in e r i n a s n. Ook ale adj. gebézigd: Blier rn-, Brebis m-, maninos-ram rn., merinos-schaap n.
Mérion, rn. [H. n.] Soort van langstaartige
vliegenvanger n., een vogeltje, dat meer loopt dan
vliegt.
Mérione, t. [H. n.], Z. V. a. GERBOISE.
]

-MERLE.
Mérise, t. [Hort.] Kriek, vogelkers t. - ilérisiei-, rn. Kriekenboom. - Canadasche berk m.
Mérisnie, rn. [Litt.] Indeeling t. (van een onderwerp). - [Bot.] Soort van paddestoel m.
Méritaiit, a, adj. Verdienstelijk. van verdienste: Homme fort rn-, zeer verdienstelijk maa m. Ook als subst.: Donner des récornpenses aux plus
m-s, belooningen aan de verdiensteljksien geven.
Mérite, rn. Verdienste, verdienstelijkheid f.,
lo/feljgke hoedanigheid, waardoor iemand of iets
zich onderscheidt, iedere soort van voontnefleijkheid. ReconnaItre, Honorer le in-, de verdienste
erkennen, eeren. Homme dun grand, dun rare
m-, man van ,qnoote, zeldzame verdienste. - Le
m- se cache, de verdienste (d. i. de waarlijk verdienstelijke man) verbergt zich, is zedig, wil niet
pralen. - Le rn dune belle action, de verdienstelijkheid, het verdienstelijke eenen schoone daad.

- Le grand m- des Epitres de Boileau eest .d'être
naturelles, de hoofdverdienste van Boileau's Epitres
is hare natuurlijkheid. - in verdeelenden zin kan
ook het meenv. voorkomen: César et Pornpée
avaient chacun leur m-, mais c'étaient des rn-s
différents, Ccesar en Pompejus hadden ieder hunne
verdienste, maar 't waren verdiensten van verschillende soort. - Se faire un m- de qc., zich
ergens op beroemen, zich iets tot eene verdienste
aanrekenen. Abandonner go. a son peu de m-,
iemand aan zijn lot Overlaten, zich niet meer om
hem bekommeren. - Verdiensten, het verdiende
door goede of slechte daden (in dezen zin zoowel
in 't meerv. als in 't enkelv.): Dieu nous jugera
scIon le rn- de nos oeuvres, God zal ons oordeelen
naar dc verdiensten van onze werken, naar 't geen
onze werken 'cerdiend hebben. Il sera traité selon
ses in-s, hij zal naar Zijne verdiensten (Zoo als hfj
't verdient) behandeld worden. - (iron.) 11 fait
valoir tons ses m-s, hij slaat Zijne verdiensten
hoop aan. - [ Théol.] Les rn-s de la passion de
Jésus Christ, de verdiensten, de vruchten van JeZus' lijden. - Les rn-s des saints, de goede werken
der heiligen.
merit er g v. a. Verdienen, waardig Zijn, zich
waardig maken: II merite des louanges, hij verdient lof. Je ne mérite pas de vous faire pitié, ik
ben niet waardig u medelijden in te boezemen. Vous méritiez, ma dlie, un père plus heureux,
gij verdiendet een' gelukkiger' vader te hebben,
mijne dochter. - Ook zonder voorwerp gebizigd:
Cet homme rnérite beaucoup, die man maakt zich
zeer verdienstelijk. - Ook in ongunstigen zin: Ii
mérite punition, of qu'on le punisse, hij verdient
straf, gestraft te worden. Cette action rnérite Ia
corde, Ia mort, die daad verdient den strop, den
dood. - Verdienen, doen verwerven, verschaffen:
Ses services lui ont rnérité cette place, zijne diensten hebben hem dien post verschaft, doen verwenven of verkrijgen. - Verdienen, vereiscllen; belangrijk genoeg Zijn om... Cette nouvelle rnrite
confirmation, die tijding vereischt bevestiging, heeft
bevestiging noodig. - Cela mérite qu'on y songe,
dat verdient ,wel, is wel waard, dat men er aan
denkt. - ILERITER, V. n.: Bien rn- de sa patrie,
de son prince, des lettres, zich zeer verdienstelijk
maken jegens zijn vaderland, zijnen vorst, jegens de
letteren. - SE MERITER, V. pr. Verdiend, verworven worden: L'estirne ne se mérite que par les
talents et les vertus. - Elkander verdienen of
waardig zijn: lis travaillaient a se plaire et a se
m- Fun l'autre.
Mérithalle, rn. [Bot.] Ruimte 1. of gedeelte n.
n of paren bladeren.
des steels tusschen twee rije
Méritoire, adj. Verdienstelijk: Action m-,
verdienstelijke, lof/'eljke daad f. - L'aumône est
rn-, het aalmoezen geven is verdienstelijk, is een
goed werk.
4. (fam.) CeIa est, Cela nest pas
m- daar ligt verdienste, geen verdienste in. S Méritoirement, adv. Op verdienstelijke wijze.
Merlan, m. [H. n.] Wijting f., soort van
schelvisch zonder baard. M- noir, Z. COLIN. Mjaune, Z. LIEU.
( fig. et pop.) Pruikenmaker,
kappen; kappersjongen rn.
Merle, m. [H. n.] Meenle, merle t. M- noir,
ordinaire of cornmun, gemeene of zwarte meenle.
M- polyglotte, z. v. a. MOQUEUR. M- a collier,
kraagmeerle. M- doré, z. v. a. LORIOT. NI- de montagne of de rocher, steen- ofbergmeerle. M- draine,
Z. DRAINE. M- d'eau, z. CINCLE. - Merle of Mer-

,

-
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lot m., visch van 't geslacht der lipvisseken. (Loc. /1g. et fam.) C'est Un fin iii-, 't ic een slimme
vogel, een boze vos. Jaser comme un m-, onop-

houd lijk praten, als een ekster snappen. C'est un
clénicheur de-s,in
Z. DECHEUR.
M
A dautres, dé
nicheur de m-s, maak dat anderen wijs. Si vous
faites cela, je vous donnerai un m- ldanc, als ge
dat kunt doen, geef ik u 'k weet niet wat.
Merlé ofMerl et, rn. [ Hort. ] Soort van druif f.
Merleau, m. [1:1. fl. ] Jonge meerle f.
Merlée, f [Anc. fort.] Kanteel n.
Merlesse of Merlette, f. [H. n. ] Wijfjes-

meerle f.

Merlet, m., Z. MERLE.
Merlette, 1. [Anc. mil.] Malienkap f., malien helm m. -[Bias.] Meeritje n. (zonder bek of pooten). - [ H . n.], z. MERLESSE.
Merlier, m, (pop.), z. v. a. NEFLIER.
Merlin, m. [Mar., Pêche] Marltjn, marling,
meerling f., driedraadsch touw n. , huizing f. [Tech.] Slagters kolbijl f. - Kloofbijl f. voor hout.
- MERLIN, m. (fain.) Heksenmeester, toovenaar,
goochelaar m. (naar den oud -engelschen schrijver
Merlin of Meikin, dien men lang voor een' toovenaar en duizendkunstenaar heeft gehouden). II
possède Ja baguette de M-, C'est un nouveau M-,
hij kan tooveren.
Mej-line, f. Meen- of vogelorgeltje n.
Meriluer, V. a. [Mar.] Marten. M- les ralin goes des voiles, de lijken der zeilen gnarlen.
Merlon, m. [Fort.] Ledige ruimte f. tusschen
twee schietgaten eener borstwering, m e r 10 n m.
Merlonge, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. MERLUCHE.
Merlot, m., z. onder MERLE.
Merluehe, f. of Mer le s, in. [H. fl. ] Stokvisch in. [gardus merlucîusj - [Corn.] Poignée
de rn-s, twee zamengebonden stokvisschen. - (Loc.
prov.) Manger de Ja rn-, de wederwaardigheden
met geduld verdragen, door menigen zuren appel
bijten.
Merlusine, f., Z. V. a. MELUSINE.
Merlut, rn. of Peau en in-, f. [Corn.] Bokken- of schapenhuid, die met het haar of de wol
gedroogd is. (breuk 1.
Mérocèle, t. [Chir.] Dijbreuk, uitwendige liesMérocte, in. [Ant.] Tooversteen der Ouden,
nu edele serpentijnsteen rn. geheeten.
Mérodon, rn. [H. n. ] Soort van bladluisvlieg 1.
Méroluive, f. [Méd.] Bad n. voor een enkel lig-

chaamsdeel.

Mérops, M. [H. n.] Z. V. a. GUEPIER.
Mérou, ni. [EI. n.] Soort van zeebaars, reuzenbaars m.
Mérovingien, ne, adj. [Hist.] Merovingisch,
tot het koningsgeslacht van Merowig of Mereveus
of tot den tijd der regéring van dat geslacht behoorend. Race rn -ne, rn erovinqisch huis of geslacht n. - [ Diplo rn .] Ecriture in-ne, merovingi.sch
schrift n. (dat in de plaats van 't roînano -gallikaansche kwam). - MÉROVINGIENS, rn. p1. Merovingiers, het oudste koningsgeslacht in 't oude
fra n kische rijk, van 486 tot
Merrain, rn. [Tech.] Duighout, vaathout, pijphout, wagenschot, paneelbout n. (Ook als adj.:
Du bols in-). - [Véner.] Stang f., hoofdtak rn.
van 't hertsgcwei of van andere horens.
Mérule, rn. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der
paddestoelen. - Méi-iilides, rn. p1. Vogels M.
,

p1. van 't meerlgeslacht.
Mervelliat . Merveillot, rn. [Hort.] Soort
van schoone druif f.
Merveitle, f. Wonder, wonderwerk n., verwonderlijke, buitengewone, somtijds onbegrjpeljke
zaak f. Une in- de l'art, een wonder van de kunst,
kunstwonder. Les rn -s de nos jours, de notre
siècle, de wonderen (bewonderenswaardige gewrochten, uitvindingen, voorvallen, enz.) van onze dagen,
van onze eeuw. Les rn -s de Ja nature, de wonderen
der natuur. Ce poèrne est une rn-, dit dichtstuk is
een wonderwerk, een verbazingwekkend kunstqewrocht. - Cet enfant est vraiment une rn-, dat
kind is inderdaad een wonder. Une rn- en beauté,
een wonder van schoonheid. - [H. anc.] Les sept
rn-s du monde, de zeven wonderen of wonderwerken der natuur. - C'est Ja huitibme m- du monde,
dat is 't achtste wereldwonder (bij overdrijving van
iets uitstekends in zijne soort). - ( fam.) C'est
rn- (une rn-) de vous voir, 't is een wonder als

men u eens mag te zien krijgen, 't mag wel met
een krjtje aan den balk. Faire rn-, des rn -s, won-

deren doen, buitengewone talenten, hoedanigheden
ten toon spreiden: II fit des in- s dans cette hatai ll e,
hij deed wonderen in dien veldslag. - (Loc. prov.)
Prornettre rnonts et in-s, gouden bergen beloven.
- (Loc. fam.) Pas tant que de rn-, niet heel veel,
niet bijzonder, niet wonderveel: A-t-i1 beaucoup
d'esprit ? Pas tant que de in-. (Deze zegswijze
veroudert.)
a MERVEILLE, bc. adv. Wonderwei, voortreffelijk, bij uitstek, opperbest, wonderschoon, overheerlijk: Elle chante, danse a rn-, zij
zingt, danst voortreffelijk. Cela va a ni-, dat gaat
opperbest, naar wensch, wonderwel. II se porte a
in- , hij is zoo gezond als een visch. - [Cuis.]
Soort van ligt gebakje n. - [Bot.] M- a fleurs
jaunes, woudbalsemijn t., springkruid n. M-s dArnsterdarn, de Harlem, naam van zeer schoone tul
pen. M- du Perou, z. v. a. BELLE-DE-NUIT. - [ Hort. ]
11- d'hiver, soort van winterpeer f. - Merveil
leaseinent, adv. Verwonderlijk, vitterinate, op
uitstekende, verwonderlijke wijze. Elle est in- belle,
zij is uiltermate schoon. Ii s'acquitte de son devoir
m- bien, hij vervult zijnen pligt op eene uitstekende
wijze. - Merveilletix, ease, adj. Wonderlijk,
wonderbaar, verwonderlijk, verbazend, bewonderenswaardig, uitstekend, buitengemeen: Enfant rn-,
uitstekend, bewonderenswaardig kind, wonderkind n. - (lam. et iron.) Vous etes un rn- homme,
gij zijt een vreemd soort (van een mensch) . - Cela
a obtenu un succès m-, dat heeft een' verbazenden
opgang gemaakt. - (fam.) Voild du yin ni-, dat
is voortreffelijke wijn. - [Litt.] Idées m -euses,
buitengemeen édele, verhévene denkbeelden n. p1.
- Style m-, vreemde, wonderlijke, zeldzame stijl m.
- MERVEILLEUX, M. klei wonderbare, wonderlijke,
wonderbaarlijke, het vreemde; verrassende ; het
bovennatuurlijke, de tusschenkomst van bovennatuurlijke wezens in een heldendicht, tooneelstuk,
enz. Voila Ie m- de l'histoire, de l'aventure, ziedaar het wonderbare, zonderlinge van de geschie
denis, van 't voorval. Les grands poètes ont employ é le m-, de groote dichters hebben het bovennatuurlijke te baat genomen. - Le m- de son style,
de ses expressions, het édele, verhévene van zijn'
stijl, van zijne uitdrukkingen. - MERVEILLEUX, M.
(tjdens de eerste jaren der eerste fransche republiek) Modeheertje n., saletjonker m., Z. V. a. PETITMAITRE. - In iron. zin nog tegenwoordig gebruikt:
C'est u m-, of in 't vrouwelijk: C'est one in -euse,
't is iemand, de zich veel inbeeldt, aanmatigt.
Mérycisme, rn. [H. n.] Het herkaauwen ( rumination). - [Méd.] Soort van herkaauwing bij
den mensch, merycjs
mus n. - Mérycole,
adj. [Mëd.] Herkaauwend, met berkaauwing be/iebd.
- Mérycologie, f. Verhandeling over 't herkaauwen of over de herkaauwende dieren. - [Md.]
Beschrijving f. van de herkaauwingskwaal. - Mérycologique, adj. De herkaauwing betreff2
merykolôgisch. - Mérycologiste otMé
rycologtie, m. Beoefenaar, beschrjver van de
herkaauwing of het merycismus. - Mérycothénon, M. [H. n.] Naam van een voorwereldlijk
zoogdier. (Zuidzee-eilanden.
Méryx, M. [H. ii.] Soort van houtkever m. der
-

-

-

Mes, adj. pass. pi. , Z. MON.

Més-, voorvoegsel, z. ME-. (kruid n.
Mésa, m. [Bot.] Zlkere plant, soort van heideS Mésachat, m. Slechte koop m. - Més

aeheter, v. a. Duurkoopen, miskoopen.

-I- Mésadininistrer, v. a. Verkeerd, slecht
besturen of beheeren.
Mésadon, rn. [Econ. mr.] Soort van houten
lepel rn. ter verzameling van 't op de hul drijvende
stremsel.
±Mésadvenanee, Mésavenance,f. Kwade
uitslag rn., ongeval II.; ontsiering, wanstaltigheid f.
- t Mésadvenant, e of Mésavenant, e,
adj. Kwalijk uitvallend; - onaangenaam, verdrietip. - Mésadvenii- of Mesavenir, v. n. imp.
Mislukken, slecht uitvallen.
Mésairof Mézair, rn. [Man.] Halve school L,
gang van een paard, die 't midden houdt tusschen
den korten galop en de courbette, halve courbette f.
S Mésaise, rn., z. v. a.MALAISE.
Mésal, rn. [H. n.] Soort van horenschelp f.
Mésallerie, f. [Méd. anc.] Buitengemeene opzwelling f. der beenen.

MÊSALJJIANCE

-

Mésalliance, 1. Echtverbindtenis f. tusschen
personen van zeer ongelijken stand, mishuwelijk,
onge1jk huwelk ii. - Mésallier, v, a. Een
ongelijk huwelijk doen aangaan, beneden iemands
stand uithuwelijken. - SE MESALLIER, V. fl. Beneden zijnen stand trouwen, een ongelijk huwelijk
aangaan, mishuwen. - Het part. passé is ook
adj.: Jeune 1111e m - e , misliuwd, beneden haren
stand uitgehuwelijkt meisje n.
Mésancyle, m. [Anc. mil.] Wepspies t. met
een' riem in 't midden der schacht.
Mésange, f. [EI. ii.] Mees t. bi- charbonniere,
koolmees. M- Iarhue, moustache, baardmees. M
bleue, blaauwmees. M- nonnette, moeras- of nonnemees. M- huppée, capuchonnée, kuifinees. M- a
longue queue, staartmees, lanqstaart, pannesteel in.
M- penduline, buidelmees (Ook rumiz qeheeten) . Mésangère, f. [H. n.] Groote mees f. - Mé
sangette, f. [Oîsel.] Meezenknip, kleinvogeiknip
of -strik in. - Mésanis, in. [Minér.] Soort van
koraal n., dat de européscise handelaars naar de
Levant zenden.
Mésaraique, adj. [Anat.] Tot het darmscheil
behoorend : / eines, Vaisseaux ms , darmscheiladeren f. pi., darmscheilvaten m. p1.
Mésarriver , v. n. imp. Kwalijk of slecht
gaan, slechte gevolgen hebben, verkeerd uitvallen
door onvoorzigtigheid, nalatigheid, enz.: Si ions
De changez de conduite, ii vous en mésarrivera,
zoo gj niet van gedrag verandert, zal 't slecht met
U afloopen.
4 Mésatisfaire , v. a. Geen voldoening of
tevredenheid geven, misnoegen verwekken (mécon
-tenr).
Mésaule, t. [Ant. gr.] Binnenplaats f. van een
çjrieksch huis. - Deur f., die van de eene plaats
naar de andere, of wel van de binnenplaats naar
't vrouwenvertrek voerde. - Ook als adj.: La
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-I- Mésinférer, V. N. Verkeerde gevolgtrekkingen maken.
-I- Mésinfornier, v. a. Verkeerde, onnaauwkeursqe inlichtingen geven.
Mesintelligence , t. Misverstand n. , verkeerde verstandhouding, oneenigheid 1.: II y a de
Ia in- entr'eux, er is een misverstand tusschen hen,
zij zijn niet eensgezind. Causer de la in-, oneenig
heid veroorzaken
Mésintei-préter, v. a. Verkeerd uitleggen,
kwalijk opvallen, misduiden. - Het part. passé
is ook adj.: Actions, Paroles rnésinterprétées, misduide daden f. p1., woorden n. p1.
Mésire, f. [Méd.] Leverziekte, leverontsteking f.
Mésite, f. [Churn.] Eene door overhaling uit
houtteer verkregen vloeistof van aangenomen etherreuk en brandenden smaak, m e s i t ii.
t Mesle, f. (pr. rnèle) [Bot.] Mispel m. (n/die).
Meslie, f. (pr. rnhlie) [Pechej , z. v. a.
-t- Meslier, in. (pr. niè -li -é) [Bot.] Mispel
boom rn. (nèffler). - Soort van wijnstok in. Stikelige hulst in.
S Méslonable, adj. Berispelijk (blamable).
Mesniérien, tie, adj. Het mesmerismus betreffend. - Als subst.: Aanhanger in., aanhangster t. van 't mesinerismus, mesmeriaan in. en f.
- Mesinérique, adj. Tot Mesmer en zijn stelsel behoorend, mesineriaansch. - Mesmé o
risme ,in. Magnetische geneeswijze en leer t. van
Dr. Mesmer, dierlijk mnagnetismus, mesmerism us n. - Mesniériste, in. en I., Z. V. a. 31IES1HÉRIEN.
Mesnie, 1. [Jur. anc.] Familie of maagschap f.
van 't zelfde huis.
Mésobianehe, adj. [H. n.] Met kieuwen aan
'I midden van 't lijf.
+ Mésobserver, v. a. Verkeerd waarnemen.
Mésocéphale, adj. [Anat.] In 't middenvan
porte m-.
't hoofd en (le hersenen geplaatst. - Als subst m.
Mésavenance, Mésavenant , MésaveMiddelhersenen 1. p1., hel verlengde merg, bovenst
fir, Z. MÉSADVEN—.
gedeelte van 't ruggemerg, dat door de zoogenaamde
Mésaventure, f. (fam.) Ongeval, ongeluk n. brug van Varolius (pont de Varole) in de hersenen
Cela est arrivé par une m- étrangère, dit is door overgaat. - Mésocéphalique, adj. Het vereen zeldzaam, vreemd ongeval gebeurd.
lengde merg betreffend. - Mésocéphalie , f.
±Méschief, m. Ongeluk n. (MÉCHEF).
[Méd.] Ontsteking van 't verlengde merg. - Mé
Mesdames, Mesdemoiselles, Z. MADAME, sochondriaque, adj. [Anat.]: Fibres in-, véMADEMOISELLE.
zelige banden in. p1. , die de tusschenruimte tusschen
Mèse, f. [Anc. mus.] Hoogste snow- van het ieder paar van de kraakbeenige ringen der luchttetrachord, middelsnaar I., middeltoon in. - [Anc. pij vullen.
pêche] klarington f.
I ésoehore, in . (pr. ch=k) [Mus. anc.] KaMésédifier, v. a. Ontstichten, er eren, erger- pel- of orkestmeester, koorvoerder in.
nis geven. - SE MESÉDIFIER, v. pr.: Se in - de qc.,
Mésoeocuin, in. (pr. —cé -kome) Plooi f. van
zich aan iets ergeren.
(len stof f. 't buikvlies, dat den blinden darm (c(ecum) onderMéseline, f. [Corn.] Vlaamsche zijden en wol- steunt, in esoccecuns n. - Mésocolon, in.
Méseilerie, t., Z. V. a. MESALLER1E.
[Anat.] Gedeelte van 't buikvlies, dat den kartelMéseinbryanthème, m. [Bot.] Midddgsbloem, darm als door bladen bevestigt en omgeeft, kronvezel- of pluisbloem t. (ficolde).
keldarmscheil, mesokólon n. —Mésoerâne, in .
-I- Mésemplol, in. Slecht, verkeerd gebruik n. [Anat.] Schedelmidden n., kruin I. (vertex).
- 4 Mésernployer, v. a. Verkeerd gebruiken,
S Mésoffi'e, t. [Corn.] Te laag bod, misbod n.
k aanwenden.
Mésoifrir, v. n. Onder de waarde, te weinig
kwal41esenseigner.
V. a. Verkeerd onderri glen,
bieden. Les marchands surfont et les acheteurs
4
eene slechte leerwijs gebruiken.
mésoifrent, de kooplieden overvragen en de Icoopers
-I- Mésentendre, v. a. Weigeren te hoorenof bieden te weinig. Vous rnésoffrez trop de cette
op te letten; verkeerd opvatten.
inarchandise, gij biedt veel te weinig voor die waar.
ee 5 m. [Aunt.] Darmscheil , darmMésogastre, in. [Anat.] Middenbuikstreek f.
scheel n., verlengsel van 't buikvlies, dat de dunne - [H. n.j Visch in., wiens borstvinnen aan 't middarmen tusschen zijne platen insluit. - Mésenden des buiks zitten. - Mésogasti-ique, adj.
téreinphiaxis , t. [Méd.] Darmscheilveistop. [Anat.] Tot de nziddenbuikstreek behoorend. ping f. - Mésentérésie, f., z. v. a. MESENTÉ[H. n. ] De borstvinnen aan den middenbuik hebRiTE. - Mésentérie, t. [Méd.] Zwelling van de bend. - Mésoglosse, adj. [Anat.] In 't midden
darmscheilklieren. - Mésentérique, adj. [Anat.] der tong aanwezig.
Tot het darmscheil behoorend: Glandes, Artéres,
Mésolabe, in. [Géorn. anc.] Werktuig om.
Veines in-s, darmscheilklieren, -slagaderen, -ade tusschen twee f/egévene lijnen andere iniddenevenren t. p1. - MESENTERIQUE, In. [Bot.] Bedekt- rediqe te vinden, Inesold b ium B.
bloeijende plant van 't geslacht der kruipende padMésole, t. inér.] Soort van zeolith in. (vgl.
destoelen. - Mésentérite, t. [Mid.] Darmscheil- ZÉO
LITIIE). - %ésoletiqite, m. [Minér. anc.]
ontsteking f.
Zwarte steen in. met eene witte streep in 't midden.
-I- Mésestimable, adj. Geene achting waar- - MÉSOI.EUQUE, adj. [Bot.] Met wit middenlijf.
dig. - -(- Mésestînie, 1. Gebrek aan ac/ding, - Mésolithe , I. Soort van vezel- of straalminachling f. - Mésesti.ner, v. a. Niet achten, zeolith in. - Mésolobaii -e, adj. [Anat.] Wat
een ongunstig denkbeeld (van iemand) hebben; (iets) tot het eeltachtig liqchaam behoort.—Mésolobe, in.
te gering of beneden zijne waarde schatten. II se [Anat.] Eeltachtig ligcliaain n., balk m., waardoor
fait in- par iine telle conduite, hij berooft zich (le beide halfronden der groote hersenen met elkander
door zulk een gedrag van alle ac/ding. -- Vous zamenlian gen.
rnésestiniez ce diamant, gij schat dezen diamant
S MésoIoaritIiine, in. [Algèb.] Logarithte gering. - SE MESESTIMEII, v. pr. Te gering ge- iflUS der cosinussen en, cotangenten, in e S òl a g aschat of geacht worden. - Zich zelven verkeerd rjtltmus in.
schatten. - Elkander niet achten.
Mésomélas , (pr. —lace) Mésoinè!e , ni.
-

-

--

-
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[Minër. ] Bleelcicleurjqe ede/steen in. met eene zwarte
streep in 't midden.
Mésoniérie, f. [Anat.] Middendeel n., gedeelte
des ligc/iaams tussciten de dijen. - Mésornpha•
Ie, ni. [Anat.] Navelmidden fl.; navel m.
+ Mésonnance, t. Wanklank m., wanluidendheid f.
Mésophragme, in. [H. ii.] Middenrand m.
in 't borstschild der insecten. - Mésophiyon, m.
[Anat.] Ruimte boven den neus tussclien de wenkbraauwen. (stengel en wortel.
Mésophyte, m. [Bot.] Scheidsilnie 1. tusschen

.[ Méiopotan.ique, adj. [Géogr.] Région
m-, tussclien twee stroomen liggende landstreek.
Mésore, m. [Liturg.] Tussclientjd m. der
diensturen (in de grieksclze kerk).
Mésoreetum, m. (pr. —tome) [Anat.] Gedeelte van 't buikvlies, dat den endeldarm tussciten
zijne platen insluit
Mésorhinion, in. [H. n.] Gedeelte des vogelsnavels tussclien de beide neus g aten.
Mésoscélocèle, t. [M&1.] Breuk f. aan 't
middeivleesch of aan de bilnaadstreek. - Mésoscélophynie, m. [Méd.] Gezwelofuitu'asn. tusschen de dijen aan de bilnaad. - Mésoster
niim, ni. (pr. —nome) [Anat.] Borstbeenmidden n.
Mésothénar, m., z. v. a. AI\TITHENAR. Mésothoiax, m. [Anat.] Borstmidden n. - Mésotoitie, adj. [H. n. ] In 't midden ingesneden. - Mésotype, m. [Minér.] Naald-zeolith,
vezel- of straal-zeolitli ni., eene steensoort.
Mésoxanthe, adj. [H. n ] Geel in 't midden.
Mésoyage, m. [Agric.1 Ligte omwerking met
de spade.
Mésozeugme, m. [Rhét.] , z. v. a. ZEUGME.
Mespilifornie, adj. [Bot.] Mispelvormig. t Meispie, t. [Bot.] Mispel m. (nêfle).
Mesquin, e, adj. Karig, vrekkig; armharli,,
armzalig, armoedig, gering, bekrompen; - smokeloos, kleingeestig: ..Homme m-, vrekkig man. EHe
a Ia mine m-e, z heeft een armoedig voorkomen,
ziet er zeer armliartig uit. II a des meubles Men
m-s, hij heeft zeer gering huisraad. Mener tine
vie m-e, een armoedig, bekrompen, karig leven
leiden. - Les ouvrages de ce peintre stint m-s,
de werken van dezen schilder zijn zonder smaak,
sober. - Politique m-e, bekrompen, armhartige
staalkunde t. - Somtijds ook als subst.: Théo
pbraste a fait tin tableau vivant des rn-s de 1a
Grèce, Theophrastus heeft een levendig tafereel
van de vrekken van Griekenland gemaakt. - Mesquinement, adv. Op vrekkige, armhartige, bekrompen, smakelooze wijze. --- U vit rn-, hij leeft
armhartigljk. II nous donna it dIner rn-, hij gaf
ons kariqies te eten. 11 est aussi toujours vetu
m-, hij is ook altijd armoedig gekleed. - Mesquinerie, f. Karigheid, vrekkigheid, bekrompenheid, armzaligheid, smakeloosheid. 1. Je n'ai jamais
vu une plus grande m-, ik heb nooit grooter vrekheid gezien. - La m- de ces décorations, de smakeloosheid van deze décoratien of versieringen.
Mesquis, m. [Corn.] Bezaanleder n., met sumak, in plaats van run, bereid. (boom rn
Mesquite , m. [Bot.] Amerikaansche inktMessage, m. Boodschap t., last in., zending 1.
Ii s'est Men, mal acauitté de son m-, hij heeft
zich goed, slecht van zijne boodschap, zending gekweten. - Ook de zaak zelve, waarmede iemand
belast is: C'est lui qui portait les ni-s, hij droeg
de boodschappen, hij was de brievendrager. [Polit.]Officiële mededeeling tusschen de uitvoerende en de wetgevende magt, koninklijke boodschap t. aan de Kamers (in Nederland), aan 't
Parlement (in Engeland). - Messager,, m.,
-ère, f. Bode, boodschapper, boodscliaplooper m.,
bodin, boodschapster, boodschaploopster t.; - postbode, looper, besteller, reisbode m., bestelster, postof reisbodin t. Je lui ai envoyé tin m-, ik heb hem
eenen bode gezonden.. Donnez- mol cette lettre, je
serai votre m -ère, geef mij dien brief, ik zal uwe
boodsc/wpster zijn. - Un m- b pied, it clieval, een
bode te voet, te paard. C'est on m- fidèle, hij is
een getrouw boodschapper. Le m- attend et me
presse, de postbode wacht en overhaa.'t mij. (podt.) Le m- des dieux, de bode der goden (Mercurius). La m-ère de Junon. Juno's bodinne (Iris).
La m-ère du jour, du soleil, de voorloopster van
den dag, van de zon (Aurora, het morgenrood).

- (lig.) Poorteeken Ii., voorbode m.: Les dclipses,
les comètes tie so it pas les in -ères de Ia colère
de Dieu, de eklipsen, de kometen zijn geene voorteekenen, aankondigsters van Gods toom. - (Prov.)
Ii nest point de meilleur us- que soi-mème, wie
iets goed wil verrigt hebben, moet zelf gaan, zelf
is het beste kruid. - M- de malheur, ,jobsbode,
ongeluksbode. - [H. n.] Slangenarend, sekietans m. (sécritaire). -- Messagerie, f. Bodesambt n., bodespost m., bodesc/iap n., post van bode,
van postbode, enz. - Bijzondere inrigting tot vervoer
van reizigers en goederen met diligences, inz. in
Frankrijk en Belgic , diligence -dienst, m e 5 sageri e t. - Ook: het bureau of kantoor van zoodanige dienst; de daartoe gebezigde rijtuigen: Aller
a Ia m-, naar liet kantoor der diligence-dienst
gaan. Voyager par Ia us-, met de diligence reizen.
Messalitie,f. [Corn. anc.] Egyptisch lijnwaad n.
- (fig.) Scliaaintelooze, wuipsc/ie vorstin of vrouw 1.
(naar de verregaand losbandige derde gemalin des
rovteinschen keizers Claudius, Messalmna).
Messaniine, m., z. v. a. RAISINIER.
Messe, I. [Cath. ] Mis, misse f., de katholfjke
avondnsaalsviering; in engei" zin: het officium of
altaargebed; ook: de inzegening der hostie, waardoor de transsubstantiatie geacht wordt plaats te
grijpen: Aller a In m-, naar de mis gaan. Entendre, Ouïr Ia m-, de mis hooren, bijwonen. Dire Ia
m-, de mis lezen. Seivir Ia rn-, de mis bedienen.
La rn- est elite, de mis is uit. Gt'and' ou haute rn-,
hooge mis. Petite of basse in-, stille mis. i%1- des
trépassés, des morts of de réquiem, M- funèbre,
doodenmis, zielmis, lijkmis. M- latine, romaine of
grégorienne, iatijnsche, romeinsche of gregoriaansche mis. M- grecque, mis naar den griekschen
ritus, griekse/te mis. - M- musquue, mis voor de
grooten of aanzienlijken (die 't laatst wordt gelezen). - (fam.) M- de chasseur, in der haast gelezen mis. - Voulb tine messe qui sonne, daar
luidt de misklok. Ce prètre VII de ses m-s, die
priester leeft van zijne missen. - (Loc pray.) Ii
va (t Ia m- des morts, ii y porte pain et yin, hij
vult zijne maag, eer hij ter mis gaat. U ne faut
pas se fier a tin homme qui entend douze rn-s ,
wacht u voor de lijnen, Çcjnvromen, huichelaars,
pilaarbijters. II tie va mi a m- ni it prêche, hij
gaat nooit ter kerk. C'est tin enfant de la m- a
rninuit, 't is een nachtlooper, zwierbol, lichtmis. [Mil.] Zdkere trommelslag m., mis f. - [Itlus.]
Geestelijk muzijkstuk, dat b( de mis wordt uitgevoerd, mis f.
Messel, m., Z. MISSER.
S Messéaiice, f. (pr. md-cd—) Misstand m.,

onvoegzaamheid. , onbetamelijkheid. onbehoorlijkheid, ongepastheid f.: II y a de Ia m- de s'habiller
de la sorte, 't is onvoegzaam zich zoo te kleeden.
- Messéant, e, adj. Onvoegzaam, onbehoorlijk,
onbetamelijk.
Messétilennes, f. p1. [Litt.] Klaagzang m.,
treurdicht n. op de rompen van Messdnid, en, bij
uitbreiding op de rampen van een of ander overheerd land.
1 Messer (pr. mess-ere) ofMessir, m. Somtijds in boertende podzij gebruikt voor 1IIESSIRE;
M- loup, bi- lion (bij La Fontaine), Mijnheer de
wolf, de Leeuw. - M- gaster, Mijnheer de buik,
Mevrouw de maag. (gaan.
S Messer, v. a. et n. (fain.) Mis lezen; ter mis
Messervir, V. n. (pr. mé-cer--). Slecht, onbehoorlijk dienen (in dezen zin niet meer in gebruik) ; - ondienst doen, benadeelen, z. v. a.
-

IIESSERVIR.

Messiade, t. [Philol.] Messias-zang m., een
hoogduitsch heldendicht op den Messias door Klapstock, in e 5 5 i á d e f. -- Messianique, mij. Wat
Up den .Messias betrekking heeft, messi dnisch:
Prophéties m-s, voorspellingen f. p1. betreffende
den Messias. - Messianisine, rn Leer t. van
den Messias; - Messias-waardigheid f., m e s si anismus m.
Messidor, m. Tiende maand van den franschrepublikeinschen kalender van 19 Junij tot 18 Julij,
oogstmaand). ..
Messie, m. De gezalfde bp uitnemendheid, de
in 't Oude Testament beloofde verlosser, dien de
christenen in den persoon van Jezus Christus erkennen, Messias ni. - (fig. et fans.) Attendre
qn. comma le M-, niet ongeduld op iemand wach-

MESSIERten, naar iemand verlangen als de Joden naar den
Messias.
Messier, m. Oogst/weder, wijngaardwac hter.
Messieurs (pr. mé- ei -eu), p1. van MONS I EUR,

z. aid.
Messire, m. (pr. rné-cire) Voormalige eeretitel
van aanzienlijke personen, later alleen van den
kanselier van Frankrijk; - in boertige podzij,
z. V. a. Monsieur, Mijnheer, Meester. - [Bart.]
Poire de M- Jean 01 enkel M- Jean, naam eener
roodbruine, zeer zoete herfstpeer f.
Messore, m. [B. a.] (pUp.), Z. V. 0. CHABOT.
Messotier, m. (dënigr.) Mislezer, misafrabbelaar m.
Mestèqne, adj. , Z. COCHENILLE.
Mestiques, m. p1. 1 Bot.] Steentjes ii pl. of steenacliliOe veïliardingen f. p1. in liet binnenst der kokosnoot (waaraan de inboorlingen bijzondere krach-

ten toekennen).

Mestivage, m., of Mestive, I. [Aiic. coot.]
Jaarijksche schatting t. van graan. - Oogsttijd;
-

000st M.

Meslo, adv. (ital.) [Mus.] Treurig, weemoedig.
Mestie, of Arbre de m-, ta. [Mar.] Groote
mast m. eener galei. Antenne de m-, groote ra of
roé f. Voile de m-, groot zeil, groat lalijnzeil n. Mestre de camp, ni. [Anc. mi l .] Bevelhebber,
overste, ritmeester in. M- général de Ja cavalerie,
overste, onder-generaal der kavalerie. - Eerste
compagnie, bevelhebbers-compagnie van een regiment ruiterij of voetvolk. (in Oost-India.
Mésue, Mésua, f. [Bot.] Deijzerhoutboomm.
Mesuage, m. [Anc. coot.] Theizinge t., landhuts n. (manoir).
Mestiiable, adj. Meetbaar, te meten.
Mestai age, m. 1-let nieten, uitmeten; - meetgeld, meelloon n. - J'ai vu Je in-, je suis content
rIo m-, ik heb het meten gezien, ik ben tevreden
over het meten. - Ji vous faut payer Je m-, gij
moet het meetgeld betalen. - Landmeters berigt of
verslag n., gemeenlijk met de schets van 't opgemeten land. - Mesiirateur, m. Meetwerktuig,
meet-instrument n.
Mes ta re, f. [Métrol.] Maat f. M- de Jongueur,
de superficie, de capacilé, lengte-. vlakte-, inhoudsmaat. M- itinéraire, agraire, géoclësique, weg-,
akker-, landmaal. M- d'ordonnance, algemeene landmaat. M-s Jiquides (of des Jiquides, a liquides),
séclies of b grain, maten voor natte waren of

vochtmaten, voor drooge waren, graanmaten. Bonne,
Fausse in-, goede, vaische maat. Le système des
poids et des in-s, het stelsel van gewigten en maten. M- anciennes, modernes, oude, nieuwe maten.
M-s nautiques , zee-, zeevaarders-maten. Faire
bonne m-, goed, ruim meten, eene goede maat geven. Z. COMBLE, COBBLER, ETALONNER. - ( lig.)
Cela passe in in- de son esprit, dat gaat de maat,
n verstand te bode grens, de valbaarheid van zij
ven. Les hienfaits de Dieu soot Ja m- de Vos
devoirs, de weldaden van God zijn de maat, de
maatstaf uwer pliglen. Faire tout avec m-, of
avec poids et m-, in alles niet omzigtigheid, met
wijs beraad te werk gaan, alles wikken en wegen.
Dien a fall tout avec poids, nonThre et in-, God
heeft alles wijselijk afgemeten en afgewogen (alles
met wijsheid gemaakt). Avoir deux Poids et deux
in-s, of changer de poids et de m-, tweederlei maat
en gewigt hebben, partijdig zijn, naar verschillende
grondstellingen oordeeien. 1N'avoir qu'un poids et
ane vu-, maar déne maat en één ewigi hebben, onpartijdig zijn; (tiles over éénen kam scheren. (Loc. prov.) Les petites in -s ne reviennent pas
aux grandes, men verliest altijd bij 't uitmeten met
de kleine maat, er wordt bij den verkoop in 't klein
op de maat verloren. --Maat, afmeting t. (dimen
sion). Prendre Ja IR- dune colonne, dun baslion, eene zuil, een bolwerk opmeten. - Prendre Ja
m- dun habit, de maat van een kleed of rok nemen.
- [Arch.] Prendre des m-s, afmetingen op 't papier brengen. Dormer des ms, afmetin g en bepalen
of vaststellen (van 't geen men wil bouwen). Maat f., maatje n., bepaalde inhoudsmaat om zëkere
waren in 't klein uit te meten: Une m- de bid, de
se], d'avoine, eene maat koren, zout, haver. -[Math.] Maat 1. , dee/er, factor m., zékere grootluid, die als vergeljkings-eenheid of maat voor
andere grootheden dient: 9 est m- de tJ, 9 is een
deeler van '7; - 8 et 49 ant 7 pour ni- comme,
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28 en 49 hebben 7 tot gemeene maat of gemeenen
deeler. - [Pods.] Maat, voetmaat, versmaat t.:
Ce vers est trap court dune syllabe, dun pied ,
a mesure n'y est pas, deze versregel is ééne lettergreep, één voet te kort, hij is niet in de maat, hij
zondigt tegen de maat. - [Mus.] Maat f. regel
der onderlinge toonverlionding, ljdduur m., 'binnen

we/ken een ze/ter getal bijeenbehoorde noten gehoord
moeten worden: Baltre. Observer Ja m-, de maat
slaan, in acht nemen. M- a deux temps, a trois
temps, maat van twee, drie tempoos. Jouer,
Chanter, Danser de (of en) m-, naar (of op) de
maat spelen, zingen, dansen. Etre hors de m-, uit
de maat zijn. Presser, Ralenlir Ja rn-, de maat
versnellen, vertragen. - ( fig.) Etre en m- de faire
qc., inslaat zijn, de gelegenheid hebben om iets le
doen. Etre hors de ni-, niet weer in staat zijn om
iets te doen; van zijn stuk gebragt zijn. Mettre
qn. hors de m-. iemand uit de maat brengen, zijne
plannen of voornemens verijdelen. - ( fig.) Maatregel m., voorzorg f., behoedmiddel n. II a pi is ses
151-s, de fausses m-s, hij heeft zijne maatregelen,
verkeerde maatregelen genomen. L'autorité vient
de prendre une m- trés-sage , de overheid heeft
daar een' zeer wijzen maatregel genomen. Toules les rn-s sont prises pour quo cda n'arrive
pas, alle voorzorgen, behoedmiddelen zijn gebruikt,
opdat dit niet gebeure. Itompre les ni -s de qn.,
iemands voornemens dwarsboomen , zijne maatregelen verijdelen. - ( fig.) Gematigdheid, terughuding, omzigtig/teid, ingetogenheid f., gevoel n.
voor 't welvoegelijke: Il ma écrit, pand avec
heaucoup de rn-, hij heeft mij niet veel gematigdheid geschreven, toegesproken. N e point garder
de ni- avec qn. , iemand zonder verschooning behandelen, item niet sparen. Passer Ia m-, buiten
de maat gaan, de grenzen derwelvoegeljkheid, der
beleefdheid overschrijden. Cost un homme sans
règle et sans m-, qui na point de m-, 't is iemand,
die buitensporig, ongeregeld is in al wat hij doet.
- [ Escr.] Maat f., bereik n., afstand M. Etre is
Ja rn-, hors de Ja m-, op behoorljken afstand, op
te grooten afstand staan. Rompre Ja rn-, buiten
den afstand geraken. Serrer Ia m-, binnen den afstand komen, op zijne tegenpartij aandringen; (lig.) zijne tegenpartij in 't naauw brengen, in de
engte drijven, vast zetten. Lacher Ja m-, den afstand grooter maken, terugdeinzen. Entrer en m-,
beginnen te trekken. Tirer en m-, vast staande
trekken. Gagner Ja m-, den afstand winnen. M
dure, zware stelling f. , zwaar schermen n. [Man.] Goede, regelmatige gang m. van het paard,
tempo H.: Ce cheval fournit son air avec foute
Ja rn- ei Ja pre cision possible, dat paard werkt
snel uiterst regelmatige gangen of tempoos. Tech.] Maat i., smal)e papieren of (nu doorgaans)
éderen strook, waarmede kieêrmakers en naaisters
de maat nemen; - draadmaat f., draadtrekkers
ringen van verschillende grootte om de dikte des
draads te bepalen. - is MESURE QUE, bc. conj.
Naar mate , naar gelang , naar evenredigheid,
terwijl: A rn- que jun avancait, J'autre reculait,
naar mate de eene voorwaarts trad, week de andere terug. - Ook zonder qise, als adv. en op het
einde van den zin gebézigd: Travaillez, vous serez
payd is m-, werk, ,ij zult er naar (naar evenredigheid van 't geen gij gedaan hebt) betaald warden. - Ook niet de als bc. prep..' Les Rornains
éJevaient leurs prdtentions is m- de leurs défaites,
de Romeinen dreven hunne else/ten hooger, naar
gelang zij weer nederlagen leden. - is (AU) FUR
-

:

ET MESURE, Z. FUR. - SANS MESURE, OUTRE ME-

SURE, bc. adv. Buitenmate, overmatig, uiltermate,
buitensporig: Je vis one affliction sans m-, ik zag
eene buitensporige, grenzelooze droefheid. II dépense
outre m-, hij geeft buitenmate veel uit, hij is uittermate verkwistend.
Mesuré, e, adj. (en part. passé van mesurer):
Champ rn-, gemeten veld n. of akker m. - Paroles m -es, afgemeten woorden n. pl. Expression
peu m -e, Vrij onvoorzigtige, ongepaste uitdrukking 1. Homme isbn rn- dans sesdiscours, in zijne
gesprekken zeer gematigd, behoedzaam, omzigtig
man. - [Litt.] Vers ni -s of métriques, metrische
verzen n. pl., veezen, waarin men gepoogd heeft
de latjnsche voetmaat na te volgen. .
Mesnre-étineelle, t , z. v. a. SPINTHEROMETilE. - Mesure-forceps, ni., z. V. a. LABIDO-

1152

MESTJRE-LATNE

METRE.

- Mesure-laitie,

f.

-

[Econ. rur.] Wol

-

meter m., werktuig om de fijnte der wol te bepalen.
± S Mesiirément, adv. Op afgemetene, omzigtige wijze.
Mesurer, V. (1. Meten, afmeten, uitmeten: M
une espace, Ia distance dun lieu a Un autre,
eene ruimte, den afstand van eene plaats tot een
andere meten. M- an mètre, au litre, met den
meter of de ei, met de kan of den kop meten, uitmeten. M- avec Ie compas, met den passer meten,
aftrekken, afpassen. M- un champ avec lepas,
avec des pas, eenen akker 'met voetstappen afmeten. M- les degrés de froid, de clialeur, de graden
koude, warmte meten of bepalen. M- Ia profondeur
d'un puits, de diepte van een' put meten of peilen.
M- avec le p10mb, met liet dieplood meten, boden.
M- des (of avec les) yeux Ja hauteur dune tour,
de hoogte van eenen toren met de oogen meten. (fig.) M- Un homme des yeux, iemand van 't hoofd
tot de voeten opnemen of bekijken (als bedreiging
of minachting). - M- Ia terre, den grond meten,
ter aarde vallen. - z. ook TOISE. Le cerf mosure
Ia forêt, het hert doorloopt liet bosch, loopt van
het eene einde van het bosch naar het andere. M- de son crédit, zijn gezag misbruiken. M- son
verre, zich vol zuipen. M- l'argent a boisseau, zeer
rijk zijn. - (Pray.) On sera mesuré h in même
mesure qu'on aura mesuré les autres, elk zal loon
naar werken krijgen, met dezelfde maat, waarmede men uitmeet, zal men worden ingemeten. (fig.) Afmeten, met wijsheid of omzigtigheid regelen, evenredig maken, inrigten. hI- ses actions,
ses paroles, Zijne daden, zijne woorden afmeten,
voorzigtig in daden en woorden zijn. - Ii faut
r
m- (of régle
sa dipense sur ses revenus, Z. DEPENSE. Z. ook AUNE, BREBIS. M- son epee avec
qn., tegen iemand van leêr trekken, met hem vechten. Je veux m- mes forces contre les vôtres, ik
wil mijne krachten tegen de uwe beproeven. M- ses
actions, Zijne daden afmeten. - SE MESURER, V. pr.
Gemeten worden: Ces marchandises se mesurent
au poids et non au volume, die waren worden
naar 't qewigt en niet naar haren omvang gemeten. - e m- avec qn. , zich met iemand meten.
ii s'est mesuré avec lui, hij heeft zijne krachten,
zijne bekwaamheid tegen hein beproefd, met hem
gekampt. - Elkander meten: Its se soot d'abord
mesurés des yeux.
Mesureur, m. Meter m. : Les jurés rn-s de
grains, de charbons, de gezworene koren-, kolenmelers. ((bruile n. (abus).
Mésiis, Mésusage, rn. [Prat. anc.] MisMésuser, V. a. Misbruiken, een verkeerd gebruik maken: Ii a mésusé de vos bienfaits, hij
heeft uwe weldaden misbruikt.
Métabase, f. [Rhét.] Overgang m. - [Méd.1
Verandering van aanwijzingen of kenmerken en
van geneesmiddelen, m e t a b a s is f.
Métabole, 1. [Ithét.] Opeenhooping van geljlcbeteekenende woorden of uitdrukkingen, om
't zelfde denkbeeld uit te drukken, metá b o 1 e f.
[Mid.] Ommekeer m., verandering van de eene
ziekte in de andere; ook verandering van het weder, van de lucht. - {Anc. mii.] Halve zwenking 1.
bij 't frieksche voetvolk. - Métabolélogie, 1.
éd. Verhandeling f. over de veranderingen in
den loop der ziekten.
Métacarpe, m. [Anat.] Voorhand, middelhand f. - Métacarpien, ne, wij. Tot de voorhand beiworend, voorhondseh: Les cinq os m -s,
of als subst. m. Les cinq m-s, de vijf voorhandsche beentjes of voorhondsbeenen n. p1. - Méta
carpo-phalangien, ne, adj. Tot de voorhand
en vingerleden behoorend. - Ook als subst. Le
m- du pouce, de aanvoerende trekspier f. van den
-

duim.

Métacentre, m. [Mar.] Zwaaipunt van een

schip, métacentrum n.
Métaehorèse, I. (pr. ch=k) [Mid.] Ver-

plaatsing eener ziektestof van 't eene ligchaamsdeei
naar 't andere, ?netachorésis f.
Métachronisme, m. [Chron.] Tijdrekenfout f.
door 't vroeger plaatsen eener gebeurtenis, met achroni'smus n.
Métacisnie, m., z. v. a. MYTACISME.
Métaeondyle, in. [Anat.] Voorste vinger- of
teenlid n. ('t welk den nagel draagt).
Métaga ll ate, in. [Cliirn.] Brandig galnolen-

M}TAMÉRIQIJE.

zuur zout n. - Métagalliqiie, adj. [Chirn.].
Acide ni-, brandig galnotenzuur n.
t Métagraboliser, v. a., z. V. a. RJMAILLER.

Métail, m. Metaalmengsel, gemengd metaal n.,
compositie f. Le similor est an m-, het spinsbek is
een metaalmengsel. (meijerg f.
Métaii-ie, f. [Agric.J Boerderij, landhoeve,
Métal, ra. [Minér.] Metaal a. M- noble, précieux, parfait, edel metaal (goud, zilver, platina).
M- ignoble, commun, iniparfait, onedel metaal
(koper, tin, ijzer, bood, enz.) M- natif of vierge,
gedegen, zuiver metaal n. hi- de fonte, gegoten metaal. - M- d'Alger, algerjnsch metaal (uit tin,
lood en spiesglas, voor tafelgereedschap en muzijkplaten). M- de prince, prinsnietaal, metaal van
prins Robert (zeer fijn koper met wat zink, voor
snuifdoozen, kokers, enz.). i%l- de Ia reine, koninginne-metaal (uit tin, bood, bismuth en spiesgias,
voor engelsche trekpotten). M- a canon, kanonspijs f., geschutmetaal. M- des clothes, klokspij s f.,
klokmetaal. - Ook als adj. gebézigd: L'arsénic
rn-, het arsenik-metaal, arsenicum n.(Plur. métaux.)
-1- Métalent, rn. Gebrek n. aan talent, onbekwaamheid f.
Métalepse, I. [Rbét.] Verwisseling van het
voorafgaande met het volgende, van de oorzaak
met het uitwerksel, of omgekeerd, me ta 1 é s I s f.
Métallélté, 1. [Rhét.] Gezamenlijke eigenschappen der metalen. - Méta ll escence, f.
[H. n. ] Metaalglans m. - Méta ll escent, e,
adj. Metaalglanzig. - Métallifère, adj. [Miner.]
Metaalhoudend , rnelaolbevattend ; metaalverwekkend. - Métallifoime, adj. Metaalvorniig. Métallin, e, adj. [H. ii.] Met metaalkleur, metaalkleurig, m e t a I i j n is c h. - Métallique,
adj. Metaalachtig, den aard van een metaal hebbend, metallisch: Corps m-, metaalachtig, metaalhoudend ligchaam D. Éclat m-, metaalglans ni.
Plumes, Insectes m-s, metaalglanzige véderen f. p1.,
insecten n. p1. - Science m-, munt-, penningkunde 1. Histoire m-, geschiedenis f., wel/eer feiten door
eene reeks gedenkpenningen gestaafd worden. [Fin.] Monnaie m- , gefingeerde of ingebeelde
munt f., papiergeld n., dat in klinkende munt kan
verwisseld worden. - MÉTALLIQUES, m. p1. [Fin.]
Staatsrenten f. pl., die op zilver luiden, die in
zilver en niet in papiergeld aflosbaar zijn (gelijk
de oostenrjksche obligatian , russische bons, enz.),
metallieken m. p1. - [H. n. ] Metaaigbanzige in
secten n. pl. [Mincir.]Metaalstoffen 1. p1. - Métallisation, f. [Phys.] Verertsing, erts- of metaalvorming f., ontstaan n. der ertsen. - [Chirn.]
Voortbrenging der metalen uit hunne ertsen, metallisdtie, metalliséring f. - Métalli
ser, v. a. [Chim.] in metaal veranderen, een
ozyde den metaalstaat doen aannemen, m e t a 1h—

5 t r e n.

Métallochimie, f. [Chim.] Scheikunde f. der
ertsen, ertsscheikunde, m e t a 11 o c h e m i e f. -

Métalloehimiqne, adj. Ertsscheikundig, metahlochelmisch. - Métallographe, m.
[Didact.] Schrijver eener metalbographe, 'metaal-

beschrijver, in e t a 11 a g ra ap h in. - Métallographie, f. Beschrijving der metalen, metaalbeschrijving, metailographie f. -- Métallographique, adj. Metaalbeschrfjvend, rn e t a 110g r dl)h is C h.

M e talloide, adj. [qhirn.] Naar metaal geljIcend, metaalachtig. - METALLOIDE, m. Enkelvoudig, niet-metallisch higchaam, dat den aan 't metaal eigen' glans en luister mist en heel of half
doorschfjnend is (zoo als zuur-, water-, kooi-, rukstof, zwavel, phosphor, iodium, chiorium, bromiuin,
fluorium, silicium, enz.), metaliolde n.
MétaIl.irgie, I. Scheikunst der ertsen, wetenschap der smelthutten, de kunst om de ertsen te
delven, de metalen daaruit af te scheiden en tot
de verschillende levensbehoeften le vervormen., m et a 11 u r g i e 1. - Métalliirgique, adj. Tot die
wetenschap of kunst behoorend, ertsschikundig,

m e t a ilsir g isc h. - Métallurgiste, no. Metaaluitsmelter; ertsscheikundige, kenner van de

metallurgie, melallrirg, nsetctilurqíst rn.

Métaméeoniqne, adj. [Chim.]: AcMe m-,

brandig mekon- of opiumzuur n.

Métarnérique, adj. [Chico.] (woord van Ber-

zelius) Schijnbaar isomérisch (vgl. 1SOMERE), m ea m é r is C ii.
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Métaworplilstes, in. p1. [II. eec!.] Secte dei is te veel afgetmokkens in die vedekundiqe verhan16e eeuw, die leerde, dat liet I1(:ClitL(flhI van Jezus deling. - I1ÉTAPHYS1QUE, adj. Bovenzinnelijk, bobij zijne /iemelva'irt in een God is veranderd, in
vennatuurlijk, It de bovennat uurkunde behoorend,
tanorp/zjsten rn.pi. — Métaniotiopsie, f. metaphy'sisch: Idées, Preuves rn-s , bovenzin[Md.] Gezitsqebrek n., waardoor (le norm en de nelijke denkbeelden, bewijzen D. p1. - Te afgetrokroolle der voorwerpen veronderd sehijnen.
ken, te fijn gespannen, zwaar te begrijpen: Ce que
1'Iétamorphosable, adj. Voor Üedcianteveravous dites a est bien ni- - Oogensc/i(jnljlc, op
dering vatbaar. - Métaniorphose, f. Gedaan- oo(enschijnlijkheid gegrond: Certitude rn -. - Méteverwisseling of -verandering, oinuovinini, vervor- taph'siqiieiiient, 0(1V , Op bovenn tuurlijke,
ming, /ierscliepjiinq, 2n t a n 0 r v h o s I s f. La ii- mrta/hysiS(Mt' wijze. -- Métaphisiquer, v. ,i.
de Daphné en laurier, de herccheppinp van Da p hne Zich met bovenzinnelijke voorwerpen bezig houden;
in eenen laurierboo )n . - I'ihiIoI.j Les I1-s dOvhle, .- iets die;zinnig, afgetrokken behandelen, os C t (1de herscheppin g en, qedaanteverwisse1inen van Ovi- l)hYsicëre'll: (('(un.) A force de in-, ii no s'endius (een beroemd latjnsek dichtwerk van Ovidius). tend plus lui -mème, rlooi' liet onderwerp zoo diep- [Fl. nat.) Les ins des cheiuilles , des vers a zinnig te behandelen (door zich te zeer in 't bovensole, de gedaanleverwisselinen der rupsen, der zinnelijke te verdiepen) , verstaat hij zich ze/ven
zijdeworinen. --- (mi.) Buiten(]erneene verandering niet weer.
van iemands uiterlijk, van zijne kleedij, of wei van
Métaplasme, rn IGrarn.] Woordvervorming,
zijn karakter, zijne zeden zijne fortuin, enz. De wow'dveranliering, bijvoeging of afkapping van
simple sokiat ii est devenu gnéiai, voila ure

grande in-, hij is van gemeen soldaat generaal geworden, dal is eene groote verandering. 11 est devenu doux et rnodéré, I'arnour a produit cette

heureuse in-, hij is zaclitmoedig en gematigd geworden, de liefde heeft deze gelukkige cerandering,
herschepping le weeg gebragi. - Métainorpho.
ser, t'. a. Herscheppen, van gedaante of gestalle veranderen, vervorinen, rn e t a nt a r h 0 Sdren. Nai cisse fut niutanioi phosd en la fleur, (lui
-

-

porte son nom, Narcissus werd in de bloem veranderd, dienen naam diaat. - ( fig.) Le mariage la rnëta tij oq)iIos( en liomme sage et range,
het huwelijk heeft hein in. een wijs' en geregeld'

man herschapen. - su META 0 RPE1OSER, V. pr
Eene andere gedaante of gestalte aannemen, zich
herscheppen: Jupiter nu jour se métamorplioca en
cgne, Juiter veranderde ziel, eens in eene zwaan.
- (fig.) Cet bomt-ne se métamorphose en toutes
sortes de figures, deze man neemt allerlei geslolten

aan, speelt allerlei rollen, verandert zijn gedrag hij
iedere gelegenheid. I-lit part. passé is ook wij.:
Nymphes rnétamorplmsées , (/ eeoc to rn o ep Ii osee r (te, van gelaante veranderde nimfen f. pl
Métapède, in. [Aunt.] Voorvoet, middenvoet in . métatarse.) (cmtstekingg raad ni
Métaphlogose, f. [Méd.) Derde of lwogste
Métaphoie, f. IRhét.J Oneigenlijke. verb/oemde, overd1a,telîke zegswijs. overciragte/jke beteekenis van een woord,' ni e t a p ii 0 0 r f.: C'est par
m- que Ia granimaire est appelde Ja clë des
sciences, cie spraakkunst wordt oveedragte/jk de
sleutel der wetenschappen genoemd. - Métaitho.
rique, adj. Overdrapte/jk, oneigenlijk, leenspreukip, verbloemd, rn e t a p ii O r isc h : Cda dolt sontendre (lans un eens in-, dat snoei men in een'
oneigenljfleen zin verstaan. Quand on dit dun

homme en colère, cost un lion, lion est pr/s

dans un sons rn- wanneer men van een loom/p
mensch zegt, hij is een leeuw, dan wordt leeuw
in een' leenspreukigen, ovei'dracileljken zin çienomen. - Style rn- beeldrijke stijl rn - Méta.

ptioi-iqiaernent, adv. Op oneigenlijke, leenspreaIcige , overdrate/jke, veblocmde wize. -- Mé
tapboriste, m. Vriend van metaphoi'en of beeld-

spraak, ni e t a p h a r j 5 t ni (insecten.
Métapliragine, rn [Ft. n.] Middelrif ii. dec

Métapha-st, f. [Litt ] Leltemlijke vertci/ing,
wo(;mdeljke overzetting t. (meer om (less waren
zin dan om de schoonheden eens schrijvers te doen

uitkomen), as et dp h r a s i s 1. --Métaphras
te, ui. Letterlijk vertaler, ?1,00rdelijh overzetter;
verklaarder en tevens vertaler van een duister'

schrijver, metaphrdst rn -- Métaptia-astI
que, adj. Letterlijk, woordelijk, metaplirdsisch.
t
.4- MétaptiyseaiIIe, f. Embammel)jke , slechte
bovennatuurkunde t. .- Métaphysicien, iie,

adj. De hovennatuur/cunde belie/fend: Ecote rn -ne,

bovennatuur/'undige school f. - METAPHYSICIEN, in.,
NE f Bovennatuurkundige ni en f. - Méta
physique, f. Bovennatuurkunde, wetenschap van

'I bovenzinnelijke, grond/eer, of wetenschap van de

laatste gronden onzer kennis der dingen, me tophysiek, rnetaph y's ica f. . Somtijds z.v.a.
philosophic, wijsbegeerte: La in - les Jangues, de
wjjsbepeerte der talen. - Ook in ongunstiqen zin
voor: misbruik van de-afgetrokkene beschouwingen:
11 V a bien de la in- dans ce traite de morale, er

eldne of sneer letters in een woord, as e t (1,'1) 1 cl sinns in. - Métaptastiqne, adj. Die woordverandering hetre/fend; cone woordverandering bevatican, oh etail dsti sch.
Méthporopoiè se, f. [Méd.J Verndcminq f.
in den lOe5tafl{l der huid-porien of zweetgootjes.
Métaptose, t'. [ fIO€I.] Ver'(Indeiivg, uaasbij
meer de ziektevorm dan de aard der ziekte vci'anderd wordt, in e t cl p t 0 5 i 5 t.
Métast;ue, f. {1é(1.j Verplaatsing eener ziekte,
oveigang der ziektestof uit liet cone ligchaomsdect
in 't andere, in c I a s t a s I s I'. [Rhét.] Figuur,
wat hij de redenaar or rekening van a 71(/el'e22 stelt,
wat hij geemonpt is 1zelf te erkennen. - Métastatiqiie, wij. [Méd.J Veranderd, verplaatst, overyegacin, metastO tisc/i.
Métasynei-se, f. [Méd.] Verbétering der ligchoctinsgeeteld/eid door nildr(jving van bedorven
vochten met blaartrekkende pleisters, in e t a s y'nk mis/s f. Métasyneritique, wij. Door uitdrijving veranderend of verbefterend, as e t a s y akritisch.
Mél atarse, ni. [A nat.] Voorvoet, middelvoet,
fl5 e t ci t cl r s a s in . - Métataisieii, ne, adj.
Den voorvoet betreffend: Les os ns -s , of als subst.
rn Les in-s , de voorcoetsbeenderen n. pl. - Métataio-pIiaIaiigien, ne, adj. Den voorvoet
en de teen/er/en betreffen d. - ri/s subst.: Le in - do
pélit cioigt, (le korte buigspiem t. aan den kleinco
teen. Les ni -s lattraux, de tusschenbeenspieren aan
den voorvoet. - Le in- -sous-phalangien do pouce, de buitenwaarts trekkende spier aan den groo-

ten teen. Le m- -sous-phalangien transversal des

orteils , de dwamsspier der teenen.
Metataxhuièli-e, rEL, z. V 0. MONOMETIIE.
Métateur, in. (Aiie. lull.] Kampafpa/er, leperafperkem in .
Métatlièse, 1'. [Gram.] Verzetting, omzetting,
letteromzetting Ch. V. berlan voor brelan), me.
mv
t a t h e s i s f.' - [Méd.] . Z. V. a. METASTASE.
Métathorax, rn. [H. n.] Derde of achterste
afdeeling t. van liet borststuk der gevleugelde insecten.
Métation, t.. z. v. a. CAsTnAMETATI0N.
Métayae, in. [Econ. lor.] Huurbrief in . eener
land/were tegen halfvruchtgenot. - Métayer, rn.,
-ere, t. Hoefp achter. bruikem, iwevenaar ni.
hoefpachtster, bmuikster, hoevenaorster t. Ibl- partiaii'e, hoevenoar tegen half vrachtgenot.
Métazouijue, adj. [GéoI.] Na de wording der
dieren onstaan.
-I- Mète, t. [Jur.] Grens t.
Méteil, rn. (of als adj. Blé in-) [Agric.] half
tas-we half rotqe f., geosengci koren, waste/vin,
masleluin fl Du pain de m-, masteluin -brood, musteluin n. - Passe-in-, graan n., waarbij twee declen brui tegen dc/n deel mn,qge vermengd is.
Métel, in. [Bot.) Steekappel, soort van dramaappel in . (dato ra).
Méteinpsyeose, f. (p's. nié-tanp) [Phil.]
Zielsverhuizing, verplaatsing der ziel uit het eene
lip'/iaaos in het one/ere (volgens de leer c/em pyt/ia
(jomisten), metempsychdsis t. - Métenipsycosiste, in Aan/ianger van de leer der zie/stemh izing, metemnpsychosict rn
u
Méttniptose, t. [Ast i , . ] Weglating van een'
ingeloschten dag of schrikke/daq ow de 13 1 jaren
(voloens den gmegoriaansc/ien kalender).
Métvnisornatose t. ()i)oord van Fénelon)
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[Phil.] Lickaamsverwsce1ing f., overgang van rn.
een lichaoni in een ander.
Météore, m. {Phys.J Luchtverschijnsel n., veritéveling t., ieder verschijnsel in den darnjftrinq der
aarde, inz. de meer zeldzame of in 't oog vallende,
m e t e o 0 r n. M-s aérierts, luckluardige verhevelingen (winden, koozen). M-s aqueux, waterige
verhevelingen (regen, dauw, mist, sneeuw, hagel,
wolken, enz.) - 1%1-s lumineux, lichtende verhevelingen (regenboog, noorder- en zuiderlicht, dierenriemslicht, bijzonnen, bijmanen). M-s ignés, vurige
verhevelingen (bliksem, vallende sterren, vuurbollen of luchtsleenen, dwaallichtjes, Sini-Elmusvuur). -(fig.) Persoon of zaak, die een dieien
maar korislondijen indruk maakt: Ce conquérant
fut un in- qui épouvanta le monde, die veroveraar
was een meteoor, een schitterend maar voorbijgaand
verschijnsel, dot de Wereld schrik aanjoeg. Météw-ide, f. [Bot.] Groote boom m. van Cochin
china. - Météoi-iiie, f. [Bot.] Goudsbloem 1.
(souci). - Météoriqne, adj. [Pli'ys. ] Op luchten weêrsverschijnselen of -veranderingen betrekking
hebbend, doornen afhankelijk, uh e t c O r i s c h:
Pliénornènes m-s, luchtverschijnselen ii. p1. Pierre in-, meteoor-steen rn. (aérolithe). - [Bot.]
Plante in-, meteorische plant, werplant 1. (die
zich ten opziqte van 't openen en sluiten harer
bloemen naar de weêrsgeslcldheid, den zonneschijn,
enz. regelt), - Météorisation, 1. Meteoor-vorming, liet ontstaan, liet aannemen der gedaante
van eene luchlvei'heiveling. - Météoi-isei-, v a.
[Méd ] Buikopzeltinil veroorzaken. SE METEOBISER, v. pr. Opzwellen, dooi ophooping van lucht
of winden uitzetten.— liet part. passé is ook adj.:
Venice rnitéorjsé, opgezette, opgeblazen, door winden gezwollen buik in. - Météoiisiiie, ni. [Méd.I
Uitzetting von den gebeden of gedeeltelijken buik
door lucht of winden, buikuitzetting, buikopzwelling (in rotkoortsen). - Météorite, m., Z. AERO
- Météorognosie, t. Phys.j Welen--LITHE.
schappelijke weerkunde ; wctrsvoorspelling t. Météorogiaphe, m. Weuibeschrjver; - weerwijzer m., werktuig. dat de luchtveranderin gen
aanwijst 1. - Météorogsaphie, 1. [Phys.] Beschiijving der luchtverhevelingen, ei,elrbeschrij
M ci adj. Weirbeving f. - étéoiographiqe,
s hrijvend, de iucOtsveron(ieringen a anwijzend,
meteorogrdphisch. - Météorolittie,m.,
z. v. a. AÉROL1THE. - Météoiologie, f. Phys.]
Leer, wetenschap der luchtverschjjnselen ei der
weirsveronderingen , weerkunde f. - Météoi'o1ogque, adj. Het weder of de weêrkunde betee/fend, in e t e o r o 1 g i s c h. Observations rn -s.
werkundije waarnemingen f. p1. Tables ei -s, tafels f. p1. der waargenomen wersgcsteldheid. Instruments rn -s , werktui g en n. p1. tot waarneming van
den toestand des dainpkr'ings, meteorologische werktuigen, werwijzer.c (barometer, thermometer, byfj'roineter). - MétéoroIoiste, Météoiolog ele, m. Weerkundige, luchtwaarnemer, kenner
van, schrijver over de luchteei'lievelingen, werbeschrijver, meteoroloog rn. - Météoiornan
cie, f [Devin.] Waarzeggkng uit de luchtverschijnselen, mv. uit bliksem en donder; weêrvoorspelling t. - Météoroinaneien, m., -De, t.
Weerwaarzegger m., -zegster f. - Météorono
mie, t. {Pliys.] Leer van de wetten des weders.
- Météor
oomique,
ii
adj. Tot die leer behonrend, meteoronOmiscli. --- Météoroseo
pe, rn. [Astr.j Werktuig n., vroeger gebëzigd om
de lengten en breedten tier plaatsen op aarde te
bepalen. - [Pliys.] Weirwfjzer, weiraonwijzer rn.,
meteoroskoop n. Météoioscepie, t.
[Phys. Waarneming der luchtverschijnselen, des
ueders, in e t e a r a s k a i i e 1. - Météorosco
pique, adj. Luchtwaarnemend, u,eîrbeschouu'esid,
eneteoroskdpisch..
Méthémei in, e, wij. [Mdd.] Daqe!ijkscli, dagelijks voorkomend: Fièvre ni -e of als subst. METHÉMERINE. t. Alledaaqsche koorts (arnphPrndrine).
Méthode, 1. Naar vaste grondslagen geregelde
wijze van handelen of van werken, hondelwijze, seanier, wijze, inz. leerwijze, orde f., regel rn in de
voordragt van de opvo1ende deden eener wetenschop, leergang rn., methOde f. Sa ni- na vaut
rien. zijne lees-wijze deugt niets. M- pour apprendre
Ja Jangue franca/se, leerwijze VO(ii' de frasisehe
taal; ook; leerboek n., handleiding tot het leeren
-

-

-

c

-

-

]

-

MËTIER.
dier taal. II ny a point de rn- dans eet ouvrage, er
is geen regel in dit week, 't ontbreekt dit werk aan
orde. Elle a Ja voix be ll e, mais ella na pas de
rn-, zij heeft eene schoone stens. sneer zij zint niet

naar den regel. - [Bot.] Indeelingwijze der planten. M- naturelle, arlificielle, natuurlijke, kunstmati g e indeelieg. - [Chir.] On taille selon deux
rn 5, men doet insnijdingen op tweederlei wijze. [Méd.] [bi- curative, geneeswijze
, behandeling eener
ziekte volgens zékere kunstregelen. [Mus. I Uitvoeringswijze: Ce chanteur a une excellente in-,
die zanger heeft eene voortreffelijke voordragt. Manier f., gebruik n., gewoonte f.: Ii ne salue
Juniais Ie premier, c'est sa en-, hij groet rooit het
eerst, dat is zoo Zijne manier, gewoonte. Chacun
a sa in-, ieder heeft zijne manier. C'est sa in-, hij
maakt het nu eenmaal zoo , hij doet het niet anders.
- Methodiqac, adj Naar vaste gronden qeregeld, orde/Uk, regelmatig, planmatig, geleidelijk;
naar de voorschriften der kunst, wetenschappeli jk,
kunstmatig, 'rnetIiOdisch: Homme, Esprit rn-,
ordelijk, regelmatig menschi m., verstand n. Ordre
m-, geleidelijke, methodische orde 1. Médecin in-, geneesheer, die zich strikt aan de bcunstregelen houdt.
- Ook in ongunstige'ii zin: Cet homme est rn- dans
ses plus simples actions, die man is stijf afqens eten
in zijne geringste verii g tingen. - Mélikodiquement, adv. Op geregelde, geleidelijke, ordelijke
wijze, naar denregei. —Métliodisatiou, 1. Het
brengen tot eene methode. -- Méthodisme, rn.
Sti eng geregelde handelwijs of leerw$js 1.; - leer en
levevsu'ijs 1. der methodisten , en e t hi a ii j s in ii s n.
- Méthodiste, m. Aanhanger van, ijveraar voor
eene bijzondere methode in wetenschap of kunst. [H. rel.] Lid eener christensecte, inz. in Engeland
en Noord-Amerika, welke zich door strenge kerkleer onderscheidt, methodist - Ook als adj.:
Miiiistre rn-, methodistisch leeraar, predikant der
inethodisten. - Toenaam van roomsch-kath.oljke
schrijvers in de 1e eeuw, die den strijd met de protestanten door nieuwe diolektisehe methoden zochten te verkorten, - Métliodologie, t. [Didact.J
Leerkunde, voordragtsleer, ontwikkeling of voos'stelling t. der leerwijze. Méthodologique, adj.
Leeilcundig, meth odolôgisch.
Méthoiiique, 1. [Bot.], Z. v.a.GLORIEIJSE. Métbonique, odj. [Chron.] , Z. METONIEN.
MethyIèue, iii. [Chim.] Bijzondere zelfstan-

digheiri 1. in den houtgeest.

Méthyomanie, t. [Mdd.] Drinkzucht f. , on-

verzadelijke dorst eens ijlenden kranken. - (weleer) Verslaafdheid t. aan den drank,
Métienleusement , adv. Op vreesachtige,
bange wijze. -- Méticuleux, ense, adj. Zeer
vreesachtig of bang, vol vreesachtiheid. - 4. Méticulosité , t. Grade vreesachtigheid, ongegronde
an(isti(Iligheid t.
Métier, in. Ambacht, handwerk, werktuigelijk

bedrijf n. Faire apprendre un rn- ii un entant , een
kind eenhandwerk, een ambacht laten leeren. Faire
le rn- de cordonnier, Iioulanger, tailleur, het schoenmakers-, bakkers-, kleîrenokershanrlwerk uitoefeness. De quel rn- est-ii? wat handwerk drijft hij?
Homme de rn-, ambachtsman. Gens de in-, ambachtslieden. Arts et en-s, kunsten en ambachten.
Cest faire d'uii art un rn-, dat heet de kunst tot
een handwerk verlagen. Corps de rn-, asnbachtsgilde n. Un gate-m-, een knoeijer, loonbederver. -

Bij uitbreiding: Niet werktuigelijk bedrijf, beroep,
vak n., lwstwinninq, hantéring 1.: Le rn- des ar
mes, de Ja guerre, het isrjgsmansberoep, krjgsbe ro p, de krjgsmansstond rn. Cet avocat entend tiien
son rn-, die advokaat verstaat zijn vak goed. Melez
-

e

vous de votre rn-, bemoei u met awe zaak, snetun'
werk. Faire un in- lucratif, een winstgevende zaak,

beroep, hantëring drijven. - (flg.11 a le coeur au cci-,
hij heeft lust, hart vaas' zijn ambacht. (Lee. fain.

et prov.) Vous ne le troniperez pas, ii est do m-,

gij zult hem niet bedriegen, hij is een keener van
de zaak, hij is van den winkel. 11 se mile du inbemoeit zich met eens andermans zahî(n. II est de leus in-s, hij is tat alles
te ebruiken, hij waait naar alle winden. 11 nous a
jané Un tour de son in-, hij heeft ons eene leehjke
pots gespeeld. Donner, Ses - vir un plat de son in-,
een staaltje van zijne kunst, bekwaamheid, van
zijn karakter geven. Que cliacun fase son rn-,
d'aulrui, inn autre , hij

een ieder b/jive bij zijn ambacht, schoenmaker, blijf

-

M1TIS
bij uwe leest. ---- (pop.) Elle est du m-, zij is van
't handwerk (der liederljfte vrouwen). - z. ook

JALOUSIE, MAItCHANDISE. - ( Prov.)

Quanci chacun
fait son m-. les vaches soit bien gaidées, wanneer

elk zich alleen met zjne zaken bemoeit, gaat alles
wel, wanneer de eene hand de andere wasctit,
worden zij beide schoon. C'est un rnéeliant ni- que
celui qui fait penilie son maître, 't is een slechte
kostwinning, die haren meester aan de galg brengt.

II n'y a point de si petit to- qui ne noutrisse son

m-, geen beroep zoo gering, of . 't voedt zijn' weester. - (Beaux aitsj liet werktuigeljke van eene
kunst: Ce peintie, Ce scuipteui a do m-, die
schilder-, beeldhouwer is het werktuigelijke van

Zijne kunst meester. --- [Tech.] Stoel. werkstoel rn.,
getouw, born n., machine ter vervaardiging van
verschillende sto/fen: M- de tisseiand, de 1aissier,
wevers, tapijtwerkers werkstoel, weef('touw. M
a bas, koucenwevers stoel. Des has faits an ni-,
geweven kousen t. p1. M- h bioder, bo rduurraam n.
Monter on ni-, een raam bespannen, een' weefstoel
toestellen. M- baltaut of ouvrant , Z. 1JATTANT,
adj. - ( fi (j .) Avoir on poènie, on ioniaii sue le
m-, een' dichtstuk, een' roman op 't getouw hebben
(er aan bézig zijn). - [Brass.] Wort n., het gekookte en gehopte moutaftreksel, eer het (le gisting
ondergaat en bier wordt. - Azijnmakers perskuip f.
voor de wmor. - [Phtiss.j M-, Petit in-, wa[cliie n., oblie f., ijzerkoeisje ii. - t line.] Ve?'
eischte n., behoefte f., nood in.: Le juge oi'donne gnu
-

coniparaisse, et, si iii- est, qu'on eniploie hi force
poo r laniener, de regter beveelt, at ,ij voor 't ge-

regt verschijne, en, des noods, met geweld daarheen
gebragt worde.
Métis, se (soms Métif, ive), adj. Uit een'
blanke en eene indiaansche (a?nerilsaansche), of uit
een' indiaan en eene blanke geboren, meshes. Un
bonîme 9,-, Une femme in-se, of als subst. Un
in-, Une ni -se, een, eene niceties. - [11. n. ] Basbard, van gemengd ras: Ce chien nest pas lion
(of franc) Wrier, 11 est m-, die hond is geen echte
hazewind, 't is een bastaard. - Lame ni -se, wol
van een gemengd schapensas, bastaardwol 1.
[Bot.] Poire ni -se, bastaard -peer f. (uit de koppeling van twee soorten voortgekomen). - Métissage, m. [Econ. rur.j k/ct iruisen, vermengen
der rassen om ze te verbdteren.
t Métivage, m. [Féod.] Heerenregt n, op den
oogst, tiende f. --- (- Métive, f. Oogstrn., maaijinyf.
-

1éIoehe, 1., Z. V. a. MËTOPE.

Métonieii of Métoniqise, adj. m. [Chron.]:
Cycle In- (naar den griek Mlon dus geheeten),
maancirkel, Z. CYCLE lunaire.
Méloiioinasie , f. [ Didact ] Naamvertaling,
overzetting van een' eigennoant in eeoc andere, inz.
geleerde taal (li. v. Ranius voor La Ranie, Pilelanchtou voor Schwarzerd, d. i. zwarte aarde,
Sartorius voor Snijder, enz).
Métonynile, f. [Rhét. ] Onznoeming, naamver
wisseling, overnaming f., eene figuur, waarbij de
oorzaak voor 't gevolg. het werktuig voor den werleer, het inhoudende deel voor den inhoud, of omgekeerd, wordt genomen, b. v. La mort eot dans
-

ses mains; C'est on savant pinceau; 11 avala Ia
coupe funeste, La flotte éfait de cent voiles, etc.
- Métonymique, adj. IJToordverwisselend,

me ton y'iiti sc/i.

Métopanti-algie , f. [Méd.] Pijn t. in de
voorhoofilboezeois of - hollen. - Méti-opanti-algique, adj. Die pijn betreffend, in e t op an t r d 1gisch.. - Métopantrite, f. [Méd.] Ontsteking
van 't slij mafscheidend vlies, dat de voorhoofd boezems bekleedt, iii e t a p a is t r j t i s f. - Méto
pantritique, adj. Die ontsteking betreffend, in et opa niriti sch.
Métope, ni. [Ai eh.] Vierkante tueschenruimte f.
tusschen de triglyphen der dorische fries, in welke
men de versierselen aanbrengt, in e t ó on n. Dew!
m -, halve tusschenruiinte. M- barlongue, langwerpige, imn'er breede dan hooge lurschenruimte.
-

étopie, f. [H. n. ] Dauwvlieg f.
Métopiots , ni. [Bot.] .4mownwk-gombooin in
Métopoinancie, f. Divin.] Waarzeggerij uit
liet voorhoofd oft gelaat.— Métopomaiieien , m.,
-0C,

f. Waarzegger in., -zegster 1. uit de gelaats-

rekken. - Métoposeope, II?. Gelaatsonderzoe-

leer, voorhoofdkijier, in e t o s ko o p in. - tétosc pIe , f. Voorhoofd- of gelaaibesc/touwing f.,O

MÉTROMANIE. 1155

z. v. a. MijTOPOMANCIE. - Métoposcopique,

Gelaatbeschouwend , uit liet gelaat voorsjielteod
me top oskOp iscli. (oogappels.
Métose, f. [Iéel. ] Inkrimping, tériny t. des
Métoiii- &&C, e, (ldj. Verdraaid, krom, scheef.
Mélrage, in. ['l'ech.j liet meten met den m eter
of (Ie oietruke, ncderlanclsche ei.
Métrafgie, I [M
I éd.] Baarmoederwee ii., pijn 1.
- Metit1giq.ie, adj. Die pijn betreffend, in e-

t rd I gi .seh. - Mtiaiiasli-ophie, 1. LMéd.J
Uitzakking en oinstulpinp dec baarmoeder, in e-

trand.strop/ie I.

Mètre, in. [s1élrol.] Metes' in., eenheid dec
nieuwe lcn(]teln(ltesl (in Frankrijk. België, (Ie Nederlaisden , Sardinid , Saksen , Griekenland) en
grondslag van '1 met,'ieke stelsel, gelijk gesteld aan
een tieentillioenste gedeelte van (len noordelijken meridiaan-quadrant (les aai'dbo/s, nieuwe of neder
landeche cl f. - [Poés.j Syllaben- of lettergrejien
maat, versmaat t., isid tea. in. n. (iron.) Un
grand lorgeur de in-s, een eerste verzensmid, rijmelaar ni. - Mus.] Toonmaat f. - Méti -é, e,
WIJ. (en part. passé van rnétrei') [Tech. ] Met den
inetci' afgemeten. .- [Lilt.] Naar liet inetrutit af-

geteld of gemeten. -- METRE, in. Met den meter

gedane meting f.

Mélreinpliraxie, t. [Mdd.] Verstopping dec
baarmoeder, ei e I r e in p h r a xi s t. -- Méti -enchyte, m. Baarmoederspuit f. ; -- baariioiederin.spuilsng f.; - lngesp(ten vocht n., ei e t v é aC h p t e 5 m. (nederlandsche ei meten.
Métcer, V. a. [Toch.] Met den mdci of dc
Méti'ète, ni. [Aiit.] Grootste vochtotaat f. der
oude Grieker, verdeeld in 12. kongin, onitient gelijk aan 39 liters of kannen, metreet fl1. hiitalique, italiaanschie of rorneinsche metreit, am-

p hora f. (vanging van TOISEUR.
4 Mélreur, ff1. Voorgesteld woord ter verMélrieien, ni. [Litt.] Schrijver in. over den

versbouw.
Métiifier, v. a. (burl.) Verzen maken, rijmen.
Métiiopalhie, f. [ Didact.] Matiging you hartstogten, geli:jkmoedigheid, gemoedsiust t. - Métriopathique, a(Ij. Geljkomoedig, metriopd th isc h.
Métilope, wij. [U. n.] Met pooten van gemnid
delde lengte (van vogels). - Metrioi-lianiphe,

-

Métriorliy uque, wij. Met middelmatig dileken,

lanen snavel.

Métiiqtie, adj. [Métrol.] Wat tot den mactee
Of de ei behoort, daarop steunt of daarvan afgeleid

is, metriek, in ei t ri s c h: Système m-, mactrick
stelsel n., het op den meter gegronde maten- en
gewigtenstelsel. - [Pods.] Naar het metrum dci'
versmnaat of den versbouw behoorlijk afgemeten; in

verzen, çlichloiotig, m e I r i s c h. Art ni-, of als
subst. METR1QIJE, f. Verskunst, versbouw-kunst,
kunst of leer van den versbouw, kunst om verzen
te maken, mnetriek f. - METJIIQUE,in. Schrijver
over de metriek of den versbouw (méfricien).
Métrite, f. [!éd. ] Baarmoeder-ontsteking, me-

t r i t i s f.(gen staart.
Méti-iui -e, adj. [H. in.] Met middelmatig Ianillétrobale, in. [Mil.] Pasmaat f., werktuig
ter t.fincting van den pas der infanterie.
Métrocanipsie, f. [iVIdd. j .4chteroverkanteling f. der baarmoeder. - Métroeèle, f. Baarmoederbreuk t. - Métrocéfique, adj. De baarmoederbreuk be/re/fend, met mocélisch. - Métrodynie, f. , z. v. a. MÉTRtLG!E.
Metrographe , in. [Pihud] Beschrijver dec
baarmoeder en de ziekten van dit orgaan. - [Didact.] Schrijver over de maten. - Méti-ogi -a
phie , I. [ hiëd, ] Baarmoeder-beschrijving f. [Didact.] Verhandeling over de snatcn; -- over de
wetten van den versbouw. - Métroi-aphique,
Wij. Die beschrijving, die verhandeling bitrc//nd,
m e tm o gî' c/p h isc h. - Méti-ologie, f. [Didact.]
Maalkunde , algemeene maten- en rewicten -kennis 1.; Z. v. a. MÉTROGJIAPH1E. - Méti-ologique,

adj, De metro/ogle betre/fend, m e t i' a I O p i7.- c h.

Métrotogiste , Métiologue , ni. [ Didact.]

Schrijver enei' mae/co/ole, ma c/rob o a g ni.
Métrooxie, f. [hidd.] Verkeerde of scheeve
rig/hag, ombuiging f. der baarmoeder.
é
Piétroinaice,
rn et f. Ovem'clreven liefhebber in.,
li efhebster f. van verzen, von ver:en maken. verzen gek in., -gekkin f., ei/me/zieke, in e t i a m a a a en.
en 1. - Métiomauie, t. Verzotheid op verzen-
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maken, verswoede, iijinelzuc/it, mete om ani e 1.
IMéd] . z. V. (t. NYMIROMANIE.
Métromètre, nl. iius.j Maat-, maatduur-meter rn (Vgl. ECROMETRE). - Métaoiionae, M.
Door Maizi Uit9eVOtt(Iefl maat- of tuettiteler, me£ronoottt m. - [1i1], Z. V. a. METROBATE.
Métiopole, f. [Géogr.j (eig.) Moedersta l f
met b(tIeeIoflg tot de docIttesteden of koloniën,
moederland II. , fltOe(t(rStaOt in. - Stad, waar een'
mttropo(taan of aortsbisscltop zijnen zetel hee/t,
oartsb?ssCItO/)J)eIijke stad f., aartsbisschopsze t el rn.
m e t r ô p 0 1 1 S 1, . -- Ook als adj.: Eglise m-, cartsbisschoppel ij ke kerk 1. - (weleer) Provincie-hoofde, adj. Aartsbisschopstad f. -pelijk, met' opclitaansch: Egilse rne , Sige ni-,
ac tsbisscltopjeI'ijke moeder- of hoofdkerk 1., zetel n.
- METROPOLITAIN. ifi.

Aartsbisschop (ardteveque)

met betrekkistq tot zijne sufJuqraan- of wijbisschoppen. - Métropolite, m. Aartsbisschop der russische kesk, tnetropoliet to.
31étropo1pe 'ni. Méd.J Moederpoljjp m.,
vleeschuilwas ii. der baarmoeder. - Métroptose, 1. Uitzak k ing der baarmoeder, metroV t 0 S S 1. -- Métroirhagie, f. Moed erbloedvhiet,
bloedsiorting 1. uit tie baai moeder. - Métiorihagique, adj. Die bloeds t orting betreffend, to e t r orrhdqisch. - Métiorrhée, f. Moedervicedin.,
ulivloeijinij van ,s1jtn, bloed, erz. uit de baarmoeder, me t r or th w e f. -- MétroirItexe , f.
Scheuring, scheur f. der buasinoeder. -- Métroscope, in. Moederspiepel rn. werktuig ter onderz oekbig von de bawotoeder, metroskoop rn Métioscopie, f. Onderzoek fl wet den moederie gel , Ott tros/topje f. - Métroscopique,
adj. .l)at on erzoekbetief/end., in e t t (t s Is o p 1 s C h
Métrosidéros, rn (pr.---rose) [Bot.] iJzer(groot lijf.
fltttl In.
Métrosorne, wij. [H. n. ] Met middelmatig
Métroslèee, fl1. [(hir.] Werktuio tot vastleqinçj van (ten baarmoederhals. - Itétrototomie, f. Keizersnede 1. --- 1tétrolouiique,
adj. Ds keizersnede betreffend, tn e t r o t ô itt i s c It.
Métroxyle, lit. [Bot.] Indische saçjopalmboom ni
Mets, til. ('ti. nih) Gerebt fl. 5/JijS 1., wat op
tafel tot 5/)ij5 ?Ool'(It voorezet.
Mets-indien, ne, adj. etsubst., z. v. a METIS.
Meltable, a dj. Draagbaar (van kleederen): Cet
habit nest plus til-, dit kleed, deze rokis niet meer
draagbaar, ie te slecht Oat gedragen te kunnen
worden. - Bij uitbreiding sotntjds ook van 't gelaat, van ve r standseige n schappen gebtlzi,qd: ([am.)
Ce visage est encore fort rn- dat gelaat kan er
nog wel ineti door. Le savoir ny sera rn- geleerd-

heid zal daar niet gangbaar zijn, niet toegelaten
worden.
Mettage, iii. [Tech.] NI- en mains, het uitzoeken en scheiden van de verschillende soorten
van zijde in de balen.

Mette, f. z. METE.
Metteile, 1. [ lech.] Zoutvormvulster f.
Mettetir, ff1. Plaatster, steller, zetter rn (zelden
voorkomend dan in): [lmpr. ] M- en pages, opmaker, vormopmaker in. - [VI- en oeuvre, zetter van
edelsteenen, juweelzeltet rn - ( fi g.) Cet ëcrivain
est on italtile in- en oeuvre des ouvragesd'autrui,

die schrijver weet goed partij te trekken van eens
anders werken. - METTEUSE, 1. en mains, uit
zoekster der verschillende zijdesoorten in de balen.
Mcliie, V. a. Stellen, plaatsen, zetten, leggen
steken, &en; brengen, heenbrengen. zenden. M- ur
cadavre dans une fosse, een lijk in eenen kiti
plaatsen, leggen. M- an cheval (lans ((t) l'écurie
een paard opstal zetten. M- un malade dans sot
lit, een' ziekt in zijn bed leggen. M- de 'holle dan
Ia lampe, olie in de lamp doen, gieten. M- th
1)015 dans Ja chentinée, dans le feu, hout op dei
haard, op 't vuur leggen. II mit Ia lettre dans n
poche, hij stak den brief in zijn' zak. M- un pou
let a In broche, een hoen aan 't spit steken. M
Rn niOF5, one selle h un clieval, een paard en
bit aattlrggen, een' zadel opleggen. M- pied (t terre
voet aan wat zetten. M- l'adresse h une lettre
't adres op een' brief zetten, plaatsen, schr[vee
M- les cltevaux It Ia voiture, de paarden voor
rijtuig zetten, spannen. M- mie chose b sa place
iets op zijne plaats zetten. leggen, stellen, brenGes
M- on lsomme au cachot, aux Iers, een mense
in den kerker zetten, in de boejen slaan. M- ii

METTRE ,
iseau en (dans une) cage, een' vogel in eene kooi
ellen. M- uit enfant an toonde, een kind baren,
)5' wereld brestgets. NI- on enfant en nourrice, een
md te minste doen, hij de min bestellen of brent-

en. M- on enfant en pension, een kind op eene
os/school plaatsen.. ter school leggen, naar eene
os/school zenden. M- no garcon en apprentissage,
(1 métier, een kind in de leer, OJ) een ambacht
es/ellen of doen. M- un enfant en pénitence. een
in(t straf opleggen. 11 a mis son fi ls cliez nu

ota ire, hij heeft zijn' zoon bij een' notaris geplaatst.

1- une assiette stir une table , een bord op eene

niet zetten. M- qc. sur le feu, iets op 't vuur

?gqen. M- le feu a une maison, een huis in brand

teken. hi- le feu au fourneau. den oven aansteken,
n brand maken. M- Je pied sur qc. , den voet op
ets z e tten. hi- ses pieds saus Ja table, zijne voeten
ndet' de tafel steken. M- qo. hors dune maison,
etnand uit een buis zetten. Mettez von livres avec
es miens, leg uwe boeken bij de •tnijnen. - M- fin
t qc. , a Ja dispute, a sa vie, een einde aan iets,
an den twist, aan zijn leven tanken. - tI- le
ouvert, de tafel dekken. -- M- Ie pied dans une
naison, den voet in een huis zetten, een huis binten treden. - i- ( Réduire) un militaire it Ia
lemi -solde, een' krijgsman op halve soldij zetten.

W. (Itt. (t Ja mendicité. aux abois, iemand tot den

ede/staf, tot het uiterste brengen. - (fi (j .) NI- Je

iez dans les affaires de qn., den neus in iemands
raken steken. II no met jam-ais le nez dans un
ivre, itij slaat nooit een oog in een boek. NI- qn.

lans son tort, iemand in 't ongelijk stellen. M- son
spérance, na conflance dans qn., dans qe., zijne
t o op, zijn, vertrouwen op iemand of iets stellen,

sestigen. Je l'ai min dans le goUt de voyager, ik

eb hein smaak voor 't reizen doen krijgen. M- les

peuples dans l'esclavage, de volkeren in slavernij
r engen. f51- de l'ordre dans sos affaires. bi- ses
affaires en ordre zijne zaken in orde brengen,
'
stellen. NI- qn. dans son insrde op zijnezaken

tétet iemand in zijn belang brengen, voor zich
winnen. %l- tout en usage,
Cn at/es in 't werk stellen,
site tniddelen aoflw(tt(lea. - M- le temps (t qc.,
legt noodigen tijd tot iets besteden. J'ai mis trois
ours a ntttn voyage, ik heb mijne reis in drie
dagen gedaan. - it/I- qn. au notobre , au rang de
ses anus, iemand onder zijne vrienden rekenen.

M- qn. a laniende, iemand beboeten, in de boete
Sian. I1- des obstacles h qe. , iets verhinderen. beli,ntneren. Nlettez le cotoble It vos bontls, Z.

COMBLE. tI un homme a la raison, au déespoir,

ietnand tot rede, tot wanhoop brengen. M- qn. it
l'epreuve, iemand op de proef stellen. M- qn. au

fait, Z. FALT rn M- deux personties airs mains,

aux prises, twee rnensehett met elkander slaags
brentge. NI- des personnes mal ensemble, oneenigheld tussciten personen zaaigen, menschen met e l kander oneens maken. M- les choses an pis, de
zaken op zijn ergst nemen. voorstellen. M- les cho

ses an hasard, b l'aventure, de zaken aan het
toeval overlaten. I%l- qe. a Ja portee de qn., iets
onder iemands bereik, bevalling brengen. La vertu
vous met an dessus de l'envie, de deugd verheft
U boven den nijd. - Pl- on ltornnte h mort, letnand
ter dood brengen. ri qn. it Eerie, iemand op den

grond weipen. M- une chose a haut, a bas prix,
iets op hootien, lagen prijs stellen. M- qn. b convert, iemand dekken, beschutten, beveiligen. NI- une
affaire it jour, eene zaak in het daglicht stellen.

uite chose (t profit, partij of voordeel van iets

trekken. NI- qc. it part, iets ter zijde stellen. - Il
met sa gloire h tout bl[mmer, hij stelt er zijn' noem
in, alles te laken. -- M- en lete nu rude adersaire a qn., iemand eene kwade, zware tegenpartij
geven. M- une maison en vente, een huis te koop

zetten. M- qn. en colère, en fureur, iemand toor-

niq, woedend maken. M- ijn. en joie, en bonne,

en mauv'aise humeur, iemand verheugd. opgeruimd,
knorrig ma/een. M- qn. of qc. en danger, en péril,
iemand of iets in gevaar, int de waagschaal stellen.

iii- qn. en faveur, en crédit, en honneur, en réputa
lion, iemand gunst, vertrouwen, eere, naam doen

verwerven. M- qc. en vogue, iets in zwang bren-

gen. M- qn. en bien, en mal, iemand op den qoeden,
kwaden weg brengen. M- qe. en of par dent , iets
in geschrift brengen, opstellen. M- sa conscience
en repos , zijn geweten tot rust, tot zwijgen beengen. M- qn. en frais, en dépen.se, iemand op kosten
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j agen. M- sa cotiflance en qn., rijn vertrouwen op
iemand stellen. - M- une parole en oubli, een
woord, een qezede vergeten, er niet meer aan
denken of vanspreken. M- en pratique one maxime,
een' grondregel in beoefenin g brenijen, toepassen.
1%l- une chose en sûreté , iets in veiligheid brengen.
M- en oeuvre un ami, les ressources de I'art, eenen
vriend. de hulpmiddelen der kunst in 't werk stellen, te baat nemen. M- qn. en état de gagner son
pain, iemand in staat, in de gelegenheid stellen om
zijn brood le verdienen. . II ma mis liars de moimenie, hij heeft mij buiten mij zelven gebragt.
M- tin prince sur le trône , een' vorst op den troon
plaatsen, hem de opperste staatsoiaqt opdragen.
M- qn. dans no paste, iemand in een' post plaatsen, hem een ambt geven, toevertrouwen. M- qn.
dans Ie monde, iemand in de maatscbappfj binnenleiden. - M de I'âme, de l'expression dans son
chant, niet gevoel, uitdrukking zincen. M- de l'ac
cent, da feu dans son langage, met nadruk, met
vuur spreken. M- du goUt, (le l'iinagination, de
l'art, da sentiment dans ses écrits, met smaak,
verbeelding, kunst, gevoel schrijven. M- de hi bonne
--

lol, de Ja modéralîon, do mystère dans sa con-

duite, te goeder trouw, met gematigdheid, met geheimzinnigheid handelen. i- de la dureté dans ses
réprimandes, met hardheid berispen. Mettez de Ja
dcence dans vos expressions, wees kiescit. betameljjk in uwe uitdrukkingen. M- Ja main sur
Ie bon enciroit, de regte plaats treffen, vinden wat
men zoekt. M- qn. a Ja risée publique, iemand
openlijk ten toon stellen, bespottelijk maken. Mde Ja suite a qe. , iets met orde, regelmaat uitvoeren. l- qn. dans son tort, iemand in 't onqelijk stellen. M- une chose en doute, eene zaak
betwijfelen, in twij/i stellen. z. ook ADOIS, AVANT,
BOEIJF, BONNET, BOTTE. BOUT, COLLET, COMBAT,
COMPTE, CONSCIENCE, DEBANDADE, DEPÔT, DOIGT,
DOS, EAU, Ecu ,ENCENSOIR, EXECUTION, EVIDENCE,
FAIT, FAUCILLE, FELT, FUREUII. GOND, JEU, JOUR,
MAIN, MAL (ni. etadv.), OEUF, PIS, PLACE, POIGNARD,
QUIA, SENS, StEN (rn), TAPIS. Aantrekken,

aandoen, omdoen, opzetten; dragen, gewoonlijk
aanhebben. M- son habit, sa chemise, son panlaIon, ses bas, ses bottes, son gilet, ses gants, zijn
rok, hemd, broek, kousen, laarzen, vnt, handschoenen aantrekken, aandoen. M- sa cravate, zijne
das omdoen. M- son chapeau, zijn' hoed opzetten.
- Ii ne met pas de ganis, de liottes, hij draagt
(gebruikt) geen handschoenen, laarzen. - M- sot'
Soi tout ce qu'on gagne, al wat men verdient aan
zijn' opschik uitgeven. - M- bas, uittrekken, uitdoen, afzetten: M- bas ses habits, zijne kieederen
uitdoen, uittrekken, zich ontkleeden. M- bas son
cliapeau, of PIl- son chapeau bas, zijn hoed afzetten, z, ook BAS, adv.
(fig.) M- bas son diagrin, son animosité, zijn verdriet, zijn wrok afleggen, vaarwel zeggen. • Van gedaantéverande ren, van den eenen toestand in den anderen doen
overgaan: M- en pièces une lettre, eenen brief verscheuren, in stukken scheuren. M- qc. en poudre,
Cu cendre, iets tot poeder, tot ascii brengen 0)
maken. M- un champ en prairie, van een' akkei
een weiland maken. M- une eliambre en couleur,
eene kamer verwen. M- one pensee en vers. eem
gedachte in verzen, brengen, uitdrukken. Iii- se
ides par dcrit, zijne denkbeelden op schrift bi-en
gen. M- des paroles en musique, woorden op muziji
brengen. - M- lu latin en français. latijn in '
fransch overbrengen, vertalen. - r,'i- one terre er
avoine, een land met haver bezetten, bezaaijen
M- vingt arpents en bois, twintig morgen tot bosct
maken. Plaatsen (geld) , leggen. beleggen: M
son argent á Ja caisse d'pãrgne, zijn geld in'de spaar.
bank leggen, plaatsen. z. ook FONDS. AVENTURE. Que voulez-vous mettre? wat wilt gij wedden
inzetten? J'y mets ma tête h cooper, ik verwed ei
mijn hoofd onder, Aanzetten, opzetten, inzet
ten, een ontbrekend deel toevoegen: NI- on pied h urn
table, on bouton a on habit, one roue a urn
voiture, een' poot aan eene tafel, een knoop aai
een' rok, een rad aan een rijtuig zetten. Mettri
une pièce ui on pantalon, een stuk in eene broei
zetten. M- Je comble a on biitirnent, het dak o
een gebouw zetten. - Somtijds wordt mettre on
middellijk door een in/In. gevolgd: M- sëcher di
linge, linnengoed te droogen hangen NI- chauffe
de J'eau, water te vuur zetten, water te heetei
-
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,ellen. hi- t'uit'e ties pots , erwten te koken zetten'
e vuur zetten. - [Cuis.] M- do poisson au bleu'
:. BLEU. rel- on poulet en broche, een hoen aan
t spit braden. M- des fruits en compote, vruchen als kompot toebereiden, inkonfijten. fbi- des
nguilles en matelote, paling a la matelote toebe'eiden (z. MATELOTE). - [ Faoc.J M- J'oiseau a
a plume et au poil, den valk op gevogelte en anIer wild afriqten. - [Mil.] M- one arme sur
)ied, sur Je pied de guerre, de paix, een leger op
Ie been, op voet van oorlog, van vrede brengen.
W- one armee en campagne, een leper te veld
rengen. M- URe ville en dat de sige, eene stad
n staat van beleg stellen. M- une armée en dés)rdre , en fuite, een leper in wanorde brengen, op
Ie vlugt slaan. Ill- one armie en bataille, een
eger in slaqorde scharen of stellen. - [ Man.] Min cheval nu pas, au trot, au galop, een paard
n den stap, in den draf, in galop brengen. M- un
,beval sur les dents, liars d'haleine, een paard
sitputlen, afrijden, buiten adem brengen. M- go.
i chevaJ, iemand Of) het paard helpen; leeren paardrijden. M- on cheval dedans, z DEDANS. M- on
,beval dans les mains, dans les talons, een paard
an de hand, aan de beenen gewennen (bij 't afrigten). Ce chevaJ est propre a m- aux airs relevPs,
iUx courbettes, dit paard is geschikt om tot de
hoogere gangen, tot de courbettes over te gaan.
4- on chevaJ sur le bon pied, een paard met het
regterbeen leeren aanspringen. Ce cheval met ses
dents, dat paard wisselt, werpt de melktanden uit.
- [Mar.] M- on vaisseau h ]'eau, h flat, en (of a
Ia) mei, Z. EAU, FLOT. MER. M- on vaisseau de
I'avant, de l'arrière, een schip vooruit houden (er
achter blijven), rooruit zeilen of voorbij loopen. '1Ja grande voile, het groot zeil bijzetten. M- les
voiles sur les cargues, de zeilen losmaken. M- on
vaJsseau dehors, een schip uitrusten. M- sa hatterie a l'eau, zijne batterij te water brengen, met
de geschutpoorten te water liggen. M- on canot
a Ja mer, eene sloep uitzetten. M- les ancres a
poste, de ankersop het boord, in de rust zettten.
M- les linguets, pallen, de pallen (van 't ganqspil)
inzetten. fbi- Je cap h telle aire de vent, om die
of die streek gaan liggen. M- vent dessus of sur Ie
mat, te g enbrassen. fbi- In barre au vent, dessous
Ie vent. het roei' te loefwaart, aan hij leggen. Mles voiles dedans, z. DEDANS. -- [Prat.] M ge. en
justice, en Ja main de justice, iets in handen van
't geregt stellen, bij 't geret aangeven. M- qn. en
droit, iemand regtiqen, regt geven. - [Tech.] Mdes pièces de bols en

chantier, een stuk hout

mallen, afschrappen. M- on travail en chantier,
een werk op stapel zetten, beginnen of opzetten.
-- M- Ja peau sur Je large, de huid of het vel met
de beide handen uitrekken (bij lertouwei-s) . - Men main Ia soie, de zijde tot de verwin.q op het
nagelhout klaar maken. Mettre wordt ook dikwijls zonder voorwerp, als v. n., gebruikt: M- h la
loterie, in de loterij spelen. %1- au jeu, inzetten.
zijn' inzet inleggen. - [ Mar.] M- sous voiles of
en route, onderzeil gaan. NI- debars, naar buiten
zeilen, naar de ruimte houden. Iii- sur le fer. voor
anker komen. M- all plus près du vent, hij den
wind gaan liggen. M- h sec of h inâts et h cordes,
voor top en take l gaan ligoen. M- it coler. tegenbrassen om achteruit te deinzen. M- h courir. de
zeilen volbrassen, volzetten. M- en ralingue of a
fasier, levendig brassen. M- h terre, ontschepen.
M- b bord, aan boord leggen, zetten. M- b bord
dun vaisseao ennemi , een vijandelijk schip aan
boord leggen, enteren. M- en panne of vent dessus,
vent dedans, bijdraaijen , onder den wind met één
marszeil vol en één tegen draaijen. M- h Ia cape,
bijdraaijen voor storm. M- en (of h) route , koers
houden, koers gaan leggen. M- h Ja bande, krengen,
het schip omhalen. M- a l'autre bord, wenden,
over den anderen boeg gaan liggen. . [Corn.] Mau dessus dun aulre, iemand overbieden, meer
dan een ander bieden. - [Tech.] M- en oeuvre,
zetten, edelgesteenten of paarlen in goud. zilver, enz.
vatten. M- en pages. opmaken (bij letterzetters),
het gezette tot bladzijden en deze tot een' vorm
vereeninen. M- en train, den vorm voor 't afdrukken klaar maken. M- en couleur, kleuren, de valsebe paar/en hare kleur geven. M- no bleu, de
véderen blaauwen. M- sur Je pot, de afjekoeide
suikerbrooden met hunne punt in den hats van

-
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verglaasde sivooppotten zetten (om de a/'vioeijende
/roene siroop op te vangen). M- en fût, een schaafejzer in zijn hout 7e/ten. - (Lor. prov.) Je ny
prends , ni n'y mets, Ik doe er niets af of hij, ik
vertel de zaak juist zoo als zij is; ook: ik wil er
niets van u,eten, de zaak is mij geheel onverschillig.
SE METTRE, V. pr. Zich z?tten, zich stellen,
zich plaatsen, enz. Se m- auprèsde qn., zich naast
iemand plaatsen of zetten. Se rn- nu dessus , au
dessous de qn _ zich bonen, beneden iemand plaatsen, zich beter of geringer dan een ander schatten. Se m- an dessus des piéjugés, zich boven de
vooroordeelen verheffen. Se m- h Ia place (le qn.,
zich in iemand plaats stellen. Se m- h table. aan
tafel gaan zitten. Se m- an commerce, a l'dtude,
zich op den handel, op de studie toeleggen. Se ma son aise, zijn gemak nemen. Se m- en danger,
zich in gevaar begeven. Se in- en sueur, tout en
eau, zich in het zweet brengen. Se in- au hasard
de périr, zich aan levensgevaar blootstellen. - Se
m- h tous les jours, zich gemeenzaam maken. Se
m- en feu pour pea dechoses , weqenskleinigheden
boos worden. Se m- en chemin, zich op weg begeven. Se in- ii l'abri , h couvert dune chose. zich
voor iets verbergen, beschermen. Se m- aux trousses de qn., iemand vervolgen, nazetten. Se m- en
quatre pour ses amis, voor zijne vrienden in de
bogt springen. Se m- sur son quant h mol, zich
verwaand aanstellen, hogmoedige çcbaren jegens
iemand aannemen. Se in- en peine, zich bemoeijen,
zich onrustig maken, verdriet hebben. Se rn- Men
dans lesprit de qn. , zich in iemands qunst dringen.
Se m- dans Ia dévotion, vroom worden; den vrome
beginnen te spelen. Se m- dans lembarras, zich
in verlegenheid biengen. Se in- dans le jeu, zich
aan het spel overgeven. Se rn- dans Ia botanique,
zich op de kruidkunde toeleoqen. Se m- en tête,
zich in 't hoofd halen, zich inbeelden, stijf op iets
blijven staan. Se in- sur le cliapitre de , bevinnen
te spreken van. Se m- mal avec qn , kwade vrienden
niet iemand worden.— Ces arbres se mettent h fruit,
die boomen beginnen vruchten te zetten: te dragen.
Se m- après qn. , iemand nazetten, achtervolgen.
- (lam) Se m- en ran g doiseau, zich onder menschen mengea, waartoe men niet behoort. Se in- en
rang d'oignon, plaats nemen, zonder daartoe verzocht te zijn. Ii ne salt oh se m-, hij weet niet.
wat hij zal aanvangen, beginnen. - Se mettre a
(door een in/in. gevolgd) Beginnen: Se m- a conrir, h rire, h jouer, beginnen te loopen , telaqchen,
te spelen. II se mit a parler tout has, hij begon
veer zacht te spreken. Se in- h ne non faire , gaan
ledig zitten. - Zich op zékere wijze kleeden: Elle
se met I)ien, mal, zij kleedt zich goed, slecht. 11
ne salt pas se m- , hij weet zich niet te kleeden.
Vousvousmettez singulièrernent, gij kleedt te zonter/ing. ongemeen.
Mettie -pa-oii, m. [Tech.] Gaarmaking. gaar
f. van de door gradéring voorbereide zout--koing
water-loog.
Meiiblant, e, adj. Geschikt tot meuhete'rinq,
goedvoor draperie, helianging of bekleeding: Etoffe
m-e, meubelstof f. Rideaux m-s, meubelgordijnen f.
P!. - [Jur.] Itleubles rn -s , tot meubeidring en
sieraad dienend huisraad n.
Meiible, adj. Gemakkelijk beweeghaar. [Agric.]
Li t, los: Terre rn-, i/gte, losse, luchtige ho/em m.
.- [Prat.] Roerend. los, vervoerbaar: Biens rn-,
roerende, tilbare goederen n. vi of have f. MEIJBLE, m. Stuk huisraad, meubel n. Garnir une
maison de meuhles, een huis met huisraad voorzien. Il a un beau rn- dans sa chambre a cnu
cher, hij heeft een schoon stuk huisraad in zijne
slaapkamer. - Se rnettre dans ses rn -s , het noodige huisraad aankoopen. -- M- une femme dans
ses rn -s , eene bijzit kameren. - (collect.) Gezamenlijke toerusting van een vertrek (stoelen. tafels,
bedden, vloerklee r/ en, enz.) I! a un beau rn- dans
sa chamlre, zijne kamer is schoon gemeubeleerd.
- (bij uitbreiding ook van zdkere gereedschappen,
die men bij zich draagt): Un couteau est un mutile en voyage, een mes is een nuttig meubel op
reis. - [ Prat. ] M-s, z. v. a. Biens m -s. z. boven.
- Roerende, losse goederen n. L'argent est regardé comme Un m-, het geld wordt als een roerend goed aangezien. - M-s d'agriculture. landbouw-gereedschappen. M-s aniinés dun paysan. le
vende have t. van eenen boer. - [Blas.J M-s d'ar
-
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moires, wapenstukken n. p1. M-s hiraldiques,
heraldieke bij/Iquren f. p1.
Meublei-, v. a. Met huisraad voorzien, bemeubelen, :neuheldren stoffiren. M- une maison, une
chanmre, een huis, eene kamer bemeubelen, van
huisraad voorzien. - Iti- une ferme de bestiaux,
voor eene pachthoeve liet nood/ge vee aanschaffen.
(fig.) M- sa tête, sa rnémoii'e, zijn hoofd, geheugen met velerlei kennis verrijken. - Ook zonder voorwerp: Cette étolîe meubte hien, die stof
staat goed als draperie, bekleeding of omhan ging.
-

- SE MEUDI.ER, v. pr. Van huisraad voorzien
worden: Cette cliambre commence a se rn-. Zich huisraad aanschaffen, meubelen koopen: 11
s'est meuhid. - Het part. passé is ook adj.: Charn
bre rneuhlée, gemeubeleerde, van huisraad voorziene kamer f. Personne Plea, mal meublie,
iemand, die goed, slecht in zijn huisraad zit, die
vele en fraaije, weinige en geringe meubelen heeft.
- Cave Men m-e, goed voorziene kelder in. - ( fig.)
11 a Ia tête Men rneuhlée, hij heeft veel kennis.
El Ie a in bouche Men m -c, zijheeft schoone tanden.
Meuglenietit, Meugler, z. BEUGLEMENT,
BEUGLER.

Mealard, rn. Zeer groote draaiclijpsteen m. Menlarde, f., Meulardean of Meitleati, m.

Slijpsteen in. van kleiner afweting.
Meiile, f. Molensteen, maalsteen in. L'oeil de Ia
rn-, het gat van den molensteen. Piquer. rhabiller
la rn-, den molensteen scherpen, billen. M- supé
rieure of de dessus, bovenste molensteen. looper ni.;
I%1- inférieure of de dessous. onderste molensteen,
legoer. - Slijpsteen rn. , schijf van zandsteen, ijzer
of staal, hout, enz., bij verschillende bedrijven tot

afslijping, scherping, poljsting enz. in gebruik. Mplate, schuifsteen. M- ronde montée, ronde draaislijpsteen met stelling. - [Agric.) Hoop graan of
hooi op het veld, korenhoop m., hooischelf f., rook
of rake f. Mettre en rn- , in schelven of roken zetten. - [ Com.] M- de frornage, groote
zwitsersche kaas f. - [ Tech.] Mantel m., metselwerk rondom den voren des klokgietei's. - Glasaanhangsels n. Pt. om de blaaspijp des glasblazers.
.- [Véner.] Harde, knobbelige wortel in. van 't herts
gewei. - [H. n.], z v. a. MOLE.
-

Meiileaii, m., Z. MEULARDE.
naid, m. z. v. a. CHEVANE.

-

Meute-

Meitlerie, f. [Tech.] Molensteenhouwerij` f.,
werkplaats, waar de molensteenen bebouwen worden - Het inolensteenhouwen.
Meulette, f. (verklw. van mania) [Agric.]
Kleine schelf of rook f. - [Pèche] Kabeljaauw
-man
f.
MenDer, ni. [Tech.] Molensteen-, sl ijpsteen bouwer m. - Meulière, f. [Arch.] Kiezelaar
dige blok- of bouwsteen, molensteen rn. (Ook als
ad,j.: Pierre m-). - Molensteengroeve f.
Meulöia, in. [Econ. rur.] Schelf f. dekstroo. [Sal.] Hoop in. zout, uit de zoutputten.
Meuni, m., Z. MEON.
Meunerie, f. Molenaarsbedrjf n. - Molenaarswoning f. - Bergplaats f. voor het te malen graan.
- Meunie r , m. Molenaar in. - Ook als adj.:
Garcon rn-, molenaarsknecht. - (Loc. prov.) 11
n'y a rien Si hardi que la chemise dun m- (parce
qu'elle prend tous les matins un voleur â Ia gorge) . molenaars en dieven zijn zusterskinderen. z.
ook JIIEVENIR - [Bot.] Naam van een' paddestoel;
- ook van een' wijnstok met witbehaarde bladeren.
- Witte uitslag of roest m., z. V. a. BLANC. [H. nl, z.v a. CHABOT, ABLE , CHEVANE, TETARD.
- Volksnaam van eenige vocels. - Molenaar.ctor f.,
zwarte mee/kever rn. - Meiiniêre, f. Molenaarster. molenaarsvrouw. - [H. n. ] Volksnaam van
de langstaartige mees en van de mantelkraai,
Meurt-de-faint, m. (fain.) tionnerljder , arme
drommel: luiaard in. (Plur. Des meurt -de -faim.)
Mesirtre, m. Moord, opzettelijke doodslag m.
Faire, Cornmettre un m-, een' moord begaan. (fam.) C'est un m-, 't is zonde en jammer. 't is
een mord. Ce serait un m- de laisser perdre de
Si beaux fruits, 't zou zonde zijn, zulke schoone
vruchten te laten verloren gaan.
(fig. et fam.)
Crier au m-. zich luid, met veel misbaar beklagen.
die behij
werpt
Il sen défend comme dun m-.
schuldicing verre van zich af, hij laochent die zaak
hardnekkig.
Meurtri, e, adj. (en part. passé van meurtrir):
-

-
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Fruits m-s, qekneusde , geblutste, gekwetste vrucli
f. p1. - Homme rn- ie coups, bont en blwiuw-ten
geslagen rnenscli. (fig ) Serpent peint le couleurs
m-es, met bonte of gemarmerde plekken qetee/cende
slang 1. - Weleer ook: Vermoord, gedood (assas
--

.

sifM tu).
illeuitrier, ni., -ière, f. Mnordcnaar, dooi!slaier rn. rnoordenaarster, moorderec f. - MEIJRTRIER IERE. adj. Aan moord scbu1dq; moorddadig,
veler dood be rokkenend. vernielend: Peisonne mière, een aan moord schuldige m. en f. - Les armes
feu soot rn-ières , de vuurwapens rijn moordgeweren. On ouvrit Un feu rn- sur 'ennenij, men
opende een moorddodiq, allergemeldiq.ct vuur tegen
den vijand. Combat m-, mo o rddadi g gevecht n.
Un mal m- , eene vernielende kwaal, plaag f. Cetfe place es[ m-ière, die vesting is niet wnder
verbazend verlies van manschappen te nemen. (pod!.) L'épe m-ièie. bet moordstaal. - La dent
m-ière dusanglier, de moordende tand m. van 't
wilde zwijn. - MEtJRTRI!mE, f. [Fort.] Schietûat,
moordqat n. (in een vestingwerk). -- [Mar. ann.]
Schietnat in 't bovendek om van onderen op den
aan boord springenden vijand te vuren; ook de
naam van zulke gaten in de beschotten dec slavenhaters, om op de oproeriqe slaven te vuren.
Meuirti-ir v. a. Kneuzen, blutsen. kwetsen:
La balie ne fit pie m- les chairs, de Impel braqi
niet dan eene kneuzing. kwetsuur in 't vleescli te
weep. M- des cerises, des abricots , kersen, abrikozen kneuzen, blutsen. - Ook zonder voorwerp:

Les coups de IMUOn nieurti issent , stokslagen veroorzaken kneuzingen. - (fIq.) M- les dmes, les
coeurs, de zielen, harten kwetsen. - [ Peint.] De
levendigheid der kienren door een vernis verrachten. - fSculp.] Op liet marmer loodreqt met den
tandbeitel werken. - [ Tech.] 1%l les peaux, de
huiden lenig maken. - SE MEURTEUR, V. pr. Gekneusd, qekwetst worden. - Zich, kneuzen of kwetsen. - Elkander kneuzinoen of kwetsuren toebrengen; elkander bont en blaauw slaan. - Meiir
trissure, f. Kneuzing, bluts, kwetsuur f.; blaaue of bonte plek f. door- kneuzing veroorzaakt.
Me et tang, m. [Bot I Groote chinésche roos f.
Meute, I [Clias.] Troep, koppel m. jaqthonden voor de qroote of lange japt. vl- de soixante,
de cent chiens, koppel van zestip, honderd jaqt konden. - ( /l p,.) Une m- d'ambitieux, een troep,
menigte eerzuchtiqen. - Clé de m-, z. onder CLE
(inden /iq. zinzept men doorgaans chef de meute).
lllévélavite, m. Turkeche derwisch of bede!
monnik, m e v e I a v i e t (naar tlevelava, stickler
der serie); ook turk.cche kwakzalver m.
Méveidj-e, V. a. [Corn. ) Onder den prijs of
de waarde verkoopen, met nadeel, schade, verlies
verkonpen. - Mf'ente, f. Verkoop m met
schade, onder de waarde. (eenen l ij fei g ene.
Mcx, in. [Féod.] Pach t hoeve f. , goed n. van
Mexicain, e, adj. Mexicaan.cch, tol Mexico
of zijne inwoners beiworend. Als subs!.: Mexicaan m., mexicaan,cche vrouw f. - MEXICAIN, rn
[H. n.j Naam eener mexicanneche slang. - 1%IEXI-

w

-

CAINE, f. Zdkere qekdperde wolleslof f.

Mzail, m. (Bias.] Heimvizie?-, vizier n.,

voorzijde des helms.
Mézair ,

Ui., Z. MESAIIt.

Mézanee, f. [Anc. mar ] Verblijfplaats van

den qaleivooçjd of bevelhebber eener galei, roadskamer f.
Mezeline of Mézelaine, f. [Corn. anc.]
Hal/linnen wolleslof, me z elm e f.

Mezréoii, m. [Bot.], z. v. a. GAROU.
Mzza, Z. MEZZO.
Me7zahollt, m. (pr . mé -za - boute) [Anc. mar.]

Noodzeil n. cener galei.
Mezzanin, rn (pr. med -za—) [Anc. mar.]
Derde mast rn. van zekere qaleijen.
Mezzanine, f. (pr. med-va—) [Arch.] Halve
verdieping, elke lagere verdieping lus.ccken hoogere
(entresol); ook: halfvenster n., kleiner venster boven een prooter, m e z z a n i n e 1.
Mezzo. adj. m Mezza, auij. t (pr. med -zo,
,

med-zn) (ital.) [Mus.] Middelina(iq.

-.

Mezzo.

Middelmatig sterk, eenigzins clerk. - Mezzo-piano, [Mus.] Half zacht,
min of meer zacht. - Mezzo - soprano, m.
Mus.] Diepe bovenstem f., diepe discant rn ezzo-termine, (pr. —né) Middelweg m., midforte. (pr . —t) [Mus.]
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del n. van vergelijk, midden n. lusschen twee uitersten (moven terme) (Pine. Des nlezzo-telrnine.)
Mezzo -tiuto, (pr —tine-to) [;iav.. Peint.j
Zwirtekanst, plaat in (Ie zwarte manier ; niiddeltint, middelkleur, halve of gebrokene tint;
linIe schaduwing t. - Mezzo-manica, [Mus.]
Met de hand 0)) de halve hooqte van den linIe der

viool. - Mezzo-orchestra, (pr. ch=)[Mus. ]

Met half orkest. - Mezzo - vo c e, (pr . —vo -tche
Met halve of qedeinpie stein.
Mi-, (onveranderljjk woordje, alleen in zamen stelling gebruikt, verkorting van demi, h e l/). Bij
het adj. palti geeft het de deelinq in twee gelijke

deden te kennen: Les opinions ont PUi mi -parties,

de ineeningen waren gelijk verdeeld. Cette lobe est
mi-partie de blanc et de rouge, dat kleedje is voor
de lie/ft wit en voor de helft rood. - In dien zin
ook bij bis: Du pain mi-bis, half bruin brood n.

- Bij suhst. als canal, chernin, corps, cOle, jambe , rnarée, mat, rnur, sucre, tenue, wordt het

door ii voorafgegaan en als adv. gebruikt: Con-

tiulre qu. jusqu'h mi-chemin, iemand tot half-

weg uitgeleide doen, iemand tot half-weg brengen.
Ii ny a de l'eau qua mi -corps, qua nii-Jambe
(of jusqu'k mi-), enen gaat in dat water niet dieper dan ie halver beens, lialver lijf. Maison située
a micOte, te lialcer helling, op 't midden der helling (eens heuvels of bergs) gelegen huis n. Cette
poutre ne porte qua mi -mill, diebalkligt, draagt
al/een op de helft des enu'iers. Con fitures h misucre, Pommes cuites a mi-sucie, konfitaren van
half suiker half deeg, appelen met lea/i zooveel
suiker gekookt. Cette femme est accouchée a
mi-terme, die vrouw is op de helft van horen tijd
(van hare zwan'erschop) bevallen. - [Mar.] Hisser, Amener mi liunier a mi-mât, eelt marszeil
te halver steng hjjschen, strijken. Naviguer /i micanal. in 't midden van 't kanaal, middenvaarwaters zeilen. Remonter une rivière ii mi-marie,
eene rivier met half tij opvaren. - Bij canine of
bij een' enaandnaam gevoegd, vormt het een zaaiengesteld subs!. en krijgt liet lidwoord Ia, ofschoon
de volgwoorden mannelijk zijn: On vous feaiera vers
Ia mi-carèrne, men zal a tegen de he/ft van de
vasten betalen. II viendra h Ia mi-janvier, it la
mi-mars, hij zal in t midden, in de helft van jamiarij, van maart komen. - Somtijds ook zonder a:

(Proc.) Mi-ma!, queue dimiver, met half roei komt
het staartje van den 'winter: het vriest somtijds
nog in de helft van mei.
Mi, m. [Mus.] Naam van de derde der noten
van de toonschool uit ut: mi of e t. - IVaain der
snaar, die deze noot aangeeft (chanterelle).
Mialet. m. [Corn ] Sergie f. uit de Cevennes.
Miaou ! (klanknabootsing van 't geluid der
kat) Miaaaw!
Miasmatiqiie, adj. [Mid.] Miasma of smetstof bevattend, uit miasma ontstaan. miasmat i 5 c h: Atmophère rn- met smetstof bezwangerde dampkring ni. Maladies rn -s , uit s m etstof
gerde
ontstane ziekten f. Pl. - Miasnie, rn [Mid.]
In de lucht verspreide ziekte- of smnetstof, aanstekingsstof f., als oorzaak van 't ontstaan eener
lieer.cchende ziekte beschouwd, en i a s na a n.
]W iaszite, f. [Min,-r.] Soort van bitterkalksteen of dolomiet, eeoc koolzure kalk-bitteraarde
(bij Miasz in Siberië aangetroffen).
Miaul&int, e, adj. Maaawend. miaauwend:
La race m -e, het kattengeslacht. - MiaIIIaVd, m.
of MîauLe, f. [H. n. ] Volksnaam der zeemeeuw
(got/lan (I ). (brood n.
1 Miaulée, f. In wijn, cider enz. gekruime l d
Miaialement, rn Gemaauw n. (van katten,
soms ok van andere dieren van 't kattengeslacht).
- Miauler, v. n. Maauwen, miaauwen. -- (fig.)
Bespottelijk zingen. - Miatuleui-, m., z. v. a.

CHAULARD. (agrostide.)
Miboi -e, f. [Bot.] Soort van laag bundelgras mi.
Mica, tim. [f1inér.] Glimmer, kattenoud. katte-

zilver. n'ioskövi.cc h glas, mik a n. - Mieaeé, e,
orJj Mika- of ol/mrnerachtig. - Micaciqime, wij.
Mika bevattend,.

Miearetle, f. [Minir.] Soort van skapolith of
stennelsteen m., m i k a r et f.
Micasebiste, rn [Minir.j Schiefermika n. ticasehisteux, euse , adj. Uit schieferniika
bestaande. (z. v. a. MOUIIRE.
Mieation, f. [Ant.] Vingerspel n., ongeveer
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Mice, 1. [FéocL] Reqt n. op de helft der vrachten.
Miehaiit, m. (pop.) Slaap, vaak in., slaperig-held f.; slaapje n. (zelden dan op boekdrukkerjen
gehoord)

Miehe, 1. Wegge 1., klein wittebrood van 1 2 of
1 kilo; ook wel van een zwaarder rond brood en
van een groot stuk kruim ijeluzicjd. - ( Lc. prov.)
C'est lui quî donna les rn -s , hij is 't, die de broodjes (de gunsten) uitdeelt. A Ia porte oft Ion donne
les rn -s , les gneux y vont, waar men brood uitdeelt, vindt men de bedelaars: wie gunsten heeft
uit te deden, dien ontbreekt het niet aan vle)jers. Une
In- de saint-Etienne, een steen (met zinspeling op
den gesteenigden Stephanus). - [ Minér.] M-s de

quatorze -sous of Tètes de moines, veertien-saus-

brooden n. p1. of monnikskoppen m.p1.. naam van
de kalkhoudende zwavelure strontiana (hij de
werklieden in de groeven bij Parijs).
lfliehé, m. (pop.) Zot, gek. - (POP et bas.)
Hoerenlooper in. (peersoort.
Miehel (Saint-), in. [Hort.] Naam eener

Miehéfle, f., Z. CUAMI'AC.
Mtehou, m. (pop.) Geld ij.
Mieliuiananen, in. [H. n. ] Gebulte hond van

Nieuw-Spanje.
Micmae, iii. (lam.) Heimelijke, slinksche handeling, draaijerj, kuiperij, fikfakkerij, doorgestoken kaart 1., mikmak in.
Illico, in. [II. n. Zilveraap, miko in., kleine
zilverkleurige aap aan de Amazonen-rivier.
MicocouHer, in. [Bot.] Olmvormige lotusboom m., met zwart vast en buigzaam hout en
eene welsmakende, kersvormige vrucht.
Micone, 1. [Bot.] Naoktstenpelig wolkruid n.
Micra anthe. wij. Iot.j Met kleine stekels
of dooi nm.
Miei-arnpelis, in. (pm. —lice) [Bot.] Pennoyl
vánixche mornôrdica f. of balsemappel in.
Mieranthe, adj. [Bot.] Met kleine bloemen.
Mies-anthème, in. [Bot.], z. v. a. GLOBIFERE.
Miei-oearpe, adj. [Bot.] Met kleine vrucht.
- Als subst. in. Soort van paddestoel m. - MIcrocèle, wij. [H n. ] Met kleine breuk; zacht gezwollen. - Mieroeéphale, adj. III. nj Klein]

-

boo/dig, met kleine hersenen. - Als subst. in.:
Kleinhoofd, n. - M-s, kleinhoofdige insecten n. p1. Mieroeère, odj [H. n. ] Met korte voelsprieten.
- Mierochloé, m. [Bot.] Indische nardus in.
- Mierochi-onoiuètre, in. Tijdmeler ter bepaling van zeer kleine tijdruimten. m i k r o c h r 0n 0 in e t e r in. - Mlerochronornétrique, wij.
Dat werktuig betreffend, mikroc hr onomé
trisch. --- Mierocone, wij. [U. n. ] Met kleine
kegelvormige verhevenheden bedekt. - Microeosme, in. [Didaet. ] De wereld in 't klein, de
kleine wereld f., de mensch, m i k r a k O s m 0 5 in.
- Mieroeosrniqiie, adj. Den mikrokosmos of
den mensch belie/fend, m i k ro k ö s in is c h. [Clilni.] Sel in-, piszout n., uit pis bereide plioshorzure soda-ainmoniak in. - Microcosmo
fogic, f. Klein-wereldleer, leer van den men.cch,
mikr o kosinologj e 1. - Mierocosmoiooi_
que, wij. Die leer betre ffend, m i k r a ko s m o7ög i s c h. - Mieroeoustiqiie, odj. [Phys.J Klankof geluid versterkend: Instrument in-, klankver sterkend werktuig n. (spreektrompet, scheepsroeper,
hoorbuis, enz.) - Mierodactyle, wij. [H. n. ]
Met korte vingers of teenen. - Mierodoute,
wij. [H. n. ] Mel kleine tanden. - Micro-éieetroiiiètre, rn [Physi, z. v. a. CONDENSATEUR
dlectrique. - Miero-galvanique, adj. Den
mikro-gaiccinometer betreffend, vi i k r 0 g a 1 v ci nisch. - Miero-gaivaiiouiètre, m. Werktuig n. tot waarneming der dierlijke elektriciteit
tot in den .qeringsten graad (door Mardehaux uitgevonden), mikrogalvdnomeler in. - Mi.
crogastre, adj. [H. n. ] Kleinbuikig. - .4ls
sub.ct. m. Soort van ichneumon ni. of spoorwezel 1.
- Mieroglosse, wij. [H. n.] Metkleine tong.
- Als subst. m. Snuitpapegaai fl1. (perroquet of
ara b trompe). - Mieroguathe, adj. [H. fl]
Met kleine kaak of kinnebak. - Micrographe, m. [Didact.] Beschrjver van zeer kleine,
mikroskOpische voorwerpen. - Kleinschrijver, miIc ro gra ap h m. - [Phys.1 Soort van panlogroaph of teekencicip m. - lflierographle, 1.
t.] Beschrijving van zeer kleine voorwerpen
doo middel van vergrootglazen, m iki 0 g r a ph. ie.
-

-

Zr

- Micrographique, wij. Die beschrijving be-

treffend, mikroqrdphisch. - ---Microièpe of
Microlépidote, adj. Met kleine schubben. MieI-olépi(ioiithe, in. [iinér.] Schijnbaar ge-

schubde edelsteen in. - Mici-olépidoptérolo-

gie, f. Verhandeling 1. over de kleine vlindeisoorten. Mierologie, 1. [Qidact.] Verhandeling
over de zeer dunne of fijne voorwerpen - Kleingeestigheid f -- Micrologique, adj. Die verhandeling belie/fend; - kleingeestig, in i k r o tog is eh. - Mieiologue, in . Beoefenaar van mikrologische voorwerpen; - kleinigheidcvriend, kleingeestige, jagtmakcr op nietigheden, gorteteller;
mugqezifter, letterzifter, vs i k r o 1 a a q in. - Lakonische, kernspreukiqe rede f. -- Mieromé.
gaii, rn (woord van Voltaire's maaksel ter aanduiding van Fontenelle) Kleine qroote, een groote
man in 't klein. - Micronière, wij. [H. n. ]
Met kleine, tengere ledematen. - Mieroinètre, m. [Astr., Phs.] Kleinmeter, werktuig, gewoonlijk bij verrekijkers en vergrootglazen aangebragt, om kleine grootheden of afstanden naauw
- ook een werktuig om de fijnte-keurigtmn;
der woldraden te onderzoeken, wo lm eter, in i k r 0m e t e r in. - Micrométrie, 1. Meting der zeer
kleine grootheden of afstanden; kunst om den mikrometer te gebruiken, m i k r o as e t r i e. - MI.
crométrique, adj. Den mikrometer of de mikromnetrie betreffend; met den mnikrometer gedaan:
Observations in-s, mi krométri sch e waarnemingen f. p1. Vis m-. 'mikrometer -schroef f. (om
zeerfijne
ne verdeelinjen, zeer digt bij elkander ligstreepjes op metaal, glas enz. te zetten, of
0•10 met een' hoogengraad van juistheid de lengte
van een' liqchaam te bepalen). - Microniivate,
adj. [H. fl] Kleinoogig. - Mierouèine, adj.

[II. n. ] Met korte vocidraden. - Mieroonte, m.
[H. n. ] Kleinste der fossiele viervoeti( ' dieren. -

Micrope, in. [H. 11J, Z. m. a. MARTINET. --

[Bot.] Onecht roerkruid n. (gnapli'ale). - Mi.
eropétale, adj. [Bot.] Met kleine bloembladeren. - Mierophéuix, in. [F!. nj, Z. V. a. M-

SEUR. - Mierophile, in., Z. V. a. M1CROLOGUE.
- Mieroplioue, adj. [Plrys.]. z v. a. MICROCOUSTIQUE. - Zwak of fijn van stem; - klank-

doovend, klankdemnpend. - Als subst. in. Klankdemper in. - Microphonie, f. [Mid] Zwakheid, fijnheid 1. van stein. - Mici-ophthaime,
adj. [H. n ] Kleinoopig. - [Mid.] Kleinoogig. aan
ziekelijke verkleining des oogappels lijdend, m ikr op h t h dim i sc h. - Mierophthaluiie, f.

Kleinoogigheid f. - [Méd.] Ziekelijke verkleining
des oogappels. - Mierophyile, ac/i. [Bot.]
Kleinbiaderig. - Als subst. rn [H. n. ] Egyptische
oorvledermnuis 1. - Mieropode, adj. [I i. n.]
Klein- of korivoetig, kortbeenig. - Mieropore,
adj. [Bot.] Met zeer kleine porien. -- Mie.ops, in.
-

[I-I. n. ] Soort van potvicch in . - Mieropsychic, f. [Didact.] Kleinmoedigheid; klein geestige,
bekrompene denkwijze f. - Miei-opsyque, adj.

Kleinmoedig, kleingeestig, bekrompen, laag. - Mi.
eroptère, adj. Met kleine, korte vleugels. MICROPTEBES, in p1. Kleinvleugeline insecten, m i-

krOptera n. pi. - Mieroptérygieu, ne,
adj. [ H. n. ] tlet kleine vinnen. - Mieropyie, in.

[Bot.] Kleine zaadvilesopening f. - Mici-orchi
de, adj. [Anat.] Met kleine teelballen. - MICIIOR-

CHIDE. f. [Mid.] Ziekelijke verkleining, ook be-

lenmmnerde ontwikkeling der teelballen. - Microrhauiphe, adj. Met kleinen snavel. - Microrliynq.ie, adj. I H. n.j Met korten snavel. -

Mierorrhyze, adj. [Bot] Met kleine wortelen.
.- Mieroi-ttioryuqiie, adj. ) H. n.j Met kleinen,
regten en tengeren snavel. - Microscoinique,

adj. [Chim.] - Set in-, drievoudig uit de pis verkregen zout van soda, ammoniak enphosphorzuur,
van veel dienst bij de proeven met de blaasp(p,
mikro.ckOmicch zout n. - Microscope, m. [Opt.]
(eig. kleinkijker) Vergrootglas, m I k o s o o p fl

M- simple, composé, enkelvoudig, zamen gesteld

mikroskoop. M- ii division, verdeelings-mikroskoop.
M- solaire, zonne-mikroskoop. M- a rétlexion,
spiepel-mikroskoop. M- lucerna, lamp-miki oskoop.

- (fig.) II voit tout avec un in-, hij ziet alles door
een vergrootglas, zijne verbeelding stelt hem aller
vergroot, erger, bedenkel(jker voor. - [Astr. I Zuidelijk sterreheeld beneden den steenbok, Mikroskoop n. - Microscopic, f. [Didact. ] Leer of
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kunst van 't gebruik des mikroskoops; - gezamenlijke !cundiqheden, door 't mikroskoop te verkrijen. - Mieroscopiqiie, adj. Het mikroskoop
etreffend, door vergrootglazen beschouwd of waargenomen; alleen door vergrootglazen waar te nemen,
onziqtbaar voor 't ongewapend oog, mikrosko
isch: Observations m-s, mikroskopische waar--p
nemingen f. p1. - Animaux rn -s of als subst. im
CROSCOPIQUES, rn. p1. Mikroskopische dieren n. p1.
- Oeli rn-, mikroskdpisch oog n. - Mieroso
matie, f. [Méd.] Misgeboorte f. in overmatige
liqcliaamskleinte bestaande. -- Mierosorne, adj.
[F!. n. ] Met zeer klein lijf. - Mierosperme,
adj. [Bot.] Met zeer kleine zaden of vruchten. Microsphère, rn. [Bot.] Soort van zeer kleinbladerige nardus rn. - Mierosphycte, adj.
[Méd.J Met zeer kleinen of zwakken pols, mikrosp hy'ktis C h. - Mierosphyxie, f. {Méd.J
Zwakke polsslag rn. - Microspore, adj. [Bot.]
Kleinzadig. - Mierostaehyé, e, adj. [Bot.
Met kleine bloemaren. - Microstère, rn. [Opt.
Planten-mikroskoop n. - Mierosternone, adj.
[Bot.] Met kleine stofdraden. - Microstome,
adj. [II. IL] Met kleinen mond. - Als sust. m.
Kleinmond, soort van snoek rn. der Middellandsche
zee; ook eene soort van lipvisch ni. - Mierotée, f.
[Bot;) Soort van melde f. der Antillen. - Microthèle , adj. [H. n.] Met kleine wratten of
lepels bedekt. - Mieroti-aehèle, adj. [H. n.]
Korthalzig. - Mierotropliie, V. Md.J Spaarzame, ontoereikende voeding f. - Mierozoaire,
adj. Bij uitstek klein. - MICROZOAIDES, rn. p1.
Oneindig kleine diertjes n. p1. (die men voorwaardelijk aanneemt). - Mierozo.ie, wij. fl-I. n.j
Met een' smalley gordel qeteekend (van schelpen).
- Mieriire, adj. [H. n.] Klein- of kortstaartig
(brachyure).
Midas, rn. (pr. —dace) [H. n.] Midas -aap,
tamarin m., niet zeer breede, kale ooren (in Guiana). - Midas -vlieg f., met zeer lange voelsprieten.
- Een der namen ran de reuzenschildpad (tortue
fianche). - ( fig.) Rijke weetniet, domme bewon
deraar, slecht beoordeelaar rn. (met toespelirg op
den 'rijken phrygischen koning Midas, die, als
scheidsreq7ter in een' muzikalen wedstrijd tusschen
Apollo en Pan, aan den laatste de overwinning
bekende, en daarvoor van den eerste een vaar
ezelsooren kreeg; van daar ook: Avoir des oreilles
de M- , een slecht kunstre,qter zijn. - Midasiens, m. p1. [H. n. ] Midas-vliegen f. p1.
Mideroiiner, V. n., in sommige streken z. v. a.
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Faire Ja MÉkIDIENNE.
Midi, rn. Middag rn., het midden des dags, (noen,

noenljd rn.) twaalf ure op den dag, het middaguur: Ii ai-riva a rn-, vers Ie rn-. SUF Ie rn-, of a
l'heure le rn-, a rn- sonnant, hij kwam op den
middag, tegen den middag, op het middaguur, met
het slaan van twaai,'en of juist te twaalf ure aan.
B est m-, rn- et demi, m- on quart, rn- trois
quarts, 't is twaalf ure, half een, kwartier over
twaalven, kwartier vaas' dénen. Après rn-, Avant
m-, na, vóór twaalven. Le cadran marque rn-, de
Zonnewijzer staat op twaalf ure. M- est sonné,
't is twaalf ure geslagen. -- En plein rn- op vallen,
klaarlichten dag. in 't openbaar. - (Loc. fam.)
C'est ne pas voir clair en plein rn-, C'est dire
quil ne fait pas jour en plein in- (tot iemand, die
iets kiaarhljkeljks betwijfelt of ontkent), dat heet
willens blind zijn. - (Lac. prov.) Chercher rn- a
quatorze heures, zwarigheden maken, waar ergeene
Zijn; een' noodeloozen omhaal van woorden maken,
iets klaarbljkelijks met veel woorden willen ophelderen; iets zoeken, waar 't niet of hoogst moeijeljk
te vinden is. - ( podt.) Le rn- de la vie, de middag,
de zomer des levens. - [Astr. 1 M- vrai, ware middag,
het tijdstip, waarop het middelpunt der zon verkeljk door den meridiaan gaat en de astronomische
dag begint. middag. M- moven, middelbare middag,
tijdstip, waarop bet middag zou zijn, indien de zon
Zich met eenparige snelheid, en tevens niet in de
ekliptika, snaar in den a3quator bewoog. - Zuiden n. (sud): Le rn- est opposé au nord, het zuiden
ligt tegenover 't noorden. Les contrées du m-, de
landstreken in 't zuiden, zuidelijke streken 1. p1.
Le vent du rn-. de zuidewind rn. Celte colline regarde le rn-, est exposée an rn-, die heuvel ligt
naar 't zuiden. - L'Espagne est au m- de Ia
France, Spanje ligt ten zuiden van Frankrijk. -

(bij uitbreiding) Zuidelijke landen n. p1., zuiden: Les
peuples (lu rn-, de volken van 't zuiden, de zuideljke volken. Voyager dans le rn- de Ia France, in
't zuiden van Fiankrjk reizen.
Mie, f. Kruim, broodkruim f. - ( Loc. pion.)
Ii jèune entre Ja rn- et Ia croûte, hij stoort zich
aan de vasten niet, houdt de vasten slecht. - [ Tech.]
Porseleingruis n., /ijnqcstooten porseleinscherven f.
pt. - [Bot. M- de pain, broodkruim, zékere paddestoet. -' Oudtijds ook als adv. gebruikt voor
pas, point: (fain.) H Wen tâtera, Wen aura rn-, hij
zal er niets van hebben. - 1 MIE, f. (verkorting
van arnie) Vriendin, geliefde f., liefje, hartje n.:
Ma rn-, of iJ'AMJE. - Kindermeid, opzigtster t. van
kleine kinderen (nu liever BONNE).
Mkge, f. [Cout.] Helft f.
Miel, in. Honig rn. Rayon de m-, honigraat t.,
honigzeem n. Mouche b rn-, honigbij t. Couleurde
rn-, honigkleur f. B- vierge, maagdenhonio. Doux
comme rn-, honigzoet - ( fig.) Lieteljk, zoetvloeijend,
oorstreelend, harlverkwikkend. Etre doux comme
rn-, Etre lout sucre et lout rn-, zeer zoetsappig,
overvriendelijk, overbeleefd zijn. - (fig.) Le rndécoule de ses Ièvres, de honig vloeit van zijne
lippen, zijne woorden zijn liefelijk en streelend.
Lune de m-, Z. LUNE. - ( Proc.) On pi end plus
de mouches avec du m- qu'avec do vinaigre, met
zachtheid komt men verder dan met hai'dheid of
geweld, een goed woord vindt eene goede plaats.
Un pen de fel gâte 1)eaucoup de ni- , een klein
verdriet bederft de grootste vreugde, ccve kleine
wolk verbergt de zon. Bouche de m-, eoeur de Viel,
honig in den mond en gal in 't hart (van vleijers,
valschaards. Nul m- sans Viel, geen lief zonder leed.
Trop achète le rn- qui le ièche sur Jos épines,
hij koopt zijn vermaak te duur. die er zijn' pligt
voor opo/fert. - [ Minér.] Pierre de in-, honig
steen rn. (rnélitife). - M- de lair, M- aérien, luchthonig, oude naam van het manna. - M- indien,
M- de roman, indische honig, riethonig, vroeere
namen van de suiker. - Miellat, rn., MieIlie,
Mielhire, t. Honigdauw in. - Miella. e, verouderd woord voor Mielleux, eiise, adj. Hanigbevattend, honigachtig, honigzoet; (doorgaans in
ongunstioen zin roar) lafzoet, /laauwzoet: Ce yin
a un goût rn-, die wijn heeft een' honigsmaak. Paroles rn-euses, zoet.sappioe, lionigzoete,
vleijende noorden n. pl., flikflooijerjen t. p1. - Ook
als subst. Les m- sont souvent hypocrites, de zoetsappige, overvriendelijke menscen zijn dikwijls
huichelaars. S Mielleuisetnent, adv. Op ho(kalk m. van Toscane.
nie zoete wijze.
Minsite, t. IMinér.] Bitterspaath n., bitterMieii, vie, pron. pass., 3e pers. Mijne: Son
frère et le in-, Sa soeur et in rn -ne, zijn (haar)
broeder, zijne (hare) zuster en de mijne. Vos intérèts et les m-s, Vos affaires et les m-nes. uwe
belangen, uwe zaken en de mijnen. - liet werd
vroege , en wordt ook in gemeenzamen of kdmischen
stijl nog tegenwoordig als adj. vóór een subct. gebruikt: Je trouvai 1h un in- arni, ik vond daar
een' vriend van mij, een' mijner vrienden. - Is hel
noch van 't lidwoord noch van un vergezeld, dan
staat het na zijn subst,: Ces fruits-la sont rn -s , die
vruchten zijn mijn. - MIEN. LII. Het mijne, het mij
toekomende, mijn eigendom rn : Je ne deniande que
Ie mien , ik vraag, verlang alleen bet mijne, -- Je
vous dis la chose comma eile est, je ny mets (of
ajoute) rien du in-, Ik vertel u de zaak, gelijk zij
i.e , ik doe (voeg) er niets van 't mijne bij. - Le
tien et le rn-, liet mijn en dijn, de eigendom: Le
tien et. le rn- engendrent heaucoup de guerres et
de proces. - LES 11ENS, 111. p1. De tn(jnen, mijne
bloedverwanten, nabestaanden, mijne familie, mijne
aanhangers, voorstanders, mijne partij, mijne onderhoorigen. - MIENNES. 1. pl. (fain) J'ai bien fait des
rn- dans ma jeunesse, Ik heb in mijne jeugd vele
dwaaslieden begaan.
Mielte, t. Kruimel, broodkruimel t.; klein stukje
van iets eelbaars. beetje, brokje n. Ramasser les
m-s, de kruimels oprapen. - 11 ne men donna
qu'une m-, hij gaf er mij enkel een stukje, eene
mondvol van. - (fam.) Faire sauler les rn -s , met
qroote graagte eten - (yap. cl bas) Rendre les
m -s. het genutligde uitbraken.
Miesix, adv. ( compar. van bien) tidIer; meer,
liever. - LE MIEUX ( superl.) het best, het nicest ,
het liefst: 11 chante ui-, beaucoup m- qu'autrelois.
-

-

-
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hij zingt beter, veel beter dan weleer. Vous ne sau- anent, adv. Op gemaakte, vriendelijke wijze, genezin- faire, jij kunt niet beter doen. Ii aime m- kunsteld. - Enfant élevé m-, weekeljk opgevoed
s'amuser que (de) s'instruire, hij houdt mee, van kind n. (In dien zin weinig gebruikt.) - Miguarzich te vermaken dan zich te oefenen. Laquelie der, v. a. (fam.) Troetelen, met weekheid behanaimez-vous m- de ces deux étoffes? welke van deze delen: M- mi enfant. een kind te weekeljk opvoebeide stoffen hebt jij liever, liet liefst. welke bevalt u den. - Eene gekunstelde bevalligheid geven: M- son
't best.? Ce sod th les fleurs queue aime ie m-, style, zijnen stijl te veel likken, eene gekunstelde,
dat zijn de bloemen, die zij 't meest bemint, waarvan opgesierde netheid in zijn stijl brengen. Ook zonzij 't meest houdt. Z. ook ADlER M1EEJX onder A1MER. der voorwerp: Cette femme mignarde trop, die
L'Iiomme du monde le m- fait , de schoonste, wel- vrouw wil zich te aanvallig, te lief voordoen. - Het
gemaaktste man van de wereld. Dans les moments part. passé is ook adj.: Enfant mignardé. vertroeteld
les m- cbosis, in de best gekozen ooqenblikken. -- kind ri. - Langage m-, gekunstelde, opgesierde
Pluson ad'esprit, in- cel vaut. hoe meer verstand taal f. - SE MIGNAP.DER, v. pr. Zich verwennen,
men heeft hoe beter. M- vaut (of 11 vaut m-) se taire zich zelven te veel toegeven. - Mignardise, t.
que de parler mal b propos. beter le zwijgen dan Fijnheid, aanvalligheid f., inz. van 't gelaat: La
ten onpas te spreken. - (ellipt.) ri!- que tout cela, DI- de ses traits, de liefeljke fijnheid harer gelaatsdoe meerdan dat alles, er valt wat heters te doen, trekken. -- Gekunstelde aanvalligheid, gemaakte
te ze(jqen. - Etre m-, in betere gezondheid, beteren sierlijkheid f. ; Mettre de Ia m- dans ses m-ières,
toestand zijn; beter voorkomen of uiterlijk hebben; dans son langage, gekunstelde manieren aannemen,
van beter gedrag zijn. Le malade est m- qu'iI gemaakt spreken. - [ 1-lort.] Soort van grijze ann'était, de zieke bevindt zich beter, is er beter aan jelier, pinkster-anjelier m. - MIGNARDISES, f. p1.
dan te voren. Cette femme est beaucoup m- que Liefkozingen, (lik/looijerjen. vleijende, innemende
sa soeui, die vrouw ziet er veel beter, aanvalliger manieren f. pl.: Se laisser prendre aux rn -s dune
uit don hare zuster. Depuis ses voyages il est femme, zich door de lieve. vriendelijke manieren
heaucoup m- qu'il n'ëtait, sedert zijne reizen is hij de aanlokselen eener vrouw laten vangen of verveel beter van gedrag dan weleer. -- 1IEUX wordt strikken. Cet enfant obtient tout ce qu'il vent de
ook als subst. , met of zonder lidwoord, gebruikt: Le SB mère par ses ni-s, dat kind weet door zijn
m- est de n'en point parler, 't best te er niet van flik/looijen alles van zijne moeder te verkrijgen.
Mign al, in. Geestrijke drank m., uit eene soort
te spreken. Etre changé en m- , ten goede veranderd, verbeterd zijn. S'attendre b in-, op beter, op van palmboom verkregen.
Mignon, ne, adj. Aardig, net, mooi, lief, fraai,
betere tijden, omstandigheden wachten. Arranger
tout pour le in-, alles zoo goed mogelijk schikken. klein en becallig: Bouche rn-ne, net mondje n. ViFaire de son m-, du m- qu'on peut, zijn best doen. sage m- , fraai, bevallig, fijn besneden geziqtje n. Aller de m- en m-, gedurig vorderen, vooruitgaan. Souliers m-s, lieve, nettesc/ioentjes n. p1. - Enfant
Ses affaires vont de in- en m-, zijne zaken gaan m-, liefste kindje n., lieveling m. en t. - (fam.)
hoe langer hoe beter. - (lam.) A qui m- m-, om Péclié m-, geliefkoosde zonde. troetelzonde t. Argent
strijd, om het best, om het zeerst, om liet hardst: ni-, spaargeld n., spaarpenning m., potgeld n. us s'enfuaient a qui m- m-, zij vlugtten als om MIGNON, NE, f. Lievelirg in. en t., oogappel m.,
strijd, om 't hardst Faute de in-, bij gebrek aan liefje n.: La mère aime fort eet enfant, eest
beter, van wat beters. - (Proc.) Le m- est l'ennerni son m-, de moeder bemint dit kind zeer, 't is haar
du bien, La m- fait regretter le Ijien, men bederft lieveling, troetelkind, Benjamin. lion m-, ma rn-ne,
vaak wat goed is daar het beter le willen maken. - mijn liefje, hartje, mijn lieve kleine. - (fain. et
11 y a du in- dans son dtat, 11 y a chez lui un m- iron.) Vousètesun m-, un plaisantm-, (tot iemand,
sensThle, Le m- se soutient, zijn toestand betert, er die iets verkeerds zegt of doet), ge zit een aardige
is merkelijk beterschap bij hein, de beterschap houdt snaak, een rare jongen. - Somtijds ook in zeer
aan (van een' zieke, ook van iemands zaken). - ongunstigen zin: Les rn-s de Henri Ill., de lieve1%HEUX wordt soms ook als adj. gebdzigd in plaats lingen (deelpenooten der schandelijke uitspattingen)
van meilleur, beter. meer gepast of behoorlijk: II ny van Hendrik 111. - MIGNONNE, t. [lrnpr.] Kolonel,
a rien de m- of Rien nest m- que ce que vous kleine drukletter tu.cschen brevier en nonpareil. dites. - LE MIEUX flu MONDE, AU M1EUX, TOUT AU [Bot.] Jiaodbloemire inexicaansehe maluwe f. [Hort.] Soort van schoone, donkerroode peer f.; MIEUX, bc. adv. Opperbest, zeer goed, zoo goed
mogelijk; Cela va le m- du monde, tout au m-, soort van zeer groote, hoogroode perzik t.; - soort
dat gaat voortreffelijk, zoo goed als 't wezen kan, van langwerpige, geelwitte pruim f. - Mignon- DU MIEUX QUE, TOUT DU MIEUX QUE, LE MIEUX neineiit, ode. ((am). Netjes. defies, op nette, fijne,
QUE. TOUT LE MIEUX QUE, bc. conj. Zoo goed ma- aanvallige wijze. -- MIGNONNET, M. [Bot.] (pop.)
gelijk: 11 a fait du m-, tout du in- , le m- qui a Klaver f. (trèfle). - Mignonnette, f. [Corn.]
Pu, hij heeft gehandeld zoo goed als 't hem mogelijk Soort van zeer fijne, smalle naren kant, ni i g n a nn e t t e t. - Zeer klein gestooten peper t. - [Bot.]
was. hij heeft zijn best gedaan.
Mieuix-disaiit, in. (woord van J. J. Rousseau) Volksnaam ran verscheidene planten: peperkruid n.
Schoonspreker, mooiprater m. (Plur. Des mieux- (drave);- witte weegbree f. (holostd); gel klaver f.
disants.) - -t- Mieaix.ttre, m. Bétere staat, ge- (lupuline); - tuin-reseda f. ( résddadesjardins);lukkiger toestand m., verhoogd welzijn n. Mi eta x- soort van steenbreke t. (saxifrage); - chinésche anfaisant, e, adj. (woord van Balzac) K'eldadiost, jelier m. ( oeillet de Ia Chine); ook z. v. a. MiGNARedelmoedigst, liefderijkst: Le meilleur et le m- des DISE. - [ H . n.] Zekere kleine nachtvlinder in.
liommes. - MIEUX-FAISANT. M. [Cheval] Vlugste.
t Mignot, e, adj. Lief, fijn, netjes (mignon).
bevalligste en wakkerste ridder in een tournooi. - Enfant ni-. bedorven, vertroeteld kind n. (Plur. Des mieux-faisants.)
Femme in-e, grillige vrouw f. - ± Mignoternent,
IIIièvre, adj. (fam.) Levendig, woelig, kinder- adv. Netjes, tiefjes. -- Mignoter, v. a. Vertroelijk ondeugend af moedwillig. - illièvrement, telen: B- Un enfant. - SE MIGNOTER, V. pr. Zich
adv. (fam.) Op woelige, guitaclitire, ondeugende verwennen, zich trodden. —H t part. posed is ook
wijze. - Mièvi-esie, f. (fam.) Kinderlijke gui- adj.: Enfant mignoté, vertroeteld, bedorven kind n.lerj t , moedwil m., ondeugendheid, baldadigheid 1. Mignotie,f. (pr.t=c) [Bot.] Biaauwe sterrebloem t.,
- Oak van sommige dieren gebézigd: La m- des christus-oog n. (oeil de Christ). - (oudtijds) Liefkozing , flikfloojjerj f. -- t Mignotise, f. Vieqer,
- Mièvrete, f. , z. t'. a. MIEVRERIE.
flikfloojjerj t. - [Bot.] M- des Génévois, tijm rn
Mi -fit, m. {Manuf J Halfdraad n.
(thyrn).
Mi -fort, m. (de l'épëe), Z. EPEE.
Migraine, t. Schele hoofdpijn, eenzijdi.e hoofdMiglaive, m. [Anc. mii.] Middelbaar zwaard n.;
- soort van hellebaard in.
pijn t. - (fain.) Cela donne Ia in- (van iets verMignard, e, adj. (weleer z. v. a. MIGNON). - vélends, verdrietigs sprekend) , daar zou men hoofd
Gemaakt vriendelijk of aanvallig: Sourire m-, ge- pijn van krijgen. - ±[Bot.] Granaatappel m. (gremaakt lachje n. - Manières m-es , gemaakt vrien- nade). - [Artif] Granaat t. (grenade d'arillce).
Migraiie, t. Schildkrab t., soort van zeekrab.
deljke manieren t. p1. - Enfant m-. vleijend. (likMigration, t. Verhuizing of uittrekking naar
flooijend kind n. - Ouvrage m-. lijn, net bewerkt
voorwerp IL - MIGNARD, M. [Peint.) Donner dans een ander land van vele menschen bijeen, volksverle m- , in 't opgesierde, qeiikte, gemaakte vervallen, huizinq, landverhuizing, m I g r ei t i e t. - Ook:
het aanvalliqe te gemaakt of gekunsteld voorstellen. het trekken, het doen van verre reizen door zékere
- (fam.) Ii fait te m-, Elle fait la m-e, z. v. a. dierensoorten. Saison de Ia m-, trektijd in. Migratoire, adj. De volksverhuizing, het trekFaire le beau, la belle, Z. BEAU. - Mignarde
Q
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lu m- de l'ëté, de l'liiver, wij zijn midden in den
,romer, den winter. Ce passage se troue nu rn-,
lans le m-, vers Ie m- du Iit'e, deze plaats staat

ken der dieren betreffend. Oiseaux m-s, trekVogels m. p1.
± Mi-grégeols, C, adj. Half-grieksch. - Als
sutest.: Un ni-. een half-Griek m. (Paraguay.
Miguel, m. [U. n. ] Gevlekte blindslang f. van
Miguélisine, m. [Pout.] Gehechtheid f. aan de
zaak van den portugsc/ien ex-koning dom Miguel,
miquelís7nus n. - Mignéliste, m A a n h anger dier zaak, miguelist m.
Mijauiiée, 1. (fam.) Vrouw of meisje vol inbeelding, tuffe, zottin f.
Mijote,-, V. a. [Cuis.] Langzaam en zachtjes
koken. - (/1g. et fam.), z. v. a. MIGNOTEII.
Mi l, adj. numér. , Z. MILLE.
Mil, rn. (1mouillé) [Bot.] Gierstplont f.; - zaad n.
dier plant, gierst f. (doorgaans millet geheeten). mil épis, indiaanse/te olerst f., sorghum n., durra f.
M- grapies, z. V. a. PANIC.
MiIaI)re, In., z. v. a. BRUCHE.

n 't midden, omstreeks het midden von 't boek. II

lerneura court an rn-, an beau in- de sa harantue , hij bleef midden in zijne aanspraak steken.
Vivre nu ni- des jlnisirs, te midden der vermaken
even. - (fam.) Lest un homme qui, nu m- de
lout cela, est fort /i plaindre, 't is een man, die,
roet dot alles (ondanks dat alles, in weêrwil daarvan), zeer te beklaçen is. - La liliëralité tient Ie
ai- mitre In prothgalité et I'avnrice, de inilildadigeid houdt het cnid(Ien tusschen de verkwiting en
Ie gierigheid. Prendre le m- entre deux extremes,
tusschen twee uitersten een' middelweg nemen. (Pray.) Vertu git nu rn- elke deugd ligt lusxchen
twee ondeugden of uitersten. - Juste in-, Z. JUSTEMILIEU. - Ii ny a point de in-, of enkel Point de
m-, er is hier geen middelweg, geene andere uitkomst. - [Phys.j Middenstof f. , elke stof, binnen
welke eene andere doordringen en zich met meer

Mus.,., m. [1 1 . n. ] Wouw, kiekendief, hoenderdier m. - Volksnaam van een' vliegenden visch; van
een' knorhaan. - MILAN, m. [ con. dom.] Mjlanérche roodkorstkaas f. - [Bot.] M- d'été, vroegrijpe peer.coort f.
Miktrmai,e, of Milanèse, f. Zéker goudspinners werk n . 0)) twee draden zijde, m i la n a i s e 1.
Milandre, m. (H. n.j J-londshaai m., z. V. a.

of minder vrijheid bewegen kan, m é d lu at n.
Lair eet le rn- dans lequel nous vivons, de lucht
is de middenstof, waarin wij leven. Lean est le
m- ott vivent les poissons, liet water is de middenstof, waarin de vis.schen. lmven. M- rdfi'ingent,
straalbrekende middenstof. - [Anat.] M- de I'oeil,
middenstof van 't Oog, doorschijnende, min of racer
dikke oogvochten. - [ Astr.j vI- du eiel, punt n. des
evenaars, dat in den meridiaan, ligt. - AU MILIEU
DE, bc. prép. Onder, te midden van: 11 est perdu
nu UI- de Ia bale, hij is onder de 'menigte verb-

CAGNOT.

MIISLUIiILIl, in. (verklw. van milan) [H. n.]
Jonre wouw in. - Milanelle, f. Wijfjes wouw.
Milanèse, f., Z. MILANA1SE.

Milesie, f [H. n. ]
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Zweefvlieg f.

MiIiae, e, a dj. Naar de giersiplast gelijkend. ren. verdwenen.
Miliole, rn. [Md.] Gierstkori'el f. op t ooglid.
- MILIACEES. f. Pl. Giersiplanten f. p1. - MiiiMiliorats, m. pi. [Coni.] Italiaansclie zijde t.
aire, adj. Naar gierstkorrels gelijkend, gierstach
gierstknrrelvorinig. [Méd.] Eruption m-, of-tig, uit Bologna en Milaan.
Militaire, adj. Den krijg of het krj,qswezen
als subst. M1LIAIJIE, f. Gierstvormiq uitslag. gierstuitslag n. Fièvre m-, koorts met gierstuitslag, betreffend, daartoe behoorend, daaraan eigen, krjqs-,
purperkooris f. - MILIAIIIE, m. [H. n.j Soort van ooi'iogs-, militair. L'art m-, de ki ijqsh'unst,
adderslang f. - Miliasse, t. Soort van mais- of oorlo( skunst f., het krijgswezen. Science ni-, krfjesgierstpop f. - Milica, m. [Bot.] Gierstvormig wetenschap f. Excercises rn-, krjys-, wapenoefenin
gen f. pi. Discipline in-, krj,qstacht f. Lol in ,
gebaard horen n.
Miliee, f. (hij de Ouden) Krijgskunde f., krijgs- krjgswet f. Gloire rn-, krijgsroem rn. Grade in-,
krsjgsmansgraad. in. Justice in-, krjgsregtxpleinq f.
krjgs
wezen n., het beroep der wapenen; ook de
mogt 1. van eenen staat. - (fig. Ecrit.) La vie de Exploits ni-, krjg.smrriçtingen 1. p1. Vertu in-,
l'ltomme est une m- continuelle, 's men.cchen leven krjgsmansdeugd f. Ecole, Acadérnie in-, krijgsschool,
is en gedurige strijd. - (in deftige
n stijl) Krjqs- krijgsakadémie, militaire school of ahadeinie t. -bende f., krjsvolk Th: Le genéi'al pei'dit dans cette Testament in-, in 't veld, op 't slagveld gemaakt
UTION. - ArM
bataitle Ia fleur de sa m-, de veld/teer verloor in testament n. Esécution in-, Z. EXEC
rn-, krijgsbouwkunde f. Routes m-s, kr )/gs-lectur
dien slag de keur van zijn volk. -- [H. de France)
Korps bevonrrejte b000sch.utters, dat can Frans 1. of stratéqi.cche wegen. legerweqen in. p1. Port in-,
tot op Hendrik II. bestond. -- Jaarljksche ligting oorbogs- of krpqslwven f. Chantier ni-, oorloqsbij 't lol, om 't leger voltallig te houden, of ligting werf f. , timmnerwerf voor oorboqschepen. - Fièvre
tot bijzondere oogmerken , landweer, militie f. in-, legerkoorts f. - Oak in tegenstelling met civil
(in teqenstellino met troupes réglées). Tirer ii In gebézigd: Autorités civiles et ni-s, Z. AUTORITE.
m-, Tirer an sort pour Ia m-, loten, voor de ligting Enlplois civils at m -s, burgerlijke en militaire posloten. Tomber á Ia ni-, in de loting, in de ii1ing ten III. p1. of betrekkingen f. p1. - [Bot.] Herbe
vol/en. ... (ho. et fam.) 11 est soldat de la in-, hij rn-, Z. MILLEFEUILLE. - MILITAIRE, m. Kiijpsman,
blijft wol hij is, hij brengt het nooit verder. (fi (j . soldaat, militair in. C'est. u bon in-, 't is een
et jodt.) Les rn -s célestes, de enge/en. - Miii- goed soldaat. - Krj,qsvofk n., k'r.clieden, iniliden, 11. Soldaat van de liqting of loting, militie- taire n in. p1.: Cette orsionnance déplut au m-, die
Sol(I(JOt, milicien m. (zik f. verordening mishaagde aan 't krijgsvolk Krjjsmansstand m., beroep n. der wapenen: Etre dans
Milieotoii , m [ Hort.] Roode magdalena -per
Ie ni-, tot den krjqsmnansstand behooren. -- MiMilieu, ni. Midden n., plaats, die op ge/ijken
afstand van de uiteinden, van den omtrek lpt; Iitairenietmt , adv. Op krj smanswij ze, naar
krjgsqebruik, op soldatenwijze: -- .ctipt, ordelijk,
grenzen
in ruimer zin: die van de uiteinden of
ver verwijderd is, middel-: On éleva Ia statue nu afgemeten, ritilitairetnent. Exécuter in- un
m- de Ja place, men rigtte liet standbeeld in '1 soldat, een soldaat fusilléren of doodschieten (als
midden der markt op. Le point do m- (soms als straf). Exécuter rn- un bourg, un village, een
vlek, een dorp brandscha tt ing stellen.
adj. Le point m-) , het middelpunt. Le ah- da corps
Militant, e, adj. Strijdend: [Thol.] L'dglise
het midden des liqchoams , het middellijf. de midm -e, de strijdende kerk t., de gezamenlijke qeloo
midmiddelste
vinger,
del f. Le doigt du m-, de
delvinger m. -- Cette ville est au ni- de Ia Fran- vigen op aarde.
ce, die stad ligt in 't midden. van Frankrijk. LI sc
-t. Militaiiser, V. a. Militair maken: M- uie
jeta nu m- des ennemis , hij wierp zich in 't mid- nation. - Militaiisme, in. Krijgswezen, krijgsstelsel n.
den der vijanden. -- (fom.) II tomba an beau rn
Militer, v. a. Strijden (alleen in fig. zin gede Ia rue, hij viel midden 0/) de straat neêr. Ce bras de mer s'avance an rn- des terres, dit bruikelijk): Cetle raison rnilite pour moi, ne ni
point eonti'e inoi , die reden strijdt of spreekt-lite
zeearm dringt diep landwaarts in.. Cette langt (
near mij. bewijst niets tegen mij.
de terre s'avance nu rn- de in nier, die l a ndton
Millaire, fl1. Aanvankelijke naam van den
steekt tot diep in zee uit. -- (fig.) Nous som'
mes destinds /i vivre nu m- des bommes, wij zfjz kilomnete' (kilornètre).
MiIanghe, fl1. )Bot.}, z. v. a. SORGHO.
bestemd om onder de inenschen, in de menscheljks
Mille, (J(lj. numdr. (onveranderlijk) (pr. mile)
maatschappij te leven. Dien est nu rn- de nous
Duizend. M- homines, Trois m- chevnux, duizend
God is in ons midden. is midden onder ons menschen, drie duizend paarden. - Ook voor een
Het wordt ook von den tijd, van eene rede of ge
schrift, von zédeljke zaken gebézigd: Sur le rn onbep a ald, maar rroot getal gebruikt: Je vous al
dit cda m- fois, ik heb u dat daizendrnaal gezegd
du jour, op 't midden van den dag. Nous sornrne
-

-

,

-

-

.

-
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MILLE

MI —LODS *

-- Soms wordt mille nadrukclrnlve verdubbeld: Ii
y a in- et m- choses a dire la-dessus, daarover
vallen duizend en nogmaals duizend dinçen te zeggen. - (Loc. farn.) U s'est donné a tous les m-

ljks duizend stuivers heeft te vertéren. Uii gros
m-, een rijkaard.
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(diables), hij Wensekte zich zelven naar alle duivels, hij zou van spijt wel uit zijn vel hebben gesprongen. S'enfuir a tous les m-, naar den dui
vel, naar alle duivels gaan, overhaast de vliegt
nemen. Menteur comme tous les rn- aartsleuge
naar, onbeschaamde leugenaar. - Mille wordt
verkort tot MIL in de jaartallen der christelijke
tijdrekening, doch alleen voor het duizendtal jaren,
waarin wij thans leven: Lan mil huit cent cm
quante-sept, het jaar achttien honderd zeven en
vijftig. - Lan deux mille de Ia création, de Père
chrétienne. - Sintijds ook subst. m. qebéziqd:
Le premier in-, het eerste duizendtal. i- multiplie par m- donne un million, duizend met duizend
vermenigvuldigd maakt een millioen.
MILLE, m. [Métrol.i Mijl f., wegmaat van zeer
ulteenloopende lengte in de verschillende landen.
M- anglais, engelsche mijl (= 1609 meters). M
anglais géographique of mann, engelsche geographische of zeemijl (= 185 met.). M- hollandais
mann, hollandsche zeemijl (1555'19 met.). M- danois, deensche mijl (= 7532, met.). M- suddois,
zweedsche mijl (= 10688 met.). M- Hallen, italiliaansche mijl (1856 met.). M- autrichien, oostenrjksche mijl (186 met.). M- autrichien macin,
oostcnrijksclie zeemijl (185 met.). M- portugais
mann, portuqësche zeemijl ( 1 85 met ). - Je demeure a trois m-s de Londres, ik woon drie mijlen van Londen.
Millé, e, adj. [Lap.] Gierstkorrelvormig: Agate
m-, jieruivormige agaat m.
Mule-canton, iii. [Peche] Broed n. van visch,
ter speldegrootte, dat zich soms in verbazende hoeveelheid vertoont. - Kleine baars m. van 't meir
van Geneve. (kookte gierst f.
MiIlée, f. Gepelde en in bouillon of melk geMilte-fauti, m. (ital.) [Cuis.] Ovaal vermi
celli -deeg n.
M I ltefeuille, f. Duizendblad, Achilles -kruid n
(ook pop. herhe militaire, herhe h Ia coupure of
au charpentier geheeten). - Mille-fleiirs, C.
(alleen voorkomend in): Rossoli de m-, duizendbloeinwater n., soort van rosoglio op velerlei bloemen getrokken. Eau de m-, koepis 1., die opgevangen en als geneesmiddel wordt ingenomen. HuUe
de m-, uit koemest door overhaling verkregen
olie 1. - Veldherderstasch f. (thlaspi). - Mille-

-

-

-

graines, C., z. v. a. PIMENT; HERNIAIRE. Millegreux, m. [Bot.] Zee- of kustbies 1. —
Millegrouix, m. Soort van weerwolf (naar 't

volk.shijqeloof).
Millénaire, adj. Duizend bevattend; duizendjarig. Le nombre m-, het duizendtal n., getal duizend. - Règne m-, duizendjarig rijk n. (chiliasme). - aILLLENAIRE, m. Tien eeuwen 1. p1. , dalzend jaren n. p1. - z. V. a. CHILIASTE. — Millé-

narisme. m., Z. a. a. CHILIASME.
Millepède, Millepieds. m. [H.n ] Duizendbeen, duizendpoot m., naam van eene zeespin, van
eene krab, van een amerikaanscis insect. — Miilepertsiis, m. [Bot.] Sint -Jan.ckruid n. (hypdri
cum, chasse-diable). - Millepieds, m.pl. [H n.],
Z. V. a. CENTIPEDE; Z. ook MILLEPEDE. - MIIic -points, m. [H. n.] Soort van gestippelde kegelsehelp en porseleinschelp f, abéboek n. - Milleponetute, e, adj. [II. n.] Met duizend punten.
— Millepore, m. [H. n.] Puntkoraal n., poljp
in vlotgebergten. --vortbengslpi,z.
MilIPporite! m. Versteend puntkoraal n.
MIIIesée, C., heler MILIIEIS.
MilIeiet, m. [Passem.] Bezetsel, versiersel n.
aan den zoom der vrouwenkleederen.
MIIlii-ie, C. [Bot.] Milleria 1.. eene bloemluilelracende plant. (veld, gierstiand n.
Millérine, C. [Agric.] Gierslakker m., gierstMiIIei-oIIe, f. [Tech.] Oliekruik 1. der zeep-

zieder.c, voor olijfolie.
Milléslme, m. [Numism.] Jaartal n. (van een
na t jaar duizend geslopen muntstuk of gedenkpenning, ook van een gedenkteeken). - MillésInier, V. a. Het duizendste gedeelte nemen, een
van duizend nemen, den duizendsten penning heffen, millesiméren.
1 Millesoudier, m. (pop.) Iemand, die dage-

Mlllespèce, C. (pop.), Z. V. a. CALAMENT.

Millet, m. [Bot.] Gierst; gierstplant C. - Oneigenlijk ook de volksnaam van vele andere gewassen: M- des petits oiseaux, M- en dpis, M- d'Ita
lie, M- a grappes, M- en branches, soorten van
panik-gras n. (panic). M- dInde, Gros m-, z. v. a.
MAIS. M- d'Afrique, z. v. a. SORCHO. M- noir, z. v. a.
SARRASIN. M- long, z. v. a. ALPISTE. M- d'amour,
M- gris, M- pech. M- du soleil, z. v. a. GRÉMIL.
11- a balais, M- de Cafrerie, M- a chandelles,
soorten van honiggras (houque). M- des chèvres,
z. v. a. BALSAMINE des bois. M- jaune, M- sanvage , soort van zwartkoren n. (mélampyre). (Prov. pop.) C'est an grain de m- dans Ia gueule
dun me, 't is een droppel in de zee, 't is zooveel
als niets. - [H. n. ] Soort van ratelslang C. Derde maag C. der herkaauwende dieren. - [Mid.]
Gierstuitslag n. (exanthmnie miliaire).
Milli, vooropgaand woord bij namen van maten
en gewigten: Duizendste (z. milliare, milligramme,

millilitre, milli[nètre, millistère).
Milliade, C. [Didact.j. Z. V. a. CHILIADE.
Millialie, adj. De mijlen of zékere gelijke af
standen aanduidend: Borne, Pierre m-, of als
subst. MILLIAIRE, M. Mijlsteen, mijlpaal m. [Bot.] Plante a feuilles m-s, duizendbiadige plant,
plant met tallooze blaadjes.
Milliard, m. puizendmillioecien, milliard n.
La delte de eet Etat est de quatre m-s, de schuld
van dien Staat bedraagt 4 'milliarden of io00 millioen (francs of livres, guldens). (vgl. BILLION).
Milliai-e, m. [Métrol.] Duizendste deel n. der
are of vierkante roede, = 10 vierkante palmen
-

(iets meer dan een vierkante rjniandsche voet).
Milliasse, C. (lam. et dénigr.) Zeer groot getal n., zwerm m.: Une m- de mendiants, een
zwerm bedelaars. - Somtijds ook gebruikt voor
mille milliards, duizend milliards of millioen maal
millioen (hillioen).
Milliènie, adj. Duizendste: La m- annie, het
duizendste jaar. tine m- partie, een duizendste
deel ik. - MILLIEME, m. Duizendste deel ti.

Millier, m. Duizendtal, duizend n.: Un md'art,res, een duizendtal booinen. - Un m- de
paille, duizend bossen n. p1. st'roo. - Cette cloche
pèse dix m-s, die klok weegt 1000 centenaars. Onbepaald, maar groot getal: On le trouva parmi
les . n -s de morts, men vond hem onder de duizenden dooden. - h MILLIERS of (gebruikelijker) PAR
MILL1ERS , bc. adv. Bij duizenden, bij grooten getale.
Millière, f., z. v. a. M1LLERINE.
Milligs-amme, m. [Métro!.] Duizendste deel n.
van een gramme of wigtje. - Millilit r e, m.
Duizendste van een liter of kan of kop. - MiilitHe, HI. Duizendste van een franc, tiende van
een centime. - MiIlirnètre, m. Duizendste van
den meter, = I streep.
Million, m. Millioen n., duizend maal duizend.
— La guerre a eoûté taut de m-s, de oorlog heeft
zoo veel millioenen (francs, guldens) gekost. (fain.) Etre riche h m -s. Ne compter que par m-s,
,

schatrijk, onmetelijk rijk zijn, millioenen bezitten.
— (bij vergrooting): Je vous al ouï dire cela un
rn- de lois, dat heb ik u al duizenden keeren booren zeggen. -- Milliouième, adj. Millioenste:
M- partie, of als .suhst. MILLIOMEME
m. Millioen,
ste deel n. - MilIio,inaii-e, adj. Millioenen bezittend, millioenen-rijk: iNigociant in-, millioenenrijk koopman. - (fam.) II est deux, trois fois rn-,
hij heeft twee, drie millioen aan vermogen. - Cet
homme est m-, of als subst. C'est un MILLIONNAIIIE,
die man bezit millioenen, 't is een schatrijk man,
een millionair.
Millistère, m. [Métrol.] Duizendste gedeelte
van een stère of wisse, = 1 kubieke palm.
Millot, rn. [Mid.]. Z. V. U. MILLET.
MillouIn, Milot.iu, m. [U. n. ] Tafeleend,
reigereend f., roodhals m. [ ana ferina of rula]
(ook pochard gebeeten). - Millouinan, m. [H. n. ]
Beroemd C. [atia mania of frnsnala].
Milluibine, in. [Bot.] Vrucht van de averrholl
of den bilimbi (vgl. BILIMBI).
Milmils, C. p1. [Corn.] Soort van oostindisch
katoendoek n., m I 1 m I Is C. p1.
Mi -lods, m. [Anc. jur.] Halve rantsoenpenningen m. pi. (Vgl. LOOS).

MILORD
Milord, m. (angi. my lord) Mylord, toespraaktitel eens lords (vgl. LORD). — fig. et fam.) Cost
Un m-, 't is een rijke sinjeur.
Milort, m. H. n.j Niet-vergiftige slang f. uit
het Milanésclie.
(

Miloi.in, m., Z. MILLOUIN.
Milphose, Miltose, f. {'l&1.] Met ontsteking

_
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iemands stem, uitspraak en gebaren, nabootser, nadper, mimoloog in.
Miniophyre, Miinoporphyre, in. [linêr.J

Leetnachtigcemenl met veldspaath-, soms ook kwarts of ander korerels en van porfterachtig weefsel.
4- Mitnoplastiqise, adj.: Tableaux in-s, le-

vende tafereelen, die 't lijden van Christus voor-

verbonden uitvalling I der oogharen en wenkbraau - stellen, enimopid s t i s c h e tafereelen n. p1.

wen (madarose). - Milphyque, adj. [Méd.]
Médicamerit in-, middel n. tegen 't uitvallen der
oog- en wenkbraauwha'ien.
Milreis, f. [Métrol.] Portuqésclie reken- en goudmunt, milreis of 1000 reis, ongeveer = 2.9 0 qI.
Mute, f. Afrikaanscite glinus of vijqplant (gli-

note).

Miltite, f. [Minér.] Soort van verkalkte bloedsteen in. (hénfatite), miltiet m.
Milfose, f. z. MLLPUOSE.

Milvin, e, adj. [ [t ii.] Naar den wouw of
kiekendief gelijkend. - MILVINS, M. p1. Wouwsoorten f. p1.
Mime, f. [Litt,. anc.J Soort van klein tooneelspel, meestal kluchtspel bij de oude Grieken en
Romeinen, waarin de handelingen, manieren en
redenen van een of ander bekend persoon, doorgaans op onkiesclie, onzedelijke wijze, werden nagebootst, mi-me1. — Uitvoerder, ook schrijver
van sulk een kluchtspel, m i m u s, en irn i c u s m.
- C'est un bon to-, 't is een goed mimicus, goed
gebareninaker, goed nabootser of naäper van iemands
manieren, houding, spraak, enz. - Ook als adj.:
II est ni-. — -J- Mimer, v. a. Door gebaren voorstellen of uitdrukken (van doofstommen of pantomime -spelers). - liet part. passé is ook adj.:
Discours mimé, door gebaren uitgedrukte rede
—. Mimise, f. Spottende herhaling 1. van iemands
woorden, onder nabootsing van diens houding, gebaren en toon.
Mimétèse, f. [Minér.] Met arsenikzuur verbonden loodoxyde n.
Mimeuse of Mimose, f. [BoL] MimOsa f.,
uitheemscli plantenqeslacht van verschillende soorten, waarvan eeniqe zich onderscheiden door de
ongemeene gevoeligheid harer bladeren of andere
deelen, zoo als: La m- sensitive (of enkel La sen
sitive), de gevoelige mimosa of het zinkruid. La
m- pudique, de schaamachtige mimosa of 't ksuidjeroer-mij-niet. — MIMEUX, EUSE, ad). [Bot.] hoogst
gevoelig voor aanraking: Plantes in-enses, mimosa-planten f. p1.
Mi.iiiambes, m. p1. [Litt.] Soort van zeer
vrije, ontuchtige jamben (Vgl. IAMBE) , waarvan
zich de mimen in hunne kluchtspelen bedienden,
mi mija mben.
Mimiqiie, adj. Tot de mimiek of gebarenkunst,
tot de mi,nen rf qebarencpelen behoorend; door gebaren uitdrukkend of nabootsend, mi mis c h: Jeux
m-s, gebaren-spelen, mimische spelen m. p1. Poète
m-, mimen-dichter. — La langue m-, de gebarentaal f. -- [Méd.] Onwillekeurig, instinctmatig (van
bewegingen). — MIMIQUE, M. Gebarenmaker, potsenmaker. nahper; - z. V. 0. poète minhique, —
mi m icus m, — MIMIQUE, f. Gebarenkunst, gebarenleer f., gebarenspel n., mimiek, mimische
kunst f. C'est par Ia m- qu'on transmet des idées

aux sourds-muets.

M_ imodi-aii.e, m. [Lilt.] Door gebarenspel
uittevoeren drama of tooneelstuk n. -- Miniographe, m., of als adj. Auteur rn- schrijver
van iniinen of gebarenspelen, in i m 0 g r a a It m.
- Mirnographie, f. Verhandeling over de mimiek of over de mimen. Mi niogi-aphiqiue, wij.
Die verhandeling betreffend, ntiinopráp hisch.
- U I itiogra phisme, m. Nabootsend schrift n.,
dat het beeld van het door de woorden uitgedrukte
voorwerp aan het oog vertoont. — Miiuologie, f.
[Didact.] Nabootsing, nadping f. van iemand in
zijne stem, uitspraak. gebaren. — [ Gram.] Het
inachtnemen der klanknahootsinq bij 't scheppen van
nieuwe woorden. - Mimologique, adj. [Didact.]
Tot de stem- en gebarennabootsing liehoorend mimoldgisch. — I- Gram. ] Substantif. Vet-be
rn- klanknabootsend zelfstandig naamwoord, werkwoor" n. — -(- Mimologisrne, m. [Gram.] Klanknabootsing, vorming van woorden vol ens de organische geluiden der voorwerpen of handelingen,
die zij moeten aanduiden, m i m a t o q í s m u s n.
- Miniologue, rn [Didact.] Nahootser van

Miniose, f. [Bot.], z. MIMEIJSE. — [Minér.]

Graauwsteen rn. grijze lava f. van cligt veldspaath
en ougiet. — MIMOSEES, f. p1. [Bot.] MimOsaplanten f. p1.
Miiniile, f. [Bot.] Maskerbloern f., van 't geslacht der helmkruidpianten.
Mitnusope, in. [Bot.] Apenboom rn., groote,
schoone boom van Indië en Nieuw -Holland, met
bloesems, die eenigzins een' apenkop gelijken.
Minable, adj. (pop.) Erbarmelijk, ellendig,
armzalig.

Minable, adj. Onderm.sjnhaar.
Miueige, in. [Coot.] Meetregt n. op het koren;
re,qt op de wijnen. -- Mivageiu-, in . Ontvanger m.
van 't meetregt.
Minahoiiet of Minaoiaet, rn [Mar.] Draaijer in., om het stenqewant aan te zetten.
Minaret, ni. Ronde toren met uitstekende balkons aan de moskeeen of turksche bedehuizen, van
welke de uren des gebeds worden afgekondigd,
moskee-toren, m I n a r é in.
Min-ander, v. n. Zich met gemaaktheid aangenaam willen maken, mal behaagziek zijn, zich
opsieren. - iltiva.sideiie, f. Gemaakte behaagzucht, nufl'erj, oppronking f. - M-s, gemaakte
manieren f. p l. — Mivaudiei-,. Lire, adj. Gemaakt, hehaaqzuclitig , opgepronkt: Jeune flue
m -iére of als subst. MINAUOIÊIIE, 1. Saletpop f.,
paauwinnetje, behaagziek, opgepronkt meisje n. Les
rn-s sont faux, de gemaakte, behaagzuchlige menschen zijn onopregt.
Mince, adj. Dun, van zeer geringe dikte: Cette
étoffe est uiten in-, trop in-, die stof is zeer dun,
te dun. .-- (Loc. prov.) M- comme Ja langue dun
chat , zoo dun als een blad. - (fig.) Gering, sober,
schraal, middelmatig, onbeduilend, klein, nietig:
II donna on m- diner, hij gaf een schraal middagmaal. Un in- héritage. een (lering er/deel n. Un esprit bien in-, een zeer middelmatig verstand n. Une
dispute assez m-, een vrij nietige twist in. — Cet
homme a Ia mine bien in-, c'est un homme bien

in-, un homme de m- éfoffe, hij heeft een zeer onbeduidend, een gemeen voorkomen.
Mine, f. Uiterlijk aanzien van 't gelaat, voorkomen. uitzigt, gezigt, wezen n. Bonne, Mauvaise
of Méchante in-, goed, slecht of ongunstig uitzigt.
II a Ia in- flère, haute, noble, grande, petite, in-

solente , hij heeft een fier, voornaam, edel, grootsch,
gering of ongunstig voorkomen. II na pas de m-,
hij heeft geen voorkomen, zijn gelaat zegt niets,
is zonder uitdrukking. Faire triste in -. een dioerig, verdrietig gezigt zetten. On se troinpe souvent
n Ia in-, men bedriegt zich dikwijls in 't gezigt. in
't wezen, in de gelants- of wezenstrekken. II ne

faut pas toujours juger des gens h (of par, sur)

Ia m-. men enact de enensehen niet altijd naar hun
uiterlijk heoordeelen. - Homine, Femme de bonne,
de mauvaise m-, man, vrouw van qunstig, van
verdacht voorkomen. Avoir (tine) bonne, mauvaise
m-, een gezond, ziekelijk uitzi(!t hebben; ook: een
goedaardig,. frosaardig uitziat hebben. — (fam.)
Payer de rn- een goed voorkomen, maar weinig
verdienste hebben; ook: niet gezond zijn, hoewel
men 't schijnt te wezen. II a la mine, bole Ja m
d'être riche, hij schijnt rijk te zijn. Vous avez la
fl1- (Vous m'avez hien Ja in-) d'avoir trop bu, gij

ziet er uit, alsof ge wat te veel gedronken limit. II
porte la in- dun espion, hij ziet er uit als een
spion. — Ook van 't voorkomen der dinaen getal-

zigd: Ce mets a bonne, mauvaise m-. die spij.c ziet

er goed, slecht uit. - Houding f . die men tot een
of ander oopmerk aanneemt, voorkomen n., schijn m.,
gezigt n.: Affecter une in- grave, een deftig, emteil ,qezigt zetten, eene ernstige houding aannemen.
Faire m- d'être content, den schijn aannemen, zich
houden of aanstellen alsof men tevreden is. II fi t
in- de sortir, hij deed alsof hij wilde henencaan.
Faire bonne, mauvaise, froide in- h qn., iemand
goed, slecht, koel ontvangen of onthalen. — (fanv.)

Depuis quelque jours ii me fait Ja m-, sedert
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eeniqe dagen houdt hij zich boos op mij. Faire une
laiile m- , een leelfjlc geigt zetten. z. ook MEDAIW
(SAINT). Faire Ia rn-, pruilen,stuursch tien. (Loc. prov.) Faire bonne m- I mauvais jeu, z.
BON (blz. 193, kol. ij. - MINES, f. pl. (fam.) Gezigisbewegingen f. p1., die ie-mand niet eigen zijn,
gebaren, gezigten n. pl, mi n e n f. p1.: Faut-il
tant faire de m- et de facons, moeten er zoo veel
minen en omstandigheden qemaaktworden? A quoi
bon toutes ces m-? waartoe al die minen, kompli
menten, gebaren of omslag? - J'eus beau lui faire
des m-, ii ne ma pas compris, ofik hem alteekens
en wenken gaf, hij begreep me niet. - Elle lui
fail. des m-s, zij geeft hem lonken, zij werpt hem
verliefde blikken toe. (In de bovengenoemde, mv. in
de gunstige beteekenissen schijnt mine meer en meer
door air te worden verdrongen.)
MINE, f. Mijn, ertsmijn, bergstofgroeve, groeve f.,
bergwerk H. M- dor, cI'argent, de cuivre, de fer,
d'étain, de charhon de terre, de sel geinme, goud-,
zilver-, koper-, ijzer-, tin-, steenkool-, steenzoutmijn. M- primitive, de transition, d'alluvion, oorspronkelijke, overgangs-, aanspoelings-mijn. Travailler aux (of dans les) ni-s, inde mijnenwerken.
Percer un puits de m-, een' mijnput, eene schacht
boren. Exploiter une m-, eene mijn ontginnen,
bewerken. Ouvrier des m-s, bergwerker, mijnwerker. - Nl -s profondes, diepe, neirdalende gangen m.
Pl. of mijnaders f. p1. M-s élevées , opstijgende
mijnaders. M-s horizontales ofdilatées, schichten f.
p1., horizontale gangen. M-s en marrons, en rognoris
of en nids, M-s sépartes, égarëes, verstrooide, afgezonderde ertslagen (die geen zamenhangende gangen of aders vormen). M-s fixes, voortloopende
gangen. - ( fi g.) Ce sujet est une m- de beautés
poétiques, dit onderwerp is eene bron van (is rijk
aan) dichterlijk schoon. C'est iine m- de savoir,
d'érudition, 't is een uitstekend, grondig geleerd
man. - Iedere met vreemde ze lfstandigheden vermengde bergstof (zoo als zwavel, eene aarde, een
zuur, enz.), erts m.: M- dor, d'argent, de cuivre,
goud-, zilver-. kopererts. Pierre de m-, gangsteen m.
- M- de p10mb, Z. GRAPHITE. Dessiner a la m
de p10mb, met potlood teekenen. M- cornée, hoornzilver n. M- cissante, sèche , froide, bros, dor,
zwaarvloeibaar erts. M- pliante. chaude , vive. lenig, warm, ligtvloeibaar erts. - [Mii , Fort.] Mijn,
kruidinfjn f., springkuil, springkelder m. (om den
daarboven liggenden last door kruid in de lucht te
doen vliegen): Charger, Faire jouer une m-, eene
mijn laden. doen spelen of springen. Le puits, La
cliambre of le fourneau, L'entonnoir, Le saucisson de Ja m- , de mijnput n., mijnkamer f. of
mijnoven m., de mijntrechter m., de kruidworst f.
der mijn. M- fulminifère, bommijn., steenmijn. Mdirecte of simple. M- double of figurée en T, enhele, dubbele of T-vormige mijn. Eventer Ia m-,
Z. EVENTER, ook fig.
(fig.) Faire jouer Ia m-,
de mijn doen springen, een' heimeljken aanslag,
een komplot ten uitvoer brengen.
MINE, f. [Mdtrol.] Mine, oude fransche graanmaat, 1 2 seller of mud, =78,05 titer. - Mina,
inhoudsmaat te Florence (=1, 1 8 lit.), te Turin
(=19.16 lit.), te Genua (= 1 ,71 lit.), te Milaan
(=1259 lit.). - Inhoud eener mine: Manger une
m- d'avoine, eene mine haver opeten. - (Loc. prov.)
Ii en a pour sa m- de fèves, hij heeft er van gelust, 't is hem betaald gezet, hij is er tegen .qeloo
- [ Ant.] Mino t, oud-qrieksch gewigt, =100-pen.
drachmen of 436 grammes of wi;tjes; - ook eene
oud-griek.cche maat, 1 160 talent. M- attique, attische, otheensche mina
Miner, v. a. [Mit.] Mijnen ofkruidmijnen aanleggen of maken, ondermijnen, ondergraven, m iné r e n. M- un bastion, een bolwerk ondermijnen.
- Allengs uithollen, ondergraven , wegspoelen:
L'eau mine Ia pierre, het water holt den steen
uit. Les rivières minent peu h peu leurs bords,
de rivieren ondergraven allengs hare oevers,
spoelen al/engs de aarde onder hare oevers weg.
(fig.) Ondermijnen, doen uittëren, allengs verléren, vernielen, ongemerkt doen vergaan: Cette
maladie le mine, die ziekte ondermijnt hem, doet
hem afvallen, uittéren. Le temps mine tout, de
tijd ondermijnt, vernielt allengs alles. L'étude mine
peu a peu Ia santé. de studie sloopt, verwoest
ongemerkt de gezondheid. - SE MINER. V. pr. Ondermijnd worden, zich laten ondermijnen: Cette
-

,

-
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place ne peat se m-. - Allengs uittéren, afvallen,
vergaan: Ii se mine par ses regrets. - Het part.
passé is ook adj.: Bastion m-, ondermijnd, gem i n e e r d bolwerk n. Bords m -s, ondergraven,
uitgespoelde oevers in. p1. - Santé m-e. ondermijnde gezondheid f.
Minérai, m. Erts m., het metaal zoo als 'tuit
de mijn komt, mijnstof, bergstof t. M- fusible,
rebelle, ligte-, zwaarvloeibare erts. M- riche, pau
vre, rijke of édele, arme of magere erts. - Wordt
de soort van erts bepaald, dan zegt men mine:
Mine dor, d'argent, goud-, zilvererts. Wil men
echter bepaaldelijk te kennen geven, dat dit of dat
metaal in een' erts de overhand heeft, dan zegt men
minirai: M- de cuivre, kopererts (met zeer weinig
zilver). M- d'argent, zilvererts (met weinig koper).
Minéral, m. Delfstof, mijn- of bergstof f., onbewerktuigd ligchaam in den schoot of aan de oppervlakte der aarde, mineraal n. Le carbonate,
Ie sulfate et Ie phosphorate de soude soni des
minéraux elilorescents, de koolzure, zwavelzure
en phasphorzure soda zijn uitbloeijende mineralen.
- Minéral, e, adj. Deifstoffeljk al wat tot het
rijk der mineralen of delfstoffen behoort, ertsachtig, m in er aa 1. Charbon m-, deifstoffeljke kool f.
Sels minéraux, minerale zouten, bergzouten n. p1.
Le règne m-, het mineraal- of delfstoffen-rijk. Eau m-e, Z. EAU. Source m-e , minerale bron, gezondheidsbron f. - Iltinéralisable, adj. Verertsbaar. - Minéralisateair, m. [Chim. , Miner.]
Verertsende stof I., ertsvormer m. - Minéralisation, f. Verertsing, versteening f., overgang m.
tot een mineraal, mineralisdtie, minera
liséring f. - Minéraliser, v. a. Verertsen,
versteenen, een metaal of half-metaal den vorm van
erts geven, mineralisdren. - Het part. passé
is ook adj.: Plornb minéralisé par le soufre, door
zwavel verertst lood n. - Minéraliste, m.,
liever MINERALOGISTE. - Minéralogie, f. Delfof bergstofkunde, erts- of steenkunde, leer van de
onbewerktuigde natuurli chamen, mineralogie f.
- Minéralogiquie, adj. Delfstofkundig, de delfstofkunde betreffend, min e r alO gisc/i. - Minéialogiquiement, any. In de taal der dc/fsto/kundegen. - Minéralogiste, soms Miné
ralogiie, m. Delfstofkundige. erts- of steenkenner,
kenuer der mineralogie, mineralogist, miner a 1 oog m. - Minérali.i-gie, f. Toepassing der
mineralogie op de nasporing en onderscheiding der
ligchamen, inz. steenachtige, waarvan de kunsten
partij kunnen trekken. n e t a il u r p í e t. - Minéraliii'gique, adj. De metallurgic betreffend,
metalltrgisch. - Minéralnrgiste, m.
Beoefenaar, kenner der metallurgic, m et a i i u r,

gist in.
S Minerie, f. Zoutmijn f.
Minérographe, in. [Didact.] Deifstofbeschrjver, mineroqraapli M. Minéiogi-aphie, f.
Beschrijving der delfstoffen. - Mi nérogiaphi
que, adj. Die beschrijving betreffend, rn I n e r a-

grap disc/i.

Minerval, m. Leergeld, schoolgeld n., inz. op
de latjnsehe scholen en gymnasikn, rn i Il er v a 1 n.
- MINERVAL, E, adj. [Ant.] Aan Minerva genijd.
- Minei'vales, 1. p1. [Ant. ] Bomeinsche feesten ter cere van Minerva, mi n e r v a I i a n. p1.
- Minerve, f. ( fi g.) C'est urie M-, 't is cme zoo
wijze als sc/ioone vrouw (met zinspeling op Minerva
of Pa/las de schoone godin der wijsheid in de
mythologie). - Faire qc. malgré M-, iets in spijt
van Minerva [invita Minerva] doen, zonder vatbaarheid en aanleg iets ondernemen, inz. studéren.
(fain.) II ne pouvait rien tirer de sa m-, hij
kon niets nit zijn brein, hoofd, hersens te voorschijn brengen. - [ Chir.] Halskraag m.om'thoofd
der kinderen s'e.(itop te houden. - Minervien,
ne adj. Minerva betreffend.
Miiiet, in., -te, f. ( faai.) Poes f. kotje, poesje n.
Minette, f. [Tech.] Zandbak m. des pottevormers. - Bot.] M- dorée, z. v. a. LLJPULINE. [Minér.] Naam van verschillende ertsen, inz. van
ertspoeder n. - Weleer z. V. a. petite minauderie,
nufferj f. - z. ook MINET.
,Mineur, in. (of als adj. Ouvrier m-) Mijnwerker, berqwerker, bergman m. Le petit m-, de
berggeest rn.. het berq.cpook (naar mijnwerkers bijge -

-
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loof). - IMil.i Mijngraver, schansgraver, mine u r m. Attacher un m-, een' mijngraver neir-
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laten (in 't gegraven jat, dat hij verder moet uithollen). - [Agric.] Ondergronds-ploeg, molploeg m.
- [1-1. n. ] Mineerworm m., insect, dat in 't merg
der planten of bloesems leeft (ook als adj.: Vet's
m-s). - Een der namen van de indische spreeuw
(inainate). z. ook onder MINEUR, adj.
Minent-, e, adj. Minder, kleiner, geringer, laqer. - [Catli.] Les quatre ordres m-s, of als suhst.
Les quatre ei -s, de vier lagere geestelijke orden.
Excommunication me, Z. EXCOMMUNICATION.
Frères rn-s , minorieten, minderbroeders in. p1.
(cordeliet's, franciscains). - ( Loc. prov.), z. onder DEUX.
[ Géogr. ] L'Asie m -e, Klein-Azië n.
- Mar.j Lieues in-es, kleinere mijlen 1. p1.
[Jeu] fierce, Quarte, Quinte rn-e, kleine of lage
derde, vierde, vijfde (3, 4, 5 lage volgkaarten in
't piketten). - [Mus.] Tierce, quatte, Quinte
me, kleine terts f., quart, quint f. [on rn-, zachte
toon, moltoon rn. - Ook als subst.: Cet air est
en rn-, dit lied is, staat in kleine terts, is in den
moltoon. - [Call.] Caractères ei -s, kleine letters f.
Pl.-, klein schrift n. - [Jur.] Minderjariq, onmondig: Une personne m -e, of als subst. Un rn-, Une
m-e, een, eene minderjarige, onmondige. ErnanCi
per tine fille in- of une m-e, een meisje voor
mondig of meerderjarig verklaren, van de voogdij
of vaderlijke magt ontheffen. - (Loc. pray.) Ce
West pas lá Ie pro fi t des m -s, dat geeft niet, dal
brengt geen voordeel aan. - 311NEURE, f. [Log.]
Minderterm m., tweede stelling t. eener sluitrede,
minor rn.
Mineuse, f. [H. n. ] Soort van bruinkeeltje n.
(tarier) van de La Plato -oevers.
I Mineiix, euse, wij. Ellendig, armzalig.
Mingle, in. [iVlétrol ] Mengel, mingel II., oudnederiandsche vochtmaat (als wijn-, bier-, oliemaat
=1, 1 liter; als brandewijnmaat = 1 ,3 lit.; als
melkmaat =181 lit.).
1 Mingrelin, e, adj. Zwak, sukkelend (faible,
débile).
Miniature, f. (oorspronkelijk) liet schilderwerk der os i n i a t ó r e n, meest monniken, die in
de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde letters en teekeninqen (eerst van m i n 1 U m
of menieverw, later van allerlei kleuren) opsierden.
- Klein- of fijnschilderkunst, het schilderen met
gomwaterverwen, die met de penseelpunt opgedragen of gepointilleerd worden, m i n i a I u u r-schilderkunst f. - Afbeelding f., portret n. in 't klein,
miniatuur-schilderij of -portret: S/oilk une jolie
(fig.) Klein, keurig bewerkt kunstvoor
m-.
wep n. : Cette holte est une vrale rn-, die doos
is een waar mi n i a t u u r t e. - C'est une jo] ie,
petite rn-, 't is een allerlieft klein tnisje. - EN
MINIATURE, bc. adv. In 't klein, verkleind, in min iataur: 11 a donné tine description en in- de
toutes les parties du globe, hij heeft eene zeer beknopte beschrijving, eene miniatuur-beschrijving
van at de dee/en des aardbols gegeven. - ( fig.) II
a Ia goutte en m-, hij heeft een' ligten aanval van
jicht. - Miniatisriste, rn. Miniatuurschilder,
kleinschilder, miniaturist rn.
Minieiile, f. Uiterst klein deeltje n.
Miniere, f. Berggoed ii., berg- of mijnstof,
metaalinoeder t., de aarde, het zand of de steen,
waarin zich een of ander metaal of mineraal bevindt en waaruit men 't afzondert. (Tegenwoordig
zelden gebdzigd dan van de de/vingen in de open
lucht des moerasijzersteens, alsook van de veenderijen.)
Miniine, adj. Zeer klein of gering, hoogst onbeduidend: Objet dun intérèt rn-, dune valeur
rn-, voorwerp van zeer lu/tel belang, van onbeduidende waarde. - -(- [Corn.] Drap m-, zeer donkerkleuriq, donkerbruin laken n. (naar de gewaads
kleur der minimen). - Mus.] Intervalle in-,
kleinst interval n -- Note rn- of ale subst. MINIME M.
1 lalve noot f. (oude staan voor blanche). - MINIME, M. [H. rel.] Minste broeder, lid eener zeer
strenhe monniken-orde, in de 15e eeuw door Franciscus van Paula gesticht, Pauliner monnik, min i m u s rn. (Men had ook ininirnesses, Paulines
nonnen, onder anderen te Abbeville). - [H. ii.]
Naam eener adderslang, eener eenschalige kegel.
schelp, ook van verscheidene vlinders. - ..j- Mininiité, 1. Kleinste deel n. van iets; - onbeduidend
heit, geringheid, minirni te it f. - Mlninin in, rn
(ps. - monte) [Math.] Geringste, laagste graad rn.
-
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waartoe eene grootheid herleid kan worden. Minste som f., minste prijs rn., minste straf L enz.
(onder die, waarvan sprake is) , m I a i m u m n.
(Piur. Des minimum of Des minima.)
Ministère, m. Dienst, bediening f., ambt ii.,
post ni. : Rernplir les devoirs de son rn- , zijne
ambtspligten vervullen. Cela n est pas de mon ni-,
dat ligt buiten mijn ambt, bevoegdheid. - Le rndes autels, de altaarbediening, het priesterambt. (bg uitbreiding) Le in- de Ia parole, de l'dloquence,
het sprekers- of redenaarsamnbt (b. v. dat von predikant, van advokaat, enz.). - M- public, openbare aanklager of eischer, een bij elke reqtbank
aangestelde staatsbeambte, die voor de handhaving
der orde waakt en de toepassing der wetten eischt,
procureur-generaal m., openbaar m i n i s t é r i e n.
- Dienst f., dienst- of hulpbetoon n., tusschenkomst t. : Si YOUS avez besoin en cela de mon ni-,
je suis a Vos ordres, zoo gij in die zaak mijne
hulp of tusschenkoinst noodig hebt, ben ik tot uwe
dienst. -- Staatsbestuur n., regérinq; vergadering
der ministers, der staatsraden van eenen vorst; bijzondere afdeeling of departement van bestuur,
dat onder eenen minister staat, rn I n i s t ë r i e f.
Le rn- était opposé is cetle proposition, ht ministerie, de regéring was tegen dit voorstel. Eritter
au m-, Sortir da rn-, in t ministerie of stoatsbestuur komen, uit het ministerie treden. - Le mdes affaires étrangères, de l'intëiieur, de Ia guerre,

etc. , het ministerie van buitenlandsche, van binnenlandsche zaken, van oorlog, enz. - Duur eener
ministerreqéring; - hotel n. of woning I. eens ministers; - bureaus, of ambtsvertrekken n. p1. van
een ministerie; - gezamenlijke beambten bij een
ministerie. Pendant le in- de Richelieu, gedurende
't ministerie van R. - Aller au rn- de Ia guerre,
naar 't ministerie van oorlog gaan. -- Miiiisté
iialisne, rn, [Polit.] Gevoelens n. p1., gedrag n.
van hen, die een ministerie stelselmatig ondersteunen, ministerialismus n. -- Ministéiat, rn Re,éring eens ministers; duur rn zijner
arnbtsbcdiening, minis lena at n. - Miiaistériel, Ie, wij. Het ministerie orde ministers betic/fend, wat daarvan uitgaat; aan 't ministerie
gehecht, verkocht, ns i n is t e i i a e 1. Politique inle, ,ninisterieile staatkunde t. Le parti al-, de ministeridle partij t. Journal rn-, ministeritel dagblad n. - Bane m-, plaats van de aanhangers van
't ministerie in de wetgevende verqadering.
[Jar.] Officiers in-, openbare ambtenaren M. p1.
(die bevoegd zijn tot het opmaken van zékere acten: notarissen, procureurs, deurwaarders, enz.)
- MINISTERIEL, rn Aanhanger, voorstander van
't ministerie, minister-man, ministeridte m. Ministériellement,, adv. In den ministeridlen
of hij 't ministerie gb'uikeljken vorm.
Miiiislre, m. Dienaar, handlanger m., werktuig f. (meest in zedelijken zin): II est le al- des
passions, des veneances de son maitre, hij is
liet werktuig van zijns meesters Isartstoten, wraak.
-. (bij uitbreiding). La peste, la famine et Ia
guerre s o it les rn-s des venpeances de Dien, pest,
hongersnood en oorlog zijn de dienaren, uitvoerders van God,c wraak. .- [Econ. pol.] Staatsdsenaar, staatsminister, minister in., hoofd n. van
't staatsbestuur of van een' tak daarvan; gezant,
ambassadeur in . Le m- des finances, de Ia justice,
de Ia marine, (Ie minister van finantitn, van jus
titie, van marine. M-s d'Etat, tI-s sans portefeuille, ministers van staat of zonder portefeuille
(die niet aan 't hoofd van een departement staan,
doch in den staatsraad zitting hebben). M- plénipotenliaire, qevolmaqtigd minister. -- Le in de
Prusse pi- es Ia cour de France, de pruissische gezant aan 't fransche hof. - lvi- of M- de Dieu, de
i

-

Ia parole de Did, de Jésus Christ, de 'Evangile,
de Ia religion, du culte, dienaar, bedienaar van

't evangelie, van Gods woord, evangelie-dienaar,
prediker, predikant, leeraar, godsdienstleeraar,
priester (m- des autels). - [H. n.] Soort van
amerikaansche dikbek m. ( gros-hee).
Ministrerie, f. [ l I. eed.] Ambt van eenen
kloostervoogd, oppervoogdijschap n. in een Mathurijnen-klooster
!Iiniiam, m. (pr. —ome) [Chim.] Menie f.,
rood lood-oxyde (oneigenlijk ook deutoxyde of
tweede loodoxyde geheeten) loodvermiljoen n.
Illinois, til. (fam.) Lief, aardig, aanvallig
-
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(hoeuje1 niet schoon) gezigije. - Weleer in 't algemeen: gezigt, gelaat n. - [Mar.] , z. V. a. 311NOT.
Minon, m. Poes f., poesje n. (naam, waarmede
de kat geroepen wordt): (Loc. fam. et prov.)
Ii entend Iden chat, sans qu'on lui dise m-, hij
heeft aan een half woord genoeg.
Minorat, m. [Cath.] Waardigheid f. van hem,
die in de lagere geestelijke orden (ordres mineurs)
is getreden, minoraat n.
Miiioratif, ive, adj. [Pharm.] Zacht afvoerend: !(e rn ède m-, of als subst. MINORATIF, m
Zacht afvoerend middel n. - Mii,oration, f.
[Mid.] Zachte afvoering 1.
Mitioré, m. [ Cath.] Geestelijke, die de mindere
wijdingen heeft ontvangen, mino riis t m.
Minorite, m. Minderbroeder (frère mineur),
minoriet m.
Minorité, f. Minderheid, het kleinere getal, minoriteit 1.: La m- des voix, des suffrages, des
votants, de stemmenminderheid. La m- de l'assembide l'ernporta, de minderheid der vergadering behield de overhand. - Minderjarigheid, onmondigheid, minoren niteit 1.; duur m. daarvan. Ce
bien fut vendu pendant sa in-, dit goed werd qedurende zijne minderjariqheid verkocht. - Zonder
bepaling •qebiziqd: Minderjarigheid van een' vorst:
Les rn-s sont souvent des temps de troubles, in
tijden van minderjarigheid hebben er vaak onlusten plaats.
Minot, rn. [Métrol.] Oude fra'ische inhouds
maat, = li. mine (z. MINE). - Inhoud dier maat.
- Farine de m-, meel n. in vaten ter overzeesche
verzending. -, (Prov.) IJs ne mangeront pas un
rn- de sel ensemble, zjj zullen geen schepel zout
zaaen eten, niet king vrienden, niet lang vereenigd
blijven. -'[Mar.] Botteloef, doove jut f. van 't anleer; penterbolk, haakstok rn. om 't anker, als 't
gekipt is, uit le houden. Les haubans du m-, de
sjorring van de botteloef.
M.iiiotaure, rn. [Myth.] Stiermensch n., een
fabelachtig monster, half mensch half stier, in den
labyrinth op Kreta, dat door Theseus met behulp
van Ariadne gedood werd. - [ Astr.] , Z. V. a.
CENTAURE en sAGITTAInE.
Miuoterie, 1. [Corn ] Inrirtinq f. tot meelbereiding voor den uitvoer. - Overzeesche meelhandel m. - Minotier, m. Meelbereider voor den
overzeeschen uitvoer; meelhandelaar rn.
Mintrir, v. n. Piepen (van ratten, muizen, enz.)
Minuit, rn. Middernacht rn., twaalf ure in den
nacht. A III- et derni. A rn- un quart, A rn- trois
quarts , te half een, kwartier overtwaalven, kwartier vóór eenen. La messe de rn- , de middernachtmis f. - (Loc. pray.) Les enfants de Ia messe de
m- , de lic'tmissen, zwierbollen m. pl.
Minnie, f. [I-I. n.] Afrikaansclie kleine sperwer, minulus m.
Minuscule, adj. Klein (van letters): Lettre,
Caractère rn-, of als subst. MINUSCULE, f. Kleine
letter 1. (in tegenstelling met majuscule).
Minute, 1. Minuut, zestigste deel van een uur:
II est midi moms vingt rn-s. 't is twintig minuten
vóór twaalven. vóór 't middaguur. - Zeer kort
tijddeel, oogenblik, ommezien, atnerj n.. minuut 1.:
Je reviens dans une rn-, ik kom zoo dadelijk, binnen eene minuut terug. - ( fam.) C'est mi homme
a Ia m-, 't is een man von de klok, een zeer stipt
mensch. - [ Cuis.] Côtelettes h Ia m-, snel gebraden-en opqedischte ribbetjes n. p1. - {Astr., Géogr.]
Minuut, zestigste deel van een' graad (m- sexagPsimale); naar de nieuwere verdeeling: honderdste
gedeelte van een' graad (m- ceutisimale). [Arch.]
Minuut, 60e, 30e, 18e of 12e gedeelte van den modulus (vgl. MODULE). - [ Peint.] Minuut, 4 8e gedeelte der lengte van 't menschenhoofd.
MINUTE, 1. Zeer klein schrift n., kleine letter 1.
- Eerste schriftelijk opstel of ontwerp, klad, concept n. (ova vervolgens in 't net geschreven te warden). Faire la m- dune leltre , het concept of klad
van een' brief maken. -- [Jur.] Origineel, oorspronkeljk opstel n. van eene openbare acte, een contract, enz. (omdat het met kleinere letlerplagt geschreven te worden, in te en.ctelling met de g r a s s e),
min U ut 1. Toutes les rn-s doivent être sur papier timbr e , al de minuten moeten op aezeqeld papier geschreven worden. - I Géorn.] Ontwerp n.,
-uwe schets f. (op het terrein zelf gemaakt). [Mécan.] Klein tandrad n. - [Mar.] Minu.utqlas,
-

zandlooper, die in eene minuut, tegenwoordig in
eene halve of vierde minuut, ledig loopt, half- of
kwartminuutglas n. - Minuter, V. a. Ontwerpen, ten papiere brengen, het concept of klad, de
minute van een opetel maken, m i n u t é r e n: M
Un acte, un contrat de manage, eene acte, een
huwelijks-contract ontwerpen. - Zeer fijn of klein
schrijven.
S (fig. et [am.) In den zin hebben,
beramen, overpeinzen, van een plan zwanger gaan,
het plan hebben ons spoedig iets uit te voeren. In dien zin ook als v. n.: II y a longtemps qu'il
minutait de le faire, hij Was reeds sedert lang van
plan dit te doen. - SE MINUTER, V. pr. Ontworpen,
in klad gebragt worden. - Het part. passé is ook
adj. : Acte rninuté, in minuut of klad gebragte
acte 1. - Mi n i s terie, f. [Tech.] Minuutwerk n.
tvan een uurwerk). - Minuteur, rn. Steller der
minuten van de pauselijke kamer
Minsatie, f. ( pr. t=c) Kleinigheid, beuzeling,
beuzelarij, nietigheid, onbeduidendheid, vodderij f.,
wisjewasje n. Vous vous arrutez loujours a des
m-s, gij houdt u altijd met beuzelingen op. M-s grammaticales, spraakkunstipe nietigheden f. pl. - Mi,iutiestsen.ent, adv. Op beuzelachtige, kleinqeestige wijze, tot in de minste, nietigste bijzonderheden.
II a calculë in- toute Ia dépense, hij heeft de gansche uitgaaf tot in 't allergeringste berekend. Minutieux, ieiise, adj. Beuzelacl?lig, nietig,
kleingeestig, zich met beuzelinen ophoudend (alsof
't zaken van geu,igt waren). 'eest un homme m-,
't is een man, die zich met beuzelingen ophoudt.
Recherches m-ieuses, beuzelachtige, haarfijne onderzoekingen f. p1. - Peintre m-, schilder, die
groote zorg ook aan de minste bijzaken bestee'It.
- Ook als .cubgt.: Un ni-, Une m-ieuse, een kleingeestige m. en f., beuzelaar m., beuzelaarster f.
Mi st eiitiflore,au/j [Bot.] Met zeer kleine bloemen.
Mioche, ui. ei f. (pop.) Klein kind n. - ( dénigr.)
Vent , kerel m., wijf II.
Miolé, DL Russische wijnmede f.
t Mion, m. Knaapje,jongske n. [ H. II.] Volksnaam van de fluiteend 1. ( siffleur).
Mio&tade, f. ( Corn.] Geringe sergie f.
Mi -paiti, e, adj., z. vi-. - I Mi -partir,
v. a. in twee hel/ten nerdeelen, uit twee even groole,
maar ongeljkaardige, deelen zamenstellen.
Miquelets, m. p1. (weleer) Spaansche bandieten
in de zuidelijke Pyrenemn, krjgs- en roofzuchtige
bergbewoners, ber(,jagers; - (nu) soldaten, die de
bijzondere wacht der kapiteins-generaal of gouverneurs der provincien in Spanje uitmaken, m i q et e t 5 m. p1 M-s francais , fransche miquelets, een
door Napoleon 1. in 1808 opgerigt korps n., om
tegen de guerillas te wei ken,
1 Miquelot, m. Bedevaartganger rn.naareene
aan St. Michiel gewijde kerk of kapel; rondtrekkend bedelaar (onder den dekmantel van zoodanige
bedevaart). - (pop.) 11 fait le rn- hij speelt den
huichelaar.
Mirahande, f. [Hn.] I3raziliaansche horzetf.
Mirabelle, f. [Hort.] Kleine roodachtig bruine
of gele ronde pruim van lekkeren smaak, mi rab e 11 e f. (naar 't fransehe vlek Mira beau).
Miracle, ni. Wonder, wonderwerk. wonderteeken n., wonderdaad f., daad der goddelijke almagt, die met de ons bekende natuurwetten in strijd
is, in i r ci k el n. Les rn-s de Jésus Christ, de
wonderwerken van J. C - (Proc.) II nest m- que
de vieux saints, men moet zijn vertrouwen alleen
aan beproefde lieden schenken. - (hij vergrooting)
Vreemd.coortige. niet verwachte, gebeurtenis, zetdzaamheid f., allerzonderlingst voorval n., buitengewone daad f., iets verwonderljks of verbazends,
wonder n. II a érhappP h hi mort comme par m-,
hij is den dood als door een wonder ontsnapt. Cette
machine est un m- (une merveille) de l'art, die
machine is een kunstwonder, een zeldzaam kunst.gewrocht. - (fam ) C'est un m- (une rnerveille)
de vous voir, z. MEnVEILLE. 11 faut crier m- , dat
mag wel een mirakel heeten. - Faire m- , beter
doen , dan wat men verwachten mogt. Faire des rn-s,
uitblinken in al wat men onderneemt, wonderen
doen. Cela se peut sans m-, dal gaat heelnatuurlijk toe. dat is doodeenvoudig. - (iron.) Voilk
un beau ml Vous avez fat lb un beau m-! daar
hebt ge al heel wol moois gedaan I - a MIRACLE,
toe. adv. (fam.) Wonderwel. wonderschoon, voor-

--

-

--

-

treffeljk: 11 sait notre langue

it m-, hij kent onze

M IRACLIFIQUE
MIROU .
taal wonderwel. Cela est fait a m-. dat ic won- op zijn fraai voorkomen grootsch ic).
derschoon gedaan, gemaakt. - Mii-aclifique, Opdoemen,

adj. (burl.) Verbazingwekkend (merveiUeux); wonderdoend (can hciIqen -beelden, enz.) - Mi.
raculeitsewevit, adv. Op wonderdadiqe wijze,
bij wijze van wonderwerk; - op bewonderencwaar
liqe, verbazingwekkende, wondersclioone wijze. Miraculeux, euse, adj. Wonderdadig, door
een wonder gebeurd; wonderdoend; naar een won-

der gelijkend, wonderlijk, verwonderlijk, verbazend
1vènernent in-, wonderdadiqe gebeurtenis 1., wonderwerk n. L'enfant m- nó pour la redemption
du genre humain liet wonderkind, voor de verlossinq des menschdorns geboren. Elie, eet homme
m-, Elia s , die wonderdoener. - Sa guérisori me
semble m-euse, Zijne genezing schijnt mij een wonderwerk. Ouvrage m-, verwoiderljk, bewonderenswaardig werk n. Homme m-, zeer buitengewoon
mensc/i. m., ?nensch van zeldzame talenten. - Ook
als subst.: 11 y a do m- en tout ceci, in dit alles
is iets wonderbaariiks. S Miraeniiser, v. n.
(woord van J. J. Rousseau) Wonderen doen. Als v. a. wonderdadig maken.
,

-

- [Mar.]
Z. V. a. Etre en MIREMENT : La cöte,
La terre se mire, de kust, het land doemt op.
MiI-i4Ie, In., z MIRiS.
1 Miridice, adj. IVonderen zeggend. — Mirifiq tic, wij. (vials.) Wonderbaar, vreemd. Mi riliquement, ado. Wonderbaarljk.
Miriofle, m., liever MYRIOPHYLLE.
Muis (pr. —rice), Miride, m. [H. n. half
vleuqelig insect, dat zich doorgaans op de planten
ophoudt en snel loopt. (perzik f.
Mirlieotoit, m. [Hort.] Groote gele najaars
t Mirlifichures of Mireillichure, 1. p1.
Kleedij f.. opschik, tooi in.
Mirliflore, m. (fam.) Pronker, saletjonker m.
Mirlipot, rn Salie-aftreksel n., salie-thee t.
Mirliro, Mii-Iiros, m. [Jeu] Twee zwarte
azen, zondes' matadors (in 't omberspel).
Mirlirot, al., z. v. a. MÉLI
LOT; LUPITLINE. (Loc. pop.) Yen dis du m-, ik tacit ei wal tne,
-

]

-

-

ik geef ei geen zier om.

Mirliton in. Riet/luitje n. - Gazen kapsel
uit de 1 8 eeuw. - Zeker volkhreferein, as i r 1 iMiradore,
M.,
Z.
V.
a.
BELvIDEn.
ton
n. -- Sedert eenigen tijd ook een naam der
S
Mu-age, m. [Phys.1 Luclitspiegeli q, opdoe- louis dor. - [Cuis.1 Zeker tusschengeregt a. van
ming f., soort van gezigtsbedrog, waardoor men, efjeren, suiker, oranjebloemen, boter, enz., mi rten qevolqe eener bijzondere wijze van straalbreking, I t ton.
Mirmeau, m., z. v. a. SÉLAGE.
in de verte, of aan den hemel als achtergrond, bij
Mirmidoti of Myrwitlon, m. (fam.et iron.)
helder, warm en stil weder, beelden van allerlei
voorwerpen bespeurt (door 't bijgeloof voor 't werk Klein, onbeduidend manneke, ventje n., dreumes;
der Fata 0/' toovergodin Morgana gehouden), fata- dwerg; - wijsneus, waan w ijze in.
Mirmi llon, m. [Ant. ram.] Kampvechter met
morgana f.(eiland Cuba.
Miiaiianaa, m. [Bot.] Palmboom m. van 't de zeis, mirmillo in.
Mirailié, e, adj. {Bias.J Gespiegeld (van de
Miroir, in. Spiegel in. M- de poche, de toilette,
anders gekleurde ooqen op den paauwestaart, van zak-, kapspieqel. Glace, Bordure de in-, spiegelglas n., spiegellijst t. Ce in- flatte, die s/)iegel
de ronde vlekken op de vlindervleugels.
Miraiilet, Miralet, M. [H. f .1, Z. BARIIACOL. vleit, doet schooner schijnen dan men is. - M- de
Miraitsolin, m. Naam der ai'abishe khalifen , métal, metalen spiegel. M- ardent, brandspiegel.
bij ne schrijvers der middeleeuwen
em (eene spaanse/te M- plan, concave, convexe, vlakke, holronde, bolverba.clering van 't arabisch al
ir moumenin, ronde spiegel. M- e.ylindrique, prismatîque, coni
cilinder-, prisma-, kegelspiegel. - M- des-que,
vorst der gelooviqen).
Mirauder, v. a. (pop.) Mel aandacht bekijken, Incas, spiegel der Incas: de obsidiaan en de vuursteen, door de oude Peruanen tot spiegels geslepen;
aangapen. - M- uit oeuf. liever MIRER un oeuf.
Mu-ant, m. [Chas.] Eigennaam van den man- weleer ook de naam van 't gepolijst zwavelzuur
netjes-speurhond m. sect). ijzer. - (fig.) Les yeux sont le in- de 1/tine, de
Mireolion, m. [Ft. n.j Miereneler m. (een in- oogen zijn de spiegel der ziel. - Cet homnie est
Mire, f. [Mi l .) Vizier n., vizierkorrel, korrel, na in- de vertu, de patience, die man is een voormik t. La m- dun canon, dun lush, 't vizier van beeld van deugd, geduld. - [Anat., Chir.] , z. v. a.
een kanon, geweer. Ligne de m-, rigtljn f. Angle DILATATEUR. - [Arch.) Ovaal sieraad n in lijstle m-, rigthoek m. - Ce canonnier prend Sn ni-, werk, spiegel. - Holte in den voorkant van een
die kanonnier viseert, neemt zijne rigtinq. Point steen , door het te diep doordringen van den
de m-, mikpunt, doel n. - (fig.) Ce nest pas lá beitel bij 't behouwen, spiegel. - [Hot.] M- du
son point de m-, dat is 't niet, waarop hij doelt, temps, z. V. a. MOURON rouge. M- de Vénus , veitij heeft heel wat anders in 't oog. - Coin de m-, nusspie.qel, soort van klokje (campanule). - [Chas.]
Op eene spil staand werktuig met stukken spiegelZ. COIN. - MIRE, m. [Chas.] Vijfjarig wild zwijn n.
..- Miré, e, adj. [Chas.]: Sanglier rn-, oud will glas, om vogels te lokken. - Snippendrek in. zwijn n. met binncnwaarls gekromde slaqlanden. [Cuis.] Oeufs nu in- ofsurle plat, spiegeleijeren n.
- Ook het part. passé van miier als arlj.: But p1., ongeklutste gebakken eijeren. -- [Eaux et for.]
m-, in 't vizier genomen doel it. - Oeufs m-s, ingehouwen vlek op den te vellen boomstam, op
welke met den merkhamer of sjap het merk gezet
voor 't licht bekeken eijeren n. p1.
Mirement, m. ,IMar.j Uitwerking der opdoe- wordt, spiegel. - [H. n. ] Paauwspiegei, zekere
ming (z. MIRAGE). Etre en m-, opdoemen (van een dagvlinder. - Gekleurde, blinkende vlek aan den
schip, dat zich in de verte hooger voordoet dan 't is). vleugelrand of 0/) den staart van sommige vogels.
Mirer, v a. Riçyten, mikken, aanleoqen, m.îéren: - [ ilydraul.) Spieqelvormige of vierkante waterM- le bul, op het doel riglen of l)Ointélen. - Ook kom 1. - [Man.] Bai (t in-, z. v. a. MIROITF.. zonder voorwerp: Après avoir hien miré, ii man- [Mar.] Naambord n. (nu liever fronton of tableau
qua son coup, na lang gemikt te hebben, schoot ge/testen). - [Minér.] M- dane, M- de sainte
hij nog mis. - (/1g. et fain.) M- une place, un Marie, M- de la Vierge, M- du pèlerin, of Pierre
emploi, op een' post , eene bediening loeren. - M spéculaire, Pierre a Jesus, zonderlinge namen.
des oeufs. eijeren tegen 't licht houden (om te die de fransche steenhouwers geven aan de dooronderzoeken of zij verse/t zijn). - M- un drap, schijnende, geelachtige platen van de kristallen des
een laken tegen den dag houden. - MIRER, V. n. zwavelzuren kalk.c, spiegelsteen in. - [Péche]
[Joail.] Spiegelen (van diamanten en andere fijne Vlak water n., spiegel Pêche au in-, het visschen
steenen met weinig hoeken en facetten). - SE met den spiegel (waarbij de visch wordt aan gelkt
door een' spiegel, die 't beeld der maan opvangt).
1tIIRER, V. pr. Zich spiegelen, zich in een spierel
glas, in water, enz.. beschouwen. Elle se mira - [Tech.], z. V. a. CLAIRIÈRE. - Miroitant, e,
Iongtemps avec complaisance, zij stond lang met ad.j. Spiegelend, wetrschijnend. - Miroité, e,
welgevallen vóór haren spiegel. Se m- dans leau, adj. [Man.]: Cheval m- , hal m-, spiegelbruin, apzich in 't water spiegelen of bekijken. - (bij ver- pelbruin paard n. - [11. n.] Carpe m-e , spiegelgrooting) On se mirerait dans ce parquet, dans karper in., ook Reine des carpes geheete' [Rex
cette vaisselle, men kan zich in dien vloer, dat cyprinorum] . - Miroiterneiit , m. [Didact.]
vaatwerk wel spiegelen. - ( fig. et fain.) Se m- dans lVeêrscltijn m., afspiegeling t. eener gladde opperson ouvrage , zijn eigen werk met welgevallen, met vlakte. - Miroiter, v. n. [Didact.] Weêrschyingenomenheid beschouwen. Elle se mire dans ses eten, het licht terugkaatsen, a fspiegelen. - Miplumes, zij pronkt met hare véderen, spreidt haren roiterie, t. Spiege l handel rn; spieiielinakerj f.,
opschik, hare schoonheid met zelfbe h agen ten toon. bedrijf n. , werkplaats t. des spiegelmakers. - MiLe paon se mire dans sa queue, depaauw spiegelt roitier, m Spiegelmaker; spiegelverkooper in.
zich in (pronkt met) zijn' staart (van een' zot, die
Miron, m., z MIROLJ.
-
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ofgedrukten varia en het verdeelen der letters in
hare eigen vakjes, het distribudren. - [.Jur. ]
[Vt- en possession, in bezit stelling t. M- en cause,
sneedjes (/e/CUOkt o,cscvleesch n.(schip n. liet betrekken v. n iemand in eene reglszaak. M- en
Miroii of Muon, in. [Mar.] Siameesc/i roei- dëlihéré, het stellen eener zaak in nadere beraadslaging. M- en denieure, oproeping eens schuldelfliroutte, adj., z. v. a. MIROITE.
naars tot betaling. M- en accusation, het stellen
Miroxyle, m. [Bot ] Perubalsemboorn m.
in staat van beschuldiging. M- en liliertë, vrijlaMirtille of MiitiI . 'Mirte, Z. MYRT—.
pri
Mis, e, wij. (en port. passé van rnettre): Chose ling t., het op vrije voeten stellen. M- âx,
rn -c a sa place, op zijne pkala gelegd, gezet, ge- prijsbepaling f., aanslag m. der waarde van een
steld ding 11. - Le Christ mis eo croix, de (je- voorwerp. - La oh- en vente d'objets, het overkruisigde Christus m. - Femme in-c a mal, ver- gaan tot den verkoop van voorwerpen ('t zij op
leide vrouw f. - Mat bier rn-, goed aan.qebragt, regterljk gezag of uit vrijen wil des eigenaars)
geplaatst woord n. - Ville rn -c á feu et it sang, (te onderscheiden van: Des objets mis en vente,
te vuur en te zwaard verwoeste stad f. Personne te koop gestelde, in den handel gebragle of verbien m -c, mal in-e, goed, slee/it gekleed inenscli ni. kujgbar gestelde voorwerpen). - [ Mar.] La in[Mar.] Clieval Men m- dans Ia main et dans (I l'eau dun vaisseau, het te water brengen of
les talons, goed, aan de hand en beenen gewend laten, het laten afloopen van een schip. La in- en
paard n. - MIS, ni. [ Anc. prat.] Overgave f. der place des couples , het stellen, planlsen der spanten. - [Nlil.j La première in-, de eerste uitrusproces-acten aan de griffie; dag m. dier overgave.
ting, toelage 1. voor de eerste uitrusting (van een'
Misago, m., Z. BISAGO.
Misaiiie, t. [Mai.j Fok f., ok,kezei1 H.; latijn- soldaat, van een' officier). La in- en état de siëge,
sc/ic bezaan 1. Hiine, MIt, Vergue de m-, voor- het in staat van beleg stellen. La oh- en subsismars f. , fokkeinast m., fokkera f. 1 Jaubans, Etais tance, het in huisvesting en voeding zijn.. - [ Théàt.]
B- en scène, inrigling t. voor het tooneel , voorbedu mat de in-, foickewont, fokkestag a.
Misaiidie, f. [Bot.] Soort van gunneria of reidsels voor de opvoering van een tooneelstuk,
inz. als het voor de eerste maal gespeeld wordt. vete/plant t.
Misanthrope, rn. Menschenhater; - ongezel- [Tech.] M- en oeuvre, het onder handen nemen
lig, menscliensc/,aw, teruqstootendmensch. - Som- van een of ander te bearbeiden voorwerp, toetijds ook gebruikt voor nidlancolique, zwaarinoe- stel in., toebereidsels n. p1. tot de bewerking. dige. droefgeestie. - ( fig.), z. v. a. DÉSOBLIGEANTE. Opgesoldeerd stuk ijzer a. tot versterking. - Knel- [Jeu] , z. v. a. SOLITAIRE. - MISANTHROPE, vat n. voor de ganegezoden zeep. - Kegelvormig
Misaiithropiq iie, adj. Menschenhiotend; -- men- got n., waardoor ht mostaardzaad in den molen
schensehuw, ongezellig, terugstootend. norscli . -- wordt gestort, trechter rn. - Schikking van 't
Misanthropie, 1. (vroeger M isan th roperie) hout voor een vlot. - 11115E-BAS, In. Oude, afMenac/ienhoüt m.; - mensehenachuw!ieid, ongezel- gelegde kleederen a. p1. (voor de diens/boden of
ligheid, hebbelijke onvriendelijkheid ofnorschhieid t., armen. (Plur. Des mises-bas). - M I SE -HORS, t.
terugstootende manieren t. p1. - Somtijds z. v. a. [Coin.] Inleggeld ingestoken kapitaal a. in eene
onderneming (Plur. Des mises hors).
MÉLANCOL1E. - Misanttiropiqiie, adj., z. MIMisérable, adj. (van personen en zaken).
SANTHRO PE. - Misanthiopisnie, m., z. v. a.
Ellenaig, ongelukkig, erbarmelijk, rampzalig. deerN1SANTHR1)lJE.
Miscellaistes, t. p1. Gemengde opstellen a. niswaardig, armoedig, schamel; slecht. verachtelijk;
p1., menqelwerk, allerlei a., mengelingen 1. p1. (Ge- voddig, nietig, miserdbcl: Familie in -, ellendig,
bruikelijker is melanges.) - Somtijds ook ol.cadj.: deerniswaardlg, lijdend huisgezin a. H traine une
Oeuvres rn -s mengelwerken a. p1. (oeuvres rnèlées). vie toen in-, hij leidt een zeer ellendig leven. II a
Misehio, m. (pr. cb=k) [Minér.] Jtaliaanscfi fait une fin m-, hij is in armoede en ellende gestorven, heeft een Jammerlijk einde gevonden. Les
veelkleurig mariner, misc/ilo a.
Misei 1)1 lité , t. [Didact.] Vermengboarheid t. raisons qu'iI allègue, sont in-s, (Je rédenen, die
- Miscible, adj. Vermengbaar, te vermengen.
hij aanvoert, zijn arinhartig. 11 faut être uien inpour faire une action si honteuse, men moet zeer
Miseophe, m. [H. n. ] Draaiwesp t.
M ii,e, f. Inleg, inzet m., inleggeld a. (In eene slecht zijn, om zulk eene .cchandcljke daad te doen.
kondelondernening, in een spel, in eene loterij, II se tourmente pour de ni-s honneurs, hij kwelt
enz.). Sa mie dans cette affaire est de cen t mille zich om nietige eerbewijzingen.- Les rn-s disputes
francs, hij heeft honderd duizend francs in de zaak de l'école, (le armhartige, nietige schoolsche twisgelegd, gestoken. M- de fonds, ingestoken kapitaal a. ten. - 1%1ISERABLE, In. et f. Ellendeling, ellendige;
nielswaardige, deugniet ni. ei 1. II faut assister,
Retirer, Doubler sa m-, zijn' inleg, inzet te2 ugnemen, verdubbelen. De comhien est Ja m-? hoe secoui'ir les ni -s, men moet de ellendigen bijstaan,
hoog, hoe veel is de inzet? wat wordt er ingezet? te hulp komen, ondersteunen. C'est un petit m,
- Bod, opbod n.: Ma m- a couvert Ja sien ne, ik 't is een jonge deugniet. - C'est une in-, t is eene
heb een hooger bod gedaan don hij. - Uitgaaf F. ligtekooi, een veil wezen. - Miséi-ablement,
(in deze beteekenis verouderd) La m- ecède Ja adv. Op ellendige, jammerlijke wijze, deerlijk, errecette, de uitgaaf overtreft de ontvangst. Ne faire barmeljk; slecht. - f Misérableté, f., z. V. a.
Iii Th- fl1 recette de qc., iets noch in ontvang noch MLSERE ; PAUVRETÉ.
Misèi-e, t. Ellende t., nood, jammer m.; groots
in uitgaaf brengen. Gangbaarheid f., omloop m.
(van munten); aftrek rn, debiet a. (van waren). Ar- behoefte of armoede t., gebrek n. La vie est pleine
gent, Monnaie de m-, gangbare munt t. Ces es- de m-s, het leven is vol ellende, ongelukken, tepèces n'ont plus de m-, die speciën, munten zijn genheden. Ce monde est une vallée de in-s, deze
niet meer gangbaar, zijn buiten omloop of koers. wereld is een jammerdal, tranendal. Tom her dans
Cette étoffe est encore de rn-, die stof vindt sing Ja in-, tot armoede vervallen. Mourir de faim et
aftrek, wordt nog gevraagd. -( fig. et (am.) Celte de in-, de pure m-, van honger en gebrek, van
excuse nest pas de m-. die verontschuldiging is louter gebrek ontkomen. La paresse produit Ja rn-,
niet geldig, niet aannemelijk. Cet homme est de luiheid teelt armoede, gebrek. - Onvolkomenheid,
rn- , die man mag zich vertoonen of loten zien, kon zwakheid en nietigheid t. van den mensch. Nul
overal verschijnen. - Kleeding, kleedij, wijze van West content de son état: rica ne marque davanzich te kleeden, kleederdragt f.: Elle a une m- tage Ia in- de lhornrne, niemand is tevreden met
décente, ëhgante, indécente , ridicule. zij heeft zijnen stoat: niets getuigt beter, bewijst sterker
eene welvoegeljke, sierlijke, onbetamelijke, being- 'S inenselien onvolkoine&eid , tekortkoming. chel(jke k/ceding. - [Corn.] M- h bord of Frais Moeite, zwarigheid, ongelepenheid, verdrieteljkheid,
de m- 11 bord, kosten m. p1. van minding of in- kwelling f., verdriet n. C'est une m- que d'avoir
scheping. M- ui terre, kosten van uillading, los- affaire h lui, 't is eene kwelling, een plaag niet
sing of ontscheping. - [Constr.] M- en Jigne, hem le doen te hebben. - (fig. ei (am.) Collier de
opbouwing, opirekking naar het rigisnoer of de in-, ezelsjuk, zware, gedwongen, gedurige arbeid,
lijn. - [Fond.] M- en feu, het aansteken des drukkende last m. Lit de m-, kraambed n., beet
ovens. M- hors, het uitdoen, uitblazen. - [lrnpr.j der smarte. La m- da temps. des temps, de
M- en pages, opmaking van 't zetsel tot blad- slechte. dure tijd in. - Beuzeling, kleinigheid,
zijden; het opmaken van den vorm. hi- en train, nietigheid t. II se fâche pour one m-. hij maakt
toestelling von den opgemaakten vorm i'oor den zich boos over eene beuzeling. Ne dire que des
afdruk. M- en casse, liet uiteennemen van den m-s, niets dan nietigheden, beuzelpraat uitkramen.

Mirontaine, Miioiiton , n. Volksreferein ii.
- Mirostoyer, V. fl., z. v. a. SE M1RER.
Miroton, til. fCuis.] Met toekruiden bereide

-

-

-

MISE_ RÉRÊ
- [Jeu] Spel n., waarbij de speler aanneemt niet
één' trek of slaq te maken (in 't oinbre-, quadrille-,
boston-spel), misère f., in 't boston ook grande
m- geheeten. M- sur table, M- ouverte, open, opengelegde misère ('waarbij de speler zijne kaarten
bloot of geopend voor zijne tegenspelers nederlegt).
Petite m-, [Ii- a lécait, klein-misère (waarbij men
édne kaart ecarteert of we g legt en aanneemt al de
slagen te kolen, in 't boston). M- forcée, gedwongen misère, tussclienspei in 't boston. wanneer niemand een spel aanqeeft en waarbij diegene verliest,
die de meeste trekken maakt.
Miséi-éi-é, in. [Liturg.] Roomsch-katholjk kerkgezang (psalm 57), dat metde woorden Miserere
mei, Domme, erbarm U mijner, o Heer, aanvangt,
mis e r ë p e n. ; -- de zangwijs f. van dien psalm. (fig.) Minuut f., oogenblik, ommezien, amerfj n.
(met toespeling op den korten tijd, dien 't opzeggen
van 't miserére vereischt): Je reviendrai dans nu
m-, dais deux in -s an plus, ik ben in eene minuut,
binnen twee minuten op zijn hoogst terug. (Lor.
prov.) II a tout dit depuis m- jusqu'à vitulos, hij
heeft alles van stukje tot beetje gezegd, hij heeft
ons geen woord geschonken (met toespelin g op den
zang, die met misérrë begint en met vilulos eindigt). I l en a eu depuis m- jusqu'a vitulos, hij is
bont en hlaauw geslagen. - [ Mëd.] .D armjicht f.,
dar m kronkel in., hel (lrekbraken, in i se r é r e n.
(passion iliaque, ilëus, chordapse, colique de rn-)
Misérieoi-de, f. Barmhartigheid, goedertierenheid, onlferminfj, genade, verschooning, vergiffenis,
vergeving f., mededooqen n. Faire des oeuvres de
m-, werken van barmhartigheid doen, uitoefenen.
C'est no homme sans ni-, 't is ren onbarmhartig
mensch. C'est une grande rn- que Dien nous a
faite, 't is cene groote genade, die God ons heeft
betoond. - Crier in-, om genade, vergi/fenis
schreeuwen, roepen; erbarmelijk schreeuwen. Faire
fl1- h qn-, iemand begenadigen, vergeven. Ii na leur
a fait aucune rn-, hij heeft hen niet in 't minst
verschoond. - (Prov.) A tout pché ni-, er is
vergeving voor alle zonden, geene zonde is zoo
groot, dat zij niet zou kunnen worden vergeven;
men moet toe g eeflijk zijn. - Etre a la in- de qn.,
van iemand geheel afhankelijk, in iemands magt
zijn. Se rernettre, S'abandoriner h Ia in- de qn
zich aan iemand op genode en ongenode overgeven.
Cela rime comme hallebarde et m-, dat rijmt
slecht, dat rijmt als een tang op een varken. [Jur. anc.] Préférant in- a justice, willende genade voor regt doen gaan. - [ Cath.] Al wat
tegen den ordesregel aan de monniken wordt gegeven of toegestaan; zitplankje n. aan de koor- of
klapstoelen; stoel m., waarop oude en zwakkelijke
geestelijken bij de godsdiensloefening zaten, m is er i c O r d i a f. - Kleedkamer 1. bij de Karthuizers.
- Gastenzaal f. in sommige godsbuizen. - Tweede
zondag ni. na Paschen (naar 't latjnsche misgezang
psalm 89, dat met misericordia begint). - Flues,
Religieuses de Ja M-, de Notre-Dame de Ia M,
barmhartige zusters, nonnen van Onze-Lieve- Vrouwe der Barrishartigheid (eene in 1631 geslichte
orde). - [ Mai .], Z. ANCRE. - [ Cuieval.] Genadedolk m. (MEnd de Dien). - MISÉRICOBDE ! interj.
M-! qua vois-je? Barmhartige God! wat zie ik?
A l'aide ! m-! help! om Gods wil! - Misérlcordieuseanent, mlv. Met barmhartigheid, op
genadiqe wijze. - Misérieordieux , lease,
adj. Baruliarlig, genadig; vol erbarining, mededoogend: Dien est m-, God is barmhartig. ]Homme m- envers les pauvres, met de armen
medelijdend niensch. - Ook als subst.: Bienlieureux sont les m-, car ijs obtiendront miséricorde,
zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen.
Misguine, m. [I I. n.] Smeerling rn-, voel- of
sljkvisch. weirvisch in., een riviergrondel (belie,
belie d'étang, col,ite, Poisson de vase, barornètre
vivant). (schelp f.
Misile, m. [H. n. ] Kruikvormige, eenschalige
Misocampe, rn. [Ii. n. ] Poppen- of maskervreler m. (een insect). - N1isoaiiie, m.
.Huwelijkshater; oude vrijer m. - Misogaiiiie. f.
Huwelijksverachting f., afkeer m. van den echt. S Misogyne, m. Vrouwenhater m. - Mysogynie. I. Afkeer ni. van de vrouwen. - Misologie, 1. Afkeer m. van alle wetenschap, verachting van elke leerwijze, van de redeneerkunde.
-

-
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Misologue, ni. Redehater, verstandsver
achter, hater der wetenschap, m i s o 1 o o g rn. S Nlisoniesse, rn. Vijand m. van de mis. Misop!iaiie, m. Lichtv ij and, lichtschuwer
- Misopogon, iii. Baardvijand, baardhaler rn.
- Misopolème, m. Oorlogsvijand, hater m.
van den krijg. Misopsychie, f. Levenszatheid, f., afkeer m. van , verdriet ii. in 't leven.
- $ Misosophie, f. Wijsheidshaat in. - Misoxén
ie, I. 1 laat in. tecen vreemdelingen.
-

-

Mispiekel, Mispikel, rn. [ Miner .] Arseni
van zwavelijzer en arsenik-kalijzer,nmgs
'mi.cpickel n.
-ijzer,
Missel, in. Liturg.] Misboek, missaal n.[Impr. ] Groote drukletter f. (ook grand canon
gebeden), tusschen dubbele kanon (double canon)
en groote kanon of sabon (trirnigeste) , m issaal.
Missilance, t. [U. n. ] Soort van kleine valk m.
Missile, adj. [Ant. rom.] Armes in-s, werpgeweer, werptuig m.
Mission, f. Zending f., last rn., opdragt, volmagt f. Retuplir, Accomplir sa m-, zijnen last,
Zijne commissie of zending vervullen, uitvoeren.
Avez-vous ni- pour ceba? hebt gij daartoe last,
volmagt? Ii agit sans m-, hij handelt zonder opdragt of volmaqt. - [ Rel.] Zending, roeping f.
tot prediking van 't Evangelie: La in- des apôtres
vient de idsus Christ nème, de zending der apostelen koud van J. C. zelven. - (Lor. prov.) II
prcche sans m-, hij is niet gemagtigd om dit te
zeggen of te doen. - (in collect. zin) Zending f., zendelingschap, bekeeringsgenootschcip ii. Ier bekeering
der heidenen of tee onderrigting van christenen,
uitgezonden geestelijken, m i s s i e f. La in- a fait
de grands fruits dans cette viiie, de missie heeft
in die stad groot nut gesticht. Les i dans le
Pérou, de missidn in Peru. On la envoyd en rndans cette lie, men heelt hem als zendeling naar
dat eiland gezonden. - Faire Ja m-, zich aan het
bekeeringswerk wijden. Pères de Ia in-, z. V. a.
LAZARISTES, Z. LAZARISTE. - [ Géogr. ]

Blijvende

vestiging van christen-zendelingen, inz. die der
Jezuii'ten in Paraguay, gedeelten van Brazilië en
La Plata, waar zij eenmaal talrijke koloniën van
bekeerde Indianen gevestigd hadden, in i 5 s i e f. Mission naire, m. Zendeling, belceeringsgezant,
geloofebode, heidenbekeerder, m i s s i a n ar i s m.
- M -s, Z. v. a. Pères de Ja mission, LAZAR1STES.
- Missionarisrne, m. IJver m. voor 't zen-

delingswezen.
Missive, adj. f. Ter verzending bestemd (alleen
in): Lettre m-, zendbrief, brief rn. - liet woord
wordt doorgaans als subst. f., en wel in boertenden of spottenden stijl gebézigd: ii ma dent une
longue m-, hij heeft mij een' langen epistel of
brief geschreven.
Mistie, Mistiquie, m. [Mar.] Zeker driemastvaartuig der Middellandsche zee, m i s t i e k rn.
Mistoiiflet, rn. Vertroeteld niensch m., bedorven kind n.
Mistral, m. Noordwestewind (in 't zuidoosten
van Frankrijk) , m is t r a I m.
Mistrauce, f., z. v. a. MAISTRANCE.
Misy, m. [Mindr.] Goudgeel mineraal n., dat
zich aan den cholciet zet, gelijk het zoogenaamd
spaan.cch groen aan 't koper, m is y n.
Misys, in. (pr. —zice) [Bot.] Afrikaansche
tru/fel UI.
Mitaine, f. IVant f., vuist- of duimhand-

schoen in. Uiie paire de m-s, een paar wanten.
- Vrouwen -klephandschoen m. (die enkel tot het
bovendeel der vingers reikt. - (fig et pop.) Onguent muon m-, middel, dat noch nut noch schade
doet. - (Lor. prov.) Ce sont lb des ni -s ii quatre
pouces, dat middel is geheel nutteloos, dient ner,

pens toe. Cda ne se prend pas sans in-s, On ne

peut y toucher qu'avec des m-s, dat laat zich

Zoo gemakkelijk niet doen, dat gaat zoo gemakkelijk niet. II faut le prendre avec des rn-s , hij is

geen kat om zonder handschoenen aan te tasten.
- [Tech.] Gering bevervel n. -- Blikken handschoen des glasblazers. - OROQUEMlTAiNE, z. old.
Mite, f. [H. n. ] Mijt, made f. M- clomestique,
kaasrnijt. M- des farines, meelmade. M- des oiseaux,
vogelluis f. - Mité, e, a dj. [Corn.] Door de tnfjt
bedorven of doorknaagd: Fourrure m-e.
Mitelène, M. [H. n ] , Z. MITILENE.
Mltelle, f. (eig. kleine mijter) [Bot.] Beeren-
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oor n. (sanicle), bisschopsînutsje n. - [Chir.] Armdraaqband. m.
Miterne, f. [Pêcliel Seliuilplaats f. voor de
vise/witeis; z. V. a. JONCF1ERE.
Mithriaqiie, adj. [Anat.] De godsdienst van
Mithra (bij de oude Perzen de Zon, volgens anderen de Liefde), of het mitliriacismus betreffend.
Miltiridate, ni. [Pharm.] Teqengif a. (waarvan de uitvinding wordt toegekend aan den vermaarden koning van Pontus, Mithrithites), milhriddtes in. - Vendeur de m-, kwakzalver;
- snoever, windbuil im -- Uitlas-idatique, adj.
Wat Mitliridales betreft: Gueries in-s, Mit/widdtische oorlogen m. pt.
Mitigatif, ive. adj. [Dklact.] Verzachtend,
verliatend. lenigend. .- Mitigation, f. Verzachting, leniging, verliqtinq; nwtiqinq f. La m- des
peines, de la iièvre, de verzachting der straffen,
de matiging der Iworts. - Mitiger, v. a. Verzachten, verliten, matigen, lenigen: hi- une lol,
UH. jugement, eene wet, een vonnis verzachten. M- une assertion, wie proposition, eene bewering,
eene stelling matigen. haar minder absoluut maken,
haar eeniqzins wijzigen. - SE MITIGER, V. pr.
Zachter, gematigder worden. - Het part. passé is
ook adj.: Peine m-e, verzachte, verligte straf f. Morale m-e, verslapte zedeleer f. - Luthiriens
m-s, gematigde lutheranen m. p1. - Carmes m-s,
karnielielen van minder strengen ordesregel.
Mitilène, m. [ H. n. Soort van ortolaan m.
Mitis, m. (pr. —lice) Groote kater m. (malou).
]

Mitoierie, m., Z. MLTOYEBIE.
Muon, rn (verkiw. van mitaine) Soort van
vrouwen-handschoen, die alleen den voorarm bedekt en de hand bloot laat, ormmof f. - Onguent
m- izuitaine, Z. MITAINE. - Een der namen, die
kinderen aan de kat geven, poesje ii.
Mitoisnage, m. [Cuis.J Soort van bouillon m.
voor de soep.
Mitonner, V. n. [Cuis.] Zacht en lang laten
koken, meuken. - De kleuren bij een zacht vuur
langzaam laten inbranden (bij emailleerders). MITONNER, a. a. (fam.) Troetelen, koesteren, zorgvuldig verplegen, zeer voor iemands gezondheid en
gemakzorgen, verwdnnen: 11 aime quon le mitonne, hij wordt gaarne getroeteld, zorgvuldig opgepast. On mitonne trop eet enfant , men koestert,
verwent dat kind te zeer. - ( fi g et fain.) 1- qn.,
iemand ontzien, te vriend houden, goede woorden
geven. vleijen (om partij van hem te trekken). Mun protecteur it qn. , iemand door zijne zorgen
eenen beschermer verschaffen. - M. une affaire,
eene zaak oenzigtig tot een' goeden uitslag voorbereiden. - Weleer ook: door sprookjes, vertelseltjes
onderhouden. - SE MITONNER, v. pr. Zich te goed
doen, zich koesteren. - Het part passé is ook adj.:
Soupe mitonnie, zacht gekookte soep 1. - Enfant
mitonné, verwénd, vertroeteld kind n. - Affaire
m-e, omziqtig voorbereide zaak f. - Mitotinene, 1. [Cuis.] Zachte !tokng f. - (fig. ei fain.),
Z. V. a CAJOLE1IIE.
(myriapodes).
Mitosates, m. p1. fH. n.j Duizendpooten m. p1.
Mitouehe, f., Z. NITOIJCHE.
Mitoua -poi-anga, m. [I I. nj, z. V. a. HOCCO.
Mitoyen, tie, adj. Ta.s.schenbeiden, in 't midden , tusschen twee andere dingen, middel: M- mi-

toyen , middelmuur, gemeen schappelijke muur,
scheidsmuur m. Cloison rn -ne, middelschot n. (lusschen twee vertrekken). Espace m-. middelruimte,
tus.cchenruiinte 1. - [ Iaréch.] Dents m -nes, middeltanden m. p1. (tusschen de voor- en hoektanden).
- (fig.) Prendre Un parti m-, een' mirlrleiweg H
slaan, tusschenbeiden doorgaan. - Mitoyeniiet , f. Gemeenschap f., gemeen.cchapscheiding 1. van
twee aaneengrenzende panden door een gemeenen
muur, heining, heg of sloot. Etre en m-, door een'
qemeenen muur enz. gescheiden zijn. Mitralllade, f. [Artill.] Schrootvuur n.,
schrootschoten n. p1., het hevig schieten met schroot;
het nederschieten van volk.shoopen met kanonvuur.
- Mitraille, f. Oud ijzer of koper n. (In dezen
zin verouderd.) - {ArtiH.1 Schroot n., kartelsen f. p1. Charge de m- of ii Ja suidoise, schrootlading. M- Ii boulets, druif f., druiventros m. M
a gorgon, kneppel, bout m., schrootbussen f. pi.
- (lam.) Klein geld n., geringe munt f. - [Tech.]
Geel koper n. tot soldéring. - MHralIIer, v. n.
Met schroot schieten: On mitrailla pendant une
é

-
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heure. - MITRAILLER, V. a. Met schroot beschieten;
doodschieten wel schroot (gelijk dat in de fransche
omwenteling der vorige eeuw, inz. te Lyon, bij
wijze van regt.cpleging met gansche hooperi van
aaneengebonden burgers geschiedde), m i t r a i I Iiren. M- Jennemi. - SE M1TRAILLER, v. pr. Elkander met schroot beschieten. - liet part. passe
is ook adj.: Ennemi mitrailid, met schroot begroete
vijand m.
Uitral, e, adj. [Anat.] M(jtervormig, mutsvorinig: Valvule m-e, of als subst. MITRALE, f.
Mijtervormig of tweepuntiq klapvlies n. voor het
adergat der linker hartkamer. (P/ar. rn. mitraux).
Mitrale, 1. [Corn.] Russische katoenen stof t.
- z. ook ouder MITRAL.
Mitre, f. Mijter in., bisschopsmuts, hoofdsieraad der bisschoppen, aartsbisschoppen en. kardia/en bij plegtige gelegenheden. - M- de carton,
bordpapieren muts f., die men in Spanje den slagtoffers der inquisitie bij hunne teregtstelling opzette,
kettermfjter m.
f I Arch., rilathérn.] halve reqte
hoek m., hoek van 4; graden. - [Ant.] Een oorspronkel ij k perzisclz kapsel n. der romeinsch.e vrouwen, mitra 1. - [Chir.] M- d'Hippoerate, muts
van Hippôkrates, Hippokrdtiseh verband, een hoofd
verband. - [H. n.] M ij ter. eene om haren vorm
zoo geheeten schelpsoort. hi- épiscopale, bisschopsmijter, bisschopsmuts- - M- polonaise, poolsche
muts, soort van polyphuisje. - [ Tech.] Mats- of
mijtervorinige schoorsteenkap 1. - Dik gedeelte n.
van 't meslemmer bij het hecht. - Mitré, e, adj.
Gemijterd, z. (;nossÉ. - Abbaye crossie et m-e,
abdij f., aan welke het regt van staf en mijter te
voeren verbonden is. - t Mitrer, v. a. [Jur.]
Aan de kaak stellen. - Mitrifoiine, adj. [H. n. ]
Mijtervorinig (inz. van schelpen). - Miti-on, in.
(pop.) Bakkers- ofkoekebakkersknecht in. (om hunne
muts zoo geheeten). - Papieren muts t. of mijter ni.
Mitruile, f. [Bot.] Paddestoel m. met muts- of
n

- -

-

mfjtervormigen hoed.
Mitte, 1. Gas n. der sekreetputlen (koolzuur
en zu'avelwaterslofzuur met ammoniakverbonden)
(ook plomb geheeten).
Miltek, m. [1-1. n. ] Groenlandsch waterhoen n.
Mit ts, m. [H. n. ] Gehelmde paauwies of hokko
m. (vgl. HOCCO) in Brazilië.
Muils-e, adj. [Med.]: Pouls m-, zwakke, ongelijke en onregelmatige pols m. - [Pods.] Vers in-,
hesdineter, welke laatste voet een jambus in plaats
van een sponcle/iss is.
t Mive, f. [Pharm.] Siroop, gelei f.
Mixte, adj. Gemengd, vermengd, uit dingen van
verschillende soort zamengesteld: Corps, Substance
in-, gemengd lijchaant, gemengde zelfstandigheid f.
- (fig.) Opinion m- en religion, en politique,
gemengd gevoelen n., gedeelde zienswijze t. in godsdienst, in staatkunde. Commission m-, gemengde
commissie (uit twee of meer genootschappen, natiën
genomen). - [Jur.] Causes m -s, gemengde (deels
persoonlijke, deels zakeljke)re.qtszaken t. pl.- [Bot.]

Boutons m-s, knoppen m. p1., die te gelijk blade-

ren en bloemen voortbrengen. - [Gram.] Terme
m-, gemengde term m. (uit de wetenschappelijke en
de dagelijksche taal zamengesteld). - Ecriture fl1-,
gemengd schrift n. (met verschillende lettersoorten).
- [Math.] Proportions in-s, gemengde evenredigheden (waarbij de reden der voorgaande en volgende termen bij hun verschil wordt vergeleken.
Figure m-, gemengde figuur f. (uit regte en kromme
lijnen gevormd). Nombre in-, gemengd getal n. (uit
één of meer geheelen en eene breuk bestaande),
z. ook MATFIEMATIQIJE, I. - [Peint.] Peinture m-,
gemengd schilderwerk n. - [Pout.] Gouvernement
m-, gemengde reqiring f. - [Thuat. ] Pièce m-,
gemengd stuk, half blij- half treurspel n. (tragi
comédie, comédie larmoyante). - MIXTE. M.
[Cum.] Gemengd liqchaam n. - Mixtiligne,
adj. Deels door regte, deels door kromme lijnen
begrensd. - Mixtiou, 1. (pr. inik-sti -on) [Pharm. ]
Menging, vermenging f. van verschillende stoffen
in een vocht (waarbij de eigenschappen der inmengsets dezelfde blijven). - Somtijds ook van ieder
ander mengsel eebézigd. - [Tech.] Liet bijtmiddel n. der vergulders. - Mengsel van olie en tolk
OilS de werking van 't sterkwater te beletten (bij
graveurs). - Mixtiouner, v. a. (pr. mik-st!—)
Mengen, vermengen (deze of gene stof in een vocht,
inz. van slechte, gevaarlijke inmengsels gebézigd);

MIXTUREverva/schen. - Het part. passé is ook adj. : Vin
mixtionné , verrnenfj(le , ve'rvalschte wijn m. Mixture, f. [Ph (iii n.] Mengsel, vloeibaar en
krachtig arteenijinenysel n., inz. bestemd on bij
-

-
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de roerende have. - 10B!LIER, in. Gezamenlijke
beweegbare of roerende g oederen n. p1. ; -- in liet
dageljkscli leven ook gebruikt van: de eigenlijke

meubelen, lid huisraad, den inboedel.
Mobilisable, aC!) [bli1.j Vatbaar voor mobielverklaring. - Mobilisation, f. {Jur.j liet beschouwen of behandelen van onroerend goed als
Mnémécéplialique , m. [Hist.] Geheuqensterkenne bal s ein rn. , een u,onde'rbalsem, die Karel roerend (ameu Ij1is ement) . - [Mi l .] Mobiel-vervan Bourqondie, naar men vei Gil , van een' en- klaring 1. -- Mobiliser, v. a. Beweegbaar, verçjelsehen ails kocht. - Miiéii*oiiides of Miié- plaatsbaar maken. - [Ju t.] Onroerend goed (krachrnosy isides, 1. p1. [MyIIi.j Zan gg odinnen, muzen, tens eene overeenkomst) als roerend beschouwen
rnnernoniden of rnnéutosyniden f. pl. (zoo (ameublit') . -' [M ii .j Mobiel maken, troepen otarechgebeden naar MnernOsyne, hare moeder, godin vaardig maken en doen uittrekken, die anders
van 't geheugen). - Mtiimioiiie, MilémO- rustend waren of enkel plaatselijke dienst deden,
teehue of Muémoniqaie, t. Heiinneui'nqs- of In 0 b I I is é r e ei. - SE 310 BIL1SER, v. pr. Tot roegeheugenkunst, de kunst utn de kracht des geheu- rend goed verklaard worden. - Mobiel gemaakt
gens (bar zekere hulpmiddelen le ondersteunen, worlen.
MobiLité, f. Bewé,qelijklieid, gemakkelijke bemnemoniek, rnneinotecltniek f. -- MNE
MONIQUE, MNEMOTECHNIQUE. adj. Wat de geheu- weging; verplaatsbaarheid, bewee'baai'heid, in ob igenkunst betreft, as a e en () t d C it a i 5 C it: Art nn-, 1 i t e i t f. La til- des corps sphériques, du niercure,
jeheuqenkunxt f. - Muémosque, 1. [U. n. ] de bewegelijkheid van (Ie ho/ronde licItainen, van
SC/wane vlinder in. van 't geslacht der parnassiërs. 't kwik. La in- de Ia ntatièie, de bewcegbaa'i/ieid
- z. ook onder M?EIIONIJ)ES. - -- MnéEIao,y- verplaotsbaarlieisi der stof. -- [Physiot. ] &wegeiier, V. fl. Bij 't staddren (le hUlpin'i(ldelen (Ier l)jkheid, prikkelbaarheid, groote zenuwachtige opgeheugenkunst te haat nemen. - Muéniosy.ii- gewektheid. - (lig.) Be'wegelfjkheid, vIutigheid,
onbestendigheid, wuftlteid 1. M- de cat'actére, desdes, Z. MiÉ1 0 N1DES. - Mnérnoteehnie, Mnéprit, d'intaginatioit, veranderlijkheid Van karakter,
moteehuIque, Z. MNÉ3Losau, MNÊMOMQUE.
beuegelijklietd van geest, van verbeelding.
Mniaie, in. [iot ] Mosearinilie melde 1.
des trais. de In physionotnie, bewegel ij kheid, telMnie, 1. [Bot.] Sterre;os n.
Mobil., (of als adj.: Don tij-) [Anc. jilt.] Gift kens veranderende 'udd'uk/eing der eluatstekken.
der vrouw van een gedeelte kaars kuwelijksqoeds -' fel- dest:hoses ilUtullhines, waftheid, onzekerheid,
aan den man, als tegemoetkoming in (Ie kosten van verandei'lijklteid der nensc/eljke zaken.
Iflobulai-, in. (F!. n. ] Gehorende rog m. det'
't huishouden.
Mobile, O(!j. Bewdiieljk, zich bewegend; be- Azn'i'tsche edam/en.
Moest, in., z. )IOKA.
weegbaar; Laiguillé ainianlée est in- sur son
Mocade, f., z. v. a. MOQUETTE.
pivot, de 'inaqneetnaald is bewegelijk (beweegt zich,
Mocaga, m. [Bot.] Palitbooin m. van Guiana .
draait) 0/) hare spil. Les vents agilent Ja surface
Moeatines, t. p1. Sandalen of riemsclioenen
m- les eaux, cle winden beroeren het beweegbare
watervlak. -- ( fi g) Veranderl ij k, onbestendi g . waft: der Arabieren; - 'i't(We lederen schoenen in. p1.
der
noordaineuikaansche Indianen.
t)1-,
veranderlijk
karakter
Caractere
n. - Intagi
Mo eit e, t. Pakje n. gesponnen zijde, zoo als
Esrit m-, bewegelijke, voor allerlei in--natio,
drukken iit vatbare verbeelding f. , geest in. - 't uit vreemde landen komt, verdeeld in drie geFetes ni-s, bewegeljjke, veranderlijke feesten n. p1. lijke deden, tiers genaamd. -- Ongelwijndgoren n.
(die niet aan een vast tijdstip of bepaalden (lag uit Rennes.
1 Moehliqne, adj. (jo. mo-klique) [Méd.]
des jaars gebonden zijn, zoo als pace/ten, hemelvaartsdaq, pinksteren). - [ Mil.] Troupes ni-s, Purgatil' in - of als suhst. MOORL1QUE, til. Sterk
bewe;elijke, verplaatsbare, togteaar(lige, nt a b I e I e werkend purgeer m iddel 0.
Moeo, m. [Iii. n. ] Bi'aziliaansch knaagdier n.
troepen 1. pl (in tegenstelling met sédentaire).
Mococo, itt. [H,. ti.j Soort van asahi, z. siuu
Colonne in-, troepenafdeeling, die 't land in allertel rii tingen doortrekt, mobiele colonne f. - [lmpt.j (waar toen ntOkoko in plaats van otakoko leze).
Modal, a(lj. [Log.] Eene voorwaarde of beCaractéres ni-s, b e wegel ij ke letters t. pl - ['I'ecli.j
Menuiwrie m-, bewegelijk tiawierwerk n. (deuren, perking bevallend., voorwaardelijk, modaal: Provensters, enz.) MOBILE, rn [Mécan.] Ligcliaam position ni-e, of als subet. MODALE, f. Voorwaarin beweging, bewogen of beweegbaar ligc/iaain n.
delijk of beperkend voorstel n. - [Mus.] Cordes,
bewegende 'kracht, beweeqkracht f., drijfrad n., Notes in-es, in o (1 a I e , den modus of de toonsoort
drjfveêr t., mobile ti. Un m- ituptinie nee par- aangevende snaren, noten f. p1.
druppels hetzij in een alas water, hetzij op suiker
gein ulki te worden. m I x I u u r f.

-

tie de son n)Ouvetaeflt h uit autre m- quit rencontre, een bewogen ligehaani brengt een gedeelte zijner
bewesin,q Oj) een ander beweegbaar ligchaam over,
dat het ontmoet. Lean eet. Ie rn- de cette machine,
het water is de beweeg- of drijfkracht (lezer inachine. Le premier t))- dans one inontre est Ie
barillet, het eerste drijfrad in een liorlogie is de
trom. - [Astr. atic.] Premier in-, eerste beweeg-

kracht, hemel, die ondersteld werd al (Ie andere
hemelen te omringen en in beweging te brengen. Temps, Fleures do premier in-, sterretijcl m.,

sterre-uren n. p1.
(fig.) Drijfveér, beweegreden,
dran;reden, a an leidende, werkende oorzaak f.:
--

L'arneur-propre est le in- de toutes nos actions,

de eigenliefde is de drijfveer van al onze daden.
11 fut Ie premier in- de cette conjuration, hij was
de eerste drijfveér, aanlegger van die zainenzwering.
Mohillaire, adj. [Prat.] In 'meubelen, in roerende goederen bestaand, de meubelen, de roerende
ederen betreffe'nd, inobiliair, tno b Hal C:
M
sse m-, in meubelen of roerende goederen
bestaande rijkdom rn Imposition in- , belasting f.
op de reteub:len, - L'argent. les obligations, les
récoltes coupées soot des effets m-s, geld, schuldbrieven, gemaaide veldvruchten zijn roerend of
mobilair goed. -- Mobilier, ière, adj. Den aard
of de hoedanigheid van huisraad of roerend goed

el e

hebbend, roerend, mobila ir: Les tdensm-s dune
succession, de roerende goederen eener nalatenschap. Succession m-ière, I-tériiier in -, erfdeel n.
of erfenis f., erfgenaam in. van meubelen of roerend
goed. Saisie m-ière, beslag n. op 't huisraad, op

.s Modaliste, in Molevriend rn. (modiste).
Modalité, t. [Phil,] Wijze van zijn, gesteldheld, verhouding eener zaak tot liet deslemle subject of tot liet kenvermogen (welke verhouding Of
mogelijkheid Of werkeljkhedl Of noodwendi g heid
is), modaliteit f. - [Log.] La in- dime proposition, de voorwaardelijkheid van een voorstel.
- [Mus.] Grondtoon rit. (waasuit men speelt).
Mode , f. V o orbijgaand of veranderlijk gebruik n., dat van den smaak eis de grilligheid afhangt, lieerschende smaak m. , tijdsgebruik n.,
dragt of wijze van kieederdratt, mode f. Nou-

relic, Vieille in-, bI- ridicule, extravagante, nieuwe,
oude, belageheljke, builensporige mode. Passer de
m-, uit de mode, uit den smaak raken. Ce nest
plus Ia m-, La tij- en est passée, dat is uit de
snode, dat is geen gebruik meer. A Ja m-, naar de
mode, naar den nieuwsten smaak, naar 't gebruik
van den dog, in 0 d I 5 C h. Se mettre it Ja In-, zich
naar de mode klceden. Couleur a Ja m-, modekleur f. C'et uit toot fort a Ja in-, 't is een woord,
dat zeer in zwang, in de mole is, een modewoord.

Les fous invenlent les ni. -s et les sages les suivent,

de dwazen bedenken (Ie modes, en ae wijzen volgen
ze na. - (fain.) Cet homme, Cette femme est fort
a Ja to-, die man, die vrouw is sterk in trek, wordt

zeer gezocht, gevierd. - [Cuis.] Boeuf a Ja m-,
Z. BOEUF. - (fig. et iron.) Visages h Ja rn-, modegezigien t). p1. (van menschen, die andere monteren
aannemen, zoodi'a zij zien, dat de fortuin verandert). Amis è Ja 0)-, mode -vrienden in. pl, vrienden in den voorspoed. Savants it Ja in -, tnode-,qe
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leerden. veelpraters en weiniqweters , oppervlakkige betweters. - M-s, mode-waren f. p1., modeartikelen n. p1., alwal totdaines-kleeding en -tool dient,
m o d e s f. Pl.; - handel in. in die voorwerpen;
- kunst f. om ze te vervaardigen; platen f. p1.,
die de mode -veranderingen voorstellen, mode-platen.
Wijze, manier f., zin in.: Chacun vit a sa ni-,
ieder leeft op Zijne WijZe, naar t k en lust. Se faire
une philosophic a sani-, zich eene wijsbegeerte naar
zijn' eigen zin scheppen, eene wijsbeqeerte op zijne
eigen hand hebben. - (Prov.) Chaque pas a sa
m-, elk land heeft zijn gebruik, 's lands wys 's lands
eer. - Oncle, Tante a Ia in- de Bretagne, volle
neef, nicht van den vader of de moeder. Neveu,
Nièee a Ja ni- de Bretagne, zoon, dochter van zulk
een neef of nicht.
MODE, M. [Phil.] Wijze van zijn, modaliteit f.
(z. MOI)AL1TE) . - [ Log.] 1- des arguments, vorm rn
der betooen of bewijzen, verschilknde schikkins
wijzen van de stellingen eener sluitrede, met betrek
king tot de quantiteit en de qualiteit. - (in de
daeljksche taal) Wijze, manier 1. , vorm ni.
m e t le a d e 1. M- de gouv ernement, d'adrninistiaien, d'enseignement, vorm van regérinü, bestuur,
onderwijs. Le m- le plus simple de lever les
impôts, de eenvoudigste wijze van belasting-heffing.
La mode régle tout, inéme le ni- de gouvernement,
de mode regelt (beheerscht) alles, zeI/s den réqeringsvorm. - [Gram.] Wijs, wijze t., verandeljke
vorm van 't werkwoord, uitdrukking van den
vorm, waarin het onderwerp en het prcedicaat
door den spreker met elkander verbonden worden,
modus m.: La grammaire fran aise admet cinq
m-s: le m- indicalif, le in- cotiditionnel, le inimpératif, le in- oubjonctil et le in- infinitil, z.
1MJICATIF, enz. - [It]us.] Toonsoortf., z. MAJEUR,
MINEUR. hi- autbentique, echte toonsoort.
Modelage, in. [Sculp.] Het model- of vormmaken, het voorstellen van een voorwerp in 't klein,
het botséren, modelléren.
Modèle, in. Voorbeeld, patroon, modél ii.;
afbeelding in 't klein van een voorwerp, dat
men in 't groot wil uitvoeren. Un in- d'écriture,
een schuj/voorbeeld n. M- de broderie, borduurpatroon n. Travailler sur un m-, naar een model
of vom beeld werken. M- ie platte, de stuc, de
Lois, de liége, pleister-, gips-, hout-, kurkrnodel.
M- dun vaisseavi, dun ëdifice, model van een
schip, van een gebouw. - [ Artill.] Mal, model:
M-s pour mouler les balles tie fonte, kogelgietmallen. hi-s pour le moulage en sable des lioulels,
mallen tot het in zand gieten van kogels. M- pour
coquilles a cooler les lioulels, mallen voor kogelgielinallen. - [ Beaux arts] Model, beeld n. manflea- of vrouwenfibuur f., man of vrouw, waarnaar de kunstenaars teekenen of schilderen. Macadérnique, studie-figuur, studie-beeld. M- vivant,
levend model. Poser le in-, het model in de vereischle houding zetten. - La nature est le m- des
arts, de natuur is 't model, het voorbeeld der kunsten. - Etre fait comme on m-, zeer welgemaakt
zin, volmaakt .qeevenredigd van liqchaamsbouw
zijn. - [Tech.] Leemen vorm des klokgieters, klokvorm in. - M- de labrique, vormtafel 1. van den
zeepfabrikant. - ( fig.) La vie de eet homme est
un in- de vertu , het leven vein dien man is een
voorbeeld van deugd. Elle est un rn- de chasteté,
zij is een voorbeeld van lsuischheid. Hornère et
Virgile sont de beaux in-s, Homerus en Virgilius
zijn sc/wane voorbeelden. Se proposer qn. pour
RI-, zich iemand tot voorbeeld stellen.
Modeler, V. a. [Sculp.] Boetséren, van was,
pleister enz. een model van een voorwerp maken,
om dat in mariner or eene andere stof uit te voeren, modellen of voorbeelden maken; erne verkleinde
voorstelling van iets maken. M- one statue en eire,
een standbeeld in was boetséren. - Als V. a.: Ce
sculpteur modèle lden, mal, die beeldhouwer boetseert goed, slecht. - Afgietsels, holle vormen van
voorwerpen maken. (in dezen zin zegt men liever
moulei'.) - Den uitwendigen vorm geven: C'est
l'océan qui a modelé le globe, de oceaan heeft den
aardbol zijne uitu'endige .qedaavte gegeven. (fig.)
Vormen, réqelen, inrigten : M- sa conduite sur
cdle dun autre, zijn gedrag naar dat van een ander inriejten. - M- one constitution stir one autre.
eene staatsre.qelinq of grondwet naar 't voorbeeld
eener andere ontwerpen. - SE 310 I1ELEn, V. Pl .
-

,

t
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Tot voorbeeld nemen, navolgen, nabootsen, zich
ritten of regelen naar: On dolt se in- sur les gens
de bien, men moet de deugdzame lieden tot voorbeeld, ter navolging kiezen. - Het part. passé is ook
adj. Figure bieii nsodelée, goed geboetseerde figuur f.
-- Ook subst. Beaux arts] Un beau inodelé, een
schoon boetseersel of boetseerwerk, eene schoone
nabootsing der vormen. - Le in- du seulpteur,
het naar 't model gemaakte beeldwerk, het standbeeld zelf.
(ma/ces til.
Modeletir, m. Boetseerder; - model- of vormModéiatuie, t. [Arch.] Verhouding en ronding vi..n 't lijstwerk eener kornis.
Modéraiitisiiie, in. [ Polit.] Matigingsstelsel n.,
geest in. (irr gematigdheid, gematigd regerinqsstelset n., grondstellingen en gezindheden t. Pl van
fllclti(Ji'ng on zacht zinnigheid in staatszaken, mod e r a n 1 i s in u sn. - Modérantiste, M. Gematigde, zacltqezinde, in () d e r a a 111 s t ni.
Modérateu.-, in., -trice, f. Régelaar, bestuurder, leider, opzigter, regeerder in., régelaarster,
bestuurster t. Dieu est le in- de l'univers, God is
de bestuurder th 5 heelals. - Bevrediger, bezadlger,
bemiddtlaar, betooiner der overdreven gevoelens,
der opgewekte hrtstoqten: Prëtendre au rOle de
01-, de rol van bevrediger willen spelen. - Somtijds
ook als adj. ,qebéziqd: L'espi'it m- du monde, de
geest, die de wereld régelt, regeert. La tempérance
est ns-trice, non adersaire des plaisirs, de matigheid betoemt, maal' verbiedt te vermaken niet. MODERATEUR, fl1. [Jvlécan.] Stuk n. eener machine,
dot de woo/sing maliqt en regelt, moderateur in.
(bij de stooinniachines ook régulateur geheeten). Modérat lois , f. Matiing, gematigdheid, bezadigdheid, inhouding, intoon'iing, maathouding, in 0d e r a t i e f. tieei' de in-, met gematiqdheid te werk
gaan, inschikkelijkheid gebruiken. I%lettre de Ia indans ses dash's, Zijne begeerten matigen, intoomen.
- M- c1'espi'it, geljkmoedigheid, gemoedsiust 1. Matiging, verzac/ting, vermindering t.: La in- dune
peiie, dune aoieiide, de verzachting eener straf,
vermindering eener boete. On ne veut lui accorder
aucuiie m-, men wil hein niet de geringste veimindering, den minsten afslag toestaan. - Moderato, adv. (ital.) [Mus.] Met gematigde beweqing,
nwtlg.
Modere, e, adj. (en part. passé van modérer)
Gematigd, bedaard. bezadigd, ingetogen; bescheiden , billijk. Chaleur ni-e, gematigde, matige
warmte 1. -. Pools in-, gematigde, bedaarde pols in.
- Il est bien in- pour on age, hij is zeer beza
digd, ingetogen voor zijne jaren. Esprit m-, bezadigd, wijs, bescheiden gr.inoed n. - MODERE, ni.
[Hist., P0111.] Gematigde, gemodereerde in.,
voorstander van rnati! in,a. van bezadigdheid in gevoelens, in besluiten. - Modéiéinent, ode. Op
gematigde, bezadigde wijze, met male, matig. Modeier, V. a. Matigen, verzachten, doen beduren, intoomen, inhouden, in toom houden, beperken, beteugelen, bezadigen, temperen. M- Je feu
dun tourneau, het vuur van een fornuis malien,
doen ver/laauwen. M- ses pas, sa marche, zijne
schreden, zijn' gang vertragen. M- ses coups, Zijne
slagen verzachten, minder hard slaan. M- les prix ,
de prijzen verminderen, lager stellen. - Eclai rev
les hommes, eest les m-, door de menschen verlicht te maken, maakt men hen bezadigd, ingetogen,
gematigd. - M- sa colère, ses passions , zijnen
toom, Zijne hartstogten intoornen, beteugelen, inhouden. M le zêle de qn., iemands ijver intoomen.
M- Ia rigueur dune lol, de stren gheid eener wet
verzachten. - SE MODEllER, V. pr. Geinali',der,
zachter, bedaarder worden, afnemen, verminderen.
-

1

Le temps, Ia chaleur, le froid commence a se

m-, het weder, de hitte, de koude begint te bedaren, gematigder, zachter te worden. - Zich
inatigen, zich bedwingen, meester van zich zelven
zijn: Pen de gens savent se m- dans Ia bonne
fortune, weinig menschen weten zich in den voorspoed te matigen.
Moderne, adj. Hedendaaq.cch, van den nieuweren tijd, nieuw, nieuwerwetsch, naar den laatsten
trant, in denjongsten smaak, m o dé rn. Les auteurs
ns-es, de hedendao.qsche, nieuwere tijden. Les
tenIps anciens comparés avec les temps in-s, de
oude tijden met de nieuwere vergeléken. GoUt. in-,
nieuwe, hedenilaapsche smaak in. Cda nest pas
m, dat is niet in denjoiqsten smaak, niet nieuwer-

MODESTEwetscli. M- invention, nieuwere uitvinding 1. Architecture, Astronomie, Clilmie m-, nieuwere
bouw-, sterre-, scheikunde f. Géo rnet.iie in-, nieuwere meetkunde f. (die van de oneindig kleine
fJrOOlke(Ien) . Physique m- nieuwere natuurkunde
(eerst die van Descartes, vervolens die van Newton). Flistoire in-, nieuwere geschiedenis f. - Ecole
m-, nieuwere, hedendaagselie se/ion!, schilderschool I.
Ook als subet.: Les anciens et les in-s, de
oude en de nieuwere of /iedendaasche schrijvers,
geleerden of kunstenaars.
ui LA nODERNE, 1 0 c.
ode. Naar den nieuwsten of laatsten smaak, naar
de hedendaajsche wijze. - Moderner, t Moderniser, v. a. Naar den nieuweien smaak inrij t en of vervormen, in. verbouwen of herstellen,
een modern of nieuwerwetec h voorkomen even,
mo der niséren. - iletpait. passel
is
ook
adj.:
Eglise modernée of modernisée. naar den nieuweren smaak verbouwde, gernoderni seerd e kerk f.
- Moderniste, m. (woord can J. J. Rousseau)
Voorstander van 't nieuwe, veilteffer of lof: edenaar
von 't hedendaaçsche ten koste van 't oude, in o-

dernist fl1.
Modeste, adj. Zedig, bescheiden, ingetogen,
steniati; eerbaar, betanielijk, welvoeqeljk gematijd; iniddelinatig, gering, eencoudig. 1 est in- dans
toutes ses actions, hij is zedig, bescheiden ii al

zijn (1oen. Elle garde no in- silence , zij bewaarde
een zedig, bescheiden stilzwijgen. Elle est m- (lans
ses habits, zij is zedig, stemmig, welvoegelijk in

hare kleeding. Une femme belle est m-, eene sclioone
en eerbare vrouw. - Etre en- dans sa dpense, gematigd in zijne vert e ring zijn. -- 11 na qu'une
table lids-rn-, hij houdt she/its eene zeer eenvou
dige tafel. - (fig.) La m- violette, het néderig, bescheiden viooltje. - Couleur m-, stemmige, niet
in 't oog toopende kleur (van Icleederen). - Ook als
subst.: Faire le, Ia fl1-, den of de zedie , stemmige
spelen of uithangen. - flodesteinent, adv. Op
zedige, beecheidene, gematigde, wijze, met zedigheid, eenvoudig/meid, enz. -- Modestie, 1. Zedigheid, inqetogenlieid, bescheidenheid; siensmigheid,
eenvoudiheid; eerbaar/meid, welvoegelijkheid, gematiqdheid 1. On nose Ie loner en sa prsence, de
peur (le blesser na m-, men dui[t hein in zijne
tegenwoordigheid niet prijzen, mmii vrees van zijne
zedigheid te kwetsen. 11 parle toujours avec RI-,

hij spreekt altijd niet bescheidenheid. - Elle a
toujours garde une grande in- dans ses habits,

zij heeft altijd eene çpoote stemmig/meid, eenvoudigheid in hare Icleeding in acht genomen. La niest un ces plus grands orncments dune flue, de eerbaar/meid is een der grade sieraden van een meisje.
Ces paroles blessent In m-, deze woorden kwetsen de
weleoeqeljkheid. - Se comporter avec rn-, zich
gematigd, ingetogen gedragen. Etre dune grande
m- dans sa dépense, zeermatigevertéringen maken.
Modicilé, f. Geringheid, minheid, onbeduidendheid, bekrompenheid, kleine hoeveelheid van geld of
goed, remodiciteit f. La m- de sa fortune, de
geringheid van zijn vermogen. - Etre tenld par
Ia fl1- du prix, door den geringen prijs verlokt
worden.
Modifiable., cu/i. {Didact.] Voor wijzicing
vatbaar, te wijzigen of te veranderen. - Mothficateur, trice, adj. Wijzigend, eene wijziging
teweeg brengend: Cause m-trice, of als subst. MOIMFICATEUR, RI. Wzigende oorzaak 1. - Mothficatif, ive, adj. Wijziend, bepalend, eemme wijziging mmitdrnikend. - [Grain.] Ternie, Mot in-,
o/ als s'uhst. MODIFICATLF, M. Wijzigend, bepalend

woord n. - Enoncer une proposition avec quelque
m-, een voorrtei met eene of andere nadere hepa
liep 0/beperking voordragen. -- Modification, f.
Wijziging, beperking, nadere bepaling; - verzachting, matiging, modificdtie f. Cello lol aurait
besoin de quelque in- , die wet zou wel eenige
wijziging of beperking behoeven. Une opinion susceptible de teaucoup de in-, een voor veel wijziging vatbaar gevoelen n. La in- dune peine, het
verzochten, uijzigen eever straf. - I Didact.] Les
corps recoiven t diltdrentes m-s, de ligchamen ondergaan verschillende veranderingen of wijzigin-

gen van bestaan, van gedaante. - [Gram.] Ladveil e ajoule an verbe quelque in-. liet bijwoord

oegt cciie of andere wijzigiifq, bepoiin( of omstandig/meld bij 't werkwoord. -- Modifier, V. a Wij-

zigen, nader bepalen, beperken; matigen, verzachten,
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veranderen, m 0 di ficd re a. M- tine promesse,
one proposition, cciie belofte, een voorstel beperken,
nader bepalen. - M- une peine, line amende, eene
straf, eene boete wijzigen, verzachten. ti- un projet de lol par des amendernents, een wetsontwerp
door amendementen of verbeteringen veranderen of
wijzigen. - fDidact.j Les dillëi'ents arrangements
des parties niodifient In rnatière, de verschillende
schikkinoen dim' dee/en veranderen, wijzigen den
vorm of de edaau,te der stof.
SE MODIFIER,
C. pr. Ge'u'ijzigd worden, wijzigingen ondem gaan:
Son opinion sest Iieaucoup modilide, zijne meefling heeft veel wfjziing ondergaan, is sterk gewijzigd.
1 let part. passé is ook adj.: Articles
-

.-

-

niodifiës, geme'jjzigde, ge in o d i f i e e e r d e artiketen n. p1. Verbe modilid par un adverbe, door een
bijwoord gewijzi g d of nader bepaald werkwoord n.
Modilion, m. [Areh.j lVrut, kardoes f., S-vormug versiersel in de kroonljsl dci korinthisehe en
romeirische orden tot mmdci sleuning Vein den drop-

steen,niodillonofmodigiionni.

Modinatmire, f., z. V. a MODÉNATURE
Moth&aiie, Modîolifoi'me, adj. [ Didact.j
/?udnaafvornmig.— Modiole, t. Tweese/ali,q scheip dier n., soort van. zeer smakelijke mosiel t. - [Bot.]
Maluwe t. van Carolina. - [ Ilvdrauh] Pompbuiskanaal n.; - hydraulische blaasbalg m.
Modique , adj. Matig , rëdeljk , gering van
waarde, sober, onbeduidend. Somme m-, matige, eedel(jke, geringe .com f. Fortune, Revenu in-, ering,
sober, schraal vermogen, inkortten n - Modiquement, adv. Matig, metmate, op geringe, so-

bere wijze.

Modiste, fl1. et t. Mode m aker. m odehandelaar,
maker, verkooper van mode -artikelen, inz. van
vrouwentooi. - We/eer ook: Volger, vriend m.
der modes; - en vóór de uitvinding der boekd rukkunst: schoonsehrjjver ni.; - modemaakster; m o
modekoopvrouw, m a d i s t e t. --dehanlrst,
(weleer) Modepop t.

Modo, m. [H. n. ] Soort van noorweegsche schol t.
Modalalie, adj. De oud -griekse/me en romeinsc/me bouwkunst volgens hare drie orden bet re/fend,
inodula ir.
Moduitateur, in., -triee,l. [Mus.] Kenmmerm.,
liens/er t. van de kunst der modulatie. - Moditlation, t. [Mus.] Stembuiging, toonleiding 1., het
rijze
n en dalen der stem bij zangers, ook bij redenears; inz de overgang in. van de cene toonsoort
in de andere, voordragtswijze, in a d aId t ie t.
Module, in . FAreII] Maat t., maatstaf n., inz.
de maat, waarnaar men de evenredigheden tussehen
de deden van een bouwwerk afteekende of bepaalde,
md d u I a s, in ó d u t M. Echelle de in-, modutschaal 1. - Le rnètre est le nm- des longueurs, de
meter of el is de maat der lengte-uitgebreidheden.
- [Numisrn. ] Musitmnaat, doorsnede t. der manten en gedenkpermningen. - [Gorn.] Subtantiens t. van de logarilhmische lijn (vijl. SOUS-TANRENTE en LOGARITHMIQUE). - [Algèbr.] Grootheld f., waarmede de loqarithmen uit een stelsel
vermenigvuldigd moeten worden, om de overeenkomstige logarithmen van een ander stelsel te bekomen, modulus.
Moduler, V. a. et a. [Mus.] De stein of den
toon laten rijzen en dalen, afwisselend met klimmende en dalende steam of kracht van toon voordragen , de bonen buigen, m o d u t é r e a. -- Een i/eel
overeenkomstig de toonsoort, waaruit het gezet is
voordragen, naar de regels der modulatie schikken. - (in poOt. en deftigen stijl) Zingen, dichten;
- op redenaarstoon voordragen; - uitspreken,
nitstamelen. - SE MODULER, V. pr. G em, a d uI e e r ei worden. - liet part. passé is on/c adj.:
Air bien rnodolë, door alle bonen behoorlijk voorgedragen lied n.
Moille, t. [Anat., Phvsiol.] Merit , beenmerg ii.
M- allongie, verlengd merg n. (z. aIÉSOCÉPIIALE).
I1- dpinière of vertébrale, ruggemerg. -- [Cuis.]
M- de lioeut, ossemerg. Tourte de in-, a Ia in-,
mnerglaart t. -- (fig ) Le froid la pénetri jusqu'h
In in- des os, de koude is hem lot in merg en been
gedrongen, hij is tot in zijn binnen,-.t, doi' en
door koud. (fig. et fain.) Tirer /i qn. (01 Sucer
qn. jusqu'h) In in- des os, iemand tot op het merg,
tot op het bloed uitzuigen, tot op het hemd uitkleeden, hem allengs al, wat hij bezit, afpersen. [Bot.] Plantenmerg, houtmerg ii. 1VI- de sureau,
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vliermerg, vlierpit n. - (fig.) Pit n., liet hoofdzakelijke, voornaamste, nutti!sle van een ieschrift:
II faut tirer of ettaire Ia m- dun bon 1i\re. [Minét.] M- (Ie pierre, steenmerg (litliornarge);
Ook Z. V. a. FARINE fosiIe. M- de terre, z. V. a.
MARINE. M- de niontagne, de roche, verschillende
soorten van koolzuren kolk M- (ie rocher, z. V. a.
AF4IANTE. - Kwast m.. hardere plaats in leisteen,
kwats, enz. - Moëlleusemeiit, adv. (/i.):
Tableau peint m-, mollig , malsch uitgevoerde
schilderij 1•. - icrire in-, kernachti g , krachtig
schrijven. - Moelleiax, eiise, adj. Vol merg
inergrijk; ?nergachtiy: Os, Bois ui-, 'rnergrgk been,
hout n. Substance in -euse, rneracht'ige, sour merg
geljjkende zelfstandigheid f. - ( fl(.) Kernachtig,
pittig, vol gezond verstand en leerrijke zaken: Discours ni-, kernachtige rede f. -• Mollig, zacht,
aangenaam: Vin m-, nuilsche , zachte en toch krachtige wijn -- Étofle m -euse, zacht aanvoelende,
lenige en toch
M. vaste stof t. -- Les contours ni- (of
les m- contours) de ce corps enclianleur, (le maltige, zacht aferonde onttrekken van dat bekoorlijk
ligchaam. - Voix m-euse, volle en liefelijke stem f.
- [Peint., Scrip.] Pittceau in-, mollig, breed en
vet penseel n. Bonn, Cisean m-, mollige, inerg
achtiqe graveerstift f., beitel rn. - l310ëI,LEUX,fll.
[Beaux arts] Le m- dans Ja couleur, dans les
contours, het inollige, nialsche in de kleuren, inde
onttrekken. - [ Danse] Avoir do m-, buigzame
knieën, veel bui5zaainheid in de kniegewrichten
hebben.
Moëllon, m. [Macon.] Bloksteen in., naam
der kleinere stukken h'urdsleen, die niet boven de
17 kubieke decimeters gaan. M- brut, d'appareil,
ruwe of onbehouwen, bebouwen bloksteen. ai Itoqué, brosse, onbehouwbare bloksteen. M- de plat,
en coupe, op zijn' plat, Ol) zijn' kent geplaatste
steen. - [Glac.] Zandsteen fl1. voor t slapen van
kleine spiege4lazen. [bi- d'assiette, eigenlijke spiegelslijpsteen (onder we/ken een dec beide spiegelglazen, welker wedeizijdsche wrijving dep oljsting
moet vcortbrengen, bevestigd is). i- de charge,
laststeen m. (waarmede de vorige wordt bezwaard,
om de wrjjving sterker te maken). -- MovIlo
naille, t. (Tech.] Kleine stukken n. pi. bloksteen. - MoiIIoi.nici', rn. [Tech.] Kloofwig 1.,
kion/beitel m. (voor den bloksteen).
Moeite, f. [Agrie.] Disteltang f.
t Moeuf, in. [Gram.], z. v. a. 11011E.
Moeurs, 1. p1. (pt. Ineurce; in het da(jelijksch
leven, ook bij de dichters, doorgaans meur). Zeden 1. pl., goede of kwade hebbelijkheden in 't Ieven.sgedrag. Bonnes, Mauvaises in-, M- pures, dépra'vées. réghes, dissolues, goede, slechte, zuivere,
bedorven, gerégelde, losbandige zeden. Changer de
m-, Réformer sas m-s, Zijne zeden, levenswijs veranderen, verbéteren. - Certificat de vie et m-,
getuigschrift van wandel en gedrag. - Avoir
des ni-, N'aoir point de m-, goed, slecht van gedrag zijn. Homme, Femme sans m-, Zedelooze
man, vrouw. - (Prov.) , Z. HON1XEUBS, CORROMPRE.
Zeden t. pl. gebruiken n. pi., 0ewoonten f. p1.,
bijzondere levenswijs van een volk, van bijzondere
personen, ook van dieren. Chaque nation a ses m-,
elk volk heeft zijne gebruiken. Autres temps, autres
m-, andere tijden, andere zeden. Cet;i nest pas
dans les m- de noire nation, dat ligt niet in onzen
volksaard. On adopte facilement les m- de ses
amis, men went zich ligt de gewoonten zijner
vrienden aan. - Les m- des animaux, de levenswijs, de neigingen der dieren. - (Lilt., Peint.)
Les m- sont parfaitement o bserves dans cette
tragedie, dans ce tableau, het tijdsgebruik, de tokale kleur is in dat treurspel, die schilderij voorlre//'elfik in acht genomen. fMus.j Wetten 1. p1.
der qriek.rche rnuzijk.
Mofat, m. , z. v. a. BUCARIIE.
Mofette, f., z. MOUFETTE.
Moges, t p1. [Peche] Kabeijaau'w'ingewand n.
(bi de vissehers van La Rochelle).
oghamie, f. (Bot.] Snort van spurrie f.
Mogi)allsrne, Mogislainisme, m. [Méd.]
Moejjeljke uitspraak f., inz. der lipletters, het
stamelen.
Mogol (Grand), m. Groote Mogol m., titel
der mongool che beheerschers van Hindostan sedert
155 (aan wier heerschappij de Engelschen in de
vorige eeuw een einde gemaakt hebben).
-

--
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Mogori, Mogoiis, Mogilte, in. [Bot.] Soort
van ju.smijnplant 1., at 0 g 0 r i U IR ii.
Mohrtbnt, m. [Bot.] Soort van indisch lijnwaart n.
Motiatra, ad]. m. (alleen in): Contrat m-,
schijnverdrag n., een door beide partijen enkel in
schijn gesloten verdrag of koop, meestal om een
ander, dat met de wet in strijd is, daarmede te
bedekken.
Moi, pron. sing., le vers. (als onderwerp gebruikt) ik: Mon avocat et moi nous somrnes de
cel avis, mijn adeokaat en ik zijn van dal gevoelen.' C'est rnoi (lui l'ai prédit, ik heb 't voorspeld.
(ellipt.) Faire une lhtclieté, moi ! eens laagheid begaan, ik! Qui 'veut n'assister? Mol, wie wil mij
helpen? Ik. - (als rlgime direct of voorwerp)

Mij: II a renvoyd son frère et mol, hij heeft zijnen
broeder en mij weggezonden. Louez-moi, Recoinpensez-moi, prijs mij, beloon mij. hlenez -y-moi,
l'Iènes -v -moi (lène -s-y -moi), geleid er mij heen.
Je ne plains que mol, ik beklaag alleen snij zelven.
Qui a-I -on %outu dPsigner? Moi, mien heeft men
willen aanwijzen? Mij. - Somtijds gebruikt men
't geheel overtollig: (fain) Faites moi tafte ces
gens.lht, laat (me) dal volk daar zwijgen. Donnezleur-nioi sur les oreilies, geef (ene) hun wat om
hun ooren. - (als régime indirect, door een voorzetsel voorafgegaan) Mij : Parlez-vous de moi,
spreekt gij van mij? Pense -t - ii I moi ? denkt hij
aan nij Tout est contra mol, alles is teyeus mij.
Venez avec 11101, kom met otj Ceta se fera par
moi, dat zal dooi' mij gedaan worden. A mol, I
moi, soldats ! hierheen! te hulji! help mij, soldaten!
- De vous a moi, onder ons, tussehen ons gezegd
en gebleven. De vous ht mol, je ne crois pas que
la chose rusise, onder ons gezegd, ik geloof
niet, dat de zaak zal gelukken. Quant ii moi, Pour
moi, wat mij betreft, wat mij aangaat, mij aangaande, ik voor mij (z. ook QUANT). ' (als rlime
indirect, zonder voorzetsel) Mij, aan (tot. met,
tegen) ili(/: Donnez-moi cda, geef mij dat. geef
dat aan tiij. Rendez-moi compte, geef mij rekenschap. Parlez-tnoi sincèrenteiit, spreek opregt tot
(tegen, met) mij. - ltOt'MEME (om den persoon
met nicer nadruk aan te duiden): ik zelf, ik zelve:
Je veux aller moi-nièrne lui parter, ik wil fiem
zelf (ik zelf wil hein) gaan spreken. z. ook MEME.
- Somtijds als subst. gebezigd: C'est uit autre
mot-meme, t is een ander ik, een tweede ik. lOOt, m. ik n. Le moi choque toujout's l'amour
propre des autres, liet ik kwetst (hindert, ergert)
altd de eigenliefde van anderen.
,

—

-

Moidette, f., z. v. a MOILETTE.

Moic, f. [ECOn ] Hoop m. zand, hout, hooi, enz.
Moignet, in. [H. n.] Volksnaam van de langstaarti,r wees 1. (mésange I longue queue).
Moignou m. Stomp in ., overgebleven gedeelte
van een afgezet lid, ook van een' afgehouwen of afgebroken tak. II na lui reste qu'un in-, hij heeft
niet dan een' stomp (van aria of been) over. Tailtei un arlire en m-, de takken van een' boom
kost bij den stam afsnijden. -- Tech.] Knop m.
tot sieraad onder aan 't blad eençi' schaar.
Moilette, f. [Tech.] Met vilt overtrokken palijsthout n. (epuis, -gebroed it.
Moinaille, f. (fain. et deinigr.) Monnikenge
Moividi-e, adj. (compar. van petit) Minder,
geringer, kleiner; (met het lidwoord of een ander
bepalend woord de superi. van petit ) minst, geringst,
-

kleinst.

La distance d'ici h Paris est in- quit ne

dit, de afstand van hier tot Parijs is kleiner, minder dan hij zegt. Cdle sornme est in- que celIa-cl,
deze som is geringer dan die. Son mal nest pas
fl1- que Ie vôtre, zijne kwaal 'is niet minder dan de
uwe. II est revôtu dune ni- dignité qu'auparavant,

hij is niet eene mindere, lagere waardigheid bekleed dan te voren. Ce vin-lh est m- que l'autre,
deze wijn is minder goed dan de andere. Voilh un
drap de in- prix, hier is een doek, laken van minder', lager' , geringer' prijs. - Le ni- mot qua
vous direz su ffira, het geringste, minste woord. dat
gij zeggen zult, zal genoeg zijn. Au in - signe II
est obéi , bij het niinste teeken gehoorzaamt uien
hein.

Au 111- bruit (fain. Au in- petit bruit) elle

s'éveilIe. bij het minste (allergeringste) gedruiscI
wordt zij wakker. Ses rn -s vertus lialancent bus
sas vices, zijne minste, minst heteekenende deugden wegen tegen al zijne ondeugden op. le n'ai pas
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Ja m- appréhension , Ik heb niet de minste vrees.
- (Prov), z. CIIOISIR. - Als subst.. Les quatre
rn-s (of mineurs), z. MINEUR. - [ Mus], z. v. a.
MIMME.

Moindrement, adv. (fern. en alleen in): Pas
Ie m-, niet in 't minst, volstrekt niet.
Moine, m. Monnik, kloosterbroeder, kloosterling; - (tij uitbreiding) bédelmonnik; - ieder
geetteljke m. Se faire rn-, monnik worden. La vie
des rn -s , het monnikenleven. - (Loc. prov.) Gras
comme un m-, spekvet. Mieux vaut gaudir de son
patrirnoine que Ie laisser a un riliaud de ni-,
béter zijn goed verbrast, dan 't aan de kerk vermaakt. Donner le in- a qn-, iemand ongeluk aanbrengen; ook: iemand eene pots spelen door hem
in zijn slaap met een touwtje aan zijn jrooten
teen te trek/sen. Se faire in- après sa mort, zich
in de monnikskap laten begraven (uit vrees voor
den booze). Cest le m-, on vrai m-, 't is een
ijzegrim: z. ook ABBAYE, ABBE, BOURRIJ, HABIT. M- lui, z. onder OBLAT. - [ Econ. dom.] Soort
van beddewarmer in. of beddepan t., monnik m.
[ H.. n.] Monniksrob ni. [plioca monacus] , een
zeehond zonder oorschelpen; - volksnaam van racer
dan één' bruinvisch m. of zeevorken n ; - ook
van een' vraatzieken haai; van een' aap; van den
gierenkoning; van een' volk m.; oude naam van
de muse/i f. (moineau); - naam eener eenschalige
schelp van 't kegelqeslacht, monnik. - (Mar.]
Monnik, sisser in. (kleine met azijn besproeide buskruidkegel, dien men tot zuivering der lucht tus
schendeks in brand steekt). - [ Tech.] Blaas f. in
't gegoten staal of ijzer. - Binnenst n. van den moffel (moufle) des kapelovens. - Wit gebleven, wit
afgedrukte plek f., (bij boekdrukkers), monnik. Z. ook MASSE pointue.
Moineau, in. [U. n. ] Musch, mosch f. Mfranc of domestique , huisinusch. M- de hois,
boom- of veidmusch (friquet). - hi- de Guinée
(Perruche a tête rouge), roodkoppige papegaai m.
van Guinea. - M- de mer, stekelige tarbot f. Pot a m- , niusschenpot in. (voor de musschen buiten aan den muur geplaatst, ons daarin haar nest
te maken). - (Prov ) Tirer sa poudre aux m.-x,
zijn kruid aan de mnussclien verschieten, voor nietigheden veel kosten maken, vergeefsche moeite
doen. Le m- a Ia main vaut mieux que Ja grue
qui vole, één vogel in de hand is beter dan lien in
de vlugt, beter een half ei dan een ledige dop. (Loc. faIn. et prov.) Ii est eliaucl comme on m-,
hij is zeer verliefd van gestel. Appelez-vous cela
des m-x? noemt ge dat bagatellen. kleinigheden? [Fort.] Klein stomphoekig bolwerk n. op 't midden
eener te lange courtine. - MOINEAU, adj. [Man.]
ClìevaJ m-, gekortoord paard n., kortoor m.
Moiiierie, f (ddnigr.) Monnikendom, monnikenvolk n . , de gezamenlijke monniken m. p1. 11
s'est attiré sur les bras toute Ja m-, hij heeft zich
den ganschen monnikenhoop op den hals gehaald.
- Monnikerj f., aard en handelwijze der monniken: II y a bien de Ja m- dans son fait, er is veel
monnikerj, veel monnikachtigs in zijn doen. Somtijds ook: klooster: ii s'est retire dans one
m-, hij heeft zich in een klooster gestoken
S llloiiiesse, f. (iron. et ddnigr.) Non f. (reJigieuse). (FRANC.
Moiiiet, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. MOINEAIJ
t Moineton, m. (verklw. van moine) Monnikje n.
Moinette, f., Z. V. a. I%IOINESSE.
Moiiiillon, m. (dénigr.), z V. a. MOINETON.
Moiisotiia, m. (pop.) Koolmees f. (mésange
cbarbonnière).
Moms, adv. (compar. van peu) Minder, min,
weiniger; (met het lidwoord, superi. van peu)
minst, weinigst. Cette table est m- longue que
J'aulre, deze tafel is minder lang dan de andere,
suet zoo lang als de andere. Cda me coûte quatre
forms m- vingt cents, dat kost mij vier gulden
min twintig cents. Parlez m-, et m- haut, spreek
minder en niet zoo luid. CeJa na pas m- de trente
mètres, dat is niet minder dan (niet beneden of
onder de) dertig meters lang. Ii a m- de savoir que
de vanité, hij heeft minder kunde dan ijdelheid.
11 est in- spirituel qui l nest instruit, hij is minder geestig dan geleerd. La cbambre est eJJe mgrande que vous J'aviez pensé? is de kamer minder groot dan (zoo groot niet als) gij gedacht hadt.
-

II nest pas in- habile que je Ie croais, hij is niet
minder bekwaam, dan ik dacht. - Les plus ina!heureux osent pleurer Je in-, de ongelukkigen
durven het minst weenen. Les élèves qui se soot
Ie m- appliqués, de leerlingen, die zich 't minst
hebben toegelegd. Vénus est Ja planète Ja m- éloignée do soeiI. Venus is de planeet, die het digtst
bij de zon staat, den minsten afstand van de zon
heeft. - 11 ne fallait pas ivi- (rien m-) qu'une
raison aussi forte pour me dé!erminer, er was
niets minder dan eene zoo sterke drangreden noo
om mij over te halen. Ii ne faut (of Ii tien-dig
faut) pas m- que je paie, ik moet desniettemin
betalen. - Je Wen donnerai ni plus ni m-, ik zal
er noch meer, noch minder voor geven. 11 non sera
ni plus ni in-, zóó en niet anders zal 't geschieden.
- Qui plus, qui m-, de eene meer, de andere
minder. - Dikwijls staat moms aan 't hoofd van
den zin of liet zindeel, in tegenstelling niet plus of
ook met moms zelf, en wordt dan vertaald door:
hoe minder, des te minder: M- nous disirons, plus
nous possédons, hoe minder wij begeeren, hoe rijker wij zij
n. Plus on airne qn., m- ii faut qu'on
Je flatte, hoe meer men iemand bemint, hoe minder men hem moet vleijen (of des te minder moet
men hem vlejjen). M- on mérite on bienfait, inon lose espérer, hoe minder men eene weldaad
verdient, hoe minder men ze durft hopen (des te
minder durft men er op hopen). - Ii ne le menace
pas de m- que de lui rompre bras et jambes, hij
dreigt hem niets minder, niets geringer, dan hein
armen en beenen te breken. - Cest m- que rien,
dat is minder dan niets, is geheel en al onbeduidend. Cet homme-lb est m- que rien, die man
beteekent niets, is een hoogst onbeduidend wezen.
- Une maison non m- agréable qu'hospitalière,
een even zoo aangenaam als gastvrij huis. - Rien
m- que (door een adj. gevolgd) , niets minder dan,
alles behalve, in geenen dccle, volstrekt niet: 11
nest rien in- que sage, hij is niets minder dan
wijs, alles behalve wijs; - (door een subst. gevolgd
is de zin nu eens bevestigend, dan weder ontkennend, naar gelang de zin het medebrengt): Vous
lui clevez de Ja reconnaissance, car ii nest rien
in- que votre père, gij zijt hem dankbaarheid verschuldigd, want hij is niet minder dan uw vader
(hij is uw vader). Vous pouvez vous dispenser de
reconnaissance en vers lui, car ii nest rien in- que
votre père, gij behoeft hem geen dankbaarheid te
betoonen, scant hij is niets minder dan uw vader,
alles behalve uw vader (hij is uw vader niet)..
a MOENS, bc. adv. Minder, voor geringeren prijs;
om cciie mindere of geringere reden. Vous avez
beau marchander cc Jivre, vous ne J'aurez pas h
m-, gij dingt vergeefs op dit boek, gij zult het niet
minder krijgen. On rirait, on so fâcherait a m-,
men zou om iets geringers lagchen, zich boos maken. -- h MO1N5 DE, bc. prép. Minder dan, tot
minder prijs don; tenzij, zonder. 11 naura pas ce
cheval b m- de mille francs, hij zal dit paard
niet minder dan (niet onder of beneden de) duizend
francs hebben. Je ne lui pardonnerai pas (1 mdune rétractation publique, ik zal hem niet vergeven, tenzij hij openlijk herroepe, zonder eene
openlijke herroeping. - It MOINS QIJE DE of (met
weglating van que) (t MO1NS DE, bc. preip. Zonder,
tenzij. A m- que de travailler beaucoup, ii tie
réussira pas, hij zal niet wel slagen, tenzij hij
hard werke. A m- d'être fou, ii nest pas possible
de raisonner ainsi, zonder gek Ie zijn, is 't onmogelijk zoo te redeneren, 't is niet mogelijk z0ó te
redendren, of men moet gek zijn. - h IMOINS QUE,
toe. conj. (met den subj.) Tenzij: I1 ne fera rien
de bon, a m- que vous Iie Ie surveilliez de pres.
hij zal niets goeds doen, tenzij ge hem van nabij
gadeslaat (of gij moet hem van nabij gadeslaan).
- AU MOINS, DU MOINS, (soms ook POUR LE IIIOINS,
TOUT AU WINS, TOUT DU MOINS) bc. adv. Ten
minste (in beperkenden zin): Donnez lui de quoi
vivre a son aise, ou du m- (tout du m-, tout nu
in-) de quo i subsister, geef hem genoeg om ruim
te leven of ten minste (voor 't minst althans) het
noodige om te bestaan. S 11 nest pas riche, du ma-t-!l de quoi vivre honnêtement, al is hij niet
rijk, hij heeft ten minste (toch) genoeg om fatsoenlijk te leven. Si Jon ne sait point divertir, il faut
du m- ne pas ennuyer, weet men niet te vermaken, men snoei ten minste niet vervëien. Il est
-

-
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mort, on le dit du m-, hij is dood, men zegt liet
althans of ten minste. AU MOINS, toe. ac/v. Ten
minste (als versterkin g ) vooral, bovenal: Ny manquez pas au m-, laat het vooral niet na. Au m- ne
manquez pas de venir, zorg ten minste, zorg vooral,
dat gij komt. - Ten minste, op zijn minst, niet
minder dan: II a au m- (of tout au m-, niet do
m-) mille florins de revenu, hij heeft ten minste,
op zijn allerminst duizend gulden inkomen. - DE
MOINS, bc. adv. Te weinig, te kort, minder. 11 y
avait dix francs de m- dans ce sac, er waren
twintig francs te weinig in dien zak. Elle a trois
ans de in-, zij telt drie jaren minder, zij is drie
jaren jonger. - EN 310 1NS DE, DANS MOINS DE, bc.
prdp. Binnen, in minder (tijds) dan: Dans m- dune
heure, je serai a vous, binnen 't uur ben ik weder
bij u. ,l'aurai achevé cela en m- dun an, ik zal
dat binnn t jaar, in minder dan een jaar afgemaakt hebben. - EN MOINS DE RIEN, bc. adv. In
zeer korten tijd, in een oogenlilik of ommezien:
J'aurai fini en m- de rien, ik zal zoo dadelijk, in
een oogenblik klaar zijn. t [ Prat.] SUE ET TANT
MO1NS DE, bc. pnlp. In mindering, op afkorting
(betalen).
MOINS, m. Minste, geringste zaak t., het minst:
Le m- que vous puissiez faire, c'est de l'aller
trouver, het minst, dat gij doen kunt, is hem te
gaan bezoeken. - Ii ne sagit que du plus ei do
m-, het komt maar op het meer of minder aan.
La chose ne peut pas ètre arrivée ainsi, II faut
qu'il y ait du plus ou du m-, aldus kan de zaak
zich niet hebben toegedragen, er moetwat hij gedean of weggelaten wezen. Us sont a peu pres
d'accord, us en sont sur le plus ei sur le m-, zij
zijn 't bijna eens, zij handelen nog maar over 't
meer of minder. - (Prov.) Qui petit le plus, peut
Ie m-, wien 't groote niet te zwaar is, dien valt
het kleine ligt. - [ lmpr.] Streepje, dwarsstreepje n.
- [Algèb ] Minus-teeken n. (-).
Moins-peiçii , m. [Admin. mil.] Het niet
ontvangene,
Moii-age, m. [Tech.] liet mooren of wateren
van cle ste l/en, van 't metaalblik. - Het vlammig,
gewaterd aanzien, de waterglans m. - Moire, f.
[Tech.] Moor, zijdemoor n., eene soort van gewaterde zijden stof. M- figurée, onde, satinée,
gebboemd, gegolfd, gesatineerd moor. - NOiRE, m.
t Bot.] Volksnaam der kamperfoelie (chévrefeuille).
- Moiré, e, adj. (en part. passé van moirer):
[Tech. ] Etoffe m-e, Rulian m-, gewaterde stof f.,
gewaterd tint n. - Moiré, m. Het gewaterde.
M- métallique, metaa lat l as, metaalmoor n., blik,
waaraan men met verdund salpeter- en chboorwaterstofzuur een gevlamd of gemarmerd aanzien geeft.
- Moirer, v. a. [Tech.] Mooren, wateren, een
gevlamd of gewaterd voorkomen geven, moiréren.
- Moirette, f. [Corn.] Ibloorachtig geweven
stof f. - Molreuir, m. Maker van gewaterde
stoffen. van metaalatlas, moireerder m.
Mois, m. Maand f. L'année est cornposde de
douse ni-, het jaar bestaat uit twaalf maanden.
Quel quantième du m- avons-nous? A quel jour
do in- sommes -nous ? den hoeveetsten van de maand
hebben wij? - 11 a gardé le lit deux m- durant,
hij heeft twee maanden lang het bed gehouden. Je
vous paierai par m- , ik zal u bij de maand betalen. Louer one chambre au m-, eene kamer bij
de maand huren. - Maandgeld n: Avez-vous payd
Ie m-? hebt gij het maandgeld betaald? II eui
bientôt dépensi son rn-, hij had spoedig zijn maandgeld verleerd. Elle esi dans son septidme m-,
zij is in hare zevende maand (van zwangerschap).
- [Astr.j M- civil ofcornniun, burgerlijke maand.
M- astronomique of naturel, astronomische maand,
sterrernaand of natuurlijke maand. M- solaire,
zonnemaand, tijd, dien de zon besteedt om één der
teekens van den dierenriem te doorboopen. M- lu
naire, maanmaand, tijd, die van de eene nieuwe
maan tot de andere verloopt. Z. ook CAVE, DRACON-

TIQUE, PERIOD1QIJE, INTERCALA1RE , ANOMAL1STI-

On a tous les
ails douze ni-, men wordt dagelijks een daagje
ouder. - MO1S, rn. p1. Maandstonden m. pl. (règles).
Moise, 1. [Charp.] Karbeel, klomp, bandrn. [Mar.] Dwarsrib, gording f., dwarshout n. {Giab.] Ovenhaak, roerhaak rn. - Moisir, v. a.
[Tech.] Met karbeelen, klampen of banden vastmaken.

QUE, SYNODIQUE. - ( Loc. prov.)

Moisi, e, adj. (en part. passé van moisir):
Pain, Frornage in-, beschimmeld brood n., beschimmelde kaas f. - (Loc. iron.) Ii a les écus m-s,
hij is eenpotter. - aims!, rn. Beschimmelde plaats f.,
het schimmelige of beschimmelde; schimmelige smaak
of reuk m. - Moisir, V. n. Doen beschimmelen:
C'esi l'huinidité qui a moisi ce pâté, de vochtigtigheid heeft die pastei doen beschimmelen. - oi
SIR, V n. en SE MOISIR, V. pr. Beschimmelen: T!iut
moisit, se moisit dans les lieux hurnides, alles
beschimmelt op vochtige plaatsen. - Moisissu
re, f. Schimmel f.: C'est la rn- qui a gàté tout
cela, de schimmel heeft dit alles bedorven. - z.
V. 0. MOISI. - M- de pierre of de roche, M- doralde, z. v. a. BYSSE, AM1ANTE. - M-s, schimmels,
schimmelplanten 1. p1. Otez Ia m-, neem, doet er
de schimmel af.
Moison, f. [Anc. jur.] Pacht f. voor de helft,
soms een derde der vruchten. - ill- des étoffes,
wettelijke lengte f. , die een stuk geweven stof
moest hebben. - IJkmaat f. voor graanmaten t Moisoiiier, m. Pachter n. voor een gedeelte
rine).
der vruchten.
Moisse, f. [El. n.] (pop.) Zeekoe f. (vache maMoissine, f. Bundel rn. wijngaardranken met
de druiven daaraan.
Moisson, f. Oogst, graanoogst rn., inzameling
van het graan; - het te veld staande; ook: het
ingezamelde graan; - oogsttijd, oogst m.: Le temps
est bon pour Ia m-, het weder is goed voor den
oogst, voor de inzameling der veldvruchten. Faire
Ia rn-, oogsten. - Pays couvertd'abondantes in-s,
met overvloedige veldvruchten overdekt land n. On a fail saisir sa in- dans Ja grange, men heeft
beslag doen leggen op zijnen oogst, op zijne inge
zamelde veldvruchten. - La m- approche, de
oogsttijd nadert. - (bij uitbreiding) Les plaines
bien cultivées présenient dabondantes rn-s de bie,
de yin, dhuile, de miel et de fruits de toute
espéce, wel bebouwde vlakten vertoonen een' rijken
oogst van koren, wijn, olie, honig en allerlei vruchten. Les rn-s dor et d'argent que 1'Espagne recueillait dans le Nouveau Monde, de oogst van
goud en zilver, dien Spanje in de Nieuwe wereld inzamelde. - (fig.) Ce savant a fait one ri
che m- dans les archives du royaurne, die geleerde
heeft in '5 rijks archieven veel belangrijks gevonden.
Cette quêteuse a fait une abondanle rn-, deze
kollektante heeft vele giften ingezameld. Ce missionnaire a fait une grande in-, die zendeling heeft
een goeden' oogst gemaakt, /leeft velen bekeerd, tot
het christendom gebragt. - fig. et pelt.) M- de
lauriers, de gloire, inoogsting van lauweren, het
behalen van vele overwinningen, van veel roem.
- J'ai vu cinquante m-s, Ik heb vijftig oogsten beleefd: ik tel vijftig jaar. - La déesse des in- s, de
graangodin, Ceres. - (Loc prov.), Z. FAUC1LLE.
- MOISSON, m. [H. n. ] Musch f. van Martinique.
- Moissonne, I. [Hort.] Paarsche vijgsoort f.
-. Moissonner, v. a. Oogsten, inoogsten, de
granen of het veldgewas inzamelen. M- les frornenis
les avoines, de tarwe, de haver inoogsten. - M
on champ, een veld afoogsten, den oogst van een
veld inzamelen. - Ook zonder voorwerp: On ne
moissonne pas encore chez nous. - (fig. etpodt.)
M- des pa Imes, des lauriers, palmen , lauweren
inoogsten, veel roem, veel overwinningen behalen.
- (Loc. prov.) Comme tu sèrneras, tu moisson
neras, of Qui sèrne, moissonne, gelijk gij zaait,
zult gij Ook maaijen; gij zult loon naar werken
krijgen. Celui qui séme le vent rnoissonnera Ja
tempête, wie wind zaait, zal storm maaijen: wie
oproer verwekt, zal er 't slagtoffer van worden. (fig.) Doen omkomen, doen sterven, wegrukken,
uegmaaijen: La mort, La guerre, La peste a
rnoissonné des rnilliers d'hornrnes, de dood, de oorlog, de pest heeft vele duizenden menschen weggerukt. - SE MOISSONNER, V. pr. Ingeoogst worden:
Les bids se moissonnent dans ce rnois. - Het
part. passé is ook adj.: BIO rnoissonné, ingeoogst
koren n. - Leur vie a été moissonnée dans sa
fleur, hun leven werd in den bloei afgesneden. Moissonueur, m., -euse, f. Maaijer, korenmaaijer rn., -maaister f. - [ H. n.] (pop.), z. V. a.
-

(

-

FREUX.

Molte, adj. Klam, eenigzins vochtig: Avoir les
mains m-s, klamme handen hebben. Ces '!raps sont
encore m-s, die beddelakens zijn nog min of meer
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vochtig. - Moiteur, f. Klamheid, geringe vochtigheid f. - Moiti, e, adj. (en part. passé van
moitir): Papier m-, gevocht papier ii.
ILoitlé, f. Helft f., half, geheel ii. La m- dun
pain, de helft van een brood. La m- dune succesSian, de helft eener erfenis. Avoir rn- (sa in-) dans
une maison, de helft in een buis hebben. Acheter
trop cher de m-, de helft te duur koopen. - La
m- de Ja vie se passe h soutriir, de helft (een aan-

zienlijk gedeelte, ongeveer de helft) van 't leven
wordt in lijden doorqebraqt. -- La rn- dun discours, de helft eener redevoering. Mettre Ia m
d'eau dans son yin, zijn' wijn half met water vermengen. Manger Ia rn- de son bien, zijn halve
vermogen opeten. - Otrrir Ja m- de son lit h qn.,
iemand de helft van zijn beet. eene plaats in zijn
beet aanbieden. Couper, Parlager une chose par
Ia m-, iets middendoor deden. Le diamètre coupe
Ie cercie en deux m-s, de rni(lclelljn verdeelt den
cirkel in twee helften. (tip.) Partager on dittérend
par Ja in-, een verschil middendoor deelen. - (Loc.
Proc. et fig.) 11 a payd plus de Ja rn- de ses dettes,
de ses dépens, Z. DÉPENS. - En rabattre Ja m- of
de la m-, er de helft af doen, iemand veel minder
achten dan te voren. - (liii. ei fam.) Wederhelft f.,
de vrouw met betrekking tot haren man: Comment
se porte votre m-, hoe vaart uwe wederhelft, unie

(nu 't kasteel San An g elo). - [ Tech.] Sponningmaat f.
Moleaii, m. [Tech.] Eerste olie f. of vel n.,
uit de niet traan gedrenkte zeemhuiden gewrongen.

Mole-bout, m. of Mote, f. [H. n.] , Z. LOMPE.
Moléeulaire, adj. De molecüien betre/fend of
daartoe behoorend, motecula ir. - [Phys.] Attraction ni-, aantrekking tu.cschen de 'moleculen of
zeer kleine deeltjes van ieder ligchaam, molecu la ire a ttr dc t ie f. - Nioléculairement,
adv. Bij moleculen. .- Moléeule, f. Zeer klein
deeltje n. van een of ander lihchaamn (welk deeltje
men zich echter als nog in atomen deelbaar voorstelt, vgl. ATOME) , en o t e c e I e t. Les m-s de lair,
du sang, de luchtdeeltjes, bloedbolletjes n. vi.
[Physiol. ] Mikroskopische diertjes n. pl. in 't zaadvocht, moleculen 1. p1. - Moléculiste, m.
[Physiol.] Hij, die bewerktuigde moleculen in plaats
van, de mi/croskopische diertjes in 't zaadvocht aanneemt, inoleculist m.
Molée, f., z. v. a. MOULEE.
Molère, f. [Bot.] Wolkruid n. (bouillon -blanc).
Mô1er .V. n. (Mat'.] Voor den wind zeilen,
lensen (inz. in de Middellandsche zee).
4. Molestation, f. Overlast, hinder rit, bezwaar n., kwelling, ongelegenheid, motestcltie f.,
m o 1 d s t e n f. p1. - t Moleste, adj. Lastig, bezwaarlijk. - Molester, v. a. Lastig vallen,
overlast of ongelegenheid aandoen, plagen, veront
rusten, ku,ellen, molesten aandoen, in o 1 e s t é ren.
- SE MOLESTER, V. pr. Elicander overlast aandoen. - Het part. komt als adj. voor.' Personne
molestée, gekweld, verontrust, g em o 1 e s t e e r d
persoon m.
Molet, fl1. [Tech.] , z. v. a. MOLE M. -- Tanpetje n. der goudsmeden.
Molétoii, m. Spiegel -pol(jst,qlas n., op een'
steen bevestigd en met tinasc h bestreken glas tot

vrouw? '4- de rnoi-mème , de mon coeur, de mon
âme, dichterlijke bewoordingen voor: gade, wederhelft, vrouw. - Moitlé wordt ook als adv. voor
a demi, de helft, half, gebruikt: Dii pain m- seigle, m- froment, half rogge-, half tarwebrood n.
Boire m- eau, m- yin, half wijn, half water drinken. M- guerre, m- marchandise, Z. MARCHAN
DISE (ook fi g.). M- de force, m- de gré, (fam.) M
ligue, m- raisin, half kwaad-, half goedschiks, half
willens, half onwillens. - (/1g. et fam.) Cet homme
est m- chair, in- poisson, die man is half vleesch
half visch, men weet niet hoe men '1 met hem heeft.
- h MOITIE, toe. adv. Voor de helft, ten halve, poljsting.
Molettage, m. [Tech.] Het opbrengen des' sie
half. Donner, Prendre, des terres a m- (a m- fruit),
landerijen voor de helft (van 't vruchtgenot) ver- raden op het nog u.'eeke aardewerk.
Molette, f. [Tech.] Looper, wrijfsteen m.,
huren, huren. - A m- chemin, le halver weg. A.
m- prix, voor de helft van den (gewonen) prijs. - doorgaans een kefeivormig stuk marmer, glas enz.,
Cela est a m- pourri , dat is half, ten halve, ,qroo- waarmede verwen, droogerjen, buskruid enz. wortendeels verrot. Tonneau a m- vide, half ledig den fijngewreven. - Draaihout n., draairol, draaivat. Argent plus da m- dépensé, meer dan half spoel t. (bij touwslagers, bij lintwerkers, enz.) verteerd geld. - DE MO1TI, toe. adv. Voor de helft, Met vilt overtrokken poljsthout n. (bij spiegelgiehalf (te veel, te laag, enz.): Sauce trop poivrée ters). - Slijprol, sljpschijf (der brillenslijpers). de m-, half te veel gepeperde saus t. Discours trop Draaischijf f. (ter ophechting van de sieraden aan
long de m-, half te lange redevoering f. - Etre aardewerk). - Wijzerradertje n. (in uurwerken).
de in-, Se mettre de m- avec qn., met iemand za- Machine a m-, toestel om den erts uit de mijn
men doen of voor de helft staan, winst en verlies naar boven te hijschen. - Tangetje n. (der goudgelijk deelen. Si vous voulez jouer, je seral de m- smeden) , m 0 1 e t f. - [Man.] Spoorrad, spoorradertje n. -- Kol, bles f. (épi de poll). - [Mar.]
avec vous, zoo gij wilt spelen, sta ik u half.
Moitir, v. a. Ligt bevochtigen - [ Tech.] Voelt- Windboomgat, spilgat n. (amolette). M-s de galmten: M- le papier, liet papier vochten. - SE MO!- rit, houten malnageltjes of -pinnetjes n. pi. -

-

-

Till, V.

pr. Vocht, vochtig worden.

Moka of Moca, m. (ook Café de M-, of als
adj. Café m-) Moka of arabische koffij f., mokaboonen f. p1. - Aftreksel n. der gebrande en fijn
gemalen moka-boonen, moka -k ffij f. : Boire du m-,
moka drinken. - [Mindr.] Pierre de M-, z. v. a.
DENDRAGATE.

Mol, Molle, adj., z. abu.
Molaire, adj. f. [Anat.]: Dents m-s, (of mâchelidres) 0" als subst. Les ni-s, Z. DENT. - Glandes m-s, baictandsictieren f. p1. - Molariforme,
ad/. Baktandvormig. - Molarite, f. [Minér.]
Kiezelsteen m. voor molensteenen.
Molasse, f. [Minér.] Losse, zeer poreuse zand-

steen m., inz. in de Alpen en den Jura, m 0 lass e f.
Moldaviqiie, f. [Bot ] Bastaard- of turksche
melisse. - MOLDAVIQUE of MOLDAVE, Moldavisch,
tot Moldavië of zijne inwoners behoorend. - Als
subst. Un, Une M-, een Moldaviër, eene Moldavische vrouw.
Mole, f. [Mid.] Maan- of moederkalf n., wanstaltige, levenlooze vleeschklomp, onder den irvlced
der bevruchting in den uterus gevormd, m o I a f.
- [Ant.] Gezouten offermeel n waarmede men
den kop der offerdieren bestrooide. - [Tech.] Koperdraad n. voor de speldeknoppen. - [H. n.j,
.,

Z. LOMPE.

Mole, m. Steenen beer, havendam m., hoofd n.
aan eene haven, m 0 eij e f. (inz. van havens in
de Middellandsche zee gebézigd). - [H. rom.] Md'Adrien, mausoleum of praalgraf van Adriaan

[Hort., Bot.] , Misvormde meloen, pompoen of komkommer m. - (In dezen zin ook als adj.: Melon
m-, Concombre m-.) - Volksnaam van de herderstasch (bourse a pasteur). - [Vmner.] Naam der
schouder- en schenkelpezen van het hert. - [Vétér.]
Wen f., zacht gezwel n. bij de koot des paards,
gal f. M- sou ffl ée, windgal f.
Moletter, V. a. [Tech.] De versieringen aan
't weeke aardewerk maken. - Het spiegelglas met
het poljstvilt afwerken. (lijkend.
Molge, adj. [H. n. ] Naar den salamander geMoliant, e, adj. [Tech.] Lenig, buigzaam
(van 't Ieder bij leirtouwers).
Molière, adj., beter MOLAIRE. - ± [Agric.]
Terre m-, vette, lenige aarde f. - t MOLIÈRE, f.
Molensteengroeve 1. (meulidre). - Steenen kanons
kogel m.
Moline, f. [Corn.] Soort van spaansche wol f.
Moliné, m. [Bot.] Soort van nachtschade f.,
molinea 1.
Molinie, f. [Bot.] Blaauw parelgras n.
Molinisme, m. [H. rel.] Leer f. van den
spaanschen jezuïet Molina, die de krachtdadfqheid
der genade afhankelijk maakt van den wit, m o I inísmus n. - Moliniste, m. ei f. Aanhanger m., aanhangster f. dier leer, m 0 li n is t m. en f.
Molinosisme, rn. [H. rel.] Leer van den
spaanschen priester Molinos, die in tenietdoening
van den wil en eene algeheele overgave aan de
goddelfjke genade of verwerping bestaat, m o ii nosismus n. - Molinosiste, m. et f. dan-
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lianqer m., aanhangster f. dier leer, mo 1 i n o - insecten). - MOLL1PENNES, f. p1. Schildvleugelige
insecten n. p1. met weeke vleugeldeksels.
sist m. en 1.
Mollir, v. n. Zacht, murw, week worden. On
Motlasse, adj. Slap, onaangenaam week op
't aanvoelen: Chair, Peau m-, slap vleesch, vel a. laisse rn les nèfles sur Ia paille, men laat de mispelen
op het stroo week worden, rotten. Cette poire
aanvoelend
niet
stevig
of
vast
slap,
- Drap m-,
laken n. - MOLLASSES, M. p1. [.11. n. ] Dieren mollit, die peer wordt zacht, murw. - ( fig.) Zwak
worden, moede worden; te ligt toegeven; wankelen.
met naakt, week, geleiachtig ligcliaam.
La jambe rnollit a ce cheval, dit paard wordt zwak
Molle, f. [H. n. ] Volksnaam der middelland
op de pooten, wordt afgemat. II ne faut pas inzeezeelt 1. (mollera). - [Tech.j Bos gespleten-sche
dans cette affaire, men moet in deze zaak niet te
teenen f. p1. (voor mandeinakers e. a.).
Mollé, m. [Bot.] Peruaansclie mastikboom m. ligt toegeven- Tenez ferme, vous commencez a
(ook Poirier lenhisque en Lentisque du Péruu ge- rn-, blijf standvastig, jij begint te wankelen. te wijken. Les troupes rnollissent, de troepen beginnen
he eten).
te wijken. - [Mar.] Le vent mollit contre les
Molle-bande, f. [ArtiII.] Achterste sieraads
voiles, de wind blaast /laauw in de zeilen. Le vent
band m. (van 't kanon).
Mollernent, adv. Op weeke, zachte wijze (door- mollit, de wind verflaauwt, bedaart. La rner mollit,
gaans fig. gebruikt): Etre couché. assis in-, zacht de zee slecht af. - [Corn.] Le hId a rnolli, het
liggen, zitten. Se balancer m-, met losse bevallig koren is gedaald, in prijs verminderd. (In dezen
heid golven (van graanhalmen, enz.) - Des bras zin liever dirninuer). - MOLLIFI, v. a. [Mar.] Mm- arrondis, mollig, zacht afgeronde armen m. p1. un cordage, een eindje touw afvieren, vieren, bot
Ce ruisseau coule m- dans Ia plaine, deze beck geven. M- Ia barre da gouvernail, het roer laten
vloeit zacht, kolen, bedaard door de vlakte. - zakken. - SE MOLL1R, V. pr. Week worden.
Slap, zonder verkrac h t, weekeljk, trageljk; vert Mollitetir, m. Bitterheid verdrjvendmiddel n.
Motliuscule, adj. [Bot.] Eenigzins zacht of
wijfd, verweekeljist: La guerre se continuait m-,
de oorlog werd slap, traGelfjk voortezet. Se con- week.
Mollugine, f., Mollugo, in. [Bot.] Soort van
duire m- dans une affaire, zich lof, zonder veer
kracht in eene zaak gedragen. Vivre m-, een wee- wolkruid n. - MoIlti,iné, e, adj. Wolkruidachtig.
keljk , verwijfd leven lijden.
Molluscarticulé, e, adj. [H. n.] Den overMollera, m. [H. n. ] Zeezeelt f. der Middelgang van de weekdieren tot de geldde dieren uitlandsehe zee [Phycis mediterranea ].
makend.
(huidblaartje a.
Moltesse, f. Zachtheid, weekheid, slapheid f. La
Molliiscuin, m. (pr. --come) [Méd.] Blijvend
m- et la dureté des corps, de zachtheid en hardMollusque, adj. Weekljvig. - MOLLIJSQUES,rn.
heid der ligc/iamen. La m- des onguents, des pornmades, de weekheid der zalven, pommaden. - La p1. Weekdieren n. p1., ongewervelde dieren met
in- du clirnat n'affaiblissait pas leur courage, de meer of min week lijf, doorgaans met eene harde
zachtheid van 't klimaat verslapte hunnen moed zelfstandigheid, hoorn of schelp bedekt, m o I lu sniet. - [Ptissiol. ] La vu- des chairs, de slapheid k e n (2e klasse der warmen in 't stelsel van Linnelis,
e hoofdafdeeling van het dierenrijk bij Cuvier).
van 't vleesch. La rn- de sa complexion lexpose
a beaucoup de maladies, de weekheid van zijn ge- . Mob, rn., Z. MOLEAU.
Molabie, m. [H. n. ] Paddestoelkever m.
stel maakt hem voor vele ziekten vatbaar. - [ Peint.,
Molon, f. [Bot.], z. v. a. FILIPENDULE.
Sculp. ] M- des chairs, zachtheid, molligheid van
Molops, rn. (pr. —lopce) of Molopes, f. p1.
't vleescli. M- de pinceau, te weeke penseelbehandeling, gebrek aan vastheid en kracht; ook lie/'eljke [Méd.] Uitstorting f. van bloed onder de huid,
zachtheid, molligheid van penseel. - M- des eon- bloedstriem, rn.
Molosse, m. [Poés. anc.] Persvoet van drie
tours, zachtheid, molligheid van omtrekken, zachte
afrondingen. - ( fig.) Weekheid, weekeljkheict, lange lettergrepen, zwaarganger, m o t ô s s u s rn.
slapheid f., gebrek aan vastheid van karakter, aan - [H. n. ] Hondsvlerniuis f. (van 't warme Amewilskracht; - te groote toeqévendheid, zwakheid f.; rika en in Bengalen). Naam eener adderslang. - verwijfdheid f., werkeloos en wellustig leven a. (podt.) Groote waakhond m. - Molossique, adj.
La rn- de nos rnoeurs, de slapheid, weekeljkheid [Poës. any.] Vers rn-, vers, welks maten allen
onzer zeden. Conduire one affaire avec m-, eene molossen zijn, m o os s i s c h vers n.
Moloxita , rn. [H. n. ] Abyssiniscite non 1.,
zaak slap, traag besturen. La rn- de ce père a
perdu son dIs, de toe g eeflijkheid, zwakheid van soort van meerl. (de Levant.
Molfoline, f. [Corn.] Gezeemde lamshuid f. uit
dezen vader heeft zijnen zoon ongelukkig gemaakt.
Molucelle of Moluque, f. [Bot.] Moluksche
Vivre dans Ia rn-, een verwijfd, week en weelderig
leven leiden. - [ Litt.] Losse bevalligheid, bevallige melisse f.
Molure, f. [H. n. ] Indische adderslang f.
achteloosheid f. in den stijl, in de denkbeelden.
Molve, t. [H. a.], z. v. a. LOTTE.
Mollet, te, adj. Week, aangenaam zacht op
Moly, m. [Mlh.] Kruid n. van wonderdoende
't aanvoelcn, mollig. donzig. Etoffe rn-te, zachte,
wollige stof f. - Lit in-, zacht, donzig bed n. - kracht, dat Mercurius (volgens Homerus) aan
Oeufs rn -s (of Oeufs a Ia coque), Z. COQUE. - Ulysses gaf, om hem voor de betooveringen van
Pain rn-, zacht wittebroodje a. - ( fam.) II a en- Circe te vrjwaren. - [Bot.] Bloemlook n.
'Ilolybdate , rn. [Chim.] Molybdanumzuur
core les pieds m -s, hij is nog zeer gevoelig in de
voeten (van een' pas herstelden jichtlijder) - MOL- zout a. —Molybdène, Molybdali,m. [Minr.]
LET, M. [Anat.] Kuit f., dik n. van 't been (gras- Waterlood, een wit, bros, loodkleurig, moeije'ijk
de-jambe). Avoir de beaux, de gros m -s. schoone, smeltbaar 'metaal, welks bestaan in 1782 door Hielm
zware kuilen hebben. - (fam.) Avoir des rn -s de is aangetoond, molybdwnum n. - Molybcoq, ooijevaarskuiten hebben. - [Bot.] M- d'Inde dnite, f.[Minër ]Zwavel -molybdcenum n. - Moof du Pérou, z. v. a. MOLLE. - [ Tech.] Kleine lybdeuix, adj. rn. [Chim.] Oxyde m-, eerste
franje f. (aan meubelen). - Kleine goudsmids- ntolybdwnum-oxyde n. - Molybdides, m. p1.
[Minér ] Waterloodhoudende mineralen a. p1. tang 1. (molette).
Molletoii, in. [Corn.] Zachte, dikke wollen Molybdique, adj. [Chirn.] Oxyde rn-, tweede
stof (.,molton, mol n. (naar t engelsch vlek Molton). molyhdwnum-oxyde n. Acide m-, waterloodzuur a.
- Molybdite, 1. [Chirn. Molybrlenigzuur zout n.
Mollette, f. Z. i%IOLETTE.
- [Min e r.] Loodsteen, )Oodertsm. - Molyb
t Mollice, t. Zjjdeachtige weekheid f. op 't
doMe, f. Minér.] Ligt en zeer hard looderts rn.,
aanvoelen.
moly bdoïde ii. - Molybdoinaneie, f. [Deviri.]
Mollient, C, adj., Z. V. a. EMOLLIFNT.
Waarzeggerij uit gesmolten lood, m o 1 y b d o m a nMotlière, f. [Agric.], z. V. V. MOLIERE.
Mollification, 1. {Méd.1 Verweeking, week- tie f.
Morn, m., Momme, f. Zeer krachtig en .cmamaking , verdunning f. - Mollifier, V. a. [Méd.]
Verweeken, week maken. verdunnen: M- les liu- keljk tirunswijksch bier, m o m, m o m m e f. (naar
meurs, one tumeur, de vochten verdunnen, een zijn' eersten brouwer Christiaan Mumrne).
Momasser, V.a. [Agric.j Den wijngaard uitgezwel week maken. - SE MOLLIFIER, week wore onnutte ranken en knoppen
den, verdunnen, vloeibaar worden. - Het part. snijden of van zijn
ontdoen.
passé is ook adj.: Turneur rnollifiée, verweekt geMovne, rn. Voor diefstal gevat kind n. - (pop.)
zwel n.
Mollinède,rn. [Bot.]Peruaansche neteistruik rn. Straaljongen m.
Momenet, m. [H. n. ] Soort van baviaan rn,
Moflipenne, adj. [U. n. ] Weekvieugelig (van
-

-

-

MOMENT

-
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Moment, in. Oogenblüc ii. en ni., zeer kort V. pr. Tot eene niumie worden, in eene mumie
tijddeeltje , ommezien; tijdstip, rn 0 m n t n. II veranderen. - ( fig.) Bij uitstek mager worden.
Moinrue, f, Z. MOM.
arriva trop tand dun m-, hij kwam een ooqenbiik
Momon, in. [Dans.] Soortvanmaskerdansrn.
te laat. Prendre que]ques rn-s le repos, eeniqe
oogenblikken, eene korte poos uitrusten. - (lam.) - [Jeu] Soort van weddinqschap tusschen gemasUn m-! een ooqenblik ! wacht even! - Le m- de kerden op een' worp met dobbeisleenen; inzet m.
Ia mart, Le dernier m-, het oogenblik, het tijdstip Couvrir le m- de uitdaging aannemen, eene gelijke
des doods, het laatste oogenblik. Cliolsir, Prendre, som zetten.
Mounont, rn. [H. n.] Indische fazant rn.
Saisir un m- favorable, een gunstig tijdstip kieren,
waarnemen. - Ook van een' lan g er' of korter'
Momor(IiquIe, f. [Bot.] Balsemappel ni., eene
tijdduur qebéziqd: 11 est fou par m-s, dans cerlains amerikaansche plant. - Iti- vesceuse, Z. GICLET.
Momot, rn. [U. n.], z. HOUTON.
]Th5. hij is hij tijden, hij vlagen, bij zlkere qe1éqenMonitis, lii. (pr mace) (fig.) Bespotter, beheden gek. Les sages ont leurs rn-s d'erreur,
de wijzen hebben hunne oogenblikken, tusschen- dillaar, hekelaar rn. (naar Mornus, den god der
poozen van dwaling: Avoir de bans m-s, goede, spotternij en satyre uit de mythologie).
ilIon, adj. poss. m. Mijn, mijne: Mon livre,
goedaardige, heldere, bedaarde tusschenpoozen hebben (van driftige, boosaardige of van ij l hoofdige Mon am!, mon espoir, mijn boek n., fijn vriend rn.,
menschen sprekend). - [ Math.] Oneindig kleine mijne hoop f. - Ma, adj. poss. f. Mijn, mijn:
grootheid f (différence). - [Mcan.] Kracht van Ma mère, Ma bonte, Ma maison, Ma principale
een ligchaam an beweging, hoeveelheid van beweging allaire, mijne moeder, mijne schaamte, schande f.,
of product van de snelheid des ligcliaams en de mijn huis n., mijne voornaamste zaak f. - - VöOr
massa, momdnt n. - a cn MOMENT, bc. adv. een subst. of adj. fém., dat met eene klinkletter of
Op dat oogenblik, dan. - AU MOMENT DE, bc. prép. stomme h begint, verandert ma in man: Mon épée,
Op het punt van, gereed om: Au in- de partir. Mon unique espérance, mon humble derneure,
- AU (of DANS LE) MOMENT oh, AU MOMENT QUE, mijn degen, mijn eenige hoop, mij
ne nederige, geloc conj. Op 't oogenbilk dat, wanneer, toen: ringe woning f. Mes, adj. poss. m. et f. p1.
J'arrivai dans le in- oh ii sortait. - DU MOMENT Mijne: Mes amis, Mes livres, mijne vrienden rn
QUE, bc. conj. Zoodra, sedert: Da rn- que je lat pl., mijne boeken n. p1.
apercu, je l'ai salué, zoodra ik hem bemerkte, heb
Mona, ni., Z. MONE.
ik hem gegroet. Je l'ai airné, do m- qua je l'ai
Monacaille , f. (dénigr.) Monnikengespuis,
eerste
monnikengebroed n.
canals, ik heb hein bewind, sedert (sinds, van 't
oogenbilk af dat) ik hem gekend heb. - Ook: daar,
Monacal, C, adj. (doorgaans met minachting
dewijl. Do rn- que vous le voulez, j'y consens, gebézigd) Den monnik, zijn stand en levenswijs bedaar gij het wilt , stem ik er in toe. DES CE treffend, monnikachtig. Les ordres monacaux, de
MOMENT, DE CE MOMENT, bc. ado. Van s i mden monniken-orden f. p1. Habit a-, 2nonnksk1eed n.
aan, dadeljk: Partez dès ce rn-. - a TOUT MO- Esprit m-, monnikengeest in. Vie m-c, monnikenMENT, b TOUS MOMENTS, a CHAQUE MOMENT, DUN
leven n. Cda est trop rn-, dat is te monnikachtig.
MOMENT a L'AUTRE, DE MOMENT EN MOMENT, bc. - [Diplorn.] Ecriture m -c, het nieuwere gothische
ado. Elk oogenbiik, gedurig, telkens, onophoude- schrift. Monacalernent, adv. Op monnikenlijk: Ii change a tout m- dopinion, On l'attend wijze, monnikachtig: Vivre rn-, op de wijze der
de m- en m-. - DANS LE MOMENT, DANS UN MO- monniken leven.
MENT, EN UN MOMENT, boe. adv. In of binnen een
Monacauthe, adj. [H. n.] Met slechts éénen
oogenbbik, dadeljk, zoo dadelijk, terstond, onmid- stekel. - MONACANTHE, m. Een horenvisch rn
Monacelle, f. [Bot.], z. v. a. HELVELLE.
debljk. onverwijbd: Je reviens dans le in-. - EN
CE MOMENT, DANS CE MOMENT, bc. adv. Op dit
S illonachat , m. (pr. ch=k) Monnikenleoogenblik, thans, nu: II part en ce rn-. - POUR ven n. (vie monacale).
Monachisme , rn. (vr. ch=k) MonnikenSIN MOMENT, POUR QUELQUES MOMENTS, boe. adv.
Voor een oogenblik, voor eene korte poos, voor stand m., monnikendom fl.; monnikengeest m., moneen poosje: Je ne vous quitte que pour un m-, nikerj 1.
pour quelques m-s.
Monade, f. [Phil.] Eenheid f.., enkelvoudig
Momentané, e, (vroeger ook Monieiitain, wezen, ondeelbaar bestanddeel n. der stof (volgens
e), adj. Oogenblikkeljk; kortsbondig, ras voorbij- Leibnitz). monade, m o n a s f. - volmaakte eengaand, vlugtig: Plaisir m-. - Monientatié- held, God zelf (volgens de Pythagoristen). -- [FE. n.]
ment, ado. Slechts voor een oogenblik; op vlug- Puntdiertje, zeer klein infusie-diertje n.
Lige , snel voorbijgaande wijze: Ce rndtéore na
Moiiadelplie, adj. [Bot.] Eenbroederio, maparu que m-, dit luchtverschijnsel was slechts voor naddlphisch. - Monadeiphie, f. Planteneen' zeer korten tijd zigtbaar.
klasse, bij welke de meeldraden van onderen in
ltomerie, f. Mommerj, vermomming f. (In éénen bundel zijn zamengegroeid (16e klasse van
dien eig. zin veranderd.) - ( fig.) Vinzer(j, ge- Linnetis) , eenbroederigen f. p1. , m a n a d e lp h. i a n.
veinsdheid, gemaaktheid; - zotte, belagchelijke ge- Pl. - Monadeiphique, adj., z. v. a. MONAwoonte of ceremonie t. Elle paraît fort affligée de DELPHE.
la mart de son man, mais eest une m-. zij schijnt
Moiiadisme, m. [Phil.] Stelsel n., dat het
zeer bedroefd over den dood van haren man, heelal beschouwt als zamengesteld uit monaden,
maar 't is geveinsdheid, veinzerij. - Il y a peu mon adismus. - Monadiste, m. Aanhanger
de cultes qui ne soient défigurées par quelques van dat stelsel, monadíst rn. - Monadolo
In-s, er zijn weinige eerediensten, die niet door eene gie, f. Eenheidsleer f., leer van de enkelvoudige
of andere mommerj , door eenig dwaas gebruik wezens. - Monadologique, adj. Die leer bemisvormd worden. - - Morneur, m. Vermomde; treffend, monadoldgisch.,
- kluchtspeler; - goochelaar in.
Monaiidre, adj. [Bot] Eénhalmig, éénmannig,
Moniie, f. Gebalsemd en gedroogd lijk bij de met slechts éénen meeldraad, m o n d n d r i s c h. oude Egyptenaren, momie 1. - ( fig. et fam.) iltonandrie, f. Plantenklasse f. welker bloemen
C'est une m-, one vraie ni-, 't is eene mumie, slechts éénen meeldraad hebben (de le klasse van
een dor, uitgedroogd mensch, 't is niet dan vel en Linnéiis) , éénhelmigen, éénmannigen f. p1., m a nanbeen; ook: hij is zoo stijf als ten hout, hij staat dna n. p1. - Monaudrique, adj., z. v. a.
daar als een paal. - [ Corn.] M- rniriérale, kost- MONANDRE.
bare, welriekende en voor wonden zeer heilzame
Ioiianthe, adj. [Bot.] Met ééne bloem, éénbergbalsem m. in Perzië en elders, welken de oude bloemig, monénthisc h. - Monauthe of MoEgyptenaren bij 't balsemen hunner lijkengebruik- iiauthèine, adj. Met geheel op zich zelf staande
ten, mineralische mumie 1. Gomme, Baurne bloemen, inoncinthisch, monanthémisch.
de ni-, z. v. a. PISSASPHALTE.
[El n.], z. v. a. - Monauthère, adj. Met slechts één stofkolfje,
LARVE. - [ Uort.] Zwart boomwac n.
m a n a n t h é r i 5 cie.
Mómiers, m. p1. [[1. rel.] Spotnaam eener
Monaptère, adj. [H. n.] , beter MONOPTÈRE.
nieuwe pietistische secte in Zwitserland, sedert
Monarchic, f. Alleenheerschappij, éénhoofdige
1813 ontstaan
reqéring f.; - door een' monarch geregeerde staat m.,
Moniifieation , f. [Didact.] Mumie -bereiding. rijk n., monarchie f. M- absolue, lirnitée, onverandering van een lijk tot eene mumie. (fig.) bepaalde, bepaalde m o narchie. - Les rn -s de
Groote vermagering 1. -- Moinifler, v. a. Tot 1' Europe, de rijken of monarchikn van Europa. La
mumie maken, m U m i Ii c d re n. SE MUMIFIER, m- des Assyriens, des Mèdes, het .4ssyrische, Md-
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disc/ic rijk. - Mon archien, in. (dénigr.) [H. de
Francej Aanhanger van de in 1791 afgekondigde
ver1eenwoordigende monarchic, m o n a r c It í s t m.
- illonarehique, adj. Eenhoofdig, alleenheerschend; den monarch of der monarchie eigen of
toegedaan; door een' monarch bestuurd, m o n a rc h a a t, m a n a rch is c h. - Monarchiquequernent, adv. Op monarchale of eenhoofdige
wijze. Monarehiser, V. a. Monarchaal of
eenhoofdig maken; onder de heerschappij van een'
monarch brengen, m a n a rc h is d r en. - Monarefiisme, m. Stelsel n. der alleenheerschappij;
verkleefdheid f. daaraan, monarchjsmus n.
- Monarehiste, ni. Voorstander, aanhanger
der monarchie of eenhoofdige regéring, m 0 fl a r
eh is t. - Eene enkele maal ook als adj. gebruikt:
Un peuple 1fl:, een volk, dat den nionarchalen regéringsvorm voorstaat. - Monareholàtre, f.
(pr. ch=k) [Didact. ] Overdreven vereerder m. der
monarchen. - Monaieholàtrie, f. Vorstenaanbidding; overdreven monarchen -vereering f., het
beschouwen der monarchen als plaatsbekleeders der
godheid op aarde.
Monarde, f. [Bot.] Amerikaansche lipbloern f.
Monarque, in. Alieenheerscher m., hoofd a.
eener monarchie, m a n a r c h m.
Monase, f. [H. a.], z. v. a. BAUBACOU.
Monastère, m. Klooster D. M- d'hommes, de
flues, mannen-, vrouwenklooster. Les premiers
in-s sétaldirent en Egypte, de eerste kloosters
werden in Egypte opgerigt, gevestigd. - Monasticité, 1. [Didact. ] Kloosterstand ni., monnikendom a. —Monastico-gothique, adj. [Diplom.]:
Ecriture ni-, z. v. a. Ecriture monacale, Z. MONACAL. - t Moi.tstIes, m. Kloosterabt m. Monastique, adj. (ook zonder minachtend bijdenkbeeld, vgl. MONAcAL) Den monnik, zijn stand
en levenswfjs betreffend, kloosterlijk: Ordies monastiques, monniken-orden, kloosterorden t. p1.
Discipline m-, kloostertucht f.
Monatil, in. [1-1. fl. Indische paauwfazant of
pluimbosdrager m. M. resplendissant of Lophophore
éclatant , schitterende paauwfazant, een heerlijk
schoone vogel in de bergen van Noord -Indie, welks
kuif en rugvederen als goud, smaragd en sa/fier weêr schijnen, terwijl de staartvederen bruinrood zijn.
Monaule, F. [Mus. anc.] Grieksche fluit f. uit
één stuk. - MONAULE. ,m. Bespeler m. dier fluit.
Mona,at, adj. m. Ednoorig: Chien, Chat m-,
hond ni., kat f. met een oor.
Moiiax, m. [H. n. ] Marylandsch mormeldier fl;
Canadasche of Virginische marmot f.
Monbin, Monbain of Mpondias, m. [Bot.]
Groots pruimboorn m. der Antillen.
Moneayat, m., z. v. a. J3URAT.
Monceau, in. Hoop. stapel m., ordelooze of
toevallige za?nenhooping t. M- de bid, de loin, hoop
koren, hooi a. - Des m-x de marts, de tués,
stapels dooden, gesneuvelden. - Mettre des pierres
en m-, steenen op een' hoop werpen. - (fam.) Avoir
des m-x dune chose, overvloed, volop van iets
hebben. - Greffe en m- of en approche. Z. AP
PROGHE. - t Moneelet, m. (verklw. van monceau) Bergje, heuveltje, hoopje fi.; kleine hoeveelheid I., beetje a.
Mondain, e, adj. Wereldsch, wereldsgezind,
aardsgezind, aan de wereldsche ijdelheden verkleefd;
tot die ijdelheden behoorend: Bomme m-, Femme
m-e, wereldsgezinde man, vrouw. - Plaisirs, Hon
neurs m-, wereldsche. aardsc/ie vermaken a. p1.,
eer f. Parure m-e, wereldsche tool, ijdele opschik m.
(Buiten de leerredenen en de stichtelijke boeken komt
liet woord zelden voor; - als adj. van monde in
den eig. zin, mag men 't nooit gebruiken: men zegt
système da monde en niet systeme mondain). MONDAINS, m. p1. 14'ereldlingen. Les rn-s ne veulent
pas entendre parler de pénitence , de wereldsgezindenwillen niet van boetedoening hooren spreken. [H. a.] Soort van zeer vruchtbare huisduiven f. p1. Moudainernent, adv. ills een wereldling, op wereldsche wijze. Vivre très-m-, zeer wereidsieven. Mondanité, I. Wereldsche ijdelheid; - weredsezindheid f., wereldlust m., zingenot a. Le mépris
g
des m-s, de verachting der weretdsche ij d elheden.
Passer sa vie dans Ia rn-, zijn leven in zinnelfjke
genietingen, in wereldlust doorbrengen. Verkeer a., omgang m. met dewereld, met de groote
-

]

wereld.

MONDE.
Monde, m. Wereld I., heelal a., hemel m. en
aarde f.: Dieu a créë le m-, God heeft de wereld,
hemel en aarde geschapen. - Le in- physique,
mora ] , intellectuel, idéal , de natuurlijke of stoffeljke , zedelijke, verstandeljke , denkbeeldige wereld. - Wereld, aarde f., wereldbol, aardbol, aardkloot m., aardrijk a. ScIon I'Ecriture Dieu créa le
rn- en six jours, volgens de Schrift schiep God de
aarde in zes dagen. Ce has m-, Ce m- sublunaire,
deze beneden wereld, dit ondermaansche. Lan da
In-, het jaar der wereld. Les cinq parties dir m-,
de vijf wereiddeelen. Le centre du m-, het middelpunt des aardbots. Faire le tour du m-, eene
reis om de wereld doen, de wereld omvaren. Le
in- ancien of des anciens, de oude wereld (Europa,
.dzië en Afrika). Le nouveau m-, de nieuwe wereld (Amerika). Le m- nouveau, de aardbol, gelijk wij dien thans kennen. Le in- maritime, de
eilanden-wereld, Australi ë (Oceania). - [Bias.]
Wereldbol m. op de pauselijke tiara en op de kei
M- cintré, omgorde wereldbol (door-zerskon.
een' geheelen dwarsband en een' halven verticalen
band omgeven). M- cioisé, gekruiste wereldbol (met
een kruis er op). - ([am.) Le bout du m-, C'est
Ie bout du rn-, Un coin du m-, Les quatre coins da
al-, Z. BOUT, COIN. - (Loc. prov.) On na pas toutes
ses aises en ce m-, men moet de ongemakken dezer
wereld voor lief nemen. - Venir au in-, ter wereld komen, geboren worden. Etre au rn-, leven,
bestaan. Cesser d'être au rn-, N'étre plus au m-,
sterven, niet nicer leven. Mettre un enfant au ni-,
een kind ter wereld brengen. - Wereld, elke pianeet als bewoond beschouwd: Dieu a semé des rn-s
dans l'espace, God heeft werelden in de ruimte
gezaaid. Chaque étoile dxe occupe probablenient
Ie milieu dun ni-, elke vaste ster beslaat waarschijnlijk het midden eener wereld (is door eene
groote menigte planeten omgeven). - (bij overdrjving) Wereld, groote, digt bevolkte plaats f.: Paris
est an m-, un petit m-. - (öfj uitbreiding) Wereld f., menschdom n., al de menschen; - de menschen
in 't algemeen, het gros der menschen, de meeste
mensc/ien m. pl.; - ook: een zeker aantal menschen, volken: Jesus Christ est Ie Sauveur da in-,
J. C. is de Zali g maker der wereld. Laissons le intel qu'ii est, laat ons de wereld laten, zoo als zij
is. - Le m- chretien, de christenwereld, de gezamenlfjke christenen. - Le m- est bien méchant,
de wereld is, de menschen zijn zeer boos, bedorven.
Sa vie est utile au m-, zijn leven is nuttig voor
de wereld. Tout le m-, iedereen. Tout le in- Ie
dit, sait vette nouvelle, iedereen zegt het, weet dit
nieuws. - (fam.) Ii ne faut pas accuser le mhlghi ement, men moet de menschen niet iigtvaardig
beschuldigen. Se moquer da rn-. zich aan de wereld, aan de menschen, aan hunne praatjes niet
storen. - Ii y avail beaucoup de in-, pea de m-,
pas grand m- it I'Opra, er waren veel menschen,
er was veel volk, weinig volk, niet veel volk in de
opera. - (bij overdrijving) Avoir un rn- d'ennemis sur les bras, een heir van vijanden op zijn'
hals hebben. - (somtijds zelfs van één' persoon gebézigd): N'entrez pas dans son cabinet, ii y a da
m- avec lul, ga met in zijn kabinet, er is iemand
bij hem, hij heeft iemand bij zich. - Volk a., bedienden, dienstboden m. p1.; werkvolk n., werklieden m. Pl. (in die beteekenis meestal met een adj.
pass.), Onderhoorigen , soldaten rn. pl., scheepsvolk a., manschap I., mannen: Congédier tout son
In-, al zijne bedienden wegzenden, afdanken. L'architecte a amend tout son m-, de bouwmeester
heeft al zijn volk, werkvolk, werklieden meêgebragt.
- Les ennernis perdirent trois fois plus de m
que nous, de vijand verloor driemaal meer volk,
manschappen dan wij. Ce capilaine n'avait que
Ia moitié de son m-, deze kapitein had nog maar
de helft van zijn volk, van Zijne manschap. - Ce
bâtiment a tout son m-, dat vaartuig heeft at
zijn volk, scheepsvolk, heeft Zijne equipage of bemanninqvoltallig. Envoyer da m- a terre, volk, een
d eel der bemanning aan wal zenden. Wereld, menscheljke maatschappij f., omgang m.,
verkeer n. in gezelschap, inz. een uitgelezen gezelschap, personen, die de genietingen der weelde, spel,
dans, schouwburg, gezelschappen, ook gezellig onderhoud najagen. Avoir l'expérience da m-, ondervinding van de wereld, van den omgang met
menschen hebben. C'est an homme qui a vu le m-,
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MONDER
qui a Un grand usage, une grande pratique du

m-, 't is een man, die de wereld gezien heeft, die
veel wereidkennis, veel ondervinding heeft opqedaan. Frdquenter Ie beau m-, Ie grand m-, met
de beschaafde, fatsoenlijke, elegante wereld, met
menschen van den eersten rang of met de groote
wereld verkeeren. A son entrée dans Ie m-, bij zijn
intreden in de wereld, bij zijn optreden onder de
mensc/ien of in de zamenlevinq. Mettre qn. dans
Ie m-, iemand in de wereld binnen leiden. Science
du m-, wereld-, menscttenkennis f. Savoir bien le

Mondrain, rn. [Mar.J Heuvel, kleine zandberq aan de kust, kegel rn.
Mone, t. [EI. n. ] Bonte, afrikaansche aap, die
zich door twee witte vlakken ter weirzijde van
den staart onderscheidt, nonnenaap rn, m o n e t.

[simia mona].

Moisédule, t. [H. n.] Vogelgeslacht, waartoe
de kauwen (choucas) behooren.
Snavelwesp f.,
eene asnerikaansche graafwesp.
Moucutéron, m z. v. a. COLON.
Monérin, m. [Hurt.] Soort van perzik t.
In-, son m-, Avoir la science du m-, l'esprit, le
Monet, m. [II. n.] (pop.) Musch f. (moineau).
train do m-, de wereld, zijne wereld kennen, met
I Monétage, in., z. v. a. MONNAYAGE.
menschen weten om te gaan. N'avoir pas de m-, Monétaire, m. [ 1 I. anc.] Muntmeester ni.
Ignorer les choses de ce m-, geen wereldkennis werkman in de munt. MONETAIRE, adj. De munhebben, de gebruiken der zamenleving niet kennen. ten
d: Science m-, muntkennis t. Système
Quitter le m-, Renoneer au m-, Se retirer du ui-, m-, betre^sWlsel
mun
n. Lois m-s, muntwetten 1. pi.
de wereld verlaten, vaarwel zeggen, een stil, afge
Moiiétisatioii, f. Het in omloop brengen (van
zonderd leven gaan leiden. Ii nestplus do m-, hij papier) als geld, uitgifte f. van papiergeld; bepaziet geen menschen meer, leeft stil. U ne volt ling der waarde of den koers van een papiergeld,
11onétiser, v. a. Tegen een'
qu'un certain m-, hij verkeert slechts, paal alleen monetisdlie.
Homme do zékeren koers in omloop brengen (papiergeld); eene
om met zeker slap van menschen.
M-, z. HOMME. II ne faut pas mépriser le petit nominale waarde geven (aan papiergeld).
m-, men moet de kleine wereld, den burgerstand,
Monfrin, m. [Hort.] Soort van perzik t.
de geringere lieden niet verachten. Le m- savant,
MONGE, m. et f. Spaant Monge, f. Non t.
(Loc.
pray.)
de
geleerde,
geletterde
wereld.
lettré,
sche klooslerling m. en 1.
Ainsi va le m-, Ii faut laisser le m- comme 11 est,
Mongolique, adj. [Géogr.j Mongolisch. La
zoo gaat het in de wereld, zoo doen de menschen, race m- of jaune, het mongoolsche of gele mendat is zoo '5 werelds loop; men moet de wereld schenras.
haren loop laten. C'est le m- renversé, dat is
Mongosis, m. [H. n.] Bruine of wollige maki,
de verkeerde wereld. Ii doit b Dieu et nu m- hij mongoe of mongoes m., een indische aap.
is Jan en alleman geld schuldig, hij zit tol over de
Mongal, m. [H. n.] Soort van jerboa of egypooren in schulden. Cela est, Cela va le mieux do tische springmuis t.
t litonial, e, adj., z. v. a. MONACAL. MOm-, dat is opperbest, dal pant overheerlijk. Nous
sommes le mieux do in- ensemble, wij staan met NIALE, f. [Droit. can.] Non t.
elkander op den besten voet, wij zijn witte vrienMoiiilaire, adj. [I-I. n ] Rozekrans- of halsden. Je donnerais tout au m- pour avoir cela, snoervormig. Mon il icorne, adj. [F!. n.] Met
ik zou alles ter wereld, al wat Ik heb, willen ge- rozekransvormige voelsprieten.
Monilifère,
ven om dat te bezitten. On dit de lui tout le Men Moiiiligère, adj. [H. n., Bot.] Een' rozekrans
Moniliforine, Moni li olde, adj.
do m-, men spreekt alle mogelijk goed van hem. dragend.
Le meilleur Ii-, La meilleure chose du rn- de [H. n., Bot.] Rozekransvormig.
Elle Is
beste mensch, het beste ding ter wereld.
Moniti, m., •e, t. Aap m., apin t.
(fig.)
épousê Un homme de par le rn- que je ne nam- Leeljk, terugstootend mensch n.
raadmerai pas, zij is met zeker iemand getrouwd, dien
Verinaner,
waarschuwer,
Motilteur, m.
ik niet zal noemen.L'autre m-, de andere we- gever, herinneraar. Schoolhelper, leerling, die
veld, het toekomend leven.(pop.) Aller dans met liet onderwijs van een zeker getal zijner medel'autre m-, naar de andere wereld gaan, sterven. scholieren belast is (in de scholen van t wederkeeTitel van zdkere
(tam.) De quel m- venez-vous, uit welke we- rig onderwijs), m ó n i t o r m
reld komt pij van daan? (tot iemand, die onbekend dagbladen, inz. het o(scille fransche regérinasbiad
schijnt met hetgeen ieder weet). (fig. et fam.) (moniteur universel), moniteur m.
[I-I. n.]
C'est un homme de lautre in-, 't is een mensch Moeras-hagedis t. (waarvan men vroeger geloofde,
uit eene andere wereld (van iemand, wiens levens- dat zij door een zacht gefluit den mensch voor de
wijze, gebruiken, denkwijze enz. niet met zijn' tijd nabijheid des krokodils waarschuwde) (ook sauvestrooken). Dire des clioses de lautre in-, vreemde, garde en souffleur geheeten). Monition, t.
onçjeloofeljke dinqen vertellen. Depuis qu'il a cessé [H. ecci.] Waarschuwing, bedreiging met den
d'être malade, ii se croit dans un autre in-, sedert kerkban, monjtie f.
Monitoire, m. (of als
hij niet meer ziek is, meent hij in eene andere adj. Lettre m-) lierinnerings- of vermaningsbriefm.
wereld te zijn. [Bot.] Japansch honds- of kweek- (tot openbaring van den bedrijver cener misdaad),
gras n. met aarvormiqe bloesems. [I-I. n. ] Ge- monitdrium n.
Monitorial, e, adj. Den
vlekte stekelbuik of vierland m. (tétrodon)
vermaningsbrief betreffend; in den vorm van zulk
[Papet.] Grand m-, zékere groote papiersoort.
een' brief, moni tori aal.
Monitrice, t.
MONDE adj. (alleen in den bijbelstijl) Rein, zui- Raadgeefster, vermaanster t.
ver: Les animaux rn-s et immondes, de reine en
Mouj oh m. [Bot.] Amnerikaansche bornagieonreine dieren n. p1. (vgl. IMMONDE).
plant. varronia t.
Monder, v. a. Reiniqen, zuiveren, pellen, schilMonki, m. [ [i. n.] z. v. a. SAlMon.
len: M- de l'orge, des arnandes, perst pellen. amanMoniaae, m. [Cout.] Opbrengst 1. voor 't gedelen schillen.
Regt,
[léd.J M- une plaie, eene wond bruik von den heeren -molen, maalregt n.
reinigen (mondifier). SE MONDER, V. pr. Gezui- dat de kooplieden aan den keer betaalden voor 't
verd, gepeld worden: Large se monde, de perst houden van jaarmarkt op zijn grondgebied.
wordt gepeld. Une plaie dolt se rn- souvent, eene
Monnaie, t. .Want, muntspecie, specie, klmwond moet dikwijls gezuiverd worden. Het part. kende munt f. geld, gereed geld, muntstuk n.,
passi is ook adj.: De l'orge rnondi, gepelde gerst f. muntstukken n. p1. M- dor, d'at'gent, gouden, zil
Do café in-, aftreksel n. van roene koffijboonen. veren munt. M- de cuivre, de MUon, koperen munt,
t Mondicité, f. Reinheid,' zuiverheid, zinde- kopergeld n. Fausse m-, M- altirée, valsche, verMondificatif, valschte munt. M- tourree met goud of zilver
lijkheid f. (puretd, propretd).
ive, adj. [MédJ Zuiverend, reinigend: Remède overtrokken muntstuk n. Faible, Forte m-, ligt,
m-, of als subs . MONDIFIcLTIF, in. Zuiverend, zwaar geld. M- nu dessous da titre, geld beneden
reinigend geneesmiddel n.
Mondification, t. 't gehalte. Battre m-. Z. B4TTRE (ook fig.), FiiP
Reiniging, zuivering 1. Moudifler, v. a. Reini- PER. Papier m-, papieren geld, papiergeld. M- de
gen, zuiveren, schoonmaken (wonden, zweren, enz.) compte, fictive of imaginaire, rekenmunt, ingeSE MONDIFIER, v. pr. Gereinigd worden: Cette beelde munt. ( Loc. prov.) Payer de (en) même m-,
plale ne se mondifie pas facilement, die wond Rendre, Donner Is go. Ia m- de sa pièce, met gelaat zich niet gemakkelijk reinigen.
Het part. lijke munt betalen, betaald zettei. Ii terait de la
passé is ook adj.: Plaie mondifiue, gereinigde, ge- tausse in- pour lui, hij zoude alles voor hem mazuiverde wond 1.
gen. Z. ook DÉCifiE. M- fait tout, 't geld regeert de
Mondique, T. [Minêr.] Wit arsenikkies n., wereld, 't geld, dat stom is, maakt regt, wat krom
steenachtige zelfstandigheid in de tinertsen.
is. Payer qn. en m- de singe, en m- de cordelier.
Mondo, m. [Bot.] Japansche meibloem f.
Z. CAMBADE. 11 nest que clsangeur pour se con-

,

-

--

,

-

-

-

-

-

--

-

-

--

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

,

,

-

-

-

-

,

-

--

-

,

.

-

-

-

-

-

44 841MOMAIERIE

-

MONOMÈNFJ

e

naltre en m-, die man schijnt zeer knap in onzuivere zaken te wezen. - M- de baroche, ding van
weinig waarde, dat men in plaats van geld geeft.
- Klein geld, klein zilvergeld, kopergeld; waarde
van een geldstuk in kleinere munt. N'avoir pas de
m- SUF SO!, geen klein geld bij zich hebben. N'avez
VOUS pas la m- dun florin, hebt ge geen gulden
klein geld? kunt ge mij niet een gulden wisselen?
- Munt f., muntgebouw n. , plaats, waar 't geld
geslagen wordt. - [Bot.] (pop.), z. v. a. LUNA I RE.
- M- du pape, z. V. a. LYS1MACHIE. - [ EL n. ]
M- de GUinëe, Z. V. a. CAUR1S. M- de pierre, Mdu diable, M- numismale. steen-, duivelsmunt f.,
naam van fossiele zee-producten, die naar munten
gelijken.
Monnaierie, f. Werkplaats f. der munters;
plaats, waar de stempel geslagen wordt.
Monnayage, m. liet munten, het muntslaan.

iltonodactyle, adj. [H. n.] Eenteenig. Monodeiphe, adj. [H. n. ] Met slechts eene baarmoeder. - Monodendron, in. Uit een' enkelen
boomstam gemaakte schuit t. - Monodie, t.
[Ant.] Eenstemmig gezang n. met begeleiding der
her. - ..411eenspraak t. inde treurspelen. - Soort
van eenstemmig klaaglied n. - Monodon, in.
H. n.], z. v. a. NARVAL. - Monodonte, adj.
H. n.j Eentandig (van schelpen). - Monodyname, adj. [Bot.] Met éénen langeren meeldraad.
Moiicecie, t. [Bot.] Klasse der eenhuizige planten met gescheidene mannelijke en vrouwelijke
bloemen op éénen stam (de 21e klasse van Linneles),
eenhuizigen t. pl., m o a o c i a n. p1. - Monceciqite, adj. Eenhuizig.
Monogaiiie , adj. Slechts eenmaal gehuwd,
monogdmisch. - [ H. n. ] Animal in-, dier,
dat slechts met één voorwerp paart. - [Bot.]
- Z. BRASSAGE.
Plante in-, plant, welker bloemen allen van 't zelfde
Monnayer, V. a. Munten, munt slaan, geld geslacht zijn, plant met enkelvoudige bloemen. slaan, geld stempelen. - Het part. passé is ook MONOGAME, in. et t. Hij of zij, die na den dood
dei eerste huwelijks-wederhelft qeene tweede neemt
adj.: Argent monnayé, gemunt zilver n.
meent te mogen nemen, m 0 n 0 ga m is t m. en f.
Monnayère, f. [Bot.] , Z. NUMMULAIRE, CHASSEof
- Monogamie, t. Enkelvoudige, niet herhaalde
BOSSES.
Monnayenr, m. Munter m. Faux m-, valsche echt in., eeninannerij, eenwfjverij, m o n o g a mie t.
munter. - (Loc. prov.) Ii nest que ni- pour se (in tegenstelling met p 0 lyga in i e). - [Bot.]
connaltre en tdllon, z. v. a. I 1 nest que changeur Plantenklasse f. met enkelvoudige bloemen. - Monoamique, adj., z. V. a. MONOGAME. - Mopour se connaltre en monnaie, Z. MONNAIE.
t Moiinéage, m., z. v. a. 3IONNAY4AIE. - nogamite, in. et f., z. v. a. MONOGAME.
Oud heerenregt ii. op de munt. (PECHEUR. Monogastrique, adj. [H. n.] Met éénen buik,
Monnier, M. [FL n.j (pop.), Z. V. a. MARTIN- met dine maag. - Monogère, adj. [Didact.
Monobaphie, t. DicIact.j Eenkleurigheid f. Eenig in zijne soort. - Monoiénie, t. [H. n.
- Monobase, adj. [Min e r.] Met maar één ..411eenteting, zelfvoortbrenging t - Mononi
grondvlak.
adj. [Minér.], z. v. a. HOMOGENE. - Mo.-que,
Monn"arpe, adj. [Bot.] Met ééne vrucht. - nogomphe, adj. [H. n.] Eentandig (van zekere
Monoearpien, ne, adj. Bot.] Slechts éénmaal infusie-diertjes. - Monoianin.atiqne, adj.
vrucht dragend. - Monocentre, Monocen- Het monogram of naamcijfer betreffend, -m a n otride, ni. [U. n.] , z. v. a. LEPISACANTHE. - graminétis,ch. - Monogranime, in. IneenMonoeéVhale, adj. [Anat.] Slechts één hoofd gevlochten letters t. p1. van eenen naam hij onder(op twee ligchamen) hebbend, eenhoofdig. - [Bot.] teekeningen, ook op signetten, oude schilderijen,
Met slechts één bloenshoo[d. - Monocéphalie, t. enz., naamtrek m., naamcijfer, in 0 n 0 g r a m n.
[Anat.] Eenhoofdigheid (als misgeboorte). - Mo- Bij de Ouden: iedere eenvoudige omtrek in. of
uoeèie, adj. [1-I. n. ] Met slechts éénen horen. - eenvoudige teekening t. - Monographe, in.
[ Didact.] Schrijver eener monoqeaphie, ni o n aMONOCERE of MONOGÉROS, M. [U. n.] Eenhoren in.,
-

een dier van twijfelachtig bestaan; ook de naam,

graaph

m. - Ook adj.: Auteur in-. - Mono-

dien men aan den rhinoceros, aan den narwal, aan graphic, t. Beschrijving van een enkel geslacht
den paradijsvogel, aan verscheidene visschen, aan of eene enkele soort (planten, dieren, enz.); verenkele kevers en sommige schelpen heeft gegeven. - handeling over een enkel of bijzonder onderwerp,
[AStr.] Een/toren, zuidelijk sterrebeeld tusschen den monographie f. - Monographique, adj.
Tot zulk eene beschrijving hehoorend, die betreffend,
Grooten en den Kleinen Hond. - Monocer
que, in. [H. nl Soort van infusie-diertje n. - monogréphisch.—Monotyne,adj. [Bot.]
Monoehile, adj. [IT. n. ] Eenhoevig. - Mono- Eenwijvig, eenstijlig, met één stijltje of stampertje,
chiamydé, e, adj. [Bot.] Met slechts één bloem- m a n o gy'ni sc h. - Monogynie, t. Eenwijvighulsel. Monochorde, in., Z. MON000RDE. - heid f. - .lfdeeiing van sommige klassen in 't stelMonoehroé, e, Monochroïte, adj. [Didact.] sel van Linne42s, waartoe de planten met één stamEenkleurig. - Monoehroivate of Mono- pertje behooren, eenwijvigen f. pl. , m 0 n 0 g y'chrome, adj. Eenkleurig Ueschilderd: Tableau nia n. p1. - Monogyniqiie, adj., z. v. a.
in-. - MONOCHROMATE, MONOCHROME, rn In déne MONOGYNE.
Monohiste, adj. [Anat.] Uit slechts één weefkleur geschilderd voorwerp fl., eenkleurige schilderij, monochröma, monochroom n. —Mo- sel bestaand. - Monohydrate, m [Chum.] Eernochromatique, adj., z. v. a. MONOCHROMATE. ste der hydraten van eene stof, welke er verschei- Monocle, m. Vergrootglas n. voor één Oog. dene vormt. - Monohydriqi.e, adj. Slechts één
- [Chir.] , z. MONOCULE. - [ H. n. ] Schildvloo f., deelwaterstof bevattend. - Monohyle, adj. [H. n.]
eenoog ii. - MONOCLE. adj. Eenooqig. - Mono- Uit eene enkele gelijkaardige stof bestaand.
Monolamig iie, adj. [Pharm.] Uit slechts dine
dine, adj. [Bot.] Met tweeslachtige bloemen. I Monocolon. in. [Anat.], z. v. a. RECTUM. - stof bestaande (van eene artsenij). ---Monoique,
Moiiocolorado, in. [H. n.], z. v. a. ALOUATE. adj. [Bot.] Eenhuizig, van de klasse der monwcia
- Monocondyle of Monocondyl lon, m. of eenhuizigen.
Monolitlie, adj. [Scuip., Arch.] Uit éénen
[Diplorn.] Verkorting t. —Monocorde, m. [Mus.]
Toonmeter nI., werktuig met ééne snaar, met be- steen. monolithisch. Statue in-, standbeeld uit
weegbare kam en indeelingen, om daaraan de hoogte één' steenblok. - MONOLITHE, m. Kunstvoorwerp n.
en diepte der toonen te bepalen, m 0 fl 0 C h 6 r- uit één blok steen, m a n a 1 i t h in. - Monolodi u m n. - Eensnarig speeltuig ii. - Monoco- gique, adj. Alleensprekend, in den vorm van een
tylédone, adj. [Bot.] Met eenlobbig zaad. - zeifjesprek, m o not ö gis c h. - Monologue, m.
Alleenspraak t. inz. OP het tooneel, m a n 0 1 0 0 g in.
BIONOCOTYLhDONES, in. p1. Planten, welker zaad
slechts ééne zaad!ob heeft, mono kotyled Onen t. - Monolope, m., z. v. a. CONIE.
Monomachie, t. [Any. ju r.], z. v. a. DUEL.
p1. -- Monocotylédonle, f. Eentobbigheid f.
Monomane, Monoinaniaque, adj. [Mid.]
van 't zaad. - Monoerome, adj. et subst. z.
MONOCHROMÈ. - Monoeroton, in. [Ant.] Paar- Met monomanie bekebd. - MONOMANE, MONOMAtuig n. met éëne rij roeibanken. - Monoculaire, MAQUE, m. et t. Waanzinnige in. en t. omtrent
adj. [H. n. ] Eenoogig. - Monocule, m. [Chir.] een enkel voorwerp. lijder in., lijderes 1. aan een
Eenoogi.q verband n. (waarmede slechts één oog vaststaand denkbeeld (idée dxe), monom a an in.
bedekt wordt). - [Opt.], z. v. a. LOUPE, LOR- en f. - Monomanie, t. De op een enkel voorGNETTE. - Monoculiste, in. (burl.) Eenoogige, werp gerigte waanzinnigheid t., vaststaand denkeenoog. cykloop in. - Monocuilture, t. [Didact] beeld vi. als zieiskrankte, m o n om a a ie t. - OverUitsluitende aanbouw m.. monopolie n. van aan- dreven zucht t. tot eenzaamheid. - Monóme, in.
bouw. - Monocycle, adj. [Didact.] Slechts één' [Algèb.] Enkelvoudige grootheid f. - Monomène, adj. [H. n.] Eendeelig, enkelvoudig. kring beschrijvend.
-.
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Monomérosome, adj. [H. n.] Met een uit één adj. [Anat.] Slechts één uhf voor twee hoofden
stuk bestaand lijf (van insecten) - Monornètre, hebbend. - Monospeirnatiqiie, Monosper
Mouoinétriqiie, adj. [Litt.] Eenmalig, m o no- nie, Monospei-miqne, eidj. [Bot.] Eenzadiq,
m é t r i 5 c ii. - MONOMETRE , M. Vers n., dat maar eene zaadkorrel dragend. - Monosper
slechts uit één lid bestaat, b. v. een tweevoetig nile, I. [Bot.] Eenzadigheid f. - Motiostajambisch of trochceïsch vers, m o n o m é t e r in. - ehyé, e, adj. [Bot.] ]I'Iet in eene enkele car verMonomyaires, im p1. [1:!. ni Schelpdieren a. eeni.qde bloemen. - Monostiehe, m. [Lilt.]
p1. met eene enkele sluitspier. - Monon.yce, in. Eenregelig vers of opschrift, dichtslukje van één
vers, monOsticlion a. - Ook als adj.: [Minér.j
[Bot.] Bladzwam II.
Monopagie ofUoiiopégie, f. [Mid.] Hoofd- Cristal n:i-, kristal n. met ééne rij facetten om de
pijn, die zich enkel tot eene plek bepaalt, zonder van basis. - Monostome, adj. [H. n. ] Eenmondig,
plaats te veranderen, plaatselijke hoofdpijn f. - met éénen mond of ééne opening. - Als .sub.ct. m.
Monope, adj. [Didact.] Eenoogig. - Mono- Eenmondige ingewandsworm ni. -- Monostyle,
pèdt, adj., Z. MONOPODE. - Monopégie, f., z. adj. [Bot. I Met maai' één stijltje of slainpertje. Monosyllabe , in. [ Gram. ] Eenlettergrepig
MONOPAGIE. - Moiiopéi-ianthé. e, wij. [Bot.]
Met enkelvoudig bloemhalsei. - Monopérigyne, woord a. - Ook als adj.: Mot in-. - Monosyladj. [Bot.] Met eenlobbiq zaad en rondom den labiquie, ad.j.: Vers m- , vers a. van eenletterstamper staande meeldraden. - Monoperson
repige woorden.; ook: eenlettergrepig vers n. , versnel, le, wij., liever UMPERSONNEL. - Mono- regel m. van ééne lettergreep. - Motiosylla
pétale, adj. [Bot.] Eenbiaderig, met één bloem- bisine, m. Het spreken met eenlettergrepige woorblad, enonopetálisch. - MonopétaHe, f. den, het kort bescheid geven.
Eenbladerigheid f. - Monophage, adj. [Diclact.]
Monathalame, adj. [H. a ] Met maar émne
Alleenetend. - Als subst. rn. en t. dlleeneter rn., holte (van eenschalige schelpen). - Monothé-eetster f. - Monophagie, f. JMédj Ziekte, ique, adj. in éénen God geloovend, op dat geloof
waarbij men slechts voor ééne sp]jS smaak heeft; gegrond, monotheistisch. - Monothélsleefregel m., waarbij men niet meer dan ééne soort me, m. Vereering f. van een' eenigen Gad, m 0van spfjs nuttigt. - Monophioge, iii. Naam noth eisinus a - Motiothélste, in. cl f. 1 tij
eener sterk lichtende lamp f. - Moiiophthaline, Q( zij, die slechts éénen God vereert, in on o th é
adj. [Didact.] Eenoogig. - MONOPHTIIALME. Lu. is t in. en t. - Als adj. z. v. a. MONOTHEIQUE. [Chir.] Verband a. voor één oog (monocule). - Monothèle, adj. Bot.] Met maar één' vrucht[H. n. ] Eenooç in., een oos t indische visch. - Mo- knoop. - Monothélisme, m. [U. rel.] Leer f.
uoptiylle, adj. [Bot.] Eenbladerig. - Mono- eener christen -secte der 7o eeuw. die in Christus
physisnie, m. [H. rel.] Gevoelen (Ier monophy- slechts éénen wil aannam, moo a th e leti .r m us a.
stelen, monophysismus a. - Monophysi
- Monothélites, m. p1. Aanhangers dier leer,
tes, m. p1. Voormalige christen -secte f., die in monothet?eten m. p1. - Monothyi-e, mij.
den persoon van Christus slechts éénc natuur aan- [H. n. ] Eenschali.q (van schelpen). - Moiiotinam, mono physieten in. p1. - Monophyte, gre, in., z. DownILoN. - Monotone, adj. Eenadj. [Bot.] Plante in-, plant 1., waarvan men niet toonig; eenvormig, langwijlig, vervelend. Chant in-,
meer dan ééne soort kent. Monopleiirobran- centoonig gezang a. Bruit m-, eenloonig geluid n.
else, adj. [H. n. ] Slechts aan ééne zijde kieuwen (bij uitbreiding) Acteur, Orateur ni-, eentoonig
hebbend. - Monopode, adj. [H. a.] Eenvoetig. tooneelspeler, redenaar in. -- ( fi g.) Vie in-, eentoonig, eenvormig leven a. Plaisir m-, eentoonig,
- MONOPODE, M. [Ant.] Tafel t. met één' voet. [Anat.] Eenvoeter in., misgeboorte f. met één' voet langwijlig, vervélend vermaak n. - [Pemnt. ] Ta_:_ Monopole, in. .4 11 eenhandel, uitsluitende han- bleau in-, schilderij van één toon en kleur, zonder
uitdrukking. - [ M ud. ] Fièvre in-, eenparige
del en., het regt, van wege den staat aan iemand
gegeven om uitsluitend en alleen een' zekeren han- koorts f. (die van 't begin tot het einde (lenzelfden
del of eene fabrikalie uit te oefenen (ook wel van graad van kracht behoudt). - - Monofogiésommige andere voorreyten gebézigil), m o n o p ó- nient, adv. Op eentoonige wijze. - Monotoli e a. - Dwangkoop, warenopkoop m., overeen- nie, f. Eentoonigheid; - eenvormigheid, lanijwijkomst tusschen kooplieden om zékere in groote ligheid, eenzeivijlieid f. Ce prédicateur na point
hoeveelheid opgekochte waren slechts tegen een' d'in fl exion de voix, c'est one m- perpétuelle, deze
door hen bepaalden pr ij s af te léveren. - ( fig.) predikant heeft qeene steinbuiqing. 't is eene gm/uCet écrivain semble s'ètre réservé le rn- de I'mripe eentooniqheid. - (fig.) Ce poème a de la m-,
jure et de Ja calorniiie, die schrijver schijnt zich dit (liChtStUk is eentoonip, heeft qeene afwisseling.
het monopolie of uitsluitend reqt voorbehouden te Sa vie est dune m- ennuyeuse, zijn leven is verhebben om anderen te honen en te lasteren. - Mo- vélemi, eenzelci'. - Monoti'èmes, in. »t. [I-I. n. ]
nopoler, v. a. , doorgaans MONOPOLISER. - Mo- Dieren n. pi., die slechts émne opening voor 't lozen
nopolenr, In. illeenhandelaar, met een mono- van de uitwerpselen en van 't zaad hebben. - Mopolie bevoorregle, m on a p 0 Ii st; - ook: op/coo- notriglyphe, in. 1 Arch.] Ruimte f. van iënen
per ni. - Monopolisant, e, a dj. Den alleen- tr?olypli en twee metopen lussc/ien twee dorische
handel drijvend, een monopolie bezittend. - Mo- kolommen, monotriglyph, m. - Monotronopoliser, V. a. Iets tot eten alleenhandel beper- niétriqne, mij [Minér. ] Met vier assen, can
ken; een monopolie drijven, m 0 a 0 p o Ii 5 ér en. welke drie aan elkander qelijlc zijn (von kristallen).
- Monopoliste, in. Voorstander des alleenhan- -. Monotype, adj. [U. ii.] N(IO1 énen ty/)Us of
clels of der monopolien, m o n o p o i j s t m.; ook grondvorm gevormd, in on a ty'pis cli..
Z. V. 0. MONOPOLEIJR - Monopse, adj. [I I. n. ]
Monoxyle , adj.: Barque in-, of als subst.
Eenoogig. -- Monopsie, t. Eenoogigheid f. - MONOXYiE. M. Uit éénen, booinstam gemaakt vaar Moiioptère, adj. [H. n.j Eenvinnio. tuig, inonOxylon n.
PTÈRE, M. [Arch. ace.] Ronrie , op ééne zuilenrij
Moiis m. ( pr. monce) Minachtende verkorting
rustende tempel in - Monoptérygien, ate, van Monsieur: Mijnheer in., heertje a.
adj. [H. n. ] Eenvinniq, met rene enkele rugvin.
Monseigneur, m. Eertitel in. der personen
- [Bot.] Semence ni-ne, eennleuqelig zaad a. - van aanzienlijke geboorte of waardigheid, zoo als
Monoptote, m. [Gram.] Onverbuigbaar, door van groothertogen, hertogen, aartsbisschoppen en
alle naainvallen heen onveranderlijk woord, m o- bisschoppen, gevolmaaligde afgezanten, ook van de
noplélon n - Monopyrène, adj. [Bot.] Met maarschalken van Frankrijk (als men hunne waareene enkele kern of pit.
dilbeid er niet hijcocqt; anders zegt men: MonMono-rabon , m. I H. a.] kort.ctaartioe aap m. sieur le naiéchal); weleer ook, op zich zelven gevan 't geslacht der sakis. - Monorchide, cdi. bi'uikl, de titel des douph?ns of troonsopcol:ers
[Anat.) Slechts één' teelbal hebbend. - Monor. von Frankrijk; Ilooqedelpeboren. LIooge(lelrestrene
ehis , m. (pr. cIi=k) Iemand, die mair één' Heer, Monseigneur. - Donnerdu ui- h qn.,
teelbol heeft, m o n o r c h i e t m. (ook monorchide Trailer qn. tie m-, monseiqneu legen iemand
peheeten). - [Rot.] Soort van standelkruid n. - spelen, iemand met monseigneur aanspreken. U onorliynque, adj. [H. n.j Eensnaveliq. - (P/ar. Messeigneu rs, weleer ook wel Nosseigneurs.)
Monoiiine, 1. [Litt.] Eenrjjm n., dichtstukje In diecenlaal: breekijzer voor sloten.Monselmei maar één rjm..
gneairie, f. (iron.), z. V. a. SEIGNEIJRIE. lionMonosél)ale, adj. [Bot.] Met eenen kelk uit seigneuriser, V a. (pl (i /c.) Iemand den titel
één stuk. - Monositie, 1. (pr. t=e) 1ThI
vanMonseirveur, van 1-1oogedelgeboren of gestrenge
Het slechts eenmaal daags eten. - Monosonie, geven. - SE MONSEIGNEURI.SER, v. pr. Den grooten
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îinjew of heer spelen. - Den titel van monseigneur
aannemen. - Elkander den tile l van monseigneur
geven.
Monsieur, m. (pr. mo- ei .eu) Beleefdheidstitel
voor mannelijke personen, Mijnheer. - Titel, dien
men in de middeleeuwen aan den paus en de heiligen, en aan de koningen van Frankrijk tot onder
de Vawis gaf; - op zich zelven gebruikt was 't
weleer ook de titel van den oudsten broeder (les
konings van Frankrijk. - Plur. Messieurs (pr. mé
Mijne heeren. - Donner du m- á qn.,-cleu)
Mijnheer tegen iemand spelen, iemand Mijnheer
noemen. - Titel, dien de bedienden den heer des
huizes geven: M- est sort!, ijnheer is uitgegaan.
- (Loc. prov.) M- vaut l ien madame, z. DiADAmE.
- Ieder man, wiens taal en manieren eenige opvoeding te kennen geven, keer. Un m- est venu
vous demander, er is een beer naar u komen vragen. Appelez ces messieurs, roep die lieeren. (pop.) Faire Ie m-, Faire bien Ie m-, den keer,
ter deeg den keer uithangen. Devenir gros m-,
een groot heer worden, fortuin maken. C'est un
beau ni-, hij is netjes gekleed. C'est un vilain m-,
't is een onverdrageljk, een norsch, terugstootend
mensck. - [ Hort.] Prune de m-, heerenpruim,
soort van ronde, fraai paarsclie pruim f. - Ook
als adj. van de kleur gebdzigd; Une robe prune
de m-.
Monson, m., liever MOUSSON.
Moiisoue, t. [Bot.] Monsonia f., soort van
geranium van de Kaap.
t Monstier, m. Klooster 0.; kerk f. (later
heeft men moustier en moutier gezegd).
Monstre, m. Monster, gedrogt, wanschepsel,
schrikdier n., misgeboorte f.; in 't algemeen: afwijking der natuur in hare bewerktuigde voortbrengselen; - bij overdrijving: leelijk schepsel n;
wreed, ontaard mensch m. Un rn- a deux têtes,
een monster, wanschepsel met twee hoofden. M
mann, zeemonster, zeegedrogt. Ii y a des rn-s dans
les fleurs, dans les fruits, er zjn misvormingen
hij de bloemen, de vruchten, enz. - Cette femme
est un m-, un m- de laideur, die vrouw is afzigtelijk leelik, is een monster van leeljkheid. - ( fig.)
La discorde est un m- odieux, sanguinaire, de
tweedragt is een verfoeijelijk, bloeddorstig monster.
- INdron ëtait un m-, Nero was een monster. (pop.) C'est un m- de nature, 't is een onmensch,
een monster der natuur (van een' wreedaardig'
mensch). C'est on m- d'ingratitude, d'avarice, etc.,
't is een monster van ondankbaarheid, gierigheid,
enz. - (poit.) Les rn-s des bois, de verscheurende
wouddieren. Les rn-s marins, de cetaceen of walvischsoorten f. p1., de groote zeedieren n. p1. On a seri des m-s, men heeft ongemeen groote
visschen, monsters van visschen opgedischt. - ( fig.)
Se faire un rn- de qc., zich verbeelden, dat iets
hoogst moeijeijjk, onaangenaam is. - [ Hort.] M- dou
bie, simple, namen van twee tulpsoorten. M- pale,
soort van anjelier ni. -- [Tech.j Soort van schaar 1.
met (jroote, lange ooqen. - (iron.) Zeer klein
schaartje.
I MONSTRE, adj. (lam.) Buitengemeen
groot of talrijk, ontzagpeljk, kolossaal, monster.
Un concert rn-, een monster-concert, zeer talrijk
concert; ook: een uit zeer vele muzijkstukken bestaand concert it. Diner ni-, een monster-d I a ë n.
- [[-1. mi l.] Mortier rn-, monstermortier m. (door
de Franschen bij 't beschieten der citadel van Antwerpen in 1 83 gebruikt). - Moiistrueusetnent,
ode. Op monsterachtige, gedroqteljke, afschuwelijke
wijze. - Motistrneux, eiise, adj Monsterachtip, uanstallig, misvormd, gedrogteljk, wanschapen; tegennatuurlijk ; zeer leeljk, afschuwelijk,
schrikkeljk, monstrueus, monstreus. Enfant
m-, wanschapen, gedrogteljk kind n., wanvrucht f.
- Accouplement m-, tegennatuurlijke paring of
koppeling f. - ( fig.) Association m-euse diddes,
onnatuurlijke zamenvoe Ing van denkbeelden. homme dune grosseur m-euse, mensch van monsterachtipe, verbazende dikte. - Avarice rn-cow,
afschuwelijke gierigheid f. Crime m- , ijselijke, hemeltergende misdaad f. - [Bias.] Animal rn-, monster, monsterdier n., dat Of geheel hersenschimmig
is, Of ligehaarosdeelen heeft, die het van de natuur
vreemd zijn: Dragon rn-, monsterdraak m.. draak
met een' baard, die uit een' bundel slangen bestaat. MONSTRUEUX, M. [Hort.] Zékere perziksoart f. Monstruosité, f. Monsterachtigheid, gedrogte-
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ljkheid, wanschapenheid, wanstaltigheid, misvorming, misvormdheid, afwijking van de natuur,
monstruositeit f. La rn- de cette tête, de
son ventre, de wanstaltigheid van dat hoofd, van
zijn' buik. - Toutes les fleurs doubles, triples
soot des m-s, alle dubbele, drievoudige bloemen zijn
afwijkingen. - C'est one rn-, 't is een wanschepset, een monster-product, iets geheel buitengewoon:.
(fig.) La rn- de son crime, de afschuwelijkheid
zijner misdaad.
Mont, rn. [Gêogr.] Berg in. , inz. een op zich
zelven staande berg, een bergtop, die zich te midden eener keten of groep verheft ('in proza zelden
in zijne eig. beteekenis gebruikt dan gevolgd door
een' eigennaam en zonder 't voorzetsel de). Sur ces
rn-s entourés dune éternelle glace, op die met
eeuwig ijs omgeven bergen. - Le m- Blanc,
de Mont-Blanc of Witte berg. Le m- Etna, de
berg Etna. Les rn-s P rénées , het Pyrenilsche
gebergte, de Pyrenden. - (poét.) Le double rn-,
Le rn- sacré, de Parnassus of Parnas(nu Lyakoera).
- (Prov.) Cbaque in- a son vallon, of 11 ny a
point de rnontagne sans vallée. elke berg heeft
zijn dat, alle leed heeft zijn lief, alles heeft zijn
voor en tegen, zijne eigen geaardheid. - (Loc. prov.)
Prorneltre des rn-s dor, rn-s et rnerveilles a qo.,
MERVEILLE. - fam. en bij overdrijving) Cda
lui coûte des rn- dor, dat kost hem bergen goud,
ontzettend veel geld. - z. ook PAGNOTE. - M- dc
piétë, berg van barmhartigheid, naam van inrigtingen, waarbij men op pand en tegen interest qel4
leent, bank van leening, beleenbank f., lombard m. [Anat.] M- ([tlontagne, Eminence) de S/Onus, venusberg, venusheuvel. - {Cbirom.j Naam der kleine
verhevenheden aan den wortel der vingers in de
handpalm. - M- joie, M- jou, M- rachet, ti
voyau, z. lager in de alphabetische volgorde. MONTS, in. p1. (zonder nadere bepaling gebézigd)
De Alpen: Au delh des in-, aan gene zijde der
bergen, der Alpen. - t a MONT, bc. ode. Naar
boven. - PAR MONTS ET PAR VAUX. toe. ar/v. Naar
alle rigtingen, naar alle zijden, overal. Chercher
qn. par m- et par vaux, iemand overal, in alle
rigtingen zoeken.
Moiitagasse, f. [H. n. (pop.), Z. PIE -aJuEdHE.
Montage, rn. Het opdragen, optrekken, ophijschen of opbrengen, het naar boven werken van
hout, koren, ens.); - het loon daarvoor. - [Navig.
Het opvaren, opwerken (der vaartuigen in eene
rivier). - [Mat-.] Le m- du petit fond, het stellen
of inbrengen der vrangen, van de opvullingsspanten, het opbrengen van 't vlak. - [Tech.] Le mdo métier, het stellen, het klaarmaken of toeriqten
van 't weefgetouw.
(fig. et pop.) C'est on inde coup, of enkel C'est un in-, ' t is eene doorgestoken kaart, een strik, eene bedriegerij.
Montagnard, e, adj. De bergen bewonend:
Peuples m-s, bergvolken n. p1. Aniniaux in-s,
bergdieren n. p1. - De bergbewoners betreffend:
Costume in-, kleedij der bergbewoners. Moeurs
me-s, zeden f. p1. der bergvolken. - Als subst.:
C'est un m-, 't is een bergbewoner. Les m-s, de
bergbewoners, bergvolken. - [11. de France] Leden n. p1. der bergpartij (vgl. MONTAGNE). [Myth.] Berggeesten in. p1., aardnsannetjes n. p1.
- [H. n. Bergvolk n. (in Zuid- A frika).
Montagne, f. Berg m.; gebergte n. Le sommet, La pente, Les flancs, Le pied dune m-, de
k? Uifl, de helling,de zijden, de voet van cenen
berg. L'Espagne est coupte par des in-s, Spanje
wordt van gebergten doorsneden. ChaIne, Groupe,
Système de ni-s, bergketen, bergqroep f. bergstelset n. M- primitives, oorspronkelijke of eerste gebergten, grondgebergten. M-s de transition, (ver
-gebergten. M-s secondaires, M-s de forma--gans
thin postérieure of récente, bergen van latere varminq, secondaire bergen. Me tertiaii'es, bergen der
derde orde (door de vee of door stroomende waleren gevormd). - M- volcanique, M- de feu, vuurberg. vuurspuwende berg, v.lkaan in. (volcan). M
de glace, ijsberg. - M-s h couches, h fflons, vlot-,
ganggebei .qten. - (Loc. prov.) La in- a enfanté
une souris, de bergen zouden baren, en er kwam
eene muts; 't was veel geschreeuw en weinig wol.
Ii a sa in- dans sa tête, zijn hoofd is geheel vol
met zijn plan. - (Proc.) 11 ny a point de m- sans
vallée, z. onder MONT. Deux in-s, ne se rencontreit
point, mais deux homines se rencontrent, bergen
-
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en dalen ontmoeten elkander niet, maar de men schen wel. (fig.) Des rn-s de morts et de rnourants, bergen van dooden en stervenden. - [ Anat

dekking; - register n., dat daarvan in de stoeterijen gehouden wordt.

de Ia Table, Tafelberg, een zuidelijk slerrebeeld. [Clilm.] Bleu de rn-, bergblaauw, blaauw koperzuur zout, koperazuur n. - [H. de France] Naam
der banken aan de linkerzijde in de nationale con
ventie tijdens de fransche omwenteling der vorige
eeuw, waar de lieeThoofdigste demokraten (mantagnards) hunne plaatsen hadden. de Berg; de
bergparlij. (fain.) Bergje n.

m-,

M- de Vénus, Z. MONT de Venus. - [Astr.] M-

Montaguette, f. (verkiw. van montagne)

Moiitagtieiix, eiise, adj. Bergachtig, vol bergen: Pays rn-, bergachtig land n.
Montaiii, ifi. I H. n.j Bergvink m., Ardenner
MONTAIN, E, adj. In de bergen ledikbek m
-

vend; z. v. a. M0NTAGrcARD.

Montaison, 1. (weleer) Opstijging; - opwel
ling, opbrucing f. van kokei;de of gistende vloeitoffen. - Feu de rn- (bij Rabelais), iemand, die
van tijd tot tijd vlagen von gekheid heeft. [Pèche] M- des truites, rjtd rn. der forellen
wanneer zij 't zout water verlaten om de rivieren op te zwemmen en er hare kuit te schieten).
t Moutauce, f. Bedrag, beloop n.
Montaiiine, f. [Chini.] Alkali of loogzout n. uit
de schors eener nieuwe kinasoort, bergkina ge/tee-

s

--

ten, montanjne f.

bisschop
te Pepuza in Phrygië (in de eeuw) m a n t a n i smus n. -- Moiitanistes, rn. p1. Aanhangers
Montanisme, rn. Leer van Montanus,

van Monlanus, eene christen-secte in de 3e en fe
eeuw, die eene allerstrengste zedeleer had, m o nt a n i sten. ook pne uni d t i c i (d. 1.. geestelijk-gezinden). Pepuzianen en Phrygiers geheeten.

Moiitant, e, adj. Opwaarts of naar boven
bewegend, opgaand, oploopend , opklimmend, rijzend, stijgend, opvarend: II y a dans ce puts un
seau rn- et descendant, er is in dien put een opstijgende en afdalende emmer. Cliemin rn-, oploo
rn. - Bateau rn-, opvarende-pend,ogaw
(tegen den stroom opvarende) schuit f. Marie m-e,
Z. MARIE. - [ Mii.] Garde m-e. opkomende wacht 1.
(die eene andere wacht aflost). - [ Bias.] II porte
d'azur it trois croissants rn-s dor, hij voert drie
gouden klimmende (met de horens naar 't schildhoofd gekeerde) wassenaars in een blaauw veld.
Pièces m-es, regtopstaande stukken n. p1. - [Bot
Tige m-e. zich opwaarts rigtende stengel rn.
- [Mar,.] Joint rn-, opwaartse/te staande voeg 1.
- [Modes. ] Rube m -c, hoog kleedje n. (dat de
borst en schouders bedekt).
Moiitaist, in. [Teelt.) Opgaand of regtop staand
stuk hout of ijzer in velerlei timmer- of ijzerwerk,
stijl, post. staander rn. M-s dune croisée, dune
porte cochére, stijlen van een' vensterraam, posten
eener koetspoort. Les in-s dune ichelle, de boomen, staanders eener ladder. M-s de la presse,

Moiité, e, adj. (en part. passé van monter)

Beklommen, bestegen, enz. (z. MONTER). Escalier
beklommen trap rn. Cheval m-, bestegen
paard ii. - Je suis in- chez lui, ik ben boven hij
hem gegaan. - Etre bien in- en chevaux, en rneubie, en linge, ruim van paarden, huisraad, linnengoed voorzien zijn. Sa maison est rn -c cur an pied
trop coûteux, zjn huis is op een' te kostbaren voet
ingerigt. - [ Man.] Etre bien, mal rn-, goed, slecht
bereden zijn, een goed, slecht paard berijden. (Loc. prov.), Z. GEORGE.
ii est in- sur des
échaias, hij heeft ooljevaarsbeenen. -- Cheval haut
m- of in- haut, hoog gebeend paard n., paard, dal
hoog op de beenen is. - [Mar.] \Taisseau rn- de
cinq cents hornrnes, met 500 koppen bemand
schip it. Ce bâtiment est percé pour cinquante
canons et m- de trente, dat schip is voor 50 stukken geboord en voert er dertig. - Vaisseau m-,
schip in zijne houten, ge/tout schip n. - Diamant
bien rn-, goed gezette, gemonteerde diamant ni.
- Ma niontre nest pas m -c, mijn horlogie is niet
opgewonden. - [Mus.] Violon. Piano bien, mal
m-, goed, slecht besnaarde viool, piano f. \Tiolon
in- trap haul, te hoog gestemde viool. - (fig.)
Esprit m-. Imagination m-c, opgewonden geest m.,
vsrhitte verbeelding 1. (fig. cl fain.) Vous êtes
-

aujourd'hui bien rn-, mal in-, singulidrement m-,

gij zijt van daag goed, slecht, wonderlijk gemutst.
- Nous ne sommes pas rn-s sur Ie ton de trndire,

U)ij zijn niet gewoon, 't is bij ons geen gewoonte,
kwaad Ie spreken. - Cest an coop in-, 't iseene
doorgestoken kaart, eene vooraf beraamde zaak,
vooraf bereide uitkomst of afloop. - Collet m-.
Z. COLLET (ook (fig.)
Monte-àregret, m. (alleen voorkomend in de
fin, uitdrukking): L'abbaye de ni-, de galg f. M onte-au-eiel, m. [Bot.] Volksnaam van het
ooster.cch perzik- or vlooijenkrui!.
Moistée, f. Trap van een klein, onbeduidend
huis, kleine trap nt. Ni- étroite, roide, aisde, smalle,
steile, gemakkelijke trap. -- Trap van een' windmolen. - (pop.) Trede f. (marche, degrd) van
een' trap: Ii monte toujotirs les rn-s trois a trois,
hij springt altijd hij drie treden te gelijk den trap
op. .- (pop.) Faire sauter les m-s it qn., iemand
de trappen afsmijten. - Honger wordende plaats f.,
rijzende grond m., opgaand tes'rein n. , opgang m.;
- het opstijgen, opkliininen. oprijden. Voila unc
rude rn, dat is een moeijelijke, steile opgang. La
m- dc ce côteau eet fort pttilde , het he/slirnenen
van dien heuvel is zeer moeijeljk. Nous le rencontrâmes t Ia m-, wij ontmoetten hem bij 't op/slimmen, bij 't naar boven gaan . [ Arch.] M- de pont,
rijzing eener brug (hoogteverechil tusschen den,
oever en haar hoogste punt). M- de voûte, hoo.te
van een' gewe l fboog in 't licht. - [Erna. cur.]
Tijdstip n., u'aarop de zijdeworm zich begint in
te spinnen. .-- [Fauc.] Trapsuijze op.cljging van
den va/k. M- d'essor, hoope vlagt f. - [Manuf.]
Het opbrenoen van een patroon op eene stof. [Teelt.] Uits n ijding f. van den kraag aan een
kleed. Monte -jas, ni. [Raff.] Soortvanpomp 1.

z. v. a. JUMELLES. - M-s de In bride, koonstukken n. p1. des toorn.c. - Bedrag, beloop n., som f.
(eener rekening, ontvangst. uitjaaf enz.), tnon
a n t n.; som 1. of totaal n. van elke zamenge-t
eener rekening, dat aan 't hoofd-teldbazij
eener volgende wordt overgebragt. - Eerst opvolMonter, V. n. (met avoir nra eene handeling,
gende in een' openvallenden ram' of post , naar regt toet etre om een' toestand uit te drukken). Klirnvan am b tsouderdom: Co lieutenant est le premier men, opklimmen. stijgen, op.ct(jnen, naar boven noon,
m-. die luitenant is c/c eerste om op te aan. (In opaan, oprijden, opvaren. Nous montârnes lentedezen zin verouderd) . - Verhoogde, pikante smaak meat, wij oin.qen (reden, toeren, rezen) langzaam
of geur, prikkel m. van zékere dingen: Donner opwaa r ts of naar boven. M- a tin arbre, tegen een'
do in- a une sauce, eene saus pikant maken.. Ce hoorn opklimmen. NI cur un ache , in. op eenen
yin a do ni-, die wijn is krachtig, vurig. Ce ta- boom klimmen. Aucun oiseau ne monte plus hout
Inc a beaucoup de in- , die tabak heeft een' prik- que l'aigle, geen vogel stijgt honger clan de arend.
kelenden geur. - [ Anat.1 Ui/was n. van een kake- . Cet escaler monte au premier étage, die trap
been. - [ Fauc.] Prendre le m-, honger stijgen loopt naar de eerste verdieping. lvi- en carrosse, in
(van den jantroqel , die zich boven hel door hem de koets .ctijaen. treden. Quand je l'apereus clans
vervolgde wild verheft. - [ Hort.] Opgaand lot Ia rue je lui criai de m-, toen ik hem opde straat
of jong hout n. -- '- [Man.] Leerling, eerst begin- zag, riep ik hein toe hoven te komen. Jésus Christ
nende rijder rn. - [ Mar.) M-s de bittes, beting- eet montd au viel, J. G. is ten hemel rievaren.
stijlen in. p1. M-s de voûte, wuijitouten n. pi. M-s M- an trône. den troon beklimmen, cle regérinq
de poupe , he k s/ut/en in. p1. bI-s des cornières, aanvaarden. z. ook CHAIRE. - Ne montez pas sur
oplanqers rn. V! der rantsoenhouten. M-sde cloche, Ia chaise , k/mt niet op den vIne!. -- (Man. ) M- it
kiokstutlen , qalû.ctijlen m. p1. . Le rn- de leau, cheval. te paard .ctijcien, rijden.: ook te paard leede opkomende vloed m. (marie rnontante).
ren rijden. II sait hien m- it cheval, hij kon goed
M outas-sin, rn. [Corn.) Gesponnen katoen n. te paard rijden. ii- it los, it nu. it pail. zonder
uit de Levant.
zadel rijden. M- en croupe. achterop zitten. Monte, 1. Het bespringen of dekken (i)an heng- (Loc. prov.) Bon cavalier monte it toute main,
sten en ook van andere huisdieren); - tijd rn. der een knap man weet zich altijd te redden, is overal
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thuis. - [Mar.] I%1- sur mer, sur Un vaisseau,
op een schip dienen of zijn: zich op zee, op een
schip begeven, in zee gaan. M- au vent, boven den
wind komen, de toe! winnen. I'4- a Ia liune, sur
les vergues, a la girouette, naar de mars, de raas,
naar den vleugel openteren of klimmen. - [Mil.J,
Z. ASSAUT, B1IÈCHE. - (/1g.) M- sur les planches,
de planken, het tooneel betreden, tooneelspeler woî
den. M- sur le Parnasse, den Parnas of Pegasus
bestjgen, dichten, verzen maken. - Opklimmen,
in rang stijgen. 11 était sergent, II est monté ii
la lieutenance, hij was onderofficier en is luitenant
geworden. 11 a monté par tons les degrs, hij heeft
alle graden doorgeloopen, hij heeft van onderop
gediend. II était en troisîème, et îl est montë en
seconde, hij was in de derde klasse en is in de
tweede gekomen. M- an faIte des honneurs, ten
toppunt van eer stijgen. -- (Prov.) Bien bas choit
quitrop haut monte, hoogmoed komt voor den
val, wie hoog klimt valt laag. - (Loc. prov.) M
Sal ses grands chevaux, sur ses ergots, Z. CIIEVAL, ERGOT. M- aux flues, schielijk in toom geraken, oploopend zijn. Quand on lui parle de cela,
11 monte aux nues, wanneer men met hem daarover spreekt, wordt hij toornig, boos. - Stijgen,
rijzen, opklimmen (van dampen, sappen, enz.),
wassen (van 't water). Les eaux sont monties,
depuis hier, de wateren zijn sedert gisteren gestegen, gewassen. La rivière a montd cette nuit de
deux pie(Is, de rivier is dezen nacht twee voet gewassen. Le broulllard monte, de mist trekt op.
La sève monte aux arbres, het sap stijgt in de
oomen op. Le baromètre monte, de barometer
rijst. Le sang lui a, est rnonté an visage, het bloed
is hem in 't aan,qezigt gestegen. Ce yin monte k
Ja tête, deze wijn vliegt, stijgt naar 't hoofd. (fig,) Les ens des innocents montent au del, de
kreten der onschuldigen stijgen ten hemel. —[Mus.]
La voix monte par tons et demi-tens, de stem stijgt
door geheele en halve toonen. - Le collet de votre
habit monte trop haut, de kraag van uwen rok
is te hoog. Les fleurs montent en graine, de bloemen schieten in 't zaad. - Voilà le soleil, qui
monte sur l'horizon, daar komt de zon boven de
kim of den gezigteinder. - Stijgen of rijzen (in
prijs), duurder worden, opslaan: La prix du blé
est. a monté jusqu'b..., de prijs von het koren is
gestegen, gerezen tot... Faire m- hien haut une
maison, een huis hoog opjagen. (bij verkooping). Groeijen, aanwassen, toenemen: Son orgueil monta
avec sa fortune, zijn hoogmoed steeg, vermeerderde
met zijn geluk. - Brloopen, bedrogen: A combien
tout cela (se) monte-I-il? hoe veel bedraagt dit
alles? La sornme (5e) monte a mille florins, de
501fl beloopt, bedraa! t duizend gulden. Les frais
de son proces monleront bien haut, zijne proceskosten zullen zeer hoog loopen. MONTER,
V. a Opgaan, beklimmen, bestijgen, oprijden, opvaren: M- l'escalier, Ja montagne, den trap, den
berg opklimmen, bestijgen, opgaan. - [ Mar.] Mun vaisseau, een schip koinmandéren of voeren,
het bevel over een schip hebben. - [ Man.] M- un
cheval, een paard berijden, te paard rijden; - een
paard afri;ten, oefenen. - (Prov.) Qui monte Ia
mule, Ja ferre, wie den ezel gebruikt, moet hem
voiren: wie een ding gebruiht, moet het onderhouden. - [Mi].] M- Ia garde, de wacht betrekken, op
wacht trekken, op schildwacht gaan. M- Ia tran
cue, de wacht in de loopgraven betrekken. (fig. ei lam.) M- une garde ui qn., Z. GARDE. Met het noodige vrorzien, uitrusten; - toestellen,
in orde brengen, ineen zetten, opmaken, opslaan,
opzetten, montéren. M- une personne en Jinge,
iemand met linnen voorzien. M- une maison, een
huis van 't noodiqe huisraad voorzien. M- tine
imprimerie, la m- de ses presses, eene boekdrukkerij opripten, haar van hare persen voorzien. Mune croix de diamants, een diamanten kruis zetten. M- tine serrure, een slot (alle stukken, die
daartoe behooren) zainenstellen, in elkander zetten.
M- tin lit, tine armoire, een bed, eene kast opslaan.
- M- tine chemise, tin habit, een hemd, een kleed,
eenen rok opmaken, (ills daartoe behoorende deelen
zamennaaijen. M- un soulier stir Ia forme, een'
schoen op de leest staan. M- une eslampe, eene
plaat in eene lijst. achter das zetten. M- tin bouquet, eenen ruiker maken, binden. - [Mil.) Mune pièce de canon, een stuk geschut montiren,
-

.

op zijn affuit leggen. M- une batterie, eene batterij

monteren, klaar maken. M- tin fusil, tine éee,
eenen snaphaan, een geweer, eenen degen opmaken,
m o a t é r e a, - M- le bivouac, het bivouac klaar
maken, betrekken. M- tin cavalier, een' ruiter uitrusten, hem van paard en wapens voorzien. [Pêche] M- tin filet. een net reeden, klaar maken.
- [Mar.] M- tin vaisseau, een schip in zijne houten of inhouten zetten. M- l'arcasse dun vaisseau,
ses canons. ses pierriers, les mantelets des sa
bords, etc. , het achterwerk van een schip oprigten,
zijne stukken, zijne mortieren aan boord nemen,
zijne valpoorten aanbrengen, enz. M- le gouvernail,
het roer aanbrengen. - ( fig.) M- tine cabale, een
koniplot op het touw zetten, voorbereiden. M- tine
partie, eene partij, een pieizierpartjjtje voorbereiden. - [Mus.] M- tin instrument de musique, een
muzijkinstrument van snaren voorzien, besnaren.
M- tin violon, snaren op eene viool zetten. - On
a monhi ce Iuth trop haut, men heeft deze luit te
hoog gestemd. - ( fig.) M- sa lyre, zijne tier besnaren, zijne luit of zijn speeltuig stemmen, zich
aan het dichten zetten. - [Peint.] M- Ia couleur,
de kleur ophalen, hooger, levendiger maken. ( fi g.) M- son ton at sa dpense, een' hoogeren
toon aannemen en meer vertéring maken. lui a monté Ja tête stir eet objet, men heeft hem
't hoofd daarover warm gcmaakt, men heeft hem
dat in 't hoofd gezet. Naar boven vervoeren, opbrengen, opwerken, opdragen, optrekken,
ophijschen. M- du fain en grenier, hooi op den
zolder dragen. On monte les gros fardeaux stir les
greniers avec des poulies, men hijscht zware tasten
met katrollen op de zolders. Montez tin pen cette
table dans ma chambre, breng deze tafel eens naar
boven op mijn
e kamer. - Montez Ia crémaillère
d'uui cran, hang de haai, den hengel eenen tand.
hooger. - M- tine montre, tin tourne -broche, een
horlogie, een spit opwinden SE MONTER,
V. pr. Bedragen, beloopen, de som uitmaken: Son
armée Se montait a vingt mille hommes, zijn leger beliep twintig duizend man. - Zich van 't
noodige voorzien, het vereischte aanschaffen: Sc
RI- Cfl linge , en vêtements, zich het noodige linnengoed, de noodige kleedingstukken aanschaffen. (fig.) Se fl1- StiF ses grands airs, op een' hoogen
toon gaan spreken, eene hooge borst zetten. - Ziele
opwinden, zich warm of boos maken: Cet homme
se monte aisément, die man geraakt ligt in vuur,
(pop.) hij is schielijk, 0/) Zijn paardje. II s'est monté
lui-même ii-dessus, II sest monté Ia tête, ii n'e
démoi'dra pas, dat heeft hij zich zeiven in het hoofd
gezet, hij zal daarvan niet afgaan. - Elkander in
vuur, in drift zetten, elkander boos maken: IJs so
montèrent Ja tête stir ce sujet, zij maakten elkander het hoofd daarover warm. - Opgewonden
worden: Cette pendule so monte tous les quinze
jours, deze pendule moet om de veertien dagen
opgewonden worden.
Monte-ressort, rn [Tech.] Sleutel m., veerschroef f., veirspanner m.
Monteur, m. [Tech.] Toesteller, klaarmaker,
zainensteller van de verschillende deelen eens voorwerps; zetler (van edeigesteenlen), m o n t e e r d e r.
M- de boltes, horlogiekasmaker. M- de chardons,
kaardenzetter. It!- en blanc. geweerlade -maker. (fain. et pop.) C'est tin m- de coups, 't is een man,
die met streken omgaat, die lirtgetoovigen wit bedriegen. - Monteuse, F. Opmaakster. M- dc
modes, modemaakster f.(papiersoort.
Montfaiicon, rn [Tech.] Formaat n. eener
MoniforL m. [Hort.] Soort van tulp f.

Moitgolflère, f. Soort van luchtbol m., waarin
de lacht door verwarming verdund wordt, m o n tg o 1 f i è r e f. (naar de gebroeders Montgolfier dus
geheeten).

Moittiehicon of Montiehieonrs, m. [Corn.

Zékere half zijden half katoenen oostindische sto f.
Montleole, adj. [H. n., Bot.] In de bergen
levend of groe(jend. - .4 1s suhst. m. Langstaartige,
mees f. - Soort van zwartkeeltje n. (traquet).
Monticiile, m. ( verklw. van mont) Bergje n.,
kleine berg, heuvel m.
Montie. f. [Bot.] Montia f., eene porseleinachtige plant in beek/es en op moerassige weiden, met
een onneljk vijf.spletio bloempje.
Montier, m. [Sa ] .] Opziener rn. in de zoutwerken.
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Montifringille, m. [H. n.] Bergvink, Arden(omdolend.
ner dikbek m. (montain).
Moutivagne, add. [H. n.] In of op de bergen
Mont-j olie, f. (weleer) Hoop steengin ter aan
overwinning of andere groote ge--duingvae
beurtenis, ook ter aanduiding van den weg; — (bij
uitbreiding) hoop, stapel in. van allerlei voorwerpen. — Oude krjgskrreet m. der Franschen. —
Titel van den eersten of voornaamsten wapenkoning.
Mont-jou, m. [Bot.] Bergsalie f.
Montmartrite, m. [Miner.] Gipssoort uit (Ie
groeven van Montmartre, bij Parijs.
Montmaurisnue, m. Tafelschuimerij, pannelikkerij f. (naar zékeren Montmaur, een vermaard'
tafelschuimer der 17e eeuw). — Kwinkslag m.,
woordspeling f.
Mont-ménule , m. [ Astr. ] Noordelijk gesternte n., onmiddellijk onder Boetes of den Beerenhoeder.
Moutoir, m. [Man.] Stijgblok n., stijgbank f.
(om gemakkelijker te paard te kunnen stijgen). —
Le coté du m-, de linker tijde van 't paard. Le
cóté hors du in- (hors m-, hors le m -), de regter
zijde f. L'étrier du cóté du m-, de linker stijgbeugel m. -- Ce cheval est difficile, rude au m-, dit
paard laat niet gaarne opstijgen (verzet zich tegen
't bestjgen). — Cheval doux, facile, aisé an m-,
paard, dat stil, rustig bij 't opstijgen is.
Montourrchi, m. [Bot ( Het /tart des katoen
Antillen (mahofi.), als plaatsvervanger-struikde
van kurk gebruikt.

Mont-pagnote, nl., z. PAGNOTE.
Montpellier, m. [Com.] Brandewijn m. van
(deaux-wgn m.

Montpellier.

Montprinblanc, M. [Com.] Soort van Borlontrable, adj. (woord van Voltaire) Ver

-tonbar.
Mont-Rachet, m. [Com.] Een der beste witte
Bourgor'ne- wijnen uit de streek van Beaune.
Montre, f. Monster, staal, toonstuk, proefje,
patroon, voorbeeld n. Voilá One m- d'avoine, de
vin, ziedaar een monster haver, wijn. Adheter du
blé sur m-, koren op 't monster koorren. Marchandisc à in m-, waar volgens 't monster. M- done
étolfe, de drap, staal van eene stof, van laken.
lig- de confitures, proefje van kontturen. — Uit
toon gehangen, buiten gezette waar f-gestald,n
(vóór de winkels der kooplieden), uitstalling f.,
toon nl. Tout cela nest pendu, nest mis l<i que
pour la m-, dat alles is slechts ten toon., te kijk
gehangen, gezet. La m- dun orièvre, dun houlanger, de toonkast f. van een' goudsmid, de toon
een' bakker. — Tuyaux de m-, voorste,-plancf.v
buitenste orgelpijpen. La in- de eet argue est en
étain poli, de buitenpijpen van dat orgel zijn van
,gepolijst tin. — (Loc. fam.) Ii rien coûte rien
pour la m-, het gezigt, het zien fie/'t men om niet.
— Ce marchand ne fait point de m-, die koopman legt terstond zijne beste waar voor (zonder
eerst de mindere winkelgoederen te laten zien). —
Cela nest que pour la m-, dat is enkel tot vertoonmaking (zondes' tot gebruik te dienen). — La mdes biés est belle, de granen staan mooi, beloven
veel. — (Prow.) Belle in-, peu de rapport, veel
vertooning en weinig van beteekenis, mooi van
buiten en slecht van binnen, veel geschreeuw en
weinig wol. — (fig.) Faire m- de son esprit, de
son éi'udition, met zijn versland, zijne geleerdheid
pronken of veel vertooning maken. Commie it lalt
m- de son Crédit, de son influence! wat pronkt
hij, wat geeft hij hoog op van zijn krediet, van
zonen invloed! — Plaats, waar de paardenkoopers
hunne paarden te koop zetten , paardeinarkt f.;
wijze, waarop zij ze beproeven, proe/rid m. II y
avait deux cents chevaux a la m-, er stonden
twee honderd paarden aan de ljn, op de markt.
La m- est troinpeuse, de proefrad, het proefrjden
is bedriegeljk. [Anc. mil.] Wapenschouw, mon
stering f. (revue); — ook: moandeljksche of drie
soldij f. M- sèche, wapenschouw,-wandeliksch
waarbij geen soldij werd uitbetaald. — (fam ) Passer á la m-, bij de monstering doorgaan (ofschoon
het dat niet of te naauwernood verdient). Cola
peut passer la in-, dat kan er mede door, dat
Zakuurwerk, horoloqie, horis zoo tamelijk.
logie n. Le mouvement, la sonnerie, la chaine, Ie
ressort, le balancier, les rouages, Ie cadran, les ai
het gaande werk, het slag--guilesdnotré,

a
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werk, de ketting, de veer, de onrust, de raderen, de
wijzerplaat, de wijzers van een horlogie. M- dor,

d'argent, gouden, zilveren horlogie. M- à holte
dor, horlogie met eene gouden kas. M- de poche,
a pendule, zak-, slingeruurwerk. M- á sonnerie, à
repetition., slaand-horlogie, repetitie f. M- à reveil,
horlogie, dat van zelf slaat. M- á secondes, le
quantième, horlogie, dat de seconden, den datum

aanwijst, seconden-, datums-horlogie. M- á savonnettes, horlogie met een openspringend deksel in
plaats van glas. h11- à cyTlindre, cilinder-, zeer plat
hoilogie. M- (Pendule) à équation, z. EQUATION.

M- (Horloge) rnar'ine, z. HORLOGE. — Ma montre
va hiep, mal, else avance, retarde de einq minutes, mijn horlogie gaat goed, slecht, stet loopt vijf
minuten voor, achter (of na). Régler sa m-, Mettre sa m- a i'heure, zijn liar/ogle gelijk zetten.
Monter sa in-, zijn horlogie opwinden. z. ook

DOIUT, DETRAQUE.
'tontré, e, adj. (en part. passé van montrer)
Getoond, vertoond: Objet m-, vertoond voorwerp n.
Personne m-e, aangetoona, aangewezen persoon m.
— Avoir été Lien, mal m-, goed-, slecht onder
zijn , een' goed' of slecht' meester gehad-wezn
hebben.
Montrée, f. [Anc. jur.] Bevel n. tot plaatselijk
onderzoek, tot onderzoek in loco, tot huiszoeking.
Montrer, v. a. Toonen, laten zien, vertoonen,
ten toon stellen; — wijzen, aanwijzen, aantoonen.
M- sa maison, ses tableaux, zijn huis, zone schil
laten zien. M- des animaux á la foire,-derjn
dieren op de kermis ten toon stellen of laten zien
(kijken). — M- du doigt, met den vinger wijzen.
M- le chemin it qn., iemand den weg wijzen. —
(fig. et poe).) M- son nez quelque part, voor een
oogenbl r.k ergens komen om terstond weder henen
te gaan I1 faut qu'il montre son nez partout, .h
moet, hij wil overal bij zijn. M- les cents le qn.,
iemand de tanden laten zien, toonent-, dat enen niet
bang voor hem is. M- les talons, zijne hielen laten
zien, zijne biezen pakken. 11 montre le nul, z. CUL,
z. ook BEJ %U.NE. — (fig.) M- le cheinrin aux autres,
M- l'exeurple, anderen den weg w(jzen, 't voor
geven. M- la porte a qn., iemand de deur-beld
of 't vierkante gat wijzen. z. ook DOIGT. — (fig.)
Toonen, doen blijken, aan den dag leggen; aan
bewijzen, betoogen. I1 montra son courage-tone,
dans cette occasion, hij toonde zijnen moed tij
deze gelegenheid. :fit- (Ie la douleur, de la joie, de
la erainte, droefheid, vreugde, vrees aan den dag
leggen. M- un visage gal, triste, een blij, treurig
gezigt zetten (geloot vertoonen). Al- on vi; age de
Ier, zich onverzettelijk betoonen. On lui a montré
qu'il avait tort, men heeft hem aangetoond, dat hij
ongel„ k had. -- Ondrrwjzen., onderrigten, leerera:
I1 muntre Ie Latin et le F"ancais, et son trère
rontre la musique et Ie dessin , hij onderwijst
het latijn en. het C"ransch, en zijn broeder geeft onderwils in de niuzijk en in het trekenen. — Ook
zonder voorwerp: II montre en wille, hij geert les
in de stad. — Montrez -lui on peu son devoir,-sen
leer, beduid hein zijnen plifgt eens. — (Loc. fain.)
M- a vivre b qn., iemand teregt zetten, mores
loeren. -- SE S1ONTRER, v. pr. F'erschjnen, zich
laten zien, zich vertoonen: I1 se montre partout,
hij laat zich overal zien. Le soleil ne s'est point
montré aujourd'hui, de zon heeft zich heden niet
vertoond, laten zien. — I1 nose se in-, hij durft
niet voor den dag konten, hij is bang zich te ver
Se in- homme de courage, zich als een-tone.
man van moed gedragen. Se in- digne de sa fortune, zich zijne fortuin waardig betoonen. Se in- tel
qu'on est, zich vertoonen of voordoen gelijk men
is, niet veinzen. Se bier, mal m- dans one circunstance, zich in Bene omstandigheid goed, slecht
houden of gedragen. --- Getoond or vertoond worden, vertoonbaar zijn: Cola ne se moutre pas, dat
laat men niet zien, dat mag, kan niet vertoond
worden. (Vertooner in.
iontreur, m. (woord van La Fontaine):
ontrier, m. (woord van Voltaire) (iron.) 11orlorierrtaker m. (fabricant de nnontres).
Montueux, Buse, adj. Bergachtig, zeer ongelijk van bodem: Contrée rn-euse. — Naar bergen
gelijken!-, bergvorniig: Des nuages m-.
Moutcare, f. Rijd/er, rjbeest n., dier. waarop
men rijdt: Le cheval est la meilleure de toutes
les m-s, het paard is onder alle dieren het beste

44 90

WNT

-VOYAI3

---

tot rijden. Les mules sont la m- ordinaire en
Espagne, in Spanje gebruikt men ,gemeenlijk de
muilezels om op te rijden. — (Loc. prov.) (dui vent
aller loin, ménage sa in-, Z DIENAGER . — Datgene,

wal tot omvatting, opmaking, toerusting van een
voorwerp, tot bijeenhouding der verschillende deelen
dient, m o n t u u r f.; — het zetten, opmaken, m o nUren. La m- d' un diamant, het invallen, zetten
van een' diamant. La m- d'un fusil, d'un pistolet,
de lade, het hout van eenen snap/w an, van eene
pistool. M- dune scie, houtwerk van eene zaag.
La m- ou garniture d'un éperon, heet le/r, scheen stuk van eene spoor. M- de bride, stangtrens f.,
hoofdstel n. — Il demande tapt pour la m- de ce

diamant, de ce miroir, hij vraagt zooveel voor
't zetten van dien diamant, voor 't om/ijs/en van
dien spiegel. — [Anc. mar.], z. v. a. ARMEMENT;
CHARGE.

Mont-voyau, m. [H. n.] Geitenmelker m. (engoulevent, crapaud volant) van Guiana.
Monunient, m. Gedenkteeken, gedenkstuk, gewrocht der bouw- of beeldhouwkunst om de gedachtenis van een gewigtig voorval, van een' groot'
uraan te doen voortduren, m o n u m é n t n.; — bij
uitbreiding ook gebezigd van gebouwen en andere
kunstgewrochten , die door ouderdom , grootte,
pracht, enz. of door daaraan verbondene herinneringen indruk maken; ook somtijds van natuurvoorwerpen en van de belangrjksle voor-tbrengselen der letteren en kunsten. Dresser, Eriger un
m- à la gloire d'un grand bomme, een gedenkteeken, eene gedenkzuil ter eere van een' groot'
man oprigten. Cet hópital est un beau m- de
l'humanité de ce prince, dat hospitaal of gasthuis
is een schoon gedenkteeken van de menschlievendheld dezes vorsten. Les m-s nationaux, de nationale
gedenkteekenen. Les m-s dune vitte, de, monuenten, voornaamste en schoonste gebouwen eener stad.
— I1 fit élever un magnifique monument à song
épouse, h ij deed een prachtig grafteeken (een schoon
praalgraf, eene heerlijke gra fnaald) voor zijne echt
— Les cavernes, les precipices-genotpri.
sont autant de m-s des révolutions du globe, de
spelonken, de afgronden zijn zoo vele gedenktee-

kenen (bewijzen, blijken) van de omwentelingen
onzes aardbols. — Cet ouvrage, Ce tableau est
un beau m- du génie, dit werk, deze schilderij
is een schoon gedenkstuk (gewrocht) van 't genie.
— Monumental, e, adj. Tot de gedenkteekens
behoorend, die betreffend, daaraan eigen, den aard
daarvan hebbend , monumentaal: Sculpture
m-e; Statue m-e. -- Grootsch, duurzaam: Style
m-. (Plur in. monumentaux.)
Monza, m. [Hort.] Soort van perzik T.
Mophette, f., z. MOUFETTE.

t ?!iiopse, m. [1 1. n. J . z. V. a. CARLIN.
Mopsiie, f. [H. n.] Buigzame koraalpolijp m.
% ?MYoquable , adj. Bespottelijk, bespottenswaard.
liloque, f. [Mar.] Doodshoofd, doodshoofd blok r). M- d'étai, b coeur, stagkous f. M- b un
ou b plusieurs trous, jufferblok met een of meer
goten, sfiriethout n. M- d'araignée, spinnekophout,
scheerhout.
Moqieer (se), V. pr. Spotten, den spot driven,
bespotten belasschen, uitlac;chen, belagchelpk maken,
voor den gek houden. On se moque de sous, men
bespot u, houdt u voor den gek. Elle s'est rnoquée
de nous, zij heeft met ons gespot, den gek geschoren. On ne se moque pas de Dieu, God laat zich
niet bespotten. — Spotten, verachten, trotséren,
niet tellen, zich niet storen of bekreunen, belagchen: Ce soldat se moque des périls, die soldaat
trotseert de gevaren, telt de gevaren niet. I1 se
moque rte vos menaces, hij spot met uwe bedreigingen. Je me moque de lui, je ne le crams pas, Ik belach hem. ik lach wat met hem, ik vrees hem niet.
Quoi qu'il puisse dire, elle s'en moque, hij mag
zeggen wat hid wil, zij vraagt er niet naar, bekreunt er zich niet over. -- (Lor. fain. et prov.)
Je men moque comme de Van 40, ik geef er geen
zier. geen duivel om. Je me moque du qu'en dirat-on , ik lach met de praatjes van rte menschen.
-

;

z. ook BAREOUILLÉE, CHIEN. FOURGON. — (absol.)

Schertsen, gekscheren, niet in ernst spreken of doe
boerten: Vous vous rnoquez, quand vous parlez
ainsi, gij schertst, 't is u geen ernst, gij meent
het niet, wanneer gij zoo spreekt. — Vous vous
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moquez de vouloir me reconduire, 't is u immers geen ernst mij naar huis te willen brengen.
— Nu en dan ook met faire gebruikt: Vous vous
ferez m-, gij zult u belagcheli k maken. --- Het
part. passé komt somtijds ook als adl. voor: Tout
s'engage à la fin sous le joug moque de l'hymen,

ten slotte buigt zich elk onder 't bespotte juk des
huwelijks. — Les moqueurs sont souvent moqués,
de spotters worden dikwijls zefven bespot. — Noquerie, f. (altijd in kwaden zin) Spot m., spotternij, beschimping, uitjouwing f., hoon m. I1 est

l'objet des m-s de toute la compaguie, hij is 't

voorwerp van den spot, de beschimping van 't geheele gezelschap — Dwaasheid, ongerjmdheid f.:
C'est une m- que de vouloir sortir par le temps
qu'il fait, 't is dwaasheid, bij zulk weder te willen
uitgaan.
Moquette, T. Mokfluweel, trijpfluweel n. (tripe),
wollen stof, welker weefsel naar dat van 't fluweel
gelijkt, ka/fa T.

—

(pop .), z. v. a. ,IIOQUERIE. —

[Chas.] Levende lokvogel in. bij een' strik. —
Uitwerpsels n. pl. van den reebok.
Moqueur , ease , adj. Boertend . spottend,
schertsend, gekscherend: Elle est un peu m-euse,
zij is wat gekscherend, spotziek. Ris in-, spottend
gelach n. 11 a lair m-, hij heeft een spottend,
boertend gelaat. — MOQUEUR, m., -ELISE, T. (fam.)
Spotter m., spotster T. spotvogel m.: Ne le croy°ez
pas, eest on m-, geloof hem niet, hij is een spotvogel. — Les m-s sont souvent moqués, z. onder
BIOQUER . — [H. n.] Spotvogel, spotlijster m., een
noordamerikaansch vogeltje, dc^t allerlei klanken
misleidend nabootst; —spotter m., Terragona-slang,
sluijeradder f., op Java.
Moquoiseau, m. (zamentrekking van moqueoiseau) [Hort.] Soort van witte kers f., die de
vogels niet eten, meenende, dat zij niet rijp is.
Morailler, v. a. [Maréch. j Den neusnijper
opzetten. — [Tech.] Den glascilinder uitrekken.
- LIetpart. passé komt als adj. voor: Cheval
moraillé. paard, dat den neusnpper opheeft. —
Morailles, f. pl. [Maréch.] Neusnijper, pranger m. — [Tech. j Rektang f., glasblazerstanq om
den geblazen glascilinder uit te rekken, eer hij wordt
doorgesneden.
Moraillon , m. [Tech.] Slotkram f., sluithaak m. aan een kist- of kofferdeksel, die in 't
slot gaat om te sluiten.
Moraine, T. [Tech.] Band m. of lijst T. van
met celkalk rondom een' p i s é-muur. — [Com.]
Wol van aan ziekte gestorven schapen, sterfwol f.
— [ Minér.J Kleiachtig puin, zand n. aan den voet
der zwitsersche gletschers. — [ Vétér.] 4arswormen m. pl. der paarden.
Moral, e, adj. Zédeljk, de zeden, de zedelgkheid of de zedeleer betreffend, zedekundig; goed
van zeden, zedeliik goed, deugdzaam, m o r e e l; —
(in ruimer' zin): niet onder de zintuigen vallend,
enkel gedacht, in den geest, bovenzinnelijk: Discours
in-, zedeljk gesprek n. Vérité m-e, zedelijke waarheid T. Le sens nl- dune fable, cie zedelijke zin
of de moraal eener fabel. Philosophie m-e, weten
praktische wijsbegeerte T. Prin--schapelijkzdr,
cipe m-, grondbegrip en middelpunt n, der zedeleer, zedewet f., moraal principe H. Persunne
m-e, zedelijk, deugdzaam mensch in. Ce predicateur est fort m-, die prediker draagt vooral de
zede- of pligtenleer voor. — Le m- moral, de zedelijke, bovenzinnelijke wereld T. Ses forces m-es
Wont encore rien perdu de leur energie, zijne
geestkracht heeft nog niets van haar vermogen ver
Certitude m-, morele, zedelijke (op hooge-loren.—
waarschijnlijkheid berustende) r;ewisheid of zekerheid. Preuve, Dérnonstration n1-e. een moreel (niet
op strenge berékening of op feiten, maar op gezonde gevolgtrekkingen berustend) bewijs of betoog n. Intérèts moraux, zédelijke (niet louter
stolfcljke) belangen n. pl. — MORAL, m. 's Menschen gezamenlijke zedelijke e'ermocgens, het zede
Il est mieux partagé au physique-lijke,moré:
qu'au nl -, hij is beter naar 't ligchaam dan naar
-

den geest bedeeld. — t Le m- dune armée. de

moréle of zedelijke kracht van een leger. — Morale, f. Zedeleer, leer der pligten en deugden,
leer der zedelijkheid, der gedragcrégeling, zedekunde, moraal f. M- sévére, relàchée, dangereuse , gestrenge, verslapte, gevaarlijke zedeleer. I1
affecte de parler toujours m-, hij wil altijd den
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zedepreker uithangen,, hij heeft altijd zedespreuken
in den mond. M chretienne, christelijke zedeleer.
M- en action, zedelijke verhalen n pl. — La md'Aristote, de zedeleer, de verhandeling over de
zeden van Aristoteles. — Vermaning, berisping f.:
Son père lui a fait une m-, une bonne m-, zijn
vader heeft hem de les gelezen, eene scherpe zede preek gehouden. — La m- d'un ouvrage, de moraal,
de zedelijke zin van een werk. — Moralesnent,
adv. Zedelz,^k, naar de regels der zedeleer: Action
m- bonne, mauvaise, zedelijk goede, slechte daad f.
— Volgens moréle zekerheid, naar hooge waar
tegenstelling met physiquement):-schlnjkeid('
Cela est vrai m- parlant, dat is, moreel genomen
of naar alle waarschijnlijkheid, waar. Cela est inimpossible, dat is moreel of naar verstands-waarschonljkheidsgronden onmogelijk. — .. Moraiide goede
sateur, trice, adj. De zedelijkheid
zeden bevorderend. zedelijk verbéterend of veiédeverédeling,
—
.4Moralisation,
T.
Zedelijke
lend.
verzedelij king f., het zedelijk maken, het opleiden
tot zedelijke beginselen, m o r a 1 i s á t i e f. -- Moraliser, v. n. Zedelijke beschouwingen maken,
levenspligten voordragen en inprenten; — zedepreken, den zedepreker spelen of uithangen, mor a l i s e r e n. 11 y a bien de quoi m- sur ces événements, er zijn over die gebeurtenissen vele zede
beschouwingen te maken. — (fam.) Avez-vous-lijke
bientót achevé de m-, is uw zedepreken haaet uit?
-- MORALISER, v. n. Zedelijk maken, de zeden ver
les lezen, eene zedepreek houden:-bëtern;d
Ceci tend a m- lus hommes. dit strekt om de
menschen zedelijk maken. — (fam.) Son père la
bien moralisé, zijn vader heeft hem duchtig de les
gelezen, de ooren gewassen. — SE 310RALISER, v. pr.
Zane zeden verbéteren, een béter leven gaan leiden:
II se moralise de plus en plus. — Elkander zede lessen voorhouden of de les lezen: Ces deux personnes se moralisent sans cesse. — Het part.
passé is ook adj.: Ouvrage moralisé, in zedelijken
zin uitgelegd werk n. Personne m-e, verzedeljkt
per.coon m. — Voila assez m-, dat is nu genoeg
gezedepreekt, gemoraliseerd. — M-oraliseair, m., -ease, f. (iron.) Zedepreker, lastige
zedemeester: C' st un rn- éternel, 't is een eeuwige
zedepreker. — oralisnie, m. Wijsgeerig stel.

sel, dat zich uitsluitend tot de zedeleer bepaalt;
— godsdienstgeloof van hen, die liet leerstellige
en zelfs de openbare eeredienst ter zijde stellen en
zich enkel met goede werken bézig houden, m o r ali sm u s n. - Moraliste, m. Zedeleeraar, zedemeester, zederegter, schrijver over de zeden, deugden en pligten : moralist m. — Moralité, f.
Zedeles, zedelijke overdenking f.; zedelijke zin in.,
leering f. (van een verdicht verhaal of fabel); zedelijk doel n , zedeljke strekking (van een of ander
letterwerk). Tires des m-s dune histoire, zedelessen, zedekundige opmerkingen uit een werk
trekken. 11 y a une belle in- cachée sous cette
fable, er ligt onder die fabel eene schoone leering,

een schoone zedelijke zin verborgen. — Zedelijk
zedelijke (b. v. eener handeling); het-heidf.,t
zedelijk goede, de zuiverheid en innerlijke waarde f.
eener verrigting; zedelijk karakter, gedrag n., m or a l i t e i t. La morale est dans la tète, lam -dans
le coeur, de zedeleer ligt in 't hoofd, de zedeljkheid in 't hart. — Les actions des insensés sont
p rivées de m-, de handelingen der onzinnigen heb
zedelijke waarde. — II est dune m--beng
irréprochable, zijn zedelijk gedrag of karakter is
onberispelijk. -- [ Litt. arc.] Mor a 1 1, s á t i e f.,

» spel m. van Sinne", soort van zedelijk tooneelstuk
der oude Rederijkers, waarin afgetrokkene idëen
verpersoonlijkt als spelers, vaak onder de grilligste
namen, optraden (onderscheiden van de rn.ystérien,
die eene of andere verborgenheid des geloofs voor
(wijnstok in.-steldn).
Morande, f. [Agric.] ,tan den wortel zieke
Morate, in. [Chico. j Moerbeziehoutzuur zout n.
4- Morateur, m* Talmer, draler m. — Moratoire, adj. [Didact.] Een uitstel verdunnend.
— [Jus. ane ; Lettre m-, vorstelijke schutbriel,
vrijbrief, waardoor een schuldenaar voor eenigen
tijd tegen de vervolgingen zijner schuldeischers
werd gewaarborgd, 'jzeren brief m. — [ Prat.
Intérèts DI-S, interesten m. pl. of renten f. pl. wegens
vertraagde betaling.

- orave, adj [Géogr.] Morávisch, tot Moravië
.
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of zijne inwoners behoorend. — [H. rel.] Frères
m-s , moravische of boheemsche broeders , hernhutters m. pl. (ziekte voortgebragt.

Morbeux, ease, adj. [Méd.] Ziekelijk, door

Morbide, adj. [Peint., Sculp.] Week, murw,
zacht, wat ralsch, mollig, vleezig voorgesteld wordt:
Chair in-, mollig. zacht vleescit n. — [Méd.] Tot
de ziekte behoorend: Phénomènes m-s. ziekteverschijnselen n. pl. — Morbidesse, f. [Peint. et
Sculp.] Malschheid, teederheid, weekheid, mollig
-heid(van'tlsc)
1- M-orbieu, interj., z. v. a. M0#IBLEU .
Morbifique, adj Ziekteverwekkend, ziekmakend: Humeur, Matière m-, ziektestof f.
Morbilies, f. pl. [Méd.] Huiduitslaq n., inz.
roodvonk in. en mazelen f. pl. — Morbilleux,
erase, adj. Met huiduitslag gepaard: Fièvre m-,

roodvonkkoorts f.
Morblea ! interj Verduiveld! drommels! sak
te duivekater!
-kerlot!
Morbran of Morvran, m. [H. n.] (pop.)
Zwarte raaf ï. (corbeau noir).
Morse, f., z. MORSE.

Morceau, m. Stuk n., brok m., gedeelte n. van
een geheel, 't zij al of niet daarvan afgescheiden.
M- d'étol e, de boil, de pain, de viande, stuk
stof, hout, brod, vleesch. Mettre en m-x, in
stukken snijden, breken, scheuren, slaan, enz. —
M- de terre, stuk grond of land. — Voilà un mdélicat, ziedaar een lekker stuk, eene lekkere beet.
— (fain.) Manger un m-, eene mondvol nuttigen
of eten, een kleinen maaltijd houden. Aimer les
bons m-x, een liefhebber van wat lekkers zijn,
gaarne wrat lekkers eten. Le m- honteux, het stuk,
dat gezondigd heeft, het op den schotel overbljvend stuk. S 'endormir le nl- au bee, met het eten
in den mond (dadelijk na 't eten) in slaap vallen.
-- (fig. et fam.) Doubler les (of ses) m-x, Mettre

les m-x doubles of en double, schielijk het eten
naar binnen slaan. S'oter le in-, les in-x de la
houche pour qn., het brood uit den mond voor

iemand sparen, zich het noodige onthouden om
iemand te helpen. I1 vous arracherait volontiers
les m- x de la bouche, hij gunt u de bete in uw'
mond niet. Tailles, Corpter, Rohner les m-x h
qn. , iemand de brokken toetellen , iemand kort
houden, hein slechts het hoogst nodige geven. z.
ook MACHER. -- (Prov.) M- avalé na plus de gout,

Bene genoten weldaad is haast vergeten; gedane dingen hebben geen keer. Les premiers m-x nuisent

aux derniers, de eerste heten schaden de laatste,
wie van de eerste schotels te veel eet, moet de laat-

ste onaangeroerd laten. Double jeune, double m-,
hoe langer enen vast, hoe beter het smaakt. Mà la nourrice, het beste stuk. M- is la Brinvilliers,
vergiftigde beet of schotel m. (pop.) M- d' A pia m,
z. V. a. P0Jíl1E d ' Adam. --- Gedeelte, stuk n. van

een' letterwerk: Traduire des m-x de Virgile,
stukken uit Vii rgilius vertalen. Beau m- d'un
discours, schoon gedeelte eener redevoering. —
Sornlijds wordt Morceau ook van een .eheel gebruikt, inz. van voorwerpen, die kunst, wetenschap
of letteren betreffen.: Un faisan est un cfl- délicat,
een fazant is een lekker stuk, een lekkere schotel.
Le Panthéon est in beau m- d'architecture, het
Pantheon is een schoon bouwstuk, een schoon gewrocht der bouwkunde. Ce sermon est un des
plus beaux m-x d'èloquence, die leerrede is een der
schoonste stukker ( stalen) ven we lsprekendheid. Co
tableau, Cette statue, Ce monument est un mprecieux, achevé, die schilderij, dat standbeeld, dat
reelenkteeken is een kostelijk, uitmuntend stub,
kunsten' och.t. (Men zou van zulke kun stvoorwerpen niet mogen zee gen : mauvais morceau (voor
mauvais tableau) , grand m- (voor grande statue,
grand monc.ment); ook man men niet van een ge-

(leelte eerier schilderij, gelijk van dat eener rede
C'est un beau m-). -- (fam. et-voering,z:

fig.) C'est un m- trop cher, i n m- de prince, daar

kan ik niet aan ruiken. dat is me veel te duur,
dol is eiroote-heerenkost, rijke-luis-kost. C'est uit
m- triand, un m- de roi (van een aanvallig meisje
sprekend), 't is een lekker ding. — [Mus.] Md'ea semble, meer dan vierstemin..ig stuk der operaas,
ensemble-stuk. -- (Anat. J M- de diable of Mfrangé, naans van der, ongelijken, als 't ware in
franjes verdeelden rand van de uiteinden der eileiders of trompetten van Fatlopius.
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Morceler, v. a. In stukken verdeelen, verbrak- MORDORÉ, m. Bruinroode kleur f., het bruinrood.
kelen: M- un héritage, un pain, eene erfenis, een — [H. n.] Soort van duif f.; — soort van tangabrood verbrokkelen, in kleine deelen verdeelen — ra of .prachtmees f. ; — Bourbonsche vlasvink m.
Het part. passé is ook adj.: Pays morcelé, ver — Mordorure, f. Bruinrood n.
Morspierre, m. [H. n.] Stekelgrondel, steenfig.) Style morcelé, verbrok--brokeldan.—(
kelde , in korte zinnen afgebroken stijl m. - bijter m., een europeesch riviervischje (ook peree-f- Moreelet, m. (verklw. van morceau) Stukje, pierre geheeten).
Mordre, v. a. Bijten: Le chien la mordu au
brokje n. (petit morceau). — Moreellenment, m.
Verbrokkeling, verdeelinq f. in stukken (van lan- bras, de hond heeft hem in den arm gebeten. Les
puces font Bien mordu, de vlooijen hebben hem
derijen, nalatenschappen, enz.)
Mordache, f. [ECOn. dom.] Groote vuurtang. ter deeg gebeten, gestoken. Le perroquet vous mor— [Tech.] Houten klemhaak m. (waar tusschen dra, de papegaai zal u bijten, pikken. — (poét.)
sommige voorwerpen in de schroef gezet worden, M- la poussière, in 't stof, in 't gras bijten, sneu opdat de bek van deze hen niet beschadigen zou); velen. — La lime mord lacier, de vijl knaagt het
-- handschroef f.; — bek ni. van sommige tangvor- staal. — [Gray.] M-, Faire m- une plancine, eene
nzige voorwerpen. — Soevereintang f. — Mond- plaat etsen. [Mar.] L'ancre mord le fond, of
klem f. (die in kloosters den nieuwelingen somt ij ds zonder voorwerp: L'ancre mord, het anker houdt
als penitentie voor onnoodig spreken wordt aange- grond, vat in den grond. — [Teint.] L'étolte mord
la teinture, de stof neemt de verw aan. — (fig.)
legd) .
Mordaeité, f. [bidact.] Bijtende, invretende Hékelen, scherp gispen, kwaad spreken: Sa vieiile"
eigenschap eener vloeistof, bijtende kracht f., in- bouche édenlee mord toujours le procnain, haar
vretend vermogen n : La m- de 1 eau-forte. — (fig.) oude tandelooze mond bijt (hekelt, schendt) altijd
Scherpheid, bitslz.eid, vinnigheid f., het stékelige in den naaste. — M- ses ongles, zijne nagels afbijten,
woorden of geschriften: La m- de Voltaire, de zich suf denken, b. v. op een rjmwoord. -- moRbtendheid, het scherp lid/ce/end vernuft van Y. — DRE. V. n. Baten: M- dans une pomme, in eenen
La m- révoltante dune épigramme, de ergerlijke appel bijten. Les poissons mordent a t'hamecon,
scherpheid of boosaardigheid van een puntdicht. — de vi.sschen bijten aan. Les perroquets, Les paces,
Mordailler, v. a., z. v. a. MORDILLER.
Les serpents mordent, de papegaaijen, de vlooijen,
Mordant, e, adj. Bijtend, tot bijten geneigd, de slangen buten. — (Loc. fig. et fam.) ti ne mord
bijtziek (inz van sommige dieren). -- (fig.) Bijtend, ni ne rue, hij doet goed noch kwaad Cela ne
invretend, wegknagend: Acide. Sel m-, bijtend zuur, mord ni ne rue, dat baat of schaadt niet, dat is
zout n. — (fig.) Bijtend, bits, stékelig, schamper, onverschillig. La mort n'y mord, dat is onverganscherp: Style m-, bijtende, scherpe stijl m. Sa kecijk. Il n'y saurait m-, 't is hem te hoog, te ge
te moe/lelijk. Commencer à m- au latin,-lerd,
plume m-e, zijne scherpe, in gal gedoopte pen f.
Plaisanteries m-es, schampere, vinnige scherts f. een weinig begrip van 't latijn krijgen. z. ook
— MORDANT, m. [Tech.] -B(tvocht, bijt- of hecht
AVEUGLE, GRAPPE, HAMECON, 3 TIN,. — (Proc.)
n. (der vergulders, der katoendrukkers,-midel
Un chien mort ne mord plus, een doode hond bijt
enz.) — Grjper, nijper, kn ijper, bek m., werktuig niet meer, wie dood is, kan niet meer schaden.
bij verschillende bedrijven, om iets ter bewerking Tel grinee des dents qui na nul talent de m-,
vast te leggen; houten nijperlje aan 't visorium of menigeen dreigt, die geen moed heeft ons te slaan.
den kopijhouder des letterzetters; ook z. v. a. nton- z. ook AROYER, CHIEN. — (fig.) L'eau forte na
DARET. — Jig.) Cette voix a du m-, die stem heeft pas assez mordu sur vette planche, het sterkwaeen' doordringenden klank. Cet acteur a du m- Ier heeft op deze plaat niet diep genoeg ingevreten..
Cette pierre eet Si dure, que la time n'y mord
dans son jeu, die tooneelspeler heeft iets eigenaar
zon spel. Cet homme a du m--digsent/f pas, deze steen is zoo hard, dat de vijl er geen vat
op heeft. -- [Impr.] La vignette mord (avance)
dans l'esprit, die man heeft een doordringend ver
heeft oorspronkelijkheid en scherpzinnigheid.-stand, sur les lettres, het vignet gaat tot over de letters,
-- (Mus.) Halve triller m.. zekere versiering in de bedekt ze. La frisquette mord, 't frisket bijt af
(als 't een gedeelte van den rand der bladzijde bevoordraat an spel of zang.
Mordaret, m. [Sell.] Vergulde spijker of knop m. dekt en dat verhindert den druk te ontvanr;en). —
[Mac.] Cette poutre ne mord pas assez avant
op het paardetuig.
Mordate, m. [Rel.] ,Christen, die tweemaal dans le mur, die balk gaat niet diep genoeg in den
muur. — [Mar.] L'ancre mord, z. boven. — [Méd.]
reveraat wordt (vpl. RENEGAT).
Mordéehi of Mordéhi, m [Méd.] Oost-in- Les dents de vette roue ne mordent pas assez sur
dische ziekte f., bestaande in eerre ziekelijke spijsver- Ie pignon, rte tanden van dat rat vatten niet diep
térinq ten gevolge der luchtxtreek, rit o rd e it i in.
genoeg in 't rondsel, in 't drijfrad. — (fig.) BoosMordelle, f. [H. n.] Stekefkever m. — Mor - aardig hékelen, berispen, bedillen: I1 cherche b mdellonees, m pl. [1-l. n.} Geslacht der knaap- of sur tout, hij zoekt alles te berispen, hij zoekt alles
stekelirevers of wortelvrelers.
te bedillen. Il n'y a point h in- sur sa conduite,
M,ordette, f. [H. n.) (pop.) Meikeverpop f.
op zijn ,gedrag is niets te zeggen. Il mord en riant,
Morde* r de pierres, m. 1H. n. j Bij de vis- hi geut al lagchende eenen steek onder water. —
schers, z. V. a LABRAX. z. ook 1i0RDPIERRE.
SE MORDRE, V. pr Zich. boten: Se m- la langue,
M-ordexin,m. [[lléd.] Aziatische chóleya, mor zich in de tong bijten; (fig ) z. LANGDE. --- (Lne.
-de.xinf prov.) Its ne se mordront pas, zij zullen elkaar
Mordleant, e, adj. [bidact.] Scherp, prik- niet beten. Allez vous y faire in-, vertrouw, resap
n.
ken daar maar eens op. z. ook DOIGT -- Elkander
pelend, bijtend: Sel, Sue m-, scherp zout,
Bumeurs m-es, sche7pe vochten n. pl. -- (fig. et bijten: Its se sont morrlus b In joue. — Mordu, e,
(arn.} Scherp. vinnig, stekeli, , bits (liever Moe- adj. (en part. passé van mordre): Homme in- (lijn
RANT). — Mordieantes. f. pl. [H. n.] BijlvliE- Chien enrage, door een' dollen hond gebeten man.
gen f. pl. — 5 AMordieation, f. [Méd.J, z. v. a. — [Bot.] Feuille, Racine m-e, afgebeten blad n.,
wortel m. (als zij een stomp, onregelmatig getand,
PIGOTEMENT. — Inbting f.
Mordieus, adv. (latin.) (pr. — kuce) Met de als afgebeten einde hebb°n). — [Mar.] Garant m-,
tanden (alleen fig. gebézigd in): Soutenir son opi- beknepen, onklare looper m.
nion m-, zijne meening met hand en tand, stout
More of Msuure, m., Moresse or Maeien stijf staande houden.
re•se, f. Moor m.. mnorin f , bewoner of heinoMordienne, f. (alleen gebruikt in): (loc. ode.) neres van ,00rd - Afrika of de Barbarij tche Staten.
A la grosse m-, zonder kornplimenten of omwegen, — (Loc. prov.) Traiter qn. de Turc b M-. En
rond en. ruiterlijk: II les a traites it la m , h# user aver qn. de Tore b M-, iemand zonder de
heeft niet veel omslag met hen gemaakt, hij heeft minste verschoonino, barbaarsch, op zijn turkscli
hun zijne greening ro duit gezegd.
behandelen, met iemand leven als de kat met de
muis. A laver la tète d'un M- (d'un áne) on y
t Mordieu! interj., z. v. a. niORRLEU.
Mordillage, in. Het zacht bijten. het geknab- perd sa lessive, z. hNE. — [Man.) Cheval cap de
bel. — Mordiller, v. a. Zacht en aanhoudend m-, caveeé de m-, moorkop. Cheval gris de m-,
bijten. beknabbelen --- Ook zonder voorwerp: Les zwartschimmel in. - Des has gris de m-. zwart
kousen f pl. — More wordt ook als adj. voor-grijze
jeunes chiens aiment h m-. de jonge honden knabbelen draag. — SE MORDILLER, v. pr. Elkander beide geslachten gehézigd. Le peupie m-, La nation
zacht bijten.
m-, het rnnorsche volk. Une femme in-, eene moorMordoré, e, adj. Hoogrood, bruinrood. — se vrouw, moorin. -- MORE, m, De 9noorsche
(

—

„

:

MORE

--

taal f. Le petit more of Le moresque, het klein
moorsch, eene afwijking van de eigenlijke moorsche
taal. -- MORE, f. Soort van mede f. (hydromel).
Moré, e, adj. [Bot.) Naar den moerbezieboom
gel ij kend.
Moreau, adj. m. [Man.] Clieval m-, de poll
m-, gitzwart paard n. — MOREAU, in. Korf m.
van touw, waarin men de paarden op weg wat te

vreten geeft.
Morée, f. [Bot.] Kaapsche li.schbloern f. —
MORÉE, f. [Minér. J IJzerhoudende kleiaarde f. (inz.
in het depart. Haute-Marne).
-Moréine,f. [Chirn.] Gele morin of morfine,
kleurend bestanddeel van den geethout- of verwersmnerbézieboom. [morus tinctoriaj van Amerika
(vgl. MORJNE).
Morelle, f. [Bot.] Plantensoort van 't geslacht
der solaneën of nachtschaden, waartoe ook de aard
tubéreuse of parrnentière) behoort. M--apel(m
grimpante of rampante, Vigne de Judée, Douceamère, klimmende nachtschade, hoe langer hoe liever. M- furieuse, z. v. a. BELLADONE. M- de muraille, muurkruid n. (pariétaire). M- somnifère,
slaapverwekkende nachtschade f. M- du Canada,
z. v. a. MECHOACAN. MVl- des Indes, indische schar
kermes -bézie f. — [H. n.] Volksnaam van-lakenof
de europésche koet f. of 't gemeene waterhoen; —
ook z. v. a. VAIRON.
Morendo, adv. (ital.) (pr. mo-rein-do) [Mus.]
Wegstervend, verminderend, decrescendo to naauwelijks hoorbare zwakte van toon.
Morène, f. [Bot.) , z. v. a. HYDROCHARIDE. —
1- (Méd.) , z. V. a. Hé31ORRHO1DE.
Morénie, f. of illorénier, m. [Bot.] Groote
peruaansche palmboom m.
Moresque of Manresque, adj. Moorsch, de
gewoonten, zeden en smaak der Iooren betreffend:
Danse n1 -, moorsche dans in. Edifice m-, moorsch
gebouw n. — [Arch.] Style m-, moorsche of arabische bouwtrant m. — MORESQUE, f. Moorsche dans,
moorendans m. — Peinture à la m-, (of als adj.
Peinture m-), of enkel Moresque, z. v. a. ARABESQUE. — Bot.] Gebladerte n. van den kapperboom
(caprier). — Soort van anemoon f. (ook morene
[

geheeten) .

Moresse, f., z. 310RE.
Monet, m. [Bot.], z. v. a, AIRELLE.
Morétiane, f. [Bot.] Indische justicia f. (carmantine).
Morette, f. [Bot.] , z. MORESQUE.
Morfée, f. [Hort.] Ziekte f. van den old f- en
oranjeboom.
Mouth, m. Draad m. aan een geslepen mes. —
z. AIARFIL .

Morfat, m. [Agric.] Buikloop m. der zijdewormen.
t Morfondenment, m. Verkouding f. (refroidissement). — llorfondre, v a. Verkouden,
met koude bevangen, door en door koud maken:
Ce vent vous morfondra, die wind zal u koud
maken. — SE MORFONDRE, v. pr. Verkleumen, van
koude verstijven: Habillez-vous, vous vous morfondrez, kleed u, g ij zult koud worden, gij zult
verkleumen. — [Boul.] La pate se morfond, het
deeg wordt koud. — (Jig.) Veel tads onnut verliezen, vergeefs wachten: Je me suis morfondu b vous
attendre, ik heb lang vergeefs op u gewacht. 11
laisse ses créanciers se m- a sa porte, hij laat
zijne schuldeischers vergeefs voor de deur wachten.
— Morfondu, e, adj.: Cheval m-, van koude
bevangen paard n.
MoRFONDU, m. [Mar.] Opgeslagen lijn f., opgeslagen schiemansgaren n. -Morfondure, f. [Véter. j Gewone droes m., ver
—

-koudheif.

Morganatique, adj. Nachtelijk, als een nacht gezigt, geheimzinnig. -- Manage m-, morganatisch,
huwel ij k, huwelij k neet de linkerhand, bij 't welk
een vorst, graaf enz. aan eene niet met hem in
geboorterang gel jkstaande vrouw iets bepaalds tot
morgengave [morganática] uitzet, terwijl de kinderen, uit zulk een echt geboren, alleen den naam
en 't vermogen der moeder erven — Morganatignernent, adv. Op morganatische wijze.
Morgane. F. Nachtgezigt, spookachtig licht r,.
— Naam eener vermaarde toovergodin uit de ridderromans, aan wier invloed de bewoners van
Reggio in 't koningr k Napels 't natuurverschfjn,cel der luchtspiegeling toeschrijven. -- Chateaux
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of Palais de la fée M-, luchtspiegeling, fata -morgana, vgl. MIRAGE. (kruid n.
,Morganie, f. [Bot.] Nieuw -Hollandsch helm-

Mor geline, Morgenilje, f. [Bot.], z. v. a.
d'été, z. v. a. MOURON des champs. —
M- d'eau, water-muizenoor, vergeet - mij - nietje n.
de printemps, schermdragende witte weegbree f.
Moi-goale, f. [H. n ] Soort van zeenetel f.
Morg4irant, e, adj. Stuursch, barsch, trotsch
van gelaat.
Morgue, f. (weleer: gelaat, gezigt) Trotsche
ernst m., norsch en gebiedend voorkomen n.; ver
ingebeeldheid , laatdunkendheid f. -wandhei,
hoogmoed m. I1 a bien de la m -, hij zet een heel
deftig en fier gezigt; hij bezit veel trotschen eigenwaan. La m- le rend insupportable, de laatdunkendheid maakt hem onuitstaanbaar. — Tenir sa
m-, een deftig en stijf ambtsgezigt zetten, zijne be7•oepsbézigheden met gemaakte deftigheid verrigten,
— Faire la ni- b qn., een trotsch, uitdagend gezigt
tegen iemand zetten, iemand norsch en hoogmoedig
aanzien. --- 4. Opgeblazen, hoogdravende stijl m. —
Plaats aan den ingang eener gevangenis, waar de
cipier zijne optesluiten gasten onderzoekt, in o rg u e f. — Plaats der lijkschouwing te Parijs. -[Pêche] Ingang m., opening f. van een zaknet. —
ALSE E. M-

Morgué ! inter j. (boerenvloekwoord), z. v. a.
MORBLEU. — Morgueaii, m., z. v. a. MORGUEUR,
-- Morguéne l interj. (soort van vloekwoord),
z. v. a. 31ORBLEIT. — Morguer, v. a. Met trot schen ernst, niet fiere stuurschheid aanzien, trotséren, mei uitdagende trotschheid hejegenen. — De
nieuw ingekomen gevangenen naauwkeurig beschouwen, om ze te herkennen. — SE MMORGUER, v. pr.
Elkander tartend aanzien. — Het part. passé is
ook adj.: Personne morguée, met fiere stuurschheid belégend persoon in. — Morgiteur, m. Gevangenschouwer (die met het naauwkeurig onderzoek der nieuwe gevangenen is belast) . -- Stuurschkijker, trotseerder m. — Morguienne ! interj.,
Z, v. a. MORBLEU.
Morihond, e, adj. Zieltogend, op sterven
liggend. —Etre tout ni-, kwijnend,, slepend zijn,
alsof men zou gaan sterven. — Ook als subst.:
Zieltogende m. en f.
Moricaud, e, adj. (fam.) Donkerbruin van
gelaatskleur. — Doorgaans als subst. gebézigd: C'est
un gros m-, une petite m-e, 't is een donkerbruine
kerel m., een donkerbruin meisje n.
Movie, f. [Any. j ur.) Schade f., verlies n. door
een overlijden veroorzaakt. — Peau de m-, huid f.
van een op de vilplaats afgestroopt beest.
Morifornie, adj. [Bot.] Moerbézievornig.
Morigéner, v. a. Tot goede zeden opleiden,
wel opvoeden. (In dien zin verouderd.) — (fam.)
.Doorhalen, de les lezen, rept zetten, mores leeren:
Qui vous donne le droit de venir me m-? wie
geeft u 't refit wij de les te komen lezen? — SE
M0RIGENER, v. pr. Zin gedrag verbéteren, een meer
zedeljk leven gaan leiden. --- Het part. passé komt
als adj. voor: Enfant morigéné, wel opgevoed
kind n.

Morille, f. [Bot.] Morielje f., soort van paddestoel m. — [Coin.] , z. v. a. MORAINE.
Morillon, m. [Hort.] Soort van blaauwe zoete

druif. — [ H. n. ] , z. GARROT. — n10RILLONS, m. pl.
[Joaill.] Soort van ruwe, geringe smaragden, die
men bij 't ons verkoopt, m o r i l l o n s m. pl.
Morin, m. [Chico.] Kleurend bestanddeel n. van
't geelhout of den verwers-moerbézieboom, m or n m. — [F!. n.] Moorenkopje n., eene zwarte
duif met witte vlugt. — Ook als adj. (Pigeon m-.)
M-orinde , f. [ Bot. ] Indiaansche moerbéziestruik m. — M- royale, inktwortel m.
Morfine, f. Sterfte f. onder 't vee. — Wol f. van
doode dieren (moraine). — [Bot.] Perzische plant f.
van ,'t geslacht der kaardebollen. — [Chico.] Witte
moren m., het oorspronkel ij ke kleurende bestanddeel
in 't binnenst der blokken geelhout, mor i ne f.
Morinelle, f. [H. n.], z. v. a. GUIGNARD.
Moringe, m. [Bot.] Oostindische behénnotenboom m., moringa f.
?Norio, m. [H. n. ] Naam van een' prachtigen
européschen dagvlinder m.
Morion, in. [Ans. mie.] Ligte helm in. der
oude ridders. — Slagen m. pl. met de hellebaardschacht of met de musketkolf op het achterdeel. —
(Loc. prov.) Donner sur Ie m- a qn., iemand wat
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op 't lijf, op, de billen geven
MORION , M. [Ant.]
Domme, leelfjke en mismaakte dwerg, dien de rijke
Romeinen tot hun vermaak hielden; potsenmaker,
nar m. — MORION, m. [Bot.] , z. V. a. MORELLE
somnifère. — Zeker standelkruid (orchis). —
[Ei. n.] Soort van loopkever m. — [Minér.] Zwartachtig bergkristal n., een doorzigtige glansrijke edelsteen, rooktopaas, pramnion, m o r i o n m.
Moriquie, adj. [Chico.] Acide m-, moerbezie
-houtz;n.
Moris, m. [Coco.] Soort vanindisch bombazijn n.
11Morisonie, I. [Bot.] Soort van knolls- of duivelsboom (mabouier) , m o r i s ó n ja f. (naar den
schotschen botanist Morison). (linnen n.
Morlaise , f. [Manut.] Soort van Silézisch
Morme, 111ormirot, Mormyllo of Mor
Marmerbrasem m. (in de Mid--inyre,m.[H]
della.ndsche zee) .
. -

Mormon, m. [H. n.], z. v. a. MANDRILL. —
z. v. a. MACARFUX.

Mormnones, m. pl. [Ant..], z. v. a. LAMIES. -MORmoNES , m. pl. [H. rel.] Planhangers eener
zonderlinge noord -amerikaansche godsdienst-secte,
in deze eeuw gesticht door Joe Smith , en benoemd naar hunnen Mormonen-bijbel, die door zékeren gewaanden propheet Mormon in 1818 werd
opgesteld, heiligen van den jongsten dag, in o rmonen m. pl.
Morrnops, m. (pr. —mopce) [H. n.] Naam
eener javaansche vledermuis f.
Mormyre, m. [H. n.], z . MORME
Mornain, m. [Hort.], z. BOURBOULEZ.
Morse, adj. Treurig, droefgeestig, zwaarmoedig, bedrukt; donker, somber; dof, zonder glans
o/' levendigheid. 11 est m- et pensif, hij is droefgeestig en peinzend. Visage, Air m-, bedrukt, somber gelaat n. — (Jig.) Temps in-, somber, donker,
betrokken weder n. Le soled est m-, de zon komt
niet door, 't is eene betrokken lucht. -- Couleur
m-, doffe, glanslooze kleur f. — MORNE, m. Kleine
ronde berg, heuvel aan de kust, inz. op de fransche
west-indische eilanden, berg- of heuveltop m.; — ook
wel van hooge bergen aldaar gebezigd. — MORNE, f.
[Cheval.] Houten of metalen ring m: om de tournooi -lans. — (pop.) Plaats der lijkschouwing te
Parijs (morgue). — Morné, e, adj. [Cheval.]
Stomp. Lance m-e, stompe, geringde, afgestompte
lans, tourhooi-lans f. — [Bias.] Geknot, ongewapend (van alle dieren, die zonder bek, tanden,
tong, nagels en staart worden voorgesteld) . —
Viande m-e, aangestoken, tot bederf overgaand
vleesch.
Mornelle, Mornille, f. [Pêche] Soort van
vischvangst I. op de spaansche kusten met eene schuit
en vele netten.
Mornet, m. (verklw. van morne) Bergje, heuveltje n. — Mornette, f. (verklw. van morne)
[Bias.] Lansringetje n.
Mornifle, I. ( pop.) Muilpeer, oorveeg f., klap m.
in 't gezigt met den rug der hand. -- Soort van
kaartspel n.
.

Mornille, f ., z. MORNELLE.

Moroehite, f., Morochte, Moroehtsis, m.
[Minér.] Melksteen, morochiet, morochtus m.
Morose, adj. Knorrig, gémelgjk, verdrietig,
kregel. -- - orosé, e, add- Treurig, peinzend,
somber. -- Morosif, ive, zdj [Anc. jar.] Langzaam, nalatig, traag (b. v. in't betalen). — t Morosis, f. [Didact.] Stompzinnigheid, verstandsai
neming f.
(m orosiet m.
Morosite, f. [Minér.] Soort van vollersaarde f.,
Morosité, f. Somberheid, kregelheid, knorrig
heid f. -- Morosophie, f. (woord van J. J.
Rousseau) Soort van sombere, in zich zelve gekeerde krankzinnigheid f.
(koek m.

Moroude, f. [H. n.] Roode zeehaan, zeekoe
Moroxalique, adj., z. v. a. MORIQUE.—MOroxite, f. [Minér.] Groenachtig blaauwe phos-

phorzure kalkaarde f., aspergie -steen m. (te Arendal in Noorwegen) , eene verscheidenheid van den
a p a t i e t. — Moroxylate, m. [Chir.] , z. v. a.
MORATE. — Mor oxylique, adj ., z. v. a. MORIQUE.
Mor p hé of Morphon, m. [H. n.] Soort van
groote dagvlinder, m o r p h e us m. — Morphée,
m. [Myth.] De god des slaaps en der droomen; —
de slaap m. — MORPHEE , f. [Méd.] Meelvlek, witte
huidvlek f.
Morphil, m., z. MORFIL.

Morphimétrie , f. [Didact.] Vorm- of gedaantemeting f. — Morphituétrique, adj. Daartoe behoorend, m o r p h i. m é t r i s c h.
Morphine, f. [Chim.] Slaapbolzuur, opiumzuur n. een alkalisch bestanddeel des opiums en
zeer hevig verslift (in 1816 door Santuerner te
Hannoverontdekt),morphine f., mórphi.umn.
— Morphique, adj. Slaapverwekkend; vervelend.
— [Chim.] Sel m-, morpliium-zout n. — Morphiurn, m., z. v a . MORPHIUM .
(havik m.
Morphnus, m. (pr. --puce) [H. n-] ArendMorpholol;ie, f. [Didact.] Vormingsleer f.
der ligchamen, der organische ligchamen. — [ Méd.]
Leer f. der benaauwde droomen. — ilorphologique, adj. Daartoe behoorend , m o r p h o t ogisch.
Morphon, m., z. MORPHS.

Morphomanie, f. Behebdheid f. met droomgenoten; droomgezigt n.
Morphuroutolge, adj. [H. n.] Met eenen
salamander- staart.
Morpion, m. [H. n.] (bas.) Platluis f. — (fig.)
Kleine onbeschaamde deugniet m.
Morre of M-ourre, f. [Jeu] Zeker vinger
-speln.tuchw
personen.
Morrude, m. (H. n.] , z. v. a. GRONDIN.

Mors, m. (pr. mor) [Man.] IJzerwerk n. van
een hoofdstel, bit, mondstuk n.: Les branches et
les bossettes dun m-, de stangen en de knappen
van het gebid eens paards. M- á berge, gebit, dat
uit oljven van één stuk bestaat. M- a branches
tournees of à soubarbes, gebit met verscheiden
buigingen, gebroken mondstuk n. M- à canon
simple, gebit met een eenvoudig mondstuk. M- à
gorge de pigeon, d uivelahalsmondstuk. M- à miroir, gebit met beweegbaar mondstuk. M- h pas
d'áne, galgengebit. M- a tire-bouchon of á la Nestier, mondstuk met een' kurketrekker, scherpwerkend mondstuk, Nestiers ntwndstuk. M- à la turque,
turksch mondstuk. Les chevaux prirent le m- aux
dents, et entrainerent le carrosse, de paarden
„

maakten zich meester van den teugel, en gingen

met de koets op den hol. — (fig.) Prendre le maux dents, zich onbeteugeld aan iets overgeven.

zich van een juli losmaken. — [Forg.] Le m - de
l'étau, de bek van de schroef. — [Rel.] M- du
livre, randen m. pl. van den rug eens boeks —
[ Verr.] M- de la felle, uiterste einde n. der blaas
[Bot.] M- du diable, schurftkruid n. -pij.
Morse, f. [H. n.] Zeekoe f. (vache marine). —
M-s, buitenrij, kruisrj f. van straotsteenen.
Morsulis, ni. pl. [Pharm.] Kruidkoekjes n. pl.,
gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als koekjes
toegediend, m o r s e 11 e n f. pl.
Morsure, f. Beet m. M- dun Chien enrage,
dolle bondsbeet. M- de puce, de punaise, vlooi-,
weegluisbeet, -steek m. — [Bot.] M- de grenouille,
z. V. C . MORENE.

Mort, f. Dood m., overlijden, sterven, afster
ven n.: M- naturelle, natuurlijke dood. M- violente, geweldige dood. M- de vieillesse, dood van
ouderdom. M- douse, tragique, subite of soudaine,
prématurée, honteuse, zachte, treurige, plotselinge,
al te vroege, schandelijke dood. II a longtemps
combattu contre la m-, hi,^ heeft lang tegen den
dood geworsteld. Sous peine de m-, op doodstraf.
11 voyait approcher I'heure de sa m-, h# zag het.
uur van zijn afsterven naderen. M- civile, bur-

gerlyke dood, uitsluiting van de voorregten der

burgerlijke zamenleving. Donner la m- a qn., iemand
dooden. -- Faire une belle m-, regt christelijk,
godvruchtig sterven. Toutes les voix allaient à la
m-, allen stemden tot den dood. I1 est jugé is m-,
hij is ter dood veroordeeld. Etre malade a la m-,
Etre a la m-, doodziek zijn. Haïr qn. à la m-,
iemand doodeljk haten. Je ne lui pardonnerai, ni
à la vie, ni h la m-, ik zal hem nooit, noch in het
leven, noch in den dood, vergeven. 11 est coupable
de m-, hij is doodschuldig. Condamner à, h la m-,
ter dood veroordeelen. — (fig.) Le mono p ole est la
m- de l'industrie, de alleenhandel is de dood, de
ondergang van de nijverheid. — (Loc. fam.) 11 a la

m- entre les dents, it est b Particle de la m-, h#

staat reeds met éénen voet in 't graf; hij heeft den
dood op de.lippen; hij is op zijn uiterste; h# ziel
Après la m- le médecin, als het-tog.—(Prv)
kalf verdronken is, dempt men den put. Point de
remede contre la m-, tegen den dood is geen kruid
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gewassen. La friture est la m- au beurre, het ge
kost veel boter. — (fig.) Groote smart f., groot-bak
verdriet n. La goutte lui fait souffrir mille morts,
m- et passion, de jicht doet hem groote smarten,
vreesel jk lijden. Ce fils denaturé lui donne la m-,
deze onnatuurlijke zoon doet hem veel verdriet
aan, doet hem sterven. C'est une m- que d'avoir
affaire a eet homme, 't is ellendig, verdrietig tot
stervens toe, met dezen man te doen te hebben. -La m- aux rats, rottekruid; — weleer ook: wormkruid n. — Pères de la m-, kloostergeesteeljken,
welke de doodkranken oppassen. ---.-.. MORT, m.
Doode, afgestorvene, overlédene in., lijk n. Enterrer les m-s, de dooden begraven. Une tête de m-,
een doodshoofd n. I1 fut trouvé parmi les m-s, hij
werd onder de dooden gevonden. Les anciens brulaient leurs m-s, de ouden verbrandden hunne
lijken. — (Prov.) Les morts ne mordent plus, de
dooden bijten niet meer; die dood of uit den weg
zijn, kunnen geen kwaad meer doen. — [Mar.]
M- de l'eau, dood tij n. MORT, E, adj. (en part.
passé van mourir) Dood, overleden, gestorven.
Chair m-e, wild, dood vleesch n. in eene wonde.
Couleur m-e, bleeke kleur f. Cotte m-e, nalaten
monnik. Lèvres m-es, blecke-schapf.vne
lippen f. pl. Feuille m-e, verwelkt, geel blad n. —
Langue m-e, doode taal f., taal, die niet meer
door eene geheele natie gesproken wordt, geene
volkstaal meer is. — Mer m-e, Doode zee f. (in Palestina). — Main m-e, z. MAIN. M- gage, z. GAGE.
— [Mar.] Corps m-, zwaar anker, met een wartel of zwaartouw, dat aan den wal in een anker
of aan een stak geschut vast is, en waaraan een
schip zich kan meeren. Tour m- d'un cordage,
bogt van een touw. om eenen dukdalf vast; e^naakt.
Oeuvres m-s, werk n. van een schip boven water.
M-es eaux, zog, zogwater n., opborrelinq f.
Mortadelle, f. [Cuffs.] Groote Italiaansche
metworst, saucijs f.
Mortaillal►le , adj. [Jur. féod.] Lij feigen:
Héritages m-s, l feigene erfgoederen n. pl. — Ook
als subst.: Les m-s ne peuvent quitter leurs terres sans permission du seigneur, de l ij feigenen
kunnen zonder verlof van den heer of bezitter des
goeds hunne landerijen niet verlaten. -- Mor taille, f. Lijfeigenschap, zegt van tij/eigendom;
erfgoed n., dat aan den heer vervalt, na den dood
van zijnen lijfeigene. (wol f.
Mortain, m. [Corn.] Soort van geringe, slechte
Mortaise, f. [Tech.] Inkerving, insnede, vore
of groeve f. in een stuk hout, om er een houvast
in te voegen, gat in hout, om er een ander stuk
met de punt iin te bevestigen. Ouvrage assemble
a tenons et à m-s, met pen en gat gemaakte ver
— [Mar.] Pil- du gouvernail, gat in 't-bindgf.
roer, waarin de helmstok wordt gestoken. M- de
poulie, schij fiat van eene katrol; — slothoutgat n.,
gat voor het slothout. -- [Luth.] Stuk hout,
liniaal n. met gaatjes, waardoor de wippertjes van
een klavier gaan. — M- d'archet, kleine spleet aan
het hoofd van eenen strijkstok. — [Artill.] M- de
moyeu, speekgat n. in de naaf. Mortaise, e,
adj. (en part. passé van mortaiser) Ouvrage m-,
met pen en gat gemaakt werk n. — [Blas.] Zwaluwstaartig. — Mortaiser, v. a. Met pen en
gat maken, een gat maken.
Mortalet, m. [Anc., artill.] Kruidkist f.
Mortalité, f. Sterfelijkheid, sterfelijke natuur;
sterfte f. Epicure croyalt b la m- de 1'àme, Epicurus geloofde aan de sterfelijkheid der ziel. Le fels
de Dieu s'est revëtu de notre m-, Gods zoon heeft
onze sterfelijke natuur aangenomen. — La m- s'est
mise sur (dans) le bétail, de sterfte is onder 't
vee gekomen. — Tables de m-, ster/lijsten, tabellen f pl. der sterfte. -- La m- des blessures, de
doodeljkheid der wonden.
Mort-bois, m. Onnut, slecht hout n. in bos schen, doornen, struiken, enz. (Bois m-, dood
-hout n.) — Mort-ehien, m. [Bot.], z. v. a.
COLCHIQUE.

Morte-charge, f. [Man.] Vaisseau It m-, schip,
dat zijne volle lading nog niet heeft. — Morteeau, f. [Mar.] Laag tij n., lage ebbe f. z. ook EAU.
Morteille, f. [Bot.] Mostaardzaad n.
Mortel, le, adj. Sterfelijk. — doodelyk. Les
hommes sont m-s, de menschen zijn sterfelijk. — Une
maladie m-e, eene doodeljke ziekte f. — Péché m-,
doodzonde f. — (Loc. prov.) Chanter à qn. ses

MORTIFICATION . 1195

sept pécbés m-s, iemand al zijne fouten voorhouden. Le cours de cette vie m-e, de loop van dit
sterfeljke leven, tijdelijke leven. — (fig.) Zeer
groot, uiterst, onmatig: Froid m-, zeer strenge
koude f. 11 est plonge dans une m-e tristesse, hij
is in eene uiterste, zeer groole droefheid gedompeld. I1 est son ennemi m-, hit is zijn doodvijand.
— Il y a dix m -les lieues d'ici a E., E ligt
tien groote, vervelende uren van hier — MORTEL , m.
(in deftigen stijl en bij dichters). Sterveling,
mensch m. C'est un heui eux m-, 't is een geluk
sterveling. Les m-s, de stervelingen m. pl. —-kig
Somtijds ook in 't vrouwelijk, in tegenstelling met
immortelle of déesse : Elle na pas lair dune m-,
z ij heeft niet het voorkomen eener sterveling.
Morte iaine, f., z. v. a. MORAINE.
Mortellement, adv. Doodelijk: I1 est blessé
m-, hij is doodeljk gekwetst. — Pécher m-, eene
doodzonde begaan. — (fig.) Zeer groot, sterk, tot
den dood toe: Haïr, Poursuivre, Offenser qn. m-,
iemand zeer sterk, doodel jk haten, vervolgen, zeer
.

-

zwaar beleedi,; ten.
Mortellerie, f. [Tech.] Het steenvergruizen;
het werk des steenvergruizers of steenstampers. —
Mortellier, ni .Steenstamper m., hij, die harde
steenen in eene soort van v ij zel klein stoot, om
daarvan cement te maken.
Morte -gaye, f. z. PALE.
Morte-saison, T. Jaargetijde n., waarin de,
handwerksman enz. niet kan werken of verdienen,
werkelooze tijd m.
Mort-gage of Gage -mort, m. [Jur.] Dood
pand n., pand, waarvan de bezitter den interest
geniet; dood pand, waarvan geene inkomsten gegeven worden.
Mortier, m. Mortier, vijzel m. Un m- de cuivre, een koperen mortier. Le pilon d'un ni-, de
stamper van eenen vijzel. Pilez cela dans le m-,
stamp dat in den mortier kort. -- [Artill.] Bom ketel, mortier m. Mettre la bombe dans Ie u1-, de
bom in den mortier laden. M- canon, mortier,
waaruit met gloeijende kogels wordt geschoten. M-

a chambre conique, poire, cilindrique, mortier
met kegelvormige, peervormige, cilindrische kamer.
M- à la Coehorn, handmortier, Coehoorn- mortier.
M- pierrier, steenmortier, steenstuk. M- It la Gomer, Gomersche mortier met kegelvormige kamer.
M- à grande, petite portee, groote, kleine dragt
der mortieren. La volde, le renfort, les tourillons,
les embases des tourillons, l'anse, fame, la lu miére , le bassinet, la chambre du m - , het mondstuk, het middenstuk, de tappen, de tappenborsten,
het oor, de ziel, het zundgat, de pan van het zundgat, de kamer van den mortier. — Metselspecie f.,
mortel, kalk m. Battre, Mêler le m-, den mortel
roeren, ondereen mengen. M- de ciment, mortel
van ciment. M- á chaux et a sable, mortel van
kalk en zand. — [H. de France] Zwart fiuweelen
muts f. met een gouden boordsel van boven, dien
de kanselier en de voorzitter van het parlement
in Frankrijk droegen. M- de of á veille, vztzelvormig nachtlampje n. van zilver of koper. Bougie
de m-, het daarin brandend waslicht. — [Papet.] ,
z. v. a. BACHAT.
dat den
Mortifère, adj. [Mid.] Doodel
dood veroorzaakt. Poison, sue m-, Zdelijk vergift, sap n. (Men zegt liever DELETERE.)
Mortifiant, e, adj. Grievend, zielsverdriet
veroorzakend; beschamend: 11 est m-, eest une
chose m-e, d'essuyer publiquement un reproche,
't is grievend, openlijk een verwijt te ondergaan,
te ontvangen. Ce sont des humiliations m-es, dat
zijn beschamende vernéderingen.
Mortification, f. Tuchtiging, kastijding, dooding f. La m- de la chair, de tuchtiging, dooding
van het vleesch. Ces moines pratiquent de grandes m-s (austérités), deze monniken oefenen, betrachten strenge ligchaamskastijdingen. — Beschaming, vernedering f. ; leed n. Je le dis pour sa m-,
ik zeg het te zijner beschaming. 11 eut bien des
m-s a essuyer dans cette maison, hij had veel
leed, vele grieven in dit huis uit te staan. — [Chir.1
La m- des chairs, het zwart worden der but
(door eene kneuzing of wond); het versterven, afsterven van 't vleesch. — [Chim.] La m- d'un
acide, het dooden van een' zuur (als men 't zijn
bijtend vermogen ontneemt). La m- du mercure,
het dooden van het kwik (als men 't van zijne vloei-
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baarheid berooft). — [Cuis.] La m- de la viande,
du gibier, liet besterven van 't vleesch, van 't wild

(om het malscher te maken) .
Mortifier, v. a. M- de la viande, vleesch laten
besterven, het malsch maken. On bat la viande,
on la met á fair, pour la m-, men klopt liet
vleesch, men hangt liet in de lucht, om het malsch
te maken. — [Chir.] Het vleesch ongevoelig maken,
verdooven. — ( fig.) Kastijden, kwellen; ten onder
brengen, temmen. M- sa chair pour I'amour de
Dieu, uit liefde tot God zijn vteesch kastijden,
tuchtigen. M- ses passions, zijne driften temmen.
— Beschamen; verdriet, leed, schande aandoen. I1
leur a dit des choses, qui les out mortifiés, hij
heeft hun dingen gezegd, die hen zeer beschaamden.
-- SE MORTIFIER, V. pr. Malsch, murw worden,
besterven. La viande se mortice lentement dans
un temps froid, het vleesch wordt bij koud weder
niet spoedig malsch. — Het part. passé is ook adj.:
De la viande bien mortifiée, goed malsch gemaakt
of geworden vleesch. — ( fig.) Je suis bien in- de
vous dire que votre procès est perdu, het doet
mij regt leed, u te moeten zeggen, dat uw proces
verloren is.
Mortine, f. [Tech.] Mirten- en andere bladeren n. pl. voor de lecrlooijerij.
Mort-ivre, adj., z. 1vRE.
Mort-né, adj. m. Doodgeboren: Enfant m-.
Mortodes, f. pl. Valsche paarlen f. pl. voor
den negerhandel aan den Senegal.
Mort-Blain, m. [Tech.] Kalkwater n., dat
reeds gediend heeft.
Morts-muurs, m. rl. Wanden, scheidsmuren
m. pl. van eenen smeltoven.
Mortuaire, adj. Tot de dooden, tot de hegrafenis behoorend: Drap m-, doodkleed n. Le brancard m-, de lijkbaar f. Les linges m-s, het doods
La maison m-, het sterfhuis. — Régistre-gewad.
m-, doodboeh n., doodenl jst f. Extrait m-, doodcedel , loodacte f.

Mort-volant, m., z. MORVOLANT
Morse, f. [H. n.] Kabeljaauw m. M- en baton of sèche, stokvisch m. M- salée, zoutevisch,
labberdaan in. — (Loc. prov.) Avoir des yeux de

m-, groote, uitpuilende noren hebben. — % Mornette, f. (verklw. van morue). Kabeljaauwtje n.
Morve, f. (pop.) Snot f. — [ Vétér.] Droes m.,
snot f. — [Hort ] Verrotting der latuw en cichorei. --- Sljmig vocht n. in de oliehoudende vruchten, alvorens zij rijp worden. — MMMorveaii,
Morviau, m. (bas.) Dikke snot f., snottebel m.
Morvèque, nl [Hort.] Zekere druivensoort f.
Mos-ver, v. n. [Hort.] verrotten. — (bas)
Snotterig zijn. — Moi-veux, ease, adj. Snotteri.q: Ce garcon - est toujours m-, deze jongen is
altijd besnot. • (Prov.) Qui se sent ni- se mouche,
die zich schuldig gevoelt, trekke zich bij den neus;
wiep zulks aangaat, kan het naar zich nemen;
wien de schoen past. die trekke hem aan. I1 vaut

mieux laisser son enfant m- que de lui arracher

Ie nez, 't is beter een klein kwaad te dulden, dan
het door een verkeerd -middel te verergeren. —
Véter.] Cheval m-, droezig paard n. — [ Hort.]
lade,
a
Chicorée m-euse, rottende salade, cichorei f. — MORVEUX, m., -EUSE, f. (bas) Snotneus m.
en f., snotjongen m. Trailer qn. comme un m-,
iemand als een snotjongen behandelen.
Morvolaiit, adj. Verwarde zijde f. bij 't afhaspelen der tonnetjes.
Morxi, m. [Méd.] Naam eener pestziekte f. in
sommige streken van Oost-Indie.
Mosa, m. Melk- en meelbrij m.
Mosaique, adj. Mozaïsch, van Mozes af kom
mozaïsche wet f. — (Loc. prov.)-stig:Lalom,de
II est could à la in-, hij is een horendrager.
Ingelegd
werk, steen- of glasschilMOSAtQi1E, f.
derstuk n., zamenslel van veelkleurige stukken
steen, he ut en glas, die door middel van kleefdeeg
of l jm zóó kunstig met elkander tot allerlei figuren
verbonden worden, dat men ze. op eenigen afstand
gezien, voor penseelwerk houdt. m o z alk n., m us i e f werk n. — Mosaiquiste , - m., liever

S

MOSAISTE.

Mosaisme, m. Leer of wet f. van Mozes, de
mozaïsche ofjoodsche godsdienst f., m o s a í s m u s n.
Mosaiste, adj. Les artistes m-, of als subst.
Les m-s, mozaik- of musiefwerkers.

Mosarabe, Mosarabique, z. MOZAR—.

M oscat elle, Moscatelline, f. [Bot. ]Mus

-

kuskruidje n.

Moschifère, adj. [H. n.] Muskus opléverend
of voortbrengend: Animal m-, Vessie m-, muskus

muskusblaas i'.
-diern.,
Mosconade, f. Ruwe, ongezuiverde suiker,
meel- of poedersuiker, zandsuiker f. (waaruit door
verdere raf nérting de melissuiker, enz. bereid wordt,
moscovade, cassonade f.
Moscovite, adj. Moskovisch, russisch. -- Als
subst. Un, Une M-, een Moskoviër; eene moskovische; — (poét.) Rus, Russin.
Moselle, f. Moezel f. Vin de M-, moezelwijn m.
Mosette, f. Bisschopsmanteltje n. der Franciskanen.
Moslem, Moslemin, m. Muhamedaan of Muzelman in. (musulman), Muzelmannen in. pl.
Mosnière , f. [Coma Eerste witte-wansoort
van Nantes.
Mosquée, f. Muhamedaansch bedehuis n., turk
tempel ni., moskee f.
-sche
Mosquille , Mosqurillier , Mosquite ,
MMoaisquite, z. 1M OUSTIQUE, enz.
Mosso, adj. m. (ital.) [Mus.] Bewogen, met
eenigzins lévendige beweging ;
Mostier, in., z. M0NASTERE.
Mot, m. Woord; gezegde n. Un m- francais,

vieux, nouveau, ambigu of a double attente,
équivoque, een fransch, oud, nieuw, dubbelzinnig
woord, eene woordspeling. Ce m- a vieilli, dit
woord is verouderd, in onbruik geraakt. En tout
sela it ny a pas un in- de vrai, van dit alles is
geen woord waar. Je vous le dirai en peu de m-s,

ik zal 't u met weinige woorden zeggen. — Un
gros in-, een onhoffelijk woord. De gros m-s, harde
woorden, scheldwoorden. Le gros m-, het groote of
beslissende woord. Un bon n i -, een goed of gebruikelijk woord; ook: een geestig woord, een vrolijke
inval, aardig gezegde. Un m- gras, een vuil of onkuisch woord.— M- pour rire. grap, woord om te lagchen. Vous avez laché là un m- bien léger, gij hebt
daar een ligtzinnig woord laten vallen. De grands
m-s, overdrevene gezegden, uitdrukkingen.— M- factice, gekunsteld woord. M-s artificiele, hulpkunstwoorden (kunstig zamengezette woorden, tot behulp
van het geheugen). — (fig. et fam.) Trancher Ie m-,
vrij uit spreken, zoo als men denkt. 11 ne faut
point s'arreter à l'écorce des m-s , men moet
niet aan de schors der woorden blijven hangen (maar
tot hun' waren zin doordringen). — Si vous le

voyez, je vous prie de lui dire an m- en mon nom,

wanneer gij hem ziet, bid ik u, hem een woord in
mijnen naam zeggen. Je lui en écrirai un m-, ik
zal hem daarvan een woord schrijven. Eerivez-lui
quelques m-s, schrijf hein eenige regels. Un m-,
sit %ous plait, een woord, als 't u belieft. Il
demeura confus, et tie dit, ne sonna m-, hij bleef
beschaamd, en sprak geen woord. Je n'ai pas le
plus petit m- à dire à cela, hierop heb ik niet het
geringste te zeggen. Qui ne dit m-, consent, die
zwijgt, stemt toe. — (fam.) Si on vous le demande, m-, je vous prie, den vinger op den mond,
wanneer men u vraagt, dat verzoek ik. M-, m-,
taisez-vous, stil, peen woord. Ne pas soufler m-,
niet kikken, zoo stil als een muisje zijn. — (Prov.)

Quand les m-s pont Bits, l'eau bénite est fable,

wanneer men zijn woord heeft gegeven, is de handel klaar. Le sage entend à demi m-, de geleerde
verstaat met een half woord, voor een verstandig
mensch is een half woord genoeg, voor den -ge
goed preken. Il n'y a qu'un m- qui-lerdis
serve, zeg met één woord, waartoe gij besluit;
met één woord, het blijft daarbij, zoo als ik u zeg.
Prendre qn. au m-, iemand bij het woord vatten,
zich, aan iemands gezegde houden. — Woord n.,
prijs, dien men voor iets vraagt of biedt. Que

voulez vous vendre sela? Vingt _florins. Est ce

votre in ? voor hoeveel wilt gij dit verkoopes? Voor
twintig gulden. Is. dat de terste of naaste prijs?
I1 est homme a un m-, uin'a
II qu'un, m-, hij zegt
met één woord, wat hij er voor wil geven. Au
dernier m-, qu'en offrez-vous? met één woord,
hoeveel biedt gij daarvoor? I1 veut être payé is
son m-, hij wil hebben, wat hij vraagt, hij laat
zich niets afdingen. — M- pour rire, boerter j, enz.
II a toujours le m- pour rire, hij is altijd kortswijlig, weet altijd iets aardigs voort te brengen.
II n'y a pas list e m- pour rare, daarover is in
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't geheel niet te lagclaen, niets belagcheljks is daarb ij .

Je ne vois ou est le m- pour rire, ik zie daarin
geene stof tot lagchen. Je n'y vois pas ]e m- pour
rire, ilc zie er het fijne niet van. II n'y a pas le
m- pour rire b ce qu'il dit, men kan over hetgeen
hij zest in het geheel niet lagchen. — Leus, zin
Les m-s des anciens philosophes, des-spreukf.
Lacédémoniens, de zinspreuken der oude wisgeeren,
der Lacedemóniërs. — [Mil.] Donner, Aller prendre
le m-, het wachtwoord geven, uitdeelen, het wacht
halen. Le m- de guet, de ralliement, het-word
wacl+ t-, het herzamelingswoord. — (Loc. prov.) Its se
sont donné le m-, le m- du guet, zij zijn het niet
elkander eens. Lui, qui avait le to-, ne fit semblant
de riep, hij, die den aanslag; wist, die in verstandhouding was, liet niets merken. — [ Véner.] Sonner un
ou deux m-s, een of twee woorden of lang aangehouden jagthorentoonen doen hooren. — Le m- dune
énigme, d'un logogriphe, het woord, de oplossing
van een raadsel, van een letterraadsel. A CES
MOTS, A CE MOT, loc. adv. Bij deze woorden, bij
dat woord. -- EN UN MOT, loc. adv. Met één woord,
kortom. Je vous Ie dis autant en un m- quell
mille, ik zeg het u met één woord zoo goed als
met duizend, dus, kort en goed. — MOT a MOT,
MOT POUR MOT, loc. adv. Woord voor woord, van
woord tot woord: Traduire m- à m-, woord voor
woord, woordelijk vertalen. — Ook als subst.:
Cette version nest qu'un mot-à-mot, die overzetting is niets dan eene letterlijke vertaling.
Motacille, f. [H. n.] Kwikstaart m. (bergeronnette). — MOTACILLINS, m. pl. Kwikstaartsoorten t. pl.
Mote, t., z. MOTTE.
Motelle of Moteille, f. Rivier -puitaal (lotte).
Moterelle, f., z. v. a. MOTTEUX.
Motet, m. Spreukgezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat gewoonl ij k eene bijbelspreuk
tot onderwerp heeft, m o t é t n.
Moteur, m. Beweger, leider, bewerker, drijver,
aanlegger m., newégende oorzaak of kracht f. Dieu
est Ie premier m- de toutes choses, God is de
eerste bewerker, de eerste bewegende oorzaak van
alle dingen. Le vent est Ie m- du moulin à vent,
de wind is de bewegende kracht van den windmolen. Vous en êtes Ie m-, gij hebt er de eerste aan
gegeven. (Van eene vrouw sprekende-leidngto
zegt men doorgaans: Elle a été le moteur, niet la
motrice de cette affaire.) — MOTEUR, TRICE, adj.
Bewegend, drijvend , aanleidend : Force m-trice,
bewf egkracht f. — [Anat.) Muscles m-s, of als
subst. M-s, beweegspieren f. pl.
Motif, m. Beweeggrond m., beweegreden, drijf
veêr f., prikkel, spoorslag m. Quel est son m-?
welke is zone beweegrede;i ? II a fait cela de son
propre m-, hij heeft dat uit eigene beweging gedaan.
L'intérèt est Ie Beul nl- qui Ie fait agir ainsi,
het eigenbelang is de eenige drijfveer, die hem aldus doet handelen, te werk gaan. — [Mus.] Thema,
hoofddenkbeeld n., dat een stuk beheerscht. -- [Beaux
arts] Een op effect of uitwerking berekend kunst
-

-mideln.
Motilité, f. [Didact.] Bewégel jkheid, gemakkeljkheid van beweging, neiging om zich te bewegen,
motiliteit f.
Motion , I. [Didact.] Bewéging I. Dans la
nature it se fait une continuelle m- d'atomes, in
de natuur is Bene gedurige beweging van atomen.
— Voorslag m., voorstel n., voordragt ter beraad slaginq in eene vergadering, in o t i e f. Applaudir

une m-, een voorstel toejuichen. Sa in- passa á une

grande majorité, zijne voordragt ging met eene
groote meerderheid. door. — [Ant. mii ] , z. v. a.
EVOLUTION, MANOEUVRE. — 5 Motionner, v. n.
Eene voordrapt, een voorstel in eene vergadering
doen. - Motionneur, m. (doorgaans in kwaden
zin) yoordragt- of voorsteldoener.
5 Motival, e, adj. [Jur. I De motieven of beweegredenen betreffend. — Motive, adj. f.: Cause
m-, bewegende, werkende oorzaak f. -- Motiver,
V. a. Gronden, oorzaken van iets opgeven of aanvoeren, beweegredenen bijbrengen, m o t I v é r e n:
M- un arrêt, son refus, eene uitspraak, zijne wei
redenen omkleeden. -- Het part. passé-gerin.fjmt
is ook adj.: C'est une decision Bien motivée, dat
is eene gegronde uitspraak, eene met gronden opgegevene beslissing.
Motrice, adj. f., z. MOTEUR.
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Moto, m. (ital.) [Mus.] : Con m-, met beweging,
levendig, aandoenlijk.
Motte, f. Kluit, aardkluit f., klomp m. aarde.
Rompre les m-s d'un champ, de kluiten op eenen
akker in stukken slaan. — . ardklomp m., die
aa'n den wortel van boomen, van planten blijft, als
men ze uit den grond haalt; ook waarvan de potte bakkers, enz. hunne vaten maken — Hoogte f. of
heuveltje n. met een' windmolen daarop. — [ Anat.],
Z. v. a. MONT de Vénus. — M- ii bruler, plagge t.,
turf van gebruikte run, om te branden. — [Faut.]
L'oiseau prend m-, de valk zet zich op de aarde,
laat zich op de aarde neder. — Mottée, f. [Agric.]
Door diepe slooten omgeven aardhoogte f. in de
moerassen der Vendée. — Motter, v. a. Kluitjes
aarde naar de schapen werpen om ze te doen gehoorzamen. — SE HOTTER, v. pr. [Chas.] Zich
achter kluiten aarde verschuilen: La perdrix s'est
mottée, de patrijs heeft zich achter de kluiten
aarde verborgen, verscholen.
Mottereau, m. [H. n.] Polksnaam van de
str andzwaluw f. (hirondelle de rivage).
Motterelle, f. [ H. n.1, z. v. a. MOTTEUX.
Motteur, m. Plaggen- of runkluiten-maker,
-verhooper in.
Motteux, m. [H. n_] Witstaartje n. (cul-blanc).
Motu proprio (de), (latin.) loc. adv. Faire
une chose de m-, iets uit eigene bewéging of aandrift doen. — Ook als subst.: C'est un m-, 't is
eene uit eigen beweging (door den paus) gegévene
verordening. (van! zwijg daarvan!
Motus, inter j. ((am.) Stil! spreek er geen woord
Mou (en voor eene klinkletter of stomme h,
vooral in poëzil en deftigen stijl: Mol), Molle,
adj. Week, zacht, murw; — ( fig.) teeder, krachteloos, slop. Ce lit est in-, dit bed is zacht. Des
poires molles, weeke, zachte peren f. pl. — Avoir les
chairs molles, teeder, zacht vleesch hebben. -- Pouls
m-, slappe pols m. Ce cheval est rn-, et na point
de force, dit paard is zwak, en heeft geene krach
Le temps est m-, het weder is warm en voch--ten.
tig. Une dine molle, elféminée, eene weéke, ver
ziel. Une molle indulgence, eene zwakke-w(ïfde
inschikkeljkheid. Son style est m- , zijn stijl
is krachteloos, slap. — Caractère m-, weekelfjk,
traag karakter n. Langage m-, weekeljke taal f.;
op kwijnenden toon uitgesproken woorden n. pl.
— (Prov. pop.) I1 ne lui promet pas poires molles,
h ij is zeer boos op hem, h ij dreigt hem hevig. —
[Mar.] Un vaisseau m-, een schip, dat slap op
zin roer is. Le vent est m -, de wind is slap,
waait niet door. — MoU, m (pop.) Long f. van
sommige dieren. — Het zachte, weeke: (Prov.)
Quand Jun vent du m- l'autre vent du dur, zij
zitten elkander altijd in 't vaarwater. — [Mar.]
Losse, slaphangende bogt f. van een loopend eind
in het tuig (als van een gijtouw, bras, schoot of
hals), part n., loos f. Dunner du m- ii son cordage, een touw wat schrikken, vieren. Embraque
le m-, haal de loos door.
Moticade, f. [Corn.] , z. MOQUETTE.
Moacet, m., z. MOUCHET.
Morichache, Moacha ge, m. Zetmeel n. van
uitgeperst maniok.
Mouehard, m. Politie-spion, kondschapper,
aanbrenger, verklikker, bespieder, speurhond m.
(naar zékeren Antoine de Mouchy. die zich tijdens
de vervolgingen der .Hugenoten in Frankrijk grootinquisiteur des geloofs deed noemen en wiens handlangers men mouchards heette). — Moncharder,
v. a. (pop.) Bespieden. — MOUCHARDER, v. n. Voor
spion spelen. — SE MOUCHARDER, v. pr. Elkander
bespieden. — Het part. passé komt ook als adj.
voor: Personne m-e, bespied persoon m.
Mouche, f. [H. n.] Vlieg f. 11 y a quelques
espèces de m-c, er zijn -eenige soorten van vliegen.
M- bateau, aquatique, watervlieg. M- cantharide
of d'Espagne , spaansche vlieg. M- à miel, honigbij f. M- b scie, zaaguiesp, bladwesp f. M- ster
strontvlieg. M- guëpe, wesp f.-coraie,mdv
M- asile ou parasite, roofvlieq. M- du kermes,
z. COCHENILLE. M- luisante, glimworm m. — Pieds
de m-s, hanepooten m. pl. , slecht schrift n. —
[Cost.] Moesje, zwart pronkpleistertje n. Elle a
quelques m-s au visage, zij heeft eenige moesjes o9
't aangezigt. — Haarbosje n. onder de onderlip
(doorgaans impériale geheeten). — [Astr.] Zuidelijk, bij ons niet zigtbaar gesternte, Vlieg f. Ook een
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klein noordelijk boven den. Ram.— [Coutel.]
Couteau à in-, mes met eene stalen veêr, dat men
niet kan openen, of men moet de veêr opliglen. —
[Escr.] Chaser les m-s, in den wind slaan, de
vliegen wegslaan (van een' slecht' schermer). — [Jeu]
Naam van zeker kaartspel n. — [Mach. à vap.]
Klein rondsel n. — [ Mar.] Adviesvaartuig n. —
[Mus.] M- en Grosse m-, namen van zekere snaren
der lier. — [ Min.] La m- du forèt, de punt
van de drilboor. -- [Parch.] Stukje perkament,
waarmede de perkamentmakers een gaatje in het
perkament toemaken. -- [Pécbe] Vliegvormig aas n.
— M-, politie-spion, z. MVIOUCHARD. — MOUCHES, f.
pl. [Méd.] Eerste en zachte pijnen van 't baren —
M-s volantes, het muggen-zien, het zien van bewégelijke vlokken voor de oogen (eene oogkwaal). —
(Loc. (am. et prov.) Que fait-il là a gober des m-s,
waarom verkwist hij den tijd? Quelle m- vous a
piqué? w((t deert, scheelt u? waarom wordt gij
boos ? Faire one querelle sur un pied de m-, om
eene beuzeling kijven. Eire tendre aux m-s, ligt
geraakt, gebeten zin. C'est one fine m-, 't is een
boze vent, een fijne vogel, eene boze feeks. Une
m- de cuisine, een hongerige gast. I1 prend la m-,
hij stuift, vliegt op, wordt om een haverstroo boos.
Faire dune in- un éléphant, z. ELEPHANT (en
lees daar niet un maar une mouche), z. ook DRU,
MIEL. Un maitre m-, een behendige goochelaar.
A chevaux maigres vont les m-s, arme lieden worden het meest gedrukt; waar de hegge het laagst
is, wil ieder er over klimmen. — it tombe des
m-s d'hiver, er valt sneeuw, het sneeuwt.
Mouchcr, V. a. Snuiten (den neus, de pit der
kaars of lamp). M- du sang, bloedsnuiten. M- une
chandelle trop court, trop près, eene kaars te kort
snuiten. -- (Loc. prov.), z. DIABLE. — [ Mar. Mun cordage, een touw afschrappen, schoon maken.
— [Constr.] M- une pièce de bols, een stuk hout
opstuiken, afkorten. — [Cord.] M- le chanvre,
den hennep snuiten (de harde einden afsnijden). —
Ook zonder voorwerp in den zin van: den neus
snuiten. Le tabac fait m-, de snuif doet snuiten.
Je ne mouche guère, ik snuit weinig of niet. —
SE MOUCHER, v. pr. Zich den neus snuiten: Mouchez-vous, mon petit ! snuit uw' neus, mijn kleine!
Dites-lui qu ail se mouche, zeg hem, dat hij zich
snuite, dat h2,á zijnen neus snuite. -- (Loc. prov.)
11 ne se mouche pas du pied, hij is bij de hand,
hij laat zich zoo ligt niet bedriegen, bedotten; hij
is zoo dom niet. Cela était bon du temps qu'on
se mouchait sur la manche, eertijds (in den ,goeden
ouden tijd , toen men niet beter wist) ging dat
wel aan. On ne se mouche pas sur la manche,
men is niet meer zoo onnoozel, men laat zich nu
veel voorstaan. I1 na pas le loisir de se m-, hij
heeft zoo veel tijd niet, (lat hij zijn' neus snuit,
hij heeft zeer veel te doen, hij kan naauweli ks
adem halen. Qui se sent rnorveux se mouche,
Wien de schoen past, die trekke hem aan.
A1OUCHER, v. a., z. v. a. MOUCHARDER.
Moneberie, f Het snuiten.
Moucherolle, f. [H. n.] Soort van vliegen
(gobe mouches).
-vangerm.
Moucheron, m. [H. n.] Vliegje, avondvliegje n.,
inz. mug f. (cousin). -- MOUCHERON, m. Pit eener
brandende kaars, neus m.
Moueheronne, adj. f. (bij La Fontaine) La
gent m-, het vliegenvolkje.

Mouchet, m. [H. n.] , z. v. a. EMOUCHET. —

[Tech.] , z. v. a. MOUCHETTE. — Soort van bastaardnachtegaal m.
Mouieheté, e, adj. (en part. passé van moucheter) . Gesprikkeld: gevlekt: Peau m-e, gevlekte
huid f. Satin m-, gesprikkeld satijn n. — [Bias.]
Pièce m-e, met hermeljnstaartjes bezaaid stuk n.
— [Econ. mr.] Blé m-, brandig, door meeldauw gevlekt koren n. -- [Escr.] Sabre m-, Epée m-e, geknopte sabel, degen m. — [ Marécb.] Balzane m-e
of herminée, witte vlek f. met zwarte sprikkels of
MOUCHETE, M. [H. n.] Gevlekte hagevlekjes.
dis f.; — soort van been- of kof'ervisch m. — [ Bot.]
Naam van twee paddestoelen m. pl. --- Moucheter, V. a. Sprikkelen, vlekkig maken, met zwarte
vlekjes besprenkelen; met moesjes beleggen (eene
MOUCHETER, V. n. [Hort.] Vlekkig worstof).
den, vlekken krijgen.
Mouchette, f. [H. n.] (weleer) Bij, honigbij f.;
bijenzwerm m. — [Arch.] , z. LAKMIER. — [ Ant.
—

—

--
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mil.] Werptuig n. dat men tegen de muren wierp.
— [Tech.] Blokschaaf, holle blokschaaf, kraaischaaf f., duiveljager m. — NOUCHETTES, f. pl.
Snuiter, kaarsensnuiter m. (een bekend werktuig).
toucheture, f. Natuurlijke vlekken f. pl. op
de huid van sommige dieren, op de véderen van
vele vlinders, op de vlerken van eene menigte kapellen, op bloemen, enz. — Als sieraad aangebragte
vlekken, sprikkels, moesjes op stoffen. — [ Blas.]
M- d'hermine, hermelijnstaartjes n. pl. -- [Arch.]
Kleine versieringen I. pl., sterretjes, enz. op de
ledige ruimten van bouw- en beeldwerk. — [Chir.]
Oppervlakkige kopping f. (scarification).
_Moucheuur, m., -ease, f. [Théát.] Kaarsensnuiter m., snuitster f. (als voormalige schouwburgbediening). — Hij of zij, die zich dikwijls den
neus snuit.
Mouchoir, m. Doek, neusdoek m. M- de poche,
zakdoek. M- de coo, halsdoek der vrouwen (nu
liever fichu) M- a deux faces, neusdoek met twee
zijden van verschillende kleur. — [ Mar.] Blaasba lg m. tegen den voorsteven, in het zamenstel
van een galjoen. M- de cabestan, voering f. tusschen
de spilklampen; klampen tusschen de voering van
het spil. M- d'étambrai, vissingstuk n. — (fig. et
fam.) Jeter Ie m- à une femme, onder verscheidene
vrouwen eene uitkiezen tot bijslaap.
5 Moaehon, m. Srtuilsel n. — Zoogenaamde
dief m. van de kaars. — Mouchare, f. Snuitset n. M -s de chandelle, kaarsnuitsel n. — Het
uitgesnotene (uit den neus). — [ Mar.] Afgestuikt
of opgekort stuk hout it — [ Cord.] Snuit, snuit
afgesneden harde einden van de hennep--seln.(d
vezels). (Galei f.
Moueiea, m. [H. n.] Zeeblaas f. — f [Mar.
bioacre, m. Karavaangeleider m. in 't Oosten
Moudre, v. a. Malen, vermalen, fijn malen:
M- du blé, du ris, du café, koren, rijst, koffij
malen. — (fig.) M- qn. de coups, iemand murw,
bont en blaauw slaan. — (Prov.) 11 nest que
d'être a son bie m-, het oog des meesters maakt
het paard vet. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Ce moulin mond trop gros, die molen maalt
te grof. — SE MOUDRE. v. pr. Gemalen worden,
zich laten malen: Ce bid se moud mal, dat graan
laat zich slecht malen.
Motie, f. Leeljk gezigt n.; grVnzing, bespotting
met het gezigt. Faire la m- b qn., tegen iemand
een scheef gezigt trekken, de tong uitsteken. —
(fig. et fam.) Faire la m-, pruilen, slecht gemutst zijn.
Mouée, f. [ Véner.] Brood n. en melk f. voor
de jagthonden, vermengd met den afval van een
gevangen dier. geiten).
Mouéter, v. n. Knorren (als de bok onder de
Mouette, f. [H. n.] Meeuw f.
Moufétique, adj. Met stik- of mijnlucht gevuld, stikluchtachtig.
Moufette, Mofette, f. Schadelijke mijnlucht f.,
giftdamp m., allerlei nadeeligeuitwasemingen, voor
de ademhaling ongeschikte gassoorten, die (!e onderaardsche plaatsen, inz. de mijnen, besmetten. —
[H. n.] Stinkdier n. (viverre). — [Bot.] Herderstasch f.
Mouif lette, f. [Tech.] , z. v. a. ATTELLE.

Moufflon, m. [H. n ], z. ARGALI.

Mouilard, m., -e, f. (pop.) Dikmuil m. en f.,
bolleblazer m., - blaasster f., hij of zij, die een dik
en opgezet gezigt heeft.
Moufle, f. [Mécan.] Blokkenhuis, blok zonder
schijf; blokkatrol n.; soort van takel of gijn. —
[Cost.] Want f., vuisthandschoen m., handschoen
zonder vingers. — (Loc. prov.) Il ne faut pas y
aller sans in-, men moet dat niet zonder handschoenen aanvallen: men moet daarbij de noodige
voorzorgen in acht nemen. — [Tech.] IJzeren
stang f., om de uitwijking des muurs te beletten,
muuranker n. — ;11OUFLE, M. [Chico.] Moffel m.,
soort van kleine beweegbare oven, van vuurvaste
aarde, die aan den kapel- of beproevinpsoven der
essayeurs is aangebrast en waarin de kapels geplaatst worden (ook bij emailleurs in gebruik). (In
deze beteekenis vindt men 't woord soms ook vrouweljk). — (pop.), z. V. a. MOUFLARD. — Mouflé, e,
adj.: Poulie m-e, katrol n., in verbinding met een
of meer andere. — loader, v. a. (pop.) Stevig
bij neus en wangen vatten, wat op 't gezigt eleven.
— [Tech.] M- on cour, een muur van den of meer
ankers voorzien.

MOIJFLETTE
Mouuflette f., z. MOUFFLETTE.
Moeflon, m., z. MOUFFLON.
Morifti, m., z. MUFTI
Mouillade, f. [Tech.] Het bevochtigen van
den tabak met zilt water. — Mouilladoir, m.,
z. M0UILLO!R.
Monillage, m. [Mar.] Ankergrond m., anker
Bon, Mauvais m-, goede, slechte anker--plautsf
grond. Aller au m-, ten anker komen. Mettre les
ancres en m-, de ankers klaar maken om te laten
vallen. — [Tech.] Bevochtiging van de gerst om
ze te doen kiemen; — bevochtiging van 't teder. —
Menging f. van water in wijn.
Mouillé, e, adj. (en part. passé van mouiller)
[Mar.] Geankerd, voor anker: Nous étions m-s
dans la rade, wij larlen op de reede voor anker. —
Bevochtigd, besproeid, nat: Habits m-s, natte, van
den regen doortrokken kleederen n. pl. Être mjusqu'aux os, tot op het hemd toe nat zijn, geen'
droogen draad aan 't lijf hebben. Des yeux m-s de
larmes, oogen vol tranen. — (fig. et [am.) Poule
m-e, durfniet, vreesachtig mensch, bloodaard m.
Etre m- comme on canard, doornat zijn; een durfniet zijn, den lafaard spelen. — C'est du papier
m-, dle stof is geen cent waard. — Jouer au doigt
nl-, laten raden, welken vinger men bevochtigd
heeft (zeker spel). — (Loc. prov.) Se couvrir d'un
drap m-, eene begane fout door eene slechte ver
erger maken. z. ook DRAP. —-ontschuldig
(pop.) Etre m-, te veel gedronken hebben. -- [Gram.]
Lettre ni-e, weekvloeljende letter (gelijk de, 1 in
bail, felle, de gn in agneau enz.)
MOUILLE, M.
Bet bevochtigde, natte, doorweekte. — MOU1LLE
(bevelwoord), z. onder MOUILLER.
Mouille-bouche, 1'. [Hort.] Waterpeer f.,
eene zeer sappige zomerpeer.
Mouillée, f. [Paget.] Hoop vodden, die men
te Gelijker tijd laat rotten.
Mouilleuient, m. Bevochtiging; ligte besproei
-jing,
besprenkeling f.
ML ouiller, v. a. Bevochtigen, nat maken, nat
besprenkelen, besproeijen, begieten, doorweeken:-ten,
M- on linge dans l'eau, een linn'endoek in 't water
nat maken, natten, in 't water dompelen. La pluie
a mouillé les chemins, de regen heeft de winden
bevochtigd. M- les plantes d'un jardin, de planten
van een' tuin besproejen. La Méditerranée mouille
les cotes de ce pays, de Middellandsche zee besproeit of bespoelt de kusten van dit land. — Ook
zonder voorwerp gebézigd.. Ce Brouillard mouille
comme de la pluie, die mist maakt nat als regen.
— [Mir.] M- les voiles, de zeilen natten, digigieten. — M- l'ancre, het anker laten vallen, ten anker konen, ankeren. — Ook in dezen zin als v. n.:
Mouille ! (bevelwoord) Laat vallen 't anker! Men pagale, met staande zeilen ten anker komen.
M- avec de faire, onder zeil ankeren. M- en af
al zeilende vertuijen. M- en barbe, zich-fourchant,
in een' hanepoot vertuijen, voor twee ankers ankeren. M- en patte d'oie of en barbe de chat, voor
twee of voor drie ankers in een' hanepoot ten anker komen. M- en créance, een anker met de barkas uitbrengen. M- en poupe, en croupière, een
anker achteruit laten vallen. M- avec la quille,
voor de niet ankeren, het schip aan den grond
zetten. — (pop.) II faut que je mouille, ik moet
snij de keel eens smeren (eens drinken) . — SE
AIOUILLER, v. pr. Zich bevochtigen; nat worden.
Je n ai fait que me m- les lèvres, ik heb maar
even mijne lippen bevochtigd. — I1 a peur de se
m-, hij is bang, dat hij nat zal worden. Ses yeux
se mouillèrent de larmes, hare (zijne) oogen stonden vol tranen, werden nat van tranen.
Mouillères, f. pl. [Agric.] Doorgaans vochtige plaatsen in akkers of weiden.
Mouiilet, m. [Tech.] Wagenmakers werk
inzetting der spaken. -- [Hort.], z. v. a.-tuign.o
—

GOET.

Mouillette, f. Reepje brood n. ter indompe-

ling in water, melk, wijn.

Motiilleur, m. [Mar.] 4nkerslot n.
Monilloir, m. [Tech.] 1Vetbakje n., bakje met
water b ij 't spinnewiel, waarin de spinsters hare
vingers nat maken. — Tobbe f. bij de papiermakers,
waarin zij de lompen nat maken. — Ketel m.,
waarin de lijm is om het papier te lijmen. — Ver
bij brouwers, waarin de gerst, die kiemen-trek
moet, wordt bevochtigd.
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Mouillure, f. Bevochtiging, natmaking; —
vochtigheid,. — [Hort.] Ligte begieting f.
Mouisseau, m.' -[Mar.] Strik in., waarmede
op de galeijen de grootste touwen aangebonden
worden.
Monissoiie, in. [Agric.] Soort van vijg f.
Moulage, m. [Tech.] Het vormen, het in een'
vorm gieten, het afgieten, het slaan of drukken in
eenen vorm. Le m- des grosses pièces en fonte de
fer, des canons, des cloches, het afgieten der groote
stukken van gietijzer, der kanonnen, der klokken.
Le m- en sable des boulets, het in zand vormen
der kogels. Le m- des carreaux, het vormen der
estrikken of vierkante vloersteenen. Le m- des
chandelles, het gieten der kaarsen. — Het vorm maken, het vormtrekken: Le m- des coquilles à
boulets, het vormen der kogelgietmallen. — Het
meten van brandhout; — meetloon n. daarvoor. —
Molenwerk n.: Le corps de ce moulin est bon,
mals le in- ne vaut rien, het ligchaam van dezen
molen is goed, maar het maalwerk deugt
deugt niet. —
Maalloon, maalgeld n.: 11 a déjà payé m-, hij
heeft het maalgeld, maalrecgt reeds betaald. —
[Hort.] .Soort van druif f.
(steen m
t Moulant, m. Molenaarsknecht; — molen m., Moularde, f., z. v. a. 1oULEE,
LEE,MATIERE, CIlIOLÉE.

liloeile, f. [H. n.] Mossel f. M- de mer, de rivière, zee-, riviermossel. M- de perles, parelmossel.
Motile, m. Vorm, in 't algemeen ieder hol
voorwerp om iets in te gieten, in te drukken, in te
slaan, enz.; model n., mal f. -- M- a balies, kogel
Jeter une figure en m-, eene figuur in eenen-vorm.
vorm gieten. Rompre le m-, den vorm breken. Les
canons, les cloches se font au m -, de kanonnen,
de klokken worden in vormen gemaakt. Des m-s
à faire des chandelles, vormen, om kaarsen te
maken. — (fig. et f ám.) Le m- en est rompu, en
est perdu, zoo iets, zoo iemand is er niet meer,
dear is de weêrga van verloren. Se former sur le
m- de qn., zich naar iemand vormen, de gewoon
iemand aannemen. Ces deux personnel-tenva
ant été jetées dans le même m-, die beide menschen zijn in éénen vorm gegoten, gel jken elkander als twee droppels water. — (Loc. prov.) Cela
ne se jette pas en m-, dat gaat zoo gemakkelijk
niet. -- (pop.) M- de gant, muilpeer, oorveeg f.
Le m- de bonnet, het hoofd. Le m- de pourpoint,
het ligchaam, lijf. Conserver le m- du pourpoint,
zich niet in gevaar begeven, zin leven niet wagen.
I1 y a laisse le m- du pourpoint, hij heeft er den
romp gelaten, is er dood gebleven. — Mettre en
m-, drukken (imprimer). Etre en m-, gedrukt

zijn of worden. — [Chico.), z. v. a. MoUFLE. —
Bois de m-, meethout, vademhout n., hout van bepaalde grootte en de beste soort, dat in meetramen
of meetringen wordt verkocht. — Perkament of velijn n. , waartusschen de goudslagers het goud in
bladen slaan. — Gietbank f. der loodgieters. — M- à
oreille, kromme tang f., om den paarden daarmede
de ooren af te korten. — M s (bij de gouddraad trekkers) de onverguld geblevene plaatsen van het

gouddraad.
Moulé, e, adj. (en part. passé van mauler):
Figure m-e, gevormde, gegoten figuur f. Chandelles
m-es, gegoten kaarsen f. pl. — Bois m- (cordé)
gevaá and hout n. --- Marches m-es, traptreden f. pl.,
die aan den rand met een lijstje voorzien zijn. —
Lettre m-e, gedrukte brief m. ; — schrijfletter f.,
die den druklettervorm nabootst. — (Loc. prov.)
Croire tout ce qui est m-, alles gelooven wat ge
Homme in-, welgemaakt menscli.-druktis.—(fam)
— MOULE, m. (pop.) Gedrukte letters f. pl., ged rukt schrift n., het gedrukte: Lire le m-, dans
le m-, gedrukt schrift lezen.
Moulée, f. [Tech.] Afslijpsel n., slib f. van
den sl jpsteen, die in het bakje onder den sljpsteen
valt.
Mouler, v. a. Gieten, vormen, in den vorm
gieten (van metaalgietsels zegt men liever fondre
of couler). M- des chandelles, kaarsen gieten. Men plátre, in pleister vormen, afgieten, afdrukken.
M- la figure dune personae, een' pleisterafdruk
van iemands gelaat nemen. — M- le papier à cartes, de figuren op het kaartpapier drukken. Mles anses, de ooren aan een of ander vat maken.
— M- du boes, z. CORDER. — M- une faucille, eene
sikkel op den slijpsteen afsljpen, aftrekken. —
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Burette of Pot á m-, kan f., waarmede de vloei jende talk in de kaarsenvormen wordt gegoten. —
[Hort.] M- des arbres, booryen door besnoeying

verschillende gedaanten geven. -- [Pêche] M- Ie
bareng, den haring (door hem tusschen de vingers
te drukken) van allerlei vreemde voorwerpen en
van schubben zuiveren.
SE DIOULER, v. pr. Gegoten, gevormd worden. — (fig.) Se m- sur qn.,
iemand tot model, tot voorbeeld nemen.
Alouleiie, f. [Tech.] Gieterij f., giethuis n.
Mouwlet, in. [Tech.] Zékere houten mal f. der
schrijnwerkers.
Moulette, f. (verkiw. van moule) Schelpje,
mosseltje n. -- [Hort.] Soort van tulp f. — [ Tech.]
Soort van wit schelpje, waarmede men verheven
figuren vormt en bekleedt. -- Gedeelte van de niet
eener schaar.
Moitleur, m. Vormer. — Vormgieter, kaar
M- en terre, en sable, vormer in-sengitrm.
aarde, in zand. — M- de bois, houtmeter m.
Mouilière, f. [Pêche] Mosselbank, mosselplaat f.
-- [Tech.] Zachte ader f. in een' sl/psteen.
Moulin, m. Molen m. M- à vent, a eau, à l'huiIe, à blé, a papier, b poudre, à tan, à foulon, à tabas
en poudre, à scie, a bras, etc., wind-, water-,
olie -, koren -, papier -, kruid -, run-, vol -, snuif-,
zaag -, handmolen, enz. M- à café, kofjmolen. Mbanal, gemeente- of dwangmolen. , -- (Loc. prov.)
I1 lui ressemble comme à un m- a vent, hi gelukt
hem in 't geheel niet. Faire venir l'eau an m-, het
water op zijnen molen leiden, nut, voordeel, winst
aanbrengen. Laissez-le faire, ii yiendra moudre
sur notre m-, laat hem begaan, hij zal ons wel bij
Bene andere gelegenheid noodig hebben. 11 a jeté
son bonnet par-dessus les m-s, hij trotseert de
openbare meening, alle welvoe eljkheid; ook: hij
heeft van die onderneming afgezien. Se Battre
contre des m-s á vent, tegen windmolens (hersenschimmen) vechten. C'est un m- h paroles, zijn
mond, zijne tong staat nooit stil.
Moulina ge, m. Toebereiding der zijde op den
zijdemolen, zijdereederj, zijdetweerning f., de dus
bewerkte zijde f. — Het malen.
Mouliner, v. a. De zijde op den molen reeden
of tweernen. — Den grond omwoelen; het hout
doorknagen (van wormen). — SE DMOULINER, v. pr.
Gereed of getweernd worden. — Omgewoeld, doorknaagd worden. — Het part. passé is ook adj.: Sole
moulinée, getweernde zijde f. -- Bois m-, wormstekig hout n. Pierre m-e, steen m., die zich tusschen duim en vinger tot stof laat wrijven. Cire
m-e, doorvreten was n.
M-ouliiiet, m. (verklw. van moulin) Molentje;
kindermolentje, ook een soortgelijk voorwerp, om
de vogels in de tuinen te verschrikken. — Draaiboom m., om zware laten op te ligten. — Kruis
(tourniquet) op voetpaden. — Haspel, knup--radn.
pel m., waarmede een touw vast gedraaid wordt.
-- [Mar.] Penrad n., draaiklos, rol f. in de bril.
-- [Mil.] Faire le m-, of La conversion centrale,
om het middelpunt zwenken. — [ Escr.] Faire le
m- avec ene épée, met eenen degen een rad slaan
(om de slagen af te keeren), eene snelle omdraaijing
doen. — Faire le m-, schielijk omdraaijen op de
handen met de beenera in de hoogte, een molentje
maken. — [Danse] ,Molen, kruiswijze wending in
den contredans. — [Econ. dom.] , z. v. a. moussoiR.
-- M- à vent, windmachine op den schoorsteen,
om het nederslaan van den rook te beletten, rookvang m. — {Meun.] M- d'un moulin a vent, windradje aan den windmolen (om de veranderingen
van den wind te kunnen waarnemen). — [ Mar.]
M- b bitord, spinnewiel n voor schiemansgaren.
Moulineur, Moulinier, m. Zijdereeder, zijdetweernder m. (tor of leeraar.
—

g

— b# uitbreiding: allerlei sieraad aan goudsmidswerk; ook de sieraadsbanden aan geschut.
-t- Mounée, f. Hoeveelheid te malen koren.
Mounestan, i-n. [Hort.] Soort van druif f.
Moanier, sn. [EI. n.] (pop.), z. v. a. MARTIN-

PECHEUR.

ltloruquuette, f. [Tech.] Beenen ci!indertje aan
't rad des kunstdraaijers.
11louraehet, m. [Cory.] Bastaard m., soort
van witte Bourgogne -wijn.
Mourailles, ifiouraillon, z. 1IORAILL —.
Mournnt, e, adj. Stervend, zieltogend: Bom me in-, ,stervend mensch m. Regarder qn. d'un
oeil m-, iemand met een stervend oog aanzien. I1
a les yeux m-s, de oogen breken hem. — (fig.)
Des yeux m-s, van liefde en verlangen kwijnende
oogen. Trainer une vie m-e, een kwijnend leven
leiden. Voix m -e, kwijnen :e, slepende, wegster vende stem f. i . ouleurs m-es. verzwakte, bleeke kleuren f. pl. Bleu m-, bleekblaauw. — MOURANT, m.,
-E, f. Stervende m. en f.: Le champ de bitaille
était plein de morts et de m-s, het slagveld lag vol
dooden en stervenden.
Mouraude, f. [Hort.] Soort van olijfboom m.
— Mou i-eauon, f. [Hort.] Soort van vijg f.
M.ouureau, m. (H. n.] Volksnaam van 't rordborstje (rouge-gorge). - [ Hort. M- des Languedociens, naam eener oljfsoort.
Moureiller, m. [Bot.] Soort van malpighia f.
Mouurelle, f. [Bot.] Zwarte morel f.
Monu-et, m. [H. n. j Napschelp f. van den Senegal.
t Mourette, f. Liefje, hartje(m'amour, m'amie).

Moan, m. [Corn.] Soort van indisch katoen
n.
-doek
Moerier, m. [H. n.] Volksnaam van de lang
-starie
mees f (mésange à longue queue).
Mourine, f. [H. n.] Zeearend. arendrog m.,
Bene soort van rog.
Mourir, v- n. Sterven, afsterven, overlijden,
verscheiden, den geest geven. M- dune mort na-

turelle, de mort violente, een' natuurlijken, een'
geweldigen dood sterven. M- de maladie, de vieil
lesse, de faire, d'un coup de pistolet, aan eene
ziekte, van ouderdom, van honger, door een pistoolschot sterven. M- en prison, in de gevangenis ster ven. Nous mourons tous les jours, met elken dag
doen wij eene schrede naar 't graf. — I1 est mort
en bon Chrétien, hij is als een goed Christen gestorven. M- tout en vie, M- tout vif, met een gezond
ligchaam, in volle levenskracht sterven. hi- au
champ, au lit d'honneur, op het veld, op het bed
van eer sterven, sneuvelen. — ( fam.) M- de sa belle
mort, een' natuurlijken dood sterven. — (iron. et
fam.) M- dans les formes, naar de regels der kunst
(geneeskunst) sterven. M- au monde, au péché,
der wereld, der zonde afsterven. I1 en a été a m-,
hij is er doodziek van geweest. I1 s'en va mourant,
h ij zal haast sterven. Il meurt martyr, hij sterft
een' smartelijken dood. Cette race ne nieurt point,
dit geslacht sterft niet uit, zal nooit verr;aan. —
(pop.) II est mort comme un chien, hij is als een
heiden gestorven. Je viendrai á bout de mon dessein, ou je mourrai à la peine, ik wil mijn voor nemen doorzetten, al zou 't mij het leven kosten.
Je veux m- (of que je meure) si sela nest pas
vrat, ik mag sterven als 't niet waar is. — (fam.)
11 mourra dans sa peau, hij wordt nooit anders,
hij zal nooit veranderen. — (Loc. prov.) Le renard
mourra en sa peau, de zondaar zal zich niet bekeeren. Un lièvre va toujours m- au gïte, z. CITE.
M- à ses dépens, zich zelven ombrengen. M- sans
langue, plotseling sterven, zonder gebiecht, of een
testament gemaakt te hebben. (Deze uitdrukking is
verouderd.) On ne sait qui vit ni qui nieurt, bij
leven en sterven, men kan niet weten wat er geMoulla, Moullah, m. Mulla, turksche doc- beurt. Mauvaise berbe ne meurt point, onkruid
-f- Moult, adv. Veel, zeer. 11 était m- vaillant, vergaat niet. Va ou to veux, meurs ou to dois,
men mag doen, wat men wil, men kan zijn noodhij was zeer dapper.
lot niet veranderen. Autant meurt veau que va
Moultans, na. pl. [Cory.] Chits, bedrukt lijn
er sterven zoo wel jonge als oude menschen.-che,
n. uit Moeltan.
-wad
Mouwla, e, adj. (en part. passé van moudre) -- (bij overdrjvinq): M- d'impa.tience. de chagrin,
van ongeduld, van verdriet sterven, verbonte,
de
gemalen
koren
n.,
koff
f.
—
Or
ij
Blé, Café m-,
m-, schildersgoud, gemalen goud n. — ( fig.) Avoir gaan, van schaamte wegzinken. Ii pensa m- de
Je corps tout m-, Etre tout m-, als verlamd aan rire, hij dacht, meende van lagchen te sterven, zich
alle leden, als geradbraakt zijn, in alle leden pijn te barsten te lagchen. M- de fairy, grooten honger
hebben; gebrek lijden. M- d'envie de voir qn., van
voelen.
Moulure, f. [Arch.] Uitstekende lijst f., lijst verlangen branden om iemand te zien. — M- civiallerlei vorm als sieraad aangebragt;-werkn.va lement, de voordeelen (in regten) van de burger-
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ljke maatschappij verliezen, daarvan verstoken zijn,
burgerlijk dood zijn. — Ook van boonien- en planten, van allerlei instellingen, van zédel jjke zaken,
kunstwerken, enz. rebézi-gd: Le froid, In sécheresse a fait m- ces arbres, de koude, de droogte
heeft deze boomen doen sterven. Cette nlanufacture pleurt faute de capitaux, die fabrijk gaat
te riet uit gebrek aan kapitalen. Son none ne
mourra jamais, zijn naarn zal nooit sterven. Ce
feu inourra, si Ion n'y niet du 1)ois, dit vuur
zal uitgaan, zoo men er geen hout bij lest. Laisser
nl- un saI)ot, eenen duijftoi laten uitloopen. Le
boulet de canon vint in- a ses pieds, de kanonskogel bleef mat voor zijne voeten liggen. I1 faut,
Iorsqu'on peint, que les couleurs se pendent en
mourant les uses dans les autres, bij het schilderen
moeten de kleuren .zich in elkander oplossen, ver
[Jeu] Dood zijn, niet meer mogen mede-liezn.—
spelen, de partij kwijt zijn. --- nounin wordt ook
als v. imp. gebruikt: I1 meurt tous les jours Bien
du monde, er sterven dagel, ks veel menschen. —
SE, MOURIR, v. pr. Sterven, op sterven liggen, ziel
(zelden dan in den prés. en impart. indicat.-togen
gebézird). Je me meurs, i/c sterf, ik voel, dat ik
sterf. I1 se nlourait, lorsque son ills arriva, hij
lag op sterven, toen zijn zoon aankwam. — Votre
feu, votre lampe se meurt, uw vuur, uwe lamp
gaat uit. — Se m- -d'amour, de peur, van liefde,
van vrees sterven , smoorlijk verliefd zijn , eene
doodelijke vrees gevoelen. — à MOURIR , loc. adv.
Zeer, buitengemeen: Je suis las à m-, ik ben dood
moede, zoo vermoeid, dat ik zou omvallen. Il est
malade a ni-, hij is doodkrank.
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ten, dertien on g elukken; de sleutel (Ier? nier bij
zich draagt, is altijd blank. -- Soort van schimmel f.
op den kop der oude karpers. — Schuim n : Cette
biere fait beaucoup de in-, dat bier schuimt terk.
— [Conf.] Schuim, soort van geklopte rooni,
waarin men chocolade, vanille, enz. mengt. —
Moussé, e, adj. Schuimend, wat When. tot .schuim

geklopt heeft: Chocolat m-, schuim - chocolade f.
Mousseari, adj. m., z. MOUSSAUT.
Mousseline, f. [Corn.] Neteldoek, moesselien n.
(zoo geheeten vaar' de stad Mossoel of Moessoel in
.zie). M- lame of de lame, wol -rnoesselien. —
[Conf.] Naam van zeker deeg van drat ant -gom
met citroensap en suiker. — Mousselinette, f.
[Com.] Ligt neteldoek n. --- Moasselinier, m.,
-iere, f. ^Yeteldoekwev^er° in., weefster f.; netel doekverkooper m., verkoopster f.
Mousser, v. n. Schuimnen, schuim vormen,
opbru-isen, m o u s s é ren. Le vin de Champagne
mousse plus que les autres vlas, de Chamllagnewijn mousseert of schuimt meer dan de andere
wijnen. -- (fig.) Faire n1- un succès, on petit
avantage, van een klein voordeel veel ophef maken.
Mousseron , n1. [Bot.] Kleine nieikampernoelje, die in de lente onder het mos wast. M- d'automne, z. GODAILLER. -- (fig.), z. v. a. PARVENU.
Mousseronne, f. (Bot.] Soort van latuw f.
Mousseronnière, f. [Agric.] Mei,kasnpernoeljc-bed n.
Moussette, f. [Hort.] Soort van appel m.
1FMousseeix, ease, adj. Schuimend, veel schuim
makend: Vin de Champagne m- Bière m-euse.
Bij dichters ook gebruikt voor MOUSSE. — [Bot.]
Moans, m. pl., z. 1IOURI.
Rose in-euse (abusiv. voor Rose mossue), mosroos f.
Mourlanehe, m. [Hort.] Soortvan wittedrui f f. — Somtijds als subst. m. gebruikt: Bairn du
1- Mouroir, m. Doodbed n. (lit de mort).
mousseux, schuinsenden wijn drinken.
Moussier, in. [Bot.] Kruidenboek n. met niets
Mouron, m. [Bot.] Guichheil. guichelheil, muur,
murik, muurkruid n. M- des oiseaux, vogelkruid n. dan mosplanten.
Moussivore, adj. [H. n.] l Iosetend: Le renne
I1- des champs, of de Monellius, akkerguichheil,
rood bastaardmuur. M- d'eau of aquatique of m-, het mosetend rendier.
Moussoir, m. [Tech.] Schuim/dapper in.,
Samole, watermuur, zaadkruid n., waterpaardestaart in M- rouge, ro d guichheil. M- d'alouette, roerstokje om de chocolade te doen schuimen. —
z. v. a. GERATSTE . M- femelle of bleu, blaauw guich- [Papet.] Hollander, roerbak, roertrog in., houten
cilinder met metalen scheenen bezet, waarmede de
heil. — [H. n ] Gemeene aardsalamander m.
Mouronné, e, adj. [Bot.] Naar guichheil ge- lompen in half- en heelgoed veranderd worden.
Moaisson, f. T[jdwind, wisselwind in., naam
lkend.
der in bepaalde jaargetijden regelmatig in eene
Mouronnet, m. [Hort.] Soort van appel m.
Mourre, f. [Jeu] Vingers pel, vinrerraadslrel, zékere rigïing waaijende winden in 't noordelijk
een italiaansch spel, waarbij liet getal der opge- gedeelte van den Indischen oceaan tusschen de kusstoken vingers geraden moet worden, morimori- ten van Afrika en Azië, m o us s o is f. La in- du
sud-ouest, du nord-ouest, de zuidwest-, de noord
spel n.
Tijd m. dier winden: Attendee-westmoun.—
5 MIouset, m. [H. n.] Muisje n.
iousquet, m. [Anc. mil.] Musket, vuurroer, la m- d'été, d'hiver, den zomer-, winter-rnousson
roer n. 111- à forquine, vorkroer. M- à main, hand- afwachten.
Mousstu , e , adj. Bemost, met mos bedekt:
musket. MVI- á mèche, lontroer. M- à rouet, rad musket. M- de rempart, walgeweer n., dubbel - Arbre m-, Pierre m-e, bemoste boom, steen m. —
haak m. — Porter le in-, dienen, soldaat zijn. — Cette carpe est si vieilleu'elle a la tête toute
(Loc. prov.) Crever comme un vieux m-, van m-e, deze karper is zoo oud, dat zijn kop geheel
uitspatting sterven. — t Mousquetade, f. Mus bemost (als beschimmeld) is.
Moussure, I. [Tech.] Baard m. aan den rand
-ketsch.o,r ;muketvorn.—
Mousquetaire, m. Musketier m. — lo:isque- van een geboord gat, inz. rondom de gaten der
terie, f. Geweervuur, musketvuur n. Décharge aarden potten.
Moustae, in. [H. n.] Snorbaard m., een aap
de m-, losbranding van geweervuur. — -t Monsgluetier, In., z. v. a. MOUSQUETAIRE — Motis- met blaauwachtige vlekken b ij wijze van knevel
queton, m. Karabijn f., 7uitergeweer, m u s- onder den neus [Simia cepphus].
Moustache, f. Knevelbaard, knevel, snor ke t o n n.
Mousquets, m. p 1. [Com.] Turksche en per- baard in., baard der bovenlip. — (lig. et form.)
zische tapijten n. pi., die over Smyrna naar Marseille Vieille m-, oude snorbaard, oudgediende. — (Loc.
fam.) Bruler la m- h qn., van zeer nabij (á bout
kwamen.
portant) een pistoolschot op iemand lossen. — Se
Mosisquite, in., z. MOUSTIOUE.
bruler la m-, zijn plan verijdeld zien, zijn slag
Moussa, in. Gierstbrj m. der negers.
Moussache, f. [Conn.] Zetmeel n. van maniok. missen. Enlever qc. aa ,qn. sur la m-, jusque sur
Moussaillon. m. [Mar. j (fam.) Kleine scheeps- la m-, iemand iets voor den neus weghalen, vóór
den mond wegnemen. -- (pop.) Donner sur la mjongen m., jongetje n.
Moeissaut, Mousseauu, adj. m.: Pain m-, à qn., iemand wat op 't Bezigt geven. Reprendre
brood van gruttemeel. veroudert.) ses in-s, zijn ernstig gelaat weder aannemen. —
Mousse, adj. Bot, stomp (émoussé). (Het woord Baard nl., enkele lange haren rondom den bek van
Mousse, m. [i^1ar.] Scheepsjongen, jongen, ka- sommige dieren, zoo als katten, leeuwen, enz., ook
van vogels. — [Anat.] Kuiltje n. in de bovenlip onjuitwachter, zwabber, hooplooper nn.
Mousse, f. [Bot.] flos, bladmos n., eene tal der 't neusschot. -- [H. n.] Baardmees f. (mésange
familie van de klasse der kryptogdmia of-rijke barbue). — [Anc. mar.] Borgstrop, hanger, vaste
bedektbloeijenden. M- d'arbre, de chêne, M- ter- toppenant, spaansche toppenant m. — [Mar.] Mrestre, boom-, eiken -, aardmos. M- aquatique, de la vergue de civadière, blinde trijs f. — [Tech.]
watermos; ook z. V. a. CONFERV E. M- du Nord, Langarmige tang f. des vergulders. — Gouddraad rendiermos. M- d'Islande, beter LICHEN d' Islande. trekkers kruk f.
Moustardié, ni. [Hort.] Soort van druif f.
M- de Corse, z. v. a. HELMINTHOCARTON. — (Proc.)
t Mousteille, Monistille, f. [H. n.], z. v. a.
Pierre qui roule n'an,asse pas de m-, bij veel
verandering wordt men niet rijk, twaalf ambach- BELETTE.
-

;

-
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- Moustier, m., z. MOUTIER.

Moiistiquair e, f. Bedgordjjn f. of kleedingosuk n. ter beschutting tegen den steek der moskiein in den nacht, ni o s q ui t d r o in. (Men zegt ook
i roustillier en moustiquière.) — Moustique, m.
H. n.] B jtvlieg f., zeer lastige stekende mug in
^idie en andere heete gewesten der aarde, m o sIi iet m. -- MOUSTIQUES, f. pl. [Méd.] Roode,
., vig jeukende plekken f. pl. op de huid.
Mout, m. Most in., het uitgeperste zoete sap
(Ier druiven, dat door gisting w ,. n wordt.

--

•MOLIVEME]N T.

op de kruin der golven: La meer est couverte de
m-s, de zee is vol koppen, is met lammetjes bedekt.
— [Hydr.] M-s, naam van zékeren schuimenden
waterval. — MOUTON, NE , adj. Schaapachtig; goedaardig, zachtzinnig: Caractère m-, Humeur m - ne .
— Uit schapen. bestaande: (fam.) La gent m -ne,

het schapenvolkje, de schapen . (toon m.
-1- Moutounade, f. Flaauwe, vervélende preekMoertonnage, m. [Fèod.] fleerenregt n. op de
schapen, op 't vee
Moutonnaille, f. Kudde f. schapen. -- ($g.
et iron.) Nadpers, schaapskoppen m. pl.
ltMoutonne, f. [Econ. rur.] Moederschaap n.
zonder eijerstok, — [Anc. cost.] Gekrulde haar
voorhoofd,.
-lokf.p't

Moutade, f. [Tech.] , z. v. a. DUITE.
Moatard, in. (pop.) Kwd jon en, straaljonen, kleine schavuit m. (Somtijds hoort men ook
liet fem. MOUTnl{DE gebruiken.)
Moutonné, e, adj. (en part. passé van manMoutarde, 1. [Bot.] Mosterdplant f. (sénevé);
ïaosterdzaad n. (graine de sénevé). Semer de la tanner) ; Tète, Perruque m-e, gekroesd (in digte
UI-, mosterd zaaijeu.. Grain de m-, mrsterdl orrel f., kleine krullen gelegd) hoofd n., gekroesde pruik f.
innosterdzaadje n. — [Cuisi Mostaard, mosterd m., — Le temps est ni -, de lucht is vol schapewolkjes,
i.,engsel van mosterdmeel met azijn of eene andere is met dunne witte wolkjes bedekt. -- (Loc. prov.)
vloeistof. C`est de la ni- fort piquante, de la m- Temps m.- et femme fardée ne sopt pas de longue
tui prend au nez, dat is zeer sterkemosterd, mos durée, eene lucht met schapewolkjes en eene geneus vliegt. — (Prov.) C'est de-i,erdn blankette vrouw duren beide niet lang. -- [Man.]
11 m- après diner. Cela viool comme ni- après Cheval ai -, paard niet een schaapshoofd, met een'
inner, dat is (komt) als mosterd na den maaltijd, ramsneus. — + Moutonnement, adv. Schaap
als de schapen. — Uoutonner, v. a.-achtig,
dí at komt te laat. I1 n'appart.ient pas à tout vinai.. rier de faire de bonne in-, 't is ieders zaak niet, Kroezen, het haar in kleine krullen leggen (zelden
-wat goeds te leeren; 't zijn niet allen koks, die gebézigd dan in 't part. passé als adj., z. boven).
1 !nge messen dragen. — (Loc. fain. et prov.) Vous -- 111- un prisonnier, een' gevangene u ithooren door
+pus êtes amusé b la ni-, tandis que les autres iemand bij hem te plaatsen, die zijn vertrouwen
l,r.isaient leur devoir, gij hebt u niet nuttelooze zoekt te winnen. — MOUTONNER, v. n. [Mar.] Omringen opgehouden, terwijl de anderen hunnen pligt krullen, schuinen: La nier moutonne, de zee krijgt
[den. La in- prend au nez, de boerterij, de gek- schuimkoppen, de zee krult oni. — SE MOU TONNER ,
,o yid is te grof, te vinnig, te bijtel -d. La m- lui V. pr. Gekroesd of kroezig - worden. — Zich tot
inonte au nez, hij begint ongeduldig te worden. schaap maken. — -I- Moutonnerie, f. Schaap
les enfants en vont à la m-, Tout le monde en
domheid f. — Mouton--achtiged,onzl
,i h la m-, de kinder en op de straat weten het, neux, ease, adj. Gekroesd. -- Mer m-euse, om -utereen weet het, men spreekt er langs de straat krullende, schuimende zee f. -- Ciel m-, lucht f.
van. Sucrer la nl-, de pil vergulden, zijne bestraf- vol schapewolkjes. — Montorsnier, ière, adj.
/rig enz. verzachten. Et le roste en m-, en de (fain.) Schaapachtig, zoo onnoozel of dom als een
,

,

F Fist aan mosterd (van eerie te hooge her bergiers -

keninq). 11 est fin comme in-, hij is bij de hand.
Moutardelle, f. [Bot.] Soort van rammenas m.

Moutardier, m. Mosterdpotje n.; — mosterd r';tatje n. (des mosterdinans). -- Mosterdman, mose dverkooper ; — mosterd-fabrikant in. — ( Loc. lig ;
t t fem.) Il se croit le premier m- du pape, hij
leeft heel wat verbeelding van zich zelven. -- [H. n.J
iolksnaam der muur- of torenzwaluw f.
t Moute, f. (fam.) Katje n., poes f.
Mouté, e, adj.: Vin m-, gezwavelde wijn ni.

Mointeiile, f. [H. n.j, z. v. a. 31ORDPIERRE. (Er
i°aat abusievelijk MORSPIERRE.)

-)- Moutier, m. (weleer Moustier,) KloosIr n.; kerk f. — (Loc. prov.) I1 faut laisser le
in- oil II est, men moet de kerk de kerk laten; men
t=wet aan ingevoerde gebruiken niets veranderen.
Mouton, m. Hamel, gesneden ram m. (bélier
c Ilátré); ook in 't algemeen schaap, lam n. (bélier,
-

schaap; (#g. et fam.) volgzaam, gedwee, nadpend.
Mouture, f. Het malen, gemaal; -- niaalloon,

maalgeld n. Droit sur les m-s, regt n. op 't ge-

maal. — Ce meunier a pril double m-, die molenaar heeft dubbel maalloon genomen. — (Prov.)
Tirer, Prendre dun sac deux m-s, zich zijne
moeite dubbel laten betalen, dubbel voordeel uit eene
zaak halen. — M-, ou bled m-, meel van tarwe,
rogge en gerst onder elkander. — [Pharm. j Fijn

-malingf.etd
handmolen.
Mouvage, m. [Raff.j Het gelijkmatig verdeelen
der kristallen in de suikermassa.
• Mouvanee, f. [Jur. féod .J Leenheerljjkheid,
permagtiflh,eid van een leen ten o zigte van een

?

arvan afhangend domein; — (doorg
aans) a/-

hankelijkheid van eens anders leen, leenbaarheid f.,
leenpligt in. Deux seigneurs différents ne peuvent
avoir la m- dun mème fief, twee onderscheidene
heeren kunnen niet in een en hetzelfde goed het
leenregt hebben.

I rebis, agneau). Le m- est ]e symbole de la douMouvant, e,-adj. Bewegend, beweegbaar, los,
cour et de la vie champétre, het schaap is het
:,innebeeld van de zachtmoedigheid en- van het land- onvast, vlot. Les causes m-s dun agent, de beweleven. — (Loc. fig. et prov.) C'est un m-, it est. gende oorzaken van een werkend voorwerp. Ce soot
iioux, comme un m-, hij is zoo zoet, zoo mak als des terras mouvantes, dat zijn losse gronden. Les
e Fin schaap. Le p euple le fait comme les m-s, roues s'enfoncent dans les sables m-es, de wielen
lit volk aapt alles na. Revenons a nos m- s , zakken in los zand, in drijfzand. — (fig.) La fortune
laat ons tot ons onderwerp, tot ons vorig gesprek est un sable mouvant, wie op 't geluk vertrouwt,
uuteder keeren. Il cherche cinq pieds b un m-, hij die heeft op zand gebouwd. Tableau n1 -, schil
:oekt wat hij niet vinden kan. 11 est Bien loin de
beweegbare figuren. — Lieu m-, druk-derijf.mt
ss nl -s, hij is ver van de rékening, hij heeft de bezochte plaats f. — [Bias.] I1 porte d'azur a trois
verwachte belooning, enz. niet gekregen. Il sent rayons dor mouvants du chef de l'écu, hij voert
1'épaule du m-, hij riekt naar het zweet. naar drie uit het schildhoofd voortkomende gouden straEnen bok. I1 ressemble aux m-s de Berri , hij len in een blaauw veld. — [Jur. féod ] Fief m-,
i. op den neus geleekend. — (fig. et fam.) On a afhankelijk leen n. Cette seigneurie est m-e en plein
uiis près de lui un m-, pour le faire jaser, men fief de la couronne, deze heerlijkheid is een leen
;leeft bij hein (in de gevangenis) eenen bespieder van de kroon. — MOUVANT, M. [Chas.] Lokvo-

„,plaatst, om hem te doen klappen. -- Hamelvleesch,
r-I.'t algemeen schapenvleesch n. Nous avons mangé
(Iu m-, wij hebben schapenvleesch gegeten. Un gigot
de m-, een schapenbout m. — Schapenleder n.: Un
i lyre relié en m-, een boek in schapenleêr gebonden
-- [Tech.] Heiblok n.: Enfoncer des pieux jusqu'á
refus de m-, palen zoo diep inslaan, dat het heii i )k ze niet verder kan indrijven. — M-s, de vier
.Mi)len of pilaren op de as der koets (vóór 't geh= uik der veer en). — Persboom m. -- Gestel n.
_,: :ier klok. — [H. n.] M- marin, zeeram m. (zék re visch). -- [Mar.] Kop m., krul f., wit schuim n .
,

gel m. bij een' strik. raffinadeurs.
nadeurs.
Moiive-ehaux, ni. [Tech.] Roerstok in. der
Mouvement, in. Bewéging, plaatsverandering f.
M- lent, rapide, langzame, snelle beweging. Le in de !'air, de beweging der lucht. Le m- de la terre
d'occident en orient, de beweging der aarde van
het westen naar het oosten. Donner le m- b ge.,
iets in bewering brengen. — M- apparent, schijnbare beweging. M- uniforme, accéléré, retarder,
varier, eenparige (gelijkmatige), versnelde, vertraagde, afwisselende beweging. M- simple, composé,
enkelvoudige, zamengestelde beweging. M- recti-
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llgne, cUrvllIgne, regtl nige,1£)'omlgnige beweginq,
%1- d'oscillation, slingerende beweging. M- perpétuel, altijddurende beweging. — (lig et (am.) C'est
Ie in- perpétuel, 't is een onrust, hij of z-1 heeft
nooit ritst, is altijd in beweging. Chercher Ie mperpétuel, den steen der wizen, de quadratuur
des cirkels, iets onmogelijk.s zoeken. -- [ Horl.] Le
m- dune horloge, het gaande werk, het raderwerk
eener klok. — [Mil.] On fit faire divers mouvements à l'armée, men liet het leger verscheidene
bewegingen maken. M- en avant, M- rétrograde,
voortgaande, ,teruggaande beweging. -- I1 y a du
m- dans ce regiment, er hebben bevorderingen bij
dit regiment plaats. --- [Mar.] Les in-s dun
port, de orders of bevelen van de haveodirectie;
de veranderingen, door aankomen of vertrekken
van schepen voorgevallen. -- [Man.] Ce cheval
a un beau in-, dit paard heeft een' schoonen
gang. — [Mus.] Maat, zangmaat f. Presser, Ralentir Ie m-, de maat schiet l£er, langzamer slaan.
Chanter, Jouer de in-, naar de maat zingen,
spelen. — [Litt., Poés. j I1 y a de grands nl-s
dans vette pièce, er zijn groote roerende plaatsen
in dit stuk. I1 a employé tous les in-s de l'éloquence, hij heeft alle wendingen, krachten van de
welsprekendheid aangewend. Ces vers Wont point
de m-, in deze verzen is Beene maat, Beene w.vellu4dendheid. -- (fig.) Se doneer tien du in- pour qc.,
zich veel moeite tot iets geven, veel water om iets vuil
-naken. — (fig.) Gencoedsbeweging, aandrift, zi-elsdri ft f. ; zin ni. On nest pas maitre des premiers
in-s, men is geen meester over de eerste driften,
opwellingen. Combien de différents in-s s'élèvent
dans mon áme ! hoevele onderscheidene bewegingen, gevoelens stijgen in mijn gemoed op' La vo
de wil-lontédebmauxrsfclt.e,
brengt de andere krachten in beweging. II a agi
par un bon in-, par un in- (l'équité, de pitié, hij
heeft uit eerie goede aandrift, uit eene aandrift
van billijkheid, van medelijden gehandeld. ii ne 1'a
pas fait de son propre m-, hij heeft het niet uit eigen
beweging gedaan. Suivre son in-, vrjwilli.7 han
zijnen zin volgen. — M-s, onrust, beroerte f.,-deln,
oproer n., opstand tri. Il v a des m-s dans vette
ville, er is onrust, oproer in deze stad. Durant les
derniers m- 1)opulaires of du peuple, gedurende
de laatste volksberoerten. — [Polit.] Le parti du
m-, de partij des vooruitgangs.
4. Monveinenté, e, add. Vol ofwisseling of
verscheidenheid: Paysage m-.
ionver, V. a. [Hort.] De aarde in een' pot,
bloembak enz. loswerken, oppervlakkig losmaken.
-- [RafL.] De suiker van de vormnaarde losmaken.
— (pop.) Bewegen, beroeren. — MIOUVER, v. n.
[Navig.] Quand vette rivière mauve du fond, vela
annonce une grande crue, als 't grondwater dier
rivier sneller dan gewoonlijk stroomt, duidt dat
een sterk wassen van 't water aan.
Mouveron, in. [Rats.] Roerstok in., om de
suiker om te roeren.
Motivet, m., Moavette, f., of Mouv oir, nl.
[Tech.] Roerstok m., om het gesmolten vet om te

roeren.

Moavoir, V. a. Bewegen, in beweging brengen,
van plaats doen veranderen, verzetten: Trois bommes n'ont pu in- vette pierre, drie man hebben
dezen steen niet van zijne plaats kunnen brengen.
Le ressort qui meut une machine, de vela, die
Bene machine in beweging brengt. — Bewegen, aanzetten, aandrijven, doen handelen, aansporen: C'est
la passion qui le meut, 't is de hartstogt, die hem
aandrjfl, doet handelen. -- (Prov.) I.,'objet neut
la puissance, de tegenwoordigheid van 't voorwerp
maakt de begeerte gaande, drijft tot de daad aan.

— M- (beter Exciter) une querelle, een' twist ver
[Prat. 1 Tous procès mus et 1t m-,-wekn.
alle tegenwoordige en toekomstit-e regtszaken. —
noUVO1R, V. n. [Féod.] Leenroerig zijn, vat, een,
ander leen. afhangen -- SE M11UVO!R , v. pr. Zich
bewegen; bewogen worden,; bewogen kunnen worden. Le pauvre homme ne peut se in-, de arme
-)tan kan zich, niet bewegen. Un corps qu i se meut
en ligne droite, een ligchaam, dat in regte lijn bewogen wordt. Les grandes masses ne se meuvent
pas faeilement, de groote massaas laten zich niet
gemakkelijk in beweging brengen. -- Il s'est gnu
un dinerend, er is een geschil ontstaan, opgekomen.
— MoUVoIR, lig., z. 1mOUVET.
.
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^Iloxo., m. [Miéd.] Bjt'oetwol f., eerie gr'c^auwe,
wollige stof, olie in China, Japan en elder's uit de
bladeren en toppen van den gemeenen b(jvoet bereid
en als geneesmiddel inz. tegen jicht en podagra uit
gebruikt wordt, m ova f. Appliquer le-wendig
m-, de morn aanwenden, een' kegelvormigen prop
van die wol op de huid in brand steken, oen daar
brandwond te doen ontstaan, die tot cl--dorei
ter/tip overgaat. — Moxibiastioit, f. (pr. --1wsti-on) Het branden niet nina.
Moya.u, nl. [Tech.] Balk in. of zwaar hout n.,
waarmede biet druivenmerg ter uitpersing bezwaard
wordt. — Weleer ook: midden, middelpunt ii.
Moye, f. [Mac. J Weeke ader f. in eenen steen
-- Weeke oppervlakte f., van een' harden steen,
-- Weleer ook: hoop, stapel in. -- Moyé, e, adj.:
Pierre ni-e, steen nl. met eerie weeke ader. — Met
de zaag in tweeën verdeelde steen ni.

?doyen, ne, adj. Middelmatig, middelbaar,
gemiddeld, het midden houdend. Il est de m -ne
grandeur, hij is van middelmatige grootte, niet
groot en ook niet klein. Il na qu'une fortune
m-ne, hij heeft slechts een middelmnatig vermogen.
II est cie in- hge, hij i.e va:>., 'niddelbareim ouder dom, noch jong, noch oud. -- Femme cie in-ne
vertu, vrouw van dubbelzinnig gedram, van twijfelachtige deugd. — Les auteurs de ia ni-ne latinité, de schrijvers van de middeleeuw der latijn
taal (van omstreeks Sevérus tot aan den val-sche
des rijks). — [Anat.l Ventre m- (Ia poitrine), (te
borst.

-- [Astr.] La distance nl-ne dune planète,

de middelafstand van eene planeet. Latitude, Lougitude m-ne, gemiddelde breedte, lengte f. Temps

n1-, middelbare tijd in. -- 1 Arithl.] Termes m-s,
middelste termen in. p1. (eener evenredigheid). -[Gram.] Verbe iii-, half bedrijvend en half ladend
werkwoord (in het grieksch). -- [Prat.] M-ne
justice, z. JUSTICE.

10YEY, m. Middel n., weg, uitweg in., gelégenheid f. Chercher un nl-, een middel zoeken. Saraneer, Parvenir par de mauvais in-s, door slechte
middelen ergens toe geraken. Jeu sais Bien le
In-, ik weet er het middel, den weg wel toe. C'est
un excellent m- pour s'enricbir, dat is een voor trejj'elijk middel, eene schoone gelegenheid om rijk
te worden. II n'h a pas in- d'ernpecher vela, 't is
niet mogelijk, e) is geen middel, om dit te beletten.
— Middel, vermogen n., maat f. Si vous avez le
in- de Ie sauver, it faut be faire, wanneer 't in
uwe raagt staat, wanneer 't u mnogeljk is hem te
redden, )voet gij het doen. I1 n'y a as m- de
faire vela, 11 n'yl a pas in-, 't is niet mogelijk, er
is geen kans op, dat te doen. --- (ellipt.) Le m?
m? op wwat wize? langs welken weg? hoe
2aul '0diat gaan hoe is dat mogelijk? — Tusschenkomst, hulp t., bijstand in., toedoen n.: I1 a obtenu
eet emploi par be nl- de son ami, hij heeft (lat
ambt door tusschenkomst, toedoen van zijnen vriend
gekregen. — (Log.] Le in- de ce syllogisme est
faux, de middelterm van deze sla/trede is valse/t.
— [Itlath.] M- proportionnel, z. beneden MOYENNE.
- lIOYEN S, m. pl. Middelen n. pl., vermogen n.,
rijkdom m.: C'est un homme qui a de grands m-,
,

't is een man, die een groot vermogen heeft, een

rijk man. — Natuurlijke gaven f. pl., talenten n.
pl. Cet orateur a de faibles m-, deze redenaar
heeft zwakke, geringe talenten. C'est un garcon
sans in-, 't is een jongen zonder talenten, zonder
aanleg. --- [Prat.] Gronden in. pl., bewijsredenen f.
pl., die men bbrenrt, om te verkrijgen wat men
vraagt: Donner des m- dans sa requéte, gronden
in zijn smeekschrift aanvoeren. — [Legisl. et Tin.]
Voies et m-, inkomsten en middelen. Le budget des
voies et in-, het budget der inkomsten, begrooting
der ontvangsten -- MOYENNE, f . [Math.] M- proportionnelle géométrique of iti- proporl.ionnelle of
enkel M- , rekernkunstig mniddenevenrédige. (Men
zegt ook Moven proportionnel.) — AU MOYEN DE,
loc. prep. Krachtens, door middel van: Au m- de
son intercession vous obtiendrez la place, door
middel van zijne voorspraak zult rij de plaats
krijgen. Au m- de son adresse it -.i réussi, door
middel van zijne behendigheid is 't hein gelukt.
Moyen-age, in., z. aGE. -- - Moyenagiste,
adj. Tol de middeleeuwen behoorend.
Moyennant, prép. .Door middel van, ?n.et:
Acheter une chose nl- la somnme de tapt, iets
koopen toet eerie som van zooceel. — :IOYEN ANT
.
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QUE, loc. conj. Op voorwaarde dat, mits: Je le
Eerai, m- que vows en répondiez, ik zal het doen,
mits gij er voor instaat. — Moyennement, ode.
Middelmatig, tamelijk. Est-il riche? M -, is hij rijk?
Middelmatig. (Het woord veroudert.) — j ?troy enner, v. a. (fam.) Bemiddelen, teweeg brengen:
X11- une réconciliation enere deux personnes, eene
--

verzoening tusschen twee personen bemiddelen ,
teweeg brengen. — t Moyenneiir,, m., z. v. a.
MEDIATEUR, ENTREMETTEUR, INTERMEDIAIRE.

?Moyer, v. a. [Tech.] Hardsteen midden door
zagen. (moeras n.
Moyère , f. [ Agric. ] Met rietgewas bedekt
Moyette, f. [Agric.] Kleine vnorloohi,ge hooischelf f., op 't veld gemaakt, om 't hooi tegen den
regen te vrjjwaren.
Moyeu, in. [Tech.] Naaf, nave f. (van een
rad). M- des roues b aubes, naaf of centensteek m.
der schepraden (aan de stoombooten). — MOYEU, in.
Dójer, eidojer in. (bever jaune d'oeuf). — Bij Marot
voor milieu, nddden, gebruikt. — [Conf.] Soort
van gekonfijte pruim f.
Mozarabe, m. [Rist.] Christen in Spanje,
die van de Mooren en Saracenen afkomstig is,
Mozarabiër m. — Mozarabe of Mozarabique, adj. Tot de Mozarabiers of tot hunne
eeredienst behoorend.
Mozette, f. [Cost. eccl.] Rok m. zonder mouwen,
als kleeding der hooge katholijke geestelijken in
Italië. — z. ook MOSETTE.
Mn, m. Zacht geknor n. van een hond, die boos
wordt. — Het klagend en heftig brommen met gesloten mond.
M11, e, adj. ,(en part. passé van mouvoir)
Chose mue, bewogene, in beweging gebragte zaak f.
— Les hommel sont souvent mus par deux prin-

cipes opposés, l'intérêt et la vanité, de menschen
worden vaak door twee strijdige beginselen aangedreven, 't eigenbelang en de ijdelheid.
4. Maabilité, f. [Didact.] Bewégeljkheid, ver
Muable, adj. Bewégelilk, ver -anderljkhif.—
onbestendig: Le vent, La volonté est-anderljk,
m-, de wind, de wil is veranderlijk.

Maage, in. [Anc. cout.], z. v. a. MUTATION.
— [Tech.] , z. v. a. MUTAGE.
Maance, f. [Anc. mus.] Toonverandering f.:
Depuis qu'on se sert de la note si, on a abandonné les nl-s, sedert men zich van de noot si be-

dient, heeft men de veranderingen van toon laten
varen. — La voix de eet enfant est en m-, de
stem van dat kind is aan 't veranderen, krijgt een'
dieper' toon.
Maant, m. [Tech.] Kanaal of bekken n. in
een' zoutput.
Mucate, ni. [Chico.] Slijmzuur zout n.
Mticédinées, f. pl. [Bot..] Schimmels f. pl.,
schimmelplanten f. pl.

Muchepot (á) (of A ta muchetenpot),
z. IIUSSEPOT, — Uticher (se), z. MUSSER.
Mucilage, nl. [Chim.] Slim, plantenslijm n.
-- [Pharm.] Slijmerig geneesmiddel n. — [Méd.]

Sljmige stof f. in de pis bij graveel en moeijelijke
waterlozing. — Mucilagineux , euse , (. dj.
Sl jmig, sljmerig, slijmachtig. — [ Anat.] Glandes
m-Buses, slijmklieren f. pl. — [Pharr.] Un médicament m-, of als subst. Un m-, een slijmerig
geneesmiddel n. — nacine, f. [Chim.] Sljmige
stof f., met de lijmstof in de planten verbonden,
mu c í n e f. — Mlucipares, m. pl. [Anat.] Sljmvochta fscheidende huidblaasjes n. pl. — hiueiquue,
adj. [Chim.]: Acide m-, sljmzuur n. - Mucite , m. Chico.] Slijmzurig zout n. — Mucivores, f. pl. [H. n .] Van plantensi jm levende insecten ii. pl. — Mucogène, m. Voedende slijmstof f. — Muueosité, f. Sljmige stof, door de
slijmvliezen afgescheiden slijm n. — [Bot.] Sljmig
sap, slumsap n. — Macostite, m. [Pharm.] ,
z. v. a. CATAPLASME.
Muerone, m. [Bot.] Korte, regie stekel m. —
Mtecroné, e, adj. Stekelpuntig. — Mucronifère, adj. [Bot..] Met stekelpuntjes. -- Mucronifolié, e, adj. Met stekelpuntige bladeren.
— Mucroniforme, adj. [Didact.] Puntig, spits,
puntvormig.
Mucus, m. (pr. —kuce) [ Phy siol. ] Naar
plantenslijm gelijkend vocht n.. dat de huid in ver binding met eene olieachtige stof uitscheidt, m ue u 5 m. -- [Didact.] , z. v. a. MUCOSITE.

Made, f. [Corn.] Soort van stof f. uit eene
chinésche boomschors.
Mader, v. a. [Mar.] Doorkaaien.
Mae, f. Het ruijen of verveiren (der vogels);
het verharen (van honden, katten, enz.); het ver
slangen, zijdewormen, enz.); het af--vélen(a
werpen der horens (van herten). Cet oiseau est à
la troisième mue, die vogel ruit voor de derde
maal. — Tijd, waarop die veranderingen bij de
dieren plaats hebben, ruitijd, verhaar-, vervéltiid m.,
tijd van 't afwerpen der horens bij 't hert. -- De
uitgevallen véderen of haren, de afgestroopte huid,
de afgeworpene horens. — Ruikooi f. voor den valk.
— Donkere mestplaats f. voor 't huisgevogelle. -- (fam ) Etre en mue, gevangen zitten; ook: wegens ongesteldheid zijne kamer houden. — Tenir
une femme en mue, eene vrouw kamergin, eene
bijzit onderhouden. — (Loc. prov.) 11 est popre
à garder les oiseaux en mue, hij is nergens toe te
gebruiken. — [Mus.] Mue de voix, stemwisseling f.,
verandering der stem tegen den tijd der manbaar
breken der stem. — [ Prat.] Mue de plaid,-heid,t
aanvang m. van een proces, aanleiding f. tot een
regtsgeding. — [ Véner.] Mettre les chiens a in
mue, de honden niet meer tot de jagt gebruiken.
— Mué, e, adj. Oiseau mué, vogel m., die geruid heeft. — Voix muée, stem f., die gewisseld
heeft.
à niveler).
Muel, m, [Anc. tech.] Waterpaslood n. (plomb
Meuelle, I. [Bot.] Vleezige top m. van planten.
— Weleer ook eene soort van zeer sterk leder n.
11 Auer, v. n. Ruijen, verveiren, verharen, ver
horens afwerpen. Ces poules not déjà-vélen,d
mué, deze hoenders hebben reeds geruid. Ce chat
commence à m-, deze kat begint geruid.
verharen. On
dit que les écrevisses muent aussi, men zegt dat
de kreeften ook hunne schalen afwerpen. — Van
sten wisselen of veranderen: Sa voix commence
déjà a m-, zijne stem begint reeds te veranderen;
— (pop.) de baard zit hem reeds in de keel. -1- MUER, C. a. Veranderen: Jésus mua l'eau en
vin, Jezus veranderde 't water in wijn. — [ Véner.]
Le serf mue sa tête, het hert werpt zijne horens af.
M ueson,

m. Maat f., regt n. op den win.

Muuet, te, adj. Stom, stemmeloos, sprakeloos,
van 't gebruik der spraak beroofd; -- bij uitbreiding: sprakeloos of stom van verbazing, schrik,
schaamte, enz. Il est m- de naissance, hij is stom
geboren. Ce garcon est sourd et muet, sourd-muet,
deze jongen is doof en stom (z. ook SOURD-MUET) .
I1 fut si consterné qu'il demeura m-, hij werd zoo
ontsteld, dat hij geen woord kon uitbrengen, dat
hij verstomde. Les grandes douleurs rendent m-s,
groote, hevige smarten maken stom. — (fam.) I1
est m- comme un poisson of comme une carpe,

hij is zoo stom als een visch, hij spreekt geen
woord. -- (fig.) Sa douleur était m -te , hare
smart was stil, zw gend, in zich zelve gekeerd.
11 est Ie chef m- de la conspiration, hij is ' t geheime opperhoofd der zamenzwerinq. La lol est un
juge m-, de wet is een stomme regter. — Témoins
m-s, stomme, zwijgende getuigen m. pl., levenlooze
voorwerpen, kenteekens, die tegen een' beschuldigde
getuigen. — [Théát.] Jeu m-, stom spel, gebaren spel n. Scène m-te. stom tooneel n. — Vin m-,
niet gegiste, zoet blijvende 'wijn m. — [Gram.]
Lettres m-tes, stomme letters, die bij 't lezen niet
worden uitgesproken: Le c dans blanc, 1'h dans
honneur sont muets, de c in blanc. de h in honneur worden niet uitgesproken. — [ Véner.] Chien
m-, hond, die bij 't opzoeken van het wild niet
aanslaat. — MUET, In., -TE, f. Stomme in. en f.;
— wie zich stom houdt , wie niet spreken wil.
Faire le m-, den stomme spelen, zich stom houden. —
[Prat.] M- volontaire, opzettelijke stomme, beschul.
digde, die niet wil spreken. -- Les m-s du sérail,
de stommen van 't serail, lieden in dienst des Sultans, die, zonder stom te zijn, zich enkel door teekens uitdrukken. — (Loc. prov.) C'est une m-te
des haltes, 't is een kijfziek, altijd scheldend wijf.
— MUET, m. [H. n.] Soort van ratelslang f. - MUETTE, f. [H.1n.] , z. v. a. GRENOUILLE rousse.- [Gram.
grec.] i11-s, stomme medeklinkers m. pl. [ mutae].
— Jagthuis, jaglhuisje n., verzamelplaats der jagers
(oorspronkelijk een huis voor 't ruijen der valken,
voor 't horenwisselen der herten; later een soort
landhuisje tot galante bijeenkomsten). — Le--gelijk
ger n., waarin de haas zijne jongen heeft geworpen.

IUUETTER
Muetter, v. a. [Tech.] M- Ie vin, den w jrz
ongegist of zoet houden, hein door middel van
zwavel zoet maken.
Muezzin, m. [H. att.] Roeper, uitroepen der
biduren van de minarets der moskeeën, m u é z z i n m.
Muffe, m. H. n.] Snoet, snuit m., naakt en
slijmerig uitende van den kop of bek van sommige
dieren (zoo als van den leeuw, tijger, luipaard,
van sommige knaagdieren en van de meeste herkaauwende dieren) . — Uit smaad soms ook van
menschen gebézigd: (pop.) Donner sur le m- á qn.,
iemand wat op zijn' smoel geven. C'est un m-, une
m-, 't is een apengezigt, een leelijk, onaangenaam
schepsel. — [Scalp.] Muilvormig sieraad n. —
[Tech.] Strook ijzer onder aan eene vele. Le mde la flèche dun chariot, het vooreinde van eenen
[

langwagen. — [Bot.] , of

Mutleau, m., z. v. a.

11IUFLIER

Muflier, in. (M- de lion, de veau, de boeuf, de
Chien.) [Bot.] Leeuwenbek, kalfssnuil, ossensnuit,
hondenmuil m. (opperregter, m u J t i in.
Mufti, Moufti, m. Turksche opperpriester en
1Uu;e, Mugil, m. [H. n.] Harder m. (zékere
visch). M- volant, z. v. a EXOCE T. — Mclgiloïde en Mul;ilomore, m. Eene chilesische en
eene carolinische hardersoort.
Mugir, v. n. Bulken, loeijen: On entend m- les
taureaux, men hoort de stieren loeijen. Cette vache
mugit après son veau, deze koe bulkt naar haar
kalf. — (fig.) Cet homme mugissait de colère, tie
douleur, die man brulde van gramschap , van
smart. Cet acteur ne parle pas, it mugit, die
tooneelspeler spreekt niet, hij brult. — La mer
mugissait, de zee bruiste, loeide. — ?iiugissant,
e, adj. Loeijend, bulkend. Un taureau m-, een
bulkende stier. — Les vents, Hots nl-s, de loeijende
winden m. pl., bruisende golven f. pl. Cet homme
a la voix m-e, die man heeft eene bulkende stem.
— Mugissenieut, in. Geloei, gebulk n.: Le indes vaches, het geloei der koefgen. — ( fig.) Le nldes vagues, des vents , het bruisen der golven,
.

het geloei der winden.

1 ULIgOt, m. Verborgen schat m. (magot) .
Muguet, in. [Bot.] Lélie der dalen, aneibloem f.,
leverkraid n. M- des bols, woudmeester m. Petit
m - , z . CAILLE - LAIT . — [Méd.] Mondzweertje n. van
kinderen. — [ Vétér.] Boosaardige zweer f. in den
mond der lammeren. — (fig. et fam.) Saletjonker,
pronker, juJfersgek: C'est chez elle quest le rendez-vous des in-s, bij haar is de vergaderplaats
der pronkers, der heertjes. — MUGUET, TE, adj.
-

(woord van Molière): Visites m-tes, bezoeken der
saletjonkers of inodeheertjes. — Mu^ueter, v. a.
(fam.) Den vrouwendienaar of saletjonker spelen;
— weleer ook: Op iets loeren, zijn oog op iets
hebben, naar iets haken. (In beide beteekenissen
verouderd.) 1
Muid, m. [Métrol.] Mudde f., mud n.; okshoofd, vat n., ton f. Combien vendez-vous Ie md'avoine? voor hoeveel verkoopt gij de mudde haver? Un m- de vin, een okshoofd wijn. Percer
un m-, een vat opsteken. Ce m- nest pas de jauge,
deze ton, dit vat heeft niet de juiste maat.
Muire, f. [Tech.] Mocrloog f. (die na de kristallisérinq van 't zout overblijft) . -- (in FrancheComté) Het zoute water uit de putten.
Mulale, ni, [Bot.] 4frikaansche palmboom n.
Mular, n1. [H. n.], z. v. a. SOUFFLEUII.

Mulard, nl. [[HI. n.] Bastaard m. van de gemeene of wilde eend en van de turksche of muskuseend f.

t Mulat, m. [H. n.], z. v. a. M TIS.
Mulâtre, m. et f. Mulat m., mulattin f., naam
van het uit blanke en zwarte menschen (negers)
geteelde menschenras. (In 't vrouwelijk zegt men
ook mulátresse.) — Ook als adj. gebruikt: Valet
m-, Servante m-, mulatsche knecht m., meid f.

f Muleionaire, m. Koeijenmelker ni.
Mulcter, v. a. [Jur.] Straffen, met geldboete

straffen, boete opleggen. — (bp uitbreiding) Mis
kwellen. — Het part. passé is ook adj.-handel,
Homme mulcté, beboet man. — Etre très-m- dans
un écrit, in een geschrift duchtig gehavend wonden.
.tule, f. [H. n.] Muil, vrouwenmuil f., weleer
ook manspantoffel f. — Pauselijke pantoffel niet
A

Baiser la m- du pape, 's pausen panMULE , f. Wijfjes-muildier n. —
(Loc. prov.) Etre fantasque (tètu) comme une m-,

een kruis:

to/fel kussen. -

___
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zeer grillig, eigenzinnig zijn. z. ook FERREI;, FREIN,
HEURE. --

[H. n.] , z. v. a. MULLE. — Soort van

rog in. in de Roode zee — .MULES , f. pl. [Méd.]
Winter/delen, (pop.) kakhielen in pl. — [Vétér.]
M-s traversières of traversines, kloven f. pl. aan
de gewrichten boven de knieschijf der paarden.
Mulet, m. [H. n.] Muildier n. (uit een ezel
en eene merrie geboren (vgl. BARDOT). — (Loc.
prov.) Etr
e têtu comme un m- (of comme une
mule), z. MULE. Gander le m-, lang met ongeduld
staan wachten. z. ook BhT. -- Bastaard in , ieder
dier, dat uit de kruising of vermenging van twee
verschillende soorten is voortgekomen en niet weder
voortteelt; somt ij ds ook verkeerdelijk van de werk .

bijen gebézigd. — [Bot.] Bastaardplant 1. --[Mar.]
Portugeesch schip met latijnzeilen, ni u 1 é t n. —
[Vénér.] Hert, dat zijn gewei afgeworpen en nog
niet teruggekregen heeft. — MULET, nl. [U. 11J,

z. v. a.

MULLE.

Muletier, nl. Muilezeldrjver; -verzorger m.
— (Loc. fam.) Brutal comme tin in-, hoogst brataal of onbeschoft. — [H. n.] Soort van muildierhorzel f.
Muletières, f. pl. [Pèche] , z. v. a. MULLER.
Mulette , f. [Pèche] Portugésche visschersschuit f. — [Fauc.] Maag f. der roofvogels (ook
mulotte geheeten). Avoir 1a m-, de pip hebben. -Somtijds ook van de lebmaag van 't kalf gebruikt.
— [LI. n.] Tweeschalige mosselvormige schelp f.
M- des peintres, schilde rsschelp.
5 Mulièbre, adj. [Méd.] De vrouw betreffend:
Flux m-, z. v. a. fleurs blanches, z. onder FLEUR.
Muller, m. [Pêche] Barbeelnet n.
lIuline, f., Z. V. a. CHAMITIS.
Mulle, m. [U. n.] Zeebarbeel m. J\1- bar1bu,
roode zeebarbeel (rougot) . MI- ray é, gestreepte zeebarbed (surmulet).
Mulle, f. [Corn.] Geringe soort van meekrap f.
— Ook als adj.: Garance in-.
Mulou, m. [Tech.] Gmocte hoop zoal, aan glen
zeeoever verzame ld. — z. ook )IEULOv.
?Hulot, in. [H. n.] De groote veldmuis f. 1bIvolant, veldvledermuis. Grand in-, trekrat f. [Mus
decumanus] — (Loc. prov.) Endorrnirr le m-, iemand
weten te bedotten, in slaap te wiegen. C'est un
endormeur de m-s, 't is een slimme vos, een geslepen vogel, een bedrieger. — Muloter, v. a. De

aarde opwroeten, gelijk de wilde zwanen doen, om
de muizennesten te zoeken.. — Ook van jagthonden
gebézifid, die blijven staan bij elk voorwerp, (lat
zij ontmoeten.

Mutotin,

J

. [Agile.] Kleine korenschelf f.

Mulquiuerie, f. Handel ni. in fijn lijnwaad.
— Fabrjk f. daarvan. — Iltuiquinier, m. Fa-

brikant van lijn l j-nwaad; verkooper ni. daarvan.
Multan gie , Multangulaire , adj. liever
POLYGONI.

Multiartielilè, e, adj. [1-l. n.] Veelgeleed,

veelledig. — Miiltiaxifère, adj. [Didact.] Met
vele assen. — Miiltiberbe, adj. Zwaar van
baard, gebaard. — Muitibulbeux, ease, adj.

[Bot.] Met veel bollen of uijen. — Multicapsulaire, adj. [Bot.] Met veel zaadhuisjes. — Multicaréné, e, wij. [H. n.] Met vele hooge ribben
(van schelpen). — Multicaude, adj. [H. n.]
Veelstaartig, met vele staartvormige verlengselen.
—' Multicaule, adj. [Bot.] Veelstengelig. — Als
subst. in Philippijnsche moerbézieboom (ook murier Perrotet geheeten). -- Multieolore, adj.
[Didact.] Veelkleurig. — Multieorne, adj. [H. n.]
Met veel horens of voelsprieten. — Mieltieuspidè, e, adj. [Anat.] Veelpuntig (van tanden). —
Multidenté, e, adj. Veeltandig. — Multidigité, e, adj. [Bot.] Veelvingerig (van bladeren) . --Multifère, adj. [Bot.] Verscheidene malen '5 jaars
dragend. --- Multifde, adj. [Didact.] Veelspletig. — Multiflore, adj. [Bot.] Veelbloemig. -Multifolié, e, adj. [Bot.] In vele blaadjes ge deeld,. --- Multiforè, e, adj. [ U. n. j Met veel
gaatjes of openingen. — Multiformne, adj. [Didact ] Veelvormig. — Multiform»itè, f. Veel
Multigem we, adj. [Bot.] Met-vormighed.—
veel knoppen. — Multilabre, ad.. [H. n.] Veel
lippen. — iultilatere,-lipkgofmetrj
adj. [Géom.j Veelzijdig. -- Multilobi, e, adj.
—
dMultilocal,
e, adj. [DiVeellobbig.
[Bot.]
dact.) Zich, op vele punten of plaatsen te gelijk
openbarenel. — Multiloeulaire , adj. [Bot.]
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Veelvakk-ig. -- Mutti,iiavniue, Û(j. Me1 meet

dan twee bosten of vremmen, veelborstiq. -Multináme, adj. [Algeb.J Veeldeefi^j (liever po lync me)..— Multipara. adj. [H. n.] Veel jon gen te gelgk barend. — Multiparité, f. Eigenschap van veel jonden te gelijk te baren. -- Mul

1U R.

Municipal, e, Odj. Gemeentelijk, de gemeente
betreffend, m u n i e i p a a 1: Lois m-es, gemeente-

wetten f. pl. Les officiers municipaux, de gemeen-

te-ambtenaren. Le conseil m-, de gemeenteraad. —

Ville m-e, z. v. a. MUNICIPE. — Droit m-, b2jzon-

der regt n. van een bijzonder land. — Garde m-e,
stedelijke wacht, stadswacht te Parijs, in u n i c il_ ir^ . — Multipède, adj. [H. n.] Veelvoetig. — p a l e g a r d e f. Garde m- of als subst. M-, ieder
Wultipétalé, e, adj. [Bot.] Met veel bloenibla- man van die stadswacht, stads(jarde m. — Munideren. — Multiple, adj. [Arith.] I%eelvoudig, veel cipalennent, adv. Gemeentelijk, naar de gemeen
vormen. — -I- Mnnicipaliser, v. a. Het-teljk
Raison in-, veelvoudi{e verhouding. Neuf-vuldig:
est in- de trois, of als subst. Neuf est un MULTI- gemeente-stelsel in een land invoeren, als gemeente
gemeentewetten voorzien. mu n i c i PLE de trois, negen is een veelvoud van drie. — nnrigten, van gemeentewetten
[Gtom.] Point m-, veelvoudig punt n., gem een pa Ii s é t e n. Het part. passé is ook adj. Ville
punt van doorsnijding van twee of meer avrn.en municipalise, als Gemeente ingerigte stad f. —
eerier kromme lijn. — [Mécan.i Veelvoudig katrol f., Municipalite, f. Gemeenteraad ni., gemeentevereeniging van verscheidene katrollen. — La ques- bestuur n., m. u n i e i p a 1 i t e i t f. — Gemeente
raadhuis n. — Grondgebied n. onder 't gezag-huis,
tion est in-, de vraag is veelvoudig. -- Multipliable, a(1j. Vermenigvuldigbaar. — Mullti- van een' gemeenteraad, gemeente f. — Hoedanigpliant e, adj. [Didact.] VermeWavuldigend. -- held f. van stadsgarde. — Munici p e, in. [Rist.]
MULTIPLIANT, nl. [Opt. Glas n., dat de voorwer- Romeinsche vrijstad f. in 't oude Italië, die 't ropen vermenigvuldigt. -- [Bot.] Indische vfjge- meinsche burgerregt genoot en onder eene zelf gekózene overheid stond, m u n i c i p in m II.; --- ook
boom m. -- Multiplieable, adj., z. v. a. NUL
de naam van sommige 'romeinsche koloniën.
] Ver -TIPLAaE.Multipcnde,m[Arh.
Munificence, f. Mildheid, milddadigheid, edelgetal, dat vermenifivuldigd moet-menigvuldta.,
worden, mu1tip1icándu s m. — ^ultipliea- moedigheid f. — ; Munificent, Muniiigtue,
teur, m. [Arith.] Vermenigvuldiger ni., getal. ad j. (zelden dan in scherts gebézigd) Mild.
Munir, v. a. Verzorgen, van 't noodige tot
waarmede een ander vermenigvuldigd wordt, 'in u l.t i. p l i c d t o r m. — 4 [ultiplieatif, Eve, adj. verdediging en voeding voorzien: M- une place,
Vermenigvuldigend; vermenigvuldiging bewerkend eene vesting van krjgs- en mondbehoeften voor
M- des vaisseaux, schepen uitrusten. — M--zien.
of uitdrukkend. — Multiplication, f. Vermeerdering, vermenigvuldiging, verveelvoudiging. -- de plein pouvoir, met volmagt voorzien, volmagt
[Arith.] Vermenigvuldiging, mu l t i p l i c a t i e f. geven. -- SE MUNIR, V. pr. Zich van 't noodige
-- lMIultiplicitn, f. Veelvuldigheid, menigvuldig voorzien: Sc in- dun bon manteau contre Ie froid,
leid, mr:iiigte, in u l t i p 1 i c it ei t f. — Multi- zich van een' goeden mantel tegen de koude voorplier, V. a. Vermeerderen, verveelvoudigen, ver zien. Se m- d'argent, de chevaux pourun voyage,
Cela multiplie les difiicultes, nos-menigvuld: zich van geld, van paarden voor eene reis voorzien.
plaisirs, dat vermenigvuldigt de zwarigheden, onze — (fig.) Se m- de patience, de courage, zich met
vermaken. Un mir oir qui multiplie les objets, een geduld, met moed wapenen.
Munition , f. (doorgaans pl.) Voorraad m.,
spiegel, die de voorwerpen verveelvuld igt. — [Arith.]
Vermenigvuldigen, m u l t i p tic é r e n. — MULTI- behoeften f. pl., inz. kr2jgs-, legervoorraad m.,
oorlogsbehoeften f. pl., munitie f La place était
PLIER, V. n. Voortlélen, vermeerderen door voort
Les lapins multiplient prodigieusement, de-telina: pourvue de m-s de guerre et de bouche, de veskonijnen vermeerderen zich sterk, telen verbazend ting was van oorlogs- en mondbehoeften voorzien.
asij. [Bot.] Peeldee--tipar,eMul

sterk voort. Dieu dit b Adam et it Eve: croissez

et multipliez, God zeide tot Adam en Eva: weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt u : — SE MULTIPLIER,
V. pr. Vermeerderen, vermenigvuldigd worden: Les
obstacles se multiplient, de hinderpalen vermeerderen, ,groeijeu aan. — (bij overdi jving) Cet bom me se multiplie, die man vermenigvuldigt zich
zelven (schijnt door zijne werkzaamheid op vele
plaatsen te Lelijk te zijn), -- g Multiplieur, m.
Vermeerderaar, hij, die vermeerdert. — Multi-

plinervé, e, adj. [Bot.] Veelribbig. — Multip onctué, e, adj. [H. n.] Met veel stippen geLee/eend. -- Multirayouné, e, adj. [H. n.] Veel
-- Multirèume, adj. [Mar. anc.] Met-stralig.
vele roeibanken of rijen riemen. — Multisiliqué, e, Iultisiii q ueux, ueuse, adj. [Bot.]
.]let veel hulsels, schillen of basten. -- Multisillonné, e, adj. [Didact.] Met veel groeven of voren. — Multistrié, e, adj. [H. n.] Veelstrepig.
-- Multitige, adj. [Bot.] Veelstengelig.
Multitude, f. Menigte, veelheid f., groot getal n. M- d'bommes, d'animaux, de livres, menigte

-- Pain de m-, kommiesbrood, legerbrood n.
Fusil de m-, inunitie-geweer, soldatengeweer n. —
M-s navales, scheepsbehoeften. M-s confectionnées,
klaargemaakte munitie. — (Loc. prov.) Avoir bien
des m-s de gueule, ruim van, alles voorzien zijn
om goede sier te maken. -- Munitionnaire, ni.
Leverancier, voorraadbezorger. Le commis du mdes vieres dun vaisseau, de bottelier van een
oorlogsschip. — .1- Munitionner, v. a. Van mu-

nitie of voorraad voorzien, proviandéren.
Muphti, m., z. MUFTI.

Muqueuse, f. [Anat.] Sljm.vlies n. — [H. n.j
Soort van adderslang f. — Muqunuux, ueuse,
Slijm bevattend; slijm voortbrengend. Ligaments
m-, slijmbanden nl. pl. Glandes muqueuses, sljm-klieren f. pl. Membranes muqueuses, slijmvliezen f.
pl_ Système m-. sl mvliesstelsel n., gezamenlijke
slijmvliezen. — [Méd, j Fievre muqueuse, slgjmkoorts f. — [Chim.] Sue in-, slijmsap n. Substance
muqueuse, slijmstof f. Aside m-, z. v. a. acide
MUCIQUE. — MUQUEUX, m., Z. V. a. MUCILAGE.
fur, m. Muur, wand m. M- de brique, muur
Inetschen, dieren, boeken. — (Zonder bepaling ge- van bak- of klinkersteen. M- de torchis, de bange,
bézird): Menigte menschen, schaar f.; volksdrom, muur van pleisterklei, van leem. Les gros m-s d' un
volkshoop m. ; volk, gemeen n. Il y await une très- bátiment, de zware muren, buitenmuren van een
grande m- à la fête, er waren zeer veel menschen gebouw. M- mitoyen, z. MITOTEN. M- latéral, zijóp het feest. -- Respecter les préjugés de la m-, de muur. i%t- de séparation, de reiend, scheidsmuur,
vooroordeelen van den volkshoop, van. 't gros des binnenmuur. M- de face, voor- of buitenmuur van
een gebouw. M- de clóture, ringmuur, muur om.
volks eerbiedigen.
Muitivalve, adj. [H. n.) Veelschalig (van eenen tuin, om eene plaats, enz. M- de pignon,
bovengevelmuur. M- planté , gefundeerde muur,
schelpdieren). — Multivalvé, e, adj. [Bot.
muur op palen. M- en Fair, muur, die van onVeelvlieziq. — Multongulé, e, adj. [H. n.
Veelhoevig, met meer dan twee hoeven aan elken poot. deren hol is, op eenen boog, enz. gebouwd. M- en
décharge, muur, die van onderen met bogen ge?limn, m., Mumnme, z. MOM.
Minmie, f., z. MOMIE. MANGOSTAN). bouwd is (opdat er niet zoo veel steengin toe noodeg
Muneos, ni. [Bot.] Indische mangoestan (z. zouden zijn). M- orbe, blinde muur (waarin geen
venster of deur is). M- crénelé, muur met schiet
Muudie, f., z. v. a. MONDIQUE.
gekanteelde muur ' . M- de parpaing, steens--gaten,
Mundoture, f., z. v. a. DIENDOLE.
Mango, m. [Bot.] Indische bitterwortel, slan- muur. M- mitoyen dun fourneau de fonderie,
brandmuur. — (absol.) Les m-s, de stadsmuren;
genwortel m.
Muni, e, adj. (en part. passé van munir): Place de stad. Alter se promener hors des m-s, buiten
m-e, van al het noodige voorziene vesting f. -- 11 de stad gaan wandelen. Depuis quand ëtes-vous
était m- dun long dard, hij was niet een' langen dans nos m-s? sedert hoelang zijt gij binnen onze
muren, in deze stad ? -- [Escr.] Tirer, Parer au
dolk gewapend.
.
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in-, muurtrekken, blind paréren. -- [Man.] Gratter Ie m-, langs den muur schuiven. — D oriiier
de la tête contre un m-, met het hoofd tegen den
muur loopen. -- (fig. et fain.) C'est doneer de Ia
tote (of C'est se donner la tote) contre un m-, dat
heet het onmogelijke beproeven of ondernemen. —
(Loc . prov.) On tirerait hlutót de 1'lluile d'un mque de I'argent de lui, men zonde eerder olie uit
Benen baksteen persen, dan geld van hem halen.
Etre au pied d'un m- sans échelle, in eene begonnen onderneming niet verder kunnen komen
(omdat men niet met het noodige daartoe voorzien
is). Mettre qn. au pied d'un m-, iemand in 't naauw
brengen. Les m-s (murailles) ant des oreilles, de
muren hebben ooren. — Les voleurs n'ont laissé
que les quatre m-s, de dieven hebben 't gansche

huis leeg gestolen.
Mur, e, adj. Rijp, tot den vereischten graad
van ontwikkeling gekomen: Blés, Epis, Raisins
m-s, rijpe granen n. pl., aren, druiven f. pl. Pornmes, Cerises m-es, rijpe appelen ni. pl., kersen f .
pl. — Ce vin sera bientót m-, die wij n zal weldra
drinkbaar, genoeg belegen zijn. — Cet abcès est
In-, dat gezwel is r ijp, staat op 't openbarsten. -- .Wig. et (am.) Cet habit est m-, biel ui -, (lie
rok, dat kleed is geheel versleten, valt vaneen. —
— (fig.) Cette affaire est m-e, die zaak is rijp
('t wordt tijd er aan te werken, haar uit te voeren). Age m-, rijpe leeftijd m. (die op de jeugd
volgt). 11omme m-, Esprit m-, rijp, verstandig man,
rijp,, gezond oordeel of verstand n. — Z . ook DE LIBERATION. -- Cette file est m-e, dat meisje is

huwbaar. — [Dévot.] Elle était m-e pour l'éternité, C'était un fruit m- pour le viel, zij was rijp
voor de eeuwigheid, 't was eene rijpe vrucht voor
den hemel. — (Loc. prov.) Entre deux vertes, une
m-e, onder twee slechten één goede. La poire est
m-e, de peer is rijp: 't is tijd om te handelen, om

11 faut attenIre à cueillir la poire qu'elle soit m-e, men moet

de zaak door te zetten, af te maken.

de peer niet plukken, eer zij rijp is.

lura;e, m. [Anc. Jur.J Stadsbelc^sting f. tot

onderhoud der muren en andere openbare gebouwen. — Ommuring f.
S Murale, f. Plantsoen van moerbézieboomen.
Muraille, f. Muur, inz. een dikke, hooge muur.
Les m-s d'une vitte, d'une forteresse, de muren
eener stad, eener vesting La grande m- de la
Chine, de groote muur van China. Un pan de
m-, een vak van eenen muur. Les ennemis escaIadèrent la m-, de vijanden bestegen den muur.
Arborer Ie drapeau blanc sur la in-, de witte vlag
op den muur planten. — [Man.] Boord, opstaand
boord n., vaste verschansing f. Bordages of Vaigres
de m-, wegers m. pl. tusschen de geschutpoorten.
— [Minér.] Wand, grond in. in eerie kolenmijn. —
(fam.) Enfermer qn. entre quatre tai- : ,iemand
tusschen vier muren zetten, iemand gevangen zetten.
I1 n'y a que les quatre m-s, geen blind paard kan
er schade doen (van een huis of vertrek met weinig of geen meubelen). --- (fig.) Être comme une
m- devant l'erneini, als een muur tegen den vijand
staan. — (Prov.) z. iUR. — Muraillé, e, adj.
Door muren onderschraagd (van loopgraven, onderaardsche gangen, enz.). -- Muraillement, m.
Muurwerk, metselwerk n. in een' mijnput.
Mural, e, adj Twat op muren of wanden betrekking heeft: Cartes m-es, wandkaarten f. pl. —
Couronne m-e, muurkroon f., welke de Romeinen
dengenen gaven, die bij 't bestormen eener stad het
eerst den muur beklommen hadden. — [Astr.]
Quart de cercle in- , of als subst. MURAL , M.
Muurquadrant. — [Bot.] Plantes m-es, muurplanten f. pl. — Set m-, 7nuurzout n. (Plur. m. mu-

raux.)

Mural, e, adj. [Méd.] Moerbézievormig (van
sommige blaassteenen gezegd). (Plur. in. muraux.)
Mirre, f. Moerbézie, moerbei f. M- sauvage, de
.once, of de renard, braambezie, braam f. — (Prov.)
Autant en dit le renard des m-s of des raisins,
z_ autant. z ook CROCHET . — [H. n.] Soort van
horen- of trompetschelp f. (buccin). — [Sal.],
z. V. a. MUIRE . — [Mad ] Moerbeigezwel n. tus.

sch n den oogbal en 't ooglid.
e
Muré, e, adj. (en part. assé van murer): Ville
m-e, ommuurde stad f. — ^enétre m-e, toegemetseld venster n. — Religieuses m-es, kloosternonnen f. pl.
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iiureau, ni. [Tech.] Jtiletselwerk ii. aan

blaasbalgbuis eens schachtovens.
Mórement, adv. Rijp, in rijpheid. (In den e.
zin niet in gebruik.) — (g.) Rgpeljk, welbedac,lelijk . Avant de faire cela, it faut y réfléchir m-.

eer men dit doet, moet men liet rijpelijk overlegge:=.
Iluréne, f. [1-1. n.] Moeraal in., een zeer w1smakende zeeaal, inz. bij Sardinië, op welken i',^
oude Romeinen hoogst verlekkerd waren, ni a r ce n a f. — z. nok MMARENE . — Muréfiophis, ni
[H. n.] Naar de rnurwna gel kende zeeslung f.
curer, V. a. Ommuren, bemuren, met mur'
om,Geven; reet muurwerk toemetselen. M- une ville,
eene stud bemuren, ommuren. i11- une fenêtre, ec.
venster toemetselen. — SE MUREII, V. pr. Ommuur i
worden. --(fig.) Zijne daden aan ieders oog onl,

trekken.

(schelp f. (roeher;, .

Murex, Ill . [H. n.] Purper.slakschelp, stekefMnri, e, adj. (en part passé van murir): Raisins nouvellement in-s, pas rypgeworden druiven .
pl -- (fig.) Esprit Ill -, gerijpt verstand n. onlwikkelde ge est nl. (chaux, ANHYDRITL.
:

3luriacite, f. [Minér.], z. v . a,. MU RI&TE di'
Muriate, m. [Chico.] Zoutzuu r° zout n. M- d.a
cbaux, d'aluinine, zoutzure kalk -, aluinaarde l.
M- de Boude, zoutzure soda f., chloorsodium, keykenzout n. — Muriatique, adj. Zoutzuur beva! -

tend, in u r i á t i s ch. Acide m-, zoutzuur n. Mui-icaleite, f. [Minér.] Bitterspaath n.
MMuriche, f. [Bot.] Soort van onierikaanscl,r°
palmboom m.
Murieier, in. [ai. n.] Purper.slak, síekelslak f..
dier, dat den murex bewoont. -- Murieite, t.

Versteende stekelschelp f. (7niuin (brome .
Muride, m. [Chico.] Oude naam rr,21 't br( luride, adj. [H. n.] Muisvormig. — iLTRiDES, t. pl. Dieren n. pl. van 't rottengeslacht.
Marie, f. [Cliiin. ane.] Opgelost zeezoutzuur n
natuurlijk zoutwater n.
Márier, m. [Bot.] 1óMoerbézieboom nl. Nl- blan^^,
noir, jaune, witte, zwarte, gele moerbeziebor in vi.
lvi- a papier, papier- moerbezieboom (in China (,^
Japan). M- salni'age , braambezietruik m. NI- C.,c
renard, blaauwbessen.ctruik.
limn, e, adj., z. V. a. )II IIIDE. — MItTR1NS, vu,
pt., z. v. a. MITRIDES. (RUBE de plom.ï.
Mui'Iocarbonate de plo.iib, In., n u CHLI

Muriqué, e, wij. [Bot.j `Veekstekelig
Murir, v. n. Rijpen, rijp worden: Chaque cho„:»»
murit en sa saison, alles rijpt op zonen tijd. Is
soleil fait tout in-, (Ie zon brengt alles tot r phei.I.
— (fig.) Laisser in- une aliaire, eene zaak tot rijlpheld, tot behoorlijke oe twikkeling laten komen.

I1 y a des totes qui ne mûrissent jamais, er zijd
hoofden, die nooit tot rijpheid, tot gezond verstand
komen. — (Prov.) Avec le temps et la paille les
nèfles mitrissent, geduld en bedstr oo maken de
mispelen rijp.: alles wil zijnen tijd hebben. — MtsRIR, v. a. Rijp maken, tot rapheid brengen, doe »
rijp worden: Le soleil murit les fruits, de zo»
maakt de vruchten rip. -- Id- un abcès, een gezwel tot r(jpheid, tot opengaan brengen. -- (fig.:'
L'ége et l'expérience inurissent la tète, l'esprii,

de jaren en de ondervinding maken den geest,
't verstand rijp. — SE MLRIR , V. pr. Rijp woeden.

Les fruits se murissent, de vruchten worden rijp.
— (fig.) Sa tète se inurit, zijn hoofd, zijn vei ' stand ontwikkelt zich, wordt rip. — _liárissant.
e, adj. Rijpend, rijp wordend: La grappe in-e, dei

rijpende druiventros ni.
Murleau, m. [Hort.] Fluweelachtige blaauwt'
druif f. (ook languedoc, troyen, cahors geheeten,).
Murmurant, e, adj Murmelend, ruischen(1,
g onzend, brommend. Ruisseau m-, murmelend'
beek f. — La in -c abeille , de brommende bij f. - illnrmetrateur, trice, adj. Morrend, ,gedurig
preutelend. — Als subst. Séparez-vous de ces m-s.
,

zonder it af van die morders, van die misnoegder, ,
van dit morrend volk. — -j- Murmnration, r.
Gemurmel, geruisch n. -- Murmure, m. Gemuí mel, geruisch; gebrom, gesnor; gemompel, gepreu-tel n., murmuréring. Le m- des ruisseaux, het
gemurmel of het murmelen der beken. Le m- des
zephyrs, het ruischen der westewindjes. 11 s'éleva
dans ('assemblée un m- d'approbation, er ontstond
in de vergadering een geruisch van goedkeuring.

Cet impót excita un grand in- parmi le peuple,

die belasting verwekte een groot gemor onder 't
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volk. -- Murmuré, e, adj. (en part. passé van
murmurer): Paroles m-es, gemompelde, gefluisterde
woorden n. pl. — f Murn,urenient, m., z. v. a.
--

MUIIMURE, BRUIT. -- Mur murer,

v. n. Murme -

len, ruischen; brommen, morren, mompelen, preutelen, murmuréren: Un ruisseau qui murmure
sur les cailloux, eene beek, die over de keitjes
mur melt . Le vent murmure dans le feuillage, de
wind ruischt in 't gebladert. — M- contre ses supérieurs, tegen zone meerderen morren. M- entre
ses dents, tusschen de tanden, binnensmonds mompelen, preutelen. On commence à en m-, dans trois
jours on en parlera tout haut, men begint daar
van te mompelen, te fluisteren, binnen drie vlagen
zal men er overluid van spreken. — MURMURER,
V. a. Mompelen, binnensmonds zeggen; uitstamelen:
Que iriurmurez-vous là, wat mompelt gij daar?
M- un nom, een' naam uitstamelen, naauw hoor
baar uitspreken. — SE MURMURER , V. pr. Gepreveld, gefluisterd of zachtjes gezegd worden • Cette
nouvelle se murmure à 1'oreille, men fluistert
elkander die tijding in 't oor. — -f- Murmureur, m. Morder m. — t Murmureux, euse,
adj., z. v. a. MURMIJBANT.
Muren, m. Braambézie f.
Murrhin, in. [Ant.]

AtUSEAU.

_--

Soort van zeer kostbare

en schoon bewerkte pronkvaas bij 'de Ouden, murrhinische vaas I.
Murrhine, f. Een zoete gekruide wijn nl., weleer in Frankrijk geliefd.
Mursault, m. [Com.] Tweede dualiteit van
witten Bourgogne-wijn m. (Nieuw-Spanje.
Mnreicuca, m. [Bot.] Passiebloem f. van
Muruuenge, Murucsije, m. [Bot.] Braziliaa.nsche wasbooms m.
Murunie, 1n. [Bot.] Oost-afrikaansche waai
soort van wijn-jerdagnpImbo.,dien
en van suiker oplevert.
Musa, m. [Bot.], z. v. a. BANA \IER. -- Mu-

sacé,, e, adj. Naar den banaanboorn gelijkend. —
MUSACEES , I. pl. Geslacht n. der banaanboomen.
Musa ograplie, etc ., z. 3iUSÉOGR —.
Musagète, adj. et subst. m. [Myth. ] De muzen geleidende; muzenaanvoerder, hoofd en aan
muzen- of zanggodinnen, een bijnaam-voerd
van Apollo en van Hercules, in u s a g e et m. —
(fi g.) Muzenvriend, beschermer en bevorderaar m.
der kunsten en. wetenschappen.
Musangère, f. [H. n.] Groote mees f.
Musaraigne, f. [H. n.] Spitsmuis. M- d'eau,
watersi etsmuis. M- v olacte , soort van vledermuis f.
-- rVétér.], z. v. a. CHARBON.

Musard, e, adj. (fam.) Lanterfantend, drentelend, tijdverbeuzelend. — Ook als subst.: C'est
un m-, Une m-e, 't is een lanterfanter, eene beu
— z. ook coliiR . — Missar der, V. a.-zelarst.
(fam.) Beuzelen, lanterfanten. — Musarderie,
Mausardise, f. T jdverbeuzeling, lanterfanterij f.
— Musardie, f. Ledigheid, traagheid; nietigheid,
beuzeling f.
Muse, m. [H.:3. ] Muskusdier ii. -- Muskus f.,
het sterk riekende, dikke vocht, dat bij het mus
ook bij vele andere dieren) in een'-kusdier(n
beursje bij de navelstreek gevonden en zoowel tot
reukwerk als tot versterking der zenuwen aangewend wordt. M- artiliciel, kunstmuskus, bereid
door behandeling van de barnsteenoli.e met salpeterzuur. — Couleur de m-, snusku^ kleur f., soort
van bruine kleur. Peau de m-, met muskus wel
gemaakte huid f. — Cela sent le m-, dat-rieknd
ruikt naar muskus. — [Bot.] Herbe au m-, z. v. a.
AMBRETTE.

Museade, f. (of als adj. Noix m-) [Bot., Com.]
Muskaatnoot, notemuskaat f., de vrucht van den
muskaatboom, om welker harde kern het netvormig
weefsel, de foelie of muskaatbloem, zit. Baume,
Beurre of Huile de ni -, muskaatolie f. — Goochelballetje. n. -- [Bot.] Rose m-, muskaatroos f.
— M-useadelle, f. [ [l ort.] Muskadélpeer, eene
vroegrijpe, smdkeljke peer met een' lieten muskusgeur. — Museadet, ni. [Rist.) Muskadéldruif f.;
— kleine zoete appel m., waarvan men zeer goeden
cider maakt. — [Com.] Muskadét-wijn m., soort
van wijn, die eensgzins naar muskaatwjn smaakt.
— Muscadier, m. Muskaatboom m. — Mus
Muskaatkoekje n. — Naar-eadin,m.[Corf]
muskus riekend heertje n., saletjonker, pronker,
modegek, inz. de benaming voor de elegdnte heer-

tjes tijdens de eerste fransche omwenteling, mu skadijn m. — Museaadine, f. [Bot.] Wilde
canadásche wijnstok m. — 5 Modgpop f.
Museardin, m. [H. n.] Relmuis, kleine hazelmuis f. — M- volant, vliegende hazelmuis, soort
van vledermuis. — [Pharm.] M-s of Moscardins,
m. pl. Kruiderkoekjes n pl., om den mond zijn' onaangenamen reuk te benemen.
Museardine, f. [Econ. rur.] Geelzucht f. der
zijdewormen.
Museari, ni. [Bot.] Muskaat-hiacint m.
Museariforme, adj. [H. n.] Bezem- of stoffervormig.
Muscat, adj. m.: Raisin ni -, muskadéldruif f.
Vin ni-, muskaatwijn m. — MUSCAT , m. Muskadeldruif, muskadel f.; — muskaatwijn m. — Naam
van verscheidene lekkere peren, muskaatpeer f.
Muscellin, e, adj. Vol muskus; — al te zoet.
Muscicape, m. [H. n.] Vliegenvanger m.
( g obe -mouches). — Museicapidées, f. pl. Geslacht n. der vliegenvangers. (groeiend.
Museieole, adj. [11. n.] In mos levend of
Muscide of Musciforme, adj. [H. n.] Vlieg
naar eene vlieg gelijkend. — Muscides,-vormig,
m. pl. Vliegensoorten f. pl.
Muscigène, adj. [Bot In mos ontstaande .
Museipule, adj. [Bot.] Vliegenvangend, bijnaam van verscheidene planten. — MUSCIPULE , f.
[Bot.] Vliegenvanger In. (attr ape-mouches). —
Muscivore, adj. [iU. n.] Vliegenetend, van vliegen levend.
Muscle, f. [Anat.] Spier f., naam der zachte
deden can vezelachtigen bouw en roodachtige kleur,
die zich gedurende het levsn kunnen zamentrekken
en welke het vleesch van 't ligch.aam vormen. Les
tendons d'un m-, de pezen eener spier. Les fibres
des ir -s, de spiervezels f. pl. — Muselé, e,
adj. Gespierd, met sterk uitkomende spieren, sterk
van spieren.
Museoïde, adj. [Bot.] Naar eene mosplant gelijkend, mosachtig. — Museologie, f. [Didact.]
Leer f. der mossen. — Muscologique, adj. De
leer der mossen betreffend, m u s c o 1 ó g i s e h. --.]

Muscologiste, in. Moskenner, in u s c o t o o g ni.
— Muscophile, adj. [Bot.] Gaarne in mos
groeiend. — Muscosité, f. beter MUCOSITE .

Musculaire, adj. [Anat.] De spieren betreffend: Chair m-, spiervleesch n. Fibres m-s, spiervezels f. pl. Irritabilité m-, prikkelbaarheid f. der
spieren. — Système m-, spierstelsel, spiergebouw n.,
zamenhang van al de spieren eens ligchaams. Force

m -, slierkracht f . Contraction m -, zamentrekking f,

der spieren. — .I- Musculature, f. [Beaux arts]
Gezamenlijke spieren van 't ligchaam, van een
standbeeld, enz.
Museule, f. [Ant.] Schermdak n. der belégeraars. — [Anat.] Naam van twee dijaders, eene
uit- en eene inwendige.

Musculeux, ease, adj. Gespierd, sterk van
spieren, gevleesd: Homme, Bras m-, gespierde man,
arm m.
Musculite, f. [H. n.] Soort van versteende
schelp f., musculiet m.
Muse, f. [Myth.] Zanggodin, ieder der 9 doch
beschermsters der-tersvanJupiMmoye,
schoone kunsten en der wetenschappen, inz. der
toon- en dichtkunst, ni u z e f. — (fig.) Les nourrissous, favoris, amants des m-s, de dichters. — I1

a offert au public les fruits de sa m-, hij heeft de

vruchten zijner muze (zijne dichtstukken) in 't
licht gegeven. Sa m- est Bien refroidie. zijn dicht
zeer verkoeld. — La m- de Racine était-vuris
tendre et passionnée, de muze van Racine (liet
karakter van Racine's poëzij) was teeder en hartstogteljk. --

Les m-s grecques, latines, francaises,

de grieksche, latijnsche, fransche dichtkunst. Cultiver les m-s, zich op de fraaije letteren, inz. op
de dichtkunst toeleggen.
MUSE , f. [Véner.] Het begin van den bronstijd
der herten, vijf of zes dagen durende.
Museau, m. [H n.] Snuit, voorkop, of muil
en neus m. van sommige dieren. inz. als dat deel
merkelijk vooruit steekt: Le m- d'un renard, dune
belette, d'un blaireau, de snuit van een' vos, van
eene wezel , van eery das. — (pop. ook van menschen. gebézigd): On lui a donné sur son m-, men
heeft hem op zijn tronie geslagen. C'est un joli
m-, 't is een lief bekje. — [Anat.] ití- de tancbe,

MUSÉE

--

z. V. a. ORIFICE de l'utérus. -- [Navig.] Snuit,
sneb f., voorgedeelte eener rivierschuil; — touw n.,
waarmede eene schuit aan den oever ligt. — [Tech.]
Bek in., gedeelte van den sleutelbaard, waarin de
tanden van een slot gaan. — Armleuning f. van
een koorgestoelte, van een' armstoel, enz. (wegens
de weleer daarop afgebeelde snuiten) — (l REGORGE
MUSEAU , loc. adv. (pop.) Tot den hals vol, tot wal .

gen.s toe. — M- long, zékere viseh van 't geslacht
der surinaamsche alen.
Musée, m. Muzentempel m., eene aan de muzen of aan de geleerdheid, aan de kunsten en wetenschappen gewijde plaats; verzameling f. van
daartoe betrekkelijke voorwerpen, kunstkabinet,
m u s e u m n.: M- d'histoire naturelle, de peinture,
de sculpture, museujn van natuurlijke historie,
van schilderkunst, beeldhouwkunst. — Gezelschap n.

van geleerden, van kunstenaars, die in een rnuséum

vergaderen.

Museler, v. a., z. V. a. E11MUSELER. — (fig.)

M- un calomniateur, eenen lasteraar den mond
snoeren. -- SE MUSELER, V. pr. Gemuilband worden: Les chiens se musèlent pendant les chaleurs.
— Muselière, f. Muilband, muilkorf m. Mettre
une in- hh un chien, eenen hond eenen muilband
aandoen. -- [Sell .] . z. v. a. MUSEROLLE.
Muselot, m. [Vign.] Languedocsche druif f.
Muséographe, m. [Didhtct.) Beschrijver van
een muséum, kun.ctkabinet - becchr.
fiver, mus e og r a a p h m. — M
. uséo;raphie, f. Beschri ving
van kunstkabinetten en hunne zeldzaamheden. —
Metséograaphiq»te, adj. Daartoe behoorend,

muceogrdph.isch.
iuuser, v. n. i fam.) Zich met beuzelingen ophouden., leuteren. — (Prov.) Qui refuse, louse, of
Tel refuse, qui après muse, wie eene roede nelegenheid laat voorbij gaan, heeft er naderhand berouw over, wie aangeboden dienst versmaadt, begeert ze, als het is te laat. — [Véner.1 Beginnen te
bronsten (van herten). — Op den doedelzak spelen.
Muuserin, m. Naam, dien de ongelooviqen onder
de Turken elkander („ even, ongeloovige, godloochenaar m. (paard.
Muserolle, f. [Sell.] Neucriem m. van een
MA«sette, f. [Mus.] Doedelzak m., zakpijp f.
Jouer de la m-, op den doedelzak spelen. -- Zon !1wijs f., zangsiukje, liedje n. voor den rioedelzak.
-- [Tech.) Luchtblaas f. tusschen de papierveliien.
— [Mii.) Soort van ransel, knapzak m. — [H. n.]
Soort van spitsmuis f. (MMUSEE.
M usQuum, (pr . — ome) of Muséon, m., z.
m., enge, f., z V. a. MUSARD.
Musical, e, adj. Toonkunstig, roet de toon

MNstiii •,

overeenstemmend, daartoe behoorend, daar--kunst

toe geschikt, en u z i k a a l: Art m-, toonkunst f.
Caraetères musicaux. muzijkietters f. pl...muzijk-

teekens n. pl. — Soirée m-e, avondpartfj F. met
muzijk. — Schelle m-e, toonladder f. — Musiealenbernt, ode. Muzikaal, naar de regels der
toonkunst. — Mu sicien, m., -ne, f. Toonkunstenaar, m u z i k a n t m., toonkunstenares f. ; toon
Ook als ad.j. nebézigd:-zetrm.,onsf-

Ce jeune homme est bon m-. — Musieo, m.
Speelhuis m. — Musicographe m. uzijk-

schrzjver m., een werktuig om muzijk te en iéren.
,

— Musicomane, m. et f.. Muisieorn anie, f.

liever MI LOM ANE, 11ÉLOM ANTE.

MUTATION .
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Etre réglé comme un papier de m-, zeer stipt in
al zijn doen zijn.. Pays de m-, ongelijk, oneffen

land n. M- enragée, M- de chiens et de chats,
kattenmuzijk, oorverscheurende rnuzijk; verward
gedruisch , helsclt geraas , een leven om dol te
-moorden. C'est la m- des saints innocents, dat is
erbarmelijke muzfjk. — Gezelschap n. van muzikanten, die gewoon zijn gezamenlijk te werken:
Etre de la m- du rol, tot de koninklijke kapel behooren. rtl- dun regiment, muzijkkorps van een
regiment. — (fig.) La voix de vette femme est
one m- délicieuse, de stem van die vrouw is een
liefelijk oorbanket. — (iron.) Cet enfant nous fait
11 one belle m-, dat kind maakt ons (door zijn
geschreeuw) eene kostelijke muzijk. — Musi.
pier, v. n. (plai.s.) Muz(k maken, uitvoeren. —
MIUSIQUER, v. a. Op muzijk brengen.
Maasolepsie, f. [Didact. ], z. v. a. METROMAN1E.

Muson lane, IUitsoimanie, z. V. a. MELO-

MANE, ti1ÉLUu'IANIE.
usoptiage, 111 . [11. n.] Banaanvreter m.

vogel.

(een

Masquer, v. a. Met musicus welriekend maken,
net muskus toebereiden. M- une peau, des gnats,

eene huid, handschoenen m u s k d r e n of roet mus
doortrekken. — Hel part. paseé is ook-kusger
adj.: Gants musqués, gemuskeerde, naar muskus
riekende handschoenen m. pl. — Poire rnusquée,
muskuspeer f — Canard musqué, muskusend f.
— (fig. et fans.) Paroles m-es, vleijende. verpligtende, zoete woorden n. pl. Des fantaisies rn-es,

wonderlijke invallen m. pl., inbeeldingen, zotte
kuren f. pl. Donner unie chose toute m-e, iets op
Gene hoogst hoffelijke manier geven. Messe m-e, z.
MESSE. — Ecrivain, Orateur m-, gemaakt, gezocht,

te behaagziek schrijver, ?edenaar m.

t M1isgttier, l4iitisgeiiitier, m., z. v. a.
31ULQUINIER.

Masse, f (weleer) Schuilhoek m. -- Naauwe
opening in eeve lieg enz. voor een haas, konijn,
enz. — ii MUSSE - POT, loc. ode. (fain.) In 't geheim.
— t Musser,

v. a. Verbergen, geheim houden.

— SE MUSSER , v. pr. Zich verbergen, zich ver

-schuilen.

^ Mnnssitateur, rn. Prévelaar. brommer, mom-

peluar n1. — M sssitation, f. [111éd.] liet prévelen. zacht rnornhelen (in sommige ziekten).

Massale, f. [H. n_f , z. v. a. ARGHE de Noé.
Masstapha, in. (lcom.): Quel gros cri- ! welk

een dikke, vette jongen!

#tastèle of 1àustelle, f. [H. n.; Zee-kzvabaal in., inuste1a f.
Maus ulmuitn , m. , e, f. 1VIuzelinan, moslem,
muhainedaan ni., muhamedaansche vrouw f., volgeling rei_ en f., van Muh(coeds leer. — MUSULMAN, E,

adj. Muzeirnansch. 7nuhamedaansch. Les étnts to-s,
de muzelmnaneche Stalen m. p1. Moeurs m-es, muzelman.cche zeden f. pl. — tisuluianisil>re, in.,
gebruikelijker ISLAMISME.
Muusisrgie, f. [ Mus.] Kunst f. om (Ie zuivere
en valsche akkoorden behoorlijk aan te brengen. —
irgiie, f. Dichteres f.
t usi
Ia► tabi$ité, f. Veranderlijkheid, onbe^tendigheid, visselvalliclheid f. ; La in- des chases du
monde. de veranderljkheid der wereldsche dingen.
Mutable, adj. Veranderlijk, onbestendig,

wisselvallig.
Muutaci ine, m. [Mid.] Het bezwaarl -..*kof ge
% Musif', ive, arl.j. In m.oza'ik gewerkt, mu(ook wel: hel le veelvuldig) uitspreken van-brekig
s i e f f . (z. MOSÁiQtTE ) — Or m-. Knuste/- of schildergoud, val.cch schelproud n., uit kwik, zwavel en de liplelters b. in en p, in u t a c i .s in u s n. -- Z.
sal- ammoniak. Argent m-, vulsch zilver n., wit ook MIYTAgISME.
tin met bismuth en kwik.
iutuge, in. [Tech.] Het sluiten der gisting;
Musigiae, f. Toonkunst; toonkunde, toonweten- het zzvarelen van den wijn. den cider, enz., orn eene
schap, leer en kennis van de verhouding en zo- voortgezette gisting te helettt n.
menslernrning der toonen, mu zij k f La m- agit
MUtst!I(le, f. Onderbroek f. der kapucijnen en
imméciiatement sur 1ne, de muzijk werkt on- sorrn,rrt.ioe andere monniken.
I1
middellijk op de ziel. enten +l parfailement lien
Muutntion, f. Verandering, vervaar=inrl, plaats
la ' théurie de la m-, hij verstaat (le rronde'i der
11 v a en de-verangi,psovelngf.:
toonkunst volkomen. — Het op bonen gentle stuk, norntrreuses m-s dans ce régiment, er hebben tal
veranderingen, persoon.cverivi.cselinc en bij dat-rijke
muzfjk.ctuk, eezanrr n.; zamenklank rn van stemmen en speeltuinen.: NI- pour le piano, pourla regiment plaats gehad. — Verandering, omiventebarre, muzijk voor de piano. hoor de harp. M- ling f., ommekeer in (in het weder. in de Sloten,
vocale , instrumentale, z. INSTRUMENTAL . M- cl'égli- enz., en dan door awns ii 't mneerv.): Les fréquense, de bal. M- militaire, kerk-, hal-, kr jcc.cinrczijk. tes rn-s qui arrivent dans Fair causent des mala
M- tie chamhre. kamermuzjjk. Instrument de m-,
de menigvuldipeveranderingen, die in de lucht-dies.
speeltuig, muzijk.-instrument n. Notes de m-. mu- ontstaan, veroorzaken ziekten. Les grandes m-s des
zzjk.noten f. pl. Papier de ni -, muzijkpapier n. Faire États bont souvent causées par la fait}lesse des
de ia ni-, muzfyk maken, uitvoeren.. — (Loc. prov.) princes, de groote staatsveranderinlen worden dik-
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MUTE

wjls veroorzaakt door de zwakheid der vorsten.
— [Jur.] Overgang rn van een' eigendom door
verkoop, ruiling, schenking, erfmaking, enz., mut á t i e t. -- [Ant. rom.] Wisselplaats f., der paarden voor reizenden in de dienst van den Staat. -:

[MUS.] z. MUA 'CE.

t Mute, f . [Gram.] Stomme medeklinker m. -[Anc . mil.] Doel n., schijf f. (eible). — Mutelette, f. [Anc. mil.] Schijfje n. — M iitéose, f.
Stomme taal, gebarenspraak f.
Muter, V. a. [Tech.] De verdere gisting stuiten; zwavelen (den Wi/fl enz.). — SE MUTER, D. pr.

Gezwaveld worden: Certaines liqueurs se mutent.

— Het part. passé is ook adj.: Vin muté, gezwavelde wijn m.
4. M ►itilateur, trice, adj. Verminkend, ver valschend: Censure in-trice, verminkende boek
suur f. La plupart des traducteurs sont ru-s, de
meeste vertalers zijn verminkers. — MUTILATEUR, m.,

-TRICE, f. Verminker m., verrinkster f.: M- de
statues, de monuments publics. -- Mutilation, f.
[Chir.] Verminking, afzetting. a/snijding, wegneming van een of ander uitwendig ligchaamslid:
L'amputation de la cuisse est une cruelle m-, het
a %zetten der dij is eene wreede verminking. -Verminking, schending, gedeeltelijke vernietiging f.
(van standbeelden, schilderyen, gebouwen, enz.,
ook van geschriften): Réparer les m-s d'une statue,
de verminkingen de toegebragte schade aan een
standbeeld herstellen. Cet ouvrage a subi de grandes ni -s, dit werk is zeer verminkt. — Mutilé,

e, add. (en part. passé van mutiler) Soldat m-,
-

verminkt soldaat m. — Statue m - e, verminkt, ge-

schonden, beschadigd standbeeld n. Poème m-, ver
besnoeid dichtstuk n. -- Période m-e, onvol--nikl,
led ige volzin m. -- 31UTILÉ, m., - E Ver minkte m.
en f. -- M«tiler, v. a. Verminken, van een of
ander uitwendig ligchaamsdeel berooven; ontrnannen. bi- qn. dun bras, d'un pied, iemand door
't afzetten van een.' arm. van een been verminken.
La jalousie des Orientaux les porie à m- les
,

esclaves auxquels ils confient la garde de leurs

femmes. --- Verminken, schenden, gedeeltelijk ver
misvormen: M- une statue, un tableau,-nielof
een standbeeld, eene schilderij verminken, schenden.
-- La censure a cruellement in- eet ouvrage, de
censuur heeft dat werk onbarmhartig verminkt,
heeft er vele en belangrijke gedeelten uit wegge schrapt. — SE MUTILER, V. pr. Zich verminken,

2nz. zich ontmannen. -- Verminkt of geschonden
worden of kunnen worden: Les or nernents se mu -

tilent aisément. — Elkander verminken.
Mantille, f. [11. n.] Bijenmier f.
t Mutilure, f., z. v. a. MUTILATION.

MYER#
-- [Econ.]

Het zwaveten van den zoeten wijn (tot

stuiting van de gisting). -- Miitité, f. Stomheid f.,
z. V. a. MUTISME.
Mutualiste, nl. [Com.] Deelhebber in Bene
maatschappij van onderlinge assurantie of verzékering. — Muta► alité, f. [Didact.] Wederzyjdsche
verhouding, wederkeert heid f. -- Stelsel n. der
maatschappij en van onderlingen waarborg, m u t ualiteit f.
Mutuel, le, adj. Onderling, wederzijdsch, wederkeericj, Si u t u e e 1: Its s'aiment d'une affection
m-le, zij beminnen elkander artet eene wederkeerigc
genegenheid. L'amour m-

entre le mart et la femme,

de onderlinge liefde tusschen man en vrouw. Ces

deux amis se sont rendu des services m-s, deze
twee vrienden hebben elkander wederzijdsche diensten bewezen. -- Assurance m- i e, onderlinge assurantie f. of waarborg m. — Enseignement m-,
wederkeer& onderwijs . -- Mutuellenment, adv.
Over en we/r, onderling, wederkeerig. Its se balssent m., zij haten elkander over en weer, weder
— % Mlutuelliser, v. a. Gelijk met gelijk-kerig.

vergelden (rendre la pareille). — Mu'tueliisnie, in. [Com.] Stelsel n. der mutuellisten; hunne
vereeniging f., mu t u e l l i s mus n. --- Mutuelliste, m. Lid m. der zideweversklub Ie Lyon,
ingesteld om elkander in nood te helpen, elkander
van de noodige gereedschappen te voorzien, en den
pres van 't werkloon met de fabrikanten te régelen, m u to e i l i s t ni. -- Somtijds ook: aanhanger

van liet stelsel van wederkeerig onderwijs.

Mutule, f. [Arch .] Balkhoofd n . in de kroon-

lijst der dorische orde, ro u t ia l e f.

Muzerin, in., z. MUSERIN.
Mracanthe, m. 1 Bot], z. v. a. CHARDON

étoile. — Wilde spersie f.
Myagre, m. [Bot.], z. v. a. CAMEL1NE.
Myai - ;y rite, f. [Minèr.] Zwavelzuur antimo-

alum en zilver n.

Myce, m. [Méd.] Zwammig uitwas n. in won-

den en zweren. — Myeete, m. [Bot.] Paddestoel m.
— [H. n.] Soortnaam van de brulapen of spits-

koppen, waartoe alleen de zwarte (gouariba) e*

de roode brulaap (alouate) behooren. — Myeétogénèse, f. Ontslaan n. of eerste ontwi/eiceling f.
atr paddestoelen.
-- Mycétographe, m. [ Didact.]
Paddestoelbeschrjver m . — Mycétographie, f.

Beschrijving der paddestoelen. — Mycétogra-

phigtue, adj. Daartoe behoorend, rn y e e t o g Cdph i s c h. -- i$Jyeétoide, adj. Paddestoe.lvormig.
— !►IYCÉTO'►nES, in. pl. Paddestoelvoo uiige gewas sen n. pl. — Mycétolosie, f. Leer der paddestoelen, der zwasturaen; verhandeling f. daarover.
— Myeétologique, odj. Die leer betreffend,
mycetológisch. -- MyeétologueofM-yeétologiste, in. Schrijver eener verhandeling over
de paradestoelen. m y e e t o 1 o o g in. --- Mycétoplhage, ni. [ii. n. ] Z wamv^reter, pad destoelkever ru. — Mycétophile, m. Liefhebber ni. van
paddestoelen. — [ H n.] Zwamvlieg f.
Mycologie, f. [Didact.] Geschiedenis der paddestoelen . — Myeologtie, My eologiste, m.

Mutin, e, adj. Stj('hoofdig, wederspannig, hardnekkig, eigenzinnig; -- muitzuchtig, oproerig. Enfant, Caractère m-, weërspannig kind, stug karakter n. — Ce people est l ger et m-, dit volk
is ligtzinniq en oproerig. — (fig.) Visage in-, Yeux
m-s, levendig, wakker gelaat n., levendiije, sprekende oogen n. p1. — MUTIN, in., -E, f. Weërspannige, koppige, stijfhoofdige m. en f. — Mais voyez
done ce petit m-, cette petite m-e, zie me dien Beoefenaar, kenner der paddestoelen, in y kol oog m.
Mycose, f . [ Méd.] Sponsachtig vleeschgezwel n.,
kleinen w,eérspanneling, die kleine stijfhoofd eens

aan. --- Oproermaker, muiteling: On punit le
chef des m-s, het hoofd der oproermakers werd
gestraft. -- + ?11 ►itiiiation, f., z. v. a. MUTINERiE . -- Mettiner (se), v. pr. Oproerig worden,
opstaan, oproer maken, aan 't muiten slaan, snuiten: Les troupes se mutinent, de troepen slaan
aan 't :muiten, worden oproerig, komen in verzet.
.-- Weêrspannig, halsstarrig zijn (van een kind).

sljl"I)Olyh m., mykósis f.
My etère, m. [H. n. j Neuskever m.
My ctéribtue, ni. Het neusophalen. — [Rhét. j
Voo-7 icgezelle en beleedigende spotternij f., m y kt erisrnusn.
Mydalornithe , adj. [H. n.] Op vochtige

plaatsen levend (van vogelen).

Mydai, in. [H. n.] z. MIDAS.

Mydèse of Mydose, f. [Méd.] Vloeijende verette7 incg der oogleden door slim of andere vochten,
m y d ó s i s f. — Mydon, m. [Méd.] Sponzig,
vuil vleesch n. in zweren.
Mydriabe, f. [Med.] Gezietsverzwakking f.
door legennatuurl jke verwijding van den oogappe .
Mye, f. [H. n.] Gperschelp f., waarvan het
dier Myer (pr. rrii-é), gaper. geheeten, als de
oesters get ren wordt.
Myélite, f. [Méd.] Ruggemergs- ontsteking f.
-- Myéloeone, f. [Chinn.] Hersenvet. hersenof stekels.
% M utir, v. n , z. V. a. GROMMELER, MURMU- 1 smout n. — Myélo-u,éningite, f. Méd. j Ontslekin.cl van het rugperneraci'lies. — MyelophthiREI L. — Onvolkomen spraakgeluiden voortbrengen,
#sie, f. Rugtéring f. — Myélophthieique, add.
gelijk een stomme. -- [Fauc. J , z. v a . ÉMEUTIR.
Mcatisnie, m. Stomheid 1., toestand mu. des De rui téring betreffend.
stommen. M- do nalssance, aangeboren stomheid f. J Myer, m., z. onder 1uYR.
-- (,q. et poét.)

Les flocs, Les vents se mutinent,

de baren, de winden worden oproerig, beginnen
onstuimig te worden. — Somtijds wordt se uitgelaten: Cet ordre rigoureux fit m- les soldats. --M. ►atinerie, í'. Muittrj f., oproer n., opstand m.:
Apaiser In m-, de muiterij stillen. — Wederspan nigheid, eigenzinnigheid f.: I1 faut punir les enfants
de leur ni -, men moet de kinderen voor hunne
wederepannillheid straffen.
U ►► tiyue, adj. [II. n., Bot.] Zonder punten

MYQABE
Mygabe, f. [1I. n.] Grootste soort van 't spinnenoeslacht. -- z. v. a. DESMA.
Myiodésopsie, f. [Méd.J Het muggenzien, liet
flikkeren voor de oogen als van zwermen muggen.
— Myioide, wij. [H. n.] Yliegvormig — Myfologie, f. [Didact.] Leer of kennis f. van de
vliegen of muggen. — Myiologique, adj. Daartoe
behoorend, my iotógiseh.. — My1olo%iste, m.
Schrijver eener vliegenleer, vliecie beschryver m. —
My1othères, m. pl. [H. n.] Iiliereneters, vliegen
ni. pl., vogels, die voornamelijk van vliegen,-etrs
mieren of insecten leven.
Mylal,re, m. [H. n.] Blaartrekkende kever m.
Mylète, m. [H. n.] Visch van 't zalmgeslacht,
bij Oken tandzalm geheeten. aigle).
Mytiobate , m. H. n.] Arendrog nl. (raie
Myloglosse, m. Anat ] Eene der tongspieren,
die van de maaltanden uitgaat. — M lohyoIidien, m. Naam van twee tongbeenspieren, die
van de maaltanden uitgaan. — Mylopharyngien, m. Kaak- en keelspier f.
,

Myocéphate of Myocéphalon, m. [Méd.J

Vliegenkopie, vliegenitoofdje n., Bene uitzakking van
den regenboog door eene verzwering van 't hoorn-

vlies. — Myocaelialgie, f. [Méd. ( Buikspier-

Pijn f. -- Myoeaeliaigique, adj. De buikspierpyn betreffend. — Myoemilte, f. Ontsteking f.
der buikspieren. — My odésopsie, f., z. MYi0DÉSOPSIE . — Myodyiiie, f. Jichtige spierpijn f. —
Myodynique, adj. Tot de spierpijn behoorend. --Myogène, adi. [Méd. J Drorvliegensleken. ontstaan.
-- Myo,graphe, m. [Didact.] Spierbeschrjver m.
--- Myographie, f. Spierbeschrjving f. — My.
o graphique, wIj. Daartoe behoorend, ,n y o g r a-

p h i s c h. — Myoide, adj., z. 131VE EDE. -- Myoloale, f. [Didact.] Leer f. der spieren. — Myue, cadj. Die leerbetre/fend, nnyologisch.
ot
;.lgv
.'o'ioo-iste of Myologne, nl. Schrijver eener
-leer van de spieren, in y o 1 o 0 g m. -- M,yoneancie, f. [Divin.] Soort van waarzegger uit het
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tern of ellen, = 10 nederl. mijlen. -- Myrian.
the, adj. [Bot.] Met zeer vele bloemen, veelbloemug. — Myriapode, adj. [H. n.] Met zeer vele
voeten, veelvoetig . — MYIIIAPODES , in. pl. Duizend
pl. (niillepieds). -- My--ben,duizpotm.
nare, m. [Métrol.J Vlakternaat van tien duizend
aren of vierkante roeden, =104 bunders. — Myriastère, m. [Métrol.J Ligchamelijke maat van

tien duizend stères of kubieke ellen.

Myrica, m. 1 Bot.], z. v. a GAUL PI TENT. -Myricine, f [Chim.) Wit, onoplosbaar bestanddeel van 't was der bijen, m y ri e i n e 1.
Myrine, f. [H. n.] Mannelijke lamprei f.
Myringe, in. [Anat.] Trommelvlies n. van 't oor.
Myriologie, f., of Myriologiie, m. Yrouwen-ljkzang m. bij de hedendaag. the Grieken.
Mvrionymue, adj. [Ant.] Duizendnamig (eig.
t;r-nnduizendnamig). — Myriophthalme, adj,
[H. n.j Duirendoogig, met zeer vele oogen. — Myriophylle, adj. [Bot.] Veelbladerig -- ityRio
.

-

PHYLLE. M. [Bot.] Daizendblad n.
Myristica, m. [Bot.), z. v. a. MUSCADIER. - - 3IyrieticPes, f. pl. Muskaatboornsoorlen f. pl,
— Myristleine, f. [Chin J Kristallijnen stof, die

zich uit ethérische inuskaatolie afzet, muskaatkamfer, myristicine f.
Myrwéeie, I. [Méd.J Soort van wrat f. in de
handpalmen en voetzolen, -waarvan er doorgaan:;
zeer velen als een mierenhoop dipt bijeen staan. -[H. n.] Steekmier f. — Soort van spin f. — Myrmr eisme, m., z. MYRMECIUMI. --- My rrnéeite,1.

[[1innér.] ]Jliersteen m., steen met den afdruk eener
mier, m y r in e c i e t m. -- Barnsteen met eene mier
daarin. — Myrinéeium (pr. --ome), Myrinécisme, m. [Méd.j Krieweling, jeuking, krieu)el
ziekte f., waarbij de l jder eene gewaarwording
heeft. alsof er mieren over zijn ligehuam kropen,
— Myrméeoléon, m. (H. n.] Mierenleeuw m.

-

(fourmi-lion). — Myrenécophage, m. [H. n.]

Miereneter m. (fourrrrilíer). — .41.E adj. Van mie
gepiep van muizen of uit de wijze, waarop die
levend, 7nierenelend. — Myrunè; e, wij. j H. n..-ren
dieren eten, niuizenuwaarzegger ij f. -- Myonian- Mliervormig. — MYRR MÈGES, M. p/. t1ierensoorten f.
e en, m., ne, f. Hij of zij, die zich met die waar
pl. — Myrmidon, m., z. m IRMIDON.
bezig houdt, muizenwaarzegger in., -zeg -zegrj
Myrobolan, in [Bot.] Zalfnoot, behénnoot f.,
Myonite, f. [Méd.J Spierontsteking f.-sterf.— gedroorlde, naar pruimen gelijkende vrucht uit
-- lyopalsne, m. [Méd.J Pee^h.uppeling f., het Oost-Indië, deels in suiker ingemaakt als konfituur, deels als afvoeringsmiddfl (purgeermruim)
sprin(en van de spiel °pezen.
Myope, adj. ( Méd.J Kortziglig, bjziend. -- gebruikt, i y r o b d l a n u s m. — MyrobolaMIYOPE . m. et f. Bjj ziende, korizirgtige m. en f. — nier, m. Myrobalanbro,n m. — - MyroboMyopie, Myopiase, f., Miyoipisine, rn. .Kort- hint, e, arlj. (fain.) Tooverachtig, naar eene r;ooziglig/teid. bijziendheid f.
chelstreek gelijkend; — wonderbaarljk, verbazing
iMyoptère, m. [ H. n.] Egyptische vleermuis,
-weknd,
zeer vreemd.
vliecrende rat f. (rat volant).
Myrohronie, in. [Bot ) , z. V. a. VANILLE.
Myorrhexie, f. [Méd.J Scheuring f. der spieren.
Myrodendron, m. [Bot.] Boom m., wiens
Myosalgie, f [Méd.J Spierpijn f.

Vernaauwingvan
den oogappel, net verst jeing van den regenboog
verbonden. ni yd s i s f.
Myose, Myosie, f. i Méd.J

Myosite of Myoitie, f., z. v. a. MYONITE.
33yoeotide, f . Myosotis, m. [Bot.J, z. v. a.
GREMILLE T . — Myoistare, arlj. [H. n.1 Met een'
muize hort. -- MYOSURE , m. [Bot.] Roltestaart m.
Myosytie, f. (Méd.J Soort van rheumatismus.
Myottiires, M. ppl., z. MYIOTHÊRES.

% Myotilitè, f. [Méd.J Vermogen n. der spierbeweging. — Myotomie, f. [Anat..] Ontleding der
spieren. — Myotoenigae, adj. Tot de spierovt-

leding behoorend. (Cotte).
Myoxoeéphale, m. [H. n.] Knorhaan m.
Myre, in. 11 I . n J Kicch van de soort der mutivna. spitsmuil m. -- Oud woord voor: médecin,
geneesheer: (Proc.) A p rès la mort Ie m- (of le
mire), na den dood de doctor, mosterd na den
-

maaltijd.

Myria, aan 't ppiek.cch ontleend voorvoegsel,
beteekenende: tiendaizendmaal. — Myriaeanthe, mij. [Bot.) Met zeer vele dorens of stekels.
Myriade, f. Tienduizendtol, m y r i d d e f.; —
zeer eroole, ontelbare menigte f : Ii y a Iles m-s
d'étoile.. er zijn myriaden. ta//ooze sterren. —
Myria ramrne. in. (Mr^tro1.) Gewit ran tien
duizend grammes of wirtjes. =10 kiloos of nederl.
ponden. — Mvrialitre. m. [tlPtrol.] In!^oudsmaat aan tien' duizend liters. kannen of koppen,
=
— 101? hectoliters, nederl. vaten {if mudden.. —
MNrinnsPrN, e, adj. [H. n ] Met zeer vele tgelédincen of ringen (ran inserten). — Myriainètre, m. [Métrol.J Wegmaai van tien duizend me-

hout naar rnyrrhehnut riekt.
Myrosnin, m. [Bot.] Balsemriet n.
Myroxyle, m., z. MIROXYLE.

My rrhe, f. [Bot.] Bittere, welriekende en ge

struik in 't Ons--neskrachtigovne
ten, myrrhe, rnirrhe f. — M y rrlg t, e, adj. Met
myrrhe gekruid: Vin m-, myrrhewijn m. — 'lyrrhide, f.. Myrrhis, m., z. v. a . CERFEUIL Iriusqué. — Uyrrhin, z. MUHRHIN. — Myrrhinite, m. [Arie. nrinér.) lyrrhesleen m. Myrrlsis, m., z. MYRRH1DE . — Myrrhite, m. [Minter ]
Geelachtige anaret, n,yrrhesteen. m. — Myrrhologje, f. [Dldhret.j Verhand ling f. over rte n^yr=
rime. -- Myrrhospernnnm, m. (pr. --mome)

[Bot.] Myrrhezaad, welriekend zr ad n.

Myrsine. f [Bot 1 Elhiópicche heidebe.c, m yrsi n e f. — Myrssinite, f. [Ant.] Ilonigkieurige,
naar myrrhe riekende steen, m y r s i n i e t m.
Myrsite, m. [Plain.] Op nnirttakken geirokken wijn, mirtrtwijn rn.
t Myrtaeantlie, m. (Bot.] Muizednorn in..,
(frrgon. petit houx). -- ^yrtace, e, adj. Mirt -

achlin, naar de inirt gelijkend. -- Mirtaeéees, f.
pl Mlirtplanlen f. Ifl.
M,yrte, m. fBot.1 Rlyrt, mirt, mirtrboom, mirtestruik rn., een bekend altijd groen grinas. tij
dirhtt-rs het zinnebeeld der liefde. --- [Pharm.]
Ferlille de in-, mirleblad n., een slerkluig om de
zalven over 't linnen uit te strijken, om de tong
neder te drukken.. enz. -- Myrtres. f. Iel. flirt-'

planten f rel. — Myrticole, adi. [Rot.) Or) den
mirtestruik groeijend. . Ityrtifère, adj. (Bot. j
Mirtdragend. -- Myrtifolié, e, adj. Met mir-

tebladeren. -- Myrtiforate, adj. [Anat.1 Miele-
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MIYZOXYLE,

MZYRTILITHE

bladvormig. — Myrtilithe, m. [Miner.] Steen

met afdrukken van mirtebladeren, mirtsteen m.
Myrtitle, f. [Bot.], z. v. a. A BELLE. — [H. n.]
Zékere dagvlinder m. (ook mirth ge/weten).

Myrtochéilides, m. pl. l Anat. ] Inwendige
schaamlippen f. pl. — Myrtoeiste, in. [Bot.]
St. Danskruid n. met rrzirtvormife bladeren. -Myrtoïde, adj. Mirtvorrnig. — Myrtoïdes, f.

wetenschap; geloof aan de mogelijkheid eener onmiddellijke vereeniging met het l;oddeljjk wezen en
het hartstogteljk streven naar deze vereeniging,
m y s t i c i s in u s n. — Mysticité, f. Diepzinnige
navorsching in geestelijke zaken, in de verborgen heden der godsdienst, ra y s ti c i t e i t f.

Mystiicateni-, m. Popper, bedotter, hij die
gaarne ligtgeloovigen bij den neus leidt en belagch.el jk maakt. — Mystification, f. Fopperj,
Myrus, m. (pr. — ruce) [H. n.] Mannetje der misleiding der ligtgeloovigen, m y s ti f i c d t i e f.
--- Mystifier, v. a. Foppen, bedotten, beet heb
mnurcena (murène). — Soort van stang f.
voor den gek houden, ligtgeloovigen bij den-ben,
1,1. si, m., z. busy.
Mystaciné, e, adj. [1--1. n.] Knevels of kne- neus leiden en belagclielik maken, m y s t i f i c é r e n.
Mystique, adj. [Didact.] Geheim, geheimzin velvorrni!ge kleurstrepen dragend. — Mystaconig, verborgen, donker, in hel duister gehuld (van
phane, adj. [ H. n.] Met lange knevels.
Mystagogie, f. [Ant.] Inwijding f. in de mys- zaken, die de godsdienst betreffen) , m y's t i s Ch,
m y s t i e k. Le sens m- de l'Écriture sainte, de
—
M
ystagogiie
,
in.
geheimenissen.
teriën of
Geheimenisleeraar, in.wjjder in de verborgenheden. verborgen, verbloemde zin van de heilige Schrift.
— (fig. et iron.) Uitkramer van gewaande gehei- Ii ne faut pas entendre ce passage b la lettre,
cela est m-, men moet dit niet naar de letter vermenissen.
Myste, in. [Ant. gr.] Ingewijde in de kleine staan. t is beeldsprakig. — Auteur m-, schrijver
mysteriën of verborgenheden van Ceres. — [H. n.] over de mysteriën of verborgenheden van de godsdienst. — MYSTIQUE , m. et f. Hij of zij, die eene
Viseb, van 't haringgeslacht, baardharing m.
Mystère, m. Geheim n., geheimenis, verbor- onmiddellijke gemeenschap van de ziel met God en
genheid in eene of andere godsdienst, zaak des ge- de onzigtbare wereld, zonder tusschenlcornst der
loofs, die 't verstand niet bevatten kan; bij de zinnen, aanneemt, vriend van mysteriën of veroude Grieken: de godsdienstleer, die voor 't volk borgenheden; geheimweter, geheimniskramer, m y'sgeheim gehouden werd en met velerlei gebruiken t i cus m. -- Mystiquennent, a l.v. Op turbanen plegtigheden gepaard ging; die gebruiken en gene, verbloemde wijze, volgens den verborgen zin:
plegtigheden zelven, waaraan ieder nieuweling zich Ce passage doft s'expliquer m-. deze spreuk moet
moest onderwerpen alvorens, tot de kennis der ver in eenes verbloemden zin verklaard worden. -te worden toegelaten, m y s t é r i e f.-borgenhdv Mystiquerie, f. (iron.) Geheirneniszucht, 7nysLes in-s d'Iris, d'Osiris, de Cérès of de la bonne tirlie vroomheid f.
Mytacisnie, nl. [Gram.] Het menigvuldig en
dées`e, de mysterien van Isis, Osiris, Ceres of de
goede godin. Etre initié aux m-s, in de verborgen - verkeerd gebruik der letter m. (vgl. ►MUTAGISMME).
Mythe, n2. Verdichtsel, opgesierd verhaal n.
heden van eene godsdienst ingewijd zijn. --- Le inde In Trinité, de verborgenheid der Drieëenigheid. van den helden- of fabeltod, volksoverlevering,
— Les saints m-s, de heilige mysteriën, het mis- sage, m y t h e f. -- Mythique, adj. De overleveoffer (der katb. kerk). -- (fig.) Geheime werking f. ring ci sage betreffend, daarmede overeenkomstig,
van de natuur, van '1 rnenschelljk hart; bijzondere fabelachtig, verdicht, m y'th i s c h. — 4 Mythiskunstgreep I. of geheim n. in deze of gene kunst; me, ni. Wetenschap f. der mythen. - Misbruik n.
— in 't al^,emeen: geheim n., ondoorgrondelijkheid f. der mythische verklaringen. rn y t h i s m u s n. —
in de menschelijke zaken. Les m-s de la nature, Mythographe, in. [Philol.] Schrijver van mydu coeur hunlain , de verborgenheden, de raadsels then, áverleverinne n of sagen, legénden- schrijver of
van de natuur, van 't menschel(jk hart. Tous les - verteller, m y t h o g r a a p h m. - Mythograarts out leurs ni-s, alle kunsten hebben hare ge- phie, f. Beschrijving, schriftelijke zamenstelling
heimen. Les m-s de la politique, de Geheimen der der mythen. — Mythologie, f. Godenleer, fastaatkunde. Cast un m- qu'on ne saurait déve- beheer, fabelgeschiedenis, leer van de godheden en
lopper, 't is een geheim, dat men niet kan verkla- fabelachtige helden e'er oudheid, kennis en verklaren. — Mettre du m- b qc., Faire m- dune chose, ring van de mysteriën en fabelen der oudheid, myeen geheim van eerre zaak maken, iets zorçvuldig t h o l o gi e f. — Mythologique, adj. Fabelkungeheim houden. Cest un ]omme, qui fait m- des dig, de' goden- of fabelleer betreffend, m y t +7 0 l ómoindres chases, 't is een rnensch, die uit de ge- gisch. — Mythologiquenaent, adv. Op myringste zaken een geheim maakt. — (Loc. prov.) II thologische of' r'(. belkandicle wijze, volgens de fabelest tout; cousu de petits m-s, hij gaat in alles leer. — Mythologiser, v. a. In den geest der
geheirr^z^nnic; te werk. — Omstandigheid, zwarig- fabelleer behandelen of verklaren, de zedeleer uit
heid f.: Pourquoi faire tast de m- pour nous dire eerre fabel trekken, in een' mylhologischen zin opce que tout le monde sait? waarom maakt gij vatten, mythologiséren — Mytihologiszoo vele zwarigheden om ons datgeen te zeggen, me, m. Mythologische verklaring f.; stelsel der
wat een ieder weet? I1 n'y a pas grand m-, daar fabelleer, myth.ologismus n. — ?liytholosteekt niet veel achter, het is niet gnoe jjel jlk, (fain.) giste, Mythologie, m. Kenner of leeraar van
't is geen? heksenwerk. — [Litt. anc.] Soort van (le oude goden- en heldengeschiedenis, van de overzedelijk looneclspel in de middeleeuwen, waarvan leve ringen of sagen, m y t h o l o o rl m.
hel onderwerp aan den bijbel of aan de verborgen
Mytil,acé, e, adj. [H. n.] ^Mosselvormig. —
ontleend en waarin God, de-hednsglofwa iilYTiLACEES, m. lil. Hoofdelooze weekdieren n. pl.
engelen, duizelen, enz. als handelende, personen op- met scholen; mosselsoorten f. pl.
traden, in ys t é r ie f. (vgl. 310RaLITE). — MysMytilène, in. (H. n.] Soort van ortolaan m.
tériensenseut, adv. Geheimzinnig, in 't geheim,
Mytilin, e, adj. [H. n 1 Naar eerre mossel geop verborgene wijze: Cest un homme qui se con- lijkend, m.os,celvormig. — Mytilithe, m. [H. n.]
duit in-, 't is een man, die zich geheimzinnig ge
Versteende mossel f. — Mytiloide, odj. Mossel
II en a parlé m-, hij heeft er geheimzinnig-dragt.
— Mytule, f. Mossel f., tweeschalig schelp--vormig.
van gesproken. Les prophètes ont parlé m-, de d er n. — Mytudlithe, m., z v. a. MYTILITHE.
profeten hebben op eerre verborgene, bedekte wijze
Myure, wij. [Bot.] Muizestaartvormig, naar
gesproken.
Mysta^rietsx, ieiise, adj. Ge- een' niuizestaart gelijkend, en y tt r t s e h. — [Mid.]
heimnzinnig, geheirrrvol; bedekt, verborgen., duister', Pouls m-, allengs verzwakkende, snelle pls m. --raadselaehtiu. Les paroles m-ieuses de l'Fcriture DIYURE . m. [Bot.] Soort van dolik f. (fétuque).
sairrte, de geheimzinnige woorden der heilige Schrift.
; Myy a, f., z. M1VE.
Cela dolt s'eniendre dans un sens m-, dit moet
Myxa, 1. [Bot.] Zwarte borstbeide, vrucht f.
in een' verborr-enen, bedekten zin verstaan worden. van den sebéstenboorn. — (bij sommige schrijvers)
11 lui dit dun ton m-, hij zeide hem cp een' be- Neussl jen ti.
dekten, raadselachligen toon. Cest un homme fort
Myxine, f. [H. n.] Wormvisch. slijmaal in.:
in-. 't is een innen seh vol geheimen (die niets om M- at-eugle, blindvisch in. (trompette).
't lijf hebben). — Ook als suhst.: Faire Ie m-, den
?0Myxo'ène, adj., z. v a. DMUC[PARE.
r. feheirnzuinnumie spelen of uithangen.
Myxosar_couie, m. [Mid.] Sljmochtíg vleeschMysticisme, m. [Phil.) Geloof aan geheime gewas n., sl2^mrrolyp f.
verborgenheden, aanneming eener gehei--ni.cseof
Myzine, f. [H. n.} Soort van graafwesp f.
me gemeenschap to ssrhen den mensrh en de GodMyzoxyle, nl. [H. n.] Wollige bladluis f.
heid, neiging tot liet wondergeloof of de geheime

pl., z. V. a. MMYRTAGES.

.

—

9

iN

--

N.
N, m. et f. (tin ne, Une enne) Veertiende letter van 't alphabet en elfde der medeklinkers, de
N f. -- [Op het einde eener lettergreep heeft de n

den neusklank (son nasal): an, en, bon, Bien, onde,

indite, etc.; uitgezonderd zijn: amen, gramen
hymen, abdomen, Eden, Phiiopémen, in welke zij
hare natuurlijke uitspraak behoudt (a-mènn, gramènn, Ili-mènn, etc.) -- Is zij verdubbeld. dan
heeft zij. met uitzondering van de woorden ennemi, ennobli, ennui, ennivrer, doorgaans den neusklank niet: anneau, année, pr. a-no, a-née. Nogtans wordt de dubbele rn gehoord in: annales, annuler, connivence, inné, innombralile, innover.
enz. — Solennel, ïiennir, llennissement worden

uitgesproken als so-la -nel, ha-nir, ha-nice-man.
— In Monsieur, bij sommigen oak in den eigen
wordt de n niet gehoord. -- Ent, als-namBér,
uitgang van den derden persoon meervoud der
werkwoorden, is geheel stom.]
Na of Naai, m. [Bot.] Japanse/me, alt ijd groene
laurierboom m.
Nabab, in. Indisch stadhouder, bevelvoerder in
Oost-Indic; (iron.) schatrijk geworden beambte der
engelsch- oostindische compagnie; 2n 't algemeen een
zeer rijk man, inz. die in Oost-Indië zijn groot
orgen verwr2rven heeft,
verrn
n a b o b m. -- Nababie, f. Waardigheid f. van nabob; gebied eens
nabobs, nabobschap n.; duur m. zijner ambtsbedieninq; woning f eens nabobs.
Nabirop, m. [H. n.] Kaapsche meerl f.
Nal,is, in. [H. n.j Soort van huisvlieg f.
Nahla, Nable, Nabliuemm, ( pr. —ome), M.
[Musa .Snarenspeeltuig n. der oude Hebreen, Phceniciërs enz., door Luther psalterion cerreeten, n ab l a, n a u l a f., n a u l i u m n. -- Nabliste, in.

Bespeler van dat snarentuig.
Nable, in. [Maar.] Propgat n. in den bodem
eener hoot. Tapon du n-, prop in — z. ook NABLA.
N jabot, ni., -e, f. (fam.) Zeer klein mensch,
dwergje, dreumenje n.

N aboairop, al. [H. n.] z. V. a. NABIROP.
Naeaire, f., Nacairel, m. [Ant. mii.] Cirnbaal f., bekken n.
Nacarat, adj. invar. Helderrood, in 't oranje-

geel vallend. — NACALIAT, m. De helderroode kleur:
Cette étotie est dun beau n-, deze stof heeft eene
helderroode kleur.
li acelette , f. (verklw. van nacelle) Klein
schuitje of bootje n. — Naeelier, in. Schuitevoerde', gondelier; maker ni. van bootee of schuiten. — Nacelle, f. Schuitje, bootje n., schouw f.,
vaartuig n. N- de pècheur, visschersschuilje. —
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Nagas, m. (pr. —gace) [Bot.] IJzerhoutboom,
een gontboorn nl. -- [H. n.] Japanse/te walvisch m.
N age, f. liet zwemmen (inz. voorkomend in):
á LA VAGE, loc. adv. Zwemmend, al zwerrrmend,
met zwemmen: Se sauver à la n-, zich met zwemmen redden. Se jeter á la n -, gaan zwemmen, zich
in 't water begeven om te zwemmen. — (fig. et
fam.) Être en n-, tout en n-, geheel bezweet, doornat van 't zweet zijn. — [ Mar.] Dolboord n., dolboom m. Banes de n-, doften, dochten, roeibanken,
roeidoften f. pl. "fente de n-, sloepstent, sloehsznnnetent I. — Donner la n-, voorroeijen, de achterste
roeijer zijn. — N- d'utl bàtiment, dune chaioupe,
ruimte voor de roeibanken van een roeivaartuiq,
van Bene sloep. — Canot léger de n -, boot f., die
ligt roeit. Chaloupe tonne, mauvaise de n-, snel,
lui roeijende sloep f.
NAGE of NÉGE, f. Onderlaag, zware grondlaag f. van een houtvlot.
N al Bant, e, adj. Zwearmend, drijvend. — [Bot.]
Feuflles n-es, op het water drijvende bladeren n.
pi. (niet door wortels met den bodem verbonden).
— [Bias.] Poisson n-, horizontaal liggende visch in.
(al is hij ook buiten 't water voorgesteld). — [Tech.]
Carde ti -e, wolk-aarde f., welker tanden naer,geven
of zich omleggen.
NAGEANTS, m. pl. Enkel in
't water levende zoogdieren n. lrl. — Nagée, f.
Ruimte f., die een zwemmer bi eiken slug doorzwerrat: 11 traversa Ja rivière en deux cents n-s,
hij zwom de rivier in twee honderd slagen over. —
' a.geaneut, m. (door Voltaire gebruikt woord)
Het zwemmen, het vermogen om zich in 't water
boven te houden en voort te bewegen. — Nageoir, m. Veilige zwemplaats f. - Nageoire, f.
Vin f. van eenen viscii. — Zweingordel ra., blaas f.,
biesbos in. (die onder de armen genomen wordt
om zwemmen te leeren). •— klanten bordje, vlotplankje n. (dat men op emmers vol melk of water
legt, orri onder het dragen niet te storten). — [ Tech.]
Bak m., kist f. vóór '(-e kuip des papierrnakers. —
N ager, V. n. Zwemmen: Il na ge comme un polsson, h zwemt als een visch. N- entre deux eaux,
onder water zwemmen; — ( fig.) z. EAU. — ( tip. et
faam.) N- en grande eau, en pieine eau, z. EAU.
N- dans les plaisirs, dans I'opulecce, dans la volupté, zich in vermaken, in overvloed, in weelde
baden. Nous nageons dans 1'incertitude, wij dobberen in onzekerheid. — N- des coudes, zich met
de ellebogen door 't gedrang werken. — z. ook
PATAUD. — Drijven, boven drijven, niet zinken:
L'huóle, Le hots n.age sur 1'eau, de olie, het hout
drijft op het water. --- (bij uitbrei'ling): Ces pols
nagent dans la sauce, die erwten drijven ira cie saus.
—

—

Ces grands corps qui nagent dans !es espaces tinmenses, die groote lircharnen, welke in de onrne-

telijke ruimten drijven, zweven. — (bij ov)er(lrijving):
N- dans son sang, in zijn bloed drijven, baden, geheel roet bloed bed kt zijn. -- blon pied rage dans
[Vétér.]
ce soulier, die schoen is mij veel te wijd.
N- b sec, op drie j holen loopen (van een (tier, dat
men
tenen
poot
gebonden
heeft).
—
[
Faut.]
Nde
roornsch
katholjke
La
nde
Saint
Pierre,
(fig.)
Kerk f. — [Anat.) Grootste holte f. van het uitwen- enh•e les nudes. zweven. — [ 11ar.] Roe(en: ICI- de
roeirienten
les
ramen,
alle
tonics
Half
de
foute
force,
oor,
oorscheepje
n.
—
ovaal
dige
[Arch.]
lijstje m. in de lrro/ils. — [Rot.], z. V. a. CARÈNE. te hulp nemen, met alle krachten roeien. N- it
bord, aan boord roeijen. N- it sec, met de roei— [H. n.] Soort van napschelp f.
Nache, f. [Corn.] Huid f. zonder kop- en staart- riemen grond slaan. raken. N- sec, met hangende
bladen roe en, zoodat noen de riemen bij het einde
gedeelte. — Weleer z. V. a. fosse.
; N action, ne, adj. Kieskeurig op 't eten; -- van den slag niet dernpt, maar de bladen over het
water laat slieren, om niet te spatten. N- de long,
(pop.) Vies.
Naere, f. Paarlemoirn. Coquillede,n-, N- de overlangs, met lande slagen roezen. N- plat, de
perles, paarlemoêrschelp, parelscheip f. Etui de n-,

paurlemoiren koker n1. --- Narse, e, adj. Paar
bevattend (van schel=ren). — Paarlernoér--emoér°

kleurie, naar Iraarlemo!r gel lkend, paarlemnoêrachlig, als paarlemnoêr. — NACrmE, n3. [H. n.] Volksnaam van twee vlinders. — N acrer, v. a. [Tech.]

Den paarlemaêrglans geven. — N acrite, f. [Minér.]
Mineraal van levend ic;en parel!; lans, n a c r ie t n.

Nadde, f. [H. n.], z. v. a. GRISLAG1NE.
Nadele, f. [H. n.] Soort van ansjovis f.
Nadir, m. [Astr.] Voelpunt n. (tegenover 't

zenith). nadir n.

N a lfe, f. (alleen voorkomend in:) Eau de n-,
oranje- reukwater, oranje-bloesernwater n.
t Nafre, f., z. V. a. BALAFPE, CICATRICE. —
t N:efrer, V. a., z. V. a. NAVRER.

Nagai-et, m. [Mus.] Ibyssinische keteltrom f..
die 't volk bijeen roept om de bekendmakingen der

regering (nagar geheeten) aan te hooren.

--

riemen snijden bij eiken slag. N- debout, staande
rocijen, wrikken. 1V- delmout an vent et. it In lame,
teren den wind en de zee oproe(jen. N- sur (ie) (er,

voor eene dreg liglrende roeien. Allons, nagel.!

Frisch op r,eroeid,! haalt op, mnannen! Vage qui

est pa ré ! roei, die klaar ix! haal op, wie kan!

Nage strihord. scie Páhord! roei op stuurboord,

strijk bakboord! N- parlout. gelijk ophalen, aan beide
zijden roeijen. — ?Ar,ER, v. a. [Mar.] iv- on vaisseau, een schip boegséren, voorthoegséren. -N- la
chaloupe it bord, de sloep naar boord roeijen. -t NAGEII, nl. Het zwemmen. — N ageur, m.,
-ease, f. Zwemmer m., zwemsle,• f. Grand n-,

goed, sterk zwemmer. — [ Mar.) Roefjer : Nous
avions six n-s, wij hadden zes roe2,lers (Gebruikelijker• is rameur.) — NAGEURS, m. pt. [H. n.] Wa-

tervogels m. pl. .— n. pl.
Nagor, m. [H. n.] .Roode gems f. van den
Senegal.
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NaguèreojNagaères, adv. (zamentrekking
van it n'y a guère, n.l. de temps). (poét. en in der
tigen stjt) Onlangs, niet lang geleden, kortelings,

laatstelijk, laatst: Cette ville n- si florissante, deze
onlangs zoo bloeijende stad.
%aia, f. [H. n.j Brilslang, hoedslang, naja f.
Nalade, f. [Myth.] Stroom -, waternincf, godin
der rivieren en bronnen, n aid d e f. — (fig ) Bacchus aime les n-s, de wijn moet met water gedronken worden. — [Bot.] Najade, eene plant der
stroomende wateren. N- marine, zee- najade. -[H. n.] Waterslangje n., soort van zeer teedere
waterworm (ook NAïDE geheeten).
Naif, ive, adj. Natuurlijk, ongekunsteld, ongemaakt , ongedwongen , ongezocht , onbevangen;
open, gul, openhartig, trouwhartig, onschuldig,
argeloos, onnoozel, eenvoudig, n a ï f. Beauté naïve,
natuurlijke schoonheid f. Expression naïve, ongekunstelde uitdrukking f. II a des manières naïves et
agreables, hij heeft gulle en aangename manieren.
Faire one relation naïve de qe., een openhartig,
onopgesmukt verhaal van iets doen. I1 y a qc. de
n- dans tout ce quit dit, er is iets guls, trouwhar tigs in alles, wat hij zegt. C'est une réponse naïve,
dat is een openhartig antwoord. C'est 1'hornrne du
monde le plus n-, hij is de openhartigste. of de
onnoozelst e mensch van de wereld. — Ook als
subsi. m.: Le n- ditïère du naturel, het naïve is
van het natuurlijke onderscheiden.
Nain, m., -e, f. Dwerg in., dwerg in f.: Les
n-s lont ordinairement contrefaits, de dwergen
zijn doorcaans mismaakt. — (Loc. prov.) Faire
d'un n- un Atlas, van eene mu g een' olifant maken.
-- N- jaune , z. LINDOR . -- [Corn.] N-s losdi ins,
fijne engelsche lakens n. pl. van spaansche wol. —
NAIN, E, adj. Dwerrjachtig, klein. — [Bot.] Arbre
n-, een dwergboom, laagstam m. Cette plante reste
n-e dans on terrain sec, deze plant blijft klein,
laag in een' dorren frond. Des pols n-s, des fèves
n-es, kruipererwten f. pl. of kruip ertjes n. pl.,
kruipboonen f. pl. — Oeuf n-, windei n.
N airaugie, f. Waarzegger ] f. uit de zon en
maan bij de Arabieren.
lei aisage, N aiser, z. v. a. ROUISSAGE, ROUiR.
N aisszanee, f. Geboorte; a f k mist f.. geslacht n.
La n- d'un prince, de geboorte van eenen vorst.

NANTIRS.
[Anc. prat.] Eigendom m., die voos 't eerst als

erfgoed overgaat.

N aitre, V. n. (met être) Geboren worden, ter
wereld komen. 11 naquit le premier Mars, hij werd
den eersten Maart geboren. Tout ce qui -nait est
sujet b mourir, al wat geboren wordt, moet sterven. Il ne fait que de n-, h# si zoo pas geboren.
Ii maudit le jour qui la vu n-, hij vervloekt den
dag, waarop hij geboren werd. — ([am ) Son pareil
est b n-, zijne wederga moet nog geboren wat den,
hij heeft zijns gelijke niet. -- Uitkomen, voortkomen, uitloopen , vroor den dag komen, uitschieten; opgaan; ontstaan, beginnen. L'herbe commence a n-, het gras begint uit te loopen. Les
fleurs naissent au printemps, de bloemen komen in
de lente voor den dag, zijn kinderen der lente. Les
poules naissent des oeufs, de hoenderen komen uit
de eijeren voort. — (poét.) Le jour commence à n-,
de dag begint aan te breken, het begint dag te
worden. — (fig.) Le trembblement de terne fit ndes lies, de aardbeving deed eilanden ontslaan, voor
den dag komen. Jai vu n- la fortune et l'amour
de ce jeune homme, ik heb het geluk en de liefde
van did jonge inen.cch zien beginnen. 11 ne fait encore
que de n-, zijn geluk begint eerst op te komen. Co
ruisseau nait a deux lieues d'iei, deze beek ontspringt twee uren van hier. Plusieurs maladies
naissent d' intempérance, verscheidene ziekten ontstaan door, hebben haren oorsprong uit onmatig
Les affaires naissent les ones des autres,-heid.
de zaken spruiten uit elkander voort. Cela fait
n- la curiosité, dat verwekt de nieuwsgierigheid,
— (/'am.) II est à n- que ...;, 't is nooit gebeurd.
nooit gehoord dat .... (Deze uitdrukking veroudert.)
— C'est un mot, qui vient de n-, 't is een woord,
dat eerst in gebruik komt.
Naiveiuent, adv. Natuurlijk, onbewimpeld,
ronduit. op openhartige, gulle, eenvoudige wijze:
11 a avoué n- sa faute, hp heeft zijnen misslag
onbewimpeld, openhartirj bekend. Exprimer qe. n-,
•

iets op eene naïve, eenvoudige wijze uitdrukken.
— Naïveté, f. Natuurl jkheid, ongemaaktheid,
ongedwongenheid; rondborstigheid, gulhartigheid;
beminnelijke eenvoudigheid, onschuld, trouwhartig heid, ongedwongen aardigheid, naïveteit f. La
n- d' u n pay san, de ongekunsteldheid van Benen
boer. I1 y a lreaucoup de grace et de n- dans ses
expressions, er is veel bevalligheid en ongedwongenheid of natuurlijkheid in zijne uitdrukkingen.
— Admirez la n- de ce garcon, verwonder u over
de onnoozelheid van dezen jonr;en. — Ook in 't
meere. in den zin van: onnoozel gezegde n. Les
jeunes personnes sopt sujettes á dire des n-s, de

Depuis la n- de Jésus Christ jusqu'ï présent, van
de (eboorte van J. C tot nu toe. Le jour de n-,
de geboortedag. Son père était absent a sa n-, zijn
vader was bij zijne r eboorte afwezig Nous célébrons aujourd'hui le jour. 1'anniversaire de sa n-,
wij vieren heden zijnen geboortedag. Rédiger un
acte de n-, eene geboorte-acte opstellen. — Ce défaut
lui vient de n-. dit gebrek heeft hij mede ter we- longe lieden staan voor onnoozele gezegden bloot.
reld gebragt Être de base n-, van lage afkomst
1laja, f., z. NALA.
zijn. C'est un homme sans n , 't is een gering
Nauuantin, m., z. v. a. LAMANTIN.
man. Cette file a de la n-, dit meisje is van hooc e
Nannn, m. (kinderwoordje) Lekkers n. Vous
afkomst, van een adellijk geslacht. -- (fig.) Oor aurez du n-, gij zult lekkers hebben,
opkomst, wording f. Les luis-sprongm.,bei
Naneéate, Naneéique, gebruikelijker zgn
ont pres n- de 1'injustice des bommel, de wetten LACTATE, LACTIQUE.
zijn haren oorspr eng verschuldi<<d aan de onregtI a n eel le, f. (Arch.], z. v. a. NACELLE.
vaardigheid der menschen. C'est do Ili, que les
Naudon, Nandu, m. [H. n.] ,Imerikaansche
troubles prirent n-. daaruit ontstonden de,
de onlus- struisvogel m..
ten, dat u a; de oorsprong der onlusten.
Nangeter, m. [H. n.] Soort van antilope f.
une querelle dans sa n-, Benen twist in zijn begin aan (len Senegal, die men gelooft de d a r i n dersmoren. — La n- du ronde, het begin, de wording Ouden te zijn. misgeboorte).
der wereld. — La n- du jour, het aanbreken van
Sniiissne, m. [Méd.] Dwergachtigheid f. (als
den dan. La n- dune rivière, het begin. de bron
Nankin of N'anquin, m. Oorspronkelijk chieener rivier. Cowper one branche a sa n-, eersen nésche geelachtige katoenen stof, nankin , nantak geheel van onderen afsnijden. — [Arch. j La king n. (naar de gelijknamige stad in Ciina). —
n- d'un poutre, dune voute, het begin van eenen Ook als wij.: Couleur n-. nankingkleur f. —
balk, van een geuten.
Nankinett e, f. [Corn.] Fijne, naar nanking geNaissant, e, aril. Geboren wordend; wordend, lijkende katoenen stof f., n a n k i n ë t n.
opkomend., ben innend, aanbrekend . voortkomend,
Nanna, f. [Bot.] .lmerikaansche plant f. met
end. Enfant n-, geboren wordend, ter wereld artixjokvormige vrucht, n an n a f.
2rompvd kind n. — L'aurore n-e, het opkomende,
Natipi, z. ;Y:NM.
aanbrekende, rijzende morcenrood. Les fleurs n-es,
Nanquin, Nangluitiette, z. NANK—.
de opkomende bloemen I. pl. — Un amour n-. eene beNan&e, f. [ Péctie j Aalfuik f . aalkorf m.
ginneride liefde f. Une fortune n-e est, facile b ren Naut, m. [Géogr. j Bergstroom, waterval m.
verser, een beginnend jon tuin is (emakkel jk omver der Alpen.
(vaarders.
te iverren. Un Elat n-, een opkomende, eerst beNauta1se, °. Overjas of mantel m., inz der vee pinnende Slaat m. Talents n-s, aanbrekende, pas
Nantir, v. a Onderpand verzëkeren of geven,
ontwikkelende talenten n. pl. — Il est en tete n-c. tot onder pand stellen, waarborg geven, ít ne prele
hij laat het haar weder rrocjjen , hij krjrt weder point qu'on ne Ie nanti^ se of si on ne Ie nantit
nieuw haar. -- Clieveux ii-, los, rrijhanrende aut aravant, hip leent niets, wanneer poen hem niet
haren n. pl. (als die der kinderen). — [Bias I Lion vooruit een onderpand, eene verzekering geeft. —
n- . halve leeuw (waaraan alleen loet boven- SE NANTIR, V. pr. Onderpand nemen; beslag leggen
lijf is afgebeeld en de benedenhelft ontbreekt. -- in beslag nemen. I1 s'est nanti de bons etfets, hV
,

;

-

NANTISSEMENT

--

heeft goede effecten tot onderpand genomen. --[Prat.1 Se n- des effels (de l'etfet) d'une succes
beslag op Bene nalatenschap leggen. -- Zich-s1on,
t voorzorg voorzien: Je me suis nanti dun bon
an te au tont re la pluie , ik heb mij met een'
g oeden mantel tegen den regen voorzien. - (absol.)
a perdu son emploi, mais ii s'est bien nanti,
hhee [t zijn ambt verloren, maar hij heeft zijne
schaapjes op het drooge. - tiet part. passé is ook
adj. Personne nantie, gewaarborgd, door onderand gedekt persoon. Il est nanti de meubles, h#
eeft huisr'aud tot onderpand, tot zekerheid. Nanthsement, m. Onderpand n., verzékering,
zekerheid f., waarborg m. Donner d s effets en n-,
effecten tot onderpand geven. On lui a rends des
pierreries en n-, pour son n-, men heeft hein edelgesteenten tot onderpand, tot zijne zekerheid gegeven. Pret sur n-, leenino f. op pand.
Napacé, e, Napiforene, adj. [Bot.] Knolof raalivormrq.
i apal, Napauil of Népaul, M. [11. n.]
Gehorende fazant, gehorende satyr in. [tragopon satyrus] , een gehorende hoenderachtige fazant van
't Himalaya-gebergte.
Napées, I. pl. [Myth .] Dalnimfen, n apfR en Ï.
pl. - [Bot.] Amerikaensche maluwe-planten f. pl.
Napel, nl. [Bot.] Soort van akoniet n. (vgl.
ACONIT).

Naphthalase, Naphthalèse, f. [Chinn.]

Een der producten, door de werking van chloor,
bromium, jodium, op de naphthaline verkregen. Naphtlhaline, f. [Chim.] Koolwaterstof-verbinding, uit het steenkool- of r^usteer verkregen, n a p ht h a l i n e f. - Naphthe, f. [ Minér.] Bergbalsem m., vloeibare tuitte aardolie f., die in de klei
en 't zand van de jongere bergen en op het water
van sommige bronnen (naprhthabronnen, inz. in
Perzië bij de Kaspische zee) voorkomt en soms met
de berg- of steenolie (pétrole) wordt verward,
naphtha, nafta f.

Napifornme, adj., z. NAPACE.
Navies (Mal de), m.. z. v. SYPHILIS.
Napoleon, ni. [Metro(.] Fransche goudmunt f.
van 2t► (ook van 4O francs) met het beeld van Napoleon, gouden napoleon in. - Fransche kopermunt met de letter N, = 1i) centimes . - %apoléon e , t. [ Bot. J Schoone afrikaansche plant,

naar Napoleon 1. benoemd, nap of e ó n a f. Napotéouide, in. [ I list.] Afstammeling m. van
Napoleon; lid van zijn geslacht. - Napoltouien,
-

ne, arid. Wat Napoleon, vein krijg'- ui staatsstelsel
aangaat. nal)oleóftisch. Famille, Politique n -ne. I%apoléonlsnie, m. Staatkunde, recjéring van
Napoleon; gehechtheid f . aan zijne beginselen, aan

zynen persoon, na poleonísmus n. - Napoléoniste, m. Aanhanger van Napoleon, nap oteonist m.
N npolier, in.

[Bot.] ,

z. V. a. BAIIUANE.

Na poi ital ne, f. [Com.j Napolilaanschestof f.
Nappe, I. 1 a fellaken n. Mettre la n-, de tafel
dekken. Lever. Oter la n-, de tafel afnemen. (fig. et fain ) La n- est toujours mise dans cette

maison, dc tafel is altijd in dat huis gedekt. 't is

daar het huis de zoete inval. - (Loc. prov.) I1 a
trouvé Ia n- mise, hij heeft cie tafel gedekt gevonden, hee/t een rijk huwelijk c,edaan. - Nous vien-

drons diner chez vous, mais vous n'avez qu'li
met# re la n-, wij kooien bij u eten, maar gij hebt
enkel voor Bene gedekte tafel, voor brood en fruit
te zorc,en. -- -[Agric.] N- de blé, geljkmatig met
graan bedekt veld n. -- [Chats.] Hertehuid n.,
waarop de honden hun jagérrert of jagtn►aal krijgen. -- Kwortelnet, leeuwerikennet, in 't algemeen
digintazig vogelnet n. - [Hydraul.J N- d'eau su e ,

terval, riie zich in 't nedervallen zamenhanriend en
breed uiispreidt. --Water/som f., waterplas, v ver•, vlakke wolerspiegel m., stil, effen meir n. -[Liturg.j N- d, autel, altaarkleed n. N- de communion, communie-doek m - [Pèche] N- de filet,
vlak. enkelvoudig net n ; ook z. v. a. FLUE . NAPPE of NAIVE , m. [ Vétér. j . z. v. a. CHAREON.
-- Napperie. f., z. V. a. LINGERIE. - Nappe-

ron, iii. (verklw. van nappe) Klein tafellaken,
servet n., als bedekking of beveil►r ing van '1 (mooie
tafellaken. - Nappiate, ni. [Chas .! Vogelvanger in. met vellen .
,

Naquair e, m., z. NACAIRE.

. N aquet, m. Kaatsbuanknecht. --- Weleer

NARQUOIS.
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ook : lakei , en in de middeleeuwen : voetknecht,
voetsoldaat m. - -f- ags' eter, v. n. Twisten,
haarkloven. - Als een knecht aan iemands deur
wachten. Faire n- qn., iemand als een' knecht be
handelen. -- Over nietigheden schertsen.
Maquette, f ., z. V. a. NOGUETTE.
Narbonne, f. [Hort Soort van perzik I. [Com. j Honig in. van Nar Jonne.- [Sculp.] Paarsch
marmer n. met gele en witte vlekken.
Narcaphthe,in. [Pharm.] Welrickende bast rn.
van den wierookboom.
Nareéine, f. [Chico.] Eene der zoutvatbare
bases in den opium, n a r c e ï n e f.
Narcine, f. [H. n.] Soort van trilrog ni.
iV areisse, nl. [Bot.] Narcisplant; narcisbloens,
narcis f. (volgens de myth. de plant of bloem, in
welke de schoone jongeling Narcissus, nadat hij
zijne beeldtenis in 't water gezien had en met zijn
eigen schoonheid hartstoclteljk ingenomen geworden
was, door de goden veranderd werd; van daar•).
C'est un N-, un beau N-. 't is iemand, die met
zijne eigen figuur zeer is ingenomen, 't is een op
zich zelven verliefd jong mesch; ook: 't is een
be€ldschoon jongeling. - Nareissées, N areissoidea, f. pl. i Bot.] Narcissoorlen I. pl. - N areissillore, adj. [ iiot.] Met nar'cisvormige bloemen. - Nareissite, t. [L%linér.] Narcissteen m.
1\i areobatte, in. [H. a.], z. v. a. TORPILLE.

- N arcoae, f. [Méd.] Verdooving, ongevoeligheid, n ark ©s is f. - N arcotiiie, f. [Ctsim.j
Eene dir zoutvalbare bases in den opium, opidn m.,
n u r k o t i n e f. - N arcotiq ue, adj. [Mid.]
Slaapverwekkend, bedwelmend, verdoovend, krarnpslillend: Remède n- of als subst NARCOTIQUE , nl.
Slaapverwekkend, bedwelmend middel , n a r k 4t i cu m n.-(fig.) Discours, Livre n-, redevoering f.,
.

boek n. om bij in staal) te vallen . - [Chien.] Sc!
n-, zout n. reet narkoline tot basis. - Nareotismne, nl. Verdoovingstoestand m., gezamenlijke

uitwerkselen der narkótrka of verdoovende midde^len, narkotismus n.
Naad, m. [Bot.] Nardus m., naam van ver
gewassen. Faux n- , zeer-sch.eidnwlrk
geurige lavendel f. N- celtique, cellische valeriaan in , strijk f. N- de Crete of de montagne, berg-

valeriaan m. N- sauvage, z. v. a. CABARET. -[Pharin.) N- indien of des linies , Spica- n-,
spijknardus, indische nardus. - [ Parf. J Nardusolie f., nardus m., een hij de Ouden geliefd en ge
Nardet, m. [Bot.) Allerraans--schatreukw.
harnas n. (faux mice). - Nardinées, f. pl.
Naz du.cplanten, nardu.c.^oorten f. pl.
Nare &, m. [H. n.J Boonschplp f. van den Senegal.
-

% arei,x, ease, Néreux, ease, adj. Ge-

makkelijk brakend.

Narghileih of Nargnitté, id arguiltet, m.

Perzische waterptjp f. out uit te ronken.
Nargue , f. ( alleen voorkomend in ): ( Loc.
fam.) Dire n- d'une chase, den brui van iets geven,
niet naar iets vragen: Faire n- h qn., geen zier
om iemand geven, iemand smadelijk trotséren. --Nos vips fo11t n- aux vótres, uwe wijnen kunnen
bij de onze niet halen. - NARG UE , interj. N - de

voos, ik heb den brui van u, naar den drommel
mei u! N- des cérémonies! weg met de plicglplegi.nren! -- Narbuaer, v. a. (rain.) Smadelijk bravéren of trotséren, niet tellen, bespolten: N- ses
enriemis , zijne vijanden honen , met verachtin g
trotséren. ---SE NARGUER, V. pr. Elkander besprottelyk maken, trotséren. - 1-let part. passé is ook
adj.: Personne narguee. met srrradel ken trots behandeld, bespntttl yk ten toon gesteld persoon n.
Nargnille, Narguillet, m . z. NA.RGHLLELI .
t- Nariiler, v. a., z. V. a. NARGI.ER.

I%arinal, e, ,rij. [Anat. j De neusgaten be
treffend. (Plat. m. narinaux.)
N are ne, f. [ Anat. 1 Neusgat n. La cloison des n -ia,
het iieiddu lschot der neu.cgaten. Les n-s de 1'homme,
(lu cheval. du boeuf, des poissons, des oiseaux. N-s poslérieures, achterste openingen der neus
waardoor deze gcmeenschap heeft met de keel,-holte.
-(- Narquin, in. Schooier, beurzesnider m.
,

t Nartluois, ni., e, f. (fam.) Loeze, door-

trapte schelm. bedrieger. ondeugend spotter m., bedniegster. spotster f. - Ook als adj.: (Thai subtii
et n-, sluwe en bedriegeljjke kat f. - j NARRQUOIS, M.
Dieventaal f. (argot): Pailer n-, schooijers-, dieven
eeuw voor ander en onverstaanbare taal spreken.-tal,
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-- Narquaisement, adv. Op ondeugend spottende wijze.

Narrateur, m. Verhaler, verteller m. (Waar
't vrouwelijk rrrogt nooriiq zijn, gebruike men NAR
— Narratif, ive, adj. Tol het ver--RATICE).
haal behoorend, aai 't verhaal eigen, verhalend,
vertellend, in den vorm van 't verhaal: Style n-,
Poésie n-ive, verhalende stijl rn., poëzij f. — Nar ration, f. Verhaal, inz. historisch, redekunstig,
dichterlijk verhaal n.; vertelling f. Le til de la n-,
den draad des verhaals. Etre interrompu dans sa
n -, in zijn verhaal, zijne vertelling gestoord worden. — 5 Narrative, f. Kunst, gaaf f. van
verhalen of vertellen: Il a la n- agréable, hij heeft
eerie aangename gaaf of manier van vertellen. —
Narré, m. Verhaal n., inz. beknopt verhaal of
verslag n. van een enkel, niet belangrijk feit. Faire
le n- d'une chose. iets verhalen, vertellen. —
(Loc. (am.) Faire des n-s, slechte redenen hijbrengen. — Narren, v. a. Verhalen., vertellen. 11 a
mal narré cette histoire, hij heeft die geschiedenis
slecht verhaald. — Ook zonder voorwerp: Il sait
n- agréablernent. — Het part. passé is ook adj.:
Hisloire Bien narrée, wel verhaalde geschiedenis f.
N a rihicoide, in. [Bot.] Eenjarig seseli -kruid n.
Narval, m. [H. n.] Walrus, eenhoren, nar
een dier van 't geslacht der eetaeéen of-walm.,
walvischsoorten, in den noordel ,eken A1lantischen
oceaan.
Nasal, e, adj. [Anat.] Tot den neus behoorend:
Os nasaux, neusbeenderen n. pl. Mucus n-, neus slijm n. -- [Gram.) Door den neus gewijzigd, door
den neus gehoord of uit :esproken: Les coneonnes
n-es sopt m et n, de neusmi deklinkers zijn m en n.
(Sommige taalkenners (lezen aan dit woord een m.
plur. nasals; de anatomisten zeggen steeds nasaux.)
— NASAL, m. [Ann. mil., Bias.] Neusplaat f.,
neusstuk n. aan eenen helm, beweegbaar stuk, dat
den neus beschermde, als 't vizier was nedergetaten. - Nasale, f. (Gram.] Neusklank m.: Les
n-s an, in, on, un. — Nasalenment, ode. [Gram.]
Met neusgeluid, door den reus: Prononcer une
syllabe n-. — Nasaler, v. a. [Gram.] Den neus
,

„

geven, door den neus uitspreken. — Het-klan
part. passé is ook adi.: Voyelle nasalee, door den
neus uitgesproken klinker m. — SE NASALER, v. pr.
Door den neus uitgesproken worden: Cette voyelle
doit se n-. — Nasalité, f. Neusgeluid n., eigenschap f. der neusklanken.
Nasamonite, F. [ M inér.] Bloedsteen met zwarte
aderen, nasamonie1 m.
Nasard, e, adj., nu liever NASILLARD. —
NASARD. ril. [Mus.) Orgelregister n., dat eene soort
van neusgeluid reeft, n as a a l of n a s a r d. n as a t, n a s a t f l u i. t f. — N asarde, f. Knip m.
voor den neus: Donner une n- b qn., iemand eenen
knip voor den neus geven; — (fig. et (am.) iemand
scherp hekelen, beoordeelen, bespotten. -- ((am.)
Homme b ns, man, die niet dan bespotting, tentoonstelling verdient. — Nasarder, v. a. Eenen
knip voor of op den neus geven. -- (firn.) Met minachtinq bespotten; trotséren. -- SE NASARDER. V. pr.
Elkander knippen voor den neus geven; elkander

minachtend bespotten.

Nare, f. [H. n.] Visch van 't karpergeslacht
met vooruitstekenden stampen neus, inz. in den
Donau, Oder, Rijn, Weichsel en in de Elbe.
Nasean, m. Neusheat n. bij de dieren, inz. bij
't paard en de andere groote viervoeters. - (Loc.
prov. et fig.) C'est un fendeur de n-x, 't is een
snoever, blo/kaak.
N asel le, f. (Ans. mil.], z. v. a. NASAL.
Nasieole, m. [H. n.] Neusworm ni. — Na sleorne, wij. [H n.) Met een' horen op den

neus. -- NASICORNE. m., z. v. a. RHINOCÉROS. —
Neushorenkecer til. — Soort van zeeschildpad f.
% Nasillant, e, adj. Een neusgeluid revend:
Canards n-s, snaterende eenden f pl. —. Nasillard,
e, adj. Door den neus sprekend; uit den neus pekoord. Orateur n-, door den neus sprekend redenaar nl. — Ton n-, Voix n-e, neustoon m., neus
Ook als subst Un n-, Une n-e. hij of-stemI.—
zij, die door den neus spreekt. — Nasillarder,
V. n. Door den neus spreken.
% Nasillardise, f. Uitspraak f. door den neus (als spraakpebrek). — Nasillemnent, m. Hel door den neus
spreken. — Nasiller, v. ti. Door den neus spreken. — [ Véner.j Met den neus opwroeten (van 't
--

NATIF.
wilde zulijn). -- Nasillenr,

m., ease, f., z. V. a.

NASILLARD. — Nasillonnement, m., z. v. a.
NASILLARDISE. — Nasillonner, v. n., z. v. a.
NASILLER. — Nasique, [H. n.j Met zeer langen
neus, grootneuzig. — NASIQUE, m. [H. n.] Neus
aap m. [Simia rostrata] . -- Soort-ap.lngeuzi
van adderslang f.
N asiréens, n1. pl., z. V. a. NAZARÉENS.
Nasitor, Nasitort, m. [Bot.], z. CRES50N
alénois.
Nasolobafre, adj. [Anat.] Rameau n- of als
subgit. NASO-LOB A1RE, M. Neusvleugeltak m.
Nanon, m. [ 11. n.] Spuitvisch m., een klipvisch,
inz. bij Java.

Nasonnement, in. Het hoorbaar ademhalen
door den neus; z. V. a. NASILLE,MENT. — lol asoil-

iier, v. n. Hoorbaar door den neus ademen; z. V. a.
NASILLER.
Naco- oculaire, adj. [Anat.] Tot neus en
oog behoorend: Nerf n-, of als subst. NASD-oCULA1RE, m. Neus - oogspier f. — Naso-palatin,
e, adj. Tot neus en verhemelte behoorend. — Ook
als subst. m. Neus- en verhemelte -spier f. — N aso-1paipébral, e, adj. Tot neus- en ooglid behoorend. — Ook als subst. m.: Neus- en ooglid spier f. — X aso -sureilier, iere, adj. Tot
neus en wenkbraauw behoorend. -- Ook als subst.
m.: Neus- en wenkbraauwspier f.
Nassat, m. [i%1us.] Gedekte quint f. (quinto
couverte), een orgelren icier.
Nasse, f. [Péche] Fuik, teenen of touwen vischkorf f. — [Chass ] Soortgelijk vogelnet n., vogelfuik f. — (Lee. prov.) Ii est dans la n-, hij zit
in 't naauw, hij zit in de fuik gevangen; ook: hij
zit in de huweljksfuik, hij is getrouwd. Donner
dans la n-, zich zelven in de verlegenheid, in 't
naauw brengen. -- [Chim.] Soort van fornuis n.
— [ H. n.] Soort van eenschal ig schelpdier, boog slak f. — Nasselle, ?ii cassette, f. (verklrv. van
passe) [Pèche] Biezen fuik f. -- Nassiere, r.
[Peche] Plaats f , waar men de fuiken uitzet. —
S Nasson, m. [Pèchej Groote fuik f. -- Nassone, t. [Ptche) Kreeftenfuik f.
Naste, in. [loot.] Soort van groote bamboes-

plant f. op Bourbon.

Nasturtie, f. [Bot ] Herderstasch. f.
Naabuua, m. [H. n.], z. v. a. COAT!. — Na

-suto,in.[H]
Soort van tapirzw(jn n.
Natabilité, f. Drijfvermogen n., geschiktheid

om te drijven.

Natal, e, adj. De gebrorte betreffend of daartoe behoorend. Pays n-, geboorteland, vaderland n.
Jour n-, geboortedag m. Respirer lair n-, de va
lucht inademen. — [Ant. rpm.] Jeux-derlansch
n-s (vroeder Jeu, nataua) Ï jaar/'eesten ter gedachtenas van de geboorte eens keizers, natale feesten n. pl.

(Volgens de Académie heeft dil woord geen man-

nelijk meervoud). -- NATAL of NATALICE, m. (Li-

turg.] (weleer) Ierder christelijk feest. Le n- d'une
église, het kerkuTidinrsfeest. Les quatre nataux,

de vier groote kerkeesten: kersrnis, paschen, pinksieren en allerheiligen. — Natalities, 1. pl.
[Ant. rong.) Geboortefeesten n. p1.
Natant, e, ad,j. [Bot.]. z. v. a. N AGEANT. —
N atation, f. Het zwemmen; zwemkunst; zwemoefening f. La n- est favorable à la santé, het
zwenririen is goed voor de gizovdheid. -- Eco!e de
n-, zwwweinsebool f. -- Natatoire, adj. Het zwem
zwemenen dienend. Exercise n-,-menbtr/fd,o
zwemoefening f. — Vessie n-, zwemblaas f. (der
visschors). NATATOIRE, in. Veilige zwemplaats,
zwerrrsehool f.
Nates, m. pl. [Anat.] Naam van twee groote
verhévenheden der hersenen.
N at ic e , f. [ H. n.] Eenschalice oeverschelp ,
n a t i ce f. — N aticier, in. Dier n., dat die
schelp bewtwront.
Natil, ive, adj. Geboortig, geboren: 11 est nde Paris, hij is eeboortiq van, ereboren te Parijs. —
[(Minr.J Gedegen: Or, Argent n-, gedegen goud,
zilver n. (meen zeel nok vierge) — Aangeboren,
natuurlijk: Vertu, Qualité n-ive, aangeboren deugd,
e-irenschap f. - Simplicité, Pudeur n-ive. natuur
eerbaar' eid f. -- Etat n- de-lijkenvoudgh,
l"liomme, oorspronkelijke toestand, natuurstaat rn .
des menschen. -- Ok als sub.ct. gebézigd: Les n-s
dun pays, de inboorlingen, de oorspronkelijke bewoners van een land.

i\TATIOi\ NATURE.
Nation, f. Volk, natie f., gezamenlijke inboor
een land, met_ betrekking vooral tot-lingeva
hunnen gemeenschappeljken oorsprong. La n- francaise, espagnole, hei fransche, spaansche volk. La
n- allemande, italienne, de duitsche, italiaansche
natie. Chaque n- a ses coutu nes, ses moeurs,
ieder volk heeft zijne gebruiken, zeden. Toutes les
n- de la terre, al de volkeren der aarde. — II est
Hollandais de n-, hij is een Hollander van geboorte. — Al de personen van eene zelfde natie,
die zich in een vreemd land bevinden, landslieden,
landgenooten: L'ambassadeur assembla la n-, toute
Ia n-, de afgezant verzamelde de landslieden, al
de landgenooten. — (fig.) La n- des poètes, des
grammairiens, het geslacht, het ras der dichters,
der spraakkunstenaars. La n- dévote, het fijnvroate volkje. (In dezen zin heeft het woord vaak
eene ongunstige beteekenis.) — Weleer ook, in de
faculteit der kunsten aan de universiteit van Pan js, gebézigd van elke der vier afdeelingen, waarin de collegiën der meesters zich volgens hun ver
vaderland splitsen: La n- de France, de-schilend

Picardie, de Normandie et d'Allemagne. — Collége des quatre n-s, collegie der vier natiën (door

Natte, f. Mat, vloermat f. N- de paille, de
jonc, de roseau, stroomat, biezen mat, rietmat.
Tresser de la n-, matten vlechten. — Rouleau de
n-, rol f. natten. Coucher sur une n-, op eene
stroomat slapen. — Vlechtwerk n., vlecht, streng f.:
N- dor et d'argent, vlechtwerk van goud- en zilver snoeren. N- de cheveux, platte haarvlecht. — [H. n.]
N- de jonc, soort van telline of vlakke tweeschalige schelp, letterschelp f. met zigzagsgewijze strepen. — [Pêche] N - de liège, in Provence z. v. a.
FLOTTE. — Natter, v. a. Met matten beleggen of
bekleeden: N- les murailles, le plancher dune
ehambre. — Matsgew js vlechten of strengelen: Nde la paille, du jont, des cheveux. — SE NATTER,
Met matten bekleed worden; gevlochten worden:
Ces cheveux se n- facilement, die haren laten
zich gemakkelijk vlechten. — Het part. passé is ook
adj.: Chambre nattée, met matten bekleede kamer f.
Cheveux n-s, matswijze gevlochten haren n. pl. -[Pèche) Morue n-e, door de matten beschadigde
zoutevisch m. — Nattier, m., -ière, f. Matten
maakster f.; mattenverkooper m., -ver--maker.,
koopster f.

Naturalibus (in), (latin) (pr. —buce) loc.
adv. (fam.) In den natuurlijken toestand, zonder
bekleeding, naakt, moedernaakt: Il ma surpris in
n-, h ij overviel mij, terwijl ik geheel naakt was.
Naturalisation, f. Aanneming van eenen
vreemdeling als inboorling, opneming onder de
landskinder n, verleening, verkrijging van 't burgerregt, a atura1isátie f. Depuis sa n- it peut
disposer de son bien, sedert hij het burgerregt
heeft verkregen, kan h ij over zijn vermogen beschikken. Letl res de n-, brieven van burgerregt.
pen ni. pl. Garde n-e, Garde n-, z GARDE, f. en — Het gewennen van dieren en gewassen aan eene
in, Monnaie n-e, landsmunt, inlandsche munt f. haar vreemde luchtstreek. — Het inlijven of opPoête n-, volksdichter in. — Cardinal n-, kardi- nemen van vreemde woorden en zegswijzen in eerie
naal te Rome, die eene vreemde mogendheid aan
taal. — Naturaliser, v. a. Tot burger maken,
voorstaat, hetzij wegens zijne geboorte of-hangte in eerie natie als lid of als burger opnemen, het
wegens persoonlijke en bekende gehechtheid. — burgerregt of inboorlingsregt geven; — (van dieren
1vATIONAUX, m. ,pl. Landslieden, landgenooten in. en planten) aan eerie vreemde luchtstreek gewen pl., gezamenlijke personen, die eene natie uitmaken ne n; -- (van woorden en zegswijzen) uit de eerie
(in tegenstelling met étrangers, vreemdelingen), — taal in de andere inl jjven, opnemen; --- (van we1 ationalernent, adv. Op eene nationale wijze, tenschappen, kunsten, uitvindingen, instellingen,
gelijk het eene natie betaamt. -- Nationaliser, enz.) in een ander land met goed, gevolg invoeren,
natura 1 i s é r e n. I1 s'est fait n- francais, hij
V. a. Nationaal maken, door eene natie doen aan
een voorwerp van belangstelling of deel -nem,to heeft zich in Frankrijk het burgerregt doen geven.
natie maken. N- la guerre, den oor -nemigr N- un arbre, un animal d'Afrique en France,
nationaal maken. — SE EA.TIONALISER, V. pr.-log een boom, een dier uit Afrika in Frankrijk inDe zeden en gewoonten eener natie aannemen of heemsch maken. — N- un mot latin en francais,
zich eigen maken, zich n a t i o n a 1 i s é r e n; (van een latijnsch woord in 't fransch opnemen,' het
zaken sprekende) nationaal worden, in 's volks burgerregt geven. -- N- dans un pays sauvage les
zeden en gebruiken opgenomen worden. — Natio- arts de l'Europe, de europésche kunsten in een
nalité, f. Volkseigenaardigheid f., volkskarakter, onbeschaafd land invoeren en daar inheemsch maken. — SE 1XATURALIS ^ R, V. pr. Zich geheel gewen nationaal karakter IL, nationaliteit f.
% l0 ativeté, f. Natuurlijkheid f., het aangebo- seen (aan), zich volkomen gemeenzaam maken (niet).
--- Inheein:sch, worden. — Het part. passé is ook
ren zijn.
Nativité, f. [Cath.] Geboorte f. (in dezen zin adj.: Animal naturalisé, inheemsch gemaakt, gealleen van Jezus Christus, de maagd Maria en naturaliseerd dier n. -- Locution qui nest
eenige heiligen gebruikt): La n- de Notre Seigneur, pas encore n-e, (vreemde) uitdrukking, die 't burcelle de la salute Vierge et Celle de saint Jean gerregt nog niet heeft verkregen. — NaturalisBaptiste sont les seules que fête l'Eglise, de ge- me, in. [Didact.] Het natuurlijke; natuurlijkboorte van Onzen Heer, van de heilige Maagd en heid f.: Le n- dun prétendu prodige, de natuur
van sint Jan Baptist (den Dooper) zijn de Benige,
een zoogenaamd wonder. — Natuur-ljkheidvan
die de kerk viert. — (absol.) La n-, de geboorte,
godsdienst f., natuurgeloof, redegeloof n., de-lijke
't geboortefeest van Jezus Christus, kersmis f. — leer, dat God zich aan de menschen niet anders
Schilderj. die de geboorte van J. C. voorstelt. — dan middellijk of langs natuurlijke wegen geopen[Astrol.] Geboortefortuin, geboortelot n., stand m. baard heeft, n a t u r a l í s in u s n. — Natuurlijke
der sterren op het tijdstip van iemands geboorte, geschiedenis f. van een land. -- Naturaliste, m.
n a ti v i t e i. t f. Dresser la n- de qn., iemands Natuurkenner, natuurkundige, beoefenaar der nat-uurl jke historie; schrijver over de natuurlijke
horoskoop trekken.
Natrium, m. (pr. ome), z. v. a. SODIUM.
historie. -- (bij misbruik) Opzetter m. van dieren
Natrix, m. [H. n.] .Ringslang, waterslang f. (om die te verkoopen). — Beljder van de natuur
1®ï atrolit%e, m. 1H. n.) Sodasteen, aschzoutgodsdienst , natuurbeljder, verwerper der-like
steen m., eene aan den zeolith verwante steensoort, openbaring, natura 1 i s t m. — Ook als adj. genatrolith in.
bézigd. Un écrivain n-, een schrijver over de naNatron of Natruul, m. [Chico.] Vuurbe- tuurijke historie. — Un point de vue n-, een n astendig/ mineraal loogzout (anderhalf koolzure so- t u r a l í s t i s c h oogpunt n. — Naturalité, f.
da), dat op de - bodem van vele in 't warme jaar Hoedanigheid van inboorling, of van eenen met het
Egypte, Azië, Hon--geljduitronm burgerregt bedeelden vreemdeling, n a t u r a 1 i t e i t.
garzje, Zuid-Amerika enz. wordt ingezameld, mi- Droit de n-, burrerregt, inboorlingsregt n. Lettre
neraal alkali, n a t r u m n. — 1 atroniamn, m. de n-. bewijs n. van burgerregt of naturalisatie.
(pr. —ome), z. v. a. SODIUM.
Nature, f. Natuur, de zigtbare schepping,
Matta, f. [Méd.] Spekbuil f., groot vleeschach- de wereld; -- de in 't heelal vastgestelde orde; —
tig uitwas n., inz. aan den nek en den rug.
de voortbrengende oorzaak dec° dingen, de schepNattaire, m. [H. eccl.] (of als adj. Moine n-), pende kracht f. Toute la n- nous prêche (nous
monnik ni., die op eene biezen mat sliep, n, a t t á- révèle) qu'il )- a on Dieu, de geheele natuur prei.ius m.
1 (likt ons (openbaart ons), dat er een God is. —

Mazarin opgerigt voor de kweekelingen der universiteit uit de toen bij Frankrijk getrokkene spaan
provinciën.-sche,italnvmeduitsch
iational, e, adj. Tot eene natie behoorend,
haar betreffend, haar eigen, volks-. na t i o n a a 1:
Esprit, Préjugé, n-, volksgeest m., volksvooroordeel n. Assemblée, Fête n-e, volksvergadering f.,
volksfeest n. — Les biens nationaux, de nationale
goederen n. pl., de volkseigendom m. Pavilion n-,
nationale vlag f. Troupes n-es, nationale troe-

-

,

—
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Les lois, Les mystères, Les merveilles de la n-,

de wetten, verborgenheden, wonderen der natuur.
-- La n- ne fait tien en vain, de natuur doet niets

te vergeefs. La n- agit (opère) par les voles les
plus simples et les paus courtes, de natuur werkt
langs de eenvoudigste en kortste wegen. — Jeux
de la n-, spelingen der natuur. — (Prov.) Dieu
et la n- ne font tien en vain, er is niets overtol tills in de natuur. — Payer le tribut á la n-, den
tol aan de natuur betalen, sterven. — I1 est bien
áne de n-, it ne sail pas lire son denture, wie
niet zijn eigen schrift kan lezen, moet van natuur
een ezel wezen. — Les dons, richesses de la n-,
de gaven der natuur, natuurgaven f. p1. (geboorte,
verstand, schoonheid). — In sommige uitdrukkingen wordt het lidwoord weggelaten (en die weglating was weleer vrij algemeen): Peindre d'après
a-, naar de natuur schilderen. Un crime contre
n-, eene tegennatuurlijke misdaad.. Natuur, de
oorspronkelijke gesteldheid en inrigting, de aard of
aangeborenheid, het wezen van een ding; het geheel der eigenschappen van alle geschapene wezens;
de bijzondere bewerktuiging van ieder bezield schepsel; de eigen gesteldheid van 't menscheljk lig
-ch.am,etligsofmperant;gdlijke natuur. La n- humaine, de 7nenscheljke natuur; ook: het menschdom, het menschelijk geslacht.
— La n- de l'aimant est d'attirer 1e fer, de natuu r (eigenschap, aard) van den zeilsteen is het
ijzer aan te trekken. — Chaque animal a sa nparticulière, elk dier heeft zijne b ijzondere natuur,

bewerktuiging, geaardheid. Satisfaire aux besoins
de la n-, aan de natuurbehoeften voldoen. — Foreer n-, de natuur eweld aandoen, meer willen
doen, dan men kan. Faire un grand effort de n-,
iets met volslagen tegenzin doen. — (Prov.) Nourriture passe n-, de opvoeding vermag meer op
ons dan de natuur zelve. L'habitude est une n-,
one seconde n-, z. HABITUDE. N- est contente de
peu, de natuur is met weinig tevreden. — L'état
de n-, de pure n-, de natuurstaat, de zuivere natuurstaat, (Ie mensch, zoo als men hem zich vóór
alle beschaving voorstelt. — ( fain.) Être dans l'état
de pure n-, naakt, moedernaakt zijn. — La n-

commence a s'affaiblir en lui, de natuur, de le-

venskracht begint bij hem af te nemen. I1 y a des

maladies oû it faut abandonner in n- à else-même,
er zijn ziekten, waarin men de natuur aan zlah
zelve moet overlaten. — Être bilieux, mélancolique
de n-, de sa n-, zwartgallig, zwaarmoedig van
natuur, van gestel zijn. N- flegmatique, sljmerig,
koudvochtig, onaandoenlijk ligchaamsgestel. — Ce
crime fait frémir la n-, die misdaad doet tie natuur, ons ingeschapen gevoel ijzen. Ce sentiment
est conforme a, contraire it la n-, dat gevoelen is
overeenkomstig niet, strijdig niet de natuur. EtoufIer la voix de la n-, de stem der natuur, de natuurlijke aandoeningen of neigingen smoren, tot
zwijgen brengen. -' Il est de sa n- enclin a ce
vice, hij helt van nature tot die ondeugd over. De
sa n-, le chien est arni de l'bomme, de hond is
uit zin' aard, uit instinct de vriend des menschen.
— Cheval de bonne, de mauvaise n-, goedaardig
of willig, kwaadaardig of onwillig paard. —
Gram.) Syllabe longue, brève par n-, van nalure, uit haren aard lange, korte lettergreep f. —
[Théol.] Natuurstaat des menschen (in tegenstel
staat der genade): La n- fragile,-lingmetd
corrompue, de broze, verdorven natuur. De l'état
de n- Ie baptéme nous fait passer b l'état de grace,
uit den natuurstaat doet de doop ons overgaan
in den staat der genade. _ Natuurwerking f.,
natuur-product n. (in tegenstelling riet de gewrochten der kunst); — de natuur als modél der nabootsende kunsten. La n- est plus belle que l'art,
de natuur is schooner dan de kunst. Dans ce
magnifque jardin, fart surpasse la n-, l'em orte
sur la n-, in dien heerlijken tuin overtreft de
kunst de natuur. — Ce poète, Ce peintre, Cet
auteur na pas asset étudié, consulté la n-, die
dichter, schilder, schrijver heeft de nataur niet
genoeg beoefend, geraadpleegd.
Paysage fait
d'après n-, naar de natuur geschilderd of geteekend landschap n. Figures plus grandes, plus petites que n-, figuren van meer dan, van minder
dan natuurlij ke grootte. Figures de demi n-, /1guren ter halve grootte. — (lam.) C'est n-, dat is
de natuur zelve, dat is geheel overeenkomstig met
--

NATUREL.

de natuur. -- Somtijds ook: geslachtsdeelen, teel
deelen n. pl., schaamte f., inz.
der vrouwelijke
i
wezens: La n- d'une louve, de geslachtsdeelen
eener wolvin. Les femmes y soot représentées noes,
ne cachant que leur n-, de vrouwen zin er naakt
voorgesteld, enkel hare schaamte bedekkende. —
Soort f., aard m., eigenschap, bijzondere gesteld
Cette plante, Ce minéral est d'une n- par--heidf.:
ticulière, die plant, (lat mineraal is van eene bij
soort. La n- du terrain, de aard van den-zonder

grond. Je n'ai point vu d'arbres de cette n-, ik
heb geene boomen van die soort gezien. Qui a jamais vu des affaires de cette n-, wie heeft ooit
dergelijke dingen gezien? Changer la n- de son
Bien, den aard, de soort van zijn goed, van zijne
bezitting veranderen (b. v. landerijen voor zijne
effecten koopen) . — EN NATURE, in natuur, in
n a t u r a, in den natuurlijken toestand, in den
oorspronkeljken, eersten, wezenljjken staat. Payer
en n-, in natura, met natuurlijke voortbrengsels
van den grond (in plaats van met geld) betalen.
On lui rendra ces meubles, s'ils sont encore en
n-, men zal hem die meubelen teruggeven, indien
Zij nog voorhanden, nog in ongeschonden toestand
zijn. — [Tech.] Diamant de n-, natuur-diamant m.,
diamant von ongelijk weefsel, die zich niet behoor
-lijk
laat slapen.
Naturel, le, adj. Natuurlijk, tot de natuur
behoorend, daarmede overeenkomstig, daaraan eigen:
Etfet n-, natuurlijke uitwerking f. Cause n-le,
natuurlijke oorzaak f. Les facultés n-les, de natuurlijke vermogens n. pl. Le sentiment n- des
parents, het natuurlijke gevoel der ouders. Sa curiosité n-le 1'y a engagé, zijne natuurlijke nieuws
heeft hem daartoe aangespoord. Loi n-le,-gierhd
natuurwet f. Cela est du droit n-, dat behoort
tot het natuurregt. — L'histoire n-le, de natuur
geschiedenis f.; boek over de natuurlijke ge--ljke
schiedenis. — Un enfant n-, een natuurlijk, onecht,
onwettig kind, een bastaard. Les parties n-les, de
schaamdeelen n. pl. — Lumières n -les, natuurlijke,
aangeboren kennis f. — Esprit n-, natuurlijk (niet
door oefening verkregen) verstand n. Une beauté
n-le, eene natuurlijke schoonheid f. — Ce nest pas
one perruque, ce sont ses cheveux n-s, dat is
Beene pruik, 't is zijn natuurlijk haar. — Laine
de couleur ii-le, ongeverwde wol f. Vin n-, onvervalschte, onvermengde, onversneden wijn ni.
Natuurlijk, eigenaardig, eigen, overeenkomstig met
de gezonde rede, met liet algemeen gebruik: 11 est
n- de se confer is ses amis, 't is natuurlijk, aan
zijne vrienden zijn vertrouwen te schenken. I1 West
pas n- qu'on joue toujours sans jamais gagner,
't is niet natuurlijk, dat men altijd speelt, zonder
ooit te winnen. Il faut qu'il y ait quelque supercherie th-dessous, car cela nest pas n-, er moet
bedrog achter steken, want dat is niet natuurlijk.
— Juges n-s, natuurlijke regters, die, welke de
wet den aangeklaagden volgens hunnen rang en
den aard hunner zaak aanwijst. — [ A rith.] Nombres n-s, natuurlijke getallen n. pl. (in tegenstel
ling niet de kunstgetallen, die de logarithmen derzelve zijn). — [Astr.] Mois n-, Horizon n- of
sensible, z. MOTS, HORIZON. — [Méd.] Un accouchement n-, eene natuurlijke verlossing (zon
kunstbewerking). — [Mus.] Musique n-le,-der
natuurlijke muzijk f., zang m. Tons n-s, natuur li ke bonen (zonder eenige verandering uit de gewone toonschaal gevormd). Notes n-les, natuurlijke
helle n-le, z.
noten (zonder kruisen of mollen). sc
SCHELLE. — Natuurlijk, eigen, ongedwongen, ongemaakt, ongekunsteld. 11 lui est n- de marcher
très-vite, 't zs hem eigen, zeer snel te loopen. Son
maintien nest pas n-, zine houding is niet natuurljk, niet ongedwongen. Ces vers sont n-s,
deze verzen zijn ongedwongen, vloeijend. C'est un
garcon n-, 't is een opregte jongen. Vous n'avez
pas pril ce mot dans son sens n-, gij hebt dat
woord niet in
i zijn' natuurlijken zin gemmnen.
NATUREL, m. Natuur, natuurlijke eigenschap of
gesteldheid f.,_aard m. C'est le n- du calorique, de
tendre en haut, 't is de natuur, de natuurlijke
eigenschap van de warmtestof, in de hoopte te
sturen. Le n- de l'homme est d'être sociable, de
mensch is van natuur gezellig. — Natuur f., ge--.

stel, ligchaamsgestel, temperament n.; natuurl' ke
geaardheid; inborst f., humeur; natuurlijk gevoel n.
'N- fort et robuste, sterk en krachtig gestel. 11 est
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jaloux, timide de son n-, hij is van natuur ijver
beschroomd. C'est un enfant sans n-, qui-zuchtig,
na point de n-, 't is een kind zonder gevoel. C'est
une méchante mère, elle na point, elle manque
de n-, zij is eene slechte moeder, zij heeft geen
gevoel. I1 faut être sans n-, pour ne pas soulager
un pauvre quand on le peut, men moet zonder ge-

voel zijn, om eenen arme niet bij te staan, wanneer men het kan doen. Il est d'un bon n-, hij is
van eene goede inborst, goedaardig. — Natuurneiging f., aanleg m., natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid f. Il a beaucoup de n- pour la peinture, hij heeft veel aanleg tot de schilderkunst. —
Natuurljkheid, ongedwongenheid, ongezochtheid,
losheid, gemakkelijkheid f. van uitvoering. Son jeu
manque de n-, zijn spel is niet natuurlijk, is gedwongen, gekunsteld. N'avoir pas cle n- dans Ie
langage, dans Ie geste, dans Ie maintien, niet
natuurlijk is zijne taal, gebaren, houding zijn. —
Natuur f., natuurlijk, uitwendig voorkomen n. van
ieder ding: Cela est point au n-, pril, tiré sur le
n-, dat its naar de natuur geschilderd, de natuur
afgezien. — [ Peint., Scuip.] Dessiner, peindre
d'après le n-, naar de natuur, naar het leven teekenen, schilderen. — Une statue plus grande que
le n-, een standbeeld meer dan levensgroot. — Inboorling m (in dezen zin doorgaans rneerv., en
nooit van de bewoners van Europa gebézigd): Les
n-s d'un pays, de inboorlingen van een land. —
AU NATUREL, loc. adv. Naar de natuur, volgens
de natuur: Cette tigure représente le prince au
n-, deze figuur stelt den vorst volgens de natuur
voor. -- [ Blas ] D'azur a trois lis au n-, drie
leliën reet natuurlijke kleuren in een blaam) veld.
— [Cuis.] Boeuf É:u n-, op de eenvoudig :tle wijze
bereid ossenvleesch n. -- DE MON NATUREL, loc.
adv. Uit mijn aard, van nature.
Naturelleinent, cdv. Natuurlijk, van natuur.
Chaque chose se porte n- vers son centre, ieder
ding streeft van natuur naar zijn middelpunt. Le
lion est n- courageux, de leeuw is van natuur
moedig. — Cela ne peut se faire n-, dat kan niet
natuurlijk toegaan. — Natuurlijk, eenvoudig, gemakkelijk, van zelf; ongekunsteld, ongedwongen,
ongemaakt; eigenlijk: Voilb Ie sens qui s'offre na l'esprit, dat is de zin, die zich van zelf aan 't
verstand voordoet. Écrire n-, ongedwongen, ongekunsteld schrijven. 11 nous a dépeint cola très-n-,
hij heeft ons dat zeer eenvoudig, ongemaakt afgeschilderd. II faut parler n-, men moet niet gemaakt
spreken. N- parlant, eigenlijk gesproken. — Openhartig: Parlez-rooi n-, spreek openhartig met mij.
Vous n'y allez pas n- avec mot, gij gaat niet opregt met mij om. --- Natuurlijk, zonder kunst,
zonder aankweeking: Ces plantes croissent n-,
die planten groe en uit de natuur, van zelf, zon der aankweeking.
Natarisme, m. [Phil.] Het !:eloof aan de
zelfvoortbrenging der natuur, n a t u r í s m u s n.
Naacade, m. [Econ. rur.) Zwijnenvoêr van
zémelen, kruiden en water (snz. in het depart.
Haute-Garonne). (vruchten dragend.
Naucifère , adj. [Bot.] Kleine nootvormige
%aaclée, f. [Bot.] Indische krapplant, snor
-genstr,auklf.
Naacore, m. [H. n.] Schorpioenvlieg f. (mouche

scorpion, scorpion aquatique).
Nattcrate, m. [H. n.], z. v. a. CENTRONOTE.
l%aufrage, .m. Schipbreuk, het vergaan. Faire
n-, schipbreuk lijden, vergaan, stranden. Mer fameuse en n-s. door schipbreuken beruchte zee f. -(fig.) Verlies, bederf, onheil n. Son honneur a
fait n-, zijne eer heeft schipbreuk geleden, hij heeft
zijne eer, zijn' goeden naam verloren. Voila tout
ce qu'il a pu sauver du n-, dat is alles, wat hij
uit zijne ramp heeft kunnen redden. I1 a fait nau port, hij heeft vóor
vóór de haven schipbreuk gele-

den: op het punt van te slagen, is zijn plan, zijne
onderneming geheel mislukt. — Naufragé, e,
adj. Verongelukt, vergaan, gestrand, door schip
beschadigd of bedorven: Vaisseau n-, vaar -breuk
dat schipbreuk heeft geleden, verongelukt-tuig,
schip n. Marchandises n-es, beschadigde, verongelukte koopwaren f. pl. Personnes n-es, schipbreukelingen m. pl. — Ook als subst.: Un n-, Des n-s,
een schipbreukeling, schipbreukelingen. — 5 Naafrager, V. n.. Schipbreuk lijden, verongelukken,
vergaan, stranden. -- 5 Natifrajei.x, ease,
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adj.: hive n -euse, door schipbreuken berucht
strand n.
N aulage, m. [Mar.] , z. v. a. AFFRETEMENT ;
NOLIS. — Nauliser, V. a., z. NOLISER.
Nanmachie, f. [Ant.] Sc/seeps- of zeestrijd m.,
inz. spiegelgevecht n. te water, zee- of waterkampspel n. bij de oude Grieken en Romeinen, n a um a c h í e f. — Plaats f., waar die spiegelgevechten
geleverd worden. -- Naamaehien, m. Deelnemer m. aan een spiegelgevecht. — Nauphylax,
1%auphylace, m. [Ant. gr.] Havenwachter,
scheepswachter m. — Naaseope, m. [Mar.]
Scheepsver°rekijker m., werktuig ter ontdekking van
ver verwijderde schepen, n a u s k o o p n. — -N anseopie, f. [Mar.] Kunst om schepen op verren
afstand te ontdekken; nauskopie f. — Nauscopique, adj. ,Die kunst of dat werktuig betreffend, nauskopisch.
Nauséabond, e, adj. Walgelijk, walging ver
Remède n-, walgelijk voedsel,-weknd:Alimt,
geneesmiddel n. — (/1g.) Discours n-, walgelijke,
afkeerwekkende redevoering f. — Nauséatif,

ive, adj., z. v. a. NAUSEABOND. --

Nauiséc, I.

Zeeziekte; walging, misselijkheid f., braaklust m.
— (/1g.) Ce livre me donne des n-s, dat boek doet
mij walgen. — Nauséeux, ease, adj. [Méd.]
Walgelij k: Odeur n-euse, walgelijke reuk m.
t Naaste, m. [Anc. mar.) Zeeman, zeevaarder; scheepseigenaar tn.
Nastier, m. [Pêche] Mes n. tot het uitsnij den van 't ingewand enz. der stokvisschen.
Nautile, m. [H. n.:] Scheepssloep f., schippertje n., alft f., een sepia-vormig schelpdi-ergeslacht,
door welks in kamers verdeelde schelp eene dunne

buis loopt, waarschijnlijk dienende íá,t verbinding

van lijf en schelp, nautilus m. — Nantilier, ni. Dier ras., dat die schelp bewoont. — Nautilite , ni. [11. n.] Versteend nautilus-schelpdier n., nautiliet m.
Nantique, adj. Zeevaart- of scheepvaartkundig, tot de zeevaart of het zeewezen behoorend,
nautisch: L'art n-, de zeevaartkunde, scheep
Compas n- of de mer, scheepskompas n.-vartf.
Astronomie n-, sterrekunde f. der zeevaarders.
Almanach n-, zeemans-almanak m. Instruments
n-s, zee-instrumenten n. pl. Carte n-, zeekaart, paskaart f., overzeiler m. Baromètre n-, zee-barometer m. Observations n-s, zeevaartkundige waar
pl. — Nautiquuement, adv. Op zee--nemigf.
vaartkundige wijze. — Nantonier, m., -ière, 1.
(poét.) Schipper, zeeman, stuurman ni., schippers vrouw f. — Le n- des sombres bords, de schipper
der onderwereld, Cit iron.
Naval, e, adj. De scheepvaart of het zeewezen betreffend, tot de zee, de zeevaart of de schepen behoorend: Combat n-, zeegevecht n., zeeslag in.
Forces n-es, zeemagt, scheepsmagt f. Armee n-e,
vloot, scheepsmagt f. Puissance n-e, zeemogendheid f. Science n-e, zeevaartkunde, kennis f. van
't zeewezen. Architecture n-e, scheepsbouwkunst f.
Munitions n-s, scheepsvoorraad n. — Couronne
n-e, z. c(IURONNE.
(Ofschoon de Acadéinie een.
m. pl. aan dit adj. weigert, vindt men bij sommige
spraakkunstschrf jvers: Des combats navals.)
Navarehie, f. [Ant.] Scheepsbevel; scheepsbestuur n., n a v y rchi e f. — Navarehique,
adj. Het scheepsbestuur of den scheepsbevelhebber
betreffend. -- N avargiie, m. Scheepsbevelhebber,
scheepskapitein, vlootvoogd, n a v á r c h m.
Navée, f. Schuitslading, schuitvol f.
k-.'avet. m. [Bot.] Raap f., knol in.
Navetier, m. [Tech.] TVeversschi,etspoelrnake7 m. — [H. n.] Dier n., dat de weversspoel
(eene schelp) bewoont.
Navette, f. [Bot.] Raapzaad n. — Huile de
n-, raapzaad n. --- NAVETTE, f. Schuitvormige
wierookvaas f. — [Tech.] Weversschietspoel f.
Ouvriers de la grande n-, grootwerkers, wevers
van goud- en zilverlaken en andere gemengde stof
fen. Ouvriers de la petite n-, kleinwever s, lintw erkers. — (fig. et am.) Faire la n-, veel heen
en weder loopen. Faire faire la n- à qn., iemand
gedurig heen en weder zenden. — [Jeu] Over en
weir couperen of aftroeven. — (Loc. prov.) La
langue lui va comme la n- d'un tisserand, zijn
mond staat geen oogenblik stil. — [H. n.] Handelsnaam van verscheidene schelpen. N- de tisserand, weversspoei f., eene vri zeldzame schelp van
--

-
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Jamaica. — [Mar.] Gestropt kinnebaksblok, half
gestropt blok n. — Kano f., boomstamschuitje n.
der Indianen. -- [Tech.] Loodblok n., zalm m.
(doorgaans saumon geheeten)
t Naviae, m. [Anc. mar.] Stuurmanskunst f.
Navienlaire, adj. [Anat., Bot.] Scheep- of
schuitvormig. Os n-, z. v. a SCAPHA. Fosse n- , z.
FOSSE. — Als subst. m. [Ant. rom.] Scheepseigenaar m. -Navieule, f. Scheepje, sc !uitje n. [H.n.]
Soort van infusie-diertje n. — Soort van noachsschelp f. — N aviforine, adj., z. v. a. NAVICULAIRE.

Navigabilité, f. [Didact.] Bevaarbaarheid f.
— Navigable, adj. Bevaarbaar, te bevaren.
Fleuve, Rivière n-, bevaarbare stroom m., rivier f.
Canal n-. bevaarbaar kanaal n. Mer n -, bevaarbare zee f. — Navi ;steur, adj. m. Zeevarend:
Peuple n-, zeevarend volk n. (Van 't vrouwelijk
navigatrice vindt men geen voorbeeld.) — NAVi-

GATEUH, m. Zeevaarder, inz. hij, die lange zeereizen gedaan, ontdekkingen gemaakt heeft; zeeman,
bevaren zeeman, bekwaam stuurman m. — Door
Buffon wordt de zwaan genoemd: Le premier des
n-s ailés. de eerste der gevleugelde stroombevaarders. — Navigation, f. Zeereis, waterreis, vaart,
scheepvaart, zeevaart f., zeetogt m. IN- malheureuse, dangereuse, facile, sure, ongelukkige, ge
gemakkelijke, veilige vaart. N- hautu--varlijke,
rière, vaart op den oceaan, lange of groote vaart,
zeevaart. N- cótiere of N- des cotes, de cabotage,
kustvaart. N- plane, zeevaart naar platte kaarten.
N- par (of à la) napeur, stoomvaart. N- nocturne,
scheepvaart bij nacht. N- sous-marine, onderzee
scheepvaart, onderwaterroart. Nous avions one-sche
belle n-, wij hadden een' fraafjen overtogt, eene goede
zeereis. N- intérieure. binnenlandsche scheepvaart,
schipperij f. Canal de n-, kanaal n. voor de scheep
bevaarbaar kanaal, vaart f. -- [[list. ) Acte de-vart,
n-, n a v i fl d t i e-a c t e f., eene scheepvaart- en zeehandelswet, in Engeland door Cromwell in 1651
uitgevaardigd en twee eeuwen later opgeheven. —
[Phys.] N- aérienne, luchtvaart, de nog te vinden
kunst om een luchtbol of luchtschip eene rigting
naar welgevallen te geven. -- Zeevaartkunde, stuur
i g a t i e f. I1 entend bien la n-,-manskut,v
hij verstaat de zeevaartkunde goed. I1 a fait on
livre sur la n-, sur fart de la n-, hij heeft een
boek over de stuurmanskunst geschreven.
Navigeer, v. n. Varen, zeilen, de zee of de groote
strooenen bevaren, zeereizen doen, stévenen. Nous
naviguámes au oord, wij zeilden, stevenden, zette den koers naar 't noorden. N- le long des cotes,
langs de kusten varen. Ce vaisseau navigue bien,
dat schip zeilt goed. C'est un homme qui navigue,
't is een varensgezel, varensman, zeeman. N- pour
1'État. pour le commerce, ten oorlog, ter koop
varen. N- a la traversée, au mois, voor-vardij
den Logt, b ij de maand varen. N- sur lest, geballast varen. N- en arme, en escadre, in eene vloot,
in een eskader of smaldeel zeilen. N- sur le plat,
naar de platte kaart zeilen. N- sur le réíluit, sur
le rond, zijn bestek naar eene wassende, gereduceerde kaart opmaken. N- à terre, met het bestek
voo: uit zijn, in 't land zeilen. N- dans les teeres,
over 't land zeilen (als 't schip vaart, waar de
kaart verkeerdelijk land aangeeft). N- par les
sinus, par Ie compas de proportion, volgens de
sinus- tafels, volgens den proportionaal-cirkel zei
zijn bestek opmaken. N- juste, juist, naauw--lenof
keurig zeilen, met zijn bestek naauwkeurig uitkomen. N- la sonde à la main, op 't lood af varen.
-- NAVIGUER, V. a. N- une chaloupe, eene sloep
voortroeijen. — In deze laatste beteekenis kan het
part. passé ook adj. zijn: Chaloupe naviguée,
voortgeroeide sloep f. (Lombardije).
Naville, f. Besproeijingskanaal n. (inz. in
Navire, in. Vaartuig, schip, inz. zeeschip n
N- marchand, koopvaardijschip. N- en charge, in
lading lirxgend schip. N. en course, ter kaapvaart,
ter commissie-vaart, ter vrije nering uitgerust schip.
N- h fret, gehuurd schip, huurschip, vrachtschip.
N- en guerre et marchandise, ten oorlog en ter
koopvaardij toegerust schip. N- profontié, zeer diep
gaand schip. N- (of Vaisseau), de conserve, N- banqui, debanqué, désarme, frégaté, z. de bepalende
woorden. N- en selle, schip, dat voor en achter te
veel opspringt. N- biti du quart, schip, dat een
vierde der lengte tot breedte heeft. N- bien lid,

-

NE.
stevig, sterk verbonden schip. — N-s h vapeur,
stoomschepen, stoomvaartuigen n. pl. — (Prov.) A nbrisé tous les vents sopt contraires, ook het
schoonste weder kan een ziekelijk ligchaam of afgesloofd mensch niet baten; wie eens geruineerd
is, dien loopt alles tegen. — [ Astr. J Le n- Argo,
het schip Argo, een zuidelijk gesternte bij den Hond.

— [Bias.] N- of Vaisseau hablllé, z. HABILLÉ.
Navrant, e, adj. Grievend, hartbrekend, harttrefend. Un récit n-, een harttreffend, roerend
verhaal n. - avrer, V. a. Kwetsen, wonden: Nh mort, mortellement, doodeli k kwetsen. (In dezen

zin verouderd.) — (fig.) Breken (van droefheid),
het hart diep treffen, doorgrieven, doen bloeden:
Ce récit me navre de douleur, dit verhaal gaat
mij door de ziel, treft mij zeer. — [ Hort.] N- on
échalas, eenen staak door eene insnijding rept
buigen. — Het part. passé is ook asij.: J'ai le
coeur navré de votre malheur, mijn hart bloedt
ov: r uw ongeluk, ik ben over uw ongeluk ten
uiterste bedroefd.
Navuee, f. [Bot.] Volksnaann m. van den mostaard (moutarde).
Naye, f. [Tech.] Loodregte vreemdsoortige
ader f. in eene leigroeve.
Nazaréat, m. [H. jud.] Naziréerschap n.,
staat des nazireërs onder de oude joden. — Proef- of
leertijd m. des nazireërs. — Nazaréen, m., -ne, f.
Lid n. eener secte onder de joden, die zich levens
tijdelijk aan de dienst van God wijdde en-langof
de gelofte deed van geen' wijn te drinken, het
haar te laten groeijen, geene dooden aan te raken
en dgl., naziréër m., nazirésche I. — Nazaréner m.,
toenaam, dien de joden aan Jezus en aan zijne
volgelingen gaven (naar liet stadje Nazareth, waar
Jezus eenigen tijd van zijne vroegste jeugd doorbragt). N-s of nazaréïtes, nazaréistes, m. pl. Christenen uit de eerste eeuwen der Kerk, die tevens
de wet van Mozes naleefden, nazarén_irs of nazarieten m. pl. — Nazaréistne, m. Leer der
half joodsche christenen, die men nazareners of
nazarieten noemde, na z a i s m u s n.

r

N azière, f., z. NASSIERE.
Ne, adv. de négat. Niet. — Het gaat altijd een
werkwoord vooraf, dat dan doorgaans door pas
of point wordt gevolgd: Je ne lis pas, j'ai mal
aux yeux, ik lees niet, ik heb pijn in de oogen.
Je ne lis point, je n'aime pas Ia lecture, ik lees

niet (nooit), ik houd niet van lezen (vgl. PAS en
POINT). — Ne komt zonder pas of point voor,
wanneer het in eene ontkennende uitdrukking vergezeld wordt door: riep, personne, aucun, aucu-

nement, nul, nullement, jamais, guère, plus, ni,
que, qui que ce soit, quoi que ce soit. quelconque , dire of répondre mot, voir of entendre goutte,
d'autre... que : Je ne crams rien, ik vrees niets.
Il n'aime personne, hij bemint niemand. Je ne
connais aucun de vos amis, ik ken geen' uwer
vrienden. Je ne le connais aucunement (beter
nullement, en aucune manière), ik ken hem vol
niet. II n'y a nulle raison de faire sela, er-strek
is geenerlei reden om dat te doen. Je ne le souffrirai nullement, ik zal 't in geenen deele (volstrekt niet) dulden. Ne me parlez jamais de lui,
spreek mij nooit van (over) hem. it ne sort guère,
hij gaat weinig (zelden) uit. Je n'y pense plus, ik
denk er niet meer aan. Il ne boit ni ne mange,
hij eet noch drinkt. II n'aime que son plaisir, hij
bemint alleen zijn vermaak. Je non ai parlé b qui
que ce soit, (a áme qui vive), ik heb er met nie-

mand hoegenaamd (met geen levende ziel) over gesproken. Je n'ai fait quol que ce soit qu'on puisse
me reprocher, ik heb niets hoegenaamd gedaan,
dat men mij kan verwijten. Ii ne lui est demeure
chose quelconque, er is hem niets hoegenaamd
(volstrekt niets) overgebleven. II ne dit (répondit)
mot b mes questions, hij zesde (antwoordde) geen
woord op mijne vragen. Je ne vols goutte, Je n'entends goutte, ik zie, hoor volstrekt niets. Je n'ai

d'autre ambition que de vous voir heureux, ik
heb geene andere eerzucht dan u gelukkig te zien.
(In deze laatste uitdrukking kan men ook zeggen:
Je n'ai pas d autre ambition etc. ; doch wordt
autre verzweren, dan blijven pas en point vol
weg: Je n'ai de volonté que la tienne, ik-strek
heb geen' anderen wil dan den uwe). Pas
en point worden ook nog in andere gevallen weg
als: bij savoir, in den zin van onzeker-gelatn,

Ni
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zijn: II ne Bait ce qu'il veut, hij weel zelf niet
wat hij wil. — Bij je ne saurais, voor je ne peux
pas gebruikt: Je ne saurais vous Ie dire, ik kan
't u niet zeggen. -- Bij n'avoir garde : 11 n'a garde
de tramper qn., hij is er verre van iemand te
willen bedriegen. — B ij pouvoir, oser, cesser, bouger, als men de ontkenning niet zeer sterk wil
uitdrukken, en vooral als zij door een' in/in. gevolgd worden: Je ne puis souffrir vos plaintes, ik
kan uwe klapten niet verdragen. N'osez-vous entreprendre one cause si belle, durft (ij eene zoo
schoone zaak niet ondernemen. La liberté ne cesse
d'être aimable, de vrijheid blijft altijd beminnelijk
(houdt niet op beminnelijk te zijn). Je ne bougerai

de là , puisque vous 1'ordonnez , dewijl pp 't
beveelt, zal ik daar niet -van daan gaan. — Ach
voegwoord que, als het dient om een'-terh
wensch uit te drukken of als het in de plaats van
pourquoi pas staat: Que ne m'est-il permis de
vous accompagner! waarom is 't mij niet vergund
u te vergezellen! Och of ik met u mede mogt gaan!
Que n'ètes-vous arrivé plus tót? waarom zijt ge
niet vroeger aangekomen ? -- Bij het laatste van
twee door een betrekkelijk voornaamwoord verbonden ontkennende voorstellen, inz. als het eerste
eene uitsluiting beval: Je ne connais personne
qui ne fasse quelquefois des fautes, ik ken niemand, die niet nu en dan fouten begaat. 11 est peu
de grands hommes qui n'aient été sensibles au
plaisir de commander. — In sommige vragende
vormen, ook na si, als 't zoo veel als ii moms que
beteekent, worden p as en point sierlijkheidshalve
doorgaans weggelaten: Y a-t-il un homme dont
elle ne médise? is er een menschi, van wien z ij
geen kwaad spreekt ? Avez-vous un am! (lui ne
soit des miens? hebt gij een vriend, die ook niet
de mijne is? Si to n'as des vertus, on te rendra
des hommages, et ion te haïra, zoo gij geese deug den bezit, zal men u eer bewijzen en uu, halen. —
Ook na depuis que, it y a... que, g^ bruikt men
ne zonder pas of point, indien het volgend werk
een' zamengestelden tijd staat: I1 a bien-wordin
grandi depuis que je ne l' ai vu , hij is veel groogeworden,
sedert ik hem niet gezien heb. 11 y
ter
a six mois que je ne lui ai parlé. sedert zes maan
heb ik hem niet gesproken. (Daarentegen: De--den
puis lors nous ne nous voyons pas, omdat hier
het werkwoord in een enkelvoudigen tijd staat.)
.. Dikwijls gebruikt de franse/te taal in 't a fhankelijke zindeel het ontkennende ne, ofschoon
dat zindeel geen' ontkennenden zin heeft, waarom
het dan ook onvertaald blijft; dit heeft plaats: in
de woorden, die eene vrees uitdrukken, zoo als

craindre, appréhender, avoir peur, trembler, it

est dangereux, etc., in geval het hoofdvoorstel zelf
niet ontkennend is of Bene in den bevestigenden
vorm opgeslotene ontkenning bevat: Je crams qu'il
ne vienne, ik vrees, dat hij komen zal. (Daarentegen: Je ne crams pas qu'il vienne, ik vrees niet,
dat hij komen zal. Je crams gull ne vienne pas,
ik vrees, dat hij niet komen zal). Quoi! craignez
vous qu'il ne soit exaucé ? hoe! vreest gij, dat hij
verhoord zal worden? (Daarentegen: Peut-on craindre [d. i. On ne doit pas craindre] que la terre
manque aux homines. J'aurais pris d'autres mesures, si j'eusse traint [d. I. mais je n'ai pas
traint] qu'on me trahit). — Na de ontkennend
gebruikte werkwoorden nier, douter, contester,
désespérer, disconvenir, wordt ne in 't a fhankelijk zindeel veelal herhaald: On ne peut nier que
vette vie ne soit désirable, men kan niet ontkenneit (loochenen), dat dit leven begeerlijk is. Je ne
doute pas qu'il ne vous écrive, ik twijfel niet, of
hij zal u schrijven. (Daarentegen: Je ne doute
(nie) pas qu'il y ait on Dieu, omdat het afhankelijk zindeel iets stelligs, onbetwij felbaars, onbetwistbaars uitdrukt). -- Na de werkwoorden empêcher,
éviter, prendre garde en garder gebruikt men in
't afhankelijk zindeel ne, om 't even of het hoofd
voorstel bevestigend, ontkennend of vragend is:
-

Empècbez qu'elle ne se mele d'aucune affaire,

belet, dat zij zich met de minste zaak bemoeije.
Prenez garde qu'on ne vous séduise, zorg (pas
op, draag zorg), dat men u niet verleide. (Beteekent prendre garde, wel bedenken, weten, dan
blaft ne weg: Prenez garde que je vous dis la
vérité, weet, bedenk wel, dat ik u de waarheid
zeg.) — Na a moms que, de peur que, de crainte
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q ue, dans la crainte que, ook na que, als dit in
de plaats van sans que, avant que, it moms que
staat, wordt ne gebruikt: Je ne pars pas, à moms
qu'il ne fasse beau, ik vertrek niet, of 't moet
mooi weder zijn. I1 s'esquiva, de crainte qu'on
ne le retint de force, hij sloop weg, uit vrees dat
men hem met geweld houden zou. Je ne saurais

faire an pas seulement que je ne l'aie aussitót it
mes trousses, ik kan geen' enkelen stap doen, of

ik heb hem terstond op de hielen. — Wanneer het
eerste lid eener vergelijking van meerderheid of
minderheid bevestigend is, wordt het werkwoord
van liet tweede lid met ne gebruikt: II écrit mieux
qu'il ne parle, hij schrijft beter dan hij spreekt.
11 est plus riche, moms riche qu'on ne croit, hij
is rijker, ^tn^inder rijk, dan men meent. (Daarentegen: Cette femme ne parle pas inieux qu'elie éerit.
omdat het eerste lid (Ier vergelijking ontkennend
is). — Zoo ook na autre, autrement, tout autre,

tout autrement, plutèt que: On se ooit dun autre
oeil (tout autrement) qu'on ne voit son prochain,
men beschouwt zich zelven met een geheel ander

oog, dan men zijnen naaste beschouwt. On dompte
la panthère plutót qu'on ne l'apprivoise, de panter

wordt veeleer met geweld bedwongen dan tamn gemaakt. (Daarentegen: Je n'écris pas autrement
que je panic.) — Na it s en faut, vergezeld door
Bene ontkenning of door de bijwoorden peu, guère,
Presque rien etc., gebruikt men ne in 't a fhankelik zindeel: I1 ne s'en faut pas de beaucoup que

in comme nv soit, er scheelt niet veel aan, of de
som is voltallig. Peu s'en fallut que le mime accident ne lui arrivat, 't scheelde weinig, of 't

zelfde ongeval ware hem overkdmen. — Somtijds,
in fans. stijl, gebruikt men n'était voor si ce n'était:

Cet ouvrage serait fort bon, n'était la négligence
du style, dat werk zou zeer goed zijn, als de stijl

maar niet zoo veronachtzaamd was.
^ié, adj. (en part. passé van naitre) Geboren:

Enfant nouvellement ne of Enfant nouveau-né,

pas geboren kind n. Fille nouveau-née, pas geboren meisje n. Né de parents illustres, pauvres,
uit beroemde, arme ouders geboren, gesproten. Il
est né francais, hij is een Franschman van ge- boorte, een geboren Franschman. — Madame Dubois née Verdun, Mevrouw Dubois geboren Ver
Jeune homme bien né, jongeling van goeden-dun.
huize, van deftige familie; ook; regtschapen jongeling. Elle épousa an certain M. Bunel, qui n'était
né en aucune facon, zij trouwde zékeren Bunel,
die geenszins van goeden huize was — Fille mal
neo, slecht geaard meisje f. — Mort-né, dood geboren. Veau mort -né, dood geboren kalf n. — (#„q.)
Tragédie mort-née, dood geboren treurspel n. (dat
geenerlei opgang maakt). Premier né, eerstgeboren. Les enfants premiers nés, of als subst.: Les
premiers nés, de eerstgeborenen. Z. ook AVEUGLE,
COIFFÉ. - (fig.) Etr
e 1 'ennemi né des talents, de
geboren, gezworen viand van bekwame mannen
,

zijn. — I1 est né musicien, poète, hij is een gebo-

ren toonkunstenaar, dichter, hij is voor muzikant,
voor poëet geboren. 11 est né courageux, hij is van
aard, van nature moedig. — Le protestantisme est
né dans la Saxe, het protestantismus is in Saksen
ontstaan. Des richesses sont nées le luxe et 1'oisiveté, kit de rijkdommen zijn weelde en ledigheid
ontstaan of geboren. — (fain.) Cet homme est né
prié of prié né, die man behoeft niet verzocht te
worden, is ook ongenoodigd altijd welkom.
Néanmoins, adv. Niettemin, echter, toch, desniettegenstaande, nogtans, evenwel. II est encore
très-jeune, et n- it est fort sage, h ij is nog zeer
jong, en evenwel is hij zeer verstandig. I1 l'avait
promis, et n- it n'en fit rien, hij had het beloofd,
en toch deed hij het niet.
Néant, m. Niet n. Dieu a créé (tire) touter
choses du n-, God heeft alle dingen uit niet geschapen. Sortir du n-, geboren worden. Le n- n'a
point de propriété, het niet (wat niet beslaat) heeft
geene eigenschap. — [Prat.] Mettre au n-, vernietigen, niet toelaten, niet ontvankel ij k verklaren.
Mettre n- sur une requbte, een smeekschrift te
niet doen, verwerpen (door er het woord néant onder te plaatsen). (De uitdrukking is met het gebruik zelf verouderd). Article tiré it n-, artikel n.,
dat alleen voor memorie is uitgetrokken, post m., die
enkel trot herinnering dient en geene geldsom bevat.
— Bij uitbreiding: Nietigheid, nietswaardigheid; lage
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geboorte f., gebrek n. aan verdienste, (LOU bekwaamheid: Le n- des grandeurs humaines, de nietigheid
der menschelijke rirootheid. Se quereller pour une
chose de n-, om eene nietigheid twisten. On la
fait rentrer dans son n-, men heeft hem tot zone
nietigheid, in zijn' vangen lagen staat doen terug
Un homnie de n-, een onwaardig mensch,-kern.
deugniet. — Somtijds ook in 't meere.: Elle a écrit
des ns spirituels, zij heeft geestige kleinigheden
geschreven. — ((am.) Je vous accorde votre première demande ; mais quant à l'autre, n-, uwe
eerste vraag zij u toegestaan; maar wat de tweede
betreft, nul op 't rekest. — - Néantise, f. yletigheid, onbeduidendheid f.
Néarque, m., z. v. a. NAVARQUE.
Nebel, nl.,

Z. V.

a. NABLA.

Nébride, f. [Myth., Ant. gr.] Hertevel n., als
kleeding van Bacchus en de Bacchanten. — Nébrite, f., Nébritès, m. [Minér anc.] Een aan
Bacchus geheiligd, ons onbekend edelgesteente n.
Nébulé, e, adj. [Bias.] Gewolkt, in een' wolk
vorm.
-achtifen
Nébuleuse, f. [U. n.] Soort van grijze en
witte adder f. — Soort van steenuil ni. -- [Astr.]
1Névelster, nevelvlek f., sterrehoop ni. — I%é b tileux, ease, adj. Bewolkt, door wolken verduistern, nevelig, nevelachtig, mistig, donker, dijzig.
Temps n-, nevelachtig weder. — [Astr.] Etoiles
n-euses, nevelsterren f pl. — ( fig.) L'hoiizon est
n-, het uitzi(it is duister, er dreigen ongelukken.—
Esprit n-, sombere, zwaarmoedige geest m. Visage,
Front, Air n-, bewolkt gezigt of voorhoofd, ver
gramstorig gelaat n. — Discours n-, don--drietg,
kere, niet wel verstaanbare rede f. — [ Méd.] Vue
n-euse, omneveld, verduisterd gezigt n. — NEBULEUX, m. [H. n.] Soort van lipvisch in. — Nébulosité, f. [Didact., Astr.] Omwolkthcid, omneveling f., nevelachtig hulsel n. — ( fig.) La n- de
son discours, de duisterheid van zijne rede.
Nécanée, F. of Nécanées, f. pl. [Coin.]
Oostindisch blaauw- en witgestreept katoen n.
Nécessaire, adj. Onontbeerlijk, noodzakelijk,
noodwendig, noodig: La respiration est n- it la vie,
de ademhaling is voor het leven onontbeerlijk. —
La foi est absolument n- pour le salut, het geloof
is tot het zalig worden volstrekt noodzakelijk. I1
sut se rendre n- dans cette maison, hij wist zich
in dit huis noodzakelijk te maken. Cet argent lui
est n- pour le commerce, dit geld heeft hij noodig
tot den koophandel. II nest pas n-, que, vous sortiez, 't is niet noodwendig, noodzakelijk, dat gij
uitgaat. C'est on mal n-, 't is een noodzakelijk
ijdelijk) kwaad. — NECESSAIRE, in. Het
noodzakelijke, noodwendige. 11 nest pas
riche, mais it a le n-, hij is niet rijk, maar hij
heeft het noodige. Préférer le n- à l'agrealle, het
noodige boven 't aangename kiezen. — Faire le n-,
den bedrijvigen man, den bemoeial spe!en, zich met
alles inlaten, alsof men niet gemist kan worden. —
[Com.] Soigner le in- dune lettre de change, het
noodige van een' wissel bezorgen, hem door den
betrokkene doen accepteren of betalen. — Kistje n.
of doos f., koker m. met verschillende voorwerpen
van dageljksch gebruik, n e c e s s a i r e n. N- de.
voyage, reiskistje n. — Ook de daarin vervatte
voorwerpen zelven: Un n- d'argent, een zilveren
necessaire. — Néeessairenient, adv. Noodwendig, noodzakelijk, onvermijdelijk: I1 faut n- manger pour vivre, men moet volstrekt eten om te
leven. Il faut n- que je men aille, ik moet nood
Quand le soleil luit, n- it est-zakelijhng.
jour, wanneer de zon schijnt, is 't onverm jdeljk,
onfeilbaar dag. — Nécessitant, e, adj. Weleer
z. v. a. NÉCESSITEUX. — [ Théol. J Grace n-e, dwingende genade f. — ((am.) I1 est de nécessité n-e que
je le fasse, 't is volstrekt noodzakelijk, dat ik het
doe. — Necessitation, f. [Phil.] Nooddwang,
dwang m.. omstandigheid, die iets onvermijdelijk
maakt. — Nécessité, f. Noodzakelijkheid, nood
noodzaak f. Ce sont des denrées de-wendigh,
première n-, dit zijn levensmiddelen van de eerste
noodzakelijkheid, het zijn de noodwendigste levens
Une n- absolue, fatale, eene volstrekte,-mideln.
onvermijdelijke noodzakelijkheid. C'est one n- de
mourir, de dood, het sterven is volstrekt onvermijdelijk. Une dure n- my a réduit. eene strenge,
harde noodzakelijkheid heeft mij daartoe gebragt.
Obéir a la n-, 'uit nood, uit noodzakelijkheid ge-
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hoorzainen. La n- d'aimer Dieu, de onvermijdelijke pligt om God te beminnen. Je ne vois pas la
n- de cette conséquence, ik zie de noodzakelijkheid
dier gevolgtrekking niet in. -- Nooddwang, nood
dwang m. On lui tenait le couteau it la-drang,
gorge, ce lui fut une n- de rendre sa bourse, men
hield hem het mes op de keel, hij was gedwongen
ont zijne beurs over te geven. Ne me réduisez pas

ia la n- de vous dire des closes désan réables,
-

dwing mij niet, breng mij niet in de noodzakelijk
held, u onaangename dingen te zeggen. -- Dringende nood m. Quelle n- y avait-il de Ie faire?
wat noodzaakte hem, welke dringende nood was
er, om dit te doen? La n de mes affaires requiert,
mijne dringende omstandigheden vorderen. — Ar
behoeftigheid, behoefte f., gebrek n. I1 est-moed,
dans la dernière n-, hij is in de grootste armoede,
hij is zeer arm. Il est dans la n- de toutes chores,
hij heeft gebrek aan alles. — (Prov.) Faire de nvertu, van den nood eene deugd maken, zich naar
den tijd schikken. N- na point de toi, N- contraint
la toi, nood breekt wet. NÉCESSITÉS, f. pl. Noodwendigheden f. pl. tot onderhoud van het leven,
nooddruft f., levensbehoeften f. pl. Cette succes
-

—

Ie met à mème de se procurer toutes ses n-,-sion

deze erfenis stelt hem in staat om zich alle nood
aan te schaffen. — Les n- urgentes-wendigh
de 1'État, de dringende noodwendigheden, geldbehoefte van den Staat. Les n- de la nature, de
noodwendigheden der natuur (als eten, drinken,
slapen, enz.). — Faire ses n-, Aller a ses n-, zijne
nooddruft, zijn, gevoeg, doen, naar de bestekamer
gaan. — DE NECESSITE, loc. adv. Noodwendig,
noodzakelijk: II faut de n- que cela soit, dat moet
noodwendig zijn. I1 s'en suit de toute n-, daaruit
volgt onvermijdelijk. — PAR NECESSITÉ, loc. adv.
Uit nood: Vendre ses livres par n-, zijne boeken
uit nood, uit fieldgebrek verkoopgin. — Nécessiter, V. a. noodzaken, in de noodzakelijkheid brengen, dwingen, verpligten. Dès que vous l'attaquez,
vous le nécessitez a se défendre, zoodra gij hein
aanvat, noodzaakt, dwingt gij hem om zich te ver
Noodzakelijk maken: Cela nécessitera-déigen.—
votre intervention, dat zal uwe tusschenkornst
noodzakelijk maken. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Je suis nécessité à le dire, ik ben genoodzaakt, het te zeggen. — Nécessiteux, ease,
adj. Nooddruftig, behoeftig, noodlijdend, arm: Je

l'ai connu bien riche. it est à présent fort n-, ik

heb hem zeer rijk gekend, nu is hij zeer behoeftig.
Soms ook bij pauvre gebruikt: N'oubliez pas les
pauvres n-, vergeet de noodlijdende armen niet. —
Langue n-euse, arme taal f. — Ook als subsi.:
Les n -, de behoeftigen, armen.
Néehiloth, nn. [Mus. sacr.] 41gemeene benaming der blaasinstrumenten bij de Hebreën (gelijk
NEGINOTH Of NEGHINOTH, die van hunne snaarspeeltuigen was) . (derf veroorzakend.
Nécipare, adj. [H. n. j Den dood of 't ver
plus altra, loc. subst., z. NON PLUS ULTRA.-Nec
Nécrodolie, f. [Didact.] Doodenvereering f.
— Nécrogéne, adj. [Bot.] Op een dood of stervend gewas groeijend. — Néerographe , m.
[Didact.] Beoefenaar of beschrijver van lijken, n ók r o g r a a p h m. — Geschiedschrijver van dooden. -Néerographie, f. Lijkenstudie; ljkbeschr jving f.
— Geschiedenis der dooden. — Nécrographigae,
adj. Tot die beschrijving of geschiedenis behoorend,
nekro,gráphisch — Neerographisnie,m.
Misbruik n. der ljkenstudie. — N écrolàtre, m.
Overdreven vereerder van de nagedachtenis der
dooden; — overdreven rouwklager over een' doode.
— Nécrolàtriee, f. Afgodische doodenvereering,
doodendienst f -- Overdreven smart f. over een'
doode. — Néerolàtrique, adj. Tot die vereering,
die smart behoorend, n e k r o l a t r i s c h. — NC W
crolithe, ni. [Minér.] , z. v. a. TRACHYTE. --Nécrologe, m. Doodboek, doodenregister n.; doodenlijst f., opgave der jongst overledenen in dag
andere tijdschriften. -- Doodsberigt n.,-bladen
levensbeschrijving van een' pas overleden beroemd'
man, verzameling f. van zulke levensbeschrijvingen,
n e kr o l o o g n1. — Nécrologie, f. Doodenge
geschiede-nis der overledenen. — Né--schiednf.,
crologique, adj. Daartoe behoorend, n e k r 0tel g i sc h. -- Nécrologue, in. Schrijver van de
geschiedenis der pas overledenen, n e k r o l o o g in.
— Nécrocnancie of Néeromance, f. Onder,
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vraging der dooden om de toekomst te weten, gee:stenbezwering; geestenbanning, zwartekunst f. -i'lïéeromancien, m., -tie, f. Geestenbezweerder,
zwartekunstenaar, geestenbanner m. ; geestenbezweerster, -banster f. Ook z. V. a. MAGICIEN. —
Nécromant, in., nu NECRO.NIANCIEN. — Nécro-

nite, f. [Minér.] Soort van veldspaath. — Ne
adj. H. n.] Op doode dieren of-crophage,
krengen azend. — NECROPHAGES, m. pl. Lijkkevers.
-- Neerophobe, adj. [Didact.] Voor den dood
of voor lijken bevreesd. — trléerophobie , f.
Overdreven vrees voor den dood; vrees voor lijken,
doodenvrees f. — Nécrophobiqiie, wij. Die
vrees betreffend, nekroph ób iseh. — %éeropole, m. [Ant.] Doodenstad; begraafplaats, n eh r óp o l is f. — Nécropsie, f. [Chir.] Opening f.
van een lijk, l jkopening f. --- %éeropsique, adj.
De ljkopen-ing betreffend, n e k r ó p si velt. — Nécroscopie, f. Dooden- of ljkenschouw f., onder zoek n. van een lijk. -- Nécroseopique, adj.
Daartoe behoorend, n e k r o s k ó p is c fi.
Nécrose, f. [Méd.] Versterving f. van beenderen, n e k r ó s i s f. -- [Agric.] , z. v. a. N IELLE .
-- Nécroser (.se), v. pr. Door versterving aan
-getaswordn.
l^écrotoniie, f. [Chic.] L jkontleding , lijkopening f. — Nécrotomïque, adj. De lzjkopening
betreffend, nekrot6iniseh.
Nectaire, in. [Bol.] Honigkelk, honigbak m.
der bloemen. — Ieder bijdeel in de bloemen, dat
geen Gedeelte der bloemorganen schijnt uit te maken.
— Nectar, m. [Meth.] De godendrank, godenwijn, n e k t a r m. — (fig.) Elke voortreffelijke
wijn of drank: Ce vin est du n-, die wijn is nektar, is allerkostel Jkst. — (poét.) Quel pur n- j'ai
bu sur ta bouche ! welk een' zuiveren nektar heb ik
op uwe lippen ingedronken! — [Bot.] Honigsap n.,
dat door verschillende deelen der bloem can zékere
planten wordt uitgescheiden. --- Neetaradène, f.
[Bot.] Klier , die het honigsap der bloemen uit
— Neetaré, e, Necta -scheidt,ongklrf.
rien, ne, adj. tiaar nektar gelijkend, nektarach.tig, zoet als nektar, nektarzoet. — 5 N ectarer,
V. a. (door Mercier gesmeed woord) filet nektar
drenken. — Neetarifère, adj. [Bot.] Honigsap
gevend of dragend; een zoet vocht uitscheidend. —
5 Neet.arin, e, adj. Nectarzoet. — Nectarïnie, f. [H. n.], z. v. a. GUITGUIT. — Nectaripare, f. [H. n.] Honigsop voortbrengend. —
Neetarite, m. Wijn m. op alantswortel, n e ktariet m.
Nectique, adj. [Miner.] Drijvend, op hel water eenigen tijd drijvend: Pierre n-, drijvende steen,
d rij fsteen ni.
Nectopode , adj. [H. n.] Met zweetvoeten
voorzien; -net platte, roeispaanvormige voeten.
Néeydale, f. [H. n.] Bastaard houtmot f.,
zéker nachtinsect. — Pop 1. van den zijdeworm.
-

Néeyomancie, f., z. v. a. NECROMAMCIE. —

Wuarzeggeri f. uit de beenderen en pezen eens
overledenen, uit de koorden, waarmede misdadigers
zijn ter (lood gebragt. — Nèeysies, f. pl. [Ant.
gr.] Dooden feesten, doodeno fPers n pl.
5 Néerlandais, e, adj. [Géogr.] Nederlandsch.
(Sedert de afscheiding van Belgic in 1830 is dit
woord minder in gebruik, en men zegt oneigenlijk
hollandais van 't geen het tegenwoordig koningrsjk
der Nederlanden of zijne inwoners betreft.) —
vEERLANDAIS, m . De nederlandsche taal (het hol
-landschevm).
Nef, f. (poet.) Schip n. — [Arch.] Schip, kerk schip n., .het westel jk gedeelte eener kruisker k, van
het kerkkruis en de transeps tot aan den westgevel, ook beuken in. pl., beuk, buik m. geheetera. ^Nprincipal, Grand n-, middelste deel van het schip,
riroote beuk. N-s latérales, zijbeuken (naast den
,grooten beuk). — Schuitvormige drinkvaas f.; —
verguld- zilveren vaas f., waarin weleer de servet
voor de tafel des konings en der koningin gelegd-ten
werden. — Moulin a n-, watermolen m. op een

vaartuig.
Néfaste, adj. [Ant.] : Jours n-s, dagen, waarop
bij de Romeinen geene rentszaken behandeld werden, vacantie- dagen m. pl. bij de geregtsh.oven; —
inz. rouwdagen, treurdagen, aan de herdenking
van eene of andere nederlaag gewijd; — ongeluksdagen (vgl FASTES). -- -1- Action n-, verboden, ongeoorloofde daad f.

Nèfle, f. [Bot.] Mispel m. Laisser mollir des
n -s sur la paille, mispelen op stroo laten rotten.
— (Loc. prov.) Je ne l'ai pas en pour des ii-s, ik
heb het voor geen ei en appel gehad: 't heeft mij
veel geld gekost. On vous donnera des n-s, dat is
geen kost voor uwen mond (tot iemand, die een te
duur of te fraai voorwerp verlangt). — (Prov.),
z. MIRIR . — Néflier, in. [Bot.] Mispelboom m.
Piéga, ni. [Bot.], z. v. a. R:tGOUIIINIER.

! égauopeau, m. (Corn.] Zeker indisch kaloendoek n.
Nébateur, in [Rist.] Geloofsverzaker, alvallige m., naam, dien de eerste christenen gaven
aan hem, die onder de pijnigingen Christus verloochende. -- Négatif, ive, adj. [Didact.] Ontkennend, eene ontkenning inhoudend of uitdruk
negatief (in tegenstelling met positif):-kend,
Mot, Terme tl-, ontkennend woord n. Proposition
n-ive, ontkennend voorstel n. — Argument n-,
Preuve n-ive, ontkennend betoog, bewijs n. —(fain.)
Cet homme est n-, 11 a lair n-, die man slaat
alles af, hij ziet er uit, alsof hij alles zal weigeren.
— Avoir voix n-ive dans une assemblée , eene
ontkennende stern, het regt van verzet tegen een
voorstel in eene vergadering hebben. — [Algèb. j

Grandeurs of Quantités n-ives, negatieve ot' ont-

kennende grootheden f. pl., zulke, die met het minusteeken (—) zijn aangedaan. — Un avoir n-,
cone negatieve bezitting, eene schuld. — [Géom.]
Lignes n-Ives, negatieve lijnen f. pl. — [Grain.]
Adverbe n-, ontkennend bijwoord n. — [Phys.]
Fluide n- of résineux, negatieve of hars-vloeistof f.,
Bene der beide vloeistoffen, uit welke de elektrische
vloeistof geacht wordt te bestaan. Electricité n-ive,
negatieve of hars-electriciteit f. Póle n-, negatieve
pool, koperpool f., het kopereinde der kolom van
Volta (in tegenstelling met de positieve of zink-pool).
Éléments n-s, negatieve elementen n. pl., de koperplaten der Voltasche kolom. — [Théol.] Commandement n-, ontkennend gebod, verbod n. — Peines
n-ives, ontkennende stro /fen, uitsluiting van belooni.ngen, eerbewijzen, enz. — Négation, f, [Didact.]
Het ontkennen, loochenen; ontkenning, loochening,
n e g á t ie f. Toute proposition contient aflirmation on n-, ieder voorstel bevat bevestiging of
ontkenning. — [ Gram. ] Ontkenningswoord n.
(non, ne, ne pas, ne point). — [Phil.] Af wézigheid eener eigenschap, voor welke een voorwerp
naar zijn' aard niet vatbaar is, n e g á t i e: tie
point voir, qui est une privation dans un homme
aveugle, est une n - dans une pierce, het niet-zien,
dat bij een blind mensch eene privatie of berooving

is, is bij eenen steen eene negatie. — Négative, f. Ontkennend voorstel n., ontkennende stelling,

ontkenning f., af keurend, verwerpend gevoelen n.,
weigering f. L'un soutenait 1'afiirmative, et l'autre
in n-, de een bevestigde, en de ander ontkende de
zaak. La n- l'emporta, de afkeurende stemmen
kregen de overhand. — Demeurer, Persister dans
la n-, bij de weigering, ontkenning blijven. — Cet
homme est fort sur la n-, deze man slaat gemeenlijk alles af. — [Gram.] Ontkenningswoord m. (door-

gauns négation). — Négativeinent, adv. Ontkennender w ij ze, met ontkenning: I1 répondit n-,
hij antwoordde met neen. -- Négativeté , f.
[Phys.] Toestand m. , waarbij een ligchaam de
verschijnsels der negatieve elektriciteit aan den
dag legt, me g a t iv i t ei t f. -- Négatoire, adj.

[Didact.] Tot ontkenning, tot weigering dienend.
Nége, f., z. NAGE.

Négeon, m. [Hort.] Soort van Champagnedruif t.
Nééinoth, m. [ Mus. anc.] , z. onder NÉGHILOTH.
Négligeabie, adj. Wal veronachtzaamd, ver

mag worden, niet mede te tellen ofte reke--warlosd
nen.—Négligé, e, adj.(en part. passé van négliger)

Verwaarloosd, veronachtzaamd, achteloos, slordig:
Éducation n-e, verwaarloosde opvoeding f. Style n-,
achtelooze stijl m. Extérieur n-, slordig uiterlijk n.
Jardin n-, verwaarloosde, slecht onderhouden tuin m.
— NEGL IGÉ, m. Ochtendkleed, morgengewaad, huis kleed n (zoowel der mannen als der vrouwen),
n é g l i g é n.: Ella était dans son n-, dans un grand
ii-, zij was in haar h.uisgewaad. geheel in huisgewaad. — [Beaux arts] Zékere bevallige achteloos
losheid, nalatigheid (in tegenstelling met het-heid,
gelikte, het angstvallig naauwkeurit e). — Négligentent, m. [Beaux arts] Opzettelijke achteloos-
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heil in behandeling. -- Négligecanineiit, adv. Op
onachtzame wijze, achteloos, onachtzaam: Réponpondre n-, met achteloosheid antwoorden. S'babilIer n-, zich slordig kleeden. -- Négligeiice, f.
Nalatigheid, verwaarloozing, onachtzaamheid, slordigheid f., verzuim n. 11 a perdu sa fortune par
sa n-, hij heeft zijn vermogen door zgne nalatigheid,
onachtzaamheid verloren. Ceci est une petite n- de
style, dat is eene kleine achteloosheid in den stijl.
La n- dans les vètements, de achteloosheid, slordigleid in de kleeding. — Ook in goeden zin, inz.
in 't meerv.: Il y a quelquefois des n-s qui oat de
la grace, er zijn soms nalatigheden, die bevallig
staan. Les graces de la n-, de bevalligheden van
't achtelooze, losse, ongelikte, ongemaniëreerde (inz.
in de schoone kunsten). — Négligent, e, adj.
Nalatig, onachtzaam, achteloos, verzuimachtig, slordig: Il est n- en tout, hij is in alles onachtzaam,
nalatig. — Ook als subst.: Un n-, Une n-e, een,
Bene onachtzame, slordige — Négliger, v. a.:
Verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen, niet
achten of tellen, laten varen , in 't vergeetboek
stellen: Vous négligez vos devoirs, gij verzuimt
uwe pli.gten. 11 néglige sa santé, hij verwaarloost
zijne gezondheid. II a négligé une bonne occasion
de faire fortune, hij heeft eene schoone gelegenheid
verzuimd, verwaarloosd, laten loopen, om fortuin
te maken. II a négligé son amitié, hij heeft zijne
vriendschap niet geacht, niet op prijs gesteld. — Nqn., iemand veronachtzamen, hem zelden bezoeken,
niet trachten hem ten vriend te houden. N- sa
femme, zijne vrouw met onverschilligheid behandeten. — [Math.] N- une quantité, eene grootheid
verwaarloozen, haar als onbeduidend in de berékeving 'weglaten. — tiEGLIGER, v. n.: 11 néglige de
voir ses arms, de faire valoir son Bien, hij verzuimt
zone vrienden te bezoeken, partij van zijne bezit
te trekken. -- SE iNÉGLIGER , v. pr. Zich-tinge
zelven verwaarloozen, geene zorg voor zich zelven
of voor zijne zaken dragen. Il étudiait autrefois
avec grand som, mais présentement it se néglige,
hij studeerde eertijds zeer vljjtzg, maar nu verwaarloost hij zich zelven, wordt hij nalatig. —
Nagelaten kunnen worden: Ce travail peut se n-.
— Elkander zelden bezoeken: Des amis qui se négligent. -- %égligible, adj. [Matth.] Te verwaar-
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charge, hij staat omtrent den aankoop van dit
ambt in onderhandeling. — [Corn.] Verhandeling,
omzetting f., verkoop in. (van wissels, schuldbrie ven), negotiéring, negotiátief. Lan-dune
lettre de change, het verhandelen van eenen wissel
— l^égocier, v. a. Onderhandelen; ver -brief.
handel drijven of zaken doen, met wis -handel,
effecten, actiën, enz. handelen; — bezorgen,-sel,
verschaffen; tot stand brengen, bewerken, bemiddel en, n e g o t i é r e n. Il est chargé de n- la paix
entre ces deux puissances, hij is belast om over
den vrede tusschen deze twee mogendheden te onderhandelen. — Les banquiers négocient des lettres
de change, de bankiers verhandelen wisselbrieven.
N- un eniprunt, eene geldleening negotiéren, gelden
verschaffen. — C'est lui qui a négocié cette affaire,
-

ce manage, leur réconcilation, hij heeft deze zaak,

dit huwelijk, hunne verzoening onderhandeld, bewerkt, tot stand gebragt. — Ook zonder voorwerp:

I1 négocie avec beaucoup d'adresse. - SE NEGO-

CIER ,

v. pr. Verhandeld, genegotiëerd worden. Il
se négocie quelque chose d'important, er wordt
iets gew'igtigs verhandeld. La paix se ne g ociait a
Vienne , er werd te Iveenen over den vrede gehandeld. — liet part. passé is ook adj.: Lettre de
change négotiée, genenofiëerde, verhandelde, omgezette wissel m. — Traité négotié, tot stand gebragt, bemiddeld verdrag; n.
Négoeil of Négueil, m., z. NIGa01L.
5 égographisme, m. Verhandeling f. over
den koophandel en de handelaars.
Négraille, f. (dénigr.) Negergespuis n.
N égral, m. [H. n .] Volksnaam van eene vlas
-vinksort.
1%ègre, adj. Zwarthuidig, tot het negerras behoorend: Peuple n-, negervolk n Race n- of éthiopique, negerras, ethiópisch ras n. Les Portugais

d'Afrique, alliés an sang éthiopien, deviennent
n-s, de met éthiopisch bloed vermengde Portugézen
in A frika worden zwarthuidig. -- [H. n ] Gílénon
n-, negeraap. Tamarin n-, grootoorige negeraap m.
(Voor beiden ook als subst. Le n-.) — Toenaam van
verscheidene zwarthuidige visschen. — NEGRE, M.
Neger, zwarte; negerslaaf m. — (fam.) Traiter
qn. comme un n-, iemand zeer hard, als een' negerslaa f behandelen. N- marron, z . ;MARRON . Nlozen (van kleine grootheden, die geen' merkbaren blanc, z, v. a. ALBINOS. - [H. ii.] Soort van
tonijn m.; — zwarte dagvlinder, moor m. — Naam
invloed op het eindantwoord kunnen hebben).
Négoce, m. Handel, koophandel, inz. handel van twee apensoorten, z. boven.
Nègrepelisse, m. Soort van katoenen stof f.
in 't groot, groothandel m. van particulieren of
bijzondere personen (van een volk, natie of staat, (naar de gelijknamige fransche stad, depart. Tarn
zegt men commerce), n e g ó t i e f. Se mettre dans et Garonne).
Négrerie, f. Negerhuis n., plaats, waar men
le n , eenen handel beginnen. I1 entend kien Ie n-,
hij verstaat den koophandel goed. 11 fait n- d'épi- de gekochte en te vervoeren negerslaven opsluit. —
eerie, hij handelt in specerijen. I1 fait n- de tout, Negerwerkplaats. — Negervereeniging f.
ld ègres-cartes, f. pl. [Minér.] Ruwe smahij handelt in alles. Le n- ne va pas comme autrefois, de koophandel gaat zoo niet meer als eertijds. ragden m. pl. van geringe waarde, welke aan de
II se fail grand n- de ces marchandises en ce negers, die in Nieuw- Granada deze edelsteenen
pays, er wordt in dit land met deze koopwaren zoeken, worden overgelaten, om ze te hunnen voor
te verknopen.
-del
groote handel gedreven. — (fig.) Cet homme fait
Négresse, f. Negerin, zwarte; negerslavin f.
un vilain n-, deze man drijft een' slechten handel,
heeft eene slechte hantéring. I1 se mêle dun dan — Ook als adj.: Esclave n-.
Négret, m. [Hort.] Soort van druif f.
n-, h ij laat zich in een' gevaarlijken handel,-gerux
N égrier, ni. en adj. m. [Mar.] Negerhaalder, sla
eene misseljke zaak in. — 1V égociabilité , I.
slavenschip, negerschip n. (Vaisseau,-venhaldrm.
[Corn.] Verhandelbaarheid, omzetbaarheid , ver
Bátimen
t n-) . — Bevelhebber m. van een slavenschip
wissels en staatspapieren).-kopbarheidf.(nzv
— Négociable, adj. Verhandelbaar, omzetbaar: (capitaine 11 - ). — NÉGRIERE , adj. f.: Littérature
Cette lettre de change nest pas n-, die wissel n-, litteratuur f., die zich met het lot der negers
laat zich niet negotiëren, omzetten, verhandelen. bézig houdt.
Négrillon, in., -ne, f. Jonge of kleine neger m.,
— Négociant, m. Koopman, .handelaar, inz.
groothandelaar m. (Het vrouwelijk négociante is negerin f., negertje, negerinnetje n. — [Minér.]
zeer zeldzaam.) — Négoeiantisme, m. Han- Zwar te, naar ijzerschuim gelijkende erts in de
delsgeesl m.. stelsel n., zienswijze f der handelaars. mijnen van Chili en Peru, n e g r i 1 lo ni. — [H. n.]
— Négotiateur, m., -trice, f. Onderhande- Soort van stekelvisch m.
Négrio of Nigrillo, m. [Hort ] Zeer zoete
laar, inz. in staatsaangelegenheden; — bemiddelaar m., bemiddelaarster f. II a eu part à cette spa arische wijndruif f
Négrite, m. et f. Negerkind n., jonge neger m.,
paix, it était du hombre des n-s, hij heeft aandeel
aan dezen vrede gehad, hij was bp 't getal der jonge negerin f. — NÉGRITE, f. [H. 11.] Insect n.,
onderhandelaars. Elle a été la n-trice de ce manage, dat de weede-plantaadjes teistert.
zij is de bemiddelaarster van dit huwelijk geweest.
Négrone, f. [Hort.] Soort van vijg f.
Xégro p ha g e, m. Aanhanger, voorstander m.
— Négociation, f. Onderhandeling f., bemiddelaarswerk n., inz. in staatszaken, n e g o t i á t i e f. van den slavenhandel. — Négrophagie, f. StelI1 a été employé dans la n- de la paix, hij is bij se l van hen, die de slavernij der negers voorstaan.
Négrophile, m. Negervriend, voorstander m.
de vredesonderhandeling gebruikt geworden. — De
zaak der onderhandeling. Il a une n- difficile entre van de afschaffing der slavernij. — Ook als adj.:
les mains, hij heeft eene moeieljke zaak te onder icrivain n-, schrijver voor de vrijheid der neger
-slaven.
te bemiddelen. — Ook van bijzondere-handel,
Négundo, nl. [Bot.] Oostindische boom, welks
zaken gebézigd: 11 est en n- pour acheter vette

NI;GTJS
bladeren den reuk en smaak van salie hebben. —
Soort van ahorn In.
Négeis, m. [Hist.] Gekroonde, titel des keizers
in Abyssinië. — Warme kruiderwijn m., uit wijn,
water, suiker, citroen en muskaatnoot (naar zijn'
uitvinder, den engelschen overste Negus).
Neige, f. Sneeuw f. De gros flocons de n-,
groote sneeuwvlokken f. pl. Eau de n-, sneeuwwater. N-s perpétuelles, altijddurende, nimmersmeltende sneeuw. Peloton de n-, sneeuwbal m. Se
battre à coups de pelotes de n-, elkander met
sneeuwballen g00%en. — ( pop.) C'est un homme
de n-, un beau docteur de n-, 't is een nietig,
verachtelijk mensch, een ellendige doctor. Habit de
n-, nietswaardig kleed n. — (Loc. prov.), z. ANTAN.
-- (poét.) La n- de ses cheveux, zijn sneeuwwit
haar n. — [Cuis.] Oeufs à la n-, sneeuw, tot
schuim geklopt eiwit. — [Bout.] Sneeuw, sneeuw suiker, fruitsneeuw f. — [Coin.] Soort van geringe geweven kant, n e i g e f. — [Chico. anc.]
N- d'antimoine, spiesglasbloemen f. pl., antimoni.esneeuw, zilverbloemen (witte, schitterende kristallen van antimonium- oxyde). — [H. n.] Oiseau de

n-, sneeuwvogel, vlasvink m. van Spitsbergen. —
Neiger, V. imp. Sneeuwen. I1 neige, neigera, het
sneeuwt, zal sneeuwen. — ( fig. et lam.) Il a neigé sur
sa tête, hij heeft een sneeuwwit hoofd. — (Prov.)
Quand it a neigé sur les montagnes, it fait Bien
trok!dans les vallées, als 't ongeluk de grooten treft,
zijn de geringe lieden reeds bezweken. -- (Loc. prov.)
Cela est vrai comme it neige, dat is zoo waar,
als tweemaal twee vijf is. — Somtijds vindt men
neiger met een subst. tot onderwerp: Avril avait
neige sur l'amandier en fleurs, April had op den
in bloesem staanden amandelboom gesneeuwd. —
Neigeux, ease, adj. Sneeuwachtig, vol sneeuw,
besneeuwd, met sneeuw bedekt; sneeuwwit. Temps
n-, sneeuwachtig weder n. Saison n-euse, sneeuw tijd m. Les cimes n-euses, Les sommets n- de
l'Apennin, de besneeuwde, met sneeuw bedekte toppen, kruinen der 4pennijnen. — La fleur n-euse
du pommier, de sneeuwwitte appelbloesem m. —
[Lapid.] Pierre n-euse, wolkige, onzuiver doorschijnende steen m. — NEIGEUSE, f. [H. n.] Sneeuw
-porselinchf.
Nellie, f. [Tech.] Werk, uitgeplozen touw n.,
hennep m. om lekkende vaten te stoppen.
Néli, m. [Bot.] In Indië de naam der ongepelde rijst f. — Rijstbolster m.
Nelma, m. [H. n.] Groote sibérrische zalm m.
Nelombo of Nelumbo, m. [Bot.] Schildvormige zeeroos f., egyptische waterlelie f.
Némate, m. [H. n.] Bladzaagwesp f. -- [Miner.]
Soort van vézelige obsidiaan m. — Nématocère,
idj., z. V. a. FILICORNE. — Nématoïde, adj.
. n.] Draadvormig. — Nématoides, m. pl.,
kématoidees, f. pl. [H. n.] Draadwormen m.
pl. in 't ingewand. — Nématopode, adj. [H. n.]
Met vezel- of draadvormige voeten. — Nématoure, adj. [H. n.] Met draadvormig achterlijf.
Néméen , ne , adj. [Ant.] Neméisch ( van
.Némea in Argolis): Jeux n-s, neméische spelen n.
pl., kampspelen der oude Grieken, die ter eere
van Zeus (Jupiter) om de drie jaren te Nemea gevierd werden. Lion n-, neméische leeuw m. (door
Hercules overwonnen). — Néméonique, m.
[Ant.] Overwinnaar m. in de nemé'ische spelen.
-- Ook als adj.: La couronne n- était de persil,
de neméische overwinnaarskroon was van petersélie.
(weefsel n.
Némertaire, adj. [Adj.] : Tissu n-, zenuw émésiennes, Nérnésies, f.1. [Ant. gr.]
.Dooden feesten n. pl. ter eere van Nemes
is of de
wraakgodin, als beschermster van den aan de dooden verschuldigden eerbied.
J émestrine, f. [H. n.] slap m. van 't geslacht
der makakoos of kuifapen. ---Levantsch tweevleugelig insect n.
Némoblastes, m. pl. [Bot.] Draadkiemen f.
pl., zulke plantenkiemen, waarbij de zaadlobben
uit de aarde komen, maar zich weldra in draad
gelijk b ij de mossen-vormigelchand,
en varenkruiden. — Némocères, m. pl. [H. n.j
Insecten n. pl. met draadvormige voelsprieten (vgl.
RRACIIOCERES). — l%émoglossate, adj. [H. n.]
Met draadvormige tong.
Némolithe, m. [Miner.] Soort van dendriet
of boomsteen, op welks oppervlakte zich afbeeldin-
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gen van boomen, struiken en boschjes vertoonen.
-- Némoptere, m. [H. n.] Woudschorpioenvlieg f. — 1 éinoral, e, adj. [H. n., Bot.] In
de wouden of bosschen levend of groe fend.
Némosome, m. [H. n. Draadkeverm., soort
van houtkever. — Nérnotele, f. [H. n.] Moeras vlieg f. — ,Némoure, adj. Met draadvormigen
staart. — NEMOURES, m. pl. Ongevleugelde insecten,
wier onderlijf in draden of vezels eindigt.
lei ems, M. (pr. nèmce), z. ICHNEUMON (en lees
daar nems in plaats van reins).
Nénies, f. pl. [Ant.] Doodenzangen, l(jkzangen m. pl., treurliederen, klaagliederen n. pl., die
bij de begrafenissen der Romeinen tot lof der af
gestorvenen door vrouwen gezongen werden; —
ook wiegeliederen, slaapzangen (naar Nénia, de
godin der lijken of de klaaggodin).
Nenni, adv. (pr. na -ni) (fain.) Neen, wel neen
— (Loc. fam.) 11 n'y a point de n-, daar valt geen
neen op te zeggen, dat is een moet, eene gedwongen
zaak, hier helpt geen tegenspraak. C'est un homme
avec qui it n'y a point de n-, 't is een jabroer;
hij laat zich tot alles gebruiken. — Sams ter ver
da gebézigd: Ferez-vous cela ? N- -da,-sterkingm
je ne le feral pas. — Ook als subst.: Un doux n-,
een liefeljk neen (dat voor ja gehouden mag
worden) .
Nénaphar, Nenufar, m. [Bot.] Waterlelie,
zeeroos, zeebloem f., plomp, n é n up it a r, n e nufar m. — [Bias.] Feuilles de n-, plompen m. pl.,
waterbladeren n. pl.
-

Néo-clhrétien, in., -ne, f. [H. rel.] Nieuw -

christen, - christin f. — Néo-christianisme, m.
Het nieuwe christendom, eene beoogde hervormin
van 't katholicismus. — Néocorat, in. [Ant. gr.
n. van tempelopziener. — Néocore, m.
Tempelwachter, tempclopziener m. — Tempelstad f.,
stad, die tempels ter eere van Rome en zone keizers
had laten bouwen. (Ook als adj. Ville n-)..- Néocorique, adj. Den tempelopziener of zijn ambt
betreffend. — Néo-cyclique, adj. [Chron.] Een'

nieuwen tijdkring openend: Fête n-, feest, dat een'
nieuwen cyclus of tijdkring opent. — Néodainodes, m. pl. [Ant. gr.] Vrijverklaarde Heloten,
als burgers beschouwde slaven, vrijgelatenen m. pl.
— l%éogale, m. [Méd.] Eerste moedermelk f. na
't kolostrum of de biest. — Néogame, m. et f.
Pas gehuwde man of vrouw. — lei éogamie, f.
Pas voltrokken echt nl., of huwelijk n. — Néographe, ni. (of als adj.: Ecrivain n-). — Nieuwschrijver m., iemand, die van de aangenomene schrijfwijze of spelling afwijkt, die eene nieuwe wil in-

voeren, n e o g r a a p h m. — Néographie, f.

Nieuwe, vreemde, afwijkende schrj fwijze f., werk n.,
verhandeling f. over eene nieuwe spelling. -- Néographique, adj. Die nieuwe spelling betreffend,
ne o rdphisch. —1Téographisme, m. Nieuw
zucht om van de aangenomen spelling-schrjveyf.,
af te wijken, neograp. hismus n. ---Néogra-

phiste, m., Z. V. a. NEOGRAPHE. — Néo-grec,
que, adj. Nieuw - grieksch: Langue n -que, nieuw grieksche taal f. — Néo-latin, e, adj. Nieuw latijn: Le francais, l'italien, l'espagnol, le por tugais, Ie valaque sant des langues n-es. — Neo-

logie, f. Taalnieuwigheid f.; het gebruik of het
vinden van nieuwe woorden; — b ij uitbreiding:
gebruik van bekende woorden in eene nieuwe beteekenis; nieuwe aanwending van veranderde uit
Nieuwigheid, nieuwigheidszucht f.-drukinge.—
— Néologique, adj. Wat tot nieuwigheden in
de taal, ook tot nieuwigheden in 't ,algemeen betrekking heeft, nieuwgevormd, n eo 1 o g i s c h. Expression n-, nieuwgevormde, nieuwgesmede uitdruk king f. Dictionnaire n-, neologisch woordenboek, opgave en verklaring der nieuwgevormde woorden. —
Néolog1quement, adv. Bij wijze van neologismus.—Néolo°isme,m. Taalnieuwigheid t. nieuwgevormd woon n., inz. een kwalijk gevormd woord,
eene onjuiste nieuwe zegswijze; zucht om nieuwe
woorden te smeden en te gebruiken, n e o 1 o gí s-

La néologie est un art, le n- en est Tabus.
— Néologiste, Néologue, m. (het eerste altijd,

m u s ti.

het tweede doorgaans in kwaden zin) Woorden smid, nieuwe- woordenmaker, iemand, die nieuwigheden in de taal brengt of zoekt te brengen, • n e o1 o o g m.

— Neonaéniaste, m. [Ant.] Fierder

van het feest der neomeníe of der nieuwe maan.
-- Neoménie, f. De dag van nieuwe maan, het
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begin eener maanmaand. — Nieuwe-maanfeest n.
1%eophobe, m. [Didact.] Vijand m. van nieuwigheden, inz. in de taal. — Néophobie, f. Nieuwigheidsvrees, vrees f. voor, afschuw m. van nieuwigheden, n e o p h o b i e f. — Néophystne, m.
Zucht f. om bekeerlingen te maken, n e op h y srn u s n. — Néopl►yte, m. et f. Nieuwbekeerde,
pasgedoopte, n e o p h i e t m. en f. — Néoplase, f.
[Minér.] Rood, oplosbaar zwavelzuur ijzer n. —
i éoplaste , m. [Minér.] Nikkel -oxyde n., —
i4iéo-platonicien , in. [Phil.] Nieuw -platonirus m., naam der mystieke theosophen der 5P eeuw,
inz. van Plotinus, Porphyrius, Jamblichius en
Proclus; ook van die der 15e eeuw, inz. van Marsilius Ficinus. — Néo-platonisme, m. Leer f.
der nieuw platónici, n eo -plat o n í s m u s n, —
l®iéorame, m. [Opt.] Nieuwzigt. vereeniging van
het panorama en het diorama, dat het binnenste
van een gebouw, eenen tempel, enz. (geen landschap
of onbeperkte ruimte) voorstelt, in welks midden
zich de aanschouwer bevindt (uitgevonden door
Allaux te Parijs, 18 7 ), n e o r á m a n.— Néothérique, adj. [Didact.] Naar den nieuwenen smaak
of trant, nieuwerwetsch, modisch, n e ot h é r i s Ch.
— 10Téothermes, m. pl. [Tech.] Warme baden n.
pl. naar een nieuw stelsel of model ingerigt. —
Néottoeryptes, m. pl. [H. n.] Insecten n. pl.,
die hunne ejeren onder den bast der planten leggen.
Nèpe, I. H. n.] Waterschorpioen m., een halfschildig insect. — Soort van adder f. op Madagaskar.
[

Népaul, m. [H. n.] , z. v. a. NAPAL.

Népenthe, f. [Bot.] Kannekenskruid n., eene
plant in lndie, welker breede bladstengels aan de
spits helder water bevatten. — Népenthès, m.
(pr. né-pèn-tèee) [Méd. any.] Smart- en droej^
beid-verdrijvende artsenij f. — Zorgverdrijvend,
opbeurend middel n.
Néper, m. (pr. —père) [Arith.] : Bátons of
Baguettes de N-, neperiaansch.e staafjes n. pl.,
net 'welker behulp inz. de vermenigvuldiging en
deeling werktuigeljk uitgevoerd worden (door den
schotschen baron Neper of Napier uitgevonden) . —
Néperien, ne, adj. Neperzaansch, door Neper
uitgevonden : Logarithmes n-s. Baguettes n-es,
neperiaansche logarithmen in. pl., staafjes n. pl.
Néphélémancie, f. [bivin.] Waarzeggery f.
uit de beschouwing der wolken. — Néphéline, f.
[Muur.] lyevelsteen , sommiet , weeke smaragd,
witte hzac2Wt m., eene steensoort, welker doorzigtige
kristallen in salpeterzuur névelig of wolkig wor(Len, n e p h e l i n e f. — Néphélion of Nephéhum, m. (pr. —ome) [Chir.] Wolkje n., nevel vlek f., kleine witte vlek op 't hoornvlies van 't
oo g ; wolkje op of in de pis; wit plekje n. op de nagels. — Néphéloiide, adj. Nevelig, wolkig, troebel.
Néphiri, m. [Minér.] Schelpmarmer n.
Néphralgie, f. [Méd.] Nier- of lendepijn f. —
Néphralgique , adj. De nierpijn betrelifl'end ,
n e p h r á 1 g is c h. — Als subst. m. et f. Lijder m.,
lijderes f. aan nierpijn. — Néphrélite, m. [Minér.]
Soort van serpentijnsteen, n e p h r e l i e t m. —
Nephrelmintique, add. [Méd.] Door wormen
in de nieren veroorzaakt, n e p h r e l m i n t i s c h.
--- Néphremphraxie, f. [Méd.] Verstopping
of te groote opgevuldheid f. der niervaten. — Néphrét!e, f. (pr. t=c) [Méd .] , z. V. a. NÉPHRITE.
-- Néphrétique, adj. [Anat. ] De nieren betreffend. — [Med.] dan nierpijn tijdend,nephrinep
t is ch. — [Pharm.] Remède n-, niermiddel,
middel tegen de steenpijnen, nephritisch middel n.
-- NEPHRETIQUE , m. [Mid.] Lijder aan nierkolijk,
aan. niergraveel. — Pharm j Middel tegen de
nierziekten, inz. tegen 't graveel. — NÉPHRETIQUE, f.
Graveel, nierkolk n. — Néphrétite, f. [Minér.]
Groene steatiet of speksteen; — soort van édele
serpentijn, n e p h r e t i e t m. — Néphrine, f.
[Chim.] , z. V. a. URÉE . — Néphrite, f. [Minér.]
Niersteen, graveelsteen, bittersteen, een blaauwachtip groene, soms groenachtig witte, halfharde, doorschjnende steen van het talkgeslacht, inz. in Egypte,
n e p h r i e t m.; ook z. v. a. NÉPHRÉTITE. — [Med.]
Nierontsteking, n ep h rit i s f. -- Néphritiqute,
,

..

adj. et subst., z. v. a. NÉPHRÉTIQUE. --- Né-

phrocatharticon of Néphrocatholicon, m.
Pharm.] Niermiddel n., middel tegen 't graveel.
--- Néphrocèle, f. [Méd.) Nierbreuk f., eigenlijk: inklemming of uitzakking f. der nieren. — Néphrographe, m. [Didact.] Nierenbeschr$jver,
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schrijver over de nieren en hare ziekten, n e p h r og r a a p h m. — Néphrographie, f. Ni.erenbeschrjvrng f. — Néphrographique, adj. Die
beschrijving betreffend, n e p h r o g r a p h is c h. —
Néphroïde, adj. [Didact.] Niervormig (réniforme). — Néphrolithe, m. [Méd_] Niersteen,
n ep h r al l t h m. — Nephrolithiase, f. [Méd.]
Steenl jden n. in de nieren, n e p h r a t i t h i a s i s f.
— Néphrolitique, adj. [Med.] Door graveel of
steen in de nieren veroorzaakt, n e p h r o l i t i s c h.
— Néphrolithotomie, f. [Chir.] Niersteensnjding f. — Néphrolithotomique, adj. Tot die
kunstbewerking behoorend , n e p h r o 11 t h o t dm i s c h. — Néphrolo gie, f. [Didact.] Nierenkunde, leer van, verhandeling f. over de nieren. —
Néphrologique, adj. De vierenleer betre fend,
n e p h r o l ó g i s c h. — IV éphrologiste, m. Nie
van de nieren en hare ziek--renk,bofa
ten, n e p h r o l o o g. — Néphrologne, m., z. v. a.
NEPHROGRAPHE . — Néphrophlegmasie , f.
[Méd.] Slijmige pisopstopping f. (ischurie muqueuse). — Néphrophlegmatique, adj. Daartoe
behoorend, nephrophlegrndtisch. — Néphroplégie, f. [Méd.] Verlamming f. der nieren.
— Néphroplégique, adj. Daartoe behoorend,
daaruit geboren, n ep hr o pl é g i s c h. — Néphropléthore, f, [Med.] Overvulling, volbloedigheid f.
der nieren. — Néphropléthorique, adj. Daaruit ontstaan, nephroplethorisch. — Ne phropyique, adj. [Méd.] Door nierettering ver
Néphropyose, f.-orzakt,nephy'isc.—
Nierettering, n ep h r op y o s is f. — 1%ephrorrhagie, f. [Méd.] Bloedvliet uit de nieren, nierbloeding t. — Néphrorrhagique, adj. De nierbloeding betreffend, nephrorrhágisch.. — Néphrospasmodique, lei éphrospastique, adj.
i_Méd.] Door nierkramp veroorzaakt. — Néphrothromboïde, adj. [Méd.] Door bloedklonters of
geronnen bloed in de nieren ontstaan, n e p h r 0th r o m bol d i se h. — Néphrotomie, f. [Chir.]
Niersteensnede, niersnede f. — Néphrotomi que,
adj. De niersnede bete -/fend, n e p h r ot ó m i s e h.
Népides, m. pl. [H. n,] Waterschorpioenen m.
pl. (nèpes).
Népotisme, m. [Polit.] Neef begunstiging f.,
invloed n., door 's pausen neven dikwijls op de
staatszaken uitgeoefend; — zucht der in hoogheid
geplaatste personen om hunne neven of verwanten,
met achterstelling van vreemden en zonder daarbij
op verdienste of geschiktheid te zien, aan voor
aanzienlijke posten te helpen, nep o--delign
tísmus n.
Neptunales, f. p 1. [Ant.] Feesten n. pl. ter
eere van Neptunus (den god der zee in de myth.),
n e p t u n d l i e n. — Neptune, [Mar.] Zeeatlas
met herleide kaarten, n ep t ü n u s m. N- oriental,
verzameling f. van zeekaarten der Oost-Indien,
zeeboek van d'Apres de Manevilette, Indische nep
Poste de N-, Neptunuspost f., mede -tunsm.—
glazen flesschen, die men-delingvabrto
bij gevreesde schipbreuken met een berigt in zee
werpt, opdat het toeval haar doe vinden of ergens
aan land sp ade. -- (poét.) De zee f.: Les Hots
émus de IN- irrité, de beroerde baren (van den
vergramden Neptunus) , de verbolgene zee. Les
champs, Les plaines, L'enmpire de N-, de zee. —
[H. n.] Bonnet de N-, z. BONNET. — Manchettes
de N-, zee-manchetten f. pl., soort van punt koralen,
die naar eene in tallooze plooien gekronkelde handlubbe gel jken. — Neptunide, m. et f. 4fstammeling m. en f. van Neptunus. — Neptunien,
ne, adj. Nepteinisch, van Neptunus afstammend,
tot Neptunus of tot de zee behoorend: Le héros
H-, Theseus. — Terrain n-, vlotbodem, door bezinking ontstane grond m. — (poél.) L'empire, Le
rivage n-, de zee f., het zeestrand. — Als subst.,
z. v. a. NEPTUNISTE. — Nepteinisme, m. [Géol.)

Onderstelling of wetenschappelijke meening f., dat
de aarde hare tegenwoordige gedaante door de
werking des waters heeft verkregen (in tegenoverstelling met het vulkanismus, dat het vuur als de
eenige oorzaak dier gedaante aangeeft, n ep t uni s m u s n. — Neptuniste, m. Aanhanger van
dat gevoelen, n ep t u n i s t m.
Nère, m. [Chron.] Tijdperk n. van zes honderd
jaren in de tijdrekening der Chaldeërs.
1Vérée, m. [Myth.] Néreus, ondergodheid der
zee, vader van 50 dochters, de nereiden geheeten.

1NtR1IDE
— (poét.) De stille, bedaarde zee. L'empire de zN-,
de zee. — Néréide, f. [Myth.] Waternimf, zeenimf f., eene der 30 dochters van Nëreus, n e r ei d e f. — [H. n.] Glimworm m., zeer kleine zeeworm, waaraan men voor een gedeelte het zoogenoemde lichten der zee toeschrj ft, zeeduizendbeen m.
Néret, m. [Hort.] Soort van biaauwe druif f.
in Languedoc.
Néreux, euse, adj., z. NAREITX.

Nerf, in. (pr. nerfe; het meerv. nerfs, pr. nèr)
[Anat.] Zenuw f., naam der dunne, witte, glinsterende, merghoudende draden of koorden van het
dierl jk ligchaam, die grootendeels uit de hersenen
of uit het ruggemerg ontsp ringen, zich van daar
naar de andere ligchaamsdeelen begeven en de werk
beweging zijn. Maladie-tuigendsvolr
de n-s, zenuwziekte f. Attaque de n-s, zenuwaanval m. Avoir les n-s irritables, een prikkelbaar,
aandoenlijk zenuwgestel hebben. Avoir les n-s talbles, zwak van zenuwen zijn. — (pop.) Pees f.
(tendon), spier f. (muscle). Se fouler un n-, zich
eene pees verrekken. Contraction des n-s, zamen trekking der spieren. — Nerf (pr. nèr) de boeuf,
bullepees f. Donner des coups de n- de boeuf à
qn., iemand bullepeesslagen geven. — (fig.) Kracht,
sterkte, vastheid, gespierdheid f.: Avoir dti n- dans
le caractêre, een vast karakter hebben. II n'y a
p oint de n- dans son discours, zijne rede is krach teloos. Cet ouvrage est plein do n-, dit werk is
vol kracht, is gespierd. Bander les n-s de son esprit, zijne geestvermogens inspannen. — (Loc. prov.)
L'argent est le n- de la guerre, geld is de ziel
van den oorlog. — [Arch.] , z. v. a. NERVURE. -[Pêche] N-s de l'épervier, treklijnen of pezen f. pl.
van het werp- of stolpnet. -- [Véner.] Teellid n.
van 't hert. — [Tech.] N-s, ribben f. pl. van den rug
eens boeks. — Nerf-férure, m. [Vétér.] Pezen klap, pezenslag, peeskwetsing f. (in ' t loopen door
't eene paard aan 't andere toegebragt) .
Nériette, f., z. v. a. ËPILOBE.

Nérinde , f. [Corn.] Soort van indisch wit

katoendoek n.

i^érion, m., z. v. a. LAURIER - ROSE.

Nérite, f. [H. n.] Halvemaanhoren in., zwem slak, n e r i e t f., een schelpdiergeslacht, waarvan
men 72 soorten heeft, onder welke dejongdragende
neriet de merkwaardigste is. — Néritite, f. Persteende zwemslak f.
Néroli, m. [Pharm.] Oranjebloesem-olie, ne

-olie, geest van neroli, eene kostbare, zeer wel--roli
riekende ethérische olie, die inz. te Ragusa en in

Zuid-Frankrijk wordt gedestilleerd.
Néron, m. Wreed vorst, dwingeland, Nero
(naar den door Zijne wreedheid beruchten romein schen keizer Nero). — Néronien, ne, adj. Neronisch: Jeux n-s, neronische spelen n. pl., soort
van letterkundige wedstrijden, door Nero ingesteld,
later door Domitiaan hersteld onder den naam van
Kapitolinische spelen (vgl. C APITOLIN) .
M. p rnn, m. [Bot.] WegeNerprun of Noir
doorn, kruisdoorn
N- des teinturiers, verwers-

--
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--- Bras, Corps n-, gesierde arm m., gespierd,
sterk ligchaa;n n. — (hij.) Style n-, ,gespierde,
krachtige, mannelijke stil m. --- [Bot.] Geribd,
met sterk uitkomende bladribben. — [Tech.] Fer
it-, vast, taai ijzer n. — Nervié, e, adj. [H. n.]
Geribd, met ribben. — Nervifolié, e, adj. [Bot.]
Met geribde bladeren. — 1\iervimoteur , m.
[Anat.] Zenuwbewégende kracht f. — Nervimotilite, f. Bewdgelijkheid f. der zenuwen. -N ervin'otion, f. Zenuwbeweging, zenuwwerkzaamheid f. — Nervin, e, adj. [Pharm.] Zenuwversterkend, goed voor de zenuwen: Un remède
n- of gebruikelijker als subst.: Un n-, een zenuwsterkend middel n. -- Nervoir, nn., ervoire, f.
[Tech.] Ribstempel m. des suikerbakkers, waarmede hij de ribben op de bladeren nabootst. —
Werktuig n. des boekbinders voor de rugribben. -I- Nervosité, f. Zenuwrijkheid ; gespierdheid,
kracht, n e r v o s i t ei t f. — Medeljdigheid f. der
zenuwen in eene ziekte. — Nervuleux, euse,
adj. [Bot.] Met uitstekende ribben. — Nervure, f.
[Tech.] Ribbing f. van een boek. — Smal bezetsel
of snoer n. op de naden van een kleed. — [Arch.]
Ribben f. pl., bogen of gedeelten van bogen, die
zich aan een gewelf vereenigen en elkander in
evenwigt houden; ribwerk n. aan andere voorwerpen. — [Bot.] Feuille à deux, trois n-s, blad n.
met twee, drie ribben. Feuille sans n-s sensibles,
ongeribd blad n.
t Nesciemment, adv. (pr. nèss-ci-a-man)
Zonder het te weten, onberaden, onvoorzigtig. —
t Nescient, e, adj. Onwetend (ignorant).
Neseio vos, (mots latins) (pr. nèss-ci-o-voss)
(eig. ik ken u ' niet; eene gemeenzame zegsw(jze om
iets te wei g eren) Dat kan niet, daarvan gebeurt
niets, dat lust mij niet: Je vous ai accordé votre
première demande; mais pour Celle-ci, n-, ik heb
uw eerste verzoek ingewilligd; maar wat dit betreft, dat kan niet, daarvan wil ik niets weten.
Nestor, m. Wijs, ervaren en eerwaardig grijs
oudste en ervarenste onder zijne geljken,-ard;
Nestor m. (naar Nestor, den wijzen en ervaren
koning van Pylos, die nog in zeer hoogen ouder
aan 't beleg van Troje een werkzaam aan -dom
nam) .
-del
1ldestorianistue, m. Leer f. van Nestorius,
431
als
ketter
bisschop van Constantinopel, die in
van zijn ambt ontzet werd, dewijl hij de maagd
Maria wel voor de moeder van den mensch Jezus,
maar niet als de moeder van God wilde erkennen.
— Nestorien, m. Aanhanger dier leer, n e s t o-

r i a a n.

NESTORIEN, NE, adj. Naar Nestor ge1 jkend (in wijsheid, welsprekendheid, in hoog eklommen jaren); tot de leer van Nestorius ehoorend, nestoriaansch.
Net, te, adj. Zuiver, schoon, rein, net, zindel k:
Les rues sopt n-tes, de straten zijn schoon, zindeljk.
Avoir les mains n-tes, schoone handen hebben. Il
faut tenir ses dents n-tes, men moet zijne tanden
zuiver houden. Cette eau n'est pas nette, dit water is niet rein, zuiver. — Cet enfant est déjà n-,
kruisdoorn (welks onrijpe bessen het bessen- of dit kind is reeds schoon: het bevuilt zich niet meer.
purgeer-kruisschijtgeel opleveren). N- cathartique,
Ce cheval est sain et n-, dat paard is gezond en
doorn (uit welks onrjpe bessen het sap- of blazen- wel, heeft geenerlei gebrek. — (fam.) Ii fit tous
groen wordt bereid) .
les plats n-s, hij at al de schotels leêg. — Zuiver,
l^Tervaison, f. [Didact.] Zenuwstelsel n. (lie- onvermengd: Ce froment, Ce sucre est n-, die
ver système nerveux). -- 1erval, e, adj. De tarw, die suiker is zuiver, onvervalscht, onverzenuwen betreffend; van de zenuwen voortkomend; mengd. -- Helder, klaar , doorsch jnend ; glad,
voor de zenuwen dienstig. Maladie n-e, zenuw- blank, onbevlekt; net, duidelijk, helder, zuiver. Ce
ziekte f. Baume n-, zenuwbalsem m. (Plur. m. vin est bien n- depuis q u'on Ia soutiré, die win
nervaux.) — Nervation, f. [Bot.] Gezamenlijke is zeer helder, klaar, sedert men hem afgetapt heeft.
ribben f. pl. van een blad. — Nerver, v. a [Tech.] — Ce diamant n'est pas n-, die diamant is niet
Met pezen voorzien of overtrekken. N- un battoir, helder. La glace de ce miroir est Bien n-, het glas
een raket met pezen overtrekken, omwinden. — N- van dien spiegel is zeer helder, schoon gepolijst,
un livre, de rugribben aan een boek maken. — Het rept blinkend. Ecriture nette, zuiver, net, duidepart. passé is ook adj.: Livre bien nervé, goed lijk schrift n. Un style n-, een zuivere schrj fstijl m.
geribd boek n. — [Bias.] Feuille de chêne n-e Cette file a la voix n -te, dit meisje heeft eene
d'or, goud geaderd eikenblad n. — Nerveux, heldere stem. Avoir la vue n-te of (pop.) Avoir
euse, adj. De zenuwen betreffend, tot de zenu- visière n-te, een goed, scherp gezigt hebben. Cette
wven behoorend, zenuwachtig; zenuwrijk; — ge
expression n'est pas n-te, deze uitdrukking is niet
krachtig. sterk, vast. Affection n-euse, ze--spierd, klaar. Cela est Clair et n-, dat is klaar en duidemuwaandoening f. Toux n-euse, zenuwachtige hoest, lijk. -- Zuiver, vr ij , schuldenvr j, onbezwaard: Ce
zenuwhoest m. Fièvre, Maiadie n-euse, zenuwkoorts, bien est n-, dit vermogen, dit goed is zuiver, zonder
-ziekte f. Etre n-, zenuwachtig zijn, zeer gevoelige, schulden,. Ses dettes payées, i1 lui reste de quitte
zeer prikkelbare zenuwen hebben. Le genre of et de n- trois cents florins, wanneer zijne schulsystème n-, het zenuwstelsel. --- Le pied est la den betaald zijn, blijft hem nog drie honderd gulpartie du cor p s la plus n-euse, de voet is van alle den vrij geld over. — Produit n-, zuivere, netto ngchaamsdeelen het r jkst aan zenuwen en spieren. opbrengst f. (na aftrek van alle kosten en uitgaven) .
--

g
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Prix n-, naaste prijs m. (die geen vermindering
meer dulden kan). Poids n-, netto of zuiver gewigt n. (na aftrek der tarra). — N- de tous frais,
vrij van alle kosten. — Helder, duidelijk, ligt te
verstaan: Pensée, Expression n-te. heldere, dui:delke 1^dachte, uitdrukking f. Avoir la conception
n-te, esprit net, een helder begrip, opgeklaard
verstand hebben. — Zuiver, zonder zwarigheid,
zonder dubbelzinnigheid , zonder bedrog. Affaire
q ui nest pas n-te , zaak , die niet zuiver is,
daar wat achter schuilt. Jamais it ne ma fait one
réponse nette, nooit heeft hij mij een bepaald,
klaar, duidelijk antwoord gegeven. Ii a 1'áme, la
conscience n-te, hij heeft een rein geweten, hij
heeft zich niets te verwijten. II a les mains n-tes
de ce qu'on lui impute, hij is onschuldig aan hetgeen men hem wijt. Je veux en avoir le coeur n-,
ik wil weten wat er van de zaak is. Un procédé
n-. eene openhartige handelwijze. Je suis n- de ce
crime, ik ben rein (onschuldig) van deze misdaad.
-- Faire maison n-te. zijn huis zuiveren, zijne
dienstboden wegjagen, van dienstboden veranderen.
Faire tapis n-, at het geld winnen, dat op tafel
ligt. — [Mar .] , z. PATENTE. - NET wordt als
subst. gebruikt in : Mettre au n- un écrit, on
thème, een geschrift, een opstel in 't net schrijven.
— Het komt ook als adv. voor in den zin van:
Eensklap s, in eens, geheel, volkomen; — (fig.) regtuit, zonder omwegen, onbewimpeld. Cela s'est cassé
n- comme un verre, dat i. eensklaps als een glas
in stukken gebroken. Je vous dis n- ce que j'en
Dense, ik zeg u ronduit, wat ik er van denk. II
me la refusé n-, hij heeft het mij regtuit geweigerd.
TOUT NET , loc. adv. Onbewimpeld, ronduit: II
lui donna le démenti tout net, hij heette het hem
ronduit liegen. — Netternent, ode. Netjes, net,
zindelijk, zuiver: I1 faut se tenir n-, men moet
zich net , zuiver houden. Un meuble n- trav aillé, een net gewerkt stuk huisraad. Tenir nun enfant, een kind rein houden. — (fig.) Duidelijk, klaar: Il s'explique n-, hij drukt zich duidelijk
uit. Ecrire n-, duidelijk, net schrijven. — Ronduit,
onbewimpeld: I1 lui a dit n- la vérité, hij heeft
hem onbewimpeld, ronduit de waarheid gezegd.
—

Ii n'y a que la mort qui termine n- tous les
chagrins, alleen de dood maakt voor goed aan alle
verdrieteljkheden een einde. — l0i etteté, f. Reinheid, zuiverheid: helderheid, blankheid; duidelijk
klaarheid f.: I1 regne one grande n- dans cette-heid,
maison, er heerscht eene groote zindel kheid, reinheid in dit huis. — La n- d'une glace, de helderheid van een' spiegel. La n- de l'écriture, de l'impression, de duidelijkheid, zuiverheid van 't schrift,
van den druk. — Avoir beaucoup de n- dans la
voix, eene zeer zuivere, heldere stem hebben. —
(fig.) La n- d'esprit, de style, d'idées, de klaarheed, helderheid van verstand, van stijl, van denk
-beldn.
I%ettotement, Nettoyage, m. Het reinigen,
schoonmaken of zuiveren: Le nettoiement des rues,
dun port, het schoonmaken, boenen der straten,
het opruimen eener haven. — Le nettocement des
grains, des terres, het zuiveren der granen (van
alle vreemde bestanddeelen); het schoonmaken der
akkers (van alle onkruid). — II est chargé du
nettoyage des rues et des places publiques, hij
is met het schoonhouden der straten en pleinen
belast. -- Nettoyer, v. a. Reinigen, schoonmaken,
zuiveren, wasschen, afwasschen; afvegen, uitve g en,
af boenen, afborstelen, enz. N- one maison, een huis
schoonmaken. N- un fusil, een geweer schoonmaken.
N- on habit, des bottes, een' rok af borstelen, laar zen poetsen. N- des verres, des assiettes, glazen,
borden a fwassehen. N- du blé, koren zuiveren. —
(/ig. et fam.) Les voleurs ont nettoyé cette maison,
de dieven hebben dat huis leêg gestoten. -- N- Ia
mer des corsaires, les chemins des voleurs, de

NETJME.

gettes, iemand braaf afrossen.

--

SE NETTOT ER,

V. pr. Zich schoonmaken, opknappen: Se n- les
dents, zijne tanden schoonmaken. Se n- avant de
sortir, zich opknappen eer men uitgaat. — Elkander schoonmaken of reinigen. — Nettoyeur, m.,
-euse, f. Schoonmaker m., schoonmaakster f. —
Nettoyuure, f. Veegsel, opgeveegd vuil n.
1`Tettrorhynque, m. [[-I. n.] Soort van groote
ingewandsworm m. b ij den mensch.
Neuble, f. [Agric.] , z. v. a CARTE
Neznf, adj. numér. (z ) Negen: N- cents chevaux, negen honderd paarden n. pl. Le chitfre n-, het
cijfer negen. — Les n- soeurs, de negen zusters,
de muzen of zanggodinnen. — Ook voor neuvième:
Lan mil kuit cent n-, het jaar duizend acht honderd negen. Charles n-, Karel de negende. —
NEUF, m. Het getal, het cijfer negen: Le produit
de n- multiplié par trois, het product van negen
vermenigvuldigd met drie. Faire on n-, deux neuf,
eene negen, twee negens zetten. — De negen in
't kaartspel: Le n- de carreaux lui est entre, hij
heeft ruiten negen gekregen. Avoir tous les neuf
dans son jeu, al de negens in zijn spel hebben. —
(lam.) Elle entre dans le n-, dans son n-, zij gaat
in de negende maand (harer zwangerschap), in hare
negende maand. — [Arith.] Preuve de n-, negenproef f.
Neuf, neuve, adj. Nieuw, pas gemaakt; nog
niet of weinig gebruikt. Habit, Chapeau n-, nieuwe
rok, hoed m. Cet habit n- est fait depuis trois
ans, deze nieuwe, nog niet gedragen rok is sedert
drie jaren gemaakt. Cet h- est encore tout n-, dit
kleed is nog weinig of niet gedragen. — (pop.)
Un habit tout battant n-, een speldernieuw, spiksplinternieuw, vonkelnicuw kleed n. -- (Loc. prov.),
z. BALAI . Faire corps n-, z . CORPS . Faire maison
neuve, schoon schil) maken, al zijne dienstboden
wegzenden en andere nemen. Cela lui arrivera
plus tot que robe neuve, dat kan hem heel ligt
weer overkomen. — (Prov.) Un vieux four est
plus aisé à chauffer qu'un n-, op oud ijs vriest
.

.

het ligt; eene oude weegschaal is gevoeliger dan
Bene nieuwe. — Bois n-, niet gevlot hout, per as
of per schuit aangevoerd hout. — Terre neuve,
nieuw ontgonnen, nieuw beploegd land n. — Chevaux n-s, versche paarden ; weinig of niet g ebruikte paarden n. pl. — Nieuw, minder oud dan
andere dingen van dezelfde soort: La vieille ville
et la ville neuve , de oude stad en de nieuwe,
nieuwere. — Nieuw, onbedreven, onervaren, onnoozel, groen. Il est tout n- en ce métier-là, hij
is nog geheel onbedreven in dit handwerk. Elle
est encore neuve aux affaires du ménage, zij is
nog onervaren in de huishoudelijke zaken. Etes-

vous encore n- dans cette vilie? zijt gij nog onbekend, vreemd, nog een nieuweling in deze stad?
Cet étudiant est encore n-, deze student is nog
groen. — (pop.) I1 est n- comme on litre, hij is
nog zoo groen als gras. — Nieuw, nog niet gezegd,
behandeld, gebruikt: Pensée, Expression neuve,
nieuwe gedachte, uitdrukking f. Sujet n- et traité
h'une manière neuve, nieuw onderwerp en op
eene nieuwe wijs behandeld. — (fam.) Voilà qui
est tout n- pour mof, dat is geheel nieuw voor
mij, daarvan had ik nog geen woord gehoord. —
NEUF , m. Het nieuwe, het pas gemaakte, het nog
niet of weinig gebruikte. Un coeur n-, een hart,
dat nog geene liefde gevoeld heeft, dat nog niet
heeft bemind. Donnez-nous du n-, geef ons van
het nieuwe. I1 y a du n- dans cette idée, er is
iets nieuws in dit denkbeeld. -- à NEUF, loc. adv.
Nieuw, als nieuw, van nieuws op (herstellen of
omwerken): Refaire on bátiment à (en) n-, tout
à n-, een gebouw op nieuw, van den grond op,
opbouwen. Blanchir des dentelles a n-, kanten
wasschen, zoo dat zij er als nieuwe uitzien. —
DE NEUF , loc. adv. In 't nieuw (gekleed): II a fait
zee van zeeroovers, de wegen van roovers zuiveren. habiller ses enfants de n-, tout de n-, hij heeft
N- la tranchée, de belégeraars uit de loopgraven zijne kinderen in 't nieuw, geheel in 't nieuw,
jagen. N- le tapis, in 't spel alles winnen. N- les laten kleeden of steken.
affaires, Ie bien d'une maison, de zaken, het ver
Neufine, m. [Cout.] Negende gedeelte n., dat
een huis in orde brengen. — N- une-mogenva eertijds de geestelijken tot bestrijdin g der begrafepensée, eene meening, gedachte klaar en duidelijk niskosten van 't nagelaten huisraad des a fgestormaken. -- [Peint.] N- on tableau, eene schilderij venen namen.
schoon maken, ophalen. N- des contours, omtrekken
Nenme, m. [Anc. mus.] Herhaling T. van het
zuiverder en naauwkeuriger maken. — (Loc. prov.) slot b ij 't kerkgezang, n e u m a n. — Naam van
N- les broes, les plats, de kannen, de schotels le- de notentekens (punten, streepjes, haakjes, enz.)
digen, veel drinken, alles opeten. N- qn. sans ver- der middeleeuwen.

NEURALGIE - NÉVROPATHOLOGIE.
Neuralgie,

f., z. NÉVRALGIE.

(negen.

-t- Neuranie, f. Het getal of de hoeveelheid
Heure, Neuve, m. [Mar.] Buis, haringbuis f.
Neurileni ne, Neurite, Neuritique, etc.,

z. NEVRI — .

I eiirobate, m. [Ant. rom.] Koordedanser. —
Nenrobatïque, f. Kunst f. des koordedansers,
het koordedansen.
Neuroide, f. [Bot.] Soort van wilde latuw f.
Neurolène, f. [Bot.] ,4merikaansch alantgewas n.
Neurographie, Neurologie, Neuroptère, Neurose, etc., z. NEVRO—.
Neurospastes, m. pl. [Ant. g r.] Door dra-

den bewogene ledepoppen, marionetten f. pl., die
men bij de Bacchusfeesten ronddroeg, n e u r ospásmata n. pl.
t Neustré, adj. et subst. m. Meubelmaker,
meubelverkooper m. Courtepointiers n-s, spreimakers, spreiverkoopers m. pl.
Neutralement, adv. Op onz(jdige wijze, onzijdig, onpartijdig, neutraal. — [Gram.] Le
verbe actif s'emploie souvent n-, het bedrijvend of
overgankelijk werkwoord wordt dikwijls als onzijdig gebruikt. -- Neutra-lisant, e, adj. Veronzi^digend, onzijdig makend, n e u t r a 1 i s é r e n d.
— Neutralisation, f. Veronzijdiging, onzijdigmaking, neutralisátie, neutraliséring:
La n- dun pays, dun navire. — Voorloopiq verdrag van neutraliteit of onzijdigheid. — [Chim.]
Verbinding van een zuur ligchaam met een alkalisch tot een middelzout, opheffing of wegneming
der bijzondere eigenschappen van twee stoffen door
hare verbinding of wederzijdsche inwerking op
elkander, neutrali.sátie f. — [Méd.] N- dun
virus, onschadelijkmalsing f., dooding eener smetstof.
-- Neutraliser, v. a. Onzijdig o fonpartjdig
maken, in den toestand der onzijdigheid verplaatsen; onwerkzaam, krachteloos, werkeloos of onschadelijk maken, neutraal maken, n e u t r a 1 i s
ren: N- les efforts, les projets, les mauvais desseins de qn., iemands pogingen, plannen krachteloos maken, verijdelen, iemands kwade voornemens
onschadelijk maken, — [Chim.] Een basisch of
alkalisch zout met een zuur, of omgekeerd, zoodanip verbinden, dat zij elkander volkomen in evenwigt houden, dat elks bijzondere eigenschappen opgeheven worden en er een middenzout, een neutraal
di,g zout ontstaat, n e u t r a l i s é r e n. —
of onzijdig
SE NEUTRALISER, v. pr. Elkander opheffen of te
niet doen; onzijdig, werkeloos gemaakt worden. —
Het part. passé is ook adj.: Projet neutralisé, werkeloos of krachteloos gemaakt ontwerp n. — Ville
n-e, voor neutraal of onzijdig verklaarde stad f. —
Acide n-, onzijdig gemaakt, geneutraliseerd zuur.
— Neutralité, f. Onzijdigheid, onpartijdigheid f.,
toestand m., waarb ij men 't met geene partij houdt,
neutraliteit f. Respecter la n- dune puissance, dune vilie, de onzijdigheid eener mogendheid, eener stad eerbiedigen. N- armée, gewapende
onzijdigheid. — Il garda la n- dans leur dispute,
hij bleef of hield zich bij hunnen twist onzijdig. —
[Chim.] 'Toestand van wederzijdsche opheffing of
tenietdoening der kenmerkende eigenschappen van
een zuur en een loogzout door hunne verbinding.
— Neutre, adj. Onzjdig, onpartijdig, geene partij
toegedaan of omhelzend, aandeelloos, n e u t r a a 1.
Etre, Rester of Demeurer n-, onz(jdig zijn, blijven. Etat, Prince n-, onzijdige Staat, vorst m.
Territoire n-, onzijdig gebied n. — Pavilion n-,
onzijdige vlag f., vlag eener onzijdige mogendheid.
Vaisseau n-, onzijdig schip n. — [Gram.] Onzldig, noch mannelijk noch vrouwelijk, van 't onzydig geslacht. Substantif n-, onzijdig zelfstandig
naamwoord n. II n'y a pas de genre n- dans la
langue francaise, de fransche taal heeft geen onzijdig geslacht. — Onzijdig, niet-overgankelijk, int ra n 5 i t i e f, subjeklief: Verbe n-, niet-overgankelijk, onzijdig werkwoord n. Verbe n- passif,
werkwoord, dat, met een onbezield wezen als onderwerp, in reflexieven vorm met lijdende beteekenis gebruikt wordt, zoo als se vendre, se cueillir,
(verkocht, geplukt worden); ook: niet-overgankeljk
werkwoord, dat in 't fransch met être wordt ver
als tomber, venir (vallen, komen). —-voegd,z
[Bot ] Fleur n-, onzijdige, geslachtlooze bloem f.,
bloem, die noch meeldraden noch stampertjes heeft.

— [H. n.] Geslachteloos: Les abeilles ouvrières
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sont n-s, de werkbijen zijn geslachteloos, zijn noch
mannetjes noch wijfjes. — [Chim.] Onzjdig, noch,
zuur noch alkalisch: Sel n-, onzijdig zout, neutraal zout, uit de verbinding van een zuur zout
(of een zuur) met een loogzout (of alkali) ontstaan,
zout, waarin het zuur en 't oxyde is geneutraliseerd of wederzijds werkeloos gemaakt. — NEU-

TRE , m. Onzijdige, onpartjdige m., hij, die geen
partij kiest: Le droit des n-s, het rept der onzidigen. — [Gram.] Onzijdig geslacht n.: Confondre
Ie n- avec Ie masculin. — [H. n.] Geslachtlooze m.:

Il y a des n-s dans certaines espèces de fourmis,
de termites. — 5 Netitrement, adv., liever NETT-

adj. [Bot.] Met
onzijdige of geslachtlooze bloemen. — 1V eutriser,
V. a. [Gram.] Niet-overgankelijk of onzijdig maken: L'usage a neutrisé ce verbe . - SE NEUTRISER, v. pr. Als niet-overgankelijk gebruikt worden:
Ce verbe se neutrise rarement. — Het part. passé
is ook adj.: Verbe neutrisé, als niet-overgankeljk
gebruikt werkwoord n.
Neuvaine, f. [Cath.] Negendaagsch gebed n.
— (poét.) La n- celeste, het hemelsch negental, de
negen muzen. (burl.) La docte n-, 't geleerde negental.
TRALEMENT. - 1%eutriflore,

l^euve, m., z. NEURE.

Neuvièrne, adj. Negende. Le n- jour du mois,
de negende dag der maand — NEUVIEME , m. Negende maand f., negende dag m. der maand; ne
gedeelte n. I1 est arrivé le n- du mois, hij-gend
is den negende der maand aangekomen. Elle est
dans son n-, zij is in hare negende maand (der
zwangerschap). Avoir un n- dans une affaire, een
negende gedeelte in eene zaak hebben . — NEUVIEME , f.
.

Negende toon m. van den grondtoon, ncna f. —

Xeuvièmemer t, adv. (en neuvième lieu) Ten
negende, in de negende plaats.
Nevers, f. [Hort.] Soort van tulp f.
Neven, m. Neef, broeders of zusters zoon.
L'oncle et ses n-x, de oom en zijne neven. Petit
of arrière n - , achterneef, zoon van neef of nicht.
z. ook MODE . — (in de ftigen stijl en poét.) Nos
n-x, onze nakomelingen. Jus q u'à nos derniers n-x,
nos arrière-n-x, tot onze laatste nakomelingen.
Névralgie, f. [Méd.] Zenuwpijn f., zenuwlijden n ., n e u r a l g í e f. (z. ook onder TIC). —
Névralgique, adj. Zenuwljdend; de zenuwpijn
betre/fend, n e u r á 1,g i s c h. — Névrartériel,
le, adj. [Anat.] Tot de zenuwen en slagaderen
behoorend. --- Névrileminatigtie, adj. '[Anat.]
Het zenuwvlies betrefend. — Névrilemnne of
Névrilèrne, m. [Anat.] Zenuwvlies n., zenuw
goed) n e u--schedf.,nuri1y'mao(de
r i 1 é m a n. — Xévrilenimite of Névrilite, f.
[Méd.] Zenuwvliesontsteking f. — I%évri[notilité, f., z. v. a. NERVI_MOTILITE. — Névrite, f.

[Méd.] Zenuwontsteking, neuritis f. — Névritique, adj. De zenuwontsteking betreffend of
daarvan afkomstig. — [Pharm.] Zenuwsterkend,
op de zenuwen werkend: Un médicament n-, of
als subst.: Un n-, een zenuwmiddel n. — Névrogarnie, f. [Méd.] Dierlijk magnetismus n. (als
zesde men: zamenparing of ineensmelting der zenuwwerkzaamheid, nl. tusschen den magnetiseur
en den lijder), n e u r o .q a r m e f. — Névrogami q ue, adj. Tot het dierlijk magnetismus behoorend, n e u r o g á m is ch. — Névrogénie, f.
[Anat.] Ontstaan n. der zenuwen, zenuwwording f. — Névrographe, m. [Didact.] Zenuwbeschrijver, n eu r' o g r a a p h. m. — Névrographie , f. Zenuwbeschrjvinq , verhandeling
over de zenuwen en hare ziekten, n e u r o g r ap hi e f. -- Névrographique, adj. Tot de zenuwbeschrijvi.ng behoorend, n eu r o g r á p h i s c h.
— Névrologie, f. Zenuwleer, zenuwkunde,
neurologie f. — Névrologique, adj. Zenuwkundig, tot de zenuwleer behoorend, n e ur o l ó g is c h. — Névrologue, m. Zenuwkenner,
neuroloog m. — Névrommme, m. [Méd.] Pijnlijk onderhuidsch gezwel in 't zenuwweefsel; — bij
anderen de naam der zenuwknoopen of ganolien.
n e u r o m a n. — Névromyélite , f. [Méd.]
Ruggemergsontsteking f. — Névroparalysie, f.
[Méd.] Zenuwverlamming f. — Nevroparalytiq no , adj. Zenuwverlammend, n e u r o p a r a1 y't i s c h. — Névropathie, f. [Méd.1 Zenuw aandoening f., z. v. a. NÉVRALGIE. -- Névropathologie, f. [Didact.] Verhandeling f. over de
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zenuwziekten. — Névrophlogose, f. [Méd.]
Zenuwontsteking f. — Névroprosopalgie,,f.

[Méd.], z. V. a. Tic douloureux. — ZVevropte-

res, m. pl. [H. n.] Pees- of netvleugeligen m. pl.,

insecten met vier doorzigtige netvormige vleugels,
gelijk de watervliegen, lentejuffers, enz., n e u r op t e r a n. pl. — l^Tévroptérologie, f. [Didact.]
Beschrijving der netvleugelige insecten. — Névroptérologique, adj. Die beschrijving betreffend, n e u r o p t e r o l ó ,g i s c h,. -- 1Tévro p térologue, m. Kenner, beschrijver van de netvleugelige insecten, n e u r op t e r o lo o g ni. — Névropyre, f. [Méd.] Zenuwkoorts f. — Névropyrique, adj. Zenuwkoortsig, n e u r o p y'r i s c h. —
Névrose, f. [Méd.] Zenuwlijden n., zenuwaan-

doening, zenuwkwaal f. in 't algemeen, n e u r ós i s f. -- Névrosigne, adj. Zenuwljdend, de
zenuwkwalen betreffend, n e u r o s i s c h. — Névrosquelette, m. [Ant.] Gezamenlijke beendere
pl., die de centrale deelen van 't zenuwstelsel omgeven. — Névrosthénie, f. [Méd.] Te
groote zenuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoogde
zenuwkracht, overmatige zenuwprikkel m., n e ur o s t h e n i e f. — Névrotique, adj. et subst.
n

[Pharm.] , z. v. a. N L<VRITIQUE . — Névrotome, M.

venster steken, uit het raam kijken. Les ennemis
n'osèrent montrer le n-, de vijanden durfden hun
Bezigt niet vertoonen. Regarder qn. sous le n-,
iemand onder de oogen zien. Fermer a qn. la porte

au n-, iemand de deur voor den neus toesluiten.
I1 lui a soutenu cela á son n-, hij heeft hem dat
in zijn aanjezigt staande gehouden. 11 1'a fait it
mon n-, hij heeft het voor mine oogen gedaan.
Danner sur le n- a qn., iemand wat op zin gezigt

geven; iemand eene of andere vernédering aandoen. Rire au n- de (à) qn., iemand in 't gezigt
uitlagchen. — (fam.) Neus, reuk m. Avoir bon n-,
Avoir le n- fin, een' goeden neus, een' lijnen reuk
hebben; (fig.) veel doorzigt of schranderheid hebben.
Les lévriers n'ont point de n-, de windhonden
hebben geen' scherpen neus. — Chien de haut n-,
goede speurhond m. Ce Chien a le n- dur, die hond
heeft een' slechten neus, blijft niet op 't spoor. —
[Bot.] N- coupé of Pistachier sauvage, klapper
[I1.. n.] Visch van 't haaijenge--notebm.—
slacht; — z. v. a. NASE. — [Man.] Porter le nau vent, den neus in den wind steken, den kop
hoog opligten; — (van menschen gebézigd): eene hooge
borst zetten. --- [Mar.] Voorboeg, neus m. Ce bátiment est trop sur le n-, dat schip ligt te veel in
den neus, is te zwaar van voren beladen. — [Tech.]
Neus van eene dakpan; neus van een' blaasbalg.
— N- de busque, neus aan de geweerkolfkromming.
Ni, conj. Noch, I1 West ni bon ni mauvais, h#

[Anat.] Mes n. ter zenuwontleding. — Zenuwontleder, n e u r o to o m. — Névrotomie, f. Zenuwontleding, ontleedkundige bereiding der zenuwen; kunstmatige doorsnijding eener zenuw, n e ur o t o m i e f. — 1%évrotomique, adj. Daartoe is noch goed noch kwaad. Ni lui ni son frère ni
moi le ferons, noch hij noch zijn broeder noch ik
behoorend, n e u r o t ó m i s c h.
Newtonianisme, m. (pr. niou—) [Phys.] zullen het doen. Ni 1'un ni l'autre na fait son
Stelsel n., leer f. van Newton omtrent (le beweging devoir, noch de eene noch de andere heeft zijnen
der hemelligchamen, de algemeene zwaartekracht, pligt gedaan. I1 ne le fera pas, ni moi non plus,
enz., n e i' t o n i a n i s m u s n. - Newtonien, hij zal het niet doen, en ik even min. Ni plus ni
ne, adj. Newtoniaansch, van Newton, Newton of neoins, niet meer noch minder, juist of even zoo veel.
Niable, adj. Ontkenbaar, loochenbaar, wat ontzijn stelsel betreffend. — Als subst. m. Newtoniaan,
aanhanger, voorstander van Newtons stelsel. — kend of geloochend kan worden.
Mais, e, adj. [Faut.] Oiseau n-, nestvogel m.,
1%ewtoniser, V. a. [Didact.] !Vlet Newtons stelvogel, die nog in 't nest ligt. — (fig.) Onnoozel,
set in overeenstemming brengen.
Nez, m. Neus m. Le n- de l'homme, du che- eenvoudig, zonder ondervinding, onervaren, sim
sulachtig. Un garcon n-, een onnoozele jongen.-pel,
val, du Chien, de neus van den mensch, van het
paard, van den hond. Le bout, Le dos, Les alles, Il a lair n-, h ij heet een onnoozel, dom uitzigt.
La cloison du nez, de tip of punt, de rug, de 11 m'a dit cela dun ton n-, hij heeft mij dit op
vleugels of zijden, het tusschen- of middelschot van een' onnoozelen toon gezegd. I1 a fait une démarden neus. — z. AQUILIN, BOURGEONNÉ, CAMARD, che fort n-e, hij heeft een' zeer dommen stap gedaan . — NIAIS , m-, -E, f. Onnoozel, eenvoudig
CAMUS, ÉPATÉ, EVASÉ . — Parler, Chanter du n-,
door den neus spreken, zin en. Saigner du n-, uit mensch n., onnoo iele bloed m., onervarene m. en f.;
den neus bloeden; (fig. et fam.) lafhartig zijn, ge- onnoozele vrouw f. of meisje n., onnoozele duif f.
brek aan moed hebben. — (Loc. fig., fam. et prov.) C'est un n-, 't is een onnoozel mensch. I1 fait, Il
I1 ne volt pas plus loin que son n-, hij ziet niet contrefait Ie n-, hij houdt zich dom, onnoozel. —
verder dan zijn neus lang is, hij heeft geen door- (Loc. prov.) 11 est de ces n- de Sologne qui ne
zigt. Mener qn. par le n-, iemand bij den neus se trompent qu'á leur profit, hij is een van diegeleiden, met hem doen wat men wil. Deter qc au nen, welke zich tot hun voordeel onnoozel aansteln- de qn., iemand iets onder den neus wr ven, len. — Niaisement, adv. Op eenvoudige, onverwijten. Mettre ou fourrer son n- partout, Met- noozele, domme wijze, als een onnoozele bloed. —
tre le n- ou Ion na que faire, z. FOURRER; z. ook 1%iaiserie, f. Onnoozelheid, zotheid, eenvoudigBRIBER, BUFFLE, CASSER, ENCENSOIR, FRIANDISE, h eid, kinderachti g heid, beuzeling f.; domme, streek m.,
MENER, 1%IETTRE, MOUTARDE . — I1 ne commence zotte kuur f. lie nous amusons pointa des n-s,
qua mettre son n- dans les livres, hij begint eerst laten we ons niet met zotheden, beuzelingen opte studéren. Avoir toujours le n- sur qc., altijd houden. 11 ne dit que des n-s, hij zegt niets dan
met iets bézig zijn. Ii espérait faire une grande kinderachtigheden. I1 est dune grande n-, hij is
fortune, mais it a donné du n- en terre, hij hoopte hoo g st onnoozel. (in Abyssinië.
Nibile, m. Soort van zakpijp f. of doedelzak m.
een groot fortuin te maken, maar 't is hem mis
Nicairel, m., z. NACAiRE.
Tirer les vers du n- a qn., iemand uithoo--lukt.
Nicaise, m. (pop.) Eenvoudig, ligtgeloovig en
ren. Cela parait comme le n- au visage, dat is
zonneklaar. Je n'ai pas le n- tourné vers sela, onnoozel jong mensch, botterik m.
Nicandre, f. [Bot.] Soort van mandragóre f.
daar heb ik geen' zin in, daar staat m# de neus
niet na (naar) . I1 donna du n- en terre, hij viel met of aluinwortel m.
Nicané, m. [Com.] Fransch katoen n. voor
den neus voorover. On lui a fait un pied de n-,
men heeft hem een' langen neus gegeven, regt be- den uitvoer naar Afrika.
Niecoleux, adj. m. [Chem.]: Suroxyde n-,
schaamd gemaakt. Avoir toujours qn. sur le n-,
iemand altijd op den hals hebben. Il a le n- long, nikkel-over-oxyde n. -- Nieeoligtte, adj. m.
hij ziet ver vooruit. Ce nest p as pour votre n-, [Cbim.] : Oxyde n-, nikkel-oxyde n.
Niecolo. m. [Minér.] Soort van onyx-agaat m.
Cela vous passera loin du n-, dat gaat uwen neus
t Nice, adj. Eenvoudig, onnoozel. — Promesse
voorbij, daar zult ge niet aan ruiken. Beau n- à
p orter lunettes, een mooije neus om te brillen (als n-, eenvoudige belofte f. (zonder pand of zekerheid).
Nieée, f. [Hort.] Soort van tulp, n ic é a f.
bespotting van iemand met een' grooten neus). Vo
f Niceinent, adv. Op eenvoudige, argelooze,
gij zegt de waarheid niet, gij liegt.-trenbal,
schroomvallige
wijze. — -( Niceté, f. Eenvoudig
Regarder qui a le plus beau n-, loopen rondslenongekunsteldheid, argeloosheid f.-heid,onzl;
deren of lanterfanten. Prendre son n- pour ses
Nicette, f. Onnoozel, schuchter meisje n.
fessen, zich lomp vergissen, een' grooten bok schieNiche, f. [Arch.] Nis, schelpvormige uitholling
ten. — (Prov.) Qui coupe son n- dégarnit son
visage. wie zijn' neus schendt, schendt zijn aange- of indieping f. in de dikte van eersen muur, om er
zigt. Jamais grand n- ne gáta beau visage, een eene kagchel, een beeld of iets anders in te , plaatgoede gevel versiert een huis. z. ook MMORVEUX. — sen. N- d'autel, altaarnis. N- peinte, blinde nis.
(fam.) Neus, voor 't geheele gelaat of hoofd geno- — (Loc. prov.) I1 est placé comme un saint dans
men. Mettre le n- a la fenêtre, den neus uit het la n-, hij is geplaatst, hij zit als een heilige in zijne
.
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nis, hij zit zeer wel. — Indieping, kleine afgezonderde ruimte in eene kamer, om daarin een bed te
plaatsen, alkoof f.; ook eene soortgelijke afgezonderde plaats in een' tuin. -- [Cath.] Kleine troon nl.
tot tentoonstelling van 't Hoogwaardige. -- Klein
draagbaar meubel n., als slaapplaats voor eene kat
of een' kamerhond. — NICHE, f. (bij verbastering
voor nique) Streek, trek m., pots f., die men iemand
speelt. Faire une n- a qn., iemand eenen streek
spelen, eene poets bakken. Ces n-s-là ne me plalsent point, deze streken, poetsen behagen mij niet.
Niché, e, adj. (en part. passé van niche•):
Oiseaux n-s, genestelde vogels m. pl.. — [Bot.]
Semences n-es, zaden n. pl., die als eijeren in een
nest geplaatst zijn. — Homme n- dans un coin, in
een' hoek geplaatste man. — Niehée, f. Nestvol,
nest, broedsel n. jonge vogels: I1 a pris la mère et
la n-, hij heeft de oude (het wi/je) niet al de jongen weggenomen. La n- était de cinq petits oiseaux,
er waren vijf jonge vogels in het nest. -- (bij uit
Une n- de souris, d'insectes, de ser -breidng):
een nestvol muizen, insecten, slangen. —-pents,
(fam.) Une n- de voleurs, een dievennest. Il a
chassé tante la n-, hij heeft het gansche gebroed
weggejaagd. — Nieher, V. n. Nestelen, een nest
maken. Les hirondelies nichent aux fenêtres et
dans les écuries, de zwaluwen nestelen, maken
hare nesten aan de vensters en in de stallen. —
NICHER, v. a. (fain. et iron.) Op eene plaats nederzetten, vestigen. Qui vous a niché en eet endroit ?
wie heeft u op deze plaats neirgezet, gebragt ? hoe
komt gij hier? — Sr NIGHER, v. pr. Zich nestelen,
zich plaatsen; zich verbergen: Vous vous etes niché
biers haul, gij hebt u zeer hoog genesteld, gij hebt
Bene hooge verdieping tot woning. — I1 se nicha
dans une armoire, lijf school in eene kast weg. —
Ou l'orgueil va-t-it se n-! waar wordt er al geen
hoogmoed gevonden! waar zit de hoogmoed al niet!
— Nichet, nl. Nestei n., ei, dat men in een nest
legt, opdat de kippen er eijeren zouden bij leggen.
-- Nicheur, m., -euse, f. Vogel m., die een
nest maakt. -- Nichoir, in. Broeikooi f.
Nickel, m. [Minér.] Nikkel n., een graauwachtiq zilverwit, sterk blinkend metaal, dat zoowel
koud als warm smeedbaar is, zich tot draden trekken en tot blik pletten laat. magnetisch en hoogst
moeijelijk smeltbaar is. — Nickelé, e, I%iekelifère, adj. [Minér.] Nikkel bevattend. — Niekeline, m. [Minér.] Verbinding van nikkel en
arsenik. — Niekolane, m. rMinér.] Metaal, dat
doorgaans het nikkel vergezelt, n i k k o l á n u m n.
Nieoderne, m. (pop.) Botterik, groote domoor,
zeer onnoozel mensch m.
Nieolaïsme, m. [H. rel.] Leer n., door Nikolaas, een' der 7 diakenen van Jeruzalem, in de
le eeuw gepredikt, welke leer het huwelijk der
priesters en, naar men wil, de gemeenschap der
vrouwen toestond, n i c o 1 a ï s m u s n. — Nico
m. Aanhanger dier leer, n i c o l a ï e t ni. -laite,
t Nicoré, e, adj. Onnoozel, eenvoudig. — Als
subst., vooral in 't vrouwelijk: Une n-e, een onnoozel meisje n.
Nicoteux, m. pl. [Tech.] Vierendeels-dakpannen f. pl., voor de vakken tusschen de balken n.
Nicotiane, f. [Bot.] Vroegere naam van de labaksplant f., tabak m. (naar den Franschman
Nicot, die in de 16e eeuw dit gewas het eerst uit
Portugal, waar het toen uit Amerika door Spanjaarden en Portugézen was overgevoerd, naar
Frankrijk medebragt), n ie o t n f. -- Nico
f. pl. Tabaksplanten, tabakssoorten f. pl.-tianées,
— Nicotianine, f. [Chim.] gast en vlugtig bestanddeel n. in den tabak, waaraan deze zijn' eigen
geur ontleent, n i c o Li a ni n e f. — Ni--ardigen
cotine, f. [Chim.] Vloeibaar, scherp en vlugtig
alkaloïde in den tabak, een zeer krachtig vergift,
nicotine f. — Nicotique, adj. [Chim.]: Set
n-, zout, waarvan de nicotine de basis is, n i c ot s c h zout n.
(ver m.
Nierophore, m. [H. n.] Doodgraver, lijkkeI0lictation, f. [Méd.] Het blikkeren met de
oogen, eene onwillekeurige krampachtige beweging
der oogleden, n i c t á t i e f. — Nieter, V. n.
[Vétér.] Blikkeren met de oogen (bij paarden). —
Nietitant, adj. [Anat.] : Paupière n-e, blikkerend

ia a

ooglid n.
Nid, in. Vogelnest n. N- de moineau, de corneille, de pie, musschen-, kraaijen-, eksternest n.
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.-- Le n- des oiseaux de proie est appelé aire, het
nest der roofvogels noemt men afire.- — Bij uit breiding: N- de fourmis, de termites, de guepes,
N- de lapins , d'écureuils , mieren-, termieten-,

wespennest, hazen -, eekhorennest. — ( fig. et fain.)
Il ne sort point de son n-, hij komt niet uit zijn
nest, uit zijn huis; ook: men vindt hem altijd te
bed. Pondre au n- d'autrui, eens anders vrouw
beslapen. I1 a trouvé un bon n-, hij heeft een goed
nest, een goed t'huiskomen gevonden, hij is goed
bezorgd. 'est un n- à rats, un vrai n- à rats,
't is een rattennest, een waar rattennest (van een
slecht huisje, bekrompen kamertje). — (Loc. prov.)
Prendre la pie au n -, zijn oogmerk bereiken, eene
gunstige gelegenheid vinden, datgeen vinden, wat
men zoekt. On na plus trouvé que le n-, men is
te laat gekomen (om hem te vatten), de vogel was
reeds gevlogen. I1 croit avoir trouvé la pie au n-,
hij meent den aap gevonden, eene goede ontdekking
gedaan te hebben. Cela s'en va á n- de ellen, die
zaak loopt verkeerd uit. — (Prov.) Petit à petit
l'oiseau fait son n-, dong, aanhoudenden arbeid
slaagt men allengs in zijn oogmerk, Rome is niet
op éénen dag gebouwd. A chaque oiseau son nest beau, elke vogel vindt behagen in zijn nest,
ieder vindt zijne woning de mooiste. -- [Bot.] Nd'oiseau, vogelnest, eene soort van standelkruid,
dat aan den voet der denneboomen wast. -1- de
fourmis, mierennest, een klouterstruik van Cayenne. — [Mil.] N -s d'hirondelle , tamboersnesten,
nesten, soort van epauletten. — N- de pie, eksternest n. , gedekte plaats in een veroverd werk,
waaruit de belégeraars veilig kunnen schieten. —
N-s de Tonkin, Tonkins- nesten, eetbare indische
vogelnestjes (van. de salangáne of indische zwaluw).
— Nidilication, f. [Didact.] Het nestbouwen
der vogels.
Nidoreux, esse, adj. [Méd.] Naar gebraden
vet 0/' naar vuile eijeren riekend of smakend, rottig, bedorven.
Nidulaire, i. [Bot.] Nestzwam n. — Nidulant, e, adj. Een nest makend. — Nidulé, e,
adj. [Bot.] Als eijeren in een nest gelegen (van
zaden) .
Nié, e, adj. (en part. passé van nier): Fait n-,
Vérité n-e, ontkend feit n., geloochende waarheid f.
Niece, f. Nicht f., broeders- of zusters-dochter.
— Petite n-, achternicht f., dochter van neef of
nicht. z. ook MODE.
Nielle, f. [Bot.] Korianderzaad n., veldkomijn m. N- des blés, Fausse n-, N- bétarde, gemeene bolderik, fluweelachtige roode korenbloem f.

N- des champs, N-sauvage of Bàtarde, Poivrette,
commune, veldkomijn vn. N- romaine of des jardins; N- cultivée of domestique, tamme of room-

sche zwarte komijn m., veldnigelle f., narduszaad n.
N- de Candie of du Levant, z. v. a. NIGELLE. [Agric.] Honigdauw, brand m. in 't koren. —
[Tecll.] Metaalplaat f., waarop eene teekening is
gegraveerd, welker groeven met metaalzwartsel zijn
gevuld; hol sieraad op goudwerk gegraveerd en in
de groeven met zwart emailleersel gevuld, n i ë l l o n.
— Kim f. van een vat. — Nieller, v. a. [Tech.]
In metaal gravéren en niet zmart emailleersel vullen, niellos maken, n i e l l é r e n (eene door florentjn
sche goudwerkers uitgevonden kunst). — [Agric.]
Door honigdauw bederven. — SE NIELLER, v. pr.
Door honigdauw aangetast, bedorven worden.
Les bles se niellent. — Het part. passé is ook adj.:
Bies niellés, door honigdauw aangetast, brandig
koren n. -- Tabatière n-e, geniëlleerde snul fdoos f.
— Nieileur, ni. Vervaardiger van niëllo-werk,
niëlleerder m. — Niellure, f. Kunst van niëlléren; geniëlleerd werk n.
Nier, v. a. Ontkennen, loochenen: N- une verité, an fait, eene waarheid, een feit ontkennen.
Je nie qu'il nit raison, ik ontken, dat hij gelijk
heeft. N- une lette, un dépót, eene schuld, een
toevertrouwd pand loochenen, ontkennen. — [Log.]
N. une conséquence, une proposition, eeneevolgtrekking, een voorstel ontkennen, het niet daarmede eens zijn. — Ook zonder voorwerp: Vous
af irmez, et moi je nie, gij bevestigt, en ik ontken.
— SE NIER, v. pr. Ontkend, geloochend worden:

C'est lá une chose qui se nie facilement.
Nife, f. [Tech.] Bovenste oppervlakte f. eener

leischicht.

Nigaud, e, adj. (fam.) Onnoozel en dom, lomp:
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NIGAUDER

--

NITRURE.

Homme n-, Femme n-e, of als subsi. N-, N-e,
Nindzing, Ninzin, m., z. v. a. GENSING.
botterik m., uilskuiken n., onnoozele bloed m.,
Ningas, m. (pr. —gace) [H. n.] Soort van
zottin f. -- NIGAUD , m. {H. n.] Kleine zee- of indische zandvloo f.

waterraaf f. — N igauder, v. n. Zich met beu
ophouden, beuzelwerk verrigten; domme-zeling
streken begaan. — Nigauderie, f. Zotternij f.,
beuzelwerk n.; laffe praat, domme streek m.
Nigauteaux, In.

pl., z. NICOTEUX.

1%Tigelie, f., weleer z. v. a. NIELLE. — [Bot.]
Juffertje in 't groen n., ni g é l l a f.
Ni greseent, c, add. Naar 't zwart zweemend,
zwartachtig, graauwzwart.
Nigrette, f. [H. n.] (pop.) Meerl f. (merle).
Nigrica, m. [Minér.],

z. v. a. AMPELITE.

Nigricaule, adj. [Bot.] Met zwarten of zwart
stengel. — Nigricolle, adj. [H. n.]-achligen
Zwarthalzig. — Nigricorne, adj. [H. n.] Met
zwarte voelsprieten. — N igrierure, adj. [H. u.]
Met zwarte schenkels of dijen.
NigrillO, m., z. NEGRIO.

Nigrin, m. [Minér.] IJzerhoudend titaniumerts m. — Ni grine, f. IJzer-titaan n., zwarte
granaat, een gekristalliseerde titanium-erts m.;
zwart bergglas n., rooktopaas m.
Nigripenne, adj. [H. n.] Met zwarte vleugels
of vleugeldeksels. — Nigrirostre, adj. [H. n.]
Met zwarten snavel. — Nigris p^erme, adj. [Bot. j
Met zwarte zaadkorrels. — Nigritarse, add.
[H. n.] Met zwarte zoetwortels. — Ni grithorax, adj. Met zwarte borst; met zwart borst
Nigriventre, adj. Met zwarten buik.-schild.—
Nigroil, m. [H. n.] Zwartoog, zeebrasem m.,
met eene zwarte vlek op den staart.
Nigromancie, f. [Divin.] Schatgraverjj f., de
gewaande kunst (fl in de aarde ,verborgen voor-

werpen te vinden;

—

z. v. a.

NECROMANCIE. —

Nigromancien, m., -ne, f. Schatgraver in.,
schatgraafster f. — Als adj.: De schatgraverij betreffend; z. ook NECROMANCIEN.
lei iguedouille, [n. (pop ), z. V. a. SOT, NAIS.
Nihil- album of 1\Íi1-album (pr. —home), m.
[Chim. anc ] Wit niets n., zinkbloemen, witte ligte
vlekken f. pl. van zink-oxyde. — [Pharm. anc.]
Rattekeutels f. pl.
Nihilisme, m. [Phil.]
—

Nielheid f., het niet, het niet-zijn; — het niets-geboven; leer f. der vernietiging, n i h i li s m u s n.
— Nihiliste, m. et f. Nietsgeloovende m. et f.;
-- nietsdoener m., nietsdoenster f.. tot niets deugend of bruikbaar lid n. der maatschappij, n i h i1 i s t m. — Ook als adj.: Ecrivain n-, aan niets
geloovend schrijver m. — I ihilité, f. Nietig
volslagen gebrek n. aan waarde; het niet--heidf.,
zijn, nihiliteit f.
Nil, m. [Métrol.] Nil m., te Surote en elders
in Indië eene som van 100 padans of 100000 millioen ropijen (ongeveer = 120 millioen guldens).
Nil-gaut, m. [H. n.] Nyl-gau m., een gazélachtig dier in 't binnenst van Indië, met den hals
en kop van een hert, de horens en staart van een'
os (ook boeuf gris du Mogol g eheeten) .
Niliaque, adj. Den Nijl (rivier van Egypte)
betref/'end. — Niligène, adj. flan de Nijl-oevers
geboren: [Myth.] La genisse n- ne, Isis.
Villas, m. (pr. —lace) [Com.] Oost-indische
,n chiné sche stof van boombast met zijde, n i l a s n.
Ville, f. [Bias.] , z. CROIX NILLÉE.

—

[Agric.]

Rond uitspruitseltje n. aan het hout van den bloeilenden wijnstok. — [Hort.] Rij palm, als sieraad
Dm een bloembed. — [Tech.] Langwerpig wieltje n.
om darmen te tweernen. z ook ANILLE . — Ni11é,
e, adj. [Bias.]: Croix n-e, gescheiden ankerkruis n.
.

E.
Nilogène, adj., z. v. a. NILIGEN

—

Nilo-

mètrre, m. Nylmeter in., paal of zuil tot meting
der overstroomingen van den Nijl (Egypte's hoofdrivier) n i l o m e t e r In. — l^ ilométrie, f. Nijlmeetkunde, Nijlmeting f. — Nilometrique, f.
Den Nijlmeter of de Nijlmeting betreffend, nil om é t r i s c h. — I1 iloscope, m., z. NILOMETRE.
— Nilotique, adj. [H. n.] In den Nijl levend.
Nirnbe, m. Lichtkrans, straalkring om 't hoofd
van de afbeelding der heiligen (in dezen zin zegt
men doorgaans auréole); ook om het hoofd van
sommige keizers op oude munten, n i m b u s m. —
(fig.) Luister, glans m., dien uitstekende personen
aan hunne verdiensten schijnen te ontleenen.
Ninibo, m. [Bot.] MMalabarsche boom m., uit
welks olijfachtige vrucht eene olie wordt geperst,
die men voor zenuwsterkend houdt, n i m b o m.

Ninos, m. (pr. --voce) [H. n.] Peruaansche b# f.
Ninsi, Ninzin, Nisan, m. of Nisanne, f.
Ninsing, ninst- of ninsiwortel m., een voortre f
feljk chineesch gewas, dat om zijne geneeskracht
beroemd is en naar den suikerwortel gelikt.
Niobé, f. [H. I► .] Naam van een' vlinder, n i o b é f.
1%iole, f. (woord der schooljongens) Stoot, stomp,
opstopper m.
Niort, m. (Proc.): Prendre Ie cbemin de 1V*-,
heeten liegen (waarmede men beschuldigd wordt),
liegen.
Nippe, f., doorgaans Nippes, f. p 1. Vrouwentooi, vrouwenopschik m., versierselen n. pl.,
modewaren, snuisterijen f. pl., kleinooden n. pl. —
(fig. et fam.) Il en a eu de bonnes n-s, hij heeft
er goed voordeel, een' vetten buit bij behaald. -Nipper, v. a. Met modetooi, met voorwerpen van
opschik voorzien of uitdossen. — SE NIPPER , v. pr.
Zich van opschik voorzien; — zich allerlei fraais
aanschaffen. — Het part. passé is ook adj.: Femme Bien n-e, goed van modetooi of opschik voorziene, netjes gekleede, goed bemeubelde vrouw.
Nippis, m. [Coln.] Philippfjnsch doek m. van
banaan- en bloemrietvezels .
Nique, f. (fam.) Minachtend of bespottend teeken n. (alleen gebezigd in): Faire la n- à qn., a
qc., den neus voor iemand, voor iets ophalen,
iemand of iets verachten. — (Prov.) Les malades
en ique font an médecin la n-, de geneesheeren
zijn onvermogend om zékere lijders, wier namen
op ique uitgaan (asthinatiques, paralytiques, pul
te genezen. — [H. n.],-moniques,hydrp tc.)

z. v. a. NINGAS.

-f Niquedouille, m. (fans.) Domkop, zotskap m.
Niquée (La gloire de), (plais.) Builengemeene praal, pracht of staalsie f. (naar Niquee,
heldin in den roman Amadis de Gaule).
1lyiquer, v. n. [Jeu] Bij den eersten worp winnen of de vereischte oogen werpen.
1 Nigaet, in. Beuzeling, kleinigheid f. ; —
spottend gebaar n.
- -

Nisan, m., Nisanne, f., z. NINSI.

Nise, f., z. v. a. NIFE.

Nison, m. [H. n.] Zeevogel m. van 't geslacht
der

arenden.

Nissole, f. [Bot.] Soort van wikke f. (gesse).
S Nitée, f., z. v. a NICHÉE.
Niteseent, e, adj. Blinkend; glanzig wordend.
.

— Niticolle,

adj. [H. n.] Met glanzigen hals. —

Nitidiflore, adj. [Bot.] Met glanzige bloemen.
— Nitidifolié, e, adj. [H. n.] Met glanzige

bladeren.

Nitidule, f. [H. n.] Glanskever, aaskever m.
Nitouehe, f. (zamentrekking van n'y touche)
(fam.) C'est une sainte n-, 't is eene schijnheilige,
eene féinelaarster, huichelaarster. Faire la sainte
n-, de schijnheilige. de preutsche spelen.
Nitraire, f. [Bot.] Salpéterstruik m. — Ni
adj. [Chin.]: Acide n-, naam van-tranilque,
t indigo -zuur bij Berzelius. — Nitratation, f.
Omzetting f. in salpeter. — Nitrate, in. [Chico.]
Salpeterzuur zout n. N- de potasse (in mineralogische taal Potasse nitratée), salpeterzure potasch f. — Nitre, f. [Chico.] Salpeter n. — Ni
adj. Salpeterachtig. — [Chico.]-treux,as
Acide n-, salpeterig zuur. Gaz n-, salpeterig gas n.
— Nitriate, m. [Chico.] Salpeterzure potasch f.
— Nitrière, f. Salpetergroeve f. — Nitrifieation, f. Vorming f. van salpeter of salpeterzure
zouten. — Nitrifler (se), V. pr. Tot salpeter
overgaan, salpeter worden. — Nitrigène, m.
[Chico.] , z. v. a. NITROGÈNE.

—

• Nitrigae, adj.

[Chim.] : Acide n-, salpeterzuur, sterkwater n. —
Nitrite, ni. [Chico.] Salpeterigzuur zout n. —

Nitrogène, m. [Chim.] Een der namen van de
stikstof (azote) . — Ook als adj.: Gaz nitrogène,

stiksloflucht n. — Nitromètre, m. [PhSs.]
Werktuig n. om de salpeters van den handel
te beproeven, salpetermeter, n i t r o m e te r m. —
Nitromuriate, m. [Chim.] Saipeterzoutzuur
zout n. — Nitro-inuriatique, adj. [Chico.]
Acide n- (nu acide hydrochloro-nitrique), salpeterzoutzuur, koningswater n. (eau regale) — Nïtrosité, f. [Didact.] Salpeterachti g heid f. —
Nitrure, m. [Chim.] Salpeterverbinding f. (azo:

NIVAL

°-

ture). N- d'hydrogène, z. v. a. AMMONIAQUE. Nde carbone, z. V. a. CYANOGÈNE.
1%iival, e, Nivéal, e, adj. [Bot.] Des win-

ters bloeijend.
Niveau, m. Waterpas, werktuig om te onder
een vlak horizontaal of waterregt is,-zoeknf
rigtsnoer, meetsnoer, nivelleer-werktuig n. N- de
charpentier, de macon, timinermans-, metselaarswaterpas. N- à bulles d'air, waterpas of linir al n.
met luchtbelbuizen en vizieren. N- It plomb of it
pendule, schietlood, paslood n. — N- hydraulique,
fieschjes-waterpas. Le n- - cercie de Lenior, het
cirkelwaterpas van Lenior. Dresser au (avec Ie) n-,
waterpas zetten of stellen. Ajuster au (aver le) n-,
te lood zetten. Mesurer au n-, waterpassen, met
het paslood meten. — Toestand van een horizontaal vlak of van vele punten in 't zelfde horizontale vlak. Le n- de la nier, de hoogte der zee. —
N- de perste, docérings-hoek m. La diftérence de
n-, 't verschil in hoogte, van waterpas. — [ Mar.]
N- de l'eau, waterspiegel m., waterpas. N- d'eau
dun vaisseau, waterspiegel m. van een schip, waterlijn, lastlijn f. (ligne de flottaison). — (fig.)
Gelijkheid f. van rang, van verdienste. — [H. n.]
N- d'eau, hamerhaai m. (marteau); — N- d'eau
douce, waterju ffer f. (marteau). — DE NIVEAU,
AU NIVEAU, loc. adv. Op gelijke hoogte, waterpas,
gelijk: Mettre cent arpents de terre au n-, honderd
morgen lands waterpas leggen of maken. — ( fig.) Le

danger, comme la mort, met toes les hommes de

n-, 't gevaar, even als de dood, maakt alle menschen gelijk. — Ook als prép met de: La cour nest
pas au n- du jardin, de plaats ligt niet waterpas
niet den tuin. — ( fig.) I1 est an n- des plus grands
seigneurs, hij staat met de grootste heeren gelijk,
hij heeft gelijken rang en voorregt met de aanzien
Ouvrage qui nest pas au n- des con--ljksten.
naissances actuelles, werk, dat niet op de hoogte
der tegenwoordige kennis staat. — I1 n'est pas it
votre n-, pour raisonner de la langue, hij staat
niet met u gelijk, hij heeft de kunde niet om, gelijk gij, over de taal te spreken.
-)- Niveen, ne, wij. Naar sneeuw gelijkend;
sneeuwwit. — Nivéirostre, adj. [H. n.] Met
willen bek of snavel.
1Viveler, V. a. Waterpassen, met het waterpas
of paslood meten; waterpas, gelijk of effen maken,
effenen: N- une rivière, une ailée, eene rivier,
eene baan waterpassen. N- le pave dune rue, de
bestrating eener straat waterpas, vlak leggen. —
[Mar.] N- un vaisseau, een schip op zone dragt
leggen, een schip van pas laden. — (fig.) Gelijk
maken: N- les lot tunes, les rangs, de bezittingen
gelijk verdeelen, de rangen gelijk maken. —[Corn.]
N- un compte, eene rekening vereffenen, afdoen.
— NIVELER, v. n. (fain.) Beuzelen, lanterfanten.
(In dien zin verouderd). — SE NIVELER, V. pr.
Waterpas gemaakt worden; waterpas worden; —
gelijk worden. Ce terrain ne se nivellera pas facilement, dat terrein zal niet gemakkelijk te waterpassen zijn. Les terres se nivellent sous l'inondation, de landen worden onder de overstrooming
effen, vlak. — (lig ) Les fortunes se nivellent de
jour en jour, de bezittingen worden met den dag
meer en meer gelijk. — Nivèlerle, f. (woord
van La Fontaine), z. v. a. BADAUDERIE. — Ni
Soort van waterpas n., in gebruik bij-velt,f.
den aanleg van spoorwegen. — Niveleur, m.
Waterpasser nl., hij, die 't waterpas in handen
houdt. •— [H.ist.j N-s, gelijk- of e/fenmakers, n iV ei e u r s, aanhangers eener volstrekt politieke gelijkheid inz. tijdens de eerste fransche revolutie;
gelijkheidpredikers in -Engeland, inz. onder Karel
I., levelers. — j Nivelier, in. Beuzelaar m.
Nivelle (Jean de) (Loc. prow.), z. onder
-

CHIEN.

Nivellem ent, m. Het waterpassen of nivelléren; waterpassing, gelijkmaking, af►neling naar 't
waterpas of 't paslood. N- harométrique, hoorfteof diepte-bepaling door middel van den barometer.
(fig.) Gelijkmaking der standen, der bezit)ingen.
Nivéole, f. [Bot.] Sneeuwklokje, lenteklokje n.
Nivereau, m., Niverolle, f. [11. n.] Sneeuwvink ni., soort van dikbek. — NIVEROLLE, f. [Bot.]
Soort van win/es-bloem f.
Nivet, nl. (pop.) Ongeoorloofd, Geheim voordeel n., dat een zaak; elastigde voor zich zelven uit
een' voor anderen gedanen koop weet te trekken.
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NOBLESSE.

Nivette, f. [Hort.] Groote, langwerpige zoete
Niviforme, adj. [Miner.] Sneeuwvormig:Chaux

perzik f.

sulfatée n-, sneeuwvormige zwavelzure kalk m.
Nivóse, m. Sneeuwmaand f., 4e maand in den
kalender der eerste fransche republiek (van 21 Dec.
tot 19 Jan.) .
Nix , m. [Myth. allem.] Boosaardige watergeest m., verdicht wezen, dat zich in 't water ophoudt en vaak menschen tot zich naar beneden trekt.
Noachides, in. pl. [H. sacr.] Afstammelingen
van Noach, n o a c it 2 d e n nl. pl. — De zeven geboden n. pl., die, volgens de rabbijnen, door Noach
aan zijne zonen gerieven werden.
Nobiliaire, adj. Tot den adel behoorend, adel
Sang n-, adelstand m., adellijk bloed n.-lijk:Orde,
— Soms ook minachtend gebézigd: La gent n-, het
adellijk volkje. — Particule n- , adelaanduidend
woordje vóór den familienaam (in Frankrijk de,
in Duitschland von, in Nederland van , in Denemarken of, enz.).
NOBILIAIRE, m. Adelboek n.,
opgave of lijst f. van al de adellijke geslachten eens
lands. -- Nobilissiniat, m. [Ant. rom.] Waar
— Nobilissiiue, adj.-dighevanoblsmu.
Alleredelste, titel der Cwsars en hunne vrouwen
in 't latere romeinsche rijk, n o b i l i s s i m u s,
n o b i l i s s i m a. — Als subst.: Door Constantijn
ingestelde waardigheid, die 't regt gaf om 't purper te dragen en den bezitter in rang boven den
patricier verhief. — t Nobilité, f., z. v. a. NOBLESSE. — t NOBILITER, V. a., Z. V. a. ANOBLIR,
ENNOBLIR. — Noblaille, f. (dénigr.) Kleine adel;
verbasterde, gezonken adel m.
Noble, adj. ,4delli k, van adel, van adellijke
geboorte, in den adelstand verheven: Il est n- de
naissance, par sa naissance, hij is van adellijke
geboorte. door zijne geboorte van adel. Etre n- de
race, de maison, van adellijk geslacht, van een
adelljk huis zijn. Il est n- de père et de mitre,
hij is van vaders- en moederszijde van adel. — Être
n- par lettres du prince, door vorstelijke brieven
geadeld zijn, een' vorsteljken adelbrief hebben. -[list.] N- homme, edelman, titel, dien de adellijken weleer aannamen, en dien ook in sommige acten
de burgers droegen. — [J ur. féocl.] Biens n-s, adel
goederen n. pl. —1V- abbaye, adellijke abdij f. —-lijke
(Loc. prov.) Il est fou, ou le roi nest pas n-, hij
is een uitgemaakte gek. — (fig.) Edel, verheven,
heerlijk, voortreffelijk, grootmoedig, edelmoedig,
deftig, voornaam, beroemd: Il a des sentiments n-s,
hij heeft édele, verhévene gevoelens. Un coeur n -,
een edel hart. Ce qui paraat n- it l'un, paraat bas
à I'autre, wat den eenen edel, voortreffelijk schijnt,
schijnt den anderen laag. C'est une action n-. dat
is eene heerlijke daad. — Un style n-, een deftige,
édele stijl m. — Un n- amusement, een lofwaardig, fatsoenlijk tijdverdrijf n. — Un plus n- métier,
een deftiger, fatsoenljker beroep of bedrijf n. —
Un n- orgueil, een edele trots in. — Les Iévriers
sopt les plus n-s des chiens, de windhonden zijn
de edelste van alle honden. — Les parties n-s du
corps, de edelste deden des ligchaams (als het hart,
de lever, de hersenen, enz.); ook: de teeldeelen n.
Pl. — NOBLE, m. Adelljke, edelman; geadelde, in
den adelstand verhévene m. Les nobles et les rotuners, de adellijken en de burgerlijken. Tout
gentilhomme est n-, mais tout n- nest pas gentilhomme, ieder edelman is adellijk, maar niet ieder
adellijke is edelman (van geboorte). — N- de nouvelle impression, nieuwbakken edelman. -- (fig.)
Son gout était pour le grand et Ie n-, hij had
smaak voor 't groote en édele. — [Métrol. anc.]
N- it la rose, rozenobel m., voormalige engelsche
goudmunt, met een schip en eene 'roos gestempeld.
— Noble-épine, f [Bot.] (pop.), z. v. a. AUBEPINE; soms ook z. v. a. EPINE-VINETTE. — Nobleinent, adv. Op edele wijze, edel, adellijk; deftig,
heerlijk, voortreffelijk: I1 n'est pas noble, mais it
vit n-, hij is niet van adel, maar hij leert deftig.
Ii nous a traités n-, hij heeft ons heerlijk onthaald. — [Féod.] '1'enir n- une terre, een landgoed
als adellijk leen, als riddergoed bezitten. — (fig.)
I1 pense n-, hij denkt edel. I1 s'exprime n-, hij
drukt zich deftig, met waardigheid uit. — Noblesse, f. Adel, adeldom, adelstand m„ adellijke
waardigheid; — ridderschap f., edellieden m. pl.
Ancienne, nouvelle n-, oude, nieuwe adel. On lui
a donné ia n-, men heeft hem den adeldom gege—
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ven, hij is tot den adelstand verheven. 11 ne se
pique point de n-, hij beeldt zich niets in op den
adel, hij is op zijn' adelstand niet hoogmoedig. Des
lettres de n-, brieven m. pl., bewijzen ii. pl. van adel.
IN- par lettres, uit brieven van adeldom voortgevloeide
adel. N- d'agrégation, aangenomen adel. N- par
les armoiries, wapenadel. N- de chevalerie, ridder

cléricale, geestelijke adel, adellijkevoorregten-adel.N
N- palatine, koninklijke huisadel.
N- de quatre lignes ou quartiers, adel van vier
geslachtslijnen of kwartieren. INT- transmissible,
erfelijke, overgaande adel. N- vénale, gekochte
der geestelijkheid.

adel. N- d'épée, zwaardadel, adel van den degen,
door krijgsverdiensten verworven adel. N- de robe,
door hofdiensten verkregen adel. Nouvelle n-, Nrécente de fraiche date, nieuwe adel. — (Prov.) N-

vient de vertu, deugd adelt. N- oblige, de echte
adeldom betoont zich als zoodanig door zijne daden.

— La n- d'Allemagne, de duitsche ridderschap.
Une assemblée de la n-, eene vergaderin g des adels,
van de gezamenlijke edellieden van een land. Une
assemblée de n-, een gezelschap van edellieden,
van adellijke personen. La fleur de la n-, de bloem

des adels. — (fig.) Edelheid, verhevenheid, voor
edelmoedigheid; deftigheid, waardig -treflijkhd,
N- de coeur, dame, de senti--heidf.;tél
ments , verhevenheid, edelmoedigheid van hart, ziel,
gevoelens. La n- de style, d'expression, het edele
in stijl, in uitdrukking, deftigheid, waardigheid
van stijl, van uitdrukking, 11 y a beaucoup de
n- dans sa conduite, er is veel edels, grootmoedigs
in zijn gedrag. — Cette figure a plus de n- que
de beauté, deze figuur heeft meer edels dan schoons.
1 oe, m. [Tech. j Duiker m., houten koker onder een' dijk of weg; — hanggoot f.

I Toee, f. Huwelijk n., echt m. (in deze beteekenis altijd meere.: noces) Enfants des premières
n-s, kinderen uit het eerste huwelijk. Elle 1'a
épousé en secondes n-s, zij heeft met hem een

tweede huwelijk aangegaan. — Bruiloft f., bruiloftsfeest, bruiloftsmaal n. (in dezen zin zoowel enkel
als meervoud): Les n-s dun prince, het bruiloftsfeest van een' vorst. Une n- de village, een dorpsbruiloftsfeest, eene boerenbruiloft. Je vais aux n-s,
ik ga ter bruiloft. Toute sa famille était à sa
n-, a ses n-s, zijne gansche familie was op zijne
bruiloft. I1 vient de la n-, hij komt van de brui
Les n-s de Cana, de bruiloft te Kano. —-loft.—
habit, présent de n- ou de n-s, bruiloftskleed,
- geschenk. — Bruiloftsgezelschap n., al de ter
bruiloft genoodigden : Toute la n- est allée a
l'église, het geheele bruiloftsgezelschap is naar de
kerk gegaan. — (fig.) C'est une n-, un festin de
n-, 't is een bruiloftsmaal (van een groot, kostelijk
maal). — (Loc. prov. et pop.) N'être pas à la n-,
in gevaar. in verlégenheid, in eene nételige omstandigheid zijn. 11 ne fut jamais à telles n-s (doorgaans in kwaden zin) , hij is nog nooit zoo te gast
of te kermis geweest. Faire n- de Chien, alleen ter
voldoening van zinnel jke lusten trouwen. Voyage
de maitre, n-s de valets, wanneer de heep' uit is,
maken de bedienden goede sier. Il est arrivé comme
tambourin à n-s, hij kwam juist van pas. Ce ne
sont que n-s, 't zijn niets dan vrol ij ke dagen. Tous
les jours ne sont pas n-s, 't is alle dag geen kermis, geen bruiloft. Le pain des n-s dure encore,
de speelman zit nog op het dak, de willebroodsweken duren nog. On ne dine point, quand on est
de n-s le soir, wie 's avonds ten eten is gevraagd,
moet 's middags vasten. Qui va a n-s sans prier,
s'en revient sans diner, ongenoodigde gasten zet
mei, achter de deur. Boire tant qu'h des n-s, duchtig pooijen, veel drinken. II nest joie que de n-s,
dat heel eerst pret hebben. Cela va comme á des
n-s, dat gaat goed. Faire la n-, zijn hartje ophalen,
rept pret hebben, volop eten en drinken.
I oelher, in. (poét.).Stuurnaan, schipper, loods m.
Le pale n-, Le n- du Styx, Le vieux n- des morts,
de veerman van den Styx, van de dooden, Charon.
Noceur , nn. , -erase, f. (pop.) Verkwister,
smulpaap in., verkwist.,ter f.
naeier, ière, ad;. [Myth.] De bruiloften besturend, het toezigt over de bruiloften hebbend: La
nociêre Junon, de bruilofstgodin Juno. — Flambeau
n-, bruilofttoorts f.

NOETID.

--

S I oe m211ó iIation, f., z. NOC TAMBULISME.
-- Xoetambule, m. at f. Nacht- of slaapwandelaar' m., -ster f. (gebruikel jker is somnaiilbule).

— lvoctanmblilisine, m., z. V. a. SOMNAMBU LISME.

octifer, m. (poét.) Avondster f. — Als adj. f.
L'étoile noctifère, de avondster. — Xoetiflore,
adj. [Bot.] : Plante n-, bij nacht bloeijendeplant f.
— Noctilion, m. [H. n.] 4merikaansche vleder,muis f. met korten gespleten snuit. — Noctilace, adj. [Bot.] , z. v. a. NOCTIFLORE. — Nocti Inque, adj. [Didact.] Bij nacht lichtend, schitterend of lichtgevend: Les vers luisants sont n-s,
des insectes n-s, de glimwormen glinsteren bij nacht.
Le phosphore est n-, de phosphorus geeft in donker licht van zich af — [Bot.] , z. v. a. NOCTI -

F LORE . — Ook als subst.: Les n-, de in het duis-

ter lichtende of glinsterende voorwerpen, insecten n. pl. — Noctivague, adj. Nachtwandelend ,
bij nacht rondgaand (van dieren) .
Noctuelle, f. [H. n.] Nachtuil; — nachtvlinder ni. — Noctale, f. [H. n.] Spekmuis, spek
-vledrmuisf.
Noeturlabe, ni. (beter gevormd: Nuctoriabe
of Nyctorlabe) [Mar.] lvachtwijzer m. , een
vroeger gebruikte graadboog tot meting van de
hoogte der poolster bij nacht.

Nocturnal, e, adj. [Arc. liturg.] Nachtdienst f.,

metten f. pl. (matines). — Nocturne, adj. Nachtelijk, bij den nacht voorvallend; tot den nacht behoorend. Apparition, Vision n-, nachtverschijning f.,
nachtgezigt n. — Assemblée n-, nachtvergadering f.
— [Astr.] Are n-, nachtboog m. — [Bot.] Plante
n-, plant, welker bloemen alleen in de duisternis
open g aan, of die 's nachts aangenaam riekt, nacht
f. — [H. n.] Animaux n-s, nachtdieren n.-plant
pl. (die 's nachts op roof uitgaan) . — [Méd.) Peines n-s, nachtelijk lijden n., nachtpijnen f. pl. —
1NOCTURN E, m. [Liturg.] Nachtzang m., nachtmette f.
— [Mus.] Veelstemmig muzijkstukje n. van teeder,
klagend karakter. — NOCTURNES, m. pl. Nacht
pl., inz. nachtvogels m. pl.; woud- of-diern.
nachtvlinders m. pl. — Noeturneanent, adv.
Des nachts, bij nacht.
-I- Noeuité, f. Schadelijkheid; — schuldigheid f.
Nodal, e, adj. [Phys.] Wat de slingerknoopen
of rustpunten in een trillend vlak betreft. Lignes

n-s, rustlijven f. pl. Figures n-s, Chladnische klank
pl.
-figuren.
Noddi, ni. [H. n.], z. v. a. FOU.
lT odieolle, adj. [H. n.] Met knobbeligen hals
of borstschild. — liodieorne, ad.j. [H. n.] Met
knobbelige voelsprieten. — Nodifère, adj. Met
knobbels bezet. — Nodiflore, adj. [Bot ] Met
bloemen aan de knoopen of gelédingen. — NTodipède, adj. [H. n.] Met knobbelige voeten. — Nodosité, f. Knobbeligheid t.; — knobbel, knoest m.

-- (llléd.] Knobbelig of knoestig gezwel n., buil f.
— Nodulaire, adj. [H. n.] Vol knobbels, geheel
knobbelig. — Nodule, m. [Didact.] Knobbeltje,
knoestje, knoopje n. — Xoduleux, ease, adj.
[ Didact.] Vol knobbeltjes of knoestjes. — l^Todulifère, adj. [H. n.] Metknnobbeltjesbezet. — Nodus, m. [Chir.] Knoop m., hard gezwel aan de

gewrichten, pezen en banden van 't ligchaam; knobbel m.; soms ook z. v. a. GANGLIN.

Noe (arche de), z. ARCHE.
Noël, m. [Liturg.] Kersfeest n., kersinis f., kersLes jours de n-, de kerstlagen m. pl. Nous

nacht in.

aurons vaeances à N-, met kersennis zullen wijt va-- Buche de Noël, z. nucHE. —
Arbre de N-, kersboom m . — (Prov.), z. CRIER, v. a.
Quand N- à son pignon, Pique à son tison, of
Quand à N- on voit les moucherons, it Phque on
voit les glacons, een late winter geeft een koud
voorjaar. — Kerslied n.; wijs f. daarvan. Chanter
des n-s, kersliederen zingen. Exécuter des n-s sur
l'orgue, kersliederen op 't orgel spelen. — Soort
van spotliedje n. op die wijs: 11 courut un ncontre Ie ministre, er was een spotliedje tegen den.
cantie hebben.

minister in omloop. (In deze beteekenis verouderd.)
Noèrne, m. [Rhét.] Gedachtenfiguur f., waar
zaak te kennen geeft, terwijl-medn
men de andere zegt, n o e m a n. — [Phil.] Gedachte f., denkbeeld n . — Noërgie, f. [Phil.]
Verstandswerkzaamheid f., liet denken.
Xoeud, m. Knoop, strik m. N- serré, láche,
vaste, losse knoop of strik. Faire, Défaire un n-,
een' strik of knoop leggen, losmaken. N- de tisserand , de chirurgien , weversknoop , chirurgijnsknoop. N- coulant, schuifknoop, stropsteek m. IN- de
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pêcheur of anglais, visschersknoop. N- droit, platte — donker, duister; — vuil, smerig. Drap n-, zwart
knoop. N- allemand of d'allemand, duitsche knoop, laken. Barbe n-e, zwarte baard m. Enere n-e,
timmersteek. N- de batelier, schipperssteek, schip
zwarte inkt m. N- comme jais, comme du charbon,
de galère, galeisteek, lus f. N- d'arti--perskno.N comme un corbeau, gitzwart, koolzwart, raveniïcier, vuurwerker°sknoop, mastknoop. — [ Mar.] N• zwart. Cheval n-, zwart paard. Cheval n- mal
marin of plat, zeemansknoop, platte knoop. , N- de teint, slecht geteekend, roodachtig zwart paard.
bouline , enkele schootsteek ui. N- d'agui a elin- — Raisin n-, blaauwe druif f. — Du pain n-,
ue, lij fknoop; paalsteek. N- d'écoute, schootsteek. bruin brood. — Personne a peau n-e, mensch met
N- de vache, oude-wijven-knoop. N- d'anguille, donkerkleurige huid. Des yeux n-s, zwarte, dongarenstrop, wantstrop nl. Demi -n-, halve knoop, kere oogen. — Bêtes n-s, z. BETE. — Viande n-e,
mastwerp m. N- a plein poing, dubbele mastwerp, bruin vleesch (van hazen, snippen, enz.). — Blé
hielingsteek. N- gueule de loup, de raie, bogtsteek n-, z. BLÉ. — On la taut battu qu'il est tout
of engelsche kink f., haaksteek. N- de buis, tim- noir, men heeft hem zoo geslagen, dat hij geheel
mersteek. N- oeillet, oog n. N- cul de pore, knoop loodkleurig (bont en blaauw) is. — Nuit n -e, donaan 't eind van een touw. N- cul de pore simple, kere nacht n1. Cachot n-, donkere kerker m. Chamdouble, à tête de mort, Is tête d'alouette, sjouwer- bre n-e, donkere kamer f.; z ook CIlAITBRE. II fait
mansknoop, staande-wcntsknoop, schildknoop, val
n- dans cette chainbre, 't is duister in die kamer.
oeillet et collet d'étai,-repsoftkn.N- Le temps est n-, de lucht is dieft betrokken. Une
oog en kraag van een stag. N- queue de rat, slurp m., n-e tempête, een donker, zwaar onweder. — Froid
takeling f. N- étalingure d'orm de petite ancre, n-, koude f. met betrokken lucht. — Mains n-es,
de grappin, ankersteek, werpankersteek. IN- tuur vuile, onzindelijke handen f. pl. Son lingo est toomort, mastwerp. N- de hauban, staande want- jours n-, zijn linnengoed is altijd vuil. Dents n-es,
knoop. N -s de la ligne de sonde, knoopen van de zwarte, vuile tanden m. p1. — ( fig.) Droevig, droeg
loodljn. N -s de la ligne de loch, knoopen, nier- geestig; - treurig, naar; boos, snood, afschuwelijk.
ken n. pl. van de loglijn. N- de jambe de chien, Des pensées n-s, treurige, sombere, nare, akelige
trompet f., trompetsteek. — [Anc. mil.] N- de cor- gedachten f. pl. Cela lui donne une humeur n-e, dat
delières, knoopmoêr f., knoopband m. N- cl'épaule, maakt hem droefgeestig. — C'est one n-e trahison,
schouriersti ik in. N- d'epee, degenstrik, degenband. 't is een snood, boos, verraad n. I1 a l'àme n-e, hij
N- du pontet, krop m. van den geweerbeugel. — heéft eene zwarte, boosaardige ziel, 't is een af
[H. anc.] N- gordien, z. GORDIEN. -r- ( fig.) Band m., schuwelijn mensch. — On me 1'a dépeint si n- que
verbinding f. tusschen personen: Le n- sacré du je ne veux avoir aucun commerce avec lui, men
manage, de heilige band des huwelijks. Its sopt heeft hem mij zoo zwart, zoo snood afgeschilderd,
attachés (lids) dun double n- de parenté, zij zijn dat ik niet niet hem wil te doen hebben. On 1'a
door een' dubbelen band van bloedverwantschap rendu Bien n- dans cette affaire, men heeft hem
verbonden. Rompre le n- de l'amitié, den band van bij deze zaak zeer zwart gemaakt, zeer slecht van
vriendschap breken. Former de nouveaux n-s, nieuwe hem gesproken. — (Loc. prov.) Le temps est biers
verbindtenissen aangaan. — (Jig.) Knoop nl., zwa- n-, it pleuvra, des prêtres, de lucht is zwaar berigheid, hoofdzaak f., hoofdpunt n. Voila le it- de trokken, 't zal zwartrokken regenen. z. ook BE, T
l'attaire, dat is de zwarigheid van de zaak. J'ai BEURRE , DIABLE, FOUR. — ( poét.) L'onde n e,
trouvé le n-, ik heb de zwarigheid gevonden. Tran- de Styx, rivier der onderwereld. Passer l'onde n-c,
cher le n- de la question, de la difl•'iculté, den sterven. — Géogr.] La nier N-e, de Zwarte zee f.
knoop dooi/touwen, de zwarigheden opruimen, de La fort N-e, het zwarte woud. — [Gray.] Mavraag oplossen,. — [ Litt. J Le n- de cette pièce est nière n-e, zwartekunst f. — [ Jeu] La couleur
mal formé, de knoop (de verwikkeling) van dat n-e, de zwarte kleur (klaveren en schoppen). —
stuk is slecht gelegd. Le n- et Ie dénouement dune [Méd. j Maladie n -e, z. v. a. MLLENA. — [Vétér.] Ntragédie. de knoop en de ontknoopinq van een inuseau, z. BARBOUQUET. 01R, in. Zwart rn.,
treurspel. --- Knoop, knobbel m. , knodde f., gelé- zwarte kleur f. N- foncé, gar a ncé, donker, roodding f.; kwast, knoest m. Le buis de cornouiller achtig zwart. Un vilain n-, een leelf k zwart. Voile
est plein de n-s, het kornoeljehout is vol knobbels. teint en n-, zwart geverwde sluijer in_ Charnbre
Canoe à n-s, geléde rietstok m. 11 y a plus de tendue de n-, zwart behangen kamer f. 11 est en
n- á la paille de froment qua Celle d'avoi.ne, er n-, hij is in 't zwart. I1 est hahilié de n-, hij is
zijn meer knodden of geléd-ingen can het tarwe- in 't zwart gekleed. Teindre en n- zwart verwen.
dan aan 't haverstroo. — Ce bols ne saurait se — [Corn.) N- d'Allemagne, duitsch zwart. N- de
fendre droit, it y a trop de n-s, dit hout laat zich verf, hertshorenzwart. N- de charbon, kolenzwart.
niet reeft spl ten, liet heeft te veel knoesten. — N- de cordonnier, schoenmakers zwartsel n. N[Anat.] Lid n., gelédinq f., gewricht n. der vin- d'Espagne, spaansch zwart. N- de fumde, de Buie
gers, knokkel nn. Le n- du petit doigt, de knokkel of a noireir, zwartsel. N- d'ivoire of de velours,
van den pink. — N- de la gorge, z. GORGE. — ivoorzwart, flu'weelzivart. N- dos, beenderzwart.
[Vétér.] Cowper hh un cheval deux n-s de la (fig. et fain.) Il n'y ooit que du Blanc et du n-,
queue, een paard twee geledingen van den staart 't is een os, die in den bijbel kijkt; hij kan 't niet
afhouwen. — [Astr.] Knoop m., elk der beide lezen, ook: hij kan 't niet meer lezen (door gebrek
tegenovergestelde punten in welke twee groote cir- aan licht). -- Voir les chases en n-, de zaken vr;s
kels der schijnbare hemelsph,eer, inz. de ekliptika de donkerste, ergste zijde beschouwen. 11 m'a vendu
en de loopbaan eener planeet, elkander snijden. z. du n-, hij heeft mij bedot, bedrogen. I1 s' erg force
ASCEVDAIT, DESCENDANT. — [ Bot.] Knop in. aan dans le n-, Il fait of broie du n-, hij reeft zic)t
den stengel, die de geboorte c.eeft aan ieder blad aan treurige gedachten over. z. ook BLANC, POT. --of aan ieder bladerenpaar. --[Chas.] N-s, vleesch- [Agric. ] Soort van roest of brand in., die 't koren
knoopen, uitstekende spieren aan de heupen van 't aantast. — [Bot.] Noir-prun, z. v. a. NEI,r'RUN.
hert. — [Chir.] , z. v. a. tiODUS. — [ Géol. l Knoop, — [Forg.] N- ployant, vlekken f. pl. op 't ijzer. welke
bergknoop in., punt, waar bergketens zich tot een aantoonen, dat het smedig, buigzaam is. — [FL. n.]
stelsel vereenigen. — [Gdom.] Knoop, punt, waarin N- bleu, soort van colibri m. N- aurore, , merieene kromme lijn zich zelve snijdt. — [H. n,] Soort kaansche vliegenvanger -en. N- souci (verbasterd van
van meirval of wentelaar m. — [Mus.], z. v. a. noir-sour•cii), A:n-erikaansche zwartvink net een'
GROVE. — [ Phys.] Rustpunt n. in eene trillende goudgelen kop. N- bouillaril, z. v. a. BARGE. —
snaar, in een aangestreken vlak. -- [Péche, Corn.l rOlR, n1. Zwarte, neger. Un n- et on Mane, een
Langzaam gedroobde en weinig gezouten stokvisch- ni zwarte en een blanke. Commerce des n-s, slaven
-- [Tech.] Naad, voeg f., plaats der vereeniring
— z. ook 50111E. (gaai n7.-handel.
van twee stukken lood met soldeersel; plaats, waar
í;oira, En. [ Fi. n.] Soort van Jovaansche papede stukken der trornpetbuis aaneen gesoldeerd zijn.
%oiramtre, adj. Zwarlachtiq: Couleur n-, zwart-- Glasknoop m. (boudine). — Kwast in., harde achtirle kleur f. Terre n-, zwartachtige aarde f.
plaats in mariner, enz. -- Knoop m. aan den teugel. — X oirS't*iit. e. odj. (fain.) Zsoort van haar en
%og tt, m., z. NOUGAT.
donker van, gelaatskleur. — II a le teint n-, h ij
'oguet, nr. [Tech.] Lange en ondiepe ben of heeft eene donkerbrui;re kleur. — Ook als subst. in.
toonde f., korf in. der fruitverkoopers enz.
en f.: Une petite n-c, eerie kleine brunette. —
t Nog nette, f. Linnen en kantverkoopster. — NOIHAUD, in. [H. 1.1 Klip isc/a ni. der Rooie zee.
Winkeldochter f. van eene linnenverkoopeter.
— Noireeul-, f. Zwartheid f. La ii- de 1'ébêr;e,
Noit•, e, adj. Zwart; — zwartachtig, donker de l'encre, de zitvartmeid vaan het ebbenhout, van,
zwartbruin; — loodblaauw, loodkleurig;-kleurig, den inkt. La is- des isegs'es, de zwartheid dei'
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negers. — [ Méd.] La n- du sang, de zwartheid
van het bloed. -- Zwarte vlek f.: 11 a des n-s it Ia
jambe, une n- au visage, h ij heeft zwarte vlekken
aan 't been, eene zwarte vlek in 't aangezigt. —
(fig.) Snoodheid, afschuwelijkheid, a fgrjseljkheid f.;
snoode laster, valsche streek m., snoode behandeling f. La n- de son crime, de snoodheid zijner
misdaad. 11 a dit des n-s de cette femme, hij heeft
leelijke dingen, schandelijken laster van die vrouw
verteld. Faire a qn. une n-, des n-s, iemand een'
slechten trek, valsche streken spelen. — Noircir,
V. a. Zwarten, zwart of donkerkleurig maken,
zwart verwen, zwart aanstrijken: N- du cuir, une
muraille, leder, eenen muur zwart maken. Le soleil noircit le teint, de zon maakt de gelaatskleur
bruin of donker. — [ Tech.] N- le canon d'un
fusil, une épée, een' geweerloop, een' degen zwarten
,of zwart laten aanloopen (om hem tegen roest te
beveiligen). — (fig.) Cette lecture ma noirci l'esprit, die lektuur heeft mij met sombere, akelige
gedachten vervuld.
(fig. et fam.) N- du papier,
schrijven, papier vuil maken, papier bekladden. —
(fig.) Zwart maken, belasteren, bekladden, de eer
of den goeden naam schenden: La calomnie peut
n- 1'homme le plus innocent, de kwaadsprekend
kan den onschuldigsten mensch belasteren. On-heid
la noircie chez lui, men heeft haar bij ' hem zwart
gemaakt. N- la mémoire de qn., iemands nagedachtenis bezwalken. -- Nonicirm, v. n. Zwart worden: Ses cheveux ont noirci, zijne haren zijn zwart
geworden. Cette entre commence a n-, deze inkt
begint zwart te worden. — SE NOIRCIR, v. pr. Zich
zwart maken; zwart worden. Se n- les cheveux,
les sourcils, zich de haren, de wenkbraauwen zwart
maken. Cela s'est noirci á la fumée, dit is in den
rook zwart geworden. — Le ciel, le temps se noircit, het weir wordt donker, de lucht betrekt. —
(fig.) Voudriez-voos nous n- d'un tel crime? zoudt
g.1 u met zulk eene misdaad willen onteeren ,
schenden, bezoedelen? — Les méchants se noircissent les uns les autres, de boozen maken elkander zwart. — Het part. passé is ook adj.: Papier
noirci, zwart gemaakt papier n. Homme n- de
crimes, met misdaden bezoedeld mensch m. — Noircisseur, nl. [Arre. tech.] Zwartverwer m. —
Noircissure, f. [Tech.] 4anstrjking met zwart,
zwartmaking f. ; — zwarte vlek f. — Ontzet
wijnen, als zij eene zwarte tint aanne--tingder
men. — Noire, f. [Mus.] Zwarte noot, vierde of
kwart-noot f. — Zwarte, negerin f. — [ H. n]
Soort van baars m.(persèque). — [Pharm.] Grandes
n-s of Grandes fines is pointe, fijnste zwarte struis
Petites n-s à pointe plate, middelsoort van-veêrn.
zwarte struisvee"ren. — [ Jeu] Zwarte kleur f. (schoppen of klaveren), -- -f- Noireté, f., z. v. a, NOIRCEUR, OBSCURITE. - Noiricin, m. [Hort.] Soort
van blaauwe druif van Bourgogne. — Noirlis, m.
[Hort.] Soort van tulp f. — Noir- waseau, m.,
z. BARBOUQUET. — Noiron, m. [Hort.] Soort
van tulp, van anemoon f. — Noir-ployant, z.
onder NOIn. — Noir-prim, z. NERPRUN.
Noise, f. (fam.) Twist m., gekijf, krakeel n.
C'est lui qui a commencé la n-, hij heeft den
twist begonnen. Je ne veux point de n-, ik wil
geen krakeel. — (Proc.) De petite chose vient
souvent grande n-, uit eene kleinigheid ontstaat
vaak, een groote twist. — t Noiser, v. n. Twist
zoeken, twisten.
%oiseraie, f. [ Agric.] Met notenboomen beplante plaats; hazelaarbosch nm. -- Noisetier, m.
[Bot.] , z. V. a. COUDRIER. — Noisette, f. (verklw.
van noix) Hazelnoot f. Casser des n-s, hazelnoten
kraken. — (Proc.) Donner des n-s à eeux qui
n'ont plus de dents, iemand willen helpen, wanneer
het te laat is. — N- d'Inde, z. v. a. AREC. N- de
terre, z. v. a. AR ACHIDE. — Couleur de n- of
Couleur n-, hazelnootkleur, roodachtig grijs.
t Noisette, f. (verklw. van noise) Kleine twist m.,
kibbelpartij f. — t Noiseux, euse, t Noisif,
ive, adj. Twistzoekend.
5 Noisille, f. (verklw. van noix) (pop.) , z. v. a
NOISETTE. — Noisillier,, m. (pop.), z. v. a.
--

EOISETIER.

Noix, f. [Bot ] Noot, vrucht van den noten
okkernoot f. Grosse n-, walnoot. Bron, Co--bom,
quille of Écale, Zeste d'une n-, bolster m., schaalf.
of dop m., vlies f. of schilletje n. eener noot. Cuisse
de n-, vierdedeel eenei noot. Huile de n-, noten-
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olie f. — Noot, naam van andere vruchten dan
die des eigenlijken notenbooms; z. AREC, BEREN,
GOCO, GALLE, MUSCADE , VOI►IIQUE, enz. N- de
pistache, pimpernoot. N- de terre, aardnoot (arachide). N- métel of mételle, z. MÉTEL. — Kern,
vrachtkern, pit f. (doorgaans noyau geheeten). —
N- de mer, blaashoren m. (bulle). — (Loc. prov.)
Le gout de la n-, het lokaas, waarmede men
iemand misleidt. Marcher comme sur des n-, als
op noten loopen, met moeite en pin gaan. Nulle
n- sens coque. geen noot zonder dop, geen visch
zonder graat. z. ook CORNEILLE. - [ Anat.] Ndu genou, z. v. a. ROTULE. — [ Arqueb.] N- d'un
fusil, dun pistolet, tuimelaar m. — [Cuis.J N- de
veau, kalfsklier f. (in het schouderstuk bij 't gewricht der beide beenderen). N- d'alouette, bittere
krop van een' leeuwerik. — [ Mar.] Hommer, nommer m. (dikte onder den top eener steng, welke
daar gelaten wordt om de zaling en het want over
te leggen). N- du cabestan, kop m. van de spil. —

[Anc. mar.] N- du gouvernail, de la manuelle,

rol f. in den bril of in 't koldergat (waarover de
kolderstok voer) . — [ Tech.] Keep of groef f. met
hal f cirkelvormigen bodem, neut f., tong f. die in
de keep sluit. — Sleutel m. van eene kraan. —
As f. van 't rad des pottedraaijers -- Getand
rad n., neut f. van een' kolf jmolen, pepermolen, enz.

Nolage, m., z. NAULAGE.
Nolet of Noulet, m. [Tech.] Holle pan f.,

pannen gootje n., zak m. tusschen twee daken.
Noli nie tangere, m. (latin) (pr. — tan-jé-ré)
[Bot.] Naam van verscheidene soorten van voel
of zeer gevoelige gewassen (vgl. MIry1EUSE),-plante
kruidje roer mij niet n.; ook van 't gemeene springkruid, welks rijpe zaaddoosjes bij de minste aan
openspringen; ook van de zoogenaamde vlie--raking
genknip f. — [ Chir.] Vuile, opene, kankerachtige
zweer f. in 't gelaat.
Nolis, Nolisseineitt, m. [Mar.] Bevrachting
of huur van een vaartuig, scheepshuur, scheepsvracht f. -- Noliser, v. a. Bevrachten, huren.
(Beide woorden worden zelden dan in de Middel
-landschez
gebruikt.)
Nolition, f. [Phil.] Het niet-willen, n o lí ti e f.
Norn, in. Naam m., benaming f. Le n- d'un
homme, d'un arbre, d'une plante, de naam van
een mensch, van eenen boom, van eene plant. Le
saint n- de Dieu, de heilige naam van God. N- de
baptème, de familie, doopnaam, geslachtsnaam.
N- de guerre, oorlogsnaam, krijgsnaam. Appeler
qn. par son n-, iemand bij zijnen naam roepen.
I1 est asset connu par son n-, hij is bij zonen
natint genoeg bekend. Je ne le connais que de n-,
ik ken hem enkel bij naam. 11 a pris cette affaire-ik
sous un n- emprunté, hij heeft deze zaak onder
een' vreemden naam aanvaard. Supposition de n-,
verdichting van eenen naam. — Philippe second
du n-, Philips de tweede van dien naam. — (fig.
et fain.) Décliner son n-, z. DECLINER. — (Loc.
prov.) I1 se donne la liberté de nommer toutes
les choses, par leur n-, hij neemt de vrijheid om
alles bij zijnen regten naam te noemen; hij neemt
geen blad voor den mond. On ne saurait lui dire
pis que son n-, zijn naam is zoo ten kwade bekend,
dat dien te noemen reeds eene beleediging is. Je ne
lui ai jamais dit pis que son n-, ik heb hem nooit
iets beleedigends gezegd. C'est un homme à qui
il ne faut pas dire plus haut que son n-, 't is een
mensch, dien men niets durft zeggen, die zich terstond beleedigd vindt. Je réussirai, ad j'y perdrai
mon nom, ik zal 't volvoeren, of mijn naam zal geen
. .. (de naam des sprekers) meer wezen. I1 vaut
mieu c que son n-, hij is niet zoo slecht als 't gerucht gaat. — [ Prat.] Répondre d'une chose en
son propre et privé n-, zich persoonlijk verantwoordelijk voor iets stellen. — [Cow.] N- social,
naam der firma. Faire le commerce sous son n-,
handel op zijn' eigen naam, voor zich zelven drjven. — Naam, goede naam, roep . m., faam, eer f.
II s'est acquis un grand n-,hij
hij heeft zich een'
goeden roep, naam verworven.
homme de n-,
een beroemd man. Immortaliser son n-, zijnen
naam vereeuwigen, zich een onsterfelijken naam
verwerven of maken. — Cest un homme sans n-,
't is een man zonder naam: hij is onbekend in de
wereld, heeft geen krediet, gezag, invloed, enz. —
Naam, rang m., hooge geboorte f.; adeldom m. II

nest pas riche, il na pour soi que son n-. —
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[Gram.] Naamwoord n. N- propre, eigen naam
N- commun of appellatif, gemeen naam -word.
N- adjectif, bijvoegelijk naamwoord. N--word.
collectif, verzamelwoord. — AU NOM DE , loc. adv.

In den naam van, uit naam van, ter wille van:
Je vous le demande au n- de mon père, ik vraag
u dit in den naam van mijnen vader. Au n- de
Dieu, ne m'abandoniiez pas, in Gods naam, om

Gods wil, verlaat mij niet. — Ook met en: C'est
en son n- qu'il vous eerit, hij schrijft u in zijnen
naam. — DE NOM, loc. adv. In naam, niet in de
daad: I1 n'était roi que de n-, hij was slechts ko-

ning in naam.
Tgomade, adj. Zwervend, omzwervend, zonder
vast verblijf, dolend, n o rit á d is c h (inz. van volks
Tribu n-, omzwervende-stamen0/volkgbézid:
stam m. Les Tartares sont un peuple n- , de
Tartaren zin een zwervend volk. — NOMADES, m.
pl. Rondzwervende volken n. pl. of volksstammen m.
pl., herdervolken, rondzwervers, n o m á d e n m. pl.
-- [H. n.] Trekbijen f. pl. — -[ [Mid.] Voortknagende, om zich vretende zweer, wolf, waterkanker m., n o m a f.
Nomancie, Noinance, f. (misvorming van
onomatomancie of onomancie) Waarzegger] f.,
kunst om uit de letter s van iemands naam zijn lot
te voorspellen. — Nomancien , ne, adj. Die

waarzegger# betreffend. — Als subst. m. en f.
Naamwaarzegger m., - zegster f.
Nomarchat, in ., Noniarchie, f. [Hist.]

Bestuur over een' n o m o s, een landsgebied of provincie, inz. in 't oude Egypte, landvoogdij, n om a r° ch í e f. — Nomarque, m. Overheidspersoon, landvoogd, stadhouder van een' nomos, gouverneur eener provincie, n o m á r c h m.
Nombles, I. pl. [Venen.] Binnenbilspieren f.
pl . van 't hert; — ook van de runderen gebézigd.
% Noinbrable, adj. (door Linguet esmeed
woord) Telbaar. — T%ombrant, adj. m. [Arith.]
(alleen in): Nombre n- (liever abstrait), op zich
zelf beschouwd getal n.
Noinbre, m. Getal n.; hoeveelheid, menigte f„
aantal n. Un grand n- d'hommes, een groot getal,
een aantal, eene menigte menschen. Un petit nd'amis, een klein getal vrienden. Un certain nd'années, een zeker getal jaren. — Avoir un bon
n- d'amis, of zonder lidwoord: Avoir n- d'amis,
veel vrienden hebben. II y avait un n- infini de
personnes à cette fête, er waren verbazend veel
mensclien, er was eene ontelbare menigte volks op
dit feest. N- d'historiens l'ont ainsi raconté, eene
menigte (tal van) geschiedschrijvers hebben 't aldus

verhaald. — Ceder an n-, z. CEDER. I1 nest là
que pour faire n-, hij is daar enkel om 't getal
vol te maken, hij beteekent niets in dat gezelschap
of genootschap. — [Math.] Multiplier, Diviser un
n- par on autre, een getal met, door een ander
vermenigvuldigen, deden. N- abstrait (nombrant),
concret (nornbré), onbenoemd, benoemd getal. Nentier, N- rompu of fractionnaire, geheel, gebroken
getal. N- p remier, primitif of incompose, eerste
getal, grondgetal of ondeelbaar getal. N- compose,
zamengestt ld, deelbaar getal. N- carré, cubique,
décimal, vierkant, kubiek of teerling, decimaal of
tiendeelig getal. N- pair, impair , even, oneven getal. (z. verder de bepalende woorden.) — [Astron.,
Chron.] N- d'or, gulden getal n. (waarmede ieder
jaar van den maan-cyklus wordt aangeduid) . ---(Loc.
prov.) I1 entend le n- d'or, hij verstaat het geheim om
rijk te worden. — [Ecrit.] Le Livre des N-s. Nurneri-, het Ie boek van Mozes. — [Gram.] Getal n.
N- singulier, pluriel, enkelvoudig, meervoudig getal. Noms de n-, telwoorden. N-s car dinaux , ordinaux, hoofdtelwoorden, rangtelwoorden of getallen
van orde. — [Litt., Mus.] Afgemeten, rédekunstige
of toonkunstige welluidendheid, oorstreelende afmeting van korte en lange lettergrepen of bonen,
klankmaat, welluidendheid f., r by th mu s, n um e r u s m. Ces vers, Ces périodes ont du n-, die
verzen, die volzinnen zijn vloeiend. welluidend. —
[Tech.] Getal tanden ui. pl. van elk uurwerkrad.
N- rentrant, opgaand getal, getal tanden, dat,
door de tanden van het d'r(jfrail gedeeld, juist opgaat of geen overschot geeft. — [Véner.], z. v. a.
NO!11BLE. — SANS NOMBRE, loc. adv. In groote,

ontelbare menigte: II y a des fautes sans n-, er
zijn tallooze gebreken in. — [Blas.] 11 porte d'azur
aux fleurs de lis d'or sans n-, hij voert eene me-

.
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nigte, een onbepaald getal gouden leliën in een

blaauw veld. — NOMBRE DE, DU NOMBRE DE, lOc.

prép. Onder 't getal van, onder, in den rang van:
On la mis an n- des saints, men heeft hem onder
de (onder 't getal der) heiligen geplaatst. Ceux qui
sont du n- de vos amis, degenen, die tot het getal
uwer vrienden behooren, die van 't getal uwer
vrienden zijn. — DU NOMBRE, loc. adv. Onder 't
getal, onder, er bij: J'ai vu la liste des personnes
invitees, vous n'ètes pas du n-, ik heb de lijst der
genoodigden gezien, g ij zijt er niet bij, niet onder.
— DANS LE NOMBRE, loc. adv. Onder velen: Jai

vu ces tableaux, dans le n- it y en a beaucoup
de médiocres, ik heb de schilderijen gezien, er zijn
vele middelmatige bij of onder.
Nownbrer, v. a. (doorgaans van ontelbare voor
vgl . DENOMBRER) Tellen , optellen,-werpngbézid,
berékenen; door cijfers uitdrukken: Qui pourrait
n- les étoiles du ciel? wie zou de sterren des

hemels kunnen tellen?

-- SE NOMBRER, V.

pr. Geteld

worden of kunnen worden, zich laten tellen. —
Het part. passé is ook adj.: Grains n-s, getelde
zaden n. pl. — Nombre n- (liever concret), benoemd
getal n. — Nombrensement, adv. Talrijk, in
menigte. — Nombreux, ease, adj. Talrijk,
menigvuldig; n o m b r e u s: Armée nombreuse, talrijk leger n. L'assemblée était fort nombreuse, de
vergadering was zeer talrijk. — [Litt.] Welluidend,

welvloe fend, volklinkend, evenmatig, rh y t h m is c h,
n u m e r e u s. Son discours est n-, ses vers sont
n-, zijne rede is, zijne verzen zijn welluidend, volklinkend.

Xombril, m. (pr. --br!) [Ant Navel m. —
[Bot.] Kruin f., kleine holte tegenover den steel
van appelen, peren, enz.; kelknaad in. (b ij de tuin
oeil geheeten). — [Bias.] Schildnavel. —-liedn
5 [Géom .] , z. v. a. FOYER. — [H. n.] Navel der
.]

schelpen. — N- marin, zeenavel. — [Verr.] , z. v. a.
BOVINE. — [Vétér.] Midden n. der lendenen van
een paard, navel.
None , m. [Ant.] Gedicht n. ter eere van

Apollo. — Bepaalde, aan vaste regels gebonden
zangwijs, vaste melodie f. — Onder een' nomarch
staand landsgebied, district n. of provincie f., inz.
in 't oude Egypte, stadhouderschap n., n o m o s m.
— [Algèb.] Lid, deel n., naam van eene grootheid,
die met eene andere door het teeken ± of — is
verbonden: a ± b est un binome, dont les deux
n-s sont a et b-, a -j- b is een binomium (z . BINOME) ,
waarvan a en b de beide leden zijn.
Noinenelateur, m. [Ant. rom.] Naainnoemer m., een bediende, die zijnen meester de namen
noemde van de personen, die deze ontmoette. — (in
de middeleeuwen) Iemand, die in naam van zijnen
heer gasten ten disch noodigde. — (nu) Kenner of
beoefenaar der tot eene wetenschap of kunst behoorende namen, kunstnaamkenner; schepper of
vinder der kunstnamen, naamgeveï, n o in e n c 1 dt o r. — Nomenelation, f. Kunst f. der naamonthouding. — Noinenelatuire, f. Naamlijst f.,
naamregister n., naamsopgave f., gezamenlijke woorden, die tot het gebied van eene wetenschap of
kunst behooren; — gezamenlijke regels, naar welke
men in eene wetenschap de vereischte nieuwe namen vormt, naamschepping, nomenclatuur f.
— Bij uitbreiding: lange rij van woorden, lange
optelling f. van namen. — -)- I^ omenelaturer,
V. a. Voorwerpen rangschikken, aan elk een' naam
geven; de nomenclatuur of de kunstwoorden van
een of ander- vak vaststellen; woorden in hunne
alphabelische orde schikken.
Nominal, e, adj. Den naam betre/fend, bij
name, volgens den naam, n o m i n a a l: Appel n-,
afroeping der namen, app eb n om i n a al n. Valeur n-e, naamwaarde t., waarde van geld of staats
als die bij de uitgifte door den Staat-paier,zo
is bepaald, nominale waarde f. (in tegenstelling
niet de reële of wezenlijke waarde). — Définition
n-, bloote naam- of woordverklaring (geene zaakverklaring). (Plur 111 . NOMINAUX.) —NOMINAUX , 111 .
pl. [Phil.] Naaingeloovigen, die scholastieken der
middeleeuwen, welke beweerden, dat de algemeene
begrippen der dingen slechts woorden en naaien
zijn of buiten de menscheljke voorstelling bestaan,
n o m i n á l e n rn. pl. — ontinaleineut, adv.
Met naamwaarde, volgens nominale waarde. — Nominalisme, ni. [Phil.] Stelsel n., leer f. der
nominalen of nominalisten, n o m i n a l i s m u s n.
.
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— Nominaliste, m. Aanhanger van de leer der
nominaler, van 't nominalismus, nominalist ni.
Nominataire, adj. [Droll. can.] Door den
koning tot een geestelijk ambt benoemde. Abbé n-.
— Nominatenr, m. Benoemer, hij, die 't regt
heeft, om iemand tot een geestelijk ambt te benoemen. — Nominatif, ni. [Gram.] Eerste naamval, noemer, onderwerp n., n om i na ti v us m. —
NO.IINATIF, IVE, adj . Benoemend, naamgevend, namen bevattend, n o m i n a t i e f. La liste n-ive des
jurés, de naamlijst f. der gezworenen. — 1 omin ation , f. Benoeming, verkiezing, nominatie f.
La n- des géneraux est faite pour cette campagne,
de benoeming der generaalsvoor dezen veldtogt is
gedaan. — List f. der kandidaten naar eene bediefling: 11 y a quatre personnes sur la n-, er zijn
vier personen op de nominatie. — Benoemingsregt n.:
Le magistrat a la n- de cette place, de overheid
heeft het benoemingsregt tot deze plaats. — Nominativernent, adv. Bij den naam: Interpeller
n- qn., iemand bij zijn' naam ter verklaring of op-

--NON-COMBATTANT.
Non, adv. Neen (in tegenstelling met oui, ja).
Dites oui ou n-, zeg ja of neen. Je gage que n-,
ik wed van neen. — Het staat ook vooraan: NN-,
la paresse ne peut rendre heureux, neen, de lui
kan niet gelukkig maken. N-, n-, je n'y con--heid
sentirai jamais, neen, neen, ik zal er nooit in
toestemmen. — Staat het niet tegenover oui, dan
wordt het door n i e t vertaald: Je le lui dirai, ncomme parent, mais comme ami, ik zal het hem

zeggen, niet als bloedverwant, maar als vriend. —
Somtijds ook met pas (nooit met point) verbonden:
Je lui paierai tout, mais n- pas he la fois, ik zal
hem alles betalen, maar niet in eens. Non, que je
sacbe, niet, voor zoo ver ik weet, niet dat ik weet.
— Het kan ook als subst. gebruikt worden: Répondre un n- Bien sec, een zeer droog neen ten
antwoord geven. Oui et non lont de petits mots.

— NON PLUS, NON PLUS QUE, NON SEULEMENT, etc.,

z. de alphabetische volgorde.
Non-acceptation, f. [Cam.] Niet - aanneming,
weigering der aanneming van een' wissel, n o nacceptatie f. — Non-activité, f. [Admin.
heldering opeischen.
Nornique, adj. [Ant. gr.] Tot een' nomos of mil.] Toestand van een' officier, die niet in werkevaste melodie behoorend (vgl. name); dichtmatig, lijke dienst is en verminderde soldij trekt, niet actieve dienst, non - actin iteit f. — Nonmelódisch, nómisch.
Noininé, e, adj. (en part. passé van nommer) áge, m. [Prat. anc.] Minderjarigheid f. (minore n- le rité). — NON-ad, E, adj. Minderjarig (mineur).
Genoemd, geheeten; benoemd; vermeld: Et
Nonagénaire, adj. (zelden dan van menschen
père du peuple, de vader des volks genoemd worden. Etre n- j uge, tot regter benoemd worden. Poète gebruikt) Negentigjarig: Un homme, Une femme
nullepart n-, nergens vermeld dichter. — (fain.) n-, of als subst. N ONAGËNAIRE , m. et f. Een negen
negentigjarige vrouw f., een-tigjarmn.,e
Être bien, mal n-, een' gepasten, ongepasten naam
dragen; — weleer ook: te goeder, kwader faam negentiger m.
Nonabésiine, adj. ni. [Astr.]: Degré n- of
staan. — Évêque n-, door den vorst benoemd, maar
nog niet door den paus bevestigd bisschop. — he als subst NONAGÉSIME , m., negentigste graad, punt
der ekliplika, dat 90 graden verwijderd is van de
POINT N OMMÉ, loc. adv. Op het bepaalde, geschikte
tijdstip, van pas, juist ter snede: I1 arriva he point punten, in welke zij den horizont snijdt. — NONAn - . — A JOUIt NOMME , loc. adv. Op den bepaalden, GESIME , f. [Liturg,] Feest n. van den 90eí1 dag
afgesproken dag: II se trouva au rendez-vous he vóór Paschen
Nonagone, m., liever ENNE AGONE.
jour n-. — Somtijds ook als subst. gebruikt: Un
t Nonaire, f . [Bot.] , z. v. a. ASTRAGALE.
n- Pierre, Une n-e Susanne, een zékere Pieter,
Nonandi e, adj. [Bot.] , z. v. a. ENN EANDRE
eene zekere Suzanna.
Noinmée, f. [Féod.], z. v. a. DÉNOMBREMENT. (maar lees daar, in plaats van riet 9 stampertjes,
met
9 meeldraden). — Nonandcie, f., z. v. a.
bijzonder,
Nosniiiénient, adv. biet name, in 't
bijzonder: Jon connais plusieurs, et n- votre ami, ENNEANDRIE.
he Nonante, adj. num. Negentig (quatre-vingtIk ken er verscheidene, en in 't bijzonder uw vriend.
Nommuier, V. a. Noemen, benoemen, eenen naam dix). — Quart de n-, quadrant it-. — Noiianter,
geven; heden. N- un enfant an baptéme, een kind V. n. [Jeu] Negentig punten of een negentiger
bij den doop eenen naam geven. On a nommé Ie maken (in 't pikétten). — (weleer) Negentig jaar
prince Guillaume I. le Taciturne, men heeft prins oud worden. — Nonantiènie, adj. Negentigste.
Non-avenai, e , adj. Mislukt; van geener
Willem I. den Zwijger genoemd, geheelen. On le
nomme Jean, men noemt, heet hem Jan. — N- ses waarde : Écrit n - .
Non-battu, m. [Cam.] Soort van gering doek n.
complices, zone medepligtigen noemen, doen kenI^ onee, m. Pauselijke boodschapper, pauselijk
nen, opgeven. — Benoemen, verkiezen, beroepen:
I1 le nomma successeur he l'empire, hij benoemde gezant m. (geen kardinaal zijnde), n u a i u s of
hem tot zijnen rijksopvolger. N- qn. son héritier, nuntius m. — (weleer ook) Poolsch a fgevaariemand tot zijnen erfgenaam benoemen. — [Jeu] digde van den adelstand op den rijksdag.
-[- 1 oneer, v. a., z. V. a. ANNONCER.
N- la couleur, de kleur aangeven, opgeven, waarin
Nonehain, m. [Hort.] Soort van herfstpeer f.
men speelt. — Ook zonder voorwerp : On est
Nonciialannsiient, adv. Zonder oplettendheid,
men
moet
obligé de n- avant de voir la rentrée,
(de kleur) noemen, alvorens men den inkoop, de onachtzaam, met achteloosheid , slordig, slof. —
ingekochte kaarten ziet. — SE N OII'1IER , v. pr. Zich Nonchalanee, f. Achteloosheid, nalatigheid, onnoemen, zijnen naam opgeven: II fut oblige, de se achtzaamheid, slordigheid, verwaarloozing f., ver
Travailler avec n-, m et onachtzaamheid-zuimn.
n-. — Genoemd worden , heetenn : Comment se
nomme-t-il? hoe wordt hij genoemd? hoe heet hij? werken. 11 laisse périr toutes ses affaires par sa
hij
laat
al zijne zaken door zijne achteloosheid
n-,
ik
heet
Lodewijk.
me
noinme
Louis,
Je
I oniocano^i, in. [H. eccl.] Verzameling f. in verval geraken. Il règne dans ses poésies une
van staats- en kerkwetten, het in de grieksche kerk certaine n-, er heerscht in zijne poezij eerie zékere
geldende handboek van 't kerkenrergt, door Photius slordigheid. — i! onelialander, v. n. Tot traag
ledigheid vervallen, in vadzigheid verzin -heid,to
omstreeks 883, now o k á n o n ui. — Noi nogi-aNonchalant, e, adj. Onachtzaam, na--ken.—
phe, ni. [Ant. gr.] Wetschrijver; verzamelaar
der wetten, no mo g r a a p h ni. -- Noniogra- latig, achteloos, zorgeloos, slof, slordig; onachtzaamphie, f. [Didact.] Verhandeling over de wetten, heid aanduidend, vadzig. Vous ètes Bien n- en
schriftelijke wetgeving f. — N wnograplhique, tout, gij zijt in alles zeer achteloos Une dérnarche
adj. Daartoe behoorend, n o ni o g r he p h i s c h. — n-e, een vadzire ging m. — t Nonchaloir, v. a.
'oniologie, f. [Didact.] Leer der wetgeving, Verzuimen (négliger). — t NONCHALOIR, v. 7i. Na wetgeviugkunde f. — Nornoiogique, adj. Daar latig, onverschillig, zorgeloos zijn. — -t- NONCHAom o l ó g i s c h. — N omologiste-toebhrnd, LOIR, m. Achteloosheid, nalatigheid, vadzigheid f.
of Xontologne, nl. Schrijver over de wetgevinlg- — Rlettre he n-, veronachtzamen, in 't vergeetboek
kunde, over de wetenschap der wetten, nom o- stellen.
N onei ation, f. [Any. j ur.] Geregtelijke aan logist, homoloog m. — Noimmophylace,
I outoplhylax, m. [Ant. gr.] Wet bewaarder, zegging tot staking van een' begonnen bouw (tothandhaver der wetten, n o m ó p h y 1 a x m. — N o- dat er uitspraak in de zaak gedaan zal zijn). —
nmothésie, f. Verhandeling over de wetten. — No;aeiature, f. Ambt- en waardigheid. van een'
NomothCte, ni. Wetgever m. (legisiateur), no- n urn ci us of pauselijken gezant , n u n c i a t u ier,
nuntiatuur f. — tijdduur ni. zijner ambtsbemotheet m.
diening; — zetel nl. van den nuncius; — pauselijk
t Nonlpair, adj., z v. (1. IMPAIR.
Nonpareil, le, adj. Vroegere spelling van grondgebied n. onder eenera nuncius.
Non- combattant, in. [Itlil.] Niet-medestrijNONPAREIL.
.

NON-COMPA1UJTION

NOPAIJERIE.

der m. persoon, die 't leger als ambtenaar volgt,
zonder 'aan den strijd deel te nemen. - Nonconiparution , t Non-comparence , f.
[Prat.] Niet-verschijning f. voor 't geregt, verstek n.
(contumace). - Non -complet, ni. [Anc. mi!.]
Het ontbrekende getal, het onvoltallige, onvollédige.
- NON -COMPLET, ETE, add. Onvolledig, niet voltallig, niet koinpleet: Oeuvre n-ète, onvolledig,
defect werk n.
Non-eonforti,iste, m. [H. rel.] Naam, dien
de bisschoppelijke kerk in Engeland aan alle protestantsc/te dissenters, met uitsluiting van gereformeerden en lut/terschen, geeft, n 0 n - C 0 n f0 r mist m. - (leg.), z v. a. S0D0311TE. -- Noneonforniité, t. [Didact.] Niet-overeenstemming,
onovereenkomsliglteid, ongelijkvormigheid, ongelijk-

Non-pair, e, adj. Oneven (inz. gebruikt by
't raden naar 't even of oneven getal voorwerpen,
dat iemand in de gesloten hand houdt; in andere
gevallen gebruikt men doorgaans iswun.
S Nonpareil, le, adj. Zonder wederga, wat
zijns gelijke niet heeft, weêrgaloos, onvergeljkeljk:
Mérite n-, ongeevenaarde, weirgalooze verdienste t.
Vertu n -Ic, weêrgalooze deugd t. - NONPAREIL, M.

heid 1.

None, f. [CaLh.] (eig. negende) Gezang a., dat
in de kloosters op den noen, op het negende uur
des dags of te drie ure des namiddags gezongen
wordt, none f. Après sexte on dit n-, et puis
vêpres, na de sexte zingt men de none, en dan de
vesper. - [ Anc. jur.] Negende penning flL, dien
men voor 't vruchtgenot van zékere goederen betaalde. - IMus.] Negende toon van den grondtoon. - NONES, t. p1. [Ant. rom.] Vijfde dag van
alle maanden behalve van Maart, Mei, Jul'ij en
October, in welke het de zevende was. La veille
ties n- de Mars, €1'Août, de 6e Maart, de i e 4i

gustus.

raclie).
Nonée, 1. [Bot.] Soort van bernagie t. (hour
Non -être, m., Non-existence, 1. Het nietzijn, niet-bestaan, niet-aanwezig-zijn, n 0 n-ew is-

159

[H. n.] Groenvink in. (verdier) van Louisiana. 1. [Tech.] Het kleinste in zijne
soort. - Soort van zeer smal zijden lint II. Zeer fijne suikerkorrels f. p1. of muisjes n. p1. [Typogr.] Kleine soort van drukletter, tusschen
kolonel en parel, a o np a r ei I 1. Grosse n-, allergrootste soort van drukletter. - [Hort.] Groote,
geelachtig groene /ierfstappel in. - N- de Compièguy, de Rhodes, namen van twee anjelier-soorten.
NONPAREILLE,

- [Co rn .], Z. LAMPAREILLES.

ne

Nou plus, bc. adv. Ook niet, even min: Vous

le voulez pas,

Bi mol

non plus, gij wilt het

niet, en ik ook niet, ik even min. - NON PLUS
QUE, bc. conj. Niet meer, even weinig: On n'en
pane non plus que sil n'eût jamais été, men
spreekt er zoo weinig van, als of 't nooit bestaan
had.

Non plus ultra

of

Nec plus ultra, ni.

(latn) Het onovertreffelijke, uiterste, hoogste, beroemdste, enz. in zijne soort, toppunt n., uiterste
grens, kroon f., laatste of uiterste, niet te overschrijven ,doel n., het niet-verder, het a 0 a p 1 u a
ultra. Etre bien mis, hien logé, Men nourri,

voilb, pour eet homme, le n- de Ia pertectibilite,
sociale, goed gekleed, gehuisvest en gevoed te we(biesanjelier in. zen, dat is voor dien man het nee plus ultra, het
Non-feuillée, 1. [Bot.] Blacierlooze f., biaanwe toppunt der maatschappelijke voirnaakbaarheid.
Nonidi, in. Negende dag eener décade in den Metz fut le n- de Charles V., Metz was 't nee
plus ultra voor Karel 1" ., verder dan Metz kwant
fransck-republikeinsclien kalender.
Non-intervention, t. [Pout.] Niet -tussclien Karel V. niet. (verdek, open.
Non-ponté, e, adj. [Mar.] Onverdekt, zonder
tussc/ienbeiden treden bij twistende-komst,lien
1%on-prix, in. z. V. 0.
partijen, n 0 n-in tery dn t ie f. - Non-interNon-recevoir, in. (alleen in): Fin de ii-, Z. FIN.
ventioniste, in. Aanhanger van 't stelsel van
non-interventie, non-interventionist in.
Non-r e sidence, t. Het niet-wonen op de plaats
Nonius of Vernier, m. [Math.] Graadver- des ambtszetels. (mislukken
.1- Non-réussite, t. Het niet-gelukken, het
deeler in., een huipwerktuig bij mathematische inNon-sanction, t. Niet-bekrachtiging t.
strumenten om de graden 'van den boog in zeer
Non -sens, in . Onzin m., dom gesnap, louter
kleine deelen te verdeelen en die deeltjes naauwkeurig waar te nemen, n on i u s in. (naar T. No- onverstand n., hoogdravende woorden n. p1. zoniiius of Nunez, die op de uitvinding echter minder der zin; gebrek n. aan oordeel.
regt schijnt te hebben clan P. Vernier).
Non seulemeiit , bc. adv. Niet alleen (geNon -j ouissanee, f. [Prat.] Niet-genieting, woonl ij k gevolgd door mais, mais encore, maar,
maar ook).
ontbering t. van 't vruchtgebruik
Non-succès, in., z. v. a. INSUCCÈS.
Non-jureur, in . [Hist.] Niet -zweerder, eed)( Nonuple, adj. Negenvoudig, negenmaal. weigeraar, naam der engelsche jakobieten, die den
S Nonupler, v. a. Negenmaal nemen, met negen
eed aan 't nieuwe koningspeslacht weigerden.
Noniiain, in. fH. n.j Nonnetje n., sluijerduif f. vermenigvuldigen.
Non-usage, in . Het niet-gebruiken: Les lois
- Witte non f., kleine zaagbek in. (bane), eene
duikereenel, (lie in Rusland vaak op hooge boomen s'abohissent souvent par le ii-, de wetten geraken
dikwijls, door ze niet te gebruiken, in vergetelheid,
nestelt. - [ Péche] Kalvisc/i m. (menuaille).
Nonnain, %oniie, 1. (plais.) Non, klooster- in onbruik.
i%on-valenr, t. Onwaarde, waardeloosheid t.,
linge f. - [Cuis.] Pet de nonne, soort van ligt
gebrek ii. aan opbrengst (van een land, van huizen,
gebakje of pannekoekje n.
Nonnat, in. [Pêche] Katvisch in. (menuai!le). enz.), onzikere achterstand in. van pacht, huur,
- (weleer) Een door de keizersnede geborene, rente enz., te kort komend bedrag ii. - [Fin.,
Corn.] Oninvorderbare schuld t. wegens onvermononnaat in.
Noune, f., z vONNA1N. - Nonneile, 1. (nu gen des schuldenaars, kwade schuld, n o n - v aalleen boertend gebruikt) Nonnenklooster a. - Don- lvie r t. Papiers de n-, siectepapieren n. p1.: wissels

t dn t i e t.

-

Der dans Ia n-, zich bij de vroine zusjes scharen,

of elfecten, welker betaling zeer twijfelachtig is.

Non-vente, t. [Corn.] Niet-verkoop ni., gede /ijnvrome uithangen. - Vroawenbabbelkiub f.
Nonnette, t. (verklu'. van nonne) Nônnetje n., brek n. aan debiet of aftrek.
jonge non f. - [EI. n.] Arend in. van Nigritie. Non-vue, t. {Anc. mar.] Gezigtsbelemmering t.
Soort van dikbek in.(gios-bee). - ( pop.)Meereend f. door dikken mist, dik of misti weder n.
Noocratique, adj. (ps. ' no-o—) [Phil.] De
(bemnache). - 1'ischarend in. (haltuzarci). - Ncendrée, poelfl(ees t. (cliézé). - [Phtis.j Nonne heerschappij of opperenagt der rede betre/fend,
koekje ii. - [Agric.] Soort van tarw t.
n 0 0 k r (i t i a c P. Ecole n-, school, die de oppe r
Nonobstaiiee, t. [Droit. can.] Oorkonde of niagt der rede leert, notikratische school t. -acte van herstelling (derde gedeelte der provisien Noogénose, f. [Mid.] Uit hersenontsteitenis
van Rome, beginnende niet de woorden non oh- ontstane ziekte t. - Nooloie, f. Leer i. von
de zuivere versiandsbegrippen. - Noo!ogiqe,
stantibus), nonobstdntie t.
Nonobstn t, prOp. Niettegenstaande. onaan adj. Die leer betreffend, is o U 1 6 g s ch.
van: Ii a été obligé-gezin,odakswrl
Nopae, in. [Tech.] Het lakennoppen, het
de payer, n- son opposition, hij isverpligt geweest noppen.
..
te betalen, n i ettegenstaande zijne tegenkanting.
Nopal, in. [Bot.] Vijgedistel m., bloedvpg f.,
Nanopétale, adj. [Bot.] Met negen bloernbla - gemeene indiaansche v ij geboom in ., op sin Ii e t.;
deren.
nopal in . [cactus opuntia], eene plant in AineNon-onvré, e, adj. Onbewerkt, onbearbeid, rika, 0)) welker dikke, eiionde bladeren de cocheruw: De lacier n-, onbewerkt staal ii. - Du huge nille leeft. Cocheni l le du n-, Z. COCHENILLE. Nopalées, t. p1. Nopalsoorten t. p1., cactusach0-, glad, effen linnen ii. (zonder bloemen of figuren).
Non-paiement, in., z. ?ON-PAYEMENT.
tige gewassen ii. p1. - Nopalerie, Nopaliè-

42/ko

NOPALIER

NOT9.BLEMENT.

—

re, f., Nopalier, m. Met nopals beplante grond m.,
nopalplantaadje f.
Nope, f. [Tech.] Nop, lakenvlok f., wolknoop
Noper, V. a. [Tech.] Noppen, het laken-jen.—
of andere geweven stoffen van de kleine verhevenheden of noppen zuiveren. — Het part. passé is
ook adj.: Drap n-, genopt laken n. — Nopeuse, f.
Nopster f.
Noquet, m. [Constr.] Strook f. lood ter afleiding van 't regenwater aan de hoeken van een
leijen dak, aan dakvensters enz. (pruim f.
Norberte, f. [Hort.] Soort van kleine zwarte
Nord, m. Noorden, noord n. Les contrées,
régions du n-, de landstreken, streken van 't noorden. L'ÉCOsse est au n- de 1'Angleterre, Schot
ligt ten noorden van Engeland. Le vent du-land
n-, de noordewind m. Le vent est tourné au n-,
de wind is naar 't noorden gekeerd, gedraaid.
L'étoile du n-, de noordster, poolster (étoile po-

laire). — [Mar.] Faire Ie n-, Courir au n-, om
de noord houden, noord aanleggen. Être au n- de
son estime, ten noorden van zijn bestek zijn. N-,
N- -quart-n- -est, N- -n- -est, N- -est-quart-n-,
N- -est, N- -est-quart-est, noord, noord-ten-oosten,

noord-noord-oost, noord-oost-ten-noorden, noordoost, noord-oost-ten-oosten. N- -quart-n- -ouest,

N- -n- -ouest, N- -ouest-quart-nord, N- -ouest,
N- -ouest-quart-ouest, noord- ten-westen, noord-

noord-west, noord-west-ten-noorden, noord-west,
noord-west-ten- westen. — (absol.) Noordewind m.

(vent du nord): Le n- règne ordinairement sur
vette mer, de noordewinden heerschen doorgaans
in die zee. Le n- est le plus froid de tous les vents,

de noordewind is de koudste van alle winden. —
Ook als adj.: Le póle n-, de noordpool f. Degrés
de latitude n-, graden m. pl. noorderbreedte. -Le vent est n-, de wind is noord.
Nordeaper, m. [H. n.] Noordkaper m., een
walvisch, dien men vroeger voor eene eigene soort
hield, maar die thans als één met den groenlandschen walvisch erkend wordt.
Nord-est, etc., z. onder NORD. — Nordester, v. n. Anc. mar.] Noordoosteren, afwijken
naar 't noord-oosten (van de koinpasnaald). — Le
vent nordeste, de wind noordoostert, trekt naar
't noord-oosten. — 1N ordouester, v. n. [Anc.
mar.] Noordwesteren. (besproeijing.
Noria, f. [Hydraul.] Ketting-scheprad n. ter
Norimon, m. Soort van draagstoel m. in Japan.
Normaal, e, adj. Tot regel of anodél dienend;
naar den regel, regelmatig, voorschriftinatig, voor
Ecole n-, modélschool, kweek--beldig,norma1:
school voor onderwijzers, normaal -school f. Etablissement n-, model-inrigiing f — Etat n-, regel
gewone, natuurlijke toestand m. — [Géom.]-matige,
Regthoekig, te lood, perpendiculair: Ligne n-e, of
als subst. NORMALE, f. Loo lijn f. (inz. in de leer
der kromme lijnen). — Het mannelijk meervoud
schijnt nog twijfelachtig; vele spraakkunstschrsjvers
geven aan norrnals de voorkeur, anderen schrijven:
Des cours normaux) — Normalement, adv.
Op normale, regelmatige wijze. — Nornialité, f.
[Didact.] Regelmatige, met het voorschrift overeensterumende gesteldheid, n o r ei a Ii t e i t f.
Norniaud, e, adj. [Géogr.] Normandisch, uit
Normandie. Cheval n-, normandisch paard n. —
Réponse n-e, dubbelzinnig, sluw antwoord n: Réconcilation n-e, onoprechte, geveinsde verzoening.
— (Loc. prov.) Etr
e adroit comme un prêtre n-,
de onhandigheid zelve zijn. — [ Litt.] Rime n-e,
normandisch rijm n. (het rijmen van woorden, bij
welke de uitgang er als é klinkt, op zulke, waarbij
deze uitgang als ere wordt uitgesproken, b. v. van
vanter op hiver). -- Ook als subst.: Normandier m.,
normandische vrouw f. Un n-, een normandisch
paard n. -- (Loc. prov.) Répondre en n-, noch ja
noch neen zeggen, een dubbelzinnig antwoord geven.
Cast un fin N-, 't is een geslepen kerel, een sluwerd, een arglistig mensch. I1 a des gritles de N-,
hij heeft kromme vingers, hij is niet eerlijk. —
5 1%Toranander, v. a. [Agric.] Het gedorschte
graan zuiveren. — % Normandie, f. Appelboomgaard m. — Normandisnie of Nornianisnie, m. [Gram.] Taaleigen n. der Normandiërs, norr,zandismus, normanísmus n.
t Nornie, f. Regel m., voorschrift, rigtsnoer,
voorbeeld n., n o r m a f. (meene meert f.
19iornnelle, f. [H. n.] Volksnaam van de ge-

Nornes, f. pl. [Myth. stand.] De drie godin
noodlot, n o r n e n f. pl. (U r--nevadt'
d a of 't verledene, V e r a n d e of het tegenwoordige, en S k u l d a of het toekomstige.
Norale, f., z. V. a. BRIOCHE.
Norrequier, m. [Anc. tout.] Schaapherder m.
1\Torwégien, ne, adj. [Géogr.] Noorweegsch,

!

tot Noorwegen of zijne inwoners behoorend, noorsch.
— Als subst. m. en f. Noorweger, Noor m., noorweegsche vrouw, Norin f. — Le N-, de noorweegsche taal f. — [ H. n.] Soort van stekelvisch m.
Nos, pron. pl., z. NETRE. — NOS, z. NOUES.
Nosocoine, m. [Didact.] Bestuurder van een
hospitaal 0! gasthuis, n o s o k o o m, n o s o k om i s t in. — (bij uitbreiding) Ziekenoppasser, krankenverpleger m. — Nosoconnial, e, adj. [Méd.]
In de hospitalen of gasthuizen heerschend: Fièvres,
Maladies n-es, hospitaalkoortsen, -ziekten f. pl. —
101osocomium, m. (pr. —ome) [bidact.] Hos
ziekenhuis, gasthuis, n os o k o en i u m n. —-pital,
Nosodendre, m. [EI .n.] Soort van boomkever m.
— Nosodoche, m., z. v. a. NOS000MIUM. -Nosogénie, f. [Méd.] Ziektevoortbrerngingf.,
het ontstaan der ziekten; leer f. van de eerste ziekte-oorzaken. — Nosogenique, adj. Daartoe behoorend, n o s o g e n i s c h. — Nosographe, m.
[bidact.] Ziektenbeschrjver, n o s o g r a a p h m. —
Nosographie. f. Ziektenbeschrjving, rangschik
beschrijving der ziekten; boek n., dat daar--kinge
over handelt. — Nosographique, adj. Ziektenbeschrjvend, nosográphisch. — l0iosologie, I. Leer f. der ziekten; ziektebeschrjving I. -Nosologique, adj. Die leer, die beschrijving betreffend, n os o l ó g i s c h. — Nosologiste, m.
Kenner, leeraar der ziekteleer, n o s o 1 o o g in.
Nossaris, m. (pr. —rice) [Corn.] Indisch wit
katoen n.
Nostalgie of (min gebruikelijk) Nostomanie en Nostrasie, f. [Méd.] Heimwee n., het
zwaarmoedig, kwijnend verlangen naar huis, naar
't vaderland (in gewone taal maladie of mal du
pays geheeten). — Nostalgique, adj. Het heimwee betreffend, daaruit voortvloeiend, n o s Ia lg i s c h. — Als subst. m. en f. Heimweelilder m.,
-ljderes f.
Nostoe, Nostoch, m. [Bot.] Aardgelei, aardbloem f., nostoch in., eene plant van 't wiergeslacht, die naar eene vliezige, bruingroene, kléverige gelei gelijkt, en van de alchimisten de zonder
namen kreeg van crachat de tune, maans--linge
pog n., salive des étoiles, sterrenspeeksel n. écume de Fair, luchtschuim, fleur du viel, fleur de
terre, hemel-, aardbloem. — 1\ï ostoehinées, f.
pl. [Bot.] Nostochgewassen n. pl. (waartoe een
10tal soorten behooren).

5 Nostonianie, f., z.

riOSTALGIE.

5 Nostrate, adj. [Bot.] Inheernsch, tot ons
eigen land behoorend: Plantes n-s, inheemsche
planten f. pl.
Nota, m. Noot, kenteeken, herinneringsteeken n.,
op den kant van een geschrift of boek of rékening
geplaatst, om de aandacht op zékere zaken te bepalen, nota f. Metten la un n-, zet daar eene nota. — Bij uitbreiding: Korte aanteekeninq, opteekening, nota f. Prenez un petit n- de toutes les
réponses de ce savant, houd eerre kleine nota van
at de antwoorden van dien geleerde. — ( fans.) Je
ne pouvais portir, n- (of n- bend) qu'il était déja
deur heures, ik kon niet vertrekken, want weet,
let wel, dat het reeds twee ure was.
Notabilité, f. Opmerkenswaardigheid; aan
hoedanigheid van notabele; — (bij-zienljkhd;
misbruik ook) : aanzienlijk persoon, n o t a b i l it e i t f.: Les n-s de la ville, de notabiliteiten der
stad. — Notable, adj. Oprnerkenswaardig, merk
aanzienlijk, voornaam: Cas n-,-wardig,et;
opmerkelijk geval n. Dits, Faits n-s, merkwaar
gezegden, feiten n. pl. Perte, Gain n-, belang--dige
rijk verlies n., belangrijke winst f. N- commercant,
aanzienlijk handelsman. Les personnes n-s 'de la
ville, de aanzienlijke personen van de stad. —
NOTABLE. m. Aanzienlijk, voornaam. burger van
Bene stad, provincie of staat, n o t d b e l e nl. —
Asseniblée de n-s, vergadering der notabelen of
aanzienlijke staatsburgers. — Notablement, adv.
.Aanmerkelijk, aanzienlijk, veel. I1 a perdu n-, hij
heeft veel verloren. Il est intéressé n- dans vette
affaire, hij heeft een aanzienlijk aandeel in deze zaak.
,

NOTACANTH

NOTOIRE.
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Notacanthe, adj. [H. n.] Met stekels op den n- de la gamme, u t is de eerste noot der toonrug.
schaal. Chanter la n-, de toonladder afzingen; ook:
Notage, m. [Tech.] Het inzetten der toon- juist, maar zonder uitdrukking zingen. Bien atstiftjes in de rollen der orgeltjes.
taquer la n-, eene noot, een' toon zuiver en juist
Notaire, m. Notáris, een door de regéring aangrijpen of doen hooren. — (Loc. prov.) I1 ne
aangesteld en beëedigd persoon, die de bevoegdheid sait qu'une n-, Il chante toujours sur la même n-,
heeft om zekere geregteltjke handelingen (testamen- hij zingt altijd hetzelfde liedje of deuntje. Changer
ten, volmagten, schuldbekentenissen, protesten, enz.) de n-, Chanter sur une autre n-, van toon, van

in tegenwoordigheid van getuigen te voltrekken en
daarvan eene geloofwaardige oorkonde (notariële
acte) op te maken. N- royal, public, de ville, de vil
konin/ilfjk, openbaar, stads-, dorps-notaris.-lage,
Contrat passe par devant n-, door eenen notaris
opgemaakt contract n. -- (Loc. prov.) C'est comme
Si le n- y avait passé, dat staat onomstootelijk
vast, daaraan valt niets meer te veranderen of te
doen. Dieu nous garde d'un et cmtera des n-s, de
Hemel beware ons voor een et ccetera der notarissen
(omdat daaruit vele processen kunnen voortkomen).

Notalane, f. [Bot.] , z, CINCINNALE.
Notalgie, f. [Méd.] Ruggepijn f. — Notalgique, adj. De ruggepijn betreffend, no t a 1 g is c h.

%otamment, adv. Inzonderheid, in 't bijzonder, voornamelijk: Il a accusé trois personnes, et
n- celui-ci, hij heeft drie personen beschuldigd, en
inzonderheid dezen.
Notaresque, adj. [Diplom.] De notarissen
betreffend. Ecriture n-, schrift met verkortingen.
— Notarial, e, adj. Het notarisschap of de notarissen betreffend, n o t a r e 1: Fonctions n-es,
notariële ambtsverrigtingen f. pl. Jurisprudence
n-e, notariéle regtsgeleerdheid f. — (Plet mannel.
meerv. vindt men nergens; wie 't noodig had, zou
notariaux mogen gebruiken). — Notariat, m.
Notarisambt, notarisschap,
sscliap, notariaat n. E xereer le n-, het notarisschap uitoefenen. — -I- Notarier, v. a. Door een' notaris doei opmaken,
voor een' notaris passéren (een acte, contract, enz.)
— SE NOTARIER, v. pr. Door een' notaris opgemaakt worden: L'acquisition d'un immeuble duit
se n-. — Het part. passé is ook adj.: Acte notarid, notariéle, door een' notaris opgemaakte acte f.
Notation, f. Kunst, wijze van aanduiding
door bepaalde teekens, n o t é r i n g, n o t t i e f.
N- musicale, voorstelling der muzijktoonen door
teekens. — N- prosodique, aanduiding der lange
en korte lettergrepen door teekens. — Geheim lettercij fer of teeken der kooplieden, waarmede zij
hunne goederen merken om daaruit dadelijk den
verkoopprijs te weten.
Note, I. Teeken, kenteeken, herinneringsteeken,
merkteeken n. Mettez une n- á la marge du livre
pour trouver Ie passage, zet een teeken op den
rand van het boek, om de plaats weder te vinden.
— Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot f.
ter verklaring of opheldering eener plaats in een
geschrift. L'ouvrage est imprimé avec des n-s,
het werk is met aanmerkingen gedrukt. Faire des
n-s sur un auteur, aanteekeningen op eenen schrijver maken. Faire des n-s marginales, kantteekeningen maken. — Beknopte opteekening f., kort
uittreksel n. ter herinnering; — korte rékening,
koopopgave f. van ontvangen of afgeleverde waren;
bewas n. van gelden, n o t a f. Vous avez promis

ie

a

de vous charger de cette affaire, prenez en n-,
gij hebt beloofd u met deze zaak te belasten, noteer
het, neem er n o t a, n o t i t i e van. J'ai pris n-,
bonne n- de votre avis, ik heb nota, behoorlijke

nota (aanteekening) van uw advies (berigt) genomen of gehouden. — Donnez-moi une petite n- de
ce que je dois, geef mij eene kleine nota van hetgeen ik schuldig ben. — [Dipl.i Mededeeling f.,
diplomátisch of gezantschappeljk schrijven of berigt n ., nota f. N- officielle, confidentielle, secrete, dienstptigtige, vertrouwelijke, geheime nota.
— Oneer, schande, vlek, schandvlek f., schandmerk, schandleeken n.: II a été espion de police,
eest une n- qu'il portera toujours, hij is poli.ciespion geweest, dat is eene vlek, die hij nooit zal
uitwisschen. L'accusation portée contre lui est une
n-, de tegen hem ingebragte beschuldiging is eene
schandvlek. Quand qn. est pendu, eest une n- infamante pour toute sa famille, wanneer iemand
is opgehangen, is dit eene schandvlek voor de geheele familie. — [Mus.] Noot f., toonteeken n.;
toonnaam m. — N- blanche, noire, sensible, tonique, z. de bepalende woorden. Tête, Queue dune
n-, kop, staart m. eener noot. Ut est la première

gevoelen, van meening veranderen, anders spreken.
Cela change la n-, dat verandert den toestand
der zaak.
Noter, v. a. Teekenen, merken, aanstippen, een
teeken bijzetten; -- opmerken, opletten, aanmerken,
opteekenen, opschrijven, n o t r e n: NN- un passage
dans un livre, dans un auteur, eene plaats in een
boek, bij een' schrijver merken, aanteekenen. Notez
bien cela, merk dat wel op. Notez qu'il était mon
ennemi, neem in aanmerking, bedenk, dat hij mijn
vijand was. — Ongunstig of ten kwade aanteekenen, met eene zwarte kool teekenen, in kwaden
naam brengen. Cela le notera aux yeux
yeux du public,
dat zal hem in de oogen van 't publiek zwart
maken. — N- qn. d'infamie, iemand schandvlekken, onteeren, eerloos maken. — [Mus.] Op noten
brengen of zetten: N- un chant, een gezang
gezang op
noten zetten. — Het part. passé is ook
Passage noté, aangeteekende plaats f. in een geschrift.
Paroles n-s, opgeteekende, ook: op noten gebragte
woorden n. pl. Chant n-, op noten gesteld gezang n.
— Livres n-s, boeken met noten of aanteekeningen.
— Homme n-, ter kwader faam staande man;
onteerd, geschandvlekt mensch. — Noteur, m.
Noten- of muz jkschrjver, notist m. (Men gebruikt
liever COPISTE). (n o t i m.
Noti, m. [Corn.] Indigo van 't eerste gewas,
Notice , t. Historisch -geográphische beschrijving f. of berigt n. van de waardigheden, ambten,
wegen, plaatsen van een land of gewest. N- des
Gaules, opgave f. der verschillende namen, die de
gewesten en steden van Frankrijk in onderscheidene tijden gekregen hebben. — Overzigt, beknopt
verslag of berigt (aan 't hoofd van een werk, om
den schrijver, zin' tijd, den algemeenen geest en
gang van 't werk enz. voorloopig te doen kennen);
— kort berigt, narigt n. (van ieder ander werk of
voorwerp), aanteekening, opgaaf, n o t i t i e f. Ce
journal contient des n-s exacts, dat dagblad bevat
naauwkeurige verslagen of berigten. N- historique,
biographique, beknopt geschrift over de hoofdgebeurtenissen van iemands leven, historisch, biográphisch verslag. N- nécrologique, levensoverzigt van
een' pas overledene. — Boekenljst f. (niet uitgebreid genoeg om catalogue, katdlogus, te mogen
heeten). — [Prat.] Kennis, wetenschap f.: Cola
est venu à la n- des juges, dat is tot kennis der
regters gekomen, de regters hebben daar wetenschap
van gekregen.
Notification, f. Bekendmaking, kennisgeving,
aankondiging, aanduiding, mededeeling van een
narigt, notified tie f. — Notifier, v. a. Bekend maken, aankondigen, kennis geven, verwi,tt2gen, melden, narigt geven, berigten, tot kennis
brengen, kond doen (inz. met inachtneming van
zékere vormen), n o t i f i c é r e n. On ne me 1'a
point notifié, men heeft het mij niet bekend ge
genotificeerd. — Het part. passé is-makt,
ook adj.: Ordre n-, bekend gemaakt, afgekondigd
bevel n.
Notiomètre, m., liever IIYGROMÈTRE.
Notion, (..Begrip, verstandsbegrip, door 't ver
verkregen, denkbeeld n. of voorstelling eener-stand
zaak, kennis. notie f. N- Claire, confuse, duidelijk, verward begrip of denkbeeld. — Les premières n -s de la physique, de eerste gronden der natuurkunde. Je n'en ai qu'une faihle n-, ik heb er
slechts een zwak begrip van, ik weet er slechts
weinig van. — N -s communes, algemeene begrippen (die zich aan ieder op dezelfde, wijs voordoen).
1!i otite, f. [Minér.] Soort van graniet, no tie t m.
Notobranche, adj. [H. n.] Met kiemen op
den rug. — Notodonte, m. [H. n.] Soort van
nachtvlinder m. — Notographe, adj. [H. n.]
Met vlekken op den rug.
Notoire, adj. Algemeen bekend, wereldkundig,
openbaar, blijkbaar, als zeker en ontwijfelbaar
erkend: Le fait est n-, de daad is algemeen bekend.
C'est une vérité n-, 't is eene blijkbare waarheid.
La chose nest pas encore n-, de zaak is nog niet

e
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openbaar, niet wereldkundig. — Notoireinent,
adv. Baarblijkelijk, wereldkundig, openbaar. Cela
est n- vrai, dat is baarblijkelijk, uitgemaakt waar.
Notolène, f. [Bot.] Soort van varenkruid n.
Notoinélie, f. [Méd.] Misgeboorte f. met le-

dematen op den rug. — Notomyélite, f., z. v a.
MYELITE. — Notonecte, m. [11. n.] Waterweegluis f., rugzwemmer ni. — Notopède, m.
[H. n.], z V. a. TAUPIN . — Notopode, adj.
[H. n.] Met voeten op den rug,met naar boven
gekeerde zwemvoeten (van sommige schaaldieren).
— Notops, adj. [H. n.] Met oogen op den rug.
— Notoptère,Notoptérygien, ne, adj.
[H. n.] Met rugvinnen; met pooten bij wijze van

Noné, e, adj. (en part. passé van nouer). Ruban n-, vastgestrikt lint n. — Intrigue bien, mal
n -e, goed, slecht gelegde knoop m. of intrigue f. —
Enfant n-, kind n., dat de engelsche ziekte heeft.
Homme n- de goutte, man, die vol jichtknobbels
zit. Goutte n-e, knobbeljicht f. — Boyau n-, gekronkelde darm m. — [Bias.] Lion à queue n-e
et p assée en sautoir, dubbelstaartige leeuw, leeuw

met gespleten staart, welks deelen schuingekruist
dooreen geslingerd en geknoopt zijn. — [Chas.]
Lice n-e, z. L ICE . — [Chir.] Suture n-e, geknoopte
naad m. — [Rist.] Les pêches n'étaient pas encore n-es, de perziken waren nog niet gezet. —
NOUE, m. [Chir.] Knoopverband m. voor de oor
-strek.

vinnen op den rug.
Nouée, f. fEcon.], z. v. a NOI1E . — Nouées, f.
Notoriété, f. Algemeene bekendheid, openbaarheid, blijkbaarheid, wereldkundigheid, no t o r i e- pl. [Véner.] Uitwerpsels n. pl. der herten van half
t e i t f. Cela est de n- publique, dat is wereld Mei tot op het einde van Augustus.
Nouement, m. Het knoopen (alleen voorkooveral bekend — [Prat.] Acte de n-, wet--kundig,
tel jk o emaakte verklaring omtrent de bekendheid mend in): N- de l'aiguillette, het knoopen van den
der comparanten met den staat van Benen persoon nestel (vgl AIGUILLETTE) .
Nouer, V. a. Knoopen, binden, eenen knoop
of eene hein bekende zaak, ter vervanging van de
eigenlijke acte, die niet kan geleverd worden, acte f. maken of leggen, strikken, toebinden, toestrikken.
N- de l'argent dans le coin dun mouchoir de povan notorieteit.
Notos p erme, adj. [H. n.] Zijne eijeren op che, geld in de punt van eenen zakdoek knoopen.
den rug dragend. -- Notostomate, Notosto- Nouez ces noix dans cette serviette, knoop deze
me, adj. [H. n.] Den mond op den rug hebbend noten in dit servet. N- un ruban, een lint knoo(van insecten). — Notoxe, m. [H. n.] Schild pen of strikken. N- ses souliers, zijne schoenen
-padkevrm. toebinden of toestrikken. Voulez-vous n- ma eraNotozéphyr,m. Zuidwestewind m. — Oord m., vatte? wilt gij eens een' strik in mijne das leggen.
— (fig.) N- amitie, vriendschap maken. (Deze uit
waaruit die wind waait.
verouderd). N- une partie de jeu, een-drukings
Notre, adj. poss. m. et f. Onze. ons. Nos, pl.
m. et f. Onze. N- père, N- mère, N- enfant, onze speelpartijtje maken. N- une intrigue, eene intrivader, onze moeder, ons kind n. Nos amis, Nos gue of kuiperij aanleggen. — [Litt.] Bien n- une
cousines, Nos maisons, onze vrienden, nichten, tragédie, de intrigue, den knoop of de verwikl^ehuizen. — (bij 't volk ook wel voor mon, ma ge- ling vw, een treurspel naar behooren aanleggen. —
bruikt; zoo ook door vorsten, bisschoppen enz., op [Fauc.] N- la longe, den valk in de ruikooi zetten.
gelijke wijze als deze nous in plaats je of mol ge- — [Man.] Ce cheval noue l'aiguillette, dit paard
bruiken): N- femme, N- ménagère, mijne vrouw, slaat braaf achter uit. — NOUER, v. n. en SE
huishoudster. N- maitre (in den mond van een NOUER , V. pr. [Bot.] Zetten, zich tot vruchten zetdienstbode), mijn meester, baas of heer. — N- con- ten: Les pommes commencent à n-, à se n-, de
seil d'Etat entendu, onzen staatsraad geboord heb appelen beginnen zich te zetten. - [Faut.] N- of
LE, LA NOTRE, pron. poss. De, het onze.-bend.— Nager entre deux airs, in de vrije lucht zweven.
Les n-s, de onzen. Votre jardin et le n-, uw tuin — [Méd.] Cet enfant se noue, dit kind kr ij gt de
en de onze. Leur maison et la n-, hun huis en knobbelziekte, de engelsche ziekte. La goutte se
het onze. Vousavez vos raisons, et nous avons les noue, de jicht zet zich tot knobbels. Les intestins
n-s, gij hebt uwe redenen, en wij de onzen. — se nouent dans la colique de miséréré, bij het
Somtijds zonder lidwoord: (fam.) Nous pouvons darmkolijk kronkelen zich de darmen.
Nonet, m. Zakje, kruiderzakje n., pop f. Ncompter sur lui, it est n-, wij kunnen op hem
rékenen, h# is ons, is ons toegedaan. Ces effets d'épiceries, d'herbes, pop van specerijen., van kruisont n-s, die goederen zijn ons, behooren ons. — en (die men in eenig vocht laat veeeken of uittrek
[Pharm.] Middel n., da f de plaats van-ken),—
NóTRE, m. Het onze, ons eigendom, wat ons toebehoort, wat van ons komt. Nous ne demandons een klisteer of van eene zetpil kan bekleeden. —
que le n-, wij vragen slechts het onze, wat ons [Modes] Lintstrik m.
Noueur, m. Knooper, knoop- of striklegger m.
behoort. -- N'ajoutons rien du n-. laat ons er niets
Noueux, euse, adj. Knoestig, kwastig, knobvan 't onze bijvoegen — LES NOTRES , de onzen,
onze landgenooten, onze familie, onze vrienden, belig; — vol knoopen of knobbels: Bois n-, kwastig
onze partij, ons gezelschap: Nous et les n-s, wij hout n. Bilton n-, knoestige stok, knoeststok m. —
en de onzen. Celui -lá est ii des n-s? is die van ons Corde n-euse, touw n. met knoopen. — [Bot.] Tige
gezelschap, van onze partij, van onze vrienden? n-euse, geléde stengel, stengel met geledingen of
Les n-s se sont bien comportés dans Ie combat, knolden. — [Chir.] Suture n-euse, knoopnaad m.
de onzen (onze soldaten) hebben zich dapper in Bandage n-, knoopverband n. =- [Méd.] Goutte
n-euse, knobbeljicht f. — [Bias.] Batons n-, knoesden strijd gedragen of gekweten.
Notre- Dame, f. Onze Lieve Vrouw, bena- tige stokken m.
ming der maagd Maria bij de katholijken. — Feest
Nougat, m. flC orf.1 ,4mandelkoekje n. [Econ.]
der maagd Maria: La N- d'aout, het Lieve-Vrou- Lijnkoek m. (tot beestenvoeder).
uwe-feest in augustus. — Jan Maria gewijde kerk,
Nouilles, f. pl. [Cuffs.] Noedels f. z l., duitsch
inz. de groote kathedraal te Parijs, Maria -kerk f. deeg van meel, boter en eijeren, dat, gesneden
-- Vereerd beeld m. der Maagd. La N- de Lo- zijnde, naar vermicelli gelijkt.
Nottiet, m. [Tech.] Goot f. van holle pannen
rette, het Lieve - Vrouwe-beeld te Loreto.
% Nottilation, f. [Pbilol.] Aanmerking f. door of van omgebogen lood- of zinkstrooken.
Noumène, m. [Phil.] Verstandswezen, bovenBene kantteekening. — Gezamenlijke kantaanmerkingen f. pl. — Notule, f. Korte verklarende zinnelijk voorwerp n., iets, dat bloot gedacht wordt,
.
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[Diplom.] , z. v. a. MINUTE. —
Notuler, V. a. Kleine noten of ophelderende
kantteekeningen maken.
Notus, m. (pr. —tuce) (poét.) Zuidewind m.

randnoot f. —

(naauwkeuriger: zuidwestewind).
-f- Nonailleux, ease, ad'., z. v. a. NOUEUX.
Nonasse, f. [Com.] Wilde muskaatnoot f.

—

niet onder 't bereik der zinnen valt (b. V. God,
geest enz., in tegenstelling met phénomène); ondersteld grondbeginsel der pheenoménen of verschijnselen, noumenon n.
Nourrain, m. Pootvisch m. voor vijvers, enz.

(alevin).

Nourri, e, adj. (en part. p assé van nourrir):
f. pl., z. NOUILLES.
Enfant bien mal n-, goed gevoed, opgebragt kind n.
Notie, f. [Arch.] Plaats, waar de hellende Enfant n- de sa mére, door zijne moeder gezoogd
vlakken van twee daken malkander ontmoeten; kind n. — Enfant n- dans l'amour de la vertu, in
dakgoot f. — Loodbekleeding f. dier goot. —, Holle liefde tot de deugd opgevoed kind. -- Chevaux n-s
dakpan f. voor den afloop van 't water. — [Econ.] aver de la paille, met stroo gevoederde paarden n.
Vette, vochtige weigrond m., marschland IL — pl. Les dornesti q ues ne sort pas ri-s dans cette
[Pêche] N-s of Nos, ingewand n., lever en tong f. maison, de bedienden krijgen in dat huis niet genoeg te eten. — (iron.) Homme bien n-, zwaarvan kabeljaauw.
1 oudles,

NOURRICE

-°

lijvig, gemest man. — Ce ble est bien n-, dat
koren staat vol. — (fig.) Style n-, volle, kraci tige,
rijke stijl m. Ouvrage n- de pensées, de réflexions,
werk vol juiste gedachten, opmerkingen. — [Bias.]
Fleur de lis au pied n-, lelie met afgesneden voet.
— [Cuis.] Paté Bien n-, goed gekruide pastei f. —
[Call.] Lettre bien n-e, goed gevulde, vette letter f.
— [Mil.] Feu Bien n-, goed onderhouden of vol
vuur n. — [Peint.] Pinceau n-, vet-gehoudn
penseel n. Couleurs bien n-es, dik, vet opgedragen
kleuren f. pl. — (Loc. prov.) Il a été n- en un
tonneau, it na rien vu que par le bondon, hij
heeft nog weinig of niets van de wereld gezien, hij
heeft moeders pappot nog niet verlaten.
Nourrice, f. Min, voedster, zoogster, zoogvrouw, minnemoeder f. Mettre un enfant en n-,
een kind bij eene min doen. R.etirer un enfant de
n-, een kind van de min terugnemen, weder thuis
halen. Cet enfant a été change en n-. dat kind is
bij de min verruild. — (Loc. prov.) I1 faut qu'il
ait été changé en n-, hij moet bij de min zijn verru ild: hij is bij lange na geen aardje naar zijn
vaartje. Battre sa n-, zone voedster slaan: personen of zaken aanvallen, waaraan men zijne, opvoeding of fortuin te danken heeft. z. ook DEPUCELEUR. —

(

fig.) La Sicile était, la n- de Rome,

Sicilië was de voedster, de graanschuur van Rome.

--Les maladies chroniques sont les n-s du medecin,
de chronische of slepende ziekten zijn de voedsters,

de melkkoetjes van den geneesheer. (In dezen zin
verouderd). -- Zelfzogende moeder f.: Cette mère
a été la n- de tous ses enfants, die moeder heeft
al hare kinderen zelve gezoogd. — Ook als adj.:
Mère n-, zelfzogende moeder, voedstermoeder. —
(fig.) La république est la mère n- de 1'éloquence,
de republiek is de voedstermoeder der welsprekendheid. — Nourrieerie , f. [Econ. rur.]
Plaats f., waar men zijdewormen kweekt; z. v. a.
MAGNANIERE. -- Nourricier, m. Man eener min.
-- Ook als adj.: Père ,n-, voedstervader m. — ( fig.
et fam.) C'est son pere n-, C'est le père n- des
pauvres, 't is zijn weldoener, 't is de weldoener der
armen.
NOURRICIER, IERE, adj. Voedend: Suc
n-, Substance n-ière, voedend sap n., voedende
zelfstandigheid f.
Nourrir, v. a. Voeden, tot voedsel strekken of
dienen (aan of voor); .. onderhoud of voedsel verschaffen , spijzen , spijzigen , onderhouden. Les
aliments les plus propres a n- l'homme, de geschiktste spijzen om den mensch te voeden, om den
mensch tot voedsel te strekken. I1 a nourri Men
des pauvres, hij heeft vele armen gevoed, onderhoud verschaft. Je 1'ai vêtu et nourri dix ans
durant, ik heb hem gedurende tien jaren gekleed
en gevoed of gespijzigd. Je lui donne tant par an
pour me loger et pour me n-, ik geef hem zoo
veel jaarlijks, om mij te huisvesten en te spijzigen,
voor inwoning en kost. On nourrit les vers a sole
de feuilles de courier, men voedt, onderhoudt de
zijdewormen met moerbéziebladeren. — N- le feu,
het vuur onderhouden, er wat brandstof op werpen. — Ook van zaken gezegd: Son jardin le nourrit, zijn tuin onderhoudt hem, hij leeft van de
inkomsten van zijnen tuin. Le sang nourrit toutes
les parties da corps, het bloed voedt alle deelen
des ligchaams. Ces légumes ne nourrissent pas,
deze groenten voeden niet. La bonne terre nourrit les plantes, de aarde voedt de planten, geeft
haar voedsel. — L'Afrique nourrit beaucoup d'animaux, Afrika bevat (teelt, brengt voort) vele dieren. Cette mer nourrit des poissons voraces, deze
zee bevat verslindende visschen. — Le métier qu'il
fait ne suffit pas pour le n-, het beroep, dat hij
drijft, geeft hem geen toereikend bestaan. — ( fig.)
—

La bonne lecture, la conversation des gens instruits nourrit l'esprit, het lezen van goede boe-

ken, de omgang met knndige lieden, vormt den
geest. N- son esprit de chimères, zin hoofd niet
hersenschimmen vullen, voeden. — L'espérance
nourrit l'amour, de hoop voedt, onderhoudt de
liefde. Les services mutuels nourrissent l'amitié,
de onderlinge diensten kweeken de vriendschap aan.
N- sa mélancolie, zijne zwaarmoedigheid voeden,
onderhouden, aankweeken. — (Proc.), z. BESACE,
Loc. prov:) N- un serpent dans
CAGE, MÉTIER.
son sein, eene adder in zijnen boezem voeden,
iemand weldoen, die het daarna met ondankbaar
beloont. -- Zogen, minnen: Cette mère a-heid
— (
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nou rri tous ses enfants, deze moeder heeft al hare
kinderen gezoogd. Une mere qui nourrit son enfant est doublement mère, eene moeder, die haar
kind zoogt, is dubbel moeder. — Cette femme ne
saurait n- d'enfants, deze moeder kan. geen harer

kinderen opbrengen: zij verliest ze allen zeer jong.
--- (fig.) Opvoeden, vormen: J'ai nourri mes enfants dans l'amour de la vertu, ik heb mijne kinderen in de liefde tot de deugd opgevoed. — [Corn.]
N- une action, eene actie of een aandeelsbewijs
fournéren, op den vervaltijd de sommen betalen,
waartoe men zich verbonden heeft. — N- un numéro h la loterie, een loterijbriefje fournéren. ---[Call.] N- ses lettres, zijne letters vol, lijvig, vet
maken. — [Mus.] N- les sons, de toonen vol en
krachtig aangeven. — [ Peint.] N- les couleurs,
de kleuren vet, dik opdragen. N- le trait, vette,
gevulde trekken maken, het dorre, magere vermijden. — NOURRIR, als v. n. I1 y a des ailments qui
nourrissent trop, er zijn spijzen, die te sterk voeden. Le vin nourrit, de wijn voedt. — Une mere
qui ne nourrit pas nest mère qu'à demi, eens
moeder, die niet zoogt, is maar ten halve moeder.
-- SE NOURRIR, v. pr. L'homme se nourrit de
pain et de viande, de mensch voedt zich van brood
en vleesch. II na pas de quoi se n-, hij heeft niet
om van te leven. — Cet enfant se nourrit mal, bij
dit kind gedijt het eten niet, het wordt niet grooter of dikker. — (/1g.) II se nourrit d'espérance,
hij voedt, vleit zich met hoop. — Se n- de la lecture de bons livres, zijn verstand, zijn hart door
't lezen van goede boeken vormen. — Gevoed, onderhouden worden: C'est par lb que se nourrissent les passions, daardoor worden de hartstogten
gevoed. — Elkander voeden: La médisance et la
haine se nourrissent de leur feel, de kwaadsprekendheid en de haat voeden elkander met gal.

Nourrissage, m. [Econ. rur.] N- des bestiaux, Veeteelt, verzorging en opkweeking van 't vee.
— Nourrissant, e, adj. Voedzaam, goed voedend: Un aliment n-, eene voedzame spize. Cela
nest pas assez n-, dit is niet voedend genoeg. —
1\lourrisseur, m. Veefokker, vetweider, koehoeder m. (bij Parijs en elders, die hunne melk in de
stad verkoopen. — Nourrisson, m. Voedsterkind,
minnekind n., voedsterling, zuigeling m. en f.:

C'est une bonne nourrice, elle ne manquera pas
de n-s, zij is eene goede min, 't zal haar niet aan
zuigelingen, aan minnekinderen ontbreken. — ( fig.)
Kweekelin.g, leerling m.: Télémaque fut le n- de
Mentor, Telémachus was Mentors kweekeling, pleeg
Les n-s des Muses, de Mars, de-zon.—(pët)
dichters, de kr(jgslieden m. pl. — Nourriture, f.

Voedsel, onderhoud n., spijs f.; kost m.; voeder n.
voor 't vee. — Il est Bien malade, it ne prend
plus de n-, hij is zeer ziek, hij neemt geen voedset meer tot zich. Le pain est une bonne n-. het
brood is een goed voedsel, eens goede spijs. — Le
trèfle est une bonne n- pour le bétail, klaver is
een goed voeder voor het vee. — (fig.) L'esprit a
besoin de n- aussi Bien que le corps, de geest
heeft, zoo wel als het ligchaam, voedsel noodig..--[Med.] Son bras recommence a prendre n-, zijn
arm begint weer kracht te krijgen, voller, vleezi,ger te worden. -- Cet arbre ne prend plus de n-,
die boom krijgt geen voedsel meer. — Voeding met
zog, het zogen: Cette nourrice a fait deux n-s
dun même laic, die min heeft twee kinderen na
elkander met eéne melk gezoogd. Elle fait de belles n-s, de kinderen, die zij zoogt, ,groeien goed. —
(iron.) Vous avez fait lb une belle n-, g# hebt
daar een schoon vruchtje gekweekt (van een slecht
opgevoed kind; doch in dien zin verouderd) . —
(Prov.), z. NATURE. — [ Econ. rur.] Faire des n-s,
vee (ook gevogelte houden), zich op de veeteelt toeleggen, vetweiden. C'est une terre propre à y faire
des n-s, dit land is goed voor de veeteelt. C'est
une belle n-, 't is een schoon. welgebouwd veulen.

— [Mar.] La n- du temps nous annonce un changement de vent, de met wolken bezette lucht voor
ons verandering van wind. — [ Tech.] Don--spelt
ner de la n- aux cuirs, de huiden versche run
geven.

Noiis, pron. pers., le pers. pl. (.41s onderwerp)
Wik: N- écrivons, wij schrijven. Que ferons-n- á
present ? wat zullen wij nu doen ? — (Als voorwerp en als regime van een voorzetsel) Ons: I1 ne
n- connait plus, hij kent ons niet meer. La chose
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ne dépend pas de n-, de zaak hangt niet van ons
af. Ce fut pour n- une grande joie, dat was voor

ons eene groote vreugde. — (Als régime indirect)
Ons, aan (met, tot, tegen, voor) ons: Donnez le
n-, geef het aan ons, geef het ons. 11 ne n- parle
pas, h7 spreekt niet tot (tegen, met) ons. Voilà ce
qu'il n- a destiné, ziedaar wat hij voor ons bestemd heeft. — Dikwijls wordt nous in plaats van
je of moi gebruikt, inz. door vorsten, bisschoppen
en andere magthebbenden in hunne bevelen of voorschriften; ook door redenaars, schrijvers: N- avons
ordonné et ordonnons ce qui suit, wij hebben bevolen en bevelen als volgt: N- sousigne, wij onder
président, ordonnons, wij president,-getknd.N
gelasten. — (fam.) N- autres hommes, wi mannen. Vous allez jouer, n- autres n- allons á Ia
promenade, gij gaat spelen, wij gaan wandelen.

1Nouure, f. [Méd.], z. RACHITIS. — [ Bot.]

Vruchtzetting
1%ouveau f.
(ofvóvoor
ór een klinker of stomme h
Nouvel), 1%ouvelle, adj. Nieuw, wat sedert
korten tijd bestaat of bekend is. Un nouveau livre,
een nieuw, pas uitgekomen boek n. Un nouvel instrument, een nieuw, pas uitgevonden werktuig n.
Une nouvelle découverte, eene nieuwe, kortelings
gedane ontdekking f. Du fruit nouveau, nieuwe,
pas verschenen vrucht f.; ook: iets nieuws, iets dat
pas verschijnt. Une opinion nouvelle, eene nieuwe,
nieuwelings opgeworpen of opgevatte
evatte meening
-f.
Somtijds geef de verschillende plaatsing van dit
adj. bij t zelfde subst. een' verschillenden zin: Un
habit nouveau, een nieuw, nieuwmodisch kleed;
Un nouvel habit, een ander kleed (dan 't geen
men te voren aanhad). Docteurs nouveaux, nieuwe,
eene nieuwe of vreemde leer verkondigende doctoren of leeraars; Nouveaux docteurs, nieuwe, kortelings gepromoveerde of tot den doctorsgraad ver
doctoren. Une chose nouvelle, eene nieuwe,-héven
pas gebeurde, gedane of in zwang gekomene zaak;
Une nouvelle chose, eene andere zaak (dan die
men te voren onder handen had of dreef. Du vin
nouveau, pas gemaakte wijn, most m.; De nouveau vin, andere win (dan men eerst dronk); pas
opgestoken wijn. — Le nouvel an of Lan nouveau, het nieuwe jaar. La saison nouvelle, de
lente f. La uouvelle lune, de nieuwe maan f. Le
nouveau monde, de nieuwe wereld f. (Amerika).
— Le nouveau style, de nieuwe, Gregoriaansche
stijl m. (vgl. STYLE). — Le nouveau Testament,
het nieuwe Testament of Verbond. Le nouvel
Adam, de nieuwe Adam (Jezus Christus). Le nouvel homme of L'homme nouveau, de nieuwe
mensch, de wedergeboren Christen. — C'est un
homme nouveau, 't is een heer van gisteren, een
gelukskind, een nieuwbakken heer of edelman, een
man, die van niet iet is geworden, een parvenu;
ook: 't is de eerste van zijn geslacht, die zich onderscheidt, die uitblinkt. Le ciel nouveau, La terre
nouvelle, La nouvelle Jérusalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. --Menen une nouvelle vie, een nieuw, ander leven
leiden. — [ Prat.] Passer titre nouvel (alleen in
deze zegswis komt nouvel achter 't subst. te staan),
een nieuw verdrag aangaan. Articuler faits nou
nieuwe feiten bijbrengen of aanhalen. Faire-veaux,
une dénonciation de nouvel oeuvre, eenen buur
voor 't gerept roepen, om hem een' nieuwen-man
bouw of verbouw te beletten. -- (Prov.) Tout ce

qui est nouveau, panalt beau, of Au nouveau,
tout est beau, al het nieuwe doet zich fraai voor,

het nieuwe behaagt, is aanlokkend; nieuwe bezems
vegen schoon. A nouvelles affaires, nouveaux conseils, komt tijd, komt raad. A demain toutes choses nouvelles, morgen komt er weër een dag. —
(Loc. fans et prov.) C'est du fruit nouveau que
de vous voer, als men u te zien krijgt, is 't wat
vreemds, mag 't wel met een krijtje aan den balk.
Its se sont dit mots nouveaux, zij hebben elkaar
harde, grove, onhebbelijke woorden toegevoegd.
Recommencer sur nouveaux frais, z. FRAIS m. pl.
Voer tous les jours de nouveaux visages, elken
dag nieuwe, andere gezigten zien, met andere personen te doen hebben. -- C'est un nouveau Brutus, un nouvel Alexandre, hij is een tweede Brutus, .Alexander. — Onervaren, onbedreven, groen:
Il est bien nouveau dans son métier, hij is in
zijn bedrijf, in zijn vak nog gansch onbedreven,
nog een nieuweling. I1 est Lien nouveau dans le

NOUYVELLE,
monde, tout nouveau dans les affaires, hij is nog
groen, nog onervaren in de wereld, in de zaken.
NOUVEAU, m. Het nieuwe; nieuws n. Aimer Ie
n-, van 't nieuwe, van wat nieuws houden. Ny
a-t-il rien de n- ? is er niets nieuws ? Qu'y a-t-il
de n-? wat nieuws is er — NOUVEAU, als adv.
(voor nouvellement): Du beurre n- battu, pas gekarnde, versch gemaakte boter f. Du vin tout nouveau percé, zoo pas opgestoken, uit een vol vat getapte wijn m. (Plur. Des vips nouveau percés.) Les
enfants nouveau-nés dorment beaucoup, de pas
geboren kinderen slapen veel. -- In dezen zin staat
nouveau nooit bij een vrouwelijk subst., dan alleen in: Une felle nouveau-née, een pas geboren
meisje. — Het staat, in de plaats van nouvellement
nog bij eenige andere als subst. gebruikte verleden
deelwoorden, en dan wordt het als adj. beschouwd
en is als zoodanig veranderlijk: Un nouveau marié,
?

Une nouvelle mariée, De nouveaux mariés, De
nouvelles mariees, een nieuw gehuwde, eene kor
gehuwde, pas getrouwden. Les nouveaux-telings
venus, de pas aangekomen. De nouveaux débarqués, pas aangekomen vreemdelingen (z. ook DEBARQUE). Les nouveaux convertis, Les nouvelles
conventies. de nieuw bekeerden. — [ Hort.] Nou
soort van anjelier. — DE NOUVEAU,-veaumond,

loc. adv. Op nieuw, andermaal, nog eens, bij herhaling, weder, wederom, nogmaals: Etre accusé de
n-, op nieuw beschuldigd worden. — à NOUVEAU,
loc. adv. [Corn.] Op nieuwe rekening : Créditer,
Débiter á n-, op nieuwe rekening kreditéren, debitéren. Porter a n-, op nieuwe rekening overdragen.
Nouveauté,f.Nieuwheid f. het nieuwe;nieuwigheid, verandering f.; iets nieuws, een nieuwtje n. La
n- plait á la plupart des hommes, het nieuwe bevalt
den meesten menschen. La n- de ce sentiment trouva
des partisans, de nieuwigheid van dit gevoelen vond
aanhangers. Introduire des n-s dans un pays, nieuwigheden, veranderingen in een land invoeren. —
Nieuwe, pas verschenen modestof; pas uitgekomen
boek, nieuw ten tooneele gevoerd stuk n. Je na-

vals jamais ouï parler de sela, eest une n- pour

mol, ik had nooit daarvan hooren spreken, 't is
iets nieuws voor mij. — (fam.) C'est n-, C'est une
n- que de vous voer, z. onder cOUVEAU, adj. —
Chez ce marshand on trouve toujours quelque n-,

bij dezen koopman vindt men altoos iets nieuws,
nieuwe koopwaren. I1 aime a lire toutes les n-s,
hij houdt er van alle nieuwe schriften of boeken
te lezen. Aller voer la n-, het nieuwe tooneelstuk
gaan zien. Magasin de n-s, magazijn van nieuwe
mode- artikelen. — Tijd, gedurende welken iets nieuw
is: Cette mode est encore dans sa n-, deze mode
is nog in haren bloeitijd. —Des fraises au commencement d'avril ! eest de la n-. aardbeziën in 't begin van April! dat is wat nieuws, wat zeldzaams!
Nouvelle, t. Nieuws, versch berigt n., nieuws
tijding, maar f.: N- importante , toute-tijdng,
fraiche, apocryphe, belangrijk nieuws, kersversche
tijding, betwijfelbaar, verdacht berigt. C'est une
vieille n-, 't is oud nieuws. De qui tenet-vous
vette n- ? van wien hebt gij dit berigt ? II est venu
des n-s, er zijn nieuwstijdingen aangekomen. —
Berigt n.: Ne faites rien que vous n'ayez de mes
n-s, doe niets, voor gij berigt van mij ontvangen
hebt. — Avoir n-, iets nieuws vernemen (dat men
nog niet wist). Avoir des n-s, tijding krijgen, bijzonderheden vernemen (van eene reeds bekende zaak).

— I1 y a longtemps que je n'ai recu de ses n-s,

't is lang geleden, dat ik geene tijding van hem ontvangen heb. Donnez-moi, Mandez-moi souvent de
vos n-s, schrijf mij dikwijls, hoe 't u gaat. Envoyer savoir des n-s de qn., naar iemands gezondheid laten vragen. — Vous aurez, Vous entendrez
de mes n-s (als bedreiging), gij zult van mij hooren! 'k zal 't op u weten te verhalen. — (fam.)
Je sais de vos n-s, ik weet uwe geheimen, uwe
bedekte gangen, uwe loopjes. Vous en pouvez dire
des n-s, gij kunt daarvan meëpraten, gij weet dat
beter dan iemand. Vous débitez bien des n-s, gij
strooit vele nieuwigheden, veel nieuws uit. Voice
bien des n-s, On dit de grandes n-s, groot nieuws!
er is wat buitengewoons, iets zeer belangrijks gebeurd. — [Mil.] Envoyer aux n-s, op kondschap,
op verkenning uitzenden. — (Loc. prov.) N'avoir
ni vent ni n-s de qn., niets ter wereld van iemand
hooren, niet weten waar hij gestoven of gevlogen
is. Il ne faut pas dire des n-s de l'école, men
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moet niet uit de school klappen. 11 y a bien des ^ nieuwelingsfjver m. (die ligt verkoelt, die niet lang
n-s, het blaadje is gekeerd, de hekken zijn geheel duurt) . — [Mar.] Scheepsjon g en, nieuweling, baar,
verhangen. Point de n-, daarvan gebeurt niets: 11 jong matroos m - NOVICE , adj. Nieuw, onbedreven,
promet de payer, mais pour de l'argent, point de onervaren, ongeoefend; — zoni er ondervinding van
H-, hij belooft te betalen, maar als 't op geld aan
de wereld. Il est encore fort n- dans son métier,
fluiten ! (dan kan men op zijn' duim fluiten:-komt, hij is nog zeer onervaren in zijn bedrijf of vak.
dan krijgt men niets, dan is hij niet thuis). Ce Une main, Une plume n-, eene ongeoefende hand,
sont des n-s d'antichambre, de basse-cour, de l'ar- pen f. Ce jeune homme est encore n-, die jonge
bre de Cracovie, 't zijn praatjes, valsche, belagcheheeft nog weinig wereldkennis. Cette felle est-lzng
ljke berigten. — (Prov.) Point de n-s, bonnes n-s, encore n-, dat meisje is nog onschuldig, nog rein.
geen ti,jding, goede tijding. — Somt ij ds z. v. a. Jour- — I1 nest p as n- en affaire, hij is bij lange na
nal, dagblad: Aimer à lire les n-s, gaarne de dag geen nieuweling, hij is doorkneed. — Noviciat, m.
couranten lezen. — N-s á la main, soort-bladenof Kl oosterproe (jaar n., -proeftijd m.; leerlingsstaat m.
van geschreven of heimelijk gedrukt nieuwsblaadje, in kloosters, noviciaat n.— Verblijf n. der proefdat weleer in Frankrijk zoodanige berigten in om- kloosterlingen. — (fig.) Nieuwelingschap n. in eene
loop bragt, welker op enbaarheid de regéring of de of andere kunst, wetenschap of bedrijf, leertijd,
censuur niet gedoogde — NOUVELLE , f. Naam der proeftijd m. I1 a fait un rude n- dans sa première
kleinere historie-verdichtingen en verhalen, kleine compagne, hij heeft in zijn' eersten veldtogt een'
roman f., geschiedenisje n., vertelling, n o v é 11 e f. harden proeft ijd doorgestaan.
-- 1 onvelle-enceinte, f. [Hort.] Soort van
Novissimé, adj. (fam.) Kortelings, zeer onanjelier. — Nouvelleinent, adv. lVieuwelings, langs, zeer kort geleden, laatstelk.
onlangs, sedert kort, kortelings. Cela est arrivé
.t Noxer, V. n. Onder het dansen met den hiel
n-, dat is onlangs gebeurd. Des arbres n- plantés, stampen.
kortelings geplante boomen m. pl. — NouvelleNoyade, f. Verdrinking f. van vele personen
té, f. [Jur.] Storing f. in het bezit van eenig goed. te gelijk, inz. gelijk dat tijdens de eerste fransche
— Nouvellier, lère, adj. Op nieuws gesteld of revolutie b# wijze van teregtstelling te Nantes ge
gezet; z. v. a. INCONSTANT . — t Nouvelliser,
waarbij men de slagto ffers in eene schuit-schied,
V. n. Nieuwstijdingen zeggen, verbreiden. -- 5 Nou
plaatste, die men door 't openen eener klep deed
(woord van Bayle) Nieuwigheids--velism,. zinken.
zucht f. — l%ouvelliste, m. Liefhebber en verNoyale, f. [Corn., Man.] Karreldoek, klaverspreider van nieuwigheden, van nieuwtjes, nieuws- doek, dik en sterk linnen voor zeildoek. noyalsch
zoeker, nieuwsjager, nieuwtjeskramer. — Novel- doek n. (naar 't fransche stadje Noyale of Noyal,
len-schrijver m.
bij Rennes). — Ook als adj.: Toile n-.
Novacalaire, adj. [Minér.] Tot scheermessen
Noyalière, f. [Econ. rur.] Grond m., waarin
of tot slijpsteenen voor scheermessen dienstig: Métal men notenkernen zaait om er boomen uit te kween-, metaal n. voor scheermessen. Pierre n-, steen m. ken. — Ook als adj.: Terre n-.
voor scheermessen. — Novaculithe, m. SchilferNoyan, m. [Bot.] Steen, kraaksteen m., de
steen m., waarvan men fijne sljpsteenen maakt.
harde, houtachtige zelfstandigheid binnen sommige
Novale, f. [Agric.] Nieuw ontgonnen en be- vruchten, zoo als perziken, abrikozen, pruimen,
zaaid land, n OV al e, n o v aa 1-land n. — N-s, kersen enz., waarin eene pit of kern vervat is.
tienden, welke de geestelijkheid daarvan trok, n o- Fruits à n-, steenvruchten f. pl. Eau de n-, op
v a a l-tienden f. pl. — In beide beteekenissen ook steenvruchtpitten getrokken vocht n. — (Prov.)
als adj.: Terre n-, Dimes n-s.
Il faut casser le n- pour en avoir l'amande, wie
1%ovateur, m. Vinder, invoerder van nieuwig- noten eten wil, moet ze kraken: wie iets verkrjheden, van veranderingen in bestaande zaken; aan
gen wil, moet zich moeite geven. -- (pop.) I1 a
dier nieuwigheden. (De Académie geeft het-hanger amassé des n-x, hij heeft braaf gepot, hij zit dik
vrouwelijk van dit woord niet aan: waar 't noodig in 't geld. — [Anat.] N- central des pédoncules du
is, gebruike men NOVATRICE) . — Ook als adj. voor cervelet, centraalkern f. van de stelen of beenen
L'esprit n-, de nieuwigheidszucht f., -geest-komend: (koordvormige ligchamen) der kleine hersenen (ook
m. Tendance n-trice, strekking om wat nieuws in corps rhomboïdal geheeten). — [Arch.] Binnente voeren.
ste n., kern, ziel f. (ame). Le n- de cette colonne
Novation, f. [Jur.] Verandering van een be- de plátre est de Bois, het binnenste, de ziel van die
staand contract in een ander, n o v a t i e f.— Wel- pleisterzuil is van hout.—N- d'escalier, spil f. van
eer z. V. a. NOUVEAUTÉ, INNOVATION.
een' wenteltrap. Escalier sans n-, trap m. zonder
Novelette, f. [Econ. rur.] Jong schaap n., dat spil. — [Artill., Fond.] Kern, kernstang f. — [Astr.]
nog niet gedragen heeft.
Kern f. (eener komeet); licht gedeelte in 't midden der
Novella, m. [Bot.] Naam van verscheidene zonnevlekken. — [Minér.] Kern (van een' steen, van
boomen en struiken, die in Oost-Indië tot sieraad een kristal).— [Mac.] N- de plancber, grondlaag f.,
in tuinen en langs de wegen dienen.
waarop de vloer wordt aangebragt. — [Org.] Kern,
Novelles, f. pl. [Jur.] De nieuwe verordenindoorboord stuk lood, dat onder de tong der orgen. of wetten van Justini.anus, na de openbaarma- gelpijp vastgesoldeerd wordt. — (fig.) Kern f., oor
king van den tweeden codex (een deel van 't Cor
aanvang m., begin n. van iets. Dix per--sprong,
-pusjri). sonnes désignées par le sort ont formé le n- de
Novembre, m. November m., slagtmaand f., cette compagnie, tien door 't lot aangewezen perde lie maand des jaars (de 9e van 't romeinsche sonen hebben de kern van dat genootschap gevormd.
jaar onder Romulus, en van daar haar naam) .
Le n- grossira, de zaak zal uitbreiding, meer vastNovemeosté, e, adj. (pr. no-vèm'—; zoo ook heid krijgen. — Le n- de l'armée, de kern, de
in de hier volgenden) [H. n.] Negenribbig. — No- hoofdmagt des legers.
vetndéciponetué, e, adj. [H. n.] Met negentien
Noyé, e, adj. (en part. passé van noyer): Hompunten (van insecten). — Novenidiales, f. pl. me n-, verdronken man. Chien n-, verdronken,
[Ant. rom.] Negendaagsche feesten n. pl., die met verzopen hond m. — Plaines n-es, overstroomde,
regtstilstand gepaard gin een. --Lijk-of doodeno ffern., onder water staande, verdronken vlakten f. pl. —
lijkmaal m., dat op den negenden dag na den dood Des yeux n-s de larmes, oogen n. pl. vol tranen.
plaats had. — Novemndigité, e, adj, [Bot.] Met — (fig.) Un homme n- de dettes, een met schuleen' in negen bloesems uitloopenden bladsteel. — den overladen man, iemand, die tot over de noren
Novemfolié, e, adj. [Bot.] Met negen blaadjes. in schulden steekt. — (fam.) C'est un homme n-,
— Novernlobé, e, adj. [Bot.] Negenlobbig. — 't is een geruineerd, bedorven man, ook: een b#
Novemnervé, e, adj. [H. n.] Negenribbig.
't hof in ongenade gevallen man. — Toutes ces
1% ovénaire, adj. [Didact.] Door negen zich bonnes idées sont n-es dans on déluge de mots,
vormend, uit negen ontstaand: Série n-, reeks, die al die goede denkbeelden zijn in een zondvloed van
negen tot reden heeft.
woorden verdronken. — [Mar.] n-e, ver
Novensiles, m. pl. (of als adj.: Divinités n-)
verzonken, te digt bi' 't water liggende-dronke,
Ant. rom.] Door
Tatius te Rome ngevoerde sa
ingevoerde
battery f. Le vaisseau qui nous fuyait fut bientót
-ynsche n-, het ons ontvlugtende schip was weldra gezongodheden [ novensiles dii] .
Novice, m. el f. Nieuweling, p roefklooster- ken of aan den horizont verdwenen. Le fort du
ling m. en f. (die nog Beene gelofte heeft gedaan). vaisseau est n-, het schip ligt over zijne dragt gePrendre 1'habit de n-, het kleed der proefklooster- laden. — [Peint.] Couleurs bien u-es, goed ineen
lingen aantrekken. -- (fig. et fam.) Ferveur de n-,
kleuren. -- [Tech.] Papier n-, te veel-gesmoltn
.
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bevochtigd papier n. -- Noyi , m., -E, f. Drenkeling, verdronkene m. en f.: Retirer de Peau un n-,
een' drenkeling uit het water halen. — (Prov.) Un
n- s'accroche a un brin de paille, een drenkeling

klemt zich aan een' stroohalm vast: in wanhopigen

toestand grijpt men ook het zwakste redmiddel greti aan — NOYÉ D'EAU,m . [Tech.] Donkere vlek
o/ plaats f. in 't papier.
Noy er, m. [Bot.] Notenboom, okkernotenboom m.
Bois de n-, notenboomenhout n.
Noyer, V. a. Verdrinken, doen verdrinken of
(triv.) verzuipen. N- un chien, een' hond verdrinken. — (lig. et fam.) N- son chagrin dans le vin,
zin verdriet met een glas wijn afspoelen, in den
drank verzetten. — (fig.) N- sa pensée dans un
déluge de mots, zijne gedachte in een' zondvloed
van woorden verdrinken. — (Prov.), z. CHIEN. —
11 a noyé sa raison dans Ie vin, h^- heeft zijn verstand verzopen. Overstroomen, onder water zetten:
Le déluge noya la terre, de zondvloed overstroom.

de de aarde. Les écluses qu'on lacha noyèrent

deux lieues de pays, de sluizen, die men opende,
zetteden het land twee uren ver onder water. La
mer a noyé quclques villages, de zee heeft eenige
dorpen verzwolgen. — N- son vin d'eau, te veel
water in zijn' wijn doen. — [Mar.] N- les poudres, het kruid onder water zetten (om de ontplofling te beletten of om 't onbruikbaar te maken) .
N- un vaisseau, one Ile, een schip, een eiland
wateren (het door de kromming van 't watervlak
uit het oog verliezen) . N- sa batterie, zijne batter
verdrinken, te laag bij 't water brengen. N- un
vaisseau, een schip in den kop^ leggen, op of in
zijnen neus laden. — [Peint.] N- les couleurs, de
kleuren verdrijven, zacht doen ineen vloeien. —
[Hydraul.] N- un jet, een' waterstraal dik en
schuimend maken. — [Jeu] II a noyé ma boule,
hij heeft mijnen bal doen verloopen, hem in 't slootje
aan 't einde van de balbaan gedreven. (fig.) Nqn., iemand ten gronde helpen, ru'inéren. — Somtijds ook voor être noyé gebruikt: II nest bon
qu'à n-, hij deugt tot niets in de wereld. C'est
un homme b n-, 't is een zeer slecht mensch; hij is
niet waardig, dat de zon hem beschijnt. — SE

_

INTJAISON .

nemen. — Ce cheval-lb tout nu me coûte mille
francs, dat paard, zoo als 't daar is (zonder zadel
of tuig), kost mij duizend francs. — Bloot, ongedekt, onbekleed, zonder de gewone omkleeding, bedekking of sieraad: II entra l'épée nue it la main,
hij kwam binnen met den blooten degen in de hand.
Une maison toute nue, een naakt huis n., zonder
huisraad. Une muraille nue, een naakte, onbehangen, onbeschoten muur m. — Pays nu, kaal, boom^oos land n.- [Bot.] Les arbres sont nus en hiver,
de boonren zijn in den winter kaal, zonder gebladerte. Receptacle nu, naakte, gladde vruchtbodem m. Tige nue, stengel, stam m. met zeer wei
bladeren. Fleurs nues, bloemen zonder-nigofe
kelk. — [Chim.] Feu nu, open, ongedekt vuur n.,
vuur in de open lucht. L'huile nue of libre d'un

végétal, de zuivere olie f. van een gewas. — [Jur.]
Nue propriété, bloot eigendom, waarvan 't vrucht
afgezonderd. — [ Litt. ] Style nu,-gebruiks
magere, dorre, prozaische stijl m. Sujet nu, mager, arm onderwerp n. — ['Minér.] Métal nu, gedegen, onverertst, zuiver metaal n. — [Peint.,
Sculp.] Figures nues, naakte, ongekleede, niet gedrapeerde figuren f. pl. Tableau nu, naakte, armoedig gestoffeerde schilderij f. — La face de eet
édifice est trop nue, de gevel van dat gebouw is
te kaal, heeft te weinig sieraden. — (fig.) C'est la
vérité toute nue, dat is de zuivere, klare, naakte
waarheid. Ii lui a montré son tune toute nue, hij

heeft hem zijn hart geheel onbewimpeld, geopenbaard. — Nu, m. [Beaux arts] Het naakte, de
naakte deelen n. pl., het niet bekleede, niet gedrapeerde; het van sieraden ontbloote. De beaux nus,
schoone naakte deelenn. pl. II traite bien le nu, hij
is het naakte meester. Ces figures sont bien dessi-

nées, la draperie suit Bien le nu, accuse bien le
nu, die figuren zijn goed geteekend, de draperie

sluit zich behoorlijk aan 't naakte aan, maakt het
naakte naar eisch zigtbaar. Le nu du mur, het
vlakke, gladde muurgedeelte (waar geenerlei uit
sieraad is aangebragt) . — [Divot.] Vêter-stekof
les nus, de naakten kleeden. — ft NU, loc. ad v. Toucber un corps it nu, een naakt ligchaam aanraken. Monter un cheval h nu, h dos nu, op een

NoYER, v. pr. Verdrinken, in 't water smoren: I1 paard zonder zadel rijden. — (fig.) Découvrir son
s'est noyé dans un puits, dans la rivière, hij heeft coeur it nu, zijn hart bloot leggen. — Mettre qn.
zich in een' put, in de rivier verdronken. II s'est a nu, iemand van alles berooven, hem uitschudden,
noyé en baignant, hij is onder 't baden verdron- geheel uitkleeden , op straat zetten; iemand alles
ken. — (fig.) I1 se noie dans le vin, dans Ies dé- afwinnen.
bauches, hij dompelt, verzuipt zich in den wijn,
Nuage, m, Wolk f., dikke, donkere wolk. Le
in slemperijen, in ongebondenheden. Se n- dans les soleil dissipe les n-s, de zon verdrj ft de wolken.
larmes, in tranen versmelten, niet doen dan wee- Ciel couvert de n-s épais, dik betrokken lucht f.—
nen. Se n- dans le sang, zich in 't bloed baden, Se perdre dans les n-s, in de wolken verdwijnen;
een vreeselijk bloedbad aanrigten. — (Loc. prov.) (fig.) te hoog vliegen, te hoogdravend en daardoor
II se noieroit dans son crachat, dans unegoutte onverstaanbaar worden, eene te hooge vlugt nemen.
d'eau, dans un verre d'eau, hij zou over zij ne ei- Un n- de tristesse s'est répandu sur son front,
gene beenen den hals breken: hij is regt onhandig, eene wolk van treurigheid heeft zich over zijn geongelukkig. Il se prend b tout comme un homme laat verspreid: zijn gezigt stond treurig. — (fig.)
qui se noie, hij grijpt alle middelen aan, om zich .Al wat het gezigt hindert of belemmert. Avoir les
te helpen. C'est un homme qui se noie, 't is een yeux couverts d'un n-, eene wolk, een' nevel voor
man, die te gronde gaat, wiens zaken te niet loopen. de oogen hebben. Un n- de poussière, eene wolk
Noyon, m. [Jeu] Grenslijn f. aan 't einde der van stof. On ne voit les objets qu'au travers
balbaan, waarin de bal verloopt. — [Horl.] Cilin- d'un n-, men ziet de voorwerpen slechts door een'
dervormig gaatje n.
nevel. -- Un n- de traits, eene menigte, eene hagelNoyure, f. [Tech.] Trechtervormige holte f., bui van pijlen. — La vérité dissipe les n-s de Terom den kop van een' spijker, van eene schroef in reur, de waarheid verdrijft de névelen der dwaling.
te vatten of gelijk te maken.
Les n-s sont heureusement dissipés, de two Telin Nu, e, adj. Naakt, ongekleed, ongedekt, bloot. gen, duisterheden zijn gelukkig verdwenen. Les
Homme nu, Femme toute nue, naakt man, geheel n-s qui offusquent l'entendement, de twijfelingen,
naakte, moedernaakte vrouw. L'homme nait nu, benevelingen, die het verstand verblinden. Cette
de mensch komt naakt in de wereld. II lui parla conduite jeta quelque temps un certain n- sur
nu-tête of tête nue, hijsprak tot hem met onge- leur amiti , , dit gedrag bragt eenigen tijd eenige
dekten hoofde, blootshoofds. Elle a les bras nus, verkoeling in hunne vriendschap. — Aucun n- ne
Ia gorge nue, zij heeft, draagt de armen, de borst troubla le cours de ses prospérites, geene zwarte
bloot. Aller nu-pieds of pieds nus, barrevoets gaan. wolk, geen droefheid of droevig toeval stoorde den
— (fig. et lam.) Un va-nu-pleds, een schooijer, béde- loop van zijnen voorspoed. — [Chir., Mid.] , z. v. a.
Mar. (Plur. Des va-nu-pieds.) Etre nu en chemise, NÉPHELION, ENEORÈAIE . — [Astr .] N -s of Nudes
niets dan 't hemd aanhebben, in 't hemd staan. — de Magellan, nevelvlekken bij de Zuidpool, Magel(bij overdrijving) Être tout nu, geen kleêren aan laansche wolken f. pl. (in Grand en Petit n- onder't lijf hebben: slecht gekleed of te dun gekleed voor scheden). — [ Blas.] Golflijn f., uit- en inspringen't saizoen zijn. Je l'ai pris tout nu, ik heb hem ge- de lijn f. — Nuagé, e, adj. [H. n.] Gewolkt,
heel naakt, van alles ontbloot, opgenomen. — (Loc. met wolkvormige vlekken. — [Bias.] Gewolkt. —
prov.) Ii est fait à cela comme un chien b aller 1%uageux, euse, adj. Bewolkt, met wolken be(a se promener) nu - tête, z. CHIEN. S'enfuir un zet, vol wolken. Le ciel est n-, de hemel is bewolkt.
pied chaussé, l'autre nu, z . CHAUSSE . Nu comme — [Joail.] Une pierre n-euse, een wolkachtige,
un ver, comme la main, naakt als een worm, ge- hier en daardoffe, niet helder doorschijnende steen in.
heel naakt. Observer qc. a l'oeil nu, iets met — I% uaison, f. [Mar.] Vaste streek, waarop de
A

het bloote oog (zonder bril of vergrootglas) waar-

wind zich gezet heeft en lang blijft doorwaaijen.

V UEE.

--

NUANCE
staande wind m.; duur m. van zulk een' staanden
wind.

lii uance, f. Naam van de verschillende sterkte -

graden eener zelfde kleur, van den donkersten en
sterksten tot den heldersten en zwaksten, kleur
afneming f., on--schakéringf.;tpwjzeomerkbare overgang m. or ineensmelting der kleuriug, schaduwverdeelinq, schaduwing, nu á n c e f.
(1 ij schilders ton , teinte , demi-teinte geheeten).
Les n-s par lesquelles se dégradent 1'ombre et
la lumiére sont insensibles, de overgangen, waardoor schaduw en licht verzwakken, zijn onmerkbaar. -- N- douse, rude, zachte, harde kleurparing f. of overgang m. — Cette fleur a de belles
n-s , deze bloem heeft schoone schakéringen , is
schoon geschakeerd. — (fig.) Fijn, gering, schier
onmerkbaar verschil n. I1 y a une n- legere entre
ces deux idées, er is een gering verschil, een fijn
onderscheid tusschen die twee denkbeelden. Les
n-s qui distinguent les s ynonymes , het fijne onderscheid in beteekenis der synonymen, de kleine
wijzigingen, die de hoofdbeteekenis der zinverwante
woorden ondergaat. — Nuaneer, v. a. Schakéren, een' zachten overgang maken, trapswijze, allengs of onmerkbaar doen overgaan, doen toe- or
afnemen, ineen smelten, n u a n c é r e n: N- les couleurs, de kleuren zacht ineen smelten, onmerkbaar
van toon of tint doen veranderen. (fq.)Cet auteur
sait lien n- ses caractères, deze schruver weet zijne
karakters in hunne verscheidenheden goed te doen
uitkomen — SE NUANCER , v. pr. Eene kleurschakéring aannemen. — Het part. passé is ook adj.:
Couleurs bien nuancées, goed geschakeerde, ineengesmolten, genuanceerde kleuren f. pl. — Fleurs n-es
geschakeerde bloemen f. pl.
Nuaylhas, m. (pr. — ace) [Bot.] Reusachtig
bamboes n. in Oost-India.
.

,lll ubécule, f . [Méd. J , z. v. a. NÉPHELION, ÉNEO-
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Nud, adj., vroegere spelling van Nu. — Nudibranche, adj. [H. n.] Met naakte kieuwen. —
NUDIBRANCHES , m. pl. Weekdieren n. pl. met
naakte kieuwen, naaktkieuwers m. pl. — Nudicaude, adj. [H. n.] Met naakten staart. — Nudicaule , adj. [Bot.] Met naakten stengel. —
N udicolle, adj. [H. n.] IVaakthalzig. — l^ udifore,

adj. [Bot.] Met naakte bloemkroon. --

1%udifolié, e, adj. [Bot.] Met naakte of gladde
bladeren. — N udilimace, adj. [H. n.] Naakt
als eene slak (van weekdieren). — Nudipare,
adj. [H. n.] Naaktbarend. — Nudipédales, f.
pl. [Ant. rom.] Barrevoetsfeesten n. pi., rouwp!egtigheden bij groote volksrampen, die blootsvoets
werden bijgewoond. — [Hist.] Barrevoeters m. pl.,
een gezelschap van dweepers in de 16e eeuw, dat
het geschoeid zijn voor zandig hield. -- NTudipède, adj. [Didact.] Met bloote voeten, blootsvoets
of barrevoets loopend: Sauvages n-s. -- [H. n.]
Met naakte, onbehaarde, onbevéderde voeten. -[Bot.] Met naalden stengelvoet. — Nudipellif'ère, adj. [H.. n.j Met geheel naakte huid. —

1%udisexé, e, aaj. [H. n.] Met geheel naakte

geslachtsdeelen. -- Nuditarse, adj. [H. n.] Met
naakte voetwortels.
Nudité, f. Naaktheid, blootheid f. Couvrir,
Revetir la n- du pauvre, de naaktheid des armen
bedekken , den naakte kleeden. — Naaktheid,
schaamte f., schaamdeelen, geslachtsdeelen n. pl.
Les sauvages n'ont pas bonte de leur n-, de wil
schamen zich hunne naaktheid niet. — Ook-den
van zedelijke voorwerpen gebézigd: Le crime dans
foute sa n-, de misdaad in al hare naaktheid. —
(fig. et poét.) La triste n- des forêts, de treurige
naaktheid (bladerloosheid) der bosschen. -- [Peint.,
Sculp.] Naakte figuur f. , naakt beeld n. N-s,
naakte deden n. pl. van een beeld of figuur (inz.
met opzigt tot de eerbaarheid en welvoegelijkheid,
en dan doorgaans in ongunstigen zin genomen) .
Nudiventre, adj. [H. n.] Met naakten, on-

REME . — [Astr.] Kleine nevelvlek f.; -- wolkje n.
— + Nubifère, adj. Wolkendragend, waarop
schijnbaar wolken rusten: Cime n-, wolkendragen- behaarden buik.
N ue, f. Wolk f., hoog zwevende wolk. Le sode bergkruin f. — -4 Nnbiftige, adj. Wolkenverdrijvend: L'aquilon n-, de wolkenverdrjvende noor- leil perse la n-, de zon dringt door de wolk. Le
ballon
se perdit dans les n-s, de luchtbol verdween
dewind m. — Nubigène, adj. Uit de wolken of
uit den hemel gekomen: [Ant. rom.] Bouclier n-, in de wolken. Une n- enleva le Sauveur au ciel,
z. v. a. ANCILE . — [Bot.] Op zeer hooge bergtoppen eene wolk voerde den Heiland naar den hemel. —
groeiend. -- tells subst.: [Myth.] Les n-s, de wol Somtijds ook voor ciel, hemel: Dieu volt du haut
-kenzo,d des n-s les entreprises des hommes, God ziet uit
centauren m. pl.
Nubile, adj. Huwbaar, rijp voor 't huwelijk: den hoogen hemel, uit het hooge wolkgewest op de
Garcon n-. huwbare jongeling m. Fille n-, huw- ondernemingen der menschen. -- (fig.) Elever qc.
baar, manbaar meisje n. — Age n-, huwbare ou- jusqu'aux nues, z . ELEVER . Se perdre dans les
n-s (of nuages), z . NUAGE . Cette pièce a été (est
(SOMBRE.
derd o m of leeftijd m.
Naibileux, ease, adj. , z. v. a. NEBULEUX ; allée) aux n-s, dat stuk (tooneelstuk) is uitbundig
ethilité g f. Huwbaarheid f., geschiktheid tot toegejuicht. — (Loc. prov.) Faire sauter qn. aux
n-s, iemand driftig maken, van kwaadheid doen
het huwelijk; huwbare jaren n. pl.
opvliegen of opspringen. Tomher des n-, uit de
Nucai, e, adj. [Anat.] Den nek betreffend.
Nuie,ainentaeé, e, adj. [Bot.] Katjesdragend wolken komen vallen, hoogst verbaasd of ontsteld
zijn. I1 semble tomber des n-s, hij is geheel van
(vgl. chatons); met nootachtige bloemen.
1V uchieorne, adj. [H. n.] Met een' voelhoren zin stuk, staat te kijken, alsof hij uit de wolken
kwam vallen. C'est un homme tombé des n-s,
in den nek of op 't achterhoofd.
Nucifère, adj. [Bot.] Notendragend, nootvor niemand weet, waar dat mensch vandaan is. Etre
mige vruchten dragend. — 1 uieiforme, adj. Noot au dessus des n-s, het leed, de zwarigheid, het
— Nuicifrage, m. [H. n.] Notenkraker,-vormiq. gevaar te boven zijn, boven jan zijn; zijne schaap
hebben. -- [Litt.] Cet incident,-jesophtdrg
kernb jter, kersenvink, dikbek m. (gros -bee). — Als
adj.: Instrument n-, notenkraker m. (een bekend Ce personnage tombe des n-s, dat voorval, die
personaadje
komt
uit de wolken vallen, is er met
werktuig om noten te kraken). — Nucipersiea, f.
[Hort,] Nootperzik f., eene perzik met een' steen de haren bij gesleept. On ne sait oá la n- doit
als die der noot. — l^ ucipranifère, m. [Bot.] crever, men weet niet waar de bui zal losbarsten,
waar de bommel zal uitbreken, wat er van de
Soort van zeepplant I. — 1% eicivore, adj. [H. n.
zaak worden zal.
Notenetend: Perroquet n-.
Nué, e, adj. (en part. passé van nuer): Cela
Nucléaire, 1%ucléal, e, adj. [Bot.] De kern
of pit betreffend. — Nncléifère, adj. Eene pit of est parfaitement Bien n-, dat is uitmuntend gekern bevattend. — lil ucléiforme, adj. Kernvor- schakeerd, dat heeft eene voortreffelijke kleurmenmig. — Nucléobranehes, m. pl. [H. n.] Week- geling. — Fleurs n-es, veelkleurige bloemen f. pl.
dieren n. pl. met kernvormige kieuwen. — 1\1u- — [Tech.] Or n-, borduurwerk n. van gouddraad
eléolithe, m. [pl.. n.] Kernsteen m., eene soort en zijde, waarbij het g oud de grond der teekemn g
uitmaakt en de zijde de kleurschakéring aanbrengt.
van versteende zeeegel.
Nuée, f. Wolk f., inz. eene uitgebreide, dikke,
Nuctographe, m. [Didact.] Nachtschrjver m.,
werktuig om in het donker te schrijven, nukto- sombere wolk: Le ciel est couvert de n-s, de hemel
graa p h m.— N uctographie, f. Het schrijven in is met dikke wolken bedekt. I1 pleuvra fort à l'enhet donker, het gebruik van den nuktograaph. — droit ou cette n- crevera, 't zal sterk regenen op
Aluetographique, adj. Daartoe behoorend, nuk de plaats, waar deze wolk zal losbarsten. — (fig.)
Ntietorlabe of Nyetorlabe,m. -tográphisc.— Une n-e se forme, er trekt een onwéer zamen, er
wordt wat kwaads gebrouwen, er dreigt een gevaar.
z. NOCTURLABE.
Nneulaine, f. [Bot.] Vleezige vrucht met vele — (fig.) Zwerm m. , schaar, vlugt, groote mepitten. — Nuculaire, adj. [Bot.] Eene kern of nigte f. Une n- de pincons, een, zwerm vinken.
pit bevattend. — Ntieule, f. [H. n.] Nootschelp f. — Il vint one n- de barbares qui desolèrent tout le
[Bot.] Elke der pitten van eene veelkernige vrucht. pays, er kwam eene schaar van barbaren, die 't
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geheele land verwoestten. Une n- de sauterelles,
de poussière, een wolk van sprinkhanen, van stof.

— [Astr., Bias., Joail] , z. NUAGE.
1Vuement, adv., z. NóIENT.
Nuer, V. a. Kleuren bevallig zamenparen, inz.
in wollen of zijden kunstwerk, schakeren, zachte
kleurovergangen maken: N- les couleurs. — Ook
zonder voorwerp: Cet ouvrier salt bien n-, the
werkman verstaat de kleurschakering goed.
Naesse, f. [Féod.] Onmiddelbaar regt n., onmiddelbare leenheffing f.
Nuil, m. Soort van standelkruid n. uit Chili.
Nuille, f. [Hort.] Gele roestvlekken f. pl. op
de meloenen en de latuw.
Noire, v. n. (met avoir) Schaden, schade of
nadeel doen, beschadigen, benadeelen, verkorten,
krenken; hinderlijk zin, hinderen, overlast aan
lastig zijn. I1 vous nuira dans vos affaires,-doen,
hij zal u in uwe zaken schaden. Vous ehere hez
a me n-, gij zoekt mij te benadeelen. Le froid nuit
aux plantes, de koude is nadeelig voor, doet nadeel
aan de planten. Cette muraille nuit à la vue, deze
muur hindert, belet het uitzigt. Je ne lui nuirai
pas d'obtenir eet emploi, ik zal hem niet hinderen,
niet in den weg staan, om dit ambt te verkrijgen.
Les insectes nuisent, de insecten zijn lastig. —
(Prov.) Surabondance de droit ne nuit pas, te
veel regt schaadt niet, men kan niet te veel regt
hebben. Trop parler nuit, te veel praten deugt niet,
z. ook cUIRE. Ce qui nuit à Ion sert l'autre, wat
den eene schaadt, geeft den andere baat. — (Loc.
prov.) Les charrettes lui nuisent, elk strootje ligt
hem in den weg: 't is een zeer kregel mensch. —
Ook als V. imp. I1 ne nuit pas d'avoir on peu
étudié, voyagé, het schaadt niet, 't is nuttig, wanneer men een weinig gestudeerd, gereisd heeft. —
SE NUIIE, v. pr. Zich schaden of benadeelen: La
cupidité se nuit a elle-même, de begeerlijkheid
schaadt zich zelve. — Elkander benadeelen: Its
ont tenté tons les moyens de se n-, de se n- Jun
à l'autre.
t Nuisance, f., t Nuisement, m. Schade f.,
hinder, last, overlast m.; — boete f. voor toegebragte
schade.
-

l N uisibilfté, f. Schadeijjkheid f.

NULLITÉ.

-

uisible.adj. Schadelijk, nadeelig, hinderlijk.
Un aliment n-, een schadelik voedsel n. Cela est
n- d la santé, dat is nadeelig voor de gezondheid.
Nuit, I. Nacht m. N- Claire, obscure, heldere,
donkere nacht. N- fermée, close, stikdonkere nacht.
Le repos, Le silence de la n-, de rust, de stilte
des nachts. A n- fermante, A l'entrée of Au
commencement de la n-, tegen den nacht, bij 't
vallen van den nacht, van het donker. Bien avant
dans la n-, diep in den nacht. Il est, Ii fait n-,
't is nacht, donker. 11 va faire n-, Il se fait n-,
't wordt nacht. La nuit les a pris, de nacht, de
duisternis heeft hen overvallen. — Bonnet de n-,
nachtmuts I. Chemise de n-, nachthemd n. Table
de n-, nachttafel f. — Voleurs de n-, nachtdieren m. pl. — Oiseaux de n-, nachtvogels m. —
(fam.) Faire sa n- tout dune pièce, in eens door
slapen, den ganschen nacht onafgebroken, slapen.
N- blanche, slapelooze nacht. — Bon soir et bonne
n- of Je vous souhaite la bonne n -, goeden avond
en wel te rusten, ik wensch u wel te rusten. Il
a eu, passé une mauvaise n-, une n- douloureuse,
hij heeft een' slechten, pijnlijken nacht gehad, doorgebragt. -- Se mettre a la n -, gevaar loopen van
door de duisternis of den nacht overvallen te worden. -- Passer la n-, opblijven, niet naar bed
gaan. Passer plusieurs n-s de suite auprès d'un
malade , verscheidene nachten achtereen bij een'
zieke waken. — Ce malade ne passera pas la n-,
die zieke zal den nacht niet doorkomen. — (Prov.)
La nuit porte Conseil , z. CONSEIL. La n- na
point d'amis, de nacht is niemands vriend. — (poet.)
Les feux, Les flambeaux de la n-, de sterren f. pl.
Le flambeau, L'astre de la n-, de maan I. Les
voiles de la n-, de duisternis des nachts. La n- du
tombeau, L'éternelle n-, de dood, het graf. — La
n- des temps, de nacht der tijden, de grijze oudheid, de langst verleden tijden. La n- de l'ignorance,
de nacht der onwetendheid, de onbeschaafde lijden.
Percer la n- des temps, de l'avenir, inde toekomst
binnendringen. — Queue épaisse n- tout à coup
m'environne! wat stikdonkere nacht omgeeft mij op
eenmaal! (fig.) In welke akelige omstandigheden,

in wat nacht van onzekerheid, van twijfel zie ik
mij op eens gedompeld! — [ Feint.] Effet de n-,
of enkel N-, nachtstuk n. -- [Véner.] Le cerf à
fait sa n- dans eet endroit, het hert heeft op die
plaats des nachts geweid, den nacht doorgebragt.
Défaire la n- d'un cerf, het hert aantreffen op de
plaats, waar 't overnacht heeft. — La nuit wordt
ook, met uitlating van pendant, als adv. gebruikt:
On reposait la n-, men rustte 's nachts. Mon es-

prit troublé la volt encore la n-, mijn verwarde
geest ziet haar nog des nachts. — (Prov.) La ntous chats sopt gris, Tout bonnet la n- est bon,
's nachts zijn alle katten graauw. — DE NUIT, loc.
adv. Des nachts, gedurende den nacht, bij nacht:
Voyager de n-, bij nacht reizen. — NI JOUR NI
NUIT. loc. adv. ellipt.: N'avoir de repos ni jour
ni n-, des daags noch des nachts rust hebben, nooit
rust hebben. — Nuitaminent, adv. Des nachts,
bij nacht. — [ Jur.] Vol fait n-, bij nacht gepleegde
diefstal m. — N uitée, f. (pop.) Nacht, nachttijd m.
Its ont travaillé trois nuits et demandent cinq francs
par n-, zij hebben drie nachten gewerkt en eischen
vijf francs pel' nacht. — Nachtverblijf n. in een logement: Cet aubergiste prend tapt par n-, die herbergier neemt zooveel per nacht.
Nul, le, adj. Geen, geene, niet een, niet eene,
geenerlei: N- homme n'est heureux, geen mensch
is gelukkig. N -le créature vivante , geen levend
schepsel n. Je n'en ai n-le connaissance, ik heb
er geene kennis van. En n-le manière, op geenerlei wijze. N -le part, nergens. C'est une affaire
de n-le importance, 't is eene zaak van geen aan belang, van geene waarde. — (prov.) N -le rose
sans epines, geene rozen zonder doornen. — Men
vindt het ook in 't meerv. gebruikt, inz. bij zulke
woorden, die 't enkelv. missen: N -s frais, n-les
gens, geene kosten, geene lieden. -- Nietig, niets
waarde, van onwaarde, nul,-beduin,vag
zonder kracht, onwettig (in deze beteekenis achter
't subst.): Votre observation est n -le, uwe aan
nietsbeduidend, beteekent niets, is on--merkings
gegrond. Cet acte est n-, deze akte is van geene
waarde. Ce manage a été déclaré n-, dit huwelijk
is voor onwettig, voor nul verklaard. — Son Cré dit est n-, hij heeft geen krediet, geen vertrouwen
of invloed. C'est un homme n-, 't is een onbeduiduidend, nietig, geheel ongeschikt mensch; (lam.)
eene nul in 't cijfer. — [ Bot.] Calice n-, Graines
n-les, zonder bloemkelk, zonder 'zaadkorrels. —
NUL, pron. i.ndéf. m. Niemand, g een mensch: Nn'est exempt de mourir, niemand is vrij van den
dood. A n- l'ambition nest étrangère, aan niemand
is de eerzucht vreemd, ieder mensch bezit eerzucht.
-- De tons ceux qui y sont aliés, n- n'en est
revenu, van al degenen, die er heen gegaan zijn,
is niemand teruggekomen.
1%iille, f. Niets beduidend teeken n. in geheimschrift met cijfers, enkel dienende om de oplossing
moe2Jeljker te maken.
Nullement, adv. Geenszins, in geenerlei wijze,
in 't geheel niet, volstrekt niet: Je ne le souffrirai
n-, ik zal het geenszins dulden. Lui cèderez-vous
cela? N-, zult gij hem dat afstaan? Volstrekt niet.
Nulli , m. [Cuis.] Italiaansch ragout n. van
geklopte eidojers, rozewater, suiker, enz., nulli n.
Nullifkateur, m. [Polit.] Vernietiger, opheifer, hifi, die eene wet wil te niet gedaan hebben
(inz. van de Vereenigde Staten gebruikt). — Nul lification, I. Vernietiging, afschaffing, opheffing
eener wet, n u l l i f i c d t i e I. -- Nullifier, v. a.
Te niet doen, ophe fen, vernietigen, voor nul en
nietig verklaren, n u l l i f i c é r e n: N- une lol, eene
wet te niet doen. -- .Iet part. passé is ook adj.:
Loi nullifiée, vernietigde, opgeheven wet I.
Nullipenne, adj. [H. n.] Zouder vleugels of
vlerken. — Nullipore, adj. [H. n.] Zonder zigtbare poriën.
Nullité, f. [Prat.] Nietigheid, ongeldigheid.
waardeloosheid, krachteloosheid, nulliteit f. La
n- d'un acte, de ongeldigheid, onwettigheid eener
acte. Je proteste de n- contre tout ce que vous
ferez, ik verklaar al, wat gij zult doen, voor nul
en geener waarde. Action, Demande en n-, nulliteits- vordering I. (waarbij de eischer verlangt. dat
een stuk voor ongeldig verklaard worde). Moyens
de n-, bewijsgronden m. pl., dat iets onwettig, ongeldig is. A peine de n-, op straffe van nulliteit.
-- (fig.) Cet homme est dune parfaite n-, deze
-
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man is volstrekt tot niets in staat, heeft niet de
minste verdienste. Les n-s et les médiocrités, de
geheel onbeduidende en de middelmatige menschen.
-- Réduire un vtat á la n-, eenen Staat geheel
onbeduidend , krachteloos , werkeloos maken. —

men heeft deze koopwaren niet genommerd. -- SE
NUMEROTER, V. pr. Genoinmerd worden, een nommer krijgen: Cette rue se numérote séparément.
— Het part. passé is ook adj.: Maison nuinérotée,
genommerd huis n.
[Typog.1 Nulteeken n. (») in cij ferkolommen.
Numismal, e, adj. [H. n.] Naar een geldstuk
Numbles, m. pl., z. v. a. NOMBLES.
gelijkend, n u m i s m a a 1. — Pierre n-, of als subst.
Nument, adv. Naakt (a nu). — (fig.) Onbe- NUMISMMIALE, f., z. v. a. NUMMULITE. (Plur. m. nuwimpeld, v r ij uit, rondborstig, opregtelijk: Dire mismaux). — Numisumate , m. Muntkenner,
n- la vérité, onbewimpeld de waarheid zeggen. Je penningkundige, n u mis m d t icus m. — Nuvous conterai n- le fait, ik wil u rondborstig de mismatigae, adj. De penningkunde betreffend,
daad verhalen. — [Jur. Féod.] Onmiddellijk: Ce penningkundig, numi s matisch: Science, Art
fief relève n- de la couronne, dit leen hangt on- n-, of als subst. NUMIS MATIQUE, f. Penningkunde,.
middelljk van de kroon af.
muntkunde, numismatiek f. — NuinismaNuméraire, adj. (van de wettelijke waarde der tiste, m., z. v. a. (en tegenwoordig meer gebruikt
muntspeciën qebézigd) Naar 't getal, nu m e r a i r: dan) NUMIS:MATE . — Numisnnatographe, M.
La pièce d'or nouvelle est de 20 francs, valeur n-, Penning- of muntbeschrj ver , n u en i s in a t ohet nieuwe goudstuk heeft 20 francs numeraire g r a a p h m. — Numisinatographie, f. Muntwaarde, geldt 20 francs. — [Mar.] Signal n-, nom- of penningbeschrijving f. — Numïsmatogramersein n. Guidon n-, nommerstandaard m. -- phique, adj. Penningbeschrijvend, de penningbeNUMÉRAIRE , ni. Geld, baar of gereed geld n.; klin- schrjving betreffend, n u m i s m a t o g r a pp h i s c h.
kende munt f., kontanten n. pl. Le n- est fort
Nuinme of Numnmus, m. (pr. nome, nom'augmenté en Europe, 't gereed geld is in Europa muce) [Ant. rom.] Nu m m u s m., munt f., inz.
zeer vermeerderd. Payer moitié en n-, moitié en goud -nuuin.mus, goudmunt. — Numinifère, adj.
(pr. nom, — zoo ook in de volgende) H. n.] Met
billets, half met geld, half met papier betalen.
Nainérai, e, adj. Een getal aanduidend of ronde, muntvormige vlekken, geteekend. — N uni
beteekenend: Nom n-, telwoord, ,q etalwoord, naam
adj. [.H. n.] Muntvormig. — Nuin--mifore,
dat een getal aanduidt: Adjectif n-, ge -wordn., inulacé, e, adj. [H. n.] Naar een geldstuk gelijlcend.
—
[Bot.] Lysimachie n-, of als subst.
t
a
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n
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k
naamwoord. — Arithmétique n-e (of numérique), gewone cij ferkunst, NUMMITLAIRE, f. Penningkruid, muntkruid n. —
H. n.] Linsvormige versteende schelp f., waaruit
cijferrekening f. (in tegenstelling met arithmétique
litterale of algèbre, letterrekening of algebra). — dikwijls geheele rotsen bestaan. — NUMMULAIRE, m.
Lettres n-es, talletters, getalletters f. pl. (M, D, [Ant. rom.] Wisselaar, bankhouder, n u m m uC, L, X, Y, 1, als romeinsche cijfers) . -- Vers ldrius m. -- Nummulite, Nummuline,
numéraux of chronologiques, getalverzen (z. CHRO- Numulie, f. [H.. n.] Penning- of linzensteen,
hekpenning, duivelspenning (z. v. a. phacite), nu mNOGRAMME).
Numératenr, m. [Arith.] Teller in. (van eene muliet m.
breuk), numerator m.
Nuncupatif, ive, adj. [Jur.] Mondeling, vol
mondelinge verklaring, n u n c u p a t i e f: Tes--gens
1liamératif, ive, adj. [Didact.] Wat om te
tellen dient, n u m e r a t i e f. — NUMERATIF , m. tament n-, mondeling en onder de bij de wet ver
vormen uitgesproken testament n. — Non--eischt
[Gram.] Telwoord n. N- cardinal , hoo fdgetal ,
g rondgetal n. N- ordinal, rangschikkend telwoord. eupation, f. Mondelinge aannemingen verklaring
N- distributif, verdeelend telwoord. N- fraction- tot erfgenaam, n u Si c u p á tie f.
naire, deelend telwoord , deeltal n. N- itératif,,
Nundinaire, adj. [Ant. rom.] Om de negen
herhalingsgetal. N- multiple, verdubbeltal. — Nu- dagen plaats grijpend: Marchés n-s. -- Nundirnération, f. Telling, kunst van tellen, van re- nal, e, adj.: Lettres n-es, marktletters, naam
kenen. — [Arith.] Telling, het in cijfers schrijven der 8 eerste letters van 't alphabet, die achtereen van eene gegeven hoeveelheid en het uitspreken van volgend aan al de dagen des wars gegeven werden,
een in cijfers uitgedrukt getal, n u m e r d t ie f. zoodat elke negende dag dezelfde letter droeg. —
— [Corn., Jur.) Uitbetaling f. in klinkende munt: Jour n-, of Nundines, f. pl. Marktdag m., een
La n- a eu lieu en présence des notaires. — der negen (eigenlijk acht) dagen, waarop het landvolk in Rome kwam om te handelen en naar de
t Numéreux, ease, adj., z. v. a. NOMBREUX.
10iumérique, adj. Tot de getallen behoorend; staatszaken te vernemen. — Nundination, f.
door cijfers uit te drukken, numeriek. Ranger Handel op de marktdagen, markthandel m.
des choses dans leur ordre n-, dingen naar volgNunna, f. [Conn.] Wit chineesch lijnwaad n.,
orde van 't nommer rangschikken. Rapport n-, nunna f.
getalverhouding f. Opération n-, becijfering f. CalNannesarie of Nunnesie, f. (pr. no-ne-)
cul n-, cijferkunst; uitcijfering f. Supériorité n-, [Bot.] Kleine Peruaansche palmboom m.
getalmeerderheid f., numeriek overwipt n. — DifféNnnnie, f. [Mus. anc.] Bijzonder gezang der
rence n-, numeriek verschil n. (wat het eene in- minnen, wiegelied n.
dividu van 't andere onderscheidt). — NumériNuptial, e, adj. De bruiloft betreffend, tot de
quement, adv. Naar 't getal, naauwkeurig be- huwelijksvoltrekking behoorend: Habits nuptiaux,
rekend, zamen genomen: Douze témoins qui se bruiloftskleederen n. pl. Lit n-, bruidsbed n. Bindrépètent n'en font souvent qu'un nu deux n-, diction n-e, huwelijkszegen m. — [Myth.] Divitwaalf getuigen, die herhalen hetgeen de anderen nités n-es, huwelijksgodheden f pl.
gezegd hebben , maken dikwijls , naar 't getal,
Nuque, f. [Anat.] Nek m., achterste gedeelte
slechts éénen of twee uit.
van den hals, inz. nekholte f. — Appliquer un
Numéro, in. Nommer, nummer, merkcij fer, vésicatoire sur la n-, eene trekpleister in den nek
numero n. N- d'une maison, d'une page, dun leggen. I1 lui donna un coup de baton sur la n-,
navire, d'un billet de loterie, nommer van een hij gaf hem eenen stokslag op den nek. — Weleer
huis, bladz ij de, schip, loterijbriefje. — [Corn.] B ij ook: ruggemerg n.
(kruin of top.
waarmede de winkelier zijne goede--zondertk,
Nutant, e, adj. [Bot.] Met zacht neigende
ren merkt, om daardoor den in- of verkoopprijs
Nutation, I. [Astr.] Beweging, schudding van
te weten; -- de met een zelfde teeken gemerkte de as der aarde en de daarmede overeenstemmende
waren f. pl. — (Loc. prov.) 11 entend le n-, hij van de pool des hemels, ten gevolge waarvan deze
verstaat den handel; hij is in zone zaak zeer knap. laatste in 18 jaren een' zeer kleinen cirkel aan
— (fag. et fam.) Cette marchandise est d'un bon den hemel beschr ijft, n u t a t i e; — ook de schijna-, die waar is van een goed nommer, van goede bare beweging der vaste sterren. — [Bot.] Overhoedanigheid. — Elk der gedeelten van een werk, buiging f. van zékere planten en bloemen naar
dat b ij genomrnerde afleveringen uitkomt: La suite de zon.
au prochain n-, 't vervolg in een volgend nommer.
l% utrescil>le, adj. Voedend, geschikt tot voed
(Plur. Des numéros.) — N amérosité, f. [Didact.]
.^ Nutrescibilité, f. [Didact.] Voedend-sel.—
Talrijkheid f. — Numérotage, m. Het nomme- vermogèn n., geschiktheid f. tot voedsel. — Nuren, nommering, werking f. met een nommer. N- tricaire, m. , z. NOURRICIER . — Nutricier
vicieux, verkeerde nommering. — S Numérota- Ière, adj. [Physiol.] Voedend, de voeding bevertion, f., z. V. a. NUMÉROTAGE .
Nutiiéroter, derend. — t Nutriment, m., z. v. a. NOURRIV. a. Nommeren, met noemers teekenen, n u m e- TUBE. — Nutritif, ive, adj. Voedend, voedzaam:
i' o t é r e n: On n'a pas numéroté ces marchandises, Faculté n-ive, voedende kracht f. Bouillon n-,
[

[

.

,

-

53

-

4250NVTRITITION
voedzaam vleeschnat n. — Appareil n-, voedingstoestel n. (al de deelgin van mond en maag, die bi
de voeding werkzaam zijn). — Vie n-ive, voedend
ademhaling en bloedsomleven n. (spjsvertering, ademhaling

f., naloop).. Natritition, f. [Physiol.]
tuurl2jke-verrigting, waardoor de chijl of 't maag
bij de dieren, het voedingssap bij de planten-sap
overgaat in de eigen zelfstandigheid van 't bewerktuigd wezen (geassimileerd wordt); in ruimer' zin:
de gezamenlijke tot de voeding behoorende functiën.
— Gevo!g n. daarvan, voeding, nu t r i tie f. —
Nutritivité, f. [Didact.] Voedzaamheid f. der
spijzen.

l%uttalite, f. [Minér.] Een (door Nuttal mede
mineraal uit de Vereenigde Staten, n u t--gebrat)
talith m.
l^Tychthémère, adj. [Bot.] Een etmaal (een'
dag en nacht) durend, kortdurend, vergankelijk.
-- [H. n.] Zwart en wit gekleurd (van visschen
E, m. ^Astr.] Geheele
en vogels). — NYCHTHEMER
dag, % uren. — Nychthysoptene, adj. Op
hoogten, op boomen vernachtend (van vogels) .
1%yctage, ldyctaginée, f. [Bot.] Soort van
amerikaansche nachtschoone, valse/te jalappe f.
Nyctagme, m.,

beter NYSTAGME.

Nyctalme, m. [Méd.] Ziekte f., waarbij men
's nachts spoken meent te zien. — Nyetalope, m
et f. Nachtziende, dagblinde, hij o f, zi, die bij
nacht beter ziet dan bij dag,, n y k t a lop s m. en f.
(het tegengestelde van HÉMERALOPE). — Nyctalopie, f. liet nachtzien, dagblindheid f., katuilgezigt n. — Nyetalopigae, adj. Nachtzigtig, dag
-- Nyctanthe, m. [Bot.]-blind,yktaópseh.
Nachtbloem f., indische jasmijnplant, welker bloe— N yetéiies, f. pl.
nachts
openen.
's
men zich
[Ant. gr.] Nacht feesten ter eere van Bacchus (die
ook Nyktelios bijgenaamd werd), nyktélia n. pl.
:

-- Nyeténséron, m., z. NYCHTHÉMERE. — NT yc-

tere, m. [H. n.] Huid- of luchtbolvleërmuis,
eene vleeschetende vleermuis, die hare huid zoodani-g kan opblazen, dat zij naar een' luchtbol gelijkt.
-- Nyctéribie, f. [H. n.] Vleêrmuisluis f. —
1%iyctérien, ne of Nyetérin, e, adj. [H. n.]
Des nachts op roof uitvliegend (van nachtvogels.
ook wel van zékere vleêrmuizen.) — NYCTERIENS, m.
pl. Nachtvogels m. pl. — Nyetérion, m. [Bot.]
Soort van nachtschade f. — Nyctibie, f. [H. n.],
z. v. a. IBIJAU . — Nyctieèbe, m. [H. n.] Bengaalsche neusaap m. [lemur tardigradus] . — Nycticée, f. [H. n.] Nachtvlieger m., soort van vleërmuis. — Nyetieorax, cdj. Bij nacht krassend.
-- NYCTICORAX , m. (in bijbelstijl Nachtvogel, nachtuit n., z. v. a. HULOTTE , somt ij ds ook voor BIHO.

BEAU en ENGOULEVENT. — 1%yctilies, f. pl., z.
NYCTÉLIES . — Nyctilops, m. [Bot.] Plant f., die
inzonderheid des nachts blinkt. — Nyctimère, m.
[Asir.] z. NYCRTHÉMÉRE. — Nyctimér ique, adj.
Het etmaal betre ffend, n y k t i m é r i. s c h. —1V yctinome, m. [H. n.] Honds-vleêrmuis f . (MOLOSSE) .
— % Nyctobase, m. Slaapwandelaar m. (som -

nambule). — % Nyctobatèse, f. Het slaapwandelen (somnambulisme). — Nyctographe, Nyctographie, l%yctographique, z. NUCTOGR — .
N y Ighaut, l% ylgant, m ., z. NIL - GAUT.
Nymphacées, f. pl. [H. n.] Hoofdelooze twee-

schalige weekdieren n. pl., n y m p ha c é e n f pl.
-- Nymphagogne, ni. [Ant. gr.] Bruidgeleider
(die de bruid naar haren echtgenoot geleidde), ny mp h a g o o g m. — Nymphale, m. [H. n.] Nimfkapel f., een dagvlinder van velerlei soorten. —
Nympharine , f. [Minér.] Soort van edelgesteente n.
Nymphe, f. [Myth.] Nimf, nymph f., naam
der onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de gedaante van bevallige meisjes,
die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren
leefden , de voorwerpen der natuur beheerschten
en bezielden en daarvan hare bijzondere namen
ontleenden: N-s néréides, océanides, water-, zeenimfen (nereiden, oceaníden). N-s des fontaines,
des rivières, fontein, riviermm fen (najáden, potamiden; N-s des lacs, des étangs, meir-, vijvernimfen (limnaden); N-s des mon tagnes, des vallées
et bocages, des prés, berg-, dal- en Bosch-, weidenimfen (oneáden, napceen, lermoniáden); N-s des
arbres, des forêts, boom-, woudnimfen (dryáden,
hamadrydden), enz. — Les n-s du Permesse, du
Parnasse, d'Hélicon, de zanggodinnen of muzen. --

OASITES.

(poét.) Jong, aanvallig meisje n., schoone, welgemaakte vrouw f. — (iron.) Ligtvaardig meisje n.,
li jtekooi f., meisje van pleizier. — (burl.) N- potagere, lief boerinnetje. — [H. n.] Nimf, eene der
gedaantewisselingen der insecten, bewégeljke chrysalide of pop. N-s of Oeufs de fourmis, mierenpoppen f. pl., miereneijeren n. pl. — Anat.] N-s, kleine of
inwendige schaamlippen, waterlippen, nymph en f.
pl. -- Weleer ook in 't enkelv. z. v. a . CLITORIS .
,

—1W ymphé, m., Nyniphée, f., Nynnphémm,m.
(pr. —ome) [Ant.] Nintfentempel m., natuurlijke

ot" kunstmatige grot f., heilige plaats der nimfen
met vele fonteinen, lustbosch jes, enz. --- Zomer
voor vrouwen, n y ni p h ce u m n. —-badpltsf.
Nyniphéa, m., z. v. a. NENUPHAR. — Nymphéacé, e, adj. [Bot ] Naar de nenuphar of
waterlelie gelijkend. -- Nymphéan, m. [Bot.]
Soort van waterklaver f. — %yinphée, f., Nyinphéam, m., z. N^'aIPHÉ. —z Nymphion, m.
[Bot.] Honigvat n. in zékere planten. — Nymphipare, adj. [H. n.] Poppenbarend (van zékere
tweevleugelige insecten, ook pupipares geheeten). -Nymphite, f. [Méd.] Ontsteking f. der kleine
schaamlippen. —Ny inphoïde,f.,z. v. a. NYMPHÉAU .
— N ympholepsie,f. Verrukking,zinsvervoering f.

(waarin men, volgens de Ouden, verviel, als men

eene nimf gezien had). — [Méd.] Zwaarmoedigheid f.,
die de eenzaamheid der bosschen doet zoeken. —
Nympholepte, m. Iemand met nympholepsie behehebd. — Nymphomane, f. Door nymphomanie
beheerschte vrouw. — Nynmphomaniaque, adj.
De nymphomanie betreffend.— Nymphomanie, f.
[Méd.] Vrouwelijke minnewoede, mansdolheid f.,
hevige, onbevredigde wellust m. (andromanie). -Nymphon. m. [H. n.] Spin f. met voelhorens,

die zich met watervliegen voedt, n y m p h o n m.
— Nymphonides, m. pl. Geslacht dier voelspinnen. — Nyn.photonie, m. [Chir.] Schaamlippenmes n. -- Nymphotoinie, f. Schaamlippensnede f.; ---- ook: afsnijding van den klitoris;
het oostersch gebruik om de voorhuid van den kliloris te besnijden. — l^ ymphotomique, adj.
[Chir.] De schaamlippensnede betre ffend, nymph o-

tómisch.

Nypa, m. [Bot.] Groote indische palmboom in.
N yroca, m. [H. n.] Witoogige eend, soort van

wilde eend f.

(ránt

f.

Nyssanthe, m. [Bot.] Nieuw-Hollandsche a.maNysson, m. [H. n.] Gordelwesp f. --- Nyssoniens, m. pl. Gordelwespen f. pl.
Nystagme, m. [Méd.] (eig. het knikkebollen,

inslapen) Krampachtig blikkeren n. der oogleden;
krampachtig rollen n. van den oogbal; — soms
z. V. a. NÉVROPROSOPALGIE, TIC DOULOUREUX.

O, m. Vijftiende letter van 't alphabet en vierde
der klinkers, de 0 f. Des o bien faits, welgevormde o's. — (De o wordt niet gehoord in faon,
paon, paonne, Laan; ook niet in de dubbele letter a:
uEdipe, cEta, coeur, near, nmud, oeuf, etc. (pr. Édipe,
Eta, keur, sear, lieu, euf, enz.) — [Arch.] Cirkelvormige roos f. of rond venster n. boven 't portaal
der oude kerken. — (Loc. prov.) Rond comme l'o du
Giotte, volkomen rond. — ó, interj. 0! och! ó
del! ó hopte ! o hemel! o schande! ó mon Ills! o
mijn zoon! d nuit effroyable! o vreeseljke nacht!
a temps! ó moeurs, o lijden! o zeden! b que
ne suis j e son aini! och of i.k zijn vriend ware!
— [Liturg.] Les ó de Noël, naam der zeven of
negen beurtzangen, die in de roomsche kerk gedurende den Advent, zeven of negen dagen vóór kersmis gezongen worden (naar den latijnschen uitroep
o! waarmede zij beginnen).
Oaniste , m. [Litt. anc.] Echtelijke zamenspraak f. (doorgaans in dichtmaat).
Oasis, f. (pr. o-a-zice) Naam van elke meer
of min vruchtbare, met plant.qewas bedekte plek
grands te midden eener woestijn, ó a s i s, o ase f.
Les oasis lont comme des Iles dans une mer de

sable, de oasen zijn als eilanden in eene zandzee.
--- (fig.) Aangename rustplaats f. na vermoeijeni.s
of onrust. -- Oasites, m. pl. Oase-bewoners m. pl.

OB
Ob -, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij vele
jransche woorden, waaraan 't in 't algemeen een begrip van tegenoverplaatsing toevoegt: objet, obstacle. — Vóór c, f. en p verandert ob respectievelijk
in oe, of en op: occasion, offusquer, opposer.
Obelavé, e, adj. [Bot.] Van de gedaunte eener
omgekeerde knods. — Oheonique, adj. [Bot.]
Omgekeerd kegelvormig. — Obeordé, e, Obeordiforme, adj. [Bot.] Omgekeerd hartvormig.
Obédienee, f. Gehoorzaamheid f., dienstpligt ni.,
inz. de onvoorwaardelijke, blindelingsche gehoor
kloosters en bij de jezuleten, o b e--zarnheid
d i é n ti e f. — Gezag n. van een geestelijk opper
Kloosterlijke geleibrief m. voor reizende-hofd.—
ordesgeesteljken. — Kloosterambt n., b ij zondere
bediening, die een' monnik of eene non in een klooster heeft waar te nemen. — [Hist.] Ambassade
d'ob-, obediéntie- gezantschap n., waarmede wel
keizer of een ander vorst den-erduitsch
paus zijne aanhankelij kheid aan den roomschen
stoel liet betuigen. Ambassadeur d'ob-, obediëntie gezant ni. — Pays d'ob-, aan de pauselijke regtsmagt onderworpen landen n. pl. -- Fransche gewesten n. pl., die niet begrepen waren in 't concordaat tusschen Frans I. en Leo X. — Obédiencier, m. Waarnemer van een geestelijk
ambt voor een ander, bedienaar eener kapel in
naam eens kloosters, o b e d ientiárius in. —
Obédientiel, le, adj. Tot de obediëntie of 't pauselijk regtsgebied, ook tot de kloostergehoorzaamheid behoorend.
Obéir, V. n. Gehoorzamen, zich onderwerpen:
Les sujets doivent ob- a leur souverain, de onderdanen moeten hunnen opperheer gehoorzamen.
I1 salt se faire ob-, hij weet zich gehoorzaamheid
te verschaffen. -- Ob- à la force, a la nécessité,
voor 't geweld, voor de noodzakelijkheid zwichten,
wjken, zich aan 't geweld, de noodzakelijkheid onderwerpen. — Gedwee zijn, zich laten besturen of
leiden, luisteren naar; (van levenlooze voorwerpen)
buigzaam, smedig zijn, meegeven. Ce cheval obéit
á la main, a l'éperon, dat paard luistert goed naar
de hand, naar de sporen, is zacht in den bek. —
Ce ter obéit Bien sous Ie marteau, dat ijzer laat
zich goed smeden, goed hameren. L'osier obéit
sans se rompre, de teen laat zich buigen zonder
te breken. — [Jeu] De gevraagde kleur bijspelen
(in velerlei kaartspelen) . — Het part. passé is ook
adj.: Père obéi sans contradiction, zonder tegen
gehoorzaamde vader.
-sprak
Obéissance, f. Gehoorzaamheid, onderdanig
onderwerping, volgzaamheid; heerschappij,-heid,
raagt f., gezag n. Le fels dolt ob- á son père, de
ijnen
z vader gehoorzaamheid verschuldigd.
zoon is
Jurer ob- a qn., iemand gehoorzaamheid, onder
zweren. Ob- aveugle, servile, filiale,-danighe
blinde, slaafsche, kinderlijke gehoorzaamheid. —
Réduire on pays sous son ob-,een land onder Zijne
heerschappij brengen. Vivre, Etre sous lob- dun
roi, onder de heerschappij van Benen koning leven,
zijn. Prêter ob- à un prince, gehoorzaamheid of
onderdanigheid aan een' vorst zweren. Les enfants
sont sous lob- de leurs parents, de kinderen staan
onder de magt der ouders. — [ Prov., Dévot.] Obvaut mieux que sacrifice, gehoorzaamheid is beter
dan offer. — Obéissant, e, adj. Gehoorzaam,
volgzaam, onderdanig, gedwee; buigzaam, handel
meegevend. Des enfants, Des su--bar,eklij
jets ob-s, gehoorzame kinderen n. pl., onderdaven m. pl. Votre tres-ob- serviteur, uw zeer gehoorzame dienaar. Peuple ob-, Ville ob-e, onder
volk n., onderdanige stad f. — Cheval ob-,-danig
gehoorzaam, mak paai d n. — Une lame ob-e,
eene buigzame kling f. Du cuir ob-, handelbaar, rek
leder n.
-kelij
Obèle, f. [Bibliogr.] Teeken in den vorm van een
liggende spiets of liggend streepje met een of
twee punten of met een sterretje geteekend, dat de
critici in de oudere uitgaven der klassieke schrijvers bij verdachte plaatsen, verkeerde uitdrukkingen, enz. zetteden, o b e l u s m.
Obéliaphore, m. [Ant. gr.] Draper m. der
ojferkoeken b ij de Bacchusfeesten. -- Obélies, f.
pl. Offerkoek m., aan 't spit gebakken brood, dat
hus werd geofferd. — [H. n.] Soort van
aan Bacc
.

medusaas of zeenetels.
Obéliscal, e, adj. Den obelisk betreffend; obeliskvormig: Colonne ob-e, obeliskvormige zuil f.
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Obélismène, adj. [Bibliogr.] Naar een' óbelus (z. OBÊLE) gelijkend, met een' obelus geteekend:
Diple ob- (> —), teeken, dat eene rust in een' volzin aanduidt (in de oude tooneelstukken). Diple
ob- verse F- <), teeken, dat in de tooneelkoren de
strophe van de antistrophe scheidde.
Obélisque, m. [Arch.] Vierzijdige spitszuil,
gedenk- of pronknaald f., meestal uit een' enkelen
steen gehouwen en doorgaans met hiëroglyphen
voorzien, waarvan men nog heden velen in Egypte
vindt, o b e ii s k m. Lob- de Louqsor, de obelisk
van Luxor (dorp in Opper-Egypte aan den Nijl),
die sedert 1836 de Place de la Concorde te Parijs
versiert, 21 meters hoog is in 250,000 kiloos weegt.
— En ob-, obeli.skvormig.
Ob- d'eau,
--

water-obelisk, water-pyramide f. --- % [Diplom.]
z. v. a. OBELE.
Obérer, V. a. Met schulden overladen, bezwaren, belasten. I1 a obérd sa maison, hij heeft zijn
huis met schulden bezwaard. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Famille fort obérée, diep
in schulden stekende familie f. — s'OBERER, v. pr.
Zich in schulden steken: Je Grains qu'il ne s'obere,
ik vrees, dat hij zich in schulden zal steken.
Obèse, adj. Overmatig vet, zwaarlijvig. --- Ook
als subst.: Un, [:ne ob-, een, Bene zwaarlijvige. -E, f. [H. n.] Rivierpaard H. (hippopotame).
OBES
— 1 Obésifuge, adj. De te groote vetheid of
zwaarlijvigheid verdr2,jvend. — + Obésigene,
adj. De zwaarlijvigheid veroorzakend. — -. Obésique, adj. Tot de zwaarlijvigheid behoorend:
Regime anti-ob-, leefregel m., die de zwaarlijvighe i d bestrijdt of voorkomt. — Obésité, f. Te
groote vetheid of dikte des ligchaams, zwaarlijvig held f. — (rg.) Log, traag verstand n.

Obier, m. [Bot.] , z. AUBIER.
Obiner, V. a. [Hort.] Jonge boomer kort bij
elkander zetten (om ze later te verplanten).
Obisie, f. [H.. n.] Kreeftspin f.
Obit, m. [Cath.] Zielmis f. — Obitaaire, m.
(of als adj.: Régistre ob-) Zielmissenboek, register, dat van de zielmissen wordt gehouden, o b it u á r i u m n. — Weleer ook z. v. a. DÉVOLATAIRE, RÉSIGNATAIRE.

Objecter, v. a. Tegenwerpen, tegenwerpingen
maken of inbrengen; verw jten: Que pouvez-vous
obj- à ce qu'il dit? wat kunt gij inbrengen tegen
't geen h ij zegt. --- On lui objecta sa conduite
passée, men verweet hem zijn vorig gedrag, men
wierp hem zijn vroeger gedrag voor de voeten. —
S'OBJECTER, V. pr. Zich tegenwerpingen maken. —
Tegen ingebragt kunnen worden. — Het part. passé
is ook adj.: Chose objectée, voorgeworpene, tegen
zaak f. — Objectif, ive,-ingebrat,vwé
adj. Voorwerpelijk, tot het voorwerp (object) behoorend, wat voor ons een voorwerp is of worden
Iran; buiten het denkend onderwerp bestaand;
wezenlijk, niet - denkbeeldig, objectief. — [Opt.]
Verre obj-, of als subst. OBJECTIF, m. Voorwerp glas, het glas in een' kijker, dat naar 't voorwerp
is gerigt, objectief-glas n. (in tegenstelling met het
oculair-glas). — [Théol.] Dieu est notre béatitude
obj-ive, God is 't voorwerp onzer gelukzaligheid.
— Objection, f. Tegenwerping, tegenbedenking,
tegenspraak, opgeworpen zwarigheid, o bj é c t i e f.
Obj- fondée, gegronde tegenwerping f. — Ver
n.: J'ai quelques obj-s à faire sur votre con--wijt
duite, ik heb een en ander tegen uw gedrag in te
brengen. — Objectivation, f. [Phil.] Voorstel
subjectieve of het onderwerp als een-lingvahet
gegeven object of voorwerp. — Objectivement,
adv. [Phil.] Op objectieve of voorwerpeljke wijze.
— Objectiver, v. a. [Phil.] Iets als een gegeven
object of voorwerp voorstellen, voorwerpeljk maken, het onderwerp of het subjectieve tot voorwerp
maken; naar buiten voeren, als buiten ons beschouwen en verwezenlijken, wat vroeger enkel als
voorstelling en gedachte in ons woonde, o bj e c t i-

v d re n. — Objectivité, f. [Phil.] Vooi'werpelijkheid f., bestaan n. der voorwerpen buiten ons,
uiterljkheid, gesteldheid f. eener buiten ons liggende zaak; zuivere toestand m., dien men den voor
geeft, door ze geheel af te zonderen van-werpn
het subjectieve onzer gedachten, van ons eigen ik,
objectiviteit f.
Objet, m. Voorwerp, al wat zich aan 't oog
voordoet, de zinnen treft, de geestvermogens bezig
houdt, de te bewerken stof eener kunst of weten-
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schap uitmaakt, o b j e c t n. Die! Ion découvre heeft). Obl- principale, hoofdverpligting, hoofdverune infinité d'obj-s, van hier ontdekt men eene band. Obl- accessoire, bijverpligting, toevallig ver
pure et simple, onvoorwaardelijk ver -band.Ol
groote menigte voorwerpen. Les couleurs sont les
générale, speciale, verbale, algemeen,-band.Ol
obj •s de la vue, les odeurs ceux de l'odorat, les
sons ceux de l'ouïe, les saveurs ceux du gout, de bijzonder, mondeling verband. Obl- solidaire, gekleuren zijn de voorwerpen des gezigts, de geuren meenschappelijk of solidair verband n. (waarb ij één
die des reeks, de klanken die des gehoors, de sma- voor allen en allen voor éénen staan). Obl- causée,
ken die des smaaks. — Lor est 1'obj- de ses dé- sans cause, met, zonder redenen omkleed verband.
sirs, het goud is 't voorwerp zijner begeerten. — — Obligatoire, adj. Verpligtend, verbindend,
La théologie a Dieu pour objet, de godgeleerdheid noodzakend, dwingend. Acte old-, verbandbrief m.
heeft God tot voorwerp. — I1 est 1'obj- de la rail- — Obligatoirenient, adv. Op verbindende wijlerie, du mépris, hij is 't voorwerp (onderwerp) ze. — Obligé, e, adj. (en part. passé van oblider spotternij, der verachting. — Doel, doelwit, ger): Place obl-e de se rendre, tot overgave geeindoogmerk n. 11 na pour obj- que la gloire, les noodzaakte vesting f. — Visite obl-e, verpligt, gerichesses, hij heeft geen ander doelwit, streeft dwongen bezoek n. — Je vous suis bien oh!-, très
naar, beoogt niets anders dan roem, dan rijkdom. -ob1-, ik ben u zeer, ten hoogste verpligt, ik dank
-- Bij *itbreiding: ding n., zaak f. (in onbepaal- u wel. — [Mus.] Flute obl-e, obligaat-fluit f. (die
den zin): Sa chambre est remplie d'obj-s inutiles, de hoofd-melodie van 't stuk voordraagt, tot de
zijne kamer is vol nuttelooze voorwerpen, dingen. hoofdstem behoort) . Partie obl-e, partij of stem,
C'est un obj- de peu de valeur, 't is een voor die men niet kan weglaten zonder de harmonie te
een ding van weinig waarde. — (poét.) L'obj--werp, bederven, obligate partij f. Récitatif old-, recitade son amour, de sa (lamme, de ses désirs, tief, begeleid en afgewisseld door instrumenten. —
de ses voeux, de -ses feux, het voorwerp zijner OBLIGE, m., -F, f. Verpligte m. en f.: Je suis votre
liefde,zijne geliefde, beminde. — (absol. et pop.) old-, votre obl-e, ik ben u verpligt, ik ben uw
Mon obj -, mijn liefje, hartje. — [Gram.] Voor - schuldenaar, uwe schuldenares. — [Jur] Le prinwerp n., vierde naamval, accusatief m. (in 't fransch eipal old-, de eerste of hoofd - schuldenaar. —
doorgaans régime of complément direct geheeten). Leerling, leerjongen m. C'est mon obi-, h ij is
mijn leerling, h# is bij mij in de leer besteld. —
— (Prov.), z. MOUVOIR.
-f Obj nrgateur, nl. Berisper, a f keurder m. Leercontract n., verdrag, dat een meester onder
— Objurgation, f. Scherpe berisping, vinnige wederzijdsche voorwaarden met zijn' leerling aan
Obligeaniment, adv. Op verpligtende-gat.—
wraking, bestra ffi ng f. — Objurgatoire, adj.
Scherp berisp end. — Obj uurgier, v. a. Bestra f- wijze, beleefdelijk: I1 a parlé très-obl- de vows, h#
heeft van u op eene verpligtende wijze gesproken.
fen, doorhalen., verwijten.
emand beleefd ontvangen. —
qn. obi-, iemand
Oblade, f. [H. n.] , z. v. a. DMÉLANURE. -Oblieanee, f. Dienstvaardigheid, beleefdheid,
[Bot_] , z. v. a. NIGROIL.
Oblamineux, euse, adj. Lang goed blijvend. hoffelijkheid f., verpligtend gedrag n.: II est dune
Oblat, m., -e, f. [H. eccl.] Aan 't klooster extrême old-, hij is buitengemeen dienstvaardig,
toegewijd kind n. — Iemand, die zijn ver -levn beleefd. Il a mis beaucoup d'obl- dans cette affaire,
aan een klooster of godshuis schonk en zelf-mogen hij heeft in deze zaak veel dienstvaardigheid bedaarin zijn verblijf nam (zonder altijd geheel aan toond. — Obligeant, e, adj. Verpligtend, geden regel gebonden te zijn) , oblaat, oh l á t u s m. dienstig, dienstwillig, dienstvaardig, ho ffeljk, be— OBLAT, m. [H. de France] Onbruikbaar ge- leefd: I1 m'a parle dun ton fort old-, hp heeft my
worden soldaat m., die in eene koninklijke abdij op een' zeer verpligtenden toon aangesproken. Un
of priori onderhouden werd, invalide als leeke- homme fort obl-, een zeer gedienstig man.
Obliger, v. a. Verpligten, verbinden, verpligbroeder, oblaat m. (ook moine-lai geheeten). —
Oblate, f. [Cérém. eccl.] Ongezuurd, dun brood- ting opleggen: La loi nous oblige á les aider,
je n., waarvan een gedeelte voor de gewijde hos de wet verpligt ons, hen te helpen. La justice
diende, terwijl 't andere als offerbrood aan-tiën vous oblige a restitution, de geregligheid verpligt
't volk werd uitgedeeld, o b l a a t m. — % Obla- u tot vergoeding, teruggave. — Nopen, aanspoteur, m. 4anbieder eener oblatie of oergave, ren, bewegen, aanzetten, aandrijven; — verpligten,
offeraar m. — Oblation, f. [Relig.] Offering, dwingen, noodzaken. Quelle raison vous oblige is
het toewijden en opdragen aan God; offer n. , of- partir? wat reden noopt, drijft u te vertrekken?
fergave, offerande f. ; inz. de handeling des pries- Mes conseils font obligé h changer de conduite,
ters, waarmede h ij het brood en den wijn aan God mijne raadgevingen hebben hein bewogen, aangeopdraagt, opdat zij door de consecratie in 't lig spoord om zin gedrag te veranderen. — Un devoir
bloed van Jezus Christus veranderen,-chamen impérieux m'oblige de vous quitter, een gebieo b l d tie f. -- Oblationnaire, m. [H. ecel.] dende pligt dwingt mij u te verlaten. Obl- un ge
een' generaal noodzaken zich-néraldes ,
Priester, die van oblatiën, van offergaven leefde;
— diaken, die de oblatiën in ontvangst nam; — over te geven. --Verpligten, dienst doen of bewijbrood- en wijnaanbrenger ter plaatse waar de paus zen, beleefd of ho felik bejégenen, o b li g é r en.
de mis zal bedienen, oblationárius m. — Vous m'obligerez beaucoup de le faire, gij zult
Oblatoire, m. [Anc. liturg.] Bakijzer n. voor mij eene groote dienst bewijzen door dat te doen. I1
m'a oblige de bonne grace, hij heeft mij op eene
het offerbrood, dat oblaat werd geheelen.
beleefde wijs aan zich verpligt. Obl- qn. de sa
Oblétie, f. [Bot.] Langbloemig ijzerkruid n.
bourse, iemand niet zijne beurs dienen. — [Jur.]
Obliage, m., z. OUBLIE.
Obligation, f. Verpligting f., pligt m., pligt- Son contrat l'y oblige, zijn verdrag verbindt hem
schuldigheid, verbondenheid f. Les obi-s des enfants daartoe. — [Corn.] Obl- on apprenti, een' leerling
envers leers parents, de verpligtingen der kinderen bij een' meester in de leer doen. Je 1'ai obligé
jegens hunne ouders. S'acquitter des obi-s dun comme apprenti chez moi, ik heb hem als leerling
bon chrétien, dun bon citoyen, zich. van de pli,g- bij mij verbonden. — s'OBLIGER, V. pr. Zich zelven
ten eens goeden christens, eens goeden burgers dienst doen. -- Zich verbinden, zich eene verpligkwijten. Fete d'obl- of Fête commandée, geboden ting opleggen; borg blijven; eene schuldbekentenis
feestdag m. (waarvan de viering tot pligt gezet is) . teekenen: S'obl- pour qn., voor iemand borg staan.
— Verpligting, reden tot erkentenis: Avoir old- Sold- corps et biens, par corps, zich met lijf en
de la vie a qn., iemand het leven te danken heb goed. met zijn' persoon verbinden, als borg stellen.
Je vous en aurai obi- toute ma vie, ik zal-ben. — Op zich nemen, beloven, zich door eene een er u min gansche leven verpligi, erkentelijk voor voudige, belofte verbinden: Prêtez-moi ce livre, je
zijn. — [Com., Jur.] Schuldbekentenis f., schuld- m'obl- a vous Ie rendre dans deux jours.
Obli¢ule, e, adj. [Bot.] Met in twee tongebrief m., o b 1 i g á t i e f. Obl- de mille francs,
schuldbekentenis van duizend francs. Acquitter, tjes verdeelden binnenrand.
Obligiiangle, adj. [Géom.] Scheefhoekig:
Éteinire une obi-, een' schuldbrief aflossen, het
bedrag eener schuldbekentenis afdoen, uitdelgen. — Triangle obi-,, scheefhoekige driehoek m. — ObliFaire honneur à ses obi-s, zijne schulden betalen, que, adj. [Géom.] Sshuin, scheef: Ligne obi-, of
zijne verplielingen nakomen. — [Jur.] Verpligting, als subsi. OBLIQUE, f. Schuinsche, scheeve lijn t.
gebondenheid f., verband n., elke handeling, waar - Les rayons du soleil sont plus ol)l-s en hives
door men zich tot iets verpligt: Obl- personnelle, qu'en été, de stralen der zon zijn schuinscher in
persoonlijk verband n. Obl- réelle, zakelijk ver den winter dan in den zomer. — ( fig.) Slinksch,
(dat een onroerend goed tot hoofdvoorwerp-band verdacht, bedekt, onopregt, langs sluipwegen, op

OBLIQUEMENT
kromme wegen, ongeoorloofd. Moyens, Voles obl-s,
slinksche, verdachte, ongeoorloofde middelen n. pl.,
wegen m. pl. — Accusation obl-, bedekte, zijde
beschuldiging f. — Harangue obl-, zide--lingsche
lingsche, niet regtstreeksche toespraak f. -- [Gram.]
Cas obl-s, afhankelijke, verbogene naamvallen m.
pl. (alle naamvallen, behalve de eerste). Modes obl-s,
afhankelijke wijzen f. pl. (zoo als de conditionalis
en de subjunctivus). Propositions obl-s, ondergeschikte, afhankelijke voorstellen n. pl. — [Mar.]
Navigation, Route obl-, schuine vaart f., koers m.
-- [Mil.] Ordre obl-, schuine slagorde, stelling f.
Pas obl-, schuine pas m. Marche obl-, schuine
marsch m. Feux obl-s, schuine vuren n. pl. —
[Anat.] Les muscles obl-s de la tête, de schuin
pl. Le grand, Le petit m--scheofdpirn.
obl- de l'oeil, de groote, kleine schuinsche oog
(Ook als subst.: Le grand, petit obl- de-spierf.

l'oeil). — [Astr.] Ascension, Descension obl-, z.
ASCENSION, DESCENSION. — Bot.] Feuilles obl-s
of contournées, gedraaide, omgewénde bladeren II.
pl. Tige obl-, scheeve, schuinsche stam of stengel m.
— Obliquement, adv. Schuins, scheef: Une
ligne tirée obl-, eene scheef getrokkene lijn. Le
zodiaque traverse obl- l'équateur, de dierenriem
gaat schuins door den evenaar. — (fig.) I1 aait
obl-, Il va toujours obl- en tout ce qu'il fait, hij
[
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de engelen zullen u met hunne vleugels overschaduwen. — -j- Oboumbration, I. Overschaduwing f.
Obortile, adj. Opgaand, opkomend, verschij
nend: Astre ob-, opkomend gesternte n. — (fig.)
Peuple ob-, opkomend volk n.
Oboval, e, adj. [Bot.] Omgekeerd ovaal of
eivormig. — Obovatifolié, e, adj. [Bot.] Met
omgekeerd ovale bladeren. — Obové, e, Obovolde, adj. [Bot.] Verkeerd eivormig.— Obpyramidal, e, adj. [Bot.] Omgekeerd pyramidaal.
Obrany, m. [Bot.] Guineesch zoethout n.
Obreptice, adj. [Prat.] Door verschalking
of door list verkregen: Concession obr-, slinks of
steelswijze verkrégene vergunning f. — Obrepticement, ode. Op slinksche, listige, berlriegeljke
wijze. Obtenir une grace obr-. — Obreption, f.
Verwerving door list of misleiding, inkruiping,
insluiping, verschalking, list, o b r é p t i e f.: I1 a
obtenu cette charge par voie d'obr-, hij heeft dit
ambt door verschalking verkregen.
Obron ; Obronnière, z. v. a. AUBERON,
-

AUBERONNIERE.

5 Obruer, v. a. Overladen, overstelpen, overmatig belasten, nederdrukken. -- (fig.) Ontmoedigen.
Obseene, adj. Oneerbaar, wulpsch, schaamteloos, zedeloos, ontuchtig, onkuisch, geil, schandelijk, vuil, obsceen. Paroles obsc-s, ontuchtige
gaat op eene slinksche wijze te werk in alles, wat woorden n. pl. Conduite obsc-, oneerbaar, onkuisch
hij doet. Blamer qn., iemand op eene bedekte wijze, gedrag n. — Poète obsc-, wulpsch, zedeloos dichvan ter zijde berispen. — Obliquer, v. n. [Mil.] ter m. Tableau obsc-, ontuchtige schilderij f. -Schuins marchéren. Obl- de la jambe gauche, Obseénité, f. Oneerbaarheid, ontuchtigheid, ondroite, schuins links, schuins regts marchéren. — betamelijkheid, wulpschheid f., wulpsche, onkuische,
Obliquité, f. [Math.] Schuinte, scheefte, scheeve geile of vuile redenen f. pl., o b s c e n i t e i t f. Dire
of schuine rigting f. L'obl- dune ligne, de schuinte des obs,c-s, sciw imtelooze, vuile dinge2), zeggen,
van eene lijn. — [ Astr.] Obl- de l'écliptique, de wulpschen praat uitslaan. Sa conduite est au desschuine rigting van den zonneweg. — [ Phys.] Obl- sus de toute obsc-, zijn gedrag gaat alle schaam
d'incidence, schuinte van den invalshoek. — [ Anat.]
oneerbaarheid te boven.
-telosh.id,
Obl- de la matrice. scheeve plaatsing f. der baarObseur, e, adj. Donker, weinig of niet ver
moeder. — [Call.] Obl- des caractères, schuinsche
niet helder; duister, van licht beroofd.-licht,somber
stand m. der letters. — (fig.) L'obl- de sa con- Nuit obsc-e, donkere nacht m. Temps obsc-, donduite, het slinksche, onopregte in zijn gedrag.
ker, betrokken, dompig weder n. I1 fait Bien
Oblitération, f. Schriftuitdelging, -uitwis- obsc- aujourd'hui, 't is heden donker weir, eene
sching f. — [Méd.] Sluiting, verstopping f. van betrokken lucht. Antre obsc-, duister hol n:, duiskanalen of vaten; sluiting eener wond; — ook: tere spelonk f. — Chambre obsc-e, z. CHAAIBRE.
trapsw jze verzwakking , afneming der zinnen — Bleu obsc- (of foncé), donkerblaauw. Bai obsc-,
of zintuigen, o b l i t e r d t i. e f. — Oblitérer, z. BAI. Clair-obsc-, z. ald. Tableau trop obsc-, te
v. a. Allengs doen verdwijnen, uitwisschen (letters donkere, te zwarte schilderij f. -- (fig.) Onduideof schrift), doch zóó, dat er sporen overblijven: lijk, onverstaanbaar, duister, verward: Terme
Le temps a oblitéré cette inscription, ces carac- obsc-, onduidelijke uitdrukking f. Livre fort obsc-,
tères, certains mots dans ce manuscrit, de tijd zeer duister, moeilelilk te begrepen boek n. J'en ai
heeft dit opschrift, deze letters, zékere woorden in une idée obsc-e, ik heb er een duister, verward
dit handschrift onleesbaar gemaakt. — S'OBLITÉ- begrip van. Ce sont des mots obsc-s, dat zijn duisRER, V pr. Allengs verdwijnen of uitgaan: Ces tere, onverstaanbare woorden. — Onbekend, verinscriptions s'oblitèrent. — Zich allengs sluiten, geten, verborgen, onbemerkt, onberoemd; gering,
langzamerhand digt gaan: Cette veine s'est obii- laag, onedel. Nom obsc-, weinig bekende, onbetérée. — ( fig.) Cette coutume s'est oblitérée in- roemde naam m. II mène une vie obsc-e, hij leidt
sensiblement, die gewoonte is allengs in onbruik een stil, vergeten, onbekend leven. I1 est né de
geraakt. (geheugen wisschend. parents obsc-s, hij stamt van geringe ouders af.
t Oblivieux, ieuse, adj. Vergeteljk; uit het — [Bot.] Les caractères de vette plante sont
Oblong, ae, adj. [Géom.] Langwerpig, lang
obsc-s, de kenteekenen van deze plant zijn onduimeer lang dan breed: Carré obl-, langwer--achtig, deljjk, onbepaald. — OBSCUR, m.: L'obsc- est loppig vierkant n. Jardin obl-, langwerpige tuin m. pose du clair, het donkere is het tegenovergestelde
Un ovale est une figure ob]-ue, een ovaal is eene van 't heldere of lichte. — D'illustres obsc-s, belangwerpige figuur. — [ Libr.] Dwars, minder hoog roemde mannen, die in vergetelheid leven. — Ob dan breed: Les livres de musique sont souvent seurant, Obseurantin, m. Vijand der ver
in-quarto obl-, de muzijkboeken zijn dikwijls in
duisterling, domperridder, o b s c u r d n t m.-lichtng,
dwars-octavo-formaat. -- Oblongifolié, e, adj. — Obscurantisme, m. Verlichtingshaat m.,
[Bot.] Met langwerpige bladeren.
lichtschuwheid f., verduisteringsgeest m., het stret Obnoxiation, f., z. v. a. SOUMMISSION.
ven om door alle mogelijke mid delen het zelfdenken
t Obnubiler, v. n. Bewolkt worden, betrek
en den voortgang der verlichting te belemmeren en
Als v. a Met wolken of névelen omhullen.-ken.— te stuiten, het volk in onwetendheid te houden,
Obulaire, f. [Bot.] Virginisch kartelblad of o b s c u r a n t í s m u s n. — t Obscuration, f.,
luiskruid n., o b u l dr ia f. — [H. n.] Soort van nu OBSCURCISSEMENT. — Obseureir, v. a. Ver
giep f. of stekelbaarsje n.
donker maken, verduisteren: La terre-donker,
Obole, f. [Métrol. anc.] Kleine oud-grieksche obscurcit la lune pendant l'éclipse lunaire, de
zilveren en koperen munt f., eibolus, obool m. ='Ii aarde verduistert de maan gedurende de maan
drachma. — Fransche kopermunt der middeleeuwen,
Les nuages obscurcissent le jour, de wol -eklips.
1 12 denier of penning m. — Gewigtje n. van 10,
verdonkeren het daglicht. La nuit obscurcit-ken
of van 12 greinen. — (fig.) Kleinigheid van geen tous les objets, de nacht maakt alle voorwerpen
of luttel waarde, penning, cent m.: (Loc. fang.) donker, zwart — (fig.) Ontluisteren, bezwalken,
Je n'en donnerais pas une ob- ik zou er geen' in de schaduw plaatsen, benévelen, onduidelijk
cent voor geven. N'avoir pas une ob-, geen' penning maken: Les actions du fels ant obscurci cellen du
rijk zijn, doodarm zijn. Rendre compte jusqu'h la père, de daden des zoons hebben die van den vadernière ob -, rékening doen tot op den laatsten der bezwalkt, bevlekt. Obsc- la gloire, l'entendepenning, tot in de allerkleinste bijzonderheden.
ment, den roem bezwalken of verkleinen, ' verObombrer, v. a. (oud, maar weder verjongd stand benévelen. Obsc- un passage, eene plaats (in
woord). Overschaduwen, bedekken, verbergen, be- een geschrift) duister, onduidelijk maken. — S'OBveiligen: Les anges t'obombreront de leurs ailes, SCURCIR, v. pr. Donker, duister worden: Le cie!
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commence à s'obsc-, de hemel begint te verduisteren, te betrekken. La vue sobscurcit dans la
vieillesse, het gezigt wordt in den ouderdom duister. Son esprit commence a s'obsc -, zijn verstand
begint te verzwakken. -- (fig.) Sa réputation s'obscurcit, zijn roem begint af te nemen. — Un bomme qui s'obscurcit, een mensch, die een stil, ver-
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des regles prescrites, de waarneming der pligten,
der voorgeschreven regelen. — L'étroite, La petite
obs-, de strenge of strikte, de slappe en zachte

naleving van den ordesregel. — Het gebruikelijke; gebruik n., doorgaande regel m.; kloosterregel, ordesregel m. Vieille, ancienne obs-, oud, overoud gebruik n. Manquer aux obs-s, tegen den regel, het
vaststaand gebruik zondigen. Se dispenser des
obs-s de la vie religieuse, zich van de kloosterregels ontslaan. — Les religieux de lobs- de SaintFrancois, de Franciskanen. — Obs-s légales, moza'ische gebruiken n. pl., wetten, instellingen f. pl. —
Obs-s de l'église, Obs-s ecclésiastiques, kerkinzettingen f. pl. — Observant, m. Geestelijke m.,
die eene mis bedient. — Observantin, m. Franciskaner van den ouden stren ten ordesregel, obs e r v d n t m. — Ook als adj.: Frère obs-. -(fig. et iron.) Al te angstvallig, kleingeestig mensch m.
— Observateur, m., -trice, f. Waarnemer,
opmerker, onderzoeker m., waarneemster, opmerkster, onderzoekster f., inz. waarnemer der natuurverschijnselen, des sterrenhemels, der menschelijke
zeden, handelingen, enz. J'étais là comme obs-, ik
was daar als waarnemer, als toeschouwer (niet
als handelend persoon). Obs- de la nature, natuuronderzoeker. Habile obs- des astres, bekwaam
sterrewaarnemer, o b s e ry d t o r. — Waarnemer,
opvolger, nalever (van wetten, voorschriften, regelen, enz.), opvolgster, naleefster f. Religieux obsdes commandements de Dieu, stipt opvolger van
Gods geboden. Cette religieuse est une grande
obs-trice de la règle, die non leeft den ordesregel
stipt na. — I1 est fidèle obs- de sa parole, h#
houdt getrouw zijn woord. — Kondschapper, bespieder, spion m.: Les obs-s de police sont les
limiers des bourreaux, de politie-spionnen zijn de
speurhonden der beulen. — Ook als adj.: Esprit,
Oeil obs-, waarnemende geest m., naauwlettend
oog n. -- Observation, f. Waarneming, inachtneming, nakoming, naleving, opvolging f. Lobs-

geten leven gaat leiden, zich van het tooneel der
wereld terugtrekt. — Obscurcissement, ni.
Verdonkering, verduistering f.: L'obsc- du soleil,
de verduistering der zon. L'obsc- des couleurs, het
donker worden der kleuren. L'obsc- de la vue, de
verzwakking, afneming van 't gezigt. — Obseurément, adv. Donker, onduidelijk; op duistere.
onverstaanbare wijze: On ne voit les objets que
très-obsc-, men ziet de voorwerpen slechts donker,
.) Ii paria obsc-,
ten halve, zeer onduidelijk. — (fig
hij sprak op eene duistere, onverstaanbare wijze.
— Vergeten, verborgen, onbekend: 11 a longtemps
vécu obsc-, hj heeft lang in het duister, in 't verborgene geleetd. — t Obscurer, t ObscuriDer, v. a., nu OBSCURCIR. — Obscuricaude,
adj. [H. n.] Met donkerkleurigen staart. — Ob
Met donkerkleurige-scuripen,adj.[U
vleugels of vlerken. — Obscurité, Donkerheid f.,
donker n., duisterheid f.: L'obsc- de la nuit, du
temps, de donkerheid van den nacht, van 't weder
Être favorisé par l'obsc-, door de duisternis begunstigd worden. Je n'aime pas l'obsc-, ik houd
niet van het donker. — L'obsc- des couleurs, de
donkerheid der kleuren. — (fig.) Duisterheid, onduidelijkheid, onverstaanbaarheid, onbegrijpelijkheid f. Il y a de l'obsc- dans ce passage, deze
plaats is duister, moeijeli k om te verstaan. L'obscd'une loi, de duisterheid, onduidelijkheid van eene
wet. Son livre fourmille d'obsc-s, zijn boek krielt
van duistere plaatsen. — L'obsc- des temps. de
l'avenir, de duisterheid der (verafgelegen) tijden,
de verborgenheid der toekomst. — Vergetelheid f„
vergeten, stilleven n.; geringheid f., geringe stand m.
of afkomst, onberoemdheid f. I1 vit dans l'obsc-, des lois, des commandements de Dieu, d'une
hij leeft in de vergetelheid, in geringheid, in een' règle, d'une maxime, dc waarneming of opvolging
Beringen stand. L'obsc- de sa famille, de gering- van de wetten, van Gods geboden, van een' regel,
heid van zijn geslacht. -- [Ocul.] I1 a une obse- van eene grondstelling. -- Waarneming, achtgedans les yeux, hij heeft eene verduistering op 't ving, opmerking, beschouwing, o b s e r v a t i e f.
gezigt, een zeer zwak gezigt. — [ Jeu] Jouer á Lobs- est le premier fondement de toutes les
l'obsc-, nieuwe kaarten nemen (in 't omberen) om sciences, de oplettende waarneming is de eerste
ééne daarvan troef te maken, casco n., o b s c u- grondslag van alle wetenschappen. Obs-s astronorité f.
miques, météorologiques, médicales, sterrekunObsécration, f. [Rhét.] Bezwéring f. (invo- dige, weêrkundige, geneeskundige waarnemingen.
cation). — [Ant. rom.] Obs-, plegtige, openbare Avoir l'esprit dabs-, den geest van waarneming
gebeden n. pl., om de goden te verzoenen. — f Ob - hebben, een goed, scherp waarnemer zijn. — Être,
Se tenir en obs-, op de loer staan, bespieden. —
sécrer, v. a. Smeeken (supplier).
Obséder, v. a. Belegeren, , edurig om (iemand) Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot; tezijn, met aandrang en onafgebroken verzoeken, genwerping, bedenking f. I1 a enrichi ce livre de
met beden bestormen, plagen, kwellen, lastig vallen. belles obs-s, hij heeft dat boek met schoone aan
noten verrijkt. Votre obs- me parait-merking,
Obs- un prince, un ministre, een' vorst, minister
met beden bestormen. 11 m'obsède toute la journée, fondée, uwe aanmerking, bedenking schijnt mij gehij ligt mij den ganschen dag op den hals, valt mij grond te zijn. — [Mil.] Armée, Corps d'obs-, obonophoudelijk lastig. — Les tourments de in con- servatie- of verkenningsleger, observatie-korps n.
science l'obsèderont un jour, eens zullen hem de — [Mar.] Batiment d'obs-, observatie-schip n.,
wroegingen van 't geweten bestormen, plagen. Un verkenner, uitlegger m. Table of Habitácle d'obs-,
malin esprit l'obsède, een booze geest plaagt hem. peiltafel f., peilstoel m. — Observatoire, m.
— Het part. passé is ook adj.: Femme obsédée, [Astr.] Sterretoren m., sterrewacht, sterreschouwmet aanzoeken bestormde, met verleiding omgeven plaats f., een toren of gebouw tot astrondmische
vrouw. — I1 est obsédé de travaux, hij is met waarnemingen ingerigt, o b s e r v a t o r i u m n. 11
bézigheden overladen. — (pop.) II nest pas possédé, y a un obs- à Leyde, te Leden is een observatoii nest qu'obsédé, hij is niet bezeten, maar wordt rium, sterretoren.
door den booze geplaagd.
Observer, v. a. Voor oogen houden, waarnef. pl. L2,jkstaatsie, deftige begra- men, vervullen, betrachten, opvolgen, naleven, nafenis; plegtige uitvaart f. Assister aux obs- de qn., komen, onderhouden: Obs- les commandements de
iemands begrafenis bijwonen.
Dieu, Gods geboden onderhouden, voor oogen houObséquieusement, adv. Op hoogst ho/eljke, den, betrachten. Obs- les lois, les coutumes, de
gedienstige, eerbiedige wijze. — Obséc uieuz, wetten, gewoonten in acht nemen. Obs- fidèlement
euse, adj. Overdreven ho f/elijk of gedienstig, hoogst le jeune, getrouw de vasten houden of nakomen.
beleefd of eerbiedig; overmatig, overdreven. Hom- — Waarnemen, gadeslaan, nagaan, naauwkeurig
me obs-, overgedienstig, zeer hoffelijk en onder- beschouwen of bezien, o b s e r v é r e n: Obs- le cours
danig man. Complaisance obs-, lastige dienstwil du soleil, den loop der zon waarnemen, nagaan.
beleefdheid f. — Obséquiosité, f. Over--lighed, On a observé des montagnes dans la lune, men heeft
bergen in de maan waargenomen. Obs- les symptógedienstigheid, overbeleefdheid f.
Observable, adj. [Didact.] Waarneembaar, mes dune maladie, de verschijnselen eener ziekte
bemerkbaar: La différence de ces deux objets est gadeslaan. — Ook zonder voorwerp: L'astronome
à peine obs-, het onderscheid van deze twee voor- Hipparque observa b Rhodes, Hipparchus deed
werpen is naauwelijks bemerkbaar. Corps céleste waarnemingen te Rhodes. I1 faut avoir de bons inobs-, waarneembaar h.emelligchaam n. — Obser- struments pour obs-. — Opmerken, letten, zijne
vance, f. Het waarnemen, waarneming, naleving, aandacht vestigen (op), in 't oog houden (remarvervulling f., inz. van ordesrégelen, van klooster quer): Avez-vous observé cette locution, hebt gij
observantie f.: Lobs- des devoirs,-regln, op die zegswijze gelet? Veuillez obs- la différence
- -
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qu'il y a entre ces deux choses, gelief op het on-

derscheid te letten, dat er tusschen die beide dinlien is. -- (Loc. prov.) Obs- les brèves et les longues of Obs- les points et les virgules, z. onder
BREF. -- Opmerkzaam maken, in bedenking geven,
doen opmerken. (Men wachte zich, in deze beteekenis observer in plaats van faire observer te gebruiken): Je vous Pais obs- une chose à laquelle
vous n'avez pas pensé (niet: je vous observe une
chose), ik maak u oplettend op eene zaak, waaraan
gij niet gedacht hebt. Je lui ai fait obs- (niet: je

lui ai observé) que son expression était incorrecte, ik heb hem de opmerking gemaakt, dat zijne
uitdrukking onnaauwkeurig was. Je fail obs- à
l'assenlblée que... , of Je prie l'assemblée d'obsque... of L'assemblce voudra Bien obs- que... (niet:
J'observe á l'assemblée que ...) -- Bespieden, begluren, beloeren, in 't oog houden, nagaan : On
t'observe sans cesse, men gaat hem zonder ophouden na. On a mis des Bens autour de lui pour
fobs-, men heeft hem met lieden omgeven, die hem
in 't oog houden. Obs- la marche de l'ennemi, op

den marsch des vijands acht geven. — S'OBSEItVER,
V. pr. Waargenomen , nagekomen of opgevolgd
worden. Les lois ne s'observent pas toujours, de
wetten worden niet altijd nagekomen. — Zich in
acht nemen, voorzigtig zijn: Cet homme s'observe
blen, deze man neemt zich goed in acht, is voor
Elkander gadeslaan of in 't oog houden:-zigt.—
Ces deux armées s'observent, die twee legers slaan
elkander gade. — Het part. passé is ook adj.: Comète obs-e, waargenomen, geobserveerde komeet f. Des lois Bien observees, wel in acht genomen wetten f. pl. — [Mar.] Longitude, Latitude
obs-e, waargenomen lengte, breedte f.
Obsesseur, m. (oud, maar weder verjongd
woord): Zich opdringend mensch, lastig mensch,
plaaggeest m. -- Obsession, f. Bezetenheid f., toestand in, van een' bezétene: Les accidents qu'on volt
dans eet homme font croire qu'il y a de fobs- (du
démon), de toevallen, die men bij dezen man ziet,
doen gelooven, dat hij (van den duivel) bezéten is.
— Iet gedurig lastig vallen, het om en b ij iemand
zijn, belégering, kwelling f., overlast m.: Cet bomme avec ses visites me tient en obs-, die man belegert mij (valt mij gedurig iasti,g) sust zijne bezoeken.
5 Obsides, m. pl.. z. v. a. OTAGES.
Obsidiaite of Obsidienne, f. (of als adj.
Pierre obsidienne) [Minér.] Obsidiaan, lux-safer,
(jslandsche agaat m., lavaglas n., een natuurlijk,
niet zeer doorzirltig glas van zwarte, graauwe of
donkergroene kleur, dat eene fraaije politoer aanneemt (ook gallinace, agate d'Islande en miroir des
Incas ge/tee/en. Porphyre b base d'obs-, obsidiaan
met ingemengde witte veldspaathkorrels, obsidiaanportier f.
Obsidional, e, adj. Het beleg betreffend. --

[Ant. rom.] Couronne obs-e, Z. COURO' NE. — Monnaie obs-e, belégeringsmunt, noodmunt f. (in bele-

gerde vestingen geslagen) .
Obsister, v. a., nu RESISTER.
4. Obsolète, adj. Uit het gebruik of in onbrui /s geraakt, verouderd, obsoleet: Phrase,
Terme obs-. — Obstacle, m. Hinderpaal nl.,
hindernis, verhindering. stremming, zwarigheid f.,
tegenstand m., beletsel n. Je n'y trouve point
d'obst-, ik vind er geen' hinderpaal in. Surmonter
toutes sortes d'obst-s, alle hindernissen te boven
komen. N'avoir que des obst-s, niets dan beletsels
hebben. Faire naitre des obst-s, verhinderingen
verwekken, zwarigheden doen ontstaan. --- (Phys.]

La force dinertje met un obst- á i'action du mouvement , de traagheid wederstaat de bewegingskracht. — [Cout.] Beslaglegging f. (saisie). -Obstacler, v. a. [Cout.] In beslag nemen (goe-

deren, wegens vertraagde rentebetaling) . — Weleer ook: Hindernissen opwerpen. — Obstance, f.,
nu OBSTACLE.

Obstétrical, e, Obstétrigne, adj. [Méd.]

Vroed- of verloskundig, tot de verloskunde be/toorend, o b s te t ri c i, s c h. — Obstétrique, f. Geboortehulp, verloskunde, vroedkunde f.
Obstination, f. Halsstarrigheid, hardnekkigheid, stijfhoofdigheid, hoofdigheid, koppigheid, eigenzinnigheid f. Son obst- est au dessus de toute
expression, zijne halsstarrigheid gaat alle beschrijving te boven. L'obst- du pécheur, de halsstarrig-
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heid des zondaars. — Obstine, e, adj. (en part
passé van obstiner) : Enfant oost- , stijfhoofdig,
weérspanni.g, halsstarrig kind n. Choix obst-, ei
onverzettelijke keus f. — (fam.) Obst--genzi,
en diable, verduiveld koppig, erg stijfkoppig. —
(fig. et fam.) Rhume obst-, hardnekkige, niet te
verdrijven verkoudheid f. -- Ook als subst.: C'est
un petit obst-, 't is een kleine stijfkop. — Obstinément, adv. Op stijfhoofdige wijze, hardnekkig,
stijfhoofdig, halsstarrig : Elle soutient oost- son
opinion, zij blij ft hardnekkig, onverzettelijk bij haar
gevoelen. Soutenir obst- un mensonge, stout en
stijf eene leugen staande houden. — Obstiner,
v. a. (fam.) Halsstarrig of hardnekkig maken. Fi-

nissez, Si vous ne voulez l'obst- encore davantage, houdt op, of gij zult hem nog hardnekkiger

maken. — S'OBSTINER, v. pr. .Halsstarrig, hardnekkig worden, het hoofd niet willen buigen, hardnekkig staande houden. Plus on le prie, plus it
s'obstine, hoe meer men hem verzoekt, hoe hardnekkiger hij wordt. 11 s'obstine dans son opinion,
hij houdt zijne meening hardnekkig staande. S'obsta poursuivre une entreprise, eene onderneming met
geweld willen doorzetten.

t Obstipation, f., nu CONSTIPATION. —Obstipité , f. [Méd.] Scheef- of kromhalzigheid f. ,

kromme hals, scheeve nek m. (TORTICOLIS) .
Obstruaiit, e, Obstruatif, ive, adj. [Méd.]
Verstoppend, wat verstopping veroorzaakt of kan
veroorzaken : Remèdes obstr-s, of als subst. m.
Des obstr-s, verstoppende middelen , o b s t ru d nt i a n pl. — Obstruction, f. [Méd.] Verstop
obstructie f. Obstr- du foie, verstopping-ping,
in de lever. — (bij uitbreiding) Verstopping, belemmering, afsluitis f. (b. v. van 't vrije ge-h)rui.k der
straten, wegen enz., van den doorloop des waters
in kanalen, van den rook in schoorsteenen, enz.).

— Obstriié, e, adj. [Méd.] Vaisseaux obstrués,

verstopte vaten n. pl. La circulation du sang est
obstruée, de omloop des bleeds is verstopt. — Rue
obstruée, verstopte, belemmerde straat f. — Ook
als subst.: Un obstrué, een lader aan verstopping.
— Obstruer, v. a. Verstoppen, den vrijen doorgang verhinderen of belemmeren: Obstr- les rues,
les canaux, de straten, kanalen verstoppen.— [Méd.]
Eene verstopping veroorzaken: Cela peut obstrles vaisseaux, dat kan de vaten verstoppen, obs t r u e r e n. — S' OBSTRUER, v. pr. Verstopt worden
of raken: Cette rue si étroite s'obstrue facilement,
die zoo naauwe straat raakt ligt verstopt.
Obsub:ilé, e, adj. [Bot.] Rond en naar boven
allengs dikker wordend. — Obsutural, e, adj.
'legen de naden aan liggend.
Obtempérer, v. n. [Jur.] Gehoorzamen, nakomen: Obt- aux ordres du roi, a une loi, aan de
bevelen des konings, aan de wet gehoorzamen. A
quoï obtempérant, om welke na te komen, ter vol
-doenig
daaraan.
-I. Obteneur, m. danihouder om eene gunst,
om een' post, ambtbejager, gunstverzoeker m.
Obternir, v. a. Verkrijgen, bekomen, erlangen,
verwerven, tot iets geraken: J'ai tout obtenu de
lui, ik heb alles van hem verkregen. 11 a obtenu
des grdces du roi, hij heeft gunsten van den kofling bekomen. Obt- l'estirne de qn., iemands ach
verwerven. — La lumière qu'on obtient par-ting
le gaz, het licht, dat men door 't gas'verkrijgt. —
S'OBTENTIR, v. pr. Verkregen worden: Ces faveurs

ne s'obtiennent pas facilement. — Obtention, f.
[Jur.] Verwerving, verkrijging f. Obt- dune grace,
dun délai, verkrjging van eene genade, van een
uitstel. --- Obtenu, e, adj. (en part. passé van
obtenir): Grace obt-e, verkregen gunst, genade f.
Obtondant, e, adj. [Anc. mid.] Verstompend,
de scherpte der vochten verbéterend: Medicaments
obt-s, of als subst.: OBTONDANTS, m. pl. Verstom--

pende middelen, obtundéntia n. pl. — -}-Obtondre, v. a. Verstompen (émousser).
Obturant, e, adj. Sluitend : Plaque obt-e,
sluitplaat f. — Obturateur, m. [Tech.] Afsluiting f., sluitmiddel n., elk voorwerp, dat den loop
der vloeistoffen kan afsluiten of vrijlaten. — [C him.]
Glazen sluitplaat f. (onder de klokken, met gas enz.
gevuld). — [ Chir.] Werktuig n. tot sluiting der
gaten eener wond in de wanden eener holte of in
het tusschenschot, dat twee holten vaneen scheidt.
Obt- du palais, kunstverhemelte n., zilveren plaat
voor een gat in 't verhemelte; inrigting f. om de
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aan 't verhemelte gelegde geneesmiddelen vast te
houden, o b t u r d t o r m. — Ook als adj. [Anat.]
Muscles obturateurs, sluitspieren f. pl. Membrane

obturatrice, sluitvliesn. — Obturation, f. [Méd.],
z. V. a. OBSTRUCTION. — [ Chir.] Sluitingwijze f.
der te gennatuurljke gaten in 't verhemelte, in de
schedelbeenderen enz. , o b tu rd tie f.
Obturbiné, e, adj. [Bot.] Omgekeerd tolvormig.
Obtus, e, adj. [Géom.] Stomp: Angle obt-,
stompe hoek m.— [Bot.] .4 fgerond, met afgestompte
punt: Feuilles obt-es, afgeronde bladeren n. pl. —
Montagne obt-e, vlakke, weinig hellende berg m.
-- Moëllon obt-, stompe bloksteen m. — (fig.) Ver
bot, stomp, plomp, zwakhoofdig: Sens obt-,-dof,
stompe, zwakke zinnen m. pl. Esprit obt-, bot ver
Mémoire obt-e, zwak, slecht geheugen n.-stand.
— Obtusangle, adj. [Géom.] Stomphoekig:
Triangle obt-, stomphoekige driehoek m.-- Obtusangulé, e, adj. [Bot.] Stomphoekig, met afgestompte hoeken. — Obteisé, e, adj. [Bot.] Met
afgerond boveneinde (van bladeren). — Obtuséinent, adv. Op stompe wijze, stomp: Les feuilles
de 1'abricotier sont obt- dentées, de bladeren des
abrikozenbooms zijn stomp getand. —Obtusifide,
adj. [Bot.] In zeer stompe afdeelingen gesplitst
(van bladeren). — Olbtusiflore, adj. [Bot.] Met
a fgesiompte, afgeronde bloembladeren. — Obtusifolié, e, adj. [Bot.] Met afgeronde bladeren. —
Obtusilobé, e, adj. [Bot.] Stomplobbig. — Ob
adj. [H. n.] Met stompe, afgeron--tusipen,
de vlerken. — Obtusirostre, adj. [H. n.] Stompsnavelig. — Obtusiuseule, adj. [Bot.] Een wei
afgestompt.
-nig
Obus, m. (pr• o-buze) [Artill.] Granaat, bom,
houwitser° - granaat f. Oir- tête de mort, brandgranaat. -- bbusier, in. Houwitser m., granaatkanon n.
Obvenir, V. n. [Jur.] Vervallen, ten deel word en , o b v e n i é ren : Ces biens obviennent de droit
à 1'Et
at, die goederen vervallen regtens aan den
Staat. — Obvention, f. [Anc. droit can.] Kerkof kloosterbelasting, geestelijke belasting, o b v é nti e f.
-j- Obverse, Obversé, e, adj. Gekeerd of
gerigt (naar eenig punt). - OBVERS of OBVERSE, ni.
[Numism.] Bovenzijde f. van een' penning (als hij
geen' beeldenaar heeft). —1- Obversenient, adv.
Tegenover.

-I- Obviable, adj. Verhinderbaar, te voorkomen
of af te wenden: Accident obv-, afwendbaar ongeval n. — Obvier, v. n. Voorkomen, tegengaan,
verhinderen, uit den weg ruimen, afweren, a (wen den: Obv- á un malheur, een ongeluk voorkomen.
Il sat obv- à tous les obstacles, hij wist alle hinderpalen uit den weg ruimen. Pour obv- a ce
manque de prudence, om dit gebrek van voorzigtigheid te verhelpen.
Obvoluuté, e, adj. [Bot.] Buitenwaarts omgerold , gootvormig ineengerold (van bladeren). —
Obvolatif, ive, adj. [Bot.] Om een ander deel
gerold.

Oe (Langue d'), f. Het dialect der romein
taal, dat men in de 13e eeuw in 't zuiden-sche
van Frankrijk en in Catalcnië sprak, de provencaalsche of zuid -fransche taal (dus geheeten ,
naar men wil, omdat de Gascogners en inz. de
Gothen oe zeiden, in plaats van oui of oil, ja, gelijk
men in 't overige Frankrijk sprak — OC, m. Soort
van turksche fluit f.; -- ook: een pijlvormig turksch
wapen n.
Oca, m. [Bot.] Peruaanse/te plant met voed zamen wortel [oxalis tuberosa) .
Ocaigner, V. a. [Anc. tech.] : Oe- des gants,
handschoenen met dragantgom bestrijken, opdat zij
te beter den hun te geven geur bewaren.
Oecase, adj. (alleen voorkomend in): [Astr.]
Amplitude occ-, of als subst. OCCASE, f. Hoek m.
van ondergang buiten 't westen, boog m., die uit
hoeveel een hemellicht buiten 't westen on--drukt
dergaat.
Occasion, f. Gelegenheid, geschikte tijd m.,
tijdsgelegenheid, omstandigheid, o c c á si e f. Saisir,
Manquer l'occ-, de gelegenheid waarnemen, verzuimen. Trouver 1'occ-, of somtijds zonder lidwoord:
Trouver occ-, gelegenheid vinden. — Se conduire
suivant les occ-s, zich naar de omstandigheden gedragen. — (Loc. fam. et prov.), z. CIIAUVE, CHEVEIl , LARRON. — Aanleiding , oorzaak , aanlei:

dende oorzaak f. Ce fut là l'occ- de sa mort, dit
was de oorzaak van zijnen dood. I1 lui donna occde se fácher, hij gaf hem reden, aanleiding om
boos te worden. — [Mil.] Gevecht n., ontmoeting f.:
L'occ- a été chaude, het gevecht was zeer hevig.
L'ennemi a perdu beaucoup de monde dans ces
différentes occ-s, de vijand heeft bij die verschillende ontmoetingen veel volk verloren. — à L'oCCASION DE, loc. prëp. Bij gelegenheid, naar aanleiding van: Accident arrivé b 1'occ- dune dispute.
—PAR OCCASION, loc. adv. Bij toeval, nu en dan, b2/
gelegenheid: Cela n'arrive que par occ-. — D'OCCASIoN, loc. adv. (alleen gebruikt van dingen, die
men goedkoop verkrijgt, omdat de koopman ze van
de hand moet doen of omdat zij reeds gebruikt zijn)
Uit de hand, toevallig, b ij gelegenheid: J'ai eu of
acheté ce livre d'occ-, ik heb dat boek uit de hand,
toevallig gekocht. Marchandises d'occ-, uit de hand
gekochte of te koop zijnde waren f.pl.—t Oceasionnaire, m. [Mil.] Partijganger (aventurier).
— Oecasionalisme , m. [Phil.] Leer f. der
cartesiaansche school, volgens welke God overal onmiddellijk werkt en zich van den menscheljken wil
en het dierlijk instinct alleen als gelegenheid
tot werken bedient, occasionali smus n. — Oe casionné, e, adj. (en part. passé van occasionner): Malheur occ- par 1'imprudence. door onvoorzigtigheid veroorzaakt of te weeg gebragt ongeluk n.
— Oecasionnel, Ie, adj. Veroorzakend, aan
gevend; toevallig: Cause occ-le, aanleidende-leidng
oorzaak f. — Ceci nest qu'occ-, dit is louter toevallig. — Oceasionnellement, adv. B ij geval,
bij toeval, toevallig, bij gelegenheid: Se rencontrer
occ-, elkander bij toeval ontmoeten. Envoyez-le moi
occ- zend het mij bij gelegenheid. —Oceasionner,
v. a. Gelegenheid of aanleiding geven; veroorzaken,
te weeg brengen: Occ- des troubles, aanleiding tot
onlusten g even. Cela vous occasionnera Idea de la
peine, dat zal u veel moeite, verdriet veroorzaken of
baren. — S'OCCASIONNER, V. pr. Zich zelven aandoen
of op den hals halen: S'occ- des tourments.
Occident, m. [Astr.] Westen, eerre der hoofd
tegenover 't Oosten, on--streknvadhoiz,
dergang m.; punt des hemels, waar de zon en de
sterren onder den horizon dalen, onderganqspunt n.
Occ- d'été of Occ- sept.entrional, zomer-ondergangspunt (als de zon in den Kreeft is). Occ- d'hiver
of Occ- méridional, winter-ondergangspunt n. (als
de zon in den Steenbok is) . Occ- équinoctial, Point
du vrai occ-, waar of eigenlijk westen (als de zon
in hare evennachtspunten of den equator is). —
[Géogr.] Westen, naar 't westen gelegen land: La
France est á 1'occ- de l'Allemagne, Frankr ij k ligt
ten westen van Duitschland. — [ Hist.] Empire
d'Occ-, westersch rijk n. — Eglise d'Occ-, westersche Kerk f. (ook wel enkel 1' Occ- geheeten) . —
(fig. et poét.) Verval n., afneming f., ondergang; ouderdom in.: L'Empire romain fut dans son occ- dès
le quatrième siècle, 't Romeinsche rijk was sedert
de 4e eeuw in zijn' staat van verval.. L'occ- de ses
jours, de sa vie, de avond (ouderdom) zijns levens.
— Occidental, e, adj. Westelijk, westersch.
Les pays occidentaux, de westersche landen. Les
Indes occ-es, de West- Indien n. pl. Les nations
occ-es, Les peoples occidentaux. of als subst. Les
occidentaux, de westersche natiën f. pl. 0/ volken n.
pl., de westerlingen, de Europeanen ni. pl.— [Bot.
Plantes occ-es, westersche planten f. pl.— [Joail.
Pierre occ-e, geringe, halve edelsteen m.
Occipital, e, adj. [Anat.] Het achterhoofd
betreffend of daartoe behoorend, o c c i p i t a a l: Région occ-e, achterhoofdsstreek f. Muscles occipitaux, achterhoofdsspieren f. pl. — [H. n.] Plumes
occ-es, achterhoofdsveéren f. pl. Nageoires occ-es,
nek. of achterhoofdsvinnen f. pl. — OCCIPITAL, M.
[Anat.] 4chterhoofdsbeen n. — Occipito-atloidien, ne, adj. [Anat.] Tot bet achterhoofd en
den atlas of draaier (eersten halswervel) behoorend. — Occipito- axoïdien, ne, adj. Tot het
achterhoofd en den tweeden halswervel behoorend.
— Oceipito- frontal , . e, tot achterhoofd en
voorhoofd behoorend. — Occipito- méningien,
ne, adj. Tot het achterhoofd en de meninx of
't harde hersenvlies behoorend.—Occipito-mentonnier, adj. et subst. m. Schuinsche diameter
van 't hoofd (van 't achterhoofd tot de kin). —
Occipito-pariétal, e, adj. Tot het achter
een der beide wand- of krui.nbeen--hofdsben
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deren behoorend. — Occipito-pétreux, euse,
adj. Door 't achterhoofdsbeen en 't rotsbeen gevormd. — Occi p ut, m. (pr. —pute) [Anat.]
Achterhoofd, achterdeel des schedels, occiput n.
-t- Occire, V. a. Dooden, doodslaan. — Oe eis, e, adj. (en part. passé van occire) : Homme
occ-, gedoode, vermoorde mensch m. -- t Ocelseur, m. -ease, f. Moordenaar m., -ster f. —
t Oceision,00k tOccise, f. Doodslag, moord ni.
Occlusion, f. [Anat.] Voorbijgaande of oogenblikkelijke toenadering der randen eener natuurlijke opening, vernaauwing, sluiting, occlusie f.

Occl- des paupières, des lèvres.—Ook[Méd.]z.v.a.
OBLITERATEUR.

Occultant, e, adj. [Bot.] Feuille occ-e, blad n.,
dat zich tegen den stengel geheel aan 't gezipt onttrekt. — Occultation, f. [Astr.] Bedekking,
soort van eklips eener ster of planeet door de tusschentred,ing van 't ligehaam der maan of eener andere planeet tusschen die ster of planeet en onze aarde. — Weleer ook: Verberging, verhelinq, verheimelijking; geheimenis f. — Occulte, adj. Verborgen, verholen, geheim: Cause, Maladie occ-, verborgene oorzaak, ziekte f. Sciences occ-s, geheime,
verborgene wetenschappen f.pl. (tooverkunst, zwarte
kunst, hermetische kunst). — [Dess., Géom.] Ligne
oec-, blinde lijn, zeer fijne lijn f., die men uitdelgt,
wanneer 't werk klaar is. — Occultement, adv.
In 't verborgen, heimelijk. — Occulter, v. a. Ver
g en, verheimelijken :
-ber
Occupant, e, adj. Bezittend, in 't bezit: Nous
étions occ-s, nous avons été dépossédés, wij waren
in 't bezit, wij zijn er van ontzet. — [Prat.] Avoué
occ-, dienstdoend, voor eene partij optredend zaakvoerder m. — Odk als subst.: Le premier occ-, de
eerste bezitnemer. — Occupateur, m., -trice, f.
Bezitnemer m., -neemster I. (Men heeft ook occupeur gezegd.)
Occupation, f.Bézigheid,verrigting f.; werk n.,
arbeid m.; moeite f. Occ- importante, difficile, agréable, innocente, gewigtige, moeieljke, aangename,
onschuldige bezigheid. — Cet ouvrier est sans

occ-, die werkman is zonder werk of arbeid. —
Cet enfant me donne bien de 1'occ-, dat kind geeft

mij veel te doen, veel moeite of zorg. -- [Jur.] Bewoning f.: On pale le Toyer à proportion de l'occ-,
men betaalt huur naar evenredigheid van de bewoonde ruimte. — Bezitneming, bemeestering f.:
L'occ- a précédé la propriété, de bezitneming is
't bezit vooraf gegaan. — [Miff.] Bezitneming, be-
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bézig werkman. — Vie occupée, bedrijvig, werkzaam leven n. — -f- Occupeur, m. Bezitnemer m.
Occurrence, f. voorval, toeval n.; ontmoeting, gelegenheid f., toestand m., omstandigheid f.
Une occ- favorable, een gunstig voorval n. Dans
cette facheuse occ-, bij dit verdrietig voorval. —
Je le feral dans 1'occ-, ik zal 't bij gelegenheid
doen. Se comporter selon 1'occ- des temps, zich
naar tijdsornstandigheden, naar den toestand des
tijds gedragen. — [Liturg.] Zamentre[flng f. van
twee feesten, die op denzelfden dag invallen. —
Occurrent, e, adj. Voorkomend, zich voordoend,
bij gelegenheid plaatsgrijpend: Se comporter selon
les cas occ-s, zich naar de voorkomende gevallen
gedragen. — [Liturg.] Fètes occ-es, zamentre ffende feesten n. pl. — -- Oeeurrir, v. n. Te gemoet komen.
Océan, m. Wereldzee f., oceaan m.; elke
groote afdeeling der wereldzee. Naviguer sur 1'oc-,
den oceaan bevaren. — L'Oc- atlantique, pacifique, indien, de Atlantische, Stille, Indische zee.
L-Oc- boreal, austral, de Noordelijke, Zuidelijke
ijszee. — (fig.) Un oe- de malheurs, een afgrond in.
van rampen. Un oe- de sang, een stroom, zee van

Un oe- de livres, eene groote menigte boe ken. — L'oc- des airs, de luchtzee f. Le soleil, orde lumière, de zon, die lichtzee. — (poet.) L'ocbloed.

des ages, de tijd m. — Oeéane, adj. f. (alleen

in): La Mer oe -, de Oceaan in. — Océanie, f.
[U. n.), z. v. a. NAUTILE . — Océanien, ne,

Oeéanique, adj. fl-I. n.] Ocednisch, in den

Oceaan levend of groeiend; tot den Oceaan behoorend: Animal, Plante oc-, oceanisch dier n., oceanische plant f. — Iles oc-s, eilanden des Oceaans.
Ocellaire, adj. [H. n.] Met oogvormige vlekken op 't !jjf. — Als subst. 1. Steenpolyp m. —
Ocellation, f. Oogfeguur f. op de paauwenveêren of op de vederen en 't lijf van andere dieren.
— Ocelle, m. Oogje n — [H. n.] Oogvormige
vlek f. —

Ocellé, e, Oeellifère,

adj.

[H. n.]

Met oogjes of oogvormige vlekken. — Ocellite, m.
[H. n.] Versteende steenpolyp m. — Ocellus, m.
(pr. —luce) [Hort.] Vroegere naam eener schoone
anjeliersoort.
Oeéloïde, adj. [H. n.] Naar den katpardel of
ocelot gelijkend. — Ocelot, m. [Ii. n.] Katpardel m., pantherkat f,, ocelot m. (in 't warme
Zuid-Amerika). (zwijn n.
Ochagose, m. [H. 'n.] Braziliaansch moerasOehe, f. [Charp.] Kerf, keep f (COCHE, HOCHE)
Ochéma, m. (pr. ch = k) [Méd.] , z. v. a.
.

.

zetting, occupáti e f.: L'occ- dune province par
1'ennemi, de bezetting eener provincie door den VÉHICULE.
Ochloerate,m.Aanvoerder, beheerscher van 't
vijand. Armée d'oce-, occupatie. of bezettingslegepeupel, volksmenner, o c h l o k r a a t m. —Oehloger n. — [Rhét.] , z. v. a. PROLEPSE.
Oeeuper, v. a. Beslaan (plaats), innemen, be- eratie , f. (pr. t=c) Gemeene-volksheerschap,pij,
zetten, bekleeden; bewonen. Occ- une grande place, regdrinti van 't graauw of de volkshejfe, gepeupel
Ochloeratique,-regéin,ochlkatf.—
eene groote plaats beslaan of innemen. — Des arbres occupent le fond du tableau, boomen beslaan adj. Tot de gemeene-volksregéring behoorend.
Ochna, in. [Bot.] Soort van magnolia f. of
den achtergrond der schilderij. — Il occupera un
jour un rang distingué, hij zal eens een' aanzien beverboom m.
Oelbracé, e, adj. Okerkleurig, dof en bleek rood
Il occupe un logement au-lijkenragbd.—
troisième, hij bewoont eene kamer op de derde of geel. — Ochranthe, adj. [Bot.] Met bleek
bloemen.— Ochre, f. [Minér.]doorgaans (maar-gel
verdieping. — Ce travail occupe 1'esprit, dat werk
spant den geest in. Cet ouvrage a occupé plu minder goed) Ocre, z. old. — [Bot.] Italiaansche
dit werk heeft vele ja--sieuranédmv, erwt, okererwt f. — Ochreux, euse, adj. Oker-

ren van -mijn leven weggenomen (mij vele jaren bézig gehouden). — [Mil.] Bezetten, in bezit nemen,
zich meester maken: Nos troupes occupèrent les
bauteurs , le dèfilé, onze troepen bezetteden de
hoogten, den bergpas. — [Jur.] Occ- un bien abandonné, een verlaten g oed in bezit nemen. — Werk
of bézigheid geven, te doen geven, bezig houden,
o c c u p é r e n: Occ- des ouvriers, werkvolk in zijne
dienst hebben. Occ- des jeunes gens, jongelieden
werk geven, bezig houden. — OCCUPER, v. n. [Prat.]

-

Cet avoué occupe pour moi en cette cause, deze
zaakvoerder treedt voor mij in deze zaak op. —

s' OCCUPER , v. pr. Zich bazig of onlédig houden:

Elle s'occupe trop du menage, zij houdt zich te
veel met het huishouden bezig. I1 aime a s'occ-,
hij werkt gaarne, is gaarne bezig. I1 s'occupe de
son jardin, I1 s'occupe b jardiner, hij houdt zich,
onledig in zijn' tuin. Je m'occuperai de cela. ik
zal er mij laten aangelegen zijn, er aan denken.
S'occ- à des corbeilles, zich niet het maken van
korfjes bezig houden. — Het part. passé is ook
adj.: Place occupée, bezette vesting I. Appartement
occupé, bewoond vertrek n. — Ouvrier occupé,

kleurig. — Ochrieorne, adj. [H. n.] Met bruinachtige voelhorens.— Ochroeéphale, adj. [H.n.]
Met geel of okerkleurig hoofd. — Ochrochlore,
adj. [H. n.] Geelachtig groen. — Ochroïte, f.
[Minér.] Gedegen cerium•oxyde n., cerer^iet, cerinsteen, ochroiet m.—Ochroleuque,adj.[H.n.]
Geel en wit, geelachtig wit. — Ochrolithe, m.
[Minér.] Okersteen m.,okerachtige aarde f., och rolith m. — Ochromatique, adj. [Bot.] Geel
geelachtig wit gekleurd (van sommige va--achtigof
renkruiden). — Ochronie, m. [Bot.] Maluwplant f. met geelachtige bloem. — Oehropyre, f.
[Méd.] Gele koorts f. — Oehrosie, f. [Bot.] Soort
van geelzucht f. der planten. — Bourbonsch geelhout n. — Ochrostiete, mij. [H. n.] Met geel
stippen of punten. —Ochrnre, ar1j.[H.n.]-achtige
Met gelen staart. (met harde randen.
Oehthodes, m. [Mild.] Zweeg' of verzwering f.
Oehypétale, adj. (pr.cb=k) Metbreede bloembladeren.
Ocre of (beter) Ochre, f [Minér.] Oker m.,
een aardachtige, meestal geel, somtijds rood of bruin
gekleurde metaalkalk (metaal-oxyde). Ocre de fer,
r^
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Ocre martial, ijzeroker, ijzersaffraan, aardvormige
rood-, bruin- or ,geel- fjzersteen in., berggeel n. Ocrerouge of hématite, roode oker, bloedsteen. Ocre de

rue of de rut, donkergele oker. Ocre molybdène
ocreux, zwarte oker. — Jaune d'ocre, okergeel. —
Ocreux en alle van ocre afgeleide woorden, z.
OCHR—.

Octa-, aan 't g rieksch ontleend voorvoegsel,
aanduidende, dat de deelen, door het daarop volgende woord aangeduid, ten getale van acht zijn,
acht -.
Octacorde, adj. [Anc. mus.] ,4chtsnariq; acht
— OCTACORDE , in. Achtsnariq speeltuig n.,-tonig.
pythagórische lier f. — Oetaèdre, m. [Géom.]
.lichtvlak n., . een door 8 gelijkzijdige driehoeken
ingesloten ligchaam, o k t a é de r n. — Octaédrifortne , adj. [Minér.] Den vorm van 't
achtvlak hebbend , naar een' oktaëder gelijkend.

— Octaédri q ue , adj. [Géom.] Achtvlakkig,
het achtvlak betreffend, octaédrisch. — Oe taédrite, f. [Miner.] A natastitanium, als zuur
voorkomend titanium, o Is ta ed r ie t n. — Oe taétéride, f. [Chron.] Achtjarige cyclus , tijd
jaren, o k t a ë t é ri s f. — Oe -kringm.va8
adj. [Bot.] Achtstilig,-tagyne,Oiqu
oktagy'nisch. — Oetagynie, f. 1 Bot.] Acht
planten f. pl., zulke, welker bloemen acht-stijlge
stampertjes hebben, o k t a g y'n i, a n. pl. — Oe tandre, adj. [Bot.] Achthelmig, met acht meeldraden in de bloem, o k t á n d r i s c h. — Octandrie, f. [Bot..] Achthelinige planten, zulke, wel
bloemen 8 vrije meeldraden h(bben (de 8e klasse-her
in 't stelsel van Linnéus), o k t á n d r i a n. pl. —

Octandrique, adj., z. v. a. OCTANDRE. — Octane, f. [Méd.] Achtdaagsche koorts f. — 0etaut, m. [Mar.] Astronomisch werktuig n., dat

een' cirkel- sector van 45 graden 0/ 118 cirkel bevat,
o k t a n t m. — [Astron.] Naam van een sterre beeld, dat het digtst bide zuidpool staat, oktant.
-- Ook de naam van vier phasen of schijngestalten
der maan (als zij namelijk op 4 i, 135, 225 en 315
graden van de zon staat). — t Octante, adj.
num. Tachtig (quatre-vingt). — Octanthère,
adj. [Bot.] Met 8 stofkolfjes, o k t a n té r i sc h. —

± Oetantiètne, adj. Tachtigste. — Octa p les, m.

Pl. [Litt. sacr.] B jhelvertaling F. in 8 talen, in

8 naast elkander geplaatste kolommen gedrukt,
ó k ta p l a n. pl. — Octastyle, adj., z. OCTO -

STYLE. — Oetateaique, m. [Litt. sacr. ] De 8
eerste boeken van 't Oude Testament, o k t a t e u-

eh o s m. -- Oetavaire, m. [Droit rom.] Belas-

ting f. of tol m., waarbij men het achtste gedeelte
der belastbare goederen in betaling gaf, o c t av dri u m n. — [Liturg.] Gebédenboek voor de octaven, octaven-boek, o c t a v i á r i u m n. — Octave, f. [Liturg.] 4chtdaagsche kerkfeestviering f.,
heilige week, de 8 dagen na een der groote kerk
8e dag der octave. ---festn,ocav.;izd
[Com.] Achtste gedeelte der oude el (acne). —
Courtagie f. of makelaarsloon n. van 1,8 percent: Je
n'ai fait aujourd'hui que dix fr ancs doet -, mine
courtagie bedraagt heden niet meer dan 10 francs
(ik heb enkel voor 8000 francs effecten omgezet). -[Joail., Orf.] .Achtste deel n. van 't mark. — [Mus.]
Achtste toon m. van een' aangenomen grondtoon;
omvang m. van 8 toonen, o c t a a f n. -- Octaaffluitje n. — a L'OCTAVE, loc. adv. In 't octaaf,
Z. OTTAVE . — [ Pods. ] Achtrégelige versa fdeeling, de italiaansche stante f. (ottave rime). -Oetavier, v. n. [Mus.] Int andere octaaf vallen.
van 't eene octaaf in 't andere overgaan. Corde qui
octavie, snaar f., die in 't andere octaaf valt. Un
tuv au octavie quand ii a trop de vent, eene orgelpijl) valt in 't hoogere octaaf, als zij te veel wind
krijgt — OCTAVIER , v. a. Een octaaf hooger nemen
of spelei (een stuk, passage). — Octavin, m.
[Mus.] Oetaafuitje n. — Octavinc, f. [Mus.]
Voormalig spinet n. of klavecimbel f., alleen met
de hooge octaven, o c t a vine f. — Octavo (in-),
z. 1N - OCTAVO. — Octavon, m., - ne, f . Kind n.
van een' blanke en eene quarteronin of van een'
quarteron en eene blanke (vgl. QUARTERON). —
Ook als adj.: Un enfant oct-, Tine rille oct -ne.
.

Octidenté, e, adj., z. OCTODENTÉ. — Octidi, m. achtste dag eener de/code,
in den fransch-

republikeinschen kalender. — Octil, e, adj. [Astr.]:
Aspect oct-, Opposition oet-e, stand m. van levee
hemelligchamen, waarbij zij 45 graden van elkan-

OCTROY1.

--

der verwijderd Zin. -- Oetipède, adj., z. oC-

TOPODE.
Oeto-, latijnsch voorvoegsel, in beteekenis gelijk
aan OCTA . -- Oetobléphare, adj. [Bot.] Met

een' achttandigen mondrand (van mosplanten). —
Oetobrachidé, e, adj. [H. n.] Met 8 armvoraanhangsels (van den kop der insecten) . — Oetobre, m. October m., wjnmaand f., de 10e maanti
des jaars (de 8e van 't - romeinsche jaar onder Romulus: van daar haar naam). — (Prov.) Quand
oct- prend fin, la toussaint est au matin, met het
einde van October beginnen de najaarsziekten. —
Oetoeère, adj. [H. n.] Met 8 voelhorens. —
Oetocorne, adj. [.H. n.] Met 8 horens. — Oe tocosté, e, ac'j. [H. n.] 4chtribbiq. — Octodactyle, adj. [H. n.] Achtvingerig. Oeto-décimal, e, adj. [Minér.] Meeachttien vlakken
(van kristallen). -- Octodenté, e, adj. [H. n.]
Achttandig —Octoduodéeimal, e, adj. [Minér.]
Met twintig vlakken in twee rijen van acht en
twaalf. — Octofaselé, e, adj. [13. n.] Met 8
gekleurde banden of strepen_ (van insecten) . -Octopide, adj . [Bot.] In 8 deelen gespleten. —
Oetofore, adj. [H. n.] Met 8 gaten of openingen
(van insecten). — Oetogame, adj. Achtmaal gehuwd. — Als subst. Iemand, die achtmaal gehuwd
was. — Octogénaire, adj. Tachtigjarig, tachtig
jaren oud. — tells subst. m. en f. Tachtigjarige m.
en f. — Oetogonal, e, (Plur. m. octogonaux of
g ebruikelijker: Oetogone, adj. [Géom.] 4chthoekig, ok t o g ó n i s c h. — [Arith.] Nombres oct-s, acht
getallen (de sommen van twee of meer ter--hoekig
men eener arithmétische reeks, welker verschil 6
is), oktogonaal-getallen n. pl. — OCTOGONE , m.
Achthoek m., figuur met 8 zijden en 8 hoeken,
o k t o g 0 o n m. -- [Fort.] Sterkte f. met 8 bastions of bolwerken. — Octooyne, Octogynie,
:

z. OCTAGY:NE, OCTAGYNIE. — Oetolépide, add.

[H. n.] Met 8 schubben of schalen. — Octolobé, e, ad?. [Bot.] Achtlobbig. — Oetornaculé,
e, adj. [H. n.] Achtvlekkig (van insecten). -Oetomage , m. [Cout.]

Achtste gedeelte der

tiende, verhooginq der tiende met een achtste daarvan. — Oetoné, e, adj. [Bot.] Met achten bijeenstaand. — Oetonènne, adj. [H. n.] Met 8 draden
of voelhorens. — Octonervé, e, adj. [Bot.
Achtribbig. — Octonoculé , e , adj. [H. n. ]
Achtoogig (van insecten). — Oetopéen, adj. m.
[Astr.] Tot ééne der 8 sterreplaatsen tusschen de
vier hoofdstreken behoorend. — Octopenné, C.

[H. n._j Met acht staartvederen. — Oeto étale, adj. [Bot.] Met acht bloembladeren. — Wetophylle , adj. [Bot.] ^4chtbladerig. — ocTO-

adj.

PHVLLE , f. [Ant. eccl.] In 8 wimpels gesplitste
pauselijke banier f. — Oetopode, adj. [H. n.]
Achtvoetig. — OCTOPODES , M. pl. Ach/toeters m.

pl. (geslacht van weekdieren, van vleugellooze insecten). — Oetoponetué, e, adj. [H. n.] Met
8 gekleurde stippen of punten (van insecten). -Octoradié, e, adj. Jchtstralig. — Oetosépale, adj. [Bot.] Met achideeligen kelk. — Oe tosétace, e, adj. U. n.] Met 8 borstels of stekels. — Oetosexdecimal , e, adj. [Minér.]
Achtvlakkig en met twee achtvlakkige spitsen. —
Octosexvi gésimal , e , adj. [Bot.] Met 31
vlakken. — Oetospore, m. [Bot.], z. v. a. PEzizE.
— Oetostémone, adj. [Bot.] Met 8 vrije meeldraden. — O etostyle, adj. [Arch.] Achtzuilig,
met 8 zuilen . — OCTOSTYLE, m. Rij of reeks f.
van 8 zuilen. — Oetotrigésimal, e, adj. [Minér.]
Met 38 vlakken (van kristallen). — Octovalve,
adj. [Bot.] Met 8 klapvliezen. — Octovigésimal,
e, adj. [Minér.] Met 28 vlakken (van kristallen).
Oetroi, m. Bewilliging, vergunning f. der regéring (die aan een' bijzonder' persoon of aan eene
compagnieschap het uitsluitend rept verleent om
zekeren handel te drijven, zekere voorwerpen te
vervaardigen, zekere waren uit- of in te voeren,
enz.), o ktr o o i n.; — de dus bevoorregte handels
Gemeente-belasting f. op eetwaren,-compagnief.—
o k t r o o i n. Receveur des oetrois, ontvanger der
oktrooijen. — Kantoor n. dier belasting: Aller à
1'octr-, naar 't oktrooikantoor gaan. — Oetroyé,
e, adj. (en part. passé van oetroyer): Grace, Demande octr-e, ingewilligde, verleendt, vraag f.
— (Polst.] Constitution octr-e,
of
grondwet, die als geschenk van den monarch uit
vorsteljke magtsvolkomenheid verleend wordt, g e-

OCTROYEMENT

--

oktroojj eerde constitutie f. — -j- Oetroyement, m. Inwilliging f. — Oetroyer, V. a.
Inwilligen, bevoorregten, handels- of fabrjksvrijheid verleenen, oktrooi schenken, o k t r o o i é ren.
Oetuple, adj. Achtvoudig. — OCTUPLE, m.
Achtvoud n. — Octupler, v. a Achtvoudig nemen, veraclttvoudigen. — S'OCTUPLER, V. pr. Acht
ook-malgrotewdn.—Hparséi
adj.: Somme octuplée, verachtvoudigde, achtmaal
grooter geworden som f.
Ocul afire , adj. [Anat.] Het oog betre fj'end ,
daartoe behoorend: Nerf oc-,geziqtszenuw f. Dents
oe -s, oogtanden m. pl. — Médecine oc-, ooggeneeskunst f. Médicaments oc-s, oogmiddelen n. pl. —
[Opt.] Verre oc-, oogglas n., het naar 't oog gekeerde glas des kijkers, oc u l air glas n. (het tegengestelde van objectif). — [Gram.] Diphthon gue oe -,
oo.qenschilnl jke tweeklank m. (die wel uit twee
klinkers bestaat, maar door één onvermengd geluid
wordt voortgebragt, als ai, au, ie, enz.). — [Jur.]
Témoin oe -, ooggetuige m. en f. — [Mus.] Clavecin
oe -, oogklavier n., een door den jezuïet Castel uit
evenveel kleur-octaven,-gevondtsklair,me
als 't gewone klavier klank-octaven heeft. — Oeulairement, adv. Met eigen oogen: Je men suis
convaincu oe -, ik heb mid met eigen oogen daarvan
overtuigd. — % Ocuiation, f. [Hort.] Gri/feling,
o c u l á t i e f. — Uilbreking der overtollige knoppen
en twijgen. — Oculé, e, adj. [H. n.] Met oog
vlekken. — Grootoogig (van insecten). —-vormige
(Minér.] Pierre oc-e, oogsteen m. — (fig. et fam.)
Etre bien oe -, goede oogen, een goed gezigt hebben.
— Oehler, v. a. [Hort.] Gri/felen, inoogen, een
zoogenaamd oog uit het lot eens edelen booms in
den bast van een' wilden stam overbrengen, ten
einde dezen laatste te verédelen (eene minder oude
kunstbewerking dan het enten), o cu l é r e n. -Ocali, m. (latin) [Liturg.] Derde zondag in de
vasten of vierde zondag m. voor Paschen (naar de
aanvangswoorden der mis: Oculi mei semper ad
Dominum etc., mijne oogen zijn steeds op den
Heer gerigt enz.). — Oculifère, adj. [H. n.]
.Één' oog hebbend, eenoogig (van schaaldieren). —
Oculifortne, adj. Oogvormig. — Oculine, f.
[H. n.] Oogkoraal n., eene soort van madrepora
of zeester. — Octiliste, m. Oogarts, oo.qmeester,
oculist m. — Ook als adj.: Medecin, Cluirurgien
oe -. — Oculo-musenlaire, adj. [Anat.] De
oogspieren betreffend. Nerf oe- of als subst. OCULOMUSCULAIRE, beweegzenuw van het oog. — Oculus
-bel! of Solis, in. [Bot.] Dooie netel f. (ortie
morte). — Oculis-christi, m. [Bot.] Christusaster of hlaauwe sterrebloem f. (oeil de Christ). —

ODORER.
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een misbruik van reukwerk maken. 11 a toujours
des od-s sur lui, hij heeft altoos welriekende dingen, reukwerk bij zich.
(fig.) Etre en bonne, en
mauvaise od-, in een' goeden, kwaden reuk (naam)
staan. Mourir en od- de saintété, in den reuk van
heiligheid , met den roep van een' godvruchtige
sterven.
Odieusement, adv. Op hatelijke, ver foeijelijke
wijze: I1 s'est comporté od- dans cette altaire, hij
heeft zich bij deze zaak verfoeijelijk gedragen. —
Odieux, ieuse, adj. Verfoeijelijk, hatelijk, wal
onuitstaanbaar, ergerlik, ge--gelijk,onvrda
haat. Uri Domme od- , een hatelijk , ver foeijel jk
mensch. I1 s'est rendu od-, hij heeft zich gehaat
gemaakt. Les méchants sond od- à tout le monde,
de slechtaards worden van iedereen gehaat. La
vie lui est devenue odieuse, het leven is hem onverdragelijk geworden. — (Prov.) Toutes comparaisons sont odieuses, z. Co ,NIPARAISON. — Als
subst. m. Het ver foeijelijke: Tout lot!- de cette
--

action retombe sur lui.
Odinollott, m., z. v. a. LAMPROIE.
Odiosité, f. Het hatelijke; hatelijkheid f.
bdobènc, m. [ H. n.]. z. v. a. MORSE.
Odotnètre, Odométrie, Odouiétrique,
z. HODROM—.

insect).

Odonate, m. [H. n.] Waterjuffertje n. (een
Odontagogue, m. [Chic.] Tandtang f., tandsleutel, tandentrekker m. — Odontagre, f. [Mid.]
Jichtige, rheumátische tand- of kiespijn f. — Odontalgie, f. [Mid.] Tand-, kiespijn f. -- Odontal ;ique, wij. De tandpijn betreffend, tandpijn -

stillend, o d o n t á l g i s c h: Remèdes od-s, of als
subst. ODONT.ALGIQUES, m. pl. Tandmiddelen, tand pijnstillende of -genézende middelen. o d o n t á lg i k a, o d ó n t i k a m. pl. — Odontechnie, f.
Tandheelkunde f., kunst f. des tam/meesters, kunst
om de tanden te behouden en nieuwe in te zetten.
— Odontechnigrte, adj. Die kunde of kunst
betreffend, o d o n t é c h n i s c h. — Odonthirrhée, f. Bloedvloeijing f. uit het tandvleesch. —
Odontiase, f. Het (moeilel jke) tandenkrijgen der
kinderen, o d o n t i a s i s f. — Odontine , f.
Zeker tandmiddel, od o n ti n e f. — Odontique,
adj., z. V. a. ODONTALGIQUE. — Odontite, f.
Tand- of tandmergontstekinq, o d o n t i t is f. —
[Bot.] Tandkruid n.
Odontogénie , f. [Mid.] Het uitkomen der
tanden; tandenworeing f. — Odontoglosse, f.
[Bot.] Amerikaansch standelkruid n. — Odontoglyphe, m. Tandenstoker m., werktuig tot

het reinigen of in orde brengen der tanden. —
Odoutographie , f. Tandenbeschrijving f. —
Odontographigite, adj. Tandenbeschrijvend ,
o d o n t o g r á p h i s c h. — Odontodde, adj. landvermig. — ODONT(i DES, ni. pl., z. v. a. GLOSSO-

Oculus-mandi, m. [Minér.] , z. HYDROPHANE.
Oeygraphie, f., z. v. a. TACHYGRAPHIE. —
Ocypète, m. [H. n.] Snelvoet m. (van't spinnengeslacht). — Ocypode, m. [H. n.] Snelloopende PETRES. — Odontolithe, m. Wijnsteen in. aan
krab f. — Oeyptere, adj. [H. n.] Wet lange en de tanden. — [H. n.] Tandversleening f., verpuntige vlerken (van insecten).
OCYPTERES, m. steende zoor;diertand m. — Odontolithiase, f.
pl. Zwaluwvliegen I. pl. — Oeythoé, m. [H. n.] [Mid.] Wijnsteenvorming aan de tanden, o d o n—

loopkever in.

t o 1 i t h í a s is f. — Odontologie, f. Tanden-

gunst tot den rang van sultane is verheven; eig.
dienstdoende vrouw bij de zusters, dochters en gemalinnen des sultans, o d a Ii s k e I.
Odaxistne, m. [Mid.] Tandvleesch- prikkeling
of -jeuking f., pijn bij het uitkomen of doorbreken
der tanden, odaxés-mus m.
Ode, f. [Poés.] Hooglied n., soort van verheven,
statig, in gelijkmatige stroppen verdeeld lierdicht,
dat zich inz. kenmerkt door diep gevoel, treffende,
verrukkende beelden, en waaruit de meest poëtische
toon ademt, o d e f. — -) Odelette, f. Kleine
ode f.
Odéon (soms ook Odéutn, Odée), m. [Ant.]
Muzak- of concerthuisn., waarin inz. dichterlijke
en toonkunstige wedstrijden gehouden werden. -Concert-zaal; zang- en leeszaal f., o d é o n n.
Odeur, f. Reuk, geur m. Mauvaise od-, Odagréable, suave, faib e, forte, leelijke, aangenanme,
liefelijke, zwakke ; sterke reuk. Oil- qui porte a la
tête, reuk, die naar 't hoofd stijgt. — Reukwerk,
reukgoed n.. welriekende wateren, oliën, enz. (in
dezen zin vooral in 't meervoud). Se mettre de lad-,
zich met reukwerk geurig maken. Abuser des od-s,

odontoloog nl. —Odontomaque, in. [H. n.]
Stekelmier f. — Odontopètres, m. pl., z. v. a.
GLOSSOPÈTRES. — Odontophye, f., z. v. a.
DENTITION. — Odontorhainphe, adj. [H. n.],
z. v. a. DENTIROSTRE. — Odontorhize, adj.
[Bot.] Met tandsgewijs ineensluitende wortels. —
Odontorhyatque, adj. [H. n.] Met getanden
snavelrand. — Odontorrhagie, f. [Méd.1 Bloed vloeijinq door't uittrekken van een' tand. — Odontostome, odj. (H. n.] Met getanden mond of
opening. — Odontoteehnie, Odoutotechni-

Soort van inktvisch m.

Odaeanthe, f. [EI. n.] Soort van aardtor of leer, verhandeling f. over (áe tanden. — Odontologique, adj. Die leer of verhandeling betreffend,
Odacisnte, m., z. ODAXISMIE.
Odalisque, f. Vrouw of slavin des sultans, tandkundig , o d on t o l ó g i s c h. -- Odontolodie geen' zoon gebaard heeft, noch door bijzondere giste, m. Schrijver over de tanden; tandkundige,

que, z. ODO:NTECHNIE, OD+)NTECUNIQUE. — Odon-

totriennte, m. Tandpoeder n., odontotriinma

of o d o n t o s m é g na a n.-- Odontotherapie, f.
Tandheelkundef.—Odoutoxeste,m. Tandschrapper, tandschoonmaker m., tandvjl f.

Odorabilité, f. [D)idact.] Ruikbaarheid. --

Odorable, adj. Ruikbaar. — Odorant, e,
adj. Welriekend, geuri ry: Fleur od-e, welriekende
bloem f. -- Odorat, m. Reuk, reukzin m., een
der vijf zinnen. -- Odoration, f. Gewaarwording f. van den reuk, het ruiken. — -[- Odorer,
V. a. Ruiken, door eten neus den geur of reuk
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inhalen: Od- une fleur. -- Nog tegenwoordig soms
gebruikt, maar dan als v. n.: Tous les animaux
n'odorent pas, mais tous respirent. -- Odoriférant, e, Odorifère, adj. Een' goeden reuk verspreidend, reukgevend, welriekend, geurig. — Odoriiique, adj. Reukvoortbrengend. — Odorine, f.
[Chim.] Eene der zoutvatbare bases in de dierlijke
olie van Dippel (de andere zijn a n i m i n e en
o 1 a n i n e), met een' bijzonderen a fkeerwekkenden
reuk, odorine f. — Odorique, adj. [Chim.]
Wat het odorine tot basis heeft: Sel od-, odorinezout n. -- Odoroscope, Odoi-oscopique, adj.
[Didact.] Tot het waarnemen der uitstroomende
reukdeeltjes dienstig, o d o r o s k ó p is ch: Instrument od-. — Odoroscopie, f. Onderzoek n.,
waarneming der uitstroomende reukdeeltjes.
Odynère, m. H. n.] Wespensoort f.
Odyssee , f. [Litt.} Het beroemde grieksche
heldendicht van Homérus, dat de lotgevallen en
omzwervingen van den griekschen vorst Odysseus
0/' Ulysses bezingt, o d y s s é a f. — (lam. et plais.)
Avon tuuriz) ke reis f.
(E-, voorvoegsel bij vele woorden, dat aan den
griekschen tweeklank al is ontleend en als éwordt
uitgesproken, somtijds ook niet é wordt geschreven
(gelijk in ée;onomie).
6 c uménicité, f. [H. eccl.] Algemeenheid f.:
L'aec- d'un concile. — dEeuménique, adj. Algemeen: Candle mc-, ce k u m é n i s c h e of algemeene
kerkvergadering 1. — é.Ecamméniquement, adv.
Op algemeene, wiijze.
(Edémnaté, e, (Edémateux, euse, fl dématïé, e, adj. [Med. j Door plaatselijke waterzucht aangedaan, naar eene waterzuchtige zwelling
gelijkend,
Blikend, mdemateus, wdemdtisch. —
f. (pr. t=c) [Méd.] Waterzuchtige
gezwollenheid f., plaatselijke verschijnselen, die het
cedéma vormen. -- O dème, m. [Méd.] Plaatse
waterzuchtige zwelling f., eedéma n. —-ljke
4Edémosarque, f. [Med.] Watervleeschgezwel,
vast watergezwel n.
G:dipe, m. (fig.) Gelukkig of bedreven oplosser
van raadsels, scherpzinnig, helderziend man; waar
(naar den oud-thebaanschen koning-zegrm.
GEdipus, die 't raadsel van den sphinx oploste) .
Oeii, m. Oog n., zintuig des gezigts bi menschen en dieren. — [ In deze beteekenis, zoo wel in
eig. als fig. zin, is het meervoud altijd YEUX. Minder eenstemmig zin de spraakkunst- en woorden
omtrent den meervoudvorm van dit-boekschrjv
woord, als het gebruikt wordt van voorwerpen,
die in vorm of kleur min of meer naar een oog
gelijken. Sommigen (zoo als Landais, Noël et Chapsal e. a.) willen, dat men zegge: Les oeils du fro-

mage, de la soupe, des oeils de bouc, de chat,
de boeuf etc., terwijl anderen (waaronder de Académie, Boiste, Laveaux, Nodier) verlangen, dat
men zeggen zal: Les yeux du fromage, de la soupe,
les yeux de la vigne etc. B ij het nog weifelend

gebruik in dezen, doet men wettigt veiligst zich aan
den regel van Poitevin te houden, die hierop neder
komt: Men gebruike het meerv. yeux niet alleen
van 't gezigtsorgaan, maar ook in alle andere gevallen, waar het zonder vrees voor dubbelzinnigheid
kan gebézigd worden, derhalve: Les yeux du pain,
du fromage, du bouillon ; — daarentegen: Des oeils
de chat, de serpent (namen van steenen), des oeils
de chèvre, de chien, de boeuf, de vache (plantennamen), des oeils de boeuf (ronde dakvensters),
enz.] . — Oeil vil, percant, riant, levendig of vlug,
doordringend, vriendelijk oog. Yeux bleus, Bruns,
blaauwe, bruine oogen. Des yeux de boeuf, de
chat, de serpent, de perdrix etc., ossen-, katten-,
slangen-, pat-rijzen-oogen, enz. — Oeil de verre,
glazen oog, kunstoog. Oei] artificiel, kunstoog (bij
physische proeven). Les coins de 1'oeil, de hoeken !,
van 't oog. Les lasmes lui viennent aux yeux, de
tranen komen hem in de oogen. — Blik, aanblik m., gezigt n., het zien: Cela saute aux yeux,
dat valt in de oogera, in 't gezigt. 11 est innocent
h mes yeux, hij is in mijne ooggin (naar mijne ziens -

wijze) onschuldig. Coin doelt, Coup d'oeil, z CLIN,

coup. — Je Ie regarde d'un oeil de pitié, ik zie
hem met een oog van medelijden aan. Ii ne le voit
pas de bon oeil, hij ziet hem niet gaarne, heeft
geen goed oog op hem. Elle ne le perd pas des
yeux, zij verliest hem niet uit de oogen, uit het oog.
Le fripon se découvre dans ses yeux, de schelm

OEIL,
ziet hem uit de oogen. — (fig.) Les ministres sont
les yeux du prince, de ministers zijn de oogen van
den vorst. L'oeil de Dieu voit tout, pénètre tout,
perce le fond des abimes, voor Gods oog is niets
verborgen. — (poét.) L'oeil de la nature, du monde, de l'univers, du jour, de zon. -- (Loc. fig., fam.,

prov.) Pas plus que dans 1'oeil, que dans mes
yeux, in 't geheel niets. Aimer qn. comme ses
yeux, comme la prunelle de son oeil,iemand van
heeler harte, als zijn' oogappel beminnen. S'arracher, Se manger le blanc des yeux, elkaar het

licht uit de oogen halen, elkaar het wit in 't oog
niet gunnen. z. ook ARRACHER. Avoir pour qn. des
yeux de père, de mere, iemand met eene vaderlijke,
moederlijke liefde beminnen, bewaken. I1 na des
yeux que pour elle, zij is 't eenig voorwerp van
zijne aandacht, liefde, zorgen. 11 a la mort dans
les yeux, de dood ziet hem uit de oogen. Avoir
1'oeil sur qc., sur qn., iets of iemand in 't oog
houden, er voor waken, zorgen. Avoir les yeux

poches, au beurre noir, en compote, z.

COMPOTE.

Avoir bon pied, bon oeil, vlug en wakker zijn, bey
de hand zijn. Blesser les yeux, mishagen, ergeren,
jaloerschheid verwekken. Faire une chose pour les
beaux yeux de qn., iets voor iemand zonder eigenbelang doen. Je Ie feral de bon oeil, ik zal 't met
genoegen doen. Cela s'estt passé sous mes yeux,
dat is onder mijne oogen, in mijn bijzin voorgevallen. Ouvrir les yeux, geboren worden, het licht
zien. Avoir les yeux ouverts, oplettend, waakzaam
zijn. Il pleure d'un oeil et rit de 1'autre, hij lacht
met het eene oog en huilt niet het andere: zijne
droefheid beteekent niet veel. Regarder qn. avec de
bons, de mauvais yeux, iemand met goede, met
verkeerde of slechte oogen aanzien. Regarder qn.
entre deux yeux, iemand scherp in 't jezigt zien.
Cela saute aux yeux, dat springt iin 't gezigt, is
zonneklaar. Voir une chose d'un oeil sec, iets met
drooge oogen. niet onverschilligheid, ongevoeligheid
aanzien. Je 1'ai vu de mes yeux, de mes propres
yeux, ik heb het met eigen oogen, met mine eigen
oogen gezien. Voir par ses yeux, uit eigen oogen
zien. Voir par les yeux d'un autre, door eens anders oogen zien. Voir les cboses d'un autre oeil
qu'on ne faisait, de zaken uit een ander oogpunt
dan vroeger beschouwen. On volt une pailleclans
l'oeil de son prochain et on ne voit pas une poutre dans Ie seen, men ziet een' splinter in 't oog

(het kleinste gebrek) zins buurman@, maar den
balk in zijn eigen oog (tine eigene gebreken, hoe
groot ook) bemerkt men niet. Entre quatre yeux,
tusschen vier oogen. Servir qn. is l'oeil, iemand op
zijne wenken bedienen. — (pop.) Avoir, Acheter
one chose à l'oeil, iets op krediet, te borg krijgen,
vragen. J'ai oublié mes yeux, Je n'ai pas mes
vieux sur mol, ik heb mijn' bril vergeten, niet
bij mij. Les oreilles sont plus infidèles que les
yeux, wat men ziet, gelooft men eerder, dan wat
men hoort. Quand on a mal aux yeux, it n'y faut
toucher que du Goude , wie zeere oogen heeft,
moet er niet aan komen: misselijke zaken moet
men laten rusten. Deux yeux valent mieux qu'un,
twee oogen zien meer dan één. I1 parait quail a
les yeux aux talons, hij schijnt geen oogen in 't
hoofd te hebben: hij schijnt zeer verstrooid te zijn.

z, ook AIGLE, ARGUS, AUTANT, BANDEAU, SE BATTPE, BOLS, BOUT, CHAMP, CHEVAL, COEUR, COMAS,
COUVER, CREVER, DENT, DESSILLER, DEVORER, DOS,
DOUX, FASCINER, FERME, FERMER, FRAPPER, FUMIER, GUERRE, GUET, DETER, LYNX, PAR DESSUS

(onder DESSUS) . — Ook van levenlooze voorwerpen
gebruikt: (fig.) L'oeil de l'áme, de l'esprit, de la
foi, het oog der ziel, des verslands, des geloofs. La

géographie et la chronologie sont les yeux de

l'histoire, de aardrijkskunde en de t ij drekenkunde
zin de oogen der geschiedenis. Cette affaire a un
oeil louche, die zaak ziet er verdacht uit. z. ook
LOUCHE. . OEIL wordt nog, ter wille van eene
of andere overeenkomst, van velerlei voorwerpen:
van de kleine openingen, hollen of gaatjes in brood,
kaas enz., van de gaten in verschillende werktuigen, van de vetbolletjes op soep, bouillon enz., van
verschillende planten, schelpen, visschen, vogels, enz.,
gebézigd: Du pain qui a des yeux , de grands
yeux (vergl. het aangemerkte in den aanvang van dit
art.) brood met Dogen, met groole oogen of hollig-

heden. Du fromage sans yeux, kaas zonder oogen.
Ce bouillon a beaucoup d'yeux, die bouillon heeft

--
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vele oogen: er drijven vele vetbolletjes op. -- L'oeil Oeil de lièvre, hazenoog, z. v. a. LAGOPHTHALMIE.
d'un marteau, d'une hache, d'une houe, d'une -- [Corn.] Oeil de perdrix, bleekroode, vurige en
pioche etc., het steelgat van een hamer, bijl, hou zeer dure soort van Chablis, van Champagne -wijn m.
hak, enz. L'oeil d'un étau, het schroefgat-wel, — Ook als adj.: Vin oei] de perdrix, couleur oeil
van een' schroefstok. Les yeux du mors, de oogen de perdrix. — Linge oeil de perdrix, gewerkt te
of gaten in 't gebit of mondstuk des looms. L'oeil
welks patroon tamelijk naauwkeurig-felin,
d'une chèvre, d'une grue, het gat in een' bok, in patryzenoogen nabootst ® à VUE D'OEIL, loc.
eene kraan (waardoor de touwen gaan). L'oeil dune adv. Op het oog, enkel op 't gezi,gt; oogenschijnmeule, d'une roue, het oog of gat van een' molen- lijk, zigtbaar: Je n'ai juge de cette distance qua
steen, van een wiel of rad. Des yeux, de filière, vue d'oeil, ik heb dien afstand alleen op 't oog betrekijzergaten. L'oeil d une perle, het rZjggaatje in oordeeld (niet gemeten). I1 dépérit, affaiblit a vue
eene parel. L'oeil d'une aiguille, het oog eener d'oeil, hij vervalt, verzwakt zigtbaar, merkbaar.—
naald. L'oeil d'un fourneau, het gat, de opening Aux YEUX DE , loc. prép. Onder 't oog van, in tein een' smeltoven (waaruit het gesmolten metaal genwoordigheid van: Cela s'est passé aux yeux.
afvloeit). — [Anat.] Ronde opening of venster: de foute la ville, dat is onder 't oog van de ganOeil de boeuf, ronde lichtopening in een muur, sche stad voorgevallen.
licht, rond dakvenster n. in een' gevel, rond dak
Oeillade, f. (fam.) Lonk, wenk m., ooglonOeil de boeuf rose, rondlicht, cirkel -pangls. king, toelonking f. Jeter, Lancer une oeillade, een'
venster n. Oeil de voute, geweYopening f.-vormig lonk of wenk geven, toewenken, toelonken. (In defOeil de pont, ronde opening f. onder é brugptj- tigen stijl zegt men coup d'oeil). — Oeillader,
lers. -- [Artill.] Oeil de bombe, de grenade, do- v. a. Lonken of wenken geven, toelonken. — Welbus, buisgat, lontgat van de bom, van den granaat, eer ook: beschouwen. — Oeillard, m. Tech.]
van den houwitserkogel. Oei] de roue d'affut, oog Molensteengat n. — Slijpsteen van middelbare
voor de asarmen van een rolpaard. — [Mar.] Oeil grootte. -- Oeïllé, e, adj., z. v. a. OCELLË. d'une ancre , oog, gat voor den ankerring. Oeil — Pain, fromage oeilié, brood n., kaas f. met
.

.

[

de civadière, oog van 't blindzeil. Oeilsde pie, rifgaten .zuigergaten, leeuwersoogen n.pl. Oeil de gouvernail, gat n. voor de roerpen, voor 't spit. — Oeil
de boeuf, doodshoofdsblok n. (nu liever moque of
poulie a moque); -- roodachtig rond wolkje n.,
dat dikwijls zwaar weder aanduidt (ook oeil de
bouc geheeten) .— Glans,.gloed m., kleurtint f.: L'oeil
dune perle, d'un diamant, de gloed eener parel,
eens diamants. On azure le papier pour lui dormer
un oeil plus agréable, men blaauwt het papier,
om 't eene aangenamer tint te geven. — [Bot.] Oeil
de boeuf , z. BUPHTHALME, CAMOMILLE des champs,
MARGUERITE . Oeil de bouc of d'Ammon, z. v. a.
PYRÉTHR E. Oeil de bourrique, duivelsboon f., ezelsoog. Oeil de chat, kattenoog, doove netel (ortie
morte). Oeil de cheval, z. v. a. AUNEE . Oeil de
chèvre, z . iEGILOPS . — Oeil de chien, honderrooq,

oogen of kleine openingen -- OEILLÉ, m. [1 l. n.]
Zeehond, rob m. — Oeillère, adj.: Dent oeillère
of als subst. OEILLÈRE, f. oogtand m. — OEILLÈRE, f.
[Man.] Ooglap m., oogleër n. aan 't hoofdstel. --Ovaal bekkentje n. (ten gebruike bij 't bellen of
baden der oogen), oogbadkuipje n.
Oeillet, in. [Bot.] Anjelier, angelier m. Oeillet
simple, enkele anjelier, anjer m. Oeillet double,
anjelier , dubbele ot' gevulde anjer , tuinanjelier.
.

-

Oeillet girotle of Giroflé, nagelbloem f. Oeillet des
poètes, gras- of woudanjelier. Oeillet frange of
mignardise, z. M1G NARDISE . Oeillet d' Inde, a frikaan m., indische of turksche anjelier, fluweelbloem.
— Oeillet d'amour, gipskruid n., soort van steen
Oeillet champètre, schermdragende witte-brek.

weegbree f. Oeillet de Dieu, lweehuizige koekoeksbloem; — bolderik m., fluweelachtige ronde korenbloem. Oeillet d'Espagne, paauwestaart m. (poincillade) . Oeillet des sables, zandanjer, parijsche
zwam f. Oeil du diable, z. ADON IDE . Oeil de dra- anjer. — [Coutur.] Vetergat n. — [Mar.] Oog,
gon, drakenoog, vrucht eener zeepplant. Oeil de gat n. Oeillets de ris, rifgaten. Oeillets d'enverl'olivier, oli fboomzwam. Oeil de perdrix, patrij - gure, gaten voor de ra- en ri fseisingsbanden. Oeilzenoog (een boom van China); soort van schurft- lets de point, de tournevire, d'estropes de poulie,
kruid; ook z. v. a. ADONIDE. Oeil de soleil , moe de chevilles, oogen van de schoothorens, van de
niet enkelvoudige bladeren. Oeil de-derkuin. kabelaring, van blokstroppen, van bouten. Oeilvache, z. GAhMOMIL LE des champs) .— [Hort.] Oog n., lets d'envergure, gaten voor de rabanden. Oeil
knop m., die zich begint te vertoonen; ook z. v. a. lets de manoeuvres , oogen aan loopers , aan
NOMBRIL . --- Holten f. pl. of putjes n. pl. op den enden. Oeillet d'étai, stagoog. Aiguilie a oeillet,
knol van sommige wortels: Cette pomme de terre marlspijker, marlpriem m -- [Tech.] Blaasje n.,
a beaucoup d'yeux, die aardappel heeft veel put- dat soms op 't brandschilderwerk (email) komt. —
ten. Oeils de boeuf, ronde, vrij kleine gaatjes in Oeilleterie, f. [Hort.] Bed, perk n. met anjelieden boomstam, door 't verderf aan een' tak veroor- ren, anjerbed n. -- Oeilleton, nl. [Bot.] Worzaakt. -- [H. n.] Ocil d'Ammon, Oeil de boeuf, telscheut m., wortellot n., aan sommige blijvende
Faux oeil de bouc , namen van verschillende planten; — aflegger m., afzetsel ti. van een' anjeschelpslakken f. pl. Oeil de bout , napslak f. lier, van artisjokken. — [Opt.] Koperen oogOeil de Sainte-Lucie, venusnavel m., naam van schuifje n. aan teleskopen. — Oeilletonner, v. a.
het deksel eener indische zeeslakschelp. — Oeils [Hort.] De afzeggers of loten van de moederplant
de serpent, slangenoogen, zékere versteende en ge- afnemen. — Oeillette, f. [Bot.] Tui.npapaver m.
polijste vischtanden. — Oeil de boeuf, ossenoog, of -mankop n.; mankopolie, papaverolie f.
4Fnanthe, f. [Bot.] Rooie steenbreke f., wilde
grootoogige brasem m. Oeil d'or, goudoog, soort
van harder in. Oeil de paon, paauwenoog, soort wijngaard m. — 4En anthique, adj. Het aroma
van klipvisch. Oeil rouge, z. V. a. ROTENGLE. — of den eigenaardigen wijngeur betreffend, ce n a nOeil du jour of Paon du jour, paauwenoog, een th i sc h. — [Chun.] Ether wn-, vlugtige olie, die
schoone vlinder m. — Oeil blanc, bastaard-nachte- aan den wijn zijn aroma geeft. Acide am-, cenanthgaal in. van Madagaskar. Oeil de boeuf, z. v. a. zuur n., uit de oxydatie van de vette stoffen met
ELANCEUR, ROITELET . Oeil d 'or, z. v a. GARROT. den most ontstaan.
BEnas, m. [H. n.] Wilde duif, veldduif f.
Oeil peint, nzexicaansch kooivogeltje van de grootte
en kleur' der gerneene mused. -- [Minér.] Oeil de (anas). — Soort van zweefwesp f,
(Enéléum, m. (pr. —ome) [Pharm.] Olieboeuf, ossenoog, opaalkleurig veldspaath n. met
donkerbruinen weêrschi^n. Oeil de chat, kattenoog, wijn m., mengsel van wijn en rozenolie (vroeger
glasachtig kwarts n.; soort van onyx. Oeil de loup, veel gebruikt en ook Baume samaritain, samaritaanwol fsoog, een donkerkleurige edelsteen. Oeil du sche balsern, gebeden). — dEnieole, adj. Wijnbemonde, z. v. a HYDROPHANE . Oeil de perdrix, pa- werkend, in wijnen handelend. — EEnobale, m.
trjzenoog, naam van onderscheiden steepen. Oeil Wijnmelk f., wijn met melk. — (Enol, m . [Pharm .]
de poisson, vischoog, naam van melkkleurig of Wijn m. -- (Lnolatif, ive, adj [Méd .] Wijn
weérschijnend kwarts , van den gemeenen opaal, bevattend. Als subst.: 7nedicinále wijn m. tot uit
gebruik. — U nolatuure, f. [Pharm.]-wendig
van zékere chalcedonen en van 't wit schelpvormig
veldspaath (adulaire). — [Chir.] Oeil simple, .4rtsenijwijn m., wijnoftreksel n. eener artsenij.-double, enkelvoudig, dubbel oorverband (voor één, (Enolé, m. [Pharm. ] Met wijn bereide artsenij f.
voor beide oopen). Oeil de perdrix, patrjzenoog, — t:nnolique, adj. Met u' n bereid, gemengd of
soort van likdoorn tusschen de teenen. -- [Mid.] verbonden. — C nographie, f. [Didact.] BeOeil de cleat, leattenoog, z. v. a. NY CTALOPIE . Oeil schrijving f. der wijnen. — (Enographigtie,adj.
d' éléphanl., olifanl.rootl, z. v. a. HYDROPHTHALMIE.
Daartoe behooren.d , wijnbeschrjvend , v no g relsoort van weegbree. Oeil du Christ, z. ocULUSCHRISTI. Oeil de corneille, kraaijenoog, zwart blad -
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his c h. — tEnolog1e, f. %ynleer, wjnkunde,
eer van den aanbouw de keling, gisting en behandeling der wijnen. — tEnologigne, adj. Wijnkundig, de wijnkunde betreffend of behandelend,
cenologisch.— (Fnologiste, 4Enologue,m.
Wijnkenner, wijnbouwkundige; schrijver over de
wijnkunde, over de . behandeling der wijnen, ce notoog m. — onomancie, f. [Divin.] Waarzeggerij f. uit wijn, inz. uit offerwijn : — (Enomancien, ne, adj. Die waarzeggerij betreffend.
— Als subst.: Wijnwaarzegger m., -zegster f. -4;nomel, (nomélé, m. [Pharm.] Honigwgn,
wijnhonig m., wijnmede f. — dEnomètre, m.
[Econ.] Wijnmeter m., werktuig tot bepaling van
den sterktegraad des wijns, ce no m e t e r nl. —
4Enométrie, f. Wijnmeting f. — 4Enométrfique, adj. Den wijnmeter of de wijnmeting betre f
fend, ce n o m é t r i s c h. — (:nope, adj. Wijn
voorkomen , naar wijn gelijkend. —-achtigvn
(Enophile, adj. Wijnminnend, van wijn houdend. Sociéte un- , maatschappij of compagnie
voor den wijnhandel. — Als subst. in.-schapf
Wijnminnaar m. — (Enophobe, adj. Wijnha(
tend. — Als subst. m. Wijnhater m. — Enophobie, f. Afkeer m. van den wijn. — lEnophore, m. [Ant.] Wijnvat n., groote wijnvaas f.
— Wijnverzorger , keldermeester ; wijntoediener,
cenophoor nl. — tEnopigae, adj. Den wijn
betreffend. — (Enopote, in. Wijndrinker, wijnpoozler, ce n o p o o t m. -- 4Enothionique of
QE.ttothique, adj. [Chim.]: Acihe inn-, zwavelwijnzuur n.
tEonistice, f. [Antigr.] Waarzeggerij f. uit
de vlugt der vogelen. — EEonisticien, m., -ne, f.
Vogelwaarzegger m., -zegster f. — Als adj. De
vogelwaarzeggerj betreffend.
(Esophage, m. [Anat.] Slokdarm m., spijsbuis I. -- 4Esophagien, ne, adj. Den slokdarm
betreffend, daartoe behoorend: Tube ms-, slokdarmbuis f., slokdarm m.—(Esophagisme, m. [Méd.]
Slokdarmkramp f. — 4Esophagite, f. Slokdarmontsteking f. — 4Fsophagorrhagie, f. Bloeding f. uit de slokdarrrcvaten. — 4Esophaáorrhagique, adj. Die bloeding betreffend, m s ophagorrha,qisch. — ( Esophagotomie, f.
Slokaarmsnede, opening f. des slokdarms.--«Fsohagotomique, adj. De slokdarmsnede betrefTend, eesophagotómisch.
(Estre, m. [H. n.] Brems, groote horzel of
paardevlieg f. (armentaire). — 5 (fig.) Dichtervuur n., dichterlijke vervoering f. — [ Méd.] o stre
vénérien, ontembare drift tot den bijslaap; hevige
teeldrift f. der dieren; soms z. v. a. CLITORIS. —
tEstrides, m. pl. [H. n.] Bremssoorten f. pl. -(Estromane, m. en f. [Méd.] Door minnewoede
gekwelde m. en f. — (Estromanie, f., z. v. a.
SATYRIASIS en NYMPHOMANIE.
(Esype, m. [Cirn., Méd.] Wolvet f., eene vette
stof, die bij 't uitkoken der wol op het vocht drijft
en waarmede men weleer verstijfde gewrichten
wreef. — tEsypère, f. Ongewasschen vette wol f.
— 4Esypien, ne, adj. [Bot.] Op schapenmest
groeijend.
Oenjf, m. (pr. euf, in 't meerv. eu ; doch volgens
Rescberelle begint deze door alle spraakkunstschrijvers aangegeven uitspraak van 't meervoud tegen
meer en meer plaats te maken voor de meer-wordig
natuurlijke: Puf). Ei n.: Oeufs d'oiseaux, vogel
Oeuf de poule, de cane, d'oie, de pigeon-eyrn.
etc., kippen-, eenden-, ganzen-, duiven-ei. Oeuf de
couleuvre, de tortue, de fourmi, de vers it sole,
adder-, sehildpad- , mieren- , zijdewormen-ei. —
Oeufs de poissons, kuit f., zaad n. der moedervisschen: Des oeufs de carpe, de hareng, d'esturgeon, de brochet, de tanche etc., karper-, haring-,
steur-, snoeken-, zeelt-kuit. — (absol.) Kippen-ei:
Coque, Coquille d'oeuf, eijerdop m., eerschaal f.
Jaune d'oeuf, eidoffer m., geel n. van 't ei. Blanc
d'oeuf, eiwit n. Germe d'oeuf, hanelred m. —Oeuf
frais, dur, à in coque, versch ei. hard, zacht gekookt ei. — Oeuf de coq, Oeuf blanc, windei. —
(Loc. fain. et prov.) Plein comme un oeuf, eivol,
tot stikkees vol, stikvol, propvol. Etre plein cornme un oeuf, zijn buik vol (dik) gec,eten hebben.
Pondre, Couver sur ses oeufs, stil van zijn geld
leven, een gerust, zorgeloos leven leiden. I1 tondrait
sur un oeuf, hij zou de varkens willen scheren,
hij wil van 't geringste nog voordeel trekken; ook:
,
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hij zou op 't volmaaktste nog wat te bedillen vinden. Donner à qn. des oeufs de Péques, iemand
paaschejeren, een klein paaschgeschenk geven. 11
a mis tons ses oeufs dans un panier, hij heeft ai
zijne fondsen in ééne zaak geplaatst; hij heeft zijn
gansche vermogen, al zijn geluk daarbij op 't spel
gezet. Marcher sur des oeufs, als op ejeren loopen: zeer behoedzaam te werk gaan. Its se ressemblent comme deux oeufs, zij gelijken elkaar als
twee eijeren, als twee droppels water, zij gelijken
sprekend, volmaakt op elkander. 11 ne troquerait pas
un gros oeuf contre un petit, hij is de gierigheid
zelf. I1 (era toujours de ses oeufs poules, hij weet
al wat hij heeft of doet heel groot voor te stellen.
Il croit que ses oeufs ont deux boulettes, hij
denkt dat zijne ejeren twee dojers hebben, hij houdt
zijn' uil voor een' valk. Its n'ont pas cinq oeufs
après la soupe, bij hen is Schraalhans keukenmeester. Ii est fait comme deux oeufs, comme quatre
oeufs, hij ziet er uit als een schoo jer, als een geplukte vink. Il aime mieux deux oeufs qu'une
prune, hij is zoo dom niet als zijne muts wel staat,
hij weet wat hem lijkt of voordeelig is. I1 a cassé
ses oeufs, hij heeft zijn spel, zijne zaak bedorven.
(pop.) Elle a cassé des oeufs, zij is ontijdig bevallen. z. ook BOEUF, FOURMI. — Ook de naam van
verschillende eivormige voorwerpen: [Arch.] Oeufs,
geren, ovale sieraden tusschen de krolneuten der
ionische en romeinsche kapiteelen. — [Chim.] Oeuf
philosophique, philosophisch ei, eirond destilleerkolfje n. — [[TI. n.] Oeufs de mer, Oeufs marins,
zeeikels m. pl. Oeufs de pierre of Pierre ovaire,
kuitsteen, m. Oeuf des druides , Oeuf fossile,
z. v. a. ECHINITE. Oeuf de vache, de chamois,
z. v. a. ,EGAGROPILE, BÉZOARD. - Ook de naam
van verscheidene schelpen, van eenige paddestoelen.
— Oeufrier, m. (barbar.) Ketel, pot m. om ederen in te koken. — Oeuvé, e, adj. Vol, kuit inhebbend. Hareng oeuvé, volle haring m.
Oeuvre, f. Werk, gewrocht n., voortbrengsel
eener werkende kracht: Les eeuvres de Dieu, de la
nature, de fart, de werken Gods, der natuur, der
kunst. L'oeuvre de la création fut achevée en six
jours (fut un ouvrage de six jours), het werk der
schepping werd in zes dagen voltooid. L'oeuvre de
la rédemption, het werk der verlossing. Dieu protége les oeuvres du génie, God beschermt de gewrochten van 't genie. (In dezen zin somtijds, doch
alleen in dertigen stijl, mannelijk: Athalie (tragedie
de Racine) est )'oeuvre le plus parfait du génie
inspiré par la religion.) — (Prov.) A 1'oeuvre on
connait 1'ouvrier, het werk verraadt zijn' maker,
aan 't werk kent men den meester. La fin couronne )'oeuvre, z. FIN. — Loc. fain.) Voilb de vos
oeuvres ! daar hebt ge wat schoons verricht ! (van
iemand, die iets verkeerds gedaan, iets bedorven,
gebroken enz. heeft). i11 ne fait oeuvre de ses dix
doigts, z. DOIGT. Jamais un tel n'y fit oeuvre, dat
heeft deze of die (hoe knap hij wezen moge) nooit
kunnen evenaren. 11 est grand poète, Voltaire ny
fait oeuvre, lijf is een groot dichter, Voltaire haalt
er geen handwaler bij. Jamais it n'y fit oeuvre,
hij is daarin nooit een heksenmeester geweest. Jamais Gargantua n'y fit oeuvre, Gargantua (een
reusachtig held van Rabelais, ook een reus in 't
eten) was bij hem maar een peuzelaar: een veelvraat
als hij is er niet. 11 emploie toutes pièces en oeuvre,
hij laat geen middel onbeproefd, hij klopt aan alle
deuren aan. — [ Morale chrét.] L'oeuvre (le la chair
of decbair, het werk des vleesches, de vleeschelijke
gemeenschap van man en vrouw. — [ Prat.] Elle
est enceinte des oeuvres dun tel, zij is door dezen
of dien bezwangerd. - Werk n., arbeid m., gebruik n. Mettre en oeu re, in 't werk stellen, gebruiken, aanwenden, gebruik maken; bewerken, verweren, bearbeiden: Mettre du Bois, des pierres en oeuvre, hout, steengin veruwerken, bearbeiden. — Mettre
toutes sortes de remèdes. de moyens en oeuvre, allerlei geneesmiddelen in 't werk stellen of pebruiken,
alherlei middelen aanwenden, zijne toevluat tot allerlei middelen nemen. — Mettre un ouvrier en oeuvre,
een' werkman aan 't werk zetten, hem werk geven,
zich van hem bedienen. — Mettre b 1'oeuvre, aan 't
werk zetten, een werk of arbeid doen beginnen. Se
rnettre h 1'oeuvre, aan 't werk gaan, den arbeid
aanvangen, beginnen te werken. Etre b )'oeuvre, en
oeuvre, aan den arbeid of aan 't werk zijn, met
iets bézig zijn. Mettre la main is 1'oeuvre, de hand
.
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aan 't werk slaan, een werkzaam deel aan eene que les actions. — [Théol.] Off- Dieu, zich tegen
taak nemen. — Main d'oeuvre, z. dat woord. — God bezondigen, God vertoornen. — Kwetsen, hinMaitre des oeuvres, (weleer) opzigter over de met- deren, beschadigen; — aanstoot geven , ergeren:
sel- en timmerwerken. — Maitre des hautes oeu- Un son aigu offense l'oreille, een scherp, krijschend
vres, des basses oeuvres, z . MAITRE (blz. 1097, geluid kwetst het oor, doet het gehoor pijnlijk aan.
kol. 2, en lees daar niet lasses, maar basses). — — Ce coup lui a offensé le cerveau, deze slag
(Joail.] Kas, ringkas, invatting f.: L'oeuvre de heeft hem de hersenen gekwetst. Off- la vanité de
ce diamant est fort délicate, de kas, de invatting qn., iemands ijdelheid kwetsen, zeer doen. Oil la
van dien diamant is sierlijk bewerkt. Ce diamant chasteté, les oreilles chastes, la blenséance, de
est sorti, tombé de l'oeuvre, die diamant is uit kuischheid, de kuische ooren, de welvoegelijkheid
zijne kas geraakt, gevallen. Ce rubis est hors kwetsen, aanstoot geven. — (Prov.) I1 n'y a que
d'oeuvre, est Bien mis en oeuvre, die robijn is la vérité qui offense, alleen de waarheid kwetst:
niet gezet, is goed gezet. Mettre en oeuvre, zetten, de getoeligste verwijten zijn die, welke wen weet
edelgesleenten, paarlen in goud, zilver enz. vatten. verdiend te hebben. — S'OFFENSER, V. pr. Voor
Metteur en oeuvre, z . 11METTEUR . — [Mar.] Oeu- eene beleediging opnemen, zich belgen, zich vertoorvres vives, onderschip n., het onder water zijnde nen, kwaad worden, kwalijk nemen: 11 s'offense
gedeelte van een schip. Oeuvres mortes, bovenschip. de ce que vous dites, hij belgt zich over hetgeen
— Oeuvre de marée, al het werk, dat in eene gij zegt. — Elkander beleedigen: Ces orateurs s'ofhaven bj laag water verriat moet worden. --- feusent réciproquement. — Het part. passé is ook
Oeuvre d église, kerkinkomsten eener parochie. — adj.: Un ami offensé, een beleedigd vriend. L'amour
Kerkmeeslersbank f. — t Maitres de l'oeuvre, propre off-, de gekwetste eigenliefde. -- Ook subst.:
kerkmeesters. — [Jur.] Oeuvre nouvelle, elk feit, Je suis l'off-, i/c ben de beleedigde. -- Offensif,
dat als inbreuk op eens anders eigendom kan be- ive, adj. .Aanvallend, aanrandend, aantastend:
schouwd worden. A— Werk, voortbrengsel des Traité off- et défensif, aanvallend en verdédigend
verstands, boek n. in proza of poezij, met betrekking verbond n. Guerre of ive, aanvallende oorlog m.
tot zijn' schrijver. Oeuvres philosophiques, mora- — Armes off-ives, aanvallende wapenen n. pl.,
les, posihumes, inédites, wisgeerige, zedekundige, wapenen tot den aanval (vgl. DÉFENSIF). — Offennagelaten, onuilgegéven werken. Les oeuvres de sive, f. Aanval m., toestand m. of verhouding f.
Racine, d.e Voltaire, de Chateaubriand, de wer- van aanvaller: Prendre i'off-, aanvallenderwijs te
ken van .R., V., Ch. — Werk n., zedelijke of gods- werk gaan, aanvallen, aantasten. — Offensivedienstige handeling , verrigting of daad f. Les ment, adv. Aanvallenderwijs: Agir off-, op eene
oeuvres de charité, de miséricorde of Oeuvres aanvallende wijze te werk gaan.
Offert, e, adj. (en part. passé van offrir): Prépies, de werken der liefde, der barmhartigheid,
vrome werken n. pl., aalmoezen f. pl. Oeuvres sent, Service off-, aangeboden geschenk n., dienst f.
méritoires, surérogatoires of de surérogation, ver Sacrifice off-, opgedragen offerande f. — Somme
overtollige werken. Chacun sera jugé-dienstljk, off-e, geboden som f. — (Proc.) Marchandise off-c
selon ses oeuvres, ieder zal naar zijne werken ge- a le pied coupé, aangeboden waar is verdacht. —
oordeeld worden. Faire de bonnes oeuvres, goede Offerte f. o f Offertoire, m. [Liturg.] Gedeelte
werken doen. La foi sans les oeuvres est morte, der mis, tusschen 't Credo en Sanctus, waarbij de
hel geloof zonder de werken is dood. — [Tech.]
Oeuvres blanches, blanke, geslépene, snijdende metalen werktuigen of gereedschappen n. pl.
OEUVRE , m. Werk n., gezamenlijke platen eens
graveurs , gezamenlijke muzijkwerken van een'
componist.

Il a l'oeuvre d'Albert Durer, de Callot,

priester het brood en den wijn opheft en vertoont,

miso/fer n.; — ook: het gezang of gebed, dat deze

plegtigheid onmiddellijk vooraf gaat, offerzang m.,
offergebed, o f f e r t ó r i u m n. — O fferdoek m., waar
diakenen de offeranden der geloovigen in ont--inde

vangst namen.

Office , m. Maatschappelijke pligt; pligt m.,
tout l'oeuvre de Mozart, de Haydn, hij heeft de
prenten van Alb. II., van C., al de muzijkwerken schuldigheid f. Cicéron a fait on traite sur les
van M., van H. — [Métall.] Zilverhoudende lood- offices, Cicero heeft eene verhandeling over de
erts m. Plomb d'oeuvre, werklood n. Faire l'essai pligten geschreven. Loll- dun bon père, de pligt
de 1'oeuvre, het zilvergehalte van den looderts on- van een' goed' vader. — Dienst f., dienstbetoon n.:
derzoeken, het werklood essayéren. Ar gent de 1'oeu- C'est un grand off-, un off- d'ami que nous lui
vre, werkzilver n., het in den looderts vervatte rendrez , g2,á zult hem eene groote dienst , eene
vriendschapsdienst betoonen. Promettez -mof vos
zilver. — [Alchim.] Le grand oeuvre, de goud
steen der wijzen, z. pierre PUILO--makersunt,d bons off-s auprès de lui, beloof mij uwe hulp,
uwen bijstand bij hem. Rendre is qn. de mauvais
SOPHALE . — [Arch.] Hoofdgebouw n., algemeens
aanleg m. van een gebouw. Cot escalier est dans off-s, iemand ondienst, eene slechte dienst bewijzen.
— [Cath.] Dienst, kerkdienst, misbediening, kerbinnen
binnen
de
hoofdmuren,
l'oeuvre, die trap is
't gebouw aangebragt. La salle a trente mètres keljke ambstverrigting, de gansche door den priesdans l'oeuvre, de zaal is binnenwerks, in 't licht, ter bestuurde godsdienstoefening f. Assister a l'of ,
dertig meters lang. z. voorts op HORS en HORS- Entendre 1'off-, de godsdienst, de mis bijwonen of
D'OEUVRE . — Travailler sous-oeuvre, Reprendre hooren lezen. Il est allé à 10f -, hij is naar de
sous-oeuvre of en sous-oeuvre un bdtiment, un kerk, naar de dienst, naar de mis gegaan Livre
mur, nieuwe fondamenten onder een gebouw, on- doff-, gebeden -, getij -, misboek n. Olf des morts,
der een' mu ur aanbr engen. — (fig. et Jam.) Voyant zielmis, doodendienst f., voorgeschreven gebeden n.
que sa tragédie péchait par le plan, it la reprise pl. voor de afgestorvenen. L'off- de la Vierge, de
sous-oeuvre, daar hij zag, dal het plan van zijn dagelijksche Maria-dienst, in zevendeelige gebeden.
treurspel niet deugde, heeft hij 't omgewerkt, nog Le petit off-, de verkorte Maria- dienst. — Gedeelte n.
van 't brevier, dat ieder geestelijke dagelijks moet
eens onder handen genomen.
Oeuvrer, V. a. et n. Werken (travailler). bidden of zingen: I1 n'a pas encore dit, achevé
Oeuvrier, m., - ière, f., nu OUVRIER, TERE, son off-, hij heeft zijn brevier nog niet gebeden. —
Ambt n.,
euvriste, m. Verzamelaar van plaatwerker. Le saint off-, z. v. a. P QUISITION .
bediening f., post m., ambtsverrigting, dienstverOf%, m. [Bot.] Spaansche brem f.
vulling, dienst f. oir- claustral, civil, kloosterlijk,
-l- Offendre, v. a. Aanvallen beleedigen.
ofensant, e, adj. Beleedigená, aanstootelijk. burgerlijk ambt. La charge d'évéque, Celle de grand
Discours off-, beleedigend gesprek n. — Je ne lui vicaire sort (les off-s ecclésiastiques, het ambt eens
ai rien fait dolt-, ik heb hem niets beleedigend^ bisschops, dat van eenen vikaris, zijn geestelijke
gedaan. — Offense, f. Beleediging f., met woore ambten. Ii a acheté eet off-, hij heeft dit ambt gekocht. — 11 fait 1'off- de sécrétaire, hid verrigt
of daad aangedane hoon m. Faire une off- á qn.
iemand eerie beleediging aandoen. Pardonner un( de bediening van eenen geheimschrijver. -- (ig.)
Mon
estomac ne fait plus son off-, m'ne maag
vergeven.
—
[Morale
chrét
]
eene
beleediging
off-,
Schuld, zonde f.: Pardonnez-nous nosoft s, vergeet doet haar werk niet meer, is van hare streek:
ons onze schulden. Expier ses off-s, zijne zonder verteert slecht. — (Loc. prov.) Il a acheté un
off de trépas, hij heeft een' pas voor de eeuwiqboeten. — Offenser, v. a. Beleedigen, eene be
leediqing aandoen, krenken, aanranden: Ce nest held gekocht, hij is afgezeild. Ii n'a ni off- ni bepas à dessein que je vous ai offensé, ik heb u nies nifice, hij heeft geenerlei vast inkomen. -- D'OFFICE,
met opzet beleedigd. — Ook van zaken: Off- k loc. adv. Uit eigen beweging of aandrift; ambtsmémoire de qn., iemands nagedachtenis aanranden halve: Faire une chose doff-, iets uit eigen bewe— Ook zonder voorwerp: Les paroles ofiensent pl ll ! ging, vrijwillig doen. — Experts nommés doff-,
-
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door de overheid of den regter benoemde zaakkundigen. Rapport doff-, ambtsberigt n.
OFFICE, f. Linnen en zilver kamer in aanzienlijke
-

huizen; — spijskamer, voorraad- of proviand/ca
f.; vertrek n. bij de eetzaal, waar al het tot-kamer
de tafeldienst benoodigde voorhanden is en gereed
g emaakt wordt. — Kunst f. der tafelbediening, der
bereiding, schikking enz. van 't nageregt. — Gezamenlij ke keukenbedienden m. en f. pl.; al wat
tot de tafelbediening behoort.
Official , m. (weleer) Vicaris of geestelijke
plaatsvervanger van een' bisschop der katholijke kerk
in wereldlijke aangelégenheden, o f f ic i a a t m. —
Officialité, f. Ambt n. en waardigheid f. van
zulk een' bisschoppel^ken officiaal, o f j icialaat n.
-- Officiant, adj. et subst m. [Liturg.) Dienstdoend; dienstdoende priester m. OFFICIANTE ,
adj. et subst. f. Dienstdoende, met de weekdienst
belaste koornon.

a

—

Officiel, le, adj. Van ambtswege, ambts- of

pligtmatig, tot de dienst, den post of het ambt behoorend; al wat van hoogerhand geschiedt, uitgaat,
gewild of bevolen wordt; echt, geloofwaardig, boven twijfel verheven, o f f i c i eel. Cet article est
off-, dit artikel is van hooger hand, van de bevoegde autoriteit, is officieel. Rapport off-, ambtsberigt, dienstberigt, o/iciëel berigt, verslag n. Nou
-le, officiële, ontwijfelbare tijding f. — La-velof
partie ofd le du Moniteur, het ofciéle, van de regérinq uitgaande gedeelte des Moniteurs. — Officiellement, adv. Op officiële wijze, van ambtswege of op hoog gezag medegedeeld.
Officier, v. n. [Liturg.] De dienst doen, de
godsdienstoefening besturen, de mis bedienen, o ff i c i e r e n. — ((am.) Cet homme officie Bien, die
man is een gezonde eter en drinker.
Officier, m. Beambte, ambtenaar, dienstverrigtend persoon m.: Off-s de guerre, de justice, de
police, kr jgs-, geregts-, policie- beambten. Off- civil,
burgerlik ambtenaar. -- [Mil., Mar.] Bevelvoerend
krijgsman, inz. die den graad van luitenant of
een' hoogeren bekleedt, off i c ier in. Off- d'infancier bij 't voetvolk, bij de
terie, de cavalerie, officier
ruiterij. 01f- de (de la, dans la) garde nationale,
officier der nationale garde, schutter officier. Offde (dans la) marine, officier der (of bij de) marine , zee -officier. Off-s généraux , supérieurs ,
hoofd - officieren, staf-officieren. Off-s subalternes,
Sous-off-s , mindere officieren (luitenants, onder
adjudanten), onder - officieren. Off- de-luitenas
santé, officier van gezondheid. Oil- d'état major,
officier van den staf. Off-s mariniers, Off-s mariniers de l'équipage, scheepsonderofficieren, dekofficieren (schipper, bootsman, schieman en hunne
maats). Off-s mariniers de canonnage, artillerieonderofficieren (konstapels- majoor, konstapel en
zone maats). Off-s mariniers de pilotage, stuur
noodhulp en. Off-s de plume, schrijvers,-liedn
pennisten m. pl. Off-s non- mariniers, baantjes-gasten, ambachtslieden aan boord (baas smid, baas timmerman, baas zeilmaker enz. met hunne maats).
Off- de quart, officier van de wacht. Off- marchand,
koopvaardij-kapitein. — [Cuis.] Off-s, spijs-officier,
kok en hofmeester.
Offlcière, f. [H. eccl.] Kloosterzuster of non f.,
die eene of andere bediening heeft.
Officieusemuent, adv. Op gedienstige, koffielijke wijze, dienstwillig, dienstvaardig. — Officieux, ease, adj. Dienstvaardig, gedienstig, dienst
beleefd, wellevend hoffelijk, of--wilg,vard
f i c ida s. Il est très-off-, h ij is zeer gedienstig. —
Mensonge off-, gedienstige leugen, leugen om bestwil (waardoor iemand gediend en niemand benadeeld wordt) . z. ook DEFENSEUR . — Ook als subst.
(iron.) Faire 1'off , den gedienstigen man, den
oogendienaar spelen.
Officinal, e, adj. [Mid., Pharm.] in de apotheek vereischt en toebereid voorhanden; genees
heelend, officinaal. Médicaments offi--krachtig,
cinaux, in de apotheken gereed gemaakte, gereed gehou ene geneesmiddelen n. pl. (vgl NAGISTR AL). —
Substances médicamenteuses off-es, geneeskrachtige zelfstandigheden f. pl., die in de apotheek voorhanden moeten zijn. — Plante ofd e, geneeskrach
artsenplant f. — Officinalennent,-tigeplan,
adv. Naar apothekers wijze, volgens (Ie behandeling
in de apotheek. — Officine, f. Winkel van een'
apotheker of droogist, artsenij-, kruidenwinkel m.,
-
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apotheek f. —Werkplaats f., l a b o r a t ó r i u m n.
— (fig.) Studeervertrek n.
Offrande, f. Offer n., offergave, offerande f
Les otfr-s de l'ancienne lol, de offers van 't oude
Verbond. Table d'offr-, offertafel f. — [Cath.]
Offering, offerande f., plegtigheid bij de hoogmissen,
wanneer de naar 't volk gekeerde priester de offers
of geschenken der geloovigen ontvangt, die de paténe of 't kelkschoteltje komen kussen. Aller a
1'offr-, ten offer, ter offering gaan. Bassin aux offr-s,
offerbekken n. — (Loc. prov.) L'offr- est à dévotion,
of A 1'ofirande q ui a dévotion, het offer is vrijwillig, ieder offert wat hij wil. A chaque saint son

offr- of sa chandelle, Chaque saint veut son offrof sa chandelle , Z. CHANDELLE. z. Ook Cuaa . Quand
les curés ne voudront plus d'offrandes, te SintJutmis, nooit. — Bij uitbreiding: Gave, gift f.,
geschenk, offer n., al wat men uit achting, , eerbied,
enz. iemand aanbiedt. Le monarque agrea notre
offr-, de monarch nam onze gave welgevallig aan.
Olfrant, m. Bieder, aanbieder m. — [Prat.]
Au plus offr-, aan den meest of hoogstbiedende

z. (enchérisseur).
Ofire, f. Het bieden of aanbieden; aanbieding,

aangebodene zaak f., voorslag m., aanbod; bod n.
Faire, Recevoir une otfre, een aanbod, een' voorslag doen, aannemen. Offre de service, dienstaanbieding f. — Accepter, Refuser une olire, een aan
aannemen, afslaan. — [Corn.] Lettre d'offre,-bod
schriftelijk aanbod n. Faire la première offre a un
encan, het eerste bod bij eene veiling doen. C'est
ma dernière offre, dat is mijn laatste bod. — [Jur.]
Aanbod n., voorslag m. (ter voorkoming van eene
of andere regtshandeling): Ses offres ont été recues
en justice et déclaréesvalables, zijne aanbiedingen
zijn bij 't gerept aangenomen en voor geldig ver
[Econ. polit.] (absol.) Aanbod n., wed--klard.—
ijver m. der kooplieden, fabrikanten enz. om hunne
waren te plaatsen; hoeveelheid dier waren. L'offre

et la demande, het aanbod en de vraag.
% Offreur, m. Planbieder m.
Otfrir, v. a. Aanbieden, ter aanneming voor-

stellen, ten dienste stellen, opdragen; offeren; bieden: Offr- un present, een geschenk aanbieden. I1
ma offert son carrosse, hij heeft mij zijne koets
aangeboden. Je lui offris le choix de deux, ik bood
hem de keus van beiden aan. — (fig.) Je lui ai
offert mes amis, ik heb hem den invloed mijner
vrienden te zijnen behoeve aangeboden. Offr- le combat à qn., iemand uitdagen, den strijd aanbieden.
Offr- le choix des armes á soit ennemi, zijnen
vijand de keus der wapens laten. Je lui ai offert
mon épée, ik heb hem (de hulp van), mijn' degen
aangeboden. Offrir la main, le bras a une dame,
eener dame de hand, den arm aanbieden. I1 lui
a offert sa main, hij heeft haar zijne hand aangeboden, haar ten huwelijk gevraagd. — Offr- un

sacrifice, de 1'encens, des actions de graces b Dieu,

God een offer, wierook, dankzeggingen opdragen,
ten offer brengen. — (absol.) Olin- à 1'offrande, zin
offer opdragen, ten offer gaan (vgl OFFRANDE) . —
.

(fig.) Offr- à Dieu ses douleurs, ses persécutions,

om Gods wil smarten, vervolgingen verdragen. Il offre trois mille florins de vette maison, hij
biedt drie duizend gulden voor dit huis. — Aan
voor oogen stellen, aan den geest-biedn,vrto
voorstellen: Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage
interdit, zult gij mij niets anders dan een o}?tsteld
gelaat vertoonen. Ce pays offre à la vue de riants
paysages, dit land biedt het oog bekoorlijke landschappen aan. — S 'OFFRIR , v. pr. Zich aanbieden,
zich voorstellen; zich voordoen of opdoen, zich
vertoonen. Je m'offre prisonnier en sa place, ik
bied mij als gevangene in zijne plaats aan. Le
Christ s'est offert pour nous à son Père, Christus
heeft zich voor ons bij zijnen Vader als offer cebragt. — Quel triste objet s'otire it ma vue! welk
treurig voorwerp doet zich voor mijne oogen op!
— Ook als v. imp.: 11 s'offre une belle occasion,

er doet zich eene schoone gelegenheid op.
Offusquer, v. a. Beletten te zien of gezien te
worden; verduisteren, verdonkeren, het licht bene
verblinden. Les nuées offusquent le soleil,-men;
de wolken verduisteren de zon. Ce bhtiment ofï'usque la vue, dit gebouw ontneemt het licht, maakt
het hier donker. Le soleil rn'offueque les vieux, de
zon verblindt mij de oogen. — (fig.) Verwarren,
bedwelmen, benévelen: Les vapeurs du vin offus-

OGIVAL

-

OISLAU .

1265

quent le cerveau, de wjjndampen bedwelmen, be- ieder heeft zijn gebrek. -- (Prop.) Qui a plumé
nevelen de hersenen. La partialité offusque la rai- foie du roi, cent ans après it étn- rend la plume,
son, de partijdigheid verwart de rede, laat geen met de grooten is 't slecht kersen eten.
vrej, helder oordeel toe. — Hinderen, mishagen,
Oigneinent, m. Het zalven; zalving f.
ergeren; kwetsen. Cet homme 1'offusquait, die man
ignon, in. (spelling der . 4cad)nie e. a. (pr.
ergerde hem, stond hem in den weg, verwekte zijne o-nion), Ognon (spelling der botanisten) [Bot.]
ijverzucht. Il s'offus q ue de tout, Tout I'offusque, Ui, uije, ajuin m., plant van 't lookgeslacht. Soupe
h# ergert zich aan alles, alles maakt hem ijverzuch- a l'oign-, uyensoep f. — Bol, bloembol, wortelknol m.
tig. 11 n'offusquait la vanité de personne, hij van vele planten: Un oign- de tulipe, de lis, de
kwetste nieznands ijdelheid. -- Het part. passé jacinthe, een tulpen-, lelie-, hyacintenbol. — Oígnkomt ook als adj. voor: Le soleil offusqué par les marin, zeeajuinbol. Oign- de loup, soort van kaunuées, de door de wolken onzigtbare zon f. Des yeux woerde f. Oign- musque, sauvage, twee soorten
off-s par le soleil, door't zonlicht verblinde oogen n. van muskaat-hiacinten (muscari). — (Loc. prov.)
pl. — Cerveau off-, benivelde, verwarde hersenen f. I1 croït a la facon des oign-s, hij groeit als de
pl. -- II se sent off-, hij voelt zich in de schaduw uijen: alleen in de dikte. Il est vêtu comme un
gesteld, overtroffen. Sa gloire fut un peu off-e par oign-, hij zit magtig dik in de kleêren. Se mettre
eet évènement, zijn roem werd door die gebeur- en rang d'oign-, zich op ééne lijn scharen, naast
elkander plaatsen; — zich onder groot gezelschap
tenis eenigzins verminderd, bezwalkt.
Ogival, e, adj. [Arch.] Kruis- of spitsboog- mengen, waar men eigenlijk niet thuis hoort. II
vormig. Architecture og- e , spitsbogenstsjl, ojief- y a de l'oign-, Cela sent 1'oign-, daar steekt wat
stijl m. — Ogive, f. Kruisboog, spitsboog n. aan achter, die zaak is verdacht, er is een luchtje aan.
gothische gewelven, o j ie f n. — Ojief, een lijst- I1 regrette les oign-s d'Égypte, hij reikhalst naar
id, dat in zijn profiel eene uit twee bogen zamen- de Egyptische vleeschpotten: h ij wenscht de vorige,
gestelde kromme lijn voorstelt, waarvan de eene bétere tijden terug. — (pop.) Ft done I'oign-, vous
hol en de andere bol voorkomt — OGIF , IVE, adj., sentez la ciboule, weg, gij hebt uijen gegeten. —
liever OGIVAL. — Ogivette, f. (verkwl. van ogive) (Prov.), z . CIBOULE . — [H. n.] Groote soort van
Spitsboogje n.
(KADE, enz. schelpslak f. — [Méd.] Pijnlijke eeltknobbel m. onOgnon, Ognonade, etc , z. OIGNON, OIGNO - der den grooten teen. — [Vétér.] Eeltgezwel n.
Ogoesse, f. [Blas.] Zwarte koek m. of schij f f. aan den voetzool des paards. — Oignornade, f.
Ogotone, m. [11. n.j Zandhaas m. van Mon- (pr. o-nion—, zoo ook de volgenden) 1 Cuts.] Spijs f.
of geregt n. met veel uijen bereid. — Oignonet, m.
golië en China [lepus davuricus] .
Ogre, m. Ingebeeld monster of gedrogt, schrik- Soort van ronde, uivormige zomerpeer f. — Oibeeld n. , weerwolf, kindervreter, menscheneter, gnonette, f.(verklw. van oignon) Uitje,, ajuintje n.
wildeman, bullebak m. -- (Loc. fam.) 11 mange — Oignonnière, f. Uijenbed n., uijenakker m.,
comme un ogre, hi eet als een wolf. — Vraatzucht f. uijenveld n.
Oil (I.anguue d') , [Litt.J Naam der taal,
-- Ogrerie, f. Weêrwol fspreukje n. — Ogresse, f. Kindervreetster, menscheneetster f. — Ogri 1- die in de middeleeuwen in Frankrijk ten noorden
lon, m., -ne, f. Kind van zulk een wezen, weer- van de Loire werd gesproken, een mengsel van
latijn, celtisch en frankisch (vgl. on).
wolfskind n.
Oilie, Oil, Ouille, f. [Cuts.], gebruikelijker
Ogygique, add . Overoud, eerwaardig door
hooge oudheid, o g y'g is c h (naar Ogy'ges, den OLLA PODRIDA.
Oindre, v. a. Zalven, oliën, met eene vettige
oudsten fabelachtigen beheerscher van Attika, onder wiens regering de ogy'gische vloed geheel At- stof of met olie bestrijken: Oindre le papier, le
Bois, het papier, het hout oliën, met olie laten
tika moet verwoest hebben) .
Oh ! interj. (om bewondering, verrassing, onge- doortrekken. Oindre son corps, zijn ligchaam zal
inwrijven. — (inz. ge--ven,mt oflis
duld, verlangen, verzoek, klagt, enz. uit te drukken)
0! Oho! Ei, ei! Och! Ach! -- Olie! interj. (om bézigd van de zalving der oude israëlitische koninte roepen) Hei! Hei daar! — Oho ! interj. (om gen, en van die b ij de katholke sacramenten):
Samuël oignit Saul pour etre roi d'Israël, Samuel
verwondering uit te drukken) Wel hé!
zalfde Saul tot koning van Israël. Oindre un maO eeptoine, m. [H. n.] Schildkever m.
Oie, f. [H. n.] Gans f. Oie domestique, sauvage, lade avec les saintes huiles, eenen zieke niet hei
olie zalven, hem het laatste oliesel toedienen.-lige
tamme, wilde gans: Oie des nloissons, kleine sneeuw gans of zaadgans. Oie de neige, des Esquimaux, On oignit les athlètes pour la tutte, de kampvechOie
nonters
werden
vóór de worsteling met olie bestreken.
of
hagelhans.
Oie hyperborée, sneeuwnette, z. CRAVAN . Oie de Bassan, de Brente. — (Prov.) Oignez vilain, it vous poindra; poignez
vilain i1 vous oindra, wie een slecht mensch goed
d'Écosse, z. V. a. BERNACHE, BERNACLE. Ole
cravate, canadasche gans. Oie cygnoïde, zwanen- doet, wordt met ondank beloont (krijgt stank voor
gans, chinésche, guinésche gans. Oie du Nord, à dank), maar wie hem naar verdienste behandelt
duvet, noordsche gans, eder- of donsgans. Oie ar- (hard tegen hem is), dien is hij onderworpen. —
mée, spoorgans. -- Oie de solan, z. v. a. BOUBIE, S'OINDRE , v. pr. Zich zalven, zich insmeren.
Oing, m. Gesmolten varkensreuzel m. en n.
Fog. Oie de la mère Carey, z_ v. a . ALBATROS.
Oie d'Amérique, z. V. a . TOUCAN . Oie de la mer, Vieux oing, wagensmeer n.
Oïnographie, Oïnomancie, Oïnoinètre,
duikergans (harle). -- Tirer 1'oie, de gans den
kop aftrekken (een barbaarsch volksvermaak). — etc. , z. tENo) —.
kinOint, e, adj. (en part. passé van oindre) Roi,
ganzenbord
(bekend
n.
ganzenspel,
Jeu de foie,
der-dobbelspel. — (fam.) C'est une oie, 't is een Prêtre oint, gezalfde koning, priester. — Ook als
gansje, een onnoozel schepsel. Être bête comme subst. (inz. van Christus): L'oint du Seigneur,
une oie, zoo dom als eene gans zijn. Conte de ma de gezalfde des Heeren. Gardez-vous de toucher
Mère 1'Oie, z. CONTE . — Merde dote, Couleur à mes oints, wacht u, mijne gezalfden aan te ramerde d'oie, z . MERDE . -- Patte dote, kruispunt ken. — -^- Ointure, f., nu ONGUENT.
Oisamite, f. [Minér.] Paramidale titaniumvan verscheidene wegen of lanen. -- Ook: Ooghoek-rimpels m. pl. — [Cuts.] Petite oie , ganzenaf erts m. (octaédrite).
Olseau , m. [H. n.j Vogel m. Offs- male,
val m., ganzepeper f., al wat men van eene gans
bij 't opmaken wegsnijdt: pooten, vlerken, hals, femelle, mannetjes-, wijfjes-vogel, mannetje, wijflever enz. (abattis). -- (fig.) (in Molière's tijd) je n. Offs- de proie, de mer, de passage, de leure,
Stoffering f. van hoeden, van verschillende kleeding- de ramage, de volière, roof-, zee-, trek-, lok-,
stukken; — eerste beginselen van den beschaafden zang-, vlugtvogel. Ois- aquatique, nocturne, doomgang; — kleine vrouwelijke gunstbewijzen n. pl. mestique, privé, dressé, water-, nacht-, huis-,
La petite oie dun livre, de bijzaken van een boek tamme-, afgerigte vogel. Ois-x de basse -cour,
(voorberigt, opdragt, bladwijzer, enz.) . (Al deze fig. pluimvee n., hoenders n. pl., huisgevogelte n. Ois-x
beteekenissen zijn verouderd.) — [Ast.r.] Gans f. nobles, ignobles, hoog-, laagvliegers m. pl. — (Loc.
noordelijk sterrebeeld n., tusschen de Lier en den fig., et prov.) Lois- n'y est plus, Lois- s'est enArend. — [Mar.,] , Z MOUILLER . -- (Loc. prov.) vole, de vogel is gevlogen, het nest is leêg. Ce nest
Envoyer qn. paitre les oies, iemand naar den pas viande pour vos offs-x, dat is geen kost voor
drommel dagen, wegzenden. Si tous les fous por- uwen mond, (pop.) geen spek voor uwen bek: dat
taient des bonnets blancs, nous ressemblerions a is voor u te duur, te hoog, te geleerd, enz. On ne
un troupeau dotes, als alle gekken witte kappen prend pas les vieux offs-x is la pipee, eene oude rot
droegen, zouden wij naar een' troep ganzen gelijken: loopt niet ligt in de val. 11 est léger comme 1'ois.
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de Saint-Luc, hij is zoo vlug als een os. Voilà
une grande cage pour un petit ois-, dat huis is
te groot, te prachtig voor zulk een' gering, onbeduidend man. ti (dénigr.) Ne voilà-t-il pas un
bel ois- ! een schoone vogel! wat hooge borst zet
dat mensch! --- Met oiseau vormt men den volksnaam van eene groote menigte vogels, b. v. Oisabeille, Ois- bourdon of bourdonnant, Ois- murmure, vliegenvogel, kolibri m. Ois- d'Afrique, Oispeint, z. v. a. PINTADE. Ois- anonyme, soort van
tangara of prachtmees, ook: een negendooder (piegrièche). Ois- arctique of du hord, roofmeeuw f.
(chasse-merde) Ois- béni, z. v. a. TROGLODYTE.
Ois- de boeuf, reiger m. van Madagaskar. Ois- de
Bohème, z. JASEUR. Ois- à bonnet noir, z. v. a.
MÉSANGE nonnette. Ois- Boucher, z. v. a. PIEGRIÈCHE. Ois- branie, indische wouw m. Ois- beun,
braziliaansche pimpelmees f. Ois-x de cadavre, lijkvogels. nachtvogels. Ois- de Calicut, z. v. v. DINDON, DINDE. Ois- -canne, z. v. a. OLIVE. Ois- céleste, de groote arend m. Ois- de cerises, z. v. a.
LORIOT. Ois- -chameau, z. v. a. AUTRUCHE. Oisde cimetière, z. v. a. GRIMPEREAU. Ois- COChon,
nachtreiger m. (liihoreau) van Paraguay. — Oisa collier, Ois- de Notre-Dame, z. v. a. MARTINPEGHEUR. Ois- de combat, z. COMBATTANT. Oisde Curacao, hokko van Guiana (z. HOCCO). Ois- de
dégout, z. v. a. DRONTE. Ois- du lestin, z. v. a.
CALAO. Ois- du diable, de Diomède, twee soorten
van stormvogels (pétrel). Ois- diablotin, z. v. a.
GOëLAND. Ois-x de Dieu, paradijsvogels. Ois- lu nette, z. V. a. GRIVE. Ois- epinard, zevenkleurige
prachtmees f. (tangara). Ois- d'été, groenlandsche
duiker m. Ois- fétiche, z. v. a. BUTOR. Ois- de
feu, z. v. a. BALTIMORE. Ois- iou, graauwspecht m.
van Jamaika. Ois- des glaces, des netges, sneeuw ortolaan ni. Ois- goitreux, z. v. a. PELICAN. Oisde guerre, Z. V. a. FREGATE. Ois- huppé, kuifkoekoek m. (touraco) . Ois- des Indes, papegaai
(perroquet). Ois- de Libye, kraanvogel (grue).
Ois- de mai, ring- or kalander - leeuwerik. Oismarbré, z. v. a. NAPAL. Ois- à miroir, z. v. a.
GORGE- BLEUE. Ois- mon père, kale kerkkraai f.
Ois- de montagne, z. v. a. HOCCO. Ois- moqueur, of
enkel Moqueur, z. onder M0QUEUR. Ois- de mort of
de la mort, Ois- sinistre, sorcier, z. v. a. EFFRAIE.
Ois- de meurtre, z. v. a. LITORNE. Ois- pècheur,
z. v. a. BALBUZARD. Ois- de pluie, regenvogel (picvert, engoulevent). Ois- pourpre, z. v. a. POULE
SULTANE. Ois- prédicateur, z. V. a. TOUCAN. Oisde quaker, grjsbruine albatros m. Ois- rieur,
lachvogel, soort van koekoek. Ois- du rol, z. v. a.
TYRAN. Ois- rouge d'été, scharlakenroode prachtmees f. Ois- rouge de Surinam, z. v. a. COTINGA
ouette. Ois- royal, z. v. a. MANICODE. Ois- de
Saint-Martin, z. JEAN-LE-BLANC (er staat abusiv.
JEAN DE BLANC). Ois- de sauce, salievogel, riet
de tempête, de Saint--bastrdnchegl.Oi
Pierre, stormvogel (pétrel). Ois- à tête rouge,
z. v. a. SIZERIN. Ois- -tout-bec, z. v. a. TOUCAN.
Ois- du tropique, z. v. a. PAILLE-EN-CUL. Ois- de
Turquie, z. v. a. CASSE-NOIX. — (poét.) L'ois- de
Cythére, de Vénus, de duif f. L'ois- de Junon, de
paauw m. L'ois- de Jupiter, de arend m. L'ois- de
Minerve, de uil In. — L'ois- de Médie, de paauw m.
L'ois- de Numidie, de kalkoen. L'ois- de Palamède, de Scythie, de kraanvogel. L'ois- de Pénélope, z. v. a. MILLOUIN. — [Faucj Ois-, valk in.
Ois- de bonne affaire, wel afgerigte, gehoorzame
valk. z. ALLONGE, ATTREIIPÉ, BRANCHIER, DEPI-

snavel), het kleinste en tevens prachtigst gekleurde
vogeltje, waarvan men wel honderd soorten kent.
Oiseler, v. n. Jagt op kleine vogels maken,
vogelvangen (met netten, strikken, ljmroeden, enz.).
— OISELER, v. a. Een' valk tot de jagt afrigten. --f Oiselet, m. (verklw. van oiseau) Vogeltje n.
-- Oiseleur, m. Vogeivanger m. — (weleer)
Liefhebber van de valkenjagt. — [Hist.] Henri
1'ois-, Hendrik de Vogelaar. — Ook als adj.:
Serpent ois-, vogelslang f. (die op vogels jagt maakt).
Marchand ois-, vogelkoopman. — Vents ois-s,
zachte windjes n. p1., die jaarl ij ks tegen de lentenacht- evening waaien. -- Oiselier, m. Vogelkooper in. — Oiselierie, f. Kunst f. van vogels
te vangen en op te kweekera; — vogelhandel m. —
Plaats f., waar vogels opgekweekt worden.
Oiseasement, adv. O1) trage, onbeduidende,
ijdele wijze. — Oiseux, ease, adj. Ledig, nietsbeduidend, onnut, ijdel: Personne oiseuse, ledig, niets
persoon. Gans oiseux, lediggangers m. pl. —-doen
(doorgaans van zaken gebézigd): Des paroles oiseuses, zinlédige, nietsbeduidende woorden. On ren-
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toutes les paroles oiseuses, men

zal van al zijne
zijne ijdele woorden rekenschap moeten
geven. Mener une vie oiseuse, zijn leven met nietsbeduidende, onnutte bézigheden doorbrengen. Une
question oiseuse, eene beuzelachtige, nietsbeduidende
vraag. — Ook als subst. L'ambitieux et l'oiseux,
de eerzuchtige en de onbedrjvige.
Oisif, ive, adj. Ledig, nietsdoend, werkeloos,
zonder bezigheid. Il nest jamais ois-, h ij is nooit
ledig, is alt ij d met iets bézig. — Mener une vie
oisive, een werkeloos leven leiden of voeren. Laiseer son argent oisif, zijn geld renteloos, zonder
voordeel laten liggen. _- (poét.) Une épée oisi k e,
een rustende degen (krygsman). Des terras oisives,
onbebouwde, braakliggende landen n. pl. — On est

oisif, quand on ne fait actuellement rien, on est
oiseux, quand on est habituellement dans 1'oisiveté. — Ook als subst.: Tout ennuie les oisifs,
alles verveelt den bedr veloozen, den nietsdoeners.
Olsillon, ni. (verklw. van oiseau) Vogeltje n.,
jonge vogel in.
Oisivement, adv. Op lédige, nietsdoende wijze,
in ledigheid. — Oisiveté, f. Ledigheid, werkeloosheid f. I1 demeure dans 1'ois-, hij blijft werkeloos. Lois- est in mère de tous les vices, de
ledigheid is de moeder van alle ondeugden. — Vivre
dans une honnête ois-, eene verdiende rust genieten, Beene zaken meer om handen hebben.
Olson, m. (verklw. van olE). Gansje n., jonge
gans f. — ( fig ) Stompzinnig mensch, zwakhoofd;
botterik, zotskap, onnoozele, eenvoudige m. Oisbridé, z. BRIDE.
Loc. prov.) I1 est bon a gander les ois-s en mue, hij is nergens toe te gebruiken. Les ois-s ménent paitre les oies, het ei wil
wijzer zijn dan de hen. z. ook CYGNE. — [Agrie.]
Twee of meer zwaden haver, die men op 't veld
laat liggen, totdat men tijd heeft ze zamen te binden. Oisonnerle, f. (fam.) Onnoozelheid,
simpelheid f.
Okygraphe, Okygraphie, z. v. a. TACHY—

— (

GRAPHE, TACHYGRAPHIE.

Olncinées, f. pl. [Bot.] Stinkhoutgewassen n. pl.
Olanwpi, m. [Pharm.] Olampi -hars of -gom f.,
een wit- geelachtig, doorzigtig hars uit Amerika.
Otanine, f. [Chim.] Een der bestanddeelen der
dierlijke olie van Dippel, o 1 a n i n e f. (vgl. oDI-

adj. Met olanine tot basis:
Sels of-s, olanine- zouten n. pl.
TEUX , ÉCHAPPE , ESSOR , GOUT, HAGARD, MAIN,
Olax, m. [Bot.] Stinkhout [lignum feetidum],
MAIS. — Manteau, Montée, Parement de 1'ois-, z. papegaaihout n., een boom in Oost-Indië (ook fis
MANTEAU, MONTEE, PkREMENT, — [ Astr.] Ois- de
-silernabá
salade geheeten).
paradis, Paradijsvogel m., sterrebeeld bij de zuidOtéa, m. [Minér.] Soort van jaspis, ó 1 e a m.
pool. — (fig.) Pluimen des paradijsvogels, als vrouOléa gineuix, eetse, adj. Olieachtig; oliehouwentooi. -- [Jeu] Tirer l'ois-, naar den vogel dend: Gout of-, olieachtige smaak m. Fruits of-,
schieten. — [Mac.] Draagkalkbak m. — it VOL oliehoudende, olierijke vruchten, olievruchten f. pl.
D'OISEAU, loc. adï5. In regte l ij n, hemelsbreed. De
Graine of-euse, olierjk zaad, oliezaad n. — OléParis it Rouen it n'y a que vingt lieues is vol anaire, adj. [Chim.] Een' oliereuk van zich
d'ois-, Parijs ligt hemelsbreed van Bonen niet meer gevend.
dan 20 uren. — Ook wel gebruikt voor: it VUE
Oléandre, f. [Bot.] Rozelaurier (laurier-rose),
D'OISEAU, loc. adv. Van boven of uit de lucht ge- een boomachtige struik met vergiftige eigenschap zien, in vogel perspectief. Il a dessiné vette vitte pen in de zuidel ij ke landen, o f d n d e r m.
à vue d'ois-, hij heeft deze stad in vogel -perspecOléastelie, f. [Bot ] Wilde olij fbeom, oléaslief geteekend (gelijk een boven haar op de wie- ter m.
ken hangende vogel haar ziet).
Oléate, m. [Chim.] Oliezuur zout n. 01- de
Oiseau- mouche, m. Vliegenvogel, honigzui- potasse, oliezure potasch f.
ger (met regten snavel), kolibri m. (met krommen
Olécrananthroeace, f. [Med.] Ontsteking f.
NINE). — Olanique,

--

OLECRANE
der gewrichtsvlakte van den elleboog. — Olécráne, m. [Anat.] Haakvormig uitsteeksel n. van
de elleboogspijp, elleboogsknokkel m. — OléerAnien, ne, adj. Tot den elleboogsknokkel behoorend.
Oléfiant, e, Oléifiant, e, adj. [Chico.]
Oliegevend. Gaz ol-, gas n., dat uit één atoom
Koolstof en één atoom waterstof bestaat. — Oléide, adj. Olieachtig, naar olie gelijkend. — Oléides, f. pl. Met olie zamengestelde ligchamen. —
Oléifère, adj. [Bot.] Oliehoudend, olievoortbrengend: Plante of-. — Oléifolié, e, adj. [Bot.]
Met olijfbladeren. — Oléigène, Oiéogène, ads.
Eene olieachtige vloeistof voortbrengend. — dis
subst. m. Grondstof f. der olie, olievormend gas,
hoolwaterstofgas n. ; Oléile, f. [Chim.] Olie I.
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erye, f. [Méd.] Beperkte a fscheiding f. van tranen.
-- Oligohérnie, I. [Méd.] Bloedgebrek n., o 1 igoh ce míe, oli,gwmíe f. -- Oligohidrie, f.
[Méd.] Zweetgebrek n., o l i g o h. i d r í e, o l i g idrie f. — Oligomanie, I. [Méd.] Geestverwarring f., die zich tot enkele denkbeelden bepaalt.
— Oligoméré, e, adj. Uit weinige deelen bestaand. — Oligopharmacie, f. Vereenvoudigde

apothekerskunst f. — Oligophylle, adj. [Bot.]
Weinig bladeren hebbend, arm aan bladeren. —
Oligopionie, f. [Méd.] Weinige, geringe atscheiding f. van vet. --- Oligopode, m. [H. n.],
z. v. a. E VENTAIL . — Oligopore, adj. [H. n.]

Met zeer weinig poriën. — Oligoposie, f. [Méd.
Dorstvermindering f. — Oligopsychie, f. [Méd.1
Verstandszwakte, armoede f. van geest. — 011gosialie, f. Geringe, verminderde afscheiding
pl. Olij faardige gewassen n. pl. - Oléique, adj. van 't speeksel. — Oligosperine, adj. [Bot.]
[Chim.]: Acide of-, oliezuur, oleïne-zuur n.
Slechts weinig zaden bevattend. — OligosperOléocérolé, m. [Pharm.] , z. v. a CÉRAT. — mie, f. [Méd.] Verminderde zaadafscheiding f. —
Oléol, m. {Pharm.] Natuurlijke vaste olie f. — Oligostémone, adj. [Bot.] Met zeer weinig
^léolat, m., Oléule, f. [Pharm.] Plantenolie f. meeldraden. — Oligotrique, adj. [Bot.] Met
— Oleolaté, m. [Pharm.] Uit plantenolien za- zeer weinig haren. -- Oligotrophie, f. [Méd.]
mengestelde artsenij f. -- Oleolé, m. [Pbarm.1 Slechte ligchaamsvoed ing f.; gebrek n. aan eetlust;
Door a fgieting of of/coking verkrégene medicinále het vasten. — Oligorirésie, f. [Méd ] Spaarzame
olie f. -- Oléolique, adj. [Pharm.] : Médicament of verminderde pisontlastsng, o 1 i g u r e s i e f.
Olim, adv. (latin) (pr. o-lime) Eertijds, oudol - , of als subst. OLEOLITE, m. Artsenij f. met olie
als bindmiddel. — Oléone, f. [Chico.] Vloeibare tijds — OLIM , M. pl. (of als adj. invar. Les régisstof f., uit de overhaling van een mengsel van tres olim). De oude registers of protokollen n. pl.
kalk en oliezuur verkregen. — Oléorieinate, f. van 't parijsche parlement sedert 1313.
[Chim.] Ricinusoliezuur zout n. — OléorieiOlinde, f. Fijne degenkling f. (uit de brazinique, adj. [Chim.] : Acide ol-, ricinusoliezuur n. liaansche stad Olinda). — t Olinder, v. n. (fam.)
Van leêr trekken. — -[- Olindeur, m. (fam.)
-- Oléo-saccharum, m., z. ELÉOSACCHARTIM.
Oléracé, e, adj. [Bot.) Moeskruidachtig, als Vanleêrtrekker, vechtersbaas, twistzoeker m. (bret(merhout n.
moeskruid gebruilr . — Oleracees, f. pl. [Bot.] teur).
Moeskruiden, keulcengewassen n. pl.
Olio, m. [Bot.] Soort van braziliaansch timOlivacé, e, adj. Olijfkleurig. — Olivaire,
Oléries, f. p1. [Liturg.] Beurtzangen m. pl.
van den advent (ook ol- de Noël geheeten) . — adj. [Bot.] Olij fachtig, olijfvormig. — [Anat.]
[Ant.] Feesten n. pl. van Minerva, te Olera in Eminence ol-, oljfvormiq uitsteeksel n. van 't ver
merg. — Olivaison, f. Oogsttijd der olij--lengd
Kreta, o l e r i ë n f. pl.
Olfaetif, ive, add. [Anat.] Den reuk of reuk- ven, olijvenoogst in. — Olivarez, m. [H. n.]
zin betreffend, daartoe behoorend: Nerf olfactif, Amerikaansch sijsje n . met olij f kleurigen rug. —
reukzenuw f. — Olfaction, I. [Didact.] Gewaar- Olivdtre, adj. Olijf kleurig, olijfgroen, groengeel.
wording f. des reuks, het ruiken, de reukzin m. -- Olive, I. [Bot.] Olijf f. _Huile dol-, oljfolie f.
-- Olfactoire, adj. [Didact.] Reukverspreidend; — (poét.) Olijfboom, olijftak m. Lol- est le symbole de la paix, de olijfboom, olijftak -is 't zinneook z. v. a. OLFACTIF.
beeld des vredes. Joindre lol- aux lauriers, den
Oliban, m. Wierook m. (encens).
olijftak met de lauweren paren, na de bevochten
Olibrins, m. (pr. --ure) Ingebeelde zot, waan
aanmatigend mensch, pochhans m. (naar-wijze, overwinning den vrede sluiten of aanbieden. — En
een' romeinsch senator vn dien naam, die in (t72 ol-, olijfvormig. -- [Arch.] Olijfvormig sieraad n.
— [Joail.] O1-s, old fvormige paarlen f. pl. —
tot keizer van 't Westen werd uitgercepen).
[ [1. n.1 Ol fvormige schaal van sommige weekOlifant, m. [Chev.] Blaashorentje n. der riddieren, olij fschelp f., dadel m. — OLIVE, M. [H. n.]
ders en paladijns.
Oligacanthe, adj. [Bot.] Met weinig stekels Olijfkleurige geelvink m. van Sint-Domingo. —
of doornen. — Oliganthe, adj. [Bot.] Weinig OLIVE , adj. Oljfkleuriq. Couleur of-, olij fkleur f. -bloemen dragend. — Oliganthère, adj. [Bot.] Ook als subst.: Procédé pour obtenirles ol-s, han
om de olij (kleuren te verkr ;ren. — Oli--delwjz
Met weinig meeldraden, of met minder meeldravénïte, f. [Minér.] Olijferts, olijfgroene koper
den dan bloembladeren.
koper, arsenikzuur koper n. , o 1 i v e--ertsin,ofj
Oli g archic, f. [Polit.] Regéring van weinigen,
committé-regéring, o l i g a r c h i e I. -- Oligar- n i e t m. — Olivet, in. [ H. n.] Olijfkleurige
chique, adj. Zulk eene regéring betreffend, die prachtmees f. — [Bot.] Wilde of j fboom m. —
aanhangend of daarvoor gestemd. in de magt van Oljvenplantsoen n., olij f boomentuin m. --- Oliweinigen, o 1 i g á r c h is c h. — Oligarchique- vète, f. [Bot.] Radijsplant f., uit welker zaad men
nient, adv. Volgens 't oligarchisch stelsel. — olie perst. — Olivetier, m. [H. n.] Het weekOligarque, m. Aanhanger in der oligarchie; dier, dat de olijfschelp bewoont. — Olivette, f.
lid n. del° regering in eene oligarchie, o 1 i g a r c h. Oljvenplantsoen n. (olivet). -- [H. n.] Chinésche
Oligiste, m. [Minér.] (woord van Hauy) Gruis- wielewaal in — [Joail.] 01-s, oliefvormige of langerts m., soort van zeer homogénen ijzererts, dien werpige koralen, glaspaarlen enz., o 1 i v é t t e n f.
men, om hem smeedbaar te maken, schier enkel pl. — 01-s, proveneaalsche dansen m. pl. na den
van zijne zuurstof behoeft te berooven. -- Ook als oljfoogst. Z. ook OLIVETE. — Olivier, M. Oljf
boom in. — Ol- bàtard of des Barbares, z. v. a.
adj.: Far o1-, o 1 i (1 í s t i s c h ijzer, glanssteen in.
Oligoblennie, I. [Nléd.] Gebrekkige of vermin- DAPHNOT . 01- sauvage of de Bohème, wilde oljfderde slijmafsc,teiding f. -- Oligocarpe, adj. boom. Ol- de marais, soort van xysSk. 01- nain,
[Bot.] Weinig zaadkorrels dragend. -- Oligo- z. v. a. CAMELÉE. 01 - nègre, z. V. a. CA MITIER. —
cholie, I. [Méd.] Verminderde galafscheiding. — [Hist., Géogr.] Montane des of-s, oljfberg m. -Oliviforme, adj. Olijfvormig. — Olivile, f.
Oligochrone, adj. [Didact.] Weinig tijds du
rend, kortstondig, vlugtig. — Oligochrononie - [Chum.] Bijzondere stof, door Pelletier in de gore
tre, m. [Phys.] Werktuig om zeer kleine ,tijd- des olijfbooms ontdekt, o li v i 1 f. — Olivine, f.
deeltjes te bepalen of te meten, o l i g o e h r o n 0- [Chim.] Olijfstof, door uitkoking der olij fboommeter m. — Oligochyle, Olirochy me, adj. bladeren met zuurhoudend water verkregen, o li[Méd.] Weinig spijsvocht a fgevenT slecht voedend, v i n e I. -- [Minér .1 Bazaltisch en vulkanisch
krachteloos. — Oligochylie, Oligochymie, f. chrysolilh m., eene steensoort.
011aire, adj. [Bot.] Potvormig. -- [Miner.]
[Méd.] Verminderde vochtbereiding f. — Oli goco p rie, f. [Méd.] Verminderde ontlasting van Pierres oll-s, potsteenen m. pl., zachte op 't gedrekstoffen. — Oligoeratie, f.. (pr. t=c) [Polit.] voel zeepige steenen, die zich tot allerlei vormen
Heerschappij van weinigen, o 1 i. g o k r a t í e f. — laten houwen en draaijen, tufsteen m.
011a podrida, f. (espagn.) [Cuffs.] Spijs f., beOligoeratique, adj. De ,oligokratie betreffend,
die aanhangend, o 1 i g o k r d t i s c h. — Oligoda- staande uit fijn gesneden en sterk gekruid, vleescla
— Oléine, f., z. ELAINE . — Oleiné, e, adj.
NEES , f.
[Bot. ] Naar den old fboom gelijkend . — OLEI
.
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van verschillende soort met onderscheidene wortels,
een lievelingsgeregt der Spanjaarden. — (fig.) .Allerlei, mengelmoes, poespas n. (macédoine).
011are, f. [Tech.] Leren schootsvel n. der
zeembereiders.

Olocarpe, Olographe, etc., z.
Olonier, m., z. v. a. ARBOUSIER.

HOLO —.

Olonne, f. [Com.] Sterk linnen tot zeildoek,

oloneesch of olonsch zeildoek n. (naar Olonne in
Bretagne); ook LOGRONAN geheeten (naar 't gelijknamig vlek) .
Olympe, m. (poés.) Hemel m., godenverblij f n.
(naar den berg Olympus in Thessalië, op welken
Homerus e. a. dichters den zetel van Zeus en de
hemelgoden plaatsen); -- de goden zelven: Tout

OMBRE.

brengen, het licht verminderen. — [Tech.] Den
glans temperen. Oinbr- le trou des tuyaux, de pijp-

gaten vernaauwen. — S'OMBRAGER, V. pr. Lommer krijgen : Ce jardin commence it s'ombr-. —
Ombra geux , ease , adj. Schuw, schichtig,
schrikachtig. Un cheval ombr-, een schichtig paard.
— (fig.) Mistrouwend, ergdenkend, kwaaddenkend,
achterdochtig. C'est an homme fort ombr-, 't is
een zeer mistrouwend man. Politique ombrageuse,
achterdochtige staatkunde f. — Ombratrieole,
adj. [Bot.] Op schaduwrijke plaatsen wassend,
liefst in de schaduw groefjend. --1- Oenbratile,

adj. Lommerminnend. — In de schaduw gebeurend.
Ombre, f. Schaduw, lommer f.: L'ombre dun
arbre, de schaduw van een' boom. Se mettre, Se
coucher à l'ombre, zich in de schaduw p laatsen

1'Ol- était assemblé. — Olympiade, f. [Chron.
anc.] Tijdperk n. van 4 jaren, o l y mp i a de f. leggen. Il se promène à l'ombre, hij wandelt inde
La première ol- commenca l'an 3208 de la créa- schaduw. L'ombre de la terre cause l'éclipse de
tion du monde, de eerste ólymnpiade begon met het la lune, de schaduw der aarde veroorzaakt de
jaar der wereld 3208. — Olynipien, ne, adj. Wat maan -eklips. — (Loc. prov.) II le suit comme

Olympia (vlek in Elis aan den Alpheus) of zijne
inwoners aangaat; den Olympus betreffend, o l y'mp is e h: Dieux of-s, godheden van den Olympus.
— + (fig.) Majestueus, indrukmakend: Front,
Regard o1-. — Olympionique, m. Overwinnaar m. in de olympische spelen. — Olympique , adj. Tot den Olympus behoorend, o l y'mp i s c h. — Jeux of-s, plegtige oudgrieksche volksspelen, die in strjdoefeningen, wealoopen, wagenmennen enz. bestonden en bij 't marktvlek Olympia
om de 4 jaren gehouden werden.
Olyntholithe, in. [Minér.] Korrelgranaat m.
Omaáre, f. [Méd.] Schouderjicht f.

Ommmales, m. pl. [H. n.], z. v. a. BETTHYLE.
— O:nalise, F. [H. n.] Glanskever m.
Ouiarthrocace, f. [Méd.] Verzwering f. van

de oppervlakten des schoudergewrichts.
O!naseis (pr. —zuce), Omasum, (pr.—zome)
m. [H. n.] Derde maag f. der herkaauwende dieren.
Ornbelle, f. [Bot.] Bloemscherm n. Fleur disp osée en omb- , schermbloem, schermdragende
bloem f. — Ombellè, e, adj. [Bot.] Bloemschermvormig. – Oinbellifère, adj. [Bot.] Bloemschermdragend. — Oiuthellifères, f. pl. Schermbloemen f. pl. — Ornbelliforme, adj., z. v. a.
OMBELLÉ . — Oinbellalaire, f. '[H. n.]

Scherm

veelarm of polyp m. — Ombellule, f.-dragen
[Bot.] Bloemschermpje n., gedeeltelijk bloemscherm
in de zamengestelde bloemschermen.
Ornbilic, m. [Anat.], z. v. a. NOMBRIL . —
[Bot.], z. v. a. NOuBRIL, HILE, OEIL. -- [H. n.],
z. v. a. NOMBRIL . — Ombilieaire, f. [Bot.]

Geslacht n. van korstmossen, u m b i Ii c d r i a f. —
Ombilical, e, adj. [Anat.] Tot den navel behoorend: Région omb-, navelstreek f. Hernie omb-,
navelbreuk f. — Cordon omb-, navelstreng f. —
Ornbilieiforme, adj. Navelvormig. — Ombilieo-mésenterique, adj., z. v. a. 0DIPHALO)IESENTÉRIQUE. — OYnbiliqué, e, adj. [H. n.,

Bot.] Navelvormig, genaveld.

Ombie, m. [H. n.], z. v. a. 0111BRE M.
Ombraetilifère, adj. [Bot.] Bloemschermdragend. — Olnbraculiforme, adj., z. v. a. OMBRELLIFORM.E.

Ombrage, m. Beschaduwend gebladerte n.,
lommer, beschaduwing f. Se promener sous l'ombrdes arbres, onder de lommer der boomen wandelen. — (fig.) Argwaan m., achterdocht, verdenking f., kwaad vermoeden, mistrouwen n. Donner
de I'ombr- á qn., bij iemand argwaan verwekken.
Tout lui fait ombr-, alles verwekt bij hem achterdocht. — (pop.) z. v. a.

ALBUGO. — Ornbra gé,

C, adj. (en part. passé vanombrager): Lieu ombr-,
belommerde, overschaduwde plaats. — (fig.) Sourcils ombr-s de poils épais, wenkbraauwen f.pl., door
dikke haren overschaduwd. — Ombra meant,
e, adj. Schaduw gevend, belommerend. — Ontbra g er, v. a. Schaduw of lommer geven, beschaduwen, overschaduwen, belommeren. Cet ar-

bre ombrage la maison, deze boom beschaduwt het

huis. — (fig.) Les grands doivent ombr- les petits, de groeten behooren de kleinen in bescherming
te nemen. -- (poet.) Un panache ombrageait sa
tête, een pluimbos overschaduwde, versierde zijn
hoofd. Les lauriers ombragent son front, de lauweren omkransen zijn hoofd. — Weleer ook: Arywaan geven, jaloersch maken (donner de I'ombrage). — [Beaux arts] Meer schaduw of donker aan-

l'ombre suit (fait) le corps, I1 ne le quitte pas
plus que son ombre, C'est son ombre, hij volgt
hem als zijne schaduw of schim. C'est l'ombre et
le corps, men ziet hen altijd b ij elkander, 't zijn
de siarrnésche broeders. I1 a peur de son ombre, hij
is bang voor zijne eigen schim. Prendre l'ombre
pour le corps, den schijn voor 't wezen houden —
Faire ombre, beschaduwen, schaduw geven. —(fig.)
Tout lui fait ombre, alles verwekt argwaan, mis
bij hem; hij stelt in alles mistrouwen.-trouwen
Faire ombre à qn., iemand in de schaduw stellen,
zijn licht betinameren, iemands verdienste of zijnen
invloed door nog grooter verdienste of invloed verdonkeren. Courir apres une ombre, eene schaduw
naloopen, eene ijdele heup voeden. Les grandeuurs
du monde ne sont qu'oinbre et fumée, de wereld
grootheden zijn niet dan schaduw en rook,-sche
zijn ijdelheid. Passer comme I'ombre, comme une
ombre, van zeer korten duur zijn. — Schaduw f.,
donker n., donkerheid, duisternis f. Les ombres
nous environnent de toutes parts. de duisternis omgeeft ons van alle kanten. — (fig. et poet.) Les
ombres de la mort, du tourbeau, de nacht des
doods, des grafs. — (fig. et pop.) Mettre qn. à
.

l'ombre, iemand achter de tralies zetten; zich van
iemand met geweld ontdoen. — (fig.) La timide

infortune aime è gémir dans l'ombre, 't bedeesde
ongeluk zucht liefst in afzondering.— (fig.) Schijn m.,
voorkomen n. ; dekmantel m., voorwendsel n. I1
le fit sous ombre de piéte, sous l'ombre de la piété, hij deed het onder den schijn, onder den dekmantel van vroomheid. II lui a joué ce tour sous
ombre d'amitié, onder den schijn van vriendschap
heeft hij hem dezen streek gespeeld. Il n'y a pas la
moindre ombre de doute, er is geen de minste
schijn van twijfel. Ces peoples n'avaient que 1'ombre de la liberté, deze volken hadden slechts een'
schijn van vrij heid. — Bescherming f.: Sous i'ombre de vos aales, onder de schaduw, bescherming
uwer vleugelen. — [Myth., poet.] Schim, ziel f. der
afgestorvenen. L'ombre de Pompée lui apparut,
de schim van Pompejus verscheen hem. Le royaume des ombres, het rijk der schimmen. Pluton régna
sur les ombres, b l'empire des ombres , Pluto
heerschte over, in het rijk der afgestorvene zielen.
— Leur sang sera agréable à l'ombre de ce héros,
hun bloed zal de schim van dezen held aangenaam
^ zijn. — (Loc. prov.) Vous me feriez faire sauter mon
ombre, gij zoudt mij 't onmogelij ke laten doen. —
(Prov.) Ii ny a pas de corps sans ombre, geen
ligchaans zonder schaduw. -- [Peint.] Schaduw f.,
diepsel n. in schilderijen: Dunner de fortes ombres à un tableau, sterke schaduwen in eene schilde rij maken, eene schilderij sterk diepen. Des ombres bien entendues, wel aangebragte schaduwen.
Ombre portée, slagschaduw. --- (fig.) C'est une ombre au tableau, 't is een klein vlekje of sproetje
op een schoon gelaat (van een onbeduidend gebrek,
dat de andere goede eigenschappen te beter doet
uitkomen). Terre d'ombre of enkel Ombre, omberaarde f., omber m., schaduwkleur f., bergbruin n.,
bruin ijzeroker m.; aardverve f. — [Bias.] Ombre
de soleil, schaduwzon f., zon van kleur; enkel in
omtrek voorgestelde zon ; geheel effen zon (zonder
oogen, neus of mond). Ombre de lion, schaduwleeuw in., leeuw in omtrek voorgesteld of ook met
zoo dunne kleur bedekt , dat men er de andere
stukken en 't veld doorheen ziet. -- Ombres chi-

--

0MB1U

noises, z. CHINOIS. — à L'OMBRE DE, IOC. prép. In

de schaduw; (fig.) onder bescherming van, onder
begunstiging van, gedekt, beschermd door: La liber-

té n'existe qu'à l'ombre des lois . - DANS L'0MBRE,. loc. adv. In de schaduw of in het donker;
(fig.) in 't verborgen, in 't geheim. — SOUS OMBRE

DE, SOUS L'OMBRE DE, IOC. prép. Onder den schijn
of t voorwendsel, onder den dekmantel van (z. boven). — SOUS OMBRE QUE, loc. conj. Order den
schijn: Il 1'a trompé indignement, sous ombre qu'il
prenait intéret a lui.
OMBRE , M. [H. n.] Ombervisch, omber m. [salmo thymallus], een voortreffelijke forelachtige ri.viervisch van Europa. Ombre bleu, z V. a. L AVARET . — Ombre chevalier of Omble, ridder m.

[salmo umbla] , eene forelsoort enz. in de moeren
van Zwitserland, waar hij rotte, rothforne, ampelein

heet. — OMBRE, m. [Jeu] , z. HOMBRE.

Ombré, e, adj. (en part. passé van omhrer):
Dessin bien oml,ré, goed geschaduwde teekening f.
— [Typog.] Caractères ombrées, schaduwletters f.
pl. — [Bias.] Papillon d'argent miraillé d'azur et
ombré de gueules, zilveren (wille) vlinder, blaauw
gespiegeld en rood geschaduwd.

Oinbrellaire, adj, [Bot.] Bloemschermvormig.
— O.nbrelle, f. Kleine parasol m., zonneschermpje n. — [Bot.], z. v. a. OMBELLE. -- Ombrel Met een schermvormig aanhangsel. — Ombrelliforme, adj. [Bot.] Bloemschermvormig. (wen aanbrengen, diepen.
Ombrer, v. a. [Peint.] Schaduwen, de schaduOmhrette, f. [H. n.] Steltlooper m. van den
Sénegal.
Ombreux, ease, adj. Schaduwgevend, scha
beschaduwd (zelden gebruikt dan-duwrjk;igt
bij dichters: La vallée ombreuse, digt beschaduwde, donkere vallei f. — [Bot.] Bij voorkeur in de
schaduw of op donkere plaatsen groeijend. ,

lé, e , adj. [Bot.]

Ombrometre, m. [Phys .] , z. v. a. HYETOMETRE. -- t Owbrophore, adj. Regenaanbrengend.
Oméga, m. Naam der laatste letter van 't

grieksche alphabet, overeenkomende met onze lange
o. — (fig.) [Bib!.] Je suis l'aipha et 1'om-, ik ben
het begin en het einde. — (fam.) I1 est 1'om- de
la classe, hij is de laatste in zijne klasse. Omegavlinder m., naam van een' nachtvlinder, die de /1guur eener omega op de vlerken heeft. (Vgl . ALPHA .)
Omelette, f. [Cuis.] D jerstrui f f., eijerjmnnekoek m. Om- au lard, spekpannekoek. Oma la célestine, kleine, dikke koek, zuster f. — Geklopt eiwit n. tot w nklaring.
Omen, m. (latin) (pr. o-mènn) Voorteeken n.,
voorbeduiding f.
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allen) Naam der groote openbare huurrijtuigen
met overlangsche zz,tbanken, die in groote steden,
aan spoorweg-stations enz. op bepaalde tijdstippen
en in voorgeschreven rigting rijden, en waarin ieder
voor een' geringen prijs kan plaats nemen, o m n ib u s m. — (fam.) Vrouw, die hare gunsten voor
ieder veil heelt. C'est un omn-, 't is eene allemanshoer. — Ook als adj. gebruikt: Voiture omn-. —
Omnicolor, m., z. v. a. SOUIMANGA. — Omni-

colore, adj. Van alle kleuren, veelkleurig. (In
wetenschappelijke taal behoudt het woord zijn' latjnschen vorm:

omnicolor.) — Omniforine, adj.

Van allerlei gedaante 0/' vorm. — Omnigène,
adj. Van elke soort, van ieder geslacht. — Omnimode, adj. Op allerlei wijze. — Omnipitage,
adj., z. V. a.

OMNIVORE. — Omnipotence, f.

Almagt f., alvermogen n. — Bevoegdheid out in zékere zaken een beslissend oordeel te vellen. L'omndu jury, het alvermogen der jury of der gezworenen. — SOmniprésenee, f. 41orntegenwoordighein f. — O[nniprésent, e, adj. LDidact.] Alomtegenwoordig. — -I- Omniprogres, m. Alremeene vooruitgang: L'omn- social, de vooruitgang
in alle maatschappelijke zaken. — Omniseience,f.
[Théoi..i Alwetend/meid I. — -^ Omniscient, e,
adj. Alwettnd. — Omnium, m. (pr. —ome) [Fin.]
Gezamenlijke hoofdgelden n. pl van den staatsschat
in Engeland, die aan de schuldeischers van den Staat
als onderpand zijn aangewezen. — Omnivome,

adj. [Méd.] Alles uitbrakend. — Omnivore, adj.
[H. n.] Allesetend, allesverslindend : Le rat est
omn-, de rat vreet, voedt zich met alles. — Ook

als subst.: L'homme et Fours Sons deux omn-s, de

mensch en de beer zijn twee allesetende dieren.
Omoalgie, f. [Méd.] Schouderp jn, jichtige
aandoening in't schoudergewricht, o m a 1 g i e, o m oalgíe f. — Omoalgique, adj. De schouderpijn
betreffend, omalgísch, omoalgisch.—Omoclaviculaire, z. v. a. CORACO-CLAVICULAIRE. -

Omocotyle, f. [Anal.] Pan f. van 't schouder
f. — OnIoihyoï4Iien, ne, adj.-blad,omkótye
[Anat.] : Muscle om -, schouderbladspier f. van het
tongbeen. — Omoïousiens, m pl., z. v. a. HO3100USIENS . — Omophage, adj. [H. n.] Raauw
vleesch etend. — Ook als subst.: Un om -, een raauwvleescheter in. — Omophagie, f. Het raauwvleesch eten. — Otnophore, Ornophorion, m.

H. rel.] Schoudermanteltje n., dat de dienstdoende
bisschoppen weleer omhadden. — Omophron, m.
[H. n.] Oeverkever m. — Oinoplate, f. [Anal.]
[

Schouderblad n.— Omoplat-hyoïdien,ne,adj.,
z. v. a. 0M0-HYOïDIEN. — Onioptères, m. pl., z.
HOMOPTÈRES.

Omoule, Omo9il of Omouli, m., z. OMULE.
Omphacin, m. of Omphacine, f. [Anc.
Olie I . uit onrijpe of jven; sap n. uit onpharm
IkPIPLOON.
Ométides, f. pl. [H. rom.] Schouderkussen- rijpe druiven. — Ook als adj.: H uile omph-e, Suc
omph-. — Omphacomel, m. [Pharm.] Aftrekfjes n. pl.; soort van pofmouwen f. pl.
Ojnettre, V. a Nalaten, achterlaten; uitlaten, vel n. van honig op onrjpe druiven. — Omphavergeten, verzuimen, overslaan, stilzwijgend voor - lier, m. [Bot.] Zvid-arnerikaansche euphorbia of
bi gaan. Faites tout ce qu'il faut sans Tien om-, wolfsmelk f. — Omphalmique, adj. [Anat.]:
doe al 't noodige, zonder iets na te laten. Vous Branche omph-, zenuwlak m., die tot beweging
Oineiitésie, Omentite, f., z. v. a. ÉPIPLOïTE. -- Omentum, m. (pr. o-mènn-tome), z. V. a.

.]

,

avez omis Ie plus important, gij hebt het gewigtigste verzuimd, uitgelaten. — OMETTRE (de, que),
V. n.: J'omettais de vous dire qu'il a été ici. ik

vergat, verzuimde u te zeggen, dat hij hier geweest
is. J'omettais qu'il a fait cela, ik vergat, dat h#

dat gedaan hee/t. — S'OMETTRE, V. pr. Uitgelaten,
overgeslagen worden: Cel article ne peut som-,
ooit som-. — Zich zelven vergeten of overslaan:

Ii s'est omis sur la liste des invités.
Omicron, m. Naam der korte o in 't grieksche
alphabet. — [H. n.] Om- géographique, nélmleux,

namen van twee avondvlinders.
Omineux, ease, adj. Onheilspellend, kwaad beduidend, o rn i n e u s.
Omission, f. Verzuim n., achterlating, uitlating , nala Ling; vergeting, o m i s s i e f. Faute dom-,
misslag n. uit verzuim. — Péché dom-, zonde uit
nalatigheid begaan, omissie-zonde f. — Uitgelátene,

evergeslágene: Il y a beaucoup dom- dans cette
topie, in dit afschrift zijn vele uitlatingen, zijn
vele plaatsen uitgelaten.
Ommaillouros, m. (pr. — roce) [Miner.],

z• v. a. OEIL de chat.
Ommani, m. [Cuis,] Grof, in water gekookt
mass-meel ii., turksche brij m.
Omnibus, m. (latin) (pr. —buce) (eig. voor

van 't oog dient. — O^nphaloeèle, f., Z. EXOM PHALE . — Omphalode, adj. [Bot.] Navelvormig. — tells subst. in.: Navelkruid n. Onipha-

lomancie, f. [Divin.] Waarzeggerij f. uit de

knoopen der navelstreng bij een pasgeboren kind.-Omphalomancien, m. -ne, f. Waarzegger m.,
-zegster f. uit de navelstreng. — Omphalomancique, adj. Daartoe behoorend, die betre /fend,
o mph a lo ma n tisch. — Omphalo-mésenterique, adj. [Anat.]: Vaisseaux omph-s, navelvaten n. pl. — Omphalomyces, m. pl. [Bot.]
Bladzwammen f. pl. — Omphaloneie, f., Omphalophyme, m. [Méd.] Navelgezwel, vleeschgezwel n. aan den navel.- Omphaloptère, Om-

phaloptre of Omnphaloptique, adj. [Opt.]:
Verre omph-, dubbel-bolvormige of biconvexe lens f.
-- Omplialorrhagie, f. [Béd.] Bloedvloeijing f.
uit de navelvaten of uit den navel. — Omphalorrhagique, adj. Die bloedvloeijing betreffend,
omphalorrhágisch. — Omphalosite, adj.
[Med.] Het voedsel door den navel ontvangend,
omphalosI tisch.—Omphalotomie, f.[Chir.[

Kunstmatige doorsnijding van de navelstreng. —

Omphalotomique, adj. Die snede betreffend,

om ph al0tómisch.

Omphax, m., Omphazite, f. [Minér.] Door-
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schijnende, geelachtig donkergroene edelsteen, ompha x, om p h azie t m.
(zeesnoek m.
Omule, m. [H. n.] Siberische kabeljaauw of

On, pron. indéf. m. Men : On le dit, croft,

men zegt, gelooft het. Qu'en dira-t-on? wat zal
men er van zeggen? — [Als de welluidendheid er
door bevorderd wordt, gebruikt men, in plaats van
on, dikwijls ion, inz. na si, ou, et, que, vooral
in dichtmaat.: Que ferions-nous, si Ion nous

entendait? On doft considérer les temps et les lieux
ou Ion est. On passe sur 1'honnête et Ion songe
à l'utile. Ii faut que Ion consente. — Ofschoon
on, als in afleiding één met homme, mannel. enkelv.
is, wordt het daarbij behoorend adj. in 't vrouwel.,
en ook in 't meerv., geplaatst, wanneer het een
vrouwelijk wezen of wet eene meerheid van pp ersonen aanduidt: A votre age, ma felle, on est Bien
curieuse. Quand on est jeunes, riches et jolies,
comme vous, mesdames, etc.] —(Loc. fam.) Je me
moque du qu'en dira-t-on, z. DARE. — On dit, loc.
subst., z. DIRE. — (Loc. fam.) 0 n est un sot, Men
is een gek: sla geen geloof aan berigten, die enkel op
een men zegt, men wil, enz. steunen.
Onaraire, Onagrarie, e, adj., z. v. a.
ONAGRÉ. — Onagre, f. [Bot.] Gele wéderik, nachtkaars, ó n a g r a f. (ook herbe aux hues en jambon du jardinier of de saint-Antoine geheeten). —
ONAGRE, m. [H. n.] Wilde ezel, kulan m., in Oosten Zuid - Tartarije, Perzië, Syrië enz. (niet hetzelfde dier als de zebra). — [ Miner.] Pierre don-, bezoarsteen m., dien men bij den wilden ezel wil gevonden hebben. — [Anc. mil.] Soort van katapult
(z. CATAPULTE). — Onagré, e, adj. [Bot.] Naar
onagra of wederik gelijkend. — ONAGRÉES, f. pl.
Wederik-planten.
Onanisme , m. Zelfbevlekking, onanie f.,
o n a n í s mu s n. (naar Genesis 38, vs. 9 dus ge-

heeten) .
t One, Onques of Oneques, adv. Ooit. Je
ne vis one un Si méchant homme, ik zag nooit
zulk een slecht mensch.
Once, f. [Métrol.] Ons n., voormalig gewigt,
1 /8 mark of 1 /16 pond (= 0,03125 kilo). Vendre
á 1'once, bij 't ons verkoopes. Perles à ]'once, parelzaad n., zeer kleine paarlen, die men niet bad
den tel, maar bij 't gewigt verkoopt. — ( fig.) I1 na
pas une once de jugement, de bon sens, hij heeft

ONDULER.

tueusenzent, adv. Met zalving. Précher onet-,
met zalving prediken. — Onctueux, ease, adj.
Zalfachtig, vettig, olieachtig, smerig: Terre onetueuse, vettige aarde f. Semence onctueuse, olie achtig zaad n. — Saveur onctueuse, vettige
smaak m. — (fig.) Style onct-, stijl m. vol zalving.
— Somtijds ook als subst. m.: L'acide du citron,
1'onct- du cacao, het zure van den citroen, het
zalfachtige van den cacao. — Onetuosité, f.
Zalfachtigheid, vettigheid, olieachtigheid f.
Ondatra of Ondathra, m. [ H. n.] , z. V. a.
DESMAN.

Onde, f. Golf, baar f. (in dezen zin doorgaans
in 't meerv.) Ondes écumantes, schuimende golven. Les ondes sont fort grosses, de baren zijn
zeer groot. Le bruissement des ondes, het bruisen
der baren. Le vaisseau est englouti par les ondes,
het schip is door de golven verslonden. — [Phys.]
Ondes sonores, lumineuses, geluid-, lichtgolven of
- golvingen f. pl. — ( poét.) Het water (beek, rivier,

meir), inz. de zee f. Onde pure, paisible, limpide,
zuiver, stil, helder water. Sur la terne et sur
Tonde, te land en te water. Le soleil se cache
dans les ondes, de zon verbergt zich in de baren.
L'onde amère, L'empire des ondes, het pekelveld,
waterrijk. L'onde noire, de Styx, de Cocytus, de
dood. — (fig. et au pl.) Het golfvormige: Verre
qui a des ondes, ,glas, dat golfvormige vlekken
heeft. Une étoffe a ondes, eene gewaterde stof f.
Du bols à ondes, gevlamd hout, hout met golven.
Cheveux en ondes, golvend haar n. — [Beaux
arts] Golflijnen f. pl. — [Cuis.] Donnez encore une
oude à cette viande, laat dit vleesch nog even
doorkoken. — [ Tech.] Hefboom m. in een kousenweefstoel. — Ondé, e, adj. Golvend, met gol flijnen, met op- en nedergaande lijnen: Étofes ondées,
gegolfde, gewaterde stoffen f. pl. Bois ondé, hout met
gol flgnen, golvend hout n. — [Bot.] Feuille ondée,
gegolfd blad n. — [Bias.] D'azur à trois fasces
ondées d'or, drie dwarsbalken met een gouden
golfrand in een blaauw veld. — ONDE, m. [H. n.] ,
z. ONDOYANT.

Ondécagone, m., liever HENDECAGONE.
Ondée, f. Bui, regenbui f., zware maar kortdurende regen, plas -, stort -, slagregen m. Je recus
toute l'ondée, ik kreeg de gansche bui op 't lijf. —
(fig.) Une ondée de coups de button, eene dragt
geen ons oordeel, geen aasje gezond verstand. — stokslagen. Uue ondée de fleshes, eene wolk, een
(Prov.) Une once de bon sens (de bonne reputa- zwerm, eene hagelbui van pijlen.
tion) vaut mieux qu'une livre de science (que
Ondin, m., e, f. Watergeest m. (vgl. esprits
mille livres d'or), een ons gezond verstand (goede élémentaires op ELEMENTAIRE).
naam) is beter dan een pond wetenschap (dan duiOndoienient, m. [Rel.] Nooddoop m., doop
zend pond goud).
zonder de gebruikel ij ke plegtigheden (als 't kind
ONCE, m. [H. n.] Once, onca f. [fells uncia] , ook dreigt te sterven en er geen tijd is om 't naar de
wel kleine, langstaartige panther genoemd, in Bar- kerk te dragen). -- Ondoyant, e, adj. Golvend,
barije, Arabie, Perzië, China en op Malabar. — golfsgewijs bewegend. Flamme and-e, golvende
Onceau, m. (verklw. van once) [Blas.] Kleine vlam f. Vaguer and-es, golvende baren f. pl. Moesonca f. — Oncelle, f. [H. n.] Kleine harbarj- sons, Plaines and-es, golvend graan n., golvende
sche tijger ni.
vlakten f. pl. Cheveux and-s, golvend haar n.
Onchets, m. pl., z. JONCHETS.
Ligne and-e, golfljn f. -- [Mid.] Pouls and-, polOnebocéphalé, m. (pr. ch=k) [H. n.] Inge- vende pols f. — ONDOYANT (ook ONDE), m. [H. n.]
wandsworm f. met haken aan den kop, haakworm m. Gestreepte dorade f. of ,q oudvisch m. — Ondoyer,
Oncial, e, adj. [Ant,] Ecriture onciale, of als v. a. [Rél.] Den nooddoop geven of toedienen: Cet
subst. f. ONCIALE, groote (één' duim hooge) letter enfant était Si faible qu'il a fallu fond-. — Het
voor opschriften, voor grafschriften, on c ia a l -let- part. passé is ook adj.: Enfant ondoyé, kind, dat
ter. — [ Typog.] Groote beginletter f.
den nooddoop heeft ontvangen, genooddoopt kind n.
Oncirostre, adj. [H. n.] Met hakigen snavel. — ONDOYER, v. n. (zelden dan fig. gebruikt) GolOncle, m. Oom m. Onele paternel, n uternel, ven, golfvormig bewegen, fladderen, wapperen: Ses
oom van vaders, van moeders zijde of kant. Grand- cheveux ondoient sur ses épaules, heur haren
oncle, oud- of grootoom. - z. ook MODE.
hangen golvend op hare schouders. Les étendards
Oncose, f. [Chir.] Gezwel n. (tumeur). — ondoient dans la plaine, de standaards wapperen,
Oncotomie, f. [Chir.] Kunstmatige opening f. van golven in de vlakte. Je voyais les moissons ondeen gezwel. — Oncotomique, adj. Die opening sur les plaines dorées, ik zag het graan op de
betreffend, onkotómisch.
goudgele vlakten golven.
Onques, adv., z. ONC. (vaartuig H.
Ondalant, e, adj., z. v. a. ONDOYANT. —
Onere, m. [Ane. mar.] Soort van engelsch Ondulation, f. Golving, jolfswijze beweging f.,
On etion, f. Het zalven, oliën, het bes4rjken slingering, schommeling, triling f. — [Phys.] Ondof insmeren met eene of andere vetstof, zalving, du son, de la lumiere, de la ehaleur, golving des
olieïng f., inz. der huid. — Zal fachtigeeid, vettig - geluids, des lichts, der warmtestof. Une pierre
heid, smerigheid f. — [Cath.] Zalving; heiliging f.: jetée dans l'eau y cause des and-s, een in't water
L'onct- du baptème, de la confirmation, de zalving geworpen steen veroorzaakt daarop kringswijze
bij den doop, bij 't vormsel. L'onct- des évêques, bewegingen. — Les and-s dun champ de blé, de
de zalvinri der bisschoppen. L'extrême onct-, z. golvingen, deining van een korenveld. — [ Peint.,
EXTREME-ONCTION. — [Devot.] L'onct- de la grace, Sculp.] Golflijnen f. pl., golvende omtrekken der dra
du Saint-Esprit, de zalving, werking der genade,
-periofbkldng.—%Ouative,od.
de vertroostingen van den Heiligen Geest. — Ce Op golvende weze, golfsgewijs. — Oiidiilatoire,
sermon est plein d'onet-, die preek is vol zalving, 1 adj. [Phys.] Golvend: Mouvement and-, golvende
brengt de ziel in eene vrome stemming. — 5 One- beweging f. — Onduler, v. n. Golven, in zacht
,
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ONDULEUX
golvende beweging zijn: Le vent faisait ond- l'eau
du lac, de wind deed het water van 't meir golven, kabbelen. — [Manuf.] Dessin qui ondule,
golvende leekening f., gewaterd patroon n. — liet

L'eau ondulée par la brise,
het water, dat een koeltje doet kabbelen. Etof e
bien and-e, goed gewaterde stof. — [H. n.] Met
golfswijze strepen. -- [Bot.] Met golfjes of kleine
plooijen (van bladeren). — Onduleux, euse,
adj. Golvend (ondulé). -- Ondulifolié, e, adj.
[Bot.] Met golfswijze bladeren. — Ondulines, f.
pl. [Arch.] Golf/l )nen f. pl.
Onéirocrite, ni. (of oniro—; zoo ook de vol
— Onéiroeritie, f.-gend)Dromuitl.
Droomuitlegging f. — Onéirocritique, adj.
Droomuitlegyend, oneirokrítisch. — Als su bst.
z. v. a. ONEOCRITE . -- Oliéirodynie, f. [Méd.]
Ziekelijk, benaauwd drooinen; z. v. a. CAUCHEMAR.
— Onéirogyne, m. Onkuische droom m., nachtbevlekking f . (Men zegt ook ONEIROGONE en ONEiROPOLESE). — Onéiromancie, f. Droomwaar-

part. passé is ook adj.:

zeggerij f., voorzegging uit droomen. — Onéiromancien, m., -ne, f. Droomwaarzegger m.,

-zegster f. — Onéiropole, m., z. v ; a . ONEIRO -

CRITE. -- Onéiropolese, f., z. ONEIROGYNE. —
Onéiroseo p ie, f. Droomwaarneming, droomen-

studie f. — Onéiroscopique, adj. De droom
beschouwing betre fend, on e i r o s k ó p i s c h.
Onéraire, add. Met eene zaakvoering belast,
een ambt werkelijk waarnemend, den last, de ver
hebbend (in tegenstelling met hono--antwordig
raire): Syndic on-, waarnemend, verantwoordelijk
zaakvoerder. Tuteur on-, waarnemend voogd m.
— Onéreusenient, adv. Op lastige, hinderlijke
wijze. — Onéreux, euse, add. Lastig, druk
bezwarend, moeijelijk, zwaar: Tutelle oné--kend,
reuse, lastige voogdijschap f. Condition onéreuse,
bezwarende voorwaarde f. — [Prat.] Il a obtenu
cela à titre on-, hij heeft dat verkregen tegen Bene
zékere opbrengst of betaling. — Succession onéreuse, nalatenschap f., met meer schulden bezwaard,
dan zij waard is.
Onglade, f. [Méd.] Nagelontsteking f.
Ongle, m. [Anat.] Nagel m. Les ongles des
doigts, des orteils, de nagels der vingers, der teenen. Donner un coup d'ongle, eene krab geven,
krabben. Avoir les ongles longs, lange nagels heb
Rogner (Couper), Bonger ses ongles, zjne-ben.
nagels afsnijden of korten, afbijten of afknabbelen.
— (Loc. fans. et prov.) Rogner les ongles à qn.,
iemands maat of gezag fnuiken, kortwieken. Ronger ses ongles, iets ernstig overpeinzen, over iets
zitten Pa te denken. On lui a donné, I1 a eu sur
les ongles, men heeft hem op de vingers geklopt:
hij heeft eene scherpe berisping gehad. I1 a bee et
ongles, hij is geen kat om zonder handschoenen
aan te vatten, hij verweert zich met handen en
voeten. Ii a du sang sous les ongles, hij is vol
moed en dapperheid, hij heeft haar op de tanden.
I1 West cru que par les cheveux et par les ongles,
hij is zeer klein gebleven. Vos louanges ont des
ongles et des griffes, uwe loftuigingen zijn zeer
bijtend, geven steken. Savoir une chose sur l'ongle,
iets op zin duimpje weten. Avoir les ongles lieuris, kleine vlekjes of spikkels op de nagels hebben;
(fig.) gewoon zin te liegen. I 1 a de l'esprit jus
hij zit van top tot teen vol-qu'abotdesngl,
verstand. — (pop.) Ongles de velours, lange, zwarte
of vuile nagels. — Klaauw m. (van verscheidene
dieren): Les ongles des lions, des tigres, des ours,
des chats, de klaauwen der leeuwen, tijgers, beeren, katten. — Les ongles des aigles, des vautours
(van roofvogels zegt men liever SERRE). — (Loc.
prov.) C'est l'ongle du lion, dat verraadt den
meester, dat komt van eene meesterlijke hand. z.
ook LION . — [Faue.] Wit vlies n. op 't oog van
den valk. — [H. n.] Nagelsehelp f., naam van
sommige schelpen; z. v. a. COUTELIER, DACTYLE.
Ongle odorant, welriekende nagelschelp. — [Man.]
Ongles du poing de la bride, wijze van 't houden
des teugels met de linkerhand, nagels van de linkervuist. — [Méd.] Nagelvlies n. (in den binnenhoek van 't oog en zich van daar soms over het
doorschijnend hoornvlies uitbreidend). — z. v a.
HYPOPION . — Incarnation de l'ongle, het groeijen
van den nagel (inz. des grooten teens) in 't vleesch.
— [Vétér.] Pàardenhoef m.: Chute de l'ongle,
het afvallen van den hoef.
.

,

Onglé, e, adj. [Bias.] Genageld, met klaauwen van andere kleur dan 't lijf: Léopard dor
onglé de gueules, roodgenagelde gouden leeuw m.
(luipaard). — [Fauc.] Oiseaux onglés, vogels met
klaauwen. — Onglée, f. [Méd.] P ijnlijke ver
tinteling in de toppen der vingers, ook-doving,
der teenen, door de koude veroorzaakt: Je ne puil
écrire, car j'ai l'onglée, ik kan niet schrijven,
want mijne vingers tintelen van koude. — [ Veter.]
Vliezig uitwas n. in den ooghoek (hetzelfde als
ONGLE bij den mensch).
Onglet, m. (verklw. van ongle) Nageltje n. —
[Bot.] Nagel m., beneden deel n. van een bloemblad, waarmede 't op den vruchtbodem vastzit. —
[Bouch.] Vetvlies n., dat aan de lever of long
hangt. — [Géom .] Ilock m. van 45 graden. Onglet
cylindrique, cilinderstuk tusschen de basis en een
schuin snijvlak, dat de basis raakt. Onglet sphérique, gedeelte des bols tusschen twee vlakken, die
door denzelfden diameter gaan. — [H. n.] Soort
van prachtmees of tanagra f. — [list.] Klein uit
aan 't eind van een' afgesneden tak, dat-stekn.
nooit verwast. — [Joail.] Melkwitte vlek f. in den
onyx. — [Impr.] Faire un onglet, een verbeterblad
drukken. — Onglets, z. v. a. GU1LLEMETS. --[Méd.] , z. v. a PTÉRYGION . -- [Tech.] Holle graveerbeitel m. voor verheven werk; — steekijzer n.,
gehard staal n., waarvan de eene zijde scherp en
de andere afgerond is; — vingerhoed m. der borduursters; — half regthoekig afgewerkte lijst of
plank f.; verstek n.; Assemblage fait a ongl-, in 't
verstek zamengevoegd; — boogswijze inkerving o
't plat van een houten of ijzeren liniaal; nagelkeep f. in een knipmes of pennemes, om het te openen; — papierstrook f., die bij de bladen des boe/es
wordt ingenaaid, om er eene plaat of kaart aan
te plakken. — Ongleté, e, adj. [Bot.] Met een'
langen, doorschijnender nagel. — Onglette, f.
[Tech.] Platte graveerbeitel m. — Nagelkeep f.
.

f

(z. ONGLET).

Ong«éal, e, adj. [Anat.] Van den aard des
nagels: Matrice ong-e. — Phalange ong-e of als
subst. ON GUEAL, vingerlid, dat den nagel draagt,
nagellid n.
Onguent, m. [Pbarm.] Zalf f. Ong- pour les

yeux, pour la brulure, pour les cheveux, pour
les plaies, pour la gale, oog-, brand-, haar-, wond-,
schurftzalf. Ong- de Saturne, loodzalf. Ong- divin,
wonderzalf. Ong- gris of mercuriel, kwikzalf. —
(Loc. prov.) I1 doit avoir de long- pour la brulure,
die moet eenmaal in de hel branden. I1 n'y a pas
dong- qui le puisse guérir, aan hem is geen zalf
te strijken, hij is ongeneeslijk, zijne zaak staat
wanhopig. C'est de long- pour la brulure, Ongmiton- mitaine, z. 1mTAINE. z. ook BOTTE. — [H.

anc.] Allerlei welriekende dingen, kruiden, oliën,

enz., waarmede men de ligchamen zalfde en balsemde. — [Agric.] Boomzalf f. (van koemest en
klei). — Onguentaire, adj. [Pharm.] Zalfachtig.
Onguicule, m. (pr. —gu-i—) [H. n.] Nagel m.
van sommige dieren, die naar den menschennagel
gelijkt. — Onguiculé, e, adj. (pr. —gu-i—)
Genageld, van nagels voorzien; nagelvormig. —
Onguicure, m. Nagelverzorger, nagelarts m. —
O-nguiforme, adj. (pr. — gu-i—) Nagelvormig.
Ongule, f. Hoornig bekleedsel n., dat den hoef
der viervoetige dieren vormt. — Ongulé, e, adj.
Nagelvormig. — [H. n.] Met hoeven voorzien, gehoefd. — Ongulines, f. pl. [El. n.] Klaauwschelpen, ungulinen f. pl. of ungulieten m.
p1. — Ongullogrades, m. pl. [H. n.] Klaauwloo ers m. pl., dieren, die op de klaauwen gaan.
f. etc., z. ONEIROCRITE enz.
Oniscides, Oniscieiis, m. pl. [H. n.] Pisf. pl. — Oniseiforme, Oniscin, e,
^Illl - ocrlte,

sebedsoorten

adj Naar eene pissebed gelijkende, zeugvormig. —
Oniscographie, f. [Didact.] Beschrijving, geschiedenis van de pissebedden. — Oniseo,graphique, adj. Daartoe behoorend, o n i S k o g r ap h is c h . 1 Onisque, f., z. v. a. CLOPORTE, m.
—

-

(niet f., gelijk in voce staat).

Onite, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
Onobronie, f. [Bot.] Blaauwe carthamus of
verwersdistel m. (van Linnéus). — Onobrychées, f. pl. [Bot.] Spurriesoorten f. pl. — Onobrychis, m. [Bot.] Spurrie f. (sainfoin).
Onocentaure, m. [Myth.] Monster n., half
mensch en half ezel, o n o c e n t a u r u s m. —

ONOCÉPHALE

OPÉRA.

t [H. n.] , z. V. a. GIBBON. — Onocéphale,
adj. Met een ezelshoofd. — Onochoiritès, m.
(pr. —koi-ri-tèce) Monster, half ezel en half var
(waaruit de christenen, naar 't zeggen der-ken
heidenen, hunnen God gemaakt hadden). — Onoelée, f. [Bot.] Verwers-ossetonq f. — Onocordon, m. [Bot.] Akkervossestaart m. (vulpin des
prés). — Onocrotale, m. [H. n.] Wetenschap
naam van de kroprans of den pelikaan (pé--pelyk
lican). -- Onolátrie, f. [Hist.] Ezelsvereerzng,
ezelsdienst f., vereering des ezels, wegens de geneeskrachtige eigenschappen, die de Ouden aan ver
deelgin van dit dier toeschreven; ook als-schilend
beschuldiging tegen de eerste christenen gebruikt.
Onomancie, f., z. ONOMATOMANCIE. -- Onomastique, adj. [Didact.] Te benoemen, wat een'
naam moet dragen; namen bevattend of betreffend,
o n o m d s t i s c h. — Onom atologie, f. Leer
der namen of woorden, naamvormingsleer f. -Onomatologique, adj. Die leer betreffend,
o n o m a t o l ó g i s c h. — Onomatologue, m.,
z. V. a. NOMENCLATEUR. -- Onounatopée, f.
[Réth.] Klanknabootsing, woordvorming naar 't
geluid, dat het te benoemen voorwerp geeft; —
klanknabootsend woord, klankwoord, o n o m a t opo i o n n. — Onoinatopéique, ad,/'. De klanknabootsinq betreffend, klanknabootsend. — % Onomatopose. f. Naamsverberging, naamsvermomming f.
Ononide, f., Ononis, m. [Bot.] Ezelskruid n.,
z. V. a. ARRÊTE-BOEUF.
Ononychite, m. [H. rel.] Ezelsvoeter, spotnaam, dien de Heidenen aan Christus gaven, o n on y c h i e t m. — Onoporde, m. [Bot.] Witte
wegdistel m. (ook pet d'ane en épine blanche geheeten). — Onoscèle of Onoseélide, m. [Myth.]
Monster n. met ezelsvoeten. — Onosciomachie, f.
[H. ane.] Het abderítisch proces over de schaduw
des ezels.
Onosme, Onosmode, f. [Bot.] Gele ossetong f. (ook buglosse dorée geheeten).
Onquer, v. n. Voorgesteld klanknabootsend
woord om 't geluid des ezels uit te drukken, als
hij op eens zijn balken staakt.
Onques, adv., z. oNC.
Onthophage, m. [H. n.] Drek- of mestkever m.
Ontogonie , f. [Phil.] Geschiedenis van de
wording der bewerktuigde wezens op aarde. —
Ontogonigne, adj. Die wordingsgeschiedenis betreffend, ontogd nisch. — Ontographie,
Ontologie, f. [Didact.] Beschrijving, leer f. van
de wezens of dingen, wezenleer, grondwetenschap f.
(een deel der bovennatuurkunde). — Ontologique, adj. De leer der wezens betreffend of daarop
gegrond, o nto 1 ó ,g is c h. — Ontologiste, Ontologne , m. Beoefenaar, kenner , aanhanger
der ontologie, ontoloog, ontologist m.
Onychion, m. [Bot.] Zeker javaansch standelkruid m.
Onychite, m. [Minér.] Nagelsteen m.; onyxhoudend albast n. — Onyehogryphose, f. (pr.
c11—k; zoo ook de volgenden) [Méd.] Pijnlijke
kromming f. der nagels. — Onychomancie, f.
[Divin.] Waarzegger] uit de nagels, nagelwaarzeggerj, onychoma;ntie f. — Onychomaneien, m., -ne, f. Nagelwaarzegger m., -zegster f.
— Als adj :Tot de nagelwaarzeggerij behoorend,
o n y c h o m a n t s c h. — Onychophide, Onyehophore, adj. [H. n.] Gespoord, met sporen
aan 't achterlijf. — Onychophtonie, f. [Méd.]
Ontaarding f., bederf n. der nagels. — Onycophytne, m. [Méd.] Nagelgezwel, uitwas van een'
nagel, o n y c h ó p h y m a n. — Onyehoptose, f.
[Méd.] Het afvallen der nagels, o n y c h op t ós is f. — Onygène, m. [Bot.] Zeer kleine paddestoel m., die op de hoeven en horens der dieren
wast.
Onymancie, f. [Divin.] Waarzeggerij f. uit
olie en was. — Onymancien, m., -ne, f. Waar
zegster f. uit olie en was. — -41s adj.:-zegstrm.,
Die waarzeggerij betreffend, o n y m a n t is c h.
Onyx, m. (Minér.] Nagelsteen, eene als edelsteen bekende verscheidenheid van den chalcedoon,
o n y a• m. Agate on -, onyx-agaat m. (vgl. CAMÉE).
— [Méd.] Nagelvormige etterverzameli g f. tusschen de platen van 't hoornvlies. — Onyxie, f.,
Onyxis, m. [Méd.] Nagelgezwel n., nagelontsteking, ony'chia f.

Onze, adj. num. Elf. Onze planètes, elf planeten. Nous étions onze it table, wij zaten met ons
elven aan tafel. Il viendra entre dix et onze heures , hij zal tusschen tien en elf ure, tusschen
tienen en elven komen. — Ook als subst.: Le onze
de ce cadran est efface, de elf van die wijzerplaat
is uitgegaan. — Ook voor onzieme, elfde: Louis
onze, Feuille onze, Lodew ij k de elfde, elfde blad n.
— [Hoewel onze met een' klinker begint, schrijft
en spreekt men het daarvoor komend lidwoord, ook
de, que, zonder afkapping: Le onze; La onze; II
n'y en a que onze; 1 ► e onze qu'ils étaient, it n'en
reste plus qu'un Beul. — Ook wordt de eindmedeklinker, die onze vooraf gaat, in de uitspraak er
niet mede verbonden. Hetzelfde is met onzième
't geval.] — Onzième, adj. ,num. Elfde. Le onzjour, de elfde dag m. La onzième feuille, het elfde
blad. Sa onzieme année, zijn elfde jaar n. — Ook
als subst. m.: J'ai un onz- dans cette affaire, ik
heb een elfde, een elfde aandeel in die zaak. -ONZIÈME, f. [Mus.] Octaaf n. van de quarte of den
vierden toon des grondtoons. — Onzièmentent,
adv. Ten elfde, in de elfde plaats.
Oolithe,m. (pr. o-o—, ook de volgenden) [Minér.].
Kuitsteen m., een kalksteen, die uit vischkuitvormige
korrels bestaat, m é k o n i e t, ó 6l i th m. — Oolithique, adj. [Géol.] Uit zamenhooping van korrelvormige voorwerpen ontstaan, o ó Ii t h is c h. —
Oologie, f. [Didact.] Leer van de vogeleijeren en
-nesten, geschiedenis f. dereijeren. — Oologique,
adj. Die leer of geschiedenis betreffend, o ó l ó g i s c h.
— Oornancie, Ooscopie, t. [Divin.] Waar
uit eijeren, odmantie, oóskopie f.--zegrij
Oomancien, m., -ne, f. Waarzegger m., -zegster f. uit eijeren. — .Ells adj.: De eyerwaarzeggerj betreffend, oomantisch. — Oomètre, m.
[Bot.] Eijerstok m. der phanerogamen of der
planten met zigtbare geslachtsdeelen. — Oon, m.
[Méd.] Kiem f. (germe). — Oonin, m. [Chim.]
Eiwitstof f. (all►umine).— Oophore, m. [Physiol.J
Efjerstok m. (ovaire). — Oophorite, f. [Méd.]
Eijerstok-ontsteking f., 06 p h o si t is f. — Ooscopie, f., z. 00SMANCIE. — Oospore, adj. [Bot.]
Met eivormige zaadkorrels. — Oothèque, f. [Bot.]
Eijerstok m. der varenkruiden. — Oozoaires, m.
pl. [H. n.] Eidiertjes n. pl.
Opaeité, f. [Phys.] Ondoorschijnendheid, donkerheid, opaciteit f.
Opah, m. [H. n.], z. LUNE.
Opalage, m. [Tech.] Het omroeren der suikerkristallen in de vormen.
Opale, f. [Minér.] Melkblaauwe, glasachtige,
bijna doorschijnende edelsteen van 't kiezelgeslacht,
firmamentsteen (een kiezelzuur hydraat), op a a l m.
Op- noble, commune, orientale, édele, gemeene,
oosterse/te opaal. — Opaalkleur f. — [ Tech.] Faire
op-, opaal- of regenboogskleuren vertoonen (als
het zilver-alliëersel, bij 't smelten in de kapel,
eene menigte op- en neêrgaande bolletjes vertoont,
die eensklaps plaats maken voor snelbewégende
strepen van de helderste regenboogskleuren).
Opaler, V. a. [Tech.] De suikerkristallen in
de vormen omroeren; de suikerkorrels van de vormen losmaken.
Opalin, e, asij. [H. n.] Opaalkleurig, opaal
— Opalisant, e, adj. Den weérschjn--achtig.
oof gloed des opaals vertoonend, opaalglanzig. —
Opalisé, e, adj. [Minér.] Tot opaal overgegaan.
in opaal veranderd, g e o p a 1 i s e e r d.
Opaque, adj. Ondoorschijnend, het licht niet
doorlatend, donker: Pierre op-, ondoorschijnende
steen m. Corps op-, donker ligchaam n.
Opatre, m. [H. n.] Stofkever m.
Ope, m. [Arch.] Muurgat voor de kortelingen.
of bunsems van een' steiger; balkgat n. onder de
zoldering. (of houtzwam f.
Opigraphe, m. [Bot.] Soort van hypoxylon n._
Opéra, m. (ital.) (eig. werk, kunstwerk) Zangspel, muzikaal of toonkunstig drama of tooneelspel n., Opera f.: Un op- Bien exécuté, eene wel
uitgevoerde opera. Composer des op-s, operaas
componéren of zetten. Chanteur, Chanteuse dop-,
opera-zanger m., -zangster f. — Op- comique,
kómische opera, vrolijke opera. Op- buffa of boute , .
kluchtzangspel n. Op- seria of sérieux, ernstige,.
groote opera. — Op- of Théatre de lop-, schouw-.
tooneel n., tooneelzaal f., schouwburg m., waarin
de operaas worden uitgevoerd, op e r a f.: Aller°
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à l'op-, naar de opera gaan. — Gezamenlijke ver
pl., personeel n. der opera: Lop - a-tonersm.
suivi Ie rol, de opera, het opera- personeel is den
koning gevolgd. — ( fig. et fam.) Cast un op-, 't
is een moefjel jk werk, eene lastige zaak. — [Jeu]
Faire op-, zich van al zjne kaarten ontdoen, al
zijne kaarten kwijt raken (in 't comète-spel). —
OPERA, f. [Mus.] Muzikaal of toonkunstig werk

(oeuvre).
Opérable , adj. Geschikt om geopereerd te

worden of de kunstbewerking te ondergaan; uitvoerbaar, doenbaar. — Opérant, e, adj. Werkend, handelend, tot handelen geschikt. — Opérateur, m. Heelmeester, die operatiën of kunstbewerkingen verrigt , breuksnder , steensnijder,,
tand meester, enz., operateur m. in algemeenen
zin: Een in handgrepen ervarene: Les expériences
de la chimie demandent un habile op-, de chemische
proeven vorderen een' bedreven werkman. — Som
Kwakzalver, uitventen van geneesmiddelen.-tjds:
-- 5 Opératrice, f. Zij , die operation of kunstbewerkingen doet. Voila lop- aussitót en besogne
(in La Fontaine's fabel Le Loup et la Cigogne),
daar tijgt onze o p e r a t r í c e terstond aan 't
werk. — Opératif, ive, adj. Werkend, werk
operatief. -- Opérati on, f. Werking,-zam,
verrigting, handeling f.: Les op-s de la nature,
de werkingen der natuur. — (myst.) Les op-s de
la grace sur le coeur du pécheur, de werkingen,
de invloed der genade op 't hart des zondaars. —
Op- du Saint-Esprit, werking, werkende kracht
van den Heiligen Geest. — [ Phil.] Op-s de l'esprit, de l'entendement, werkingen, verrigtingen
des geestes, des verstands. — [ Méd.] Lop- de ce
remède est lente, de werking van dat geneesmiddel
is langzaam. — Verrigting, handelwijs, bewerking f.
[Math.] Op- d'arithmét.ique , rekenwijze, rekenkunstige bewerkie g f.: L'addition est la plus facile
des op-s, de zarnentelling is de gemakkelijkste bewerking. — [Mil.] Régler les op-s dune campagne,
de krijgs-o p e r a t i ë n, de verschillende bewegingen
en ondernemingen, het plan van eenen veldtogt bepalen of ontwerpen. --- [Chim.] Op- chimique,
scheikunstige bewerking f. -- [Chir.] Kunst bewerking, genezing door snijden, steken enz., operatie f.: Op- du calcul, de steen-operatie, steensnede f., het steensnijden. Lop- de la saignée, het
aderlaten. — (fam. et iron.) Vous avez fait là une
belle op-! Voilà une belle op- ! daar hebt ge u eens
zegt uitgesloofd! daar hebt ge wal schoons verrigt!
— [Com., Fin.] Onderneming, handelsverrigti.ng,
sp e c u Id t i e C. Op-s de la bourse, beurszaken f.
pl. Op-s cambistes, wisselzaken, wissel-speculatien.
-- Opératoire, adj. [Chir.] De operatiën of
kunstbewerkingen betreffend. Médecine op-, operatieve geneeskunde, chirurgie f.
Operculaire, adj. [Bot.] tells een deksel, bij
wijze van deksel sluitend: Valve op-, sluitend klapvlies n. — OPERCULAIRE, f. [Bot.] Dekselkruid n.,
o p e r c u r i a f. — Operculariées , f. pl.
Geslacht n. der dekselkruiden. — Opereule, m.
[Bot.] Deksel, dekseltje n. --[H. n.] Kieuwdeksel n. (der visschen); — deksel van één- en tweeschalige schelpen. — '!Tagus m. of klepvormig uit
aan den oorvoorrand, als het groot genoeg-stekl
is om de oorholte bijna te bedekken. -- Operculé, e, Operealifère, adj. [Bot., H. n.] Met
een deksel voorzien. — Operenliforme, adj.
Dekselvormig. — Operculite, f. [Minér.] Versteend schelpdeksel n., o p e r c u t ie t m.
Operer, V. a. Werken, doen, uitwerken, uit
hebben, te weeg brengen: Dieu seul a pu-werking
op- ce miracle, God alleen heeft dat wonder kunnen doen, te weeg brengen. C'est la grace qui a
opéré sa conversion, de genade heeft zijne bekeer2ng bewerkt. — [Mil.] Op- une diversion, eene
afleiding maken of bewerkstelligen. — Dikwijls
zonder voorwerp: La grace opère sur les ámes,
de genade werkt op de zielen. Ce discours a opéré
sur les esprits, die redevoering heeft op de gemoederen gewerkt. Ce remède, Cette médecine commence à op-, dit middel, die artsenij begint te
werken. — (fam. et iron.) Il a bien opéré, h# heeft
wat schoons gedaan (niets goeds gedaan). — Inz.
gebruikt in vele kunsten en wetenschappen, die
zékere vaardigheid, bedrevenheid der handen, door
oefening verkregen vlugheid vereischen; heelkunstig
werken of iets verrigten om eene genezing voort
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te brengen, operéren. Get arithméticien opère
avec lieaucoup de facilité, deze rekenaar werkt
met veel gemak, vlugheid. Ce chirurgietl opère
parfaitement, je l'ai vu op-, deze wondheeler ope-

reert voortr et/'eljk, ik heb hem zien werken of
operéren. Op- un rnalade, een' zieke operéren. -Se faire op- de,la taille, zich van den steen laten
snijden. — S'OPERER. V. pr. Plaats hebben of grijpen, voorvallen, geschieden, zich toedragen. 11 s'est
opéré un grand changement er, lui, er heeft eene
groote verandering bij hein plaats gegrepen. Corninent s'opère la sensation du gout? hoe geschiedt
de gewaarwording van den smaak? — Het part.
passé is ook adj.: Changements operés par la civilisation, door de beschaving bewerkte of teweeg
veranderingen f. pl. — Ook subst.: L'opéré-gebrat
mourut entre ses mains, de geopereerde stierf in
zijne handen.
Opérette, f. [Mus.] Kleine opera f.
Opertané, e, Opertanéen, ne, adj. [Ant.]
Geheimzinnig (van de offeranden). -- [Myth. lat.]
Les dieux op-s, de onderaardsche, in den se wot
der aarde wonende goden m. pl. (alum).
Opétiole, f [Bot.] Oost-indische kalfsvoet
Ophate, ni. [Minér.J Naam eener marinersoort, ophaat n.
Ophèle, in. [Bot.] Soort van lagen baobab in.
op f1 frika's oostkust.
Ophiase, f. [Méd.] Kale plek, die tusschen de
haren in slangvorinige wendingen voortkruipt,
ophiasis f. — Ophibase, f. [Minér.], z. v.a.
OPHITE, SERPENTIN. — Ophiealee, f. [Minér.] Met
serpentjn gemengde kalksteen m., slangenmarmer n.
— Ophieéphale, adj. [H. n.] Meteen' slangen kop. — -41s subst.: Slangenkop m. (een visch).
— Ophiehthes, Ophichthy ïgaes, m. pl.
Slangvorrnige visschen in. pl. — Ophicléide, f.
[Mus.] Slangvormig blaasinstrument n. met 9 klep
Ophidiee, f.-pen,srt.gobaf—
Wormvormige naaldvisch m., zeenaald f. Op1sbarbue, slangenvssch, baardmannetje n., inde Aliddellandsche en Roode zee (ook donzelle geheeten).
Opts- imberbe, ongebaarde slangenvisch. — Ophidien, ne, adj. [H. n.] Slangvormig. -- oPHIDIENS, m. pl. Orde f. der slangen; slanrpensoorlen f.
pl.; slangvorrnige dieren n. pl., o p h i d i ë is f. pl.
— Ophidosauriens, m. t)l. Orde f. der slangen
en hagedissen. -- Opthioetene, m. [H. n.] Soort
van veelvoet m. (scolopendre). — Ophiodonte, m. [Minér.] Versteende slanqentand m. -Ophiogènes, m. pl. [Ant.] Slangenzonen in.
pl., fabelachtig rnenschenras n., dal voorgaf uit
slangen te zijn voortgekomen. — Ophio; losse, m.
[Bot.] Slangen- of addertong f. — [H. n.; Soort
van tongsteen m. ( glossopètre). — Ophloglossite, f. [Minér.] Versleende slangentong f. of
haaijentand m. * Ophiographe, m. [Didact.]
Slangen.besch.rijverin. -- Ophio raphie, f. Slangenbesc'rijving f. — Ophiograpt► ique , adj.
Slangenbeschrjvend, ophiographisch. — Ophi oïde, adj. Slangvorrniq, naar eene slang gelijkend.
— OPHIOIDES, m. pl. Slangvormige visschen m. pl.
— z. V. a. OPH10MI0RPHITES. -- Ophiolâtre, adj.
[Ant.] Slangenvereerend: Peuple opts-. — Ook als
subst.: Les oph-s, de slangendienaars, -vereerders,
-aanbidders m. pl. — Ophiolâtrie, f. Slangenvereering, - aanbidding, -dienst f. — Ophiolatrique, adj. Slangenvereerend, o p h i. old Ir i s c h. —
Ophiolithe, m. [Minér.) Slan.genversteening f.,
o p h i o l i t h. m. --- Zamengestelde steen ou;rl met
talk of serpentijn en straalsteen tot basis en lh.ialfverkalkt ijzer inhoudende. — Ophiologie, f. [Didact.]
Leer der slangen, natuurbeschr jving f. der slangen.
O hiologique, adj. Die leer of beschrijving
betre nd, ophiológisch. ---Ophiologiste, m.
Slanrgenbeschrjver, slangenkenner, o p h i o lo (!j s t,
,

m.

o p h i o l o o ,g m. — Ophiomaneie, f. [Divin.]

Waarzeggerjj f. door slangen. — Ophioman-

elen, m., ne, f. Slangenwaarzegger m., - zegster f.

-- Als adj, Tot de slangenwaarzeggerij behoorend,
ophiomantisch. —Ophiomaque,adj. Slangenbestrijdend . — Als subst.: Slangenbestri der m.,
slangenbevechtster f. (bijnaam van verscheidene
egyptische goden, inz. van de godin Isis). -- Ophiomorphe, adj. [H., n.] Slangvormig, in slangengedaante, ophiomorphisch. — Ophiomorphites, m. pl. [Minér.] Slangvormige versteeningen f. pl., ammonshorens m. pl. — Ophion, m.
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[H. n.] Slangwesp f. — Ophiophage, adj. Zich
met slangen voedend. — Als subst. m. en f. Slangeneter [n., - eetster f. — Ophiophagie, f. Het
slangeneten. — Ophiophagique, adj. Slangenetend, o p hio p h ág isc h. — Ophiorrhise, f.
[Rot.[ Slangenwortel m. — Ophioscolodon, m.
[Bot.] Soort van kapperstruik m. — Ophiose, f.
[Bot.], z. v. a. OPHIOXYLLE. -- Ophiosene, I.
[H. n.] Soort van ingewandsworm m. — Ophiosperine, f. pl. [Bot.] Slangenzaad n. — Ophiostaphyle, m. [Bot.] Soort van kapperstruik in.
— Opliiostome, m. [H. n.] Zékere ingewandsworm m. der zoogdieren en visschen. — Ophioxyle, m. [Bot.] Slangenhout n. — Ophisaure, m. [H. n.] Slangenhagedis, glasslang f. (ser
de verre) . — Ophisclre, m. Slangenstaart,

slangaal m., soort van zeeaal (ook anguille serpent
en poisson de mei geheeten) — Ophite, adj.
[Didact.] Naar de slang gelijkend. — [ Litt.]
Vers oph-s, slangverzen n. pl. (die men in den

slangenvorm schreef).

z. v. a.

— OPHITE, m. [Minér.],
SERPENTIN. --- OPHITES, m. pl. [H. rel.]

Slangendienaars m. pl., eene gnostische secte van
de 2e tot de 6e eeuw, die de slangen vereerde,
meenende, dat Christus zich verborgen had in de
gedaante der slang, die Eva verleidde. — Ophitine, f. [Minér.] Basis f. van den serpentijn of
groenen porfier. — Ophiuchus, m. (pr. — kuce)
[Astr.], z. v. a. SERPENTAIRE. — Ophiiil e, adj.
-

Als een slangenstaart. — OPHIURE, f. [H. n.]
Slangenster f., eene stekelhuidige zeeester. Ophlézard of lézardée, spoelwormster, gestaarte zeester f. — Ophrias, m., of Ophrie, f. [H. n.]
Kamslang, bergslang f., eene soort van boa-slang.
Ophrys, m. (pr. o- frice) [Bot.] Tweeblad n.,
op it r y s f., eene soort van standelkruid. Opbrys
-mouche, vliegeplant f. Ophrys-araignée, spinneophrys. Ophrys-nid-d'oiseau , vogelnest- ophrys.Ophrys-abeille, bij -ophris. Ophrys-homme, mensch-

vormige ophrys.

Ophthalgie, f. [Méd.] Oogpijn f., ooglijden n.
zonder ontsteking. — Ophthalgique, adj. De
o ogpijn betrelend, o p h t h á l g i s c h. — Ophthalmiatre, m. Oogarts m. — Ophthaliniatrie, f. Oogheelkunde f. — Ophthaimlatrique, adj. De oogheelkunde betre fend, o p h Ik a lm i á t r i s c h. — Ophthalmie, f. Uitwendige
oogontsteking, oogziekte f. — Oplltllalinique,
adj. [Anat.] De oogen betreffend: Artère, Veine,
Nerf ophth-, oogslagader, oogader, oogzenuw I. —
[Méd.' Oogenheelend of - genezend; de oogziekte
betretf end , o p h t h. á l m i s c h: Remèdes ophth-s,
of als subst.OPHTHALMIQUES, m, pl. Oogmiddelen,
ophthalmische middelen (oogwaters, oogzalven, oog
i ka n. pl. - OPHTHALMIQUE-poedrs),htálm
of Ophthalmiste, m. Ooglijder m. — Ophthalmite, m. [Minér.] , Oogsteen, oogagaat m.
der Grieken; agaat met oogvormige eenmiddelpuntige cirkels. — [ Méd.] Inwendige ontsteking van
den ganschen oogappel, o p h t h a 1 m i t i s f. —
Oplithalmius, m. (pr. —uce) Onzi-gtbaarmakende steen m., fabelachtige steen, die den drager
onzigtbaar maakte. -- Ophthalmobiotique, f.
[Méd.] Oogenverpleging, behoorlijke zorg voor 't
behoud der oogen, o p h t a l m o b i o t i e k f. —
Opthalmoblennorrhée, f. [Méd.] Ooogdruiper m., ziekelijke uitscheiding van 't oog. — Ophthallnoblennorrhéigne, adj. Den oogdruiper
*

betref/'end, ophthalmoblennorrhxisch. —
Ophthalmoeèle, f. [Méd.] Oogbreuk, uitzakking f. van 't oog (exophthalmie). — Ophthalmodynie, f. [Méd.] Oogpgn f. — Ophthalmographe, ni. Oogbeschrjver, o p h t h a 1 m og r a a p h m. — O thalmographie, f OogbeWpinhthalmograpItiqtie, adj.
schrjving f. —
Oogbeschrilvend, ophthalmographisch. —
:

Ophthalnloiatre, Ophthalmoïatrie, f., z.
OPHTHALMIATRE, OPHTHALMIATRIE. — Ophthalmologie, f. Oogenleer f. — Ophthalinologiq u e, adj. De oogenleer betreffend, o p h t h a l m o1 ö g i s c h. — Ophthalinologiste, Ophthaln,ologue, m. Schrijver eener oogenleer, o p ht h a l m o l o o g m. — Ophthalmomètre, m.
Oogmeter, werktuig ter bepaling van de grootte

der oogkameren, ophth.almameter m. —

Ophthalmornétrie, I. Oogmeting f., gebruik n.
van den oogmeter. — O phthalmométrl ue,
nd,
adj. Den oogmeter of de oogmeting betre/e
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op h t h aim om étrisc h. — Ophthalmoncie, f.
Hard ooggezwel n. in of aan het oog, o p h t h a lm ó ncu s m. — Ophthalmonosologie , f.
Leer f. der oogziekten. — Ophthalmonosologique, adj. he oogziekten betreffend, o p h t h a lm o no s o l o g i s c h. — Ophthalmonosologiste , nl . Schrijver over de oogziekten, o p h i h a lwonosolog i st m.— Ophthalmophytne, m.
Oogappelgezwel, oog uitwas n. — Ophthalmoponie, f. Oogontsteking I. — Ophthalinoponique,adj. Oogontstekend, op It
— Ophthalmoptose, f. Uitzakking des oogbals
uit zijne beenige kas, ophthalmoptós is, f.Ophthalnlorrhagie, f. Bloedvloe2jing f. uit den
oogbal. — Ophthalrnorrhée, f. Uitstorting
van bloed of etter in het oog, op h t h a l m o r r h ce a f.
— Ophthaltnorroïque, adj. Die uitstorting
betreffend, ophthalmorrluvisch. — Oph-

thalinoseopie, f. Oogbeschouwing, kunst om
iemands temperament uit zijne oogen op te maken.
— Ophthalrnoseopique, adj. Oogbeschouwcnd,
op hihalmoskópisch. — Ophthalmostat
of Ophthalmostate , m. Oogbalhouder m.,
werktuig om b ij zékere kunstbewerkingen aan 't
oog de oogleden geopend en den oogbal bevestigd
of onbewégelijk te houden, op h t h a l m o s t oat m.
— Ophthalinothérapeutique, f. Leer van
de genezing der oogziekten., o p h t h a t m o t her ap í e f. — Ophthalinotomie, f. Oogontleding f.;
— uitneming f. van 't oog. — Ophthalmotomique, adj. Die ontleding of die kunstbewerking
betreffend, ophthalmat6misch. — Ophthalmoxyse, f. Oogkerving f. (eene voormalige kunst bewerking). — Ophthalmoxystre, m. Kerfborstel m. voor de oogen.
Ophys, m. (pr. o-lice) [H. n.] Nijlgrondelm.
Opiacé, e, adj. [Pharm.] Opium- bevattend:
Remède op-, of als subst. m. OPIACÉ, m. Opiummiddel, slaapmiddel n., slaapdrank m. — Opiacer, V. a. [Pharm.] Artsenen met opium bereiden. —'lOpiat, m. [Pharm.] Opium- middel n.,
pijnstillend middel net opium zamengesteld. —
Tegenwoordig ook de naam van velerlei slikartsentjen en andere bereidingen , waarin geen opium
komt, o p i a t n. Op-our les dents, tand -opiat n.
— Opiatique, adj. [Méd
.] Den opium betreffend:
Traitement op-, behandeling met opium.
Opilatif, ive, adj. [Méd.] Verstoppend. —
Opilation, f. [Méd.] Verstopping f. (obstruction).
Opile, m. [H. n.] Soort vats mierkever m.
Opiler, V. a. [Med.] Verstoppen (obstruer). —
Het part. passé is ook adj.: Vaisseaux opilds, ver
vaten n. pl.
-stope
Opimes, adj. f. pl. [Ant. rom.] (alleen voor
Dépouilles op-s, veldheersbuit, eere--komendi):
buit m. (welke een' veldheer ten deel viel, die met
eigen hand den aanvoerder van 't vijandelijk leger
had gedood) .
Opinaut, m. Stemgever, stemmer m., uitbrenger
van zijne meening b ij eene beraadslaging. — Opiner, v. n. Zijn gevoelen uitbrengen, zone meening
zeggen, zijne zienswijze blootleggen bij eene beraad
stemmen: I1 a opiné It la mort, pour la-slagin,
pair, hij heeft zijne stem voor den dood, tot den
vrede gegeven. Op- par la tribune, par la presse,
zijne gevoelens door middel van de tribune of 't
spreekgestoelte, door de pers openbaren. — (Loc.
prov.) Op- du bonnet, Z. BONNET. -- [Ant.] Opde la main, met de hand zijne stem geven.
Opiniàtre, adj. Halsstarrig, hardnekkig, stijf
hoofdig, onbuigzaam, koppig, styfzinnig, eigenzin fig; volhardend, onwankelbaar, standvastig: Enfant op-, halsstarrig kind n. I1 ne faut point être
op- sur cela, men moet niet hardnekkig daarop
blijven staan. — Combat op-, hardnekk i ge, langdurige str ij d m. Travail op -, aanhoudende arbeid m.
— Fièvre op- , hardnekkige, niet te verdrijven
koorts f. — Opiniâtréinent, adv. Op halsstarripe wijze, met hardnekkigheid, standvastigheid
enz. Soutenir op- une erreur, eene dwaling hardnekkig staande houden. — II a défendu op- cette
place, hij heeft deze plaats standvastig, hardnekkig
verdedigd. — Opiniàtrer, v. a. Met hardnekkig
staande houden: Op- un fait, een feit hard--heid
nekkig staande houden. — Op- ses plaintes, onafgebroken met zijne klagten voortgaan. — Op- un
enfant, een kind halsstarrig maken. (In al deze
-
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beteekenissen is het woord weinig in gebruik). —
pr. Sop- á qc., stijfhoofdig, hardnekkig vasthouden, volhouden: 11 s'opiniatre h
S'OPINIaTRER, v.

soutenir cette erreur, hij blijft onverzettelijk bij

die dwaling. — Opiniàtreté, f. Hardnekkigheid,
sti fhoo fdigheid , halsstarrigheid , stij(zinnigheid ,
hoofdigheid, koppigheid; standvastigheid, volhou ding f. Soutenir une erreur aver op-, eene dwaling met stij f/ioo fdigheid staande houden. — I1 se
défendit avec op-, h# verdedigde zich met hardnekkigheid, met volharding.
Opinion, f. Stem, meening f., gevoelen n. (van
hem, die mede over eene zaak beraadslaagt); mee
zienswijze, gedachte f. , gevoelen, inzien n.,-nig,
dunk m. , eigen beschouwingswijze der dingen,
o pi n i e J. Aller aux op-s, tot stemmen, tot het
opnemen der stemmen overgaan. Prendre, Recueillir les op-s , de stemmen opzamelen. Aller aux
op-s (of Voter) par assis et levé, z. SSIS. -- Op-

générale, raisonnable, fondée, algemeen, redelijk,
gegrond gevoelen. Partager Lop- de qn., iemands

meening of zienswijze deelen. Les op-s sopt libres,
de gevoelens, gedachten zijn vrij. — J'ai bonne
op- de lui, ik heb een' goeden dunk van hem. Opreligieuse, godsdienstmeening f., geloof n. -- C'est
une affaire dop-, 't is eene zaak, waarover ieder
Zijne eigen meening heeft, waarvan ieder kan denken wat h ij wil. -- Un mal dop-, een ingebeeld
kwaad. — Lop- publique, of enkel L'op- : de openbare meening, de volks- meeninq, volks - opinie F. —
(absol.) J'ai op- de ce jeune bomme, ik stel mij
veel goeds van dien jongeling voor, ik voorspel mij
veel goeds van hem. — Opinioniste, m. Opwerper, schepper van een gevoelen, iemand, die
eene meening opvat en daarop staan blijft, op inionist m.
5 Opiologie, f. Verhandeling over den opium.
— Opiophage, in. Opium -eter of rooker, amf oenschuiver.
Opisthocrane, m. [Anat.] Achterhoofd n.,
achterschedel m. , ach terhoo fdsbeen, o p i s t h o k r anion n. -- Opisthocyphose, f. [Méd.] Ruggegraatskromming f., bult, hogchel m. -- Opisthodome, in. [Arch, anc.] 14chterdeel n. eens tem
Opisthogastrique, adj. [Anat.]: Bran--pels.—
che op-, o/ als subst m. OPISTHOGASTRIQUE, m. Achter de maag ontstaande tak m. van de neérwaartsgaande groote slagader. — Opisthographe ,
adj. [Ant.] Van achteren, op de rug- of achterzijde
beschreven. Feuillet op -, aan beide zijden beschreven blad D. Les manuscrits anciens ne sont pas
ordinairement op-s, de oude handschriften zin
doorgaans enkel aan ééne zijde beschreven. --- Opisthoga•aphie, f. Het schrijven op de achter- of
keerzijde van een blad, beschrijving der beide zijden
van een blad. — Opisthographique, adj. Fan
achteren of op de keerzijde, aan beide zijden beschreven, opisthográphiseh. — Opisthotonos, m. (pr. —note) [Méd.] Krampachtige ach
-terovkmingdslcha,ruekmpf.
ïsthótonos m.
pium, m. (pr. —ome) [Bot., Pharm.] Ingedikt melkvocht van de stengels en zaadhuizen der
oostersche witte slaapbollen, heulsap, opium m.,
in 't Oosten a m f i o e n gelieeten. Op- en larmes,
opium in droppels of tranen. (de beste soort). (Plur.

%

Des opiums.)
(HOPL —.
Oplite, Oplomachie, Oplophore, etc., z.
Opobalsame of Opobalsamum , (pr.
--mome) m. [Bot.] Balsem m. van Gilead, van Mekka
of van Judea, egyptische balsem, de welriekende balsem van een boom [amyris gileadénsis] in Arabia.
— Opodeldoch, nl. [Pharm.] Zamengesteld
liniment of vloeibaar inwrj(middel tegen rheumátische aandoeningen, op o d e Id o k n. (een door
Paracelsus gesmeed woord). -- Opodéocèle, f.
[Méd.] Breuk f. onder 't schaambeen. — Opopanax, m. [Corn.] Panax -,gom f., eene genees krachtige gomhars uit den wortel eener soort van
pastinaken in de Levant, in Zuid - Frankrijk, enz.
Opossum, m. [H. n.] Buideldier n., buidel rat f.

Opportun, e, adj. Gepast, gelegen, gunstig,
tijdig, behoorlijk, voegzaam: Moment opp-, gepast
oopenblik n. Circonstance opp -e, gunstige omstandigheid f. I1 nest pas opp- de faire cela aujourd'hui, 't is niet gepast, voegzaam, dit heden te doen.
-- Opportunément, adv. Op gepaste, gelégene,
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behoorlijke wijze, van pas. — Opportunité, f.
Gepastheid, voegzaamheid, gepaste of gunstige gelegenheid f. L'opp- du lieu, de gepaste gelegenheid
des oords. Il fallait se prévaloir de l'opp-, men
moest zich de goede gelegenheid ten nutte maken.
Opposable, adj. Tegenover te stellen, geschikt
om tegenover gesteld te worden. — Opposant,
e, adj. Tegenstellend, tegensprekend, tegenstrevend,
verwerend, op p o n é r e n d. — [Prat.] Être recu
pantie opp-e, als verwerende partij toegelaten wórden. — Le parti opp-, de tegenpartij f. — [ Anat.]
Muscles opp-s, tegenovergestelde spieren f. pl. —
OPPOSANT, m. Wederstrever, tegenspreker, tegen
jder, verweerder m., tegenpartij f.,-stander,b
o p p o n é n t, o p p o s á n t ni.: Les opp-s sont en
minorité, de tegenstanders, de opposanten maken
de minderheid of het kleinst getal uit.
Opposer, v. a. Tegenstellen, tegenover stellen
of zetten (als hinderpaal, als tegenweer of om in
verhouding, in contrast of in vergelijking te plaatsen), o p p o n ér e n. Opp- une digue it la violence
de l'eau, eenen dijk leggen tegen de kracht van
't water. -- On lui opposa des troupes fraiches,
men stelde hem versche troepen tegen. Opp- la force
à la force, la force á la ruse, geweld tegen geweld,
geweld tegen list gebruiken. Quel orateur avonsnous qu'on puisse opp- à Cicéron ? welken redenaar hebben w ij , dien wij met Cicero vergelijken
kunnen. 11 y a peu de statues modernes qu'on
puisse opp- aux statues antiques, er zijn weinig
hedendaagsche standbeelden, die men bij de oude
zou kunnen in vergelijking brengen. -- S'OPPOSER,
V. pr. Weérstand bieden, wederstaan, bestrijden,
zich verzetten, zich tegenstellen, aankanten: S'oppá l'exécution du jugement, zich aankanten tegen
de uitvoering van een vonnis. — I1 s'est toujours
oppose a nos desseins, hij heeft zich altijd tegen
onze oogmerken verzet, heeft ze steeds gedwarsboomd. S'opp- à l'ambition de qn., iemands heet'schzucht tegengaan. La fortune s'oppose à tons mes
desseins. de fortuin is mij in alles tegen. Elkander tegenstaan, belemmeren of verhinderen: Les
hommes s'opposent reciproquement h leur félicité.
— Het part. passé is ook adj.: Caractères opposés,
tegenovergestelde, strijdige karakters n. pl. — Le
rivage opposé, La rive opp-e, de tegenoverliggende
kust f., oever m., de overzijde f. — Feuilles opp-es,
tegenoverstaande bladeren n. pl. — B e a u est
app- à 1 a id, s choon staat tegenover l e e tij k.
— [Géom.] Angles opp-s, tegenoverstaande hoeken m. pl. -- [Mar.] Ces vaisseaux courent à
bards opp-s, die schepen liggen over tegenovergestelde boegen, houden of loopen elk over een' ver
boeg. — Ook als subst. in. Ce fill est-schilend
tout I'opp- de son père, die zoon is geheel het tegen
tegendeel zijn vaders. -- S à-overgstld,h
L'OPPOSÉ, loc. adv. In tegendeel, daarentegen (au
contraire). — Opposite, ni. et f. Tegengestelde,
tegendeel n. Ce que vous avancez-là est tout
l'opp- de ce que vous dites hier, wat gij daar
aanvoert, is geheel het tegengestelde van hetgeen
gij gisteren zeidet. — Weleer ook als adj. gebruikt:
Deux routes opp-s (opposées). — à L'OPPOSITE,
loc. adv., à L'OPPOSITE DE, toc. prep. Tegenover.
Le chateau est sur la hauteur, et à l'opp- it y a
un grand bois, 't kasteel ligt op de hoogte, en
tegenover ligt een groot bosch. A l'opp- du camp
se trouve une batterie, tegenover het leger ligt
eene batterij. — Oppositif, ive, adj. Tegenover
opp o s i t i e f. — Op--stand;weêrbi,
position, f. Tegenstelling f., tegenstand, weerstan d, , hinderpaal m., verzet n., tegenkanting, wederstreving, tegenspraak; tegenstrijdigheid f., ver.

schil, contrast n., o p p o s i í i e f. Vous n'y trou-

verez aucune opp-, gij zult geenen tegenstand
daarbij vinden. Lever une opp-, een' hinderpaal
uit den weg ruimen. I1 règne entre ces deux hommes une continuelle opp- , er heerscht tusschen
die beide menschen eene voortdurende tegenstrijdigheid. La morale est souvent en opp- aver nos
gouts, de zedeleer is dikwijls in strjd, in tegen
onze lusten. La chose passa sans au--sprakmet
cune opp-, de zaak ging zonder eenige tegenkanting, oppositie, door. 11 a de l'opp- à tout ce que
les autres veulent, hij is tegen alles, wat de anderen willen. — [Prat.] Faire opp- b un scellé,
tegen eene verzégeling opkomen. S'il n'y a point
d'opp-, it en sera fait mention dans l'acte du
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manage, indien er geen hinder, geen verzet is, zal
daarvan melding in de huwelijks-acte gemaakt
worden. — [Polit.] Le part! de 1'opp-, de tegen
ijde of tegenpartij, de verzettinclspartzl, welke de-z
zegéring of de heerschende partij tegenwerkt, de
oppositie-part, de oppositie. Journal de lop-, oppositie -blad n. -- [Astr.] Tegenstand, tegenover stand in. (afstand van 180 graden tusschen twee

Opticien, in. Gezigtkundige, Opt i c u s m. —
Oogglasslijper, brillenmaker, maker van optische
instrumenten. -- Opticographe, adj. [Didact.]
Met een vergrootglas geschreven: Ecriture opt-,
schrift, dat men alleen met een vergrootglas kan
lezen. — OPTICOGRAPHE , m. Schrijver over de
gezigtkunde. — Vergrootglas n. waarmede men
schrijft, o p t i. c o g r a a p h m. — Opticographie, f. [Didact.1 Verhandeling f. over de gezigt-

verduisteringen hebben plaats, wanneer de maan

delinq betre^nd, o p t i c o g rá p h is c h. — Opticoniètre, in. [Phys.] Gezigtsmeter, werktuig ter
bepaling van de zienskracht of den sterktegraad
van 't gezigtsvermogen, o p t i c o m e t e r, op t o m e-

hernelligchainen). Les éclipses de lune out lieu
quand la lune est en opp- avec la terre, de maansin tegenstand is met de aarde. —

[Rhet.] Tegen-

stelling f., figuur, waardoor men twee schijnbaar
strijdige of onvercenbare begrippen vereenigt (b. v.

Poltron courageux, moedige bloodaard, Folle sa
dwaze wijsheid).

-ges,

Oppresses, V. a. Drukken, benaauwen, be-

klemriien (van ligchaamsaandoeningen): Je sens qe.
qui m'oppresse, ik voel if ts, dat mij drukt, benaauwt. — (fig.) Une mauvaise action oppresse
toejours In conscience, eene slechte daad bezwaart,
drukt altijd het geweten. — Het part. passé is ook
adj.: Poitrine oppressée, beklemde, benaauwde
borst

kunde. — O ticographique, adj. Die verhan-

t e r m. — Opticouiétrie, f. Gezigtsmeting f. —

Optieoanétrique, adj. De gezigtsmeling betreffend, o p t i c o m t r i s c h. — Optico-trochléiscléroticien, adj. et subst. m. Groote schuinsche
oogspier f

Optimale, m. [H. anc.] Voorname, aanzienli k , groote, optima at m. — Optimatie, f.
(pr. t=e) Gezamenlijke grooten of aanzienlijken m.
pl. eener stad; — z. v. a. ARISTOCRATIE.

1. -- Ame oppr-e, bedrukte , bezwaarde . Optiine, adv. (latin) (pr. —mé) (fam.) Best,
opperbest, zeer goed. -- Optimisme, m. [Phil.]

ziel f. -- Oppresseur, in. Onderdrukker, ver
geweldenaar: Les sujets se révoltèrent-druke,
contre leur oppr-, de onderdanen stonden op tegen
hunnen onderdrukker. — Ook als adj. m.: Gouvernenient oppr- , verdrukkende zegéring f. —
4- Oppressif, ive, adj. Drukkend, verdri#kkend,
onderdrukkend, bedwingend: Législation oppr-ive,
drukkende wetgeving f Moyens oppr-s, dwangmid
pl. — Oppression, f. Drukking, be--deln.
klemming, benaauwing, benaauwdheid f. (der borst,
der ademhaling): Sentir une grande oppr- de poitrine, d'estoniac, eene zware drukking op de borst,
op de maag gevoelen. — (fig.) Verdrukking, onder
dwingelandij f.: Le peuple languit dans-druking,
1'oppr-, hel volk kwijnt in de onderdrukking. —
Oppressivement, adv. Op drukkende, onder
wijze.
-druken
Opprimer, V. a. Drukken, verdrukken, onder drukken . Un prince qui opprime sor, peuple, een
vorst, die zijn volk onderdrukt. Oppr - 1'innocence,
la vérité, de onschuld, de waarheid onderdrukken.
— (absol.) Malheur á ceux qui oppriment! wee
hun, die onderdrukken! — Het part. passé is ook
adj.: Peuple opprirné, onderdrukt volk n. L'innocenee oppr-e, de verdrukte onschuld f. — Ook als
subst.: Prendre la détense des opprimés, de ver
verdrukten opvatten.
-deignr
Opprobre, ni. Schande f., smaad, hoon in s ,
schandvlek, oneer f.: Je ne saurais endurer eet oppr-,

ik kan deze schande niet verdragen, dulden. 11 est
1'oppr- du genre hunmain, de sa famille, hij is de
smaad, de schandvlek van 't menschelijk geslacht,
van zijne familie. — Opprobrieux, ieuse, adj.
Schandvlekkend, onteerend.
Opsartyeiens, m. pl. [Didact.] Boeken n.
pl. over de kookkunst.
Opsigamuie, f. [Didact.] Laat huwelijk n. (in
ver gevorderden ouderdom). -- Opsigonte, adj
Laat verwekt of geteeld ; laat ontstaan. Dents

ops-s, z. v. a. dents de sagesse, z. DENT. — Op-

leerzucht f., aanleering f. eener zaak in den ouderdom.

sinnatie, f. (pr. t=c) Late

Opsion^ètr e, m., z. v. a. OPTICOMETRE.
Opsonnane, adj. [Méd.] Op zékere spijs verzot of verlekkerd. — 4ls subst. m. en f. Lekker
nl. en t. -- Opsowanie, f. Verzotheid op-bek
zekere spijs; lekkerbekkerj f. — Opsonome, m.
Ant. gr.] Opzigter, keurmeester m. der eetwaren.
Opsopha ge, adj. [Didact.] Lekkerbekkig. —

L

Als subst.: Lekkerbek, fijnproever m. — Opsophagie, f. Lekkerbekkerij f. — Opsopha gique, adj., z. v. a. OPSOPHAGE.

Optatif, ive, adj. Wernschend, een' wensch
uitdrukkend of bevattend. — [Gram. gr.] Mode
opt-, of als subst. OPTATIF , m. Wenschende wijs f.;
o p t a t I v u s m. Proposition opt-eve, wenschend
voorstel n. — Optation, f. [Rhét.] Wensch m.
b# wijze van uitroep, OP t á t i e f.
Opter, V. a. Kiezen, uit twee zaken eene keus
doen. Opt- entre la paix on la guerre, tusschen
vrede of oorlog kiezen. On lui proposait une terre

ou une somme d'argent, it a opte pour la terre,

men sloeg hem een stuk land of eene somme gelds
voor, hij heeft het stuk land gekozen.

Leer van de beste wereld (van Leibnitz) , wijsgeeripe stelling, dat de wereld, in haar geheel genomen, de beste is, die God scheppen kon, opt i ni i smu s n. — (in 't gewone leven somtijds): Neiging f. om alles van de goede zijde te beschouwen.
— Optituiste, adj. Het op tirnismus betreffend:
Système opt-, optimistisch stelsel n.—OPTIMISTE, m.
en f. Aanhanger m., aanhangster f. van 't optimismus, op t i m i s t m. -- (bij uilbreiding) Hij of z ij ,
die de wereldsche zaken liefst van hare goede zijde
beschouwt.
Option, f. Keus, keur, vrijheid f. om uit twee
of meer dingen één te kiezen: Je laisse sela à
votre opt-, ik laat dit aan uwe heus. Je vous
donne fopt- entre ces deux livres, ik geef u de
keuze van deze twee boeken.
Optique, f. [Phys.] Gezigtkunde, lichtleer,
wetenschap van de natuur des lichts en de wetten
van het zien, optiek, Opt i c a f.: Traité d'opt-,
verhandeling f. over de gezigtkunde. — Ook z. v. a.
perspective, vérgezigt, perspectief n., wijze, waarop
de voorwerpen zich op een' afstand voordoen. Illu-

sions de fopt-, gezigtsbegoochelingen f. pl. -- Optdu théátre, oogmisleiding van het schouwtooneel.
— Optica-spiegel m. — OPTIQUE, adj. tiet Bezigt

betrefend. tot de lichtleer of gezigtkunde behoorend, gezigtkundig, optisch. Chambre opt- of

obscure, Boste opt-, z. onderCHAMBRE . Angle opt-,
gezigtshoek m. Axe opt- ofvisuel, giezigtsas f. Verres
opt-s, kijkglazen, oogglazen, optische glazen n . pl.
Illusions opt-s, gezigtsbegoochelingen, oogmisleidingen f. p1. — Astr.] Inegalité opt-, schijnbare onregelmatigheidf. (in de beweging der planeten). Lieu
opt- d' u ne étoile, optische plaats f. eener ster, punt n.
[

des hemels, waar zij ons toeschijnt te zin.
% Opulemment, adv. In overvloed, in weelde:
Vivre op-, op grooten voet leven. — Opulence, f.
Overvloed van goederen, groote rijkdom m. Vivre
dans Lop- de toutes choses, alles in overvloed
hebben. — Opulent, e, adj. Vermogend, schatrijk, zeer bemiddeld: Ii est devenu op-, hij is schatrik geworden. Une maison op-e, een vermogend
huis. Le commerce rend les villes op-es, de koop
maakt de steden rijk.- — Ook als subst. m.-handel
en f. Faire lop-, 1'op-e, den rijken heer, de rijke
dame spelen.

Opuntia, f., z. NOPAL . — Opuntioide, adj.
[Bot.] Vjgdistelvormig.
Opuseule, m. Werkje, klein geschrift n. Les
op-s de Plutarque,de kleine werken van Plutarchus.
Or, conj. (om eene rede, een voorstel met het
voorgaande te verbinden) Nu, nu dan: Or, pour
revenir b ce que vous disiez, nu (nu dan), om
terug te komen op 't geen gij zeidet. Le sage est
heureux, or, Socrate était sage, done Socrate est
heureux, de wijze is gelukkig, nu, Socrates was

wijs, derhalve is Socrates gelukkig. — (fam., om
uit te noodigen, aan te sporen, en dan dikwijls
met ca en sus verbonden) Kom ! welaan! Or, racontez-nous cette aventure, kom, vertel ons dat
avontuur. Or ca (Or sus), commencons, welaan
dan, laat ons beginnen.
Or, m. Goud n. Or vrai, faux, fin, pur, deducat,

ORACLE
echt, valsch, fijn, zuiver, dukaten goud. Grains
d'or, Paillettes d'or, goudkorrels f. pl., goudloovertjes n. pl. Poudre d'or, stofgoud, goudpoeder n.
Sable d'or, goudzand n. Mine d'or, goudmijn .;
g ouderts m. Or en feuilles, en lames, bladgoud,
klatergoud. Or en barres, en lingots, staafgoud.
Or trait, fil d'or, gouddraad n. Or massif, dipt,
massief goud. Or natif, vierge, z. NATIF. Or en
coquille, schelpgoud. Or vert, groen goud. Or mat,
brunt, mat of dof, gebruineerd goud. Or en drapeaux, goudlompen, goud in lompen (voor 't ver
kleine zilverstukken). Or h vingt qua--guldenva
tre carats of a mille millièmes, geheel zuiver goud,
24-karaatsgoud. Or au titre , goud van 't ver
gehalte, keurhoudend goud, 22-karaatsgoud.-eischt
Or bas, slecht goud (minder dan 18 karaat). Or
d'essai, proefgoud van bijna 24 karaat. z. ook BATTU, BILLON, FULMINANT, CHAT, HACHÉ, MICA, POTA-

BLE. — Tonne d'or, tonne gouds (100,000 gl., in
Nederland). -r- Boïte de deux ors, gouden doos
van tweederlei kleuren. — Goudgeld n.: Payer tout
en or, alles met goud, goudgeld betalen. — Ver

zilverdraad n. voor passement, galons, franje,-guld
stoffen, borduurwerk, enz. Drap d'or, goudlakerz n.
Dentelle d'or, goudkant f. Clinquant d'or, lyonsch
goud. — (fig.) Rijkdom m., groot vermogen n. La
soif de lor, de gouddorst, de zucht naar rijkdommen, naar schatten. — (fig ) Acheter, Vendre qc.
au poids de lor, iets tegen goud opwegen, zeer
duur verkoopen. Avoir des monceaux d'or, Etre
tout cousu d'or, tot over de ooren in 't goud zitten. Marcher sur lor et sur l'argent, zich in weelde en overvloed baden. C'est un livre d'or, 't is
een gulden boek, een voortreffelijk boek. — (iq. et

(am.) Il ne le ferait pas pour tout I'or du ni)nde,

hij zonde het niet doen voor al het goud in de
wereld. C'est de lor en barre , z . BARRE . Un
marché d'or, een zeer voordeelige koop m. I1 vaut
son pesant d'or, hij is een zeer verdienstelijk man,
hij is goud waard. Cela vaut plus que son pesant
d'or, dat is tegen geen goud op te wegen; men kan
het niet genoeg waarderen, met geen goud betalen.
I1 dit d'or, I1 parle d'or, hij spreekt gouden woorden; h ij stelt de zaak naar eisch, regt smakelijk
voor. — (fig. et prov.) C'est un Saint-Jean bouche
d'or, z . BOUCHE . Faire un pont d'or d l'ennemi,
den vijand eene gouden brug bouwen: zijne vlugt
bevorderen, gemakkelijk maken. I1 a mange plus
d'or qu'il nest gros, hij heeft ontzettend veel gekost, veel verteerd. C'est l'histoire de la dent d'or
of C'est la dent d'or, ik zal dat gelooven, zoodra
ik 't met eigen oogen zie. Quand 1'or parle, la langue na qu'a se taire, een rijk man is altoos de
verstandigste. Des jours files d'or et de sole, een
g elukkig leven, goede dagen. C'est de lor de Toulouse, hij zal er geen zegen bij hebben. z. ook ADORER, MONT. — (Prov.) Tout ce qui reluit nest
pas or, 't is al geen goud wat er blinkt. — (fig. et
poet.) Lor de la ciievelure , des moissons , de
goudgele haarlokken f. pl., het goudgele graan n.
Lage d'or, Le siècle d'or, de gouden eeuw. —
[Astr., Chron.J Nombre d'or, z . NOMBRE .— [alas.]
Goud, een der beide metalen van 't blazoen (in
gravure afgebeeld door punten of stippen). -- z. ook
BULLE. — [Com.] Or -sol, verouderde term ter aan
drievoud der daarachter genoemde-duingvahet
waarde, b. v. : Quatre cents livres d'or -sol font
douze cents livres tournois , vier honderd livres
or -sol doen twaalf honderd livres tournoois.
Oracle , m. [Anat.] Godspraak , godenuitspraak f., voorgewende uitspraak of antwoord der
geraadpleegde goden, o r a k e l n. Expliquer un or-,
eene godspraak verklaren. Les or-s étaient ordinairement ambigus, de godspraken waren gewoon
dubbelzinnig. Les or-s des Sibvlles, Les or-s-lijk
sibyllins, de uitspraken of voorspellingen der Sibyllen (z. SIBYLLE). --- (fig.) S'exprimer en style
d'or-, zich dubbelzinnig, raadselachtig, ,geheimzinnig uitdrukken. Les or-s de la sainte Ecriture, de
uitspraken van de h.eilioe Schrift. Les or-s de la
justice, de regterljke uitspraken, de vonnissen n.
Pl. der regtbank. -- Les discours de set homme
•là sont des or-s, de redenen van dien man zijn
godspraken, hebben gezag, worden onvoorwaardel ij k geloofd. — Godheid f., van welke 't orakel geacht werd uit te gaan. Lor- de Delplies, het Delphisch orakel, 't orakel te Delphi. Consulter lor-,
't orakel raadplegen. Lor- est muet, 't orakel is
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stom. geeft geen antwoord. — (fig.) 11 parle comme

un or-, hij spreekt als een orakel, hij spreekt zeer
goed. Il parle dun ton d'or-, hij spreekt op orakel toon, op hoogen, beslissenden, aanmatigenden toon.
— Cet homme est lor- de son pays, die man is
't orakel, de vraagbaak van zijn land. — ^ Oraeuleuux, eLise, adj. Godspraakachtig, in den
vorm of toon des orakels. — Oracnliste, m.
(iron.) Oralfel- spreker m., hij, d-ie voor een orakel
wil gehouden worden.
Orale, m. Onweder, onweer, zwaar weder n.,
donderbui f.; storm, .stormwind m. Nous auroras
de lor-, Le temps est à lor -, wij zullen onweêr
krijgen, de lucht staat naar onzveir. Il s'élève un
or-, er komt een onweer op. Le vaisseau essuya
un grand or-, het schip werd door een' zwaren
storm beloopen, had een' zwaren storm uit te slaan.
Lor- passe, nous n'en aurons que la queue, de
bui trekt voorbj, wij zullen er maar een staartje
van hebben. — ( fig.) Dreigend of plotseling treffend
onheil, ongeval n., ramp f., rampspoed rn.; losbarsting f. van toorn, van verontwaardiging, woeling,
hevige werking der haetstoglen; beroerte, onrust f., opstand in. Les or-s de la vie, de stormen, zware rampen, groote wederwaardigheden des
levens. — Votre père est en grande colère, je
crams pour vous un or-, uw vader is zeer ver
ik vrees voor u eene losbarsting. Les or-s-tornd,
des passions ne peuvent plus l'atteindre, de stormen der hartstogten kunnen hem niet meer deren.
Conjurer lor- dans un État, de beroerten, den dreigenden opstand in eenen Staat doen bedaren, weten
voor te komen. --- (fig. et poet.) Un or- de traits,
de flèches, een. hagelbui van pijlen. -- Oragetix, ease, wij. Onweêrbrengend, or we4rdreigend; stormachtig, onstuimig, aan .stormen blootgesteld, door stormen bezocht. Ciel or-, onweérdreigende lucht, onweerslucht, bu jige lucht f. Mer
or-euse , onstuimige, woelige zee f. Nuit or-ease,

stormachtige nacht m. — (fig.) Onrustig, woelig,
oproerig: Mener une vie or-euse, een zeer onrustig, kommerlijk leven leiden. Le malade a eu une
nuit or-euse , de zieke heeft een zeer onrustige,
woelige nacht gehad. La séance de ]'assemblée a
été fort or-euse, de zitting der vergadering is zeer
onstuimig geweest.
Oraire, m. [Liturg.], gebruikelijker ETOLE.ORAIRE , adj. Door 't gebed verkregen, afgebeden.
Oraison, f. [Gram.] Rede f., volgens de spraak
geordende woordenrij, die een' vollédi--kunstregl
gen zin oplevert: Les dix parties dor- of de lor-,
de tien rededeelen n. pl. — [Didact.] Redevoering,
rede, o rá t ie f.: Les or-s de Cicéron, de redevoeringen van Cicero. (In dezen zin thans buiten gebruik, behalve in:) Or-s funèbres, lijk -, gra fredenen. - Gebed n., béde f. (tot God, tot de heiligen)
Etre en or-, Faire son or-, zijn gebed doen. L'orde la messe, het misgebed. Livre d'or-, gebédenboek n. Lor dominicale, 't gebed des Iteeren, 't
Onze-Vader (Ie Pater). — Or- mentale, vocale, jaculatoire, z. MENTAL , VOCAL , JACTJLATOIBE. -

(fana. et prov.) Il a fait une bonne or- dans la
matinée, hij heeft een goed ochtendgehed gedaan
(van iemand, dien een onverwacht geluk ten deel
valt). I1 ment comme une or- funèbre, hij liegt of
't gedrukt was. C'est un homme d'or-, 't is een
trouwe bidder.
Oral, e, adj. Mondeling, monde] jk, bij monde,
van mond tot mond overgeleverd (in dezen zin zelden voorkomend dan in): Tradition or-e, mondelinge overlévering f. Lot or-e, mondelinge wet 1.—
Mondeling, met luider stem (in tegenstelling met
geschreven, schriftelijk): Enseignement or-, mondeling onderwijs n.— [Gram.] Enkel door den mond
voortgebragt (in tegenstelling met nasal, door den
neus): Articulation or-e, monduitspraak f. Voyelle, Consonne or-, wand/clinker, rnond-medeklinker m. — [Cath.] Manducation or-e, het mondelijk
eten van de gewijde hostie, van Christus ligchaam
(in de communie). — ORAL, m. [Liturg.] Pauseljjke hoofdsluijer in. bij zékere gelegenheden , or a l e n. — Soort van voormalige kap f. der vrouwen.—Sluijer m., dien de jodinnen moesten dragen,
als zij door de stad gingen. -- Ora-lingual, e,
adj. [Gram.] Enkel door mond en tong (niet door
den neus) voortgebragt.
Orang, m. (maleisch woord, dat m e n s e h beteekent) Naam van een groot, naar den mensch ge-
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lijkend apengeslacht, zonder wangzakken en staart, tórische harmonie f. — ORATOIRE, ni. Bidverwaarvan men niet meer dan twee soorten kent: trek n., bidkamer; huiskapel f., o r a t ó r i u m n.—
L'orang-outang, de bosch- of woudmensch, inz. op [H. eccl.] Congrégation de lor- of enkel Or-, conBorneo, orang- o e tan g m. L'orang-outang d'A- gregatie of geestelijke vereeniging of orde f. van
frique, de a frikaansche orang, sjimpansé (z. CH1n1- 't Oratorium, in de 16e eeuw door Philippus van
Neri te Rome gesticht en in 1611 in Frankrijk inPANSÉ). (Plur. Des orangs-outangs.) — Orangbleu,
Orangvert (of Oranbleu, Oranvert), volksnamen gevoerd. Pères de l'Or-, priesters van 't Orato— Ordehuis n., kerk f. der leden van 't Orarium.
van twee lijstersoorten, de eene met blaauwen, de
torium. — [Mus.], z. ORATORIO. — Oratoireandere met groenen rug.
Orange, f. [Bot.] Oranje-appel m. Or- douce ment, adv. Op redenaars wijze, in redenaars stijl,
als redenaar, or a t ó r i s c h. — Oratorien, m.
of de in Chine, sinaasappel , chinaasappel, appel
Or- amère, z. v. a. BIGARADE. Or- pomme-sinam. Lid der congregratie van 't Oratorium (z. boven).
d'Adam, adamsappel, zeer groote oranje-appelsoort. — Ook als adj.: Pères or-s, priesters van 't OraOr- mouilleuse, zeer sappige oranje-appel. Fleur torium. — Oratorio, m. (ital.) [Mus.] Soort
dor-, z. fleur d'ORANGER. Huile dor-, oranjebloe- van muzikaal drama of toonkunstig tooneelstuk
sem-olie f. — Couleur dor- of als adj. Couleur van ernstigen, meestal bijbelschen inhoud, dat eene
or-, oranjekleur f. — (Loc. prov.) Manger des per- handeling of gebeurtenis door gezang en gebaren
vertegenwoordigt, geestelijk zangspel, o r a tó--spel
drix sans or-, iets eten zonder de bijbehoorende
toespijs of kruiderij. — [Hort.] Or- musquée, mus rio, oratórium n. (Plur. Des oratorios.) —
f
Oratrice,
f. (woord van Mercier) Redenaarnamen
eer f. Or- rouge, dither, tulipée,
-kadelp
van drie andere perensoorten. Or- of Fausse or-, ster, vrouw, die in 't openbaar het woord voert.
Orbe, adj. (van 't latijn orbis, kring) [Chir.]
soort van pompoen m.— Orangé, e, adj. Oranje
eerwig: Rubans or-s, oranjekleurige lin--kleurig, Kneuzend , kneuzing veroorzakend : Coup orbe,
ten n. pl. — Ook als subst. m.: Lor- est une des zware kneuzing of blutsing, blutswond f. — ORBE,
sept couleurs primitives du prisme, de oranje adj. (van 't latijn orbus, blind) [Tech.] Mur orbe,
oranje is eene der zeven grondkleuren-kleur,ht blinde muur m. (zonder deuren of vensters).
Orbé, m. [Astr.] Kring m., inz. planeten-loopvan 't prisma. — Orangeade,f. [Limon.]
Oranjewater n., een drank uit oranjesap, suiker baan f.: L'orbe de Saturne, de Vénus, de loopbaan
en water of ook wijn (in 't laatste geval bisschop van Saturnus, van Venus. Le grand orbe de la
geheeten) . — Orangeat, m. [Conf.J Ingemaakte terre, de groote baan der aarde (om de zon). —
oranjeschillen f. pl.; gesuikerde oranjesnippers m. pl. .Holle spheer f. (weleer dienende om den loop der
— Oranger, m. Oranjeboom m. Fleur dor-, Eau planeten aan te duiden) . — (fig. et poét.) Bol m. ,
de fleur dor-, oranjebloesem m., ob anjebloesemwa- schijf f. L'orlie du soleil, de zonnebol, zonneschijf;
ter n. — ORANGE, m., -ERE, Verkooper m., ver — Ring m. (van slangen): La serpent se déroule
oranje- of sinaasappelen. — Ook-hopster1.van en orbes tortueux, de slang ontrolt zich in bogals adj. Fruitier or-, Fruitiere or-die. — Oran- ti-ge ringen. — ORBE, M. [H. n.] Naam van een'
gerie , f. Oranjerie T. , oranjehuis n., besloten egelvisch of zeekgel. — Orbiculaire, adj. [Didact.]
plaats, waarin des winters de oranjeboomen en an- Kring- of ringvormig, rond. — Mouvement orb-,
dere voor de koude gevoelige gewassen bewaard kringvormige, kringswijze beweging f. — [Anat.]
worden. — Tuinperk n. voor de oranjeboomen ge- Muscle orb- des paupidres, des lèvres, kri.ngvordurende 't schoone saizoen. — Orangesse, f. mige sluitspier f. der oogleden, der lippen. —[H.n. j
[Conf., Cuis.] Ratafia f. van oranje-appels, oranje Poissons or-s, rondvisschen m. pl. (met bijna bollikeur f. — Orangette, f.-brandewij.,og vormig lijf). — Orbiculairemeut, ede. Krings(verklw. van orange) Soort van kleine oranje-appel, wijze, in 't rond: Un corps qui se meut orb -, een
dien men plukt, eer hij de grootte eener kers be- ligchaam, dat zich in 't rond beweegt. — Orbireikt heeft. — Oran°isnie, m. [Hilt.] Politieke enle , f. [H. n.] Tweeschalig weekdier n. met
meening f., stelsel n. er enqelsche protestanten in platte, cirkelvormige schelp f. — Orbieulé, e,
Ierland, aanhangers van Willem III., koning van adj., z. V. a. ORBICULAIRE. — Orbicalithe, m.
Engeland , prins van Oranje (in 't laatst der Vie [Minér.] Versteende cirkel- of sch j(schelp f., o reeuw) : — Gevoelen n. der aanhangers van 't Oranje b i c u l í h m. — Orbières, f. pl. Halfronde oog
pl. of oogleêren n. pl. der muilezels. —-lapenm.
België (sedert de omwenteling van 1830).-huisn
— Orangistes, m. pl. [ [l ist.] Naam, door de Orbille, f. [Bot.] Schaaltje n. der korstmossen.
Orbitaire, adj. [Anat.] oogholte betrefkatholijke Ieren gegeven aan de protestantsche aan
Oranje. — Voorstanders-hangersvWilm fend, daartoe behoorend, orb i t a a 1: Arcade orbof aanhangers van 't Oranje-huis in België; — vu- of sourcilière, wenkbraauwboog m. Trous orb-s,
rige beminnaars van 't Oranje-huis in de Neder- ooggaten n. pl. Fente orb-, oogspleet f. Artère,
landen, oranjegezinden; (iron.) volbloed-oranjeman- Veine orb-, oogholte-slagader, -ader f. Nerf orb-,
oogholtezenuw f. — [H. n.] Plumes orb-, oogvedenen, (pop.) oranjeklanten m. pl.
Orang-outang , m. , z. onder ORANG. — ren f. pl., vederen rondom 't oog der vogels. —
Orbite, m. [Anat.] Oogholte f. — [ Astr.] LoopOrangvert, z. onder ORANG.
Oranoir, in. [H. n.] Javaansche vogel m. met baan f. pl., loopkring m. eener planeet. Les orb-s
fraai vuurrooden kop en borst. — Oranor, m. sont elliptiques. de planetenbanen zijn elliptisch of
[H. n.] Ceylonsche vliegenvogel m. — Oranvert, langwerpig rond.
Orbité, f. [Anc. jur.] Kinderloosheid f., kinz. onder ORANG.
Orate, m. [Chim.] Goudzuur zout n. Or- d'am- derlooze echt m., o r b i t e i t f.
Orbitèles, f. pl. [H. n.] Spinnen f. pl., die
moniaque, goudzure ammoniak m., knalgoud n.
cirkelvormige webben maken.
(or fulminant).
Orbito-extas-sclérotieien, adj. et subst. m.
Orateur, ni. Redenaar, o r a t e u r, o r d t o r m.
Or- sac ré, de in chaire, évangélique, kerk -, kan- [Anat.] Buitenste regte oogspier f. — Orbitoselredenaar, geestelijk redenaar, prediker m. Or- frontal , m. Oogholtezenuw, oogzenuw f. van
du barreau, redenaar voor de balie, advokaat, Willis. -- Orbito-intus-seléroticien, m. Binpleiter m. Or- parlementaire , redenaar in de nenste regte oogspier f. — Orbito-maxilli-lavolksvertegenwoordigende kamers , parlementaire bial, m. Opligtende spier f. der bovenlip. -- Orredenaar. — Lor- romain, de romeinsche redenaar: bito-palpébral, m. Opligtende spier van 't boCicero. — [H. de l'Angl.] Spreker, voorzitter van venste ooglid. (Al deze woorden komen ook als
't lagerhuis, speaker (pr. spiek'r) . — (Men treft adj. m. voor).
Orbitalithes, m. pl. [Minér.] Soort van verenkele malen het vrouwelijk ORATRICE aan (z. lager).
— 5 Orationnel, le, adj. [Gram.] Gekoppeld, uit steende, vlakke en bijna cirkelronde koralen, z. v. a.
twee woorden zamengesteld: C h a t e a u - for t est NUMMULITHES.
Or S.a, loc. interj., z. onder OR.
une locution or -le, C h a t e a u- fort is een zamenOrea, m. [H. n.], z. v. a. EPAULARD.
gesteld, gekoppeld woord. -- Orationeule, f.
Oreanétine, f. [Chico.], z. v. a. ANCHUSINE.
(plais.) Kleine rede, korte toespraak f. — Oratoire, adj. den redenaar betreffend, redekunstig, — Oreanète of Orcanette, f. [Bot.] , z. V. a.
(Alpen.
o r a t ó r i s c h: Art or-, redenaarskunst, redekunst, ANCHUSE.
Orceille, f. [Bot.] Eetbaar bladzwam f. der
kunst der voordragt, oratorische kunst. Figure or-,
Oreéine, f., z. onder ORCINE.
rede/iguur, redekunstige figuur f. — [ Mus.] HarOrchésogra he,m. (pr.ch=k) [bidact.] Dansmonie or- , overeenstemming des toons met de
woorden of den zin der uitgedrukte zaken, o r a- beschrover,dansa ftteekenaar, o r c h e s o g r a a p h m.
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vinq, dansa fteekening f.
Orchestie, f. (pr. ch=k) [H. n.] Soort van
vlookreeft of watervloo f.
Orchestigne, f. (pr. ch=k; ook in de volgenden) [Ant.] Dat gedeelte der gymnastiek, 't welk
de danskunst en 't balspel betrof, o r c h e s t i e k f.
— Orchestographie, f., z. v. a. ORCHESOGRAPHIE. — Orchestrainanie, f., z. v. a. ORCHESTROMANIE. — Orchestration, f. [Mus.] Wetenschap f. der inrigting en besturing van een orkest.
— Orchestre, m. [Ant.] Dans- en zangplaats f.
bij de Grieken, of die plaats van het tooneel, waar
het koor plagt te dansen en te zingen; — bij de
Romeinen de plaats, waar de senatoren zaten; —
tegenwoordig: speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concert- en balzalen en in den schouw
n. — Gezamenlijke muzikanten,-burg,okést
die 't orkest bezetten, orkest n. Orch- monstre,
monster- orkest, zeer talrijk bezet orkest. — Ook de
namen van eenige rijen banken voor toeschouwers, tusschen 't orkest en 't parterre, orkest. —
Orchestrer, v. a. [Mus.] Voor 't orkest componéren of zetten , de orkestpartjen schrijven. —
Orchestrino,m. [Mus.] Klein orchest.-- Orchestrino of Orehestr•ion, m. [Mus.] Een door den
abt Vogler uitgevonden snaarorgel m., orgelchordium n.; — een door Kunz te Praag in 1790 uitgevonden fluit- en snaar-instrument in de gedaante
van een klavier; — een door Kaufmann te .Dresden in 1851 uitgevonden zelfspelend muzijkinstrument, orc h ést ri o n n. -- Orchestromaiiie, f.
[Méd.] Soort van tarantula-dans (z. CHOREE, TARENTISME). — Orelhestromanique, adj. Die
kwaal betreffend, o r e h e s 1 r o m d n i s e h.

zant (die aan een hof resideert). Médecin ord-,
lijfarts, huisdoctor m. — [ Jur. anc.] Question
ord-, gewone pijnbank f. (de eerste graden der pij
— ORDINAIRE, m. Gewoonte f., gewone-nig).
manier van doen, van zin, het gewone, o r d in a i r e n. C'est son ord-, dat is zijne gewoonte. 11
entra à son ord-, hij kwam naar zijne gewoonte
binnen. Lord- des grands est de se laisser gouverner par les flatteurs, de grooten laten zich d ik
wijls door de vleijers regéren. — Il est fort an
dessus de ford- des hommes, hij is ver boven de
gewone menschen, boven 't gros der menschen ver
spijs f., gewone kost, dage -hevn.—Daglijks/t
Nous avons un ord- bourgeois, wij-ljkschepotm.
hebben een' burgerlken kost, pot. Un pauvre ord-,
een schrale pot. Lord- n'y est pas mauvais, de
tafel, het gewone eten is er niet slecht. I1 na que

deux plats et un morceau de viande

it

son ord-,

op zijne tafel komen gewoonlijk twee schotels en

een stuk vleesch. 11 ne fait point Word- chez lui,
hij eet gewoonlijk niet te huis. Lord- dune auberge,
de gewone, open tafel in eene herberg. — Gewone
hoeveelheid spijs of drank, die men te gelijk aan
menschen, ook aan 't vee geeft, gewone portie,
spijs- portie f., drankrantsoen n. Faire venir un
ord- de chez le traiteur, eene spijsportie bij den
gaarkok laten halen. Il a déjà eu son ord- de vin,
hij heeft reeds zijne gewone portie wijn gehad. Mon
cheval a-t-il eu son ord-? heeft mijn paard zijne
gewone portie (haver) gehad? — Vin Word-, dage
wijn, tafelwijn m. — Gewone post (die op-ljksche
bepaalde dagen vertrekt en aankomt); postdag m.:
Je lui écrirai par le premier ord-, ik zal hem met
den eersten pot schrijven. Je vous réin.ridrai au
prochain ord-, •ii zal u den naasten postdag schrijOrehidacées of Orchidées, f. pl. (pr.ch=k; ven. I1 s'est passé deux ord-s sans que j'aie eu de
ook in de volgend en) [ Bot.] Standelkruiden, orchis- ses nouvelles, er zin twee postdagen verloopen,
achtige gewassen. — Orchidéacé, e, adj. [Bot.] zonder dat ik tijding van hem heb ontvangen. —
Met orchisvormigen wortel.- Orchidoearpe, m., [Cath.] Ord- de la messe, gewone misgebeden n. pl.
z. v. a. ASSIMINIER. — Orchioeèle, f. [Méd.] — Lord-, de bisschop, als eigenlijke kerkregent
Balzakbreuk f. — Ook: teelbalgezwel n.—Orehion- van zijn gebied, ordinarius m. Se pourvoir
cie, f. [Méd.] Hard teelbalgezwel n. — Orchis, m. par-devant ford-, zich bij den bisschop van een
[Bot.] Standelkruid n.; eene plant met twee bal kerspel om een ambt melden. — Ord-s, z. MENwortelknollen, or c hi s m. Orch--(telba)vormig STRUES, f. pl. [Méd.] — à L'ORDINAIRE, loc. adv.
boutfon , harlekijnsstandelkruid. Orch- masculin, Naar gewoonte, zoo als gewoonlijk: Travaillez it
mannelijk standelkruid. Orch- bilolié, latifolié, ma- ford-, werk zoo als gewoonlijk. Ii se Porte comme
culé, odorant, tweebladerig, breedbladerig, gevlekt, à lord-, hij bevindt zich zoo als gewoonlijk. —
welriekend standelkruid .— Orehite,Orchitite,f. D'ORDINAIRE of POUR L'ORDINAIRE, loc. adv. Meestal,
[Méd.] Teelbalontsteking, o r c h it i s f. — Orchi- doorgaans, gewoonlijk, bijna altijd: D'ord- j'étudie
tomologie, f. [Chir.] Verhandeling f. over de le maten, gewoonlijk studeer ik 's morgens. On se
wegneming der teelballen. — Orchitomologi- repent Word- of pour lord-, d'avoir trop parlé,
qae,, adj. Die verhandeling betreffend, o r c h i to- men heeft den meesten tijd berouw te veel gesprom o l o g i s eh. — Orchotome, m. [Cher.] Werk
ken te hebben. — CONTRE L'ORDINAIRE, lnc. adv.
n. ter teelbalwegneming, o r c h o t o om m. —-tuig
Tegen de gewoonte of 't gebruik. — OrdinaiOrchotomie, f. [Chir.] Teelbalsnede, castratie rement, adv. Gewoonlijk, gemeenljk, doorgaans,
of ontmanning f. — Orchotomique, adj. De in den regel. Le courrier part ord- it neut heures,
teelbalsnede betreffend, ontmannend , o r c h o t ó- de post vertrekt gewoonlijk om negen ure.
Ordinal, e, adj. [Gram.] Nombre ord- of
m i s c h. — Orehototnologiste, m. Schrijver
over de teelbalsnede, o r c h o t o m o l o o a m.
Adjectif ord-, of Nom de hombre ord-, ranggetal,
Orcine, f. [Chim.] Nader bestanddeel n. van bijvoegelijk naamwoord of telwooid n. van orde.
de land-orseille (inz. van de parelle van Auvergne, Premier, quatrième, dixième sont des nombres
variolaria dealbita), dat geen stokstof bevat, kleur- ordinaux, eerste, vierde, tiende zijn rangschikkende
loos en zoet, tot prismaas kristalliseerbaar en vlug- getallen. Adverbes ordinaux, bijwoorden van orde.
Ordinand, m. (Cath.] Geestelijke, die tot priestig is, terwijl het onder den invloed van de lucht
ter gewijd zal worden, o r d i n d n d u s m. — Oren den ammoniak tot eene prachtig violette kleur
overgaat, die orcéine wordt geheeten.
-stof din ant, m. Wijbisschop, inwijder, o r d i n á n t m.
— Ordination, f. Priesterinwgding f. (b( de
Oreite, m. [H. n.] Bruine lipvisch ni.
Orcus, m. [Myth.] Onderwereld f., dooden- katholjken); bevestiging f. in 't predikambt (bij de
protestanten) , o r d i n a t i e f.
rijk n.; (poet.) hel f.; dood m.
Ordir, v. a. Bevuilen, bezoedelen (salir).
tS Ord, e, adj. Vuil, morsig.
rdo, m. (latin) [ Liturg.] Jaarboekje n. voor
Ordalie, f. [Anc. jur.] Godsoordeel, onschuldbewijs n., in de middeleeuwen eene soort van ge- de dagelijksche dienst der priesters, kerkalrnanak m.
regtel k bewijs, volgens hetwelk men de uitspraak
Ordon, m. [Tech.] Hamerwerk n., plaats,
over „e schuld of onschuld eens aangeklaagden a f- waar de groote hamers der ijzersmelterjen werken.
hankelijk maakte van den uitslag, die zekere levens
Ordonnance, f. Inrigting, schikking, régeijke proeven, b. v. het tweegevecht, de vuur--gevarl ling, ordening, zantenstelling f., aanleg m., o rrproef, de waterproef, enz., voor hen hadden, o r- d o n n d n ti e f. Lord- d'un tableau, de aanleg,
ordening van eene schilderij. Lord- d'un festin,
dálium, ordaal n.
Ordinaire, adj. Gewoon, gewoonlijk, door- dune bataille, de schikking, inrigting van een
gaand, gebruikelijk, alledaagsch, gemeen, o rd i- gastmaal. van eenen slag. — [Artif.] Ord- d'un
n a i r. Le cours ord- de in nature, des choses, de feu d'artifice, het vuurvatten der verschillende
gewone loop der natuur, der dingen. Ce soot les deden van een vuurwerk in zékere tusschenpoozen,
suites ord-s de la guerre, dat zijn de gewone ge- vuurwerk-ordonnantie f. — [Jur.] Ord- de dervolgen van den oorlog. - Du vin ord-, gewone, nière volonté, laatste wilsbeschikking f., testadageljksche wijn, tafelwijn m. Un homme ord-, ment n. — [ Arch.] Stijl m., de wijze, waarop
een alledaagsch mensch m. Une beauté ord-, eene deze of gene bouworde wordt gebruikt en 't effect,
middelmatige schoonheid f. — [Mil.] Pas ord-, ge daardoor te weeg gebragt, or d o n n a ntic f. or dAmbassadeur ord-, gewone afge--wonepasm.— dorique, ionique, corinthienne, dorische, ionische,
;

..
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korinthische ordonnantie. — Verordening f., gebod, bevel, voorschrift, bevelschrift n., bepaling,
die van de bevoegde raagt uitgaat, inz. koninklijke
verordening tot uitvoering der wetten 0/ betrekkelijk zaken van administratie, die niet het voorwerp
eener wet moeten zijn, o rd o n na n t i e f. Ordjuste, utile, arbitraire, regtmatige, nuttige, wille
verordening. Cette ord- est difficile à ob--keurig
server, dit bevel is moejelijk in acht te nemen
Toute ord- du rol dolt être contresignee par un
ministre, elk koninklijk bevelschrift moet de mede handteekening eens ministers dragen. • Cela est
contraire it ford-, dat is tegen de wet. — [H. de
France] Wet, constitutie f. van sommige fransche
koningen: Les ord-s de Francois I., de wetten van
Frans I. Lord- de Blois, °de verordeningen van
Blois (van Blois uitgegane bevélen). Orb-s de la
troisième race, wetten van het derde koningshuis.
Ord- du commerce, militaire, handels -, krijgsverordening. Ord-s de la marine, artikelbrieven m.
pl. — (fame.) I1 est meublé suivant ford-, hij
heeft niet meer dan '1 volstrekt noodzakelijke huisraad (waarop de wet geen beslag kan leggen); —
(b uitbreiding) hij is slecht gemeubleerd. — [Mi1.]
Habit ford-, montering f. volgens modél, voorgeschreven uniform n. Ord-, o r d o n n a n s, ordonnans-ofcier, overbrenger der bevelen van een' hoofdofficier. Lord-, het door een' ordonnans overgebragt
bevel. — [ Fin.] Aanwijzing f., orderbriefje n. tee'
betaling van zékere som. J'ai une ord- de cin
cents florins, ik heb eene ordonnantie van vijf
honderd gulden. -- [Méd.] Verordening, aanwizing f. des ,geneesli ers met betrekking tot den lee f
r !lel of 't gebru ; 1,• der n 4 , dicjnen; ook voorschrift,
recept n. I1 faut suivre ford- du médecin, men
moet des doctors aanw ,zing volgen. Porter I'ordchez l'apothicaire, het recept bij den apotheker
brengen. — ORDDNN_ANCES, f. pl. [H. de France]
De drie verordeningen van Karel X. in 1830, die
de Jul j/ -revolutie ten gevolge hadden: Les ord-s de
Juillet, de Jul - ordonnantiën. — [H. eccl.] De
laatste sacramenten en inz. het laatste oliesel. —
Goddeljke en kerkel ij ke geboden n. pl. — Ordon--

ORDRE.

--

Ordonner, V. a. Ordenen, regelen, schikken,
inrigten, in orde brengen, bestellen: Dieu a ordonné toutes choses, God heeft alle dingen geordend. Ord- une fête, un repas, een feest, een
maaltijd régelen, inrigten. Ord- un bátiment, een
gebouw ontwerpen, het bestek van een gebouw
maken. — Gelasten, gebieden, verordenen, voor
o r d o n n é r e n: Mon devoir me lor--schrijven,_
donne, min ligt gebiedt het mij. La loi l'ordonne,
de wet beveelt het. — Le médecin a ordonné une
saignée, de geneesheer heeft eene aderlating voor
gelast. - [ Fin., Admin.] Ord- un-geschrvn,
paiement, eene aanwijzing, een mandement tot uit
geven. On lui a ordonné une forte somme-betaling
.

pour son voyage, hij heeft een mandement voor
Bene aanzienl ij ke som tot zine reis gekregen. (In
dezen zin verouderd). — [ Liturg.] Wijden, inzegenen, de priesterwijding geven: L'évêque a ordonne un grand nombre de prêtres, de bisschop
heeft een groot getal priesters gewijd. — In dezen
zin ook zonder voorwerp: Un évêque ne peut
ord- dans le diocèse d'un autre sans autorisation.
— ORDONNER, V. n. Bevelen, bevel geven om iets te
doen, gelasten: On lui a ordonné be faire, de dire
cela, men heeft hem bevolen dat te doen, te zeggen,
— Verordenen, beschikken: Dieu en avait ordonné
autrement, God had er anders over beschikt. La
destinée en a ordonné autrement, het lot heeft
het anders gewild. Ordonnez be mes jours, beschik
over mijn leven.
Ordre, m. Orde, behoorlijke verhouding der
dingen tot elkander, schikking, inrigting, regeling
van een plan of stelsel, regelmaat, rangschikking,
volgorde f. L'ordre admirable que Dieu a mis
dans l'univers, de bewonderenswaardige orde,
welke God in 't heelal gebragt heeft. I1 règne
grand ordre dans toutes ses affaires, in al zijne
zaken heerscht eene groote orde. C'est un homme
d'ordre, qui aime l'ordre, hid is een man van orde,
die de orde bemint. Apporter l'ordre dans une
maison, orde, regelmaat in een huis brengen. Ordre
d'ancienneté, opvolging naar dienst- 'of ambtsouderdom of ancienniteit. Ordre alphabétique, alnancement, nl. [Admin.] Magtiging f. tot beta- ph.abélische orde, volgorde. Selon l'ordre chronololing. — Ordonnancer, V. a. Tot betaling mag - gique, naar tijdsorde. — [Mil.] Ordre de marche,
tig en, onder eene rekening, staat enz. de order marschorde. Ordre de bataille, slagorde. Ordre
tot uitbetaling schrijven, o r donna n c é r en.
mince, profond, breede of vlakke, diepe stelling f.
Ordonnateur, m. Régelaar, ontwerper, ver
Ordre oblique, scheeve, schuinsche slagorde of stel
Mar.] Ordre de combat of be bataille,-ling.—[
beschikker, bestuurder m.: Lord- dune-ordena,
fête, d'un bal, de regelaar, bestuurder van een strijd- of slagorde. Ordre de chasse, jagtorde.
feest, een' bal. Dieu est Ie grand ord- du monde, Ordre de fuite of de retraite, retraite- of aftogtsGod is de groote verordenaar, bestuurder der we- orde. Ordre de marche, de front, zeil -, marschre ld. — [ Admin.] Aanw ij zer tot betaling, lastge- orde, front -orde. Ordre de convoi, konvooi-orde.
ver in.: Chaque ministre est ford- des dépenses Ordre naturel, renversé, natuurlijke, omgekeerde
de son département, elk minister geeft de magti- orde. Former un ordre, eene slagorde vormen. —
ging tot de uitgaven voor zijn departement. — [Gram.] Nombre d'ordre, z. NOMBRE. — [ Prat.]
Ord-, of als adj. Commissaire ord-, titel, dien in Ordre des créanciers, rangorde der schuldeischers.
eene oorlogshaven het hoofd der burgerl ij ke ambte- — Orde, rust, tucht, ondergeschiktheid f.; renaren draagt, wanneer er geen intendant is, o r- gel, geregelde gang van zaken, behoorlijke toed o n n a t e u r, kommissaris-ordonna teur ni. stand m. L'ordre règne dans tout le royaume, de
— Men vindt als adj. ook het vrouwelijk ORDON- orde, rust heerscht in 't gansche rijk. Faire rentrer
NATRiCE: La main ord- de Dieu, de régelende,
les révoltés dans l'ordre, de opstandelingen weder
besturende hand Gods. Sa sagesse ord-, zijne ver tot orde, onderworpenheid brengen. 11 na pas en-orden core mis ordre b ses affaires, hi,* heeft nog Beene
wijsheid.
Ordonné, e, adj. (en part. passé van ordon- orde op zijne zaken gesteld. Tout va par ordre
ner): Chases bien, mal ord-es, goed, slecht inge- dans son école, alles gaat geregeld in zijne school.
rigte, rerégelde zaken f. pl. — Tête Bien orb-e, Son jardin est en bon ordre, zijn tuin is in goeden
geregeld, juist denkend hoofd n. Tête mal ord-e, staat of orde. Cela est dans l'ordre de la nature,
verward hoofd. Maison bien ord-e, behoorlijk in- des choses, dat ligt in de orde, in den regel, in
gerigt huis n. -- [Bias.] Mal ord-, een en twee den loop der natuur, der zaken. — Ordre public,
geplaatst, of enkel: 1 en 52 (als van drie figuren social, openbare, maatschappelijke orde. — Ordre
ééne nabij het schildhoofd en twee nabij de schild - d'idées, gedachtenrj, volgreeks f. van denkbeelden.
punt zijn geplaatst). — [ Math.] Equation ord-e, — Ordre du jour, orde van den dag, zaken, waarwelgeordende vergelijking f. (waarin de termen naar aan eene beraadslagende vergadering den dag moet
de op- of afgaande rnagten der onbekende zijn ge- besteden. La proposition fut rejetée et la Chambre
ordend). Raison, Proportion ord-e, regte verhou- passa á l'ordre du jour, het voorstel werd ver
ging over tot de orde van-worpen,dKam
ding, regte evenredigheid f. — [Mid.] Médecine,
Saignée ord-e, bevolen, voorgeschreven geneesmid- den dag. Adopter l'ordre du jour, de orde van den
del n., aderlating f. — [Liturg.] Pretre ord-, ge- dag aannemen Rappeler It l'ordre du jour, aan
ordend, ingewijd, ingezegend priester m. — [ Fin.] de orde van den dag herinneren. Orde f.,
Paiement ord-, aangewezen, gemagtigde uitbeta- rang m., klasse f., stand, staat m.; ridderorde f.;
ling f. — (Prov.), z. CHARITE. — Ordonnées, f. ordeteeken, ordelint n. Les États étaient autrefois
pl. [Math.] Or di n á t e n f. pl. evenwijdig aan composés de trois ordres : l'ordre de la noblesse,
elkander loopende regte lijnen, die van de lijn der du clergé et du tiers-état, de Staten waren welabscissen naar de punten van den omtrek eener eer zamengesteld uit drie orden of standen: de
kromme lijn getrokken worden. — t Ordonné- adelstand, de geestelijkheid en de burgerstand of
derde stand. L'ordre des sénateurs, des chevaliers,
mPnt, adv. Naar voorgeschreven wijze, in behoor
orde.
-.ike de raadsheerstand, de ridderstand. — [Theol.]
.

,

:

ORDIIT1

--

Les neut ordres des angel, de negen engelenkoren.
L'ordre des Sérapbins, des Chérubins, de schaar,
het koor der Sera/ijnen, der C/ierubijnen. -- (fig.)
C'est an génie, un esprit du pr emier ordre. 't is
een genie, , een vernuft van den eersten rang. —
x. Ook HIERARCHIQUE . — Ordres religieux, militaires, geestelijke, militaire orden. Ordre de chevalerie, ridderorde. Ordre teutonique, duitsch
ridderorde. Ordre de la toisou, orde van liet (Jul-den vlies. Ordre du mérite, orde van verdienste.
-- Il est décoré de plusieurs ordres, hij is met
verscheidene ordeteekens gedecoreerd, h ij draagt
verscheidene ordelinten. — ([am.) L'ordre des co-

teaux, het wfjnproeversgild, de wijndrinkers. —
[Arch.] Orde, bouworde f.: 11 y a cinq ordres
d'architecture, er zijn vijf orden in de bouworde.

z. COMPOSITE, C0R1THIEN, DORIQUE, IONIQUE,
TOSCAN . — [Cath.] Wijding f., sakrament, dat
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Poète ord-, onluchtig schrijver, dichter m. — Ook
als subst. C'est un ord-, une ord-ière, hij, zij is
een vuilbek. — Ordurier, nl. [FCQo. dom.] Vuil
vuilnisbak m.
(levend.-nisbk.,
Orduricole, adj. [H. n.] In drek of vuiligheid
Oréades, f. pl. [Myth.] Bergnimfen f. pl. (vgl.

NYi1IPHE) . — [H. n.] Mikroskopische schelpjes H.
pl. der Middellandsche zee.
Orée, f. Rand, kant, zoom m. (van een bosch,
van 't strand enz).
Oreillard, e, adj. [H. n.] Langoorig, snel
hangooren, lob' oren (inz. van paarden): Ctieval
or-, Jument or-e, hangoor of loboor m., merrie f.
,

met hangooren. -- OREIL LARD, m. [1 - 1. n.] Langoor m., vledermuis met b ij zonder lange ooren.
Oreille, f. [Anat.) Oor, zintuig van 't gehoor;
oorschelp f., uitwendig oor n. Le tympan de lor-,
het trommelvlies van 't oor. Avoir mal aux or-s,
oorpijn hebben. Se boucher les or-s, zijne ooren

de bevoegdheid geef! tot uitoefening van eene geeslelijke bediening. Prendre, Recevoir les ordres, de ligt stoppen. Curer ses or-s, zijne ooren uitwroewijding krijgen, ontvangen. Ordres majeurs, mi- ten. Or- droite, gauche, regter, linker oor. -nears, z. MAJEUR, MINEUR. — [H . nat.] Orde f., Tirer les or-s it qn., iemand bij de ooren trekken.
afdeeling, die bij de klassi ficatie of rangschikking in Le lobe de lor-, het oorlelletje. Se faire percer
de natuurrijken onmiddellijk op die in klassen volgt, les or-s, gaatjes in zijne ooren laten steken. Cheval
vgl GENRE. -- (Geom.] Klasse f., waartoe de regie of qui dresse, qui baisse les or-s, paard, dat de
kromme lijn met betrekking tot den graad harer ooren opsteekt, nederslaat. Manger des or-s de
wquatie behooren. — [ Véner.] Un bel ordre de veau, de cochon, kat/s-, varken.sooren eten. —
chierrs, een schoon hondenras. Bevel, ge- Boucles , Pendants d or-, z BOUCLE, PENDANT. —
bod n., last m., order f.: Ordre verbal, écrit, Gehoor n., gehoorzin m. Avoir lor- bonne. dure,
exprès, schei fteli,)ke, mondelinge, uitdrukkelijke last goed van gehoor, hardhoorig zijn. Molt' l'or- déliof order. Suivre, Exéculer les ordres cie qn., cate, juste, fausse, een fijn. juist, valsch gehoor
iemands bevelen volgen, uitvoeren. Expédier ses of oor hebben. Cela flat.te, blesse, écorche lor-,
ordres, zijne orders, bevelen gepen. De 1 ordre du dat streelt, kwetst, verscheurt het oor. Quel bruit
roi, op bevel des konings. — Etre aux ordres de vient trapper mon or-, welk geluid treft mijn oor?
n., ti t iemands dienst zijn, gereed/ zijn zijnen wil wat hoor ik? -- Avoir de lor-, N'avoir pas dor-,
e volbrengen. Je suis a vos ordres, ik ben tot eeyc zuiver gehoor, geen zuiver gehoor hebben. - -uwe orders, tot uwe dienst. -- [Corn.] Order f., (Loc. fig.) Parlez-lui du cote de sa bonne or-.
endossement of ruggeschrift, dat de houder van spreek met hem te geld: ener tijd; spreek met hem
een' wissel of orderbriefje op de keerzijde schrijft, van dingen, die hij gaarne hoort. Cela lui chaom het over te dragen aan een ander, die den in- touille, Latte, charme lor-, dat kittelt hein het
houd ontvangen of aan een ander zal endosséren. gehoor, dat hoort hij gaarne. Dressez-vos or-s,
Passez cette lettre de change à mon ordre, en- luister opmerkzaam toe. Faire in sourde or-,
dosseer dien wissel op mijne order, op mij. Billet doen als of men iets niet hoorde, hoorende doof
à ordre, orderbi~iefje n. (betaalbaar door den stel- zijn, oostindisch doof zijn. Cela lui entre par
er aan den daarin genrernden persoon of aan diens and or-, et sort par l'autre, dat gaat hem 't eene
order, aan hein op ?vien deze hel overdraagt), eigen oor in, en 't andere weder uit. Avoir lor- de qn.,
wissel in. — [Méd.] Mot d'ordre, of enkel Ordre, een' witten voet b iemand hebben, vrijen toegang
wachtwoord, parool n. Aller à i'ordre, het woe/it- tot iemand hebben. Rompre, Etourdir les or-s a qn.,
woord gaan halen. Prendre 1'ordre, het wacht- iemand de ooren vol schreeuwen, baloorig maken,.
woord overnemen Les ennemis avaient surpris Donner sur les or-s de qn., iemand om de ooren
l'ordre, de vijanden hadden 't wachtwoord a/'qe- geven, muilperen geven. 11 ne faut pas se faire
luisterd. — Oorgenblik van den dag, waarop de tirer lor-, enen moet zich- niet bij de ooren laten
veldheer zijne bevelen uitdeelt, rapport n.; -- be- trekken, zich niet laten dwingen. 11 se gratie les
kendinaking f. die op last van den veldheer ge- or-s, hij krabt zich achter de ooren, hij staat ver
sch.iedt. Cette nouvelle s'est dél^ tee à 1'ordre, dat
I1 est endetlé par dessus les or-s, hij steekt-legn.
nieuws is op het rap,iort verhaald. — Ce trait de tot over de opren in schulden. Avoir la puce is
bravoure a été mis à 1'ordre de I'armée, die dap- ]'or-, zeer ongerust, bezorgd voor iets zijn. J'ai
pere daad is aan 't leger door eene dagorde kond des affaires par dessus les or-s, ik heb de handen,
gedaan. — EN ORDRE , Inc. adv. In orde, ordelijk, vol werks. Si je voos voyais en peine, je my
geregeld. — JUSQU'ê NOUVEL ORDRE, loc. oily. 'Jot mettrais jusqu'aux or-s, wanneer ilk u in nood
?

nader order, tot nadere beschikl^ing, voor 't oogenblik. — EN SOUS-ORDRE , loc. adv. Op ondergeschikte wijze, nmr1 ondergeschiktheid, op last of in
naam van een ander. I1 ne travaillait qu'en
sous-ordre, hij werkte slechts in ondergeschikte betrekking, in eens anders naam. -- Créancier en
sous-ordre, hij, die eene schuldvordering op den
hem vervolgenden schuldeischer heeft.
Orden, m. [ Pëche] Lengte f. van de aan koor
bevestigde rietstokken der fuiken.
-den
Ordure, f. Uitwerpselen n. pl., drek m. en andere onreinheden van 't ligchaarn; vuil, vuilnis,
veegsel n., vuiligheid f. Ce Chien a fait Ib son ord-,
die hond heeft daar zijn gevoeg gedaan. Cet aLcès
a jeié heaucoup Word-, die verzwering heeft veel
vuile stof ulti euworpen. Ch arnlire pleine Word-,
kamer vol vuilnis. Jetez sela parmi les (of aux)
ord-s, gooi dat hij 't vuilnis. Votre manteau, Votre
chapeau est. plein Word-, uw mantel, uw hoed zit
vol vuil, stof. I1 lui est entré une ord- dans foei!,
er is een stofje. vuiltje in zijn oog gevlogen. —
(#ig.) Onzedeljkheid in daden of woorden, vuiligheid, vuile taal, ontucht f. Ord-s de 1 dine, onrein
ziel, des harten. Ne parlez point de cola,-heidr
it ne faut pas rennuer echte ord-, spreek daarvan
niet, enen snoet die vuiligheid niet roeren Ord-s
du discours, schandelijke praat in., bordeeltaal f.
-- Ordarier, iere, adj. Vuil, ontuchtig: Auteur,
„

of verlegenheid zag, zou ik het uiterste wagen. II
secoue les or-s de tout ce qu'on lui dit, hij spot
niet al wat men zegt. En avoir sur lor-, het voor

i de kiezen hebben, veel afgenomen zijn, veel geleden

hebben. Dire, Soufiler on mot h lor- de qn., ParIer li lor- de qn-, iemand iets in 't oor fluisteren.
Etre toujours pendu is lor- de qn., iemand altijd
aan den hals hangen, hem geen rust laten. N'avoir
pas d'or-s pour qc., geen ooren naar iets hebben,
er niets van hooren of weten willen. Ouvrir i'or-,
oplettend luisteren, de ooren open zeilen. Ouvrir
les or-s, gunstig naar iets hooren Pr ter I'or-,
oplettend zijn. Prêtez-moi lor-, luister naar •rrij,
verleen mij 't oor; verhoor mijn verzoek. Ne prêtez
jamais lor- it in calomnie, luister nooit, stoor 2u
nooit aan den laster. Etre tout or-s, ge/meel oor of
1 gehoor zijn, niet alle aandacht luisteren. Je crams
f que eels ne vienne is ses or-s, ik vrees, dat dit
I hem ter oore zal komen. Il y laissera ses or-s, h
zal er niet heelhuids afkomen. z. ook BAISSER, BAS
(adj.), RATTU, BO(TEUY, CORNER, DORIIIR, I CHAUFFER, FERMER, FRAPPER, FROTTER. — (Loc. prow.)

Tenir Ie loop par les or-s, in eerie nételirle, gevaarlijke omstandigheid zijn. I1 vaut mieux se fier
is ses yeux qua ses or-s, beter op zijne noden dan
op zijne ooren vertrouwd. Lor- est Ie chewin du
coeur, het oorr is de weg naar 't hart. Petit chaudrop, grandes or-s, kleine potjes hebben. ook vroren.
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t Orer, v. a. Bidden (prier).
t Ores of Ore, adv. Thans; nu eens, dan
ben ooren, er is dak op 't huis: van een geheim
sprekende kan.. men niet te voorzigtig zijn. — weder. -- t Orès que, anj. Hoewel, ofschoon.
Orexie, f. [Méd.] Groote en gedurige trek m.
t Vin dune or-, goede, beste wijn. Vin de deux
or-s, slechte wijn m., bogt f. — z. ook AFFAME, naar spijs, vraatzucht f.
Orfèvre, ni. Goudsmid, zilversmid m. OrfBOUQUET, CHIEN. — Oreille wordt voorts fig. gebézigd van velerlei voorwerpen, die eenige gelijke- grossier, grofzilversmid, grofwerker m. (die hoofdzakelijk
tafelzilver bewerkt). Orf- bijoutier, goud
dubbel
zin
als
nis met de oorschelp hebben, of die
gouden tooisels of sieraden maakt-smid,enz.
de ooren: [Agric.] Or- de la charrue, oor, strijk
ploeg. -- [Anal.] Or-s du coeur,-bordvane en verkoopt. Oct- joaillier, goudwerker, die diamanten,
paarlen
enz. zet, juwelier m. — Orfé[
van
't
hart.
—
Orde
Judas,
Bot.]
oorlappen
Judasoor (uitwas aan den vlierboom). Or- d'ours, vrerie, Het goud- en zilversmeden, kunst des
beerenoor (auricule). Or- de souris, muizenoor goud. en zilversmids, goud-, zilversmederij f. ; —
(céraiste). Or- d'áne, ezelsoor, smeerwortel m. 'con- goud- en zilverwerk n ; — goud- en zilversmidssoude). Or- d'homme, mansoor, hazelwortel m. winkel m. — Orfévré, e, adj. Bewerkt (van
(cabaret, asaret). Or- ale lièvre, hazenoor (perce- goud en zilver): L'argent monnavé et l'argent
feuille). Voorts de volksnaam van zeer vele pad- orf-, het gemunte en 't bewerkte zilver.
Orfraie, f. [H. n.] , z. v. a. BRISE-OS.
destoelen en bladzwammen; — ook van velerlei
Orfroi, m. (weleer) Met goud geweven stof f.
oorvormige schelpen: Or- de Midas, de Vépus,
—
(nu) goudbelegsel n. van kerkgewaden.
z.
v.
a.
CIsETEOrde
cochon,
midas-, venusoor.
Orgagis, m. (pr. —glee) [Cóm.] Wit oostinDE-COQ. enz. — [ Econ.] Or-s d'un chaudron, ooren
van een' ketel. Lor- dune tasse, het oor van een disch katoendoek n. — Organdi, m. [Coco.]
kopje. Écuelle á or-s, kom, nap f. met ooren. Ca- Fransch katoenen weefsel n., naar 't netel- en kalotte b ors, klapmuts f. Or-s dun soulier, gesp- merd oek gelijkend, o r g a n d ij n, organdy n.
Orgaan, m. Werk- of hulpmiddel, hulplid,
riemen m. pl. aan een' schoen. Les or-s d'un ballot, de ooren, slippen f. pl. aan eene baal. Les zelfwerkend deel van een bewerktuigd wezen, inz.
or-s d'un peigne, de ooren, buitenste breede tan- zinswerktuig, zintuig, o r g a a n n. Les org-s de
den aan eenen kam. — Faire une or- it un livre, la respiration, de la digestion, de la circulation,
een vouwtje in een boek leggen. Ce livre est plein de la locomotion, de werktuigen der ademhaling,
dor-s, dit boek is vol ezr lsooren (omgekrulde blad der spijsvertering, des bloedsomloops, der plaats
Les feuilles et les fleurs sopt les org-s-bewgin.
Impr.] , z. v. a. LANGUETTE. — [ Mar.]-hoekn).—[
Or-s d'ancre, a.nkerooren, punten der ankerarmen. des plantes, de bladeren en de bloemen zijn de orOr-s d'áne, horens m. pl. van een kruishout, kruis- ganen der planten. Long- de la vue, de l'ouïe, de
houten n. pl., kruisklampen m. pl. Or-s de flas- l'odorat, du gout, du tact, het zintuig des gezigts,
ques, haken m. pl. der spoorstukken. Or- de lièvre, des gehoors, des reuks, des smaaks, des gevoels. —
driehoekig sloopzeil, roeizeil n. — Donner de 1'or- Spraakwerktuig n., stem f.: Ce chanteur. Cel acà une pièce de bols, b un oordage, een hout over teur a un bel org-, die zanger, die tooneelspeler
de lengte met lippen werken, met schuine borsten heeft eene schoone stem, een schoon orgaan. — (fig.)
Persoon, door Wien men iets laat zeggen of doen,
inlaten. Faire or- sur une aiguillette, eene krui
sjorring leggen. — [ Org.] Les or-s-singope spreker, optreder, tolk m., orgaan n.: L'ambassadeur est long- du prince, ale afgezant spreekt,
des tuyaux, dc ooren der orgelpijpen.
Oreillé, e, adj. [H. n.] Geoord (inz. van vis- handelt in naam van zijnen vorst, treedt voor zij
vorst op, is de woordvoerder van zonen vorst.-ne
schen en van schelpen). — [Bot: z. v. a. AURICULE. — [ Bias.] Geoord, met ooren van andere Je lui ai fait connaitre ma réponse par 1'org- d'un
kleur of email dan hel lijf (inz. van dolfijnen). — ami, ik heb hem mijn antwoord door tusschenOreiller, m. Oorkussen, hoofdkussen n., hoofd komst, door 't orgaan van een' vriend doen weten.
Or'aneau, m. [Mar.] , z. ARGANEAU.
fig. et prov.) Une conscience pure-peluwf.—(
1- t3rganer, V. n. Muzak maken; het orgel
est un bon or-, een zuiver geweten is een goed
oorkussen: men slaapt gerust met een goed geweten. bespelen; inz. akkoorden voortbrengen, veelstemmig
Prendre Conseil de son or-, met zijn oorkussen zingen.
Organique, adj. [Physiol.] Met organen of
raadplegen, zich op iets beslapen. Se battre avee
son or-, veel moeite hebben om 's ochtends het bed werktuigen voorzien, bewerktuigd, tot de organen
te verlaten. — [ Tech.] Kussen n. der messenma- behoorend, o r g a n i s c h, o r g a n i e k. Le règne
kers, der kantwerksters. — [ Mar.] Broek, twit f., org-, het bewerktuigde rijk. Corps org-s, bewerkstuk hout, dat de overstaande vrangen van de tuigde, levende ligchamen n. pl. Fonctions org-s,
spanten kruist. — Oreillère, f. [H. n.], z. v. a. organische verrigtingen I. pl. — [Anat.] Suture
PERCE-OREILLE. — [ Anc mil.] Oorstuk n., oor- mg-, organische naad m. (die de beenderen zonder
klep f. (van den helm). — Oreillette, f. (verklw. intanding verbindt). — [Méd.] Lésion, Maladie
van oreille). Oordoekje n. (om achter 't oor te leg- org-, organische beschadiging, ziekte f. (welke een
gen). — Oorklep f. Calotte à or-s, muts met oor der tot het leven noodzakelijke organen betreft).
Anc. cost.] Oordraad m.-klepn,amutsf.—[ Molécules org-s, eerste elementen of grondbestand (om er de oorringen aan vast te maken, wanneer deden der organische ligchamen (volgens sommige
men geene gaatjes in de oorlellen had). — [ Anat.] wijsgeeren), organische molekülen f. pl. — [Législ.]
Or-s du coeur, hartooren n. pl., twee holle aan Lois org-s, wetten, door welke het staatsligchaam
aan de basis van 't hart. -- [Bot.] Or-s-hangsel in zn innerlijk leven wordt ingerigt en die onof Oreilles, Oreillons, ooren, oortjes, bijblaadjes n. middelljk uit de grondwet voortvloeien, organische
pl. — z. V. a. ASARET. — Volksnaam van sommige wetten. — [Géom.] Géométrie org-, beschrijving
paddestoelen. — Oreillon, m. [Arch.] Oorvor- der kromme lijnen door werktuigen en in 't algemig hoeksieraad n. — [Bot.], z. v. a. OREILLETTE. meen door voortgaande beweging, organische meet— [Fort.. anc. mil.]. z. ORILLON, OREILLÉRE - kunde f. — ORGANIQUE, f. [Mus. anc.] Instrumen"Tech.] Or-s, ledersnippers m. pl., lederafval n tale muzak f. — Or ganiq«etuent, adv. Op ortot het maken van lijm. — Kwasten m. pl. aan ganische wijze. — S Organisable, adj. Voor
't hoofdstel van 't paard. — OREILLONS of ORIL- organiséring of bewerktuiging vatbaar. — Orga uisant, e, adj. Bewerktuigend, tot (ie bewerkLONS, m. pl. [Méd.] Ontsteking f. der oorklieren.
Orellane, f. (Bot.] Orlean- of roekoe-boom m. tuianing bevorderlijk, o r g a n i s é r e n d. — Organisateur, trice, adj. Bewerktuigend, or g a[biza orellána] in Amerika.
Oremus, m. (latin; eig. laat ons bidden) (pr. n 1 s é r e n d: La puissance org-trice, de bewerk
kracht f. — Ook als subst.: C'est un-tuigend
o-ré-muce) (fam.) Gebed n. Dire des or-, bidden,
grand org-, 't is een groot, schrander zamenstelzone Gebeden opzeggen.
ler, inrigter, regelaar (b. v. van eenen Staat, van
Oren, m. [Bot.] Japansehe papierstruik m.
Oréobole, m. [Bot.] Nieuw -Hollandsche cy- eene orde). — Organisation, f. Bewerktuiging,
pergrasplant f., oreobdlus m. — Oréocalle, m. inrigling f. of bouw m. van een hewerktuigd we[Bot.] Peruaansche próteus m., o r e o c d l l is f. zen, of van elk der organen daarvan, o r g a n i-- Oreodoxe, m. [Bot.] Soort van palmboom m., s á t i e I. L'org- du corps humain. des végétaux,
o r_e o d ó x a f. — Oréographe, etc., z. ORO- de bewerktuiging, de bouw' des menscheljken lig
gewassen. Long- du foie, du poumon,-chams,der
GRAPHE. — Oréotrague, m. (H. n.] Klipsprinde bewerktuiging, het zamenstel der lever, der
ger m., dwerggems of - antilope van de Kaap.
long. --- (fig.) Long- d'un itat, dune armée, de
Oréon, m. [Bot.] , z. v. a. RENOUEE.
Les murailles (cours) ont des or-s, de muren heb-

-],

ORGANISER

ORGUEIL .

inrigtinq, régeling, organisatie, zamenwerkin en
ineenvatting der verschillende deeten van een' Staat
,
van een leger. — [Mus.] Vereeniging van orgel
-spelmtkavin
pel.
Organiser, v. a. Bewerktuigen, met organen
voorzien, de verrigtingen van ieder deel eens lig
betrekking tot het geheel bepalen en-chamset
régelen, inrigten, vormen, o r g a n is é r e n. C'est

Dieu, la nature qui organise les corps, God, de

natuur bewerktuigt, vormt de li.gchamen. — (fig.)
Org- une arrnée, un corps politique, een leger, een
staatsligchaam inrigten, vormen, ordenen, o r g an i s é r e n. — Org- une partie de plaisir, de jeu,
eene pleizierpartij , een speelpartijtje régelen. —
[Mus.] Org- un clavecin, een klavier met een orgelspel verbinden. — S'OR GANISER , v. p7 . Bewerk
,

-tuigd,nerélwo.—Hetparsé
is ook adj.: Corps bien organisé, goed g e org an i s e e r d of bewerktuigd ligchaam n. Corps org-s,
bewerktuirjde ligchamen n. pl. (dieren en planten,
in tegenstelling met de mineralen). — (fig.) Armée
bien org-e, goed geformeerd. ingerigt leger n. —
Une tëte Bien or g-e, een wel ontwikkeld verstand,
een helderdenkend hoofd n. -- Organisine, m.
[Physiol.J Organische bouw, zamenhang m., zamenwerkznq f. der leden van een geheel, het lévende, geléde ligchaam, het buizen- en vatenstelsel,
het geheel der verrigtingen, die de organen volbrengen, o r g a n í s m u s n. L'org- est le mode,

le résultat de 1'organisation.

Organiste, m. et f. Orgelspeler m., -speelster f., orgelist, o r g a n i s t m. en f. — Organist, m. [H. n.] Een zangvogeltje van Sint-Domingo, soort van manakijn.
Organodynamie, f. [Didact.] Leer, studie f.
van het werkvermogen der organen. — Organodynainique, adj. Die leer of studie betreffend,

organodynárnisch. — Organogénie, f.
Leer der organenvorming in 't embryo. -- Organogénique, adj. Die leer betreffend, o r rl a n o g é n is c h. — Organographe, m. Organen -beschrijver, inz. beschrijver der planten-organen, org a n o g r a a p h m. — Organographie , f.
Organen - beschrijving f. — Org=snographique,
adj. Organenbeschrijvend, organográphisch.
— Organoïde, adj. [Minér.] Naar een organisch
ofbewerktuigd ligc' aam gelijkend, org anoïdisch.
— Organoleptique, adj. [ Didact.] Op de or-

ganen werkend, organoléptisch. — Organologie, f. Leer der organen. — Organologigne, adj. Die teerbetr (fend, organo1ógiseh.
— Organotiomnie, f. Leer f. van de wetten des
organischen levens. — Organonomique, adj.

Die leer betreffend, o r ri a n o n ó m i, s c h. -- Or-

ganonyrnie, f. Kunst der naamgeving aan de

organen, inz. leer van de nomenclatuur der plantenorganen. — Organonyneique, adj Die leer
betreffend. organony'miseh. — Organophy.
sie, f. Waarneming van de verschijnselen des organischen levens, inz. des plantenievens. — Organophysique, adj. Die waarneming betreffend,
organophy'sisch. — Or anoplastie, F.
Organen-vorming f , kunstmatilge wijziging der levende vormen, org a n o p l a s t i, e k f. — Oranoseopie, f. Onderzoekende beschouwing der organen ; waarzegnerij uit de organen, o r a a n os ko p i e f. — Or;anoseopique, adj. Die beschouwing of ook die waarzeggerjj betre/fend, o rp a no s k o p i s c h. — Organotaetique, adj.
De rangschikking der schepselen naar hunne orgaven betreffend, organotáctisch. —Or;anotaxie, f. Rangschikking der schepselen naar hunne
organen.
Or ansin, m. [Tech.] Kettingzijde, getwijnde
of getup eernde zijde f., o r ga n sij n m. -- Or;;ansina«;e, m. Het zildeluweernen. — Organsiuer,
v. a. Tide tot organs/in tweernen. — Organsineuu•, m. Organ.sijn- fabrikant rn.
Orgasme, m. [Méd.] Sterke bewéging, golving
van het bloed en andere vochten, opgezette volheid,
hevige aandrift f., geprikkelde toestand m. inz. der
geslachtsdeelen, o r g á s m u s m.
Orge, f. [Bot. J Gerst, ,arst f. Orge d'hiver,
wintergerst. Du pain d'orge , gerstebrood. De
lean d'orge, gerstewafer n. Des grains d'orge, !ler-

stekorrels f. pl. Sucre forge, gerstesuiker f. Orge
gruée, gekneusde gepelde gerst. — Orge mondé, perlè,
gepelde, geparelde gerst. (Een zonderling, moezjelj k
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te regtvaardigen gebruik neemt orge in de twee
laatste beteekenissen mannelijk; de geneesheeren en
naturalisten echter schrijven orge mondde, perlée.)
— Petite orge, z. v. a CEVADILLE . — (fig. et ram.)
11 a Bien fait ses orgel_ hij heeft zijne schaapjes op
het droog, zijne schaapjes geschoren, zijne zaken of
dingen wel gedaan. I1 est grossier comnie du pain
d'orge, 't is een onbeschoft mensch, een ongelikte
beer. I1 faut mourir, petit coclion, it n'y a plus
d'orge, 't helpt niet, gij zult dezen dans niet ontspringen, jij moet er aan. — (Proc.) Etre entre
1'orge et l'avoine, in de keus tusschen twee dingen
verlegen zijn. — [Corn.] Grain d'orge, Linge,
Futaine grain d'orge of a grain d'orge, genopt
linnen, bombazijn n. — [Chin] Lancette a grain
d'orge , gerstekorrelvormzg of engelsch lancet n.
— [H. n., Mar., Tech., Vetér.], z onder GRAIN.
— Orgeade, f., nu liever Orgeat, m. Gerstedrank mn., gerstewater n., koeldrank in.; amandel melk f., o es a de, o r g e a de f. — (Loc. fain.) I1
est from comme une caraffe d'orgeat, hij is marrner-, ijskoud, zonder gevoel, zonder vuur of harts.

.

togt. — Orgelet of Órgeolet, m. (verklw. van
ore) [Méd.] Gerstekorrel f., ,gezwelletje of puistje
op 't ooglid, (pop.) strontje n.
Or ;eras, m. [Hort.] Soort van appel m.
Orgiasme, m. [Ant. gr.] Viering f. der mysteriën of orgiën. orgiasmus n. — Orgiastes, f. pl. Bacchanten of priesteressen van Bacchus, die de orgiën bestuurden, o r g i a s t e n f.
pl. — Orgiastigae, adj. De orgiën betreffend;
du+eepach tig, opgewonden, razend, o r g i á s t i s c h.
Orgie, f. [Agric.] Mengkoren n., mengsel van
gerst, haver, erwten en boonen tol voeder.
Orgies, f. pl. [Ant. gr.] Geheime godsdienst gebruiken, mysteriën n. pl., inz. de naam der met
uitgelatenheid en dronken woestheid gevierde bacchusfeesten en -offers D. pl. (z. v. a. BACCHANALIES

en DIONYSIAQUES), ó r g ie n f. pl. — (fig.) Zuippartijen, nachtelijke zwelgerijen f. p1. — In dezen
zin ook in 't enkelv., en mede in de beteekenis van
DEVERGONDAGE, LICENCE gebézigd. --Orgiophan

m. pl. Priesters bij de orgiën, aan dE orgiasten
ondergeschikt, o r g i o p h á n t e n m. pl.
tes,

Orglisse, f. [Bot.], z. v. a. REGLISSE sauva 'e.

Orgue, f. [Agric.] Rij f. van naast elkander
gelegde zwaden.
Orgue, m., of Orgiies, f. p1. Orgel n. Jeux
d'orgues, orgelregisters n. pl. Tuyaux d'orgues,
orgelpijpen f. pl. Facteur d'orgue, o-rgelmaker m.
Souffleur d'orgue, orgeltrapper m. Jouer, Toucher
de 1'orgue. op 't orgel spelen, het orgel bespelen.
Orgue hydraulique, waterorgel n. (oud-romeinsch
orgel). Orgues expressives, expressief orgel (met
naar willekeur des bespelers zwellende en a fnemen^le
toonen). Orgue a cylindre, fie Barbaric, d'Allemagne, cilinder-orgel, afrikaansch, duitscit orgel.
Cabinet d'orgue. draaiorgel n. — Orgel n., ver
plaats, waar 't orgel in eene kerk staat en-héven
bespeeld wordt: J'étais b 1'orgue, dans 1'orgue, aux
orgues pour entendre le sermon, ik was op het
orgel om de preek te hooren. — [Mus.] Point d'orgue, rustteeken, dat in de maat noch in den rhyth-

mus medetelt, orgelpunt n ; — fantasie-stutje n.
voor den zang, waarbij 't rrcco rrpagnement zwijgt.
— (Loc. fans.) I1s lont comme des tuyaux d'orgue,

zij zijn als orgelpijpen (van vele kinderen an uit
grootte). — [Artill.] Orgelrleschut n.,-enlopd
verscheidene verbonden kanon- of geweerloopen te
gelijk losgebrand. — [Fort.] Valdeuren f. pl., schotbalken m. pl., stormeggen f. pl., aan de poorten
eener stad. — [i%lar.] Spijgat n., pijpen, loospijpen f. jl. — [Anc. mar. J Oreel n., orgelpijpen f.
pl., vroegere naam van den spiegel, om den vorm
van zijne betimmering. — [H. n. J Orgue de mer,
soort van madrepora f. of sterkoraal n.. uit eerie
verzameling van op elkander liggende buisjes testaande.
Or veil, m tlongmoed m., trotschheid, hoovaardij, h.00varcrdigheid f. Un org- insupportable,
een on.verdragelijke hoogmoed. Parler aver org-,
op hoogrnoedigen toon spreken. II crèvera d'org-,
hij zal van trotschheid bersten. — (ellipt.) L'orgde sa naissance, de ses richesses, de trotschheid
op zijne gebnorle, op zijne rijkdormen. — Somtijds
ook in goeden zin: L'org- délicieux que nous inspirent nos vertus, de streelende trots, die onze
deugden ons inboezemen. — (Prov.) Lorsque l'org-
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chemine devant, honte et dommagesuivent de
Bien près, L'org- marche devant l'écrasement,
hoogmoed komt voor den val. 11 n'est orgueil que
de pauvre enrichi , als niet komt tot zet, kent
het zich zelven niet. — [Tech.] Onderlaag f.,

drager m. van den hefboom, waarmede een last
wordt opgetild. Org- de moulin, houten gekeepte
will f. om den molensteen te verzetten (crémaillère).
-- Orgueilleusentent, adv. Ophoovaardige
w- ze, hoovaardig, trotsch: Il lui répondit org-,

hij antwoordde hem op eene trotsche wijze. —
Or ueilleiix, ease, adj. Hoogmoedig, hoovaardig, trotsch, opgeblazen: Homme org-, trolsch,
hoogmoedig mensch. Réponse org-euse, hoogmoedig, trotsch antwoord n. Sa richesse 1'a rendu

org-, de rijkdom heeft hem trotsch gemaakt. -(/cr. et poét.) . La time org-euse du Liljan , de
trot. the kruin des Libanons. — Ook als subst gebézi!gd: Dieu abaisse les org-, God vernedert de
I oovvaard i ten . — (Proc.) I1 n'est si grand dépit

qua de pauvre org-, geen gevoeliger, ligt geraakter
7neo sch dan een arme trotschaard.
Oribus, m. (pr. —buce) (alleen in de pop. zegswijze): Poudre dor-, middel n. zonder kracht.
?rieha.ique, m. (pr. ch=k) [Miner.] Korinthisch koper n.

Oricou, in. [11. n.] Oorgier in. (op de hoogste

bergtoppen van Zuid-Afrika. — Ook als ad j.: Vau-

tour or-.

Orictilaire, adj., z. AURICULAIRE.
Oriente, f. j Ana%.] , z. AURICULE.

Orient, m. [Géogr ] Oosten n., punt des hemels,
waar de zon in den evenaar opkomt, eene der
vier Hoofdstreken van den horizon; -- (in ruimer
zin) f. Plaats van den nonnenopgang: Lor- d'été,
d'hiver, zomer-, winter-opgangspunt n.—Vent dor-,
oostewind m. La Suisse est a lor- de la France,

Zwitserland ligt ten oosten van Frankrijk. — (in
beperkter' zin) De ten oosten van Europa gelegen
lcu den, inz. de oost- en zuid-aziati-sche landstreken,
het Oosten, Morgenland. Les peoples de l'Or-,
de oostersche volken. -- Ook z. v. a. Levant, de
kusten van Klein- Azië, Syrië en Egypte: Le commeree d'Or-, (Ie levantsche handel in. --- [R. anc.]
L'empire d'Or-, het Oosterse/te rijk (waarvan
Byzantium of Constantinopel de hoofdstad was). -(/ij.) Lor- des années, de jeugd. — [Joail.] Lordune perle, het water, de gloed of kleur eener
parel. -- [Franc-mac.] Oosten n., plaats waar
eenti to of vrijmetselaars-werkplaats is gevesti,gd; plaats des regérenden meesters in de loge.
Grand Or-, Groot- Oosten, hoofdbestuur n. van
de gezamenlijke loges onder dezelfde constitutie,
groote loge f. van bestuur. — Oriental, e, adj.
Oostwaarts, oostelijk; oostersch, aan 't oosten eigen,
daartoe behoorend: Peuples orientaux, oostelijke,
oostersche volken n. pl. Les Indes or-es, OostIndië n., de Oost f. Langues or-es, oostersche
talen f. pl. Plantes, Perles or-es, oostersche planten, paarlen f. pl. (vgl. OCCIDENTAL). — Style or-,
oostersche stijl in. Pompe or-e, oostersche praal,
pracht f. -- Ook als subst ORIENTAUX , m. pl.
.

Oosterlingen m. pl , oostersche volkeren n. pl., inz.
de Turken, Perzen en Arabieren: Imiter le style
des Or-, den stijl der Oosterlingen navolgen. —
Orieittaliser (s'), V. pr. De gebruiken zeden
en gewoonten der Oosterlingen aannemen, zich
o r i e n t a .' i s é r e n. -- Het part. passé is ook
adj : Francais orientalisé, als Oosterling levend
franschman. — Orientalisn:e, m. [Phil.] Gezamenlijke kennis C. van de Oosterlingen, hunne
wijsgeerige begrippen en hunne zeden; — stelsel n.
van hen, die meenen, dal de beschaving zich steeds
van het Oosten naar het Westen heeft verplaatst;
--- kennis f. der ooslersche talen; — oostersche
taaleigenheid f., o r i e n t a l í s m u s n. — Orientaliste, m. Kennis der oostersche, inz. der semitische talen en handschriften, orientalist m.
-- Orientation, f. [Géogr.] Kunst om de plaats,
waar men zich bevindt, te erkennen, bepaling van
het punt des waren zonnenopgangs en gevolgeljk
van de overige hemelstreken; — rigting van een
voorwerp net betrekkin tot de polen, ruling eener
kaartnaardehoofdstreken, orientérin,q, orientá t i e f. — Orientaax, m. pl., z. onder OREN TAL . -- Orieuté, e, adj. (en part. passé van
orienter): Carte kien or-e, goed g e o r i e n leerde
kaart f., kaart, waarop de hemelstreken juist aan-

ORIGINAL.
geg even zijn. --

Maison Bien, mal or-e, goed, slecht

g elegerl huis n. (met betrekking tot de hemelstre-

ken). = [Mar.] Voiles bier or-es, goed bijstaande,
goed gebraste zeilen n. pl. Voile or-e au plus près,
scherp gebrast zeil n. Voiles or-es en ciseaux, over
en weir, over stuur- en bakboord gestelde of uit
zeilen. — Orien tentent, m. [Arch.]-gehald
Het behoorlijk rigten van een gebouw met betrekking tot het oosten of tot de hemelstreken. — [[liar.]
Het zetten der zeilen naar den wind. — Orienter, v. a. Naar het oosten of in 't algemeen naar
de hemelstreken rijten, een voorwerp Glen behoorlijken stand ten opzigte van de hemelstreken geven,
o r i ë n t é r e n. Or- une maison, une carte, een
huis, eene kaart orientéren. — [Arch.] Or- un
plan, un dessin, een' platten grond, eerre teekening
oriëntéren, door eene windroos aanduiden hoe de
afgebeelde voorwerpen in de nat uur zijn gelegen.

— [Mara Or- les voiles, Or- un vaisseau, de

zeilen goed naar den wind zetten, goed doen bijstaan, bijzetten, brassen. -- Ook zonder voorwerp:
Or- au plus pres, scherp of bij den wind brassen.
Or- vent largue, vent arrière, de zeilen voor den
wind brassen. — Als v. n.: Cette voile oriente
mal, dat zeil staat slecht bij. — S 'ORIENTER , v. pr.
Zich oostwaarts rigten, of eig. de plaats van den
opgang der zon zoeken, om daarnaar ook de overige
hemelstreken te kunnen vinden; zich met de ligging
en verhoudingen eener plaats bekend maken, zich
verkennen. -- (/1g.) Een behoorlijk standpunt aan
zich in den vereischten toestand plaatsen,-nem,
zich behoorlijk inligten, naauwkeurige berigten inwinnen, zich als t'huis maken, zich or ienteren.
Laissez moi m'or-, laat mij de zaak onderzoeken,
geef mij tijd om te overleggen, wat ei te doen valt.
— [Mar.] Le grand hunier s'oriente bien, het
groote marszeil staat goed bij, laat zich coed bij den
wind brassen. — Orienteur, m. Middagaanwij,

zer n., toestel om den waren middag voor eiken
dag des jaars aan te reven.
t Orier, m., z. v.a ORAIRE.

Orif'ant, m. Kleine horen m. der ridders, waar

-med
zij tot den strijd uitdaagden.
Orifice, ni. [Anat.] Mond m.. monding, opening f. Or- de l'estomac, de in matrice of de
1' utérus, mond der maag, der baarmoeder. — (b^1
uitbreiding): Lor- d'un matras, dune bouteille,

d'un canon, de mond, opening van eene deslilleerkolf, van eene flesch, van een kanon. Or-s de la
vapeur, stoomdoortogten m. pl.,st! omopeningen f. pl.
Oriflaiaime, f. Rijks- of krijgsvaan f., stan-

derd m., hoofdvaan der oude Franschen (oorspronkelijk eene lans van verguld koper met een' wimpel van vuurroode zijde, die in 3 punten uitliep,
ieder met een' gouden kwast voorzien; aanvankel(jk de banier van St.-Dionysius, later het veldteeken der Franschen, en weleer auriphiamule,
auritambe, orifande, oriflour geheeten).
t Oriílant, adj. Praallieverd, pronkzuchtig,
ijdel.
Oriforine, adj. Mondvormig.
Origin, m. [Bot.] Orego, majoraan f., eene
plant, die als keukenkruid zeer gezocht is.
Origénisme, m. [1-1. rel.] Leer f. van Ongenes (die in de 3. eeuw o. a. leerde, dat Christus
enkel bij adoptie of aanneming Gods zoon is, dat
de straffen der verdoemden niet eeuwig zullen zijn,
enz.), origenismus n. — Oriáéniate, m.
Aanhanger dier leer, o r i g e n i s 1 ni.
Originaire, adj. Oorspronkelijk, afkomstig,
herkorrestig: Je suis or- d'Allemagne, ik ben afkomstig uit Duitschland. Animal, Plante or- d' Afri-

que, uit Afrika herkomstig dier n., in Afrika inheemsche plant f. — Oorspronkelijk, aangeboren:
La phthisie est souvent une maladie or-, de tering
is dikwijls eene aangeborene, overgeërfde ziekte. —
[Prat.] Demandeur or-, eerste aankl„.ger, eischer,
hoofdaanklucer. — Origivairentent, adv. Oor
Ce mot `lent or- du latin, dit woord-spronkelj.

komt oorsprory k. lijk uit het latijn. — Original,
C, adj. Oorspronkelijk, niet nagemaakt, geen model of voorbeeld hebbend, tot neodel dienend of gediend hebbend, origineel. L'écrit or- est chez
lui, het originéle handschrift ligt bij hem. Voilà
les pièces or -les , hier zijn de oorspronkelijke,
originéle stukken. -- Naar 't oorspronkelijke stuk
gevolgd of gecopiëerd: Copie or-e, oorspronkelijk,
echt afschrift n., eerste, oudste kopij f. — Oor-
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spronkeljjk, nieuw, eigenaardig; zonderling, vreemd ,
wonderlijk: Cette pensée est or-e, le tour en est
or-, dat denkbeeld is oorspronkelijk, de wending
daarvan is nieuw. Cet auteur est souvent or-, die
schrijver is dikwijls eigenaardig, origineel. Le jeu
de eet acteur est or-, het spel van dien tooneelspeler is hem geheel eigen. — C'cst on homme or-,
ii a des manières or-es, 't is een wonderlijk man,
hij heeft originéle, zonderlinge manieren. — ORIGI1vAL, ID. Oorspronkelijk stak of schrift, origineel n. I1 a des originaux des plus excellents
peintres, h ij heeft oorspronkelijke stukken van de
voortre/felijkste schilders. L'or- hébreux, de hebreeuwsche grondtekst m. Faire des copies d'après
lor-, afschriften, afteekeningen, kopijen naar het
oorspronkelijke maken. — [ Prat.] L'or- d'un acte,
het origineel, de minuut van eene acte. — Oor
schrijver, dichter, schilder en.z., voor -spronkelij
H. Cicéron est un or-, Homère, Vir--beld,moé
gile sont des originaux, Cicero is een voorbeeld,
tlomerus, Virgilius zijn modellen. — Wonderlijk
man, zonderling, raar mensch m.: C'est un vrai,
un franc or-, 't is een echte zonderling, een rare,
originéle man. — EN ORIGINAL, loc. adv. in originee, in 't oorspronkelijke: Les actes doivent rester
en or- chez le notaire, de originéle akten moeten
bij den notaris blijven. — D'ORIGINAL, loe. adv.
(alleen in): Savoir, Tenir qc. dor-, iets uit eene
echte bron, van goeder hand, uit de eerste hand
weten. — Originalernent, adv. Op originéle,
oorspronkelijke, zonderlinge wijze: I1 s'exprime
toujours or-, hij drukt zich altoos op eene eigen
zonderlinge weze uit. — Originalité, f.-ardige,
Oorspronkelijkheid, eigenaardigheid, eigenheid; —
wonderljkheid, zonderlinctheid, wonderzinnigheid,
vreemdheid, o r i g i n a l i t e i t f. L'or- dune expression, de oorspronkeljkheid, nieuwheid, eigen
uitdrukking. — On remarque-ardighen
partout lor - de ses manières, de son costume,
men merkt overal de wonderlijkheid zijner manieren, het vreemde van zijne kleeding op. — t Origination, f., z. v. a. ORIGINE.
Origine, f. Oorsprong, aanvang m., bron, oor
beginsel n.; — afkomst, geboorte f.-zakf.,bgin
L'or- du monde. de oorsprong der wereld. Ces
pratiques ont leur or- dans le paganisme, deze
gebruiken, vonden, hebben hunnen oorsprong, hunne
bron in 't heidendom. C'est là lor- de tous ses
malheurs, dat is de bron van al zijne ongelukken.
L'or- dune maladie, de oorzaak eener ziekte. Arrèter le final daas son or -, het kwaad in zijn begin
stuiten. — Oriinel, le adj. Oorspronkelijk,
aangeboren, erfelijk: Vice or-, aangeboren, erfe1i ke ondeugd f. Conserver son innocence or-le,
zijne oorspronkelijke, eerste onschuld bewaren. —
[Théol.] Péché or-, erfzonde f. Justice, Grace, aan
genade f. (staal van onschuld,-geborntihd,
waarin Adam was geschapen). — (lig. et fam.)
Cet homme a Ie péché or -, dien man kleeft de erfzonde aan (hij kan wegens zijne afkomst, zijn va
betrekkingen enz., tot Beene bevrde--der•lan,zij
ring gerak. n). — Originelle.nent, adv. In den
oorsprong, van den oorsprong of de geboorte af,
oorspronkelijk: Nous sommes or- pécheurs, wig
zijn zondaars van geboorte.
Orignal of Orignac, m. [H. n.] Canadaasch
elanddier n., amerikaansche eland m. (Plur. orii

gnaux.)
Orillard, e, adj., z. OREILLARD.
Orillette, f. [Bot.) (pop.), z. v. a. WeHE.
Oriillon, m. (verklw. van oreille) Oortje, klein
oor f. — [Fort.] Bastions- of bolwerksoor, bovenst

gedeelte van de flank aan een veetingwerk, o r i l10 n n — z. ook OREILLON. — Oriltonner, v. a.
[Fort.] Or- un bastion, een bolwerk met orillons
voorzien, o r i t 1 o n n é re n. — Hel part. passé is
ook od,1.: Bastion orillonné, bolwerk friet orillons.
Orin, m. [Mar.] Boeireep f. — Or- de galère,
galeiboeireep, kabeltouw bij wijze van boeireep. Orde her of de herceau, boeireep van de wieg of
slede. — Oring;uuer, v. a. [Mar.] De boeireep
strekken; een anner met de boeireep ligten.
Oriolins, m. pl. [ H. n ] Vogels m. pl. van
'1 geslacht der wielewalen.
Orion, m. [Astr.] Schitterend, prachtig sterrebeeld n. aan den zuiderken hemel. 0 r ion m. (naar
een' reusachtigen jager en held uit de grieksche mythologie). Baudrier d'Or-, Orions gordel m., Drie-
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koningen m. pl., drie op eene lijn staande sterren
van dat beeld.
Oripeati, m. Klatergoud n., verguld of ver
koperen plaatje, door 't pletijzer gedund.-zilverd
-- Met valsch goud of zilver opgelegde kleederen n.
pl., valsche tooi m. — ( fig. et, fam. I1 y aBien
de lor- dans eet onvrage, er is veel
klatergoud,
valsch vernuft in dat werk.
Onset, m. [Bot.] Ginst of brem f. der Cananari.sche eilanden.
Orisniologie, f. Verklaring f. der wetenschap
Orismologique, adj.-pelijkunstrm.
Die verklaring betreffend, o r i s in o l o g i s c h.
Orythyle, f. [H. n.] Roeikrab f.
One, in. [Arch.] Zoom, riem m., plat bandje
of filet n. onder 't ei van een kapiteel. — [Bias.]
Binnenzoom m., die de helft der breedte van een'
gewonen zoom (bordure) heeft en door eene ruimte,
gelijk aan zijne eigene breedte, van den schildrand
gescheiden is. Orle rond of Cyclamor, ronde zoom.
Posé of Rangé en orle, zoomswijze geplaatst. -[Mar.] Zoom in. van een zeil. — [Géol.] Kraterrand m., zoom eens kraters. — [ Hydr.] Sluis f.
Orléanisme, in. Stautsstelsel n. van 't huis
van Orleans; gevoelens n. pl. der orleanisten. — Orléaniste, In. Aanhanger van 't huis van Orleans
in Frankrk, inz. van wijlen koning Louis Philippe
(sedert 1830) en van. zijne familie, orleanist m.
— Ook als adj. Parti onl-, de orleanistische partij f.
Ormaie, Orinoie, f. Olmbosch, olmboschje n.
-- Orume, m. [Bot.] Olmboom, olm m. Bois d'orme,
olmen-, ijpenhout n. -- (Proc.), z. ATTENDRE. —
Oruleau, in. Jonge olm; olm in. — t Orinel, m.,
z. v. a. ORMIEAU. — Orumier, m. [I-I. n.] , z. v. a.
HALIOTIDE. — Ormière, in. [Bot.] Kleine geitebaard m., moeras-spircea f. (SPIREE ulmaire). —
Ormnille, f. Heg f., staketsel n. van kleine olmen.
-- Bundel m. olmstaken. — Afzetsel n. van
een' olrn. (van salie.
Orinin, nl. [Bot.] Edel scharleikruid n., soort
,

Ornmoie, f., z. ORMAIE.

t Oruateur, adj. in.: Les rois orn-s, of als
subst. Les orn-s des peuples, de koningen, die den
volken tot sieraad, tot eere strekken. — t Omatare, f. Sieraad n., opschik m.
Ome, rn. [Bot.], z. ORNIER. — (weleer ook)
Weg rn., pad n.

Órne, e, adj. (en part. passé van orner): Cham-

bre ornée, versierde kamer f. — Esprit orné, ver-

rijkt, -reet kennis versierd verstand n. — Orueuiai.iste, m. (of als adj. Artiste, Ouvrier orn-)
Versierder m. — Oruennent, m. Sieraad, versiersel n., opschik, looi m., sier, versiering f., o rn e m d n t n. Les belles lilies n'ont pas besoin
d'orn-s, de schoone meisjes hebben geene versiersels,
geen opschik van noode. Mettre des orn-s, sieraden aandoen. La facade de cette maison est chargée d'orn-s, de voorgevel van (lit huis is met sieraden overladen. Orn-s de relief, verheven sieraden. Orn-s en creux, ingediepte, holle sieraden. —
[Mas.] Les orn-s de l'écu, de sieraden van een
schild (buiten den schildrand aungebragle versierselen). — [Liturg.] Les orn-s du prètre, dun autel, de priesterljke kleederen, de sieraden van het
altaar, o r n a t e n m. pl. Cette église á quantité
de beaux orn-s , deze kerk heeft eene menigte
schoone versieringen. — (fig.) 11 est l'orn- de son
siècle, hij is het sieraad zijner eeuw, hij doel zijner eeuw eer aan. -- [Rhet.] Les orn-s d'un discours, de sieraden, figuren, leenspreuken, bloempjes
eener rede. -- .]- Ornen.entaire, adj. Tot sieraad dienend, de sieraden belie /fend, o r n a m e nt a i r. — Ornemeuta.t, e, adj. Tot de sieraden
behoorend, versierend: Style urn-, versierde stijl m.
— Plantes orn-s, sierplanten f. pl. — Orneanentation, f. Kunst of wijze van de sieraden aan
te brengen, kunst des versierders, o r n e m e n 1 á t ie f.
Ornéode, f. [H. n.] Vedermot f. , waa ervlinder m.
Ornéphile, adj. [H. n.] In houtgewas, in
bosschen levend ( silvicole).

Oreer, v. a. Versieren, opschikken, opsieren,
tooijen, optooijen, oppronken, opsmukken, verfraaijen, ornéren. Orn- une église, un appartement,
eene kerk, een vertrek versieren. Les beaux noubles ornent une ctlambre, het schoone huisraad
versiert eene kamer. — (fig.) Orn- son esprit de
connaissances, zijnen geest met kennis versieren,,
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verrijken. -- Les figures servent beaucoup a ornun discours, de figuren of beelden dienen zeer om
eene rede te versieren. — S'ORNER, v. pr. Zich versieren. — Versierd worden.
Ornes, f. pl., z. CHIASSE.

Orni, m. [Bot.] Ornosv jg f., eene levantsche
voorjaarsvijg. (o rn i ke 1 m.
Ornicle, m. [Com.] Soort van zeer rijke stof,
Ornier , m. [Bot.) Wilde of roodbladerige

esch m., die de apothekers -manna oplevert (ook

frène à la manne, frene à la fl eur geheeten).
Ornière , f. Wagenspoor n.: Chemie plein
d'orn-s, weg vol wagensporen. — Route à ore-s,
spoorweg m. Orn-s en Ier, ijzeren spoorwegschee

bezinksel. -- Oroboide, adj. [Bot.] Sisservormig,
wikkevormig.

Orodewniade, f ., z. v. a. OREADE.
Oro nosie, f. [Didact.] Berg- ot gebergtekunde f. — Orognostique, adj. Bergkundig, o r og n ó s t i sc h. — Orohydrographie, f. Beschr jvi.ng der bergwateren. — Orohydrographique,
adj. Die beschrijving betre/fend, o r o h y d r o ,g r up h i s ch. — Orologie, I. Gebergteleer, verhandeling over de bergen, gebergtekunde I. — Orologique, adv. Die leer of verhandeling betreffend,

oroló gisch.

Oconee, f. [Bot.]

Kalfssnuit, o r a n t m.

Oronge, f. [Bot.] Oranje-gele, zeer smakelijke

pl. — (fig.) Hebbelijkheid f., slender m.,-nef. paddestoel m.
Orpailletir, m. Goudwasscher, goudzoeker m.,
sleur f. Lom n- de l'habitude, de sleur der gewoonte. Suivre lom n-, den slender volgen. — (Loc.prov. die 't goud in 't zand van sommige rivieren ver
(ook pailloteur en arpailleur geheeten). -zamelt
et pop.) Il boirait dans une om n-, hijkan wel met
Orphanité, f. Ouderloosheid f., slaat m. van
de konijnen door de tralies eten (van iemand, die
wees. — (fig.) Ellende f., verlaten toestance nl. --een lang en smal gezipt heeft) .
Ornis, m. [Com.] Indisch neteldoek n., met Orphanotrophion, m. [Ant. gr.J Weeshuis,
verzorgingsgesticht voor weezen.
gouden of zilveren strepen.
Orpharion, m. [Mus.] Voormalig snaren Oruithies, f. pl. [Géogr. anc.] Voorjaars- of
lentewinden m. pl. (die de eerste trekvogels schenen speeltuig, soort van achtsnarige tither f.
Orphe, m. [H. n.] Europésche goudvisch [cyaan te voeren . — Ornithivore, adj. [H. n.]
prinus orfus] , een prachtig geelroode, zilverij anZich van vogels voedend.
Ornithoeéphale, adj. [H. n.] Met een' vo- zige visch, inz. in Zuid -Duitschland, die in schoon
wedijvert.
-heidmtncésgoudvih
gelkop. — Als subst. m. Vogelkop m., een fossiel
Orphée, m. (fig.) Groot toonkunstenaar, virdier der voorwereld, volgens Sommering eene vlei
ik
o
c
étuoos, groot dichter m., O r p h e u s (naar den bedermuis , v. a. eerre hagedissoort , o r n
p h a l u s m. — -[ Ornithodel phe, adj. 1H. n.; roemden zanger en lierspeler Orpheus uit den oud
tijd der Grieken).
-sten,fablchig
Voorgeslagen woord ter vervuinging von MONOOrphelin, m. -e, f. Weeskind n., wees m.
TRtIV1E . — Ornithoé de, adj. Naar een' vogel
gelijkend. — [Diplom.J Lettres orn-s, vogelletters en f., weesjongen m., weesmeisje n. La maison des
(welker sieraden vogel/iguren zijn) . — Ornitho- orph-s,, of Les orph-s, het weeshuis. — Ook als
tale, m. [Bot.] vogelmelk f., veldajuin ei.. aard- adj. : Etre orph-, ouderloos, vaderloos, moederloos
aker m., aardnoot f. Ore- a ombelle, languedoc- zijn. I1 est orph- de son père, Elle est orph-e, de
sche of schermdragende vogelmelk, eene groenach- sa mère, hij is vaderloos, zij is moederloos. —
tig witte soort. Ore- chevelu of Dame de onze t Orphelinage, m. (fam.) Ouderloosheid f. --rpheline, f. [Bot.] Violetbruine anjelier ei.—
beures , langharige vogelmelk of middagschoone
(welker bloem te 11 ure opengaat en zich 's na- [H. n. ] Naam van verscheidene tweeschalige schel
[Discact.]
—Ornithographe,
m.
-pen.izvatw
soorten venusschelpen.
middags sluit).
Orphéon, m. [Mus.] Snarenspeeltuig, soort
Vogelbeschrijver, o r n i t h o g r a a p h.— Oruithographie, f. Vogelbeschrjeing F. Ornitho de, van groote lier, die door een klavier en een rad be)

speeld wordt, o r p h é o n n.
Orphie,1. [He.] Hoornvisch, naaldvisch m. [esox
belone] , een vingerdikke, fraai gekleurde, maar
onsmakelijke visch van 't snoekengeslacht, in alle
zeeën. — Orphiliére , m. [Pècbe] Soort van
vischnet n.
Orphique, adj. Wat Orpheus betreft. o rp h i s c h : [Ant.] Mystères orph-s, geheimenissen
in de zedekunde door eenige volgelingen van Pyof schreeuwen der vogels. Ornithomancien,m., thdgoras geleeraard en oorspronkelijk voor leerstel-ne, f., of Ornithoscope, in. en 1. Yogelwaar- li ng en van Orpheus gehouden, ó r p h i s c h e m y szegger m.., - zegster f., ornithománt, orni- t é r i ë n f. pl. — Fètes orph-s, of als subsi ORthoskoop m. en f. — Als adj.: I)e vogelwaar- CHEQUES , f. pl. Orphische feesten n. pl., soort van
zeggerij betreffend, o r n i l h o m a n t i s c h, o r n i- bucchusfeesten of orgiën. — Vers orph-s, Poèmes
th o .c k o p is ch. — Ornithoinye, f. [( I. n.] Vo- orph-s, of als subst . ORPHIQUES , f. pl. Orphische
Plluisvlieg f. — Oruitliope of Oruithopode, m. verzen, gedichten n. pl. — Vie orph-, zuiver, wijs,
[Bot.] Vogeiklaauwlje, vogelpoi.tje n. ( ook pied door de wetenschap verlicht leven n. (naar de
d'oiseau geheelen). — Ornithophile, adj. Veel grondbeginselen van O^pheus).
van vogels houdend, vogell?evend. -- OrnithoOrpiment, m. [Chim.] Geel zwavel- arsenik,
phonie, f. Vogelgezang n.; nabootsing f. van den o p e r in e v t, geel orp{n n., een mineraal vergift,
vogelenzang. — Ornithorhynque, adj. [H. n.] dat eene schoone, maar niet duurzame kleurstof
Met een' vogelbek ofsnavel — ORNITHORHYNQUE, M. oplevert. — Orpiinenter, v. a. [Tech.] Met operVopelbekdier n., snavelotler m., een zonderling ge- ment vermengen, kleuren of verwen. — Orpin,m.
vormd zoogdier van Nieuw- Holland met een een
[Bot.), z. v. a. GRASSETTE. - [Chiin .J, z. v. a.

adj. Vogelvormig. — Ornitholithe, in. ( Minér.J
Vogelsteen m., eene vogelvercteening. — Ornithologie, f. Vogelleer, vogelkunde, natuurlijke historie f. der vogelen. — Ornithologique, adj.
De vogelleer betreffend, o r n. i t h o l ó g i s c h. -- Or nitholoáiste or Ornithologue, in, Vogelkenner, vogelkundige, ornitholoog m.—Ornit homancie of Ornithoseopie, f. Vogelwaarzeggerij, voorspelling uit de vlagt, het eten en zingen

-

.

zwemvoeten. — Ornitlio--densavimtr

scope, Ornithoscopie, z.ORNITHOMANCIEN,ORNITHOMANCIE. -- Ornithothéologie, f. [bidact.]

Bewijs n. van Gods bestaan uit de beschouwing der
vogelen. — Ornithotornie, f. Ontleding f. der
vogelen. — Ornithotrophe of Ornitrophe, m.
[Bot.) Celaster van Bourbon, ljsterbooin nl.
Oruithotrophie, f. Vogelteelt f., kunst van eije ren uit te broeigen. — Ornithotypolithe, m.,
--

Z. 11. a. ORNITHOLITHE .

— Oruithrophe, m., z.

ORNITHOTROPHE.
Orobanche, f. [Bot.]

ORPIMENT.

Or(lue, m., z. V. a. EPAULARD.
Orréry, m. Planetarium n. (z. PLANETAIRE)

(naar den graaf Orrery. aan Wien het eerste kunst
-werktuigvan!
aard werd opgedragen).

Orrhagogete, wij. et subst., z. v. a . HYDRA
f, (pr. ch=k) [Méd.]-GOUE.—rhoeSi,

Buikloop m. van enkel vloeibare stoffen.
Orse, m. [Mar.) (weleer in de Levant:) Bakboord n. — Orser, v n. Over bakboord liggen,
oploeven.
Orseille, f. [Bot ] Verfmos n., orseille f.,
eene plant. die tot eene schoone roode verfstof, ook
tot bereiding van 't lakmoes aangewend wordt.

Bremraap f., eene bladerlonze rood- of bruinachtige plant met eironde
schubben, die op de wortels van andere planten
groeit (ook herbe b taureau gebeden).
Ors- marine, terrestre, zee-, land-orseille. OrsOrobe, m, [Bot.] Orobus m., z. v. a. ERS Or- 1 violette of épurée, gezuiverde orseille, eene soort
printanier, voorjaars-orobus m., met fraaije violet- van cudbear.
blaauwe en purperroode vlinderbloemen. -- OroOr -ser, V. n., z. onder ORSE.
bite, m [Minér.] Eru)tensteen m. — Oroboéide,
Or-sol, m. [Com. , z. OR m. (op 't einde).
adj. [Méd.] : Urine or-, pis met linzenmeelvormig
Or sus, z. OR, adv.

ORT

--
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Ort, adj. invar. [Coma (alleen voorkomend in): vormen terug te geven , o r t h o m o r p h i e f. -Peser ort, bruto of met de verp akking wegen. Orthomorphiquie, adj. Die kunst betreffend,
Cette caisse pèse 50 kilos ort-, die kist weegt 50 art homórlphisch. — Orthomorphisn.e,m.
kiloos bruto. (plant, or t é g ia f. [H. n.] Natuurlijke, regelmatige vorming f., orOrtégie, f. [Bot.] Soort van anjelierachtige thorn o r p h is m u s n. — Orthontropie , f.,
Orteil, m. [Anat.] Teen, toon m. Gros, Petit z, v. a. ORTHOPÉDIE . — Orthonyx, m., z. V. a.
ort-, groote, kleine teen. — [Anc. fort.] Berm m. ONGUICULÉ. — Orthopale, f. [Ant.] Het worOrthacanthe, adj. [Bot..] Met regte doornen stelen in staande houding. — Orthopédie, f.
of stekels. — Orthagorisque, m. [H. n.] Maan
[Méd.] Kunst om de misvormingen des ligchaams
m. — Orthaptodactyle, add. [H. n.] Met-visch bij kinderen te voorkomen of te verbéteren, o r t hozeer sterke klaauwen (van vogels).
p oe di e f. Orth- prophylactique, curative, voorbeOrthite, f. (Minér.] Zwart bruin, in Finland houdende, genezende orthopa3die. — Orthopediaangetroffen mineraal, o r t h i e t m.
qt^e, adj. be bestrijding der ligchaamsmisvorminOrthocératite, m. [Foss.] Versteende kamer- gen betreffend, o r th o p ce d i s c h. -- Orthopéslak f. — Orthoeère, adj. [H. n.] Met regte diste, m. Schrijver over de, or•thopcedie, bestryder
horens o voelsprieten, — Orthoelade, adj. [Bot.] der ligchaamsmisvormingen, o r t h op ce d i s t m. -Met regie twijgen. — tells subst. m. (Minér.] Soort Ook als adj.: Auteur, Médecin orth-. — Orthovan veldspaath, o r t h ó k (a s n.—Orthocolon,m. phides, m. pl. [H. n.] Slangen F. pl. met hoorn
[Chir.] Gewrichtsstij fheid f. met onregelmatige uit-achtige
schubben of platen. -strekking van het lid. — Orthocolymbe, adj. Orthophrénie, f. [Didact.] Kunst om den geest
[H. n.] Voortreffelijk duikend (van watervogels). en 't hart de vereischte rioting te geven, vorming f.
-- Orthodactyle, adj. Met repte, vingers of tee- van geest en hart. — Orthophrénique, adj.
nen. — Orthodonte, adj. [H. n.] Met regte tan- Die vorming betre fJ'end, o r t h o p h r é n i s c lt. —
den. — Orthodoxe, adj. [Théol.] Regtzinnig, Orthoplotères, m. [H. n.] Goede zwemmers m.
regtgeloovig, echt- of oud- kerkelijk, oud- of streng pl. (van vogelen). — Orthopnée, f. [Méd.] Aámvolgens de aangenomen kerkleer, o r t h o--gelovi, borstigheid f., die den hij/es' noopt zich regtop te
d ox. Doctrine orth-, regizinnige leer f. Auteur houden, o r t h o p ee a f — Orthopnoique, adj.
peu orth-, niet zeer re g tzinnig schrijver. -- Ce Die aamborstigheid betreffend, o r t h op n w i s c h.
gout nest pas orth-, die smaak is niet zuiver, Orthoptères, m. pl. [H. n.] Regtvleuc;eligen (van
niet echt. — Ook als subst. (van personen) Les inseclen). — Orthorhachie, f. [Méd. j Kunst
orth-s et les hérétiques, de regtzinnigen en de om de ruggegraatskrommingen te verbéteren. -ketters. — Orthodoxie, f. Regtzinnigheid, regt- Orthorhachique, adj. Die kunst belie/fend.
geloovigheid, eenstemmigheid met de kerkleer, ook orthorháchisch. — Orthoryngne, adj.
met de letterkundige of zedelijke grondbeginsels of [H. n.] Met repten snavel, regtsnavelig. — Oralgemeen aangenomen meeningen, o r t h o d o x i e f. thorhynques, m pl. 1 liegenvogels, kolibris m.
—Orthodoxographe, m. Regtzinnig schrijver, pl. — Orthoseele, m. [Chit.] Toestel of werk
inz. over de katholjlse leerstellingen, o r t ho d o x oherstelling van kromme beenen. — Or--tuign.er
gra a ph m. -- Orthodoxographie, f. Regt- those, f. [Minér.] Soort van veldspaath n. —
zinnige schrijftrant in. ; verhandeling over de leer- Orthosoniatique, f. [Méd.] , z. v. a. ORTHO stellingen der kerk. — Orthodroinie, f. [Mar.] PÉDIE . — Orthosome, adj. [H. n.] Met regt
Repte loop of koers m. van een schip naar eene der 4 lijf; met regelmatig gevormd lijf. — Orthostade,
hoofdw'indstreken (in tegenstelling met loxodromie). adj. [Méd.]: Malade orth-, zieke, die 't bed kan
— Orthodromiquie, adj. Regtzeilend, art h o- verlaten. — Als subst. in. [Ant. gr.] Regtplooiji.g
dr ó m i, s c h. — Orthoépie, f. [Litt.] Leer f. kleed n. der atheensche vrouwen. — Ortliostovan de ware uitspraak, uitspraakleerf.—Orthoé- nme, adj. [H n.] Regtmondig. — Orthotonie, f.
pique, adj. De uitspraakleer betre fend, reyt- of [Gram.] Juiste toon- of klemieving f. aan de woorjuistsprekend, o r t h o é p i s c h. — Orthogonal, den. — Orthrinate, m., Orthrine, f. [Chins.],
e, adj. [Gèom.] Rec thoekig, regtstandig, herpenz. v. a. BENZOATE, BENZOYLE.
dwculai-r. — Orthogonalement, adv. Te lood,
Ortiage, m. [Vign.] Wijngaardzickte f., die
regthoekig. — Orthogone, adj., z. v. a. ORTHO- de bladeren geel maakt.
GONAL . — Orthographe, (.,Spelkunst, spelling,
Ortie, f. [Bot.] Netel f. Ortie commune, piregtschrijving ; spelw jze , bijzondere spelling f. q uante of brulante, brandnetel, gemeene netel.
eens schrijvers, o r t ho g r a p h i e f. Faute d'orth-, Ortie morte of blanche, doove netel. Ortie morte
spelfout t. I1 n'y a point d'orth- dans ses lettres, puante of rouge, Galéope, stinkende doove netel,
zijne brieven zijn vol spelfoulen. — Vicieuse orth-, henne p netel. Ortie grièche of cuisante, Petite orverkeerde, slechte schrjfwjze. — L'orth- de Vol- tie, kleine, bonte netel. Ortje dioïque. groote netel
taire, de spelling van Voltaire. — (fig. et lam.) (fig. et fans.), z. FROC . — [Cons.] Toile d'ortie,
Faire une faute d'orth-, iets verkeerds doen, (fans.) neteldoek n. — [H. n.j Ortie de mer, Ortie maeen' bok schieten. Cet habit a one faute d'orth-, rine, zeenetel. — [ Vétér.] Stuk leer of zwam, dat
die rok is gescheurd.— Orthographie, f. [Géom.] tusschen vel en vleesch, wordt gelegd om te reinigen.
Teekening of voorstelling f. van een voorwerp, van — Ortier, v. a. [ Vétér.] Met netels slaan of
een gebouw, zoo als 't zich in zijne verhoudingen steken. — Zacht prikkelen: Le bon vin doft ortaan 't oog vertoont, opstand m. van een gebouw. le palais. goede wijn moet het verhemelte prikkeOrth- dune fortification, profil n., loodregte door- len. — Het part. passé is ook adj.: [Méd.j Fièvre
snede f. van een vestingwerk. — (Sommige spraak- ortiée, netelkoorts f. Exanthème ortié, neteluitkunstenaars gebruiken dit woord ook voor ortho- slag n.
graphe). — Orthographier , v. a. Behoorlijk
Ortive, f. adj. (alleen voorkomend in): [Asti.]
spellen, volgens de spelregels schrijven: Orth- un Amplitude ort- of orientale, hoek m. van opgang
mot, een woord goed spellen. -- Ook zonder voor buiten 't oosten, boog m., die uitdrukt hoeveel een
I1 apprend à or•th-. — Het part. passé is-werp: hemellicht buiten 't ware oosten opkomt, oostelijke
ook adj.: Un mot mal orthographié, een slecht ge- amplitudo f.
speld woord n. — Orthographique, adj. Spel Ortolan, m. [H. n.] Tuinmeerl f., korenvink
kunstig, volgens de regels der spelling ; de spelre- in Zuid-Europa, o r t o l a a n m. (die, vet gemest
gels betreffend, o r t h o g rd p h i s c h.,: E xcercise orth-, zijnde, als eene uitstekende lekkernij verzonden
speloefening f. Dictionnaire orth-, orthographisch wordt).
woordenboek n. — De meetkunstige schets van een
Orty;ocopie, f. [Ant.] Het kwarteltreffen
gebouw betreffend: Dessin orth-, orthographische (een oud-grieksch spel) .
teekening f. — [Art.] Dessin orth-, z. v. a. proOrvale, f. [Bot.] Scharlei f., scharleikruid n,
jection. — Orthographiquement, adv. Op (ook toute-saine ge/weten). Orv- cult.ivée, tuinspelkunstige wijze, naar de spelregels: Ecrire orth-. scharlei, roomsche salie f. (kolibri m.
-- Orthographiste, m. Schrijver over de spel
Orvert, m. [H. n.] Goudgele of goudgroene
spelkunst,-ling,or•tha p.—Kenrd
Orvet, m. [H. n.] Blindslang, hageslang f. (die
goed speller in. -- 5 Orthologie, f. Kunst f. van de grenslijn of den overgang tusschen de eigenlejke
juist te spreken, zich naauwkeuriq uit te drukken. slangen en rte hagedissen vormt). Orv- commun,
— Orthologique, adj. Die kunst betreffend, gemeene blindslang, ook glasslang (serpent de verre)
o r t h o i ó g i s c h. — Orthomorphie, f. [Anat.] geheeten.
Behoorlijke gedaantegeving, kunst om aan een lig
Orviétan, m. [Pharm.] Een uit kruiden en
aan 't ligchaam zijne natuurlijke-chamsdelof wortelen bereid vermaard tegengif n. , o r v i e -
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taan m. (naar de stad Orvieto in den Kerkelfjken Staat. — Marchand dory-, kwakzalver, wonderdoctor. — (/ gig. et fairs.) Mooiprater, koolverkoo er m.'
ryctères of Oryctériens, m. pl. [ II. n.]

Aardgravers m. pl., insecten, die in den grond
graven. — Mallen f. pl., dieren van 't mol/engeslacht. — Oryetérope, m. [H. n.] Aardzuiger m. (cochon de terre), eene soort van miereneter. — Oryctogéolo gie, f. [Didact.] Leer f.
van de ligging der metalen in den schoot der aarde.
— Oryetoguosie, f Wetenschap der delfstof
fen, der fossiliën, kunst f. om de enkelvoudige of
onvermengde fossil/en te onderscheiden. -- Oryetognoste, m., z. V. a. NINERALOGISTE. - Oryctognostique, adj. De wetenschap der fossilien
betreffend, o r y k t o g n ó s t i s c h. — Oryctographe, m. Beschrijver der fossiliën, sleenen,
enz., oryklograaph in. — Oryctographie, f.
Delfstoffen-, fossilien- beschrjving f. — Oryctograpbique, adj. Die beschrijving betre/fend,
o r y lk t o g r á p h i s c h. — Orvetologie, f., z. v. a.
311NERALOGIE, ORYCTOGRAPHIE; inz. ook de leer of
wetenschap van de petre/'acten of versteeningen. —
Oryctologique, adj. Tot de del fstojfenleec, tot
de wetenschap der versteeningen behoorend, steenkundig, o r y k t o l ó g i. s c h. — Oryctologiste
of Orytologue, m., z. v. a. 111NÉHALOGISTE. —
Oryctoteetinie, f. Wetenschap der delving en
verwerking van de delfstoffen. — Oryctotechnigae, adj. Die wetenschap betre ffenct o r y k t o t é e h n i s c h. — Oryetozoolo gie, f. Leer van
de dierversteeningen, van de dierlijke fossiliën. —
Oryetozoologigiie, adj. Die leer be/re//end,
oryktozoQlógisch. — Oryctozoologiste
of Oryctozoologtne, m. Kenner der die versteenzngen, o r y k t o z o u l o o g in.
Orys-se of Or.isse, m. [H. n.] Angel/ooze
houtwesp f. (met regte horens.
Oryx, m. [H. n.] Zuid-afrikaansche gemsbok m.
Oryxionomie, f. (Didact.] Bergbouwkunde f.
Oryza, m. [Bot.] Wetenschappelijke naam der
rijst (riz). — Oryzé, e, Oryziné, e, Oryzoïde, adj. Rïstachtiq, naar rijst gelijkend. —
Oryziphage, Oryzivore, add. [B. n.] Rijstetend. — Als subst. in. Rijsteler in. — Oryzopsis, m., Oryzopside f. [Bot.] Rijslacht?ge
plant f. langs de bergen van de Jluasons-baai tot
Quebec.
Os, m. [Anat.] Been. n., vast en hard deel van
het dierlijk ligchaam (bij de visschen arête, graat
geheeten). Os Jongs, plats, courts, lange of pijp ,
platte, korte beenderen. La moëile des os -, het
beendermerg. -Os de boeu i', de mouton, de poulet,
ossen-, schapen-, hoenderbeenderen. — Os de ba
walvischbeen, balein n. Os de seiche, inkt -lein,
(Loc. fam. et fig.) II ne fera pas-vischalf.
vieux os, hij zal niet oud worden. Il v laissera
ses os, 'I1 est allé porter la ses os, hij zal er 't
hachje bij inschieten, hij zal er zin graf vinden.
Ses parents lont margé of rongé jusqu'aux os,
zijne bloedverwanten hebben hem tot op het bloed
uitcrezogen, tot op het hemd uitgekleed. Donner on
os it ronger à qn., iemand een been te kluiven geVen: hem in moeieljkheden wikkelen; ook: iemand
met een kluilje in 't riet sturen: eene kleine gunst
bewijzen om maar van iemand af te komen. C'est
an os bier dur b ronger, dat is eene bittere pil
om te slikken. Les os lui percent la peau, 11 na
que la peau et les os, hij is dood mager, hij is
zoo mager, dat men zijne beenderen kan tellen. I1
est aware jusque dans la woëlle des os, de gierirfheid zit hem in 't bloed. Etre percé jusqu'aux os,
tot op 'l hemd nat zijn, door en door nat zijn.
Casser, Rompre, llriser les os b qn., iemand armen en beenen breken, duchtig afrossen. — (Loc.
prov.) Les os lui sortent des doigts, hij speelt
gaarne met dobbelsteenen, 't is een dobbelaar. z.
ook CHAIR, CHIEN. -- (poét.) Gebeente, overschot,
stof n. C'est lb que reposeront mes os, daar zal
mijn gebeente, mijn overschot rusten. — [ Véner.]
Achterklaauwen m. pl. van het hert: Dès que Ie
eert fuit, it donne des os en terre, zoodra het hert
vlugt. slaat het de achterklaauwen in den grond.
Osane, f. [.H. n. anc.] Paard-anlilope f.
Oseabrion, Oscabiorn, m. [H. n.] Kevermossel, zeesloep f., soort van veelschelpic;e mossel.
— Oscabrionite, in. Versteende kevermossel.
,

-

Oschéite, f. (pr. ch=k, ook in de volgenden)
[Méd.] Balzakontsteking, os c h e i t i s of os c h it i s f. — Osöhéocèle, f. Balzakbreuk f. -Osehéoncie, f. Hard balzakgezwel n.; oschón:

C us m. — Obchéotite, f., z. v. a. ÓSCHEITE.
Oseillant, e, adj. [Phys.] Schommelend, slin

gerend, o s c i ll é r e n d. — Oscillation, f. Schommeling, slingering, schommelende beweging, zwaai jing, o s c i l l cí t ie f.; z. v. a. VIBRATION. OSC-s
cl' on pendule, slingerschommelingen. — [Physiol.]
Golvende beweging f. der vézelen. — Les osc-s dun
vaisseau, de slingeringen van een schip. Les ose-s
de la lumiére dune bougie, de flikkeringen van
de vlam eener kaars. — (fig.) Les ose- de l'opinion
publique, de ongestadigheid, het dobberen der openbare meening. -- Oncillatoire, adj. [Phys.]
Slingerend , schommelend , zwevend , zwaaijend :
Mouvement osc-, slingering f.
Oseille, f. Klein beweegbaar maskerbeeldje,
oscillum n.
Osciller, V. n. [Phys.] Slingeren, schommelen,
zwaaijen, in eene schommelende, heen en weder
zwevende beweging zijn, o s c i l l é r e n. Le pendule
oscille, de slinger schommelt.
Oscine, f. [H. n.] Brandvlieg f.
Oscitant, e, adj. [Méd.] Geeuwend, gapend:
Fièvre osc-e, geeuwkoorts f. (waarb ij de lfjder gedurig moet geeuwen). — Oseitation, f. Het
geeuwen.

Oscnlateuur, trice, adj. [Géom.] In één punt

rakend: Cercle osc-, cirkel, die eene kromme lijn
in één punt raakt, raakcirkel m. Courbe osc-trice,
rakende curve of kromme lijn f. — Osealation, f. Het kussen, zoenen. (In dezen zin niet
gebruikelijk). --- [Géom.] Aanraking van de tweede
orde, of aanraking van eene kromme lijn of van
eene gebogen vlakte met eene andere, o s c u t at i e f. Point dose-, aanrakings-, osculatie-punt n.
— Oscnle, m. [H. n.] Zuigspriet m. der lintwormen.

Osé, e, adj. (en part., passé van oser): Entre-

prise osée aver témerité, vermétel gewaagde onderr:eming f. Cela est bier osé, dat is zeer stout,
gewaagd. Vous èíes bijen osé, g ij zijt zeer versnetel.
Oseille, I. [Bot.] Zuring C. Os- ordinaire of
des jardins, gemeene of tuin - zuring. Os- sauvage
of des bois, z. IIEGONE. Os- ronde of franche,

rondbladerige of fransche zuring. Os- de mouton,
schaapszuring. — .(pop.) Sel dos-, zuringzout n.
(acide oxalique).

Oser, v. a. Durven, zich onderstaan, zich ver
stoutheid, den moed hebben, wagen. Qui-stoulen,d
oserait Ie blhimer? wie zou hem durven laken! I1
a osé nous choquer, hij heeft zich verstout ons te
beleedigen. — Si j'ose le dire (.als verzachting voor
't geen men gaat zeggen), als ik 't zeggen mag. —
Dikwijls met het ontkennende ne: Personne nose
lui apprendre cette nouvelle, niemand durft hem
dat nieuws me e te deelen. (absol.) Je n'oserais,
ik durf niet. — Vous n'oseriez (als uitdaging),
gij durft niet, gij hebt er 't hart niet toe. — En
1'état oil it est, it peut tout oser, in zin' toestand
kan hij alles wagen.
Oseraie, f. Met wilgen beplante grond m.;
teenbosch, rysbosch n., griend f. — S Osereux,
ease, adj. Griendachtig, — van teenen gemaakt.
5 Osenr, m. Durver, waaghals m. Métier
d'auteur, métier d'oseur, wie schrijft (als schrjver optreedt), waart.
Osier, m. [kot.] Wilg, teenwilg in. -- Osblanc, vert, franc, b tard, witte, groene, echte,
basterd teenwilg. — Teen f., buigzame tw jg van
den wilg: Panier, Corbeille dos-, teenen mand f.,
korf m. Botte dos-, bos m. teenen. --- (fain.) Etre
souple comme de los-, zoo gedwee, mak als een
handschoen zijn. Il est franc comme os-, hij is de
openhartigheid zelf. — Os- de cour, gedwee hove

[Bot.] Os- Saint-Antoine, z. ÉPILOBE.-lingm.—
Os- bleu, soort van parlijke of bloedkruid n.
Osnnans, Osmanlis, m. pl. Turken, Muzel-

mannen, Osmannen m. pl. — Osmanli, m. De
turksche taal f., het turksch.
Osnuazánne, f. [Chim.] Gelei- extract, alkoholisch extract van vleeschnat, o s m a z o o m of (héter) osmozoom n., naam van 't smakelijk nader
bestanddeel v(.n 't spiervleesch en gevvolgel k van
den bouillon (hoewel Berzelius aangetoond heeft,
dat dit zoogenaamd nader bestanddeel eigenlijk een
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mengsel is van verscheidene in alkohol oplosbare
extractie f-sto 'en, en den naam van z o m i d i (zomidine) geeft aan 't eigenlijke smakelijke bestanddeel van 't gekookte en gebraden vleesch). — Osmazámé, e, adj. Osmazoom bevattend.
Osiniate, m. [Chim.] Osmiumz^sur zout n.
Osmie, f. [H. n.] Soort van bloemenbij f.
Osmieux, adj. m. [Chico.] Oxyde osm-, eerste
oxydatie-graad van 't osmium, eerste oxyde n. —
Osinimétrique, adj. [Didact.] Reuk- of geurwaarnemend: L'odorat est ie sens osm-. — Osniique, adj. [Churn.]: Oxyrde osm-, derde oxydatie-graad van 't osmium, osmium-oxyde n. Acide
osm-, osmium-zuur n. — Osmium, m. (pr. -ome)
[Chico.] Osmium n., een door Tennant in 1803
ontdekt metaal. --- Osmiure, m. [Chim.] Osmium-verbinding f. (met een der andere metalen) .
— Osmologie of Osphré Biologie, I. Reukleer f., leer van den reukzin en de riekende stof
[en. -- Osmologiq«e of Osphrésiologigtie,
adj. De reukleer betre f end, o s 'm o l ó g i s c, h, o sp h re si o l ó g i s c h. — Osmologiste of Osphrésiologiste of Osphrésiologue, en.
Schrijver in. over de reukleer, o s m o l o g i s t, o sp h r e s i o 1 o o g m. — Osmonde, f. [Bot.] Bloeijend varenkruul, druivenvaren, watervaren n. —
Osmondées, Osmondacées, f. pl. Varenkruiden n. pl.
Osphalgie of Osphyalgie, f. [Méd.] Lende -

of h.euppijn I. — Oslphalgiquoe of Osphyalg1que, adj. De lendepijn betreffend, o sp h y a lgiseh.
Osphrasie of Osphrésie, f. [Didact.] Reuk vermogen n., reuk m., het ruiken. — O-sphrésiologie, Osplha•ésiologique, Osplhi•ésiologiste, z. OSMOLOGIE,

ens.

Osphyte, f. [Méd.J Ontsteking van 't celweefsel op 't heupbeen, lendenontsteking, o s p h y't i. s I.
Osques, adj. m. pl.: Jeux osq-, z. v. a. ATEL-

LANES.
Ossas, m., z. OSSEC.

Ossature, f. 'Didact.] Gezamenlijke beenderen n. pl. des ligchaams, beengestel, gebeente n.
[Arch.] Verbindingswerk n. — (fig.), z. v. a. ME-

CANISME.

Ossee, Ossas of Oussas, m. [Mar.] Vul-

tiny, pompzode f., hoosgat n. van eene sloep.
Osselet, m. [Anat.] Beentje, klein been n. Oss -s
de 1'oreille, oorbeentjes (hamertje, aanbeeld, stgbeugel). — [Jeu] Koot f., bikkel m. of gewrich,tbeentje n., waarmede de kinderen spelen: Jouer aux
ass - s, koten, bikkelen. — [Jul.] Donner les oss - s,
de folterbeenderen, knevelhouten aanleggen (eene
voormalige foltering). -- [Vétér.] Kootgezwel n.
van 't paard. — [Bot.] Kern f. van sommige
vruchten: Les oss-s des nèfles, de la cornouille,
de kernen der mispelen, der kornoelje. — Ossemends, in. pl. Beenderen, doodsbeenderen n. pl.
On recueillit ses oss-s, men verzamelde zijn gebeente. Un charnier plein d'oss-s, een knekelhuis
vol doodsbeenderen. — Osseret, m. [Tech.] Beenmes n. (der slagers). — Osseux, ease, adj. Beena.chti.g: Substance oss-euse, beenachtige zelfstandigheid I. — Système oss-, beenstelsel, beengestel n.
Ossianique, adj. [Litt.] Ossiansch, in den
stijl, in 't karakter der poezij van Ossian (den
beroemden schotschen bard der 3e eeuw, zoon van
Fingal, koning van Morven). — -t- Ossianiser,
v. a. [Litt.] Jan Ossians dichtstyl gelz,- hvormig

maken. 4 OSSIAN ISEEI, v. n. Ossians dichttrant
nabootsen, o s s i an is é r e n. -- Ossianisme, ni.
Navolging I. der aan Ossian toegekende poezij;
grootsche, statige dichtvorm m. — O!eerdreven bewondering 1. van die dichtsoort, os sianísmus n.
— Ossianiste, m. Navolger van Ossian. —
Bewonderaar van Ossians hoëzij, o s s i a n i s t m.
Ossiculaire, adj. De beentjes betreffend; been--

tjesvormig; vruchtkernvormig. ► Ossienle, m.

Beentje n. -- [Bot.) . z. v. a NOYAU. — z. V. a. oSSELET . — Ossieulé, e, adj. Met beentjes voorzien. — Ossification, f. Verbeening f., over.

gang m. tot been; — beendergroei m., beenderontwikkeling f. — [Méd.] Oss- du coeur, de l'aorte,
verbeening, verharding f. van 't hart, van de hoofd slagader. — Ossifier, v. a. Verbeenen, tot been
doen overgaan. o s s i f i c é ren. — (fig.) Les chagrins et les maladies l'avaient ossifié, verdriet en
ziekten hadden hem tot een geraamte gemaakt. —
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s'OSSIFIER, V. pr. Verbeenen, tot been overgaan,
been worden, hard als been worden. — -iet part.
passé is ook adj.: Cartilage ossifié, verbeend kraakbeen n. — Ossifiquue, adj. Verbeenend, de ver
bevorderend. — Ossiforme, adj. Been--benig
vormi q. — Ossifrage, adj. Beenderbrekend. -•

Ossifrague, m. [H. n.] . z. v. a. ORFRAIE. —

5 Ossillon, m. Vogelbeentje n. — Ossiphage
of Ossifage, m. Soort van lipvisch m. — Ossivore, adj. [Didact.] Beenvretend, beenvernielend: illcère oss-, beenvretende zweer f. ; z. v. a.
OSTEOPIIAGE. - Ossornètre, m., z. v. a. DYNA-

aIOaiÈTRE. — -f- Ossu, e, adj. Beenig, knokkig,

schonkig, zwaar of grof gebeend. — Ossuaire, m.
Doodsbeenderstapel m., doodsbeenderhuis n. —

[Hist.] Loss- de Morat, het gedenkteeken door de
Zwitsers, na den slag van Morat, uit de beenderen der gesneuvelde Bourgondiërs opgerir t. —
[Ant. rom.] Kleine urn f. voor de beenderen, die
de brandstapel niet verteerd had.
-j- Ost of Host, m. Leger, krijgsheer n. —
(Prov.) Si lost savait ce que fait lost, lost battrait lost, als een veldheer 's vijands plannen en
toestand wist, zou hij hem gemakkelijk slaan.
Ostagre, f. [Chic.] Koorntang f., werktuig
om de door verettering losgemaakte beensplinters
weg te nemen; werktuig n. om de beenderen behoorli,^k te plaatsen; — z. ook DAVIER. — Ostalgie, etc., z. OSTÉALGIE, enz. — Ostariphyte,

adj. [Bot.] Eene vleezige steenvrucht dragend.
Oste, f. [Mar.] Gaarde f. Loste d'une voile
latine, de kaailjn f. van een emmerzeil. Les bragots des ostes, de gaardschinkels van eene latfinsche ra.
Ostéal, wij. m. [Méd.] : Son os-, beenderklank m., geluid, dat een aangeslagen been geeft. -Ostéalgie, f. Beenderpijn f. — Ostéalgique,
adj. De beenderpijn betre/fend, o s t e á 1 g i s c h,
o s t á l rg i s c h. — Ostéide, f. [Minér.] Beenachtige of beenvormige concrétie of zamenpakking. —
[Anat.J Zelfstandigheid f. der tanden. — Toevallig
beenachtig pro f uct n. — Ostéite, f., z . OSTITE .
Ostensible, adj. Vertoonbaar, wat vertoond
kan, mag of moet worden; toonenswaard; — klaar
zonneklaar: Instruction ost-, vertoonbare-bljke,
instructie f. of laslbrief m. Faites-moi un mot de
réponse ost-, schrijf mij een kort antwoord, dat ik
vertoonen kan. — Vérité ost-, klaarblijkeijke waar
— Ostensiblement, ode. Op vertoon-heidf.
wijze; -- klaarblijkelijk, op zigtbare wijze. —-bare
Ostensif, ive, adj. [Dip!.] Vertoonbaar, mede deelbaar (in tegenstelling met secret, geheim). —
Ostensoir of Ostensoire, m. [Cath.] Toon vaas f., toonvat n. (waarin het venerábile of de
gewijde hostie, ook wel reliquien, den geloovigen ter
vereering, worden voorgehouden) , mon.stráns f. ,
ostensorium n. — % Ostentatenr, trice,
adj. Pralend, vertoonmakend: Philosophie ost-trice,
vertoonmakende, pralende w ij sbegeerte f. Luxe ost-,
pralende, pronkende weelde f. --- Ostentation, f.
Vertoonmaking, pralerj, pronkerij, praalzucht,
grootspraak, ijdelheid, snorkerij, ostentatie f.
Ost- ridicule, déplacée, belagcheljke, ongepaste
vertoonmaking. Faire ost- de ces richesses, met
zijne rijkdommen pralen. — -j- Ostention, f. Het
vertoonen. — t [Cath.] Vertooning f. der reliquien
aan '1 volk.
Ostéocèle, f. [Méd.] Hard breukzakgezwel n.,
gezwel door verbeening van een' ouden breukzak.
— Ostéocolle of Ostéoele, f. [Minér.] Witachtige steen, versteende boomwortel, enz., waaraan
in-en weleer de kracht toeschreef, gebroken beenderen aaneen te hechten, beenbreuksteen m., o s t e ok o ll a f. — Ostéocope, in. [Méd.] Beenderen pj n f., ziekelijke gesteldheid der beenderen, waarb#
de lijder eene pijn gevoelt, alsof zij gebroken waren.
— Ostéodernies, m. pl. [H. n.] Pantservisschen m. pl., geslacht van kraakbeenvisschen. --Ostéodyne, f. [Méd.] Beenderpijn f., beenpijnen f. pl -- Ostéodynique, adj. De beenderen betreffend, o s t e o d yn is c h. — Ostéogénésie ot Ostéogénie, vroeger ook Ostéogonie, f. Beenderwording f., vorming en ontwikkeling f. der beenderen. — Ostéogéniq«e, adj.
Beenvormend, o s t e o gd n i s c h... — Ostéoglosse, m. [H. n.] , z. VASTRF. . — Ostéographe, M.
Beenbeschrj ver•, o s t e o g r a a p h m. — Ostéo.

graphie, f. Beenbeschrjving f. — Ostéogra-
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phique, adj. Beenbeschrijvend, osteográphisch.
— Ostéolithe, m. [Minér.] Beenversteening f.,
beendersteen, o s t e o l í t h m. ;— ook beenbreuksteen m. — Ostéologie, f. [Méd.] Beenderleer f., teer der beenderen. — Ostéologique, adj.
Beenderkundig, de beenderleer betre//'end, o s t e o1 ó g i s c h. — Ostéologiste, Ostéologne, m.
Beenderkundige, beenkenner, o s t e o l 00 g m. —
Ostéolyse, f. [Méd.] Bijzondere ontaarding en
ontbinding f. van 't beenweefsel. — Ostéomnalacie of Ostéomalaxie, f. Beenverweeking f.
— Osteoncie, f. Beenderzwellinq f., beendergezwel n., o s t e ó n e u s m. — Ostéonéerose, f.
Drooqe beenversterving, o s t e o n e k r ó s i s f. —
Ostéophage, adj. [H. n.] Beenderetend: Le
chien est tan animal ost-. -- Ook als subst. m.:
Beendereter m. — Ostéophthisie, f. [Méd.]
Beendertering f. -- Ostéophthorie, f. Winddoorn, beeneter m., beenbederf n. — Ostéo p hyme, m. Week beengezwel n., beenderuitzetting f.
— Ostéophytes, m. pl. Beenachtige producten n. pl., beenwoekeringen f. pl. , die soms bij aangestoken beenderen ontstaan. — Ostéopsath y rose, f. Wr j f baarheid, groote broshe?d, f. der
beenderen. — Ostéopyre, f. Beenversterving f.,
beenbrand m. — Ostéorose, Ostéoporose, f.
Toenemende verharding der beenmassa, o s t eo p or ó s is f. — Ostéosarcome, m. Beenvleeschgezwel n.; overgang der beenzelfstandigheid in eene
schijnbare vleeschstof. — Ostéos p ertne, m. [Bot.]
Beenzaad n., eene kaapsch.e plant. — Ostéostéatonie, m. [Méd.] Beenspekgezwel n. ; overgang der beenderen in eene vetstof. — Ostéostonie, adj. Met beenige kaak (van visschen). —
Ostéotide, f. Beenstof f., die in been moet overgaan. — Ostéotomie, f. Beenderontleding, ontleedkunde f. der beenderen. — Ostéoto.nique,
Beenderontledend; de beenderontleedkunde betre ffend, osteotómisch. — Ostéotyle, m. Beeneelt n. — Ostéozoaire, adj. Gewerveld: Animal ost- of als subst OSTÉOZOAIRE, M . Werveldier n., dier met wervelbeenderen.
Ostiaire, m. [Ant. ,rom.] Deurwachter, portier m. — [Cath.] O s li d r i u s m., hij, die de laagste der 4 kleine wijdingen heeft ontvangen. (De
andere drie zijn, in opklimmende volgorde, lector,
.

exorcist en akoly'th). (ostitis f.
Ostite of Ostéite, f. [Méd.] Beenontsteking,
Ostome, m. [H. n.] , z. v. a. NITIDULE.

Ostracaire, add. [II. n.] In de schelpen der
oesters en kammosselen levend. — Ostracé, e,
adj. [F!. n.] Naar eene tweeschalige schelp geljj-

kend; twee- of meerschalig, oestervormig. — OSTRAf. pl. Oester- en mosselsoorten f. p1. — Ostracin, e, adj. Op de oesterschelpen zittend; —
oesterschelpvormig. — Ostracion, m. [H. n.],
z. COFFRE. — -t- Ostraciser, v. a. Door het
ostracismus bannen. — Ostracisme, m. [Ant.
CEES ,

er.] Schervengeregt, schelpenvonnis n., eene tien j arige verbanning eens te magtigen en te gevaar
staatsburgers te 41henen, waarbij de stemge--lijken
regtigden den naam van hem, dien zij wilden bannen, op scherven schreven, o s t r a e i s m u s n.
— Ostracite of Ostréite, f. [Minér.] Versteening f. van een oestervormiq schelpdier. —
Ostraeode, adj. [H. n.] Met dubbele schaal,
tweeschalig als de oesters en mosselen. — OSTRACODES, M. pl. Tw.veeschaligen m. pl. — Ostraeoderme, adj. [H. n,] Met schaalvormig bekleedsel,
omschaald. — OSTRACODERMES, m. pl. Schaaldieren n.
pl., dieren met harde schalen. --. Ostracologie, f.
Schelpenleer, beschrijving f. der schelpen. — Ostracologique, adj. Die leer, die beschrijving
betreffend, ostrakológisch. -- Ostracomorphite, f. [Minér.] Versteende tweeschalige
schelp f. — Ostralége, adj. Schelpen verzamelend.
— Ostréaire, adj. Op oesterschelpen aanwezig.
— Ostrélforme, adj, Oestervormig. — Ostréine, f. [ Chim.] Oesterstof f., eene den oester
eigene zelfstandigheid. — Ostréite, f. [Miner.]
Versteende oester m., oesterversteening f. — Ostréoide, adj., z. v. a. OSTRÉIFORME. - Ostréopectinite, f. Versteende kammossel f., o s t r e-

opectiniet m.

Ostrogoth, m. [Géogr.] Oostgoth m. — (fam.)
Me prenez-vous pour un ostr-, houdt ge mij voor
een lomperd? — Ook als adj. Cela est d'un gout
bien ostr-, dat is in een' zeer onbeschaafden smaak.

OTHRYS.
Osyris of Osyride , f. [Bot.] Steenbézie-

kruid n.

Otacoustique, adf. [Pbys.] Den gehoorzin
0/' 't gehoor versterkend, gehoorsterkend, ot a k tast i s c h -- OTACOUSTIQUE , f. Kunst om den gehoor.

zin te versterken, o t a k u s t i e k f.
Otage, m. [Mil ] Gijzelaar m.; onderpand n.
Donner des ot-s de part et d'autre, van beide
kanten gijzelaars geven. — Les ennemis se firent
donner des villes en ot-, des villes dot-, de vijanden
lieten zich steden ten onderpand, pandsteden geven.
— Otager, m. [Coot.] Vreemde m., die als gij
wegens schulden in hechtenis zat.
-zelar
Otalgie, f. [Méd.] Oorpijn f. — Otalgi ue,
adj. De oorpijn bestridend; de oorpijn betre^end:
Renredes ot-s, middelen tegen de oorpijn, o t a lgische middelen, otálgzka n. pl. — Otar ie, f. [H. n.] Robbengeslacht n. met oorschelpen.
Oté, e, adj. (en part. passé van óter): Les
chevaux ótés de la voiture, de vak 't rijtuig losgespannen paarden n. pl. Table ótee, afgenomen,
ontdekte tafel f.
Otelle, f. [Anc. mil.] Soort van lans, o téll e f.
- OTELLES , f. pl. [Bias.] Wapenfipuren van raad
aard, volgens sommigen lanspunten f.-selachtign
pl., volgens anderen amandelen m. pl., altijd ten
getale van vier en schuinkruislings voorkomend,
otdllen f. pl.
Otenehyte, f. [Chir. ] Oorspuitje n. — Vloeistof f., die in 't oor wordt gespoten.
Oter (óter), v. a. Wegnemen, afnemen, wegdoen,
uitnemen, verwijderen van de plaats, waar iemand
of iets is: Otez cela d'auprès du feu, neem dat van
't vuur weg. On na pas encore óté la napee,
,men heeft het tafellaken nog niet at;q enomen. Otles chevaux de la voiture, de paarden van 't rijtuig spannen, de paarden uitspannen. — (fig.) Ott qn. qc. de l'esprit, de la téte, iemand iets uit
het hoofd nemen of praten. Ot- qn. de peine, d'inquiétude, iemand uit de verlegenheid, onrust helpen. — Uittrekken, uitdoen, afdoen, afleggen, afzetten, afnemen (van kleedingstukken sprekend):
Ot- ses bas, ses souliers, zijne kousen, zijne schoenen
uittrekken. Ot- on chapeau, zijnen hoed afnemen,
afzetten. Ot- son épée, zijnen degen afdoen, afleggen. — Ot- son chapeau a qn., zijnen hoed voor
iemand afnemen, lipten. — Afnemen, ontnemen,
benemen, doen verliezen; ontrooven: Vous m'ótez
le pen de conflance que j'avais en lui, gij ontneemt mij het weinige vertrouwen, dat ik in hem
stelde. Ce que vous m'ótez est sans dédommagement, wat gij me ontneemt, laat zich niet vergoeden. On lui a óte son emploi, men heeft hem van
zijn ambt ontzet. Les voleurs lui ont óté son manteau, de dieven hebben hem zijn' mantel ontroofd,
ontstolen. Ot- 1'honneur à qn., iemands eer ontrooven. Ot- l'honneur á une femme, eene vrouw
onteeren, verleiden. — Cette maison óte la vue
de la rivière, dat huis beneemt, belet het uitzigt
op de rivier. Le quinquine óte la fièvre, de kina
neemt de koorts weg, verdrijft de koorts. — Weg
uitdoen, doen verdwijnen, afschaffen: Ot --nem,
les taches d'un habit, de vlekken uit een kleed
doen. Ot- des abus, misbruiken doen verdwijnen,
afschaffen. — Cette lettre est trop longue, ótez en

la moitié, die brief is te lang, maak hem de helft
korter. Otez les rimes de ces vers at vous aurez
de la prose, neem het rim van die verzen weg,
en gij zult proza verkrijgen. Otez-en quatre et
i1 restera cinq , neem , trek er vier af, en er
zal vijf overblijven. — + Ot- sa main de qn.,
de hand van iemand aftrekken, hem aan zich zelven overlaten. -- S'óTER, v. pr . Zich verwijderen,
weggaan, henengaan: Otez-vous de ma présence,
ga uit mijn gezipt. Otez-vous de mon soled, sta
mij niet in 't licht, ga mij uit het licht. — Weg
worden, zich laten wegnemen: Les taches-genom
de rouille, Les préjugés s'ótent difficilement, de
roestvlekken, de vooroordeelen laten zich moeyelijk
verdrijven. — Aan zich zelven ontnemen: Il ne
pouvait s'óter cela de l'esprit, hij kon zich dat
niet uit het hoofd zetten.
Ote - vent, m., z. v. a. AUVENT.
Othene, f. [Bot.] Japansche brija ppelboom, din(kruid n. (jacobée).
zendvoet m.
Othonne , f. [Bot.] Soort van Sint-JakobsOthryde, f., of Othrys, m. [Bot.] Kapperstruik m. van Madagaskar.

OTIDÉ

--

Otidé, e, adj. [H. n.] Met eene groote oor-

vormige schelp.

(MENT, OISIF.

Otieusement, -1- Otieux, z. v. a. OISIVEOtiophore, adj. [H. n.] Met oorvormig uitge-

-}-

breide voelsprieten.

i Otlosité, f., z. V. a. INACTION, OISIVETE.

--

O tique, adj. [Méd.] Tegen oorlijden dienend:
Médicarnents ot-s, oormiddelen, middelen tegen
oorlfjden, d tik a n. pl. — Otirrhée, f., Z. OTORRHEE . — Otite, f. Oorontsteking, o t i t i s f.
Otographe, m. [Didact.] Oorbeschrijver, o t og r a a a p h m.
Otographie, f. Oorbeschr2;jving f. — Otographique, adj. Oorbeschrjvend,
o t ó g r d p h i s c h. — Otologie, f. Leer of wetenschap f. van het oor. — ,Otologique, adj.

Tot die leer behoorend, o t o l o g i s c h.
Oton, m. [Agric.] Gedorscht graan n. in zijn
hulsel of bast.
Otoplatos, m. (pr. —tote) [Méd.] Het uit
vocht achter de ooren. — Otorrha--zwetnva
gie, f. Bloedvloeijing f. uit de ooren. -- Otorrhée, f. Slijm of etterachtige vloeijing f. uit de
ooren, het loopen der ooren, o t o r r It ce a f. —
Otorréique , adj. Die vloeijing betreffend,
o t o r r h ce i s c h. — Otoscope, m. Oorkiker,
oorspiegel m., werktuig ter onderzoeking van 't
inwendig oor, o t o s k o o p m. — Otototnie, f.
Oorontleding f. — Ototomique, adj. Oorontledend, o t o t ó m i s c h.

Ottava, (ital.) [Mus.] In 't octaaf, een octaaf

hooger of lager te zingen, dan de notéring aangeeft.
Ottoman, e, adj. [Géogr.] Ottomannisch, osmannisch, de Ottomannen of Turken betreffend.
Armée ott-e, turksch leger n. L'empire ott-, La
Porte ott-e, het lurksche rijk, de otto^itansche
Porte, hooge Porte f., het turksche keizerlijke hof
(naar de hoo fdpoort, die naar 't keizerlijk paleis
voert). — tells subst.: Turk m., turkin f. — Ottomane, f. Turksch rustbed n., lage sopha f. zon
-der
leuning, ottomane f.
Ou, conj. Of (in wederkeerig uitsluitenden zin):
C'est ici qu'il faut vaincre ott mourir, hier moeten
wij overwinnen of sterven. L'un on l'autre, de
Bene of de andere, het eene of het andere, een van
beide. — Of (in verklarenden zin), anders gezegd:

OTUBLIER .
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dwaald schaap weder in de schaapskooi, tot de
kudde brengen (vgl. BERCAIL) . — [Bot.] Boom m.
van Guiana, waarvan men kanoos maakt.
Onais, interj. (fam.) Ei! zoo! waarlijk!
Oaanderou, m. [11. n.] Ceylonsche baviaan m.
(z. LOWANDO) .(deeg
n.
Onangou, m. Dikke maniokbrij in., ma niokOuanton, m. [H. n.] Gekuifde zwarte specht m.

van Cayenne.

Onnapa, m. [Bot.] Boomvormige wikkeplant f.
Ouarine, f. [H. n.], z. v. a. GOUARIBA.

Oaargaer, v. a. [Agric.] Vóór den winterom
ploegen, wat men in 't voorjaar bezaaijen wil.
Ouaspoas, m. [H. n.] Amerikaansche rob m.,
zoo groot als een os.

Ovate, f. Watte f., watten f. pl., zeer fijne
en zachte soort van boomwol: Doublé d'ouate, met

watte gevoerd. Ouate de soie, de laine, de chan-

vre, zijden, wollen, hennepen watte. (De Académie
wil, dat het lidwoord la vóór ouate niet moet afgekapt worden: de la ouate, gelijk men ook een
kleermakers, naaisters, modisten hoort-parigdo
uitspreken. Becherelle komt tegen die uitzondering
op en schrijft: Acheter de l'ouate.) — Ouater,
v. a. Met watten opvullen of voeren. — S'ot1ATER,
v. pr. Met watten opgevuld worden: Les robes
d'hiver doivent s'ouater, de winterkleedjes moeten
met watten gevoerd worden. — Zich in watten
wikkelen: Ne négliger pas de bien vous ouater.
— Het part. passé is ook adj.:

Robe ouatée, ge-

watte, met watten gevulde japon m.
Ouatergan, m. (nabootsing van 't nederd.
watergang) Sljkige waterloop m., moddersloot,
modder kuil.
Onateux, euse, adj. Watachtig, naar watte
gele kend; met watten gevuld.
9'abier, m. [H. n.] Soort van valk m.
Oubli, m. Vergetelheid, vergetenheid f. , het
vergeten of niet herinneren, vergeetboek n. Leurs
noms sont tombés dans l'oubli, hunne namen zijn
in vergetelheid geraakt. Mettre en oubli, in 't ver
schrijven. — [Myth.] Le fleuve de 1'Oubli,-getbol
de rivier der vergetelheid, Lethe. -- L'oubli des
injures, het vergeten en vergeven der beleedigingen.
Oubli de ses devoirs, verwaarloozinq, nalating f.
La grammaire ou fart de Bien parler, de spraak- zijner pligten. L'oubli de soi-même, de onbaatzuchkunst of de kunst om wel te spreken. — In beide tigheid, de zei fverloochenin g f. — PAR OUBLI, loc.
beteekenissen dikw ijls met bien verbonden: 11 fau- adv. Door vergeetachtigheid, bij verzuim, bij abuis.
dra qu'il pale, ou bien it ira en prison, h ij zal -- Oabliable, adj. Vergeetbaar; noodig vergeten
moeten betalen, of wel naar de gevangenis gaan. te worden. — Oubliage, Oublial, m., z. onByzance ou bien Constantinople, Byzantium of der OUBLIE . — t Oubliance, f ., nu OUBLI.
wel Constantinopel. — Oa, m. [Mus.] Chineesch
Oublie, f. [Pátiss., Cuis.] Oblie f., zeer dun,
snarenspeeltuig n. in den vorm van een' liggenden doorgaans opgerold wafeltje, ij zerkoekje n. Main
tijger.
d'oublies, vijftal obliën, bundeltje van 5 (ook wel
Oil, adv. Waar, waarheen, in of naar welke 7 of 8) oblien. — [Cout.] Droit d'oublie, regt n.,
plaats: Ou suis-je? waar ben ik? Ou allez-vous, dat de onderdanen en vassalen op sommige plaatwaar gaat gij heen? Dites-moi oft it est, zeg mij, sen aan hunne heeren opbragten en dat in obliën
waar hij is. Ou en sommes-nous? Ou en sommes of ander gebak bestond, oblie-cijns m. (ook obliage,
-nous demeures? waar zijn wij? waar zijn wij oubliage en oublial geheeten) - OUBLIE , f. [H. n.]
gebleven (met het lezen, vertellen enz.). — Ook in Soort van blaashoorn m.
plaats van là ou, daar waar: Ott l'usage prévaut,
Oublier, v. a. Vergeten, niet onthouden, uit
nulle raison nest Bonne, waar 't gebruik heerscht, het geheugen verliezen, vergeten zijn; vergeten of
vervalt elke reden. Ook voor à quoi, waartoe, verzuimen mede te nemen, laten liggen. J'ai su
waarheen: Ou tend ce discours, waartoe dient, tout cela par coeur, mais je l'ai oublie, ik heb
strekt deze rede? Ou cela vous wènera-t-il? waar dat alles uit het hoofd gekend, maar ik ben 't ver
zal dat u voeren? — D'oà, loc. adv. Van-hen
mij vergeten, ik ben 't kwijt. N'oubliez-getn,'is
waar, waar van daan: D'od vient-il? van waar pas ce que vous m'avez promis , vergeet niet,
komt hij? waar komt hij van daan . — PAR Ott, wat ge mij beloofd hebt. J'ai manqué an rendezloc. adv. Waardoor, langs welken weg, door welk vous, j'avais oublié 1'heure, ik ben niet op de
middel: Voilà par ou it a passé, daar is hij door- bijeenkomst geweest, ik was 't uur vergeten, het
heen gegaan. Par ou me tirer de vette affaire, door bepaalde uur was mij door 't hoofd gegaan. —
wat middel, waardoor zal ik mij uit die zaak red- J'ai oublié ma bourse, ik heb mijne beurs vergeten,
den. — Ott QUE (ellipt. voor En quelque lieu oh laten liggen. N'oubliez pas les pauvres, vergeet
Ie sort, le hasard voudra que): Ou que vous al- de armen niet, gedenk den armen. Vous oubliez
liez, conformez-vous aux moeurs du pays, waar qui vous êtes, gij vergeet wie gij zijt, gij kent u
gij ook gaan moogt, schik u naar de zeden des zelven niet meer. — Vergeten, geen wrok behouands. .. oh, pron. rel. (in plaats van duquel, den, vergeven; — niet meer tellen of in acht neauquel, dans lequel, par lequel etc.): La vitte ott men. II faut oublier les offenses, men moet de beit demeure, de stad, waarin (in welke) hij woont. leedigingen vergeten. — Il oubliait les dangers
Les circonstances ou it se trouve, de omstandig auxquels it allait s'exposer, hij telde, achtte de
waarin hij zich bevindt. Le bonheur oh ii-hedn, gevaren niet, waaraan hij zich ging blootstellen. —
aspire, 't geluk, waarnaar (naar hetwelk) hij streeft. (Loc. prov.) Il n'oublie rien pour dormir, hij zal
Onaehe, Ouaiche, m. [Mar.], z . HOUACHE . niet ligt zijn voordeel verslapen, hij past altijd o
Ouaille, f. (nu alleen fig. gebruikt) Schaap n., zijn tellen. I1 n'oublie pas ses mains, hij heeft
christen met betrekking tot zijn' leeraar of herder: kromme vingers, is diefacht i g. — Vergeten, nalaLes ouailles connaissent la voix de leur pasteur, ten, uitlaten, overslaan; verzuimen, verwaarloozen,
de schapen kennen de stem van hunnen herder. veronachtzamen. Vous avez oublié mon porn sur
Ramener au bercail une ouaille égarée, een a fge- vette lisle, g# hebt mijn' naam op die lijst uitge.

.
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laten, overgeslagen. 11 oublie le soin de sa fortune,
hij verzuimt, verwaarloost de zorg voor zijne fortuin, voor zijn vermogen. I1 oublie ses devoirs,
/zij verzuimt, veronachtzaamt zijne pligten. -- La
fortune lui a fait oublier ses amis, de voorspoed
heeft hem zijne vrienden doen vergeten, veronachtzamen. — OUBLIER (de), v. n. Vergeten; verzuimen enz. J'ai oublié de vous dire sela, ik heb
Ook met à : J'ai
vergeten u dat te zeggen.
oublié à chanter, ik heb het zingen verleerd. (Deze
zegswijze wordt weinig meer gebruikt.) — (Loc.
prov.) Qui songe t oublier se souvient, wat men
wenscht te vergeten, onthoudt men 't best. Qui
aime bien tard oublie, wie bemint, vergeet niet
ligt; wie ligt vergeet, heeft nooit bemind. — s'oUBLIER, V. P. Vergeten worden: Ce qu'on apprend
dans la jeunesse ne s'oublie jamais, wat men in
zijne jeugd leert, wordt nooit vergeten. — Zich
vergeten, zich te buiten gaan; zijne eigen belangen
verzuimen. Les gens de fortune s'oublient bientót, de lieden van fortuin vergeten welhaast wie
zij geweest zijn. I1 s'est oublié en parlant b son
maitre, hij heeft zich te buiten gegaan (de achting
vergeten), toen hi met zijnen meester sprak.
Oublierie, f. [Patiss.] Het oblie-bakken; obliebakkerij f. — Obliekast, -kist f.
Odibliettes, f. pl. Kerkers m. pl. der vergetenleid, onderaardsche gevangenissen f. pl,, van boven
met eene valdeur voorzien, waarin de ongelukkigen, die men heimelijk wilde wegruimen, onverhoeds nederstortten en uit de maatschappij ver
waren, oubliëtten f. pl. -- Faire passer-dwen
qn. par les oubl-s, iemand uit den weg ruimen,
geheim
kerkeren of ooic van kant maken. —
in 't
(fig.) Mettre qc. aux oubl-s, iets in 't vergeetboek
--

stellen.

OURDIR.

hoord zijnde (of uit het getuigenverhoor), blijkt...
Être assigné pour etre ouï, gedagvaard zin om
(voor den regter) gehoord te worden. Un jugement
rendu parties ouïes, een na 't hooren der partijen
uitgesproken vonnis.
Oudcou, m. Brandewijn nl. der Cariben, uit
maniok, pataten, bananen, suikerriet bereid.
Oui -da, z. DA.
Oui-dire, m. (invar.) Hooren zeggen n. Ce
nest qu'un ouï-dire, j e Wen sais riep que par
ouï-dire, 't is slechts een gezegde, ik weet het enkel van hooren zeggen. Ne vous en rapportez jamais iu des ouï-dire, verlaat u nooit op praatjes.
Ouïe, f. [ Phvsiol.] Gehoorzin m., gehoor n.
Avoir 1'aisle bonne, een goed gehoor hebben. Avoir
l'ouïe dure, hardhoorig zijn. — [Méd.] Ouïe double,
dubbelhooren n., aandoening van 't gehoor, welke
de toonen dubbel doet hooren. — OUï Es, f. pl.
[H. n.] Vischooren n. pl., kieuwen f. pl. Le poisson frais a les ouïes toutes vermeilles, de versche
visschee hebben geheel roode kieuwen. — (Loc. prov.)
I1 a les ouïes páles, hij ziet er ziekelijk, bleek uit.
— Les ouïes d'un oiseau, de ooren van eenera vogel.
— [Mus.] Les ouïes d'un %iolon, de gaten n. pl.
van eene viool.
Ouitlage, in. [icon.] Het aanvullen van een
wanvat. — Oui ller, v. a. Aanvullen, bijvullen.
— Den win in 't vat omroeren om hem met de
lijm of met de moer te vermengen. — Ouille, f.,
z. v. a. OILLE. — Ouilière, f. [Agric.] Pad,
looppad n. tusschen de rijen wijnstokken.
Ouïr, v. a. (tegenwoordig zelden gebruikt dan
in den infin. en 't part. passé) Hooren: Ouïr la
messe, de mis hooren. Ouïr en confession, biecht
hooren. — Je l'ai ouï prêcher, ik hem hooien
prediken. J'ai ouï dire á mon père, ik heb mijnen
vader hooren zeggen. — 4anhooren, gehoor ver
la condamné sans l'ou r,-len;vrho.O
men heeft hem veroordeeld, zonder hem aan te
hooren. — [Prat.] Ouïr les deux parties, beide
partijen hooren, in 't verhoor nemen. — Seigneur,
daignez ouïr les prières de vos enfants, wil, o
Heer, de beden uwer kinderen verhooren.
Ouistiti, m. [H. n.] Zijdeaap m., gestreepte
meerkat f. [simia jacchus] in Guiana en Brazilië.
Oiilénias, m. Klasse f. der turkse/te regtsgeleerden, die te gelijk als geestelijken, als uitleggers
des korans en bestuurders der godsdienst beschouwd
worden, u1emas, oelemas m. pl.
Oulices, f. pl. [Tech.] : Tenons a oul-, in 't
vierkant gesneden tappen of pinnen f. pl.
Oulite,f. [Méd.] Tandvleeschontsteking, u li tis f.
Oullière, f., z. IIUILLÈRE.
Oulmière, f. [Agric.] Olmenboschje, olmenplantsoen n., met olmen beplante grond m.
Oalonite, f., z. v. a. OUI.ITE. — Oulorrhagie, f. [Méd.] Bloeding uit het tandvleesch, ulo rrha,gie f. -- Oulorrhagique, adj. Die bloeding
betreffend, u1orrhagisch.
Oulotrique, adj. Kroesharig, gekroesd. -- Als
subst.: Un out-, een kroeskop m.
Ouuradénite, f. [Méd.], z. v. a. NEPHRITE.
Oura, m. [Bot.] Luchttrekgat n. van een' meiler of houtskooloven.
Ouragan, in. Orkaan, geweldigste en snelste
stormwind m., doorgaans met regen, bliksem of
aardbéving vergezeld.
Ouralien, ne, adj. [Géogr.] Oeralisch, uralisch, -wat den Oeral of 't Oeralisch gebergte (tusschen Europa en ,4zie) betreft. Langues our-nes,
Oeralische talen f. pl., familie van talen, die in 't
noordoosten van Europa en in 't noordwesten van
Azië gesproken worden. (der, u r a c hu s m.
Ouraque, m. [Anat.] Blaasband , navellei•Oeiras, m. [Mar.] Patrjspoort , luchtpoort f.

Oublieur, m., -euse, f. Obliebakker m., -bakster f.; oblieverkooper m., -verkoopster f.
Oublieux, lease, adj. Vergeetachtig. Vous
êtes Bien oubl-, gij zijt zeer vergeetachtig.
Ouche, f. [Agric.] Boomgaard m. bij een huis.
Oude, m. [Bot.] Indische hoepelstruik nn.
Oudre, f. [ H. n. j , z. v. a. OCQUE.
Oudrir (s'), v. pr. [Agric.] Rimpelen, ri.mpelig worden (van den bast der knoppen) .
Ouest , m. (pr. ou-este) [Géogr.] Westen,
west n., de hemelstreek tegen over 't oosten; plaats
des zonnenondergangs. Ouest équinoctial, Le vrai
point de l'ouest, het ware westen, het punt, waar
de zon in den evenaar ondergaat, Les astres se
couchent vers 1'ouest, de sterren gaan in 't westen, aan den westelijken hemel onder. — Le chateau est à l'ouest (au couchant) de la ville, het
kasteel ligt ten westen van de stad. — Le vent
est h 1'ouest, de wind waait uit het westen, is
west. — Ook voor: westewind: L'ouest a soufflé
depuis deux jours, de westewind heeft sedert twee
dagen gewaaid. --- Ouest-lord-ouest, Ouest-quartnord-ouest, Ouest-quart-sud-est, ouest-sud-ouest,
west-noord-west, west-ten-noorden, west-ten-zuiden, west-zuid-west.
Onette of Cotinga-ouette, f., z. COTINGA.
Oaf, interj. o wee! ach! Ouf! vous me faites
mal, o wee! gij doet mij zeer.
Oui, adv. Ja (in tegenstelling niet non, neen):
Répondez par oui en par non, antwoord met ja
of met neen. Je crois que oui (qu'oui), ik geloof
van ja. — ((am.) Ne dire ni oui ni non, noch ja
noch neen zegen, zich niet over iets willen uitlat en. — Ja (als enkele bevestiging zonder tegenstel
non, aan 't begin van een' zin of zin-lingmet
waarlijk, voorwaar: Oui, eest double plaisir-del),
de tromper les trompeurs, ja, 't is een dubbel
vermaak, de bedriegers te bedriegen. — Somtijds
duidt het verwondering aan en beteekent: hoe!
wat! is dat waar ?: Qu'entends- je? a-t-il dit sela? (éventuuse).
Oordi, e, adj. (en part passé van ourdir):
oui? wat hoor ik? heeft hij dat gezegd? ja? —
Oui vertes, Oui certainement, Oui vraiment, ja Chaine ourdie. geschoren ketting m. -- (fig.) Trahizeker, ja gewis, ja waarlijk. — ((am.) Vraiment son real ourdie, slecht ontworpen verraad n. —
oui, eh mais oui, wel zeker, wel ja. — Oui-da, z. (Prov.) A trame ourdie Dieu envoie le til, God
helpt het begonnen werk voleinden.
DA. — Ook als subst. gebézigd: Le oui et le non,
het ja en neen. Je m'ennuie de ses éternels oui
Ourdidou, m. [Pêcbe] Afdak n. of schuur f.,
et non, zijn eeuwig ja en neen verveelt mij. Elie waar de vischhorden gevlochten worden, horden a dit ce out à regret, zij heeft dit ja met weerzin schuur f.
gezegd. — (Loc. prov.) Dire Ie grand oui, het beOurdir, V. a. [Tech.] Scheren, de draden tot
slissend ja zeggen, trouwen.
het weefsel in orde leggen: Ourdir de la toile, lijnOui, e, adj. (en part. passé van ouïr) [Prat.] waad scheren. Ourdir la ehalne, den ketting scheLes témoins ouïs, it appert..., de getuigen ge- ren. -- Ourdir une corde, een touw scheren, de
:
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garens vergaderen en uitspannen. Ourdir une nat beer m., beertje n. — Volksnaam van den zwarten
eene mat, eene mande vlech--te,Ourdinpa a'inerikaanschen beer en van een' brulaa m. —
ten. — (fig.) Ourdir une trahison, une conspiration, [Pellet.] Mof f. van eene jonge beerenhuid
een verraad, eene zamenzwering smeden, beramen,
Ourvari, m., z. HOURVARI.
brouwen, ontwerpen. -- [Mac.] Ourdir un mur.
Outarde, f. [H. n.] Trapgans f. Grande out-,
eenen muur met graven kalk berapen, hem de eerste groote trapgans. Petite out-, z. CANEPETIERE. Outkalklaag geven. —' Ourdissage, m. [Tech.] Het huppée, z . HOUBARA . — Outardeau, m. Jonge,
scheren, het opzetten van een weefsel, een vleclht- kleine trapgans.
sel. — Ourdisseur, m., -ease, f. Scheerder of
Outibot, m. [Tech.] Stempel m. voor 't opscheringmaker m., scheersterf. — Ourdissoir,m. zetten der koppen op de spelden (ook étibeau geScheerraam n., weversboom, scheerpaal m. — Our- lieden)
dissure, í'. Schering f. L'ourd- dun panter, het
Outil,m.(pr. on-ti) Werktuig, gereedschap n. der
leggen van den bodem van een mande, korf, enz.
kunstenaars, der werk-, akkerlieden, enz. Les outils
Ourdon, m. [Pharm.] Valsche senebladeren n. pl. de jardinage, de labourage, het tuin -, akkergereedschap. Outil de menuisier, schr(jnwerkers-, huis
Onrdre, m. [Péche] Maasknoop m.
Onrétale, m., z. V. a. PHOSPHATE.
Outil ir fut, in 't hout ge--timeransgdchp.
Ourler, V. a. [Coat.] v. a. Zromen, omzoo- zet gereedschap (als schaven, boren). -- Outil a
men: Ouder des mouchoirs, zakdoeken zoomen. — manche, werktuig niet een' steel (als beitels enz. ) .
.IJet part. passé is ook adj.: Serviettes ourlées, Outil crochu des stucateurs, gebogen beitel ni. der
gezoomde servetten n. pl. — Ourlet, m. Zoom m. stukadoors. — Outils en fer, smids- gereedschappen.
Faites des ourlels larges b ce tallier, maak breede — (Proc.) Un méchant ouvrier ne saurait trouzoomen aan dit voorschoot. — [Tech.] Zoom, boord, ver de bons outils, un bon ouvrier se sert de touran.domslag m., randbelegsel n. — Wang f. aan 't tes sortes d'outils, een slecht werkman kan geen
lood, waar eene glazen ruit in staat. — Omgelegde goed gereedschap vinden, een goed werkman kan
rand nl. van een ketel of ander vat. — [Arch.], zich niet elk gereedschap behelpen. — (iron.) Voilà
z. V. a. OULE.
un bel outil! dat is een fraai stuk werk! dat is
Ourlon, m. [H. n.] (pop.), z. v. a . HAENET ON. wat moois! (van iets, dat niet deugt). — OutilOuronologie, f. [Didact.] Pisleer, verhande- Ier, v a. Van gereedschap voorzien. Les maitres
ling f. over de pis. — Ouronologique, adj. Die outillent les apprentis, de meesters of werkbazen
leer of verhandeling betreffend, u 'r o n old g is c h. voorzien de leer jongens van gereedschap. — son— Ouronologiste of Ouronologue, m. Pis- TILLER, v. pr. Zich gereedschap aanscha fj'en. —
kenner, beoefenaar der pisleer, u r o n o l o o g m. Het part. passé is ook adj.: Ouvrier bien outillé,
-- Ouronoseope, m. Piskijker, u r o s k o o p m.
goed. van gereedschap voorzien werkman. — (fig.
-- Ouronoseopie, f. Piskijkerj, pisbeschouwing, et pop ) Etre bien outillé, goed toegerust zijn (om
beoordeeling van de ligehaamskwalen uit de ge- iets uit te voeren). -- Outilleur, m. Gereedschap -

steldheid der pis, ur o s k o p i e f. — Ouronoseo- maker, -verkooper in.
pique, adj. De pisbeschouwing betreffend, uroOutrage, m. Zware beleediging f. met woord
skópisch.
of daad, smaad, hoon m. Faire an outr- Ii qn.,
Onr que, m., z. v. a. EPAULARD.
iemand grof beleediren, honen of smaden. — (fig.)
Ours, m. (pr. nurse) [H. n.] Beer ni. Ours Cela fait outr- au bon sens, b la morale publique,
brute, noir, bruine, zwarte beer. Ours blanc of dat ergert, kwetst het gezond verstand, de openpolaire, witte beer, ijsbeer of poolbeer. Ours gris bare zeden. — (poét.) Verwoesting, schade f., naof terrible, grijze beer. -- Ours raton, r^oordame- deel n. (door de jaren, liet gure weder, den tegen
te weeg gebragt). Réparer I'outr- des-spoednz.,
rikaansche waschbeer. Ours raton crabier, zuidamerikaansche waschbeer. Ours fourmilier , mier en - années, de door den ouderdom veroorzaakte ver
beer. Ours marin, zeebeer, zeerob m. -- L'ours
ontsieringen weder herstellen, goedma--woesting,
gronde, murrnure, de beer bromt, knort. -- (Loc. ken, bedekken. — Outragé, e, ads. (en part.
fam • et prov.) Etre fait comme un meneur d'ours, passé van outrager): Homme outr-, zwaar beleehaveloos, slordig gekleed zijn. I1 est de la nature digd man. — Outrageant, e, adj. Zeer beleede 1'ours, i] ne maigrit pas pour pitir, hij slacht digend, smadeljk of honend: Ce sont des paroles
de beeren, hij wordt van t honger lijden niet mager. outr - es, dat zijn honende woorden, schimpwoor Il faut Ie faire monter sur ]'ours, wie bang is, den n. pl. — Outrager, v. a. Zwaar beleedigen,
moet schilderen of op schildwacht staan (van een' smaden of honen. Outr- qn. de paroles, iemand
lafaard of vreesachtige sprekende). Lécber fours, niet woorden smaden, beschimpen. -- (fig ) Outr- la
z. LECHER. I1 ne faut pas vendre la peau de I'ours grammaire, de spraakkunst, de taalregels met voeavant de 1'avoir mis par terre, men moet de bee- ten treden. Outr- la pudeur, de eerbaarheid kwetrenhuid niet verkoopen, eer de beer gevangen is.- sen. — Les chèvres outragent la verdure de la
C'est un ours, an vrai ours, 't is een regie klui- vigne, de geiten schenden 't loof van den wijnzenaar, een menschenschuw schepsel. Un ours mal g aard . — Ook zonder voorwerp: L'bomme outrage,
léché, z . LECHE . — [Blas.] Ours colleté, em- le temps venge, de mensch hoont, de tijd wreekt.
muselé, enchainé, gehalsbande, gemuilbande, ge- — Outrageusement, adv. Op honende, smadeketende beer. Ours en pied, regtop staande beer. lijke, zeer beleedigende wijze: Its font traité outr-,
Ours rampant , klimmende (reiltop staande en zij hebben hem op eene smadeljke wijze behandeld.
schijnbaar voortgaande) heer. Ours assis, zittende .—(fain.) Geweldig, hevig: Cette épingle ma outrbeer, met de voorpooten niet op den grond rus- piqué, die speld heeft mij vinnig gestoken. — Outende. Ours accrou p i, zittende beer, met de voor trageux, ease, adj. Smadelijk, honend, zeer begrond. — [lijst.] Ours de Berne,-potend leedigend: Des gestes outr-, honende gebaren n. pl.
Berner beeren, die te Bern (in Zwitserland) sedert
Outranee (à), loc. adv. Tot het uiterste, op
eeuwen op openbare kosten onderhouden worden leven en dood, riet alle vinnigheid of gestrengheid.
is
en welker' afbeelding een geliefd zinnebeeld op Un combat, tournoi à outr-, à toute outr-, een
de munten en fonteinen van de steden en 't kan gevecht, een toernooi op leven en dood. Armes à
-- Ourse, f. [H. n. Beerin f. — [Astr.]-tonBer. outr-, spitse, scherpe wapenen n. pl.— Persécuter,
Beer m., naam van twee noordelijke sterrebeelden: Poursuivre qn. à outr-, iemand op het hevigst verLa Grande Ourse et La Petite Ourse, de Groote volgen. — Boire b outr-, zuipen, overdadig drinBeer en de Kleine Beer of de Groote en de Kleine ken. — II est plaideur is outr-, h# is een dol liefWaren. — (poét.) Noorden: Les glaces de 1'Ourse, hebber van pleiten.
Outre, f. Léderen zak m. of flesch f. On transhet ijs van 't Noorden, van de Poolzeedn. — [Mar.],
z. V. a. HOURCE . — Oursin, m. [H. n.] Zeeegel ni. porte les vies en Espagne avec des outr-s, in
(een
worden de w(nen in lederen zakken ver m.
zeeleeuw
Spanje
Somtijds
z.
v.
a.
maren,
lion
—
rob). -- [Tech.] Beerenhuid, beerenvacht f. (als voerd. — [Ecrit. sainte] On ne met pas du vin
pelterij). — [Minér.] Oursin fossile , versteende nouveau dans de vieilles outr-s, men doet geen'
zeeggel m. — OURSIN, E, adj Zeeegelachtig. -- OUR- nieuwen wijn in oude lederen zakken.
Outre, prép. de lieu. Over, van of aan de
SINS, m. pl. Zeeegelsoorten f. pl. — Oursine, f.
H. n.] Beervlinder m., een ruige nachtvlinder. — overzijde, aan gene zijde (in dezen zin alleen in
ursiné, e, adj. [H. n.] Egetachtig, stekelig. — sommige zamenstellingen): Guerres d'outre-mer,
Oursinien, ne, adj. [H. n.] Naar den beer ge- overzeesche oorlogen. Le pays d'outre-Meuse, het
ljkend. — Oursiniens, nl. pl. Beerensoorten f. Overmaassche, het land aan gene zijde der Maas.
pl. — Ourson , m. (verklw. van ours) Jonge Le peuple d'outre-Rhin, het overrjnsche volk. --
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D'outre-tombe, van gene zijde des qra fs. — OUTRE,
adv. Vertier: II Walla plus outre, hij ging niet verder. La nuit l'empêcha de passer outr-, de nacht
belettede hem verder te gaan. — OUTRE, prép. Behalve, boven: Outre cela, bovendien, daarenboven.
Outre cette somme it a encore recu trois cents
florins, boven of behalve deze som heeft hij nog
drie honderd gulden ontvangen. — D'OUTRE EN
OUTRE, loc. adv. Door en door: Il le perca loutre en outre, hij stak hem door en door. - EN OUTRE, loc. adv. Daarenboven, wat meer is. On lui
pale tant, et en outre on lui donne trois florins
p ar semaine, men betaalt hem zooveel, en daarenboven geeft men hem drie gulden 's weeks. — OUTRE
QUE, loc. conj. Behalve, niet alleen dat ... maar
ook: Outre qu'elle est riche, elle est belle, niet
alleen dat zij schoon is, maar zij is ook rijk, of:
behalve dat re schoon is, is zij ook rijk.
Outré, e, adj. (en part. passé van outrer):
Sentiments outrés, Louanges outrées, overdreven
gevoelens n. pl., loftuitingen f. pl. Amour outré
d'indépendance, overdreven zucht f. tot ona fhankelfjkheid. — Cheval outré, afgereden, overreden
paard n. — Personne outrée , vertoornd , ver
persoon m. 11 est outré de vos refus, h ij is-gramd
gebelgd over uwe verwijtingen. Cet homme est outré, outré en tout, die man overdrijft, gaat in
alles te ver.
f Outrecuidance, f. Verwaandheid, vermetelheid f., eigenwaan m., aanmatiging f. — t.Outrecuidé, e, Outrecuidant, e, adj.Verwaand,
vermetel, aanmatigend. — 1- Outreeuider (s'),
V. r Vol eigenwaan zijn, zich veel inbeelden.
4a- trée, f. [Anc. prat.] Toewijzing f. aan den
hoogsten bieder. (legen: Pays outr-.
Outrennarin, e, adj. Overzeesch, over zee geOatrement, adv. Op overdréven wijs, over,

matig.

Outremer, m. [Minér.] Lazuursteen [lapis
lazuli], blaauwsteen m., een kopererts van schoone,
hoogblaauwe kleur (bij de Ouden onder den naam
van saphir bekend) , die tot architektonische en
meubel-versieringen, tot steenmozaïk enz. wordt
aangewend, maar vooral tot bereiding van het:
Bleu d'outremer, of enkel Outremer, ultramarijn,
bergblaauw n. van den lazuursteen (oorspronkelijk
o v e r zee uit Azië herwaarts gebragt) .—z. ook op
OUTRE. — [ H. n.] Lazuurblaauwe vink m.
Outre-inesure, adv. Bovenmate, urttermate,

te zeer. Fatiguer un cheval outr-, een paard boven
(Lésion d'),-matevrojn.—Ou-mité
[Prat ] Beschadiging f. van meer dan de helft. —
Outre-passe, f. [Eaux et for.] Overtreding f.
der grensscheiding bij 't houthakken. — Outrepasser, v. a. Te ver ofte buiten gaan, overschrijden; -- overtreden, schenden. Outr- les bornes
lxées pour une coupe, de bepaalde grenspalen tot
de a fhouwing van een Bosch overschrijden. — Outrles ordres que Ion a recus, zijne bevelen overschrjden, overtreden, schenden.
Outrer, v. a. Te ver drijven of trekken, overdrijven ; — te veel vergen , afmatten, uitputten.
Outrer one comparaison, eene vergelijking te ver
drijven — (absol.) I1 ne faut jamais outrer, men moet
nooit overdrijven.— I1 outre ses ouvriers, hij vergt
te veel van zijn werkvolk. I1 a outré ce cheval, h#
heeft dit paard overreden, bek-af gereden. (In dien
zin verouderd.) — Grieven, zwaar beleedigen, tot
het uiterst brengen, hoogst vertoornen. Vous l'avez outré, it s'en vengera, gij hebt hem zwaar beleedigd, hij zal er zich over wreken. — S'OUTRER,
V. pr. Zich uitputten, zich afmatten, te veel van
ziek zelven vergen: 11 s'est outré à travailler, hij
heeft zich afgewerkt, zich door 'twerken uitgeput.
Ouvarovite, f. [Minér. Een in Siberië antdekte groene, chromiumhoudende granaat, u w ar o w ie t m. (naar den russischen minister Uwarow

of Uwaroff). (van Madar,askar.
Ouvave, m. [Bot.] Roodverwende rietsoort
Ouvert, e, adj. (en part. passé van ouvrir):
Porte , Bouch e ouv-e , geopende , open deur f.,
mond m. Yeux ouv-s, open oogen n.pl. Livre ouv-,
opengeslagen, geopend boek n. Ma bourse vous est
ouv-e, mijne beurs staat voor u open. Sa porte

est ouv-e à tous les honnêtes gens, zijne deur,
zijn huis staat voor alle fatsoenlijke lieden open. —
Tenir table ouv-e, open tafel houden. — Le pari
est ouv-, Les paris sont ouv-s, de weddingschap
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staat open: ieder kan aan de weddingschap deel
nemen. — ( fig.) Enfant qui aI'esprit bien ouvpour son age, kind, dat voor zijne garen een goed
ontwikkeld verstand heeft. II a fame ouv-e a la
joie, zijn gemoed staat voor de vreugde open. —
Recevoir qn, a bras ouv-s, iemand met open armen, met blijdschap, met alle hartelij kheid ontvangen. — Its vivent en animosité ouv-e, zij leven in
openbare, verklaarde vijandschap. — Air, visage
ouv-,Physionomie ouv-e, open, opregt, gul gelaat n.
Caractère ouv-, open, ongeveinsd karakter n. —
[Blas.] Couronne ouv-e, open, ongesloten, ongedekte kroon f. Tour ouv-, geopende borgt f. (zonder deuren). Grenade ouv-e, geopende (opgespleten) granaatappel m., als de spleet van andere
kleur is dan de appel zelf.— [Bot.] Feuilles, Branches ouv-es of étalées, afstaande bladeren n. pl.,
takken m. pl. — Cotylédon ouv-, uitgekomen zaadlob f. — [Cum.] Compte ouv-, open rékening f.
(waarbij dagelijks nog andere posten of artikelen
kunnen komen). — [H. n.] Alles ouv-es, ongedekte insecten-vleugels m. pl. (die in rust elkander
niet bedekken). — [ Man.] Cheval ouv-, paard n.,
met op juisten afstand van elkander geplaatste
knieën. Cheval qui a les genoux, les jarrets trop
ouv-s, paard, dat te wijd in de knieën is.— [Mar.]
Voile ouv-e, volgebrast zeil n. Les feux de eet
endroit étaient ouv-s d' une voile, de deur voiles,
de vuren van die plaats stonden ééne, twee windboomslengten uit elkander. Un port ouv- á tous
les étrangers, eene voor alle vreemde schepen toegankelijke, open haven. — [Mil.] Guerre ouv-e,
open, verklaarde oorlog m. Campagne ouv-e, geopende, aangevangen veldtogt m. Feu ouv-, geopend,
begonnen vuur n. Tranchées ouv-es, geopende
loopgraven f. pl. Rangs ouv-s, geopende geleideren n. pl. Pays ouv-, openliggend, ongedekt, open,
onverdedigd land n. Ville ouv-e, open stad I. —
(Loc. adv.) A FORCE OUVERTE, gewapenderhand,
met geweld. A LIVRE OUV-, z. LIVRE (aan 't einde).
—a COEUR OUVERT, openhartig, rond, zonder omwegen. A PORTES OUVERTES, met open deuren, in alle
vrijheid, onverhinderd. — (Loc. prov.) C'est un
briseur, un enfonceur de portes ouv-es, z. ENFONCEUR. Dormir les yeux ouv-s comme un lièvre,
dag en nacht op zijne hoede zijn. -- OUVERT, m.
[Mar.] Ingang m., opening f.: L'ouv- dune rade,
d'un port, het inkomen van eene reede, haven.
Etre á I'ouv- d'un port, eene haven open hebben.
Ouvertennent, adv. Openlijk, vrij uit, zonder
bewimpeling. 11 s'est déclaré ouv- pour lui, hij
heeft zich openlijk voor hem verklaard. I1 lui a
parlé ouv-, h# heeft niet hem openhartig gesproken.
Ouverture, f. Opening f., gat n. , gaping,

spleet, reet, ledige ruimte t. in een voorwerp. 11 y
a une petite ouv- a la muraille, er is eene kleine
opening in den muur. L'eau pénètre par les plus
petites ouv-s, het water dringt door de kleinste
gaatjes of reten. — [ Arch.] Ce bátiment a trop
d'ouv-s, dat gebouw heeft te veel openingen, lichten
(te veel deuren, vensters of ramen). Cette porte
n'a pas assez d'ouv-, deze deur heeft Beene opening
genoeg, is te smal. — [ Constr. nay.] L'ouv- des sabords, het uitzagen der poorten. Faire lou des
écubiers, de kluisgaten uitboren. — liet openen, het
openbreken of opbreken,het opensluiten of cntsluiten. L'ouv- d'une lettre, het openen, openbreken
eens briefs. L'ouv- d'une malle, het openen van
een valies. L'ouv- d'un testament, het openen van
een testament. A 1'ouv- du livre, bij het openen,
met het openslaan van 't boek. Arriver près d'une
ville á l'ouv- de la porte, bij eene stad aankomen
met het openen, ontsluiten van de poort. L'ouvd'une veine, d'un cadavre, het openen van eene
ader, van een If/k. — ( fig.) Opening f., begin n.,
aanvang m. van zékere zaken; — inleiding, aan
voorslag m., eerste voorstel n. tot iets;-leidngf.,
— openlegging, verklaring, mededeeling, bekentenis f.; — uitweg m., middel n. om eene zaak ten
einde te brengen. L'ouv- des Cbambres, de opening
der Kamers (de aanvang der zittingen). L'ouv- de
la foire, het begin der kermis. L'ouv- de la campagne, het begin, de opening van den veldtogt. —
C'est à vous de faire les premières ouv-s, 't is
uwe zaak de eerste voorstellen, voorslagen te doen.
Faire 1'ouv- d' an projet, een plan voorslaan. —
Je vous suis bien obligé de vos bonnes ouv-s, ik
ben u voor uwe goede inlichtingen, mededeelingen
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zeer verpligt. — Je ne vois aucune ouv- pour parvenir á mon but, ik zie ,geene opening, geen uil
om tot mijn oogmerk te geraken. Je lui en-zigt
dirai un mot, si je trouve quelque ouv-, ik zal
met hem een woordje daarover spreken, wanneer
ik eenige gelegenheid vind. — Ouv- de l'esprit,
gemakkelijkheid f. om iets te begrijpen, verstand n.,
vatbaarheid f. 11 ma parle aver une grande ouv-,
hij heeft zeer openhartig met mij gesproken. I1 a
beaucoup d'ouv- pour les mathématiques, hij heeft
veel aanleg, vatbaarheid voor de meetkunde. —
[Mus.] Openingsstuk, aanvangs- of inleidingsspel n.
van een opera, ballet, concert, o u v e r t t re f.:

L'ouv- de Robert le I ► iable. — [Mil.] Ouv- des
colonnes, afstand tusschen de kolonnen van een
leger of een eskader. Ouv- de la tranchée, het
openen, aanvangen der loopgraaf. -- [Mar.] Open
ruimte tusschen twee landpunten, opening f., ingang in., gat n. — Faire l'ouv- d'un port, eene
haven openstellen, openen. — [ Géom.] Ouv- d'un
angle, d'un compas, opening van een' hoek, van
een' passer. — [Jur.] Ouv- dune succession, opening eener nalatenschap, tijdstip, waarop zij aan
de erfgenamen vervalt. — [ Féod.] Ouv- de fief,
openvalting van een leen. Ouv- á la régale, koninkl2 k regt ter benoeming tot eene opengevallen

prove; openvalling der prove.
Ouvrable, adj. (alleen gebruikt in): Jour ouv-,
werkdag m. (in tegenstelling met feestdag).
Ouvrage. m. Werk n., het door een' werk
kunstenaar, schrijver, enz. gemaakte, werk -man,
algemeen al wat door den-stuk,gewrochn.i'
mensch of de natuur wordt voortgebragt. Ouv- de
maconnerie, de nienuiserie, de broderie, metsel-,
scha jn- , borduurwerk n. Ouvr- de peinture, de
sculpture, d'architecture, schilder -, beeldhouw -,
bouwwerk n. Ouvr- de mosaïque, de rapport, moza'iek, ingelegd werk. Ouvr- de politique, de jurisprudence, de littérature, staatkundig, regtsgeleerd,

letterkundig werk. Ouvrage de l'art, de la nature,
kunst -, natuurgewrocht. Ouvr- de l'esprit, werk,
gewrocht des verstands, voortbrengsel n. of vini kunst of wetenschap. Ouvr- d'esprit,
ding I. in
geestig, vernuftig werk. Ouvr- qui Bemande beaucoup de travail, werk, dat veel arbeids vereischt.
Publier, Mettre au jour un ouvr-, een werk, boek,
geschrift in 't licht geven. Ouvr- en vers, en prose,
dichtwerk, prozawerk. — [Arch.] Gros ouv-s, grof
of groot werk (muren, gewelven, fundamenten).
Menus ouvr-s, ligt, klein werk (schoorsteenen, plafonds, trappen). — [ Fort.] Werk, vestingwerk.
Ouvr- de campagne, veldwerk n., veldverschansing f. Ouvrage à couronne, à cornes, à crémaillère, z. COURONNE, CORNE, CRÉMAILLÈRE. Ouvrà tenailles, sterreschans f. — [Hvdr.] Ouvr- a
seaux, emmerwerk, scheprad n. — (fig.) Sa forture est l'ouvr- du hasard, zijne fortuin is 't werk
van het toeval. Tous mes malheurs sont votre
ouvr-, at mijne ongelukken zijn uw werk, heb ik
u te wijten. — (faro.) C'est un ouvr- de patience,
't is een werk van geduld. — (Loc. prov.) C'est
1'ouvr- de Pénélope, dat is 't werk van Penélope
(van een werk, dat men telkens op nieuw bearbeidt en
dat niet klaar kan komen) .— Werk n. , bewerking f.,
arbeid m. Il y a beaucoup d'ouvr- it ce tableau,
i veel arbeid, werk aan die schilà ce plafond, er is
der , aan die zoldering. Ce dessin est d'un ouvrage
achevé. die teekening iis voortreffelijk bewerkt, is
van uitmuntende bewerking. Se mettre b l'ouvr-,
aan 't werk gaan. Manquer d'ouvr-, geen werk
hebben, zonder werk of arbeid zijn. — ( fam.) Avoir
coeur Is l'ouvr -, zin in 't werk hebben, met lust
en ijver werken. -- Ouvrager, v. a. [Tech.]
Met werkjes, sieraden, bloemfiguren, takken enz.
voorzien (eene stof, een borduursel, goud- of zilverwerk, schrjnwerk, enz.). — Ouvr- une mine,
een' gesmolten' erts van de slakken reinigen. —
Ouvragé, e, adj. (en part. passé): La garde de
cette épée est très-ouvr-e, 't gevest van dien degen
is met zorg uitgewerkt, er is veel werk aan 't gevest besteed. — Ouvraison, f. [Tech ], z. v. a.
mise en oeuvre, z. MISE.
Ouvrant, e, adj. (zelden voorkomend dan in):
A jour ouvr-, bij 't aanbreken van den dag. A
porte ouvra n te, bij 't opengaan van de poort.
Oavré, e, adj. (en part. passé van ouvrer)
Bewerkt: Fer, Bois ouvré, bewerkt ijzer, hout n.
— Met werkjes, figuren, bloemen, vakken enz.: Du
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linge ouvré, linnen met werkjes, gebloemd, gefigureerd linnen n.
Ouvreaux, m. pl. [Tech.] Zij-openingen f. pl.
in een' glasblazersoven.
Ouvrée, f. [Agric.] Stuk grond, dat een werkman op een' dag kan afweken, dagwerk n.
t Ouvrer, V. a. Arbeiden, werken. L'Eglise
défend d'ouvrer les dimanches, de kerk verbiedt
op de zondagen te werken. — [ Tech.] Scheppen,
het werk van den schepper in de papier fabrjken
verrigten. — oUVRER, V. a [Tech.] Ouvr- in monnaie, geld munten, munt slaan. — Ouvreur, m.
[Tech.] Schepper, kuipgezelm., werkman, die met
den vorm de papierstof schept. — oovREUR, m.,
-EUSE, f.

Openmaker, opensluiter m. -sluitster f.
(inz. van de schouwburg- loges). — Ouvreuse d'huitres, openmaakster van oesters. — Ouvrier, m.,

-ere, f. Werkman, handwerksman, ambachtsman,
arbeider m., arbeidster, werkvrouw , werkster,
handwerkster f. Habile ouvr-, bekwaam werkman.
Ouvrière en sole, zijdewerkster. Ouvriers a pièce,
werklieden bij 't stuk. — Cela est du bon ouvrier,
de la bonne ouvrière, dat is door eene bekwame
hand gemaakt.— [Ecrit.] Ouvr-s d'iniquite,werkers
der ongeregtigheid. — ( fig.) L'ouvr- souverain, Le
suprème ouvr- du monde, de opperste werkmeester der wereld, God. — [ Impr.] Ouvr-s en conscience, werklieden in dagloon. — [ Mécan.] Ouvrhydraulique, putwerktuig n. -- (1 Tech.] , Z. NAVETTE. -- [A gric.] Boom m., op welken men de enten
of griffels neemt. — (Prov.) A 1'oeuvre on connait
1'OUVr-, Z. OEUVRE. - OUVRIER, ZERE, adj. Werkend: La classe ouvrière, de werkende klasse f. —
Jour ,ouvr- (ouvrable) , werkdag m. — Cheville
ouvrière. sluitnagel m , groote ijzeren bout, waarmede het achterstel eener koets aan het voorste
werk gehecht wordt. --(fig. et fam.) Cette entreprise ne peut aller sans lui, it en est la cheville
ouvrière, die onderneming kan zonder hem geen
plaats hebben, h ij is er de hoofdpersoon van, de
spil, waarop alles moet drag jen. — [H. n.] Abeilles ouvrières of neutres, werkbijen, geslachtlooze
bijen f. pl.
Ouvrir, V. a. Openen, open doen, open maken,
open zetten, open sluiten; — den toegang open
stellen, voor 't gebruik vrij stellen: Ouvr- une
porte, une fenêtre, eene deur, een venster openen,
open doen. Ouvr- une lettre, un livre, des huitres,
eenen brief openen of open breken, een boek open
slaan, oesters open doen. Ouvr- par force, met
geweld open breken. — Ouvr- les ports, les mers,
de havens, de zeeën openen, voor de vrije vaart
open stellen. Ouvr- un chemin de fer, een' spoorweg openen. Cette victoire lui ouvrit la Pologne,
die overwinning zettede Polen voor hem open. —
(fig.) Ouvr- la porte aux abus, de deur voor de
misbruiken open zetten. Ouvr- un vaste champ au
soupcon, een wijd veld voor den argwaan openen,
veel aanleiding tot verdenking geven. — Ouvr- les
bras a qn., iemand met open armen (hartelijk, vol
blijdschap) ontvangen. z. ook SOUCHE , COEUR,
OEIL. Ouvr- sa bourse a qn., zijne beurs voor
iemand ontsluiten, hem met geld bijstaan. Ouvrl'esprit it un enfant, het verstand van een kind
ontwikkelen, vatbaar maken. — Openen, eene opening maken ; opsnijden , aansnijden , ontginnen;
open snijden vaneen scheiden: Ouvr- une porte dans
un mur, eene poort in een' muur maken. Ouvrune route dans une forêt, een' weg in een woud
banen. Ouvr- une forêt, wegen in een bosch aanleggen. Ouvr- un melon , een' meloen opsnijden.
Ouvr- un paté, eene pastei aansnijden. Ouvr- une
mine, eene mijn ontginnen. Ouvr- une veine, un
cadavre, eene ader, een lijk openen. Ouvr- qn.,
iemand openen (na zijn' dood). — Ouvr- des noix,
des hultres, des moules, noten, oesters, mosselen
open maken. Ouvr- un livre, een boek open snijden. — Ouvr- la terre avec la charrue, den grond
omploegen. — Ouvr- les jambes, de beenen uiteen
spreiden. Ouvr- les rangs, les files d'un bataillon,
de geléderen van een bataljon openen. — Les planes ouvrent leurs fleurs au soleil , de planten
op enen, ontsluiten hare bloemen voor de zon, —
[Tech.] Ouvr- les peaux, de huiden stoltsen, op
de stolts (eene stompscherpe ijzeren schijf) heen en
weder trekken om ze lenig te maken ende vouwen
weg te werken. — Ouvr- la bosse, den met de
blaaspijp gevormden glasbol of cilinder overlangs
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doorsnijden. -- Ouvr- Ia laine, de wol op eene horde
slaan (om er alle onreinheid uit te drijven). —
[Mar.] Ouvr- une voile, een zeil vol brassen.
Ouvr- une baie, une rade, eene baai, eene reede
in 't gezigt krjgen, open zeilen, opzeilen. Ouvr-

l'angle de relèvement de deux objets , ou de
deux marques de reconnaissance, twee voorwerpen of verkenningsteekens, welke men in eene en
dezelfde streek heeft gepeild, uit elkander zeilen,

---

OXALATE.

gure os-, ovale figuur f. Feuille ov-, ovaal blad n.
— [Anat.], z. OVALAIRE. — OVALE, adj. [Ant.
rom.] Couronne OV -, z. COURONNE. — OVALE, m.
Het eirond, het ovaal, ovale figuur f. -- RI. n. J
Eironde geep f., eirond stekelbaarsje n. — [ Tech.]
Werktuig ter z jdetweerning , twijnbord n. —
Ovaler, V. a. [Tech.] De zijde met het twijn bord bewerken. — Ovalifolié, e, adj. [Bot.]
Met ovale bladeren. — Ovarien, ne, adj. [H. n.,
Bot.] Den eijerstok, ook het vruchtbeginsel betre ffend. — OVARIEN, m. [Bot.] De op het vruchtbeginsel geplaatste honigkelk nl. —• Ovarifère, adj.
Een' eijerstok dragend. — Ovarioncie, f. [Méd.]
Eijerstokgezwel n., ov ar i ó n c u s m. — Ovarisnie, ni. [Physiol.] Stelling f. welke, al de bewerk tuigde wezens uit eijeren doet voortkomen, o v a r i s mu s n. — Ovariste, in. Aanhanger van
dat stelsel, o v a r í s t m. — Ovarite, f. [Méd.]
Eijerstokontsteking, ova 'r i t i s f. — Ovatifo-

den peilingshoek van twee voorwerpen of merken
open zeilen. Ouvr- deux objets dune ou de deux
voiles, twee voorwerpen een of twee windbooms l engten uit elkander houden. — [Mil.] Ouvr- 1'ennemi, une troupe, de vijandelijke geléderen doorbreken, uit elkander slaan. — Openen, beginnen,
aanvangen : Ouvr- la campagne , den veldtogt
openen. Ouvr- le feu, het vuur openen, beginnen
te vuren. Ouvr- une assemblée, un bal, la danse,
eene vergadering, een bal, den dans openen. Ouvrun emprunt, eene leerring openen. Ouvr- un cours lié, e, adj., z. v. a. OVALIFOLIE.
Ovation, f. [Ant. rom ] Kleine triumph of
d'allemand, d'éloquence, één' cursus (lessenreeks
of leergang) in liet duitsch, in de welsprekendheid zegevierende intogt m., waarbij de ovérende of
openen. Ouvr- une école, eene school openen, be- zegepralende veldheer niet op een' wagen, maar te
ginnen school te houden. z. ook BOUTIQUE. Ouvr- paard of te voet zijnen intogt in Rome hield, en
la chasse, de jagt openen, open stellen, den tijd in plaats van eenen os een' schaap [ovis] offerde,
der jagtvrijheid bepalen. Ouvr- un avis, een ge- ovatie f.
Ove, m. [Arch.] Ei n., aan de ionische zuilen,
voelen, eene meening uitbrengen, het eerst voordragen. Ouvr- la dispute, den woordenstrijd openen, eivormig sieraad n., vervat in eenen dop, welke
aanvangen. Ouvr- le jeu, het spel beginnen. — naar dien der kastanje gelijkt, e c h. í n u s m. (ook
[Com.] Ouvr- on compte avec qn., eene rekening quart de rond geheeten). — Ove fleuronné, ornmet iemand openen. Ouvr- un credit a qn., iemand bladerd of ombloeind ei. — [Orf.] Eivormig sieeen krediet openen. -- OUVRIR, v. n. Openen, raad n. — Ové, e, adj. Eivormig: Coquille ovée,
open doen, enz.; open gaan, geopend worden, open eivormige schelp f. Feuilles ovées, langronde blagemaakt worden. Qui est-la? Ouvrez! Je n'ouvre deren n. pl.
Ovelle, f. [H. n. ] , z. v. a. ABLE.
pas, wie is daar ? doe open! ik doe niet open. La
Ovéolithe, m. [MIinér.] Eijersteen m., ver
Chasse ouv eira le 15 septembre, de jagt zal den
eivormige schelp f., o v e o Ii t h m.
-stend
15en september open gaan. Les marclands n'ouvrent
Ovibos, m. (pr. —boce) [H. n.j Bisam -os m.,
pas les jours de fete, de kooplieden openen (hunne
winkels) op feestdagen niet. Cette porte n'ouvre in Zuid - Amerika (boeuf-muse of musqué). —
jamais, die deur wordt nooit geopend. — Uitc;ang Ovicule, m. [Anat.] Klein ei, eitje n. (vgl. OvE).
hebben, den toegang openen, uitzien. Cette porte — Oviducte, m. [ Anat.] Eijerkanaal n. (der vo
— Ovifère, adj. [H. n. j Ejeren bevat--geln).
ouvre sur la rue, die deur komt op de straat uit.
La maison ouvre sur deux rues, het huis heeft tend, eierdragend. — Oviforme, adj Eigervorop twee straten uitgang. La fenétre ouvre sur la mig. — Substance ov-, eiw-itachtife zelfstandig rivière, het venster ziet op de rivier uit, geeft heid f. --- Ovigère, adj. [Bot.] Eivormige vruchhet uitzigt op de rivier. — s'ouvRIR, V. pr. Zich ten dragend.
Ovile, adj. [H. n.] Het schaap betreffend. —
openen, open gaan, zich ontsluiten; geopend worden. L'armée s'ouvrit un passage, liet leger opende Ovilé, e, adj. [Méd.]: Déjections ov- es, schapenzich eerren doortogt. La porte s'ouvre, de deur keutelvormige uitwerpselen n. pl.
Ovin, m. [Mar.] Boeireep t. — [Econ. rur.]
gaat open. Cette bofte ne vent pas s'ouvr-, deze
doos wil niet open gaan. Les tombeaux s'ouvrirent, Schapentrog m. — Oviné, e, adj. [H. n.] Van
de graven openden zich. La eerre s'ouvrit pour 't schapenras: Bêtes ov-es, Race ov-e, dieren n. pl.
l'engloutir, de aarde opende zich, om hem te ver -van 't schapenras.
Ovipare, adj. [H. n.] Eijerleggend, zich door
Les fleurs s'ouvrent, de bloemen openen-slinde.
zich. — S'ouvr- a qn., zich aan iemand openbaren, eijeren voortplantend. — OVIPARES, m. pl. Eijerzijn hart, zijne plannen, zijne geheimen voor iemand leggende dieren in. pl., o v i p a r e n in. pl.: Les
open leggen. I1 ne s'en est jamais ouvert à moi, ov-s et les vivipares, de eijerleggende en de levend hij heeft zich nooit. daarover b ij mij uitgelaten. Je barende dieren. — Oviparisine, m. of Ovipan1'en ouvrirai à nous, ik zal u min gevoelen daar- rite, f. [Didact.] Staat of toestand m. der eijerover zeggen. — Mon coeur s'ouvre a l'espérance, leggende dieren, o vip a r í s m u s n. — Ovistne,
à la joie, mijn hart opent, ontsluit zich voor die Oviste, in., z. v. a. OVARISME, OVARISTE. -hoop. — Le vaisseau s'ouvrit, het schip sloeg aan Ovivore, adj. [H. n.] Eijeretend. --- Als subst. f.
stukken. — S'ouvr- un chemin au tróne, of (poet.) Eijervreter m., eene amerikaansche adder.
Ovoidal, e, Ovoïde, adj. [Bot.] Eivormig.
S'ouvr- le tróne, zich eenen weg tot den troon
openen, banen. — Beginnen, geopend worden: La — OVOtDE, m. [H. n.] Stekelbuik m., eivormige
scene s'ouvre par un monologue, het tooneel wordt visch der Indische zee. — OVOIDES, m. pl. Eivorgeopend met eene alleenspraak. Le bal s'ouvre par mi g e schelpdieren n. pl.
Ovoir, m. [Tech.] Beiteltje n. voor ovale verune polka, het bal begint (vangt aan) met eene
heven figuren op metaal.
polka.
Ovologie, f. 1 Didact.] Eijerenleer, verhandeOuvroir, m. Werkplaats f., werkvertrek n.
(voor ambachtslieden). — Le maitre est à l'ouvr-, ling f. over de eijeren.
Ovovivipare, adj. [H. n.]: Animaux ov-s,
de meester is in de werkplaats. -- L'ouvr- dun couvent de religieuses, de werkplaats, werkzaal f. in of als subst. OVOVIVIPARES, m. pl. Dieren, die uit
een nonnenklooster.
eijeren levend geboren worden, d. i. waarvan de
Ovaire, m. [H. n.] Eijerstok m., orgaan bij eijeren in 't moederlijf uitkomen, o v o v í v ip ade eijerliggende dieren, waarin het ei zich ontwi.k- r e n m. pl.
Ovule, m. [Bot.] Eitje in het vruchtbeginsel,
kelt, ovarium n. — Les deux ov-s de la femme,
de eijerstokken der vrouw, in welke de Graafsche eer 't bevrucht is. — OVULE, f. [H. n.] E ij erslak f.
blaasjes of de organen, waarin zich het ei vormt, der Middellandsche zee. — Ovulé, e, adj. Eenigaanwezig zijn, o v á ri a n. pl. — [Bot ] Vruchtbe- zins eivormig. — Ovulifornne, adj. Naar een
ginsel ii., benedenst deel van de stampertjes, dat eitje gelijkend. — Ovulite, f. [Minér.] Versteende
de eitjes en later, bij verkregen ripheid, de zaden ejerslak f., ov u l i e t m.
Oxacide, m. [Chim.] Zuurstof-zuur n., binair
bevat. — Ook als adj. [Miser.] Pierre ov-, z. v. a.
OOLITHE en OURSIN fossile.
of tweeledig zuur, welks zuurmakend beginsel de
Ovalaire, adj. [Anat.] Eirond, ovaal. Trou zuurstof is. — Oxalate, m. Zuringzuur zout n.
ov- of ovale, ovale opening f., heupbeengat n. — Ox- de potasse, de cbaux, zuringzure potasch f.,
Ovale, adj. Eirond, langwerpig rond, lang rond, kalk m. Bi -ox- de potasse, zuringzout n.. dubbel
0 t; aal: Table ov-, langwerpig ronde tafel f. Fi- zuringzure potasch f., o x a 1 i u m n. -- Oxali.

OXALIDEES

--

de, f., Oxalis, m. [Bot.] Zuring, zuringklaver,
zurkel. Oxalis f. (oseille). — Oxalidées, f. pl.
Zuringplanlen, zuringsoorten f. pl. — Oxaligne,
adj. [Chim.]: Acide ox-, Zurinrizuur. — Oxazotate, Oxazoteux, Oxazotique, Oxa.
zotite (door Guibourt voorgeslar:en namen), z. V. a.
NITRATE. NITREUX, NITBIQIJE, iITRITE.

Oxéol, in. [Pharm.] ilzijn m. (vinaigre). -Oxéolat, m. Overgehaalde azijn. — Oxéole, ni.
Méd zsche of apothekers• azyn in.
Oxhydrocarbonazoté, e, adj. [Chico.]

Zuur-, water-, kool- en stikstof bevallend. -Oxhydrocarbone, e, adj. Zuur-, water- en

koolslo/ bevattend.

Oxine, nl. [Pharm.] Zure, maar nog niet tot

volkomen azijn overoegane wijn m.
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- Oxygénable, a€lj., z. v. a . OXYDABLE . —
Oxygénaut, e, adj. [Chim.] Verzurend, ver
verbrandend: Principe ox- verzurend be--kalend,
ginsel n., zuurstof f. — Oxyaénation, f., z. v. a.
OXYDATION . — Oxygène , m. [Chim j Zicur-

stof f., zuursto/'gas n., eerie der bestendige gassoorten, waarvan de dampkringslucht in volumen ruin
1 /5, in ,gewiqt ruim 3 /áo bevat en die voor de adem
dieren, voor 't leven der-hali.nvmesc
planten., voor de onderhouding van 't vuur, enz.
onontbeerlijk is, ---- weleer ook levenslucht, zuivere
Inc/it. vuurlucht genoemd, de grondstof bij uitneinendheid, o x y g é n i u m n. — Oxygéner, Oxygéniser, Oxygéné, Oxygénisé, z. v. a.
OXYDER, OXYDË .,— Oxygénonietre, in. [Phys.] ,
z. v. a. EUDIO3IETRE . --- Oxygeusie, f. [Méd.]
Ziekelijk verhoogd smaakvermogen n. -- Oxygone, in. [Géoin.] Scherphoekig. Triangle ox-,
of (115 subst. OXYGONE, m. Scherphoekige driehoek m.
— Oxyhaphie, f. [Mid.] Bovenmatige verfijning
van 't gevoel of den tastzin. --- Oxymalva, in
[Bot.] Guinesche zuring f. -- Oxymangana.
te, m. [Chirp.] Overmangaanzuur zout n. -Oxyinanganique, acii. IChim.]: Acide ox-,
overmangaanzuur n. -- Ox inel, m. (Pharm.]
floni-glazyn m., azijnmede f. — Oxyinetre, m.
[Phys., Chim.] Zuurmeter, zuursto/meter, ox ym e t e r m. — Oxyniétrique, adj. Den zuur

Oxnrate, m [Chico.] Oververzuurd piszuur
zout n. — Oxurique, adj.: Acide ox-, oververzuurd piszuur n.
Oxy-, aan 't qrieksch ontleend voorvoegsel, dat
bij botanische territ.en zoo veel als stekelig, scherp,
puntig, bij chemische termen zuur, zuursmakend
aanduidt. — Oxyaeanthe, adj. [Bot.] Veelstekeli.g, veeldoornig , o x y a k á n t h i s c h. -- Als
subst n.: Zuurdoorn m. (berberis).— Oxyadène,
adj. [Bot.] Met spitse of puntige klieren. — Oxyanthe, m. [Bot ] Braziliaansche krapplant f.,
o x y á n t h u s m. — Oxybase, f. [Chico. ] Oxyde n., dat als basis voorkomt. --- Oxybèle, in.
za ii rmetend, o z y in é t r i. s e h. ---metrbli/fnd,
[Anc. mil.] Zeker werptuig n. der byzantjnsche — Oxyiioron, nn. [Rhét.] Een met onbehagemilitie. — [.H. n.] Spitswesp f. — Oxybracté- lijken woordentooi voorgedragen verzoek n.; — ook:
té, e, adj. [Bot.] Met spitse by- of dekbladeren. scherpzinnige onzin ni., spitsvindige gedachte f.,
— Oxycarpe, adj. [Bot.] Met spits toeloopende die eene sehynbare tegenstrtdigheid bevat, 0 yvruchten. — Oxyeèdre, m. [Bot.] Soort van mOron n. — Oxynosèine,Oxynnsie,f.[I1ed.
jeneverboom, ceder jeneverboom (die de holle de Scherpe, heete ziekte f. — Oxyope, m. [H. n.1
cade oplevert). -- Oxychlorate, in. [Chim.] 1l'ol fsspin f. — Oxyopie, .f. [.Vled.^ ScherpzzgOverchloorzuur zout n. -- Oxychioride, m. tigheid; oogziekte, t., waarb^ men b.) zwak lie/it
[Chico.] Verbinding f. van een metaal-oxyde met beter ziet 11(111 bij klaren dag. -- Oxyosphrazuurstof en chloor. — Oxychiorique, adj. sie, f. [Méd.] Te sterk reukvermogen n., te sterke
[Chico.]: Acide ox-. overchloorzuur n. — Oxy- reuk f. (v(!l. I sPURASiE). — Oxyote, adj. M. n.,
chiorure, m. [Chico.] Basische chloorverbinding f. Bot.] filet spitse voren of oortjes. — Oxypétale,
-- Oxyclade, adj. [Bot.] Met spitse takken. -- adj. [Bot.] Met spitse bloembladeren. -- OxypèOxycoïe, t. (Méd j Overmatige gevoelir:heid van tie. m. [Binér.] Zuurst en m., zuuraarde f. --'t gehoor, pijnlijke gewaarwording f. bij elk geluid. Oxyphlegma.sie, f. [íMéd.1 Hevige, -snelle ont-- Oxycogiae, in. [Bot.] , z. v. a. CANNEBERGE. steking f. — Oxyphonie, f. [Méd.] Schelle stem f.,
-- Oxycrat, m. [Pharm.] -,4zi)nwater, mengsel inz. als verschijnsel in sommige ziekten. -- Oxyvan azijn en water, o x y k r a a t n. — Oxyera- phrésie, f., z. v. a. OXYOSPHRASIE. --- Oxyter, V. a. [Pharm.] In azijn oplossen; niet azin- phylle, adj. [Bot.] Spitsbladerig, met puntig uit
water wasschen, o x y k r a t é r e n. --- Oxyerobladeren. — Oxyptère, m. [H. n.] .Fen-lopend
ce, m. [Méd.] Sajfraanpleister f. — Oxycy- aan den dol f jn verwant zeedier met twee rugv inant^re, m. [Chinn.) Verbindincq f. van blaauw- nen. — Oxygzue, m. (term van (uicourt) [Chico.]
stof met een naetaaloxyde. -- Oxydabilité, f. Tweeledige verbinding f., waarbij de zuurstof als
[Claim.] Vermogen n. of vatbaarheid f. tot verbin- negatief element optreedt. — Oxyre ginie, f.
ding met de zuurstof, verzuurbaarheid. verkalk
[Méd.] Zure oprisping f. van de maag, maagf. --- Oxydable, adj.-barheid,oxy lt zuur n. — Oxyrhodin, m. [Pharm.] Rozen[Chim. J Verzuurbaar, met zuurstof te verbinden, azijn m. -- Oxyrhvnque, adj. [f1. n ] Met
verkalkbaar, oxydábel, oxydeerbaar. -- spitsen snavel, spztssnaveli(J. --- )X ' RHYNQUE , M.
Oxydant, e, (.rij. Verzurend, oxydérend. — Spil.ssnuit, spitsneus m. (hautin, al(ne).— SpilssnaOxydation, f. [Chim.] Verzuring, verkalking f., vel, kegelvormige, langwerpig spitse belemniet m. (vgl.
het verbinden met de zuurstof, verbranding, oxy- BELE;IINITE) . -- Oxysaecharnm, in. [Pim rin. I
daiie, oxygenátie, oxydéring, oxyge- Jzijnsuiker f., een mengsel van suiker en azfjn. -néring f. — Oxyde, m. [Chim.] Zuurstofver- Oxysel, m. [Chico.] .vaam, dien Berzelius juf
binding f., metaalkalk m., verbinding van een lig aan de zouten, welker basis en zuur zuurstof bezuurstof in bepaalde verhouding,-chametd vat. — Oxys p erine, adj. [Bot.] Met spitse
inz. de met zuren zoutvormende verbinding f. van vruchten of zaden. -- Oxystome, adj. [H. n.]
een (zoogenaamd) zwaar metaal met de zuurstof; Scherpmondig, spitsmuilig; met scherpe, sn jjdende
in enger' zin: de voor zoutvorming vatbare metaal- opening. -- Als subst. m. Korenwormkever m. -kalk, welke de grootste hoeveelheid zuur bevat, Oxystyle, adj. [II. n.] Spitszuiliq (van schaal
z. V. a. peroxyde, in tegenstelling met oxydule,
— Oxytartre, nl. [Chim.] Bladeriri-diern).
protoxyde. — Oxyder, v. a. Verzuren. met wijnsteenzout n. — Oxytèle, nl. [H. n.] Ren
zuurstof verbinden, o x y d é r e n. o x y .q e n é r e n:
— Oxythyunie, f. [Méd.) Opvliegend -kevrm.
L'air oxyde le ter, de lucht verzuurt, verkalkt
driftig gestel n. — Oxyure, adj. Met-heidf.,
het fjzer, doet het roesten. — S'OYYDER, V. a. Ver- spitsen staart, spitsstaartig. -- Als subst. m. Spitszuurd worden. -- Het part. passé is ook adj.: staart m., een ingewandsworm.
Métal oxydé, verzuurd, verkalkt, g e o x y d e e r d,
Oyant, e, adj. [Prat.] Aanhoorend. --- OYANT, m.
g e o x y ,g e n e e r d metaal n. — Oxydereique, [Prat.]: Un uyant-compte, een aanhoorder van
adj. [Méd.]: Médicaments ox-s. oogsterkende mid- rekening, hg, voor ween men in regten rekening
delen, oxydércea of oxydórcea n. pl. -- aflegt. L'oyant fournit des débats contre le compte,
Oxydoide, adj. [Chim.] Wat noch een zuur de aanhoorder van rekening kan tegenwerpingen
noch eene zoutvatbare basis is, o x y d o ï d e. -- tegen die rekening maken.
,41s subst. m. 5 L'ox-, het water. — Oxydnle, m.
t Oye, f., z. v. a. OtTiE.
[Chim.] Voor zoutvorming geschikte metaalkalk in
fi Oyer, m. Ganzenbrader; ganzenkoopman rij.
met geringer hoeveelheid zuurstof dan in 't oxyde, -- j- OYER, V. a., z. V. a. OUïR, SCOUTER.
oxydule, protoxyde n. —Oxydulé, e,ad'.
Oysanite, f. [Minér .1, z. v. a. ANATASE.
[Churn.] Half verzuurd, half verkalkt, met de
Ozanique, adj. [Pharm.] ddemzuiverend,
mindere hoeveelheid zuurstof verbonden, tot oxy- mondreinigend: Médicament oz-, mondzuiverend
dule overgegaan, g e o x y d u l e e r d. — t Oxy- middel n.
gal, m. [Pharm.] Verzuurde melk, o x y'g a l a n.
Ozéne , f. [Méd.] Stinkend neusgezwel n.,
..

-
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kwaadaardige, slechtriekende neuszweer f. — [H. n.]
Soort van stinkkever m.
Ozophylle, adj. [Bot.] Met stinkende bladeren. — Als subst. m. Reukblad, stinkblad n., een
struikgewas in Guinea.

vigen, dikhuidige dieren met meer dan twee hoeven
of teenen aan eiken voet (zoo als de olifant, neushoren, het rivierpaard, maskuszwijn, tapi7zwijn,
zwijnhert), pachydérmen m. pl. — Pachy-

P.

leden (van inse ( aten). — Paehhynème, wij. [Bot.J
Met zeer dik hout. — Pai hyntique, adj.
[Pharm.] Verdikkend: Médicanients p-s. of als

P. m. Zestiende letter van 't alphabet en twaalfde
der medeklinkers, de P f.: Un grand P, eene
groote P. — [Op 't einde van een woord wordt de
p doorgaans niet gehoord: (camp, champ, coup,
loup, drap, sirop, beaucoup, trap, etc.); daarentecien wordt zij uitgesproken in cap, jalap, hanap,
Gap, julep, salep, sep, cep (niet in cep de vigne,
cep tortu, etc.) Alep, ook in laps, relaps, ceps,
rapt, concept. Zij is almede stom in tbaptème,
baptise, baptistaire, baptismal, exempt, exempter (niet in exemption), compte, dompter, escompte, prompt, promptitude (niet in promptuaire), sculpture, sculpteur, sculpter, sept, ,septième (niet in septante, septembre, septuagenaire, septuple, septentrion, etc.), Baptiste, St-JeanBaptiste, etc. — Hoewel de p in coup, beaucoup,
trop stom is, verbindt zij zich in de uitspraak, althans in ale deftige rede, met het onmiddellijk vol
woord, indien dat met een' klinker begint:-gend
coup inattendu, beaucoup étudié, trop entêté;
doch deze verbinding heeft geen plaats bij camp,
champ, drap, loup e. a. — Ph wordt uitgesproken als f.: philosophe, phthisie, Joseph, Jephté,
té.]
pron. fi-lo-zofe, 111-zie, Jo-zèf, JèfPabotiche, f. , liever BABOUCHE .
Pabous, ni. Voetkus m. bij de Perzen.
Pabeilaire, m . [Mw. mil.] , z. v. a. FOURRAGEUR.
Paca, m. of Lievre agssatiqne, f. [H. n.]

Ge vlekt zeevarkentje of varkenkonijntje n. (cobaye)
in Zuid-Amerika, p a k a, pay m. [mus pica].
Pacage, m. Weide, vetweide f. Pays de p-s,
weiland n. P-s d'un village, gemeene dorpsweide.
Droit de p-, weideregt. — Dikwijls z. V. a. PhTURE.
-- Pacager, V. a. Weiden, laten grazen: Il est
permis de p- en terre vaine et vague, men mag
op ledigliggend, onbebouwd land laten grazen.

Pacal, m. [Bot.] Groote peruaansche boom,
pakal m.
Pacane, f. [Bot.] Zwarte walnoot f., eivormige vrucht van den Paranier, m., den zwarten
walnotenboom in. van Louisiana.
t Pacant, m. Grazend dier n. — (fig. et pop.)
Lummel, boerenkinkel, vlegel m.
Parapar, m. [H. n.] Blaauwe kotinga f.,
Z. CORDON BLEU.

Pacaschas, m. (pr. pa-kace-kace) [Chim.]
Palmsapsuiker f. van de Phiiippjnen, p a c a s c as
of pacaschas m.

Pace (in-), z. IN-PACE. (Plur. Des in - pace.)
P acii, Pali, m. [ Anc. mar.] Onderzeil, p a f i n.
Grand p-, grootzeil n. Petit p-, fok f.
Pasha, m. Turksch stadhouder, staatsraad m.;

voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder, pasja,

p a c k a, bass o m. P- à deux, trois queues,

pasja van twee, drie paardestaarten. — [H. n.],
z. BACHA . — Paehalik, m. Gebied, gouvernement van een' pasja, pásjalik, pachalik n.

r Pache, in., nu PACTE.
Pachéablépharose, I. [Méd.] Ooglidverdikking, eeltachtige vergroeijing of ontaarding f.
der o{'glidranden, p a c h y bid p h a r on n. , p achybleph.arósis f.
Paehée, f. [Minér.] Oostersche smaragd m.
Pachentique, adj., z. PACHYNTIQUE.
-

Pachirier, m. [Bot.] Wilde cacao-boom m.
Pacho.uètre, m. [Tech.] Diktemeter m.,
werktuig om de dikte van belegd spiegelglas te
meten, pachométer m.
Paehyearpe, adj. [Bot.] Met dikke vruchten.
-- Pachycéphale, adj. [H. n.] Dikhoofdig
(van vogels). -- Pachycholie, f. (pr. pa-ehyko-lie) [Méd.] Galverdikking f. — Pachychyniie, f. [Méd.] Vochten- of lappenverdikking f. —
Paehyderine, adj. [H. n., Bot.] Dikhuidi g . —
PACHYDERMES, m. pl. [H. n .] Dikhuiden,

veelhoe-

gastre, adj. [H. n.] Dikbuikig. — Als sub.t. in.
Di, buik m., metaalvlieg f., soort van kalander. —
Pachyglosse, wij. [R. n.] Diktongig (van vogel.․ ). — Pachhynière, adj. Diklédig, met dikke

subst. PACHYNTIQUES, M. »l. Ver dikkende rnrddelen, p a e i, y'n t i k a n. p1. — Pachyodonte,
adj. [t{. n.] Met dikke tanden. — Paenyote,
adj. [H. n.] Dikoorig (van vledermuizen). -- Pachyphylle, adj. [Bot.] Dikbladerig. -- .els subst.
m.: Soort van peruaansch. standelkruid n.; ook:
eene tabakssoort. — Pae hypode, adj. [ H. n.,
But.] Dikvoetig. -- Paclhyptile, a(Ij. [H. n.]
Met dikke véderen. -- tells sabxl. m. Soort van
stormvogel m. (pétrel). — Pa,chyrhyze, adj.
(Bot.) Met dikke wortels. - Pachyrtiynehide, wij. [H. n.] Met dikken bek (van insecten). —
Pachysandre, f. [Bot. Noordu'merikaansche
wolfsmelkplant 1. — Pachystoine, adj. [11. n.]
Met zeer grooten bek (van insecten). — Als subst.
m. Langpoot m., een tweevleu-gelig insect. — Pachytrique, adj. Dikharig (van insecten).
P .eifère , adj. Vrederrmakend , vredelievend:
Minerve p-, de vredestichtende Minerva. — Pacificateur, m., -trice, f. Vredestichter, vrede
bemiddelaar , verzoener m.,-maker,bvdig
vredestichtster, vredernaakster, bevredigster, bemiddelaarster o/ bemiddelares, verzoen.cter f. — Ook
als adj.: Puissance pacificatrice , bemiddelende,
vredestichtende mogendheid f. Pacification, f.
Vredestichting, herstelling des vredes, bevr•Naa-i,ging,
bijlegging, verzoening, bemiddeling f.; verdrag n.,
vredesonderhandeling, p a c i f i c á t i e I. — [ Hist.]
La p- de Gand, de pacificatie of bevrediging van
Gent (in 1576). — Pacifier, v. a. Bevredigen, den
vrede herstellen, oneenigheden of twisten bijleggen,
stillen, verzoenen, tot vergelijk brengen: P- an Etat,
les dittérends, een' Slaat tot rust, tot vrede brengen. (le geschillen vere/fenen of bijleggen. — SE
PACIFIER , v. pr. Zich zelven tot bedaren brengen,
bedaard of kalm worden : Laissez -les faire, ils
finiront par se p-, laat hen begaan, z ij zullen wel
van zelf bedaren. La mer se pacific, de zee werd
stil, kalm, bedaard. — Het part passé is ook adj.:
État pacifé, tot rust gebragte Staat in. — Pacifique, adj. Vredelievend, vreedzaam. Avuir une
humeur p-, eene vreedzame inborst hebben. Prince
p-, vredelievend vorst. — (vn zaken): Stil, gerust,
kalm, bedaard, vreedzaam: Mener une vie p-, een
stil, gerust leven leiden. — [Géogr. i La ener P-,
de Stille zee, Groote Stille zee f., Stille oceaan m.,
Zuidzee f. — [H. ecci.] Lettres p's, aanbevelingsbrieven (welke de bisschoppen eertijds aan de priesters gaven, die verpligt waren reizen te doen). —
[Jur.] Possesseur p-, gerust, onbetwist, onbestreden bezitter van iets. — Ook als subst.: [Ecrit.]
Bienheureux les p-s, zalig zijn de vreedzamen.
— Pacifiyuetnent, adv. Op vreedzame, vrede
stille, rustige wijze: Vivre p-, vree rizaam,-lievnd,
in rust en vrede leven.
Paekfong of Packfon, m., z . ARGENTAN .

Paco, in. [ Minér.] Geelroode zilverhoudende
erts m. uit de mijnen van Chili, pak o n. —

[H. n.) , z. v. a. ALPACA.
Pacolet, m. [Peche, Mar.] Pin f. ter vastzelting van touwen. — Paeolet, (eigennaam uit
de oude toovergeschiedenissen, nog voorkomend in):
(Loc. prov.) Cest Ie cheval de P-, hij laat geen
gras onder zijne voeten groeijen: hij loopt stevig"
door. Il faudrait avoir Ie cheval de P- pour aller
si vite en ce lieu-là, om daar zoo !oaaaw te komen,
zou enen de laarzen van Klein- Duimpje moeten
hebben.

Pacotille, f. Reisgoed, pakje n.. pakkaadje,
pakkagie t., inz. vrijgoed, vrjpakkagie, de weinige
eigen goederen en waren, die de op schepen aangeste ld e personen mogen medevoeren. P- de linge, de
hardes, pak n. of bundel m. linnengoed, kleederen.
Faire sa p-, zijn pakje, reispakje, reisbagaadje
klaarmaken, zijn boëltie pakken. -- [Corn.] Marchandises de p-, wrakgoed n., beschadigde of geringe waar f. (vaak voor de koloniën bestemd). —

--

PACOTILLER

(dénigr.) Ce nest que de la p-, dat is voddegoed.
— (fig. et fam ) Vous avez Ia tine belle p-, de
livres, de meubles, (jij hebt daar een mooi part ij tje
boeken, meubelen. — Pacotiller, P. n. Part tjes war n, wrakgoed aan boord nemen; vrjpakkapie meënemen. — Handel in wrakgoed drijven. —
Pacotilleurr, m. Handelaar in, verzender van
wrakgoed naar de koloniën. -- Iemand, die niet
eigen waren reist om ze in overzeesclie landen te
verkoopen. (plant f.
Paconrine, I. [Bot.] Amerikaansche cichorei Pac•quer, V. a., z. PAQUER.

Pacq^oet, m. [Mcetall. j Mengsel n. van roet,
meel en pis, oen het ijzer en staal te harden, cement- compositie f.
Pacquire, m. [H. n.], z. v. a. PECARI.
Pacta conveuta, m. (latin) [Hist.] Punten n. pl. van verdrag of overeenkomst, kiesverdrag n , dat de verkoren koning van Polen en de
ari.^tokratie des lands wederzijdsc maakten en teekenden. Signer les pacta conventa.

Pacte, m. Verdrag, vergelijk n., overeenkomst,
afspraak; verbindtenis f., verbond n. Il y a p-

entre eux, er bestaat eene overeenkomst tusschen

hen. P- tacite, illicite, légitime, stilzwijgend, onwettig. wettig r f in repten geldend verdrag n. Le psocial,'t maatschappelijk verdrag. P- de famille, hu2sel#kof familie-verdrag. -- (poét.) Le p- conjugal,
het huwelijk. — (pop.) I1 a fait un p- avee le diable,
hij heeft zich aan den duivel verkocht. — [Ecrit.]
Sara vous enfantera un fils, et je feral an p- aver
lui, Sara zal u eenen zoon baren en ik zal min
verbond met hem oprigten. -- [1-list.] P- fédéral,
bondsverdrag n., bonds-acte of f ederotie f. der
Zwitsers. — P- de famille, familie-verdrag n., in
1761 tusschen Frankrijk en Spanje gesloten. —
% Pasteur, ni. (woord door Boiste opgegeven)

Verdralrrraaker. — -j- Paetion, f. [Anc. jur.],
nu PACTE. — Pactiser, v. a. Een ver( raq of

overeenkomst aangaan of sluiten, bij overeenkomst

bepalen, p a c t é r e n. -- (fig. et fain.) I1 ne faut
jamais p- aver sa conscience, avec ses devoirs,

men moet nooit niet zijn geweten, met z jne plitten
in schikking treden, t r a n si u é r e n.
Pactole, m. (rivier van Lydië, nu Bagoelet
of Sart geheeten, reeds in de oudheid vermaard om
haar goudzand) (Loc. fig.) Posséder le P-, tout
1'or du P-, schatrijk zijn. Le P- court, route pour
vous, de Paklolus vloeit voor u: gij zijt rijk. Cet
eniploi est pour lui le P-, dat ambt is hem de Pak-

lotus, de bron van groote voordeelen, van rijkdom.
Padda, m. [H. n.) Rijstvogeltje n. op Java,
in China (zoo geheeten naar de paddi of rijst).
Padelin, m. [Tech.] Smeltkroes m. des glasovens. (Oost-IndiP.
Padère, m. [H. n. j Gevlekte adderxiang f. in

Padiehah, m. Titel des sultans van Turkije,
door de Porte sinds lang ook aan den koning van
Frankrijk en tegenwoordig ook aan de keizers van
Rusland en Oostenrijk gegeven, p a d i vi a h m.
Padou, m. [Com.] Floretband n (naar Padua
benoemd) .

1- Padonian, t Padouantage, Padoiiir,

z. V. a. PACAGE, droit de PACAGE, PACAGER.
Paan, nl. [Ant.] Loflied n. op .Rollo; later
ook op andere goden, op groote mannen; in 't al,gemeen: statig, veelstemmig gezang, loflied, juhellied n., p ce a n m. (van paian, paioon, hijnaam
van Apollo als god der geneeskunst. Paadie gogue, etc., z. PÉDAG - . -- Pa►danchène, C. [Méd.]

Kwaadaardige keelontstekina van kinderen, p 03d á n c h on e f. — P*danthroeace, in. [Med.]
Ontsteking en opvolgende verzwering f. der beenderen omtrent de gewrichten, bee ieler, wind d oor n m.
-

— Paedérastie, etc., z. PÉDER -. — Pvedérie, f., z. v. a. DANAIDE. - Pa déros , M.
[Minér.j Soort van witten opaal m. — Ptedérote, f. (Bot ] Soort van speerkruid n.
Paetlonoene, m. [Ant.] Knapenopzieter, kinderleermeester, n a' d o n o o ni m. - Paedophile,
adj. [Didact ] Kinderlievend. - Paedotizysie,.
[Ant.] Opoffering f. van kinderen.
Padotrophie, f. Klein-kinderverpleqing f., het gruotbren
gen der kinderen. P*dotrophique, adj. Die

verpleging betre/)`end, p ce d o t ré p h i s c h.
Peon, m. ( Litt. anc. Versvoet of liever oratorische voet van 3 korte le
ttergrepen en eene lange,
danser, p te o n m.

PAGNE .
Paeone, f.
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[Bot.], z. PIVOINE. -- Peonia-

eéeb, f. pl. Peonie-planten, soorten van pinkster-

o f koningsrozen f. pl.

Pafi, m., z. PACFI.

Pagaie, Pagalle, f., ook Pagai, m. [Mar.]

Schep- (tj roeit icin m. der Indianen, p a g a a -i t.
— [Bot.j Pagaafjenboom m., in Guiana. — [Suer.]

Groote houten spadel, roerspadel m.

Pagale, f. [Mar.] (alleen gebruikt in): EN
PAGALE, loc. adv. Overhaast, met overhaasting, in
aller ijl: Arnener u ne oile en p-, een zeil overhaast, in eens strijken, schieljk bergen. Mouiller
en p-, onder zeil ten anker komen.
-j- Pagaenente, m. [Minér.] Mengmetaal, p agantént n.

Pagannier, m. [Bot.] Krapplant f. van Cayenne.
Paganale5, Paganalies, f. pl. [Ant. rain.]

Lande ijke presten, dorps/eesten n. pl. , ter eere
van de veldgr;den in Januarj gevierd, p a g a n a1 i ë n f. pl.
Paganelle, I. [H. n.] Soort van zeegrondel m.
t Paganie, f., z. v. a. PAGAMSME. -- Paganique, adj. [Ant. rom.] Landelijk, dorpsch,

boersch. Fetes p-s, land-, dorpsfeesten n. pl. —
Paganisnse, m. Heidendom n. Dieu du p-, hei
ballen m. pl. of godheden f. pl. — Pagar--dfnsche
gsie, Pagayarque, adj. J Ant.] Dorpsregent m.
Pagayer, v. n. et n.: [Mar.; Pagaaien, met
de pab ai roejen (Vt1 . PAGAIE) . — Pagayear, in.

Pa!,00yer ni.
Page, f. Bladzijde, p a g i n a f. (van een boek
of schi i[t); — schrift f. of druk in. eener bladzijde;
inhoud m. eener bladzijde. Les deux p-s dun euillet, de beide zijden van een blad. — P. a deus colonnes, in twee kolommen bedrukte of beschreven bladzijde f. — I1 y a de belles p-s dans ce livre, er zijn
schoone bladzijden in dit boek. - (fly ) C'est in plus
belle p- de son histoire, dat is het schoonst i edeelte,

deroemrjkste, ee7volstedaad van zijn leven.— (poét.)

Le nom de Dieu est écrit sur toutes les pages de
la nature, Gods naam staat op at de bladzijden
(r ewrocbbten) der natuur geschreven. — [Agric.]

Eerste oog n. of knop m. van den wijngaardrank.

— [Bot.] Elke der zijden van een vlak blad. —
[Impr.j Mettre en p-s , z. METTRE.

Page, in. Edelknaup, ho/jonker, lj fjonker, jong
mensch ter bediening van een' vorstelijk' persoon,
p a g i e in. Gouverneur des p-s, opzie ter der pagies.
'firer de p-, uit den pagie-stand ont laan. Sortir
de p-, den pargie-stand verlaten. Etre hors de p-,
zijn' diensttijd als edelknaap volbra,ctt hebben. —
(fiig. et fam.) 11 est hors de p-, hij staat niet meer
onder de plak,. hij is zijn eigen meester geworden.
Meltre qn. nors cle p-, iemand uit c!e afhankelijkheld, de voogdj.schap, het toeziggt ontslaan. Louis
XI. mit les rots de France hors de p-, Lodewijk
Xl. maakte de fransche koningen tot onbeperkte
vorsten. Un tour de p-, een pa ie-streek, een guitenctreek, cone rguiter-j, snakerij f. — (Loc. prov.),
z. EFFRONTE. 11 n'y en aura que pour les p-s, er
zal te naauwernood geroep zijn (van een' niet te
ruim voorzienen disch of schotel). — [Mar.] Jongen, scheepsjongen, kajuitswachter (mousse). —
[H. n.] P- de la reine, z. v. a. SZAC HAON. —
[Modes] Pagie m., haakje of njpertje n., waar

hoog gehouden.

onderen worden om--medvrouwnkljsa

Pageau, Pagel, r-n. [H. n.] Roode zee- of
goudbrasem m. I sparus erythrinus], aan Frank-

rijks en Nederlands kusten en in de Middellandsche zee (ook f1 agoline, alboro, loevaroe geheeten.
Pagésie, f. [Anc. jur. j Solidiaire cynsplirgtigheid. t.
Pagi, m. [1H!. n.] , z. v. a. PUMA.
Pagiavelle, m. [Corn.] Hoeveelheid der bijeen
verkochte stuk«oederen (in sommige indische plaatse ), vier stuks lijnwaad in Pegu.
Pagination, f. [Typugr., Libr.] Volgorde der
bladzijden; benrímmering, p a g i n é r i n g f. — Paginer, V. a. el n. De bladzijden met volgnommers
teekenen p a fl i n é r e n. — liet part. passé is ook
-

ach.: Livre mal paginé, slecht gepagineerd boek n.

Pagna, ni. (Bot j Groote oostindische boom,
die eene wolsoort oplevert, waarvan men kussens
en matrassen maakt, p a g n a m.
Pagne, m. Stuk stof, dat de naakt gaande volksstammen om 't onderlijf slaan, schaamteschort n.,
paan m.
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Dagnon, m. [Corn.] Fijn zwart laken n. van
Sedan.
Pagnones, f. pl. [Mécan.] Radspillen f pl.
f Pa grote, m. Lafaard, bloodaard ni., vooral
in den oorlog. — Mont p-, veilige plaats; uit welke
men een veldslag o j gevecht kan waarnemen, z. V. a.
Poste des INVULNERABLES. — j Pagnoterie, f.
Lafhartigheid, bloohartigheid; lompheid, dornheid f.
Pagode, f. Afgodstempel m. in Indië en China;
— a fc od m. in zulk een tempel, p a g ó d e m.;
— kleine figuur f., meestal met beweegbaar hoofd f.
— (lam,.) II renvue in tètecomme une p-, hij maakt
malle bewegingen met zijn hoofd. Ce nest qu'une
p-, 't is eene pagode, een jabroèr. -- [Corn.] Handelsnaam van twee schelpsoorten, p a g ó d e f. —
[Modes] Naam eener soort van mouwen aan een
vrouwenhuiskleed. -- [i%iétrol.] Indische goud munt f. van uiteenloopende waarde. -- Pagodine of Pagodite , f. [Minér.] , Speksteen m.
(stéatite).
Pagre, m. [.H. n. j Roodachtige goudbrasem m.
[sparus pagrus] in de Middellandsche zee, bij Venetia cantarella en tabaro geheeten.
1 Pa gue, f., nu PAYEIIENT. (MITE.
Pagere, m. [H. n.], z. v. a. BERNARD-L'HERPaie, Paienieiit, z. PAYE, PAYEMMENT.
Palen, ne, adj. Heidensch, afgoden dienend,
afgodisch: Les prêtres, philosopbes p-s, de heiden
priesters, wijsreeren m. pl. Siècle p-, afgo--sche
dische eeuw f. Tout le pas est p-, het geheele
land is heidensch. -- PAYEN, m., -NE f. Heiden m.,
heidin f.: Les anciens p-s, de oude heidenen. La
conversion des p-s, de bekeering der heidenen. —
( Loc. psrov.) Jurer comme un p-, vloeken als een
ketter, als een ketellapper m.
-t- Paillade, m. [Agrie.] Strorisel n. (LITIERE).
t Paillage, m., z. PAII.LEMENT.
Paillard, e, adj. Geil, ontuchtig, hoerachtig.
-- Als subst. m. en f. Ontuchtige m. en 1., hoereerder m., hoer f. — . Paillardeinent, adv.
Op onluchtige, onbeschaamde wijze. — i Pail.
larder, v. si. Hoertren. — ( fig. et myst.) Vreemde
goden, afgoden aanbidden. — t SE PA1LLARDER,
V. pr. Zijn gemak en pleizier nemen. --- Paillardise, f. Hoererij, ontucht f.
Paillasse, f. Stroozak; bultzak; stroomatrasm.,
stroobed n. Une p- de toile, een linnen stroozak.
— Coucher sur une p-, op een' stroomatras slapen. -- (fig., bas el pop.) Soldatenhoer, allemanshoer f. -- (Loc. prov.) Servileur è la p-! adieu
stroozak ! (ter aanduiding dat men de krijgsdienst
verlaat). -- [Tech.] Haardmuur m. onder keuken
aan destilleerfornuizen). — PAIL--schorten.
LASSE, m. Hansworst, potsenmaker, p a 1 as. p a Ij a s m. — Loc. prov.) C'est un saute p-, 't is een
politieke weérhaan , kwakzalver. — Paillassoli, m. (veekies. van paillasse) Bestikte venstermatras m., om een vertrek tegen zon, geraas, enz.
te beveiligen. — Vloermatje n. vóór den ingang
eener kamer. — Tainmat, dekmat f. — Paille, f.
Stroo n. P- de froment, de seigle, d'orge, tarwe-,
rogge-, gerstestroo: Rotte de p-, bos m. stroo. Un
cent de p-, honderd bos stroo. Coucher sur la p-,
op stroo slapen; (fig.) doodarm zijn. Natte de
p-, strooinat f. Ouvrages de p-, stroowerk n.,
stroovlechtsels n. pl. Les soldats vont a la p-, de
soldaten gaan om stroo uit. -- Menue p-, basten m.
pl. of hulsels n. pi. van 't graan, die er door het
dorschen van afgescheiden worden. P- d'avoine,
haverkaf. — (fig.) Le Seigneur séparera in p- du
bon grain, de Heer zal het kaf (de boozen) van
't goede zaad (de vromen) scheiden. — (Loc. fig. et
pop.) C'est un homme de p-, 't is een onbeduidend,
nietig mensch; 't is een strooman: iemand, die slechts
zijnen naam tot iets leent, zonder werkelijk bij de
zaak betrokken te wezen. Cela lève, enlève, emporte la p-, dat is voortreffelijk in zijne soort,
dat draagt den prijs weg, dat spant de kroon. II
a bien mis de la p- dans ses souliers, hij heeft
zijne schaapjes wel geschoren, zijn voordeel wel in
acht genomen. 11 est dans la p- jusqu'au ventre,
hij leeft (heeft alles) in overvloed, leeft als een
vischje in 't water. its sont lb comme rats en p-,
zij hebben alles naar wensch. Metire qn. à la p-,
iemand ruïnéren. uitkleeden, arm maken. Jeter la
p- au vent, niet weten wat men doen zal, waar
men heen zal. het aan 't lot overlaten, iets op zijne
knoopen aftellen. Rompre la p-, een verdrag, een'
--

(
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koop, de vriendschap breken. Tirer h la courte pof au court fèt.u, z. FETU. Si cela se fait, croíx de
p-, zoo dat gebeurt, zal er wat meer gebeuren.
Faire louter la p- a qn., iemand in een donker hok
sluiten. Tout y va, la p- et le blé, alles wordt er
aan gewaagd, alles wordt op 't spel gezet. Faire
feu de p-, alles doorbrengen, verkwisten. A longue
vole paille pese, de ligtste vracht wordt ten laatste
zwaar. z. ook CHEVAL, FEU, GRAIN, OEIL. — [Bot.]
P- de la Nlecque, geurig baardgras n. — [H. n. j
P- en cut (f P- en queue, Plhaëton, vliegende phaeton, keerkringsvogel m., van de grootte eener duif.
-- Pijlstaart, degenvisch m., een am:erikaansclie
visch. — [Mar.] P- d'arrimage, slaghout, stuw hout, stuwaa jeh.out n. P- de hitte, oetingbout m.
P- en cut, broodwinder m. Bout-dehors de la pen cut, popegaaistok in. Vergue de la p- en cut,
broodwinder-ra f. — [Mil.] A la p! uitgerust!
(bevelwoord tot een bataljon, dat geëxerceerd heeft).
— [Tech.] Schilfer, breuk, slecht gewelde plaats f.
in metalen; gebrekkige plaats in 't metaal, in steen,
in glas. — Vlek, donkere plek f. in een' edelsteen.
-- P- de ter. hamerslag n. — C'ourir à la p-, het
zieden van het zout door eene snelle opstoking ver
— Vin de p-, stroowijn m. (van druiven,-hasten.
die men na den oogst een tijd lang op stroo heeft
laten liggen). — PAILLE, adj. invar. Strookleurig,
stroogeel: Des rubans p-, stroogeel lint n. — Paillé, m. [icon. rur.] Overdekking f., afdak n. van
een strooiipper. — Stalstrooisel n. van één' dag.
— Onverteerde mest m. — PAILLE, E, a'!j. [Bias.]
Veelkleurig, bont (diapré). — [H. n.] Strookleurig
(van schelpen). — [Econ. rur.] Aire trop p-, met
teveel stroo bedekte dorschvloer m. — t Pai llée, f.
[Eeon. rur.] Hoop graan, hoop m. schoven op een'
dorschvloer. — Paillentent, m., z. V. a. PAIL-

LAGE. — Paille-en -tul of en queue, z. onder PAILLE. — Paillebart, in., z. v. a. TORCHIS.
-- Pailléoles, f. pl. [Métall.] Goudloovertjes n.

pl. (in ,'t zand van sommige rivieren). — Pailler,
V. a. [Eton rur.] Met stroo bedekken (een bezaaid
of beplant veld). — PAILLER, m. [Econ. rur.] Mest
boerenwerf. — Stroozolder in.;-hofm.vane
vertrek n.; waar strop om op te slapen is uitge-

spreid. — (Lac. fig.) 1l est sur son p-, C'est un
coq sur son p- (fumier), hij is op zijn eigen erf

(en daardoor sterk of moedig), 't is een haan op
zijn erf. — Pailleret, m. (pop.), z. v. a. BRUANT. — Paillesson, rn. Geringe stroohoed m. -Paillet, adj. (alleen in): Vin p-, bleekent, bleek-•
roode wijn m. — Paillet , In. [Tech.] Klein
stukje ijzer of staal n. tusschen de slotplaat en den
endel, dienende voor eene veêr. — [Agric.] Hoop m.
rop. — [Mar.] Mat f. (in het tuig of op het touw).
P- lardé, gespekte of gespikte mat. -- Pailleté,
e, adj. [Copt.] Met loomrtjes belegd of bezet. —
1 Rot., Miuér.] In den vorm van loovertjes. —
Pailleteur, m. Zoeker, verzamelaar m. van goudloovertjes in 't rivierzand. — Paillette , f.
verklw. van paille) Loovertje van goud, zilver, koper of staal tot belegsel op sto/fen; -- goudloolvertje n. in 't rivierzand; — schilfer f., schilfertje n.
(van mineralen, van planten). — [Cordon.], z. i,. a
AILETTE. — [Orf.] P-s de soudure, kleine, lang werpig vierkante goud- of zilverreepjes tot soldéren, soldeerloovertjes. P-s de ter, z. PAILLE de ter.
— [H. n.] Soort van aardvloo f. — Pailleur, m.,
-euse, f. Strooverkooper in., -verkoopster f.; stroorider, strooleverancier m. — Pallleeix, ease,
adj. .Schilferig f. (van metalen). — Paillier, m.
[Econ. rur.] , z. PAILLER. -- Hoop m. uitgedorscht
stroo. — z. ook PALIER. — Paillis, m., z. v. a.

g

PAILLAGE. — Paillo, rri. [Mar.], z. PAILLOT. —

Paillole, m. [Peche] Fijnmazig vischnet n. —
Paillon, m. Groote looser f. (als sieraad op
borduurwerk, tooneelgewaden enz.). — Veelkleurig zilverplaatje n. — [Hort.] Elk der stukjes
staal. waaruit een horlogie-kf tting is zamen gesteld.
— [Joail.] Foelie f., onderlegsel n. der gezette
steenen. — [Oef.] P- de soudure. z. PAILLETTES
de soudure. --- [Papet.] Stroobedekking f. der kuip.
— [Pot. d'étain] Dun, rond tinblaadje n. ter vertinning van sommige voorwerpen; — het vertinnen.
— (Chico.] Zeer smeltbaar alliëersel van bismuth:
— Paillonuer, V. a. [Tech.] Vertinnen, met
tin soldéren. — Het part. passé is ook adj.: Pièce
mal paillonnée, slecht vertind stuk n. — Paillot, m. [icon. dom.] Matrasje n., kleine stroo-

PAIN

-

PAIRIE.
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zak in. — [Mar.] Klerk, schrijver m. op eene galei. compagnon avec lui, hij leeft niet hein als met zijn'
-- Beschuit- of broodkamer f. — Bordages de p-, gelijke. — Even, door twee zonder overschot deel
buikdenning, cjarniering f. van de broodkamer.
Nombre p-, even getal. n.: Tranches p-es, evene-bar.
Pain, m. Brood n. P- klant, flair, bis, tendre, afsnijdingen der cijfers van een getal. — [Poés.j
rassis, wit, zwart, bruin, versch of nieuwbakken, Pied p-, versvoet m. van een even getal lettergrepen.
oudbakken of belegen brood. P- de fronnent, de sei- — PAIR , ni. Gelijke. wederga: Un genie sans p-,
gle, d'orge, tarwe-, rogqe-, gerstebrood. P- de bou- een genie of vernuft zender wederra, Paris sans
langer, P- de ménage (of de cuisson of bourgeois), p-, het weêrgalooze Parijs. — Vivre avec ses p-s,
bakkersbrood, huisbakken brood, P- pateux, brood, met zijne !lelijken leven of omgaan. Etre jugé par
dat niet doorbakken is. P- mollet b la reine, fijn ses p-s, door zijne gelijken geoordeeld, gevonnesd
wittebrood. P- chaland , z. CHALAND. P- chapelé, worden. — [Com.] Le change est au p-, z.
geraspt brood. P- azyme of sans levain, ongezuurd CHANGE. La rente est an p , de rente staat a l
brood. P- de rive , korst -, blikjes- brood, brood, pari (als tijdens de uitgifte derschuldbrieven). -dat in blikken gebakken is. P- doux leve, niet wel (fig.) Être au p-, geen achterstallig werk hebben,
gerezen brood. — Brood n., voedsel, onderhoud n., alles b ijgewerkt hebben, o p elfen voet met zijn werk
kost in., bestaanmíddel n. Gagner son p-, zijn staan; ook: in een handelshuis tegen kost en inbrood, zijn onderhoud winnen. Avoir son p- as- woning zonder loon werkzaam zijn. Je me suis
suré, een vast bestaan hebben. Etre sans p-, zon
mis au p-, ik heb alles bijgewerkt. --- [Jeu] Jouer
zijn. Demander son-derbofstanmil à p- ou non, even of oneven spelen. -- [H. n.]
p-, bedelen. — z ook AZI ME, BEVIT, BOULANGER Gaaike n., het mannetje of het wfjfje van zekere
(V. a.). CACHETER, CHANTER, COUPER, CITIRE, ÉPICE,
vogels (inz. van duiven en tortels) met betrekking
ENFOURNER, MUNITION, PROPOSITION, QUOTIDIEN.
tot elkander: La tourterelle a perdu son p-, de
-- (Loc. fig., faro et prov.) I1 sait mieux que son tortelduif heeft haar gaaike , haren tortel ver
manger, hi kan nog wat meer of beters dan
(Loc. prov.) I1 entend le p-, hij is in de-loren.—
grood eten: hij heeft wat geleerd. 11 a du p- cult, zaken zeer bedreven, doorkneed, hij is glad. -- DE
h ij kan wel leven. II a mangé de mon p- pendant PAIR, loc. adv. Gelijk, op gelijke wijze, in gelijken
trois ans, hij is drie jaren in mijne dienst geweest. graad of rang: 11 va, marche de p- avec les plus
I1 ne vaut pas le p- qu'il mange, hij is 't brood grands seigneurs, savants, hij wordt met de grootniet waardig, dat hij eet. Vendre sa maison pour ste heeren, geleerden gelijk gesteld, hij kan zich
un morceau de p-, zijn huis half te geef verkoopen. met de grootste heeren, geleerden meten. z. ook
II trempe son p- de larmes, hij eet zijn brood met COMPAGNON. — I1 s'est tiré du p-, 11 est hors du
tranen. I1 mange du p- du rol, hij zit gevangen. p-, hij
^ heeft zich boven zijne Gelijken, boven andeCola est long comme un jour sans p-, dat duurt ren verheven, hij is alle anderen voorbij gestreefd.
al te lang, dat verveelt even lang als een dag, I1 s'est tiré hors du p-, hij heeft zich uit Bene néteop welken men niet le eten heeft. Cost du l- bien lige omstandigheid gered. ---- Etre p- á p-, gelijk
long, op het voordeel, dat dit aanbrengt, moet men zijn, gelijk staan. — PAIR, m. Lid der eerste kamer
lang wachten. On lui a fait passer (perdre) le of pairskamer (chambre des p-s) in Frankrijk,
gout du p-, men heeft hein om het leven qebraqt. pat r; lid van 't hoogerhuis of 't huis der lords
Faire la guerre au p -, zijne hongerige maag stillen (cbambre des lords) in Engeland, p eer ( p r. pier).
met veel brood te eten; hongerig zijn. Emprunter — Weleer in Frankrijk de titel der groote kroon
Un p- sur la fournée, ergens de voorproef van nevervolgens der bezitters van de tot -p a i--vaslen,
men, alvorens men 't bezit (vgl. FOURNEE). II na ni r i ë n verhévene landgoederen, welke als medeleden
p- ni paté, hij heeft noch te bijten noch te breken. van 't parijsche parlement in rang en voorregten
Du p- tuit, Du p- de cult, in voorraad gemaakt g e l ij k waren. p a i r. — [Philol.] Les douze p-s
werk n. om later te dienen Donner à un enfant de France of de Charlemagne, de twaalf paladyns
une fricassee de p- sec, aan een kind niets dan der ridderromans, die tot het gevolg van Karel den
droog brood geven. Il ne faut pas doneer aux Groote behoorden. — P-, P- femelle, vrouw, die
cbiens le p- des enfants, het brood der kinderen een pairschap bezat, die den rang en de voorregten
moet men niet voor de honden werpen; men moet van 't pairschap genoot.
de heilige zaken den ongodsdienstigen niet mede Paire, f. Paar n., mannetje en wijfje van dedeelen. Oter Ie p- de la main de qn., iemand zijn zelfde dierensoort, inz. van vogels: Une p- de pibestaan ontnemen. De tout s'avise à qui p- faut, geons, de tourterelles, een paar duiven, een paar
armoede zoekt list. Ii a mangé de plus dun p-. tortelduiven (doffer en duif). — Une p- de boeufs,
.hij heeft meer dan eene plaats in de wereld gezien. de chevaux, tweespan van ossen, paarden. — (fam.)
I1 est bon comme le p-, hij is een man als een Une p- d'amis, een paar vrienden. --- Paar n.,
kind, de beste man der wereld z. ook BÉNIT, BEUR - twee bijeenbehoorende dingen: P- de bas, de gants.
RE. BLANC, CORNIJ , CROl TE, CULT, ENFOURNER, de souliers, d'éperons, de pistolets, paar kousen,
GAGER, JEONER , _-LANGER , MESSE.
Pain handschoenen, schoenen, sporen, pistolen. -- (fam.)
wordt gezegd van verschillende voorwerpen, die min Une p- d'oreilles, de joues, een paar ooren, wanof meer den vorm van een brood, van een langwerpig gen. (Men zou niet mogen zeggen: Une p- de mains,
blokje hebben: P- de sucre, .suikerbrood n. P- de de bras, de jambes, de pieds, d' yeux ; alleen in
tire, waskoek m., wasschijf f. P- de savon, steen- burl. stijl: Une belle p- de losses) . — Ook gebézigd
zeep f., stukje zeep. P- de plumb, loodblok n., van een enkel voorwerp, dat hoofdzakelijk uit twee
zalm m. P- d'acier, staalklomp m. P- de roses, verbonden stukken bestaat: Une p- de ciseaux, de
rozenkoekje, rozenbroodje n. P- de terre, leem- lunettes, de mouchettes, de pincettes, de tenallklomp m., ongevormde potaarde f. P- de trouille, les, eene schaar, een bril, een snuiter, eene tang,
z. TROUILLE . P- de crate, pijpje krijt P- de noeuds, eene nijptang. Une p- de calecons, de culottes, eene
leiblok n. P-s de creton, kanenkoekjes (tot vogel onderbroek, korte broek. — (fam.) Les deux font
P- de liquation, ertskoek m., die na de-mesting). la p-. die twee zijn elkaar gelijk, hebben dezelfde
uitzijging of ontzilvering van 't koper overblijft, gebreken. -- (Anat.] P- de nerfs of enkel P-, ze
enz. — [Bot.] Arbre à p-, broodboom m. (jaquier).
elke afdeeling van gelij ksoortige zenu--nuwpar.,
P- de Saint-Jean, Sint -Jans- broodboom (caroutiier). wen , die een' gemeenen oorsprong hebben. Les
P- de vache, de loup, de crapaud, naam van pad- douze premières p-s de nerfs, de 12 paar hersendestoelen. P- de pourceau. z . CYCLAMEN . P- de zenuwen (die uit het verlengde merg ontspringen).- coucou, z. COUCOU, ALLFLUAI. P- de singe, apen
[Bot.] Iedere twee tegenoverstaande bijblaadjes van
vrucht van den baobab. P- des angel, z. v. a.-brocl, een zamen^Jesteld blad. — [Phys.] Ieder platenpaar
HOUQUE. P - des Indiens, z. v. a. IGNAIIE. P - blanc, (koper en zink) van de Voltasche kolom. -- (Loc.
sneeuwbal (ook rose de Gueldre, pelote de neige fig.) z MANCHE f.
geheeten). P- doiseau, muurpeper. P- -vin. soort
Pairement, adv. [Arith.] (zelden dan in):
van haver f. — [Minér.j P- fossile of du liable, Nombre p - pair, even getal, welks helft ook een
-

.

.

steenbrood, duivelsbrood n., eene kalkaardige concrétie, die soms honderden ponden weegt. P- of
Miche de quatorze sous, z. RICHE. (bakker m.

Pain-d'epieier, m. Koekebakker, peperkoekPaines, f. pl. ( Tech.] Lappen of snippers m.
pl. laken of wollen stof, waarvan de leërtouwer
zijn' wischlap maakt.
Pair, e, adj. Gelijk, eveneens: I1 est p- et

even getal is. Nombre impairement pair, een ge-

tal, welks helft een oneven getal is.
Pairesse, f. Vrouw van een' pair, p a i ré s f.,
(in Engeland) peeress (pr. pier'es).
Paine, m. [Bias.] Gaffel m., een der eerestukken of zoogenaamde eervolle heraldische wapenstukken, gevormd uit den regter en linker schuinbalk en den paal, elk ter helft van hunne lengte ge-
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nomen en elkander in 't hart des schilds ontmoetenrle. P- alésé, renversé, verkorte, omgekeerde
gaffe!. Posh en p-, gaffelsgewijs geplaatst.
Pairol, m. [Tech.] Groote koperen ketel m.
t Paisibilite, I. Vreedzaamheid, vredelievende geaardheid f. — Paisible, adj. Vreedzaam, stil.
rustig, vredelievend. C'est un homme p- , qui
veut vivre en repos, 't is een vreedzaam man, die
in rust wil leven. Enfant p-, stil, rustig, bedaard
kind n. Ce prince est p- dans ses états, deze vorst
is rustig in zijne staten. — Le mouton est un animal p-, het schaap is een zachtzinnig, stil dier. Un
courage p-, een kalme, bedaarde moed m. — P- pos sesseur dune terre, ongestoord bezitter m. van een
goed. Lieux, Bois, Forèts p-s, stille, rustige plaatsen f. pl., bosschen, wouden n. pl. — d;ouler des jours
p-s, rustige, vreedzame dagen slijten. — Paisiblemeut, adv. Op vreedzame, stille wijze, geruste lijk. U dormait p-, hij sliep gerust. Il v;t p- dans
le sein de sa famille, h ij leeft stil in den schoot
zijner familie.
Paissant, e, adj. Grazend, weidend. — [Bias.]
Brebis p-e, grazend schaap n.
Paisse, F. [H. n.] Vroegere naam voor moineau, musch f. — P- des Bois, 4rdenner vink m.
P- buissonnière of privée, z. v. a. PEGOT. P- de
saule, z. v. a. FRIQITET. — P- solitaire, blaauwe
meert f.

Paisseau, m. [Agric.], z. v. a. SCHALAS. —
[Com.] Soort van sergie f., die in Languedoc werd
gemaakt. Paissela ge, ni., z. v. a. ÉCHALASSAGE. -- Paisseler, V. a., SCHALASSER — tPaisselière, f. Door staken afgesloten plaats f. —
[Cout.] Zwijnenvoedsel n., draf m. -- Paissehire, f. Dunne hennepband m. tot bindstroo der

wanstokken.
Paisson, f. [Agric., Véner.] Al wat het vee en
't jagtwild te grazen of te eten vindt, inz. in de
bosschen; z. v. a. GLANDEE. — [Tech. I Stolts, stompscherpe ijzeren schijf, over welke de zeemtouwer
de huiden heen en weder trekt, om ze lenig te maken en de vouwen weg te werken. — Paissonner', v. a. [Tech.] De huiden sloltsen.
Paissonnier, m., -ière, f. Veehoeder m.,
- hoedster f in de eikelbosschen. 1.
Paitre, V. a. Afgrazen, afweiden; laten grazen of weiden. Les bestiaux qui paissent 1'herbe,
het vee, dat het gras afweidt. — Bij uitbreiding:
Les oies, les canards paissent l'herbe, de ganzen,
eenden vreten 't gras af. Les cochons paissent le
gland, cle varkens zoeken de eikels tot voedsel op.
— Hoeden, laten grazen of weiden: Joseph et ses
frères paissaient les troupeaux, Jozef en zijne
broeders hoedden de kudden. — [ Tech.] P- la
meule, de olijven weder onder den molensteen brengen of schuiven. — PAITRE, v. a. Grazen, weiden:
Le lion et le tigre paissaient avec les agneaux,
de leeuw en de tijger graasden met de lammeren.
Faire p- ses chevaux dans le pré de son voisin.
zijne paarden op de weide van zijn' buurman laten
grazen. — ( fig. et pop.) Envoyer p- qn., iemand
met verachting wegzenden, naar den drommel laten loopgin. — SE PAITRE, V. pr Zich voeden. azen
(van roofvogels). Les corbeaux se paissent de
charogne, de raven voeden zich met, azen op krengen. — ( fig.) Sc p- de chimères (liever repaltre),
zich met hersenschimmen ophouden, vermaken.
Paix,f. Vrede m.; rust, eendragt, eensgezindheid;
kalmte, stilte, zielerust I. P- générale, algemeene
vrede. P- ferme et stable, vaste en duurzame vrede. En temps de p-, in vredestijd. Traite de p-,
vredesverdrag. P- fourrée, plátrée, schijnvrede,
geveinsde vrede. — P- du roi, inwendige vrede,
landsvrede (in Engeland). — Rétablir la p- dans
un Etat, den vrede, de rust in eenen Staat herstellen. D epuis qu'il est entré dans notre famille,
II en a ba fbi la p-, sedert hij in onze familie is
gekomen, heeft hfi den vrede, de rust daaruit gebannen. La p- n'y est plus, er is geene rust, geene
eendragt of eenseezindheid meer. On vit chez lui
dans une grande p-, men leeft bij hem in groote
rust, stilte. — P aroles de p-, woorden van vrede,
van verzoening. — Les arts de la p-, de kunsten
des vredes (voor welker bloei de vrede gunstiq is).
— [Ecrit.] Lange de p-, de engel dec vredes, Jezus
Christus. — C'est on ange de p-, 't is een vredes
iemand, die verzoening, eendragt sticht. —-engl,
(dévot.) Dieu veuille nous donner sa p-, God geve

ons zijnen vrede, zijne gunst, genade. — La p- de
1'áme, de vrede, de stille gerustheid der ziel, de
zielerust f. — Prince de la p-, vredevorst, de Mes sias. Loi de paix, vredewet f., het evangelie. -(fig.) Iis ont fait in p-, lis se sont donné le baiser
de p-_ zij hebben zich weder verzoend. Il a fait sa
p-, hij is weder in gunst. Laisser qn. en p-, iemand
in rust, met vrede laten. Vous êtes ici en p-, gij
zijt hier in rust, ongestoord, onbezorgd. — (pop.)
Dieu lui fasse p-, God late zijne ziel rusten. God
schenke hem de eeuwige rust. — (Loc. prov.) I1
faut laisser les morts en p-, men moet de dooden
laten rusten, van hen geen kwaad spreken I1 ne
me donne ni p- ni trève, hij plaagt mij altijd, hij
laat mij geen oogenblik rust. P- et peu, weinig en
met rust; beter een klein vermogen met rust, dan
overvloed met onrust. z. Ook AISE. — PAIX ! inter j.
Stil! P- là, messieurs! stil daar, heeren! Eh, pdonc ! wees toch stil. — [Liturg.] De patine of 't
kelkschoteltje, dat de priester den geloovigen te kussen aanbiedt; in 't algemeen: ieder gewijd voorwerp:
een bisschopsring , eene reli'juie , een heiligen
dat weleer bij de 'lienst met de woorden-beld,nz.
pax tecu m ! vrede zij met U! te kussen werd gegeven. Donner la p- á baiser, het kalkschoteltje
ten kus aanbieden. — [ Bouch.] Schouderbeen n.
van een schaap of kalf.
Pajotage , m. {Mécan.] Omkeering f. der
schepborden van een' watermolen in 't water.
Pak-long, in., z. ARGENTAN.
Pal, in. (Plur. pais) Toegespitste paal m. —
[Blas.] Paal m. (vroeger staak), twee loodregte
lijnen, die door 't hart van 't schild gaan. P- failli,
retrait , abaissé, afgebroken, geknotte, verlaagde
paal. P-s ilamblants (vroeger Paux flambants),
golvende en van onderen spitse palen. Rangé en p-,
paalcwijze gerangschikt.
Palabre, f. Op de afrikaansche kusten, z. v. a.
AVANIE in Turkije. — -(- P-s, onnutte en lange redenen f. pl.
Palaclhe of Palanche, f. [Any. mil.] IHu-

zarenzwaard m., p a Id c h e f.

Palade, f. [Mar.] Remslag, haal of slag m.

met den roeiriem.

Paladin, in. Ridder , beroemd ridder uit de
middeleeuwsche ridderromans, inz. ridder uit het
gevolg van Karel den Groote, paladijn m. — (lig.)
Dapper en ho elfijk held, dolend ridder, avonturier.
Faire Ie p-, den paladijn spelen, den dapperen en
galanten heer uithangen.
Palaiopètre , m. [Minér ] Soort van digt
veldspaath, rots- of hergkiezel nl.
Palais, m. Paleis n., vorstenwoning f., vorste
huis; —prachtig heerenhuis, hotél n. P- royal,-lijk
apostolique, archiépiscopal, épiscopal, koninklijk,
pauselijk, aartsbisschoppelijk, bisschoppelijk paleis n.
Le p- de 1'empereur, du gouvernement, het paleis
des keizers, het gouvernementshuis of 't paleis der
regérinq. —Le p- Farnèse, Le p- Médicis, het paleis
of hotel (palazzo) Farnese (te Rome), hetpaleis Hédicis (te Florence). — Sa maison est un vrai p-,
zijn huis is een waar paleis, is groot en prachtig.
— [Hist.] P- -Royal, een door Richelieu in 16-29
te Parijs opgerigt gebouw, dat tegenwoordig met
zijne aa n den handel verhuurde galeries, die prachtige winkels, magazijnen, kof jh.uize gis, restauratiën,
bordeelen, enz., ook een' grooten wandeltuin en twee
schouwburgen bevatten, als 't ware eene stad in
eene stad mag geheeten worden. — Maire du p-,
z. MAIRE. — [Jur.] Le p- de justice, het paleis
van justitie, 't geregtshof. Jours du p-, regtda.gen m. pl. Gens de p-, geregtspersonen (regters,
advokaten, procureurs, deurwaarders, enz.) Style
du p-, de p-, Termes de p-, geregtssl jl, geregtelijke stijl m., regtstermen m. pl.. — (fig.) Het beroep van regtsgeleerde: Suivre le p-, zich aan de
balie, aan de regtbank toewijden. Mourir de faam
au p. , als advokaat niets te doen hebben, niets
verdienen. — [Polit.] Révolution de p-, paleis -omwenteling, zamenzwering f. in een vorstelijk paleis door de hovelingen, om den vorst van 't leven
te berooven of te onttroonen. — (poet.) Le p- des
Dieux. des vieux . Les celestes p-. Les p- aériens
of étoilés, het paleis der Goden, der hemelen, de
Olympus. L'humide p- de Neptune, de Thétis, de
zee. Les douze p- of maisons du soleil, de twaalf
teekenen of sterrebeelden des Dierenriems. — PALAIS, m. [Anat.] Verhemelte n. des monds. Le voile
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du p-, het zachte verhemelte. Se bruler Ie p-, zich
't verhemelte branden. — Avoir Ie p- fin, een' Lijnen, kieschen smaak hebben. — [Cuis.] P- de boeuf,
geregt n. van ossenverhemelte. -- [H. n.] P- -de
-boeuf of chagriné, handelsnaam eener soort van
n e r i e t (z. nérite). — [Bot.] P- de lièvre, z. V. a.

Palatal, e, adj. [Gram.]: Consonnes, Lettree p-es, gehemelte-letters f. pl. (d, t, 1, n en r).
Palatial, e, adj. (pr. t=c) [Arch.] : Genre,
Style p-, paleizen-stjl m.
Palatin, m. Paltsgraaf. . — Koninklijke grootgraaf of onderkoning in Hongarije; stadhouder of
woiwode in Polen, palatijn, palatinus m. —
PALATIN, E, adj.: Electeur p-, Comte p- du Rhin,
keurvorst van de Palls. Maison p-e, paltsgrafelijk
huis of geslacht n. Princesse p-e, paltsgravin; gemalin van een' palaljn of een' woiwode. — [Géogr.
anc.] Mont p-, palatijnsche berg of heuvelm (een
der zeven heuvelen, waarop Rome gebouwd werd).
— [Myth.] Le dieu p-, La déesse p-e, Apollo,
Cybéle. — PALATIN, E, adj. [Anat.] Het gehemelte
belie/fend: Os, Nerfs p-s, gehemelte-beenderen n.
pl., zenuwen f. pl. Voute p-e, gehemelte n. — Palatinat, m. Waardigheid van palatijn of paltsgraaf, paltsgrafelijke waardigheid f., paltcgraafschap n. — [Géogr.] Palts f. Le P- du Rhin, de
Rijnpalts. — Naam van elke provincie in Polen,
woiwodschap n. — Palatine, f. Gemalin van
een' paltsgraa f, van den hongaríjschen onderkoning,
van een' poolschen woiwode; prinses van het paltsische huis. — [ Modes] Pelskraag, halspels m., sa
n., palatine f. (zoo geheeten, zegt men,-belont
naar de paltsgravin, die 't gebruik van zulk een
kleedingstuk in Frankrijk invoerde). — [H. n.]
Palatijn -aap m.
Palatite, f. [Mid.] Ontsteking van 't gehemelte, van 't zachte gehemelte, gehemelte-ontsteking f.
Palato-labial, e, adj. [Anat.] Tot gehemelte
en lippen behoorend : Artère p-e, ,gehemelte-tongslaria ,er f. (Plur. m. palato-lahials.) — Palato
-dental, e, adJ. [Gram.] : Lettre p-e, l;ehemelleen tandl'etter f. (Plur. m. palato-dentals.) — Palato-pharyngien, ne, adj. [Anat.] Tot gehemelte en strottenhoofd behoorend: Le muscle p-,
of als subst. Le p-, de gehemelte- en keelspier f. —
Palato-pliaryn mite, f. [Mid.] Ontsteking f.
van geheinelte en keel. — Palato-salpyn "ren,
adj. in.: Le muscle p-, of als sub.st. Le p- de oor
Paiato-staphylien, add. m.:-trompesif.—
Le muscle p- of als subst. Le p-, de huigspier f.
Palàtre, m. [Tech.] Dun geslagen ijzerblikn.
— z. v. a. PALASTRE. (kruid n.
Palav e, f. [Bot.] Peruaansch Sint-JansPale, I. [Tech.) Schuif- of valdeurtje n., schutklep f. van een vijver , watermolen of sluis. —
Schepbord, schoellbord, roeibord n. van een stoom-
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Palalaca, m. [H. n.] Groote groenspecht m.
der Phili ppijnen , van Bengalen.
Palame, f. [ H. n.] Vlies ii. tusschen de teenen der platvoetige dieren; zwemvlies n.
Palamède, m. [Hort.] ,Soort van tulp f., palaméd es m. — [H. n. Palamedes m., z. V. a.
KAMICHI. -- Palamédien, ne, adj.: [Philol.]
Lettres p -nes, Palamédische letters f. pl., namen
van 8 grieksche letters (eta, o mega, zeta, theta,
ki, phi. chi en psi), welker uitvinding men aan
Palamedes toeschrijft.
Palamente, t. [[tiar.] Riemen, gezamenlijke
riemen m. pl. eener gold; -- z. v. a. PALADE.
Palamide, f. [H. nl. z. v. a. BONITE.
Palannidiére, f. [Pèche] Klein tonijnnet n.
Palanmie, f. [Chir.] Bloedende kloof f. in de
hand.
Palan, m. [Mar.] Takel n., talie, derde hand f.,
vierloo .er m. P- d'étai of de charge, spiltakel,
stagtakel. P -s de revers, wanttalie. P- de bouline,
talie van de boelijns. P- de bredindin, binnenwipper m. P- debout, talie-ophouder m. of val f. van
de blinde ra. P-s de caliorne et de candelettes,
P-s de mats, voor - zijtakel. zij- en kiplakel. P- de
roulis. stootfalie op de inarsra, slingertalie. P- des
dimanches, talie bij den fokkemast am de groote
marszeils-hoelijn uit te halen, of om een werpanker te plaatsen. P- de retenue, keerl n, ophou
(bij 't kielen van schepen) . P-s b fouet, der--derm.
dehand, staarttalie. P-s b croc, haaktalie; vierlooper. P-s de bout de vergue, noktakels. P-s de canons et de retraite, zijtalies en achter- of inhaaltalies bij de stukken. P- simple, klaplooper m.,
enkele talie. P- double, vierlooper. dubbele talie.
P- de ris, riftalie. P- b itaque, manteltakel. P- de
la corne d'artimon , talie op de gaarden. P- a
émérillon. warteltafie P- de roulatie of de roulis,
slingertalie, stoottalie op de marsra. P- de bigues,
hoorntouw.o, tuitouw n. P- de sabord, po rttalie.
P- b fouet, staarttalie , derdehand. P-s d'amure
de drisse. de racage, de suspente, de guy, halstalie, rakketalie, talie van de topreep, bakstagtalie
van den boom. P-s volants, losse taliën.
Palanche, f., z. PALACHE. — ( Com.] Groene
stof f. tot voering voor matrozenkleederen.— [Tech.]
Juk, draag- of emmerjuk n. der uaaterdragers.
PalanSons, m. 71. [Mac.] Stukken hout ter
vasth-oudinq van de pleisterleem.
Palanere of Palangre, f. [Pêche] Zware
vischlijn , die de dunnere lijnen of dreqtouwen
draagt, p alan qer f. — Palanerer of Palangrer, V. a. Met de pa/anger visschen. — Palanerier of Palangrier, m. Lijnvisscher m.
Palandeaoix, m. pl.. z. PALARDEAUX.
t Palandrie, f. Platbodemd vaartuig n., palander m.
(LANCRER.
F

Palangre, Palangrer, z. PALANCRE PAPalanguer of Palanq ner, v. a. et n. [Mar.)
Optaliën, taliën, aan een takel of talie hijschen.
P- les haubans, het want aanzetten.
Palanque, f. [Fort ] Palissaden-verschansing f. , van boven open blokhuis n. (bij sommige
veslinoen in Hongarije, Croatië, enz. in gebruik) .
Palanquer, V. n., z. PALANGUER.
Palanquin, m. [Mar.] Kleine talie f., takeltje n. P-s de mats de hune, klaploopers van 't
stengewant. Pendeurs des p- s , hangers van de
klaploopers. — PALANQUIN, m. Oost-indisch draagbed n, draaozetel , draagstoel , p a la n k ij n m.
(waarin indische graaien door hunne slaven op de
schouders gedragen worden). — Palanquinet,m.
[Man.] , z. v. a. PALANQUIN.
Palape, f., liever PALADE.
Pal-à-p lanche, f., z. PALPLANCHE.

Palardeaiix, m. pl. (Mar.] Met mos, met
bruinwerk en teer aannelegde plankjes n. p1.,
stopplanken f. pl., kluisproppen m. pl.
Palare, m. [H. n.] Draaiwesp f.
Palas, m. [Mil. ] Regie sabel m. bij de Turken.
Palastre, m. [Serr.] Kas van een slot, slotplaat f.
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bootrad. — Damplank, heiplank f. ter afdamming.

---[Mar.] Blad n. van een' riem. — [Liturg.) Kelkdeksel m., overtrokken bordpapieren deksel voor
den kelk bij de misbediening. — [[ I. n.] Zekere
adderslang f.
Pale, adj. Bleek: Avoir le teint p-, eene bleeke
gezigtskleur hebben. II est p- de colère. hij is bleek
van toorn, van gramschap. P- comme un mort,
zoo bleek als een doode. Une lueur p-, een bleeke
schijn m. Couleur p-, bleeke kleur f. Rouge p-, bleek rood. Jaune p-, bleekgeel. — Lumiere p-, bleek,
mat licht n. — [Méd.) Pales couleurs, z. CHLOROSE. — ( fig.) Style, Discours p-, kleurlooze stijl m.,
rede f.
Pal.é, e, adj. [Bias.] Gepaald, geheel bedekt
met aaneengesloten palen in effen getal.
Paléage, m. [Man.] Het uitschieten, opscheppen, verschieten van stortgoederen.
Palée, f. [Arc. hydr. Paalwerk n., rij f. ingeheide palen. — [H. n.] Balg m.; soort van meerforel in Zwitserland [salmo palma] . — [Mar.] ,
z. v. a. PALADE; PALE.
Palefrenier, in. Stalknecht, palfrenier m,
—Palefroi, m. Staatsiepaard, parade- paard; —
weleer ook inz.: damespaard n. — (iron.) Knol m.,
slecht paard n.
-

Palernente, f., z. PALAMENTE.

Palérnon, m. [H. n.] Garnaal f. (chevrette).
Palempurez, m. (pr. — rèce) [Corn.) Oostindische tapijten m. pl van beschilderd katoen.
Paléographe, m. [Didact.] Kenner van 't
oude schrift, palceograaph m. — Paléoárahhie, f. Kennis van de schrijfkunst en 't schrift
der Ouden; ontcijfering der oude handschriften;
palwograph,ie f. — Paléographique, adj.
De oude schrijfwijze of de kennis daarvan betreffend, palwogrd p bisch. — Paléologae, adj.
De oude talen kennend ; op de wijze der Ouden
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gekend, palceológisch. -- [Rist.] . Bj^naam

Yer 8 laatste keizers van. 't Oostersche - °pk: Constantin P-. Constantijn Palceólogus. -- Als subst.
m. Kenner der oude talen, pa 1 ce o l o 01/ m. --- Pa-

--

PALINODIE.

e. a. bij 't boren; --- ovaal plankje n. des rietdek
een uurwerk; — naam-kers;—windvagbl.
der sprekende toetsen bij klavier^nakers; — optred in. van eene koets.

Palettes-, v. a. [Pêche] Afplatten, bletten,
léonto graphe, ni. Beschrgver van de fossiele
overblijfsels der voorwereld, p a l a' o n 1 o g r a a p h. petten, het einde van een' vischhaak plat slaan, om

— Paléontograplile, f. Beschrijving van de

voorwereldlijke bewerktuigde wezens, van de fossiele dieren- en planten-overblijfsels eeneg vroegere
wereld, palceontooraphi e. -- Paléontograp hique, adj. Die beschrpving belle/fend, p a l w ont o g r á p h i se h. — Paléontologie, f. Leer der
voorwereldlijke organische schepping; z. v. a. PA-

LEO'NTTOGRAPHIE. — Paléosaures, in. pl. Voor
pl. — Paléothé--werldijhagsotnI.
rion, ►n. [H. n.] Voorwereldlijk dier, dat het
midden houdt tusschen het tapirzwtln CO den neus
-- Paléozoolo--horen,paltéim.
gie, f. Natuurlijke historie f. der fossiele dieren.
-- Paleozoologlquie, adj. Die historie betreffend, p a l ce o z o o l ó g isc h. — Paléozoologiste, m. Beschrijver, beoefenaar der fossiele dieren,

palceozoutoog m.
Paleron, m. Schouderblad n. (van sommige
dieren). — [Bouch., Charcut. J Schouderstuk n.
van 't rund, van 't varken.
t Palesteaux, m. pl. Lompen, vodden f. pl.
Palestine, f. [Typogr. j Dubbele mediaan m.,
eerie drukletter tusschen dubbele augustjjn en dubbele dessendiaan (ook deux points de cicero geheeten)
PALESTIN ES, f. pl. [Meili.) De fur iën of
twraakgodi,nnen f. pl. (furies).
Palestre, f. [Ant.] Worstelperk n., kamp
i.. rc l ee s t ('0 f. — Somtijds-p!riats,voel'm
oulc: de -uorsteloei,criingen f. pl., kampspelen n. pl.
-- Palestrique, add. De worsteloefeningen be. --

trellend , tot de kaaiipplaats behoorend , V a lee s-

t r z s c h: Exercises p-s, palaestrische oefeningen f.
pl. (worstelen, 2('edloopen, sch j fwerpen, ene.). —
PALESTRIQUE , 1. Vecht kunst , worstel - of kampkunst, palcestr iek f. --- Palestrophylax, m.
Opzigler der kampspelen; wachter (ier kampplaats.
Palet, m. [Ant..] Werpschijf f. (disque). —
[Jeu] Werpschijfje n., platrond steentje, leitje
enz., waarmede men naar een doel -w!werpt, keil
[Anc. roil.] Soort van helm m., pa--stenj.—

lé t n. — {Pale. Z. v. a. PALOT.
Paletels of Paletis, ni. [ 'ne. nlil.] Afgepaalde, gepalissadeerde ruimte f. of perk n. —
.ti z,jd m. binnen zoodanig perk.
Paleter, V. n. [Jeu] .11(1 werpsteentjes spelen.
-- [Anc. mil.] Eerie gepalissadeerde plaats (paleteis)

hem aan 't snoer vast te maken). (MkNGLIER.
Palétnvier, m. [Bot.j Wortelboom in., z.
Pàleur, f. Bleekheid, bleeke kleur f., inz. des
gelaats. P- mortelle, doodelijke bleekheid. La pde la mort paraissait sur son visage, de doodskleur vertoonde zich op zijn (haar) aangezigt.
Pali, in. [ Philol.] Heilige taal f. van Achter
welke de gewijde boeken der godsdienst-Indie,
van Boeddha zijn geschreven, en die 't midden houdt
tusschen 't sanskrit en prakrit, poli n., pals -taal f.
— Ook als adj.: Alphabet p-, het alphabet der

poli-taal.

Pall, e, adj. (en part. passé van palir): Visage
p-, verbleekt gelaat n.
Palicot, In. [Péche] Draaijende vischweer f.
Palicour, in. [H. n.] , z. GALLITE.

Palier, m. Trapportaal n., rustplaats f. op
een' trap: Quand on a monté douse marches, on
trouwe on grand p-, wanneer men twaalf trappen
is opgestegen, vindt men eene groote rustplaats. —

[Tech ] Houten bulk m. onder de ijzeren as van eenen
watermolen. — (Loc. prow.) Un homme est bien
fort sur son palier (ook: sur son pallier), z. PALLIER.

Palière, f. Eerste of onderste trede f. van

een' trap.

Palification, f. [Arch.] Inheijing of inramming van palen om op te bouwen, bevestiging f.
van den grond door paalwerk. — Palifier, v. a.
Paalwerk inheien, met paalwerk bevestigen.
Palikares of beter Pallikares, m. pl. Onregelmatige troepen f. pl., vrijwillige soldaten, miliciens bil den vrijheidsoorlog der nieuwe Grieken.
Palikour, m., z. GALLITE.

Palilies, f. pl. [Ant.] Pales -feest n., feest ter
eere van Pales (de godin der herders, der veeteelt
en des landbouws), pa lit ia n. pl. of paliliën f. pl.
Palillogie of Palilogle, f., z. v. a . PALINLOGIE.
Paiimbaehïque, adj. [Poés. anc.j: Vers pof als subst. PALIMBACHIQUE, z. V. a. AvTIBACCHIQUE , m. -- Palimpseste, m. (of als adj.

Manuserit p-) Op nieuw beschreven blad (inz.
perkament) n. , na uitdelging van het vroeger
daarop geschrévene, pali.mpséstus, pa1imp s é s t m. [codex rescriptus] . — [Ant.] Schrijftafeltje n., waarop men 't geschrevene weder uitdelgen kon. — Palindronse, m. (of als adj.
Vers, Mot p-) [Litt. anc.] kree fivers, kreeftwoord n. (dat (tenzelfden zin geeft, hetzij men 't van
voren naar achteren of omgekeerd leest), p a 1 i nd room n. — Palingène, adj. [Diclact.] Herlevend, zich. vernieuwend. — Patin génésie, f.

aanvatten.
Paletoque, in. [Cost.] Bverenwawbuis of
- kamizool n.; --- spaansche overrok m. zonder mouwen. — [Mar.] Matrozenkiel m. — Paletot, m.
Soort van ruime mans- overrok, korte overjas,
p a 1 e t o t m. -- [Hort.] Soort van veelkleurige
Wedervoortbrenging, wedergeboorte; hervorming,
tulp f.
Palette, f. [Jeu] Palét, kaatsplankje n. — omvorming f., het bekomen eeneg nieuwe gedaante
Plak f., houten strafwerktuig n. der voormalige (gelijk dat b. v. niet de rupsen plaats heeft), p aschoolmeesters; -- plak f.. slag in de vlakke hand t i n g e n e s z e. La p- du plienix, de wedergeboorte
met dat werktuig. — [Peint.] Palét. verfbordje n. -van den phoenix (uit zijne aseb.). L'établissement
Charger sa p-, de verwen op 't palet brengen. — du cbristianisme fut une sorte de p- morale, de
Ce tableau sent la p-, die schilder] verraadt het vestiging van 't christendom was eene soort van
palet, is gebrekkig van kleurmenging. Pièce fait zedelijke wedergeboorte. — [Phil.] P- sociale, in ei
wedergeboorte f. (stelsel, volgens hetdune seule p-, voortrefj`'eljk, als met één' penseel
gemaakt stuk n. Ce p eintre a tine p- bril -strek welk dezelfde maatschappelijke vormen, dezelfde
die schilder is een uitmuntend koloríst, een-lante, omwentelingen. enz. na een zeker tijdverloop weder zeer bekwaam kleurmenger. Gens de In p-, man- keeren). — [Opt.] Gezigtsbegoocheling, waardoor
nen van 't palet, schilders. -- (fig.) La p- de ce men het beeld van een voorwerp, van eene bloem
poète est riche, 11 a bien des couleurs sur sa p-, doet verschijnen op Bene plaats, waar geen voor die schilder is rijk aan verbeelding en gloed. — werp is. — Palingénésique of Palingéné[Anat.] Zwaardwijsuitsteeksel n. of gaffel f. van siagiie, adj. De palingenesie of wedergeboorte,
't borstbeen (fourchette); knieschijf f. (rotule); wedervoortbrenging betre])`'end, p a Ii n ge n é s i s c h.
.

schouderblad n. (omoplate). — [Chir.] Laatbek
hoeveelheid bleeds, die bij eene aderlating-ken.;—
gewoonlijk wordt afgetapt. — P- a pansement,
spalk f.; — vingerspalkje n. -- [H. n.] , z. V. a.
SPATULE. -- P- de lépreux, soort van tweescha lige schelp f. — [Tech.] Schepbord n., schoep plank f. aan een watermolen- of stoombootrad n.;
— spadel, spade!-of schopvormig werktuig n. bij
verschillende bedrijven; roerschop f. der pjjpmakers,
metselaars. bakkers e. a.; roerhaak m. der ijzergieters; — verguldmes n.; langharig stuk vel n.
om 't goud op te nemen, bij vergulders; — boorstoel m., boorstelling f.; borstplaat L der smeden

— Palinidrysse, f. [Méd.] Vermindering van
omvang; afneming, verzwakking f. van een lig-

chaamsdeel. — Herstelling f. van een ligchaamsdeel
in zijn' vangen toestand. — Palinlogie, f. [Rhét.]
Woordherhaling f., het beginnen van een nieuw
vers of nieuwen zin met het slotwoord of wel met
een der laatste woorden van hetgeen vooraf ging,
palinlo,gie, polillogie. — Paliiiod of
Palinote in. [Litt.] Dichtstuk, opstel n. over de
onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. —
Dichtstukje n., waarin azen de herhaling van hetzelfde vers aan 't einde van elke strophe moet
aanbrengen. -- Palinodie, f. Herhaling; herroe-

PALINODIQIJE
Bring, intrekking van 't neen men gezegd heeft, inz .

--

van 't geen men smadelijk van iemand heeft gezegd of gesproken. — (fam.) Chanter la p-, het

PALMAQE.

1O5

PALISSER , v. pr. Aan muur - of latwerk gebonden
worden: Certains arbres se palissent.

-f- Pàlisseur, f., nu P^ILEUR.
vroeger gezegde herroepen of intrekken, lof geven
Palisson, ni. [Tech.) , z. v. a. PAISSON. —
aan iemand, van wien men vroeger kwaad sprak, Palissonner, v. a., z. v. a . PAISSER.
(fam.) zijne woorden weder opeten. — PalinoFailure, in. [Bot.] Steekdoorn, Christus- o f
dique, adj. [Litt.] De onbevlekte ontvangenis be- jodendoorn in., soort van kruis- of wegedoorn (ook
zingend of behandelend. — Intrekkend, herroe- porie- chapeau geheeten).
pend, palinódisch. — Palintoele, f. [Myth.]
Palixandre, n)., z. PALISSANDRE.
Dubbele of herhaalde geboorte f. (gelijk die van
Palla, f. [Ant. roan.] Lang overkleed n. der
Bacchus). -- (Fin.] Teruggave f. der door woeker aanzienljke vrouwen, p a ii a f. — Sleeptabbaard m.
verkregen renten.
der treurspelspelers.
Palineere, m. (fig.) Stuurman, schipper m.
Palladate, in.[Chim.J Palládiurnzuur zout n.
(naar Palinurus, den stuurman van 1Enéas). — — Palladeux, adj. m.: Oxyde p-, eerste pa/la[H. n.), z. V. a. HOMARD. LANGOUSTE (er staat in dium - oxyde n . — Palladique, adj. m.: Oxyde
voce abusievelijk LANGOt1STi).
p-, tweede palladium oxyde n. — Palladium, m.
Palipou of Paripoa, in. [Bot.] Vinger- (pr. —ome) [Minër.j Palladium n., een in 1803
palen m., een palmboom van Guiana met eetbare door Wollaston in 't platina ontdekt metaal.
vruchten.
Palladium (pr. — ome) of Palladion, in.
Pàlir, V. n. Verbleeken, bleek worden: Qu'avez- [H. anc. J Pallasbeeld n., fabelachtig beeldje van
vous? vous pálissez, wat schort u? gij wordt Pallas (Minerva), waarvan het lot der stad Troje
bleek. Le moindre bruit Ie fait p-, 't geringste afhing, daar men deze voor onneembaar hield, zoo
geraas doet hem verbleeken. Il palet de e lère, hij r lang zij dit heiligdom bezat; — van daar (fig.) beverbleekte van toorn. La couleur de cette étot% a schermend voorwerp, beschuttend heiligdom n., bepali, de kleur van die stof is verbleekt, verschoten. schermgod, vaste waarborg, hoeksteen m. , schild,
— (fig ) Son étoile pálit, zijne gelukster verbleekt, pa 11 d d iu in n. La charte constitutionnelle est Ie
de fortuin keert hem den rug toe. — P- sur les p- du trène et de la liherté, de grondwet is het
livres, onvermoeid, met overdreven ijver studéren. I palladium, de hoeksteen, de waarborg des troon'
- PAIR , V. a. Doen verbleeken, bleek doen war- 1 en der vr ij heid. — z ook onder PALLADIATE.
den, bleek maken: La fièvre 1'a phii, de koorts ( Pallaee, m. [Cout.] tleerenregt Ii. op de vaarheeft hem bleek geenaakkt. Le vinaigre pálit les tuinen.
lèvres, de azijn doet de lippen bleek worden.
Pallas, f. (pr. —lace) [Astr.] Eene door Olbers
Palirrhèe, f. [Mid ] Vernieuwde vloeijing I. te Bremen. in 1801 ontflekte planeet, Pal las f.
— Palirrhéique, adj. Daartoe behoorend, p a- (naar de niythol. godin Pallas of Minerva). — (poét.)
1 i r r h é i s c h.
L'oiseau de P-, de uil m. L'ambre, Le fruit de
Pales, m. [Agric.] Paal. stack m. tot afslui- P-, de olijfboom m., de olijf f. — [Hort.] Soort
ting of omheining; paaliverk n. — Door palen, van tulp f.
staken of horden afoeslolen ruimte f. -- [Pèchej
Palle, f. [l^1ar.J Malahaarsch vaartuig n.
Deknet n. — Palissade, f. Ornpalino. afslui- ; Pallet, rn [Pèchej Soort van vischnet n.
ting f. met palen of staken. — [Fort.] Paalrverk,
4- Palliateuur, in , -triee, f. Bewimpelaar,
staketsel, schanspalen, storrnpalen m. pl., dekking bewunteluar in , bewimpelaarster, bemantelaurster f.
of verdediging door een muur of ril van schans- — Als adj.: Bewimpelend, verzachtend. verschnopolen, p a l i s s d d e, p a l i s s a d é r i n g f.; — ook nend: Récit p-, Excuse p-trice. -- Pal list if,
van elk dier polen gebézigd: schanspaal, storm- eve, adj. Bewimpelend; [Mid.] p(jn.ctillend of ver paal m. Le chateau est défendu par one bonne zachtend (zonder genezing te bewerken): Cure
p-, het kasteel wordt door een goed paalwerk ver- I p Ave, verzachtende, lénigende behandeling f., die
tied/gd. P-s crmnelées, palissaden met schietgaten. enkel voor zékeren tad baat geeft, die niet teren
— I1 fut hlessé en regardant entre deux p-s, hij ; de ziekte zelve, maar tegen hare verschijnselen is
werd gekwetst, terwijl hij tusschen twee stormpa- ; gerigt, p all i a ti e v e k u u r f. Remède p-, of als
len door keek. — [Hort.] Struik- of bonmheg, om- ; subst. PALLIATIN, M. Pijnstillend, verzachtend midtaming f van boom- of struikgewas: P- de char- j del n. zonder eigenlijke geneeskracht; (fig.) bemes, hagebeuken heg. — [Bot.) Arbre de p-, heg- ; mantelend middel, hulp- of redmiddel voor korter'
gebonm m., zeer rligtgelakte boom van Suriname. 1 of langer' tijd. hulp f. voor 't oogenblik, middel
— Palissadé, e, adj. (en part. passé van pa- van uitstel, van vertraging, pall/at/el n. Cette
lissader) Door paalwerk, donr schanspolen alge- réponse nest qu'un p-, dat antuwo(rd is maar eene
sloten of verdedigd, gepali ssa deerd;Allée uitielugl. — Palliation, f. Bemanteling, verzachp-e. a foepaaldc laan f. -- Retranchement p-, ge- r ting, verschooning, vergoelijking, bew.virnpelin.g f.:
palissadeerde verschan sing f — Palissade- ' Ce nest pas une justification, eest une p-, dat
ment, m. Het ompalen of prrlissadéren; wijze van . is Beene regtvaardiginca, 't is maar eene verscboopaalvercchansinn; palissadéring. — Palissader, ning. bewimpeling. (In dezen zin verouder^l). -V. a. Door paalwerk of staketsel afsluiten: met [Méd.J Mati.n?ng, leniginf1, verzacht2ng, pijnstitschans- of ctormpalen omgeven. p a /1 s s a d é ren. ` ling; — schiinhare genezinn f.
-- SE PALISSADER . v. pr. Zich door palissaden
Pallidiflore, ad../. [Bot.] Met bleekkleurioe
dekken; — niet staketsels ingesloten worden. — bloemen. — P.allidipalpe, aril. [H. n.] Met
Palissage, m. [Hort.] Hetbinden van een' boron ; bleekkleurige voelsprieten. Pallidiventre, adj.
ter.,en latwerk of een' muur. — Het latwerk maken 1 [H. n.] Met bleek/deur/cpn buik.
voor leihoomen; het loon. daarvoor. — .Latwerk n. ; Pallier, v. a. Bemantelen, bewimpelen, bedek voor leiboomen. — % Pa liss wire, adj.: Couronne ken. vercchoonen, vergoelijken, een' goeden ( lion
p-, zV. a. COtTRo:vNF vallaire.
geven: P- sa faute, zijnen irnisslaq bewimpelen. 11
Pali•sandre of Palixandre, m [Bot., sot très -Uien p- sa méprise, hij n'i.ct zijne misratPurperhoatboom, palissander- of palixanderboom I ting of verr;iss?ng zeer goed te hede.kken. -- [ Mér1. j
m., een boom van Guiana. — Bois de p- of enkel P- Ie mal, het kwaad enkel in schijn, nipt in den
P-, purperhout, violethout, palissanderhout n., dat ' grond genezen. - ['Pech.) P- la cave. de verfkuip
inz. tot op- en inlegwerk ni'bruikt wor dt.
omroeren. — SE PALLIER, v. pr. Bewirnpeld ver
Pàlissant, e, adj Verbleekend. bleek wordend: goelijkt worden. — In schijn nenezen worden.
Front. Visage p-, verhleekend nelaat n. — (fig.)
Pallil:nres, m DI.. z. PAL1KARES.
La gloire p-e de ce roe, de verbleekende, verwelt Pallion. in. Mantel m. (manteau).
kende. afnemende roem van dezen koning.
Pailipède, adj. [H. n.I Met bleekkeurioevoeten.
Palisse, e, adj. (en. part. passé van palisser)
Pallium. m. (pr. —ome) I H. eed.) Biscchnp.cPècher p-. opoehonden. aan een' muur of aan lat- mantel in. (sedert de 4e eeuw door de ro'nein.cche
werk rehonden perzikboom m. -- (Bias.; Gepalis- keizers en later door de pausen aan de bonne bis sadeerd. met ineensluitend paalwerk gedekt.
schoppen als teeken hunner geestelijke magt gege% Pàlisisennent, m. Liet verbleeken of bleek ven). p ril li u in n.
worden.
Pallo'ninier, m. [Bot. I Soort van heirlekruid n.
Palissvr, v. a. (Hort.] Teren muur- of latPalma - ('hristi. m.(/at.), z. P:AL1IE - DE - CHRIST.
werk binden, nphinden: P- des pèehers. des abriPairiiaae, in. [Constr. nay.] Het uit den
cozier::. — Ook zonder voorwerp: Ce jardinier ruwe houwen of rondwerken van een' mast, het
palisse been, die tuinman bindt goed op. — sE afhakken van 't spint,
,
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PALMAIRE

Palmaire, adj. [Anat.J In de palm der hand

gelegen, tot de vlakke hand of handpalm behoorend:
Muscle p-, of als subst PALMAIRE , m. Palmspier f.
— [H.. n.] PALMAIRES , in. pl. Tweehandige dieren n. pl.
Paluiants, m. pl. Koopsluiters m. pl. onder
wederkeerig in de handen slaan.
Palmate, nl. [Chico.] Palncine -zuur zout n.
Palniatióde, adj. [Bot.] Handvormig gespleten. -- Palmatiflore, orlj. Met handvormige
.

bloemkroon. — Palmatifolié, e, adj. Met handvormige bladeren. — Palmatiforrme, adj. Schijn

-

baar handvormig. --- Patrnatipartite, adj.
Handvormig afgedeeld (van bladeren).
Paline, f. [Bot.] Palmtak, palm iii. Its portaient
sous une p- a la main, zij droegen allen eenen palm-

tak in de hand. La p- est Ie symbole de la vieloire, de palmtak is het zinnebeeld der overwin
Bij uitbreiding: de palmboom m. Du vin-nig.—

de p-, palnznboomwin, palmwijn m. -- (fig.) Zege,
overwinning f.: Remporter la p-, de overwinning
behalen. Moissonner de nouvelles p-s, nieuwen
roem, nieuwe eer inoogsten. — (fig. et rel.) La p-, Les
p-s du martyre, de palm, de palmen (de eeuwige
heerlijkheid) des marteldoods. — [Chim.] Huile
de p-, palmol?e f. -- [Mar.J Zeker oostindisch
vaartuig n., p a 1 m a f. — PALME , m. [Métrol.]
Italiaansche, ook spaansche en portugésche lengte
=I'12 decimeter; ---mat,plsnf.o^gevr
lenglemaat in de fransche zeehavens, palm, rond
f., = 2Z9 millimeters.
-houtpalin
Palmé, e, adj. [Bot.] Handvormig (van bladeren. van wortels) . — [H. n.j Pieds p-s, voeten,
welker teenen door een vlies verbonden zijn; —
zwernvoeten m. pl.
Palume-de-Christ, f. [Bot.] Wonderboom,
kruisboom, p a l ni a-Christi f., ricinus m.
Palmer, V. a. [Tech.]: P- les aiguilles, de
oogeinden der naalden plat slaan. — [Constr. nay.]

Een masthout rondhakken, rondwerken, van al
't onnoodig hout bevrijden.
Palenerier, m. [Bot.] Met palmboomen be-

zette plaats, palrnenplantsoen n.

Palinette, f. (verklw. van palme) [Tech.]

Sieraad n. in den vorm van een palmblad, van
een' palmtak (op lijstwerk, borduurwerk enz.) —
ni —
, taxis- of bukspalrn ni.
Bot.] Kleine palmboom
[H ort.] Ari ►re en p-, leiboom in., welks zijtakken
horizontaal worden aangebonden.
Paln,eor, m. [Tech.] Platklopper van de oog
naalden. (of groeijend.-eindr
Palinieole, adj. [Bot.] Op palmboomen levend
Palniicorne, adj. [H. n.] Met een' in vele
sprieten verdeelden voelspriet.
Paalmier, m. [Bot.] Palmboom m. P- dattier,
dadelpalnzboom. P- à Coco, kokospalmboom. P- à

PALPITATIOlN,

Palmoscope, m. [Divin.] Waarzegger m.
uit de lillende ingewanden der dieren, of wel uit
de polsen der hand, uit den polsslag,
palmos k o o p m. — Palenoseopie, f. Waarzeggin.g f.
uit die voorwerpen, p a l rn o s k o p i e f. — Palmoseopique, add. Die waarzeggerij betreffend,
p a l m o s k ó p i s c h. (dubbele zaadrij.
Palenonie, f. [Agric.] Soort van gerst f met
Palonraancie, f. [Divin.], z. v. a. CLERO-

MANCIE, RHABDOMANCIE.

Palornbe, f. [H. n.] Ringduif f. der Pyreneën; — vroeger in 't algemeen: duif f.
Palonmbin of Paloinbino, m. [Minér.] Soort

van wit, vast en fijnkorrelig marmer n.

Paloniet, m., Palomette, f. [Bot.] Soort

van meikampernoelje f.
Palorriyde, adj. [H. n.] In moerassen levend.
- PALOMYDES ,

rn pl. Moeras-insecten n. pl.
Palon, m. [Tech.] Spadel m. der waslicht-

makers e. a.

Patonne, f. [Cord.] Strop m. van de slede.
Palonnier of Palonneau, m. [Chas.) Zwengel ni., waaraan de strengen der rijtuigen worden
vastgemaakt, zwenghout n.
Palot, m. (pop. et mépris.) Boerenkinkel, vlegel m. — (Loc. prov.) Tenir p- a qu., met iemand
gelijk staan of zijn. — [Peche] Wormschoffel,
schop ons wormen, schelpdieren, enz. te zoeken; —
slok, paal ni. voor de netten.
Pàlot, te, adj. (fain.) Een weinig bleek, bleekjes.
Palotage, m. [Agric.] Het vorengraven voor
't koolzaadplanten.
Patotte, f., z. v a. PAULETTE.
Palousrde, f. [H. n.] Steenboorder nl., steen-

mossel f. — [Bot.] Soort van kauwoerde f.
Palpable, adj. Tastbaar, voelbaar. Les corps
solides sont p-s, de vaste ligchamen zijn voelbaar.
— Ténèbres p-s, tastbare. dikke duisternis f.
Brouillard p-, zeer dikke mist m. — (fig.) Klaar
klaar, zonneklaar, handtastelijk; ligt be--bljkei,
g rjpeljk, dood eenvoudig: Raison p-, klare, tastbare reden f. Ce que je vous dis tst Clair et p-,
wat ik u zeg is klaar en ligt begrijpelijk. —
% Palpableeneibt, adv. Op voel- en tastbare
wijze, handtastelijk: On lui a montré p- sa meprise, men heeft hem zijne dwaling handtastelijk
aangetoond. — Palpal, e, adj. Met voelhorens,
die zich hetzij door hunne kleur, hunne lengte,
hunne gedaante of door iets anders onderscheiden.
— Palpation, f. [Méd.] Het bevoelen, betasten
(met de volle hand).
,

Palhnifotié, e, adj. Met handvormige bladere n. — Pali niforme, adj. Naar een handvormig

Palpe, f. [H. n .J, z. v. a. ANTENNULE, TENTACULE. — Baard m. van visschen (barbillon).
Palpé, e, adj. (en part. passé van palper):
Corps p-, betast. bevoeld ligchaam n. — (fain. et fig.)
Somme p, e, ontvangen, gebeurde som f.
Palpéarine, f [Med.] Smeer n., dat de uitlozincgsbui.sjes der Meiboomsche klieren uitscheiden.
Palpébral, e, adj. [Anat..] Dc oogleden betreffend: Muscles palpébraux, ooglidspieren f. pl.
— Palpébré, e. adj. [ H. n.] Met oogleden. ---

Eersen palintak dragend.

— Palpébreux, euse, adj. [H. n.] Van

sagou, sagnpalmboom. — P- marin, z. v. a. EN-

CRINE. GORGONE.

Palrnifère, adj. [Bot.] Palmdragend.

blad gelijkend. — Palmigèue, adj. [Archéol.J

Palmine, f. [Chirp.] Wasachtig vet n.. dat
verkregen wordt door de ricinus-olie met eenige

percenten rood rookend salpeterzuur te vermengen,
(deren.
e
f.
p a. l m. i n
Palnilnerve, adj. [Bot.] Met palmribbige bla
Patrni p ède, adj. Breed- of platvoeti.g. Oiseauz
p-s, of als subst. P ALMIPEDES , m. pl. Zwemvogels m. pl., vogels met zwemvoeten (ganzen, een
zwanen). P-s plongeurs, duikende of duiker -den,
-achtigeplvorsfzmne.—Kagdiren n. pl. niet zwemvoeten (bevers en watermui

pl.
-zen),platvorsm.
Palmi-phalan; ien , m. [Anat.]: Muscles

of als subst. PALMI-PHALANGIENS, m. pl. Wormspieren f. pl. der hand. (zuur n.
Palinique, adj. [CIhim.]: Acide p-, palminePal.uiste, in. [Bot.] Kooldragende palmboom m.
inz. op de Antillen, Ile de France en Bourbon.
Chou-p-, palinkonl f. — [H. n.] Palmeekhorentje,
sury-katje n. (in Oost-Indic) (sciurus palmarrumj.
— Palrnboommeerl, palmlaster f. -- Paltnite, m.
[Bot.] Palin.hoomrcrrl, palmmeel n.
p-s,

Pakgo- plantaire, wij. [H. n.]: Animaux

als ,Subsi. PALMO-PLANTAIRES, M. pl. Vierhandige dieren n. pl. (quadrumanes).

p-s, of

Palpébreur, adj m. Tot het ooglid behoorend

voorzien.

oog

-ledn

Palper, V. a. [Méd.] Bevoelen, zacht drukkend
betasten -- (fig. et fain.) P- de I'argent, geld beuren, ontvangen, binnen krijgen. — [Mar.] Met een'
riem strijken.
ken.
Palpets, m. pl. (verklzv. van palpe) [H. n.]
Lange baarddraden m. pl. aan den mond van sommige vissehen. — Palpeur, ease, adj. [ H. n. j
Met zeer lance voelspitsen. — Palpieorne, adj.
Met lange voelspitsen als voelhorens. — Palpifère, adj. Voelspitsen dragend. — Palpiforone,
adj. Naar voelspitsen gel ij kend. -- Palpigène,
ac/i. Kene voelspits hebbend.

Palpitant, e, adj. Trillend, lillend, bevend,
kloppen ": Chair encore p-e, nog lillend vleesch.
Les entrailles p-es. de lillende ingewanden n. pl.
Coeur p-, kloppend hart n. Meetbres p-s, bevende
leden n. pl. —. (fig.) P- d'amour, de joie, blakend,
geheel vervuld van liefde, vreugde. — -)- (fig.)
Question p-e d'iritérèt., hoogst belangrijk vraag s/u-k n., vraagstuk, dat aller belanostelling opwekt
of verdient. -- Palpitation, f. [Méd.1 Trekking,
ongelijke, krampachtige bewering; trilling; bévinq,
klopping,, hart- of pelsklopping f. II a une p- h
la paupière, hij heeft trekkingen in de oogleden.

PALPITER

--

Elle est sujette h des p-s de coeur, a de grandes

p-s, zij is met hartkloppingen, met zware hart/dopplagen geplaagd. — La p- des chairs dun animal
qui vient d'être égorgé, het lillen van 't vleesch
van een pas gestart dier. — Paipiter, v. n.
Kloppen, slaan, trillen, lillen, beven; trekken. Le
coeur lui palpite, zijn hart klopt, slaat, jaapt, hij
heeft hartkloppingen. Les entrailles des victimes
pitaient encore, het ingewand der slagtojfers
ii^4' e nog. La paupiere lui palpite, hij heeft trekkinqen aan 't ooglid. — Ook van de gerégelde beweqing van 't hart, de borst, enz. gebézigd: Son
coeur palpite doucement, palpite encore, zijn (haar)
hart klopt zacht, slaat nog.
Palplanctie, f. [Constr. J Damplank, grond plank f. vóór het fondament van 't paalwerk eens
dijks of voormuurs aan een havenhoofd.
1- Palsarnblen, interj. (verzachtende verbastering van Par le sang de Dieu) Soort van vloek
uit het oude blijspel in den mond der markiezen,
terwijl de boeren daarvan Palsaugné en Palsarlguienne maakten: Voor den drommel! sak

-kerlot!
Paltogaet, m. (pop. et mépris.), z. v. a PALOT.
— Handjegaauw m. en f., kind, dat aan alles de
.

handen slaat.

Paled, Palnde, in. Moeras n. (marais). --Paludelle, f. [Bot.] Moerasmos n. — Palade.ix, ease, adj. [H. n., Bot.] In moerassen

levend of groeijend. — Somtijds ook: Moerassig. —
Palrldicole, adj. [H. n., Bot.] dan moeras boorden levend of groeijend. — Paludier, m.
Werkman in de zoutputten. — Palndine, f.
H. n.] Eenschalig schelpdier n. der - moerassen en
der rivieren. --- Palrlstre, adj. [Bot., H. n .] Op
drasgronden groeijend of levend.
Painbe, m. [H. n.] Oost - indische platvisch,
die voor zeereizen gedroogd of ingemaakt wordt,

p ambu.s m.

Panlbon of Pambou, m. [H. n.] Groote,

als heilig vereerde indische slang f.

Pànaé, e, adj. (en part. passé van pimer):
Elle tombe p, e à ses pieds, zij valt bezwijmd, onmagticl aan zijne voeten. Carpe p-e, bezwijmde, in

katzwijm liggende karper, z. ook CARPE. -- P - de
joie, de douleur, van vreugde, van droefheid bui
zich zelven. — Painé par la soutfrance, door-ten
lijden geheel uitgeput. — [Bras.J Barrique p-e,
uitgegist okshoofd of vat n. — [Bias.) Dauphin
p-, doode dolfijn m. (die reet gesloten oogen en geopenden tandeloozen bek is voorgesteld).

Pamelle, f. [Agric.] Soort van picardische

gerst f.

Pàaner, v. n., Se pàrner, V. pr. Bezwijmen,
flaauw worden, in zwirn of onmagt vallen: 11 e'en
peut plus, it (se) panne, hij kan niet meer, hij bezwfjint. — (fam.) Se p- de Tire, Rire à (se) p-,
zich ziek, half dood lagchen. Il vous ferait p- de
rire, gij zoudt u over hem half dood larschen. Pde joie, van vreugde buiten zich zelven zijn. Cet
enfant se pdme b force de crier, dat kind velt
door 't hevig schreeuwen in zwijm. — [Tech.]
Lacier se pane, het staal verliest zijne hardheid
(door te lange floe jing of srnedinp). — Parnoison, f. Flaauwte, bezwijming, onmart f. Tomher
en p-, in fiaauwte vallen it est sorti de sa p-,
hij is van zijne onmar;t weder tot zich gekomen,
weder bijgekomen. (In médi.cche taal zeurt men liever défaillance, évanouissement, syncope.)
Pampa. m. [ H. n.] Paragquay.cche kat f.
Pampas, f. pl. [Geogr.] Groote grasvlakten,
in Zuid - Amerika pampas f. pl.
Panlpe, m. Graanhalmenloof n. (In bot. taal
zelden voorkomend).
mige vogels).
Pasnphage, adj. [H. n ] .allesetend (van som Pampliile, m. [Jeu] Zeker kaartspel n.; —
klaverenhoer in dal spel. pamphitius m.
Pamphlet, m. [Litt.] Vlugschrift, klein geschrift; hlaauwboelje, schotsehri ft,, PC m p h l é t' n.
— 5 P anlphlétaire , Panlphléteur , m.
Pamphlet- of schot.cchriftsch'r•ijner. p a m p h l etist m. — Parnhhlétier, m. Slecht schotschrift schrijver m.
Pasalpination, f. [Vign.] Het knopvenkr jroen,
hit uitloopen van den rr'iin,clok - Panlpiniforrne, adj. [Anat. } Rankvormig, wijnnaardrankof klimnoprorntiq (van ineenllenloehten zoadvalen).
Panlple, m. [1J. n.] Dekvisch, pampel in.

PANAGIE.
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[strometeus] , een smakelijke visch der warme zeeën.

Pamplemousse, f. ( Bot.) Oost - indische oranje
om, vrucht diens booms, van de grootte-apelb
eens hoofds en met den smaak van aardbeien, pam-

peloranje m.

Parnpre, nl . [Bot.] Wijngaardtak m. met
zijne bladeren en vruchten. — (poét.) La p- de
Bacchus, het w ngaardblad. — [Arcti.j Sieraad n.,
dat een' w ij ngaardrank nabootst, w ij ngaardrank m.
— Paulpré, e, adj. [Bias.] Pampre p-, gebladerde wijngaardrank m.
Pan, m. Pand n., baan f. van een kleed, van
eenen mantel; — vak n. van eenen muur, van een
behangsel. — [Arch.] Une tour it six p-s, een toren met zes vlakken, hoeken, zijden of oppervlakten, zeskante toren m. P. de comble. Le long p-,
dakzijde, de lange zijde f. P- de charpente, de
muraille, wand 'm. van timmerwerk, van muurwerk. P- coupé, afgestompte, schuine huishoek (op
den hoek der straten). — Les quatre p-s dune
couchette, de vier stukken hout, die cle slaapbank
vormen. — [Thl.] P- de canon, platte kant in. of
zijde f. van een' loop. P-s de cuirasse, zijstukken,
lendenstukken n. pl. van een kuras. — [Chas.]
Net n. voor wild. P-s de rets, net om groote wilde
beesten te vangen. — PAN, m. [Myth.) De herder(lod, Pan in. La flute de P-, de pansfluit, herdersfluit, veldfluit f., het zevenmondig riet, ook papa-

qeno-fluit en syrinx f. geheeten. — [Phil.] Le Grand
P-, de Gro )te Pan m. , de scheppende en onder
natuur f. (der Pan/bets/en). — PAN,-houden
interj. (klanknabootsing) Pof! paf !

Panace, m., z. PANA.X.
Panaceas, m. [Artif.] Lat f. aan vuurpijlen

gebonden.

Panaeée, f. Algemeen geneesmiddel n., uni
artsenij f., wondermid--versélofagnzd
del n., p a n a c é a f. — (fig.) La bienfaisance
change lor en p- universelle, de weldadigheid ver
goud in een algemeen geneesmiddel. —-anderth
[Bot.] Velksnaarn van verschillende planten, die
men eene veelvermogende geneeskracht toekende.

Panache, m. Vederbos m., staande of golvende pluim f. (als sieraad op helmen, op hoeden,
enz.) , p a n a s, p a n a c h e nl. — Bloem- of blader kroon f. der boomers en planten. — Kleurmengeling,
strepenschakéring f. bij bloemen. — [Arch.] Drie
-hoekig
vlak n. van een pendentief of hang

— [Artill. P-s, brandbossen, panaches m. pl.
— [Bot_ 1 P. de Perse, perzische keizerskroon f. —
[Cuis.] P-s de porc, op den rooster cgebraden var
pl. — [H. n.] (bij sommige schrijvers)-kensor.
Paauwin (paonne), ook somtijds gebézi(d van 't
hertsgewei en fig. van de horens, die eene ontrouwe
vrouw geacht wordt haren man op te zetten. P. de
mer, z. v. aa PAL ME de mer. — [Tech.] Bovendrel n.
eener kerklamp. Gedeelte n. van een stookketel,
dat buiten 't metselwerk van 't fornuis blijft. -Panaeher, v. n. en Se panacher, V. pr.
[Hort.] Bonte of veelkleurige strepen hebben of
krijcfen, zich schakéren. Cett.e tulipe commence à
p-, a se p-, deze tulp begint bonte strepen te krijgen. --- liet part. passé is ook adj.: Oeillet panaché, geschakeerde, bontgestreepte anjelier m. Poule
p-e, bontgestreepte hen f. — Casque p-, helm roet
een' pluim- of vederbos, gepluimde helm m. — [Conf. j
Glace p-e, veelkleurig ijs n. als kon /ituur. — Ook
als subst. [H. n ] Le p- sauteer, de bontgestreepte
springer (visch bi de Molukken. die boven 't water springt). —t Panaeher-bougiietier, m.,
z. v. a. PLUMASSIER. -- Panaehier, m. Pluim
-bos,helm.cakr
Panachrante, adj. [H. rel 1 Toenaam der
maagd Maria bij de grieksche christenen, z. V. a.
IMMACULEE.

Panachisre, f. [Bot.] Witte en gekleurde
strepen of vlekken f. pl. op de grnndkleur van eene
bloem of vrucht, kleurmengeling f. — [H. n
Kleurschakéring f. der vogels.
Panade, f (Cuis.] Brood.coep f.
Parader (se), v. pr. ( fain.), gebruikelijker

is SE PAVANE:R.

Pana.ge, m. [Gout.] K7eideregl, mes/rent n.

voor z^rijnen in (le bnssehen; ophrena.cl f. daarvoor;
— weleer ook e!ke soort vair bela.ctinq f.
Panagie. f. De Moederinaand, de maand Maria bij de nietove Grieken, P a n a q i a, P a n ac h i a f. — Ceremonie der grieksche monniken,
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PANAIRE

waarbij zij een stuk brood in dien naam van Panagia inzegenen en onder elkander aan 't einde
van den maaltijd verdeeles, p a v a g i a f.
Panaire,adj. [Chim.1: Fermentation p-, broodgisting f.

----

PANÊGYRISTE,

Gezwel n. in 't alvleesch, p a si k r e a t o n c u s m.
— Pancréon, m., z. V. a. PANCREATINE.
Pandaléon, m. [Pharm. anc.1 Borstkoekje n.
Pandan, m. [Bot.] Schoone, raeurige bloem f.
van 4mboina, pandanus m. -- Pandane, f.,
z. V. a. BAQUOIS.
Pandect of Pandit, m. Geleerde en priester
der secte van Brahma, p a n d é k t m.
Pandeetaire, m. [Philol.] Uitgever der pandecten. — Paudectes, f. pl., z. v. a. DIGESTE.
S Pandéuiie , 5 Pandéniique , z. v. a.
EPIDE M IE, EPIDÉMIQUE.
Pandénionitint, m. (pr. —ome) Hoofdzetel m.
des hellerjks, waar Satan (volgens Milton in zijn
Verloren Paradijs) de vierschaar der deemons spant.
— (fig.) C'est un p-, un vrai p-, 't is een broei
allerlei kwaad. — Soms ook in goeden-nestva
zin gebézigd van eene vereeniging van uitstekende
en veelsoortige talenten: Ce eerele est un vrai Ades arts, die kring is een waar panda;mónium der

Panais, m., of Pastenade, f. [Bot.] Pas#inake, pastinak, pastenak f., eene bekende plant;
haar wortel in. P- cultivé of des jardins, moespastinake. P- sauvage of Petit p-, wilde of kleine
pastinake. P- opopanax, z. OPOPANAX.
Panard, adj. m. [Man.]: Cheval p-, of als
subst. PANARD, In. Paard n. met fransche of snijdersbeenen (met buitenwaarts gerigte voorbeenen),
dansmeester m.
Panaréte, m. [Philol.] Verzamelnaam, dien
de Grieken geven aan de drie bijbelboeken: Spreuken. Boek der Wijsheid en Jezus Sirach, pan areetm.
Panarine of Panarille, f. [Bot.] Yfjtkruid n., van 't geslacht der amaranten.
Pararis, m. [Méd.] Vinger- of na elzweer f., kunsten.
Pandienlation, f. [Méd.] Uitstrekking en
vjjt, fijt f. (ook onglée, mal blanc en tourniole
(dunne cigaar !f. uitzetting der spieren, die eene krampachtige trekgeheeten).
Panatella of Panetela, m. Zeer lange en king ten gevolge hebben, het uitrekken der leden b#
Panathéciaique, adj. [Ant.] De panathe- opkomende koorts, onwillekeurige uitrekking, doornwen betre/fend of daartoe behoorend. -- Pana- gaans met geeuwen gepaard, p a n d i c u l á t i e f.
Pandion, m. [H. n.] , z. v. a. BALBUZARD.
thénées, f. pl. [Ant.J Volksfeesten n. pl. der
Pandit, m., z. PANDECT.
.elthenerrs Ier eere van Athene ot Minerva, p a n aPaudore, I. [Myth.: La holte de P-, de doos
t henceen f. p1.
Panax of Panace, m. [Bot.] WonderheeI- van Pandora (een geschenk van Jupiter aan Vul
kunstgewrocht, de schoone Pandora, welke-kans
kruid n. der Ouden; — z. v. a. GINSENG.
Pancaliers, m. (of als adj. Chou p-, Savoye- doos at de menscheljke kwalen bevattede, maar die
daaruit ontsnapten en zich over de aarde verspreid
kool f. (naar de stad Pancaliers in Piemont).
haar echtgenoot Epimelheus haar on--den,zora
Pancarpe, m. [Ant. gr.] Offerande f. van
allerlei vrachten. — [Ant. rom.] Gevecht n. van bedacht had geopend, terwijl alleen de Hoop in de
allerlei dieren tegen elkander, als volksverlustiging; doos overbleef); (fig.) de bron, de oorzaak van alle
ook: gevecht van menschen met allerlei dieren, kwaad, van vele onheilen. -- PANDORE, PANDURE
pancárpum n. of pancarpus m. — [Arch.] Of PANDOURE, f. [Mus. anc.], z. v. a. MANDORE, —
PANDORE, f. [H. n.] Pandora f., naam van twee
Krans m. van bloemen en vruchten.
Pancarte, f. Tollist f., tarief n. van alle reg- soorten van tweeschalige schelpdieren. — Pandoten. — Aangeplakte verordening f., plakkaat n. — riser, v. n. [Mus. anc.] De pandora of mandora
(iron.) Allerlei papieren of geschriften n. pl., scheur bespelen.
Pandouleau, m. [Vlgn.J Blaauwe Jura -druif f.
n. — Omslag in., in tweeën gevouwen bord--paier
Pandoor, m. [Hist.J Hongaarsch voetsoldaat,
papier, voor papieren van dacgeljksch gebruik..
Pa n ee, f. [Hort.] Soort van blaauwe druif f. behoorende tot eene weleer geduchte krgsbende,
p a n d o e r in. — (fig. et psp.) Ruw, norsch mensch,
Paneernne, m. [H1st.] Poolsch ruiter m.
Panehotte, m. [H. n.] (pop.) Roodborstje n. bullebak tn. P-s littéraires, ruwe, ongenadige recensenten m. pl. — [Jeu] Pandoerspel n., het pan(rouge-gorge).
Panchreste, adj. [Pharm.]: Remède p-, of doeren, zeker kaartspel.
Pandoure, Pandure, f. [Mus.] , z. PANDORE.
als subst. PANCHRESTE In. (zooi enoe►nd) Afhelpend
Pandaré, e, of Patiduriforme, adj. [hot.]
middel, universeel middel, p a n e h r é s t u m n.
Panehywagog+se, adj. [Pharm. anc.]: Re- Viool- of luitvormig (van bladeren). — Pandumèdes p-s, of als cubst. PANCHYMAGOGUES, m, pl. rifolié, e, adj. [Bot.] Met viool- of luitvormige
Afvoerende middelen voor alle kwade vochten, bladeren.
Pane, Paneau, Panier, m. [Anc. mil.
p a n c h y m a g o g a n. pl. penrusting).
Paneiere, f. [Ana. mil.] Buikstuk n. (der wa- Schild n. met eene huid; de huid f, van 't schil .
Panné, e, adj. (en part. passé van paner): COPaneraee, m. [Ant. gr. 1 Strijdoefening f., die
het worstelen en den vuistkamp vereenigde, wed- teieties p-es, in broodkruim gewikkelde, met bestud in. niet alle kampmiddelen en ligchaamskrach- schuilskruim bestrooide eo/vletten f. pl. of ribbe
pl. Eau p-e, broedwater n.
-tjesn.
ten, pancrátium of pankrdtion n. — [Mc.]
Paneau, in [Town.] Duigenmal, duigenmaat f.
Een uit vele raderen en veéren bestaand werk
{- Paul ;yre, m., nu PANÉGYRIQUE. — Paopheldering van vele waarheden, die-tuign.,o
uégyr•iargtae, m. [Ant. gr.] Opzii.ter over de
op kracht- en ttjduitsparinu betrekking hebben.
Pane rail of•Paneratier, m.(pr. t =c) [Bot.] panegyl ien, pa ne g y r i d r e h. — Pauégyrieti
Krachtlelie, krachtbloein f., van 't geslacht der nar- of Pauégyrides, f. pl..41gemeene feest- of volksvergaderingen, om de 5 jaren te Athenen gehouden,
cissen.
Paneratiaste, m (pr. t =c) [Anat.] Overwin- pa n e gy'r i e n. — Panegyr•ique, m. Feestrede
voor
eene volksvergadering; ple4t ige lofrede f., lofnaar, strijder m. in 't pankration (z. PANCRACE).
— Paneratie, f. (pr. t=c), z. V. a. PANCRAGE; dicht, eereschrift n.; — (bil uitbreiding) lofspraak f..
al wat men goeds en lo/feljks van iemand zectt: I1
ook z. v. a. PENTATHLE.
Paneratique, adj. [Opt.]: Oculaire p-, sterk fait le p- de son ami en toute occasion. h# spreekt
bij elke gelegenheid tot lof van zijnen vriend, hij is
verarootend oogglas n.
Paneréas, m. [Anat.] Alrleesch n., alvleesch- altijd en overal zijns vriends to/redenaar of lof
klier, buikspeekselklier. groote maagklier f. binnen trompetter. — (iron.) Vous lui faites tà un beau
de i:laten van het darrnscheil dec karteldarms, p-, eiij houdt daar eene mooije lofrede op hem: g#
pánkreas n. — Panereatalgie, f. [Méd.J ligt daar aardig zijne doopceël. — (Loc. prov.) 11
Pijn f. in 't alvleesch. -- Paneréa.talgique, est menteur comme un p- of comme une oraison
adj. Die pijn hetreffend. pankreatdIgisch. — funèbre, hij liegt als een lofredenaar, als een kwakPan{-reatein jihraxis, f. [MPci.j Overvulling, zalver, hij is een onbeschaamd leugenaar. — PAverstopping f. van de buikspeekselklier. — Pan- NÉGYRIQUE, adj. [Ant.]: Jeux p-s. volksspelen,
créatieo-duodenal, e, adj. [Anat.) Hel al- volksfeesten, p a n e ,g y'r is e h e feesten n. pl. -vleesch en den tulaaljvingerigen darm betre/fend. Diseours p-, lofrede f. — Panégyris, m., z. v. a.
— Panrreatine, f. (Med.] 41i)leeschsal> n., PANÉGYRIARQUE. — % Panegyrianic, m. (Litt.]
vocht. dat de olcleeschklier ofecheidi. — Pan- Overdreven lofrede f. ; toon, stijl m des loftromereatigv!e. adj. [Anat.1 Het alvleesch hetre/fend, petters; — opstel n. in den vorm der lofrede p apa n k r e a l isc h: Sur p-, z. V. a. PANCREATINE. n e g y r i s m u s n. — Pané y riste, m. Lofre
schrijver of houder eener lofrede, pan s--denar,
— PauerYatite, f. [Méd.1 Alr1eesrhontxteking,
pankreatitis f. — Pancréatonncie, I. [Méd.J 9 y ri s t m. ; -- (bij uitbreiding en doorgaans in
,

.

PANEL
ongunsiigen zin) lofbazuiner, lojtrorpetter m. —
[Ant .] Feestredenaar: ook Z. V. a. PANEGYR!ARQUE.
Panel, ni. [Bot.] Malabaarsche boom in., z. v. a.
71YROBOLAN.

Panelle, f. [Com.] Ruwe. gele suiker in schij f
vormige stukken uit Zuid -.Amrika en de .Antillen,
p a n é l l e f. — [Blas.], z. PANNELLE.
Paneutore, m. [Tech.] Nieuw uitgevondene,
met alle winden draaijende machine f., dienstig tot
het opvoeren des waters, het malen der granen,
het uitpersen der oliezaden, enz.
Paner, V. a. [Cuisj Met brood- of beschuitkruim bestrooien of omwikkelen, pan é ren.
Panerée, f. Mandvol f., korfvol m. (inz. van
vruchten).
t Paneret, -(- Panerot, m. (verklw. van

_..

PANNEAU.
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geheugen, een vergeetachtig mensch. I1 est sot comme
an p-, hij is zoo dom als een os. Puiser de I'eatt
dans an p-, vergeefschen arbeid doen, den mor•iaan

wasschen. z. ook ADIEU, ANSE, OEUF. — (Prov.),
z. MERGIER. — [Arch.]. z. ANSE. — [Armur.] P-

d'arbalète, opleg m., oplaag f., van een kogelkruisboog. — [Chas.] Soort van vogelknip m. — [Cost.]
Hoepelrok n. — [Econ. rur.] Gevlochten bijenkorf m.
[Escr.] P- a espadon, mand voor espadon- oefening.
-- [Hort.] P- anglais, engelsche mand (ter veilige verzending van plantgewassen). — [Jeu] Klein
mandje of bénnetje n. voor den inzet of pot; — de
inzet zelf. — [Mar. et Artill.] P- It pierrier, steenmand voor mortieren. P-s your supplier aux ancres,
ankermanden. — [Pèchej P- de pecheur, garnaalnet n., garnaalmand. P- de bonde, fuik f. zonder

panter ) Mandje, kor/je n.
Paneter, in. Bakker in. (boulanger).
aueterle, f. Broodkamer C. (in godshuizen,
kloosters, gestichten). — klofbakkerj f.; het personeel der hof bakker$ . -- Pauetier, in. Broodmeester, brooduitdeeler m. (in godshuizen enz.). —
[Hist.] Grand p-, opperbroodmeester, opper bakker,
opzigter van cie hot bakkerij en van al de bakkers
in 't rijk. — Panetière, f. Herdersbroodzak m.,
herderslasch f. — [Chas. i Zakvormig net. zaknet n.

hals. — [Tech.) Glazenmakers houten korf voor
glastafels of ruiten P- de macon, zeefwand der
metselaars. Plátre au p-, gezifte pleisterkalk m. -z. ook PANE.

wil vereenigen, p a n q e r m a n i s in u s n.-schap
l''aualossie, f. [Philol. ] Verzameling van

blind alarm n., plotselinge, maar onnoodige of ongegronde schrik in., algemeen overbodige ontsteltenis (zoo als, naar luid van 't oud geschiedverhaal, de veldgod Pan die den Galliërs bi den Detphischen tempel op 't lijf joeg), panische schrik tn.

^

Panihiable, adj. [Didact.] Tot broodbereiding

geschikt, goed om brood van te bakken: Le maïs
est p-, van de maïs kan men brood bakken. --

-[- Paniiieateur, m. Bakker m. (boulanger).
-- Panifeation, f. Broodrnaking, broodbereiding f. — Panifiee, m. [Didact.J Kunst f. der
-- Paneton, m. [l3oul. j , z. V. a. BANNETON.
broodbereiding. — Paniler, v. a. Tot brood maPiianlllie, f. [Hort ] Soort van tulp f.
ken, brood bereiden.
Panáernianisnte, m. [Polit.j llet streven, dat
Pauigiie, adj. (alleen voorkomend in): Terreur
alle volken van du'itschen oorsprong onder eéne heer p-, of somtijds als subst PANIQIJE , f. Plotseling
boeken en geschriften in velerlei tal sn, p a n g l o ss i e f. — De gezamenlijke talen f. pl.
Pangolin , m. [ H. n.] Kortstaartig schub
duiveltje n. [manis br acbyura].-dier,J'oncsah
Pan gootias, m. (pr. -- ace) [Minér.j Prisma n. van. kwarts.
Pan goeie, f. [H. n.] Snuitbrems f., van de
klasse der tweevleugeligen.
Panhartuonieon of Panharmonique, m.
[Mus.] Een door Marzl te Weenen uitgevonden

.

Panic, Panisse, m., z. PANIC.
Paniston, m. [Coin.] Fr•ansche gedrapeerde

wollen stof f.

Pantexi(1ae, m. [Didact.] volledig woorden
boek, van al de woorden en aangenomen zegswijzen
eener taal, algemeen léxilcon t).
Patunaire, m. [Tech.] Bezaanleder n., waar
zijde van eene stof bij het-medavrgtsch
winden op den weversboom, bij de zijdejabrikanten, omwonden wordt.
Pauue, f. [Corn.] Pluisfluweel (van zijde, ka
wol, garen, geitenhaar), fulp, felp, trijp n.;-toen,
(absol.) zzjdelrjp. Manteau doublé de p-, mantel
met zijde(luweel gevoerd. — (Econ. dom.] Buikvet n., reuzel in. en n. Un cochon maigre a peu
de p - , een maqer varken heeft weinig reuzel. —
-

speeltuig, dat vele blaasinstrui renten vereenigt,
panharmónikon n. — Patthellénies, f. pl.
[Ant. gr. J Feesten n. pl ter eere van Jupiter (die
den b(jnaarn van panhellenion, albescherneer van
Griekenland, droeg) . p an h e 1 l é n i e n f. pl.
Pauhydroutètre, m. [Phys.) Alvochtmeter,
werktuig out hel specifiek of soortelijk gewiclt van
allerlei vloeistoffen te bepalen, p a n h y d r o m eIer m.
Panic of Panicum, ook (minder goed), Pa
(fig. et fain.) Ce garcon a deux doigts de p-, deze
Dis, Paniz, m. [Bot. ] Panikgras, venkel- of jo gen is spekvet. —'1 Bias.) Pels m. van hermelijn
gier,tgras u. P- commun, gierst f. P- d'Italie, of van vair. — ( Rot.) Dikte der eigen zelfstandigvogelgiersl.
heid van 't vruchtbekleedsel. — [Hart.) P- isabelle,
Panleattt, m. [Bot.], z. ERYNGE.
izabelkleurige anemoon C. —[Mar.] [let liggen niet
Panics, f. pl. ( Bot.) Panikgrasplanlen f. pl. volle en tegenpebra.ste zeilen. Etr
e en p-, opgebrast,
Panie,ophobie, f. [Méd.J Ougerronde schrik m. onder den wind hijgedraaid liggen. rilettre en p-,
of vrees f., panische schrik. — Het schrikken in opbrassen. Rouler p- sur p-, zwaar slingeren, at
den slaap; nachtvrees, p a n i k o p h o b i e, pan o- slingerend aan beide zijden even veel overhalen. -phobic. — Panieoptiobiyue, adj. Die vrees, [Mil.) Rester en p-, onlrewégeljk voor den vijand
dien schrik betreffend, pani Ic ophobisch, pa- staan. — (fig. et fore.) I1 se tient (of II reste) eu
nophóbisch.
p-, hij loert in stilte eene geschikte gelegenheid af.
Panicuie, f. (of m.) Rist, bloemen- of vruch- — [Tech.] Dakstoel m. — La p- (Jun marteau,
ten.risl f., vrucht- of bloerrcbundel m. Fleurs, Grai- het achterste van eenen harrier, klaauu+ in., pen
nes disposées en p-, ristgewijs staande bloemen f.

pl., rist(-ewijc liracpende zaden n. p1. — Paniettlé, e, Paniculifort»e, adj. [Bot.] Bistgewijs,
rislvorrniq.
Papier, m. Mand, ben f., korf m. P- h anse,
a couvercle, kor j mf t een hen!rsel, net een deksel,
hengsel -. dekselrnand. P- b Claire-vote of à jour,
Z. CLAIRE -VtIE. P- plein, digt gevlochten mand. P-

dun cache, dune diligence, rriand van een reis-,
postwagen. P- de boulanger, oakkersmand. P- á
charbon, kolenrnand. P- au tinge, waschmand,
bulieirrand. P- b ouvrage, werk-, breirnand n. —
(bij uitbrt idinci) Inhoud m. van eene mand, mandvol f (paneree): Ces fruits se vendent an pdie vruchten worden bij de mand verkocht. — Le

dessus, Le fond du p - , het bovenste (de beste of
toontvar en) , het onderste (de mindere of slechtere
waren) van de mand. — (Lac fig. el fam.) Vous
avez pris le dessus du p-, gij hebt liet beste, het
vew je van den zalm genomen. II vous montre le
dessus du p-. hij laat u ale za. k van hare .cchoonste zijde bekijken. C'est an p- percé, 't is een

doorbrenger, verkwister; ook: een mensch zonder

of pin f.

Panneau, m. (verklw. van pan) Klein pand,
klein vak n., kleine baan f. Un p- de porte, de
lambris. de carrosse, een paneel van Bene deur. van
een beschot, van eene koets. P- de vil re, vak met
glazen ruiten. P . avec les anges, een geheel alas

in zijn lood. -- Zadelkussen n.; draagkussen op
den rug van een lastdier f. — Versierd veld n.:
Les p-x de Celle grille lont superber, de versierde
velden van dit traliewerk zijn voortreffelijk. —
Zijde f. van een' peiiouwen' steen. P- de tête,
ijde, die in het gezipt valt, voorzijde. P- de lit,
ligqen.de zijde. — P-x, twee evenwijdig staande
raderen der friseer -machine. -- [Chas.] Net a.
(voor hazen. konijnen enz.): Tendre un p-. des p-i,
een net, netten uitspannen. — (fig.) Dunner dans
le p-, in 't net vallen, in den strik loopen, zich
door list laten ramen of blinddoeken. — z. ook
CREVER . — [Mar.] Luik, di';t luik n., klap, klei) f.
P- b bolle, stolp- of slulpluik. P- de cuisine,
rooster in., luik boven de kombuis P-x de carenes, kielluiken n. pl. --- [Peint.] Paneel n. (voor

eene schilderij).
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PANNEAUTER

-

Panneauter, v. n. [Chas.] Netten spannen
of uitleggen, om wild te vangen. (Het woord ver(papier n.
oudert.)
Pannefin, m. [Com.] Soort van hollandsch
Pannelle, f. [Bias.] Populierblad n.
Panher, V. n. [Tech.] Met de pin of 't achtereinde van eenen harper gaten in metaal maken.
Panneresse, f. [Tech.] Met de langste zijde
t den dag geplaatste steen m.
ie
t Panneterie, f., nu VANNERIE.
Pannetière, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BLATTE.
Panneton, m. (verklw. van panne) [Tech.]
Sleutelbaard m. P- d'espagnolette, baard m. der
spanjolet of sluitroede, waarmede de beide vensters
gesloten worden. — [Boll ] Deegmandje n.
Pannexterne, nl. [Bot.] Uitwendig vrucht hulsel n.
Pannicule, f. [Chir.] Vliezig uitwas n. op
't hoornvlies van 't oog. — [ Anat.] Huid- of
spiervlies. P- adipeux of graissenx, netvlies. P- virginal. maagdevlies f. (hymen).
Panniforine, adj. [Bot.] Lapvormig.
Panninteriie, m. [Bot.] Inwendig vrucht(denmakers.
hulsel n.
Pannoir, m. [Tech.] Kophamer m. der spel41wetboek
n.,
verzarnePannomie, f. [Jar.]
ling van al de wetten, p a n n o ni í e f.
Pannon, m. Oude spelling van PENNON. Pgénéalogique, familie-schild, volledig wapen n. —
% [Méd.] Roode huidvlek, honigvlek f. — Pannonage, m. [Féod.J Regt n. op 't voeren cener
banier. — Pannonceau, m. (verklw. van pannon) [Féod., Blas.] Wapenvaan , vaan f. —
Schild n. dat de heeren op de wegen en viersprongen lieten planten ter aanduiding hunner regtsmagt. — [ Anc. prat.] Papier n. met 'skonings
wapen op in beslag genomen panden. — Wapen
n. der mannen van de balie. -- [Anc. mil.]-bord
Strik in., lint n. van eene lans.
t Pannoseux, enne of Pannositeux,
ease, adj. Met lompen bedekt.
Pannosité, f. [Méd.] Het slapworden der huid.
Pannon, (pr. pan-puce) (Chir.] Velletje n. of
vlek f. op het oog, op 't hoornvlies; ook huidvlek f.,
z. V. a. PANNON. (Cayenne.
Panoeoco , m. [Bot.] IJzerboom in. (van
Panotue, m. [Bot.] Oostindische boom ni.,
welks hout men als een tegengift tegen alle soorten van vergiften roemt.

PANTAGRUELISTT.
t Panphilontosie, f. (voorgeslagen woord
ter uitdrukking van) A1gemeene welwillendheid f.
Panpo4areea«, m. [Chas ] Stevige paal m.,
die 't net der pluvierjaqers ophoudt.
Pansage, m. [Man.] Verzorging f. van 't
paard (inz. in gezonden toestand). (PANSU.
Pansard, e, adj. (pop.) Dikbuikig, z. v. a.
Pause, f. ((am.) Buik; (triv.) pens m. Avoir
la p- pleine, zijn' buik, pens vol hebben. — (Loc.
fag. et prov.) Il a les yeux plus grands que la p-,
zijne ooggin zijn grootei dan zijn buik. I1 faut ser
godsdienst gaat vóór buik--virDeuantlp,
dienst. Mieux vain. avoir belle manche que belle
p-, 't is beter zijn geld aan goede kleuren dan aan
smuller] te verteren. z. ook DANSE. — [ H. n.]
Eerste of grootste maag f. der herkaauwende dieren. — [Com.] P- de vache, gebloemd of gewerkt
linnen n. uit Picardie — P- de Damas, soort
van groote, in de zon gedroogde druiven, damas
rozijnen f. pl. — [Call.], z. A. — [ Tech.]-céner
Buik f. van eene /lesch, van eene destilleerkolf.
van eene steenen kruik en dgl. — P- dune cloche,
aanslag van enne klok, rand in. eener klok, waaraan de klepel slaat.
Pansé, e, adj. (en part. passé van panser):
Cheval p-, verzorgd, geroskamd, gevoederd paard;
verbonden paard n. Plaie p-e, verbonden wond f.
— (fig. et pop.) Cet homme est bien p-, die man
heeft zijn' buik (pens) vol.
Pansélène, f. [Astr. anc.] Volle maan f.
Pansement, m. [Chir.] Het verbinden (eener
wond). — Wondheelers dienst f. en geleverde middelen n. pl.: 11 doit beaucoup a ce chirurgien pour
ses p-s. — On paie tant b ce maréchal pour les fern
et le p-, men betaalt dien hoefsmid zooveel voor 't

beslaan en de verdere bemoeiingen. — [Man.] Het
bezorgen (roskammen, borstelen, schoonmaken) der
paarden (ookk pansement de la main geheeten). (In
dezen zin ware pansage beter.)
Parser, v. a. [Chir., Vétér.] Verbinden: Pun blessé, un cheval blessé, een gekwetste, een
gekwetst paard verbinden. On le panse deux foil
par jour, hij wordt tweemaal daags verbonden. Pa sec, enkel met droog pluksel verbinden. — [ Man.]
P- un cheval, een paard oppassen, schoon houden,
verzorgen, voederen. Le palefrenier panse bien les
chevaux, de stalknecht past de paarden goed op.
— (Loc. pop.) Alles vous faire p-, scheer je weg!
loop naar den duivel! — SE PANSER, V. pr. Zich
Panos, m. [Méd.], z. PANNON. — [ H. n.], zelven verbinden. — Verbonden, worden; verzorgd,
opgepast worden.
beter PANNON.
Panslavisme, m. [Polit.] Het streven naar
Panonceau, m., z. PANNONCEAU.
Panope, m. [H. n.] Groote penguin m. of vereeniginq der gezamenlijke slavische volksstammen
één rijk of althans tot ééne natie, p a n s l a v i stot
vetdans f.
PanoVhobe, m. et f. [Méd.] Met nachtvrees mus n.
Pansophe, adj. [Didaact.] Homme p-, of als
bezochte, zn den slaap telkens wakker schrikkende m.
-en f. — Panophobie , f. Nachtvrees f., het subst. PANSOPHE, m. Alweter, algeleerde ni. --schrikken in den slaap; — ook z. v. a. terreur Pansophie, f. Alwijsheid, algeleer;lheid f.; —
PANIQUE. — Panophobigae, adj. Die vrees, waan ni. van alles te weten. — Pansophiqiie,
adj. f41rleleerd, alw js, p a n s ó p h i sc h. — Pandat schrikken betreffend, p a n op h o b i s c h.
spermie, f. [Phys.] Leer f. eener algemeeneverPanophie, f. [Anc. mil.] Volledige wapenrus
fig.) Nuttelooze bagaadje f., onnoodig-ting1.—( spreiding van de kiemen der levende wezens. —
[Méd., Chir.] Verwarde ophoopinq van vreemde
rei shined n.
stoffen, etter, enz. — Pansper.iiigtue, adj. Die
Panops, m. [H. n.] Snuitvlieg f.
Panoptigne, adj. Afziend: [Arch.] Edifice leer, die ophooping betreffend, pa n s p é r in is c h.
inqerigt
Pausteréorama, m. [Phys.] Voorstelling f.
of als subsi. PANOPTIQUE, M. Zoodanig nrlerigt
gebouw, dat het oog uit zeker standpunt al de van een voorwerp (eene stad, een monument, enz.)
inwendige deelen omvat, p a n ó p t is c h gebouw, in geheel verheven werk (relief) en in zijne ware
grootte (ook plan en relief geheeten) , p a n st epanóptikon n.
Panorama, m. Algezigt n., albeschouwi.ng f., reoráma n.
Pansla, e, adj. (fam.) Dikbuikig, een' dikken
cirkelvormige schilderij, die een' geheelen horizon
voorstelt , in welks middelpunt de aanschouwer buik (pens) hebbend: Cest un homme fort p-, of
staat en zoo het overziet van een geheel, b., v. van als subst. C'est an gros p-, 't is een dikbuik,
Pene stad, van een' veldslag, krijgt, p a n o r a m a n. dikzak.
Pantaga, m. [Bot.] Rood-sandelhoutboom m.
-- Panoramnigne, aMj. (juister gevormd ware
Pantago tie, adj. [Pharrn.]: Médicauients
panoramatique) Een alzigt gevend; het panorama
Panorograp-s,
of als subst. PANTAGOGIJES, m. pl. Alles uit betre/fend, panorámisch. —
pa
he, in. [Phys.] Een in 18.2 1 uitgevonden werk drijvende, volkomen buikzuiverende middelen, panom het perspectief der voorwerpen, die den-uig, taqOqa n. pl.
vlak
Panta"ruélique,
adj,
((am.)
Onophoudelijk
plat
oogenhlikkelijk
op
een
horizon omgeven,
etend en drinkend, nooit verzadigd (naar Pantaover te brengen, panorograaph m.
Panorpates, m. pl. [H. n.] Schorpioenvlie- gruel, een held uit het werk van Rabelais. Vie de
Partagruel et de Gargantua). — Over lekker eten
pl.
(mouches
scorpions).
—
Panorpe,
m.
f.
gen
en drinken handelend, pantagruélisch. —
Schorpioenvlieg f.
Panoufle. f. (pop.) Ruige zool f. in de klom- Pantagrnéliser, v. n. Overdadig drinken, zuipen. — Pantagrieélisnue, in. Zorgeloosheid,
pen of hol skilokken.
Panonil, m. [Agric.] Mais -aar f. (foot f. epikürische wijsheeerte f., pan.tagruelisritus n.
Panoure, f. [Mar.] Soort van chinésche gal- -- Pautagruéliste, m. Goede-siermaker, vriend

ANTAGUI1 RES

--

van lekker eten en drinken en zorgeloos leven, p a ntagruelist m.
Pantaguières, f. pt. [Mar.], z. PANTOQUIÈRES.

Pantaine, f. [Chas.], z. v. a. PENTIERE.
Pantaléon of Pantalon, in. [Mus.] Groot,

naar 't klavier gelijkend vertikaal speeltuig (naar
zijn' uitvinder Pantaleon Hebenstreit), pant dleon of pantalon n.
Pantalon, m. [Théa't.] Potsenmaker, hans
-worstm.;eignakol'tise/
volksbli spet: een slim, rijk, nu eens gierig, dan
jaloerse/t, vaak verliefd venetiaansch koopman, die
in wijde matrozen-broek (de in Venetic algemeen
heerschende dragt) optreedt. — (van daar) Lange
broek, p an t a 1 ó n f. P- a pied, broek met slopkousen.--- [Dansej Zekere contredans-figuur, pantalon. -- [Com.] Naam eener papiersoort uit
Angoullrne. — [Mus.], z. PANTALEON. — ( Jig. et
fain.) C'est un p-, un vrai p-, 't is een man, die,
om tot zijn doel te komen, allerlei rollen speelt. A in barbe de P-, in tegenwoordigheid en in spijt
van kern, dien de zaak het meest aangaat. -- Pantalonnade, f. [Théat.] Pantalondans in.; allerlei zotte fir uren, grappen f. pl. van een' potsenmaher. — ([am.) Geveinsde betuiging van vreugde,
smart, gedienstigheid, enz., veinzers t. — Narrenstreek m., orn zich uit de verlegenkeid te redden,
pantalonnáde f, — Pantalonné, e, adj.
[Tech.] - Tonneau p-, geheel, van b„ven tot onderen omhoepelde ton f.
Pantorbe, f. Fabelachtige steen m. der Ouden,
welken men de eigenschap toekende om het goud
aan te trekken.
Papte, f. Snoer van muntschelpjes (cauris),
schelpueld n. — [Bras.] Paardenharen zeefdoek m.
-r Pantelant, e, adj. ii Bend, buiten adem:
11 est tout p-, hij is geheel buiten adem. — ( fig.)
Chair p-e, lillend vleesch n. — t Panteler, v n.
Hij en, buiten adem zjn.
Pantène, f. [Pèctiel Soort van steeknet n.
aan 't einde der vischweren, om er de paling in
te houden.
Pantenne (en), loc. adv. [Mar.] Ontredderd,
in wanorde, aan flarden; overkruis getopt, de raas
getopt en gekaaid: A la fin du combat le vajisseau
se trouva en p-, op liet einde van 't gevecht was
het schip geheel ontredderd, waren de zeilen aan
arden geschoten. — A la mort de 1'arniral tons
es vaisseaux inirent leurs vergues en p-, bij den
dool des admiraals topten al de schepen hunne raas
overkruis.
Panter, v. a. ['Tech.] Het leder voor de kaar
opspannen. — Panteur, in. Raam n. tot het-den
opspannen en vasthechten von het kaardleder.
Patathachate , f. [1I. n. ] Gevlekte agaat,
panterhui(lkleurige agaat m.
Pantiièe, arfj. f. [Ant.]: Figure p-, of alssubst.
PANTHËE, f. Standbeeld n., dat cle attributen of
kenteekenen van verschillende godheden vereenigde
— La nature p-, de opperste godheid f. — Panthéisme, m. [Phil.] Stelsel of geloof n., dat h.et
heelal o f de wereld de Godheid zelve is, p a n t h eí s m u s n. P- psychologique, stelsel, dat God als
de ziel der wereld en de wereld als 't ligchaam
der Godheid beschouwt, psychologisch pantheismus. P- cosmologique, stelsel, dat God en 't
heelal als één en 't zelfde beschouwt, kosrnológisch
pantheismus. P- ontologique, stelsel, dat alleen eene
eeuwige zelfstandigheid erkent, die zich hier door
de, gedachte, daar door de uitgebreidheid openbaart,
spinosisnaus, onlológisch pantheismus. P- mystique.
stelsel, slat de gezamenlijke dineren als één wezen
beschouwt, waarvan het wezenlijke en denkbeeldige,
liet onderwerpelijke en voorwerpelijke om zoo te
zeggen de beide tegenovergestelde polen zijn, mystisch. pantheismus. — Panthéigte, m. 4anhanger van zulk een wijsgeeri(/ stels.l, p a, n t h e í s t.
-- Ook als adj.: Système p-, pantheistisch stelsel, panthei.crnu.s n. - Panthhi&itigtte, adj.
1Het pantheismus betreffend , daartoe behoorend,
pantheistisch. -- Pantlit'ologie, f. Gesch.iedenis, beschrijving van al de Goden des heide
wij. Die geschiedenis-ne.—Patlséo5igu,
of .beschr ving bet, °e jfenrl, p a n t h e o l ó g i s c h.

fl

Pantt.*ton, m. [Hilt.] Tempel der oudheid,

aan al de goden gezamenlijk gewijd, alc;odentemonder de pausen)

pel n., p d nx t h e o n n.; — (later,
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kerk te Rome, aan "de maagd Maria en aan al de
heiligen gewijd, nu rotonda geheeten. — P- de Paris,
eeretempel voor overlédene groote en beroemde mannen, nationale tempel der onsterfeljken (weleer de
kerk der heilige Genoveva), het parijsche pantheon.
— (jig.) Huldevereering f. der nakornelingschap: Sa
place est marquée dans le p- de I'histoire, t geschiedboek zal zin' naam in eere houtfen. — .)- Panthéoniser, v. a. In 't pantheon plaatsen.
Panthère, f. [H. n.] Panter in., panterdier n.,
parder tn., een roofdier in Afrika en Oost-Indic,
dat naar den tijger en luipaard gelikt. — [Minér.J
Pierre de p-, gevlekte jaspis of agaat m.
Panthyniagogue, adj., z. v. a. PANTAGOGUL.
Pantière, f. [Chas.] Vlouw f., snippennet n.
-- Gebreide jagerstasch f.
Pantin , in. Bordpapieren lédemannetje n. ,
draadpop f., hansworstje n., een bekend kinderspeeltuig. -- (fig. el pop.) Zotte-gebarenmaker; —
styf, onbeholpen mensch; — veranderlijk, telkens
van gevoelen veranderend mensch mn.---P- politique,
politieke draadpop.
Pantine,f. [Com.] Bundel m. strengen (van garen, zode, katoen, enz.). —Pantiner, v. a. Strengen tot bundels binden.
Paotocratrice, t. Keizerin f.(impératrice).
Pautogène, ac . [Minéi•.] Gezamenlijk afnemend of decrescérend (van kristallen).
Pantogonie, f. [Géom.] Kromme lin f., die zich
voor elke stelling van hare as onder een' standvastigen hoek snijdt.
Pantographe, m. [Dess.] Teekenknaap, teekenaap of enkel aap m., werktuig tot nateekenen
en verkleinen of vergrooten van allerlei teekeningen of platen, pa n t o g ra a p h rn.—Pantographie,f. Gebruik n. van den teekenaap, het copiéren
met den pan.tograaplh. -- [Philol.] Verzameling f.
van al de alphabetten. -- Pantographique,
adj. Den teekenaap of zijn gebruik betre/fend ,
pan to g ráphisch. — Pantographiqueinent, ade. Door middel van den teekenaap, op
pantográph.ische wijze.
Pantoie,nent , Pantoiment, m. { Faut.}
.4ámborsligheid f. der valken.
Pautoire, f. [Mar.], z. v. a. PENDEUR.
t Pantois, e, adj. Hijgend, buiten adem. —
(jig. et fam.) Verbaasd, verstomd, verbluft. — P ANTOIS, ln., z. v. a. PANTOIE11E;NT.

Pantornètre, m. [Géom.] .lrneter, hoekmeter, werktuig om allerlei afinetin; en op het veld en
aan den hemel te bepalen.. h o l o m e t e r, p a n t ometer in. -- Pantociiètrique, adj. Den pantometer betre/fend, p a n t o in é t r i s c h.
Pantom imne, in. [Th¢át. j Gebaren.speler, pantornh.rnist m. — PANTOMIME, f. Gebarenspel n., gebarenspraak f., de kunst van de gedachten, gevoelens, hartstogten, handelingen enkel door gebaren en
gelaatstrekken, zonder woorden, aan den dag te
leggen, pantomime, pantomimiek f. — Soort
van tooneelstuk ii., waarb ij de handeling enkel door
gebaren wordt voorgesteld, p a n t o rn i rn e. — PANT01I1.11E, ad j Door gebaren uitgedrukt, p a n t o rn im i s c h: Danse, Ballet p-, gebarendans, pantolnimische dans ni.. pantomimisch ballet n.— Pantouiiin ig sue, adj. Tot het gebarenspel of de gebaren kunst behoorend, p a n t o m i rn i .c c h. -- Met gebarenspel gemengd, gedeeltelijk door gebaren voor
-gestld.
t Pantonnier, m. Brugwachter. — (fig.)
Trots en onbeduidend mensch m.
Pantophage, m. [Didact.] Aleter, alvraat;
veeleter, p a n t o p h a a g m. — Ook als ar/j.: Les
anirnaux p-s, de allesetende dieren n. pl. — Pantoplaagie , f. Alverslindende eetlust in. , vraat
gebruik van alle eetbare-zuchtC.—Healsn,
dingen zonder onderscheid. — Pantoptiagique,
adj. Allesetend, panto phd(1iseh.
Pantopliile, m. [Didact.] Alvriend, vriend

van allen en alles. -- Als adj. Alrninnend.
Pantophiobe, adj. [heil.] Met vrees voor alles behehd, p a n t o p h. ó b i.c c h. — 11s subst. in.
en f. Lijder m., l jderes f. aan pantophobie. -Pantophohie, f. Vrees voor alles; ook: watervrees f.

Pantoptères, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl.,
die reeve buikvinnen hebben, p a n t o p t e r a n. pl.
Pantoquieres, f pl. [Mar.] Zivichttalies f. pl.,
talies om te zwichten bij stormweder.
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PANTOUFLE

PAPHIE.

--

Pantoufle, f. Pantoffel f., gemakkelijke huis- of en patriarch geven, papas m.— Opperpriester m.,
kamerschoen m.; panto /fel zonder achterstuk, muil f. bij de Peruanen. — [Bot.], z. V. a. TOPINAMBOUR.
Papat, m., Papauté, f. Waardigheid van
liers en p-s, zijne schoenen neérhakken. — (Loc. paus, pauselijke waardigheid f., pausschap n. Asfiici. et prov.) I1 a mis son soulier en p-, h# meent pirer à la p- , naar de pauselijke waardigheid
zich al goed vermomd te hebben, hij houdt zich staan of dingen. — Tjjdduur m. der pauselpks
voor verkleed, als hij zijn' hoed het achterst voor bediening: Pendant la p- de Pie IX., gedurende
zet. — Raisonner comme une p- of Raisonner p-, het pausschap van Pius IX.
zonder verstand spreken, zotte taal uitslaan. —
Papavéraeé, e, adj. IBot.] Slaapbol- of man[Bot.] P- de Notre Dame, z. v. a. CIPRIPÉDE, kopachtig.
PAPAVERACEES, f. pl. Papaver- of
)IUFLIER — [ Chin.] Vel band n. voor de breuk der slaapbolgewassen n. pl., mankopplanten f. pl. -Achilles-pees f. — [ Maréeb.] Soort van hoefijzer, Papavérate, m. [Chum.], z. v. a. MECONATE.
dat van binnen dikker dan van buiten is. — EN — Papavérine, f., z. V. a. NARCOTINE. — PaPANTOUFLES, loc. adv. Op zijngemak, zonder moeite. paverique, adj. [Chun.], z. v. a. MECONIQUE.
Papayacé, e, adj. [Bot.] Naar den pupayer
II vit en p-, hij leeft op zijne muiltjes,verrigt weinig
of niets. I aire une chose enp , eene zaak zonder of meloenboom gelijkend. — Papaye, f. Amenimoeite, gemakkelijk doen. — Pantoufler, v. n. kaansche meloen in. — Papayer, m. Arnerikaan([am.) Zotteklap uitslaan, onverstandig spreken — sche of echte meloenboom, p u p a y e r, p a p a y a m.
Keuvelen, gemeenzaam praten. — PatitonflePape, in. Paus m. Le tiare du p-, de tiara of
rie, f. ((ain.) Verkeerde redenéring f., zotlepraat in. drievoudige pauselijke kroon f.-- Soldat du p-, pau— Gekeuvel n. — [Tech.] Het pantoffel- of mui- selijk soldaat; — (incur.) slecht soldaat, lafaard in.
lenmaken. — Pantouflier, in. [Tech. Pantof- Etats du p-,Pauseljjke staten in. pl., Kerkelijke Staat
fel-, muilenmaker; pantoffel-, muilenverkooper in.— m. — (Loc. prov.) Nous avons fait un p-, wij waren
(fig.) Pantoffetdr•ager, iemand, die gaarne of meest- van eenerlei gedachte. Pour devenir p-, it n y a
al pantoffels aanheeft. — [H. n.] Hamervisch m. qu'á se proposer de I'ëtre. alles is mor, elpk, wanneer men zich maar moeite geeft en de regie mid(marteau).
delen gebruikt. Ii est fantasque comme la mule
-j-Pauufle, m., z. v. a. PANTOUFLE.
Panulé, e, adj. [Chir.] : Furoncle p-, brood- du p-, hij is een grillig, eigenzinnig man. II est
korstachtige bloedvin f.
assis en p- Colas, hij zit daar breed en gemakkePanurge, m. [H. n.] Graafbij f. — PANURGE lijk. 11 n'en branlerait as pour le p-, hij is door
(naam van eene personaadje uit Rabelais) (fig.) niets van zijn .stuk te brengen. II en met bies
C'est un P-, un vrai P-, 't is een geslepen gast, dans le grenier du p-, hij slaat veel van zijn gebed
een gladde vogel m. — Moutons de P-, nuapers m. over. z. ook MOUTARDIER. — [H.. n.] Paus ni., eene
pl., nadapslers f. pl., menschen, die alles nadoen, carolinasche dikbekcoor t.
hoe gevaarlijk 't ook moge wezen.
Papefigue oJ' Papefiguière, PapeligosPanus, m. (pr. pa-nuce) [Méd.] Kliergezwel n. ae, f. (door Rabelais gesruede woorden) Land der
Paws, in. (pr. pan) [H. n.] Paauw m. P- ongeloovigheid, der ketters, waar men zich aan
spicilère. javaansche, japansche paauw. P- de la den paus niet bekreunt. met hem spot.
Chine, z. V. a. EPERONMER. P- des palétuviers, z.
Papegai, of (somtijds) Papegaud, m. [Jeu]
CAURALE. P- du Thihet, z. CHINQUls. Queue de
Houten vi bord papieren papegai:I w., op een' staak
p-, paauwestaart m. Le p- fait la roue, de paauw gezet, waarnaar men schiet. Tirer au p-, naar
breidt zijn' staart uit. — (fig. et fact.) II est glo- den papegaai schieten. — [H. n.] Groots poperieux comme un p-, hij is zoo trotsch als een gaai m. in Amerika.
paauw. C'est Ie geai paré des plumes du p-, 't is
f Papeger, v. n. Al het mogelijke doen ons
de kraai met paauweveëren: hij schikt zich op met op den pau.rljken stoel te geraken.
vreemde veêren, hij pronkt met het werk van anPapelard, m. (dénigr.) Huichelaar, schijnheideren. — [Astr. J Paauw m. , een zuidelijk sterre- lige m. — tells adj : Huichelend, val.ch: Air p-,
beeld n. — [Bias.] P- rouant, miraillé, posé de Mine p-e, vulsch, huichelachtig gelaat n. — g Pafront, pronkende, gespiegelde, aanziende paauw. — pelarder, v. n. Den huichelaar spelen. — t Pa[H. n. j P- Idee, P- marin, zeepaauw, paauw- pel:ardie,tPapelarderie,tPapelardise,f.
visch m.(van'1 geslacht der lipvisschen). P- diode, Huichelarj. schi nheilil heiti f. — t Papelardiindische paauwvisch (ook een liprisch). — Paau- ser, V. a., ..v.a. PAPELARDER. — tPapelardiswenoog u., naam van verschillende vlinders. P- de uie, m. Stelsel n. des huichelaars, des veinsaards.
jour, z. v. a. io. P- de nuit, paauwcpiegel, groote
Papeligosse, f.. z. PAPEFIGUE.
atlas m. — P- de mer, zeepaauw, klein zee-insect
Papeliue, (bij verbastering ook) Popeline, f.
in de zee bij Ceylon, met vier rozekleurille vederen [Com.j 11ulfzyden stof, soort van gros-de-Tours,
in den staart. — t Paostaeé, e, Paonné, e, met inslac! vun floretzijde of katoen., p a p e l i n e f.
adj. (pr. pa-na-cd, pa-né) Paauweslaarlkleurig,
Papelonne, e, adj. [Bias.] : Ecu p-, geschubd
veelverwig. — Paonne, I. (pr. pane) Paauwin f. schild u. (neet figuren in de gedaante van visch— Paouneau, m. (pr. pa-no) Jonge paauw m., schubben bedekt).
paauwtje n. — Psuonuet, m. (pr. pa-ne) [Anc.
Paperasse, f. Oud beschreven, onbruikbaar
nil.] Soort van pijl m. — Paounier, in. (pr. papier, .cheurpapier n. — Paperasser, v. n.
pa-ni-é) Pijlschuller in. — [icon. dom.] Oppas- (fain.) Papieren doorsnuffelen: --- papier bekladser m. der paauwen.
eten of nulleloos beschrijven. - Paperasserie, t.
Paouur, ni. Lomperd, vlerel m.
Hoop m. Scheurpapier. — Paperassier, ni.,
Papa, m. Papa m., kinderzwoord voor père, -sere, f. ((am.) Verzamelaar, bewaarder ni., ver
vader. Grand p-, groot-papa, groolvader. — (Jam.)
bewaarster f. van oude, nutlelooze-zamelrst,
C'est on gros p-, on p- de bonne mine, 't is een pa, ieren
dikke papa, een gezette en gezonde oude heer. Un
Papebse, f. Pausen f. (alleen voorkomend in):
bon p-, een goede ziel. — [ H. n.] Koningsgier, P- Jeanne, pausin Johanna (eene vrouwelijke per gierenkoning [vultur papa] , oeroeboe m.
sonaadje, die, naar 't voorgeven van sommige
Papable, adj. ni . (plais.) Tot paus verkies schrijvers. na Leo IV. den pauseljken stoel zou
-bar: bezeten hebben).
Cardinal p-.
Papaliigue of Papaóque, I. [Mar.] (in
Papeterie, t. Papierfabrfjk f., papiermolen,
somrnis e h« yens) Bovenzeil n.
pap-iem handel in. — Kunst des papiermakers, paPapaieot, m. [Bot.] Sooty t van papaya- of piermakerij f.; — winkel ui. van papier en andere
meloc nboum m. van Amerika, zonder takken. — schrijf1ehoeften. — St'ort van necessaire, bord
Papaie, f., z. PAPAVE.
houten doos f. nu t schrj fbehoeften. I1-pal,iernof
Papal, e, adj. Pauselijk: Dignité p-, pause- s'est enrichi par la p-, hij is rijk geworden door
like waardigheid f. — Terres p-s. pauselijk ge- den papierhandel. — Papetier, m. Papiermabied n., de Kerkelijke staat in. — Papalin, m. ker. papierfabrikant; — pupier•handeluar, p pier[Anc. rail ] Pauseljk soldaat m. — % Papaiiser, v(rkooper. — Ook als adj.: Ouvrier p-, papierrnaV. n. Naar de pauselijke waardigheid dingen. —
ker, werkman van eerre papje; lobrijk. Marchand p-,
t Papatirtc, m. Pauselijke stoel in. — t Pa- papierkoopman m. — Papetirre, f. Vrouw des
palitr, f., nu PAPAUTE.
papiermakers, des papierhandelaars; — verkoop
-stervan
Papan, m. [H. n.] Muskuseend F.
papier en andere crhrijfbehoej'ten.
Papas, m. (pr. pa-pace) Naam. dien vele oosPapthie, f. [H. n.1 Porseleinhoorn m., een#
tersche christenen aan hunnen priester, bisschop, tweeschalige schel p. — Paarlernoér- vlinder m.

itre en p-s, pantoffels aanhebben. Mestre ses sou-

—

.

„

-

PAPHORE

PAPIN.

1513

Paphore, m. [H. n.] Soort van groote arend ni. ses, zenuwtepels n. pl. P-s cutanées, huidtepeltjes,
Papleole, m. Pausaanbidder m. (toenaam door tepeltjes der lederhuid. P -s linguales of Mammede protestanten aan de roomsch-katholjken gegeven). Ions de la langue, tongtepeltjes n. pl. — [Bot.] P-s,
Papier, m. Papier n. P- fin, gros, qui a du kleine verhevenheden f. pl. of uitwassen op somcorps, fijn, grof, dik papier. De l'épaisseur du p-, mige planten- organen. — [ Tech.] Korreltjes n. pl.
dune feuille de p-, zoo dik als papier, als een der nerf van 'tsagrjnleder. — Papillé, e, of
blad papier. P- Bien collé, goed gelijmd papier. P- Papilleux, ease, adj. Met tepeltjes, wratjes,
réglé, gelinieerd papier. P- it lettres, postpapier. knobbeltjes bezet. — Papillifère, adj. Tepels of
P- velin, veljn-papier. P. marbré, maroquiné, ge- knobbels dragend. -- Papilliforme, adj. Tepelmarmerd, marokijn-papier. P- á lettres doré sur vormig, wratvormig.
Papillon , in. [H. n.] Vlinder m., kapel f.,
tranche, op sneê verguld postpapier. P- de deuil,
papier met een' zwarten rand , rouwpapier. P- witje n. Les vers it sole se changent en p-s, de
brouillard, vlak-, vloeipapier. P- b dessiuer, tee- zijdewormen veranderen in vlinders. — ( fig.) Onkenpapier. P- timbré, gezegeld papier. P- libre of gestadig, veranderlijk, wuft mensch, inz. een onmort, ongezegeld papier n. P- cartier, kaartpapier. standvastig, veranderljk minnaar. — (Loc. fig. et
P- retrié, papier, (lat water-, ijzer- of andere vlak- prov.) C'est un p-, 't is een spring-in-'t-veld. Il
en heeft. P- de couleur, gekleurd papier. P- it va se bruler it la chandelle comme un p-, hij gaat
cartouches, patroon papier. P- it gargousses, kar als een vlinder in de kaars vliegen: hij gaat zich
goudronné, geteerd papier. P- gris,-doespair.P aan den fraaijen schijn vergapen. Courir après les
graauw papier, huidpapier, geteerd graauw papier p-s, zich met nietigheden bézig houden. — [Blas.]
(voor scheepmakers). — P- peint of P- tenture, P- bigarré, miraillé, nlarqueté, afwisselend gebehangsel-papier. Une tame, one main de p-, een kleurde, gespiegelde, gevlekte vlinder. -- [Jeu] Soort
riem, een boek papier. Ce p- ooit, dit papier slaat van kaartspel n. — [Mar. Boven-bramzeil n., klapdoor, vloeit. Un p- volant, een los, ongebonden muts f. -- [Méc.] Smoorklep f. (aan eene sloomleiblad N'écriv ez pas cela sur on p- volant, schrijf buis). — [H. n.] Volksnaam van den spijker of
dat niet op een los blad. — P-s, papieren, bewijs- nagelrog (rate-bouclde); van den zwarten en blaaustukken n. pl. van allerlei aard: Ce voyageur n'a- wen kolibri. — PAPILLON, NE, adj. [Didact.] Vli.nYait pas de p-s, die reiziger had geene papieren, derachtig, onbestendig, veranderlijk. — [Phil.] La
geen' pas. I1 attend pour se marier que ses p-s passion p-ne, of als subst. La p-ne, de zucht naar
sulent arrivés, hij wacht, om te trouwen, op zjne verandering (in 't stelsel van Fourier).
papieren. -- Beschreven blad, stuk, document n. of
Papillonacé etc., z. PAPILIONACE enz.
oorkonde f., handschrift, bewijsstuk n., enz. J'ai
Papillonne, f. [:Hort.] Soort van tulp, vlinégaré on p- important, ik ben een belangrijk stuk dertulp f. -- S Papillonnage , m. Het rond
gedurig veranderen, inz. in de lief--Jladern,ht
of papier kw ij t. Il m'a vendu sa maison, et men
a remis tous les p-s, hij heeft mij zijn huis ver dekeus. -- I1apillonner, v. n. Als een vlinder
mij alle papieren, handschriften, bewijs--kocht,en rond fladderen, gedurig veranderen; — rusteloos in
stukken overhandigd. — [ Banq., Cora.] Papier f., beweging zijn, woelen
papiergeld n., wissel in., aanwijzing f., schuld
Papillotage, m. (van papillon) OnwillekeuP- monnaie, papieren geld. Tout son-briefn.,z rig ooflgeblikker n. -- [Litt.] Te groote menigte
bien est en p-, zijn gansche vermogen bestaat uit van schitterende uitdrukkingen, al te gekleurde,
papier (certificaten, obligatien). 11 m'a pay en p-, opgepronkte stijl m.; klatergoud n. — [ Peint.] Le
hij heeft mij in papier betaald. Les p-s haussent, p- dans on tableau, de flikkerglansm., de oogverhaissent, de fondsen ijzen, dalen. — P- journal, moeiende lichten n. pl. en hooge kleuren f pl. in
dagboek, rekeningboek n. (In dezen zin verouderd.) eene schilderij. — [Typ.] Het smeren, dubbel af-- [Mar.] P-s de bord, scheepspapieren n. pl. — drukken der letters, het smeren der randen. — PA[Polit. j P-s publics, P-s nouvelles, nieuwspapie- PILLOTAGE m. (van papillote) Het wikkelen van
ren, nieuwsbladen n. pl. — Lire les p-s Francais, 't haar op papierrolletjes, het papiljotten- leggen. —
de Fransche dagbladen lezen. — [ Impr.J P- blanc
Papillote, f. Reepje papier of stof, om hetwelk
schoondruk m., eerste zijde van het te drukken vel. men eene haarlok windt, om die te doen krullen,
P- a imprimer, drukpapier. — [H. n.] P- de Nil, haarrolletje n., p a p i.l. j o t f. Mettre des p-s, Metplant, die naar Bene boterbloem gelijkt, papiergras n. tre les cheveux sous les p-s, dans des p-, het
— [Minér.j P- de montagne, z. v. a. ASBESTE. P- haar in papiljotten leggen. — Elle était encore en
,
fossile, zeer dun asbestaardig weefsel, bergpapier
p-s, Elle avait encore la tête en p-s, zij was nog
bergkurk, bergleder n. (ook cult' of liége fossile gepapiljot. — (fig.) Avoir la tète en p-s, een op
geheeten). — (Loc. fig., fam. of prov.) Etre bier, vele plaatsen gekwetst en verbonden hoofd hebben.
dans, sur les p- de qn., bij iemand wel aangeschre- — (Loc. fam.) Cela nest bon qua faire des p-s,
ven zijn, in een goed blaadje staan. II est écrit sur dat is niet meer dan papiljot-, scheurpapier, 't is
le p- rouge, men zal hem wel vinden, hij staat in een nietsbeduidend,verwerpeljk geschrift.— [C uis. ] ,
een zwart daglicht. Otez, Rayez cela de vos p-s, z. COTELETTE. — [Conf.J P-s of Dragées en p-,
de dessus vos p-s, strijk dat maar uit, reken daar in papier gewikkelde suiker- of chocolaadkoekjes n.
maar niet op. Les murailles sont le p- des fous, pl., ulevellen f. pl., enz. — [Cort.1 Goud- en zilver
alle muren, schrijm
pl. op geborduurde kleederen. — Pa--lovertjsn.
de handen der zotten besmeren
ven hunne namen overal. Vous êtes encore sur pilloter, V. a. Het haar in papiljotten of haarmes p-s, gij staat nog in min schuldboek. Le p- rolletjes winden , papiljotten leggen. Le coiffeur
soulfre tout, het papier is geduldig; men kan ge viendra vows p-, de kapper zal u 't haar in papapier zetten. Cela est réglé comme-noegpht piljotten komen leggen. — [Cuis.] P- des cóteun p- de musique, dat is in volkomen orde. Fi- lettes, coleletten of ribbetjes in papier wikkelen.
gure, Visage de p- mdché, bleek, ziekelijk gelaat n. -- PAPILLOTER, v. n. Blikkeren (van de oogen). -3e vous ferai voir cela p- sur table, ik zal u dat [Litt.I Opgesierd, te bloemrijk zijn, gezochte schitmet dadeljke bew ijzen bonen. kinderen). terend e uitdrukkingen bevatten (van den stijl) . —
t Papier, v. n. Lallen, stamelen (als de kleine [Peint.] Te veel verschillende lichte partijen, te
Papitiant, adj. m. [H. eccl.]: Cardinal p-, helle kleurenqloed hebben. — [Impr.] Smeren, dubkardinaal in 't conclave, die zelf geen aanspraak bel afdrukken, rand vlekken maken. — SE PAPIL
op de pauselijke waardigheid maakt.
V. pr Zich het haar in papiljotten leggen.-LOTER,
Papilionaeé, e of Paplllonacé, e, adj. -- Het part. passé is ook adj.: Me voilà foute pa[Bot.] Vlinderachtig, vlindervormig : Plante p-e, pillotée, nu ben ik (nu is mijn haar) geheel ge paplant f. met vlindervormige bloemen, met vlinder- p i- l j o t. — Impression p-e, Page toute , p-e, gebloemen. Fleur p-e, bloem f. met vlindervormige smeerde druk m., geheel gesmeerde bladzijde f. —
bloemkroon. Corolles p- es,, vlindervormige bloem- Style p-, te bloemrjke, te opgepronkte stijl m. -kroonen f. pl.— PAPILIONACEES Of PAPILLONACÉES, f. Papillots, m. pl. [Méd.] Huidvlekken f. pl. by
pl. Planten f. pl. met vlindervormige bloemen. — Pa- eene blutskoorts.
pilionaire, Papilionide of Papillonide,
Papiinane , m. et f. , z. v. a. PAPISTE. --adj. [H. n.j Vlindervormig, naar een' vlinder ge- [Philol.] Bewoner m., beuwoneres f. van Papimalijkend (van insecten). -- PAPILIONIDES Of PAPIL- aid of 't Papenland. — Papimanie, f. (woord
LONIDES, m. pl. Vlindersoorten f. pl.
door Rabelais gesmeed) Papenland n., Rome en 't
Papiile, f. (pr. 11=1, ook in de volgenden) roomsche hof, Pa p im áni ë n. — Overdreven,
[Anat.] Tepel m., wrat f., kleine tepelvormige zucht f. voor den paus, p a p i m a n í e f.
Papin, m. Pap f., dunne brj m. — Papin
verhevenheid op de huid, de tong, enz. P-s nerveu•
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(marmite It) (zoo geheeten naar den uitvinder,
den Franschman Papin), z. V. a. DIGESTEUR .
Papinianiste, ni. [Jur.] Volgeling of aan
uitspraken des regtsgeleerden Papi--hangervd
nianus, p a pi ni an I s t m. -- (weleer ook) Juris- j
tisch student m. in zijn 3e studiejaar (omdat men
hem dan Papinianus verklaarde).
Papion, in. [H. n.] Baviaan m. (simia sphinx).
Papisme, m. (minachtend woord in den mond
der protestanten) Pausdom n., de roomsch-katholjke Kerk, hare leer van de onfeilbaarheid des pausen als stadhouder van Christus, p a p í s m u s n.
— (iron.) Onbepaalde magt f. der pausen — Ultramontaansch stelsel n. — -j- Papisser, V. n. Den
pauselijken . stoel bekleeden. — Papiste, m., naam
waarmede inz. de protestanten de roomsch-kath,olaken aanduiden, roomeche, roomschgezinde, paus
-- Papisti ue, adj. Het-gezind,pastm.
nd, pauseljk,
pausdom of de pausgezinden betreffe
p a p i s t i s c h. (goed, erfgoed n.
Papoage of Papoaige, m. [Anc. jur. J StamPapolatre, z. V. a. PAPICOLE . — Papolátrie, I. Pausaanbiddinq f. (als beschuldiging der
protestanten aan de katholijken).
Pappe, m. [Bot.] Wollig dons n. van vele zaden. — Pap p eux, euse,^ Pappifère, Pappophore, adj. [Bot.] Gepluimd, met een pluimpje
voorzien. — Pappiforme, adj. [Bot.] Pluim
-vormiq.
Papule, f. [Méd.] Puistje, huidblaartje, peukel f. --- [Bot.] Waterblaasje n. — Papuleux,
euse, [Méd.] Puistig, met vuistjes bedekt. — Papulifère, adj [Bot.] Met waterblaasjes bedekt.
— Papuliforme, adj. [Méd., Bot.] Puistvormig,
blaarvormig.
Papyracé , e, adj. [Bot.] Papierachtig. —
Papyrier, m. [Bot.] Papier-moerbézieboom (maBIER a papier.). — Papyrifère, adj. [Bot.] Papierdragend , papiergevend (van planten, welker
schors tot schrijven dient). — Papyriforme ,
adj. [Bot.] Papyrus- of papiervormiq. — Papyrin, e, adj. Naar papyrus of papier geljkend.Papyrographe, m. Karton-steendrukker. —

Paquerette, f. [Bot.] , z. v. a. PETITE MAR-

— (fig. et prov.) P-s de cimetière, kerkhofsmadeliefjes: witte haren van iemand, die begint te grijzen.
Páques, z. PaQUE.
Paquet, m Pak n., bundel, bos m., pakje, bundeltje n. Un p- de liege, een pak linnen. Un p- de
lettres, een pakje brieven. Un p- d'allumettes, een
bosje zwavelstokken. Charger qn. dun p-, iemand
een pakje medegeven. — (bij uitbreiding) Al de
brieven en pakjes van een' postbode of den brievenpost, het prievenpak: Le p- d'Angleterre,
d'Espagne, de engelsche, spaansche brievenpost,
brieven. — (fam. et pop.) Recevoir son p-, ses
p-s, zijn afscheid krijgen. Plier son p-, stil henengaan, wegsluipen. Faire ses p-s pour l'autre monde, of Plier son p-, sterven, op sterven liggen. —
C'est un p-, 't is een lort, zwaar schepsel, een logge
vleeschklomp; ook: 't is een lomp, onbeholpen wezen, een houten klos, een staak; ook: hij of zij zit
stijf en smakeloos in de kleêren. — (pop.) Ne nous
donnez plus de ce p- 1h, kom ons met zulke streken of potsen niet meer aan boord. Donner un pà q n., iemand beet hebben; — ook: iemand iets
toedichten, op den hals laden. (In dezen zin ver
Donner dans un p-, zich laten bedriegen,-ouder.)
in den strik loopen. Donner a qn. son p-, iemand
een bits, schamper antwoord geven. Faire un p-,
des p-s sur qn., iemand over den hekel halen. Faire
des p-s, leugenachtige geruchten uitstrooijen. Hasarder, RUsquer le p-, er den boll aan wagen. —
Il porte son p-, hij heeft een' hoogen rug, een' bult.
— [Mar.] Amener les voiles en p-, de zeilen in
eens strijken en laten vallen. Manoeuvres en p-,
verward touwwerk n. P- de mer, op het verdek
slaande zware golf f. — [Typog.] Stuk n., zeker
aantal gezette en met bindtouw zaamgehouden regels, zonder hoofd, paginéring of signatuur. Ce
compositeur travaille en p-, va en p-, die zetter
werkt stuksgewijs, op 't stuk, is niet met het opmaken (mise en page) belast. — Paquetage, m.
[Mil.] Het pakken van den mantelzak des ruiters,
van den ransel des voetsoldaats. — Paqueter,
Papyrographie,f.Beschrijving van den papyrus V. a., liever EMPAQUETER. — Paquetier, m.

of van 't pa pier. --Karton-steendruk m., de aanwending van kartons of bordpa p ieren-platen, die met
Bene soort van kleikalk overdekt zijn. in de plaats
van de gewone steepen tot den steendruk. — Papyrographique, adj. Daartoe behoorend, papy ro grap h i sc h. — Papyrus, m. (pr. —ruse)
[Bot.] Papyrus-struik m., papierplant f., een egyptisch rietgewas. — [Paléog.] Papier n., uit den
papyrus-struik bereid,. — Handschrift n. op zulke
papier.
Paquage, m. [Pêche, Corn.] Het pakken, het

tonnen of het inslaan van gezouten visch in tonnen ; -- pakloon n.
Páque, f Paaschfeest der joden (ter gedachteter is van den uittogt uit Egypte), p a s c h a of
p a s s a h n. Immoler, Manger la p-, het paaschlam
slapten,eten.
P1QIJES , m et I. Paaschfeest m.
der christenen, ter gedachtenis van de opstanding
des Heeren. Le jour, Le temps de P-, de paaschdag, paaschtijd m. La quinzaine de P-, de paaschtijd, veertiendaagsche paascht d, de 14 dagen tusschen palmzondag (S dagen voor paschen) en den
zondag van Quasimodo (8 dagen na paschen) . La
semaine de P-, de paaschweek. — Ook f. pl.: Pfleuries (0/' P- -demandée), palmzondag. P- closes,
zondag van Quasimodo. — Faire ses P-, Faire de
bonnes p-, paschen houden, ter biecht qaan in de
week vóór of na Paschen. — Oeufs de P-, paascheijeren n. pl., z. ook OEUF. — (Loc. prov.) Se faire
poissonnier la veille de P-, daags voor Paschen
(als de vasten uit is) vischverkooper worden: eene
zaak aanvangen, als er geen voordeel meer bij te
halen is. z. ook BRAVE, CAREME - PRENANT.
Paqué, e, adj. (en part. passé van paquer):
Harengs p-s, gepakte, laagsgewijs in tonnen gelegde haring m.
Paquebot, m. Postschip, ligt. snelzeilend vaartuig n. tot overbrenging van personen, brieven en
goederen, pakétboot, pakét I. P- à vapeur, stoom
-paketbo.
Paquefle, m. [Mar.] Onderzeilen n. pl.
Paquuer, V. a. [Pêche, Corn.] Pakken laagsgewijs in tonnen digt opeen leggen (haring en anderen gezouten visch).
—

GUERITE .

A

[Typogr. J Zetter, die op stuk werkt, niet opmaakt.
Paquette, f. [Bot.], z. v. a. grande paque-

z. MARGUERITE. (pakker m.
Paqueur, in. [Pêche, Corn.] Pakker, haringPaquir e, m. [H. n. ] , z. V. a. PÉCARi.
1 Paquin, m ., z. v. a. PACAGE.
Par, prép. (om doorgang en beweging aan te
duiden): Door, over: 11 a passé par Amsterdam,
par la Hollande, hij is door Amsterdam. door
Holland getrokken. Voyager par terre, par eau,
over (te) land, water reizen. Voyager par mer,
over zee reizen. Entrer par la porte, par la Eenêtre,
par la brêche, door de drier, het venster, de bres
binnen komen.— Dévoiement par haut et par bas,
z. BAS (als adv.). — Door, in: II se promene par
la rue, par les champs, hij wandelt door (in) de

rette ,
-

straat, de velden.

Cela se fait par tout le pays,

dat geschiedt door (in) 't geheele land. — (tot aanduiding van de plaats of het gedeelte der voorwerpen, waarvan men spreekt). Bij: Je le pris par le
bras, par la main, par la manche, ik nam, greep
hem bij den arm, bij de hand, bij de mouw. Presentez le couteau par le manche, bied het mes bey
den steel aan. — (om de oorzaak, beweegreden,
het middel, het werktuig. de wijze te kennen te
geven) Door, uit, met, bij: I1 a eté instruit par
son père, hij is door zijn' vader onderwezen. Ii
a fait cela par crainte, par envie, par curiosTté,
hij heeft dat uit vrees, uit n ijd. uit nieuwsgierigheid gedaan. Cela se fait par hasard, par aventure, dat geschiedt bij toeval, b ij geval. Nous som mes arrivés par le bateau is vap eur, wij zijn met
de stoomboot aangekomen. — Commencer, Finir
par, beginnen, eindigen met: Il commenca. finit
par pardonner à son ennemi, hij begon, eindigde
met zijnen vijand vergi/Denis te schenken. — Cornmeneer par un bout et finir par l'autre, met (bij,
aan) het eene einde beginnen en met het andere eindigen. — (om verdeelinq aan te duiden) Bij, in: Marcber par troupes, bij troepen. troepsgewijs marchéren of optrekken. Il a divisé son livre par chapitres, hij heeft zijn boek in hoofdstukken verdeeld.
Deux fois par jour, par mois, par an, tweemaal
's daags, 's maands, 's jaars (p er dag, per

PARABASE

-

maand, per jaar). -- Tomber par morceaux, in
stukken vallen. — (om te bevestigen, te zweren of
te smeeken) Bij: I1 en jure par sa foi, par tout
ce qu'il y a de plus saint, hj zweert daarop bij
Zij ne eer, bij al wat heilig is Je vous conjure par
notre ancienne amitié, ik bezweer u bij onze oude
vriendschap. — (als voorz. van tijd) Gedurende,
bij, in: Ou allez-vous par ce froid, par vette pluie,
waar gaat gij bij die koude, dien wind heen? Labourer la vigne par le beau temps, den wjjngaard
gedurende of bij het schoone weder omwerken. —
(om de plaats aan een voorwerp met betrekking
tot een ander uit te drukken) Uit, volgens, op:
.

[Mar.] Découvrir, Voir un vaisseau par 1'avant,
par I'arrière, par le travers, een schip vooruit,
achteruit, dwarsuit ontdekken of zien. Par le bossoir of Par le travers du bossoir, kraanbalksgewijs. Par la hanche, op de windvering, schuin
achteruit. Le vaisseau est par telle hauteur, par
telle longitude, het schip is op die en die hoogte,
op zooveel graden lengte. Le vaisseau est par six
brasses, het schip is op 6 vadem water. Par

wordt bij vele andere voorzetsels en bij bijwoorden
van plaats gevoegd. zonder de beteekenis van deze
merkelijk te wijzigen: Cette maison est belle par
dedans et par dehors, dit huis is van binnen en
van buiten fraai. 11 se trouve par deli les mers,
par dells les monts, hij is aan gene zijde, aan de
overzijde der zeeën, der bergen. J'ai passé par
devant, par derrière Ie chateau, ik ben voor, ach
kasteel heen gegaan. Comparaitre par-devant-ter'
le commissaire, voor den kommissaris verschijnen.
Sauter par dessus la muraille, over den muur
springen. z. ook DESSUS, DESSOUS, DEVANT, DERRIERE, DELG, DETJANS, DEHORS, OEVERS. — Par
ici, Par là, Par-ei, z. Ic!, Lb, ci . — PAR TROP,

loc. adv. Al te veel, al te zeer, al te: Il est par
trop importun, hij is al te lastig. Vous êtes par
trop complaisant, gij zijt al te gedienstig. — PAR

CONSEQUENT, loc . adv . z. CONSEQUENT, m. — PAR
APRÈS , loc. adv. Daarna, later: Cela nest arrivé

que p ar après, dat is eerst later of daarna ge-

beurd-. (Deze uitdrukking veroudert.) — DE PAR ,
loc. prép. Van vege, op last of op bevel van: De
par le rol, De par la lol, van wegen, uit naam
des konings, der wet. Ouvrez, de par le roi ! doe
open, op last des konings. — (fain ) J'ai de par
le monde un cousin que j'aime beaucoup, ik heb
een' neef in de wereld, van wien ik veel houd.
(vgl DE, onderaan).
Parabase, f. [Ant.] Toespraak in 't oud
ij spel van den koorvoerder in 's dich--griekschbl

ters naam aan het publiek, welke toespraak niet
in zamenhang met het stuk stond, p a r a b a s is f.
— Parabates, m. pl. [Ant. gr.) Zij, die in
den circus, na 't wagenrennen, ook aan den wedren te voet deel namen, p a r a b a t e n m. pl. —
Parabolain, m. [Ant.] Stoutste, vermetelste
onder de zwaardvechters of de dierenbestrijders;
waaghals m. — [H. eccl.] Geestelijk ziekenverzorger of krankenoppasser (om 't gevaar der besmetting, waaraan hij zich waagt, dus geheeten) .
Parabole, f. [Rhét.] Gelijkenis, gelijkenisrede, die eene zedelijke waarheid of les bevat (inz.
van de gelijkenissen der heilige Schrift gebézi.qd),
p a r d bel f. Les p-s de Jésus Christ, de gelijkenissen van J. C. — Les P- de Salomon, de Spreu
ken van Salomo. — [Ecrit.] Devenir la p- des
nations, den volkeren ten spot worden. — (fig.)
Vous parlez toujours en p-s, gij spreekt altijd in
raadsels, in raadseltaal, in moeieljk te begrijpen
taal. --PARABOLE, f. [Géom. j Kromme lijn, ont-

staande uit de kegelsnede, die parallel loopt met eene
zijde des kegels, p a r a b o o l f. P-s, kromme lijnen f. pl., bij welke de abscissen evenredig zijn aan
de marten der ordonnaten. — Parabolique,
adj. Tot de parabel of gelijkenis behoorend, p a r ab d l i s c h; — de parabool of kegelsnede betreffend,
de gedaante der parabool hebbend, p a r a b ó l i s c h.
— [Litt.] Poésie p-, gezamenlijke mythische ver
oudheid (door Baco-dichtnge,al orëd
dus geheeten). — [Géom.] Mouvement p-, parabólische beweging f.. bewering volgens de kegelsnedelijn. — Paraboliquement, adv. Bij wijze van
parabel of gelijkenis. Eene parabool of kegelsnede-lijn beschrjvend, parabólisch. — Parabo•
lolde, m. [Géom.] Parabolische kegel m. (welks
grondvlak eene parabool is) . P- demi -cubique (door-
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gaans seconde parabole cubique), kromme lijn f.,
bij welke #le kuben der ordonnaten gelijk zijn aan
de vierkanten der diameters
(knop m.
Paraearpe, m. [Bot.] Onvruchtbare vruchtParacentérion of Paracentère,m. [Chir.]
Kleine trokart m. (trois-quart) ter verrigting van
de punctuur bij oogwaterzucht. — Paraeen.
tèse, f. [Cbir.] Buiksleek m., aftapping f. met
een puntig, stekend werktuig van 't ziekelijk opgehoopte water uit den onderbuik of in 't algemeen
uit eene ligchaamsholte; -- z. v. a. PONCTION.
Paracentrique, adj. [Géom.] : Ligne, Courbe
p-, z . ISOCHRONE — Paracentrostoine, adj.
[H. n.] Met uitmi.ddelpuntigen mond.
Paracéplialie, f. [Anat.] Misgeboorte f.,
waarbij een gedeelte des hoof is ontbreekt.
Paracereides, m. pl. [Anat.] Kleine beenderen n. pl. van het been.
f Parachever, v. a. Voleinden, voltooijen,
geheel afmaken. — [Tech.] Het k^.vikgoud opdragen (bij vergulders). — Ce drap est fin, mais ii
est mal parachevé, dat laken is fijn, maar 't is
slecht uitgeverwd.
Paranaehronisme, m. [Chron.] Misslaq m.

in de tijdrekenkunde, waardoor eene gebeurtenis
later wordt opgegeven, dan zij heeft plaats gehad,
telaatplaatsing f., p a r a n a c h r o n i s m u s m. (in
tegenstelling met prochronismus).
Parachute, m. [Phys.] Valscherm ni. (ter
vertraging van den val), inz. aan luchtbollen; —
afzonderlijke toestel om bij 't verlaten van den
luchtbol neder te dalen, p a r a c h u t e f.

Paraclet, m. [Théol.] Trooster, Heilige Geest,

p a r a k l e e t m. — [H. de France] Naam van 't
klooster bij Troyes, dat in de 1^2e eeuw het toevlugtsoord van den beroemden Abelard was. —
Paraclétique, adj. [Théol.] Den Heiligen Geest
betreffend, troostend, troostrfj k, p ar a k lit i s c h.
— PARACLETIQUE, m. [Liturg.] Troostschrift,
grieksch kerkboek n., dat tro stspreuken bevat.
Paraclose of P'arelose, f. [Mar.] Losse
weger m., vullinrgplank f.
Paracniastique, adj. Afnemend, van het
toppunt weder afdalend. — [Méd.] Maladie, Fièvre
p-, afnemende, in heftigheid verminderende ziekte,
koorts (nadat zij haren hoogsten trap van hevigheid
bereikt heeft) , p a r a k m a s t i s c h e ziekte o f koorts f.
— Paraeme, in. [Méd.] Afneming eener ziekte
of koorts na haren hoogsten graad van heftigheid,
paráknae, parákmasis f.
Paraeope, m. [Méd.] Voorbijgaande waanzinnigheid of verstandsverwarring, koortsijlhoof
digheid, p a r á k o p e f.
Paraeoasie, f. [Méd.] Gehoorbedrog, verkeerd
hooren; oorgesuis n., p a r a k u s i e f.
Paracrotte, m. [Tech.] Sljkleér, slijkscherm n. boven de raderen der wagens. — Sltjkbeschutting f. voor de kousen en de broek.
Paradise, f., z. V. a. PARACOUSIE.
Paracyanate, Paracyanique, z. v. a.
FITLMINATE, FULMINIOUE.

Paracyésie, f. [Méd.] Buitengewone zwelling
of dikte f. ; inz. zwangerschap f. buiten de baar
-moedr.
Paracynancie, f [Méd.] Ligle graad m. van
keelontsteking, ontsteking der halsspieren, p a r ac y ná n c h e f. — Paracysme, m., z. v. a. PA-

RACOUSIE.

Parade,f. Vertooning, tentoonstelling f., pronk-,
praalvertoon n., staatsie, p a r d d e f. Cela nest
mis là que pour p-, pour Ia p-, dat is daar slechts
tot pronk, tot vertooning gezet. Cheval de p-,
pracht- of staatsiepaard, parade-paard n. Un lit de
p-, een pronk-, parade-bed n. — (fig.) Il fail p- de
son savoir, hij pronkt met zijne geleerdheid, kunde.
— [Mil.] Pronkwapenschouw, wacht-parade, pa-

rade f. La p- se fait ordinairement a midi, de

parade heeft doorgaans op 't middaguur plaats. —
[Man.] Faire p-, vlaggen, een schip met al zijne
vlaggen ve sieren, paradéren. — Statige rondrid,
plegtige optogt m. der ridders vóór den tournooistrid. — Kluchtvertooninq vóór de kermistenten,
om kijkers te lokken. — Plaats, waar de paardekoopers hunne paarden tsn toon stellen. (z. v. a.
MONTRE). — PARADE, f. [Man.] Het stilhouden,
stilstaan, p a r é r i n g f.: Ce cheval est sur a la

p-, dit paard is vast op het stilstaan, heeft eene
zékere paréring. — [Escr.] ^4 fwering, p a r é r i n g,
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p a r a d e f. Il y a cinq p-s, er zijn vijf paraden,
vijf wijzen om te paréren of af te weren. Etre à
la p-, de parade of 't afweren leeren, aan de parade
zijn. P- en tranchant Ie fer, strijkende parade,
het zijwaartsuit paréren. — I1 nest pas heureux
a la p-, hij is niet gelukkig in 't paréren; (fig.)
hij weet den bal niet terug te kaatsen, hij weet
eene scherts, een' zet, een verw ij t niet af te weren
of te beantwoorden. -- Parader, v. n. [Mil.]
De parade of pronkwapenschouw houden, par ad é r e n. --- [Man.] Faire p- un cheval, een paard
doen paraderen, monsteren. — [ Mar.] Over en
weér houden (als of men zich tot den aanval voor
-berid),paén.—-Vertoig,palv
tooning maken; — kwakzalverij gebruiken.
Paradiastole, f. [Litt.] Naauwkeurige onderscheiding van naauwverwante begrippen; opkeldering eener zteak door hel tegendeel, p a r ad i d s t o l e f. (Men zegt ook pa radiaston en para

Gebrekkige, ver -diaton).—Przexs,f
scheiding of onderscheiding f. — [ Mus.] In--kerd
terval n. van eenen toon.
Paradière, f. [Pèche] Drijvende vischweer f.
Paradigmatique, f. Blankélkunst, p a r ad i. g m a t i e k f. Paradigratnmatigae, f.
[Didact.] Kunst om beelden en figuren van gips
te maken, paradigrammatiek f.
Paradigme, nl. [Gram.] Nlodélwoord, woord
tot voorbeeld om daarnaar de andere woorden van
dezelfde soort te verbuigen of te vervoegen, p aV--

radigma n.

PAI{AGIJANTE.

--

Paradis, m. Heerlijke tuin, lusthof m. Pterrestre of enkel P-, paradijs, aardsch paradijs n.,
hof van Eden, woonplaats van 't eerste mensch.enpaar vóór den val. — ( fl.) Paradijs n., hoogst
genoegelijk verblijf; bekoorlijk buitenverblijf n.; —
gelukkigste toestand m., dien men deelachtig kan
wezen: Cette campagne est un vrai p-, dat bui
een waar paradijs. La terre serait un-tengodis
p-, Si tous les hommes étaient sages et vertueux,
de aarde zou een paradijs zijn, indien alle menschen wijs en deugdzaam waren. Un bon ménage
est Ie p- sur la terre, een goed huishouden is
't paradis op aarde. Paris est Ie p- des femmes,
Parijs is 't paradijs der vrouwen. --- [Théol.]
Verblijf n. der zaligen na dit leven, hemel m.,
paradijs n. Les joies du p-, de vreugden, genietingen des hemels. Les saints du p-, de heiligen in
den hemel. — (Loc. prov. et fig.) Se recommander
à toes les saints du p-, alle heiligen te hulp roepen, ieders bijstand inroepen. Faire son p- en (of
de) ce monde, alleen voor de wereldsche vermaken
leven. ii croit ètre en (of dans Ie) p-, hij meent in
't paradijs te wezen (van iemand, die uit een groot
bezwaar gered, van eene groote smart bevrijd is,
enz., of die zich in zijn' voorspoed verblidt). Sur
ma part de p-, of Sur la part que je pretends au
p-, bi mijne zaligheid, zoo waar ik zalig wensch
te worden. z. ook CHEVIIN, EMPORTER, ENTENDRE,
HEURTER. — [Bot.] Pommier de p-, of enkel P-,
paradijsboom m., soort van appelboom. Pomme de
p-, paradijsappel m., vrucht van dien boom. Fleurs
de p-, schoone boom van. Peru. P- des jardiniers,
volksnaam van den treurwilg (saute pleureur). —
[H. n.] Paradijsvisch m., een amerikaansche visch
van 't baarsreslacht. -- Oiseau de p-, paradijsvogel m. --- [Mar.] Havenkom; binnenhaven f. —
[Pharm.] Graine de p-, z. v. a. CARDAMONIE. —
[Théàt ] Bovenste galerij f. in den schouwburg (ook
poulailier geheeten), engelenbak m.
Pas-adisa, m. [Hort.] Paradjsdrui f f., soort
van Corsicaansche druif. — Paradiséanées,
Paradisées, f. pl. [H. n.] Paradijsvogels m. pl.,
z. ook EMERAUDE. — Paradisiaque, adj. Het
paradijs betre/fend: Joies p-s, paradijsvreugden f.
pl. — Paradisier, of Oiseau de paradis ni.
Paradijsvogel m. (op Nieuw- Guinea en naburige
eilanden). — Paradiste, m. Potsenmaker m. aan
den ingang, van eene kermistent, van een kermisspel.
Parados, m. (pr. —dose) [Fort.] Vestingwerk n., dat den rug dekt, p a r a d ó s m.
Paradoxal, e, adj. Wonderspreukig, wonderlijk, strijdig met de aangenomen leer en .gevoelens, afwijkend, zonderling, p a r a d ó x. Opinion
p-e, wonderlijke meening f. — Esprit p-, wonderzinnig hoofd n., vriend m. van paradoxen. — ( fig.)
Existence p-e, twijfelachtig, raadselachtig bestaan n.
(van menschen, wier bestaanmiddelen een raadsel

zijn; van dieren, wier aanwezen betwist wordt).
--- L'ornithorynque p-, het zonderling gevormde
vogelbekdier. — Cristal p-, afwijkend gevormd
kristal n. --- Somtijds ook als subst.: Ami du p-,
vriend van 't wonderspreukige, van 't afwijkende.
— Paradoxalement, adv. Op zonderlinge,
wonderlijke, ongemeene wijze. — Paradoxe, m.
Schijnbare tegenstrjdigheid, vreemdsoortigheid f.,
zonderling gevoelen n., bevreemdende, tegen 't algemeen gevoelen aandruischende stelling, wonderspreukige uitdrukking f., p a r a d ó x m. — Homme
a p- s, man, die wonderlijke stellingen heeft, die
gaarne wonderspreuken opwerpt, paradoxen -man,
paradoxen-vriend m. — PARADOXE, adj., nu liever
PARADOXAL. -- Paradoxisnme, m. [Rhét.] Redefiguur f., die de strjdigste attributen of .hoedanigheden in zich vereen igt, p a r a d o x i s m u s m.
--- Paradoxologie, f. Het spreken of schrijven in vreemdsoortige, wonderspreukige taal; —
verhandeling f. over de paradoxen. — Misbruik n. of
overdreven zucht f. voor 't gebruik van paradoxen.
--- Paradoxologue, m. [Ant. rom.] Soort van
potsenmaker en improvisator, die gedurende den
maaltijd de gasten moest vermaken. --- Paradoxure, f. [H. n.] Het eigenlijke civetdier n.,

zibetkat f.

Parafe, Parafer, z.

PARAPHE, PARAPHER.

Parafen, in. (Tech.] Kleine muur m. vóór
de opening van eenen glasblazersoven.
Paraffine, f. [Chim.] Eene der stoffen, die
uit het teer, dat bij de drooge overhaling van hout
wordt verkregen, gedeeltelijk afgescheiden en gedeelteli k voortgebragt wordt, in fijne naalden en
blaadjes kristalliseert en wit en blinkend is, pa(NEe,IE.
raff i n e f.
Parafoudre , m. , gebruikelijker

PARATON-

1- Parage, ni. Afkomst f., stand m. (nog gebrwikeljk in): De haut p-, van hooge afkomst.
Gens de haut p-, lieden van hooge afkomst of geboorte. — [ Anc. jur.] Inachtneming f. der gelijk
gelijk regt n., inz. bij 't scheiden der vorste --heid,
l i ke nalatenschappen; bedeeling f. eener z ij linie
oor haar eerie, zékere landstreek, landerijen, enz.
af te staan, die echter onder het toezigt van den
regent bleef, p a r d g i u m n. — [Mar. i Streek,

zeestreek, omstreek, voor schepen toegankelijke kust
hoogte f.: La mer est très-orageuse dans-strek,
ces p-s, de zee is in die streken zeer onstuimig.
Vaisseau mouillé en bon p-, aan eene goede plaats
voor anker liggend schip. — (fig.) Que venez-vous
faire dans nos p-s ? wat komt g ij hier, in onzen
PARAGE, m. [Agric.] Eerste bekring doen?
werking f. van den wijnberg na de wijnlezing.--[Constr. nay.] Het opwerken, afslechten, gladwerken, klaarmaken der inhouten. — Parageau, m.
[Anc. cout.] Medebeleende, jonger broeder, die een
—

parégiurmm had.

Parageusie of Parageuistie , f. [Méd.)
Verkeerde smaak m., ontstemdheid f. van het smaak
gewaarwording van de smakende-organ,vlsche
(fjsbord n.
voorwerpen.
Paraglace, m. [Mar.] IJsbreker m. , jsplank f.,
Paraglosse , f. [Méd.] Tonguitpuiling f.
(waarbij de tong door hare onnatuurlijke grootte
uit den mond puilt); z. v. a. GLOSSOCELE.
Paragoge, f. [Gram.] Eindverlenging f. van
een woord door toevoeging eener letter of eener
lettergreep. — [ Chir.] Zetting f. eener breuk of
ontwrichting. -- Paragogique, adj. [Gram.]
Eindverlengend, de eindverlenging betreffend, p a-

ragó,gisch.

Paragoruphose, f. [Chir.] Onvolkomene inklemming van 't hoofd des kinds in 't bekken. ----[Anat.] Inplanting , inkassing van een been in
eene holte (gelijk b. v. de tanden in de tandkassen),
paragomphósis f. (zet- of drukfout f.

Paragrainine, m. [Litt.] Taalfout, spelfout;
Para ,raphe, m. [Litt.] Kleine afdeeling f.
van een hoofdstuk, eene rede, inz. van een regtsgeleerd geschrift, p a r a g r a ah m. — Teeken ter
aanduiding van zulk eene afdeeling, paragraaph-

teeken n. (s).

Paragrèle, m. [Phys.] Haqela fïeider m. --1 Paragrélé, e, adj.: Commune p-e, van een'
hagelafleider voorziene gemeente f.
,' Paragnante of Paragouante, f. Geschenk n. tot vergelding van eene bewézene dienst
(doorgaans in ongunstigen zin genomen, en nu ver-

PARAGUAY
vangen, voor mannen, door pot-de-vin, voor vrouwen, door épingles).
Paraguay, m. (pr. -ghè): ITerbe du P-,

paraguay-thee f., plant, welker bladeren in Paraguay (zuil- amer'tkaansch land) als thee gebruikt
worden. — Paraguay -roux ,m. [Pharm.] Nieuw
middel n. tegen landpijn. — Para guéen, ne,
adj. Paraguaysch, tot Paraguay of zijne inwoners
behoorend. — 41s subst.: Paraguayer in., para
vrouw f.
-guaysche
Parague, m. [H. n.] Maskervlieg f.
t Paraijner, v. a. Vurig, ha'rtstogtelijk beminnen.
Paraison, f. [Tech.] Vorming van den glascilinder bij 't blazen door hem over eene marmeren
plaat te rollen, het glasblazen. — Paraisontier,
V. a. Spiegelglas blazen. -- Paraisonnier, m.
Spiegelglasblazer m.
Paraitre, v. n. (met avoir) Verschijnen, zigtbaar worden, zich laten zien, zich vertoonen, voor
den dag komen: Une comète a paru, it y a qulnze
jours, eene staartster is voor veertien dagen ver
geworden. Les boutons paraissent-schen,zigtbar
aux arbres, de knoppen vertoonen zich aan de
boomen. Le jour paraissait à peine, de dag brak
naauwelks aan. — L'écriture de ce manuscrit
parait à peine, de tellers van dit handschrift zijn
te naauwernood ziglbaar. — Ook van gevoelens,
van hoedanigheden: Sa délicatesse parait dans toutes ses actions, zi7ne (hare) kiesch!ieid blijkt uit al
zijne (hare) daden. — P- en public levant Ie juge,
openlijk voor den regter verschijnen. I1 ii'ose plus
p-, hi durft zich niet meer laten zien. -- Ver
uitkomen, in. 't licht komen, uitgegeven-schijne,
worden (van boeken): L ouvrage paraítra sous peu,
het werk zal binnen kort in 't licht komen. — Zich
onderscheiden, uitblinken, uitsteken, in 't oog vallen: C'est un homme vain qui veut p-, 't is een
ijdel mensch, die uitblinken, pralen wil. Les jeunes
gees veulent qc. qui paraisse, de jongelieden willen
iets dat blinkt, in de oogen valt. Un ruban rouge
parait fort sur le Plane, een rood lint blinkt zeer
op wit, steekt op wit zeer af. --- Schijnen, den
schijn of 't voorkomen hebben, lijken; dunken. Cela
me parait beau, dat schijnt mij schoon, komt mij
mooi voor. On n'est pas toujours ce que ion parait, men is niet altijd wat men schijnt. Aimer
mieux ëtre que p-, liever iets wezenlijk zijn, dan
het te schijnen. Cela me parait ainsi, dat dunkt
mij zoo, dat komt mij zoo voor. -- Ook als v. imp.:
11 me parait que vous êtes trompé, mij dunkt, het
schent mij toe, het komt mij voor. dat gij bedrogen
zijt. 11 parait que vous avez tort, het schijnt, dat
gij ongelijk hebt. Il parait tous les jours de nou
er doen zich dagelijks nieuwe vij--veauxnmis,
anden op. 11 y parait, men ziet het, er zin sporen
van. 11 a en la petite vérole, mais it n'y parait
plus, hij heeft de kinderziekte, de pokken gehad,
maar men ziet niets meer daarvan. — Faire p-,
doen verschijnen, in tegenwoordigheid doen komen;
-- doen blijken, vertoonen; -- doen schijnen, het
voorkomen of den schijn geven. -- (Loc. tam.) II
n'y a rlen qui n'y paraisse, dat is maar al te
zigtbaar, dat is klaar en duidelijk. -- (Loc.prov.),
Z. NEZ. — PARAITRE, m. Schijn m., voorkomen n.:
Préférer l'ètre au p-, het zijn boven den schijn
verkiezen.
Parajour, m. [Tech.] Voorwerp, dat bij een
panorama op de toeschouwers en wat hen omringt
eene donkere schaduw werpt, p a r a j o u r n.
Paralampsis , f. (pr. -lanp-sice) [Méd.]
Witte glinsterende vlek f. op 't hoornvlies.
Paralée, m. [Bot.] Onechte kinaboom m.
van Guiana.
Paralimnodromes, m. pl. [H.. n.] Langs
moerassen loopende vogels ni. pl. .—Paralimnoptènes, m. pl. Zich aan moerassen ophoudende
vogels m. pl.
Paralipornènes, m. pl. (eig. overgeslagen
dingen, aanvullingsschri flen) De twee boeken der
Kronyken in der, bijbel. p a rat i p O m en a n. pl.
Paralipse, f. [Rhét.] Voorb ij gang m., het
schijnbaar overslaan van zaken, waarop men toch
de aandacht vestigt, p a r a l i p s i s, p r in t e r itie f. (prétérition).
Parallactique, adj. [Astr.] 1)e parallaxis
of 't verschilzigt betreffend , p a r a t i a k t i s c h.
Lunette p-, kijker op parallaktischen voet (met
,

---
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welken men door eene enkele beweging des kijkers
een hemelligchaam op zone dageli ksche baan vol
kan). -- Parallaxe, f. [ Astr.] Verschil-gen
schijnbare plaatsverandering-zigt,verschln.
der hemellichten ten gevolge van de wenteling der
aarde (die natuurlijk kleiner is, naarmate de heme-ll'igchamen verder van ons verwijderd zijn); verschillende ruling, in welke men uit twee verschil
punten een hemelligchaam waarneemt, p a--lend
r a l l á x is, parallax f. P- annuelle, jaarl jksche parallaxis, zeer kleine kring, die 'iedere ster
jaarlijks aan den hemel schi nt te beschrijven,
doordie n wij haar, bij de beweging der aarde om
de zon, gestadig uit andere oogpunten beschouwen.
---- [Chir.] Beenbreuk f. met over elkander schuiving der gebroken deelen.
Parailèle, adj. [Géom.} Gel jkloopend, evenwijdig, op alle punten even ver van elkander blijvend, p a r a i l él: Lignes, Surfaces p-s, evenwidige linen f. pl., vlakken f. pl. Ces deux rues sort
p-s Lune is l'autre, die twee straten loopen evenwijdig aan elkander. — Sphère p-, pa'ralléle splicer f.
(waarbij de evenaar evenwijdig is aan den horizon).
— [Opt.] Rayons p-s, paralléle stralen in p1. (die
uit een lichtend punt komen, dat op een' oneindigen afstand van het oog ligt). -- PARALLLLE, f.
[Géom.] Evenwijdige lijn 1., evenwijdig vlak n.
(?riet betrekking tot eene andere lijn, een ander
vlak), p a r a 11 é l f. Tirer une p-, eene parallel
trekken. — [Fort.] Verbinding tusschen twee loopgraven; loopgraaf met eene borstwering, evenwijdig
aan de zijde der belegerde vesting, p a r al l é l f. Les
p-s se communiquent par des chemins couverts,
de parallelen hebben door bedekte wegen met eikander gemeenschap. -- PARALLELE, m. [Astr.,
Géogr.] Cirkel m., die venwjdig met den evenaar
is getrokken, parallel-cirkel, parallel-kring, par a t1 é l m. Tous les lieux qui lont sur Ie même pont la méme latitude, al de plaatsen, die op denzelfden parallel liggen, hebben dezelfde breedte. -[Tech.] P- à vis, parallel- liniaal n. — (fig.) Ver
onderzoek n. der punten van overeen-geliknf.,
verschil tusschen twee personen of zaken,-komsten
tegenover elkander plaatsing, p a r a 11 é 1 f. Faire
Ie p- d'Alexandre avec César, Alexander met Ccesar vergelijken. Je ne vieux point entrer (of etre
mis) en p- aver eet homme-la, je perdrais au p-,
ik wil niet met dien man vergeleken worden, ik
zou bij de vergelijking verliezen. -- Parallèlement, adv. Op parallele of evenwijdige wijze. ---Parallélinervé, e, adj. [Bot.] Met evenwijdig
loopende bladribben. --- Parallétipipède of

Parallélépipède, m [Géom.] Langwerpige

teerling n., figuur I•. of ligchaain n., door 6 parallelogrammen ingesloten , waarvan de tegenoverstaanden aan elkander gelijk zijn, p a r a 11 e lop ip e du m n. — Parallélipipédique, adj. Langwerpig teerli'n vorrrtiq. -- Paralléiique, adj. [H.
n., Bot.] Evenwijdig.
jdig, p ar a l l e 1. — Par allé lisme, m. [Géom.] Het evenwijdig loopen van lijnen of
vlakken. — [Astr.] Le p- de l'axe de Ia terre, het
p a r a l 1 e l z s m u s of evenwijdig aan zich zelve
blijven van de aardas in al de punten der ellips,
die zij jaarlijks om de zon beschrijft. — Paralléliveiné, e, adj. [Bot.] Met evenwijdig geaderde
bladeren. --- Parallélogratnmatigne, adj.
[Géom.] Den vorm van een parallelogram hebbend,
p araltelogrammát isch. --- Parallélogramine, m. [Gram.] Vierzijdig vlak, waarvan
'ie tegenoverstaande zijden evenwijdig en daarom
ook gelijk zijn, p a r all é l o gr a m n. -- Parallelógraphe, in. [Math.] Werktuig n. om evenwijdige lijnen te trekken, parallel-liniaal, rastraal n.
— Parallélographie, f. Het trekken van evenwijdige lijnen, kunst f. om die te trekken. — Parallélographigne, adj. Die kunst betre/fend,
p a r all e log r a p h i sc h. -- Parallélopteuron, m. [Ant. géom.] Onvolkomen parallelogram.
soort van trapezium n.
Paralogisnie, m. [Didact.] Valsche sluit
verkeerde redenéring of gevolgtrekking t.,-red,
paralogismus in.
Paralyser, V. a. Verlammen: Cet accident
lui a paralysé le bras, dat toeval heeft zijn' arm
verlamd. — (fig.) Verlammen, krachteloos of werkeloos maken, verzwakken. de uitwerking beletten,
p a r a l y s é r e n: La paresse paralyse . tous ses
bons desseins, de luiheid verlamt al zyne goede
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voornemens, maakt al zijne goede plannen vruchteloos. — Het part. passé is ook wij.: Bras para
verlamde urm m. Efforts p-s, verlamde, vruch--lysé,
teloos of onzijdig gemaakte pogingen f. pl. — Paralysie, f. [Méd.] Verlamming f. La p- dun
bras, de verlamming van eenen arm. L'apoplexie
se tourne souvent en p-, de beroerte brengt dikwijls eene verlamming te weeg. — Paralytique,
adj. Verlamd, lam, geraakt: Il est p- de la moitié
du corps, hij is aan ééne zijde, aan de helft van
zijn lichaam lam. — PARALYTIQUE , m. et f.
Lamme, geraakte m. en f.

Paramaléate, m. [Chim.] Paramaleïnezuur
zout n. — Parainaléique, adj. [Chim.] : Acide
p-, een door drooge overhaling van 't appelzuur
verkregen brandig zuur (eenzelvig met hel fumari.um -zuur, dat in aardrook en ijslandsche mos
wordt aangetroffen), paramaleïne - zuur n.
— Parainéconique, adj. (Chem.] Acide p-,
een door verhitting van 't mekon- of opium -zuur
in wc ter verkregen zuur, paramékon -zuur n. —
Paraménispermine, f. [Chim.] Zelfstandigheid, die de menispermine (z. dat woord) vergezelt,
paramen isperrnine f.
Paramèse , f. [Anc. anat.] Ringvinger m.
(doigt annulaire). — [Mus. anc.] Vijfde snaar f.
der aan Mars gewijde lier, p a r a m e s is f.
Paramètre, in. [Géom.] Standvastige lijn f.,
waarvan men zich tot meting van kromme linen
bedient en die lot verklaring van de eigenschappen
der kegelsneden dient, pa r a m e te r in. — Paramétrignne, adj. Den parameter betreffend daar
(ter m.-toebhrnd,pamét
i sc h.
Paramonaire, m. [H. eed.] KerkgoedpachParaniont, m [Véner.] Uiterste punt f. van
de hoornen der herten.
Paramorphine, f. [Chim.] Eene nieuwe, door
Pelletier in den opium ontdekte zelfstandigheid,
isomer inch met morphine, p a r a m o r p h i n e f.
Paranaphthaline, f. [Chim.] Eene met naphthaline (z. dut woord) in vele opzitten overeenkomende en polymerische stof, paranaphthatine f.
Paramythie, f. lLitt.] Onderwijzend fabel
-verdichtsln.,
dichterlijke fabelvertelling f.
Parandine, f., z. ARCTIZITE.
Paraiteige, m. [I idact.J Sneeuwscherm n.;
sneeuwalkieler in.
Parauète, f. [Mus. anc.] Zesde snaar f. der
aan Jt piter ewijde lier.
Paraugies, f. pl. [Ant. tout.] Leenmansverpligting f. tot het léveren van paarden voor de zij
-we(n.
Parangon, m. (weleer) Voorbeeld, modél, patroon n.; ook. vergelijking f. P- de beauté, voor
schoonheid. Cela est sans p-, dat is on--beldvan
vergel kelk, zonder wedergade.
Corn.] P- de
Venise, schoonste zijdestoffen f. pl, uit Venetie(in den
srrryrnaschen handel). — [Hort.] Naam van eenige
bloemen, die jaarlijks, zonder ontaarding, weder
te voorschijn komen, niet ontaardende bloem I. —
[Joail.] Diamant m. of parel f. van onberispelijke
schoonheid, p a r a g ó n- diamant, p a r a g o n- parel.
(Ook als adj. m. et f.: Diamant p-, Perle p-.) —
[Minér.] Zwarte italiaansche marmersoort f., par a g o n- marmer n. — [ Typog.] Drukletter f., die
't midden houdt tusschen dubbele dessendiaan en
tekst, paragón f.
Parangounage, m. [Typogr.] Het opvullen.
— P.. ranaonrner, v. n. Vergelijken. (in dien
zin oud en buiten gebruik.) — [Typogr.] Opvullen,
door middel van spotiën, quadrates of interliniën
maken, dat eene letter van verschillend corpus op geljke lijn komt met die, waarvan men zich bedient,
para nq o n n é r e n. (maken.
t Paranniser, v. a. Jaarlijks of voortdurend
Paranoïe, f. [Mid.] Verstandsverwarring f.,
waanzin m. p a r a n ce a I. (NOM—.
Paranomase , Paranomasie, z. PAROParanomie, f. [Ant. gr.] Handeling f., die
met de wetten strijdt.
Paraat, e, add. Versierend, optooijend: Rien
— I

nest si p- que les diamants.

Paranthine, f., z. v. a. SCAPOLITHE.
Paranymphe, m [Ant.] Bruidgeleider, bruidjonker (die bi, de Ouden de bruid in 't huis des
bruidegoms voerde); — opziener. ceremoniemeester
bij bruiloften.
(ECOI.] Lofredenaar b ij de uit deeling van akadémische waardigheden (ook para--
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nymphaire geheeten); — plegtige lofrede f. bij die
gelegenheid; — geleider van den kandidaat, die
eene verhandeling in 't openbaar verdedigt, par any'mph,us, parany'mph m. — - f- Paranympher, v. a. et n Eene lofrede houden (b#
't verkrijgen eener akadémische waardigheid).
Parapegme, m. [Ant.] Metalen wettafel f. —
[Astr. anc. ] Sterrekunflige rekentafel, tjjdtafel f.,
kalender ni. — Tafel f. der sterrewigchelaars.
Parapet, m. [Fort.] Borstwering I. — Borstmuur m. (aan bruggen, kaaien, terrassen).
Parapétale, m. [Bot.] Bijbloembad, aanhangsel n. van een bloemblad of van eene bloemkroon,
p a r a p é t a 1 u m n. — Parapétalifère, adj.
[Bot.] Met bjbloembladeren voorzien. -- Parapétaloïde, adj. [Bot.] Van de gedaante eens b bloemblads.
Paraplee of Parafe, m. Naamtrek, pennetrek m., dien men onder de naamteekening pleegt
te halen, naamkrul f.; — pennetrek, die somtijds
de naamteekening vervangt; vóórletters van iemands
naam als goedkeuring eener bijvoeging of doorschrapping in een geschrift, tot blijk van echtheid
enz., paraphe n., paraphéring f. — Papher of Parafer, V. a. Met zijn handteeken
of zijn naamteelten voorzien; een naamtrek maken,
p a r a p h é r e n. — [ Prat.] P- ne varietur, zijn
naam- of handteeken zetten, opdat er Beene ver
meer aan 't stuk gemaakt kunne worden.-anderig
P- par première et dernière, al de bladzijden (van
een stuk) van voren tot achteren met zijn handmerk teekenen. — Het part. passé is ook adj.:
Pages paraphées, met het naammerk voorziene of
geparapheerde bladzijden f. pl.
Paraphernal, e, adj. [Jur.] (zelden voor
aan in): Biensparaphernaux, of als subst.-komend
PARAPHERNAUX m. pl. Eigen of bijzonder goed n.
der vrouw, waarover zij zich het vr ij e beheer heeft
voorbehouden , buitenhuweljksgoederen , par aphernaal- goederen n. pl., parapherndtien f.
pl. — Paraphernalité, I. Aard m., eigen
buiten-huwelijksgoed, p a r a p h e r--schapI.vn
nali,teit f
Paraphimosis, f. (pr. —zice) [Chir.] Zamensnoer eng f. der voorhuid achter 't roedehoofd,
met zwelling van 't laatste gepaard , spaansche
kraag m.
Paraphone, adj. [Mus. ant.] Zamenklinkend,
zamenstemmend: Sons p-s. — Paraphonie, f.
[Mus. anc.] Zamenklank m. — [ Méd.j Gebrekkige
voortbrenging f. der klanken; gebrek n. aan de
stem, onaangename stem m.— Paraphoniste, m.
[H. eed.] Zanger, koorzanger m., koorkind n.
L'archi-p-, de hoofdzanger, voorzanger m.
Paraphore, m. [Méd.] Ligte graad m. van
ijlhoofdigheid, p a r á p h o r a f.
Paraphosphate, m. [Chim.] Gegloeid phosphorzuur zout n. — Paraphosphoriquip, adj.
[Chim.]: Acide p-, gegloeid phosphorzuur ii.
Paraphrase, f. [Philol.] Uitbreidende, ver
ophelderende omschrijving, uitbreiding,-klarendof
verklarende overzetting f. van eenen tekst, p ara phrasis of paraphráse f.: P- du Cantique
descantiques, des Pseaumes, uitbreiding, omschrjving van Salomo's Hooglied, van de Psalmen. —
— (bij uitbreidinra) Te wydloopige vertaling f. —
(fam.) Kwaadwillige , boosaardige uitlegging of
opvatting f. van onschuldige of onverschillige zaken,
Omhaal m., uitwijdingen f. pl., onnoodige woordenrjkheid f. in een rede of geschrift. — Paraphraser, V. a. Omschrijven, verklarend uitbreiden, p a r a p h r a s é r en: On a paraphrasé le livre
de Job, men heeft het boek van Job omschreven. —
(fig.) Vergrooten, bijvoegen: Vous paraphrasez eet
évènement, gij vergroot dit voorval, gij doet er
veel van 't uwe bij. — Ook zonder voorwerp: Co
nest pas la traduire, eest p-, dat is geen vertaten, dat is omschrijven. II paraphrase sur tout,

hij vergroot, overdrijft alles. — SE PARAPHRASER,
V. pr. Omschreven worden: Cet ouvrage ne peut
se p-, dit werk laat zich niet omschrijven. — Het
part. passé is ook adj.: Traduction parapbrasée,
omschreven, uitgebreide, g e p a r a p h ra se e rd e
vertaling f. — Paraphraseur, m.. -ease, f.
(fam. et dénigr.) Liefhebber, m., liefhebster t. van
vergrooten, van overdrijven, van bijvoegen ; —
lanadradig, wijdloopig verhaler m., verhaalster f.
— Paraphraste, ni. Omschrijvend, uitlegger,
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verklarend omschrjver, p a r a p h rá s t m. — Paraphrastiqete, adj. Omnschrijvend, verklarend

para phrastisch.

Paraplirénésie, f. [Méd.] Ontsteking van
't ncidrlelrif - voorbijgaande ijlhoof digheid, door
die ontsteking ontstaan, dolheidskoorts, par aphrenítis of paraphrenesie f.
Paraphronysie of Paraphrosynie, f.
[Méd.] Voorbijgaande waanzin in., door vergift te
weeg fjebragt.
Paraplasnie, m. Merkteeken n. in een boek
(om zékere plaats te kunnen 'wedervinden).
Paraplectique, adj. [Méd.] Verlammend, ver
veroorzakend; ,gedeeltelijk door beroerte-laming
verlamd, p a r a p le k ti s c h. - Paraplégie, f.
[Med.] Onvolkomene of gedeeltelijke verlamming,
znz. van de onderste ledematen, p a r a p le g i e of
p a r a p l e x i e f. — Paraplégigae, adj., Z. v. a
PARAPLECTIQUE.

Parapleudresie, f. [Méd ] Valsche of onechte
pleuris of zode- ontsleking, steek m. in de zijde. -Parapleuritique, adj. De borstvliesontsteking

betreffend, 1) a r a p l e u r i t i s c h. — Parapleuritis, f. (pr. —tice) [Méd.] Ligte graad in. van
borst vliesr^n tsteking.
Paraplexie, f. [Méd.], z. v. a. PARAPLEGIE.

Parapluie, m. Draagbaar regenscherm n.,
p a r a p l u i e, paraplu f. — [Fond.) Plank f.,
die tegen 't spatten beveiligt, schutbord n.
Parapoplectique, adj. [lléd.] Door eene

sch.ijnberoerte getroffen, p a r a p o p l é k t i s c h. —
Parapoplexie, f. [Méd.] Schijnberoerte, lipte
graad van lwcroerte; slijmberoerte f. (vlerk m.
Paraptère, m. [H. n.] Valsche vleugel, schinPararhythnne, adj. [Méd.]: Pouls p-, onge-

wone, tege-naluurl jke pols met betrekking tot den
aard der ziekte en den ouderdom des lijders, p ararrhy 'thrnisc,he pols, 1) ararrhy'thmusm.
Pararthrètne of Pararthrou,e, m. [Chir.]
Onvolkomene ontwrichting; sn 't algemeen: ontwrichting f., pararthrema of pararthróma n., pararthrésis f.
Parasátige, f. [Metrol. anc.] Perzische mijl
(waarvan er » 1 ,2 op een graad des evenaars gaan,
= 8, 9 uur goons of 5000 meters), p a r a s a n ,q e f.
Parascéinon, m. [Théát. anc.] Kleedkamer,
achtergedeélte van het tooneel, p a r a s c é n i um n.
(ook po tscénion geheeten).
Paraseève, f. (Liturg ] Rust- of voorbereidingsdaq, goede vrijdag. vrijdag vóór pasch,en. —
Vooravond van een feest, heiligavond. -- Sabbathavrmd in der Joden.
Parasehe, f. [Philol. rabin.] Erne der 51
afdeelingen, waarin de joden den Pentateuchos of
de boeken der wet verdeelen en die op den sabbath
worden voorgelezen.
Parasélène, f. [Asir.] Licht- of schaduw
-beldr
maan. bijmaan. F.
Parasématographe, m. [Didact.] Schrijver over 't bla.soen of de wapenkunde. — Parasématographie, f. Wapenleer, wapenkunde;
verhandeling I. over de wapenkunde. -- Parasématographique, adj. De wapenkunde of de
wapenkundige verhandeling betreffend, p a r a sematogrd p h, is c h.
Parasite, m. Tafelschuimer, ta felbroêr, schotelvriend , sch uimlooper , teljoor- of pannelikker,
klaplooper, parasiet m.: Un p- alfa me, elfronté,
een hongerige, onbeschaamde tafelschuirner. --(fig )
Woekerplant f. (die aan of op eene andere plant
g roeit en aan deze haar voedsel onttrekt; — woeker-insect n. (dat op 't ligchaam en ten koste van
een ander dier leeft) . — PARASI TE, adj. Schuim loopend, tafelschuirnend, pannelikkend, para s;t i 5 c h. — [Bot.] Woekerend: Plante p-, woeker
boven). Branche p-, waterloot, nutlelooze,-plant(z.
geen vrucht dragende tak m. — [H. n. j Insectes
p-s. woeker- insecten n. pl. (z. boven). — ( fig.) Mots,
Expressions, Ornements p-s ; overtollige of te vaak
voorkomende woorden n pl., uitdrukkingen f. pl.,
sieraden n. pl. — Parasitique, adj. Den tatelschuirner eigen; den schuirnhoper aanduidend; z.v.a.
PARASITE adj - PARASITIQUE. f . Schuimlooperij f. — Parasitisme, m. Beroep n., kunst f.
des tafelschuirners, tafelschuimerij, pannelikkerj f.
--- [H n., Bot.] Het leven van een dier, van eerie
plant op een ander dier, op eene andere plant, het
woekeren, p a. r a s i t í s m u s n.
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Parasol, m. Draagbaar zonnescherm n., parasol m. — [Bot.] Plante en p-, z. v. a . OMBEL LIFERE. _Naam va n verscheidene bladzwarnmen,
ter wille van hare gedaante. — [H. n.] P- chinois,
chinésche parasol, soort van napschelp. — [Anc.
mil.] P- de marquise, zonnedek n. van eene of
/icierstent.
—

Parasquinancie, f ., z. PARACYNANCIE.
Parastades, M. pl. [Bot ] Onvruchtbare bij
pl. -- Parastamines, f. pl. On--helmdran

vruchtbare bjjhetmknopjes n. pl.

Parastate, in. [Anat. anc.] , z. v. a . ÉPiDIDYME en PROSTATE. — [Arch.] Bij- of zijpilaar,

stut m.

Parastremme, in. [Méd.] Krampachtige trekking f. des moods, der lippen, der oogen, para strdmma n.
Parastyius , m. pl. [Bot.] Bijstampertjes,
valsche stampertjes n. pl.
Parasynancie, f., z. PARACYNANCIE.

Parat, in, [1-I. n.] Naam van de mulch f. (molneat) in Zuid-Frankrijk. (Het wijfje heet pare of
paratte.)
Paratartrate , m. [Chim.] Druivenzuur
zout n. — Paratartrique, adj. [Chim.]: Aside p-, druivenzuur n. (ook aside racémique ge-

heeten).

(kleinen teen.

Parathénar, m. [Anat.] Spier f. van den
Parathèse, f. [Liturg.] Handenoplegging f.
(imposition des mains). (fluit f.
Parathrète, f. [Mus. anc.] Treur- of rouw Paratiline, m. (Ant. gr.] Ontharing, kaal

(als straf voor bedre--plukingf.derschaml

ven overspel).

Paratitles, m. pl. [Jur.] Korte inhoudsop-

gaven en beknopte verklaringen der titels of boeken
in den codex of de pandekten.
Paratonnerre, m. [ Phys.] Bliksemafleider m.
La tige, Le conducteur du p-, de stang 1., de ge-

leider m des bliksemafleiders.

Paràtre, m. (oud maar vernieuwd woord)
Stiefvader, schoonvader. -- (dénigr.) Slecht vader m.
Paratrinente, m. [Chir.] Ontvelling f. tusschen de dien en billen door te veel rijden of loo-

pen, (pop.) blikaars m.
Paratte, f., z.

onder PARAT.

Paravent, m. Windscherm, windschut; blind
of luik n. buiten vóór de vensters en deuren, spaan sche wand m.

Paravol, m. [Mécan.] Slag- of knalslot n.
(eene nieuwe uity finding ter beveiliging tegen diefstal).
Parbieu, interj. (verbastering van par Dieu)
(fam ) Verdord ! te drommel ! sakkerloot!
Pare, in. Park, perk n. een door muur- of
staketselwerk afgesloten, doorgaans beplante grond
tot jagtvermaak, wandeling enz.. lustbosch n., warande f., openbare wandeltuin m., diergaarde F.

Le grand p- de Versailles, het groote park of lustbosch van Versailles. — [Econ. rur.] P- aux (of
de) moutons, schaapskooi f. P- aux boeufs, vetweide f. — [Mar.] Landswerf f., zee- arsenaal, admiraliteits-park n., oorlogshaven f. — Afgesleten ver
voor 't slagtvee, veehok n. P- à-blijftuschendk
boulets, kogelbak m., scherphok, kogelh.ok n. P- it
boulets à l'anglaise. kogelrand, kogeliooster, kogelzak m. — Negerverblijf n. op de slavenhaalders.
— [Mil.] Bewaarplaats voor' geschut, munitie enz.,
werf f., park n. — Gezamenlijke voertuigen, die
de legerbehoeften achteraan brengen, parkvoertuig en n. pl., parkmateriëel n. P- d'artillerie, artillerie-park. P- des touches it feu, geschutpark, geschutwerf. P- des vivres, proviandpark. [Pèche]
Halvemaanswijze vischweer f. — P- aux huitres,
oesterperk n., oesterbank f., oesterput m. — Parcage, m. liet verblijf der schapen op 't bouwland;
— het inperken of omtuinen van 't vee; — het
verblijven der oesters in de putten.
Parceau, m., z. v. a. MATEAU.
Parcellaire, adj. Bij perceelen of gedeelten.
Cadastre p-, perceelsgewijze gemaakt kadaster n.Pareel le , f. Deeltje , klein stuk n. van een
geheel: Payer une somme par p-s, eerie som b#
kleine gedeelten betalen. Cette rivlere charrie des
p-s dor, die rivier voert gouddeeltjes aan. leder
klein gedeelte lands, van de naburi g e landerijen afgescheiden en aan een' verschillenden eigenaar behoorend, perceel n. : Le cadastre de chaque
commune embrasse des milliers de p-s, het ka-
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laster van elke gemeente omvat duizenden perceelen. — Pareellement, adv. Perceelsgewijze, bij
perceelen. — Parcelier, v. a. In kleine deeltjes of
stukjes verdeelen; — in perceelen splitsen. — Het
part. passé is ook adj.: Champ parcellé, in percee
len verdeeld veld n.
Paree que, loc. conj. Omdat, dewijl, vermits:
Un homme n'est pas pauvre, parce qu'il na rien,
mais parce qu'il ne travaille pas, een mensch is
niet arm, omdat hij niets heeft, maar dewijl hij
niet werkt.
Parchasser, v. a. [Chas.] Een stuk wild,
dat reeds lang voorbij of vooruit is, met de windhonden nazetten. -- De aagt met de vangst van 't
gejaagde dier besluiten.
Parcheu.in , in. Perkament , parkement n.
Livre relié en p-, in perkament gebonden boek. —
P- vierge, maagden-perkament n. (bereide huiden
van doodgeboren lammeren of geiten). P- en cosse,
z. COSSE. -- (fig. et fam ) Allonger le p-,

z. AL-

Visage de p-, perkamenten gezit n., iemand met drooge, gele huid. — P-s, perkamenten n. pl., brieven m. pl. van adeldom, adel
titels m. pl., waardigheden f. pl.; — ook: oor -lijke
pl., contracten n. pl. — Il est fier de-kondef.
ses p-s, hij is hoogmoedig op zijne adellijke brieven.
— Vieux p-s, oude, op perkament geschrevene oorkonden f.pl. — [Bot.] Glad en blinkend vlies n. van
vele vruchten en zaden. — P- d'orléans, soort van
perzik f. -- Parchenainé, e, adj. Perkament achtig. — Parclieuiinerie, f. Perkamentmakerj, perkarnent-fabrijk f.; -kunst f. des perkament makers; — perkamenthandel m. — Parcheniinier, m, Perkamentmaker of - bereider, perkament verkooper m.
Parcier, ière, z. v. a. COPARTAGEANT.
Pareiuionie, f.Zuinigheid, kleingeestige spaar
vrekkigheid f. — Pareinionieux,-zamheid,
lense, adj. Zuinig, zeer spaarzaam, vrekkig.
Parelose , f. [Anc. cout.J Besloten bouw grond m. -- [Arch.; Dwarslijsten f. pl. aan pilosIers; — uitgesneden stijlen m. pl. — [Mar.], z. PARACLOSE. --- ± à LA PARCLOSE , loc. adv. Ten
LONGER. — ( pop.)

slotte (enfin).

Parcotnnier, m., lére, f. (van 't oude parcon of parcvhon, deel, aandeel) [Ans. cout.] Deel
-hebrm.,stf—Medpligm.n1
Par-corps, m. [Any. cout.] Lijfsdwang m.
(contrainte par corps).
Parcourir, v. a. Doorloopen, doorreizen, doortrekken : Je parcours toute la vilie pour vous
cbercher, ik doorloop de gansche stad om u te
zoeken. J'ai parcouru toute la province, ik heb de
geheele j rovincie doorreisd. Le soled parcourt le
zodiaque, de zon doorloopt den dierenriem. — (fig.)
Mei de oogen doorloopen, vlugtig overzien, doorbladeren. J'ai parcouru tous ces livres, ik heb al
deze boeken doorbladerd, doorloepen. Il parcourut
des yeux toute 1'assemblée. hij overzag vlugtig
het gansche gezelschap. De vette hauteur l'oeil
parcourt tout l'horizon, van deze hoogte doorloopt
het oog (of overziet men) den ganschen gezigteinder. — [ Mar.] Parcourir les coutures dun vaisseau, de naden van een schip nazien. — SE PARCOURIR, v. pr. Doorloopen worden: Cette ville peut
se p- en peu d'instants. — Parcours, m. [Coot.]
Gemeenschappelijk drj f- of weideregt n.; z. v. a.
ENTRECOURS. — Voorgeschreven of bepaalde weg m.,
dien een openbaar rijtuig doorloopt. Lep- des
omnibus, de weg, loop m., rigting f. der omnibussen.
—Parcouru, e, adj. (en part. passé van parcourir). Les pays p-s par eet homme, de door dien
man doorreisde landen n. pl.
Pardalote, m. [H. n.] Soort van zeer kleinen
graauwe ekster of negerdooder, p a r d a t ó t m. Phuppé , kuif-pardalot (eene zuid - amerikaansche

soort).

Pardanthe, in. [Bot.] Chinésche li.cchbloem f.
Par-dessus, in [Cort.] Wijde overjas m.,
ruim overkleed n. — Tregift n. — [Ans. mus.]
Instrument n. bestemd om de hoogste partijen te

spelen.

Paid!, verzachting van Pardien of Par
Dies, interj. (voormalig vloekwoord) Bij God!
waarachtig ! bij mijn ziel! Voilà un plaisant bom me. p-! dat is een aardige vent, waarachtig! (Men
zeide ook pardine, pardié en pardienne).
Pardon, m. Vergeving, vergiffenis, verse/wo-
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fling; schuld- of zonde-vergiffenis, genade, strafontheffing, kwijtschelding f., pardon n. Demander, Accorder p-, vergi jfenis vragen, schenken. Le
p- des injures, de vergeving der beleedigingen. 11
est condamné sans espoir de p-, hij is veroordeeld
zonder hoop op genade. — Jésus vous accordera
le p- de vos péchés, Jezus zal u uwe zonden ver
Cath.] I1 est allé gagner les p-s, hij is-gevn.—[
een' aflaat, eene kwijtschelding van zonden, eene
ontheffing van de stro /fen des vagevuurs gaan halen. — z. v. a. ANGELUS. — Le grand p-, het ju bilecum, z. JUBILÉ. — fam.) Je vous demande p-,
of bij verkorting enkel P- (als beleefdheidsformulier,
wanneer men iemand in de rede wil vallen, hem
wil tegenspreken, of eenigen hinder moet aandoen),
verschoon, vergeef mij, pardonneer mij, met uw
verlof, p a rd on ! — Pardonnable, adj. (alleen
van zaken) Vergé fel jk, verschoonbaar, verschoonljk,
te verontschuldigen: Votre conduite n'est pas p-,
uw gedrag is niet verschoonbaar, is onverschoonlijk. -- Pardonnaire, m. [H. eccl.] .4flaatuitdeeler; aflaatkramer in.
Pardoiiner, v. a. Vergeven, vergiffenis schenen, kwijtschelden, van de straf onthe/fen; verontschuldigtn, verschoonen, door de vingers zien, ten
goede houden, p a r d o n n é r e n. Je vous pardonne
le mal que vous m'avez fait, ik vergeef u het
kwaad, dat yj mij hebt aangedaan. Pardonne -nous
nos offenses, comme nous pardonnons à reux qui
nous ont offensés, vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Pardonne z ma crainte, mes soupcons, verschoon mijne
vrees, mijn' argwaan. — Ook zonder voorwerp:
Le rol lui pardonne, de koning schenkt hem ver
genade. — Vergeven, zonder spijt of erger--gifens.
nis, zonder jaloerschheid zien: On ne peut p- à
vette femme sa beauté, men kan de schoonheid
dier vrouw niet zonder jaloerschheid zien. II ne
lui pardonne pas son mérite, hij ergert zich aan
zone verdienste. — Soms wil pardonner het voorzetsel à vóór een zaaknaam: Pardonnez à ma
franchise, houd mij mijne openhartigheid ten goede.
Je pardonne vela à l'état ou vous bles, ik ver
dat, ter wille van den toestand, waarin gij-schon
zijt. — Het wordt vaak als beleefdheidsterm gebruikt: Pardonnez -moi, of enkel Pardonnez, si je
vous contredis, vergeef mij, neem 't niet kwalijk,
zoo ik u tegenspreek. Pardonnez-moi ces expres
houd mij die uitdrukkingen ten goede. —-sion,
(absol.) Pardonnez-moi, Pardonnez, vergeef mij,
pardonneer, ik ben 't niet met u eens. — Verschoonen, uitzonderen, sparen (in dezen zin doorgaans
met ne en 't voorzetsel à): La mort ne pardonne
b personne, de dood spaart niemand. Le soldat
ne pardonna ni h l'hge. ni au sexe, de soldaat
(

spaarde, verschoonde, ontzag ouderdom noch kunne.
Cette maladie ne pardonne pas, die ziekte is gevaarlijk, doodelijk. — SE PARDONNER, v. pr. Zich
verschoonen, zich zelven ten goede houden. Nous
nous pardonnons tout, et rien aux autres hom mes, ons zelven vergeven wij alles, en anderen
niets. — Elkander vergiffenis schenken, elkander
verontschuldigen, enz.: Ces deux ennemis se sont
pardonné tout, die twee vijanden hebben elkander
alles vergeven. -- Vergeven worden: Cet affront
ne peut se p-, die hoon kan niet vergeven worden.
— Het part. passé is ook adj.: Crime pardonné,
vergeven misdaad f. — ( fam.) Vous êtes tout pardonné (tot iemand, die wellevendheidslcalve verschooning voor 't geen hij deed of zeide vraagt —
en in dit geval alleen kan pardonné op personen
toegepast worden), alles is u vergeven. — (Prov.)
Péch écaché est b demi pardonné, verborgen kwaad
is half vergeven: men vergeeft gemakkelijker een
misdrijf, als het geen openbare ergernis heeft gegeven.
t Pardonneer, m. Vergi f/'enisschenker, verschooner m. — Door nieuwere schrijvers als adj.
gebézigd: Un Dieu p-, een verevend God.
Paré, e, adj. (en part. paesé var, parer): Femme trop p-e, te zeer opgesierde vrouw. — ( fam.)
Elle est parée (of décorée comme une chásse,
comme une épousée, comme un autel, z. cHhSSE,
AUTEL. — Un tombeau p- de fleurs, een met bloemen versierd graf n. — Objet p-, klaargemaakt,
in gereedheid gebragt, opgemaakt voorwerp n. -[Blas.] Bras p-, bekleede, met eene mouw bedekte
arm; — ook: z. V. a. LAMPASSE. — [Bouch.] Pièce

_
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-,e, stuk rundvleesch, dat boven aan 't middel- of
estuk wordt afgenomen. — [ con.] Cidre p-,
uitgegiste cider of appeldrank m. — [Eser.] Coup
p-, afgeweerde, g e pareerde stoot m. — [Litt.]
Style p-, opgetooide, opgesmukte, bloemrijke stijl m.
-- [Mar.] Ancre p-e, klaarliggend anker n. Palan
p-, geklaard, geschoren takel n. Vaisseau p-, ten
strijde gereed schip n. z. ook NAGEII. — [ Jur.] Titre p-, ter executie of volvoering klaar gemaakte
oorkonde f. Exécution p-e, dadelijke uitwinning I,
regtsdwang m. om iemand dadelijk tot belalinq te
noodzaken , p a r á t e e x e c ü t i e f. -- [ Véner.
Pied p-, afgestompte, afgesleten voet of hoef
-- (val. voorts PARER).
Paréage of Parlage, m. [Jur.] Gemeen
rept n. van twee bezitters op één goed.-schwrpeljk
Pareatis, m. (pr. —tice) (latin) (eig. gehoor
Ii. van eene hoo--zamt!)[Jur.]Volekingsbv
gere aan eene la,rrere ref tsrriagt.
Pareau of Parre, m. [Mar.] Groote kano
op de Malabaarsche kust, praccuw f. PAREAU, m.
[Tech.] Diepe en naauwe ketel m. tot smelting
van 't oude was. PAREAtTX, m. pl. [Pêche J Zinksteenen m. pl. aan sommige netten.
Pareebase, f. [Rliét.] , z. V. a. DIGRESSION.
--- Overdrijving f. van een verwijt.
Paréchese, f. (Rhét.] Verbinding of herhaling van gelijkluidende woorden of klanken; -klanknabootsing, p a r e c h és i s f.
Parectase, f. [Rhét.] Verlenging, uitrekking
van een woord door eene ingelaschte of bijgevoegde
lettergreep, p a r é k t a s i s f.
Parégorie, f. [Méd.] Werking, eigenschap f.
der verzachtende, pijnstillende middelen. --- Parégorique , a dj . Verzachtend, bedarend, pijn
(Gebruikelijker is nu-stihend,pargo.c
anodin).
Pareil, le, adj. Gelijk, gelijkvormig, eveneens,
soortgelijk, dusdanig. us ont une p-Ie ardeur pour
1'étude , zij hebben eenen gelijken ijver voor de
studie. On n'a rien vu de p-, men heeft iets dergelijks (of soortgelijks) niet gezien. Que feriez-vous
en p- occasion? wat zoudt gij bij dergelijke (of
dusdanige) gelegenheid doen? `-- (Loc. prov.) Its
en lont à billes p-es, z. BILLE. Toutes choses p- es,
wanneer alles gelijk is, alles gelijk staat. — PAREIL, m., -LE, f. Wedergade, weerga, gelijke m.
en f. C est un bomme qui n'a pas son p-, 't is een
man, die zijne weêrga, zijns gelijke niet heeft. Elle
n'a pas sa p-Ie pour la malignité, zij heeft geene

f
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m.

--

---

PARENT.

1.324

van een lam. -- [Cost.] P-s, oplegsels of garnituren n. pl. (op mansmouwen, op het voorpand der
vrouwenkleederen, nu enkel op het tooneel nog gezien). — Les p-s d'un habit, de opslagen der
mouwen van een' kleed. — [Droit anc.] P-s personnels, regten en privilegien n. pl. der geestelijk heid. — [Fauc.] Verschillend gekleurde vederen f. pl.,
mn.z. aan den hals van den valk. — [Mii. anc.] ,
z. V. a. PARAPET, P,EMPART. — [Tech.] P- dune

pierre, buitenzijde f., voorkant m., in den dag komend gedeelte n. van eenen steen. Le p- d'un pavé,
het vlak van een' vloer. P- de plátre, de menuiserie, buitenbekleeding, voorzijde f. van pleisterkalk,
van timmerwerk. Porte aa dèux p-s, aan wederzijde
met lijstwerk voorziene deur f. Les p-s d'un chemin pavé, de kantsleenen m. pl. van een' bestraten
weg. -- Les p-s d'un fagot, de dikke knuppels in
een' takkebos. - P- des tisserands, meel- of stijselpap f., glansmiddel, paremént n. derwevers(waarmede de ketting op 't weefgestel geslicht of bestreken wordt, de stoffen geapprêteerd worden). -[Véner.] P- du cerf, rood vleesch aan de hertehuid, onder 't blanke vleesch. — Parementer,
V. a. [Tech.] Vlak maken, om tot voorzijde te
dienen, een voorvlak gelijk maken.
Parén'ie, f. [Litt.] Korte allegorie of gelijke nisrede f. -- Spreekwoord n. — Parémiographe , m. [Didact.] Spreekwoorden - schrijver of
-verzamelaar, p a r ce m i o g ra a p h m. — Parémiogr a phie , f. Het spreekwoorden-schrijven;
spreekwoorden verzameling f. — Parémiographigne, adj. De spreekwoorden of de verzoameling daarvan betreffend. pa r ce m i o g r á p h i s c h.
- Paréiniologie, f. Spreekwoordenleer of -kun de f. — Parémiologique,, adj. Die leer of
kunde betre ff end, p a r ee m i o l o g i s e h. — Parémiologtie, m. Spreekwoordenkenner, schrijver
eener spreekwoorden-verzameling , p a r ce m i 0bog m.

S Paren3ptose, f. [Méd.] Het indringen des
bloeds in deden, waar 't niet behoort (als ver
oorzaak van ontstekingen) , par e m p--moedlijk
tosis f.

Parencéphale, in. [Anat.] De kleine hersenen, p a r en c é p h a ii s f. (cervelet). -- Parencéphalite, f. [Méd.] Ontsteking der kleine hersenen, parevicepha liti.s f. —Pareneephaloeèle, f. [Chir.] Breuk f. der kleine hersenen
Parenchymal, e, adj. [Méd.] -Het paren chyma of kliervleesch vormend. -- [Bot.] Het

Chien,

vleeschachtig plantensap vormend. — Parenchy-

Parembole, f. [Litt. J Iniassching f., tusschen-

milie (moeten hunne persoonlijke banden of nei-

Parernent, m. Optooisel, versiersel n., op-

pl. Ouders m. pl., vader en moeder; voorouders.
Un enfant doft obeir b ses p-, een kind moet zijnen.
ouders gehoorzamen. — Elle compte entre ses p(It's princes el'italie, Zij telt •italiaansehe vorsten

weêr.qa in boosaardigheid. Voilb an beau

it faut cilercher son p-, dat is een schoone hond, inateux, enge, adj. Het parenchyma betreffend
men moet zijns ..gelijke zoeken. -- I1 en use mal of daartoe behoorend, uit parenchyma of celweefaver ses p-s, hij behandelt zijne gelijken slecht. set gevormd, p a r e n c h y m a t eu s. — Paren Fréquentez vos p-s, ga met uwe geljken, met ehyrne, m. [Anat.] Eigen zelfstandigheid van 't
menschen van uwen stand, geboorte. enz. om. --- ingewand, kliervleesch, p a r én e h y m a n. --- [Bot.]
Binnenst merg , celweefsel , vleezig sop n. der
SANS PAREII., SANS PAREILLE, toe. adv. Weêr aloos, zonder wederga, onvergel jkelWjk: Ce remède planten.
est sans p-, dat middel is zonder weerga, is voor
5 Parénese. f. [Didact.] Vermanende voor
oenig in zijne soort. Il est dune valeur-tresljk,
opwekking f. tot dev°rd. — Parénétique,-dragt,
hij
is weergaloos dapper. PAREILLE, f. adj. Tot deugd vermanend of opwekkend, p a r esans p-Ie,
Gelijke behandeling, zelfde wijze: Je lui rendrai nétisch.
la p-, ik zal hem met gelijke munt betalen. -- á LA
Parensane, f. [Mar.] (in de Levant) liet
PAREILLE, IOC. adv. (fain.) Je me comporterai a
zeilklaar maken: Faire la p-, zich zeilvaardig meila p-, ik zal mij op dezelfde wijs, evenzoo gedra- ken, aanstalten maken om onder zeil te gaan.
gen. Si vous me faites ce plaisir là, à la p-, inParent, m., -e, f. Bloedverwant, nabestaande,
dien gij mij dit vermaak doet, zal ik bij gelegenheid aanverwant, verwant,maag m. en f., bloedvriend m.,
evenzoo doen. — Pareillement, adv. Op de- bloedvriendin f. P- paternel, maternel, bloedverzelfde wijze, eveneens, evenzoo; ook, insgelijks. Vous want van vaders, van moeders zijde. Nous sommes
m'avez traité aver bonté, je vous traiterai p-, gij p-s, wij zijn bloedvrienden. Elie est ma p-e, ma
hebt mij met goedheid behandeld, ik zal u eveneens, p-e au troisième degré, zij is mijne bloedverwante,
op gelijke wijze behandelen. Vous le désirez, et zij bestaat mij in den derden graad. ----- 11 est
moi p-, gil verlangt het, en ik insgelijks, ik ook.
devenu mon p- en épousant ma cousine, hij is
Pareire, Pareira brava, f. [Bot.] Wilde mijn aanverwant geworden door met mijne nicht te
wijngaard, gruiswortel in., een geneeskrachtige trouwen. — (Loc. fam.) Nous sommes p-s du cóté
wortel uit Zuid - Amerika, inz. tegen steenlijden d'Adam, wij zijn familie van- Adarnswege (in, zeer
aangewend.
verwijderden graad verwant) . -- Les grands p-s,
de naaste bloedvrienden. --- (Proc.) Un bon ami
Parélie, f., z. PARHELIE.
Parelle, f. [Bot.] , z. PATIENCE.
vaut mieux qu'un parent, een goed vriend is beter
Parellipse, f. [Gram.] Uitlating van het dan een bloedverwant , vriendschap gaat boven.
nevensstaande, inz. van ééne der dubbele medeklin- bloedverwantschap. Les rots et les juges noot
kers in 't zelfde woord, p a r e l l i p s e f.
point de p-s, koningen en regters hebben geene fa--

zin m., parémbole f.

schik, tooi m., p a r em é n t n. Un beau p- d'autel
een sehoone altaartooi, een schoon altaarkleed n.
s Boueh , Cuis.l Vet op de pens, pensvet n.

gingen aan hun' ambtsp!igt opofferen).- PARENTS, M.

4322

PARENTAGE

--

onder hare voorouders. Nos premiers p-, onze eerste
ouders, Adam en Eva. — P-s spirituele, peter en
meter (parrain et niarraine). — Parentage, nn.
Maagschap, familie - betrekking f. (Het woord is
verouderd, en wordt enkel nog in gemeenzamen
en schertsenden stijl gebruikt.) — Parentales
of Parentalies, f pl. [Ant. lom.] Plegtige lijkoffers, inz. ter eere van overlédene ouders, doodenoJfers n. pl., begrafenismaalljden m. pl., Parent a l i a n. pl. -- Parenté, f. Maagschap, ver wantschap, bloedverwantschap n., vermaagschapping f.; — gezameni jke bloed- en aanverwanten m.
en f. pl., maagschap, verwantschap, familie f. I1 y
a p- entre eux, zij zijn met elkandervermaagschapt.
I1 a donné un diner à toute sa p-, hij heeft aan
zijne gansche maagschap een maal gegeven. —

[Chim.] Verwantschap, keurverwantschap. --- Parentèle, f. Maagschap f. (parent).

Parenthèse, f. [Gram.] Inlasschinq, inschui-

ving f. van Benen zin, ingeschoven woorden, die op
zich -zelveneen' ona fhankelzlken zin vorinen,tusschenvoegsel n., ingeschoven zin m., p a r e n t h e s i s f.
Teekens n. pl. ter insluiting van de woorden eener
inlassching [( )j , tusschenstellingsteeken n., haakjes n. pl., p a r é n t h es i s f. (ook in de mathematische wetenschappen van veelvuldig gebruik ter
zamenvalting van de termen eener grootheid). —
(fig. et pop.) Avoir les jambes en p-, kromme
beerven hebben. PAR PAREL THÈSE, Inc . adv. Tus—

schenbei.de gezegd, tusschen twee haakjes: Je dois,
par p-, vous informer qne volre frère est arrivé.
Parentoniozoaires, ni. pl. [H. n.j Dieren,
met veelvuldig ingesneden of gekerfd l ij f, kerfdieren,
parentomozóa n. pl.
Parer, V. n. Opschikken, opsmukken, versie
opsieren, optooien, oppronken: P- une-ren,toij
église, tin autel, une chambre, eene kerk, een altaar, eene kamer opschikken, versieren. Les herles
at les diamants parent Bien one femme, de paarlen en de diamanten versieren eene vrouw zeer. —
Bereiden, opmarsen, opwerken (one iets een beter
voorkomen, een' geschikter' vorm, enz. te geven).
P- sa marchandise, zijne waar opmaken, goed
voordoen. — [Bouch.] P- la viande, het vleesch
opmaken, het van 't overtollig vet enz. bevrijden.

P- un agneau, het pensvet wegnemen en over de
achterstukken uitspreiden. — [Econ. dom.] P- du
Bidre, du poiré, appeldrank, perendrank doen gis
P- les allées d'un jardin, de lanen van een'-ten.—
tuin opknappen, opharken. — [Tech.] P- une
pièce de bois, een stuk hout glad schaven, opwerken. — P- un cuir, eene huid reinigen, beschaven,
besnijden, dunnen. P- Ie pied d'un cheval, den
hoef van den voet eens paards met het veegmes
afsteken. — P- les draps, de lakens den persglans
geven, oppersen. P- in chaine, den ketting pappen
(bil wevers). — [Mar.] P- un cable, een kabel of
zwaar touw klaar leggen, klaren. P- les manoeuvres, het (weinig gebruikelike)touwwerk opschieten;
touwtjes op houtjes doen. P- une manoeuvre, een
touw klaren, vrij maken. P- une ancre, een anker
klaar leggen tot vallen. Pare à mouiller! klaar bij
't anker! Pare It virer! klaar om te wenden! Pare
manoeuvre! schiet op het touwwerk! — P- un
vaisseau, een schip opslechten, afslechten. P- it
1'he rminette, met den dissel opwerken, afslechten.
— [Pêche] P- la seine, steepen aan den onder
zegen binden (opdat zij langs den grond-rande
houde). Beveiligen, dekken, beschermen; —
ontwijken, vermijden, afweren, p a r é r e n. P- sa
maison contre le vent du hord, zijn huis tegen
den noordewind beschutten. Cela voos parera du
soleil, de Ia pluie, dat zal u tegen de zon, der
regen beschermen. — [Escr ] P- un coup. een'
stort pareren of afweren; -- (fig.) iets kwaad:
voorkomen. — [Mar.] P- un abordage, eene aan.
boordkoming of entering vermijden. P- un cap, Ufl
lie, Bene kaap of Benen hoek, een eiland voorbij o^
omzeilen. Nous filmes trois jours a p- le cap d(
Bonne-Espérance, wij bragten drie dagen door mei
de kaap de Goede Hoop om te zeilen. — [Jeu] P- l^
balie de volée, den bal in de vlagt terugslaan.
v. n (met avoir) Uitwijken, afweren, voor
komen, verhelpen: I1 faut p- it eet inconvénient, mei
moet dit ongerief voorkomen, verhelpen. On ne peu
p- b tout, men kan niet alles beletten, voorkomen
-- [Eser.] ,/meren, p a r é r e n: P- et porter ei
même temps, pareren en tevens uitvallen. II n^
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fait que p-, h# doet niets dan paréren. P- du corps,
de la main, niet het lijf, met de hand afweren. —
[Man.] Ce cheval pare Lien sur les bandies, dat
paard staat fraai stil, houdt goed op de heupen
op. — [Mar.] Weér klaar of vlot worden, op diep
water komen. --. SE PARER, V. pr . Zich opschikken, zich optooijen: Elle met une heure it se p-, zij
heeft een uur noodig om zich op te schikken. —
La terre se pare au printemps de ses belles fleurs,
de aarde pronkt i n de lente net hare schoone bloemen. 11 se pare d'un vain titre, hij pronkt met
een' ijdelen, nietigen titel. — (Loc. prov.) 11 se pare
des plumes d'autrui, hij versiert zich, hij pronkt
met een andermans veêren. — I1 se pare de sa
femme, hij pronkt met zone vrouw. — Zich beveiligen, zich hoeden of wachten, afweren: 11 a son
manteau pour se p- de la pluie, hij heeft zijnen
mantel om zich voor den regen te dekken, te beschermen. Je ne puis me p- de ce procès, ik kan
dit proces niet ontgaan, ik
i moet ei toe komen. —
(fig.) I1 est difpicile de se p- d'un ennemi couvert,
't is rnoeijeljk zich voor een' verborgen vijand te
wachten. Je saurai bien lne p- de sa langue, ik
zal mij wel weten te beveiligen tegen zijne tong. —
PARER , m. [Man.] Cheval qui a un beau p-, paard,
dat een fraai stilstaan heeft, dat fraai ophoudt.
Parère, m. [Com. J Gevoelen n. der kooplieden
in handels-geschillen. On demandera Ie p- des trois
premiers négociants, men zal 't gevoelen van de
drie eerste kooplieden vragen.
Parergon, m. [Beaux arts] Bijwerk, aanhang
bijzaak, bijfiguur f. Ces deux colonnades-seln.,
font un joli p- it ce chateau, deze twee rijen
zuilen maken een schoon bijwerk aan dit kasteel.
— Les p-s (of Les p arerga) d'un tableau, de bijstukken in eene schilderij.
Parésie of Paresis, f. [Méd.) Onvolkomene
verlamming, p a r e s i s f.
Paresse, f. Luiheid, traagheid, vadzi.gh.eid; —
ledigheid, rust f. Agir aver p-, met luiheid, traag
te werk gaan. I1 a perdu sa subsistance par sa
p-, hij heeft zijn bestaan door zijne traagheid verloren. -- II passe sa vie dans une douce p-, hij
brengt zijn leven in zoete rust door, hij doet niets.
C'est par p- qu'i1 ne va pas se prumener, uit zucht
tot gemak en rust gaat hij niet wandelen. — Pd'esprit, traagheid van geest, van verstand. -(Loc. fam.) Je Ie relèverai bien du péché de p-,
ik zal bij hem de traagheid wel verdrijven, ik zal
hem wel voeten maken. — Paresser, v. n. (fam.)
Luieren, den luiaard spelen: 11 a paressé plus de
deux heures dans son lit, hij heeft meer dan twee
uren in zijn bed liggen luieren. -- Paressense, f.
1 Cost.j Soort van damesmuts f , die los op 't hoofd
werd gezet, om in een oogenblik gekapt te zijn. —
Oorkussen n. op eerre sopha. — [Bot.]. z. cucuBAL E. — Soort van late latuw f. — Blaauwe of
zeegroene acacia f. (welker bladeren zich als die
van 't kruidje roer mij niet, maar langzamer, bij
't aanraken sluiten). --- [H. n. ] Trage rozenrups f.
(die zich bij aanraking oprolt). — z. voorts by
-

-
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— S Paressei.sement, ode. Op

trage, langzame wijze. — Paresseux, ease,
adj. Lui, traag, vadzig. Vous êtes Bien p-, fij zijt
zeer lui. I1 est p- au travail, hij is traag in 't
werk. Je suis un pea p- d'écrire, ik ben wat traag

in 't schrijven: ik kan mij niet ligt aan 't brieven
zetten. — C'est un esprit p-, 't is een-schrijven

traag verstand, hij heeft moeite iets te begrijpen.
— [Man.] Cheval p-, lui paard n. (dat gedurig
zijn' gang vertraagt). -- [Méd.] Bas-ventre, Estomac p-, traag werkende onderbuik m., maag f. PARESSEUX , m., EUSE , f. Luiaard, luilak m., luie
vrouw f., traag meisje n. (Loc. prov ) Le p- eet
frère du mendiant, de luiaard en de bedelaar zijn
broeders: luiheid voert tot armoede. Jamais p- n'eut
grande écuellée, de luiaard komt nooit tot fortuin. — PARESSEUX , m. [H. n.] Luiaard in. (Ai,
UNAU). -- Roerdomp m. (SUTOR).
Pareer, m. [Tech.] Opmaker, afwerker, opwerker , klaarmaker , werkman, die de laatste
hand aan een werk legt. — l fschaver, uitstrijker
der huiden op den schaafboom. — [Navig. Klaarhouder m. der lijnen, der treklijnen (hij, die zorgt,
dat de lijnen nergens haken of verwarren).
Parexe, adj. Zesvingerig, met dubbelen duim.
i den in fin. en
Parfaire, V. a. (zelden dan in
de zamengestelde tijden) Volmaken, voltooijen, vol-

)
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eindigen; voltallig maken: P- un ouvrage, een werk
voleindigen. I1 manque deux feuilles à ce live e,
mais le libraire est obligé de les p-, er ontbreken
twee bladeren aan dit boek, maar de boekverkooper
is verpligt, het voltallig te maken. P- une somme,
een som voltallig maken. — Parfaiseur, m.
[Tech.] Fabrikant m. van wolkammen, van kammen
voor de bereiding der weefsels.
Parfait, e, adj. A f9emaakt, voleindigd, vol
Cela est fait et p-, dat is geheel voltooid,-toid:
volkomen ten einde gebragt. — Volmaakt, volkomen,
alle of vele goede hoedanigheden in zich vereenigend,
voortreffelijk; — volledig, volslagen. Dieu seul est
p-, God alleen is volmaakt. 11 n' y a rien de p- sur
la terre, er is niets volmaakts op aarde. — C'est
an homme p-, Un ouvrage p-, 't is een voortreffelijk mensch, een uitmuntend, onberispelijk werk.
--- C'est on p- honnête homme, 't is een door en
door braaf man. Un p- courtisan, een volleerd,
volslagen hoveling. Un sot p-, een uitgemaakte,
volslagen, zaí. -- Óbecurité p-e, volslagen duisternis f. Repos p-, volledige rust f. — [Arith.] Nombre p-, volmaakt getal n. (waarvan de som der deelers
aan 't getal zelf gelijk is, b. v. G = 3 + 2 ± 1;

28 = 1i ± 7 + 4 + 2 + 1). — [Destil.] Pamour, volmaakte liefde f. (soort van lijnen brandewijn). — [Gram.] Prétërit p-, of als subst. PARFAIT, m., volmaakt verleden tijd m. -- [Bot.] Fleur
p-e, volmaakte, vollédige bloem f. — [H. n j Ar;imaux p-s, volkomene dieren n. pl. (door hunne
gelijken voortgebragt en tot wedervoortbrenging in
staat). -- Inseete p-, volmaakt insect n. (dat al
zone gedaantewisselingen ondergaan heeft). — [Jeu]
P- conientement, z. COITENTE`IENT. -- [Joail ]
P- contentement, groote bolle cliamantstrik m. -[Méd.] Apoplexie p-e, volslagen beroerte f. Crise
p-e, volkomen krisis f. -- [Mus.] Accord p-, volmaakt, volstemmig akkoord n.
PARFAIT, m.
Iet volmaakte, volkomene: On ne trouwe nullepart
ici-bas le p-, het volmaakte wordt hier beneden
nergens aangetroffen. -- [Dévot.] Les p-s, de vol
zij, the alle wereldsche fjdelheden vaar -makten,
gezegd hebben. -- t AU PARFAIT, loc. ode. Op-wel
volmaakte wijze. -- Parfaitenment, adv. Op
volmaakte, vollédige uwize, volkomen, geheel en al,
ten volle: S'acquitter p- de son devoir, zich voor
zijn' pligt kwijten. P- guéri, geheel-treflikvan
en al genezen. P- ridicule, volslagen belagchelijk.
I1 a p- senti qu'il avait tort, hij heeft zeer wel,
ten volle gevoeld, dat hij ongelijk had.
Parfaute, adv. [Anc. prat.] Bij gebrek van
(tante de, à défaut de).
Parfès, m. pl, [H. rel.] Naam, dien de Albigenzen zich gaven, Gloor verbastering van parfaits
(z. PARFAIT, m.).
Partilage, m. Het uittrekken, uitrafelen (van
goud- en zilverborduursel of galons, van weefsels).
— Uitgerafelde draden m. pl., uitraafsel n. -Parfiler, v. a. Uitrafelen: P- du galon, du taffetas, galon, taf uitrafelen. — (absol.) Cette femme
passe son temps it p-. — [ Paget. j De vormdraden vastzetten. — liet ;tart. passé is ook adj.:
Etoffe parfilée, uitgera[elde stof f. -- Parfilnre, Uitgerafelde draden n7. pl., uitraafsel n.
t Partin, f. Uiteinde f. — t ft LA PARFIN,
loc. adv. Eindelijk (enfin).
Parfois, adv. Somtijds, nu en dan.
Parfond, m. [Pèche] Grondangel, met lood
bezwaarde vischhaa i m.
Parfondre, V. a. [Tech.] Gelijkmatig ver
insmelten (van de brandverw opde te-smeltnof
emailléren glasplaat). -- liet part. passé is ook
adj.: Cotrleurs been parfondues, goed ingesmolten
kleuren f. pl.
t Parforeer (se), v. pr. Zich inspannen,
alle krachten inspannen.
% Parfournir, v. a. Geheelverscha ffen, voluit
léveren; naleveren. Un libraire doit p- les feuilles
qui manquent aux livres qu'il a vendus, een boek
moet de bladeren, die aan verkochte-verkop
boeken ontbreken, voluit leveren, ---j- Parfonrnissement, m. Vollédige lévering, gelceele verschaffing, nalevering f.
Parfum, m. Aangename geur, lie fel jkereuk m.;
— reukwerk n., welriekende, geurige dingen n. pt.
Le p- des fleurs, de bloemengeur. — Vendre des
p-s, reukwerk verknopen. — (fig.) Le p- de la
louange, des louanges, het streelende der loftui-
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tingen.. Le p- de la prière est agréable à Dieu,
de wierook of de geur des gc:beds is aangenaam
aan God. 11 y dans ce livre un p- d'antiquité, dat
boek draagt den stempel (is doortrokken met den
,,geest) der oudheid. -- Cet homme ne répand pas
un bon p-, die man staat in geen' goeden reuk -[Hort.] P- d'aoít, kleine geurige augustus -peer f.
— [Tech.] Berookingsmiddel n. voor 't zilverdraad
(om 't voor gouddraad te doen doorgaan). — Zuiverend reukwerk ter berooking van besmette plaatsen , van verdachte goederen. — Parfnnier, v_ a.
Welriekend of geurig maken, een' liefeljlcen geur
geven, met aangename geuren vervullen, pa r f um é r e n.: Les fleurs parfument lair, de bloemen
vervullen de lucht met geuren. -- P- des ga n ts,
de la pommade, handschoenen, pommade geurig of
welriekend maken. --- (fig.) P- une objection, un
refus, het onaangename eener tegenwerping, eener
weigering verzachten of wegnemen. — Berooken,
uitrooken, door berookingen zuiveren (van smet
maison, un navire, een-stof',vank).Pue
huis, een schip berooken. — SE PARFUIIER, V. pr.
Zich geurig of welriekend maken, zich parfuméren, . a-- Welriekend gemaakt worden. — liet part.
passé is ook adj : Chambre parfumée, Gants p-s,
welriekend gemaakte, pep a r f u na e e r d e kamer f.,
handschoenen m. pl. — Parfumerie, f. Reukwerkbereiding f.; reukwerkharndel nr. — Parfui
meur, m., -ease, f. Reukwei kinaker n1., -maak
verkoopster f. —-sterf.;ukwvopm,Parfunmoir, m. Reukkistje n., soort van kaf-

fertje met een' rooster, waaronder men reukwerk
brandt; — reukvat n., reukvaas f.

Pargasite, m. [Minér.] Hoornblende f. uit

Pargas in Finland, een mineraal in roode korrels,
pargasiet m.
Pargie, f. [Féod.] Geldboete f. voor de door
't vee aanrgerigte schade.
Pargneau, m., z. V. a. CARPILLON.
Pargué, Pargiiié , Pargiienne, Par-

guiPnne,

inter?.. z. v. a. PARDI. PARDIEN'NE.

Parhélie of Parélie, in. [Phys.] Bi/zon f.,

dampbeeld van de zon, zoodat men waant twee of
meer zonnen te zien, p a r h é l i u m n. -- Parhélique, adj. Debijzonnen betreffend, parhélisch.
Parhoinologie, f. [Rhét.], z. v. a. CONCESSION.

Pari, ei. Weddenschap, wedding, verwedding;

de verwedde som f. Proposer, Accepter of 'I'enir
un p-, eene weddenschap voorslaan, aannemen. —
Pa)'er le p-, de weddenschap, de verwedde som

betalen. -- II est hors de p-, hij heeft met de weddenschap niets Trieer te maken (hij heeft verloren
en geen rekt meer op 't geen de anderen elkaar
nog betwisten). z. ook OEJVERT.
Paria, m. Persoon uit de laagste kaste of
volksklasse der Indiërs, die Brahma's leer bel jden,
welke kaste door de Hindoes als onrein veracht
en geschuwd wordt, p a r ia m. -- (fig.) Arm

mensch uit den laagsten, onbemicldeldsten stand,
uit de volkshefe, prolitarier, paria; -- verworpeling m. — [1ar.] Slecht, armoedig schip,
kustvaartuig n. in Indië.
Pariade, f. [Ciias.J Het paren der patrjzen;
-- gepaard patrgzenpaar n., koppel n. patrizeei.
Pariage, m., z. PAREAGE.

Pariannbe, in [Mus. aren.] Fluit f. of snarenspeeltuig n. ter begeleiding van jambische verzen.
-- [Poé. anc.] Versvoet m. van twee korte lettergrepen (ook pyrrhique, p y r r h. i c h i u s, geheeten);
— ook: een versvoet van ééne korte en twee lange,
alsmede van ééne lange en vier korte lettergrepen,
p a r id m b us n. (parisette) gelijkend.
Paridé, e, adj. [Bot.] Naar 't pariskruid
Parten, ne, adj. Fan Paros (eiland in den
Griekschen archipel): Marbre p-, pariscli marmer n.
Parser, v. a. Wedden, eene weddenschap aan
verwedden. Je pane vingt florins que cela-gan,
n'est pas, ik wed om twintig gulden, dat dit niet
zoo is. — Pour qui pariez -voos? voor wien, op

wiens hand wedt gij? — P- b coup sur, eerie zékere
weddenschap aangaan (die men vooraf weet niet
te kunnen verliezen). — (rani.) I1 y a gros a p(beaucoup of tout à p-) qu'il réussira, 't is bijna

zeker, er is veel of alle kans, dat hij slagen zal.

— Het part. passé is ook adj. 11 y a en dix ducats

de pariés, er is om tien dukaten gewed. La somme

pariée, de verwedde .som f.
Pariétaire, f. [Bot.] 11Muurkruid, glaskruid n.,
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steenbreke f. (ook casse-pierre
j)erce-niuraille
geheeten), p a r i t á r i a f. -- Pariétal, e, add.
[Anat.]: Os pariétaux, wand- of kruipbeenderen n.
pl. (der hersenen). — Suture p-e, naad der wandbeenderen. — [Bot.] plan den binnenrand bevestigd
of vastzittend. — PARIETAL, m. [Anat.] Wandbeen n. — Pariétariées, f. [Bot.] Muurkruiden n. pl.
Parieuur, m., -euuse, f. Wedder m., wedster f.:
Les Anglais sopt les premiers p-s du monde, de
Engelschen zijn de eerste wedders der wereld. —
(Loc. prov.) Cela ne vaut rien pour les p-s, daar
valt niets b2# te wedden, te verdienen: dat loopt
stellig voor ééne der partijen slecht af.
Parigline, f. [Chim.] Een nieuwelings i,n den
wortel van sarsaparilla ontdekt alkali of loogzout n,,
parigline f.
Parilie, f. [Bot.] , z. V. a. NYCTANTHE.
Parillinigne, adj. [Chico.]: Acide p-, sarsaparilla -zuur n.
Parinerve, e, adj. [Bot.] Gel kribbig (van
bladeren). — Paripenne, Paripenné, e, adj.
[Bot.] Gelijk gevederd (van bladeren).
Paris, m. (hoofdstad van Frankrijk) Parijs n.
— (Loc. prov.) P- est. le paradis des femmes, le
purgat.oire des bommes, l'enfer des chevaux, Pari js is 't paradijs der vrouwen, 't vagevuur der
mannen, de hel der paarden: er valt te Parijs veel
te genieten, maar er moet ook hard gewerkt worden. P- ne s'est pas fait en un jour, Parijs (Rome,
Keulen) isn.iet op éénen slag gebouwd. Faire comme
on fait a P-, laisser pleuvoir, zich in 't onvermijdelijke met geduld schikken. Qui se tient à P- ne
sera jamais page, wie altijd maar t'huis blaft, zal
't nooit ver brengen. z. ook CORBEIL. — Nerbe à
einis (naar den Trojaan Paris, den zoon van

Parkinson, ni. [H. n.] Groote fazant in de
bergen, p a r° k i n s o n m. Parkiusonie, f. [Bot.] Geurige amerikaansche
struik m., die op de .dniillen vaak tot heggen geNuikt wordt, par Ainsó1via f.
Parlage, m. Gebabbel, gepraat, gesnap, gerel n., overvloed van nuttelooze of onbeduidende
,\ ieuw-Holland,sche

woorden..

Parlant, e, adj. .Sprekend, met spraak begiftigd: L'homme est la seule creature p-e, de mensch
is het eenige sprekende schepsel. — [Theat.j Personnages p-s, sprekende personen m. pl. (in tegen
peroiuiiageS muets, stomme personen) -stelingm

— (fain.) Cel bomome est p-, peu p-, die man
praat ,gaarne, praat niet veel. — Slrekend, vol
uitdrukking; sterk gelijkend. Regards. Gestes p-s,
sprekende, zeer verstaanbare blikken m. pl., gebaren n. pl. — Ce portrait est p-, dit portret gelijkt
sprekend. Vous etes p- dans SO) ie portrait, gif
gelekt sprekend in uw portret. — Voila des preuves p-es, dat zijn sprekende, onomstootelijke bewijze;.). — t [Mus.] Trompette p-e, spreektrompet f.
(porte-voix). -- [Blas.] Armes p-es of équivoques
(weleer Armes qui chantent), sprekende wapens n,
pl., zulke, welker figuren betrekking hebben op
den naam Vol) hen, die ze voeren (geluk de wassenaars of wassende manen in 't wapen van 't huis
11' a s s e n a e r, het rennende paard in dat der

geldersehe familie van der Renne, het teeken ' in
't ronde schild der engelsche familie And, enz.).
Parlé, e, adj. (en part. passé van parler):
Langue p-e, gesproken taal f. (in tegenstelling met
langue ('rite). -- Numération p-e, gesproken 2)1111)1') (Iii. f'., het uitspreken van een in cijfers uitgedrukt getal (in tegenstelling niet numération ecrite,
het schrijven. van (Cl) uitgesproken get (I l). -- Voilà
Priamus) , z. v. a. PARISETTE.
p- (gebruikelijker parl(y) comme it faut, dat is
Parisette, f. [Bot.] Pariskruid n., eene woud
naar den aard gesproken, dat heet spreken, zoo
welker vrucht eene enkele zwartbruine bes-plant, als 't behoort.
is, woudbézie, boschbes f. P- à quatre feuilles,
Parlement, m. [H. de France] (oudtijds)
vierbladig pariskruid, waarvan de bes eenigzins Rijksvergadering f., rijksdag m., vergaderin(1 der
vergiftig is (ook herbe b Paris, raisin de renard ri ksgrooten onder de eerste koninngen. -- (later)
en étrangle-loup geheeten).
Hoogste geregtshof, eerste provinciaal geregtshof
Parisien, m., ne, f. Parijzenaar m., parij- ('t welk ook deel aan de hooge regering had) , p a rsche vrouw f. -- (fig.), z. V. a. .eADAUD. — [ Mar.] 1 e m é n t U. — Regtsgebied van een parlement,
Moedwillige maar trage matroos. — PARISIEN, NE, r e ss ó r t n. — Duur van een parlement, zitting
adj. Parilsch, wat Parijs of zine inwoners betreft:
COUR d'amour. —-tj(1m.—Pd'aour,zv_
Mode p-ne, parijsche mode f. -- z. ook MATINES. (tegenwoordig) 1)e beide Kamers (dei pairs en der
— Parisienne, f. [Typog.] Parel f., kleine (h fgevaardigden), inz. de Kamer der afgevaardigden.
druklettersoort tusschen nonpareil en robijn of -- [II. d'Angl.] Rijksraad ni., r ksvergadering f.,
diamant (ook sédanoise geheeten). — [Hort.] Soort de vergaderde r jksstanden of afgevaardigden der
van anemoon f. — [Litt.] Parijsch volkslied in de hoogste raagt ter beraadslaging ore)' openbare staats
omwenteling van 1830. — [Manuf.J Fijnst katoen n.
-angelhd,prt7ne.—(col)D
--- [Voitur.] Soort van omnibus in.
drie a.fdeelingen der wetgevende raagt: L'omnipoParisis, ni. (pr. —zien) [Métrol.] Oude munt tenee du p-, liet alvermogen der staatsma(/ten. —
der hertogen en graven van Parijs, p a r i s is m. (fig. et fam.) P- sans \ acances, babbetklub f.,
— Ook als adj.: Sou p-. parjsche, te Parijs ge- vereeniging van babbelaars. -- Somtijds Z. V. a.
innate sou ( 1 14 zwaarder dan die van Tours).
PARLEMENTAIRE, m. — Parlementaire, adl. liet
Paristhmie, f. [Anat.] Oude naam der aman- engelsch parlement belie//end; — de beide wetgedelen in den hals (amygdales). — [Méd.] Ontste- vende Kanters (in Frankrijk, België, Ne(Ierland)
king der amandelen (ook PARISTHMITE geheelen).
betreffend, met de regelen en gebruiken der Kamers
Parisyllabe, Parisyllabigne, adj. [Gram. overeenkomstig, p a r l e in e n t a ir. Forme, Usa
gr.] Geljjklettergrepig, van evenveel lettergrepen
parlementaire vorm m., gebruiken n. pl.-gesp,
door alle naamvallen heen: Les deux premières — t Discussion, Lloquenee p-, parlementaire be4léclinaisons sont p-s.
raadslaging, welsprekendheid I. -- [Rist mil.] ArParité, f. Gelijkheid f. tusschen gelijksoortige mee p-, parlementsleger n., leger van 't parlement.
dingen: II y a p- de raisons pour at contre, de Flotte p-, parlementsvloot f. — [Mar.] Vaisseau
redenen of gronden voor en tegen zijn elkander p-, parlementair schip, kartélschip n. (dat naar
gelijk. -- Vergelijking f., aanhaling van een gelijk cie vjjandeljjke vloot of eerre v jandelike haven Bene
geval: Je vats vows le prouver par une p-,-cortig of andere boodschap overbren (j t). -- PAR1 EMENik zal 't u door een gelijk geval bewijzen. — Even- TAIRE, m. [Mil.] Onderhandelaar, aan -den v'jjand
held, deelbaarheid f. in twee gelijke helften.
afgezonden persoon om eersen voorslag te doen or
Pas j ure, f. Meineed, valsche eed; geschonden een antwoord op een gedan.en voorslag te brengen,
of verkrachte eed m. ; meineedigheicd f. Etre con- p a 2 1 e ni e n t air in. — [Mar.] ; z. v. a. Vaisseau
vaincu de p-, van meineed overtuigd zijn of wor- p-,z. boten. .-- [Rist.] Aanhanger van 't parleden. Les p-s des amants, de geschonden eeden der m ent (in Engeland, in Fr(l nkrijk). — 4.. 4/gevaarminnaars. PARJURE, adj. Meineedig; eedbreukig, digde, volksvertegenwoordiger m. — Parlemeneedverkrachtend: Homme p- of als subst. PARJU- ter, V. n. Onderhandelen, in onderhandeling treden, voorstellen doen en aanhooren om eene plaats
ME, m. en f. Meineedige; trouwelooze m. en f. -Parjuarer (se), v. pr. Zijnen eed breken of over te geven, pa nemen t é r° e n; -- (fig.) tot
schenden; een' valschen eed doen, meineedig wor- schikking komen, stappen ter bevrediging of ver
doen. — (Loc. fig. et prov.) Ville qui par--zoeni.g
den: I1 m'avait fait mille serments, et cependant
it s'est parjuré, hij had mij duizend eeden gedaan, lemente est a demi rendue, wie voorslagen aan
gewonnen. --- t Parlemen--hort,isedalf
en echter is hij meineedig geworden. Il s'est paruré devant le juge, hij heeft voor den regter een' terie, f. (farn.) Bespréking, onderhandeling f.
Parler, t'. n. Spreken, woorden doen hoorera
valschen eed gedaan. — Men vindt ook PARJURER
els 2,. a.: Its parjurent leur foi, leers serments,. of uitbrengen, praten. Un enfant qui commence
ii p-. een kind, dat hec(int te praten. In malade
zij schenden hun woord, hunne eeden.
,

—
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qui ne parle plus, een zieke, die niet meer spreekt.
P- haut, bas. luid, zacht spreken. P- du nez, de
la gorge, entre les dents, door den neus, uit de
keel, tusschen de tanden of binnensmonds spreken.
P- gras, brouwen, lispen. P- a- l'oreille (Ie qn.,
iemand influisteren. — Apprendre a p- b un perroquet, à un sansonnet, à une pie, een' papegaai,
spreeuw, ekster leeren praten of klappen. -- Les
tuyaux de Pet orgue parlent bien, de pijpen van
dit orgel spreken goed (hun toon is juist, helder,
zuiver). — Spreken, een gesprek voeren, zich onderhouden, redenéren, praten. P- d'affaires, de
nouvelles, over zaken, over nieuws spreken. Pcomme un ange, comme on oracle, als een engel,
als een orakel spreken P- de tout en étourdi,
comme on étourdi, onbezonnen, onnadenkend over
alles spreken. P- sans témoins, tête b tète, zonder
getuigen, onder vier oogen spreken. P- en public,
in 't openbaar spreken. P- prudemment, inconsidérément, insolemment, voorzigtig, onbedachtzaam,
onbeschaamd spreken. P- aver arnbiguité,avec
mystère, met dubbelzinnigheid, geheimzinnigheid
spreken. P- de sang-froid, met bedaardheid, bezadigdh,eid spreken. P- d'une affaire au ministre,
met den minister over eene zaak spreken. C'est it
vous de p-, 't is uwe beurt om te spreken; u past
het, uw pligt is het te spreken. P- a son rang, a
son tour, op zijne beurt spreken. — Dieu a parlé
par la bouche des prophètes, God heeft door den
mond der propheten gesproken, zich verklaard of
geopenbaard. Les rois parlent b leurs su jets par
la bouclie de leurs ministres, à leurs ennernis par
la bouche de leurs canons, de koningen spreken
tot hunne onderdanen door den mond hunner ministers, tot hunne v%anden door den mond hunner
kanonnen. Les siècles parleront de ce grand homme, de nakomelingschap zal lang van dien grooten
man spreken, gewagen. — (Prov.) Quand d'autrui
to parleras, songe b toi, to te tairas, houd uwe
tong in toom, wanneer gij van anderen spreekt. II
est aisé de p-, mais malaisé de se taire, zwjj yen
is moe eljker dan spreken, spreken is zilver, zw jgen is goud. I1 y a un temps de p- at un temps
de se taire, men moet te regter tijd weten te spreken en te zwijgen. — Spreken, zich uitdrukken:
P- juste, zich juist, met juistheid uitdrukken. Pmal of Mal p-, zich verkeerd, onjuist, ongepast
ucitdrukken. P- par compas at par mesure, afgemeten, met afgemeten deftigheid spreken. Avoir de
la grèce 1 p-, bevallig spreken, zich bevallig uit
dor, dat is een-druken.—(fai)Vosprlz
gulden woord, dat is een woord op zijn' tijd, dat
is voortreffelijk gezegd. (Deze uitdrukking veroudert.) P- avec passion, hartstogtelijk, met drift
spreken. — P- pour qn-, voor iemand spreken, een
goed woord voor hem doen. P- contre qn-, tegen
iemand spreken, ten nadeele van iemand spreken.
P- contra sa pensee, anders spreken, dan men
denkt. Cet avocat page pour Mr. P., die advokaat
pleit voor den heer P. — (Loc. fans. et prov.) Pde la pluie et du beau temps, over koetjes en
kalfjes (onverschillige dingen) praten. P- d'une affaire it batons rompus, bij vlagen, bij horten en
stooten, onzamenhangend over eene zaak spreken.
P- pour p-, praten enkel om te praten (zonder iets
te zeggen te hebben). P- comme un perroquet,
klappen of snappen als een papegaai (zonder zelf
te weten wat men zegt). I1 en page comme un
aveugle des couleurs, hij spreekt er van als een
blinde over de kleuren (zonder de minste zaak
au coeur, à l'imagination, aux pas--kenis).—P
sions, tot het hart, de verbeelding, de hartstogten
spreken. — ( fig.) P- à un mur, aux roches, tegen
een muur, een ongevoelig mensch spreken. P - hun
sound, tot een' deove spreken, voor doove ooren
preken. — Il en page bien lr son aise, hij heeft
goed praten. -- I1 trouvera lr qui p-, lij zal zijn'
man vinden. — 11 faut laisser p- Ie monde, of
enkel: I1 faut laisser p-, men moet de menschen
laten praten, men moet zich niet storen aan 't geen
de wereld zegt. Cela ne vaut pas la peine den
p-, 't is de moeite niet waard daarvan te spreken.
Ne men parlez pas, zwijg toch daarvan, ik wil
niets daarvan hooren. Parlez -moi de cela ! (als
teeken van goedkeuring of tev,'edenheid), dat laat
zich hooren ! dat laat ik gelden ! — Cet homme
n'a point fait p- de lui, die man heeft zich geenerlei naam gemaakt. Cette femme na jamais fait p-

d'elle, die vrouw heeft zich nooit op de tong gebragt. On a beaucoup parlé d'elle, zij is veel over
de tong gegaan, er is een steekje aan haar los. —
(pop.) P- à une falie, een meisje van vrijen, van
trouwen spreken, een meisje vragen. — On en
parlera, On en entendra p-, dat zal opzien baren,
daar zal men van kooien. I1 en sera parlé a jamais,
men zal eeuwig daarvan spreken. — II faut qua
qn. alt parlé, er moet iemand geklapt, het geheim
verraden hebben. — Faire p- qn., iemand woorden in áán mond leggen. Ne me faites point p- (als
bedreiging) , maak mi den mond niet open. z. ook
ABONDANCE, AIR, APPRENDRE, BARRETTE, BAS (adj.),
BONNET, CHEVAL, COEUR, CUIRE. DENT, IIASARD,
HAUT, LIVRE... Spreken, zich verklaren, zijn

gevoelen, gedachte, voornemen, wil, enz. te kennen
geven, hetzij met woorden, met schrift of met gebaren. C'est un homme qui ne veut pas p- nettement, 't is een man, die zich niet bepaald wil ver
niet rond met de zaak voor den dag wil-klaren,
komen. Je saurai Bien le faire p-, ik zal hem wet
tot spreken weten te brengen, ik zal 't wel uit hem
weten te krijgen. I1 parle de s'en aller, de se mavier, hij spreekt van te willen henen gaan, van te
willen trouwen. — (jam.) Voila ce qui s'appelle
p-! C'est p-, cela! Voila p-! dat heet spreken! dat
is een woord! dat laat zich hooren! Que voilà
Bien p-, hoe schoon, hoe goed gesproken ! -- P- an
nors de qn -, in iemands naam spreken. P- (Ie sort
chef, aver mission, op eigen gezag, op last van een
ander spreken. — Dieu page au coeur des pécheurs, God spreekt tot het hart der zondaren. --Les muets parlent par signes, de stommen spreken
door teekens. P- des yeux et du geste, door blik
gebaren spreken. — Ook van k eenlooze en-ken
zedelijke voorwerpen gebézi(Id, die men eene soort
van spraak toekent: La peinture page aux yeux,
de schilderkunst spreekt tot de oogen. Tout nous
page ici de vous, alles spreekt flier van u, ieder
voorwerp doet ons aan u denken. Sot silence me
parlait, zijn zwijgen openbaarde mij zijne gedachten, z-gne gevoelens. Cela page tuut seul of soi.méme, La chose page d'elle-neme, dat spreekt
van zelf, dat behoeft geene verklaring. Son mérite,
Ses services parlent pour lui, parlent en sa fa-

veur, zijne verdiensten, zijne dlien?sten spreken voor
hem, getuigen in zijn voordeel. Ried ne parle pour
lui, tout parle contre lui, niets spreekt voor, alles
spreekt of getuigt tegen hem. La vérité page par
sa bouche, de waarheid spreekt uit zijnen mond.
— I1 ne page point de cela dans sa lettre, hij

spreekt (schrijft) daarvan in zijn' brief niet. Jo-

sèphe page de la ruine de Jérusalem, Josephus

spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. Pdans un contrat, an contrat, zijnen wil in een
contract uitdrukken, zich bij contract verbinden.
La lof parle trks-clairenlent sur ce point, de wet
spreekt op dat punt zeer duidelijk. --- [Jeu] Spreken, zeggen wat men doen wil, zijn spel aanc,even,
— [Chas.] Blo fj'en, aanslaan: Ce chien page beaucoup trop pour être bon chasseur, die hond slaat
veel te dikwijls aan om goed voor de jagt le wezen.
- GÉNERALEMENT PARLANT, loC. ade. In ' t alge
gesproken: Cela est vrai généralernent par--men
lant. -- SANS PARLEU DE, loe. prép. Zonder te
spreken van, afgezien van, om niet te spreken van:

Sans p- de sa fortune, eest un des honimes les
plus heureux que je connaisse. -- PARLER,
v. a. Spreken, zich in eene of andere taal uitdruk ken: P- plusiurs langues, verscheidene talen spreken. P- la langue francaise, P- francais, (le fransche taal, fransch spréhen; (fig.) z. FRANCAIS. --On nose leur p- le lansage de la véritd, men
durft met hen de taal der waarheid niet spreken. — (Lor,. prov.) Quand les tines parleront
latin, te Sint-Jutmis, nooit. z. ook CORDELIER. -(fig. et f am.) P- gres, has breton, haut. allemand,

Iroquois, onverstaanbaar spreken, brabbeltaal uit
On lui fera been p- francais, men zal hem-slan.
wel mores leeren, tot zin' pligl brengen, de waar
doen zeggen. P- phibus, hoogdravend, zeer-heid
dichterlijk spreken. P- raison, gezonde, verstandige
taal spreken, met oordeel spreken. C'est p- raison,
cela, dat is verstandig gezegd, dat heet redelijk.
stinken. — P- affaires, over zaken spreken, inz.
uitsluitend over zaken. spreken. — P- guerre, chasse,
blason, etc., van den oorlog, de jar t, de wapen
weten te spreken, daarvan in de eigen.-kunde,z.
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kunsttermen kunnen spreken. — P. géométrie, musique, peinture, over meetkunde. muzijk, schilder
spreken o/ redenéren. — P- chicane, spits--kunst
vindiq, arglistig spreken; over processen spreken.
-- Ook gebézigd van de wijze, waarop men Bene
taal spreekt, van de manier, waarop men zich
uitdrukt: P- gaston, normand, het fransch met
een' gaskonschen, normandischen tongval spreken,
op zijn gaskonjisch, normandisch spreken. P- patois, plat spreken, boerentaal spreken. P- le Iangage des halfes, de la cour, de vischgtarkttaal,
de hoftaal spreken, zich gemeen, zeer hoffelijk uit
— P- métapllore, épgramme, proverbe,-druken.
zich verbloemd, puntig, spreekwoordelijk uitdrukken, veel overdrarjtel jke zegswijzen, veel zinrfjke
en puntige gezegden, veel spreekwoorden gebruiken.
P- rébus, zn raadsels, raadselachtig, onverstaanbaar spreken. -- P- Vaugelas, Horace, naar de
regels van Vaugelas spreken, den stijl van Hora
navolgen. ,..— SE PARLER , V. pr. Gesproken-tius
worden of kunnen worden: La langue francaise se
parle dans tante 1'Europe, de fransche taal* wordt
zn geheel Europa gesproken. Cette langue se parle
aisément, die taal laat zich ligt spreken: -- Met
elkander spreken: Les a-t-on vos souvent se p-?
heeft men lien dikwijls met elkander zien spreken?
-- Tot zich zelven spreken. Je me parle it moimême, ik spreek tot mij zelven.
PARLER , m. (Wijze van spreken, spraak, bijzon dere spreekmanier f : Avoir un p- doux et gracieux , rude et choquant, zacht en liefelijk, ruw
en hinderlijk van spraak zin. Philis au doux p-,
de liefelijk bespraakte, lie/talige Philis. — z. ook
Deli van den bijzonderen
ÉCORCHER. FRArC.
tongval gebézigd: Le p- gormand, de norrnandische
tongval nl., 't normandisch accent n. Beconnaitre
qn. a son p-, iemand aan zijn' tongval, zijne uit
herkennen. Je n'entends pas leur p-, ik ver-sprak
hunne spraak niet.
-sta
5 Parlerie, f. (fam.) Gesnap, geklap n., babbelarij : Une p- continuelle, een aanhoudend gesnap.
Parleur, m , -ease, f. Babbelaar, veelprater,
snapper m., babbelaarster, veelpraatster, snapster f.
—

(doorgaans met een bijv. naainw. gebruikt): C'est
un grand p-, un p- éternel of perpétuel, t is een
groote snapper, een onophoudelijke babbelaar. —
(in goeden zin) Cet homme est un beau p-, die
man is een fraai spreker, drukt zich sierlijk, be-

vallig uit; -- (iron.) die man spreekt mooi, wil
mooi spreken, spreekt gemaakt. — Somtijds ook
als adj.: L'oiseau p- (bij La Fontaine van een'
papegaai gezegd), de pratende, snappende vogel m.
Panlier, ière, adj. Woordenrijk, meest in
ijdele woorden vervat: Philosophie p-iere, snappende wijsbegeerte f. — t PARLIER , m. 4dvokaat M.
Parloir, m. Spreekkamer f., spreekvertrek n.,
inz. in kloosters, godshuizen, kollegiën, enz. —
Spreekzaal f., vertrek tot gezellig onderhoud in
sommige kloosters.
t Parloriser, V. n. Gemaakt spreken. —
t Paraure, f. Spraak, wijze f. van spreken.
Parmacelle, f. [H. n.] Schildslak f. — Parmacole, m. [H. n.], z. v. a. SCUTTELLE.

Parrne, f. [Anc. mil.] Ruiterschild n.
Parinélie, f. [Bot.] Soort van korstmos n.,
parmélia.
Parménie, f. [Bot.1 Stinkend nieskruid n.
Parmentiére, f. [Bot. J Vroegere naam van
den aardappel (pommede terre).
Parmesan, e, adj. Tot Parma (in Italië) of
zijne inwoners behoorend, parmezaansch. -- tells
subst. m. en f. Parmezaan m., parmezaansche
vrouw f. — PARMESAN, m. Welsmakende italiaansche kaassoort, uit Parma en 't Milanésche, parn8ezaan, parmezaankaas f. — Parniesane, f.
[Bot.] Soort van anemoon f.
Parini, prép. (door een onbepaald meerv., dat
meer dan twee aanduidt, of door een verzamel
gevolgd) Onder, in of onder 't getal van,-word
tusschen: P- les bommes, P- le people, onder de
menschen, onder 't volk. L'ivraie est mêlée p- Ie
bon grain, liet onkruid is tusschen 't goede zaad
gemengd. Etes -voos étranger p- nous, zijt gij onder ons, in ons gezelschap in ons land vreemd?
Parini, m. [Natie) Middenljk n., middenlijn L
(tot versterking van eene zegen).
Parmulaire, m. [Ant. rom.] Kampvechter op
:
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thracische wijze, schildkampvechter m. (ook Thrace
geheeten) .
Parrs a„e, M. [Copt.], z. v. a. PANAGE.
Parnasse, m. [Litt.] Berg der zanggodinnen
of muzen, muzenberg, zangberj in. (een aan Apollo
en de muzen gewijde berg in 't oud - grieksche
landschap Phocis, aan welks voet de stad Delphi
lag), P a r n d s s u s, P a r n d s m. — Monter sur le
P-, Gravin Ie P-, den Parnas bestijgen: zich op de
dichtkunst toeleggen, verzen maken.. Les nourrissons de P-, de dichters. (Hoewel Parnasse, Pinde
en Hélicon drie verschillende bergen zijn, gebruiken de dichters die namen als synoniem ) — Le Pfrancais, de fransche poëzy f.; de fransche dichters m. pl. -- Echelle du P , z. v. a. GRADUS Al)
PARN ASSUM. — Paruassides, f. pl. Zanggodinnen, muzen (z. MUSE). — Parnassie, f. [Bot.]
Leverbloem f (hépaithique). — Parnassien, ne,
adj. Den Parnas bewonend; tot den Parnas behoorend, parndssisch. — [H. n.j Papillon p-, of
als subst P-, par^nassiër m., een vlinder der bergen tusschen Europa en Mid. — 5 PARNASSIEN, M.
Dichter.
Parnassim, m. Opzigter m. eener synagoge.
-- Parnassin, m. 4rrnverzorger in. bij de he-

dendaagsche joden.

Parse, m. [H. n.] Steenkever m. -- Parnides, m. pl. Steenkeversoorten f. pl.
Parnope, m. [H. n.] Soort van goudwesp,
snuitgoudwesp f.
Paroare, m. [H. n.], z. DOMZINICAIN.
Parodie, f. [Litt.j Tegengedicht n., vernuftige toepassing f. van den vorm eens dichtsluks of
ook ander opstel op een veranderd onderwerp,
irónische, lachwekkende nabootsing van een ernstig stuk, spotnavolging, parodie f. -- [Mus.]
Verzen n. pl. op eene gegévene zangwis gemaakt;
zangwjjs f., waarop men nieuwe woorden heeft
vervaardigd -- (weleer ook) Volksspreekwoord,
volkszeggen n. — Parodier , v. a. Spotachtig
nabootsen, schertsend navolgen, p a r o d i é r e n: Pon poeme, une tragédie, een dichtstuk, treurspel
in een' lachwekkenden vorm steken. -- P- un air,
woorden op eene zangwis maken. — P- qn., iemands gebaren, spraak, manieren, enz. nabootsen,
om hein belagcheljk te maken, iemand par o d i éren. — SE PARODIER, V. pr. Tot eene parodie gemaakt worden: Cette pièce peut se p-. -- Elkander bespottelijk nabootsen. — Het part. passé is
ook adj.: Pièce parodiée, kluclilig nagevolgd,, g eparod i ëerd stuk n. -- Parodique, adj. De
parodie betre/fend , spotachtig nagevormd of nagebootst, p a r ó d i s c h. — [Anc. math.] Degrés p-s,
termen eener vergelijking , welker exponenten in
arithmetische rede toe- of afnemen. — Parodist e , m. Parodie-maker, geestig omvormend of navoloend dichter, parodist m.
Parodontide, f. [Méd.] Pijnlijk tandvleeschblaartje n.
Paraeinie, f ., z. PAREMIE.
Paroi, [. Wand, scheidmuur m.: Les p-s de
cette chambre lont humides, de wanden dier kamer zijn vochtig. (In dezen zin verouderd.) -[Anat.) Wand m., binnenvlak n. van een hol orgaan: Les p-s de l'estomac, de la poitrine, de la
vessie, de wanden der maag, der borst, der blaas.
— [Pliys.] Les p-s d'un tube, d'un vase, de binnenwand , binnenzijde van eene buis , vaas. —
[Exploit.] Wand (van eene mijnschacht, van een'
onderaardschen gang, enz.) . — [Anc. adm. Rij t. gemerkte boomgin in een hakbosch , ter afscheiding
van dat gedeelte 't welk niet bepakt nn-►g worden.
-- [Maréch.j P-s au sabot du cheval, hoornig omkleedsel n. van den paardenhoef.
Paroir, m., Paroire, f. [Tech.] Slichthamer, slichtjjzer n. (der kuipers); - veegmes n. (der
hoefsmeden); — kras-jzer, krasblik u. (der vertinners); -- strijkboom m. (der leertouwers).
Paroisse, f. Kerspel n., kerkgemeente , p ar o c hi e f.: Le curé de in p-, de pastoor van 't
kerspel. — Parochie- of kerspelkerk f.: Aller It la
messe a sa p-, in zijne parochie-kerk ter mis gaan.
— De leden der parochie of kerkgemeente: Toute
la p- airne son cure, de gansrh.e gemeente bemint
haren pastoor. — (fig. cl fam.) Coq de p-, z. COQ.
Habit de deux p-s. kleed n. of rok m. van twee
verschillende, slecht bfjeenpassende stoffen of kleuren. -- Parolssial, e, adj. (zonder mannel.

--

PAROISSIEN
meerv.). Tot het kerspel behoorend, p a r oc h i a a 1:
Église p- parochie-kerk f. — Paroissien , m.
-ne, f. Lid n. van de kerkgemeente, kerspelbewoner m., -bewoonster f. p a r o c h i a a n m. en f. —

(Loc. prov.), Z. CURE. ^ — PAROISSIEN, m. Gebéden-

boek n. ten gebruike bij de dienst.
Parole, f. Woord, gesproken woord n. P- Bien,
mal artieulée, goed, slecht uitc esproken woord n.
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d'bonneur, woord van eer, eerewoord n. P- sacrée, inviolable, solennelle, heilig, onschendbaar,
plegtig woord. Tenir p- of sa p-, zijn woord houden, zijne belofte gestand doen. Tirer, Prendre pde qn., zich van iemand het woord laten geven.
Retirer, Reprendre, Dégager sa p-, zijn woord terugnemen; iets weder afzeggen; terugtreden. —

Donnes des p-s, de belles p-s, beloften, fraaije beP-s entrecoupées de soupirs, de sanglots, door loften doen (waarop echter niet te rékenen valt).
zuchten , snikken afgebrókene woorden. Souvent Dunner de bonnes p-s, goede woorden geven. —
les p-s pleuvent, en attendant que les penséesvien- Etre homme de p-, un homme de p-, een man van
nent, dikwijls regent het woorden, in afwachting zijn woord zijn, nakomen wat men belooft. Ma p-,
dat de denkbeelden komen. — Woord n , spraak f., Ma p- d'honneur, P- d'honneur, op mijn woord,
spraakvermogen n. L'homme communique sa pen- op mijn woord van eer (om iets te bevestigen),
sée par la p-, de mensch deelt zijne gedachte mede 'Votre p- ? geeft ge mij uw woord daarop ?—Jouer,
door de spraak, door 't woord. La p- est un at- Perdre sur sa p-, op zijn woord van eer, op kretribut de noire nature, het spraakvermogen is eene diet spelen, verliezen. La p- fait le jeu of vaut le
eigenschap onzer natuur. — Avoir le don de la p-, jeu of vaut jeu, in 't spel geldt het woord, woordAvoir la p- it commandement, Manier bien la p-, houden is de ziel van 't spel; (in 't algemeen):
(fam.) Avoir la p- en main, welbespraakt zin, wat men eens gezegd heeft, moet men nakomen. —
met gemak spreken. --- Perdre la p-, geen woord Cet homme est a deux p-s, C'est on homme de
kunnen uitbrengen (van schrik, verwondering, vrees, deux p-s, 11 a deux p-s, 't is een man van twee
ene.); niet meer kunnen spreken, de spraak kwijt woorden, hij blijft niet bij 't geen hij gezegd heeft,
zijn (van een' kranke). — I1 ne lui manque of Ii hij spreekt nu zus, dan zoo. 'avoir qu'une p-,
n'y manque que in p-, er ontbreekt de spraak maar één woord hebben; (in handelszaken) niet
„

.

maar aan (van een treffend gelijkend portret of
standbeeld, van een schrander dier) . -- Toon der
stem, spreekloon in., stem f.: Avoir la p- rude,
agréable, tremblante, faible, eene ruwe, aangename, bevende, zwakke steng hebben. — Reconnaitre
qn. a sa p- (nu liever voix), iemand aan zijne
stem herkennen. --- Woord, gezegde n., spreuk,
kernspreuk n.: 11 faudrait écrire vette p- en lettres dor, men behoorde dat woord, dat regde

met gouden letteren op te teekenen. Dire une belle
p-, une p- pleine de sens, een schoon woord, een
zeer verstandig woord spreken. Selon la p- du
Sage, vol.nens de spreuk, het gezegde des Wijzen.
- Woord n., rede, bewoording, uitdruk king f., niet betrekking tot de eigenschappen van de
daardoor uitgedrukte gedachten of gevoelens (in
deze beteekenis doorgaans meerv.): Voila des p-s
obligeants, équivoques, inciviles, dat zijn verpligtende, dubbelzinn?ge, onbeleefde woorden, bewoordingen of termen. Ce soot là les p-s d'un homme
ivre, dat zijn woorden, uitdrukkingen, jjezegden
van een beschonken mensch. Mal interpréter les
p-s de qn., iemands rede, woorden verkeerd uit
Dans tout ce qu'il dit, it n'y a pas one-legn.
p- de vérité, van al wat hij zegt, is geen woord

waar. —. Porter la p- au nom dune compagnie,
het woord in naam van een gezelschap voeren. —
Avoir la p-, het woord, het regt tol spreken heb
(krachtens zijn ambt, zijne waardigheid); —-ben
aan 't woord zijn; — [Jeu] aan de beurt zijn om
te verklaren wat men doen wil. — La p. est demeurée à vous, het woord is aan u gebleven, gij
waart aan 't woord (toen deze of gene stoornis
het afbrak). Demander, Accorder, Refuser la p-,
het woord vragen, toestaan, weigeren. Oter, Retirer la p-, het woord ontnemen, terugnemen, iemand verbieden met s:.,reken voort te gaan. Prendre la p-, het woord' opvatten, beginnen te spreken. z. ook ADRESSER, COUPER. — [Mil .] Passe p-,

geef de order het wachtwoord verder : (bij vele
kaartspelen ook: ik pas). Faire passer la p- de
main en main, het woord verder geven, van man
tot man laten voortloopen. — (Proc.) A grands
seigneurs peu de p-s, met groote heeren moet men
niet veel woorden maken. Les p-s des grands ne
tombent jamais a terre, de woorden der grooten
worden altijd opgevangen, gaan nooit verloren. z.

ook ENTENDEUR. — [pop. et prov.) P-s ne puent
pas of P- ne pue pas (wanneer men genoodzaakt

is van onhebbelijke dingen te pewagqen), woorden
stinken niet. — Woord n., uitdrukking. bewoording f., met betrekking tot de kunst van spreken
of schrijven: Lap- dolt répondre exactement à la
pensée, de woorden of uitdrukkingen. moeten met de
edachte,juist overeen stemmen. Cot auteur dit moons
e p. s que de (hoses. die schrijver zegt veel in
weinig woorden. — Welsprekendheid , zeggens-

g

kracht f.: II possède Ie talent de In p-, hij bezit de

gave van wel zeggen, der welsprekendheid, hij heeft
red naars-talent. Mahomet subjugua l'Arahie par
le glaive et par la parole, Muhamed onderwierp
Arabië met zwaard en woord... Woord n.,
mondelinge belofte, toezegging, verzekering f.: P-

overvragen, in eens af zijne voorwaarden zeggen.
z. Ook CORNE, ECRETURE, EFFET .
Woord , aan —

bod n., voorslag m., voorstel n.: P- d'accommodement, de paix, voorslag tot vergelijk, tot vrede.
Je lui ai porté p- de mille florins, s'il voulait renoncer au procès, ik heb hem duizend (lulden aan
-gebodn,
als hij van 't proces wilde afzien.
p-s, scherpe, bitse, beleedigende woorden n. pl., oneenigheid t'., twist in.: Se prendre de p-s. elkander
niet woorden aauzgrjjpen, in woordenwis.eeling met
elkander geraken. Its ont eu quelques p-s ensembie, zij hebben zamen eenige woorden, een' kleinen
twist gehad. En venir aux grosses p-s, tot grofheden overslaan, elkander leeljke dingen zeggen. Des
p-s ils en vinrent aux mains, van woorden kwam
het tot daden, tot slaan of vechten. — (fam.) Je lu:
ferai rentrer les p-s dans le corps, dans le venire,
ik zal hem zijne woorden,uitdrukkingen wel weder
doen herroepen hij zal zijne woorden weder moe-

ten slikken. — Woorden n. pl. (in tegenstelling
met daden), ijdele beloften f. pl. 11 na que (les p-s,
wat hij zegt zijn woorden en niets meer, zijn ijdele
beloften. Dire des p-s en fair, -in den wind spreken. Ce soot p-s en fair, p-s vaines et vogues,
't zin woorden in den wind gesproken, ijdele en
onbepaalde woorden. Je veux de l'argent, je ne
me contente pas de p-s, ik begeer geld, met moorclen, met beloften laat ik mij niet paaijen. Pence
-t-il m'amuser de p-s? denkt hij mij met woorden,
met fraaije beloften af te schepen ? — La Péternelle, La P- incréée, La P- incarnée, het eeuwige, ongeschapen, vleeschgeworden Woord, Jezus
Christus. (Men zegt doorgaans Verbe.) La p- de
Dieu, La p- divine, of enkel La P-, Gods woord,
het goddeijik woord, het Woord, de heilige Schrift.
-- (fig.) Distribuer le pain de la p-, prediken. —
La p- écrite, non-écrite, hel geschreven woord of
de schrift, de overlevering f. — P-s sacramentelles, z. SACRAMENT. — P-s magique , tooverwoorden n. pl., tooverformulier n. Charmer, Guérir
aver des p-s, door woorden betooveren, genezen.--

II vous fera avoir une audience, it sail les p-s,

hij zal u wel een gehoor bezorgen, hij weet den weg,
kent de middelen daartoe. -- [Mus.] Les p-s d'un
air, dune chanson, de woorden, de tekst van eene
aria, van een lied. Je sais bien lair, mais j'ai oublié les p-s, ik ken de wijs wel, maar de woorden
ben ik vergeten, kwijt. Mettre des p-s en musique,
eenen tekst of woorden op muzijk brengen. -- SUR
PAROLE, loc. adv. Op eens anders woord, op de
getuigenis van anderen. I1 ne faut pas condamner
qn. sur p-, men moet iemand niet op de getuigenis
van een ander veroordeelen. — Op zijn woord, op
zijn woord van eer: 'Etre prisonnier sur p-, op zijn
woord van eer gevangen zijn. Jouer sur p-, of sur

sa p-, z. boven. — t Parolee, v. n. Spreken.
Paroli, m. [Jeu] 0'1.rebogen hoek in., buiten

vouwtje n., dat in 't pharao-spel een pointeer-waris
of speler maakt in de kaart, waarop hij heeft gewonnen, in geval hij zoow.vel zijn inzet als de daarop gevallen winst wil laten staan; het drievoud van
den inzet, drievoudige winst f. op eene dus geteekende kaart, p a rd l i n. --- (fig. et fam.) Faire p-
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à qn., Rendre le p- à qn., iemand met gelzjke munt ling, geheele betaling f. -- -j- Parpayer, v. u.
betalen, iemand iets betaald zetten. Faire p- a qn., Afbetalen.
Par q ue, f. [ Myth.] Schikgodin, eene der drie
iemand evenaren, zich naast iemand kunnen plaat
Faire p- à une raillerie, eene spotternij met-sen. lot- of levensgodinnen, die, als Jupiters dienaressen, het menscheljjk leven onder 't beeld van eenen
eene andere even scherpe beantwoorden.
Paromologie, f. [Rhél.] Het schijnbaar toe- draad besturen (Klóthe, die 't spinrokken houdt
geven of inwilligen (concession). — Paroenolo- en den draad opzet, Lachésis, die den draad spint,
gique, adj. Schijnbaar toegevend of inwilligend, en Atropos, die hem afknipt), Parce, Parcw f.
Ciseaux de la Parque, z . CISEAU. — PARQUE , f.
paromológisch.
Paron'phalocèie, f. [Chic.] Breuk naast of [H. n.] Naam van een' amerikaanschen visch m.
Parquer, V. a. In eene ruimtc insluiten of
omtrek
buikbreuk
van
den
navel,
in den
f.
afzonderen, inperken, omperken, in een perk of
Paronigae, f ., z. PARONYQUE.
Paronolnse , f. [Rhét.] Geljkluidendheid park plaatsen, p a r k é re n. P. des boeufs, ossen
der woorden van verschillende beteekenis en het za- in eene besloten weideplaats drijven. P- des moumenbrengen van zoodaniqe woorden (b. v. Son àme tons, schapen in 't veld kooien. — P- des huitres,
se remglit d'erreurs et de terreurs); — zin- of toe- oesters perken, oesters op afgeperkte plaatsen aan
speling op een ' naam . — Paronomasie,f. [Litt.] 't strand laten vet worden. — [Mil.] P- l'artilleOvereenkomst f. van woorden uit verschillende ta rie, de artillerie parkéren of in een park verzawelke een' gemeenen oorsprong kan aanduiden.-len, melen . — PAIIQUER , V. n. In een perk of afgesloParons of Pairons, m. pl. [Chas.] De ou- ten ruimte zijn: Les moutons ne parquent pas.
den m. pl., het mannetje en wijfje der roofvogels. encore, de schapen zijn nog niet in de veldkoo jen
Paronychie, f. [Bot.] , z. v. a. PARONYQUE. of perken. — L'artillerie parquait près de la viile,
-- [Ctiir.], z. v. a. PANARIS. — Paronychiées, f. de artillerie had haar perk bij de stad opgeslagen.
--SE PARQUER, V. pr. In een perk gep'aatst wor pl. [Bot J Nagelkruid soorten f. pl.
Paronymes , m. pl. [Gram.] Stamverwante den. — Zich in een par k vestigen, zich parkeren.
(bij uitbreiding) Uit verachting afgezonderd
—
woorden, woorden, die van denzelfden wortel zijn
afgeleid, p a ró n y m a n.pl.—Paronymique,adj. worden: Aux Etats-Unis, les esclaves se parquent
dans un endroit particulier des temples, in de
Stamverwant ; gelijkluidend, p a r o n y 'mi s Ch.
Vereenigde Staten wordt aan slaven in de kerken
Parouyque, f. [Bot.] Nagelkruid n.
-I- Paropie, f. [Anat.] Uitwendige oorhoek nl. eene afgezonderde plaats gegeven. — liet part.
- Paropside, f. [H. n.( Soort van bladkever m. passé is ook adj.: Boeufs ps, ingeperkte ossen in.
Paropsie, f. [Bot.] Pompoengewas n. van Ma- pl. — Terres p-es, geparkeerde landerijen f. pl.
(die men bemest door het daarop geperkte vee). —
dauaskar, welks zaden men eet.
Paroptèse, f. [Méd.] Zweetbad n. in warme [Mar.] Vaisseau p-, met knieën of slapers versterkt
schip n.
zweeten.
het
asch of in, warm zand,
droog
Parquet, mmm. P a r k é t n., afgezonderde ingeParoptique, adj. [Phys.]: Couleur p-, door
sloten ruimte in geregtszalen, waar de regters gestraalbreking geboren kleur f.
Parorchidie, f. [Anat.] Gebrek n., waarbij zeten zin en de advokaten hunne plaats hebben;
één teelbal of ook wel de beide teelballen in de bureau of werkvertrek n. der ambtenaren van 't
buikholte zijn teruggebleven, liesbal m., liesbalge- openbaar ministerie ; — de regters, de ambtenaren
zelven, als zij in 't parket gezeten zijn. — P- des
zwel, parorchidium n.
Perrot, m. [H. n.] Soort van lipvisch in. — huissiers, parket der deurwaarders. — P. des
z. v. a. GORGE-NOIRE (er staat abusiveljk GORGE- agents de change, verzamelplaats f. der wissel
beurs). — [Théát.] Rijen banken-makelrs(opd
NOIR) .
Parote, f. [Bot.] Mexicaansche ganzevoet m. tusschen 't orkest en parterre (liever ORCHESTRE,
z. ald.). -- Doophek n. (in eene protestantsche
(ansérine), mexicaansche thee f.
Parotide, f. [Anat.] Oorklier f.. groote klier kerk). — [Menuis.] Ingelegde vloer m. ; ingelegd
aan elke zijde des h.00tds. (Ook als adj. Glande p-.) werk n. -- Spiegelpaneel n. ter beschutting van de
— [Méd.] Pij-,iljke zwelling f. der oorklier. — Pa- foelie. — [Jeu] Zeker spel n. met verschillend gerotidée, 1. [ Méd.] Oorklierzwelling, -ontsteking f. kleurde plankjes. — [Mar.] P- of P- de carène,
— Parotidien, ne, adj. De oorklier betreffend, ballastkist f., ballastbak in. P-s It charger, schotparotidisch. — Parotidite, f. [Méd.] Oor- ten in 't ruim, afscheidingsschotten n. pl. voor
klierontsteking, p a r o t t t i s f. — Parotido-au- verschillende goederen. P. it boulets, P- à bois,
rieulaire, m. [Anat.], of als adj. Muscle p-, z. PARC h boulets, PARC á Bois. --- Hok n. of
vijfde oorspier f. — Parotidoncie, Paroton - kooi f., waarin men een paar fazanten ter par ing
cie, f. [Méd.] Oorkliergezwel n. , p a r o t -i d ó n- zet. — Parquetage, m. Ingelegd werk n. -c u s m. — Parotique, adj. [Anat.] Bij de Pai•queter, v. a. Van ingelegd werk voorzien,
ooren gelegen: Région p-, oorstreek f. — [11. n.] inleggen, parquetéren of parkettéren. —
Labre p-, z. v. a. PAROT. — Parotite, f., z.v.a. Het part. passé is ook adj.: Salle parquetée, zaal f.
met ingelegden vloer. — Parqueterie, f. Kunst f.
PAROTIDITE.
Parou, m. [Tech.] Glanzing, opmaking, ap- om ingelegd werk, inz. vloerwerk, te maken, het
prêlérin,q f. der geweven stoffen; — glansmiddel n., inleggen. — Parquetenr, m. Inlegwerkmaker in.
— Pargtiier, m. [Econ. fur.] Hoeder van 't inglanspap f. (parement).
Paroael, m. [H. n.] (pop.) Bastaard- nachte- geperkte vee; — bewaker van 't in beslag genomen
of gepande vee. -- [Pèche] Perkvisscher m., ho,
gaol in. der Alpen.
die de ingeperkte visschee vangt. --- Ook als adj.:
Paror`lie, f., z. PARULIE.
Paroxysme, m. [Méd.] Versterkte koortsaan- Pècheur p-.
Parrain, m. Peter, peetoom, peet, doopheffer,
val, aanval eener tusschenpoozende koorts, pa roxy's m u s m. — (fig.) Hoogste graad m. van smart, doopvader, gevader. Les P-s donnent ordinaire van kommer, enz. -- Paroxysniique of Pa- ment leurs noms de ba p teme à leurs filleuls, de
roxymique , adj. [Méd.1 Met wederkeerende gevaders genen gemeenljk hunnen doopnamen aan
aanvallen verbonden, p a r ox y s m i s c h. — Pa- hunne petekinderen. -- Etre le p- dune cloche,
roxystique of Paroxyti q ue, adj. [Méd.]: fjetui(le bij den doop van eene klok zin. — [Mii.]
Jour p-, dagen m. pl., waarop de herhaalde koorts- Blinddoeker, peet, hij, die een' te fusilléren soldaat
op diens verlangen den blinddoek voorbindt. —
aanvallen plaats grijpen.
Parpaigne, adj. [Mac.]: Pierre p-, z. V. a. [Anc. mil.] Getuige bij een steekspel of tweestrijd,
secondant m --- Ridder, die eenen nieuweling ter
PARPAIIVG.
Parpaillot, m. [H. rel.] Spotnaam m. der opname voorstelde, gevader...— (burl.) BijnaamCalvinisten in sommige oorden van Frankrijk. — gever, hij, die iemand een' bijnaam, een' bespottelijken toenaam geeft. — Parrainage, m. Peet(fam.) Goddelooze m.
Parpaing, nl. [Mac.] Streksche steen, strek- schap n., hoedanig'. ei.d van peter en meter.
Parrané, m. [Bot.] Soort van peuldragende
her, steeksteen m., steer*, die de geheele dikte van
een' muur beslaat en dus twee parementen of zij palmboom m.
Paraqua, in. [H. n.] Boomhoen n. in de wou dag heeft, ééne buiten- en ééne binnen -deni
Assise de p-, streksche laag f. Mur de p-,-warts. den van tropisch Amerika, door Oken schreeuwend
muur m. van streksche steenen. Pierre faisant p-, boomhoen geheeten, guiaansche fazant, p a r a k o e a m. [ortalidaarraqua l.
etreksche steen m.
digParrhé81e, f. [^Rhét.] Schijnbare vrijmoe
t i : r".„ — =., t Parpayenient, f. Afbeta.

PARRICIDE

--

heid of stoutheid f,, eene rede/iguur, waardoor
men den schijn aanneemt van meer te zeggen dan
gepast of noodig is, terwijl men juist een tegengesteld doel bereikt, p a r r h e s t e f. -- Vrijmoedig
-heid,
driestheid f. in 't spreken.
Parricide, m. et f. Vader-, moedermoorder m.,
-moordster f.; — bij uitbreiding: bloedvriendm,00rder m., -moordster f., hij of zij, die grootvader of
grootmoeder, broeder of zuster, oom of moei of in
't algemeen een der naaste bloedverwanten ombrengt. — Vorslenmoorder m., -nrcoordster f.; —
verrader m. des vaderlands; — bedrijver m., bedrij fster f. eener snoode, onnatuurlijke misdaad.
— PARRICIDE , m. Vader-, moedermoord; — bloedvriendenmoord m.; moordaanslag m. tegen 't leven
van den vorst of den regént. — P ARRICIDE , adj.
Vader- of moedermoordend; -- mrnoorddadig, afschuwelijk, snood: Sa main p-, zijne moorddadige,
vadermoordende hand f. Dessein p-, moorddadig,
snood opzet n. — cEdipe, sans Ie savoir, fut p- et
meeste, CEdipus was, buiten zijn weten, vader
-mordenblsh.
Pars, m. [H. n.] Soort van serval m. of tij
. -- t PARS, E, adj. z. PERS.
-gerkatf
Parseinte, f. [Mar.] Reep geteerd zeildoek,
presenningreep f.
Parsemer, v. a. Bezaaijen, bestrooijen, overstrooijen, hier en daar spreiden (inz. om te versieren): P. un chemin de fleurs, eenen weg met
bloemen bestrooijen. P- un habit de perles, de
pierreries. een kleed met paarlen, edelgesteenten
bezaaijen, bezetten. — SE PARSEMER, v. pr. 13estrooid, bezaaid worden: Au printemps les prairies se parsèinent de fleurs, in de lente worden
de weiden met bloemen getooid, bestikt. — (fig.)
Iis se arsément de louanges, zij zwaaijen elkander het wierookvat toe. --- Hel part. passé is ook
adj.: Ciel parsemé d'étoiles, met sterren bezaaide
hemel m. — Discours p- de fleurs, bloemrijke rede f.
t Parservir, v. a. Uitdienen, den diensttijd
volbrengen.
Parsis,,m. pl. [Hest.] Vuuraanbidders nl. pl.,
z. V. a. GUEERES . -- PAUS!, m. Taal f. der parsis,
het parzisch.
Part, m. (zonder meervoud) (pr. paste) [Jur.]
Pas geboren kind n. Supposition de p-, onder
een kind. Suppression de p-, kin--schuivngf.a
dermoord n.; verber,ing f. (Ier bevalling, der geboorte van een kind. Confusion de p-, verruiling f.
van twee pas geboren kinderen. Exposi? ion de p-,
het te vondel?ng leggen van een kind. P- légitime,
te rer,te.r tijd plaats hebbende, of althans volgens

de wetten als zoodanig aangenomen geboorte t.;
voor 't leven geschikt kind n.
Part, f. Deel, gedeelte, aandeel, part n. (van
iets dat zich onder verscheidene personen laat ver
II a In plus grande p-, hij h.ecft betgroot--deln):
ste deel. Quand it y a beaucoup d'héritiers, les
p-s sort petites, wanneer er veel erfgenamen zijn,
zijn cie aandeelen klein. J'ai p- dans ce négoce, ik
heb aandeel in dezen handel. Je cèderai ma p-, ik
zal mijn aandeel afstaan. Faire ia p- It (of de) qn.,
iemand zijn deel toewijzen. J'y retiens ma p-,
P- b moil ié, ik ook mijn deel_ daarvan; (fain.,

wanneer iets in eens anders bijz ij n gevonden wordt)
half mijn, half part. Entrer en p-, Etre de p- avec
qn., aandeel met iemand nemen of hebben, deelgenoot met iemand worden of zijn. P- héréditaire,
erfdeel n., erf-portie f. Faire, Régler les p-s, de
deelen (b V. van Gene erfenis) bepal_n, regelen. —
[Mar.] Être, Naviguer it la p-, op aandeel varen.
P- de prise, prijsgeld n. — (Loc. prov.) Quand ce
vient aux p-s, les larrons se brouillent, als 't op
een deelen aankomt, krijgen de (lieven twist. La
p-, Le partage du lion, z. LION. z ook CHIEN,
.

Deel, aandeel n. (van dingen, (iie, zonder verdeeld te worden, zich aan velen laten mede
Avoir p- b la faveur du prince, deel aan-deln).
'S vorsten gunst hebben. Toute )'Europe aura paux avantages ie la paix, (me/meel Europa zal aan
de voordeelen des vredes deel hebben. Enter en
p-, deel nemen; medepliqtiq worden. Prendre p- à
qc., deel aan -iets nemen; er aan snede dnfn; -- in
UaTEAU .

iets belang stellen. Je prends p- i5 tout ce qui vous

touche, ik neem aandeel, stel belang in al wat u

raakt. — (fig_) Faire p- b qn. de quelque affaire,

secret, de quelques nouvelle, iemand eene zaak,
een geheim, eenig nieuws médedeelen. Si vous en

PART.

4 529

avez des nouvelles, faites (of donnez) men p-, zoo

gij er tijding van hebt, deel ze mij dan mede. — Des

billets de faire p-, o f Des billets de p-, bekend makingsbriefjes n. pl. — Faire la p- des accidenst,
du bonheur, du liasard, de gebeurl ?ke zaken, het
geluk, het toeval in rekening brengen. Cet acteur
a pen réussi dans son début, mais it faut faire pdu trouble, de la timidité, die tooneelspeler is bij

zijne eerste optreding kwalijk geslaagd, maar men
moet zijne verwarring, zijne verlegenheid in rekefling brengen, in aanmerking nemen. Faire la pde la critique, eenigen blaam bij den lof voeren,
niet onvoorwaardelijk prijzen. — Faire la p- du
feu, door brand bedreigde gebouwen omverhalen
(ten einde de overige te redden); (fig.) iets opofferen, om een ,rooter verlies te voorkomen. — (fig.
et fam.) Faire la p- du diable, der menschelijke
zwakheid wat ten goede houden, wat door de vinpers zien. Plaats f., oord n., zijde f., kant m.:
En quelque p- du monde que vous alliez, oil
serez-vous mieux? naar welk oord der wereld gij
ook naoogt gaan, waar zult gij beter' zijn? On ne
Ie trouve nulle p-, men vindt hem nergens. Je
vais quelque p-, ik ga ergens heen,. Mettez cela
quelque autre p-, leg dat op eene andere plaats,
ergens anders. J'ai lu sela quelque p-, ik heb dat
ergens, hier of daar gelezen. — (fig.) Prendre qc .
en bonne p-, en mauvaise p-, iets wel, kwalijk

opnemen, iets van de goede, van de slechte zijde
beschouwen. Ce mot se prend en bonne, en mauvaise p-, dat woord wordt in een goeden, in een'
kwaden zin genomen. — De quelle p- viennent
ces nouvelles ? van welken kant, van ween komen
deze tijdingen? Cela vient de bonne p-, dat komt
van goeder hand. Je sais vela d'autre p- que de
vous, ik weet dat van eene andere zijde dan van
U. Va trouver de ma p- ce jeune homme, ga van
mijnent wege, uit mijn' naam dien jongen 7nensch
bezoeken. — (fam.) Je prends vein de la p- d'ou
it vient, ik hoor, ik weet wie dat ze jt, ik neem
dat op voor 't geen het is, ik bekommer mij niet om
't geen die persoon zegt, ik ken mijn' man. —1,Com.]

Recu le contenu de l'autre p- of en l'autre p-, den
inhoud of 't beloop van de keerzijde, van d e on2mezijde (des blads) ontvangen. — Weleer ook gebruikt
in den zin van parti, partij f.: Chef de p-, partij hoofd n. — Ook in dien van partie, gedeelte: Une
Si belle p- dune si belle vie. — Ook voor: en partie,
gedeeltelijk, deels: Its retournèrent, p- joyeux,
féchés. — POUR 31 A PART, POUR SA PART,
ac 1
Wat mij, wat hem betreft — DE PART ET b'AUTRE,

lor. v,

.

toe. adv. Van wederzijde, van beide kan ten., wederzijds, wederkeerig. I1 faut examiner l'allaire
de p- et d'autre, men moet cie zaak van de eene
en andere zijde, van beide kanten onderzoeken. Its
ont tort de p- at d'autre, zij hebbt-n ran weérzfjde, van beide kanten ongelijk . — DE TOUTE PART,
DE TOUTES PARTS, loc. adv. Van eiken kant van
alle zijden of kanten: 11 mest venu des félicitations de toutes p-s, ik heb van alle zijden geluk
onlvane.en. -- DUNE PART, D'AUTRE-wenschi.r;
,

PART, DE DEUX PARTS,

toe. adv. Van den eenen

kunt, van den anderen kant. van beide kanten of

zijden, van weêrskanten . — DE PART EN PART, toe.

adv. Door en door, van de eene zijde naar de andere. II recut un coup d'épée qui le perca de pen p-, hij kreeg eenen steek met den delgen, die hem
door en door ging. La muraille était percée de
en p-, de muur was cgeeel doorschoten. —
c PART,loc. adv. Afzonderlijk, ter zijde, aan eene
zijde, alleen, bijzonder. Mettez vela a p-, leg dit
ter zijde. II le Lira á p-, hij trok, nam hem op
zijde. — Un marl et une femme qui font lit éé p-,
een man en eene vrouw, die alleen slapen, van bed
^-

gescheiden zijn. C'est un fait b p-, dat is eene bij -

zondere, eene andere zaak (die niet tot de overigen
behoort). ti fait bande b p-, hij maakt een a fzonderlijk gezelschap, hij leeft op zijne eigene hand.
Raillerie It p-, scherts ter zijde, zonder gekscheren.
Sa vanité a p-, it est Bien instruit. zijne verwaandheid aan eene zijde nesleld, is hij zeer kun
C'est on homme a p-. 't is een menseh op-dig.
zich zelven, een geheel ander mensch. dan de gewone menschen. — Ceci duit être dit h p-, dit
moet ter zijde, als ter- zijde-spraak gezegd warden
(op het tooneel). — (pop.) I1 fait son petit pot 1
p-, hi leeft voor zich zelven alleen. — (iron.) I1
vous en garde dans un petit pot à p-, hij zal er
56*
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u niets van geven, qij zult er niets van hebben. — mild toegerust. — Verdeelen, in tegenovergestelde
à PART M01, b PART SOI, à PART VOUS, in of bij partijen scheiden: Cette querelle va p- toute la
mij zelven, bij zich zelven, bij u- zelven: Je disais cour, deze twist zal verdeeling tusschen 't gansche
à p- moi,, ik zeide in mij zelven. Examinons bien, geregtshoj bren{;en, zal verschillende partijen doen
disait•il a p- sol, laten we de zaak goed bezien, ontstaan. — Deel of aandeel nemen, belang stellen
zeide hij bij zich zelven. (Men zegt nooit à part in: Je partage votre douleur, votre joie, ik neem
deel in uwe smart. in uwe vreugde. — P- l'opinion,
eux, à part-elles.)
Partage, m. Deeling f.; het deelen of verdee- l'avis de yn., iemands gevoelen, meening deelen,
len; — het ten deel gevallene, deel, aandeel, erf- aanhangen, van dezelfde meening zijn. Je partage
deel n. Faire le p- dune succession, eene erfenis votre crainte, ik deel in uwe vrees, ik heb dezelfde
verdeelen, eene boedelscheiding maken. Nous avons vrees als gij — Sc PARTAGER, V. pr. Onder elkan fini Ie p-, wij zijn met de deeling klaar. — Cette der verdeelen: Se p- une comme, eene som gelds
ferme mest échue (tombée) en p-, deze landhoeve onder elkander deelen. — Les époux se partagent
is mij ten deel gevallen. Le p - de l'ainé, du cadet, les plaisirs et les peines, de echtrenooten deelen
het aandeel, erfdeel van deii oudsten, van den lief en leed met elkander. — Verdeeld, gescheiden
jongsten zoon. — Le p- dune ligne en diverses worden; zich scheiden of verdeelen. Un nombre
parties, de deeling eener lijn in verschillende dee- impair ne peut se p- en deux parties égales sans
len. — [Jur.] Regterl jke acte f. van boedelschei fractions, een oneven getal kan niet in twee gelijke
11 faut produire votre p -, gij moet uw dee--ding: deelen zonder breuken verdeeld worden. La route
lings -reces toongin, voor den dag brengen. — (Loc. se partage id i en deux branches, de weg verdeelt
prov.) C_est le p- de Montgommery, tout dun zich hier in twee takken of armen. — II se parcoté et rien de l'autre, of G'est Ie p - de Corméry, tage entre plusieurs occupations, hij verdeelt zijnen
't is een deeling, waarbij de een alles ende andere tijd tusschen velerlei bezigheden. — Zich in tegen
strijdende partijen verdeelen; — uiteen-gestldof
niets krijgt. z ook L10N . — (fig.) La timidité est
le p- de la jeunesse, et la prudence celui de la gaan, zich in afzonderlijke partijen of benden
natuurlijk
deel
scheiden.
is
het
beschroomdheid
Les
avis se partagèrent sur ce point, de
vieillesse, de
der jeugd, en de voorzigtigheid dat des ouderdoms. gevoelens liepen omtrent dit punt uiteen. Amis,
Les maladies et les misères sont le p- du genre partageons -nous, vrienden, laat ons uiteen gaan.
Par tageair , m. [Anc. jur.] Verdeeler, boe
bumain. ziekten en ellenden z ij n het erfdeel, het
-delschirm.
natuurlijk lot van 't menschdom. La gloire est le
Parlance, f. [Mar.] .4(vaart f., oogenblik n.
de (a vertu, de roem is 't erfdeel der deugd. —
(iemands
vertrek.
hart
gevan
een
Etre en p-, de p-, zeilree, zeilklaar
Ksséder on coeur sans p-,
negenheid, liefde) onverdeeld of geheel bezitten. — liggen. Signal de p-, sein n. om onder zeil te gaan.
Gelikheid van stemmen. van uitc,ebrac,te gevoelens Faire une belle p-, met eene goede gelegenheid
in eene vergadering, slemmenstaking f. Les juges onder zeil gaan. Coup de p-, afscheidsschot n.; —
sont dix pour et dix contre, it y a p-, tien regters (in ruimer zin) sein of teeken n. van vertrek, van
zijn vóór en lien tegen, de stemmen staken. En cas scheiden, klokslag m. van henengaan. Point de p-,
de p- on recommencera le scrutin, in geval de laatste peiling f. van 't land, begin n. van 't bestek.
stemmen staken, moet er herstern►r►inq plaats heb — EN PARTANCE , loc. adv. [Mar.] Zeilree, op 't
[ Hydraul.] P- des eaux, walerverdeeling,-ben.— punt van afvaart.
Partant, adv. [Prat.] Gevolgeljk, bij gevolg,
waterscheiding f., hoogste runt. van waar men 't
water door kanalen verdeelt. — [Chem. de ferj derhalve, dus, alzoo, om die reden, daarom: Vous
avez signe au contrat, et p- vous êles obligé, g ij
Point de p-. hoogste punt van een' spooruweg.
Partagé, e, adj. (en part. passé van parta- hebt het contract geteekend, en derhalve zijt gs
ger): Fiens p-s, verdeelde goederen n. pl. — Homme gebonden en verpligt. — (lam.) Plus d'amour, pBien p- du sort, door het lot ruim bedeeld mensch m. plus de joie, geen liefde, gevolgeljk ook geen
— Opinions p-e3, Juges p-s, verdeelde, niet een vreugde meer. --- PARTANT, m. Vertrekkende, af
►r►ige gevoelens n. pl., regters m. pl. — Amour-stem gaande m. [Mil.] Les p-s de la garde, de van de
p-, weder^ijdsche liefde f. — Attention p-e, ver- wacht a f 'eloste. altrekke de soldaten.
Parlement, m. [Tech ] Kleine vuurpijl m.
deelde, niet ol► één voorwerp gerir te aandacht. —
Etre p- entre Ia crainte et 1 espérance, tusschen van minder dan één' duim in middellijn. — [Mar.]
hoop en vrees zweven . — Jeux p - s, z. onder PARTI. Koers m. van een schip tenen 't oosten of westen, met
— Partageable, adj. Deelbaar, verdeelbaar. — betrekking tot den meridiaan der laatste waurnePartaeaut, m., -e, f. Deelhebber m., deel ming en dien waar 't schip thans is; het daar-hebstrf. dooi' verkregen lengteverschil. -- Weleer z. v. a.
Partager, V. a. Deelen, verdeelen, uitdeelen; départ, vertrek.
erfenis
Parteuaire, m. et f. [Jeu] blaat m. en f.,
Pla
succession,
de
scheiden. afscheiden:
of nalatenschap deelen. P- son bien aver les pau- medehelper m., -helpster f. (in vele kaartspelen, inz.
vres, zijn goed met de armen deelen. P- le travail in 't whistspel), partner, aide m. en f. —
aux ouvriers, den arbeid onder de werklieden ver Mededanser m., - danseres f., dansgenoot, partCe fleuve partage la province en deux,-deln.— ne r m. en f.
Parterre, f. Platte, effen vloer m. — Onderste
die stroom verdeelt, scheidt de provincie in twee
deelen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Parta- verdieping f., gelijkvloers (nu rez de chaussée) . -geons en frères. laat ons als breeders deelen. I1 [Hort.] Tuinbed, bloembed, bloemperk, parterne partage pas dans cette succ ession, hij deelt in re n. P. de gazon, grasperk n. P- d'eau. waterdie erfenis niet mede. — (Loc. lam.) II partagerait parterre, door water omsloten en doorsneden tuin
[Théát.) Dat gedeelte der schouwburg -stukn.—
une mythe en deux, hij zou een' halven cent in
welk gelijkvloers tusschen de loges, het-zalen,'t
tweeen kloven.: hij is de vrekkigheid zelve. P- un
zijn.
orkesten
belagchelijk
naauwgezet
het
amphitheater is, bak m., parterre n.;
haarkloven,
cheveu,
P- le gateau. z. GàTEAU. -- (Chev.] P- Ie soled, -- de aanschouwers zelven, die in deze ruimte
licht en zon verdeelen: aan de beide kampvechters plaats nemen: Les applaudissements du p-, de toedezelfde voordeelen toestaan. — [Man.] P- les juichingen van 't parterre. — (fig.) Het publiek,
renes, de tourels in beide handen houden. —[Mar.) het volk. met betrekking lot de waardigheidbekleeP- (of Distribuer) Ie vent, den wind betwisten, ders of de regenten: Le ministre vient de faire
trachten af te winnen. — P- Ie ditférend, of P- une grande flute, voil r de quoi amuser Ie p-, de
le différend par la moitié, 't verschil deelen, het minister heeft eene groote fout begaan, dat zal het
midden nemen tusschen den gevraagden en den ge- volk verlusticen. Juger du p- les actions du gouboden prjs. — (fig.) P- son temps entre l'élude vernernent, de daden der reqérinq van verre paet le plaisir. zijn' tijd tusschen de studie en 't ver deslaan en beoordeelen. — (pop.) Faire des p-s of
P- Ie sort de qn., iemands lot-makverdln. Prendre on billet de p-, den grond kussen, met
deelen. La mère partage également sa tendresse den neus op den grond vallen. — -f- [Corn.] Soort
entre tous, ses enfants, de moeder verdeelt hare van gebloemd darmast n. — [H. ir.] Naam eener
liefde .ge lijkelijk tusschen al ha e kinderen — Tot boa-slang 1. — Naam van een' regevbnorrvisch of
aandeel, tot erfdeel reven: Son père la partagé en zeejonker (girdle. demoiselle). -- Pa rterrien, m.
ainé, zijn vader heeft hem als oudste zoon een rijk (pop. et plais.) Toeschouwer in 'I parterre.
Partlienie, f. [Myth.) Bijnaam van Minerva
er/elfel gegeten, hem ruim bedacht of bedeeld. —
La nature, La fortune 1 a bien partagé. de natuur, en Diana (wegens haren ongerepten staat), ook van
de fortuin. heeft hem goed bedeeld, rijk bergi ftigd, Juno (die, hoewel moeder van vele kinderen, jaar.

.
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--

ljks haren maagdelijken staat terugkreeg door uit
de fontein Canathos te drinken). —• [Astr.] Een der
naaien van 't sterrebeeld de Maagd. — [Bot.]
Maaqde- of ju/ferbloem f., basterdmoederkruid n.
— Partfhénies, f. pl. [Ant. gr.] Maaqden-lofzangen m. pl. ter eere van X1110110, p a r t h é n i ë n f.
pl. — Parthéuieus, m. pl. [Ant. gr.] Naam
der te Lacedwrnon, tijdens den eersten rnessdnischen
oorlog, gebaren onwettige kinderen, p a r t h é n i e rs.

— Parthénienne, f. [Ant. gr.J Parthénische
fluit f. (op welker toonen de jonge -maagden dansten). — Ook als adj.: Flute p-. — Parthénoloie, f. [léd.] Zie ktenleer f . der huwbare meisjes. — Parthénologique, adj. Die ziektenleer
betreffend, parthenológisch — Par théno
Waarzeggerij f. uit den maag-niace,f.[At]dom van een meisje. — Parthérsomaneien, ne,
-rij Die waarzeggerij betreffend, p a r t h e n o m a n t i Sc h. — Als subst. m. en f. Waarzegger in.-,
waarzegster f. uit den maagdom. -- Parthénon, m [Ant. gr.] Tempel m. van Minerva op
de burgt te Athenen, p a r t h. e n o n n. — Mei.cjesvertrek n. in de huizen der Grieken (in 't a ftfelegenste deel van 't huis). — Parthéno-notologie of Parthenosologie, Parthéno-nosolo ique of Parthénosologique, z. V. a.
:

;

PAIITHEnOLOGIE, P:ARTHCNOLOGIQUE.

Parttiictite, adj. [Rist.] Parthisch, de Par-

there betreffend. — Jeu: p-s, parthische spelen n.
pl. (Ier eere van Tr ajánus als overwinnaar der
Parthen) . — Fou rru res p-s, parthisch pelswerk n.
Cuir p-, vuurrood leder n. (bij de oude Romeinen
in neb, uik voor schoeisels, draagbanden, enz.).
Patti, m. Partij, zijde, aanhang m., vereeniging van vele personen tegen anderen, die een tegengesteld belang, gevoelen hebben. Prendre p-,
party kiezen. A quel p- vows tenez-vous? aan
welke partij houdt gij u? Je l'ai atliré dans mon
p-, ik heb hem op mine zijde getrokken. II a pris
Ie p- des plus [aibles, hij heeft de partij der zwak
gekozen. Se déclarer dun p-, zich voor eene-sten
partij verklaren lis sont p- de l'ennemi, zij zijn
op de zijde des vijands. N'tïtre d'aucun p-, tot
re du p- de
geene partij ho/waren, onzijdig zijn. Et
la vérité, het nie t de waar heid houden. — Homme
de p-, parlijrnon, partijzuchtig man Esprit de p-,
artzir eest in., partijzucht f. — Partij f., besluit n.

rendre son p-, zijn besluit nemen. Quel p - avezvous peis, de rester ou d'aller? welk besluit hebt
gij genomen, te blij ven of te gaan? Dès qu'il vit
que son mail était incurable, it grit son p-, zoodra
hij zag, dat zijne kwaal ongeneeslijk was, nam hij
zijn besluit. C'est un p- pris, 't besluit is genomen.
't is nu voor goed besloten. — (Proc.) A p- pris

point de conseil, z. CONSEIL. — (;dais.) ll taut
prendre son p - en gr and capitaine , men moet (na

geaarzeld te rebben) een kordaat besluit nemen. —
[Peint.] Prendre on p-, eene schilderij in rnassaas
aanleggen: het licht en b'-uin verdeelen, de figuren
en voorwerpen groepéren. — De p- pris, naar
vaste, bepaalde grondstellingen. — Partij f., middel n., uitweg ►n.: On lui a proposé plusieurs p-s,
it a cboisi Ie meilleur p-, men heeft hein ver,scheidene middelen voorgeslagen, hij heeft den besten
uitweg gekozen. — Aanbieding f., aanbod n., voor
in.: On lui fern un lion p-, men zal hem Benen-slag
goeden voorslag doen. Son p- en sera meilleur,
zin voor.s'lag zal daardoor beter worden. — Partij f.,
voordeel, nut, profijt n.: Tirer on bon p- (rune
affaire. goed partij of voordeel van eene zaak trekken. II sait titer p- de tout, hij weet van alles
partij te trekken, alles tot zijn nul en voordeel te
doen dienen. — Tirer p- de la vie, partij van 't
leven trekken, er een goed en aangenaam gebruik
van maken. —Jouer on rna uvais p- a qn., iemand
een' leelijken trek spelen. S'il continue ainsi, on
pourra lui faire un méchant (mauvais) p-, als hij
zoo voortgaat, kan. 't slecht mei hem a f oopen . —
[ein.j Biding n., voorwaarde f. ran leverantie:
Mettre one affaire en p-, omtrent de lévering eener
zaak akkoord naken. Le p- des vivres. de aanbestedinq van. de leverantie der levensmiddelen. II
s'est enrichi dans les p-s, hij is door de aanneming
der leverantiën rijk e.eworden. — [Jeu) Oti'rir le
p-, op eene dubbele of drievoudige kaart tegen eene
enkele, of omgekeerd. zepen (in 't lan.ckenet). --

Stand nl., beroep n. Prendre le p, de l'église, des

arines, den geestelijken, den militairen stand kiezen,
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aannemen. I1 ne sait encore, s'il pr endr a p- dans
l'épée on dans la robe, hij weet nog niet of hij de
krijg sdienst of den re!,'tsgeleerden stand zal kiezen.
— (absol.) Prendre p-, dienst nemen, zich laten

aannemen. — [[bijl.] Partij, bende f , bende partij gangers: Mener, Commander on p-, eenen hoop
part jgangers aanvoeren. Aller en p-, op partij
uitgaan. -- t P- bleu, blaauwe troep m , moes koppers m. pl., soldaten zonder commissie (die
heimelijk en zonder verlof op roof uitgaan). —
Partij f., huwelijk, partuur n. (met betrekking tot
geboorte of fortuin). Cette fille est on bon p-, dit
meisje is eene goede partij, een voordeelig huwelijk.
Elle nest pas on assez bon p- pour lui. zf is
Beene goede partij voor hem. — [Blas.] Schildverdeeling, w aar bij de deelljn te lood staat: El y a
quatre divisions (partitions de l'écu) le p-, le coupé,

le tranché et le taillé, er zin vier hoofdverdeelingen van 't schild, het gedeelde (met loodregte deellijn) , het doorsnedene (reet waterpas liggende (leel
geschuinde-ljn),hetrgscuidnlk
(waarbij de deelljn uit den regter- of linker bovenhoek naar den linker- of regter benedenhoek
loopt) .
Patti, e, adj. (en part. passé van partir, verdeelen) [Bias.]: I1 porte p- dor et de gueules,
hij voert een goud en rood gedeeld schild, hij
voert gedeeld van goud en keel. — Bi -parti, mipart!,

tri-porti,

z. B1-PART!, ;ui-PARTI, TRl-PART!.

Charte-p-e , z. CHARTE-PARTIE . — Jeux p -s of par tagés, soort van liefde-raadselspel n. der middeleeuwen, raadselvraren nl. pl. over de liefde, die de
trouvéren of dichters van dien tijd opwierpen en
waaraan men zijn vernuft in goed gezelschap
scherpte — PARTI , E, adj. (en part. passé van
partir, vertrekken): Homme p-, Femme p-e, ver
reis gegane maan, vrouw. Un éclat de-troken,p
Tire p- du milieu de l'assernblée, een schaterend
gelach, uit het midden der vergadering opgegaan.
— Un signal p - du camp ennemi, een uit de vijandelijke legerplaats gegeven sein n. -- Avis p- de
bonne main, van goeder hand gekomen of uitgegaan berigt n.
Partiaire, adj. m. [Jur.] (alleen voorkomend
in) : Ferinier p-, pachter, die een stuk land enz.
voor een gedeelte der vruchten huurt. — Partiaire, Partiere, m. [Anc. coot.] Met den
eigenaar deelende pachter m.
Partial, e, adj. (pr. t=c) Partijdig, eenzij.

dig. June p-, partijdig renter m. — Somtijds verkeerdeljk voor partiel gebruikt: Eclipse p-e, z.

ECLIPSE PARTIELLE. — (Plur. m. partiaux). --Pa,rtia.leiiient, ado (pr. t=c) Met partijdig-

heir', partijiin, eenzijdig. Se conduire p- dans une
affaire, partijdig in eene zaak te werk (laan. --

Pitrtialiser, v. a. (pr. t=c) In partijen verdeelen; verbrokkelen. — SE PARTIALISER, C. V . Par -

tijdig worden; partij vóór of tegen kiezen. -t Partialiste, m. (pr. t=c) Partijdig renter of
beoordeelasr. — (min gebruikelijk) Pa tjnaam m.
— Partiaalité, f. (pr. t=c) Par tijdigheid . eenzijdigheid.- I1 a montré de la p- dans vette affaire,
hij heeft in deze zaak partijdigheid aan den dag
gelegd. -- Weleer ook in den zin van faction , partijschap f.: Les p-s nuisent beaucoup an Bien public, de part jschappen zijn zeer nadeelig voor 't

al emeen ww^elzijn.
,

Partibitité , f. [Didact.] Deelbaarheid f. -Partible, aclj. [Bot ] Deelbaar, valbaar voor
vrijwillige verdeeiing: Le fruit des géraniums est
quinti-p- (of quinqué-p-), de vrucht der ooievaars-

bekken is v(fdeelig.

Partihns (in), loc. adv. (latin) (pr. inc-part!-boe): Eveque in p-, z. EVEQUE. — (fig. et iron.)
Monar(l ue in p-, gevallen, onttroond, verdreven

rnonnareh m.

Partiehoir, m. [Auc. tech.] Werktuig n. om

het garen t.? bereiden.

Participant, e, a(lj. Deelhebbend, deelachtig:
Si vette attire produit qc., vous en serez p-, in-

dien deze zaak iets opbrengt, zult prij er deel aan
hebben. -- (f.) Les liommes sont p-s de in nature
divine, de menseben rijn de goddelijke natuur deelac/dig. — P.UIT ICIPANT , m. Deelhebber, deelge-

noot in. — Partieljiation, f. Der-lhebbing, deel
f., medeweten. La p - aux-árhtige.d;lnm
profits dune entreprise, de deelhebbinq aan (het
deden in) de voordeelen eener onderneming. -^

PARTIE.
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[Théol.] La p- aux mérites de Jésus-Christ, de
deelhebbing aan de verdiensten van J. Ch.— [Com.1
Societé en p-, z. SOCII TÉ. — Vous avez termine
cette affaire sans ma p-, gij hebt deze zaak afge-

woont een afzonderlijk huis. Un bien p-, een afzonderlijk goed n. — Bijzonder, ongemeen, zonderling, buitengewoon, zeldzaam: C'est on homme
tout p-, ' t is een gansch ongemeen bijzonder man.
Un talent p-, eene ongemeene onbegaafdheid f. Une
conduite p-ère, een zonderling gedrag. Faire on
cas tout p- de qn., de qc., buitenge►neen veel werk
van iemand, van iets maken. — I1 y a qc. de pentr'eux, zij hebben iets bijzonders, iets geheims,
Bane bijzondere zaak onder elkander. Nous n'avons
rien de p- 1'un pour l'autre, wij houden niets voor
elkander geheim. Il n'y a rien de p- entre eet
homme et vette femme, er bestaat geenerlei verdachten, ongeoorloofden omgang tusschen dien man en
die vrouw. - PARTICULIER, m. Het bijzondere: Le
p- dune affaire, het bijzondere, eigenaardige van
Bene zaak. — Aimer son p-, veel van zijn huis
houden, graag te huis zijn. — Bijzonder, op zich
zelven staand persoon, ambteloos of onbeambt persoon, iemand , die geen openbaar ambt bekleedt,
eenvoudig burger, privaat persoon, p ar ti k ulier m. On ne doft pas préférer l'intéret dun pà l'intérêt de toute une nation, men moet het belang van een' bijzonder' persoon niet stellen boven
't belang eener natie. I1 y a des chases qu'un ppeut se permettre, mais qui ne, conviennent pas
a une personne publique, er zijn dingen, die een
burger, een ambteloos persoon zich veroorloven
mag, maar die eenen ambtenaar, een' openbaar'
persoon niet betamen. Ce nest qu'un p-, 't is
maar een eenvoudig burger. — (pop.) Que nous
vent ce p-, wat wil die man, dat mensch van ons
hebben. — Sa particulière, zijn meisje, zijne beminde.
DANS LE PARTICULIER, toe. adv. In bij
zonder gezelschap: 11 est aimable dans le p-. -- s
EN PARTICULIER, loc. adv. Afzonderlijk: in 't bij
alleen. En général et en p-, in 't algemeen-zonder,
en in 't bijzonder. I1 faut le voir en p-, gij moet
hem alleen zien. Je vous parlerai en p- ik zal u
alleen, in 't b ij zonder spreken. —En mon p-, Pour
mon p-, wat mij betreft, mij aangaande, wat mij
belangt, voor mijn persoon. — 11 est en son p-,
hij is in zijne kamer, in zijn kabinet. — Vivre en
son p- op zich zelven leven, eene eigen h.uishouding, eigen tafel hebben. — Partieulièrement,
ede. In 't bijzonder, inzonderheid. voornamelijk,
vooral; in b ij zonderheden, omstandig: 11 vous honare p-, hij eert u in 't bijzonder. II vous a recommandé p- cette affaire, hij heeft u in 't bijzonder
deze zaak aanbevelen. J'en connais plusieurs, et peet homme, ik ken verscheidene van hen, en voor
dezen man. 11 excelle en bien des chases,-namelijk
et p- en poésie, hij munt in vele zaken uit, en
inzonderheid in de dichtkunst. — Je vous conterai
vela tantót plus p-, ik zal u dit aanstonds omstandiger verhalen.
Partie, f. Deel, gedeelte n. Le tout est plus
grand que sa p-, het geheel is grooter dan zijn.
deel. Les cinq p-s du monde, de vijf werelddeelen. — Une p- de son armée, een gedeelte van zijn
leger. Les p-s du corps humain, de deelen van 't
menscheljk lipchaan2. La p- saine, malade, het gezonde, zieke deel. Les p-s nobles, de edele deelen.
Les p-s organiques, de organische deelen. Les p-s
honteuses , of naturelles , of enkel Les p-s, z.
HONTEUX. (fig.), z. HONTEUX. — La p- superieure
de 1'homme. 's menschen hoogergedeelte, zijne rede.
La p- inférieure, animale, het lagere, dierlijkegedeelte. Les p-s d'oraison, z. ORAISON. P-s similaires, deelen van tienerlei aard. P-s dissimilaires,
van elkander' verschillende deelen. — [Arith.], z.
ALIQIJOTE, ALIQITANTE. — Une p- de son temps,
een gedeelte van zijnen tijd. Il cache one p- de la
vérité, hij verbergt een gedeelte der waarheid.....
Partij f. hoeveelheid waren (die men koopt of ver
vendu one grosse p- de draps, de-hopt):I1a
café , hij heeft eene aanzienlijke partij lakens,
kopij verkocht. — [Corn., Fin..] Post, schulden post m.; rekening f. I1 avait è recevoir one p- de
mille florins, hij had een' post van duizend gulden
te ontvangen. Payez lui vette petite p-, betaal hem
dezen kleinen post. Laisser one p- en souffrance,
een' schulden post in de rekening laten openstaan.
On a arrité ses p-s, men heeft zijne schulden, zpne
posten, zijne rekening gesloten, voor goed erkend.
(In deze beteekenis verouderd ) -- (Loc. prov.)
P-s (liever mémoire) d'apothicaire, z. APOTHICAIRE.
— Partij f., spel n. II taut faire cent points pour

daan zonder mijn medeweten.
Participe, m. [Gram.] Deelwoord n. P- présent, actif, tegenwoordig, bedrijvend deelwoord. Ppassé, pasrif, verleden, lijdend deelwoord. — Weleer ook: deelhebber, deelgenoot m. (in eene finantie- zaak); — medepligtige m. (aan eene misdaad).
Participer, v. n. (met avoir) Deel of aandeel
hebben, deel nemen (in dezen zin met á). Vous participeren á ma fortune, gij zult aan mijn geluk
deel hebben. P- b une conjuration, aan eene zamen zwering deel nemen. — I Théol.] P- aux mérites
de Jésus Christ, aan de verdiensten van J. Ch.
deel hebben, die deeláchtig worden. — Deelnemen,
belang stellen: P- à la douleur de qn., in iemands
droefheid deel nemen. (In dezen zin zegt men liever prendre part.) — lets van den aard, de eigen
natuur eener zaak hebben (in dezen zin-schapof
met de) Le mulet participe de 1'áne et du cheval,
de muilezel heeft iets van de natuur des ezels en
van die des paards.

Particulaire, adj. [Gram.] Tot het deelwoord
behoorend. — Weleer ook z. V. a. PARTICULIER.
Partictilariser, v. a. Met of in bijzonderheden verhalen, uitvoerig beschrijven, omstandig vertellen: P- un fait, un evenement, een feit, een
voorval omstandig verhalen. (absol.) — li particularise trop, hij treedt te veel in bijzonderheden. —
Bijzonder maken, op een enkel geval betrekking doen
hebben ('in tegenstelling met généraliser): Son observation na rien particularise, zijne aanmerking betrof geen b ij zonder (concreet) geval (zij was algemeen). — [ Prat.] P- one affaire, eene reglszaak
of aanklagt tegen een' enkelen van vele medeschuldigen instellen. — Het part. passé is ook adj.: Fait
p-, in bijzonderheden medegedeeld feit n. -- Partiennlarisine, m. i Théol.] Leer f. der bijzondere
genade (volgens welke Jezus Christus alleen voor
de uitverkorenen is gestorven); —meening f. der joden, dat God onder alle volken hen allen heeft uit
eeuwige zaligheid deeláchtig-verkonhd
maakt, p a r t ic u l a r i sm us. S [Poll.] Bijzonder belang, eigenbelang n. — Particulariste, m.
Aanhanger van 't particularismus, p a r ti c u l ar is t m. --- Voorstander m. van een bijzonder ge—

voelen.

Particularité, f. Bijzonderheid, b ijzondere
omstandigheid, p a r t i c u l a r it eit 1. Conter toutes les p-s d' un fait, al de bijzonderheden van eene
daad verha!!en.
Particule, f. [bidact.] Deeltje n. (z. V. a. corpuscule, atome): Les p-s doet les corps sont composés, de deeltjes of atornen, waaruit de ligchamen
zamengesteld zijn. — L'áme est une p- de la Divinité, de ziel is een deeltje, een sprankje der Godheid. — (Liturg.] Kruimeltje, klein stukje der gewijde hostie. -- [Gram.] - Rededeeltje, onbuigbaar,
onveranderlijk , incest eenlettergrepag woordje n.,
partikel f. P- conjunctive, disjonctive, verbindend,
scheidend woordje. P- prépositive of préflxe, voor
als a, ah, ad, con, des, di, enz.). P--voegsl(z
postpo,itive, aanhangsel (ei, là, da). P- inséparable.
separatle, onscheidbare, scheidbare vartikel. — Pnobiliaire, z. NOBILIAIRE. — % Partictilé, e, adj.
[Gram J Van eene partikel voorzien of vergezeld.
Partie,ilier. ière, adj. Bijzonder, eigen: Un
motif p-, eene bijzondere beweegreden f. 11 a un
zèle p- pour le Uien de cette maison, hij heeft
een' bijzonderen ijver voor de welvaart van dit
huis. Cela est p- a ce pays-lá, dit is dat land
eigen. — Bijzonder. afzonderlijk (in tegenstelling
met génhral, universal): L'interèt p- dort cider
b l'interët genéral, het bijzonder belang moet e rij ken voor 't algemeen beland. L'Eglise admet on
ugemerit p- après la mort. de Kerk neemt een
bijzonder oordeel na den dood aan. — Legs p-,
bijzonder legaat n. — Ook in tegenstelling met
public : La vie publique et p ière, hel openbaar
en het bijzonder (ambteloos) leven. — Omstandig,
de bijzonder heden op f evend: Il ma fait on clétail
p- de vette affaire, hij heeft mij een omstandig
verslag van die zaak gegeven. Les circonstances
les plus p-s, de minste, bijzonderste omstand-iohelen f. pl. — Bijzonder, afzonderlijk, afgezonderd,
4sf,gescheiden: I1 habite une maison p-ère, hij be;

--

;

-
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agner lap-, men moet honderd punten maken, om
gons
et spel te winnen. Jouons une n- d'échecs. laat
eene partij schaak spelen. Vous avez perdu

Ia ,p-, gij hebt de partij, het spel verloren. z. ook
LIE. — Qui quitte la p-, la perd, die de partij opgeeft, verliest ze; (fig.) wie eene zaak niet doorzet,
kan niet slagen. -- I1 a gagné la p-, hij heeft het
spel, de partij gewonnen. Coup de p-, beslissende
slag, stoot, worp, enz.; (fig.) beslissende handeling f.,
beslissende stap m., beslissend voorval n. -- (fig.)
Cet homme fait Bien sa p-, deze man weet zone
zaak goed te maken. Tenir ses livres a p- s doubles, zone boeken met dubbele posten houden, italiaansch boekhouden. C'est one p- faite à la main,
't is eene afgesprokene zaak. z. ook PELOTER. —
La p- nest pas égale, de partij staat niet gelijk.
La p- nest pas tenable, de partij is niet houdbaar.
-- Partij f., tussclien eenige personen ontworpen
plan tot verlustiging, tot uitspanning, enz., gezel
Voulez-vous être de la p-? wilt gij van-schapn.
de party, van 't gezelschap zijn? Une p- de plaisir,
eene partij van vermaak , pleizierpart j. P- de
chasse, de peche, jagtparlij, vischpartjj. -- Cette
- a été très-agréable. deze partij. dit gezelschap
Is zeer aangenaam geweest. P- carree, gezelschap
van vier personen, twee mannen en twee vrouwen.
La p- na pas nu lieu a cause du mauvais temps,

ou 1'a remise ii lundi, de partij heeft Beene plaats
gehad wegens het slechte weder, men 'teelt ze tot
maandag uitgesteld.
(fig.) Se mettre de la p-,
aan iets deel nemen, zich net iemand vereenigen.
Remettre la p-, iets uitstellen. I1 ne faut pas remettre la p- au lendemain, men moet niet tot
morgen uitstellen, wat enen heden kan doen —
[Jur. j Partij, tegenpartij t. Qui est votre p-? wie
Is uwe partij? C'est ma p- adverse, opposarite, dat
is mijne tegenpartij. On 1'a recu p- intervenante,
men heeft hein als tusschenbeiden- komende partij
aangenomen. Etre juge et p-, regter en partij in
eene zaak zijn. P- comparante, verschijnende partij.
---

Z. 00íC DÉFAILLANT, ADVERSE, LITIGANT, OUI, CI-

VIL, PUBLIC. — Prendre son juge à p-, zijn' regter
wegens onwettige handeling aanklagen.—(lig.) P ren
iemand hei gebeurde kwaad wijten,-dreqn.ap,
het op hem verhalen. Vous avez affaire à forte p-,
gij hebt eerie sterke tegenpartij , gij hebt met een'
maritigen v jand te doen. 11 nest pas p- capable,
hij is daartoe de man niet, hij heeft niet de behoor
bekwaamheden daartoe. — (Prov.) Qui n'en--lijke
tend 9u'une p- n'entend Tien, men moet over
en weer, vóór en tegen hooren. — P-s, perr tien f.

Pl , Z. CONTRACT.&NT, INTERESSE, BELLIG1 RANT. —
[Fin.1 P-s prenantes, ontvangende partijen. schuld

staat, wier betaling op een bijzonder-eischrvand
fonds is aangewezen; — deelhebbers van eene door
't gouvernement gedane uitdeeling van levensmiddelen. kleederen, enz.; — at de schuldeischers, die in
wettige volgorde bij eene uitbetaling der fondsen van
hunnen schuldenaar opkomen. -- P-s, goede hoedanigh.eden f. pl., talenten n. pl. (in dezen zin oud):
I1 a toutes les p-s d' un hon capitaine, hij heeft al
de vereischten van een' goed' veldheer. — [Mus.]
Partij, stem t.: Chanter sa p-, ,en p-, zijne partij
of stem zingen. Un psaume a quatre p- s, een
psalm op vier stemmen. P- de violon, de piano,
viool-, piano-partij. P- récitante, hoofdstern, hoofdpartij (welke door de andere geaccompagneerd
wordt). z. ook CONCERTANT. — Partij, het papier
of muzijkboek. waarop of waarin ieders party ge
hebt gij-schrevni:Azouaprtéve-:?
uwe partij medegebragt? — ( fig. et fam ) Cet bomme tient Wien sa p-, die man voldoet aan zin'
pligt, speelt zijne rol goed. 11 tient bien sa p- a
table, hij laat het zich aan tafel goed smaken. -EN PARTIE, loc. adv. Ten deele, gedeeltelijk, deels:
I1 n'est héritier qu'en p-, hij is niet dan ten deele
erfgenaam. L'arrnée etait en p- cornposée (laventuners, h t leger bestond reder-,lteljk uit gelukzoekers. — Somtijds wordt, bij herhaling van eu partie, het voorz. en weggelaten: Le paierr,ent s'est
feit p- en argent, p- en billets, de betaling is deels
u geld, deels in papier geschied.
EN QUEL QUE PAJRTIE, Inc. adv. Tenirermate.
Partiel, le, adj. Gedeeltelijk, een deel van een
geheel uitrnukend ; bij gedeelten geschiedend, parlice l : Sommes p-les, gedeeltelijke, afzonderlijke
sommen f. pl. — Travail p-, gedeeltelijke, bij gedeelten gedane arbeid In. Revolte p-le, gedeeltelijke,
--
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niet volvoerde omwenteling. -- [Astr.] Eclipse p-l c ,
z. ECLIPSE. -- [H. n.] Metamorphose p-l c , gedeellelijke gedaante-verwisseling f. (der insecten). --Pluie p-1e, regen, die slechts op ééne streek valt.--Partiellement, adv. Bij gedeelten, gedeeltelijk,
voor een gedeelte, ten deele.
Partil, e, adj. [Astrol.] Zékere bepalingswjze
van 't aspect of den onderlingen stand der sterren:
Conjonction p-, zarnenstand, aspect van twee ster
graad. Opposition p-e, tegen--renidzlf
stand , aspect op 180 graden, afstand. Trine p-,
Quadrat p-, aspecten, waarbij twee sterren op 120,
op 90 graden afstands van elkander staan.
t Partir, V. a. Verdeelen, in vele deden scheiden (zelden voorkomend dan in den infin., in): (Loc.
fig. et fam.) lis out toujours maille á p- ensemble,

z.

1%IAILLE. — t SE PARTIR , V. pr'., Z. V. a.

PARTAGER.

SE

Partir, V. n. (met avoir als men inzonderheid
de handeling, met etre als men 't gevolg der han
toestand op 't oog heeft) Vertrekken,-deling,
zich op weg begeven, afreizen, verreizen, henen- of
weggaan, wegtrekken, opbreken. I1 vient de p-,
hij is zoo even vertrokken. Mon Ills est parti pour
Amsterdam, mijn zoon is naar 4msterdam vertrokken. Je pars dans une heure, ik reis in een uur
af. P- à cheval, en voiture, af- of wegrijden. Pen rainant, afroeijen. P- par eau, afvaren. — Pde ce monde, uit deze wereld vertrekken of afreizen, sterven. — Il ne part point de I'église, hij is
altijd in de kerk te vinden. — (Loc. vrov.) Psans dire adieu, sans payer l'hóte, zich in stilte
wegpakken, henengaan zonder te betalen, den kreupelen waard slaan. -- Opspringen, opvliegen, uit of wegvliegen (inz. van dieren, van vogels, van
wild); — afgaan, losgaan, losbersten, losbreken, uit
Le lièvre partit a trois pas de nous, de-schietn.
haas sprong drie schreden van ons op. Le chien a
fait p- les perdrix, de hond heeft de patrijzen doen
opvliegen. Faire p- une pierce de la mine, Benen
steen uit de mijn doen springen. -- La bombe part
du mortier, de bom vliegt uit den mortier. La
foudre part de la nue, de bliksem schiet uit de
wolk. Le fusil a parti tout d'un coup, 't geweer is
eensklaps afgegaan. Faire p- un ressort, Bene veér
doen afspringen. — [ Lvlan.] Ce cheval part Bien
de la main, dit paard zet zich, goed in galop, springt
goed in den galop aan. — (fig.) Des qu'on lui parle,
it part de la main, it part de barre, zoodha men
maar spreekt, vliegt hij, op 't eerste woord is hij
gereed, bij de hand. — (fig.) P- d'un éclat de sire,
in lagchen 'uitbarsten. — Sa réponse ne tarde pas
a p-, hij heeft zijn antwoord terstond gereed. Ce
mot est parti plus vite qu'il n'aurait voulu, dat
woord is hem eerder ont hapt, dan hij wel gewenscht had. — Ontspringen, ontstaan, uitvloeijen,
uitkomen, voortkomen, afkomstig zijn: Les nerts
partent du cerveau, de zenuwen ontspringen uit
de hersenen. Touts les artères partent du coeur,
alle slagaderen kousen uit het leart, hebben hunnen
oorsprong in het hart. — Ce conseil ne part pas
(le lui, deze raad komt niet van hem. Ce sont des
louanges qui partent de la flatterie, dat zijn lof
uit vleierij voortkomen. P- d'un-tuince,d
principe, van een beginsel uitgaan. Vous ne partez point d'un bon principe, gij gaat niet van een
goed beginsel uit. — (Ty. et pop.) Cela part de sa
boutique, dat komt uit zijn' koker. -- n PARTIR DE,
loc. prép. Gan ... af, te rekenen of te beginnen
van: A- p- d'aujourd'hui, soyez plus exact, wees
van heden af naauwkeuriger. — a PARTLR DE Là,
foe. adv. Dat aannemende, dat zoo zijnde, aangenomen dat dit zoo zij. — PARTIR, V. a-. [Man.): P- un
cheval, een paard in beweging zetten. - PARTIR, m.
[Man.] Het afgaan, in beweging komen van een
paard: Ce cheval a Ie p- prompt, dat paard gaat
vlug af, zet zich vlug in beweging.
Partisan, in. Aanhanger, voorstander m. Les
p-s de Napoléon , de aanhangers van Napoleon.
Chaque auteur a ses p-s , ieder schrijver heeft
zijne voorstanders. — [Nul.) Parl ganger; officier,
bevelhebber van eene bende parl,ijgangers. Faire la
guerre en p-, den parlgangers- oorlog voeren. -Weleer nok (in verachtelijker zin): Pachter in. der
geldmiddelen. — S Partisaue, f. .danhangcter,

voorstandster f.
(kelk m.
Partite, adj. [Bot.]: Calice p-, diep gedeelde
-

r Partiteur, m. [Arith. j Deeler m. (diviseur).
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PAS.

-- 4 Ces p-s de renommée, die uitdealers der me qui ne peut pas manquer de p-, 't is een, man,
die gewis fortuin zal maken. Je doute qu'il parfaam, des roems.
Partitif, ive, adj. [Gram.] Deelend, een deel viervue par de pareilles voies, ik twij/el, of h#
aanduidend. Article p-, deelend lidwoord n. P l iiSi e u r s, q u e l q u e s sont des norns adjectifs p-s,
p l u s i e u r s, q u e 1 q u e s zijn deelende bflvoegetjke naarnwoorden. M ó i t i e est un substantif

door zulke wegen (rnidruelen) zijn geluk zal maken,
vooruit zal kooien. — tiet part. passé komt ook
als adj. voor: Un fruit parvenu a sa maturité,

eene tot rijpheid gekorven vrucht. Un homme pp-, m o ii id is een deelend zelfstandig naamwoord. aux dignités, een tot waardigheid gemaakt man.
— Collectif p-, deelend verzamelwoord n.
— Parvenu, in. Man van fortuin, iemand, die
Partition, f. [Didact.j Deeling, verdeeling, van een' geringeren tot hoogen staat gekomen is.
par tilie t. — [Bii,liogr.j P-s oratoires, Cicero's Gelukskind , fortuinskind n. , heer van gisteren,
werk over de deelen "der redekunst. — [Blas.j par v en u In. — Ook als adj.: Un sot p-, een van
Roofdverdeeling, verdeeling van het schild in twee niet tot zet gekomen zot.
gelijke vakken door de regie lijn, in vier verschil
Parvicolle, adj. [H. n.]Met korten hals, kort
getrokken en telkens door 't mid--lendriytg
— Parviflore, graf. [Bot.] Kleinbloernig.-halzig.
delpunt des schilds gaande. — [Bot.] Iedere blad — Parvif'olié, e, adj. [Bot.] Kleinbladerig. —
als de dealen enkel door de basis ver -afdeli.g, Parvirostre, adj. [H. n.] Met kleinen, dunnen
zijn. — [Mus.] 41sternmig muzijkstuk n.;-enigd snavel.
de onder elkander geplaatste verschillende sternParvis, m. Voorplein, voorhof n.: Lep- d'une
men van een muiijkstuk, p a r t i t u u r f. — Grond- église, het voorplein van eene kerk Le p- du temstemming f., regel tot stemming van 't orgel en de ple de Salomon, het voorhof von Salomo's tempel.
piano door temperatuur. — [Phys.] P- de baro- Le p- des Israelites, des Gentils, het voorhof der
metre, verdeeling des barometers in 7 deeten.
Israëlieten, der Heidenen. — (poet.) Les célestes
Partner, ni., (angl .) . z. PARTENAIRE.
p-, Les p- céléstes, het hemelgewelf, de hemel, de
Partolo;ie, 1. [Méd.] Geboorteleer, verhan- Olyrnrrus m. — Les p- sacrés, het heiligdom, de
deling I. over de verloskunde. — Partolo gique, tempel m., de kerk f.
adj. Verloskundig, de c eboorteleer betrelfena, p a rt Parvité, f. Kleinte, kleinheid f. (petitesse).
tológisch.
— Parvulissime, adj. (barbarismus van VolP:artout, adv. Overal, allerwege, alom, wijd taire en d'Alemi,ert) (iron.) Zeer klein.
en zijd, heinde en verre. — (Loc. prov.) On ne
Pas, in. Schrede, trede f., stap, voetstap, tred,
peut être p-, men kan niet overal te gelijk zijn, pas in. Le p- d'un homme, dun cheval, de schreBeene verschillende zaken te gelijk waarnemen. — de, voetstap van een' 'mensch, van een paard. 11
Se fourrer p-, Fourrer son nez p-, z. FOURRER.- eient ii penrits p-, hij komt met kleine stappen, roet
[Jeu) Six p-, As p-, Blanc p-, etc., zessen, azen, korte schreden. Marcher lion p-, goed doorstappen.
blanken overal (in het domino -spel, om te kennen Je le vis à trente p- de ahoi, ik zag kern dertig
te geven, dat er zessen, azen of blanken aan de schreden van mij. Faire un p- en arriére, eene
beide einden van de steenenrj staan). — In dezen schrede achteruit doen. Hetourner sur ses p-, den
zin ook als subst.: Faire un p-, hetzelfde oogenge- zelfden weg terugkeeren; (fire.] nog eens hetzelfde
tal aan beide einden brengen, een p or t out maken. doen. Précipiter, Hater ses p-, zijne schreden verPart-prenant, an., -e, f. (Ana. prat.] Deel- haasten. Arreter, Fixer ses p-, blijven staan. igahebber m., -hebster t. (in eene erfenis).
rer ses p-, verdwalen. Tr ainer ses p-, langzaam
Parturateur, m. [Chir.) Voormalig werk en moe jeljk gaan. — Faux pas, z. FAUX-PAS. —
h ij rrtoeijcljke ver lussin(en , p a r t u r á--tuign.
(fig.) Faire on p- de clerc, z . CLEHC . — Aller au
t or m. — Parturation, f. Baring f., het baren. p-, stapvoets gaan. Faire des p-, de grands p-,
Paris, m. H. n.] , z. v. a. POJIACANTHE.
stappen, groote stappen doen; (fig.) vorderinen,
Parulie, f., Parislis, m. [i%léd. j T aneivleesch- snelle vorderingen maken. Aller à grands p-, niet
gezwe l n., lp a r íc l i s f.
groote schreden loopen, snel voortgaan; (fig.) spoeParure, f. Opschik, tooi m., tooisel, sieraad, dig vooruit, tot forlui-n , tot aanzien komen. Il
pronksier aad n ,opsiering, opschikking, optooijinq f. s'est retiré au petit p-, hij is .Stilletjes weggeslopen.
Une grande beauté na pas besoin de p-, eene (firs.) Marcher h p- de loop, de larron, z. LOOP .
gr uote schoonheid heeft f eenen opschik noodig. Cette Faire aller qn. plus vile que Ie p-, iemand beenen
parure ne lui sled pas Bien, dit tooisel staat haar maken, hen& in beweging brengen. Voila son p-,
niet coed. — Les Beurs sont la p- du printeilrps, zóó is zijne gewoonte. Ii marche b p- corrrptés, by
de bloemen zijn het sieraad der lente. La p- des gaat deftig, statelijk. Aller iI p - de toa iue, de gt^aant ,
bols, het »ronkgewaad der bosschen, het gebladerte. als eene slak gaan, reuzestupj en doen. Mar cher
-

-

-- (fig.) La modestie est la plus belle p- dune
jeune lisle, de zedigheid is 't schoonste sieraad van
een meisje. — P- de diawants, de rubis, garnituur

of stel diamunten, robijnen. — Gelijkheid, overeen
meer dingen: Chevaux-komstf.uchenw
de mème p-. paarden van gelijk haar en gestalte.
— (fig.) lout est de meme p- chez lui, bij hem is
alles gelijk, alles draagt bij hem denzel fden stempel.

— [Tech.] d]snijdsel, afknipsel, afschaafsel n. Pdu pied du cheval , hoe snippers in . pl. (rdie 't veeg mes des hoe/smids wegneemt, eer het paard besla gen, wordt). P- d'une peau de veau, snippers, af
snijdsel eenei- kalfshuid. — P-s, ledersnippers voor
't ljrnkoken.

Parvenir, V. n. (met hire) Bereiken, tot een
voorc;esteld doel komen (inz. als dint moeite en tijd
kost), eeraken: Après une route de quinze jours,
its parvinrent au pied des Alpes, na eene reis van
veertien dagen bereikten zij den voet der Alpen.
— Bereiken, komen tot (van zaken): J'espère que
ma lettre parviendra jusqu'a lui, ik hoop, dat mijn
brief hem zal geworden. hero ter hand zal komen.
Ce bruit va p- aux oreifes du rui, dit gerucht zal
's konings ooien bereiken, zal weldra den koning
ter oore kooien. Les dents des Egyptiens ne sont
pas p-s jusqu'ir nuns, de geschil/ten der Egypte soars zijn niet tot ons gekomen. -- (fig.) P- b on
grand age, een' hooc;en ouderdom bereiken. P- ii la

courunrie, aux plus hautes dignités, lot de kroon,
tot de hoogste waardigheden geraken. II na pu pa ètre riche, hij heeft niet zoo ver kunnen kooien,

dat hij rijk f;eworden is. — (ahsol.) Fortuin maken, vooruit komen, zich verheffen: C'est on hom-

sur les p- de qn , Suivre les p- de qn., ieinand navolgen, iemands voetspoor drukken. S'attacher aux
p- de qn., iemand overal volgen. Vous devriez
t►aiser la trace de ses p-, z. a,usER. En ètre au
preiuuier p-, nog niets gevorderd zij. Faire les
premiers p-, de eerste stappen, voorsla] en., voor
verzoening) doen. — (Prov.) II-steln(b.vo
fly a que le premier pas qui coûte, alle begin is
moeieljk, de aanvang is 't moe jelykst; is de eerste
fout of zonde begaan, dan vult men lic;t in andere.
Tout dépend du pr emier p-, een goed begin is 't
halve werk, goed begonnen is half gewonnen. La
peur a bon p-, de vrees treeft hazevoeten.— [U ansej
Kunstrnrrti(,e danstred, danspas, pas m. P- balancé,
coupé. Chassé, glisSé, z. BALANCE, COE PE, CHASSIS,
GLISSÉ (als subst.) — [Eser.j, z. MARCHER . — [.Veil .]
Pas, P- ordinaire, accéléré.redoublé, posm.,gewone,
gezwinde, verdubbelde pas of stormpas. P- droit,
oblique, de cóté, regte, schuinsche pas, zijpas. Pde charge, stormpas. Perdre, Prendre, Ch anger
Ie p-, den pas verliezen, aannemen, veranderen.
Marquer Ie p-, z. !1IARQIIER. OUvr ir Ie p- du pied
gauche , den /ras niet het linkerbeen beginnen. Pd'école, school- of exercitie -pas. — (fig. et fern.)
Mettre qn. au p-, iemand tol zijn' plint brengen.- [Man.] Slap: Ce cheval va Bien Ie p-, dal paard
stropt goed, gaat goed in den ,clap. Mettre, Remettre un cheval au p-, een paard doen stappen , weder in den stal) brengen. P- de camp, veldstap.
Cheval de p-, pa!erd, dat een' goeden, ligten stap
gaat. Cheval b p- relevé, paard, dat de beenen goed
of hoog in den stap olrlic,.t. P- averti, hulpstal), afgenieten stal). P- d'école, écouté, verzamelde stap,

PAS

-

schoolstap. -- (fig. et fam.) Faire qc. en deux pun saut, iets vlug , zeer spoedig uitvoeren. —
[Cheval.] P- d'armes, wapenpas in., plaats, die

een ridder tegen eiken aanvaller moest verdedigen;

tournooikamp m., dien een ridder alleen, of ook geholpen door z" ne wapenbroeders, allen slrijdlucligen aanbood. Ouvrir le p-, een toernooi of steek
openen; (fig.) aanvangen, den woor,Aenstrijd,-spel
de onderhandeling, enz. openen. — (lig ) Etre dans
un mauvais p-, in een' nételigen, gevaarlijken toestand zijn. — (fig,) Voorgang m., refit n. om voor
te gaan; voorrang m., meerderheid f. Donner Ie p- á
qn., iemand laten voorgaan, ,het eerst laten binnen
treden. Céder le p- a qn., z. CEDER. -- Stap, gang m.,
moeite f. (die men voor iemand of iets aanwendt):

Faire bien des p- pour son ami, vele gangen voor
een' vriend doen, veel moeite voor hem aanwenden.
Cela lui a conté bien des p-, dat heeft hem veel
loopens gekost. Vous y perdrez vos p-, gij zult
daartoe vergeefsche moeite doen. Je ne feral pas
un p- de plus pour cette affaire, ik zal voor die
zaak geen' voet meer verzetten. Je regrette mes p-,
ik betreur mine vergeefsche pogingen. — I1 plaint
ses p-, II est avare de ses p-, h doet niet gaarne
eenige moeite voor anderen. — (f)
g. Stap, gang m.,
gedrag n., handelwijze f., doen en laten n.: Observer tous les p- de qn., al de gangen van iemand
gadeslaan, iemands doen en laten bespieden. Dieu
compte tous les p- du pécheur, God telt al de
stappen des zondaars, slaat al de gangen des zon
gade. — Sta p ni., voetspoor n., afdruk rn.-dars
van den voetstap: Nous vines des pas d'homme
sur le sable du rivage. wij zaden menschenstappen op 't oeverzand. Distinguer le p- d'un eheval
de Gelui d'un mulet, het spoor eens paardevoets van
dien eens muildiervoets onderscheiden. — Pas,
stap m., afstand van den eenen voet tot den anderen bij 't loopen: 11 y a tant de p- au kilumètre,
er gaan zooveel passen in den kilometer of de mijl:
Ce fusil porte Cant (of à tant) de p-, dat geweer
draagt op zoo en zoo veel passen. Mesurer au p-,
afstappen, met den pas afmeten. — [ 1létrol.] Pgéonlétrique, geométrische, daitsche pas of schrede
(= 1.47 mieter). P- roinain , rorneinsche schrede
(— 1.73 meter, en somtijds ook de helft daarvan).
P- grec, grieksche schrede (= 0.77 meter). — II ne
vent pas avancer, recuier d'un p-, hij wil geen'
stap voor-, achterwaarts doen, hij wil blijven waar
hij is. Il ne faut pas le quitter d'un p-, d'un Beul
p-, men noel geen' voetstap van hein van daas
gaan. — (b ij overdriving) II n'y a qu'un p- d ici
cbez mol, ik woon hier di.gt bij. II derneure a deux
(trois, quatre) p- did, hij woont maar twee (drie,
vier) stappen van hier. -- (flrl.) 11 n'y a qu'un pde la vie b la mort, du plaisir à la douleur, de
overgang van 't leven tot den dood, van 't vermaak
tot de droefheid is het werk van één oogenblik.
-- [Géogr.1 Pas, bergpas m., naauwe bergengte f.:
Le p- des Therrnopvles, de bergengte can Theimopylce. Defendre le p-, den pas verdedigen. — Zeeenvite f., naauw n., straal f., kanaal n.: Le P- de
Calais, de straat van Calais, het Kanaal, het Engelsche kanaal. — II y a lor un bien mauvais p-,
er is daar eene moeijelijke, gevaarlijke plaats om
door te komen. — (#.g.) Se tirer d'un mauvais p-,
dun p- difpicile, zich uit een' moeijelijken, gevaar
ijken toestand bevrijden. z. ook GLISSANT. — (fig.-l
et pop.) II a passé le p-, sauté le p-, tij is er ge
Ier dood gebragte misdadigers).— (fig.-west(inz.va
et fam.) 11 a fallu passer le pas, hij heeft er toch
aan moeten relooven, hij heeft zich toch daartoe
gedwonl;en gezien. z. ook FRANCHIR. — [Tech. j
Sprong m., elke gang des dreads door de schering,
Être hors du p-, een' verkeerden sprong nemen, den
verkeerden draad nemen of eenen draad overslaan.
— Elke slag in. van het louw ma de radspil, van
den horlogielcetting om de keltingcpil of snek. —
P- de vis, schroefdraadsa fcland, a/stand tusechen
twee schroefdraden. — Steen, optred of /'tred ni.
vóór een' derarrlrempel; trede f. van een' trap. Prenez garde, it v a lei un p-, voorzir,tig, hier is een
op- of 0/tred. 11 y a quatre p- à ce perron, die
stoep is vier treden hoog. Keep f. tol inlating
der sparren in de m,uurlat; keep, uithakking f.,
nest n. in t zaadhout, tot inlating der ruimsfutten. -- Les ar•iisans ont des outils de touter
sorter de p-, de ainbachttilieden hebben gereedschap
van allerlei afmeting of grootte. — PAS a PAS , loc.
-
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adv. Stapvoets, voet voor voet, langzaam: Aller
p- à p-, stapvoets gaan. — (Prov.), z. LOIN. — DE
CE PAS, TOUT DE CE PAS, loc. adv . Op staanden
voet, oogenblikkelijk: J'y vals de ce p-, ik ga er
op staanden voet heen.
Pas, adv. (doorgaans voorafgegaan van ne. of
ook van non) Niet. Je ne veux p-, ik wil niet.
N'en parlez p-, spreek er niet van. Se conduire
par la raison et non p- par fantaisie, zich door de

rede en niet door grilligheid laten leiden. — Som

wordt ne weggelaten, inz. bij dichters: P- que je-tijds
sache, niet dat ik weet. Vois -je pas de buveurs une
troupe joyeuse? zie ik niet een vrolijk gezelschap
driniebroérs? — PAS UN, PAS UNE, z. V. a. AUCIIN,

AUCUNE, geen, geene, niet een, niet eene: Pas un ne
le croit, niet een gelooft het. Pas une experience
ne lui a réussi, niet eene proefneming is hem gelukt. — (Vgl. Ook NE) .

Pasars, m. [ II. n. j Bezoar-gazelle f. van Afrika,
pasang of paseng m. (ook gazelle du 1►ézoard ge-

heden).
Pascal, e, adj. Tot het paaschfeest (zonwet
der joden als der christenen) behoorend: Agneau
p-, paaschlam n. — Devoir p-, Communion p-e,
praaschhligt rn., paaschbiecht, paasch-corrcrrrunie f.
Fetes p-es, paaschfeesten n. pl., paaschdagen m.pl.
— (Het plur. nl. pascaux is niet in gebruik; pascals wordt door sommigen gezegd.)
Pascalin,m.,Pasealine, f. of als wij. Roue
pascaiine, f. [1at11. j Erne door Pascal uitgevonden reken -machine I. , p a sc a l i s c h rad n.
pascalíne f.

Paseau, in. [Bot.] Soort van vijg f.
Pas-d'^ ue, nl. [Bot.] Hoefblad n. (tussilage).
Grand p-, groot hoe(blad (pélasite). — [Tech.]
Galggebit n. , soort van gebit voor harabekkige
paarden. — Werktuig n. ter openhouding van den
mond des paards, om dien inwendig te bezien. -Steekblad n., handbedekkend gev,st n. van een' degen. (Plur. Des pas-d'hoe.) — Pas-d'armes, z.
onder PAS nl. — PaS-(I'asse, in. [Tech. Schuine
kant ui., inwendige afronding f. der duigen, bij
den gergel. (Plur. Des pas-d'asse.) — Pas-de
-chat, m. ['Pech.] Nest, wee/nest n., een gebr ek
in 't laken. (Nier. Des pas-de-chat.) — Pas-de
-cheval, nl [Bot. J 11ue fblud n. rlcr Alf,en (Cacalm). (Plur. Des pas-de-cheval.)—Pas- cie -pay.
sae, Pas-de-poulain, m. [H. II.] Vulk.,naam
van twee schelpsourlen. (Pier. Des pas-de-payysan,
de-poulain.) — Pas-pie.Souris, nr. [Anc. fort.)
Wurtrap in. (Play. Des pus-de-souris.).
Paseuá, rn. [ 11. n. J , z. v. ra. r'.k`iv.

Paigi' iphe, m. Schrijver in algemeen schrift,
pasigraapplr in. — Pasigrap #ier, v. a. in
algemeen schrift schrijven, p u s i y i up h é re n. -Pasiaraphie, f. Algemeen schrift n.; kunst om
door zekt re alf,e:neene of voor ieder verstaanbare
schriftteekens zone gedachten uit te drukken. -PasigraNhique, adj. Het alr;emeene schrift betre/ffnut, p usi y ralrhiseh. — Pasilalie, f. Algeineene taal f. (gelijk Leibnitz, Welke e. a. wijs geeren die vergeefs wenschten, en N1c i rnleu x er
eene ontwierp), pasilalie, pasilogie of pasip hr a s i e f. — — Pasilalique, wij. Die algemeene taal betreffend, pasila1isch, pasilógi.ceh, pa,ciphrasisch. (kever m.
Pasimaque, m. [H. n.] Arnerikaansche graafPaspale, in. [Bot.J Pannegras n.
Pasgl^iin, in. Naam van een verminkt standbeeld te Borne op den hoek van "t paleis Orsini
(alwaar men wil, dat vroeger de winkel of het
stalletje van een' zeer schranderen en spotzieken
schoenlapper. Pasquino geheeten, stond), aan hetwelk men schimp - en spotschriften plagt vast te
hechten, p a s q u i n o, p a s k ij a in. (vgl MARCORIO.) — Bijtend , scherp vernuft n., vriend van
scherpe kwinkslagen, cpothoef m. — Théát. J Jouer
les p-s, de bediendenrollen spelen. — PasgIuin^^de, f. S^rntsehrr/'t, op gezegd standbeeld aange)rl(ekt; — (bij uitbreiding) bijtende kwinkslag in.,
stékelire en doorgaans platte boert f.; schot.cchr•i ft,
la.vlerschriftn., pasgaiadde f.. paskwil n.-+ Pasquiuer, nu Pasquainiser, v. a. el n.
Schuit p- u f schotschriften weaken; op iedereen kwinkslanen maken.
Passable, adj. Tamelijk, lijdelijk, dragelgk,
schappelijk, tusschenbeiden Ce in est p-, deze

wijn is tamelijk. Vers p-s, dragelijke verzen n. pl.
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Cette femme nest pas si laide que vous Ie disiez,
elle est p-, die vrouw is zoo leelgk niet, als q!ij
zeidet, zij kan er meP, door. — Ook als subsi.: On
trouve dans eet ouvrage du passable, du bon et
du médiocre. — Passahteinent, adv. Tamelyk,
dragelijk, redelik, zoo zoo. Comment vous portez
-vous? P-, hoe vaart gij? Redelijk wel. Il écrit p-,
h ij schrijft tamel ij k.
Passacaille, f. [Mus.] Gezang met be.geleiding der guitar, waarmede men door de stralen
trekt, pa sac á ll e. — [Danse] Langzame dans m.
met bevallige beweging — [Jur.] Faire la p-, met
eene lage troe /kaart cou péren of a f bannen (op
hoop, dat de volgende speler geene hoogere heb
-ben
zal).
Passade, f. Doortogt, doorgang m., doortrek
plaats, waar men maar kort vertoeft).-kingf.(er
Ce Bite est assez bon pour une p-, dat verblijf is
voor eene doorreis, voor een' enkelen nacht tamelijk goed. — (Loc. prov.) Cela est bien pour une
p-, dat mag er voor éénen keer meê door (als 't
maar niet weer gebeurt). — Vlugtige minnarfj f.,
voorbijgaande liefdehandel m.. Il prétend avoir en
quelques p-s, hij geeft voor ettelijke minnarijtjes
gehad te hebben. — [Escr.], z. V. a PASSE . —
[Man.] Spaansche pas; hoefslag m., Jet heen en
weer loopen van een paard op hetzelfde terrein. [Natat.] Donner une p- b qn., iemand bij 't zwemen tusschen zijne beenen heen doen duiken. —
Reis- of teerpenning m. als aalmoes. (In dezen
zin verouderd — PASSADES , f. pl.: Vos fréquentes p-, uw gedurig heen en weêr loopen, gaan en
.

.)

komen.

Passage, m. Het doorgaan, doortrekken, doorreizen ; doorreis f. , doorgang , doortogt , doormarsch m., doorvaart, overtogt, overvaart f. Le
de l'armée, het doortrekken, de doortogt des
legers. Le p- de la rivière, du pont, de overtogt
der rivier, der brug. Le p- des Alpes, de overtogt
der Alpen. — ((am.) Cette route est d'un grand
die weg wordt druk begaan, bereden. — Het
trekken of reizen van sommige vogels en visschen
op zékere tijden des jaars: Le p- des tailles, des
barengs, het trekken der kwartels, der haringen.
— Oiseaux de p-, trekvogels m. pl. - (fig. el fain.)
C'est un oiseau de p-, 't is een trekvogel (van
iemand, die ergens maar kort vertoeft). — Oogenblik of lidstip des door- of voorbijganqs: Attendre,
Guetter le p- de qn., het oogenblik afwachten, af
loeren, dat iemand door- of voorbij komt. — (fig)
Overgang m. (transition): Le p- du jour à la nuit,
de overgang van dag tot nacht. Le p- dune teinte
à une autre, d'un ton h un autre, de overgang
van de eene tint in de andere (in eene schilder);
-

van den eenen toon in den anderen (in een muzijkstuk). — Le p- d'un amour violent b une haine
implacable, de overgang van eene vurige liefde tot
een' onverzoenlijken haat. — (fig.) La vie nest
qu'un p-, het leven is niet dan een doortogt. is
kort. - Weg m. of plaats f., waar men doortrekt,
doorloop m., baan f. C'est là un grand p-, dat is
een veel gebruikte doorgang, een hoo /dwerg, eene
hoofdstraat. Ce champ nest pas on p-, dat veld
is geen door- of overloop, geen overpad. Shier du

p- de qn., uit iemands weg gaan. S'enparer des
p-s, zich van de doortogten meester maken. —
[Jur.] 11 a obligation de p- par son part, hij moet
den doorgang of een overpad door zijn park toelaten. Acheter le droit de p-, het doorganrsregt
koopen. P- de servitude, reet n van doorganq
over eens anders grond, regt van overpad. P- de
souffrance, doorgang, dien men op zijnen grond
moet toestaan. — (Loc. prov.) Il me trouvera sur
son p- (als bedreigino), hij zal mij in Zijn' weg
vinden, ik zal heng divarsboornen waar ik kan. —
In sommige groote steden (Ie naam van zekere doorgaans met vloertegels geplaveide en met glaswerk
overdekte doorgangen of straten, alleen voor voet .qanrers bestemd en met prachtige winkels. kn/fijhuizen, enz. bezet, p a ss a q e f. — (fig.) Enfin ses
soupirs se Drent p-. eindelijk baanden hare zuchten
zich een' wen of uiltogt, barstte zij in zuchten uit
— [Mar., Nay.] Overvaart f., het vervoer met
een vaartuig van de Pene haven naar de andere,
van den eenen rivieroever naar den anderen; —
tjjdduur m. van die overvaart: — ko.ten m. pl.
der overvaart, vracht f., vrachtgeld. passage-geld n ;
— weggeld, bruggeld n., tot m. Pendant ie p-,

gedurende de overvaart. Nous eimes on p- assez
court, w# hadden eene vrij korte overvaart. Payer
son p-, zone vracht betalen. — Affermer fort cher

le p- d'un pont, d'ur, chemin, een' brug-, een'
wegtol zeer duur verpachten. — Bdtiment de p-,
vrachtschip, beurtschip n. Bateau de p-, overzetpont, overzetschuit f. — P- de la ligne, des tropiques, het passéren of snijden van de linie of den
evenaar, van de keerkringen. — [Arch.] Smalleen
korte pang, door- of overloop m. tusschen twee
vertrekken. — [Astr.] Doorgang eener ster tusschen 't oog des waarnemers en een ander voor
Observer le p- de Vénus sur le disque du-werp:
soleil, den doorgang van Venus over de zonneschijf
waarnemen. — [Man.] Afgemeten pas of gang m.
van een paard, pa ss a g e f. Exécuter les p-s, de
passages uitvoeren.
[Mus.] Loop m., r ij korte
volgnoten, die men als versiering tusschen twee
hooren:
I1 fait trop de p-s en chantonner doet
(ant, hij maakt te veel loopen bij 't zingen. — [Tech.]
Le p- des peaux, het verzadigen der looigare
huiden in een kleurbad. — (fig.) Plaats, uitdruk king f., volzin n. uit een boek of geschrift; plaats f.
of gedeelte n. van een mi zijkstuk, p a ss a ge f.
11 y a dans ce livre on p- bien obscur, er i s in
dat boek eene zeer duistere plaats. Concilier deux
p-s opposes, twee strjdige plaatsen met elkander
in overeenstemming brengen. Citer un p-, eene
plaats aanhalen. Cette chanson a quelques p-s
charmants, dat lied heeft eenirae bevallige passages.
Passater, V. a. [Man.] Het paard passages
of afgemeten passen laten maken. — PASSAGER,
v. n.: Ce cheval passage mal, dat paard maakt de
—

passages slecht.

Paassager, ère, adj. Doortrekkend, doorreizend, voorbijtrekkend, niet vertoevend, zich niet

ophoudend: Oiseaux, Poissons p-s, doortrekkende,
voorbijtrekkende vogels, visschen m. pl. Pourquoi
me fuir, p-ère hirondelle? waarom ontvlugl ge
mij, voorbijsnellende zwaluw ? — Les hommes ne
lont que p-s sur la terre, de mensehen zijn slechts
reizigers op aarde. — (fig.) Voorb ij gaand. kort
onbestendig, vergankelik, vluglig: La-slondig,
beauté est p - ère, de schoonheid is vergankelijk,
duurt kort. Un chagrin p-, een voorbhgaand, kort-

stondig verdriet n. Les plaisirs de ce monde lont

p-s, de wereldsche vermaken zijn vlurtig. — PASSAGER , m.. ERE, f. Reiziger m., reizigster f., inn.

op een vaartuig, ook op een' spoorwen, passagier m.

en f. 11 y avait vingt p-s sur ce batiment, dans
ce waggon, er waren twintig passagiers in dat
vaartuig, in dien waggon. — (fin ) Nous ne sommes ici-bas que des p-s, wij zijn hier beneden
:

slechts vreemdelingen, reizigers. — Voorbijganger m.:
Ouir dire qe. à des p-s, iets van voorbijgangers
hooren zeggen. (In dezen zin verouderd.) --- Passagèrement, adv. Voor korten tijd, kortstondig: Je ne suis ici que p-, ik ben slechts voor een'
korten lijd hier. — ^ Passagèreté, m. (woord
van RutTon) Het trekken of verhuizen der vogels.

1 - Passat;eur , m., nu PASSEUR.
Passale, in. [H. n.] Soort van houtkever m.
der warme landen.
Passandeaa, m. [Ant. mil.] Achtponder m.
Passant, e, acj. [Bias.] Gaand. stappend:
11 porte d'azur au mouton p- d'argent, hij voert
een gaand zilveren schaap in een blaaw veld. —•
Het wordt ook in den passieven zin gebruikt voor:
veel doorgang hebbend: Rue p-e, Chemin p-, straat,
weg m. met veel doorgang; ook: openbare, voor
iedereen bruikbare wen m. Ville p-e, stad f. met
veel doortorn — PASSANT , M. Voorbijganger, reiziger, wandelaar: Demander qe. aux p-s, iets aan
de voorbijgangers vragen. Devaliser les p-s, de
reizigers uitplunderen. -- (op grafschriften) Arrète, p-, et considère In fragilité des choses hu
sta stil, wandelaar, en overdenk de ln'oos--maines,
heid der menscheljle ding n. (liet vrouwelijk passante is niet gebruik. Men vindt het bij Voltaire in
boertenden zin a, ebé zi ad: I1 p riai t la p- de lui con.

hij verzocht de voorbijgangster heen te
vertellen, enz.). — (Peon.) Donner de ]'eau hénite
aux p-s, met steenen gooijen. — `Tech.) Lange
bladzaag f der houthakkers. — [Cost. mil. j P de
baudrier, broek f. of pas sa nt m. van een' koppel,
van een degenkoppel. — EN P ASSANT , loc adv. In
't voorbyi:ac►n, ter loops, in der haast. vlugliq: Je
I'ai vu en p-, ik heb hem in 't voorbijgaan gezien.
ter etc. ,

PASSARAGE

--

Cela soit dit en p-, dit z in 't voorb jgaan, tusschen twee haakjes gezegd.
(trapgans f.
Passara;e, m. [H. n.] Soort van indische
Passarilles, f, pf. [Com.J Razijnen f. pl. van
Frontignan en omstreken.
Passation, f. [Prat ] Het maken, aangaan
van een contract of verdrag: Its ont fait une p- de
contrat de manage, z ij hebben een huwel jksverdrag aangegaan, onderteekend, gepasseerd.
Passavant, m. [Admin.] Pas m. der tolkantoren, vervoer- of geleibiljet n. voor goederen. —
[Mar.] Loopplank f., loopgang m. naast den kuil.
Passe, f. liet doorgaan of voorbijgaan. — [Corn.]
Het ontbrekende aan eene gel'Isom om haar vol te
maken, pasgeld n.; — opgeld n. , dat dein nominale
waarde verlaagde muntstukken tot hunne oorspronkelijkewaarde terugbrengt. Sur cinquante francs ii
me donne deux louis, done it me faut encore quarante sous pour la p-, op O francs geeft hij mij 2
buizen, dus moet ik nog 40 sous pasgeld hebben. Voila
un écu de six francs, et vingt centimes pour la p-,
ziedaar een écu van 6 francs, en 20 centimes voor
opgeld. — La p- du sac, vergoeding f. voor 't
zakje (waarin de geldsom is, die men ontvangt). —
Call.] Pennetrek m. , krul f. tot afkorting. —
[Danse] Bijzondere ligchaamsbeweging, aan som
eigen; ineenstrengeling der armen-migedansfqur
bijeen' wals, passe f. --- [Escr.] Uitval m. Faire
sur qn., op emand uitvallen. -- [Impr.],
ure piemand
z. CHAPERON. — Jeu] 1Jzeren poortje n. of beu gel (in 't biljart-, malie- en beugelspel). On trouve
actuellement peu de billards qui aient mie p-,
men vindt thans -weinig biljarten met een' beugel.
Etre en p-, en belle p-, gunstig liggen om door het
poortje te spelen. — ( fig.) Ii est en p- de faire
fortune, hij is op den weg, hij heeft hoop of uitzigl
om zijn fortuin te maken. Cette succession 1'a mis
dans une belle p-, deze erfenis heeft hem in een'
goeden stand gesteld. — Inleg, inzet, bijzet m. (in
sommige kaartspelen). On a oubli la p-, men heeft
vergeten in te zetten. --- [?dar.; Kanaal n., doorvaart, straat f., vaarwater n. tusschen twee banken of rotsen, enz. Le p- du canal de Mozambique,
het vaarwater in 't kanaal van Mozambique. On
peut entrer dans ce port par deux p-s, men an
in deze haven door twee doorvaarten, straten of
naauwe gaten komen. — P- de manoeuvre, slag m.,
winding f. van een' looper (rondom een of ander
voorwerp). P- dune épissure, part of eind n. eener
losgedraaide streng of eener splitsing. — [Id.]
Handbewéging f. des magnetiseurs. — [!Modes]
Stulp, luifel f. aan een vrouwenhoed (ter beschut
gelaat); — pas f. aan eene vrouwen -tingva-'
muts. — (weleer ook) Val.sche haarvlecht f. Zoom,
rand van eene stof, zelfkant m. -- [Tech.] houten
rol m. rtes z jdeverwers. — Laatste doorhaling
eener stof door de verwkuip. -- Itlaison de p-,
bordeel n. — PASSE, f. [Corn.] Soort van razgnen f. pl — [H. n.] Volksnaarn van den winterbastaardnachtegaal in. (Ok p- privée, p- sourde
en p- buissonnière gebeden.) P- de saule, z. v. a.
FRIQUET. P- de Canaries, z. v. a. SERIN. P- solitaire, blaauwe ineerl f.
Passé, e, adz. (en part. passé van passer):
Homme p-, voorbijgegaan, ook: afgeleefd mensch m.
— Pont p-, overgeloopen, overgereden, overgetrokken brug m. — Heure p-e dans la prière, met
bidden doorgebragt of besteed uur n. — Au temps
p-, in den verleden, vorigen tijd Les siècles p-s,
de verloopene eeuwen f. pl. Myles fautes p-es, mijne
vroegere fouten f. pl. Tout cela est p-, dat alles
is voorbij, keert niet weder. — (Prov.) Ce qui est
ne peut revenir, gedane dingen hebben geen
Ler. — Ces jours p-s, in de jongst nerloopen dagen,
dezer dagen. La semaine p-e, Le muis p-, de ver
maand. — Etolfe, Couleur p-e, ver-lednwk,
verschoten stof, kleur F. Ftoffe p-e en-blekt,
couleur, geverwde stof. Peau bien p-e, goed bereide, goed gaar gemaakte huid — [Bias J Deux
ossements p-s en croix, twee gekruiste doodsbeenderen n. pl. -- Epées p-s en sautoir, schuingekruiste (in den vorm van een Sint-Andrieskruis
over elkander gelegde)degens m. pl. — z ook NOUÉ. —
[Gram.) Participe p-, verleden deelwoord n. —
[Mar.] Manoeuvre bien p e, p-e b contre, goed
geschoren, verkeerd doorgeschoren looper m. —
[Mil.) Soldat p- par les armer , gefusilleerd of
ctoodg.'schoten soldaat. Soldat p- par les baguettes,
[
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soldaat, die door de spitsroeden heeft geloopen.
Une garrison p-e an til de 1'épée, eene over de
kling gejaagde bezetting f. — Etre p- maitre, het
meesterschap, den ineestergraad verkregen hebben,
lot meester bevorderd zijn. Etre maitre p- of p- mattre en fourberie, een volleerde, doorkneede schurk
zijn. — Somtijds staat passé bij wijze van voorzetsel
(en is dan ook als zoodanig onveranderljk): P- vette
epoque, 11 ne sera plus temps, na dat tijdstip, zal
het te laat zijn. Ce nest que p- trois mois que cela
eut lieu, 't is eerst sedert drie maanden, dat dil plaats
had. — PASSE, m. Het verledene, de verleden tijd m.,
de gebeurde zaken f. pl., het vroeger gedane of gezegde. Le p-, le présent et l'avenir, het verledene,
het tegenwoordige en het toekomende. Oublions le
p-, laat ons het gebeurde, het voorgevallene vergeten. — [Gram.] Verleden tijd m. P- défini, indéfini, autérieur, bepaalde, onbepaalde, meer dan
volmaakt verleden tijd. P- simultané, z. v. a. DIPARFAIT de 1'indicatif. - [Tech.] Soort van borduurwerk, waarbij de zijde evenveel stof van boven
als van onderen bedekt, doorgaand of dubbel-borduurwerk, passé n. (ook passée geheeten) .
Passe-avant, m., z. v. a. PASSAVANT.
Passe- balie, in. [Mil.] .Kogelmai, geweerkogelrnal f. en n., kogelmaat f. (Plur. Des passeballe.) — Passe- biest , m. [F!. n.] Blaauwe
mused f. van Cayenne. (Plur. Des passe-bleu.) —
Passe-bonlet, m. [Mil.] Kogelmal, bommenmal f. en n. (Plur. Des passe-boulet.) — Passebitse, f. [H n.] (pop.) Winter-bastaardnachtegaal m. (Plur. Des passe-buse.) — Passe-carreaa, in. [Tech.] Pers- of strijkplank f. der
kleirmakers (tot platmakinq der naden) . (Plur.
Des passe-carreau.) — Passe-ehev5t;l, m. Kleine
pont of schouw ter overzetting van een paard,
paardepont f. (Plur. Des passe-clieval.) — ± Passe-cieéro, m. Drukletter f. (onmiddellijk boven
cicéro of mediaan, augustijn f. (Plur. Des passecicéro.) — 5 Passe-cicéron, in. ( iron.) Een
tweede cicero, iemand, die zich voor een' groot'
redenaar houdt. (Plur. Des passe-cicéron.) —
Passe-corde, Passe-cordon, m. [Tech.]

Rielnnaahi, koord- of snoernaald f. (Plur. Des
passe-corde, passe-cordon.) — Passe- tonde,
m. pl. [Anc. cost.] Armhandschoen, mouw/mudschoen ni., die tot over den elleboog reikte. (Pier.
Des passe-coudes.) -- Passe-debout , ni. ,
z. V. a. PASSAVANT. (Plur. Des passe- debuut.) —
Passe-dix, m. [Jeu] Boven de tien, dobbelspel,
waarbij men met drie dobbelsteenen boven 10 en
daarbij op twee steenen even veel oogen moet werpen. (Werpt men even veel ooqen op elk' der drie
steenen, dan heet dit rafle.) (Plur. Des passe-dix.)
-- Passe- droit, in. Begunstiging f., gunstbewij.s n. tegen 't zegt en 't gebruik; (doorgaans) onre,gt n. door bij bevordering of belooning een' niet
of minder geregticgde boven anderen voor te trekken.
(Plur. Des passe- droit.)
Passée, f. [Chas.] Het strijken der snippen,
tijd in., waarop zij 's avonds het hout verlaten en
in 't veld nederstrijken. — Snippennet n. — Snippenjagt f. met netten of met lijmstangen. — Spoor n.
van 't wild. — Plaats f., waar 't wild is doorgegaan. — [Tech.] Gang m., heen- en wederschieting van de wevers.cpoel — Knoopsgatbenaaijing f ,
voorsteek m. -- Doorgaand borduurwerk, z. PASSE.
Getal huiden f. pl. (doorgaans 2 dozijn), die de
zeemtouwer te gelijk in de kuip dompelt, om ze
blank te mzken.
;

Passe-extraordinaire flu , gran 4-fin,
grand-snarefiand., ;rand-repasse-extraordinaire fin, in. Negen -, vijf-. vijfde-half, elf
strepi(je boomwollen deken f. — Passe-lion, m.
[Exploit.] Ertsader f., die door eerie andere loopt.
(Plur. Des passe-filon.) -- Passe-fie dar, f. [Bot.],
ANEMONE , COQUELOURDE ; tweehuizige koekoeksbloem; bolderik of korenbloem f. (Pier. Des passe-

fleur.) (PASSAGER.
Passége, Passéger, [Man.], z. PASSAGE,
Passe-facet, m. z. v. a PASSE-CORDON.
Passe,longuieof Passelon"ae inuusqueée,f.

[Hort.] hhluskaatdruif f. van -4exandrie (muscat

d'Alexandrie).

Passeinent, m. Boordsel van gesponnen goud,
zilver of zijde, p a s s e m én t n. — [Tecli.] Zwelkuip f., zwelder m., bij leêrloo jers de met een bijt
aangemaakte kuip, waarin de vooraf met-midel

1338

PASSEMENTER

PASSER.

kalk behandelde huiden moeten zwellen. P- blanc,

bal des spelers is door het raam gevlogen. Passez

rouge, roode zwelder (een met run gemengd bijt -

iemand heen gaan. I1 a passé par ici, hij is hier
voorbij gegaan. Que les plus hatés, les plus pressés, passent, laat de haastigsten voorbijgaan. Le
coup lui a passé sous le bras, het schot is hem
onder den aren doorgegaan. lls ont passé de l'autre
cóté de la rivière, zij zijn over de rivier gevaren,
zijn de rivier overgestoken. P- outre, voortgaan,
verder gaan. J'ai passé bien près d'ici, ik ben hier
digt voorbij gegaan. P- de France en Angleterre, van Frankrijk naar Engeland varen of oversteken. Le courier a of est passé ici à trois heures,
de koerier is hier om drie uren doorgekomen.
L'empire passa des Grecs aux Romains, het rijk
ging van de Grieken op de Romeinen over. L'armée
a. passé, est passée par la ville, het leger is door
de stad getrokken. Il na fait que p-, hij is maar
doorgegaan, doorgereisd (zonder zich. op te houden).
La riviere passe par la ville, de rivier vloeit, vliet
door de stad. Le vent, In lumière passe par ici,
de wind, het licht komt hier door. L'eau passe
sous le pont, het water loopt onder de brug door.
Le sang passe des artères dans les veines, het
bloed vloeit, loopt uit dc slag- in de bloedaderen.
Cela passera par nies mains , dat zal door
mijne handen gaan. P- dune charge à l'autre, van
het eene ambt tot het andere overgaan. Une barre
de Ier qui passe dans la mucaille, eene ijzeren
stang, die in den muur gaat. — Son nom passera
a la postérité, zijn naam zal tot het nageslacht
overgaan. La vertu ne passe pas toujours des
pères aux enfants, de deugd gaat niet altijd van
de vaderen op de kinderen over. Cette succession
a passé de son frère a lui, deze erfenis is van
zijnen broeder op hem overgegaan. — Cette nou
lui, dit nieuws is hem ter-velapséjuq'h
oore gekomen. — La maladie a passé par toutes
ses periodes, de ziekte heeft al hare tijdperken doorgeloopen. P- de 1'opulence a la pauvreté, van
rijkdom tot armoede overgaan. -- P- de l'arnour
la haine, de la tristesse à la joie, van liefde tot
haat, van droefheid tot blijdschap overgaan. —
(Prov.) Les affaires doivent p- avant les plaisirs,
zaken gaan vóor vermaken. — I1 fit p- dans
1'áme des soldats ]'enthousiasme dont it était
animé, f hij stortte in de ziel zijner soldaten de
geestdrift over, welke hem vervulde. — Votre
affaire ne passera qu'après l'autre. que dans un
mois, uwe zaak zal eerst na de andere, eerst na
verloop van eene maand behandeld, beoordeeld
worden, ter tafel komen. — Ces marchandises
passent debout, die koopwaren worden enkel doorgevoerd (zonder verkocht of afgeladen te worden).
— [Mus.] P- d'un ton à l'autre, van den eenen
toon in den anderen overgaan. — [Escr.] P- sur
qn., op iemand passéren, hem naderen door den
linker voet vóór den regter te plaatsen. P- en arrière, achteruit passéren, den regtei' voet achter
den hiel van den linker brengen. P- en avant,
vooruit passéren. — [Mar .] P- au (of sous le)
vent d'un vaisseau, te loefwaart, onder de hij van
een schip langs loopen, een schip denwind afwinnen. P- sous la poupe, sous le beaupré, ach
voren Overloopen. P- b (of en)-teromlpn,va
poupe d'un bitime nt, achterom komen. onder den
achtersteven komen (om bevelen te ontvangen. ons
met voordeel te beschieten, enz.). P- sur un bane,
sur un haut-fond, over eene bank, eene ondiepte
heen schuiven. P- a bhbord, b tribord, aan bak
aan stuurboordzijde gaan liggen of langs-bord,
loopen. P- sur le bord d'un vaisseau, digt langs
een schip heen loopen. P- par-dessus le bord. over
boord vallen, in zee storten. Passe du monde sur
Je bord! sur la hune! volk tegen boord of bi; de
valreep! volk naar de mars! — P- au billet, zich
voor 't vertrek aan boord komen verloonen (van
't scheepsvolk). — [Mil.] P- b l'ennemi, tot den
vijand overloepen. P- en revue, gemonsterd. in
wapenschouw genomen worden, de revue passéren.
z. ook MONTRE. — P- h no conseil de guerre, voor
een' krijgsraad verschijnen., verhoord worden. —
(fig.) z. ÉTA1111NE. P- par de rudes épreuves, par
de grandes tribulations, zware proeven, een' zwaren strijd door te staan hebben. — ((am.) J'ai
passé par lb, je sais ce qui en est. ik heb dat
alles doorgestaan, ik weet er van meé te praten. —
P- chez qn., b# iemand aangaan; ook: door iemands

wille zwelder (waaraan de looistof ontbreekt). P- -vous devant, ga gij vooraan. P- devant qn., voor
middel. P- courant, sterker zuurbad n. — P- au
confit, weeking der lamshui en in eene kuip met
water. — Passeinenter, V. a. Met passement
omzetten, beleggen. — tiet part. passé is ook adj.:
Habit passementé, met passement belegd kleed n.
-- Passeinenterie, f. Kunst f. des passement -

werkers, passementinakerii f.; — passementwin.kel,
- handel m. — Passennentier, m., ière, f Passementwerker, -verkooper m.; passementwerkster,
- verkoopster f.
Passe-méte i l, m. [Eton.] Mengkoren. n., menqsel van één gedeelte rogge en twee gedeelten tarwe.
— Passe -muur, m. [Anc. artilh] Muurbeuker ni.
(z. v. a. COULEVRINE). (Plur. Des passe-mur.) —
Passe-anise , m. [H. n.] Kleine civetkat f.
(Plur. Des passe-muse.) — Passe-iiiiiseat of
Passe-nietsque, m. [Hort.] Soort van muskadi/druif f. (Plur. Des passe-muscat, Des passemusqué.) — Passe-parole, m. Wachtwoord n.,
kommando , dat van mond tot mond overgaat.
(Plur. Des passe-parole.) — Passe-partout, m.
Looper m., sleutel, die op verscheidene sloten past,
hoofdsleutel m.; — gemeene sleutel (dien vele personen van dezelfde deur hebben). — (Prov.) L'argent est un bon p-, het geld opent alle deuren; met
geld komt men door de wereld. Une belle figure
est un bon p-, een schoon voorkomen is eerie goede
aanbeveling. --- [Dess.] Glasraam n. (tot opneming
der teekeningen, die men er achtereenvolgend wil
in plaatsen). — [Gray., Imp.] Gegraveerde plaat f.
met een ledig vak of opening, om daarin een ander gegraveerd stuk, een cijièr, enz. te plaatsen;
— houten of gegoten lettersieraad n., ter inzetting
eener beginletter. --- [Tech.] Handzaag f. niet twee
getande randen (voor orgelinakers); — groote zaag f.
voor boomstammen; -- beitel m. ter kloving van de
leiblokken; platte klopper m. voor 't vormzand.
(Plur. Des passe-partout.) — Passe-passe, in.:
Tours de p-, goochelkunsten f. pl., ,goochelstukjes n.
pl. -- (fig. et fam.) Faire des tours de p-, behendig
bedriegen. — Passe- peintre, in. [Bot.] raam
van eenige bloemen, die zeer saoeijelijk na te teekenen of te schilderen zijn (zoo als van de honderd
roos, van vele geschakeerde bloemen, van-bladige
eene soort van steenbreke. enz.). (Plur. Des passepeint,re.) - Passe-perle, m. [Corn.] Soort van
zeer fijn ijzer- of koperdraad n. van Libourne, om

kaarden te maken. (Plur. Des passe-perle.) —
Passe-pied, m. [Danse] Voormalige dans m.
maat, veel naar de menuet gelijkend; — mu3
zijk f. van dien dans. (Piur. Des passe- pied.) —
Passe-pierre, f. [Bot.] , z. v. a. s Ac1LE. (Plur.
Des passe-pierre.) — Passe-poll, m. Smal boordset it., smalle zoom in. of strook f. aan kleedingstukken, bietje n. op de naden. (Plur. Des passepoils.) — Passe-ponmme, m. [Hort.], z. couSINETTE. (Plur. Des passe-pomme.)
Passeport, m. Vrfjgeleide-brie f voor personen
en goederen, reispas, pas m , paspoort n. — [ Mar.]
Verlofbrief om te vertrekken (aan een handelsvaar tuig), paspoort n.; brief van afdanking (der zeelieden), valbrief m. P- pour l'étranger, reispas voor
't buitenland, buitenlandscha pas m. Un bàtiment
pris à la mer sans p- est traité comme pirate,
een in zee genomen schip zonder paspoort wordt
als zeeroover behandeld. -- (fig. et ram.) Il porte
son p- aver lui, hij is zelf zijne beste aanbeveling,
hij is overal wél gezien. — (fig.) L'allégorie sert
de p- aux vérités les plus hartlies, de alleforie
dient als vrjpas (als bemanteling of omkleedinq)
voor de stoutste waarheden. (De Academie schrijft,
tegen het doorgaand gebruik, pasreport.)
Passer, V. n. (met avoir als mende handeling,
met ètre als men 't gevolg der handeling, den toestand op 't oog heeft) Van de eene plaats naar de
andere gaan, voorbij gaan, heen gaan, doorgaan,
overgaan, overtrekken, overvaren, overrjden, Overloopen, doortrekken, doorreizen, doorrijden, doorvaren. doorloopen, doorvlieten, doorvloejen, doorstroomen, .enz., passéren: Passe le long de la
muraille, ga langs den muur, ga voorbij den muur.
P- sur un pont, sur une plancbe, over eene brug,
eene plank gaan P- par la Porte, par la Eenêtre,
door de deur, door het venster gaan of klimmen.
La balie du joueur a passé par la fenëtre, de
In
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woonplaats trekken. -- P- de cette vie en l'autre,
uit dit leven in een ander overgaan, sterven. Je
l'ai vu p-, ik heb hem zien sterven. — (Loc. prov.),

P- du blanc au noir, z. BL &.NC ni. P- de fit en
aiguille, van 't eene gesprek op 't andere vallen.
I1 men a fait p- quinze par douze, hij heeft mij

bedrogen, beet gehad, wat wijs gemaakt, z. ook
NEZ, NOT ;IRE, VENTRE, FENETRE .

II a passé par

les charges, hij heeft van onder op gediend. — Ce
projet lui a passé par in tète, vous ne ]e ferez

pas changer, dit ontwerp of plan is hem in 't

hoofd gekomen, hij heeft zich dit plan in 't hoofd

gezet, gij zult er hem niet af brengen. Cela m'a
passé de la tête, dat is mij uit het hoofd gegaan,
ik ben 't vergeten. P- stir une chose, over iets heen

stappen, iets door de vingers zien, het niet nader
onderzoeken. I1 faut en p- par là, ik moet mij dat
laten welgevallen. J'en passerai par ou it vous
plaira, ik zal alles overstappen, mg laten welgevallen, wat gij moogt willen. P- par dessus toutes
sortes de considerations, alle bedenkelijkheden aan
eene zijde zetten, over 't hoofd zien, overstappen.
Passons ê d'autres choses, laat ons tot andere
dingen overgaan. — P- outre, verder gaan, het
nog verder drijven, nog meer voegen bij 't geen men
reeds gezegd of gedaan heeft. — [Prat.] Défense
de p- outre a in vente dun bien, verbod om met

den verkoop van een goed voort te gaan. — (fig.
et (am.)

Cette affaire a passé par ses mains, die

zaak is door zijne honden gegaan. Tout lui passe
par les mains, hij houdt zich met allerlei bezig. Il
est fhcheux d'avoir b p- par ses mains, 't is kwaad,
met hem te doen te hebben. C'est on hororue qui
passera par mes nnins (bij wijze van bedreiging),
die zal wel in mijne handen vallen. P- par in main
du bourreau, door beulshanden gaan. P- par la
main du médecin, onder doctors handen zijn. --P- par les verges, les baguettes, spitsroeden moe
roeden gegeeseld worden. — Laisser-tenlop,m
p-, doorlaten, voorbij laten gaan. — (fey.) Laisser
p- une proposition, une parole, een voorstel, een
woord laten passéren of doorgaan, er geene aan
maken. Laissera-t-on p- une faute si-merkingop
grossière? zal men eene zoo grove fout onopgemerkt,
onbestraft laten? Voorbijgaan, vergaan, ver
verstrijken; — verdwijnen, te niet gaan;-lopen,
verkleuren, verbleeken, verschieten. Les muis, les
annees passent, de maanden, de jaren gaan z'oorbij.
Tout passe en ce monde, alles is op deze wereld
vergankelijk. Le temps passe insensiblement, de
tad gaat ongevoelig voorb ij . Les couleurs passent
avec le temps, de kleuren verschieten door den
tijd. P- de mode, uit de mode gaan. Son temps est
passé, zijn tijd is verloopen. Cette femme passe,
die vrouw wordt oud. — Ce vin est passé, deze
wijn heeft, den smaak verloren. — La fairn lui a
passé, de honger is hem vergaan. — Je vous en
ferai p- l'envie, ik zal u den lust daartoe wel benemen. Cela fait p- le mal de dents, dat verdr ij ft
de tandpijn. z ook CARRIÈRE. Toegelaten, aan genomen worden: I1 ne passera pas it l'exarnen,
II est trop ignorant., hij zal tot het examen onderzoek niet worden toegelaten, hij is te onkundig. II
a passé maitre Os arts, hij is tot meester der vrije
kunsten gepromoveerd, bevorderd of aangenomen.
Cètte monnaie ne passe plus, deze munt is niet
meer gangbaar. Ce mot ne passe pas, dat woord
deugt niet. Cela ne passe pas, dat kan zoo niet gaan.
— P- en proverbe, tot een spreekwoord worden. Pdans l'usage, gebruikelijk worden. — Ce vin peut
p-, die wijn is tamel ijk, kan er mede door. -•- PASSER POUR , doorgaan, gehouden worden voor: I1
rsse pour un habile homine, bij gaat voor een'
ekwaam' man door. II est avare, au moms it
passe pour cela, hij is gierig, ten minste hij wordt
daarvoor gehouden. Si j'avais fait cette faute, pour
.

—

g

qui passerais-je dans votre esprit, dans le monde?

zoo ik dezen misslag begaan had, waarvoor zoudt
gij, zou de wereld mij houden. — [Prat.] Cette
affaire a passé b, contre l'avis du rapporteur, die
zaak is volgens, tegen 't gevoelen van den rapporteur of verslaggever doorgegaan. Elle a passé tout
d'une voix, zij is eenparig, met algemeene stemmen
besloten, doorgegaan. Elle a passé b fleurde corde,

au bonnet, à volée de bonnet , z. CORDE, BONNET.
La lol a passé, de wet is doorgegaan, aangenomen.
-- [Jeu] Faire p- in balie of la hitte par la passe,

den bal door den beugel of het poortje spelen. z. ook
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C ORDE . — P- au retour (in het liktakspel), in 't
spel van zijne partij dringen. — Passen, niet laten
spelen: Tout le monde a-t-il passé ? heeft iedereen
gepast? Je passe, personne n'y a-t-il ? ik pas, speelt
er niemand? J'ai dit passe, ik heb gezegd pas. -Voulez-vous p- de point? of enkel: passe de point?
(in 't piketten) willen wij van weêrsziden ons spel
niet aangeven of declaréren? La carte a passé,
de kaart is niet gecoupeerd of afgetroefd. La main
passe, de gift (het rept van de kaart te geven of
uit te deelen) is verloren. — (fam.) Passe, het zij

zoo, ik stem het toe. Passe pour cette fois-1h, mais

que cela n'arrive plus,., voor deze keer mag het

zoo gaan, mag het zoo zijn, maar laat het niet meer
gebeuren. — Passe encore de bátir, mais planter á
eet age ! op dien (h,00gen) ouderdom te bouwen,
moge er nog mei door, maar te planten !. (is dwaas,
ongerijmd). — Toereiken, toereikend z n, uithou den: Cet habit me passera eet hiver, die rok moet
het dezen winter nog uithouden. II faut que ce
pen de blé nous passe l'année, dit weinige graan
moet ons door den winter helpen, moet voor den
winter toereikend zijn. ,
PASSER , V. a. Gaan, overgaan, óverloopen, Overtrek/een, Overvaren, Oversteken, doorgaan, doortrekken enz., passéren: P- la cour, over de plaats
gaan, de plaats overgaan. P- le pont, de brug
overgaan, overr jden. P- la rivière, de rivier overvaren, oversteken. P- la rivière è gué, b la vage,
de rivier doorwaden, overzwemmen. P- les monts,
over de bergen trekken. P- une foi'èt, door een
woud trekken. P- les meis, de zeeën oversteken.
P- la ligne, de linie passéren, snijden. — (fig. et
fam.) P- son chemin, zijnen weg gaan, zich niet
ophouden. Passez vota'e chemin et laissez -nous
en paix. ga weg en laat ons met vrede. — P- le
pas, Z. PAS. -- Vervoeren, óverbrengen, Overzetten: P- le canon en des bateaux, het geschut in
schuiten overbrengen. Le batelier m'a passé (,k
l'autre bord), de schuitevoerder heeft mid overgevaren, overgezet. — P- des march anuses en fraude,
koop waren binnensmokkelen. — Insteken, doen inof doorgaan, doorsteken; aantrekken, aanscliieten.
P- les bras dans les manches de son habit, (Ie
armen in de mouwen van zijn' rok steken. P- Ie
fit dans l'oeil dune aiguille, den draad door 't
oog eener naald steken. P- son épée au travers
du corps de qn., zijnen degen iemand door 't lijf
stouten. P- son doigt dans une bague, zijnen vinger in een' ring steken. P- son habit, zijn' rok
aantrekken. — (Loc. prov.) P- In plume par le
bee à qn., z. BEC . --- P- u ne pièce de monnaie^
fausse, een valsch geldstuk uitgeven, onderschui^

ven. — Doorzij'len, laten doorloopen; ziften: Pune décoction dans un linge, dans one chausse,

een afkooksel door een' linnen doek, door een' /iltreerzak laten loopen of doorzijgen. P- de in farine au tamis, meel ziften. — (fig.) P- une chose
par l'étamine, iets scherp onderzoeken (vgl. ETAMINE) . — Jan- of Overreiken, overhandigen, aan
toesteken, toereiken: Passes -toni ce livre,-gevn,
reik of geef mij dat boek eens aan. Passez cela It
votre voisin, overhandig dat uwen buurman, geef
dat aan dengene. die naast u zit. — [Corn.] P-

une lettré de change It 1'ordre de qn., eenen wis -

sel aan iemands orde overdragen, op iemand endosséren. — P- un article en cornpte, een artikel
verrékenen, in rekening brengen. P- à compte, op
de rekening zetten. Verder gaan, te buiten
of te boven gaan, overschrijden, uitsteken: La boule
a passé le but, de bal is voorbij het doel, de meet
gerold. La doublure passe le drop, de voering
steekt buiten 't laken uit. Des bas qui ne passent
point le genou, kousen. die niet over de knie rei
Cet homme vous passe de la tète, die man-ken.
steekt een hoofd boven u uit, is een hoofd langer
dan gij. Ne vouloir pas passer un prix pour
l'achat dun objet, eenen erns voor den aankoop
van een voorwerp niet willen overschrijden of te
boven gaan. Ce rire ne passe pas les lèvres, dat
lagchen is naauweljks merkbrar. -- (absol.) Qui
passe perd (in sommige
sommige spelen, waarbij men verliest als men 't aantal
punten overschrijdt),
hooger verliest. — P- les bornes, la mesure, te
ver gaan, de (renzen (der betamelijkheid enz.)
overschrijden. Cela passe la raillerie, le jeu, z. JEU.

Cela passe ta vraisemblance, dat gaat de waarschijnljk r.cfd te buiten. Mon bonheur a passé mes
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souhaits, mijn geluk heeft mijne wenschen over- Bien agréablement, een' dag zeer aangenaam sl jtroffen. — I1 ne passera pas 1'hiver, la nuit, hij ten of doorbrengen. P- le temps à lire, . den tijd aan
zal den winter, den nacht niet doorkomen. — (fam.) 't lezen besteden. — P- le temps, den tijd passeren,
Que cela ne nous passe pas, laat dat onder ons

(geheim) blijven. — Vooruit or voorbij loopen;
voorbij streven, overtril ffen, te boven gaan. Ce
lévrier passe tous les autres à la course, deze
windhond loopt harder dan al de andere, loopt al
de andere voorbij. — Ce disciple passera bientót
tons ses camarades, die leerling zal weldra al
zijne makkers vooruit leeren, overtreffen. Elle
pasla toutes ses compagnes en beauté, zij overtrof
al hare gezellinnen in schoonheid. Les troupes ennemies nous passaient en nombre, de vijandelijke
troepen waren talrijker dan wij. Son mérite passe
sa naissance, zijne verdienste staat nog hooges
dan zijne geboorte. — (Prov.), z. CONTENTEMENT.
-- Te hoog zijn, te boven gaan, buiten 't bereik
liggen: Cela passe mes forces, dat gaatmijne
krachten te boven. — Cela passe ma capacité, mon
intelligence, la portée de l'esprit humain, dat gaat
mijn begrip, mijn verstand, het bereik van 's menschen geest te boven. Cela passe toute imagination, dat gaat alle verbeelding te boven. Le mot
Dieu passe notre intelligence, het -woord God is
ons begrip te hoog, ligt buiten 't bereik van ons
verstand. -- Cela me passe, dat begrijp ik niet,
daarvan begrijp ik niets. — (pop.) Cela vient j usqu'à moi et sela me passe, dat is m ij te hoog, te
Langs strijken,
geleerd. — (Prov.), z. AMITIÉ.
overheen bewegen: P- Ja main sur son visage, sur
Je dos dun cheval, zijne hand langs zijn aangezigt,
langs den rug van een paard strijken. P- l'éponge
sur one table, de spons over eene tafel halen. Ple for sur du linge, linnen strijken. P- des rasoirs sur
la pierre, sur le cuir, scheermessen op den slijpsteen, op het leder aanzetten. --- P- la plume, un
trait de plume sur quelques endroits d'un ouvrage.
eenige plaatsen in een werk met de pen doorhalen,
- (fig.), z. LIME, EPONGE. — Ne faire que p- les
yeux sur one chose, iets vlugtig, ter loops, opper
bezien, vlugtig het oog over iets falen gaan.-vlakig
— plan de werking of den invloed van iets bloot
P- du papier au feu pour le faire sécher,-steln:
papier voor 't vuur laten droogen. P- du linge à
la calandre, het linnen mangelen. P- des coutures
au fer, naden met het persijzer platmaken, de naden platstrijken. -- [Cuis.] P- de la viande, du
Poisson par la farine, vleesch, visch in meel wentelen, met meel bestrijken. P- qc. par la poêle, iets
in een pannetje mei boter enz. te vuur zetten. —
(fig.) In 't voorbijgaan vermelden, even aanroeren;
Overslaan, uitlaten. I1 a passé cela légèrement,
délicatement, hij heeft dat even aangeroerd, op
eene kiesche wijze aangestipt (zonder zich er b ij op
te houden). Passez cela sous silence, on le salt,
ga dat met stilzwijgen voorbij, sla dat maar over,
men weet het. P- des mots dans une copie, woorden in een afschrift uitlaten, overslaan. -- Goedkeuren, bewilligen, toestaan, laten gelden; — ten
goede houden, vergeven: 11 faut que vous me passiez encore ceia, dat moet gij mij nog bewilligen.
P- une comme en (of dans un of à) compte, eene
som in eene rekening goedkeuren, laten gelden. Pan article en dépense, een artikel van uitgaaf
goedkeuren. -- Je vous passerai ce chapeau pour
uinze francs, ik zal u dien hoed voor vijftien
francs laten,. — P- condamnation, z. CoNDAMNATION. P- one faute h qn., iemand eene fout ver
goede houden, door de vingers zien. II-gevn,t
ne passe riep à ses enfants, hij ziet bij zijne kinderen niets door de vingers. On ne vous passera
jamais cela, men zal u dat nooit vergeven; ook:
nooit toegeven. — (Prov.) Passez-moi la rbuharbe,
je vous passeraf le séné, de eene dienst is de andere waard, als de eene hand de andere wascht,
zin zij beide schoon (het fransche spreekwoord
wordt meest in ongunstigen zin of iron. qebézigd).
— P- qn. maitre, iemand als meester aannemen,
tot meester maken, hem het meesterschap toekennen.
--(fig. et fam.) On la passé maitre, On la fait pmaïtre, men heeft hem al etende gewacht, men heeft
Behem den hond in den pot doen vinden.
steden, doorbrengen, aanwenden, gebruiken, slijten
(den tijd), passéren: A quoi passez-vous le temps?
waarmede brengt gij den tijd door? 11 passe Ie jour a
dormir et la nuit a jouer, hij brengt den dag met
slapen en den nacht met spelen door. P- un jour
—

den tijd met een of ander vermaak. spel of t ij dverdrij f doorbrengen. Its passent bien le temps,
zij vermaken zich zeer. — (fam.) Sit avait affaire

à des gens vindicatifs, it passerait mal son temps,
als hij met wraakgierige lieden te doen had, zou
't hem slecht vergaan, zou hij er leeljk af komen.
— Jeunesse est difficile of forte à p-, z. DIFFICILE.
— P- son envie de qc., zijne lust naar iets boeten,
zijne begeerte voldoen, zijn verlangen, zijn' wensch
vervuld zien. z. ook ENVIE. — Danse] P- of
Battre un entrechat. z. ENTRECHAT. — Jeu] Pson jeu (in het tiktakspel), zijne brug moeten opbreken. — [ Mar.] P- des manoeuvres, touwwerk
scheren, doorscheren. P- des torons, parten van
strengen inleggen, doorsteken. P- Ia tournevire, de
kabelaring verleggen, omleggen. — [Mil.] P- on
soldat par les armes, Penen soldaat de doodstraf
doen ondergaan, heen fusilléren. P- un soldat par
les baguettes, par les verges, eenen soldaat (door
de) spitsroeden laten loopen. f P- on cavalier par
les courroies, een' vuiler door' de riemen laten loopen. P- one garnison au til de l'épée, à la baïonnette, een garnizoen over de kling, over de bajonét jagen. P- des troupes en revue, troepen monsteren, in wapenschouw nemen, de revue laten
passéren. — P- en revue les actions dune personne,
iemands daden aan een onderzoek onderwerpen. —
P- on examen, z. EXAMEN. — [ Prat.] P- on contrat, un contrat de manage, een contract of ver
een huwelijks -contract aangaan, notariëel doen-drag,
opmaken. P- une procuration, eene volmagt opstellen en uitvaardigen. — [Tech.] P- les lames
en blanc, de gegoten vlakke metaalstaven door de
stalen rekcilinders laten loopen (b ij munters). Ple til par la filière, den draad door de trekplaat gaten halen (bij draadtrekkers). — P- on livre en
parchemin, den rug van een boek met verscheiden
perkamentstrooken beleggen (bij boekbinders). —
P- la clairée, de geklaarde suiker of het klaarsel
filtréren of zuiveren. P- les cuirs en suif, de huiden insmeren.. P- on cuir en mégie, een vel tot
zeem bereiden, het zeerngaar maken. On a bien
passé cette peau, die huid is goed bereid. P- une
étoffe en couleur, eene stof verwen. — PASSER, V.
imp. [Jur.] A quoi passe-t-il? wat is er door de
regters beslist? I1 passe b tel avis, dus is de uit
i n m i t i o r e m, het-sprakdegl.it
zachtste gevoelen drj/t boven. I1 passe au bannissernent, à la mort, de uitspraak is verbanning,
de dood. (Al deze uitdrukkingen zijn verouderd.)
— II passe pour constant, het gaat voor zeker door,
men houdt voor gewis. — I1 s'est passé bien des
choses, er zijn vele dingen voorgevallen. -- EN
[

[

PASSANT, b

c. adv., z. PASSANT.

SE PASSER, V. pr. Verloopen, verstrijken, voorbijgaan, vergaan: Les années se passent, de jaren
verloopen, vervliegen, gaan voorbij. Voilà la belle
saison qui se passe, nu gaat het schoone wargetijde
ten einde. -- Vergaan, afnemen; verdwijnen, ver
Les fleurs se passent en peu de jours,-schietn:
de bloemen vergaan, vallen af in weinig dagen.
Elle a été belle, mais elle se passe, zij is schoon
geweest, maar zij veroudert, hare schoonheid verdwijnt, neemt al'. C'est ainsi que la vie se passe,
zoo gaat het leven voorbij. L'occasion se passe, (le
gelegenheid gaat voorbij. Cette mode ee passe, die
mode raakt gedaan, houdt op. — Les couleurs
vives se passent facilement, de lévendige, heldere
kleuren verschieten liet. — Gebeuren, geschieden,

voorvallen: Tandis que cela se passait, terwijl dat
gebeurde, voorviel. — Je ne saurais dire ce qua se
passait en mol, ik kan niet zeggen wat er in mij
omging, wat ik gevoelde. -- Zich onthouden, miss e n of ontberen, niet noodij hebben: Se p- de dire
qc., zich onthouden van iets te zeggen. Je puls me
p- de cela, ik kan dat wel ontbéren, missen. I1 ne
saurait se p- de vin. hij kan zich, niet van den wijn
onthouden. 11 se fut Bien passé de dire sela, de
me nommer, hij had niet noodig gehad dit te zeggen, mij te noemen. Se p- de manger, zich van eten
onthouden. Je me passeraf bien de lui, ik kan
hem wel missen, ik kan mij buiten hem wel redden.
Se p- b peu, zich met weinig vergenoegen (Men
zegt liever: Se contenter de peu). — Zich zelven
vergeven, verschoonen of door de vingers zien:

-

PASSERAGE
C'est tin bomme qui ne se passe de rien, 't is een
man, die zich zelven niets toegeeft, die gestreng
omtrent zich zelven is.
Passerage, m. [Bot.] Peperkruid n.
Passereaui, m. Musch f. (moineau.) -- PASSEREAUX, m. pl. Muschssoorten f. pl. ; somtijds
ook: trekvogels m. pl.
Passerelle, f. Smal bruggetje n., alleen voor
voetgangers. — Weleer: wij f iesmusch f.
Fasseresse, f. [Mar.] Ondergei f.
Passeret, m. [H. ii.], z. v. a. EMIERILLON.
Passerie, f. [Tech.] Bijtvocht n., zwelder m.
der leêrlooijers. -- [Hist.] Traité des passeries,
grenshandelverdrag tusschen Frankrijk en Spanje.
Passerigalle, adj. [HH. n.] Naar het hoen en
de musch gelijkend.
Passerille, f. [Coen.] Muskadel- razijnen f. pl.
Passerine, f. [Bot.] Muschwortel ln., eene
eenbladige bloem, welker zaad den vorm van een'
musschenbek heeft. (nachtegaal M.
Passerinette, f. [11. n.] Kleine ba. taardPassernique, f. [Coutel.] Soort van slijp -

steen m.

(FRIQUET.

Passeron, m. (pop.), z. v. a. M OINEAU franc,
Passe-rose, f. [Bot.] , z. v. a. ALLEE. — Pparisienne, tuinbolderik f. (Plur. Des passe-rose )
Passe•rosée, f. [Bot.] Soort van tulp t. (Plzcr.
Des passe-rosée.) -- Passe- rouleau, in. [Tech.]

Rolstok in., waarop de strengen zijde gerold war-

den. (Plur. Des passe- rouleau.) — t Passeroute, f. Zeer moeijeljke handgreep f. — Paspoort n. (Plur. Des passe-route.) ---- 1Passe-

Kousenweversnaald f.; — ijzeren
plaatje n. met gaatjes, om de zijde er door te halen. (Plur. Des passe-sole.)
t ('asset, m. Langzame stap of gang m. -Maat f. van vijf spannen. --- 1 PASSETS, M. pl.
Winkelplanken f. pl. voor de koopwaren.
Passe-talon, m. H2elstuk n., lederbekleeding
van den houten hiel der voormalige vrouwenschoenen. (Plur. Des passe-talon.) — Passe-talonnier, m. Hielstukmaker m. (Plur. Des passe-talonniers.) — Passe-temps, ni Tijdverdrijf n.,
tijdkorting aang ename en ligte bezigheid f., vermaak n. Lire par p-, tot tijdverdrijf lezen. (Plur.
soie, I. [Tech.]

-

,

Des passe-temps.) -- ]Passe-trque, m., z..PAS-

T'EQUE.

Passette, f. [icon. dom.] Kleine doorslag m.
of teems f. — [Tech.] Schroefvormig koperdraad m.
der zijdewevers om de kettingdraden uiteen te

houden.

Passe-tuilloise, f. [Hort.] Soort van tulp f.
(Plur. Des passe-tuilloise.)
Passeer, m. Schuitevoerder, overzetsch.ipper,
overzetter, veerman m. (Het vrouwel ij k. waar dit
te pas mogt komen, is PASSEUSE , overzetster.)
Passe-velours, m. [Bot.] Fluweelbloem f.,
z. v. a. AMARANTE . (Plur. Des passe-velours.) —
Passe -vert, m. [H. n.] Groene tangara of
rachlmees f. van Guiana. (Plus. Des passe-vert.)
'asse-vin, m. [Phys.] Wijntrekker m., een
kleine toestel, bestaande in een wijdhalzig, niet eene
ligte vloeistof, b. V. wijn, gevuld fleschje, geplaatst
op den bodem van een hoog glas vol water, om aan
te bonen, hoe de win allengs naar de oppervlakte
van 't water stijgt en zich daarover verspreidt,
terwijl het water de plaats des wins inneemt.
(Plur. Des passe-vin.) — Passe-violet, m.
[Tech.] Violetblaauwe kleur, die het ijzer of staal
op zékeren graad van gloeihitte aanneemt. (Plur.
Des passe-violet.) — Passe-vogue, f. [Mar.]
Goede haal m. aan de riemen, het tegen de zee in
roejen. On fit faire p- b la chiourme, men liet de
galeiboeven fiksche halen doen, krachtig oproeijen.
(Plur. Des passe-vogues.) — Passe -volant, m.
Ingeschoven persoon, plaatsvulder, volmaker van
't vereischte getal, als soldaat gekleed man, dien
men de revue of wapenschouw passéren liet om de

compagnie voor voltallig te doen aanzien, blinde
soldaat, blinde man, lorrendraaijer m. — (fig. et

fain.) Binnengeslopen toeschouwer in schouwburgen
enz., binnensluiper op eene partij; bedriegelik op
de scheepsrol geplaatst man, die niet tegenwoordig
is; — somtijds ook de naam der op de geschutpoort en gespijkerde houten kanonmonden, om eene batterfj te verbeelden. (Plur Des passe-volants.)
Passibilité, f. [Dogen.] Gevoeligheid, vatbaar held voor verschillende gewaarwordingen, zgoal.c
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vreugde, droefheid, vrees, enz., p'a s s i. b i l i t e i t f.
— Passible, adj. [Dogen.] Gevoelig, voor gewaarwordingen vatbaar. --- [Jur.] Aan eene straf
onderworpen: 11 eet p- dune amende, h ij moet
eene boete betalen. -- Passif, ive, adj. [Didact.)
Lijdend, duldend, eene werking ondergaand, lij
pa s sief: Corps, itat p-, lijdende, passieve-deljk,
toestand m. Principe p-, bewerkt wordend, lijdend
beginsel n. — Lijdelijk, onwerkzaam, niet handelend, passief: I1 faut, dans vette affaire, attendre
et se tenir p-, men moet in deze zaak wachten en
zich lijdelijk houden. Votre role est tout p-, uwe
rol is gansch lijdelijk. — Oi,éissance p-he, ljdelijke, blinde gehoorzaamheid f. — z. ook ACTIF,
DETTE. -- [icon. polit.] Commerce p-, passieve
handel m., in 't buitenland gedane inkoopen m. pl.,
invoer m.; het meerdere van den invoer boven den
uitvoer. — ( Gram.] Verbe p-, lijdend werkwoord n.
Un sens p-, une signification p-ive, een lijdende
zin, eene lijdende beteekenis. Participe p-, Z. PARTIC1PE. ..—[Méd. ] Als tweede oor zaak of bjoorzaak
werkend. -- PASSIF, m. [Coen., Jur.] Gezamenlijke
schulden, passieve schulden f. p1., pa ss ief n.,
p a s s i v a n. pl. _ __ [Grain.] Lijdende vorm m.:
Ce verbe na point de p-.
Passiflore, f. [Bot..] .Passiebloem f. (ook grenadille, fleur ate la passion, fleur passionnaire geheeten). — Passiflorees, f. pl. Geslacht n. der
passiebloemen. — Passitlorine, f. [Chim.] Een,
naar men wil, uit den wortel der passiebloem ver
-kregn
loogzout n., p a s s i f l o r i n e f.
Passion, f. Lijden n. (in dezen zin zelden dan
van Jezus Christus gebruikt), p á s s i e f. La pde noire Seigneur, het lijden van onzen Heer. --La seniaine de la p-, de passieweek, de laatste
week van de vasten. Le dimanche de la P-, de
zondag, waarmede de ljdensweek begint, palmzondag ni. — (bij uitbreiding) Lijdenspreek, pasde-preek, lijdensgeschiedenis f. Aller à la p-, de
lijdenspreek gaan hooren. La p- selon Saint-Jean,
de lijdensgeschiedenis volgens Johannes. — (pop.)
liet bellen in de kerk gedurende den doodstrijd
eens kranken. — (fig . et fain .) Souffrir mort et
p-, in groote beraauwdheid verkeeren, doodsangst
uitstaan. --- [Bias.) Clous de la p-, spijkers met
driehoekirlen kop. Croix de la p- of de Calvaire,
kruis roet den dwarsbalk digt bij den kop. H.
rel.] Filles de la p-, z. v. a. CAPU CINES. --- -^- [Med.]
P - iliaque, Z. CHORDAPSE. P - bovine, z. PHTIII RIASis. — IHartstogt m., drift, gearroedsdrift; --hevige gewaarwording, neiging, begeerte, zucht f.,
inz. liefde, geslachtslie[de; liefhebberij f. I1 nest
pas maitre de ses p-s, hij is geen meester van
zijne driften. Il est Bien sujet i1 ses p-s, hij wordt
van zijne driften beheerscht. Je vous en parle
sans p-, ik spreek er met u over zonder drift.
I1 meurt de p- pour elle, hij sterft uit liefde. genegenheid voor' haar. Ce nest qu'une p- naissante,
't is enkel eene opkomende liefde_ Voila ]'objet de
sa p•, zie daar het voorwerp zijner begeerte, neiging. 11 a beaucoup de p- pour In vertu, hid heeft
veel neiging tot de deugd, hij is zeer deugdzaam. Assouvir ses p-s, zijne begeerten. lusten voldoen. -(fam.) Aimer b la p-, sterk, smoorlijk verliefd zin.
Cette 1111e a fait, causé de grandes p-s, dat meisje
heeft groote hartstogten opgewekt, veel aanbidders
gehad. — I1 a la p- des tableaux, hij heeft zucht
om schilderijen te verzamelen. Sa plus forte peest le jeu, zijne sterkste neiging, zijne grootste
liefhebberij is het spel. -- Les p-s lont bien touehées dans ce tableau, in deze schilderij zijn de
hartstogten goed uitgedrukt. Un acteur qui entre
bien dans la p-, een tooneelspeler, die de hartstogten goed voorstelt of uitdrukt. — [Gram.] Le
verge actif marque faction, et le passif marque
la p-, het bedrijvend werkwoord duidt de werking
aan, en het lijdende werkwoord het lijden. — PASs1oNTs, f. pl. Gladhouten tasten voor platen van
ééne bepaalde grootte (zoo geheeten, omdat men ze
allereerst voor de platen van Jezus' leden maakte) .
- DE PASSION , loc. adv. Hartstogtelijk.
Passionnaire, m. Passieboek n., boek, waarin
de lijdensgeschiedenis staat. -- [Bot.] Passiebloem f.
.

(z. PASSIFLORE).

Passionné, e, adj. (en part. passé van passionner) Hartogteljk, vcljverig, vurig, verliefd,
hevig. driftig, geheel met of tegen iets ingenomen,
g epa s,sio nee^rd. Amant p-, vurig, teeder min-
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naar m. Regards p-s, verliefde blikken m. pl. II parle
d'un ton p-, hij spreekt op huitsloatel ken, op bezielden toon. — Ii en pane en homme p-, hij

spreekt er van als een sterk voorinc;enc men mensch.
-- Je suis p- pour la niusique, ik houd maglig
veel, ik ben een groot liefhebber van de muzfk. —
Ook als .subst. (van pers(ntn): Jouer, Faire Ie p-,
den hartstortelijke, den verliefde spelen. — -- Passionnel, Ie, adj. Door hartstoet werkend —
Passion nément, adv. Hartstoleljk, nut vurige liefde, (riet hevig verlangen: 11 ainie cette fille
p-, hij bemint dit meisje hartsloglelilk. I1 dire p-,
hij verlantt vurig. — Passionner, v. a. Gloed
of vuur bijzetten, eene ha? t.stoc trt jke uitdrukking
geven (aan zijne stem, zijne woorden): P- :on chant,
son récit, met veel gevoel, met veel uitdrukking
zingen, verhalen: Cet orateur passionne bien son
discours, deze redenaar zet aan zijne rede veel
vuur bij, draagt ze met veel warmte voor — Iemands
voorliefde opwekken: Les éléments de géométrie
ant passionné des jeunes gens, jamais des v^ieillards. — Somtijds ook (:tbézitd voor: vurig be4eeren, najagen: 11 passionne Ie jeu. (Bij goede sehrijvers vindt men vleze beteekrnis niet)
SE PAS SIONNER, v. pr. Driftig worden. in drift geraken,
zich laten innemen. Un homme sage ne se passionne jamais, een wijs man wordt niet driftig. 11
se passionne pour tout ce qui est nouveau, hij is
ingenomen (laat zich innemen) met al wat nieuw
is. — Se p- pour une femme, op eene vrouw ver
worden. — Passionniste, m., z. v. a.-liefd
. —

PATACHON,

Être nonlmé p , tot predikant benoemd, beroepen
worden. — [Bot.] Bourse b p-, z. BOERSE.
Pastiche, ni. [Peint.] lhavolCing 1. in de manier eens meesters of btrofmden schilders, welke
voor diens werk wordt u?tgegeven, pasticcio (pr.
pa-sti-tsjio), pastiche m. — [Litt., Mus.] Een
in den sljl win verschillende meesters geschreven
werk; een uit stukken van verscheiden meesters
zamengestelde opera-muzijk. — .1. Pasticher,v. a.
Den stijl, de manier van Een' schilder, toonzetter,
ver na bootsen, p a s t i c h é i e n.
schrijver
Pastillage, in. [Cuffs., Conf.] Figuren f. pl.
of vcorwerpptn n. pl. van suikerdeeg, waarmede
men dessert-schalen oimaakt. -- Pastille, f.

[Conf.] Bolletje n. van suiker, meel, vruci.lsap, enz.;
— reukballetje, reukkaarsje n., p a s t i e Ij e f. P-s
de cl► ocolat, de cannelle, chocolaad-, kaneel-pastieljes. P-s roborantes, odorantes, versterkende, geurige balletjes n. il. — [Pharm.] P-s du Leant,
d'Alieniagr,e, levantsche, duitsche zegelaarde- of
boluslioehjts n. 11l.
Pastiiiagt e, m., z. PASTINAGUE.
Paslisson, in. [Bot.] Appelpompoen ni. (ook
bonnet d'electeur geheetcnj.
Pastophore,,tn. [Ant.] Priester, die allerlei

gewijde zaken in eene kast of kleine kapel rond
priester in Keypte. — Op--droeg.—Gnskuic
litter van den tempelvoor hang, p a s t o p h o o r m.
Bij uitbreiding door %ollaire ycbézigd veor: priester. paap m. — Pastophos-ie, f. Woning f.
dier pi iesters — Kleine kukelt. niet een godenbeeld.
Pastoral, e, adj. Herrderljk, landelijk, naar
PATRIPASSIEN.
Pascis, m. {Econ. rue.] Zwakke, ziekelijke herderswijze f., de landelijke zeden betrs/fend of
schilderend; — den gEestei2 ke en zijn ambt btrefzijdeworm m.
Passiventent, adv. Lijdelijk, in een' lijdenden fend, zielverzorgend,p a s t o r a a 1. habit p-herderszin. Ce verbe se prend activement et p-, dit werk- kleed m. Vie p-Ie, her dersleven n. Chant p-, herwoord wordt bedrijvend en lijdend genomen of ge- derszang m. Danse p-e, herdersdans in. — Baton p-,
bruikt. (ven toestand brengen. herdersstaf ni. Le som n p- des àmes, de zorg van een'
-k- Passiver, V. a. Lijdelijk maken, in passie- geestelijken herder voor de zielen. Livre p-, geesPassiveté, f. [Myst.] Lijdelijkheid f., 1 jde- telijk boek n. Lettres p-les, geestelijke of herderlijke
ljke, bespiegelende toestand m. der ziel; werkeloos brieven in. pl., brieven van een leeraar aan zone
(gevoeligheid f.-heidf. gemeente. (liet mannel. meerv. pastoraux is weinig
Passivité, f. [Phil.] Innerlijke en uitwendige in gebruik). — PASTORAL, m. Boek van de dienst,
Passoire, f. Doorslag m., vergiettest f., gaten- van de gebeden en plegtigheden van een' priester.
p lattedl f.; — zeef, teems f. — Soort van doorboord — Pastorale, f. [Litt.] Herderszang m., herketeltje n. der sto f/'enverwers ter bereiding van 't or- dersdicht n., herder-muzak f.; — herdersschouwspel n., p as t o rá 1 e f. — [Rist.] Groote roodcjelea.n-bad.
Passot, m. [Anc. mil.] Lange dolk m. (ook vlekte herfstpeer f. — Pastoralen ent, adv.
épée de passot geheeten). Arbalete de p-, lange Herderlijk (in den eig. zin niet in gebruik). (fig.)
kruisbom g m.
Corriger p-, als een roede herder te zegt wijzen,
Passalat, adj. m. [Anc. pharm.] Miel p-, of

als subst. Passule, f. .Honig van muskadel -razinen (passerilles), p a ss u l a a t m.
Pastel, in. Verfstift f., eene uit verfdeeg gevormde en daarna gedroogde schilderstift, p a s t é l n.: Dessiner au p-, met pastel teekenen. Por
in pastel gemaakt portret, pas--traiup,en
tel-portret n. La peinture au p-, het pastel-schilderen, het schilderen net pastelverwen, het droog schilderen. -- Pastel- schilderij, pastel-teekening t.:

verbéteren. — Pastoral, m. [H. eccl.] Priester-

ljke of herderlijke hoedanigheid f., priesterschap,
pastoraat n. — Pastorelle, f. [ [1us.] Italiaansch lied n. in den trant van den herderszang,
herderslied n. van sch.ertsenden inhoud en levendige
zangwijze. — Pastorleide, m. [H. cel.] Priestermoorder m.
-. Pastosité, I. Deegachtigheid f. — [Peint.]

Vetheid f. in 't koloriet.
t Pastour, m. Herder, jonge herder m. —
Voilà un beau p-. — Orange-p-, bruinachtige Pastonreaii , m., -relle, f. (zelden gebruikt
oranjekleur f. — [Bot.] Weedeplant; weede, ver dan in 't herderslied en den marotischen stijl) Jonge
(tegenwoordig inz. gebruikt tot het-wersdf. herder m., jonge herderin f., herdersknaap m.,
bijzetten der cuves au p-, weede- of pastelkuipen, herdersmeisje n. -- PASTOUREAUX , m. pl. [list.]
waarin men ze met den indigo mengt. — Paste- Naam eener dweepzieke partij dorpelingen , die
lier, m. [Tech.] Pastel- of weede -molen in.
Frankrijk, gedurende de afwezigheid van LodePastellaáe, m., z. PASTILLAGE.
wijk IX., in rep en roer bragten. — PASTOURELLE,f.
Pastenade, f. [Bot.] (pop.), z. v. a PANAIS . [Danse] Naam eener figuur van den franschen
Pastenagtie of Pastenagiie, m. (of als contredans. — [Hort.] Soort van winterpeer f.,
adj. Raie p-) [H. n.j Stekelrog, pijlstaart m.
die men inmaakt.
Pastèque , f. [Bot.] Watermeloen ni. (ook
Pastreiuents, m. pl [Coen.] l;urksche runmelon d'eau geheeten). — [Mar.] Kinnebaksblokje, derhuiden I. pl.
(lyphuisje n.
I-oodlfnblokje n.
Pasythée, f. [H. n.] Soort van celvormig po Paster, V. n. [Chas.], z. PATER.
Pat, m. (pr. patte) [Jeu] Toestand des konings
Pasteur, m. Herder, veehoeder m. (in dezen in 't schaakspel, waarbij hij, niet in 't schaak
zin zelden dan van de oude volken en in de poizfj staande, gespeeld moet worden en dit niet kan, omgebruikt) : La plupart des anciens patriarches dat de hem omringende velden allen Of in 't schaak
étaient des p-s (of als adj. étaient p-s), de mees- liggen Of bezet zijn, pat, schaakpat n. (ook mat
ten der oude patriarchen of aartsvaders waren suffoqué geheeten).
herders. — (poét.) Le p- phrygien, de Mantoue,
Pat, m. [Faut.] Valkenvoeder n. — [Véner.]
des troupeaux de Neptune, Paris, Virgilius, Pro- Hondenvoeder H. van meel en zemelen.
leus. — els adj. Rois p-, Peuples p-s, herderkoPatache, f. [Mar ] Wachtschip n., uitlegg er m.;
ningen m. pl., herdersvolken n. pl. — (lag.) Leids- — adviesjagt n.; — brievenschuit, postschuit f. (op
man herder, leeraar m. Les évèques et les curds sommige rivieren), p a t a c h e f. — Naam van zésont les vrais p-s, de bisschoppen en priesters zijn kere openbare tweewielige rijtuigen, waarmede men
de ware herders. Notre Seigneur est le bon p-, goedkoop, maar vrij ongemakkelfjk reist. — [Bot.]
onze (leiland is de goede herder. — Les p-s de Soort van zeegras n., waarvan men soda maakt.
l'église Wallonne, de leeraars der Waalsche kerk. — Pataehon, m. Gezagvoerder op eerre patache.
.
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Patagan of Patague, m. [H. n.] Soort van contitures, d'abricots, de prunes, suiker -, abri
groote kurnmossel , waters]ruiter, groote eerdend'amande pour décrasser-kozen,pruimdg.P
snavel m.
les mains, ainandeldeeg. -zeep om de handen te
Patagion , rn. [H. n.] Vleérmuisvlerk f., wasschen. P- de porcelaine, d'argile, de papier,
vlies n. , dat bij de vledermuizen de dienst van porselein -, klei -, papierdeeg n., de behoorlijk gevleugels doet.
nwngde en tot eene soort van deeg of pap gebragte
Patagon, m. [H. n.] Papegaai m. van Buenos- stolfen, waarvan men porselein, vaatwerk, papier
Pyres. — [Bot. J Soort van valeriaan. — PATA- maakt. -- P-s de verres, glaspasten f. pl., (leegsteenen m. p1., deegafgietsels n. pt. of a fdrukken m.
GON, ni. Patagoniër, bewoner van Patagonië.
Patagorale, f. [Bot.] Ainerikaansche sebasten- pl. van oude gesneden steeneen, uit deeg van glas,
strutic ni.
lak, gips, zwavel, enz. gemaakt. — Metal en p-,
Pataoua, m. [Bot.] Soort van palmboom m. metaal n., dat op het punt van smelten is.--- [Peint.]
Peindre dans la p-, de verwen dik opdragen en
op Cayenne.
Patapan, Patapatapan, m. Klankna-

bootsend woord voor het geluid der trommels.

Pataquès, Pataquiès, Pataqu'est -ce,
Pataqui-pataquiès, m. (fans.) Grove fout in

de uitspraak van dde fransehe taal door verkeerde
als verbindinjsletter telaten hooren.-lijkensoft
P ataratfe, f. (((am.) Hunepooten m. pl., gekrabbel n., onleesbare pennetrek m., krabbelschri ft ii.
Pataras, m. [i%iar. j Zijgijn, noodwant n., borg
pl. P- de carène, loe /gijns n. pl.-hofdtuwen.
(bij 't kielen van een schip). — PATARAS n., of
J.'atarasse, f. Klamaai-ijzer n. — Patarasser, V. U. et n. Klainaayen, werk in de naden
drijven; het klamaai-ijzer gebruiken. -- Het part.
passé is ook adj.: Navire patarassé, geklamaaid
vaartuig in.
Patard, m. [Métrol.] Oude brabantsche, vlaamsche stuiver m. — ((am.) Je n'en donnerais pas on
p-, Cela ne me vaat pas on p-, dat is mij geen
cent waard. N'avoir pas on p-, geen cent rijk zijn.
Patas, m. [H. n.] Roode aap m. van den
Senegal [ simia rubra j .
Patates, m. (fain.) Klanknabootsing f. van den
galop of hoefslag des paards.
Patate, f. [Bot.] Meelachtige wortelknol in.
van den convólvulus batátus of de pataten-winde
(eene eenjarige plant), een voedsel voor vele volken,
die tusschen de keerkringen wonen, p a t a t e, b at a t e; -- ook de naam, door de reizigers aan ver
soorten van jams of broodvrucht, en ten-schilend
onregte ook wel aan den aardappel en de aardpeer
gegeven.
Patatras, interj. ((am) Klanknabootsing van
een vallend of neérploffend voorwerp, plof !
Pata+nd, m. Jonge hond in. met dikke pooten.
(fig. et faut.) Dik, mollig kind n. — Boerenkinkel,
vlegel m. -- A nage, p- ! te water, poedel! (tot
een' hond, dien men in 't water drijft of werpt. (lig. et pop.) 11 en parle Bien à son aise, lui qui
est a nage p-, hij heeft goed praten, hij zit er
warm in, hp heeft zijne schaapjes op het droog,
leeft in overvloed. — PATAUD, E, adj. (fam.) Lomp
en grof gebouwd (van gestalte). — Ook als subst.
C'est on p-, one p-e, 't is een dikzak, eene dikke
schommel.
Patauger , v. n. ((am.) Door dik en dun
loopen, dour den modder ploeteren. -- (fig.) Zich
vastpraten, zich vast werken.
Patavinité, f. [Litt.] Latijnsche tongval ni.,
onzuivere latiniteit f. van de oude bewoners der
italiaansche stad Padua; — schrj fwijze f... van
den • geschiedschrijver Livius, welke, in verGelpking
met die der Ouden, eenigzins onromeinsch is.
Patchouli, m. [Parfum.] Sterk riekende reukstof f. uit een dus geheeten nieuw-hollandsch kruid

[plectranthus graveólens] bereid, pa tsjoeli n.
Pate, f. Deeg, brooddeeg, dik meelbeslag n. Pbien pél rie, goed gekneed deeg. P- sans levain, ongezuurd deeg. Renioreer la pate, het deeg (door

toevoeging van meel) stijver maken. — (Loc. prov.)

N'avoir ni pain ni p-, niets te bijlen noch te breken hebben. N'avoir mangé ni pain ni p- de la
journée. den ganschen dag niets gegeten hebben,
Mettre la main a la p-, mede de hand aan 't werp
slaan. Avoir la in- à la p-, bezig zijn met iets uil

te deelen; het beheer der zaken in handen hebben

Quand on a mis la main à la p-, it en demeure
toujours qe. aux doigts, wien veel geld door th
handen gaat, dien blijft altijd iets aan de vinger

hangen. z. ook coQ. — (fig. et fain.) Lirchaamsge.
stel, gestel n.: I1 est de hunne p-, hij is van goea
deeg gezet, is sterk van gestel. — C'est one bonnf
p- d'homme, 't is een goede ziel, een goede slokkert
een eerlijke kerel. — Pdte wordt ook van ander
zarnengeknede, deegvormige dingen gezegd: P- df

dan behoorlijk dooreen werken. -- [Impr.J Cette
forme est tombée en p-, die vorm is in pastei
(uiteen) gevallen. -- [Corn.] P-s, zilverstaven f.
pl., die door den smokkelhandel ongestempeld uit
de spaansche bezittingen in Amerika ingevoerd
werden.

Paté, m. Pastei f., deeggebak n., dat vleesch of
visch bevat. P- de perdr;x, de lièvre, de veau, de
saumon, patrijzen -, hazen -, kal/svleesch, zalrnpastel. P-s cllauds , warm voorgediende pasteitjes.
P- de requete, koude pastei van klein gevogelte.
Ouvrir, Entamer on p-, eene pastei opsnijden. —
P- en pot, vleeschgehakt niet specerijen, kastanjes,
enz. opgemaakt en in een' pot gebraden. -- (pop.)
P- d'errnite, vijg f. met eene noot of amandel
daarin. — (Loc. prov.) C'est on prix fait comme
les petits p-s, dat is of men bij den bakker een
broolje (kadétje) haalt: dat is een vaste, gezette
prijs. z. ook cu in, GEOU^ TE. Quel gros p! wat een
dik, mollig kind! — (fig. et fain.) lnktvlak f.: I1
ne peut écrire deur lignes sans faire de p-s, h#
kan geen twee regels schrijven zonder vlakken te
maken. -- [Agric.] Plaats f., die de wijngaardenier
bij 't bearbeiden overslaat. -- [Fort.] Soort van
rund buitenwerk op eene gemaundeerde of door water omgeven plaats, hoefijzer n., pastei f. -- [II. n.]
Soort van kannmossel f. — [Impr.] Verschoven,
uiteengevallen vorm of gedeelte daarvan, pastei f.
— [Jeu] Bedrie,gel jke doOrschuddinfj der kaarten.
Faire le p-, de azen, heeren, enz. onder 't kaartenschudden bijeen weten te brengen. — [Joail.J
Zanzenvoeging f. van velerlei edelgesteenten, vereenigd te koop gelegd. — LTech.] Bundel strooken
oud ijzer of klingen, om zamengeweld te worden.
P- de cheveux, haarpastel f., stevig om krulhoutjes gewonden en in grof deeg gewikkelde haren.
Pattie, f. Deegklomp m., beslag n. van kornel
of van zéinelen, waarmede men het aevogelle mest;
-- mengsel n. van brood en vleesch voor de huis
-diern.
Pateil, m., z. PETAIL.
Patelet, m. [Peche] Soort van kabeljaauw m.,
in Norntandië de vijfde soort b# 't uitzoeken.
Patelette, f. [Cost. mil.] Overtrek n. van de
patroontosch, van den randsel.
Patelin, m. (fam.) Vleijend bedrieger, sluwerd,
sluwe of oolfjke gast, vos, boze schalk in. (naar
den naam des hoo f d persoons in een kluchtspel van
Pierre Blanchet). — [Tech.] Proefsmeltkroesje n.
voor de ménie in de kristal fabryken. -- PATELLN,
E, adj. Bedriegeljk vleijend, fleemend, indringend
(van toon, van manieren). — Patelinage, in.
((am.) Bedriegeljke vleijerj, jleemeri, arglistige
indringer] f. — Pateliner, v. n. (/am.) Sluw
of listig te werk gaan, fleemen. — PATELINE[t, V. a.
Naar den mond praten, honig om den mond smeren. — P- one affaire, eene zaak keeren en
wenden, om ze te doen gelukken. -- SE PATELINER,
V. pr. Elkander vleijen of ontzien uit baatzucht. —
Het part. passé komt ook als adj. voor: Vieillard
pateliné par on hypocrile, door een' huichelaar gevleide grijsaard. — Patelineur, in., -eiise, f.
Sluw vleijer, fleemer m., sluwe vleister, fleemster f.
— PATELINEUR, EUSE, adj. Fleemend van aard,
bedriegeljk, vletjend.
Patellaeés, m. pl. Geslacht n. der napslakken. — Patellaire, adj. [Didact.] Schotel- of
napvormig. -- [H. n. j Napschelp, schotelschelp f.
— Patelle, f. [H. n.] Napsluk f. — [Anat.},
z. v. a. ROTULE. -- Patellé, e, Patelliforme,
Pat.elloide, adj. [Didact.] , z. v. a. PATELLAIRE.
— Patellirnane, adj. [H. n.] Met platronde
voorvoeten. -- Patellimanes, m pl. Loopkeversoorten f. pl. — Patellite, f. [Minér.] Versteende
napslak f., p a t e l l i e t m. -- Patelloide, adj.,
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z. PATELLÉ. ---

Pateilule, f. [Bot.] Schaaltje,

(wijze.
schoteltje n.
5 Patemment, adv. [Didact.] Op openbare
Kelkschoteltje,
ouwelscho[Liturg.]
Patène, f.
teltje, kelkdeksel n. bij de communie, pal é n e f.

Patenotier, m. [Bot.], z. v. a. STAPHYLIER.
Patenótre, f. ( pop.) Het Onze-Vader, Vaderons n. [Pater poster]; ook het av e (z. aid.) en

andere kindergebeden. Cet enfant Bait déjà sa p-, dat
kind kent zijn Vader-ons al, kan al bidden. — Une
grande diseuse de p-s, eene ijvericoe bidster. — (Loc.
prov.) Il dit la p- du singe, hij mompelt wat tusschen
zijne tanden. P- du loup, soort van bezwering f.,
waarmede de herders meenden den wolf te kunnen
verjagen. — [ Bot.] P- des Italiens, Z. V. a. AZED RACH. -- [H-ydraul.] Ketting zonder eind, paA
ternoster m. (vgl. CHAPELET). — [ Péche] Kurken

paternosterwerk n. (snoer kurken tot ophouding der
netten). — PATENQTRES, f. pl. Kralen I. pl. van een
rozekrans of bidsnoer. -- Rozekrans m., bidsnoer n.,
paternoster m. — ( fig.) Mangeurs de p-, hui chelaars, pilaarbijters m. pl. — Se suivre comme
des p-, op eene rij achter elkander logpen. — [Arch.]
Paternoster of rozekrans, eene met bolletjes aangevulde rollijst. — [Bias.] Rozekrans, paternoster
(meestal in den kepervorm geplaatst). — Patenótré, e, adj.: Croix p-e, paternosterkruis n.,
kruis van aangeregen kralen. -- Pateiiótrerie, f.
[Corn.] Paternosterwaren f. pl, rozekransen, krui,sen. kruisbeeldjes, enz.; — winkel, handel m. eens
paternosterverkoopers. — Patenótier, m. Paternostermaker, - verkoopar m. -- Ook als adj.:

Maitre, Marchand p-.

PATIENCE.

t iv u s m.

— Paternellement, adv. Op vader
wijze, vadErljk, als een vader: Traiter qn.-lfgke
p-, iemand vade2lijk behandelen. — - t- Paterniser, V. n. Naar zijnen vader gelijken. — Paternité, f. Vaderschcip n., hoedanigheid van vader.

P- légitime, naturelle, aduitérine, incestueuse,

wettig, natuurlijk, echlbreukig, bloedschendig va derschap n. — P- spirituelle, geesteljkvaderschap,
de verhouding des doopvaders tot zijn doopkind,
des doopenden geestelijken tot den gedoopte.
Pàteux, ease, adj. Deegachtig, tets, niet raar
gebakken: Du pain p- , ongaar brood n. — Poire
pateuse, beursche, melige peer f. -- Ce vin est p-,
a on oeii p-, die wijn is onklaar, troebel, taai. —
Ce diamant a on oeil p-, die diamant heeft iets
troebels, is niet volkomen helder. -- Avoir la houche,
la langue phteuse, een' slijmenigen mond, eene kleverir e tong hebben. —, Chemin p-, sl jkerige, smeripe weg m. — Entre pateuse, dik geworden inkt m.
Pathétique, adj. Aandoenlijk, hart-, zielroerend, hartbrekend, sterke gemoedsbeweging uit
statig, vol waardigheid-druken,hatsoglj;
en kracht, p a t h ét is c h: II a traité ce sujet dune
manière p-, hp heeft dit onderwerp op eene aandoenljke w jzeuitgedrukt. Voix p-,nadrukkeljke, krachtvolle, indrukmakende stem. — [ Anat.] Muscle p-,
pathetische of groote schuinsche oogspier f. Nerf p-,
katrolzenuw f., zenuw van het vierde paar. —
PATHÉTIQUE, m. Het aandoenlijke, zielroerende,
har ttre/lende, harlstogtelijke verhevenheid, hooge
gevoeligheid f. (van een' redenaar of d ichter); hartroerende, diepdoordringende uitdrukking f., nadruk m. — Somtijds ook: hartstogtelijk spreker
of redenaar m. — Pathétiqueunent, adv. Op
zielroerende, Iharttrejfende, hartctogteljke wijze. —
Pathétisine, m. [Ifhét.] Kunst, om de hartstogten gaande te maken. — -E- Gebruik en (doorgaans)
misbruik n. van het pathétische of hartstogtelj ke,.
pathetismus n.

Patent, e, add. Open, blijkbaar, duidelijk,
zonneklaar: Vérite p-e, blijkbare waarheid f. —
[Cbanc.] Acquit p-, schriftelijk bevel n. van eenen
vorst aan de schatkamer, om aan toonder de daarin
genoemde som uit te betalen; — geschrift n., dat
tot kwitantie verstrekt, waardoor men eene zékere
som gelds ontvangt. — I,ettres p-es, opene konink- . Pathicisnme, m., z. v. a. PROSTITUTION.
Pathogénésie of Pathogénie, f. [Méd.]
ljke brieven m. pl., met het pro' te zegel verzegeld; vol
vorst. — Articles p-s dun traité,-magtf.vne Leer van 't ontstaan, van de oorzaken der ziekten,
openbare, bekende artikelen n. pl. van een verdrag. pathogenie f. — Pathogénésique of PaPatentable, adj. Aan patentregt onderwor- thogénique, adj. Die leer betreffend, ziekteverpen. — Patente, f. Oorkonde of acte f. cener aan welrkend, Ir► a i h o g é n i s c h. -- Pathognornivrijbrief m., waarbij iemand zékere-steling; que, adj. Ziektebepalend en onderscheidend, p avoorregten of voordeelen worden toegestaan of ihognómisch, pathognóstisch. — Paverzekerd; — inz. vergunningsbewijs ter uitoefe- tho gnoniique, f. Leer van de ziekteteekenen en
ning van een beroep, pa t da t; — de daarvoor de juiste beoordeeling van de ziekten, p a t h oaan den Staat te betalen opbrengst, patentregt n. gn o m i e k f. — Pathologie, f. Ziekteleer, ziekte -- [Mar.] Gezondsheidsbrief of -pas m. P- nette, kunde, leer van de ziekten, van hare verschillende
brute, voldoende of goede, onvoldoende of kwade soorten en indeelingen, oorzaken en aanleidingen,
gezondheidspas. — P- nationale, nu BREVET d'in- kenteekenen en toevallen, p a t h o l o g i e f. —
vention. — Patente, e, adj. Een patent hebbend, Pathologigne, adj. Totdeziekteleer-behoorend;
de kenteekenen eener ziekte vertoonend, p a t h og e p a t e n t e e r d: Marchand p-, gepatenteerd koop
Patenter, V. a. Aan 't patentregt-man. 1 ó g i s c h. — Pathologiste, m. Ziekteleeraar,
onderwerpen; een patent uitreiken, pa te n Uren. ziektekenner, schrijver over de ziekteleer, pat h o1 o o g m. — Pathomanie, f. Soort van zins— SE PATENTER, V. pr. Een patent nemen, zich een
verbijstering f.
patent laten uitreiken.
Pathopée, f. [Litt.], z. v. a. PATHÉTISME. --Pater, m. (latin) (pr. pa-tèr): Le P-, het
Onze- Vader of 't gebed des Heeren (naar 't woord Pathos, m. [Rhét.] , z. V. a. PATHÉTIQUE, m.
pater, waarmede dat gebed in 't lati n begint) . -- (f am.) Gezwollenheid f. (van stijl).
Patibnlaire, adj. Tot de galg behoorend; galgDire un P-, een Onze- Vader, een Vader-ons bidden. — ( fam.) Savoir one chose comme son P-, achtig. Les fourches p-s, de stijlen der galg. —
(fig.) Mine, air p-, galgen - tronie f., - uitzigt n. — PAiets op zijn duimpje weten of kennen. Ne pas sa
zoo dom als een os zijn. Ne as dire-voirsnP, TIBULAIRE, in. Verzameling van geschiedenissen van
un P-, nooit hidden. — Ook: groote kraal f., elk ter dood gebragte misdadigers. -- t Patibule, f.
tiende grooter balletje n. aan den rozekrans: Les Galg f. — Aan de kaak stelling f. --- Patibtipater de son chapelet lont d'émeraude, de groote lé, e, adj. Aan de kaak gesteld.
Patiemment, adv. Met geduld, geduldig:
kralen aan haren rozenkrans zijn van smaragd.
Pater. v. a. [Cordon.] Leder aaneen plakken. Souffrir, Écouter p-, met geduld lijden, aanhooren.
of lijmen. — PhTER, v. n. [Chas.] filet de pooien — Patience, f. Geduld n., lijdzaamheid; gelijkslik medehemen (van 't wild gebézigd). --- [Hor[.] moedigheid, volharding, p a t i e n t ie f. La p- est
une vertu bien nécessaire, het geduld is eene zeer
Melig, niet sappig zin (van vruchten).
deugd. On a mis sa p- h une rude épreuve, -nodige
Patère, f. [Ant.] Offerschaal f., vlak offer- of
drinkvat n., p a t e r a f. — [Arch.] Klein schaal men heeft zijn geduld op eene harde proef gesteld.
sieraad n. in de tusschenruimten van de tri -vormig I1 a poussé ma p- it bout, hij heeft mijn geduld
dorische fries, pat è re f. — Schaal--glyphendr tot het uiterste, ten einde gebragt. Supporter ses
vormig sieraad von verguld koper, om de gordijnen maux avec p-, zijne kwalen met lijdzaamheid, ge1 jkmoedigheid verdragen. — Ouvrageide p-, werk n.
van een bed of raam uiteen te houden.
-t Paterne, adj. (fam. et plais.) Vaderlijk, van geduld. — Zonder lidwoord met de werkwoorden avoir, prendre, donner: Je vous paierai, mais
als een vader.
Paternel, Ie, adj. Vaderlijk, des vaders; van it faut avoir p-, ik zal u betalen, maar gil moet
vaders zijde; den vader eigen of betamende. La geduld hebben. Aeons p- jusqu'au bout, laat ons
maison p-l c , het vaderlijk huis, 's vaders huis. -- tot het einde geduld hebben of volharden. I1
Oncle p-, oom van vaders zijde. — Amour p-, viendra dans an moment, ayez, prenez, donnezvaderliefde f. Avis p-, vaderlijke raad ni. --- vous p-, hij zal in een oogenblik komen, heb geduld.
. [Gram.] Cas p-, teeter,. tweede naamval, g e n e-

Prendre qe. en p-, iets geduldig verdragen, met.

PATIENT
geduld aannemen. Perdre p-, 't geduld verliezen. Il
ne saurait demeurer en p-, hij kan Beene rust
houden, niet rustig blijven. z. ook ENRAGER. -(fam.) P- d' Allernand, de capucin, taai, onuitputteljk geduld n. — (Prov.) La p- vient a bout de
tout, geduld komt alles te boven, overwint alles.
La p- est in vertu des ánes, geduld is eene ezels deugd. P- passe science, geduld gaat boven (ver
meer dan) wetenschap. — Somtijds ook bij-mag
w ij ze van tusschenwerpsel gebruikt: P-, p-, s'il
vous plait, geduld, geduld, als 't u bel•i.eft. P-,
j'aurai mon tour (als bedreiging), wacht maar, 't
zal mijne beurt ook worden (ik zal mij wel wreken).
--- [Anat.) Oprigtende spier f. van't schouderblad.
— [Bias.] In de vlammen voorgestelde salamander m. — [Bot.] Patich, patientie -kruid n. Prouge, rood patich, drakenbloed n. (ook sang de
dragon geheeten). — [ Jeu] Soort van kaartspel,
dat door een' enkelen persoon wordt gespeeld, geduldspel, patience, p a t i e n c e -spel n. — [ Teal.]
Knoopenschaar f*, plankje met eene groef tot schoon making van metalen knoopen.
Patient, e, adj. Geduldig, lankmoedig, lijd
volhardend. 11 est fort p- dans la douleur,-zam;
h ij is in de smart zeer geduldig of lijdzaam. Ce
père a eté fort p- a l'égard de son fels, deze vader
is ten aanzien van zijnen zoon zeer lankmoedig geweest. Dieu est p- et miséricordieux, God is lankmoedig en barmhartig. — Courage p-, volhardende
moed m. — PATIENT, m. [Didact.] Voorwerp n.
der werking, lijder m.: L'agent et le p-, de werkende oorzaak en het lijdende deel. — ( fani .) Il a
été Ie p- dans cette querelle, hij is de lijdende
partij in dezen twist geweest. — PATIENT, m., -E, f.
Veroordeelde, teregtrestelde misdadiger m., mis
uitbreiding) Lijder m., tijde--dair1stef.—(b'
res f., kranke, zieke, p a ti é n t m. en f. — Patienter, v. n. Geduld hebben, geduld nemen, met
geduld wachten: Patientez un peu, vous l'aurez,
heb wat geduld, gij zult het hebben. (TRIEUSE.
Pàtiere, f. (pr. pa-thiére) [Pap.] , z. v. a.
Patin, m. (weleer) Hooggehakte vrouwenschoen,
steltschoen; -- soort van overschoen, pantol'elschoen m. -- Schaats f. Aller sur des p-s, en
p-s, op schaatsen rijden. — [Bras.] P-s, onderlegers m., onderleghouten n. pl. voor den loozen
kuzpbodemn. — [Constr.] Zeer dikke plank f. onder het timmerwerk van Penen trap, om dien te
dragen en tot grondslag te dienen; — grondbalk m.
van een gebouw, the op den heimast ligt: — grond steen rn., waar 't voetstuk eener zuil op rust. —
[Maréch.] Fer à p-, hoefijzer met een halven kogel
daaronder (om het paard in sommige gevallen te
dwingen , ook op den tegenovergestelden voet te
rusten) , kogelijzer n. -- [Mar.] P-s, Klampen,
stijlen, bolders, stutten in. pl. voor het sjorren van
de ankers.
5 Patinable, adj. Bevoelbaar, betastbaar, wat
zich gemakkelijk met handen laat betasten. — Berijdbaar ,net schaatsen: Glace p-, ijs n., waarop
men, schaatsen kan rijden. — -t Patinade, f. Hai•teljke handdruk m., handschudding f. — Patinage, In. (fam.) Het bevoelen, betasten.
Patine, f. [Métall.] Door verkalking ontstane
bruine of groene roestoverdekking op koperen voorwerpen, munten, enz.; — de door chemische kunst
verwekte o f nagebootste roest m., patina-mideln
of p a Ii n e f. --[Peint.] Laag vuil op oude schil deri en, korst f.
Patiner, v. a. Onzacht aangrjpen; onbehoorlijk betasten, bevoelen. Ne patinez pas ces pêches,
betast die perziken niet. — SE PATINER, v. pr. Betast worden: Ces fruits ne doivent pas se p-, die
vruchten moeten niet betast, niet met de handen
gedrukt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Fruits p-s, betaste, met de vingers gedrukte vruchten f. pl. — PATINER, V. n. Schaatsen rijden. —
Patinerie, f. Het schaatsenmaken; handel m. in
schaatsen, schaatsenwinkel m. — Patineer, m.
.

.

(fam. et triv.) Bevoeler, onwelvoegelijk betaster m.
-- PATIN'EUR, m., -EUSE, f. Schaatsenrijder m.,
- rijdster f. — Patineer, m. Schaatsenmaker,
schaatsensmid in.
Pàtir, V. a. Lijden, dulden, verdragen, uit
L'armée patit beaucoup dans cette marche,-stan:
het leger stond veel uit op dezen togt. Sa maladie
a étd longue, it a bien páti avant de mourir, zijne
ziekte is langdurig geweest, hij heeft veel geleden,
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eer hij stierf. — I1 a fait la faute, et j'en ai
hij heeft de feil begaan, en i k heb daarvoor gele
geboet. — Votre bien en phtira, uw vermogen-den,
zal daaronder, daarbij lijden. La bourse en phtira,
de beurs zal daarbij lijden. Les bons pátissent souvent pour les mechants, de goeden lijden dikwijls
voor de kwaden. — Nature phtit, de natuur doet
zich geweld aan, wordt geweld aangedaan

Patira, m. [11. n.] Klein muskuszwijn n. van

Amerika. --- [Tech.] Zelfkanten onderlegsel n. bij
't gebruik van 't persijzer (der kleermakers). —
(fig. et fam.) Wrj fpaal, zondenbok m.
Patirage, m. [Cont.] Weideregt n.

Patirich, m. [H. n.] Bijenwesp f., bijenvreter m. van Madagaskar.
Pàtis, m. [Econ. rur.] Weidegrond in., onbearbeide grond, waarop men 't vee laat grazen: Ce n'était qu'un p- j'en ai fait un paturage,'t was slechts
eene weide- of loopplaats voor 't vee, ik heb er een
goed weiland van gemaakt. — Pàtissa ge, in.
Weicleregt n.; het weiden. — [Boul.] Het deegkneden.— Patisser, v. n. Bakken of gebak, pasteien
maken. — Het part. passé is ook adj.: Tourte mal
pàtissée, slecht toebereide , gebakken taart f. —
Pàtisserie, f. Gebak; banket n. — Kunst des
banketbakkers, des pasteibakkers, banket -, pastei bakkerij f.; bankethandel, banketwinkel m.; banket
ij f., plaats, waarin banket bereid en gebak -baker
wordt. — Patissier, m., ière, f. Pastei --ken
bakker, banketbakker m., - bakster f.; pastei- of
gebakverkooper in., - verkoopster f. — Ook als adj.:
;

Marchand, Ouvrier p-.
P àtissoie, f. [Corn.] Schoone chinesche zijde
stof f.
(kers werktafel f.

-

Pàtissoire , f. [Tech.] Baktafel, pasteibakPatois, m. Platte taal, lompe spraak, boeren spraak, plattelandstaal f.; z. v. a. PROVINCIALISME.
— Patoiser, v. a. In plattelandstaal spreken;
de boerentaal nabootsen. --- PATOISER, v. a. [Thédt.]
P- un róle, eene rol in de platte volkstaal, in de
plattelandstaal overdragen.
P atolles, f. pl. [Corn.] Zijdestof.f. van Surate.
Paton, m. [Eon.] Deegkluit, deegbal m. (als
mestvoeder voor gevogelte).— [Tech.] Deegklomp m.,
dien de bakker bij het deegbereiden met kracht heen
en weder werpt. — Opstij fleder n. tusschen't boven leder en de voering van eene laarzenschacht. —
Kluitje leemaarde f. ter vorming. van de ooren, stelen, enz. aan 't pottegoed.— Knobbel in. in 't papier.
Patoréale, f. [TI. n.] Eendensoort f. van Chili,
met een' rooden kam op den snavel.

" Paton, Patoei-patou, m., z. v. a. CASSETETE.
Patouille, f. [Tech.] / erktuig der ijzer '

smelterijen ter scheiding van den metaalerts en de
aanhangende aarde. — [Mar.] Loshangende touw

f. — [Mus.], z. v. a. CLAQUEBOIS. — Pa--lader
tonillet, m. [Tech.] Bak m., waarin de metaal -

erts van de aanhangende aarde wordt gezuiverd.:
— Patouilleur, m. Werkman, die dat werk
verrigt, ertszuiveraar m. —Patouilleuse, adj. f.
[Mar.] Lame p-, kort opslaande golf f. Dier p-,
bolle, korte zee f.

Patraque, f. Oud, versleten voorwerp, ding n.

van weinig of geen waarde is, prul f. Sa montre
nest qu'une p-, zijn horlogie is een oud, versleten
werk, eene prul. — (fig. et fain.) Je ne suis plus
qu'une vieille p-, ik ben oud en afgeleefd. (In dezen zin ook adj.: Devenir p-). — [Hort.] Soort
van aardappel m.
Patrat, adj. [H. rom.] (alleen in): Père p-,
eerste wapenheraut m.
Pàtre, m. Herder m., m nz. van groot vee, drijver, koeherder, veehoedecr.

Patres (ad), z. AD PATRES.

Patriarcal, e, adj. Aartsvaderlijk , tot de
waardigheid vanatriarch behoorend ; de oude
d, naar hunne eenvoudige zeaartsvaders betreffen
den gelijkend, patriarchaal. Siége p-, patriarchále, bisschoppelijke zetel m. • se
Egli p-e, patriarc ha le kerk f., naam van 5 kerken te Rome, die
't gebied der 5 opperbissch.oppen vertegenwoordigen
(z. beneden). — Gouvernement p-, aartsvaderlijke
regérin.g, huisvaderljke familie- regéring f. — Vie
p-e, aartsvaderlijk leven n. — [Bias.] Croix p-e,
patriarchaal of lolharingsch kruis n., bestaande uit
een' verkorten stam met twee verkorte dwarsbalken (ook Croix de Lorraine, Croix des templiers
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geheeten). (De meeste woordenboeken ontzeggen aan
dit woord een mannel. meerv. ; nogtans hebben
Bossuet en Voltaire pa t ii a r c a u x gebruikt.)-Patriarcalement, adv. Op pratriarchdle, aartsvaderljke wijze. — Patriareat, m. Aartsvaderschap n., waardigheid van aartsvader; waar
een' opperbisschop of patriarch; ge -dighevan
eens patriarchs; tijdduur m. zijner zetel--biedn.
be/deeding, patriarchaat n. — [Phil. j tiet derde
der zeven tijdperken van 's menschdorns kindschheid,
in 't stelsel van Fourier, overeenkomende met het
nomádisch en herderlijk leven. — Patriarche, m.
Aartsvader, oudvader, stamvader van eengeslacht,
inz. een der stamvaders en familie-hooden der
joodsche natie, patriarch m. — (fig.) Ce vieillard a fair d'un p-, die grjsaard ziet er aartsva
zeer eerwaardig uit. C'est un p-, 't is een-derljk,
patriarch (van een' grijze, die Ie midden van een
talrijk kroost leeft). --- Sedert de Se eeuw de titel
der opperbisschoppen te Rome , Constantinopel,
Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem; later alleen
de titel van de opperbisschoppen der grieksche kerk
en van sommige andere, door de roomsche kerk
als scheurmakers beschouwde gemeenten , p a t r iarch m. — Patriarchie, f. [H. eed.], z. v. a.
Église PATRIARCALE, z. boven.
Patrice, m. Titel eener levenslange waardigheid, door de Atheners ingesteld en door Constanlijn den Groote vernieuwd ten gunste van de hoof
den der eerste familien van den Staal, later ook
de titel der frankische koningen, ook der stadhouders in Bourgondië, — der magistraten en senatoren van verscheidene nieuwere steden, p a t r i
Waardigheid van pa--cius.—Patr,m
tricius, van patriciër, p a t r i c i a a t n. — Klasse f.
der patriciërs. — Patricide, adj. et subst., liever PARRICIDE — Patricien, ne, adj. [H. rom.]
Van 't geslacht der patriciërs, patricisch: Les
premiers consuls étaient p-s , de eerste consuls
waren van patricisch geslacht, stamden af van de
eerste, door Romulus ingestelde senatoren. — Famules p -nes, patricische familiën f. pl., de 14 fami,liën, majorum géntium geheeten , die van de
door Romulus gekozen senatoren afstamden, en de
38 famitiën, minorum gentium genaamd, die later
bij de eerste gevoegd werden; — adellijke, hoogaanzienlijke familiën in vele Staten. — Aanzienlijk, adellijk, raadsheerljk, patricisch. — PATRICIEN, m. Pa tri c ie r, adellijk burger in 't oude
Rome, titel van zékere familiën, die wegens hare
afkomst in den vroegeren tijd des romeinschen
Staats vele voorregten genoten (in tegenstelling met
plebéjer).
Patrie, f. Vaderland, geboorteland n., geboortegrond m.; gewest n. of plaats f., waar men geboren is. L'amour de la p-, de liefde tot het vaderland, de vaderlandsliefde f. — La Normandie,
Rouen est sa p-, Normandië is zijn geboorteland,
Rouaan is zijne vaderstad, geboortestad.— (bij uitbreiding) Vaderland, natie, de maatschappij f., waarvan men lid is: Asservir sa p-, zijn vaderland onder 't juk brengen. — Landstreek f., klimaat n.,
aan zekere dieren en gewassen eigen: La Laponie
est la p- du renne, Lapland is 't vaderland des
rendiers, het rendier behoort in Lapland thuis.
La patrie du tulipier est l'Amérique septentrionale , de tulpenboom is iin Noord-Amerika inheemsch. -- (fig.) La France est la p- des sciences et des arts, Frankrijk is 't vaderland der wetenschappen en kunsten, wetenschappen en kunsten
bloe jen in Frankrijk. — La céleste p-, het hemelsch vaderland, de hemel m. als 't verblijf der
zaligen. — (Prov.) La p- est partout oh Ion est
bien, waar men 't wel heeft, daar is 't vaderland.
Patrimoine, m. Ouderlijk erfdeel, vaderljk
erfgoed , erfvermogen , aangeërfd vermogen, at r i m ó n i u m n. P- paternel, maternel, vaderijk,
moederlijk erfdeel, het van vaders-, van moederszijde gekomen goed. — Ook gebézigd van dingen,
die als 't ware het natuurlijk toekomend deel, 't
gewone bestaanmiddel of inkomen van iemand of
van zékere klasse van menschen zijn: Les Neus
donnés à 1'Église devaient être le p- des pauvres,
de aan de Kerk geschonken goederen moesten 't erfdeel der armen wezen. Le:, maladies imaginaires
forment au moins la moitié du p- des médecins,
de geneesheeren bestaan voor meer dan de helft van
de ingebeelde ziekten. — [H. eccl.] P- de saint-

Pierre of Province du p-, erfdeel n. van Sint-Petrus, een gedeelte van den Kerkelijken Staat, waarvan Viterbo de hoofdstad is. — Patrimonial,
C, adj. Tot het ouderlijk erfdeel behoorend, vaderlijk, aangeerfd, patrimoniaal: Héritage p-,
vaderljk erfdeel n. Biens patrimoniaux, erfgoederen, stamgoederen n. pl. —Patrirnonialement,
ode Op aangeërfde wijze. — Patrimonialiser,
V. a. [Prat.] Tot een erfgoed maken. — Patrimonialité, f. Hoedanigheid van ouderlijk erfgoed.
Patrinie, f. [Bot.] Soort van sibérische valeriaan f.
Patriote, m. Vaderlandsvriend, vaderlandsgezinde, vaderlander, volksvriend, pa t ri ó t m. —
Somtijds ook als adj.: Ministre p-, vaderlandslievend
minister. Coeur p-, vaderlandslievend hart n. —
Patrioterie, f. Gemaakte, overdrévene, of ook
valsche vaderlandsliefde. — Patriotique, adj.
Vaderlandslievend, vaderlandsgezind, vaderlandsch,
staatsburgerl jk, pa t r i ó t i s c h : Zèle p-, vader
ijver m. — Don p-, aan 't vaderland-landsiev
gedane gift f. — Patriotiquentent, adv. Op
vaderlandslievende wijze,als een vaderlander.—Patriotisme, m. Vaderlandsliefde f., pat ri o t i sm u s n. — Karakter n. des waren vaderlanders.
Patripassien of Patropassien,m. [H. rel.]
Aanhanger eener secce, die geloofde, dat God de Vader, zoowel als God de Zoon, de passie of het lijden had volbrast, p a trip ass ia a n m.
Patristigtie of Patrologie , f. [Didact.]
Kennis der christen- kerkvaderen en hunner leerstellincen, patristiek, patrologie f.
t Patrociner, v. n. (fam. en doorgaans met
prêcher verbonden) Lang en breed en tot vervélens toe spreken (om iemand tot Benig gevoelen te
bewegen): Vous aurez beau prècher et p-, gij zult
te vergeefs preken en redenéren. — Iemand of iets
voor het geregt verdédigen, in regten beschermen:
Cicéron, Demosthènes patrocinèrent, Cicero, Demosthenes hielden openlijke verdédigingsredenen.
Patrologie, f., z. PATRISTIQUE.
Patron, m., -ne, f. Beschermheilige m. en f.,
patroon m., patronés f.: Saint Nicolas est le pde la Russie, Sint-Nikolaas is ale beschermheilige
van Rusland. Sainte Madeleine est sa p -ne, de
heilige Magdalena is zjne (hare) beschermheilige.-Beschermer, verdediger, beschutter, begunstiger,
schutsheer, beschermheer m., beschermster, verdedigster, beschutster,begunstigster f.: Avoir un prince
pour patron, une princesse pour p -ne, eenenvorst
tot beschermer, Bene vorstin tot beschermster hebben. — (fan!.) Meester, heer, baas m., meesteres,
vrouw f. des huizes. Demander les ordres du p-,
vragen of de meester iets te bevelen heeft. —C'est le
p- de la case, hij is de baas, de meester in 't huis;
ook: hij voert in dat huis het hoogste woord (zon
eigenlijke meester te zijn). — [Navig.] Schip--der
per, kapitein m. P- de chaloupe, kwartiermeester.
P- de grand, de petit canot, kwartiermeester van
de barkas, van de sloep. — (fig. et fam.) I1 est le
p- de la barque, hij is in die zaak de hoofdpersoon, hij heeft het meest te zeggen. — Bij de oude
Romeinen: de meester of heer, met betrekking tot
zijn' vrijgelatene: L'affranchi devait respect a son
patron, de vrijgelatene was tot eerbied jegens zijn'
patroon verpligt. — Geregtigde tot het doen der
benoeming tot een geestelijk ambt, begever, patroon.
-- Somtijds ook, bij wijze van vriendschappelijke
benaming, tot iemand van minderen rang gebézigd:
Bonjour, p-, goeden dag, vriendje. Rangez-vous, p-,
ga wat op zij, maak wat plaats, mijn vriend. --liet komt ook als adj. voor: Cardinal p-, kardinaal-patroon (die als eerste minister regeerde en
doorgaans een neef van den paus was).
PATRON, m. Modél of voorbeeld n. , waarnaar
zékere ambachtslieden werken, schets, teekening f.,
patroon n. P- trop chargé d'ouvrage, te zeer gevuld, te vol patroon (voor borduurwerk, tapijtwerk, enz.) Dentelle d'un beau p-, kant f. van een
fraai patroon. Ce tapissier a de beaux p-s pour
des chaises, die behanger heeft schoone patronen of
modellen voor stoelbekleeding.— Les p-s d'un tailleur, dune couturière, de patronen (uitgesneden
papieren modellen) der kleêrmakers, der naaisters.
— [Luth.] P-s d'un instrument de musique,. vormen n. pl., mallen n. of f. pl. van een muzpkinstrument. — [Cart.] Uitgesneden blad bordpapier
of blik ter opbrenging van de kleuren. — (fig. et

PATRONAGE
fain.) Cet homme s'est formé sur un bon, sur un

mauvais p-, die man heeft zich naar een goed,
naar een slecht model gevormd. — [Anc. mil.] Patroontasch f . (giberne) (Men zeide ook PATRONNE , f.)
-- [H. n.] P- des maréchaux et des charbonniers,

volksnaam van de koolmees (mésange charbonnière).
Patronage, m. Regt dat een prelaat of wereldlijk heer bezat om iemand tot een g eestelijk
ambt te benoemen, regt der pastor- bezetting, patronaat-regt n. Bescherming, begunstiging f., door
een' meerdere aan een' mindere verleend, p a tr onaat n. — [Bias.] Armoiries de p-, patronaatswapen n., naam, dien men aan't schzldhoofd, kwartier of dergelijk stuk geeft, 't welk een vorst als
gunstbewijs aan It wapen eerier stad toevoegt; leen
waarin een of ander stuk uit het wa--manswpe,
pen van zin' leenheer was overgenomen. -- [Droit.
can.] Beschermregt n. over eene kerk, uitgeoefend
door hem, die ze had laten stichten of ze begiftigd
had, patronaat n. — I.H. anc.] Droit de p- of de
patron, beschermheers'i'egt n., dat de meester over
zijnen vrijgelaten' slaaf behield. — PATRONAGE, M.
(Tech. [Beschildering of kleuring f. door middel van
uitgesneden patronen of modellen.
Patronal, e, adj. Den patroon, beschermer
of beschermheilige betreffend p a t r o n a a t: Féte
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Onzindelijk hantéren, beduimelen, bezoedelen (b. v.

fruit, vleesch, enz.) . -- Het part. passé is ook adj.:

Fruits patrouillés, beduimelde vruchten f. pl. Viande patrouillée, onzindelijk behandeld vleesch n. -Patrouillis, in. (pop.) Modderplas n., sljkerige

straat of plaats, vuiligheid f. — Onzindelijk bereide of opgedragen spijs f. of schotel m.: Je ne puil
manger de ce p- -là, ik kan van dat gemors niet
eten. — Patrouillotisnie, m. (een sedert 1789
opgekomen woord) (dénigr.) Overdreven ijver m.
voor de dienst der nationale garde of burgerwacht,
voor de schuttersdienst.
Pattai, m. [Bot.] Soort van indische acacia f .
Pattales, f. pl. [Véner.], z. v. a. DAGUES.
Pattara, m. [Bot.] Soort van cistroos f. (eiste) .
Patte, f. Poot m., naant van den met teenen,

nagels of klaauwen voorziener voet der viervoetige

dieren (hebben zij hoeven, dan zegt men pied, terwijl men van de meeste apen main zegt): Les p-s
d'un Chien, d 'un chat, d'un lièvre, d'un lapin,

d'un ours, d'un rat, etc., de pooten van een hond,
kat, haas, konijn, beer, rat, enz. --- Ook van al de
vogels gebruikt, behalve van de roofvogels (van
deze laatsten zegt men serre, griffe): P-s d'oie, de
paon, de cigogne, ganze-, paauwe-, oo^evaarspooten. — Ook van sommige waterdieren en insecten:
p-e, feest n. eens kerkpatroons. — Patronat, m. Les p- de l'écrevisse, de pooten of scharen van den
[ H. anc.] liegt n. des patroons over zijne cliënten of kreeft. Les p-s d'une araignée, d'une mouche, de
beschermelingen. — Waardigheid f. van schutsheer, pooten eener spin, eener vlieg. Insecte a hult p-s,
beschermheerschap n . ; bescherming f. , p a t r o- insect n. met acht pooten. — (fig. et fam.) Ce
chat fait p- de velours, die kat trekt hare nagels
n a a t n. (z. PATRONAGE).
- Patroniser, V. a. [Mar.] dis gezagvoerder of klaauwen i n, als zij een' poot geeft, zij geeft
besturen: P- un vaisseau, een schip voeren, kapi- een fluweelen pootje. Cet homme fait p- de velours,
die man verbergt z-jne valschheid achter vriendetein of schipper op een vaartuig zijn.
Patronise, f . [Anc . mar.] De tweede in rang lijke manieren, hij zoekt met /luweelen woorden
van de koninklijke galeijen, welke onmiddellijk op te bedriegen of te schaden. -- (Prov.), z . CHAT . --de koninklijke galei (1a réale) volgde. (Ook als Patte wordt ook wel van de handen en voeten der
menschen gebézigd, doch alleen in platten en zeer
adj.: Galère p-.) — z . ook PATRON .
Patronner, V. n. [Tech.] Kleuren of beschil- g emeenzamen of wel in spreekwoordeljken stijl (ge
deren door middel van uitgesneden patronen. — lijk men in 't nederduitsch op gelijke wijze de
PATRONNER, V. C . Op een patroon doorteekenen, woorden poot, klaauw, na g els gebruikt): Grosse,
doortrekken of calquéren. — -5 (plots.) Portretté- vilaine p-, grove, lomoe, leeljke hand of poot . Otez
ren. — -1- In bescherming nemen, in de gezelschap- vos p-s de la, houd daar uwe nagels af. — (fam.)
pen of in de wereld binnenleiden , p a t r o c i n é- Marcher à quatre p-s, op handen en voeten loopen.
r en. — Het part. passé is ook adj.: Broderie pa- I1 ne remue ni pied ni p-, hij verroert geene vin.
tronnée , naar een patroon gemaakt borduur Mettre la p- sur qn., iemand aanpakken, beet vatn. — Carte mal patronnée, slecht beschilder --werk ten, slaan, mishandelen; ook: iemand onder den
de kaart f. — Jeune homme patronné par une duim krijgen, hem geheel aan zich onderwerpen.
grande dame, jongeling, die door eenegroote dame Tomber sous la p- de qn., in iemands handen
in bescherming genomen, g e p a t r o c i n e e r d wordt. vallen, onder iemands handen komen. Passer sous
-1- Patronnesse, f. Dame, die zich met de be- la p- de qn., door iemand afgerost, gehavend, besturing van een feest, een bal, enz. ten voordeele nadeeld worden. Etre entre les p-s de qn., in iemands
van de armen of ongelukkigen belast, feestbestuur- klaauwen zijn, in de magt van iemand zijn, wiens
strengheid men te duchten heeft. Sortir, Se retirer
ster, patronés f. (Ook alsadj.: Damep-.)
Patronnet, m. (pop.) Pastei- of koekebakkers- des p-s de qn., zich aan iemands klaauwen ontjongen m.
trekken, onafhankelijk van hem worden. Tenir qn.
Patronneur, m. [Tech.] Patroonmaker, pa- sous sa p-, iemand in zijne raagt hebben. Trouver
troonteekenaar (voor borduur -, tap jtwerk, enz.)- qn. sous sa p-, iemand onder zijn bereik vinden.
Maker der blikken of bordpapieren patronen voor Donner un coup de p-, des coups de p- a qn.,
iemand een scherpen, vinnigen zet geven, hem bits
't beschilderen der voorzijde van de speelkaarten.
I'atronymique, adj. Naar 's vaders naam beoordeelen , zich ongunstig over hem uitlaten.
genoemd , p a t r o n y'rn i s c h (alleen voorkomend Graisser la p- la qn., z. GRAissER. Patte
in): Nom p-, geslachts-, familie- of stamnaam m., wordt voorts, ter wille van meer of minder overeen van den vader of den stamvader, somt ij ds ook eenkomst in vorm, van vele andere voorwerpen
van den vorst, afgeleide naam (b. v. Hé raclides, gebézigd. [Bot.] Poot- of klaauwvormige wortel m.
Herakliden, naar Herakles of Hercules; Séleucides, van zékere planten: P- (of Griffe) d'anémone,
Seleuciden, naar Seleucus; Théséides, Theselden de renoncule, klaauwtje n., wortelbol m. van eene
of Atheners, naar Theseus, enz.), p a t r o n y'm i- klaproos, van een' ranonkel. — P- d'araignée,
kon of p a t r o n y'm t c u m n. — (tegenwoordig) z. V. a. NIGELLE (er staat abusievelijk NIGELIE).
Familie- of geslachtsnaam, in tegenstelling met de aan P- du lapin, roode klaver f. ; smeerwortel m. Pheerlijkheden ontleende namen en met de bijnamen. de lièvre, veldklaver f. P- de lion, z. v. a ALCHt ,

.

Patropássien, m., z. PATRIPASSIEN.

Patrouillage, m. (pop ) Gefladder, geploeter,
gemors n.; morsigheid, vuiligheid, sljkbespatting
(vgl. PATROUILLER) . — Weleer ook z. v. a. SALMIGONDIS . — Patrouille, f. [Mil.] Ronde, rond
wacht , ten einde des nachts of ook des-gande
daags voor de veiligheid en de rust te waken, p at rou i lie f.: Faire la p- o f Faire p-, de ronde
doen, patrouilléren. — 4fdeeling, wacht, die de
ronde doet, ronde, patrouille f.: P- à pied, á cheval, ronde te voet, te paard. — (fam. et pop.) Se
mettre en p-, de herbergen of kroegen afloopen,

rondzwieren. — [Tech.], z. v. a. ECOUVILLON. —

Patrouiller, V. n. (pop.) Door dik en dun loopen, fladderen, ploeteren, in vuil water of slijk
plassen, morsen. — [Mil.] De ronde of patrouille
doen, p a t ro u ill ér e n.--PATROUILLER, v. a . (pop .)

MILLE. P- de loup, z. v. a. LYCOPE. P- dole, z. V. a.
CHÉNOPODE. P- d'ours, z. v. a. ACANTHE; ook:
stinkende nieswortel m. --- [Econ .] La p- d'un
verre, d'un vase, d'une coupe, etc., de voet van

een glas, vaas, beker, enz. — [H. n.] P- pelue of

velue, z. v. a. CALANDRE. P- d'oie, de cra paud,

de lion brulée, handelsnamen van verschillende
schelpen. -- [Jeu] Zeker jongensspel, waarbij eeni, e
koperen muntstukjes tegen een' muur of in de
hoogte geworpen worden., en welke de speler wint,
als zij bij 't nedervallen minder dan eene span van
elkander liggen. — [Mar.] P- d'ancre, anker/zand f.,
blad n. of hand f. tan een anker. Lap- de l'ancre
tourne, het anker springt. Laisser Comber la p- de
l'ancre, het anker onder den kraanbalk vieren.
P- d'oie, z. PATTE-D'oiE beneden P-s de voiles,
leuvers m. pl. P - de carguefond, gordingleuver m.
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P-s de bonnettes, rugleuvers der bonnetten. P-s weduwen te verzékeree , weduwengeld n., p a ude ris, de bouline, ri/leuvers, boeljnleuvers. P- 1 é t t e f. -- Pauletter, v. a. De paulette of 't
d'anspect, ijzeren klaauw m. aan eene houten hand- weduwengeld betalen.
spaak. P-s de fer, platte ijzeren haken m. pl.— [Mus.]
Paulmée, f. [Cheval.] Ridderslag m.
Lijntrekker m., lijnpen f., rastraal n:, werktuig
Fannie, f. Vlakke hand, handpalm, palm f.
om een' notenbalk zn eens te trekken. — Beneden der hand. — (pop.) Siffler qn. en p-, iemand roeopening f. van blaasinstrumenten, zoo als de fluit, pen door op de holle hand te fluiten. — [Métrol.],
hobo enz. — [Tech.] Knip m. of sluiting f. aan of Palme, vuist, palm f., soort van maat ter
een foedraal, aan eene brieventasch, enz. — Het lengte van ongeveer 8 centimeters, waarvan men
dikke platte einde aan een suikerbrood. — Vleesch- zich weleer bediende om de afmetingen van 't paard
haak m. der slagers. — Onderste gedeelte van den te bepalen.
[Bot.] P- de Christ, z. PALn1E de
hennep- of vlasstengel. — Borstelhout n. (in welks Christ. -- [Constr. nay.] Ongeschaalde .top m. (van
geboorde gaten de borstelbundels met gesmolten een' mast), vierkante borst, neut, pen f. — PAUME, f.
pik bevestigd worden). -- Sluitin strook f. aan de Het kaatsen: Le jeu de la p-, of enkel P-, het
voorbroek; — kleine strook stof van afstekende kaatsspel. Jouer á Ia p-, kaatsen. C'est un grand
kleur op een uniformkleed. — Klaauw m., hou- joueur de p-, hij is een eerste kaatser. Jouer à la
vast n., ijzer, dat met zijn puntig einde in hout longue p-, à la courte p-, in de open lucht, in
g edreven of in gips of kalk vastgesoideerd wordt. eene omsloten kaatsbaan spelen. — Jeu de p-,
P- du grand ressort, borst f. van de slagveêr (aan kaatsbaan f. Jeu de p- couvert, découvert, overeen geweer) .
dekte, opene kaatsbaan. — Salle nue comme un
Patté, e. adj. Met eene soort van poot of voet. jeu de p-, niet gemeubleerde zaal f.
Paumé, e, adj. (en part. passé van paumer)
— [Bias.] Croix p-e, breedarmig kruis n. Croix
p-e alésée, verkort breedarmig kruis. Croix p-e (pop.): Avoir Ia gueule p-e, een,' slag op 't gezigt
au pied eithé, breedvormig spitsvoetig kruis. — krijgen. — Paumée, f. Uitmeting f. van den
[Mus.] Papier p-, met het rastraal geljnd papier n. hennep- of vlasstengel met de hand.
Paumelle, f. [Bot.] Gerstsoort f., die in vele
Patte-de-lion, f. [Faux et for.] Zamenlooping op een zelfde middelpunt van verschillende streken van Frankrijk zeer algemeen is. — [Chas.] ,
z.
v. a . PAUMILLE . — [Tech.] Spinlap, handlap in.
lanen in een bosch. — [Bot.] , z. onder PATTE. —
Patte-de-loop, f. [Constr. nay.] Tandlasch f. der garenspinners; handplaat f. der zeilmakers;
— [Papet.] Glanssteen, liksteen m. — Patte- ook de naam der handbeschutting van sommige
d'oie, f. [Mar.] Hanepoot m., z. ook MOUILLER. andere werklieden. — [Serf.] Deurhengsel n.
Panmei, v. a. (alleen in de pop. zegswzjze):
— Plaats f., waar twee goten eener bestrating zich
tot eene enkele vereenigen. — [Bot.] , z. v. a. CHÉ- P- la gueule à qn., iemand een' slag op 't gezigt
geven — PAUMER , v. n. [Mar.], in de Middelland NOPODE. — Z. Mk OIE.
Patte-pelu, m. (fam.) Sluwert, schijnheilige m., sche zee z. v. a. se touer, zich verhalen. — [Tech.]
iemand, die onder een eerlijk en vriendelijk voor Den handlap, de handplaat gebruiken, daarmede
zijn arglistig oogmerk weet te bereiken.-komen werken.
Pauniet, m. Handplaat f., z. PAUMELLE.
(Ook van dieren, inz. van vossen gebruikt). —
Panmier, m. Kaatsmeester, kaatsbaanhouMen zegt ook in 't vrouwelijk PATTE - PELUE, al
spreekt men ook van een' man: Cet homme, cette der m. P- -raquetier, balnet- of slagnetrnaker. —
femme est une vraie patte-pelue. (Plur. Des pat- Palmtakdrager m. (vroeger van de terugkeerende
kruisvaarders en pelgrims gezegd). — Ook als adj.
tes-pelus, Des pattes-pelves.)
Patter, v. a. [Mus.] Notenbalken met het ra gebézigd: Maitre p-, kaatsbaanmeester. — Panlijnpen trekken, rastréren.
-tralofde mière, f. Vrouw des kaatsbaanhouders; vrouw,
Pattu, e, adj. Pootig, zwaar van poot, inz. die eene kaatsbaan houdt, kaatsbaanhoudster.
Panmille, f. [Chas.] Gebogen ijzerdraad m.,
ruigpootig, gevederd tot op den poot: Pigeon, Coq
waaraan de lokvogel vast zit.(ploeg.
p-, ruigpootige duif f., haan m.
Patulé, e, adj. [Bot.] : Feuilles p-es, ordeloos
Pauniillon, m. [Agric.] Voorstel n. van den
Paumoyer, v. n. (weleer) Hantéren, inz. de
afstaande en eenigzins nederhangende bladeren n. pl.
PAturage, m: Weiland n., weide f. Bons, wapens hantéren. P- une lance, eene lans drillen.
gras p-s, goede, vette weiden. — Avoir droit de p- — [Mar.] Door de hand laten gaan (een touw).
sur une terre, het weide- of drijfregt op een land P- un cable, een zwaar touw nazien, met de sloep
hebben. — Pàture, f. Voeder, voer, voedsel n. onder de touwen halen om ze na te zien.
Paumure, f. [Véner.] Kruin of kroon f. van
voor 't vee, voor de vogels, ook voor de visschen.
— PAturé, e, adj. [Prat.] 4fg eweid, afgegraasd: den hertshoorn, waar die zich in takken splitst
Prairie p -e, afgegraasde weide f. — Tot grazing (ook empaumure geheeten).
of a fweiding voor't vee bestemd. — PAtureau, m.
Paupérisnie, m. [Econ pol.] armwezen n.,
[Anc. tout.] Weideplaats f. — Páturer, v. a. 't bestaan van een groet getal armen in een' Staat,
Weiden, grazen. — Pàtureur, m. [Mil.] Rui- vooral wanneer dat bestaan door sommige moeijelijk
ter m., die de paarden naar de weide brengt, voe- wegteruimen oorzaken voortdurend wordt gemaakt;
derknecht m. bij 't leger.
leer f. van de verarming, hare oorzaken en g^eneesPaturin, m. [Bot.] Soort van grasplant f., middelen, p a u p e r í s m u s n.
die goed veevoeder oplevert.
Paupière, f. Ooglid n. Les p-s lont bordées
Patur on, m . [Vétér.] Koot f. Cheval blessé de petits polls qu'on appelle cfis, de oogleden zijn
met kleine haartjes omzet, die men ooghaartjes
au p-, aan de koot gekwetst paard n.
t Patarsa, f. [Méd .], z. v. a. SYPHILIS.
noemt. Ouvrir la p-, de oogleden openen; (#g.)
Pancia.rticulé, e, adj. [H. n.] Uit weinige wakker worden, ontwaken; — geboren worden. —
gelédingen bestaande (van de voelsprieten der in- Fermer (Clore) la p-, de oogleden sluiten; — (fig.)
secten). — Paueidenté, e, adj. [Bot.] Met wei- slapen; -- sterven. Fermer la p-, les p-s a qn.,
nig tanden of uittandingen (van bladeren). — Pau- iemand de oogleden sluiten, hem iin zijn sterfuur
ciflore, adj. [Bot.] Met weinig bloemen. — bijstaan. — Het haar of de haartjes der oogleden:
Paneifolié, e, adj. [Bot.] Met weinig bladeren. P- noire, blonde, zwarte, blonde oogharen n. pl.
— Paue jngué, e, adj. [Bot.] Met weinig p aren — [pl.. n.] Soort van baars met bewéjelijke vliezen
bijblaadjes of inkervingen (van samengestelde bla- boven de oogen, die als oogleden dienen, ooglid deren). — Paneinerve, e, Paueinervié e, baars m. (ook persègue, persèque geheeten).
adj. [Bot.] Met weinig ribben. — Pauciradié,
Paupiettes, f. pl. [Cuffs.] Gespekte en gefarC, adj. [Bot.] Met weinig stralen. — Paueira- ceerde vleeschreepen, die men in papier gewikkeld
gueux, ueeise, adj. [Bot.] Met weinig rim p els. braadt en met eene scherpe saus opdischt, p a u% Paueite, f. [Didact.] Klein getal n., kleine piëtten f. pl.
Paupoire, f. [Tech.] IJzeren plaat f.. waarop
hoeveelheid of menigte f.
Pauierain of Panerin, m. [Mar.] Sjouwer, de flesschenblazer den bodem der Pesch plat drukt.
Pausaire, m. [Anc. mar.] Hoofd n. der roei
werkman of lastdrager m. in de zeehavens. —
Gierige reeder m. (CEAU.
[Ant.] Priester, die de pauzen bij de pro--jers.—
Pauforceaui, m. [Chas.], z. v. a. PAUPOUR- cessiën van Isis regelde, p au s a r t u s m.
Pause, f. Staking f., stilstand m. eener han
Paulette, I. [Jur.] Regt, dat weleer de meeste
beweging voor een weinig tfjds,-delingofr
ambtenaren bij de regtbank en 't finantie -wezen in
Frankrijk jaarlij ks aan den koning betaalden, ten verpoozinq, poos, tusschenpoos, tusschenpoozing,
einde de voordeelen hunner bediening aan hunne p a u z e f. II fit une p- au milieu de son sermon,
—

.

PATJSER

PAVE.

hij maakte een rustpunt, hij hield wat stil in 't

midden zijner rede. La procession fit une p- dans
vette rue, de processie (plegtige omgang) stond stil
in deze straat. Dans un travail contenu, it faut
de petites p-s de temps en temps, bij aanhouden -

den arbeid moet men van tijd tot tijd wat rusten.
— [Mus.] Rust, pauze, inz. de rust eener geheele
maat; teeken, dat die rust aanduidt, rustteeken n.,
pauze f. Demi -p-, pauze, ter waarde van eene halve
noot. — [ Mar.] Ligter m. inz. te archangel. - [Tech.] Plaats f. , waar de hamer eener klok
aanslaat. — Vereischte tijd in. om 't goud tot zékeren graad van dunheid te slaan. — -j- Passer,
V. a. Eene lettergreep bi 't zingen drukken, aanhouden. — Eene pauze in de muzijk maken.
Passie, f. [Bot.] Soort van olijf f.
Patisim'enie, f. [Méd.) Het ophouden der
maandstonden, kritische leeftijd m. der vrouw.
Pansse, Paaissus (pr. —suce), m. [H. n.]
.Haakkever m. (van 't geslacht der houtkevers). —
Paassiles, m. pl. Haakkeversoorten f. pl.
Pautkas, m. (pr. —kasse) Soort van indisch
katoendoek n.
Pauvre, adj. Arm, behoeftig, het noodige niet
of te naauwernood hebbend, nooddruftig; ook: onbemiddeld, niet rik genoeg voor zijn' rang of staat.
Homme p-, arm, behoeftig mensch m. En ce payslà les pa` sans sont fort p-s, in dat land zijn de
boeren zeer arm. P- comme Job, zoo arm als .Tob.
— (fam.) C'est un p- hère, un p- liable, z. HERE,
DIABLE.
Prov.) P -s Bens n'ont guère d'amis,
arme menschen hebben weinig vrienden.
Etre
bien p- pour son rang, zeer onbemiddeld voor
zijnen rang zin. Vous faites eet homme -th bien
plus p- qu'il n'est, gij maakt (noemt, besc ft)
dien man veel armer, veel minder gegoed, dan hi
is. Mourir p-, arm sterven, sterven zonder goede ren na te laten. -- (Loc. fam.) Vous m'aimez
mieux p- que riche, gij wilt mij arm maken, geloof ik (tot iemand, die ons iets te duur wil laten
betalen of op groote onkosten of uitgaven wil brengen). — Pays p-, arm, door de natuur karig bedeeld land n. ; ook: land, welks bewoners arm zin.
— Hospice p-, arm godshuis of gesticht n. (dat ontoereikende of zeer middelmatige fondsen of inkomsten heeft). Bibliothèque, Jardin p-, arme,
karig toegeruste boekerij f., tuin m. Mine p-, arme,
niet' veel metaal houdende erts m. Langue p-,
arme, niet woordenrijke taal f. Sujet p-, arm, mager onderwerp n. Composition, Dessin p-, schrale,
bekrompen, onédele behandeling, teekening f. —
Pauv re wordt ook bij wijze van beklag of mede
ook minachtend voor: Armzalig, ellendig,-lijden,
gering, nietig, slecht, gebrekkel jk, gemeen, enz. ge
dien zin staat het altijd voor zijn-bruikt(en
subst.) Le p- homme! it a bien souffert, die arme
man! hij heeft veel geleden. Qu'as-tu, mon p- enfant? wat scheelt u, arme kleine? Voilà mon phabit tout gáté, nu is azijn arme rok geheel bedorvenz. De p- pain, De p- étoffe, slecht, gering
brood n., gemeene, nietige slof f. I1 fit une p- harangue, hij deed eene onbeduidende, armzalige aanspraak. Cela fait un p- effet, dat doet eene arenzalige, nietige uitwerking. Cet habit a p- mine,
dat kleed, die rok ziet er slecht, sober uit. II nous
donna un p- diner, hij gaf ons een schraal. sober
middagmaal. - Il ne ma pas dit un p- mot, hij
heeft mij geen enkel woord (van troost, van beleefdheid, enz.) gezegd. -- (fam.) C' est un p- sire,
't is een nietig, onbeduidend, onverdienstelijk mensch.
-- Cet auteur p- n'est nullement un p- auteur,
die arme, behoeftige schrijver is in geenen deele
een slecht, middelmatig schrijver. — Somtijds, in
deftigen of dichterljken stijl, heeft pauvre een regime: Leurs champs sont p-s de vains trésors.
mais riches (te vrais biens, hunne velden zijn arm
aan ijdele schatten, maar rijk aan wezenlijke goederen. . PAUVRE, m. Arme, behoeftige, nood
nooddruftige; bedelaar m. Donner l'au--lijden,
móne aux p-s, den armen aalmoezen geven. P-s
honteux, z. HONTEUX. P-s de la commune, de la
paroisse, gemeente-armen, bedeelden. — Cet homme
fait Ie p-, die man houdt zich arm, hangt den
arme of behoeftige uit. — (fam.) Un p- d'esprit,
een man van bekrompen verstand, een kleingeestig
man. — [Ecrit.] Bienheureux sont les p-s d'esprit,
zalig zijn de armen van geest. — (Prov.) Le pest toujours p-, de arme is (blijft) altijd arm. Qui
— (

--

1549

donne au p- prête a Dieu, wie den arme geeft,
leent aan den Heer. Donner au p- n'appauvrit pas,
aalmoezen geven verarmt niet. — Paavrement,
adv. Armelijk, armoedig, armzalig: I1 vit p-, hij
leeft armoedig. I1 est vêtu p-, hij is armzalig gekleed. — ( fam.) I1 écrit p-, hi schrijft zeer middelmatig, vrij slecht. (bedelaarster f.
Pauvresse, f. (fam. et pop.) Arme vrouw,
Pauvret, m., -te, f. (verklw. van pauvre)
(fam.) Arme bloed m., arme ziel f.
Pauvreté, f. Armoede, behoefte, nooddruft f.,
gebrek n.; armoedigheid, behoeftigheid, schamelheid, nooddruftigheid f. Tomber dans une extreme
p-, tot de uiterste armoede vervallen. — La pdun pays, d'une province, de armoede van een
land, gewest (vgl. PAUVRE) .
Loc. fam. et fig.)
II a jeuné Ie carême, it est chu en p-, ( van iemand,
die veel vermagerd is), hij heeft een heel pak uit
hij is van de graat gevallen. Qui a-getrokn,
bonne heure en sa vie na pas toujours p-, eens
weelde is niet altijd armoede. — (Prov.) P- n'est
pas vice, armoede is geen schande, onteert niet.
En grande p-, n'Y a pas grande loyauté, armol
ziet zoo naauw niet, nood breekt wet. P- engen
armoede zoekt list. — [Dévot. j P--dretich,
évangélique, evangélische armoede, vrijwillige afstand van wereldsche goederen (naar den raad van
't Evangelie). P- d'esprit, armoede van geest, onverschilligheid voor aardsche bezittingen. — Voeu
de p-, gelofte f. van armoede (eene aan de drie
geloften der kloosterlingen) . — ( fig.) La p- d'une
langue, de armoede eener taal. P- d'idées, armoede
van. denkbeelden. — ( fig. et fam.) Armzaligheid,
nietigheid, onbeduidendheid f. (in dezen zin ook in
't meerv.): Cet ouvrage est d'une grande p-, dat
werk is zeer erbarmelijk, ellendig, slecht. I1 ne dit
que des p-s, hij zegt niets dan nietigheden, zotter
nijen, laffe, geestelooze taal.
Paux, m. pl. [Pêche] Staken in. pl. eener
drijvende vischweer. — z. ook PAL.
Paiixi, m. [H. n.] , z. v. a. HOrc0 du Mexique.
Pavage, m. SStraatmakerswerk, straat-, vloerwerk n., bestrating, bevloering f.: P- de cailloux,
de lave, en asphalte, en bois, bestrating van keijen,
van lava, van asphalt, van hout. — Payer Ie p-,
het straatmakersloon betalen. — [Anc. jur.] Straatgeld n., opbrengst voor 't onderhoud der straten.
— Pavageur, m. [Anc. jur.] Ontvanger van
't straatgeld.
Pavaiseur, m., z. PAVOISEUR.
Pavame, m. [Bot.] Soort van amerikaansche
sassa frasboo ;nn m. (ook bois de cannelle en laurier
des Iroquois geheeten).
t Pavanage, in. Vertoonmaking, pralerij f.,
hoogmoed in. — Pavane, f. Paauwendans m.,
spaansche dans van hoogst deftige beweging. —
[Mus.] Wijs f. van dien dans. — [ Bot.] Purgeerhout n., hout van den molukschen ricinus of
wonderboom; — z. V. a. PAVAME. — Pavaner
(se), v. pr. (iron.) Stappen als een paauw, eene
hooge borst zetten, ziele trotsch aanstellen. — Pavaneur, m. [H. n.] fl merikaansche bastaardnachtegaal m. — -F Pavanier, m. (bij Rabelais)
Pronker; — danser van den paauwendans.
Davao, m. [H. n.] , z. CORACINE ENSANGLANTEE.
Pavate, m. [Bot.] , z. PAVETTE.
Pavé, nl. Straatsteen, vloersteen m., plavei f.,
inz. straatkei m.; bestrating f., steenen vloer m.,
plavleisel n., straatweg, straat m. P- de marbre,
de grès, marmeren, zandsteenen vloersteen, vloertegel m. of vloerpiaat f.; ook: marmeren, zandsteenen
vloer m. Une charretée de p-s, eene kar vol straat
Lever les p-s, de straatsteenen-sten,rakij.
opbreken. Grand p-, groote straatsteenen of keijen.
Petit p-, kleine straatsteenen, baksteenen. P- réfendu, straatsteenen van de halve dikte. -- Le pde vette ville, de vette église est beau, de bestrating dier stad, de bevloering dier kerk is fraai.
Entretenir le p- en bon état, de straten of de bestrating in goeden staat houden. Le p- de Delft à
Rotterdam, de straatweg van Delft op Rotterdam.
Ne quittez pas le p-, blijf op de straat; volg steeds
den bestraten weg. — Le haut du p-, de straat
voor voetgangers, de kleine steenen, het voetpad
langs de huizen (trottoir geheeten, als het hooger
dan de staat ligt). D'iei à la ville eest tout p-,
van hier tot de stad is de weg geheel gestraat. —
Loc. fig., fam. ou prov.) Batten r de p-, Battre le
— (
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p•, z. BATTEUR, BATTRE. B i' ler le p-, z. BRtLER

(v. a.) Cet homme est sur le p-, deze man heeft
geene woning, kan nergens onderkomen, heeft geene
dienst. On la mis sur le p-, men heeft hem op
straat gezet. Il était sur le p- du roi, hij was op
Bene veilige plaats, op vrijen grond. Ne galoppez
pas sur le p-, ga voorzigtig te werk, haast u zoo
niet. Le p- de Paris lui naut beaucoup, hij heeft
veel klanten, verdient veel geld in Parijs (van een'
geneesheer, dans -, muzijk-, teeken, taalmeester, enz.)
Prendre le haut du p-. den voorrang, de hooge
hand nemen. Faire quitter le p- à qn., iemand van
de baan dringen, maken dat hij zich niet meer
durft laten zien. Tomber sur le p-, tot de uiterste
armoede vervallen. 11 a le nez sur le p-, h# is er
geheel en al onder. Bride en main sur le p-! Ne
galoppez pas sur 1e p-, op de straat moet men
langzaam rilden; in teedere, bedenkelijke zaken moet
men zich niet overhaasten. Tater le p-, het terrein
verkennen, met omzigtigheid te werk gaan. — Les
p-s le disent, de straatsteenen klappen het, jan en
alleman weet het.
PAVE, E, adj. (en part. passé van paver): Chemin
p-, bestrate weg m. Salle p-e de marbre, en mosaïque, met marmer, mozaik bevloerde zaal f. —
( Loc. prov.) Les rues en lont p-es, er is overvloed van, men zou er de straten., de daken meé
kunnen beleggen. z. ook GOSIER.

Paveeheur, m., z.

PAYANT,

--

PAVOISEUR.

Pavement, m. Het bestraten, bevloeren; bestratings- of bevloerings-materialen n. pl.; bevloering f., vloer m., inz. veelkleurig; of bont vloerwerk n.
Paver, v. a. Vloeren. plaveien, bestraten, met
sti aatstcu fen bel ;gen. IF- une allée de carreaux
de marbre, een' gang met marmeren tegels, platen
beleggen. -- Ook zonder voorwerp: Les voitures
ne peuvent passer dans une rue oû Ion pave, de
rijtuigen kunnen eene straat niet doorrijden, waar
Bestraat wordt. P- is sec, in zand plavegen. P- à
Bain de mortier, met mortel, kalk vloeren.
Pavesade, f. [Mar.] , z. v. a. PAVAIS. — [ Anc.
mil.] Het verschansen achter schilden. — Groote
horde f., teenen schild of scherm n., achter 't welk
zich de boogschutters plaatsten om hunne pijlen af
te schieten. — Pavessier, nl., z. PAVOISEUR.
Payette, f. [Bot.] Struik m. van 't geslacht
der kraprewassen in Indië en Afrika.
Faveur, m. Straatmaker, plave(er.
-[ Pavide, adj. Beschroomd, bang.
Pavie, m. [Hort.] Soort van perzik f., die vast
aan den steen zit. — [Bot.] of Pavier. 4merikaansche kastanjeboom m. — [Corn.] Soort van
gewerkt linnen n., weleer in Vlaanderen en NederNormandie gemaakt.
t Pavier, in. [Mar.] Verschansing f., z. v. a.
,

-- Pavier,

faire des signaux, seinvlag. P- de conseil, pisjaarvlag (welke tot teeken dient, dat men aan boord
moet komen). P- amiral, admiraals-vlag. P- de
pilote, loodsvlag. P- p arlementaire, parlementairof witte vlag, vredevlag. Faire p- blanc, de witte
vlag opsteken (tot een teeken, dat men zich, wil
overgeven) . Trafiquer sons p- neutre, onder onzjjdige vlag handel drijven. Le p- couvre la marchandise, de vlag dekt de lading: de handel der
onzijdige mogendheden moet door de oorlogvoerende
natiën geëerbiedigd worden. Mettre p- bas, de vlag
laten zakken, strijken. Embrasser le p-, de vlag op
schoot halen, zamenbinden (opdat de wind niet vrij
daarmede kan spelen) . z. ook AMENER, ARBORER,
ASSURER, BAISSER (ook fig.), BERNE. -- (fig.) Se
ranger sous le p- de qn., zich onder iemands vlag
scharen, zich onder de bescherming van iemand begeven, zijne partij kiezen. Déserter le p-, de vlag
verlaten, van zone partij afgaan. — ( fig.) Vlag,
de zeemagt, oorlogsvloot f. eener natie. Le p- anglais domirae sur les mers, de engelsche vlag
heerscht op de zeeën. Cet amiral a soutenu l'honneur du p- hollandais, die admiraal heeft de eer der
nederlandsche vlag opgehouden, gehandhaafd.
Pavilloniié, e, adj. [Bias.] Geopend (van
den wald-, jagt- of posthoren, als de groote opening (pavillon) van een ander email of kleur is):
Ook gezegd van de kasteeles en torens, welker weérhaan van verschillende kleur is. Il porte de gueules
b une tour ronde p-e dor, hij voert een' ronden
toren met een' gouden weërhaan in een rood veld.
-- Pavillonner, v. a. Eene vlag hijschen, vlag
— PAVILLONNER, V. n. (pop.) Schertsen, gek -gen.
maken. (vloersteenen dienstig.-heid
Pavimentenx , euse, adj. [ Minér. ] Tot
Pavion, in. [H. n.] , z. v. a. PAPION.
Pavois, m. [Anc. mil.] Groot, met blik besla
schild n. van onderen met een' ijzeren prikkel-gen
;

(om tot bescherming der handboogschutters in den
grond gestoken te worden) , p a v é s e f. — Elever,

Porter sur le p-. op net schild zetten, ronddragen
(gelijk de oude Franken hun' nieuw verkoren' koning of veldheer deden). — (fig.) Ii faisait p- de sa
conscience contre toutes leurs attaques, zijn geweten was hem ten schild tegen al hunne aanvallen.
-- [Anc. mar.] Schanskleed n. — Pavoiser,
V. a. [Mar.] Vlaggen, met vlaggen versieren. -[Ane. mar.] Met schanskleeden dekken, met schans
vlaggen versieren. — [Anc. mil.] Met-kledn
het schild dekken. -- Het part. passé komt ook als
adj. voor: Bátiment pavoisé, met vlaggen versierd
schip n. — Pavoiseur, m. [Anc. mil.] Schild voerder , schilddrager, boogschutter m. met een
schild of pavésc.

t Pavon, m., nu PAON, paauw m. -- Pa-

vonaire, f. [H. n.] Paauwveder t., soort van

polypenhuis. --- Pavonacé, e, adj., z. PAONACE.
--- Pavone, f. [H. n.] Straalachtigesteenpolyp m.
— t Pavonesque, adj. Paauwachtig; ijdel,
trotsch, pronkend: Vanité p-. — t Pavoneseene tent opslaan. — Tentbed, paveljoen n.: gnement, adv. Als een paauw; op hoogmoedige
n p- de taffetas, een paveljoen of tentbed vein taf. weze. -- t Pavonesse, f., nu PAONNE. — Pa— [Cath.] Voorhang ni., voorhangsel n., gordijn f. vonite, f. [H. n.] Versteende paauweveder f.,
Le p- du tabernacle, het voorhangsel van den ta pavoniet m.
Pavot, in Mankop, maankop, slaapbol, heul
Le petit p- du-bernakl,vhtsmui.
papaver m. P- coquelicot of enkel CoQUE--sapbol,
ciboire, het kleine voorhangsel van het hostiekasje.
— [Arch.] Koepelvormig uitstek in 't midden van LICOT, Z. dat woord. P- somnifère, slaapwekkende
een gebouw ; zomerhuisje , tuin- of buitenhuisje mankop (waaruit men in 't Oosten den opium
met rond dak, paveljoen n. Ii n'y aqu' un corps wint, die als een gomachtig sap uit de insnijdingen
i slechts een vloeit, welke men in de onrjpe zaaddoos maakt.
de logis et un p- au milieu, er is
i
schelhoofdgebouw en een paveljoen in. 't midden. I1 a P- cornu, gehorende slaapbol, ijzergraauw
fait batir un p- an bout de son jardin, hij heeft kruid n. (ook cbélidoine corniculee of glaucienne
een lusthuisje of paveljoen aan 't einde van zijnen en glaucium geheeten). — (poét.) Les p-s du somtuin laten bouwen. — [ Anat.] P- de 1'oreille , mei!, de Morphée, de slaap m. Morphée avait
Oorschelp f., uitwendig oor n. Le p- des trompes versé sur lui sous sas p-s. by lag in diepen slaap. —
utérines, de mond of opening der eileiders of trom (Loc. prov.) Comparer la rose au p-, twee geheel
als 't ware met-petnvaFloius(den verschillende dingen met elkander vergelijken.
Pavouane, f. [H. n.] Papegaai m. van Guiana,
franjes omgeven rand heeft). — [Bias.] Verhemelte n.
van fluweel of hermelijn boven den mantel van 't met rooden halsband.
Paya, m. [Corn.] Witte zijde f van Aleppo.
wapenschild. — [Mus.] P- chinois, z. V. a. BONNET
chinois. -- [Tech.] Plank f., die al de plankjes — Soort van gesponnen katoen n.
Payable, adj. Betaalbaar: Lettre de change
eener jalousie bedekt, als zij opgehaald is. — Facet
of ruit f., aan het ondervlak van den als brillant p- b vue, op zigt betaalbare wisselbrief m. —
geslepen diamant. -- Uitstaand ondereinde van een' Payant, e, adj. Betalend: Il n y avait parmi
trechter, van Bene trompet, van eene klok, van eene nous que quatre personnes p-es, er waren onder
sonde en dgl. [Mar.] Vlag f. P- deoupe, ons maar vier betalende personen. — Billet p- (in
onale tegenstelling met billet gratis, vr kaartje), biljet
vlag van achteren, hekvlag, achtervlag, nati
alt. — Carte
vlag, kampanje-vlag. P- de beaupré, geus f. P- pour of intreêkaartje, waarvoor men beta
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Bot.] ,

z. PAViE.

a. et n., z. v. a. PAVOISER.

Pavilion, m. Tent, veldtent f., ronde of geljkzijdig vierkante groote legertent f.: Tendre un

PAYE

PAYS.

-
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e, rekening van 't verteerde bij een' ta felhouder
spijskaart) . -- Ook als
subst.: Le hombre des p-s était de six seulement,
't getal der betalers, der betalende personen beliep
^ï n tegenstelling met de

niet meer dan zes.

Paye of Pale, f. [Mil., Mar.] Soldij f., krijgsmansloon n., betaling, bezoldiging f., traktement n.;
zeemans- maandgeld n. P- de capitaine, de lieutenant, kapiteins -, luitenants - traktement. Haute p-,
hooge soldij, hoog maandgeld; — (ook gebézigd van
dengene , die de hooge soldij trekt) Les hautes
p-s du régiment, dun vaisseau, de hooge soldij

genietenden van 't regiment, de hooge maand elders, de matrozen le klasse. Moyenne p-, gemiddeld
maandgeld; gemiddeld maandgelder, matroos 2e
klasse. Basse p-, laag of klein maandgeld; klein
maandgelder, matroos 3e klasse. -- Morte p- ,
doode of verloren soldij f., invalide, uitgediend
soldaat, die in een garnizoen onderhouden wordt;
-- (bij uitbreiding): oud bediende, die 't genadebrood eet. — [Fin.] Morte-p-s, onvermogenden,
die de hun opgelegde belastingen niet kunnen betalen (non-valeurs). -- Paye wordt ook van 't
loon, het dag- of weekgeld der werklieden gebruikt:

Les ouvriers recoivent ordinairement leur p- tons

les buit jours, de arbeidslieden ontvangen doorgaans om de acht dagen hun loon. — Betaling,
uitbetaling, boning f.: La p- des soldats se faisalt tous les cinq jours, de betaling der soldaten
had om de vijf dagen plaats. Jour de p-, betaal
dag van uitbetaling, loondag m. — Betaler,-dag,
schuldenaar m.: C'est one bonne, mauvaise p-, 't
is een goede, kwade betaler. — (Loc. prov.) Dune
mauvaise p- on tire tout ce qu'on peut, van een'
slcehten betaler haalt ;ten wat men kan; ook: men
moet van een mensch niet meer vergen, dan h#
doen kan.
Payé, e, adj. (en part. passel van payer):
Ouvrier p-, betaald werkman m. Somme p-e, betaalde som f. Lettre de change p-e, betaalde wisselbrief m. — Etre p- pour qc., voor iets betaald
worden, iets voor geld, voor loon doen. — (Loc.
fam.) Je suis p- pour cela, Ik heb mijn loon daar
gekregen, dat is m# zuur opgebroken. I1 a-vor
été biers p-, hij heeft zin verdiend loon (straf)
gekregen. Te voilà p- de ta raillerie! zoo is uwe
spotternij nu betaald gezet! Me voilà 1►ien payé
de mes services, dat is nu mijn dank voor mijne
diensten. — (Loc. prov.) Tant tenu, tant p-, zoo
't werk, zoo 't loon; zoo de waar, zoo 't geld.
Payelle, f. [Tech.] Zoutzieders pan f (poêle).
Payement, Paiemeiit of Pai neat, f. Be-

taling, voldoening, schuldafdoening f. Faire un p-,
eene betaling doen. 11 me 1'a donné en p-, hij heeft
het mij in betaling gegeven. L'escompte pour on
prompt p- est dun pour cent, de korting, het
disconto voor eene prompte of spoedige betaling is
een van 't honderd. — De tot betaling gestelde tijd:
Le jour du p-, de betaaldag m. — (fig.) Vergelding,
belooning, straf f.: Le honheur est Ie p- de la

vertu, Ie malheur celui du vice, het geluk is de

belooning der deugd, het ongeluk is de straf der
ondeugd.
Payen, ne, adj., z. PAïEN.
Payen , m. [Tech.] Voetbank f. van eenen

pottebakker.
Payer, V. a. Betalen, voldoen: P- ses dettes,
zijne schulden betalen. J'en paye trois cents florins,
ik betaal er drie honderd gulden voor. Je lui ai
payé le tout en trois termes, ik heb hem het geheel in drie termijnen betaald. P- ses créanciers,
zijne schuldeischers voldoen. P- le loyer dune
maison, de huishuur voldoen. — P- une lettre de
change, een' wissel betalen. -- P- cent francs de
patente, d'impositions, honderd francs aan patent,
aan belastingen betalen. L'hectolitre de vin paye
tant d'entree, het hektoliter of vat wijn betaalt
zooveel aan inkomende regten. — Se faire biers p-,
zich goed laten betalen, zijne diensten, zijn werk
duur aanrekenen. Se faire p-, zijne diensten ver
trekken voor 't geen men ambtshalve-kopen,gld
om niet moest doen, zich de handen laten smeren.
-- (pop.) P- pinte, chopine, bouteille b qn., iemand
in eene herberg traktéren. — (fig.) P- le tribut à
la nature, den tol aan de natuur betalen, sterven.
Je vous paye le tribut de reconnaissance que je
vous dois, ik betaal u den u verschuldigden tol
der dankbaarheid. — P- les violons, z. v. a. Faire

les frais d8 qc., z. FRAIS. z. ook DANSER. 11 le

payera (als bedreiging). hij zal 't weten, 't zal op
hem verhaald wordsn, hij zal er voor boeten. z.

ook MARCHE; ook BATTU (m.), CASSE, LASSER,

ENCHÈRE. — (fig.) Vergelden, beloonen, erkennen;
vergoeden, schadeloos stellen. Rien ne peut p- les
services que vous m'avez faits, niets kan de diensten vergelden, die ,gij mij bewezen hebt. P- qn. de
retour, iemand gelijk met gelijk vergelden, met gelijke munt betalen. Un moment de honheur nous
paye de beaucoup de jours de peine, een oogenblik
geluk vergoedt ons vele dagen van smarte. 'z. ook
CHAGRIN. -- Betalen, boeten; doen boeten, straffen:
P- de sa tête on grand forfait, cone groote euveldaad met zijn hoofd boeten. P- de sa liberté, de sa
vie un instant de plaisir, een kortstondig genot
met zijne vrijheid, met zijn leven boeten (betalen,
koppen). P- qn. de tous ses crimes, iemand voor
al zijne misdaden doen boeten. 11 paye pour toes
les autres, h)] boet voor al de anderen. — (absol.)
Se défendre, Refuser de p-, weigeren te betalen.
Ne pas aimer á p-, niet gaarne betalen. — (fam.
Cela est à p-, dat is geld waard (om te zien, te
hooren, enz.). — (fig.) P- ne,-a-rc, alles op den
prik betalen, niet te veel noch te weinig betalen. --(Loc. prov.) Qui répond paye, wie borgt blijft,
moet betalen. I1 faut p- ou agréer, unie schuldig is,
moet betalen of ten minste goede woorden geven. —
Payer heeft dikwijls eene bijwoordelijke bepaling bij
zich: P- comptant of argent comptant, z. CO IPTAN'T.
P- à vue, op zigt betalen. P- au muis, a la semaine, bij de maand, bij de week betalen. P- a la
minute, terstond, zonder uitstel betalen. -- P- aver
of de qc., met iets betalen. Je vous payerai avec
des marchandise, ik zal u met koopwart'; betalen.
P- de belles paroles, schoone woorden in plaats
van geld geven. P- d'Ingratitude, met ondankkaarhei,d betalen, vergel+len. P- de raisons, met woorden betalen, gronden aanvoeren. z. ook AUDACE.
P- de sa personne, zich zelven niet ontzien, zin

leven niet sparen; zelf handelen, zelfde handen uit
den mouw steken. Cent un homme qui gaye de
bonne mine, qui ne paye que de mine, zijn goed
uiterlijk is 't beste, 't eenige, wat er aan dien man

is. — P- en espèces, en papier, in specie, in papier
betalen. — (Loc. prov.), z. BOURREAU, CHAT, GAM— [Constr. J Cette pièce de bols
payera pour l'autre, dat stuk hout zal 't ontbrekende voor 't andere opleveren. SE PAYER,
V. pr. Zich zelven betalen. 11 se paye par ses mains,
hij betaalt zich zelven; hij stelt zich schadeloos met
hetgeen hij van zijn' schuldenaar in handen heeft.
Cela ne peut se p-, dat is onbetaalbaar. — Zich.
tevreden stellen, zich laten paaijen. I1 ne se paye
pas de belles paroles, hij laat zich met geen mooj e

BADE, MONNAIE .

woorden paaien. Je ne me paye as de cela, ik
ben daarmede niet tevreden. — Cela ne se ,peut
p dat is onbetaalbaar. — Se p- de raisons, zich
laten te regt wijzen, voor de b(jgebragte redenen
zwichten. — Elkander betalen: Nous nous sommes
payé ce que nous nous devious. — Betaald worden: Cette marchandise se paye de suite, die waar
wordt op staanden voet, kontant betaald.
Payeur, m., -euse, f. Betaler m., betaalster f.;
betaalsman , betaalsheer, betaalsmeester , uitbetater m. Bon p-, Mauvais p-euse. goed betaler,
slechte betaalster. — P- de l'armée, betaalsmeester, uitbetaler van 't leger. -- In dezen zin ook
als adj : Officier p-, uitbetalend officier, betaal- of
kwartiermeester.
Payol, m. Vloer in., dek n. van een roeivaar-

tuiq). — [Anc. mar.] Broodkamer f.

Pays,m. Land n., landstreek f., landschap,
gewest; r ij k n. Bon, Mauvais p-, goed, slecht land.
p- de Bois, de chasse, hout-, jagtland. P- peuplé,
désert, bevolkt, woest land. P- montueux, maréeageux, bergachtig, moerassig land. P- étrangers,
vreemde landen. L'bomme est le même en tous p-,
de mensch is dezelfde in alle landen, oorden, stre-

ken. La Hollande est on p- coupé de canaux,
Holland is een van kanalen doorsneden land, gewest. Ii régna longtemps en paix sur ce pays, .h.ij
regeerde lang in vrede over dat land, dat rijk,
dien staat. — P- plat, vlak, effen land (in tegen
bergachtig land). P- plat, open land,-stelingm
platteland n. (in tegenstelling met de versterkte
p laatsen). -- Haut p- of P- d'amont, hoog land,
binnenland (waar de bronnen der rivieren zijn).
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P- bas, laag land (aan de riviermonden, bide zee).
Les Pays-Ras, de Nederlanden. — P- d'obédience,
coutumier, z. OBEDIENCE, COUTUMIER. P- latin,
z. latin; — ook: Latium n. — P- de cocagne, z.
COCAGNE. P r de Sapience, d'Adieusias, oude toenamen van Normandie, van Gascogne. — Vin de p-,
wijn m. van 't land, van 't kanton; inz. wijn, die
niet van de eerste kwaliteit, niet van een' beroemden wijnberg is. Cheval de p-, inlandsch paard,
paard van inlandsch ras. — [Mil.] P- de chicane,
doorsneden, ongeluk, bergachti,q land n. Battre le
p-, Battre du p-, z. BATTRE. Courir le p-, le plat
p-, z. COURIR. — Gagner p-, vorderen, spoed maken. — Voir le p-, reizen. — ( fig.) Faire voir du
p- à une personne, iemand de handen vol geven,
hem veel moeite, verlegenheid brouwen. — ( fig. et
fam.) Parler, Juger a vue de pays, volgens een
vlugtig overzigt, zonder grondig onderzoek spreken,
oordoelen , l.)e quel p- venez-vous? (tot iemand,
die niet weet of schijnt te weten, wat aan ieder
bekend is) Waar komt g zj van daan? Zijt gij
een vreemdeling in Jeruzalem ? I1 a vidé le p-,
tiré p-, h2 heeft de vlagt genomen, het hazepad
gekozen, de plaat gepoetst. — (pop.) Envoyer au
p- bas, opeten, doorslikken, naar binnen sturen. Il est de tous les temps et de tous les p-, hij is
van alle markten thuis, hij weet van alles meê te
praten; hij is een wereldburger. z. ook CARTE,
CONNAISSANCE.
fig.) P- perdu, afgelegen land,
land met weinig of geen hulpbronnen, zonder handel
of nijverheid. — (Prov.) Autant de p-, autant de
guises of Chaque p- a sa guise, Chaque p- a ses
sabots, z. GUISE. P- ruiné vaut mieux que pperdu, beter bedorven land dan geen land.
Land, vaderland ii., geboortegrond m. (patrie, sol
natal). La France est mon p-, Frankrijk is mijn
geboorteland, vaderland. Aimer son p-, zijn vaderland beminnen. Avoir l'accent de son p-, den tongval van zijn land hebben. Etre du même p-, lardslieden, landgenooten zijn. — (fam.) Ecrire au p-,
naar huis schrijven. Recevoir des nouvelles du p-,
tijding van huis krijgen. — Avoir la maladie du
p-, het heimwee hebben. — ( Loc. prov.) Cel homme
est bien de son p-, die man is zeer onnoozel, ligt
Nul nest propbète en son-gelovi.—(Prc)
p-, een propheet is in zijn vaderland niet geëerd.
Le p- est là oil Ion peut vivre, waar men 't goed
heeft, daar is 't vaderland. — Pays wordt ook van
de inwoners eens lands gebruikt: P- catholique,
protestant, civilisé, kathol jk, protestantsch, beschaafd land. Chaque p- it ses usages, ses moeers,
ses habitudes, ieder land heeft zijne gebruiken,
zeden, gewoonten. — PAYS, in., -E, f. (pop.)
Landsman m., landgenoot m. en f. C'est un de
mes p-, ene de mes p-es, 't is een mijner landslui. Bonjour, p-, dag, lands.
Paysage, m. Landschap n., landouw f.; —
het landschapschilderen; geteekend, geschilderd landschap. Je vis le plus beau p- du monde, ik zag
het schoonste landschap der wereld. -- Ce peintre
réussit parfaitement dans le p-, die schilder slaagt
uitnemend in 't landschap. — Ce p- est dun jeune
peintre, dat landschap is van een jongen schilder.
— Paysager, m. [Hort.]: Jardin p-, kromlij
onregelmatig aangelegde tuin m., waarin de-nige,
kunst eene bevallige wanorde heeft weten voort te
brengen. — Paysagiste, m. Landschapschilder.
— Ook als adj.: Peintre p-.
Paysan, m., -iie, f. Boer, landman, huisman,
veldelinq, akkerman m., boerin f. Riche p-, Belle
p-ne, rijke boer, mooie boerin: La classes La vie
des p-s, de boerenstand, het boerenleven. — ( fig.)
C'est un p-, un gros p-, Il a fair dun p-, ' t is
een boer, een lomperd, hij ziet er plomp uit. —
PAYSAN, NE, adj. Boersch, landelijk: Avoir Fair p-,
een boersch voorkomen hebben. Les habitudes p-nes,
de boersche, landelijke gewoonten f. pl. — a LA
PAYSANNE, loc. adv. Op zijn boersch, op boerschen
trant: Etre vêtu a la p-. — j Paysandaille, f.
(dénigr.) Boerenvo'k n., boerenkinkels in. pl. —
PAYSANNE, f. Soort van dans m. — [ Hort.] Naam
eener peersoort, ook eener tulpsoort. z. ook onder
PAYSAN. — 55 Paysannerie, f. Boerenstand m.;
boersche zeden en gewoonten f. pl., boerachtigheid f.
— [Théát.] Tooneelstuk, welks vertooners boerenzijn.
Pé, m. [Tech.] Opstaande teen m. in mande werk, staander m. — Opstaande leisteen m. tot steun
van een' lejenhoop.
— (

- -

-

PEAUSSIER.

Péaehe, f. [Expl.] Aardachtige chloriet m.
(z. CHLORITE.)

Péage, in. Tolgeld, tolregtn., tol m. (weggeld,
bruggeld, sluisgeld, enz.). Payer, Percevoir le p-,
het tolgeld betalen, ontvangen. Fermiers du p-,
tolpachters in. pl. — Tol m., plaats waar het tolgeld betaald wordt, tolhuis n.: Il faut vous arrêter
au p-, gij moet aan den tol, aan het tolhuis ophou den.—Péager, m. Tolontvanger, tolgaarder, tolleman; tolpachter m. •— Péagier, m. Tolpliglige m.
Péanite, m. [Anc. miner.] , z. v. a. GEODE.
Péat, in. [Agrie.] Hak f., houweel n. voor de

wanstokken.
Peau, f. Huid f., vel n., het natuurlijk uitwen
bekleedsel van het dierlijk en inz. van 't men--dig
scheljk ligchaam: La p- da lion, du serpent, de
l'aigle, de la baleine, de huid van den leeuw, van
de slang, van den arend, van den walvisch. P-

ferme, unie, fire, blanche, flasqué, ridée, rude,
noire, vaste, gladde, fijne, blanke, slappe, gerimpelde, ruwe, zwarte huid. La p- est composee de
trois couches différentes: le derme, le corps muqueux et l'épiderme, de huid bestaat uit drie ver
lagen: de lederhuid, het onderhuidsche-schjtlend
- bindweefsel en de opperhuid. — Maladie de p-,
huidziekte f. Cette maladie lui a fait faire pneu-ve, die ziekte heeft hem een nieuw vel doen krijgen, doen vervéllen. — ( fig.) P- de poule of Chair
de poule, d'oie, .kippevel, toestand der menschenhuid, waarbij zij in ruwheid naar die eener geplukte hen gelikt, z. ook op CHAIR. — Loc. fam.
et prov.) Crever, Enrager dans sa p-, van spijt
uit zijn vel springen, zich verbijten, zin spijt of
misnoegen of jaloerschheid niet durven toongin. Les
os lui percent la p-, Il a la p- collée sur les os,
Il na que les os et la p-, z. os. La p- lui demange, de huid, de rug jeukl hem, hij wil slaag
hebben. Cette filie est grasse is pleine p-, dit meisje
is dik en vet, is spekvet. Vous avez beau faire,
ii ne changera pas de p-, it mourra dans sa p-,
gij moogt doen wat gij wilt, hij zal niet veranderen. — Avoir grand soin de sa p-, zeer bezorgd
fd leven
voor zich zelven zijn, een weekelijk, verwijfd
leiden. I1 fait bon marché de sa p-, hij verkoopt
(

zijne huid goedkoop, hij schat zijn leven niet hoog.

I1 vend bier cher sa p-, h# verweert zich dapper.
— (pop.) Sa p- ne me Lente guère, zij behaagt
mij niet, Ik heb geen zin in haar. Elle a grande
envie de votre p-, zij zou es gaarne tot man heb
dier afgezonderde huid f., vel n.;-ben.—Dvaht
bereide huid f., leder of leer n. P- de boeuf, de
cheval, de veau, de renard, de chèvre, ossen -,
paarden. -, kalfs-, vossen -, geitenhuid. P- de mouton, schapenvel n., schapenvacht f. P- vernie, ver
leder n. La culotte est de p- blanche, de-nist

broek is van wit leder. — P-x fraiches, versch marokijnleder n. (dat te Rouaan gemaakt wordt). —
P- de chien de mer, zeehondenvol, robbenvel n.
(tot gladmaking en poljsting gebruikt). — Contes

Prov.) , z. COUDRE,
de p- d'áne, z. CONTE.
OURS. Huid, schil f., vlies n. (van vruchten, planten, bloembollen, enz.) La p- des pêches,
des fruits à noyau est fort déliée, de huid, het
vlies der steenvruchten is zeer fijn. Le raisin muscat a la p- dure, de muskaatdruif heeft eene harde
huid. Confire des abricots sans p-, abrikozen zonder schil inmaken. La p- de 1'oignon est tres-mince,
de huid van uijen is zeer dun. — Huid, soort van
korst f., die zich buiten aan sommige voorwerpen
zet, dik vlies n. op zékere vochten. — [H. n.] Pd'ane, de chat, de lièvre, de tigre, naam van ver
porselein-schelpen. P- de buffle, d'ouistiti,-schilend
soorten van kinkhorens. P- de civette, de serpent,
soorten van kegelschelpen.
Peaucier, adj. et subst. m. [Anat.] , z. PEAUSSIER. - [Bot.] , z. QUENOUILLE. (bevel polsten.
Peach-de-ehieniier, v. a. [Tech. Met rob Peausserie, f. Kunst der huidenbewerking,
lederbereiding f. ; — lederkooperj f., lederhandel,
handel ni. in bereide huiden of vellen; lederwaren,
huiden f. pl.; — plaats, waar de huiden bereid
worden, leërtouwer j f. — Peaussier, m. Lederbereider, leértouwer; — lederverkooper, leêrkooper m. In dezen laatsten zin kan men in 't vrouwelijk
PEAUSSIÈRE lederverkoopster, zeggen. — Ook als
adj.: Marchand p-, Marchande p-iere. — [Anat.]
Muscle p- of als subst. PEAUSSIER, m. Huidspier f..
aan den hals.
— (

PEAUTRAILLE

--

PÊCHEUR.

f Peantraille, f. (bas.) Gespuis, gemeen,
slecht volk, janhagel n.
t Peantre, m. Huis n. der ontucht. Het woord
komt nu alleen voor in de pop. zegswijze: Envoy er
qn. au p• of aux p-s, iemand naar den duivet Zaten loopen, hem wegjagen. — [Anc. mar.] Roer
van eene schuit, stuur n. — Pea,itré, e, adj.
[Bias.] Gestaart, met een' staart van ander email
of kleur dan de visch: Dauphin d'azur p- lor-,
blaauwe dolfijn met een' gouden staart.
Pee, adj. m. (alleen voorkomend in): Hareng
pee, pekelharing m.
Pecari, m. [H. n.] Muskuszwijn n., patira of
pekari m.. eene kleine zwijnensoort in Zuid-Amerika, tot welke ook de tajassoe of tagnicati behoort, dikwijls als één met den pekari beschouwd.
Peceabie, adj. Zondig, voor zondigen vatbaar:

pierre, m. [Chir.] Steen-netje n., werktuig met
een netje, om in de blaas het steengruis of den
steen te scheppen.
Pécher, v. n. Zondigen, de goddelijke of kerkel jke geboden overtreden; — feilen, misdoen, een'
misslag begaan, een' pligt schenden, zich vergrijpen, tegen de wet der zedeleer, tegen de regels der
kunst handelen. P- contre les commandements de
Dieu, tegen Gods geboden zondigen. — P- par
ignorance, uit onkunde feilen. — Vous avez péché
contre les règles de l'art, gij hebt tegen de regels
der kunst gezondigd. — Il a péché par trop de
zèle, hij heeft door te veel ijver eenen misslag begaan. I1 a péché pour vouloir trop kien faire, par
trop de zèle, hij heeft gefeild, dewijl hij het te goed
wilde maken. — [Méd.] Humeurs qui pèclient en
quantité on en qualité, ligchaamsvochten, die de
En vette vie tout homme est p-. — Peccadil- vereischte hoeveelheid of hoedanigheid • missen. —
le, I. (fam. et plais.) Ligte zonde, kleine feil f., Ce vin pèche en couleur, par la couleur, deze
gering vergrijp n., vergeeflijke misstap m. — Pee- win heeft geene goede kleur, heeft zijne natuurcant, e, adj. Zondigend: [Mid.] Humeurs p-es, hjke kleur niet. Ce tableau pèche par Ie colons,
bedorven, schadelijke vochten n. pl. — Peceata, m. het koloriet van die schilderij deugt niet. — (fam.)
Ezel in een openbaar dierengevecht, meester lang- Ce nest pas par lá qu'il pèche, dat is zijn gebrek,
oor m. -- (fig.) Ezel, domkop ni. — Peceavi, m. zijn zwak niet. -- (Prov.) (dui peril pèche, wie
(latin; eig. ik heb gezondigd) (fam.) Berouwvolle een verlies lijdt, verliest dikwijls de grenzen der
zondenbelijdenis I. voor God (alleen gebruikelijk billijkheid of gematigdheid uit het oog.
in): Faire son p-, Dire ses p-, eene opregte schuld
Pécher, v. a. Vangen (visch), visschen. P- one
doen, zone zonden ootmoedig belden. 11-belijdns carpe, one perche, een' karper, een' baars vangen.
suffit It la mort d'un bon p- pour être sauvé, op — P- on étang, een' vijver ledig visschen. -- (bij
het doodbed is eene berouwvolle zondenbelijdenis uitbreiding) P- des perles, du corail, paarlen, kovoldoende om behouden, om zalig te worden.
raal visschen. — P- on cadavre, des marchandises
Péehe, f. [Bot.] Perzik f. P- fondante, co- naufragées, een lijk, verongelukte waren opvistonneuse, Native, tardive, sappige, vooze, vroeg- schen,. P- de la t.ourbe, turf baggeren. — Ook zonder
rijpe, laatrjpe perzik. Noyau, Amande, Duvet de voorwerp. P- au filet, à la ligne, met het net,
p-, perziksteen m., perzikpit f., perzikdons n. — met den hengel visschen. -- (fig.) P- en eau trou(Loc. fig. et pop.) Un lit, coussin, matelas, fau- bie, in !roebel water visschen, uit wanorde of onteuil rembourré de noyaux de p-, een zeer hard eenigheid zijn voordeel willen trekken. — (fig., fans.
bed, kussen n., zeer harde matras, armstoel m.
et iron. ou dénigr.) Oh a-t-il l;êché vela ? waar
P4 ehe, f. Visschkunst, kunst van visschen; heeft hij dat opgedaan, opgevischt? Oft a-t-ii péché
vischvangst, visscher j f., het visschen, het visch- eet homme -la ? hoe is hij toch aan dat mensch gevangen; — vangst f., gevangen visch m.; — visch- komen? hoe heeft hij zoo iemand kunnen kiezen?
plaats f.; — vischregt H. Connaitre la p-, de vi-sch- — P- au plat, vrij toetasten, uit den schotel nemen
kunst, het visschen verstaan. S'amuser à la p-, wat men verkiest. — (fam. et fig.) Cet homme ne
zich met visschen, met de vischvangst vermaken. salt que p- au plat, n'aime que p- au plat, die
La p- aux filets, It la ligne of á l'hamecon, a in man wil alles maar voor zich opgeschept vinden,
mer, dans les rivières, het visschen met netten, wil zich zelven niet de minste moeite getroosten.
met den hengel, in de zee, in de rivieren. La p- P- on poisson, met den voet int water raken, een
aux harengs, de haringvisscherij, de groote nering snoekje vangen. — (Loc. prov.) Toujours pêche
of visscherj. La p- aux baleines, de Ia baleine, qui en prend un, een klein vischje, een zoet vischje,
de walvischvangt, groenlandsvisscherij. — I1 duit beter iets dan niets, beter een half ei dan een ledige
nous régaler de sa p-, hij moet ons op zijne vangst dop. 11 na qua mettre on pied dans l'eau pour
onthalen. Combien vendez-vous votre p-? voor hoe- p- un poisson, ,alles gelukt hem, wat hij onder
veel verkoopt ge uwe vangst? — Atfermer la p— SE PECHER, V. pr. Gevangen, gevischt-nemt.
d'une rivière, het vischregt in eene rivier verpach- worden: Le thou se pêche dans la Méditerranée,
ten, pachten. — (bij uitbreiding) La p- des perles, de tonijn wordt in de Middellandse/me zee gevangen.
du corail, de parel-, koraalvisscherij. — La p- des — (Jig.) Cela ne se peche pas dans la tête d'un
débris d'un vaisseau, het opvisschen van het wrak sot, dat vindt men in 't hoofd van een' zotskap niet.
eens vaartuigs. — [[1. sainte] P- miraculeuse,
Pécher, m. [Bot.] Perzikboom m. — Couleur
wonderdadige vischvangst (die van Jezus' discipe- fleur de p-, perzikbloesemkleur f.
len). [Beaux arts] Schilderij, afbeelding f. daarï Péeheresse, adj. I. [Eaux et for.] De vis
van, inz. de heerlijke schildert van Raphael, welke
betreffend: Ordonnance p-, verordening be -scherj
die vischvangst voorstelt.
treffende de visscherij. — [Diplom.] Trève p-, verPéché, m. Zonde f., overtreding der goddelijke drag n. tusschen de oorlogvoerende mogendheden.
of kerkelijke geboden. P- actuel, dadelijke of wer- om wederzijds de visscher j en de visschersvaartuikeljke zonde, z. ook COMMISSION, OMISSION, CAPI- gen ongemoeid te laten. — PECHERESSE, f.; z.
TAL, (adj.), CHAIR, FRAGILITE, HABITUDE, MORTEL, PÉCHEUR.
VENIEL. P-s of Cas réservés, z. CAS. P- contre
Pécherie, f. Visscherij f., plaats, waar men
nature, tegennatuurlijke zonde. P. solitaire, zelf- gewoonlijk vischt, of die men om te visschen heeft
bevlekking f. — ( fam.) P- mignon, troetelzonde, voorbereid.
lievelingszonde, kwade gewoonte f., waarvan men
P4 eheteau, m. [H. n.], z. v. a. BAUDROIE.
zich niet kan losmaken. P- de dupe, onnoozele,
Pécheur, m., Pécheresse, f. Zondaar m.,
domme zonde (waarvan de bedrijver geenerlei voor- zondares f. — (fam.) Lichtmis m., ligtekooi f.:
deel trekt). — (Loc fam. et fig.) Ce nest pas un Vieux pécheur, vieille pécheresse. -- Ook als adj.:
grand p-, dat is zoon groote zonde niet, daar hebt Tout homme est pécheur, Nous sommes tons pége zoo veel kwaad niet aan gedaan. En voilà pour cheurs, alle menschen zijn zondaars. La Madelaine
vos p-s, dat hebt ge voor uwe straf. Its se sont dit pécheresse, de zondigende Magdaléna. Les á .mes
les sept p-s mortels, zij hebben elkander de grootste pecheresses, de zondigende zielen f. pl.
beleedigingen gezegd. Rechercher les vieux p-s de
Pécheur, m., etuse, f. Visscher m., visscherin,
qn., iemands oude zonde opzoeken, iemands levens - vischster f.: P -, P-euse á In ligne, hengelaar m.,
gedrag onderzoeken. Mettre qn. au rang des p-s -ster f. Barque de p-, vissc'mersschuit f., visscheroubliés, niets meer van iemand willen weten. -- man m. — [ Ecrit., fig.] Je voos ferai p- s d'hom(Prov.), z. PARDONNE, MISÉRICORDE.
mes, ik zal u tot visschers van menschen rizaken. --Pêehé, e, adj. (en part. passé van pêcher):
[H. eeel.] Anneau du p-, z. ANNEAU — Ook als
Carpe p-e dans le Rhin, in den Rijn gevangen adj. gebruikt: Bateau p-, Barque p-ease, visscherskarper m. — Perles p-es sur les cotes de Ceylan, vaartuig n., visscherman m., visschersboot f.
op de kust van Ceylon gevischte paarlen f. pl. —
Pécheiir-niacin, m. [1-t. n.], z. v. a. IA.UTourhe p-e, baggerturf m.
DROIE. (Plur. Des pécheurs- maarins.) — Pécheur
Pêche-,martin, z. v. a. ALCVON. — Péche- (Martinet of Martin-), Pécheor-dui. -rol, m.
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[H. n.J, z. V. a. ALCION. -- Pécheiir-du-Sénégal, m. [H. n.], z. v. a . BAHOUCARD .

Péchuurin , m. [Bot.] Kruidige zuid -amerikaan.sche vrucht f. , die somtijds bij de bereiding
van chocolade gebruikt wordt.
Péchyagre, I. [Méd. J Elleboogsjicht f. -Péchyagrique, adj. Met elleboogsjichl behebd
of oeplaagd.

Péco of Péko, Pé•kao, m. Pecco, pecco-

thee f., eene fijne chinésche theesoort.

% Pécore, f. Stuk vee, beest, dier n. - (fig. el

incur.) Ezel, stommerik, botterik m.
. j Peeque, f. Zottin vol inbeelding, belagcheljhe wijsneus f.
Pecgaeinent, m. [Tech.] Druivenmost m.,
waarin 't marokijn-leder gedoopt wordt.
Pectate, m. [Chico.] Pectinezuur zout n.
Pecten, m. (pr. pek-tènn) [Anat.] Schaambeen n. [pecten-veneris] . -- [Bot.] Getande wilde
kervel f. , venussleel m. -- [H. n.] Kansschelp,
kammossel f.
Pectinaire, m. [H. n.] Soort van zeeworm m.,
z. v. a. AMIPHITRITE.

Pectinal, e, adj. [H. n.] Kamvinnig. -- PECm. pl. Kamvinnige visschen m. pl.
Pectine, f. [Chico.] Plantengelei f., een nader
bestanddeel der rijpe vruchten, dat met de gom
eenige overeenkomst heeft en onder behandeling met
salpeterzuur appel- en suikerzuur vormt, p e c t i- ne f., péctinum H.
Pectiné, e, adj. Kamvinnig. --- [Anat.] Tot
het schaambeen behoorend: Muscle p-, of als subst.
PECTINÉ , m. Kamspier f. (ook muscle sus-pubiofémoral geheeten). --- [Bot.] Feuilles p-es, kamPECTINS . m. pl. [ H . n. J
vormige bladeren n. pl
Soort van hoofdelooze weekdieren n. pl. — PeeSchaambeenspier
f , derde
tineoix, m. [Anat.]
dijspier. f. --- Pectinibranche, adj. [H. n.]
Met kamvormige kieuwen (van weekdieren) —
Pectiuicorne, adj. [H. n.] Met kamvormige
voelers of voelsprieten -- PECTINICORNES, m. pl.
Kamsprietn m. pl., eene soort van vlinders. —
Pectinifère, adj. [H. n.] Met kamvormige uitwassen. -- Pectinifolié, e, adj. [Bot.] Met

TINAU X,

. —

karnvorm.?ge bladeren. — Pectinirostre, adj.
[H. n.] Met kamvormigen snavel. — Pectinite, f.
of Peetonciilithe, m. [11. n.] Kamsteen m.,
versteende kamschelp f.
Pectiq®ie, adj. [Chim.]: Acide p-, planten geleizuur, geleizuur. peclinum -zuur n.. eene kleurboze, zuurachtig smakende gelei, die door salpeterzuur in. slijm- en zuringzuur, door koken met
verdund zwavelzuur in metapectinumzuur ver

-andert.
Pectis, m. (pr. pek-tice) [Bot.] Bloemtuildragende plant van de Antillen in Zuirl- Amerika,
pectis f.
Pectonculithe, m., z. PECTINITE.
Pectoral, e, adj. [Anat.I Dc borst betreffend,
tol de borst behoorend: Muscle grand p-, petit p-,
of als subsi. Le grand, le petit p-, de groote. de
kleine borstspier f. -- [MPd.] Voor de borst dien
borstkwalen bestrijdend: Medicaments pec--stig,de
toraux, of als subst PECTORAUX, 111. pl. Rorstn2iddelen n pl. Strop p-, borstsiroop f. — Ce in est
vieux et p-, die wijn is oud en. borststerkend. —
[H. n.] Mamelles p-es, borsttepels ni. pl. Plumes
p-es, borstvederen f. pl. Nageoires p-es, borstvinnen f. pl. Poissons pectoraux, of als subst. PECTORAUX , m. pl. Borstvinnige visschen, borstvinnigen m. pl. (doorgaans thoraciques geheeten). —
Croix p-e. borstkruis n. van de bisschoppen, ook
van sommige abten en abdissen — PECTORAL , m.
[H. jud. Borstlap in. des hoogepriesters — Pee.

é . Un malade p-, of als
tori loy eye, adj. [Md.]:
subst. U n p-, een zieke, bijl uien men. 't versch2 n-

sel waarneemt, dat den naam draagt van: Peetorilognie, f , borstspraak f. van sommige tering lijders. P- chevrotante, z. v a. EGOPHONIE . (Men
lezealdaar b l a a t t o o n, inplaats van blaastoon )
Péeulat, m . Verduistering f. of onderstaan n.
van 's lands penningen, landskasbestelinq f., staats
diefstal m., peculaat n. — 4. Péeulateur, m.
Landskashesteler, landsdief m.---5 Peculation, f.,
.

-

z. v a. PÉCULAT.
Pécule, m. [Jur.] Zelf verworven eigendom m.,
eigen gewonnen geld of vermogen n., waarover
men de vrije beschikking heeft, peculiair vermogen,

p e c u t i u oh n. — Spaarpenningen nl. pl. , spaar
spaarpot nl., overwinst f. Les ouvriers-geldn.,
portent leur p- à la caisse d'épargne, de werklieden brengen hunne overwinst naar de spaarkas. ---Pécnlier, ière, adj. [Jur.] Een' zeljverworven'

eigendom bezittend. — Weleer z. v. a. PARTICULIER.
u
t Pécne,
f. Geld n., e c i' n i a f. — Pée«niaire, adj. Geld betrelend, in geld bestaand:
Secuurs p-, ondersteuning f. met geld. Amende,
Peine p-, geldboete, geldstraf . f. -, Its se sont
brouillés pour tin interèt p-, zij zijn wegens een
geldeljk belang met elkander oneens geworden. -5 Péeunietax, ieuse, adj. (ram.) Veel geld bezittend, rijk aan geld.

Pédagne, m. [Anc. mar.] Soort van voetbank f. Ier galeislaven, wanneer zij moesten roeijen.
Pédagogie, I. [Didact.] Opvoedingsleer, opvoedingswelenschap, opvoedingskunst, p ce d a g og i e 1; f. — Somtijds ook: huis n. van opvoeding,.
kostschool f. --- Péda gogigne, adj. Opvoed kundig, tot de opvoedkunde behoorend, p ce d a g óg i s c h. — (in ongunstigen zin) Verwaand, schoolmeesterachtig, pedant. -- .,- Pédagogiste, m.
(ter vervanging van pédagogue, dat meestal in beschim p enden zin wordt qebruikl) Opvoeder, kost
— Pédasogue, m. Opvoeder,-schotuderm.
schoolonder wijzer, p ce d a g o o g in.; (doorgaans in
ongunstigen zin gebézigd van iemand, die onbe-

voecd en opgeroepen de daden en woorden van

anderen beoordeelt en (jis t): I1 fait le p-, hij hangt
den schoolmeester uit. Cela sent Ie p-, dat riekt
naar den schoolvos, daaruit kan men den school-

vos proeven.

Pédale, f. [Mus.] Groote .orgelpijp f., die men
met den voet doet spreken, ped a a l n. Clavier de
p s, toetsenr2j f. voor de voeten, voetklavier n., peda len f. pl. Jeu de p-s, voetregister n. -- P-s de
piano, voettoetsen der piano. P-s dune liarpe,
ijzeren toetsen van onderen aan eene harp, treden,
voettreden f. pl. — Diepste toon m. (van een ser
basfagot. bazuin),-pent,fagohicldrte
pedaal. -- Tenir la p-, denzelfden toon verscheiden
maten door aanhouden, terwijl de andere doorgaan. — [Tech.] Trede, voetplank f. (waarmede
men eene draaibank, een' molensteen, enz. in bewegina brengt).
Pedalion, m. [Bot.] Indische plant f., welker

bloemen een' sterken muskusgeur hebben, p e d 6lion in.
Pédanchone, f. (pr. ch=k) [Méd.] Kwaadaar
keelontsteking bij kinderen, p eed an ch one f.-dipe
Pédane, ni. [Bot.] Gemeene distel m.
Pédant, m. Shhoolvos; waanwze, opgeblazen
schijnweter, betweter, smakeloos geleerde; mensch,
die stijf en angstvallig aan zékere beperkte vormen
en begrippen hangt en qeene vrije beweging van
den geest toelaat, pe d á n t in . — PEDANTE , f. Betweetster, waanwijze f. ; albedilster, p e d án t e f.
-- PEDAN T, E, adj. Schoolvossig, waanwis, ver
smakeloos, kleingeestig, bekrompen, letter--wand;
ziftend, pedant. -- % Pédantaille, f. (dénigr.)
Het ras der schoolvossen, de pedanten. — z. v. a.
PÉD 1NTERIE . -- Pédanter, V. n. Den pedant,
den schoolvos spelen. -- Pédanterie, f. Schoolvosserij . schoolmeesterachtigheid , verwaandheid;
stijfheid. kleingeesligheid, letterzifting; smakelooze
eenzijdigheid, belagchelijke neiging om alles te ver
behalve wat men zelf kent en uitoefent,-achten,
pedanterie f. — Pédantesque, adj. Schoolvossig, schoolmeesterachtig, schoolsch, stijf, bekrompen, gemaakt. -- Ook als' subsi.: Le p-, het schoolmeeslerachtige in 't gebied der letteren. Que de
moralistes tombent dans le p-! hoe vele zedelceraars vervallen in 't schoolmeesterachtige. — Pédantesgitement, adv. Op verwaande wijze,
schoolmeesterlijk. — Pédantiser, v. n. Den pedant of schoolvos uithangen; zich stijf en klein
gedragen, p e d a n t i s é r e n. — Ook als-gesti
v. a.: P- qn., iemand pedant of waanwijs maken.
— SE PEDANTISER, v. pr. Pedant of waanwijs
worden. -- Pédantisme, m. Schoolvo.^serjj f.,
de loon, houding, manieren van een' pedant of
schoolvos, z. v. a PEDANTERIE -- De pedanten of
waanwijzen.
5 Pédarchie, f. (iron.) Kinderheerschappij t.
.

.

Pédarchique, adj. De kinderheerschappij

betreffend. pwdarchi sc h. — Pédlarthrocace, f. [Méd.] Ontsteking en opvolgende verzwering
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der beenderen omtrent de gewrichten bij kinderen,
p £e d a rt h r ó c a e e f. — Pédatroptiie, f. [Méd. J
Uittering der kinderen, p a d a t rop h i e 1; z. V. a.

CARREAU. — Pédatrophique, adj. Die kwaal
betreffend, peedatróph isch. — Pédéraste, m.
Knapenschender, sodorniet, p ce d e r s t m. -- Pédérastie, .f. Knapenschenderj, tegennatuurlijke
ontucht, schandelijke vereeniging van mannen, sodomieterij, p e d e r a s t i e f.
Pédère, In. [H. n.] Druivenkever m.
Pédestre, adj. Te voet, op de voeten rustend;
te voet gedaan: Statue p-, standbeeld te voet.
Voyage p-, voetreis f. Exercise p-, oefening f. te voet,
in 't loopen. Promenade p-, toertje te voet, wandeltoertje n. (Het woord komt, behalve in de genoemde voorbeelden, zeer weinig voor.) — Pédestreinent, adv. (fam.): Aller, Voyager p-, te
voet gaan, te voet reizen, voetéren.
Pédète, In [H. n. J Soort van kaapsch konijn n.
Pédiaire, adj. [ Bot.] Voetvormig, gevingerd
als de voet (van bladeren) .
Pédial, e, adj. [Anat.] Tot den voet behoorend. — [H. n.] Plumes p-es, aan den voet groeijende vederen, voetvederen f. pl.
Pédicellaire, m. [H. n.] Steelwormm., steeldier n., sort van polijp. — Soort van schelp f. —
Pédicelle, f. [Bot. J Bloemsteeltje n., steeltje van
elke bloem in t bijzonder. -- [1-1. n. Tweede geleding f. aan de voelsprieten der insecten. -- Pédieellé, e,, adJ. Gesteeld, door een steeltje gedragen.
PEDICELLES, m. pl. [H. n.] Stekelhuiden f.
pl. (échinodermes) met voeten.— Pédieelliile,m.
[Bot.] Zeer klein en fijn bloemsteeltje n. — Pédicutaire, adj. [Méd.] (alleen voorkomend in):
Maladie p-, luisziekte f. (phthiriase). — PÉDLCULAIEE, f. [Bot.] Luiskruid n. (crète de coq). -- Pédieule, m. [Bot.] Steel m., steeltje n. van som
(niet van bloemen en vruchten,-migeplantd
bij welke het pédoncule heet). Les p-s d'un champignon, des lichens, des moisissures, de steeltjes
van een paddestoel, van de korstmossen, van de
schimmels. --- [Méd.] P- dune loupe, d'un polvpe,
steel van eene wen, van een vleeschgewas. — Pédieiilé, e, adj. Gesteeld, door' een' steel gedragen.
— Pédieure, m. Geneesheer, die de voetkwalen
behandelt , voetarts, inz. likdorensn(jder, ekster
Ook als adj.: i%lédecir,e p-, behan--ogsnijderm.
deling der voetkwalen, der eksteroogen, der likdorens. Chirurgien p-, likdorensnijder.
Pédieux, iei se, adj. [Ant.] Tol den voet behoorend: Muscle p-, voetspier, kleine strekspier f.
der teenen. Artère pédieuse, of als subst. PEDIEUSE f. Voetslagader f.
Pédifère, adj. [Bot., H. n.] Met een' voet
vorrzien. — Pédiforme, adj. Voetvormig. —
Pédite, m. Riot.] Voetje n. --- Pédilé, e, adj.
Met een voetje vof rzien.
Pediluve, in. [Méd.) Voetbad ti.
Pédinmane , adj. [H. n. ] Met handvorrraige
voeten. Mammifères p-s of als subst. PEDIti1ANES,
zoogdieren, bij welke de dieren der achtervoeten
van de andere teenen afstaat, buideldieren n. pl.,
buidelratten f. pl.
Pédioele, m. [H. n.] Dier, welks oogen aan
den top van horens geplaatst zijn (gelijk de slak).
Pédionalgie, f. [ Méd. J Voetzool- zenuwpyn f.,
zenuwachtig voeteuvel n.. p e d i a l gi e of p e d. i on eural gi e f. -- Pédionalgique, wij. Die
kwaal betreffend, pediálgisch, pedioneurdlgisch.
Pédionome, adj. [H. n.] Op de vlakte levend
(van vogels). -- PÉDIONOti1ES, m. pl. 4fdeeling der
strandloopers, waartoe alleen de tr apganzen (outar(les) behooren.
Pédipulpe, adj. [ H. n.] Met voet- of schaar vorT' iqe .voelers.
PÉDIPULPES, M. p1. Schaarvoelerc m. )l. ,(soort van spinnen).
Pédoiuètre, m., z. v. a. HODOMÈTRE.
Pédon, in. Voetbode m.
Pédoncala:ire. adj. Bloemsteelstandig; reet
grooten of langen bloem- of vruchtsteel. -- Pedons-ule, m. [Bot.) Steel f. der bloem of der
vrucht (vgl. pédicule). P- unifore. hifore, trillore,
muitifure. 'een-, twee-, drie-, veelbloemige stel. -[Anat.] P-s de cerveau (of bras de la moëlie allongéc) beenen n. pl of stelen der groote hersenen,
,

a

—

„

--

twee stronken, waarin zich 't verlengde -aner-g

splitst, na onder de brug van Varolius te zijn

P E 1 Q. .
doorgegaan. P-s du cervelet (of Cuisses de la moëlle
allongée) koordvormige ligchamen, twee korte en

dikke beenen, waardoor de kleine hersenen met het
verlengde merg zamen/tangen. — Pédoneulé, e,
adj. [Bot.] Gesteeld, door een' steel gedragen (van
bloemen en vruchten). — [H. n.] Op eene soort
van hals staande (van den kop van sommige insecten). --- Op een' horen geplaatst (van de slakken
Langste--ogen).Pédculx,asj.
lig, z. v. a. PEDONGULAIRE.
Pedonne, f. [Tech.] Ivoren of paltnhouten

knop, op het ronde ijzer des fluweelwerkers.
Pédophile, adj. Kinderlievend, veel van kinderen houdend. — PEDOPHILE, in. et f. Kindervriend m., kindervriendin f. -- Pédoplilébotomie, f. [ib1éd.] Het aderlaten der kinderen. --Pédophlebotoiuiyue, adj. Die aderlating beIre//end, pcodophlebotómisch. —Pédothysie, f. [Rel. anc.] Opoffering f. van kinderen. --Pédotribe, m. [Ant.], Onderwijzer, meester m.
in de karnpspelen. -- Pédotrophe, in. [Didact.]
Leeraar° , kenner der kinderverpleging , p ce d ot r o op h m. — Pédotrophie, f. Kinderverpleging, kunst van kinderen groot te brengen, p ce d ot r o p h i e f. --- [A gric. ] Leer of theorie f. der bemesting. — Pédotrophigiie, adj. De kinderverpleging, ook de bemestingsleer betreffend, p ce 1 otrophisch.
Peduni, ni. (pr. —dome) Herrtersstaf in.
Pégase, m. [Myth.] Muzen - of dichterenros,

c;evleugeld paard n., uit het bloed der door Perseus gedoode Medusa ontsprongen, Pégasus m. --Monter sur P-, Enfourcher P-, Pegasus berijden or
best gen: gedichten of verzen maken. P- est rétif
pour lui, son P- est rétif, hij is een rjebrekkig
dichter; zijne dichtader wil niet vloeijen. -- [Astr.]
Pegasus, een noordelijk sterrebeeld. -- [Bias.] 11
porte d'azur au P- d'argent, hij voert een. witten
Pegasus, een wit gevleugeld paard in een blaauw
veld. — [H. n.] Zeedraak m. (dragon de mer), een

zonderling gevormde visch van Jatboina. --- Pé-

gasides, f. pl. Zanggodinnen, Muzen, Peg a sides f. pl.

Pégaalière of Pégolière, f. Pikschouw C.

Pègle. in. Soort van leer, verdikt teer n.

Peginatite, f. [[tunic.] , z. v. a. GRANITIN.
Pégoeuancie, f. [Divin.] Waarzegging uit het
bronwater, pegomantie f. --- Pé;otnancien, m., -ne, f. Bronwaarzegger ni , - zegster f.
Pégon, m. [H. n.] 1.tarde venusschelp f.
Pégot, m. [H. n.] Bastaardnac/stegaal m. der

Alpen.

(dellandsche zee.

Pégouse, f. [i1. n. j Soort van tong t. der MidPeï d'areent, in. [ H. n. J Zilvervisch m. (van
't zalrngeslacht), Argentina f. (argentine.
Peigna,ge, m. [Tech. j tiet hammen (der wol),
het hei/enen (van vlas, hennep). -- Peigne, m.
Kam m., bekend getand werktuig tot reinigi , g of
ontwarring van t haar, ook als hoofdsieraad der
vrouwen. P- d'ivoire, ivoren kamp. P- d'écaille,
dor, schildpadden, gouden kam. Les dents duit p-,
de tanden van een' karn. P- fin, fijne kant. Pétroit of b dents rapprochées, naauwe karn. P- it
dents espacées, Gras p-, ruifde, grove karn. Se
doener un coup de p-, zich de kam door 't haar
halen. -- (fig. etpop.) Donner un coup de p- it
iemand roskammen, doorhalen. mishandelen. Etre
sale comme un p-, zeer onzindelijk, morsig zin.-- (Loc. prov.), z. 111ERCIER. -- [Tech.] P- de cardeur, u)olkaarderskam. P- de tisserand, weverskam; kamblad n. (dat (Ie kettinrdraden uit elkander houdt). P- de couvreur, houten hark f. der
rietdekkers. -- P- dune futaille, karnt van een vat.
- Steekkam waarmede de speldenmaker de pootjes
voor de spelden in de papieren steekt. — Werk
waarmede de harde zeep in stukken wordt-tuigl,
verdeeld. z ook CIIOISOIRE. -- [Bot.] P- de Vrénus,
z. SCANDIX. -- [11. n.] Kainschel p, kainenossel f.[Véter.J Zékere ku?cal roan den paardenhoef, waar
haar zich als de tanden van een' kant op--bijhet
ri.gt. -- Peigné, e, a!1j. (en l;art. passé van peignei'): Cheveux tien p-s, goed gekante haren.
(fig. et font.) C'est un hoer me mal p-, of als subst.
C'est un mal -p-, 't is een slordig, sleept gekleed,
haveloos rnenselr. Un, ltouuucne trop p-, al le net gekleed, gekapt titan. etre p- it in diabie, it la turclue, wanordelijk hoofdhaar hebben. — Jardin bien
p-. Allée bien p-e, goed onderhouden, goed, schoon
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gehouden tuin m., laan f. — Ouvrage bien p-,
zorgvuldig bearbeid, behoorlijk beschaafd werk n.
Style trop p-,, te zeer gelikte, gekunstelde stijl m
— (pop.) 11 a ete bien, drólement p•, hij is, duck
tig geroskamd, gehekeld, gehavend, atgerost. —
[Pèche] Harengs p-s, geschonden haring m. Ook alp
subst. : Du peigné, soort van gekamde wol. -[Litt.] Le p-, het zorgvuldig bewerkte, beschaafde,
ook: gelikte, gekunstelde. — Peignée, f. [Tech.)
Hoeveelheid wol, vlas, hennep, die de werkman tE
gelijk op den kam, op den hekel brengt. -- (pop.)
Kloppartij f.: Its se sont donné une bonne p-, zz9
hebben elkander danig afgeklopt. — Pelgne-machan, m. [Agric.] Getand werktuig n. tot de
tweede bewerking der weiden.
Feigner, v. n. Kammen, uitkammen: P- sep
cheveux, sa perruque, sa bathe, zijne haren, zijne
pruik, zijnen baard uitkammen. — P- un cheval,
een paard kammen, roskammen. P- de crinière et
la queue d'un cheval, de manen en den staart
van een paard kammen. P- un chien, eenen hond
kammen. — [ Tech.] P- de la lame, wol kammen.
P- du lin, du chanvre, vlas, hennep hékelen. —
P- une fleur, eene bloem, hare verschillende deden
in orde brengen. — (fig. et pop.) Roskammen, hékelen, doorhalen, mishandelen, afrossen: Je le peignerai comme it faut, ik zal hem duchtig doorha
zijnen stijl beschaven,-len.[Lit]Psoy,
polsten, zorgvuldig bewerken. -- [Mar.] Uitra Pelen, uitschrappen of losdraaijen om te slurpen.
- SE FEIGNER, v. pr. Zich kammen. — (fig. et pop.)
Elkander havenen, met elkander plukharen.
Peigneur, m., -ease, f. [Tech.] Wolkam
kamster f., hekelaar, vlas- of hennep-he--mer.,
kelaar m., -ster f. — Peignier, m. Kammenmaker, kammenverkooper ni. — Ook als adj. Marchand p-. -- Peignoir, m. Haarmantel, poeder
badmantel. — Witte, gema.kke--mantel,kïdo
1 jke dames- overrok m. als ochtend- of avondkleed.
— (weleer) Scheerzak in. der barbiers, kammenzak
des pruikmakers. — Peignon, m. [Tech.] Hoeveelheid vlas of hennep, die de spinner zich om 't
lijf slaat. -- PEIGNONS, m. pl. Afval m., korte kam
pl. van de gekamde wol. — Peignnre, f.-vezlsf.
[1VIar.] Het uitgekamde f., uitgeschrapt eind touwwerk n. PEIGINURES, í. p1. Haar, _dat bij 't kammen uitvalt, kamhaar, uitkansel n.
Peille, Pile, Prie, f. [Pêche], z. v. a. EMPILE. — [ Tech.] Papierlompen f. pl: (chiffons). —
Peiller, m., -ere, f., gebruikelijker CHIFFON-

NIER, IERE.
Peinchebec, m., z. PINCHEBEC.

Peindre, v. a. Schilderen, malen, afmalen,
uilschilderen, het penseel voeren. P- un homme,
une tête, un lion, une bataille, een' mensch, een
hoofd, eenen leeuw, eenen veldslag schilderen. Ii a
fait p- sa femme et ses enfants, hij heeft zijne
vrouw en kinderen laten uitschilderen, afmalen,
portrettéren. — P- l'histoire, Ie paysage, le portrait, historie-, landschap-, portretschilder zijn. —
(absol.) P- d'après nature, d'idée, de mémoire,
naar de natuur, uit zijne verbeelding, uit zijn geheugen schilderen. P- sur toile, sur bols, sur ivoire, op doek, hout, ivoor schilderen. P- à Thuile,
en détrempe, in olieverve, waterverw schilderen.
I1 excelle dans fart de p-, hi munt uit in 't schil
ij voert het penseel voortreffelijk. — Be--dern,h.
schilderen, met figuren versieren: P- une galerie,
un plafond, eene galerij, eene zoldering beschilderen. — Schilderen, verwen, met verw bestrijken,
den verfkwast gebruiken: P- une chambre, un
mur, eene kamer, eenen muur verwen. — Leur
coutume est de p- leurs lèvres, zij hebben de gewoonte hunne lippen te verwen. — Somtijds ook:
schrijven, letters zetten: Elle peint si mal qu'on
ne peut lire l'écriture, zij schrijft zoo slecht, dat
men haar schrift niet lezen kan. — (fig.) Schilderen, door woorden als afmalen, levendig voorstellen
of beschrijven: Homère a peint parfaitement les
dieux. Homerus heeft de Goden voortreffelijk geschilderd, voorgesteld. I1 peint le vice et la vertu
avee les couleurs qui leur sont propres, hij schildert, maalt de deugd en de ondeugd met de haar
eigene kleuren. — Ook met een' zaaknaam tot onderwerp: Ses écrits le peignent dans foute sa simplicité , zijne schriften schilderen, teekenen hem
(doen hein kennen) in al zijne eenvoudigheid. — a
PEINDRE, loc. adv. Schilderachtig schoon, om uit-

--
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geschilderd te worden. Poortre f/'elijk, keurig, zeer
schoon of netjes, enz. Cette flle est faite a p-, dat
meisje is beeldschoon, bij uitstek welgemaakt. Un
habit fait à p-, qui va it p-, een rok, die aan 't
lijf als geschilderd staat. — C'est pour l'achever

de p-, S'achever de p-, z. ACHEVER, S'ACHEVER.-

(Loc. fain.) Pour nous achever de p-, tot overmaat
van ongeluk. — SE PEINDRE, V. pr. Zich uitschilderen, zpn eigen portret of afbeeldsel maken; —
zich Benig ligchaamsdeel beschilderen of verwen.
Rembrandt s'est peint lui-même, Rembrandt heeft
zich zelven geschilderd. Ce vieillard se peint (liever
se teint) In bathe, die oude man verwt zijnen
baard. — (fig.) Cet auteur se peint dans ses ouvrages, die schrijver doet zich kennen, schildert of
kenschetst zich zelven in zijne werken. —(fig.) Zich
voorstellen, zich afschilderen: On se peint mal la
félicité d'autrui, men stelt zich eens anders geluk
verkeerd voor. — Geschilder°d, afgebeeld, voorgesteld worden: Cela ne saurait mieux se p-, dat
kan niet beter geschilderd, voorgesteld worden. —
Zich afbeelden, zich a f teekenen, a fgeteekend, naíuurl jk voorgesteld worden: Les objets se peignent

dans une oude claire of paisible, sur une glace,

de voorwerpen teekenen zich al' in een helder en
stilstaand water, op een' spiegel. — Zich kleuren:
i.e cie] se peint dor et d'azur, de hemel kleurt
zich met goud en azuur.
Peine, f. Straf, kastding f. Infliger, Appliquer une p-, eene straf opleggen. Porter In p- de son
crime, de straf zijner misdaad wegdragen, ontvangen. P- corporelle, afflictive, lijfstraf, ligchamelzyke straf. P- pécuniaire, ,geldstraf, geldboete. Pcapitale, doodstraf. — [Jur.] Sous les p-s de droit,
op stro /Je. bij de wet bepaald. P- arbitraire, wille
aan 't goedvinden des regters overgelaten-keurig,
straf. — [ Theol.] Les p- éternelles, de l'enfer, de
eeuwige, de helsche straffen. Les p-s du purgatoire,
de straffen des vagevuurs. La p- du dam, de straf
der verdoemenis. —.P(in, smart, kwelling, moeite f.,
verdriet, leed, leedwezen, hartzeer, laden n. Les
p-s du corps, de ligchaamspijnen, ligchaamssmarten. Les p-s de, l'e'prit, de kwellingen, het laden
van den eieest. Caches sa p-, zijne sr,cart, zin ver
verbergen. — Onrust f., angst m.,-d•iet,zjnl/
bekommering, verlegenheid, ongerustheid, bezorgd
Je ne sais que faire, ma p- est grande, ik-heidf.
weet niet wat ik doen zal, mijne verlegenheid is
groot. lu m'6tes d'une grande p-, g j bevrijdt mij
van Bene groote onrust, bezorgdheid. Etre en pde la santé d'un nail, over de gezondheid eens
vriends bezorgd zijn. Sr menie en p- de ce qui
peut arriver, zich ongerust, beangst maken over
't geen gebeuren kan. — (Pam.) Être comme une
hme en p-, doodelijk ongerust zpn.—Moeite f., ar
m. Se donner de In p-, zich moeite geven,-beid
moeite doen. Epargner à qn. une p-, iemand Bene
moeite sparen, uitwinnen. La terre ne refuse ses

biens qu'à cex qui refusent de lui donner leurs

p-s, de aarde weigert hare weldaden alleen aan dezulken, die weigeren haar hunnen arbeid te widen.
Homnie de p-, Gens de p-, daglooneis, daggelders.
— drbeidsloon n.: lie retenez pas la p- du tra
onthoudt den werkman,-vaileur,dmn
den daglooner of huurling zijn' loon niet. — (Loc.
fig. et prov.) Nul Bien sans p-, z. RIEN m. Réussir
dans une entreprise on mourir à la p-, liever ster
dan eene ondernomen zaak opgeven. Cet in fati--ven,
gable ouvrier mourra à la p-, die onvermoeidewerk
zal zich dood werken. Perdre sa p-, ses p-s,-man
vergeefsche moeite doen. Prenez la p- of Donnezvous la p- de faire cela, wees zoo vriendelijk dat
te doen. La p- est pour rien, Je ne compte pour
rien la p-, ik zal 't volgaarne doen. — (fam.) La
chose en vaut la p-, de zaak is wel de moeite
waard. Cela n'en vaut pas la p-, Ce nest pas la
p-, dat is de moeite niet waard, niet de pijne waard,
't sap is de kool niet waard. — J'ai de la p- á lui
communiquer cette perte, 't is met weêrzin. dat
ik hem dat verlies mededeel. -- (Loc. prov.) P- de
vilain nest comptée pour rien, der armen leed
wordt niet geteld. Toute peine mérite salaire, een
arbeider is zijn loon waard. A chaque jour sufut
sa p-, z. JOUR. Moeite, moeijeljkheid, zwarigheid f.:
I1 aura beaucoup de p- a gagner ce proces, 't zal
hem moeijeljk vallen, veel moeite kosten, dat proces te winnen. I1 a bien de la p- á marcher, het
gaan valt hem zeer bezwaarlijk, moe jelijk. — á

PEILER
loc. adv. Naauweljks, te naauwernood.: A
p- est ii hors du lit, hij is naauwelijks uit het
bed, h ij is zoo even eerst opgestaan. A peine le soleil était-il levé, on (of qu'on) se mit en marche,
PEINE,

-
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Exeeller dans la p-, in de schilderkunst uitrnunten. Renoncer à la p-, de schilderkunst vaarwel
zeggen, ze niet meer beoefenen of uitoefenen; —
(fig.) een plan laten varen, een' afkeer van iets
krijgen. -- Schilderwerk, schilderstuk n., schil-

naauwelijks was de zon op, of men begaf zich op
weg. Il est à p- jour, 't is te naauwernood dag, dery f. P- à Thuile, an pastel, en détrempe, , à
nog niet ten volle dag. I1 faut b p- toucher ce point fresque, sur verre, sur toile, schilderwerk in oliedélicat, men moet dit teeder punt te naauwernood, verw, ni pastélverw, in waterverw, op natten
slechts even aanraken. A p- sit nous regarde, hij kalk, op glas, op doek. Enrichir les cours dun paziet ons te naauwernood aan. I1 ne se soutient lais, une galerie de belles p-s, de muren van een
qua p-, hij kan zich te naauwernood, niet dan paleis, eene galerij met schoon schilderwerk ver
-- (Loc. pop.) Cela est fait comme une-siern.
niet moeite staande houden. — a GRAND'PEINE, loc.
adv. Met veel moeite, zeer moeijelijk of bezwaar- p-, dat is zeer netjes, zorgvuldig bewerkt. — Verw;
kleur,
zeer
lijk: A grand'p- arriverez-vous avant la nuit,
kleurmenging, schakéring L: La p- de ce
bezwaarlijk zult gij vóór den nacht aankomen. — tableau nest pas encore asset sèche, de verwen
AVEC PEINE, loc. adv. Met moeite, met weerzin: van die schilderij zijn nog niet droog genoeg. Ii
Porter un fardeau aver p-, met moeite, niet dan donne aux fleurs leur aimable p-, h ij geeft aan
met inspanning een' last dragen. Je ne souffre cela de bloemen hare liefelijke kleuren, kleurschakéring.
qu'avec p-, ik duld dat niet dan niet weérzin. — -- P- en boil, figuren f. pl., beelden, sieraden n.
SANS PEINE, boe. adv. Zonder moeite of inspanning, pl. van verschillend gekleurd hout n. P- d'impresgemakkelijk; gaarne, volgaarne, gewillig. I1 tra- sion, het Opdrukken van kleurlagen op hout-, mevaille sans p- Boute heures par jour, hij werkt taal-, ijzerwerk. — [ Mac .] P- au lait, witsel n.,
zonder moeite twaalf uren daags. Je feral cette witkalk ni. — (TI.) SchilOrij, levendige beschrijving,
commission pour vous sans p-, ik zal volgaarne aanschouwelijke voorstelling f.: I1 excelle dans In
SOITS PEINE DE, p- des moeurs, des passions, hf munt uit in 't
die boodschap voor is doen.
loc. prép. Op straffe van: Cela est défendu sous schilderen der zeden, der hartstogten. — (/1g.)
p- de vie, sous p- de la vie, sous p- de perdre la Faire une mauvaise p- de qn., iemand slecht afschilderen, eene ongunstige beschrijving van h ((Pand
vie, dat is op levensstraf verboden.
Peiner, v. a. Verontrusten, kwellen, verdrie- geven. — [ Jeu de cartes] Figuur f., beeld, prentje n.
ten: Cette nouvelle ma beaucoup peiné, deze tij (heer, vrouw of boer): 11 n'a que des p-s dans
heeft mij zeer verontrust, in groote verlegen -ding son jeu, hij heeft niets dan figuren in de hand. —
afmatten: Ce travail-heidgbrat.—Vmojen, EN PEINTURE, loc. adv. (fig. et fam.) In schijn,
me peine beaucoup. die arbeid mat mij zeer af.-- schijnbaar, niet wezenlijk: I1 est riche en p-, hij
Met moeite, met inspanning doen, niet dan met is rijk in schijn. Je ne voudrais pas y être même
moeite werken: Ce peintre peine beaucoup ses en p-, ik zou daar voor geen geld ter wereld
ouvrages, deze schilder legt veel moeite aan zijn willen zijn.
Peinturer, V. a. Met verve bestrijken, aanslr1werk te koste. (In dezen zin weinig gebruikelijk.)
-- PEINER, v. n. Met tegenzin doen, moeite hebben: ken, verwen. -- Het part. passé is ook adj.: .%lur
On voit qu'il peine a punir, men ziet, dat het mal peinturé, slecht aangestreken muur m. Ce porhem moeite kost, zwaar valt, om te straffen. (In trait i('est pas point, it nest que peinturé, dat por
niet geschilderd, snaar geklad. — I'ei iii n--treis
deze beteekenis weinig gebruikelijk.) — Zich ver
afsloven, zich afmatten, zich inspan--moeijnf reur, m. 1 erover. -- Kladschilder, broddelaar,
slecht
schilder
m. - Peinturlurer, v. a. (u-on.,
nen: 11 a peiné toute la journée it bother, hij heeft
zich den ganschen dag met spitten afgesloofd. -- burl. Kladschilderen, smeren.
—

(fig.) P- à entendre les gémissements dun malade,

smart gevoelen bij 't hooren van 't gekerm eens
zieken. — Cette poutre peine beaucoup, . deze balk
draagt te zwaar, zakt sterk door. — SE PEINER,
V. T. Zich veel moeite geven : I1 n'aime pas á se
p-, hij geeft zich niet gaarne veel moeite. — I1 ne
s'eii est guere peinh, hij heeft zich daarom weinig
bekommerd. — Het part. passé is ook adj.: J'en
suis peiné, het smart mij. — Ouvrage peine, met
moeite of inspanning bearbeid werk n. Style peiné,
gekunstelde stijl m.
t Peineux, ease, adj., z. V. a. PENIBLE. La semaine peineuse, de lijdensweek, passie-week f.
Feint, e, adj. (en part. passé van peindre)
Portrait parfaitement p-, voortreffelijk geschilderd
portret n. — ( fig.) Moeurs fidelement p-es, getrouw,
naauwkeurig geschilderde, beschreven zeden f. pl.
— [Com.1 Toiles p-es, sits, bedrukt lijnwaad f.,
katoen n. P- peint, behangselpapier n. — [[I. n.]
Couleuvre p-e, gevlekte adder f.

Peintade, Peintadean, z. PINTADE, PIN-

TADEAU.

Peintre, m. Schilder, fijnschilder, kunstschilder m. (p- artlste). Les p-s anciens, modernes, de
oude, de nieuwere schilders. P- d'histoire, de paysage, de portrait, historie-, landschap-, portret
P- de genre, z. GENRE. P- sur bols, sur-schilder.
verre, sur ivoire, sur porcelaine, schilder op hout,
glas, ivoor, porselein. — Schilder, kamerschilder,
verwer (PEINTUREUR). P- en batiment, au gros
pinceau, a In grosse brosse, huisschilder, grofschilder. — (Loc. lam.) Etre gueux comme un p-,
zeer slecht in zijne zaken staan. — ( fig.) Ce poète,
Cet orateur, Cet écrivain est un grand, excellent

p-, die dichter, redenaar , schrijver is een goed,
voortreffelijk schilder, heeft eerie levendige, aan
schilderachtige voordragt. — Ook als-schouwelijk,
adj.: Une femme p-, eene schilderes.
Peintreau, m. Slecht schilder, kladschilder ni
t Peintresse, f. (somtijds nog iron. gebezigd)
Schilderes f.
Peinturage, m. Het verwen, aanstrjken met
verw. — Slechte schilderij f., kladwerk n.
Peinture, f. Schilderkunst f., het schilderen.

Pejoratif, ive,, adj. [Gram.] : Terminaison
p-ive, (/ als subst. PE.oItATIF, M. Uitgang m., die
aan 't woord een.e ongunstige beteekenis gee/ i (ge-

lij k ache in bra-vache, ace in víllace, wille in
(rlailler, enz.). — t 5 Péjoration, f. Vererae-

ri-ng, verslimmering f.

Pékan, m. [U. n.] Canadasche wezel f.

Pékao of Pe-ko, z. DECO.
Pékin, m. [Coco.] Peking n., eene chinésche

z1jdestof (naar de stad Peking). -- [Mil.] Beleedigend woord, waarmede de soldaten, inz. onder 't
eerste keizerrijk, de burgers aanduidden: ploert m.
— Bij uitbreiding: een niet-vermomde op een gemaskerd bal.
Pelache, f. [Ant. com.] Grof trijp n.
Pelade, f. [Mid.] Het uitvallen der haren
(alopécie), waarbij ook de opperhuid, in de gedaante van schubjes of schilfertjes, loslaat. — [Tech.]
Door bijtmiddelen verkrégene, niet afgeschorene
wol f.

Peladon, In. [Tech.] IJzeren haak ra., die
met eene schaft aan een' langen stok is bevestigd.
Pelage, m. Haarkleur, haargesteldheid f. van
sommige zoogdieren: Le p- du cerf, du tigre, du
cheval, du boeuf, du chien, etc. — [Tech.] Ontharing f. der huiden. — Weleer z. v. a. FOURRITRE.
Pélagíanisme, m. [H. eccl.] Leer f. van
Pelágius, een' engelschen monnik der 5e eeuw,
die de erfzonde loochende, en beweerde, dat de
mensch uit eigen kracht kan zalig worden, pel agianismus n.
Pélagie, f. [Méd.] Schilferige roos f. der handen, soms der beenen, zelden van 't gelaat. —
[H. n ] Soort van medusa of zeenetel f.
Pélagien, ne, adj. [H. eccl.] Aanhanger der
leer van Pelagius (vgl. PELAGIANISME), p e l a g i aan in. - I'ÉLAGIEN, NE, adj. Pelagiaansch.

Pélagien, ne, adj. [Anat.] Tot den oceaan
behoorend. — [H. n.] In de diepte der zee te vinden: Coquilles p-nes, zeeschelpen f. pl. — De volle
zee bezoekend, zich.. diep in zee begevend (van vogels). -- PÉLAGIENS, m. pl. Zwemvorels m. pl. die
men op volle zee aantreft. -- Pélagique, adj.
[ H. n.] Diep in zee, ver van de kust zich, ophou-
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lend (van visschen). -- Pélagoscope, in. [Phys.]
Pèlerin, m., e, t. Pelgrim, bedevaartganger m.,
Kijker m., waarmede men naar de diepte der zee bedevaartgangster, bedevaartzuster f. P- qui va à
ziet, pelagoskoop m.—Pélagoscopie,f. Ge- Rome, h la Mecque, naar Rome, naar Mekka
bruik n. des dieptekijkers; onderzoek in. derzeediepte reizende pelgrim. — [H. sacr.] Les p- d'Emmaus,
met den pelagoskoop, pel a g o s k o p i, e f. — Pé- de Emmausgangers m. pl. — (fig.) Schalk, sluw,
lagoscopique, adj. Den dieptekijker of zijn bedriegeljk persoon, geslepen mensch, vos m.; listig
vrouwspersoon n. -- (Prov.), z. MATIN. — rFaue.]
gebruik betre /fen d , p e l a g o s k ó p i s c h.
Pélains, m. pl. [Anc. com.] Zijde- of atlas- Tweejarige wijfjesvalk m. — [H. n.] Beenderhaai,
ach.tige chinésche en oost-indische stoffen, p e 1 a m s pelgrim in. [3qualus maximus) , een zeer groote
haai der noordel jke zeeën. — Pèlerinage, in.
of pelangs f. pl.
Pélarnide, f. [H. n.], z. v. a. BO MTE; LICHE. Pelgrimsreize, bedevaart f.; --- plaats f. der bedevaart, bedevaartsoord n. — (fig. Reize, doorreis f.,
— Soort van hydra of waterslang f.
Pélard, adj. m. (alleen voorkomend in): Bois doortogt m., pelgrirnschap f. La vie est un court
p-. — Pèlerine, f. [Modes] Grooteneérhangende
p-, op stam geschild hout n.
vrouwenkraag, doorgaans van dezelfde stof als 't
Pélardeatix, m pl., z. PALARDEAUX.
Pélargone, f. [Bot.] Kraansnavel, kraanvo- kleed, pelerine f. — [ H. n.] Volksnaam der
gelbek m., eene geranium-soort in meer dan 300 gewone kamschelp. -- [Hist.] Naam van de beroemde groote parel der koningin van Spanje, p everscheidenheden, p e l a r g o n i u m n.
Pélasgique, adj. De Pelasq en of oorspron- leri ne f.
van
betre
fend,,
p
eGriekenland
keljke bewoners
életrage, m. [Tech.] Koffersluiting f.
eg f. [Tech.] Steenbakkers werktuig n.
1 á s g i s c h. -- Constructions p-s, z. CYCLOPEEN.
om de aarde tot baksteenen tom snijden.
Pelastre of Pelàtre, m., z. PELLhTRE.
Pelauder, v. a. (pop.) Afranselen, afkloppen.
Pélévaiiille, f. [Agric.] Druif f. van Médoc.
Pélican, M. [H. n.] Pelikaan, pellikaan m.,
— SE PELAUDER, v. pr. Elkander afranselen.
Pelé, e, adj. (en part. passé van peler): Peaux kropgans f. — [Bias.] Pelikaan m. Aire, Piété
p-s, onthaarde huiden f. pl. Cochon de lait p-, du p-, nest, bloed n. des pelikaans. --[Chir.] Pe
geschrabd , onthaard speenvarken. — Fruit p-, likaan m., snaveltang f., een Landmeesters werk
geschilde, gepelde, ontschaalde vrucht f. Fromage
om kiezen uit te trekken. — [Chico. any.]-tuig
p-, ontkorste kaas f. Arbre p-, afgeschaalde boom m. Soort van glazen helm m. of destilleerkolf f. -Velours p-, geschoren fluweel n. — (fig.) Montague [Tech.] Zethaak, klemhaak m. (om bewerkt worp-e, kale, naakte berg m_ (zonder plantengroei). dende stukken hout vast te leggen). -- [Anc. artill.]
— Tête p-e, kaal hoofd n. --- Le chien avait le Zesponder, pelikaan m.
Péliee, Pélie, f. [H. n. j Indische adderslang f.,
cou p-, de hond had een kalen, onbehaarden, kaal
geschaafden nek. — PELE, nl. ( fam.) Kaalhoofdig van boven zwart, van onderen groen, p el i a s f.
kaalkop
m.;
—
(fig.
et
dénigr.)
gemeene
Pélicolde, adj. Van den vorm eens wijwatermensch,
vent nl. --- (Loc pop.) I1 y avait quatre tondus vals; ook z. v. a. PELÉCOIDE. — PELICO1DE , m.
et un p-, er was maar een klein hoopje gemeen [H. n.] , z. v. a. BENITIER, grand BÉNITIER.

Klet

volk.

Pélécanide, adj. [tl. n.] ,Naar den pelikaan

gelijkend, pelikaanachtig. — PELÉCANIDES, m. pl.
Pelikaansoorten f. pl., vogels m. pl. van 't pelikaangeslacht. — Péléeanoïde, m. Kropduiker m., eene soort van stormvo,el in de Stille zee.
Péléeinon, m. [Ant.] Bijlvormige zonnew -

zer m. — Pélécoide, adj. [Géom.] Bijivormig.

B lvormige figuur f.
Pélékyde, I. [Minér.] Soort van arsenikhou-

PÉLÉCO'1DE, m.

dend koper n.

Péle-nmèle, loc. adv. Door elkander, onder
elkander, ondereen, verward, in wanorde, overhoop. Les garcuns et les filler étaient p-, de jongens en meisjes waren of zaten dooreen. I1 n'y a
point d'ordre chez lui, tout y est p-, er is
geen orde bij hein , alles ligt er overhoop —
PELE-MELE, m. Verwarring, vermenging f., ver
boel in. On ne peut se retrouver-wardehop'
dans ce p-, men kan elkander onder dien bonten,
verwarden hoop niet wedervinden. La vie nest
qu'un p- de biens et de maux, het leven is slechts
een mengsel van goed en kwaad. — Il v aura pà la cour, er zal aan 't hof pêle-mêle, voor
zonder eenigen voorrang plaats hebben. ---stelinrq
1- Péle-mêler, v. a. Ondereen mengen, ver
-waren.
Peler, V. a. (van poll, haar) Ontharen, het
haar afschrabben, a (schaven, a fschroeijen: P- des
peaux, huiden ontharen. P- un cochon de lait, een
speenvarken a. fschroeijen, afschrabben. Le trait a
pelé le cheval, het trekleer heeft het paard onthaard, kaal gemaakt. -- PELER, V. a. (van peau,
huid, vel). Pellen, schillen, afschillen, afschalen,
de schil, bast, korst wegnemen: P- une pomme,
une poire, een' appel, eene peer schillen. P- des
amandes. amandelen pellen. P- du fromage, kans
ontkorsten. P- un arbre, een' boom ontschorsen,
afschillen. P- une langue de boeuf, eene ossetong
schillen, van hare huid ontdoen. — [Hort.] P- la
terre, het gras, de zoden afsteken. P- une allée.
Bene laan schoffelen, van gras zuiveren. — PELER,
V. n. Vervéllen, afschilferen (van de opperhuid):
Tout mon corps a pelé, min. geheele lijf is verveld. — SE PELER, V. pr. Onthaard, ontschild worden , zich laten ontharen, schillen, enr.: Le cochon
de lait, La pèche se pèle aisément, het speenvarken laat zich ligt ontharen, de perzik ligt afschillen.
-- Verharen, vervellen: Cette peau de lapin se
pè!e, dat kon nevel verhaart. Mon corps se pèle,
mijn ligchaam vervelt.

Pélie, f., z. PELICE.

Peliu , m. [Tech.) Ontharingsmiddel n. der
looijers, gebluschte kalk m., kalkmelk f., gebroken
gerst f., zuurdeeg n. reet water. — Kalkkuip f.
(waarin de huiden ter ontharing worden voorbereid
(ook wel plain gespeld). (lig waterhoen n.
Péliope of Péliopode, nl. [I-í. n.] Witach-

Pélioise, f. [Med.] Bloedvlekkenziekte, pel i-

osis f.

Pelisse, f. Pels, met bont gevoerde of omzoomde
mantel m. — [Mil.] Pels, huzarenpels. — Pelisson, m. Met bont gevoerde vrouwenrok m.
Pellagre, f. [Méd.] Pijnlijke, vlekachtige, huid
Italië, nailanésche roos, p éll a g ra f.-ziekt,n.
— Pellagreux. ease, adj. Daarmede behebd.
--- Als subst. m en f. Lader m., l(lderes f. aan

pellagra f.

Pellàtre, m. [Anc. tech.) Blad n. eener schop.

Pelle, f. Schop, spade f. P- de of à feu, vuur-,

asch.4chop. P- à charbon, kolenschop P- de jardin,

tuinschop. P- de four of de Boulanger, oven-, bak
renvue l'argent à la-kerschop.—(figtam)I
p-, hij heeft het geld voor 't opscheppen, hij heeft
veel geld. -- (Proc.), z. FOURGON. — [Mar.] Pd'aviron, riemblad n. -- Pelle-à-cull, m. l uinstoel n. met schopvormigen zetel. — Pellée, Pel-

lerée, Pelletée, f. Schopvol f. P- de feu, schop-

vol vuur. P- de terre, schopvol aarde. — Pelleron, rn. [Tech.] Kleine bakkers ovenschop f. —

t Pelleter, Pelletier, v. a. Opscheppen (met

eene schop); het graan met de schop omzetten.
Pelleterie, f. Pels- of bontwerk n., pelterij;
— bontwerkerp, kunst f. des bontwerkers; — han
pelterijen, pelshandel m. — Pelletier in.,-delin
-ière, f. Bontwerker m., -werkster f.; bontverkooper m., -verkoopster f., pelshandelaar m. —

(Loc. pop. ei prov.) Tons les renards sont chez Ie
p-, Nous nous trouverons chez Ie p-, de dood brengt

ons rollen b ij elkander; na den dood zijn wij allen
gelijk.

Pelleversage, m. [Agric.] Ona tling f. --Pelleverser, v. a. Onispitten. -- velleversoir, rn. Spade, om zelspade f.
Pellienlaire, adj. [H. n., Bot.] Vliesvormig,

vliesachtig, zeer dun. -- Pellicule, f. Vlies n.,
vliesje, velletje, dun huidje n. L'épiderme est une
p-, de opperhuid is een vlies. La p- de 1'oeu f, het
eivlies. Enlever la p- du lait bouilli, het vlies of
velletje van de gekookte melk afnemen. — [Bot.]
Les grains de grenade sont séparés les uns des
autres par de petites p-s, de korrels van den qra-

----
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naatalrpel zijn doof vliesjes van elkander a fgescheiden. [H . n.] P- animée, z. PLANAIRE. --- Petileuleax, euse, adj. Vliezig, vol vliezen . ---Pellucidc, adj. Doorzigtig (van dunne vliezen).

Pelma of Feline, n1. [H. n.] Ond:r°vlak n.
van den vogelvoet. -- Peltiiatodes, ni. pl. [H. n.J
Vogels, die noch springen, noch loopen, maar zich

enkel op boomtakken of steepen nederzetten, pel-

rnatóden in. pl.
Peloir, m. [Tech.] Schaafmes n. der zeemtouuwers tot ontharing der huiden op den schaa fboorn.
5 Pélomanele, f. [Divin.] Waarzegger# f.

uit slijk.
(hor ens .
Pélone, m. [H. n.J Soort van zw'jn n. met
Pélopée, f. [H. n.J Basterdwesp f.
Pélopides, m. pl. [Ant. gr.] Afstammelingen
van Pelops (zoon van Tantalus, naar Wien de
Peloponnésus of 't schiereiland Moroa zijn' naam
voert). p e l o p i d e n in. pl.
Pélore, f. [Bot.j Vlaskruid n.
Pelosard, m. [Hort.] Soort van druif f. uit
de omstreken van Perpignan.
Pélossier, m. [Bot.] (pop.) Pruimboom m.
Pelota;e, m. Het winden tot kluwen. — [Coin.]
Fijn kemelshaar n.; ---- soort van vigogne-wol f.
[Jeu] liet spelen zonder zich om de regels te
bekreunen (in 't biljartspel, kaatsspel, enz.).
Pelote, Kluwen n., gewonden draadbal m. Pde coton, de lame, de ficelle, kluwen katoen, wol,
bindgaren. — Spelde- of naaldekussen; naaikussen n.
--- P- de neige, sneeuwbal m. Se battre is coups
de p-s de neige, elkander met sneeuwballen gooijen. -® (Loc. fly.) La troupe se grossit comme un
p de neige,of enkel: La p- se grossit, de volkshoop of -men i gte, de toeloop groeit 'met elk oogen--

blik aan. --- Ses torts envers mol vont en augmentant, la p- se grossit, hij doet mij al meer en meer

onregt, de maat of de kerfstok wordt vol. --- (fig.
et fam.) Au bout de quelque temps, cela fait p-,

al die klei tjes (kleine voordeelen , uitsparingen
enz.) maken mettertijd een groote ^ (een aardig sommetje). Faire sa p-, een potje garen, een' goeden
spaarpot maken. — [Artif.] P- it feu, vuurbal,
kleine brandkogel, handbrandkogel m. — [Bot.
P - de neige , z. v. V... BOULE - DE - NEIGE. --- P - de
mer , zeebal m. , zaamnepakte langwerpig ronde
bal van zeewiervezels en bladeren, die men vaak
aan 't strand vindt. -- [Chic.] Breukbandsbal of
-knop m. (waarmede 't naar buiten getreden deel
weder ingedrukt en teruggehouden wordt) . ---[H. n.] P- de beurre, boterbal, handelsnaam eener
]

een schalige schelp. --- [Mali.], z. v. a. ÉTOILE• —

[Jeu] Onovertrokken kaats- of kolfbal. — [Pèche]
Balvormig stuk aas n. (ook peloton). -- [Tech.]
Opgerold en ter smelling bereid bladkoper n. —
Bal van amaril- of smergel-poeder, snel water tot

eene soort van deeg geknee^l. -- Hoop m. gloeijende
kolen of asch in de glasblazerijen. — Hoeveelheid
huiden, die de zeemlouwer te gelijk walkt of stampt.
--- Bundel m. pitkatoen (bij kaarsenmakers. —

t a LA PELOTE , loc. adv. Al spelend, zonder er

op te letten, als ter loops. — Peloter, V. a. Tot
een kluwen winden, tot een' bal maken. -- (fig.)
P- qn., iemand ten speelbal gebruiken, met hem
leven als de kat met de muis, iemand havenen,
roskammen, afkloppen. P- qn. dans one conversation, iemand in een gesprek deerljjk in 't naauw
brengen, vastzetten. — [ Pèche] Ballen aas in 't
water werpen, om den visch te lokken. --- [Tech.]
Onder den hamer uitdrijven (weleer hij munters).
-- PELOTER , V. n. [Jein] Uit joks of als proefne-

ming slaan, zonder eene geregelde partij te spelen
(int kaatsen, kolven). -- (Loc. fig.) Its pelolent
en atlendant partie. zij houden zich,, in afwachting
van wat beters, met onbeduidende dingen bezig; zij
doen als proefneming en oefening, wat zij later in
ernst hopen te doen. -- Met sneeuwballen gooijen.

-- SE PELOTER, V. P. Tot een kluwen of bal gewonden of gemaakt worden. — (fig.) Elkander hatenen, af kloppen; — hevig met elkander twisten.
--- Het part. passé is ook adj.: Echeveaux pelotés. tol kluwens gewonden strengen 1. — Peloteser, m. Balspeler m., bij wijze van proefneming
of uit joks. — PELOTEUR, m , -EUSE, f . Kluwen winder m , - wincister f . -- PELOTEUSE of PELOTEUSE DMECANIQUE , f. (Tech .] Werktuig n. voor 't
kluwenwinden. — Peloton, m. Kluiven n.; balm.;
onovertrokken kaats- of kolfbal (pelote) . (fig.)
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C'est un p - (of one gelote) de giaisse, is een
velklomp (van zeer ve tte vogels, ook van een dik
en vet kind). _ -.. (/'am.) C'est an ramasse - p - , 't is
een vrouwenknech t. -- (fig.) Se mettre en p-, zich

als een bal ineen rollen, gebogen nederhurken. -[Mii.) Onderverdeeling I. van een bataljon op het
slagveld of oji rnarsch, zestien of achttien opgesloten geléderen ii. pl.; rig. etre geheele compagnie
voetvolk en ee ic Halve compagnie ruiterij, p e l ot o n, p l e t cpn. n.: Rompre par p-s, mei pelotons
opnzarchérern. Aligner son p-, zijn peloton rigten.
Feu de p-, pelotons-vunre 11. Ecole de p-, pelotonsschool f. — [Mar.] Klein smaldeel, smuol'leeltje n.
--- (fig.) Groepje, hoopje n. menschen. .. P- de
mouches a miel, hoop of klomp m. bijen. Les arbres sont pleins de p-s de chenille, de boomen zitten vol rupsennesten. — Pelotonner, v. a. Tot
een kluwen worden, opkluwen: P- de la sole, du
coton, zijde, katoen op kluwen . -- SE PELOTONNER,
V. pr. Tot een kluwen gewonden worden. — (fig.)
Zich tot groepjes of hoopjes vormen, zich digt bijeen,
hoopsgewijs plaatsen: Its se pelotonnaient dans
un coin de in salle pour causer d'atfaires, zij
groepeerden zich in een' hoek der zaal om over
zaken te praten. -- Zijne leden digt bijeen nemen,
zich bolvormig maken: Quand Ie hérisson ne peut
fuir, it se pelotonne, als de egel niet kan vlugten,
wikkelt hij zich als een bal ineen.
Pelou, m. [A.gric.] Gelédigde maïs-aar 1.
Pelouse, f. Elfen grasperk n., grond m. met
kort en fijn gras bewassen. -- Het korte, fijne gras.
Pelta, m. of Pelte, f. [Ant.] Kleine, doorgaans halvemaanvormig schild n. voor de ligte
troepen. — [Bot.] Schildje n. der korstmossen. ---

PELTA, m. [Mar.] Manschap f. of scheepsvolk n.
op een' walvischvaarder. — Peltaire, f. [Bot.]
Soort van taschkruid, schijfkruid n., hongaarsche
boerenmosterd m. — PELTAIRE, adj., z. v. a. PEL
. --- Peltaste, in. [Anal.] Alet eene pelta-TOÏDE
gewapend soldaat, p e l t d s t m. --- Pelte, f., z.
PELTA. --- Pelté, e, ad,). [Bot .] Schildvorinig
PELTES , In. pl. Schildvormige korstmossen n. pl. ---Peltifolié, e, adj. [Bot.] Met schildvormige bladeren. -- Peltiforuie , adj. Schildvormig. --Peltigère, f [Bot.] Schildvlecht f., schildmos n.
-- Pettis, in. [U. n. J Schildkever m. -- Peltoeéphale, m. [ H. n.] Schild paddensoort f. met
schildvormigen kop. -- Peltocochlides, m. pl.
[H. n.] Weekdieren n. pl. met schildvormige schelp.
-- Peltoïde, adj. [H. n.J Schildvormig. -- [Bot.]
Schildvormig (van bladeren). --- Peltophore, f.,

. --

z_ V. a. PELTIGÉRE.

Peltre, m. [Cum Grof lijnwaad n . uit Bretagne.
Pelu, e, adj. Haag (poilu).
Peltiche, f. [Coin.] Pluis , langharig tr jp,
.]

duffel n. — [Bot.] Bloem- of hartblaa.djes n. pl.,
die bij de dubbele anemoon. de plaats der stempel tjes vervangen. — Peluché, e, adj. Pluizig, donzi.g, wollig, harig, fluweeluchtig (van zékere stoffen
en van s-.immige plantendeelen). —Pelnneher, V. n.
of Se pelitcher, V. pr. Wollig, pluizig, vézeliq
worden, uitrafelen (door 't loscgaan van cie wee(
sell raden ten gevolge van het dragen of de wrjving der stoffen.): í.,ette étotie peluche, commence
b se p-, die stof begint uit te rafelen, pluizig te

worden. — Pelucheux , eetse, adj. Rafelig,

pluizig.

Pelure, f. Schil, schel f. (van vruchten, groen

P- de pomme , de poire, de pëche, d'o--ten,z.):
gnon, appel-, peer-, perzik-, uijeschil f. — P- de
fromage, kaasko rst f . -- Vous faites des p-s trop
épaisses, czj schilt te dik. -- P- d'ognon, upeschilkleur f. (van sommige wijnen). -- [Bot., H. n. J P-

d'ognon, upeschil f. , volksnaam van eene aardappelsoort en van een' paddestoel; -- zadelochelp,
kleine paarlemoêr- oester f. -- [VPner.] P-s, one/fenheden f. pl., knobbels m. pl. op 't hertsgewei.

Pelvaptère, adj. Zonder buikeirnen. ---- PELVisschen zonder buikrinnen, p e lv a pt é re n m. pl. --- Pelvi-ernnral, e, adj.
[Anat.] Tot het bekken en de dj hehoorend.--- Petvien, ne, adj. [Anat.] Tot het bekken behoorend:
Cavité p-ne, bekkenholte f. Mennl ►res p-s of Ext réiiiités p -nes. onderste ledematen f. p1. -- Pelvifortue, adj. Bekken -, beker- of schaalvormig. _.-Pelviuiètre,m.[Chir.] Bekkenrnetf r, werktuig tot
(acting van't vrouwelijke bekken, pel v i in e t e r in.
-- Pelvimétrie, f. Bekkenmeting f. ----Pelvis, m.

V APTERES , in. pl.
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PENDANT.

PELVI-TROCHAN-

Pencher, v. a. Doen overhellen, laten hangen,
overbuigen, buigen. P- la tête, le corps, het hoofd,
het
ligchaam laten hangen , overbuigen. P- les
Tot het bekken en den draaf er behoorend.
Peinina,f. [Bot.] Canadasche watervlierboom m. branches dun arbre, de takken van een' boom overPemphigode, adj. [Méd.] Blaarverwekkend, buigen. P- un vase, eene vaas schuin, voorover
naar blaren gelijkend: Fièvre p- (of vésiculeuse of houden, schuin zetten. — PENCHER, v. n. Overhelbulbeuse), netelkoorts f.—Pemphigus, m. (pr. len, niet loodregt of te lood staan, neigen, overpan-fi•guce) Blaarvormig uitslag n. , netelzucht, hangen, hellen, gloo jen, niet waterpas liggen: Ce
(derik f. mur penche, die muur helt, helt over, staat niet
netelkoorts f.
Pemphis, m. of Pemphide, f. [Bot.] We- te lood. Ce terrain va en penchant, die grond helt,
loopt af, glooit. -- (fig.) Overhelling, neiging, gePénader, V. n., z. PENKADER.
Penaille, f. Vodden, lompen f. pl. -- (dénigr.) neigdheid of voorliefde hebben, geneigd zijn: Cette
Monniken-gebroed, -gespuis n., monniken-klub f. princesse penchait au catholicisme, die vorstin
-- Penaillerie, f.' Modder j f., hoop m. vodden. helde tot het roomsche geloof over, gevoelde voor
Les juges penchaient-liefdtohkacsnu.
-- (dénigr.) Gemeene klub f. — Het monnikendom,
papendom, monnikerij f. — Penaillon, m. Vod f., à le renvoyer absous, de regters waren geneigd hem

(pr. —vice) (latin.) [Gnat.] Bekken n. — Pelvi
-trochantérien, iie, adj. (pr. ch=k) [Anat.]

lap m., lomp f. — (dénigr.) Monnik, paap m. —
Oude vrouwengek m.
Pénale, e, adj. Strafopleggend, strafvorderend, p ce n a a 1, p e na al: Code p-, strafwetboek n.,
wetboek van stra fregt , van strafvordering , p mn d l e codex m. Lois p-s, strafwetten f. pl. (Het
mannel. meerv. is niet in ,gebruik.)— Pénalité, f.
Strafbaarheid, straf f.; stelsel n. van stra fregt, van
strafwetten, pccnaliteit f.
Penard, m. (iron.) (zelden voorkomend dan
in): Vieux p-, oude vos; oude lichtmis, oude vrouwenjager m. — Gevederd gedeelte n. van Benen pijl.
Pénates, m. pl. [Ant. rom.] Beschermgoden
van den Staat en van bijzondere familiën, huisgoden, p e nat en m. pl. -- (fig.) Vaderland n., va
eigen woning f. , eigen huis n. , eigen-dersta;
haard m. I1 a visite mes p-, h2,á heeft mijne huis
bezocht, mij een bezoek in mijne woning ge--goden
gegeven. Quand reverrai -je mes p-? wanneer zal
Ik mijnen geboortegrond, mijn' eigen' haard wederzien? — (poet.) Des p- dor, d'argile, paleizen n.
pl., hutten f. pl. Les p- des champs, Les p- cbampêtres, het landhuis, landgoed, de buitenplaats. —
Ook als adj.: Les dieux p-, de huisgoden.
Penaud, e, adj. (•am.) Verlegen, onthutst,
verbluft, beschaamd. — Ook als subst.: Le p-, La
p-e, de onthutste, beschaamde m. en f.
t Penatix, m. pl. Bundel m. kleine kleedingstukken; lappen m. pl.

t

Pencel

, m.

[

Mii.] , z. v. a. PENNON. —

Kwast m. aan eene lans.
Penchant, e, adj. Hellend, afhellend, overhellend, overhangend, scheef; Mur p-, overhellende
muur in. -- (fig.) Afnemend,, vervallend: Fortune
p-e, afnemend vermogen n. Etat p-, waggelende,
elling,
Staat m. — PENCHANT , m. Helling , afh
glooijing f.; hellende grond m.: Le p- d'une montagne, d'une colline, de helling van een' berg, heuvel. P- escarpé, dour, steile, zachte helling, sterk,
zacht glooijende grond. — (fig.) Etre sur le pdun precipice, aan de helling, den rand eens af-

vrij te spreken. Je penche vers l'avis du président,
enchez-vous (of oh penchez-vous)?
ik hel tot
cote
het gevoelen des voorzitters over, met
Wien houdt gij het? wiens meening vindt bij u bijval, deelt gij het meest ? II penehe plus pour la
cadette que pour l'ainée, hij heeft meer genegenheid voor de jongste dan voor de oudste. — SE
PENCHER , V. pr. Zich overbuigen, bukken, zich
krommen, krom worden: Son corps se penche sous
le poids de 1'áge, zijn ligchaam bukt, gaat gebukt,
kromt zich onder den last der jaren. Sa tête se

de quel

penchait sur son sein, haar hoofd boog zich, zonk
op hare borst.

Pendable, adj. Hangenswaardig, de galg of
den strop verdienende: Cet homme est p-, die man

verdient opgehangen te worden. — Un cas p-, een
misdrijf, dat de galg, den dood, eene voorbeeldige
straf verdient. — (fam.) Jouer h qn. un tour p ,
-

iemand een' leelijken, onvergee flijken trek spelen.
Penda g e, m. [ Tech.J Helling of glooijing f. der
steenkooladeren in de mijn.
Pendaison , f. Het ophangen aan de galg;
straf f. der ophanging, der koord.
Pendant, e, adj. Hangend, afhangend, neder
Oreilles, Joues p-es, hangende ooren,-wartsgei:
wangen, hangooren n. pl., hangwangen f. pl. Aller
les bras p-s, met hangende armen gaan. — Ra meaux p-s, Feuilles, Fleurs p-es, nederhangende

twijgen in. pl., bladeren n. pl., bloemen f. pl. —
[Jur j Fruits p-s par la nacine of par racine, onafgemaaid koren n., ones fgeplukte vruchten f. pl.-(fig.) Un proces p-, een hangend proces, een regts-

geding n., dat nog bepleit wordt, nog onbeslist is.—
(Loc. prov.) Etre le couteau p- de qn., bereid zijn
om alles voor iemand te doen.
PENDANT , m. Hanger m., hangstuk n., tegenhanger m. — [Mil.] P- de baudrier, z. v. a . PASSANT
de baudrier. — P-s of P-s d'oreilles, hangers, oor

pl., afhangende sieraden aan de oorrin--hangersm.
gen der vrouwen. — [Mar.] Enkele blokken n. pl.
der l^zeils-, bramzeils- en marszeilsvallen. --- Pgronds staan, in groot gevaar verkeeren, den on- d'une montre, ringsteel m. van een' horlogie. Pdergang of 't verderf nabij zijn. La faveur dont de clefs, sleutelring, sleutelriem m. — f (fig.) Oorit jouissait est sur son p-, de gunst, waarin hij hangers, al te gedienstige menschen, pluimstrijkers
stond, is aan 't afnemen. Le p- de lage, de rijpere der grooten. — [Beaux arts] Tegenstuk, tegen
tegenhanger m., wederga f. elk der beide-beldn.,
leeftijd, de naderende ouderdom. --- (fig.) 1Veiging,
overhelling , bijzondere geneigdheid , voorliefde, kunstvoorwerpen (schilderijen., platen, beelden, enz.),
zucht f. (in dezen zin met een meerv.) Se laisser die bestemd of geschikt zijn om naast of tegenover
aller (of entrainer) a son p-, zijne neiging bot vie- elkander geplaatst te worden, die van gelijke grootren, inwilligen. Résister, Combattre, Vaincre ses te, in denzelfden smaak behandeld zijn , p e np-s, zijne (verkeerde) neigingen weerstaan, bestrij- d a n t m. Ces tableaux sont les deux p-s, die schilden, overwinnen. Avoir du p- pour ((I) l'etude, der en zijn elkanders tegenhangers. Chercher un
pour une femme, liefde, zucht voor de studie, p- á one estampe, een tegenhanger, de wederga
voor eene vrouw hebben. — Penehé, e. adj. (en van Bene plaat zoeken. Ces deux vases font p-s,
part. passé van pencher): Mur p-, overhangende, font a peu pres p-s, die vazen behooren bijeen, kohellende muur m. Téte p-e, hangend, overgebogen men vrij goed bij elkander. -- (fig. et fain.) Cet
hoofd n. Branches p-es, nederwaarts gebogen tak- homme est le p- de l'autre, die man is deweérga,
ken m. pl. Plante à fleurs p-es, plant f. met over- de tegenhanger van den andere, is van denzelfden
hangende bloemen. Chardon p- of a fleurs p-es, slag. Voici le p- de votre histoire ziehier de legenezelsdistel f. — I1 était p- sur son pupitre, hij hanger, de weerga van uwe geschiedenis. — Faire
leunde op zijnen lessenaar, stond of zat in gebogen le p- de qn., met iemand in 't zelfde lot deelgin. —
houding aan zijnen lessenaar. — (fig.) I1 a des airs [Bias.] P-s du lambel, hangers van den barenp-s, hij heeft gemaakte gebaren, behaagzieke ma- steel of tournooi- kraag (in den rei, el drie in getal) .
nieren. -- PENCHES, m. pl. [H. n.] Dieren met — [Anc. tout.] Le p- des eaux, de gezamenlijke,
sterk afhellenden rug (gelijk de kameelpardel of langs een water liggende landerijen f. pl.— [Mar.]
giraffe). --- Penehement, m. Overhelling, over- Wimpel m. (flamme). z. ook boven
PENDANT, prép. Gedurende , tijdens : P- votre
zakking (van een' muur, toren, enz.); overbuiging
(van het ligchaam, het hoofd). — Ii ne répondit séjour a la vitte, gedurende uw verblijf inde stad.
que par un simple p- de tête, hij antwoordde P- la vie, gedurende het leven. Le chardonneret
chante p- toute l'année, de distelvink zingt het
slechts met een enkel hoofdknikken. P- de la ba
de overhelling, het doorslaan-lance,dutrébh geheele jaar door. — PENDANT QUE, loc. conj . Terwijl, gedurende dat: P- qu'il délibère, vous êtes
van de schaal.
- -

PINÉTRER.

PENDAR
déjà hors de portee, terwijl hij beraadslaagt, zijt
gij reeds buiten bereik.
Pendar, m. [Hort.] Soort van herfstpeer f.

t Pendard of Pendetir, m. Beul, scherp regter m. -- PENDARD, m., -E, f. Galgenaas n.,
,qa -gebrok, schelm m., deugniet in. en f. — % Pendardeau , m. Kleine deugniet, schelm m. —
5 Pendorderie, f. Schelmerij, schurkerij f.
Pendeloque, f. Hanger m., doorgaans peervormig sieraad n. aan een' oorring. — P-s d'un
lustre, hangers m. pl., kristallen siersels n. pl. aan
eene armkroon. — (iron.) Sa robe a plusieurs p-s,
de lappen of vellen hangen bij haar kleed. —
[Chir.] , z. v. a. CONDYLOME.
Pendement, m. (burl.), z. v. a. PENDAISON,.
Pendeietif, m. [Arch.] Hangboog, overhangende gewelfboog m. zonder regtstand (ook fourche en
panache geheeten), p e n d ent i e f n.
j Penderie, f., z. V. a. PENDAISON. — [ Tech.]
Droogplaats f. der zeemtouwers; droogstaak m.
t Pendeur, m., z. PENDARD. — [ Mar.] Hanger m. voor den zij-gijns- en zi7takels-schinkel. P-s
de redresse of de carène, hangers van de keergijns. P-s des grands palans, hangers der zijtakeis,
schinkel m. van het spil- en sloeptakel. P-s des palanquins, hangers van 't stengewant. P -s des faux
haubans, hangers
hangers van 't borgwant. — P- de bras,
brasschinkel.
pour drisses de bonnettes den
bas, schinkels voor de onder-lijzeilsvallen.
Pendillard, m. [Agric.] Blaauwe druif f. uit
het departement der ,Iisne.
Pendiller, v. n. (fam.) Hangen te slingeren,
wapperen, in den wind fladderen (van opgehangen
linnen of kleederen) .
Pendillon, m. [Tech.] Stift f., die cle beweging des uurwerks aan den slinger mededeelt.
Pendoir, rn. [Tech.] Speklij7n f., vleeschhaak m.,
touw of taak, waaraan het spek of het vleesch bij
de slagers wordt opgehangen.
- -

Pendour, m. [Mar.] , z. v. a.

PENDOIR.

Pendre, v. a. Hangen, ophangen. P- one cloche,
eene klok ophangen. P- du tinge pour le faire sëcher, linnen ophangen, om het te laten droogen.
P- on lièvre par les pattes, een' haas aan de loopers ophangen. — ( fig. et fain.) P- son epée au
croc, z. GROG. — Ophangen, aan de galg hangen,
opknoopen: P- un criminel, een' misdadiger hangen,
ophangen. — (Loc. fam. et prov.) Dire d'un homme pis que p-, alle mogelijk kwaad van iemand
zeggen. Cet homme ne vaut pas la corde pour le
p-, die man is den strop niet waard. Par pomplaisance on se fait p-, uit wellevendheid doet men
alles mede. Le bruit pend l'homme, wie in een'
slechten roep staat, van dien gelooft men alles. z.
Ook LAPRON. ---- PENDRE, v. v. Hangen, hangend
zijn; uithangen Ses cheveux lui pendent jusqu'k
la ceinture, zijne haren hangen tot aan zijn middellij f. Cette robe pend trop d'un cóté, dit kleed
hangt te veel op eene zijde. Votre cotillon pend,
uw onderrok hangt af. — Les joues lui pendent,
zijne wangen hangen, zijn slap. -- (Loc. prov.),
;

z. AUTANT. L'hótellerie ad Ie rot de Prusse pend
pour enseigne, de herberg, waar de koning van

Pruissen uithangt. — SE PENDRE, v. pr. Zich ophangen of opknoopen, zich verhangen: Se p- de
desespoir, zich uit wanhoop verhangen. — Se ppar les mains b on arbre, zich met de handen
aan eenen boom vastklemmen, hangen. — ( fig. et
fam.) Se p- au cou de qn., iemand met omhelzingen overladen. --- Pendu, e, adj. (en part.
passé van pendre): Manteau pendu au croc, aan
den spijker gehangen mantel in. Enfant p- à la
mamelle, aan de bvrst hangend kind n. — Criminel p-, opgehangen misdadiger m. — ( fig. et faro.)

Je veux être p- si j'y consens, si j'y comprends
q c., 'k mag hangen, 'k wil mij laten hangen. als ik
daarin toestem, als ik er iets van begrijp. Etre touours p- au cou de qn., iemand telkens omhelzen,

liefkozen.
z. ook CEINTURE, OREILLE, LANGUE, AUSSITÓT. — PENDU, m., -E, f. Gehangene (aan de galg),

opgehangene, opgeknoopte m. en f. — (Loc. fig. et
prov.) Etre sec comme un p-, zoo mager als een
hout, als een geraamte zijn. I1 a Fair d'un p-, hij
ziet er uit of hij van de galg kwam. De cent p-s,
pas on de perdu, van honderd gehangenen gaat er
niet één verloren (met zinspeling op de priesterhulp, die hun allen in 't jongste oogenblik wordt
verleend). z. ook CORDE.
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Pendule, m. [Phys.] Slinger m. P- simple,
compose, enkelvoudige, zamengestelde slinger. P- a
pirouette, slinger, die een' kegel met horizontaal
vlak beschrijft. P- conique, kegelvormige slinger,
regulateur m. Centre de suspension of de mouvement du p-, ophang- of beweegpunt des slingers.
-- PENDULE , f. Slingeruurwerk n., wandklok,

hangklok f., staand horlogie n., p e n d u l e f. Pk ressort, pendule met eene veër. P- à équation,
z. EQUATION. — Pendalier, m. Slingeruurwerk maker, pendules-maker.
Penduuliflore , adj. [Bot.] Met a fhancgende
bloemen. — Pendulifolié, e, adj. Met, afhangende bladeren. (MESANGE.
Penduline, f., of als adj. Mésange p-, z.
Penditliste, m. [ Tech.] Maker m. van kasten voor slingeruurwerken.
Pène, m. [Tech.] Tong of schoot f. van een
slot. P- à demi tour of at ressort, tong met eene
veer. P- dormant, slapende of staande schoot.
PENE, f. [Mar.] , z. PENNE. — [Man.] Vliegen kwast m. aan het tuig van een paard.
Peneaux, m. pl., z. PENAUX.
Pénee, f. (pop.) of P- de tabac, snuifje n.
Pénéen, ne, adj. [Minér.] Arm aan erts, aan
ertsaders.
Pénélope, nl. [H. n.] Boomhoen n. met vrij
dunnen snavel, in de digtste wouden van 't warme
Amerika, yacu, sjakoe, door de Spanjaards bergkalkoen geheeten. — z. ook onder OUVRAGE.
Pener, v. a. Oude spelling van PEINER, nog
over in pénible, péniblement.
Péner, v. a. Op den knip doen, met een' schuifknip sluiten.
Penétrabilite, f. [Didact.] IDnordringbaarheid f. — Pénétrable, adj. Doordringbaar; —
toegankelijk. — Pénétrant, e, adj. Doordringend; gevoelig, scherp: 11 n'y a reen de si p- que
le mercure, er is niets doordringender dan het
kwik. Les rayons p-s de lumière, de doordringen de, doorschietende lichtstralen m. pl. — Odeur p- e,
doordringende reuk m. — Ii fait un froid p-, het
is fijn, gevoelig koud. — Douleur p-, grievende,
gevoelige smart f. — (fig.) Indrukmakend: Discours
p-, aloquence p-e, indrukmakende rede f., overredende welsprekendheid f. — (fig.) Schrander, scherp
hij heeft een scherpzinnig-zing:1al'esprt,
verstand, hij is zeer schrander. Avoir l'oeil , Ie
een' scherpen, doordrinregard
p-,
coup d'oeil, Ie
genden blik hebben. — 5 Pénétratif, ive, adj.
ndringend. — Penétra,Ligt door- ofindringend.
tion, f. Het doordringen, indringen, het doordringings-vermogen : La p- des sels, de doordringende eigenschap o f kracht der zouten. — (fig.)
Scherpzinnigheid, schranderheid, verstandsscherpte,
scherpzigtigheid f., doordringend verstand n.: Avoir
beaucoup de p-, veel scherpzinnigheid een diep inzigt, een' scherpen blik hebben, zeer scherpzinnig zijn.
Pénétrer, v. a. Doordringen, doorheen gaan,
indringen, binnendringen, diep indringen. La lumlère pénètre le verre et les corps diaphanes, het
licht dringt door het glas en de doorzigtige li-gchamen. L'eau forte pénètre Ie fer et lacier, het
sterk water dringt in ijzer en staal. — Le grand
froid pénètre la terre, de sterke vorst of koude
dringt in de aarde. -- (Loc. prov.) Courte prière
pénètre les cieux, z. COURT. — (fig.) Doorgronden,
doorzien, leeren kennen, uitvorschen, ontdekken:
P- le sens caché d'un mot, den verborgen zin van
een woord doorgronden. P- un hypocrite, eenen
huichelaar doorgronden. Cet homme a beau feinire, it nest pas difficile à p-, deze man mag vein zen zoo veel hij wil, 't is niet inoeijelijk hem te
doorzien, te doorgronden. P- les secrets de la nature, in de geheimen der natuur dringen. C'est
un esprit qui pénètre tout, 't is een verstand, dat
alles doorgrondt. — Doordringen, het hart treffen,
de gevoeligheid gaande maken, roeren, ontroeren:
Sa douleur me pénètre le coeur, zijne (hare) droef
heid treft mijn hart, maakt mijne deernis gaande.
Votre lettre ma p é nétré jusqu'aux larmes,,uw
brief heeft mij tot weenens toe geroerd. — PENÉTRER (dans, jusqu'b, à travers), v. n. (met avoir)
Doordringen, binnendringen. Le coup a pénétré
dans les chairs, jusqu'b los, de houw, het schot
is in 't vleesch, is tot op het been doorgedrongen.
P- jusqu'au ministre, jusqu'au roi, tot den m2nisIer, tot den koning doordringen. — I1 a pénétré
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P1N IA.L

fort avant dans les matbématiques, hij heeft het
in de wiskunde zeer ver qebragt. Je n'ai pas voulu
p- dans ces mystères, ik heb in die geheimen niet
willen indringen. -- P- dans un lieu (poet. ook als

V. a. P- un lieu) in eene plaats binnendringen. —
SE PÉNETRER. v. a . Zich doordringen, zich de ziel,
het hart of 't verstand vervulen: II s'est pénétré

du sentiment de ses devoirs, du plus vif intérêt
pour ses devoirs. --- Het part. passé is ook adj.:
Étoffe pmnétrée d'huile, met olie doortrokken stof f.
Fruit pénétré par un insecte, vrucht f., die door
een insect doorboord is.—Un coeur pénetré de douleur, een diep bedroefd hart n. -- Avoir fair p-,
een diep bedroefd voorkomen hebben.

Pénial, e, adj. [Anat.] Tot den penis or het

mannelijk lid behoorend.

Pénibie, adj. Moeijelijk, bezwaarlijk, lastig;
pijnlijk. C'est un ouvrage p-, dat is een moeijelpk,
lastig werk. Un chemin p-, een verdrietige, bezwaarljke weg m. Une situation p-, een pijnlijke
toestand m. Spectacle p- , smartelijk gezigt of
schouwspel n. -- Péniblement, adv. Moeijel jk,
met moeite: 11 a la goutte à la main, it n'écrit que
p-, hij heeft de jicht aan de hand , hij schrijft
slechts met moeite.
Péniehe, f. [Mar.] Sloep , officierssloep f.;
nieuwe soort van ligt gewapend schip als kust
Frankrijk.
-wachterin
Pénieillaire, f. [Bot.] Soort van honiggras n.
5 Pénicille, [n. Penseel n. — [Anat.] Penseelvormig einde n. van een of ander deel. — Pé-

nicillé, e, Pénieillei.x, euse, adj. [H. n.]

Penseelvormig. --- Pénieilliforme, adj. [Bot.]
Penseelvormig. — Pénicilligère, adj. [H. n.]
Met baren in den vorm van penseelen bezet.

IC.
Pénide, f ., z. V. a. ALFÉN
Pénien, ne, adj. [Anat.]: Artère p -ne, of als

subst . PÉNIENNE f. Slagader f. van den penis of 't
mannelijk lid.
Péisil, m. [Anat.] Voorste gedeelte van het
schaambeen, schaamstreek f.; venusheuvel m. (mont

de Vénus).

Penillon, m., z. Z?. a. PENAILLON.

Péningue, f ., z. v. a. PÉNIDE.
Péninsule, f. [Géogr.] Schiereiland n. ( presq u'ile). — (absol.) La P-, Spanje en Portugal, het
iberisch schiereiland (P- ibérlque). -- Péninsula,ire, adj. Tot een schiereiland of zijne bewoners
behoorend: Sol p-, Moeurs p-s, grond in. des schier
zeden f. pi. der schiereilandbewoners. —-eilands,

en f. Schiereilandbewoner m.,
-bewoonster f.
Pénis, m. (pr. —nice) [Anat.] Roede f., mannelijk lid n. Frein du p-, toompje of bandje n. van
de roede. P- de la femme. vrouwelijke roede f.,
kittelaar m., (clitoris). -- P- du cerveau, z. v. a.
PÉNINSULAIRE, m.

GLANDE PINEALE.
Péniston, m., z. v. a. PANISTON.

Pénitence, f. Boetvaardigheid f., berouw, leed
penitentie f.: La p- est-wezn.,pcit
une vertu chrétienne, de boetvaardigheid is eene
christelijke deugd. La p- doft être sincère et constante, het berouw moet opregt en bestendig zijn.
-- [Cath.] Een der zeven sacramenten der Kerk,

waardoor de priester de zonden vergeeft aan dengene, die ze met opregt berouw biecht of belijdt,
boete, pcenitentie, sacrament der pcenitentie. Tribunal de la p-, biechtstoel m. ; biechtafnemend
priester m. — Boete, boetedoening f., soort van
straf, door den priester aan den gebiecht hebbenden
zondaar opgelegd; vrijwillige zelfkwelling, bézigheid of oefening (vasten, ligchaamskastiding, bidden, enz.), die men zich zelven voor zijne overtredingen oplegt; -- bij uitbreiding: opgelegde straf f.
voor eene of andere fout, ook bij zékere gezelschapsspelen. Son confesseur lui a ordonné une
légère p-, zijn biechtvader heeft hem eene ligte
boete opgelegd. Faire p- de ses p échés, voor zijne
zonden boete doen. — Psaumes de la p-, boetpsalmen m. pl. (naam, dien 7 psalmen van David dragen). -- (fig.) Il fait p- du passé, h ij boet voor het
verlédene, voor de zonden zijner jeugd. — Mettre
en p-, eene straf opleggen, doen boeten. Voilà one

rude p- pour une faute bien légère, dat is eene
harde straf voor een' zoo kleinen nnisslaq. 11 mérite
p- pour avoir nié, hij verdient straf, omdat hij
gelogen heeft. — Votre p- sera de chanter one
chanson, uwe straf zal z ijn een liedje te zingen.

-- (fig. et fam,) Faire p-, een sober maal, een'
schralen pot hebben: Si vous voulez demeurer It
diner avec nous, vous ferez p-, zoo g e met ons
wilt blijven eten, zult ge pcenstentie doen, eene
sobere tafel hebben. -- Péniteneerie, f. [Cath.]
Pauselijke vierschaar f. over peenitentie- zaken, die
dispensatiën verleent en aflaatbullen uitvaardigt,
pcenitentiaire kamer f. — Ambt n:, waardigheid
van pcenitentiarius of boetpriester. — Pénitenelel, m. [Liturg.] Boeteboek, kerkboek over biecht,
boete en aflaat, p ce n i t e n t i d l e n. — Péniteneier, m. Boelpriester, strafregter, inz. h ij , die
uit 's pausen naam in bijzondere gevallen dispensatie verleent, p ce n i t e n t i a ri u s. — Grand p-,
groot -pcenitentiarius, kardinaal m., die in deauseljke pcenitentiaire kamer voorzit. — [Mil.] Pmil itaire, militaire gevangenis t., tucht- of verbeterhuis n. voor soldaten. — (in 't algemeen) Tucht -

or verbeterhuis n.

—

-[- PÉNITENCIER, V. a. Eene

ligte straf of boete opleggen. -- Pénitent, e, adj.

Boetvaardig, berouwvol, boetedoend: Pécheur p -,
Pécheresse p-e. boetvaardige zondaar , m., zondares f. Vie p-e, boetedoend leven n. — PENITENT, m.,
-E, f. Boetvaardige, boeteling, biechteling m. en f.,
biechtkind n. Absoudre un p-, een' biechteling ab
zijne zonden vrijspreken. -- ([am.)-solvérenfa
Avoir ]'air dun p-, er als een arm zondaar (bedrukt en ootmoedig) uitzien; ook: een bedrukt en
ootmoedig voorkomen aannemen, huichelen. — P-s,
P-es, boeteraden, p ce n i t é n t e n m. en f. pl., naam
van verschillende geestelijke orden, die zich deze of
gene pcenitentie of boetedoening ten regel hebben
voorgeschreven, en naar de kleur van hun gewaad
verdeeld worden in zwarte, witte, blaauwe, groene,
^fraauwe, enz. -- Péllitentiaire, adj. De ju'
f boete betre/fend, inz. tot zédeljke ver-niteo
veroordeelden dienend, zedeverbéte--béteringd
rend: Systeme p-, stelsel van zedelijke verbétering
der veroordeelden, p ce n i t e n t i a i r-stelsel n. --Als subst. in.: Gevangenis tot zedelijke verbétering
der veroordeelden in de Vereenigde Staten, in Engeland, Zwitserland, enz., verbéterhuis n. — [H.
rel.] Scheurmaker, die 't gevoelen der Kerk over
de pcenitentie niet deelt. -- Pénitentiel, le,
adj. m. Tot de penitentie of boete behoorend, die

betreffend — 't Gebruik heeft een enkelvoud aan
dit adj. geweigerd en tevens het meervoud op onregelmatige wijs gevormd, namelijk pénitentiaux
(in plaats van pénitentlels) en penitentielles:
Psaumes pénitentiaux, boetp salmen m. pl. Oeuvres
pénitentielles, werken van boetedoening, boetvaardige werken n. pl. --- PÉNI TENTIEL, in., Z. PENITENCIEL.
Pennache,

m., nu PANACHE.

Penmade, f. (pr. ph---), z. V. C. RUADE . —
t Pennaden, v. ii. (woord van Rabelais) Ach
een paard ) . — Opvliegen, de vleu--teruislan(v
gels uitspreiden; -- (fig.) de armen en beenen achteloos uitspreiden.
Penrage, m. (pr. pè—) [Faut.] Gevéderte n.
eens roofvogels. Faucon du second p-, valk, die
zijne tweede vederen heeft. — Lange vlerk- en
staartvederen f. pl. van iederen vogel.
Pennaticisé, e, adj. (pr. pè—; ook de volgenden) [Bot.] Als de baard eener veder ingesneden, gekerfd of ingedeeld (van bladeren) . — Pennatifère, adj. [H. n.] Vederdragend, met vederachtige aanhangsels. — Peunatiflde, adj. [Bot.]
Zijdelings ingesneden als eene veder. -- Pennatifolié, e, adj. [Bot.] Met vederachtige bladeren.
--Pennatilobé, e, adj. Bot.] Met vedervormi g e bladribben. (Men schrijft in al deze woorden
ook pinna— voor penna—).
Pennateilaires, m. pl. (pr. ph—) [H. n.]
Zeevedersoorten f. pl. — Pennatule, f. [H. n.]
Zeeveder f. (plume de mer), soort van zouphiet of
plantdier, dat naar eene veder gelijkt.
Penre, f. (pr pène) (weleer) Veder, pen f. in
't algemeen; schrjrpen; pijlveder f. -- [H. n.]
Lange vlerk- en staartveder, slagveder, stuurveder f. P-s rectrices, of als subst. RECTRICES, f. pl.
Stuur- of staartveêren: P-s rémiges, of als subst.
RÉIIIGES , f. pl. Slagveêren f. pl. -- P- marine,
z. v. a. PENNATULE. [Bias.] P s, vederen op
eenen hoed, die 't schild dekt. — [Mar.] Boven
een' spriet of eene roe. Faire p-, Faire-nokf.va
la p-, eenen spriet pieken, er eene nok op brengen.
P- de guipon, dreum, drum of drom, grove dream f.,
-

[

.
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—
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wollen stof, waarvan men de pikkwasten en sloepsdweilen maakt. — [ Tech.] Eindjes n. pl. garen of
wol, die aan den weversboom blijven hangen, wanneer 't geweefde is afgenomen. — Penné, e,
(pr. pè-ne) adj. [Bot.] Met vedervormige bladribben; met vederswyze geplaatste bijblaadjes. — [H. n.]
Alles p-es, vleugels met in elkander vattende slagvederen. (Men schrijft ook pinné).
Penneau, m. [Charc:j Zijde f. spek.
Pennicorne, adj. (pr. pd—; ook de volgender)
[H. n.] Met vederachtige voelhorens. -- Pennifére, Pennigère, adj. [H. n.] lederen dragend. -- Pentiifolié, e, adj. [Bot.] Met geve
bladeren. — Penniforine, adj. [Bot.]-der
Vedervormig. — [Anat.] Muscles p-s, vedervormige spieren f. pl. --- Penninerve, adj. [Bot.] Met
gevederde ribben. — Pennipéde, adj. [H. n.]
Met bevederde achter ooten (van insecten). — Penniveiné, e, adj. [Bot.] Met aan de ribben gevederde bladeren.
Pennon, nl. [Anc. mii.] Vaandel n., vlag f.,
standaard m., oude riddervaan 1. P- royal, koninklijke standaard m. (vgl. PANNON). -- Faire de
p- bannière, Z. sANNIERE. — [ Bias.] Vaan f. Pgénéalogique, z. PANNON. — [ Tech.] Pijlveder I.

— Penuonage, m., z. PANNONAGE. -- [Anc.
mil.] Vendel, vaandel n., afdeeling der Lyonésche
burgerwacht. — Peiinonceau, m., Z. PANNONCEAU. -- Pennoneeler, v. a. et n. [Féod.] Eene
vaan ontrollen; bezit van eene plaats nemen door

er zijne vaan of banier te plaatsen. --- Pennonier, m. [Anc. mi1.J Vaandeldrager, standaard-

drager m. (veertje n.
Pennuule, f. (pr. pè--) (verklw. van penne)
Pénombre, f. (:Asti.] Halfschaduw f., zwak
licht n., dat men bij de eklipsen bespeurt vóor de
geheele verduistering en vóór den geheelen terug
licht. -- [Phys., Beaux arts] Hall--kervan't
schaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest of
oplost, zwakke schaduw, die de eigenlijke schaduw
omgeeft, penumbra f.
Penon, m. [Anc. mil.], z. PENNON. -- [Mar.]
Spaansche waker, verklikker, topstander m. van
zeer dunne, cirkelvormige blaadjes kurk, om bij
windstilte te gebruiken.
Pensant, e, adj. Denkend, nadenkend, peinzend, overdenkend: Etre p-, denkend wezen n. Tete
p-e, denkend hoofd n. Homme bien p-, weldenkend,
welmeenend mensch m. Homme mal p-, kwalijkgezind, kwaaddenkend inensch. -- Somtijds als
subst.: C'est un mal -p-, 't is een kwaaddenker.
Pensé, e, adj. (en part. passé van penser):
Chose Bien p-e, goed bedachte, uitgedachte zaak f.
Ouvrage bien p-, goed ontworpen, doordacht
werk n. — ( fam.) Cela nest pas mal p-, dat is niet
slecht verzonnen.
Pensée, f. Gedachte f., liet denken, denkvermogen n. La p- est libre, de gedachte, het denken
is vrij. La p- est la première faculté de l'homme,
de gedachte is 't eerste vermogen van den mensch.
-- Gedachte f., gewrocht van het denkvermogen,
begrip, denkbeeld n. P- sublime, claire, basse,
obscure, verhévene, heldere, lage, duistere gedachte.
P- juste, fausse, juist. valsch begrip n. Exprimer,
Développer sa p-, zone gedachten uitdrukken, zijne
denkbeelden ontwikkelen. Les grandes p-s viennent
du coeur, de groote gedachten, denkbeelden komen
uit het harl. — Avoir de mauvaises p-s, kwade
gedachten hebben, aan laakbare, slechte dingen denken. — (Loc. fam.) Il West pas tourmenté pares
ps, hij zal geen pijn in 't hoofd van het denken
krijgen, hij heeft weinig verstand, hij vliegt niet
hoog -- P-s, of P -s détachées, losse gedachten f.
pl., titel eener verzameling van opmerkingen, tusschen welke geen noodzakelijk verband bestaat. —
Gedachte, overpeinzing, mymerj f.: S'enfoncer dans
ses p-s, zich in zijne gedachten, mijmeringen ver
S'abandonner a ses p-s, zich aan zone-diepn.
overpeinzingen overgeven, zijne gedachten den vrijen
loop laten. — [ Dévot.] La p- de lieu, du salut,
de la mort, de gedachte aan God, aan de zaligheid,
aan den dood. N'avoir aucune p- de Dieu, de son
salut, zich om God, om zijne zaligheid niet bekom meren. -- Gedachte, ziens- of denkwijze, meening,
overtuiging f., gevoelen n.: Parler contre sa p-,
tegen zijn gevoelen, zijne meening spreken. Est-ce
là votre p-? is dat uwe meening, uwe zienswijze?
Entrer dans la p- de qn., iemands zienswijze goed-
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keuren, bijvallen. -- Gedachte, herinnering f., geheugen n., geest m.: Elle revient a ma p- avec tons
ses attraits, zij komt mij voor den geest, in
't geheugen, met al hare bevalligheden. I1 ne peut
sitot en bannir la p-, hij kan de herinnering daar
gedachte daaraan niet zoo spoedig verban -van,de
Gedachte f., plan, oogmerk, ontwerp, voor -ne.
Concevoir de vastes p-s, groote plannen-nem.
beramen. Avoir la p- de noire a qn„ de gedachte,
het oogmerk, plan hebben om iemand te benadeelen.
I1 a than ge de p-, hij is van gedachte, van plan
veranderd. — Gedachte, meening, bedoeling f.,
zin m.: Entrer dans la p- d'un auteur, den zin,
de bedoeling van een' schrijver begrijpen, vatten.
-- Verstand n., geest m., gezamenlijke geestvermogens n. pl.: Exercer simultanément le corps et
la p-, gelijktijdig het ligchaam en den geest oefenen.
-- 11 y a de la p- dans eet ouvrage, dit werk is
kennelijk door een' denker geschreven. — Lire
dans la p- de qn., in iemands geest of hart lezen,
zijne gedachten raden. Cela nest jamais entré
dans ma p-, dat is mij nooit in den zin, voor den
geest gekomen. -- [Litt., Beaux arts] Gedachte,
eerste schets f., eerste denkbeeld, nog niet vastgesteld plan n. van bewerking: Jeter sur la papier,
sur la toile la p- d'un ouvrage, d'un tableau, het
losse ontwerp, de eerste schets van een werk, van
eene schilder# op het papier, or) het doek brengen.
PENSÉE. f. [Bot.] Driekleursg viooltje, vergeet.
mij-niet n. -- Couleur de p-, of Couleur p-, violet- bruin, paarsbruin.
t Pensement, m. Het denken; gedachte, nadachte f.; — zorg, bezorgdheid f.
Perser, v. n. (met avoir) Denken: L'homme,
L'dme pense, de mensch, de ziel den? t. — (Loc.
fam.) Si! ne dit mot, it n'en pense pas moins, al
zegt hij geen woord, hij denkt er niet te minder
om. — Denken, oordeelen: II pense Bien, juste,
hij denkt, oordeelt goed, juist. ['art de p-, de
kunst van denken, van oordeelen. --- Denken, nadenken, zich bedenken, overdenken, overpeinzen:
Pensez avant de parler, denk eer gij spreekt.

On ne saurait p- trop murement à cette entre

prise, men kan niet te rijp over die onderneming nadenken, haar niet rijpelijk genoeg overdenken, overwegen. -- Denken (aan iets), zich te
binnen brengen, zich herinneren, bedacht zijn: P-

a ses anciens amis, á une perte qu'on a faite,

aan zijne oude vrienden denken, zich een geleden
verlies herinneren. Le mal vient sans qu'on y
pense, liet kwade komt, eer men er op bedacht is.
— Ne p- qua soi-même, alleen aan zich zelven
denken, baatzuchtig zien. — Sans y p-, zonder er
acht op te slaan, zonder opzet, onwillekeurig. —
Je penserai á vous, ik zal aan u denken, uw belang in gedachte houden. -- Denken, meenen, van
gevoelen zijn, oordeelen, gelooven, dunken: Pensezvous comme-moi sur cette affaire ? denkt, oordeelt
gij even als ik over die zaak? Je pensais qu'il
était de vos amis, ik dacht, meende, (geloofde, dat
hij van uwe vrienden was. — A ce que je pense,
naar ik denk of meen, volgens mijn gevoelen. I1
viendra vous voir, à ce que je pense, hij zal u
komen bezoeken, denk ik. — z. HONNI. — Facon
de p-, denkwijze, zienswijze f., oordeel of gevoelen n. over iets. — Denken, ontwerpen, in 't oog heb
een plan maken: 11 pense a marier favora--ben,
blement sa fille, hij denkt zijne dochter voordeelig
uit te huwen. P- à faire une visite à un ami, van
plan of voornemen zijn, eenen vriend te bezoeken.
--- P- à mal, een slecht oogmerk hebben. Sans pb mal, zonder kwade bedoeling, zonder erg. --P- à soi, op zijne hoede zijn, oppassen, voorzorgen
gebruiken. -- Door een' infinitief gevolgd beteekent
penser: op het punt zijn, bijna iets doen of onder
denken: I1 a pense mourir, by was-gan,me
op het punt van te sterven, hij ware bijna gestorven, hij meende, dacht te sterven, 't scheelde weinig
of hij ware gestorven. Un manage qui a pensé se
conclure, een huwelijk, dat op het punt stond gesloten te worden, dat bijna aangegaan werd.
PENSER, v. a. Denken, in de gedachte hebben: Dire
ce qu'on pense, zeggen wat men denkt. La liberté
de p- tout ce qu'on vent, de vrijheid van alles te
denken, wat men wil. 11 pensait tout autre chose,
hij had geheel iets anders in 't hoofd. — P- tout
taut, z. HAUT (adv.). --

Denken, gelooven, oor-

deelen.: Que pensez-vous de sela? tQu'en pensez-
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vous, wat denkt, gelooft g j daarvan ? wat dunkt carpe, adj. [Bot.] Met vijfvoudige vrucht. -u daarvan? hoe oordeelt gij daarover? Je sail Pentaehile, adj. [H. n.] Met vijf klaauwen aan
qu'en p-, ce que j'en dofs p-, ik weet, wat ik eiken voet. -- Pentachotonie, adj. [Bot.] Vijf
daarvan te denken, te gelooven heb. (absol.) Cola voudig gedeeld, vij fdeelig. -- Pentacle, m. Too-est plus vraisembiable qu'on ne pense, dat is verzegel m., p e n t á c u l u m n. — Pentaconwaarschijnlijker, dan men denkt. La chose nest taèdre, adj. [Minér.] Met vijftig vlakken (van
pas si aisée qu'on le pense, de zaak is niet zoo kristallen). — Als subst. m.: Vijftigvlak n. —
gemakkelijk, als men denkt, meent, gelooft. — Uit Pentacontarchie , f. [Anat.] Bevelhebber
verzinnen: Voici ce qu'il a pensé pour me-denk,
Pentacontàrehe, m.-schapn.over50m—
tirer d'embarras, ziehier wat hij bedacht, verzon- [Ant.] Aanvoerder van 50 man, p en t a k o nnen heeft, om mij uit de verlegenheid te helpen. — t á r c h m. — Pentacorde, ni. [Anc. mus.]
.SE PENSER, v. pr. Gedacht worden, zich laten denVijfsnarige lier f., p en t a c ho r d n. — Pentaken: De pareilles choses ne se pensent pas.
cosiarehie, I. [Ant. mil.] Afdeelinq van 500
PENSER, m. Het denken, denkvermogen; het voor- man. — Pentacosiarque, m. [Ant. mil.] Aanwerp van het denken, het gedachte; eigene weze f. voerder van 500 man. — Pentacrine of Penvan denken; (poët.) gedachte f.
tacrinite, f. [H. n.] Medusa-hoofd n., MedusaPenseur, m., -ease, f. Denker m., denkster f., palm, tulpsteen, leliesteen m., eene plantdi.erverhij of zij, die diep denkt, doordenkt. — Libres p-s, steening f.. p e n t a k r i n i e t m. — Pentacrovr jdenkers m. (in zake van godsdienst). — Ook stiehe, m. [Litt.] Vijfvoudig naamdicht n. (vgl.
als adj.: Un esprit p-, een diepdenkende geest m. ACROSTICHE). -- Pentadactyle, adj. [H. n.]
— Pensif, ive, adj. Peinzend, nadenkend. diep Vijfvingerig, met 5 vingers of teenen; — met 5 vrije
in gedachten verzonken, vol gedachten: Avoir 1'es- stralen aan elke borstvin. — [Bot.] Met 5 vingerprit p-, un air p-, een' nadenkenden geest, een vormige a fdeelingen. — PENTADACTYLES, m. pl.
peinzend voorkomen hebben. Cet évènement 1'a [H. n.] Zoogdieren n. pl., met 5 teenen aan de
rendu tout p-, dit ^ voorval heeft hem geheel na- voorvoeten; afdeeling der dikhuidige of veelhoevige
.denkend gemaakt. Etre p-, peinzen, peinzend of dieren, die 5 teenen aan elken voet hebben, p e nnadenkend, mijmerend zijn.
t a d d k t y l e n n. pl. — Pentade, f. [Didact.]
Pension, f. Kostgeld n. Payer une bonne, Vijf stuks bijeen genomen; — vijftal jaren, 1 u sforte p-, een goed, zwaar kostgeld betalen. — Kost- t r u m n. — [ Ant. gr.] Rot n. van 5 man. — Penhuis n.: Avoir trouvé une excellente p-. een voor tadéeagone, adj. [Géom.] Met 15 hoeken en
kosthuis gevonden hebben. Prendre qn. en-treflijk 15 zijden. — Als subst. In.. Vijftienhoek m. —
p-, iemand in den kost nemen. — In beide beteekenis- Pentadelphe, adj. [Bot.] Met 5 helmdraden,
sen ook van dieren gebézigd: Payer p- pour ses che- elk verscheidene stofkolfjes dragende. — Pentavaux. Mettre ses chiens en p-. — Kostschool f., dynanle, adj. [Bot.] Met 5 lange en 5 kortere
huis van opvoeding en onderwijs, p e n s i o n a a t n. meeldra'fen. — Pentaèdre, adj. Vijfvlakkig. --Meetre son fels en p-, zijnen zoon op eene kostschool Als subst. m. Vijfvlak n. — Pentaglotte, adj.
doen of leggen. Maître, Maîtresse de p-, kost
[Philol.] In 5 talen geschreven: Bible p-, bijbel m.
houdster f. — Gezamenlijke kost -scholuderm., in 5 talen. -- Pentagonal, e, adj. [Miner.]
pl. eener school: La p- est b la pro--leringm. Met vijfhoekige vlakken. — Pentagone, adj.
menade, de kostschool is, de kostkinderen zijn uit [Géom.] Met 5 hoeken en 5 zijden, vijfhoekig,
wandelen. — DEMJ-PENSION, z. dat woord. — Eere- p e a t a g ó n i s c h. — Ells subst. m. Vijfhoek, p enof genadewedde, rustgeld, jaargeld n., dat de Staat, t ag o o n m. — Pentagraphe, m. Werktuig n.
een vorst of een bijzonder persoon aan beambten ter copiéring van platen of teeken.ingen, pent aof bedienden voor lang bewezen diensten, aan krijgs- g r a a p h m. — Pentagraphie, f. Gebruik n.
lieden voor zeker aantal dienstjaren uitreikt, p e n- van dat werktuig. — Pentagyne, adj. [Bot.]
s i o e n n. P- viagère, levenslang pensioen. P- all- Met 5 staltjes, vijfwijvig, p e n t a g y'n i s c h. —
mentaire, kostveld, vergoeding voor den kost. — Pentagynie, f. [Bot.] Planten met 5 stijltjes,
Jaarljksche uitkeering f., die men zich voorbehoudt vij fwyvufen, vy fstjligen f. pl., p en t a p y'n i a n.
bij 't overdoen van een ambt: Résigner son béné- pl. — Pentagynique, adj. Tot die plantenorde
flce, en retenant une p- de mille francs, zijne behoorend, z. V. a. PENTAGYNE. — Pentahexaprebende of prove tegen eerie jaarl jksche uitkeering èdre, adj. [Minér.] Met 5 rijen, elke van 6 vlakvan duizend francs overdoen. — Pensionuai- ken boven elkander (van kristallen). =- Pentare, m. et f. Kostganger m., -gangster f.; kostleer- hydrique, adj. [Chim.] Met vijfmaal zooveel
ling m. en f., kostscholier m., kostscholierster f. — waterstof als een ander zamengesteld van
DEMI-PENSIONNAIRE, z. dat woord. — Trekker van dezelfde soort, p e n t a h y'd r i s c h. — Pentaeene jaarwedde of een pensioen, pep e n s i o n e e r- lépide, adj. [H. n.] Met 3 schalen. — Pentade m. — Genieter m. eener jaarljksche uitkeering f. lithe, m. ( Ant.] Bikkelspel n. met 5 steentjes. —
van een overgedragen geestelijk ambt. — P- dun Pentalobe, adj. [Bot.] Vijflobbig. — Pentathéatre, tooneelspeler m., - speelster f. die een vast niere of Pentannéré, e, adj. [H. n.] Met 5
inkomen trekt. — [ Rist. de Holl.] Pensionáris m., leden aan elken poot (van insecten) . — moils subst. m.
raadgevend advokaat of regtsgeleerdde bij de stede Kever m. met vijfledige pooten. — Soort van fosonder de voormalige republiek der-lijkergén siele schelp f. - Pentamètre, m. [Pods.] Vijf
Vereenigde Nederlanden. Grand-p-, raadpensiona- voetig vers n., inz. in de elégische versmaat het
ris, raadgever, advokaat of eerste minister der daktylische vers, dat met den hexameter afwisselt,
Staten van Holland; — ook de titel van den voor- pentameter m. — Ook als adj.: Vers p-. —
zitter der Bataafsche republiek van 1805 tot 1806. Pentannyron, m. [Pharm.] Uit ;i stoffen za-- Pensionnat, m. Kostschool f., huis van op- mengestelde zalf f. — Pentandre, adj. [Bot.]
voeding en onderwijs, p e n s i o n a a t n. (ook PEN- Met 5 meeldraden, vijfmannig, p e n t a n d r i s c h.
SION geheeten). — Pensionner, v. a. Een pen- — Pentandrie, f, (Bot.] Plantenklasse f., wel
sioen of rustgeld geven of toekennen, p e n s i obloemen 5 meeldraden hebben, vijfmannigen,-ker
n e r e n. — Het part. passé is ook adj.: Soldat vij fhelmigen f. pl., p e n t a n dr i a n. pl. (de 5e
pensionné du gouvernement, door de regéring ge- klasse in 't stelsel van Linnéus) — Pentandripensioneerd soldaat. — Ook als subst. Un pen- que, adj. Tot die klasse behoorend; z. v. a. PENsionné, een gepensioneerde. — % Peusionnier, m., TANDRE. — Pentangaalaire, adj. [Didact.], be-ière, f. (dénigr.)Kostschoolhouder m., -houdster f. ter PENTAGONE. — Pentanthe, adj. [Bot.] Vij ft Pensiveté, f. Gramstorige, sombere stem- bloemiqq. — Pentanthère, adj. [Bot.] Met 5
ming f.
stofkolfjes. — Pentapaste of Pentaparte, m.,
Pensteinone (verkorting van pentastémone), z. v. a. PENTASPASTE. — Pentapétale of Penadj. (pr. pein—) [Bot.] Met' vijf meeldraden.
tapétalé, e, adj. [Bot.] Met 5 bloembladeren.
Pensum, m. (pr. pein-some) Straftaak f., — Pentapharmaque, m. [Pharm.] Geneesstrafwerk n. (eens scholiers): Donner un p-, eene middel van 5 bestanddeelen, p e n t a p h á r mastraftaak geven of opleggen. (Plur. Des pensums). kon n. — Péntaphylie, adj. Vijfbladerig.
f bladerig. —
Penta of Penté, (van 't grieksch pénte, vijf) Ook z. v. a. PENTASEPALE. — PentaphylioiOnscheidbaar voorvoegsel bij vele fransche woorden, de, f. of Pentaphyllon, m., z. v. a. POTENdie meest kunsttermen zijn, en 't welk het vijfvoud TILLE. — Pentaplosténione, adj. [Bot.] Met
van het daarachter geplaatste aanduidt.
vijfmaal meer meeldraden dan bloembladeren. -Pentaeanthe, adj. (pr. gein —; zoo ook de Pentapole, f. [Geogr. anc.] Vijfsteden-gebied n.,
volgenden) [H. n.] Met vijf stekels. — Penta- landstreek met 5 voorname steden., p e n tá p o l is f.
-

-
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-- Penta p olitain, e, adj. Uit ééne dier vijf
steden. — Pentaprote, ni. [H. anc.] Titel der
5 hoofdregenten van zékere steden in 't grieksche
rijk, vijf/teer, p e n t a p r o o t m. — Pentaprotie, f. Waardigheid 1. van pentaproot of vij fheer.

[Liturg.] Tot het p inksterfeest behoorend. — Als
subst. m. Kerkboek n. der grieksche Kerk, dat de
dienst van Paschen tot Pinksteren bevat. — Pentecostal, e, adj. [H. eccl.]: Don p-, ,inkstergave f., -geschenk-, -offer n. Deniers pentecostaux,
pinksterpenningen in. pl., pinkstergeschenk n. —
Pentecóte, f. Pinksteren, Pinkster, Pinksterfeest n. (bij de joden ter gedachtenis van de wetgeving op den Sinai, bij de christenen ter gedachtents van de uitstorting des Heiligen Geestes).
Pentédeeagone, ni. (pr. pein—) [Geom.]
Vijftienhoek m.

— Pentaptère, adj. [H. ni V ^fvleugelig. —
Pentaptote, adj. [Gram. lat.] Nom p-, of als
subst. PENTAPTOTE, In. Naamwoord met 5 naam -

valsbuigingen, p e n t a p t ó t o n n. — PentapyIon, M. [Arch.] Gebouw n. met 5 deuren. —
Pentagnèdre, adj. [Didact., Bot.] Vijfzijdig.
— Pentarchat, m. [Pout.] Waardigheid van
pentarch of vij fman; — tijdduur in. zijner ambtsbediening, vi f manschap, p e n t a r c h a a t n. —
Pentarchie, f. Regés ing f. van 5 mannen (,gelijk
die van het Directoire in Frankrijk), vijf manschap n., p e n t a r c h í e f. — Pentarehique,
adj. Tot de pentarchie behoorend, p e n t á r c h i s c h.
— Pentarhombique, adj, 1 Minér.] Met 5
ruiten. --- Pentarque, m. [Polst.] Vijfman m.,
lid n. eener pentarchie, p en t á r c h m. — Pentarrhène of Peutarrhine, adj., z. v. a. PENTANDRE. -- Pentasépale, adj. [Bot.] Met 5
bloembladeren. — Pentaspaste, m. [Mécan. anc.]
Takel m. met 5 schijven (3 van boven en 2 van
onderen). — Pentasperine, adj. [Bot.] Vijfzadig. — Pentastique, adj. [Didact.] Op vijl' rijen
geplaatst — PENTASTIQUE , m. [Philol.] Vi fregelig
gedicht, p e n t á s t i c h o n n. -- [Arch.] , z. v. a.
.

PENTASTYLE. - Pentastome, adj. [H. n.] Met

Pentélique, adj.: Marbre p-, pentelisch mar-

mer n. (uit den berg Penteliko b ij Athenen).
Pentenne, f. [PêChe] , z. PANTÈNE.
Pentésyrinx, f., z. PENTASYRINGUE.

Pentéinimnère, f. [Poés. anc.] Verslid n. van
vijf halve voelen of derd'halven voet; de ccesuur of
versnede na derd'halven voet o fin den derden
voet (des hexameters), pen th e ni i m erts f.
Penthèse, f. [Fí. eccl.] Feest n. van Mariareiniging in de grieksche kerk.
Peuthaphore, adj. [H. n.] Rouwdragend,
zwart- of donkerkleurig.
Penthon, Penton, m. [l1. n.] Soort van
stekelbuik ni. (tétrodon).
Pentiere, f., z. PANTIERE.

Peatisulce of Pentisulque, adj. [H. n.]
Vijfklaauwig, vijfteenig.
Pentoir, in., z. v. a. PENDEUR.

Pentsée, m. Kruinvlecht f. der Chinézen.
5 monden of openingen. — Pentastyle, adj.
Penture, f. [Tech.] Hengsel, deur-, venster[Bot.] Met 5 stijltjes. — PENTASTYLE, in. [Arch.]
Gebouw met 5 zuilenrjerr van voren, p e n t a s t y- hengsel n. P- flamande, vlaamsch hengsel (met twee
l on n. — Pentasyllabe, adj. [Litt.] Vers n., armen). — [Mar.] P-s de sabords, poorthengsels n.
voet m., woord n. van 5 lettergrepen. — Penta- pl., poortduimen m. pl., beslag n. van eene valpoort.
syrinque of Pentésyrinx, I. [Ant. gr.] Hou- P- de petit sabord, P- en fer b cheval, hoe ften werktuig n. met 5 gaten, om het hoofd, de ijzervorinig beslag van eene pate spoort, hoefijzer n.
beide armen en beide beenen eens misdadigers daar- P-s de gouvernail, vingerlingen m. pl.
Pénule, f. [Ant. rom.] Wollen reis- of regen
door te steken. — Pentateuque, m. [Litt.] De
kap (scortée geheeten, wanneer-mantel.
vijf boeken n. pl. van Mozes, pentateuchus m.
— Pentathie, m .; Z. V. a. QTIINQUERCE. — Pen-

tatome, m. [H. n.] Soort van plantenweegluis f.
— Pentatonon, m. [Mus. anc.] Interval n.
van 5 toonen in de grieksche muzijk.
Pentauréa, f. [Minér. anc.] Magnetische
ijzererts, steen m., die gezegd werd andere steenen
aan te trekken en de kracht der andere edelsteenen
in zich te vereenigen.
Pente, f. Helling, schuinte, glooijing f., a floop m.
(van een' grond of eenig vlak). La p- d'une mont.agne , d'une colline, d'nn chemici, de helling,
schuinte van een' berg, heuvel, weg. La p- d'une
rivière, de afloop, 't verval eener rivier P- douce,
aisée, raide, zachte, gemakkelijke, steile helling.
Le terrain va en p-, est en p-, het terrein of de
grond glooit, loopt af. — (fig.) La p- du plaisir,
du libertinage, de helling, het a floopend pad, het
medeslepend vermogen der vermaken, der losbandigheid. — (fig.) Neiging, overhelling, zucht, voorliefde f. Suivre. Contrarier sa p- naturelle, zijne
natuurlijke neiging volgen of inwilligen, bestrijden
of tegengaan. Avoir de la p- au mensonge, au
vol, tot leugen, tot diefstal overhellen, geneigd zijn
te liegen, te stelen. — [Arneubl.] Val f., afhangende strook stof rondom een' beddehemel, over
den bovenkant der bedgordijnen, aan de planken
eener boekenkast, enz. — [Arch.] P- dun coinbie,
dakhelling, helling der beide zijden van een dak. —
[Argaeb. J P- d' un fusil, bogt f. der kolf van een
g eweer. — [Mar.] P- de mat, valling, achteroverhelling f. van een' mast. P- de lente, klep f. van
eene zonnetent. — [Tech.] Mettre Ie tabac h la p-,
de tabaksbladen aan de stelen ophangen.
Pentécomarchie, f. (pr. gein —; zoo ook de
volgenden) [H. anc.] Stadhouderschap n. over 5
marktvlekken; — tijdduur m. der ambtstbekleeding
van den pentekornarch; ook zijne woning f. —
Pentécomargae, m. Stadhouder over 5 marktvlekken, p e n t e k o m d r c h. — Pentécontaeorde, m. [Mus. anc.] Speeltuig n. met 50 ongelijke snaren. — Pentecontaèdre, m. [Minér.]
Vij ftigvlakkig kristal n. — Pentécontarchie, f.
[Anc. mil.] Bende f. van 50 peltasten of ligtgewapende voetknechten. — Pentécontarque, m.
Hoofdman van zulk eene bende, p e n t e k o n t á r c h.
— Pentécontore, m. [Mar. anc.] Schip van
50 roeibanken, van 50 rijen roeiriemen.
Pentécostaire of Pentécostère , adj.

hij van leder was).
Penultieme, adj. [Gram.] Voorlaatste, op één
na de laatste: La p- syllabe, of als subst. La pdun mot, de voorlaatste lettergreep van een woord.
— Le p- jour du mois, de voorlaatste dag m. der
maand.
Péuurie, f. .Drukkend gebrek n., hoogste armoede, uiterste behoeftigheid, volslagen ontbéring f.
Grande p- de denrées, de fruits, d'argent, volslagen gebrek aan eetwaren, vruchten, geld. -- (absol.)
Geldnood m.,eldeloosheid f.
Péon, M. [Mi
l.] Soldaat in Indië, indisch infanterist , peon (ook pion geheeten) . — [Poés.

anc.] Versvoet van 4 lettergrepen, waarvan ééne
kort en drie lang.
Péotte of Péote, f. [Mar.] Ligt venetiaansch
vaartuig n., groote ronde gondel I.
Pépasine, m. [Méd.] Rijpwording, koking f.
der ziektestof, waardoor zij voor de ontlasting rijp
wordt, pepásmus m., pepánsis f. — Pépastique of Peptique, adj. [Méd.] Rijpmakend; kokend, vertérend. Médicaments p -s of als
subst. PÉPASTIQUES, PEPTIQUES, m . pl_ Middelen,
die de rijping of koking der ziektestof bevorderen,
pepástika, péfitika n. pl.
Péperin of Pepérino, m., ook Pépérine, f.
[Minér.] Pepersteen m., een graauwe vulkanische
steen, menigvuldig in de vlakte van Rome aangetro n en tot bouwwerk gebruikt, p e p e r í n o m.
— épérite,
f. [Minér.] Roode vulkanische tu/^
steen, 'p e p e r i e t m. — Pépéromie, f. [Bot.]
Soort van peperplant.
t S Pépétiller, v. n., nu PETILLER.
Pe ie, f. Pip f., eene tongkwaal der vo g els.
— (fig. et pop.) I1 n'a pas la p-, hij is een liefhebber van drinken, van een glaasje. Vous nous
ferez avoir la p-, gij laat ons dorst lijden, g#
schenkt niet. — Ook in een' anderen zin van eene
vrouw: Elle n'a point la p-, zij kan goed haar
mondwerk roeren, hare tong staat geen oogenblek stil.
Pépier, v. n. Piepen, tjilpen (van jonge vogels,
inz. van musschen) .
Pépin (bij sommige Pepin), m. Pit, kern f.,
het zaad in 't hart van appelen, peren, meloenen,
enz. — Pépinière, f. Boomkweekers^ f., jong
plantsoen n. ter verp lanting. — Grond m., waarop
men boomen kweekt. — (fig.) Verzameling, ver
jonge lieden, van personen, die voor-enigva
.
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zékeren stand of beroep bestemd zijn, kweekschool,
oefenschool f.: La France est une p- de soldats.

---

PIERCE-POT.

man. -- ,Mianteau p- par la pluie, van den regen
doornatte mantel m. — Etre p- jusqu'aux os, z.
os. — Coeur p-, doorboord, doorstoken hart n. —
(fig.) Avoir le coeur p-, I'áme p-e, les entrailles
p-es, diep getroffen, innig bedroefd, in smart ver
zijn. Maison bien p-e, goed verlicht, hel--zonke
der huis, huis met vele en groote ramen of lichten.
Forêt bien p-e, bosch met goede wegen of paden.
Rue Bien p-e, goed aangelegde, in goede rigting
loopende en (doorgaans) regte, heldere straat I.
— [Peint.] Paysage bien p-, goed geopend landschap n. (dat de verafzijnde voorwerpen laat zien).

Frankrijk is eene kweekschool voor soldaten. —
Pépiniériste, m. (of als adj. Jardinier p-) Boomkweeker in.
Pépite, f. [Minér.] Klomp gedegen goud (zoo
als men die somtijds in de mijnen aantreft), p epiet m.
Péplide, f., Péplion, Péplis, (pr. ----plice),
m. [Bot.] Wilde of water-porselein f.
Péplofn of Peplum, in. (pr. —plome) [Ant.]
Plooimantel m., plooirjk staatsiekleed, grieksch
wijd en fijn vrouwengewaad n. -- Witte, met — [Mar.] Vaisseau p- pour soixante canons, voor
goud geborduurde slujer m. voor 't standbeeld van 60 stukken geboord schip n. -- 1Blas.] Pièces p-es,
Minerva bij den ommegang der Panathena en. — doorbroken, opengewerkte, doorzigtige stukken n.
Bekleeding f. der godinnen-beelden.
pl. — [Tech.] Étotle p-e, te sterk gevolde of gePépon, m., z. PÉPIRON. -- Péponide, f. walkte stof f. ---P- it jour, opengewerkt, met ope[Bot.] Pompoenachtige vrucht f. -- Pépouifère, ningen. — Vin p-, Tonneau de vin p-, opgestoPompoenachtige vruchten dragend.
ken wijn, aangestoken wijnvat n. -- (fig.) Panier
Pepside of Pepsis, m. [H. n.] Graa(wesp m. p-, z PANIER. -- Être has p-, aan lager wal zijn,
Pepsie, f. [Méd.] Koking, rijping der spjs- weinig of niets meer bezitten. -- PERCÉ , m.,
vochten, vertering, p e p s is I. --- Pepsique, adj. z. V. a. PERCÉE.
Perce-à-main, ni. [Luth.] Handboor f. voor
[Méd.] Die koki,nq betreffend, rij pen d, vertérend,
p é p s i sch. Remèdes p-s, of als subst. PEPSIQITES m. de gaten der speeltuigen. (Plur. Des perce-b-main.)
pl. Vertéringsmiddel, vertéring bevorderend mid- — Perce-beurre, ni. Boterboor f. (Plur. Des
del, p é p t i k a n. pl. — Peptique, z . PÉPASTIQUE . perce-beurre.) — Peree-boil, m. [H. n.] Hout:

t Pepyer, v.

n., z. v. a. BEGAYER.

Pequet, m. , [Anat.] Réservoir de P - , z. v. a.

CITERNE lombaire.

Péragration , f. [Didact.] Doorwandeling,
doorzwerving, reis f. -- [Astr.] Loop m. eener ster
door den dierenriem, tot zij weder op 't zelfde
punt wederkeert, p e r a g r d t ie f. — t Péragrer, V. S. Reizen, doorzwerven, inz. ter bédevaart reizen. — f PÉRAGRER, m. Bédevaart f. als
opgelegde boetedoening.
t Pérambulation, f. Doorwandeling f. inz.
om te schouwen of te bezigtigen, woudschouwing;
-- ook: opmeting f. van een terrein.
Pérame, f. [Bot.] Kuischboom m. van Guiana.
Péramèle, m. [H. n.] Buideldas m., een vleeschetend buideldier van Nieuw-Holland.

Pérapétale, m., beter PARAPÉTALE.
Pératoscopie, f. [Divin.] Waarzegger# f.
uit de luchtverschijnselen. — Pératoscop ien, m.,
-ne, f. Waarzegger m., -zegster f. uit de lucht
-verschijnl.
Persage, m [Tech., Mar.] Het boren, inz.
van gaten voor pinnen, voor bouten.
Percale, f. ^om.] Zeer kort geschoren en digt
geweven oost-inisch wit katoendoek n., nu ook
in Europa voortreffelijk nagemaakt, p e r k a 1 n.
--- Percaline, f. Ruig,
en ligt ka
-loendk.,pra
i n e f.
Percant, e, adj. Borend, tot boren geschikt,
doordringend, scherp, spits: Alène p-e, scherpe
els f. Ce foret nest pas aasei p-, die boor dringt
niet genoeg door, snijdt niet genoeg. — (fig.) Doordringend, gevoelig, scherp, vinnig; schel, zeer hel
toon); scherpziend, scherpzigtig; schran--der(van
der. Froid p-, scherpe, doordringende, vinnige
koude f. Sons p-s, Cris p-s, doordringende, schelle
í00711n U. pl , krijschend geschreeuw n., schelle
kreten m. p1. — Y eux, Regards p-s, scherpziende
oogera n. Pl.. doordringende, doorborende blikken,
adelaarsblikken m. pl.; ook: vonkelende, zeer levendige, glinsterende oogera n. pl. — Intelligence p-e,
Esprit p-, doordringend, scherp verstand n.
Perearbure, m. [Chico.] Koolstofverbinding f.
met de grootste hoeveelheid koolstof.
Perse, f. Werktuig n. om te boren, om gaten of
openingen te maken. — [Luth.] Boor f. voor de
g aten in muzijkinstrumenten, p^ penboor, basp^pboor (perse-bourdons ). — EN PERCE , Inc. adv.- Op:
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gestoken (van geestrijke vochten in vaten, waarin
men een gaatje boort om te kunnen aftappen) .
Mettre du vin en p-, een vat wijn opsteken. Il ne
faut pas laisser longtemps ce vin en p- , men
moet dien wijn niet lang opgestoken laten liggen.
-- z. ook PERCES.
Percé, e, adj. (en part. passé van perser):
Montagne p-e, doorboorde, doorgegraven berg in.
Oreilles p-s, doorboorde ooren n. pl., ooren met
ringgaatjes. Vase p-, doorboorde vaas f. — Cocons
p-s, doorboorde tonnetjes n. pl. (door welke de
vlinders heen gekropen zijn). — Abcès p-, doorgestoken zweer of verzwering f. Homme p- de coups,
van steken doorboord, door vele steken gewonde

worm m. (Plur. Des perce-bois.) — Perce-bosse, m. [Bot.] , z. v. a. LISYM1IACHIE . (Plur. Des
perce-bosses.) — Peree- bourdon, in. [Tech.],
z. PERCE. (Plur . Des perse bourdons.) — Pereeehaussée, m. [H. n.j Insect, ter grootte des
meikevers, dat gaten in dijken en wegen boort. (Plur.
Des perse- chaussées.)— Perse- crane, m. [Chir.]
Schedelboor f., schedelsnijder m. (voor de doode
vrucht inde baarmoeder). (Plur. Des perse -crane.)
Percée, f., of Perse, m. Weg, doorgang m.,
pad n., opening f. in een bosch, hetzij om het
toegankeljk te maken of om gezigtspunten te openen: I1 y a plusieurs p-s dans cette forêt, er zijn
in dat bosch verscheidene wegen, doorhakkingen.
Belle percée de vue, Beau percé, schoon uitzigt
in een woud. -- (fig.) Faire une p- dans les ba
door de vijandelijke bataljons-tailonsem,
boren, zich een' weg banen, eene opening maken
door de vijandelijke bataljons. — 11 a fait une passez avant dans 111e de Madagaskar, hij is vrij diep
in 't eiland, in 't binnenste van 't eiland M. doorgedrongen. — [Exploit.] P- de communication,
verbindingsweg in., gemeenschap f. tusschen twee
onderaardse/te gangen. -- [Fond.] dloopgat n. of
opening f., waardoor het gesmolten metaal uit den
smeltoven in de vormen afvloeit.
Perse- feuille, f. [Bot.] , z. v. a. BUPLEVRE.

(Plur. Des perse- feuilles.) -- Perse- fort, m.
(fam.) Stout boschjager m. (Plur. Des perse- forels.)
— Peree-lettre, m. Briefpriem m. (waarmede
men de brieven of oorkonden doorboorde, om er het
zijden koord of lint door te steken, dat het zegel
moest dragen. (Plur. Des perse -lettres.)
Percement, m. Het boren, doorboren of doorgraven; doorboring, doorgraving, doorsteking; de
daardoor ontstane opening f. Le p- dun mur, het
doorbreken van een' muur. Le p- dun puts artésien, het boren van een' artesischen put. P- d'une
montagne, doorgraving, doorboring van -berg.
dijk. Le pP- d'une digue, doorsteking van een' djk.
de l'isthme de Suez, de doorgraving van de landengte van Suez.
Perse- meule, m. [Tech.] Stalen werktuig n.,
waarmede men 't get in de slfjpsteenen boort, slijpsteenboor f. (Plur. Des perse -meules.) -- Percemousse, f. [Bot.], z. v. a. POLYTRIC . (Plur. Des
perse -mousse.) — Perse- muraille, f. [Bot.],
Z. PARIÉTAIRE. (Plur. Des perse- murailles.) —

Perce-mare, f., of Percemur, m. [Tech.]

Snippers m. pl., afval m., a fschraapsel n. bij leder bereiders (waarvan lijm gekookt wordt) . -- Perceneige, f. [Bot.] Sneeuwbloem f., sneeuwklokje,
vastenavondzotje n., een der eerste lentebloempjes,
dat nog onder de sneeuw zijne knoppen doet uit loopen. (Plur. Des perse -neige.) — Perse- oreille, m. H. n.1 Oorworm m. (Plur. Des perceoreilles.) — Perse -pied, m. [Bot.] Kleine of
engelsche steenbreke f. (Plur. Des perce-pieds ) —

Peree-pierre, f. [Bot.] Steenbreke f. (saxifrage,
passe-pierre), een plantengeslacht van vele soorten.
(Plur. Des perse- pierres.) — Perse -pot, m.
[H. n.], Z. V. a. SITTELLE.

PERCEPTEUR
Pereepteur, m. [Admin ] Ontvanger, gaar

belastingen, tollen of accynsen.

--der,in

Pereeptibilité, f. Ontvangbaarheid, hefbaar-

heid, inbaarheld, geschiktheid van ontvangen of gemd te worden: La p- d'un impót. -- [Phil.] Waar
bemerkbaarheid, p e rc e p ti b i l i--nembarhid,
t ei t f.: La p- d'un objet au microscope. -- Ook:
het vermogen om zich zelven van Zijne ,gewaarwor
dingen rekenschap te geven. — Perceptible, adj.
Ontvongbaar, inbaar, hef baar: Impót p-, Deniers
p-s. hef bare, ontvangbare belasting f., penningen m.
pl. of gelden n. pl. -- Waarneembaar, bespeurbaar, merkbaar, bemerkbaar door de zintuigen of
door den geest (doorgaans met eene ontkenning
jebézigd): Cela nest point p- aux yeux, an toucher,
a l'oreille, au gout, à I'odorat, dat is voor de oogen,
voor 't gevoel, voor 't gehoor, voor den smaak,
voor den reuk niet bespeurbaar, dat is niet zigtbaar, niet voelbaar, niet hoorbaar, niet proef baar,
niet ruikbaar, dat laat zich niet zien, voelen, hooren, proeven, ruiken. — La finesse de vette épigramme est a peine p-, het fijne van dat puntdicht is naauweljks merkbaar, voelbaar. -- Perceptiblement, adv. Op eene merkbare wijze.
-- Perceptif, ive, adj. [Phil.] De waarneming
betreffend: La faculté p-ive, het waarnemings-,
voorstellings- vermogen. -- Perception, f. Ontvangst, inzameling, heffing, inning, ingaring der
inkomsten, der belastingen, p e r c é p t i e f. --- Outvangersambt, gaarderschap n.: Il y a a Paris au-
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de l'ennemi, de Franschen doorboorden 's vijands

regter vleugel, drongen, sloegen zich door 's v pands regtervleugel heen. P- la foule , door de
menigte heen dringen, zich een' weg door 't gedrang banen. -- (fig.) La vérité ne peut p- la
foule des Ilatteurs pour aller jusqu'au rol, de
waarheid kan zich door de vlejjers heen geen' weg
tot den koning banen. — (absol.) Si compacte que
soit la foule, percons toujours, al is 't volksgedrang
ook nog zoo groat, laat ons maar doordringen. —
(par anal.) Le soleil perce les nuages, de zon
boort (de zonnestralen dringen) door de wolken
heen. La lumière perce les tenèbres, het licht
dringt door (verdrijft) de duisternis. — (fig.) Le

soleil de la vérité a percé les nuages de l'erreur,

de zon der waarheid heeft de wolken der dwaling
doorboord. — P- 1'avenir, de toekomst binnendringen, in de toekomst dringen, lezen, het toekomende
voorzien, raden, voorspellen. -- P- on mystère,
een geheim doorzien. PERCER, V. n. Doorkomen, doorbreken, zich eene opening maken: Les
dents vont bientót p- a eet enfant, de tanden
zullen bij dit kind spoedig doorkomen, doorbreken.
Cette tumeur percera d'elle-même, dit gezwel zal
van zelf doorbreken, opengaan. — La lone perce
iL travers les nuages, de maan schijnt door de
wolken heen. Le jour perce, de dag komt door,
aan. — Indringen, doordringen: Le coup perce
dans les chairs, de steek (stoot, houw, slag, het
schot, enz.) dringt tot in 't vleesch door. P- dans
tant de p-s que d'arrondissements. — [Phil.] l'avenir, dans le fond dune affaire, inde toekomst
Waarneming , voorstelling met bewustzijn door dringen of lezen, eene zaak tot in den grond doormiddel van de zintuigen; gewaarwording, werking zien. — Aan, den dag of aan 't licht komen, uit
van 't waarnemingsvermogen, p e r c ép tie f.
zich openbaren, zich te kennen geven, zich-komen,
Perser, v. a. Doorboren, doorsteken (door en verraden: La vérité perce tOt ou lard, de waar
door steken), doorbreken, doorgraven, doorstooten,
komt vroeg of laat aan 't licht. Le secret le-heid
doorslaan; doorsteken (door steken indringen), in- mieux gardé finit toujours par p-, het best bewaard
steken, openen, eene opening maken. P- one mon- geheim komt ten laatste uit, wordt eindelijk opentagne, on mur, on ais, eenen berg doorgraven, baar. Rien ne perse encore, er is nog niets uitgeeenen muur doorbreken, eene plank doorboren of lekt, ruchtbaar geworden. Dans eet ouvrage, Ie
doorschieten. P- les oreilles pour y mettre des sentiment perse a chaque page, in dit werk laat
boucles, gaatjes in de ooren steken, de ooren door- zich op elke bladzijde 't gevoel bespeuren. Le casteken , om er ringen in te hangen. --- P- un ractère dun homme perce plus ou moins dans ses
abcès avec une lancette, eerie zweer, een gezwel discours, iemands karakter openbaart, verraadt
met een lancet doorsteken, openen. Vous n'arriverez zich meer of min uit zijne woorden. — [ Véner.]
pas a lui qu'après m'avoir percé Ie coeur, gij zult Le serf perce. het hert breekt of gaat door, neemt
hem niet genaken, voor ge mij het hart hebt door- de vlugt. -- Uitgang hebben: Cette maison perce
boord, getroffen. P- un homme de coups, iemand dans (sur) deux rues, dat huis heeft uitgang op
vele wonden (degen -, dolk-, messteken) toebrengen. twee straten. — In de wereld vooruit komen, zich
— P. un puits, een' put boren. --- (bij overdr2j- een' weg banen (tot fortuin, tot waardigheid), opving) Les os lui percent la peau, z. os. -- P- klimmen, zich verheffen: Ce jeune homme percera
une forêt, eén of meer wegen, paden, doorgangen par son mérite, die jongeling zal door zone ver
in een bosch hakken. P- une rue, eene straat dooropgang maken, tot aanzien komen. I1 a-dienst
slaan, doortrekken (door de gebouwen weg te bre- beaucoup de peine h p-, h ij heeft veel moeite om
ken in de rigting, die zij volgen moet). P- une zich eenen naam te maken, om vooruit te komen.
croisée, une porte dans un mur, eene vensteropeni,ng ---- Doorbreken, zich voortplanten, zich mededeelen,
of een vensterlicht, eene deuropening of deur in veld winnen: La liberté, La philosophic perse chez
een' muur breken of aanbrengen. — [Mar.] P- on tous les peoples, dans toutes les classes de la
navire, de poorten, geschutpoorten van een schip société, de vrijheid, de wijsbegeerte dringt door,
uitzagen. -- P- un tonneau, one pièce de vin, P- plant zich voort tot alle klassen der maatschappij.
du vin, een vat wijn, wijn opsteken (z. v. a. mettre ...tea~ SE PERCER, v. pr. Zich doorsteken, zich
en PERCE). P- son meilleur vin pour, régaler ses doorboren: A ces mots, it se perca le coeur, le
amis, zijn' besten wijn opsteken om zijne vrienden sein, bij deze woorden doorstak hij zich. — ( fig.)
te onthalen. -- (fig.) P- lair de ses cris, de lucht Se p- de ses propres traits, zich met zijne eigen
met zijne kreten doorboren, van zijne kreten doen wapens bestrijden of kwetsen, zich zelven op 't
weêrgalmen, een doordringend geschreeuw aanhef- gezigt slaan, zelf in den kuil vallen, dien men
fen. Crier a p- les oreilles, een oorverdoovend, voor een ander heeft gedolven. -- Se p- on abcés
oorverscheurend geschreeuw aanheffen, schreeuwen, b la main, zich eene zweer op de hand doorsteken,
dat iemand hooren en zien vergaat. — ( fig.) Van openmaken. -- Elkander doorsteken: Its se sont
smart vervullen of doordringen, smartelijk aandoen, p•. la poitrine, zij hebben elkander doorstoken. Its
grieven: Cet aífreux spectacle perce le coeur, se sont p-s de coups de poignard, zij hebben elk1'áme, les entrailles, dat afgrijselijk tooneel door- ander eene menigte dolksteken toegebragt. — Doorboort het hart, is zielverscheurend, doet ons tot boord worden: Le boil se perce facilement, het
in het diepst der ziel gevoelig aan. — Vous aigui- hout laat zich ligt doorboren, men boort gemak
hout heen.
sez les fleshes dont on les perce, gij scherpt de
-keljdorht
pijlen (der spotternij, der kritiek, enz.), waarmede
Pereerat of Pescerat, m. [H. n. J , z. v. a.
men hen treft. --- Doorheen dringen, door en door PASTENAGUE.
nat maken, doortrekken: La pluie a percé mon
Percerette, F. [Tech.] Zwikboortje n ;
EBELLE.
habit, de regen is door mijnen rok heen gedrongen.
Perse- roche, f. [H. n.], z. v. a. TER
[Tech.] P- one étofle, eene stof vollen, wal)Cen. (Plur. Des perce-roches.) -- Perse-ronde, f.
-- (absol.) Cette étof e, Ce drap ne perce point, [Tech.] Stangpasser m. der zeefmakers. (Plur.
die stof, dat laken laat geen water, geen' regen Des perce-rondes.)
door, is waterdigt. — ( bij overdrijving) L'orage
Perces, f. pl. [Tech.] Gaten n. pl. van een
ma percé jusqu'aux os, de bui heeft mij tot op blaas-instrument: Les p-s de la flute, de la clan't hemd nat gemaakt -- Doorheen dringen, door- nette, de gaten der fluit, der klarinet.
breken, doorheen breken, doorheen slaan: Le ebasPerse- terre, m. [Bot.] , z. v. a. NOSTOC.
seur perce les buissons, de jager dringt door de
Perceur , m. [Tech.] Boorder; scheepsboorstruiken heen. Les Francais percèrent l'aile droite der m. (gatenborend werkman); — drilboor f., door-
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PERCEVANT

slag m., waarmede men in de naalden de oogen of
gaatjes boort of slaat.

Percevant, e, adj. Waarnemend, met waar

begaafd.
-nemigsvro
Pereevoir, V. a. Ontvangen, innen, garen: Pdes contributions, belastingen ontvangen. — [Phil. j
Gewaar worden, ontwaren, den indruk der voorwerpen ontvangen, opvatten: C'est par les sens
que nous percevons les diiférentes sensations, door
middel der zinnen ontvangen wij de verschillende
gewaarwordingen. — (absol.) Le vieillard ne percoit guère, de grijsaard ontvangt weinig indruk ken van buiten.
Perehai^t, m. [Chas.] Lokvogel m.
Perchaqueue , f., eerspelling van PERD-SA
- QUEUE.
Perche, f. [Metrol. anc.] Roede, meetroede f.;
het met de roede gemeten voorwerp. P- carrée, vierkante roede. Acheter vingt p-s de terrain, twintig
roeden grond koopen. — Staak m., stang; lat f.,
kleérstok in. Planter des p-s, les p-s dune hou
staken in den grond zetten, de hopsta--blonière,
ken inplanten. Faire une clóture aver des p-s, met
staken o f latwerk afsluiten. Les p-s des tentes, de
tentstaken. Etendre du tinge sur une p-, linnen op
een' stok, een' klee'rstok hangen. Mettre le faucon
sur une p-, den valk op eene stap zetten. — Pdun batelier, schippersboom m. — [Fa-uc.] Se battre à la p -, op de stang fladderen; — (fig. et prov.)

vechten, elkander slaan, zonder elkander veel zeer
te doen. — (lig et fam.) P-, Grande p-, lang en
mager mensch, staak, lange staak, boonenstaak, lanlarenpaal m. — [Arch. anc.] P-s, dunne, hooge
lers m. pl. der gothische kruisgewelven. — [Pêcbe]
^Dischroede f., hengel m. — [Chas.] P-s, lijmstangen. — P-s du cerf, stangen .van 't hert, de beide
hoofdhorens van 't hertsgewei. — [Tech.] Tirer
un drap à In p-, een stuk laken uit de haren of
uit het eerste water werken, de vezels der gevilte
oppervlakte met kaarden losmaken.
PERCHE , f. [H. n.] Baars m. P- de rivière, de

eter, rivier -, zeebaars.
Perché, e, adj. (en part. passé van percher):
Oiseau p-, op een' tak, stok, kruk, lat, enz. geze-

ten vogel m. Poules p-s, roestende, op slok, op
roest zittende kippen f. pl. Les moineaux p-s sur
mon tolt, de op mijn dak neergestreken, zittende
musschen f. pl. Le pinson est plus souvent posé
que perché, de vink zit meer op den grond dan op
boomtakken. — (fig.) I1 est toujours p- (of à cheval) sur ses aïeux, hij laat zich altijd voorstaan
op zijne afkomst — PERCHÉ , m.: Tirer les faisans
au p-, de fazanten uit den boom of van de takken
nederschieten. — Pereliée, f. Groep of school
neergestreken vogels. — [Chas.] Strik m. voor
kleine vogels. — [Agric.] P-s, aangeaarde, door
greppels gescheide hoogten, op welke men de w ij n.

.

stokken plant.
Percher, v. a., Se percher, v. pr. Opzitten
(van vogels), op een' boomtak, stok, staak, lat, enz.
gezeten zin, zich nederzetten, nederstrijken, gen op die wijze te rusten, roesten: Les cailwoon zij
les, Les alouettes ne perchent pas, de kwartels,
de leeuweriken roesten niet, zetten zich niet op
boomtakken, stokken, enz. Un moineau vint se perdier sur ma fenêtre, eene musch zettede zich op
mijn venster neder. -- (fig. et (am.) Zich op eene
hoogte plaatsen, om beter te zien of te hooren:
Pourquoi vous p- Si haut? waarom plaatst gij u
zoo hoog ? -- Percher, m. [Tech.] Droogstelling f. voor de plaggen van gebruikte run. — Perehette, f. (verklw. van perche) Staakje n., kleine
boomstut m. --- [Pêche], z. v. a . BALANCE .—Percheur, euse, adj. [H. n.] Zich op boomtakken
enz. nederzettend, roestend. — PERCHEURS, m. p 1.
Vogels, die gewoon zijn op boomtakken enz. neder
te strijken en te rusten, roestende vogels m. pl. —

--

PERDRE.

stokje in eene vogelkooi, vogelstokje n. -- Nacht
hoenders.
-hokn.der
Pereillette, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Perris, m. [H. n.] Rolvormige ombervisch m.

(sciène cylindrique)
Perelus, e, adj. Lam, verlamd, beroerd. geraakt: Il est p- de tous ses meetbres, zijn geheel
ligchaam is lam ; hij is aan al zijne leden geraakt.
— (fig. et fam.) Avoir l'esprit p-, le cerveau p-,
weinig verstand hebben, zwak van begrip zijn.
Perciioptère, adj. [H. n.] Nlet zwarte of

zwartgevlekte vleugels -- PERCNOPTERE, m . Egyp
tische of kleine gier m. — Perenos, m. (pr. perknoce) Soort van arend m.
Percoides, m. pl., z. v. a. PERCHIDES .
Persoir, m., of Persoire, f. [Tech.] Boor,
handboor; kelderboor, fret f.; doorslag m. der smeden. P- a fromage, kaasboor.
.

Percophis, m. [H. n.] Vischslang I. of slangvisch m. van Brazilië.
Perg,u, e, adj. (en part. passé ven percevoir)
Impot p-, ontvangen impost m. of belasting f. —
Objet p-, waargenomen voorwerp n.
Percussion, f. Stoot, slag, schok m., botsing f„
het aanstooten of botsen van twee ligchamen,
p e r c2 s s ie f. — [Arqueb.] Batterie á p-, percussie- of slagslot D. Fusil a p-, percussie- of slag g eweer n., waarvan de lading ontbrandt door den
slag van een' hamervormingen haan op een busje of
slaghoedje, dat knalpoeder bevat. Les corps du p-,
het lijf van den percussie-toestel. Couvre-p-, percussie- platlood, percussie-deksel n. — [Méd.] Onder
middel van aanklopping op de wan--zoekingdr
den van een hol ligchaamsdeel, percu ssie f. P- de
la poitrine, het aankloppen der borst. — [Mus.] Instrument de p-, slagspeeltuigen, slaginstrumenten n. pl. (die bespeeld worden door ze aan te
slaan). — [Phys.] Machine de p-, stoot -machine f.,
werktuig tot het netven van proeven omtrent de
snelheid van bewogen ligchamen na den stoot. -I- Percuter, v. a. Kloppen, stooten, schokken.
-- [Méd.] De percussie of aanklopping bij een geneeskundig onderzoek in 't werk stellen, p e r c u t e re n. P- médiatement, middellik percutéren,
een klankgeleidend ligchaam tusschen de onder
borst en de aankloppende hand plaatsen. —-zochte
SE PERCUTER , v. pr. Aangeslagen , gepercuteerd
worden. — Het part. passé is ook add.: Ventre
percuté, Poitrine p-e, door aanklopping onderzochte, gepercuteerde buik m., borst f.
Perdable, adj. Verliesbaar, te verliezen: Procès, Gageure p-, verliesbaar regtsgeding n., te ver
p f. --- Perdant, e, adj. Ver -lieznwdscha
Billet, Numéro p-, verliezend, met een`-lieznd:
niet uitgekomen briefje of nommern., niet m.—PER-DANT , m., -E, f. Verliezer m., verliesster f. Les<
gagnants et les p-, de winners en de verliezers. —
PERDANTE , f. (of als adj. Marde perdante) [Mar.]
Afgaand tij, vallend water n., eb f. — t Per-

deur, m., - e;ise, f. z. v. a. PERDANT.
% Perdiablé, e, adj. Geheel van den duivel
bezeten. (kleurige steensoort f.
Perdicite, f. [Minér.] Patrijssteen m., patrijs Perdition, f. Slecht gebruik n. van iets, ver
dezen zin zelden voorkomend dan-kwistngf.(
in): Tout son Bien s'en va en p-, zijn geheel ver
gaat door verkwisting verloren. — [Mar.]-mogen
Etre en p-, in gevaar zijn van te vergaan, te ver
[Théol.] Verderf n., verdoemenis f.:-ongeluk.—
etre dans le chemin, dans la vole de p-, op dery
weg des verderfs zijn. Fréquenter one maison de°
p-, een huis der ondeugd, der ontucht, des verder fs.
bezoeken. — Judas est appelé le fels de p-, Judaa
wordt de zoon des verderfs, der verderfenis genoemd.
Perdre, V. a. Verliezen, kwijt raken, niet meer
hebben. P- son Bien, sa place, zijn vermogen, zijnen
post verliezen, er van beroofd worden. — P- one
bonne occasion, eene goede gelegenheid verliezen,.
PERCHEUSE, f. [H. n.], z. v. a. FARLOUSE.
Perchides, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl. van niet waarnemen, voorbij laten gaan, verzuimen. —
P- un bras, one jambe, la vue, la santé, een'
't baarsgeslacht.
Perchis, m. [Hort.] Tien- tot vijftienjarig arm, een been, 't gezigt, de gezondheid verliezen.
P- la guieté, l'usage de ses sens, zijne opgeruimd
hout n. — Afsluiting, omtuining f. van staken.
gebruik van zijne zinnen verliezen. — P--heid,'t
% Perchlorate, m. [Chico.], z. v. a. OXYles bonnes graces de qn., iemands gunst verliezen.
CHLORATE . — Perchlorure, m, [Chum.] Chloor
grootst mogelijke hoeveelheid-verbindgf.mt P- son Crédit, -sa réputation, zijn krediet of ver
zijn' goeden naam verliezen. — I1 a perdu-trouwen,
chloor.
Perchoir, m. Hoenderrek n. , hoenderstok, le g out de 1'étude, hij heeft den smaak voor de
studie
verloren.
— On perd tout quand on pent.
roeststok m. , stok waarop de hoenders roesten;
.
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un ami fidèle, men verliest alles, als men een' trouwen vriend verliest. — P- son père, sa mère, ses
enfants, zijn' vader, zijne moeder, zijne kinderen
verliezen. — Ces arbres ont perdu leurs feuilles,
die boomen zijn hunne bladeren kwijt. Cette étoffe
perd sa couleur, die stof verliest hare kleur, ver
verschiet. — L'ennemi perdit dix mille bom--blekt,
mes, de vijand verloor tien duizend man, er sneuvelden van den vijand tien duizend man. — [ Mar.]
P- ses mats, ses cables, zijne masten, zijne kabels
verliezen, kappen. P- son alre, le vent, zijne vaart,
het voordeel van den wind, de loef verliezen. P-

fond, z. FOND. P- la tramontane, z. TRAMONTANE.
— P- la vie, het leven verliezen, sterven. — P- la
parole, l'usage de la parole, de spraak, 't vermo-

gen om te spreken verliezen, niet meer kunnen
spreken, zonder sprakeloos of spraak liggen. —
(fig.) 11 perdit la parole de surprise, d'admiration,
de crainte, hij bleef staan, stond verstomd van
verbazing, bewondering, vrees. --P- haleine, I'haleine, Ia respiration, den adem verliezen of kwijt
raken, buiten adem geraken; ook: met moeite adem
halen. — P- la tête, het hoofd verliezen, onthoofd
worden. — (lip.) P- la tête, l'esprit, krankzinnig
worden; ook (en doorgaans): zijne tegenwoordigheid
van geest, zijne bezonnenheid verliezen, niet meer
weten waar men is of wat men doet. — P- la
mémoire, 't geheugen verliezen; (fig.) vergeten, niet
meer gedenken. — P- son mouchoir, son chapeau,
zijn' zakdoek, zijn' hoed verliezen, te zoek maken. —
Cette bonne a perdu à la promenade l'enfant que
lui était confié, deze kindermeid is het haar toebetrouwde kind op de wandeling kwijt geraakt. —
Ce postillon a perdu ses voyageurs, deze postiljon
heeft zijne reizigers van den regten weg gebragt.
— P- son chemin, van den regten weg raken. Les
chiens ont perdu la piste du cerf, de honden hebben 't spoor van 't hert verloren. — (fig.) P- la
trace, les voles, le train d'une affaire, niet meer
op de hoogte van eene zaak zijn, niet meer weten
hoe ver zij gevorderd is. — P- du terrain, grond
verliezen; (fig.) in eene zaak of onderneming achteruit gaan, terugdeinzen. — P- de vue, uit het
gezigt, uit het oog verliezen. P- la terre, un vaisseau de vue, den wal, een schip uit het gezigt verliezen. (fig.) Ne pas p- qn. de vue, iemand in 't
oog houden, scherp bewaken. P- qn. de vue, iemand
uit het oog verliezen, niet meer van hem hooren;
ook: iemand in de hooge vlugt zijner redenéring
niet kunnen volgen. P- de vue une affaire, eene
zaak uit het oog verliezen, er niet meer aan denken.
— P- le til du discours, den draad, den loop of
zamenhang der rede, des gespreks kwijt raken. —
P- pied, P- terre, geen' grond (waterbodem) meer
voelen; (fig.) niet meer weten waar men is of wat
men doet. — P- son temps, zijnen tijd verliezen,
een slecht, nutteloos gebruik van zijnen tijd maken.
P- sa jeunesse, zijne jeugd verbeuzelen. P- ses
démarches, sa peine, vruchtelooze stappen, ver
moeite doen. — (fig.) Vous y perdrez vos-gefsch
pas, g ij zult er niet in slagen, gij zult vergee fsche
moeite doen. z. ook LATIN, áNE. P- ses paroles, te
vergeefs praten. — P- une gageure, la partie, eene
weddenschap, de partij verliezen. Qui quitte la
partie, la perd, z. PARTIE. P- one bataille, eenen
veldslag verliezen. — Jouer a tout p-, alles op 't
spel zetten, alles te gelijk wagen. — (Loc. prov.)
A tout p-, it n'y a point de reste, men moet niet
alles in eens op 't spel zetten. — P.- le fruit d'une
chose, de vrucht, het te verwachten voordeel van
eene zaak verliezen. ---(absol.) I1 faut savoir ppour gagner, men moet weten te verliezen, om te
winnen: wie winnen wil, moet een verlies wagen.
P- all change, bij de ruiling verliezen. Jouer a
qui perd gagne, z. GAGNER, z. ook MARCHAND. --

P- sur one marchandise, sur un marché, dans
un marché, op eene waar, bij eenen koop verliezen. — Cette marchandise a perdu considérablement, die waar is aanmerkelijk in waarde verminderd. (fig.) Cet homme, Cet ouvrage a beaucoup
perdu, die man, dat werk wordt veel minder gezocht dan te voren. Sa réputation perd chique
jour, zijne faam, zijn' goeden naam neemt met den

dag af. Bederven, in 't verderf storten, te
grond doen gaan, van eer en aanzien berooven.
Cet homme vous perdra, die man zal u in 't verderf, in 't ongeluk storten. La fréquentation de
cette société l'aura bientót perdu, 't bezoeken van
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dat gezelschap zal hem spoedig van zijn eer en
goeden naam berooven, in den grond helpen. Ses

ennemis ont eu beaucoup de peine a Ie p- dans
l'esprit du roi, zijne vijanden hebben veel moeite

gehad om hem de gunst des konings te doen verliezen. P- une felle, en abusant de sa crédulité, een
meisje verleiden, onteeren, door misbruik van hare
ligtgeloovigheid te maken. — L'Orgueil peril les
hommes, de hoogmoed verderft de menschen, stort
hen in 't verderf. L'amour des richesses 1'a perdu,
de geldzucht heeft hem ongelukkig gemaakt. — Pune ame, eene ziel in 't eeuwig verderf storten.
— Bederven, beschadigen: L'inondation a perdu les
blés, de overstrooming heeft de granen bedorven.
Cette tache d'huile perd anon habit, die olievlek
bederft mijn' rok. — Un moment peut tout p-, een
oogenblik kan alles bederven. — [ Gray.] P- une
taille, eene snede wegwerken, haar met eene andere
als ineen doen vloeijen. — [ Jeu] P- les cartes,
minder slagen maken dan de tegenpartij.
SE PERDRE, v. pr. Zich verliezen, verloren gaan;
zich in het verderf storten; zich verloopen, zich
bederven; verdwijnen, vergaan; verdwalen; in onbruik raken, vervallen. Le chemin se perd en eet
endroit, op deze plaats verliest zich de weg, houdt
de weg op gebaand te zijn. Nous nous perdimes
dans la foret, wij verloren ons, geraakten van den
weg af, verdwaalden in het woud. Cette rivière
se perd dans les sables, dans un lac, deze rivier
verliest zich in het zand, ontlast zich in een meer.
I1 se perd dans les raisonnements, hij verdwaalt,
raakt van den weg in zijne redenéringen. Se pdans des disgressions, te ver uitweiden. — Vous
vous perdez d'honneur et de réputation, gij doet
uwe eer en uwen naam verloren gaan. Jouer a se
p-, alles op 't spel zetten. — Le vaisseau s'est
perdu sur la cote, het schip is op de kust verongelukt, vergaan. — La bouteille n'était pas bouchée,
l'esprit s'est perdu, de flesch was niet toe, de geest
is vervlogen. — Cet usage s'est perdu, dat gebruik .
heeft opgehouden, is in onbruik geraakt. Ce mot
s'est perdu, dat woord is in onbruik geraakt. —

[Peint.] Des couleurs qui se perdent l'une dans
l'autre, kleuren, die zich in elkander verliezen, die
in elkander wegsmelten. -- [Jeu] Se p-, verloopen (op ' t biljart). Vous vous êtes perdu, gij zijt
verloopen. — Le ballon se perd dans les nues, de
luchtbal verdwijnt in de wolken. — (fig.) Se pdans les nues of nuages, z. NUAGE. — fig. et fam.)
Je my perds, hier staat mijn verstand stil.
Perdreau, m. [H. n.] Jonge patrijs m., patrijsje n. -- [Anc. mil.] Steenwerptuig n. der mid(

deleeuwen. — Patrjsgranaat f.
(grenspalen.
Perdriaux, m. pl. Steenen m. pl. rondom de

Perdrier of Perdrieur, m. [H. de France]

Patrjzenjager m.

Perdrigon, m. [Hort.] Groote blaauwe pruim f.
Perdrix, f. [H. n.] Patrijs m., veldhoen n.
P- grise, graauwe of gemeene patrijs. P- rouge,
blanche, roode, witte patrijs. P- grecque, z. v. a.
BARTAVELLE. P- de montagne, berghoen. P- de
mer, z. v. a. GIAROLE ; — ook z. v. a. SOLE. —
Compagnie de p-, vlugt f. patrijzen. — (Loc. prov.)
P- de Gascogne, knoflook n. (dat veel door de
Gaskonje•s genuttigd wordt) . — Oeil de p-, Vin
oeil de p-, Couleur oeil de p-, Z. OEIL.
Perd-sa-queue, f. [H. n.] (pop.) Langstaartige mees f. (.Plur. Des perd -sa- queue.)
Perdu, e, adj. (en part. passé van perdre):
Biens p-s, verloren goederen n. pl. Ami p-, verloren vriend m. — Reputation p-e, verloren goede
naam m. — Illusions p- es, verloren, vervlogen begoochelingen f. pl. — Je suis p-, ik ben verloren, bedorven, ongelukkig. Homme p-, bedorven, geruïneerd man. Femme, Fille p-e, zedelooze vrouw f.,
eerloos, ontuchtig meisje n. Il est p- d'honneur,
hij is zijne eer kwijt. I1 est p- de dettes, hij steekt
tot over de ooren in schulden. — Tout est p-, alles

is verloren, er is geen hoop meer, 't is gedaan. —
Puits p-, grondelooze put; zakput m. — Pays p-,
afgelegen, woest land n., land zonder gemeenschapsmiddelen, zonder bestaanmiddelen. — Peine p-e, verloren, vruchtelooze, vergeefsche moeite f. — Temps
p-, verloren, kwalijk bestede, verbeuzelde tijd m. —
Heures p-es, verloren uren, vrije, ledige uren, snipperuren t. pl. (waarover men vrije beschikking heeft) .
— C'est temps p-, C'est peine p-e, dat is tijd, moeite
verkwist, dat is den tijd, de moeite niet waard. Ce
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sont tous pas p-s, 't is alles verloren moeite. —
Sentinelle p-e, verloren schildwacht f., verloren
man, voorpost, uiterste voorpost m. Enfants p-s,
verloren manschap f., soldaten, die den eersten
aanval moeten doen or doorstaan, die met de gevaarlijkste taak belast zijn. — (Loc. prov.) C'est
du bien p-, dat zijn paarlen voor de zwijnen. z.
ook BIENFAIT, DIFFÉRÉ. —Coup p-, verloren schot n.,
worp, stoot, slag m. enz.; gewaagd, op goed geluk
gedaan schot, enz. Tirer à coup p-, of a coups p-s,
op goed geluk, in den blinde, in 't honderd schieten.
— [Tech.) Faire des fondations à pierres p-es,
een fondament van zinksteenen maken, de grondslagen voor een waterwerk maken door zware
steenblokken te laten zinken. — Jeter du bois á
buche p-e, à bols p-, a flot p-, z. BOLS. — Ballon
p-, Z. BALLON. Voyager à ballon p-, op goed geluk iets ondernemen, iets aan het toeval overlaten.
— A corps p-, z. CORPS. — Fonds p-s, z. FONDS.
— Salle des pas p-s, voorzaal van een' tribunaal
of geregtshof. — (dénigr.) Avocat de causes p-es,
advokaat, die altijd zijne pleidooijen verliest. —
[Cout., Taill.] Reprise p-e, onzigtbare, niet merk
verstelling f. — [ Peint.] Contours p-s, ver--bare
loren omtrekken m. pl. (die zich niet genoeg van
den grond losmaken). — PERDU, m., -E, f. Verlorene , bedorvene m. en f. — (Loc. prov.) Pour un
p-, deux retrouvés of recouvrés, dat verlies laat
zich gemakkelijk herstellen, 't is gemakkelijk om
voor zulk eenen twee andere terug te krijgen. —
Crier comme un p-, comme une p-e, als een razende, als een bezétene schreeuwen.
Perduellion. m. [Jur. ram.] Misdaad f. van
hem, die naar het koningschap gestaan of een burger als een vijand behandeld had, staatsverraad n.,
perduellíe f.
t Perdurable, adj. Altijddurend. — t Perdurahlement, adv. Altijd, voor eeuwig. —
5 Perdurée, f. Eindelooze duur m. — 5 Perdurer, v. n. Altijd duren.
Père, m. Vader m. Bon, tendre p-, goed, liefhebbend vader. P- dénaturé, cruel, ontaard. wreed
vader. Qui est le p- de ces enfants? wie is de vader van die kinderen? — Ook als adj.: Je suis père,
ik ben vader. — P- heureux en enfants. vader van
gezonde, welgemaakte kinderen. P- heureux dans
ses enfants, vader van voorspoedige, goed geplaatste
kinderen. — P- de famille, huisvader. Vivre en
p- de famille, als een huisvader, in den schoot van
zijn gezin leven. — P- naturel, natuurlijke vader
(die een of meer kinderen buiten echt heeft ver
légitime, wetligevader. P- adoptif, aan--wekt).P
genomen vader. P- putatif, vermeende vader. Ppropre, eigen, lij felike vader. P- nourricier, z.
NOURRICIER. — Nos p-s, onze vaderen, voorvaderen, voorouders m. p1., ons voorgeslacht n. — Ook
van dieren gebézigd: Le père et la mère dune
nichée d'oiseaux, de vader en moeder van een nest
vogels. Mon cbien est le p- du vótre, mijn hond is de
vader van den uwe. — Vader m., hoofd n. eener
lange rij nakomelingen: Adam est nulre premier
p-, Adam is onze eerste vader. Abraham est le Ades croyants, Abraham is de vader der geloovirpen.
— (fig.) Vader, weldoener, beschermer m.: Get
homme est le p- des veuves et des orpbelins, die
man is de vader, weldoener der weduwen en weezen. P- de la patrie, du peuple, vader des vaderlands, des volks. Ce général était le p- de ses sol
die veldeer was de vader van zijne soldaten.-dats,
— Vader, stichtèr, schepper, grondvester m.. Hérodote est le p- de 1'histoire, Heródotus is de va
schepper der geschiedenis. Corneille est le-der,
p- du théátre en France, Corneille is de vader, de
grondlegger van 't fransche tooneel. — (van zaken)
Vader, voortbrenger m., oorzaak, bron f., beginsel n.: Le travail est souvent le p- du plaisir, de
arbeid is vaak de vader des vermaaks. L'océan a
été appelé le p- de toutes choses, men heeft den
oceaan den vader van alle dingen geheeten. — (poet.)
Le p- du jour, de zon f. — Titel, dien men bij voor
aan God geeft, Vader: Le P- éternel, celeste,-keur
tout-puissant, Le P- des lumières, de miséricorde,
de eeuwige, hemelsche, almagtige Vader, de Vader
der lichten, der barmhartigheid. — [Théol. j Dieu
Ie P-, God de Vader, de eerste persoon der Drie
Le p- du mensonge, de vader der leu--enhid.—
gen, de duivel. — P-s de 1'Église, of enkel P-s,
kerkvaders, oudvaders, beroemde leeraars der vroeg.
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ste christenkerk. — P-s dun concile. de op een
concilie aanwezige bisschoppen. — Les p-s du désert, de vaderen der woestijn, de oude (voormalige)
kluizenaars. — P- en Dieu, Révérend p- en Dieu,
Vader in den Heer, eerwaardige Vader in God
(titel, dien men somtijds den bisschoppen, ook den
kardinalen geeft). — Le Saint P-, Le Très-Saint
P-, Notre Saint P-, Le P- des fidèles, des chréliens, de Heilige, zeer Heilige, onze Heilige Vader,
de Vader der geloovigen, der christenen (titel van
den paus). —. [H. eccl.] Pater, Vader, titel der
kloostergeesteljjken. Les p-s capucins, de paters
kapucijnen. Le p- gardien, de pater gardiaan (z.
GARDIEN). — P- spirituel, P- directeur, geestelijke
vader, biechtvader, pater. — [Théát.] P- noble,
tooneelspeler, die de rollen der brave vaders speelt.
— (fig. et fam.) Vader, vadertje, oude (tot of van
iemand op bedaagden leeftijd en van geringen stand
sprekende): Bonjour p-, entrez, goeden dag, oude,
treed binnen. — (pop.) P- Ia joie, lustige broeder,
vrolijke snaak. P- douillet, weekeling, vertroeteld
mensch. z, ook ECU. C'est le p- aux autres, dat is
veel beter, gi'ooter enz. dan de anderen. Est bien
p- qui nourrit, wie een kind groot brengt, handelt
vaderlik. — [Ant. rom.], z. CONSCRITS. — [ H. n.]
P- noir, zwarte musch f., eene zwart gevederde
musch met rooden hals op Jamaica en elders. —
P- de famille, nachtvlinder m. uit de borstelrups
van den pruimeboom. — DE PÈRE EN FILS, loc.
adv. Van vader op kind, van ouder tot ouder: Its
sont libraires de p- en fels dans cette famille, 't
zijn in deze familie boekverkoopers van ouder tot
ouder. Its sont goutteux de p- en fils, de jicht is
bij hen van vader op zoon overgeërfd.
Péreau, m. [Tech.] Smeltvat n. des waswerkers.
1- Pérégrin, m., -e, f. Vreemdeling m. en f.,
reiziger m., reizigster f. — [Fauc.] P-, of als adj.
Faucon p-, ongetemde, onafgerigte valk m. — [H.
eccl.] Communion p-e, soort van geestelijke rangsverlaging f. Subir la communion p-, van zijn' rang
ontzet, verlaagd worden. — Pérégrinaire, m.
[H. n.] Monnik, die met de ontvangst der vreemdelingen, der reizigers is belast, pelgrimvader m.
— t Pérégrination, f. Omzwerving, reis f.
in verre oorden. — t Pérégriner, v. a. In
vreemde oorden rondreizen, omzwerven, leven. --Pérégrinité, f. [Jur.] Vreemdelingschap n., toestand van vreemdeling in een land. Vice de p-,
onbevoegdheid ten gevolge van vreemdelingschap. —
[Didact.] Vreemd, uitheemsch voorkomen n., uit
manieren f. pl.; — het gebruiken van-landsche
vreemde woorden in eene taal. — Pérégrinomane of Pérégrinomaniaque, m. et f. [Didact.] Reiszuchtige, reislustige m. en f. — Ook als
adj.: Homme, Femme p-. — Pérégrinomanie, f. Overdreven reislust m., reiswoede, verzotheld f op reizen.
Péremption, f. [Jur.] Het vervallen, het ongeldig worden door verjaring, door driejarig verzuim, p e r é m p t i e f. P- d'instance, het vervallen
van den aanleg. — Péremptoire, adj. Afdoend,
beslissend (waartegen niets valt in te brengen):
Raisons, Preuves -s, afdoende redenen f. pl., bewijzen n. pl. — [Jur.] Vernietigend, opheffend,
beslissend, p e r e m t ó ri s c h: Exception p-, ver
te niet doende. beslissende tegenwerping,-nietgd,
waarmede de beklaagde óf den vorm van den eisch
(Exception p- de forme) Of den grond zelven der
aanklagt (Exception p- de fond) poogt te vernietigen, peremtó rische excéptie f. — Péremptoireument, adv. Op afdoende, beslissende
wijze, zonder tegenspraak. — Péremptoriser,
V. n. [Anc. tout.] Uitstel geven of verleenen.
Pérenne, adj. Altijddurend, voortdurend: Fontaines p-s, altijdsprin lende, aanhoudende fonteinen.
— [Bot.] Plantes p-s, overblijvende, langlevende
planten f. pl. Feuilles p-s, aanbljvende, in den
herfst niet afvallende bladeren n. pl. — j= Pérennial, e, adj., z. v. a. PÉRENNE, PERPETUEL.
— Pérennibranehe, adj. [H. n.] Met levenslang blijvende kieuwen (van amphibian en reptiliën). — -- Pérenniser, V. a., z. v. a. PERPET[JER. — Pérennité, f. [bidact.] Voortduring f.,
onafgebroken duur m., aanbl jving, overblgving,
perenniteit f.
Péréole, f. [Bot.] , z. v. a. BLUET.
Peréquaire, m. [Anc. adm.] Gemeentekadaster n. — Peréquateur, in. (pr. qua=koua)
-
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z. V. a. RI PARTITEUR. — Peréquation, f. (pr.

Perfectissime, m. [.Hist. rom.] Eeretitel (sedert Konstantijn) van sommige gouverneurs van
provinciën en van personen, die in hooge regeringsposten gestaan hadden (honger dan clarissime),
allervolkomenste, p e r f e c t í s s ins u s m. — 'j, Ook
als adj.: Zeer volkomen.

q ua=koua) [Admin.] Gelijke verdeeling f. der las
belastingen.
-ten,dr
Perétérion, m. [Chir.] Schedelboor, trepaan f.
Per fas et nefas, loc. adv. (latin) (pr. pèr
fasse èt néfasse) Met regt en onregt, door alle mogelijke middelen, langs eiken weg, 't zij goed of kwaad.
S Perfecteur, m. Volmaken, voltooijer m. -}- Perfectibiliser, v. a.(woord van Fourier) Geschikt maken tot voortdurende toeneming in volkomenheid. — + Perfectibilisme, ni. Leer f. eener
voortgaande volmáking des menscheljken geslachts,
geloo n
f aa den bestendigen vooruitgang der menschenwereld, per fectibilismus a. — -^- Peitibiliste, m. Aanhanger van die leer of dat geloof; streven naar volmaakbaarh.eid, p e r f e c t ib i l í e t m. — Perfectibilité, f. Volmaakbaarheid, vatbaarheid om steeds volkomener of vol
te worden, perfectibiliteit f. —-makter
Perfectible, adj. Voor volmdking vatbaar, volmaakbaar. — 5

Perfectif, ive, adj. Tot den

hoogsten graad der volmaaktheid gekomen, volmaakt.
Perfection, f. A(making, voltoo jing, voleinding f.: Dans un an eet édifice sera porté à sa
p-, binnen een jaar zal dit gebouw geheel voltooid
zijn. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.) -- Hoogste
trap m. van ontwikkeling bij een bewerktuigd wezen, volkomenheid f. Le corps de l'homme nest pas

lus tot arrivé à son point de p-, qu'il commence

décboir, 's menschen ligchaam heeft naauwelijks
zijn' hoogsten trap van ontwikkeling bereikt, or
het begint te vervallen. -- Volmaaktheid, volkomenheid, volmaking f., het volmaaktste, volkomene in
zijne soort, p e r fel c t i e f. Aspirer, Tendre b la
p-, naar de volmaaktheid streven. Un bon chrétien
dolt toujours travailler a sa p-, een goed christen
moet altijd aan zijne volmáking werken. — Uit
hoedanigheid van ligchaam en geest, voor--munted
treffelijkheid. volkomenheid f. (in dezen zin doorgaans in 't meerv. gebézigd): Ce jeune homme est
doué de toutes sortes de p-s, die jongeling is met
allerlei uitmuntende hoedanigheden begaafd. Queue
est la p- qui lui manque? welke volkomenheid ontbreekt hem (of haar)? — [Théol j Les p-s de Dieu,
Gods volmaaktheden . — EN PERFECTION, à LA PERFECTION , toe. adv. Op volmaakte, volkomene wijze,
in volmaaktheid, voortreffelijk, onverbéterltk, mees
Elle danse, chante en p-, zij-terlijk,npféc:
danst, zingt onovertreffelijk. Tout jeune qu'elle
est, elle ment déjà h la p-, hoe jong zip nog wezen
moge, zij liegt reeds in perfectie, onverbéterlijk. —

Perfectionné, e, adj. (en part. passé van perfectionner) Tot volkomenheid gebragt, zoo volko-

men mogelijk gemaakt; der volkomenheid nader gebragt, verbéterd, g e p e r f e c ti o n e er d: 0uvrage
p-, zoo veel mogelijk verbéterd werk n. Moeurs p-es,
verbéterde zeden f. pl. — Perfectionuement, m.
Het volkomen maken, het verbéteren; volmaking,
verbétering, beschaving f. Le p- dune machine, de
volmaking, verbétering eener machine. Depuis cinquante ans nous avons obtenu l'immenses p-s
dans les arts et les sciences, sedert vijftig jaren
hebben wij hoogst belangrijke verbéteringen in de
kunsten en wetenschappen verkregen. — 5 Perfectioi,nément, adv. Op volmaakte wijze (en

perfection). — Perfectionner, v. a. Geheel vol

volmaakt in zijne soort maken. volmaken;-eind,
— (in meer gebruikelijken zin) volkomener maken,
verbéteren, beschaven, tot meer volkomenheid brengen, p e r f e c t i o n é r e n. P- un instrument aratoire, een landbouwgereedschap volkomener maken.
nog verbéteren, P- la mécanique, de werktuigkunde
tot hooger volkomenheid brengen. La lecture des
bons livres perfectionne 1'esprit, het lezen der
goede boeken beschaaft, veredelt den geest. — (absol.)
L'esprit bumain perfectionne, de menschelijke geest
weet steeds te verbéteren. SE PERFECTIONNER,
v. pr. Volkomener, volmaakter worden, in volkomenh.eid toenemen, veredeld, beschaafd worden. Les
métiers, les arts se perfectionnent, de ambachten,
de kunsten worden steeds volkomener, biter. L'esprit se perfectionne, de geest veredelt zich. — Zich
volmdken, zich grondig bedreven maken: 11 se
perfectionne dans eet art, hij volmaakt zich in die
kunst. — Perfectionniste, m. (meest in kwaden zin) Hij, die zich voor volkomen houdt; die
van eene volstrekte volkomenheid droomt, p e r f e ctioníst m.
—
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Perfeaillé, e, adj., z. PERFOLIÉ.

Perfide, adj. Trouweloos, valse/s, verraderlk,
arglistiq, ontrouw, snood. Homme, Femme p-,
trouwe^oos man, trouwelooze vrouw. Amant, Ami
p-, ontrouwe, valsche minnaar, vriend. — Ser ment p-, valsche eed m. Silence p-, verraderlijk,
arglietig zwijgen n. I1 ma joué un tour p-, hij
heeft mij een' valschen, snooden trek gespeeld. —
Ook als subst.: Dieu punit les p-s, God straft de
valschhartigen, trouweloozen. Le p- ! La p- ! die
snoodaard! die valsche, trouwelooze vrouw! —
Perfidement, adv. Op trouwelooze, valsche, ver
wijze. — Perfidie, f. Trouweloosheid,-rodeljk
ontrouw, trouwbreuk, verraad n., verraderij, valschheid, snoodheid f.: Voilà une lathe p-, dat is eene
lage trouweloosheid, een snood verraad.

Perfolié, e of Perfeuillé, e, adj. (Bot.]:
Feuille p-e, doorblad n., blad, dat doorgegroeid is.
— [H. n.] Antennes p-es, voelsprieten m. pl., wel

geledingen zoo vele doorregen blaadjes gelijken.-ker
Perforant, e, adj. Doorborend, doorheen dringend: [Bot.] Plante p-e, inborende, zich in steenen
dringende plant. — [Anat.] Muscles p-s, of als
subst. PERFORANTS, doorborende spieren f. pl. (welleer pezen door die van andere spieren heen gaan,
welke laatste men muscles perforés, doorboorde
spieren, noemt) . Artères p-s, doorboorde slagaderen f. pl. — Perforateur, m. [Chic.] Voorgedeelte van den lithotriptor of steenverbrejzelaar,
steenboor f., p er for d to r m. — Ook als adj.:
Appareil p-, boortoestel n. — Perforatif, ive,
adj. [Didact.] Tot doorboren dienstig, doorborend.
— PERFORATIF , m. [Chir.] Beenboor, beenderboor;
hersen- of schedelboor f., p e r f o r a t i e f of p e rf o r a t ó r i u m n. — Perforation, f. [Didact.]
Doorboring, doorheenboring, p e r f o r ei t i e. —
Perforatoire, m., z. v. a. PERFORATIF. — Per-

foré, e, adj. (en part. passé van perforer) Doorboord. [Anat.] Muscles p -s, z. onder PERFORANT.
— Perforer, P. a. [Tech.] Doorboren, door en
door

boren.

worden.

—

SE PERFORER, P. pr.

Doorboord

Perfus, e, adj. [Bot.] Overtrokken (van dee-

len, die over de geheele oppervlakte van een ander
deel verspreid zijn). • (achtig.
Pergamentace, e, adj. [Didact.] PerkamentPergée of Pergie, f. [Féod.] Opbrengst van
den heer voor 't aanstellen van oogst- of wijngaardwachters. — Boete f. voor de door 't vee aan
-gerit
schade f.
Pergolèse, m. [Hort.] Pareldruif f., bijzondere druivensoort (zoo geheeten naar 't vlek Pergola in 't hertogdom Urbino), p e r g o 1 é s e.
Pergonte, f. [Bot.] Soort van wit madeliefje n.
Pergue, f. [H. n. j Soort van zaagwesp f.
Péri, f. [Myth.] Zachtzinnig, liefelijk, naar de
feeën of elfen gelijkend wezen, voorkomende als
beschermengel der menschen (in de perzische ver

-teling),pérf.

Péri, e, adj. (en part. passé van périr):Homme
p- de faim, van honger omgekomen man m. Vaisseau p- sur la cote, op de kust verongelukt, vergaan schip n. — [Bias.] Verkort, den schildrand
niet rakend: Baton p- en bande, verkorte schuinstaak m. Baton p- en barre, verkorte linker schuinstaak (een teeken van bastaardij).
Péri-, grieksch voorvoegsel in vele fransche zamenstellingen, bij welke het inz. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van een' cirkelloop, voorts een
overschrijden, overtreffen, eene opklimming of versterking aanduidt: om, rondom, omheen; over zeer.
Périadynie, f ., z. PERIODYNIE.
Périal, adj. m.,of als subst PÉRIAL, m . [Anat.]
Hoofdgedeelte of ligchaam n. van elken wervel,
eene vrij dikke, platte, rondachtige schijf, met eenen
boog daaraan verbonden, die met het ligchaam eene
soort van ring vormt. (Plur PERIAUX.)
,

.

.

Périambe, m. [Litt. anc.], z. PARIAMBE.

Périandrique, adj. [Bot.] De meeldraden
omgevend. — Périanthe, m. [Bot..] Bloemhulset, bloembekleedsel n ., bloemscheede f., p e r i d nt h i u m n. -- Périapte, m. [Ant.] Talisman m.
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of amulet n., als voorbehoedmiddel tegen zékere
ziekten om den hals gedragen. — Périatomes, m.
pl. [Phys.] Onzigtbare poriën f. pl. (ook pores primaires geheeten).
Périblastétique, adj. [Bot.] Den rand der

varenkruiden omgevend. — Périblépharé, e,
adj. [H. n-] Met rondom behaarden rand (van infusie-diertjes). — Périblepsie, f. [MEd.] Het
angstig, verwilderd
erd heen- en weir-zien der ^ooJ^
lh
digen. — Péribole, m. [Ant.] Eerste omsloten
ruimte f. rondom een' keidenschen tempel; — tem
tempelgaard m., beplante ruimte rondom-peltuin,
de tempels, waarvan de vruchten den priesters
toekwamen, peribolus m. —[Arch. mod.] Ruimte

tusschen een gebouw en zin' ringmuur of a fsluiting. — [Méd'.] Verplaatsing f. der vochten naar
de oppervlakte van 't ligchaant, huiduitslag n.,
p e r i b o l e f. — Péribrose, f. [Chir.] Klierachtige, kwaadsappige ontsteking f. der oogleden of
ooghoeken, ooglidschur ft n. en f., p e r i b r ó s i s f.
Péricalie, adj. [H. n.] Zeer schoon gevederd.
Péricarde, ni. [Anat.] Hartzakje, weivlies,
waarin het hart besloten is, p e r i k a r d i u m n.
— Péricardiaire, adj. [Méd.] In 't hartzakje
voorigebragt: Vers p-s, hartwormen m. pl. —
Péricardin, e, adj. [Anat.] Tot het hartzakje
behoorend, daarop uitloopend: Artère p-e, slagader f. van 't hartzakje. Sérosité p-e, hartwater n.
— Péricardite, f. [Méd.] Ontsteking van 't
hartzakje, p e r i k a r d í t i s f. --- Périearpe, m.
[Bot.] Zaadhuisje, vrucht- of zaadhulsel n., zaaddoos f. — [Méd.] Huidmiddel, dat om den handwortel wordt aangelegd, p e r i k d r p i u m n.Péricarpial, e, adj. [Bot.] Zich in of op de
zaaddoos ontwikkelend. — Périearpique, adj.
[Bot.] Het vrucht- of zaadhulsel betreffend, daartoe behoorend; daarnaar gelijkend, p e r i k á rp i sc h. — Périeentrique, adj. [Dldact.] Rondom het centrum of middelpunt geplaatst, p e ric é n t r i s c h. — Périchèse of Perichèze, ook
Périchète, m. (pr. ch=k) [Bot.] Moskelk m.
— Périchole, m. et f. (pr. ch=k) [Méd.] Galzuchtige m. en f. — Périeholie, f. (pr. ch.—k)
Overloop m. van gal. -- Périehondre, m.
(pr. ch=k) [Anat.] Kraakbeenvlies, p e r i c h ó n-

drium n. — Périchorèse,f.(pr. ch=k) [Théol.]
Het bestaan van de drie personen der godheid in
elkander, perichorésis f. --- Périelase, m.
[Chir.] Beenbreuk f. met uitstekende beenderen. —
Périeline, m. [Bot.] Algemeene kelk m., gezamenlijke dekblaadjes n. pl. bij de bloemen der synantheriën (ook PÉRICLINANTHE geheeten). — [Minér.] Soort van veldspaath n., p e r i k l i n e f.
Pérlelitant, e, adj. Gevaar loopend: Affaire
p-e, slecht staande zaak f. -- Périclitation, f.

Gevaarlijke, dreigende toestand m.: La p- des affai-

res de 1'Etat. — Périeliter, v. n. Gevaar loopen,
in gevaar zijn (van zaken): Affaire qui périclite,

gevaar loopende zaak f. Votre argent périclite en

ses mains, uw geld loopt in zijne handen gevaar.
Périclymène, m. [Bot.) Soort van kamperfoelie f. of geiteblad n. — Perieole, m., z. v. a.
E . — Pérleope, f. [Rhét. anc.] Naauw
PERICHES
keurige definitie of bepaling f. — [Liturg. grec.]
A fdeeling uit de evangéliën of uit de brieven der
apostelen, bestemd om op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard te worden, p e r i k ó p e f. —
-

Péricors, m. [Tech.], z. v. a. APERITOIRE. —

PéricrAne, m. [Anat.] Beenvlies van 't bekkeneel, péricranium n.
Périculeux, euse, adj. Gevaarlijk, hagcheljk.
(Gebruikeli,jker is de zamentrekking PÉRILLEUX.) —
4. Périenlosité, f. Gevaarlijkheid f.

Péridesmique, adj. [Anat.] Door een' omgevenden band veroorzaakt, p e r i d é s m i s c h. -Péridesmite, f. [Méd Celweefsel-ontsteking,
p e r i d e s m i t i s f. — P rididymite, f. Méd.]
Ontsteking van 't scheedevlies, per id i d y m z t is f.

— Péridot, m. [Minér.], z. v. a. CHRYSOLITHE.
— Péridrome, m. [Ant.] Zuilengang m., gang
tusschen zuilen en muur, — Périécien, adj. m.
[Géogr .] Omwonend. PERIÉCIENS, m. pl . [Géogr
Omwoners, zulke aardbewoners, die denzelEden parallel of dezelfde breedte, maar een' tegengestelden
meridiaan hebben en dus twaalf uren in tijd ver
i ce c i m. p 1. — Périégèse , f.-schilen,pr
[Philol.] Land- en plaatsbeschrijving, pen i e g é5 is f. — Périégète, m. Landen- en stedenbe---

.]

schrijver,reisbeschr jver;kostenbeschrijver m .— [Ant.
gr.] Rondleider der vreemdelingen, aanwj zer en
verklaarder van de plaatselijke merkwaardigheden,
p e r i e g e e t m. — Périélèse, f. [Mus.] Inschuiving van eenige noten in 't slot van een zangstuk,
p e r i ë l é s is f. — Périenchyme, in. [Bot.]
Celweefsel n . in bolvormige plantendeelen.
Périer, m. [Tech.] Laatjzer, gesteeld ijzer om
den smeltoven ter afvloeijing van 't metaal in de
vormen te openen. -- [H. n.] (pop.), z. v. a. PROYER.
Périérèse, f. [Chir.] Uitsn ijding f. van een
gezwel door eene cirkelsnede om zijne basis.
Périgée, m. [Astr.] Aardnabijheid f.; standpunt
eens hemelligchaams, waarin het de aarde het meest
nabij komt, p e r i, g ce u m n. (het tegengestelde van
apogasum). — Périglotte, f. [Anat.], z. V. a.

[Bot.] Binnenste

ÉPIGLOTTE. — Périgoue, in.

bloemkroon f., bloesemhulsel n.; kelk m. der mannel eke mosbloemen. — [H. n.] Vlies n. rondom
het onbeschaalde vogelei, p e r i g o n i u m n.
Périgueux, m. (Miner.] Zwartsteen, bruinsteen m. (naar de gelijknamige fransche stad).
Périgynandre , m. [Bot.] Bloemhulsel n.,
bloemkroon f. -- Périgyne , Périgynigae,
adj. Rondom het vruchtbeginsel geplaatst, per ig y'n i,s c h. — Périhélie, m. [Astr.] 7,onsnabz^he/.d eener planeet, punt harer loopbaan, waarin
zij de zon het diqtst genaderd is, p er i h é li u as n.
(het tegengestelde van a p h e l i u m) .— Ook als
adj. Demain, la lune sera p-, morgen zal de maan
in haar perihelium zijn.
Péril, m. (pr. 1 mouillé) Gevaar n., nood m.,
p e rij k e 1 n. Affronter, Craindre, Eviter, Fuir le
p-, het gevaar trotséren, vreezen, vermijden, ontvlugten. Courir un grand p-, groot gevaar loopen.
— Prendre une affaire b ses risques et périls,
eene zaak voor zijne rekening en verantwoording,
op zijn gevaar en risico nemen. — I1 y a péril en
la demeure, dralen of talmen is gevaarlijk, kan
schadelijk worden, cr ss p e r i c u lu m i n mora.
— Etre en p- de mort, in doodsgevaar, in doodsnood zijn . — AU PERIL DE, loc . prép. Op gevaar
van: Servir qn. au p- de sa vie, iemand op gevaar
van zijn leven dienen. — (fam.) Je vous en assure
au p- de ma vie, ik verzeker 't u zoo waar ik
leef. — t Périller, v. n. In gevaar zijn. — Périlleusement, adv. Op gevaarlijke wijze, met
gevaar, gevaarlijk. — Périlleux, ease, adj.
Gevaarlijk, hagchelyk, gevaar dreigend: Passage
p-, Affaire p-euse, gevaarlijke doortogt m., zaak f.
— Saut p-, halsbrekende sprong m. der koordedansers; — (fig.) hagchelijke onderneming f., waag stuk n.
Périlloinie, f. (pr. pé-ri-lo -mie) [Bot.] Peruaansche lipbloem f.
Périmer, v. n. (met être) [Prat.] Te niet
gaan, vervallen, hetzij door verwring of door 't
nalaten der vervolging op den vereischten tijd,
p e r i m é r e n. -- Het part. passé is ook adj.: Instance p-e, vervallen aanleg m.
Périmetre, m. [Géom.] Omtrek, omvang,
p e r i m é ter m. — Périmétrique, adj. Den
omtrek betreffend, p e r i m é t r i s c h.
Périénal, e, Périneen, ne, adj. Tot den
bilnaad behoorend: Herne p-e, bilnaadbreuk f. —
Périnée, m. [Anat.] Bilnaad m., verbinding
tusschen 't schaamdeel en den aars, p e r i n ce urn
of perineum n. — Périnéocèle, f. [Chir.]
Bilnaadbreuk f. -- Périnéo-clitorien, adj. m.
[Anat.]: Muscle p-, of als subst. PERINÉO-CLITORIEN , m. Zamentrekkende spier f. der moederscheede.
Périnerveux, ease. adj. [Bot.] Met rondom
.

straalvormig uitloopende bladribben.
Périnet, m. [H. n.] Kuifhaan m — PERINET n. en f. — Pé rinette, f. [H. n.] Kuifhen f.
.

VIERGE, m. [Corn.] Maagdenhars

Péringle of Péringue, f. [H. n.] (pop.)
Soort van mees f.
Périnytides, f. pl [Méd .] , z. v a. EPYNCTIDES.
Periode, f. (eig. omweg, omgang, omloop m.)
Omloop , omloopstijd m. eener planeet rondom
de zon: P. solaire, lunaire, zons-, maansomloop.
Le soleil fait sa p- en trois cent soixante-cinq
jours et près de six heures, de zon volbrengt haren
(schijnbaren) omloop in 365 dagen en bijna 6 uren.
— [Chron.] Tijdkring m., z. v. a. CYCLE. —

Tijd -

vak, tijdperk n., p e r i ó de f. L'histoire se divise
en plusieurs p-s, de geschiedenis wordt in ver-

PERIODEUTE

w-

scheidene tijdvakken verdeeld. — P-s géologiques,
geológische tijdperken, tijdsa fdeelingen van 't bestaan
der aarde. -- [Méd.] Ziektetijdperk n.: On admet

ordinairement trois p-s, 1'accroissement , l'état
d'intensité et le déclin, men neemt doorgaans drie
ziekteljdperken aan: de aanwas of 't opkomen,

de hoogste graad en 't afnemen. — Ces fièvres
ont leurs p-s, die koortsen hebben hare geregeld
wederkomende perioden of tijden. -- P- lunaire,

tijd der maandeljksche zuivering, z. v. a. MENLog.] Volzin m., een uit onderscheidene zindeelen of voorstellen bestaande vollédige
uitdrukking, een logisch zamenhangende zin van
onderscheidene leden, p e r i ó d e f. — [Mus.] Muzikale volzin. — [Phil.] P-s de la vie sociale, tijd
ijk leven , onderver--perknva'tmschl
deelingen van het aanzjjn des menschelfjken geslachts
(in 't stelsel van Fourier).
PERIODE, m. Toppunt n., top m., hoogste graad
of trap m., dien iets bereiken kan (in dezen zin
doorgaans van een adj., zoo als dernier, le plus
haut, enz., vergezeld) . II est p arvenu au plus
haut p- de la grandeur, hij heeft het toppunt der
grootheid bereikt. Les maux out leur p- comme
les biens, het kwade heeft zijn toppunt (keerpunt)
even als het goede. — Onbepaalde tijdruimte f.,
tijd m.: Dans le dernier p- de sa vie, in den
laatsten tijd zijns levens. — [Arith.] Vak n., elke
afdeeling van drie opeenvolgende c(ifers: Le 3e chif-

STRUES. —

.

fre du premier p- fait Ies centaines, Gelui du
second donne des centaines de mille, het 3e cijfer

van 't eerste vak bevat de honderden, dat van het
tweede vak de honderdduizenden.
Périodente , m. Rondtrekkend arts in de
middeleeuwen; ook: rondtrekkend helper der bisschoppen; in de grieksche Kerk: rondreizen d geestelijk inspecteur, p e r i o d e u t m. -- Périodicité, f. Omloop, terugkeer m. in bepaalde tijdruimten, geregelde wederkeering of verschijning f.;
kringloop m, der natuur, p e ri, o d ic i t e i t f. Calculer la p- des comètes, den periodischen omloop
eener komeet berekenen. La p- des menstrues, dune
publication, de geregeld wederkeerende verschijning
van de maandstonden, van eene letterkundig werk
— Périodique, adj. Omloopend, kringvormig,
op zékere tijden regelmatig wederkeerend; wisselend, afwisselend, periodiek, p e r i ó d i s c h:
Le mouvement des astres est p-, de beweging der
sterren is periodisch, geschiedt in geregeld weder
tijden. — [Méd.] Maladie, Fièvre p-,-kernd
afwisselende, geregeld wederkeerende ziekten, koortsen f. pl. — Vents p-s, tijd- of wisselwinden, op
gezette tijden waaijende winden m. pl. — [Bot.]
Fleur p-, bloem f., die zich op vaste uren opent
en sluit. — [ Litt.] Écrits. Ouvrages p-s, tijdschriften, periodieke schriften n. pl. Ecrivain p-,
schrijver van tijdschriften. -- Style p-, wela fgeronde stijl m., geregeld zamenhangende, goed gebouwde en daardoor welluidende volzinnen m. pl.,
periódische stijl m. — [Astr.] Mois p- de la tune,
omloopstijd m. der maan, van 't lentepunt af gerekend tot aan 't zelfde punt terug, tijd, waarin de
maan de 12 teekens van den dierenriem doorloopt,
periodische maand f. -- [Arith.] Fraction p-,
wederkeerende tiendeelige breuk (b. v. 0,333 enz.
0,010101 enz.). Fraction p- mixte, gemengde of
onzuiver wederkeerende breuk (b. v. 0,1666 enz.).
— Périodiquement, adv. Op geregeld weder
afwisselende wijze. — Parler p-, in-kerndof
afgeronde perioden spreken (doorgaans in iron.
zin gezegd). — + Périodisnze, m., z. v. a. PÉRIODICITE; ook gebruikt in den zin van JOURNALISME. — Périodiste, m. Schrijver van periodische schriften, tidschriftschrijver m. — Ook als
ad.: Ecrivain p-.
Periodure, m. [Chico.] Iodiumverbinding f.
met de grootst mogelijke hoeveelheid iodium.
Périodymie, f. [Méd.] Spannende pijn van
een geheel ligchaamsdeel; hevige pijn f. door 't geheele ligchaam. — Périodynique, adj. Die pijn
betreffend, period y'nisch.-- 1Périaeciens, m.
-

pl., z. PÉRIECIEN. — Périophthainiie, f. [Méd.'
Oograndontsíeking f. — Périorbite, m. [Anat4
Beenvlies n., dat de ooghollen bekleedt. — Périoste, m. Beenvlies, p e r i- ó s t e u m n. — Périostite, f. [Méd.] Beenvliesontsteking, p e r i- o stitis f. — Periostose, f. [Méd.] Beenvli-esge-

zwel n., benvliesverharding, periostósis f.
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Péripatéticien, ne, adj. Tot de leer en de
school van Aristoteles behoorend, die leer volgend,
die school toegedaan, p e r i p a t é t i s c h: Philosophie p -ne, wjjsbegeerte van Aristoteles. Philosophe
p-., or als subst. PÉRIPATÉTICIEN, m. Wijsgeer m.,
die de leer van Aristoteles volgt, p e r i p a t é t ic u s m. — Péripatétique, adj. De wijsbegeerte
van Aristoteles betreffend, p e r i p a t é ti s c h. —
Péripatétisme, somtijds ook Péripatéticisine, m. De wijsbegeerte, de school van Aristoteles,
van de peripatétici, p e r i p a t e t i s m u s n.
Péripétie , f. (pr, t—c) Plotselinge omme
fortuin ('t zij ten goede of ten kwade);-kerm.d
— onverwachte verandering f. (van toestand of
karakter in een heldendicht, in een' roman). —
Oplossing f. van den knoop (in tooneelspelen): La
p- est bien amende dans vette pièce, de ontwikkeling van den knoop is in dit stuk goed aangebragt.
— Périphérie, f. [Géom.] Omtrek, omvang,
inz. eener kromljnige figuur, cirkelomtrek m. —
Périphérique, adj. Den omtrek betreffend, in
den omtrek gelegen, p e r i p h Ir i s c h. — Périphéronie, m. [Rhét.] , z. v. a. CIRCONLOCUTION.
— Périphlinosis, m. {Méd.], z. v. a. PHI1V10SIS.
— Périphorante, m. [Bot.] , z. v. a. PÉRICLINE.
-- Périphrase, f. Omschrijving f., omweg m.

van woorden, om uit te drukken wat men in de
eigenlijke termen niet kan of wil zeggen, p e r iphrasis, periphráse f. — (fans. et iron.)
Filer une p-, een' omweg nemen om iets te zeggen.
— Périphraser, v. n. (zelden dan in ongunstigen zin) Omschrijvingen maken, met omwegen spreken, periphrasé ren. —SE PÉRIPHRASER, v.pr.
Bij omschrijving uitgedrukt worden: Ce sont là de
ces choses qui doivent se p-. -- Pée iphraseur, m. ( in ongunstigen zin) Liefhebber, mis
omschrijvingen, omweggnaker in-bruikmaevn
't spreken. — Périphrastique, adj. Omschrzjvend, vol omschrijvingen, p e r i p h r á s t i s c h:
Style p-. — [Gram.] Temps p-s, omschrijvende
tijden m. pl. (der werkwoorden), zulke, die door
middel van een hulpwerkwoord gevormd worden.
— Périphylle, m. [Bot.] Omkleedsel van 't
vruchtbeginsel bij de grasplanten. — Périple, m.
[Géogr. any.] Omvarinq, omzeiling, omvaart, rondvaart f.; — beschrijving van Bene om- of rondvaart, kustbeschrijving f., p e r i p l í s m. — [H. n.]
Naam eener mikroskopische schelpsoort. — Périplérome, m., z. v. a. CIRCONLOCUTION. — Pé-

riploq :ie of Périploce, f. [Bot.] Soort van
winde of slujjerplant f. — Périplyste, f. [Mid.]

Vloeiing, overvloedige afvloeijing f. --- Péripneu-

monie, f. [Mid.] Longontsteking f. met koorts,
drukking en bloedbraking. — Péripiieumoni-

que, adj. Die longontsteking betreffend, daaraan
lijdend, p e ri p n e u m 0 n i s e h. — Peripolygone , adj. [Minér.] Cristal p-, of als subst.
PÉRIPOLYGONE, M. Veelvlakkig kristal n. — Périphyxie, f. [Mid.] Geheele afkoeling of koudwording, aanmerkelijke vermindering f. van de dier
warmte. — Périptère, m. [Arch.] Ge--lijke
bouw n., dat rondom door een' zuilengang omgeven
is; -- uitwendige rondgaande zuilengang m. —
Ook als adj. Edifice p-, door een' zuilengang omgeven gebouw n., per % p t e r o s m. --- Périptose, f. [Meel.] Beslissende wending f., het omslaan
eener ziekte, p e r i. p t ó s i s f. -- Péripyème, m.
[Mid.] Omettering f., verwekking of ontstaan van
etter rondom Benig deel, p e r i p y é m a n.
Périr, V. n. (met avoir, doch bij wijze van uit
sommige schrijvers met être ge--zonaerigd
bruikt) Te niet gaan, een einde nemen, ondergaan;
vergaan, omkomen, een' geweldigen, onnatuurlijken
dood sterven, sneven; sneuvelen; schipbreuk lijden,
verongelukken; -- vervallen, in verval komen, instorten. Tout périt ici-bas, alles vergaat, neemt
een einde hier beneden. — Charles XII. pérità
1'áge de trente-six ans, Karel XII. kwam op zij n
36e jaar om 't leven. Une partie de l'armée a
pin, plus de la moitié a péri de faam, een gedeelte
des legers is in de gevechten omgekomen, is .qesneuveld, meer dan de helft is van honger omgekomen
of gestorven. — Vaisseau qui périt en pleine mer,
schip n., dat in volle zee vergaat, verongelukt.
P- corps et bien, met man en muis vergaan. —
Faute de réparations, ce superbe palais va p-

uit gebrek aan herstelling zal dit schoon paleis

in verval raken. — (fig.) Leur mémoire périt avec
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--

leur personne, hunne gedachtenis ver g aat met hun'
persoon (blijft
ft bij 't nageslacht niet leven). Les
belles lettres p érissent a vue d'oeil, de fraaije
letteren vervallen zigtbaar. — (bij overdrjving)

PERLIER.

Péritrope, adj. [Bot.] Van de as der vrucht
naar den omtrek gerigt, p e r i t r ó p i s c h. — Perittomes, f. pl. [Méd.] Overblijfsels van ziektestoffen in de organen, ook van spijs en drank in

P- d'ennui, van vervéling sterven, vergaan. — de maag na de spijsvertering, p e r i t t ó m a t a n.
Périsse (als verwensching), verga: Périsse mon pl. — Perizome, m. [Chir.J Navelbreukband m.
amour, périsse mon espoir! — [Jur.], z. v. a.
Perkinisme, m. [Méd.] Bijzonderegeneeswjjze,
PERIMER . — Ook pop. als v. a. gebézigd: J'en veux door den amerikaanschen geneesheer Perkins (geà eet homme, je le périrai ik heb '1 op dien man storven 1799) uitgevonden, bestaande in 't bestrijvoorzien, ik zal hem doen vallen.
ken der ziekelijke deden met twee naalden van
Périsciens, m. pl. [Géogr.] Rondomschadu- verschillende metalen, p e r k in í s m us n.
wigen, digt b# deool wonende menschen, voor wie
Perkins, f. [Mécan.] Stoomwerktuig n. van
de zon dagen, weke
n of maanden lang niet onder- onbepaalde drukking (doorgaans Machine à la Pgaat, zoodat hunne schaduw in 24 uren naar alle geheeten),Perkins-machine f.—Canon is la P-, stoom
zijden om hen heen loopt, p e r i s c i ï m. pl. — Pé-kanon n. (naar den naam des uit--kano,Peris
riscopique, adj. [Opt.] Rondomziend, per i - vinders) .
s k ó p i s c h: Verres p-s, rondomschouwings glazen n.
Perlaire, adj. [Didact.] Parel- of paarlemoêrpl., door Wollaston uitgevonden gewelfde kijkgla- kleurig.
zen , waarmede men rondom zich kan zien. —
Perlasse, f. [Tech.] Parelasch, amerikaan
Périscyphisme, m. [Chir.] Kringsnede f. inde
zuiverste en volkomen witte potasch f.-schepota,
bekkeneelshuid. — Périspermatique, adj. [Bot.]
Perle, f. Parel, paarl f. Fil de p-e, parelsnoer n.
Tot het kiem- of zaadhulsel behoorend , p e r i- Sa soeur a un collier de p-s , zijne (hare) zuster
s p e r m á t i s c h. — Péris pernle, m. [Bot.] heeft een halssnoer van paarlen. — La pêche des
Zaad- of kiemhulsel n. , zaaddoos f., p e r is p é r- p-s, de parelvisscherij. Des gants de soie gris de
m i u m n. — Périsperiné, e, Périspermi- p- (of gris -perle) parelkleur zijden handschoenen.
que, adj. Van een zaadhulsel voorzien, per i - Ce sont de fausses p-s, dit zijn valsche paarlen.
s p é r m i s c h. — Périsphalsie, f. [Chir.] Draai - Des p-s dune belle eau, paarlen van een schoon
jende, rondvoerende beweging f., waarmede men water, van een' schoonen glans. Semence de p-s,
zekere ontwrichtingen zet. — Périsporange, m. kleinste soort van paarlen. z. ook BAROQUE, MERE,
[Bot.] Hulsel n. van de bevruchtingsdeelen der va - NACRE , ONCE. — [Arch.] P-s, paarlen, rij ronde
renkruiden. — Périspore, m. [Bot.] Net n. om balletjes in sommig lijstwerk. — [Cuis.] , z. onder
de zaadkorrels van sommige planten; — bij de be- PERLÉ . — [Distill.] Faire la p- , parelen (van den
dektbloeijenden, z. v. a PERICARPE .
brandewijn, als hij zich bij zwakke schudding vol
Périssable, adj. (van personen en zaken) Ver belletjes vertoont). — [H. n.] Parelvlieg f., waterbroos, onbestendig: L'homme est p- dans-ganketsj, juffertje n. — [Impr.] Parel f., kleine lettersoort,
son corps, de mensch is naar 't ligchaam vergan- die hare plaats heeft tusschen nonpareil en robijn
kelijk. La santé est un bien p-, de gezondheid is of diamant. — [Méd.] Parel f., z. v. a. LEUCOME.
een vergankeljjk, broos goed.
— [Pharm.] Huile de p-s, parelolie f. — [Tech.]
Perissologie, f. [Rhét.] Woordenkraam f., Balletje van doorboord email aan 't gaasweversonnoodige wijdloopigheid, inz. door 'l herhalen van getouw. — Loupe de p-, knobbel m. aan de bindezelfde gedachte met andere bewoordingen. — nenzijde van sommige paarlemoêrschelpen, onvolkoPérissoloái que, adj. Die woordenkraam be- men parel. — (fig. et poét.) Dauwdruppel, traan m.
treffend, onnoodig herhalend, wijdloopig, p e r s- Les p-s du matin, de uchtendpaarlen, de dauwdrupsológiscla.
pels. Les p-s dans ses yeux, de tranen in hare
Péristachyon, m. [Bot.] Bloesemhulsel fl. oogen. — Hagelwitte tand m.: Cette fille a des
der grasplanten. — Péristaltique, adj. [Méd.] p-s dans la bouche. — Les p-s des cieux , de
Wormsgewijs: Mouvement, Contraction p-, worms- sterren. — (fig.) Het beste, edelste in zijne soort
gewijze beweging of zamentrekking (der ingewanden, (inz. van personen sprekende) : C'est la p- des
der ynaag). — Péristaphylin, adj. et subst. m. femmes, des marls, 't is een parel van een vrouw,
[Anat.] Naam van verschillende spieren van 't van een' man. — (Loc. fig. et prov.) Nous ne somzacht verhemelte, huigspier f - PERISTAPHYLIN- mes pas iel p our enfiler des p-s, wij zijn niet hier,
PHARYNGIEN , adj. et subst. m. Spier van de huig om ons met kleinigheden op te houden. Ce nest
en 't slokdarmshoofd. — Péristédion,m. [H.n. 1 pas pour enfiler des p-s qu'il est venu ici, hij is
Pantserhaan m. (een visch der Middellandsche zee). niet te vergeefs, zonder oorzaak, hier gekomen.
— Péristères, m. pl. [H. n.] Duivensoorten f. Cela ne s'enfile pas comme des perles, dat laat
Péristigmène, adj. [Diplom.] (alleen in: ) zich niet uit de mouw schudden. Cela est net comVij I^ p-, tusschen twee punten staande dipla (vgl. me p-, comme une n-, dat is keurig netjes. z. ook
DIPLE) b# verkeer de leeswijzen of onechte plaatsen POURCEAU. — Perle, e, adj. Bepareld, met paarin de manuscripten (> of ;<). — Péristole, f. len bezet. versierd; — parelvormig, parelachtig. —
[Méd.] Wormsgewijze, kronkelende beweging der [Blas.] Couronne p-e, beparelde kroon f. — [Bot.]
darmen, p e r í s t o l e f. — Péristome, m. [Bot.] Feuilles p-es, beparelde, met kleine blinkende knobMondrand m., mondomranding, monding f., p e- beltjes bezette bladeren n. pl. Lichen p-, parelmos,
rístoma of perist ómium n.—Peristomé, leverkruid n. — [Conf.] Sucre p- of it la perle,
C, Péristoinique, adj. Van een' mondrand voor- parelsuiker, geparelde suiker. — Ook als subst.:
zien, den mondrand rakend, p e r is t ó mi s c h. — Sirop cuit au p- of b in perle, parelsiroop (op welke
Péristyle, m. [Arch.] Zuilengang n., zuilenga- zich parelvormige belletjes vertoonen) . Petit p- of
ler2 f. voór een gebouw of rondom eerre plaats. — Petite perle, half ingedikte siroop. Grand p- of
Gebouw n., dat van binnen een' zuilengang even- Grande perle, geheel ingedikte siroop. - [Cuis.]
wijdig aan de wanden heeft, penis t y'l e of p e Bouillon p-, paarlend, zeer krachtig vleeschnat. —
r i sty'l i u m. — Ook als adj.: Batiment p- — Or g e p-, z. ORGE . — [Diplom.] Lettres p-es, paPéristylique, adj. [Bot.] Rondom het stijltje relletters f. pl. — [ Minér.] Sel admirable p-, pagelegen, peristy'lisch. — PérisypheofPé- relzout, over- verzadigde zwavelzure soda. Spath p-,
risysphe, m. [Bot.] , z. V. a. PÉRICHÈSE. — Pé - parelglanzig spaath n. — (fig. et f am.) C'est un
risystole, f. [Méd.] Stilstand m. van 't hart tus- ouvrage p-, une broderie p -e, dat is zeer netjes,
schen twee polsslagen, tusschen de verwijding en keurig bewerkt, bestikt, geborduurd. — [Mus.] II
vernaauwing der slagaderen, polspauze f. (inz. bij a un jeu p-, zijne voordragt is zeer zuiver. —
[Vign.] Pareldruif f. — Perlée, f. [H. n.j Pastervenden merkbaar) .
1- % Périte, adj. Bekwaam. bedreven. — -- % Pé- reladder f. — Perler, v. a. Netjes, keurig beritie, f. (pr. t =c) Bedrevenheid, bekwaamheid f. werken (van naaldwerk): Cette brodeuse perle
Péritoine, m. [Anat.] Buikvlies, een weivlies, tout ce qu'elle fait, al wat die borduurster maakt,
dat de binnenwanden der buikholte bekleedt en is hoogst keurig. — [Conf. ] Met muisjes of parel
suikerkorrels overdekken, overpaarlen; —-achtige
naar de meeste ingewanden verlengsels afzendt,
waardoor het deze als met een' buitensten rok zulke suikerkorrels maken. — [Mus.] Een' toonval
of
loop met de hoogste netheid en naauween'
voorziet, p e r i t o n w u m n. — Pérltoné al, e,
adj. Tot het buikvlies behoorend, per i to n ce a a 1. keurigheid uitvoeren. -- Perlides, m. pl. Parel
pl., aestae an Meterjuffertjes.—Per--vliegnf.
— Péritonéorrhexie, f. Scheuring f. van 't
buikvlies. — Péritonite, f. [Méd.]' Buikvlies - lier, ire, adj. Paarlen opleverend: Moule, Huiontsteking, peritonwitis of peritonitis f.— ere, Coquille perlière , parelmossel , pareloester,
.
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parelschelp f. — Perl1ere, f. Parelhoudende schelp,
parelschelp f. — [Bot.] , z. v. a. GREMIL , GNAPHALE
Perliinpinpin, m.: Poudre de p-, artsenij f.
of middel n. zonder eenige kracht , kwakzalvers
middel.
Perlite, f. [Minér.] Parelsteen, parelachtige obsidiaan m. (obsidienne perlée). — Perloir, M.
[Tech.] Holbeitel m., tot het maken van parelvormig drijfwerk. — Suikerbakkers trechter in. tot
vervaardiging der suikerkorrels.
Perlon, m. [H. n.] De groote knorhaan m.
.

[trigla cuculus] (ook grondin, grondeau geheeten).
Perlosette, f: [Hort.] Soort van druif f. met

zeer kleine pitten.

Perivaux, m. pl. [Exploit.] Tot fakkels die-

nende reepen boombast met hars bestreken, lichtspaanders in. pl.
Perlucide , adj. [Didact.] Volkomen door-

sch ij nend, klaar. (Men zegt ook PELLUCIDE.)

Perlure, f. Knobbeltjes n. pl., parels f. pl. op

't hertsgewei.

PERNICIEUX .

-^

(schouw nemen.

Perlustrer, v. a. Onderzoeken, in oogenPerrnanemment, adv. Op duurzame wijze,
onafgebroken. — Permanence, f. Duurzaam
voortduring f., onafgebroken duur m. La p--heid,
n'est pas attachée aux ouvrages des hommes,

duurzaamheid is Beene eigenschap van de menschel "ke werken. — Onafgebrokene zitting , het
aanblijven: La p- dune assemblée, de ona fgebrokene zitting van eene vergadering. — [Théol.] La

p- du corps de Jésus Christ dans 1'Eucharistie,

de bestendige verblijving van J. Ch. in den ouwel
(in 't avondmaal bij de roomschen) -- EN PERMANENCE, loc. adv. Op den duur, voortdurend, aan
vergadering): L'assemblée-blijvend(z.a
s'est déclarée en p-, de vergadering heeft zich als
voortdurend verklaard. — Je suis resté la en pà vous attendre, ik ben daar voortdurend gebleven
om u te wachten. — Permanent, e, adj. Duurzaam, bestendig, blijvend, voortdurend, onafgebroken: I1 n'y a point idi-bas de félicité p-e, hier beneden is geen bestendig geluk. Dieu seul est p-,
God alleen is voortdurend, eeuwig. — Une assemb l ée p-e, eene aanblijvende, voortdurende vergadering. — [Phys.] Gaz p-, blijvend gas n. (dat zijn
luchtvormigen toestand bij alle temperaturen en
onder elke drukking behoudt). (me f.
Ferme, f. [Mar ] Turksche zee- veerboot, p e rPerméabilité, f. [Phys. I Doorgankelijkheid,
doortrekbaarheid, eigenschap der ligchamen, waardoor zij het licht, de lucht, het water of eene andere vloeistof door zich heen laten gaan), p e r.

137 ►

den. — Zich zelven veroorloven, zich het regt, de
vrijheid, enz. toekennen: Se p- beaucoup de choses, zich veel zaken veroorloven, aanmatigen. —
Permis, e, adj. (en part. passé van permettre):
I1 se croit tout p-, hij meent, dat alles hem geoorloofd is, hem vrij staat. A vous permis, 't staat u
vrij, zoo als 't u belieft. Si vous voulez vous en
father, à vous permis, wanneer g ij er boos over
wilt worden, 't staat u vrij. — Si! mest p- de
parler ainsi, als ik 't zoo zeggen mag, om zoo
te zeggen. — Enfin it lui fut p- de respirer un
peu, eindelijk vermogt hij, was 't hem mogelijk,
een weinig adem te halen — PERMIS , m. Verlof.

briefje, vr briefje, geleibriefje, vervoerbiljet, paspoort (voor goederen), p e r m z.s n. -- P- de sejour,
verbljfkaart f. (aan vreemdelingen, aan militairen
afgegeven).

Permissible, adj. Vergunbaar, te veroorloven, toe te laten, p e r m i t t e e r b a a r.
Permission, f. Vergunning, veroorloving, toelating, bewilliging, gedooging f. , verlof n., p ermissie f. User, Abuser dune p-, van eene ver
gebruik, misbruik maken. — (Loc. fam.-guni
et prov.) Ab-, de la p-, te ver gaan, de maat te
buiten gaan :, ,Etre coquette à ce point, eest ab-

de la p-, zoo kokét of behaagziek te wezen, dat
gaat te ver. Ii est par trop laid, it a abusé de la
p-, hij is al heel leel jk, 't kan er niet med door.—
P- de chasse, jagtverlof n., vrijbrief m. om te jagen. — Avec votre p- (als beleefdheidsterm of om
eene aanmerking, een verwijt te verzachten), met
uw verlof, met uwe permissie. — C'est comme
une p- de Dieu, On dirait une p- de Dieu, 't
schijnt eene beschikking Gods, 't is of God het zoo
heeft willen hebben. -- Permissionnaire, m.
[Mil.] Verlofganger m. — Permissionner,v. a.
Verlof, vergunning geven.
Permixtion, f (pr. per- mik -stion) [Anc. chim.]
Vermenging van twee stoffen, die elkander moeten

témperen.
Permutabilité, f. Verwisselbaarheid, ver
geschiktheid om verwisseld te wor--platsbrheid,
den, permu tabil i teit f.—Perron«table, adj.
Omzelbaar, verplaatsbaar, verwisselbaar, perm u t á b e 1. — Permutant, m. Verwisselaar, rui
geestelijke bediening met eene-lerm.,inzva
andere: Les deux p-s (Le p- et le co p ermutant)
ont passé acte devant notaire, de beide verwisselaars (de ruiler en tegenruiler) hebben eene notariéle
acte doen opmaken. — Permutation, f Verwisseling, verruiling (inz. van eene bediening met eene
andere). — [Math.] Omzetting, verplaatsing der
grootheden, permutatie f. Trois chifres dli%-

m e a b i ii t e i t f. La p- du verre aux rayons Inmineux, de doordringbaarheid van het glas voor rents, comme 1, 2, 3, sont susceptibles de six
de lichtstralen. — Pe rsné able, adj. Doorganke- p-s, drie verschillende cijfers, als 1, 2, 3, zijn voor
lijk, doortrekbaar: Le verre, l'eau sont p- a la lu zes omzettingen vatbaar, kunnen op zes verschilhet glas, het water is doordringbaar voor-mier, lende wijzen geplaatst worden (123, 132, 213, 231,
het licht; het licht dringt door het glas en water f. 312, 321). — Persnutateur, m. [Didact.], z.v.a.
Permesse, m. [Myth., Géogr. anc.] Beek f. PERMUTANT . — Ook als adj.: Deux officiers p-s,
in Bceotie, die aan de muzen of zanggodinnen was twee verwisselende ambtenaren. — [Gram.] Ver
gewijd, Pe r m é s s u s m. (nu Panitza geheeten) .
andere, die tot het--wiselngrtme
Les nymphes du P-, de zanggodinnen. Le lieu du zelfde spraakorgaan behoort. — Permitter, v. a.
P-, Apollo. — (fig.) Fréquenter les bords, les ri- Verwisselen, ruilen (inz. eene bediening, een geesves du P-, zich met de dichtkunst bezig houden, teljk ambt met een ander); — verplaatsen, omzetdichten. — Perinesside, f. [Myth.] Muze, zang- ten (cijfers,, letters) , p e r m u t é r e n. — (absol.)
godin, nimf van den Permessus. — Ook als adj.: Ces deux fonctionnaires ont permuté, die beide
iNymphe p-.
ambtenaren hebben met elkander (hunne bediening)
S Perinettable, adj. Vergunbaar, toe te laten. geruild — SE PERMUTER , v. pr. Verwisseld of verPermettre, v. a. Vergunnen, toestaan, bewil- ruild, omgezet of verplaatst worden. — Het part.
ligen, toelaten, gedoogen, gehengen, veroorloven, passé is ook adj.: Emploi permuté, verwisselde betoegeven, p e r m i t t é r e n: La lol vous le permet, diening f. — Permuteur, m. , z.v.a. PERMUTANT.
de wet veroorlooft het u. Dieu permet les guerres
Perne, f. [H. n.] Tweeschalige schelp van 't geet les dissensions, God laat de oorlogen en ver- slacht der parelmosselen, kamschelp f.
deeldheden toe. Mes occupations ne me le permett Pernet, m., z. v. a. BARONET. Etre fier
tent pas, mijne bézigheden laten 't mij niet toe, comme un p-, trotsch als een paauw zijn. Faire
gedoogen het niet. Il faut bien p- ce qu'on ne le p-, den grooten heer uithangen.
peut empécher, men moet wel bewilligen, toestaan,
Pernette, f. [Tech.] Onderstel n. van een' suiwat men niet kan beletten. I1 me la permis, hij kervorm, ook va n het in de kokers gezette platheeft het mij vergund, veroorloofd. -- P- Ie vin, teelwerk om gebakken te worden.
la viande á un malade, eenen zieke 't gebruik van
Pernicleuseinent,adv. Op verderfelijke, scha
wijn, van vleesch vergunnen. — Ook als beleefd
wijze. — Pernieleux, ieuse, adj. Ver--delijk
formulier: Permettez-moi de vous dire,-heids derfel'k, schadelijk, gevaarlijk (inz. van zaken en
Veuillez p- que je vous dise, of (ellipt.) Permet- in zedelijken zin): Un mets p-, eene schadelijke
tez, vergun mij, sta mij toe u te zeggen, permit- spijs f. -- Conseil, Exemple p-, verderfelijke raad in.,
teer me, met uw verlof, met uw permissie. — SE voorbeeld n. Conséquence p-ieuse, gevaarlijke gePERMETTRE, v. pr. Vergund, veroorloofd worden: volgtrekking f.— Ook van personen: Gens p-, boosCes choses ne sauraient se p-, die dingen mag aardige, gevaarlijke lieden m. pl. — C'est une lanmen niet toestaan, kunnen niet veroorloofd wor- gue p-ieuse, 't is een lastertong m. en f., een
.
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kwaadspreker m., kwaadspreekster f. -- [Méd.
Het part. passé is ook adj : Crime, Assassinat perFièvre p-ieuse, kwaadaardige koorts. — [ Géogr.1 pétre, gepleegde, volvoerde misdaad f., moord m.
Iies p-ieuses, gevaarlijke eilanden n. pl., PomnotoePerpetres, m. pl. [Anc. jur.] Gemeene gronarchipel n. (snelle beweging f. den m. pl. (die geen' bijzonderen eigenaar hebben);
Pernielté, f. [Phys.] Groote snelheid, zeer gemeente- weide f.
Perpétuane, f. [Chim.] Soort van fijne, duurS Pernoctation, f. Overnachting f. -- Pernoeter, V. 7a. Overnachten, den nacht doorbren- zame portugésche stof, soort van sergie f.
gen; — den ganschen nacht aan den zwier gaan.
Perpétuation, f.Onafgebroken duur m., voort
Per obitum, loc. adv. (latin) (pr. pèr o-bivereeuwiging, het in wezen houden of blij -during,
tome) Door overlijden, afsterven: Benéfice vacant
a ti e f. — Perpétué, e, adj. (en-ven,prto
p-, een door overlijden openstaand kerkelijk ambt n. part. passé van perpétuer): Espèces p-es, altijd
Pérodaetylien, adj. et subst. m. Buigspier f. voortdurende, zich voortplantende dierensoorten f.
pl. --Fonctionnaire p- dans són emploi, ambtevan den grooten teen.
Péroné, m. [Anat.] Kuitbeen n., kleine been- naar, die levenslang in zijne bediening blijft, aanpijp f. — Péronéo-calcanien, adj. et subst. m. blijvend ambtenaar m. -- Perpétuel, le, adj.
Kuit- en hielbeenspier f. — Péronéo-malléo- Alt jddurend, onafgebroken, ophoudeljk, bestendig;
laire, adj. et subst. Kuitbeen en enkel betre fiend; eeuwig, levenslang , p e r p et u e e 1: Silence p-,
bloedader des kuitbeens, kleine moederader f. — voortdurende stilte f., aanhoudend zwijgen n. EriPéronéo-phalangien, adj. etsubst. m. Schuin - ger un monument p-, :een blijvend gedenkteeken opsche buigspier f. van In voet. — Péronéo-pré- nigten. — Bannissement, Exil p-, levenslange uit
phalangien, adj. et subst. m. Zijstrekspier f.
ballingschap, I. Charges p-les, levenslange-banig,
van den voet. — Péronéo-sous-phalanget- bedieningen f. pl. Sécrétaire p- de 1'Académie ,
tien, adj. et subst. m. Lange buigspier f. van den aanblijvend, levenslang secretaris der akademie. —
grooten teen.— Péronéo-sous-tarsien, adj. et [Phys.] Mouvement p-, z. MOUVEMENT. — Gedusubst. m. Middelste kuitbeenspier f. — Pérouéo rig, menigvuldig , herhaaldelijk , jksch : Ce
zijnaanhoudende,
-sus-phalangettien commun du ponce, soot des plaintes p -les, dat zin
lange gemeenschappelijke strekspier der teenen, eeuwige klapten f. pl. De p-les interruptions. telstrekspier f. van den grooten teen. — Péronéo kens plaatshebbende afbrekingen of storingen f, pl.
-tibial, e, adj. Het kuit- en scheenbeen betref — [Diplom.] Alliance p-le, voor een' onbepaalder
Péronien, ne, Péronier, ière, adj.-fend.— tijd gesloten verbond, eeuwig verbond n. — PerHet kuitbeen betreffend, daartoe behoorend: Mus - pétuelle, f. [Corn.] , z. V. a. PERPÉTUANE. cles p-s, Artères p-es, kuitbeensspieren, kuitbeens- Perpétiiellement, adv. Onophoudelijk, zonder
slagaderen f. pl. (ster, zottin f. ophouden, voortdurend, altijd, eeuwig: Les damPéronnelle, f. (dénigr.) Klappei, babbelaar - nes souffriront p- dans l'enfer, de verdoemden zul
eeuwig in de hel lijden. — (b ij overdrijving)-len
Peroun, m. jj.1. [Faut.] Vader en moeder van
Dikwijls, telkens: Elie ment p-, zij liegt telkens,
een' valk, ouden n. pl.
eeuwig. I1 est p- au cabaret, hij zit eeuwig in .iie
Péroole, f. [Bot.], z. v. a. BLUET.
Péroptère of Péroptérygien, ne, adj. kroeg. — Perpétuer, v. a. Doen voortduren,
[H. ii.] Geheel of gedeeltelijk zonder buikvinnen. altijd doen voortgaan, voortdurend onderhouden of
voortzetten , voortplanten , vereeuwigen, p e r p e— PEROPTÈRES, m. pl. Visschen met beenwervelen.
Péroraison, f. [Rhét.] Slot n., slotrede, p e r o- tuéren. C'est la génération qui perpétue les
r á t i e f. — [Mus.] Slot eener symphonie. — espèces, de voortteling bewerkt de voortduring, het
Pérorer, V. n. Het slot eener rede uitspreken steeds in wezen blijven der dierensoorten. — P- des
(in dezen zin niet gebruikelijk). — Breedvoerig en querelles, des procès dans les families, oneenigop redenaarstrant over iets spreken, den de f'tigen heden, regtsgedingen in eene familie doen voortduredenaar spelen, p e r o ré r e n. — Péroreur, m., ren op de lange baan schuiven. — P- sa gloire,
-ease, f. Hij of zij, die over alles breed en met zijn'. roem vereeuwigen. P- des erreurs, dwalingen
zékere deftigheid spreekt, veelprater m. , -praatster, doen voortduren. -- SE PERPETUER, v. pr. Voort
blijvend gemaakt worden; zich voort -durenof
babbelaar m., -ster f.
zich in stand houden, zich vereeuwigén:-plante,
Pérot, m. [Eaux et for.] Overblijver, overstaander m., boom van den tweeden hak (die bij L'espece se perpétue par la genération, de dieren den eersten hak gespaard is): Si la coupe se fait soort blijft door de voortplanting in wezen. —
tous les 25 ars, Ie p- en a 50, indien de hak om [Bot.] Les espèces se perpetuent par la semence,
de 25 jaren plaats heeft, is de overstaander 50 jaar. de plantensoorten zetten zich voort door het zaad.
( Tegenwoordig heet de 50jarige overstaander mo- — Cette tradition s'est perpétuée jusqu'á nous,
deze overlevering is tot op onzen tijd bewaard, in
derne; diejonger is, heet jeune.)
Pérou , m. [Géogr.] Peru n. , zuid -amen- wezen gebleven. — Se p- dans une charge, zich
kaansch land, door zijne rake mijnen vermaard. — levenslang in een' post weten staande te houden.Onafgebroken voortduur m., be--Perpétui,f.
(fig. et fam.) Mines, Richesses, Tresors du P-,
zeer groote rij kdommen, verbazende schatten m. pl. stendige voortduring, duurzaamheid, altijddurend
La p- du christianisme, de duurzaamheid,-heidf.:
-- (fig. et pop.) Ce nest pas le P-, dat is niet
veel b ij zonders, 't is geen persoon, geen ding, waar- onvergankelijkheid van 't christendom. — à PERaan men veel waarde moet hechten. Gagner le P-, PÉTUITE, loc. adv. Voor altijd, voor eeuwig; leschatrijk worden. G'esí un P-, un petit P-, 't is venslang. Fonder une messe à p-, eene mis voor alt#fl, ten eeuwigen dage instellen. — Etre condameene goudmijn, een kleine goudmijn f. of schat.
Peroxyde, m. [Chico.] Sterkst verzuurd oxy- né aux galères à p-, tot levenslange galeistraf
de (vgl. oxyde), over-oxyde, p e rox y'd e n. — veroordeeld zijn.
Perpignage, m. [Constr. nay.] Het schranPeroxydé, e, adj.: Métal p-, oververzuurd meken rigten of stellen: Le p- de ce couple est Bien
taal n.
% Perpendiele, m. [Mac.], z. v. a. PERPEN- fait, dat spant staat goed geschrankt. — PerpiDICULE. -- Perpendiculaire, adj. Loodregt, gner, V. n. Schranken, rigten of stellen. P- un
te lood, regtstandhg, naar geene zijde overhellend, couple perpendiculaire a la flottaison, een spant
l jnregt naar 't middelpunt der aarde gerigt: Ligne loodregt op de lastljn stellen.
Perplexe, adj. Verlegen, verward, besluiteloos,
p , loodlijn, regtstandige, vertikale lijn f. — [Paléogr.] Écriture p-, schrift, dat van boven naar bedremmeld, onthutst, verbluft, bedeesd; verlegen
onderen, of van onderen naar boven loopt (gelijk makend, onthutsend, ontstellend, p e r p l é x: Cette
dat der Chinézen en Japanezen) , refit opstaand, nouvelle les rendit p-s, deze tjding maakte hen
p e r p e n d i c u l a i r schrift. — PERPENDICIJLAIRE, f. verlegen (van personen gebruikt men liever embarLoodt jn f. Tirer une p-, eene loodljn trekken; — rassé). — Une situation p-, een radelooze toePerpendiculairement , adv. Op loodregte, stand m. — Perplexité, f. Verlegenheid, besluiregtstandige wijze, te lood, loodregt. — Perpen- teloosh.eid, bedremmeldheid, angstvall4jheid, groote
dienlarité, f. Loodregte stand m., regtstandzg- ongerustheid, p e r p l e x i t e it f. Elie est dans une
grande p-, zij is in eene groote verlegenheid.
heid, perpendiculari telt f.
Pergnerir, V. n., z. v. a. PERQUISITIONNER.
Perpétration, f. [Jur.] Het begaan, het plegen of bedrijvers (eener misdaad); volvoering ; vol — Pergnisiteur, m. [Admin.] Onderzoeker,
ie. — Perpé--brengi,djvpetr uitvorscher m. — Perquisition, f: Onderzoek,
trer, V. a. Volvoeren, begaan, bedrijven, plegen, geregteljk onderzoek n., doorzoeking, navorsching,
p e r p e t nine n : P- un crime, un assassinat. — p e r q u i s i t i e f. — Perquisitlonner, v. n.
.

-
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PERRE

PERSICITE.

Onderzoeken, doorzoeken, navorschen, p e r q u in.
(schutting f.
rére
Perré, m. [Tech.] Steenen brug- of hoofdbePerreau, m. [Tech.] Groote vertinde smeltketel m. der waswerkers.
Perrée, f. (volg.) Strand n. (rivage).
Perréieur, m., z. v. a. PERRIER.
Perriehe, f. [H. n.] Langstaartigepapegaai m.
Perrier, m. [Anc. mil.] Steenwerpluig n. —
Steenschutter m. -- [Tech.] Leigraver m.; — weleer in 't algemeen: mijnwerker.
PERRIER, m.,
Of PERRIÉRE, f. [Tech.] , z. PEBIER. — PERRIÉRE, f.
Leigroeve; weleer in 't algemeen: steengroeve f.
Perron, m. [Arch.] Steenen optred, buitentrap m. van een huis, bordés n., hooge stoep f. Pcarrée, vierkant bordes. P- cintré, bordes, waarvan de trappen afgerond of ovaal zijn. P- a double
rampe, dubbel bordes (waar men van twee kanten
op komt). — [ Hydr.] Cascade par chutes de p-s,
waterval m. met trappen.
Perroquet, m. [H. n.] Papegaai m. P- een dré of Jaco, aschgraauwe papegaai. P- vert, groene
papegaai. P- varié, bonte papegaai. P- noir of
Vaza, zwarte papegaai. P- à couleur bee de sang,
papegaai met bloedrooden snavel. P- à tête bleue,
groote blaauwkop m. P- à tête grisp, grijskoppige
papegaai. — P- d'Allemagne, duitsche papegaai,
Z. V. a. CORACIAS. —.P- de France, z. v. a. BOUVREUIL. — P- de mer, du Groënland, z. v. a. MACAREUX. — P- de nier, zeepapegaai (een visch van
't geslacht der doraden of goudvisschen). P- vert,
groene lipvisch m. — P- d'eau, z. v. a. MONOCLE.
— Baton de p-, z. BaTON (ook lig.) . — (fig.) Papegaai, naklapper, naprater zonder oordeel en enkel uit het geheugen. Parler comme un p-, als
een papegaai klappen. — ( fig. et pop.) De la soupe
à p-, brood n. in win geweekt. — [ Mar.] P- of
Voile de p-, bramzeil n. P- de fougue, kruiszeil.
z. ook MáT, VERGUE. P-s d'biver, winterbramzeilen.
P- volants of royaux, bovenbrainzeilen (cacatois).
Grand, Petit p- royal of volant, groot, klein voor
bramzeil. P-s en bannière, vliegende bram -boven
d'artimon, bezaansteng. P- de beaupré,-zeiln.P
bovenblinde. P- de misaine, fokke-bramsteng. Accoster les p-s, de bramzeilsschoten aanhalen.
Perrot, m. [Tech.] Streng f. inslagdraad ni. —
(pop.), z. v. a. PERROQUET.
Perruehe, f. Kleine langstaart-papegaai m.
der oude wereld. P- à tête rouge, à tête noire,
rood-, zwartkoppige papegaai. P- -ori of variée,
jeune, huppée, bonte, gele, gekuifde papegaai. —
(pop ) Wijfjes -papegaai — [ Mar.] Bovenkruiszeil,
grietje, Grietje van Dijk n. Mat, Vergue de p-,
grietjessteng, -ra, bovenkruissteng, -ra f.
Perruque, f. Pruik, paruik, haarmuts, haarkap f. P- a bourse, zakpruik. z. ook MARTEAU.
Tête it p-, pruikebol m.; — ( fig. et fam.) oud,
leelijk, belagchelijk man, oude pruik. Donner une
p- a qn., iemand een' bokking geven, hem vinnig
doorhalen. — Ook als adj. gebruikt voor: ouder
stijf, naar den ouden trant, niet overeen -wetscb,
niet den vooruitgang, met de begrippen des-komstig
tijds: Gout, Style en p-, pruikensmaak. pruikenstil m. — Perruque, e, adj. Gepruikt, eene
pruik dragend. — Perruquier, m. Pruikmaker,
kapper m. (nu meestal coiffeur peheeten). — Perrtiquière, f. Pruikmakers- of kappersvrouw f.
t Pers (pr. pèr), -e, adj. Groenachtig blaauw,
groenblaauw: Les anciens donnaient aux déesses
—

:

:

des yeux p-.
Per saltum, toe. adv. (latin) (pr. per saltome) Door overspringing, sprongsgewijs (iemand
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PERSE, f. [Corn.] Indisch beschilderd doek, sits n
— Bleu de p-, perzisch of groenachtig blaauw.
Perséa, m. [Ant., Bot.] Soort van egyptische
lotusboom m.
Persécutant, e, adj. Vervolgend, lastig,
lastigvallend, kwellend, opdringend: Créancier p-,
vervolgend, lastig, schuldeiseher. C'est 1'homme
le plus p- du monde, dat is de lastigste, opdringendste mensch van de wereld. — Perséeuter,
v. a. Vervolgen, onderdrukken, verdrukken; —
plagen, kwellen, lastig, vallen, geene rust laten.
Saul persécutait les chrétiens, Saul vervolgde,
verdrukte de christenen. Les remords ne cessent
point de p- le coupable, de wroegingen vervolgen,
pijnigen den schuldige zonder ophouden. — I1 a un
créancier qui Ie persécute, hij heeft een' schuld
lastig valt, vervolgt. Un mauvais-eischr,dm
maitre aime à p- ses domestiques, een slecht meester plaagt gaarne z ne bedienden. — SE PERSECUTER, v. pr. Elkander vervolgen, kwellen, enz.:
Mortels, ne vous persécutez point, stervelingen,
vervolgt, kwelt elkander niet. — Het part. passé
is ook adj. : Chrétiens persécutés , vervolgde
christenen m, pl. Vertu persécutée , -vervolgde
deugd f. — Ook als subst.: Les persécutés, de
vervolgden. — Persécuteur, ni., -trice, f.
Vervolger, verdrukker; plager, plaaggeest, kwelgeest m., vervolgster, plaagster f., lastig, indringend mensch n. Néron fut un des plus grands
p-s des chrétiens, Nero was een van de grootste
vervolgers der christenen. Elle était la p-trice de
cette famille, zij was de vervolgster van deze familie. — Ii ne me quitte point, c'est mon p-, hij
m ij niet, 't is mijn plaaggeest. — Ook als
adj.: II est animé dun zèle p-, hij wordt door
vervolgingsijver, vervolgzucht gedreven. — Per
sécution, f. Vervolging, verdrukking, onderdrukking; — kwelling, moeite f.; overlast m. On compte
de Néron a Dioclétien dix p-s qu'on a faites au:
chrétiens, men telt van Nero tot Diocletiaan tien
vervolgingen der christenen. — C'est une p- perpétuelle, que vous me faites, 't is eene gedurige
kwelling, een gedurige overlast, dien gij mij aan
gij kwelt mij onophoudelijk.
-doet,
Persée, m. [Asir.] Perseus, een noordelijk
sterrebeeld (naar den gel jknamigen held uit de
grieksche myth., zoon van Jupiter en Danae, door
wien Medí sa bedwongen en Andromeda bevrijd
werd).
,

Persègue, f., z. PERSEQUE.

S Perséité, f. (barbar.) [Scolast.] Het op of
door zich zelven zijn, het bestaan op zich zelven.
Persègne, f. [Bot.] Oude spelling van 't woord
pêche, perzik. — [H. n.], z. v. a. PERCHE; z. ook
PAUPIERE.
Persévéramment, adj. Met volharding, volhardend. -- Persévéranee, f. Volharding, stand -

vastigheid, volhouding f. II 1'a obtenu par sa longue p-, hij heeft het verkregen door Zijne lange
volharding. I1 dolt ce succès a sa p-, hij heeft dit
gelukkig gevolg aan zone standvastigheid te danken. -- (Prov.) La p- vient à bout de tout, onvermoeide arbeid komt alles te boven, met geduld
en vlijt brengt men 't wijd. — (absol.) Standvastigheid in 't geloof: II demanda à Dieu le don de
la p-. -- Persév érant, e, adj. Volhardend,
standvastig, volstandig, aanhoudend:.Homme, Caractère p-, volhoudend man m., karakter n. Soros
p-s, aanhoudende, gestadige zorgen f. pl. —T Persévération, f., z. v. a. persévérance, opinihtreté.

— Persévérer, v. n. Volharden, standvastig
zijn of blijven, volhouden, aanhouden, uithouden,
vast staan. P- dans sa résolution, in zijn besluit
Persan, e, adj. Perzisch, uit Perzië. (Sommi- volharden, bij zijn besluit blijven. Celui qui pergen willen persan alleen van 't geen het heden sévère jusqu'h sa fin, sera sauvé, wie volharden
Perzië betreft gezegd hebben, en perse-dagsche zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Ce nest
van 't oude Perzië). — [Arch.] Balkdragend: pas assez de bien commencer, it faut aussi p-,
Figure p-e , balkendrager of slavenbeeld als zuil 't is niet genoeg wel te beginnen, men moet ook
(vgl. PERSEQUE). — Als subst.: Pers, Perziër, aan- of uithouden, volharden. P- dans sa foi, in
Perziaan m., Perzische vrouw.
PERSAN , m.
zijn geloof standvastig blijven. — Je persévère. ik
Liet perzisch, de perzische taal f.
blijf bij mijn gevoelen. — Son mal persévère, zijn.e
Perserutation, f. Naauwkeurig, grondig on- kwaal houdt aan, wederstaat alle geneesmiddelen.
derzoek n., p e r s cr u t á t i_e. -- 5 Perscruiter,
Persicaire, f. [Bot.] Vlooijenkruid n. (cordon
v. a. Naauwkeurig onderzoeken, uitvorschen, door- de cardinal). P- douse, tachetée of ordinaire,
zoeken. — % Perserntateur, in. Naspoorder.
zoet, gevlekt of gemeen vlooijenkruid n. P- acre of
Perse , adj. Perzisch, oud -Perzisch. — Als brulante, of Poivre d'eau, Pinient d'eau, Curage,
subst.: Pers, perzische vrouw f., bewoner en be- , waterpeper f., scherp vlooijenkruwd n.
woneres van 't oude Perzië (vgl. PEItSAN). —
Persicite, f. [Minér.] Perziksteen ni. — Perbevorderen).

--
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PERSONNE.
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sicifolié, e, adj. Met perzikboomachtige bladeren.
— Persieot, m. Op perzikpitten getrokken bran-

dewijn, pérsico in.
Persien, ne, adj. Perzisch: Costume p-,
Moeurs p-nes. (Gebruikelijker is persan, perse.)
Persienne, f. Zonneblind n. van schuins in
een raam gezette latten o f plankjes, buiten de ven
-steramn.
Persifflage, m. Fijne bespotting , honende
plagerij, bespotting, spotternij f., bespottende lof m.,
fopperp f. — Persiffler, v. a. Op eene fijne wijs
bespotten, belagchelijk maken; voor den gek houden,
uitouwen; foppen, p e rs i f f l é r e n: N'espérez pas
me p-_ impunhment, hoop niet, mij ongestraft bespottelpk te maken. — (absol.) I1 ne fait que p-,
hij doet niets dan bespotten. -- SE PERSIFFLER, V. pr.
Elkander bespotten, uitjouwen. — Het part. passé
is ook adj.: Le persifeur est souvent persif e', de
bespotter wordt dikwijls zelf bespot. — Persiffleur, m., -ease, f. Bespotter m., bespotster f.
— Ook als adj., doch alleen in 't mannelijk: Ton
p-, spottende toon m.
Persil, in. [Bot.] Petersélie f. P- de jardin of
vulgaire, tuin- of gemeene peterselie. P- frisé,
krulpeterselie. Gros p- of P- dAngleterre, groote
of engelsche peterselie. -- (Loc. prov.), z. GRELER.
— (pop ) Arracheurs de p-, peterselieplukkers,
volksnaam der mannen, die in de lijn loopen, om
de schuiten voort te trekken (met toespeling op
hunne voorovergebogen houding) , schuilentrekkers m. pl. — [ Bot.] P- de bouc, bokspeterselie,
bevernel f. (soort van steenbreke). P- des Toos,
hondspeterselie, z. v. a. cicutaire aquatique. Pache of des rockers of de Macédoine, steeneppe f.
(bubon). P- de marais of Encens d'eau, watereppe.
P- d'áne, wilde kervel f. P- de montagne, bergpeterselie. — [ Modes] Soort van blonde f. met
bloemen, die naar peterseliebladeren gelijken. -Persillade, f. [Cuffs.] Sneedjes koud rundvleesch
met peterselie, olie en azijn. — Persillé, e, adj.
(alleen in): Fromage p-, kaas, die van binnen
groene, naar gehakt peterselie gelijkende vlekken
of punten heeft, groen gevlekte kaas f., gelijk die
van Roquefort.
Persicoon, m. [Hort.] Soort van pruim f.
Persique, adj. [Arch.] Ordre p-, perzische
orde f., eene bouworde, in welke slavenbeelden de
zuilen vervangen. — PERSIQUE, f. Soort van groote,
lekkere perzik. (Van dit woord is pêche eene ver
-bastering.)
Persistanee, f. Duur m., duurzaamheid; volharding, bestendigheid, p er s i s t é n tie f. — [ Bot.]
Aanblilvendheid f., het overblijven. — Persistaut, e, adj. Volhardend: Vous connaissez leur
résolution, ils y sont p-s, gij kent hun besluit, zij
volharden, blijven daar b ij . — [ Bot.] Aanblijvend,
blijvend, niet afvallend op den gewonen tijd: Feuilles p-es, aanbljvende bladeren n. pl. Calice p-,
blijvende kelk m. — [ H. n.] Pattes p-es, blijvende
pooten (die het insect bij al zijne gedaantewisselingen behoudt). — Persister, V. n. Volharden,
standvastig blijven, vast staan, p e rs is t é r e n: I1
persiste dans son opinion, dans son refus, hij vol
blijft bij zijne meening, weigering. Persistez--hardt,
vous á nier, a soutenir cela? (absol.) Persistezvous? volhardt gij in dat te ontkennen, dat te beweren? blijft gij daarbij?
Personnage, m. Persoon, mensch, man m.,
inz. een merkwaardig, beroemd persoon, personaadje f. Les grands p-s de l'antiquité, de groote
mannen der oudheid. — (fam. et iron.) C'est un
sot p-, un ridicule p-, 't is een zot, bespottelijk
personaadje. Je connais ce p-, ik ken dat mensch.

gewikkeld zijn. -- Tapisserie a p- s, tapijtwerk n.
met ingeweven menschenfiguren.
Personnaliser, v. a., gebruikelijker PERSONNIFIER. — PERSONNALISER, v. n. Personaliteiten of
persoonlijkheden zeggen, iemand scherpe, beleedigennde zetten geven, op den man spreken, persoon1pke beleedigingen zeggen.
. - Personnalisme, m. Zelfzucht, - neiging om alles aan zijn eigen
persoon dienstbaar of voordeelig te maken, p e r s on a l í s m u s n. — Personnalité, f. Persoon
bijzondere geaardheid of eigenschap f. van-ljkheid,
een' persoon, het persoonlijke, het karakter, de
hoedanigheid van een' bijzonder' persoon; Pour
--

juger sainement dune chose, it faut dépouiller
toute p-, om gezond over eene zaak te oordeelen,

moet men al het persoonlijke ter zijde stellen. —
Zelfzucht f. (égoïsme). — Persoonlijke beleediging,
toespeling f., scherpe, beleedigende zet m., die
iemands persoon raakt, persoonlijkheid, p e r sona lit e i t f. (in dezen zin doorgaans meerv.) :
Dire, Se permettre des p-s, persoonlijkheden zeg
-gen,
zich persoonlijkheden veroorloven.
Personnat, m. [H. rel.] Soort van kerkelijke
waardigheid of prove f. in eene dom- of stichtkerk;
bloot persoonlijke voorrang zonder kerkelijk gezag,
personaat n.
Personne, f. Persoon, mensch m., menscheli k
wezen n. (zonder onderscheid van ouderdom,
kunne of stand). Les p-s de 1'un et de l'autre sexe,
de personen van beiderlei kunne. Les p-s et les
choses, de personen en de zaken. Fréquenter des
p-s bien élevées, des p-s comme it faut, met wel
opgevoede, fatsoenlijke menschen omgaan. — Acception de p-s, aanneming des persoons, voorregt,
dat men aan den eenen persoon boven den anderen
geeft, z. ACCEPTION. — Voilà one belle p-, one
des plus belles p-s du monde, dat is eene schoone
vrouw, een der schoonste vrouwen of meisjes der wereld. Jeune p-, jong meisje n. — Persoon m., uiterlijk voorkomen, ligchaam n. van een mensch: Sa
p- plait extrêmement, haar (zijn) persoon of voorkomen bevalt uitnemend. Elle a mille agréments
en sa p-, zij heeft duizend bevalligheden in haren
persoon. Un sot est embarrassé de sa personne,
een zot is
i met zijn' persoon verlegen. — [Jur.] Pcivile, burgerlijk persoon, ieder, die bevoegd is in
de burges'ljke maatschappij zékere regten te hebben.
P- morale, zedeljk persoon. P- qualifiée, nonqualifiée, bevoegd, onbevoegd persoon. P-s interposies, tusschenbeiden komende personen. P-s suspectes, verdachte personen. — [ Prat.] Parlant a
sa p-, tot hem sprekende in persoon. Signifier à
p- o f a domicile, aan iemand in persoon of aan
zijne eigen woning signi f céren o f beteekenen (eene
geregtelijke boodschap). -- (Loc.) Etre bien fait de
sa p-, welgemaakt van persoon, van lijf en leden
zijn. Etre content de sa p-, de sa petite p-, ingenomen, refit voldaan met zich zelven zijn. Aiiner
sa p-, Avoir sofa de sa p-, veel werk van zich zelven maken. S'assurer de la p- de qn., zich van
iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis zetten. Répondre de Ia p- de .qn., zich voor iemand
verantwoordelijk stellen, voor iemand borg blijven;
ook: verantwoordelijk voor iemands bewaking zijn.
Répondre de sa p-, voor zich zelven instaan, zeker
van zich zelven zijn. Payer de sa p-, z. PAYER. —
(Loc. prov.) I1 y a p- et p-, tusschen menschen
en menschen is onderscheid, de eene persoon is de
andere niet. — La p- du roi, de persoon des koflings, de koning. — [ Théol.] Les trois p-s divines,
de drie goddelijke personen (Vader, Zoon en Heilige
Geest). — [Gram.] Persoon ni. La première, la
A

seconde, la troisième p- du présent de l'indicatif,
— Trancher du p-, Se doneer du p-, Faire of de eerste, de tweede, de derde persoon van den
Se croire on p-, den grooten heer spelen, zich voor tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs. — EN

heel wat groots houden. — Rol, tooneelrol f. (met
betrekking tot het karakter des voortestellen persoons): Il outre sur la scène ses p- s, hij overdrijft
op het tooneel zijne rollen, de karakters. — (fig.)
Rol, die men in de wereld, in eene of andere zaak
speelt: uel p- est-ce que je fais dans tout ceci?
welke rot speel ik in dit alles ? — P- allégorique,
allegorisch wezen n., ieder onbezield voorwerp, dat
door de dicht-, schilder- of beeldhouwkunst als een
persoon wordt voorgesteld. — (fam.) Jouer on
beau p-, eene schoone rol vervullen, een' aanzien
betrekking bekleeden.-lijkenpost,vrd
Jouer, Faire un mauvais p-, in eene leelipke zaak

PERSONNE, EN PROPRE PERSONNE, loc. adv. In persoon, in eigen' persoon, ik, gij of hij (of zij) zelf:
I1 y était en p-, hij was er in persoon bp. —
C'est 1'ot%nser en sa p-, en sa propre p-, dat
heet hem in zijn' eigen' persoon beleedi:gen. — Se
porter de sa p- en quelque endroit, zich in persoon ergens heen begeven.
PERSONNE, pron. indef. m. (met het ontkennende
ne) Niemand: 11 n'y a p- an logis, daar is niemand
thuis. P- ne peut mieux le savoir que lui, niemand kan het beter weten dan hij. P- nest venu,
niemand is gekomen. I1 ne faut offenser p-, men
moet niemand beleedigen. --- (zonder de ontkenning,

PERSONNÉ
in vragenden of voorwaardeljken zin) Iemand: Poserait-il Ie nier? zou iemand het durven loochenen?
Y a-t-il p- aussi Nardi ? is wel iemand zoo onverschrokken, stout? Si jamais p- a le courage de
cette entreprise, it réussira, als ooit iemand den
moed tot die onderneming heeft, zal hij slagen.
Personné, e, adj. [Bot.]: Corolle p-e, mui-lvormige, maskerachtige bloemkroon. eenbladige. dubbelgelipte bloemkroon, welker beide lippen (de bovenste heet palais, de onderste casque) eene ruwe
voorstelling van een' dierenmuil of -kaak geven.
Plantes p-es, of als subst. PERSONNEES, f. pl. Maskerplanten f. pl.
Personnel, le, adj. Persoonlijk, aan elken
persoon eigen; den persoon rakend of betreffend,
personeel. Qualité p-le, persoonlijke hoedanig heid f. Intérêt p-, persoonlijk belang n. — (Loc.
prov.) Les fautes sont p -les, niemand is voor eens
anders fouten verantwoordelijk. — Injures p -les,
persoonlijke beleedigingen f. pl. — Critique p-le,
persoonlijke kritiek of beoordeeling f. (die meer den
persoon des schrijvers dan zijn werk betreft)...
e
[Jur.] Intenter une action p -Ie, eene persoonlijk
instellen. Droit p-, persoonlijk regt n.
(in tegenstelling met droit réel, action réelle). —
[Admin., Fin.] Contribution p-le, personele belas
voor zijn' persoon, als individu,-tingf.(dem
moet betalen, hoofdgeld n. -- [That.] Entrée p-le,
vrije toegang m. (dien de bezitter daarvan niet op
een ander kan overdragen) . — (fig.) Zelfzuchtig,
baatzuchtig: On se croit philosophe, on nest que
p-, men meent een wijsgeer te zin, en is niet dan
zelfzuchtig. — [Gram.] Pronom p-, persoonlijk
voornaamwoord n. Verbe p-, Verbe pronominal,
Verbe réfléchi, werkwoord, dat met een dubbel
voornaamwoord wordt vervoegd. ,.
PERSONNEL, m. Het persoonlijke, het uiterlijk
voorkomen: Cette femme a un très-mediocre p-,
die vrouw heeft een zeer middelmatig uiterlijk. (In
dezen zin weinig gebruikt). — Persoonlijkheid,
eigenaardigheid f., persoonlijke aard m., persoonlijk
karakter n.: Je ne vous dirai riep de son p-, ik
zal u niets van zijne persoonlijkheid zeggen. (In
dezen zin gemeenzaam en verouderd.) — Persoveel n., gezamenlijke personen, waaruit een collegie,
een bureau, eene openbare dienst, enz. bestaat (in
tegenstelling met matériel): Le p- et le materiel
d'une armée, het personeel en het materiëel van een
leger. Tout Ie p- du bureau a été renouvelé, 't
gansche personeel van 't bureau is vernieuwd, al
de bureau- beambten zijn door andere vervangen. —
Persoonlijkheid f., persoonlijks n.: Dans les disputes littéraires, it n'entre que trop souvent du p-,
in letterkundige twisten is maar al te dikwijls iets
persoonl jks, worden gewoonlijk persoonlijkheden
gemengd.
Personnellement, adv. Persoonlijk, in eigen
persoon. I1 ma otfensé p-, hij heeft mij in eigen
persoon beleedigd. Se faire justice p-, zich zelven
regt verschaffen. — [Prat.] P- établi of Etabli p-,
in persoon tegenwoordig.
% Personnier, m., -ière, f., z. v., a. ASSOCIE , E. — [ Jur.], z. v. a. COHÉRITIEB, -TERE.
Personnification , f. Persoonsverbeelding,
voorstelling van een zedelijk of verstandeljk wezen
als een handelend persoon, verpersoonlijking, per5 0 fl i ficátie f. La p- est dun grand usage
dans la fable, de perseonsverbeelding is in de fabel
zeer gewoon. — Personnifier, v. a. Verpersoonlijken, als persoon voorstellen wat het niet is, persoonlik maken, p e r s o ni f i. c i é r e n: P- la foi,
l'espérance et la charité, het geloof, de hoop en de
liefde verpersoonlijken of als personen voorstellen.
— SE PERSONNIFIER, V. pr. Verpersoonlijkt worden.
— Het part. passé is ook adj. La prudence personniflée, de verpersoonlijkte voorzigtigheid f. C'est la
modestie p-e, hij of zij is de zedigheid zelve, de
zedigheid in persoon.
Persoonie, f. [Bot.] Nieuw-hollandsche plant
van 't geslacht der proteën (dus geheeten naar den
kruidkundige Christiaan Persoon).
Perspectif, ive, adj. Een voorwerp als in de
verte, als van verre gezien voorstellend, p e r s p e ct i e f: Vue p-ive, vérgezigt n. Réprésentation
p-ive, voorstelling naar de regelen der vérzigt- of
doorzigtkunde, perspectief-voorstelling f,
Pers pective, f. [Beaux arts] Vérzigt- of doorzigtkunde, kunst om de voorwerpen zoodanig of
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te beelden, gelijk zij zich van een gegeven standpunt in vorm en kleur aan het oog voordoen, leer f.
van de grondbeginselen dezer kunst; verschiet, vérgezigt, perspectief f. Ce peintre entend kien
la p-, deze schilder verstaat het perspectief, de
verzigtkunde goed. Ii a fait une belle p-, hij heeft
een schoon perspectief gemaakt. P- lineaire, ver
voorstelling f. enkel door lijnen. P- aérienne,-schiet
verschiet-voorstelling door den graad des lichts en
de duidelijkheid der voorwerpen. P- sentimentale
of de sentiment, naar 't gevoel waargenomen, perspectief (van niet regtljnige voorwerpen, gelijk de
wolken enz.). P- b vol d'oiseau, vogelperspectief
(vgl. it vue d'oiseau, op OISEAU, aan 't einde). —
La p est belle, 't verschiet, het vérgezigt is schoon.
— Faire une belle p-, een schoon perspectief of
vérgezigt schilderen, teekenen. — (fig.) I1 a la pd'une grande fortune, hij heeft het uitzigt op een
groot vermogen. Avoir une belle, une triste p-,
eene schoone, treurige toekomst hebben. — EN PERSPECTIVE, loc. adv. In 't verschiet, op een' afstand;
in de toekomst, in 't uitzigt, in de verwachting:
Cette maison a la ville en p-, dat huis heeft het
uitzigt in de verte op de stad, ziet de stad in 't
verschiet. — (/1g.) I1 est riche en p-, hij is rijk in 't
vooruitzigt, hij heeft groote rijkdommen te wachten.
5 Perspicace, adj. Scherpzinnig. — Perspieacité, f. Scherpzinnigheid f., doordringend
verstand, groot doorzigt n., heldere blik m. — Perspieufté , f. Duidelijkheid , verstaanbaarheid,
klaarheid f. La p- du style, de duidelijkheid van
den stijl.
Perspirable, adj. [Mid.] Verdampbaar (door
onmerkbare uitwaseming): Humeur p-. — Perspiration, f. Uitdamping, onmerkbare uitwaseming f., het zweeten. La p- s'opère par les pores,
de onmerkbare uitwaseming geschiedt door de poriën of zu'eetgaten. — Perspiratoire, adj. Tot
de onmerkbare uitwaseming behoorend: Humeurs
p-s, uitgezweete vochten n. pl. — Perspire r, v. n.
Onmerkbaar uitwasemen.
Perstriction, f. [Chir. anc.] Het omleggen
van naauwsluitende, klemmende banden, het binden, zamensnoeren.
-1- % Persuadable, adj. Overreedbaar, voor
overreding of overtuiging vatbaar. — Persaadant, e, adj. Overredend, overtuigend: Discours
p-, overtuigende rede f.; z. V. a. PERSUASIF. —
Persaader, v. a. Overréden, overtuigen, bepraten, Overhalen: Vous ne pouvez me p- de son innocence, gij kunt mij niet overtuigen van zijne onschuld. Persuadez-1e de mon affection, overtuig,
verzeker hem van mijne genegenheid. Je l'ai persuadé d'y aller, ik heb hem overreed, bepraat daarheen te gaan. — (absol.) Les exemples persuadent
mieux que les paroles, voorbeelden overreden beter
dan woorden; leeringen wekken, voorbeelden trekken. — P- une vérité a qn., iemand van eene
waarheid overtuigen. P- a qn. de faire un crime,
iemand tot eene misdaad bepraten. On lui a persuadé de se marier, men heeft hem óvergehaald,
bepraat om te gaan trouwen. — SE PERSUADER,
v. pr. Zich verbeelden, zich diets maken, zich inbeelden, gelooven: Je ne puit me p- qu'il fait fait,
ik kan mij niet verbeelden, dat hij het gedaan
heeft. I1 se persuade que tout le monde l'admire,
hij verbeeldt zich, dat een ieder here bewondert.
Persuadez-vous du contraire, houd, u van het tegendeel verzekerd. — Aangeraden, aangedrongen
worden: La vertu se persuade mieux par des
sentiments que par des préceptes, de deugd laat
zich beter door gevoelens dan door voorschriften
aandringen. — Aan zich zelven opdringen: La passion se ment à elle-même et se persuade ses mensonges, de hartstogt misleidt zich zelve en dringt
zich hare begoochelingen op. — Het part. passé is
ook adj.: Homme Bien p- d'une vérité, van eene
waarheid geheel overtuigd man. — Ook als subst.:
Un p-, Une p-e, een, eene overtuigde. — Persuasible, adj. Ligt te bewijzen, bewijsbaar, duidelijk: L'axiome que le tout est plus grand que
sa partie est fort p-, de grondstelling, dat het geheel grooter is dan een zijner deelen, laat zich ligt
bewijzen. — Voor overreding vatbaar (van personen), z. v. a. PERSUADABLE. — Persuasif, ive,
adj. Overrédend, overtuigend: Un orateur p-, een
redenaar, die de gave van overreding bezit. Floquence p-ive, overredende welsprekendheid f. —
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Persuasion, f. Overreding, overtuiging f., het
overreden, het bepraten, het aanraden. Avoir le
don de la p-, de gave der overreding hebben. I1 a
la p- sur les levres, de overreding vloeit van zone
lippen, hg spreekt op de overtuigendste wijze. —
Je fis cela a sa p-, ik deed dat op zijn aanraden.
— Overtuiging f., vast geloof n.: Avoir la p- dune
chose, de overtuiging van iets hebben, zich van
•iets overtuigd, verzekerd houden.
Persulfure, f. [Chim.] Zwavelverbinding f.
met de grootst mogelijke hoeveelheid zwavel.
Perte, f. Verlies n., derving f. van een voordeel of van een of ander goed; nadeel n., schade f.,
kwade uitslag m. eener zaak. La p- de l'empire,
de l'bonneur, de la vue, het verlies van het rijk,
van de eer, van 't gezigt. Déplorer la p- dun ami,
tl'un père, het verlies eens vriends, eens vaders beti euren. Prendre part á la p- de qn., deel in
iemands verlies nemen. -- Ii a fait de grandes
p-s dans le commerce, hij heeft groote verliezen,
nadeelen in den handel geleden. — Être repoussé
avec p-, met verlies, met schade teruggedreven
worden (van troepen). — Ces marchandises ont
subi de la p- depuis qu'elles sont emmagasinés,

(lie waren hebben schade geleden, zijn afgenomen,
sedert zij in 't magazijn opgeslagen zijn. — Onder gang, dood m.; verderf, bederf, verval n. Juffer la
p- de qn., iemands dood, verderf zweren. Courir
a sa p-, naar of in zijn verderf loopen. La p- des
affaires, de FEtat, 't verval van de zaken, van den
Staat.- [Théol.] La p- de lame, 't verloren gaai
ster ziel, 't verlies der eeuwige zaligheid. Les pecheurs tourent á leur p-, de zondaars loopen in
hun verderf, in hunne verdoemenis. — [ Méd.] P(le sang, bloedverlies n. (hémorrbagie). P- blanche,
z. v. a. LEUCORRHEE. P- d'appétit, z. v. a. AN0LEXIE. P- de la mémoire, z. v. a. AMNÉSIE. P- de
i'odorat., z. V. a. ANOSMIE. P- de la voix, z. v. a.
-

de la vue, z. v. a. CECITÉ, AMAUROSE.
— [Géogr.] La p- du Rhóne, de verdwijning van

APHONIE. P-

den Rhóne, plaats bij Frankrijks oostgrens, waar
de Rhone weleer in den grond verdween. (In 1828
heeft het sardinisch gouvernement de rots, die hier
(en, rivier bedekte, weggeruimd.) — á PERTE, loc.
cdv. Met verlies, met schade: Vendre á p-, met
verlies verkoopen. — á PERTE D'HALEINE, loc. adv.
HALEINE. - a PERTE DE VUE, IOC. adv. Ona f
zoenbaar, tot in onzigtbare verte: Allée á p- de
vue, onafzienbare laan f. L'aérostat s'éleva a ptie vue, de luchtbal steeg tot buiten 't gezigt. —
lg.) Raisonner, Parler, Discourir á p- de vue,
sta 't wild praten, in 't honderd redenéren. — EN
VERTE, loc. adv. in 't verlies, in 't nadeel: Ce
Z.

marchand est en p- sur eet article, dune trèsforte somme, die koopman heeft op dit artikel ver-

heeft eene aanzienlijke som gelds verloren.
loc. adv. Zonder eeneg nut,
geheel onnoodig of vergeefs, -voor niet, zonder oor
Se tourrnenter en pure p-, zich geheel on--zak:
noodig kwellen. Parler en pure p-, in den wind
praten. I1 Arend Bien de la peine a pure p-, hij
geeft zich veel moeite voor niet. — Tous mes sacrifices sont tournés en pure p-, al mijne opofferingen zijn mij op niets dan verlies te staan gekomen. — [Jeu] Se retirer sur sa p-, uitscheiden als
men verliest; -- (fig.) zich aan de zaken, aan de
wereld, na eene geleden schade of nederlaag, onttrekken.
Pertègues, Perteguettes, f. pl. [Mar.]
Latten f. pl. van de achterzonnetent eener galei.
Pértérébrant, e, adj. [Méd.] Stekend, borend: Douleur p-c.
-j- Pertinace, adj. Vasthoudend, hardnekkig,
halsstarrig. — % Pertinacement, adv. Met
hardnekkigheid. — 4_ Pertinacité, f. Vasthou lendheid, halsstarrigheid, hardnekkigheid f.
Pertineminent, adv. Behoorlijk, gepast, gevoeelijk, met oordeel, treffend, ter zake dienend.
I1 a répondu très-p-, hij heeft zeer gepast geantwoord. 11 en a discouru p-, hij heeft daarover
treffend, wel ter snel, ter zake dienend gesproken.
— Met behoedzaamheid, bescheidenheid: On ne sauf f)ren,

EN of á PURE PERTE,

délicates. — Per-

rait parlor trop p- de choses
tinenee, f. Gepastheid, voegzaamheid, schikkeSi

1 jkheid, p e r t i n é n t i e f. (zelden gebruikt dan alp
regtsterm7Z): La p- des moyers, de gepastheid dei
middelen of gronden. - Pertinent, e , adj. Voeg.
zaam, gepast, behoorlijk, p e r t i n é n t: 11 ma con-

PERVERTIR.
vaincu par des raisons très p-es, hij heeft mij door
zeer gepaste redenen overtuigd. — [ Prat.] Moyens
p-s et admissibles, tot de zaak behoorende en aan
gronden m. pl. — t Pertise, f. Ge--neml2jk
schik:theid, bekwaamheid.
Pertnaux, m. pl., z. PERLUAUX.
Pertuis, m. Opening f., gat n., inz. zulk een,
waardoor het water uit een vergaarbak, waterkom
enz. afvloeit. — lvaauwte, engte f., in sommige rivieren aangebragt om de hoogte des waters naar
willekeur te vermeerderen, sluis, sluisopening f.
-- Molenverlaat n. (vanne) . — [Mar., Géogr.]
lvaauwte, doorvaart: P- d'Antioche, doorvaart
tusschen de fransche eilanden Ré en Oléron. Pbreton, doorvaart tusschen 't eiland Ré c;n de
fransche kust. — Bergpas m. (in den Jura). —
[Tech.] Gat eener trekplaat (bij draadtrekkers).
— Vaststaand werk n. in een slot voor den loop des
sleutels, middelbreuk f.; ook: de daarmede overeenkomende opening in den sleutelbaard.
Pertuisage, m. [Féod.] Regt n., dat aan den
heer voor 't opsteken en aftappen van een vat wijn
werd betaald.
Pertuisane, I. [Ane. mil.] Soort van hellebaard nl., partizaan, pertizaan f. —Pertuisanier, m. Partizanier, met eene partizaan
gewapend soldaat m. — Pertnisanoii, m. Kleine
partizaan f.
t Pertuiser of Pertuer, v. a. Doorsteken,
doorboren, eene opening (pertuis) maken (nu p ercer).
Perturbateur, m., -trice, f. Rust- of vrede
-verstod,wanicherm:-sto,
ster f. — Ook als adj. Esprit p-, onruststokende
geest, woelgeest m. — [Astr.] Force p-ice, storende kracht f. (die eene planeet in haren loop door
Bene andere ondervindt) . — Ook [Mécan.] : Storende
kracht in de regelmatige beweging eener machine.
— [Méd.] Médecine of Méthode p-trice, verstorende, den gewonen gang der ziekte verstorende
behandeling of geneeswijze f. — Perturbation, f.
Storing, verwarring, wanorde f. — [ Astr.] Storing, afwijking eener planeet van hare elliptische
baan, door de inwerking van andere planeten ver
i e. — [Méd.] Storing in-orzakt,peubd
de dierlijke functiën; — storing in den gang eener
ziekte door daartoe dienstige middelen. P- critique,
spanning f., welke de krisis of beslissing eener
ziekte vooraf gaat. -- [Didact.] Storing f. der
zielerust, der gemoedsrust.
Pertus, e, adj. [Didact.] Vol gaatjes, vol onregelmatig gevormde of onregelmatig verstrooide
doorschfjnende punten of stippen.
Pertusaire, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
van 't geslacht der houtzwammen, p e r t u s á r i a f.
Péruifère, adj. [Bot.] Peruviaanschen balsem
voortbrengend.
Pérule, f. [Bot.] Knophulsel n.
Périivien, ne, adj. Peruviaansch, peruaansch,
tot Peru of zijne inwoners behoorend. — Als subst.
Peruviaan, Peruaan m., peruaansche vrouw f. of
meisje n. — Pérnvien, ne, f. [Corn.] Peruaan
zijdestof f., gebloemd gros de Tours (ook-sche
prussienne geheeten).
Pervenebe, f. [Bot.] Maagdepalm m., maag
wintergroen n., vinkoorde f. Petite p-,-dekrui,
kleine of smalbladerige maagdepalm (ook petit pu
celage en violette des sorciers geheeten).
Pervers, e, adj. Verkeerd, boosaardig, godde
loos, snood, verdorven. Homme p-, snood mensch.
Femme p-e, booze vrouw. — Avoir des sentiments
p-, verkeerde, slechte gevoelens hebben. — Ook als
subst.: Les p-s, de boozer, goddeloozen. — % Perversement, adv. Op goddelooze, slechte wijze.
(Men gebruikt liever avec perversité.) — Perversion, f. Verergering, veeslechting , verbastering, ontaarding f., bederf n., verplaatsing uit een'
goeden toestand in een' slechten of minder goeden,
p e r v é r s i e f. La p- (liever corruption) des
unoeurs, het zedebederf. — [ Méd.] Bederf der
vochten (in de leer der humoristen) . P- de la tête,
des os et des muscles, z. v. a. LOXARTHRE. —
Perversité, I. Verkeerdheid, slechtheid, boos-

aardigheid, goddeloosheid, snoodheid, verdorven heid f. La p- du siècle, des moeurs, de verdorvenheid, verkeerdheid der eeuw, der zeden. — Slechte
daad, verkeerdheid f.: Vous repentirez-vous enfin
de vos p-s ? zult gij ten laatste berouw over uwe
verkeerdheden gevoelen? — Pervertir, v. a. Be-
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derven, slecht of goddeloos maken, verleiden, ten
kwade veranderen (inz. in zake van zeden of godsdienst. P- un jeune homme, een jong mensch ver
Les mauvais exemples font perverti, de-leidn.
kwade gezelschappen hebben hein verleid, bedorven.
— P- l'ordre des chases, de orde der dingen storen, omkeeren. — (fig.) P- Ie sens de l'écriture,
den zin der heilige Schrift verdraaijen, vervalschen.
— Het part. passé is ook adj.: Chrétien p-,
ontaard christen in. — Ordre p-, omgekeerde, ver
orde f. — Pervertissable, adj. Vat--storde
baar voor verleiding, ligt te verleiden of te bederven : La jeunesse est l'áge le plus p-. — Pervertissement, m. Het verleiden, verderven; ver
verderf n.: Le p- du coeur, de la jeu--leidngf.,
nesse. — Pery ertisseur, m., -ease, f. Ver
-leidr,
bederver m., verleidster, bederfster f.
Pesade of Posade, f. [Man.] Beweging van
het paard, waarbij het zijne voorpooten opligt,
zonder de achterste te bewegen, bedaarde steigering f. P- de cllèvre, bokachtige steigering f.,
waarbij het paard de voorpooten niet buigt.
Pesage, in. Het wegen. — [Anc. tout.] Waaggeld, waagregt n.
Pesanuiient, adv. Op zware, logge, loome
wijze^ Marcher p-, een' loggen, zwaren gang hebben. Etre vêtu p-. dik, zwaar gekleed zijn. — [Mir]
Soldats p- armer, zwaar gewapende soldaten. —
(fig.) Met moeite, onbevallig: Parler p-, zwaar ter
taal, zwaar van tong zijn. Ecrire p-, zwaar van
hand zijn, onbevallig schrijven. — Pesant, e,
adj. [Phys.] Zwaar, zwaarte hebbend, aan de
zwaartekracht gehoorzamnend. La pierce est p-e, Le
liége est p-, steen, kurk is zwaar, heeft zwaarte.
— Zwaar, zwaarwegend, wigtig; — drukkend,
nederdrukkend, zwaar om te dragen, om te tillen:
Le platine est le plus p- de tous les métaux, het
platina is het zwaarste van at de metalen. Fardeau p-, Charge p-e, zware, drukkende last m.,
vracht f. — Un ciel lourd et p-, eene zware, druk
lucht f. — Volwigtig, 't vereischte gewigt-kend
hebbend (van munten): Ducat p-, Espèces p-es,
wigtige dukaat m., speciën f. pl. — [Minér.] Terre
p-e, zwaaraarde, z. BARYTE. — ( fig.) Lastig, drukkend, moeijelijk: Cette administration est un fardeau p-, dat beheer is een drukkende last, een
zware last. — Traag, log, loom, vadzig: Le
boeuf est un animal p-, de os is een log dier. —
Avoir ]'esprit p-, traag van verstand, van begrip
zijn. Imagination p-e, trage verbeelding f. Style
p-, stroeve, onbehagelijke stijl m.
Commencer
a devenir p-, zwaarljvig worden; ook: zijne levendigheid van geest, van verbeelding verliezen. —
[Man.] Cheval p- á la main, paard n., dat zwaar
in de hand ligt of steunt, dat steun in de vuist
zoekt. — ( fig. et fam.) Homme p- la la main, onbeholpen, vervelend, lastig mensch, die in gezelschap
met zijne houding verlegen is. — Avoir la main
p-e, zwaar van hand zijn, de vereischte vlugheid,
vaardigheid, gemakkelijkheid in de uitvoering mis
Ce maitre d'écriture, Ce peintre, Ce chirur--sen.
gien b la main p-e, die schrsj(meester, schilder,
heelmeester is zwaar van hand. — Cet homme a
!a main p-e, le bras p-, die man is hard hands,
zijne slagen komen aan, zijn raak. — (fig et fam.)
Ne l'irritez pas, it a le bras p-, maak hem niet
boos, hij heeft een' zwaren arm, hij is magtig en
te vreezen. — [Mid.] Avoir la tête p-e, zwaar in
't hoofd zijn. — PESANT, adv.: Une livre pesant
dor, een (oud) pond goud. Un kilogramme p- Pargent, zilver ter zwaarte van een kilogram. — PESANT, ni. Zwaarte f., gewigt n. (alleen gebruikt
van personen of zaken, die in hunne soort uit munten): Cet homme vaat son p- lor, z. oR. —
[Tech.] Stuk ijzer of lood n., waarmede de kleërmakers hun werk vastleggen (ook plomb geheelen).
-- Pesanteur, f. [Phys.] Zwaarte f., neiging
van alle ligchamen om zich in eene bepaalde rigting
naar de aarde te bewegen. P- absolue, relative,
spéci tiiqu e , volstrekte , betrekkelijke , soortelijke
zwaarte. — Zwaarte, wigtigheid f., gewigt n. La
p- de lair, dun fardeau, de lor, de zwaarte van
de lucht, van een' last, van 't goud. — ( fig.) La
p- dune inquiétude, dun ennui, de zwaarte, het
drukkende, lastige eener onrust, eener vervéling.
-- La p- dun coup de poing, de zwaarte, de
kracht, 't geweld van een' vuistslag. — Traagheid,
gebrek aan vlugheid, aan levendigheid, aan bewe—

ging, logheid, loomheid f. Ce cheval a trop de ppour un cheval de main, dat paard is voor een
handp aard te traag, te log. Démarche dune pinsupportable, onverdrageljk logge gang ni. —
(fig.) P- d'esprit, traagheid, logheid van verstand,
van begrip. — [Med.] Zwaarte, dofheid, loomheid:
P- de tete, zwaarte in 't hoofd. Il sent de in ppar tout le corps, par tous les membres, hij voelt
eene loomheid door 't geheele ligchaam, door a'
zijne leden.
Pesat, m. [Agric.] Gedroogde erwtensterigel nn.

Peseerat, ni., z. PERCERAT.
Pesé, e, adj. (en part. passé van peser): Ballot p-, gewogen baal f.— Paroles Bien p-es, wel overdáchte. wel gewogen en gewikte woorden n. pl.
Pèse-acide, m. [Phys.] Zuurweger m. (Plur.

Des pèse-acides.)
Pesée, f. Het wegen; de in eens gewogen hoe-

veelheid f.; -- kracht, drukking f., die door menschenhanden op 't einde van een' hefboom, een touw,
enz. wordt uitgeoefend: Faire une p-, een' last
met een hefboom, enz. verzetten of opligten. —
[Tech.] Stuk lood n., waarop de speldenmaker de
speldekoppen aanslaat.
Pèse-esprit , m. [Phys.] Drankwegei' m.,
werktuig om de kracht van geestrijke vochten te
bepalen. (Plug. Des pèse- esprits.) —Pèse-lait, m.
[Phys ] Melkweger m. (galactomètre) (Plur. Des
pèse-lait.) — Pèse-ligiaieur, m. [Phys.] Vochtweger m. (aéromètre) (Plur. Des pèse-liqueurs )
-- Pèse-nnont, m. [Phys.) Wijnmeter in. (wnomètre). (Plur. Des pèse-mout.)
Peser, V. a. Wegen, 't gewigt van een voor
onderzoeken of bepalen, afwegen. P- plu pain,-werp
du sucre, des ballots de marchandises, brood,
suiker, balen koopwaren wegen. — (absol.) P- avec
des balances, met weegschalen wegen. -- [Corn.]
P- net, het netto- of zuiver gewigt bepalen, zonder
inpakking, zonder vat, kist of baal wegen. P- ort.

of brut, z. ORT. — P- de nouveau, P- une seconde fois, overwegen, nog eens wegen. — (fig.) Over-

wégen, overléggen, overdénken, bedenken, overpeinzen: P- murernent les conséquences dune affaire, de gevolgen eener zaak rijpelijk overwégen.

C'est un homme qui pèse tout ce qu'il dit, 't is

een man, die al wat hij zegt overdenkt, wel wikt
en weegt. P- les raisons de part et d'autre, de redenen van weêrszijde overwégen. — PESER, v. n.
Wegen, zwaar zijn, zeker gew'igt hebben. Le tout
pesait plus de cinquante kilogrammes, 't f,eheel
woog meer dan vijftig kiloos of ponden. — 1let ver eischte, het wettelijke gewigt hebben: Ce pain pèse,
dit brood houdt zijn gewigt. Ce ducat ne pese pas,
die dukaat heeft zijn gewigt niet, is niet wigtiq, is
te ligt. - Wegen, drukken, zwaar vallen: Ce fardeau pese trop sur le devant, die last is van voren, aan 't vooreinde te zwaar, drukt te zwaar
op de hand. Cette viande pese sur (à) l'estomac,
dit vleesch ligt zwaar in de maag. — (fig.) Cette
mauvaise réception me pèse sur le coeur', dat
kwaad onthaal ligt mij zwaar op het hart. Cet
homme me pèse toujours sur les épaules, deze
man is mij altijd tot last. Cette personne me pèse
sur les bras, die persoon kost mi veel, zijn onderhoud valt mij zwaar. — Une couronne pèse à celui qui la porie, eene kroon valt hem, die ze draagt,
zwaar. — Ce secret lui pèse, dat geheim drukt
hem op 't hart: hij kan het niet dan met moeite
bewaren, hij zal het aan den dag brengen. — Sterk
drukken, zwaar leunen op iets: P- sur un levier,
op een' hefboom met kracht drukken. P- sur un
cordage, een touw aanhalen, in een touw vallen.
P- sur une aussière, sur une manoeuvre, eenen
tros aanhalen. eenen looper door- of neérhalen. —
P- sur les étriers, op de stijgbeugels drukken, steunen. — (bij uitbreiding) P- sur la plume, op de
pen drukken. — [Mus.] P- sur une note, eene
noot aanhouden. Il faut p- sur cette syllabe, men
moet op deze lettergreep drukken, er den nadruk
op laten vallen. — (fig.) Il faut p- sur les circonstances les plus graves, men moet op de gewigtigste omstandigheden drukken, die het meest doen
uitkomen. — ( fain.) Cela ne pèse pas plus qu'une
plume, dat is zoo ligt als eene veér. — (fig. et fam.)
11 ne pèse pas une once, h.j is luchthartig.—(Loc.
prov.) Au long aller fardeau (of petit fardeau) pèse,
-

z. ALLER, m. — [Man.] Ce cheval pèse a la main,

dit paard ligt zwaar in de vuist, rust te veel op
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---

den toom. — ( fig. et fam.) Que cet homme pèse
á la main ! wat is die man bot, traag van begrip!

— [ Vèner.] La bête a pesé bien fort, het wild

heeft diepe voetstappen nagelaten. — SE PESER, v.pr.
Gewogen worden: Ces ballots se pèsent facilement, die balen laten zich gemakkelijk wegen. —
(fig.) Ces choses doivent se p- froidement, die zaken moeten bedaard overwógen worden. — Zich
zelven wegen.
Pèse•sel, m. [Phys.] Zoutweger m., werk
bepaling van de digtheid eener zoutoplos--tuiger
sing. (Plur. Des pèse-sel.)
Pesette, t. Kleine, zeer zuivere balans f., goudschaaltje n. — [Bot.] , z. v. a. VESCE.
Peseur, m., -ease, f. Weger, afweger, waagmeester m., weegster f.
Pèse-vin, m. [Phys.] , z. V. a. tIENOMETRE.
(Plur. Des pèse-vin.)
Peso, m. [Metrol.] Spaansche rekenmunt f. ter
waarde van ruine 2 gl. 50 cts., mexicaansche piasIer, peso m.
Pesogne, f. [Vétér.] Voetkwaal f. der schapen.
Pesou, m. (of P- à contrepieds) Unster, weeghaak m. (romaine). P- à ressort, veérunster.
Pessaire, m. [Chir.] Moederkrans m., zet
voor de lij moeder, een langwerpig rond dotje-pilf.
van wol of zijde, met hars of was bestreken, dat
in de moederscheede wordt aangebragl , p e s s drium n., pessus, péssuius m.
Pesse of Pèce, Plceu, m. (pop.), z. v. a.
SAPIN.

Pesseau, m. [Agric.], z. V. a. SCHALAS. -Pesselage, m. [Cout.] liegt n. om wijngaardstaken in de bosschen te snijden. — Het staken
planten.
Pessimisme, m. Stelling of leer f., dat de wereld slecht, door en door slecht is, leer van de slechtste
wereld, p e s s i mí s m u s n. — [Pol.] Gevoelen n.
van hen, die 't maatschappelijk heil alleen verwachten uit de voorafgaande omverwer ng van alle orde,
g
m.
;essimiste
uit de overmaat van 't kwaad. —
Aanhanger van die stelling, verdediger van die
Un
esprit
leer , p e ss i mi s t m. — Ook als adj.:
p-, een pessimistische geest, een pessimist.
Pessomancie, f [Divin.] Waarzeggerij uit
witte of zwarte keisteentjes. p e s s o m a n t i e f.
Pesson, m. [Tech.] , z. PAISSON. — Pessonnure, f. [Tech.] Leder afval m. of afschraapsel n.
(ter lijmbereiding).
-t- Pestard, m. (pr. pa-tar) (bij schoolknapen)
Klikker, verklikker, klikspaan, aanbrenger m.
Peste, f. Pest, pestziekte, zeer besmettelijke en
gevaarlijke ziekte f., oostersche typhus m., p esi
t 1 é n t ie f.; — bij uitbreiding: elke ziekte, die eene
groote sterfte onder menschen of dieren te weeg
brengt. La p- est endémique dans l'Orient, de pest
is endémisch of inheemsch in 't Oosten. --- La fievre jaune est une p- originaire d'Amérique, de
gele koorts is eene uit Amerika afkomstige pestziekte. La morve est la peste des chevaux, de
droes is eene heerschende kwaal der paarden. —
(fig.) Pest, verderfelijke zaak f., hoogst schadelijk
persoon m., bederf, verderf n., ondergang m. Le
péché est la p- de l'áme, de zonde is de pest, 't
verderf der ziel. Les flatteurs sopt de veritables
p-s pour les rois, de vleijers zijn ware pesten of
verdervers der koningen. La discorde est in pdun Etat, de tweedragt is de pest, de ondergang
van een' Staat. — (fam.) C'est une méchante p-,
une méchante petite p-, 't is een duivelsche jon
helleveeg, eene kleine karonje. -- Van-gen,'tis
knapen sprekende zegt men in dezen zin ook in
't mannelijk: C'est un petit p-, 't is een kleine
quit, een satanskind. — (Loc. prov.) Dire p- et
rage de qn., alle mogelijk kwaad van iemand zeggen; iemand de huid vol schelden. — Ook als adj.
gebézigd: I1, Elle est un peu p-, h ij , z is vrij
boosaardig. - PESTE ! interj. (fam.) Duivelsch,
drommelsch, verdord, de droes, voar den drommel!
P-, Qu'il fait froid, verduiveld, wat is 't koud ! —
Men zegt ook La geste : La p-, si jamais vous
my reprenez, de duivel zal u halen, als ge mij dat
weir bakt. — P. soit de 1'ignorant, du vieux fou!
naar den duivel met den weetniet, met den ouden
gek! La p- soit de ce maudit bavard ! de droes
hale dien verwenschten wawelaar. - Pester,v. n.
Razen, tieren, uitvaren: I1 peste contre le roi, hij
vaart uit tegen den koning. Vous avez beau p-, 11
.
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n'en sera pas autrement, tier, vloek zoo lang gj
wilt, 't zal toch niet anders worden. —(Loc. prov.),
z. CHAIR. — t Pesterie, f. Getier, gebulder, gevloek n.
Pestifère, adj. [bidact.] Verpestend, besmet
besmettelijke, verpestende lucht f. —-telijk.Arp,
Pestiféré, e, adj. (en part. passé van pestiférer). Ville p-e, besmette, verpeste stad f. Marchandises p-es, besmette koopwaren f. pl. — PESTIFERÉ, m., E, f. Pestzieke m. en f., pestlijder m., pestljderes f., met de pest bezochte m. en f. — (Loc.
prov.) Fuir qn. comme un p-, iemand schuwen
als de pest, in geenerlei aanraking met iemand
willen komen. — Pestiférer, v. a. Met de pest
besmetten, de pestziekte mededeelen.
t Pestilence, f., z. v. a. PESTE. — Nog tegen
voor: besmetting der lucht. —-wordigebéz
(fig. et bibl.) Etre ascis dans la chaire de p-, verderfelijke grondstellingen verspreiden. — Pestilent, e, adj. Pestaardig, pestachtig; verpestend,
besmettend: Cadavre p-, pestaardig lijk n. Vapeur
p-e, besmettende damp m. — Pestilentiel, le,
adj. Verpest, door de pest besmet en geschikt om
die mede te deelen (van zaken), besmet, aangestoken: Air p-, pestlucht f. Maladie p-le, pestziekte f.
— Pestilentienx, ieuse, adj. In hoogera graad
verpest, z. v. a. PESTILENTIEL.
Pet, m. Wind, poep m., hoorbare luchtlozing
uit het achterdeel. Faire, Làcber un p-, een' wind
laten. — (Loc. prov. et fam.) Chantez à lane, it
vous fera des pets, doe een' deugniet wel, en gij
krijgt stank voor dank. On tirerait aussitèt un
p- dun One mort (van een zeer gierig mensch),
ge zoudt eerder uit een' keisteen olie, dan een cent
uit zijn' zak halen. II est glorieux comme un p-,
qui chante dès qu'il est né, hij is opgeblazen als
een kikker, hoovaardig als een paauw. — [Cuis.]
Pet de nonne, luchtig, bolvormig gebakje, poffertje n. — Pet-d'ane, Pet-en-gueule, Pet -en -fair, z.
die woorden op hunne alphabetische volgorde.
Pétail, m. [Ane. mil.] Schicht, pijl m. met
een' dikken kop.
Pétalaire, m. [H. n.1 Bonte indische adder f.
Pétale, m. [Bot.] Bloemblad n. Corolle mono-, hi-, tri-, tétra-, penta-, hexa-, polypétale,
een-, twee-, drie-, vier-, vijf-, zes-, veelbladerige
bloemkroon f.— Pétalé, e. adj. Met één of meer
bloembladeren. — Pétaliforme, adj. Bloembadvormig. — Pétalin, e, adj. Tot de bloembladeren behoorend , door de bloembladeren gevormd;
van den aard der bloembladeren, bloembladachtig.
— Pétalipare, adj. Met bloembladvormige orgasun of gesliJchtsdeelen. -- Pétalisme, m. [Ant.]
Verbanning voor 6 jaren uit Syracuse (altvaar bij
de stemming voor den te verbannen persoon diens
naam op olijf bladeren werd geschreven) . p e t al í s m u s n. — Pétalite, f. [Mlnér.] Soort van
zweedsch veldspaath n., p e t a l i e t m. — Pétaloeères, m. pl. [H. n.] Insecten n. pl. met bladerige voelhorens, p e t a to c é re n m. pl. — Pétalodé, e, adj. [Bot.] Van bloembladeren voorzien; den vorm eens bloernblads aannemend. —
Pétaloide, adj. [Bot.] Bloerrabladvormig. —
[Méd.] Schubbig, bladerig (van 't bezinksel der
pis). — Pétalonianie, f. [Bot.] Neiging f. van
zekere bloemdeelen om het voorkomen van bloembladeren of van eene bloemkroon aan te nemen. —
Pétalopède, m. [Bot.] Plant f. met rosmarynachtige bladeren. — Pétalopode, adj. [H. n.]
Met vliezige voeten (van zotphieten of plantdieren).
— Pétalosome, adj. [H. n.] Met lint- of blad
lijf. — PÉTALOSOMES, m. pl. Lintvisschen,-vormiq
bladvisschen m. pl. — Pétalosperme,m. [Bot.]
Soort van dahlia f. — Pétalosténione, adj.
[Bot.] Met aan de bloembladeren hangende meeldraden. — Pétalostome, m. [H. n.] Soort van
ingewandsworm m.
Pétamenaire, Pétaininaire of Petamonaire, m. [Ant. rom..] Luchtspringer.
Pétarade, f. Het achtergeblaas van paard of

ezel, met achteruitslaan gepaard, paardewind m.
— (fam.) Nabootsing van zoodanig geluid met den
mond, om iemand te honen. — (fig.) II ma répondu par une p-, hij lachte wat (hij gaf niets) om 't
geen ik zeide. — (iron.) Vergeefsche, nuttelooze
kanonschoten n. pl. — [H. n.] Geluid, dat de
bombardeerkever met zijn achterdeel maakt (vgl.
bombardier). — Pétard, nl. [Mil.] Springbus f.,

PÉTARDIER
poortbreker m., een kegelvormig krijgstuig, weleer
gebruikt om er poorten, muren, enz. mede te doen
springen of omver te werpen. — [Artif.] Voetzoeker, zwermer m., klapbus f.; stink- of strontpot m.
— [H, n.] P- of Pétardier, m. [H. rom.] , z. v. a.
BOMBARDIER. — Pétarder, V. a. [Mil.] Met petarden of springbussen beschieten, doen springen. —
Pétardier, m. Springbusmaker; springbusschutter; — zwermerrnaker; afschieter van voetzoekers.

PETIT.
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ren, knetteren, een krakend en ploffend geluid , geven: Le sel pétille, Les feuilles de laurier petillent dans le feu, het zout knettert, de laurierbladeren knapperen in 't vuur. — Schuimen, vonkelen, parelen: Ce vin de Champagne pétille dans
les verres, die Champagne -wijn schuimt, vonkelt
in de glazen. — (fig.) Ses yeux pétillaient d'impatienee, hare (zijne) oogen vonkelden, schitterden
van ongeduld. P- de courage, d'indignation, de
colère, van moed, verontwaardiging, gramschap
— [H. n.] , z. PETARD.
blaken,
trillen, tintelen. — Le sang lui pétille
Pétase, m. [Ant., Myth.] Breedgerande reis hoed m.; inz. het gevleugeld hoofddeksel van Mer- dans les veines, het bloed bruist, kookt in zijne
curius , p é t a s u s m. — Pétasite , f. [Bot.] aderen; —hij is hoogst levendig, vurig van aard.—
Groot hoefblad n. (ook herbe aux teigneux ge- Des yeux, Des diamants qui pétillent, vonkelende,
heeten). — Pétasophore, adj. [11. n.] Hoedvor- tintelende, schitterende oogen n. pl., diamanten m.
mig; eene soort van hoedvormig scherm dragend.
pl. — Cet enfant pétille d'esprit, dat kind is vol
Pétaud, m. (alleen voorkomend in): (Loc. fam.) g eest. — 11 pétille de partir, hij brandt van ver
La cour du roi P-, warboêl m., verward huishoustaat op heete kolen om te vertrekken. —-lange,
den, huishouden van Jan Steen, hof n. van Jan (absol.) Je pétille, je n'y tiens plus, ik brand, verVle,q el. — Pétaudière, f. Bedelaars- of schooijers- ga van ongeduld, ik kan 't niet langer uithouden.
klub f.; — bij uitbreiding: verwarde vergadering f.,
Pétilleres, f. pl. [Tech.] Minder digte gewaarin ieder 't hoogste woord wil voeren, poolsche deelten eener huid (bij handschoenmakers)
rijksdag m.
5 Pétilleux, ease, adj., z. v. a. PETILLANT.
Pétaure, m. [Ant.] Soort van wipstellaadje f.,
Pétlinbe, m. [H. n.] Pijpvisch m. (fistulaire).
wipspel n.; —stellaadje der luchtspringers, van welke
Pétiolaire, adj. (pr. t=c; ook in de volgen zij hunne kunstsprongen deden. — Pétauriste, m. den) [Bot.] Op of om den bladsteel groe(jend:
[Ant.] Luchlspringer, koorddanser, p e t a u r i s t m. Fleurs p-s, gesteelde bloem f. — Renoncule p-, ra— [H. n.] Springer, springkever m.
nonkel m. met gesteelde bladeren. — PétiolaPet-d'àne, m. [Bot.] (pop.), z. ONOPORDE.
tion, f. [Bot.] Gesteeldheid f. der bladeren. —
Pétéchial, e, adj. [Mep. ] : Fièvre, Eruption Pétiole , m. [Bot.] Bladsteel m. (queue) . —
p-e, vlekkoorts f., vlekkig uitslag n. — [H. n.] [H. n.] Dun gedeelte, waardoor het onderlijf van
Met roode gestipte vlekken geteekend. — Pété- sommige vliesvleugelige insecten met het lijf zamen ehies, f. pl. [Méd.] Kleine roode vlekken, ge- hangt. — Pétiolé, e, adj. [Bot.] Gesteeld, van
woonljk het voorteeken eener zenuwkoorts, pet é- een' bladsteel voorzien, aan een' bladsteel zittend:
ehien f. pl.
Feuille p-e, gesteeld blad n. — Pétiolulaire,
Pet-en-gueule, m. Zeker kinderspel, waarbij adj. [Bot.] Aan een bijsteeltje zittend. — i'émen de wangen opblaast, en deze, door er op te tiolule, m. (verklw.v. van pétiole) [Bot.] Bijzondrukken of te slaan, een zeker geluid doet voort zonder steeltje van ieder blaadje b j een zamengePet-en-fair, m. Kort en sluitend-breng.— steld blad, b(jsteeltje n. — Pétiolalé, e, adj.
huiskleed n., dat niet veel lager dan de lenden reikt. [Bot.] Van een bgsteeltje voorzien. — Pétiolu(Plur. Des pets-en-fair.)
leux, euse, adj. Van lange steeltjes voorzien.
Pétenuche, f. [Corn.] Soort van fransche zijde,
t Petiot. e, adj. et subst. (verklw. van petit)
geringer dan floszijde, g a l e t t e, p e t e n u c h e f. Zeer klein. — Somtijds nog gehoord in gemeenzaPéter, v. n. Een' wind laten. — (Loc. prov.), men stijl: Dors, p-, sur le sein de ta mère, slaap,
z. CUL. — (fig.) Knappen, met een' plof bersten of lieve kleine, op den moederschoot.
openspringen, een' slag geven. Le bois de chène,
Petit, e, adj. Klein, van weinig uitgebreidheid
Le sel pète dans Ie feu, het eikenhout, het zout of omvang: P- homme, kleine man m., mannetje n.
knapt in 't vuur. Cette bouteille de vin de Cham- P- femme, kleine vrouw f., vrouwtje n. P- chien,
pagne pètera bientót, die flesch Champagne -wijn kleine jonge hond in., hondje n. P- jardin, kleine
zal spoedig openspringen. Les cordes de vette har - tuin m., tuintje n. P- livre, klein boek, boekje n.
ge ont presque toutes peté, de snaren van die harp P-e ville, kleine stad f., stadje n. Le p- doigt, de
zijn bijna allen gesprongen. — Son pistolet lui a kleine vinger, de pink m., de kleine teen in. Les
péte dans les mains, zone pistool is onverwachts femmes lont ordinairement plus p-es que les hom in zijne handen afgegaan. — (Loc. prov. et /1g.) mes, de vrouwen zin doorgaans kleiner dan de
P- dans la main, in den steek laten, zijn woord mannen. - Klein, gering, onbeduidend, minder in
niet houden: Malgré ses belles promesses, it ma vergelijking van gelijksoortige dingen; weinig, klein
pété dans la main, ondanks zijne beloften, heeft in getal; kort; nietig, zwak. P-e fortune, klein,
hij m ij laten zitten, m ij bedrogen. J'avais pour dix gering vermogen, fortuintje n. P-e dépense, kleine,
mille francs de billets, qui m'ont pété dans la onbeduidende uitgave of vertéring f. Faire ses afmain, ik had voor 10,000 francs aan wissels, aan faires á p- bruit, zijne zaken met weinig, met
briefjes, waarvoor ik geen cent heb kunnen krijgen, luttel gedruisch, stilleljes verrigten. Rendre a qn.
die niet betaald zijn. z. ook GUEULE. — La tête un p- service, iemand eene kleine, geringe dienst
me pète , ' t is of mijn hoofd zal bersten (van bewijzen. — (Prov.), z. MERCIER. — Aller an phoofdpijn); 't hoofd loopt mij om (van drukte). — pas, kleine, korte schreden doen, langzaam. gaan.
[Mil.] Faire p- le salpètre, hevig vuren.
Marcher a p- es journées, kleine dagreizen doen.
Péterolle , f. [Artif.] Kleine voetzoeker of Porter le p- deuil, den kleinen rouw dragen.
zwermer m.
Leur origine est p-e, hunne afkomst is gering. —
Péteur, m„ -euse, f. Hij of zij, die dikw ij ls P- nombre de personnes, klein, gering getal n.
winden laat vliegen, windenlater m., - laatster f. — personen. P-e somme d'argent, kleine som f. gelds.
(fig.) Lafaard m., bloohartige m. en f. — PÉTEU- — P- constitution, P- tempérament, zwak gestel,
SE, f. [H. n.] , z. v. a. AGAMii. — Péteux, in. zwakkelijk ligchaamsgestel n. — P- vent, zwakke,
(pop.), z. V. a. PETEUR. - [ H. n.] , z. v. a. PROYER. flaauwe wind m. II fait un p- vent frais, erwaait
Péthole, f. [H. n.] Soort van afrikaansche een koeltetje (koeltje), de wind is koeltjes. P -e pluie,
adder 1.
zachte, fijne regen m. — Porter de p-s cheveux,
Pétianelle, f. [Agric.] Soort van tarw f.
zijn haar kort dragen. P- collet, z. COLLET —
Pétieulaire, adj. [Méd.] Gevlekt als door C'est une p-e tête, un p- génie, 't is een mensch
vlooijesteken. Fièvre p-, ligte vlekkoorts f.
van zeer beperkte verstandsvermogens. C'est un pPétigo, m. ] Méd.], z. v. a. GRATTELLE.
esprit, 't is een kleingeestig mensch. Cela est p-,
Pétillant, e, adj. Knapperend, knetterend: bien p-, dat is kleingeestig, onedel, laag, zeer laag.
Feu p-, knapperend vuur n. — Schuimend, pare- — Se faire p-, weinig plaats beslaan, zich met eene
lend, opbruisend, vonkelend: Vin p-, vonkelende, kleine plaats behelpen; — ( fig.) geenerlei aansprapaarlende wijn m. — Yeux p-s, vonkelende, schit- ken maken, zich nédert(1 gedragen, alle opzien
terende oogen n. pl. — ( fig.) Levendig, vurig, zeer vermijden. Se faire p- of Etre p- devant qn., zich
opgewekt: Caractère, Esprit p-, levendig karakter, ver beneden iemand plaatsen, zich als iemands
vurige geest m. Enfant p-, levendig, dartel kind n. mindere beschouwen, iemand met veel onderdanig— Pétillement, m. Knappering, knettering (van held, eerbied behandelen. Tout est p- devant Dieu,
takkebossen, van zout, enz. in 't vuur); vonkeling, alles is gering, nietig b ij (vergeleken met) God. —
pareling f. (van wijn). — Pétiller, v. n. Knappe- Le p- peuple, 't gemeen, de lagere volksklasse.
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PETIT-ARGENT

Des gens de p-e étoffe, De p-es gens, geringe
lieden m. pl. — (pop.) Le p- monde (in tegenstelling met Le grand monde), de menschen zon

PETISSIME.
(Plur. Des petit-deuil.) -- Petit-deux , m.
[Tech.] Naam der één kilo wegende suikerbrooden
in de raffinaderijen, klein middelsoort f. (Plur.
Des petits- deur.) — Petite-bière, f., Z. BIER
E.
— Petite-Slle, f. Kleindochter, zoons- of doch
dochter f. (Plur. Des petites-filles.) — Pe--ters
tite-maltresse , f. Modeju f/'ertje , opgepronkt
nufje n., toongeefster, saletju ffer f. (Plur. Des

aanzien of fortuin, de onbemiddelde burgers.-der
— La p-e pointe du jour, de eerste schemering f.
van den dag. — P- bruit, z. onder BRUIT. -- BruIer a p- feu, z. BRt1LER (v. a. et n.). — [Mil.] P-e
guerre, kleine oorlog ni. (die enkel door legera fdeelingen of benden wordt gevoerd om den vijand petites-mattresses.)
gade te slaan, af te matten, afbreuk te doen, enz.);
Petitement, adv. In kleine of geringe hoeveelook: exercitie- of oefeningsoorlog m. , spiegelge- heid: 11 a du bien, mais p-, hij heeft bezittingen,
vecht n. Faire la p- guerre, den kleinen oorlog maar in geringe hoeveelheid. — Eng, naauw; bevoeren, vrjbuiten en stroopen. — Klein, in 't klein, krompen, sober, karig, póvertjes. 11 est logé p-, hip
in miniatuur: Cette vilie est on p- Paris, die is eng, bekrompen, armelijk behuisd. Il vit p-, hij
stad is een klein Parijs, een Parijs in 't klein. P- leeft sober, op kleinen voet, h# behelpt zich. —
marchand, z. v. a. inarchand en DETAIL. — Dik Nous nous sommes p- amuses a ce bal, wij heb
dient petit (even als dit ook met den ver--wijls
ons zeer middelmatig vermaakt op dat bal. —-ben
kleinenden uitgang in 't nederduitsch het geval is) Penser Bien p-, zeer bekrornpen, kleingeestig, armom iets verzachtends, iets liefelijks, harteljks bij hartig denken ;
Petite-niece, f., z. NIECE. (Plur. Des petites't hoofdbegrip van 't substantief te voegen, zonder
(lat daarbij aan eigenlijke kleinte gedacht wordt): nièces.). --- Petite-oie, f. (or Petite oie), z. OIE.
Buvons on p- coup, on p- verre, laat ons een — Petite-olonne, f. [Corn.] Soort van niet
teugje, een glaasje drinken. Mais dis done, ma p-e
hennep m. voorzeildoek(v!Jl. OLONNE).--ontschalde
femme, maar zeg eens, vrouwtje, wijfje. — En Petite-orge, f. [Bot.] , z. v. a. CÉVADILLE. --être aux p-s soms avec qn., allerlei oplettendhe- Petites- maisons, f. pl., z. MAISONS. — Loc.
den, beleefdheden voor iemand hebben. -- Ook bij fern.) Envoyer qn. aux p-, iemand naar 't gekkenwijze van minachting: Mais, mon p- Monsieur, huis, naar Meer-en-Berg zenden, hem voor gek
prenez Ie on peu moms Naut, maar vriendje, beschouwen, als gek behandelen. — Petit-espaheertje, mijn goede heer, bedaar een beetje, spreek don, m. [H. n.] Visch van 't snoekengeslacht,
niet op zoo hoogen toon. — Petit wordt met vele olifantsneus m. (Plur. Des petits-espadons.)
substantieven door een koppelteeken verbonden.
Petitesse, f. Kleinheid, kleinte f. La p- d'une
Petit-argent, Petit-barrage, enz.; z. die woorden moutre, de kleinte van een horlogie. La p- du cain de alphabetische volgorde.
ractère de cette édition, de kleinte van letter, de
PETIT, m. Het kleine, geringe: I1 y a grande kleine druk van deze uitgaaf. — Kleinheid, midditiérence du p- au grand, er is een groot verschil delmatigheid, geringheid, onbeduidendheid, nietigtusschen 't kleine en groote. 11 ne faut pas argu- heid f. — (fig.) Zwakheid, lafharligheid, laagheid;
menter du p- au grand, men moet, mag niet van kleingeestigheid, bekrompenheid f. P- de coeur,
't kleine tot het groote besluiten, wat van 't kleine d'áme, lafheid, kleinmoedigheid, versaagdheid; laag
geldt moet men niet toepasselijk maken op 't groote.
d'esprit, kleingeestigheid. Homme-hartiged.P
A juger du p- au grand, als men over 't groote plein de p-s, zeer bekrompen, kleingeestig mensch.
naar 't kleine mag oordeelen. — PETIT, m., -E, f. — Kleingeestige, kleinhartige, lage daad f. Ne
als lief kozende of gemeenzame term) Kleine, lieve m. commettez pas de p-s, maak u niet aan kleingeesen f. Pauvre p-, p-e, vows etes bien malade, arme heden, aan laagheden schuldig. Ne regardez pas
kleine, ge zijt heel ziek. Chère p-e, donnez-mot a la p- du don, zie niet op de geringheid van de
cela, lieve kleine, geef mij dat. — PETITS, m. pl. gift. La p- de sa fortune, de geringheid van zijn
.Het volk, de volksklasse f., de geringen, onbemid- vermogen.
delden m. pl.: De tout temps les p-s ont páti des
Petite-tète, f. [H. n.] , z. v. a. LEPTOCEPHALE.
sottises des grands, ten allen tijde hebben de klei- — Petite-Venise, f. [Corn.] Normandisch genen of geringen voor de dwaasheden der grooten werkt of gefigureerd linnen. — Petite-vérole, f.
moeten boeten. La mort n'épargne ni grands ni [Méd.] , z. v. a. VARIOLE.
Petit-fits, m. Kleinzoon m., zoons- of dochtersp-s, de dood spaart grooten, noch kleinen, rijken
noch armen. — (Loc. prov.), z. GRAND. — PETIT, m. zoon. (Plur. Des petits- fels.) — Petit-fond, m.
Pas geboren dier, jong dier, jong n. (in dezen zin [Mar.] Ondiepte f., weinig water n. Etre mouilld.
zonder vrouwelijk) Les p-s d'une lionne, de jongen, sur un p-, Op weinig water geankerd liggen. (Plur.
welpen n. pl. eener leeuwin. Les p-s d'une tour- Des petits-fonds.) -- Petit -gris, m. [H. n.]
terelle, de jongen eener tortelduif. Aux p-s des Noordsche eekhoren m., zwart of"grils eekhorentje n.
oiseaux Dieu donne leur páture, God geeft der — [Corn.] Bereide huid f. van dit dier. (Plur. Des
vogelen jongen hun voedsel. — EN PETIT, loc. ede. petits- gris.) — Petit -haat, m. [Tech.] Vierde
In 't klein. Les machines en p- ne réussissent pas verdieping f. van den meiler or kolenbranders houttoujours en grand, de in 't klein gemaakte werk mijt. (Plur. Des petits-hauts.) - Petit-hoax, m.
gelukken niet altijd, wanneer zij in 't groot-tuigen
[Bot.] , z. HOUX.
gemaakt worden. Cette église est Saint-Pierre en
Petition, f. Verzoekschrift, smeekschrift, bidp-, die kerk is Sint-Pieter (de Sint- Pieters kerk te schrift n., petitie f. Présenter one p- au rot,
Rome) in 't klein, in miniatuur. — PETiT b PETIT, au ministre, den koning, den minister een verzoek
loc. ede. Allengs, allengskens, langzamerhand, onaanbieden. Faire droit It une p-, een ver--schrift
gemerkt, mettert ijd, met der tijd. Faire sa fortune zoekschrift gunstig opnemen, beantwoorden. —
p- à p-, allengskens zijn fortuin maken. P- à p- Droit de p-, regt van petitie, petitie-regt n., de
l'oiseau fait son nid, z. N1D. — t UN PETIT, loC. door de grondwet gewaarborgde bevoegdheid van
adv. Een weinig (un pea): Je commence á le ieder' burger tot het indienen van verzoekschriften
croire un p-, ik begin 't een weinig, eenigzins te aan de staatsmagten. — [lidact.] P- de principe,
gelooven. Un p- de temps, een weinig tijds.
schijngrond m., het aanvoeren als bewijsgrond van
Petit-argent, m. [Miner.], z. v. a. PLATINE. datgene, wat zelf eerst bewezen moet worden, p e— Petit-barrage, m. [Cum.[ Soort van smal t í t i o h r i n c i p i i. - [Jur.] Eisch m., aanvraag f.,
gestreept, gewerkt linnen n. — Petit-boetif, m. verzoek n. P. d'herédité, erfregtsaanvraag (waar
[H. n.], z. v. a. ROITELET. — Petit -bots, m.
wettige erfgenaam of de universéle lega--dore
Tech. Ki'uishout n. in een vensterraam, voor taris eischt, dat hij, die onwettig een deel der
e ruiten. (Plur. Des petits- bots.) — Petit- nalatenschap onder zich houdt, zal genoodzaakt
bourgogne, m. [Com.] Geringe Bourgogne-wijn, worden daarvan overgifte te doen). — Pétitionook bekend onder de namen van t a v e 1, l i r a c, naire, m. et f. Steller m., stelster f., indiener m.,
enz. — Petit-canon, m. [Impr.], z. CANON. — indienster f., onderteekenaar m., -ster - f. van een
Petit- chêne, m. [Bot.] Soort van manderkruid verzoekschrift, p e t i. t i o n á r i. s m. en f. — Péti(germandrée). — [H. n.] Soort van noordsche tionnennent, m. Het indienen van verzoekschrif
vlasvink m. (Plur. Des petits-chènes.) --- Petit- ten. — Pétitionner, v. a. Een verzoekschrift
coup, m. [Tech.] Kopschroef f. aan den kousen- stellen, indienen of inléveren.
weversstoel. (Plur. Des petits-coups.) — PetitPetitissirne, adj. (plais.) Zeer klein, aller cyprès, m. [Bot.] , z. v. a. ABROTONE. — Petit- kleinst: La p- république, de extra- kleine repudeuil, m. [H. n.] Kaapsche mees f. — Witstaar bliek f. (naam, dien Voltaire ergens aan Geneve
-tigeklpvschm.Mofandephutbom. geeft). (Men zegt ook wel parvulissime.)
(
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PETIT-JJAN

PETROGRAPIIE.

Petit-jan, m., z. JAN. -- Petit-lalt, ni., z,
LAIT. — Petit-maitre, m. Modeheertje n., modegek ni., jong op gepronkt, winderig heertje n.,
wzndbuil, saletjonke
r, toongever m. — Ook als
adj.: Avoir lair p-, het voorkomen van een' salet jonker hebben. (Plur. Des petits-maitres.) — Petit- métier, m. [Pátiss.] , z. METIER. (Plur. Des
petits-métiers.) — Petit•monde, m. [H. n.]
Oogvormig gevlekte stekelbuik of viertand m. (tétrodon ocelle). — PETIT MONDE, Z. PETIT en MONDE.
-- Petit- neven, m., z. NEVEU. (Plur. Des petits
neveux.) -- Petit-noir aurore, m. [H. n.]
Soort van amerikaansche vliegenvanger m. (Plur.
Des petits-noirs aurores.)
Petitoire, adj. [Jur.] Demande. Action p- of
als subst. PÉTITOIRE , Demande au PÉTITOIRE.
Raauwe vordering of aanspraak f., geregtel jke
eisch om gehandhaafd of hersteld te worden in 't
bezit van een onroerend goed.
Petit-pied, m. Sponsachtig, bijna eivormig
been n., in 't binnenste van den hoef eens paards.
(Plur. Des petits-pieds), z. ook PETITS-PIEDS. —
Petit-qué, m. [Impr.] Komma-punt n. (zoo geheeten, omdat dit teeken in de oude latijnsche uit
werd ter afkorting der conjunctie-gavenbézid
que: nosq; nobisq;). — Petit-romain, m. [Impr.]
Garmond , eene drukletter tusschen dessendiaan
en galjard. (Plur. Des petits- romains.) — Petitspieds, in. pl. [Cuffs.] Klein wild gevogelte (kwartels, l jsler;, ortolanen, enz.). — Petit-salé, m.
[Cuffs.] Versch gezouten jong varkensvleesch, hoofd
n., hoofdkaas f. — Petit-simon, m.-vlesch
[H. n.] Bourbonsche vijgeneter m. (van 't geslacht
der bastaard - nachtegalen). (Plur. Des petits-simons.) — Petit-texte, m. [Impr.] Brevier, eene
drukletter tusschen galjard en kolonel. (Plur. Des
petits-textes.) — Petit-Venise, m., z. PETITEVENISE.

Petivere, f. [Bot.] Antillische melde f.
% Pétoffe, f. (fam.)1Vietigheid f., twist m. om

niets, z. V. a. BALIVERNE, FADAISE.

(NONNIERE.

Petoire of Pitoire, adj.: Canne p-, z. CAPétole, f., z. PÉTHOLE.
Peton, ni. (verklw. van pied) (fam. kinderwoordje) Voetje n.: Voilà de jolis p-, dat zijn
lieve voetjes, pootjes.

Pétonele, m. [[TI. n.] Alikruik, hartdoublet,
kammossel I. P- velu, harige hartdoublet, zeenoot f.
P- ondulé, gevlamde kammossel, gol fvormig geteekende alikruik.
Pétorite, Pétoritnm of Pétorritum (pr.

—tonne), m. [Ant.] Vierwielige wagen m. van

gallischen oorsprong. (FRIQUET; PROYER.
Pétrac of Pétrat, m. [H. n.] (pop.), z. v. a.
Pétrace, f., of Pétraceau, m. [H. n.]
(pop.), z. CANEPETIERE.
Pétrarchiser of Pétrarquiser (pr ch et
qu=k) Eene platónische liefde (als die van den
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Pétri, e, adj.: Pate bien p-e, goed gekneed
deeg f. Argile p-, geknede klei o f potaarde n. — ( fig.)
Un homme tout p- de bonté, de vanité, een mensch
vol goedheid, vol (of geheel doortrokken van) ijdel
Elle est toute p-e de graces, zij is de aan-heid.
zelve. C'est un homme tout p- de sal--valighed
pètre, 't is een bij uitstek oploopend, driftig mensch,
hij vliegt op als buskruid. — (fig. et fam.) I1 se

croit p- dun autre limon que le reste des hornmes, hij denkt, dat hij van beter slijk gekneed (van
edeler natuur) is dan de overige menschen, hij meent
heel wat beter dan alle anderen te wezen.
Pétrieherie, f. Toestel m. voor de labberdaan vangst, vischwant n.
Pétricole, adj. In steenen zich ophoudend, het
binnenst van steenen bewonend. — Coquille p-, of
als subst. PETRICOLE, m. Steenbewonend schelp dier n. (kneed wordt.
Pétriére, f. Kneedplaats f., plaats, waar gePétridant , e , adj. Versteenend : Matiere
p-e, versteenende, de versteening bewerkende stof.
La vertu p-e de certaines eaux, de versteenende
kracht van zékere wateren. — (fig. et fam.) Ver bazingwekkend, verstommend, ontzettend (liever
stupéfiant, étourdissant). -- Pétrification, f.
Versteening, verandering f. in of overgang m. tot
steen, p e t r i f i c d t i e f.; versteend voorwerp n.,
versteening m., p e t r o fa c t n. — Pétrifier,
v. a. Versteenen, tot steen doen worden, in steen
veranderen, p e t r i f i e é r e n. II y a des eaux qui
pétrifient les substances animales ou végétales
qui y séjournent, er zijn wateren, welke de dier
plantaardige stoffen, die er lang in blijven,-ltjkeof
verste enen. — (fig.) Doen verst jven of verstommen,
stijf van schrik, van verbazing, enz. inaken: La
nouvelle de eet affreux malheur l'a pétrifié, de tij
dat ijselijk ongeluk heeft hem als versteend.-dingva
— SE PETRIFIER, V. pr. Versteenen, tot steen ver gaan, steen worden: Le bois se pétritie assez
promptement dans cette terre. — Het part. passé
is ook adj.: Bois pétrifié, versteend hout n. —
Femme p-e de douleur, van droefheid als ver
vrouw f., vrouw, die stom, roerloos is van-stend
smarte. — Pétrifique, adj. Versteenend (pétrifiant) . — Pétrilithe, m. [Minér.] Soort van
rood veldspaath n., p e t r i l í t h m.
Pétrin, m. Kneedtrog, baktrog, bakkerstrog m.
-- (fig. et fam.) Etre dans le p-, in verlegenheid
zij
n, in de pekel zitten. Mettre qn. dans le p-, iemand in 't naauw brengen.
Pétrinal, m. [Anc. mil.] Vuurroer n., dat

men bij 't afvuren tegen de borst drukte.
Pétrir, v. a. [Tech.] Kneden, tot deeg of tot
eene deegachtige zelfstandigheid maken: P- du pain,
un gateau, brood, een koek kneden. P- de l'argile
avec les pieds, leem met de voeten kneden, treden. — (absol.) Cet ouvrier pétrit bier, die werk
kneedt goed. — (fig.) Dieu a pétri l'homme-man
du limon de la terre, God heeft den mensch uit
het slijk der aarde gekneed, gevormd. Dieu nous

grooten ital. dichter der He eeuw Petrarcha voor
Laura) voeden. — Petrarcha in zijn' dichttrant
navolgen, p e t r a r c h i s é r e n. — Pétrarchis- a tour p-s du méme limon, God heeft ons allen
me of Petrargaistne, m. [Litt.] Navolging, dezelfde natuur geschonken, ons allen gelijk geinz. stijve, gedwongen navolging f. van Petrarcha's maakt. — Je connais son coeur, comme Si je 1'amanier, p e t r a r c h í s m u s n. — Pétrarehiste vais pétri de mes propres mains, ik ken zijn hart,
of Pétrarquiste, adj. Tot Petrarcha behoorend, als of ik 't met eigen handen gekneed, als of ire 't
Petrarcha navolgend. — Als subst. m. Navol- zelf gemaakt had. — Elle pétrit son pain dans les
g er m. van Pelrarcha.
pleurs, zij eet haar brood met tranen. — SE PEPétré, e, of Pétreux, ease, adj. [Bot.] Op TRIR, V. pr. Gekneed worden, zich laten kneden:
of tusschen steenen of in steenachtigen bodem groei La glaise se pétrit facilement, de potaarde laat
levend of verblijvend-jend.[H]Opst zich ligt kneden. — Pétrissage, Petrisse(van insecten). — [Anat.] Hard als steen, steen ment, m. Het kneden; kneding f. P- a bras, a
Apophyse p-e, rotsbeen n. (van het-hard:Osp, pieds, kneding met de handen, met de voeten. —
oor), naar binnen gekeerd uitsteeksel des slaap
Pétrisseur, m. Kneder , deegmaker , deegzetholten f. pl. van het harde her--bens.Siup, ter m. — Pétrissoir, m., z. v. a. PÉTRIN.
senvlies. — [Geogr.] Arabie p-e, steenachtig Arabië.
Pétrocalle, Pétrocallide, f. Peperkruid n.
Petreau, m. [Bot.], z. V. a. DRAGEON.
der Pyreneën, p e t r o c á l 1 i s f. — PétrodroPétreaul, m. [Anc. mil.] Zeker steenwerp- me, m. [H. n.], z. v. a. GRIMPEREAU de muraille.
tuig n.
— Pétrogiosses, m. pl. [Minér.], z. v. a. GLOS
Pétréide, f. [Litt.] Heldendicht n. van Thomas
-SOPÉTRE.
op Peter den Groote, P e t r e i d e f.
% Pétrognosie, f. [Didact_] Steenkunde, delf
Pétrel, (Petit Pierre) m. [H. n.] Stormvogel m., stofkunde, z. v. a. ORYCTOGNOSIE. — Petrognoeen zeevogel inz. in de zuidelijke zeeën. P- géant sique, adj. Steenkundiq, delfstofkundig. — Péof gygantesque, reuzenstormvogel, beenbreker m. trographie, I. Steenbeschrjvgng, verhandeling I.
P- fulmar, z. FULMAR. P- blanc, bleu, witte, over de steenen. -- Pétro4raphique, adj. Steen blaauwe stormvogel. P- cendré, aschgraauwe storm- beschrijvend, de steenbeschrijving betreffend, p e t r ovogel, noordsche of engelsche meeuw f. (op Sint- rl r rip hi s e h. Cartes p-s, landkaarten, waarop de
Kilda en elders) .
berg- of steensoorten en hare grenzen aangewezen
Pétreiix, eaise, ad:. [Anat.], z. PETRE.
zijn, petrográphische kaarten f. pl.
-

1386PETROLE
Pétrole, m. [Minér.] Steenolie, bergolie, aard
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Pétrologie , f. , z. V. a. P TI(OGNOSIE. —
Pétromatognosie of Pétromatologie, f.
[Didact.] Leer, kennis der fossiliën.
Pétromarale, f. [Bot.] Soort van raponsje f.
Pétromyzon , m. [H. n.] Lamprei f., z.
LAMPROIE.

Pétron of Pétrot, m. [Bot.], z.v.a. GÉNEVRIER.
Pétro-occipital, e, adj. [Anat.] Tot het
rotsbeen en achterhoofdsbeen behoorend. — Pétro
-pharyngieti, m. (of als adj. Muscle p-) Slaap
keelspier f.
-bens
Pétrophile, adj. [H. n.] De steenachtige plaatsen beminnend, steenlievend. — Als subst. f. Nieuw
struik m. van 't geslacht der proteen.-holandsce
Pétro-salpingo-pharyngien, m. (of als
adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier f., die van 't wiggebeen, het slaapbeen-uitsteeksel en de trompet van
Eustachius naar 't bovendeel van 't slokdarmshoofd
loopt. — Pétro-salpingo-staphylin, m. (of
als adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier, die van het
rotsbeen en de trompet van Eustachius naar de
huig loopt.
Pétrosilex, m. [Minér.] Rots- of bergkiezel m.
Pétro-sphénoidal, e, adj. [Anat.J Tot het
rotsbeen en wiggebeen behoorend. — Pétro-staphylin, m. (of als adj.: Muscle p-) Spier, die van
't slaapbeens-uitsteeksel naar 't midden van 't zacht
gehemelte loopt, huigspier f.
P, f., of Petteuterion, m. [Anat.]
Soort van dam- of schaakbord n. bij de Grieken.—
Pettimancie, f. Waarzeggerij f. uit het damspel. — Pettimancien, m., -ne, f. Waarzegger m., -zegster f uit het damspel.
Petto (in), loc. adv. (ital.) (pr. me pett-to)
In 't hart, in de gedachten, bij zich zelven: Le pape
a fait deux cardinaux et en a réservé un in p-,
de paus heeft twee kardinalen benoemd en nog een'
derden iin petto, in de gedachte gehouden (wiens
naam hij eerst later bekend zal maken). — ((am.)
Ce jeune homme est mon gendre in p-, die jon
mijn aanstaande schoonzoon.
-gelins
Pétulamment, adv. Op uitgelatene, dartele
wijze. — Pétulance, f. Dartelheid, overgroote
levendigheid, moedwilligheid, uitgelatenheid, baldadigheid, ligtzinnigheid f. — Pétulant, e, adj.
Dartel, moedwillig, uitgelaten, ligtvaardig, brooddronken (van personen en verpersoonlijke zaken).
Enfant p-, dartel, moedwillig kind n. I1 est dun
naturel p-, hij heeft een' lartelen, ligtzinnigen
aard. Langue p-e, dartele, ligtvaardige tong f.
Peten, m. Inlandsche naam des rooktabaks op
Tabago, p e t um m. — f (dénigr.) Preneur, Preneuse de p-, snuifneus m. en f. — t Petuner,
V. a. Tabak rooken; snuiven.
Pétunie, f. [Bot.] Soort van amerikaansche
nachtschade f.
Pétunse , Petunze of Pe-tunt-se , m.
[Minér.] Wit veldspaath n., dat in China b ij 't
porseleinmaken wordt aangewend.
Petut, m. [Pêche] Wijdmazig net n., aan
Frankr jks zuidkusten gebruikt.
Pen, adv. Weinig, niet veel, niet zeer, luttel:
11 mange p-, hij eet weinig. I1 est p- aimable, hij
is niet zeer beminnelijk. 11 s'acquitte peu exactement de son devoir , h# kwijt zich niet zeer
naauwkeurig van zijn' igt. Il a p- parlé, h "
heeft weinig gesproken. fi a p- d'argent, hij heelt
weinig geld. Je vous Ie dirai en p- de mots, ik
zal het u met weinig woorden zeggen. P- de monde le salt, P- de gens Ie savent, weinig lieden
weten het. — P- de chose, weinig, eene kleinigheid. C'est p- de chose que ce livre, er is niet
veel aan dit boek, 't is een boek van weinig beteekleinigheid na.
kenis. A p- de chose près, op eene kleinigheid
kleiCela tient á p- de chose, dat hangt van
nigheid af. — ((am.) C'est p- de chose que de
nous, 't is haast met ons gedaan; wij zijn zwakke,
armzalige schepselen. — (Loc. prov.) Qui p- endure bien p- dure, wie niet veel kan verdragen,
leeft niet lang. Paix et p-, z. PAIR. — P- et bon,
weinig en goed; wejnig is genoeg, als 't maar goed
is. P- ou prou, Ni p- ni pros, veel of weinig, noch
veel noch weinig. P- ou point, weinig of niets. Ni
p- ni point, volstrekt niets, niets hoegenaamd. —
C'est peu, 't zegt weinig, 't beteekent niet veel:
C'est p- d' (of C'est pee que d') être Clair, it faut
'

être précis, 't zegt weinig, duidelijk te zijn, men
moet ook bepaald, bondig zijn. DANS PEU, sous
PEU, loc. adv. et ellipt. Binnen kort, binnen weinig tijds, weldra, welhaast, eerlang, eerstdaags,
straks: I1 sut dans p- la carte du pays, hij kende
alras de kaart van 't land. J'irai vous voir sous
p-, ik zal u eerstdaags, weldra komen bezoeken. PEU à PEU, loc. adv. Langzamerhand, allengs. allengskens, van lieverlede, ongemerkt, mettertijd:
Des changements qui se font p- à p-, veranderingen, die allengs, ongemerkt plaats grijpen. — b PEU
PRES, a PEU DE CHOSE PRES, loc. adv. Op weinig
na, ongeveer, omtrent, bijna, nagenoeg, schier: Ces
deux talents se ressemblent it p- pres, a peu de
chose près, die beide talenten staan nagenoeg gelijk. — Ook als subst.: L'h- peu-près suffit dans
ce cas, in dit geval komt het er zoo naauw niet
op aan. TANT SOIT PEU, loc. adv. Een weinigje,
zeer weinig, zoo weinig mogelijk; in 't allerminst:
Donnez-moi de cela tant soit p-, of als subst. un
tapt soit p-, geef mij daarvan een weinigje, een
klein beetje. Ne croyez pas que cela ait tant soit
p- troublé mon repos, geloof niet, dat dit in 't allerminst mijne rust heeft gestoord. — Ook als subst.:
Laissez-moi seul un tant soit p-. — SI PEU, AUSSI PEU ; TROP PEU, loc. adv. Zoo weinig, te weinig: I1 leur en coûte si p-, het kost hun zoo weinig
moeite. Vous y séjournerez aussi p-, tant et si p-,
que vous voudrez, gij kunt er zoo kort, zoo lang
en zoo kort als gij wilt vertoeven. Ce serait trop
p d'honneur pour mol, dat zou te weinig eer voor
mij zijn. SI PEU QUE, AUSSI PEU QUE, loc. conk.
Hoe weinig ook: Si p- que vous donniez, vous
pouvez faire beaucoup par l'exemple, hoe weinig
gil ook geeft, gij kunt veel door 't voorbeeld doen.
— St PEU QUE RIEN, loc. adv. ((am.) Zoo goed als
niets, weinig of niets. — PEU APREs, loc. adv. Kort,
daarop of daarna, weinig tijd daarna: Il sortit
p- apres, h# ging kort daarna uit. — Ook als loc.
prép.: P- après ni'avoir rendu visite, ii mourait,
kort nadat hij mij een bezoek had gegeven, stierf
hij. — TROP PEU POUR, toe. prép. et conj. Te wei
om, te weinig dan dat: Je vous estime trop-nig
p- pour m'offenser de vos paroles, ik tel u te weinzg, dan dat ik over uwe woorden beleedigd zou
zijn. Je tiens trop p- aux richesses pour y sacrifier mon repos, ik hecht te weinig waarde aan de
rijkdommen , om er mine rust aan ten offer te
brengen. POUR PEU QUE, loc. conj. (met den subjonctief): Pour p- que vous lui en parliez, it le
fera, als gij hem maar één woord daarvan spreekt,
zal hij het doen. Pour p- qu'il en prenne soin,
als hij er maar eenigzins voor zorgt. — PEU APRES
QUE, loc. conj. Kort nadat: P- après qu'il nous
eut quittés, kort nadat hij ons had verlaten. —
PEU S'EN FAUT QUE, loc. conj. 't Scheelt weinig of,
bijna. P- s'en faut qu'il ne m'ait nomme son père,
't scheelt weinig of hij heeft mij vader genoemd.—
Somtijds ook zonder que : 11 vous laissait a ses
pTeds, p- s'en faut, prosternée, hij liet u, om zoo
te zeggen, geknield aan zijne voeten liggen.
PEU, m. Weinig, weinigje n., kleine hoeveelheid f.
Attendez on p-. un petit p-, wacht een weinig,
wacht wat. Il perd le p- de lustre qu'un p- de
mémoire lui donnait, h# verliest den gerengen glans,
dien een weinig geheugen hem schonk. Ce p- de
terre couvre ces grands talents, dit weinigje aarde
bedekt die groote talenten. Jose espérer beaucoup
de mon p- de vaillance, ik durf veel van mijn
weinigje dapperheid hopen. — Ook voor peu de
chose gebruikt: P- lui suffit, Il se passe de p-,
weinig is hem genoeg, hij neemt het met weinig
voor lief. — Homme de p-, onbeduidend, gering
mensch. — Un peu wordt ook fam. bij wijze van
aanvullingswoord gebézigd en komt overeen met
het nederduitsche : eens (ereis) Dites-moi un p-,
zeg eens. Voyons on p- comment vous vous y prendrez, laat ons eens zien, hoe gij 't aan zult leggen.
Peucédane of Peucédan, m. [Bot.] Varkensvenkel m., p e u c e d d nu m n. — Peucédanées, f. pl. Geslacht n. der varkensvenkel- gewassen. — Peucédanin, m., of Peucédanine, f.
[Chim.] Bittere, aromatische zelfstandigheid, die
men door kokenden alkohol uit de wortels der var
trekt, p e u c e d a n i n e f.
-kensvl
Peugne, f. [Pêche] Het visschen langs de zeekust van Zuid-Frankrijk.
Petnille, f. [Tech.] Stukje proefmetaal n.
—

—

.

--

—
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-
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Peale, f. [Man.] Kier f., ledige ruimte onder geregelde afstanden met hout vullen: P- de poelke laag watervaten. (doorn m. teaux une cloison, P- de solives un plancher, eene
Peunle, m. [Bot.] Chilésische verwerskruis- schutting met stijlen, eene zoldering met tusschenPeuplade, f. Volkplanting f. , gezamenlijke balken of ribben vullen. — [ Peint.] P- un tableau,
menschen, die zich naar een ander land begeven, vele figuren in eene schilderij aanbrengen , eene
om dat te bevolken; — plaats, waar de volkplan- schilderij stofféren. — PEUPLER, v. n. Vermenigling zich nederzet, kolonie f. Faire une p- dans vuldigen, voorttelen: Aucun poisson ne peuple auun pays, eene volkplanting naar een land zenden; tant que la carpe, geen' visch teelt zoo sterk voort
zich in een land vestigen. — Onbeschaafde volks- als de karper.
SE PEUPLER, v. pr. Bevolkt, volkstam m., horde f.: Les p-s errantes, sédentaires, rijk worden: Un pays se peuple quand la populade zwervende, gezétene volksstammen m . pl. — In tion y augmente.
% Peupleraie, f. [Agric.] Met populieren begezelschap levende dieren n. pl. — Gezamenlijke
plante grond m., populier-plantsoen n.
pootvisch m. in een' vijver.
Peuplier, m Populier, populierboom, popel m.
Peuple, m. Volk n., de onder dezelfde wetten
in 't zelfde land wonende menschen: Les p-s an- P- tremble, ratelpopulier, trilpopulier, esp, rateciens, modernes, de oude, hedendaagsche volken. laar m. P- blanc, witte populier, abeel m. P- noir,
Heureux Ie p- lont 1'histoiro est ennuyeuse, ge- zwarte populier. P- d'Italie, de Lombardie, italukkig 't volk, welks geschiedenis vervelend is. — liaansche populier. P- argenté, zilverpopulier. Bois
Volk n., de gezamenlijke menschen, die dezelfde de p-, populierhout, espenhout n.—Peupliere, f.
afkomst, dezelfde godsdienst hebben, natie f.: Le [Bot.] Populierzwam , popelzwam f.
Pear, f. Angst, schrik m., beangstheid, vrees,
p- juif est dispersé par toute la terre, het jood
volk, de joodsche natie is over de geheele-sche
benaauwdheid; lafheid, bangheid, bevreesdheid, beaarde verstrooid. — Volk n. (in tegenstelling met schroomdheid f La p- de la mort, de vrees voor den
vorst) , onderdanen f. pl. (in dezen zin wordt dood. Trembler, Mourir de p-, van angst beven,
dikwijls het meerv. in plaats van het enkele. ge- sterven. Avoir p-, bang, bevreesd zijn. Avoir p- du
bruikt): Le conducteur d'un grand p-, de leids- danger, d'un serpent, bang zijn voor 't gevaar,
man, aanvoerder van een groot volk. I1 n'avait voor eene slang. Faire p- a qn., iemand schrik aanrien a craindre de ses peuples qui l'aimaient, hij jagen, bang maken. La p- le saisit, de angst, banghad niets te vreezen van zijne onderdanen, die hem beid beving hem. I1 en a été quitte pour la p-, h#
is er met den schrik af gekomen. Votre p- est mal
beminden. — [H. de France] Volk n., in tegen
adel en de geesteljkheid, derde-stelingmd fondée, uwe bezorgdheid is ongegrond. — La brastand m. (tiers état): Le p- était représenté aux voure évite plus de périls que la p-, de dapperétats généraux, het volk werd in de algemeene sta- heid ontgaat meer gevaren dan de lafheid, blooharten vertegenwoordigd. — Souveraineté du peuple, tigheid. — (Prov.) I1 n'y a point de médecin de
volks-souvereiniteit , volksoppermagt f. , beginsel, la p-, bangher 1, blooheid is eene ongeneeslijke kwaal.
volgens 't welk de oorsprong der staatsmagten in z. ook Bols. — Bij overdrijving ook voor crainte
het volk ligt. — Ennemi du p-, volksvijand m. — gebézigd: J'ai p- de vous incommoder, ik vrees u
Volk n., het talrijkste, maar minst verlichte, minst hinderlijk te zijn, u lastig te vallen. — à FAIRE
gegoede gedeelte van de inwoners eens lands, eener PEUR, loc. adv. (fam.) Overmatig, bij uitstek, in den
stad, enz. Se jouer de la crédulité du p-, met de horgsten graad. I1 est laid á faire p-, hij is a fschuligtgeloovigheid des volks den spot drijven. Le p- welpk, af'zigtel jk leelijk. Etre mis à faire p-, regt
obéit aver bassesse, ou domme avec orgueil, het belagchelpk, hansworstachtig, als een vogelverschrikvolk gehoorzaamt met laagheid, of heerscht met ker gekleed zijn. — DE PEUR QUE, loc. conj. Uit
hoogmoed. — Homme du p-, man uit het volk, ge- vrees dat, opdat niet. Cachez-lui votre dessein, de
ring man, burgerman. — Menigte, schaar f., volks- p- qu'il ne Ie traverse, verberg hem uw voornehoop m. (zonder opzigt tot rang of stand). Un p- men, opdat hij het niet dwarsboome. Je le dirai,
nombreux y affluait , eene talrijke volksschaar de p-qu'il ne vienne, ik zal het zeggen, uit vrees
stroomde er heen. — Volk n., aantal personen, ten dat hij mogt komen. — DE PEURDE, IOC. prép. Uit
opzigte van zékere betrekkingen, die hun gemeen vrees van: I1 ne sort point la nuit, de p- d'être
zijn: Le p- des auteurs, het schrijversvolk. Il mar- attaqué, de p- des voleurs, hij gaat des nachts
emit entouré d'un p- de valets, hij ging daar heen, niet uit, uit vrees van aangerand te worden, uit
omgeven door een' drom bedienden. — Bij uitbrei- vrees voor de dieven. — Peureux, ease, adj.
ding en poét. ook van dieren, planten , ja van Vreesachtig, bang, schichtig, schuw; laf, blooharlevenlooze voorwerpen: Le p- singe un jour vou- tig. Il est extrèmement p-, hij is zeer vreesachtg,
lait élire un rol, eens wilde 't apenvolkje eenen zeer bang. Le li®vr e est un animal fort p-, de
koning verkiezen. Un p- de fraisiers prospérait haas is een zeer schuw dier. — Ook als subst.:
sous l'ombrage d' u n chêne , eene groote menigte Vous êtes an p-, gij zijt een bloodaard.
Peut-étre, ado. Misschien, welligt, mogelijk:
aardbézieplanten groeide welig onder de lommer
van een' eik. Un p- ingénieux de machines mou- I1 viendra p-, hij zal misschien komen. P- ferai-je
vantes, een vernuftige stoet van beweegbare werk ce que vous désirez, welligt zal ik doen, wat gij
Mettre du p- dans un étang,-tuigen.—Povschm: begeert. — PEUT-ETRE QUE , 10C conj. : P- qu'il
Pootvisch in een' vijver zetten. — [ tort.] Uitspruit- viendra, welligt, 't is mogelijk dat hij zal komen.
sel n. aan den voet der booinen en bolplanten. — — Ook als subst.: Il se Tonde sur un p-, hij bouwt
Ook als adj. gebézigd: Vanter son ami, cela est op een misschien, op iets onzekers. Ii n'y a pas de
trop p-, mais louer son ennemi, voilà le beau, p- (tot iemand, die het woord peut-être gebruikt
zijnen vriend te verheffen, dat is te alledaagsch heeft, om zijnen twijfel, de onzekerheid van 't geen
(dat doet ook de groote hoop); maar zonen vijand men bespreekt, uit te drukken), hier komt geen miste prijzen, dat heet schoon. — Air p-, alledaagsch, schien te pas, daar is geen twijfel aan.
gering, gemeen voorkomen n.
Pévarons of Pévarones, m. pl. In azijn
Peuplé, e, adj. (en part. passé van pdupler): ingemaakte peperkorrels f. pl.
Pays bien p-, wel bevolkt, volkrijk land n. —
Pezade, f., z. v. a. PAISSON.
Forêt p-e de gilder , met wild bevolkt bosch n.
Pezize, f. [Bot.] Beker- of klokvormige paddeÉtang p- de carpes, met karpers bevolkte vijver m. stoel m., napmorielje, bekerzwam f. P- ponctuée,
S Peuplernent, m. Het bevolken; bevolking f. ciboire, en godet, gepunteerde, kelkvormige, napLe p- de la terre, dune contrée.---[Econ. rur.] Het vormige bekerzwam.
bevolken, bezetten, voorzien (van een' vijver met
Phaeélie, I. [Bot.] Carolinische sebestenboom m.
visch, van een ho/'plein met gevogelte, enz.).
Phaeite, f. [Minér.] Linzen-, penning- of
Peupler, v. a. Bevolken: P- une ijle déserte, vruchtsteen m., eene versteende kamerslak.
een, woest, onbewoond eiland bevolken. — Adam et
Phacochère, m. [H. n.] Soort van ameriwe ont peuplé la terre, Adam en Eva hebben de kaansch wild zwin n.
aarde bevolkt. — Ook van dieren gebézigd: P- un
Phacoide, adj. [Didact.] Linsvormig. — [ Anat.]
étang de poissons, eenen vijver met poolvisch be- Corps ph-, z. v. a. CRISTALLIN.
volken, van jonge visschen voorzien. — (fig.) P- un
Phacose, f. [Méd.] Linzevlek f., zwarte vlek
Bois, une vigne, jonge boomen in een' bosch, jonge in 't oog. — Phacote, m. [Chir.] Linsvormig
2uynstokken in een' wijnberg planten. — Bevolken, heelmeestersmes n.
in groot getal bewonen: Les hommes qui peuplent
Phaéton of Phaéthon, m. Hooge, ligte, onvette solitude, de menschen, die deze eenzaamheid bedekte wagen m., ook: zeer ligte open kalés
bewonen, bevolken. — [ Charp. j Een ledig vak op met twee wielen, p ha ë to n m. (zoo geheeten naar
—

.
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Phaëton, den zoon van Apollo of den zonnegod in
de mythol., die, toen hij op zekeren dag van zijnen
vader de ver gunning had afgeperst om zelf den
zonnewagen te mennen, zich zoo slecht van die
taak kweet, dat hij de aarde bijna verbrandde,
waarom hij door Zeus met een' bliksemstraal werd
gedood). — ( fig. et plais.) Le ph- dune voiture à
loin (in een van La Fontaine's fabelen), de voerman
van een' hooiwagen. — [ Astr.] , z. v. a. COCHER.
— [H. n.], z. v. a. paille en cul of paille en
queue, z. onder PAILLE. — % Phaéthoniser,
V. n. Wagen, te veel op 't spel zetten. — Phaetontiades, f. pl. [Myth.] Zusters van Phaëton (die den dood haars broeders beweenden, totdat zij in populieren werden veranderd).
Phagédène, f. [Méd.] Voortknagende booze
zweer, phagedcena f. — Phagédénique, adj.
Invretend, voortvretend, voortknagend, p h a g ed ee n i s c h. — Eau ph-, oplossing f. van batend
sublimaat (chloorkwik) in kalkwater, phagedcenisch
water n. — Phagène, f. [Anc. méd.] Vraat zucht f., geeuwhonger m., p h a g a' n a f.
Phagre, in. [H. n.] , z. P ACRE.
Phaie, f. [Bot.] , z. v. a. LIMODORE.
Phainoca lligraphie, f. [Didact.] Kunst om
in korten tijd schoon te leeren schrijven. — Phainocalligraphique, adj. Die kunst betreffend,

phwenoka1ligraphiseh.
Phajofnée, f. Japansch speelvaartuig n.
Phalacrose, f. [Méd.] Het uitvallen van 't
haar, het kaaiword en, p h a l a k r ó s i s f.
Phalange, f. [Anc. mii.] Gesloten krijgsbende f.,
inz. keurbende van macedonisch voetvolk, een in
't vierkant digt opeengesloten troep van 4 tot 16,100
man, ,reet lange spiesen gewa lend, die door 't geweld van haren aanval doorgaans de veldslagen
besliste, vierkant krijgsligchaam n., p h a l a n x f.
— Bij uitbreiding en in verheven stijl: ieder leger
voetvolk. — [ Anat.] Vingerlid,-korps,inz.va
teenlid, kootje n., naam van ieder der kleine (maar
tot de lange beenderen behoorende) beentjes, welke
de vingers en teenen helpen vormen en waarvan
de beide duimen en groote teenen er ieder 2, de
andere vingers en teenen ieder 3 hebben, zoodat er
in 't geheel 56 zijn. Men onderscheidt ze in Ph-s
premières of métacarpiennes of enkel PHALANGES, eerste of voorhandsche vinger- of teenleden;

Ph-s secondes of moyennes Of PHALANGÈNES,
PHALANGINES, middelste vingerleden; en Ph-s troisièmes of unguifères Of PHALANGETTES, derde
of nageldragende vingerleden. — [ Phil.] , z. PHALANSTÉRION. — [ Bot.] , z. v. a. PHALANGERE. [H. n.] , z. V. a. TARENTULE. — Phalangene , f. [Anat.], z. onder PHALANGE. — Phalanger, m. [H. n.] Soort van buidelrat f., die op
boomen leeft en zich met vruchten voedt, phalange r m. [phalangista]. Ph- volant, vliegende phalanger op Nieuw- Holland, die, met behulp van een
vlies tusschen de voor- en achterpooten, zeer wijde
sprongen kan doen [petaurus] . Ph- du Levant of
a front concave, koeskoes, levantsche phalanger tn.
— Phalangère, f [Bot.] Aardspinnen- of
kreeftspinnenkruid, wit haarmos n., soort van
affodil of goudwortel. — Phalan Bette, f. [Anat.],
z. onder PHALANGE. — Phalangettien, ne,
adj. [Anat.] Het derde vingerlid betreffend. —
Phalangide, Phalangien, ne, adj. De phalangen of vingerleden betreffend. — PHALANGIDES
of PHALANGIENS, m. pl. Geslacht der kreeftspinnen
of langpooten (z. FAUCHEUR). — Phalangier,
ière, adj. [H. n.] Naar den phalanges gelijkend.
— PHALANGIERS, m. pl. Geslacht n. der phalangers.
— Phalangine, f. [Anat.] , z. onder PHALANGE.
— Phalanginien, ne, adj. [Anat.] Het tweede
vingerlid betreffend. — Phalangiste, adj. et
subst., z. V. a. PHALANGIER. — Phalangite, n].
[Ant.] Krijgsman uit eene phalanx. — Phalanginni, m. (pr. —ome) [H. n.] Wetenschappelijke
naam voor FAUCHEUR. — [ Bot.] , z. v. a. PHALANGERE. — Phalang ose, f. [Chir.] Binnen
oorhaartjes, waardoor-wartscheomndig
zij 't oog prikkelen en doen tranen, p h a la n g ós i s. — Phalanstère, m. [Phil.] Gemeenschap
woon- en werkplaats voor eene phalange of-pelijk
phalanx, dat is, eene zamenwoning van 400 huis
naar het stelsel van den franschen socia--gezin,
list Fourier, phalanx- kazerne f., p h a 1 a n s t énon n. — Phalanstérien, ne, adj. Tot het
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phalansterion behoorend. — Als subst. m. en f.
Hoof zij, die lid van een phalansterion is.
halaride, f. [Bot.] , z. v. a. ALPISTE.
Phalarique, f. [Anc. mil.] Soort van brandof vuurschicht m., die met de balista geworpen
werd.
Phalaris, m. [Bot.] , z. v. a. PHALARIDE.
Phalarope, m. [H. n.] Zwemvogelachtige
strandlooper, watertreder m., soort van water-

snip f.

Phalène, f. [H. n.] Nachtvlinder ni., nacht
lichtmot, p h a l ce n a f. — Phalénide,-kapel,
Phalénite, Phalénoïde, adj. Nachtvlindervormig. — Als subst. m. pl. Nachtvlindersoorten f.
pl., geslacht n. der nachtvlinders.
Phaleuce of Phaleuque, adj. [Litt. anc.] :
Vers ph -, of als subst. PHALEUCE, PHALEUQUE, m.
El flettergrepig trochaïsch-daktylisch vers n. (naar
den dichter Phaleukos benoemd en ook hendécasyllabe geheeten).
Phallagogie, f. [Ant. gr.] Statige omme
feesten, waarbij-ganm.opdeBchusOirde phallus of de afbeelding der mannelijke roede
werd rondgedragen. — Phalliq ue, adj. Den phallus betreffend, tot de eeredienst van den phallus
behoorend, p ha l l i s c h: Chants ph-s, of als subst.
PHALLIQUES, f. pl. Gezangen b ij de processiën met
den phallus. — Phallite, f. [Méd.] Ontsteking
van 't mannelijke lid, phalli t is f. — Phallodynie, f. Roedepin, pijn aan den penis of de
roede, phallodyníe of phallalgíe f. —
Phalloïde, Phalloïdé, e, adj. Naar een mannelijk lid gelijkend (van zékere paddestoelsoort en
van andere gewassen, ook van eene soort van sta laktieten gebezigd), p h a l l o i d i s c h. — Pha lloïdiens, m. pl. [Bot.] Morieljes f. pl., soort van
paddestoelen. — Phallophore, m. [Ant. gr.]
Phallusdrager m. (in de phallus-processiën). —
Phallorrhagie, f. [Méd.] Bloedvc'oeijing uit de
vaten van 't mannelijk lid. — Phallorrhagiqne, adj. Die bloedvlos jing betreffend, ph a 11 o rr h g i s c h. — Phallorrhée, f. [Méd.], z. v. a.
BLENNORRHEE. — Phallus, m. (pr. fal-luce)
[Ant. g r.] Afbeelding van 't mannelijk lid, als zin
teelkracht der natuur, p h a l l o s,-nebldva
p h a 11 u s m. — [Bot.] Soort van paddestoel m.,
zachte morielje f.
Phallusie, f. [H. n.] Soort van zeescheede f.
Phanéranthe, adj. [Bot.] Met ziplbare bloesems, p h a n e r á n t h i s c h. — Ph anéranthère, ad'. [Bot.] Met buiten de bloem uitstekende
stofkolfjes, phaneranthérisch. — Phanère, m. [Anat.] Uit klierblaasjes bestaand orgaan n.,
waarbij het uitgescheidene deel altijd uitwendig en
zigibaar blijft. — [ Bot.] , z. v. a. BAUHINIE. — Phanérobranchoïde, adj. [H. n.] Met zigtbare
kieuwen. — Phanérocarpe, adj. [Bot.] Met
zigtbare vrucht of zigtbaar zaad. — Phanérocotylédoné, e, adj. [Bot.] Met zigtbare zaadlobben.
— Phanérogame, adj. Met duidel ij ke, zigtbare

a

geslachtsdeelen of bevruchtingswerktuigen (van planten en van dieren gebézigd), ph a n e r o g a m i s c h.
Plantes ph-s, of als subst. Phanérogamie, f.
Planten met zigtbare geslachtsdeelen (de planten
der 23 eerste klassen in 't stelsel van Linnéus, in
tegenstelling met die der Zie klasse, de kryptogamen of bedekt bloé( enden) , phanerogamische planten, phanerogámen f. pl. — Phanéroglosse,
adj. [H. n.j Met zigtbare tong. — Phanéroneure, adj. [H. n.] Met kennelijke zenuwen. —
Phanéropneumone, adj. [H. n.] Met vrije,
zigtbare longen. — Phanérostémone, adj.
[Bot.] Met zigtbare meeldraden.
Phantaisie, etc., z. FANTAISIE enz.
t Pharamineux, ease, adj. Wonderbaar
ij k, verbazend.
-l
Pharaoh, m. [Jeu] Pharao -spel, pharao of
faro m., een hazard- of kansspel met kaarten (zoo
geheeten, omdat eertijds op een der kaartenbladen
de Pharao uit Jozefs geschiedenis was afgebeeld).
— [H. n.] Pou de ph-, zandvloo f. — Pharaone , f. [[I. n.] Pharao's- schelp f. — Pharaonique, adj. Tot de Pharaos of het tijdperk der
Pharaos behoorend, p h a r a ó n i s c h.
Phare, ni. (oorspronkelijk de naam van een
eiland aan den mond des Nijls, waarop een zeer
Moge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder de
wereldwonderen werd gerekend) Vuurtoren, licht-
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toren m., vuurbaak f.; kustvuur n. — [Géogr.]
Ph- de Messine, straat m. van Messina, de zeeengte tusschen Sicilië en Calabrië. — [Mar.] Tuig,
de masten met hunne raas en zeilen, ondertuig n.

Pharier, m. [H. n.] Houtduif f. (pigeon ramier)
Pharillon, m. (verklw. van phare) Kleine vuur
[Pêche] Pekkrans m., toorts f., kom--torenm.—
foor n. (als lokmiddel bij het visschen des nachts).
Pharisaïque, adj. Huichelachtig, schijnheilig,
p h a r i z e e s c h. — Pharisaisme, m. Aard m.,
karakter n. van de secte der pharizeen. — Ver toonmaking van vroomheid en deugd; huichelarj,
schijnheiligheid f., p It a r i z e i s m u s n. --Y Pharisien, m. Lid eener voormalige joodsche secte,
die zich onderscheidde door stipte inachtneming van
de uiterlij ke godsdienst, zonder daaraan zuiverheid
van zeden te paren; — huichelaar, schijnheilige,
pilaarbijter, pharizeer m.
Pharmacente, m. [Ant.] Artsenijbereider,
apotheker, ph a r m a c e u t m. — Pharmaeentique, adj. [Méd.] Artsenijkundig, de artsenij .

kunde betref/'end, p h a r m a c e u t i s c P. — PHARf. Kunst der artsenijbereiding, apothekerskunst, ph a r in a c e u t i e k f. — Pharinaeie , f. Kennis van de inzameling en bewaring der
geneeskruiden en van hunne vermenging tot artsenijen; artsenijbereidingskunst, apothekerskunst f.
— Apotheek f., apothekerswinkel m.: La ph- dun
hópital, de apotheek van een hospitaal. — 4pothekers- beroep n. Exercer la ph-, het bedrijf van apotheker uitoefenen. — Pharinacien, m. Artsenijbereider, apotheker m. (apothicaire). — 5 PharDIACEUTIQUE .

macienne, f. Apothekers-vrouw f. — Pharmacite, m., z. v. a. AMPELITE . — Pharma -

eochimie, f. [Méd.] Artsen scheikunde, p h a rm a k o-c h e mi e f. — Pharmacochimique,
adj. [Méd.] .Artsenij-scheikundig, p h a r m a k ochemisch, chemischpharmaceutisch.Pharmacolithe, m. [Minér.] Giftsteen, arsenikzure kalk, p h a r m a k o l i t h m. — Pharmacologie, f. [Méd.] Kennis der artsen ij en,
artsenijleer f. — Pharinacologique, adj. Die
kennis o/ leer betreffend, artsenij kundig, p h a rm a k o l d g i s c h. -- Pharmacologiste, nl.
Artsenijkundige, p h a r m a k o 1 o o g m. -- Pharmaeomanie, f. Overdreven zucht f. tot het
voorschrijven van geneesmiddelen. — 5 Pharmacope, m., z. v. a. PHARMACIEN . — Pharmacopée, f. Leer, kunst der artsenijbereiding; verzameling f. van voorschriften ter bereiding van een
boek der art--voudigenzamstlrijcn,
senijbereiding, apothekers handboek n., p h a rm ak o p ce a f. — Pharmaeopole, m. flrtsenilverkooper m. (gewoonlijk gebezigd in den zin van)
kwakzalver. — Pharmacoposie, f. Vloeibare
artsenij f., drank m., drankje, inz. buikzuiverend
drankje n. — Pharmacosidérite, f. [Chim.]
Teerlingerts m., uit arsenikzuur en ijzer bestaande,

p h a r m a k o s i d e r i e t m. — Pharmacothèque, f. [Méd.] Huis - apotheek, reis-apotheek, artsentjkist f. — Pharmacotiste, m. ^4rtsenijwrj
ver of -stamper. — Pharmaque, m. [Ant. gr.]
Artsentjmiddel, inz. toovermiddel n., tooverdrank m.
--Grieksch priester m., die de vadermoorders ont-

zondigde.
Pharyngé, e, Pharyngien, ne, adj. [Anat.]

Het keelgat of slokdarmshoofd betreffend, daartoe
behoorend. — Pharyngéal, e, mij. Een deel
van 't slokdarmshoofd uitmakend. — Pharyngenrisme, m. [Méd.] Ziekelij ke verw ij ding f.
van 't slokdarmshoofd, p h a r y n g e u r i s m a n.
— Pharyngien, ne, adj ., z. PHARYNGE. -Phar y ngite, f. Ontsteking van den pharynx of
't slokdarmshoo fcd, p h ar y n g i ti s t. -- Pharyngocèle, f. [Méd.] Soort van verslapping of
breuk van 't slokdarmshoofd, waardoor aan zone
wanden zakken of gezwellen ontstaan, p h a r y ng o c é l e f. — Pharyngo-glossies, z. v. a.

GLOSSO - PHARYNGIEN .

— Pharyngographe, m
[Didact.] Beschrijver m. van 't slokdarmshoofd;
pharyngograaph m. — Pharyngographie, f. Beschrijving van 't slokdarmshoofd. —
Pharyngographique, adj. Die beschrijving
betreffend, pharyngo,q raphisch. — Pharyn g ologie, f. Verhandeling f. over't slokdarmshoofd. — Pharyngologique, adj. Die verhandeling betreffend, pharyngológisch. —Pha.

ryngolyse, Y. [Méd.] Verlamming der spieren
van 't slokdarmshoofd, keelverlamming, p h a r y ng ó l y s i s f. - Pharyngo-palatin, z. V. a.
PALATO - PHARYNGIEN . — Pharyn g opéristole, f.

[Méd.j Vernaauwing van 't slokdarmshoofd, keelvernaauwing, keelzamensnoerin,q , p h a r y n g op er i s t o l e f. — Pharyngoplégie, f., z. v. a.
PHARYNGOLYSE . — Pharyngoplégique, adj.
De keelverlamming betreffend, ph ar y n g o p l dg is c h. -- Pharyngorrhagie, f. [Méd.] Bloeding f. uit de vaten van 't slokdarmshoofd. —

Pharyngorrhagique, ,adj. Die bloeding betreffend, ph aryngorrhdgisch. --- Pharyngosp asme, in. [Méd.] Kramp van 't slokdarms-

hoofd, keel/cramp f., pharyngospdsmus m.
— Pharyngo-staphylin, z. v. a. PALATO STAPHYLIN . — Pharyngostome, adj. [H. n.]
Den rand des slokdarms tot mond hebbend. —
Pharyngotome, m. [Chir.] Lancet voor de
snede van 't slokdarmshoofd of de opening van 't
spijskanaal, ph a r y n g o to o m m. — Pharyngotomie, f. Snede f. van 't slokdarmshoofd. —
Pharyngototnique, adj. Die snede betreffend,
pharyngotómisch.
Pharynx, m. [Anat.] Boveneinde n. of -opening f. des slokdarms, slokdarmshoofd, keelgat n.,
keel f.
Phaseochoère, m. [H. n.], z. PHA000HERE.
Phascoidé, e, adj. [Bot.] Baardmosachtig.
Phascolarctos, m. [H. n.] Buidelbeer of
koala van Nieuw -Holland. — Phaseolome, m.
[H. n.] Buidel-mormeldier n., wombat f. [phascolomys] .
Phase, f. [Astr.] Lichtgestalte, lichtafwisseling, schijngestalte, inz. elke der verschillende gestalten, waarin de maan (ook Mercurius en Venus)
ten gevolge van hare onderscheidene standen tegen
de zon en de aarde, zich aan ons oog voordoet,
p h a s e f. — (fig.) Verandering f., a fwisselend
verschijnsel n. (b. v. in eene ziekte); gedaantewisseling f. in de toestanden van 's menschen leven, van
de fortuin, van de beschaving, enz.
Phasèle, m., Phaselle, f. [Anc. mar.] Ligt
roei- en zeilschip n.
Phaséole, f., z. FASÉOLE . — Phaséolé, e,
Phaséolin, e, adj. [Bot.] Snijboonachtig, snijboonvormig. — Phaséoline, f. [Chim.] B(jzondere stof f. uit eene vergiftige boonensoort, p h as e o l í n e f. — Phaséolique, adj. [Chim.] :
Acide ph-, boonenzuur n.
Phasianide, adj. [H. n.] Naar den fazant
gelijkend. — PHASIANIDES, m. pl. Fazantensoorten f. pl. — Phasianoptère, adj. [H. n.] Fa-

zantvleugelvormig.
Phasine, m. Grijpsprinkhaan m., een insect,
dat zi'ne prooi met de voorpooten grijpt; wande lend blad n. (ph- feuille sèche).
Phasque, m. [Bot.] Baardmos n.

Phasquier, Phastier, m., z . FASQUIER .
Phatagin, m. [H. n.] Langstaartig schub dier n. (aan Afr - ika's westkust), p h a t a g e n m.
Phatniorrhagie, f. [Méd.] Bloeding f. uit

de tandkassen.
Phavier, m. [H. n,] Houtduif f. (pigeon ra-

mier.)

Phé, m. [H. n.] Kleine soort van sibérische
veldrat of hamster f.
Phé bé, f. (poét.) De maan, de maangodin,
P h ce b é f. (in de Myth. dezelfde als Diana z.
DIANE) . — Phébus, m. (pr. fé-buce) (poét.) De
Zon f., de zonnegod, P h ce b u s m. (in de Myth.
de naam van Apollo als god des lichts en der dichterljke ingéving). Le blond Ph-, de blonde Phcebus,
de Zon. Les rayons de Ph-, de stralen der Zon.
— Ph- ia inspiré, Phoebus of Apollo heeft hem
bezield (begeesterd). -- (fig. et fam.) Gezwollenheid
in de rede, hoogdravendheid f., brommende, duistere stijl, bombast m.. 11 donne dans le ph-, hij
valt in 't hoogdravende, hij spreekt bombast.
Phéci, m. [Mil. ] Jagersmuts f., muts der fransche jagers te paard in Algerie, fe s s of f e s s i m.
Phégoptère, adj. [Bot.] Aan den voet der
heesters groeiend (van varenkruiden).
Phellan re, m., of Phellandrie, f. ]Bot.],
z. v. a. ciaue aquatique.
Phellodrys, m. (pr. —drive) [Bot.] Kurk
m. — Phelloplastique, f. [Didact.] Het-eik

beeldsnijden uit kurk, kunst om uit kurk allerlei
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figuren en inz. afbeeldsels van monumenten te
snijden, phelloplastiek f.
Phénakisticope of Phénakistiscope, m.

[Phys.] Stroboskópische schijf f., een oogmisleidende
toestel, bestaande uit eene bordpapieren schijf,f, die
aan haren rand vierkante openingen heeft, tusschen
welke een en hetzelfde voorwerp in zijne verschillende opeenvolgende standen bij zékere beweging is
afgebeeld; wordt nu de schijf om hare as gedraaid
en ziet het oog door de achtervolgende openingen
in een' tegenover de figuren geplaatste spiegel, dan
schijnt het afgebeelde voorwerp wezenlijk de voorgestelde beweging te volbrengen. (wereld.
Phène, f. [H. n.] Soort van gier m. der Oude
Phengite. m. ] Minér.] Glanssteen m., kalk
een doorschijnende, teerlingvormige, sterk-spathn.,
opbruisende steen, p h e n g i e t m.
Phénielne, f. [Chim.] lndigapurper, purperp oeder n., een purperroode nederslag, die door optossing van den indigo in zwavelzuur onder toevoeging van zoutzuren kalk wordt verkregen. p h mn i c í n e f. — Phénicisme, m. ,[Méd.] Mazelen f. pl., roodvonk n., p h cv n i c í s m u s m. —
Phénicoptèr e, m. [H. n.] , z. v. a. BECHARU.
— Phénigme, m. [Méd.] Ziekelijke roodheid f.

van 't gelaat; — roodmakend middel n. voor 't vel,
phcenïgmus m,
Phénisseau, m. (verklww:. van phénix) Jonge
phoenix m. — (fig.) Bij uitstek zeldzaam, naauweljks te vinden voorwerp n.
Phénix, nl. Zonnevogel, een fabelachtige wondervogel m., dien de Ouden voor eenig in zijne
soort hielden, en van welken zij voorgaven, dat
hij, na 5 eeuwen geleefd te hebben, zich op een zelfbereid leger verbrandde, om weder uit zijne asch
herboren te voorschijn, te komen, p h ce n i x m. —
(fig.) Uitstekend, voortreffelijk, in zijne soort eenig
persoon: I1 est le ph- des orateurs, hij is, de ph ^n i x der redenaars. — [Astr.] Zuidelijk sterre beeld n., Phoenix m. — [Bias.] Phoenix (vgl.
IMDZORTALITÉ). — [Bot.] Wild onkruid n. met
rood zaad, p h ce n i x. — [H. n.] Phoenix, naam
van een' nachtvlinder.
Phénogame,, Phénogamie, z. v. a. PHA-

NEROGAME, PHAN'EROGANIE.

PHILOCRYSE.
oogen. — [Bot.] Met bruine oogvlekken. — Phéopode, adj. [H. n.] Bruinvoetig. — Phéoptère,
adj. [H. n.] Bruinvleugelig; bruinvinnig.
Phérécratien, m. (of als adj. m. Vers ph-)
[Litt. ane.] Zevenlettergrepig trochaïsch-daktytisch
vers, p h e r e k r a t is c h vers n. (naar den griekschen dichter Pherékrates).
5 Phetsghydrie, f. [Méd.] Watervrees f.,
pheugydron n.
Phialithe, m. [H. n.] Fleschsteen, eene fleschvormige steen-concrétie f.
Philadeiphe, adj. Broederminnend, broederof zusterlievend, p h i l a d é l p h i s c h. — PHILA DELPHE, m. [Bot.], z. v. a. LILAS. — Philadelphé, e, adj. [Bot.] Syringvormig. -- PHILADEL PHÉES, f. pl. [Bot.] Syringsoorten f. pl. — Philalèthe, adj. m. [Myth.] Waarheidminnend (een

toenaam van Jupiter).
Philandre. m. [H. n.] Surinaamsch.eAneas m.,
boschrat f. (ook cayopollin en faras geheelen), eene
buidelrat, die hare jongen op den rug draagt.
Philanthe, adj. [Didact.] Bloemenminnend,

bloemlievend. — PHILANTHE, m. [H. n.] Bloem wesp f. — Philantheurs, m. pl. [H. n.] Bloem
pl.
-wesportnf.
Philanthrope, m. Menschenvriend, p h i 1 ant h r o op m.: Cest un ph-, of als adj. I1 est ph-,
't is een menschenvriend, hij is menschlievend. —
Philanthropie, f. Menschenliefde, menschlievendheid f. -- Philanthropique, adj. Menschlievend, menschenminnend, liefderijk, vergevensgezind,
philanthrópiseh. —Philanthropisme,m.
Stelsel n., gevoelens n. pl. der menschenvrienden.
— Philanthropomane, m. Dweepachtig, overdreven menschenvriend m. , inz. hij, die steeds de
warmste menschenliefde in den mond, voert, p h i1 a nth r op om a a n. — Philanthropomanie, f.
Dweepachtige, overdreven menschenliefde f.
Philarétie, f. (pr. t—c) [Didact.] Zuivere en
beoefenende deugdliefde f.
Philargigne, adj. [Didact.] Rustlievend.
Philargyrie, f. [Didact.] Geldliefde f., gouddorst m , hebzucht f.
Philantie, f. (pr. t=c) [Didact.] Eigenliefde,
zelfzucht f. (egoïsme).
Philérène, m. [H. n.] Soort van wespenbj f.

Phéiioménal, e, adj. Naar een pheenomeen
of verschijnsel gelijkend. — (fig. et fam.) Vreemd,
Philétère, m. [Bot.], z. v. a. BASILIC sauvage.
wonderlijk, wonderbaar. — PhenoménalePhileure, m. [H. n.] Soort van horenkever in.
adv.
Op
ment,
vreemde, wonderlijke wijze. —
Philharmonie, f. Toonkunstliefde f. — PhilPhénoménalisme, m. [Didact.] Wijsgeerige harmonique, adj. Muzijk- of toonkunstlievend
leer f., bij welke men zich alleen bepaalt tot het- (inz. van muzijkgezelscha ppen gebézigd): Société
gene onder de zinnen valt, p h ce n o m e n a lí s- ph-, toonkunstlievend gezelschap n., p h i l h a r m óm u s n. — Phénomenaliste, m. Volger, aan- nische sociëteit f.
hanger van die leer, p h cv n o m e n a l í s t m.
Philhellène, adj. Griekenlievend, de Grieken
Phénomène, m. [Didact.] Al wat onder de beminnend of voorstaand, p h i l h e l l é n i s c h. —
zinnen valt, verschijnsel, inz. lucht-, hemel-, na- PHILHELLENE , m. Griekenvriend, voorstander der
tuurverschijnsel, lucht-, hemelteelten n., p h ce n o- Grieken (inz. der nieuwere Grieken tijdens hunm e e n n.: Les ph-s de l'attraction, de la pesan- nen vrijheidsoorlog), p it i 1 hel l e e n m. — Vrij
teur, de l'électricité, de verschijnselen der aan
dienst van Nieuw- Griekenland. —-wilgerm.n
zwaarte, der elektriciteit. La migra--treking,d Philhellénisme, m. Griekenliefde f., liefde voor
tion des oiseaux est un ph- bien singulier, het de (zich vrijvechtende) Grieken, pit i l h e 11 e ní strekken der vogels is een zeer zonderling verschijn - mus n.
set. Les comètes, les météores sont des ph-s, de
5 Philiâtre, m. [Didact.] Vriend, liefhebber
kometen, de verhévelingen zijn luchtverschjnsels. der artsenijwetenschap; student in de medic — Les phénomènes dune maladie, de verschijn- nen. — Philiâtrie, f. Liefhebberij-studie der geselen (symptomen) eener ziekte. — (fig. et fam.) neeskunde, voorliefde f. tot de artsenijwetenschap.
Vreemd voorval n., zonderlinge gebeurtenis f., iets — Philiàtrique, adj. Geneeskunstlievend, p hivreemds, een wonder n.: C'est un ph- de vous voir, 1 i a t r i 5 c h.
't is iets vreemds, zeldzaams, als men u te zien
Philippine, f. [Chir.] Soort van spuit f.
krijgt. Cet enfant est un petit ph-, dat kind is
Philippique, f. Heftige strafrede, krachtige
een klein wonder.
rédevoering f., waarin iemand ten toon gesteld,
Phénoménographie, f. [Didact.] Beschrij- doorgehaald, ontmaskerd wordt (gelijk die de atheenving van hetgeen onze zinnen treft, van de na- sche volksredenaar Demósthenes tegen koning Phituurverschijnselen, p h <e n o m e n o g r a p h i e f. — lippus van Macedonië uitsprak), p h i 1 i p p i c a f.
Phénornénographique, adj. Die beschrijving — Philippisme, m. [Rist. rel.] Partij f., gebetreffend, phwnomenográphisch. —Phé- voelen n. der philippisten. — Phili p piste, m.
noménologie, f. Verschijnselenleer, leer der na- Aanhanger, volgeling van Philippus Melanchton;
tuurverschijnselen , p h ce n o m e n o 1 o g i e f. — — ook: aanhanger van den laatsten franse/ten koPhénoméiiologigne, adj. Die leer betreffend, ning Louis-Philippe en diens geslacht (orleaníst),
phcenomenológisch.
philippist m.
Philistin, m. (in de duitse/te studententaal)
Phénopode, adj. [H. n.] Met zigtbare voeten.
Phéoeéphale, adj. [H. n.] Met bruinen kop. (denigr.) Niet-studérende. burgerman, inz. koop
-man,philstj er.
— P1►éolépide, adj. [H. n.] Met bruine scchubPhillyrée, f. [Bot.] Steenlinde f.
ben (van dieren en gewassen). — Phéolengiie,
adj. Wit en bruin.
Philobiosie, f. [Didact ] Levenslust m., liefPhéon, m. [Bias.] Dubbel of drievoudig ge- de f. tot het leven. — Philocalie, f. Liefde voor
't schoone en nette, reinheidsliefde f. — % Philoweêrhaakt pijlijzer n.
Phéophthalme, adj. [H. n.] Met bruine cryse, f. Gouddorst m., geldzucht f. — Philo-

PHILODOXIE

PHLASE.

doxe, adj. Sterk aan zijne gevoelens verkleefd. —
Ook als subst.: Vasthouder m. van zijn gevoelen.
— Philodoxie, f. Gehechtheid f. aan eigen begrippen. — Philogyite, adj. Vrouwenlievend. —
PHILOGYNE , m. Vrouwenvriend, liefhebber m. der
vrouwen. — Philogynie, f. Vrouwenliefde,
zucht f. voor 't schoone geslacht. — Philologie, f. Taalliefde, taal- en oudheidkunde, taalgeleerdheid, taalwetenschap, kennis f. der talen en
hare letterkunde. -- Philologique, adj. Taallievend, taal- en oudheidkundig, taalgeleerd; tot de
taal- en oudheidkunde behoorend, die betreffend,
p h i l old g i s c h. — Philologiquement, adv.
Op taal- en oudheidkundige wijze. — Philologue, m. Taalvriend, taalgeleerde, taalkundige,
taal- en oudheidvorscher, inz. kenner, beoefenaar
der klassieke oude talen, letterkunde en geschiedenis, p h i l o l o o g m. — Philologuer, v. n.
(iron.) Zich met taalstudie bézig houden; den phi-

loloog of taalkundige uithan g en. — Philomathie, f. Leergierigheid f., leerlust m., zucht f. voor
de wetenschap. — Philomathique, adj. Leer-

gierig. weetgierig, ph i l o m á t i s c h.
Philomèle, f. (poét.) Nachtegaal m. (rossignol), philomele, filomeel f. (naar Philoméle, dochter van Pandion, koning van Athenen,
welke, volgens de mythologie, nadat haai zwager
,

Tereus haar onteerd en voorts de tong uitgesneden
had, in eenen nachtegaal werd veranderd) .
Philométor, adj. el subst. m. [H. n.] Moederlievend, moederlievende m. (iron. bijnaam van
sommige vorsten der oudheid). — Philonium, m.
(pr. — ome) [Anc. méd.] Pijnstillend middel n.
(naar den arts Philon benoemd). —Philonotis,f.
(pr. —tice) [Bot.] Soort van ranonkel m. — Philopator, adj. et subst. m. Vaderlievend, vaderlievende m. (iron. bijnaam van den vadermoorder
Ploleméus IV.) — Philopatridalgie of Phi-

lopatridomanie, f. [Méd.], z. v. a. N OSTALGIE .
— Philopatridalgique of Philopatridomanique, adj. Door heimwee gekweld, aan heimwee lijdend. — Philopatridomaniagaie, m.
Heimweelijder m. — Philophane, adj. [Didact.]

Lichtminnend.—Philophanie, f. Lichtliefde f. —

Philopolite, adj. Zijne medeburgers beminnend.
Philosophaille, f. (dénigr.) Philosophen-
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spitsvindig redenéren; noodeloos redenéren en rédetwisten. — Philosopherie, f. (dénigr.) Valsche
wijsbegeerte f. — S Philosophesque, adj. (dénigr.) Schijnwijsgeerig, den valschen -wijsgeer eigen.
--- Philosophesse, f. (iron. et burl.) Vrouw,
die den vr jgeest uithangt. — Philosophie, f.
Wijsheidslíe fde; wijsheids- of waarheidsleer, wijsbegeerte, kennisleer, verstandswetenschap , wetenschap van de wetten en voorwaarden der redelijke
kennis van God, den mensch en de wereld, kennis
der dingen in hunne oorzaken en gevolgen; studie f.
der natuur en der zedeleer. On divise la ph- en
quatre parties: La logique, la morale, la physique et la métaphysique, men verdeelt de wjsbegeerte in 1 deden: de redeneerkunde, de zedek.unde, de natuur- en de bovennatuurkunde. — Stelsel n., leer van dezen of genen beroemden wijsgeer,
van eene wijsgeerige school. Solon la ph- de Piaton, de Descartes, volgens 't wijsgeerig stelsel van
Plato, van Descartes. — Stelsel n. van beginselen
of gronden , die men aanneemt om eene zékere
klasse van natuurverschijnselen te verklaren. Phcorpusculaire, z CORPUSCULAIRE . — Werk n., dat
de eerste beginselen, de grondwaarheden van deze
of gene wetenschap of kunst bevat: La ph- de la
botanique, de la médecine, de l'art de la guerre,
de philosophic of grondber, inselen der kruid -, geflees-, krjgskunde. — (in geheel zédeljken zin) Zékere verhevenheid van geest en vastheid van ziel,
waardoor de mensch zich boven den invloed van
de wisselvalligheden des levens weet te verheffen:
II n'y a point de ph- b l'épreuve de cela, daartegen is geene geestkracht bestand, op die proef bezwijkt onze philosephie. — Ph- chrétienne, christelijke, aan de waarheden des christendoms ontleende geestkracht of zielsgrootheid , christelijke
philosophic. Ph- païenne of naturelle, heidensche
of natuurlijke, alleen aan 't licht der rede ontleende philosophic. Ph- naturelle, natuurlijk gezond verstand, juiste beoordeeling en waardéring
der voorkomende zaken. Savoir se contenter de
peu, eest bonne ph-, zich met weinig te kunnen
vergenoegen , is ware levensw ij sheid. — Weten
welke men onder dien naam aan de hooge--schapf.,
scholen onderwijst: Professeur de ph-, hoogleeraar
in de philosophic of w ijsbegeerte. Faire son cours
de ph-, of absol. Faire sa ph-, zijnen philosophischen
cursus houden, de lessenreeks over de wijsbegeerte
bijwonen. — [Typog.] Dessendiaan f., eene letter
tusschen mediaan (cicéro) en garmond (petit romain). — Philosophique, adj. Wijsgeerig, ver .

dom n., de groote hoop m. der zoogenaamde wijsgeeren, 't wijsgeerig gepeupel. — PhilosophailIer, v. n. Den philosooph of wijsgeer uithangen,
gedurig philosophéren. — Philosophale, adj. f.
(alleen voorkomend in): Pierre ph-, steen m. der
wizen , het (nooit verkregen) resultaat van het standswetenschappel2jk, wijsheidminnend, redemastreven der alchimisten, om de onedele metalen in tig ; grondig onderzoekend , denkend , p h ii o s ógoud te veranderen. — (fig.) Zeer wenschelijke, p h is c h. Raisonnement, Conduite ph-, wijsgeerige
maar onmogelijk te vinden zaak f. — (fig. et fam.) redenéring f. , wijsgeerig gedrag n. Esprit ph-,
I1 faut qu'il alt trouvé la pierre p-, hij moet goud wijsgeeriq denker m., iemand, die helder en gerekunnen maken (van iemand wiens uitgaven zijn in- geld, vrij van vooroordeel en hartslogt redeneert.
komen ver te boven gaan). — (iron.) Il na pas — Grammaire ph- , wijsgeerige spraakleer f. —
trouvé la pierre ph-, hij heeft het buskruid niet [Alch.] Or ph-, philosophisch goud n., het door kunst
uitgevonden (van iemand, die niet veel verstand voortgebragte goud , dat de alchimisten zochten.
heeft). — Philosophastre of Philosophà- Signes ph-s , philosophische teekens : de Steenbok
tre, m. [Didact.] Valsche wijsgeer, schijnwijsgeer, en de Waterman. — Philosophiquement,adv.
schijnwijze, philosopháster m. — Philoso- Op wijsgeerige wijze, als een wijsgeer: Agir, Parphe, m. (eig. wijsheidsvriend) Wijsgeer, beoefe- ier, Raisonner ph-. — Philosophisme, m. Genaar der philosophic of wijsbegeerte, p h i 1 o so op h, waande of schijn-philosophie, leer der valsche wijs
f i l o z 00f m. — Mensch, die een stil en tevreden
verlichting f., p h i--gern,schijw^dqualeven, ver van 't gewoel der wereld, leidt : I1 vit 1 o s o p h i s m us n.— Philosophiste, m. Schijnà la campagne en vrai ph-, hij leeft als een echte wjze, schijn-philosooph, iemand, die onder voorphilosooph op 't land. — (bi misbruik ook gebézigd wendsel van alle vooroordeelen af te schudden, de
voor) Vrjgeest, ongeloovige m. — [Ecol.] Student m. in de philosophic. — [Alch.] Zoeker van
den steen der wijzen, goudmaker, philosooph. —
Pbilosophe wordt ook van vrouwen gezegd: Cette
femme a une grande force d'áme, eest un vrai
ph-, die vrouw bezit veel zielskracht, zij is regt
wijsgeerig. — Het wordt ook als adj. gebruikt: Un
rol ph-, een wijsgeerig koning m. Un siècle ph-,

eene wijsgeerige eeuw f. — Philosophème, m.

Wijsgeerige redenéring of beschouwing f., wijsgeerig onderzoek, philosophisch vraagstuk n., wgs;ecrige meening of bewering f., p h i l o s op h é m a m.
Philosopher, v. n. Over wijsgeerige voorwerpen of vraagstukken handelen, grondig, verstandig denken en navorschen; uit gronden inzien, be-

sluiten, bewijzen; zich duidelijke begrippen en voor
iets zoeken te maken, wijsgeerig eene-stelingva
stof behandelen, de oorzaken der dingen nasporen,
philosophéren, filozo féren. — Ook: te

algemeen aangenomen grondbeginselen en gevoelens
trotseert, p h i l o s o p h z s t m.
-I- Philoteehnie, f. [Didact.] Kunstliefde f.,
kunstzin m. -- -}- Philotechnique, adj. Kunstlievend. — Philotésie, f [Ant. gr.] Het gezondheid-drinken, het toedrinken, vriendschaps-toast m.,
gezondheid f.
Philtre , m. Liefde- of minnedrank, tooverdrank m., liefdekweekend middel n., een drank,
kruiderj , enz. om liefde op te wekken, phi ltrum n.
Phitnosique, adj. [Chir.] Door de voorhuidsvernaauwing veroorzaakt , daarvan afhangend,
phimó s isch. — Phimosis, m. [Chir.] (pr.
fi-mo- zice) Voorhuidsvernaauwing f. , spaansche

kraag m., phimósis f.

Phlase of Phlasme, in. [Chir.] Kneuzing
of indrukking van een vlak been , p h l a 51 s of
thlasis f.

PHONIQUE.
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Phlébartériodialgie of Phlébartério- Phlogochimie, f. Leer f. der ontbrandbare
dialyse, f. [Méd.] .4derspaltig slagadergezwel n. ligchamen. — Phlogistologique, Phlogisto-- Phlébartériodialgique, adj. Dat gezwel ^ ehimique, adj. Die leer betreffend, p hl o g i sbetreffend. — Phlébectasie, f., Phlébeurys- toló,gisch, phlogochémisch.—Phlogode,
me, m. Uitzetting van eene bloedader of van een Phlogoide, adj. [Méd.] Ontstoken, vlammig,
gedeelte daarvan, aderspat , p h l e b é k t a si s f., vuurrood. — Phlogopappe, adj. [[1. n.] Met
p h l eb e u r i s m a n. — Phlébite, f. Bloedader vuurroode kuif of p luim . — Phlogopyre, f.
[Méd.] Ontstekingskoorts, p h to g d p y r a f. —
Phléboderme ,-ontsekig,phlbf.—
Phlebodermé, e, adj. [Bot.] Met geaderde Phlogose, f. [Méd.] Plaatselijke ontsteking, inz.
huid. — Phlébographe, m. [Anat.] Bloedader - vliegende hitte, voorbijgaande roodwording van 't
beschrijver, p h l e &o gr a a p h m. — Phlébogra- aangezigt, pub o g ó s is f. — Phlogosé, e, adj.
phie, f. Bloedaderbeschrjving f. - Phlébogra- Ontstoken, met phlogosis behebd. — 5 Phlogophiq ue , adj. Bloedaderbeschrjvend , p h t e b 0- ser , v. a. Ontsteken, eene ligte ontsteking te weeg
gr a p h i s c h. — Phlé bolithe, m. Adersteen m., brengen. — Phlogosique, adj. [Minér.] Door
steenachtig ligchaam n. in de bloedaderen.—Phlé- 't vuur voortgebragt. -- Phiogurgie, f., z. v. a.
bologie, f. Leer f. van de bloedaderen. --1Phlé- PHLOGOCHIM1E. — Phloïotribe , m. [H. n.]
bologique, adj. Die leer betreffend, p hl e b o 1 ó- Schorskever m.
Phiomide of Phlomis, f. (pr. do-mice) [Bot.]
g i s c h. -- Phlébopalie, f. Bloedaderpols m.,
beweging f. der bloedaderen. — Phlébophore, Wolbloem 1'., kaarskruid n., jeruzalemsche salie f.,
adj. [Bot.] Geaderd, met aderen. — Phlébo- een pronkgewas van vele soorten, waartoe de leeuphthalmotomie, f. [Chir.] Kunstmatige ope- westaart, het leeuwenoor, de saliestruik e. a. bening der oppervlakkig liggende oogaderen, oogader - hooren. -- Phlomoïdes of Phlomidées, f. pl.
lating f., ophthalmophlebotomie f.—Phlé- Wolbloemsoorten f. pl.
Phloridzine, f. [Chim.] Radicaal n. of orgabophthalmotomique , adj. De 00gaderlating
betreffend, .ophthatmophlebotomisch. — nische grondstof t. in den verschen wortelbast van
Phléboptère, adj. [H. n.] Met geaderde vleu- appel -, peren -, kersen- en pruimeboomen, p hl ogels (van insecten). -- Phléborrhagie, Phlé- ridzine of (beter) phlorrhizine f.
Phlose of Phlox, m. [Bot.] Vlambloem f.,
borrhexie,,"f. [Méd.] Breuk, scheuring eener
ader., na welke .bloeding volgt, aderbreuk, p h 1e- een nieuw -hollandsch pronkgewas van velerlei
borrhagie, phleborrexis f. — Phlébor- soorten.
Phiyacographe, m. [Litt. alle.] Schrij ver
rhagique of Phléborrhectique, adj. Tot de
aderbreuk of aderscheuring behoorend, ph leb o r- van grappige werken, koddig voorsteller m. van
rhágisch, phleborréktisch. -- Phlebo- ernstige stukken. — Phlyaeographie, f. Kodtome, m. [Chir.] Lancet om Bene ader te openen, d-ige voordragtswijze f. eener ernstige geschiedenis;
om ader te laten, laat-lancet n., laatvlam f., laat- kluchtspel H.
Phlyctène, f. [Méd.] Waterblaasje n., inz. in
ijzer n.; snepper, ph le b o to om m. — Phlébotomie, f. Aderlating f. — Aderontleding f. — 't oog, p h l y k t cc n a f.; — valsche druiper m. —
J'hlébotomi ue, adj. De aderlating, de ader- Phlycténoïde, adj. [Méd.] Blaas- of blaartjesontleding betreffend, p h 1 e b o t ó m is c h. —Phle- achtig, naar hittepuistjes gelijkend. — Phlyse, f.
botomiser, V. a. , [Chir.] .Aderlaten, eene ader [Méd.] Het uitbreken van waterblaasjes opde
openen. — SE PHLEBOTOMISER , V. pr . Gelaten huid, p h l y s is f. — Phlysacion, m. [Méd.]
worden, eene aderlating ondergaan. — Zich zelven Hitteblaas, brandblaar f.
Phocacé, e,,adj. [H. n.] Rob- of zeehondvoraderlaten. -- Het part. passé is ook adj.: Malade
phléhotomisé, e, gelaten, adergelaten zieke m. en f. mig . — PHOGACEES , m pl. Robbensoorten f. pl.,
— Phlébotoiniste, m. Aderlater; — voorstan- p h o c a c e e n f. pl. — Phocas, m., z . PHOQUE.
der der aderlatingen. — [Anat.] Aderontleder, — Phoeénate,, m. [Chim.] Phocenine-zuur
.

phlebotomist. -- Ook als adj.: Barbier phi-,
aderlatend barbier m.

Phlégéthon of Pyréphlégéthon, m.
[Myth.] Vuurvloed m., eene van de rivieren der
onderwereld, die, in plaats van water, vuurstroomen met gloeijende rotsbrokken voortstuwde, p h l égethon m.
Phleghyménite , f.[Méd.] Sl(jmvliesontstesteking, p h l e g m y m e n i t is f. -- Phlegmagogue , Phlegmasie , Phlegmatie etc., z.
FLEGM—.

zout n. —

Phocene,

m. , z. v. a. lHARSOUIN.

— Phocénine, f. [Chim.] Vloeibaar nader bestanddeel n. van de dol /ijntraan, p h o c e n i n e f.
— Phocénique, adj. [Chim.]: Aside ph-, phocenine- of delphine -zuur n., een bestanddeel van
de dolrjntraan, alsook van de rijpe zaden van
viburnum opulus (gemeene sneeuwbal). — Phoein, e, adj., z. v. a. PHOCACE.
Phaebé , Phoebus , z. PHEBÉ , PHÉBUS. Phaenicine, f., z. PHENICINE. — Phaenieoptère, Phmnicopyre, etc., z. PHENIC — . — Phae-

Phlegme, Phlegmon etc„ z. FLEGME, enz. nix, m., z. PHÉNIX.
Pholadacés of Pholadaires, m. pl. [H.n.
Phlegréen, ne, adj. [Géogr. et list. alla.]
Tot Phlegra (een landschap in Macedonië) of zijne Geslacht n. der pholaden of boorschelpdieren n . pl1
inwoners behoorend , ph le g r ce is c h. Champs — Pholade, f. [H. n.] Boorschelp n., zeedadel m.
phi-s, phlegrceische velden n. pl., waar de met de — Pholadier, m. [H. n.] Dier n., dat die schelp
goden strijdende giganten of reuzen door den blik bewoont, boorschelpdier n., steenboorder m., die in
vernietigd werden, brandvelden n.-semvanZu de hardste oeverrotsen boort en in het duister licht
geert. — Pholadite, f. Versteende zeedadel of
pl., inz. de zwavelrijke vlakte bij Cumce in Bene
Italië. (vlegelvormig.-den boorschelp f.
Pholidobène, adj. [H. n.] Met geschude voePhléodé, e, Phléoïde, adj. [Bot.] DorschPhléeecien , ne, Phléogominique, adj. ten. -- Pholidoptrides, m. pl. [H. n.] Geschubde slangen f. pl. — Pholidote, adj. Geschubd.
[Bot.] Op de boomschors groey end.
-- PHOLIDOTES, m pl., z. v. a. PHOLIDOPHIDES.
Phléoïde, adj., z. PHLEODE.
Phonaseie, f. [Ant. gr.] Stemoefening, spraakPhiogisticien, ne, adj. et subst. [Didact.]
Aanhanger m., aanhangster f. der leer van 't phlo- en zangoefening f.
Phonaspiste, adj. [H. n.] Venijnig: Serpents
giston (z. 't volgende woord). —Phlogistique,m.
[Chim. anc.] Brandstof f., brandbaar beginsel n., ph-s, of als subst. PHONASPISTES, m. pl. Venpnige .
zuiverste en eenvoudigste brandbare grondstof f., slangen f. pl. (welker bovenkaakstanden allen venjdoor Stahl in 't gebied der chemische wetenschap nag zijn).
Phonasque, m. [Ant. gr.] Stemleider, zangop den voorgrond gesteld, maar door Lavoisier uit
die eereplaats verdreven, p h l o g i s t o n n.-PHLO- leeraar m. — Phonation, f. Stem- en spraakGISTIQUE , adj. Brandstofhoudend, brandbaar, p hl o- vorming. — Phonétique, adj. [Didact.] De stem
g i s t i s c h. — [Med.] Geschikt om inwendige of 't geluid betreffend, het spraakgeluid voortbrenwarmte te ontwikkelen. Médicament phi-, of als gend, p h o n é t i s c h. — Ecriture ph-, klankschrift n.
subst. PHLOGISTIQIJE, m . Hitte ontwikkelend mid- -- Phon 4tigiiement, adv. Op phonétische of
del n. — Maladies pbl-s, door ontsteking veroor- klankafbeeldende wijze. — Phonique, add. [Phys.].
zaakte ziekten f. pl. — Phloglstiqué, e, adj. Den klank betreffend, klinkend, ph ons s c h.
[Chim. alle.] Brandstof houdend, ontbrandbaar of Voute ph-, klankgewelf n. Centre of Foyer ph-,
verkalkbaar (naar Stahls theorie): Air phi-, z. v. a. phonisch middelpunt, stem- of klankpunt n., de
GAZ phlogistique. Acide sulfurique phi-, zwavelig plaats, waar de sprekende of roepende persoon bij
zuur (aside sulfureux). — Phiogistologie , eene enkelvoudige echo moet staan. Kaleidoscope.
.
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ph-, z. V. a. KILEIDOPHONE. — Phonocamnp- vloed m. van den phosphorzuren kalk op de d ierr
tigcue, adj. [Phys.] Stembuigend, klankbrekend, ljke huishouding. — [Chim.] Herleiding eener stof
phanokámptiscii: Centre of Foyer phh-,stem- tot phosphorzuur zout; het phosphórisch woken,
buigingspunt, phonokamptisclt middelpunt n., de p h o s p h o r i s a 1 i e f. — Phosphoriser, v. a.
plaats, van welke 't geluid bij eene echo wordt [Chin.] Phosphorisch maken, tot den toestand van.
teruggeworpen . — PHONOCA IIPTIQUE, f. [Phys.] phophorus brengen, p h o s p h o r i s é r e n. — SE
Leer der klankweérkaa.tsing, der klankbreking, PHOSPHORISER, V. hr. Tot phosphor worden, pltosp h o n o k a m p s í e f. --- Phonographie , f. phorisch gemaakt worden. — Phosphorite, f.
[Minér.] Phosphorzure kalk, ph o s p Ii o r i e t m.,
[Gram. génér.] Klankschri ft n., klankschrj(kunst,
afbeelding f. der spraakgeluiden door het schrift, eene soort van apatiet (vgl. APATITE). — Phosp ho n o g r op is i e k f. — Phonographiquie, phoritique, adj. Phosphorzuren kalk bevattend,
ad. Klankschrjvend, phonogt°dphisch. — phosphoriti sch.. --Phosphnnrc,m. [Chun.]
P4 oiiolitbe,
m. [Minér.J Klanksteen m., Bene Phosphorverbinding f.: Ph- Ge fer, lthosphorijzer n.
gemengde rotssteensoort, p h o n o l i t is m. --- Pho- — Phosphnre, e, adj. inlet phosphor verbonden.
Photel, m. [Bot.] Pharao's vijgeboom m.
nologie, f. [Gram.] Klankleer f., wetenschap
Photinge, f. [Ant. gr.] Soort van dwarsfluit f.
van de spraakgeluiden. — Phonologigiie, adj.
Photizite, f. [1/l1iné •.] Natuurlijk kiezelzuur
De klankleer betrej/'end, p ho n o to g i s c h. --

.

Phonomachie, f., z. v. a. HIATUS. — Phonomètre, m. [Phys.] Klankmeter, werktuig ter be-

paling van de kracht der stern of des jeluids,
p Ti o n o rit é t e r in. — Phonométrie, f. Klankmeting f., gebruik n. des klankmeters. — Phonoinétrique, adj. Klankmetend, den hlankmeter en
zijn gebruik betreffend, ph o n o m é t r i s c h.. -Phononiétriqueinent, adv. Op klunkmetende

wijze.
Phoque, m. [H. n.] Rob, zeehond m. (waar
verschillende soorten veau marin, vache-vande
marine, lion marin, ours mar ie, éléphant marin,

zeekal f, zeekoe, zeeleeuw, zeebeer, zeeolifant, geheeten worden).
Phoranthe, m. [Bot.] Bloemboelem m. (doorgaans clinanthe of réceplacle geheeten), phoránthium m.
Phorminge, Phorniinx, nl. [Mus. anc.]
Soort van draagbare citer of harp f. b( de Grieken.
Phormioii of Phorinitirn, (pr. —ome) m.
[Bot. 1 Nieuw-zeelandsch vlas D.
' Phoronontie, f. [Phys.] Bewegingsmeetkunst, wetenschap van 't evenwigt en de beweging
der vaste en vloeibare ligchamen (een gedeelte' der
hoogere werktuigkunde). — Phoronomigiie,
adj. Bewegingsmetend, de beweringsnteetkunst betrefrenl, phoronómisch.
Phosgène, m. [Chin.] Door 't licht verwekte
lucht, de door 't zonnelicht 'bewerkte verbinding
van kooloxyde-gas met chloorgas, ph o s g é n i u m m.
-- Phosphate, m. [Chim.] Phosphorzuur zout n.
Ph- de chaux, de fer, phosphorzure kalk in.,
ijzer n. — Phosphaté, e, adj. Met phosphorzuur verbonden. — Phosphite, m. Phosphorigzuwur zout n . — Phosphoearburé, e, add.:
Gaz hydrogène ph-, met phosphor en kool verbonden waterstofgas n. — Phospholéule, m.
[Pharm.] Oplossing van phosphor in eene plantenolie. — Phosphore, in. [Chim.] (eig. licht drager) Phosphor, phósphorus m., eene in de tweede
helft der 17e eeuw ontdekte niet -metallische grond
bereiding van het zuivere phos--stof,dienz.
phorzuur en tegenwoordig ook lot het vervaardigen van phosphorus-vuurtuigen (lucifers, strijk zwam. strjkkaarsjes, enz.) wordt aangewend. Pbsulfuré, net zwavel verbonden phosphor. — Phos-

phoré, e, adj. Phosphorhouden.d. -- Phosphorénese, f. [Sléd.] Ziekte, ontstaan uit gebrek of uit

overmaat van phosphorzuren kalk in de beenderen,
p h o s p h o r e né s i s f. —Phosphorescence, f.
[Phys.] Lichtgeving f. in duister, eigenschap van
vele ligchamen om zonder verbranding in het duister een sterker of zwakker licht te verspreiden,
It h o s p h o r e s c é n t i. e f. Ph- de I'océan,het lichten der zee. — Phophoreseent, e, adj. In het
duister lichtgevend (gelijk b. v. de glimworm en
vele zoogdieren), phosphorescér end. — Phos-

phoreux, ease, adj. [Cnim.J: Adele ph-, phosphor^.g zuur n. — Phosphorides, m. pl. [Mi ner.] Phosphorhoudende mineralen. — Phosphorine, f. [Chim.] Eene den dieren inwonende licht stof, p h o s p h o r í n e f. — Phosphoriphore,
adj. [H. n.] In het duister lichtend (van dieren).
— Phosphorique, adj- Phosphórisch, zelflichtend; phosphorhoudend; aan phosphor eigen: Lumière ph-, phosphorisch licht n. Vers ph-s, glim wormen m. pl. — [Chim.] Acide ph-, phosphorzuur n. Briquet ph-, phosphor-vuutrtuuir/ n. Bougies ph-s, phosphor- kaarsjes n. pl. — [Arch.] Colonne ph-, zu-il met een bakenvuur, licht- of vuurzult f. -- Phosphorisation, f. [Mud.] In-

mangaan n.

Photogène, ni. [Phys.] Lichtstof f., p hot og é n i u m n. — Photogénique, adj. Door 't
licht voortgebragt, /)h o t o g é nis c h: Images ph-s,
lichtbeelden, door de daguerreotype voor tclebragte
beelden n. pl. -- Photographe, m. Lichtbeschrijver. --- Vervc;ardir'er van lichtbeelden, p h ot o g r a a 1) h m. — Photographie, f. Lichtteekening, het lichtschilderen, d a g u e r r e o t y p i e (z.
aid.), photograph -ic f.; ook: lichtbeeld n., inz.
een lichtbeeld op papier. -- Photographique,
adj. In lichtbeelden voorgesteld, tot lichtbeelden
dienstig. Papier ph-, photogrd phisch papier n.
— Photologie, f. [Didact.] Leer (les lichts,
lichtleer f. — Photologiquae, adj. De lichtleer
betreffend, p ho t o l ó gis c h --- Photoni...gnétique, adj. [Phys.] Magnetisch door inwerking
der lichtstralen, p h o t o as a g n é t i s ch. -- Photonnagnétisine, m. Iet door inwerking der
lichtstralen verwekte mognetismus, p h o th o m a gn e ti smu s n. — Puloto► niètre, ni. [Phvs.1
Lichtmeter, werktuig om (Ie sterkte des lichts te
meten, p h o t o m é t e r m. — Photométrie, f.
Lcihtmeting, lichtmeetk-unst f. — Photornétri-

que, adj. Lichtsnetend, den lichtmeter of zijn. gebruik betre/Tend, p h o t a m é t r I s c h. -- Pheto-

phobe, adj. [Didact.] Lichtschuw. --- Photophobie, f. [Méd.] Lichtschuwheid f. der ooglijders. -- Photophobiquue, adj. Lichtschuw, de

lichtschuwheid betreffend, p h o t o p h o b i s c ia. —
5 Photophobophtlhalnne , m. Lichtschuw

oog n., Z. V. a. NYCTOLOPE. -- P lotophobophthalrnie, f. Oogontsteking f. met cgroote iichtschuwheid verbonden. -- Photophobophih alinique, adj. ,flan die oogkwaal lijdend, p h o t ophobophthalmisch.. — Photophyges, in,
pl., z. v. a. LUCIFUGES. -- Photopsie, f. [ Méd.]
Ziekelijk licht- of stralen-zien, z. v. a. MARII.uusIGE.
-- Photosciatériquue, f. [Phys.] Leer f. can
licht en schaduw; z. v. a. GNOMMONIQUE. -- Photosphère, m. [Phys.] Lichtende zoíene-atmospheer f. — Phototype, m. Lichtbeeld n., z. v. a.
IMAGE PIIOTOGENIQUE. — Phototypie, f. Kunst f.

der voortbrenging van zulke lichtbeelden.

Phoxe, m. [Anat.] Spitshoofd, mensch met

zeer spits toeloopend hoofd, h h, o x u s m.
Phragaie, m, [Bot.] Dwarsechot of scheidvlies n. in vruchten. — Phraánnigère, adj.
[Bot.] Door dwarsschotten afgedeeld.
Phrasaire, m. Eerste leesboekje n. voor kinderen.
Phrase, f. [Gram.] Zin m., regelmatig zamen gevoegde woorden als uitdrukking van eene gedachte, uitdrukking; zegswijze, spreekwijze, spreekmanier, p h r a s e f. Phr- claire, courte, obscure,
longue, duidel)jke, korte, duistere, lange zin of
uitdrukking. Phr- estropiée, verminkte, onvollédige uitdrukking. Phi- faite, vaststaande, aangenomen zegswijze. — La pbr- francaise a de la
clarté, de fransche uitdrukking of sp7aakwending
bezit duidelijkheid. — (fam.) Faire des plir-s, op
gemaakte wijze spreken, fraaiklinkende (maar dik
uitdrukkingen gebruiken. C'est un-wijlsznédge)
faiseur, un diseur cie phr-s, 't is een woorden
(Loc. prov.) Varier la phr-, nu eens-krame.
op deze, dan op gene wijs leven of handelen, van
verandering of afwisseling houden. — [Mus.] Phrmusicale, muzikale zin of uitdrukking. -- [Bot.]
Phr- botan ique, beknopte en volledige omschrijving f.
eener plant. — Phrasé, e, adj. (en part. passé
van phrases ): Style bien phr-, Musique bien pllr-e,
,
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goed afgeronde stijl in., 7nuz jk f. — Phraséologie, f. Eigen zinbouw in. of woordschikking f.
eener taal of eens schrijvers: La phi- de la langue
francaise, de zinbouw, de eigenaardige zantenstelli;rg ° (Ier woorden tot zinnen in de fran.che taal.
— Verzameling van spreek- of zegswijzen; leer f.
van de eigenaardige, niet letterlijk over te brengen
zegswijzen eener taal. — Phraséologique, adj.
Den zinbouw, de eigenaardige uitdeukkrnclen betie/fend. Dictionnaire phr-, woordenboek van de
eigenaardige spreekwijzen eener taal, p ii r' a s e o l óg i sch woordenboek n. —• Phraser, v. n. Zinnen
vormen, zijnen stijl afronden, in behoorlijke zin sneden verdeelen. -- Ook als v. a.: P lr- in musique, eiken zin of iedere uitdrukking van een muz kstuk goed doen uitkomen, zoodat zij end t elkander eene goede uitwerking doen. — -^- Phraseiir
of (r,ebruikeljker) Phrasier, m. Schrijver of
spreker van schoonklinkende, maar weinig zeç;:genrle
woorden, liefhebber van, bloemrijke, hoewel zinledige uitdrukkingen, woordenkramer, 1)hrasen-rncaker ni.
Phratriarque, m. [H. anc.] Stamhoofd, gildehoofd n. — Phratrie, f. Eene oorspronkelijk
door stamverwantschap verbondene volksafdeeling
in 't oude Griekenland, slarnafdeeling f., geslacht,
gilde n.
Phrénésie, Phienétique, z. FIIEN—. —
Phrénieo-gastrique, adj. [Anat.] Middelrif
en maag betreffend. -- Phrénico-splénique,
adj. [Anat.] Middelrif en milt belie/fend. -- Plirénigne, adj. [Anat.] liet middelrif betrefend, tot
het middelrif behoorend: Nerf phr-, middelpi /'s
zenuw f. -- 5 Phrénisnie, m., z. v. a. FRE\ËSIE. — Phrénite, f. [Méd.] Middelrifsontsteking,
.tr h r e n i t i s f. — Plirénitique, adj. De rrcid-

delri frontstek ng betreffend, p h r e n i t i s c h. —
Phrénetiasis, f., z. v. a. PARAPiHIIENESIE.

Phrénologie, f. [Didact.] Kennis van den
zedelijken en verstande/ ijken mensch, gemoeds- of
verstandsleer; inz. schedelleer, hersenleerf.(van Gall;

vgl. CRáNOLOGIE). — Phréuolo gique, adj. De
verstands- of gemoedsleer betre/fend; tot de schedelleer behoorend, ph r e a o 10 it is c h. -- Phrénolo giquernent, ado _ Op pin enologische wijze.
— Phrénologiste, in. Beoefenaar der verstandsleer, der schedelleer; aanhanger, verdediger der
schedelleer van Gall, phr°enoliogist m. —
Phrénopathie, f. [Méd.] Hersenl dr:n in., geesteskrankheid f. — Phrénopatique, adj. Aan
de hersenen lijdend; tot het hersenl jden behoorend,
11hrenopáthisch. — Phrénygiétique, f.
[Didact ] Kennis, leer f. van den invloed der zedeljke oorzaken op de ligchamelijke bewerktuiging.
Phricasnne. m. [Méd.] Koortshuivering, koorts

-rilngf.,phkásmuorióde.-

f Phricoide, adj. [Méd.] Fièvre phi-, koude

- -

koorts f.

Phi-ontiste, m. [Théol.] Bespiegelend, overpeinzend christen, f r o n t i s t m. -- Phrontistère, m. Overpeinzingsplaals f.; somtijds ook:
klooster n.
Phryganelle, f. [Bot.] Soort van zeegras n.
Phr y gie, f. [Bot.] Soort van duizendgulden kruid n., p h r y'gi a f.
Phrygien, ne, adj. [Géogr. anc.] Phrygisch,
tot Phrygië (landschap in Klein- Eizit) of zijne inwoners beh.00rend. — [Mus. anc.] Mode phi'-, phrygische toonsoort f. (van hevig opwekkende werking) .
— [Myth.] Mère phr -ne, bijnaam van Cybéle. Le
berger phr-, de phrygische herder, Paris. -- [Ant.]
Robe phr -ne, phrygisch gewaad n.; te Rome: ieder
geborduurd kleed n. — Bonnet phr-, phrygische
muts f., roode muts van bijzonderen vorm als zin
vrijheid. — [Minér.] Pierre plir -ne,-nebldr
phrygische steen m., een sponzige steen tot rood-

verwen. - PHRYGIEN, m., -NE, f . [Géogr. anc.]
Phrygier m., phrygische vrouw f . - PHRYGIEN , m
De phrygische taal f., het phrygisch . - PHRYGIEN NES. f. Pl. [Ant.] Feesten n pl. ter eere van Cybele.
Phryne, in. [H. n.] Soort van tarantula-spin f.
in 't warme Amerika en Azië. — Rusische dag
— Phryné, f. Verleide--vlinderm.,phyf
lijke, wellustige, boelérende vrouw f. (naar deco
naam eener vermaarde aanzienlijke boeleerster ix
't oude Athenen).
Phrynosome, m. [H.. n.] Padhagedis f., ix
Mexico tapayaxingeheeten.

Plithanite, f. [Minér.] Soort van jaspis, kie
-elsc/ifr,phtan
i e t m.
Phthartique , adj. [Min.] : Médicaments
ph th-s, spoedig doorlende middelen en sterke ver ;i len, phtliártika n. pl.
Phthiriase, f. [Méci.] Luisziekte, luiszucht
;malwiie pédiculaire), p h t h i ri a sis f. — [Bot.]
Luisziekte f. der planten. --- Phthiriasitlue,
idj. [iVléd.] De 1 fez/elite betreffend; met luisziekte
hezocht. --- Phtliiride, f. I H. n.] Kuisvlieg f.
ier vleêrmuizen. -- Plithirigénose. f. [Méd.]
Ziekte, dooi , 't parasilisrnus of 't woekeren der
wizen voortgebragt, p h t h i r i g e n. á s i s f. —
Phthiroetone, m. [Bot.] Luiskruid n. —
Plhthirophage, m. el f. [11. n.] Luizeneter m.,
.eetster 1. -- Als adj. Luizenetend: Singe phth-.
— 14 eleer ook van cie Negers en Hottentotten geAzigd _
Phthisie, f. [Méd.] Tering, inz. longtering.
Phth- abdominale, buikterinc{. Plit.h- dorsale,
rugtering. Phth- laryngée , strottenhoofdster•ing.
Ph!ll- pulnionaire, songtering. Phth- trachéale,
luchtp2-jpstering. Plith- oculaire, pupillaire, wegtering. verdwijning f. van den oogappel. — Phthisiologie, f. [Méd.] Leer van, verhandeling f.
over (le tering. -- Yhthisiologigluse, adj. Die
leer of verhandeling betreffeed, p1zth is/old gisch.
— Phthisiopneuunmonie, f. [Méd ] Etterende
longterin!; f. net ontstckinr . — Phthisiopnennmonique, adj. Die Dwaal betre/ff r;d, p h t 1 iS i o p n e urn o n i sc h. — Phthisique, adj. Terinrgachtij^, teringzuchlig, lr h t h i s i s e h. — PHTHISIQUE, m. el f. Teringljder m., - lijderes f. -Phthisuu•ie, f. [Méd j flittering f. door overma tire pielozin 1, pisvloed m. (diabète).
Phihore, m. [Chinn.], z. v. a. FLUOR. —
Phthorique, Phthordure, etc., z. FLUORIQUE,
FLUORURE, enz.

Phni, f. [ Bot 1 Soort van valeriaan f.
Phyeées, Phycoïdées, f. p1. [Bot.] Naar
s7Jons gelijkende zeewierplanten f. pl. — Phycoloie, f. 1 Didact.] Leer f. van de wierplanten.
Phygéthlon, m. [Méd.] Ontstoken roosachtig
gezwel U., loopende roos f,
P'hylaetèi -e, iii. [Ant.] Behoedmiddel tegen

tooter 1j, amulét, ph y 1 a k t é r'i. u in n. — Gedenk ce/l der Joden reet de 10 geboden of ook met zékere
schriftuurplaat.cen. die zij aan 't voorhoofd of op
de borst droegen. — Reliquiën- kistje n.
Phylarehie, f. [Ant. gr.] Waardigheid of bediening f. van phylarch, p h y l rc r c h i e f. — Phylarchique, adj. De phylarchie betreffen(.), p h ylárcih. i. sch. — Phylarque, f. [Ant. gr.]
Hoofs! n. of aanvoerder nl. eerier p h y 1 e of volks
waarvan er te Athene n aanvankelijk 4,-afdeling,
later 11) waren, phylarch.
Phylique, f. [Bot.] Kaapsche kruisdoorn
-struik
in , p h y'l i c a f.
Phyilachne, f. [Bot.] Vuurlandsche mos soort i', ptylldchnon n.
Phylla4-te, f. [Bot.] Peruaansche valeriaan f.
Phy )lade, m. [Minér.] Bladsteen, schilfersteen.
Phyllantphore, adj. [Bot.] Met bekervormige
bladeren. — Phyllanthe, adj. [Bot.] Met op
de bladeren staande bloemen. —Als subst. m. Blad
— Phyllaistrophyte, in. [Bot.] Plant,-bloemf.
welker bladeren den stengel stervormig omgeven.
— Phylle, m [Hot.] Blad, inz. kelkblad n.
(sépale). — Phyllépidion, m. [Bot.] Noord
— Phyllide, f.-ameriknsch t.or
[H. n.] Bladslak f. — Phyllie, f. [H. n.] Wandelend blad n. (een oost-indisch insect). — Phyltite, f 1 Bot.] Hertstong f., hertstongekruid n. —
Plhyllithe, in. [Minér.] Versteend plantenblad n.;
steek nl . net bladafdruksels, p /i y 11 i e t m.
Phyllobolie, f. [Ant. gr.] Het bladeren of
bloemenstrooijen op de graven. — Phyllobranehe, adj. [H. n.] Met bladvormige kieuwen. —
Phyllode, Phylioïde, adj. [Bot.] Bladvormig.
— Phyllo ène, adj. Op bladeren groeijend. —
Phyllogonie, f. [Bot.] Leer f. van de voort
bladeren. — Phylloïde, adj., z.-brenigd
PHYLLODE . — Phyllolithe, m. [Minér.j Bladerige koolzure kalk, p h y 1 lo 1 i t h m. — Phylloinanie, f. [Bot.] FULLOMANIE . — Phyllopes,
Phyllopèdes, Phyllopodes, m. pl. BladvoeIers in pl , dieren met bladvormige voeten. —
Phyllophage, adj. [H. n.] Bladeren etend, zich

PlYLLOP hi E
met bladeren voedend. -- Phyllophile, adj. [Bot.]
Bladlievend, tusschen de bladeren g roeijend. —
Phyltopodes, m. pt., z. PHY LLOPES . -- Phylloptère, adj. [11. n.] Met vliezite vleugels. —
Phyliorhodotnancie, f. [Ant.] Waarzegginrl f.
uit rozeblarleren, die men tus.schen de (land deed
stuk klappen (inz. bi lie fdezalrcnn in gebruik). -Phyllorrhynque, wij. [H. n.] Met eladvor1n(Jen snuit. -- Phyllostoi ne, in. Bladmuil,
bladineus m., eene soort van vledermuis. — Phyllotaxis, f. [Bot.] Plaatsing f. der bladeren rond
om den stengel. -- Phyllypsopode, adj. [Fl. n.]
Met lange boenen en bladvormige voelen (van sorry

misje watervogels) .

Phynma, in-. [Méd.] Van zelf ontstaan gezwel,
uitwas 00. of harde verhevenheid f., inz. kliergezwel n.

Phyunatie, f. [gil. n.] Amerikaansche boschwe('r,luis f. Ph- rongée, schorpioenweegluis f.
Physale, m. [1-i. n.] Vinvisch, soort van wal
pgaa t ni. (haleinoptère jubarte).
-visch,;o
Physalide, f [Bot.) , z. v. a. ALKEKENGE.
Physalie, f. [B. n.j Zonderling gevormd straal dier n., zes blaas, galei; f., fregat n.
Physalithe, in. [liner_] lilaassteen, soort van

topaas, die in de soldeerlaaip luchtbellen ontwikkelt, physalith, pyrophysalith m.
Physaloide, I. [Bot.] Boode jodenkers f.
Physape, nr [1-1 n.j, z. v. a. THRIPS.
Phhyscon, m. I Arif.] Dikbuilc: Ptolérnde Ph-,
Ptolerrméus de Dikbuik. — Physeonie, f. [Béd.]
Buikopzwelling, opzetting f. van 't onderlijf.
Physe, f. [Fl. n.] Blaasslak f.
PlhysèmUe, in. [Méd.], z. v. a. EMPHYSEMIE.
l itysétèi e, m. [.H_. n.], z. v. a. CACHALOT.-

[ied. j Windy ezwel n.
Physliam- MIoniea, m. [Mus.] Speeltuig n.,
welks toornen door middel van metalen tongen, op
welke de wind werkt, voortgebragt worden.
Plhysieien, in. Natuurkundige, natuurkenner,
beoe ervaar, kenner der physica of natuurkunde,
p h y's i c u s m. -- Student in de natuurkunde. —
WYeleer: Geneesheer, doctor. -- Ook als adj. gebè-

zigd : 11est ph- , hij is een naiur.urkundic e. —
[Phil.] Eco
l ph -ne, ionische school f. -- Somtijds
komt ook het veouwel. PHYSICIENNE , als subst.
voor: L'ainiable ph-pie s'occulpait de la décomposition de lair, de lieve natuurkundige hield zich
met pie ontbinding der lucht béziq. — Physieo
-mn athéniatique, adj. De natuur- en wiskunde
te gelijk betreffend, natuurkundig met wiskunstige
berékeniru/: La mécanique, 1'oplique, etc. sont des
sciences ph-s, de werktuigkunde, de gezigtkunde,
enz. zijn pl ysico-mathernat ische wetenschappen, zijn
wiskundige natuurkunde. — Physico-nmédical, e, adj. ivatuurkundig met betrekking op de
geneeskunde, p h. y s i k o- m e d i k á l i s c h. —Physico-teehniope , m. Mikroskoop n. met zeer
groot gezigtsvc Id.

Physimog enose, f. [Méd.] Ziekte, ontstaan
uit de ontwikkeling eener zaadkiem in eene of andere ligchaamsholle, physimogenósis f.
-t- Phhysioerate,m. [Phil.] Aanhanger, belijder
der physiokrati.e, natuurlrraciitbelijder, p h y s i ok r a a t. — Physiocratie, f. (pr. t=c) Natuurkracht f., natuurvermogen n. — Physiocratique, adj. De natuur/nacht betreffend, daarop fe grond, p h y s i o k r á t i s c h. -- [ Poiit.] Système
ph-, stelsel ofleerqegrip, volgens welks grondbeginselen de hoogste bloei des landbouws de eenige bron
van den volksrijkdomis, physiokratisch sys-

teem n. (vgl. systéme MERCANTILE).

Physio ;nornonie of Physiognomie, f.
[Didact.] (pr. — og-no --) Gelaatkunde, wetenschap
om uit de gelaatstrekken tot de eigenschappen van
's nien.schen geest en gemoed, zijn' aanleg, enz. te
besluiten, ph ysiognomoniek, physiognomie f. -- Physiognonnonique of Physiognoneique, adj. Gelaalkundig, tot de gelaatkunde behoo'reed, physiognomonisch, physi.og n ó m i s c h. — Physiognomoniste of Physio noiuiste, m. Gelaatkenner, gelaatkundige,
pliysiognomonist, physiognomist, ffhysiognoom m. — Phvsiognosie, f. Natuur kennis f., natuuronderzoek n.
Pliysiographe, m. [Didact ] Natuurbeschrjsi o g r a a p h m.— Physio raphie, f.-ver,phy
Natuurbeschrzlving t. — Physiograptiique,

--
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adj. Natuurbeschrijvend, de natuurbeschrijving betreffend, physiographiseh.
Physiologie, f. [Didact.] Natuureer, inz.
de natuurleer der dieren- en planten- tigcharnen;
menschen-natuurleer, leer van de gesteldheid en
inrigtín1 van 't menschelzjk ligchaam. — Verhandeling f., werk over die wetenschap. — (b. uitbrei.ding) Openlegging van de gesteldheid en inrigting
der maatschappelijke verhoudingen , het inwendig
leven, enz. van 't burgerlijk ligchaam eener gemeente, eener stad, enz., p h y s i o 1 o g i e. —• Phy-

siologigne, adj. Tot de physiologie behoorend,
pIi ysiot 0gise is. — Physiologiguetnent,adv.
Op physiologische wijze. — Physiolo iste, ook
Physiologue, m. Natuur- of li,gchaamsonder^zoeker, kenner of onderzoeker der menschelj h-dier•lijke natuur, p h y s i o l o o g m.
Physionomie, f. Gezigt, gelaat n., gezamenlijke gezigtstrekken m. pl., gezu,tsvorm m., die eene
blijvende natuurlijke gesteldheid van den mensch
uitdrukt, gelaatsuitdrukking, p h, y si anomie f.,
uitzigt n. van een mensch: Cet homme a une phouverte, prévenante, repoussante, die man heeft
een open, innemend, terugstootend gelaat. I1 a la
ph- d'un larron , hij heeft het uitzigt van een'
dief. -- 11 n'y a pas de véritable beauté sans ph-,
er is geene ware schoonheid zonder gezigtsuitdrukking, zonder iets karakteristieks in 't gelaat. —
(jig.) Het eigenaardige, het kenmerkende, waardoor
men gelijksoortige dingen van elkander onder
La ph- d'un peuple , du dix-neuvièrne-scheidt:
siècle, het eigen voorkomen, het kenmerkende van
een volk, van de 19e eeuw. --- Gelaatkunde, z. v. a.
PHYSI0GNO310NIE. — 5 Physionnofniser, v. a.

et n. Uit het gelaat oordeelen. -- Physionomiste, m.

Gelaatkenner, z. v. a. PHYSIOGN'0110NLSTE.

-- Physionotrace of Physiotrace , ook
Physionotype, in. [Gray.] Werktuig tot spoedire en meetkunstig juiste overneming van de gelaatstrekken, van schilderijen, ook tot uitvoering
van borstbeelden in gips, physionoty'pe f.
Physique, f. Natuurkunde, natuurwetenschap;
— in en g eren zin: wetenschap van de wetten en

oorzaken der natuurverschijnselen, in zoo verre
deze niet van organische en chemische grondkrachten afhangen, natuurleer, natuurkunde, p lip s i e k,
p h y's i c a f. — Ph- expérimentale, Z EXPE RIIVIEN.

TAL . Ph- générale , particulière , astronomique,

algemeene, bijzondere, astronomische of sterrekundiee natuurkunde. — Verhandeling n., werk over
de physica of natuurkunde : La ph- de Van der
Burg, de natuurkunde van Van der -Burg. —
Wijze van redenéren over de onderwerpen der
natuurkunde: Cet ouvrage est dune tres -mauvalse ph-, op het punt van natuurkunde is dat
werk erbarmelijk, over de natuurkunde wordt in
dat werk zeer slecht geredeneerd. — [Ecol.] Klasse,
collegie f., waarin men de physica onderwijst: Cet
écolier va entrer en ph-, die scholier zal spoedig
de lessen in de physica gaan hooren of bijwonen,
zal physcia gaan houden.
PHYSIQUE, M. (fain.) Uiterlijk voorkomen n. Ce
jeune homme a on très-beau ph-, die jongeling
heeft een zeer schoon voorkomen. — Natuurlijke
gesteldheid f., het ligchamelijke van een' mensch
(in tegenstelling met het zedelike), het p h y's i s c h e:
La ph- influe beaucoup sur le moral, het physische of ligchameljke oefent veel invloed uit op het
moréle of zédelijke.

PHYSIQUE , add. Natuurlijk, zinnelijk, ligchamelijk, dierlijk, uiterlijk; natuurkundig, overeenkom
ie k, p hy'si sc h:-stigmednaurl,phys
Cause, Conséquence ph-, natuurlijke oorzaak, natuurlijk gevolg. Le monde intelligent nest pas
aussi been gouvernee que le monde ph-, de ver
wereld wordt niet zoo goed bestuurd-standelijk
als de ligchainelijke, de stoffelij ke wereld. Propriétés ph-s d'un corps, natuurlijke tigchamelijke, stof
felijke eigenschappen van een ligchaam. — Sciences ph-s, natuurkundige wetenschappen. — Impossihilité ph-s, physieke, natuurlijke, in de natuur
gegroede onmogelijkheid f. (in tegenstelling met Impossibilité morale, zedclilke onmogelijkheid). Cer-

titude ph- , zinnelijke , stoffelijke zekerheid f. —

Point ph-, tigchameljk, physisch punt n. (in ,tegen stelling met Point mathématique, z. MATHEMATIQUE). — Horizon ph-, physische of zigtbare horizon m.
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Physiquement, adv. Op wezenlijke en nat-uurlUke of natuurkundige wijze: Je Ie lui ai démontre ph-, ik heb het hem natuurlijk, uit de na-

technique, adj. Die naamgeving betreffend. —
Phytonomïe, f. [Didact.] Leer van den plantenwasdom, van de wetten des plantenlevens. —
tuur bewezen. Cela est ph- impossible , dat is Phytonomique, adj. Die leer betreffend, ph yt and mi s ch. — Phytonymie, f. Plantenbenoephys'iek onmogelijk.
Physoblépharon, m. [Méd.] Wind- en lucht- ming f. — Phytonyrnique, adj. De plantenbegezwel n. der oogleden. — Physeearpe, adj. noeming betreffend , p h y t o n y'm i s c h. — P'hy[Bot.] Met blaasachtige, opgezwollen vruchten. — tonyinphie, f. [Bot.] Eerste verschijning van
Physocèle, m. [Méd.] Lucht- of windbreuk f. den bloesern eenei plant. — Phytophage, adj.
[ H. n.] Plantenetend, van planten levend, p h y t o(pneumatocéle). — Physoeéphale, m. [Mid.]
Hoofdwindzucht f., een windhoofd n. — Physo- p ti- á g is e h.—PHYTOPHAGES, in. pl. Planteneters m.
pl., een geslacht van insecten. -- Phytopolite,
grade, adj. [H. n.] Door middel van blazen zwem
Physoïde, adj. [bidact. ] Blaasvormig.-mend.— adj. [Bot.] Op eene andere plant levend ('t zij al
-- Physomètre, Physoniétrie , f. [Mid.] of niet ten koste van deze plant), p h y t op o liTrommelzucht f. der baarmoeder. — Physon- lisch. — Phytosehésie. f. [Didact.] (pr. ticie, f. [Mid.] Wind-, luchtgezwel n. -- Physo- toce-ké -zie) Onderzoek n., kennis f. van 't geen de
phone , adj. [Bot.] Met blaasjes voorzien. — stekken, a /leggers, enten, enz. der gewassen oplePhysopsophie, f. [Mid.] Vlet geruisch verbon- veren, als z* onder gunstige omstandigheden ingeden ontlasting van wind of lucht. — Physopso- plant worden. — Phytotechnie, f. [Diaact.].
phique, adj. Tot die windontlasting behoorend, Leer f. van de onderscheiding, de rancfschikkin.g en
p h y s op s ó p h i sc h.—Physospasme,m. [Mid.] de benoeming der planten. — Phytotechnique,
Trommelzucht f., door kramp van de darmbuis adj. Tot die leer behoorend, p h y t o t e e h n i s c h.
veroorzaakt , p by s o s p a s mu s m. — Physo- — Phytotérosie, f. [Didact.] Beoefening f. der
spasniodique, adj. [Mid.] Die trommelzucht veranderingen, die in de planten -function kunnen
betreffend, physospasmódisch. — Physo- plaats grijpen, pathologie of ziekteleer f. der planthorax, m. [Meel.] Windgezwel n. der longen ten — Phytothéologie, f. [Didact.] Leer van
God uit de verstandelijke beschouwing der gewasen, der borstholte.
Phytadelge, adj. [H. n.] Plantensappen zui- sen, planten - godgeleerdheid f. — Phytothéragend: Insectes ph -s, Of als suhst.: PHYTADELGES, M. pie, t. ] Didact.] Plantenheelkunde f. — Phytopl. Plantenzuigers m. pl. (plantisuges). — Phy- tomie, m. [H. n.] Planteninaaer m., een vogel
tanthrace, m. [Minér.] Natuurlijke of uit plan- van Chili, die de jonge planten van hare wortels
ten voortgekomene steenkool f. — Phytauxie, f. afsnijdt. — Phytotoenie, f. [Didact.] Plantont[Bot.] Wasdom m. der planten. , Phytélas, leedkunde, anatomie f. der planten. -- Phytotontiq ue, adj. Plantontlédend , p h y t o t ó m i s c h.
Phytéléphas, m. [Bot.], z. ELEPHANTUSIE.
Phyteuinatocolle, f. [Cliim.], z. v. a. PHY- — Phytotontiste, m. Plantontleder in. -- Phytoti-anmatie, f. [Didact.] Kennis van de ver
TOCOLLE.
aan de planten toegebragte won--schijnel,d
Phyteuume, m. [Bot.] , z. v. a. RAIPONCE.
Phytibranche, adj. [H. n.] Met takvormige, den opleveren. --- Phytothrophie, f. [Didact.}
naar voeten gelijkende kieuwen. — Phytipha- Voeding f. der planten. — Phytotropie, f.
[Didact.] Kunst om de natuurlijke gedaanten der
ges, adj. [H. n.] , z. V. a. HERBIVORES.
Phytobiolo gie, f. [Didact.] Leer van, ver - planten te veranderen. — Pliytotypolithe, m.,
-

handeling l. over het plantenleven. — Phytobiologigae, adj. -Het leven der planten betreffend,
p h y t a,b i o l ó g i s eh. — Phytochiinie, f. Plantenschei-kunde, planten-chemie f. — Phy toehimique , adj. De plantenscheikunde betreffend ,
ph,ytochémisch. — Phytochlorine, f.
[Chico.], z. V. a. CHLOROPHYLLE . — Phytocol Ie, f. [Chico.] Stikstofhoudende plantenstof f. -Phytoeonis, m. [Bot.] Poedervormig stof mos n.
— Pliytogamie, f. [Bot.] Ontluiking, Opening f.
eener bloem. — Phytogène, adj. Uit planten
voortgekomen , p h y t o g é n i s c h: Carbone ph-,
steenkool f. -- Suhstances ph-s, plantaardige brandstoffen f. pl. — Phytogénésie, f. [Bot.] Het
kiemen, het ontstaan eener plant. — Phytogéographie, f. [Didact.] Planten-aardrijkskunde f.,

wetenschap van d e verspreiding der planten op aarde.
— Phytogeographigae, adj. Die wetenschap
betreffend, phytogeográphisch. — Phytoglyphe, m. i Miner.] Steen m. met een' plantenafdruk . — Phytoguomie, f. [Bot.] Planten

wetenschap om de planten en-onderschigf.,
hare krachten naar hare uiterlijke gesteldheid te
beoordeelen. — Phytographe , in. [Didact.]
Plantenbeschrijver. — Phytographie, f. Plantenbeschrijving f. — Kunst om de planten door
eene soort van calquéring of doortrekking na te

bootsen. — Phytographique, adj. Tot die be-

schrij ving, tot die kunst behoorend, p h y t o g r ap h i s c h. — Phytoïde, adj. [H. n.] Plantvormig, met plantachtig voorkomen. — Phytolaque, m. [Bot.] Amerikaansche kermes- of schar-

laken-bézie f. — Phytolithe, m. [Minér. j Plantsteen m. , plantverstcenin g , versteende plant f.;
steen niet afdrukken van planten, inz. van bladeren, ph y t o ii Ik m. — Phytologie, f. [Didact.]
Plantenleer, z. V. a. BOTANIQUE . — Phytologique, adj. De plantenleer betreffend, p h y t o Idii i sc P. — Phytologiste, m., z. v. a. BOTANISTE,
PHYTOGRAPHE . -- 4 Phytomagnétisation, f.
[Mid.] Behandeling door middel van gemagnetiseerde boomen. — lihytosnorphite, f. [Miner.],
z. v. a. PIHYTOLITHE . — Phytoiiiyses , f. pl.
[H. n.] Vliegen f. pl., die hare eieren onder de
Opperhuid der planten leggen. — Phytonomatotechnie, f. [Didact.] Kunst der plantenbenoePhytonon^ato rning , plantennaamgeving f
. —

z. v. a. PHYTOLITHE. --- Phytozoaire , adj.

[H. n.] : Aninlaux ph-s, plantdieren n. pl. —Phyturgie, f. [Didact.] Plantenteelt, kennis f. der
plantenkweekin — Phyturgique, adj. Tot de

plantenkweeking behoorend, p h y t sí- r g i s c h.
Piabuique, in. [H. n.] Zilvervisch, zilver
ni. (in de zuid-amerikaansche rivieren).
-zalm

Piaculaire, adj ., z. v. a. ENPIATOIRE.
Piadet, m. Turksche sloep f. in de Dardanellen.
t Pialfe, f. Pronk m., praal f. in kleeding,
in huisraad, in woorden, enz. — [Man.] Trotsche
gang m. van een paard. — -j- Pialfer, v. n. Pronken, pralen: P- avec de beaux meubles. — [Man.]

Fier stappen, in den spaanschen pas gaan. —

1- Piaffeur, m. Pronker, praler in. — [Man.

Paard n., dat fier stapt.
Piailler, V. n. Schreeuwen, piepen (van vogels). — (faut.) Schreijen, krijten, huilen, schreeuseen (van kleine kinderen); — gedur ig kijven, kef

misbaar maken (van volwassenen). — Piail--fen,
lerie, f. Vervelend geschreeuw n. van jonge vo-

gels). — (fam.) Gekrjt, gehuil; — gekijf, gekef n.
— Piailleur, m., -ease, f. Gedurig schreeuwende vogel m . - (fain..) Schreeuwer, krijter m.,
schreeuwster, kr jtster f., huilebalk m. en f,; k / ver m., kijfster f. — [H. n.] Braziliaansche gier m.
Pian, m. [Mid.] Soort van venérische ziekte f.
in westelijk Afrika en op de flntillen, p i a n m.
- PIAN S , m. pl. Puisten f. pl. of knobbels m.
pl. , welke bij die ziekte te voorschijn komen,
plans m. pl.
Pianelle, f. [Ant. core.] Soort van schoeisel n.
Piane-piane, adv. (lam.) Langzaam, zachtjes,
zoetjes: Marcher p-. — Pianino, m. [Mus.] Ver
opstaande p iano, p i a n í n e f. — Pia--tikaleof
nissimo, adv. (ital.) [Mus.] Zeer zacht, bij uit -

stek zacht of stil. — Pianiste, nn. et I. Forte-

piano- speler m., - speelster f. — PIANISTE, m. Lij der m. aan pion (z . PIAN) . — Piano, adv. [Mus.]
Zacht, zwak, stil. — Ook als subst.: Observer bien
les piano et les forte, de piano's en forte's (de

aanwijzingen van zwak en sterk te spelen) wel in
acht nerven. -- Somtijds ook in de taal der zamenleving gebruikt: II faut aller p- , men moet
zachtjes, bedaard te werk gaan. — (Proc.) Qui va
p - v a sano, et qui va sano va longtemps (een naar
't italiaansch gevolgd spreekwoord), langzaam gaat

PIANOFORTi1

PI00TAGE.

zeker, en zeker gaat lang. -- Piano-forté (of
forte), Forté-piano, of enkel Piano, m.
[Mus.] Hamerklavier n., een in 1717 door Schroder in Saksen uitgevonden en in later' tijd veel
verbeterd speeltuig, forte-piano of pianofo rte of doorgaans enkel piano n. P- it queue,
staart-piano. P- droit of vertical, P- à sécretaire,
vertikaal klavier n., opstaand piano (welks snaren
regtstandig op de toetsen staan). P- is archet, of
ORCHESTIUNE, Z. dat woord. (De Académie, N. Landais e. a. laten dit woord, als een vreemdeling,
zoo wel onder zin' enkelen als zamengestelden vorm,
in 't meervoud onveranderd; het dagelijksch gebruik
echter, dat men er van maakt,. waardoor liet gezegd
kan worden verfranscht te zijn, schijnt voor het
teeken des meervouds te pleiten.) — Pianotype, m. [Typogr.] Piano- of klaviervormig werk
om 't letterzetten te bespoedigen, piano--tuign.
type
m. (een mengen.
Piarder, V. n. [Agric.] De meststo /fen doorPiaristes, m. pl. [H. rel.] Leer- of schoolmonniken , eene geestelijke orde in 't begin der
17e eeuw gesticht, welker leden aan de kinderen
der armen om niet onderwijs geven, p i a r i s t e n,
pia ren m. pl.
Plaste of Pioste, m. [Rist.] Lid n. eener
oude familie van poolsche regénten, a fstammelingen van Plast, een' poolsch' ,landman, die in de
9e eeuw hertog van Polen werd en wiens nakomeli-ngen tot 1386 regeerden, p i d s t m.
Piastre, m. [Métrol.] Plaster in., eene zilveren rekenmunt van uiteenloopende waarde in ver
landen (de spaansche wordt doorgaans-schilend
op 2 gl. 50 ets. gerekend).
S Piat of Piot, m. Jonge ekster m.
Piaailiau, in. [II. n.] Roodhalzige kolinga,
p'ioho m.
Piaulard, e, adj. (pop.) Telkens schreeuwend
of piepend; gedurig huilend of krijtend: Oiseau
p-, Enfant p-. — PIAULARD, m., -E, f., z. V. a.
PIA[LLEUR. — Pianler, v. n., z. v. a. PiAILLER.
— Pianlenr, ease, adj, et subst., z. v. a. PIAULARD, PIAILLEUR. — Piatilis, m. (fam.) Gekweel,
getjilp n.
5 Piautre, in. Stal m., hondehok n. — (Loc.
prov.) Envoy er qn. au p- of au peautre, z. PEAUTRE.
Piave of Piève, m. Kanton, district n. in
Italië.
Pible (&'t.), loc. adv. [Mar.]: Mat of Mature it
p-, polakkermast ni. (niet de steng en bramsteng
1,10n één stuk op elkander gekluft).
Pibole, f. Doedelzak m. van Poitou.
Piboule, f. [Bot.] Soort van zwarte populier m.
Pie, in. [Tech.] Houweel n. — Stookijzer n.,
pook in. — [Man.] Gaffel, piek f. — [MVletrol.]
Lengtemaat op verscheidene plaatsen in 't Oosten.
a-- (Loc. pop.) Tout de p-, in eens, op eenmaal, in
,eenen keer. , Pie, m. [Géogr.] Piek f., hooge
en spitse berg n1.; — bergspits f., bergtop m. Le pie
ale Tenérilfe, Le p- Adam, de piek van Teneri/fe,
de ..4damspiek. P- inaccessible, ontoegankelgke
bergspits f. — à Pie, loc. adv. Loodregt, te lood,
steil: Montague coupée li p- of qui est It p-, berg,
.die loodregt. steil naar beneden gaat. -- [Mar.]
Etre a p- sur son ancre, op en neër zijn (als de
voorsteven van 't schip zegt boven 't in den bodem
hechtende anker is); (fig.) Geheel zorgeloos, volkomen gerust zijn. Le vent est is p-, de wind is op
en neêr. — Saut è p-, boe/repte val m. (van 't water in eene rivier). -- (fig. et pop.) Ceci tombe of
nrrive a p-, dat komt net van pas. pie, m.
[Jeu.] Term van 't pikétspel, beteekenende, dat de
voorhand zoo door roemen als uitspelen tot 30 is
gekomen en dan op eens van 20 niet op 30, maar
op 61) telt (mits de tegenpartij door opspelen niet
één punt telle); komt hij door roemen alleen zonder
opspelen tot 30, dan telt hij van 29 op 90 en dit
heet dat hij repic maakt. Faire p- et capot, pie en
kapot maken, van 29 op 60 tellen of een zestiger
maken en voorts al de slagen halen. Pic, m.
[H. n.] Specht m. P- vert, groene specht, groen specht. P- vert des Philippines, z. PALALACA. Pgrimpeur, boomspecht. Grand p- noir , zwarte
specht. P- noir huppé, z. OUANTOU. P- aux ailes
dories, goudspecht (in Noord-Amerika). P- des
champs, veldspecht. P- laboureur, bruine specht
(in Zuid-Afrika). P- -macon, spechtmees f. (tor-

Pica, nl. [Mid.] Belustheid f., inz. der zwangere vrouwen, ongeregelde trek m. naar dingen,
die men anders niet eet. — Picacisine, in.,
z. V. a. PICA. (worden glas ij.
Picadil, m. [Tech.] Geel of donkergroen gePieadon, nl. [Tech.] Plaats, waar men de
soda klein maakt.
Picador, in. De met eene lans gewapende
kampvechter te paard bij de spaansche stierengevechten, p i c, a d d r m.
Pieaillon, m. (eig. eene piemontésche kopermunt) (pop.) Iedere muntsoort f.: Il tient a ses
p-s, hi stapt niet ligt van zijn geld af.

chepot).
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Picapara, ni. [H. n.] , z. v. a. GREBE foulque.
Picapoule, m. [Nat.], z. v. a IIICOCOULIER.
Picard, e, adj. Picdrdisch, wat Picardië of

zijne inwoners betreft. — .41s subst. m. et f : Picardiër m., picardische vrouw f. -- (fam.) C'est
un bon P-, 't its een ronde, gulle vent. — (Loc.
prov.) Tète p-e, téte chaude, de Picardiars zijn
wat driftig gebakerd.
Picardant, m. [Hort.] Muskadéldruif f. van
Montpellier. — Wijn in. van die druif bereid.
Piearel, ni., of Picarelle, f. [H. n.] Zee brasem m. niet roode vinnen (ook sévéreau geheeten).
Picaresque, adj.; Pièce p-, tooneelstuk n.,
waarin de hoofdpersoon een doortrapte Belt, een
intrigant of bedrieger is. — Piearo, m. Sluw.
arglistig man, spitsboef, deugniet m. La plupart
des valets de Molière sopt des p-s, (le meeste bedienden van Molière (in Molière's blijspelen) zijn
sluwerts.
Pieasson, n1. [H. n.], z. V. a. GRIMPEItEAU.

Pieassure , f. [Corn.] Loodvlek f. op zeker
aardwerk.
Picataphore, in. [Astral.] Achtste 'luis n. des
hemels, waaruit dood en erfenissen voorzegd worden.
Pic ation, f. Bepikking, het bestrijken met pik.
— [Pharm.] Pikpleister f.
Pieaud, in. [H. n.], z. V. a. FLET.
Picaveret of Picavert, m. [H. n.] Kleinste
vlasvink nl.
Pieciforrne, adj. Pekachtig: Houille p-, pek-

kool, hars- of vetkool f. --- Piecirostre, adj.
[H. n.] diet pekkleurigen snavel. — (Men spelt

ook pica—.)

Pieé, e, adj. [H. n.] Spechtvormig.
Picéa, nl. [Bot.] , z. v. a. PESSE.

Pichet, In. Taitkan, wijnschenkers kan f.; inhoud m. daarvan. (Men heeft ook piché, picher
gespeld).

Piehi-ciago, m. [H. n.] Gordelmuis f.

Pichichyr, m. [H. n.] Grootkop m., kleine
visch, welks kop grooter is dan zijn ligchaam.

Pichina, m., z. PINCHINA. (olijf f.
Picholine, f. Kleine ronde olijvensoort, tafel Pichon of Pichois, m. [H. n.] Amerikaan -

sche tijgerkat f. — [Pèche] Vierde kamer of af
deeling f. van het tonynnet. — 5 PiCiiOV, m. (pop.
et provinc.) Kindje, popje n. -- PICIiOT, m. [H. n.]
(pop.), z. V. a. PINSON. (vogel ni.
Picicitli, in. [H. n.] Surinaamsche kanarie -

-

Picide, adj., z. V. a. PILE.
Pieiforine, Pieirostre, adj., z. PICCI—.
Picivore, adj. [H. n.]: Insectes p-s, op p-ijnn-

boomen levende insecten n. pl.

Pie-mason, m. [H. n.], z. onder PLC.
Pie-nie, n1., z. PIQIJE-NIQUE.
Pieoïde, adj. [H. n.] Spechtachtig. -- PIi:OïDES, m. pl. Drieteenige spechten m. pl.

Pieois, m. [Mar.] Scheepshouweel n.

Picolat, in. [H. n.] (pop.), z. v. a. PIVERT.
Pieolet, m, [Tech.] Krammetje n. in een slot,

dat de schoof of tong vasthoudt.

Pieorée, f. [Mil.], z. v. a. 31ARAU'DE. Aller it

la p-, op een' strooptogt uitgaan (van schoolknapen, van kinderen, die vruchten gaan kapen,, van
bijen, die honig gaan inzamelen, enz. — 5 Picorer, V. n., Z. V. a. MMAIIAUDER.—S Pieorear, nl.,
z. V. a. MARAUDEUII . - (fig. et fam.) Letterd ie f in.
(plagiaire).
1- Picorner, V. n. Pooijen, zuipen.
Picot, m. [Tech.] Punthamer m (der steen -

brekers in de steengroeven). — Oneffenheid, punt f.,
scherpe hoek ni., uitstek n. aan een' niet gelijk afgekapten boom. — Oinoog n. aan kant, passement,
enz. — [Hort.] Soort van beerenoor n. — [Pêche]
Platvischnet n. — Pleolage, in. Het prikken

.
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prikkelen. — Picote, f. [Corn.] Soort van zeer
grove fransche wollen stof f., klein kamelot n. --

zékere dieren): Pigeon p-, bonte duif f. — [Man.]
Cheval p-, bont paard n. Cheval p- jaune. p[Méd.] (in sommige provinciën), z. v. a VARIOLE . rouge, p- brun, p- grisátre of cie porcelaine, p— (pop.), z. V. a CLAVEAU. -- [Bot .] Anjelier m., noir. geelbont, roodbont. bruinbont, porseleinbont,
met eenkleurige zachte bladrandstrepen op een' zwartbont paard. Chevaux p-s variés, agaat- of
witten of gelen grond (zijn die strepen veelkleurig, gemengdbonte paarden.
PIE, adj. Vroom (pieux). Tegenwoordig alleen
dan heet de bloem picot- bizand; vol. lhizarrre.) —
Picoté, e, adj. (en part. passé van picoter): Rai- gebruikelijk in: Oeuvre p-, vroom werk, z. OEUVRE.
1-' „ Pieca, adv. Lang geleden, sedert geruisins p-s par les oiseaux, door de vogels gepikte
druiven. -- (fig. et fam.) Etre p- de petite vérole, men tij'! .
Pièce, f. Stuk n., brok m., deel n. van een
door de pokken geschonden, pokdalig zijn.— [Bias.]
Poisson p- , geplekte visch m. (met plekken van geheel: P- de Bois, de boeuf, stuk hout, stuk osander email of kleur dan de visch). — Pieote- senvleesch. Les p-s dune montre, dune machine,
ment, m. Prikkeling, steking, lastige, pijnlijke de stukken of deelen van een horlogie, van eene
jeuking f. — Picoter, v. a. Prikkelen, steken: machine. Mettre, Briser une chose en p-s, en
Une pituite qui picote la gorge, een slijm, dat de mille p-s, iets in stukken, in duizend stukken brekeel prikkelt. — [Man.] P- un cheval, een paard ken. — (fain.) C'est une p- áe chair, une grosse
met de sporen prikkelen, kittelen. — Pikken (van p- de chair, 't is een vleeschldlomp, logge vleeschvogels): Les oiseaux ont picoté ces cérises, de klomp (van een log, zwaarli 'ig en dom mensch).
vogels hebben deze kersen gepikt. -- (fig.) Sarren, — (fig. et pop.) La p- de hoeuf, z. BOEUF. I1 tomtergen, gedurig plagen of beet hebben. II 1'a picotée be par p-s, (le leden vallen hein (rotten hem)
toute la journée, hij heeft haar den geheelen dag van 't lijf. — Etre armé de toutes p s, van top
geplaagd.
SE PICOTER , v. pr. Elkander plagen tot teen, van 't hoofd tot de voeten gewapend zijn;
of tergen: Its ne font que se p-. — Pleoterie, f. (fig.) op alles voorbereid, gewapend zijn. — (fig.
Stekelachtige rede, hékeling, plagerij f.; twist m. et fam.) Habiller, Accomrnoder, Ajuster qn. de
om kleinigheden, gehaspel n., hakketéring f.: 11 toutes p - s, z. HARILLER, AJUSTER. — Tailler une
cherche à nous chagriner par des p-s continuel - arrnée en p-s, een leger geheel verslaan, in de pan
les, hij zoekt ons door onophoudelijke plagerijen hakken. -- (fig.) Meetre tout le monde, les ahte ergeren. — Ce nest qu'une p-, 't is maar een sents en p-s, iedereen, dc afwezenden over den
hekel halen. Ce journaliste la mis en p-s, die dag
kibbelpartijtje.
heeft hem duchtig gehavend. II a mis-bladschrijve
Picoteux, m. [Pêche] Kleine visschersboot f.
in 't Kanaal, kanaalvisscher In. — Soort van eet auteur en p-s, hij heeft veel uit dien schrijver
nageschreven. -- (f t.) Emporter la p-, op onbarmklein net, platvischnel n.
Picotin, m. [Econ.] Fransche havermaat f.;- hartige, beleedigende wijs beoordeelen, bespotten.- hoeveelh r l have? V., in zulk eene maat vervat en P-s de rapport, z. RAPPORT. — P-s d'honneur,
die men. 't paard doorgaans op eenmaal geeft. — eerestukken, zékere eer -, stand- of rangteekens,
Somtijds ook boertend van de sp fsportie voor een' zoo als de schepter, de kroon, de degen, de orde
bij de likstaatsie van vorsten en-kruisenz.,d
mensch gebruikt: I1 faut qu'on lui serve exactemerit son p-, men moet hem precies zijne portie, grooten door de hooge dignitarissen gedragen worden. -- [Bias.] P- honorables of héraldiques, hezijn rantsoen toedienen.
raldische stukken. eerestukken (schildhoofd, schild Picots, m. pl. [Conn.] Smalle garenkant I.
voet, paal, balk, kruis, keper, zoom, vrijkwartier,
Picotte, f. [Corn.] , z . PICOTE.
re tout dune p-, uit één stuk zin:
Picridie, f., Pieria, -rn. [Bot.] Bitterkruid n., env.). -- Et
eene zuid -europésche cichorei -plant. P- vipérine, Glace, Colonne tout dune p-, ,spiegel rn., zuil f.
gele ossetong f. P. épervière, gele cichorei f., eigen- uit één stuk. -- (fig. et fain.) Etre tout dune p-,
l ij k bitterkruid n. (k r i e t rn. 'iets stijfs, c edwovrrens, gemaakts in zijn' gang, in
Picrite, m. [Minér.] Bitterspaath n., pi- zijne houding hebben; ook: onbuigzaam zijn, niet
Picrochole, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Bitter- weten te geven en te nemen, een stiff/cop zijn. —
gallig, door overmaat van gal geplaagd. — (fig.) (já;!1. et fam.) Dormir, Faire Ia nuit teut d'une p-,
Oploopend, opvliegend. -- Pieroglycion, m. in eens door, den ganschen nacht door slapen. —
[Chico.] Bitterzoet n., eene eigen stof van de bit- Stuk n., lap m. (van doek, van metaal, enz. om
terzoetstengels (van solánum dulcamara). — Pi- daarmede te herstellen): ^Iettre une p- a une checrolithe, m. [Minér.] Bittersteen in., eene ver mise, b un habil, 5 un chaudron, een lap of stuk
serpentijn, p i k r o l i t h m.-scheidnva in een hemd, in een rok, op een ketel zetten. --(Loc.
— Pierotnel, m. [Chico.] Bitterstof, galstof f., prov.) Mettre une p- b cóté du trou, een' lap naast
eene bijzondere stof in de ossegal, p i k r o m é 1 n. het grit zetten: een gebrek verkeerd verhelpen. —
— Picrotoxine, f. [Chico.] Bittergift n., een P- d'esto ►nac, borstlap m. Stuk n , benaeigenaardig basisch plantvormend deel in de kok ming van 't geheel van sommige dingen, inz. van
menispérmum cócculus), p i kro--kelsor(van weefsels: IJne p- de drap, de toile, de mousseline,
toxine f. — Pierotoxique, adj. [Chico.] : Sels de ruban, een stuk laken, linnen, neteldoek, lint.
Juger de la p- par l'échantillon, over 't stuk naaf
p-s, pikrotoxine -zure zouten n. pl.
Pietipenne, adj. [H. n.] Met bontgekleurde 't staal oordoelen; (fig.) eenen persoon, eene zaak
beoordeelen volgyens 't weinige , wat men er van
vederen.
weet ot' afzien heeft. — P- de four, de phtisserie,
Pictite, f. [Minér.] Titanium-schorl f.
5 Pictoumane, ni. Schildervriend zonder ta- stuk gebak (taart. pastei, tulband, enz.). P- de
tent; schilderijen-gek; p ic t o m a a n m. — 5 Pie- vin, d'eau de vie, stuk, stokvat n. of vat wijn, brantomanie, f. Verzotheid op schilderen; overdre- dewijn. — Stuk, zeker voorwerp als behoorende
tot een geheel, tot een stel of verzameling: On lui
ven zucht f. voor schilderijen.
Pietonique, adj. [Géogr.] Tot Poitou behoo- a cassé la plus belie p- de sa vaisselle, men heeft
het schoonste stuk van zijn tafelgoed gebroken. La
rend. pictónisch.
Pieneule, m. [H. n.] Zuid-amerikaansehe p- la plus précieuse de son ameublement, zijn
strandlooper m. — Boomspecht m. (pie grimpeur). kostbaarste stuk huisraad. — P- de cabinet, kabiPic -vert, m., z . PIVERT .
(houtvlotten. ne is t uk , zeer fraai of zeldzaam voorwerp. — PPidanace, f. Gr oote houten hamer m. op„ de d'orfèvrerie, stuk goudsmidswerk. P- de lapissePie, f. [H. n.] Ekster m. — (Loc. prov.) Etre r ie, rol f. behangsel. — P- de gibier, de volaille, stuk
au nid de la p-, op den hoogsten trap der fortuin wild, gevogelte , elk eetbaar , op de jagt gedood
staan, het zoo ver mogelijk gebragt hebben. z. ook dire' n. — (absol.) Ce chasseur na pas tere une
NIB. Il donne a manger b la p-, hij zakt zijne seule p-, die jager heeft geen enkel stuks wild gewinst, hij steekt van zone winst ongemerkt wat schoten. Combien cie p-s a-t-il pris, hoeveel stuks
weg. z. ook JASEB, LARRON. — [H. n.] P- agasse, heeft hij gevangen? Ce paysan a trentes p-s de
z. V. a. PIE - GRIÊCHE. P - des bouleaux , z. v. a. co- bétail, die boer heelt dertig stuks vee. P- de poisRACIAS. P- de mer, z. V. a. HUiTRIER. P- du Bré- son, visch van zekere grootte, die alleen een' schoSil, z. v. a. TOUCAN. P- des sapins , z. v. a. CASSE tel voor den discli. oplevert. =^^ Vertrek n . , ka- NOIX . P- des savanes, soort van koekoek der An- mer f., elk der verschillende gedeelten van eerre wo tillen. — [Mi).] Nid de p-, Z. N ID . Oeils de p-, z. ning: Logement de clouze p-s, woning van 12 ver OEIL . — % [Cuis.] Opgewarmd overschot n. van trekken- Le salon est la plus belle p- de la maison , de zaal is 't schoonste vertrek van 't huis.
een' lamsschouder.
La p- d'honneur, de staatsiekamer, pronkkamer.
PIE, adj. Bont, inz. zwart en wit (alleen van
.

.
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Stuk n., voorwerp dat cols afgezonderd van
zijne gelijksoortige voorwerpen beschouwd wordt:
P- de terre, stuk land n., akker m , veld n. —
Une belle p- de blé, een schoon korenveld. — Pd'eau, walerkom f., v jver ni. — P- d'écriture,
toonschrift, schoonschrift n. — Stuk, elk, ieder:
Y -j

Citrons à quinze centimes In p-, citroenen tegen
15 centimes het stuk. Ces chevaux content cinq
cents francs p- of la p-, die paarden kosten 300
francs ieder, elk, per stuk, liet stuk. — TravailIer aux p-s, a ses p-s, op stuk (niet in (l agloon)
werken. — Stub, rye ldstuk, muntstuk n. P- dor,
d'argent, goud -, zilverstuk. P- fausse, vcdsch geldstuk. P- de mise, rangbaal"' inuntstule. P- de ring
francs, vij/francs -stuk. Je me vis bientát au bout

de mes p-s, mijn geld was spoedig op. Donnez-moi
la n^- de cette p-, wissel mij dat stuk geld, geel'
m%1 klein teld voor dit „;tuk. — P- de mariage,
trouw- of huwel jkspenning rn., gouden of zilveren

penning, dien rle priester tij (Ie huwel ks-inzégening
wijdt en die gloor Glen rnan aan zijne vrouw wo r dt
gegeven. — P- de créuit, kredietmunt f., toon stuk n., niet gangbaar goud- of zilverstuk, dat
men bij zich »lri^ t te (leugen, om in geen geval zon
geldswaarde of pand te zijn. -- (absol. el pop.)-der i
Donner la p-, een stuk geld, eene rooi, een' drinkpenning, eene kleine belooning voor eerie dienst geven. I)e?nander la p- ^ eene fooi:, eerie belooning vragen. -- (Loc. prov. j Etre près de ses p-, slecht bij
kas zijn, zeer weinig geld hebben; slecht bi zijne

zaken staan. I1 na pas de nnonnaie faute pie gins-

ses pièces, hij heeft peen klein geld en zijn groot
geld is gewisseld. Rendre, Donner á qn. in monnaie de sa p-, z. 1IONAIE. (lig. van personen)
Bonne p-. Fine p-, Jtlr chaste p-, guit, slimme
gast in., dien enen ;s ï, t vertrouwen kan. -- t Ii y
a borne p-, 't is lang rieleden ('vgl. pieca). — PILCE
a PIECE , loc. (((IV. Stuk voor stuk, het eerie stuk
voor en 't andere na: Ii vendit sa bibliotlièque,
son mobilier p- a 1-, hij verkocht zijne boeken,
zijne meubelen , stuk voor stuk. . [Aii'in.]
--
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in proza. — P. de thé tl'e of enkel P-, stuk voor
fret tooneel, tooneelsiuk (treurspel, blijspel, opera,
enz.), dramatisch stuk. P- en trois, en cinq artes,
stuk in 3, in 5 bedrijven. Les p-s de Corneille, de
Racine, de Voltaire, de tooneelspelenvan C., R., V.
-- La petite p-, het nastuk het kleine stuk, dat
men doorgaans na la grande p-, het groote of
voorname stuk, geeft. -- (lig. et fam.) La petite

p-, de naklucht, lachwekkende, vermakelijke, bespottelijke zaak, die op eene meer belangrijke of
ernstige volgt. — P- A t ii'oirs, eig. schei fladenstuk:
een onzairmenhangend tooneelstuk, waarin men meer
de uitwerking (het effect) van enkele tooneelen, dan
de eenheid der handeling op het oog heeft gehad. —
(eg. et font.) Jouer, Faire une p- a, qn., Faire la

p- a qn., iemand eene poets, een' leelzjken trek of
streek spelen. La p- est bonne, plaisante, de trek
is goed, aardig. -- [Mar.] P- b eau, stuk n., waterlegger in., waterrat n. P- d'arrimages, water-

legger, stu7.vvat. — P- de cordage, tros met de
hondseinden er aan, heele tros in. P- de ligne,
heele lijn f., stuk lijn. P- d'aussière, heele tros. Pde liaubans, stuk want griet de hondseinden e?
aan. -- [Mus.] Stuk, niuzijkstuk n. P- de violon,
de flute, stuk voor de viool, voor de fluit. -[Prat.] Stuk, acte-, processtuk, document, bewijs,

stuk, enz. P-s authentiques, décisives, fausses,
echte, beslissende, valsche stukken. P-s it l'appui
of an soutien, P-s jointes, tij/lagen I. pl., bijgevoegde
stukken. P-s justificatives, bewijsstukken. P-s servant b conviction, a décharge, stukken, die tot
overtuiging, tot ontlasting dienen. P-s de comparaison, stukken van vergelijking. — (fig. et fam.)
C'est la meiileure p- de son sac, dat is zijn beste
steun, zijne best{' toerlugt, dort geeft heen 't meeste

voordeel. I1 est cousin du ministre, c'e: la meilleure p- de son sac, lijf is een neef van den minister, dat is zijne sterkste aanbeveling, dat geeft
hem de meeste kans. — } 1Pléeer, v. a. Lappen,
verstellen. — Piéeette, f. (ver/dis'. van pièce)
Stukje, brokje, deeltje n. (In dezen zin niet gebruiStuk zilver, dat de essay, ur afhakt om er de proef kelijk.) -- (Tech.] Donkerste blaauwe grond m.
niece te seinen , proefstuk n., proefkorrel f. — bij 't zwartverwen. — [[V1éd.] (in sommige stre[Artill.] P- d'ar•tillerie, P- de canon of enkel P-, ken) Leverontsteking f.
stuk geschut, kanon, stuk n., vuurmond in. P-s
Pied, in. Voet m., onderst gedeelte Vn het
de hatterie , de siége , batterij- , belégeringsge- been des snenschen, waarop hij staat en loopt. Pschut n., - stukken n. p1. P-s de campagne, veld- droit, P- gauche, renter-, linkervoet. La cbeville,
geschut. P- clban;bree, kamerstuk. P- folie, stuk La plante, Le talon, Les orteils du p-, de enkel m.,
met scheef Geboorde ziel. P- de buit livres de zool f., hiel m., teenen m. Ijl. van den voet. Marcher
balie, aclrtpo der in. P- de vingt-quatre, vier-en- p-s nos of nu p-s, blootsvoets gaan. Marcher sur la
twintiq ponder. — [AArqueb.] P-s d'armes, verschillende stukken of deelen, waaruit een geweer slot een ande r e sloten bestaan. P-s cie réchange,
voorrc'ad.stukken, waarlooze stukken. P- de pouce,
duimblik, duirnplaatje n. aan de geweer- of pistool kolf. — [Chat- p.] Platstaniper ni., werktuig om de
hoeden mede plat te maken. — [Constr.] P- de
charpente, stuk bewerkt timmerhout, dat in een
getimmerte wordt aangebragt. — [t onstr. nay.]
P-s de quilie, kielstuklcen n. pl., balk m. tot kiel stukken. P- de l'étrave, steven, krommer tot voor
achtersteven. P-s de tour des pré -stevn,balki.o
boeg/wisten, krom/routen n. pl.. boegplan--ceinfs,
ken f. pl. P-s de earlingue, balken tot zaadhouten.
P-s de liaison , verbandstukken. P-s de Chasse
de l'a\ant, vo{lrste boegsíukken, voorstukken n.pl.,

jagers in. pl. P- a grands équerrissages, hout, dat
sterk rezweid is, dat veel schot heeft, zeer scherpe

of stompe zweijen heeft. — [Cuis.] P- de résis-

tance, groot stuk vleesch, stuk, waaraap1, veel te
eten valt, dat duren kan. -- [Fauc.] Etre, tout
dune p-, vogel nl. van ééne kleur.— [Fort.] Werk,
fort n., verschansing f. P- avancée, buitenwerk,
voorliegend werk. P-s détaclnées , afgezonderde
werken. P-s auxiliaires, hulpwerken. -- [Jeu 1 Stuk,

schaakstuk n., inz. iedere schaakf uur, die een'
bijzonderen naam draagt (in onderscheiding) van
pionnen of boeren). Donner, Recevoir une p-, een
stuk voorgeven , voorkr2^gen. Couvrir ene p-,
een stuk dekken. Prendi'e, Exposer une p-, een
stuk( nemen, blootgeven. Faire p- pour p-, stuk om
stuk spelen , afruilen. — [Litt.] Stuk, ieder geschrift in zijn geheel, 't zij in proza of poezij, inz.
klein geschrift, vlugschrift. los blad n. P- achevée
d'éloquence. meesterstuk van welsprekendheid. Ces
pièces de vers out remporté la prix, deze dichtstukken hebben den prijs behaald. Recueil de bel
verzameling van schoone stukken-lespnro,

- -

pointe des p - s, op de teenen loopen. Se tenir curses

p-s, op zijne voeten staan. Frapper du p-, met den
voet stampen. Etre, Se jeter, ['omber aux p-s de,
qn., voor iemand knielen, iemand te voet vallen.
Donner on coup de pied €i qn., iemand een' schop,
trap geven. La saignée du p-, de aderlating op
den voet. — P- plat of Plat p-, breede, platte voet;
(fig.) gering, gemeen, niet.beduidend inensch. —
P- poudreux, z . POUDIIEUX . — -f- Dens de p-, voetknechten, voetsoldaten in. pl., voetvolk n. — Va
voetbedienden in. pl. — (fig.) Mettre-letsdp,
tout h ses p-s, alles aan zich onderwerpen, van
zich afhankelijk maken. ,1e mets tout h vos p-s,
ik stel alles te uwer beschikking. — Sauter a p-s

joints, z. JOINT. (fig.) Vous avez sauté, passe (r
p-s joints sur ces difpcultés, gij hebt in eens al

die zwarigheden ontweken, gij zit over al die hinderpalen heen gestapt. --. Examiner qn. de la tëte
aux p-I, clepuis les p-s jusqu'b la tète, iemand,
van 't hoofd tot de voeten opnemen of bekijken. -Peind:'e qn. en p-, iemand ten voeten, uit schilderen.
Portrait en p-, portret ten voeten uit. — De plain
p-, z . PLAIN -PIED. — (fam.) Aller de son p- gall-

Inrit, de son lp- léger, de son p- mignon, te voet,
onbelemmerd en met weinig kosten reizen. Venir
de son p- ui quelque endroit, ergens te voet heer
gaan. --- (fig. et fam.) Aller du même p-, een' gelijken gang gaan, eveneens te werk gaan. Aller de
bon p- dans ene affaire, eene zaak met ijver en

trouw behartigen. rond en eerlijk in iets te werk

gaan. — (fam.) Ne pouvoir metire un p- levant

1'autre, geen' voet voor den anderen kunnen zetten, zeer zwak, zeer afgemat zijn. — Mettre p- it

terre, a f st jgen, van 't paard

stijgen, "uit het rij
stappen. Mettre Ie p-, les p-s quelque part,-tuig
ergens gaan of komen. Je ne mettrai plus les p-s
dans retie maison, ik zal geen' voet meer in dat
huis zetten. — vonnons on coup de p- jusque lit,
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laat ons even daarheen gaan. -- Être sur p-, op laat ons vertrekken, opbreken; koen, scheer u weg,
de been zijn. I1 est sur p- des cinq heures du pak u voort. Faire haut le p-, zijne biezen pak
matiu, hij is van 's morgens vijf ure op de been.
nemen, verdw jnen. Ne lui prêtez-ken,dvlugt
— Etre sur p-, Etre remfis sur p-, van eene ziekte point d'argent, eest un haut-le-p-, leen hem geen
hersteld zijn, het bed weder kunnen verlaten, we- geld, hij is een man van den dag, een avonturier,
der op de been zijn. Son médecin la renris sur een gelukzoeker, een vogel in de vlugt. Chausser
p-, zijn doctor heeft,,hem weder op de been gebragt, ]e p- draft le premier, et lever le p- gauche le
geholpen. — (Jig.) Etre en p-, Etre mis en p-, in second, eerst het noodzakelijke en dan het aangedienst, in werkelijke of actieve dienst zijn of gesteld name doen. Croire tenir Ie bon Dieu par les p-s,
worden. Officier b demi solde qui viert d'être mis zich in den hemel gelooven, overmatig verheugd
en p-, officier op halve soldij, die weder in actieve zijn. Mettre le p- dans la vigne du Seigneur, zich
dienst gesteld is. -- (fig. et fam.) Mettre qn. sur een' roes drinken. Faire usage de ses p-s tortus,
p iemand op de been helpen, zijne gezonken for- zich veel moeite geven zonder uitzigt op goed getuin of zijne verachterde zaken herstellen. — (fig.) volg. z. ook CHAUSSER, CHAUSSURE, COUPER, DANMettre qn. sur un bon p-, iemand gr oote voordee- SER, EPINE, LANGUE, SE :VOUCHER. — it PIED, loc.
len bezorgen; ook: iemand te regt zetten, te regt adv. Te voet. Aller, Voyager à p-, te voet gaan,
wijzen, iemand noodzaken zijn' pliggt te doen. — reizen. — Bon logis á p- et à cheval (op uithang
Etre sur le lion p-, sur tin bon p-, op een goeden
goed logies voor den Baanden en Tijdenden-borden),
voet staan, in goede omstandigheden zijn. Etre sur man. — (fig.) Etre à p-, ruiter te voet zijn, geen.
un bon p- á la cour, dans Ie monde, aan 't hof, rijtuig en paarden, neen equipage meer houden. -bij de wereld wel gezien, geacht zijn, op een' goe- (Loc. prov.) Aller a beau p- sans lance, te voet
den voet bij 't hof, bij de menschen staan. — gaan, op apostels paarden rijden. Aller ou le rol
Etre sur an grand p- dans Ie monde, een' hooryen va is p-, gaan waar ook de koning te voet heen
rang bekleeden, tot de groote wereld behooren. — gaat: eene natuurlijke behoefte gaan verrigten. z.
Etre sur Ie p- d'un liomme de condition, de qua- ook CHERCHER. --- PIED á PIED, loc. adv. Voet voor
lité, voor een' man van rang, van aanzien gelden, voet, langzamerhand, allengs I1 avanca p- a p-,
gehouden worden. Se mettre sur ]e p- d'un homme hij naderde voet voor voet, kwam langzamerhand
puissammnent riche, zich als een magtig rijk man nader bi. — Défendre un poste p- à p-, een' post
voor doen. --- (fig . el fam .) Etre sur tel p- avec qn., voet voor voet, met hardnekkigheid verdedigen. -op dien en dien voet met iemand staan. Sur quel Aller p- a p- dans une affaire, langzaam, met bep- êtes-vous ensemble? op welken voet staat gij leid, met omzigtigheid in eerre zaak te werk gaan.
met elkander — Se mettre sur Ie p- de faire ou — DE PIED F ERME, loc. adv. Zonder een voet breed
de ne pas faire une chose, zich de vrij heid geven, te wijken, standvastig, onverschrokken. z . COMBAT zich gewennen, zich het regt aanmatigen om iets T R E. — D'ARRACHE PIED, loc. adv., z. ARRACHEte doen of te loten. Voris vous mettez sur Ie p- PIED (D'). — Voetspoor n., indruk van den voet,
de trou\ cr à reui; e à tout, pij geeft u de vrijheid voetstap m. (trace): Je vis des p-s sur la neme,
overal wat op te zeggen te hebben. Sur le p- ot en sur le sable, ik zag voetstappen in de sneeuw, in
sont les chores, of Sur ce p- -là, als de zaken zoo het zand. Pied, voet, poot, wordt ook van
staan, op dien voet, op die voorwaarden, in dat vele dieren gebruikt, inz. van dezulken, bij welke
geval, onder zulke omstandigheden. Sur ce p- -là dat deel van hoorn is: Bête à quatre p-s, viernous resterons amis, in dat geval zullen wij vrien- voetig dier n. P-s de devant, de derrière, voor-,
den blijven. -- Etre encore sur ses p-s, nog op achtervoeten. Le p- d'un cheval, dun aie, d'un
vrije voeten staan, nog in zijn geheel zijn, nog serf, d'un chevreuil, de voet van een paard, van
door niets gebonden zijn, nog de vrije keus hebben; een' ezel, van een hert, van een ree. Des p-s de
ook: nog staande gebleven, nog op de been ,zijn veau, de mouton, de cochon, kalis- schape-, var
(ondanks een geleden verlies). 11 na pas signé, il
P- d'éléphant, de chameau, de bufile,-kensvot.
est encore sur ses p-s, hij heeft niet geteekend, hij olifants-, karveels -, buffelsvoet. Les p-s palmés des
is nog vrij in zijn doen, h?) kan nors van de zaak oies, de zwemvoeten der ganzen. -- (Loc. prov.)
af On a cr u qu'il se déclarerait insolvable, mais Etre déferré des quatre p-s, geheel van zijn stuk
il est encore sur p-, men meende, dat hij zich in- zijn, niet weten wat aan te vangen. La vache a
solvent zou verklaren, maar hij houdt zich nog bon p-, het in beslag of in pand genomen voorwerp
staande.
Mettre ure armée, des troupes sur p-, heeft genoeg waarde tot dekking van de schuld.
een leger, troepen op de been brengen. — Mettre La vache na point de p-, daar komt niets van,
une maison sur un bon p-, sur un grand p-, een die zaak laat zich vergeefs wachten. Faire le phuis op een' goeden, op een' grooten voet inrigten. de veau, den pluimstrjker spelen. z. ook ALLE,
— (fig.) Mettre one chose sons les p-s, sous ses GRUB, IIIOUCHE. (bij uitbreiding) Voet m.,
p-s, iets verachten. Mettez cette injure sous vos beneden gedeelte van den stam der boomen, van den
p-s, sla geen acht op die beleediging, tel die belee- stengel der planten (somtijds ook de geheele boom
di.ging niet. Mettre une injure au p- de la Croix, of plant); ook: laagst gedeelte van een' berg, geau p- du crucifix, eene beleediging om Christus' wil bouw, muur en soortgelijke voorwerpen: S'asseoir
geduldig verdragen. — (fig.) Prendre p-, vasten an p- d'un chêne, aan den voet van een' eik gaan
voet krijgen: Ce marcband ne tardera, pas h pren- zitten. Arroser des fleurs par Ie p-, bloemen van
dre p-, die koopman zal spoedig een' vasten voet onderen, aan de wortels begieten. — Acheter une
krijgen, 't vertrouwen winnen. — Perdre p-, geen récolte sur p-, nog op den halm (of te veld) staande
grond meer voelen of vinden, in te diep water ko- granen, aan den boom hangende vruchten koopen.
men; (fig.) niet meer weten waar- men is of wat Sécher sur p-, op den stengel, tot aan den wortel
men doet, Zijne bezinning, zijne tegenwoordigheid uitdroorgen, verdorren; (;fig.) uitteren, van de graat
van geest verliezen. -- I1 v a p- dans vette rivière, vallen, van verdriet, verveling, ongeduld enz. verer is grond, 'men vindt grond in die riCier, men gaan. — Abattre deur cents p-s d'arbres,200
kan die ri {gier met het hoofd boven water doorwa- boomstammen of boomen vellen. Mettre un pden. --- (,'j. et fam.) I1 n'y a pas p-, er is geen d'oeillet, dans un pot, eene anjelierplant in een'
grond, geen vastigheid, dat laat zich niet wagen, pot zetten,. -- Le p- d'un rocher, d'une montagne,
men kan in die zaak op niets rekenen. — (fig. et d'une tour, d'un clocher, de voet van eene rots,
fam.) Tomber cur ses p-s, op zijne voeten te land, van een' berg, van een' toren, van een' klokketoren.
te regt komen. 11 tombe toujours sur ses p-s, hij Au p- des Alpes, aan den voet der Alpen. Les
komt altijd, als de katten, op zijne voeten neer, hij soldats se logèrent an p- dij bastion, de soldaten
komt overal heelshuids, ongeschonden af. Il ne nestelden zich aan den voet van 't bolwerk. Le psaurait tomber que sur ses p-s, 't kan liens niet du trone, des autels, de voet des troons, der altegenloopen , hij komt er altijd goed door. — (fig.) taren . — Raser une maison rez p-, rez terre, een
I1 ne sortira que les p-s devant, que les p-s le huis tot den grond afbreken, slechten. — (l.oc.
premier (van een' kranke, soms ook van een' be- prov.), z. MUR. — Donner du p- á un rempart,
schonkene), hi,^ zal niet weir uitgaan, dan met de eerren wal glooijing, helling, schuinte geven. —
voeten vooruit, dan om begraven, om weggedragen Donner du p- ft une échelle, eene ladder van onte worden. z. ook AIR, ARME, BILBOQUET, BOULE, deren uitzetten, verder van den muur verw ijderen.
BRuLER (v. n.), CHAUD, `TRIER, FERME, FOSSE,
(fig.) Au p - de la lettre , z. LETTRE. — Poet ,
FOULER, GAGNER, GORGE, LACHER, LEVE, MARCHER, poot m., onderstuk n., waarop vele stukken huis
rARIN. — (Loc. prov.) Aller de p- comme un chat
keukengereedschappen e. a. voorwerpen rus -rad,
maigre, vlug ter been zijn. Haut Ie p-! komaan ,
Le p- d'un chandelier, d'un verre. dun vase-ten.
-,
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de voet van eenen handelaar, van een glas, van voet. P- plat, platvoet. — [Mil.] Conversion de peene vaas f. Les p-s d'une table, dune chaise, ferme, zwenking f. in het front. — [Med.] P- de
d'une marmite, d'un lit, de pooten van eene tafel, dentelle, zeer smalle kant f. — ] Octroi] P- fourvan eenen stoel, van eenen kookketel, van een bed. ché, inkomend stadsregt n. op het vee met gesple— Le p-, Les p-s du lit, het voeteneinde van 't ten hoeven. — [Péche] Binnenrand ni. van een op
bed. [Agric.] P- chaud, smaak m., dien de en neér uitgezet net. Pèche de p-, strandvisscherij
wijn door inwerking van de lucht in de kuip aan met lijnen en hoeken. — [Tech.] Verf- of kleurf. — [Anat.] P- d'hip--nemt.—Bworlzike bad n., ieder opvolgend bad, dat men aan eene stof
pocampe, amnions-horens, twee achter-uitsteeksels geeft; P- de pastel of de guède, pastel- of weede
der hersenen. — [Bias.] P- de l'écu, schildvoet. bad; Petit p-, ligt, zwak kleurbad. -- P- d'une
Animal en p-, op de vier pooten staand dier n. balance, bril m. of schaar f. eener weegschaal (ook
P- nourri, z. vounRI. — [Bot.] P- d' Alexandre, her- ehásse geheeten). — P- de biche, z. BICHE. P- de
tramkruid n., kwijlwortel rn. (pyrèthre). P- d'alou- chèvre, z . CHEVRE . — P- d'étape of Étable, z.
ette , z. v. a. DAUPHINELLE. P - de hoeuf , z. v. a. ETAPE. P- d'entrée, portierstijl m. van een rijtuig.
BOLET . P- de bouc, wilde engelwortel m. P- de — De Ia bière qui a le p- de levain, bier, waarbij
chat, kattepootje, muizenoor, soort van roerkruid n. de giststof geëvenredigd is aan de te brouwen hoeP- de chèvre, z. v. a BOUCAGE . — P- de corneille, veelheid. — [Ty pog.] P- de mouche, vliegepootje n.,
kraaijevoet- wederik f. -- P- de coq, kruipende ra- een renvooi- of verwijzingsteeken (7). — [^Téner.]
nonkel m. ; z. ook CLAVAIRE . — P- de gritron, stin- Spoor n. van 't gejaagde wild.: On a reconnu au
kend nieskruid n. — P- de lièvre, hazevoet m., veld- p- que d'était un cerf, men heeft aan 't spoor geof akkerklaver f. P- de lion, soort van leeuwe- zien, dat het een hert was. P- paré, z. PARE. —
voet (alchimille) . P - de loup, z. V. V. LYCOPODE. [Vétér.] P- antérieur, postérieur, voor-, achter— P- d'oie, z. V. a . CHENOPODE . — P- d'oiseau, voet, geheel het voor- of achtergedeelte van het been
z. V. a. ORNITHOPE of ORNITHOPODE. — P- hours, eens paards of ander huisdiers, gerekend van den
z. V. a. ACANTHE. P- de pigeon, duivevoet, weeke kniehoog tot beneden.
geranium m. P- de poulain, soort van hoefblad.
PIED , m. [Métrol.] Voet m., voormalige en nog
P- de poule, ruw hondsgras n. P- de veau, z. V. a. altijd veel gebruikte lengtemaat in verschillende
ARUM. — [Constr ] P- droit, staander, op- en landen, ter gemiddelde lengte van 3 decimeters
neêrstaande stijl m. P-s corniers, hoekstijlen van of palmen. Mur haat de vingt p-s, twintig voet
't verhemelte eener koets. — Apporter des maté
hooge muur m. Chambre de cinq p-s de long sur
materialen of bouwstoffen-riauxàpd'oev, quatre de large, kamer van vijf voet lang en vier
ligt bij het onderhanden zijnde gebouw aanbren- voet breed. P- carré, cube, quadraat- of vierkante,
gen. — [Cuis.] P-s de veau, de mouton, de co- kubiek- of teerling-voet. — Maatstok, duirustok m.
chon, kalfs-, lams-, varkenspooten. Petits p-s, z. ter lengte van een' voet. Se servir d'un p-, een
PETIT. -- [Eaux et for.] P-s corniers, z. CORNIER. duimstok gebruiken. — P- horaire, derde gedeelte n.
— [Escr.] Se battre de p- ferme, vechten of scher- van den seconde-slinger. — (Loc. fam. et prov.)
men zonder van zijne plaats te gaan, pal staan, Elle a un p- de rouge, de blanc sur Ie visage, z ij
onwrikbaar vechten. — [Faut.] P-s, pooten (van is vingerdik geblankét. Il voudrait être à cent p-s
den havik en den sperwer) . — [Féod.] P- de fief, sous terse, hij wenschte wel, dat hij honderd voet
verbrokkeld leen n. — [Font.] P- de fontaine, diep onder den grond lag (van iemand, die 't leven
voetstuk n. o f dikke pijler, waarop de fonteinkom moede is); hij zou wel in den grond willen weg
rust. — [H. n.] P- d'áne, ezelshoef m., lazarusiemand, die zeer beschaamd, verlegen-kruipen(va
klap f., eene soort van schelp. P- de pelican, is). Je voudrais qu'il fut à cent p-s sous terre
pelikaansvoet, eene schelpsoort. P-s machoires, (als verwensching), ik wou, dat hij honderd voet
kaakscharen, voorste scharen of nijpers van den onder den grond lag (dat hij dood was). Je ne 1'askreeft. — P- gris, zeeleeuwerik m., een strand- sisterai pas quand je lui verrais titer la langue
kievit; ook z. V. a. BAVEQUE of BAVEUSE. P- noir, d'un p- de long, ik zal hein niet helpen, al stone!
zwartkeeltje n. (traquet). P- rouge , z. V. a. HUi- hem 't water tot aan de keel. — Avoir dune chose
TRIER. P - vert, z. V. a. BECASSEAU• — P - s de cent p-s par dessus la tête, een' grooten walg aan,
mouche, fijn gekristalliseerd zeezout n. — [Jeu] iets hebben, tot aan de keel zat zijn. Avoir un pP- de boeuf, handje-boven. — Chasse an p-, slag rn. de nez, En sortir aver un p- de nez, een' langen
of kaats f., waarbij de bal aan den voet van den neus krijgen of halen, er met beschaming af komen.
muur nederkomt. — [Jur.] Le p- saisit le chef, Faire le p- de nez a qn., iemand met beschaming
de eigendom van een bodem brengt dien van de afwijzen. Si vous lui donnez un p-, it en prendra
oppervlakte mede; de eigenaar eens grands kan quatre, als gij hem den vinger geeft, neemt hij de
elke op- of overbouwing, op wat hoogte ook gedaan, geheele hand. -- Prendre p- sur une chose, zich
beletten. — [Man.] P- de l'étrier of du montoir, op iets beroepen, iets als voorbeeld, als maatstaf,
linker voorpoot van 't paard. P- hors du montoir, als regel gebruiken of aanhalen, uit eene zaak een
regter voorpoot. Cheval qui galope sur le bon p-, gevolg trekken voor eerie gelijksoortige zaak. Je
sur Ie mauvais p-, paard, dat op het goede been vous ai permis cela, mais je ne veux pas qu'un
of re ,its, op het verkeerde been of links galoppeert. autre premie p- is dessus, voor u heb ik dat geMettre on cheval sur Ie bon p-, een paard met daan, maar ik wil niet, clot een ander daarop
het regter been leeren aanspringen. — [iMaréch.] stenne, zich daarop beroepe, dat tot een maatstaf
P- altéré, desséché, resserré, uitgedroogde, inge- gebruike. -- SUR LE PIED DE, inc. prép. Tegen, in
krompen hoef D. P- cerclé, ringh.oef. P. comble, verhouding van, naar evenredigheid van; op den
plat of en écaille d'huitre, volhoef, plathoef. P- voet van. J'ai page cette étoti'e sur Ie p- de -vi»gt
derobé of Mauvais p-, hoef met hoornscheuren. P- francs le mètre, ik heb die stof tegen twintig francs
de boeuf, gespleten hoef, ossenhoef, volhoef. P- de meter of el betaald. — Mettre l'armée sur le pgros, hoef niet ingebogen, dunne zij- en dragtwan- de guerre, de paix. het leger op den voet van
den. P- neuf, nieuwe hoef; Ce cheval a fait p- vrede, van oorlog, brengen. — AU PIED DE, loc. prép.
neuf, dit paard heeft een' nieuwen hoef gekregen Naar de maal of den maatsta; van: Est-ce au pP- serré, vernagelde hoef. P- bot, bokshoe f. P-s du savoir qu'on mesure les hommes? worden de
de travers, scheeve hoeven. P- pincard of rampin, menschen naar de maat van hunne kunde gemeten?
stelthoef. P- panard, cagneux, buitenwaarts, bin- — AU PETIT PIED , loc. adv. In 't klein, verkleind,
nenwaarts gekeerde voet. P- h talons serrés of op kleine schaal: Réduire un plan an petit l)-, een
encastelés, naauwe krimp- of klemhoef. P- de mu- plan of platten grond op kleiner schaal overbrenlet, hooge hoef. -- [Mar.] P- de mat, pen, hie- gen, verkleind nateekenen. •-- (fig.) C'est un i'aling f., ondereind n. van den mast. P- d'épontille, poléon au petit p-, 't is een N. in 't klein, in mivoet van een' schoor, stut of stijl. P- d'un mat de ni.aluur. — (fig.) Etre réduit all petit p-, zich zeer
hune, hieling van eerie steng. — P- de poule, moeten inkrimpen, zeer beperkt in zijne bestaanknoop ni. aan 't eind van een touw (cul de pore). middelen geworden zijn. — PIED, rn. [Poes. J Voet,
— P- de vent, ossenoog n., lichtplek aan den he- versvoet m., elke afdeeling der verschillende soormel, die aanduidt, dat de wind uit die streek zal ten van, inétrische verzen: L'1►examétre est de six
komen. — P- marin, z. MARIN. Jeter un p- d'ancre p-s, de hexameter heeft 6 voeten. Les vers alcsandans un parage, ergens voor een korten tijd ten drins ont six p-s iarnbiques, de alexandrijnsehe
anker gaan. -- [Mud.] P- bot, horrelvoet, mis verzen hebben zes iambische voeten (12 of 13 lettervoet. — (fam. van iemand die deze mis--vormde grepen). -- (bij uitbreiding) Elk syllaben-paar n. in
vorming heeft) C'est tin p- bot, 't is een h.orrel- de fransche verzen (hoewel deze niet metra ch zijn).
.
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PIED-A-TERRE

PIERRE.

Pied-à-terre, m. Optrek m , optrekje n., kleit
v(rbl f n., kleine woning f., die men ergens heefi

om er nu en dan kort te vertoeven: Trendre un p.

aux environs d'Arnhempour la belle saison, eer
optrek voor 't schoone saizoen in Arnhems omstreken huren of koopgin. (Plur. Des pied terre.)
Pied- droit, m. [Arch.] Gedeelte van den deurof vensterpost, dat het lijstwerk bevat. — Loodera
bedekking f. aan 't getimmerte eens dakvensters,
(Plur. Des pieds-droits.)
Piédestal, m. [Arch.] Voet m., voetstuk n.
(van eene zuil, van een standbeeld, enz.), p é d es t a l n. Les trois parties du p- sont le socle, le
dé et la corniche, de drie deelen van 't pedestal
zijn de basis of sokkel, de teerling en het dekstuk.
— (fig.) Se faire un p- dune chose, iets als een
pedestal, als een middel om vooruit te komen, om
zich te verheffen, gebruiken. Servir de p- qn.,
iemand tot . pedestal, tot voetbank, tot een werktuig van zone verheffing of zijnen roem dienen;
ook: aan de bevordering, den roem van een ander
opgeofferd worden.
Pied-fort, ni. [Mona.] Proefmunt, modélmunt f. (Plur. Des pieds-forts.)
Piédouche, m. [Arch., Sculp.] Klein pedestal
of voetstuk n. (voor eene vaas, een borstbeeld, enz.)
Pied-pon, m. [Bot.] Water- of moeras-ranonkel m.
Pied-senté of P. sente, m. [Cout.] Voet
n., dat men met geen lastdieren gebruiken-pad
mag. (in 't noorden van Frankrijk nog in gebruik
voor sentier, voetpad.)
Piége, m. Val f., valstrik, strik, knip m. (om
dieren te vangen): Tendre des p-s aux loops, aux
renards, aux oiseaux. — ( fig.) Hinderlaag, laag,
list f., valstrik m., misleidend middel om iemand
te bedriegen: Tomber, Donner dans le p-, in den
strik vallen, zich laten verschalken. Ce qu'on vous
offre est un p-, wat men u aanbiedt, is een valstrik,
is lokaas. — (Prov.) Un bon renard nest pas pris
deux fois au même p-, een goede vos loopt niet
tweemaal in denzelfden strik, een ezel stoot zich
niet tweemaal aan éénen steen.
Pie-grieehe, f. [H. n.] Ne rendooder, graauwe
ekster, elders ook slagtersvogel en bergvogel ge/weten, die de grootte eener lijster heeft en den overgang van de roof tot de zangvogels vormt. Pgrise, groote graauwe negendooder. P- écorcheur,
z. ECORCHEUR. P- fiscal, z. FISCAL. — (fig. et fam.)
C'est one p-, une vraie p-, 't is eene schreeuwster, kijfster, eene regte haneveêr.
Pie-mère, f. [Anat.] Het zachte hersenvlies.
Piérides, f. pl. [Myth.] Bijnaam der muzen
of zanggodinnen (hetzij als overwinnaressen der
dochters van Piëros, of naar den haar gewaden
berg Pieros in Thracië), p i ë r i d e n f. pl.
Pierraille, f. Kiezel m., kiezelsteentjes n. pl.,
gruis n.
Pierre, f. Steen, bouwsteen m. P- dure, tenfire, compacte, harde, zachte, digte steen. Lit de
p- of de p-s, steenbedding, steenlaag f. Bátiment
tout en p-, geheel van steen opgetrokken gebouw n.
Pont de p-, steenen brug f. Tailleur de p-, steen
Poser, Mettre la première p- a un-houwerm.—
batiment, den eersten steen tot een gebouw leggen.
Ne pas laisser p- sur p-, geen' steen op den anderen laten, alles het onderst boven keeren. — Cela est
dur comme p-, comme la p-, steenhard, hard als
steen; (fig.) ongevoelig, onaandoenlijk, wreed. —
(fig.) Coeur de p-, steenen hart. Il gèle p- fendre, z. FENDRE. Sa douleur fend les p-s, zijne smart
zou een' steen, een steenen hart vermurwen. C'est
du vin fendre les p-s, 't is allerkosteljkste wijn.
— P- sépulcrale, of enkel P-, grafsteen, ljksteen.
— Steen, keisteen, straatsteen m., stuk steen,
ieder hard voorwerp n. van dien aard: Chemin
plein de p-s, steenige weg m., weg vol steenen. Se
heurter contre une p-, zich tegen eenen steen stooten. Se battre à coups de p-, elkander met steeen gooien. — (fig.) P- d'achoppement of de scandale, z. ACHOPPEMENT. — P- précieuses, edelgesteenten n. pl., edelsteenen m. pl. P-s fines, fijne,
echte steepen. P-s fausses of artificielles, valsche,
nagemaakte edelsteenen. — (Loc. fig. et prov.)
Trouver des p-s dans son chemin, steenen, hinderpalen, beletselen, zwarigheden op zijnen weg
vinden. Jeter la p- et cacher Ie bras, in 't geheim
kwaad doen. La p- en est jetée, de teerling is ge-

-a-

a

a

a

worpen, de kogel is door de kerk. Qui lui jettera
la première p? wie zal den eersten steen op hem
(of haar) durven werpen? wie kent zich geheel
vrij van 't geen men hem of haar te laste legt?
z. Ook CHEMIN, COUP, JARDIN, JETER, MOUSSE. —
Des poires qui ont des p-s, peren met steentjes
daarin, steenige peren f. pl. [Archéol.] P-s
écrites, beschreven steenen, naaam van gallische
monumenten met grieksche opschriften. P-s levées,
opstaande, opgerigte steenen, overoude groote, ruwe
monumenten, die overeind op hun' smalsten kant
staan. — [ Arch., Constr.] P- artificielles, bak
-s d'attente, koppelingsteenen, klesooren,-sten.P
Z. ATTENTE (ook fig.). P- à bath, bouw -, metsel.steen. P- en binard, steenblok n., dat met den blok
vervoerd moet worden. P- en chantier, ter-wagen
bewerking of behouwing klaar liggende steen. Pdébitée, gezaagde hardsteen. P- d'écbantillon, monstersteen, monsterblok, bestelde steen. P- émillde,
vierkant gehouwen steen. P-s fichées, gestreken,
gemetselde steenen. P- fière, harde, stroeve steen.
P- franche, voortreffelijke, gezonde steen. P- grenue,
korrelige steen. P- hachée, met den tandhamer opgehakte steen. P -s jointoyées, gevoegde steenen.
P- layde, niet den tandbeitel gegroefde of behouwen steen. P- moulinée, murwe, brokkelige steen.
P- nette, zuiver, rein behouwen steen. P- pleine,
volle, volkomen steen, steen zonder de gewone gebreken. P-s de rapport, inlegsteenen, kleine steenen
voor inlegwerk. P- refractaire, brosse, moeijel jk
te behouwen steen. P- retournée, aan beide zijden
opgewerkte steen. P- rustiquée, grof behouwen steen.
P- sèches, drooge (zonder bindmiddel op elkander
gelegde) steenen. P- de taille, hardsteen, arduin steen, steen, die behouwen is of moet worden. Ptraversée, in 't kruis of kruiselings behakte steen.
P- velue, ruwe, onbehakte steen. z. ook ANGULAIRE,
DÉLITER, EBOUSINER, ENCOIGNURE, EVIER, FONDAMENTAL, JECTISSE, MILLIAIRE, PARPAING, PERDU.
— [Alch.] P- philosophale, z. PHILOSOPHAL. —
[Ant_] P- spéculaire, Z. SPÉCULAIRE. — [Chir.],
Z. CAUTERE, INFERNAL. — [Chim.] P- calcaire, koolzure kalk m. P- calaminaire, z. CALAMINE. P- de
Rologne, Bologneser steen m. of spaath n. — [Conn.]
P- bleue, blaauwe steen, koekje van p astel- of
woedepoeder, somtijds als indigo gebruikt om 't linnen te blaauwen. — [Liturg. oath.] P- d'autel,
altaarsteen, een vierkante gewijde steen in 't midden van de altaartafel. — [Méd.] Steen. P- de la
vessie, des reins, des intestins, blaas-, nier-, ingewandsteen. Avoir la p-, den steen hebben. Avoir
été taillé de la p-, van den steen gesneden zijn. —
[Minér., H. n.] P- acide, zuursteen aluinsteen.
P- d'aigle, adelaar$teen (aétite). P- d'aimant, zeil-,
magneetsteen. P- b aiguiser, á repasser, à Thuile,
à rasoir, slijp -, wet-, oliesteen. P- alumineuse,
aluinhoudende lavasteen. P- apyre, vuurvaste, v uurbestendige steen. P- à broyer, wrijfsteen (der ver
brunir, à polir, bruineer-, polijststeen.-wers).Pà
P- de cendre, z. V. a. TOURMALINE. P- à champignons, zwamsteen. P- chaux, kalksteen. P- h
détacher, vlekkensteen, steen om vlekken te ver
de foudre of de tonnerre, z. V. a. BE--drijven.P
LEMNITE. P- de gallinace, z. v. a. OBSIDIENNE. Pgypseuse, gipssteen. P- hématite, z. HEMATITE. Phépatique of de foie, leversteen. P- des Incas,
z. v. a. MOROCHITE.
z. v. a. OBSIDIANE. P- de
P- lithographique, lithographische steen, een digte
kalksteen, waarvan de steendrukkunst zich bedient.
P- de lumacons of P- lumachelle, z. LUMACHELLE.
P- de luns, , maansteen. P- de Périgord of Périgueux, z. PERIGUEUX. P- de poix, piksteen. Pponce, puimsteen. P- de pore of P- puante, stinksteen, varkenssteen, ease soort van koolzuren
kalksteen. P- rayonnante, straalsteen. P- rouge,
bloedsteen. P- de sable, zandsteen. P- b sablon,
fijne zandsteen, schuurzand n. P- serpentine, serpentijnsteen. P- smectite, stéatite, speksteen, zeepsteen. P- du soleil, z. v. a. GI RASDL. P- surnageante, drijfsteen. P- de violette, z. IOLITHE. Pvitrescible of vitrifiable, verglaasbare steen. z. ook
AEROLITHE , ALCHIRON , ALECTORIEN, AP.BORISÉ,
ARMÉNIEN, ASSTEN, ATRAMENTAIRE, AVENTURINE,
AZUR, CALCAIRE, CHAT, CIRCONCISION, CORNEENNE,
FIGURE, FILTRANT, FUSIL, GEMME, HIRONDELLE,
[NFERNAL, IRIS, JADE, JUDAIQUE, LABRADORITE,
LARD, LENTICULAIRE, LYNX, MEULIERE, HIEL, MINE,
MIROIR, NUMISMALE, OBSIDIANE, OLLAIRE, OSTEO`

a

laic,

PIERRE, etc. —
[Pharm. anc.] P- de bézoard of P- bézoardique,
z. BEZOARD. P-s d'écrévisses, kreeftenoogen n. pl.
P- de feel, galsteen. — [ Typog.] P- à laver, loog -
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COLLE , OVAIRE , TOUCHE , TRAVERTIN

la douleur, de stoic nen verhardden zich tegen de
smart. -- PIETER, v. n. [Jeu] Voet aan de meet
houden, voet bij stek netten (in 't kegel- en balspel).

bak, waschsteen voor de vormen.
PIERRE, m : Saint P-, Sint-Pieter, de apostel
Petrus. -- (Loc. prov.) Etre bardi à nier comme
un saint P-, onbeschaamd in 't loochenen, in 't
heeten liegen zijn. Découvrir saint P- pour couvrir
saint P-, de eene schuld maken om de andere te
dekken, eene fout herstellen door eene andere te
begaan. — [H. eccl.j La chaire de saint P-, de
stoel van sint Petrus, het bisdom van Rome.
Pierré, m. [Péche] Netsteen m.
-[- Pierreein, m. [Bot.] Peterselie f. (persil).
Pierrée, f. [Constr.] Steenen waterloop m. of
goot f.
Pierreries, f. pl. Edelgesteenten n. pl., edele
steenen, edelsteenen m. pl.
Pierrette, f. (verklw. van pierre) Steentje n.
(alleen nog gebruikt in): Jouer à la p-, het steenPIERRETTE, f. [H. n.] Wijfjes
tjesspel spelen.
huismusch f. — PIERRETTE, f. [Thédt.] Vrouw
van den pierrot (z. dat woord). -- [Cost.] Voormalig wit vrouwen-kamizool n. als huisgewaad.
Pierreux, ease, adj. Vol steenen; steenachtig;
steenig. Chemin, Champ p-, weg m., veld n. vol
steenen. Poire p-euse, steenige peer f. Concrétion
p-euse, steenachtige zamenpakking F. — [ Anat.]
Apophyse p-euse, rotsbeen n., binnenwaarts uit
— PIERREUX, m. [Mèd.]-steklvanh pb.
Steenljder m.
Pierrier, m. [Anc. artill.] Steenstuk, kamerstuk n., steenmortier, draaibas m.; — kanon n. -[Agric.] Zinkput m. — -[- PIERRIER, m., z. v. a.

Piétinage, Piétinement, m. Het trappelen,
getrappel; het vertreden, met voeten treden. —
Piétiner, v. a. Vertrappen, vertreden, met voeten treden: II jeta la lettre par terre et la piétina, hij wierp den brief op den grond en vertrapte
hem. — [ Tech.] P- un cuir, la terre, eene huid,
het leem treden. — [ Pêche] P- of Pommeter le
cable, de visch uit het zand stampen of treden (bij
het platvischvangen). PIETINER, v. n. Trappelen;
stampvoeten (van ongeduld, onrust, spijt, gramschap enz.)
Piétisme, m. [H. rel.] Leer der piëtisten. —
Fijnvroomheid, kwezelarij, zucht tot bijzondere geheime vroomheids- oefeningen, ziekelijke godsdienst
natuur als geheel ver--rigtn,demschljk
dorven beschouwt, piëtisterj f., piëtismus n.
— Piétiste, m. et f. Aanhanger m., aanhang
gereformeerde-sterf.ncidluhersn
kerk (sedert S p e n e r in 1670), die bijzondere zamenkomsten tot oefeningen van vroomheid houdt,
pietist m. en f.; — fijnman m., fijnvrome m. en
f. ; pilaarbijter m., -buster f., bidbrocêr m., bidzuster, fijne kwezel f. — Ook als adj. gebézigd:

—

JOAILLIER, BIJOUTIER.

Piétin, m., z. PIETAIN.

--

Homme, Femme W.
Piéton, in., -ne, f. Voetganger, voeteerder m.,
voetgangster, voeteerster f.: Il est bon p-, Cast
une mauvaise p-ne, hij is een goed voetganger, zij

is eene goede voetgangster. — Looper, postbode m.
voor de landelijke gemeenten. — [ Anc. mil.] Voetknecht m. (fantassin). — S Piétonner, v. n.
Te voet paan, voeteren.
t Piètre, adj. (fam.) Armzalig, ellendig, pover, sjofel: Un p- habit, een pover kleed. Faire
p- figure, eene armzalige figuur maken. Un p- artiste, écrlvain, een zeer middelmatig kunstenaar,
schrijver. — f Pietrement, adv. (fam.) Op
armzalige wijze, povertjes. — t S Piètrerie, F.
Vodderij f., slecht, gering voorwerp, tuig n.
Pietrir, v. n. [Tech.] Zacht, week worden
(van perkament) .
Piette, F. [H. n.] Kleine gekuifde duikeend,
witte non f., nónnetje n.
Pletter, v. n. [Chas.] Opvliegen (van kwartels, patrijzen, die de hond doet opvliegen).
Pieu, m. Paal, staak m. Ficber, Planter un
p- en terre, een' paal in den grond zetten. P-x
fourchus, gaffelstaken (om netten, garens, enz. op

Pierrot, in. [H. n.] Huismusch, mannetjes
mosch of muscle f. — P- tacheté of damier, kaap
duif f., soort van stormvogel. — (Loc. prov.)-sche
Etre Nardi comme un p-, de brutaalheid of onbeschaamdheid zelve zin.
PIERROT, M. (verklw.
van Pierre, Pieter). — [ Théàt.] Onnoozele, telkens
gefopte, dikwijls afgeroste hansworst uit het ital.
blijspel, ook op andere tooneelen overgegaan, pi e r o, p i e r r o t m.; als een pieró verkleed persoon m.
— [Cost.] Vrouwenlij fje n. met twee opstaande
panden van achteren.
Pierrnres, f. pl. [Véner.] Eenige knobbels m.
pl. onder aan de horens van een hert, van een' reebok, parels f. pl.
Piestron, m. [Chic. anc.] Hoofdverbrijzelaar m., een werktuig om 't hoofd van den foetus te hangen). File de p-x, rij palen, palenrij F. —
[H. n.] P- des rockers, soort van korenvink m.
in de baarmoeder te verbrijzelen.
(bruant fou),
t Piétable, adj., z. v. a. PITOYABLE.
Piétage, m. De diepgangsmerken aanbrengen;
Pieusement, adv. Op vrome, godvreezende
— diepgangsmerken n. pl. ; diepgang ni.
wijze, godvruchtig: Il est mort très-p-, hij is zeer
t Piétaille, f. Voetvolk n., voetknechlen m. pl. vroom gestorven. -- Croire p- une chose, iets uit
Piétain of Piétin, m. [Vétér.] Beengezwel n., een vroom beginsel qelooven; (fig. el fam.) iets te
goeder trouw, blindelings, zonder onderzoek geloobeenziekte f. bij schapen en hoornvee.
Piété, f. Vroomheid, godsvrucht, godvreezend- ven. Voila deux enfants Bont it se croit p- Ie
heid: P- sincère, aimable, hypocrite, opregte, be- père, ziedaar twee kinderen, van welke hij zich te
minnelijke, gehuichelde vroomheid. — Kinderlijke goeder trouw, zonder erg voor vader houdt. —
liefde f., liefdevol aandenken n., dankbare liefde PIEUX, PIEUSE, adj. Vroom, godvruchtig, godvreeen onderdanigheid jegens ouders, weldoeners, enz., zend: Homme p-, Ame pieuse, vroom man m.,
jegens overlédenen, hartelijke genegenheid f. lus- vrome ziel f. — Entreprise pieuse, vrome, uit
schen echtgenooten enz. P- filiale, conjugale, kin- vroomheid voortvloeiiende onderneming F. Un pderlijke, echtelijke liefde. Cette nation se distingue devoir, een vrome pligt m. — Legs p-, z. LEGS. —
par sa p- pour (of envers) les morts, die natie Croyance pieuse, vroom geloof n. (uit godsdienstonderscheidt zich door haren eerbied, hare vereering beginselen voortvloeijend, doch niet voorgeschreven).
van de nagedachtenis der dooden. P- envers les — (fam et iron.) II faut le laisser dans sa pieuse
malheureux, werkzame liefde voor, erbarming f. croyance, we moeten hem maar in zijn heilig geof medelijden n. met de ongelukkigen. — [Bias.] loaf, in zijn blind , argeloos geloof of onnoozel
Bloed n. des pelikaans; bij andere schrijvers ten vertrouwen laten. — Vroom, ouderlievend, kinderonregte ook de pelikaan zelf. — Mont de p-, z. MONT. lievend, hartelijk en opregt: I1 rend á son père les
Piété, e. adj. [Tech.] In voeten en duimen plus p- devoirs, hij vervult jegens zijn' vader de
verdeeld (van een' meetstok).
vroomste, de hartelijkste kinderpligten. Il montra
Piéter, v. a. Opzetten, tot tegenstand of verzet une pieuse reconnaissance, hij toonde eene kindervoorbereiden, tegen iets gestemd of gezind maken: lijke, innige, diep gevoelde dankbaarheid. — FrauOn la piété contre vous, contre tous vos conseils, de pieuse, vroom bedrog, een uit verkeerde vroom
men heeft hem tegen u opgezet, tegen al uwe raad
-heidlpg
bedrog n.
ingenomen. (In dezen zin fam. en weinig-gévine
Piève, f.. z. PIAVE.
gebruikelijk). — [ Mar.] De maat uitzetten, af- of
Piézate, adj [H. n,] Met zamengedrukte kaopmeten. P- l'étrave et l'étambot dun vaisseau, ken (van insecten). -- PIEZATES, m. pl. Vliesvleude diepgangsmerken op den voor- en achtersteven gelige insecten n. pl. (hyménoptères). — Piézoafzetten. — [ Tech.] Een blaauw verfbad aan de mètre, in. [Phys.] Drukkingsmeter, een werk
zwart te verwen stoffen geven. -- Sc PIETER, V. pr.
vloei -tuigomenvadzprsbhei
Zich verharden, zich reet kloekheid wapenen, krachffe n, p i- e z o m é t e r m. — Piézoramphe,-sto
lig wederstaan: Les stoïciens se piétaient contre add. [H. n.] Met zamengedrukten snavel.
—

- -
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Piffaro, Pitfero, ni. [mu`.]Soort vandwarsfluit, veldpijp f. (in It alië in gebruik), p i f f e ro m.
Piffre, nl., -sse, f. (pop. et bas.) Dikbuik, dik

BILE.

--

Constr.] Spits toeloopende gevelmuur in. (welks top
het einde van den nokbalk draagt). P- á redents,

gevelmuur met trappen , trappengevelmuur m.
Weleer ook: vraat m., vreetster f.-zakm.enf— Comble b p-, zadeldak n. -- (Loc. prov.) Avoir p— Ook als adj.: Il est devenu bigin p-, hij is zeer sur rue, een eigen huis hebben; ook : onroerend
dik geworden. — PIFFRE, m. [Tech.] Groote goud- goed bezitten. — [ Mécan.] Tandrad , invallend
(PIFFRER.
slagershamer nl.
rad n. van kleinen diameter. P- de renooi, rondPilfrer, Se piffrer, liever EMPIFFRER, S'E1z- sel n. — PIGNON, m. [Corn.] Geringe wol f., die
Pigache, adj. m. [ Vener.] : Pied p-, spoor n. bij 't kaarden van de andere wordt afgezonderd.
van een wild zwijn, welks eene klaauw langer dan —, [Tech.] Snuit n., hennepafval m. —Pignon
ne, e, adj. [Bias.] Trapvormig.
de ander is.
Pigamon, m. [Bot.] Soort van ranonkel m.
Pignoratif, m- adj. [Jur.] : Contrat p-, contract van verpanding , pandverdrag n. , verpanP- jaunátre, waterruit, valsche rhabarber f.
Pigeon, m. Duif f. P- male, femelle, doffer m., ding f. bij wijze van verkoop. — Pignoration,f.
duif f. P-s domestiques (of privés) , sauvages, tam- Het aangaan van een pandverdrag, panding, p ime, wilde duiven. Le p- roucoule, de duif kirt. gn o r á ti e. — Pignorer, v. a. [Anc. jur.] Als
P- de colombier, de volière, slagduif. P- ramier, pand in beslag nemen; panden, verpanri'en.
ringduif, wilde duif, woudduif, :houtduif. P- de
Pigoehe, f. [Jeu] Spel n., waarbij men uit
roche, steenduif. P- messager of voyageur, brieven- een' op den grond getrokken kring een muntstuk
duif, postduif. P- grosse gorge, kropduif. P- cul- moet drijven door er een ander op te werpen.
butant , tuimelaar in P- tournant of hatteur,
Pigou, m. [Mar.] Kaarsensteker m., ijzeren
draaijer m. P- aannamn of à chaperon, P- pate of kandelaar met twee punten (zoo als men die in 't
jacobin, nonnetje n., sluijerduif f., jakobijn m. P- ruim en de bottelarij j het stuwen gebruikt).
a cravate, meeuwtje n. P- polonnais, romain, Lure,
Pigoulière, f., z. v. a. PÉGOULIÈRE.
Pi grolier, m. [H. n ] (pop.), z. v. a. PIVERT.
suisse, poolsche, romeinsche (of spaansche) turk
duif. P- mondain, maandduif.-sche,zwitr
Pihauhan, m. [H. n.] Lijster f. van Cayenne.
-t Piissime, adj. Zeer vroom, allervroomst.
P- tambour of glou-glou, trommelduif. P- fuyard,
Pika, m. [H. n.] Sibérische aardhaas m.
vlugteling, tamme duif, die weggevlogen en wild
Pikle, m. [Métrol.] Pikol, eikul m., handelsgeworden iis. P- heurté, maskerduif, duif, wier kop
en staart verschillend gekleurd zijn. P- paon, paau- gewigt in Indië, doorgaans op 60 kilo gerekend.
Pil, m. [Anc. mii.] Strjdknods, slydkolf f.
westaart. P- pattu, ruigpoot, duif met ruige, bePilage, m. Het stampen; stamping f.
vederde pootera. P- hirondelle , zwaluwduig f. PPilaire, adj. [Didact.] Het lijfhaar betreffend:
tourterelle, tortelduif. P- de la Jamaïque, grondduif (onder den naam van ortolaan op tafel ge- Système p- of pileux, gezamenlij k lyfhaar. -[Méd.] Maladies p-es, haarziekten f. pl. (plique,
bragt). P- de passage, trekduif. P- couronne, gekroonde reuzenduif (hocco) . z. ook CAIICHOIS. — trichiase).
Pilastre , m. [Arch.] Muurpilaar, muraalP- plongeur of de mer, duikerduif. -- Un, Une
Loc. fig. et prov.) pijler m., die minder dan zijne breedte voorspringt,
couple de p-s, z. COUPLE.
Il ne faut pas laisser de semen pour la craint.e des inz. als hij van een kapiteel en basement is voorp-s, om een mogelijk klein nadeel, om eene kleine zien, kantige of hoekige zuil f., pil a s t e r m. Pzwarigheid moet men eene voordeelige, goede zaak cornier of angulaire, hoekpilaster. P- plié, gebroniet achterwege laten of opgeven. Its ont lit un bon ken , een' inspringend en hoek makende pilaster.
p-, C'est leur p-, dien zullen zij danig plukken, P-s accouplés, gepaarde pilasters. P- indenté, met
afzetten. Plumer le p-, den vogel plukken, afzet- gestaafde cannelures of groeven voorziene pilastere,j plegen, valsch spelen. z. ook COLOMBIER, EFFA- ters. P- bandit, blokpilaster, P- ravalé, opgewerkte,
overtrokken pilaster. P- ébrasé, uitspringende piROUCHEPI. -- Couleur gorge de p- of Gorge dep-,
z. GORGE-DE-PIGEON.— [Pêche] P-s, lange ooren n. laster. P- cintré, boogpilaster. P- lie, verbonden
pl. of mazen f. pl., waarmede men somtijds bij het pilaster.
Pilau, m. Rijstmoes, rijst in vleeschnat, vet,
breigen der netten begint.— [Tech.] Pleisterkalk m.,
die zonder sleenen, hofut of latten wordt gebruikt boter, enz. gekookt, eene geliefde spis der Turken
om schoorsteenpijpen te maken. -- Papiersoort f. e. a. Oosterlingen, pil a u, p i l a w m.
Pilchard, m. [H. n.] Soort van haring, vetvan klein formaat. — Clous á p-s, z. CLOU. —
[ Vétér.] Voetgezwel n. der ossen. — Pigeonne, f. ter dan de gewone, inz. aan Engelands zuidkust,
(fam. et burl.) Duifje, liefje, schatje n. — Pi- pilchard m.
Pile, f. Stapel, hoop m.: P- de livres, de bols,
geonneana., m. (verklw. van pigeon) Jonge
duif f., duifje n. — (fig. et fam.) Jong mensch, de boulets, stapel boeken, hout, kogels. — P- de
dien men plukt of afzet. — [H. n.] P- of Pigeon cuivre, stel koperen gewipten, in den vorm van
couvant, Pigeonne couvante, z. v. a. COLOMBELLE. bakjes, die allen in elkander sluiten. -- [Bias.]
— Pigeonner, v. a. [Tech.] De pleisterkalk uit Punt f., zeer langwerpige, van den bovenschildrand
de hand opdragen (tot optrekking van een' dunnen uitgaande driehoek, die nagenoeg den overkant van
scheidsmuur, eene schoorsteentong of schoorsteen den schildrand raakt. — [Constr.] Brugpijler,
Piteonnet, m. [Hort.] Soort van herfst--pij).— pijler m. — [Jur.] P- de malheur of de misère,
peer f. — Pigeounier, m., gebruikelijker is co- ongeluks- stapel (in het tiktakspel, als een der spelers niet in 't spel van zijne tegenpartij kan dri.nLOMBIER. — 5 Duivenliefhebber, duivenmelker nl.
Pigment, m. [Anal.] Kleurstof f., pi g me n t n., gen en al zijne stukken in den hoek van zijn grooten
jan moet opeen hoopen. — [Pèche] Haakltijn,
waarvan de donkere, soms zwarte kleur van som
huid bij de ne-migelchasdn(b.ve pees f., haaksnoer n. Des p-s de erin, de fil, de
vaatvlies in 't oog, enz.) afhangt. —-gers,vanht laiton, paardenharen, koperdraden haaklijnen. -Voormalige drank m. van w jn,honig en kruiderjen. [Phys.] P- voltaïque of galvanique, kolom van
— [Vétér.] Soort van paardekwaal. — Pignaen- Volta of van Galvani, Voltasche, Galvanische kotaire, adj. [Anat.1 Tot de kleurstof behoorend, lom f. (vgl. GALVANISER en GALVANISME). P- sècbe,
die vormend of uitmakend. (kelster f. drooge kolom (waarbij de vochtige geleider tusschen
Pignaresse, f. [Tech.] Hekelster, hennephe- de metalen- of elementenparen door een droog,
Piine, m. [Bot.] Pijnappel m. (pomme de pin). vast tigchaam is vervangen), Zambonische kolom.-[Tech.] Gedeelte van den boomstam, dat zich als
PIGNE, f. [Tech.] Goud- of zilverkoek m., massa
goud of zilver, die bij de amalgamátie (of uitsmel- timmerhout laat verwerken. — Vollerstrog m. -ting door middel van 't kwik) na verdamping van Stamptrog m. des papiermakers. — Ol ievergaárbak m. in de zeepzieder jen. — Groote pletsteen m.
't kwik overblijft.
Pianerolle, f. [Bot.] , z. v. a. CHARDON ETOILE. (nu buiten gebruik) ter verbrijzeling en fijnmaking
Pignoelier, v. n. (fam.) Kieskaauwen, met van voorwerpen. — (Lov. prov.) Mettre qn. à
la p- au verjus, iemand over de tong laten gaan,
lange tanden of zonder eetlust eten.
Pigiiol.at, m. [Conf.] Soort van suikergoed n., over den hekel halen. — PILE, f. Keerzijde van een
muntstuk,
wapenzijde, muntzijde f. (in tegensteldat men weleer vnn de pijnappelkern maakte.
Pignon, m. Pinie f., zoete noot van den pini.e- ling met croix, beeldzijde). — (Loc. fam.) Je les
pijnboom in Zuid-Europa, die in smaak en grootte jetterais á Croix ou ii p-, o f a croix et h p-, ik
naar amandelen gelijkt (ook p- doux geheeten). — zou er mijne hand niet om willen verdraajjen; ik
[Pharm,] P-s d'Inde, purgeernootkernen f. pl. P- de wil de keus wel aan 't lot overlaten. z. ook CROIX.
Barbaric, ricinus -pitten f. pl. — PIGNON, ni. [Arch., — 1 PILE, m., z. V. a. TRAIT, JAVELOT.
— (
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Pilé, é, adj. (en part. passé van piler): Amandes p-es, klein gestooten, gekneusde amandelen m.
pl. Drogues, Herbes p-es, gestampte droogerijen f.
pl., kruiden n. pl.
Piléaire, add. [Didact.] Hoed-, mutsvormiq.
Piléanthe , m. Nieuw - hollandsche myrtheplant f., pileanthus m.
Piléate, adj. [Bot.] Van een' hoed voorzien
(gelijk zekere paddestoelen).
Pilee, f. [Tech.] Hoeveelheid stof, die te gelijk
in den trog gevold wordt. — Het vollen of walken.
Piléoformne, adj. [H. n.] Hoed-, mutsvormig.
— Piléolaire, adj. [Bot.] Tot het vruchtknopshoedje behoor end. — Piléole, f. [Bot.] Vrucht
— Piléolé, e, adj. [Bot.] Een-knopshedj.
hoedje dragend; van een vruchtknopshoedje voorzien.
Piler, V. a. Stampen, klein stooten, kneuzen,
met een' stamper klein of fijn maken. — (fig. et
fam.) P- du poivre, peper stampen (van soldaten,
die, bid 't mar. héren in hun vooruitgang verhinderd, den pas blijven aangeven) , trappelen. — Ook
iron. gebézigd van een' slecht' ruiter, die bij eiken
stap van 't paard in den zadel opspringt; —'ook
van een' tragen daglooner gezegd: dagdieven. — sE
PILER, v. pr. Gestampt, gekneusd worden. — 5 PiLER, v. n. (pop.) Eten, inz. gulzig eten, doorzwel
gen. -- Pilerie, f. Stamphuis n., suiherstamperij f.
Pileste, m. [Bot.] Volksnaam van den gemeeven arum of kalfsvoet m.
Filet, in. [H. n.] Langstaartige noordsche eend f.
(canard pointu).
Pilette, f. [Toch.] Wolstamper m. — Turfstapel m. in den vorm eener pyramide.
Pileur, m., -euss, f. Stamper m., stampster f.
— % (fig.) Slokop, vraat m.
Piletix, ease, adj. [H. n.] Harig, langharig.
[Anat .] , z. v. a. PILAIRE.

Pilidion, ni. [Bot.] Hoedje n. van sommige
korstmossen.
Pilier, m. [Arch., Constr.] Pilaar, pijler m.,
steunzuil. P- butant of boutant , schraagpijler,
steunpilaar. P- de dome, koepelpijler. — P-s de
carrières, steengroe f pijlers, steenmassaas, die men
van afstand tot afstand laat staan, om den boven
hemel te dragen. — (fig. et fam.) Avoir-grondf
de bons gros p-s, zeer stevige, zware, dikke beenen
hebben. Cet homme est un p- de café, de cabaret, de coulisses, de palais, etc., die man is een
pilaar, een steunpilaar van 't ko ff jhuis, van de
kroeg, van den schouwburg, van de pleitzaal, enz.,
hij zit gedurig in 't koffijhuis, in de kroeg, bezoekt
trouw den schouwburg, heeft altijd regtszaken aan
de hand. — 1 Les p-s dune justice, galg f. en
rad n. van een geregt. — [Anat.] P-s du voile du
palais, kolommen of slippen der beide bogen van
't zacht gehemelte, onderscheiden in: P- antérieur
en P- postérieur, voor- en achterkolom. P-s du
diaphragme, middenri fskolommen of -zuilen f. pl.
— [Man.] Paal, latierpaal, stalpaal m., afscheiding der paarden in eenen stal. P-s de manège,
rjschoolpalen, tusschen welke 't paard gedresseerd
wordt: Travailler autour du p-, om het middel
volte werken. — (Loc. fig. et prov.) Se-puntder
(rotter an p-, de kwade gewoonten van anderen
overnemen. — [Tech.] P-s de montre, stijltjes n.
pl. in een horlogie. — [Mar.] P-s de hitte, bitingsteunders of standers m. pl.
Pilifère. adj [H. n.] Haardragend, behaard,
harig. — Piliforme, adi. [H. n.] Haarvormig.
— PILIFORIE, f . [Anat.] Een der kleinste oogvlie-

zen. — '5 Pili;ère, adj., z v. a. PILIFERE. —

Pilimietion, f. [Méd.] Dradige of harige waterlozing f. — Pilipède, wij. [H. n.] Met behaarde
voeten; draadvoetig. — Pilipenne, adj. [H. n.]
Met behaarde vleugels.
Pillage, m. (pr. 1 mouillé) Het plunderen; vrij
vrijbuiterij f. Li--buiten;pldrg.so,
vrer, Mettre, Abandonner une vilie au p-, eene
stad ter plundering overgeven. La vitte se racheta
du p-, de stad kocht de plundering af. — (Loc.
fam.) I1 semble qu'il revienne du. p-, 11 est fait
comme un voleur (of comme un dialle) qui revieut du p-, hij ziet er uit als een geplukte vink,
als of hij van de galg gedropen is, als of hij gestolen had. — Tout y est an p- (van een verward
huishouden), alles ligt er overhoop, de boll loopt
er in 't honderd. — [Anc. mar.] Geplunderd goed,
prjsgoed n., de roof van 's vijands koffers en klee-
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deren, ook van zijn geld tot de som van 30 livres;
(het overige heette butin).
Pillard, e, adj. (pr. 1 mouillé) (fam.) Plunderziek, roofzuchtig, diefachtig: Troupe p-e, plunderzieke troep in. of bende f. — [Chas.] Chien p-,
bijtzieke hond ni. — Ook als subst.: Poursuivre
les p-s, de plunderaars , stroopers vervolgen. —
[Fauc.], z. F (JYARD.
t Pile, f. (pr. 1 mouillé) Gemunt geld n. —

[Jeu] Fair e p-, z. PILLER.

Piller, v. a. (pr. 1 mouillé) Plunderen, uitplunderen, rooven, stroopen; stelen: P- une ville, un
chateau, eene stad, een kasteel plunderen. — Des
domestiques qui pillent impunément leur maitre,
bedienden, die hunnen meester ongestraft uitplunderen, bestelen. — [Litt., Beaux arts] P- des vers,
des passages entiers, verzen, geheeleplaatsen plun
deren, stelen (van anderen overnemen en voor eigen
werk laten doorgaan). Ii a pillé cette pensée dans
les anciens, hij heeft die gedachte bij de Ouden gestolen. — (absol.) Un soldat na plus de discipline
dès qu'il peut p-, een soldaat heeft geen krijgstucht meer, zoodra hij kan plunderen. — Poète
qui p ille partout, dichter, die overal steelt. -- Aan
aanvallen, aantasten (van honden, doch-rande,
in dien zin weinig in gebruik): Ce chien pille les
mendiants, die hond randt de bedelaars aan. Pille!
pak aan! sa! -- [Jeu] Meer kaarten van den talon
of stok nemen, als behoorlijk is (in 't ontberen); —
ook: Rooven, het gekeerde troefblad voor eene andere
kaart ruilen. (Men zegt ook faire pille .) — SE PIL LER , v. pr.Elkander plunderen, bestelen: Les poètes
se pillent sans Ie vouloir. — Het part. passé is
ook adj.: Village p-, uitgeplunderd dorp n. — Pil lerie, f. (fam.) Rooverj, dieverij, afzetterij, knevelarij f.: S'enrichir par des p-s, zich door dieverij,
afzetterij verrijken. — Pilleur, m. Plunderaar,
z. v. a. PILLARD. — Afzetter, knevelaar; letterdief.
Pillolet, m. [Bot.] , z. v. a. SERPOLET.
-t Pilloter, v. a. (pr. 1 mouillé) (fam.) In 't
klein plunderen, hier en daar wat stelen, kapen. Pilloterie, f. Kleine diever, kaperij f.
Piloearpe, adj. [Bot.] Met behaarde vruchten.
Piloeierge, m. [Bot.] Mexicaansche cactusplant f. (ook cierge h bonnet geheeten).
Piloir, m. [Tech.] Stamper m. der zeemtouwers en anderen.
Pilosnyces, m. pl. [Bot.] Paddestoelen m. pl.,
die een' zoogenaamden hoed hebben.
Pilon, m. Stamper, mortier- of vijzelstamper,
stempel m.: P- de ter, de Bois, de marbre, d'agate,
ijzeren, houten, marmeren, agaten stamper. —
Stamper m. der papier-, run- e. a. molens. —
Mettre un livre an p-, een boek tot scheurpapier
maken. — [Bot.] , z. v. a ARID! . — [Tech.] IJzeren roerstang f. voor de glasovens. — [Mar.] Lage,
steile kust f. -- Pilonnage, m [Tech.] Het
stampen_ — Het omroeren der fritte of glasstof in
de kroezen. — Pilonner, v. a. Stampen, met
den stamper bewerken: P- du sucre, du café, suiher, kof j in den vijzel stampen. P- la terre, de
aarde vaststampen, ineen stampen. — [Manuf.] Pla lame, de wol in Bene potaschloog of in een
urien-bad omroeren en wasschen. om haar te ontvetten, de wol ontzweeten. — [Verr.] P- le verre,
de glasstof of fritte in de kroezen ontroeren.
Pilori, m. Kaak f., schandpaal, pranger m.,
halsijzer; drilhuisje n. Mettre qn. an p-, iemand
aan de kaak zetten; (fig.) iemand aan de openbare
bespotting prijs geven, iemand ten toon stellen. —
.

[H. n.], z. PILOIIIS. — Pilorier,

v. a. Jan de

kaak zetten, drillen. — (fig.) Ten toon stellen, belagch.elijk, bespottelijk maken, aan de openbare beschimping prigs geven. — Het part. passé is ook
adj.: Banqueroutier pilorié, aan de kaak gezette
bankeroetier m. — Pilorieuseinent, adv.
Door middel van de kaak (straffen). — 5 Piloriment, m. Het aan de kaak stellen.
Piloris, m. [H. n.] -4ntillische muskutrat f.
Pilorisation, f. Veroordeeling tot de kaak
of den schandpaal. — PiloriseBneut, m., z. PiLORiMENT. — Piloriser,

v. a., z. PILORIER.

Piloselle, f. [Bot.] Muizenoor n.
Pilosité, f. [Didact.] Harigheid, behaardheid,
ruigheid. — Pilosiuseule, adj. [Bot.] Een wei-

nig behaard, dun behaard.

Pilot, m. [Tech.] Kegelvormige zouthoop in
een' zoulpoel. --- [Constr.] , z. PILOTIS . — [Pêche]
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Gedeelte van een kOirnet. — [Org.] Hamertje n.,
drukker m., die de klep der orgelpijpen opent. —
[Papet.] Linnen lompen f. pl. voor 't papiermaken.
Pilotage, m. (van pilotis) [Constr.] Heiwerk,
paalwerk n.
Pilotage, m. (van pilote) (weleer) Het sturen
van een schip; (nu) stuurmanskunst, zeevaartkunst;
ook: het loodsen; loodswezen n. École de p-, zeevaartschool f. Les officiers mariniers de p-, de stuurman en onderstuurlieden. Droit de p-, of enkel P-,
loodsgeld, loodsregt n. — Pilote, m. Stuurman;
loods. P- hauturier, cótier, lamaneur, z. HAUTURIER, COTIER, LA ➢ZANEUR. P- major, kommissaris m.
van 't loodswezen. — Atlas m. met zee- en kust
Org.] P-s, cilinderstaafjes n. pl. die-karten.—[
de werking der toetsen van 't eerste klavier op de
basculera overbrengen. — [H. n.] Loodsmannetje n.,
een vischje, dat, naar zeemans geloof, den haai tot
loods of wegwijzer dient. - PILOTE, m. [Corn.]
P i 1 o, soort van zeer sterk gekeperd laken n.; —
,geschoren stof f. van half linnen en half katoen,
pillows n.
Piloter, V. n. (van pilotis) [Constr.] Heijen,
palen inheijen of inslaan.
Piloter, V. a. (van pilote) [Mar.] Sturen; loodsen, in- of uitloodsen. — (fig. et fam.) Den weg
wijzen, tot gids dienen.
Pilothrigae, Pilotric, m. [Bot.] Uitheem
i l o t h r i c h i u as n.
-schemortf.,p
Pilotin, m. [Mar.] Stuurmansleerling, stuurmansnoodhulp m. — [Org.] , z. v. a. PILOT. —
PILOTINS, m. pl. Hoofdpalen m. pl. der vischweren.
Pïlotis, m. [Constr.] Heipaal , ,grondpaal,
paal m. Bátir sur p-, op paal- of heiwerk bouwen;
(fig.) op een' vasten grond bouwen, zijne zaken,
tine fortuin op een' vasten voet brengen, met beleid en voorzigtigheid te werk gaan. — [ Hydr.] Pde oordage, buitenste rij f. ingeheide palen aan een
waterwerk. P- de remplage of de retenue, inwendige heipalen.
Pilulaire, adj. [Pharm.] Pilvormig, in den
vorm van pillen. — Masse p-, pillenmassa f., pillendeeg n., de dooreengewerkte stof, die tot pillen
moet gemaakt worden. - PILULAIRE, f. [Bot.]
Pillenkruid, pilvarenkruid n. — [H. n.] Soort van
drekkever m.
Pilule, f. [Pliarm.] Pil f., artsenijballetje n.
Prendre, Avaler des p-s, pillen innemen, slikken.
— (fig.) Avaler la p-, de pil slikken, iets met weirzin doen. Faire avaler la p- a qn., iemand eene
pil te slikken geven, hem iets laten doen, waarvan
hij een' afkeer heeft. Dorer la p-, de pil vergulden,
iets onaangenaams op verzachtende, op behagelijke
wijs voordragen, het grievende (b. v. van eene
weigering) door iets anders wegnemen. — Pilellier, m. [Pharm.] Pillenvorm m., pillen-machine f., werktuig, waarmede men 30 pillen te gelijk
maakt. — Pillendoos f., -doosje n. — Pilulifère,
adj. [Bot.] Met pilvormige vruchten. — Piluliflore, adj. [Bot.] Met pilvormige bloemen.
Pimalot, m. [H. n.] Soort van mexicaansche
spreeuw m.
Pimard, in. [H. n.], z. v. a. LORIOT.
Pimbèche, f. (fam.) Trotsche modepop f.,
nufje n. -- Ook als adj. gebruikt (door Mad. de
Sévigné) in den zin van procesrif, pleitziek.
Pimbérat, m. [H. n.] Groote verscheurende
adderslang van de Soenda- eilanden en van Ceylon,
wurgslang f., p i m b e r a m.
Pimélée, f. [Bot.] hieuw-hollandsche daphne f.
Pimélie, f. [H. n.] Vetkever m. — Pimélithe, m. [Minér.] Vetsteen m., groene chrysopras-aarde f., eene uit nikkel, kiezelaarde, enz.
bestaande steensoort, p i m e 1 i t h m. — Pimélode, m. [H. n.] Kruiswentelaar m. (met eene vette
kruisvin en somtjds ook met een hoofd- en rugschild) .
Piment, m. [Bot.] Plant van 't geslacht der
nachtschaden, in een twaalftal soorten, longkruid,
sint Jakobs-kruid, duivenkruid n.; jama'ica-peper,
wonderpeper, spaansche of indische peper, lange
peper t., de onrijp gedroogde, zwartbruine en krui
bessen van de myrtus pimenta in de Indien,-dige
p i m é n t m. — P- d'eau, z. onder PERSICAIRE. Pdes abeilles of des mouches, melisse- of honigkruid n. P- des marais, P- royal, geurige gagel,
wilde rosmarijn m. — Pimentade, f. [Cuffs.]
Pimentsaus f. — -I- Pimenter, v. a. Het piment
kruiden of bereiden.

PINCE.

Pitnpant, e, adj. (bij verbastering voor pornpant, van pompe) (fam.) Opgeschikt, opgedirkt:
Comme elle est p-e! wat is zij opgedirkt. — Ook
als subst.: Faire Ie p-, la p-e, den pronker, de

pronkster spelen. (modepop f.
-t- Pimpesonée, f. (fam.) Gemaakte, ingebeelde
Pinipignons, m. [Pêche] Netstrikken, stroppen m. pl. (in Provence). (BOUCAGE.

Pimpinelle, f. [Bot.] , z. v. a. PIMPRENELLE,
Pimple, m. [H. n.] Zwartwesp f.
-j- Pimprelocher, v. a. (fam.) Het haar op

eene bespottelijke wijze opmaken.
Pimprenelle, f. [Bot.] Pimpernel, pimpinella f. P- officinale of des boutiques, geneeskrachtige
pimpernel, eene plant met een' wortel van scherp
brandenden smaak. Grande p-, groote pimpernel,
een goed voederkruid. Petite p-, kleine pimpernel,
een salade-toekruid. P- d.'Afrique of P- aquat.ique,
z. v. a. MELIANTHE. P- blanche of saxifrage, z. v. a.
BOUCAGE.

Pin, m. [Bot.] Pijnboom, pijn m. P- sylvestre
of sauvage, wilde pijnbooras. P- franc, tamme pijnboom. P- du Liban, ceder-pijnboom. P- einier,
pignon of cultivé, P- d'Italie, pinie-penboom (vgl.
PIGNON). — Pomme de pin, pijnappel m. (pigne).
Pinacle, m. Tinne f. of hoogste gedeelte n.
van een gebouw (in den eig. zin alleen gebézigd
van de plaats, werwaarts de duivel den Heiland
voerde): Jésus Christ fut transporté sur le p- du
temple, J. C. werd op de tinne des tempels geleid.
— (fig.) Etre sur le p-, tot . den hoogsten top van
aanzien, fortuin gestegen zijn. Mettre qn. sur le
p-, iemand hemelhoog verheffen.
Pinacothèque, f. Verzameling van schilde
ijen, platen, beelden, enz. kunstkabinet of mu--r
séum n., nu inz. dat van den koning van Begieren:
Le p- de Munich, de p i n a k o t h e e k van Munchen.
% Pinaie, f. Pijnboomplantsoen n.
Pinaru, m. [H. n.] Soort vam slijmvisch m.
(blennie).

Pinasse, f. [Mar.] Soort van sloep f. met ten
minste 6 riemen; — lang en smal jagt- of postschip n.
met plat achterdeel en riemen; — klein tweemastvaartuig n., ongeveer als een schoener betakeld, spiegelschip n., pinas f. — Pinasses, f. pl. [Corn.]
indische stof f. van boomschors.
Pinastre, m. [Bot.], z. v. a. PIN SAUVAGE.
Pinau, m. [Bot.] Palmboom m. van Guiana.
— Soort van eetbare paddestoel m.
Pinegage, m. [Agric.] Inkorting f. van den
wangaard-rank.
Pinsard, m. [Man.] Stelthoef m. — Ook als
adj.: Ce cheval est p-, dat paard heeft een' stelthoef, heeft stelthoeven. — [H. n.] Volksnaam van
den vink (pinson).
Pinee, f. Het knijpen, het krachtig aangr pen;
neep, kneep f.: Instrument, Outil qui a de la p-,
qui na pas assez de p-, werktuig, gereedschap n.,
dat goed, niet genoeg grijpt of vastklemt. -- (fam.)
I1 a la p- forte, la p- rude, hij is krachtig, ruw
van greep, hij is hard hands. — (pop.) Etre menacé de la p-, Craindre Ia p-, met gevangenneming
bedreigd worden, voor hechtenis of gijzeling beducht zijn. — Etre sujet b la p-, kromme vingers
hebben, inhalig, oneerlijk zijn. L'argent est sujet
à la p-, aan 't geld vergrijpt men zich ligt, van
geld blijft er ligt wat aan de vingers hangen. —
Mesurer p- a p-, al te krap nieten. — PINCE, f.
[Tech.] Koevoet, ijzeren handboom m., breekijzer n.,
groote tang, vuurtang; of p- of knijptang (bij ver
handwerken en kunsten); wondheelers--schilend
tang f. P- à noper, noptang f., nopijzer. P- pour
arracher le foil, haartang f., haartrekker m. P-s
of Baguettes, buigtang. — Scherpe voorkant m.
aan den hoef van sommige dieren, toonwand m.
aan den paardenhoef: Ce cheval a la come gatée
vers la p-, de hoef van dat paard is bij den toonwand bedorven. — Voorkant van 't hoefijzer. —
[H. n.] P-s, snijtanden m. pl. der grasetende dieren:

Les chevaux perdent ordinairement leurs p-s vers
leur troisième ou quatrième année, de paarden ver

doorgaans hunne snijtanden met hun derde-liezn
of vierde jaar. — P-s, scharen f. pl., voorste grijpers (van een' kreeft, eene krab, enz.). — Insect n.,
met schaarvormige voelhorens, tangkever, oor
— [Horl.] _Rand eener klok, op welken-worm.
de klepel aanslaat, aanslag m. — [Mar.] Scherpte f.,
loefhouder in., het schuine voorgedeelte van een
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schip. — PINCE, f. Spits toeloopende vouw ot'
plooi f. in eene of andere stof.
Pincé, e, adj. (en part. passé van pincer):
Oreille fortement p-e, fel geknepen oor n. Planche
p-e dans l'étau, in de bankschroef geklemde plank f.
— (jig. et fam.) Le filou est enfin p-, de gaauwdief is eindelijk geknipt. — Air p-, Mine p-e, gemaakt gelaat, aanmatigend voorkomen n. — Style
p-, gekunstelde stijl m. — [ Mar.] Vaisseau p-,
scherp schip n., schip, dat van voren te veel weg
— PINCÉ, m. [Mus.] , z. v. a. PIZZICATO.-gevdis.
Pineeau, m. Penseel n.; kwast in. Trait, Coup
de p-, penseelstreek f. Donner le dernier coup de
p- a un tableau, de laatste penseelstreek aan eene
schilderij geven, haar geheel afmaken. P- à la
colle, sijfselkwast. P- a goudronner, teerkwast. —
(fig. et fam.) On lui a donné un vilain coup de
p-, men heeft hem heel leelijk afgeschilderd, vinnig
doorgestreken. — (fig.) Wijze van schilderen,
schildermanier f., penseel n.: I1 a un beau p-, un
p- male, hij heeft een schoon, mannelijk penseel:
hij schildert in eene schoone, mannelijke manier.
Bij uitbreiding ook van dichters, redenaars, schrijvers gezegd: Le p- de Corneille, de Bossuet, 't
penseel, de voorstellingswijze van C., van B. 11 y a
dans cette histoire des coups de p- admirables, er
zijn in dat werk bewonderenswaardige plaatsen,
trekken, schilderingen. — [ H. n.] Noord-amerikaansche mol f. — Soort van ouistili of zijde-aap m.
— Soort van buideldier n. — P- de mer, steen
(een schelpdier). P- en plume, bisschops--bordem.
mijter m. (schelpsoort). — Glimworm, z. NEREE Pinceantage, m. [Tech.] Het verbeteren of
bijwerken met het penseel van gedrukte stoffen of
beschilderde papieren. -- Pineeanter, v. a.
[Tech.] Met het penseel bijwerken of verbéteren. —
Pinceauteuse, f. [Tech.] Bijwerkster f., vrouw,
die met dat werk in de fabrijken belast is.
Pince-balle, f. [Mar., Artill.] Kogeltang f. om
de gloeijende kogels in 't geschut te brengen) .
(Plur. Des pince-balles).
Pincée, f. Vingergreep f., greepje n. P- de sel,
de poivre, vingergreep zout, peper. P- de tabac,
snuifje n. (prise).
Pincelier, m. Penseelbakje n. (der schilders).
Pince-lisière, f. [Tech.] Zelfkanthouder in.,
toestel om de stof, die geappreteerd of geglansd
moet worden, vast te leggen. (Plur. Des pince-

lisière.)
Pince-mnaille, m. Vrek, kneker, taainagel,
gortetelder m. (Plur. Des pince-maille.)

Pincement, m. [Hort.] Het afknijpen der jonge

Knoppen. — [ Mid.] Klemming f., het klemmen; de
daardoor veroorzaakte kneuzing f. of bloedsoploop m.
Pincer, V. a. Nijpen, knijpen; knellen, klem
pincait I'oreille, la joue, hij kneep mij-men.I1
in 't oor, in de wang. II ma meurtri en pincant,
hij heeft mij bont en blaauw geknepen. Les perro-

quets pincent souvent Ie doigt qu'on leur pré

de papegaaijen nijpers dikwijls den vinger,-sent,
dien men hun voorhoudt. -- P- un morceau de
fer dans des tenailles, een stuk ijzer in eene nijptang klemmen. — Snijdende, snerpende pijn doen:
Le froid pince Ie visage, de koude snijdt in 't gezigt. Cette liqueur pince I'estomac, die drank
snijdt in de maag. — (fig. et fam.) Beet nemen,
pakken, vasthouden; — berispen, doorhalen; zetten of steken geven. S'il v revient, je Ie pincerai,
je saurai bien le p-, als hij 't weër doet, zal ik
hem pakken, zal ik hem wel weten te krijgen. —
On la pincé assez rudement, men heeft hem vrij
vinnig doorgehaald of doorgestreken: men heeft hem
Vrij scherpe zetten, scheuten onder water gegeven.
Ii pince en riant, hij weet iemand al lagchende,
als zonder erg, de waarheid te zeggen, scherpe
zetten te geven. — ( fain.) Se faire p- of Etre pincé,
zich laten knippen; beet of mei genomen worden,
van de huig geligt worden, van eene slechte reis
komen, er tegen loopen. I1 s'est fait p- par les
agents de police, hij heeft zich door de gereglsdienaars laten knippen, vatten. Il a voulu jouer
de l'argent, et it s'est fait p-, hij heeft om geld
willen spelen en is er tegen geloopen, heeft er voor
moeten boeten. — Ook zonder voorwerp gebézigd
in al de genoemde beteekenissen: I1 aime a p- et a

mordre. Des tenailles qui pincent bien. Un bom me qui pince adroitement. — [Hort.] P- des
bourgeons dun arbre, de knoppen van een' boom
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met de vie gers of nagels afknijpen. — [Litt.] P-

la matière, le sujet, de stof, het onderwerp opper

behandelen, ter loops aanroeren. (In dezen-vlakig
zin min gebruikelijk.) — [ Man.] Aansluiten, zonder de sporen in te drukken: P- du droit, du
gauche, des deux, met het regter, met het linker
been, met beide beenen aansluiten. — [ Mar.] P- Ie
vent, aan den wind knijpen, tegen den wind inkrimpen, prangen. P- un navire, een schip heel
scherp maken, sterk wegvegen. Le vaisseau est
trop plein, it faut le p- un peu, het schip is te
vol, het moet wat scherper gemaakt, wat meer
weggeveegd worden. — [Mus ] De snaren met de
vingertoppen, in plaats van den str jkslok, doen
trillen, pizzicato spelen. — Een instrument bespelen, waarbij het voortbrengen der toonen enkel met
de vingers regel is. P- la harpe, la guitare, de
harp, de guitar bespelen, tokkelen. (De Académie
gebruikt in laatstgenoemde beteekenis pincer als v. n.
en zegt, in strijd met het gevoelen der meeste taalkenners: P- de la harpe, de in guitare.) — [Tech.
une pièce de vaisselle, den scherpen rand aan]
een stuk vaatwerk maken. — SE PINCER. V. pr.
Zich zelven knijpen, zich klemmen. Je me pincais
pour ne pas rice, ik kneep mij zelven om niet te
lagchen. Se p- le doigt dans une porte, zich den
vinger in eene deur klemmen. — [Mus.] Pizzicato
gespeeld, met de vingers gegrepen worden (van toonen op strijkinstrumenten); — met de vingers bespeeld worden. Passage qui se pince. La guitarre
est un des instruments qui se pincent. — Elkander knijpen: On commence par se p-, puis on
-

s'égratigne.

Pinee-sans-rire, m. (fam.) Geniepig mensch,
iemand, die als zonder erg scherpe zetten geeft.
(Plur. Des pince-sans-rire.)

t Finceter, Pineetter, V. a. Met een tangetje uittrekken (het lij fhaar, den baard). — SE
PINCETER, v. pr. Zich het haar, den baard met een
tangetje uittrekken.
Pincette, f. (verklw. van pince) Haartangetje n.:
Se faire la barbe avec la p- of avec des p-, zich

den baard met het haartangetje uittrekken. — PINCETTES, F. pl. Tang, vuurtang f. Attiser Ie feu
avec les p-s, het vuur met de tang opstoken. Une
paire de p-s, eene tang. — (Loc. fam.) On ne le
toucherait pas avec des p-s (van een zeer morsig
voorwerp) men zou hem (het) met geene tang aan
— Baiser qn. en p-, of à la p-, iemand-vaten.
kussen en te gelijk zacht in de wangen knijpen,
iemand een grieksch kusje geven. — [ Tech.] Tan-

petje n., naam van velerlei kleine grjpwerktuigen

bij verschillende bedrijven, in de, heelkunde, enz.-

[Bot.] P- de mer, z. v. a. ZOSTERE.
Pinceur, m., -ease, f. Nijper, knijper m.,

nijpster, knipster f., hij of zij, die dikwijls en
gaarne knijpt. — [ Constr.] Werkman, die de stee
-nemtd
koevoet opligt.

Pinchard, m., z. PINCARD.
Pinche, m. [H. n.] Roodstaartige uilenaap m.
Pinchebeek, m. [Métall.] Spinsbek, pinch-

bek n., metaalrnengsel van koper en zink, dat het
goud nabootst.
Pinchina, m. [Coin.] Soort van wollen stof f.;
grof Toulonsch laken n.
Pinson, nl. Neep, kneep f., indruk op de
huid van 't knijpen : Faire un p- a qn., iemand
eene kneep geven, iemand de nagels in 't vel zetten.
— [Tech.] Lip f. van een hoefijzer, yeringe ombuiging, vooral aan de achterijzers, tobeschutting
van den hoef. Fer a p-, gelipt hoefjzern. —[ H.n.],

z. PINSON.
Pindarigne, adj. In den smaak of trant van
Pindarus (een' voortreffelijk' grieksch' lierdichten), p i n d d r i s c h: Ode p-, pindárische ode f. —
Pindariser, v. a. Pindanus navolgen. — ( fam.)
Bloemrijk opgesmukt, gezwollen spreken of schri,jven, p in d a r i s é r e n: Ii veut toujours p-, hij wil

altijd eene hooge dichterlijke vlagt nemen. -- Pindariseuur, m. (fam.) Hoogvlieger, hoogdravend
spreker, gezwollen schrijver m.—Pindarisn1e,m.
[Litt.] Navolging van de dichterlijke vlagt, den
dichttrant van Pindarus; — verheven dichterlijke
inkleeding f. der gedachten. — Gezwollen, hoog
-draven
stijl m., hoogdravendheid f.
Pinde, m. [Litt.] Muzenberg, berg der zanggodinnen, zangberg (een aan Apollo en de muzen
gewijde berg tusschen Epirus en Thessalia, nu
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Mezzovo geheeten), P 1 n d u s m. Le dien du P-,
Apollo. Les déesses du P-, de zanggodinnen. Les
nourrissons, Les habitants du P-, de dichters. (vgl.
PARNASSE en HELICON). — ` Pindique, adj. Tot
den Pindus behoorend, p i- n d i s c h.
Pinéal, e, adj. [Anat.] Pijnappelvormig. Glande
p-e, pijnappelklier f., pijnappeltje n.
Pineau, m. [Vign.] Soort van kleine, fraai
zwarte druif, waarvan de beste Bourgogne-wijn
gemaakt wordt. P- aigret, z. v. a. MIORILLON. —
[Bot.] Kleine palmboom m. van Cayenne.
Pinède, f. [Agric.], z. v. a. PINAIE.
Pinée, f. [Corn.] Beste stokvisch m.
Pinéen, ne, adj. [Didact.] Met pijnboomen
beplant, bezet. — [ Géol.] Terrains p-s, aardbeddingen, waarin men vele fossiele pijnboomen aan
-tref.(bomsapin).
Pinesse, f. [Bot.] Volksnaam van den dennePingouin, Pingnin, Pingoin. m. [H. n.]

Vetgans, alk f., pinguin m.
Pingre, in. (pop.) Mensch van ongunstig voor
vrek, gortentelder m. — [Mar.] Zeker-komen;—
plat, groot vrachtschip, van voren en achteren rond,
zonder galjoen of sieraden, pinkschip n., p i n k f.
Pinguédine, f. [Agric.] Ziekte f. van den
wortel des vijgebooms. — Pinguedineux, euse,
adj. [Didact.] Vet, vol vet. — Pin guieole, adj.
[H. n.] In vet levend. — Pinguifolié, e, adj.
[Bot.] Met vette bladeren. — Pinguin, m., z.
PINGOUIN. — Pinguinal, e, adj. [H. n.] In
vet levend. — Pinguitude, f. [Didact.] Vetheid,
lijvigheid f.
Pinicole, adj. [H. n.] Op pijn- of dennebootells subst. m.: Denne
men levend of groeijend.
wesp f — Pinier, m. [Bot.] , z. v. a. PIGNON.Pinifère, Pinigère, adj. Pijn- of denneboomen dragend, voortbrengend. — Pinifolié, e,
adj. [Bot.] Met bladeren als die des pijnbooms. —
Pinine, f. [Chim.] Pijnboomhars, dennehars n.
en f. — Pinique, adj. [Chim.] Acide p-, pijnboom- of dennezuur n.
Finite, f. [Minér.] Natuurlijke kiezelzure aluinaarde f., p i n i e t m.
Pinnat, m. [Bot.], z. v. a. ANANAS.
—

Pinnaticisé, Pinnatifide, etc., Z. PENN—.
Finite, Plane marine, f. [H. n.], z. JAMBON, JAMBONNEAU.
Pinné, e, adj., z. PENNE. (de teenen.

Pinnidactyle, adj. Met zwemvliezen tusschen
Tinnier, m. Dier n., dat de kamdoublet (pinne
jambon) bewoont.
Pinnifère, Pinnigere, adj. [H. n.] Van
vinnen voorzien, gevind. — Pinniforume, adj.
[H. n.] Vinvormig. — Pinnipède, adj. [H. n.]

Met vinvormige voeten. — PINNIPÉDES, M. pl. Zoogdieren n. pl., wier voeten vinvormig en tot zwemmen geschikt zijn (robben., walrussen) ; - vogels,
wier 4 teenen in één vlies vereenigd zijn, vinvoeters m. pl.
Pinnite, f. [Minér.] Versteende kamdoublet f.
(pinnie), pin n iet m.
Pinnothère, m. [H. n.] Zeer klein schaaldier n., kleine krab f., die in 't najaar verschil
schelpen, inz. de mosselsoorten,-lendtwschaig
tot wijkplaats kiest, en waaraan men de nadeelige
gevolgen, die 't eten dier schelpdieren soms te weeg
brengt, wil toegeschreven hebben.
Pinnodux, m. [Bot.] , z. v. a. ALCHIMILLE.
Pinnulaire, f. [Minér.] Versteende vin f. van
een' visch.
Pinnule, f. [Asir.] Vizier n. , het loodregt
staande metalen plaatje aan een diopter- of vizierliniaal (vgl. ALIDADE). Graphimètre à p-s, hoekmeter met vizieren.
Pinocher, v. n., z. PIGNOCHER.
Pingue, f. [Mar.] , z. PINQUE. — Pink, vis
aan de neder -scherpinkf.,v atug
kust.
-landsche

Pinsar, Pinsard, Pinseur, m. [H. n.]

Volksnamen van den vink (pinson).
Pinson, m. [H. n.] Vink m. P- ordinaire of
commun, tuin-, beuk-, woudvink. P- de montagne,
bergvink , ,4rdenner dikbek m. P- des neigen ,
sneeuwvink (niverolle). P- d'Auvergne, bloedvink

(bouvreuil noir). P- de Barbarie, z. v. a. CASSENOIY. P- de chardon, P- doré, distelvink (chardonneret). P- de mer, de tempête, stormvogel m.
(pétrel). — (Loc. prov.) Être gal comme p-, com-

me un p-,, zoo vrolijk als een vogeltje zijn. —
Pinsonnee, f. [Chas.] Vinkenjagt f. bij nacht.
— Pinsounière, f. [H. n.] Volksnaam van de
koolmees f. (mésange charbonnière).
Pintade, f. [H. n.] Parelhoen n. P- méléagride, gemeen parelhoen (avis numidica der Ouden).
P- huppée, mitrée, gekuifd, gehelmd parelhoen.

-Parlemoêschp,
gevlekte hen f., handelsnaam
eener porseleinschelp. — [ Bot.] , z. v. a. FRITILLAI— Pintadeau, m. [H. n.] Jong parelhoen.
Pintage, m. [Cout.] Regt op den matenijk,
ijkregt, ijictoon n.
Pintail, m. [H. n.] Zeefazant m.
Pintat, m. [Anc. métrol.] Halve pint. — Pin.
te, f. [Anc. métrol.] Pint f., eene vochtmaat. Pde Paris, parijsche pint (houdende 48 teerlingduimen, het 1 1288 gedeelte van een muid of mud). —
Hoeveelheid vocht , die zulk eene maat inhield,
pint: Boire, Payer p-, zijn pintje drinken, betalen.
— (Loc. prov.) Mettre p- sur chopine, z. CHOPINE.
Il n'y a que la première p- qui voute, alleen de
aanvang valt zwaar, alle begin is moeijelijk. Je
RE.

voudrais qu'il men eut could une p- de mon sang
pour que vela ne fut pas arrivé, ik zou dat wel

met mijn eigen bloed hebben willen afkoopen of beletten. — S Pinter, v. n. (pop.) Poo jen, zuipen.
Piochage, m. [Tech., Agric ] Het ophakken,
loswerken met de hak of 't houweel; hak- of hou
daarvoor, hakloon n.—Pioche,f.-welrkn.;o
Houweel, pikhouweel n., hak f. — Piocher, v. a.
et n. Met een houweel of hak loswerken, ophakken. — (lig.et fam.) Hard werken, zwoegen; ijverig studéren, blokken.
SE PIOCHER, v. pr. Opgehakt worden. — (fig. et pop.) Plukharen, vechten. — Het part. passé is ook adj.: Sol pioché, Vigne p-e, opgehakte grond, wijnberg m.
Piochet, in. [H. n.] Den der volksnamen van
de pimpelmees of 't boornkruipertje (grimpereau).
Piocheur, m. [Tech., Agric.] Hij, die 't houweel of de hak hanteert, houweelwerker, hakker.
— (fig. et fam.) Werkezel, vlijtig werkman m. —
Pioehon, m. [Tech., Agric.] Klein houweel n.,
kleine timmermansdissel In.; kleine hak f.
Pioler, v. n., z. PIAULER.
Pion, m. Weleer z. v. a. FANTASSIN, PITON.
— Indisch voetsoldaat, p i o n m. — (pop.) forme
drommel ni. — Schimpnaam , dien de scholieren
geven aan dengene, die hen bij de studie of in den
speeltijd bewaakt, toekijker, oppasser, s u r v ei l1 a n t. — PION, m. [Jeu] Boer, pion, kleinste der
schaakstukken, waarvan elke speler er 8 heeft. Pcoiffé, z. COIFFÉ. P- double, verdubbelde pion, twee
pionnen van dezelfde kleur op ééne opstaande lijn.
— Schijf, damschijf f.. — (fig.), z. DAGVIER. —PION, m.
(pop.), z. v. a. BOUVREUIL.
Pione, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. PIVOINE.
Pionet, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. GRIMPEREAU.
Pionner, v. n. [Jeu] Pionnen nemen of slaan,
het vooral op de pionnen gemunt hebben.
Pionnier, m. [Mil.] Weleer z. v. a. fantassin,
voetknecht. — Soldaat der genie , schansgraver,
pionnier m., inz. soldaat van de straf -compagnie. P- à cheval, bijlruiter , pionnier te paard.
Piorlin, m. [.H. n.] (pop.), z. v. a. BECASSEAU.
1- Piot, m. (pop.) Wijn, drank m.: Aimer 1e p-,
een liefhebber van een glaasje zijn. — [H. n.]
(pop.), z. v. a. DINDON.
Piotte, f. Soort van venetiaansche gondel f.
Pionlque, f. Zuigpomp f.
Piouquen, m. [H. n.] Trapgans f. van Chili.
Pipa, m. [H. n.] Surinaamsche pad, p ip a f.
-f- Pipable, adj. Ligt te bedriegen.
Pipage, m. [Cout.] Regt n., dat men van elke
pijp wijn betaalde.
Pipal, m [Bot.] De heilige vijgeboom m. in
Indie, a s w d t th a, p i p á l a f.; — vrucht diens
booms.
Pipe, f. Pijp, tabakspijp f. P- de terre, de
porcelaine, aarden, porseleinen pijp. P- d'écume
de ener (verbastering van P- de Kummer, naar
den naam des uitvinders Kummer), meerschuimen
pijp. P- de nouveau marié, bruigomspijp. Tête of
Fourneau de p-,pijpekop m. Remplir, Charger,
Bourrer la p-, zijne pip stoppen. z. ook DÉBOUR—

RER, CULOTTE, CAPUCINE

Allumer, Fumer sa p-,

zijne pijp aansteken , rooken. — Overdragtelijk:
het rooken, de hebbelijkheid van het tabakrooken:
La p- diminue l'appétit, de pijp, het rooken vermin-

PIPE
dert den eetlust. La p- désennuie, de pijp ontspant,
een pijpje verdrijft de vervéling. -- PIPE , f. Pijp f.,
lang en smal va t ter verzending inz. van win,
brandewijn en olie: La p- de cognac contient environ 621 litres, cello de Languedoc, 610 litres. —
Oude inhoudsmaat voor drooge waren in Bretagne:
Une p- de rlé devait peser 600 livres. — [Chim.]
Koelvat m. --- [H. n.] Pipvisch m., soort van
naaldvisch (syngnathe). — P- du sable, zandpijp f.,
koedarm m., eene pijpvormige schelp. -- [Meun.]
IJzeren wig f.

Pipé, e, adj.: Dès p-s, z. DE. Cartes p-es, ge-

merkte, valsche kaarten f. pl. — Etre p- au jeu,
door valsch spelen bedrogen worden.
Pipeaa, m. Herdersfluit, pansfluit f., z. PAN.
— [Chas.] Lokfluitje, vogelfluitje, lokpijpje n. -P-x, lijmroedjes n. pl., z. G LUAUX . — (fig. et fam.)

J'ai évité ses p-x, ik heb zijne listen, zine sluwe

streken ontweken, verijdeld.
Pipée, f. [Chas.] Vogelvangst f. giet het lok
Faire une p-, met liet lokfluitje vangen;-fluitje:
ook: de vogelvangst met het lokfluitje voorbereiden.
---(fill. et fam.) Bedriegerij, verschalking f. — (Loc.
iq. et prov.) Prendre qn. a, lap-, iemand in den
strik, in 't net, in de val krijgen.
Pipeline,f. [H. n.] Soort van eetbare zeemeeuw f.
Piper, v. a. .Met het lokfluitje vangen, lokken.
-- ((iq. et fam.) Bedriegen, verschalken; valsch spelen. On a voulu le p-, men heeft hem willen ver
P- qn. au jeu, iemand in 't spel bedrie--schalken.
gen. — P- des dés, des cartes, dobbelsteenen ver
kaarten geheime merken- geven. —
SE-valschen,
PIPER, v. pr. Zich vleijen, zich misleiden.
Pipéracé, e, adj. [Bot.] Naar den peperboom
gelijkend.
(bedriegster f.
-t- Piperesse, adj. et subst. f. Bedre' ;eljk;
Piperïe, f. Bedriegers f. in 't spel , valsch
spel n., mo/felarij; — in 't algemeen: bedriegerij,
verschalksng, misleiding f. I1 ny a que p- dans le
monde, 't is alles bedrog in de wereld. (Het woord
veroudert.)

Piperine, f., of Piperin, in. [Chim.] Peperstof f., bestanddeel n. van de lange, de witte en de
zwarte peper, dat in kleurlooze, doorzigtige, reuke en smakelooze rhombische zuilen krisilallisert, p ipp eríne f. -- z. v. a. PEPERIN . — Pipér iné, e,

Pipérité, e, adj., z. v. a. PIPERACÉ . — Piperivore, adj. [H. n.] Peperetend. -- PIPERIVO

m. pl. Pepervreters, toekans m. pl.
-RES,
Pipet, m. [H. n.] Volksnaam van den veldleeuwerik (farlouse)
Pipette, f. (verklw. van pipe) Pijpje n., kleine
him.] Glazen trechtertje, proefglaasje n.,
ia p e t f [C
Pipeur, m., ease, f. Valsch speler m., valsche
speelster f
PIPEUR , m. [Chas.] Vogelaar m.

p

. —

met het lokfluitje. --(fain.) Bedrieger, verschalker m. (In dezen zin verouderd.) — Weleer ook
als adj. gebézigd: La pipeuse espérance, de bedri.egelijke hoop f.
Pipi, m. (klein- kinderwoordje): Faire p-, wateren. — [H. n.] Piepende leeuwerik ; veldleeurik m. (farlouse).
Pipicule, m. [H. n.] Soort van specht m.
Pipiement, m. Gepiep, getjilp n, (der jonge

vogels)

. —

Pipier , v. n., z. v. a.

PEPIER.

Pipile, m. [H. n.] Wild hoen n. van Cayenne.
Pipiri,

nl.

[H.. n.) , z. TITIRI.

Pipistrelle, f. [H. n.] Dwergvledermuis f., de
kleinste in Europa.
Pipoldes, m. pl. P ipa-soorten f. pl., geslacht n.

der surinaarnsche padden.
Pipoir, nl. [Chas.] Lolefuit f. (der vogelaars).
-- [Meun.] Werktuig ter aandrijving der ijzeren
wiggen.
- Pipoler, V. a. Oppronken, opsieren.
Piprades, Piprides, m. [H. n.] Geslacht n.

der manakijns (z. MANAxIN).
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PI UE.

(Guinea.

bijtend, prikkelend; scherp, snijdend, p i k d n t:
Les orties lon t p-es, de netels zin stekelig, de
netels prikken of steken. — Vin p-, prikkelende
win in. Moutarde trop p-e, te bijtende. te scherpe
mosterd m. Sauce p-e, kruidige, pikante saus f.
-- Froid, Vent p-, scherpe, snijdende koude f.,
wind m. — (fig.) Stekelachtig, bijtend, spijtig,
schamper, bits, vinnig, p i k an t: Mot p-, stekel achtig, scherp woord n. Raillerie p-e bijtende
,

spotternij, vinnige scherts f. Se lancer des traits
,
elkander scherpe, vinnige zetten geven. —
ponse p-e, schamper, bits antwoord n. — Ook
in goeden zin gezegd van 't geen een' levendigen,

U

aangenamen indruk op de zinnen maakt , van
iemand, die door aanvalligheid, aardigheid, enz.
behaagt: opwekkend, innernend, boeijend, treffend,
aantrekkelijk, geestig, aardig: Spectacle p-, treffend, boeiend tooneel of gezigt n. it n'y a rien de
p- dans eet écrit, er is niets aantrekkel jks, niets
geestigs, niets pikants in dat geschrift. -- Elle a
lair p-e, zij ziet er aantrekkelijk, innemend uit.
— In dezen zin ook wel als subst. gebézigd: Le pde 1'aventure, de la chose, het treffende, het aai dige van het voorval, van de zaak. -- PIQUANT, M.
[Bot.] Stekel, prikkel, doorn m.: Les chardons sont
pleins de p-s, de distels zitten vol stekels, prikkels.
Les p-s dun hérisson, de stekels van eenen egel.
Pique, f. [Mil.] Piek, spies f. Demi -p-, z.
DEMI-PIQUE . P- flamande of de Flandres, vlaamsche piek (een voormalig wapen van bijzonderen
vorm) . Its portaient leurs p-s renversées et t ra ►nantes, zij droegen hunne pieken omgekeerd en
naar den grond. Its marcllèrent les uns sur les
autres les p-s baissées, zij trokken met gevelde
pieken op elkander los. — Lever la p-, zich over,

geven; opphouwI. it 2net strijden. --- (fig. ct fain,) Etre
a cent p-s au dessus, au dessous de qn., verre
boven, beneden iemand slaan. Ouvrage a cent p-s
au dessous des autres, werk , dat verre voor de

anderen onderdoet. Vous en etes à cent p-s. gij
hebt het ver mis, gij zijt er mijlen ver af. — (Loc.
prov.) I1 a passé par les p-s, hij heeft liet hard te
verantwoorden gehad, hij heeft veel moeten doorstaan of te boven bomen. — [Mar.] P- d'al►ordage,
enterpiek. — Négocier a la longueur de la p-, op
een kanonschot van 't land voor anker gaan om
te onderhandelen. — Traiter is la p-, met de wapens in de hand onderhandelen. — Met cone piek
gewapende soldaat, piekenier, piek m.: Faire dillIer les p-s, de gieken of piekeniers laten defileren
of voorbij trekken. -- [El. n .] Soort van (ut/an in.
(vgl LUTJAN). --- PIQUE , f. (fam.) Oneenigheid,
.

verwijdering f. ten gevolge van een' twist, wrok m.,
bedekte haat e nijd, pik m.: Il a une p- contre
moi, hij heeft e n' pik op mij, hij heeft het op mij
geladen, h, is mij niet genegen. 11 y a de la pdans cette affaire, bij die zaak is een heimelijk wrok
in 't spel, ei° loopt pikanterie onder. (Dit p i
te r i e, dat vaak in Nederland gehoord poi - d t,-kan
maar in 't fransch niet voorkomt, zal wel cone
verbastering zin van eicoterie, z. aid.).
PIQUE, M . [Jeu] Schoppen f., eene der zwarte
kleuren in 't kaartspel: Las, Le rol, La dame, Le
valet de p-, schoppenaas n., -heer n1., -vrouw f.,

-boer m. Jouer du p-, schoppen spelen, uitspelen.
— (Loc. prov C'est an bon as de p-, 't is een
eerste domoor, botterik. Voilà bieg renflor de p•s
noirs (als iemand met een ongerijmd, onnoozel ge
een gesprek valt), slat past als een vuist-zegdin
op 't oog, dat rijmt e'is een tang op een varken, riot
heeft slot noch,, val.
Piqué, e, adj. (en part. passé van piquer) Doigt p-, geprikte, gestoken vinger m. — Papier
p-, doorgeprik t papier n. Dessin p-, geprikte tee-

kening f. — Meule p-e, gebilde molensteen in.
Pierre p-e, gepikeerde, met den spitsen beitel bewerkte steen m. — Courte-pointe p-e, gestikte, doorgenaaide sprei f. — Perdreaux p-s, gelardeerde of
gespekte jonge patrijzen in. pl. — Cheval p-, vernageld paard; ook: met de sporen geprikkeld paard n.

Pipris, m. [Mar.] Praauw f. der negers van
Piptonichie, f. [Mid.] Het uitvallen der nagels.
Piptinctule, m. [H. n.] Haakvlieg f.
— Futaille p-e, aangeboord, aangestoken fust of
Piquae, m. [Meun.] Het billen, hersteken of vat n. -- Farine p-e, aangestoken, bedorven meel n.,
ruwbeitelen der molensteenen. — [Manuf.] P- meel niet graauwe stippen. Vaisseau p- par les
d'once, oneerlijkheid f. of diefstal m., door de werk vers, van den worm aangetast schip n. -- ( Loc.
zijde gepleegd in al de takken der zijde -liedn prov. et pop.) Cela nest pas piqué des vers, des
welke Frankrijk op 24 tot 30 millioen-industre, hannetons, dat is niet van de wormen aangestoken.,
francs te staan komt.
dat i s bi lang na niet kwaad, dat ziet er beter uit,
Piquant, e, adj. Prikkend, stekend, stekelig; dan ik dacht. — [^lIus.] Notes p-es, gepunteerde
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PIE TJ E- ASSIETTE

---

of aangestreepte noten f. pl. (als teehen, dat zij
kort afgestoolen moeten worden). — Etre p- par
un serpent, d'une puce, door eene slang, eene vloo
gestoken, gebeten zijn of worden. -- (fry.) Être p-,
geraakt, gevoelig zijn. Je suis très-p- de cette rep onse, ik ben over dat antwoord zeer geraakt, beleedigd, boos — PIQUE , m. [Corn.] Katoenen stof f.,
welkei' weefsel gestikt schijnt te zijn, p i le e n. --[Brod.] Stiksteek m. Faire un beau p -, een' fraai jen stiksteek maken. — Mus.]
Mus.] Pratíquer le p-,
voordragen.
de noten of bonen kort a
Pique-assiette of (liever) Pique-assiettes, m. (fain.) Tafelschuimer, z. v. a PARASITE
(Plur. Des pique-assiettes,) — Pique-boeuf of
fiver. — Os(liever) Pique-boeufs, ni. Ossendr.
sendrjversstok of - prikkel m. — [H. n.] Ossen
een vogeltje van 't geslacht der dikbekken-piker,
aan den Senegal en aan de Kaap, dat met zijn'
sterken snavel de insecten -maskers uit de huid van
't rundvee en van de gazellen pikt. (Plur. Des
pique-boeufs.) — Pique-bois, in. [H. n. J Hout
volksnaam van de zwarte specht. (Plur.-pikern.,
Des pique-Bois.) Pique-bols jaune, goudspecht (Pic
aux alles dorées). — Pique -bros, Pique-broque, ook Pique-bourgeon, m. [H. n.] Knop
m., volksnaam der insecten- maskers, die-penb2;ltr
de boomknoppen aantasten. (Plur. Des pique-brocs
of -broques of -bourgeons.) — Pique-chàsse, in.
[Artif.] Vuurwerkerspriem, opruimer in. ( Plur.
Des pique-cis uses.) — Pique-naadrille, m.
[Jeu] Soort van kaartspel, dat eenige overeenkomst
met het pikétten heeft. — Pique- Mouche of
(liever) Pique- mouches, f. [H. n.] Volksnaam
der koolmees f. (mélange cbarbonnière).
Piquenaire, m. Piekenier in., met eene piek
.

—

[

.

.

gew„^ ,„ end soldaat.

Pique-naique, m. (farm.) Gemeenschappelijke
maaltijd In., waartoe ieder deelnemer zijn aandeel
in de vertering bijdraagt, botje - bij-botje n., pik e
ie k m. (Plur. Des pique-niques.) — a of EN-n
PIQUE - NIQUE , loc. adv.: Faire an repas a of en p -,
een celkransje, een botje-bfj-botje houden. — Pique -poule of Pique- poules, in. [Vign.]

Zwarte hoenderdruif t. (Plur. Des pique-poules )
Piqeter, V. a. Pikken, prikken, steken; beprikken, doorprikken; prikkelen, aanprikkelen: Cette
épingle, Cette épine m'a piqué, die speld, die doorn
heeft mij geprikt, gestoken. — (absol.) Les épines
piquent fort, de dorens steken fel. — P- du papier,
papier beprikken. P- un patron de dentelle, een
kantpatroon afprikken, uitsleken. — P- les boeufs,
de ossen voortprikkelen, met den prikkel voortdrjven. -- (fig.) P- les ouvriers, de werklieden aan
aandrijven, tot spoed nopen. — (Loc. prov.)-sporen,
Cet homme ne sent rien quand on Ie pique, die
man is hard van huid, is ongevoelig voor beleedigingen. — [Clair.] Le cliirurgien la deux fois
piqué avant de lui tirer du sang, de heelmeester
heeft hem (haar) tweemaal geprikt (met het lancet
geraakt), zonder dat er bloed kwam. I1 lui a piqué
l'artère, Ie nerf, hij heeft hem bij 't aderlaten eene
slagader, eene zenuw gekwetst, getroffen. — Steken, bijten (van zékere dieren): Un serpent, Une
puce, une mouche m'a piqué, eene slang, vloo,
mug heeft mij gestoken, gebeten. Les vers ant peet habit, de wormen hebben dien rok doorgebeten,
doorgevreten. — (fig.) Quelle mouche vous a piqué,
z. MOUCHE . — [Cout.,'1'aill.] P- une courte- pointe,
un matelas, eene sprei, een' matras stikken, doornaaijen. P- le collet d'un habit, den kraag van
een' rok stikken. — P- (liever Pointer) les absents,
z. POINTER . — (fig. et fam.) P- l'escabelle, als
klerk op een' notaris - of procureurs - kantoor werken. P- les colTres, le tabouret, z. COFFRE. P- les
tables, les assiettes, l'assiette, z. ASSIETTE. —
Prikkelen, den smaak aandoen, als of de tong geprikt wierd, bijten: Ce vin pique agreablement le
palais, die wijn prikkelt aangenaam het gehemelte.
La mauvaise eau-de-vie pique la langue, slechte
brandewijn bijt op de tong. (absol.) Ce frontage
pique, die kaas bijt, is scherp. Cette sauce ne pique
pas assez, die saus is niet prikkelend, niet kruidig,
niet pikánt genoeg. — On nous servit une raie
qui piquait, qui commencait à p -, men zettede ons
een' rog voor, die aangestoken was, die begon te
ruiken. .^,. (fig.) Prikkelen, opwekken, aansporen, levendig of gaande maken; een' levendigen,
aangenamen indruk te weeg brengen: P- la curio-

PIQITET.
sité, la jalousie de qn., iemands nieuwsgierigheid,
ijverzucht opwekken, prikkelen of gaande maken.

Ce nest pas I'intérêt qui nous pique, 't is niet het
eigenbelang, dat ons drijft, aandrj ft, aanspoort. —
Cet ouvrage m'a vivement piqué, dat werk heeft
mij getro/fen, een' levendigen indruk op m ij ge-

maakt. (absol.) Rien dans ce roman ne pique,
er is. niets in dien roman dat boeit, aangenaam
treft. Sa physionomie pique et attire, zijn gelaat
wekt belangstelling en trekt aan. — Boos maken,
vertoornen, verbitteren, tergen: Ce reproche Ja
piqué au (jusqu'au) vif, dat verwijt heeft hem diep
getroffen, innig gekrenkt, gevoelig beleedigd. (absol.)
Dire des chores qui piquent, stékelige, beleedigende
dingen zeggen. — P- qn. d'honneur, iemands eer
opwekken, aanprikkelen. [Chas.] P--gevol
(son cheval) dans Ie fort, zijn paard in galop in
het digtst van 't woud drijven. — [Chir.], z. boven.
— [Constr.] Een' steen pikéren of bikken, scherp
of ruw bebouwen. P- une meute, een' molensteen
billen; z . V. a. PIQUETER. — [Cuis.] P de la
viande, des perdreaux, vleesdi, jonge patrijzen lardéren of doorspekken. P- de gros lard, met groote
spekrepen lardéren. --- [Dess.] P- un dessin, eene
teekening opwerken, de lichte partijen met wit
—

-

krijt enz. doen uitkomen; — ook:, de omtrekken
eener teekening doorprikken. — [Epingl.] P- les
papiers, met den steekkam de speldegaatjes in de

papieren prikken. — [Fauc.] P- après In sonnette,
den valk narijden (door 't geluid van zijn schelletje
te volgen). — [Jeu] P- la Mlle, den bal (op 't bil
bijna regtstandig niet de keu raken, den bal-jart)
op den kop stootera. — [Man.] P- un cheval, of
enkel P-, een paard de sporen geven (z. ook boven

Maréch.) Ce cavalier pique Bien, die ruiter rijdt
hard, spoort zijn paai (, sterk aan. P- des
z. DEUX (ook fig.). 11 remonta á cheval et piqua
vers la villa, hij steeg weder te paard en reed
spoorslags naar de stad. — (fam.) P- la mazette,
op een slecht paard, een' knol rijden. — [Maréch.]
P- un clieval, een paard vernagelen, het bij 't beslaan een' nagel in 't vleesch drijven. — [Mar.] P Ja cloche, l'borloge, les heures, glazen slaan, gla-

zen aan de klok slaan, het uur van den dag door
slagen op de klok aangeven, — P- un homme d'un

bout de corde, een' man met een eind touw (endje
dag) slaan. — Als v. n.: P. au vent, bij den wind
opsteken. P- dans Ie sud, naar de zuid afhouden,
zuidwaarts stévenen. — [Pêche] P- le poisson, een'
ruk aan den hengel geven (om den aanbijlenden
visch aan den haak te krijgen) .
SE PIQUER,
V. pr. Zich prikken, steken: Il se piqua jusqu'au
sang, hij stak. prikte zich, dat hij bloedde. Ella se
piqua les doigts plus d'une fois, zij prikte zich
meer dan eens in de vinget's. — (Proc.), Z. SE FROT TER. -- Zich beleedigd gevoelen of achten, Doos,
verstoord geraakt, vergramd worden, pep i k e e r d

Cast un homme qui se pique du moindre
mot, 't is iemand, die bij 't minste woord boos
wordt, vuur vat, op zijn paardje rijdt. I1 s'est
piqué de mon observation, hi is over mijne aan merking gepikeerd, geraakt geworden. — Zich eene
eer uit iets maken, fier, grootsch of trotsch op iets
zijn:

zijn, zich inbeelden, laten voorstaan, zijn' roem
dragen op iets: I1 se pique de naissance, de noblesse, hij is trotsch, laat zich wat voorstaan op
zijne geboorte, op zijnen adel. I1 se pique de bien
danser, hij beroemt zich goed te kunnen dansen,
hij beeldt zich in een goed danser te zijn. I1 se
pique d'être bien fait, hij wil voor een' welgemaakt'
man gehouden zijn. — II s'est piqué d'honneur,
hij heeft zich door 't eergevoel laten aansporen, hij
heeft er eene eer in gesteld (om moediger, milder,
vlijtiger, enz. dan naar gewoonte te zijn) . — Se pau jeu, of enkel Se p-, Z. JEU. -- Ce vin, Cette
boisson se pique, die w ij n, die drank begint zich
om te zetten, zuur te worden. -- Ce bois, Ces
étoffes se piquant, de wormra komt in dat hout, die
stoffen krijgen motgaatjes. -- (Typogr.] Ce papier
se pique, dat papier wordt vlekkerig (door te lang
in vochtigen toestand opeen te leggen) .
Pigeuereau, m. [H. n.] Volksnaam van den

notenkraker (CASSE-N01x).
Piquerie, f. [Bot.] Mexicaansche milleria f.
Piquet, m. [Mil.] Pikétpaal, kleine in den
grond geslagen schoor of stijl -(tot spanning en vastmaking van de touwen eener tent), tentstjl m. Enfoncer les p-s ,d'une lente, de pikétpalen voor eene

PIQTJETER
tent indrijven. — Planter Ie p-, zich neérslaan,
kampé•ien. Lever le p-, het kamp opbreken; (fig.
et (am.) aftrekken, zijne biezen pakken. Aller planter le p- chez qn., zin verbluf voor eenigen tijd
bij iemand opslaan, zijn' intrek bij iemand nemen.
— Zware piketpaal, aan beide einden met ijzer
beslagen en van ringen voorziene stijl m., waaraan
reen de paarden in 't kamp vastmaak t. -- (fam.)
etre droit comme un p-, zoo regt, zoo stijf als een

paal zijn. Etre planté comme un p-, onbewegelijk,

als een paal of standbeeld ergens staan. — Veldwacht, legerwacht f., troep soldaten om den vijand
gade te slaan en overrompeling te voorkomen, p ik d t n. P- d'infanterie, de cavalerie, piket voetvolk,
ruiterij. Cette compagnie est de p-, die compagnie
heeft de veld- of legerwacht. -- [Anc. mil.] Piketpaalstraf f. — Navolging van die voormalige militaire straf op sommige scholen, waarbij de overt reder regtop en onbewegeljk op eene plaats moet
blijven staan, zoolang de speeltijd duurt. — Af-

steekpaal, bakenstok in., z. v. a. JALON. -- [Agric.]
Soort van zeis f. (in België in gebruik).
PIQUET, m. [Jeu] Pikét, pikétspet n., een bekend
kaartspel, gewoonlijk tusschen twee personen met

32 bladen. Jouer an p-, pikétten. Faire une partie
de p-, Un cent de p-, een partijtje pikét, een hondertje pipet maken. P- a écrire, piketspel in eene
reeks van doorloopende partijen. — Un jeu de p-,
een piketspel, een spel kaarten om te piketten. Un
sixain de p-, een pakje van 6 piketspellen.
Piqueter, V. a. Eerie l ijn riet bakenstokken of
paaltjes afzetten. -- [Constr.] Afschrappen, a fteekenen, matten, toeleggen, op een ruw stuk hout den
vorm van 't leen men er van maken, wil aftrekken.
— P- un mat, one vergue, eenera mast, eens ra
toeleggen, a fschro;.^ pen. — [Mil.] P- Iles ;.tscines,
de fascinen of legertakkebossen met piketpalen vast-

zetten.

Piqueton, m. (pop.) Soort van piquette f. (z.
't volg. woord.) -- Piquette, f. Geringe, slappe,
zure wijn in den franschen handel, w ijn n1. van

de tweede persing, p i q u e t t e f. (Men zegt ook
Vin-piquette.) — Bj uitbreiding: Slechte wijn of
drank In., bogt f. — [Constr. nay.] Stoklijn m.
(ter bepaling van de breedte der boordplanken).
Piqueur, m. [Chas.] Jaglknechl bij de parforce-lacyt; jager te paard. — Voorrijder m. (der
vorsten, der grooten). — [Man.] Berijder, afrigter,
paardendresseerder, p i k e u r m. — [Cuis.] Lardeerder, spekker m . — [Constr.] Opzioter over 't
werkvolk, onderbias (cliasse - avant); opteekenaar
der afwezigen en telaatkomenden. — Steenbikker;
molensteenbilder m. — j (fig. et fare.) P- de entire,
slaafsch opwachten der grooten (vgl. CoI•, F'RE). Pde tables, d'assiettes , z. ASSIETTE. — PIQUEUR , In.,
-ELISE, f. [Tech.] Slikker m., stikster f. van leder
hij of zij, die met de steekkam de gaatjes-werk.—
in de speldenpopieren steekt. --- Werkman, die de
kettingdraden door den kam trekt.
A Pique-véron, m. [H. n. j , z. v. a. MARTINPECHEUR.

Piq:iiaire, Piquier, m. [Ani. mil.] Pie/cenier, piekdrager m.
Pigfiitin„"ile, m. [H. n.] ..4meri-kaansche spiessnoek m . [sphyraena picuda] .
Piquoir, m. [Tech.] Steeknaald f., steker in.
Piquot, m. [Ani. mil.] Soort van degen m . —
z. ook PICOT .
Figure, f. Prik, steek m., kleine wond van
een prikkend voorwerp, van een stekend. dier: Pd' aiguille, cl'épingle, naalde-, speldeprik. P- d'épine,
d'ortie, doorn -, netelsteek. La p- dune abeille,
dune guèpe, d'un cousin, de steek van eene bij,
wesp, mug. — Le chirurgien lui a fait trots p-s,
de heelmeester heeft haar drie lancet- prikken gegeven. -- Ce manteau est criblé de p-s, die mantel is vol motgaatjes . Boiserie pleine de p-, beschot werk vol worm steken . -- [Chir.] P- de l'artère,
d'un tendon, kwetsing der slagader, eener pees
(door 't lancet bij 't aderlaten). — [larch.] Ver
paard (door het in 't vleesch drij--nageliv't
ven van een' nagel bij 't beslaan). — [Cout., Taira.]
Het stikkeg, doornaaien; stiksel IS.; stiksteek m.
Uitgestoken sieraden n. pl. op taf enz. — [H. n.]
P- de mouche, meeleen- of vliegendrek n1., han
-delsnamr
kegelschelp.
Pirabe, ni [H. n.] , z. V, a. EXOCETE. — Pi-

rapècie of Pir abebe, nl. [H. n.] Vliegende

-
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zeehaan in., zeezwaluw f. [trigla volitans] , z. v. git.
DACTYLOPTERE.
Pirarueu, m. [H. II.] , z. v. a. VASTRE.

Pirassonpi, m. [H. n.] Arabisch muildier n.
Pirate, in. [Mar.] Zeer oover , zeeschuimer In.,
naam der vaartuigen en der bemanningen, die zon
lastbrief voor eenige mogendheid op zee rooven-der
en plunderen. Nettoyer les mers de p-s, de zee
van zeeroovers schoonvegen. -- Ook gebézigd van
de roofschepen der barba,rijsche volken, ofschoon
deze van hun gouvernement tot zceschuiinerij gemagtiigd zijn: Les p-s de Maroc, de Said, tie zeeschuimers van Marokko, van Salé. — Bij uilbreiding: C'est un p-, un vrai p-. 't is een afzetter,
een regie kin/ce/oar, een geldwolf. — [H. n.] Volks
fregatvogel (frégate). -- P- de sier,-namvde
domme zeezwaluw (fou) van C ayenne. — Parater, v. n. Zeerooven, zeeschuiinen. — Piraterie, f. Zeeroover sbedrij f n. ; zeerooveri , zeeschu-imerzj f., zeeroof m. — Bij uitbreiding: Afzetterij,
afpersing, knevelarij f.
Piratfnier, m. [Bot.] Letterhoutboom m.
Piratique, adj. Den zeer oover eigen , zeerooverachtig: Habitudes p-s, zeerooversgewoonten f.pl.
Pire, adj. Slechter, erger, slimmer: Ce vin est
encore p- que le premier, deze win is nog slechter dan de eerste. tl a rendu sa condition p-, hij

heeft zijnen toestand erger gemaakt, verergerd. La
dernière foute sera p- que la première, de laatste
fout of dwaling zal erger zijn, zal schadeljker ge-

volgen hebben, dan de eerste. -- (Proc.) I1 n'v a
p-s sounds que ceux qui ne v eulent lias entendre ,

er zijn lleene erger dooven, clan die niet hooren
-willen. Le remode est p- que le mal, het middel
is erger dan de kwaal. z Ook D0R,111R. — L e, La
p-, de, het slet - -etste, ergste: Ii est Ie p- de tous ses
frères, hij is de slechtste van al zijne broeders. Les
.

p-s des ennemis, ce soit les fiatteurs, de ergste,

gevaarlijkste vijanden zijn rte vlei ors. — Ook als
subst. us.: Souvent qui choisit prend Ie p-, wie
kiest, neemt dikwijls het slechtste. — Vous aure c.
du p - rans cette alraire (verouderde zen suwijze), gij
zult bij die zaak te kort komen. — (Prov.) De
deux maux it faut éviter le p-, z. MAL (nl.).
Pirel, m. [H. n.] Geruite telschelp f.
Piriforine, adj. Peervormig. -- [Anat.] Le
muscle p-, of als subst. Le p-, de peer vormige

spier, eerste aftrekkende dijspier f.
Pirig'are, n1. [Bot.] Stinkhoutboom in. (van
Cayenne).

Pirij ac, Pirita, m, [Bot.] Naara van palmboomen aan de oever s van den Orinoco.

Pirogue, f. Praauw f., roeischuitje der Indianen, dikwijls uit een' uit geholden boomstern bestaande . -- [UU. n.] Handelsnaam eener schoone
oesterschefp. — Piroguler, m. Pr aauwvoer der,
praauwbestuurder In.
Pirole, Pirolle, f. [Bot.] Sterrebloempje,
schermkruid n., eene heideplant, met bladeren als
die des peperbooms. --- PIROL, PIROLLE, 111. [H. n.]
Wielewaal, wielewaal, goudlijster m., goudmeerle f., bulow, pirol m.
Piron, ni. [ Agric.] Onhandig dorscher; 3rieuweling in het dorschen.— [Tech.] Soort van duim as.
of hear f.
Picot, m. [H. n.] Jonge gans f., gansje n.
Piroaaette, f. [Jeu] 1iIolentje, draaihoutje ii.,
soort van k-inderspeelgoed. — (Prov.) (dui a de
i'argent a des p-s, voor geld is alles te koop, geld
is de ziel van alle zaken. — [ Danse] Draaisprong m .,
kringrlraaijing, omzwenkinq op den hiel van éénen
voet, pirouette f. (somtijds ook un pirouetté ge heeten). Faire one p-, eene pirouette maken; -- (in
't -maliespel) .Den bal geheel en al mis slaan. --- (fig.
et fam.) Répondre par des p-s, niet gekheid antwoorden. II a payé ses créanciers en p-c, hie heeft
zijne schuldeischers met uitelugten, met moolje beloften betaald. — [Man.] Het omkeeren of zwen-

ken van een paard op de achterbeenen. zonder van

plaats te veranderen. — [Hort.] Cirkelvorinige

slinger ni. , lens f. --- 4 Pi rouetten'eut , m.
[Danse] Hiel,zwenl eng, achtereenvolgende om.dr^aai-

jingen gyp den hiel. — Viroiietter, v. n. [Danse]
Eerre cirkelzwenking snaken, zich op éénen hiel ge
pirouetteren. — [Man.] Op-heloindraj,
de achterbeenen omkeeren.
Pironot, m. [H. n .j Volksnaam van de n teeu-

werik (alouette).
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Pis, adv. Slechter, slimmer, erger : Its sont p-

que jamais ensemble, zij staan slechter met elkan-

der dan ooit. — Met een onbepaald naam- of voor
wordt het ook als adj. gebruikt: I1-namword
n'y a Tien de p- que cela, niets is slimmer dan
dat. Voici ce que j'ai trouve de p -, dat schijnt mij
het ergste bij de zaak te zijn. Qui p- est, wat
erger is. I1 est ignorant, et qui p- est plein de
vanité, hij is onwetend, en, wat erger is, vol ijdel
(Loc. prov.), z. NOIi, PENDRE. — Tant-heid.—
p-, z. onder TANT. — Ook als subst. m.: Het ergste, slimste: Le p- qui puisse arrives, het ergste, dat gebeuren kan. Prendre les chosen au p-,
de dingen op het ergste opvatten. Faire à qn. du
p- qu'on peut, iemand op allerhande wijzen zoeken te benadeelen. Mettre qn. Is p- faire, au p faire, of enkel: Mettre qn. au p -, iemand uittarten om al het kwaad te doen wat hij kan, om zijne
bedreiging uit te voeren. — (Proc.) Qui trap choisit Arend p -, wie de keur heeft, neemt vaak het
slechtste. — AU PIS ALLER, loc. adv. Op zijn ergst
genomen, in 't ergste geval, als alles tegenloopt:
Au p- aller, nous aurons retours h vos amis. —
Ook als subst.: C'est votre p- aller, dat is 't ergste wat u gebeuren kan; ook: dat is uwe laatste
toevlugt. Je seraf votre pis aller , ' t mag loopen
zoo 't wil, op mij kunt gij rekenen of staat maken.
— DE MAL EN PIS, DE PIS EN PIS, loc. adv. Van
kwaad tot erger, hoe langer hoe erger: Le malade
va de mal en p -, de p- en p -, het gaat met den
zieke hoe langer hoe erger.
Pis, m. Uier m., speen f. •aehe à gros p -, koe
met grooten uijer. — -f- Pis, m. Borst, maag.
Pisaire, adj. (Didact.] Ter grootte eener erwt.
Pisang, m. Bot.j Adams- of paradijs -vijgeboom, ni., een waar pronkq ew.wwas in Azië, Afrika
en West- Indië. — Paradijs- of Adamsvijg , ba naan f. (vgl. BANANE).
Pisaphalte, m., z. PISSAPHALTE.
Piseautine. f., z. v. a. PIQUETTE.
Piseatoire, Piscatorlen, ne, adj. [Didact.]
De visscherij of de visschers betreffend, daartoe
behoorend, p is ca t ó r t s c h. — Pistab =ice, adj.
f. [Archéol.] Femme p -, visschende , hengelende
vrouw. — Piscieeptologie, f. Verhandeling f.
over 't visschen, over de vischkunst. -- PiseieoIe, f. [H. n.] Soort van bloedzuiger m. — Pisciculture, I. Kunstmatige vischteelt of vermenigvuldiging der visschen, p i s c i c u l t u u r f. — Piseldie, f. [Bot.] Vischboom m., een amerikaansch
gewas n., welks schors de visschen bedwelmt. —
k isciforzne, adj. [Didact.] Vischvormig. —Piscigleiteza, m. (pr. —tènn) [Pèche] Sl[jinig vi.schaas n. —Piseinal, e, adj. [ti. n.] In vischeijvers of
vischkommen levend. — Piscine, f. [Ant. rom.]
Vischvijver m., vischkaar f.; — badkom, badkuip f.
— [H. ottom.] Waschbad, badwater n. bij eene turk
moskee. — [H. sainte] P- of P- probatique,-sche
het badwater van Siloam of Bethesda: Un ange
descendit dans la p -, troublait l'eau, et le premier malade qui y était jeté fut guéri, een engel
daalde neder in 't badwater, beroerde het water,
en de eerste zieke, dien men daarin nederliet, werd
genezen. — [ Cath.] Plaats f. in de sacristie, waar
het waschwater der heilige vaten wordt uitgestort.
-- Piscivore, adj. [Didact.] Vischetend, zich
met visschen voedend. — PISCIVORE, m. [H. n.]
Vischslang f., vischvreter m., eene groote amerikaansche slang, die van visch leeft.
Pisé, m: [Constr.] Stampaarde, gestampte of
ineengeslagen aarde voor sommig bouwwerk, pisé.
Batir en p -, z. v. a. PiSER. — Piser, v. a. Met
pisé of stamgaarde bouwen. — De aarde voor den
pisé -bouw tusschen twee planken zamenpersen, p isér e n. — Piseur, m. Pisé- metselaar m.
Pisifère, adj. [Bot.] Erwten of erwtvorinige
zaden dragend. — Pisciforuie, adj. F,rwtvormig. — (Anat.] Os p-, erwtbeentje n., het vierde
handwortels-beentje van de eerste rij (ook Os lenticulaire of orbiculaire, Os hors rang ge/weten) .
Tubercules p-s, erwt- of wratvormige hersenknobbels m. pl.
Pisiter, V. n. Sjirpen , schreeuwen (van den
spreeuw).
Pisoir, Pison, m. [Tech.], Soort van stam
-per
voor de pisé -aarde (vgl. PisE).
Pisolithe, m. [Minér.) Erwtsteen, een rond
-korelig
kalksteen, p 1 5 0 1 z t h ai.

--

PISTOLE.

Pison, m., z. PISOIR. -- Pisonner, v. a.,
z. v. a. PISER.
Pispannes, f. pl. Kruishouten n. pl. om het
touw voor gymnastische oefeningen te spannen.
Pissasphalte of Maithe, m. [Mitiér.] Bergteer, bergpek, mineraal pek, p is s a sp h a l t n. (ook
ASPHALITE geheeten).
Pissat, m. Dierenpis, zeik f. P- de chien, de
chat, honde-, kattepis. — (pop.) Menschenpis, inz.
als zij bedorven is : Baquet plein de p -. — Pisse, t., z. onder PISSER. — ( pop.) Pis f. — Pissé,
e, adj. (en part. passé van pisser): Sang p -, uitgewaterd bloed n. — Pisse- Chien, m. [Bot.] Volks naam eener soort van boomzwam L — Pissefroid, m. (pop. et injur.) Koud , onverschillig
mensch, druiloor m. — Magtelooze, een tot den
bijslaap of de voortteling onbekwaam man. —Pisseinent, m. Het waterloozen, pissen (alleen gebézigd in): P- involontaire, onwillekeurige waterlooz-ing, het a/loopen der pis. — P- de pus, de
sang, het etter -, het bloedwateren. (In wetenschap pel lïe taal zegt men PYURIE , HEMATURIE ) —
Pissenlit, m. (fam.) Pissebed m. en t., kind, dat
in 't bed watert. — [Bot.] Paardebloem, honds roos f., papekruid n., leeuwetand m. (dent de lion).
— Pisser, v. n. (fam.) Pissen, wateren. — (Loc.
prov. et pop.) P- contre le soleil, tegen de maan
bla/fen. P- sur la losse de qn., iemand overléven.
C'est Jocrisse qui inène les poules, p -, ' t is een
jan -hen, jan -gat, keukenklouwer, potkijker, erwten
Bij uitbreiding: Druppelen, afdruppelen,-telr.—
lekken: La cuve Aisne encore, de kuip druipt nog
af.
Pèche j Faire p- les harengs of Tenir les
harengs á la pisse, de haringen laten uitdruipen. —
Somt dls ook als v. a. gebézigd: P- du pus, du sang,
Otter, bloed wateren. --- Pisse-sang, m. [Bot.]
Folksnaarn van den aa €irook (fumeterre).--Pssear, m., -ease, t. Pisser ml., pisster f., inz. hij
of zij, die dikwijls het water loost. — (pop. et
dénir.) C'est une p -, ' t is eene piskous.
Pissite, in. [Béd. anc.] Teerwijn, pekwijn ni.
— [Minér.] Peksteen m.
Pissoir, m. Pishoek; pisbak ni.
Pissote , f. Af oopkraantje onder aan eene
waschkuip. — Pissoter, v. n. Dikwijls en telkens
een weinig pissen. — Pissotière, t. Pishoek m.
-- (fain. et dénigr.) Fontein f., watersprong m.,
die weinig water reeft, pisstraal m.
Pistache, f. Groene amandel m., de olieachtige, welsmakende , naar de hazelnoot gelijkende
vrucht van den pistache -boons, p i s t a c h e f. — P
pimpernoot, klappernoot, wilde pistache f.-sauvge,
— [

— P- de terre, z. v. a. ARACHIDE. — Pistaehier, m. Groene amandelboom, pistache -boom m.
in 't Oosten en in Zuid -Europa [pistacia vera] .
Faux p -, of P- sauvage, wille- pistacheboom, klap pernotenboom m. [staphylea pinnata] . -- Pistacite of Pistazite, I. [Minér.] , Eene meestal
pistache - groene steensoort, z. v. a. EPIDOTE.
Piste, f. Spoor, voetspoor n., indruk, dien de
voetstap van het dier achterlaat. Perdre la p- de
l'animal qu'on poursuit, het spoor van het dier,
dat men jaagt, kwijt raken. — Bij uitbreiding ook
van nienschen gebézigd: Suivre des voleurs à la
p -, dieven op het spoor volgen. -- (fig.) Les remords sufvent le crime a la p -, de wroeging volgt
de misdaad op het spoor. — [[%lan.] Hoefslag in.
P- simple, double, enkele, dubbele hoefslag. Tra vailler un cheval sur deux p-s, een paard op twee
hoefslagen rijden.
Pistie, f. [Bot.] Dik eendenkroos n.; watersalade f., waterananas m.
Pistil, m. [Bot.] Stamper m., stampertje n.,
het vrouwelijk orgaan of bevruchtingswerktuig der
planten. Le l;istil se compose de l'ovaire, du style
et du stigmate, de stamper bestaat uit het vrucht
stijltje en den stempel. — Pistillai--beginsl,ht
re, adj. [Bot.] Tot den stamper behoorend, den

stamper betre/fend.— PISTILLA1RE,f. [Bot.] Stampervormige paddestoel in. -- Pistillifère, adj. [Bot.]
Een' stamper dragend of bevattend. — Pistillifortne, adj. [Bot.] Stampervormig. — Pistillipare, adj. [Bot.] Een' stamper voortbrengend.
-f- Pistolade, f. Pistoolschot n.
Pistole, I. [Métrol.] Pistool f., eene goudmunt
in verschillende landen en van uiteenloopende waarde, doorgaans echter ongeveer 9 1 12 h 10 gulden. —
Loc. prov.) La p- volante, geldstuk n., .dat on-

PISTOLET

dersteld wordt alt ijd tot den gebruiker terug te
keeren. I1 faut qu'il alt Ia p- volante, zijn geld
schijnt nooit op te raken. Être Cousu , tout cousu

de p-s of d'argent, z cousu.
Naam der dingen,
die men in eene gevangenis voor zijn geld bekomen
kan; bijzonder vertrek n. in eene gevangenis, waar
gebruiker betaalt. — t [Arqueb.] Klein-vorde
geweer n., dat met ééne hand werd afgeschoten
.

PITYROIDE.

--

--

(ook pistolet geheeten).

Pistolet, m.Pistool f., zeer kort vuurwapen, dat

met ééne hand wordt af ueschoten. P- d'arcon of de

selle, zadel- of ruiterpistool. P- de poene, zakpistool. Fourreaux de p-, pistoolholsters m. pl. Coup
de p -, pistoolschot n. — (fig.) I1 s'en alla, après
avoir tied son coup de p-, hij ging heen, nadat hij
zijn schot gedaan had, nadat h ij Zijne meening, zijn
gevoelen gezegd had. —(Loc. prov.) 11 le tuerait, si
sas yeux étaient des p-s, hij zou hem wel met
zijne oogera willen doorboren; hij werpt hem grimmige blikken toe. Les fourreaux tinent aussi Bien
que les p-s, de leerlingen zijn zoo knap als de mees Iers. — [Mar.] Knietje n., duiker, drukker m. van
den westergang. -- [ Phys . ] P- de Volta of Pélectrique, Voltasche of elektrische pistool, eene
soort van glazen of metalen gekurkteflesch, gevuld
met waterstofgas en dampkringslucht, die door eene
elektrische vonk , welke men langs een' metalen
draad daarin weet te brengen, ontvlamt en met
een' zwaren knal de stop doet wegvliegen.— [Tech.]
Ketel m. des papiermakers ter verwarming van
de papierstof. — Rond staal n. des perkamentbereiders. — Werktuig n. om kromme lijnen te beschrijven of te teekenen. — t PISTOLET, m. Wonderl jk mensch, zonderling, origineel: Voilà un singulier p-! — -j- Pistoletade, f. Pistoolschot. —
Pistoletier of Pistolier, m. [Anc. mil.] Pistoolschutter in. — -^- Pistoletter, v. a. Met een
pistoolschot dooden.
Piston, m . Zuiger n . (eener pomp, eener spuit).
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dige verwekt, baart deernis. — I1 est lier, it regarde les autres en p-, hij is hoogmoedig, hij ziet
op anderen met minachting neder. — Il fait des
vers que eest p-, hij maakt ellendige, erbarmelijke
verzen. Vous me faites p- de parler ainsi, het
jammert mij, dat gij zoo spreekt. Ce serait grand'
p -, 't zou janeneer zijn. — (Loc. prov.) Guerre et
p- ne s'accordent pas ensemble, in den oorlog vindt
geen medelijden plaats. z. ook ENV1E. — La p-, het
vondetingshuis te Parijs.
Vito, m. [H. n.] Amerikaansche vogel, zoo men
meent eene ekstersoort, p i t o ni.
Pitoire . adj. f. Canne p - , z. CANONNIERE.
Pitois, Pitoit, m [Tech.] Grof en kort penseel, verdrij fpenseel n.
Piton, in. [Tech., Artill.] Oogbout, ringbout,
ringnagel in., ringschroef f. P- pour anneau d'embrelage, bout met klapmutsring. P- a fourche,
broeking- ringbout. P- traversant Ie bord, broeking
- ringbout voor karonnaden met vaste broeking. Pà oeil, oogbout. P- de chouquet, oogbout in 't ezels
P- do croupière, oogbout van de achter- of-hofd.
inhaaltalie
PIT ON, In. [Géorg.] Hl}oge bergtop m.,
bergspits f. P- inaccessible, ongenaakbare, onbe.

. —

klimbare bergspits f.

Pitoyable , adj. Mededoogend , medel ij dend.
(In dezen zin verouderd .) -- Meétijdenswaardig,
erbarmelijk, deerlijk, jammerlijk, ellendig, slecht.
L'état ou it se trouwe est p -, de toestand, waarin
hij zich bevindt, is jammerlijk. Il lit dune manière
p-, hij leest op eene erbarmelijke wijze. Cast un
écrivain p -, 't is een erbarmelijk, slecht schrijver.
— Pitoyablement, adv. Op jammerlijke, erbarmeljke. ellendige wijze: 11 vit p-, hij leeft ellendig,
erbarmelijk. Vous ecrivez p -, gij schrijft heel slecht.

Pitpit, in. [H. n.] Soort van bastaard-nachtegaal m. van Cayenne.
Pitrepite, in. [Corn.] Sterkedrank, soort van
brandewijn m. in de fransche koloniën van Amerika.
Pitrioil, m . [H. n.,] (pop.), z. v. a. CRÉCERELLE.

P- foulant, perspompzuiger, dompelaar m. P- a
vapeur, stoomzuiger, zuiger van den cilinder. PPitte, f. of A1oès -pitte of Chanvre des
de la pompe à air, luchtpompzuiger. La course Indiens, m. [Bot.] Agave of amerikaansche aloë,
d'un p -, de zuigerslag m. lige de p -, zuigerstang f. welker tweede schil wee f bare vezels oplevert, pi tP- à garniture de chanvre, pakkingzuiger, zuiger t e f. Cordage de p -, pitte-touw n.
net hennepen pakking. — Fusil a p -, z. v. a. fusil
Pittizite, f. [Minér.] IJzerpikerts m., zwavel
PERCUSSION. --- [Mus.] Cornet it p-s, z. CORNET.
Pitanee, f. Spisaandeel n., spijsportie, portie f.
(inz. in de kloosters). -- Bij uitbreiding: dage
bestaan, onderhoud n.: Avoir sa p- assuree,-ljksch

een vast bestaan of stuk brood hebben. — Somtijds

ook in tegenstelling met brood gebézi fld: (pop.) I1

V a tant pour le pain at tapt pour la p -, er is

zooveel voor 't brood en zooveel voor den overigen

kost. — Pitaneerie, f. Plaats f., waar de spijs-

portiën worden uitgedeeld. — Pitancier , m.
Spijsuitdeeler, schaftmeester m. (in kloosters).
Pitar, ni. [H. n.] Tweeschalige venusschelp f.
% Pitatid, rn., -e, f. (pop.) Plompe boer, boe
-renlum
m., lompe boerin, boerendeern f.
Pite, f. [Anc. métrol.] Kopermuntje, waarvan
er4 op een denier gingen, mijt f. — z. ook PITTE.
P i teusenient, adv. (fans.) Erbarmelijk, jammerl jk, deerlijk: Crier p-, erbarmelijk schreeuwen.
-- Pitenx , euse, ads . (fam.) Jammerhartig,
jammerlijk, deerniswaardig, erbarmelijk: I1 est dans
un p- état, hij is in een jammerlijken, deernis -

waardigen toestand. --- Faire piteuse mine, een
droevig gezigt zetten. Faire piteuse chère, een sober maal doen. -- Ook als subst.: Faire Ie p -, zich
houden als of men zich in een' erbarmel jken toestand bevond.
Pithéeiens , ni. pl. [H. n.] Geslacht n. der
staartelooze apen (margots). — Pithègtie, m.
[H. n.] Woudduivel, gemeene of turksche aap m.
Pithomètre, m. [Métrol.1 Vatmeter m., werk-

tuig ter bepaling van den inhoud eens vats. — Pithométrie, f. Vatmeetkunst. — Pithométri-

que, adj. De vatmeetkunst betreffend , pith o
é t r is c h: Échelle p -, pithométrische schaal, ver -m

maat ter bepaling van d n inhoud der va--del

ten, vatmaat f.

Pitié, f. Medelijden, mededoogen n., ontferming,

deernis, erbarming, meèdoogendheid, meêlijdend-

leid f. J'ai p- de lui, ik heb medelijden met hem.
Etre touché, emu de p -, door medelijden getroffen,
geroerd worden. Regarder qn. en p -, dun oeil de
p -, avec des yeux de p -, iemand met een oog van
medelijden aanzien. Ce misérable fait p -, die ellen-

ijzer n.; p i t t i z i e t m,

-enarsikzu

Pittoiie, f. [Bot Pittonia , soort van borstbes f.
.]

Pittoresque, adj. De schilderkunst betreffend,
daartoe behoorend; schilderachtig, tot eene schil
behandeling, tot een goed effekt in de-derachtig

schilderkunst geschikt, schilderachtig schoon, pi t-

t o r é s k. Le genie p-, het schilders- talent, schil
n. Contrée p-, schilderachtige streek f.-dersgni
Attitude p-, schilderachtige houding f. — Bij uit
schilderachtige voorstellingen bevattend,-breidng:
de verbeelding zoo levendig en aangenaam doende
werken, als of men 't beschrévene werkelijk vóór
zich had: Style p- , schilderachtige stijl m. Description p -, schilderachtige beschrijving f.— [Philol.]
Voor schilders dienstig: Guide p- en Italie, schil
-gids m. in Italië. — [Libr.] Edition p-, uit-ders
tekst gedrukte gravuren , inz.-gavemtind
houtsneden, versierd, pittoreske uitgave f. Magasin
p -, pittoresk magazijn n. — In dezen laatsten zin
ook als subst.: Des p-s, uitgaven met houtsneden
in den tekst. — Pittoresquemeiit, adv. Op
schilderachtige wijze.
Pittospore, m. [Bot.] Plant f. van 't ,geslacht
der kruisdoornen, welker vrucht veelal een vloeibaar hars bevat, pi.ttospórum n.
Pituitaire, add. [Anat. I Het slijm betreffend:
Membrane p-, slijmvlies n. Fosse p-, slijmholte f.,

turksche zadel m., eene donkere groeve van het
wiggebeen in de hersenen. Glande p -, slijmklier I.
-- Pituite, f. [Mid.] Slijm n.. taai ligchaamsvocht: La p- l'étouffe, het slim doet hem stikken,
hij stikt van 't slijm. Une p- épaisse et recuite,
een dik en taai slim. -- Pituiteux, ease, adj.
Slijmig, slijmerig, verslijmd, vol slijm: Tempérament p -, sljmig gestel n. Fièvre p-, sljmkoorts f.
— Ook als subst.: Les p-, de slijmigen, de met

slijm geplaagden.

Pityorne, m. [H. n.j Soort van geelvink m.
Pityriase, f. [ ftléd. ] Schilferachtige haarworm m., zemelachtig huiduitslag n. op 't hoofd,

p i t y r i a s i s. — Pityroïde, adj [Mod.] Zemelachtig: Sédiment p- de l'urine, zemelachtig bezinkset n. der pis.

--
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Pipe, adv. (ital.) (pr. piou) [Mus.] Meer: Ppiano, P- forte, zachter, harder. P- adagio, Ppresto, langzamer, sneller.
Pivane, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. EOUVREUIL.
Five, m. [H. n.] Vischluis f.
Pivéroue, f. [H. n.] Handelsnaam eener venus -

schelp f.

Pivert, m. [H. n.] Groene specht m. (pie vert),
een der schoonste europésche vogels. — P- d'eau
of P- bleu, z. v. a. MARTIN-PECHEUR.
Pivette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BÉCASSEAU.
Pivine, f. [H.. n.] (pop.) Groote aschgraauwe
meeuw f.
Pivoine, f. [Bot.] Peonie f. (naar Paonie in
Macedonië), pioenroos, pinkster- of koningroos f.
— [H. n.] Oude naam van den bloedvink (bou.,

vreuil).
Pivori, m. Cassave -brandewn m.
Pivot, m. Spil, stift f., duim m., har f., draai
[Arqueb.] P- de Ia noix, stift van den-punt.
tuimelaar. P- de la baïonette, bajonetstift. Les
deux p-s de la grenadière, de twee oogen van den
middelband. — [Impr.] Schroefpunt f. der pers.
— [Mar.] Punt, spil van de kompasroos. Le pd' un cabestan, de taats van de spil. P- de pierrier,
vork f. van eene draaibas. — [ Mach. à vapeur]
Balans -tap m. — [Mil.] Spil f., vleugel m. op wel
zwenkt, punt n. om hetwelk eene bewe--kenm
ging geschiedt. Les hommel du p-, de manschapen aan de spil (die op hunne plaats blijven staan
en den pas markéren, terw l de anderen zwenken) .
— (fig.) Le p- dune affaire, de spil, het hoofdpunt
in eene zaak. La liberté de conscience et de commerce, voilà les deuxp-s de ?'opulence dun Etat,
gewetens- en handelsvrijheid, ziedaar de beide spillen, steunsols, grondslagen van den rijkdom eens
Staats. — [Bot.] Hartwortel m. — [ Véner.] Elk
der beide uitstekende beenderen, waaruit het gewei
opgroeit.

Pivotal, e, adj. [Phil.] Tot spil of grondslag
dienend. — Pivotaut, e, adj. [Bot.] In loodrepte rigting in den grond dringend, een' hartwortel makend.
Pivote, f. [H. n.] Soort van bastaard-nachtegaal m. P- ortolane, ortolaan -leeuwerik m.
Pivoter, v. n. Op eene spil draagyen. — [Bot.,
Hort.] Loodregt in den grond dringen, een' hartwortel maken of schieten.
Pivoton, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. FARLOUSE.
Pivre, f. [Agric.] Ziekte f. der aardappelen.
Pizzicato, m. (ital.) (pr. pite-zi—) [Mus.]
Aanwijzing op muzijk voor strijkinstrumenten, dat
men in plaats van den strijkstok de vingers moet
gebruiken, met de vingers geknipt, p i z z i c a t o. —
Ook de toonenreeks, die dus gespeeld moet worden:
Un long p-, een lang pizzicato.
Pj oulgaes, f. pl. Soort non zuigpomp f. om bij
drenkelingen het ingedrongen water te verwijderen
(uitgevonden door Louis.)
Placabilité, f. [bidact.) Verzoenlijkheid f.
--- Placable, adj. Verzoenlijk, verzoenbaar.
Placage, in. [Tech.] Het opleggen, het maken
van oplegwerk. — Opgelegd houtwerk n. Table de
pl -, opgelegde tafel f. (bij welke een dun blad van
fraai hout op het dikkere en geringere hout is gelegd) . P- par compartiments, vaksgewijs, bont- of
veelkleurig oplegwerk. — (fig. et (am.) Lapwerk,
zamengeflanst werk n. (een boek, dat uit hier en
daar genomen stukken is zamengesteld. — [Mac.]
Vloeibare mortel m. — [Mar.] Opvullingsstuk n.,
dubbeling f. onder de pompen. — Réunir a pl -, los,
vlak, vierkant op elkander zetten, met elkander
verbinden.
Platage, m. Het plaatsen of plaats geven. —
Uitdeeli-ng der stand- of staanplaatsen op wine
jaarmarkt of kermis. — liegt n., dat men voor die
plaatsen betaalt, staangeld n.
Placaque, m. [Constr.] Leem -, kleimortel in.
Placard, m. Plakkaat n., openbaar aangeplakte
verordening of bekendmaking f., aanplakbiljet n. —
.4angeplakt schotschrift, schandschrift of paskwil n.
— [Impr.] Épreuve en pi -, of enkel P1-, proef f.
of aftrek m., die op de eene zijde van een blad
zonder paginéring gedrukt is. — [Tech.] Sierlijke
bekleeding f. van houtwerk boven eene deur. —
.Kas met vakken, wandkas f. in de indieping van
een' muur. — Placarder, v. a. Aanplakken (een
plakkaat). — Met plakkaten bedekken (b. v. de
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muren van een gebouw). — Pl- qn., een paskwil
of schotschrift op iemand maken, dat aanplakken
of verspreiden; iemand in een geschrift ten toon
stellen, havenen. — [Impr.] Platkaatsgewijs. —
[Tech.] Eene bekleeding boven eene deur of kasten
in muurwerk aanbrengen. — SE PLACARDER, v. pr.
Aangeplakt worden. — Zich zelven ten toon stellen, zich aan de Ieritiek, aan de spotternij bloot
ook adj. Ordonnance-steln.—Hparéis
placardée, aangeplakte verordening f. — Mur
tout placardé, geheel niet aanplakbiljetten bedekte
muur M. — (fig.) Écrivain cruellement pl -, onbarmhartig gehavende schrijver m.
Place, f. Plaats, ruimte, die iemand of iets
inneemt of kan innemen, stede, plek f. Pl- vide,
remplie, libre, ledige, gevulde, vrije plaats. Changer de pl -, van plaats veranderen. Prendre pl- à
une table, plaats aan eene tafel nemen. — (Loc.
prov.) Se mettre b la pl- du eiais, zich aan 't
midden van de tafel plaatsen. — Arrêter sa pl dans une voiture, eene plaats in een rijtuig bespreken of bestellen. — Quelle est la pl- de ces
meubles, de ces livres? welke is de plaats dezer
meubelen, dezer boeken? Une pl- pour chaque
chose et chaque chose à sa pl -, eens plaats voor
ieder ding en ieder ding op zijne plaats. — Faire
pl -, plaats of ruimte maken, ruim baan maken, op
zijde gaan. Faire pl- à qn-, plaats voor iemand

maken, wat opschikken, opschuiven om iemand bij
zich eene plaats te geven. -- (fig.) Les vieux font
pl- aux jeunes, de ouden maken plaats voor de
jongen. — Faire pl- à qc., plaats voor iets maken,
Bene ledige ruimte maken om er iets te plaatsen
(liever in dezen eig. zin: Faire une pl- b une chose);
— ook: vervangen worden: Les bois abattus font
pl- aux champs. aux paturages, aux hameaux,
et enfin aux villen, de gevelde bosschen worden
vervangen door akkers, door weiden., door gehuchten en eindel ij k door steden. — (fig.) La haine li
fait pl- à la reconnaissance, de haat is veranderd
in dankbaarheid. Les lois cèdent la pl- à l'injustice, de wetten wijken voor de ongeregtigheid. —
Se faire pl -, Se faire faire pl -, zitla plaats of
ruimte maken, doen maken. Quitter la pl -, de plaats
verlaten, inruimen. Laisser pl -, peu de pl -, plaats,
weinig plaats laten; (fig.) gelegenheid, weinig gele
aanleiding geven. — Pl- marchande,-genhidof
geschikte plaats voor een' koopman — (fig. et
(am.) Etre en pl- nnarchande, z. onder DIARCHAND.
— Faire pl- nette, eene woning ontruimen. — Se
tenir à sa pl -, op zijne plaats blijven; (fig.) in acht
nemen wat stand of betrekking vordert, zich binnen
de gezette grenzen houden. — Remettre qn. b sa
pl -, iemand weder op zijne plaats zetten; (fig.)
iemand den eerbied, de achting, de beleefdheid enz.
herinneren, die hij verpligt is te bewijzen. — (ellipt.)
PI- ! pl- ! maakt plaats! plaats gemaakt! op zijde!
gaat uit den weg ! — EN PLACE, loc. adv.: Les
troupes restèrent en pl- pendant plusieurs heures,
de troepen bleven vele uren achtereen op dezelfde
plaats. — [Prat.] Etre en son lieu et pl- (voor
Etre en son lieu et à sa pl -), op zV.n oord en plaats
zijn; z. ook LIEU. — (ellipt.) En pl- ! op uwe plaats!
elk op zone plaats! — SITR PLACE, loc. odv. Op de
plaats zelve: Ces marchandises doivent être ven dues sur pl -, die waren moeten op de plaats zelve
verkocht worden. — SUB LA PLACE, loc. adv. Op
de plaats, op eens: I1 fut tué, Il tomba mort sur
la pl -, hij werd op de plaats gedood, hij viel plotseling dood neder. Dans celte bataille, it est resté
dig mille Bommes sur la pl -, in dien veldslag zijn
tien duizend man gesneuveld, op de plaats, op het
slagveld gebleven. — à LA PLACE DE of EN LA
PLACE DE, loc. prép. In de plaats van: I1 mit son
autorité á la pl- des lois, hij stelde zijn gezag in
de plaats der wetten. — (fig.) Se mettre h (of en)
la pl- de qn., zich in iemands plaats stellen, zich
verbeelden in zijnen toestand, zijne omstandigheden
te zijn. Metter.-vous en (à) ma pl -, stel u eens in
mijne plaats. Tout écrivain doit se mettre à la
p1- de sas lecteurs, elk schrjver moet zich in de
plaats zijner lezers stellen. — Etre h sa pl -, op
zijne plaats zijn, in een gezelschap naar zijn' rang
of stand, of naar zijn' smaak zijn; ook: in den
post geplaatst zijn, waarvoor men geschiktheid
heeft, waarin men thuis behoort. — Ce mot, Cette
pensée est en (of dans) sa pl- , dat woord, dat
denkbeeld staat op zijne plaats, is op de repte
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plaats aangebragt. C'est une plaisanterie hors de

pl -, 't is Bene kwalijk aangebragte spotternij. Cela

n'est pas tout-a-fait a sa pl -. dat is hier niet ge heel en al gepast. — Trouver pl -, Trouver sa pl -,
vermeld worden: Ce fait trouvera pl- (of aura sa
p1 -) dans l'ouvrage, dat feit zal in '1 werk eene
plaats krijgen, vermeld worden. — Avoir, Tenir
pl- dans 1'histoire, eene plaats in de geschiedenis

hebben of beslaan, in de geschiedenis vermeld worden of voorkomen, bekend or beroemd zijn. II tien dra, prendre sa pl- parmi les grands hommes, hij
zal onder de groote mannen eene plaats innemen,
onder de groote mannen gerekend worden. -- Avoir
une pl- dans le coeur de qn., eene plaats i.n iemands
hart hebben, door iemand bemind worden.
Plaats f., post nl., ambt n., bediening f. ; — rang,
staat, maatschappelijke stand m. P1- importante,
de confiance, gewigtige bediening, post van ver
On la óté de sa p1 -, 11 est hors de pl -,-trouwen.
men heeft hem uit zijn' post gezet, hij is buiten bediening. I1 est en pl -, hi bekleedt eene aanzienlijke
betrekking. Homme en pl -, ambtenaar, staatsbeamble, regéringspersoon in. --- 1.1 était digne d'occuper la première pl -, hij was waardig de eerste
plaats, den eersten rang te bekleeden. — Cet écoher a souvent la première p1 -, die scholier heeft
dikwijls de eerste plaats, den hoogsten rang zijner
klasse. On compose demain pour les pl-s, morgen
wordt er een opstel om de plaatsen gemaakt.
Plaats, openbare plaats f., plein, marktplein, marktveld n., markt f. La ville de Paris possède on

grand nombre de pl-s: Ia pi- Vendome, la pl.

Royale, la pl- de la Concorde, etc., Parijs heeft
een aantal pleinen: het plein Vendome, het Koningsplein, het plein der Eendragt, enz. La grande
pl -, de groote markt. La faire se tient sur telle
pl -, de kermis wordt op dat en dat marktplein
gehouden. (Loc. prov ), z MAUBEItT - PI - de fiacres, plaats, plein der huurrijtuigen (in groote
steden). Cabriolet de pl-, huur-cabriolet f, — Domestique de pl-, bediende, dien men voor korten
tijd in zijne dienst neemt, huurlakkei, loonbediende m. — (Mil.] Pl- d'armes, paradeplaats, oefen
wapenplaats, verzamelplaats-plats,exrc
(Pl- de ralliement) in een kamp. — On a fait
dans la tranchée plusieurs pl-s d'armes, men heeft
in de loopgraven verscheidene wapenplaatsen aan
(om de uitvallen der belegerden te keer te-geld
gaan). P1- d'armes saillante, rentrante, uitspringende, inspringende wapenplaats. — Ook: grens
f. met het hoofd-depot der legerbehoeften,-vesting
onder welke de troepen des noods terugtrekken,
wapenplaats f. -- Pl- forte, PI- fortifiée, Pl- de
guerre, of enkel Pl-, sterkte, versterkte plaats,
vesting f. P]- imprenable, inexpugnable, onneembare, onwinbare vesting. P1- frontière, gr'ensvesting. Pl- de l'intérieur, binnensterkte, binnenland
Pl- de premier ordre of de dépot,-schevting.
Pl- de second, de troisième ordre, vesting van den
eersten rang of stapelplaats, vesting van den tweeden, derden rang. P1-s en premiere ligne, eerste
linie van vestingen, ,grensvestingen. Pl-s de seconde, de troisième ligne, tweede, derde vestinglinie.
Pl- maritime, versterkte haven f., zeevesting. Les
debors dune pl -, de buitenwerken eener vesting.
Le corps de la p] -, de hoofdvesting, het hoofdgedeelte der vesting. Un corps de pl -, een fort. Commandant de la pl -, plaatskommandant. — PI- de
boucbe, mond- of spijsportie f., ration n. van een
soldaat. Pl- de fourage, voeder -portie, paarden ration. I1 est du b eet officier six pl-s de Pouchy
et quatre de fourrage, dien officier komen zes mond
paarden- rations toe. — [Com.]-portiënev
Plaats, handelplaats, beurs f.: Avoir Crédit sue
la pl -, krediet op de beurs hebben. Négocier on
billet sur la p1 -, een papier op de beurs verhandelen. Jours de pl -, beursdagen m. pl. C'est aujour•
d'hui jour de pl -, 't is heden beursdag. -- Gezamen•
lijke kooplieden en bankiers eener stad: La p1- dE
Lyon est one des meilleures de France, Lyon h
eene der beste handelplaatsen van Frankrijk, —
[Tech.] Werkbank f. of aanbeeld n. des spzlker.
smids. — PI- d'assemblage, vul- of laadplaats f
in ecne mijn (waar de erts in de tonnen geladen
wordt). P1- au charbon, kolenplaats f. (waar d^
inhoud der kolenkarren wordt uitgestort).
Placé, e. adj. (en part. passé van placer)
Bátiment bien pl -, goed geplaatst gebouw n. —
.
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Ieune homme pl- dans les contributions directes,
5ij de directe belastingen geplaatst of aangesteld
jongeling. — Marchandises avantageusement p1 -es,
^oordeelig geplaatste, afgezette, verkochte waren f.
91. — Il a les épaules Pico pl-es, hij heeft goed
leplgatste schouders, draagt zijne schouders goed.
— Etre bien pl- à cheval, goed, fraai te paard
Y,itten. Clheval Pleit pl -, paard, dat den kop goed
Iraagt. — (fig.) Coeur Pico, haut pl -, goed geslaatst, edel, regtschapen hart. 11 a le coeur mal,
bas pl -, hij heeft een slecht geplaatst, laag hart.
— Cette plaisanterie, Cette remarque était Pico
pl-e, die scherts, die aanmerking was goed aange5ragt, kwam juist te pas. Cela est fort mal p1 -,
lat is zeer ongepast, ontijdig, onvoegzaam.
S Placebo, m. (latin) Oogendienaar, hofvleijer; plasdankbejager m. -- Aller à pl-, vleijen,
pluimstrikken.
Placel, m. [Anc. mar.] Rif n., blinde klipten f. pl. (in de Middellandsche zee).
Placement, m. Het plaatsen, uitzetten, beleggen, op interest zetten van geld, geldplaotsing, uit
geldbelegging f. — De uitgezette geldsom f.-zeting,
-- in algemeener' zin: Bet plaatsen, het geven
eener plaats aan een persoon of zaak: Le pl- dun
apprenti chez on maître, pie plaatsing van een'
leerling bi een' meester. Le pl- dune bibliothèque, de plaatsing eenei boekeri.
Placenta, m. (pt . —cènn--, ook in de vol
[Anat.] Moederkoek m., nageboorte f. —-gend)
[Bot.] Zaadkoek ni., zaadlob f. (ook tropbosperme
geheeten). — Placentaire, m. [Bot.], z. v. a.
PLACENTA. — Placentarien, ne, adj. [Bot.]
Uit den zaadkoek of zijne lobben voortgekomen.
— Placentation, Placentatnre, f. [Bot.]
Wijze, waarop de zaden aan de placenta of den
zaadkoek geplaatst zijn. — Placentiforme, adj.
[Bot.] Koekvormig.
Placer, V. a. Plaatsen, stellen, zetten, leggen,
eene plaats geven, eene plaats aanwijzen, eene bediening, betrekking bezorgen. Pl- des arbres dans
on jardin, boomen in een' tuinplaatsen. Dieu nous
a placés ice -bas pour travailler, God heeft ons hier
beneden geplaatst om te werken. Pl- des livres dans
one bibliothèque, boeken in eene bibliotheek zetten.
Pl- des spectateurs dans one Salle, toeschouwers
in eene zaal plaatsen. Pl- on jeune homme dans
la cavalerie, een' jongeling bij de ruiterij plaatsen.
Ce père a soin de Bien pl- ses enfants, die vader
draagt zorg zijne kinderera goed te plaatsen, in
voordeelige betrekkingen te brengen. — Pl- on
ouvrier, een' werkman plaatsen, werk geven. —
(fig.) Ou placez-vous he déluge? waar plaatst gij
den zondvloed? wanneer heeft naar uwe meening
de zondvloed plaats gehad? — Vous me placez
dans one position difficile, gij brengt mij in een'
moeijeljken toestand. — Ses talents et ses vertas
le placent au premier rang, zijne bekwaamheden
en deugden plaatsen hem in den eersten rang. —
Pl- Bien one citation, eene aanhaling op hare regte
plaats aanbrengen. — (fig.) I1 place Pico ce qu'il
dit, wat hij zegt, brengt hij juist ter snede bij. Plune anecdote, one plaisanterie, eene anekdote, eene
spotternij van pas aanbrengen. — Pl- bics ses
aumónes, zijne aalmoezen met oordeel uitreiken. —
Pl- Bien son amitié, Pl- en bon lieu sa confiance,
zijne vriendschap, zijn vertrouwen schenken aan
lieden, die 't waardig zijn. — [Com.] Pl- des marchandises, koopwaren plaatsen, afzetten, verkoopen.
— In ,gelijken zin: PI- des billets de loterie, de
spectacle, loterij-, schouwburgbriefjes plaatsen of
aan den man brengen. — Pl- de l'argent, geld
plaatsen, uitzetten, beleggen, op interest of rente
zetten, in eene onderneming steken. — P]- de Fargent à acquérir one maison, geld tot den aankoop
van een huis gebruiken. — {Escr.} Pl- son coup,
zijnen stoot, zijnen houw goed aanbrengen. — [Jeu]
P1- la balie, son coup, zijnen bal goed uitslaan. —
[Man.] Pl- on homme a cheval, iemand te paard
leeren zitten, leeren rijden. PI- on cheval, een
paard de goede houding leeren aannemen. — SE
PLACER . v. pr. Zich plaatsen, eene plaats innemen:
Se pl- dans un cercle, zijne plaats in eeren kring
nemen. — Parmi tart de heros je nose me pl -,
onder zoo vele helden durf ik mij zelven niet plaatsen. — Elle s'est placée comme dornestique chez
Mr. P., zij heeft zich als dienstbode bij den heer
P. verhuurd.
,
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Placet, m. Verzoekschrift, smeehschri ft, adres n.
(In dezen zin door pétition verdrongen). — [Jul.]
Aanvraag f. om gehoor bij de regtbank. — [Polst.]
Koninklijke toestemming, inwilliging f. der hooge
landsregéring, inz. tot bekendmaking en uitvoering
van pauselijke verordeningen, p la ce t n. — j PLA

•1 Plagier, v. a. et n. Plunderen, bestelen (een,
schrijver, een boek); letterdieverij plegen.
Plagieux, m. ]II. n.] Soort van heilbot f.
Plagionite, I. [Minér.] Een te Wolfsberg gevonden mineraal, pla,gioniet m.
Plagiostome, adj. [H. n.] Met scheef of dwars
gelegen mond. -- PLAGIOSTO^ ES, m. pl. ScheefmonCET, m., z. v. a. TABOURET.
S Plachettes, f. pl. [Constr.] Plankjes m. pl. den, dwarsbekken m. pl., eene familie van kraak
ook: eene soort van zeeëgels. — Pla--benvisch;
om de pannen of leigen te dragen.
Placeiu-, m. Plaatser , verkooper, aan den giure, adj. [H. n.] Met vlakken of horizontalen
man brenger; plaalsbezorger in. (alt jd door eene staart. — PLAGIURES, in. Vlakstaarten m. pl. (van
bepaling vergezeld, in onderscheiding van placier): 't geslacht der cetacean of walvisschen).
Plaid, m. [Jur.] Pleidooi, pleit n., pleitrede I.
Pl- de billets, plaatser, verkoopei van biljetten.
(alleen nog gebruikt in): (Loc. prov.) Peu de choPi- de domestiques, plaatser van dienstboden.
Placide, adj. Vreedzaam, rustig, kalm, stil: se, pen de pl -, om eene beuzeling moet men niet
Coeur, Esprit pl -, rustig hart n., kalme geest ni. veel water vuil maken. — In 't meervoud betee-- Placidement, adv. Op stille, rustige wijze. kende het : Begtszitting f., waarbij gepleit werd,
pleitdag m.; ook: de vergaderingen, in welke, onder
— Plaeidité, f. Kalmte, rustigheid f.
Plaeier, m. Plaatsaanwijzer (bij ceremoniën, de fransche koningen van de twee eerste rassen,
feesten, enz.). — Marktmeester m. — [Corn.] Plaat- de regtszaken beslist werden; de uitspraken of vonser, aan den man brenger (van handelsartikelen, nisen dier veranderingen. — (Loc. prov.) Etre sage
au retour des pl -s, door 't verlies van een proces
boekwerken, enz.).
Placité, e, adj. [Jur.] Goedgekeurd , bewil- wigs 'worden of den pleitlust verliezen, met schade
ligd, toegestemd. — Weleer ook als subst. m. Groote wils worden. — PLAID, M. Geruite wollen mantel m.
der Bergschotten — Mantel met mouwen.
regtszitting f.
Plaidable, adj. Bepleitbaar, verdedigbaar voor
Plaeune, f. [H. n.] Schijf- of koekschelp. Pl placenta of Vitre chinoise, doorzigtige schijfschelp, de regtbank : Cause pl- , bepleitbare zaak f. —
t Jour pl -, pleitdag ni. —S Plaidaillerof Piaivensterruit f., chineesch glas n.
Pladarote, f. [Méd. anc.] Week spekgezwel- dasser, V. a. (dénigr.) Slecht pleiten. — Gedurig
letje n. in 't celweefsel der oogleden, p l a d a r ó- pleiten, pleitziek zijn. — Plaidant, e, adj. Pleitend, voor de regtbank eene zaak verdedigend :
ma n., pladarósis f.
Plafond, m. Zoldering, kamerzoldering f., bo- Avocat p1-, pleitend, voor de balie optredend advovengedeelte van eene overdekte plaats, van eene kaat (vgl. consultant). — Pleitend, in een proces
zaal of een vertrek, dikwijls met pleister bedekt gewikkeld: Les parties pl -es, de pleitende, procesen soms met schilderwerk versierd, plafond n. voerende partijen f. pl.
Plaider, v. n. Pleiten, een proces of regtstrz d
Pl- de plátre, gipszoldering. P1- de peinture, beschilderd plafond, dekschilderstuk n. — [Hydraul.] voeren, procedéren; eerie zaak voor de balie verdededigen:
Il se ruine a pl -, hij maakt zich arm met
Pl- d'un bassin, grondvlakte van eene waterkom.
--[Mar.] Vloer m. van (Ie neet of zitplaats, zilte- pleiten. Cet avocat plaide pour moi, die advokaat
bord, ruggebord n. eener sloep. — [Menuis.] Pl -de pleit voor mij. — (fig.) La franchise de ses aveux
Porte, de croisée, dekplaat f. boven eene deur- of plaide en se faveur, de openhartigheid zijner bevensteropening. -- [Pátiss.] Groote vertinde kope- kentenissen , pleit, spreekt in zin voordeel. -- (Loc.
ren bakplaat f., bakblik n. — Plafounage, m. prov.), z. CEDULE. — PLAIDER, v . a. Bepleiten, voor
Het bekleeden van een plafond of zoldering; zol- 't gerept verdedigen: PI - une mauvaise cause, eene
derbekleeding, pl a fonnéring f. -- Plafonner, slechte zaak bepleiten. Plaider soi-même sa cause,
V. a. Eene zoldering bekleeden, bepleisteren, pla- zelf zijne zaak bepleiten of verdedigen. — (fig.) Pl f o n n é r e n. [Peint.] PI- une figure, eene figuur la cause de l'innocence, des opprimés, de zaak der
aan een plafond naar de regels van 't perspeklief onschuld, der verdrukten bepleiten, voorstaan, ter
inkorten. — In dezen zin ook als v. n.: Figure qui harte nemen, verdedigen. — (absol.) I1 plaide fort
plafonne, figuur f., die naar de regels van 't per- Bien, hij verdedigt zijne zaak goed. — (Loc. prov.
spektief aan een plafond geschilderd is . - SE PLA - et fam.) Pl- le faux pour savoir le vrai, met eene
leugen achter de waarheid zoeken te komen. -FONNER , V. pr. Geplafonneerd worden. — Het part.
Somtijds ook met een' persoonsnaam tot voorwerp
passé is ook adj : Chambre ricbement plafonnée,
rijk geplafonneerde kamer f. — Plafonneur. m. gebézigd: Pl- un tuteur pour lui faire rendre
Plafond-maker; stukadoor van kamerzolderingen; compte, Benen voogd voor de regtbank roepen, tegen een' voogd pleiten, om hem rekenschap te doen
plafond-schilder m.
Plagal, adj. m. [Mus.] : Le mode pl- of als afleggen - SE PLAIDER , v. pr. Bepleit worden. —
Tegen elkander pleiten of procedéren. — Het part.
subst. Le pl -, de statige en ernstige toonsoort.
Plage, I. Zandstrand, strand n., zacht afhel- passé is ook adj.: Cause Bien plaidée, goed bepleilend gedeelte des zeeoevers, dat alleen met hoog te, verdedigde zaak f.
t Plaidereau, m., z. v. a. CHICANEUR. —
water onderloopt. Se promener sur la pl -, le long
de la pl -, op, langs het strand wandelen. P]- ou rè- t Plaideresque, adj. Den pleiters of advokaten
eigen,
regtsverdraaijend. --t Plaiderie, f. Plei,gnent les barres , strand , waarop voortdurend
branding staat. — (poet.) Landstreek f., oord, kli- tersberoep , pleitersleven n. — Plaideur,m.,
maat n. -- [Géogr.] Streek, hemelstreek f.: Cette -euse, f. Pleiter m., pleitster f., hij of zij, die in
ville est située vers telle pl -, deze stad ligt tegen een proces is gewikkeld. — Pleitzieke, pleitzucht7ge m. en f. — Plaidoirie, f. Het pleiten; bedie of die hemelstreek.
Plagiaire, m. [Jur. anc.] Menschen- of kin- pleiling f., pleidooi n., pleitrede, dingtaal f.: Pl
welsprekende bepleiting. Pleitkunst f.;-éloquent,
derroover, zielverkooper m. -- Boekenplunderaar,
letterdief, gedachtendief, hij, die uit eens anders beroep D. van advokaat: I1 connait a fond les sewerken overneemt en dat voor 't zijne laat doorgaan. crets de la pl -, hij verstaat de geheimen der pleit
grond. — Se destiner a la pl -, zich-kunstide
-- Ook als adj.: Auteur, Écrivain pl -. letterroovend schrijver, letterdief. Tout siècle est pl- d'un aan 't beroep van advokaat wijden. — Weleer ook:
autre siècle, elke eeuw verrijkt zich met den roof Proces n., regtsstríjd m.: Abhorrer la p]-, een af(maluwe-plant f. schuw van processen hebben. — t Plaidoyable,
eener andere.
Plagi anthe, m. [Bot. ] Nieuwe-zeelandsche adj.: Jour pl -, pleitdag m., dag, waarop gepleit
Plagiaristne, m. Letterdieverij f. — Pla- wordt. — Plaidoyer, m. Pleidooi n., pleilrede,
giat, m. Letterdiefstal, c edachtenroof m., boeken pleitmemorie f. (Men zegt doorgaans plaidoirie.) —
eens an--plunderig,otmaëenigI.v Plaidoyeur , m. , -ease, f. (burl.), z. v. a.
ders letterarbeid, plag iaat n .: Auteur accuse de PLAIDEUR.
Plaie, f. Wond, wonde, kwetsuur f.: P- dan
p]-, van letterdiefstal beschuldigd schrijver. — Gegevaarlijke wond. Panser une pl -, eene-gerus,
roofd, overgenomen of uitgeschreven gedeelte: Les
plus beaux endroits de son ouvrage sont des pl -s. wond verbinden. Pl- contuse, kneuswond. wond
met kneuzing. Pl- par arrachement, scheurwond.
-- [Jur. anc.] Menschenroof, kinderroof m.
Plagiaule, m. [Ant. gr.] Fluit f. met omge- Pl- par brulure, brandwond. P1- dune arme b
feu, schotwond, geschoten wond. Pl- vénimeuse,
bogen einde.
Piagièdre, adj. [Minér.]: Cristal pl -, dwars - vergiftigde wond. Mettre le fer dans une pl -, in
eene wond snijden, met een instrument in eene
vlakkig kristal n., kristal met scheeve facetten.
--

-
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wond komen. -- [Dévot.] Les cinq pl-s de potre
Seigneur, de vijf wonden van onzen Heer. — (Loc.
fig. et prov.) Mettre Ie doigt sur la pl-, den vin
wond leggen: de oorzaak van een onheil,-geropd
van een' tegenspoed, enz. met juistheid aanwijzen.

I1 ne Bemande que p1- et Bosse, z. BOSSE. P1
peut se-d'argentspmol,PI-d'argent
guérir, geldverlies kan men te boven komen. •Likteeken n.: Le vieux soldat est toejours fier de
montrer ses blessures, een oud soldaat toont graag
zijne likteekens. — [ Bot.] Les pl-s d'un arbre,

de kwetsuren, scheuren f. pl., gaten n. pl. van een'
boom. — ( fig.) Onheil n., ramp f., rampspoed m.;
hartzeer, verdriet n., kommer m., grieve f. La per-

te de cette bataille est une pl- qui saignera longtemps, 't verlies van dezen slag is eene wonde, die

lang zal bloeden, een rampspoed, waarvan men de
gevolgen lang zal ondervinden. La pl- qui biesse
le coeur, de wonde, de smart, de grieve, die 't hart
kwetst. A Dieu ne plaise que je rouvre des p1-s
déjà fermées, God beware mij, dat ik reeds gesloten wonden weder zou openrjten. Sa langue fait
des pl-s, hare tong brengt wonden toe, zij spreekt
kwaad, lastert. — [ Ecrit.] Plaag f.: Les dix pl-s
d'agypte, de tien plagen, van Egypte. — (Loc. (am.)
C'est la onzieme pl- d'Egypte, of C'est une pid'Egypte, dát is een onverdragel2jk mensch, eene
onuitstaanbare zaak.
Plaignant, e, adj. [Jur.] Klagend, aanklagend: La partie pl-e, de klagende partij f. — Ook
als subst. m. en f. Le pl-, La pl-e, de klager m.,
klaagster f.
Plain, e, adj. Effen, vlak, zonder onefenheden; glad, gelijk. Pays p] -, vlak land n. Livrer
bataille en pl-e campagne, iin 't open veld, in de
vlakte slag léveren. — Velours, Satin pl-, effen,
glad fluweel, satijn n. (Men zegt daarvoor nu doorgaans uni.) — [ Farm.] L'oiseau va de pl-, de valk
zweeft, drijft op de wieken, vliegt met uitgespreide, niet fladderende vlerken. — Plain-chant, Plainpied, z. beneden. --- PLAiN, M. [Tech.] , z. PELIN.
— Plainage, m. [Tech.] Het bewerken der huiden in de kalkkuip (vgl. PELIN).
Plain-chant, m., z. CHANT. — [ H. n.] Volks
een' ongelijk gevleugelde vlinder m. —-namv
Notenslak, noten- of muzijkscheip (ook volute musique geheeten). (Plur. Des plains-chants.)
Plaindin, m. [Corn.] Soort van schotsche serpie f.
Plaindre, V. a. Beklagen, betreuren, bejammeren, deernis of medelijden hebben: Je vous plains
dans le fond du coeur, ik beklaag u van harte.
Personne ne Ie plaignit, niemand betreurde, beklaagde hem. Je vous plains de la perte que vous
avez faite, ik beklaag u wegens 't verlies, dat gij
geleden hebt. Vous êtes bien à pl-, gij zijt zeer te
beklagen. — Ongaarne, met weêrzin geven, karig
toedienen: I1 plaint le pain a ses gees, hij gunt
zin volk het brood niet, 't is hem leed, 't gaat
hem aan 't hart, dat hij zijn volk den kost moet
geven. II ne plaint point l'argent, la dépense, hij
ontziet, spaart geen geld, Beene uitgaven. I1 ne
.

faut pas pl- sa peine, son temps pour ses amis,

voor zine vrienden moet men zine moeite, zijnen
tijd gewillig veil hebben. — SE PLAINDRE, v. pr.
Klaren, jammeren, weeklagen , zich beklagen : I1
souffre sans se pl-, hij lijdt zonder te klagen. Il
se plaint comme un petit enfant, hij jammert als
een klein kind Que gagne-t-on à se pl- ? wat wint
men met klagen. — (Loc. prov.), z. onder MARIE.
-- Klagen, zich, beklagen, zijne klagt doen, zijn
misnoegen of verdriet betuigen (in dien zin door
de of de ce que of que gevolgd): I1 se plaint fort
de vous, hij beklaagt zich zeer over u. Quel sujet
a-t-il de sen pl- ? welke oorzaak heeft hij, zich
daarover te beklagen? Je me plains de ce que vous
m'avez insulté, ik beklaag mij er over, dat ge mij beleediqdhebt. 11 se plaint qu'on sit voulu le battre.
hij klaagt, dat men hem heeft willen slaan. — Zich
in realen beklagen, eene klapt indienen: II est allé
se pl- au juge de paix, hij is zich bij den vrcderegter gaan beklagen. — Zich zelven uit gierigheid
onthouden, zich niet gunnen: 11 s'est plaint toute
sa vie le Noire et le manger, hij heeft zich in zijn
gansche leven noch eten noch drinken gegund, niet
zat gegeten noch gedronken.
Plaine, f. Vlakte f., vlak land, vlak veld n.
Une pl- entourée de montagnes, eene met bergen

PLAT RE.

omgeven vlakte. La Pologne est un pays de pl-s,
Polen is een vlak land, een land, dat veel groote
vlakten heeft. — Pl- d'eau, watervlak n., watervlakte f. —(poet.) La pl- liquide of humide, de zee,
het pekelveld. La p1- céleste, azurée, étoilée, Les
pl-s de Fair, de hemelvlakte, de hemelvelden n. pl.,
het uitspansel. — [Agric.] Soort van kleine ploeg m.
— [Bias.] Smalle of versmalde scheldvoet ni. (ter
hoogte van één deel). — [Nlanuf.] Planeer- of
glanswerktuig n. -- [H. de France] , z. v. a. MABASS. — [ Chirom.] P1- de Mars, gedeelte ii. van
't midden der hand, driehoek m. (triangle).
Plain-pied, m. [Constr.] Woning of huisvesting f., die uit eenige kamers gelijk gronds, zonder
optreden of trappen bestaat. Ii occupe un pl-, hij
bewoont vertrekken gelijk gronds. - DE PLAIN-PIED,
loc. adv. Gelijk gronds, zonder op- of af te treden.
On va dune chambre à l'autre de pl-, men gaat
gelijk {'ronds uit de eene kamer en de andere. --(fig.) (aela va de pl-, dat gaat als van zelf, zonder
moeite of zwarigheid. (klapt f.
Plaint, m. Gekerm n., jammertoon in., weelainte, f. Klapt, wee- of jammerklagt f., geklag, gekerm, gejammer n. Les pl-s d'un malbeureux, d'un malade, de klapten, weeklagten van
eenen ongelukkige, van eenen zieke. Stouffer ses
pl-s, zijne klapten, zijn gekerm smoren, inhouden.
— Ook van sommige dieren gebézigd: (poét.) La
pl- amère du rossignol, de jamenerklagt des nach.tegaals. — Klapt, aanklagt f., beklag n.; regterlijke
aanklopt f., klaagschrift n. I1 en porta ses pl-s au
père, hi deed er zijn beklag over aan den vader.
— Le juge de paix a recu sa pl-, de vrederegter
heeft zijne klapt aangenomen. Pl- en faux, beschuldiging f. van valschheid.
Plaintif, ive, adj. Klagelijk, klagend, op klagenden toon, droevig, kermend: Voix pl-ive, klagende stem f. Chant pl-, klagelijk, weemoedig ge
n. -- (poét.) La pl-ive Philomèle, de klagen -zang
(nachtegaal). Le ruisseau pl -, de-dePhilomé
klagende, droevig ruischende beek f. Manes pl-s,
Ombres pl-ives, klagende schimmen f. p1. (der afgestorvenen). — Kloac;.zick, altijd klagend en jammerend: Il est toujours chagrin, plaintif, hij is altijd verdrietig, vol klapten. — Plaintivewent,
adv. Met klagende stem, klagelijk, klagenderwij.ze:
I1 chante pl-, hij zingt met eene klagende stem.
Plaire, v. n. Behagen, bevallen, aanstaan, aan
zijn, de zinnen of den geest streelen, be--genam
hogelijk, bevallig zijn, iemandsgenegenheid of liefde
winnen. Sans être belle, elle plait is tout Ie monde, zonder schoon te zijn, behaagt zij een' ieder.
Ce qui lui a plu ene foil, lui plait toujours, wat
hem eens behaagd heeft, bevalt hem altijd. Cette
couleur ne me plait pas, deze kleur staat mij
niet aan. La femme R la quelle it voulait pl-, de
vrouw, die hij wenschte te behagen, die hij gennenegenheid wilde inboezemen. — (absol.) Avoir 1'ai t,
Ie secret de pl-, de kunst, het geheim one te behagen bezitten. — (Loc. fans.) Cela voos plait à dire,
dat behaagt u, dat gelieft u zoo te zeggen.
PLAIRE, v. imp. Behagen, goed vinden, willen, lusten,
gelasten, gelieven: II a plu a Dieu de l'aftliger, het
heeft God behaagd hem te bedroeven. II me plait
den user ainsi, het lust mij, ik vind goed aldus te
handelen. 11 ne me plait pas que vous y alliez,
het behaagt mij niet, staat mij niet aan, dat gij
daarheen gaat. (Somtijds met weglating van de) I1
vous plaira payer, gelief te betalen. La faveur qu'il
vous a plu me faire, de gunst, die ge mij wel hebt
willen bewijzen. — S'il vous plait (als beleefdheidsterm), als 't u belieft: Faites-moi, s'il vous plait,
Ie plaisir de le lui dire, doe mij, als 't u belieft, het
vermaak van 't hem te zeggen. — Somtijds ook gebruikt om eenige kracht of nadruk aan 't geen men
zegt te geven: Sachez, s'il vous plait, que je saurai ene faire obéir, weet, als 't u belieft, (lat ik
mij zal weten te doen gehoorzamen. -- Que vous
plait-il? of ellipt. Plait-il ? wat belieft u? wat is
er van uwe dienst? — Ook (even als het nn.ederduitsch: wat belieft u ? wat blieft ?) gebruikt om te
kennen te geven, dat men iemand niet verstaan
heeft. -- Je compt.e partir demain , s'il plait it
Dieu., ik denk morgen te vertrekken, zoo God wil.
-- (Loc. prov.), z. DIEU. I1 est levant lui (of aupres de lui) à plait-il mai.tre, hij speelt bij hein
den onderdanigen dienaar. — PLAISE à DIEU QUE,
PLuT à DIEU QUE, loc. conj. Geve God, Gave God,
-
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dat... Plaise b Dieu qu'il en soit ainsi, geve God,
moge God geven, dat het zoo is. Plut b Dieu que

cela fut vrai, gave God, dat dil waar was. —
Dieu ne plaice que j'v consente jamais, God be-

hoede mij, dat ik ooit daarin zoude toestemmen. —
Ook enkel: A Dieu ne plaise ! dat verhoede God!
— Plaise an roi, het behage den koning, mogt het
den koning behagen . — SE CLAIRE, V. pr. Zich
zelven behagen o f bevallen, voldaan of tevreden met
zich zelven zijn. 11 plait it tout le monde et ne
saurait se pl -, hij bevalt iedereen en kan zich zelven niet bevallen. — Behagen scheppen, vermaak
oJ' genoegen vinden (in iets te doen); gaarne ergens
zijn: Son frère se plait à lire, zijn broeder schept
genoegen in het lezen. II ne se plait à rien, niets
geelt hem vermaak, hij schept nergens genoegen
in. — I1 se plait à la campagne, hij is gaarne
op het land, hij schept behagen om op het land
te zin. —Bij uitbreiding ook van dieren en
planten gezegd, die ergens gaarne zijn of groeijen
en zich wel bevinden : tieren, gedijen, wel aar
Le gibier se plait dans les taillis, het wild-den:
houdt zich gaarne in kreupelbosschen opt-La vigne

se plait dans les terrains pierreux, de wijnstok
tiert, aardt wel in steenachtige plaatsen. — Elkander behagen of bevallen: Les femmes se plaisent

rarement les unes aux autres.
Pla isatianient, adv. Behageljk, bevallig; op
bevallige, aardige, geestige w ijze. I1 raconte pl-, hij

PLAYER.

ling blootstellen. La pl- est une arme à deux tranchants, de spotternij is een tweesnijdend wapen. —
Entendre la pl -, scherts verstaan, er niet boos om
worden; somtijds ook: de kunst verstaan van te
schertsen zonder te beleedigen (doch in dezen zin
zegge men liever: Savoir manier bies la pl -). II
n'ent.end pas pl -, h ij verstaat geen gekscheren: hij
is gaauw geraakt; dikwijls ook: h ij is een streng,
naauwkeurig man, men moet bij hem op zijn tellen
passen (vgl. RAILLERIE). — Plaisaiitin, m. (ram.
et dénigr.) Kluchtenmaker, hansworst in. — z. ook

conzli^.

Plaise, f. [H. n.] Soort van schol f.
Plaisir, ni. Vermaak, genoegen n., vreugde,
geneugte, aangename gewaarwording f. Les pl -s
du corps, des sens, de genoegens des ligchaams,
der zinnen. Les pl -s de l'áme, de l'esprit. de geneugten der ziel, des verstands. Le travail est souvent le père du pl -,,de arbeid is dikwijls de vader
des verrnaaks. J'achète, à pen de frais, de solides
p l -s, ik koop voor geringen prijs duurzame vermaken, blijvend genot. La doulenr touche de près au
pl -, de smart grenst digt aan 't vermaak. Le pl de pardonner, het genoegen, de vreugde, de voldoe
vergiffenis te schenken. I1 se fait un pl --nigva
de (ll prend pl- à) in'ohliger, hij is vol ijver om
m ij dienst te doen. — Vermaak n., uitspanning,
verlustiging, vermakeljkheid f., p l e i zie r n. PI-s
innocents, nobles, permis, criminels, vulgaires,
défendus, onschuldige, édele, geoorloofde, strafbare,
gemeene, verbodene vermaken. Les pl -s de la campagne, de la ville, de uitspanningen van 't land,
van de stad. Jouer pour le p1-, tot uitspanning,
tot tijdverdrijff spelen . I1 donne tout á son 1-, hU
oj/'ert alles aan zijne vermaken op. — (absolp) PI-s,
zinnelijk genot n., weelde f., lust, wellust in., genietingen f. pl., vermaken n. pl., wereldsche geneu g ten f. pl. Vivre, Se plonger dans les pl -s, in
zinneljk genot leven, baden. La pente des pl -s, z.
PENTE . Se rassasier de pl -s, zich aan genietingen
verzadigen. Livrée à de honteux pl -s, elle courait
à sa perte, hare schandel ij ke lusten volgende, snelde
zij haar verderf te gemoet. — Wil m., goedvin den, believen, welgevallen n.: C'est ,mon pl- que la
chose se fasse ainsi, 't is mijn wil, mijn goedvin den, dat de zaak dus geschiede. Sous votre bon
pl-, je Eerai cela, met uw goedvinden, zal ik dat
doen. Arrèter, Régler une affaire sous le bon plde qn., eene zaak geheel naar iemands welgevallen of believen vaststellen, regelen. -- Car tel est
notre pl-, notre bon pl- (oude formule der ko.

vertelt aardig, bevallig. — Belagcheljk, koddig:
Elle était pl- habillée, zij was op eene koddige,
belagchelijke, zotte, potsierlijke wijze gekleed.
-f- Plaisanee, f. Vermaak, genot n., lust m.
(nu alleen nog gebruikt in): Maison, Lieu de pl-,
lusthuis n., lustplaats f., buitengoed n.
Plaisant, e, adj. Vermakelik, lachwekkend,
aardig, kortswjjliq , grappig : II nous a fait un
conte très-pl- , hij heeft ons eene zeer aardige,
grappige geschiedenis verhaald. Une aventure pl-e,
een aardig, lachwekkend avontuur n. Un homme
pi-, een aardig, grappig, vermakelijk man. — In
dezen zin ook als subst.: Passer du pl- au sérieux,
van het kortswijlige tot het ernstige overgaan. —
Weleer ook , zoowel van personen als van zaken,
voor agréable, aangenaam, gebruikt: Demeure pl -e,
aangename, bevallige woning f. 11 nest pas pl- d'attendre, 't is niet aangenaam te wachten. — Belagchelijk, bespottelijk, zat, vreemd, onvoegzaam,
onwelvoegelijk (in dezen zin altijd vóór het subst.)
C'est un pl- homme, 't is een wonderlijk, bespot telijk man. I1 s'est affublé dun pl- habit, hij heeft
zich in een wonderlijk, zot pak gestoken. Je vous ninklke verordeningen), want aldus is onze wil,
trouve pl- de vouloir m'imposer vos opinions, ik ons goedvinden. — Vivre sous le régime du bon
vind u onbescheiden door mij uwe gevoelens te wil- pl-, onder eene willekeurige regering leven. —
len indringen. Voyez un pen le pl- animal, zie eens [Hist.] Les pl -s du ros, of enkel Les pl -s, het kodien onbescho ften kerel
PLAISANT , m. Grap - ninklijk jagtgebied. -- Menus P1-s, z. MENU (adj.
penmaker, potsenmaker, snaak, boertig mensch m.: et subst.). —Gunst f., dienstbeo' ; s, dienstbetoon n.,
C'est un mauvais p1-, 't is een la /fe grappenma vriendschap f., vriendschapsblijk, pleizier n. Faieen spreeuw. C'est Ie pl- de la compagnie,-ker, tes-moi ce p1-, doe mij dat pleizier, bewijs mij die
hij is de potsenmaker, de grappige man van 't ge- gunst, die beleefdheid, enz. — (Prov.) Qui pl- fait,
zelschap. — (fam.) Le pl- de l'aventure , eest pl- attend, wie vriendschap doet, vriendschap ontque... , 't koddigste. 't mooiste van 't geval is, dat... moet. Ne fait p1- qui ne vent, tot vriendschaps— Plaisanter, V. n. Schertsen, boerten, korts - diensten kan niemand gedwongen worden. — a
wijlen, gekscheren : Parlez-vous sérieusement on PLAISIR , loc. adv. Naar hartelust, naar zijn' zin
pour pi- ? spreekt g ij in ernst of uit kortswijl ? Je en smaak: Maison bltie à pl-, huis, dat men gene plaisante point, la chose est comme je vous la heel naar zijn' zin en zonder kosten te sparen heeft
dis, ik scherts niet ('t is geen gekscheren), de zaak laten bouwen. Cela est travaillé à pl-, dat is met
is zoo als ik ze u zeg. Vous plaisantez sur tout, zorg en smaak bewerkt. — Naar welgevallen, op
de tout, ,gij schertst, boert met alles. — ([am : ) zijn gemak: Jai vu toutes ces raretés à pl-, ik
C'est un homme qui ne plaisante pas, aver qui it heb al die rariteiten op mijn gemak bekeken. —
Om te vermaken, verzonnen, verdicht: Un conte
ne fait pas bon de pl -, met dien man valt niet te gek
verstaat geen gekheid. — PLAISANTER,-ken,dima fait à pl-, een voor de aardigheid verzonnen verv.n. Voor den'gek houden,uiilagchen, ten spotstellen, telsel, een sprookje, een knapuil. — PAR PLAISIR,
beet hebben: Its I'ont tant plaisanté qu'il na pu y loc. adv. Uit vermaak, tot tijdverdrijf, uit de grap.
tenir, zij hebben hem zoodanig beet gehad, uitge- Il ne travaille b cela que par pl-, hij werkt daarlagch.en, dat hij 't niet langer kon uithouden. — aan enkel uit tijdverdrijf. Goutez par pl- ce vin,
Plaisanterie, f. Scherts, snakerij, grap, boert, proef om de aardigheid dien wijn eens — [Fauc.]
boerterij, gekkere j, gekheid, kortswijl, aardigheid, Faire pl- á I'oiseau, den valk vergunnen zone
klucht; spotternij f., spot m., bespotting, beschim- prooi de vederen uit te plukken. — [Pa'tiss. j Soort
ping f. Dire, Faire une pl -, eene grap, eene sna- van ligte oblie f. in den vorm van een peperhuisje
kerj zeggen, uitvoeren. 11 ne faut pas pousser la opgerold.
p1- trop loin, men moet de boerterij of scherts niet
-t- Plait, m. [Jur.] , z. PLAID.
te ver drijven. 11 tourne tout en pl -, hij maakt
Plamage, m. [Tech.] liet ploten; ploting f.
uit alles kortsw ij l. 11 prit la chose en pl -, hij nam — Plamée, f. [Tech.] Looijerskalk m., waarin
de zaak in scherts, voor eene grap op. Je le disais de huiden ter ontharing worden voorbereid. —
par pl -, ik zeide het uit scherts. Pl- a part, alle Plamer, v. a. [Tech.] Ploten, de huiden laten
boerterij ter zijde, alle gekheid op een stokje. — weeken en zwellen en ze vervolgens ontharen en
S'exposer a la pl -, zich aan den spot, de bespot- ontvetten. — Het part. passé is ook adj.: Cuirs,
.

.
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PLAMOTAGE

PLA]NCHETTE.
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Peaux plamés, geplote huiden f. pl. — Flame-

ne, f. [Tech.] Ploting f.
Plamotage, m. [Tech.] Liet uitkloppen der

suikerbrooden (uit de vormen). — Plainoter,
V. n. De suikerbrooden uit de vormen kloppen.
-- Planiuse, I. (pop.) Oorvijg f., klap m.
Plan, e, adj. Vlak, plat: Les pl -el rives de
1'Lupbrate, de vlakke oevers van den Euphraat.
(In dezen zin zelden gebruikt.) — [Géom.] Angle
pl -, vlakke hoek, op een vlak getrokken hoek m.
Surface pl.e, plat vlak n. (over 't welk eene regte
lijn in alle rigtingen zoodanig kan bewogen worden, dat zij altijd in al hare punten liet vlak aan
Figure pl-e, vlakke, platte figuur F. Tri -rakt).
pl-e, platte-driehoeksmeting f. —[Mar.]-gonmetri
Carte pl-e of Carte plate, Navigation pl-e, z.
CARTE, NAVIGATION. — [Opt.] Miroir pl- , Verre
pl-, vlakke spiegel m., vlak glas n. (vgl CONCAVE) .
Plan, nl. [Géom.] Vlak n. (surface plane. z.
PLAN , adj.). P1- horizontal, vertical, incliné,
horizontaal of waterpas liggend, vertikaal of
te lood staand, hellend of schuin vlak. P1-s
coupants, elkander snijdende vlakken. P1- tangent, rakend vlak. -- [Géogr.] P]- du meridien,
vlak des meridiaans, middagsvlak. — [Peint.]
La dégradation des pl-s, de afneming, verkleining
der gezigtsvlakken het verkleinen der voorwerpen
van den voor- naar den achtergrond. — [Phys.]
P]- de gravitation, vlak der zwaartekracht.
[Arch., Constr.] Plan, ontwerp n., schets, planteekening f., plattegrond m., teekening, die den stand
en de verhoudingen der verschillende deelen van
een gebouw, een schip, eene vesting, een' tuin, enz.
aangeeft. Lever, Prendre un pl-, een plan opnemen, opmeten. Pl- de site, grondteekening, grond
f., plattegrond m. Faire l'élévation d'un-vlakte
p1-, den opstand van een plan maken. Le pl- d' un
siége, d'une bataille, liet plan, ontwerp van een
beleg, van een' veldslag. P1- géométrique, meetkunstige, regtlijnige teekening. Pl- perspectif, perspectief of vérgezigt-teekening. Pl- , vue d'oiseau,
teekening van bovenop te zien, plan in vogel -perspectief (vgl OISEAU , aan 't einde). Pl- en relief,
opgewerkt plan, modél n. PI- diamétral, plan der
dwarse doorsnede. — [Mar.] Pl- diamétral d'un
vaisseau, dwarsscheepsvlak van een schip. Pl- horizontal d'un vaisseau, horizontale doorsnéde, waterljn f. van een schip (boven de lastlijn). PI- du
abariage d'un couple, meetkant m. van een spant.
Pl- vertical latitudinal, vlak van het grootspant,
vertikaal dwarsscheepsvlak. Pl- vertical longitudinal, langscheeps-middenvlak, vertikaal langscheepsvlak. Pl- vertical of de projection, raamteekening,
spantteekening. Pl- horizontal, omloop-teekening.
Pl- d'exécution, verbandsteekening. — P1- darnimage, laag f. watervaten. Premier, second, troisième pl- d'arrimage of d'eau, onderste of eerste,
tweede, derde laag watervaten. — [Taill.] Prendre
son pl -, een kleed op de stof afteekenen (alvorens
het te snijden). -- (fig.) Plan, ontwerp n., schets,
aangenomen schikking, orde f. of regel m. voor een
werk van kunst, voor een letterwerk; — bij uit
ieder plan of ontwerp, van wat aard ook.-breidng:
Jeter son pl- sur le papier, zijn plan op 't papier
brengen. Le pl- d'une tragédie, d'un roman, het
ontwerp van een treurspel, roman. Manquer son
pl -, zijn ontwerp niet ten uitvoer kunnen brengen.
— Le pl- d'une négociation, d'un traité de paix,
het plan van eene onderhandeling, van een vredes
Concevoir un vaste pl -, een uitgebreid-verdag.
plan, een groot voornemen opvatten. Arrêter un
p1- de voyage, een reisplan maken — á PLAN!
loc. interj. [Mar.] Onder de doften! (bevelwoord
aan de matrozen eener sloep enz. om tusschen de
banken op den bodem te gaan zitten) .
Planage, m. Het bewerken met het haalmes,
den planeerhamer, enz., het planéren(z.PLANER,v.a.).
Planaire, adj. [H. n.] Met platten, vlakken
kop. — PLANAIRES, m. pl. Platwormen m. pl.
Plananthe, m. [Bot.] Soort van lycopodium n.,
.

.

.

wolfsklaauw m. of gordelkruid n.
Planehe, f. Plank, deel f. Une pl- de six pieds,
eene plank van zes voeten. P1- de chêne, eikenhouten plank of deel. Passer un fossé sur une pl-,
op eene plank over eerre sloot of gracht gaan. —
(Loc. fig. et prov.) Faire la pl- aux autres, den
weg banen, het ijs breken, eene brug voor anderen
leggen, hen voorgaan. Cela fera pl -, dat zal den

1
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weg voor anderen banen, dat zal navolging vinden.
Se fier sur une pl- pourrie, op eene verrotte plank
vertrouwen: op eenen persoon of eene zaak ver
dat niet verdient, die te zwak is.-trouwen,di
C'est une pl- dans le naufrage, dat=. -is eene laatste
toevlugt, een laatst redmiddel, een n ? raker. Sauver une pl- du, naufrage, een klein overschot van
zijn vervlogen fortuin weten over te houden. Il est
maigre comme une pl -, hij is zoo mager als een
hout. — [Mar.] PI- of Pl- de bateau, P1- a débarquer, loopplank f., loopgang in. La pl- est tirée,
levée, halee, de loopplank is ingehaald, opgehaald.
Jours de pl-, z. JOUR . -- P1-s de roulis, slinger
Pl- d'ouverture, zwieping f., plank, welke-planke.
men aan 't boveneinde der spanten spijkert, om ze
in hun verband te houden. -- [Natat.] Faire la
Pl , op den rug zwemmen, zonder merkbare beweging te maken. — [Théht.] Monter sur les pl-s;
Brillen les pl - s, z. MONTER, BRuLER. — [Gray.]
Plaat f., houten of metalen blad, waarop figuren
gegriffeld zijn om die a/' te drukken. PI- de bols,
de cuivre, houten, koperen plaat. — [Impr.] Af
druk m. eener gegraveerde plaat, plaat, koperplaat,
houtsneêplaat f.: Il y a dix pl-s dans eet ouvrage.
— P1- d'imprimerie, vorm m. (forme). --- Les p-s
d' imprimeurs d'indiennes, de vormen der sits- of
katoendrukkers — [Hort.] Bed, tuinbed n. Une
pl- de tulipes, d'hyacinthes, een bed met tulpen,
hiacinten. — [Tech.] Ongekloofd leiblok n. -- Bovengedeelte n. van den houten hiel eens vrouwen
schoens. — Slipsteen m. met al zijn toebehoor:
Limey of Emoudre en pl-, een stuk met de vijl en
den slijpsteen bewerken. — Vlak hoefijzer n. van
eenen muilezel. — Vlak of onderdeel n. des st jirbeugels. — Schijfvorm ni. des waswerkers. Pl-s it
moule, vormplanken, planken voor de schijfvormen.
Planchéiage, m. [Tech.] Het bevloeren, bezolderen. — Planehéier, v. a. Bevloeren, beplanken,
bezolderen, met planken of deelen beleggen: P1- une
chambre de bols de chene, eene kamer met eiken
deelen bevloeren. Pl- an plafond, een plafond of
zoldering met houtwerk bekleeden. --- Het part.
passé is ook adj.: Chambre planchéiée, met planken bevloerde kamer f. — Planchéienr, m.
[Anc. nay.] Stellingbaas, steigerbaas. — [Tech.]
Vloerlegger m. van planken, bevloerder.
Planeher, m. [Arch.] Zoldering f., zolder m.,
gezamenlijk houtwerk, dat de scheiding tusschen
de verschillende verdiepingen van een gebouw uit
ondervlak n. van zulk eene zoldering (dat-makt;—
dikwijls met dun hout- of latwerk bekleed en met
pleisterwerk versierd is), plafond n. (z. PLAFOND);
— in bijzonderenin: vloer, houten of planken
vloer m., dien men betreedt; beneden bevloering f.
van een gebouw, grondvloer. Établir, Poser les pl-s
d'une maison, de zolderingen van een erebouw leggen. — Toucher de la tête au pl-, niet het hoofd
aan de zoldering, aan 't plafond raken. Suspendre
qe. au pl-, iets aan den zolder of 't plafond han
Pl- frotté, lavé, gewreven of geboende,-gen.—
gewasschen of ,geschrobde vloer. Pl- parqueté, ingelegde vloer. Danser sur le pl-, op den vloer
dansen. Faux pl -, boze zoldering (om de hoogte
van een vertrek te verminderen). P1- enfoncé, onbekleede, niet geplafonneerde zoldering. — (Loc.
pop.) II faut soulager, décharger le pl-, er moet
wat ruimte in de kamer of,de zaal komen, deze
of gene moet er uit (z . ook DECHARGER) . — (fig. et
pop.) Le pl- des vaches, de grond, vaste grond m.
(in tegenstelling met het water): I1 West rien tel
que Ie pl- des vaches, que de marcher sur le pl des vaches, er gaat niets boven 't reizen te land,
-

-

't is veel zekerder te land dan te water te reizen.
— (fig. et fam.) Vous me feriez sauter au pl -, g ij
zoudt mi (van ongeduld, van kwaadheid, enz.), uit
mijn vel doen springen. — [Anat.] Binnenvlak n.,
bodem m. van deze of gene holte: P1- des fosses
nasales, bodem der neushollen. — [Imps.] Trede f.,
voetplankje n. der gewone drukpers. — [Mar.] ,

z. v. a. PLATE - FORME.
Plancher, v. a. [Tech.] In de lengte of overlangs slijpen (de schaarbladen).
J'lanehette, f. (verklw. van planche) Plankje n., kleine plank f. — [Géom.] Meettafel f.,
meettafeltje, p l a n c h é t n. — [Man.] Trede f.,
plankje aan den vrouwenzadel, dat als st(jgbeugel
dient. --- [Mil.] Kleine toestel tot ontsteking eener
mijn. --p [Tech.] Borstplankje, borstblad n., borst-
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plaat f. (van verschillende ambachtslieden bij zwaar
boorwerk) .
Planchon, m. [Anc. mi1.J Soort van lans f.
-- [Bot.] Volksnaam van 't kool- of raapzaad
(tolza) .
Planco i. [Hort.] Stek m., loot f., tak m.
van een' wiTj, ets, populier, enz., dien men afsnijdt
om te poten. (De gepote stek heet PLANTARD.) -[Constr.] Balk, krommer m. tot platen of plarken.
Plan-concave, adj., z. CONCAVE. — Planeonvexe, adj. Plat- bolvormig: Verre p 1-, platbolvormig glas (met ééne vlakke en eene bolle zijde).
Plane, f. [Tech.] Haalmes n., snijmes met twee
handvatten (bij wagenmakers, kuipers, boom- en
mastenmakers, enz.) . PI- droite, demi -courbe, creuse, refit, half gebogen, hol haalmes. — Strijkhout n.
(der baksteenvormers). — Boek of pakje n. goudslagersvlies (chaudret). — Gladbeitel m. (der draai
tinnegieters). — PI-s du-jers).—Bnim(d
marteau, de belde vlakken m. pl. des planeerhamers. — Pl- à déborder, P1- ronde of Débordoir
rand, rond snijmes n. der loodgieters. — Trekflies n. (der visch.haakmakers voor 't losmaken van
fen weêrhaak. — t [Bot.], z. v. a. PLATANE; —
cok een naar den plataanboom gelijkende ahorn
n.] Volksnaam der bot (plie). -bom.[H,
Planer, v. n. Zweven, op de wieken drijven
zonder die merkbaar te bewegen: Un aigle qui
plane dans Fair, een arend, die in de lucht zweeft.
-- (fig.) Une banqueroute publique planait sur
nos fortunes, een staatsbankeroet zweefde over
F bedreigde) onze fortuinen. — Uit de hoogte becchouwen, overzien: De cette hauteur on plane
sur la capitale, van deze hoogte overziet men de
eheele hoofdstad. — In zédeljken zin ook gezegd
ran eene algemeene en verhévene beschouwing des
roerstands, van eene hooge vlunt der verbeelding,
van een gevoel of denkbeeld, dat den mensch als
't ware aan de aarde ontvoert: Son génie plane
sur ces matières, zijn genie zweeft over (overziet,
omvat geh..eel) deze dingen. Mon áme erre et plane
dans 1' univers sur les ailes de l'imagination, mijne
ziel zwerft en zweeft door 't heelal op de wieken
filer verbeelding.
PLANER, v. a. [Tech.] Met het haalmes, het snij
(plane) bewerken, effenen, gelijk, effen-mes,nz.
of glad maken; glad of plat slaan, p 1 a n é r e n.
— Marteau à pl -, planeerhamer (der goud- en kopersmeden, tot het plat en glad slaan van 't metaal).
Planétaire, adj. [Astr.J De planeten betreffend: Système pl -, planeten-stelsel n., gezamenlijke
planeten, die tot het zonnestelsel behooren. Espace,
Région pl -, ruimte f., waarin zich de planeten bewegen. Année pI-, planeetjaar n., tijd, dien de planeten tot hunnen omloop rond de zon of de aarde
besteden. — Carré pl -, toovervierkant n., uit de
zeven cijfers van 3 tot 9 gemaakt. — PLANÉTAIRE, m.
[Astr.] Vlakke of platte afbeelding f. van den loop
der planeten; kunstwerktuig om de bewegingen der
hemelligchamen, inz. de wederzijdsche verhouding
van de aarde tot de maan, aanschouwelijk te maken, planetárium n. — Weleer ook z. v. a.
f
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Planète, f. Dwaalster, p l a n e e t f. Les orbites des pi-s, de loopbanen der planeten. Pl- su périeures, boven-planeten (welker loopbanen, met

betrekking tot de zon, buiten die der aarde liggen,
of die verder dan de aarde van de zon verwijderd
zijn). Pl -s inférieures, binnen-planeten (Mercurius
en Venus, die tusschen de aarde en de zon loopen).
Pl -s t.élescopiques, teleskopische planeten (die alleen
door teleskopen kunnen gezien worden). Pl-s du

second ordre, PI-s subalternes of secondaires,

bijplaneten, manen f. pl. — (Loc. prow.) I1, est ne
sous one heureuse (bonne) pl- of étoile, z. ETOILE.

-- [Tech.], z. PLANETTE.
Planeter, v. a. [Tech.] Het hoorn of het ivoor

voor de kammen uitdunnen.
Planétique, adj. [Méd.] : Goutte pl -, vliegende,
zwevende jicht f.
Planétolabe, m. [Ant. astr.] Werktuig tot
waarneming der planeten. p i a n e t o l a b i u m n.
Planette, f. (verklw. van plane) [Tech.]
Kling f., snijmes n. der mandernakers tot het vlaksnijden der teenen. — [ Mar.] Haal- of riemmes n.
tot afronding van 't bovendeel des roeiriems.
Planeurr, m. [Tech.] Planeerder, poleerder m.,
werkman, die 't zilvergoed planeert, glad maakt

en polijst. Pl- en cuivre, toebereider der koperen
platen voor de graveerstift, planeerder van koperen platen.
Planicaudes, m. pl. [H. n.] Vlak- of plat-

staarten m. pl., een geslacht van hagedissen. —
Planiceps, adj. [H. n.] Met platten kop. -Planicorne, adj, [H. n.] Met platte horens of
voelhorens. — Plankoste, e, adj. [Didact.] Met
vlakke zijden. — Planidenté, e, adj. [H. n.]
Met afgeplatte tanden.
Planier, m. [Géogr.], z. v. a. PLATEAU.

Planiflore, adj. [Bot.] Met platte, vlakke
bloemen. — Planifolié, e, adj. [Bot.] Vlakbladerig. — Planiforme, adj. [H. n.] Van platten
ligchaamsvorm. — Als subst. m. Platkever m. -Planitnètre, m. [Géorn.] Vlaktemeter, werk
bepaling der uitgebreidheid van vlakke-tuiger
figuren, van welken vorm ook (uitgevonden doosErnst te Pars), p l a n i m é t e r m. — Planiinétrie, f. Vlaktemeetkunst, vlaktemeting f. -Plauimétrique, adj. Tot de vlaktemeetkunst
behoorend, vlaktemetend, p 1 a n i m é t r i s c h. -Planipède, adj. [H. n.] Platvoetig. — Planipenne, adj. [H. n.] Met vlak uitgebreide vleugels. PLANIPENNES, m. pl. Vlakvleugelige insecten n. pl. — Planiqueue, adj. [H. n.] Platstaartig. — PLANIQUEUES, m. pl. Platstaarten m,
pl. (waartoe de bever, de desman of muskusrat behooren). -- Planirostre, adj. [H. n.] Vlak- of
platsnavelig. — PLANIROSTRES, m. pl. Platbekken m. pl., een musschengeslacht. — Planisp hè re, m. [Astr., Géogr.] afbeelding of voorstelling
van de hemelspheer of ook van den aardbol op een
plat vlak, p1 a n i s p h e e r f. L'astrolabe est an
pl- celeste et la mappemonde an pl- terrestre, het
astrolabium is eene hemelsche en de wereldkaart
eene aardsche planispheer. — Planite, f. [H. n.]
Zeeoor a., eene schelpdierversteen ing, Pl a n i e t m.
— Planiusenle, adj. [bidact.] Bijna vlak of
plat. — Planiventre, adj. [H. n.] Platbuikig.
Planoir, m. [ Tech.] Planeerbeitel m., polijststaal n., poleerhamer m.
Planorbe, m. [H. n.] Tafelbordschelp, schijfschelp f., eene vlakke, eenschalige zoetwaterschelp.
-- Planorbier, m. Weekdier n., dat die schelp
bewoont, schijfslak f. — Planorbite, m. Versteende schijfslak.
Plant, m. [Agric.] Stek m., loot, poottelg f:,
scheut, schoteling m. — Jonge, nieuwe wijngaard m.,
voor 't eerst vruchtgevende wanstokken m. pl. —
Pas geplante vruchtboom m. — Plantsoen n. van
jonge. hoomen of planten. — [Eaux et for.] Jong
bosch (van 20 tot 30 jaren). — Plantage, m.
[Agrie.] Het planten; planting f., inz. van suikerriet,
rijst, tabak, enz. in de kolonien; — die planten
zelven, plantsoen n., plantaadje f. — [Tech.] Draaipaal m. der touwslager jen.
Plantagine, e, adj. [Bot.] Naar weegbree
gelijkend. — PLANTAGINEES, f. pl. Weegbreesoorten f. pl.
Plantain, m. Weegbree i. Grand p1-, Pl- h
bouquet of h larges feuilles, groote, breedbiaderige
weegbree. P1- moyen of blanc of velu, witte of
ruige weegbree. Petit pl- of Pl- b feuilles étroites,
kleine, smalle of smalbladige weegbree. Pl- psyllion of pulicaire, vlooienkruid n. PI- découpé of
Coyne de cerf, wilde kraaijevoet m. P1- lancéole,
subulé , argenté, weegbree met lancetvormige,
priemvormige, zilverkleurige bladeren. PI- des Alpes, alpische of kretensische weegbree. P1- de moine,
monniksweegbree, oeverkruid (literelie). Pl- arbre,
z. v. a. PLANTANIER. P1- aquatique of d'eau,
waterweegbree.
Plantaire, adj. [Anat.] De voetzool betreffend,
tot de voetzool behoorend: Muscle pl-, of als subst.
PLANTAIRE, m. Voetzoolspier f. — PLANTAIRES, m.
pl. [.H. n.] Zoolgangers m. pl., dieren, die alleen
aan de achtervoeten een' afstaanden duim zonder
nagel hebben (buidelratten, phalangers).
Plantanier, m. [Bot.] Een der namen des
PLANCON).
banaanbooms (bananier).
Plantard, m. [Agric.] Gepote stek m. (vgl.
Eenjarige
wijngaard
m.
Plantat, m. [Agric.[
Plantation, f. Het planten; planting, aan planting f. Temps de la pl-, planttjd m. — Plantsoen n., geplante gewassen n. pl.: Il fait de belles
pl -s dans sa terre, hij legt schoone plantsoenen in
zin goed aan. — Plantaadje, plantagie f., streek
—
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--

lands, door europesche volkplanters in Oost- en
West-India ontgonnen en met tabak, rijst, suiker
beplant. Commerce des pl-s, handel der-riet,nz.
plantaadjes, der koloniën, koloniale handel m.
Plante, f [Bot.] Plant f., gewas n. P1- indigène, exotique, in-, uitheemsche plant. P1- printanière (of vernale), estivale, automnale, hivernale, lente -, zomer -, herfst -, winterplant P1- annulle, bisannuelle, vivace of ligneuse, eenjarige,
tweejarige, langlevende (blijvende) of houtachtige
plant. P1- cryptogame, phanérogame, bedekt bloei
p erkter-jend,zigtbarlo pn.—Ibe
zin: niet -houtachtig gewas n., plant f., kruid n.: P1-s
p otagères, grimpantes, parasites, moes -, klouter(of klim -), woeker - planten. P1-s marines, aquatiques, lluviatiles, zee-, water-, rivier - planten. Pl-s
^céréales, graangewassen. P1-s médicinales, genees kruiden. — Jardin des pl -, plantentuin, botanische
kin m. — Op zich, zelven beteekent plante somtijds
_geneeskruid, artsenij- plant: Ce jeune médecin connait parfaitement les pl-s. — [Vign.] Ce vin est
ed'une nouvelle pl -, die wijn is vaneen nieuw aan ,gelegden wijnberg, van een jong plantsoen. — (fig.)
Jong mensch, knaap m., meisje n. (met betrekking tot
cle opvoeding): C'est une jeune pl- qu'il faut cultiver, 't is eene jonge plant, die gekweekt moet wor,den. -- [Anat.] Pl- du pied, voetzool f. ; inz. het
gedeelte der voetzool tusschen den hiel en de teenen,
voetholte f., voetblad n. On lui mit des sinapisnes à la pl- des pieds, men leide hem mosterd
-paenid
voetholte.
Planté, e, adj. (en part. passé van planter):
Arbre pl -, geplante boom m. —Terre bien pl-e, goed
beplante of aangelegde grond m. — (fig.) Maison bien
pl-e, goed gelegen huis n. Oreilles bien pl -es. goed
geplaatste ooren fl. J)1. Être Bien pl- sur ses pieds,
sur ses jamlles, goed op zijne beenen staan, eene
bevallige houding hebben. Statue Lien pl-e, standbeeld n. in schoone houding. — Des cheveux bien
pl-s, goed gegroeid, sierlik hangend haar n. —
(fig. et (am.) Etre pl- quelque part, ergens als een
paal, als op een' post staan, lang staan te wachten.
11 est pl- là cornme Un piquet, hij staat daar als
een lantaarnpaal. — [Bias.] P1- dans 1'eau, in
't water staand (van een gebouw op het schild,
dat als door water omgeven is voorgesteld) . —
[Man.] Poll pl -, ruw, opstaand haar n.
t Plante, m. (verbasterd van 't engelsch plenty) Overvloed nl., menigte. --- à PLAKTE, loc. ode.
In overvloed. (geplant heeft.
,
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comes á qn., iemand horens opzetten, hem tct
horendrager (cocu) maken. — PI- (of Plaquer)
qn. une chose an nez. iemand iets in 't gezin
verwijten. — [Tech.] Pl- les formes, de suiker b roodvormen met de punt naar beneden plaatsera.
Pl- les pains a sucre, de suikerbrooden op hunne
punt in de potten of vormen zetten. — SE PLANTER, v. pr. Geplant, gepoot, enz. worden. --- (fir;.
et (am.) II s'est vena pl- impoliment deviant mon,
hij kwam op eene onbeleefde manier vlak voor mz f
staan. — [Man.] Ce cheval se plante bien, dr:t
paard staat goed op zijne pooten.
Planteur, m. Planter, booroen- of gewasse planter; boomkweelrer. — Planter, bezitter n).
eener plantaadje in de koloniën. — (fig. et fam. j
Pl- de clioux, koolplanter, iemand, die afgezo i derd, stil op het land woont.
Plantigrade, adj. [H. n.] Op de voetzolc
loopend. — PLANTIGRADES, m. pl. Zooltreders rn.
pl. (in tegenstelling niet digitigrades, teentreders;
Planos, n1. [Hort.] , z. v. a. PLANTÉE en PLA.^TAGE.

Planti- sous-phalangien, adj. m. [Anat.
Le muscle pl -, of als subst. Le pl -, de wormspier ,.

van den voet

Plantisuge, adj. et subst., z. v. a. PHYTADELGE:.

Planti -tendlino-phalangien, adj. et subs!.
M., z. v. a. PLANTI-SOUS-PHALANGIEN.
^ Plantivore, adj.

[H. n.], z. V. a. HERBIVORE.

Plantoir, m. [Hort.] Planti zer, pootijzer'.
planthout n.
Plantoinane, m. Overdreven liefhebber vo
planten en poten, plantenzot m. — Plantoiinaniaque, adj. Plantziek, plantzuchtig. --Plantomanie, f. Overdreven zue t f. voc>
planten en aanleggen. (NANCE.
Planton, m. [fl/Ill.] Ordonnans m. (z. ORDO Plantulation, f. [Bot.] Kiemontwikkeling t.
— Plantule, f. [Bot.] Plantkiem f.
t Plantnreusen, ent, ode. ((am.) In ova; vloed, overvloedig. -- i Plantureux, ease, ad].
((am.) Overvloedig, rijkelijk; — vruchtbaar, c.velil .
Planulaeé., e, adj. [.H. n.] Met platte of inngedrukte schelp. -- Planulaire, adj. [H. n.
Met plat lijf (van wormen). (been I.
Planurn, m. (ier. —nome) [Anat.] Plat oor Planaures, f. pl. Spaanders, houtspaanders n).
pl., die 't snij- of haalmes (plane) van 't hout Maal'.
— [Exploit.], z. v. a. PLATEURE.
Plaque, f. Plaat f., blad metaal van meer cl
Plantée ; f. De gezamenlijke gewassen, die men minder dikte en breedte. PI- a feu, Pl- de ehetnl;Plante-eponge, f. H. n. j, z. v. a . CRIST A- née, vuur- of haardplaat, schoorsteenplaat. Pl
TELLE.
ovenplaat. -- Wandblaker m. -- -fournea,
Planter, V. a. Planten, poten, in den (,rond till.] Pl- de crapaudines, plaat voor de bouten va n.
zetten, steken of leggen, om er te groeien: Pl- des het tappenstuk. P1-s de levier de poinlage, baks
arbres, des fleurs, des clioux, des pepins, boomen,
Pl-s à oeillet, oogplaten f. pl. of oor- --ijzersplat.
bloemen, kool, pitten planten. — PI- une avenue, beslag n. der karonade-sleden. P1-s de pivot d'affut
on jardin, eene laan, een' tuin beplanten, aanleg de caronade, wrijfplaten der onderlcaronade-sle— Pl- un terrain d'arbres, een' grond met-gen. den. P1-s cintrées de roulettes, zijrolschijven f. pl.
boomen beplanten. — (absol.) Celui qui plante, tót of beslag om 't asgat der rolpaardwielen. Pl- d'apiou tard devra recueillir, hij, die plant, zal vroeg pui de roue, schuurplaat. Pl- de renfort. d'armons,
of laat moeten inzamelen. z. ook PASSER (v. n., op plaatje n. onder de borsten van de bloklans. Pl 't einde). — (Loc. fig. et prov.), z CHOU . — In carrée d'affdt, onderwangplaat van 't affuit. P1 inzetten, oprigten: Pl - de flèche, beslag voor den langwagen. PI- de garden grond slaan of
des pieux, palen inslaan,
nslaan, zetten. Pl- une croix niture pour l'encastrement de l'essieu, asplaat or
sur Ie cllemin, een kruis op den weg zetten of strop m. bij houten assen. — [Mach. 0 vapeur
oprigten. — (fig. et faro.), z . PIQUET . — Pl- un Dekplaat van den condensor of dampverdfirter. P1 ltendard, un drapeau, een standaard, eene vaan de la cbapelle, voetdeksel n. der stoomschui fkast.
opsteken, oprigten, planten, het vaandel laten waai - PI -s contre la face extérieure du cilindre, spiegeljen. — (fig.) Pl- l'étendard de la croix dans un platen. P1- du trou sous Ie foyer, slikgatplaat of
pays, den standaard van 't kruis in een land op- -deur f. Pl- en avant de la grille, loodbed n.,
rigten: er het christendom invoeren. — (fig.) PI- vuurbank f. — [Mil.] P1- ale giberne, de ceintudes échelles à lb muraille, de ladders aanleggen ron, patroontasch-, bandeliers-plaat. PI- d'épée,
om storm te loopen). — [Tech.] Pl- un édifice, de steekblad n. van een' degen. PI- de couche, kolffundamenten of grondslagen, of wel de eerste steen- plaat. — [Tech.] Doorboorde plaat f. of blok n.
lagen op de fondamenten van een gebouw leggen. tot matiging van 't vuur. — Opvangplaat of - blik
-- (fig.) PI- son pied quelque part, ergens vasten des waswerkers. — Plaatje der tandrneesters ow
voet kralgen, zich nestelen. Pl- une personne en de vooruitkomende tanden in te drukken. — Merk n.
quelque tindroit, iemand ergens op post, ter be- van de sjap of den merkhamer op de booroen. —
spieding, plaatsen. — (fig. et (am.) Dé p êchez-vous, Proefplaat des tinnegieters. — PI- de fer, blikmaat f.
ou je vous plante là, haast u wat, of ik loop (met inkepingen van allerlei grootte om de dikte
henen en laat u staan. Je les ai plantés là, ik heb van geslagen goud of zilver juist te bepalen). -hen laten zitten, in den steek gelaten. Pl- lb qn. P1- dune pendule. Fausse pl-, wijzerplaat f. van
pour reverdir, iemand tot vervélens toe laten een' uurwerk. --- Vlakke haarvlecht f. aan eene
wachten. — (fig. et pop.) Pl- (of Plaquer) un souf- pruik. — [Cheval.] Plaat, ordeplaat f.: I1 porte
flet sur la joue, au beau milieu de la joue de la pl- de la légion d'honneur, hij draagt de plaat
qn., iemand een' slag, een' forschen klap in 't ge- van 't legioen van eer.
zigt geven, iemand eene muilpeer geven. Pl- des
Plaqué, e, adj. (en part. passé van plaquer)
.

.
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Bois pl -. opgelegd hout n. — Vaisselle pl -e, geplat teerd, met goud- of zilverblaadjes verguld of ver
tafelgoed n. ' Argent pl -, geplatteerd zilver,-zilverd
met zilverblad overdekt metaal n. -- [Anc. tech.]
Cuirs pl -s, sterk gelooide en gedroogde huiden f. pl.
PLAQUE , m. [Tech.] Platteeru'erk, geplatteerd,
met dun goud- of zilverblad overdekt metaal, pleet n.
Saucière en p1-, pleten sauskom f.
Plaqueminier, m. [Bot.] Europésche of italiaansche lotusboom m. (van 't geslacht der ebbenboomen). P1- de Virginie. virginische dadelpruimboom.
Plaquer, v. a. [Tech.] Beleggen, dunne bladen hout opleggen, inz. met goud- of zilverblaadjes vergulden of verzilveren, p 1 a q u é r e n, p l a tt é r e n. P1- une feuille d'acajou sur du bots bianc,
wit hout met een mahonie-blad fornéren of beleg
Pl- de lor sur du cuivre, koper met goud-gen.
plattéren. — Pl- du plâtre sur one muraille, een
muur met gips bekleeden. P1- du gazon, graszoden (op een' daartoe voorbereiden grond) leggen
en vastkloppen. — (Loc. fig. et pop.), z. PLANTER.
— SE PLAQUER , V. pr. Bekleed, opgelegd, geplatteerd worden.
1Plaqueresse, f., z. PLOQUERESSE.

Plaquesin, Plaquesein of Plaquesain,
m. [Tech.] Glazenmakers bakje of potje n. voor
het wit, waarmede zij 't glas merken, eer zij 't
snijden.
Plaquette, f. [Anc. métrol.] Voormalige bel
munt f. van biljoen, ter waarde van onge--gische
veer 14 centen, p 1 a k é t f. — (Loc. prov.) Cela
ne vaut pas une pl , dat is weinig of niets waard .
-

-- [Arch ] Platte uitste ende steen m. eener korhis. — ('i ech.] i,F ebond ii boekje n., dat zeer dun
is met betrekking tot zijn formaat. — Soort van
kaarde, z. PLOQUERESSE . — [H. n.] Soort van
tienvoetig schaaldier n. met zeer plat lijf.
Plaqueur, ni. [Tech.] Maker van opgelegd
werk, oplegger, forneerder in. — Pleetwerkmaker,
platteerder (vgl. PLAQUER) .— Plaquis, m. [Tech.]

Ingelegd werk n. van marmer of steen zonder bindmiddel. (musaraigne).
Plaron, m. [H. n.] Soort van kleine spitsmuis f.
Plasma, m. [Mines Soort van groene chalcedoon m., bij de Ouden op hoogen prijs gesteld,
plasma n. — Plasmateur, m. (woord van
Voltaire) [Didact.] Vormer, gedaantegever, kneder m. — (fig.) Dieu est le pl- de l'univers, God
is de vormer, maker van 't heelal. — Plasme, m.
[Didact.] Modelvorm,, grondvorm, t y p u s m.,
p t a s m e n. — [Anc. pharm.] Smaragdpoeder n.
- z. ook. PLASMA. Plasiner, V . a. [Didact .]
Vormen, den vorm geven. — Plastieite, f. [Didact.] Vormbaarheid, geschiktheid ter vorming, ter
aanneming van verschillende vormen, p l a s t i c it e i t f. — Plastique, adj. [Didact.] Vormend,
gedaante-gevend; scheppend, boetsérend, p 1 d s t i s c h.
— [Beaux arts] Art pl- , of als subst . PLASTIQUE, f.
Kunst om uit harde of weeke stoffen beelden en
figuren te merken; boetseerkunst in gips, leem, was,
enz.; in 't algemeen: ligchameljk vormende kunst
(ook de beeldhouwer j ende beeldgieter] omvattend),
plastische kunst, plastiek f. — [Méd.] Force pl-,
vormkracht f. (die ondersteld werd, de voortbrenging der organische weefsels bij 't levend wezen te
weeg te brengen). Lymphe pl-, vormstof f. (die
ten gevolge van ontsteking of ook in wonden uitzweet, stolt en een' organischen vorm aanneemt,
plastische lympha f. — [Miner.] Argile p 1-,
vormklei f. — (fig.) Poésie, Littérature pi-, plastische ozij, litteratuur f. (die zi-ch- inz. rnet den
vorm
er6gedachte, met de uitdrukking en den stijl
bézig houdt). — Plastodynamie, f. [Physiol.]
Vormkracht , vormende , scheppende kracht (die
den organen het aanzijn geeft en ze ontwikkelt),
p l a. s t o d y n a m ie k f. — Plastodynamique,
adj. De vormkracht betreffend, vormend, p l a s t od y n a m i s c h.
Plastron, m. [Ant.] Borststuk, voorstuk van
een kuras, borstharnas n. — [Escr.] Borstlap m.,
borstleer n. Tirer au pl-, op den borstlap trekken.
— (fig.) Être le pl- de la compagnie. het mikpunt,
de wrjfpaal : het voorwerp der spotternij van een
gezelschap zijn. Être le pl- de qn., iemands zon
zijn. — [Tech.] Borstplaat f., borstleder,-debok
borststack n., borstla M. (b ij velerlei ambachten in
ncbruik om de borstpdes werkmaas tegen de druk-

f
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king van een of ander gereedschap te beschermen);
— [Chir.] Borstverband, harnasverband n. —
[Constr. nay.] Stevenklamp m. — [H. n.] Plblanc, noir, wit-, zwartkélige kolibri m. Le p1dune tortue, het buikschild eener schildpad. —
[Sculp.] Oor, geslingerd sieraad n. in den vorm
van het oor eener mand. -- Plastronner, v. a.
Met een borststuk, borstleder, borstlap, enz. voorzien. -- SE PLASTROnNER, V. pr. Een borstharnas
aantrekken; — een' borstlap enz. voordoen. — (fig.
et fam.) Se pl- contre la peur, contre -le danger,
zich moed in 't lijf spreken, zich tegen de vrees,
tegen 't gevaar vermannen, zich een' riem onder
't hart binden. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Poitrine plastronnee, beschutte, door
een borststuk of borstlap gedekte borst f.
Plastyngophyte, m. [Bot.] Plant f. met mailof bekvormige bloemen.
Plat, e, adj. Plat. vlak, effen, gelijk, glad:
Sol, Terrain p 1-, vlakke, effen grond m. --- Pays
1-, vlak land n. (in tegenstelling met bergachtig
and). Le pl- pays, liet platteland, het veld (in
tegenstelling met de steden en versterkte plaatsen).
— Assiette pl-e, plat bord, vlak tafelbord n. --Vaisselle pl-e, vlak tafelgoed of tafelzilver n. (uit
één stuk, zonder soldeersel), inz. zilveren schotels
en borden. Préférer la porcelaine à Ia vaisselle
pl-e, meer van porseleinen dan van zilveren borden
en schotels houden. Les cuillers, les fourchettes
sont de la vaisselle pl -e, lepels, vorken zijn vlak
tafelzilver. — [Hydraul.] Bassin pl-, vlakke, ondiepe waterkom f. Faux pl-es, vlakke, niet springende wateren n. pl. Broderie pl -e, vlak, glad borduurwerk. — Pl-e peinture, vlak, glad schilderwerk n. (op doek, hout, enz.). T einte pl-e, vlakke
tint f. (die aan de randen niet verzacht is) . Touche pl-, vlakke verfopdragt f. — [Mar.] Vaisseau,
Batiment pl-, plat, platboomd vaartui g n . — Plat,

P

ingedrukt, minder uitstekend of vooruitkomend dan
de gewone vorm der natuur medebrengt: Nez,
Visage, Dos pl -, platte neus m., plat gezigt n.,
platte rug m. Joue, Bouche, Poitrine pl -e, platte
wang f., mond m., borst f. — (fig.) Physionomie,
pl-e, gelaat m. zonder uitdrukking, niets zeggende,
karakterlooze gelaatstrekken m. pl. Cheval pl -,
platribbig, dunlijvig paard n. — Cheveux pl -s,
sluik haar n. — (fam.) Avoir le ventre pl -, een'
platten, hollen, ingevallen buik hebben: honger,
niets in 't lijf hebben. Sa bourse est bien pl -e, zijne
beurs is vrij plat, is nagenoeg ledig. — (fam.)
Battre une armee a pl -e couture, z. COUTURE. —
[Mar.] Calme plat, z . CALME (ook fig.) ^.

Zonder smaak of kracht: Vin pl-, flaauwe, verschaalde wijn m. Vinaigre pl-, verschaalde azijn m.
— (fig.) Zouteloos, laf, plat, gemeen, alledaagsch:
Tout ce qu'il dit est fort pl -, al wat hij zegt is
zeer alledaagsch, p lat, zonder geest, zouteloos. Cette
pensée est pl-e, die gedachte, dat denkbeeld is laf,
flaauw, heeft niets treffendsof verhevene. Epigramme pl-e, zouteloos, laf puntdicht n. — Un pl- personnage, pl- sujet, pl- individu, een onbeduidend,
gering, onverdienstelijk persoon m. — [Litt.] Rimes
p 1-es, z . RIME . — [Anc. agric.] Terre pl -, braakliggend, onbebouwd land n. Plat komt ook cals
adv. voor, inz. met tout: (fam.) I1 demeura pl -,

tout p1-, hij stond geheel verlegen, onthutst, be-

schaamd. Il était étendu tout pl- dans son lit, hij

lag zoo lang als h# was in zijn bed. -- II refusa
tout pl -, hij weigerde vlak weg, ronduit. — á PLATE
TERRE, loc. adv. Op den grond , op den vloer, ter
aarde: I1 tomba á pl -e terre, hij viel zoo lang als
hij was op den grond. Se coucher à pl -e terre,

op den blooten grond of vloer gaan liggen. — à
loc. adv. Op den buik, plat op den
buik: 11 se mit, se coucha b p1-ventre, hij ging
plat op zijn' buik liggen. — (fig.) Etre á pl- ventre
decant qn., voor iemand kruipen, iemand op eene
lage wijze zijn hof maken.
Plat, in. Schotel m. Pl- d'or, d'argent, d'étain,
de porcelaine, de faïence, de bols, gouden, zilveren, tinnen, porseleinen, aarden, houten schotel. —
Schotel m., gerept n., de op eenen schotel opgedi-schte spijs f. PI- de Bibier, de roti, de viande,
de poisson, schotel wild, gebraad, vleesch, visch.
Je n'ai mange que d'un plat, ik heb maar van
éénen schotel gegeten. Pl- d'entrée, d'entremets,
voor-, tusschen-geregt n. – Oeufs sur Ie pl-, in
de pan geslagen en gebakken eieren n. pl. Servir
PLAT VENTRE ,

-
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pl- a pl -, den eenen schotel na den anderen opdra-

Plateau, m. Weegschaal f. eener balans, inz.
gen. — (Loc. pop.) Ii ne chasse, I1 ne pêche groote houten schaal f. of weegbord n. — [con.]
qu'au pl-, hij jaagt, hij vischt alleen in den scho- Theeblad, ko/fijblad n. --- Glazen of metalen tafeltel, hij maakt jagt o wild, op visch, maar enkel stel n. met bloemvazen, kristallen, enz. — [Agric.]
in den schotel, op tafel. Avoir un rien entre deux Klopper m., plank aan een langen steel om de losse
pl-s, een' kostelijken niemendal krijgen. — (Loc. aarde ineen te kloppen. — [Bot.] Naam van ver
fig. et prov.) Mettre les petits pl-s dans les grands,
paddestoelen m. pl. met platten of vlak -schilend
veel kosten, veel omslag maken om iemand goed te
waterlelie f. (nénuphar). -- [Hort.]-kenhod;—
onthalen. 11 n'en saurait faire un bon pl-,, daar Erwtendop m. of -h.ulze f., in welke de erwten
kan hij niets goeds van maken, dat kan hij niet nog niet ontwikkeld zijn. — [Géogr.] Vlak hoog
vergoeliken, verontschuldigen. Donner, Servir un
n., hoogvlakte f., bergvlak m., p lat eau n. —-land
pl- de son métier, z. 11IÉTlER. — iron.) Voilà un [Mil.] Geschut- of stukbedding f., plat n. —
bon pl- ! (van slechte, lic11zinnige menschen, die men [Artill.] Pl- of Plate-forme d'éprouvette , bedbijeen vindt), ziedaar een mooi zoodje, een fraai ding f. voor den proefmortier. P1- à pierrier, spiegezelschap, daar zijn de rerjte lui bijeen! — (fig. et gel m. voor steenmortieren. Pl- de mortier, mor
fam.) Nous avons eu cette nuit un bon p1- de
m. Pl- à anitraille, schrootbosplaat f. —-tierspgl
gelée, 't heeft van nacht een aardig koekje gebak
[Phys.] PI- électrique, ronde glazen schijf f. der
't heeft hard gevroren. Servir qn. h pl-s cou--ken: elektriseermachine. Pl- collecteur, verzamelschijf,
verts, z. COUVERT (adj.) -- [Tech.] Pl- de verre, gladgepoljste metalen schijf om zeer kleine hoeveel
glasplaat. groote vierkante of ronde glazen plaat,
elektriciteit merkbaar te maken. — [ Véner.]-hedn
zoo als die uit de fabrijken komt, om tot venster P1-x, hertendrek m., hertekeutels in. pl., die platgesneden te worden. -- P1- de balance,-ruiten rond zijn.
schaal f., weegschaal eener balans. — [ Rist.] DatPlate- bande, f. [Hort.] Rabat n., smal tuingene, wat elk officier van een vorstenhuis 't zij in bed langs een' heining of muur, of om een bloem
natura of in geld voor zijne tafel kreeg, kostgeld,
n. — [Artill.] Tappendekplaat, flap f.-stuk,zombed
tafelgeld n. — [Mar.] Pl- de matelot, matrozen
Pl- de culasse. hoogste of achterste sieraadsband m.,
bak m., zeven spijs porden bijeen voor zeven-bak, plint n. van den stootbodem. Pl- du collet, halsband.
zamenetende persoren. Etre du mime pl-, aan Pl- de renfort, platte band van het tappenstuk. —
eenen en dezelfden bak zijn. Pl- de malade, zie- [Mar.] Hekplanken f. pl., beplanking f. van het
kenbak. Pl- des soldats, soldatenbak. P1- des ofpi- hek, van het wulf. — [Arch.] Vierkante, meer
ciers mariniers, ondero f ciersbak. — i1 PLAT COU- hooge dan uitspringende lijst f. , band m. P- de bale,
VERT, loc. adv. Met gedekten schotel: in 't geheim, steenen bovendremnpel m. Pl- de pavé, rand m.
in 't verborgen, heimelijk, ter sluik.
van vloer- of marmertegels. — [Tech.] Couteau it
PLAT, m. Plat, vlak n., het platte gedeelte van pl -, mes n. met vergulden of verzilverden rug.
zekere voorwerpen: Donner un coup du p1- !le la (Plur. Des plates- bandes.)
main, du pl- de l'épée, een' slag met de vlakke
Platée, f. [Arch.] Grondmuurm., fundering f.
hand, met het plat van den degen geven. Le pl van een gebouw. — PLATÉE, f. (pop.) Boordevolle
het vlak, plat van een-d'uncotea,règl schotel, groote schotelvol in.
mes, liniaal. — [ Mar.] Pl- de varangue, vlak,
Plate-face, f. [Org.] Platte vlakte, afplat
plat der vrangen of buikstukken. Vaisseau qui a
f. aan de orgelpijpen. (Plur. Desplates-faces.)-ting
beaucoup de p1-, vlak, plat schip. — P1- d'aviron,
Plate-forme, f. [Constr.] Plat huisdak, plat n.
plat van den riem. Les avirons sur Ie p1-! (bevel- op een huis. — Kunstmatig opgehoogde en vlak
woord) Snijden! riemen snijden! — (Loc. fig. et gemaakte plaats f., van waar men een vrij uitzigt
fam.) Donner du pl- de In langue b qn.; I1 fait heeft, terras n. — R ij f. balken, die 't getimmerde
des merveilles (of Il fait merveille) du pl- de la van het dak dragen. Pl- de fondation, fondéringlangue, z. LANGUE. — fig.). Het platte, smakelooze, platen f. pl., roosterwerk n. - [ Artill.] Plat n.,
geestelooze, la/fe, zoutelooze: Qui pourrait sup- aarden bedding f. voor 't geschut in batterij. Plporter Ie mediocre et le pl-? - a PLAT, loc. adv. de batterie, batterijbedding f. Pl- de mortiers, mor
Op zijn plat, op de platte zijde, op den vlakken
P1- volante of de campagne, nood-,-tierbdng.
kant. Poser un livie it pl-. -- a PLAT, TOUT à veldbedding f. P1- d'eprouvette, z. onder PLATEAU.
PLAT (of tout plat) Geheel en al, vlakweg: Une — [Mar.] Vloer m. , stelling f., loondek n., banpièce de théátre tombée à pl-, tout à pl -, een ge- ,;:ert m., laning f. P1- aug cábles, kabel- of touwheel en al gevallen (mislukt, uilge floten) tooneel- stelling f. P1- d'éperon of de la poulaine, roosstuk n. Elle nia la chose tout a pl -, zij heette ters in. pl., bedekking f. of vloer m. van 't galjoen.
de zaak vlakweg, ronduit liegen.
PI- du maître, bottelarij f. P1- des canons de rePlata, en. (espagn.) Zilver n. (bid munten in traite, (weleer) bedding f. onder de stukken in de
tegenstelling met vellon, koper, gebruikt): Ducat, konstapelskamer. P1- du grand cabastan, vissingReal de p1-, zilveren dukaat, reaal ni.
stukken n. pl. voor 't groote gangspil. P- des
Platage, m. [Féod.] Stand- of staangeld, soutes b poudre de l'arrière, vloer van de ach
marktgeld, marktregt n.
Pl- flottante , vlottend wacht-terkuidam.—
Platain, m., z. PLATIN.
vlot n. — [Anc. mil.) Prop, ladingprop m.-huis,
Platalée, f. [H. n.] Lepelreiger m. (spatule). (van een vuurwapen) . -- [Tech.] Deelschijf f. der
Plat-allemand, in. [Philol.] Plat-duitse/t, horlogiemakers, tot afdeeling der raderen. — Plnederduitsch, nedersaksisch n.
tournante, groote draaischijf f. op de spoorwegen,
Platanaie, f. [Hort.] Met platanen beplante om de waggons te doen wenden. (Plur. Des platesplaats f., plataanplantsoen n.
formes.)
Platanaire, f. [Bot.], z. v. a. RUBAN d'eau.
t Platel, m., z. v. a. PLATEAU.
Platane, m. [Bot.] Plataanboom, plataan,
Plate- longe, f. [Man.] Lange riem m. of
buitenlandse/te ahorn- of mastboom m. — [H. n.] platte lijn f., waaraan men 't paard in de rijschool
Brasemvormige visch m. — Platané, e, Pia- laat loopgin, l o 1a g e f. van leder, van breed linnen
tanoïde, adj. Plataanvormig, naar den plataan- band of van koord. -- [Maréch.] Spanriem m. bij
boom gelijkend. — Platanolde, m. [Bot.] Soort 't beslaan dei' paarden. — [Sell.] Broek f., riem
van ahorn, ahornplataan m.
aan 't paardentuig, die 't achteruitslaan belet. -Platanthène, f. [Bot.] Tweebladig standel
(Véner.] Koppelriem, koppelband m. (voor de hon-kruid den). (Plur. Des plates- longes.)
n. (orchis bifolie).
Platatiw, adv. (pr. —time) (burl.), z. v. a.
Platetnent, adv. Op platte wijze (alleen fig.
plat á plat : Servir un diner pl-, een middagmaal gebruikt); op gemeene wijze; gemeen, laf, plat, laag.
schotel voor schotel opdragen.
Parler pl-, plat spreken. Se conduire pl-, zich gePlat-bord, m. [Mar.] Potdeksel, (vroeger) ineen gedragen. — (fam.) Tout pl-, zonder omweschanddek n., breede, dikke plank f., die den kop gen, platweg, ronduit gezegd.
der op/angers van al de inhouten bedekt; dolPlatémyde, f. [H. n.] Soort van schildpad f.
boord n., boze zetgang m. Le pl- dune chaloupe,
Platène, f., z. PATENE.
het dolboord eener sloep. Le pl- est á l'eau, het
% Plateiir, m. (plais.) Vlakheid, platheid f.
boord ligt aan 't water. Lisse de pl-, deklijst f.
Platetire, f. [Exploit.] Horizontaal loopend
(Plur. Des plats-bords.)
gedeelte n. van eene minader of bedding.
Plate, f. [Bias.] Zilveren muntschijfje n. of
Plateuse, f., z. PLATUSE.
bezant m.— [Pêche] Platboomd visschersschuitje n.,
Plate-varangue, f. [Mar.] Vlakke of platplaat f. — [Mar.] Pl- de bouline, boeljnsblok n.
te vraag f.
(

0
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Plat-fond, m. Oude spelling van PLAFOND.
Platiasine, m. Breede uitspraak f. met opgesperden mond, gebrekkig breedspreken n., veroorzaakt door een gebrek der tong.
Platière, f. Vlak terrein n. onder aan een'
heuvel. — Beek f., die door een' grooten weg loopt.
Platilles, f. pl. [Corn.] Naam van verscheiden soorten fijn silézisch en boheemsch, ook fransch
en engelsch lijnwaad, p la ti e l j e s f. pl.
Platin, m. [Mar.] Wakende bank f., strand n.,
dat met den vloed onderloopt. Pl- de sable, vlak
zandstrand n. P1- de roche, met de eb wakende
klip f.
Platinage, m. [ Tech. J Het platinéren of
overtrekken met een amalgama van platina en kwik.
Platinate, m. [Chico.] Verbinding f., waarin 't platina -oxyde de rol van zuur speelt. P1- ammonique, knal- of donder- platina m.
Platine, f. [icon.] Droogbekken n. (voor het
droogen en strijken van 't linnen. — [Mil.] Geweerslot, slot n. Corps de la pi-, slotplaat. P1- li
batterie, slot met pandeksel, gewoon geweerslot.
Pl- à percussion, percussie -slot (vgl. PERCUSSION).
— Pl- a secret, slot met eene geheime veer. Pl- à
espingole, slot van eene donderbus. — Pl- à queue
pour canon, pour pierrier, staartslot voor zeegeschut, voor draaibassen. — [ Anc. mil.] P1- á mêche,
lontslot n. Pl- it rouet, radslot. — (in de arsenalen) Platlood n. , stuk lood , waarmede men het
zundgat der kanonnen bedekt. — [ Tech.] Slotplaat f. (in welke 't sleutelgat is aangebragt. Verron à pl- of Pl- de loquet, op eene plaat loopende
grendel m. — Elk der beide geelkoperen plaatjes n.
pl. of schijven f. pul., tusschen welke 't raderwerk
van een 1: orlogie : ich be ecegt. — Ieder der ijzeren
of stalen bladen n. pl., waartusschen 't lemmer
van een toegeslagen knipmes zit. — Verfbord n.
der speelkaaríenkleurders. — Plaat of platina f.
van den hollander of roertrog in de papierfabrjken. -- Plaat of platina aan den lintwevers-weef
stoel. — Degel m. der drukpers.
PLATINE, m. [Minér.] Platina n., het zwaarste
en minst smeltbare (eerst sedert 1750 in Europa
bekend) metaal , ook wel wit goud geheeten. —
[Phys., Chico.] Pl- spongieux, platina- spons, platina -zwam f., fijne , los zamenhangende platina deeltjes van sponsachtig aanzien, ter ontbranding
van liet waterstofgas bij de waterstof-vuurmachines.
Platiner, v. a. [Tech.] Platinéren (vgl. PLATINAGE).

--

PLATYLOPF.

vlak), welker eigenschappen, zoo men wil, door
Plato gevonden zijn. — ( fig.) Repas p1-, platónische maaltijd m. (waarbij meer over geleerde zaken

gehandeld dan gegeten wordt).—Platonisnae,m.
Wijsgeerige leer f. of stelsel n. van Plato; inz.
het streven der kerkvaders, om de platonische w ij sheid met de christel ij ke leer in verband te brengen,
p lab o ní s m u s H. — Platoniste, adj. et subst.,
z. v. a. PLATONICIEN.
Plat-pays, z. onder PLAT.
Plàtrage, m. Gipswerk, pleisterwerk n. —
(fig.) Ce livre n'est que du pl-, dat boek is maar
lapwerk. — [ Agric.] Le pl- d'un pré, het bepleisteren eerier weide , het bestrooije
nn met gips- of
pleisterpoeder ter verbétering van den grond. —
Plátras, m. Stuk n. afgevallen of afgebrokkelden
pleisterkalk. — Kalkpuin n. — (fam : ) Cette maison n'est bhtie que de pl-, dit huis is van slechte
bouwstoffen opgetrokken.
Plàtre , m. Pleister f. , gips n. , zwavelzure
kalk, seleniet m. Carrière de pl- , ^ gipsgroeve f.
Four b pl-, gipsoven m. Cuire, Gacher, Sasser
du pl-, gips branden, beslaan, ziften. PI- serré,
Clair, noyé, dik, dun, zeer dun beslagen gips. Pl blanc , cru , cuit , éventé , witte of gezuiverde,
raauwe of ongebrande, gebrande, verweérde pleister. Pl- au panier, au sas, grove of met de mand
gezifte, fijne
ne o f met de zeef gezifte pleister. —
(fig. et jam.) Essuyer les pl-s, een nieuw gebouwd
huis gaan bewonen; ook de onvermijdelijke onaangenaamheden van een' nieuwen post doorstaan.
Battre qn. comme pl-, iemand nmurw slaan, bont
en blaauw slaan. — Cette femme a deux doigts
de pl- sur le visage, die vrouw is zwaar geblanMt. — Gipswerk, pleisterwerk; pleisterbeeld, gipsmodel n.: Le pl- d'une statue, d'une buste, het
pleistermodel van een standbeeld, borstbeeld. Un
pl- tiré sur l'antique, een pleistermodel of afgietsel n. naar 't model der oudheid gegoten. — Le pl
het pleistermasker, waarmede men-d'uneprso,
den afdruk van iemands gelaat heeft genomen. —
Pl-s, kleine sieraden van pleister of gips. — Plàtre-eiment, m. Pleister- cement n. — Piátrer,
V. a. Bepleisteren, met gips of pleister bestrijken. [Agric.] Bepleisteren, pleisterpoeder als meststof
aanwenden. — ( fig.) Blankétten. — (fam.) Bewimpelen, maskeren , een' glimp geven: I1 est difficile
de pl- sela. — SE PLâTRER, v. pr. Bepleisterd worden. — (fig.) Zich blanketten. — ( fain.) Zijne ware
gevoelens verbergen, een masker voordoen. — Het
part. passé is ook adj.: Plafond plhtré, bepleisterd
plafond n. — Champ pl -, bepleisterd, met gipspoeder bemest veld n. — Visage pl -, geblanket gelaat n. — Paix pl -e, schijnvrede m. Reconciliation
pl -e, geveinsde verzoening f. — Piàtrerie, f.,

Platineur, m. Geweerslotmaker m.
Platineux, ease, adj. [Chim.] : Oxyde pl-,
eerste platina -oxyde n. Sels pl -, eerste platina -zouten n. pl. — Platinides, m. pl. [Minér.] Platina-metalen n. pl., het platina en zijne verschil
verbindingen. — Platinifère, adj. [Minér.]-lend z. v. a. PLaTRIEPE. — Plutreur , ease, adj.
Platina - houdend. — Platinique, adj. [Chim.] : Gipsachtig, pleisterachtig: Terre pl-euse, gipsachOxyde pl-, tweede platina -oxyde n. Sels pl-s, twee- tige aarde f. — Met gips of pleister gemengd, gipshoudend. — Plátrier, m. Gipsbereider; gipshande platina - zouten n. pl.
delaar, gipsverkooper. — Gipswerker, pleisteraar m.
S Platise, f., z. v. a. PLATITUDE.
Platitude, f. Platheid (in den stijl, in de re- — Plátrière, f. Gipsgroeve, gipsmjn f., pleisde), platte, gemeene, lage uitdrukking f.: Dire des teruil m. — Plaats f. der gipsbereiding, gipshut f.
pl-s, platheden zeggen. — Somtijds, maar zelden, — Plátroir, Plátronoir, Plátrouer, m.
ook gebézigd van den smaak, dien sommige voor Gips- of pleistertroffel m.
Plature, adj. [H. n.] Platstaartig. — tells
hebben: Ce vin est d'une extrème pl-, die-werpn
wijn is zeer flaauw op de tong, heeft een' zeer subst. m.: Breedstaart, platstaart m., eene waterslang, door Oken tot de afwijkende tafelkoppen gefiaauuwen smaak.
Platole,f. [Écon. rur.] Roombak m., roomschaal, braqt [platurus] .
Piatase, m. [H. n.] , z. v. a. PLIE.
roomvloot f., groote schotel, waarin de boeren de
Platycarpe, adj. [H. n.] Met breede vruchmelk doen, om naderhand den room daarvan af
ten.
— Als subst. in. .merikaansche bignonia of
te scheppen.
Platonicien, ne, adj. [Phil.] Platonisch, de trompetbloem f. — Platyeéphale, adj. [H. n.]
wfjsberleerte van Plato (den beroemden leerling van Breed- of plathoofdig. — Als subsi. in. Platkop m.
Socrates) toegedaan; die wijsbegeerte betref/'end: (een visch, ook een kever). — Platycérates, m.
Les philosophes pl-s of als subst. Les pl-,, de pla- pl. [H. n.] Breedhorens m. pl., breedhoornige die tonische wijsgeeren, de platonici, academici (aeadé- ren n. pl. — Platycère, m. [H. n.] Breedh,00rwiciens). Système pl-, ,platonisch stelsel n. — ni,ge kever m. — Damhert n. (daim). -- PlatyPlatonique, adj. Platonisch, wat Plato betreft, eerquie, adj. [H. n.] Platstaartig. — Als subst.
— Platycorne,
i
van hem afkomt, met zijne w sgeerige leer overeen m.: Platstaart m. (een insect).
pl -, platonische liefde f., eene-komstig.—Aur adj. [H. n.] Met platten romp. — Platydaelouter geestelijke , van al het zinnelijke ontdane tyle, adj. [H. n.] Met platte vingers of teenen. -liefde. — Annee pl- , platonisch jaar n., de om- Als subst. m. Soort van gekko, breedteenige gek

loopstijd van den ganschen scterrenhemel. — Répu-

blique pl-, platonische republiek f., hetmodél eener
volkomene staatsinrigting, gelijk Plato die ontwierp.
— [Géom.] Corps pl -s, platonische ligchamen n.
pl., naam cler vijf regelmatige ligchamen (viervlak,
-,s „lak of kubus, achtvlak, twaalfvlak en twintig-

-kom.,enhagdisrt[lo,paydcus].
— Ook eene insectensoort , welker achterpooten
—
Platygastre,
adj.
uitgebreid
zijn.
riemvormig
[H. n.] Platbuikig. — Platyglossate, Platyglosse, adj. [H. n.] Breedtongig. — Platylobé, e, _adj. [Bot.] Met breede lobben. — P1aty-
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PIJATYNOTE
neore, adj. [Bot.] Met breede ribben. -- Platynote, adj. [H. n.] Met breeden, platten rug.Platypède, adj. [Bot.] Met verbreeden voet. —
Platypétale, add. [Bot.] Met breede bloembladeren. — Platyphylle, ad]. [Bot.] Breedbladig.
-- Piatypode, adj. [H. n.] Breed-, platvoetig'.
-- PLATYPODES, m. pl. Platvoeters ni. pl., een geslacht van vogels. — Platyprosopes, m. pl.
[H. n.] Houtkevers m. pl. met platte voelhorens. Platyptère, m. [H. n.] Spanner m., een sta f
nachtvlinder. -- Platyrhin , e , of-vleugi
Platyrrhin, e, adj. [H. n.] Met breeden of

platten snuit.-- PLATYRHINS Of PLATYRRHINS, nl . pl.

Elpen m. pl. met breede neus aten. —Plat y rhynque, adj. Met platten ingedrukten snavel. — PLAT RHYNQITES, m. pl. Breedsnavels m. pl., soort van
vliegenvangers (gobe- mouches) in 't warme ,4rneY

rika. — Platyrostre, adj. Breedsnavelig, breedmuilig. -- PLATYROSTRES, m. pl. Breedsnavels, een
geslacht van musschen. — Platyrrhin, z. PLA TYRHIN . — Piatysiliqué, e, adj. [Bot.] Met
platte, breede peulen of hulzen. — Piatysonle,
adj. [H. n.] Met plat lijf. — Platyste, m. [ H.n.]
Platte wentelaar of meirval, platljf m. [platystacus]. — Piatysterne, nl. [H. n.] Breedborst f.,
eene schildpadsoort. — Platystorne, m. [H. n.]
Met breeden mond of opening. — Piatyiire, adj.
[H. n.] Met breeden, platten staart. — Plat y zo me, in. [Bot.] Nieuw- hollandsch varenkruid n.
t Pl anbage, m. [Bot.] , z. V. a. DEKTEL HIRE.
Plande of Blaude, f. Kiel m., z. v. a.
BLOUSE.

S Plansibilite , f. Aannemelijkheid , waar
p 1 a us i bi 1 it e e t f. — Plausible,-schzlnijked,
adj. Aannemelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waar
p la u s i bel : Raison, Excuse pl -, aan -schijnlk,
rede, verontschuldiging f. — Plausible--nemli^k
ment, ode. Op aannemel ij ke wijze, rnet veel schijn.
Plausiter, Piausonner, v. n. Met de vleugels ruischen (van duiven); kirren.
Pléban, m. [H. rel.] Door een kapittel benoemde of te benoemen pastoor, p 1 e b a n u s m.
Plebe, f. [Anc. rom.] Volksklasse f., plebéjers in. pl. Pl- urbaine, de volksklasse, de kooplieden
en behoeftigen in'toude Rome. P1- rustique, landvolk n. -- [H. mod.] Laagste volksklasse f., gemeen, gepeupel, p l e b s n. (Sommigen schr ij ven ook
plebs en plébée.) — t Plébé, e, adj. Plat, gemeen, laag (alleen van den stijl gebezigd: Expres sions pl -es, gemeene uitdrukkingen). — -k Plébeenle, f. 't Gemeene volkje. — Plebéianisrne,m.
[Pout.] Toestand van 't plebs, van de geringste
volksklasse, van de armen. — Piebéien, m. [H.
rom.] Burger, man uit het volk, ieder, die niet
tot den stand der senatoren en ridders behoorde,
p l e b é j e r m. --- [El. mod.] Burger, burgerman,
de gemeene man (in minachtende tegenstelling met
den adel). — Ook als adj. gebézigd. Magistral pl -,
plebejisch , burgerlijk, niet adelpk regéri,ngspersoon. -- PLEBEIENNE, F. Vrouw uit de volksklasse, burgervrouw f. — PLEBEIENS, m. pl. [Fl. n.]
Kleinste soort van dagvlinders. — . Plébicole,
adj. Volksbelievend. het volk vleijend, naar de volks
strevend. -- Plébiseite, in. [B. rom.] Volks -gunst
n., verordening f., die van 't romeinsche-besluit
volk uitging , p l e b i sc l t urn n. (in tegenstelling
met senatus-corisulte).
Plécopode, adj. [H. n.] Met ineenrevlochtemm
voeten of zamengewassen achtervinnen. — Plécoptère, adj. [H. n.] Met vereenigde buikvinnen.
Plécoste, m. [H. n.], z. v. a . LORICAIRE .
Plectaiée of Plectanèje, f. [Bot.] Honds kool f. van Madagaskar.
Plectog;natlF es, m. pl. [H. n.] Orde f. var,
visschen, bij welke de bovenkaak niet bewegelijk,
maar met de hersenpan zaámgegroeid is. -- P l e e
toneurite, f. [Mid.] Ontsteking f. der zenuw•
vlechten. — Plectorite , f. [Foss.] Versteende
vischtand m.
Plectranthe, m. [Bot.) .Harpbloem f., eery
pronkgewas van de Kaap, plektránthus rn.
Pleetrone, m. [Bot.] Kaapsehe of indischm
wege- of kruisdoorn m., plek t r o ni a f.
Plectrums (pr. — trome) of Plectre. m. [Ant.Elpenbeenen, houten of metalen stift f. of slaa fje n.
waarmede de Ouden de citersnaren sloegen, p l e e.
t rit m of p le k t r o n n. — Oud -grieksch muzik
-instrument (door Sappho uitgevonden).

Plee, f. [H. n. ] Insect n. van de orde der hal f
-,leugin.
Plégaire, m. [H. n.] Soort van rolkever m.
,00k velours vert geheeten).
Plégorrhize, m. [Bot.] Wondwortel m.
Pléiades, f. pl. [Asir.] Zevengesteenten., Pleiáien f. pl. (volgens de Myth de door Zeus onder
le sterren verplaatste 7 schoone dochters van Atlas
m Pleióne), eene sterregroep in het sterrebeeld de
Stier (?n welke een gewoon oog
oog zes, een zeer scherp
)og zeven sterren ziet, terzc, l
er met een midlelmatigen kijker meer dan honderd in bespeurt).
,Beneden de Pleiaden vindt men in 't zelfde sterre
d en of regensterren, eene groep, die-5eldHya
]en vorm heelt van de letter V en waartoe AIde5aran behoort.) — (fig.) Groep of vereeniging van
7 beroemde personen. P1- philosophique, de 7 wijzen van Griekenland. Pl- poétique, dichterlijke
pleiáde, dichteren- zevengesternte , naam, dien de
Grieken gaven aan 7 beroemde dichters onder de
regéring van Ptolemeus Philadelphus. P1- littéraire
de Charlemagne, soort van akadémie, door Karel
den Groote opgermgt en aan welker hoofd hij zelf
met zes beroemde mannen van zijn' tijd stond.
Ronsard imagina uie pl- de sept poètes francais,
R stelde eene pleiade zamen uit zeven beroemde
franse/me dichters (onder welke hij ook zich zelven
plaatste). — Pléiadiser, v. a. (iron.) Spreken,
schrijven als de dichters van Ronsards pleiade.
t Plei ;e, m. [Jur.] Borg; borgtorgt m. -t Pleiger, v. a. Borg staan of blijven. PI- qn.,
voor iemand borg blijven. — (Jig.) B escheid doen,
antwoorden op de gezondheid, die door een' gast
gedronken is. — f Pleigerie, f. [Jur.] Borgtogt m., borgstelling f.
PIein, e, adj. Vol, gevuld, opgevuld, zooveel
mogelijk bevattend of inhoudend: Verre, Tonneau
pl-, vol glas, vol vat n. Pl- pot, panier, volle kan,
volle mand f. Cela nest pas pl-, Cela nest pl- qua

demi, dat is niet vol, niet meer dan half vol. —
(Prov.) Q uand Ie vase est trog p1 -, it faut Bien

qu'il déborde, als 't vat te vol is, moet het overloopen. — (fam.) P1- comme un oeuf, zoo vol als
een ei, eivol, propvol, stikvol. — (fig.) Ouvrage
pl -, vollédig werk n. (alles bevattend wat het onder
Cot ouvrage nest pas assez plein,-werpvischt).

dat werk is niet volledig genoeg, laat nog veel te
wenschen over. — Style pl- et nourri, afgeronde
en gespierde stijl m. — Bij uitbreiding: Vol, veel
bevattend of inhoudend: Une Salle pl-e de spec-

tateurs, eene zaal vol toeschouwers. Avoir ses ca
pl -es de vin, zijne kelders vol wijn hebben.- --ves
Un homme pl- de vin, een beschonkene. -- (fain.)
Avoir le ventre pl -, Etre pl -, been pl -, den buik
vol hebben, zich zat gegeten hebben. — Bête pl-e,

dragtig dier n. Junient p1-e, dragtige merrie f. —
Vol, ruim voorzien, rijk, iets in overvloed heb
Un jardin pl- de fruit, een tuin vol ooft.-bend:
Une rivière pl-e de poissons, eene rivier vol visch:,
eerre vischrijke rivier f. Un champ pl- de chardons,
een veld vol distels. Le monde est pl- d'écrits pernicieux, de wereld vloeit over van verderfelijife
geschriften.

---

(fig.) Un coeur pl- d'amour, een

liefdevol hart. Une tete pl-e cle science, een hoofd
vol wetenschap. 11 est pl- de zèle, de confiance,
d'orgueil, hij is vol (vervuld , doordrongen) van
ijver, vertrouwen, hoogmoed. — Avoir Ie coeur pl de qe., liet hart vol van iets hebben, behoefte gevoelen om iets mede te deden. --- Etre pl- de loisir,
geheel meester van zijnen tijd zijn. — iMourir pl- de
jours, in hoogen ouderdom sterven. — Un homme
pl- de lui -mime, een mensch vol eigenwaan, vol
inbeelding. -- Un homme pl- de diflicultés, een
man, die altijd zwarigheden maakt of opwerpt.
Un homme pl- d'expédients, een man, die nooit
verlegen staat, die altijd raad weet. — Des regards
pl-s de douceur, blikken vol zachtaardigheid. —
Un front pl- de graces, een gelaat vol aanvallig
geheel volledig, volomaakt, volkomen:-heid.—Vol,

Un jour pl -, Un moes pl -, Une année pl-e, een

volle dag m., eene volle maand f., een vol jaar n.
— Une vie pl -, een volmaakt, onberispelijk lezen. n.
— Pl- pouvoir, volmagt, onbepaalde ma(,t f. Abuser dun p1- pouvoir, misbruik van eeiie volmabrt
,naken. — P1-e lone, volle maan f. — (fig et fain.)

Cost la pl-e Lune, 11 a un visage de pl-e lone,
hij heeft een volle -maansgezigt. — Elle a Ie visage
p1 -, on pl- visage, hij heeft een vol gezigt. -- PI -e
()0*
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vendange, pl-e rëcolte, overvloedige wijnoogst ni .,
rijke inzameling f. (in anderen zin): Être en pl-e
récolte, in 't midden (der bezigheden) van den
oogst zijn. -- Une vigne en (ook de) pl- ra p port,
een wijngaard, die zijne volle vrucht geeft, die zoo
veel opbrengt als men verlangen kan. — Voix pl-e,
volle, krachtige stem I. -- [Bill.] Bille prise pl-e,
vol genomen, in 't hart of midden geraakte bal m.
— [Bias.] Ii porte l'écu pl- de gueules, h ij voert
een geheel rood schild zonder wapenstuk. Il porte
les armes dune maison pl -es, hij voert het gansche

wapenschild van een huis zonder verdeelingen en
bijgevoegde stukken . — Fleur pl -e of double, volle,
gevulde of dubbele bloem f. — [Chron.] Année
pl -e, vol jaar n., maanjaar van 364 dagen (in tegenstelling met année GAVE). Mois pl -, volle maand,
van 30 en 31 dagen (in tegenstelling met moil CAVE).
— [Constr.] Bois pl -, digt, vast hout n., hout van
[Man .] Ja r rets p]- s, volle waden f.
digt weefsel
pl., dikke en r onde spronggewrwchten n. pl. Flancs
evulde, welgesloten flanken of zijden f. pl. —
VT2^ r^1 P1- bols, boord, vast boord n., het gedeelte van 't schip, dat boven 't water is. Tous les
. —

boulei.s ont porté en pl- bols, al de kogels zijn in
't vaste boord, geschoten. — PI-e mer, hooge zee f.,
hoog water n. (mare). Mer pl-e of haute, volle
zee, het ruime sop. — [Md.] Pouls pl-, z. POULS.
— [Mil.] Etre en pl-e marche, en pl-e retraite,
en pl-e déroute, in vollen marsch, in vollen aftogt,
in volle vlugt zijn. — PLEIN vormt , voorafg egaan

PLÊORAME.
dans Ie pl- of en pl -, in de roos (in 't midden van
't wit of de schijf) schieten. — [Jeu] Mettre en

p l-, in 't midden van een cijfer zetten (bij 't hok

bij 't biribi -spel, als een speler zijn' inzet-ken
midden in een cijfer plaatst, welken inzet hij bi'
't uitkomen van dat nommer in 't eerstgenoemde

spel 27 maal en in 't andere 64 maal terugkrijgt).
Faire son pl -, eene brug of zes gesloten velden
maken (bij het tiktakspel). Rompre son pl-, zijne
brug opbreken. — t à PLEIN , loc. adv. Ten volle,
geheel en at (pleinement) : Au travers de son masque on volt a pl- le tr aitre, door zijn masker heen
ziet men den verrader in at zijne snoodheid. —
à PUR ET It PLEIN , loc. adv. Geheel, geheel en al,
ten volle (zelden voorkomend dan in): I1 est absous
a pur et 11 pl -, hij is geheel en al of volkomen vrij
Se faire soldat It pur et It pl -, voor-gesprokn.
goed soldaat worden.
Pleine-Croix, f. [Serr.] Versiering f., beslag n.
op 't kamrad van een slot.
Pleineinent, adv. Ten volle, geheel en al, vol
J'en suis pl- convaincu, satisfait, ik-komenl.j
ben ten volle daarvan overtuigd, daarmede tevreden. I1 s'en est pl- justifié, hij heeft zich geheel en
at geregtvaardigd.
Plein-jen, m. [Mus.] , z. plein jeu op JEU.

Pleinpe, 1 ., z. PLEMPE.
Plein -santier, Pleine-sautière , adj.
(fam.); Esprit plein -sautier, Imagination pleine-

sautière, vlugge en levendige geest m., verbeelding f.
Pléiophylle, adj. [Bot,] Vele bladeren dragend.
Plemnpe of Pleinpe, f. [Navig.] Plemp f.,
kleine hollandsche visschersschuit f.
Plénicorne, adj. [UI. n.] Met volle (niet hol
horens.
-le)
Plenier, ière, adj. Vol, volkomen. I1 v a indulgence p1-ere à nette église, in die kerk is volkomen aflaat. Le jour de noël le roi tint cour
pl - öre, op kerstlag hield de koning volle, algemeene
hofvergadering. — Buiten deze zegswijzen komt het
woord nu zelden meer voor. — Enkele nieuwere
schrijvers hebben er zich ook van bediend: Liberté
pl -ière It chacun de etc., algeheele vrijheid aan
iedereen om enz. — (iron.) Visage pl -, volle-maansgezigt n. — t Plenièrement, ode. Op volle,
algeheele wijze.
Piénipotentiaire, adj. Gevolmagtigde, gevolinagtigd gezant m. Les pl -s d'Espagne, de gevolmagtigden van Spanje. -- Ook als adj.: Ministre p]-, gevolmagtigd minister m.
Pléniprébendé, adj. et subst. m. [H. eed.]
Domheer, kanunnik ni., die al de inkomsten van
eene prove genoot.
Plénirostre, adj. [11. n.] Met vollen of gladden (niet gekerfden) snavel.
Plenismne, m. [Phil.] Stelsel n. van 't volle
in de natuur, p l é n i s m u s n. — Pléniste, m.
adj. et subst. m. Wijsgeer, die beweert dat er g een
ledig in de natuur is, cartesiaan, pleníst m.
Plénitude, f. [Mid.] Volheid f., overvloed m.
Cela marque une grande pl- d'hunieurs, dat bewijst Bene groote volheid, eenen overvloed van
kwade sappen. — [crit.] La pl- de la divinité
habitait en lui, de volheid der godheid woonde in
hem. Jésus-Christ vint au monde dans la pl- des
temps, J. C. kwam ter wereld in de volheid des
tijds. — P1- de puissance, volle mart f. (eens vorsten, eens kerkvoogd.․). -- Recouvrer la pl- de sa
santé, zijne volle, volkomen gezondheid terugkrijgen. Je vous parle dans la pl- du coeur, ik spreek
tot u uit de volheid mijns harten.
Pléonasine,n1. [Rhét.] Woorden-overvloed m.,
PLEIN , m. Het volle, niet - ledige n., de gevulde
ruimte f.: Le pl- et le vide, het volle en het ledige. overtollige uitdrukking, bijeenplaatsing of opeenhoo-- Le trop pl -, de overmaat: C'est une preuve du ping f. van gelijkbeteekende woorden, p 1 e o n á strop pl- de tendresse que j'ai pour vous, 't is een m u s m. Je l'ai vu de mes propres yeux est un
bewijs van de overmaat der liefde, die ik u toe- pl- autorisé, Ik heb hel met mine eigene oogen gedraag. — [Arch.] Le pl- dun mur, het volle of zien is een door 't spraakgebruik gewettigde pleogevulde gedeelte van een' muur (dat noch deur nasmus.
Pléonaste, in. [Log.] Zwart spinel, ijzerspinoch venster heeft). — [Astr.] Le pl- de la lune,
de volle maan (la, pleine lune). — [Call.] Neêr- nel n., eene verscheidenheid van 't spinel.
Pléonastique, adj. Een' pleonasmus bevathaal m. (vgl BELIE , m.). — [Chir.] Le pl- de ]a
bande, het midden gedeelte des zwachtels. --- [Mar.] tend, overtollig, overladen met geljkbeteekende
Le pl- de l'eau, de la mer, hooge zee f., hoog woorden of uitdrukkingen, p l e o n a s t i s c h.
Pléopelte of Pléopeltique, f. [Bot.] Mexiwater n. (als de vloed ophoudt) . — Aller, Mettre,
Donner au pl -, het (schip) op 't strand zetten of caansch varenkruid n., p t e o p é l t i s f.
Pléoranie, m. [Phys.] Scheepvaartbeeld, oever
jagen. Poursuivi de près, le vaisseau a donné au
een bewégeljk tafereel, dat zich voorbij-beldn„
pt-, het schip, van nabij vervolgd wordende, heeft
het op 't strand gezet. -- [Mil., Arqueb.] Mettre den aanschouwer schijnt te bewegen, als of hi/
door de voorzetsels à, de of en, en gevolgd door
een of ander substantief, vele bijwoordelijke uit
Crier a pl -e tête of gorge, luidkeels-drukinge:
schreeuwen. Bolre aa pl- verre, met volle glazen
drinken. Un vaisseau q ui vogue a pl -es voiles,
een schip, dat met volle zeilen vaart. Donner It
pl -es mains, met volle handen geven, zoo veel als
dezelve kunnen bevatten. Un cheval gras à pl -e
peau, een zeer vet paard. Confire des fruits It pl
vruchten met zoo veel suiker inmaken als-sucre,
de vruchten wegen. Pouvoir faire qe. de pl- droll,
iets met volle rept doen kunnen. Franchir un fossé
de pl- saut of dun pl- saut, eene gracht in eenen
sprong overspringen. Il v a passé de of d' un pl
hij is niet eenen sprong tot deze waardigheid,-saut,
tot dit ambt gekomen. — Un arbre It pl- vent,
een boom, die in de vrije lucht staat, die groeit
zoo als hij wil. — Etof e It pl -e main , mollige,
dikke, goed gevulde stof f. En pl -e mer, in volle
zee. En pl -e marée, bij hoogen vloed. En pl- midi,
en pl- jour, op klaren middag, op klaren dag.
En pl- été, en pl- hiver, midden in den, (in 't
hartje van den) zomer, winter. L'armée est en
pl -e retraite, marche, het leger is in vollen terugtogt, aantogt, marsch. En pl- marché, en pl -e rue,
op de volle markt, straat. En pl -e assemblée, in
de volle vergadering. — EN PLEIN , loc. adv. Ten
volle, geheel en al: Perdre son proces en pl -. tout
en pl -, zijn proces geheel en al verliezen. L'armée
de l'ennemi recut en pl- les rayons du soleil, het
leger des vijands kreeg al de zonnestralen vlak in
't gezipt. — Somtijds wordt plein bij wijze van
voorzetsel gebruikt : Avoir du vin pl- sa cave,
zijnen kelder vol wijn hebben. Avoir de l'argent
pl- ses potbes, of ses poches pl -esd'argent, zijne
zakken vol geld hebben. -- Ook als bijwoord: [Mar.]
Porter pl -, volhouden. P- plein et près, vol- en
bijhouden. — (très-fam.) Tout pl -, veel, zeer veel:
Il y en a tout pl -, 't is er in overvloed, volop. I1
y a tout pl- de monde It la fête, er zijn magtig
veel menschen op het feest.

.
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zelf in een schommelend vaartuig de tegenovergestelde voorwerpen voorbij voer, p l e o r a m a n.
Pléostémone, adj. [Bot.] Met veel meeldraden.
Pléréoramphe, adj. [H. n.] Met harden en
ongekerEden snavel.
Plérocne, m. [Phil.] (eig. volheid, vulling) De
lichtzee f., naar de leer der gnostieken de woning
van God, de bron van al 't goede, p 1 e r d m a n.
Plérose, f. [Méd.] Plansterking eens genezen den zieke, toeneming der lijvigheid en der ligchaamskrachten, p l e r ó s i s f. — Plérotique, adj.

se pleure soi-mème en pleurant les autres, wan-

neer men anderen beweent, beweent men zich zelven. On ne la pleuré que d'un oeil, men heeft
hem slechts in schijn beweend. — Cet avare pleure
le pain qu'il mange, deze gierigaard gunt zich het
brood niet, dat hij eet. — (Anc. loc. prov.) Ce que

mastre veut et valet pleure sont toutes larmes
perdues, wat de heer wil hebben, moet zich de
knecht laten welgevallen. --- SE PLEURER, V. pr.
Beweend worden. — Elkander beweenen.
t Plearerie, f. (burl.) Geween, ges ch rei
krijt n.
, pre ge
Pleures, f. pl. [Anc. corn.] Wol f. van doode

[Méd.] Vleeschmakend, krachtgevend: Médicaments
pl-s, of als subst. PLEROTIQUES, m. pl. Opvullende,
vleeschmakende middelen, p le r ó t i k a n. pl.
Pleurésie, f. [Méd.] Ontsteking van de pleura
Plésion, f. [Anc. mil.] Langwerpig bataljon n. of het ribbenvlies; zijdesteek m., pie u r i s, p le uresie of pleuritis f. — Pleurétique, adj.
bij de Grieken.
Plésiosauire, m. [H. n.] Fossiele reuzenkro- Aan borstvliesontsteking lijdend of daaruit voort
kodil m. der voorwereld. (verzadiging f.
Homme, Femme pl -, of als subst. Un,-vloeijnd:
Plesmone, f. ] Méd.] Gevuldheid der maag, Une pl -, een lader, ljderes aan 't zijdewee, een
Plessimètre, m. [Méd.] Ivoren plaat f. ter pleurisljder m., -ljderes f. — Sang pl -, bloed, dat
verligting der percussie (vgl . PERCUSSION) van de hem of haar, die de pleuris heeft, wordt afgetapt,
borst en den onderbuik, p 1 e s s i m é t e r m. — pleurétisch bloed n. — [H. n.] Vet anders gePlessimétrie, f. Bijzondere manier van percus- kleurde zijden dan 't overige des .ligchaams.
sie door middel van den plessimeter, p 1 e s s i m e Pleureur, in., -euse, f. Huilebalk m. en f.,
t r i e f. — Plessitnétrique, adj. Daartoe be- grjner m., grjnster f., h.ij of zij, die gedurig en
hoorend, p 1 e s s i m é t r i s c h. (boomte. vaak zonder reden schreit
PLEUREURS , m. pl.,
-t- Plessis, m. Lusthuis n. te midden van ge- PLEUREUSES , f. pl. [Ant.] Gehuurde schreijers in.
Piet, m. [Mar.] Bogt f. Mouiller no pl- de pl. en schreisters f. pl. bij de begrafenissen. —
cable, eene bogt van een zwaar touw uitsteken.
PLEUREUR, EUSE, adj. Weenend, l^rijtend, jammePléteux, m. [Pêche] Werktuig n. tot krom rend: Ton pl -, Mine pl -ease, weenende toon m.,
-buigndervschok. klagelijk gelaat n. -- [Bot.] Saule pl -, treurwilg m.
Pléthomérie, f. [Gnat.] Overtal n. van lig
— [H. n.] Singes pl-s, of als subst. PLEUREURS, m.
(b. v. zes vingers). — Pléthore, f.-chamsdeln pl. huilende apen, huilers, z. v. a. s APAJOUS. —
[Méd.] Volbloedigheid, volsappigheid; opvulling der' PLEUREUSE, f. [H. n.] Soort van korenworm m.
bloedvaten, p l e t h ó r a f. — Pléthorique, adj. — [Modes.] Pl-s, rouwband m., rouwfloers n.;
Volbloedig, overrgk aan vochten, p 1 e th o r i s c h. weleer breede handlubben f. pl. van effen batist in
— Ook als subst. m. en f. Un, Une pl -, een, eene den aanvang van den zwaren rouw. — Pleu. -

volbloedige.

reux, ease, adj., beter PLEUREUR, ELISE.

Oud -grieksche lenrtenaat, ongeveer = 31 meters,
plet/iron n.
Pléthynticon, m. [Anc. ;itt.] Gebruik n. van
't meervoud in plaats van 't enkelvoud.

RÉSIE.

Plèthre of Pléthron, m. [Arre. métrol.]

Pleupleu, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. PIVERT.
t Pleiiralble, adj. Beweenenswaard.
Pleural, e, adj. [Méd.] Het borst- of ribben vlies betreffend. — Pleuralgie, f. [Méd.] Zij dewee, pijn f., onder de ribben. — Pleural ;i que, adj. Het zijdewee betreffend, pleurd lgisch.
t Pleurand, m., -e, f. Huilebalk m. en f.,
grijner m., grijnster f.
Plecurant, e, adj. Weenend, schreijend, tra
stortend: Homme pl -, Femme pl-e.
-ne
Pleitre, f. [Méd .] , z. V. a. PLÈVRE.
Pleuré, e, adj. (en part. passé van pleurer):
Personne pl-e sincèrement, opregt beweend persoon m. Homme pl- des pauvres, door de armen
beweend man.
Pleure- misère, Pleitre -pain, m. (Pam.)
Eeuwige klager, zemelaar m., die altoos over
slechte lijden klaagt; gierigaard. (Plur. Des pleuremisère, Des pleure-pain.)
Pleurer, v. a. Weenen, schreien, tranen slorten, huilen, krijten. Elle ne fait que pl -, zij doet
niets dan weenen. De quoi pleurez-vous? waarover, waarom krijt, schreit g j ? PI- á chaudes
larmes, heete tranen storten. I1 pleura de colère,
hij huilde van boosheid, toorn.. On pleure 1 force
de rire, men schreit, wanneer enen sterk lacht. —
Bien heureux ceux qui pleurent, car els seront
consoles, zalig zijn de weenenden, want zij zullen
vertroost worden. Ne pleurez par sur moe, mais
pleurez sur vous et vos enfants, weent niet over
mij, maar weent over u zelven en over uwe kinderen. — Pl- aver des (of en) larmes de sang,
tranen van bloed storten, bitter bedroefd zijn. —
(fam.) Pl- comme un veau, janken, tranen met
tuiten storten. — (Loc. prov.) Il ale lui reste que
les yeux pour pl -, hij heeft alles verloren, hij
heeft niets meer dan tranen. Pl- d'un oeil et rise
de l'autre, schreijen met het eene oog en lagchen
met het andere. — Les yeux lui pleurent, het
water loopt hem uit de oogen, de oogen tranen
hem. — La vigne pleure, de wijnstok druipt.
PLEURER, V. a. Beschreijen, beweenen, betreuren: 11 pleure la mort de son père,, hij bemeent den dood zijns vaders. Pl- des péches, over
zijne zonden weenen, zijne zonden beweenen. — On

Plenrigne, adj. [Anat.] Tot het ribbenvlies

behoorend. — Pleurite, f. [Méd.], z. v. a. PLEU-

Pleuritides, f. p 1. [Mus.] Zékere orgelregisters, die rijzen of dalen, om den wind in of uit de
pijpen te laten .
(TIQUE.
Pleuritique, wij. et subst., z. v. a. PLEUREPleutrnieher, v. a. (fam.) Grijnen, een hui

zetten, veinzen te schreijen (gelijk kin--lendgzit
deren doen, die iets willen afdwingen). -- Fleur-

nieherie, f. (fain.) Gegrijn, gejank n. — Pleur
nl., -ease, f. Grzjner m., grijnster f.,-nieh:ur,
huilebalk m.
Pleurobranches, m. pl. [H. n.] Z deki.euwers m. pl. (soort van weekdieren). — Pleurocarpe, adj. [Bot.] Met aan de zijden der sten
zittende vruchten. — Pleuroeèle, f. [Méd.]-gels
Breuk f. van het borst- of ribbenvlies. -- Pleurocyste, m. [[TI. n.] Zeeegel m., wiens anus op
zijde zit. — Pleurodère, adj. [H. n.] Met op
zijde zittenden hals. -- Pleurodontes, m. pl.
[H. n.] Hagedissen f. pl. met buiten aan de kaak
bevestigde tanden. — Pleurodynie, f. [léd.]

Uitwendige borstpijn f., valsch zijdewee n., val-

sche pleuris f. (ook fausse pleurésie, pleurésie

rhumatisante of rhumatismale geheeten. — Pleurodynique, adj. De valse/te pleuris betref/end,
p le u 7' o d y'n is c h. — Pleuro-hyoldien, adj.
et subst. m. [Ant.] Schouderbladspier f. van het
tongbeen. -- Pleuroneetes, in. pl. [H. n.] Op
zijde zwemmende visschen, platvisschen (schollen,
botten, tongen, enz.). — Pleuronervé, e, adj.
[Bot.]: Feuilles pl-es, toet zijderibben voorziene
bladeren n. pl. — Pleuropneuanonie of Pleuropéripneuimonie, f. [Méd.] Gelijktijdige ontsteking f. van het borstvlies en (te longen, lonflontsteking niet borstvliesontsteking gepaard. — Pleit ropneunionique of Pleuropéripneuiuoniq ue, adj. Die dubbele ontsteking betreffend. --Pleurophone, adj. [H. n.] Met een vlies voor
— Pleuroptère, adj. [ H. n.] Door mid--zien.
del van zijvliezen vliegend. — Pleuropyèse, f.
[Méd.] Borstcliesverettering, p t' e u r o p y é s i s C.
— ]Pleiurorhizé, e, adj. [Bot.] Met op zijde
zittenden wortel. — Pleurorrhée, f. [Méd.]

Ophooping of ziekelijke uitstorting van een of ander vocht in de borstvlieszakken, i) l e u r o r r h ce a C.

— Pleurorthopnée, f. [Méd.] Belemmerde

ademhaling f. door eerre borstvlieskwaal, zijdewee n., dat den lijder alleen in opgerigte houding

'
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vergunt adem te halen, p1 e u r o r t it o p n ce a f. — front, au visage, rimpels in 't voorhoofd, in 't gePleurospasnie, m. [Méd.] Borstvl-ieskramp f. zigt hebben. — Omslag m. van een' brief, de brief
-- Pleuros asrnlodique, adj. De borstvlies- zelf. J'ai recu deux lettres sous le même pli, ik
kramp betreffend. — Pleurothotonos, m. (pr. heb twee brieven onder één couvert of omslag ont—noce) [Méd.] Zijwaarische ligchaamskromming f. vangen. Vous trouverez sous ce pli le papier que
vous m'avez demandé, gij zult hierbij ingesloten
ten gevolge van tétanos of regtstijvigheid.
Plenrs, m. pl. (van 't niet meer gebruikelijke het gevraagde papier vinden. — [ Constr.] Insprinenkelv. pleur, dat eigenlijk pijnlijke kreet beteeken- gende hoek m. van een' muur (in tegenstelling met
de) Tranen m. pl. Verser, répandre des pl -, tra coude, uitspringende hoek). — t [Man.] Pli de
vergieten of storten. Toute la viile était en-ne 1'embouchure, gewricht n. of breuk f. van 't mond
pl -, de gansche stad was in treurigheid verzonken.
— Donner on bon pli à on che--stukdegbi.
Donner un libre cours à ses pl -, zijne tranen den val, z. v. a. PLIER on cheval. — [Mar.] Pli de
vrijen loop geven. -- Essuyer ses pl -, zich troos- cáble, z. PLET.
5 Pliable, adj. Buigzaam, vouwbaar: Ce bols
ten. Essuyer les pl- de qn., iemand troosten. —
Etre tout en p1-, Se noyer dans les pl -, Etre bai- nest pas pl -, dit hout laat zich niet buigen. —
gné, trempé de pl -, in tranen baden, diep bedroefd (fig.) Avoir I'esprit pl -, een' buigzamen, rekkeljken
zin. — (poet.) Les pl- de l'aurore, de dauw m. geest hebben. — Pliage, m. Het vouwen of plooi Les pl- de la vigne, het vocht, dat uit de pas ge- jen; vouw, plooi f. Le pl- du linge, des étoffes,
snoeide wijngaard-ranken vloeit. (kel m. het vouwen van 't linnengoed, van de stoffen. Le
Pleutre, m. (tres -fain.) Ploert, lomperd, kin- p1- des feuiiles imprimées, het vouwen der gedrukte bladen. -- Un pi- fait avec soin, eene netjes
-t- Pleuviner, v. imp. Zacht régenen.
Pleuvoir, v. imp. Regenen: Il pleuvra bien- gelegde vouw of plooi. — Pliant, e, adj. BuigtOt, 't zal welhaast regenen. I1 pleut a verse, a zaam, ligt te buigen: Branche pl -e, buigzame tak m.
seaux, het stortregent, het regent, dat het giet, — (fig.) Caractère pl -, buigzaam, gedwee, inschikals of het met emmers van den hemel gegoten werd. keljk, toegevend karakter n. -- [Econ. dom.] Siège
Je crams qu'il ne pleuve, ik vrees, dat het zal pl -, of als subst. PLIANT m. — Vouwstoel m. Table
regenen. Il a fort plu, het heeft sterk geregend. — pl -e, neêrslaande tafel f., tafel met nederslaande
(fam.) I1 y pleut comme dans la rue, de regen bladen.
Plica, f. [Méd.], z. PLIQUE.
dringt in dat huis overal door. — (fig.) Je n'en ai
Plicatif, ive, adj. [Bot.] Om zich zelven opnon plus qu'il en pleut, ik heb er geen sikkepitje
van. — ,(Lov. prov.), Z. DEGOUTTER, ÉCOUTE-S'IL- gevouwen; ordeloos opgerold. — Plicatile, adj.
[Didact.] Met geplooide oppervlakte; voor toevouPLEUT, ECUELLE, MERGERIE, PARIS. 11 faut que j'y
aille, quand it pleuvrait des pierres, des hallebar- wing of zamenploo jing geschikt, daartoe geneigd.des la pointe en bas, ik moet er heen, al regende Plieatule, f. [H. n.] Vouwschelp f., eene twee't ook steenen. — Ce sont noes et vents sans p1-, schalige, oestervormige schelp. — Plieature, f.
dat zijn niet dan ijdele beloften. — Pleuvoir wordt [Chic.] Het buigen der gebroken beenderen. -door analogie ook van velerlei dingen gezegd, die Piicifère, adj. [H. n.] Vouwen of plooijen heb
Pliciforine, adj. [H. n.] Plooivormig,-bend.—
in menigte uit de hoogte vallen: II pleut des bom
balles, het regent bommen,-bes,doult vouwachtig. -- Plicipenne, adj. [H. n.] Met
kanons-, geweerkogels. Faire pl- sur qn. une grêle overlangs gevouwen vleugels (van insecten). PLIde coups, iemand eene duchtige dragt slagen geven. CIPENNES, M. pl. Kokerjuffertjes n. pl., netvleuge— (fig.) Ii pleut des brochures, de mauvais vers, lige insecten met kokervormig opgerolde vleugels
het regent vlugschriften, slechte verzen. — Ook (frigane). (CARRELET.
Plie, f. [H. n.] Bot f. Plie franche, z. v. a.
met een subst. tot onderwerp of als v. n. qebézigd:
Plié, e, adj. (en part. passé van plier): Stoffes
L'argent pleut chez lui, bij heng regent het geld.
Plèvre, f. (Anat. ] Ribben- of borstvlies n., pl-es, gevouwen stoffen f. pl. Linge pl -, opgevoupleura f. — Plévrique, adj. Tot het ribben- wen linnengoed n. Un roseau pl -, een gebogen rietstok m. — Voiles pl -es, gereefde zeilen n. pl. Pavlies behoorend.
Plexéoblastes, m. pl. [Bot.] Planten f. pl. viilon pl-, vastgezette vlag f. — Un esprit pl- sous
met dubbele zaadlobben. — Plexichronoinè- le joug, een onder 't juk gekromde geest m. —
tre, ni. [Phys.] Soort van chronometer of tijd- Plie, m. [Danse] Kniebuiging f. Faire des pl -s,
p l i é s of kniebuigingen maken. — Plieniei,t, m.
meter m.
Plexiforme, adj. [Anat.] Vlechtvormig, vlecht- [Rel.] Het vouwen (piiage) .
Plier, V. a. Vouwen, opvouwen, een- of meer,aardig. — Plexipède, adj. [Bot.] Met een' uit
vezelvlechtsel bestaanden steel of stengel. — Ple- malen toeslaan of dubbel leggen: Pl- du linge, des
xais, m. (pr. plé-ksuce) [Anat.] Vlechtsel of habits, des serviettes, linnengoed, kleederen, serweefsel n. van vaten en zenuwen, zenuwvlecht, vetten opvouwen. Pl- one lettre, eenera brief vouwen, toevouwen, dim maken. Pl- des bullies imvaatvlecht f., plexus m.
Pleyon, ni. [Agric.] Rijsje of teentje n. om primées, gedrukte bladen vouwen. — (fig. et fam.)
den wjngaard te binden. — Dekmat f. der tuin Pl- la toilette, zich met iemands kleederen uit de
schrijft ook pilon).
-liedn.(M voeten maken.— [Mil.] Pl- bagage, opbreken, oppakPil, m. Vouw, plooi; bogt f.; rimpel m. Faire ken; — (fig.) zich uit het stof, uit de voeten maken;
un pli b une étoffe, á une feuille de papier, eene z. ook BAGAGE, PAQUET. — Buigen, krommen, krom
vouw in eene stof, in een blad papier leggen. Re- buigen: P1- de 1'osier, des branches d'arbre, teen,
mettre one étoffe dans ses plis, eene stof weder boomtakken buigen. — Pl- le bras, la jambe, le
in hare vroegere vouwen leggen. Les plis dune coude, le genou, den arm, het been, den elleboog,
manche, de plooijen eener mouw. — Un nabit qui de knie buigen. — Pl- les mains, de handen zane fait pas on pli, een rok, die aan 't lijf als ge- menleggen, vouwen. PI- les épaules, de schouders
schilderd zit. Cet habit a pris son pli, dat kleed ophalen. — (fig.) Pl- les genoux levant le veau
heeft zijne blijvende plooijen aangenomen, heeft dor, zijne knieën voor 't gouden kalf buigen, het
zich naar 't lijf gezet. -- (Loc. fig. et prov.) Cela gouden kalf aanbidden. — (fig.) Buigen, schikken,
ne fora pas un pli, pas un petit pli, pas le moin- onderwerpen, doen toegeven, gewennen: Pl- son
dre pil, die zaak zal niet de minste tegenkanting caractère aux circonstances, zijn karakter naar
vinden, zal zonder tegenstand doorgaan. — ( fig.) de omstandigheden buiden, wazigen, schikken. PIGewoonte, hebbelijkheid f. Vous avez pris un mau- un jeune homme à la regie, een' jongeling aan
vais pli, :ij hebt eene kwade gewoonte aangeno- den regel gewennen. Pl- son esprit aux volontés
men. Donner un bon phi aux jeunes gens, de jonge d'un maitre, zijnen geest aan den wil eens meeslieden goede gewoonten bijbrengen, hun karakter ters onderwerpen. — Pl- in lol aux divers cas qui
naar behooren vormen. Il a pri;, son pli, hij ver se présentent, de wet naar de verschillende voorhiel meer, zal niet anders worden. Donner-andert komende gevallen buigen of plooien. — [ Man.] PIun bon pli b une affaire, eerre zaak in de beste un cheval, een paard buigen, afbuigen. PI- on
plooijen schikken, haar eerre goede wending geven. cheval b droite, ta gauche, een paard gewennen,
— ( ) oc. prov.), z. CAMELOT. -- Le pli du bras, zich regts of links te wenden. — 1 Man.] PI- le padu jarret, de elleboog, de knieboog. — Les plis villon, den hals van de vlag vastzetten (om haar
d'un ruisseau, dune rivière, de bogten, kronkelin- het klapperen te beletten). PI- la toile, een rif ingen eerier beek, eerier rivier. — ( fig.) Les plis et steken. — PI- on bordage, eene plank buigen, kromPLIER, v. n Voules repiis du coeur, de geheimste schuilhoeken of men, branden, stoven.
verborgenheden van het hart. — Avoir des plis au wen: P1- en deux, en quatre, in tweeën, in vieren
—
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vouwen. — Krom worden, buigen, in- of doorbuien : Un baton qui plie, een stok, die buigt. Un
plancher qui plie sous Ie faix, een vloer, die onder den last doorbuigt. — (fig. et prov.) I1 vaut
mieux pl- que roinpre, 't is beter te buigen dan
te breken: beter toe te geven dan zich door tegen stand te schaden. C'est un roseau qui plie á tout
vent, hij is als een riet, dat de wind heen en weder
beweegt, 't is iemand zonder karakter 0/' zel fstandigheid, die met alle winden waait. — (jig.) PIsous Ie poids des affaires, des armies, gebukt gaan
onder den last der zaken, der jaren ot des ouder doms. — [Mil.] Deinzen, wijken: Les ennemis
plièrent a la première charge, de v )and week,
deinsde bij den eersten aanval. — [Mar.] Hellen;

overhellen, Overhangen, Overhalen: Ce vaisseau plie
sur tribord, sur bhbord, dat schip hangt (of haalt)
aan stuurboord, aan bakboord over. P1- sous voiles,
overhalen, krengen. — (fig.) Toegeven, zich onderwerpen, zich schikken: Pl- sous les loss de la ne
zich naar de wetten der noodzakelijkheid-cesit,
schikken. Faire tout p1- sous sa volonté, alles aan
zijnen wil onderwerpen, alles voor zijnen wil doen
bukken. I1 ne pliera pas, hij zal niet toegeven. —
SE FLIER, V. pr. Buigen, zich krommen: Un arbre
qui se plie sous ses fruits, een boom, die onder
zijne vruchten buigt. Un vieillard qui se plie sous
le poids de 1'áge, een grijsaard, die onder den last
des ouderdons gebukt gaat. — (fig.) Zich onder
schikken, toegeven: Se pl- aux caprices-werpnof
d'autrui, zich naar eens anders luimen schikken.
Se pl- aux usages du monde, zich naar de gebruiken der wereld voegen of schikken.
Plieur, m ,. -erase, f. [Tech.] Vouwer m.,
vouwster f.: Pl- de draps, lakenvouwer. Plieuse
de livr es, boekenvouwster. — Als adj.: [H . n .
Chenilles plieuses, rupsen f pl., die in een blad,
dat zich om haar zamenrolt, hun spinsel maken.
Plinger of Plonger, v. a. [Tech.] De kaar
eerste indompeling in 't smeer geven.-senpitd
-- Plingeure, m. (pr. -- jure) Het indoopen
der pitten in de gesmolten talk.
Plinthe, f. [Arch.] Plint f., onderst gedeelte
van den zuilsokkel, eene plaat in den vorm eener
vierkante, soms ook veelhoekige tafel, waarop onmiddellt k het basement der zuil rust. — Platte
strook of lijst, die om een gebouw loopt en de ver
afscheidt, gording f. — [Artiil.] Plint,-diepng
kleine sieraadband aan een stuk geschut. — [Anc.
chir.] Plinte of plinthium n., voormalig werktuig
tot het zetten van ontwrichtingen of breuken. —
[Ant. gr.] Een in den vorm des trapeziums opgesteld leger, welks breedste zijde naar den vijand
was cerigt.
Plioir, m. Vouwbeen n. — [Pêche] Sins]

plankje n. (om• hetwelk het hengelsnoer gewonden
en bewaard wordt). — [Tech.] lvokpanvorm m.
der steenbakkers; — vouwtafel f. ; vouwmes n. voor
de geweven stoffen; — buigtang f. des kastenmakers.

Plion, m. [Agric.] , z . PLEYON .
Pligeie, f. [Mid.] Poolsche vlecht, eene in Polen vaak voorkomende haarziekte, die uit onzuivere sappen haren oorsprong neemt, p 1 i c a f. P1 multiforme, medusa -hoofd n . — Pliqué, e, adj.

Met plica behebd

(PLEURES .
Psis, m. pl., of als adj. Laines pl -, z. v. a.
Plissage, m. [Teen.] Het plooijen; plooiwerk,
plooisel n. — Plissé, e, adj. (en part. passé van
plisser): Collerette Bien pl-e, goed geplooid hals
n. — [I^ot. J Feuilles pl-es, geplooide bla--kragje
deren n. pl. Ecoree pl-e, geplooide, gerimpelde
schors f. — Ook als subst.: Le pl- dune chemise,
het plooisel aan een hemd. — [Bot.] Petits pl-s,
kleine soort van paddestoelen m. pl. — Plissewent, m., z. v. a. PLISSAGE. -- Plisser, v. a.
Plooijen: Pl- la jupe d une robe , den rok van een'
japon plooijen. — Ook als v. n.: Ces rideaux plissent trap, plissent mal, die gord ij nen hangen in
te veel , in verkeerde plooijen. — SE PLISSER. v . pr.
Geplooid worden; plooijen krijgen.
Poisson, m. [Cuis.] Zékerelekkere melkspijs f.,
die -enen herhaaldelijk warm maakt en koud laat
worden, tot dat de room van boven rimpels of
plooijen krijgt.
Piiss91r e,f. Het plop en, de plooimanier, kunst f.
van plooien: Elle n'entend riep b la pl-, zij ver
't plooijen niets. — Vele plooijen bijeen,-stavn

plooisel I1.

.
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Plistobolinde, n1. [H. ane.] Zeker dobbel

n. der Ouden, waarbij men om de meeste ooggin-spel
of punten wierp.
Floe, m. [Tech.] Koehaar n. — Slechte wol f.,
uitschot n., afval m. van wol. -- [Mar.] Haarbekleeding I. onder de buitenhuid, uit koe- en ander
haar, gestampt glas, enz., alles met teer doortrokken, bereid. (kaarding f.
Plocage, m. [Tech.] Het wolkaarden; wolPlocamie, f. [Bot.] Soort van zeegras, p l o
i um n. (mos n.-cam
Plocarie, f. [Bot.] Soort van bengaalsch korst Ploie- ressort, m. [Tech.] Veérjzer n., velebuigtang f. (der geweermakers). (garrot).
Plomard, m. [H. n.] Wijfjes klapper eend
Plomh, m [Minér.] Lood n . P1- natif, vierge,
gedegen lood, maagdenlood. Pl- en feuilles, blad
PI- en lames, platlood. Pl- en saumons, lood-lod.
in zalmen of blokken, bloklood. P1- à rabot, gestreken lood. P1- bleu, blaauw of saksisch lood.
Pl- jaune of molyhdaté, gele looderts. Pl- noir of
Pl- phosphaté altéré, zwarte looderts. P1- chromaté of P1- rouge de Macquart, Macquarts roode
looderts. Oxyde de pl-, loodoxyde, z MASSICOT .
Deuloxyde de pl-, tweede loodoxyde, menie (vgl.
MINIU1i) . Pl- reniforme, loodnieren f. pl., soort van
siberische looderts. Sulfate de pl -, zwavelzuur lood.
Sulfure de pl -, zwavellood, loodglans m., galéna f.
P1- d'oeuvre of de liquation, werklood, zilverlood.
Pl- de ressuage, uilzijglood. Blanc de pl -, loodwit n. Pl- minaré of Pl- carbonaté aciculaire
d'Hauy, loodglimmer n. Pl- bacillaire carbonaté,
Pl- en prismes of baguettes, looderts niet zuilvormige kristallen, lood van Haley. PI- compacte sul
loodspiegel m. Pl- d'écumage, zilverhoudend-furé,
proeflood. — Mine de pl -, z. G RAPHI TE. — Des
tuyaux, Des gouttières de pl -, looden pijpen, goten f. pl. Cercueil de pl -, looden doodkist f. —
(Loc. lam.) Etre en pl- (nu verouderde uitdruk
kist liggen, dood zijn. Chan--king),elod
ger son or en pl -, een' slechten ruil doen. Nager
comme une balle de pl -, comme un chien de pl -,
als een baksteen zinken, niet kunnen zwemmen.
z. ook CUL, DAGUE. — [Typog.] Lire sur le pl -,
van den vorm af lezen..— [Mil.] Lood n., looden
kogel m., scherp n. La place capitula faute de
pl -, de stad kapituleerde uit gebrek aan lood. —
— Menu pl -, hardel, schiethagel m. — (fig. et fans.)
N'avoir plus ni pl- ni poudre, aan al het noodige
gebrek hebben. -- (Jam.) Mettre du pl- dans la
tête de qn., iemand een' boden pil te slikken geven, hem met een geweer- of pistoolschot het hoofd
verbrijzelen; (fig.) iemand gezonde kennis, bezadigdheid, ernst bijbrengen. I1 a du pl- dans la
tête, hij heeft een gezond oordeel, is een verstandig
man. — [Cons., Manuf.] Lood, zegellood, plombeerlood, klein boden zegel of merkteeken, dat aan
de stoffen wordt gehecht om hare echtheid, hoedanigheid of vereischte lengte te doen blijken, of om
te toonen, dat de repten van goederen betaald zijn.
— [Constr.] Lood, schietlood n. Voir avec un plsi une muraille est droi`e, met het schietlood enderzoeken of een muur regt of te lood staat. Pla niveau, waterpaslood. — [Mar.) P1- of Pl- de
sonde, lood, dieplood, peillood, lood om te peilen
of te boden. — (Loc. fl .9 . et prov.) Jeter son plsur qc., z. JETER. — [Econ . dom.] Looden soms
ook steenen of houten) bak m. op de verschillende
verdiepingen eener woning, om daarin liet spoelwater te werpen. -- Volksnaam van het sekreet putten-gas, z HITTE; ook van de daardoor te weeg
gebragte verstikking. -- Colique de pl-, z. GOLIQUE. — [ Hist. J Officier du pl-, Frère do pl-, beambte aan 't roomsche hof, die met het plombéren
der bullen is belast. P1-s de Venise, naam der
voormalige martelkerkers onder de boden daken
van 't paleis van Sint-Marcus te Venetië, loodka mers f. pl. — Siècle de pi-, boden eeuw f. (de lie en
lie eeuw). — [Tech.] Looden zoutpan f. of zoutk etel m. (inz. in Normandië). Pl-s de nitres, ree pen lood voor glasruiten, ruitenlood. — [H. n.
.

.

(

.

Volksnaan2 van den hamerv'isch (marleau). —

adv. Te lood, loodregt, regtstandig,
perpendiculair. Mettre, Dresser à pl- one muraille, Benen muur te lood zetten, optrekken. Le soleil
y donne (bat, tombe) à pl -, de zon schiet daar
hare stralen loodregt neder. — (fig.) Ce reproche
donne à p1- sur nous, dat verwijt treft bij u den
PLOMIB, joe.
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PLONG-EUR .

spijker op den kop, komt bij u juist van pas. —
Plomée, f. [Tech.] Faire les pl-s, Benen steen
a PLOMB wordt ook als subst. gebruikt, maar dan tot op het midden glad behouwen. -- [Pêche],
Z. v. a. PLOMBEE.
als één woord geschreven, z. APLOMB.
Plonmbage, m. Het bekleeden met lood, het
t Plommer, V. a. Verglazen, z. v. a. PLOMplombéren, z. PLOMBER. — [ Agric.] Het vast slaan BER. — t Plonamet, m. [Constr.] Schietlood n.
of stampen der bezaaide aarde. — [Chir.] P1- des (plomb). — t (Loc. prov.) Mener une vie sans
dents, het plombéren der tanden, het aanvullen of règle et sans pl -, een uitspattend, liederljk leven
vol gieten der holle tanden met lood.
leiden.
Ploinbagine, f., z. GRAPHITE; DENTELAIRE.
Pion, m. [Bot.] (pop.), z. V. a. OSIER.
Plongé, e, adj. (en part. passé van plonger):
— Ploinbaginées, f. pl. [Bot.] Loodkruidplanten f. pl.
Cruche pl -e dans l'eau, in 't water gedompelde
n.
-zout
kruik
f. — Poignard pl- dans le sein, in de borst
Plombate, m. [Chim.] Loodoxyde
Plombateur, m. [Rist.], z. V. a. Officier du gestooten dolk m. — Femme pl -e dans la douleur,
in droefheid verzonken vrouw f. Jeune homme pl plumb, Z. PLOMB.
Plombé, e, adj. (en part. passé van plomber): dans l'étude, in de studie verdiepte jongeling m.
Vaisselle pl -e, verglaasd pottegoed n. — Marchan- — [Bot.] Plantes pl -es, onderblijvende waterplandises pl -es, geplombeerde (met het looden merk voor- ten f. pl. — [Tech.] Chandelle p1-e, getrokken
ziene) goederen n. pl. — Dents pl -es, geplombeerde (niet gegoten) kaars f. — Plongeant, e, adj.
(met lood gevulde) tanden m. pl. — Canne pl -e, In nederwaartsche rigting, van boven naar onderen:
met lood beslagen stok m. — PLOMBE, E, adj Lood Vue pl -e, uitzigt n. van boven naar de diepte. Feu
loodbleek: Visage pl -, loodkleurig gelaat n.-kleuriq, pl -, naar beneden gerigt schot, plongeerschot n.
Plongée, f. [Fort.] Val m. of afdaking f. van
— [H. n.] Couleuvre pl -e, loodkleurige adder f.
— (fig.) Tête pl -e, ligtzinnig, onbezonnen mensch. de bovenvlakte der borstwering. — Tirer de of par
n.,
Uitgebrand
loodwit
— PLOMrIBÉ, m. [Tech.]
pl -, plongeerschoten doen, van de hoogte naar de
waarmeé de snede der rouwboeken wordt bestre- laagte schieten.
5 Plongeinent, m. (woord van Voltaire) Inken. — [H. n.] Soort van lipvisch m. — Plombée, f. [Anc. mil.] Pijl, met eene looden punt of dompeling 1. (bij den doop).
Plongeon, m. Het duiken, indompelen. Faire
kop, met lood beslagen pijl m. — Met lood beslagen knods f. — [ Pêche] Looden snoer n., snoer le pl-, duiken, bij 't zwemmen onderduiken; (fig.
met looden kogels aan 't ondereinde van sommige et fam.) bukken als men hoort schieten; ook: eene
netten. --- [Tech.] Menieverw f. — Loodljn f. — berisping of bespotting ontduiken door zich weg
te maken; uit zwakheid of vrees toegeven; (pop.)
t Plombement, m., z. V. a. PLOMBAGE.
PIomber, V. a. Met lood voorzien, bekleeden sterven. — [Artif.] Waterzwermer, waterkogel m.
of beleggen: P1- des filets, netten met lood bezwa- (die in 't water schiet en er onuitgedoofd weder
ren, netten looden. — P1- les faites dun toit, den uitkomt. — [H. n.] Duiker m., ct'uikeend f., duinok van een dak met lood beleggen. — Pl- une canne, kelaar m. [colymbus, plotus] . Pl- de mer, z. v. a.
eenen rotting of stok aan de einden inet lood voor- MACAREUX. Pl- de rivière, P1- comm un of Manzien. — [Mar.] PI- les parois intérieurs des da- geur de plomb, rivierduiker (zeer moeijelijk te schielots, des écubiers, de spiegaten, de kluisgaten bin- ten wegens de snelheid waarmede hij bij 't pannenwerks met lood bekleeden. — Verglazen, glei - vuur onderduikt). Grand pl -, groote duiker, ijssen, een glazuur van loodoxyde geven (aan 't potte- duiker. Pl- huppé, kuifduiker. — Somtijds ook
goed). — [ Dent.] Pl- une dent, eenen (hollen) tand de naam der vetgans (manchot).
Plonger, v. a. Indompelen, onderdompelen. PIP to m b é r e n, met lood aanvullen of volgieten. —
[Com., Douan.] Met lood stempelen of verzégelen, un Beau dans l'eau pour Ie remplir, eenen emmer
met een zegellood of looden merk voorzien, een in 't water dompelen om hem te vullen. Plonger un
looden teeleen aanhangen, p 1 o m b é r e n: P1- des homme dans l'eau, iemand in 't water dompelen;
ballots, des coffres, balen, koffers plombéren (ten [Mar.] Eenen man van de ra doen vallen, hem
blijke, dat er de regten van betaald zijn). Pl- une kielhalen. — Instooten, indrijven: Pl- an poignard
pièce de drap, de toile, een stuk laken, een stuk dans le sein de qn., iemand een' dolk in 't hart
lijnwaad plombéren (om de fabrijk, de hoedanig - stooten: (fig.) iemand eene allergrievendste smart
heid der stof, hare ellemaat aan te duiden) — aandoen. — ( fig.) Les débordements I'ont plongé
[Dipl.] Pl- une bulle, un bref, eene (pauselijke) dans la misère, zijne uitspattingen hebben hem in
bulle of breve met het looden zegel voorzien. — ellende gestort. L'ingrat ma plongé dans un gouffre
[Agric., Hort.] Vast treden, vaster maken, ineen de maux, de ondankbare heeft mij in een' afgrond
slaan of stampen (den grond, de aarde): Pl- une van rampen gestort. — PLONGER, v. n. Duiken, onterre meuLle, een' lossen grond vast treden, ineen derduiken, dompelen: Cet homme plonge comme
werken. — Les pluies plombent la terre, de grond un canard, die man duikt als eene eend. Machine
wordt door den regen vaster gemaakt, zamenge- à pl -, duikertoestel, m., duikerklok f. -- [Mar.]
pakt. P1- un arbre, de aarde rondom eenen boom Pl- dans l'eau, zakken, diep liggen, indompelen
vast treden of stampen. — [Constr.] Looden, den (van 't schip sprekende). Ce vaisseau plonge trop
loodregten stand door middel van het schietlood de l'avant, dat schip ligt in den kop, in den neus,
geven of onderzoeken: P1- les couples dun vais- is van voren te veel ingedompeld. -- (fig.) Médite
seau, de spanten van een schip te lood zetten. Pl - le présent, plonge dans l'avenir, overpeins het teun mur, eenen muur looden, den loodregten stand genwoordige, verdiep u in de toekomst. — Eene
van een' muur onderzoeken. — [!filar.] Pl- un nederwaartsche rigting hebben, van boven naar bevaisseau, een schip zwaar beballasten. — [ Tech.] neden gaan: [Mil.] Un coup de canon tiré en
Twee voorwerpen aaneen soldéren. — P1- la tran- plongeant, een nederwaarts gerigt kanonschot n. Pl che dun livre, de snede van een boek wit maken. dans on retranchement, eene verschansing van
— SE PLOMBER, V. pr. Gelood, geplombeerd worboven naar beneden beschieten, in eene verschansing
den. — Vaster worden, ineen zakken (van den schieten; ook: in eene verschansing kunnen zien.
grond) .
Du haut du Panthéon, on plonge sur tout Paris,
Plomberie, f. Loodgieterij f., loodgietershand- van den top des Pantheons blikt men op geheel
werk; loodwerk, loodgieterswerk n.; loodgieters - Parijs neder. — SE PLONGER, V. pr. Zich indomwerkplaats f.
pelen, duiken. — ( fig.) Se pl- dans le sang de qn.,
Plombeer, m. Plombeerder, aanhechter der in iemands bloed baden, hem vermoorden. — Se
boden merken op de goederen. — [ Hist.], z. v. a. pl- dans le vice, zich geheel aan de ondeugd overOfficier du plumb, z. PLOMB.
geven.
Plombides, f. pl. [Minér.] Loodmetalen n. pl.,
t Plon ;et, m. [H. n.] , z. V. a. CASTAGNEUX.
het lood en zijne verschillende verbindingen.
Plongenar,m.Duiker m., inz. de geoefende disiPlombier, m. Loodgieter in. — Ploinbier, ker, de duiker van beroep: On pêche le corail, la
iére, adj. Loodachtig, naar lood gelijkend: Pierre perle, l'éponge à l'aide de pl -s, door middel van
plombière, loodsteen in. — Plombière, €. [Conf. ] duikers viscut men koraal, paarlen, spons. Cloche
Soort van zeer welsmakend vruchtenijs n.
du pl -, duikerklok f. — [ Tech.] Schepper of kuip Plornbifére, adj. [Minér.] Loodhoudend, lood - gezel m. in de papier fabrijken. — Dompelaar, duibevattend. — Plombigaie, adj. [Chico.] : Oxyde kelaar, perspompzuiger m. — PLONGEURS, m. Pl.
pl -, loodoxyde n. Sels pl -s, loodoxyde- zouten n. pl. (of als adj. Palmipèdes pl -s, Oiseaux pl -s) [11.n.]
Plomboir, m. [Dent.] Werktuig n. tot het Duikelbaars, duikers m. pl., duikeenden f. pl., duiplombéren der tanden.
kerachtige platvoeters m. pl.
-

:

--

PLON GE IJ RE
Plongeure, f. (pr. —jure) [Tech.] Het schep-

pen met den papiervorm.
Plonnure, f. Verglaasd pottegoed of aarde (LOQUETTE
werk n
Ploque, f. [Tech.] Blad n. gekaarde wol; z. v. a.
.

.

Ploquer, V. a. [Mar.] De haarbekleeding aan

PLOC) .

koehaar op de buitenhuid plakken (vgl.-breng,

— [Tech.] Verschillend gekleurde wol on-

dereen mengen. ('t kaarden.
Ploqueresse, f. [Tech.] Breekkam m. voor
Plot, m. Zeer zware voetbank f. -- [Hon.]

Koperen klinkblokje n.

Plotèr es, m. pl. [H. n.] , z. V. a. PLONGEURS.
Plotoptère, adj., z. PLOCOPTERE.

Flouter, V. a. [Agric.] De aardkluiten klein
maken.
-} - Ploatocratie, f ., z. PLUTOCRATIE. — SPlontonomie, f. [Didact.] Wetenschap der rikdommen, staatshuishoudkunde f. rol) .
Ploutre, m. [A.gric .] Kluitenbreker m. (eene

Ployable , a dj. Buigbaar . z. PLIABLE. —
Ployage, m., Z. PLIAGE . — Ployé, m. [Jeu]
Term van 't pharao -spel, aanduidende, dat de
bankier regts en links twee gelijke kaarten (twee
zessen, twee heeren, enz.) gekeerd heeft. (Men zegt
ook plié en doublé.) — Ployer, v. a. Buigen enz.,
z. FLIER . (Ployer behoort tot den de ftigen stijl en
tot de poëzij; ín het dagelijksch leven gebruikt van
plier.) — Ploye - ressort, ni., z. PLOIE- RESSORT.
Ployon, m., z. PLEYON.

Ployure, f. Vouw of plooiwijze f. eener stof.
Pluche, f ., z. PELUCHE.
Pluchoter, v. n. (weleer) z. v. a. EPLUCHER.
-- (nog tegenwoordig, vooral in Normandië) naar
graankorrels krabben (gelijk de hoenders doen in
't stroo enz.). — Peuzelen (gelijk een kleine eter
doet, die hier en daar kleine stukjes uitzoekt).
(Men zegt voor dit laatste ook plucoter.)
Pluie, f. [Météor.] Regen m. Une goutte de
pl-, een regendroppel m. Temps de p1-, regentijd m.
Un brouillard qui se nésout en pl-, een mist, nevel,
die zich in regen oplost. Un manteau pour la pl-,
een regenmantel m. Ce chapeau ne pence point it
la pl -, deze hoed is walerdigt. Le temps se dis
pl-, het weér zet zich tot regen.-pose,mtal
Se mettre à couvert de la pl-, voor den regen
schuilen; (fig.) zich bergen, een appeltje voor den
dorst bewaren, zijne schaapjes op het drooge zetten.
— (fig.) Notre espérance s'en va en pl-, onze hoop
verdwijnt in rook. -- (Loc. prov.) Ce sont de
petites p1-s qui gátent les grands chemins, kleine,
telkens wederkeerende vertér'ingen putten een groot
vermogen uit. A la bonne heure nous a pres la
pluie, wij waren juist vóór den regen binnen: wij
hadden juist den tijd om het dreigend gevaar of
ongeluk te vermijden. Faire la pl- et le beau temps,
alles naar zijne pijpen laten dansen. Parler de la
pl- et du beau temps, over koetjes en kalfjes praten. Se cacher, Se jeter dans l'eau de peur de la
pl-, uit den regen in den drup loopen. — (Prov.)
Apres la pl- eien t Ie beau temps, op regen volgt
zonneschin,na lijden komt verblijden. Petite pl- abat
grand vent, z. ABATTRE. — Une pl - d'or, een qou-

den regen m., milde giften, groote gunsten f. pl.
11 a fait tomber une pl- d'or sur cette famille,
hij heeft dat gezin met weldaden, gunsten, geschenen overladen. — [Artif.] Pl- de feu, vuurregen m.
— [Com.] P1- de feu, soort van blinkend droget n.
-- [.H.:n.] Pl- d'or, d'argent, goud -, zilverregen m.,
schelpen van 't kegelgeslacht.
Ploi-pini, m., z. v. a. PIVERT .
Piumagge. m. Gevederte n., véderen f. pl., gezamenljke veêren aan 't lijf eens vogels. — Flumail, m. Vcdersto fj'er, kleine stoffer of bezem m.
van vederen. -- Plumard, m. [`.pech.] Beslag fl.
van den molenstander. — Plumasseauu , m.
Penneschachtje n. (aan pijlen, aan klavieren). —
Vederbezempje n. (plumail). — [Chin.] Wiek,
plukselwiek f. -- [Maréch.] Vederpennen f. pl. (in
de neusgaten der paarden gestoken, om een' overvloedigen afloop van sljmstof op te wekken). —
Plumasserie, f. Veder- of pluimbereiding f.,
handel m. in bereide vederen. -- Pluinassier, m.,
-iere, f. Bereider of verkoopar m., bereidster of
verkoopster f. van vederen tot sieraad. — Ook als
adj.: Marchand pl-, Marchande pl-litre.
Pluinbagine, P. PLOMBAGINE.
Plume, f. Vogelveder, veder of veér, pen f.

PLU

EAU.
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L'á me de la plume, z. UNIE. Pl-s of Pennes remi-

ges, rectrices, Z. PENNE. Pl-s tectrices, dekvederen. Le tuyau, La barbe, Le tissu de la barbe
des pl-s, de schacht, de baard, de baardvederen
der pennen. Pl-s d'autrucbe, struisvederen. —
Ook van de gezamenlijke vederen eens vogels gezegd Cet oiseau mue, toute sa pl- tombe, die vo gel ruit, hij laat al zijne vederen vallen. Acheter
de la volaille en pl-, levendig gevogelte koopen.
Lit de pl-, of ook wel enkel Pl-, vederbed n. -^41s sieraad of tooi bereide veder, pluim f.: Bouquet de pl-s, pluimbos m. Porter des pl-s it son
chapeau, veren of pluimen aan zijn' hoed dragen.
— (Loc. fig. et prov.) Jeter la pl- au vent, het op
goed geluk, op het toeval laten aankomen. C'est
la plume de l'aigle qui devore les autres, hij deelt
als de leeuw in de fabel: h0 weet zich zelven al de
voordeelen toe te eigenen. Arracber à qn. une pl-,
une belle pl-, la plus belle pl- de l'aile, iemand
eene veêr, eene schoonti veer, de schoonste veér uit
zijn' staart trekken, hem van een belangrijk voor
Avoir des pl-s de qn., iemand geld-delbrovn.
in 't spel afwinnen. Laisser des pl-s, de ses pl-s
dans une eetreprise, bij eene onderneming verlie:

zen. z. ook AILE, ARGENT, BEC, PAON. — (Pray.) A

dure enclume, marteau de pl-, met geduld en moed
komt men alles te boven. La belle plume fait le
bel oiseau, de kleederen maken den man. — Cette
viande sent la pl-, dat vleesch is niet gaar (de kok
is te laat opgestaan). — [Cbas.] Chien, Faucon
dressé au poil et it la p1-, een hond, een valk, die
op allerlei wild, op gevogelte zoowel als op hazen
enz. is afgerigt. — (fig.) I1 est au poil et à la pl-,
hij is van alle markten t' huis, is tot alles te gebruiken, overal voor berekend. -- [Fauc.] Donner
une pl- It l'oiseau, den valk zijn jagerregt (curée)
geven. — [Corn. ] Alun de pl-, pluimaluin m.
..^ Schr,
(veder, schrj fpen, pen f. Préparer
des pl-s, pennen bereiden; z. ook HOL LAN DER . Botte
de pl-s, bos m. pennen. Dessin fait 1 la pl-, met
de pen gemaakte teekening f. Trait de pl-, pennetrek m. Cette pl- n'écrit pas bien, elle crie, die
pen schrijft niet goed, zij krast. Tailler une pl-,
eene pen vermaken, versnijden. — Prendre la pl-,
Mettre la main à la pl-, de pen opvatten, beginnen
te schrijven, te stellen. Poser, Quitter la p-, de
pen neérleggen, met schrijven ophouden. Tenir la
p1 de pen voeren, roet het schrijfwerk in eene
vergadering enz. belast zijn, secretaris zijn, de notulen houden. Ce mot est resté au bout de me
pl -, dat woord is mij in de pen gebleven: ik heb
vergeten het te schrijven. Ce mot s'est présenté
au bout de ma pl,, dat woord is mij van zelf uit
de pen gevloeid. Ecrire au courant de la pl-, Se
laisser aller au courant de la pl-, zijne pen den
vrijen loop laten, zijne gedachten nederschrjven,
gelijk zij zich voordoen. Consulter un homme de
pl-, des gens de pl -, eenen zaakvoerder, de penvoerders raadplegen. — Guerre de pl-, pennestrijd m. — Pl- métallique, stalen pen. -- P1- de
bols, houten pen (tot het merken der balen enz.).
— Pl- géométrique, werktuig om allerlei kromme
lijnen te trekken, geométrische pen. — (fig.) Stijl m.,
schrijfwijze f. Avoir une bonne pl-, een ' goeden stijl
schrijven. Cet écrit part dune pl- exercee, dal geschrift komt uit eene geoefende pen. P1- d'or,
d'airain, de fiel, rijke, Porsche, bitse of bijtende
stijl. Il trempe sa pl- dans le fiel, Sa p1- distille le
Gel, hij doopt zijne pen in gal, hij schrijft op een'
bijtenden, verbitterenden toon. — Bij uitbreiding:
geschrijf, geschrift, letterkundig werk n.: Il vit de sa
pl-, h ij leeft van zijne pen, van zijnen letterarbeid.
— De schrijver zelf: C'est la meilleure pl- de son
siècle, hij is de beste schrijver van zijne eeuw. —
-,

f [Mar.] Officiers de pl-, of La pl-, pennisten,

schrijvers, administrateurs m. pl. (Men noemt hen
nu officiers d'administration.) — [Minér.] Pl- de
paon, paauweveder f., een vedersgew2js gestreepte
groenachtige agaat m. — [H. n.] Pl- de men, z.
PENNATULE. Pl- d'orange, handelsnaam eener een
schelp. — [Tech.] Cuire á la plunje, de-schalige
suiker tot fijne draden koken.
Pltumé, e, adj. (en part. passé van plumer):
Oiseau pl -, geplukte vogel m. — (fig.) Jeune homme pl- au jeu, jong mensch, dien men bij 't spel al
zijn geld afgewonnen heeft. , — Somtijds ook gebé-

zigd voor PENNE , EMPENNE.

Plumeau, ni. Vederstojj'er, vederbezem in., voor
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't afstoffen van meubelen, schilderijen, enz. (plu •
masseau). -- Pennebakje, kantoorbalkje n. (in dezen
zin weinig gebruikt). — Pl.mnnée, f.: Pl- d'encre,
pen f. vol inkt. — Hoeveelheid veiren, die een ge
vogel oplevert. Faire la pl-, de ganzen pluk -plukte
haar jaarlijks de fijne veëren of het dons ont--ken,
nemen. — [Constr.], z. V. a. PLOMEE. — Piamelle, f. [Bot.] , z. v. a. CORNETTE.
Fulmer, V. a. Plukken, de vederen uittrekken,
ontpluianen: Pl- une oie, un pigeon, eene gans,
eene duif plukken. — (Loc. fam.) P1- la poule
sans ta faire crier, z. CRIER. -- (fig.) Pl- qn.,
iemand plukken , hem zijn geld afhalen , 't zij
bij het spel of op eene andere wijze. — [Mégiss.]
P1- la peau, de huid ontharen. — [ Pêche] P1- les
cannes, le roseau, de rietstokken voor de vischwe-

ren afbladeren. - SE PLUMER, C. a. Geplukt worden. — ( fig. et fam.) Les hommes ne songent qua
se pl -, de menschen streven enkel om elkaar te
plukken. -- PLUMER, m. Vezels f. pl. op 't papier,
papierpluisjes n. pl.
Plunnerle, f. [Bot.], z. v. a. FRANGIPANIER.
Pluenerolle, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Plume-sans-flu, f. Voortdurend inktgevende
pen f., soort van stalen pen, die in eens eene zekere
hoeveelheid inkt opneemt, welke van zelf naar den
bek der pen toevloeit. (Plur. Plumes-sans-fin.)
Pluuwnet, m. Pluim, hoedpluim, struisveder f.
aan een' hoed: Porter un p1- à son chapeau, eene
pluim op zonen hoed diagen. — [Mil.] Pluimbos,
vederbos m. (die bij sommige wapens op den hoed
of de sjako wordt gedragen). Pl- tricolore, driekleurige pluimbos. — (iron.) Jong mensch, die eene
pluim draagt; jong militair; (in verzamelenden zin)
de krijgslieden. (Deze beteekenissen zijn verouderd.)
— Garcon pl-, jonge vlasbaard, melkmuil m. —
[Mar.] PI- de pilote, z. v. a. PENON.
Plumet-blane, m. [H. n.] Manakijn ni. van

Cayenne (z. MANAI{IN).
Plurnete, e, adj. [Bias.] Gevederd (wanneer
het schild is voorgesteld als geheel bedekt met in

PLUS.

PART, somtijds enkel LA PLUPART, loc. adv. Voor
het grootste gedeelte , grootendeels , meerendeels:
Les honimes sont pour la pl- égoïstes, de menschen zijn meerendeels zelfzuchtig. Ces pierreries
sont la pl- fausses, die edelsteenen zijn meest allen
valsch. — LA PLUPART DU TEMPS, loc. adv. Mees tentijds, meestal, doorgaans, gewoonlijk : La pt-

du temps it est a la wille.

Pluralisation, f. [Gram.] Het plaatsen (van
een woord) in 't meervoud. — Pluraliser, v. a.
In 't meervoud plaatsen , meervoudig maken, het
teeken des meervouds geven: Pl- un mot, un sub-

stantif. — SE PLURALISER, v. pr. Het teeken des
meervouds aannemen. — Het part. passé is ook
adj. : Mot pluralisé , in 't meervoud geplaatst
woord m. — Pluralité, f. Meerderheid f., grootst
getal n.; grootste hoeveelheid f. (in vergelijking).
Décider qc. à la pl- des voix, iets met meerderheid
der stemmen beslissen. — (absol.) Stemmenmeerderhe id , de meeste stemmen: Avoir la pl -, de meeste
stemmen (op zich vereenigd) hebben. PI- (of Majo-

rité) absolue, relative , z. MAJORITE. — Buiten
vergelijking gebruikt, beteekent het zoo veel als mul tiplicité, veelheid, meerheid: La pl- des mondes,
de veelheid der werelden. La pl- des femmes existe
en Orient, de veelwijverij bestaat in het Oosten.
— [Gram.] , z. v. a. pluriel, meervoud: Donner á
un mot Ie signe de la pl -, aan een woord het tee ken des meervouds geven. — Pluuriarticulé, e,
adj. [H. n.] Met vele leden of gelédingen. — Plu rideiité, e, adj. [H. n.] Met vele tanden.

Plauriel, le, adj (weleer PLURIER, ZERE) [Gram.]
Meervoudig: Substantif pl -, meervoudig zelfstandig naamwoord. Terminaison pl -le, meervoudsuit-

gang 111. -- PLURIEL , m. Meervoud, meervoudig

getal n., plu ra lis in.: Les règles pour la formation du pl-, de regels voor de vorming des meer vouds. — Woord in 't meervoud: La poésie em-

ploie volontiers les pl-s à la place des singuliers,

de poëz2,j gebruikt gaarne de meervouden in plaats
van de enkelvouden
ren geplaatste ruitvormige vederen).
Plni iflore, adj. [Bot.] Veelbloemig, met vele
Plunietis, m. Klad, ontwerp n. van een ge- bloemen of bloesems. — Plurilobé, e, wij. [Bot.]
schrift. (In dezen zin buiten gebruik). — Zeker Veellobbig. — Pluriloei,laire, adj. [Bot.] Veel
borduurwerk met katoen, katoenborduursel n.
[Bot.] Veeldeelig,-vakig.—Plurpte,dj
Plumette, f. [Corn.] Zeer ligte zijden en wollen met vele indeelingen. — Pluripétale, Pluripétalé, e, adj. [Bot.] Met vele bloembladeren.
stof f. van vroeger' tijd.
(Meer gebruikelijk is pol`rpétale). — PlilriséPiumeux, ease, adj. Bevederd, met vederen
bedekt; — met vederachtige haren bezet (van plan- rié, e, adj. [Bot.] Vele rijen of reeksen vormend.
Plus, adv. Meer: Il est pl- content qu'un rol,
ten, van de voelsprieten der insecten, enz.); -- vehij is vergenoegder (d. i. meer vergenoegd) dan een
derachtig, naar vederen gelijkend.
Plumicolle, adj. [H. n.] ?t let bevederden hals. koning. Il dit pl- qu'il ne fait, hij zegt meer dan
— PLU:MICOLLES, m. pl. Roofvogels m. pl. met be- hij doet. Vous le louez pl- qu'il ne mérite, gij
vederden kop en hals. — Pluunigère, adj. [H. n.] prijst hem meer, den hij verdient. — I1 n'est pas
Vederen dragend, gevederd. — Pluinipède, adj. pl- obligeant qu'il ne faut, hij is niet zeer gedien[H. n ] Met bevederde voeten. — PLUMIPEDES. M. stig. 11 n'est pas pl- obligeant qu'il le faut, hij is
pl. Hoenders n. pl. met bevederde voeten. — Pla- juist zoo gedienstig, als 't behoort. -- Je n'en offrimitarse, adj. [H. n.] Met bevederden voetwortel. rai Tien de pl-, ik zal er niets sneer voor bieden.
Pluritif, in. [Jur.] Minuut f., eerste opstel n. 11 a fait pl- de six lieues is pied, hij heeft meer
van een geschrift; -- protocol, geregt.sboek, waar dan (over de) zes mijlen te voet afgelegd. kluit est
concepten van vonnissen, enz. geschreven-inde pl- que six, zes is meer dan vier. II est pl- da
zijn. Pl- de l'audience , audiëntie-blad n. — demi vaincu, hij is meer dan half overwonnen.
(fam.) Tenir le pl-, de notulen houden, secretaris Son apprentissage est pl- d' {i moitié fait , zijn
leertijd is meer dan half volbragt. I1 n'y a riep de
zijn. — (iron.) Pennelikker, pennist, klerk, kan
griffier, enz. — Ook als adj.: Ca--torschjve, pl- utile, niets is nuttiger. 11 en a autant at pl naille plumitive (uitdrukking van Beaumarchais), que vous, hij heeft zoo veel en meer daarvan als
schotschriftschrijver, slecht, gemeen schrijver m.
gij. -- IL Y A PLUS, er is meer, dat is nog niet
Pluniotage, in. [Tech.] Het bevochtigen en alles, bovendien, daarenboven, wat meer is , ja
kneden der aarde bij 't suikerra f finéren. — Pl u- zelfs. II ne ma pas payé, it y a pl-, it a prétendu
moter, v. a. De suikeraarde op de vormen be- qu'il ne me devait rien, hij heeft mij niet betaald,
ja wat meer is, hij heeft beweerd, dat hij mij niets
vochtigen en kneden.
Plumpudding,m. (an,gl.) (pr.plom- pou-dingue) schuldig was. — [Prat.] PLUS, verder, d aarenboGroots rozijnenkoek, pudding m. reet pruimen of ven, nog, item: PI- un lit d'acajou, verder een
razijnen.
mahoniehouten ledikant. Pl- la solisme de mille
Plurnule, f. [H.. n.] Donsveirtje n. — [Bot.] francs , nog de som van duizend francs.
Pluimpje, zaadpluimpje n. La pl- est 1 'origine de PLUS wordt, zonder vergelijking, met ne gebruikt,
la tige ascendente, het zaadpluimpje is de oor om het ophouden van eenre werking of van een'
eerste begin van den ohstijrlenden .stengel.-sprong,het toestand, eene berooving van een of ander goed aan
Plan'uleux, ease, Pluniuiliforrne , adj. te duiden: Je n'espère pl -, ik hoop niet meer. Je
nv liens pl -, ik houd het niet langer uit. Je n'y
[Didact.] Den vorm van een veertje hebbend.
Plupart (ia), f. (verkorting en zainentrek- pence pl -, ik denk er niet meer aan. Ii est devenu
king van la plus grande part, gelijk :aten eertijds tout autre, ce n'est pl- lui, hij is geheel veranderd,
zeide) Het grootste of meeste gedeelte, het meeren - hij is dezelfde niet fineer. I1 na pl- d'argent, hij
deel; de meeste menschen, de meesten: La pl- des heeft geen geld Sneer. --- II n'est pl -, hij i.e niet
hommes Ie désirent, de meeste menschen verlangen meer, hij is overleden. — (ellipt.) Plus d'espoir (II
het. La pl- du monde s'abuse, la pl- des gens se n'y a plus despair), geen hoop meer. P1- de l artrompent, het grootste gedeelte der menschen dwaalt, mes, pl- de soupirs, pl- de chfagrin, voortaan geen
de meeste lieden bedriegen zich. — POUR LA PL11- tranen , geen zuchten, geen verdriet naeer. .-,

PLUS
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Met het lidwoord vormt plus den overtre ffenden vordering f. La plus -value, de overwaarde f. —
trap: Le pl- grand de tous, de grootste van allen. [Algèb.] Plus- teeleen n. (t).
C'est i'homme du monde Ie pl- capable, hij is de
Plusage, m, [Tech.] Het uitpluizen, reinigen
bekwaamste man van de wereld. C'est la femme van wol. — Pluser, v. a. Uitpluizen (éplucher).
du monde la p1- vertueuse, zij is de deugdzaamste -- Het part. passé is ook adj.: Laines plusées,
vrouw der wereld. Cest elle que j'ai le pl- aimée, uitgeplozen wol f.
haar heb ik 't meest bemind. Ce sont là les livres
Plusiaque, adj. [Minér.] Rijk aan metalen
que j'ai Ie pl- consultés, die boeken heb ik 't meest of edelgesteenten. — PLUSIAQUES, m. pl. Gronden m.
geraadpleegd. DE PLUS EN PLUS, loc. adv. pl., die veel edele metalen bevatten.
Meer en meer, al meer en meer, hoe langer hoe
Plusieurs, adj. pl. m. en f. Vele, verscheidene:
meer, voortdurend: Ii se rend habile de pl- en pl -, PI- fois, p1- jours de suite, verscheidene keeren,
hij wordt al meer en meer bekwaam. Sa vue dimi- dagen achtereen. 11 est arrivé pl- vaisseaux, er
nue de pl- en pl-, zijn gezigt neemt voortdurend zijn verscheidene schepen aangekomen. En pl- ocaf.
AU PLUS, TOUT AU PLUS, loc. adv. Ten casions, bij verscheidene gelegenheden. — Het wordt
hoogste, op zijn hoogst: Son armée monte au p1- à ook dikwijls zonder subst., en ook in betrekking
dix mille hommes, zijn leger beloopt ten hoogste tot een reeds genoemd subst. gebruikt: II nest pas
10,000 man. I1 a tout au pl- trente ans, hij telt juste que p1- phtissent pour un seul, 't is niet
op zijn hoogst 30 jaar. — DE PLUS, BIEN PLUS, billgk, dat velen voor éénen lijden. Parmi ce grand
QUI PLUS EST, loc. adv. Daarenboven, wat meer
nonlbre de spectateurs, it y en eut pl- qui pleuis, bovendien: De pl- ii faut remarquer que ..., raient, onder dat groot getal aanschouwers waren
daarenboven moet men in aanraking nemen, dat.... er vele, die weenden.
11 y a consenti , bien pl- (of qui plus est), it a
Plus-pétition, f., z. PLUS (op 't einde).
offert de nous ass!ster, h ij heeft er in toegestemd,
Plus- que -parfait, m. [Gram.] Meer dan
wat meer is (ja wat meer is, of enkel: ja) hij heeft volmaakt verleden tijd m.
aangeboden ons behulpzaam te zijn.
Plus-value, f., z. PLUS (op 't einde) .
NI PLUS NI
MOINS, loc. adv. Niet meer of minder, eveneens,
Flute, f. [Ant.] Teenen mande f. met eene
evenzeer: Je n'en offrirai ni pl- ni moins, ik zal huid bedekt, dienende tot een schild.
er niet meer of minder voor bieden. I1 vous laisse
1- Plutocratie, f. (van Plutus, de god des
parler et n'en fait ni pl- ni moins, hij laat u pra- rfjkdoms) Geldheerschappij , regéring • of raagt f.
ten en doet toch zijn' zin. Aimer qn. ni pl- ni van 't geld.
moms que si ion était son frère, iemand evenzeer
Pluton, m. [Myth.] Pluto, de god of koning
als of hij een broeder ware beminnen. — PLUS OH der onderwereld. — [Cora.] Zékere katoenen stof f.
MOINS, loc. adv. Meer of min, ongeveer, omtrent,
uit Normandië. — [H. n.] , z. v. a. COaMORAN. —
in meerder' of minder' graad. Cela vous coutera Plutonien, ne, adj. [Myth.] Pluto betref/'end,
cent francs pl- ou moms, dat zal u ongeveer (om en plutónisch; onrleraardsch. Gouffre pl -, peillooze afbij) de honderd francs kosten. 11 soulfre tous les jours grond in. — Plutonique, adj. [Géol.] Door onp1- ou moms, hij lijdt eiken dag, nu meer, dan deraardsch vuur voortgebragt, vulkanisch. Terrains
minder. Vous venez pl- ou moms tard, gij komt pl-s, aardlagen f. pl., die door de werking van
min of meer laat. — QUI PLUS, QUI MOINS, loc. onderaardsch vuur zin opgeworpen. — Plutoadv. (fam.) De een meer, de ander minder: Its y nisme, m. [Géol.] Leer f. of stelsel n., waarbij
out tons contribué, qui pl -, qui moins. — SANS de vorming der aardkorst aan de werking van 't
PLUS, loc. adv. Zonder meer: Nous jouerons deux onderaardsche vuur, of de vulkanen wordt toegeparties, sans pl -, wij zullen twee partijen, en meer schreven, plutonismus, vulkanismus n.
niet, spelen. Je vous jouerai dix francs, sans pl -, — Plutoniste, m. Aanhanger van dat stelsel,
ik wil met u om 10 francs spelen, maar dan is 't plutoníst, vulkanist m. — Plutonium, m.
uit (dan geen revanche). — Ook als Inc. prép. met (pr. —ome) [Minér.], z. v. a. BARIUM.
Plutót, adv. Liever, veeleer, eer, eerder: Veeen' in/initief: Sans p1- tarder of dil érer, zonder
langer te dralen of uit te stellen. — SANS PLUS DE, nez pl- á six heures qua sept, kom liever om zes
zondere
dan om zeven ure. Mourons pl- que de le souffrir,
loc. prép.: Sans pl- de facons, de détours,
verdere pligtplegingen , omwegen. -- Plus staat laat ons liever sterven, dan dit te dulden. — C'est
dikwijls aan 't hoofd van den zin of het zindeel un petit village, on pl- un hameau. 't is een klein
in tegenstelling met moms of ook met plus en dorp, of liever een gehucht. — (Men verwarre
mieux, en wordt dan vertaald door: hoe meer, des plutèt niet niet plus tot, z. TOT.)
Plutus, n1. [(Yiyth.] De god des rijkdoms. —
te meer: PI- vous lui en direz, moins it en fera,
hoe meer gij hein daar van zegt, hoe minder hij 't [H. n.] Goudkleurige aardvloo f.
Pluvial, e, adj. Den regen betre/j'end, van
zal doen. PI- je Ie connais, pl- je l'aime, hoe meer
ik hein ken, des te meer bemin ik hem. Plus on est regen: Phénomène pl -, regenverschijnsel, tot den
sabre, mieux on se porte, hoe matiger men leeft, regen behoorend luchtverschijnsel n. Eau pluviale,
des te beter bevindt men zich. -- (Prov.) P1- on a, regenwater n. — [Bot.] Souci pl -, z. v. a. CALENp1- on vent avoir, hoe meer men heeft, hoe meer DULE. — PLUVIAL, 111. [Cath. j Naar een' mantel
men wil hebben. ( Weleer gebruikte men in zegs- gelijkend, van voren open priestergewaad, dat bij
wijzen als de laatstgenoemden d'autant plus que : de namiddagdienst en bij enkele andere plegtige
D'autant p1- que vous lui en direz, d'autant moins verriglingen buiten de mis wordt gedragen (weleer
it en fern, enz., 't geen nu als verouderd moet be- als regenmantel gebruikt: van daar de naam),
schouwd worden.) — D'AUTANT PLUS QUE (zonder p l u v i á le n. — [H. n.] Regenpad f.
herhaling), loc. conj. Te meer, zoo veel te meer:
Piuvian, m. [EI. n.] Naam van eenige plu11 est d'autant pl- a craindre, qu'il a beaucoup viersoorten, z. PLUVIER.
Pluviatile, adj. [Phys.] Aan den invloed des
de crédit, hij is zoo veel te meer te vreezen, daar
hij veel invloed heeft. -- Gaat en vooraf, dan blijft regens onderworpen; door den regen veranderd of
que weg, en d'autant plus is loc. ado., z. D'AUTANT gewijzigd: Temperature pl -, van den regen afhanPLUS beneden AUTANT. — NON PLUS QUE, PAS PLUS gende luchtsgesteldheid f. Terrain pl -, door den
regen gewijzigde bodem ni. of aardlaag f.
QUE, loc. conj. Zoo min als: Je ne me fie pas a
lui, non pl- qu'á son frère, ik vertrouw hem niet,
Pluvier, m. [H. n.] Regenvogel, pluvier m.,
een trekvogel van de grootte eener duif of kloeke
zoo min als zin broeder.
PLUS, m.: Le pl- que je puis faire (que je puisse lijster. P]- doré of commun, goiedgroene pluvier.
faire) eest de vous recommander. al wat ik doen — (Loc. prov.) I1 est gras comme un p1-, hij is
kan (het meest, het best wat ik doen kan) is u aan spekvet.
te bevelen. Le p]- et le moins ne changent point
Plnvieux, ieuse, adj. Regenachtig, veel regen
l'espèce, het meer of minder verandert het wezen aanvoerend; regen voorspellend: Temps p1-, regen
der zaak niet. — (fam.) Il faut qu'il y alt du pl
weder n. Saison pluvieuse, regen-saizoen n.,-achtig
b cela, die zaak moet niet geheel en-oudms regentijd m. Vent pl -, regenwind m. (die regen
al zóó zijn als men zegt, z. verder MOINS (m.). — aanbrengt) . Nuage pl-, regenwolk f. Constellation
Door het lidwoord voorafgegaan vormt plus som
pluvieuse, regengesternte n. — [Bot.] Plantes plu
volgende subst. eene soort van zamen--tijdsmeh
regenplanten f. pl. (welker bloemen zich-vieus,
gesteld naamwoord: Le plus payé, het meer of sluiten, als er regen ophanden is). — [H. n.] Manover betaalde, het te veel betaalde. Au plus offrant, che pluvieuse, regenvlieg f. (die bij naderenden reaan den meest of hoogst biedende. -- [Prat.] La gen zeer lastig is) . (salamander.
plus -pétition, de onmatige eisch m. de overdrévene
Pluvine, f. [H. n.] Volksnaam van den aard—
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POCHE.

v. n., z. PLEUVINER.

beschaving f. — Pneu mographigne, ddj. De

veelheid gevallen regen te bepalen, p 1 u v i o m é t er m. -- Pluvioinétrique of Pluviométrographique, adj. Den regenmeter betreffend.
— Pluviometrographie, f. Kunst f. om de

Pneumolithiase, f. [Méd.] Ziekte met ontwik-

Pluviner,

Plaviomètre of Pluviotnétrographe, m. longbeschre^ving betreffend, p n eu m o g r a ph t s c h.
[Phys.] Regenmeter m., een werktuig om de hoe- — Pnetintohémie, f. [Méd.] Bloedbraking f. —
keling van steentjes in de longen, p n e u m o 1 i
i a s i s f. — Pneumologie, f. [Méd.], z. v. a.-th

PNEUMOGRAPHIE. — Pnetimomètre, m. [ Didact .]

Longmeter, een werktuig om de ruimte (capaciteit)
der longen voor lucht in den gezonden en zieken
toestand te bepalen, p n e u m o m é ter m. — Pneuinométrie, f. Longmeting f. (met betrekking tot
bliek (van, 20 jan.uarij tot 19 februarj).
Pnéonnètre, m. I Piiys.] Ademmeter m.— de grootte der luchtruimte. -- Pneumonalgle, f.
P'néométrie, f. 4aemmeelkunst f. — Puéo- [Méd.] Longpijn f. — Pneumonal gique, adj.
métrique, adj. De ademmeting betreffend, p n e o- De longpijn betre/J'end. — Pneumonanthe, add.
[Bot.] Met eene bloem, die naar eene met lucht
metriscii.
Pneuma, m. (grieksch woord, dat in de za- gevulde blaas gelijkt. -- Als subst. f. Soort van
menstelling van vele kunsttermen voorkomt) Adem, gentiaan f. — Pneumoiiennphraxie, f. [Méd.
wind m., lucht I. — [Ane. phil.] De levensgeest m., Longverstopping f. — Pneumonie, f. [Méd.^
ziel f.; 5e element der stoische wfjsgeeren, het on- Longziekte, inz. longontsteking f. (pneumonite). —
dersteld beginsel der geestelijke natuur. — Pnen- Pneumonique, adj. [Méd.] Aan longziekte, aan
matieité, f. [Phys.] Toestand van een ligchaam, longontsteking lijdend: Malade pn-, of als subst.
waarbij de lucht er kan binnendringen, toeganke- PNEUMONIQUE, ni. et f. Longlijder m., -1 jderes f.
lijkheid voor de lucht, p ne u m a -t ie i t e it f. — — Tegen longontsteking dienstig: Remèdes pn-s of
Pneumatique, adj. [Phys.] De lucht betref- als subst. PNEUMONIQUES, m. pl. Longmiddelen,
fend, tot de leer der luchtbeweging of luchtdruk pneumonische middelen, p n e u m o n i k a n. pl. —
Machine pn-,-kingbehord,pumátisch. Pneumonite, f. [Méd.] Longontsteking, p n e uluchtpomp f. Briquet pa-, luchtvuurtuig n. (een m o n i t i s f. — Pneumonnres, m. pl. [H. n.]
metalen of glazen busje, waarin men door plotse- Schaaldieren n. pl. met staartkieuwen. — Pneulinge zamenpersing der lucht een stukje zwam doet mopéricarde, m., z. PNEUMATOPERICARDE. —
vuur vatten). Physique, Chimie pn-, dat gedeelte — Pneumophthoé, f. [Méd.] Longtering, longder natuur- en scheikunde, 't welk zich met de zucht, pneumóphthisis of pneumophthoe f.
lucht en de verschillende gassoorten bézig houdt, — Pneumoplectique, adj. [Méd.] De longverpneumatische natuur -, scheikunde f. Cuve, Baquet lamming betreffend, pneumopléktisch. -n-, luchtkuip f., chemische toestel ter verzameling Pneumoplégie, f. [ Méd.] Longverlamming f.
^er tassen. — [ Méd. ave.] S: cte pn-, geneesheeren — Pneuniopleurési c, f., Z. V. a. PLEUROPNE Ujder oudheid, die alle levensverschijnselen uit het MONIE . — Pneumopleurite, f., z. v. a. PLEUROp n e u as a (z. boven) zochtk n te verklaren, p n e u- PNEUMONIE . — Pneumopleuritique, adj., z. v. a.
m a t I sc h e se c t e f. — [Bot.] Vaisseaux pn-s, PLEUROPNEUMONIQUE . — Pnetantopoine, adj.
luchtvaten n. p 1. — PNEUMATIQUE , f. Luchtleer, [H. n.] Door longen met een deksel ademend (van
luchtbewegingsleer, leer van 't gewigt, de drukking weekdieren). — Pneumorrhagie, Piieumoren beweging der lucht- of gassoorten, p n e u m a- rhée, f. [Méd.] Bloedvliet m. uit de longen, bloed
bloedhoesten n. (hénioptysie). — Pneti -spuwingf.,
t i e k f. — Pneiivuatisnie, m. [Méd. anc.) Leer
dei' pneumatisten of der pneumatische secte, z. boven. mor rhagique, Pneutnorrhéique of PneuAanadj. ,Die bloeduitwerping betrefPnenmatique,
m.
morrhoïque,
— Pneuiniatiste of
hanger van die leer, p n eu ma tis t in. — Pueu- fend, pneumorrhagisch. — Pneunnose, f.
f.
luchtbreuk
[Méd.] Longaandoening f. — Pneamostome, m.
matocele, m. [Méd.] Wind- of
van den balzak. — Pnenmatochimie, f. [Di- [H. n.] Ademhalingsocgaan n. bij de insecten. —
dact.] Scheikunde der gassen, chemische bearbei- Pneuuinothorax, m., z. PNEUMMATOTHORAX. ding der gassoorten, p n e u m a t o c h e m i e f. — Pneumotomie, f. [Anat.] Longontleding f. —
Pnenmatoehitnique, adj. Dat gedeelte der Pneumotomique,, adj. De longontleding bescheikunde betreffend. — Tot gasopvanging dien treffend, pneumotomisch.
% Puigalion, m. [[bléd.] Nachtmerrie f. (eauCuve, Baquet pn-, lucht- of gaskuip f. —-stig:
Pnenmatode, adj. [Méd.] Door lucht of gas chemar). — % Pnigme of Pnix, m. [Méd.]
kort
—
engborstig,
Stikking
f., stikhoest in. — -5 Pnigophobie, f.
opgezet, gezwollen, opgeblazen;
en snel adem halend. — Pneumatologie, f. [Méd.] Borstbeklemming f.
Poa, m. [Bot.] , z. v. a PATURIN.
[Didact .] Geestenleer f.; — z. v. a. PNEUMATIQUE.
Poallier, m. [Tech.] Topstuk n. (boven aan
— Pneumatologique. adj. Tot de geestenleer
behoorend, p n e u m a t o l o gis c h; — z. v. a. PNEU- eene torenklok). — Spilplaat f., stuk metaal, waar-

hoeveelheid gevallen regen te bepalen.
Pluviose, m. [Chron.] Regenmaand f., de 6e
maand in den kalender der eerste fransche repu-

,

.

MATIQUE . — Pneumatolo iste, Pneumatologieii, Pnentnatologue, m. Schrijver over

de geestenleer; aanhanger m. van de geestenleer. —
Pnetimatomaque, m. [H. rel.] Bestrijder m. van
de persoonlijkheid en godheid des heiligen Geestes.
— Pneumatomphale, ,f. [Méd.] Navelwindbreuk f. — Pneuniatopéricarde, m. [Méd.]
Luchtophooping f. in den hartzak. -- Pneumatophore, adj. [Didact.] Luchtvoerend, luchthoudend. — [Bot.] Vaisseaux pn-s, luchtvaten n. pl.
— Pneuinatorachis, m. (pr. —chice) [Méd.]
Luchtophooping in 't wervelkanaal of de ruggegraatsholte, pneumatórrhachis f. — Pnenmatose, f. [Méd.] Opzetting f. van 't onderlijf,
van de maag of in 't algemeen van een ligchaamsdeel, windgezwel n., p n e u m a t ó s i s f. — Pneumatothorax, m. [Méd.] Luchtborst f., ophooping
van ingedrongen gassen in de borstholte. (Men zegt
doorgaans, maar minder juist, pneumothorax).
Pnenmemphraxie, f., z. v. a. PNEUMONEDíPHRAXIE.

Pneumobranehe, adj. [H. n.] Door lucht
ademend. — Pneutnobranchie, f.-kieuwn
[H. n.] Luchtkieuw f. (die tot inademing der lucht
dient). — Pneumoeèle, f. [Méd.], z. v. a. PLEUROCELE . — Pneumogastrique, adj. [Anat.]:
Nerf pn- , Of als subst. PNEUMOGASTRIQUE, m.
Zwervende zenuw f. (nerf vague), tiende paar der
hersenzenuwen. — Pneumographe,m. [Didact.]
Longbeschrjver m. -- Pneumographie, f. Long-

op de spil van den windmolen draait.
Pobratirne, m. [Mil.] Wapenbroeder m. bij
de Morlaken.
Poe-a-poe, loc. adv. [Mar.] Langzaam: Le

vaisseau s'avance p-.
Pochade, f. [Peint.] Plugtig ontworpen, stout
daarneder geworpene schets f. — [Litt.] Ruwe
schets f. of plan n. van een werk.

Pochard, m. [H. n.] , z. V. a MILLOUIN .
Poche, f. Zak m. P- d'habit, de gilet, de pantalon, rok-, vest-, broekzak. Bmplir, Vlder ses p-s,
zijne zakken vullen, ledigen. Mouchoir de p-, zakdoek, neusdoek m. Pistolet de p-, zakpistool f.
Dictionnaire de p-, zakwoordenboek n. Argent de
la p-, zakgeld n. --- (fig.) Mettre en p-, zakken,
.

in zijn' zak steken, opsteken: iets voor zich alleen
houden, wat voor velen bestemd was. Revenu dans
la p-, zuivere opbrengst f., geld in den zak. Payer
de sa p-, uit zijne eigen beurs of kas betalen. —
(Loc. prov.) Jouer de la p-, Mettre la main it la
p-, in de beurs tasten, geld uitgeven. Avoir ses
mains dans ses p-s, met de handen in den zak
loopen: een werkeloos, lui leven leiden; ook: van
ijne renten leven. Il n'a pastoujours eu les mains
ans ses p-s, hij heeft het niet altijd zoo gemak
gehad, hij heeft de handen uit de mouw-kelij
moeten steken; ook: hij heeft kromme vingers gehad, zich met eens anders goed verrijkt. z. ook

d

MAIN. Tenir une affaire dans sa p- Avoir son affaire en p-, zeker van zijne zaak zijn. z. ook CHAT,
:

POCHË

..

POELE.
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Podarge, m. [H. n.] Soort van geitenmelLANGUE, MANGER. -- [Corn.] Zak, graan-, koren-,
meel-, haverzak, enz. Une p- de froment, een zak ker m. (engoulevent) op Nieuw- Holland.
Podarion, m. [H. n.] Voet m. der achter
tarty. Louer des p-s, zakken huren. (In dezen zin
bij de zoogdieren. — Podarthre, m.-poten
gebruikt men liever SAC.) —. [Call.] Ronde eindtrek in. of krul f. aan sommige letters. -- [Chas.] [1.-í. n.] Voetgewricht n. der vogels. — PodarKonijnennet; patrijzen -, kwartelnet n. (ook po- throcace, f. [Méd.] Ontsteking f. der gewrichtschette (eheelen). — [Chir.] Zweer- of wondholte f. vlakten van den voet.
Podencéphale, f, [Méd.] Misgeboorte f. met
(ook sinus genaamd). — [Cont., Tai11.J Valsche
plooi, kreuk of vouw f. in slecht gesneden kleede- buiten den schedel op een' steel staande hersenen.
Podère of Podéris, f. [Ant. jud.] Naauw
ren. P- du Buse, balein- of planchetschui f f. aan
't rjglijf. — Split f. in den vrouwenrok of in 't priestersleepicleed n.
Podestat, ni. [H. ital.] Stadsregter en burkleedje, am bij den zak te kunnen komen. —
[Cuis.] P- of Jabot dune volaille, krop m. van gemeester in sommige steden van Italië; — eerste
een vogel. — [ Danse] Zakviooltje Il. der dans magthebber in de republiek Genua, p o d é s t a,
[H. n.] Buidel m. der buideldieren;-mestr.— podestaat in.
Podex, ni. (latin) Achterste n., stuit m. —
beursje of zakje, waarin de reukstof bij de civetkatten en muskusdieren, de kwalijk riekende vloei- Podicipède, adj. [H. n.] Met voeten aan den
stof bij den bunsinq en andere stinkdieren, het Stuit. — PODICIPÈDES, M. pl. Stuit- of aarsvoebevergeit 1)i;/ denn bever is vervat. — .Krop m. des ters m. pl. (een vogelgeslacht).
Podo%ranche, adj. [H. n.] Met kieuwen aan
vogels. — Volksnaam van den lepelreiger (spatule).
— [Peche] hrielnet n.; zak tn . der sleepnetten. de pooten. — Podocai-pe, adj. [Bot.] Met op
— [Tech.] Langgesteelde gietlepel der metaalgie- een steeltje staande vrucht. — Podocephale,
ters; — scheplepel m. der glasblazers; — soort van adj. [Bot.] Met in langgesteelde toppen b ij eensmeltkroes in., die in de gedaante eens a fgestompten staande bloemen. — Podochélones, m. pl.
kegels toeloopt. — P- de navette, holte f. in 't 11)1(1- [H. n.] Schildpadden f. pl., die op de voeten kun
gaan. — Pododysinolge, adj. [H. n.] Met-ne
den van de schietspoel. — Poché, e, adj. (en
part. passé van pocher): Oeufs p-s, •piegele2je- salamander-pooten. — Podogyne, in. [Bot.]
ren n. pl. (die men, zonder ze vooraf zamen te Steeltje n. van den eerstok in sommige planten.
Podologie, f. [Anat.] Leer van de voeten, bekloppen, in heet water, in gebraden boter, enz.
kookt). — I1 a les yeux p-s, des yeux p-s au schrijving t. van den voet. -- Podologique, adj.
beurre noir, lijf heeft een paar blaauwe oogen Die leer of beschrijving betreffend, p o d o l o g i s c h.
(blaauw geslagen of gevallen Dogen).— Ecri tore toute — Podoniètre, m. [Métrol.] Voetmeter, weg
schreden- of passenteller m., z. V. a. ODO--metr,
p-e, geheel gevlakt schrift n., slecht gevormde en vol
inkt geloopen letters f. pl. — Poche-chiller, m. METRE. -- Podométrique, adj. Den wegmeter
[H. n.] (pop.) Lelelreiger m. (spa ( ule). - t Po- betreffend, p ;: d 0 m é t r i sc h. — Poxlonipsie, f.
chée, f. Zakvol i)1 .: Pochée de blé, zakvol koren. [bidact.] Het voetwasschen. — Podoniptes, m.
— Pocher, v. a. Eene kneuzing met zwelling pl. [H. rel.] Voelwasschers, dweepzieke wederdootoebrengen (allesn voorkomend in): P- les yeux a pers in de iRe eeuw, die ook de voetwassching voor
qn-, iemand een paar blaauwe oogen geven, de een sacrament hielden, p o d o n í p te n m. pl. —
oogen bont en blaauw slc'an. -- [Cuis.1 P- des Podophanère, adj. [H. n.] Met zigtbare voeoeufs, spiegeleieren bakken. — [Call.] Een' ron- ten (van insecten-poppen) . — Podophthalme,
den eindtrek, eerie krul aan 't einde eener letter adj. [H. n.] Met op een' bewegel jken steel staande
maken. — [Impr.J Smeren, te vet drukken. — oogen (van schaaldieren)
PODOPIITHALMES, M.
pl. Steeloogen, voetoogen n. pl. (eene kreeftsoort).
SE POCHER, V. pr.: Its se sont pochés les yeux a
qui mieux mieux, zij hebben elkaar om 't zeerst de — Podophylle, m. [Bot.] Eendevoet m., voetoogen blaauw geslagen. — Poehery, m. [H. n.] blad n. — Podoptère, adj. [Bot.] Met vleugel
Een der volksnamen van den ijsvogel (alcyon). -bloem- of vrachtstelen. — [H. n.] Met-vormige
Poehet, in. [Agric.] Met de hand gemaakt zaai- platte zwemvoeten_ -- PODOPTÈRES, m. pl. Vleuuiltje n. -- Pocheter, V. a. Eenigen tijd in den gelvoeters, voetvleugeligen m. pl. — Podosperzak dragen (inz. van zékere eetbare voorwerpen, me, m. [Bot.] Navelsnoer n. der zaadkorrels. —
waarvan men meent, dat zij bij het dragen in den Podothèque, in. [H. n.] Huidbedekking f. van
zak béter worden). P- des olives, olijven bij zich de voeten der zoogdieren; — hoornig bekleedsel n.
dragen. — Ook als v. n.: Faire p- des trulfes, tru (- van het ondergedeelte des vogelpoots; — gedeelte
fels in den zak goed laten worden. — Het part. passé der pop, dat de pooten van 't insect bedekt. —
is ook adj.: Marrons p-s, door dragen i.n den zak Podozoaires, m. pl. [H. n.] Veelvoeters m. pl.
goed geworden kastanjes f. pl. — Pochetier, m., — Podnres, m. pl. [H. n.] Voelstaartdiertjes n.
-ière, f. Zakkenmaker m., -maakster f. — Po- pl., aard- of plantenvlooien f. pl., springstaarchette, f. (verklw. van poche) (fans.) Zakje n. ten m. pl.
(als kinderwoordje). — (Loc. prov.) Belles p-s et
Paeeile, m. [Ant. gr.] De bonte zaal f., eene
rien dedans, mooie kleuren en leêge zakken; veel beroemde zuilenzaal in 't oude Athenen met wandgeschreeuw en weinig wol. — [Péche] Zaknetje m. schilderijen van Polygnotos. — [ H. n.] Soort van
— [Dans.] Kleine zakviool f. Avoir un jeu de p -, schildvleugelig insect n. — Poeciloinorphe, adj.
een' zwakken, schrillen toon uit eene viool halen, [H. n.] Zeer uiteenloopend van vorm of gedaante.
spelen als op eene kinderviool. ---- Pochuure, f. — Pweilonote, aal. [H. n.] Met gevlekten of
Dik einde n. van den teenen band, waarmede de bonten rug. — Paeciloptère, adj. [H. n.] Met
takkebossen worden vastgebonden. — [ Manuf.] bonte of veelkleurige vleugels. — PaecilorhynGroefje a. in eene stof.
que, adj. [H. n.] Met gevlekten snavel.
Poco, adv. (ital.) [Mus.] Weinig, eenigzins:
Poèle, in. Lijklaken, doodkleed n. — Sluijer m.,
Un poco allegro, lento, eenigzins levendig, lang- dien men over 't hoofd van 't bruidspaar houdt
zaam. — Pococurante, m (pr. cu—cou) (ital.) bij de huwelijks-inzegenincj. Mettre an enfant sous
(burl. woord van Voltaire) Zorgeloos, onverschil- le p-, een vóór het huwelijk geboren kind voor echt
lig mensch; door zingenot verstompte egoïst m. -- verklaren door het mede onder den sluijer te hou
Pococnrantisnie, m. Volslagen onverschillig
den. - Weleer ook: draaghemel m. (dais).
gevoelloosheid; toestand m. of stelsel n. van-heidof
POELE, f. [Cuffs.] Pan, bak-, braadpan, koekeden door zingenot verstompten mensch.
pan f. — (Loc. fig. et prov.) Le plus empéché (Le
Poculiforme, adj. [Didact.] Bekervormig.
plus embarrassé) est celui qui tient la queue de
Podagraire, f. [ Bot.] Jichtkruid n., wilde la p-, wie aan 't hoofd van eene zaak staat, heeft
angelica f. of engelwortel m. (ook petite gérarde, altijd de meeste beslommering. A careme prenant
herbe á gérard, herbe à la goutte, angélique cbacun a hesoin de sa p-, men moet iemands lepel
sauvage geheeten).
niet willen leenen, als hij zelf soep eet. z. ook BRAISE.
Podagre, f. [Méd.] Voetjicht f., voeteuvel. — [Pêche] Kuil m. in een' vijver tegenover den
(fam.) pootje n.; — ook 'wel verkeerdelijk voor duiker, diepte f., waarin zich de visch bij 't a ftapjicht in 't algemeen (goutte) gebruikt. — PODAGRE, pen van 't water verzamelt. — [Tech.] Pan f.,
adj. Met de voetjicht behebd, voetjichtig; — (bij naam van verschillende pan-, lepel- of ketelvormige
misbruik) jichtig: Etre tout p -, vol jicht zitten
gereedschappen bij een aantal bedrijven.
Podalyre, m. [Bot.] Tweelobbige plant met
POELE, m. Kagchel f. P- de fonte, de tóle, de
vlindervormige bloemen, oorspronkelijk van Caro- construction. gegoten, geslagen, gemetselde kagchel.
lina en de Kaap, p o d a 1 y'r i a f.
-- Kachelkamer f., ovenvertrek n., in Duitschlar.d
. —
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en Zwitserland de gemeene kamer, waar de kagchel
gestookt wordt.
Poélée, f. ((am ) Panvol f. Une p- de poissons
frits, eene panvol gebakken visch.

Poèlerie, f. [Tech.] Handel in kagchels, kagchelhandel ni. — [Eton. dom.] Gezamenlijke gereedschappen, die tot verwarming en verlichting
dienen.

Poélette, f. (verklw. van poele) Pannetje; bek
PALETTE.

Poélier, m. Kagchelmaker, -verkooper; ver

-ken.—[Chlr],z

allerlei aarden, blik -vardigeofkpn
ijzeren, koperen huisgereedschappen ter ver -ken,
-warminge
verlichting.
Poélon, m. Pannetje n., doorgaans van geel
koper en dieper dan de gewone pan. — Poélonnee, f. Panvol f.
Poènie, (Poi;me) m. Dichtstuk, gedicht n.

P- épique, dramatique, bucolique, lyrique, didactique, satirique, élégiaque, érotique, helden -,
tooneel-, herders-, lier-, leer-, hekel -, treur -, minnedicht. — Bij uitbreiding: Proza-werk n. in dichterljken stil: Le Télémaque est un poeme en
prose, de Telémachus is een dichtstuk in proza.
— Woorden n. pl., tekst In. eener opera: La musique de eet opéra est un chef-d'oeuvre, mais le
p- est fort médiocre, de muzk van deze opera is
een meesterstuk, maar de tekst is zeer middelmatig.
Poésie, f. Dichtkunst, poëzij f.; — versbouw m.,
rijmkunst, versificatie f. La p- est appelée le langage des dieux, de poëzij wordt de taal der goden
geheeten. — Une p- douce, facile, harmonieuse,
een zoetvloeijende, gemakkelijke, welluidende versbouw of versificatie. — Dichtsoort f.: P- sacrée,
profane, gewijde, ongewijde poëzij. — Dichterlijke
uitdrukkingswijze f., dichterlijke gloed ni. of verheffing f., poëtisch vuur n.: Ces vers sont pleines de
p die verzen zijn vol poëzij, ademen een' dichterlijken geest, getuigen van dichterlijk gevoel. Il y
a one belle p- dans Chateaubriand, Ch. is vol
schoone poëzij, er ligt een schoone dichterlijke gloed
over de werken van Ch. La p- du style, de poëzzj,
de dichterlijke vlugt van den stil., — Bij uitbreiding : Un tableau plein de p-, eene schilderij vol
poëzij, vol dichterlijke opvatting en uitdrukking:
I1 a de Ia p- dans le caractère, er is iets dichter
zijn karakter. — Faire la p- d'une chose,-ljksin
eene poëtische zijde, eene dichterlij ke , schoonheid
POESIES, f. pl.
aan eene zaak weten te vinden.
Gedichten, dichtstukken, verzen n. pl , inz. die,
welke niet zeer uitgebreid zijn en tot de nieuwere
dichters behooren: Les p-s de Lamartine, Lamartine's gedichten.
.5 Poétastre, m. Slecht dichter, pruldichter,
rjmelaar, verzensinid m.
Poète, m. Dichter, poëet ; verzenmaker m.
Les p- anciens, moderoes, de oude, nieuwere dichters. — Avoir lu les p-s, de (werken der) dichters,
inz. de grieksche en latijnsche dichters gelezen hebben. — (lam.) P- crotté, pruldichter, rjmelaar.
— Het wordt ook van eene vrouw gezegd: La
France compte aujourd'hui plusieurs femmes que
sont toutes de gracieux p-s, Frankrijk telt tegen.
verscheidene vrouwen, die allen bevallige
dichteressen zijn. -- Ook als adj. gebruikt: I1, Elle
est p-, h ij is dichter, zij is dichteres. Une femme
p-, eene dichteres. Un ouvrier p-, een dichterlijk
werkman. — Etre né p -, dichter, dichteres geboren
zijn: een' natuurlaken aanleg tot de poëzij hebben.
— Poetereau, m. Pruldichter, z. v. a. POETASTRE. (Men schrijft nog poétreau en poétriau). —
Poéterie, f. (burl.) Poterj, dichterij; — (dénigr.)
dichterklub f. — Poétesse, f. Dichteres f. (Dit
woord, reeds in 4myot gevonden, is door eenige
moderne schrijvers gebruikt, maar heeft geen burgerregt verkregen; men zegt Une femme poète.) —
Poetf que, adj. Dichterlijk, p o e t i s c h. Figure,
Fiction p-, dichterl ij ke figuur, vinding f. Ouvrage
p-, dichtwerk n. Style, Tour, Expression p-, dichterlpke stijl m., wending, uitdrukking f. — Licence p-, z. LICENCE. — fig. et fam.) Verdraai jing der waarheid: Se permettre une licence pdans un récit. — [Typog.] Caractère p-, verleng
langer dan de gewone (zoo-deltr,sman
geheeten, omdat zij inz. tot het drukken van werken in alexandrjnsche verzen wordt gebruikt) . —
POETI
QUE, f. [Didact.] Dichtkunde, leer, wetenschap of theorie der dichtkunst, pa e Ii e k f. —
--

(

POIGNARD.

---

Bij uitbreiding: La p- des beaux arts, de poëtiek
der schoone kunsten; de aanwijzing, verklaring van
't geen er verhevens, ideaals in de schoone kunsten
is. — Poetiquement, adv. Op dichterlijke w ij ze,
dichterlijk: Ecrire, Parler, Penser p-. — ( iron.)
Diner p-, in gedachte eten, niets te eten hebben.
Vivre p-, zich door belagcheljke zonderlingheid
onderscheiden. — Poétiqueur, m. (dénigr.) Dichter. — Poétiser, V. a. Dichterlijk maken: Pson langage,son style, zijne taal, zijn' stijl eene
dichterlijke tint geven. — (dénigr.) Verzen maken,
rijmen, p o ë t i s é r e n: - SE POETISE1I, v. pr.
Dichterlijk worden: Son langage se poétise. —
Het part. passé is ook adj. Style poétisé, dichterlijk gemaakte stjl m. — Poétreaii en Poetriau, m., z. POETEREAU. (boord m.
Poge, m. [Mar.] (weleer in de Levant) Stuur Pognee, f. [Com.] Soort van engelse/te wollen
deken f.
Pogouias, m. (pr. —ace) [H. n.] Baard

BARBICAN. — [ Astr.] Haar--vischm.;—za
komeet f. -- Pogoniase, f. Ontwikkeling van
den baard bij eene vrouw, p o g o n i a s i s f. —
Pogonologie, f. [Didact.] Verhandeling f. over
den baard. — Pogonologique, adj. Die ver
betreffend, p o g o n o l ó g i s c h. — P o--handelig
gonophile, adj. [Tech.] Baardlievend. (Het
woord wordt van zékere scheermessen en van een
aanzetleder gebruikt). -- Pogonophore, adj.
[H. n.] Een' baard dragend. — POGONOPHORES, M.
pl. Baardvogels m pl. (van de orde der kloutervogels); — baardkevers m. pl. — Pogonopode,
adj. [H. n.] Met behaarde voeten. — Pogonorhynque, adj. [H. n.] Met baardigen snavel. —
Pogonotonie, m. (iron.) Baardscheerder, barbier m. — Pogonotoi nie, f. Barbierskunst f.,
het baardscheren. — Pogonotomique, adj.
Daartoe behoorend.
Poids, m. [Phys.] Zwaarte f., gewigt n. Pabsolu, relatif, spécifique, volstrekte, betrekkelijke,
soortelijke zwaarte of gewipt. — [Phys. et Chim.]
P- atomique, atómisch gewipt, gewipt der atomen
van een ligchaam (gewoonlijk in betrekking tot de
zuurstof bepaald). — (fig.) Last m., vracht f.,
druk m., drukking, kwelling f.: Le p- des impóts,
de la guerre, de druk der belastingen, des oorlogs.
Le p- des années, de last der jaren. De quel pvous avez soulagé zion coeur! welk een' pak (last,
vracht) hebt ge mij van 't hart gewenteld! 11 suecombe sous le p- des affaires, hij bezwijkt onder
den last der zaken, der bézigheden. — ( fig.) Gewigt, belang, aanzien n., aangelegenheid; kracht f.,
gezag n.: Homme de p-, man van gewigt, van
aanzien, van invloed. C'est une affaire de p-, ' t is
eene zaak van gewigt, van aangelegenheid Ces
raisons sont d'un grand p-, die redenen hebben veel
kracht, zijn zeer geldig. Exemple d' un grand p-,
voorbeeld n. van groot gezag. -- Monnaie de p-,
wzgtig stuk geld n. (dat de bij de wet gevorderde
zwaarte heeft) . Gewigt ii., een stuk ijzer,
koper, lood, enz. van bekende en bij de wet bepaalde
zwaarte, dat men gebruikt om te wegen. Tous
les poids des marchands doivent être échantillonnés, al de gewigten der kooplieden moeten geijkt
zijn. Vendre à faux p-, met valsch gewipt verkoopen. Faites moe bon p-, weeg mij goed, geef
mij goed gewipt. Vendre, Acheter une chose au
p- de lor, iets zeer duur koopen, verkoopgin, met
goud opwegen. — (fib.) Avoir deux p- et deux
mesures, enz., z. MESURE. — P- du sanctuaire,
sikkel des heiligdoms (standaard van 't gewigt,
dien men in den tempel van Jeruzalem bewaarde).
— (fig.) Examiner, Poser une chose au p- du
sanctuaire, eene zaak rpelijk, met de grootste
behoedzaamheid overleggen, onderzoeken, haar wik ken en wegen. Peser une chose au p- du bon
sens, de la raison, eene zaak aan 't gezond verstand,
aan de rede toetsen. — Poids de marc, markgewi.gt n. — Les p- d'une horloge, .d'un tournebroche, de gewigten van eene klok, van een braadspit.
Poignant, e, adj. Stekend; grievend: Douleur
p-e, stekende pijn f. Remords p-s, hartverscheurende wroegingen f. pl.
POIGNANT, m., nu TRÉ..

— -(-
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Poignard, m. Dolk, pook, moordpriem, pon
Percer qn. d'un p-, de cent coups de-jardm.
p-, iemand met een' dolk, met honderd dolksteken
doorboren— (fig.) Mettre, Tenir à qn. le p- sur

POIGNARDER

--

la gorge, iemand den dolk, het mes op de keel
zetten, hem met geweld tot iets willen dwingen.
C'est un coup de p -, dit is een dolksteek, eene grievende smart , een hartverscheurend verlies , enz.
Avoir le p- dans le coeur, diep bedroefd, jegriefd
zijn. Tourner le p- dans la plaie, den dok in de
wond omdraaijen: het ,smartelijke of grievende ver
oorzaak te spreken.-merdnostve
— [Pêche] Middelmatige snoek m. — Poiguarder, v. a. Met een' dolk or ponjaard treffen, kwetsen or dooden, doorboren. Brutus poignarda César
en plein sénat, Brutus doorboorde Gesar in
i den
vollen senaat. -- (fig.) Lui dire cette nouvelle, ce
serait le p-, hem dat nieuws te vertellen, zou een
dolksteek voor hem zijn. — (fig.) Prikkelen, aandrijven: La jalousie poignarde son coeur, de minnenyd,ij verzucht prikkelt zijn hart.
SE PoIGNARDER, v. pr. Zich met een' dolk treffen. — Elkander met dolksteken doorboren. — Het part. passé
is ook adj : Homme poignardé par des brigands,
door struikroovers met dolken afgemaakt man. —
Poi gnardin, m. (een door Katharina IT. gesmeed woord) Vorstenmoordende monniken; predikers of verdedigers m. pl. van den koningsmoord.
Poignée, f. Handvol, greep f. Une p- de sel,
Bene handvol zout. Une p- d'argent, eene handvol
geld. Une p- d'herbes, eene greep kruiden. — Une
de verges, een bundel roedjes of teentjes. —
p- de morues, twee zaámgebonden zoutevisschen. -- Une p- de tuiles, vier stuks op elkaar
gelegde dakpannen. — Se doener une p- de main,
elkander hartelijk de hand drukken. — (fam.)
Prendre one p- de feu, zich een oogenblik warmen.
— (fig. et fam.) Een klein getal: Une p- d'amis,
Bene handvol vrienden. On eut bientót raison de
cette p- de seditieux, men bragt dat hoopje oproerlingen weldra tot hun' pligt. — à POIGNEE,
loc. adv. Met de volle hand of vuist: Prendre une
chose á p-, iets met de volle hand aangrpen. —
Met handen vol: Jeter des fleurs, de 1'argent à
p-, bloemen, geld met handen vol uitstrooijen.
Handvatsel n., greep f., houvast n.: La p- dun
sceptre, d' un sabre, d' une epée, de greep van een'
schepter, sabel, degen. — Hoekslip f. van een' korenzak, om hem te beter te kunnen aanvatten en
bewegen. — Bond stuk hout n., waarop de signetsnijder het te bewerken signet bevestigt.
Poignet, m. [Anat.] Handgewricht n., nahand
of achterhand f. (carpe), handwortel m., verbinding van de hand met den voorarm, vuist f. Il a
le p- fort, I1 a une grande force de p -, hij is sterk,
zeer sterk in de vuist. Se démettre, Se luxer le
p-, zich het handgewricht verstuiken, verrekken. [Cout.] Handboord, hemdsboord m.: I1 a des bontons de nacre aux p-s de sa chemise, hij heeft
paarlemoéren knoopjes aan zijne hemdsboorden. —
P-s de manche, overmouw, voormouw f., ter bescherming van de handboorden.
Foil, m. [Anat.] Haar, lijfhaar n.: P-s du
visage, des mains, haren op het gezigt, op de handen. P- rude, doux, hérisse, hared, zacht, borstelig
haar. Le p- des narines, des sourcils, des aisselles, de la poitrine, des parties honteuses, het haar
der neusgaten , wenkbraauwen , oksels , borst ,
schaamdeelen. — P- de chat, de lièvre, de cheval,
katten-, hazen -, paardenhaar. — Somtijds ook:
hoofdhaar m. (maar steeds in ongunstigen zin): Le
p- lui blanchit, Son p- grisonne, zijn haar wordt
grijs, begint te grijzen. — Kleur f. van 't haar
(van sommige dieren sprekend): De quel p- est
votre cheval, votre chien ? welk haar (welke kleur
van haar) heeft uw paard, uw hond? Ce cheval
est p- bai, dat paard heeft roodbruin haar. —
--

-

Le

Chien dressè au p- et is la plume, Homme an pet à la pl-, z. PLUME. — Somtijds ook van den
baard des mans gebézigd: (très-fam.) Se faire le
p-, zich scheren. Ce barbier fait parfaitement Ie
p-, die barbier scheert voortreffelijk. — P- follet,
z. FOLLET. — Loc. fig. et fam.) Se laisser arracher la barbe p- à p-, een groote bloodaard, lafaard zijn. — P- de Judas, Judas haar, z. JUDAS.
Un poil n'y passe pas l'autre, bij hem is alles in
de uiterste orde, zit alles netjes aan 't lijf.
f. I1 n'y
manque pas un p-, er ontbreekt geen haartje aan.
Avoir eu du p- de qn., geld van iemand gewon(

en hebben, iemand geplukt hebben; een of ander
voordeel op iemand behaald hebben. Si! se joue
à moi, je lui aurai du p-, als hij naij aanrandt,
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zal hij er haar bij laten. I1 y a laissé du p-, h#
heeft er haar bij gelaten , hij is er niet zonder
kleérscheuren (zonder een of ander verlies of nadeel) af gekomen. C'est un gaillard qui a du p-,
't is een snaak, ^ die haar op de tanden heeft, die
durft. z. Ook BETE, BRAVE. — Harig, wollig gedeelte van laken, fluweel, tr(jp, enz. Drap, Feutre á long p-, a p- ras, langharig, kortharig laken,
vilt n. -- Velours à trots, à quatre p-s, driedraads,
vierdraads fluweel n. (welks inslag uit 3 of 4 draden zijde bestaat). P- de cllèvre, geitenhaar, kemelshaar, ongepaste naam eener stof, welker inslag
van kamwol en welker schering van katoen is. —
[Bot.] Haar n., vezels f. pl. der planten: Les p-s
des orties piquent, het haar der netels prikt. P-s
follets, zeer fijne haartjes of vezeltjes. — [ Chas.,
Fauc.] ltlettre 1'oiseau à p-, den valk op hazen,
konijnen afrigten. z. ook PLUME. — [ Cuis.j Un
lièvre en p -, een onafgetrokken, niet gevilde haas,
een haas in zijn vel -- [H. n.] P- de nacre, zijde
of haar der zijdemossel (pinne marine). — [Man.]
Monter on cheval à p-, a cru, een paard zonder
zadel berijden, los te paard zitten. Avoir l'éperon
au p-, een paard de sporen geven. Faire le p- à
on cheval, het haar van een paard in orde brengen, knippen. -- [Méd.] P- des mamelles, of enkel
P -, pijnlijke zwelling en ontsteking der borsten bhp
jonge kraamvrouwen, melkklonter m., z. v. a. MASTITE. — [ Tech.] Gants sur p-s, pelshandschoenen m. pl. met de ruige zijde naar buiten gekeerd.
— P- de lame, fijne struisvederen f. pl. als modetooi.
(LETTE.

Poilette, f., z. POÉLETTE. — [ Chir.] , z. PA-

Poileux, ease, adj. [H. n., Bot.] Behaard,
harig, met lang, zacht en ijl haar bezet: Feuille
p-euse, harig blad n.

Poiii er, m. [Tech.] , z. POALLIER ; POELIER.
Poiloux, m. (pop.) Rekel, gemeene, nietswaardige kerel m. — Ook z. v. a. velu, ruig, harig als

een beer.
Poilu, e, adj. Harig, behaard, met haar bedekt, ruig: Corps p-, behaard lof n. (Men gebruikt
doorgaans velu.)
Poinciane, Poineillade, f. [Bot.] Paauwestaart m., p o i n c i a n a f., eene broeikasplant
uit West- Indië (naas den franschen gouverneurgeneraal Poinci) (ook fleur de paon, fleur de paradis, fleur d'oeillet d'Espagne geheeten).
Poincon, m. [Tech.] Puntig metalen gereed
om te doorboren of te gravéren, stift, gra--schap
veerstift f., priem, steekpriem; doorslag, drevel m.;
steekijzer n. (der mandemakers); punt/tamer m.
(der smeden); scherpe steenbeitel m. (der metselaars).
-- Stempel, muntstempel; keur-, ijkstempel; boekbinders stempel m. — [ Constr.] Makelaar m., gevelspits f. P- d'échafaudage, steigerboom m. — Pde valfat, plugijzer. P- pour doublage, puntijzer n.
— [Artif.] P- d'arrêt, doorslag reet een dwarsstift of bout. — [ Cost.] Haarnaald f. P- de diamant, diamanten haarnaald. — [ Mécan.] Spil f.,
opstaande boom m. om welken eene machine draait.
— [Com.] Tonnemaat f. (in verschillende gedeelten van Frankrijk), ongeveer 2 13 van 't oude mud.
— [H. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp.
— Poingonnement, m. [Tech.] Stempeling. Poinconner, V. a. [Tech.] Stempelen. — Het
part. passé is ook adj.: Orfèvrerie poinconnée, gestempeld, gekeurd goud- en zilverwerk n.
Poindre, V. a. Steken, prikken. prikkelen; —
(fig.) aansporen, aanprikkelen. — Het woord wordt
nu zelden gebruikt dan in de zegswijzen: Oignez

vilain etc., z. OINDRE. Quel taon vous poind ? wat
scheelt u? wat maalt u door 't hoofd? waarom
wordt gij boos? (Men zegt liever Quelle mouche
vous pique?). — [Anc. tech.] Scherpen, spitsen:

P- les épingles, de punten aan de spelden slijpen.
— POINDRE , V. n. (zelden gebruikt dan in den
in/in. en 't futurum) Aanbreken, doorbreken; uit
voor den dag komen: Le jour commence-spruiten,
a n-, poindra bientót, de dag begint aan te breken,
zal weldra aanbreken. Dès que les herbes commencent, -á .,p-, zoodra het gras begint uit te spruiten.
— (fam.) Le poil commence a lui p -, de baard
begint bij hem voor den dag te komen, hij krijgt
een' vlas- of melkbaard. — (Loc. prov.) On volt
déjà oir 1'épine veut p-, men ziet reeds wat er uit
hem groeijen zal, wat geestes kind hij is.
Poiïig, in. Vuist, geslotene of gebalde hand f.
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Donner, Appliquer un coup de p-, een' vuistslag
geven. Faire le e- de p-, Se battre a coups de p-,
met vuisten vechten. Serrer le p-, de vuist ballen,
eene vuist maken of zetten. — Ook van de geheele
hand tot aan 't handgewricht gebézigd: I1 fut condamné à avoir le p- coupé, hij werd veroordeeld
om de hand afgekapt te worden. — Flambeau de
p-, handtoorts, hand fakkel f. Oiseau de p- ofde

bonne affaire, hand- of vuistvalk, goed a fgerigte
valk in. — Livrer qn. pieds et, p-s lids, iemand
aan handen en voeten gebonden overleveren; (fig.)
iemand geheel en al ter beschikking, ter willekeurige behandeling van een ander stellen. Montrer Ie
p- a qn. , iemand met opgeheven vuist dreigen,
iemand dreigen. — (fig.) Mener qn. sur Ie p- (liever par la main), iemand bij de hand rond voeren,
met iemand doen wat men wil. I1 ne vaut pas un
coup de p-, hij heeft noch gezondheid, noch kracht.
— (Loc. prow.) I1, Elle a la tête plus grosse que
le p-, zijne, hare gansche ziekte of kwaal is ver
kwade luim. -- [Mar.] P- de la bride,-beldingof
vuist, linker vuist, linker hand f. des ruiters.
Point, m. [Coot.] Steek m. P- d'aiguille, naald steek. Raccommoder un accroc en quelques p-s,
een' winkelhaak met Benige steken dipt maken. Pde cóté, de devant, de chainette, P- noué, croisé,
zij -, rijp -, ketting -, knoopsgat -, kruissteek. P- de
surjet, a l'anglaise, overhandsche, engelsche steek.
— Zeker borduur- en tapijtwerk met de naald,
stikwerk n. P- de Hongrie, z. HONGRIE. — Ge
kant f., kantwerk n. Ouvrière en p-, kant -naide
de Bruxelles , Brusselsche kant. —-werkst.P
P- de la Chine, zigzagsgewijze strepen in 't satijn.
— —. [Géom.] Punt n., stip f. Le p- mathématique est 1'extrémité de la ligne, l'endroit oil nette
liane en coupe une autre, het mathematisch punt
is het uiteinde der lijn, de plaats waar deze lijn
eene andere sn ij dt. P- de section of d'intersection,
sn ijpunt, doorsnijdingspunt. P- d'inilexion, buig punt. P- de retroussement, keerpunt. - (fig.)
Notre vie est un p- dans l'éternité, ons leven is
eene stip in de eeuwigheid. — [ Métrol.] Punt,
12e gedeelte der lij n. — Punt n., ieder klein gedeelte van eene lijn, van een vlak: Chaque p- de
la circonférence est également éloigné du centre,
elk punt des omtreks is op gelijken afstand van
het middelpunt. --- [ Didact.] Punt n., vaste en
bepaalde plaats. P- milieu, P- central, middelpunt,
centraalpunt. P- d'équilibre, evenwigtspunt n. Pd'appui, steunpunt. P- de départ, uitgangspunt.
P- de contact, aanrakingspunt, raakpunt. — Pde réunion, vereenigingspunt. — [ Mar.] Bestek n.
Faire le p-, het bestek opmaken of in de kaart
brengen. P- de départ et d'arrivée, afgevaren en
bekomen plaats f. P- estimé, gegist bestek. P- réel,
waar bestek. Etre en avant, en arrière du p-, met
het bestek achteruit, vooruit zijn. P- de chaque
midi, middagsbestek. z. ook PARTANCE. — P- vélique, zeilpunt. -- P- dune voile, du bas dune volIe, schoolhoorn, m. van een' zeil. P- damure, oog n.
van den hals. P- du haut de Ia voile, P- d'envergure, nokleuver, nok m. van 't zeil. — P- d'écoute, schoothoorn, schoot m. P-s du vent, loefschoothoorn, loefhals, hals m. P-s de sous le vent, lijschoothoorn, ljschoot, schoot m. — Bordages de p-,
verminderingsgangen m.pl. Ces bordages ont le neme p-, die buitenhuidsplanken hebben dezelfde a fmetzngen. — [Astr.] P- vernal of de printemps,
P- estival of d'été, P- automnal of d'automne,
P- hiémal of d'hiver, lente -, zomer -, herfst-, winterpunt, punten, waarop de zon respectievelijk in
de lee/eens van den Rain, den Kreeft, de Weegschaal en den Steenbok staat. P- verticaux, vertikale punten, toppunt en voetpunt (zenith en nadir).
P-s de la plus grande et de la plus petite distance, z. v. a. ABSIDES. z. ook EQUINOCTIAL, SOLSTITIAL, CARDINAL, CULMINANT. — [Opt.] P- de concours, brand-, vereenigingspunt (der stralen). Pde diversion, verstrooijingspunt. P- de réfraction,
straalbuigingspunt. P- de réflexion, terugstralingspunt. P- radieux, straalpunt. — P- d'aspect of de
vue, beschouwings- of gezigtspunt, punt of afstand,
van waar men een voorwerp, een gebouw b. v., het
voordeelirgst beschouwt. — [Nlécan.] P- d'appui,
steun- of rustpunt. P- d'application, de suspension, aanlegpunt, ophangpunt. -- [Hydraul.] Pde partage, verdeelingspunt (van waar het water
verschillende rigtingen neemt). P- de sujétion, hoog-

ste punt, waartoe het water zich verheffen moet. [Phys.] P- lumineux, lichtend punt (aan 't einde
van een' geëlektriseerden geleider). P-s électriques,
elektrische punten. — [ Perspect., Point.] P- de
vue, gezigtspunt, punt, waarop het oog zich op
zekeren afstand rzgt en vestigt; plaats, waar een
voorwerp zich bevinden moet om wél gezien te worden; plaats, die men moet innemen om een voorwerp wét te zien; — voorwerp of verzameling van
voorwerpen, waardoor het oog getroffen, aangelokt of geboeid wordt, uitzigt, gezigt n. Choisir
un p- de vue, een gezigtspunt kiezen. Déterminer,
Prendre Ie p- de vue, het gezigtspunt nemen, bepalen. Etre dans un bon p- de vue, op- een goed
gezigtspunt staan. P- de vue magnifique, vaste,
immense, varid, prachtig, ruim, onbepaald, afwisselend uitzigt., — Mettre une lunette a son p- de
vue of enkel a son point, een' verrekijker op zijn
gezigtspunt zetten, de buizen ter vereischte lengte
uithalen. — (fig.) Envisager une question sous un
p- de vue nouveau, een vraagstuk uit een nieuw
oogpunt beschouwen. La différence des p- s de vue
cause la dif érence des opinions, 't verschil der gezigtspunten of der zienswijzen veroorzaakt het
verschil der meeningen. — [ Anat.] P-s ciliaires,
ooglid punten of gaatjes n. pl. P-s lacrimaux, traanpunten. . POINT, m. [Gram.] Punt n., stip f.
of tittel m., die op eene i, aan 't einde van een'
zin, enz. gezet wordt (.). Le deux p- of Les deux
p-s, het dubbele punt (:). P- interrogatif, interrogant of d'interrogation, vraagteeken (?). P- admiratif, d'admiration of d'exclamation, uitroepingsteeken (!
Loc. fig. et prov.), z. I, tNE. —
[Typog.] P- conducteurs of carrés, punten op
quadrates. P- typographique, typographisch punt,
zesde deel eener linie, als maat van het corpus
der letters. — Stip f., punt n , wat bij uitstek klein
is of klein schijnt en zich te naauwernood laat bespeuren. Le ballon ne paraissait plus que comme
un p-, de luchtbal vertoonde zich nog slechts als
eene stip. Les étoiles ne nous paraissent que de
petits p-s brillants, de sterren schijnen ons niet
dan blinkende stippen te zijn. — [Mus.] Punt of
stip aan de regter zijde eener noot, waardoor hare
tijdswaarde met de helft wordt vermeerderd. Une
ronde suivie dun p- vaut trois blanches, eene
geheele noot met een punt doet drie halven: P- d'orgue, Z. ORGUE. P- détachés, punten op de gepunteerde of af te stooten noten. -- [Tech.] Riem gaatje n., waardoor de tong der gesp gaat. Allonger, Raccourcir les étriviêres dun p-, de stijg
een gat of steek langer of korter ma--beuglrimn
ken. — Teeken op de maat des schoenmakers, hoedenmakers e. a., steek in., streep f. z. CHAUSSER
(ook fig.). — (fig.) Faire venir qn. a son p-, iemand
brengen, waar men heng hebben wil, hem voor onze
inzigten of wenschen weten te winnen. -- [Lapid.]
Punt n., vlek f., witte, zwarte, roode stip in een'
diamant. a Punt, vraagstuk, geschilpunt n.,
bijzondere zwarigheid in een of ander vak van wetenschap; hoofdpunt n., hoofdzaak f.: Approfondir
un p- de theologie, een geschilpunt, eene stelling
der .godgeleerdheid grondig onderzoeken. Cet évènement est un p- d'histoire fort obscur, deze gebeurtenis is een zeer donker punt in de geschiedenis, deze geschiedenis ligt in het donker. Its sort
d'accord sur ce p-, zij zijn het over dit punt eens.
C'est lá le p- de l'affaire, dat is het hoofdpunt, het
wezenlijke van de zaak f., daarop komt het voor
aan. II faut venir au p-, men moet tot de-namelijk
zaak, tot het hoofdpunt komen. \Toilh le p- en
question„ dat is het punt, de zaak, waarover moet
gehandeld worden. — Deel, lid, stuk n. van eene
rede, van een werk, inz. van eene preek: Son sermon est divisé en trois p-s, zijne preek is in drie
deden verdeeld. Le premier p- dune harangue,
het eerste lid, stuk eener redevoering. — Staat,
toestand m.: Le malade est toujours au même
p-, de zieke is altoos in denzelf den toestand. II est
en mauvais p-, hij is in slechten toestand. Ses
affaires sont mal en p-, zijne zaken staan slecht. —
Graad, trap, top m., punt n.: I1 est au plus haut
p- de sa gloire, hij is op den hoogsten trap van
roem, tot het toppunt van eer. On peut railler,
mais jusqu'à un certain p-, men mag schertsen,
maar slechts tot op een' zekeren graad. Les sciences. les arts, ont été portés à un haut p- de perfection, de wetenschappen, de kunsten zijn tot een'
). — (
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hoogen graad van volkomenheid gebragt. — Le pd'honneur, z. HONNEUR. — Point werd weieer gebruikt voor instant, moment ; van daar nog: Etre
sur Ie p- de faire une chose, op het punt staan,
gereed staan iets te doen. Arriver a p- nornme, op
het bepaalde tijdstip komen. — Le p- du lour, z.
JOUR. -- [Anc. anat.] P- saillant, trilpunt, trilstip , het punt van een ei , waar men 't hart
van 't hoen ziet kloppen. — [ Blas.J P- d'honneur, eereplaats, z. IONNEUR. P- du chef, hoofd
der vakken van een geschakeerd-punt.—Elk

P-s équipollés, aangrenzende vakken, scha kéring van 9 stukken , beurtelings van metaal
en kleur. — [H. n.] P- de Hongrie , perspect ief-schelp, alpha f.; soort van porselein-schelp;
ook z. v. a. CANTHARIDE ; doodgraver m. (zékere
kever). P- double, z. v. a. PHALENE. — [ Jeu]
Oog, punt n. op dobbelsteenen; getalwaarde, die
aan elke kaart wordt toegekend: Las au piquet
naut onze p-s, les figures valent dix p-s, het aas
in 't piketten doet elf, de prenten tien punten. —
Ook: aantal punten, dat eenige kaarten van dezelfde kleur gelden, punt, blad 'n. Marquer son p-,
zijn blad aangeven of noemen. Son p- est meilleur
que le votre, zin blad of punt is beter dan 't uwe.
Le p- se compte avant toute chose, het blad ('t
getal kaarten van eene kleur) wordt vóór allen
anderen roem geteld. -- Punt, getal, dat men bij
elken stoot, worp, slag, enz. telt; getal punten, die
in eene partij gemaakt moeten worden. Faire trois
p-s de suite, drie punten achtereen maken. N'avoir
pas encore pris de p-s, nog geen punt gemaakt
hebben. Jouer en cinquante p-s, eene partij van
50 punten spelen. — Donner on itendre des p-s
b qn., iemand punten voorgeven. — Punt n., goede
of kwade aanteekening in scholen voor de hoedanigheid van het werk en voor 't gedrag der leerlingen; ook op examens voor de meerdere of mindere bekwaamheid der mededingers. -- [Mi1.] Pde mire, z. MERE. P- d'appui d' une troupe, steun
Benen krijgstroep. P. stratégique, stra--puntva
tégisch punt. P- de ralliement, verzamelpunt. Pde rencontre, ontmoetingspunt. — [Fort.] P- de
la gorge, keelpunt, saillant van de keel. P- d'épaule, schouder m., schouderpunt. P- de brisure,
wendingspunt. P- d'attaque, aanvalspunt. P- dominant, beheerschend, dominéren.d punt. P- inaccessible, ontoegankelijk punt. — [Méd.] P- de cóté,
zijdesteek, steek ni. in de zijde. — (Loc. prov.)
Faire une chose à son p- et aisément, iets op zijn
doode gemak doen. 1 POINT, loc. adv. Van
pas, juist ter snede, op het regte tijdstip: Venir,
Arriver b p-, fort it p -, tout h p-, van pas, juist
van pas komen, aankomen. Cela lui veent à p-,
bien à p-, dat komt hem juist ter snede. — (Proc.)
Tout viest a p- pour qui peut attendre, met tijd
en geduld komt men alles te boven. — Viande suite
a p -, juist van pas (niet te veel of te weinig) gebraden vleesch. — Prendre à p- ce que eient de
dire an autre, partij trekken van 't geen een ander zegt.
AU DERNIER POINT. loc. adv. In den
hoogsten graad, bij uitstek: Etre courageux, vigiiant, libertin au dernier p-, in den hoogsten graad
n. — MAL EN POINT,
moedig, wakker, losbandig zijn.
DE TOUT
loc. adv. In slechten staat of toestand.
adv.
POiNT, loc.
Geheel en al, volslagen, in ieder
zigt: Un eiere mauvais de tout p-, eenvolslagen
cht boek.
Equiper un homme de tout p-,
iemand van top tot teen uitrusten. — ( fig.) Accommoder. Equiper qn. de tout p-, iemand zeer kwalijk bejegenen, iemand toetakelen. — DE POINT EN
POINT, loc. adv. Pan punt tot punt, naauwkeurig,
zonder iets over te slaan: II ma tout raconté de
p- en p-, hij heeft mij alles tot in de minste bij
stukje tot beetje verteld. -- á-zonderh,va
POINT NOMME, loc. adv. Op den bepaalden tijd: I1
se trouva au rendez-vous au p- nommé, hij was
ten bepaalden tijde op de plaats der bijeenkornst.
POINT, ode. (doorgaans voorafgegaan van ne)
Niet, niets, geenszins; geen: Je ne suis p- en état
de sortie, ik ben niet, geenszins in staat om uit
te gaan. En voulez-vous? Je s'en veux point,
wilt ge daarvan? Ik wil er niets van. Je n,ai p
sur mol, ik heb geen geld bij m ij . -- Point-d'argent
wordt inz. in nadrukkelijke, volstrekte ontkenningen, in zinspreuken, in bevelen en vooral ook in
de poëzy gebruikt. Het komt ook ellipt. zonder ne
voor: On pardonne li un ennemi, p- b un flatteur,

veld.

--

—

--
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men vergeeft eenen vijand, eenen vleijer niet. —
(Loc, prov.) P- d'argent, p- de Suisse, z. ARGENT.

z ook NOUVELLE. liet kan ook als antwoord op
eene vraag alleen staan ('t geen met pas 't geval
niet is), en wordt dan door: neen, volstrekt niet,
geenszins, vertaald: Etes-vows fáché? P -, zijt ge
---

boos? Neen. — POINT DU TOUT, loc. adv. Geenszins, volstrekt niet, in 't geheel niet, op geenerlei
wijze, in geenen deele: Je ne suis p- du tout de
votre opinion, ik ben volstrekt niet van uw gevoelen.
Pointage, m. [Mar.] Het uitzetten van 't bestek op de kaart. -- [Artill.] Het rigten, stellen,
pointéren (van een stuk geschut). Vis de p-, pointeerschroef f. (voor 't rikten der stukken van groot
kaliber). — [ Manuf.] Gebrek n. in laken, als gevolg
van gebrekkige schering. — [ Inipr.] Het leggen van
het vel papier op het timpaan in de puncturen.
Pointal, m. [Charp.] Regtop staande stutbalk m.
Pointe, f. Punt, spits f.: La p- d'une épée,

d'un couteau, d'un clou, d'une épingle, d'un corn-

pas, de punt van een degen, mes, spijker, speld,
passer. — La p- d'une montagne, dune pyramide,
d'un clocher, de spits van een' berg, can eene pyramide, van een' klokketoren. La p- d'une ile, de
punt, uithoek m. van een' eiland. — La p- du pied,
de punt van den voet, de teenen m. pl. Marcher
sur la p- du pied, op de teenen, zonder gedruisch
loopen. Se dresser sur la p- du pied, op de teenen
gaan staan. — ( fig.) Quereller sur une p- d'épingle of d'aiguille, om een haverstroo, om eene beu
twisten. Tout ce raisonnement repose sur-zeling
une p- d'épingle, die gansche redenéring berust
op een' nietigen grond. Emporter une chose à la
p- de l'épée, iets met geweld afdwingen, doorzetten. I1 ne quitte Tien qua la p- de l'épée, hij geeft
niets dan gedwongen toe. Je n'ai jamais recu leurs
services qu'lt la p- de mon argent, ik heb hunne
diensten nooit dan door de kracht van mijn geld
verworven. — La p- de l'esprit, het fijne, scherpe,
bijtende van den geest, scherpzinnigheid, geestig
f., vernuft n. — (fig.) Prikkel, steek nl. La-heid
p- de la colère, de prikkel der gramschap. Elle a
b

senti ces p-s de douleur qui percent le corps, zij

heeft die steken der smart, welke het ligchaam
doorboren, gevoeld. — Prikkelende smaak, prikkel m., prikkeling f. op de tong: Ce vin, Cette
sauce na pas de p-, die wijn, die saus heeft niets
prikkelends, is /laauw van smaak. — Etre en pde vin, Avoir une petite p- de vin, vrolijk zijn
door een' kleinen roes, wat op hebben, een weinig
de hoogte hebben. — (fig.) Une p- d'ironie, de raillerie, iets boertigs, spottends, een boertende, spottende zet. Une p- d'esprit, een geestige inval m.,
gedachte f. Faire des p-s, Dire des p-s, fijne, scherpe
zetten geven; puntige, geestige dingen zeggen; woord
maken. L'abus des p-s, het misbruik der-speling
puntige gezegden, der woordspelingen. La p- de
l'épigramme, z. ÉPIGRAMME. -- Faire une p -, een'
uitweg, een' zijsprong maken. Le cheval a fait
une p-, het paard heeft een zijsprong gemaakt. —
Suivre, Poursuivre, Passer sa p-, zijn oogmerk,
voornemen, onderneming doorzetten, zijn doel bestendig in 't oog houden. niet loslaten, onvermoeid
aanhouden. -- La p- du jour, z. JOUR. .
[Bias.] Punt f., langwerpige driehoek, die van een'
der scheldranden uitgaat en nagenoeg í'en overkant
raakt. P- renversée, omgekeerde punt. P- entée,
ingedreven, ingebogen punt (die slechts tot den
schildnavet opstijgt). -- [Cost.] Klein halsdoekje n.
der vrouwen; — voormalige vrouwen-rouwkap f.
— [Cout.] Geer f.: Mettre des p-s á une chemise,
geeren in een hemd zetten. — [Cuis.] Une pde poivre, z. POIVRE. — [Danse] Avoir des p-s,
op de teenen kunnen dansen, kracht in de teenen hebben. Cette danseuse excelle dans les p-s,
die danseres munt uit in de passen, die op de teenen gemaakt worden. — [Escr.] Couper la p-, de
punt coupéren. Parer de la p-, de punt paréren.
— j Fauc ] Het stijgen: L'oiseau fit la p- et fondit
sur la perdrix, de valk steeg en schoot op den patrjs aan. — [Fort.] P- de bastion, bolwerkspunt f., saillant m. van een bastion. -- [Géogr.]
Punt, landtong, lage kaap f., uithoek, hoek m.
P- de sable, de rother, zandpunt, rotspunt. —
[H. n.] Stekel m.: Les p-s d'un oursin, de stekels
van een' zeeëgei. — [Jeu] Elk der 2-1 velden of
langwerpige driehoeken op een tiktak- of verkeer-
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bord, veld n. — [ Lapid.] Ruwe diamant van bui tengewonen vorm. — [Man.] Zijsprong m., z. boven. — [ Mar.] P- de boussole, streek, kompas -,
windstreek. Le vaisseau va, navigue à six p-s, va
à p- de bouline, het schip zeilt op zes streken,
zeilt digt bij den wind of b# de boelijn op. — Pde bordage, sluitgang m. — [ Maréch.] P- de feu,
brand ij zer n. P- de vent, ligte dampigheid f. —
[Mil.] P- d'une alle, spits f., uiteinde n. van een'
vleugel. — Faire une p-, zich kortstondig uit de
linie verwijderen. — [ Prat. anc.] Registre de p-.
register, waarop ieder raadsheer en regter vóór het
uur der audientie zijn' naam moest doen schrijven.
— [Tech.] Spitshamer m. der leidelvers; — nog
niet omgebogen stuk draad voor de kaarden; —
kleine sp)ker m. zonder kop, taats f.; — naald,
radeernaald f. der graveurs; diamantspits f. der
steengraveurs; — glazenmakers diamant m. ; —
snfjmes n. der houtgraveurs; — els, corrigeerels f.
der letterzetters; — snfjmes, kartonmes n. der boek
grofbeitel m. der beeldhouwers; — polijst--binders;—
staal n, der draadtrekkers; — draaistift f., draaistaal n. der kunstdraaijers. — P-s d'une meule, one fEenheden op een' molensteen (door 't billen voort
gratter, krasbeitel m. der lood -gebrat).—P
orgelmakers. — EN POINTE, loc- adv. Punts--gietrs,
gewijs, spits uitloopend: Une langue de terre qui
se termine (qui unit) en p-, eene landtong, die
spits uitloopt.
Pointé, e, adj. (en part. passé van pointer):
Canon p-, gerigt, g e p o i n t e e r d kanon in. —
[Bias.] Met anders gekleurde bloembladeren en
doornen. — [ Mus.] Note p-e, noot met eene stip,
gepunteerde noot. — Kort a ftestooten noot f.
Pointean, m. [Horl ] Stift f. of priem m.
van gehard staal.
Pointement, m., gebruikelijker is POINTAGE.
Pointer, v. a. [Escr.] Met de punt steken,
p o i n t é r e n. — [ Bouch.] P- un boeuf, een' os steken, hem de ruggestreng afsteken. — [Tech.] Rijgen,
rijgsteken in een stuk stof maken om er de vouwen
in vast te leggen. — P- les aiguilles, de naalden
punten, de punten aan de naalden slijpen. -- Met
passer en zwei de afmetingen van 't model of de
teekening op het te bewerken stuk overbrengen,

punteren.

POINTER, v. a. [Artill.] Rigten, aanleggen, stellen, p o i n t é r e n: P- le canon contre un bastion,
het kanon tegen een bolwerk rigten. P- un bastion,
op een bolwerk schieten. — [Mar.] P- la pièce
directement, het stuk regelregt pointéren, vlugten
en dompen. — (absol.) P- en belle, op het kernschot
rigten, in 't midden van de poort rigten, het stuk
vlugten. P- a couler, a couler bas of a la flottaison, dompen, op een grondschot rigten. P- obliquement, baksen, schuin rigten, voor of achteruit
pointéren. P- en chasse of en retraite, zooveel
mogelijk vooruit, achteruit baksen. P- en plein
buis, op het vaste boord, op den romp rigten. Pà démáter, op het tuig rigten, naar het rondhout
of bovenwerk schieten. Pointez le canon ! pas af
uw stuk! — Het bestek opmaken (faire, prendre
le point). P- la carte, het bestek uitzetten, de
kaart passen. — [Escr.] Met de punt steken, pointéren. POINTER, v. a. et n. Punten zetten, stippen, met punten teekenen, puntéren: P- le patron
d'une dentelle, het patroon eener kant met stippen
teekenen. Faire un dessin en pointant, eene gestippelde teekening maken. P- les articles dun compte,
de posten eener rekening met punten merken (ten
teeleen dat zij nagezien zijn). — P- les absents,
de afwezigen puntéren, eene stip bij den naam der
afwezigen zetten. — P- une note, een stip bij eene
noot zetten, eene noot puntéren; — ook: eerie noot
afstooten (souper). — Puntig, spits maken: P- les
aiguilles, de naalden spitsen, de punten aan de
naalden slijpen. — [ íManuf.] P- les drags, de stuken laken los doorrijgen (om er de vouwen in te
houden). — [Typog.] Bij den keerdruk de bladen
weder juist in de punktuurgaatjes van den schoon druk opleggen. POINTER, v. n. Stijgen, opstijgen,
opschieten (van vogels): L'alouette aime a p- vers
le eiel en disant sa joyeuse chanson, de leeuwerik
stijgt onder 't zingen van zijn vrolijk lied gaarne
omhoog. — [Man.] Zich verzetten, steigeren: Cheval qui pointe en place, paard, dat stilstaande of
op de plaats steigert, zich. verzet. — Aanbreken,
doorkomen (poindre, perser): Le jour va bientot
—

—
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p-, de dag zal weldra aanbreken. Le vert commence a p-, het groen begint uit te komen.
Pointerelle, f. [H. n.] (pop.) Knoppenvreter m. (een insect).
Pointeur, m. Rigter, steller, kanonnier, die
't geschut rigt, kommandeur van een stuk, p o in
t eerde r m. — Werkman, die de gevouwen stukken doek los doorrijgt. — Aanstipper m. der afwezigen in eene vergadering, — Ook als adj. Canonnier p-, pointeerder.
Pointicelle,f [Tech.].Dwarsstiftje, nageltje n.,
dat door de weversspoel gaat en ze vast houdt.
Pointil, m. (pr. —ti) [Very.] Punteerstaaf f.,
lange ijzeren staaf voor 't puntéren der spiegels.
-Poitlage,m.Hknof
schilderen met
stippen of puntjes, het stippelen of puntéren. —
(fig.), z. v. a. CHICANE. — Pointille, f. Spitsvindigheid, haarkloverij, woordenzifterij f.— Pointiller, V. a. Stippelen, stippen, met puntjes gravéren , schilderen of teekenen , p o i n t i 1 l é r e n,
punteren. — (fig.) Zich met nietige kleinigheden ophouden en daarover twisten , haarkloven,
kibbelen, hakketéren; — schimpen, vitten.
SE
POINTILLER, v. a. Gestippeld worden. -- (fig.) Met
elkander kibbelen; elkander bevitten. — Het part.
passé is ook adj.: Écusson pointillé, ,gepunteerd of
gestippeld wapenschild n. — POINTILLÉ, m. Het
punteerwerk. — [H. n.] Gestippelde visch van 't
zalmgeslacht. — Pointillerie, f. Kibbelarij f.
over beuzelingen, vitlust m., muggenzifterij f. —
Pointilleux, eiise, adj. Twistziek, kibbelachtig;
al te naauw nemend; spitsvindig.
Pointri, e, adj. Spits, scherp, puntig; min of
meer spits uitloopend. Couteau p-, puntig mes n.
Aiguille p-e, puntige naald f. Avoir le meeton p-,
Bene spitse kin hebben. — (Jig.) Esprit p-, spitsvin
geest m. — (fig. et faut.) Voix p-e, Schelle en-dige
scherpe stem f. 11 a l'esprit p- comme une boule,
hij is zoo schrander als een os. — Un froid p-,
eene scherpe, doordringende koude f. — Soort van
klipvisch m.
Pointure, f., weleer z. v. a. PIQIRE.— [Typog.]
Les deux p-s du tympan, de beide puncturen of
stiften aan het timpaan. — [Mar.] lokleuver m.,
elk der bovenste hoeken van 't zeil. P-s de ris, ri fleuver. Rabans de p-, nokbindsels n. pl., steekbouten m. pl. Taquets de p-, nokklampen m.1. —
[Tech.] Schoenmakers leest f. van den hiel tot de
—

punt.

Point-virgule, m. [Gram.] Komma -punt n.
(; ). — Point-voyelle, m. [Gram. hébr.] Vokaal-punt n.
Poire, f. [Hort.] Peer f. Poire fondante, succulente, saprijke peer. P- d'été, d'automne, d'hiver, zomer -, herfst-, winterpeer f P- molle, overrijpe, beursche peer. — P- tapées, op den oven
gedroogde peren. — (fig.) Entre la p- et le fromage, bij 't nageregt, tegen 't einde van den maaltijd (als de tongen losser zijn geworden). — (Loc.
prOV.) z. ANGOISSE, GARDER, nOu, MuR. — [ Artif. ]
P- à feu, peervormige koperen damp- of rookkogel m.
(éolipyle). — [Bot.] P- de terre, aardpeer f., z.
TOPINAMBOUR. P- de vallée, z. v. a. BARDANE. —
[Chas.] P- à poudre, peervormige kruidhoorn m.
-- [Cost.] Peervormige oorhanger.m. PerIe en p-,
peervormige parel f. — [Econ.] P- de la romaine,
peervormig tegengewigt van den unster.— ( Maréch.]
P-s secrètes, soort van mondstuk aan 't paardengebit. — Poiré, m. Perendrank m. (cidre de
poire). — [H. n.] Peervormige kegelschelp f.
Poireaii of Porreau, m. [Bot.] Prei, por rei f. — POIREAU, m. [Méd., Vétér.] Wrat f.
Poirée, f. [Bot.], z. BETTE. P- rouge, kroot f.
Poirier, m. [Bot.] Perenboom in. P- domestique , sauvage , tamme, wilde perenboom. P- de
rousselet, suikerperenboom. — P- des Antilles, des
fles, soort van bignonia der Antillen. P- avocat
of de la Nouvelle Espagne, z. v. a. AVOCATIER.
P- des Indes, z. v. a. GOYAVIER. P- de chardon,
soort van cactus m. —P- de montagne, bloemtui.ldragende kinaboom in. — Loc. prov.) Je l'ai vu p(van een' parvenu gebézigd, met toespeling op t
geen zékere boer van de houten heiligen in zin
kerspel zeide), ik heb hem nog als een gering, onbeduidend mensch gekend.
Pols, m. Erwt f. P- verts, groene erwten. z.
(

Ook CARDIOSPERMIE, CHICHE, COSSE, ECOSSÉ, GOURMAND, STAIN, SUCRE. — (Loc. prov.) Après la fête

POISON
et le jeu, les p- au feu, 't moet alle dag gen kei'm i s wezen: na veel verteerd te hebben, moet men
weder zuinig leven. Ceux qui me feront des p-,
je leur feral de la purée, wie mij te na komt, zal
't weten, leer om ledr. Manger des p- cliauds, met

den mond vol tanden staan: niets weten te antwoorden. "Tendre à qn. des p- qui ne cuisent pas
of qui ne veulent pas cuire, iemand Bene poets
spelen. Que ce soit p- on fève, dat is om 't even,
de heus is onverschillig. z. Ook FEVE. — [Méd.]
P- a cautère, fontanel- balletup n. (cm rle ettering
te onder/louden).
Poison, m. (weleer f.) Vergif of vergift, gif
of gift n. On donne le nom de p-s aux substances

délétères minérales et végétales ;ceux qui pro-

viennent des animaux sont désignés soils le nom
de venin, men noemt vergiften de levenverwoestende
stoffen uit het mineraal- en uit het plantenrijk; die
uit het dierenrijk heet men venijn. P- lent, violent,
,mortel, langzaam, hevig, doodeljk vergift. Le lait
empecha l'effet du p-, de melk verhinderde de
werking van 't gif. — (fig.) Verderfelijke leer of
stelling f., gevaarlijk voorbeeld n., het verderfelijke
in 4emands geschriften of redenen; al wat de rust
aan 't hart, 't geluk des levens, enz. verstoort.
Dans ses écrits ii glisse on p- dangereux, in zijne
geschriften mengt hij een gevaarlijk vergift, verderfelijke stellingen. Le p- de l'ilérésie, 't vergift
tier ketterij. L'esprit de parti est on p- qui altère
•tons les sentiments, de partijgeest is een vergift,
slat alle gevoelens vervalscht. -- POISON, f. (pop.)
(`,'est une p-, 't is eene helleveeg; eene ligtekooi.
—

-- Poisonner,

v. a., nu EMPOISONNER.

Poissard, e, adj. Gemeen, laag, in den stijl
Of den trant van de vischwijven, van 't gepeupel:
Expression p-e, gemeene uitdrukking, straattaal f.
Chanson p-e, gemeen lied, straatlied n. — [Litt.]
Genre, Style p-, gemeene schrijfstijl, plat boertige
.stijl nl. — Poissarde, f_ Vischvrouw f., vi.schwij f n . ; — bij uitbreiding: elke gemeene koop
-vrouw,
vrouw uit het gepeupel.
Poisse, f. [Anc. mil.] Gepekte legertakkebos m.
Poisser, v. a. Bepekken, bepikken, met pek of
pik besmeren of overdekken. P- un tonneau, een
vat bepekken. Le eergetier poisse ses soles, de
borstelmaker doopt zijne borstels of varkensharen
in pek. — Besmetten, bezoedelen, vuil maken (met
iets vettigs of smerigs): I1 a poissé son habit, hij
heeft zijnen rok besmeercd. — POISSER , v. n. Smet
smeren: Cet objet poisse, dat voorwerp smet.-ten,
— SE POISSER, v. pr. Bepekt worden: Le fil du
cordonnier se poisse, de draad des schoenmakers
wordt door pek gehaald. — Zich besmetten, zich
vuil of smerig maken: Cet enfant s'est poissé en
inangeant, dat kind heeft zich. b# 't eten bemorst.
— biet part. passé is ook adj.: Avoir les mains
poissées, besmeerde, morsige handen hebben. —
Poisseux, ease, adj. Pekachtig, met pek besaneerd; smerig. — Als subst. (fam.) IJn p-, Une
p-euse, een smerige vent m., een smerig wijf n.
Poisson, m. [H. n.] Tisch m. P- de mer,
d'eau douce, de rivière, d'étang, zee-, zoetwater-,
rivier-, vijvervisch. P- frais, sale, vert, sec, ver
gezouten, versch gezouten, gedroogde visch.-sche,
z. ABDOMINAL, APODE, CARTALIGINEUX, JIJGULAIRE,
THORACIQUE , etc. — La table fut servie en chair
et en p-, er werd zoowel visch als vleesch opgearagen. -- P-s royaux, koninklijke, den koning
behoorende visschep (de dolfijn, steur, zalm, die,
als zij op 't strand geworpen werden, alleen den
koning toekwamen). P-s à lard, traanvisschen (wal
robben, bruinvisschen, enz.). — (Loc. fig.-vischen,
et prov.) La sauce fait manger Ie p -, de saus
maakt den visch smakelijk: iets onaangenaams op
zich zelf wordt vaak aangenaam door de b ijkomende
omstandigheden. On ne salt s'il est chair ou p-, 1
men weet niet, of men visch of vleesch aan hem
heeft, hij heeft een raadselachtig karakter. Petit
p- deviendra grand, u-it kinderen groei, en menschen; het aanvankel ij k geringe wordt mettertijd
belangrijk. Donner un petit p- pour en avoir un
gros, een' spiering uitwerpen, om een' kabeljaauw
te vangen. Les gros p-s mangent les petits, de
grootti visschen verslinden de kleine: de rijken, de
magtigen onderdrukken de armen, de zwakken.
etre comme le p- dans l'eau, als een vischje in 't
water leven, een onbezorgd, vrolijk leven leiden,
Iet vette dier aarde genieten, — [Astr.] Les P-s,
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de l^'isschen, 1e teeken of sterrebeel(l vaan (lei,, rl#)renriem. P- austral of solitaire, Zuidervisch. eei^
zuidel ij k sterrebeeld. P- volant, Vliegende visdl- ril.,
mede een, zuidelijk sterrebeeld. ---- P- d'avrii, z.
AVR1L . — [II. n.] P- d'argent, P- doré, z. z,. G.
DORADE. P- arme, gewapende vistb., volksnaa n
der koffervisschen, egelvisschen e. a. P- d'avri a .
z. v. a. M AQUEREAU. P - blanc, witvisch, blei f. P-

bourse, z. V. a. BALTSTE. P- chirurgien, z. ciiiRURGIEN. P- coire, z. COFFRE. P- couronne, barmg
(hareng). P- cuirasse, Z. V. a. PEGASE. P- C111pe- reur, z. v. a. ESPADON. --. P- ipinard, (ree]) f.,

stekelbaarsje (épinoche). P- éventail, z. EVENS AIL.
P- fétiche, naam van een' haai en van een' koorovisch. P- gourmand, z. v. a. GIRELLE. P- juf, Z.
JUIF. P- lézard, z. v. a. CALLION ME dray onneau.
P- lone, z. LINE de mer. P- mangue, P- paradis,
z v. a. POLYNLME. P- monoptèr e, z. V. a. NAR lAl..
P- montagne, z. KRAKEN ; ook z. v. a. REQUIN. P à moustaches, z. v. a. SILURE . P- perroquei,
z. v. a. SCARE. P rond, z. v. a. TÉTRAODOJc. P rouge, roodvisch. P- en ruban, lintvisch. P- à
scie, z. SCIE, ESPADON. P- de potre- Seigneur, reeschorpioen. P- serpent, z. v. a. ANGUILLE, CONGRE,
MURÊNE. P- stercorair e, z. v. a. CENTROXOTE,
CHASSE-MERDE. P- de Tobie, w. v. a. AM114DYTE.
P- trembleur , z. v. a. GYMNOTE en TORPILLE. P trompette, z. v. a. S NGNATHE en FISTULAIRE. P vert, springvisch van Carolina. P- volant, vliegende vistb. — P- anthropomorphe, z. v. (1. LAMANTIN en DUGONG. P blanc , naam van eene dei
walvischsoorten. P- boeuf, zeekoe der a m erikaansche zeeR3z-. P- femme, z, v. a. L AMANTIN. P- ri sabre,
-

-

Z. V. a. EPAULARD. -- P-s de Dieu, zeeschildpad -

rlen f. pl. — P- fleur, z. v. a. ACTINIE en MI DT;SE.
Poissonnage, in. [Eéod.] IHeerenregt n. op
den vischverkoop. — Poissonnaille, f. (fain.)
Katvisch, allerhande kleine vistb in. — Poissonnerie, f. Vischmarkt f. — Poissonneuux,
ease, adj. Vischrijk: tine eau p-euse, een visel-rijk water n. — Poissonnier, in., -ière, f.
Vischkooper in., vischkoopster, vischvrouw f. —
Vent/age?' m. — [H. n .] (pop.), z. v. a. CASTAGNEUX. -- POISSONIMERE, f. Vischketel Ill., clockpan f. -- Poissonuure, f. Afval m., afocliratapsel n . van schapevellen, om er lijm van te maken:
cie daarvan gemaakte lijm f.
Poitevine , f. [Métrol.], z. v. a. PITE. -t- Poitevineur, In. Valsche- munter ni.
Poitrail, m. Borst f. van een paard; —boot
stuk n., borstriem ni. van 't paardetuig. — P- de
vautour, de chèvre, haviks-, geiteborst (te veel
vooruitstekende, te platte borst). — [Charp.j
Dwarsbalk m., dekstuk n. ; zware stut m. —
[Tech._] Borstblad n.; borstplaat f. (bij verschillende
ambachten). (Plur. poitraiis). -- Poitriiiaire,
adj. [Méd.] Engborstig, aan de borst lijdend. Als
subst. m. en f. Borstlijder m., - lijderes f. (in wetenschappelijke taal zegt men PIITHISIQUE). — Poitrinai, e, adj. Tot de borst behoorend: ï^abeoires p-es, borstvinnen f. pi. — [Tech.] Borst f. va
't aanbeeld (poitrine d'enclume).
Poitrine, f. [Anat.] Borst f. Se frappen, Sc
battre la p-, zich op de borst slaan. — Ook gezegd
van 't geen de borstholte bevat, inz. van de longen:
Bonne, Mauvaise p-, goede, kwade borst. Maladic
de p - , borstziekte , z. v. a. PHTHISIE. -- [Mus.]
Voix de p-, borststem f. — Avoir bonne p-, Iavoir spas de p-, eerie sterke, zwakke stem hebben.
-- [Luis.] P- de veau, de mouton, kalfs-, lan eborst. — [Tech.] Voorwand in. des smeltovens. —
-

z. ook POITRINAL.

Poitrinière, f. [Tech.] Borsthout n., borstboom m. van een lintgetouw. — Borststuk n.,
borstplaat f. — Borstriem In. van 't paard.
Poivrade, f. [C uis.] Pepersaus f., zure sane
van azijn, peper en zout.
Poivre, f. [Bot.] Peper f. z. ook POIVRIER.
Mettez une pointe de p- a cette sauce, doe ee->
weinigje peper bij die saus. P- blanc, noir, witte,
zwarte peper. P- bétel, z. BETEL . P- à queue of
cubèbe , z. CUBEBE. P- d'eau, z. PERSICAIRE. P d'Espagne, d'Inde, du Brésil, de Guinee, spaan
peper. P. long, lange peper (pijnent). P--sche
mignonnette, z. MIGNON:NETTE . P- des murailles.
—

z. v. a. JOUBARBE vermiculaire. — (Loc. prov.)

Cher comme p -, peperduur, zeer duur. — Poivrée, f. [Bot.] Peperplant f. van Amerika en
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f r°ika. — [ 11. ii.], z. V. a. ELAMMETTE. — Poi- p o l e ni á ie h. — I'olénnicon, in. Krijgsdans m
vrer, V. U. Péperen, met peper kruiden: P- une der oude Grieken. — Polémique, adj. Twistend,
sauce, eene saus peperen. — ( Facie.) P- 1'oiseau, de wetenschappel(jke strijdvoering betreffend, po -

den volk met water en peper wasschee. — (pop.)
ene venerische kwaal mededoelen. — Het part.
passé is ook adj.: Mets poivré, gepeperde spijs f.
— (pop.) Etre p-, aangebrand zijn, eene venerische
kwaal opgedaan hebben. — Marchandise bien p-e,
peperdure waar f. — Poivrette, f (pop.), z.
MELLE des champs. -- Poivrier, m. Peper
(vuig. ook POIVRE geheeten). — [ Econ.-bornm.
dom.] Peperbus f. — Poivrière, f. [Agric.] Met
peperboomen beplante grond m., peperveld n. --- 1
[aeon. dom.] Pepervaatje n. ; — kruiddoos f., doos
met vakken voor peper, foelie, enz. — [ Fort.] Gemetseld steenen schilderhuis ii. op den hoek van
een vestingwerk. — Poivron, m. [Cuis.] Piment n. in den dop.
Poix, f. Pek, pik n. P- blanche of de Born gogne, wit of bourgondisch pek. P- élastique, vederhars n. P- minérale of de terre, P- de Baby,

lone, z. V. a. PISSASPHALTE. P- navale, Mtarde,

scheepspek, teer n. (goudron). P- -résine, harpuis n.
— (Loc. prov.) Noir comme p-, pekzwart. —
Poix-résiner, V. a. Harpuizen, met harpuis
bestrijken.
Polacca, f. [Mus.], z. v. a. POLONAISE.
Potacre, f. [Mar.] Zeker vrachtschip n. op de
Middellandsche zee, polakker m. — Kluiver m.,
fok f. van ligte vaartuigen (op de Middelt. zee). —
POLACRE, m., beter POLAQUE. — Polacron, m.
1 Mar.] Kleine polakker m.
Polain of Peallain, m., -e, f. Kind n. uit
een' christenvader en eene muhamedaansch.e moe(Ier geboren (tijdens de kruistogten) .
Polaire, add. [Astr.] De pool of de polen betie/fend, bij de polen. Glaces p-s, ijsvelden n. pl.
van de pool, poolfis n. Étoile p-, poolstar f. (Men
zegt ook als subst. La polaire) . — ( fig.) Vous serez
moe étoile p-, gij zult mijne poolstar, mijn gids,
mijn leidsman zijn. — Cercles p-s, poolcirkels.
Cadran p-, pool-zonnewijzer m. Mer p-, Poolzee I.
— [Bot.] Plante p-, plant, die bij de pool groeit.
Polaque, m. Poolsch. ruiter, polak in. —
[Dansej, z. V. a. POLONAISE.
Polarisation, f. [Piles.] Alededeelinq of aan
polariteit (z. POLARITE), p 01 a r i -nem-igf.va
s á t i e f. — Polariser, v. a. Polariteit mede
aannemen. — Polarité, f. Neiging of-delnof
rigting van vrijzwevende magneten naar de mag
lie polen der aarde; — in ruiner' zin: het-nétisc
bezitten van twee polen of tegenovergestelde plaat
strijdige (aantrekkende en afstootende)-senmt
eigenschappen, polariteit f. P- magnétique,
électrique, magnetische, elektrische polariteit. —
P- de la lumière, eigenschap van 't licht, om na
zone breking, enz. door zékere ligchamen (inz. dubbelspaath) tegen ligchamen van dezelfde soort eene
veranderde, naar de rigtingen verschillende ver
aan den dart te leggen, p o l a r i t e i t van-houding
't licht. (des loodgieters.
Polastre, m. [Tech.] Koperen soldeerpan. f.
Polatouzche, m. [l-1. n.1 Vliegend eekhorentje n. (van de grootte eener rat). P-'tagouan, groot
vliegend eekhorentje n., taguan m. (van de grootte
eener kat).
Pile, m. [Didact.] Pool f., elk der beide eind
waarom een ligchaam draait. —-puntevads,
j_Astr.] P-s de la terre, polen der aarde. P- du
monde of P-s célestes, polen des hemels, de draai
om welke zich de schijnbare hemelbol in-punte,
21 uren schijnt te wentelen. — [Géogr.] P- arctique, boréal of septentriona!, noordpool. P- antarctique, austral of méridional, zuidpool. — Hauleur of Elévation du p-, poolshoogte, geographische
breedte f. — [Phys.] P -s magnétiques, P- de
l'aimant, magnétische polen, polen des m.agneets.
P-s électriques, elektrische polen P- positif, négatif, positieve pool, zinkpool, zinkeinde n., negatieve
pool, koperpool, kopereinde (der Voltasche kolom) .
-- [H n.] Soort van tong (sole), hondstong f.
Polémareliie, f. [Ant. gr.] Opperveidheerschap n., waardigheid van heirvoerder, van oorlogsminister. — Polémarchique, adj. Die waar
ook den bekleeder daarvan betreffend,-digheof
polemárehisch. — Polemarque, m. Opperveldheer, heirvoerder b ij de breotische legers;
tweede archont bij de Atheners, oorlogsminister,

lémisch: Ecrits p-s, twistschriften, polemische schijf'-

ten n. pl. Ecrivain p-, twistschr(jver, uwetenschappelijk strijder, geleerde klopvechter, p o 1 é in
ru s M. — I►OLÉ MIQUE, f. Twistleer, kunst des
woordenstrijds of der verdediging, bekwaamheid
oen ('('ii' geleerden redetwist, een' wetenschappelijken
strijd té voeren; het voeren van dien redetwist
zelven, pennestrjd, geleerde twist m. ; verdediging van zin geloof, zijne inzigten en meeningen
tegen andersdenkenden, polemiek f. — Polémiser, v. a. Zich met de polemiek bezig houden,
p o 1 e m i s é r en. — Polémiste, ni. ll etenschappel2yk strijder, geleerde redetwistvoerder, p o IEin 1 cu 5 M.
Polélnoine, f. of I'olemoniuiu, M. (pr-ome) Bot .j Speerkruid n. P- à fleurs bleues,
blaauw speerkruid n. (ook valériane grecque,
grieksche valeria(ln, geheeten). — Poléinoniaeées, f. pl. Speerkruiden n. pl., speerkruidplanten o/ -soorten f. pl.
Polémoscope, ijl. [Opt.] Krijgsverrek kor,
walkijker m.. /1 o l e m o s k o 0 /) n. P- dopera, operaker m. — Polémoseopique, adj. .Dien kijker
betref/'end, polemoskópisch.
Polenta, f. (ital.) (pr. —Iènn—) Brzjspijs f.,
dikke brij m. van kastanje- of ander gebakken meel,
met boter, olie of spek, en parmezaankaas, een lievelingsgeregt der Italianen, p o l e n t a f.
Poletes, m. pl. [Ant. gr.; Beheerders der ten
pro/ijte van den Staat verbeurd verklaarde goede
titel van tien regeringspersonen te .4thenen,-ren,
poleten m. pl.
Poli, e, adj. (en part passé van polir) Gepolijst, glad gemaakt, gebru-ineerd, geslepen, gewreven, ,glad, blinkend: Marbre p-, gepolijst marmer n.
P- comme une glace, glad, blinkend als een spie gel. -- (fig.) Beschaafd,' beleefd, hoffelijk, welgemanierd, heusch, sierlik, aardig. Un homme extrémement p-, een bij uitstek hoff'elj/k, welgemanierd
man. — P1I.I, m. Glans m., gladheid, pol fisting f.,
luister m.: Ces armes sopt d'un beau p-, die uwapens hebben een' schoones glans. — (fi(/.) Le pdes manières, de In bonne société, het hoffelijke
der manieren, de welgemanierdheid van fatsoenlijk
gezelschap. — [Tech.] Tweede polijsting f. van
spiegels en kristal (vgl. ADOUCI).
•oliade, adj. [M) th.j : Minerve p-, Minerva
cIe stedenbeschermster. -- Polia,.tre, m. Stadsarts, stads-doctor m.
Police, f. Staatsinrigting, die de openbare orde en de veiligheid der personen en eigendommen
handhaaft; staats- (If stadsorde, volkstucht f., geregt n. voor de openbare orde, rust en veiligheid,
p o l i t i e I. P- générale, de sureté, j udiciaire, militaire, municipale, rurale, algemeens, vei.ligheids -,
regterlijke, kri/gs-, stads-, plattelands-politie. Pmédicale, sanitaire, geneeskundig ordetoezigt n.,
gezondheids-politie. Commissaire de p-, kommissaris van politie. Agent de p-, politie-agent, geregtsdienaar, diender. — Gezamenlijke personen m.
pl., administratie f., met de uitvoering der poliiieverordeningen belast: Etre appelé a la p-, voor de
politie geroepen worden. — Orderegel m., reglement n. eener vereeniging: Chaque société á sa
p- particulière, elk genootschap, eedere societeit
heeft haar eigen reglement van orde. La p- d'une
armee, de politie, de tuchtregel van een leger. —
[MiI.J Salle de ii- of de discipline, politie-zaal,
arrest-kamer f. (in de kazerne). Bonnet de p-,
politie-muts. — POLJCE, f. [Com.] Verzekeringsverdrag, assurantie -contract (contrat d'assurance).
P- ('assurance, assurantie- of verzekeringsbewjjs n.,
het bewijsstuk of de oorkonde, waaruit de deel
eens verzekeringsmaatschappij, alsook-hebing
de aard, waarde enz. 'hi° verzekerde goederen
blijkt, p d 1 i s f. van assurantie. — [Typog.] Raming van 't aantal letters, die tot den druk van
Í een werk gegoten moeten worden.
Policer, v. a. Goede orde (politie) invoeren,
wel inrigten, verordeningen maken ter verzekering
der openbare rust en veiligheid; beschaven, de zeden verzachten. P- une vitte, on Etat, orde of politie in Bene stad, in oenen Staat invoeren. -- Het
part. passé i.e ook adj.: Etat. Bien policé, wel ingerigte of geregelde Staat. Des nations p-es, bej
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schaafde natiën f. pl. -- t Policeur, ln. IVet
gever m. (législateur).
Polichinel, m. (de 14cadéinie schrijft polichinelle) Grappenmaker, hansworst, eerie maskerrol
in de italiaanse/te, inz. napolitaansche kluchtspelen,
p o l i, c h i. n é 1 m. — ((am.) Mismaakt mensch n.
— (lig.) C'est on vrai p -, 't is een ongestadig
mensch, een windwijzer. C'est le secret de P -,
't is een geheim, dal jan en alleman weet. —
[Tech.] Gebogen stookijzer n. of pook m.; — ovenrakel ni. — Polichinélique, adj. Wat Polichinel betreft. -- Polichinelle, f. Soort van
kluchtige dans m.
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streek, straatschenderij, gguiterij f, --- .Lage, geineene
taal, ontuchtigheid f.
Polissure, in. [Tech.] Het polijsten, z. e. a.
POLISSAGE. — beleer ook: het zwaardvegen (foul-

bissage, fourbissure).
Politesse, f. Beschaafdheid, beleefdheid, ho ffe-

lijkheid, welgemanierdheid, heuschheid f., verfijnde
zeden f. pl., de toon m. der beschaafde wereld, beleefde, verpligtende handeling of uitdrukking f.
On remarque une grande p- en tout ce qu'il dit,
men bemerkt eene groole beschaafdheid, welgeana
ni-erdheid in alles, wat hij zegt. Avoir de In p- en-

vers les étrangers, beleefdheid voor vreemdelingen
Policien, in. (van polir) [Tech.] Vilten lap m. hebben, hen met heuschheid bejegenen. -- Je suis
om de kammen te polijsten. — y POLICIEN, m. (van confus ia foutes vos p-s, ik ben verlegen over al
olice) Man der politie, politie-beambte m. — Po- uwe beleefdheden. I1 ma dit des p-s, hij heeft mij
icier, ière, adj. Tot de politie of stadstucht be- verpligtende dinrjen, aardigheden gezegd. -- (Loc.
hoorend: Ordonnance p -ïère, politie-verordening f. fig. et prov.) , z. B1I " LER. P- de marshand, eigen — Polisier, in. (fam. et denigr.) Politie -man of batige beleefdheid.
- beambte m.
Politicomane, adj. Met staatkunde dweepenel,
Polières, f. pl. [Tech.] Pakzadelriemen m. pl. o1) staatkunde verzot. — Ms subst.: Overdreven.
Polifollé, e, adj. [Bot.] Met poleiachtig blad. liefhebber van staatkunde, staatkundige tinnegiePoliinent, m. Het polsten, glanzen, bruiné- ter in. — Politieonanie, f. Overdreven zucht
ren, slepen (van marmer, spiegels, edelsteenen, enz.) voor staatkunde, staatkundige linnegieterij f.
— Glans, luister m., pol sting f. Ce marbre a un
Politie,f. (pr. t—c) (woord van J. J. Rousseau)
Toestand m. van een beschaafd volha, beschaving f.
beau p-, dit marmer heeft een' schoonen glans.
Poliement, adv. Beleefdelijk, op eerie beleefde,
Politique, adj. Staatkundig, de staatkunde
beschaafde wijze: I1 lui a parle p -, hij heeft met betreffend of daartoe behoorend; staatsburgerlijk,
hem op eene beleefde wijze gesproken.
p o l i t i e k. Systeme p -, staatsstelsel n. Maxime
Poliocéphale, ad/. [H. ni.] Met aschgraau- p -, staatkundige grondregel m. Intérèts, Vues p-s,
wen kop. — Poliogastre, adj. [H. n.] Met staatsbelangen, staatkundige inzigten n.,pl. Omit
aschgraauwen buik.
p -, staatsregt n. z. ook ARITHMÉTIQUE, ECONOMIE.
Polion, in. [Bot.] Polei f., eene bittere, spe -- (pop.) Listig, doorslepen, sluw, doortrapt, om-cerijahtg zigtig, politiek : 11 est p- dans tout ce qu'il
smakende, sterkriekende plant.
Polioreète, add. m. [Ant. gr.] Stedenbedwin- dit: hij is sluw, omzigtig, fijn berékenend in al, wat
gend: Démétrius P -, Demétrius de Stedenbedwin- hij zegt. — [Litt. anc.] Vers p-s, naar 't accent
ger. — Polioreétigae, adj. De belégeringskunst gemétene grieksche jambische verzen, die in de mniclbetreffend. — P0LI0RCETIQITE, f. Belégeringskunst. deleeuwen naar de toenmalige volksspraak gebruiPoliose, f. [Méd.] liet grijzen of wit worden kel[jk waren. — POLITIQUE, f. Staatswetenschap.
der haren. -- Poliosorne, f. [Méd.] Met asch- staatkunde, staatsleer, p 01 i t ie k f. S' occ uper de
graauw lijf.
p -, zich met staatkunde bézig houden. Les secrets
Polir, v. a. Polijsten, fllad en glanzig maken, de la p -, de geheimen der staatkunde. — Bijzowlem
glanzen, bruinéren, glad slijpen of wrijven: P- le stelsel n. , dat eene regéring aanneemt, rigting f.,
fer, lacier, le marbre, het ijzer, staal, marmer die aan de staatszaken gegeven wordt: Bonne
polijsten. — (fig.) Beschaven, verfijnen, verédelen, znauvaise, fausse p -, goede, slechte, valsche staat welgemanierd maken: L'étude, la conversation des kunde. —(bij uitbreiding en in ongunstigen, zin) Befemmes pont 1'esprit, les moeurs, de studie, de drevenheid, geslepenheid in den omgang, sluwheid,
omgang met vrouwen beschaaft geest, veredelt list f. — POLITIQUE, n1. Staatkundige, staatsman,
de zeden. — P. un écrit, een geschrift beschaven, politicus in. Tous les p-s sont d'accord là.-desde beschavende hand aan een geschrift leggen. P- sus, al de staatkundigen zijn het daaromtrent eens.
son style, zijnen stijl kuischen, veredelen. — SE P- fin, rusé, sluw, listig staatsman. --- Bij uitbreiPOLIR, V. pr. Gepolijst worden, zich laten polijsten ding: Gevat of geslepen man , sluwerd , politiek
of glad maken: Les diamants se polissent avec de mensch: Le p- sa€t, servir Dieu de maniére it nne
la poussière de diamant, de diamanten worden met point offenser le diable, de politieke man weet God
diamantpoeder gepolijst. Le bols de noyer se polit zoo te dienen, dat h ij den duivel te vriend houdt.
Bien, het noteboomenhout laat zich goed polijsten. — Politiquement, adv. Staatkundig, volgens
Poliseaux, in. pl., z. POL[ZEAU.
de regels, cie beginselen der staatkunde. — In alPolison, f. [Bol.] Soort van chi-lésische ane- gemeener' zin: op listige, doorslepene wijze, h o moon f.
1 i t i e k. — Politiquer, v. n. (fam.) Over staats Polissabie, ad j. Polijstbaar, voor polijsting, zaken of staatkunde spreken; den staatsman o,'
bruinéring of glanzing vatbaar. — Polissage,m. staatkundige uithangen , tinnegieten. — Politi[Tech.] Het polijsten, bruinéren, het glad en glan- querie, f. (fain.) Onverstandig gesnap n. eve;
zig maken, het glanzen. --Polisseur,m., -ease, f. staatkunde of staatszaken , domme tinnegieterij ,
Polijster, bruineerder, gladslijper m., polijstster, kojhuis politiek; politieke babbelklub f. — Pollbruineersten, gladsljpster f. — ( fig. et déni.gr.) Be- tiqueur, m. (fan.) Staatkundige tinnegieter m.
schaver; zedenverbéteraar; laalbeschaver m. —PoPolinnl, in. (pr. —ome), z. POLION.
lissoir, in. [Tech.) Polijst- of bruineertand m.;
Polizeaa, n1. [Conn.] Soort van hennepvloek ns.
bruineerstaal n.- pol jstsleen m. of - schijf f.; polijst - (naar Polizeau, een normandisch dorp).
of bruineerhout n. ; polijstbank of -tafel f. (der
Polka, m. [Danse] Poolsche dans in., die in
naaldenmakers); in 't algemeen een werktuig om den jongsten tijd veel opgang in Europa maakte,
te polijsten of te bruinéren. Ook z. v. a. POLICIEN p o 1 k a f. — Wijs f. van dien dans. — Polka(van polig).— Polissoire, f. [Tech.] Pollstrad n. manie, f. Overdreven zucht voor het polka -dander messenslijpers; — glansborstel .n.; gladhout n. sen. -- Polker, v. n. De polka dansen. — Pol — [Mil.] Poetsstok m.
keur, m., -euse, f. Polka- dansen ni., - danseres f.
Polisson, ne, adj. (van kinderen) Slecht op- — Polkiste. ni. ei f., z. V. a., POLICEUR, ELISE.
gevoed, verwilderd, straatjongensachtig; (in minder
Pollack, nl. [II. 11.] , z. LENENAGATTE.
ongunsti.gen zin) speelziek; — (van volwassenen)
Poll, m. (angi.) [Vist.] (eig. hoofd) Kiezersgemeen, vuilbekkig, ontuchtig, vuil. C'est un enfant lijst; opneming der stemmen b ij de verkiezing van
p -, 't is een verwilderd, een speelziek kind. Cot parlementsleden in Engeland; onstuimige klesverhomme est Crop p -, die man is al te los van taal. gadering f.
— Ookvan zaken: Chanson p-ne, ontuchtig liedje n.
Pollaclhigene, adj. [Bot.] , zee. POLYCARPIEN.
Discours p -, vuile taal f. — PoLissor, m. -NE, f.
Pollage, ni. [Fiod.] Opbrengst f. in hoenders;
Straatjongen, guit, deugniet m., gemeen, verwil- heerenregt n. op de hoenders.
derd meisje n. — Gemeene- grappenmaker , vuil Pollaplostésnonopétale, adj. [Bot.] : Fleur
bek m.; — gemeen, onbeduidend mensch. n. --- Po- p -, bloem , waarvan het aantal helmdraden een
lissonner, v. n. Straatjongensstreken bedrijven, veelvoud is van slat der bloembladeren.
guitestukjes uitvoeren. — Gemeene, vuile dingen
Pollen, m. (Pr. pol -lènn) [Bol.] Bloem- of
zeggen of doen. -- Polissonnerie, f. Jongens- bloesemstof, zaadstof n. aan de meeldraden der bloc-
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inen. — Pollénine, f. [Chico.] Bijzonder bestand

-(len.vahtbors',p1en
Pollicates, m. pl. [l1. n.] Duimvoeters m.
ppl., vingerdieren n. pl. (met afgescheiden duimen
aan de pootgin, gelijk de aye-aye).
Pollichie, f. [Bot.] Kaapsche melde f.
Pollicipèdes, m. pl. [H. n.] Duimvoeters m.pl.
Pollicitation, f. [Jur.] Eenzijdige belofte f.,
eenzijdig aanbod n. (nog niet aangenomen door hem,
aan Wien 't gedaan wordt).
Pollie, f. [Bot.] Japansche aspergie-plant f.
Polligère, adj. [H. n.] Met meelstof bedekt
(gelijk vele vlinders). — Pollinaire, adj. [Bot.]
Met fijn stof bedekt. — Pollination, f. [Bot.]
Uitstorting f. van 't pollen of bloesemstof. — Pol lineux, ease, adj. [H. n.] Met een geelachtig,
naar pollen gelijkend stof bedekt. — Pollinifèrei,
adj. Bloesemstof dragend. — Pollinique, adj.
Het bloesemstof betreffend.
i n e f.

-f - Poll«, e, adj., z. V. a. POLLUÉ, SOUILLÉ. —
Polltué, e, adj. (en part. passé van polluer):
Temple p-, bezoedelde, verontreinigdetempel. —
Poll5ier, V. a. Ontheiligen, verontreinigen, ont-

wijden, besmetten (inz. Bene kerk, een tempel, een
gewijd voorwerp): P- une égiise, les choses sainIces. - SE POLLUER, v. pr. Ontwijd enz. worden.
— z. V. a. SE AIASTURBER. — Pollution, f. Ver ontreini.ging, ontwijding, ontheiliging (eens heilig(loins). — [Méd.] Zelfbevlekking f. (masturbation).
I- nocturne, nachtelijke, onwillekeurige zelfbevlekking of zaaduitstorting f.

Pollax, m., z. CASTOR ET POLLUX.
Polochion, m. [ H. n. ] Moluksche bijenvre-

ter m. (een vogel) .

Folographe, m. [Asir.] Hemelbeschrjver in.
— Polographie, f. Hemelbeschrijving f.
Poloinat, m. [Bot.] Chinesche broodboom m.
Polonais, e, adj. Poolsch, tot Polen of zone
inwoners behoorend: Langue p-e, of als subst. vo POLONAIS, m., -E,
LoNAIS, m. De poolsche taal.
---

Pool, Polak m., poolsche vrouw f. of meisje n. —
POLONAISE, f. [Danse] Poolsche nationale dans m.
in 314 maat; polonaise f.; — wijs of muzijk f.
daarvan. — [ Costa P-, of Robe a la p-, op de
wijze van een' mansrok gemaakt vrouwenkleed n.;
vrouwen-pelsmantel m. naar poolsche wijs. —Poloniser, v. a. (woord van Mercier) 1 let lot van
Polen doen ondergaan, verdeelen, verbrokkelen gelijk Polen: Its v°oulalent p- la France.
Polophile, m. [H. n.] Soort van koekoek ni.
Polosse, m. Legéring f. of mengsel n. van
roodkoper en tin.
Poltron, ne, adj. Lafhartig, laf, bloode of
bloo, bloohartig, zonder moed: Il est extremement
p-, hij is uiterst lafhartig. — [Fauc.] Oiseau p-,
valk m., wien men de nagels van de achterklaauwen heeft afgesneden; ook: valk, die zich niet laat
afrigten. — [ Pêche] Crabe p-, of als subst. POL
m. Krab f., die op 't punt staat hare schaal-TRON,
-

af te werpen. — POLTRON, m., -NE, f. Lafaard,
bloodaard m., lafhartige, versaagde m. en f.: I1
passe pour un p-, hij wordt voor een' lafaard gehouden. -- t Poltronesque, adj. Laf, la fhar-

tig (poltron).— t Poltronesquement, adv. Op
lafhartige wijze. — % Poltronise, f., z. v. a.
POLTRONNERIE, f. — Poltroniser, v. n. Den

bloodaard spelen; zich. als een lafaard gedragen.
lafheid, bloohar-Poltrnei,f.Lahgd
tigheid., versaagdheid, bangheid, kleinhartigheid f.
Poly-, aan 't grieksch ontleend voorvoegsel in
de zamenstelling van vele fransche woorden, beteekende: v e e 1 (z. de volgende woorden).
Polyacantlie, adj. [Bot.] Met vele stekels of
doornen.— Polyacanthocéphale, adj. [H. n.]
AIet vele stekels aan 't hoofd. — Polyaeoasti1

que, adj. [Pby, s ] Veeltoonig, toonvermeerderend,
toonversterkend. — PolyadeIphe, Polyadelphique, adj. [Bot.] Veelbroedersg, p o l y a d é 1p h i s c h. — Poiyadelphie, f. Klasse der veel

planten (bij welke de meeldraden der-broedig
bloemen tot drie of meer bundels zijn zamengegroeid, de 18e klasse in 't stelsel van Linnéus),
3) ol yadé 1ph i a n. pl. —Polyadène, adj. [Bot.]
JIet vele klieren voorzien. -- Polywmie,f. Méd.]
,

Volbloedigheid f. (plét.hore). — Polyalde , f.
d

[Phi°s.] Vergrootglas n. of kijker m., waarmede
men de vergrooting der voorwerpen binnen zékere
grenzen kan doen afwisselen. — Polyamatype,

adj.

[Ts pog.] : Caractères p-s, zamengegóiene, op
-

één letterstaafje vereenigde letters f. pl. --Polyansatyper , V. a. Verscheidene letters op één
staafje gieten. -- Polyamatypie, f. Het gieten
van verscheidene letters op één staafje. — Polyainique, adj. [Pharm.] Uit vele bestanddeelen

zamengesteld. — lPolyandre, Polyandrique,
adj ; [ Bot. ] Veelhelmig , veelmannig , p o 1 y a nd r ice/i. — Polyandrie, I. Klasse der veelhel
planten (die meer dan 20, soms tot 100 en.-mige
meer meeldraden hebben, welke aan den vruchtbodem
of aan de bloembladeren zijn vastgegroeid, de 13e
klasse in 't stelsel van Linnéus), veelhelmigen, veel
pl., p o l y a n d r i a n. pl. — Veelman-manigef.
veelheid van mannen, aan eéne vrouw ge--nerijf.,
huwd. -- Polyaugie, f., Polyangion, m.
[Bot.] Veelvakkige planten f. pl., bedektbloe(]ende
planten, welker zaden in verscheidene vakken besloten zzln. — Polyanhaeinie, f. [Méd.] Alge meene bloedvermindering f. — Polyanthe, Polyanthèine, adj. [Bot.] Veelbloemig, vele bloemen dragend. -- POLYANTHE , M. of Polyanthie, f. [Litt.] Bloemlezing, verzameling van velerlei schoonti stukken, p o 1 y a n t h é a f.— Polyantheré, e, adj. [Bot. ] Met vele stofkolfjes. -Polyarehie, I. [Hist.I Veelheerschappij, regéring van velen, veelhoofdige regéri-ng, staatsi,nrigting, waarbij de regering in handen van velen is,
p o 1 y a r e h i e f. — Polyarchique, adj. Veel
heerera hebbend , p o 1 y á r c h i s c h. — Polyarque. m. Lid eenei veelhoofdige regering; voorstander van zulk een.e regering, pa l y a r c h.
Polyhaphie, f. [bidact. I Veelkleurigheid f. —
Polyblennie, I. [Med.] Verslijming f., overvloed
van jmsto ffen. — Polybotrye, f. [Bot.] Soort
van zuid -amerikaansch varenkruid n. — Polybraehie, f. Veelarmigheid f. (als misgeboorte). —
Polybranehe, a.dj. [H. n.] Met vele kieuwen.
— POI.YLRANCHES, M. pl., z. V. a. NUDIBRANCHES.
Poly eaniératiqne, adj. [ Tech. j. Horloge

p-, uurwerk n., dat verscheidene aurwjfzers, zoo
binnen als buiten een gebouw, in beweging brengt.
— Polyearde, f. [Bot.] Veelhart n., een boom
van Madagaskar. —Polycarpe, adj. Vele vruchten dragend, niet vele vruchten, p a 1 y k d r p i se /i.
— POLYC.tRPE, 01. [Liturg.] Vaam eenei verzameling van kanons, kerkelijke verordeningen en wetten.— Polycarpien, ne, Polyearpique, adj.
[Bot..] Veelmalen vruchten dragend. — Polyeéphale, adj. [Bot.] Veelhoofdig, met vele koppen
of toppen. — Statue p-, veelhoofdig standbeeld n.
- POLYCEPHALE, m. [H. it Veelhoofd n., een
ingewandsworm. -- Polycérate, adj. [H. n.j
Met vele horens. — Polychnème, m. [Bot .j
Wilde kamferplans f. -- Polycholie , f. (pr.
(h—k) [IVIéd.] Overloop m. van ,gal, te groote hoeveelheid gal. — Polychoptère, adj. (pr. ch=k)
[H. n.] Met overlangs gevlekte vleugelen. — Polycihorde , m. (pr. ch=k) [Mus.] Veelsnarig
speeltuig n. — Polycliotomie, f., z. v. a. PoI.YTOI1E. — Polychreste, adj. [bidact.] it
vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen Puttig, veelhelpend, veelgenezend, p o l y c h r é s t. Stil
p- de Glaser, polychrest- ()/ veelgenezend zout van
Glaser , oude naam van de zwavelzure soda f.,
glauberzout, wonderzout n. Set p- de In Rochelle,
oude naam van de wijnsteenzure soda. — Polycihroisme, m. [Phys.] Veelkleurigheid, kleurafwisseling f. dei kristallen. — Polychroïte, f.
[Chico.] Saffraangeel n. , uitgetrokken kleurstof
van den saffraan, p o ly cl; r ale t n. — Polychrome, adj. [bidact.] Veelkleurig. — PoLYCHRO)IE, ni. [1Viinér.] Phosphor- looderts, groen of
bruin looderts m., phosphorzuur lood, p o l y e h r óa; i m n. — Polychromie, f. [Diaact.] Veel
— Polychrone, adj. [bidact.]-kleurighdf.
Lan(/aurig, lang van duur, p o l y c h r o n i s c 1;. —
Polychyle, adj. [Méd.] Bik in chijl of voedingsvocht, saprijk. --- Polychylie, f. [Méd.]
Overvloed aan voedingsstof, die veel ch2,)l of melk
veel voedsel geeft. —Polychy--sapengvolijk
ine, adj. [Meá.] 1 olsappig, volbloedig. — Polychymie, f. [Méd.] Veel- of volsappigheid, vol
-- Polyclade • adj... [Bot.] Met-bloedighf.
meer takken of bladeren dan gewoonlijk. — Polyconie, adj. [H. n.] Met veel haar, rijk aan hoofd
meer-har.—Polycnge,dj[H.]Mt
dan twee .schelpen ot' schalen. --- Polycoprie, f.
,
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[Méd.] Ontlasting f. van eene te groote hoeveelheid len. — [Artill.] Veelzijdige opgeworpen 0ardhendrekstof. — Polyeoque, adj. [Bot.] _Met vele vel in., die bij de oefeningen dei artilleristen tot
doppen of schalen. — Polycotyle, adz. [11. n.] mikpunt dient; oefenplaats voor de artillerie, p oMet vele holten. — Polycotylédone, Polyco- 1 y g o o n in. — [Fort.] Veelhoek, versterking.-tylédoné, e, adj. [Bot.] Met meer dan twee veelhoek m. ; sterreschans f. P- octogone, achthoezaadlobben of zaadbladen. — Polycratie, Po- kige sterreschans f. — [Bot.] Duizendknoop inn.
lycratique , z. V. a. POLYARCHIE, POLYARCHIQUE. (renouée). — Polygonal, e, adj, Veelhoekig,
— Polycyclique, adj. [H. n.] Zich veelmalen potygonaa1. -- Polygonées,f. pl. Duizenéone zich zelven rollend.
knoopsoorten f. p1. — Polygonote, in. [11. n.
Polydacrye, f. [Méd.] Tranenvloed in., over- Walvischluis f. — Polygraninne, adj. [Didact.,i
vloedige afscheiding van tranen. — Polydacty- Met vele lijnen of strepen geteekend. — lOLl Ie, adj. [H. n.] Veelvingerig, met overtollige vin
GRAMME, n't. [Anc. géonl.] Veelzijdige figuur f. —
— Polydactylie, f. Veelvinger'igheid f.-gers. Poly g raplie; in. [Philol.] Veelschrijver ni.,
(als misgeboorte) . — Polydipsie , f. [Méd.] iemand, die over velerlei on(lerwerpen heeft geGroote, tegennatuurlijke dorst m. (in ziekten).
schreven. — Ook als adj. Auteur, Eerivain F) -. --Polyèdre, m. [Géom.] Veelvlak n. -- Veel
[Mécan.] Veelschrjver, een werktuig, waarmede
geslepen celas n., dat de voorwerpen verme--hoekig men verscheidene pennen te gelijk kan doen weenigvuldigt. — Polyédrique, adj. Veelvlakkig. ken en zoo te .zelfdei tijd vele afschriften van een
— Polyergie, f. [Didact.] Bekwaamheid f. of zelfde stuk kan nemen, p o 1 y g r a a p h ni. —
talent n. in velerlei vakken. — Polyergique, Polytrraphie, f. [Didact.] Geheimschrgfkunst f.
adj. Veelzijdig werkzaam of ontwikkelend.
met velerlei letterteekens; — kunst f. der ontc j fePolygala of Polygale, m. [Bot.] Melk ring van dit schrift. - Verzameling f. van vei'n., melk- of kruisbloem f., kruiswortel m.,-kruid schillende schriftsoorten. — Polygraphic ue,
een plantengeslacht in vele soorten (ook herbe a adj. Den polygraaph of de polygraphie betre/fend,
lalt en fait commun geheeten). — Polygalac- p o l y g r á ph is ch. -- Polygyne of Polygyti que, adj. [Méd.] Melkrijk: Aliment p -, melk- nique, adj. [Bot.] Veelstijlig, veelwíjvig, pol yrijk voedsel n. — Polygalées, f. pl. [Bot.] g y'n i s c h. — Polygynie, f. Plantenorde (in 't
Melkbloemsoorten f. pl. — Polygalie, f. [Méd.] stelsel van Linnéus) met vele stijltjes in elke bloem.
Groote overvloed in. van melk of zog, overmatige
Polyhalite, m. [Minér.] Soort van natuurzogafscheiding f. -- Polygaline, f. [Chim.] lijken zwavelzuren kalk m. — Polyhaernie, f.,
Kruiswortelbitter n., eerie uit den wortel der po- z. POLYtEMlE . — Polyhidrie, f. [Méd.] Buitenly ata senega getrokken stof. — Polygalique, gemeen sterk zweet n., het te sterk zweetgin. —
adj. [Chico.] : Acide p -, bitterwortelzuur n. -- Polyhistor, m. Veelweter m. — PolyhistoPolygame, adj. I'eelgadig, v^eelwijvig, veel nan- rien, m. Schrijf, 'r, die de geschiedenisva ?. vele vol
nig, polygdmisch. Homme p- of alssubst. POLYhistorie heeft geschreven.-kenofvrdalgm
CAME , In. Hij, die vele vrouwen te gelgk heeft, p o Polylépide, adj. [H. n.j Veelschubbig. 1 y g a m i s t m. Femme p -, vrouw, die vele mannen Polylogie, f. [Diaact.] Bekwaamheid, kunst f.
te gelijk heeft. (Men zegt hiervoor liever polyan- om over velerlei onderwerpen te spreken. — Podre). — [Droit. can.] Homme, Femme p- of als lylogique, adj. Die bekwaamheid of kunst besubst. POLYG AniE, m. en f. Man, die verscheidene treffend, polylcigi-sch. — Polylogue, m. Fl j,
vrouwen, vrouw, die verscheidene mannen achter die over velerlei onderwerpen weet te spreken; die
elkander gehad heeft. — Pays p -, Peuple p -, land, aan universéle kennis eerie gemakkelijke voordragt
volk n., dat de veelwijverij toelaat. — [Bot.] paart, P0 l y l o o g m. — Polylymphie, f. [Méd. ]
Plantes p-s, planten f..ph. , bij welke op den eersen Overvloed m. van lympha of bloedwater.
stengel volkomen bloemen (met meeldraden en stamPolyinathe, adj. [Didact.]: Homme p -, of
pertjes), op den anderen enkel vruchtbloemen (met als subst. POLYMA.THE, m. Man van veelzijdige kenstampertjes), of ook op eenen en d enzel fden, stengel nis, veelweter. — Polymathie, f. Veelzijdige,
volkomene, alsmede eenslachtige (mannelijke en algemeene kennis, veelweterij f. - Polyniathivrouwelijke bloemen) te gelijk gevonden worden que, adj. Veelwetend, p o l y m a th i s c h. -- École
(de 3e klasse van Linnéus), p o l i g á m i a n. pl. p-, school, waarin men velerlei kundigheden on-- Poly gannie, f. Veelvoudige echt in., veelw j - derwijst, polymáthische, polytéchnische
verij (pol vgynie), veelmannerij (polyandrie) , p o school f. — Polyméré, e, Polymérié, e, wij.
y g a m i e f. -- [Bot.], z. v. a. Plantes POLY GA--1 [H. n.] Veeldeelig, ,veelledig. — Polyrnéris,

-

-

NIES. -- Polygatnique, adj., z. v. a. POLYGAME.
-- Polygamiste, m. Voorstander van 't veel

huwelijk, inz. van de veelwijverij. -- [EI.-vuldig
rel.] Lid n. eener christensecte, door Bernardin

Okin gesticht, waarbij de veelwijverij geoorloofd
was . — Polygav*ion, m ., z. v. a. POLYGALA. -

me, m., z. V. a. PLET11031éI
IIE . — Polymér osoinate, adj. [U. n.] Met vele ligchaamsdeelen,
met een veeldeelig lijf (van insecten). — Polyinorphe, adj. [Didact.] Veelvormig, aan velerlei

gedaanteverandering onderwerpen; — van zamen geste'den vorm. — Polymorphisine, m. Veel vormigheid f. — Polymythie, f. [Litt.] Opeen
lygastre, Polygastrique, adj. [U. n.] Met
ij ke vonden, overlading f. riet-hopingvadcterl
vele magen of voedselzakken. — Polygastri- verdichtsels of fabelen.
ques, in. pl. Maagdiertjes n. pl., eene soort van
Polynèdne, m. [El. n.] V-ingervisch uui. -infusie-diertjes. — Polygène, adj. [Diaact.] Polynésien, ne, adj. Tot Polynésië of zijne
Veel voortbrengend, zeer overvloedig. — Poly- bewoners behoorend, p o 1 y n é s i s c h. — Polyg inglyme, adj. [H. n.] Coquilles p-s, tweescha
neure, adj. [Bot.] Veelribbig (van bladeren). —
schelpen met veel windingen. — Polyglotte,-licje Polynótne, m. [Algèh.] Veelledige grootheld t,,
adj. Veeltalig, in vele talen geschreven of gedrukt. polyndmium n.
Bible p -, of als subst. POLYGLOTTE, f . Bijbel in
Polyodon, m. [H. n.] Veeltandige kraakbeen.
vele talen, polyglot-bibel m. Dictionnaire, Lexim. — Polyodonte, adj. Veeltandig. —-visch
con p-, veeltalig woordenboek n. Homme p- of Polyonyme, adj. [Didact.] Veelnamig. --Poals subst POLYGLOTTE , In. Iemand, die vele talen lyophthalme, adj. [H n.] Met vele oogvormige
verstaat of spreekt. — [[_1. n.] Oiseau p -, vogel m., vlekken. — Polyopie, Polyopsie, f. [Méd.]
olie veel verscheidenheid in zijn gekweel of zang Het veelvoud iq-zien, dubbelzien (een gezigtsgebrek .
heeft. — Polygnathe, adj. (pr. po -lygh-nathe) — Polyoptre, m. [Opt.] Veelzigtig glas, ve r
1H. n.] Met vele kaken. --- Polygnathie, f. menigvuld'aningsglas n. (dat een voorwerp vele rea[Anat.] Veelkakigheid f. (als misgeboorte). — Po- len, maar verkleind, vertoont) , p o l y ó p t e r in., of
lygonmphe, adj. [El. n.] Veeltandig. — Poly- polyóptron n. — Polyorarna, ni., z. v. a.
gonal, e, adj., z. v. a. POLYGONE. — Poly- PLÉORAMA . — Polyorexie, f. [Méd.] Het sniarg onate, adj. [Bot.] Met vele knolden of geld- telijke maagpijn verbondene geeuwhonger m. -dingen. — Polygone, adj. Veelhoekig. p o 1 y - Polyovulé, e, adj. [Bot.] Vele eitjes bevatteiirl.
gdnisch
POLYGONE , m. [Géom.i Veelhoek,
Polype, m. [H. n.] Veelvoet, veelarm ni.,
p o l y g o o n in. P- inscrit, circonscrit, régulier, klein geleiachtig plantdiertje ri. met vele armera of
ingeschreven, ongeschreven, regelmatige veelhoek. voeldraden, p o l y p in. — [1Híéd.] Vleeschprop m.,
-- [Arith.] Nombre p -, veelhoekig of 1) o l y rl o
vleeschuitwas n. in of aan het ligchaam, doorgaans
1-getal n., gefigureerd getal, dat zich (hoor-na in holligheden met een slijmvlies bekleed, p o l y p us.
even ver van elkander verwijderde punten in 't P- du nez, P- nasal, neuspolyp. P- du coeur.
vlak van een' regelmatigen veelhoek laat voorstel- hartpolyp. --- Polypétale, riilj. [Bot.] VeelbCriPolygarchie, f., z. v. a. POLYARCHIE. - - Po-

.

.

-

1446P 0I,Y P IS' ' 1 L 1 E
Ber ig, net vele (neer dal z (' s) bloembladeren. —

Polypétalie, f. Veelbladerigheid f. -- Polyp eux, ease, adj. [H. n., Méd.] De polypen betre//end, polypachtig. — Polyphage, adj. [Didact.] Veeletend; van allerlei dingen levend, velerlei etend (omnivore). — [M th.] Hercule p-, Hercules de veelvraat. -- Polyphagie, f. [Méd.]
Veeleterij, vraatzucht, veelvratigheid f. -- Polypharinaeie, f. [Méd.] Het voorschrijven van
velerlei geneesmiddelen, veelvuldigheid f. der artsenijen : — Polypharmacon, m. [Pharm.] Veel-

voudig zamengesteld, veelvoudig dienstig genees -

middel n., veelge2iezeiide artse2i, I. -- Polyp harnaagae, m. (O/als adj. M(deein p-) _lrts in.,

die vele of ook zeer zamengestelde artsenijen voor
— Polyphile, adj. [bidact.] Veel of-schrjft.
velerlei be-minnend, zijne genegenheid onder velen
verdeelend. --SPolypihilie, f. Veelliefde f., liefde
of genegenheid vow velen. — Polyphone, adj.

[Ph' s.] Echo p-, veelstemmige echo f. (die de too•en vele malen herhaalt . -- Polyphone, adj.
[bidact ] Veel dragend of voortbrengend, vrucht
-b1ar;
sterk, krachtig (van (lrtsenijen). -Poly p hragmé, e, adj. [bidact.]
Met vele scheidswanden of tusschenschotten, veel
-- Polyphylle, wij. [Bot.] Veelbladerig.-vakig.
— Polyphysie, I. [Méd.J Overvloed in. van
winden, te groote opgezetheid f. — Polyphyte,
adj. [Bot.] Veelsoortig, vele planten bevattend. —
Polypiaire, adj. Polyi?acht^g. -- POlypier, m.
f.H. n. ] Polypenwoning I. — Polypifere, adj.
É H. n.] Polypen dragend of bevattend. -- PoIypiforme, (ij. Polypvormig. — Poly piontc. f. \Iéd. Overvc,. 4Bid f., te groote overvloeti va vet. —.
m. [H. ii.] Versteende
polyp, polyp iet, kora11iet m. — Polypla-

cophore of Polyplaxiphore, Polyplaxien, ne, adj. [H. n.] Met vele kalkaardige platen bedekt. — Polypode, adj. [H. n.] Y'eelvoe-

tig, met vele voeten — PULYPODE , m. [Bot.] Puntvaren, engelzoet (op oude boomst(immen, muren,
enz.), polypódiuill, aspidium n. P- fougère
máke, nrannetjes-boschvaren. P- des fontaines, bron.

varen 1t. — [Anat.1 Misgeboorte f. met te veel voeten. -- Polypodiaeées, f. pl. [Bot. ] Engelvoetsoorlen f. pl. — Polypodie, I. [bidact.]
Veelvoetigheid f. — Polypoaon, ni. [Bot. ] Zuid
grasplant f. — Polypore, adj. [Di--europésch
dact.] liet vele poriën. — Polyposie, f. [Méd. J
Drinkzucht f., z. V. a. POLYDIPSIE . --- Polyprèiae, nl. [Bot.] 1rrlerikaansche veldsalade f.
— Polyptere, (1(Ij. [H. n.] Veelvleugelig; veel vinl2il. — POLYPTERE, 2n. Veelvin , bichic of pi-

chir m., een vistb van 't snoekengeslaeht, met 16

tot .1 i°ugvinnen, i-nz. in den ijl. — Polyptot e , I. [Litt.] Veelvuldige opeenvolging of herha-

linrl I. van een woord met veranderden uitgang,
po lypt0ton n.
Polyrhize, (hij. [Bot.] 1111(1 veel wortels. —
Polyrhynque, adj. [11. n.] Met veel snuiten
,

of snavels.

Polysareie, f. I Méd.] r'eelvleezigheid, volheid
van vleesch, ongewone dikte of lijvigheid F. -- Polyscélie, f. [Anat. j Overtal n. van voeten (als
rrersg('boorte). -- Polyseope, In. [Opt.] Veelk jker m., verveel cul(1igi.ngsglas, /)O l y s k o op n. —
Polysepale, elfij. [Bot.] Met vele kelkindeelinjen. — Polysete, adj. [Bot.] 1 Iet veel stekels.
•

-- I'olysialie, I. Ze sterke afscheiding f. van
speeksel, speekselovervloed ni. -- Polysoe-autorecteur, m. [Agric.] Godefroy's ploeg m. met
fi ijzers. --- Polysomatie, f. (Med.] Dikl.^vigheici, overmatige lijvigheid F. -- Polysoinie, I.
[Anat.] I'eellzjvigh.eid f. (als misgeboorte). — Polyspaste, adj. [Didact.] Iliet groote trekkracht.
— POLYSPASTE, 02. [lée. arnc .] Blokkatrol f. (m)ufe). -- Polyspermatique, Polysperine,
adj. [.Bot.] . Veelzadig, veel zaad bevattend. -- Polyspermie, f. [Bot. ] Veelzaligheid, zaadvolheid f.
— [•éd.] Overvloed in. van zaadvocht, zaadr2jkheid f. — Polystachyé, e, adj. [Bot.] Met
veel are2?. — Polystenlone, adj. [Bot.] MYlet

vele meeldraden, met meer meeldraden dan bloem
Polystome, adj. [H. n.] lee/moo--bladern.—
iii,. — POI.YSThME, M. [II. n. j Veelmuil nl., Bene
soort van zeekwallen en ingewandswormen. -[Bot.] Soort van nvoekerplant. -- Polystyle,
aáí7. [Bot.] .31(1 vele st- ltjes of sta?apertjes. —

---
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[Arch.] Veelzuilig gebouw n. — Polysyllabe,
adj. [Gram.] Veellettergrepig. — As subst. m.

Veellettergrepig woord n. — Polysyllabie, f.
Veelheid f. van lettergrepen in een woord. --Po
-

lysyllabique, adj. [Gram.], z. V. a. POLYSYLLABE . Echo p-, veellettergrepige echo f. (die vele
lettergrepen herhaalt). — Polysyllogistique,
adj. [Didact.] Verscheidene syllogismen of sluitredenen bevattend. — Polysyndéton of Polysynthéton, m. [Rhét.] Veelheid of ophooping f.
der voeg- of koppelwoorden, overlading f. doom'

eenerlei koppelwoord, een met voegwoorden overladen volzin m., p o l y s y'n d e t o n n. — Polysynodie, f. Veelvuldige zamenkomsten ter beraadslaging; veelheid der raadsvergaderingen, der
regéirinrlsposten in Benen Staat; regéring van eenes
Staat door vele raadsligchamen.
Polytechnicieii, ne, adj. [Didact.] In vele
kunsten ervaren . — Een deel der polytechnische
school uitmakend of uitgemaakt hebbend. — Polyteehnie, f. [Didact.] Vaardigheid in de uitoefening van velerlei kunsten; leer der kunsten en
ind ustriéle verrigtingen, polytechniek f. — Polytechnique, adj. Vele kunsten en wetenschappen omvattend, p o l y t é c h n i s c h. Ecole p-, hoogere beroeps- of ambachtsschool, algemeene kunstschool, polytechnische school f. — Polythalame, e, adj. [Bot.] Met bloemen van verschillende
geslachten op een' zelfden stengel (van grasplanten).
— Polythée, in., z

v. a. POLYTHEISTE. — PO-

lythéisme, m. [Théol.] r'eelgoderij, vereering f.
van vele goden, polytheismus n. -- Polythéiste, ni. Aanhanger der veelgoderij, veelgodenvereerder, polytheist m. — Ook als adj.: Religions p-s, vele goden vereeren(le godsdiensten, po
religiën f. pl. — Polythélé,-lytheisc
e, adj. [Bot.] Met vele ei,Jerstokken in elke bloem.
— Polytome, adj. [Bot.] Veeldeelig. — Polytomie, f. [Phil.] lndeeling in vele deelgin. (Men

zegt ook pol^chotomie). — Polytoinique, adj.
Die indeeling betreffend. p o l y t 6 mis c h. — Politone, adj. [Didact.] Veeltoonig. — Polyti-ic, m. [Bot.] haarmos, vrouwenhaar n. —
Polytricholidé, e, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Haarmossoorten f. pl. — Polytrique, adj. [Bot. ]
Met veel en lang haar. -- Polytriqué, e, ad,).
[H. n.] Met behaard lijf. — Polytrophie, f.
[Mid.] Overvoeding f. — Polytrophique, adj.

Overvoedend, al te voedzaam; te sterk gevoed. —
Polytypage, in. [Tech.] Veeldruk m.; kunst f.
des veeldruks. -- Polytype, adj. [Tech.] Door
de kunst des veeldruks ontstaan, g ep o l y t yp e e rd.
--- [ H . n.] Tot type of grondvorm voor vele soorten dienend . -- POLYTYPE, ni., z. V. a. POLYTY-

PE R . -- Polytyper, v. a [Tech.] Door den

veeldruk vermenigvuldigen., polytypéren. —
Polytypeur, m. Zitvoerder van den veeldruk,
polytypeerder in.

Polyurie, f. [Mid.] Menigvuldige of te sterke
pislozing f. — Polyurique, adj. [Mid.] Dool' te
groote pisophooping^ veroorzaakt, p o 1 y U rise h.
Polyxène, m. [Minér.] IJzerhoudend platina n.
Polyzoaire, adj. (Et. n.] Naar verschillende
dieren gelijkend. — Polyzoné, e, adj. [H. n.]

Met verscheidene gekleurde gordels of banden geteekend. — Polyzonite, f. [Miner.] Bont gestreepte schiefer, p o l y z o n -i, e t m.
Pomacanthe, in. [H. n.] Koekvisch, Indianen-visch in., zwarte klipvisch, die eerie gele streep
op elke schub heeft (te Havanna c h i r i v i t a, in .Brazilië p a r u, op Martinique p o r t u g e e s geheeten) .
Poinard, m. [Corn.] Zeer gezochte wijn uit
(le omstreken van Ponnard (een dorp in het departement Cute dor), p o rn a n d m.
Poivarin, m. [H. n.] Soort van roofmeeuw t.

Pontatobranehe, adj. [11. n._f Met verborgen kieuwen.
Poniéridien, ne, adj. [Bot.] : Plante p -ne,
plant, die hare bloemen des namiddags opent.
Pomifère, adj. [Bot.] ^4ppeldragend; ,met oppelvormige vrucht. — Pomiforme, adj. [Bot.]

Appelvormig.

Poiirmade, f. (van ponnme) Zalfachtig meng
dierenvet (doorgaans reuzel) met ver-seln.va
veelal welriekende bestanddeelen, p om--schilend,
m ode f. P-our les cheveux, pour les levres,

haarzalf f. of haarpommade, lippenzalf of lippenpommade. P- ophthalmique, oogpommade. — voMM-

POMMADER

•m

PO MPE.

:MADE, I. (van ponrrneau) [Man.] Sprong of zwaai m.
over 't paard, waarbij men zich aan den zadel
vasthoudt. — Ponlma(ler , v. a. Met-knol)
pommade bestrijken of inwrijven . — POMMADER ,
V. n. Pommade bereiden. — SE POMMADER, V. pr.
Zich met pommade bestrijken. — Met pommade
bestreken worden. — Het part. passé is ook adj.:
Cheveux pommadés, met pommade bestreken haar.
Potnenaille, f. [Hort ] Geringe appelsoorten.
Pornnie, f. [Bot.] Appel m. Mondre clans une

bolletjes of appelvormige /moppen versierd stuk ii.
Poinmette, f. (verklw. van pomme) Appel(11' bolvormig sieraad van hout of metaal, knopje,
bolletje, klootje n.; -- kleederknop, hoedenknop m.
(om kleederen of hoeden daaraan op te han (j en). [Anat. ] Uitstekend gedeelte van 't gelaat onde)
den buitenhoek van ieder oog. Os de la 1}-, Gs
rnalaire, oogbeen n., uwangbeen , kakebeen U. —
[Arqueb. ] Kap'. f. In pistoolschacht. - [Bot.]
z. v. a. AzEROLE. — [Gout.] Garen krt.00pjes n.
p-, in eenen appel beten. P-s cuites au four, in pl. Vol) hemdsmouwen enz.
den oven gebradene appelen. P-s de garde, winterPonirnier, m. [Bot.] Appelboom in. -- Bruler.
appelen. P- d'orange, oranjeappel. P- de coin;, du p- of du boil de p -, appelboornenhout branden.

kweappel. P- €i cidre, cider-appel (tot bereiding
van cider of appelw$jn). — Sirop, Gelee de p-s, appelsiroop, appelgelei f. Compote de p-s, appel-koinpot n. — P- de terne, aardappel. — P- de para
z. v. a. BANANE. P- baume of P- de-dis,'Aam
merveille, balsem- of wonderappel. — P- d'arménie, z. v. a. ABRICO'I'. — P - de chien, z. V. a. MANDItAGORE . P- de Chine, sinaasappel, appelsina m.
P- de chène, galnoot f. (noix de galle). P- de cannelle, z. v. a. GOItOSSOL. — P- d'amour, P- dorée
of P- du Pérou, z. v. a. TOMATE. P- épineuse (of
Herbe des magiciens, du diable, is la taupe, 1'endormie), z. v. a. STRAMOI.NE ; JIANCENILLE. P - dor,
oranje-appel (orange). P- de pin, pijnappel. P rose, soort van citroen in. --(fig.) Donner in pt une femme (met zinspeling op de fabel van
Paris), den prijs der schoonheid aan eene vrouw
toewijzen, haar voor de schoonste van een gezelschap, enz. houden. P- de discorde, z. DISCORDE.
— (Loc. prow.) On l'apaiserait facilement avec
une p-, hij, zij is lort weder in goed humeur te
brengen. z. ook cue. — [Aunt.] P- d'Adam,
adamsappel, keelknobbel in., verhevenheid van 't
schildvormig kraakbeen des strottenhoofds (thy rolde, noeud de la gorge). — [Cuis.] Hart n. van
kool, van kropsalade, krop f. — (Tech.] Knop In.
La p- dune canoe, de knop van een' rotting.
Les p-s d'un chenet, de knoppen van een haard2 ier. — [Mar.] P- de mat, kloot m. van den mast.
- de flamme, de pirouette, druif f. van een' wimpelstok, van een' vleugel. P- de pavilion, kloot of
knop van den. vlaggestok. P-s de racage of de raques, rakkeklootjes n. pl. P- gougées, want klootjes.
P. d'état, muis van het stag, stagmnuis f. P-s de
tournevire, muizen van de kabelaring.
Pomné, m., gebruikelijker LIDRE . --- Ponimé, e, adj. (en part. passé van ponimer): Laitue
p-e, kropsalade f. Choux p-s, slu•itkoei f. — (fig.
et tam.) Cost UI) lou p-, 't is een volslagen gek.
Ponmeaii, ni. [Tech.] Zadelknop; — degen knop ni. — [Anat.] Kuit f. (van het been).
Pornmeler (se), v. pr. Zich met witte en
grijsachtige wolkjes (zoogenaainde schapewolkjes)
bedekken (van de lucht). — Appelgraauwe vlekken
krijgen, appelgraauw worden (van paarden). —
Het part. passé is ook adj.: Ciel pommelé, lucht f.
met schapewolkjes. Cheval d'un gris p- , appel
paard n. — (Loc. prov.) Temps p- et-grauw
femme fardée ne sort pas de longue durée, schapewolkjes en eene geblankette vrouw duren niet lang.
Pommelette, f. (verklw. van pomme) Appeltje n., kleine appel m.
Ponineelière, f. [ Vetér.] Aanvangende longontsteking bij 't rundvee; longontsteking f.
Ponirnelle, f. [Tech.] Rooster m., roosterblik n., rond geslagen plaatje met gaatjes aan 't
einde eener pijp of buis, om 't vuil tegen te hou
vloeistof door te laten. -- Werktuig-den
der leêrtouwers ore 't leder te kruispelen of er de
nerf op te doen komen. -- Houten wigje n. , dat
de steengroefwerker naast de ijzeren wig indrrl ft,
om den steen te doen springen.
Poniiner, v. a. [Hort.] Zich sluiten, kroppen
kragen, kroppen (van kool en kropsalade): Ces
choux commencent a p-, deze kool begint te sluiten.
Pornrneraie, f. [Hort.] Appelboomgaard m.
-- Werktuig n. om appelen en peren te plukken,
ooftplukker in.
Ponsnieter, V. a. [Bras.] Met bolletjes omzetten. [Pêche] , z. PÍCTINER (en lees daar sable
in plaats van cable). — Het part. passé is ook
ad'.: [BIas.] Croix pommetée (of bourdonnée),
bolkruis, appelkruis n., een verkort kruis niet een'
bol of knop aan elk uiteinde. Croix cléchée, vidée
et p-e , Toulouser- kruis. Pièce p-e , friet kleine
,

—

,

--Appel- of ooftplukker in. (pommeraie).—[Eton.
dom.] Appelpan f., aarden of metalen keukengereedsclhap orn appelenvoor 't vuur te braden.
Pomologie, f. [ Didact. ] Ooftkunde, leer f.
van de boomvruchten. -- Potnolo"ique, adj.
Oofthundig . cle oofíkunde betr enr?, p om o 1 ó p is c h. — Poinologne, in. Jeftkenner, ooft kundige, pomoloog ni.
Poinone, f. [Bot.] Gezamenli ke, m een land of
oord inheeinsche boomvruchten f. pl.; lijst of beschr j ving f. daarvan, oo fibeschrijj ving, p om o n a f. (naar
P)mona, de ooft- of luin:godin der .Mythologie).
Pocnoyer, v. a., z. PAi i()YER.
Pompadour, adj.: SI Ir p- , Pompadour slijl m., term, waarmede men de voorwerpen vast
kunst in smaak aanduidt, die tot den tad der regérl.ng van Lodewijk .AV. en, zijne lie rs(lizuchli(je
malr•es, de markiezin de Pompadour bef^ooren. —
[Litt.] St' le p-, verouderde en gemaakte stijl o/
schrijftrant
--- [idloct.I Costume p-, kleedij of
dragt f. in den s,!.. pik der markiezin (Ie Po?. ? in/ ui.
— POMPADOUR, nl.It"lein) brei- o/• werkzak i^i. der dames. — (EL. n.] Purperroode kotinga of zijdestaart cri.
Ponipe, f. Pracht, staalsie, praalvertooning,
praal f., luister, pronk ni. P- ro`ale, koninklijke
pracht. In p- des meebles, ties habits, de praal
, n meubelen, kleedenen.. P- funèbre, l(jkstaalsie,
begrafenispraal. -- (/rl.) La p- du st le, du dis
de pronk, de verhevenheid van den stijl. —-cours,
PO rPES, f. pl. IJdelheden f. pl.: Renoneer au titande et à ses p-, de wereld en hare ijdelheden vaarw el e (/ . — (poet.) i es p- du soleil, del ister m. de
Zr zon.
Po.MPE, I. [Hcdraul.] Pomp, gewone pomp, slOclpornp f. Corps de p-, Corps d'une p-, pompbuis f.
Piston, Soupape dune p-, zuider m., klep f. eenex
pomp. Le jeu des clapels d'une p-. de beisweging,
werken,fl der pompkleppen. P - aspirante, foulante, zuig-, perspomp. P- élévatoire, hefpomp. P- it
feu, ir vapeur (nu Machine È) napeur), stootnpomp f., stoom -machine. P- it feu, door stoom bewogen pomp toestel, 1/ie 't water opheft en door de
verschillende (:edeelterr eerren stad verspreidt. P- a
incendie of d'incendie, P- á feit . brandspe it F.
P- domestique, huispomp. P- portative, draaf. bare
spuit. P- alimentaire, voedingspornp (der stoornm(ichine). P- d'épuisement, lenspomp. P- marchant
à bras, handpomp, door menschenhanden in bea''e.ging geb!agte pomp. P- it simple, it double eik t,
pomp van enkele werking (rnet voortdurerzdeii
straal) , van dubbele werking. P- l chapelet, P- Qi
rouet et à drains, kettingpomp. — [1Zar.] P- wo ale, pomp friet dubbelen zuiger (op groote sch'I,)en j.
P- d'étrave, steven vomp. P- a laver, spoelpomp.
P- brisée pour In tale, kromme of gebogen pomp
voor 't ruim, ruimpomp. P- ir decharges lean de
la tale, lenspomp. La p- a pril, de pomp geeft
water. La p- est gorgee, de pomp is onklaar, veistopt. La p- est éventée, cle pomp slaat lucht, is
• len^.
lek. La p- est franche, haute, de pomp is
Aftl•anchir la p-, lens pompen. Charger' lap-, water boven in de pomp gieten. Charge la p- ! (lier
wat laf in de pomp! A Ia p -! sta to de pomp!
pompen! Barre de p -, ijzeren pompstang f. Sonde
de p -, peilstok iii . van de pomp. Rouane de p-,
pompboor f. Dale de p-, pornpda(ll f. -- [.Phi-s.]
P- pneumatique, it air, de Boyle, luchtpomp f., ...
PNEU.%iA'rlt,^UE. — [Chin.] P- à sein, borstglas, zuig.glas n. (om de overtollige melk uit dl)' vrouwen
te verwij (I eren). -- [`con.] P- it celliers,-borsten
steekhevel in., wtjnkooperspomp.— [Brass.] P- à cabarer, moutkuippomp. P- b jeter trempe, pomp,
die het bier uit den ketel in 't koelvat brengt. -[Tech.] Couteau / p -, mes n. met eerre veér. Canif
ir p -, hennemes n., ne/li Ieimmer° in 't heft sch ii fl.
.

,
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POMPEII

PONDÉRAL.

--

-- [Mus.] Verlengstuk n. aart blaas - instrumenten,

dat men op en neer kan schuiven.
Pomper, V. a. Pompen, uitpompen, leêgpompen. P- l'eau dun vaisseau, het water uit een

of glad maken. P- la vaisselle d'argent, het zilveren tafelgoed met puimsteen afwrijven. P- le parchemin, de (met krijt of gebluschte- kalkpoeder bestrooide) perlcamentvellen met puimsteen glad wr2f
ven. P- un chapeau, le cuir, een' hoed, het leder
met puimsteen e(Tenen, van alle ongelijkheden zuiveren. — [Manuf.] P- une toile, een stuk lijnwaad
met merkinkt teekenen. -- Dess.] Doorstuiven,
doorgeprikte teekeningen of lij
nen bladen met kolenstoJ sponsen, met houtskoolstof sponsen. — Pon
f. (verklw. van ponce) Sponszakje n., z.
PONCE . — Ponceur, m. [Tech.] Wri ver, gladmaker met puimsteen. — Ponceux, euse, adj.
Puimsteenachtig, met puimsteen gemengd.
Ponehe, m., z . PUNCH .

schip pompen. P- Fair du récipient de la machine
pneumatique, de lucht uit den ontvanger of de
klok der luchtpomp pompen. — (bij uitbreiding)
Le soleil pompe les vapeurs, de zon trekt de darnpen in de hoogte. Ces corps pompent l'humidité,
die ligchamen zuigen het vocht in. — (fig.) P- qn.,
iemand polsen, uitvragen, uithooren. P- un secret,
een geheim uitlokken. — Ook als v. n. gebruikt:
On a pompé toute la nuit, men heeft den ganschen
nacht gepompt. Quand le navire fait eau, it faut
p- à tour de bras, als het schip water maakt, moet
Poneirade, in . [Bot.], z. v. a. MELISSE.
men voortdurend pompen. — (fig. et pop.) Cet
Poneire, m. [ Bot. ] Groote, welriekende cihomme aime a p-, die man pooit gaar ne, is een
troen of limoen, waarvan men de kon f tuur bereidt
a'rinkebroêr of pooier.
Pomperie, f. Kunst f. des pompnakers; pomp- die écorce de citron wordt geheeten. — Citroenmakerj; brandspuitmakerij f.; — het pompwerk; boom m., die deze vrucht voortbrengt.
liet pompen, het spuiten.
Pones, m. [Dess., Tech.] Doorgeprikte teekePompeuseinent, adv. Op prachtige, luister I ning f., d000rgep.ikt lfjnenblad n., waarover men
wijze, niet praal, met pronk of pracht, heer--roke met het sponszakje (ponce) wrj ft.-- (fig.) Elke teep k , statig; — (fig.) met verhevenheid, met hoog kening of schilderij f., waarin men een' zékeren
Pompeux, ease, adj. Prach--dravenhi.— slendergang, eene te zeer in 't oog vallende kopij
tig, schitterend, pronkend, pralend, statig, keer- bespeurt: Ce peintre na qu'un p-, ne fait que du
lijk, luisterrijk: Entrée p-euse, statige, prachti- p-, die schilder heeft maar ééne vaststaande manier.
Ponctifère, adj. [ Didact. ] Met stippen of
ge intogt m. Fêtes p-eases, schitterende feesten n.
pl. L'astre p- du jour, het schitterende daggestern- punten voorzien, gestippeld. — Poneticulé, e,
adj.
[Didact.] Met zeer kleine stippen geteekend,
te, de luisterrijke dagtoorts f. -- (fig.) Verheven, sta
hoogdravend, gezwollen. Style p-, verhévene,-tig; fijn gestippeld. -- Ponctiforine, adj. [Didact.]
édele stijl In. Vers p-, fraaiklinkende, h.00gdraven- Punt- of, stipvormig. — Ponctigere, adj., z.v.a.
dle verzen n. pl. Paroles . Expressions p -euses, ge - PONCTIFERE.
Ponction, f. [Chic.] Steek m., opening door
wollen, i oogdm' 'code Wi orden n pl., uitdrukkingien f. pl. doges 1:►-, zeer groote, overdreven lof m. middel van een' prik of steek van de wanden eener
Galirnatias p- , winderige , zinlédige woorden, natuurlijke of toevallige holte, ter ontlasting van
de daarin beslotene vloeistof, punctie, pun choogdravende war taal f.
Pornpholyx, m. [Chim.] Zinkbloemen, gal- t u u r f.; inz. de punctuur des onderbuiks ter af
mei-bloemen, lichte vlokken I. pl. van zink-os yde.- tapping van het water.
Ponctipenne, adj. [H. n.] Met gestippelde of
[Méd.] Uitslag n . van blaartjes zonder koorts of
fijn gevlekte vederen.
ontsteking.
Ponetualité, f. Stiptheid, naauwkeurigheid,
Pompier, m. Poinpmaker; brandspuitmaker;
— pompheester, opzigter over de openbare pom- naauwgezetheid, groote oplettendheid, gestrengheid
pen en spuiten eener stad. — Brandspuitgast, be- in 't handhaven der orde, punctualiteit f. Sa
dienaar der brandspuit, spuitgast in. P-s, Sapeurs p- s'étend jusqu'aux moindres chosen, zijne stipt
strekt zich uit tot de geringste zaken. I1 a-heid
-p-s,., gewapende spuitgasten, pompiers n. pl. (te
Par ij s en in andere groote steden eene soort van une grande p- à faire fout ce qu'il a promis, hij
vervult alles, wat hij beloofd heeft, met de uiterpolitie-soldaten).
Pompile of Ponipyle, nl. [H. n.] Graaf ste naauwgezetheid. — Ponctuateur, m. [H.
f.-- Pompiliens of Poutpyliens, ni. pl.-wesp ecci. ] , z. v. a POINTEUR . —. Ponetuation, f.
[Gram.] liet plaatsen der zin- en scheidteekens,
[H_ n.j Graafwespsoorten f. pl.
Pomppon, ni. Klein sieraad n. als vrouwen - teekenzetting; kennis van de plaatsing der teekens,
hoofdtooi of kleedertooi, opschik m. P-s de dia - p u n c t u á t i e f. Les règles de la p-, de regels der
m ant, diamanten - hoofdtooi m. — [Mil.] Wollen teekenzetting. — Ook: de teekens zelven: Mettre
kuif f. op de sjako, pompon m. — f 5 (fig.) Ge- la p-, de zin- en scheidteekens plaatsen. — Punzochte sierlijkheid f. van stil. -- Pomponner, ten n. pl., die de klinkletters vervangen in 't hebreeuwsch en enkele andere oostersche talen. —
V. a. Met pompons versieren, kleine tooisels aan
(bij uitbreiding) P- un enfant, une-breng. [Mus.] Het punctéren; kunst f . van 't punctéren.
jeune idle, een kind, een jong meisje opschikken. — Ponctué, e, adj. (en part. passé van ponc— (fig.) P- son style, zijnen stijl met sieraden over- tuer): Manuscrit mal p-, handschrift, waarin de
laden. — SE POMPONNER, v. pr . Zich opschikken, zin- en scheidteekens slecht geplaatst zijn, slecht
zich tooijen. — Het part. passé is ook adj.: Fem- gepunctueerd manuscript n.—Ligne p-e,
stippellijn f. — (fig.) Un homme p- et virgulé, een
me Ielen pomponnée, zeer opgeschikte vrouw.
overdreven, kleingeestig stipt mensch. — [H. n.,
Pompyle, Poinpyliens, z. POMPIL—.
Ponande, f., Ponandé, ni. [Any. atdni.] Bot.] Aile p-e, met punten of zeer kleine vlekken
geteekende vleugel m. Feuille p-e, gestippeld blad n.
.danteekening f. aan 't hoofd eener r ekening .
Pouant, nl. Het westen. (occident); ook: de — [Gram.] Un i p , eene i niet een punt of stip
Atlantische oceaan ni. (in tegenstelling met de Mid- daarop. -- PON^CTUE, m. [H. n.] Gevlekte knordellandsche zee, die men la mer du levant heet). haan m.; gestippelde wentelaar of meirval m. —
Ponantais, Ponantin, m. (bij de bevaar - Ponctuée, f. Gevlekte hagedis f. — Ponetuel,
(Iers. der Middellandsche zee) Westersch zeeman, le, adj. Stipt, zeer naauwkeurig, streng, puntezeeman van. 't westen, van den Atlantischen oceaan. lijk, p u n c t u e e 1: I1 est p- en tout, hij is stipt
Poncage , m. Polijsting of wij/ving f. met in alles. — Ponetuellemeat , adv. Stiptelijk,
puimsteen. — Het sponsen met houtskoolstof. — naauwkeurig, op naauwkeurige wijze. — PonePonee, f. [Minér.] Puim- of drijfsteen in. (ook flier, V. a. [ Gram. ] De zin - en scheidteekens
pierre-p- geheeten) . — [Dess.] Met fijn houtskool plaatsen; de regels der punctuatie in acht nemen,
gevuld zakje, om door middel van een doorprikt p u n cl u é r e n . — (absol.) I1 ne sait pas p-, hij
papier de omtrekken van teekeningen, of ook lijnen, verstaat de teekenzetting niet. — [Mus.] De rus
-tenvrdlig
aanduiden, pun c t é r e n.
voort te brengen, sponszakje n. -- [Com., Fabr.]
Pondag, m. Helling f. van eene ader in eene
Teekenzwart n., merkinkt ni. (tot merking der
steenkolenmijn.
stukken lijnwaad).
Pondage, ni. lonnegeld n., belasting f. op
Ponseau, in. [Bot.] (pop.) Klaproos f. (coquelicot). — [Arch.] Brugje n. van één' boog over iedere ton goederen in Engeland.
Pondalson, f. [II. n.] Het eijerleggen; legHoogrood,
enz.
-adj.
eene beek, gracht,
PONCE &U,
klaprozenrood: Ruban p-, Ruban couleur de p-, tijd m. der vogels.
Poudérabilite, f. [Didact.] Weegbaarheid f.
hoogrood lint. — Ook als subst. in dien zin: Le
p- est une des couleurs les plus éclatantes. -- — Pondérable, adj. Weegbaar. -- PondéPoncer, v. a. [Tech.] Met puimsteen afwrijven s ral, e, adj. Tot gewipt betrekkelijk. — ^ Pon;
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dérant, adj. Zwaarwigtig, geldig: Preuves p -es,
geldige, wigtige bewfzen n. pl. -trice, adj. Het evenwigt bewarend, elkander opwegend: Pouvoirs p-s, elkander opwegende magten.
Pondération, f. [Phys.] Evenwigt n. —[Peint.,
Sculp.] 1lgemeene harmonie f. tusschen de zamen stellende c!eelen van een geheel, evenwigt in de hou din(/ en de bewegingen eerier figuur. -- [Polit.]
La p- des pouvoirs de l'Etat, het evenwigt der
staatsrnagten. — Ponderer, V. a. In evenwigt
plaatsen. -- (fig.) P- les pouvoirs de l'État, de
staatsmagten in evenwigt brengen 01 houden. —
SE PONDERER, V. pr. Elkander opwegen 0/ in
evenwigt houden. — Het part. passé is ook add.:
Pouvoirs lien pondérés, in behoorlijk venwigt
gebragte , elkander goed opwegende magten. —
t Pondéreux, ease, adj. Zwaar, zwaarwigtig.
— t 1'ondérosite, f. Zwaarte, zwaarwi(;tiflheid f. — Popdeur, ease, adj. (zelden dan %n
't vrouwelijk voorkomen (I ): Legvogel m., leghen f.
— (pop.) Vrouw, die veel kinderen krijgt, leghen.
-- PONDEUSE, f. [Bot (pop.), z. v. a. AUBERGINE.
Pondre, v. a. .Leggen, ()Jeren leggen: Poule
qui pond ses oeufs, hen, die hare eieren legt. —
(absol.) La tortue pond dans le sable, de schildpad
legt hare ezjeren in 't zand. --- (_Loc. prOV.) P- ses
oeufs, stil van zijn vermogen leven, er warmpjes
in zitten, zijne •cha.apjes op het (lrfo)/e hebben. —
Pondei, e, adj. (en part. passé van pon(lre): Des
oeufs tout frais p-s, versch- gelegde e)Jeren n. pl. --(pop.) Voila qui est Bien p -, dat is een schoone
inval: (lat is een mooi. stuk werk.
Ponent, m. [Fl. eccl.I _Kardinaal -ïapporteur
of berigtgever aan 't hof van Rome. — z. ook PONANT.
Ponère, m. [1-I. H. . 'telcel;nier f.
lPoney oJ' Ponet, m. Langharigaardje n.
in Ierland en Schotland, klepper, hit, pon e y m.
Ponger, v. r,. II citer inzuigen, (van leder). —
SE PONDER , P. pr. filet water doortrokken .00rden:
I.e cuír mal prépare est sujet a e 1 . slecht bereid leder is onderhevig aan water in te zuigen.
J'ongo, m. [I[. n.] Popgo m., z. v. a. BARRIS .
Ponne, f. [Navis.] Poon f., platboomd vaartuigje.
Ponsif, m., z. v. a. PONcis.
Pont, m. Brug f. P- de pierre, de Bois, de Ier,
de corde, de jon), steepen, houten, ijzeren brug,
touwbrug, rietbrug. Les arches, Les piles d'un p -,
de bogen, de pijlers van eerie brug. P- cle bateaux,
schipbrug. P- volant, gierbrug; schuifbrug. P- tournant, draaibrug. P- suspendu, hangbrug, ketting
P- Levis, Zvip-, ophaalbrug, valbrug. P- clor--brug.
mant, vaste beug. P- flottant, P- de radeaux, vlot
P- -a flèclie, wipbrug. P- de tonneaux et de-brug.
cordages, tonnenbrug. P- coulant, rolbrug, pontontrein m. P- de pilotis, de chevalets, brug op palen, op schragen. — P- bascule, z. EASCULE. —
[Admin.] P-s et ch;aussées, z. CHAUSSEE. -.
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P- (le Varole, z. MESOCEPHALE. - [Cord.] Brug f.,

planken f. pl. voor het spinrad. — [Fond.] P- de
cloche, middelboog nl. van eerie klok. — [Hort.]
Soort van galg f. z,n uurwerken, die de raderen
draagt. — [Jeu] Faire uit p -, eerie brug maken
(eenige kaarten zoodanig buigen, dat hij, die coupéren of afnemen moet, schier genoodzaakt is dit te
doen ter plaatse waar men 't begeert). — [ti lan.I
P- levis, steigerende sprong m. van 't paard. —
— [Mar.] Dek, verdek n. Vaisseau á deur, it
trois p-s, tweedeks-, driedeksschip n., driedekker m.
Entre p-, tusschendeks. Faux p-, koebrugdek, koebrug. Demi p-, halfdek (gaillard). P- a caillebotis, roosterwerk n. over den kuil, kuil m. tusschen de loopplanken. P- volant, loos dek, banjert m., hangstelling f. P- coupé, gebroken dek.
P- de cordage, vinkengit n., touwdek over den kuil.
P- courant, P- entier, gladdek. P- It batterie, batter2jdek. -- [Org.] Basis f. of voet m. der orgel
[Taïll.] Klep, broekklep, voorbroek I. —-1/pen.
(Loc. Jig. et prov.) Laisser passer l eau sous les
p-s, violen laten zorgen, Gods water over Gods
akker laten loopera. z. tNE, EAU , FOIRE, OR. --

(,iI))c. loc. prov.) I1 est sur le pont de saints lortile, de waterlanders z ij)) bij hem aan den dijk: hij
is op het punt van te gaan weeriep.
Pontac, fin. Donkerroode, zware fran•ch.e win
(naar 't gel ij knamig oord in Zuid-Frankrijk),

poptak m.

Pontade, I. [Constr.1 liet nesten; ophakkzng I.

op de dragten.

Pontail, ni . [II. n.j Eidereend I. (olie 't ei/ei dons oplevert).
Pontal, m. [ Iar. j Holte, diepte f. van 't 101m.
Popte, f. [1I. n.] Het ejJerlegggen, het lef/ge n
— legtijd m.; --- legsel n., de gezamenlijke eieren,
die een vogel, eerie schildpad, enz. gelegd heeft. ----

[Minér.] , z. V. (1. SALBANDE. — PONTE , M. [JeuI

Harten- of ruitenaas n., als ie troef ira 't orrtberspel, in geval de ronde kleur troef is. — In som
hazardspelen: file poi.nleur, zetter, speler ni.-mzge
(met betrekking tot (Ie)) bankhouder).
Ponté, e, (((If. (en part. passé van pouter):
ï\avire p-, gedekt schip, schip n. met een dek of

•

met dekken.

Ponteau, n1. [Tech. ] Stoelbalk m. (van 't ge
-touwdes
zijdewevers)
Pontédere, Pontédérie, I. [Bot.] .Soort
van narCisplant f.
Ponteler, V. a. [Tech.] De stoelbalken planten (bij 't stellen van 't zijdeweefgetouw)
Pontenage, n1., z. PUNTONNAGE .
Pouter, v. a. [Constr. nay.] tiet dek oj' de
dekken leggen, dekken, van dekken voorzien. —
[Jeu] Tegen den bankier spelen (in 't pharao,
bassette, enz.), zetten, p o i n t é r e n.
Pontet,m. [Arqueb.] : P- de sous- harde, knop ni.
van den geweerbeugel. P- de fourreau de sabre,
ring m. of bovenbeslag n. Vann de sabelscheecle. Pde virole de blionnette, neus n1. Vol) den bajonetring. (van den tabak.
Pontiare, f. (pr. ti.=ci) .Een gier oude namen
Ponticule, m. (verklw. van pont) Brugje n.,
kleine brug.
Pontife, m. [ H. ape.] 1loogepriester, opper'priester m.: Aaron fut le premier p- des juifs,
^4aron was de eerste hoOuepriester der joden. I,es
anciens Romains avaient leurs p-s, cie oude Rvmeinen hadden hunne p o n t i f i e e .s of opperpriesters. César était 1ranci p-, (. esar was opperste
priester. — [Cath. I Souverain p-, roomsche opper
priestervorst, de paus m. --• Ook: bis -priest,
prelaat in 't algemeen. — PONTIFFS Of-schop,
Frères du pont, Freres ponii fe, Frères pontifices.
bruggenbouwers tIl . pl., eene orde van hospita.lieteii.
die zich inz. met het bouwen van. bruggen overr
de rivieren en 't beschermen der reizigers bézil/
hielden. — Pontifical, e, adj. Hoogepriesterlijk;
bisschoppelijk; priesterlik. Le tréne p-, de pause1 ke troon m. — PONTIFICAL, M. [[.iturg.] Iterkboek n., dat de pligten of verrirltingen eens bis schops bevat (onder Clemens V III. in 1596 ver
-- Pontiiicalement, adv. Op 1)0oge--schen).
of opperpriesterlijke wijze, hoogepriesterl k. bis
— Pout iheat, m. Hoogepriester--schopel2,)k.
schap, opperpriesterschap, inz pausschap n., pauselUke waardigheid f., pontificaat n. Aspirer
au p^, naar de pauselijke waardigheid dingen or
str even . — Tijdduur dier waardigheid: Sous Je pe Léon X., onder 't pausschap van Leo X. —
Pontiliientif, ive, adj. [fl. ape.) Tot opperriester o f p o n t i f e x verheffend i)/• makend. —
Pontifier, v. n.. [ [it Lik. I De opperpriesterljkc
bediening vervullen; als opperpriester dienst doen.
- t PONTIFIE11 , V. a. Tot het ponti fi caat 0/' file
pausel!ke waardigheid verheffen.
Poptil, m. [Tech ] , z. POINTIL.
-

:

Postilles, I. pl., z. ÉPONTILLES.
Pontiller, v. a., z. POINTILLEB.

Poptips, adj. m. pl.: Marais p -, pontinische
of ponlijnsche moerassen n . pl., eene moerassige
landstreek, zuidwaarts van Rome.
Pontique, adj. [ • . n.]: Pint p -, hermelijn n.
(leermine).
Pont-Levis, m., z. onder POT.
Pant-neuf, m. _'/1gemeen bekend strontliedje n.
net zinspeling op den Pont -neef te .Parijs, op
welke brug weleer door de liedjeszangers zulke
liedjes gezongen Cu) verkocht werden).
I'ontoise, (naa m eerier franscli.e st(1d) (Prov.):
Avoir l'air de revenir de P-, er onthutst, bedrem
-meld
uitzien.
Ponton, m. [Mar.] ielligler, lir/ter, onderlegger, ponton m. ; — pont, vlotschuit f. P- ii .
creuser, baggerpraam I. --- I \1ii. I Schipbrug, pon
f.; koperen ponton, ponton. — [ H. nil. -tonbrug
Schip n . voor kr jgsgevangenen, ponton. -- EN
PONTON, ICC. adv. PontonSCeW1js, po;aton.v01'rnig:
Embarcation en p-, 1)11)11- of pontonvormige ,sloep,
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-boot of praam, schouw f. met refit opstaande boorden. — Pontonnage, m. [Navig.] Veergeld,
tolgeld n., tol m. — Pontonnier. m. [Navig.]
Taker, schipper op een' kielligter; — veerman;
tolwachter; baggerman; opzigter In. der baggerlieden. — [Mil.] Schipbrugbouwer, soldaat met de
dienst der pontons belast, p o n t o n n i e r in.
Pontuseau, m. [Tech.] Metalen roede, over de
koperdraden der papiervormen. — PONTUSEAUX, M.
pl. Strepen, die deze op het papier nalaten.
Pope, m. [H. rel.] Priester der grieksche kerk
in Rusland, pop e m. — [Ant. rom.] O/Terslagter,
(kat m.
offerpriester in.
Popé,m. [H. n.] Groote jaguar nl. of t?jgerPopel i ne, f. [Com.] Hal fzzjiden stof f. uit
zijde en wol of katoen, inz. in Ierland vervaar
pl., popeline f.
-drg,polinsf.
-t- Popine, f. Pop; -- kroeg f.
- Popiner (se), v. pr. Zich opschikken.
Popinette, f. [H. n.] Een der volksnamen van
de langstaartige mees f. (mesange à longue queue).
Poplité, e, Poplitaire, Poplitique, adj.
[Anat.] Tot den knieboog behoorend, aan den knie
aanwezig: Muscle p-, knieboogspier f.
-boq
Poppysme, m. [Man.] Het smakken met de
tong, aanmoedigend geluid n. dat de ruiter met
den mond maakt.
Populace, f. (weleer m.) Graauw, gemeen n.,
de laagste volksklasse f., de volkshoop nl., gepeupel n. II y a une émotion panmi Ia p-, er is een
oploop onder liet gemeen. — Populacerie, I.
Zeden, gewoonten, manieren f. pl, van 't gepeu))Cl. — -. Populacier, ière, adj. flan de volks
gepeupel eigen, gemeen, onedel, laag.-klase(if't
St le p-, platte volksstijl m. — Zich met het volk
gemeen makend, het gemeen vleiend om 't voor
zich te winnen: I1 n'est pas populaire, it n'est
ue p-, hij is geen volksvriend, hij is niet meer
an een volksvleijer.
Populage, m. [Bot.] Watergoudsbloem f.
Populaire, adj. Het volk betreffend, tot het
volk behoorend, aan het volk eigen, volksmatig,
pop u i a i, r: Opinion ,p-, ,volksmeening f. Erreur
p-, volksdwaling f. Préjuge p-, volksvooroordeel n.
Rassemblement p-, volksbijeenkomst f. — Maladies
p-s, volksziekten, volkskwalen f. pl. --- Gouvernement, stat p-, volksregering f., volksstaat m. —
Onder de bevatting van den grooten volkshoop val
algemeen verstaanbaar of nuttig: Rendre la-lend,
science p-. de wetenschap populair, voor iedereen
toegankelijk, voor 't volk verstaanbaar maken.
Eloquence p-, voor 't volk geschikte, op 't volk
indrukmakende welsprekendheid f, — Volkslievend,
volksbelievend, minnel jk, gemeenzaam, genaakbaar,
bij 't volk bemind, p 0)) u Ia i r: Se rendre p-, zich
populair, bij 't volk gezien, bemind maken. Un
homme p-, een populair, volksbelievend, voor allen
(genaakbaar man, een volksvriend. — % POPULAIRE, m. De gei►2eene rnan, z. V. a. POPULACE. —
Populairenient, adv. Op populaire wijze, als
het volk, als de gemeene man, op algemeen verstaan
wijze; op volksbelievende wijze: Vivre p-, als-bare
de gemeene man leven. On dit p-..., men zegt in
de volkstaal, in 't gemeenti leven... S'exprimer p-,
zich algemeen verstaanbaar uitdrukken. Parley p-,
op volksbelievende wfjze spreken. — Popularisation, f. Het populair maken; populair-making f. —
Populariser, V. a. Populair maken, algemeen
verstaanbaar of nuttig maken; bij t volk in gunst
brengen, p o p u l a r i s é r e n. P- la science, de
wetenschap onder 't bereik van 't volk brengen,
haar onder 't volk verspreiden. line felle conduite
ne pouvait man(Juer de Ie p-, zulk een gedrag
moest hem wel bij 't volk in gunst brengen. — SE
POPULARISER, v. pr. Zich bij 't volk bemind maken,
zich in de gunst van 't volk dringen; — algemeen
onder 't volk verspreid worden. II se popularise,
hij dringt zich in de volksgunst, hij wint de volks
Les sciences se popularisent tous les-genhid.
jours, de wetenschappen worden dagelijks meer
en meer onder 't volk verspreid. — 4. Popularisme, m. Lage volksbelieving, volksvlefjerij f. —
Volksregéring f. (gouvernement populaire). — Popularité, f. Volksbelieving, minzaamheid jegens
geringeren, genaakbaarheid; volksliefde, volksgunst;
— algemeene verstaanbaarheid of bevattelijkheid,
algemeene nuttigheid, volksmatigheid f., volks
volkstaal, 1 0 p u 1(1 1 1 t e 1 t f. — Popu--tonm.,
,
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lation, f. Bevolking, volksmenigte, p op u l d t i e f.
deze stad heeft eerie groote bevolking. Excès de p-,

Ce pays, Cette ville a une grande p , dit land,

overbevolking. — Soulever les p-s, de bevolkingen,
de volken in opstand brengen.
Populéum, in. (pr. --ome) [Pharm.] Populierzalf f. — Ook als adj.: Onguent p-.
Populeux, Buse, adj. Volkrijk, sterkt bevolkt:
Cité grande et p-euse, groote en volkrijke stad, f.
— Populicide, adj. Volksdoodend, verderfelijk
voor 't volk, het volksgeluk verwoestend: Lol p-,
volksmoordende wet f. — Als subst. Volksmoorder m., verwoester van 't volksgeluk, van de volks
Misdaad f. tegen 't volksbelang.
-welvart.—
Populieole, adj. [H. n.] Op populieren levend. — Populine, f. Kristalliseerbaar bestand
uit de bladeren en den bait van populie--deln.
ren, populine f.
Popvlo, m. (pop.) Dik, vet, mollig kind, vet
molletje n. — Soort van likeur f.
-. Populosité, f. Volkrijkheid, sterke bevolking f.
Poque, m. [Je u ] Het pogchen, pochspel n.
(zeker kaartspel) . Avoir un p-, Avoir p-, pochkaarten hebben, pogqchen; -- 2 azen, 3 heeren, j vrouwen, enz. hebben. Montrer sa p-, zijne pochkaarten
toonen, open leggen. -- Poch potje n., bakje, waarin
ieder speler zijn' inzet legt. — Poquer, v. n. Pogchen, z. V. a. Avoir une p-. -- ( in 't balspel) Eenen
bal tegen een' anderen slaan, zoodat hij blijft liggen.
Poracé, e, adj., z. PORRACE.
Porane, f. [Bot.] Indische winde f.
Pore, m. (pr. por vóór een' medeklinker, doch
voor eene klinkletter of stomme h, alsook op 't
einde van den zin pr. pork) [H. n.] Varken,
zwijn n. (cochon). Les Juifs, Les Tures ne mangent point de chair de p-, de Joden, de Turken
eten geen varkensvleesch. Soie de p-, varkens
varkensborstels m. pl. — Varkensvleesch n.:-harn.,
Manger du p- frais, versch varkensvleesch eten. -(lig et fam.) Morsig en schrokkig mensch n. —
(Loc. prov. et pop.) i1 est comme le p- á lange,
hij leeft als een vogeltje in zijne kooi, als een
vischje in 't water: hij heeft alles naar wensch. —
[H. n.] P- marin, P- de mer, z. v. a. MARSOUIN
en DAUPHIN. P- de Guinee, guineesch varken n.

P- de rivière, z. V. a. CAPIVERD, CABIAI. P- sauvage, wild zwijn n. (sanglier) . P- marl, z. v. a.
POULE sultane. — [Mii.] Tête de p-, wigvormige
slagorde, wig f. — [ Tech.] , z. V. a. COCHON. —

Vergaarbak m. voor den gewasschen en tot poeder
gebragten erts.
Porcelaine, t. Porselein n. P- de la Chine,
du Japon, d'Europe, de Saxe, chineesch, japansch,
europeesch, saksisch porselein. — Peindre, Darer
sur p-, op porselein schilderen, vergulden. Terre
à p-, porseleinaarde f. -- Porseleinen vaas f.: I1 a
beaucoup de p-s, de très belles p-s, h ij . heeft vele,
zeer schoone porseleinen vazen. — [Lom.] Zeer
schoon indisch wit katoendoek, porseleindoek n. —
[H. n.] Porseleinschelp, porseleinslak f. P- vert,
westindische goudkever m. -- [ Méd ] , z. v. a.
ESSÉRA. — Ook als adj.: Cheval p-, grijs en blaauw
gevlekt paard n. —Porcelainier, m., -ière, f..
Porseleinverkooper m., -verkoopster f. — Poreelanisé, e, adj. Tot porselein geworden, in por selein veranderd. — Poreelanite, f. [H. n.:j
Versteende porseleinschelp f.
Poreelet, m. [H. n.] , z. v. a. CLOPORTE. P- des
Indes, z. v. a. CABIAI.— [Bot.] , z. v. a. JUSQUIAME.
Poreelie, f. [Bot. ] Peruaansche flesschenboom m., p o r c é li a f.
Porcellane, f. [H. n.1 Porseleinkreeft m.
Poreellanite, f. [Miner.] Soort van jaspis nl.
(ook jaspe p- geheeten). (kruid n.
Poreelle of Poreellite, f. Gevlekt varkens Poreellion, m. [H. n.] .Soort van pissebed. f.
Pore-épie, ni. (pr. por-ké-pik) [H. n.] Stekelvarken n.
Porchaison, f. [Véner.] Vetheid f. van 't
wild zwijn (ook PORCHAITON geheeten) .—Jagttijd ni.
der wilde zw jnen.
Porehe,m. [Arch.] Voorportaal n. (van een ternpel, kerk of ander groot gebouw), ingang m. II
n'entra pas dans l'église, it se tint an p -, hij ging
niet in de kerk, hij bleef in 't portaal staan.
Porther, m. Varkens- of zwzlnenhoeder, var kensd nijver m. -- (fig. et fam.) Lomperd, bu jf'el m.
:
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— Porchère, f. Varkenshoedster f. — Porcherie, f. Varkens-; zwijnenstal m., varkenskot n.
Porcin, e, adj. [H. n.] Naar 't varken gelij-

kend, zwijnachtig.
Pores, m. pl. [Phys.] Kleine tusschenruimten,
welke de molekulen of zamenstellende deeltjes der
ligchamen van elkander scheiden, p o r i ë n f. pl.:
Les p- du bols, du verre, des métaux, de poriën
van 't hout, van 't glas, van de metalen. — [Anat.]
Zweetgaatjes n. pl. der huid, der vliezen. P- cutanés, huidporiën. P- exhalants, absorbants, uit
inzuigende poriën. -- [Bot.] Onmerk--wasemnd,
baar kleine openingen , waarmede de planten de
lucht en 't vocht opnemen en uitlaten, planten-poriën.
t Porée, f., z. v. a. POIREAU.
Porenchyme, m. [Bot.] Poreus planten-celweefsel bij de kegeldra g ende gewassen.
Poreux, ease, adj. Met poriën of kleine tusschenruimten, vol zeer kleine openingen, sponsachtig, p o r e u s. Tous les corps sopt p -, alle ligchamen hebben poriën, zijn poreus.
Porgy, m. [H. n,] Goudoog n., soort van brasem.
Poriné, e, adj. [H. n.] Vol porien of zweetg aatjes.
Porisme, ni. [Anc. geom.] , z. v. a. LEM ME .Poristique, adj. Op een lemma of hulpstelling
steunend, poris tiseh, por tiseh. — Mdthode p -, aanwending der lernmaas of hulpstellingen; — handelwijze om te bepalen langs welke wegen
en op hoeveel wijzen men de oplossing van een vraag
kan verkrjjgen, pa r i s t i SC h e methode f.-stuk
Porite, m. [H. n.] Soort van madrepóra of
zeestar f. , p o r i. e t m.
Pornographe, in. [Didact.] Schrijver over de
ontucht, over hoererij; ontuchtig schriUver.—Schilder m., olie wulpsche, ontuchtige ta fereelen schil
Pornographie, f. Verhandeling f. over-dert.—
de hoererij. -- Onzédeljke schilderij nl teekening f.
-- Pornographique , aclj. Die verhandeling
enz. betreffend, p o r n o g r á p h i s c h.
Porocèle, F. [Méd.] Steenbreuk, kraakbeen
uit verhardingen ontstane breuk f.-breuk,valsch
Porodermé, e, a« [H. n.] Met poriën of
zweetgaatjes in de huid.
l'orodrague, m. [H. H. Versteende eenscha lige schelp f. aan de Kaap.
Poromphale, f. [Med.] Uitpuiling of zwelhog van den navel, waarin steentjes of verhardingen aanwezig zin , navelsteenbreuk f., por ó m
m., porom halocéle f.
-phalon
Porophore, m. t Bot.] Zeer poreus horst mos n. — Porophylle, adj. [Lot.] Met poriën
in de bladeren. — Poroptéride, f. [Bot.] Soort
van var enkruid n. — Porosité, f. Eigenschap
der poreuse ligchamen, doordringbaarheid, sponsachtigheid, poreusheid, p o r o s i t e i t f.
Porotique, adj. [Mèd.] : Médicamenis p-s, of
als subst POROTIQUES , M. pl. Geneesmiddelen n. pl.,
die de voortbrenging van beenweer [callus] tusschen
de gebroken beenderen bevordert, p o I ( t i k a n. pl.
Porphyre, m. [Minér.] Purpersteen m., een
gemengd gesteente van onderscheiden grondstof, niet
omgegroeide veldspaathk-ristallen enz., porIer, por
n. — [Pharm.1 Kleine, doorgaans porphy--phyr
ren tafel, waarop de stoffen tot zeer lijn poeder
gebragt worden. — [Peint.] Wrijfsteen m. —
[H. n.] Olijf f., schelp van 't geslacht der toten. Porphyré, e, adj. [H. n.] Porflerachtig gevlekt.
— Porphyr ion, n1. [H. n.], z. v. a. POULE
sultane. — Porphyrique, adj. [iV1inér.] Por fierachtig; por//erhoudend.—Porphyrisation, f.
[Pharm., Peint. I tiet fijnwrijvenn op een' por /i eren
wrijfsteen. -- Porphyriser , v. a. [Pharm.,
Peint.] Op den porfersteen fijn wr j1 ven. — SE

f
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PORPHYRISER, V.

pr. Tot zeer fijn poeder gewreven

worden, zich zeer tij)) laten wrfjven. — liet part.
passé is ook adj.: Couleurs porphyrisées, zeer fijn
gewreven verwen f. pl.—Papier porphyrisé, geglad,
,geplaneerd papier n. — Porphyrite, F. [Minér.]
Marmer n. toet purperstrepen, p o 'P h y r i e t H.
— [Bot.] Soort van roodti vijg, porfervÜg f. —
Por phyritique, adj., z. v. a. PORPHYRIQUE. —
Porphyrocephale, adj. [H. n.] Met purperrooden kop. — Porpliyrogénète, adj. [Rist .]

In 't purper geboren, p o 11)') y 1011 e n it)) s, b2,Jnaam der prinsen van 't gr-ieksche keizerrijk na
Konstantijn. -- Porphyroïde, adj. [Minér.]
Porfierachtig. --- Porpthyrozone, e, adj. Met
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purperkleurige gordels of banden. — Porphyrure, adj. [H. n.] Met purperkleurigen staart.
Porpite, f. [H. n.] Soort van cirkel- of eironde
versteende sponskoraal n., p o r p i e t m.
Porque, f. [Constr. nay.] Kattespoor n., zwaar
hout, liggende over de zaadhouten en de buikdelling van het schip. P-s acculées, achterste en voor ste kattesporen, banden m. pl. in 't zog. P-s de
fond, middelste of vlakke kattesporen, banden in
't ruim. P- oblique, steunder ni. van het diagonaal- of seppingsverband. Fausse p-, Demi p-, loos,
half kattespoor. -- Porquer, v. a. Van kattesporen voorzien, de kattesporen inleggen, vastleggen.
Porracé, e, adj. [Minér.] Lookgroen, bleekgroen gelijk prei. — [Méd.] Bile p-e, lookgroene
gal f. — Porreau, m . [Bot.] , z. POIREAU.
Porrection, f. [Cato.] Overhandiging, overreiking f., eene ceremonie bij 't op dragen der lagere
geestelijke orden, waarbij men den intew jden pei°soon de voorwerpen van zijne nieuwe waardigheid
aanbiedt of enkel laat aanraken.
Porrifolié, e, adj. [ Bot. ] Met lookachtig blad.
Porrigineux, Buse, adj. [Méd.] Met zemeluitslag behebd, p o r r i g i n e u s. — Porrigo, nl
[Méd.] Zemeluitslag n.
Porse, f. [Tech.] Zeker aantal vellen papier
met hunne vilten. P- de dix quets, hoop m. van
tienmaal 26 vellen.
Port, m. Haven f. P- de mer, de rivière, zee-, rivierhaven ni. P- marchand, militaire, mixte, koojivaardij-, oorlogs-, koopvaardij- CO oorlogshaven. 1 ouvert, opene, voor wind en zee opene, onveilige haven. P- fermé, gesloten, verboden haven; besloten,
veilige haven. P- brut, door de natuur besloten
haven. P- de marée, t(/haven. P- de toute marée,
haven, die men bij elk getij kan binnenloopen. P- a
(o f de) barre, haven, voor
welke eerie zandbaar of
bank ligt. P- franc, vrijlianen. P- de relache, ver
sluiphaven. — Prendre p -, Sui -vérschingae,
p -, eerie haven aandoen; (fig.) in sein -girau
slagen, het doel van zijn streven, vara
z jne wenschen bereiken. Fermer on p -, eerie haven
sluiten. Arriver á bon p -, in behouden haven binnenloopen ; (fig.) gezond en wel aankomen waar
men heenging. Faire naufrage au p -, .voor (in of
bij) de haven vergaan (if schipbreuk l jden; (fig. )
z. NAUFRAGE. Avoir on p- sous Ie vent, eerie haven
onder de 1(1 hebben; (fig.) in den nood eerie toevlugt
hebben. — (fi(j Condui t e à p -, à bon p -, eerie
onderneming gelukkig volvoeren. — Stad f. bij
om eene haven gebouwd, haven: Brest est un beau
p-, Brest is Bene schoonti haven. Habiter un p- de,
mer, eerie zeehaven bewonen. — Plaats, waar )h
schepen laden en lossen, haven, kade, kaai f. Lf
p- de Londres, de haven, kade van Londen. Le 1au blé à Paris, de korenhaven, graankaai- te Par j.s•.
— Le p- militaire d'Amsterdam, de marine- of rijks
te-4. — In de Pyreneën: natuurlijke doortogt of-werf
pas an. tusschen twee schakels der grootti bergheler(:
Le p- le plus élevé est celui d'Os, de hoogste bergpas
is die van Os. — (fg.) Haven, rustplaats f. rustoord,
toevlugtsoord n., plaats van veiligheid, van rust:
Etre dans le p -, in de haven, in behouden haven
zin; ook: de zalige raste zijn ingegaan, in glen
Meer ontslapen zijn. Voir du p- toutes les tenlpètes du mondt ' , uit de itaven (i )) rust en veilig hei(I alle stormen des levens gadeslaan. P- de salut , ^toevlugtsoord n.
PORT , m. [Mar.] Lading, scheepslading f., last ni.,
grootte, ruimte , c a p a c i t e i t f. van een schip,
last, dien een schip kan draden : Navire du p- de
six cents tonneaux, schip van zes honderd ton. —
P- permis, vr jgoed n., vrjjpakkaaaje f., z. V. a.
PACOTILLE. — Vracht f., vervoerloon, draagloon n.;
port, briefport n. Payer tint par kilogramme pour
Ie p- IS ses efts, zooveel per pond voor de vracht
van zVn goed betalen. Sc ruiner en p- de lettres,
zich met briefport ruivéren. P- franc, P- payé,
portvrij, franco. Une lettre franche de p -, (ern
gefrankeerde brief. — Avoir ses p-s francs, zijns
brieven vrachtvrij ontvangen. P- d'armes,
zegt van wageris te dragen; bewijsschrift ti., 00(1) I hij dat refit verleend wordt. — [Mil.] Houding f.
van een' soldaat: Les principes du p- d'armes, de
beginselen van de houding onder de wapens, van
den wapenhandel. — [Jeu] .[landkaarten f. pl.,
s p el n., kaarten, olie men bij sommige spelen in de
(/and houdt, terzvijl man de overige voor andere
,
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ruilt: J'avais an beau p-, mais it mest r entr é les p-s du temple de Janus, vrede sluiten. Ouvrir
vilain, rk had mooije handkaarten (mijne vraag les p-s du temple de Janus, den oorlog verklaren.
— (fig.) Fermer la p-, les p-s d' un pays a une
was goed), maar ik heb slecht ingekocht.
Houding f., voorkomen n., wijze waarop men 't nation, eene natie den toegang tot een land ontzeghoofd draagt, daarheen gaat, zich voordoet: Avoir gen. — (Loc. prov.) I1 faut qu'une p- soit ouverte
un beau p-, un p- noble, majestueux, eene schoone, ou fermée, als men maar tusschen twee din g en te
édele, statige houding hebben. Elle a le p - d'une kiezen heeft,, moet men tot het een of het ander bereine, un p- de reine, zij heeft de houding, het sluiten. — Ecouter aux p-s, aan de deuren luiste
afluisteren. (fig.) 11 a écouté aux p-s, by-ren,
voorkomen van eene koningin, hare gestalte ver
waardigheid en bevalligheid. Avoir un beau-enigt heeft aan de deur geluisterd: hij is achter 't geheim
p- de tête, het hoofd bevallig dragen. — [Bot.] weten te komen; ook (iron.) hij heeft de zaak niet
Voorkomen n., bouw m., houding f. eener plant in regt gehoord , maar half verstaan. Cela vous aphaar geheel: Arbre qui a le p- du sapin, boom, die prendra à écouter aux p-s, dat zal u uwe onbe^'t voorkomen van een' den heeft. -- [Mus.] P- de scheidenheid afleeren. Trouver toutes les p- ouvervoix, onmerkbare overgang der stem van een' lagen ies, alle deuren voor zich open vinden: overal wel
zin. Trouver p- close, niemand thuis vinden;-kom
tot een' hoogeren toon, stemrjzing, stembuiging f.
Portable, adj. Draagbaar: Fardeau p-, draag ook: niet ontvangen worden, waai men een bezoek
— Cet habit est encore p-, dat kleed-barelstm. wil brengen.. Se faire écrire à la p- de ,qn., of S'ékan nog gedragen worden. — [Cout.] Rente p-, crire chez q n., Z. ECRIRE . Donner, Ceder la p- it
'rente, die b ij _ den grondheer of rentenier aan huis qn., iemand eerst laten in- of uitgaan. — (fig.)
of op eene bij verdrag bepaalde plaats betaald moet Entrer, Sortir par une belle p-, op eene eervolle
worden (in tegenstelling met rente requérable, die wijze een ambt verkrijgen, verliezen of neêrleggen.
Frapper á la bonne p-, zich aan den regten man,
de schuldeischer zelf moet gaan halen) .
Portage, m. Het dragen, overbrengen, vervoe- aan 't regte kantoor wenden. Heurter, Frapper it
ren. Frais de p- of enkel P-, draag-, vervoerloon n. touter les p-s, z. HEURTER. — Ëtre aux -s de la
of -kosten m. pl., vrachtheld n., vracht f. Le p- de mort, op sterven liggen. Mettre qn. it la p-, iemand
ces marchandises a coute tapt, het overbrengen van aan de deur zetten, iemand wegjagen, uit zijn huis
die koopwaren heeft zoo en zoo veel gekost.— [Mar.] jagen. -- (fig. etfam.) Prendre la p-, zich bijtijds
Droit de p-, nu liever P- permis, z . PORT . --- wegmaken. Prenez la p-, Passez 01 Entiilez la p-,
Draagpunt n., punt, waar eene ra op de hoofdtou- pak u weg, scheer u uit mijn huis. -- Fermer,
wen en pareloenen draagt. — [Nay.] Overdraag Pousser la porte au nez, sur Ie nez de qn., iemand
plaats in eene rivier, waar een waterval-platsf., de, deur voor den neu s digt doen. z. ook CLÉ, DERde vaart belet en de boot met de goederen moet RIERE, FORCER, MORFONDRE. — (fig. et prov.) Lor
overgevoerd worden. Faire p-, overdragen, overvoe- ouvre toutes les p-s, het goud opent alle deuren,
ren. — PORTAGE, m. [Cout.] Inkomend refit n., dat rijkdom geeft overal toegang. On a balayé devant
men aan de stadspoorten voor goederen betaalde. sa p-, men heeft hem al zijn geld afgewonnen. z.
Portail, m. [Arch.] Hoofdingang m., hoofd- ook DIABLE , ENFONCER , ENFONCEUR , GRACIEUX.
deur f. van een groot gebouw, Znz. van kerken en •^...e (fig.) Toegang, weg m., middel n. om bintempels, met de daaraan verbondene sieraden der nen te komen, sleutel m.: Ouvrir la p- aux abus,
bouwkunst. — Geheele voorgevel m. van Bene kerk. aux désordres, de poort of deur voor de misbrui— [ tiort. ] Pi.nksterpeer f. (Plur. Des portails, ken, wanorden open zetten. L'impunité ouvre la
p- á tous les crimes, de straffeloosheid opent de
weleer portaux.
Portast, e, adj. (zelden dan met Bien, mal, deur, baant den weg voor alle misdaden. La Amieux) : Etre bies p - , welvarend gezond zijn. des dignités, des honneurs lui est fermée, ouverEtre mal p-, ongesteld, ziek zijn. Depuis quelques te, de weg tot waardigheden, tot eereposten is hem
jours je suis mieux p-, sedert Benige dagen bevind afgesloten, gebaand. — (fig.) Cette place est la pik mij beter. — it BOUT PORT. xT, loc. adv., z. onder de tel pays, deze vesting is de poort, de sleutel tot
BOUT. — (fig. et fain.) Dire á qn. des injures à dat land.-- [Ecrit.] Les p-s de l'enfer, de poorten
bout p-, iemand beleed'gingen in 't gezigt zeggen. der hel. — (poét.) Les p-s de la vie, de la mort,
Portant, m. [Pli s.] Anker n., stuk ijzer on- de l'éternité, du ciél, de l'enfer, de poorten des
der den magneet, waaraan men 't gewipt hangt, levens, des doods, der eeuwigheid, des hemels, der
dat hij moet dragen. — [Tech.] P-s, ijzeren hand•- hel. Les p-s de l'orient, du touchant, de l'aurore,
vatten o/ hengsels van koffers, kisten, enz. ; draag du jour, de poorten van 't oosten, van 't westen,
pl. aan draagstoelen, waardoor de draag--jzersU. van den dageraad, van den dag. — [Anat.] , z.
stok wordt gestoken; — dragers m. pl., stukken aan VEINE . -- [Epingl.] P- d'agrafe, oog n. van een' haak.
draagbanden, om deze langer of korter te maken. -- [list. pol.] P- ottomane, Sublime p-, of enkel
Portatif, ive, adj. Gemakkelijk draagbaar, la P-, z. OTTOMAN . — [Mil.] P- coulante of Pligt te dragen: L'arnlée a des posts p-s, het leger coulis, z. V. a. COULANT (m.). — PORTES, f. pl.
heeft draagbare bruggen. Livre p-, handboekje n. [Géogr.] Engte, bergengte f., pas m. ..^.^^, a LA
Dictionnaire p-, zakwoordenboekje n.—(fam.) I1 PORTE DE, loc. prep. By' , diatb j : Etre loge it la
nest pas p-, 112,J is zwaarlijvig en slecht ter been. p- de qn., digt in iemands nabijheid gehuisvest zin.
Porte, f. Deur; poort f. P- de maison, de jar- — PORTE h PORTE , loc. adv. Digtbi, naast elkandin, de grange, huis-, tuin -, schuurdeur. P- prin- der: Nous demeurons p- a p-, wij wonen zeer
cipale, hoofddeur. Les p-s dune ville, de poorten digtbij elkander. — à PORTE OUVRANTE, 1 PORTE
eenei stad. P- arasée, gladde deur zonder bijwerk. FEfflFIANTE, loc. adv. z. OUVRAeT, FEIIMANT. --- it
P- vitrée, glazen deur. P- a jour., it claire voie, PORTE CLOSE, loc. adv . Met gesloten deuren, in
opengewerkte deur, traliedeur. P- croisée, balkon 't geheim, zonder getuigen: Délibérer a p- close,
P- verte, togtdeur, winddeur . z., ook-venstr. met gesloten deuren beraadslagen. — DE PORTE EN
PORTE, loc. adv. Van deur tot deur, van huis tot
BtTARD, BRISÉE, COCHERE, DÉGAGEMENT, DERRIERE,
FLAMANDE en andere bepalende woorden; ook FER- huis: Mendier de p- en p-, van huis tot huis, aan
alle huizen bédelen.
lIAVT, FERMER, FER:VIETURE, OUVRIR, OUVERTURE,
Porte, e, adj. (en part. passé van porter):
ENTREBAILLÉ, .EN'1R'OUVERT. — Les p-s d'une armoire, d'une aleóve, d'une bibliothèque, dune Fardeau p- sur les épaules, op de schouders gedragen
last m. Croix patiemment p-e, geduldig gedeuren
eerier
kas,
alkoof,
boekenkas,
icluse, de
sluis. La p- dun fourneau, dune four, de deur 1 dragen kruis n. — (Loc. prov.) Autant vaut trains
van een fornuis, van een oven. — (fig.) Les sens que porté, 't komt op 't zelfde neêr, 't komt o
lont les p-s des idées, de zinnen zijn de deuren, een en 't zelfde uit, 't is onverschillig hoe men doet
toegangen der denkbeelden. La p- de la conscience j — Il est fort p-, hij wordt zeer begunstigd. —
est a c(té do celle de 1'imagination, de deur des Cause p-e à l'audience, ter volle gebragte zaak f.
gewetens is naast die der verbeelding. -- L'ennemi — Article p- sur le régistre, en dépense, au créest aux p-s, de vijand is voor de poort ( n, is nabij ; dit de qn., op het register, in uitgaaf, op iemands
( fig.) 't gevaar dreigt. Faire défendre ,a p-, ver crédit gebragt artikel n. — Un jeune homme p- b.
iemand bij zich te laten. Refuser sa p- á qn.,-biedn la vertu, à l'étude, à la paresse, een tot deugd,
iemand zijn huis ontzeggen. Fermer sa p- h qn., tot studie, tot luiheid geneigd jongeling m. — Les
.fijne deur voor iemand sluiten. (absol.) Fermer sa plus grands coups sont p-s, z. COUP. -- Ombre
I)-. geene bezoeken meer ontvangen. Ouvrir, Rou- p-e (of projetée), slagschaduw f.
\.rir sa p-, bezoeken ontvangen, weder bezoeken I Porte-à-faux, m. [Arch.] Elk gedeelte van
aannemen . — (poet.) Fermer les p- cie la guerre, een bouwwerk, dat verkeerd op zijn steunpunt aan,
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bragt is, of niet naar eisch op zijne basis draagt.
(Plur. Des potte-á-faux.) — Porte- affiches, m.
[Admit.] Aanplakkast f., groot houten of ijzeren

PORTEE.

-

1' J

--- Porte-colliers, m. [Mar.] Lipklarnp ni.,
klamp om den top voor de stagoogen; top m. van
den boegspriet. (Plur. Des porte-colliers.)-- Portecome, m. [H. n.] Neushoorn m., z. RHINOCEROS.
(Plur. Des porte-corne.) — Porte-corvette, m.
[Anc. mil.] Kornetdrager, vendeldrager in. (Plug.
Des porte-cornette.) --- Porte-corps, m. [Artill.] Kanonwagen m. (Plur. Des porte-corps.) -Porte-coton, m. [Hilt.] Hofkamerdienaar in.
(fig.) pluimstrijker, lage oogendienaar m. (Plur.
Des porte-coton.) — Porte-couteau, m. Draadmes n., werktuig tot doorsnijding van 't ijzerdraad
voor de vischhaken. (Plur. Des porte-couteau.) —
Porte-crayon of Portecrayon, m. Teekenpen f., stifthouder in. (Plur. Des porte-crayon,
Des portecrayons.) — Porte-créte, in. [H.' n.]
Kamhagedis f. van Amboina. (Plur. Des portecrete.) -- Porte-croisée, f. Balkónvenster n.
(Plur. Des porte-croisées.) —. Porte-croix, in.
[Cath.] Kruisdrager m. (vóór den paus, vóór een'
aartsbisschop, vóór een' legaat, bij processiën) . —
[H. n ] Volksnaam van verscheidene schildvleugelige insecten, z. ook CRIOCERE. (Plur. Des portecroix.) — Porte-crosse, m. [Cath.] Stafdrage7 m. (vóór een' bisschop). — [Mil.] Geweerschoen
(aan de ruiterzadels), karabinholster m. (Plur.
Des porte-crosse.) — Porte-Dieu, ni. [Cath.]
Priester m., die inz. met de bediening der ster
belast, hun de gewijde hostie brengt.-vendis
(Plur. Des porte-Dieu.) — Porte- drapeau, in.
.[Mil.] Vaandeldrager, vaandrig m. (Plug. Des

tralieraam voor de aankondigingen van den burgerlijken stand. (Plur. Des porte- affiches.) —
Porte-aigle, m.[H. mil.] Adelaardrager m.
(van een regiment iin 't fransch-keizerlijke leger).
(Plur. Des porte-aigle.) — Porte-aiguille, m.
[Chir.] Naaldvoerder m. (een wondheelers-werktuig om fijne naaldjes te vatten en te verlengen) .
-- [Tech. j Naaldhouder m. ; — breihoutje n.,
breikoker m. (Plur. Des porte-aiguilles.) — Porteaiguillon, m. [[TI. n.j Angeldrager m. (insect,
welks onderlof in een' scherpen angel eindigt). (Plur.
Des porte-aiguillon.) — Porte-allnme, m.
[Boul.] Lichtpan f. (ter verlichting van den oven).
(Plur. Des porte-allume.) — Porte-ally roette s, m. [neon. dom.] Zwavelstokdoosje, zwavel
n. (Plur. Des porte-allumettes.) — Porte--bakje
arquebuse, m. [Hist.j Roerdrager nl. des konings op de aagt. (Plur. Des porte-arquebuse.) —
Porte-assiette, m. [Econ. dom.] Schotelring,
ta felving m. (Plur. Des porte-assiette.) — Porteastelles, m. [Chir.] Spalkhouder, spalkzwachtel m. (Plur. Des porte-astelles.) — Porteauge, m. [Tech.] Opperman, kalkbakdrager,
metselaars-leerjongen m. (Phut. Des potte- auge.)
-- Porte-aune, ni. [Corn.] Ellestokdrager, elhouder m. (Plur. Des porte-aune.) -- Porte-baguette, m. [Arqueb.] Laadstokring ni. (Plur. Des
guette.) — Porte-baïonnette, m. [Mil.]
=sche ede f. (.Plur. Des porte-báionnette.) --- porte-drapeaux.)
Portée, f. Dragt f., getal jongen, dat de wijl'Porte-balance, m. Weegschaalhouder, schaalof balansdrager m. (Plur. Des porte-balance.) — jas-dieren in eens dragen of werpen; dragttjd m.:
Porte-balle of Porteballe, m. Paklooper, Cette chienne a fait jusqu'è dix ehiens en une p -,
marskramer m. (Plur. Des porto - balie, Des porte- deze teef heeft in eene dragt tot op tien honden
balles.) — Porte-bandeau, m. [Myth.] Als geworpen. La p- de Panesse est d'environ onze
adj. gebruikt in: L'enfant p -, het geblinddoekte mois, de ezelin draagt ongeveer elf maanden. -kind, Cupido. — Porte-bannière, m. Kerkvaan- Bereik n., afstand m., op welken een schot, een worp,
drager (bij eene processie). — [Mil.] Standdaard- enz. kan treffen, de stem zich kan doen hoores,
drager nl. — [ list.] P- de l'empire, rjksbanier- het oog kan zien, het oor kan hooren, enz.; schaats-,
drager m. (titel der hertogen van Wurtemberg). worpsverheid f. Nous sommes hors de la p- des
(Plur. Des porte-banière.) — Porte-barrel, rn . balles, des flèches, wij zijn buiten 't bereik der
jardin nest qua une p- de
Pl. tialsterringen m. pl., ringen van touw, waar- kogels, der pijlen. Lede
tuin is maar een geweer
in de stokken der zamengekoppelde paarden dra- fusil de ma maison,
mijn huis. S'avancer it la p- du fusil,-schotvan
gen. — Porte-barrette, in. [H. eecl.] Baretbrenger m., pauselijk hofbeambte, die de baret of a demi-p- du canon, tot op een geweerschot, op
roode kardinaalsmuts aan de nieuwbenoemde kar een half kanonschot (op halve schootsverte) nadebrengt. (Plur. Des porte-barrette.) —-dinale ren. P- a toute volde, P- entière of à balie perPorte-bee, ni. [H. n.] Snui:tkever m. (Plur. due, grootste schootsverheid. — Cela nest pas á
Des porte-bec.) --- Porte-bonnet, m. [Mil.] Ia p- de ma vue, zoo ver reikt mijn gezigt niet.
Riem m. voor de politie-muts. (Plur. Des porte- Etre a in p- de la voix, de 1'oreille de qu., zóO
bonnets.) — Porte-bossoir, in. [Mar.] Druk kort bij iemand zijn, dat men zone stem kan hooer m. onder den kraanbalk. (Plur. Des porte--h ren, door hem gehoord kan worden. — Cette clef
bossoir.) — Porte-bouchoir, in. [Tech.] Voor nest pas a la p- de ma main of nest pas à ma
m. (Plur. Des porte-bouchoir.) — Porte--oven p-e, ik kan niet tot den sleutel reiken, die sleutel
bougie, ni. [Chir.] Kanul of buis f., waardoor hangt mij te hoog. — (fig.) etre à p- de qc. , in
men den katheter in de pisbuis brengt. (Plur. Des staat zijn, de gelegenheid hebben om iets te doer.
porte- bougie.) — Porte-bouquet, m. Bloem- 11 est 0 p- de vous servir, hij is in staat om u te
korfje, bloemschaaltje n. op het dames-toilet. (Plur. dienen. — (Jig.) Verstandsbereik ri., bekwaamheid,
Des porte-bouquet.) ---Porte- broche, m. [Tech.] vatbaarheid f., vermogen n. 11 y a, pen de geas de
Bewégel2jk heft n. ter opneming van verschillende sa p-, er zin weinig menschen van zijne bekwaamwerktuigen. (Plur. Des Porte- broche.) — Porte- heden. Cela est an dessus de la p- de 1'esprit hucahiers, m. Schrij/tasch f., omslag nl., groote main, dat gaat boven 's menschen- vatbaarheid,
brieventasch f. (Plur. Des Porte- cahiers.) —Porte- verstand. Cola passe, excède ma p -, zoo ver reikt
carabine, m., z. v. a. Por,TE-MOUSQUETON. — mijn vermogen, mijn doorzigt niet. Je eonnais sa
Porte-carreau, ui. [Tech.] Kussenbankje n. p 1k ken de maat van zin verstand, ik weet hoe
(Plur. Des porte-carreau.) -- Porte-chande- hoog hij timmert. — Datgene, wat iemands geboorte,
lier, m. Kandelaar- of kaarsdrager m. (bij pro- stand, fortuin, maatschappelijke verhouding mede
Projeter un manage an dessus de sa p- -brengt:
cessiën); -- z. v. a. GUERIDON. (Plur. Des portechandelier.) — Porte-chape of Portecha- een huwelijk boven zijn' stand, boven zijne geboorte
pe, m. [Cath ] Koormanteldrager m. (Plur. Des beramen. Faire one dépense au dessus de sa p-e,
porte-chape, Des portechapes,) — Porte-eha- eene uitgaven boven zijn vermogen doen. -- Kracht f.,
peati, m. [Bot.], z. PALIUIIE. (Plur. Des porte- . jewigt n., klem f. van een bewijs, van eerie redenéchapeaux.) — Porte-charge, m. Greep F. of ring, enz.: I1 na pas senti la p- de ce qu'on glit, hij
steel n1 eener koetsierszweep. (Plur. Des porte- heeft de kracht, de beteekenis van 't geen men zeide
eharges.) — Porte-chausse, m., Z. v. a. BRE- niet gevoeld. — [Arch.] Uitgestrektheid, lengte f.
van een' gelegden balk of steen: Cette poutre plie
TELLE. (Plur. Des porie- ciausse.) -- Porteehoux, m. .Klein warmoezierspaard n., om de dans Ie milieu, elle a trop de p -, (leze balk buigt
groenten naar de markt te brengen, marktklepper, in 't midden door, hij i.e te lang. — Dragt f., ge kooldrager m. (Plm Des porte-choux.) — Porte- deelte van een' balk enz., dat op een' muur of
cigare, m. Cigarenpigpje n. (Plur. Des Porte-ciga- pijler steunt: Cette poutre doft avoir du moons un
re.) - PORTE-CIGARES, M. Cigarenkoker m. (Plur. pied de p-, deze balk moet ten minsten eersen voet
Des porte-cigares.) — Porte- slapet, m. [Tech.] dragt hebben. — Uitstek m. buiten een gevelmuur
Rond stuk koper n. voor 't pompklepje. (Plur. Des (gelijk die van eerie goot, een luifel, enz.). —
porte- slapet.) — Porte-cles, ni. Sleuteldrager, [Arpent.] Lengte eener ketting van den eeroen slok
.kerkerwachter, kerkerknecht, cipier m. — [Mus.] tot den anderen. — [Chas.) Luchtspoor n., hoogste
Toetsenbord n. (clavier). (Plur. Des porte-clés.) plaats, waar het hert, bij 't breken door 't Ieren,
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pel/zout, de takken met zijne horens geraakt en
gebogen heeft: Les p-s donnent connaissance du
serf, aan 't luchtspoor weet men hoe groot het hert
is. — [Horl.] Punt n., waarop eene spil draagt. —
[Joail.] Kas f. van den te zetten steen. — [Mus.]
Balk m., de vijf notenlijnen f. pl ., Régler du papier
à puit p-s par page, papier zoó linieren, dat er
acht notenbalken op déne zijde komen. — [Tiss.]
Gang m., z. BRANCHE. — [Cord.] Geschoren garens n. pl.
Porte-écarlate, adj. (woord van La Fontaine): La gent p-, het scharlakendragend volkje n.,
de parlementsleden n. pl. — Porte-enseigne, m.
[Mil.] Vaandeldrager m. (nu porte-drapeau) . (Plur.

Des porte-enseigne.) -- Porte-épée, m. [Mil.]
Degenkoppel m. (Plur. Des porte-épée.) — Porteéperon, in. Spoordrager m., klein stuk leêr, dat
aan den hiel zit en de sporen draagt. (Plur. Des
porte-éperon.) — [H. n.], z. v. a. EPERONNIER. —
Porte-épines, m. [H. n.], z. v. a. PORC-EPIC.
Stekeldrager m., , naam van een goudvisch. —
[Bot.] , z. V. a. ECHINOPHORE. (Plur. Des porteépines.) — Porte-éponge, m. [Tech.] Spons tang f. (ter bevochtiging van de metalen, the gedraak! worden). (Plur. Des porie-éponge.) —
Porte-étendard, m. [Mil.] Standdaarddra-

ger m. (der ruiter) . — Standdaardschoen m., stuk
ieder aan den zadel, waarin het einde der standdaardschaft rust. (Plur. Des porte-étendard.) —

Porte-étriers, m. [Sell.] Beugeldrager, beugel
riem tot het opbinden der stijgbeugels.-riem.,
(Plur. Des porte-étriers.) — Porte-étrivières, m. [Sell.] Sl jgbeugeloogen n. pl.,vierkante
oogen of ringen voor de stijgbeugelriemen. —
Portefaix, m. Lastdrager, pakdrager, kruijer m.
— (fig.) Lomp, ruw, onbeschaamd mensch n. —
Les p- de la science, de kruijers der wetenschap:
de onderwijzers der wetenschappen en letteren; ook:
de vertalers, de compilátors. — [ Tech.] P- d'en
haut, d'en bas, bovenste, benedenste dragers of
steun punten der groote veer van den kousenweversstoel. — Porte-fer, m. [Mil. Hoefijzertasch f. (der ruiterij). (Plur. Des porte-fer.) —
Porte-feu, m. [Artif., Artill.] Zundpijp f. —
[Tech.] Opening f., door welke een kalkoven wordt
aangestoken. — Mijngravers werktuig n. om mynen te doen springen, aansteekkast f. (ook bofte
de Boules geheeten). (Plur. Des Porte-feu.) —
Portefeuille, m. Brieventasch f.; zakboekje n.;

omslag m. voor papieren, teekeningen, enz. --(fig.) Ministerambt n., bediening van staatsminister;
departement, ministerie n. Accepter, Refuser un
p-, eene portefeuille of ministersplaats aannemen,
weigeren. Le p- de la guerre, des affaires étrangères, het departement van oorlog, van buiten
zaken. Ministre a p-, minister, die aan-landsche
't hoofd van een departement staat. Ministre sans
p-, minister zonder departement (vgl. MINISTRE).
— [Fin.] Avoir tout son Bien en p-, zijn gansche
vermogen in staatspapieren hebben. — [ Litt.] Avoir
un ouvrage en p-, een nog onuitgegeven handschrift
onder zich hebben. - [ Dess.] De in eene portefeuille vervatte teekeningen of platen: Cet artiste
a un riche p-, die kunstenaar heeft eene rijke
portefeuille, heeft eene schoone, rijke verzameling
van teekeningen, enz. (In dezen laatsten zin is
album gebruikeljker) — [ Bot.] , z. V. a. RAPETTE.
— Portefeuilliste, m. Portefeuille- of brieven
taschmaker. — Porte-flambeau, m. Fakkel -,
toorts -, flambouwdrager. (Plur. Des porte-flambeau.) — Porte-foret, m. [Tech.] Boorplaat f.,
boorvoerder m. (Plur. Des porte-foret.) — Portefondre, m. (poét.) Het kanon. (Plur. Des porte-

foudre.) — Porte- gargousses, m. [Artill.]
Kardoeskoker m. (Plur. Des Porte- gargousses.) -Porte-giberne, m. Koppel, bandelier m. van de
patroontasch. — Porte-glaive, m., z. v. a.
PORTE-EPEE . — [Hist.] Zwaarddrager of zwaard
voormalige krijgshaftige mon--ridem.,ln
nikenorde in Polen. (Plur. Des porte-glaive.) —
Porte-grève, m. (weleer) Havenmeester, eerste
regént eener haven- of zeestad. (Plur. Des portegreve.) — Porte-guidon, m. [Mil.] Guidevlagdrager m. (Plur. Des porte-guidon.) — Porteguignon, m. ((am.) Ongeluksvogel, onheilsbode m.
(Plur. Des porte-guignon.) — Porte-hackie, m.
[Mil.] Bijlschoen m., scheede der sappeursbijl.
(Plur. Des porte-hache.) — Porte-Hance of
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-hanse, m. [Tech.] Holle cilinder m. van geslagen Ozer. — Porte-hatibans, m. pl. [Mar.] Rusten f.p 1. der hoofdtouwen. — Porte-huile, m.
[Horl.] Olienaald f. (om olie op de spillen der
uurwerken te brengen). (Plug. Des porte-huile.)
— Porte-iris, m. [H. n.] Regenboogdrager ni.
(eene medusa- soort). (Plur. Des porte-iris.) —
t Porte-jape, f. (iron.) Rokdraagster, vrouw.
Ook als adj.: Reen nest si trom peur qu'animal
p-. — Porte-lacs, m. [Chir.] Omsnoerder m.,

werktuig, waarmede de vroedmeester de leden der
vrucht in den uterus omstrikt, ten einde die te
keeren. (Plur. Des porte-lacs.) Napels).
Portelain, m. [Hist.j Havenmeester m. (te
Portelaine, f. [Bot.] Wolgras, katoengras n.

(tinaigrette). — Porte-lambeaux, m. [H. n.]

Lappenvogel m., een 15 (oude) duim lange vogel
op Nieuw- Holland, met twee vleezige baardlappen,
gelik de hanen. (Plur. Des porte-lambeaux.) —
l.'orte-lame, m. [Tech.] Scheringdrager m. (aan
den weefstoel). (Plur. Des porte-lame.) — Portelanee, ni. [Mil.] Lansriem, ophouder of drager m.
van de lans. (Plur. Des porte-lance.) — Portelaneettes, m. [H. n.] Lancetdrager m., een
visch, die aan weérszijden bij den staart een' bewégeliken lancetvormigen stekel heeft. (Plur. Des

porte-lancettes.) — Porte-lanterne, m. [H. n.]
(pop.) Lantaarndrager, glimkever m. (fulgore).
(Plur. Des porte-lanterne.) — Porte-lentilie, m.
[Bot.], z. v. a. NIDULAIRE. — Porte-lettres, m.

Zak-brieventasch f. — Omslag of koker m. voor
papieren, die men eenen chef ter teekening moet
voorleggen. (Plur. Des porte-lettres.) — Porte-

lof, nl. [Mara , z. v. a. MINOT. — Porte-lots
of Portelots, m. pl. [Nay.] Boeiplanken f. pl.
— Porte-lumière, m. [Phys.] Lichtdrager,

lichtwerper m., een werktuig om een' lichtstraal
in eene donkere plaats te werpen, of ook, om het
licht eener brandende pit te weêrkaatsen. (Plur.

Des porte-lumière.) — Porte-lyre, m. [H. n.]
Lierdrager m., z. LYRE. — Porte- malheur, ni.
((am.) Ongeluksvogel m. (porte-guignon). (Plug.

Des porte- malheur.) -- Porte-manehon, in.
[Cost.] Zilveren mofring m. (Plur. Des portemanchon.) — Porte-manteau of Portemanteau, m. Kapstok m.; — mantelzak m., valies n.
— [Anc. coot.] Manteldrager m. des konings; —
sleepdrager van den mantel der koningin. (Plug.
Des porte-manteau , Des portemanteaux.) —
Porte-masse, m. Stafdrager (bij zékere plegtigheden); pedél, deurwachter m. (Plur. Des portemasse.) — Porte-mèche, m. [Anc. mil.] Lontdrager m., een deel der uitrusting van een' voor
Chir.] Stalen of zilveren-malig'bukschetr.—[
werktuig n., waarmede men eene plukselvlecht in
diepe wonden brengt, die men open wil houden.

(Plur. Des porte-mêche.)
Portement, m. Het dragen. [Pelnt.] P- de
Croix, kruisdraging f., schilderij, die Jezus voorstelt, zijn kruis dragende.

Porte-menure, m. [Tech.] Pottemaat f.,

werktuig des pottedraaijers, waarmede hij aan de
ruw gevormde stukken ten naasten bij de grootte
geeft, die zij, afgewerkt, moeten hebben. (Plus'. Des

porte-mesure.) — Porte-miroirs, m. [H. n.]
Spiegeldrager m., groote surinaamsche vlinder m.
(.Plur. Des porte-miroirs.) — Porte-inissel, m.
Altaarlessenaar m. voor het misboek. (Plur. Des
porte-misset.) — Porte-mitre, m. Mijterdrager m. (eens bisschops). (Plur. Des porte-mitre.)
— PORTE-MITRE DOR, in. [H. n.] (pop.) Distel vink m. (chardonneret). — Porte-monnaie, m.

Geldtaschje, beugeltaschje n., taschje van leder of
andere stof, aan een' stalen of zilveren sluitbeugel
bevestigd, p o r t e-m o n n a i e f. (Plur. Des porte-

monnaie.) — Porte-montre, m. Horlogie-kus-

sen n., plat, sierlijk bewerkt kussen, waartegen.
men een horlogie aan den muur hangt; — horlogiekastje of - huisje n., klein, veelal pendule -vormig
meubel, waarin men een horlogie plaatst, zoodat
alleen de w ij zerplaat zich vertoont. (Plur. Des
Porte-montre.) — PORTE-MONTRES, m. Glazen uit

Des porte--hangkstjedrolim.(Pu
montres.) — Porte -mors, m. Bakstuk, gebitleder n. (Plur. Des porte-mors.) — Porte-inouchettes, m. Snuiterbakje n. (Plur. Des portemouchettes.) — Porte-'nousqueton, m. (Mil.]
Geweerhaak m., haaf van den bandelier. — [Tech.]
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Haakje n. van een horlogieketting of horlogiebandje,
waaraan de sleutel en de sieraden hangen. (Plur.
Des porte-mousqueton.) — Porte-cnoxa, m.
[Chir. Moxa-tang f. (vgl. nioxA). (Plur. Des
porte-moxa.) — Porte-muse, m. [ H. ri.] , z.
CHEVROTAIN . (Plur. Des porte-muse.) — Portenoeud, m. [Chir.] Knooplegger m., een werktuig
]

om den steel van een polypgezwel te onderbinden.
( Plur. Des porte-noeud.) — Porte-noix, m.
[Bot.] Notendrager m., groote boom van Guiana,
die vruchten ter grootte van een hoofd draagt,
welke vier eetbare pitten of noten bevatten. (Plur.
Des porte-noix.) — Porte-objet, m. [Phys.]

Voorwerpdrager m , een koperdraad aan den voet
des mikroskoops, waaraan men het te beschouwen
voorwerp bevestigt. (Plur. Des porte-objet.) —
Porte-or, m., z . PORTOR . — Porte-oriflamme, m. [H. mil.] Ori/l amme- of standdaarddra-

per in. (Plur. Des porte-orillamme.) — Portepage, m. [Typogr.] Pagina-papier n., een 3- of
4maal toegevouwen stevig blad papier, waarop de
zetter zijne afgezette en met bindtouw zaamgebonden bladzijde schuift. (Plur. Des Porte-page.) -Porte-paix, m. [Liturg.] Paténe- drager m.,
hij, die bij plegtstatige missen de palene o f t kelk-schoteltje den geloovigen ter kussing aanbiedt. (Plur.
Des porte-paix.) — Porte- pièce, m. [Tech.] ,
z. V. a. EMPORTE - PIÈCE. — Porte-pierre, m.
[Chir.] Teekenpenvormig werktuig n.,om er den helschen steen mede te houden en op te drukken. (Plur.

Des porte-pierre.) --Porte-plume, m. Pennehouder m. (voor de stalen pennen). — [Bot.] Kamfer-pterónia f. (Plur. Des porte-plume.) — Porteplumet, m. [H. n.] Rivier-neriet m. (vgl. NERITE).
(Plur. Des porte-plumet.) — Por te -poids, m.
[Phys.] , z . PORTANT . (Plur. Des porte-poids.) —
Porte-ponspon, ra. [Mil.] Ophouder, steun m.,
sleuf f. voor den pompon (vgl. POMPON). (Plur.
Des porte-pompon.) -- Porte-ponces, m. pl.
[H. n.] , z. V. a. POLLICATES. — Porte - presse, m.
[Tech.] Voet m. der snijpers. (Plur. Des portepresse.) — Porte-queue, m. [H. n.] Staart

m., een langstaartige vlinder. — Sleepdra--drage
ger m., bediende, die weleer den sleep der aan
vrouwen droeg). (Plur. Des porte-queue )-zienljk
Porter, v. a. _Dragen (met of zonder het bij
begrip van krachtinspanning): P- une balie de
marchandises, une vole d'eau, eene baal koopwaren, een' gang water dragen. P- qc. sur le dos, a
bras, à la main, d'une main, iets op den rug, met
de armen, in de hand, met éene hand dragen. Un
chameau qui porte cinq cents kilogrammes, een
kameel, die 500 kiloos of ponden draagt. Des colonnes qui portent une galerie, zuilen, die eene
galerij dragen. — P- un drapeau, un étendard,
een vaandel, een' standaard dragen. Elle portait
son fels dans ses bras, zij droeg haren zoon in
hare armen. --- Le fruit qu'elle portait dans son
sein, de vrucht, die zij in schoot, onder
zij zwanger was. (Van
haar hart droeg, waarvan zi
dieren zegt men in dezen zin: P- dans ses flancs,
dragen, dragtig zijn). — (fig.) P- qn. dans son
coeur, iemand in 't hart dragen, eene hartelijke
liefde, vriendschap voor iemand koesteren. — Je
le porte sur mes épaules , z. EPAULE. — Cette
rivière porte bateau, die rivier is bevaarbaar. —
Ce vin porte bien l'eau, ne porte pas l'eau, die wijn
houdt goed, houdt geen water. — P- been le vin,
veel uw(jn kunnen verdragen (zonder dronken te
worden). .-^- Dragen (als kleeding of tooi, als
beroeps-, stands- of waardigheidsteeken, als verdedigingsmidde!). P- des chemises fines, des bot
fijne hemden,-tesvrni,dpmoutaches
geverniste laarzen, kleine knevels dragen. P- du
drap, du velours, du satin, laken, fluweel, satijn
dragen, zich in laken enz. kleeden. — (Loc. prov.),
:

-

z. CORVETTE. — P- les couleurs d'une dame, z.
COULEURS onder COULEUR. P - le deuil, het rouw gewaad dragen, rouw dragen, in den rouw zijn.
— (fig. et pop.) Cette femme porte la culotte, les

chausses,

z. CULOTTE, CHAUSSES. - P- les chaus-

ses, pagie of edelknaap zijn. P- les couleurs, les
livrées, la livrée, lakkei zijn. — (fam.) Homme
portant barbe, volwassen man. — P- l'habit militaire, la soutane, het krjgsmanskleed, het priestrkleed dragen. P- l'épée, le mousquet, la soutane, le p etit collet, le frog, officier,
cier, soldaat, priester, abt, monnik zijn. P- le sceptre, la couronne,
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den schepten voeren, de kroon dragen, regérend
vorst zijn. — P- les armes, de wapens dragen of
voeren, in krijgsdienst zijn. Il a porté les armes
sous Napoléon, hij heeft onder N. gediend. Mal-

heur a qui ose p- les armes contre sa patrie, wee

hem, die de wapens tegen zijn vaderland durft
voeren. — [Mil.] P- l'arme, les armes, het geweer
schouderen. Portez armes! op schouder 't g eweer
P- les armes a qn., 't geweer voor iemand schouderen. Dragen, bij zich, in zich hebben: Pun livre dans sa poche, une canne h l a main , een
boek in zijn' zak, een' rotting in de hand dragen.
Je ne porte jamais d'argent, ik heb nooit geld bij
mij. Il porte la rage, la vengeance dans son coeur,
hij draagt de woede, de wraak in zijn hart. —

Dragen, houden, eene .zékere houding aannemen of
geven. P- la tête droite, le front haut, het hoofd
regtop, omhoog dragen of houden. P- la poitrine
en avant, de borst vooruit houden. P- les pieds
en dehors, de voeten buitenwaarts houden of zetten. P- le bras en écharpe, den arm in een' band
of doek dragen. Un cheval qui porte bien sa tête,
een paard, dat zijn' kop goed houdt, sierlijk draagt.
— W. et fam.) P- Ie nez au vent, den neus in
den wind steken, eene trotsche, verwaande houding
aannemen. Cet homme le porte haut, die rnan laat
zich veel voorstaan. -- (fig.) Il porte la mine
d'avoir fait cela, men kan aan zijn gezigt zien,
dat hij dat gedaan heeft. II porte In mine dun
vrat fripon, dun franc maraud, hij heeft een waar
schurkengezigt, hij ziet er als een echte spitsboef
uit. -. Dragen, brengen, wegbrengen, naar
eene andere plaats brengen, voeren, vervoeren; —
rigten, toebrengen, voortzetten, uitstrekken, nitbreiden, verheffen. P- une lettre à la poste, een'
brief naar de post brengen. I1 grit deur tableaux
et les porta dans sa chambre, hij nam twee schil
(droeg) ze naar zijne kamer. Des-derjnbagt
tuyaux qui portent l'eau dans un Cardin, buizen,
die 't water in een' tuin brengen, voeren, leiden.

Les vents portaient le vaisseau contre un écueil,

de winden voerden, dreven het vaartuig tegen
Bene klip. — P- qn . en terr e, iemand ter aarde
brengen of dragen, iemand begraven. P- qn . par
terre, iemand ter aarde, op den grond werpen. ---

[Com.] P- un article sur un livre de compte,
dans un registre, eenen post boeken, te boek bren-

gen, in een register brengen, inschrijven of overdragen. P- une somme en compte, en récette, en
dépense, eene som in rekening, in ontvang, in uitgaaf brengen. P- un article au débit, au Crédit
de qn., eenen post op iemands debet, credit brengen.
(vgl. CREDIT, DEBIT). -- Ces montagnes portent
leurs eimes jusque dans les nues, die bergen reiken met hunne kruinen (strekken hunne toppenuit, verheffen hunne kruinen) tot in de wolken.

Un arbre qui porte sa tête dans les nues, een

boom, die zijne kruin ten hemel heft, hoog opvoert.
P- qn., qc. aux nues, iemand, iets tot boven cie
wolken verheffen, hemelhoog prijzen. — I1 faut pce mur plus loin, j us q ue la, men moet dien muur
verder voortzetten, tot daar toe verlengen. — P ses pas vers un ami, zijne schreden saai' eenen
vriend rigten, naar eenen vriend gaan. Ou portezvous vos pas? waar gaat gij heen? De quelques

cóté que je porte la vue (of mes regards), je
n'apercois que 1'immense océan, werwaarts ik

ook het oog (of mijne blikken) rigt, wend of heen
sla, ik bemerk niets dan den onmételijken oceaan.
— P- la main it l'épée, au chapeau, de hand naar'
den degen, den hoed uitstrekken, de hand aan den
degen leggen of slaan, naar den hoed grijpen. PIa main sur qn., iemand slaan; ook: zich van
iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis nemen, de hand aan iemand leggen. — (fig.) P- sa
vue bien loin, ver vooruit zien, diep in de toekomst zien of dringen. P- ses vues bien haut,
groote plannen maken, véruitziende plannen heb-

ben. — (fig.) P- la vengeance, l'hypocrisie à l'excès, au comble. de wraak, de huichelarij tot in

't uiterste voeren, zoo ver mogelijk drijven. Pses soupcons sur qn., zone vermoedens, zijn' argwaan , zijne verdenking op iemand laten vallen.

P- au loin in terreur de ses armes, de son nom,

den schrik zijner wapens, zijns naams wijd en zijd
verbreiden. P- haut ses droits, ses prétentions,
zijne repten, zijne aanspraken hoog opvoeren, verre
drijven, krachtig doen gelden. — P- les arts d'Eu-
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roe en Afrique, de kunsten uil Europa naar
Afrika overbrengen. P- la guerre au coeur de
l'Asie, den oorlog tot in 't hart van Azië voeren.
P- de tous cótés Ie fer et la (lamme, allerwege te
vuur en te zwaard verwoestingen aanrigten. Ppartout la terreur, la confusion, overal schrik en
verwarring verspreiden, aanjagen....— Met verschillende substantieven vormt porter gallicismen,
waarvan de voornaamste hier volgen: P- bonheur, malheur, geluk, ongeluk aanbrengen. z. GuIGNON. --- P- amitié, affection it qn., iemand vriendschap, genegenheid toedragen. — P- honneur, respect
à q n., iemand eeren, eerbiedigen. -- P- envie,
nijd toedragen, benijden, z. ENVIE; — (ook in eenen
zin die niets hatelj ks heeft): Je vous porte envie
de ce que vous avez le plaisir d'habiter la cam-

pagne, ik benijd u 't vermaak (ik wenschte wel
voor mij zelven 't vermaak) van op het land te
wonen. — P- ombrage, achterdocht, ongerustheid,
jaloezij verwekken of inboezemen. — P- préjudice,
un prejudice, nadeel toebrengen, benadeelen. — Pla parole, het woord voeren. Le président porta la
parole pour la chambre des députés, de voorzitter
voerde 't woord voor (sprak in naam van) de kamer der afgevaardigden. P- parole, verzekering
geven, mondeling beloven. P- parole de qn., iets in
naam van een ander beloven, toezeggen. Je lui ai
portti parole de dix mille francs, ik heb hem de
toezegging, van tien duizend francs overgebragt.
J'ai porté parole de cent mille francs pour vette
terre, ik heb (in naam van een' derde) honderd
duizend francs voor dat landgoed geboden. J'ai
porté parole pour un tel, Ik heb voor dien en dien
gesproken, geworven. P- à qn. des paroles de pair,
de consolation, iemand woorden van vrede, van
troost brengen. — P- témoignage, getuigenis a fleggen, getuigen. Il ne faut jamais p- témoignage
contre la verité, men moet nooit tegen de waar
getuigen. — P- son jugement de qn., sur qc.,-heid
zijn oordeel over iemand, over iets vellen, uitspreken., uitbrengen, . over iemand of iets oordoelen,
zijne meening, zijn gevoelen over iemand of iets
uiten. — P- un coup à qn., iemand een slag, steek,
houw enz. toebrengen. P tin coup mortel, een'
doodeljken slag enz. toebrengen; (fig.) vernielen,
bederven, verwoesten, in den grond boren. Ce mal-

beur a porté un coup mortel it sa santé, dat ongeluk heeft zijne gezondheid geheel verwoest. Pcoup, het doel treffen, veel indruk maken, veel
uitwerking doen, raak zijn; schade toebrengen, benadeelen. Toutes ses paroles portent coup, al
zijne woorden zijn raak, maken indruk. Cola porte
coup b sa réputation, dat schaadt, benadeelt zijn'
goeden naam. — Ce fusil porte Bien la balie, son
plomb, of (abs.) Ce fusil porte bien, dat geweer
draagt den kogel, zijn lood goed, verspreidt het
lood niet te zeer. — [Jeu] P- le coup, z. coup. —
P- une santé, un toast, eene gezondheid drinken,
een' toast instellen. P- la santé de qn., op iemands
gezondheid drinken. P- a..., aanzetten,
brengen, bewegen, aansporen, aandrijven, vervoeren, verleiden tot...: P- qn. à la vengeance, iemand
tot vermaak aanzetten. L'avarice peut porter a
toutes les bassesses, de gierigheid kan tot allerlei
laagheid brengen of vervoeren. Houden,
inhouden, eene zekere afmeting hebben: Cette pièce
de drap porte 80 mètres, dat stuk laken houdt 80
i 80 el lang. Cette poutre porte 30 pieds
meters, is
de long, die balk is 30 voet lang. . Dragen,
voortbrengen, opbrengen: Ces terres portent de
beau froment, die akkers brengen goede tarw voort.
Un arbre qui porte de beaux fruits, een boom,
die schoone vruchten draagt. — Cette comme porte
intérèt, die som brengt rente op, geeft interest.
(absol.) Ce billet a porté, na pas portti, dat briefje
heeft gewonnen, niet gewonnen. -- Ook van de
vrouwen en de wijfjesdieren gebezigd.: P- un enfant à terme, een kind den vollen tijd dragen, een
kind uitdragen. L'enfant qu'elle porte, het kind,
dat zij draagt, waarvan zij zwanger is. (abs.) Les
cavales portent onze mois, de merriën dragen elf

tigheden huns vaders. -- (fig.) P- tout le poids des
affaires, al den last del' zaken dragen. P- le joug,
het juk dragen, door iemand overheerscht worden.
z. ook CROIX . Inhouden, bevatten, luiden,
behelzen, melden, zeggen: L'arrêt porte condamnation, het vonnis spreekt de veroordeeling uit.
Cet acte ne porte point de date, die acte draagt,

heeft geen datum. -- In dezen zin inz. met que:
La déclaration porte que..., de verklaring bevat
of luidt, dat... Les dernières leftres portent que
tout est tranquille, de laatste brieven behelzen,
luiden, zeggen, dat alles rustig is. plan
den dag leggen, bonen, vertoonen; den indruk
dragen: I1 porte dans tout un esprit étroit, hij legt
in alles een bekrompen verstand aan den dag. — It
porte encore les traces des coups, hij draagt, vertoont nog de teekens der slagen. Cette vaisselle
porte les armes d' un duc, dat vaatwerk draagt,
vertoont de wapens van een' hertog. --- (fig.) Elle
porte la tristesse peinte sur son front, de treurig
haar gelaat te lezen. — Cela porte soit-heidsop
excuse av er soi, dat brengt zijne verontschuldiging
met zich. Il porte sa recommandation sur sa figure,
hij draagt zone aanbeveling op zijn gelaat. Le

temps Ie portait ainsi, de tijd bragt het zoo mede.
Its ont plus d'esprit que ne porte leur condition,

zij hebben meer verstand, dan hun stand medebrengt.
. [Cuis _] Cette viande Porte sa sauce,
dat vleesch brengt zijne saus mede, is zoo sappig,
dat het geen saus behoeft. Ce fruit porte son sucre,
die vrucht heeft hare suiker bij zich, behoeft niet
gesuikerd te worden. — [Escr .], z. BOTTE.
[Jeu] P- beau jeu, mauvais jeu, een goed, slecht
spel in de hand hebben (vóór 't ecartéren). P- uric
couleur, eene kleur in de hand hebben: 11 portait
une seizieme de coeur toute faite, hij had een
volle zestiende in de hand. I1 portaft pique, mais
it ne lui est rien rentré, hij had schoppen in de
hand, maar hij heeft niets ingekocht. (absol.) Bien
p-, Mal p-, goed, slecht ecartéren of wegwerpen;
met goede, met slechte kaarten koopen. — [Man.]
P- son cheval, zijn paard ondersteunen, het met
de hand, de beenen, enz. in 't loopen helpen. Pson cheval en avant, zijn paard voorwaarts drijven. — [Mar.] Ce navire peut p- mille tonneaux,
dat schip kan 1000 ton laden. Porter du 24 en
batterie, 24ponders in batterij voeren. — Ce vais—

seau porte bien, porto mal la voile, dat schip

voert goed zeil of is niet rank, voert slecht zeil,
zeilt slecht of is 'rank. P- peu de voiles, klein zeil
maken, weinig zeil voeren. P- les huniers aver
deux ris, twee reven in de marszeils voeren. —
P- le cap au vent, den neus in den wind steken.
z. ook CAP . — (Loc. prov.) P- l'endosse pour
autrui, voor een ander de schuld, de straf dragen.

P- (of Payer) la folie enchère, z. EN CHERE . En
l'autre monde chacun porte son panier, in de andere wereld zal ieder rekenschap moeten geven, zal
elk zijn pakje dragen. z. ook ARGENT , CROIX, COUP.
— (lam. et pop.) Il ne Ie portera pas loin, I1 ne,
Ie portera pas en paradis, en l'autre monde, ik zal
't hem al spoedig doen berouwen, ik zal mij weldra op hem weten te wreken, 't zal hem nog in
deze wereld vergolden worden.
PORTER , V. n. Dragen, ondersteund worden, rus ten:

Une poutre qui porte sur deux murailles,

een balk, die op twee muren draagt. — P- à fond,
loodregt op zijn fondament staan. P- a cru, z. CRU.

P- a faux, z . FAU X m., ook fig. — Cette voiture
porte sur la flèche, dat r ijtuig stoot op den lang
La selle de ce cheval porte sur le garrot.-wagen.
de zadel van dit paard drukt op de schoft.— [Man.]
Houden, dragen: Ce cheval porte beau, porte en
beau lieu, dat paard draagt zijn' kop fraai. II Porte bas, het draagt den leap laag; ook: het heeft een.'
slecht gebouwden hals..^[Mar.] Stévenen,sturen,
zeilen, loopen, stroomen , aanleggen, aanhouden:
P- au oord, au sud, au large, sur la terre, noord,
zuid, zeewaarts, op den wal aanleggen of aanhou
den. P- de pointe sur l'ennemi, rept op den vijand
aanhouden. P- en route, koers houden. P- à telle
maanden. Dragen, verdragen, lijden, ver
aire de vent, in die en die streek zeilen. Le conuitstaan: P- son malheur en homme de-duren, rant porte à telle aire de vent, de stroom loopt in
bigin, zijn ongeluk als een regtschapen man dragen. Me en die streek. — Laisser p-, beter volhouden,
Ii en portera la peine, hij zal er de straf voor als men te digt aan den wal ligt. Porte bien'. stuur
lijden of ondergaan, hij zal er voor boeten. Les vol ! Fais p-! volle zeilen! '
Dragen, rei enfants portent souvent les iniquités de leur père, ken; raken, treffen (inz. van vuur- en andere wade kinderen dragen. of boeten dikwijls de ongereg- pens). Ce fusil porte loin, porie it mille mètres,

PORTER

-^-

dat geweer draagt ver, draagt op 1000 meters.
Le canon porte jusqu'ici, 't geschut draagt, reikt
tot hier toe. Cette flèche porte jusque la, die
pijl draagt tot daar toe. — Tous les coups ne
portent pas, alle schoten treffen niet. Le coup a
portti sur los, het schot heeft het been getroffen.
Le coup a porté juste, het schot heeft getroffen.
--- (fig.) Tous tes traits ont porté, al uwe zetten, uwe schimpscheuten zijn raak geweest. — Sa
vue porte loin, zijn gezigt draagt, reikt ver.
(fig.) Bedoelen, ten doel hebben; raken, betre ffen: Je ne vois pas oil p orte (liever tend) ce discours, ik zie het doel dier rede niet. ik zie niet,
waar die rede heen wil. Cette observation porte
sur tel point, die aanmerking raakt, betreft dat
punt. — Sa tête a porté, zijn hoofd is aangekomen,
hij heeft bij 't vallen zijn hoofd bezeerd. — P- à la
tête, naar 't hoofd stijgen, ,bedwelmen : Ce vin
Porte à la tête, die wijn stijgt naar 't hoofd. z.
Ook ODEUR .

P- sur les nerfs, de zenuwen aandoen,

op de zenuwen werken. -- [Jeu] La balie a porté
sur le toet, sur les deux toits, de bal heeft het

dak, de beide daken geraakt (bij 't kaatsen). La
balie porte, a porté au mur, de bal is tegen den
muur teruggesprongen. — P- à one couleur, à carreau, op eene kleur, op ruiten houden. — Dans
cette bataille la perte a porté sur tel corps, bij

dien veldslag heeft dit en dat korps het meest gele
— [Bias.] Voeren, in zijn wapen, op zijn wa--den.
penschild dragen: I1 porte d'azur au lion d'argent,
hij voert een' zilveren leeuw op een blaauw veld.
SE PORTER, v. pr. Gaan, zich begeven, zich rigten: Le rol se porta de sa personne au fort de Ia
mêlée, de koning begaf zich persoonlijk in het digtste gedrang. L'arniée se porta vivement sur l'enneml, het leger drong heftig op den vijand in. La
foule se porte à ce théátre, de menigte stroomt
naar dien schouwburg. — (fain.) On s'y porte,
men verdringt er elkander, men wordt er als gedragen. — Le sang se portait a la tête, het bloed
steeg naar 't hoofd. — La curiosité se porte principalement sur lui, de nieuwsgierigheid rigt zich
voornamelijk op hem. Zich toeleggen, zich bézig houden; neigen, neiging hebben, overhellen: I1 se

porte aver ardeur à tout ce quit entreprend, hij
legt zich met (le borst toe op (houdt zich ijverig
bezig met, grijpt met ijver aan) al wat hij onderneemt. — Cet enfant se porte au bien, au mal,
dat kind neigt ten goede, ten kwade. Se p- à la
débauche, tot losbandigheid overhellen. — Se pit des extrémites, à des exces contre qn., iemand
met de uiterste gestrengheid behandelen, zich tot
uitersten tegen iemand laten vervoeren. Zich
(wel of kwalijk) bevinden, varen: Comment vous
portez-vous? hoe vaart gij? Je me porte bien, mal,
p assablement, mieux, ik vaar wel, niet wel, tamelijk wel, beter. -- [Prat.] Se p- garant, zich als
borg aanbieden. stellen. Se p- partie contre qn.,
zich in eene regtszaak als partij tegen iemand stel
Se p- pour appelant, als appelant optreden,-len.
in appel, in hooger beroep komen. z. ook IIÉRITIER, FORT. Weleer ook voor se comporter: I1
s'y est porté en homme de coeur, hij heeft zich
daarbij als een man van moed gedragen, gekweten.
Porter, m. (pr. portre) [Brass.] Sterk engelsch
bier, porterbier, porter, poorter n.
Porte-rarne, m. [Mar.] IJzeren riempin n.,
dol m. (Plur. Des porte-rame.)
Portereau, m. [Navig.] Keersluis n. (om
een' hoogeren waterstand op de rivieren Ie hou
[Charp ] Draaghout n., hevel m.
-den).—
Porte-respect, m. (fam.) Ontzag verwekker m.,
een wapen, dat men tot zijne verdediging bij zich
draagt; -- uiterlijk waardigheidsteeken n. — Deftig,
ernstig persoon, wiens tegenwoordigheid de jeugd
in bedwang houdt. (Plur. Des porte-respect.)
5 Porterie , f. Portiershuisje n., portierswoning f. — Portierschap n., portierspost m.,
Porte-sac, m. [H. n.], z. v. a. ARAIGNEE Porte
-sac.(Plur.Des porte-sac.)•--Porte-scie,m. [tin.]
Zaagdrager m. (een vliesvleugelig insect). — Porte
-sel, ni. [Sal.] Zoutkorf m. (Plug. Des porte-sel.) —
Porte-siége, m. [Carross.] Bokgestel n., onderstel
van den bok of koetsierszetel. (Plur. Des porte-siege.)
-- Porte-soie, m. [H. n.] Wolhoen n. (in Japan), met zachte, haarachtige vederen. (Plur. Des
porte-soie.) — Porte-sonde, m. [Chi,.] Leidpijpje n • voor de sonde bij de operatie der traan—
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fistel. (Plur. Des porte-sonde.) -- Porte-soniiet-

te, ni., z. v. a. CODONOPHORE.

—

Porte - tapis

serie, ni. Tapijt- of behangselraam n. (Plur. Des
Porte-tapisserie.) — Porte-tarière, m. [Tech.] ,
z. v. a. PORTE BROCHE. Porte tolet, m. [Mar.]
Dolklamp m. (ook toletière geheeten) (Plur. Des
porte-tolet.) — Porte-torche, m., z. v. a. PORTE-FLAMBEAU. — Porte-traits, nl. pl . [Sell
Strenglussen f. pl., lederen strengophouders in. pl.
aan de rijtuigboomen.
-

—

-

.]

Porteur, in , euse, f. Drager ni., draagster:
-

— brenger, overbrenger nl., brengster, overbrengster f. P- de charbon, de bid, kolen -, korendrager.
P- d'eau, waterdraagster f. P- de chaise of enkel
p -, draagstoeldrager. — P- d'une lettre, brenger
van een' brief. Veuillez doneer in réponse au p -,
gelief het antwoord aan den brenger mede te geven.

— [Corn.] P- d'une lettre de change, houder, ver
een' wissel. Billet payable au p -, of-tonerva
enkel Billet au p -, op vertoon betaalbaar briefje n.
-- P- de contraintes, dwangbevelbrenger. — P- de
paroles, woordvoerder. — P- de bonnes, de mauraises nouvelles, brenger van goed, slecht nieuws.
— P-s de pardons, a flaatverkoopers. — (fain. ei
iron.) P- de rogatons, pruldichter, prulschrijver
(die ieder met het voorlezen van zijn werk lastig
valt). — [Hest.] P- d'épée, z. v. a. PORTE GLAIVE.
—P-, of als adj. Cheval p-, zadelpaard, postiljons -

paard n. (waarop de postiljon van een rijtuig zit).
Porte-valise, m. [Rist.] Mantelzak- of valiesdrager m., voormalig pauselijk beambte.— [Sell.]
Zadelkussentje n. (Plur. Des porte-valise.) —
Porte-vent, in. [Org.] Windbuis, windpijp f.
-- [Tech.] Blaaspijp f. (voor de soldeer- of emailleer-lamp) . — Luchtbuis, windtrekp p f. ter ver
lucht in de mijnen, in de stook--vérschingade
plaatsen der stoombooten, enz. (Plur. Des porte-

vent.) — Porte-verge, m. [Cath.] Stafdrager,

pedél (bij eene processie) . (Plur. Des porte-verge. )
— Porte-vergues, nl. pl. [Man.] Galjoen-regelingen f. pl., de ijzeren leijers of houten leuningen, welke van den kraanbalk af naar den kop
van 't beeld langs het galjoen loopen (nu verouderd). --- Porte-vessie, m. [H. n.] Visch ni.
met eene zwemblaas. (Plur. Des Porte-vessie.) --Porte-vis, m. [Arqueb.] Zijplaat, schroefplaat
of S, f. (ook contre-platine geheeten). (Plur. Des
porte-vis.) — Porte-voix, m. [Phys.] Spreek
f., roeper m.; — [Man.] Scheepsroeper m.-trompe
P- à deux corps, schuifroeper. P- de combat, batterij of gevechtsroeeer. (Plur. Des porte voix.)
Portier, m., -fiere, f. Portier, poortier, deurwachter m., portierster, poortiersche, deurwacht ster f. — Ook als adj.: Frère p -, Soeur p.ière (in
kloosters), broeder - portier, zuster -poortiersche. —
[Liturg.] Ordre de p -, minste der 4 lagere geesteltjke ordeningen, portlei s-ordening f. — Portière, f. Ingangsopening f. van een rijtuig; deur [ .
der opening, portier n. Regarder par la p -, uit
het portier zien. Ouvrir, Fermer les p-s, de portie
openen, toedoen. — (iron.) Carrosse à trente-ren
-six p-s, kar, boerekar f., slechte wagen m. —
-

-

Deurgordijn f., deurvoorhangsel n. — ] Anc. miI.]
Blinde f. voor een schietgat. —[Vétér.] Lijfmoeder f.,
lijf n. van eene koe. — PORTIÈRE, adj. I. Dragtig,
vatbaar om dragtig te worden (alleen voorkomend
in): Vache, Brebis p -, dragtige koe f., dragtig

schaa p n. — [Véner.] Lice p-, teef f., die men

houdt om er jongen uit te winnen. -- Portiers, m.
pl. [Pêche] Twee palen in. pl. aan de opening der
vischweer.

Portion, f. Deel, gedeelte, stuk; aandeelti.,
p á r t i e f. Partager on champ en quatre p-s ëgales, een veld in vier gelijke deelen of stukken ver deelen. La plus forte p -, het beste, grootste deel.
Pendant une grande p- de sa vie, gedurende een
,groot gedeelte zijns levens. Chacun a déjà sa p -,
teder heeft reeds zijn aandeel. — (fig.) Une faible
p- d'autorité, eene geringe mate van gezag. —[Jur.]
P- virile, erfdeel n. bij hoofd, erfportie f., mansdeel n. La succession a été,partagee par p-s viriles,
de nalatenschap is in vier gelijke deelen verdeeld
geworden. •— (fain.) Spijsgift f., mondaandeel n.,
hoeveelheid der op eenmaal toegediende of uitgereikte spijs (inz. in scholen en kloosters), spijs -portie f. Diminuer, Grossir les p-s, de spas-portion
verminderen, vergrooten. — [Droit. can.] P- congrue, jaarwedde, die (Ie titularis eener pastorij
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aan den waarnemer betaalde, regtn2atig (/ t)(hO()IljJk deel n. — (bij uitbreiding en •(Lm.) Beperkte jaar
gering traktement n., onbeduidende ren--wedf.,
te f. — Portioncule, f. (verklw. van portion)
Klein gedeelte, stukje n. - [H. eccl.] Eerste ordeshuis der franci.skanen bj 4ssisi i,n 't hertogdom
Spoleto, p o r t neu l a f. — Portionnaire,
adj. [Arre. jur.] 4andeelhebbend in eerre erfenis. --A1s subst. m. en f. Deelhebber ni., -hebster f.
Portique, f. [Arch.] Gewelfde of overdekte
zuilengang m. of galerij f., p ó r t i c u s m. La place
est entourée de p-s, het plein is titel zuilengangen
(ii overdekte galerjjen omgeven. — [Rist.] Boorngewel f n ., digt belommerde laan f., boo0tpriëel n. Pde treillage,boomprieel mettra'ie•erk.— [Jeu] Zeker
spel n., waarbij een bal rondom eerre soort van ga
vele poortjes loopt. — [Phil.] .De school of-lerzjmt
leer van Zeno of der stoïcijnen (zoo geheeten, om
leerlingen diens wijsgeers )jen kwamen in-date
eene beroemde zuilenzaal van_lthenen (z. P(ECILE).
Porto, m. [Com ] Porto- of portwan m., een
portugésclte ronde wijn, die uit Oporto wordt ver
-zonde.
Portoir, m. [H. eccl.] Draagbak, houten etensbak m. in de kloosters, om de sp2;js-portiën daarin
aan te brengen. -- PORTOIR, m. of Portoire, f.
[Eton. rur.1 Ovale draagkuip f. b# Glen wijnoogst.
Portos, m. [Minér.] Zwart inarmer it met
goudgele aderen.
Part- persnis, in. [l\Tar.] , z. onder PORT.
t % Portraire, V. a. Een portret of afbeeldsel
maken, portrettéren. -- (#g.) Levendig beschrijven,
afschilderen. -- I ortrait, m. Afbeeldsel n. inz.
van een' mensch, door het penseel, de teeken- of
grave. ,.Stift voortgebragt , b;;e-ldtenis , afbeelding,
gelijkenis f., 1)0 1 1 r é t, t konterfeitsel n, P- ressernblant, gelijkend portret. P- en grand,, en pied,
beeld tenis in 't groot, in levensgrootte of ten voeten uit. P- it Thuile, portret in olieverve. P- en
miniature, afbeelding in 't klein, miniatuur-portret. P- charge, overdreven, overladen portret (dat
de gebreken van 't model te sterk- uitdrukt 0/oud'(hij/t) . P- flatté, gevleid portret (dat de gebreken
van 't model vermindert). P- parlant, sprekend,
sprekend gelijkend portret. — Etre le p-, lout le
p- de qn., sterk op iemand gelijken ('t zij in wezenstrekken of' in gezindhei(I). — [Litt.] Levendige, natuurt ke CO juiste voorstelling, beschrOvi.ng of schildering van een persoon of eerre zaak
door woorden: La Bru ere ent rempli d'excellents p-s, La B. is vol voortre/feljjke schilderingen. 11 fit un p- bier if de In derniêre bataille,
hij gaf eerre refit levendige beschrijving van den
laatsten slag. --- [Tech.; Straatmakershamer m.
— -t- % Portraiteur, m., -euse, f., nu POR-

TRAITISTE. — y Portraitique, adj. Portretachtig. -- Portraitiste, ni. en f. Portretschilder,

p o r t r a it e u r m. , portretschilderes f. — Por

-traiue,f.Knsv'portée.Li

de p-, teekenboek n.,dat til de menschelzlke ligchaamsdeelen leert afbeelden.

Port-Royal, m. (Phil.] : École de P-, vereenig-ing van kundige en vrome mannen, die in de 17e
eeuw eerre abd j van dien naam bjj Chevreuse
bew000nden, totdat de Jezuieten lien in 1656 als
jansenisten lieten veroordeelen en gewelddadig ver
hunne leer werd door Pascal, Racine, Boz--drijven;
leau e. a. aangekleefd.
Portugais, e, adj. Porlugeesch, tot Portugal
of zijne inwoners behoorend. Langue p-e, of P0RTUGAIS, m. Portugésche taal f. -- PORTUGAIS, In.,
E, f. Portugees m., portui ésche vrouw f. of meisje n . — Portugaise of Portagalaise , f.

[Man.] Kruissjorring, naa2jing f. van een' bok of
van de horens der bokhebeenen.
Portulacé, e, adj. [ Bot. ] , Naar porselein
(pourpier) gelijkend. — PORTCTLACEES, f. pl. [Bot.]
Porselein-soorten f. pl.
Portulan, m. [Anc. mar.] Zeeboek, kust- en
havenboek, graadboek n., p o r t u 1 a it m.
Fortune, f. [H. n.] Eetbare krab, roeikrab f.
P- dépurateur, porseleinkrab f., breedvoet m. Ppélagique, oceaankrab, stekelkrab.
Poruleux, ease, adj. [H. n.] Vol gaatjes of
doorschijnende puntjes als poriën.
Porydrostère, m. [Phvs.] fl erktuig n., om
de soortelijke zwaarte van een vast ligchaam in
verhouding tot die van een gelijk volumen gedes-
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tilleerd water te bepalen , hydrostátische balans,

porydrOster in.

Porzane, f. [H. n.], z. v. a. MAIIOUETTE.

Posada, m. Spaansche herberg f. of logement ni.
Posade, f., z. PESADE.

Posage, m. [Tech.] Hel stellen, leggen, op-

slaan, opzetten, oprigten, plaatsen, aanbrengen;-kosten m. pl. daarvan.
Posaune, m. [Mus.], z. v. a. TROMB0NNE.

Pose, f. [Tech.] .Het stellen, zetten, leggen,
plaatsen, aanbrengen; stelling, plaatsing f. inz. der
steenen van een gebouw. Faire la p-, stellen, zet
taille, et tant pour-ten,z.Payrpoul
la p- des pierces, zooveel voor 't behouwen, en zoo
veel voor 't leggen of stellen der steenen betalen.
La p- des poêles, des billards, des sonnettes, de

plaatsing der kagchels, biljarten, schellen. La p- d' un
appareilavapeur, het inzetten van een stoomwerktulp. — Lap- de la première pierre, het leggen van
den eersten steen. -- [Mar.] La p- de la quille, het
leggen van de kiel. -- [Mil.) Aflossing f., zeker getal
soldaten, die men op schildwacht gaat zetten. Etre
de la première, seconde p-, tot de eerste, tweede
aflossing behooren. Caporal de la p-, korporaal
van de wacht of de aflossing. — [Danse, Peint.]
Stand m., houding, stelling f. (van een' danser,
van iemand. die tot modél dient. Avoir des p-s naturelles, élégantes, forcées, natuurlijke, sierlijke,
gedwongene standen of houdingen hebben. Choi`ir
une p- favorable pour se faire peindre, eene punslige houding kiezen, om zich te doen afbeelden. —
[Jeu] Eerste aanzet in het domino -spel, voorzet in.
A vous la p-, gij zet voor.
Pose, e, adj. (en part. passé van poser): Pcrr e p-e, gelegde steen in. villard p-, gezet, pp z; : s e
plaats gesteld biljart n. Parquet p-, gelegde vloer in.
Colonne p-e sur un piedestal, op een voetstuk geplaatste, gezette zuil f. — Une danseuse p-e it ravir, cene danseres in bekoorlijken stand, in ver•
houding. -- Question p-e, voorgelegde-rukei
vraag f., gesteld vraagstuk n. Vérité p-e, aangenomen, vastgestelde waarheid f. Axiome p-, als ontegenzeggeljk aangenomen axioma n. Cette question
me paraat mal p-e, dat vraagstuk schijnt m ij kwulijk voorgesteld, slecht bepaald of omschreven. -Cela p-, dit aangenomen, toegestemd, vastgesteld
zijnde. — Un homme avantageusement p-, een in
de maatschappij voordeelig geplaatst man. — Ecriture p, e, vaste hand f., geregeld handschrift n.
Ecrire a main p-e, met vaste hand, langzaam schr/jven. — [Blas.] Lion p-, staande (op de it pootera
staande) leeuw m. P- en bande, in schuinregtschen
stand, schuinregts gesteld of gelegd. P- en barre,
in schuinlinkschen stand, sch-uinli.nks gesteld of gelegd. Animaux p-s en barroque, dieren, die van
achter het schild schijnen uit te komen. — POSE, E,
adj. Bedaard, bezadigd, bedachtzaam, van gelijk
ernstige gemoedsgesteldheid. Parley d' un-matige,
ton p-, op een' bezadigden, bedaarden toon spreken. Homme p-, bezadigd, geposeerd man. Air
p-, ernstig, zedig voorkomen n. -- Posément,
adv. Bedáardelijk, langzaam, op bezadigde, bedacht
wijze, zonder zich te haasten. Lisez, nlar--zame
chez plus p-, lees, loop bedaarder, langzamer. Elle.
marche p-, zij gaat bedaardelijk.
Poser, v. a. Zetten, stellen, plaatsen, leggen,
op de bepaalde plaats ineen zetten, opzetten, oprzgten: Posez ces tasses sur le buffet, zet deze
kopjes op de schenktafel. Il faut prendre garde,
dans on lieu glissant, oft Jon pose le pied, men
moet acht geven, op eene glibberige plaats, waar
men den voet zet. P- un poêle, un billard, eene
kagchel, een biljart op hunne plaats ineen zetten.
P- les sonnettes, de schellen aanbrengen, op hare
plaats hangen. — P- les fondements dun édifice,
de grondslagen van een gebouw leggen. P- la premiere pierre dune église, den eersten steen van
eerre kerk leggen. P- une brique de plat, een' baksteen op zijn plat leggen. P- une poutre de champ,
Benen balk op zijnen kant leggen. P- à sec, zonder
metselspecie leggen. P- it cru, op den lossen grond,
niet ondersteund, losplaatsen. P- en décharge, ter
ondersteuning of onderschraging stellen. --- [Beaux
arts] In den vereischten stand, de geschiktste houding
plaatsen, om nagevolgd te worden. P- le modèle,
une figure, liet model, eene figuur plaatsen, stellen.
— P- sa voix, den toon zuiver aangrom jpen, vast
en zuiver -intonéren. --- Plaatsen: P- la quille dun

vaisseau, de kiel van een schip (op (le blokken)
leggen. — P- un bordage, eene buitenhuidsplank
aanbrengen. P- les allonges, opstutten. — [Arith.]
P- un nombre sous un autre, een getal onder een
ander zetten. 8 et 4 font 12, je pose 2 et je retiens,
1, 8 en 4 is 12, ik zet 2 en houd 1. -- [Mil.] Pdes sentinelles, schildwachten uitzetten. Posez vos
armes ! legt neder uwe geweren ! — (fig.) P- les
armes, de wapenen nederleggen, vrede maken. —
[Typogr.] P- une forme, eenen vorm opmaken. —
Onderstellen, vooruit- of vaststellen, als erkend,
als waar aannemen. I1 pose en fait, pour constant,
en principe q ue.., hij neemt als zeker, uitgemaakt,
als grondstelling aan, dat... Je vous pose cela
comme une chose de fait, ik stelle ic als daad zaak vooruit, dat het zoo is. Posons la chose com-

me nous la dites, stellen of nemen wij de zaak,
zoo als gij zegt. Posons que sela soit ainsi, stellen

wij (of: genomen), dat het zoo zij. Posé le cas que
cela fut ainsi, aangenomen, het ware zoo. — Pune question, eene vraag of een vraagstuk bepaald
voorstellen, naauwkeurig omschrijven. — P un
jeune homme dans la société, een' jongeling in de
wereld plaatsen, eenen stand in de maatschappij
geven. POSER, v. n. Dragen, rusten op:
-

Cette poutre ne pose pas asset sur Ie mur, deze

balk draagt, rust niet genoeg op den muur. —

[Peint.] Zitten, in eene zékere houding als model
zitten, p o s é r e n: J'ai posé deux heures de suite,
ik heb twee uren achtereen gezeten. — (fig.) Cette
femme pose toujours, die vrouw bestudeert altijd
hare houding, gebaren en blikken (om de opmerking
te trekken). -- [Dor.] P- au livret, uit het goud
opdragen. -- ( Jeu] P-, een' steen of ;lomino-boekj
aanzetten. C'est à vous lI p-, 't is uwe beurt om
aan te zetten. -- SE POSER , v. pr. Zich zetten,
zich plaatsen: L.'oiseau est venu se p- sur les
branches, de vogel is zich op de takken komen

zetten.--r- Zich eene positie of een' stand in de wereld verschaffen: I1 est bien difficile de se bien p -.
— Zich opwerpen, zich zelven eene eigene rol geven: Se p- en reformateur des abus, zich tot hervormer der misbruiken opwerpen.
Poseur, m. [Tech.] Steenlegger; steller, ineenzetter, opzetter (van biljarten, kasten, enz.),
legger (van vloeren). P- de sonnettes, aanbrenger,
plaatser m. der schellen. — (fig. et fam.) Iemand,
die zijne houding bestudeert , alsof hij voor den
schilder zat, p o s e e r d er m. (In dezen zin zou
men van eene vrouw poseuse zeggen.)

Positif, ive, adj. Stellig, zeker, gewis, werkelijk, vastgesteld, bepaald, aangenomen, uitgemaakt,
positief : Preuve p -ive, stellig bewijs n. Nou velle p -ive, zékere, onbetwijfelbare t jding f. Chose
p -ire, uitgemaakte zaak f. -- Esprit p -, ordelievend,
naar waarheid zoekend mensch, iemand, wiens begrippen juist, bepaald, vast zijn, man van bepaald,
vaststaand karakter, positieve geest m. — Werkeli k, stoffelijk (matériel): Bien peu d'hommes
jouissent de la vie actuelle et p -ive, zeer weinig
me nschen genieten het tegenwoordige , stoffelijke
leven. — [Didact.] Volstrekt (in tegenstelling met
relatif), a b s o l u u t : Il n'y a de grandeur p -ive
qu'en Dieu, er is geene volstrekte grootheid dan
in God. — (Ook in tegenstelling met naturel). Le
droit p -, het positieve, stellige, vastgestelde regt.
Religion p -ive, vastgestelde, geopenbaarde en Overgeleverde godsdienst (in tegenstelling met de natuurljke godsdienst). — [Gram.] Stellig: Dégré
p- of als subst POSITIF , z. beneden. — Stellig, bevestigend (in tegenstelling met négatif) Vous le
louez en Bisant qu'il ne fait point de mal, mais
ce nest pas une louange p -ive, gij prijst hem met
.

te zeggen, dat hij geen kwaad doet , maar dat is

geene positieve, stellige lofspraak. Commandements
p-s et negatifs, bevestigende en ontkennende geboden H. pl. — [Algèb.] Quantités p -ives, positieve,
stellige grootheden, z . QUANTITÉ . — [Phys.] Fluide
p- of vitré, ositieve of glasvloeistof f., eene der

n, uit welke de elektrische vloeistof
beide vloeistoffe
geacht wordt te bestaan. Electricité p -ive, positieve
of ,glas-electriciteit f. Pole p -. positieve pool, zinkpool f., het zinkeinde der kolom van Volta. Eléments p-s, positieve elementen n. pl., de zinkplaten
der Voltasche kolom. - [Phil.] Philosophie p -lye,
positieve of stellige wijsbegeerte f.— [Théol.] Théologie p -ive, stellige godgeleerdheid f. — PosiTIF , m. Zékere, onbetwistbare zaak f.; iets zekers,
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stelligs, deugdel1Jks n. Avoir du [^- á la tnte, ii ,'zenli,!ke, grondige kennis bezitten. — (farrz ) Slojfelijke, geldel jke voor°deelen n . pl., het materiéle of

sto ffelljke, het p o s i t i e v e: Tenir au p-, .zich aan
het positieve houden. --- [Gram.] Stellende trap,
positief, positives m.: [1 y a trois degres
dans In plupart des adjectifs : le p -, Ie comparatil et Ie superlatif, er zin drie trappen in (Ie meeste
bijvoegeljjke naamwoorden: de stellende, de vergelijkende en ut overtreffende trap. -- POS1TIF. m.
[Mus.] Voororgel, klein orgel vOór een groot, p osit -i ef n.

Position, f. Stelling, ligging, gelegenheid, plaat
f., stand m., p o s z t ie f. La p- d'une villa,-sing
de ligging eenei° stad. P- fativOIL ble, avantageuse,
gunstige , voordeelige ligging, stelling, stand.
(/j.) Toestand in., omstandigheid, gesteldheid f.,
staat m. Sa p- gist critique, enI barrassante, zijn
toestand is hagchelijk, netelig. Etre dans ene p
in gelukkige omstandigheden verkeeren,-heurs,
in voordeeligen toestand zin. Etre en p- de faire
du Bien au: pauvres, in staat zijn, in de gelegen
zijn, de middelen bezitten, om den armen goed-heid
te (loen. -- [ .ti th.j Rèble de fausse p -, regel der
valsche positie (waarbij 't gevraagde gevonden wordt
door middel van gestelde, niet in 't voorstel begrepene getall( n). -- - [ Astr. ] Angle de p -, positie- o/'
standhoek m. (in 't middelpunt eens hemell igchaams
door den declinatie-cirkel en den breedte-cirkel, ge
[tleaux arts] Houding, stand der /igu,-vormd).—
ren: Cette figure gist belle de p -, die figuur hee} jt
eerie schoone houding. Ce peintre a mal gris see.
p-s, die schilder heeft zijne standen verkeerd gekozerr. -- [Blas.l Plaatsing de r° wapenfzgvren. P- fixe,
vaste plaatsi.., , (de heralr/ieke stukl t, dewijl zij
eerie vaste plaats in 't schildl beslaan). P- arbitraii e, willekeurige plaatsing. — [Danse] Plaatsing
der voeten met betrekking tot elkander , voeten. plaatsing, positie: Les einq p-s, de vijf positi1rc.
Portez les pieds à In quatrieme p-, breng de voeten in de vierde positie. -- [Écol.] Stelling, leer stelling f.: Cette thèse tout hut dix p-s. dat strijd
voorstel, di.e thesis bevat tien stellingen. — [Grain.1
Zamcntre rig van twee o f meer medeblinkers
waardoor in 't griekseh en latijn eerie anders korte
lettergreep lang wordt. ,Syllabe longue par p- door
positie, door zamentre/rig met een' inedeklznker
lang geworden lettergreep f. -- [Jur ] Avoir In p -,
het voordeel der' positie, dei plaatsing van de stuk
hebben (in't schaken, d(1mrn(n). -- [Man.j 110u--ken
-

ding des ruiters te paard, zit f., postuur n. Ce
cavalier a ene belle p-, die ruiter heeft eerie goede,
fray jfe houding te paarst. — [i\Iil. j Stelling, stand,
het gekozen terrein voor eerie krijgsverrigting: L'armee, par cede p- , couvrait In capitale, door die
stelling dekte het leger de hoofdstad. Changer de
p -, van stelling veranderen. P- offensive, défensive, aanvallende, verdedigende stell ing. -- [Math.
Cerele clonné de p-, Z. Ill ) NE. — [ lus.] Plaa t .
eerier noot op Bene der irotenl jireit — plaats, waar
de hand op den hals van een snarenspeeltuig gr jpt.
Positionnaire, m. [Gray.] Stift f., waar° mede de onderlinge ligring der plaatsen op eerie
karn >l t wordt clanged uid.
Positive, f. [Théol.] Stellige godgeleerdheid.

-

-- Positiveinent, adv, Op stellige weze, bepaal(lelijk, uitelrekkelijk, zeker, met zekerheid Je puls
:

vows assurer p-, ik kan u stellig verzekeren. 11 Icy
lui a dit p-, hij heeft het hem uitdrukkelijk gezegd.
Sa oh' p-, met zekerheid weten. -- 'ositiveté, f.,
Z. POSITIVII E. -- Positivisme, m. [Phil .) Stel
sel van positieve (1/ stellige wijsbegeerte, p o si t i
i smu s n. - - Positiviste, adj.: Philosophe p -,-v
o f als subsi. POSITIVISTE, m. 4anhanger belijn er

-

,

rte, p o s i t i v -i s t m. --- (dénigr.),
der stellige wijsbegee

z. v. a. ÉGOISTE, MATÉRIALISTE. — Positivi-

té, f. [Phys.I Toestand eens liggehaatns, waaraan
men de verschijnselen der positieve elektriciteit
waarneemt, p o s i t i v i t e i t f.
Posoir, m. I:unsthand f., waarmede men bt+
't munten de metaalplaatjes tusschen de beide stemels brengt.

Posole, f. Uit koren gekookte indische drank in.
Posologie, f. [Méd.] Leer of aanwjzrng f .
van de hoeveelheid- der foetedienen artsent(jen niet
betrekkiaz,g tot lee ftjd, kunne, gestel, enz. — Posologique, at/i. Die leer' of (1 011wjzing betreffend,
poso1lrcl i8eh.
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Pospolite, f. [Kist.] Opontbod n., oproeping f.
in 't voormalig Polen van alle tot den wa p tinhandel geschikte onderdanen, zoo edelen als burgers,
om zich naar eene aangewezen plaats te begeven
en op hunne kosten den Staat zes weken lang te
dienen; — het aldus bijeengebragte leger.
Possédable, adj., liever POSSESSIBLE .
Possédé, e, adj. (en part. passé van posséder)
-

Des biens légitimement p-s, wettig bezeten goede
pl. -- Un homme p- dune ambition démé--ren.
surée, een man, die door eene grenzelooze eerzucht
wordt beheerscht, bezield. — Un homme p- du démon, een van den duivel bezétene, een bezetene. I1
est p- du démon de l'orgueil, hij is van den duivel
(les hoogmoeds bezeten. — POSSEDE, m., -E, f. Bezétene m. en f. (démoniaque). Se déméner comme
un p-, als een bezetene, razende te werk gaan.
Posséder, V. a. Bezitten, hebben, in bezit heb
bezit zijn van: P de grands biens, groote-ben,i
goederen bezitten. P- one chose légitimement, á
bon of b juste titre, par indivis, iets regtmatig,
met goed regt, onverdeeld in eigendom hebben. —
(van zaken sprekende) Bezitten, inhouden, bevat
Le departement du Nord possède les plus-ten:
riches mines de houille, het departement van 't
Noorden bevat de rijkste steenkoolmijnen. — (bij
uitbreiding): P- des emplois, des dignités, ambten,
waardigheden bezitten. -- Les bienheureux possedent Dieu, de gelukzaligen smaken de eeuwige heer
,

zien God van aangezigt tot aangezigt. —-ljkheid,

P- qn., iemand bij zich hebben: Nous espérons vous
p- pendant quelques jours, wij hopen u eenige dagen bij ons te hebben, te zien. — P- l'esprit de qn.,
iemands gemoed beheerschen, met iemand naar wel
handelen. P- les bonnes graces de qn.,-gevaln
iemands gunst bezitten, bjj iemand in gunst staan.
— P- une femme, eene vrouw bezitten, hare gunsten genieten. -- P- son ome en paix, zijne ziel in
vrede bezitten, gemoedsrust smaken -. — Grondig
verstaan, volkomen kennen, geheel meester zijn,
,goed bedreven zijn in: P- les lettres, les arts, de
letteren, de kunsten in den grond kennen. II pos
sa langue, hij is zijne taal geheel magtig.-sèdebin
P- la musíque, goed in de muzjk bedreven zijn.
P- Virgile, Homere, Virgilius, Homerus grondig
verstaan. -- Ook gebézigd van de gevoelens, de
hartstogten, die iemand beheerschen of waaraan
;men onderhevig is: Over°heerschen , meester zijn
van: L'ambition, l'avarice , la colere le possède,
de eerzucht , de gierigheid , de gramschap overheerscht hem, hij is van de eerzucht enz. bezeten.
Dans la douleur qui la possède, elle n'écoute rien,
in de smart. die haar overweldigt, hoort zij naar
niets. Quelle rage vous possède? welke razernij
maakt zich van u meester? van welke razernij zjt
gij bezeten? -- [Théol.] Le démon Ie possède, hij
is van den duivel, van den booze bezeten. --- (fam.
et pop.) Le liable, Le démon Ie possède, de duivel rij dt hem, de duivel is in hem, hij is dol, ra -
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terrompue, ongestoord, voortdurend, onafgebroken
bezit. P- immémorale, bezit sedert onheugeljke
jaren. P- non équivoque, utile, deugdelijk bezit.
P- precaire, bezit tot wederopzeggens toe, bezit ter
bede. P- d'état comme dpoux, comme enfant légitime, bezit van huwelijksstaat, van den staat van

wettig kind. P- de fait, werkelijk, dadelijk, facti,sch bezit. Entrée en p-, in bezit treding f. Prise
de p-, bezitneming F. — Bezétene zaak, bezitting;
genieting f., genot ii. Ce prince fut rétabli dans
ses anciennes p-s, die vorst werd in zijne oude bezittingen hersteld. — Les plus grandes passions
diminuent par la p-, de sterkste hartstogten nemen
af door de genieting, door 't genot. — [Théol.]
Bezetenheid f. van den duivel, van den booze. —
POSSESSIONS, m. pl. Bezittingen, buitenlandsche bezittingen, volkplantingen, koloniën f. pl. Les pfrancaises en Afrique, de fransche bezittingen in
Afrika. — Possessionnel, le, adj. [Jur. J Het
bezit aanduidend, van het bezitregt getuigend. -Possessoire, adj. Het bezit betreffend. Action
p-, het bezitregt rakende actie f. — POSSESSO[RE, m.
[Jur.] Bezitregt n. Contester le p-, het bezitregt
betwisten. -- Possessoirement, adv. [Jur.J
Naar het bezitregt. Agir p-, zich bij eene aanklagt
op het bezitregt beroepen.
Possibilité, f. Mogelijkheid, doentijkheid, uit
Je ne »ie pas la p- de la chose,-voerljkhidf.
ik ontken de mogelijkheid der zaak niet. — Pos
adj. Mogelijk, doenlijk, doenbaar, uitvoer-sible,
Cela est difficile, mais pourtant p-, dat is-lijk:
moezel jk, maar echter mogelijk. Il nest pas p- de
vivre sans manger , 't is niet mogelijk te leven zon
te eten. S'il mest ,)-, indien, 't mij mogel;ik,-der
doenlijk is. -- Weleer ook als adv. voor peut-eire
gebruikt: Ii arrivera p- que... , 't zal mogelijk,
misschien gebeuren, dat... Est it p- que cela soit'
is het mogelijk, dat het zoo zij? -- (ellipt.) Commettez le moms de fautes p-, bega zoo min mogelijk fouten. Venez le plus tot p-, kom zoo vroeg
mogelijk. Autant que p-, zooveel mogelijk. — Pos S[BLE , m. Het mogelijke : Les bomes du p-, de
grenzen van 't mogelijke
Au POSSIBLE , loc. adv.
Zoo veel mogelijk, in den hoogsten graad, bij uit
Etre artificieux au p-, uiterst arglistig zijn.-stek:
Faire tout son p-, alles doen wat mogelijk is, zijn
. —

best doen.

Possire, f. [Bot.] Pijlhout+ n. van Cayenne.
Postal, e, adj. [Admin.] De brievenpost of
de posterijen betreffend: Service p-, postdienst t.
Route p-e, postweg m. — Convention p-e, postverdrag n. (Het mannel. meerv. komt in geen der
woordenboeken voor: Bescherelle doet den voorslag
om, waar 't noodig mogt zijn, postaux te schrijven:
Règlements postaux, postreglementen n. pl.)
Postbraehial, e, adj. [Anat.] , z. v. a. métacarpe. — Posteominunion, f. [Liturg.] Gebed n. des priesters bij de mis na de communie. —
Posteostal, e, asij. [Anat.] Achter eene rib gelegen. (Plur. m. postcostaux.) — Posterit, m.,
z. v. a. POSTSCRIPTIIJM . — Postdate, f. Latere
dagteekening f., valsche datum m., later dan de

zend. SE POSSE DER , V. pr. Meester van zich
zelven zijn, zich zelven beheerschen, zijne driften,
hartstogten in toom houden, zich weten te matigen, zich gelijk blijven: L'homme sage se possede ware. -- Postdater, v. a. Eene latere dagteeketoujours, de wijze is altijd meester van zich zelven. ning geven. — Postdilhivien, ne, adj. Na den
-- (fam.) Ne pas se p- de joie, buiten zich zelven zondvloed: Temps p-s, tijden n. pl. na den zond
van blijdschap zijn.
Postdorsal, e, adj. [Anat.] Achter-vloed.
Possesseur, m, Bezitter in. P- légitime, wet- of op den rug. (Plus'. m. postdorsaux.)
tig bezitter. P- de bonne foi, bezitter te goeder
Poste, f. Post; paardenposterj, posterij f.,
trouw. P- pacifique, rustig, ongestoord bezitter — posthuis; het reizen met postpaarden. Chevaux de
[Moh.] Ontdekker m. van den steen der wizen.-- ^ poste, postpaarden li. pl. Chaise de p-, postchais,
Possessible, adj.Bezitbaar, wat bezeten kan wor- postkar f. Maitre de p- (vroeger maitre- coureur),
den. -- Possessif, ave, adj. [Gram.] Bezittelijk, postmeester. — Trouver de bons chevaux à la p-,
bezit uitdrukkend: M o n, t o n, so n, etc. sont des goede paarden aan de posterij, aan 't posthuis
adjectifsp-s, m o n, t o n, s on enz. zijn bezittelijke vinden. — Prendre la p-, Voyager, Aller en p-,
bijvoegeljke naamwoorden. L e m i e n, 1 e t i en, met de post reizen, postpaarden nemen. La p- fa1 e s i e n, etc. sont des pronoms p-s , Le mien, 1 e tigue beaucoup, het reizen met de post vermoeit
t i e n, 1 e s i e n zijn bezittelijke voornaamwoorden. sterk. — (fig. et fam.) Courir la p-, Aller la p-,
– Possession , f. Bezit , genot n., p o ss é s- Aller un train de p-, zeer snel loopen: iets in haast
s i e f. P- légitime, injuste, wettig, onregtmatiq be- doen. — [Métrol.] Fransche wegmaat f. van 2
zit. Avoir la p- dun emploi, in 't bezit of genot mijlen of 8 kilometers, post f., poststation n. Couvan een ambt zijn. Prendre p À , in bezit nemen. rir trois p-s sur le méme cheval, drie posten op
Mettre en p-, in bezit stellen. Etre en p- de les- hetzelfde paard afleggen. — Post, brievenpost, pos
postwezen n., postbode, postrijder; postkan --terjf.,
time publique, de openbare achting bezitten, genieten. -- Etre en p- de dire a qn. les vérités les toor n. L'administration des p-s, het beheer der
plus lures, de bevoegdheid hebben, de vrijheid ne- posterijen. La p- est une des branches des revenus
men, gewoon z- jn iemand de hardste waarheden te de l'Etat, de postinrigting, het postwezen is een
zeggen.
[Jur.] P- civile, naturelle, burgerlijk, van de takken der staatsinkomsten. — La p- eient
natuurlik bezit. P- constante, continue, non in- d'arriver, ne fait que d'arriver, de post, de postbode
—

POSTEis zoo even aangekomen. C'est derain jour dep- pour
1'Italie, 't is morgen italiaansche postdag, de post
naar Italië vertrekt morgen. — La p- est dans
felle rue, de post, het postkantoor is in die en
die straat. Jeter une lettre à la p-, een' brief op
de post doen, in de post- of brievenbus werpen. —

P- restante, ter bewaring op het postkantoor
(woorden, die men op 't adres van een' brief schrijft,
als hij niet bezorgd, maar afgehaald moet worden).

Malle- poste, z. MALLE . --• [Mar.] (plais.) P- aux
choux, kadraaiers-sloep f., sloep met den ho finees-

ter (die van den wal proviand gaat halen). —

Bateau de p- of Bateau-p-, postboot, maalboot f.,
postvaartuig n. — -j- à POSTE , loc. adv. Op zékerc
termijnen: Acheter, Vendre á p-, koopen, verkoo-

pen op voorwaarden van in termijnen te betalen.
— a SA POSTE , loc. adv. Te zijner beschikking:
Avoir des gens à sa p -, lieden te z ij ner beschik king hebben. — POSTE, f. [Chass.] Kleine boden
-

r

geweerkogel m.: Le fusil était chargé de douze

p-s, 't geweer was met twaalf kogeltjes geladen.
POSTE , m. [Mil.] Post, krjgspost m., standplaats f. van troepen, van een' soldaat of schild
wachtpost m., wacht f. P- avancé, voor--wacht,
post. P- d'alarme, alarmpost. z. ook JALOUX . Quitter, Garder un p -, een' post verlaten, behouden.
Emporter un p -, een' post overweldigen, innemen.
Ce ne fut qu'une affaire de p -, 't was enkel een
postengevecht. — La garde sortit du p -, de wacht
kwam uit. Visiter les p-s de la ville, de wacht posten om de stad, visitéren. — P- d'honneur, eerepost, gevaarlijkste standplaats f. ; — ook: eerewacht f. (ter bewaking van een' hoog geplaatst' persoon, van een staatsligchaam, enz.) — Enlever un
p -, een' post overrompelen, opligten. Retirer, Relever un p -. een' post of schildwacht intrekken,
aflossen. Doubler les p-s, de posten verdubbelen.
— Post m., plaats, waar de pligt iemand roept,
waar iets behoort te zijn: Etre à son p -, op zin'
post zijn. Aller. Se rendre a son p -, zich naar
zijn' post begeven.— [Mar.] Ce vaisseau est ii
ion p-, dat schip is op zijn' post. Mettre les ancres a p -, de ankers opzetten, hen langs boord,
in de rusten vastsjorren. Mettre les cbaloupes
à p -, de sloepen innemen en bergen. — P- de
chirurgien, hut f. van den doctor. P- des malades, ziekenboeg m., ziekengrens f. P- of ThéáIre des blessés, slagverband n. (plaats op een oor
verpleging der gekwetsten bij den-logschipter
strijd). -- [Pêche] Tendre an filet It p -, een net
voor vast, voor langen tijd zetten. -- (fig.) Post,
stand, m., waarin de Voorzienigheid den mensch
geplaatst heeft: Demeurons dans le p- ou Ie eiel
nous a mis, laat ons op den post blijven, waar de
hemel ons geplaatst heeft. Post m., ambt n.,
bediening f.: C'est un joli p -, dit is een mooi ambt.
II occupe un p- envié de bien des gens, hij bekleedt
eenen post, door vele lieden benijd. 11 méritait un
meilleur p -, hij verdiende eene betere bediening.
— a POSTE FIXE, boe. adv.: Etre a p - fixe dans
un lieu, ergens zijn vast verblijf hebben, er gezeten
zijn. — POSTES , in. pl. [Sculp.] Platte, spiraal
sieraden n. pl. (zoo gebeden omdat zij-vormige
elkander schijnen na te loopen).
Posté, e, adj. (en part. passé van porter):
Troupes avantageusement p -es, voordeelig geplaatste, geposteerde troepen m. pl. — Etre Bien posté,
een voordeelig ambt hebben, voordeelig geplaatst
zijn; ook: goed geplaatst zijn om te zien of te hooren. — (fam. et iron.) Nous voilà bien p-s, daar
zitten wij nu mooi in 't naauw, in de klem.
Postels, m. pl. [Manuf.] De sterkste onder de
reeds gebruikte kaardendistels f. pl.
Poster, v. a. Op een post of standplaats zet
plaatsen, stellen, doen postvatten, postéren;-ten,
— in een' post, in eene bediening plaatsen. P- un
chasseur à i'afiut, een' jager op den loer, in den
schuilhoek postéren. — [Mil.] P- les troupes sur
one éminence, de troepen op eene hoogte posteren
of doen post vatten. P- une sentinelle, eene schild
uitzetten. — On ne 1'a pas posté comme-wacht
11 le méritait, men heeft hem niet zoodanigen post
gegeven, als hij verdiende . — SE POSTER , v. pr.
Zich op post stellen, zich plaatsen, zich stellen, post
vatten, zich postéren: Se p- au coin dun bols, op

den hoek van een bosch post vatten. Cette troupe
s'était postée sur une éminence, die troep had op
eene hoogte post genat.
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t Posteres, nl. pl. (burl.) achterdeel, achterste n. (postérieur). Montrer les p-, op den loop
gaan, vlugten, zijne p o s t e r i ó r a laten kijken.
Postérieuur, e, adj. Later, jonger, nieuwer;
achter: Ce testament est détruit par un codicile
p-, dit testament is door een later codicil vernietigd. Son droit est p- au mien, zijne aanspraak is
nieuwer, jonger dan de mijne. — La partie p-e de
la maison, het achterhuis, achterste gedeelte des
huizes. La partie p- de la tête, du corps, het achdeel van 't hoofd, van 't ligchaam . — POSTÉRIEUR , m.
(fam.) .4chterdeel, achterste n.: Tomben sur son
p -, op zijne p o s t e r i ó r a vallen. -- Posterienrement, adv. Later, daarna: Cela est arrivé pa ce que nous dites, dit is later gebeurd, dan gij zegt.
Posteriori (a), (latin) (loc. adv.) Van achteren,
uit de ervaring, van de zinnen of van de ervaring
afhankelijk, a poslerióri: Raisonner a p -, gevolg
-trekingapos
maken.
Postériorité, f. Het later of jonger zijn, laterheid, posterioriteit f.: P- de temps, de
date, latere of nieuwere tijd m., latere of jongere
dagteekening f.
Postérité, f. Nakomelingschap f., nageslacht,
nakroost n., afstammelingen, nakomelinf1en in. pl.:
Touie la p- d'Adam, de gansche nakomelingschap
van Adam. Il est mort sans p -, hij is zonder nakomelingen gestorven. La p- féminine, de vrouwelijke nakomelingschap. -- La p- en jugera, het
nageslacht zal er over oordeelen.
Postéromane, adj. Naroemzuchtig. — Als
subst. in. et f. .Hij of zij, die door de zucht tot
naroem wordt beheerscht, pos teromaan m. en f.
--- Postéromanie, f. Zucht f. om zijn ' naam
tot bij 't nageslacht voort te planten, naroemzucht ,

posteromaníe I.
Postfnee, f. Naberigt n., narede f., na- of slotwoord n.: La préfaee et la postface dun livre,
het voorberigt en 't naberigt van een boek.
Posthite, f. [Mid.] Ontsteking der voorhuid,
voorhuidontsteking, p o s t h í t i s f. — Posthoncie, f. [Méd.] Voorhuidsgezwel n., p o s t h ó n cu s in.
Posthome, adj. Na. 's vaders dood geboren.
nakomend: Enfant p -, of als subst POSTHU31E M.

et f. Een na 's vaders dood geboren kind. — Na
achtergelaten, na (les schrijvers dood in 't-gelatn,
licht gegeven: Oeuvres p-s, nagelaten werken of
schriften i;. pl. --- (bij uitbreiding) Honneurs p-s,
na den (lood bewezene eer f.
Postiche, adj. Later bijgekomen of bijgevoegd;
nagemaakt, valsch aan- of ingezet, onecht, ontleend, geborgd. Ornements p-s, later aangebragte
of bijgevoegde sieraden n. pl. — Barbe p-, valsche
baard m. Dents p-s. ingezette tanden m. pl. Cheveux p-s, valsch haar n. — L'homme p -, de valsche mensch, schjnmensch: de aap, de oran, -oe tang m. — Kwalijk of verkeerd aangebragt: Lette
episode est p -, die episode, dat tusschenstuk is ver
heelt (leen natuurlik verband-kerdangbt,
met het hoofdonderwerp. Tous ces embellissements
sont p-s et mal assortis, al die versieringen zijn
verkeerd aangebragt en niet -zamenpassend. -- [Mil.]
Tij delijk, plaatsvervangend: Caporal p -, tijdelijk
korporaal, gewoon soldaat, die de dienst van korporaal doet. — POSTICHE , in. Het nagemaakte,
onechte, valsche: Le p- est ii la nature ce que
l'hi^pocrisie est à la vertu, het nagemaakte is bij
de natuur, wat de huiciielarij bij (le deugd is. —
Travailler en p -, nagemaakt of valsch werk maken, valsche tanden, valsch haar, enz. vervaardiger
of toebereiden. --- POSTICHE, f. Kunst van sch.ilderijen te copiéren, copiëer -kunst f.
t Postille, f. Kan.tteeking, randverklaring f.
Postilion, m. Postrijder, postknecht, p o s t e 1jon; — voerman van een rij tuig (het zij hij een
der voorgespannen paarden berijdt of op den bok
zit); — brievenbezorger m. van een' bijzonder persoon. — (fam.) P- clamour, overbrenger m. van
minnebrieven. — (burl.) Les p-s d'Eole, de winden in. pl. — [H. n.] Soort van stormvogel m.
aan de oevers van Kamtsjatka, zeeduif f. --- [Jeu]
Elk teeken, dat een speler boven de helft van het
voor de partij bepaalde getal maakt (in 't verkeer
piketten), postiljon. —-spel,inhtdor
Kaarteblaadje of papiertje, door hetwelk de kinderen hun vliegertouw steken en dat door den wind
naar den vlieger wordt gevoerd, brief, verklikker m.,
postiljon. — [Anc. mar.] Klein adviiesjagt n.
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Postlirninie, f., Post-lin►iniunm, rn. (pr.
—ome) [Jur.] Wederintreding f. in 't vorig bezit,
het regt, dat voor iemand daor zijne terugkomst
uit vreemde landen of uit de gevangenschap weder
ontstaat, post-1 i m i n i- u m n.
5 Postposer, V. a. Achteraan stellen, naar

achteren plaatsen; (fig.) geringer achten, beneden
stellen. — Postpositif, ive, adj. [Gram.] Achteraan te plaatsen. — Postposition, f. [Gram.]
Achteraanplaatsing, achterstelling f. — [Méd.]
Latere intreding I. van de koortsaanvallen f.
Postridien, ne, adj. [Didact.] Tot den vol
dag behoorend. — [Ant. rom.] Jour p-,-gend
dag m., die op de kalenden, idea of nonen van
elke maand volgde.
Post-scriptam, m. (pr. —tome) Naschrift
in brieven. postscriptum, postscript n.
(doorgaans uitgedrukt door P. S.) (Plur•. Des

---

POTASSANE.

Découvrir Ie p- aux roses, eene zaak, die men gehein wil houden, door onvoorzigtigheid openbaren.

Iis sopt ensemble ia p- et is rot, ils ne font qu u.n
p- et un feu, z ij leven alle goederen gemeen, als
man en vrouw. II va et vient comme pois en p-,
hij loopt gestadig heen en weder. Cola aide à faire
bouillir le p-, dat helpt huishouden, dat doet den
pot koken, den schoorsteen rookera. 11 fait bouillir
le p-, hij houdt het huishouden staande. II est a
p- et à rot dans cette maison, hij is, dagelijks gast
in dit huis, hij is daar als thuis. Etr
e
parmi les p-s et les plats, altijd aan den smul zijn.
C'est tin p- sans aases, on ne sait par oil le
prendre, 't is een pot zonder oorgin, men weet niet,
waar men hem zal aanvatten. Bète comme un p-,
dom als een os. Sourd comme un p-, doof als een.
kwartel. Tenir au petit p-, zich laag bij den grond
houden, eenvoudig en stil daarheen leven. I1 parle
comme un p- cassé, hij heeft eene zwakke stem.
Jouer aux p-s cassés, een verderfelijk spel drijven;
at spelend of stocjend, alles vernielen. P- au noir,
strik m., gevaar n. I1 a donné dans le p- au noir,
hi is in den strik gevallen. Gare le p- au noir
(tot den geblinddoekte in 't blindenrans-spel), pas
op, dat gij u niet stoot; — ook: wacht u voor den u
gespannen strik. P- de vin. z. POT-DE-VIN. -- La
fortune du p-,, ' t gewone middageten. z. ook ANSE,

post-scriptum.)
Postulant, e, adj. Verzoekend, aanzoekend.
— POSTULANT, m., -E, f. A.anzoeker m., - zoekster f.,
dinger, mededinger m., -dingster f., hij of zij, die
naar een' post, eene bediening staat, die in eene
orde, in een genootschap, enz. wenscht opgenomen
te worden, postu la n t m. en f. 11 y avail beaucoup de p-s pour cette place, er waren veel aan zoekers om deze plaats. — Postulat, m. [Phil.]
Vereischte n., de stelling, die zonder bewijs aange- AUTOUR, CASSE, COUVERCLE, ECUELLE, ENFUIR (S'),
nomen en als geldig beschouwd moet worden uit FELÉ, FORTUNE, h PART (onder PART). -- [Artif.]
hoofde van eene andere noodzakelijke en zékere P- a feu, vuurpot, springpot in., zwermdoos f. Pstelling, post u l a a t n. — [Géom.] Vereischte n., de fusée, kapel f. van een' vuurpijl. — [Artill.]
vordering f., p o s t u l a a t n. — Postalateur, m. P- à feu, springpot, stinkpot. — [Anc. mil.] P-,
[H. eccl.] Manzoeker om eene canonisatie of hei pot, helm, stormhoed m. — [Mar.] P- it bral, pek Postulation, f. Aanzoek, ve r -ligverkan.— ketel, pikpot. P- de pompe, pompemmertje, hart n.
n. — [Prat.] Voorbereiding, be--lange,br (chopine) . — [Tech.] Vol- of walktrog m. P- a
handeling f. eener regtszaak voor eene der par- cueillir, kroes m. met de gesmolten glasmassa, waarin
tijen. — [ Droit. eccl.] Aanzoek n. b ij den paus tot de glasblazer de blaaspijp dompelt.
Potable, adj. Drinkbaar, goed om te drinken:
de benoeming eens persoons voor eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigenlijk naar het ka. - L'eau de mer n'est pas p-, het zeewater is niet
nonnieke regt niet benoemd kan worden, p o s t u- drinkbaar, niet te drinken. — Tamelijk, middel
1 á t i e f. — Aanzoek H. tot opneming in een kloosCe vin n'est pas excellent, fl nest que p-,-matig:
ter, eene orde, enz. — [ Ant. rom.] Zoenoffer n. die wijn is niet uitstekend, hij is alleen drinkbaar.
tot stilling van den toorn der goden. — Postn- — Or p-, vloeibaar goud in., goud tot eerie vloei. Ier , V. a. Aanzoeken, aanhouden, met aandrang stof gebragt, die men kan drinken.
Potage, in. .Soep van vleeschnat of bouillon
verzoeken, dingen, staan, p o s t u 1 é r e n: P- un
emploi, om een ambt aanhouden, naar eene bedie- met groenten, sneden brood, rijst, gerst, enz.,
ning staan of dingen. — P- pour être recu dans potaadje f. P- ia la viande, aux herbes, aux choux,
une maison religieuse, de aanneming in een kloos- aux oignons, aux pois, au ris, an vermicelli,
ter verzoeken. — Ce chapitre postule un tel pour vleesch-, groente -, kool -, uije-, erwten -, rijst-, verévêque, dit kapittel houdt aan om dien bisschop micelli -soep. P- gras, vette soep, vleeschsoep. Pte hebben. (absol.) On 1'a fait longtemps p-, men maigre, magere soep, vastensoep. P- à l'eau, au
heeft hem lang laten aanzoeken. — [Prat.] Eene lait, water-, melksoep. — POUR TOUT POTAGE, loc.
regtszaak voor ééne der partijen voorbereiden en adv. (fam.) In alles, in 't geheel, alles in alles: I1
behandelen, voor iemand in regten als verdediger croyait y gagner beaucoup, mais it na eu que
deux cents florins pour tout p-, hi meende daarbij
optreden.
Posture, f. Houding f., stand in. des ligchaams, veel te winnen, maar hij heeft alles in alles maar
postuur n.(posituur f.). I1setientdansune p- twee honderd gulden gehad. -- (iron.) Pour ren
tot overmaat van ongeluk, op den koop)-fortdep,
contrainte, hij staat in ecne gedwongene houding.
Les baladins font des p-s ridicules, de potsenma- toe. — Potager, m. Keukenfornuis n. — Aarkers nemen belagchelijke houdingen aan. — I1 le den of tinnen pot, waarin men den werklieden
menaca, et se mit en p- de le frapper, hij bedreigde hunne potaadje, hun middageten brengt, soeppot,
hem, en deed als of hij hem wilde slaan. — ( fig.) potaadje-pot m. -- [Mist.] Koninklijke kok, die
II est en bonne p- auprès de la cour, hij staat met de potaadje was belast. (In dezen zin ook als
biij 't hof goed aangeschreven, in een goed blaadje, adj.: Cuisinier p-). — Moestuin, groentetuin, moes op een' witten voet. — [ Danse] Danse de p-, pos - en fruittuin, warmoestuin in. — POTAGER, ERE,
tuurdans m . (waarbij de dansers zékere vreemde adj.: Jardin p-, moestuin m. (potager). — Herbes
posturen aannemen). — [Beaux arts] P-s, pla- p-ères, moeskruiden n. pl., keukengroenten f. pl.
[H.. n.] Insecte p-, insect n., dat zich op moes ten f. pl., die personen in eene reeks van verschil
-lend kruiden ophoudt. — Potagiste, m. Soep- of
houdingen voorstellen..
% Posydrostere, m. [Phys.] Werkluig n. polaadje- bereider, bekwame kok m.
t Potailler, V. n. Gaarne pooijen, veel van
dat de zwaarte van een vast ligchaam aanwijst,
door de hoeveelheid der verplaatste vloeistof, waar de kan houden.
Potalie, f. [Bot.] Soort van gentiaan f.
-inmeht
dompelt.
Potamide, f. [Myth.] Stroom- of riviernimf f.
Pot, m. Pot m., kan f.: P- de terre, aarden
pot of kan. Le couvercle du p-, het potdeksel. P- (vgl. NYAIPHE). — POTADMIDE, m. [H. n.] Rivier au (à) lait, au (b) beurre, melkkan, boterpot. Des hoornschelp f. -- Potamite, adj. [H. n.] In rip-s de fleurs, potten met bloemen. P- b bière, bier- vieren levend. — t Potaniogeton, m. [Bot.]
kan. P- de bière, kan bier. — [Métrol.] Fransche Najáde, z. v. a. EPI d'eau. — Potaniographe, m.
maat f. van twee pinten. Un p- de vin, eene kan [Didact.] Stroom- of rivierbeschrijver, p o t a m owijn. Vendre it p- renversé, a huis coupé, wijn g r a a p h m — Potamographie, f. Stroom verkoopen of tappen zonder daarbij ten eten te of rivierbeschrijving f. — Potainographique,
geven. Vendre p- et pinte, bij de kleine maat ver - adj. Rivierbeschrjvend, potamográphisch.
koopen. —.(abs.) Vleeschketel, kookketel, vleesch- -- Potainologie, f. Stroom- of rivierkennis f.;
pot m.: Mettre Ie p- au feu, den vleeschketel te z. v. a. POTAMOGRAPHIE. — Potaenophile, m.
vuur zetten. (z. ook POT-AU-FEU). ECUmer le p-, [H. n.] Rivierkrab f. -- Potamot, m. [Bot.],
het vleesch, den vleeschketel afschuimen. Collier à z. v. a. ÉPI d'eau.
p-, Z. CUILLER. --(Toe. faro. et fig.) P- aux rot Potassane, f. [Chim ] Zoutzure potasch f.
ses , het fijne van de mis, het geheim van iets. (lnuriate de potasse).

POTASSE
Potasse, f_ [Chico.] Potasch f. (loogzout uit
de (I.sch van landgewassen), vroeger planten -alkali
of vast alkali geheeten, inz. het bij sterke roode
gloeihitte in een reverbereeroven gecalcineerde,plantenloogzout (salin). — [Chir.] P- á la chaux, z. v. a.
pierre a cautère, z. CAUTERE. — Potassé, e,
adj. [Chim.] Met een weinig potasch verbonden.
— Potassides, m. pl. [Chico.] Potassium bevat
planten f. pl. -- Potassique, adj. [Chico.]-tend
Oxide p -, potassiurn-oxyde n. Sulfure p-, zwavel-potassium D. Sels p-s, potaschzouten n. pl. —
Potassium, m. (pr. —ome) [Chico.] Potaschrnetaal n., metallische basis der zuivere potasch,
potassium 11.
- Potation, f. (pop.) Het drinken.
Pot-an-feu, m. [Cuffs.] Vleesch en bouillon
in den kookketel. — Het voor de potaadje of soep
bestemde vleestb. Un p- de deux kilogrammes, een
stuk soepvleesch van twee kiloos. Ejc;umer le potau-feu, den vleeschketel, de soep afschuimen. —
(fig. et fam.) On n'en mettra pas plus grand p-,
men zal daarom niet meer onkosten, niet meer
omslag maken. (Plur. Des pot-au-feu.) — Potde-chainbre, m. [Econ. dom.] Waterpot, nachtspiegel m. (Plur. Des pots-de-chambre.) — Potde-vin, m. [Prat.] Wijnkoop m., geschenk, dat
men bij eenen koop op den bepaalden prijs toegeeft.
(Plur. Des pots-de -vin.) — Pot-de-vinier, m.
Hid, die zulk een geschenk of wijnkoop ontvangt
of vordert. (Plur. Des pot-de-viniers.)
Pote, adj. f. (alleen voorkomend in): (fam.)
Main p-, dikke of gezwollen hand f., die men niet
dan moeiel jk kan gebruiken. — (Loc. fam.) I1
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eene van welker smalle zijden men eene andere

tafel overdwars geplaatst 'heeft. Maison bátie en

p-, huis, welks beide vleugels een' renten hoek reet
het hoofdgebouw maken. -- [Mii.] Armee rangée
en p hoekswijze geschaard leger n. — Galg f.,
een bekend straftuig voor 'misdadigers (gibet):
Planter dresser, Elever une p eene galg oprigten.
Attacher à la p ophangen, opknoopen, z. GIBIER.
Galg F., straf (ier galg, galgstra f f.: 1Vlériter
la p-, de galg verdienen. — Maatstok m., maat f.,
werktuig ter bepaling van de juiste hoogte van
menschen, ook van paarden. — IJzeren dwarsstang f. op eene inhoudsmaat, over welke cie f,trijkstok glijdt. -- Koperen staander in., waarop de onrust van een uurwerk draait. — Potencé, e, adj.
[Bias.]: Croix p-e, krukkenkruis. Croix p-e et:
repotencée, herkrukt krukkenkruis (als het dwars
aan ieder einde weder van een dwarsstuk-stuk
-,

-,

-,

--

voorzien is) .

Potenceaux, m. pl. [Tech.] Raamgestel n.
bij de passementwerkers.
-1- Potent, e, adj. Sterk, gezond, bij krachten.
Potentat, m. Magthebber in. , gekroond hoofd n.,
oppep 'leer, keizer, koning, souverein van een' grooten Staat, potentaat in.— (fam. et iron.) Faire le
p -, Trancher du p-, den gezaghebbenden man spelen.
Potentiel, le, adj. ( pr. t=c) [Méd.] Remède
de p-, Middel n., dat, hoewel zeer krachtig, eerst
eengen tijd na zijne toediening of oplegging werkt,
potentiëel: Les alcalis caustiquessont descautères p-s, de bijtende loogzouten zijn potentiéle,
niet dadelijk werkende brandmiddelen in tegen
ijzer, dat een cautère-stelingmhozjd
na jamais les mains p-s, quancï it est question actuel, een dadelijk brandmiddel is) . — [Gram.
tie recevoir de l'argent, als 't op geld-ontvangen, gr.] Particule p-Ie, mogelijkheid aanduidend vooraankomt, heeft hij altijd vlugge vingers. — POTE, f. voegsel n., naam, van de grieksche partikel an,
[Econ. dom.] Vuurtest f. ter voetverwarming. (Dit omdat zij doorgaans de mogelijkheid van de han
woord wordt enkel in sommige oorden gehoord.)
bij 't welk zij gevoegd is,-delingswrko,
Poteau, m. Paal, post, stijl, staak m.: Plan- aanduidt. -- Potentiellenient, adv. Op Bene
ter des p-x de cliène, eiken palen inslaan. P- cor- niet dadelijke wijze, op verborgene wijze werkend.
nier, hoekpost, hoekstijl. Les p-x de In porte, de
Potentille, f. [Bot.) Ganzerik f.: P- argenstijlen der deur. P- d'huisserie, de croisée, post tine, zilverkruid n., zilverschoone ganzerik, vijf
van eene deur, van een kruisraam. P- de cloison, vingerkruid n. — Potentillées, f. pl. Ganzerikbeschotstiji. P- de décharge. schoorstijl, schuine soorten f. pl. (lokaas.
stut m., schoor f. P- de remplissage, de remplage,
Potera, m. [Pêche] Peur f., angel ni. zonder
aanvullingsstijl. P- d'écurie, latierpaal. --- P- guide,
Poterie, f. Aardewerk, pottegoed n., potteP- indicateur, wegwijzer, paal, die op scheid- of bakkerswaren f. pl.; — pottebakkerj f., kunst f.
kruiswegen den weg aanwijst. -- Mettre un crimi- des pottebakkers, plaats waar het aardewerk genel au p-, een misdadiger aan den schandpaal, aan maakt wordt. Boutique de p-, pottewinkel in. —
de kaak zetten.
P- d'étain, tinnen vaatwerk n.
Potée, f. Potvol m., kanvol f. On lui a jeté
Poterne, f. [Fort.] Looze, geheime poort, sluipune p- d'eau, men heeft een' potvol water op zin poort f. (tot het doen van uitvallen).
hoofd uitgegoten. --(fig. et pop.) Its ont une pPoterot, m., z. v. a. GENEVRIER.
d'enfants, zij hebben eenen zwerm, een huisvol
Potestatif, ive, adj. [Jur.] Yarn den wil der
kinderen. — (Loc. prov.) Éveillé comme une p- contractérende partijen afhangend: Condition p -ive,
(porlée), de souris, z. PORTEE. -- POTEE, f. potestatieve voorwaarde f.
[Chun.] P- d'étain on oxide d'étain Blanc, calPoteyer of Potoyer, v. a. [Tech.] De tincine, tinasch f., tinkalk n. P- d'émeril, amaril- negietersvormen van binnen met puimsteenpoeder
asch. — [Tech.] Oplossing van rooden oker in inwrijven.
water, tot grond voor 't glazuur. Moule de p-,
Potiche, f. [Constr. nay.] Op- of weghakking
gietvorns m. van klei met paardedrek en vulhaar. voor de ridsing van 't hout. — [Tech.] Potje n.
Potelé, e, adj. (inz. van kinderen en meisjes
Potier, m. Pottebakker; potte- of aardewerk
gebézigd) Mollig, poezel, poezelig, dik en vet, vleeP- d'étain, tinnegieter in.
-verkop.—
zig. Jeune felle p-e, mollig meisje. Jones p-es, volle,
Potière, f. Koopvrouw in aardewerk, pottepoezele wangen. -- -1- POTELF, m. Het mollige, poe verkoopster f.
molligheid, poezelheid, vleezigheid,-zel,vig:
Potilles, f. pl. [Tech.] Schuifhouten n. pl.,
gevuldheid f. Le p-, pour l'embonpoint des en- stijlen m. pl., langs welke de valdeuren van eene
fants, est un neologisme heureux. -- POTELËE, f. watermolen-sluis zich bewegen.
1Rot.] (pop.), z. JUSQUTAME.
Potin, nu. [Métali.]: P- jaune, of enkel P-,
Potelet, m. [Charp.] (verklw. van poteau) metaalmengsel van geel koper, lood, tin en galmei,
Stijltje n., kleine stijl of post m.
hard metaal n., klokspijs f. P- gris, mengsel van
Poteleur, m. [Ani. admin.] Burger m., die, geelkoperslakken, tin en lood. — [Chim.] Gegoten
zonder eene tapperij te houden, den wijn van zin destilleerkolf f. voor de overhaling van 't sterkgewas bij de kan verkocht. (BAGINE. water. — (pop.), z. v. a. CAQUET, VERBIAGE.
Potelot, m. [Minér.], z. V. a. GRAPHITE, PLOMPotinières, f. pl. [Pêche] Fijnmazig sardijnPotence, f. [Constr.] Juk n. ; kniestuk m. net n.; -- digte mazen f. pl. van zulk een net.
Mettre une p- pour étayer une poutre, een juk
Potion , f. [Méd., Pharm.] Geneesdrank,
oprigten, om een' balk te steunen. P- de pompe of drank m., drankje n. P- purgative, émétique,
de hringuebale, pompmik m. — Arm, uitsteker, anodine, cordiale, purgeer-, braakdrank, pijnstilhanger m., ijzeren of houten stang f. ter ophanging lend, hartsterkend drankje.
b. V. van de uithangborden, van de lantaarns, enz.,
Potiron, m. [Bot.] Groote, geheel ronde pomvan den ring bij 't ringsteken, z. ook BRIDER. — poen of kalebas; — groote eetbare paddestoel m. —
[Constr. nay.] Stut onder 't spoor van den be- (fig. et lam.) Venir comme un p-, groeijen als
zaansmast , galgstl; barringstijl m. — [Bias.] kool (van kinderen). 11 est vena comme un p-,
Kruk f. (een verkorte dwarsbalk, ondersteund door tout en une nuit, hij is als een paddestoel in éénen
een' verkorten paal). — Kruk f. (waarmede lam- nacht opgeschoten (van een' parvenu of geluksvogel) .
men of kreupelen zich onder de okselgin steunen).
Potographie, f. [Didact.] Beschrijving der
Table en p-, T-vormige tafel, lange tafel, tegen dranken. — Potographigae, adj. Dranh.enbe-
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schr-jvend, p o t o g r á p h ie s e h. --- Potologie, f.
.Kennis, leer f. der verschillende dranken, verhandeling over de dranken. — Potologique, adj.
Die kennis, leer of verhandeling betreffend, p o t oingisch.

Potoyer, v. a., z. POTEYER.

Pot-poiirri, m. [Cuffs.] Gemengde spes f. van
dooreen gestoofd vleesch, groenten, enz., poespas,
hutspot m., mengelmoes n. — [Pail.] Reukvaas,
vaas f. of pot m. vol bloemen en geurige kruiden. —
[Mus.] Een uit vele reeds bekende stukken zamengesteld muzijkstuk, pot-p o u r r i n.— [Litt.]
Boek, waarin velerlei zaken zonder orde of ver
bijeen gebragt zijn, mengelmoes n. — Ver -band
alles wet elkander vermengende of verwar--warde,
rende rede f. (Plur. Des pots-pourris.)
otreau, m. Kleine balk m., balkje n.
Utrou-Jacquet of Potron-mánet , m.
(pop.) .Het krieken van den dag. S'éveiller au p-,
Se lever au p-, met het krieken van den dag ont-

waken, opstaan.

POIJI)RE.

--

Pouchoc, in. [Corn.] Verfstof f. tot geelver-

wen, uit Siam en China, p o u c h o;c n.

Pouchon, m. [H. n.] Uil m. der Sa ndwichs-

eilanden.
Ponder, in. [Tech.] Duimstuk n., duimring,
1 duimeling
m. , soort van vingerhoed van som-

mige werklieden. — Drukker m. aan eene klink,
waarop men den duim legt, om eene deur te apenen. — [Anc. chir.] Kunstduim m. (voor personen, die den duim verloren hadden).
Poud, In. [Métrol.] Poed, pud n., een russisch
gewigt, ongeveer = 16 kiloos of nederl. ponden.
Pou-de-soie, f. [ Corn. ] Sterke zijdestof f.,
welker nerf het midden houdt tusschen gros de
Tours en gros de Naples.
Pouding, m. [Cuis.] Engelsch ragout of gebak, waarvan broodkruim en meel, rundermerg,
krenten, enz. de hoofdbestanddeelen zijn; in een'
doek beslagen en gekookte meelklomp, koek in den
zak, podding, pudding m. (Men zegt ook
plum-pouding). — Poadingue, m. [Minér.] Puddi-ngsteen, werpsteen m. eene gemengde steensoort.
— [H. n.] Gestraalde brasem m. — Roestkleurige
kegelschelp f.
Poudre, f. (inz. in deftigen stil en in poëzjj

Pon, m. [H. n.] Luis f. Gagner, Prendre des
p-x, luizen krijgen, ongedierte opdoen. -- (fi g . et
pop.) C'est un p- afiamé, 't is eene hongerige luis,
een kale schrok. Ii est laid comme un p-, hij is
zoo leelijk als de nacht. Il écorcherait un p- pour -- gebézigd voor POUSSILRE , z. aid.) Stof n. Le vent
en avoir la peau, hij is een aartsgierigaard. Cher- fait voler Ia p-, de wind doet het stof opvliegen.
cher des p-x á qn., met iemand twist om eene Secouer la p- de ses habits, de ses souliers, het
beuzeling zoeken. — [H. n.] P- de bols, houtluis. stof van zijne kleederen, schoenen afschudden. —
P- des chiens , z. v. a . TIQUE . P- des insectes, (fig.) Mettre, Réduire one villa en p-, eene stad
z. V. a. MITE. P - des oiseaux, z. v. a. MITE des geheel en al verwoesten, met den grond gelijk maoiseaux. P- des moutons, teek, schapeluis, z. v. a. ken., slechten. Mettre en p- un raisonnement, eene
HIPPOBOSQUE. P .

des poissons , z. v. a. CALIGE.
(Alen leze daar vischluis, inplaats van vischbuis.)
— P- de baleine, walvischluis, z. v. a. BALANE.
P-x sauteurs, z. V. a. PODU RES. P- de mer, z. v. a.
CYMOTHOE (er staat abusievelijk CINIOTHEE.

Pouacre, adj. Vuil, smerig, smeerlappig. —

POUACRE, m.

en f. Smeerlap m. , morsebel f. —

Pouacrerie, f. Vuilheid , morsigheid, smerig
(bihoreau).

[H. n.] Jonge nachtreiger m.-heidf.,stankm—

Popah 1 interj. (fam., om afkeer uit te drukken) Ba ! foei!
Ponce, in. [Anat.] Duim m. Le p- de in main,
(hi pied, de duim der hand, de duim van den voet of
de groote teen m.— [H. n.] .4 /staande klaauw m. bij
sommige zoogdieren en vogels.— (Loc. fam.)Jouer du
p-, duimkruid geven, geld opdokken: Pour se tirer
d'afaire, it lui a fallu jouer du p-, om zich uit den
brand te helpen, heeft hij duimkruid moeten geven.
Mettre les quatre doigts et le p- : met alle vijf naar
iets grijpen, gretig en onmanierlj^k toetasten; (fig.)
zonder verschooning of kieschheid te werk gaan;
ook: al zijne kracht inspannen. — (fig. et fam.)
Se mordre les p-s, berouw of spijt hebben. Serrer
les p-s à qn., iemand het vuur na aan de scheenen
leggen. Mettre les p-s, zich onderwerpen, zich overwonnen bekennen, de vlag strijken. J'aimerais autant Miser mon p-, of (ellipt.) Autant baiser mon
p-, ik heb daar alles behalve zin in. Manger sur
Ie p-, in der haast en staande wat eten. —a
POUCH, m. [Métrol.] Duim m., oude lengtemaat,
het 12e gedeelte van den franschen voet (pied du
rol), verdeeld in 12 lignes of lijnen. — (fig.) N'avoir pas un p- de terre, geen' duim breed gronds,
Beene onroerende goederen hebben. — (Loc. prov.)

Si on lui en donne un p- (Si on lui en donne
long comme le doigt), it en prend long comme le
bras, z. BRAS .— [Hydraul.] P- d'eau, waterduim m.,

de hoeveelheid waters, die uitvloeit door eene ronde
opening van een' duim diameter, gemaakt in eene
der zijden van een waterbak, een' duim beneden
het oppervlak van 't water. -- Ponce-avant,m.
[Coma Overmaat, toegift f. op ellewaren. Auner
b p- -avant, ruim meten. (Men vindt ook minder
goed pouce - évent, of enkel EVENT, z. EVENT.) —
Pouice-de -rol, m. [ Anc. cow. ] Naam eener
soort van blonde f. -- Pouce-pied, m. [H. n.],

z. v. a. ANATIFÉRE, POLLICIPÈDE. — Poucet, m.

(verklw. van pouce) Kleine duim m., duimpje n.
— Petit p-, klein duimpje, dreumesje, dwergje n.
— Poucettes, f. pl. Duimkoord, duimketting f.
(waarmede men de beide duimen eens gevangenen
zamenbindt). — Pouce-event, m., z . POUCE AVANT.

Pouche , f. [ Pêche ] Soort van driehoekig

;iet n.

redenéring geheel ontzenuwen , te niet doen. —

Jeter de la p- aux vieux, zand in de oogen gooijen,
door een' schoonen schon verblinden. Faire mordre
la p- à ses ennemis, zijne vijanden in 't zand doen
bijten, doen sneuvelen. — [Man.] Pattre la p-,
trippelen, te korte stappen doen, weinig vorderen.

-- [Écrit. sainte] Tu es p-, et to retourneras en
p-, gij zijt stof, en tot stof zult gij wederkeeren.-Du blé qui sent la p-, muffig koren n.. Elke

zeer fijn verdeelde zelfstandigheid, iedere gedroogde
en fijn gewreven of gestampte artsenij of d roogerij f., poeder, poe2,ler n. Sucre en p-, fijn gestoo-

ten suiker, poedersuiker f. Tabac en p-, snuifta-

bak m., snuif f. Café en p-, gemalen kolfij f. P- de
corail, koraalpoeder. P- impalpable, z. IMPALPABLE. P- de diawants, diamantpoeder n. P- dor, z.
on. P- dor des peintres of Or en coquilles, z.
COQUILLES . -- [Méd., Pharm.] Médecine en p-,
artsenij f. als poeder of in den poedervorm, poel
P- pectorale, sternutatoire, de senteur, borst-,-jers.
nies-, reukpoeder. — [Chico.] P- fulminante, z.
FULMINANT. — (fig. et pop.), z. ESCAM.PETTE,

Strooizand , brievezand n. Mettre
PERLIMPINPIN.
de la p- sur une lettre, zand, strooizand op een'
brief doen. — Haarpoeder n. Sac, Bofte a p-,
poederzak m., poederdoos f. Se mettre de la p-,
zich poeijeren. — Un oeil of Un petit oeil de p-,
eene lipte poedertint. Sas cheveux n'avaient qu'un
petit oeil de p-, zijn haar was maar zeer ligt ge
[H . crlm . j P- de succession, successie-poedr.—
een langzaam werkend vergift. -- [Alch.]-poedr,
P- de projection , projectie-poeder , goudpoeder
—

(waarmede de alchimisten de metalen in goud
meenden te veranderen) . — P- de sympathie, sympathie-poeder (dat op geheimzinnige wijze op afwezige dingen moest werken). —[Tech.] P- de fusion, smeltpoeder (om de smelting der metaalertsen
te verligten). r Buskruid, kruid n. Baril de
p-, ton buskruid. Moulin is p- , kruidmolen m.
Soute aux p-s, kruidka^ner f. P- a canon, kanonkruid. 1'- a fusil, infanterie-, geweerkruid. P- de
chasse, is tirer, h giboyer, jagtkruid, jagerskruid.
P- de guerre, oorlogskruid. P- de mine, mijnkruid.
-- P- de plomb, musschenstof n (CENDRÉE) .—Mettre Ie feu aux p-s , den brand in 't kruid steken;
(fig.) den haat, de tweedragt, het oproer, enz. aan
doen losbarsten. — (Loc. fig. et fam.)-stoken
Ce pays sent la p- is canon, dat land wordt gedung door den vijand, door vijandelijke invallen
.

On ne peut lui reen dire, sans qu'aussitót le feu prenne aux p-s, men kan geen woord
bedreigd.

tot hem zeggen, of hij vliegt terstond op als buskruid. Etre vif comme de la p-, of enkel Etre comme de la p-, bij uitstek levendig, driftig, opvliegend zijn, terstond vuur vatten. — (Loc. prov.),
z. INVEN'TER, MOINEAU, PLOMP. -- [Host.] Con-

POTJDRE

--

spiration des p-s, buskruidverraad n., naam van
een' mislukten aanslag op 't leven des engelschen
Konings en der parlementsleden in 1603.
Po«dré, e, adj. (en part passé van. poudrer):
Cheveux p-s, gepoederd hoar n. Cheveux p-s a
blanc, zwaar of dik gepoederd haar. Il était corffé
et poudré, hij was gekapt en gepoederd. — [H. n ]
Plumage p-, witachtiq groen rlevederte n. PouDRÉ, m. 1 H. n.] Witneus m., z. v. a. HOCHEUR.Pondrer, v. a Poederen, poeijeren, belpoeijeren:
P- les cheveux , une perruque , het haar, ene
pruik poeijeren. P- à blanc, dik of zwaar belEoeijeren. -- POUDRER, V. n. [Anc. tech.] Stuiven (van
zwart gererwde stoffen): Des étoffes qui poudrent
encore, stoffen f. pl. die nog stuiven of stof afgeven. — [Chas.] Ce lièvre poudre trop, die haas
stuift te veel, werpt te veel stof op (oorlat de honden zijn spoor verliezen). SE POUDRER, v. vr.
Zich poeijeren. — Ponndrerie, f. Buskruitl- fabrijk f., kruidmolen m.; hel buskrui.'frnaken, de
kruid fabrikatie f. — Poudrette, f. (verklw. van
poudre) Mestpoeder n., c edroocrde en tot poeder
gebraste dreksto ffen f. pl. - Poudreux, euse,
adj. Met stof of poeder bedekt, bestooven, stofferig,
vol stof. Des livres p-, besturen, met slof bedekte
boeken n. pl. Collet p-, roet poeder bedekte kraag in.
— Rue p-ease, sto fferiqe straat f. -- J'arrive de
voyage, je suis encore tout p-, ik kom van de
reis, ik ben nog geheel besti;vev. — (fariz.) Pied
p-, vagebond, rondzwerver, landlooper; deserteur;
bedelmonnik; geringe marskraeaer m. Poudrier, m. Buskruidrnaker; kruidverkooper m. (In
deze beteekenissen zelden gebruikt.) Zandlooper m., uurglas n. (In dezen zin verouderd; men
zegt sablier.) — Zandkoker m. Poudriere, f.
Buskruid fabr2jk f., kruidmolen m.; buskruidmar;azijn n. , bewaarplaats f. voor buskruid. —
Zandkoker m. (poudrier). — [Chas.] Kruidhoren,
kruidzak m. — Ponndrin, m. [Mar.] Stofregen m. , dien de brekende baren opwerpen. - Poudroyer, v a. Bestuiven. — POUDROYER,
V. n.: Le soleil poudroie, het stof blinkt in de zon
n.
-nestral
% Potte I interj. (klanknabootsing van een geweer- of pistoolschot) Paf!
Pouf! interj. (klanknabootsing van het dof geluid, dat iets bij 't vallen naakt) Paf! plof! «—
-j- POUF, m. (van 't eng. puff) Bluf m., brallende,
kwakzalverachtige advertentie f.. vaak in den vorm
van eene anekdote of nieuwsljding gestoken. —
Faire p-, een' bluf slaan; vertoon waken, brallen,
pralen. — POW?, in. [Ans. cost.] Soort van vrouwenkap.cel n. -- Kladschuld f (dette criarde). -(pop. el triv.) Faire p-, Faire un p-, op den pof
(op krediet, te borg) koopera , poffen ; ook: den
kreupelen waard slaan: henengaan zonder de ver
't gekochte te betalen. — b POUF, loc. adv.-teringof
(pop. et triv.) Op den pof, te borg, op ierediet. —POUF,
adj. inzar.: Du marbre p-, De la pierre p-, bros,
bij 't bewerken wegbrokkelend marmer n., brosse
steen m. — [ Fond.] Noyau p-, kern of ziel f. eerier
klok,die juist de voor 't gieten vereischte sterkte heeft.
Pouffer, v. n. (fam.) (alleen gebruikt in): Pde rire, onwillekeurig in lagchen uitbarsten, het
uitschateren, uitproesten. Je pouffais de eire, of
(obsol.) Je poufiais, ik barstte in lagehen uit, ik
proestte het uit.
Pougeoise, f. [Ans. métrol.], z. v. a. PITE.
Pouger, V. n. [Ans. mar.] (op de Middelt. zee)
Lenzrrn, voor den wind zeilen.
5 Pouillé, m. [Rist.] Lijst der kerkambten
van een landschap of van een bisdom in Frankrijk,
met hunne inkomsten en de namen der kerkheeren.
— Ponille, f., doorgaans Plu?'., z. POUILLES.
Poeuiller, V. C. (pop.) Schelden, uitschelden,
grof beleedigen, — Luizen, ongedierte zoeken. —
SE POUILLER, v. pr. Elkander uitschelden. — Zich
of elkander luizen. (hoenderhok.
Poi:illére, f. Opening f. of deurtje n. in. een
Pouillerie, f. Kleêrkamer in een gasthuis of
hospitaal (waar men de kleerleren der armen of
zieken bergt). — Zeer onzindelijke plaats f.; groote onzindelijkheid f.; — uiterste behoeftigheid,
naakte armoede I.
Pouilles , f. pl. (fam. et pop.) Scheldwoorden n pl., r• rove beleedigingen f. pl. Chanter p-, z
CHANTER (1 a.)
t Poailleutement , m. (pop.) Luisziekte,

POULE.
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door ongedierte veroorzaakte ziekte f. — Jeuking f.,
beet m. van ongedierte.
Poui llerux, euse, adj. Met luizen behebd of
geplaagd: Enfant p-, kind n., dat vol ongedierte
zit, vaak ongedierte krijgt. 11 a la tote p-ease, zijn
hoofd zit vol ongedierte. — [Constr.] Bois p-,
hout met rotvlekken, aangestoken hout n. — Eau
p-euse, met vischschuim (graissin) bedekt water n.
— 5 POUILLEUX, m., -EUSE, f. Hij of zij, die veel
luizen heeft. — (fig. et injur.) Gemeene havelooze
kerel, luizebosch m.; vuile slet f. -- Pouillier of
Pouillis, m. (pop.) Bedelkot n., bedelaars/ierberg f. , luizennest n.
Po«illot, m. [H. u.] Gele loofvogel of bastaard
ni. (ook chantre geheeten)-nachtegl,bosizr.j

[sylvia hippolais].
Potaillouse, f. [Mar.] Groot stagzeil n. —

P-s. stormstagzeilen n. pl.

Ponnilly, m. [Corn ] Beroemde witte wijn m.
uit de omstreken van Pouilly- sur-Loire.
Poulaille, f. Gezamenlijk gevogelte n. van
den hoenderhof, hoenders n. pl. (volaille). — Poulailler, m. Hoenderhok n., hoenderstal m. — (fig.
et fam.) Slecht versterkte plaats f. of post m.; --babbelkransje n., vrouwen- babbelklub f.; — engelenbak in. der kleine schouwburgen. -- Hoenderkooper,
vogelkooper m. (In dezen zin ook als adj.: Marchand p-). — (Loc. prov.) Ii veut être riche marchand nu pauvre p-, hij wil schatrijk of doodarm
worden, hij zet alles op het spel, waagt er alles
aan. — Hoenderwagen m. — fig.) Slecht rijtuig n.
— Weleer ook: Gaarkok m. (rótisseur). — Poulaillerie, f. Hoendermarkt f.
Poulain (Poulin), m. Veulen, joeg paard
beneden drie jaren oud, hengstveulen n. (Het femin.
is pouliche, vroeger poulaine, pouline.) — [Corn.]
Slede f. zonder wielen (tot vervoer van zware las
ten.); — stelling, rolplank f. (om wijn enz te kelderen). — [H. n.] Zeepaardje n. (hippocampe).[Constr nay.] Klink, klik f., laatste stuk hout, dat
men wegslaat, als't schip van stapel loopt.— [Méd.j
(pop.) Venérische liesbuil f. (buhon inguinal).
Poulaine, f. [Mar.] Galjoen n. Planciter de
la p-, vloer in., roosterwerk n. van 't galjoen. —
Souliers a la p-, of enkel P-s, (voormalige) schoenen m. pl. met lange opwaarts gebogen punten,
aan welke men somtijds belletjes hing.
Poulan, m. [Jeu] Verhoogde of verdubbelde
inzet in. van den kaartgevel' bij sommige spelen; —
laatste ronde f. of tourtje n., waarbij dubbel betaald wordt.
Poulangis, m. [Ans. corn.] Soort van wollen
en linnen garen n. uit Normandié.
Poulard, m. [Agric.] Soort van tarwe f.
Poularde, f. napoen , jong gesneden en geme.st hoen n.
Foute, f. [H. n.] Hen, kil) f., huishoen n. La
p- glousse, de hen klokt, kakelt. Chair de p-, kippevleesch n. P- huppée, kuifhen. Mettre les p-s
(à) couver, de hennen te broeijeu zetten. — Bij
uitbreiding: P- faisane of faisande,wjfjes- fazant ni.,
goudlakensche hen. P- l Inde, kalkoensche heap. Pde neige, z. v. a. LAGOPÈDE. P- de mer, z. v. a.
GUILLEMOT. P- de pharaon, P- de Barbaric, d'Afrique of de Numidie, z. v. a. PINTADE. P- sultane,
sultanshen, purperhoen (ook oiseau pourpre, porphyrion en talève geheeten) [fulica porphyrio] . —

P- de marais, z. V. a. COLIN-NOIR. P- d'eau, z.
FOULQUE. P- de hols, des coudriers , P- sauvage , z. V. a. GELINOTTE. P- de hruyère of de
Lirnoges. z. v. a. TETRAS. --- (Loc. fam., fig. et
prov.) P- mouillée , z. 1II0UILLE. 11 fait la pmouillée, hij heeft geen hart, is een durfniet . Etre
frisé comme une p- mouillée, sluik haar dragen.
— Plun ►er la p-, knevelarijen, afpersingen doen;
op den boer loopgin. Elle est une gardeuse de p-s
d'Inde, zij is gedurig op het land. II est empèché
comme une p- qui na qu'un poussin, hij heeft
het zoo druk als een pruikmaker met één' klant.

t?n bon renard ne mange jamais les p-s de son

voisin, een listige vos houdt zijn nest zuiver; aan
plaatsen , waar men bekend is, moet men niets
kwaads doen. Il est avis au renard que chacun
mange sa p- 'comme lui, wie alles volop heeft,

kan zich niet verbeelden, dat zoo vele menschen
gebrek lijden. Qui nait p- aime a grafter, iemands
aard (wat iemand aangeboren is) komt altijd weer
boven. Tuer la p- pour avoir 1'oeuf, of En faire
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comme de la p- aux oeufs d'or, de hen dooden
om 't ei te hebben, zich om een klein dadelijk voordeel van blijvende 0! toekomstige voordeelen berooven. z. ,00k BLANC (adj.), CHAIR, COQ, CRIER,

Lait de p-, z. LAIT. —
[Bot.] P- grasse, z. V. a. niaCHE. — [ Danse] Eene

GUL, LAITE, PISSER. —

van de figuren der fransche quadrille, p o u 1 e f.
— [Jeu] Pot, gezamenlijke inzet m.: Mettre à la.
p-, inzetten. Gagner la p-, den pot winnen. —
Potspel n. (op 't biljart). Faire la p-, pot spelen.
— Hoen n., elk der stukken van 't vos- en hoenderspel, die den vos moeten insluiten. — [ Tech.]
Cuir de p-, hoenderleder n., bij uitstek dun leder n.
-- POULE, adj. [Tech.] : Acier p-, blaarstaal, brandstaal, cementstaal n. (welks oppervlakte vaak met
kleine blaren is bedekt).

Poulenée, f., z. POULNEE.
Pouiente, f., z. POLENTA.
Poulet, m. [H. n.] Kuileen, kieken, hoentje n.,

jonge haan, wiens nestvederen voor andere hebben
plaats gemaakt. P- de grain , met graan gevoed
kuiken. — P- de bols, z. v. a. HUPPE. P- d'lnde,
z. V. C. DINDON. — ( dénigr.) C'est tin véritable pd'Inde, 't is een rept uilskuiken n . — (fig. et fam.)
Gardeur, Gardeuse de p•s d'Inde, of enkel de p-s,
landjonker m., landdame f. — Four it p-, broei
(waarin men eieren zonder de hulp van-ovenm.
hennen uitbroedt) . — Liefje, popje, schatje, enz.
(als liefkozend woordje tot kinderen) . Venez ici,
mor p-, kom eens hier, mijn liefje. — hunnebriefje n.; — papier n. voor minnebriefjes. —Pouletier, ui. Hoenderkooper m. — [Ant. rom.] Oppasser, verzorger der geheiligde hoenders (poulets
sacrés). — Poulette, f. Hoentje n., jonge hen of
hip. P - préte à pondre, jonge Iaen, die weldra zal
gaan leggen. — (fig. et faun.) Liefje, boutje, bekje,
enz. (als liefkozend woordje tot kleine meisjes);
(iron.) bejaarde vrouw, ,die voor jong wil doorgaan, oude kokette f. — a LA POULETTE, loc. adv.
[Cuffs.] Met blanke saus: liz de veau It la p-,
kalfszwezerik f. met blanke saus.

Poulevrin, m., z.

PULVERIN.

Poulias of Pouliat, m. Persoon uit de diepst
verachte kaste of volksklasse in Indië, nog beneden
die der pari,as ( v(Jl. PARIA) staande, zoodat de
p o u l i a h zelfs geese hut zich mag bouwen en
steeds op •00 passen a(stands van personen uit
andere kasten moet blijven. (Men noemt ze ook
poulichi en pulchi.)
Pouliche, f. Merrieveulen n., jonge merrie f.
beneden drie jaar oud (vgl. POULAIN). — Poiiliehi, m., z. POULIAS. — Poulichoir, m. Klein
veulen, veulentje n.
Poulie, f. [Mécan.] Katrol f. F- simple, fixe,
mobile, mouflée, enkelvoudige, vaste, beweegbare,
zamengestelde katrol (de laatste ook takel geheeten). — [ Mar.] Blok n. P- dormante, courante,
vast, los blok. P- ferrée, beslagen blok. P- double,
triple, dubbel of twee schijfs-, drieschjj fsblok. P- de
caliorne, rijn- of jijnblok. P- à palan, viool f.,
vioolblok, spaansch takelblok. P- de palan debout,
trijsblok. P- á talon, of de bout de vergue, marszeilsschootblok. P- de capon, katblok. P- plate of
à dent, plat blok, hangerblok voor de marsedraaireep. P- coupée en galoche of à dent, kinnebaksblok. P- b tête de moire , schootsblok van het
blindzeil. P- à navette, spoelvormig blok. P- tourante, marionette of it tourniquet, wartelblok,
draaiblok met beslag. P- de retour, voetblok. Pde redresse, topreepblok. P- de conduite, leiblok.
P- de sous-vergue, gording en geitouwblok n.
P- de sur-vergue, de drisse, kardeelblok. P- de
drisse de civadière, blindevalblok. P- de drisse de
misaine, fokke-kardeelblok. P- de balancine, toppenantsblok. P- de bloc, nokgordingsblok. P- de
guinderesse, stencgewindreepblok. P- d'étai, stagblok, doodshoofdblok of doodshoofd n. P- d'écoute,
d'amure, de point, schootblok. P- d'écoute de misaine, fokre-schootblok. P- à moque, doodshoofd.
P- de cargue-fond, de cargue a bouline, d'itaque,
de palanquin, gording- , geitouw-, draaireep-,
talie-blok. P- de lancage, drilblok. P- de mnatage et de carène, kiel , kielligtersblok. P- à fouet,
a cros, á tourniquet, staart-, haak-, waterblok.
P-s de haubans de galère, taliereepblokken voor de
hoofdtouwen eener galei:, vioolblokken. P-s b canon,
dubbele blokken voor geschuttalies. P -s en rateaux
of Rateaux en p-s, duizendkeen n., schildpad f.

POUPELIER.
Poolier, m. [Mar.] Singelgrond m., singels m•
pl., zand en kiezelbank f. — Hij, die de blokken of
katrollen doet werken.
5 Poeilier, v. a. plet eene katrol ophijschen.Poulierie, f. Blokmakers f., werkplaats der
blokmakers; het blokmaker. -- Potilieur, m.
Blokmaker.
Poulin, m., z. V. a. POULAIN. — Pouliner,
v. a. Een veulen werpen, veulen, — Poulinière, f. Veulenmerrie f. (waaruit men veulens fokt).
— Ook als adj. f. Jument p-. — (pop. et triv.,
van eene vrouw, die veel kinderen krijgt) C'est
une bonne p-, 't is eene goede leghen.
Pouliot, m. [Bot.] Polei f. — [Mar.] Halve
schijf f. (om ligt touwwerk over te laten varen).
Poulnée, f. [Econ. rur.] Duivemest m.
Poulot, m., -te, f. (liefkozende woordjes tot
kinderen), z. v. a. POULET, POULETTE.
Poulpe, f., nu

PULPE. — POULPE, m. [H. n.]

Achtarmige poly, p m. gieren).
Pouulper of Pulper, v. n. Schreeuwen (van
Poulpeton of Poupeton, m. [Cuffs.] Gehakt
vleesch n. met sneden van kalfsvleesch bedekt. -Poulpetounière of Poupetonniere, f. Pot
of ketel m. waarin zulk een gerept klaargemaakt
wordt. (kozakken, pulk m.
Poulque, f. [Mil.] Vaandel of escadron n.
Pools, m. [Méd.] Polsslag, pols m. P- fort, fatbie, égal, inégal, réglé, déréglé, sterke, zwakke,
gelijke, ongelijke, regelmatige, onregelmatige pols. z.
Ook CAPRISANT , CONCENTRÉ, DICROTE, FEBRILE,
FREQUENT, INTERCADENT, INTERMITTENT, LENT en
andere bepalende woorden. — Consulter, Interroger, Observer Ie p-, den pols raadplegen, onderzoeken, waarnemen. Tater Ie p- a qn., iemand
den pols voelen; (fig.) iemand polsen, uithooren,
ondertasten. Se tater Ie p-, zich zelven den pols
voelen ; ( fig.) zijne hulpmiddelen, krachten, enz.
raadplegen, alvorens men iets onderneemt. — ( fig.)
Le p- lui bat, zijn pols klopt, hij is bang.
t Poultre of Poutre, f. Meer dan driejarige
merrie f.
Pouilverin, m„ z. PULVÉRIN.

Poutnèle, f. [Agric.] Soort van gerst f.
Poumllon, m. [Anat.] Long f. P- droit, gauche,
regter°, linker long. Inflammation, Maladie de p-,
longontsteking, longziekte f. z. LOBE. — ( fig.) Avoir
de bons, d'excellents p-, goede, beste longen hebben,
eene sterke, zeer sterke stem hebben. L'emporter
par la force des p-, het door de kracht zijner longen, door hard schreeuwen (niet door kracht van
redenéring) winnen. User ses p-s, S'user les p-s,
zich moede, heesch schreeuwen.
Poupard, m. Gebakerd kind n. — Groote
pop f. — [H. n.] Grootste en Bezochtste soort van
zeekrab, tasch.krab f. (ook poupart geschreven). —
Poupardeau, m. Gebakerd kindje n.
Poupe, f. [Mar.] Achterschip n., achterboeg,
achtersteven, hek m. P- carrée, ronde, vierkant
hek, ronde achterboeg. — [Anc. mar.] Spiegel m.
Voir par p-, achter zich, achteruit zien. Avoir (le)
vent en p-, voor den wind zeilen; (fig.) het voor
den wind hebben, voorspoedig, in gunst zijn. —
[Anc. anat.] Os de la p- du front, z. v. a. os coRONTAL. — [Chas.] Pram f., inz. van de beerin
en andere Wilde dieren. — [Géol.] Hooge borst- of
koepelvormige kalkberg m.
Poupee, f. Pop f., kleine menschenfiguur van
hout, pleister, enz. als kinderspeelgoed. Jouer à la
p-, met de pop spelen. — (fig. et fam.) Pop, opgedirkt meisje n. --- Visage de p-e, lief, kleurig gezigtje n.; ook: Bezigt n. zonder ui.t.lrukkinq. I1 fait
sa p- de eet.te maison , dat huis is zijn lust en
leven. — (fig.) Speelpop f., speelgoed n.: La gloire
et la fortune sont ies p-s des grands enfants,

roem en fortuin zijn het speelgoed der groote kinderen. — (pop.) Ligtekooi f. -- Houten man, strooman m. (als wit om met de pistool op te schieten).
— [Econ.] Bundel m. gehekeld vlas of hennep. dien
men op de klos doet; — lap m. doek, dot f., waar
kalf zin drinken toedient. — [Hort.]-men't
Zekere entingswize. — [Mod., Perr.] Mutsebol,
pruikebol m., soort van ledepop. — [Tech.] Reistok m. aan de draaibank.
Potspegois , m. ( klanknabootsend woord)
Paauwengeschreeuw n.
Poupelier of Poutpetier, m., -ière, f. Pop-

pemaker•; -verkooparm.; poppemaakster; -verkoop-

POURCEAT .

POUPELIJ
ster. (M en zegt liever BIMBELOTIER, -IEEE. ) —
M

Poupelin, m. Kind n. aan de moederborst. —
POUPELIN o f

Poupelain , m. [Cuffs.] Gebakje

van meel, eieren en kaas, met boter en suiker,
poffertje n. — S Poupeliner, v. a. Liefkozen,
troetelen. — Ponpelinier, m. [Cuis.] Poffertjespan; boterpan f. voor de poffertjes.
Poupeton, Poupetonnière, z. POULP—.
Poupiettes, f. pl. [Cuis.] Gefarceerde (gevulde),

opgerolde, zaamgebondene en langzaam gebradene
scha fjes kal fsvleesch.
Potapin, e, adj. (gam.) Popachtig, popperig,
poppig, gemaakt sierlijk gekleed of gekapt: Veuve
p-e, popperig weeuwtje n. — Ook als subst.: Faire
Ie p -, la p-e, zich als eene pop kleeden. — Poupiner, v. a. E'en popperig voorkomen geven, kinderachtig mooi opschikken. -- Poupon, m., -ne, f.
Popje, mollig kindje n. Ma p-ne, mijn liefje, schatje,
enz. — [Bot.] Soort van kauwoerde f.
Pour, prép. Voor, ten behoeve van, ten voor
gunste van: Parler p- qn., voor iemand-deloftr
spreken. Combattre pour sa patrie, voor zijn vaderland stroden. — (absol.) Se prononcer p- ou
re p -, er
contre, zich voor of tegen verklaren. Et
voor zijn. — Voor, jegens, tegen : La tendresse
dune mere p- ses enfants, de liefde eener moeder
voor (jegens) hare kinderen. Eprouver de la haine
p- qn., haat tegen iemand gevoelen. Une femme
douse pour ses domestiques, eene voor (jegens)
bare dienstboden zachtzinnige vrouw. Un remède
bon p- la fièvre, een middel goed voor (het bestrijden of het verdrijven van) (Ie koorts, goed tegen de
koorts. — Voor, ter wille van, uit liefde tot; niet
inzigt om te verwerven. 11 ne fait rien p- or ni
pour argent, hij doet niets voor goud of zilver. Il
l'a fait p- Dieu, pour l'amour de Dieu, hij heeft
het om Gods wil gedaan. — I1 a vécu p- la gloire
et l'honneur, hij heeft voor den roem en de eer
geleefd. -- (fam., hij wijze van smeeking) Pour
Dieu, ne vous livrez pas an désespoir, om Gods
wil, geef u niet aan de wanhoop over. — Je ne
Ie feral point, et p - cause, z. CAUSE. -- Voor,
met betrekking tot, ten opzigte van: Cet habit est
trop chaud p- la saison, dat kleed is te warm voor
't jaargetij. Elle est fort instruite p- son age, zij is
voor hare jaren zeer knap. Ii vit assez mesquinement p- on ambassadeur, voor een' afgezant
leeft hij vrij bekrompen. — Voor, ter oorzake van,
wegens, om: Et
re punt- une légère faute, voor
eerre geringe fout gestraft worden. Etre estimé Ases vertus, Etre hal p- ses vices, om zijne deug
geacht, om zijne ondeugden gehaat worden. —-den
Voor, voor den prigs van, in ruiling voor: J'ai
eu ce livre p- trois francs, ik heb dit boek voor
drie francs gekregen. Je lui olire cette montre pc e diamant, ik bied hem dit horlogie voor dien
diamant aan. — Voor, in den naam van, in de
plaats van, tot: Commander p- le roi, voor den
koning 't bevel voeren. Parler, Jouer p- qn., voor
iemand spreken, spelen. — Avoir une planche plit, eene plank tot bed hebben. Its Wont que le ciel
p- toit et que Dieu p- maitre, zij hebben slechts
den hemel tot dak en God tot meester. — Voor,
als, even als, in den toestand of in de hoedanigheid van: Laisser qn. p- mort, iemand voor dood
laten liignen. Je ne, vous donne mes idées que pconjectures, ilk geef u mijne denkbeelden alleen als
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Glurende) eenigen tijd zijnen zoon toevertrouwd. —
Voor, bestemd voor, ten dienste van: Acheter dit
drap p- on habit, laken voor een' rok koopen.
Ce collier de perles est p- ma coeur, dit parel
voor mijne ,zuster. Nous naissons, nous-snoeri
vivons p- la sociéte , wij worden geboren, ivi
leven voor de maatschappij. Argent p- les menus
plaisirs, geld voor kleine uitgaven, .zakgeld n. Argent p- les pauvres, arwengeld n. Tronc p- les
pauvres, armbus f. — Wat aangaat, wat betreft
(quant a), aangaande, met betrekking tot: P- lui,
ne l'attendez pas, wat hem betreft, wacht riet op
hem. P- moi, j'y consens, wat mij betreft (ik voor
mij, ik voor min deel), ik stem er in toe. P- ce
qui est de me rendre indépendant, j'espère y réussir, wat aangaat mij zelven onafhankelijk te
maken, ik hoop er in te slagen. I1 ne me veste
qu'un souhait It faire p- votre bonheur, er blijft
mij niets over dan een' weasch voor (met betrek
uw geluk. — Naar (inz. bij partir, s'c m -kingto)
om de strekking, het doel aan te tlu'iden).-barque,
I1 est p- pour Rome, hij is naar Rome vertrokken.
S'eml►arquer b Amsterdam pour les Etats Unis,
zich te Amsterdam naar de Vereenigde Staten inschepen. Door' hetzelfde woord vooralge gaan duidt pour eerre soort van vergelijking, of
wel eene wederzijdsche handeling, of ook eerre vol
overeenstemming tussch.en twee dingen aan:-komen
(fam.) Vaincu p- vaincu, it vaut mieux l'ètre par
on homme de réputation, als men toch o^'ertvonnen, geslagen moet worden, is 't verkieslijk, dat
iemand van naam ons dit doet. — Rendre amour
p- amour, liefde met liefde (wederliefde) verfgelden.
Ne rendez pas injures p- injures, beantwoord beleed/gingen niet met beleedigingen. — Traduire
mot p- mot, woord voor woord, letterlijk vertalen.
Door een' infinitief gevolgd, heeft pour dik
nagenoeg de kracht van 't voegwoord: a[i!h de,-wijls
ten einde, om te; ook van „I cause que, parse que,
omdat; soms ook van quoique, bien que, hoewel,
ofschoon: Faire son possible p- i•éussir, zijn best
doen om te slagen. I1 l'a dit p- Fire at non p- voos
father, hij heeft het om te lagchen (uit scherts) en
niet om u boos te maken gezegd. P- dire le vrat,
oen de waarheid te zeggen. P- vous parler franc
of franchement, om gul, opreet met u te spreken.
— 11 est trop failile encore p- monter à cheval,
hij is nog te zwak om te paard te rijden. -- I1 est
puni p- avoir désobéi (parse qu'il a désohéi), hij
is gestraft, omdat hij ongehoorzaam is geweest. 11
est inalade p- avoir trop mangé, hij is ziek, dewijl
hij te veel gegeten heeft. — 11 est lien ignorant p
alt) si longtemps étudié, hij is-avoir(benqu'l
zeer onwetend, ofschoon hij zoo lang geleerd heeft.
-- POUR QUE , loc. conj. (met den subj.) Opdat,
om; dan dat: P- qu'on vous obéisse, obéissez aux
lois, gehoorzaamt aan de wetten, opdat men u
gehoorzame; om gehoorzaamd te worden, moet gij
zelf de wetten gehoorzamen. II m'a rendu trop de
services p- que je l'oublie, hij heeft rnig te veel
diensten bewezen, dan dat ik hem vergeten zou
(om hem te vergeten). — POUR ... QUE, loc. conj.
(met den subj.) Hoe ... ook: P- grand que (gehruikelijker quelque grand que) soient les rois, ijs
sont ce que nous Bommes, hoe groot de koningen
wezen mogen, zij zijn wat wij zijn. — POUR PEU

gissingen.

QUE, loc. conj., Z. onder PEU. — POUR LOBS, loc.
adv.. Z. onder LORS. -- POUR AIESI DIRE, 10c. adv.

weu. 11 est homme d'honneur, du moins it se

POUR, m. Voor n. Examiner Ie p- et Ie contre
dans une affaire, het voor en tegen in eene zaak
onderzoeken. Z . ook LONTRE .
Pouurboire, m. Drinkgeld n., fooi, f., fooi -

Tenir qn. p- dangereux, coupable, iemand voor gevaarlijk, schuldig houden. P- qui me
prenez -voos' waar houdt ge mij voor? waar ziet
ge mij voor aan ? Comptez Gala p- fait, Tenez la
chose faite, gij kunt dat als reeds gedaan beschou-

donne pour tel, hij is een man van eer, althans
hid geeft er zich voor uit. I1 la grit pour femme,
hij naai haar tot vrouw. 11 compte tout Gala prien, p- peu, hij rekent (telt) dat alles als niets,
als weinig. — Etre p- beaucoup, p- peu, p- rien
dans qc., veel, weinig, peen deel aan (of aandeel

in) iets hebben. — Voor, voor den tijd of het tijdstip van; gedurende: + I1 a du singe pour dix aas,
hij heeft linnengoed voor tien jaar lang. Ce sera
p- demain, dat zal voor morgen zijn. C'est pour
aujourd'hui, dat is voor van daag. 11 a de quoi
vivre p- toute sa vie, hij heeft het noodige voor
geheel zijn leven, hij heeft genoeg om gedurende
zijn gansche leven van te bestaan. I1 m'a confié

son fits p- quelque temps, hij heeft mij voor (ge-

Ova zoo te zeggen., als 't ware, eenigermate..^•

tje n. (Velen schrijven., in strijd niet de ,4eade/ode,

pour-bolre, en gevolgeljk in 't meerv. Des pourboire.)

Poiarceau. m. [11.. H .] Volksnaam van 't var
zwijn (cochon, port). — Etable b p -, var -kenof

m., varkenskot n.; ([eq. et fam.) morsig,-kenstal

onzindelijk huis, varkenshok n. Cet homme est on
vrai p -, die man is een repte vreetzak, hij leeft om
te eten, zijn buik is zijn God. —(Loc. prov.) Jeter,
Semer des perles devant les p-x, paarlen voor
de zwijnen werpen, ov er geleerde zaken met botterikken, over heilige dingen met goddelooze spotters
enz. spreken. C'est on p- d'Epicure, 't is een eerste
wellusteling, een geheel zinnelijk mensch. Aller de

porte en ports comme le p- de saint Antoine,
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voor zich zelven eene collecte (inzameling van lief-

degiften) doen. — [11. n.] (pop.) P- ferré, ij zer-

varken n., europésche egel m. (hérisson). P- de
mer,

POURRI.

-

z. V. a. MARSOUIN.

Poureellane of Pourcellaine, f. [Bot.]
(pop.) Porselein f. (pourpier) .
Pour•cent, m. [Fin.] Interest n. of rente f.
ten honderd, percent, procent n. A quel pavez-nous place, tegen welk (hoeveel) percent hebt
gij uitgezet ?

t Pourchas , m. Volgehouden , hardnekkige
jagt f. — (fig.) Volhoudend, onvermoeid streven n.
— Weleer z. v. a. TRAVAIL ; BENEFICE. -, Pourchasser, V. a. [Chas.] Hardnekkig najagen, nazetten, vervolgen: P- un cerf. — (leg.) P- un emploi, ijverig en volhoudend naar een ambt staan.
P- one femme, de gunsten, de liefde eener vrouw
najagen.
Pourfendeur, in. Doorkliever, doorhakker m.
(alleen gebruikelijk in): C'est un p-, un grand pde géants, 't is een snoever, een groote snoeshaan,
ijzervreter. — f Pourfendre, v. a. (fam.) Door
midden houwen, doorklieven, opsplijten (zelden dan
van snoevers gebézigd). A l'en croire, ii pourfendrait tout Ie monde, wilde men hem gelooven, dan
zou hij iedereen kunnen door midden klieven.
% Pourfiler, v. a. Doorheen spinnen of weven
(inz. een goud- of zilverdraad door een weefsel).

roode, naar 't paarsch zweemende kleur: Le p- des
raisins, du teint, het purper der druiven, der gelaatskleur. Des oeillets tachetés de p-, purper vlekkige anjelieren m. pl. Étof e d'un beau p-,
schoone purperkleurige stof f. — Bias.] Purper n.,

nu eens als metaal, dan weder als kleur beschouwd;
in gravure als kleur voorgesteld door schuine lij
uit den linker bovenhork naar den regter-ne,di
benedenhoek loopen. — [Chim.] P- de Cassius. Pminéral, purper van Cassius, mineraal purper,
preci^pitaat of nederslag, gevormd door een. mengsel van eerste of laatste chloortin in eene zeer
slappe goudoplossing, (naar Cassius van Zier•ich,
die in 16í8 deze schoone kleurstof bekend maakte).
— [Mid.] Purper- of scharlakenkoorts f., purpervuur n. — Ook als adj. gebézigd: Vlanteau p-,
purperen mantel. Teint p-, purperkleur. - Pourpré, e, adj. Purperrood, purperkleurig. Jones,
'rulipes p-es, purperroode wangen, tulpen f. pl.
— [Med.j Fièvre p-e, purperkoorts blutskoorts f.
T Pourprendre, v. a. Omvatten. geheel gijpen of omgeven.
Pouurprier, m. [H. n.] Purperslak f. (pourpre). — Pourprin, e, adj., z. v. a

POURPR(N, m.

bloemen

.

POURPRE. —

Bot.] Purperkleur f'. van zékere

t Pourpris, m., z. v. a. ENCEINTE, ENCLOS.

Le céleste p-, Les célestes p-, de hernel Eli., de
Pourget, Pourjet, m. [Econ. rur.] Pleis- hemelsche woningen f. pl. (donkerrood n.
Pouirpraure, f. (Anc. tech ] Paarschachtig
ter f. van koemest en asch ter besmering van de
Pouurquoi, conj. of'adv. conjonction'i el. Waarbuitenzijde der leemen bijenkorven.
Pourouuiier, m. [Bot.] Netelboom m. (van om , om welke reden of oorzaak: Je ne sais pas pj'ai perdu votre amitié, ik weet niet, waarom ik
Guiana) .
5 Pourparler, V. n. Ruggespraak houden. — uwe vriendschap verloren heb. 11 est arrèté sans
qu'on sache p-, hij is in hechtenis genomen, zon
POURPARL ER, m. Ruggespraak f., mondgesprek n.,
woordenwisseling, mondelinge onderhandeling f. lus dat men weet waarom of om welke reden.-der
schen twee of meer personen: L'affaire s'arrange- S'en aller sans dire p-, henengfaan zonder te zeg
waarom. — (fam.) Demandez rooi p-, ik weet-gen
ra, ijs sont en p-,de zaak zal geschikt worden,
zij zijn daarover in onderhandeling. (Sommigen niet waarom, waarom weet ik niet. -- Het staat
schrijven, in strijd met de 4cadémie, pour-parler, ook voor pour lequel, pour laquelle, enz., van
en gevolgelyk in 't meervoud Des pour-parler.) - zaken sprekende: Une des raisons p- le chant du
-1- Pourparleur, m. Onderhandelaar m.
rossignol est plus remarqué, eest qu'il chante la
Pourpenser, V. a. Doordenken, lang over- nuit. — Het wordt inz. als adv. in vragen ,gebruikt:
denken.
Vous voulez partir, p-? g ij wilt vertrekken, waarPourpier, m. [Bot.] Porselein, postelein f. P- om? P- pas? P- non? waarom niet? P- cela?
sauvage, z. V. a PEPLIDE . P- de mer, struik- of waarom dat? P- exiger qu'il vienne? waarom te
zee-melde, zeeporselein (ook arroche en arbrisseau, vorderen, dat hij komt ? C'est p , daarom, dessoutenelle, geheeten. — Pourpière, f. [Bot.] wegen, om die reden: C'est p- vous avez tort,
daarom hebt gij ongelijk. PO[TRQU01 , m. Waar
Soort van wilde porselein.
Pourpoint, m. Wambuis n. — (Loc. prov.)
oorzaak, rede f. I1 est dilticiie de répondre-omn.,
La chemise est plus proche que le p-; Mettre qn. aux p- multiplies d'un enfant, 't is moeijelijk op
en p- (of en chemise), z . CHEMISE . Avoir un sot de menigvuldige waaroms van een kind te antwoordans son p-, een gek zijn. Commencer it remplir den. Ne me demandez pas le p-, vraag mij niet
son p-, dik en vet worden. Bien remplir son p-, het waarom. Comment contenter ceux qui veulent
ter deeg schransen, veel eten. L'eau est entrée dans savoir Ie p- du p-? hoe zal men hen tevreden stelses souliers par le col de son p-, hij is verdronken, len, die 't waarom van 't waarom willen weten?
hij heeft zich verdronken, 't scheelde weinig of hij
Pou.rrette, f. [Hort.] Poottelg f., schoteling m.
was verdronken. Ii y.a laissé le moule de son p-, van den moerbezieboom.
hij is er 't hachje bij ingeschoten, hij is er gebleven.
Pourri, e, adj. (en part. passé van pourrir):
.

–

Saucer Ie moule de son p-, er het leven afbrengen.
Donner à qn. un p- de Pierres de taille, iemand
tusschen vier muren zetten. — à BRLLE P-, loc.
adv. Van zeer nabij, met de tromp op de borst (op
iemand schieten), z. v. a. à bout portant. — (fig.),
Z. BRt LER . — Pourpointerie, f. Wambuismakerij f.--f- Pourpoiiitier, m. Wambuismaker m.
Pourpre, f. [H. n.] Purperslak f., de janthina of het amethyst-schelpdier; — schelp der purperslak, purperschelp f. — Purperverw f., purperrood, purper n., de kostbare hoogroode kleurstof,
die men in de oudheid uit het vocht der purperslak
bereidde en op de stoffen wist te hechten. — Met
purper geverwde stof, purperstof f., purper n.;
purperverwig gewaad of kleed, purperkleed n.,
purpermantel m., inz. die der kardinalen. Porter la
p-, Etre vêtu de p-, purper dragen, in 't purper
gekleed zijn. Habit de p-, purperkleed n. — (fig.)
Koninklijke. vorstelijke waardigheid f. (van welke het
purper weleer ten zinnebeeld strekte). Etre né dans
la p-, van koninklijk, vorstelijk bloed zijn. Rois,
respectez votre p- ! koningen, eerbiedigt uwe waar
[H. rom.] La p- consulaire, impé--dighc!—
riale, de waardigheid van consul, van imperator
of keizer. — La p- romaine, of (absol.) La p-, de
kardinaals-waardigheid. Tous deux sont revêtus
de la p- romaine of de la p-, beide zijn tot kardinalen verheven. — POURPRE , m. Purper n., purperkleur f., purperrood n., eene schoone donker-

-

Bois p-, verrot hout n. Fruit p-, verrotte, rotte
vrucht f. — (fig.) Homme p- d'ulcères, mensch,
die vol zweren zit. (absol.) Homme p-, tout p-,
aan verouderde venusk-walen wegkwijnend 7nensch.
Un membre p- de la société, een verrot lid van
de maatschappij, iemand, die de maatschappij onteert. Coeur p-, Ante p-, diep bedorven hart n.,
ziel f. z. ook PLANCHE . — (fain.) Temps p-, nat en
ongezond weder n. — [Cues.] Viande p-e de cuire,
tot brij gekookt, geheel verkookt vleesch n. —
[Géogr.] Mer p-e, Slinkende zee. Sivatsje, eene
lagune der zee van -,4zof, aan de Noord- en Oost
— POURRI , m. Het verrotte,-zijdevanKrm.
bedorvene, rot n., 'rotheid f. Oter le p- d'un fruit,
't verrotte gedeelte - eener vracht wegsnij'len. Cela
sent le p-, dat heeft een' roll/gen reuk. smaak. —
Pouirrir, V. a. Doen rotten of verrotten, bederven, doen bederven. L'eau pourrit le bols, het
water doet het hout verrotten. La sueur pourrit

Je Tinge à la longue, liet zweet doet ten laatste
het linnen vergaan. --- (fir.) Les mauvais exemples
lui ont pourri le coeur, de kwade voorbeelden heb
zijn hart aangestoken, bedorven. P- le-ben
rhume, de verkoudheid tot rijpheid brengen, hare
genezing bespoedi en — voutuuR , v. n., SE POUR RtR, V. pr. Rotten, verrotten, bederven vergaan.
Ces graines pourrissent avant de germer, deze
zaden verrotten, eer zij ontkiemen. Ce citron commence à se p-, deze citroen begint te verrotten. —
,

.
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(fig. et fam.) P- en prison, lang gevangen zitten,
in eene langdurige gevangenis wegkwijnen. I1 ne

vit en ces termes, de redenaar ging in deze woorden voort. — P - (of Pousser) sa pointe, z. POINTE
pourrira pas dans eet emploi, hij zat niet lang (er staat abusievelijk passer voor pousser). — SE
dien post behouden. — P- dans la misère, dans POURSUIVRE , v. pr. Nagejaagd, vervolgd, aangel'ordure, in armoede, in vuiligheid vergaan. P - zocht worden. [Prat.] Cette affaire se poursuit, ;Iie
dans Ie vice, in de ondeugd voortleven, vergaan. zaak wordl in repten vervolgd. — Acheter, Vendre
- [Cuis.] Faire p- la viande i force de la cuire, une maison ainsi qu'elle se poursuit, een huis
het vleesch. tot brij laten koken, het vleesch. ver koopen, verkoopen, zoo als het is, zondere nadere
- Pourrissage, m. Tech.] Het rotten,-koen. bepalingen. (boom m.
de rotting f. der papierlompen. --- PourrisPourtalone, f. [Agric.] Soort van kastanje sant, e, adj. Rottend, verrottend; rotting ver
Poartar►t, conj. Echter, evenwel, nogtans, toch,
Cadavre p -, rottend lijk n. Humidité-orzakend. niettemin. Vous me l'avez promis, et p- vous ne
p-e, bedervend, verrottend vocht n. --- Ponrris- l'avez pas fait, gij hebt het mij beloofd, en echter
soir, in. [Tech.] Rotbak m., steenen vat n., hebt gij het niet gedaan. Vous ne le croyez pas,
waarin men de papierlornpen soms laat verrotten. et p- la chose nest que trop vraie, gij gelooft het
— Plaats f., waar voorwerpen spoedig Verrotten. niet, en toch is de zaak maar al te waar.
— (fig.) Zedebedervende plaats. -- Pourriture, f.
Pou rtour, m. [Arch.] Omtrek, omvang m. Le
Verrotting f., bederf ti. Tomber en p -, tot verrot p- d'une colonne, de omtrek van eene zuil. Le p, ontbinding overgaan. -- [id.] P- d'hópital,-ting dun hors d'oeuvre, de omvang van een bijgebouw.
hospitaal-versterving f. -- [Vétér.) P- du pied,
Poeirvoi, m. [Prat.] Het opkomen tegen eene
z. v. a. PIET AIN. P- des soies, zékere huidziekte regterlijke uitspraak. P- en cassation, voorziening
der vc,7•kens. [Tech.] Vat n., waarin men den in cassatie (vgl. CASSATION), indiening van een ver
indigo e. a. stoffen tot gisting brengt.
om vernietiging van een vonnis. — P- en-zoek
Poaarsille, f. [H n. J Soort van bruinvisch m. gràce (liever Recours en grace), verzoek om genade.
of zeevarken n. olp de 4merikaansche eilanden.
Poarvoir, v. n. Voorzien (in), zorgen (voor).
Poaursuite, f. Het vervolgen, najagen, nazet
P- aux besoins d'une famille, in de behoeften van
vervolgping, najaging, achternazetting f. P --ten; een gezin voorzien. P- b la sureté publique, voor
vigoureuse,, acharnée, krachtige, verwoede vervol de openbare veiligheid zorgen. P- à l'insuffisance
ging. Etre a la p- de l'ennemi, dun voleur, den d'une loi, in de ontoereikendheid eener wet voorvijand, eenen dief achterna zetten. — (fig ) La p- zien. — Begeven, benoemen (tot): P- à un benédu sort, de l'adversité, de vervolging des noodlots, fice, à une charge, eene prove, eene bediening bedes tegenspoeds. -- Het volhardend streven of na- geven — Pouliv oiR, V. a. Verzorgen, voorzien, toejagen, het aanhouden ter verkrijging van iets; het rusten. P. une maison des meubles nécessaires,
door- of voortzetten. Obtenir une place après een huis van het noodige huisraad voorzien. — Le
plusieurs années de p-s, eene bediening na vele viel 1'a pourvu cie mille honnes qualités, de hemel
jaren aanhoudens verkriroen. Il a obtenu cette heeft hem met duizend goede hoedanigheden voorfille en manage après leux ans de p-, hij heeft zien, begiftigd, toegerust, versierd. — (fig.) Ver
ira tweejarig aanhouden dat meisje ten huwelijk
I1 a bien pourvu tous ses enfants, hid heeft-zorgen.
verkregen. La p- du plaisir 5 plus de charmes al zijne kinderen goed verzorgd, een' goeden stand
que Ie plaisir mème, het naja^ en van. 't vermaak in de maatschappij, eene goede huwelijkspartij beis genoegelijker dan 't vermaak zelf. I1 est chargé zorgd. — P. qn. d'une charge, iemand eene bede la p- de mes créances, hij is met de doorzetting diening, eenen post opdragen . — SE POURVOIR , v. pr.
mijner schuldvorderingen belast. [Prat.] Ver- Zich verzorgen, zich voorzien, opdoen: Se p- de
volging: P- criminelle, civile lijfstraffelijke,
bur- vivres, levensmiddelen opdoen, zich van proviand
gerljke vervolging. Entamer des p-s, vervolgingen voorzien. Se p- de livres pour la traversée, zich
aanleggen. P- intentée d'offee, ambtshalve aange- van boeken voor den overtogt voorzien. — Se plegde vervolging . Prévenir des p-s, vervolgingen d'avance contre la vieillesse, vooruit zijne voor
voorkomen.
tegen den ouderdom nemen. — [Prat.] Zijne-zorgen
Poursuivahie, adj. [Prat.] Vervolghaar. klagten bij den regter inbrengen, aanklagen. Si
Poarsuivant, e, adj. [Prat.] Vervolgend: vows ne me faites raison, je me pourvoirai en
Partie p-c. vervolgende par tij f. Créancier p -, ver - justice, zoo ge mij geen regt doet, zal ik de zaak
volgend schuldeischer m -- POURSUIVANT , m. Be- voor 't gerept doen dienen, zal ik u aanklagen. LI
jager, aanzoeker m. (om een' post, om eene bruid). s'est pourvu par-devant tel juge, hij heeft bij dien
I1 y a trois p-s qui demandent cette place, cette en dien regter zijne klagten ingebragt. —(absol.) Zich
riche héritière, er zijn drie wanzoekers om dien in cassatie voorzien: Ce condamné a refusé de se
post, om die rijke erfdochter. --- [Prat..] Vnort- p-, die veroordeelde heeft geweigerd zich in cassazetter, doorzetter m. (van geregtelijke vervolgin- tie te voorzien (vgl. POURvoi en CASSATION). — Se
gen). — [Hist.] P- darmes, aanzoeker om den p- en cour de Rome, bij 't roomsche hof, bij den
post van wapenheraut. P- d'amour, dolend liefde - paus een verzoek indienen, dispensatie (z DISPENSE)
ridder m. — Poursuiveur, m. (burl.) Najager: te Rome aanvragen.
P- de belles, meisjesjager. — Poa,rsauivi, e, adj.
Poarvoirie, m. Voorraadshuis of sp(jsmaga(en part. passé van poursuivre): Ennemi, Voleur, zijn n. van eenes proviandmeester of leverancier.
Débiteur p-, vervolgd vijand, dief, schuldenaar m. — Gezamenlijke proviandmeesters m. pl. — 55 PourUn homme p- de malheurs, p- par ales ennemis, voyanee, f. Lévering van proviand; ambt n. van
een door ongelukken, door vijanden vervolgd man. een' proviandmeester. — Pourvoyeair, m.,
Poaarsaaivre, v. a. Vervolgen, najagen, nazet- -ease, f. Proviandmeester, leverancier, spijsbezorte n . achterna zetten. P- l'ennemi, un voleur, Ie ger m., spijsbezorgster, leverancierstor f. — % (in
aribier, den vijand, een' dief, het wild nazetten. -- kwaden zin) Koppelaar m., -ster f. (entremetteur,
(fig.) L'ennui le poursuit partout, de verveling -euse). — [Artill., Mar.] Patroonhaalder, kar
vervolgt, ku elt hem overal. Son visage adieux me
m.. (gedurende den strijd). — [El. n.]-doeshalr
poursuit, ik heb overal zijn afschuwelijk gezipt Toenaam van den karakal en den sjakal (als onder
voor oogen. La calomnie, L'envie me poursuit,
leeuw).-steldpijbzorg,vaesnd
de laster, de nijd vervolgt mij. — [fur.] P- qn.,
Pourvu, e, adj. (en part. passé van pourvoir):
iemand geregtelijk vervolgen. P- un proces, ene Maison bien p-e, wel voorzien huis n. Enfants
affaire, een regtspedinq, eene zaak regterlijk door- avantageusement p-s, voordeelig geplaatste kindezetten. P- un arrèt, eene rebterlijke beslissing zoe- ren n. Vl. —Jeune homme p- de talent, met talent
ken te bewerken. (absol.) Ne voulez-vous pas p-? begaafd jongeling m. — (Loc. prov.) Etre p- de ill
wilt g ij de zaak niet vervolgen, voor den regter et d'aiguille, van al het noodige voorzien zijn, van
brengen? — IJverig aanzoeken of aanhouden, din- top tot teen uitgerust zijn. — Pounvij, m. [H. eccl.]
gen, staan (naar eene bediening enz.) , najagen: P - Le premier p-, de eerslbenoemde tot eene prove.
une charge, une fitte en manage, om een ambt,
Pourvu que, loc. conj. (met den subj.) Mits,
om een meisje onvermoeid aanhouden, ijverig naar mits dat, als maar, indien maar, op voorwaarde dat:
een ambt enz. staan of dingen. — Vervolgen, door- Je vous l'accor derai, p- vous le lui disiez, ik zal
zetten, voortzetten (wat men begonnen heeft): P- het u toestaan, mits gij het hem zegt. — Somt ij ds
une er► treprise. eene onderneming doorzetten. P - zijn pourvu en que door een woord gescheiden: Je
son chemin, son discours, zijnen weg_ zijne rede vous aiderai, pourvu cependant (pourvu toutefois)
vervolgen, voortzetten. P- ses études , zijne studiën que vous me promettiez etc.
voort -, doorzetten. — (absol.) L'orateur poursuiPoasal, m. [Pèchej Soort van zaknet n. (ook wel
-
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pouceaux of pousaux en poucaoul (pr. —cou) ge-

des filets, des nervures, etc., figuurlipnen, ribben,

spruitsel n. van eenen boom. Première p-, eerste
lot (in Maart en April). Seconde p-, tweede lot
(in Augustus). —[Com.] Stof, afval n. van drooger2,len en specer ij en (grabeau). — [Econ. rui.]
Vin attaque de la p- of Vin poussé, wijn, die
door ontijdige gisting troebel en bitter is geworden.
— [Exploit .] , z. v. a. MOUFETTE.
[Vétér. J
Kortademigheid, dampigheid F. der paarden. —
f S PoUSSE. f. (pop.) Dievenleiders m. pl.
Poussé, e, add. (en part. passé van pousser):

zijnen gang bij 't laveren, zijnen slagboeg verder voortzetten. P- la barre du gouvernail, het
roer omleggen. P- la barre It bord, het roer te
boord leggen. --- Poussez les barrel ! (tot de mannen aan 't gangspil), draait op, hieuwt op! zet
borst aan! (absol.) Pousse ! (bevel aan den voorsten
man in de sloep), zet af voor ! — [Nay.] P- un
bateau aver le cros, avec les rames, eene schuit
boomen of voortduwen, voortroeijen. .. (fig.)
P- qn. dans le monde, iemand in de wereld voorthelpen. Pour réussir à la cour, ii faut avoir qn.
qui vous pousse, om uw fortuin bij 't hof te maken, moet gij iemand hebben, die u voorthelpt, moet
gij eenen kruiwagen hebben. Ce maitre ne pousse
pas assez ses élèves, die leermeester brengt zijne
scholieren niet genoeg vooruit, zij maken r Bene
vorderingen genoeg. 11 les a poussés assez loin
dans les inathénlatiques, hi heeft hen tamelijk ver
in de wiskunde gebragt. P- ses conquêtes, zijne
veroveringen voortzetten, uitbreiden. — P- son
travail, zijn werk met ijver doorzetten (absol.)
Poussez! ga voort! vervolg! — Vous poussez la
raillerie trop loin, vlij drijft de scherts te ver. —
P- la voix davantage, zijne stem versterken, meer
verheffen. P- des cris, des soupirs, schreeuwen,
gillen, zuchten, geschreeuw uanhe/fen, een' gil geven, zuchten uitboezeroen. P- des cris de joie,
vreugdekreten aanhe/fen, uitgalmen. — (fig.) Aanzetten, aandrijven, aansporen, opwekken, aanprik
P- qn. a l'étude, iemand tot de studie aan -keln.
La misère 1'v a poussé, de ellende, de nood-zetn.
heeft hem daartoe aangedreven. Cast elle qui le
pousse a cela., zij drijft hem daartoe aan. — (fig.)
P- qn., iemand in 't naauw brengen, tergen, te
ver met hem gaan. Vous me poussez de questions,
gij brengt mij door uwe vragen in 't naauw. Vous
le poussez trop, gij tergt hem te veel. Vous pous-

(suiker. enz. met de stempels opdrukken. — [Escr.] PDouse, f. Drank m. in Indië uit limoenen en une botte, un coup d'épée. een' stoot, steek met
Pousse, f. [Bot.] Scheut, loot f., lot, jong uit- den degen toebrengen. — [Mar.] P- sa bordée,

heeten).

—

Un homme p- de désespoir, de rage, de repentir,

een door wanhoop, razernij, berouw aangedreven
mensch m. Des vaisseaux p-s par le vent, door den
wind voortgestuwde, voortgedreven schepen n. pl.
Passion p-e trop loin, te ver gedreven hartstogt m.
— Vin p-, z. onder Po1SSE. — Cheval p- de nourriture, overvoed paard n. — [Mar.] Vaisseau pa la cote, op lager wal bezet of vervallen schip n.
— [Tech.] Ouvrage p-, of als subst . POUSSÉ , glad

gevijld (niet gepolijst) werk n.

Pousse-balle, m. [Anc. mii.] Laadstok van
eene buks, kogelklopper m. (Plur. Des pousse-balle.)
— Pousse- broche, ni. [Tech.] Drijfbeitel,

stompe, platte beitel

ni.

des speldemakers. (Plur.

Des pousse-broche.) — Pousse-caillou, m.
(iron. et pop), z. v. a. GENDARME . (Plug. Des

pousse-caillou.) — Pousse-caIH brure, in.

[Tech.] Buigijzer n. voor 't zoolleder. (Plur. Des
pousse-cambrure.) — t 5 ]Pousse-cal, m. (pop.)
Diender, dievenleder, rakker m. (Plur. Des
pousse-cN_^ L )

Poussée, f. [Arch.] Drukking f., druk m. Pd'une voute, drukking van een gewelf op de muren. Faire les p-es dune voute, de dikte der steun

een gewelf berekenen en-murendagpijlsv
opteekenen. — P- des terras, zijdelingsche drukking
der aarde (tegen de muren). P- verticale, opwaartsche drukking. — [Mar.] Opwaartsche drukking f.
van 't water op het ligchaam van een schip. -(fg. et pop.) Heftige vervolging: Donner la p- a
qn., iemand Bigt op de hielen zitten; iemand angst
aanjagen. — (faro. et iron.) Vous avez fait lb une
belle p-, gij hebt daar wat schoons uitgevoerd. —
(pop.) P-, druk werk n., overvloed nl. van werk
(presse d'ouvrage). — [Tech.] Eerste zuivering f.
der metaallegéringen.
Polisse-fehes, m. [Tech.] Drijfijzer n., pinuitdrijver m. dei' glazemakers. (Plur. des pousse-

fiches.) — Pouusse-goupllles, m. [Arqueb.,
l ] Drijfijzer n. voor de stiften of spietjes. (Plur.
De
pousse-goupilles.) — Poiisse-pied, m.
[Mar.] Plet, schouw f. (accon). (Plur. Des poussepied.) — [H. n.j, beter POUCE-PIED. -- Poussepoiittes, m. [Tech.] Drevel m.
Pousser, v. a. Stooten, drukken, voortduwen,

voortschuiven, drijven, aanzetten, voortzetten, aan -,
voortdrijven, voortstuwen; uitbreiden, doortrekken, verder doen strekken; — voortslaan, voort
inslaan, indrijven, enz. Ne me poussez-schopen;
pas, stoot mij niet. Vous m'avez poussé du coude,
gij hebt mij met den elleboog gestooten. P- un cheval, een paard aanzetten, vooruit jagen, de sporen
geven. P- les ennemis, den vijand doen terugdeinzen. Poussez sela plus avant, schuif dat wat
vooruit, duw dat wat voort. Le vent poussalt la neige vers nous, de wind dreef de sneeuw
op ons aan. P- la porte, de deur toewerpen. II

voulait entree, mais on lui poussa la porte au
nez, hij wilde binnenkomen, maar men sloeg de

sez b bout, a 1'extrémité ma patience, gij drijft

mijn geduld op het uiterste, gij doet mij 't geduld
verliezen. P- les enfants de nourriture, de kinderen volop, ook te veel te eten geven. — P- of
Mettre qn. à bout, z. BOUT. - (Loc. fig. ou prov.)
P- les beaux sentiments, den galanten man uit
gevoelens veinzen. P- sa pointe,-hange,kisc
z. POINTE (er staat abusievelijk passer voor pous-

ser). I1 poussera loin sa fortune, z. FORTUNE. z.

ook BIDET, ÉPAULE. POUSSER, v. n. Uitbotten,
uitspruiten, uitschieten. Les arbres, les fleurs commencent á p-, de boomen, de bloemen beginnen uit
te botten, uit te spruiten. Les bles sont dejá poussés, de granen zijn reeds uitgeschoten. — Les che-

veux, la barbe, les ongles poussent, het haar, de
baard, de napels groeijen in de lengte. -- (fig. et
fam.) Ce jeune homme pousse tien, die jongeling

[Arch.] Un mur qui
pousse en dehors, een muur, die naar buiten uit
buik maakt, uitzakt. — [Maréch.]-schiet,n
Cheval qui pousse, paard, dat dampig, kortademig is. — [Men.] P- à la plain, sn ij- lijstwerk maken. — [Mil.] P- aux ennemis, op de vijanden los
gaan. -- [Peint.] Ce tableau pousse au noir, deze
schiet, groeit goed op. —

schilderij wordt steeds donkerder, zwarter. —
[Vign.] Ce vin commence à p-, deze wijn begint
(door buiten tijds te gisten) drabbig te worden. —
P- à la roue, „ la brouette, een rad, een' kruiwagen helpen voortbewegen; (fig.), z. BROUETTE.
SE POUSSER , V. a. Voortgedreven worden; — elk—

ander voortdrijven; — elkander stootgin; (fig.) zich
zelven of elkander vooruit helpen: Se p- dans Ie
deur voor zijnen neus toe. Le morceau de terre monde, zijn fortuin in de wereld maken, zich omqu'il a acheté le force de p- son mur de cloture, hoog werken; elkander tot fortuin, tot aanzien brenhet stuk land, dat hij aangekocht heeft, noodzaakt gen. — Se p- de nourriture, te veel eten, zich vol eten.
hem zjin' scheidsmuur door te trekken, verder voort
Pousset. m. [Sal.] Zwart zout n. vol vuiligheid.
te bouwen. P- un fossé, une ailée, eene sloot, eene
Poussette, f. Zeker kinderspel n. met twee
laan verlengen. doortrekken. -- Ii pousse tien la spelden.
balie, hij slaat den bal goed. Il a tien poussé ce
5 Pousseer, m., -euse, f. Voortdrjver, scoocoup là, deze slag was goed. P- un clou dans une ter ni., voortdrij fster, stootster f. — (fig. et dénigr.,
muraille, eenen spijker in een' muur drijven of bij Molière). P-euses de beaux sentiments, vrouslaan. — [Bot.] Schieten, doen uitspruiten: Cat wen, die de gevoeligen, de verliefden spelen.
arbre pousse ses racines très-profondément, die
Ponssier, m. Stof of gruis n. van houtskolen.
boom schiet zijne wortels zeer diep. Ces arbres — [Artill.] Stof van buskruid. — [Mac.] Steenponssent trop de Bois, die boomen schieten te veel gruis n.
hout. — [Constr.] P- des moulures, lijsten maken
Poussière, f. Stof n., zeer fijn poeder van
of aanbrengen (op hout, op pleister). — [Dor.] P- aarde. La p- entre dans les vieux, het stof komt
.
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in de oogera. Secouer la p- de ses souliers, het
stof van zijne schoenen afschudden. 11 fait beaucoup de p-, de weg stuift sterk. Vous faites de
la p-, gij stuift, gij werpt bij 't gaan het stof omhoog. — (fig.) Faire de la p-, veel wind maken,
eene hooge borst zetten, veel vertoon maken. —
(fig.) Réduire une vide en p-, eene stad geheel
verwoesten, plat schieten. N'être plus que p-, ge
vernietigd of te niet zijn. — Mordre la p-,-hel
z. MORDRE. — La p- de l'école, du collège, het
schoolstof, de school, het collegie. — Ellendige toestand of staat m., geringheid, nietigheid f., niet n.
Vivre dans la p-, in een' zeer Beringen, ellendigen
staat leven. They qn. de la p-, iemand uit het niet
opbeuren. — Devant le Seigneur, l'homme nest
que goudre et p-, voor God is de mensch slechts
stof en asch. — Stof, overblijfsel n. van den mensch
na zin' dood: C'est là que repose sa p-, daar rust
zijn stof. — [Bot.] P- fécondante, z. v. a. POLLEN.
-- Poussiereti.x, ease, adj. [Didact.] .Naar
stof gelijkend. — Vol stof, met stof bedekt.
Potissif, ive, adj. [Vétér.] Dampig: Cheval
p-, dampig paard n. — (pop.) I1 est p-, of als subst.
C'est un p-, hij snuift, hij haalt met moeite adervr.
Poussin, m. Kuiken, kieken n. (dat pas uit
Quand le p- revet les plumes, on lui-gebroids).
donne le oom de poulet. — (Loc. prov.) Vouloir
la poule et ses p-s, alles willen hebben, zeer heb zuchtig zijn. z. ook POULE.
Potussinesque, adj. (Paint.] In den trant van
Poussin (een beroemd fransch schilder): Tableau
p-, schilderij in Poussins manier. — Figure p-,
figuur, iets kleiner dan ter halve levensgrootte
(gelijk Poussin die in zijne historische landschap
waaide).
-pen
Poussiniere, f. Kiekenhok n. — Stoof f. ter
verwarming van de kunstmatig uitgebroeide kie kens. — [Astr.] Volksnaam der pleiaden.
Poassoii-, m. [Hort.] Drukker m., knopje
waarop gedrukt wordt om een repetitie-horlogie
te doen slaan. — [Anc. clbir.) Tanduitslooter m.,
een driepuntig ijzeren werktuig, waarmede men
tanden uittrok.

Poussolane, f., z. POUZZOLANE.
Pout-de-sole, z. POU-DE-SOLE.
Pontje, f. (pr. t=c) Stofje n. (op kleederen).
-- Potutieux, ieuse, adj. (pr. t= c) Overdre-

ven zindelijk, kraakzindelijk.
t S Poatis, m., z. v. a. GUICHET.
Poutre, f. Balk, legger, moérbalk in. P- de

chêne, cie Capin, eiken-, dennenbalk. P- b viva
arrète, balk met scherpe kanten. — (Loc. prov.),
z. PAILLE. — POUTRE, f., z. POULTRE. — Potutrelle, f. (verklw. van poutre) Balkje n., kleine

balk m., leggertje, bind n. (voeder.
Potature, f. [Agric.] Veervesting f. met melig
Potivoir, V. a. Kunnen doen, vermogen, de
magt, den invloed, het refit, enz. hebben om te doen.
P- qc. auprès de qn., iels op iemand vermogen,
eenigen invloed op iemand hebben. Que peuvent
contra Dieu tous ies rois de la terre, wat vermogen al de koningen der aarde tegen God? Vous
pouvez beaucoup dans vette affaire, gij kunt in
deze zaak veel doen. 11 peut tout sur lui, hij ver
alles op hem, hij kan alles van hem gedaan-mag
krijgen. — Ne p- qu'y faire, er niets aan kunnen
doen, iets niet kunnen beletten. PoUVOIR, V. n.
(door een' infin. gevolgd, die evenwel dikwijls ver
wordt) Kunnen, in staat zin, vermogen:-zwegn
P- marcher, kunnen gaan. Je ne puis (peux) pas
sortir, ik kan niet uitgaan. Je n'ai pu le voir, ik
heb hein niet kunnen zien. Puis -je (niet peux-je)
vous alder? kan ik u helpen? ben ik in staat u
te helpen? Je me sauve ot je puis (me sauver),
ik berg mij waar ik kan. Sauve qui peut! redde
zich wie kan! ieder Berge zijn lijf ! — Bij oudere
schrijvers vindt men je ne puis que... ne, voor je

ne puis rn'empécller de : je ne puis que je ne
blame votre elfronterie, ik kan niet nalaten (ik

kan mij niet weêrhou-den) uwe onbeschaamdheid te
laken. — (Met en en 't ontkennende ne): Je n'en
puis plus, ik kan niet meer, ik ben afgemat. Je
me suis prop iené á n'en p- plus, ik heb zoo lang
gewandeld, dat ik niet meer gaan kan. Je n'en
puis plus de sommeil, de slaap overweldigt mij. —
(pop.) Cet homme, Ce malade n'en peut plus, die
man is doodop, 't is met dien zieke gedaan. — (Met
mais, in lam. zegswijzen) Puis -je mais de ce mal-

-
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beur, En puis-je mais? ben ik schuld aan dit onLoc. prov.) Tel en pátit
qui n'en peut mais, de onschuldige moet dikwijls
geluk? z. ook MAIS.

— (

't gelag betalen. z. ook JEUNESSE. POUVOIft.
v. inip. Kunnen: I1 pourrait venir on rrleilleur
temps, er zou een beter tijd kunnen komen. II
peut arrives que les prix haussent, 't kan gebeuren, dat de prijzen rijzen. — Men heeft pouvoir ook
elliptisch en in gemeenzangen zin (gelijk dit nog
met het nederduitsche kunnen 't geval is) gebruikt
in de beteekenis van: bevatten kunnen: Combien
peut-il de personnes dans ce carrosse? hoeveel
personen kunnen (of gaan) er in die koets ?
SE POUVOIR, v. pr. Zin of gebeuren kunnen, mrtogelik zijn: Cela se peut, dat kan zijn, dat is magelijk. 11 se pourrait que l'affaire manquat, 't zou
kunnen zijn of gebeuren, dat de zaak mislukte.
(Eigenlijk is se pouvoir enkel in schijn een V. pr.,
daar se bij een verzwegen werkwoord behoort;
Cela se peut toch staal voor: Cela se, peut faire

of Cela pent se faire, s'exécuter, se pratiquer.)
POUVOiB, m. Vermogen n. (om te doen), rrlagt,
kracht f.: N'avoir° ni le p- ni la yolonté de nuire,

noch het vermogen noch den wil hebben om te scha
p -, dat gaat mijne naar,. t of-den.Clapsmo
kracht te boven, dat ligt buitens 't bereik van min
varmoben. S'ernployer pour qn. de tout son p -,
uil al zijn vermogen, uit al zijne kracht voor iemand
werkzaam zijn. -- Avoir en son p -, in zijne magt
hebben, te zijner beschikking hebben, in zijn bezit
hebben, bezitten. Avoir son ennerni an son p -,
Tomber an son p -, zijnen vijand in zijne raagt
hebben, in zijne magt vallen. Avoir en son p- des
papiers importants, belangrijke papieren te zijner
beschikking hebben, in zijn bezit hebben. -- (Phys.]
Le feu a le p- de dissoudre les corps, riet vuur
heeft het vermogen om de ligcharnen te ontbinden.
P- expansif , uitzettingsvermogen , uitzettende
kracht. — Volmagt f., bevoegdheid om voor iemand
te handelen: Donner un p- illirnité, conditionnel,
un ample p -, eene onbepaalde, voorwaardelijke,
ruime voimagt geven. — (ellipt.) Donner p-, vol
geven. --- Volmagtsbrief in., volmagt f. ; ge -magt
m. (in deze beleekenissen doorgaans nicer--lofsbrie
vond): ?%lontrer, Exhiher ses p-s, zijne volmagt
toonen, voorlegr,en. Son. homme d'altaires a un p de lui, zijn zaakwaarnemer heeft eene volmagt van
hem. La Chambre vérifie les p-s de tout député
récemment élu, de Kamer onderzoekt den geloofsbrief van ieder nieuw verkozen afgevaardigde. —
Fondé de p- of de p-s, Z. FONDRE. — [Cath.j Ce
prétre à des p-s, die priester heeft de bevoegdheid
om biecht te hooien. — [Jul.] Un mineur na pas
p- de faire testament, een minderjarige heeft de
bevoegdheid, de maat niet om testament te maken.
. . (in bijzonderen zin) Magt f., gezag, regt n.
van gebieden, opperma.gt f. P- absolu, indépendant,
arbitraire, onbepaald, onafhankelijk, willekeurig
gezag. Exercer le p -, het gezag, de opperinagt uitoefenen. P- royal, koninklijke magt. P- temporel,
spirituel, wereldlik, kerkelijk gezag. — [Polit.]
Les trois p-s, de drie, staatsmapten: Le p- législatif, exécutif, judiciaire, de wetgevende, uitvoerende, regterlijke magt. Division des p-s, verdee
liep der staatsmagten. Balance des p-s, evenwigt
der staatsmagten. — Ook: de met gezag of magt
bekleede personen, maglhebbers: Flatter, Encenser
le p-, de magthebbers vleijen, bewierooken.
Vermogen n., invloed m., overwigt n. Avoir beaucoup de p- auprès du ministre, veel invloed bij
den minister hebben. Le p- de l'éloquence, de la
musique, 't vermogen, de invloed der welsprekend heird, der toonkunst.
Poazzolane, f. [Minér.] Vulkanische tufsteen m., die inz. bij Pozzuoli in Italië voorkomt,
-

pozzolána, puzzolána f.
Poye, f. [Papet.] Stok, om de schroef der pers

op te houden, schroefstok cri.
Pozzolane, f., z. POUZZOLANE.
Praerit, m. Benaming der onderscheidene volksdialecten in Indië, oorspronkelijk uit het sanskrit
ontstaan , maar zeer veranderd en verbasterd,
prakrit n.
Pradier, nl. Werkman, die niet de bewerking
van de gemeente-weiden is belast.
Praginatigtie, adj. Aanwendbaar, algemeen
nuttig, leerrijk, leerrijke oplossing gevend: Histoire
pr-, pragmatische, pragmatieke geschie-
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denis of geschiedschrijving (waarbij men onderzoek
doet naar de oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen en daaruit leerrijke gevolgen trekt). —
Sanction pr-, algemeen nuttige landsverordening,
algemeene wet tot openbare welvaart in geestelijke
of wereldlijke zaken, inz. de verordening van keizer Karel VI. in 1713, door welke hij de er fopvolgzng in zijne stalen vaststelde, p r a g m a t i e k e
s a n c t i e f. Parti pr-, pragmatische partij f., die
van de dochter van Karel VI.
Praguerie, f. [Rist.] Naam cener partij opstandeli.nyen tegen Koning Karel VII. van Frankrijk in 1440. -- 5 Etre en pr-, in opstand zijn.

PRATIQIJÉ.

kelijk, toegepast, p r a k t i sc h: Connaissanee pr-,
werkdadige, toegepaste, praktische kennis f. Morale
pr-, beoefenende zedeleer f. — Hom ►ne pr-, man
van veel ervaring, praktisch man. — 1 Mar.] Marin,
Pilote pr-, of als subst. PRATIQUE, m. Bevaren
zeeman, loods ni.
Pratique, f. [Didact.] Uitoefening, beoefening,
toepassing van de regelen of grondbeginselen eener
kunst (in tegenstelling met théorie); uitvoering;
door oefening verkregen vaardigheid, hebbelijkheid,
vaardigheid, gewoonte f., gebruik n.; b ijzondere
handelwijze, praktijk f. I1 faut joindre la pr- á
la théorie, men moet de oefening of toepassing bij
de beschouwing voegen. -- projet est beau,
mais it sera difpicile dans la pr-, het ontwerp is.
schoon, maar 't zal gnoe el k zin in de uitvoering.
— Mettre qe. en pr-, iets in toepassing, in beoefening brengen. La pr- d' un art, de la médecine, de
uitoefening eener kunst, der geneeskunde. Préclairée, aveugle, (°p gronden steunende, blinde
praktijk. — La pr- des vertus, de beoefening der
deugden. -- Connaissez-vous la pr- ordinaire des
mauvais princes, kent gij de gewone handelwis
der slechte vorsten ? Ce poète a la pr- du théátre,
die dichter verstaat de kunst om voor het tooneel
te schrijven, hij is een goed tooneeldichter. Ce co-

Prahau, m. [Mar.] Praauw f. (der Soendaeilandenj.
Prairial, e, adj. [Bot.] In de weide groeijend:
Plantes pr-es, Végétaux prairiaux, weide -planten f. pl. of - gewassen n. p'. — PRAIRIAL, M.
[Chron.] Negende maand van den fransch-republikeinschen kalender, loopende van 20 mei tot 18
juni1, weidemaand f. -- Prairie, f. Wei{le f.,
weiland n., grazige dreef f. - Groote glasvlakte,
in Noord - Amerika, p r a i r i e F. Pr-s naturelles,
natuurlijke weiden (in welke 't gras van zelf groeit) .
Pr-s artificielles, kunstweiden (bouwland, waarop
men allerlei voederkruiden, inz, klaver, spurrie,
teelt) .— (fielt. et poét ) L'émail des pr-s, de bloemen f. pl.
Praline, f. [Cant.] In suiker gebakken waandel m., praline f. — Praliner, v. a. In suiker bruin bakken. — (absol.) Suikeramandelen bak
-- Pralinenr, m. Bereider der suiker--ken.
amandelen en soortgeljk suikerwerk.
Prame, f. [Navig., Mar.] Prawn; oorlogspraam,
vlolbatterij f.
Prays liumu, ()r. — ome) of Pramnion, m.
[Minér.], z. MORION.
Prao , m., z. v. a. PRAHAU.
Prase, f. [Minér.] Looksteen m., lookgroene,
doorschijnende variëteit van het kwarts, p r asem, eraser m.
Prasiées, f. pl. [Bot.] W?tte-andoornplanten f. pl. — Prasion, m. [Bot.] Witte andoorn ln., eene zuid- europésche plant.
Prasoide, f. [Minér.] Lookflroene topaas m.

médien n a pas asset de pr -, die tooneelspeler is
nog niet vertrouwd genoeg met het tooneel. —
Avoir la pr- des affaires, ondervinding, bedreven
zaken hebben. INe savoir sa langue que-heidn
par pr-, zijne taal enkel door 't gebruik of door

oefening (niet volgens beoefende taalregelen) kennen.
— [feint.] Peindre de pr-, naar een' zékeren sleur
(niet naar de natuur) schilderen. (in goeden zin):

Avoir une grande pr- du dessin, eene groote oefening in het teekenen hebben, zeer bekwaam in het
teekenen zijn. — C'est la pr- de ce pays-lá, dat
is 't gebruik in dit land. Cette pr- est générale
chez eux, dit gebruik is bij hen algemeen. [Arith.]
Pr-s b 1'italienne, of Abrégés italiens, rekenwijze
tot eenvoudiger, korter oplossing van een' regel van
drieën, inz, als de eerste term 1 2s, praktijk, italiaansche praktijk. --- Praktijk, beroepswerkzaanaheid f., cliënten van een' advokaat, procureur,
— Prasopale, f. [Minér.] Soort van chr gso- notaris, patiënten van een' geneesheer, heelmeester;
pras of lig;tgroene agaat m. — Prasophylle, m. klanten van een' koopman, werkrneester, baas, enz.
La pr- de eet avoué, de ce médecin nest pas
[Bot. Standelkruid n. met lookproene bladeren.
Praasse, m. [fl. n.] Volksnaam van de musch grande, die procureur, die arts heeft niet veel praklijk. Un épicier sans pr-, een kruidenier zonder
(moineau).
Praticabilith, f. Uitvoerbaarheid, doenlijk- kalandizie. — I1 eient tous les jours de nouvelles
heid, mogel ij kheid; — bruikbaarheid f. La pr- dun pr-s a ce marshand, deze koopman krijgt dagelijks
moyen, de uitvoerbaarheid van een middel. La pr- nieuwe klanten. C'est one Donne p-, dat is eene
dun chemin, de bruikbaarheid, bereisbaarheid van goede klant. — (lice. et fans.) Donner de la pr-,
een' weg (voor voetgangers, voor rijtuigen). — Bien de la pr- (of de la besogne) a qn., z. BESOGNE. PRATIQUES, f. pl. Uiterlijke godsdienstPraticable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerlijk, doen
aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar, p r a e--lijk, oefeningen, vrome praktijken. Leur religion n'est
t i c ab e l: Chose, Moyen, Idée pr-, uitvoerbare qu'un tissu de pr-s minutieuses, hunne godsdienst
zaak f., doelmatig of bruikbaar middel, uitvoer- is niet dan een zamenweefsel van kleingeestige
baar denkbeeld n. Employer toutes les voles pr-s, uiterlijhheden. — [Prat.] Asten f. pl., alle geschri falle uitvoerbare, aanwendbare middelen in 't werk ten van Benen notaris of advokaat. — Ce notaire
stellen. — Gangbaar, beloop -, berij-, bereisbaar, a bien vendu sa pr-, deze notaris heeft zijne asten
bruikbaar, doorwaadbaar. Chemin pr-, bereisbare, duur verkocht. — Praktijk, gang der regtszaken,
begaanbare, berijdbare weg m. Ce gue n'est pas gemeenzaamheid mint de balie, reet de regtsgebruipr-, die waadplaats is niet bruikb!.ar. -- (fig.) ken: I1 est très-versé dans la pr-, hij is zeer beHomme pr-, handelbaar mensch m. ; (doorgaans dreven in de praktijk der balie. -- [liar.] Prak
gemeenschap met den wal (wanneer men de-tikale
met de ontkenning): Cet homme n'est pas pr-, met
dien man is niet om te gaan. — [ Théát.] Porte quarantaine heeft uitgelegen), vrije landing f.:
pr-, wezenlijke, bruikbare (niet geschilderde) deur f. Donner. Accorder pr- b un vaisseau, aan een schip
— PRATICABLES, M. pl. Voorwerpen, die in werke- verlof geven om aan wal te komen laden en lossen.
lPkheid zijn aan f ebraflt en niet maar op een plat Its ne parent avoir pr- aver les habitants de cette
ile, zij konden, durfden geene gemeenschap niet de
vlak afgebeeld zijn.
Praticien, ni. Ervaringsman, hij, die zijne inwoners van dit eiland hebben. — [Méc.] Metalen
werktuig
n. der marionettenspelers, waarmede zij
kunst meer dadelijk uitgeoefend dan hare weten
regels bestudeerd heeft, p r á c t i c u s m.-schapof den klank hunner stem veranderen, steenpijpje n.
Ce médecin est un excellent pr-, die arts is een — (Loc. prow. et pop.) II a avalé la pr- de Poli
hij heeft een' brok, eene graat in de keel,-chinel.
voortreffelijk practicus, heeft veel praktische kennis
van zijn vak. — (in bijzonderen zin) Uitoefenend hij is zeer heesch of schor. -- [(,bas.] Soort van
of praktisérend geneesheer; inz. refilszaakvoerder, lokfluitje n. (appeau). -- Des pr-s de dévotion,
zaakbezorger, procureur, advokaat, praktizijn in. vrome oefeningen. -- Kwade praktijken, kunstgre— [Stulp.] Werkman, die de voorwerpen uit den pen, listen f 1)1., vonden in. pl. Faire de sourdes
ruwe bewerkt. — Ook als adj. gebruikt: Médecin pr-s, heimelijke listen gebruiken. II fit tant par ses
pr-, uitoefenend arts. Etre plus pr- que théoreti- pr-s, que..., h ij bragt het door zone streken zoo
verre, dat...
cien, beter practicus dan theoréticus zijn.
Pratiqué, e, adj. ( en part. passé van pratiPraticole, adj. [H. n ] In de weiden levend.
— Pratietilteur, in. [Agric.] 14'eidebebouwer, quer): Devoir pr-, in beoefening gebragte, beoebebouwer m. van kunstweiden (vgl. PRAIRIE) — fende plagt m. Art pr-, uitgeoefende, toegepaste
kunst f. — Témoin pr-, omgekocht getuige m. (In
Pratieulture, f. Weidebebouwing f.
Pratique, adj. Uitoefenend, werkdadig, wer- dezen zin weinig gebruikt). — Chemin pr-, gebaan-
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de weg .in. — Trou pr- dans une muraille, in een
muur geboord of gemaakt gat n.
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Pi-éalable, adj. Voorafgaand, wat vooraf gezegd, gedaan, onderzocht moet worden, voorloopig.
Pratignement, adv. In de beoefening, naar Reniplir les conditions pr-s, (te voorafgaande voor
vervullen. Point, Question pr -, punt, dat-warden
de praktijk: 11 a raison theoriquennent, mais pril a tort, theorëtisch heeft hij gelijk, maar in de vooraf bepaald of vastgesteld, vraag, die vooraf
moet opgelost of beslist worden. — [Diplom.]
praktijk of toepassing heeft hi ongelijk.
Pratiquer, V. a. In praktijk, beoefening of Question pr -, vraag om te weten of een ander voor
vraagstuk al of niet in behandeling zal ge--gestld
toepassing brengen, oefenen, beoefenen, uitoefenen,
in 't werk stellen; betrachten, vervullen, uitvoeren: nornen worden, voorafgaande vraag f. — PnE t Pr- les ; ègles dun art, de regelen eener kunst in L 4BLE , In. Voorafgaande zaak f., op den voorgrond
beoefening brengen. (absol.) L'babileté ne s'acquiert gesteld vraagstuk n.: I1 y a un pr -, er is een punt,
qu'en pratiquant, de vaardigheid wordt alleen door dat vooraf moet uitgemaakt worden (eer men tot
oefening verkregen. Pr- la vertu, de deugd uit de behandeling der zaak zelve overgaat). — AU
Il pratique tous les devoirs de son em--oefn. PREALABLE, lor. aclv., of PÏ`éalablennent, adv.
ploi, hij beoefent, betracht al de pligten van zijn Vooraf, vooruit, vóór alle andere dingen: Payer
ambt. — C'est one cérémonie qu'on ne pratique au pr -, vooruit betalen. Il faut voir au pr- of
plus, dat is eene pl^gtigheid, die niet meer in ge- préalablernent si..., men moet vóór alle dingen zien,
bruik is. — Als regtsgeleerde, notaris, geneesheer, of..., eerst moet er onderzocht worden. oJ.,.
Préalléaué, e, adj. (en part. passé van 't
heelmeester werkzaam zijn, p r a k t i s é r e n: II
pratique in médecine, hij oe/ent de geneeskunde niet sneer gebruikelijke préalléguer) Te voren aan
vermeld: Fait pr -, Preuve pr-e.
-gehald,
uit. (absol.) I1 a pratiqué dans divorces juridicï, Préanmbulaire, adj. Inleidend, tot inleiding
tions, hij heeft bij verschillende regtbanken aep^raktiseerd. — De gewoonte of hebbelijkheid hebben om dienend. — Préanabaale, m. Voorafspraak, vooriets op zékere wijze te doen: Les habiles gens te rede,inleiding f., ingang m., voorspel n. I1 débupratiquent ainsi, bedrévene lieden doen dat zoo. ta par un pr- ennuyeux, hij begon met eene ver
voorafspraak of inleiding. Pr- dune loi,-vélend
On Ie pratique autrenient en France , in Frankrijk
inleiding eener wet. -- (b ij uitbreiding en fam.)
is men gewoon dat anders te doen. — Omgaan,
verkeeren, gemeenschap houden: Je l'ai asset pra- Uitweiding, onbepaalde, oppervlakkige, weinig of
tiqué pour savoir de quoi it est capable, ik heb niets ter zake dienende redenéring, wijdloopigheid f.,
lang genoeg met hem omgegaan, om te kunnen we- omhaal m Point de pr -, venons au fait, Beene
ten, waartoe hij in staat is. — In dezen min ge- uitweiding, geen onthaal van woorden, laat ons tot
brui,kelijken zin ook als v. n.: I1 v a du danger a de zaak komen. Préambuuler, v. n. (iron. ou
pr- avee les méehants, 't is gevaarlijk met slechte burl.) Eene inleiding voorop zenden, een voorspel
lieden om te gaan. — Op zijne zijde brengen, ver maken; omwegen, onthaal van woorden maken,
heimelijk omkoopen. Pr- les domestiques,-leidn, preambuhen.
Préau, m. (weleer) Kleine weide f. (iretit pré);
de bedienden op zijne zijde brengen. I1 a pratiqué
des témoins dans cette affaire, hij heeft in die gras- of bleekveld n. — Binnenplaats f. van een klooszaak getuigen omgekocht. Pr- les voix dans one ter, van eene gevangenis: Quelques prisonniers
élection, de steenmen bij eene verkiezing zoeken te ont la liberté d'être sur le pr -, de se prornener
winnen. — Zich weten te bezorgen of verschaffen; au pr -, sur le pr-, eenige gevangenen hebben de
— gemeenschap onderhouden, bezoeken: Pr- des vrijheid om op de binnenplaats te zijn, te wandeintelligences dans une place assiégée, geheime ver ten. — Speelplaats f. eener lagere school.
belegerde stad weten te krij--standhouige
-t 5 Préavis, ni. Vooropgaande aanmerking
gen, — [Corn.] Les Anglais ont toujours pratique of noot f. ; voorloopig uitgesproken meening f. , ge
preadvies n.
-voeln,
Mascate, de Engelschen hebben altijd handelsgePrébende, f. [ H eeel.] Prove, kerkelijke ver
meenschap met Mascate onderhouden. — [Mar.]
f., zeker jaarljksch inkomen n. van eene-zorgin
Pr- avec la terre, met den wal gemeenschap heb
[Arch.] Met besparing van ruimte zékere-ben.— geestelijke stichting; — geestelijk ambt n., waaraan
gemakken weten aan te brengen: Pr- un escalier een deel der kerkinkomsten is toebedeeld, stichtsdans l'épaisseur dun mur, eenen trap in de dikte plaats, kanunniks- of domheersplaats f., domheer
n., p r e b e n d e f. — Kleine tij/rente f.,-sclh,ap
van een' muur aanbrengen. 11 faut pr- ici des
garde-robes, men moet hier kleerkasten aanbren- voor sommige familiera vastgesteld en aan hare
gen.— Pr- un trou, une ouverture, een gat boren, armste leden uitbetaald. — Prébendé, e, adj.
eene opening maken. — Pr- on chemin, on sentier, Eene prove genietend, met eene prove of prebende
een weg, een voetpad banen, aanleggen. — SE bedeeld. — Prébendé of Préb+endier, m. GePRATIQUER , v. pr. In praktijk gebragt worden. — nieter eener prove, provenier, ) r e b e n d d r i s in.
Dikwijls gedaan worden. — Zich banen, zich ope- -- Ook: Genieter eeryer lijfrente.
Prébouuin, m. [Agric._J , z. v. a. PROViv.
nen (eenen doorslang, weg) .
Prébooisset, ni. [Bot.] , z. v. a. fragon, petit
Pré, In. Weide f., stuk weiland n. (van minder omvang dan prairie) Ce pré porto de bon foin, hour, z. HOUR.
Préeaire, adj. Bij vergunning voor zekeren
rend beaucoup de foin, deze weide geeft goed hooi,
veel hooi. -- (Loc. prov.) Epargne de bouebe vaut tijd verle^ncl of toegestaan, vergund; -- afhankerente de pré, eene spaarzame tafel is zoo voordee- lijk, voorbijgaand, onzeker, twijfelachtig, wankelig als een kapitaal op interest. Airner mieux qn. lend, precair. Autorité pr -, voor een' tijd ver
opgedragen gezag n. — Possession pr -,-tendof
en terre qu'en pré, iemand liever onder (Ie dooden
dan onder de levenden zien. — Kampplaats f. voor voor zekeren tijd vergunde bezitting f., voorbij
bezit n.; Z. POSSESSION. — Existence pr -,-gand
een twee g evecht. (In deze beteekenis begint het woord
afhankelijk, onzeker bestaan. n. -- Commerce prte verouderen.) — Pré said, z. PRÉ -SALÉ.
Pré -, voorvoegsel (aan 't latijnsche voorzetsel handel tusschen twee vijandelijke nation door raiddel van eene derde en onzijdige; middelbare, prepree ontleend) , dat aan de woorden, waarbij t ge
begrip voegt van een v ó ó r -, v o o r--platsi,he caire handel n1. — [Ei. eccl.] Bénéfice pr -, of
a a n -. vooruit-zijn, zoowel wat de plaatsen, als Els subst PRECAIRE , nl. Vr°uchtgcbruik, ge ;. adebezit n. van eene prove voor zekeren tijd. — PREden tijd en den rang of voorrang betreft.
Préaehat, m. [Corn.] Vooruitbetaling f., be- CAIRE, M. [Jar.] Het tot wederopzeggens toe vertaling vóór de lévering; voórkoop ni. — Prea- leende: Posseder one terre par pr -, een, land tot
eheter, V. a. Vooruit betalen, eerie waar betalen, wederopzeggens toe in vruchtgebruik bezitten. —
eer zij geleverd is; — ook: vóórkoopen, koopen vóór Pr eaireonent, adv fiji wijze van vergunning,
de openbare veiling. -- Het part passé is ook asij.: door begunstiging, op afhankelijke, onzékere, voor Marchandise préachetée, vooruitbetaalde, of ook: bijgaande wijze. — Précarité, f. [Oidact.] A f
vooruitgekochte waar f.
hankelijkheid, onzekerheid f., het wankelende, voor
-bijgande.
Préadannismne, vn. [Théol.j Stelsel of gevoelen, dat de aarde reeds vóór afdam bewoond is ge Précatif, ive, adj. [Didact.j Verzoekenderweest, p rce a d a mi s mus n. ---Preadanii- wijs, biddend, p r e c a t i e f.
tes, m. pl. 3Ienschen, die ondersteld worden, reeds
Précaution f. Voorzorg, voorbehoeding f.,
vóór Adam geleefd te hebben, prwa ' minieten m. voorbehoedmiddel n.; behoedzaamheid, voorzigtiflpl. —liet komt ook als adj. voor: Production dun heid, omzigtigheid, voorbedachtzaamheid f., voor
monde pr -, voortbrengsels n. pl. eener wereld vóór
maatregel ni., p re c a u t i e f. Pr- utile,-zigtheds
Adam, eener prwadarníti sch e wereld.
nécessaire, nuttige, noodzee voorzorg f. Par pr -,
.

.

1474

Pa 1;C .UT CN

PIU CHEUSE,

uit voorzorg, uit voorzifltigheid. User de pr-, voor -

4

zorg, omzigtir heid gebruiken. — (Loc. prov.) Trop
de pr- nuit, te veel voorzorg of behoedzaamheid
schaadt. — Préeautionné, e, adj. Behoedzaam,
bedachtzaam, op 't gebeurlijke bedacht of gewapend,
omzigliq, voorziglig, bezonnen. -- $ Íréeautionnénment, adv. Met omzigtigreid, niet bedachtzaainh,eid, op behoedzame wijze. — 5 Pré cautionner, V. a. Waarschuwen, bewaren, behoeden: Pr- qn. centre la séduction, iemand teren
de verleiding behoeden of waarschuwen. — SE PRECAUTIOI\'NER, V. pr. Voorzorg gebruiken, op zijne
hoede zijn, zich in acht nemen, zich voorzien: Ce

sont des maux contre lesquels ii est bon de se pr-,

(in ongunstiger zin) schoolmeesterachtig, p e d d n t.
Ton pr-, leertoon m.; schoolmeesterstoon m. Gravité pr-, schootmeesterlijke deftigheid f. (Plur. m.
préceptoraux.) — Préceptorat, m. Leeraarsambt n., leerrneestersplaats f., leermeesterschap n.

— [Hist.] Pr-, of Préceptorerie, T. Soort van

kommandeurschap (commanderie) eener geestelijke
ridderorde , p ra; c ep t o ra at n. — t Préceptoriale, adj. f.: Prebende pr-, of als subst. PRÉ CEPTORIALE, T. Leeraarsprove f., prove, die den
taalmeester, welke de jonge geestelijken onderwfjzen moest, werd toegekend. — 4- Préceptoriser,
V. a. Als leermeester onderrigten, lessen of voorschriften geven. — PRËCEPTORISER, v. n. Den schoolmeester op pedant spelen.

dit zijn kwalen, tegen welke het goed is voorzorg
Précession, f., of Pr- des équinoxes, f. [Astr.]
te gebruiken. Pour ce long voyage, it faut se prde beaucoup de choses, tot deze lange reis moet Vooruitgang in. der nachteveningen, verplaatsing of
men zich van veel zaken voorzien. — Précau- verschuiving van den wquator, ten gevolge van de
tionnneux, ease, adj. (rans.) ,Vol voorzorg, zeer langzame verandering, die de omwentelings-as der
aarde in hare ligging met betrekking tot de sterren
omzigtig. z. V. a. PRECAUTIONrcÉ.
Precede, e, adj. (en part. passe van précéder): ondergaat ( welke verplaatsing echter inderdaad
Voiture pr-e dun piqueur, sloor een' voorrjder een achteruitgang is, niet betrekking tot de rigting,
vooropgegaan rijtuig n. 11 marsha, pr- du bruit waarin de zon zich aan den hemel beweegt, en tot
volij
orde der 12
hemelteekens), p r e c é s s i e f.
de ses exploits, lijp trok op, voorafgegaan door 't de
Prechantre, m. [Liturg.] Voorzanger, koor gerucht zijner heldendaden. — Préeécl.emsnent,
adv. Vooraf, vroeger, te voren: Comme ]e vous meester ni. (Men zegt ook précenteur, précbanteur,
ai dit pr-, zoo als ik u vroeger gezegd heb. -- grand chantre.) — Précliantrerie, f. VoorzanPréeédent, e, adj. Vorig, voorgaand, onmiddel- gers-ambt n.
Préche, m. Preek, predikatie, leerrede T. (bij
l k voorafgaand: Le jour pr-, de vorige dag. Dans
le (au) chapitre pr-, in 't voorafgaande hoofdstuk. de Protestanten). — (fig. et fam.) Aller au pr-, Se
L'année pr-e, het vorige jaar. — Ook net verzwij- rendre au pr-, tot de protestantsche Kerk overging van het subst.: Je vous al marqué par ma gaan, protestantsch worden. Quitter le pr-, het
pr-e. ik heb u door mijnen vorigen (brief) doen protestantsch geloof vaarwel zeggen. — (bij uit
bedehuis ii., protestantsche-breidng)Potsach
weten. -- PRECEDENT, m. Reeds gevestigd gebruik n.,
dat in regten geldt of waarop men zich als gezag kerk f.: On ferma, abattit tous les pr-s, men sloot,
protestantsche
kerken. -- 1Prêcher,
slechtte
alle
beroept; — inz. (in de taal der staatsvergaderingen) vroeger geval, voorafgaand voorbeeld: Citer V. a. Preken, prediken, Gods woord van den kandes pr-s, vroegere gevallen aanhalen. 11 n'y a pas sel verkondigen, eene leerrede houden; — vermanen, vertoogen doen, aanraden; aanprfjzen, aan
de pr-, er bestaat geen voorbeeld van.
woord of schrift voorstaan, voort-bevln-,mt
Préeeder, v. a. Yoórgaan (zoowel met betrek
plaats als tot den tijd), vooraf gaan,-kingtode planten of verspreiden; -- roemen, opvijzelen: Prvooruit gaan. Deux cavaliers précederent sa voi- l'Evangile, la parole de Dieu, het evangelie prediture, twee ruiters reden vóór zijn rijtuig. Ceux ken, het woord Gods verkondigen. Pr- Íe Carême,
qui nous out précédés, et qui viendront après nous, de vastenpredikatiën houden, gedurende de vasten
degenen, die ons zijn voorgegaan, en die na ons in dezelfde kerk prediken. -- Pr- les fiddles, les
komen zullen. L'éclair précède le tonnerre, de gentils, de ongeloovigen, de heidenen vermanen.
bliksem gaat vóór den donder. — (absol.) Onmid- Pr- qn. pour qu'il prenne ure femme, iemand
dellijk vooraf gaan : ; Le chapitre, La page qui vermanen, aanraden eene vrouw te nemen. Je l'ai
précède, het voorgaand hoofdstuk, de vorige blad- assez prêché d'y aller, ik heb hem genoeg voorgezijde — ( fig.) Den voorrang hebben, overtreffen: preekt, aangezet daarheen te gaan. — (fig. et fam.),
Pr- qn. en dignité, in waardigheid boven iemand z. CONVERT!. — Pr- une morale sévère, des maxistaan. — SE PRECÉDER, V. pr. Voorafgegaan worden. mes pernicieuses, eerie strenge zedeleer, gevaarlijke
Préceinte, f. (bij de Academie, en bij die al- grondbeginselen verkondig'n, leeren, voorstaan. —
leen, m.) [biar.] Barghout, berghout n. (lisse). Ne pr- que malheur et misère, niets dan ongeluk
Première. Seconde, Troisième pr-, onderbarghout, en ellende voorspellen; ook: altijd over den slechten
bovenbarghout, ra- of reeltout. Les pr-s dun vais- tijd klagen. Pr- toujours la même chose, altijd
seau, de voorname buitenverbanden n. pl. van een koekoek éénen zang zingen. -- (absol.) 11 ne fait
schip. Pr- de vibord, ra- of veehout n. Pr- de plat que pr-, hij heeft altijd den mond vol van vermaningen en zedelessen. — (Lee. prov.) On a beau
Ibord, barghout voor ligte vaartuigen, reehout.
1 pi-écellenee, f. Voorrang m., ineerder- pr- [of parler) à qui na cure de bien faire, z.
heid f. (supériorité). — Préceller, v. a. Uit- CURE. — Il preche toujours la grandeur de ses
ancêtres, hij roemt altijd op de grootheid zijner
munten, overtreffen.
voorouders. Vous ne faites que pr- vos exploits a
1 Précenteur, m., z. PRECI-IANTRE.
Précepte, m. Voorschrift n., regel in., les f., tout le monde, gd doet niets dan bij iedereen uwe
onderrigt H. Les pr-s de fart, de voorschriften, daden opvijzelen. — ills V. n.: Pr- éloquemment,
regelen der kunst. Donner de bons pr-s, goede avec conviction, welsprekend, met overtuiging prevoorschriften of lessen, goed onderrigt geven. — ken. -- Pr- d'exemple, zelf in beoefening brengen,
Conformer sa vie aux pr-s, zijn leven naar de wat men anderen predikt of voorhoudt, door zgjn
lessen of voorschriften der zedeleer inrigten. — (in voorbeeld leeren, met een goed voorbeeld voorgaan.
bijzonderen zin) Gebod n. (van God, van 't Evan- — (Loc. prov.) Pr- pour son saint, .pour sa pagelie of van de Kerk), voorschrift. Observer les roisse, iemand of iets ter wille van zijn eigen voor
aanprijzen, in zijn' , eigen zak praten of pre--del
pr-s de Jesus, de geboden van Jezus opvolgen.
Prêcller les pr-s, de geboden prediken. Dans 1'E- ken. z. ook CAREiME, DESERT, VENDANGE. - SE
vangile, ii faut distinguer les pr-s d'avec les con- PRECHER, V. V. Gepredikt, verkondigd, aanbevoseils, in 't Evangelie moet men onderscheid maken len worden: La sohriété, l'humilité dolvent plu tusschen de geboden en de raadgevingen. Cela est tót se pr- devant les riches que devant les paude pr-, dat is geboden. voorgeschreven. — Pré - vres. — Précheresse, f. [H. eed.] Dominikacepteiir, m. Onderwijzer, leermeester m.: I1 cher- ner non f. — Précheur , ni. Weleer z. v. a.
che on bon pr- pour con fill, hij zoekt een' goed' prédicateur, prediker; nu alleen minachtend gebéonderwijzer voor zijnen zoon. --- Jésus Christ est zigd voor: slecht, vervelend prediker: vervelend
Ie Bivin pr- des bommes, Jezus Christus is de zedepreker m. Un pauvre pr-, een armzalige preken goddelijke leeraar der menschen. — (fig.) Le siècle maker. — (fam.) Cot homme est on pr- éternel,
passé a été le pr- du rotre, de vorige eeuw is de die man hangt eeuwig den zedepreker uit. --- [ t-1..n. j
leermeesteres van de onze geweest. — (Het fern. (pop.), z. V. a. TOUCAN. -- Ook als adj.: Frère pr-,
PRÉCEPTRICE is niet in gebruik.) — Préeeptif, dominikaner monnik, predikheer m. — Précheu-ive, adj. Voorschri ftmatig, onderwijzend, leerend, se, f. (fam.) Vrouw, die vermaningen of zedelesvermanend, voorschriften bevattend of gevend. — sen geeft: Vous êtes une jolie pr-, gij zgt eene
Préceptorial, c, adj. Den onderwijzer eigen; lieve zedepreekster.
,
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Précieuse , f. Opgepronkte, behaagzieke, _in
manieren en taal hoogst gemaakte en daardoor belagehel jke vronw, p re c t e u s e f. (Ilet woord werd
vroeger in goeden zin, in dien van fijn beschaafde
dame genomen, zoodat Molière zijn bekend blijspel
met regt Les Précieuses ridicules, niet enkel Les
Précieuses betitelde.) Men gebruikte vroeger in gelijken tin PRÉCIEUX, voor: een gemaakt, saletpoppig man. — Précieusement, adv. Als iets kosteljks of dierbaars, zorgvuldig: Il. garde pr- ce
présent, hij bewaart dit geschenk als iets dierbaars,
op het zorgvuldigst. — [Beaux arts] Met de uiterste zorg, zeer keurig bewerkt. — PRECIEUX,
EUSE , adj. Kostbaar , kostelijk , schatbaar, van
hooge waarde, zeer belangrijk, hoogst gewigtig of
nuttig; — dierbaar, waard. Lor, le pins pr- des
metaux, het goud, het kostbaarste van de metalen.
Ce sont des meubles pr- , dat is huisraad van
groote waarde. — Découverte pr-ieuse, zeer belangrijke ontdekking f. I1 n'y a reen de si pr- que
le temps, er is niets zoo dierbaar als de tijd.
— Les moments sont pr-, de oogenblikken zijn
dierbaar, er is geen tijd te verliezen. — Je garde
cette lettre, commie un gage pr- de son amitié,
ik bewaar dezen brief, als een dierbaar, kostbaar
onderpand zijner vriendschap. Une vie ,pr-ieuse à
1'Etat, een voor den Staat dierbaar leven. — Le
pr- sang de Notre-Seigneur, het dierbare bloed van
onzen Heer. — (in ongunstigen zin) Opgesmukt, gedwongen, gemaakt, gezocht: Elle a des maniëres
pr-ieuses, zij heeft gedwongene, gemaakte manieren. Il parle un langage pr-, hij voert, hij spreekt
eene gezochte, gemaakte taal. — Zorgvuldig, zeer
net bewerkt: Bijoux dun travail pr-, keurig bewerkte kleinoodiën n. pl. — PRECIEUX, m. Le Arde son style me fatigue, het gezochte, gedwengene
in zijnen stijl vermoeit mij. — [ Peint.] Le pr- convient surtout aux petits tableaux , eene uiterst
nette en naauwkeurige bewerking past inz. voor
kleine schilrlerjen. — Gemaakt, gen /fecteerd man,
z. onder PRÉCIEUSE. — Préciosité, f. Gemaakt
gezochtheid in manieren en taal, preutschheid,-heid,
preciositeit f.
Precipice, m. Afgrond m., steilte, steile afhelling, rotshelling f. Etre sur le bord, le penchant
d'un pr-, op den rand, de helling eens afgronds,
eener steilte staan. Chemin bordé de pr-s, weg m.
met steile afhellingen, weg tusschen afgronden. —
(fig.) Ellendige toestand m., verderf n. , onder
m.; groot ongeluk, groot gevaar n.: ii ne volt-gan
pas Ie pr- ou it court, hij ziet den afgrond, den
ondergang niet, dien hij te gemoet snelt. 1archer
sur le lord d'un pr-, in een' hoogst gevaarlijken,
hagchelijken toestand verkeeren. z. ook PENCHANT.
Préeipitamiiient, adv. Met overhaasting of
over j/ling, ijlings, in haast, in aller ijl, (pop.) hals
over kop. Courir pr-, in aller ijl loopen. I1 ne faut
riep faire pr-, men moet niets met overhaasting
doen. — Préeipitant, in. [Chin.] Nederslaand
of neirplo/Tend middel, p r ce c i p i t a n s n. Les pré
-ciptésonraeu;vtnparie
du pr- est entrainée aver eux, de prwcipitatenc of
nederplofsels zijn zelden zuiver; vaak voeren zij
een deel van het prcecipitans niet zich. — Préeipitation, f. Afstorting, nederstorting, nederwerping f. van eene hoogte: Le supplice de la pr -, de
straf der nederstorting in een' afgrond. — .Toed,
haast; te groote spoed of haast m., overhaasting,
overijling, jagt f. Marcher, Courir avec pr -, met
spoed, genoten spoed gaan , loopen. Ecrire aver
pr-, met overhaasting schrijven. Souvent on se repent d'avoir agi ou parlé avec trop de pr-, dikwijls heeft men berouw, dat men te overijld gehandeld, te voorbarig gesproken heeft. -- [ChiUmn.] Nederplof ng, scheiding eener opgeloste zelfstandigheld van haar oplossingsmiddel door middel van
eene toegevoegde derde stof (of een reagens), precipitátie.
Précipité, e, adj. (en part. passé van précipiter): Criminel pr -, in den afgrond gestorte mis
m. — Vue pr-e, gezipt n. van eene te-daiger
groote steilte of hoogte nederwaarts. — Mouvewent pr -, zeer snelle, overhaaste beweging f. Marober a pas pr-s, met verhaaste, versnelde, verdubbelde schreden loopen, zeer schielijk gaan. — Demande pr-e , overijlde, onbezonnen , voorbarige
vraag f. — Mercure pr-, nederge.ciagen, p e p r ec i p i t Berd kwik n. — PRÉCIPITE , m. [Cbim.]

Vederslag nl., nederplofsel, het nedergeplofte, ten
bodem gevallen of bezonken ligchaam, p r e c i p it a a t n. (vgl. PRECIPITANT). — [ Anc. chim.] Prrouge of per se , rood precipitaat, rood kwik
tweede of over-kwik-oxyde n. geheeten.-oxyde,nu
Pr- blanc, wit precipitaat, eerste chloorkwik, ver
chloor in eene-kregndochlwatsfzur
oplossing van salpeterzuur eerste kwik-oxyde te
gieten. Pr- jaune, geel precipitant, mineraal turbith, zwavelzuur kwikpoeder n. --Précipiter,v. a.
Afstorten, nederstorten, van boven naar beneden
storten, in een' afgrond of eene diepte werpen. Les
Romains précipitaient certains crimineis du Naut
de la roche Tarpéienne, cle Romeinen stortten zekere misdadigers van den top der Tarpéische rots.
Jéhu précipita la reine Jézabel par une fenêtre,
Jehu wierp de koningin Jezabel uit een venster. —
Pr- dans le tombeau, in 't graf storten: den dood
veroorzaken, ten grave brengen. — ( fig.) In een
groot ongeluk, eene diepe vernedering enz. doen
vallen. Cette perte 1'a précipité dans le désespoir,
dans la misère, dit verlies heeft hem in wanhoop,
in ellende gestort. — Verhaasten, versnellen; overhaasten, overijlen: Pr- ses pas, zijne schreden ver
verdubbelen, snel gaan. Pr- sa fuite, in-hasten,
aller ijl vlugten. — Pr- les jours, les années de
qn., ïemonds dood bespoedigen, zijn leven verkorten. — Cette rivière précipite son cours, die rivier
is zeer snelvlietend. — Vous précipitez toutes les
affaires, gij overhaast u in alle zaken. Cet acteur précipite son débit, die tooneelspeler overijlt
zich in zijne voordragt, hij draagt te snel en onduidelijk voor. — [ Chim. ] Nederslaan , nederplo ffen, p re c i p i t é ie n. — In dezen zin ook als
V. n. Cette matière (se) précipite en blanc, die
stof geeft een' witten nederslag. — SE PRECIPITER,
P. pr. Zich storten, zich af- of nederstorten (van
Bene hoogte). Ii se précipita dune fenêtre, d'un
troisième etage dans la cour, hij stortte zich of
sprong uit een venster, van de derde verdieping,
op de plaats. La rivière s'y précipite aver grand
bruit, de rivier stort zich daar neder met groot
geraas. — (fig.) Se pr- dans Ie danger, zich in 't
gevaar storten. Se pr- dans toutes sortes d'excès,
zich in allerlei uitspattingen storten. — Se pr- sur
qn., zich op iemand werpen, iemand met geweld
aanvallen of te lijf gaan. La foule se précipitait
au-devant de lui, de menigte stroomde hem te gemoet. Se pr- dans les bras inn de i'auire, in elkanders armen vallen, elkander hartelijk, -net ver
omhelzen. — Ziel?, overhaasten of overijlen:-voering
II s'est trop précipité dans vette entreprise, hij
heeft zich bij deze onderneming te veel gehaast. —
[Chim.] Cette matière se précipite en blanc, z.
boven. — -I- Préeipiteusement, adv., z. v. a.
PRECIPITAMMENT. — t Précipitelix, ease, adj.
Opvliegend, driftig (emporté, houillant).
Preciput, m. (pr. —pu) [Jur.] Vooruitmaking, vooruitgenieting f., vooruit n., datgene, wat
iemand bij boedelscheidingen of erfenissen vooruit
ontvangt, p rcec i pp u u m n. Pr- conventionnel,
vooruitmaking krachtens overeenkomst. Par pr- of
Hors part, bij vooruitgift, bj vooruitgenieting, bij
wijze van vooruitmaking en buiten erfdeel. —
Préeiputaire, wij. De vooruitmaking betre/fend.
— els subst. m. en f. Vooruitgenietende nl. en f.
Précis, e, adj. Naauwkeurig, juist, stipt; bepaald, vastgesteld, beknopt, zakelijk. Il est arrivé
is deux heures pr -es, hij is juist, p r e c i e s om twee
ure aangekomen. Au jour, Au temps pr- op den
bepaalden, bestemden dag, tijd. — Prendre des mesures pr-es, juiste, behoorlijke, gepaste maotregelen nemen. — [Prat.] Faire des demandes pr -es,
bepaalde, uitdrukkelijke, forméle eischee of klapten inbrengen. — Une réponse pr-e, een bepaald
antwoord 'n. .Etre pr- clans son discours, kort en
duidelijk in zijne rede zijn. Auteur pr-, naauwkeurig en beknopt schrijver n1. -- PRECIS, m. Kort
begrip n., korte en zakeljkeirhoud, hoofdinhoud m.
Dites moi le pr- de vette aventure, zeg mij het
zakelijke van dit voorval. Voilb le pr- de son sermon, dit is het kort begrip, de korte inhoud van
zijne preek. — Pr- d'histoire, de géographie, kort
begrip, beknopt overzigt n. van de geschiedenis,
van de aardrijkskunde. — Préeisé, e, adj. (en
part. passé van préciser): Date pr-e, naauwkeurig aangegeven dagteeken.ing f. — Préeisénnent,
adv. Juist, naauwkeurig, stipteljjk, juist op den be-
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paalden tijd. Re ondez pr- b. ce qu'on vous demande, antwoord juist of bepaald op 't geen men
u vraagt. Il la fait pr- comme ii l'avait dit, hij
uist zóó gedaan, als hij ,gezegd had. I1 est
hetjuist
parti pr- a quatre heures, hij is net om vier ure

vertrokken. — Ce qui devrait affliger l'homme ,
est pr- ce dont it se s éjouit, wat den mensch moest
bedroeven, is juist dat, waarover hij zich verheugt.
-- (fam.) Ja, juist, net zoo, zoo is 't. Vous allez
done partir pour Paris? Pr-, gij vertrekt dus naar
Parijs? Juist, zoo is 't.
+ Préciser, v. a.
Met juistheid opgeven, zeer naauwkeurig voorstellen: Pr- l'heure d'un rendez-vous, het uur eener
bijeenkomst juist bepalen. Pr- les circonstances,
de omstandigheden met naauwkeurigheid vermelden. — Précision, f. Juistheid, naauwkeurigheid; bepaaldheid, bondige naauwkeurigheid der
uitdrukking; stipte regelmatigheid in de uitvoering:
Écrire avec pr-, beknopt en naauwkeurig schrijven.
La pr- des idées , de bepaaldheid, juistheid, de
naauwkeurige onderscheiding der begrippen. — Ces
mouvemenls soot exécutés avec la plus grande
pr-, die bewegingen zijn met de grootste juistheid,
regelmaat uitgevoerd.
Préciste, m. [11. eccl.] Hij, die in Duitschland krachtens het zoogenaamde refit der eerste
beden (premières prières, z. PRIÉRE) tot eene prove
benoemd wordt, p a n í s t, p r ce c i s t in.
Précité, e, adj. [Prat.] Voornoemd, voormeld,
voorzegd: Article pr-, voornoemd artikel n.
Préeláture, f. [Anc. cout.], z. V. a. ENCLOS.
— t [Jur.] , z. v. a. PRECIPUT.
Précoce, adj. Vroegrijp, vroegtijdig, vroeg;
vroege vruchten dragend. Des pais pr-s, vroege
erwten f. pl. Abricotier pr- , abrikozenboom, die
vroegrijpe vruchten geeft. — (fig.) Enfant, Esprit
pr-, vroeg ontwikkeld kind ('t zij naar 't ligehaam
of naar den geest). vroegrijp verstand n. Puberté
pr-, vroegtijdige geslachtsrjpheid f. (bij meisjes voor
het 1Ue, bij knapen vóóá: het He jaar). — Cette
nouvelle est pr-, die tijding is voorbarig. - Pré cocité, f. Rijp/leid voor den tijd, vroege rjpheid,
ontijdige rijpheid (zoo van vruchten, als fig. van
ligchaam en geest), precociteit f.
Précogité, e, adj., z. v. a. PREI%ILDITÉ.
Précotupte, m. Rekening f. met voorloopige af
trekking. — Précocnpter, V. a. Vooruit in afrekening, of mindering brengen, voorloopig aftrekken: Précornptez sur la somme les mille francs
que vous avez recus, trek vooraf van de som de
duizend francs af, die gij ontvangen hebt. — Vooraf tellen; Pr- les coups qu'on va recevoir, vooraf
de klappen tellen, die men krijgen zal.
5 Préconeeption, f. [Didact.] Eerste gedachte , eerste onoverlegde opvatting f.; — ook z. v. a.
PRÉJUGÉ. — Préeoncevoir, v. a. Eene vooraf
opgevatte meening hebben, zich vooruit en zonder
onderzoek inbeelden, p r ec o nc i p i é r e n. — Bet
part. passé is ook adj.: Opinions préconcues, voor
opgevatte meeningen f. pl., vooroordeelen n. pl.-uit
Préconisation, f. [H. eccl.] Bevoegdverklaring in 't pauselijk consistorie van hem, dien de
vorst tot een bisdom heeft benoemd, p r ec on isá
t i e f. — ( fig. ) Lofverheffing , overdrévene lof
spraak, óp1 emeling f. — Préeoniser, v. a. [H.
eccl.] Den tot een bisdom benoemden persoon in
't volle consistorie voor bevoegd verklaren , p ree o n i s é r e n. — ( fig.) Hoog verheffen, buitenmate
prijzen of roemen, ophemelen. — Pr- un remède,
een geneesmiddel sterk aanprjzen. — [Anc. cout.]
Voor 't geregt dagen. - SE PRECONISER , V. pr.
Zich zelven uitfermate prijzen, zijn eigen loftrom petter zin. — Het part. passé is ook adj.: Remède
préconisé, sterk aangeprezen geneesmiddel n. -Préconiseaur of Préconisateur, m. [H. eccl.]
B voegdverklaarder, afkondiger der bevoegdverklaring . — (fig.) Lo f trompetter, overdreven lofredenaar.
Préconnaissance, f. [Didact. ] Vóórkennis f., voorloopig begrip n., z. PRÉNOTION. —Préco nnaitre, v. a. [Didact.] Vooruit erkennen,
vóór elke zinnelijke waarneming, kennen. — Het
part. passé is ook adj.: Vérité preconnue, vooruit
ingeziene waarheid f.
Préeordial, e, adj. [Anat.] Tot de maag
précordiaux.)
-strekbizond.(Plum
Précarsenr, m. Voorlooper, voorganger: St.
Jean était Ie pr- de Jesus Christ, du i%lessie,
Johannes was de voorlooper van Jezus Christus,
,
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van den Messias. — On a nommé Jean Huss le

pr- de Martin Luther, men heeft Jan Huss den
voorlooper van Maarten Luther genoemd. — (bij
uitbreiding en fig.) Ces signes sont les pr-s de
quelque grand évènement, deze teekenen zin de
voorboden van eene of andere grooíe gebeurtenis.
Prédateur, m. Buitmaker, plunderaar m.
Prédécéder, v. a. [Prat.] Vóór een ander
overlijden, eerst, vooraf sterven. — Het part. passé
is ook add.: Femme prédécédée, eerstoverledene
vrouw f. — Ook subst. m. en f. Le prédécédé, La
pr-e, de eerstoverledene m. en f. — Prédécès,m.
[ Prat.] Vóoroverljden n. , het overlijden vóór
een ander.
Prédécessear , m. Voorganger m. (in een
ambt, bediening, waardigheid). Marcher sur les
traces de son pr-, de voelstappen van zijnen voor
drukken. — PRËDÉCESSEURS, m. pl. Voor -ganer
voorzaten m. pl., zij, die in 't zelfde land-vadern,
vóór ons leefden: Il y avait mains de luxe parmi
nos pr-s, er was minder weelde onder onze voorzaten, voorvaders.
Prédénomené, e, adj. Voornoemd, vooraf genoemd (in een geschrift).
Prédestinatian, sme, m. [Théol.] Leer f.,
stelsel n. der voorbeschikking, predestinatie -leer F.
— Prédestinatien, m. Voorstander van de leer
der voorbeschikking, predestinatiaan m. —
Prédestination , F. Voorbeschikking, genade
verkiezing des men--keus,Godvrinégf
schen tot zaligheid of tot verdoemenis , p r e d e st i n á t i e F. — Prédestiner, v. a. Voorbeschik
i- n é r e n. Dieu a-ken,vorbpal st
prédesliné les Blus, God heeft de uitverkorenen
voorbeschikt, voorbepaald tot zaligheid. — Dieu
avait prédestiné Moïse pour être Ie conducteur de
son peuple, td had Mozes tot geleider van zijn
volk voorbepaald. — Het part. passé is ook adj.:
Les dmes prédestinées, de tot zaligheid voorbeschikte zielen-. II y a des bommes qui semblent
pr-s au malheur, er zijn menschen, die tot het ongeluk voorbeschikt, bestemd schijnen. — Ook als
subst.: Un prédestiné, Une pr-e, een, eene uitverkorene, vooraf tot zaligheid bestemde. — (Loc. fam.)
Il a un visage de predestiné, hijheeft een gezipt
als een, engel, een vol en blozend gelaat. — PRÉ DESTINEE, f. Onvermijdelijk noodlot n., voorbeschikking f. (prédestination).
Prédéterininant, adj. [Théol.] Vóórbepalend: Décret pr-, vóórbepalend besluit n. — Pré déterilzination , F. Vóórbesluit n., vóórbepaling f. van God, omtrent den wil en de daden der
menschen. — Prédéterininer, v. a. Den menschelijken wil vooraf bepalen (van God sprekende),
vooraf besluiten. -- Het part. passé is ook adj.:
Volonté pr-e, voorafbepaalde wil m.
Prédial, e, adj. [Anc. Gout.] Fondsen en erfgoederen betreffend: Rentes pr-es, renten F. pl. van
fondsen en erfgoederen; grondpacht F. Servitude
pr-e, op een goed rustend servituut of bezwaar n.
Prédicable, adj. [Log.] Toekenbaar, toe te
kennen, wat van verschillende voorwerpen gezegd,
aan onderscheidene zaken toegekend kan worden,
p r e d lea b e l: Qualité pr-, eigenschap, die zich
aan verschillende voorwerpen laat toekennen. —
PREDICABLE, m., z. v. a. CATEGOREMZE. — Prédicament, m. Toekenningsbegrip n., eigenschap f.,
die aan een voorwerp toegekend kan worden. —
Begripsklasse f., afdeeling, waarin de schoolsche
wy sgeeren al de begrippen of denkbeelden plegen
te plaatsen (catégorie). — (fig. et fam.) Il est en
bon, en mauvais pr-, hij staat in een' goeden,
kwaden naam. Cela la mis en mauvais pr-, dat
heeft hem in een kwaad gerucht gebragt. -- Pré
Predikant, prediker. (Het-dicant,m.(égr)
woord is in Frankrijk zelden dan als schimpwoord
van de leeraars der Hugenoten gebruikt. ) —
1- Prédicat, m. [Log.] Toeéigeningswoord n.,
de aan een voorwerp toegekende eigenschap f.,
predicaat, attribuut (attribut). — Pré dic.atenr, m. Prediker, predikant, kanselredenaar m. Un pr- éloquent ofUn éloquent pr-, een
welsprekend kanselredenaar. — (bij uitbreiding)
Verkondiger van eene of andere leer, van goede of
verkeerde stellingen : Pr- de morale, de fausses
doctrines, zedeprediker , verkondiger van valse/te
leerbegrippen. — Predication, f. Prediking f.,
het prediken, de kanselvoordragt f. La pr- de 1'E.
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vangfile, de prediking van 't Evangelie. 11 a peu
de talent pour la pr-, hij heeft weinig talent voor
het prediken. -- Somtijds ook z. v. a. preche, preek,
leerrede f.: Assister à la pr-, de preek of predi-katie hooren, bijwonen. — ( fig.) La vertu de nos ancêtres est une éternelle pr-, de deugd onzer voorouderen spoort ons onophoudelijk aan om hen na
te volgen. — Prédicatrice, f. Prekende kwakerin f. — Vrouw, die over de zedeleer schrijft of
openlijk spreekt, preekster f.
Prédiction, f. Het voorspéllen; voorspélling,
voorzégging; voorspelde zaak of gebeurtenis, p r e di c t ie f. Faire une pr-, eene voorspelling doen.
Sa pr- s'est accomplie, est arrivée, zijne voorspellincl is uitgekomen.
Prédilection , f. Vóórliefde, vooringenómenheid, genegenheid, die men bij voorkeur voor iemand
of voor iets gevoelt, p r e d i l é c t i e f. Avoir de la
pr- pour qn., vooringenomen griet iemand zijn. Prméritée , verdiende voorliefde f.
Prédire, V. a. Voorspéllen, voorzéggen, door
goddelijke ingeving, of op wetenschappelijke gronden, of door wigchelari of ook naar gissing toekomstige dingen aankon !igen. Les prophétes ont
prédit la venue de Jésus Christ, de profeten heb
komst van Jezus Christus voorspeld, gepro--bend
feteerd.—Pr- une éclipse de lune, eene maan. -eklips
voorspellen. — Les charlatans préàisent l'avenir,
de kwakzalvers voorzeggen de toekomst. -- Je lui
avais prédit que cela arriverait, ik had hem voor
,dat dit gebeuren zoude.
-speld,
Prédisposant, e, adj. Voorbeschikt of ontvankelijk makend, voorbereidend. — [ Méd.] Cause
pr-e, oorzaak, die ontvankelijk, vatbaar voor eene
ziekte maakte , voorbeschikkende oorzaak f. —
Prédisposer, v. a. Voorbereiden tot het opnemen van dezen of genen indruk, vooruit geschikt,
vatbaar of ontvankelijk maken , p re d is p o n ér e n : Son éducation le prédisposait a certains
vices, zijne opvoeding maakte hem voor zekere ondeugden ontvankelijk. — [ Méd.] Ontvankel ij k of
vatbaar voor eene ziekte maken. --- Prédisposition, f. [Méd.] Voorbeschiktheid f., aanleg m.
tot eene ziekte, p r e d i s p o s i t i e f.
Prédit, e, adj. (en part. passé van prédire):
Évènement pr- , voorspelde , voorzegde, geprofeteerde gebeurtenis f. Mort pr, e, voorspelde dood m.
Prédomm,inanee, f. [filed.] Het uitoefenen van
den meesten invloed, het overhand- hebben: La prdu système nerveux, de bovendrijvende invloed
van 't zenuwstelsel. — Prédominant, e, adj.
Heerschend, overheerschend, de Overhand oft Overwigt hebbend, bovendrjvend, p r e d o m i n é r e n d:
Passion pr-e , Vice pr- , overheerschende , voor
ondeugd f. Quelle est la qua--namstehrog,
lité pr-e de cette eau minerale ? Welke is de
kennelijkste, voornaamste eigenschap van dat mineraal-water ? — Prédominer, v. a. Heerschen,
overheerschen, de overhand of 't overwigt hebben,
den meester spelen, het hoogste gezag of den meesten invloed hebben, bovendrijven , p r e d o m i ér e n. L'intérêt Ie prédomine, het eigenbelang overheerscht hem. L'ambition, L'avarice prédornine en
lui, de eerzucht, de gierigheid heeft in hem de
overhand. 11 veut pr- partout, hij wil overal het
hoogste gezag voeren_ — [Cuis.] Le poivre pré
dans vette sauce, men proeft in die saus-domine
de peper boven alles uit. — [ Méd.] La bile pré
lui, de gal heeft bij hem de overhand. -domine
Prédorsal, e, adj. [Anat.] Tot den voorrug
behoorend: ttégion pr-e, voorrugstreek f. (Plur. m.
prédorsaux). — Prédorso-altoldien of Pré dorso--cervical, m. [Anat.] Lange halsspier f.
(Ook als adj.: Muscle pr-.)
Préémineuee, f. Voorrang m., grootere voor
uitstekendheid, voorkeur f. Un car--treélijkh,.d
dinal a la pr- sur un é vêque, een kardinaal heeft
den voorrang boven (staat hooger in rang dan)
een bisschop. — Ook van zaken: La pr- de la tra
sur Ie Brame, de voorrang van het treur -gédie
Prééutinent, e, adj. Uit -spelohtdram.—
voorrang hebbend, voortreffelijker dan-steknd,
andere dingen van dezelfde soort. La charité est
la vertu pr-e, de liefde is de voortreffelkste deugd.
IPréednpter, v. a. Vóórkoopen, voór anderen
koopen. — Benaderen. — Préemption, f. Vóórkoop m., regt van het eerst of vóór anderen te
koopen. --[Admin.] Droit de pr-, benaderings-
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regt n., regt der tolbeambten of kommiezen, om in
zékere gevallen de te laag aangegeven voorwerpen
voor dien aangegeven prijs te houden.
Préétablir, v. a. Vooraf vaststellen of bepalen: Pr- la question, de vraag, het vraagstuk vooraf bepalen. — Het part. passé is ook adj.: Question préétablie, vooraf bepaalde vraag f.
Préexistant, e, adj. [Théol.] Vooraf aan
vooraf bestaand : Lame est-elle pr-e au-wezig,
corps? bestaat de ziel reeds vóór het tigchaam? is
de ziel reeds vóór 's menschen geboorte aanwezig?

Dieu a créé Ie monde de zien, et non dune ma-

tière pr-e, God heeft de wereld uit niets geschapen , en niet uit eene vooraf bestaande stol'. -Préexisternee, ,f. Vroeger bestaan n. , vóóraanwezigheid f., voórbestaan. La pr- des àmes, het
voorbestaan der zielen. — Préexister, v. n.
Vooraf bestaan, vroeger aanwezig zin: Lame a-telie préexisté au corps? heeft de ziel vroeger bestaan dan 't ligchaam? Le droit a préexisté á la
loi, het regt bestond reeds vóór de wet.
Préface, f. Vóórberigt n., vóorrede I. (vóórwoord n.). Ii n'y a pas d'orgueil qui ne s'humilie
dans une pr-, er is geen hoogmoed, die zich in eene
voorrede niet vernedert. -- (lam.) Voorafspraak,
inleiding f.: Point de pr-, venous au fait, geene
inleiding, laat ons ter zake hooren. — [Cath.] Inleiding f. , aanvang der mis van den kánon. -5 Préfaeier, m. Voorberiptschrijver; liefhebber
van lange voorredenen. — Prèfacioneute of
Préfatiunenle, f. (iron.) (verklw. van préface)
Voorberigtje, klein voorberigt n.
+ Préfectoral, e, adj. [Admin.] Den prefect
of de prefectuur betreffend , p r e fe c t o r a a t:
Arrêtés préfectoraux, besluiten n. pl. van den prefeet (z. LREFET).
5 Préfectorat, m. Waardigh.eid, f., ambt van prefect; tjdduur van zijne
arnbtsbediening, p re f ec to r a a t n. — Préfeetrare , f. Gebiedsdeel , dat onder eenen prefect
staat, fransch departement n.; — waardigheid f.,
ambt n. van eenen prefect; —verblijfplaats,woning f.,
bureau n. van den prefect; — tijdduur m. zijner
ambtsbediening f., prefectuur f. -- Pr- marltime, zee-prefectuur, kuststreek f., onder een' zeeprefect staande , zee-arrondissement n. ; hoofd
f. van een der vijf fransche zeedepartemen--plats
ten. — [H. ani.] Naam van verschillende hooge
staatsbedieningen in 't rormeinsche rijk , inz. het
beheer eener stad, die tegen Rome opgestaan en
weder onderworpen was , stedehouderschap m.,
landvoogdij, pr w fe c t uu r f. -- [H. eccl.J Kamer f. in de collegiën der jezuieten en benediktíjnen,
waar zich de toeziener der studiën ophield en waar
hij de nalatirien bij zich ontbood.
Préférable, adj. Verkieslijk , den voorrang
verdienend, de voorkeur waard, preferabel:
La vertu est pr- la tout, de deugd is boven alles
verkieslijk. Sa situation est heureuse, mais alle
nest pas pr- a la vótre, zijn toestand is gelukkig,
maar niet boven den uwe te verkiezen. Vlrgile est
pr- b Lucain, Virgilius verdient den voorrang boven Lucanus. — Preférableznent, adv. B#
voorkeur, boven alle dingen. Aimer Dieu pr- a
toute chose, God boven alles beminnen. J'ai choisi
vette couleur pr- ui 1'autre, ik heb deze kleur bij
voorkeur boven de andere gekozen. — Préférenee , f. Voorkeur f., voorrang m, pref e r é n t i e. Vous aurez la pr-, gij zult de voorkeur
hebben. Cicéron merite la pr- sur tons les orateurs
Latins, Cicero verdient den voorrang boven alle
Latijnsche redenaars. — [Prat.] Voorrangsregt n.,
voorrang m.: Les plus anciens créanciers hypothécaires out la pr-, de oudste grondpandheboers of
plegthouders hebben den voorrang, de preferentie,
zijn preferent. Instance de pr-, verzoek om de ver
inboedel volgens het regt van-delingva
voorrang. — an PREFERENCE, loc. adv. Bij voor
liefst: De ces deux charges, ii a gris celie-ci-keur,
de pr-, van deze beide ambten, heeft hij bij voorkeur dit genomen.
PREFERENCES, f. pl. Bizon
dere bewijzen van genegenheid, van eerbetoon, van
beleefdheid, enz., onderscheiding f.: II est trop aceoutumé aux pr-, hij is te zeer aan onderscheiding
gewoon. — Préférer , v. a. Verkiezen, liever
hebben of doen, de voorkeur of den voorrang geven, voortrekken, boven stellen, hoogei achten of
waardéren, p r e f eréren: Pr- l'utile a l'agréable, het nuttige boven 't aangename verkiezen of
—
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stellen. 11 faut pr- la vertu aux richesses, men nadeeling, p re j u d i cie f. Porter pr- b qn., iemand
moet de deugd op hooger' prijs dan de rijkdommen nadeel, schade aanbrengen. Il a souffert on grand
stellen, men moet liever deugdzaam dan rijk zijn. pr-, hij heeft een groot nadeel, verlies geleden. I1
— Ook door een in/in. (met 0/' zonder de) gevolgd: a obtenu eet emploi a mon pr-, hij,heeft dit ambt
Je préférerais mourir, plutót que de le trahir, ik tot mijn nadeel verkregen. — AU PREJUDICE DE, IOC.
zou liever sterven dan hem verraden. J'aurais pré prép. Ten nadeele van, tegen: Faire une chose au
ik zou liever thuis ge--férdestaulogi, pr- de sa parole, de son honneur, iets tegen zijn
bleven zijn. — SE PREFERER, v. pr. Hooger ge- woord, ten aadeele van zijne eer doen. — SANS
schat worden, verkozen worden: La vertu doit se PRÉJUDICE DE, 10c. prép. Onverminderd, met voor
Sans pr- de ses droits, au droit des par--behoud:
pr- á tout, men moet de deugd boven alles schatties, onverminderd zijne regten, het regt der parten. — Zich zelven den voorrang geven, veel eigen
bezitten: Nous nous préférons aux autres,-liefd tijen. — Préjudiciable, adj Nadeelig, schadelijk, hinderlijk. Cela est pr- it sa santé, dat is
wij hebben ons zelven meer lief dan anderen.
Préféricule, f., [Ant., Numism.] Soort van schadelijk voor zijne gezondheid. — Préj udieial, e, adj. De benadeeling betreffend, benadeeofferschaal f., p r w f e r í c u l u m n.
Préfet, m. Hoofd van eene prefectuur of een deelend. — [Jur.] Frais prejudiciaux, geregtskosdepartement in Frankrijk, p r e f e c t. Pr- mariti- ten, die vooraf moeten betaald worden, g e p r eme, zee-prefect, bestuurder van een zee-arrondisse- ju d ic i ë e rd e kosten m. pl. — Préj udiciel, le,
ment of zee prefectuur. P- de police, politie-pre- adj. [Prat.] Vóór de hoofdzaak te onderzoeken
fect in het departement der Seine. — [H. rom.] en te beslissen: Question pr-le, vraag f., die vóór
Titel van verschillende staatsbeambten , p ree f é c- de hoofdzaak moet beslist worden. — Préj udit u s: Pr- d'Égypte, pree fectus, stedehouder, land- eier, v. n. Nadeelig, schadelijk zijn: La débauche
voogd , gouverneur van Egypte (toen het onder préjudicie à la santé, de losbandigheid is nadeelig
Augustus een romeinsche provincie of wingewest voor de gezondheid, benadeelt, schaadt de gezond
doet nadeel, afbreuk aan de gezondheid. —-heid,
was geworden). Pr- de la Hotte, vlootvoogd, bevelhebber der vloot, onder het opzigt eens consuls. [Prat.] Ne pas pr- aux droits de qn., niets aan
iemands
regten ontnemen. Et sans y pr-, en dit
Pr- du prétoire, opperbevelhebber der keizerlijke
lijfwacht. Pr- de légion, pree fectus van een legioen onverminderd.
Préju ;é, e, adj. (en part, passé van préjuger):
(die bij afwezigheid van den krijgstribuun of veldheer diens plaats vervulde). Pr- de cité, stedehou- Question pr-e, vooraf beoordeelde, besliste vraag C.
Prejuugé, ni. [Jur.] Voorafgaand oordeel, voor
der in eene stad, die hare trouw aan Rome had
bescheid n., vroeger gedane uitspraak f. in-lopig
geschonden en weder tot onderwerping was gegelijk
geval; — voorteeken n. van den goeden of
in
de
collegian.
inapt.— [EcoI.] Opzigter der studiën
Préfices, f pl. [Ant. rom.] Gehuurde rouw - kwaden uitslag eener zaak, voorspelling f. Cette
circonstance est un pr- en sa faveur, die omstanklaagsters f. pl. bij de lijkplegtigheden.
4.5 Préflgurer (se), v. pr. Zich vooruit in- digheid is voor hem een gunstig voorteeken. Quand.
on élargit un prisonnier à caution, eest un Arbcelden of voorstellen.
5 Préfinir, v. a. [J ur.] Vooraf bepalen of vast- en sa faveur, wanneer men eenen gevangene onder
stellen (b. V. een' termijn, binnen welken iets ge- borgtogt loslaat, dan is 't voor hein een gunstig
voorteeken. — Opvatting f., zonder onderzoek aanschieden moet.
Préfix, e, adj. Vooruit bepaald , vastgesteld: genomen gevoelen n. of meaning f.: Les bons pr-s
Temps pr-, bepaalde tijd m. — [Corn.] Lettre de sont ceux que le jugement ratifie quand on raichange a jour pr-, wissel in. op een' bepaalden dag sonne, de goede opvattingen zijn die, welke het
betaalbaar. Somme pr-e, bepaalde som f. — Pré - oordeel bekrachtigt, wanneer men redeneert.
n., opgevatte waan m., verkeerde
Sze, mij.: Particule pr-, of als subst. PRÉFIXE, C.
[Gram.] Voorgeplaatste partikel , vooropgaande vooringenomenheid, dwaling f. C'est dans l'enfance
lettergreep f. om de beteekenis van een woord te que nuns sommes imbus des pr-s qui retardent
wijzigen, voorvoegsel, p rev fi x u m n. (in tegenstel- Ie progrès de nos connaissances, in de kindschheid
ling met suffixe). — Préfixion, C. [Anc. jur.] worden wi doortrokken van de vooroordeelen, die
Bepaalde tijdgunning, vaststelling f. van een' ter- den voortgang onzer pennis vertragen. Pr- national, volksvooroordeel. — Préj u er, v. a. [Prat.]
mijn of uitstel.
Voorloopig oordeelen, vooraf beslissen, een voor
Préfleuraison of Préfloraison, f. [Bot.]
bescheid over eene later te behandelen zaak-lopiq
Toestand m. van de verschillende gedeelten eener
bloem vóór hare ontluiking, ligging f. der bloemdee- uitbrengen Pr- le fond, de zaak zelve buiten haar
geheel brengen. — Pr- une question, Bene vraag
len in den bloesemknop.
-. Pré foliation, C. [Bot.] Ligging C. der bla- voorbarig, zonder 't noodie, onderzoek beslissen. —
(absol ) Bij gissing vooruitzien, gissen, vermoeden:
deren in den knop.
Prégadi, m. pl. [Hist.] Staatsraad, senaat m. Cela ne réussira pas, a ce qu'on peut pr-, dat zal
niet gelukken, voor zoo ver men vermoeden mag,
der voormalige republiek Venetië.
Pregaton , m. [Tech.] Trekplaat f. tot de naar 't zich laat aanzien. — 5 Préj ugiste, m.
Bevooroordeelde, een mensch vol vooroordeelen.
vierde trekking van 't gouddraad.
Prélart, m. Soort van hennepdoek n. -- [Mar.]
Pré -gazon, m. [Agric.] Kunstmatig weiland n.
bezaaiing
verkregen).
(Plug. Des prés- gazons.) Presenning, geteerde presenning f., dekkleed n. (Men
(door
Prégnant (pr. preg - nan), e, adj. [ Méd. ] vindt ook, maar ten onregte, prélat geschreven).
Prélasser (se), v. pr. (fam.) Den prelaat
(alleen voorkomend in) : Souffrances , Douleurs
pr-es, heftige, dringende pijnen f. pl. — [Didact.] uithangen, eene hooge borst zetten, als een paauw
Eene vruchtkiem bevattend. — [ Gram. orient.] daarheen stappen.
Prélat, in. Titel van ieder' geestelijke, die eene
Construction pr-e, soort van ellips of uitlating,
die in gedachte moet aangevuld worden. — Pré - eigene jurisdictie heeft, kerkvoogd, p r e l a a t m.
gnation, C. Zwangerschap; dragt, z. v. a. GES- Les évêques, les cardinaux, les pages sont des
TATION.
pr-s, de bisschoppen, kardinalen, pausen zijn prePré;astatenr, m. [Ant. rom. ] Voorproe- laten. — Jan 't roomsche hof: ieder geestelijke,
ver m. — Prégustation , C. Het voorproeven die toegang tot den persoon van den paus heeft en
(der spijzen, alvorens ze op te disschen).
het violetkleurig kleed mag dragen, prelaat. —
Préhenseaur, adj. m. [H. n.], Grijpend, aan
[Mar.], z. PRÉLART. — Prélater (se), v. pr.
insecten) . — PREHENSEURS, v pr.-vatend(iz. Regelmatiger, maar minder gebruikelijke vorm
[H. n.] Klasse C. der vogels, die hun voedsel met de van SE PRELASSER. — Prélatifier, v. a. (burl.)
pooten aangrijpen. — Préhensile, adj. [H. n.] Tot prep. al maken.
Prélation, C. [Jur.] Vóórtrekking f., regt n.
Grijpend, aanvattend (inz. van apen); -- met een'
grijpstaart. — Préhension , C. [Didact.] Het des voorrange, waarbij de kinderen in de ambten
grijpen of vatten; aangrijping, aanvatting f. (inz. hunner vaders, boven vreemden, gehandhaafd worder spijzen om ze naar den mond te brengen). — den, naasting f. voor kinderen; p r e l d t i e C. —
[Anc. jur.], z. v. a. PRISE. — Préhensipède, [Féod.] Regt van eenige leenheeren, om de land goederen in hunne leenera tegen de waarde van
adj. [I-I. n.) Met grijpvoeten.
Prehnite, C. [Minér. Groene schorl m., eene het contract te nemen.
naar den overste Prehn ben
Prélature, f. Waardigheid f., ambt n. van
oemde kiezelsoort van
de Kaap, prehniet m.
eenen prelaat, kerkvoogdij C. , kerkvoogdijschap n.,
Préj ndice, m. Nadeel, verlies n., schade, be- prelatuur C.
;

PR1LE

-

Prèle, f. [Bot.] Paardestaart u,., schaafgras n.
(van de klasse der bedekt bloeijende planten) (ook
queue de cheval en chevaline geheeten). — [H. n.] ,
z. v. a. PROYER. — Prèlé, e, adj. [Tech.] Bois
pr-, met schaafgras gepolijst hout n.
IPrélectaire, f. [Typog.] Vooraflezing f. van
het proefblad, eer het aan den schrijver wordt gezonden, of van de kopij, eer men ze begint te zetten.
Préles, In. (pr. pré-lè) [Jur.] Vooruitmaking f. bij uitersten wil, legaat n., dat vóór de ver
erfenis uitgereikt wordt. — Prélé--delingr
guer, v. a. Vooruit maken, voorlegatéren. 11 lui
a préiégué le jardin, hij heeft hem den tuin vooruit gemaakt.
Prèler, v. a. [Tech.] Het schaafgras (prêle)
afvijlen en polijsten. — SE FRÊLER, V. pr. Met
schaafgras gepolijst worden: Ce bols se prêle difficilement, dit hout laat zich moeijel jk polisten.
Prélevé, e, adj. (en part. passé van prélever):
Frais pr-s, vooruit afgenomen of ingehouden onkosten m. pl. --- Prélèvernent, m. [Jur.) Het
vooruit afhouden van een gedeelte des geheels, van
eene som voor de deeling van 't overige, voora fligting, vooruil enieting f. I1 a le pr- d'une comme
de trois cents florins, hij heeft eerre som van drie
honderd gulden vooruit gelipt. -- Prélever, v. a.
Vooraf nemen of linten, voor de deeling wegnemen.: II faut pr- O florins pour les frais funé-

raires sur les trois mille florins qu'il a laissés,

van de drie (luizend gulden, welke hij heeft nagelaten, moet men voor de begrafeniskosten 2 i0 gul
vooraf nemen.
-den
Prélibation, f. Voorproef f. — [Féod.] Heerenregt n. op den eersten bruidsnacht, z. CULAGE. —
Préliber, v. n. Voorproeven, vooraf proeven.
— (fig.) Een nieuw nog niet behandeld onderwerp
aanroeren.
Préliminaire, adj. Inleidend, voorafgaand,
voorloopig, den weg banend, preliminair:
Agiter, Vider une question pr-, eene voorloopige
vraag opwerpen, uitmaken. Discours pr-, inleidende rede, inleiding, voorrede f. — Articles pr. s,
of als subsi. PRELIMINAIRES, m. pl. Voorloopige
artikelen of punten, preliminaire artikelen n. p).,
prceliminárien of preliminairen f. pl.
Pr-s de la paix, vredes-preliminairen, voorafgaande punten bij een' te sluiten vrede. -- [Jur.] Prde conciliation, voorafgaande poging tot verzoening der partijen door den kaníonregter. — Pré litninairennent, adv. Vooraf, vooruit, z. v. a
PRÉALABLEMENT.

Prélire, v. a. [Typog.] Vooraf lezen (eene
proef, eer zij naar den schrijver gaat, het handschrift, eer men 't begint te zetten). (Men zegt
liever: Lire en pemièc e).
Prélombaire, adj.,[Anat.] Vóór de lendenen
liggend: Région pr-, voorlendenstreek f.
Prélonge, m., beter PROLONGE.
Préihi, e, adj. (en part. passé van prélire)
Epreuve pr-e, voora f gelezen proef f.
Prélude, m. [Mus.] Voorspel, inleidend spel,
p re l u d i u 7n n.: Ce pianiste excelle dans les
pr-s, die piano-speler munt in de voorspelen uit. —
In den smaak der preludiën gesteld muzijkstukje n.
-- (fig.) Voorbode, voorlooper m., voorteeken n.:
-

Les frissons sont les pr-s ordinairen de la fièvre,

de huiveringen zin de gewone voorboden, voorteekens van de koorts. Le combat de Quatre-bras
fut le pr- de la bataille de Waterloo, 't gevecht
bij Q. was het voorspel, de voorlooper van den
veldslag van W. — Préluder, v. n. Een voorspel maken, vooraf spelen, p r e 1 u d é r e n: Il est
long-temps b pr-, hij maakt een lang voorspel. —
Eenige bonen vooraf zingen: I1 prélude pour prendre son ton, hij preludeert om den toon te vatten.
-- In den smaak der preludiën voor de vuist
iets spelen. --(fig.) Inleiden, voorbereiden; l eproeven, bij wijze van proefneming iets doen: Pr- a
une bataille par des escarmouches, een' veldslag
door schermutselingen voorbereiden. Ces petites

réformes préludaient aux grands changements
qu'il fit depuis, deze kleine verbéteringen, waren

't voorspel of de proefnemingen van de groote ver
hij naderhand maakte.
-anderig,
Prém,aturé, e, adj. Te vroeg rijp, vroeg rijp
of ontwikkeld: Fruit pr-, vroegrjpe, vóór den gewonen tijd gerijpte vrucht f. -- (fig.) Esprit pr-,
vroeg ontwikkeld verstand n. --- Vroeg, voor den
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gewonen tijd gebeurend: Vieillesse pr-e, vroege
ouderdom m. La mort pr-e d' un grand homme est
un malheur public, de vroege dood van een' groot'
man is eene volksramp. — Ontijdig, overhaast,
overijld, voorbarig: Entreprise pr-e, ontidige, te
vroeg aangevangen onderneming f. La nouvelle
était pr-e, de tijding was voorbarig. — Prématurément, adv. Op vervroegde weze; voorbarig,
ontijdiq: Ce sont des fruits cueillis pr -, dit zijn al
te vroeg geplukte vruchten. Agir pr-, overijld, voor
handelen. — Prémnaturité, e, f. Vroeg -barig
f. ; verhaaste of afgedwongene ontwikke--rijphed
ling f. ; ontijdigheid, voorbarigheid f.
Préméditation , f. Voorafgaande overleg
f., voorloopig overleg n. met zich zelven: Faire-gin
qc. avec pr-, sans pr-, iets met, zonder voorafgaand overleg met zich zelven doen. — [Jur.]
voorbedachtzaamheid f. Avec pr-, met
voorbedachten rade. — Prétnéditer, v. a. (doorgaans in kwaden zin gebruikt) Vooraf bedenken,
in zich zelven vooraf overleggen, bepeinzen: Prun crime, in zich zelven eene misdaad beramen,
van eene misdaad zwanger gaan. — Ook als v. n.
met de gebézigd: II préméditait depuis longtemps
de faire ce mauvais coup, hij was er reeds lang
op bedacht, ging reeds lang van het plan zwanger,
om dien slechten streek uit te voeren. — liet part.
passé is ook adj.: Dessein prémédité, voorbedacht
plan n. Action pr-e de longue main, lang te voren
overlegde daad f.
Prennera;e, m. (provinc.), z. v. a. PRIMEUR.
Prém"ices, f. pl. Eerstelingen m. en f. pl„
eerste vuchten, van de aarde of van het vee. Cain

offrit a Dieu les pr- des fruits de la terre, Abel
celles de ses troupeaux, Kain offerde aan God de

eerstelingen van de aardvruchten, Abel die van
zijne kudden. — Eerste neiging des harten, eerste
genegenheid, eerste liefde f.: Les pr- d'une áme
pure, virginale, de eerste liefde eenex zuivere
maagdelijke ziel. — (fam.) Avoir les pr- d'une idle,
de eerste liefdegunsten van een meisje genieten. —
(fig.) Aanvang m., begin, n. Je vous consacre les
pr- de mes études, ik wijd aan u de eerstelingen
mijner studiën. — La tyrannie a souvent d'heureuses pr-, de tirannij heeft dikwijls een' gelukkigen aanvang, begint vaak onder gunstige voorteekenen. (Delille heeft dit woord in 't enkele. gebézigd: Cette tendre lueur, prémice de 1'Auroire.)
Premier, ière, adj. Eerste (met opzigt tot
den tijd, de plaats, de orde of schikking, den rang,
enz.) Les pr-s temps du monde, de eerste tijden
der wereld. La pr-ière enfance, de eerste kindschheid. Le pr- port de mei' oh nous sommes débarqués, de eerste zeehaven, waar wij ontscheept zijn.
Combattre en pr-ière ligne, in de eerste, voorste
rij vechten. Le pr- étage d'une maison, de eerste
verdieping van een huis. Le pr- prince du sang,
de eerste prins van din bloede. Le pr- livre dun
ouvrage, het eerste boek van een werk. -- Eerste,
voornaamste, uitstekendste, aanzienlijkste, gewigtigste: I1 fut Ie pr- capitaine de son siècle, h#
was de eerste, uitstekendste veldheer van zijre eeuw.

Racine et Corneilie sont les pr-s poètes tragiques

des Francais, R. en C. zijn de voornaamste treurspeldichters der Franschen. La pr -ière lol de l'htat,
de eerste, gewigtigste staatswet. Le pr- devoir de
1'homme, de eerste, voornaamste plagt van den
nzensch. — Eerste, noodzakelijkste, onmisbaarste,
onvermideljkste : Subvellir aux pr-s besoins
d'une famille, in de eerste of noodzakelijkste behoeften van een huishouden voorzien. — Eerste,
vorige, vroegere: Recouvrer sa pr-ière santé, zijne
vorige gezondheid terugkrijgen. Tout est remes
dans son pr- état, alles is weder in zijn' vroegenen
toestand gebragt. — Eerste (als eeretitel, aan somen ige bedieningen verbonden): Le pr- médecin du
rol, de eerste geneesheer des konings. Le pr- president du tribunal, de eerste voorzitter van 't geregtsho f. — Le pr- consul, de eerste consul (Bonaparte). — Ook gebézigd van 't begin, de eerste
schets, het ontwerp van zékere dingen: Confier au
papier ses pr-ières idées, zijne eerste denkbeelden aan 't papier toevertrouwen. Il na pas la
pr-ière teinture de vette science, hij kent de eer
gronden of beginselen van die wetenschap nog-ste

niet. - z. ook CAUSE, ETOURDI, FOIS, INSTANCE,
C

LIEU, MATIERE, MISE, MOBILE , MOUVEMENT, NE,
NOMBRE, OCCUPANT, PRIS. --- [Géom.] Figures
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pr-iéres, eerste, enkelvoudige figuren (die niet in
eenvoudiger figuren verdeeld kunnen worden, zoo
als de driehoek en de driezijdige pyramide) ..^....^.
Ook als subst.: Eerste: Le pr- qui versa des larmes fut un père maiheureux, de eerste, die tranen stortte, was een ongelukkig vader. — (Loc.
prov.) I1 vaut mieux être le pr- de sa race que
le dernier, 't is béter de eerste van zijnen stam,
dan de laatste te zijn: 't is beter zich door eigen
verdienste te verheffen, dan den roem zijner voorvaderen in zijn' persoon te laten uitsterven. — Le
P r- venu, de eerstkomende, de eerste de beste.
Confer ses secrets au pr- venu, zijne geheimen aan
den eerste den beste toevertrouwen. — Eerste ver
flabiter un pr-, eene eerste verdieping-diepngf.
bewonen. — [Jeu.] Gedeelte der kaatsbaangallerij,
dal het digtst b ij de koord is. — [Litt.] Eerste gedee l te van het zamengestelde woord eener charade:
Mon premier est on oiseau, mon second un meuble. -- [Mii.] Battre un pr-, den veldmarsch slaan
(battre aux champs, z. CHAMP .) -- (Loc. prov.)
Nous dtions cent, sans compter le pr-, wij waren
zeer talrijk. — Premier wordt met het lidwoord
ook in bijwoordeljken zin gebruikt: Il se jeta dans
l'eau la tête la premiere, hij wierp zich met het
hoofd vooruit (of naar beneden) in 't water. 11 est
venu au monde les pieds les pr-s, hij is met de
voeten vooruit in de wereld gekomen. — PREMIÈ RE , f. [Typog.] Eerste proef f. of proefblad n.,
eerste aftrek m. van den lettervorm: Lire une pr-,
of Lire une feuille en pr-, eene eerste proef lezen.
Cóté de pr-, vorm m. of zijde I. van 't vel druks,
waarop de eerste bladzijde komt, buitenvorm, buitenzijde (in tegenstelling met cóté de deux, binnenvorm, binnenzijde) — PREMIERES , f. p1. Eerste rij f.
loges in eene schouwburgzaal. — In dezen zin ook
in 't enkelv.- Louer une première, eene loge op
de voorste rij afhuren — PREMIERS , m. pl., of
PREMIÈRES, f. pl. [Jeu] De eersten, de vijf eerste,
door denzelfden speler gemaakte slagen of trekken
in 't omberen e. a. kaartspelen. — Premièrement, adv. Eerstelijk, in de eerste plaats, vooreerst: Faisons pr- notre devoir, ensuite nous pourrons sortir, laat ons eerst onzen pligt doen, ver
kunnen wij uitgaan.
-volgens
Premier-né, m. Eerstgeborene in., eerstgeboren kind n. z. ook NE. — (Van een meisje sprekerde, zegt men niet la première-née.)
Prémisses, f. pl. [Log.] De voorafgaande of
L eerste stellingen eener sluitrede, p ree m i s s e n f. pl.
.

.

Premnade, m. [H. n.] Dubbelgevlekte klipvisch, premnas m.
Prénnontrés, m. pl. [H. rel.] Premonslraténsen m. pl., monniken eerier geestelijke orde,
door Sint Norbert in 1120 gesticht, zoo genoemd
naar het hem door den hemel aangewezen weiland
(pré montré), waar het eerste klooster moest gebouwd worden.
Prémotion, f. [Théol.] Werking van God op
den wil, zonder dat daardoor de vrijheid van den

wil verloren gaat.
5 Prernoairant, nl. [Prat.] Eerst overlédene m.
Préinuunir, v. a. Uit voorzorg wel toerusten,
verzékeren, wapenen, verschansen: Pr- qn. contre
le froid, la faim, iemand tegen de koude, den honger wapenen. — (fig.) 11 faut le pr- contre la séduction, men moet hem tegen de verleiding wapenen. — SE PREMUNIR, v. pr. Voorzorgen nemen,
zich wapenen, zich toerusten: It s'est prémuni
contre les accidents de la fortune. hij heeft zich
tegen de ongevallen der fortuin gewapend. — Het
part. passe is ook adj.: Un coeur pr- contre la
seduction, een tegen de verleiding gewapend hart n.

— 5 Prémunissement, in., of Prémaanition, f. [Didact.] Het nemen van voorzorgen,
wapening f.
Prenable, adj. Neembaar, inneembaar, winbaar. Une vitte pr-, eene stad, die veroverd of ingenomen kan worden, eene winbare stad. — (fig.)
Il West pr- ni par or, ni par argent, hij is noch
door goud noch door zilver te winnen, om te koopen, te verleiden.
Prenant, e, adj. Nemend, ontvangend. —
[Fin.] Partie pr-e, ontvangende party f., ontvanger m. — Carême pr - , z. CAREME - PRENANT. —

[H. n.j Queue pr-e, grijpstaart m. (als die van
vele apen) .
Prenanthe, f. ( Bot.] Knikbloem, p re n an.

---

PRENDRE.

t h i s f. Pr- des murs of Pr- murale, muurknik bloem. Pr- à feuilles étroites, biesvormige knikbloem.
Prendre, v. a. Nemen, aannemen ('t zij met
de hand of op eene andere wijze), vatten, aanvat-

ten, grijpen, aangrijpen, opnemen, opvatten. Prune epee, un baton, une pierce, eenen degen, eenen
stok, eenen steen grijpen. Pr- les reines de l'empire, le Limon des afaires, de teugels van 't bewind, het roer der zaken aangr jpen. Pr- en main,
ter hand nemen, besturen. — Pr- les armes, de
wapens opvatten. Pr- la plume, z . PLUME . — Prqc. avec les dents, iets net de tanden aanvatten.
Pr- de 1'eau á la rivière, water uit de rivier scheppen of putten. L'élépliant prend les objets aver
sa trompe, de olifant vat de voorwerpen met z ij
snuit aan. Aantrekken, aandoen, om--ne
doen, omslaan, opzetten: Pr- son habit, son manteau, ses gants, son chapeau, zijnen rok aantrek
zijnen mantel ontdoen of omslaan, zijne hand--ken,

schoenen aandoen of aantrekken, zijnen hoed opzetten. — Pr- le deuil, le froc, l'habit, le petit

collet, l'épée, la cuirasse, le bonnet, etc., z. DEUIL,
FROC, HABIT, COLLET, ÉPÉE, CUIRASSE, BONNET,

etc. — Pr- femme, trouwen (zonder bijbegrip van
keuze). Pr- une femme, eene vrouw nemen, kiezen. .—. . Nemen, wegnemen, medenemen ('t zij
uit voorzorg of behoefte, met geweld of list); zich

meester maken, innemen; gevangen maken; vangen;
aanvallen, aantasten; overvallen, verrassen, betrap
Pr- un fusil pour aller it la cliasse, een ge--pen.
weer nemen, om op ,de jagt te gaan. Les brigands
lui ont pris jusqu'a sa cheinise, de roovers heb
alles tot op het hemd toe ontnomen, hebben-benhm
hem naakt uitgeschud. Le renard a pris les plus
belles poules du poulailler, de vos heeft rte schoonste hoenders uit het hok gestolen. — Pr- tine ville
d'assaut, eene stad stormenderhand innemen, bemagtigen. — Pr- qn. all collet, au bras, iemand
bij den kraag, bij den arm vatten. — Pr- de (of
par) force une felle, een meisje verkrachten. Pr1'occasiou aux cheveux, z. CHEVEU. -- Pr - un vo leur, eenen dief grijpen, vatten. Pr- dix mille hornmes sur l'ennemi, tien duizend man op den vijand
gevangen maken. Pr- un eert', un liévre, des perdrix. un brochet, een hert, een' haas, patrijzen,
een' snoek vangen. Le furet a pris trois lapins,
•

het fret heeft drie konijnen gevangen. Pr- l'enne-

mi en flanc, par derrière, den vijand in de flank,
van achteren aanvallen, aantasten, aangrypen. —
(fig.) Pr- qn. an piége, iemand in den strik vangen. Elle a pris ce jeune homme dans ses filets,
zij heeft dien jongeling in haar net weten te krij-

gen. z. ook DELIT, DEPOURVU, FAIBLE, FAIT, TRÉBUCHET .

Pr- qn. par ses propres paroles, iemand
bij zijne eigene woorden vatten. Nemen,
een' prijs vragen; voor een' zekeren prijs nemen,
koopen: Ce maitre de langue prend deux francs
pour la lecon, die taalmeester neemt twee francs
voor de les. Je prends tout cela pour dix francs,
ik neem dit alles voor tien francs. — La langue
francaise a pris beaucoup de mots du latin et du
grec, de fransche taal heeft vele woorden aan 't
latijn en qrieksch ontleend. — (fain.) Je n'y prends,
ni n'y mets, ik doe er niets af noch bij: ik vertel
de zaak zoo als zij is; ook: de zaak is mij geheel
onverschillig. — (fig. cl fam.) Pr- sa bonne part
de plaisir of de la fête, zijn hartje ophalen, zich
veel vermaken. Nemen, op zékere voor
gebruik nemen: Pr- un logement, eene-wardeni
woning huren. Pr- une somme à intérèt, eerie som
op interest nemen. Pr- un intéret dans une entreprise, een aandeel in eene onderneming nemen. —
Pr- une résolution, on parti, een besluit nemen.
Pr- un expédient, een hulpmiddel aangrijpen. Prdes mesures, maatregelen nemen. Pr- ses précautions, zijne voorzorgen nemen. Pr- le parti de qn.,
iemands partij kiezen. Pr- son panti, zijn besluit
nemen; ook: zich onderwerpen aan 't geen gebeuren moet. Pr- le parti de la robe, de l'épée, de
l'Eglise, regtsgeleerde. krjgsman, geestelijke worden. Pr- les ordres, les ordres sacrés, den geestelijken stand omhelzen. Pr- parti pour of contre qn.,
partij vóór of tegen iemand opvatten. Pr- parti
avec qn., in iemands dienst treden. . . Nemen,
aannemen, ontvangen: Prenez ceci pour votre
peine, neem dit voor uwe moeite. Houden, beschouwen als; aanzien voor: Pr- qn. pour un sot,
iemand voor een' zot houden. Pr- une personne

PRENDRE.
pour une autre, iemand voor een ander aanzien.
— Pr- qn. pour une dupe, iemand als onnoozel, als
ligt te bedriegen beschouwen. Pr- qn. pour dupe,

iemand misleiden 0/ om den tuin leiden. — (fam.)
Pr- pour bon, pour argent comptant, voor goede
munt aannemen. — Pr- un mot pour un reproche,
een woord als een verwijt opvatten.. Nemen,
nuttigen, gebruiken, zich toedienen: Pr- des ahiments, spijzen gebruiken. Pr- tine bouchée de pain,
een' mondvol brood, nemen of nuttigen. Pr- un remède, un bain, een geneesmiddel, een bad gebruiken. — Pr- du tabac, snuiven, een snuifje nemen.
Pr- du thé, du café, du chocolat, thee, koffij, chocolaad drinken. ^... Krijgen, zich op den hals
halen: Pr- la fièvre, de koorts krijgen. La fièvre
1'a pris, hij heeft de koorts gekregen. — (fig.) La
peur la pris, de schrik heeft hem bevangen. La
colère Ie prit, hij werd toornig. eenen
(een' weg), inslaan. Pr- la route dune vide, den
weg naar eene stad inslaan. Pr- he plus long of

son plus long, den langsten weg nemen. — (absol.)
Pr- à droite, b gauche, refits, -links omslaan. Prenez par ici, par là, ga hier heen, daar heen. —
Pr- la voie du chemin de fer, of enkel Pr- le chemin de fer, met den spoorweg vertrekken of rei
zich van den spoortrein bedienen. z. ook DE--zen,
VANT. — (lig.) Pr- la bonne voie, la mauvaise voie,
den goeden, verkeerden weg inslaan of opgaan. Prles voies de la douceur, den zachten weg inslaan:
zachte -maatregelen aanwenden. Pr- á travers les
choux, a travers choux, eenti zaak met kracht
doorzetten. Pr- le pas sur qn., iemand voorgaan.
Opvatten, begrijpen, verslaan: Pr- mal le
sens d' un auteur, den zin van eenen schrijver ver
opvatten. 11 prend tout en mal, hij vat alles-kerd
kwaad op. Pr- qc. en bonne, en mauvaise part,
iets goed, iets kwalijk opvatten. Vous avez mal
pris la chose, gil hebt de zaak kwalijk begrepen,
verstaan. Vous prenez tout en riant, gij vat alles
in scherts op. 11 ne faut pas pr- toujours les choses a la lettre, men moet niet altijd de dingen letterlijk opvatten. z. ook CON TREPOIL . -- (fam.)
Prenez que je n'aie zien dit, neem aan, onderstel,
dat ik niets gezegd heb. — (fain.) Oft avez-vous
pris cela? waar haalt ge dat van laan? hoe komt
u dat in 't hoofd? — Pr- une posture, une attitude, eene houding aannemen. z. ook PLI, SIR,
ITAUT (adj. et ode.). Prendre wordt met nog
vele andere substantieven, 't zij met of zonder lidwoord verbonden, b. v. Pr- haleine, adem halen.

Pr- patience. geduld nemen, geduld hebben. Prcouleur, kleur krijgen. Pr- soin, zorg dragen. Printérêt, belang stellen. Pr- naissance, een' aanvang
nemen, ontstaan. Pr- garde, oppassen, zorg dra gen, opletten, in acht nemen. t'r- la defense de
qn., iemands verdediging opvatten. Pr- de l'atfection pour qn., genegenheid voor iemand opvatten.
Pr- qn. en haine, en horreur, haat, afschuw voor
•iemand opvatten. Pr- de l'hge, jaren krijgjen, oud
worden. Ce cheval á pris cinq ans, dat paard is
in zijn vijfde jaar. Pr- du venire, een dikken buik
krijgen. Pr- ses avantages, Pr- avantage dune
chose, partij van iets trekken. Pr- les avis, les
voix, de gevoelens, de stemmen opnemen. Pr- une
chose à coeur, eenezaak ter harte nemen. Pr- une
chose en consideration, iets in aanmerking, in

overweging nemen. Pr- les homines comme ijs
sont, de menschen nemen zoo als zij zijn, Pr- congé de qn., afscheid van iemand nemen. Pr- conseil
de qn., iemand raadplegen. Pr- du délai, du temps,
uitstellen. Pr- Ie dessus, er weder bovenop komen,
zijne gezondheid, krachten, enz. terugkrijgen. Prlangue, berigten inwinnen. Pr- la parole, het woord
opvatten, beginnen te spreken. Pr- (la) parole de
qn., iemands woord of toezegging nemen. Pr- de
la peine, zich moeite geven, zin best doen. Veuillez p- in peine de vous asseoir, geef u de moeite
van te gaan zitten. — Pr- qn. au mot, 'iemand bij
't woord vatten. Pr- un engagement, eerie verbindtenis aangaan. — Pr- qn. en pitié, medelijden met
iemand krijgen; ook: minachting voor iemand opvatten. — Pr- son mal en patience, zijn leed met
geduld verdra en. — Pr- du repos, du reléche,
rust nemen, rusten. — Pr- sa source, zijn' oor
nemen, ontspringen: La Seine prend sa-sprong
source a Saint-Seine, de Seine neemt haren oor sprong te Saint-Seine. — Pr- h témoin, tot getuige
nemen. — Pr- son temps, zijnen tijd nemen, zich
;
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niet haasten; ook: zijnen tijd waarnemen, het geschiktste oogenblik kiezen. Pr- le temps de qn., op
een' gelegen tijd bij iemand komen. — Pr- Ie haut

ton, Le pr- sur le haut ton, een' hoogen, trotschen
toon aannemen, boud spreken. -- Pr- la grande
(of haute) main dans une affaire, het voornaamst
bestuur over eene zaak in handen nemen. — Prqc. sur soi of sur son compte, iets op zich nemen,

iets voor zijne rekening, zone verantwoording nemen. Pr- trop sur soi, te veel op zich nemen. —
(Men zie dit werkwoord nog niet verschillende wij zigingen van beteekenis gebruikt bij ELAN, EPOUVANTE, FUITE, CLE,ESCA!IIPETTE, GARDE, LIBERTE,
MORS, MOUCHE, CHEVRE, VERT, PIED, LEVE, GRÉ,
LIT, GRIPPE, DEPOURVCT, enz. [ Escr. j Pr- sur

le temps, zijne tegenpartij vooruit zijn, haar vooro m e n. Pr- Ie défaut dun mouvement, dune attaque, gebruik maken van een' misslag, van een'
uitval. — [Faut.] L oiseau prend motte, de valk
strijkt op den grond neder. --- [Jeu] Jouer sans
pr-, zonder te koopgin, zonder te ruilen spelen,
sans p r e n d r e spelen. Pr- sa bisque, z. BISQUE
(ook fig.) Pr - sa revanche, z. REVANCHE. (ook fig.)

[Jur.], z. FAIT (m.) , PAIITIE . -- [Man.] Pr- les
dents, de tweede tanden krijgen. — (fig. el fa.►n.)

Pr- la cinquième rène, de manen en den zadel
grijpen (om niet van 't paard te storten). Pr- de

l'avantage (of son avantage) pour monter à cheval), zich van een' steen, paal of iets dergelijks
bedienen, om gemakkelijker te paard te stijgen. Ce

cheval a pris tout à coup Ie galop, dil paard is
op eens in den galop aangesprongen. — [Mar.] Prun chargement, des troupes, des passagers, eene
lading, troepen, passagiers innemen. Pr- Ie vent
sur un bmItitnent, den wind aan ce„ • chip ontnemen . Pr- la mer, zee kiezen, in zee steken. Prle large, z. L ARGE (ook fig.) Pr- terne, zich aan
de kust verkennen. Pr- port en quelque te ►'re, ergens voet aan wal zetten, ergens landen. Pr- hau-

teur, Pr- la hauteur du so'.eil, hoogte, zonshoogte
nemen. Pr- des ris, reven, reven innemen of insteken. Pr- la bordée de terre, eenen gang, eenen
slagboeg op den wal aanleggen. Pr- In bordée du
large, eenen gang op zee aanleggen of leggen. Prles amures sur ie bord, de halzen toeleggen. Prune bosre, z. BOSSE. Pr- vent levant, den wind
voorin krijgen, wenden. Pr- chasse, het gevecht
ontwijken, vlugten. Pr- le fond avec Panere, ten
anker komen, ankeren. L'ancre a pris fond, het
anker houdt (in den grond). -- [Véner.], z. BUISSON, CHANGE. — (Loc. prov.) On salt qui 1'on
q uitte, on ne salt pas qui 1'on prent., alle verandering is geen verbetering. Pr- saint Pierre pour
saint Paul, het eene voor 't andere aanzien, zich
vergissen. (z. soortgelijke zegswijzen op CORBEIL,

CUL, MARTE) .

Qui prend s'enga ;e of Qui pr end
-

se vend, wie geschenken aanneemt of geld te leen
neemt, maakt zich daardoor afhankelijk. z. ok
F ILLE . Elle nest pas à pr- avec des pincettes,
men zou haar niet geene tang aanvatten: zij is de

morsigheid zelve. Pr- Ie lison par oil it brule, eenti
zaak geheel verkeerd, van de nadeeligste zijde aan
Pr- un rat, zijn doel missen, bot vangen.-vaten.

PRENDRE , v. n. Wortel schieten, wortel vatten:
Cet arbre prent., die boom schiet wortel. — (fig.)
Ce livre, Cette piece de théatre n'a, pas pris, dat
boek, dat tooneelstuk heeft geen bijval gevonden,
heeft geen opgang gemaakt. Cette plaisanterie
était de trop mauvais gout pour pr-, die scherts
was te smakeloos om op te gaan. Ce jeune homme
pr end bigin dans le monde, die jongeling maakt
opgang in de wereld, weet zich in de wereld goed
te houden. — (fain.) C'est un homme qui ne pren d.
à rien, 't is een man, die nergens belang in stelt.
— Indruk maken, werken, vatten: Cette odeur
prend au nez, die geur' stijgt, vliegt in den neus,
doet den neus gevoelig aan. Les vesicatoires prennent sur la peau, de trekpleisters vatten of hechten zich op de huid. -- Bevriezen, stollen, stren2men: Si le froid continue, la rivière ne tardera
pas a pr-, indien de koude aanhoudt, zal de rivier
weldra bevriezen, toevriezen. Le laic commence a
Pl -, de melk begint te stremmen. — Krijgen, in de
gedachte krijgen, in zich voelen opkomen: L'envie
lui prit d'aller à Paris, hij kreeg lust om naar
Parijs te gaan. — Ook als v. impers. in deze beteekenis: Il lui prit une fantaisie, hij kreeg eenen
inval, eene gril. I1 lui prit un mal de dents, hij
-

.
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kreeg tandpijn. -- Pr- a, zich mededeelen. aan: Le
feu a pris a un magasin, de brand heeft zich aan
een magazijn medegedeeld. Le feu prend la!cool, het vuur doet den alkohol ontbranden. —
Pr- sur, afnemen, sparen: Pr- sur sa nourriture,
van zijn eten sparen. Pr- sur son sommeil, van
zijnen slaap afnemen, zijn' gewonen slaaptijd bekorten. Il prend sur son necessaire pour dunner
aux pauvres, hij be/earl zich in 't noodzakelikste,
hij zuinigt op zijne eerste behoeften uit, om aan
de armen te kunnen geven. — (Loc. adv.) A Bien
Pr-, A tout pr-, alles wel ingezien, beschouwd of
overwogen: A tout pr-, In vertu est le plus sur
moyen d'être heureux, alles zamen genomen, alles
wel ingezien, is de deugd het zekerste middel om
gelukkig te zijn. — (fact.) Bien vous en a pris de
dire cela, 't was een goede inval, een gelukkig

PRÊPARER.
gevat gevoelen n., vooroordeel n., vooringenomen
bevangenheid f.: Juger sans pr-, zonder voorin--heid,
genomenheid, onbevangen oordeelen. — Préoccuper, v. a. Geheel en al den geest bézig houden:
Cette idee Ie pi.éoccupe continuellernent, dat denk
boeit al zijne aandacht, h ij draagt dat denk -beld
onophoudelijk bij zich. — Vooroordeelen in--beld
boezemen, vooringenomen maken, voorinnemen: Un
homme aisé a pr-,.een -aan, die zich ligt laat voorinnemen. - SE PREOCCUPER, V. pr . Het hoofd vol
van iets hebben. — Vooringenomen zijn. — Het
part. passé is ook adj.: Esprit préoccupé, voorin
-genom,
bevooroordeelde geest in.
Préoeulaire, mij. Vódr het oog geplaatst.
Préonanthe, in , z. PRENANTHE.

Préopinaut, m., -e, f. Eerststemmende m.
en f., vóorstemrner m. Je suis de l'avís du pr-, ik
ben van de meening des, voorstemmers. — Pré opinatiou, f. Het voorstemmen, stemming f.
voor een ander. — [Méd.] Twijfeling, onzeker
omtrent de ziekteteekenen.-heidf.sgnr
— Préopiner, v. a. Vóurstemmen , het eerst
zijne stem uitbrengen.
Preordination, Préordoniianee, f. Voora f gemaakte schikking, voorloopige régeling f. —
Préordonner, V. a. Vooraf beschikken of regelen, voorbeschikken.

denkbeeld van u, dit te zeggen. z. ook BIEN.
SE PREN DRE , v. pr, Zich hechten, bl ven haken
aan iets: La robe de cette falie s'est prise it un
clou, aux ronces. de jurk van dit -meisje is aan
een' spijker, aan de struiken blijven hangen. —
Bevriezen, stremmen, stollen, verdikken: La rivière
se prend, cie rivier bevriest, vriest digt of toe. Le
lait se prend, de melk stremt. Ce sirop se prend,
die siroop wordt dik. — Zich laten opvatten of
verstaan, opgevat, opgenomen of begrepen wordén:
Préparage, m. [Tech.] Toebereiding f. tot
Ce mot peut se pr- diversement, dat woord kan
verschillend opgenomen worden. — (fig ) Ne savoir een werk. — Préparant, e, adj. Toebereidend:
ou se pr-, niet weten aan wien of waaraan zich [Anat.] Vaisseaux pr-s, toebereidende zaadvaten n.
te houden, tot wien de toevlugt te nemen. -- Se pl. — Préparate, f. [Anat.] Voorhoófdsader f.
laisser pr-, zich laten bedriegen of beet hebben. — (veine 1'aciale). — Préparateur, m. [bidact.]
S'y prendre, het aanleggen, dit of dat middel ge- Toebereicder, gereedmaker; inz. hij, die bij schei- of
bruiken: I1 s'v est pris adr oitement, gauchement, natuurkundige lessen het noodige tot de prcefnehij haft dat 'handig, lomp aangelegd. Ne savoir ;ningen in gereedheid bre;! }t, p r ce p a r á t o r, p i C comment s'y prendre, niet weten hoe men 't zal p a rd n t m. — Preparatif, in. (doorgaans in
aanleggen, wat men zal aanvangen. — Se prendre 't meere. gebruikt) Toebereidsel n., toestel m., toeà, beginnen.; ook: zich laten vangen. I1 se prit à rusting, toebereiding f. Ne pas faire le moindre
pleurer, a rare, hij begon te veeenen, te lagchen. pr-, niet de minste toebereiding maken. Faire de
— Le renard s'est pris au piége, de vos is in den grands pr-s pour one fête, groote toebereidsels tot
strik geloopen. — (fig.) L'innocence se prend aux een feest maken. Cette opération demande de grands
de l'amour, de onschuld laat zich in de pr-s, deze operatie vereischt groote toerustingen.
^4^réigkeksen der liefde vangen. — Se prendre h qn., — Préparation, f. Het bereiden, voor- of toeiemand aanranden, uittarten. S'en prendre it qn., bereiden; voorbereiding; toebereiding, toerusting,
iemand de schuld geven, iemand iets wijten. — aanstalte, p re p a rd tie f.: Prècher sans pr-, zon
voorbereiding, onvoorbereid spreken. Foute sa-der
Vous ne vous en prendrez pas b mot, gij zult
mij hiervan de schuld niet geven. I1 ne faut pas vie a été une pr- a la mort, zijn geheele leven is
nous en pr- á lui, mais a nous, si !'affaire a eene voorbereiding tot den dood geweest. Pr- a la
mal tourne, wij moeten niet hem, maar ons de communion, voorbereiding tot het avondmaal. Prschuld geven, toekennen, wanneer de zaak een' à la masse, voorbereiding tot de mis. — La prslechten` keer genomen heeft, kwalijk is afgeloopen. des peaux, de bereiding der huiden. La pr- des
Je men prendrai i vous de tout ce qui pourra ar - mets, de bereiding der spazen. — In bijzonderen
river, ik zal mij aan u houden, u de schuld zin: Zamenstelling van een geneesmiddel; het zageven van alles wat er mag voorvallen. C'est votre inengestelde geneesmiddel zelf, p r e p a r a a t n.
faute, prenez-vous en à vous-méme, dit is uwe La pr- dune potion, het klaarmaken of toebereischuld, wijt het alleen aan u zelven. — Se pr- d'amitié den van een drankje. Les pilules, les potions, etc.
pour qn., vriendschap voor iemand opvatten. Its sont des pr-s pharmaceutiques, de pillen, drankjes,
se sont pris de paroles, de beg, zij hebben woor- enz. zijn apothekers-preparaten of bereidingen. —
den of een' woordentwist niet elkander gekregen. Pr- anatomique, kunstmatig toebereide mensche— Se pr- de vin, zich dronken drinken, zich een' 1 ke of dierlijke ligciiaamsdeelen, anatomische preroes drinken.
paraten. — [Dess., Peint.] Schikking der schaduPRENDRE , m. Het nemen: Avoir le pr- ou le wen en halve tinten zonder ineensmelting, ten einde
laisser, de keus hebben. — t Au fait et au pr-, het effect algemeener te maken. --- Préparatoiop 't oogenblik van handelen.
re, adj. Voorbereidend, voorafgaand, voorloopig,
Preneur, ni., -euse, f. Nemer m., neem inleidend: Cours pr-, inleidende of voorbereidende
gebruiker m., gebruikster f. Pr- de tabac,-sterf., cursus ni. of lessenreeks f. -- [Jur.] Jugement pr-,
tabaksnuiver; tabakrooker. Preneuse de café, de voorbereidend gewijsde, prep ar a t o o r vonnis n.
thé, koffij-, theedrinkster•. -- Pr- de v illes , steden- Adjudication pr-, voorloopige toewijzing f. La quesveroveraar, stedeninnemer. — Pr- d'oiseaux à la tion pr- fut abolie par Louis XVI., de voorloopige
pipée, vogelvanger met het lokfluitje. Pr- de tau- pijniging werd door Lodewijk XVI. afgeschaft. -pes, mollenvanger. Pr- de poissons, vischvanger.
Math.] Proposition pr-, voorbereidend of inlei— [Prat.] Le bailleur et Ie pr-, de verhuurder dend voorstel n. — PRÉPARATOIRE, m., z. v. a.
en huurder. (In dezen zin heeft het woord geen PRÉPARATIF.
vrouwelijk). - Ook als adj. gebruikt: [Mar.] VaisPréparer, v. a. Bereiden, toe-, voorbereiden,
seau pr-, prijsmaker m., schip, dat eenen prijs toerusten, gereed, klaar maken , p r ep a r é ren:
heeft gemaakt
Pr- an diner, een middagmaal bereiden, klaar maPrénom, m. Voornaam, doopnaam m. Le pr- de ken. P- Ie terrain, den grond toebereiden. Pr- une
mon fels aïné est Louis, de voornaam, doopnaam médecine, eene artsenij bereiden. Pr- de la viande,
van mijnen oudsten zoon is Lodewijk. César por vleesch toebereiden. — (fig.) P- une surprise a qn.,
Ccesar droeg den voornaam-taileprdCïus, iemand eene verrassing voorbereiden. P- les votes
Cajus. -- Prénorniner, v. a. Tot voornaam à qn., iemand den weg banen. Cela nous prépare
geven: On 1'a prénommé Pierre, men heeft hem de grands malheurs, dat bereidt ons in de toeden voornaam Pieter gegeven:
komst groote onheilen. Pr- qn. h une mauvaise
Prénotion, f. [bidact.] Poorloopig begrip, nouvelle, iemand op eene kwade tijding voorberei.voorbegrip, voorafgaand denkbeeld n.
den. - SE PREPARER , v. pr. Zich gereed of klaar
Préoccupation , f. Geheele ingenomenheid maken, zich bereiden, zich toerusten, zich schikken,
van den geest met een of ander denkbeeld, uitslui- zich op iets gevat, gewapend, voorbereid houden,
tend op één punt gerigte aandacht f. — Vooraf op- zich e r e p a r ér e n: L'ennemi se prépare au corn-
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bat, de vijand maakt zich gereed tot het gevecht.

geleken? — Omtrent, ongeveer, bijna : 11 y a Arde cinq lieues did i h Anvers, Ontwerpen is ongeveer of omtrent vijf uren van hier. Vous avez
gagné, pr- de dix mille francs, gij hebt ongeveer
(of b2,! de) duizend francs gewonnen. DE
PIES, loc. adv. Van nabij, van digt bij: Regarder
de pr -, van nabij beschouwen. Entendre de loin
comme de pr -, zoowel van verre als van nabij
hooren. -- Suivre, Soccer qn de pr -, iemand op
den voet volgen, hem digt op de hielen zitten. -(Loc. fig.) Tenir qn de pr- ,iemand niet uit het
oog verliezen, hem weinig vr^ hei d laten; hem kort
houden; ook: sterk, gedurig bij iemand aandringen.
-- Se voir ale pr-, elkander van nabij, onder de
ooges zien, een tweegevecht houden. Ne connattre
une personne ni de pr- ni de loin, iemand in't geheel niet kennen. 11 n'en veut entendre parler ni
de pr- ni de loin , hij wil er in 't geheel niet van
hoorera. — Cette chose me touche de pr-, die zaak
gaat mij van nabij aan, is voor mid van veel belang.
Nous nous touchons de pr-, Nous sommes parents de fort pr-, wij bestaan elkander' van nabij,
wij zijn naauw aan elkaar verwant, wij zijn naaste
bloedverwanten. — 11 y regarde de pr -, c;` ook I1
est lien pr- regardant, hi let op de minste uit gave, op 't geringste voordeel, hij past op de klein 'l es a CELA PRES , a TELLE CHOSE PRES,
loc. ode. Dat uitgezonderd of niet 1//ede gerekend;
op zoo en zoo veel na: 11 aime un peu li babiller;

I1 se prépare pour un voyage, hij rust zich toe,

maakt zich gereed tot eene reis. — Un orage se
prépare, er komt een onweder op. -' Het part.
passé is ook adj.: Appartement préparé, klaar gemaakt vertrek n. Un homme pr- á tons les évènements, een op alle voorvallen gewapend o f voorbereid man.
Prépondéranee, f. Overwigt n. — [Artill. ]
Pr- d' une bouclte à feu , broekzwaarte f. —
(fig.) Overwigt n.. meerderheid in aanzien , ge
invloed, enz. Ce ministee a in pr- au Con--zag,
seil , deze minister heeft het overwigt in den
raad. — Ook van zaken q ebezi,gd : Cet axis à
Ia , pr- , dat gevoelen drijft boven. — Piderant, e, adj. Zwaarder wegend (in dezen eigenlijken zin niet in gebruik); overwegend, overtie//end, beslissend: Voix pr-e, beslissende stem f.
Raison pr-e , beslissende , overhalende rede f. —
5 Prépondérer, V. n. Zwaarder wegen, den

meesten invloed uitoefenen.
Préposé, e, adj . (en part passé van préposer): Commis pr- á In recette d ' UI! impót, ambtenaar, aangesteld it de ontvangst eeneg belasting.
--- Ook als subst. gebruikt: Les pr-s It la douane,
de ambtenaren, kommiezen van het tolkantoor. —
Préposer, V. a. 4anstellen, liet op- of tm: i.gt
over iets geven, aanbetrouwen, het bewind geven.
On 1'a erepose a lent retien des chemins, men
heeft heap tot het onderhoud der wegen aangesteld.
Ph araoh préposa Joseph sur toute 1'Egypte, Pharao gaf aan Jozef het bewind over geheel Egypte.
Les eveques sopt préposés sur les eglises, de bis
zijn over de kerken gesteld.
-schopen
Prépositif, ie . , adj. [Cr am .] Ivor 1 -1ilaat sen: Pacht ule p -ive, z. PARTICULE . — Den aard
van een voorzetsel hebbend: Locution p -ive, prep os itieve uitdrukking. z LOCUT ION. -- Pré position, f. [Gram.]' Voorzetsel n. , p r e p o- j
s i t i e f. Pr- inséparal.ie , onscheidbaar voorzetsel n. — Prépositionnel, Ie, anj. [Gram.]
Tot het voorzetsel behoorend. — Prepositionitellenient, adv. Bij w]/ze van voorzetsel, als een
voorzetsel: Employer un adverbe pr -.
5 Prépotence , f 411eenheerschende magt,
hoogste magt, over:nagt f.
Prépuce, m. [Anal.] Voorhuid f. — Prépsntial, e, (p,. t— (' ) adj. Tot de voorhuid behoorend.
Prérogative, f. Voordeel, aan zekere waar

.

mais, à cela près, eest un homme très-ailnabie,

hij babbelt wat gaarne , maar, dat uitgezonderd
(overigens, anders) is h j een zeer beminnelijk mensch.
J'ai tout recu a cent florins p-, ik heb alles ontvangen, op honderd gulden na. — 11 n'en est pas
b Bela pr-, da^:rop komt het hem n iFt aan. Cela
vous causera quelque dépense, mais vous n'êtes
pas à cela pr-, dit zal u eenige onkosten veroorzaken, maar daarop komt het u immers niet aan.
,

— a PEU PRES, a PEU DE CHOSE ;PRES, loc. adv.
z. onder PEil. -- a BEAUCOUP PRES, 10e. adv. Op
verre na niet, z. BEAUCOIIP.

Présage , m. Voorteeken , voorbeduidsel n.;
gissing f, uit zulk een voorteeken opgemaakt: On
regarde celti comme un très-heureux pr- , men
ziet dit aan als een gelukkig voorteeken. — Voir
ses pr-s saccomplir, zijne vermoedens zien uit komen. -- [Méd.] , z. v. a. PROGNOS TIC . — Pré sager, V. a. Voorspellen, uit een zeker treken iets
toekounstigs aankondigen, voorzeggen; aanduiden,
beteekenen; — (van personen gebruikt) gissen,

verbonden voorregt f., p r e r o g a t i e f m.-dighen
La naissance lui donne bies des pr-s, de geboorte
geeft hem vele voorregten. La pr- royale of enkel
in pr-, het koninklijk prerogatie f. -- La raison,

vermoeden wat gebeuren moet. Les premières années de ce prince présagent un r ègne heureux,
de eerste jaren van dien vorst voorspellen eene gelukkige reréring. Que présage ;a tristesse ou j e
vous vols? wat beteekent (le droefheid, waarin ik
u zie? — Je ne présage rien de mauvais de ce
qu'il vous a dit, ik vermoed niets kwaads uit hetgeen hij u gezegd heeft. — SE PRESAGER, V. pl.
Voorspeld, vermoed worden. — Zich zelven voor
ook adj.: Mort pré -speln.—Htaréis
voorspelde dood m.
-sagée,
Présaie, f. [B. n.], z. v. a. EFFRAIE•
Pré -salé, m. Vleesch n. van schapen, die in
eene door de zee besproeide weide gegraasd heb
ook zoodanig schaap n.: Acheter un pr -. (Plug.-ben;

in parole et la liberté soot les trois plus belles
ill -s de 1'hornme, de rede, de spraak en de vriiheid

zin de drie schoonste voorregten van den mensch.
Près, prép. (op zich zelf,' dat is zonder toevoeg-ing van de, niet meer in gebruik dan in gemeenz ame n still en in zékere door 't gebruik geijkte
zegswijzen) Big: Être logé pr- le Palais-Ro al,
près In Fontaine, bij 't Palais-Royal, bij de fontein
wonen. Ambassadeur pr- la cour d'Espagne, afgeza nt bij 't spaansche hof. Passy pr- Paris, Passy

bij Parjis. — Komt près in andere dan deze en
soortgelijke uitdrukkingen zonder de voor dan is
't een b2,iwoord: Demeurer près, nabij wonen. -[Mar.] Etre all plus près, digt of scherp bid den
wind zeilen. Etre pr- et plein, vol en bij zeilen.
Pas plus pr - ! niet honger
PRES DE , loc. prép.
(om nabijheid ,zoowel van plaats als van tijd aan
te duiden). Jij), nabib, cli jt bij, kort bij: S'asseoir
pr-, tout pr- de qn. , bid, digt bij iemand gaan
zitten. — (Loc. prov.) Pr- de l'église, loin de
Dieu, z . LOIN . — I1 est pr- de trois heures, 't is
bij drieen. — (fig.) Cet ouvrage est bies pr- de in
perfection, dat werk is de volmaaktheid digt nab2^.
Á (fam.) Avoir la tète pr - du bonnet , z. BONNET.
Etre pr- de ses pièces, z. PIECE. — [Mar.] Étre
pr- du vent, bij den wind zeilen. Pr- du vent ! niet
lager ! (als bevelwoord aan den roerg (u nger) . — Op
het punt van: Être pr- de mourir, op 't puizt van
sterven zijn, op sterven liggen, "den dood nabij zjin.
Qui n'est pas généreux est bies pr- d'être injuste,
wie niet edelmoedig is, staat op het punt van onbillijk te worden. — Weleer is pres de ook voor auprès de gebruikt in den zin van: in vergelijking van:
Que sopt -ils pr- de vous? wat nl/t zij bij u, in
vergelijking van u ? wat zijn zij bjj u of bij u ver-
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Présanctifié, e, adj. [Liturg.] Te voren geheiligd, vooraf gewijd. Pains pr-s, Hosties pr-s, of
als subst.: PRÉSANCTIFIES , m. pl. Bronden , hostien, die reeds op een' der dagen, welke de mis
vooraf gaan, gewijd zijn. Messe des pr -, mis zon. der consecratie, maar waarbij men met de vroeger
gew ide hostiën communiëert.
± Presbyope, adj., nu PRESBYTE. — Pres byopie, f., Z. v. a. PRESBYTIE . — Presbyte,
adj. [Opt.] Vérziglig: homme pr-, Femme pr-,
of als subst. PIESBYTE, ni. et f., verzigtige m. en
f., hij of zij , die beter in de verte dan nabij ziet,
uit hoofde van de afplatting der kristallens, welke
doorgaans bij lieden van middelbaren leeftijd begint
plaats te gr ij pen (het tegengestelde van MYOPS). —
Lunettes pr-s, een bril voor vérzigtigen.
Presbytéral, e, mij. [H. eed.] Priesterlijk.
Fonction pr-le, priesterlijke bediening f. Maison
pr-e, priesterlik huis n., pastorij f . Bénéfices presbytéraux, priesterlijke proven f. pl. — Presbytéranisnie, m., z. PRESBYTÉRIANISME. — Piesbytérat of Presbytériat, nl. Waardigheid f.

4484PRESBYTÈRE

PRESENT.

van oudste of kerkopziener, oudstenambt, p r esby ten i oat n. — Presbytére, m. Pastorij,
woning f. des priesters. — Kerkeraad in., vergadering f. der kerkoudsten of kerkopzieners (in dezen
zin verouderd: men zegt conseil). -- Milde pauselijke gift f. bij zekere gelegenheden. --Presbytérianisme, m. Leer f. , stelsel n. der Presbyle-•
rianen of der niet - bisschoppelijke christenen in EnoelandenSchotland,presbyterianismusn.
— Presby tériat, m., z. PRESBYTÉRAT. — Pres bytérien, m., -ne, f. Presbyteriaan m., presby-

van geest, bezonnenheid, welberadenheid f. -- Somtijds z. v. a. aanblik m., gezigt n.: Depuis quand

craignez-voos la pr- de ces paisibles lieux ? sedert
wanneer vreest gij, den aanblik dezer vreedzame
oorden? — EN PRESENCE, loc. adv. In elkanders
tegenwoordigheid , tegenover elkander: Les deux
armees étaient en pr-, de beide legers stonden tegenover elkander. — [Prat.] Tant en pr- qu'en
absence, zoowel tegenwoordig als afwezig. -- (fig.)
Partis en pr-, partijen, die tegen elkaar op hunne
hoede zijn, e'kander gade slaan en gereed zijn elkander te bestrijden . EN PRESENCE DE, loc . prep.
[Prat.] In tegenwoordigheid of ten overstaan van.
En pr Jun de l'autre, ten overstaan van elkander.

teriaansche f., naam der pri testanten in Engeland
en Schotland, die geenen bisschop erkennen, maar
die de kerk , even als in de eerste lijden, door
oud s t en willen geregeerd hebben. — Ook als adj.:
Presensation, f., z. PRESSENSATION.
Agiises pr-nes, presbyleriaansche kerken.
Présent, e, adj. Tegenwoordig, aanwezig, aan
Presbytie, f. (pr. t=c) [Opt. j Yérzigtigli.eid f.
voorhanden (in tegenstelling met absent),-weznd,
(vgl. PRESBYTE) . — Presbytisme, m. Het ge- i p r é s ent: Être p r- P 1'assemblée, bij de vergadebrek der verzigtigheid.
ring tegenwoordig zijn. Cela s'est passé mol pr-,
Préseience, f. [Théol.] Vóórkennis, voorwe- dat is in mijne tegenwoordigheid voorgevallen.
tenschap f. La pr- de Dieu, de voorwetenschap van Dieu est pr- partout, God is alomtegenwoordig.
God. Dieu connait par sa pr- ce qui dolt arriver, (bij overdrijving) Cet homme eet pr- partout, est
God weet door zijne voorkennis wat gebeuren moet. pr- a tout, die man is op alle plaatsen te gelijk:
— t Préscient, e, adj. Póárwetend, vooruit hij schijnt zich door zijne werkzaamheid te vermewetend. (king nemen, afzien. nigvuldigen. -- (fig.) N'être pas pr-, afgetrokken,
Preseinder, V. a. [Scolast.] Niet in aanmer- verstrooid van gedachten zijn. — ( Prat.] Pr-s tels
Preseindré, m. [Agric.] Eerste omwerking f. et tels, in tegenwoordigheid van die en die perso n
der braakliggende landen.
nen. A ce pr-s et acceptants tels et tels, waarbij
Preseriptabie, adj. [Jur.] ;verjaarbaar, aan die en die tegenwoordig waren en het aangenomen
verjaring onderhevig. Des biens pr-s, aan verja- hebben. — A tous ceux qui ces pr-es lettres ver
ring onderhevige goederen n. pl. — Preserip(of als subst.: qui ces pr-es verront), of A-ront
tion, f. Verjaring f., het verlies van een regt, tous presents et à venir, aan al degenen, die deze
doordien men niet ten behoor/ijken tijde daarvan (of dit schrijven) zullen zien of hooren. — La prgebruik heeft gemaakt; ook, van den anderen kant: lettre, of als subst. La pr-e, de tegenwoordige
de verkrijging van het regt cd oor zulk een verzuim brief, deze brief, de brief, dien men bezig ic te
van een ander, p r esc ri p t i e f. Acquérir, Inter- schrijven : Veuillez répondre b la pr-e (lettre) ,
rompre la pr-, de verjaring verkregen, stuiten. aussitot que vous l'aurez recue, gelief dadelijk
Suspendre le cours de la pr-, den loop der ver ja - na de ontvangst op dezen (brief) te antwoorden.
ring stuiten. — Voorschrift n., verordening f.: Le pr- porteur, brenger dezes. Vous donnerez un
Les pr-s de in loi, de verordeningen der wet. (liet franc au pr- porteur pour sa commission, .jïi zult
woord wordt in dezen zin niet veel gebruikt.)
brenger dezes een' franc voor zijne boodschap ge
Pr- médicale, of enkel Pr-, voorschrift des genees Avoir toujours one chose pr-e a-ven.—(fig)
heers, r e c é p t n.
]'esprit, altoos iets vóór den geest hebben, iets niet
Prescrire, V. a. Voorschrijven, gelasten, bene- uit zijne gedachten kunnen zetten. Cela mest touten. Prescrivez -lui ce qu'il doft faire, schrijf hem jours pr- a l'esprit, dat is mij altijd. in de gedachten,
voor, wat hij doen moet. J'ai exécuté ce que, vous zweeft mij steeds voor den geest. — Avoir ]'esprit pr-,
m'avez prescrit, ik heb volbragt, hetgeen g ij mij een' vluggen, levendigen geest hebben, altijd wakker
belast hebt. — [Jur.] Laten verjaren, door verja- en bij de hand zijn. Il a la mémoire pr-e, lig heeft
ring verkrij,r;en, verjaren: Pr- la faculté d'accep- een vlug geheugen..... - Tegenwoordig (in tegenstelter ene succession, het regt om eene erfenis te aan li,ng met futur en passé): 'Le siècle pr-, de tegen laten verjaren. Pr- une dette, eeneschuld-varden woordige eeuw f. L'annee pr-e, het tegenwoordige,
verjaren, haar uitdelgen, omdat de betaling niet loopende jaar. Le pr- ministère, het tegenwoorin den bij de wet bepaalden tijd gevorderd is. - dige ministerie. Le mal pr-, de tegenwoordige, nu
Ook als v. n. in dezen zin: On ne present pas heerschende kwaal f. — [Gram.) Participe pr-, tecontre les mineurs, tegen minderjarigen heeft Beene genwoordig deelwoord n. -- [Ave. dur.] Prendre
verjaring plaats . — SE PRESCRIBE , v. pr. Poorge b pr- forfait (nu en flagrant déiit), op heeter daad
schreven, bevolen worden. — Zich zelven voorschrj- betrappen. -- Méd.l Dadelijk werkend: Remède,
ven of ten plint of regel stellen: Les hommes se Poison pr-, dadelijk werkend geneesmiddel, vergift n.
sopt prescrit des devoirs mutuels , de menschen
PRESENT, m. Tegenwoordige tijd m., liet tegen
hebben zich zelven wederzijdsche pligten voorgeNe s'occuper que du pr-, sans penser á-wordige:
schreven. — [Jur.; Door verjaring verkregen of i'avenir, zich enkel met het tegenwoordige bezig
verloren worden. ver jaren. — tiet part. passé is houden , zonder aan de toekomst te denken. —
ook adj.: Action prescrite, voorgeschreven hande- [Gram.] Tegenwoordige tijd m.: Conjuguez ce
ling f. — . [Jur.) Droit prescrit, verjaard regt n. verre au pr- du sul jonctif (of als adj.: an sub-- Somtijds ook als subst. m.: Le prescrit de la jonctif pr-), vervoeg dat werkwoord in den teren
loi. het verordende bij de wet.
tijd der aanvoerende wijs. -- PRESENTS, m.-wordigen
Préséance, f. liegt op de hoogere eereplaats, pl. Tegenwoordigen, aanwezigen m. pl. (in tecen.stelvoorrangsreet n., voorzitting f. Disputer la pr- á ling met absents)- Les pr-s s'égayent parlois aux
qn., iemand het regt op de hoogere eereplaats be- ^ dipens des absents, de aanwezigen verlustigen zich
twisten.
soms ten koste der afwezigen. — a PRESENT , loc.
Présence, f. Tegenwoordigheid , aanwezig- adv. Tegenwoordig, nu, thans: Cette coutume nest
f., bijzijn, bijwezen n., presént i e f. Hono - plus oteervée à pr-, die gewoonte wordt tegenwoorheid
rer une assemblée de sa pr- , eene vergadering dig, hedendaags niet meer in acht genomen. A prémet zijne tegenwoordigheid vereeren. — La pr- de sent, je men vals, nu ga ik henen. _ Ook h
Dieu en tous lieux. de alomtegenwoordigheid Gods. wijze van subst. met de gebruikt: Les usages da
— [Divot.] Se mettre, Se tenir en la pr- de Dieu, pr-, de hedendaagsche , tegenwoordige gebruiken:
zich in Gods tegenwoordigheid stellen, God als ge- Les femmes d'b pr-, de vrouwen van onzen tijd,
tuige zijner handelingen vertegenwoordigen. — de hedendaagsche vrouwen. --- DES b PRdSENT, loc.
[Théol.] Pr- réelle du corps et du sang de No- odv., z. onder DES. — JUSQU'b1 PRESENT, loc. adv.
tre-Seigneur dans 1'Eucharistie, of enkel Pr- réelle, Tot nu toe, tot dus verre: Jusqu'b pr-, je n'ai pu
werkelijke tegenwoordic heid van 't ligehaam en m'occuper de votre affaire. -- QIJANT a PRESENT,
bloed Onzes Heeren in 't Avondmaal. —. Droit de loc. adv. Voor het tegenwoordige. voor zoo ver het
pr-, presentie -geld of -regt n. (dat in sommige tegenwoordige betreft ; Je n'v pense plus quant a
vergaderingen den aanwezigen leden wordt toege- pr-. — POOR LE PRESENT, loc. adv. (fain .) Voor
kend). z ook JETON .— [Chico., Méd.] Reconnaïtre het tegenwoordige, thans: Pour le pr-, je me porte
la pr- du poison dans on aliment, de aanwezig assez bien. -- DE PRESENT, loc. odv. [Prat.] Nu,
voorhanden zijn des vergifts in eenespijs-heidof't thans: Un tel de pr- résidant b Paris, die en die
erkennen. -- (fig.) Pr- d'esprit, tegenwoordigheid persoon, thans woonachtig te Parijs.
---
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PRESERVATIF.

PRESENT
Présent, m. Geschenk n., gift, gave, vereering f.,
present n. Donner, Accepter, Refuser un pr-,

een geschenk geven, aannemen, weigeren. Faire pr
dune chose, iets ten geschenke geven. L'Evangile
est Ie plus beau pr- que Dieu put faire aux hom mes, het Evangelie is het schoonste geschenk, dat
-

-

God den menschen geven kon. — (Loc. p.ov.) A

petit pr- petit merci, zoo de gift, zoo de dank.
Les petits pr-s entretiennent l'amltié, de kleine
geschenken onderhouden de vriendschap. — Pr-s
de notes, bruiloflsgeschenken n. pl. -- (poét.) Les
pr-s de Flore, de Pomone, de Cérès, de bloemen,
het ooit, de granen. — (fig.) Un véritable ami est
un pr- du cie!, een waar vriend is eene gave, een
geschenk des hemels.
Presentable,

adj. (van personen en zaken,

inz. met de ontkenning) Voorstelbaar, aanbiedens-^
waardig, gevoegelijk voor te stellen of aan te bie den, presenteer baar, presenlábel: Ce vin
nest pas pr-, dezen wijn kan men niet voorzetten,
is niet aan te bieden. Ce jeune homme est bien
pr-, deze jonge mensch mag wel voorgesteld worden, mag wel in de wereld optreden.
Présentateur, m., -trice, f. Voorsteller m.,
voorstelster f., hij of zj, die het regt heeft, iemand
tot een geestelijk ambt voor te stellen.
Présentation , f. Aanbieding , verlooning,
overreiking, indiening; voorstelling, present at i e: La pr- dune lettre de change, de aanbieding,
vertooning van een' wisselbrief (aan den betrok
La pr- dune requête, de indiening van een-ken).
verzoekschrift. — Pr- a la cour, voorstelling aan
't hof. I1 y aura aujourd'hui plusieurs pr-s, er
zullen heden verscheidene personen ten hove worden voorg.steld. — [Prat.] Verklaring van een'
pr: cureur, dat h ij voor eene der partijen in regten
zal optreden. (Men zegt nu constitution d'avoué).Droit de pr-, regt der voorstelling tot een ambt, inz.
tot een geestelijk ambt , voordragtsregt , presentotie-regt n. Pour eet emploi, la pr- appartient
au ministre, voor dit ambt heeft de minister het
regt van voordragt , wordt er door den minister
iemand voorgesteld. — [ Liturg. ] La Pr- de la
Vierge, Maria- presentatie, feest der roomsche kerk
Ier gedachtenis aan het tijdstip , waarop zij op
haar derde jaar door hare ouders in den tempel
werd voorgesteld.
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presentéren; binnenleiden, introducéren.
Pr- qn. an roi, iemand aan den koning voorstel
Aurai-je I'honneur de vous pr- à ma famille,-len.
a mes amis? zal ik de eer hebben u aan mijne famille, aan mijne vrienden voor te stellen ? Pr- qn.
dans une maison, iemand den toegang tot een huis
verschaffen, in een huis introducéren. — Pr- un
enfant au baptême, een kind ten doop heffen or
houden. — Pr- Ie corps a la paroisse, het lijk naar
de parochie-kerk dragen (opdat het er de kerke lijke wijding ontvange , alvorens het begraven
wordt). Voorstellen, voordragen: Pr- qn.
pour une place, pour une chaire, iemand tot een'
post., eenera leerstoel voordragen. Avoir droit de
pr- a un bénéfice, het voordragtsregl tot (de ver
geestelijke bediening heb -vulinga)eprof
dezen zin ook absol.: Pour eet emploi-ben.—I
le ministre présente, Ie roi nomme, voor dit ambt
wordt de voordragt door den minister, de benoeming door den koning gedaan. — Voorhouden, voor
oogen houden, laten zien, vertoonen: Pr- le miroir
à qn., pour qu'il se vote, iemand den spiegel voor houden, opdat hij zich daarin beschouwe. Pr- un
plan à qn., pour qu'il I'examine, iemand een plan
voorleggen (vertoonen, laten zien), opdat hij't onder zoeke. Cette fête présentait on spectacle magnifique , dat feest bood een prachtig schouwspel aan,
leverde een prachtig schouwspel op -- (fig.) Voor
uiteen zetten, verklaren, doen kennen; aan -steln,
opleveren, verschaffen. Pr- Ia chose aussi-biedn,
clairement que possible, de zaak zoo duidelijk mogelijk voorstellen of uiteen zetten. Pr- la question
dun Beul cóté, de vraag slechts van ééne zijde
voorstellen. — Cette affaire ne présente pas de
nombreux avantages , die zaak levert niet vele
voordoelen op. — Ce mot présente on double sens,
dat woord levert een' dubbelen zin op, is voor twee
verschillende opvattingen of verklaringen vatbaar.
— [Tech.] Aanleggen, bijbrengen (om te passen,
te vergelijken): Pr- un bordage, eene plank aan
bijbrengen om te voegen. — (Loc. prov.)-legnof
Pr- un chat par les pattes, eene zaak van de ongunstigste zijde voorstellen.
SE PRESENTER, v. pr. Zich vertoonen, zich aan-

Présenté, e, adj. (en part. passé van présenter): Fauteuil pr-, aangeboden armstoel in. Pétition pr-e, ingediend verzoekschrift n. Ambassadeur

bieden, zich opdoen; zich goed voordoen, zich laten
zien; zich voorstellen (tot eenig ambt). Le roi lui
a défendu de se pr- devant lui, de koning heeft
hem verboden voor hein te verschijnen. La première
chose qui se présenta a mes yeux, het eerste, dat
zich aan mijne oogen vertoonde, dat mij voor oogen

gunstigste zijde voorgestelde zaak f.
Présentement, adv. Tegenwoordig, nu, terstond, op staanden voet: Chambre Ei louer pr-, terstond te huren kamer f. Coutume abolie pr-, pas

se prèsente, ik wil de eerste gelegenheid aannemen,
die zich aanbiedt. — Ce jeune homme se présente
Bien, deze jonge mensch doet zich goed voor. Ce
jardin se présente bien, deze tuin valt goed in 't

ik heb haar zoo even eerst verlaten.
Présenter, v. a. Aanbieden, voorhouden, overreiken, toereiken; vertoonen, p r e s e n t é r e n. Prune chaise b qn., iemand eerren stoel aanbieden. I1
lui présenta de l'argent, h2 bood hem geld aan.
Pr- la main à qn., iemand de hand bieden, toerei
Pr- le bras à une femme, eene vrouw den-ken.
arm bieden. --- Pr- son bras au chirurgien, den
heelmeester zijnen arm voorhouden, toesteken. —

présente pas á ma mernoire, zijn naam schiet mij
niet te binnen. — (Ook als v. imp.) 11 se présente
beaucoup d'affaires, er komen zeel zaken voor. S'il

pr- à la cour, aan 't hof voorgesteld afgezant m.
Enfant pr- au baptême, ten doop gehouden kind n.
Affaire pr-e du cóté le plus favorable , van de

afgeschafte gewoonte f. Je vieras de la quitter pr-,

Pr- ses lettres de créance. zijne geloofsbrieven
aanbieden. Pr- une lettre de change, een' wissel
vertoonen (aan den betrokkene). -- Pr- une requête, een verzoekschrift indienen. — [Mii.] Prles armes , het geweer presentéren (als militair
eerbewijs). — Pr- la pointe de l'épée, de punt van
den degen voorhouden (als bedreiging) . — (fig.)
Pr- la bataille, den slag aanbieden, den strijd uit-

lot/een. — [Man.] Pr- le bout au vent, met den
kop op of in den wind houden. Pr- Ie bout á la
lame, au courant, den kop op de zee, op den stroom
houden. Pr- Ie travers a on objet, de zijde aan
een voorwerp bieden , dwars van een voorwerp
liggen. Le bátiment présente le cap à telle aire
du vent, het schip legt over dien en dien boeg. —
(absol.) Pr- au vent, in den wind, scherp bij den
wind liggen. -- (fig., als beleefdsformulier) Pr- à
qn. ses hommages, ses respects, iemand van zijne
hoogachting, eerbied verzekeren. Je vous présente
mes salutations sincères, mes civilités , ik heb de
eer u welrneenend te groeten. Voorstellen,

kwam, in de oogen viel. Il dit qu'un spectre s'est
présenté á lui, hij zegt, dat hem een spook verschenee is. — J'accepterai la première occasion qui

oog, geeft eens schoon gezigt. — Son nom aye se

se présente une occasion favorable, als zich eene

gunstige gelegenheid opdoet. — Se pr- pour une
place, pour un emploi, zich voor een' post, een
ambt voorstellen of aanbieden, er naar dingen.
Présenteiir, m. (woord van Voltaire): Indiener, aanbieder: Pr-s de requête, indieners van
verzoekschriften.
Présèpe, m. [Asir.] De Kribbe in den Kreeft,
naam eener kleine nevelvlak in het sterrebeeld de
Kreeft.

Préservant, e, adj. [ Bot. ] Feuilles pr-es,

beschermende bladeren, dek- of schutbladeren n. pl.
— Préservateur, trice, adj. Beschermend, beschuttend, voorbehoedend, verhoedend, voorkomend,
preservatief : Médecine pr-trice, voorbehoedende geneeskunde f. La vaccine est pr- de la petite vérole, de koepokinenting is een voor behoedmiddel (een prophylaktisch middel) tegen de kinderziekte. — PRESERVATEUR , m. [Tech.] Beveiligingsfornuis n., dat de vergulders tegen de kwik
beveiligt. — Préservatif, ive, adj.-dampen
(doorgaans alleen van geneesmiddelen gebézigd) Beschermend , enz. (z. PRÉSERVATEUR). Moy ens pr-s ,
behoedmiddelen n. pl. Médecine pr-lye , Remode
pr-, of als subst. PRESERVATiF, m. Behoedmiddel n.,
voorbehoedende artsenij f., p r e s e r v a t i e f n. —

(fig.) Le travail est Ie meilleur pr- de l'ennui, de
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arbeid is het beste behoedmiddel tegen de vervéling.
-- S Préservation, f. Behoeding, voorkoming f.
Préserver, V. a. Behoeden, bewaren, beschermen, beschutten, p resery é r en : Dieu me pré
sa grace au milieu des périls, God be--servap
waarde mij door zijne genade in 't midden der gevaren. — Ook zonder voorwerp: L'economie preserve de la misère, de spaarzaamheid behoedt tegen

armoede. — Het wordt dikwils bij wijze van
wensch ^of bede gebruikt: Dieu me préserve de
penser a cela ! God behoede mij daaraan te denken ! Men préserve le eiel ! de hemel beware mij
daarvoor ! - SE PRESERVER, V. pr . Zich behoeden,

zich beveiligen: Se pr- dun peril, d'une tentation,
zich tegen een gevaar, tegen eene verzoeking beveiligen. -- Het part. passé komt ook als adj. voor:
Un monument préservé des outrages du temps,
een gedenkteeken, dat voor de schending des tijds
bewaard is gebleven.
Présidé, e, adj. (en part. passé van présider):
Assemblée présidée par on vieillard vénérable,
vergadering f. met een' eerwaardigen grijsaard aan
't hoofd.
Présidenee, f. Het vóórzitten, het voorzit
voorzitterschap , presidentschap n. ,-tingsre;
ambt n. en waardigheid van voorzitter, p r w s i, (li u m n.; tijdduur m. dier waardigheid. La pr- du
conseil des ministres, het voorzitten in den ministerraad. Son frère a la pr-, zijn broeder is voor
heeft het voorzitterschap. — Cette lol a été-ziter,
faite sous sa pr-, deze wet is onder zijn presidentschap gemaakt. -- [Géogr.] Presidentschap n., administratieve afdeeling in sommige streken: Les

possessions anglaises aux Indes sont partagées en
quatre pr-s.
Président, m. Voorzitter , president, p r ws es m. Le pr- de la Chambre des députés, dun
conseil de guerre, collège électoral, de president
van de Kamer der afgevaardigden, van een' kr2jgsraad, van een kiescollegie. — [Polit.] President,
titel, dien vaak het hoofd eener republiek draagt.
— 5 Présidental , e , adj. Den voorzitter of
zijne waardigheid betreffend. -- Presidente, f.
Voorzitster , presidente ; -- voorzitters- of presidentsvr'ouw t.

Présider, V. a. et n. Voorzitten, het voorzit
i d é r e n: Pr- une assem --terschapbkldn,
blée, Pr- à une assemblée, eene vergadering presidéren , het voorzitterschap bij eene vergadering
bekleeden of waarnemen. 11 na pas assez de présence d'esprit pour pr-, hij heeft geen tegenwoordigheid van geest genoeg om voorzitter te zijn. -PRESIDER , V. n. Het bestuur, de leiding hebben, besturen, leiden: Dieu présicle aux chosen humaines,
God bestuurt de menscheljke zaken. ltilon frère
présidait à la cérémonie, mijn broeder bestuurde
(had de leiding van , was de hoofdpersoon bij) de
plegtigheid. Minerve présidait aux sciences, Minerva had de wetenschappen onder haar bestuur.
-- (fig.) Le bon gout ne preside pas toujours a la
toilette des dames , de goede smaak bestuurt niet
altijd den opschik der dames.

Présides, f pl. [Géogr.] Naam, dien de Spanjaarden geven aan een viertal vestingen op de Barbarjsche kust, en welke hun tot verbanningsoorden
voor misdadigers dienen, p r e s í d i o s m•pl.—Présidiaire, m. Verbannene naar een der presidios.
Présidial, m. (weleer in Frankrijk) Landgerigt n., landvoogdij f., eene soort van reytbanken,
door Hendrik II. ingesteld; — plaats, waag zulk
eene regtbank zitting hield; — regtsgebied n. daarvan. — Landregter m., lid van een landgerigt. —
[Géogr.] Onderverdeeling der kreitsen in Beijeren.
-- Présidia-i, e, adj. Tot een landgerigt behoorend, den landregter betrffend: Siége pr-, zetel van
een landgeregt. Sentence pr-e , vonnis n. , uit
een landrieriat. — Présidiale--sprakf.vn
ment, adv. (zelden gebezigd dan in): Juger pr-,
in hoogste ressort uitspraak, doen.
,

*

Presle, f. [Bot.] , Z. PRELE.

Présomptif, ive, adj. (pr. pré -zonp—; zoo
ook de volgenden) Vermoedelijk, waarschijnlijk
(zelden gebruikt dan in): Héritier pr-, Héritière
pr-ive, vermoedelijke erfgenaam m. en f. Héritier
pr- de la couronne , vermoedelijke troonopvolger,
erfprins, kroonprins m. — Présonnption, f. Vermoeden n., op waarschijnlijkheid berustende onder
gissing; — verdenking f., argwaan m.,-stelingof

p:resumtie, presomptie f. Toutes les pr-s
vous sont favorables, alle vermoedens zijn in uw
voordeel. Ii ne s'est pas élevé la moindre pr- con-

tre votre probité, er is niet de minste verdenking

tegen uwe eerlijkheid opgerezen. — [Jur.] Pr-s
simples, eenvoudige vermoedens. Pr- graves, précises et concordantes, vermoedens, die gewigtig,
naauwkeurig bepaald en eenstemmig zijn. Pr- suf
genoegzaam vermoeden. Pr- légale, wettig-fisante,

vermoeden, legale prcesumtie. -- Inbeelding f.,
zelfbehagen n., te gunstig gevoelen van zich zelven,
laatdunkendheid, verwaandheid f., eigenwaan m.
Avoir beaucoup de pr-, vol inbeelding, vol eigenwaan zijn. Sa pr- est insupportable , zijne laatdunkendheid is onverdrageljk. — Présornptueusement, adv. Op ingebeelde, aanmatigende wijze,
met zelfbehagen, met verwaa-ndheid of laatdunkendheid: Parler pr-, op verwaanden, aanmatigenden
toon spreken. — Présomptuenx, ease, adj.
Verwaandheid aanduidend (van zaken), verwaandheid bezittend (van personen) , verwaand , laat
aanmatigend, ingebeeld, vol zelfbehagen.-dunke,
Désirs pr-, aanmatigende, stoute wenschen m. pl.
f. pl. — Horame pr- of als subst. PRÉ begeerten
of
SOMPT UEUX, M. Ingebeeld, laatdunkend man.
Préspinal, e, adj. [Anat ] Vóór de rugre graat gelegen.
Presq eye, adv. Bijna, schier, bijkans, haast:
Pr- jamais, bijna nooit. Pr- toujours, bijna alt ij d.
Pr- pas, Pr- point, bijna niet. I1 est pr- nuit,

't is bijkans nacht. L'ouvrage est pr- achevé, het

werk is bijna geëindigd. Un homme pr- nu, een
schier naakt mensch. I1 est pr- entièrement oublié,
hij is bijna geheel vergeten.
Presgai'iie, f. Schiereiland n. — Landtong f.
Presqu'ombre, f., z. v. a. PENOMIIRE.
Pressage, m. [Tech.] Gebruik n. van de pers;
het persen.
(met aandrang.
Pressannment, adv. Op dringende wijze,
Pressant, e, adj. Dringend, aandringend, aan
volhoudend: I1 est pr- sans indiscrétion,-houden,
hij is aandringend zonder onbescheidenheid. — Ook
van zaken: Des sollicitations pr-es, dringende aanzoeken n. pl. Faire une recommendation pr-e, eerie

dringende, zeer sterke aanbeveling doen. — Dringend, . geen uitstel gedoogend: Avoir des affaires
pr-es, dringende zaken hebben_ Un devoir pr- m'appelle, een dringende, gebiedende pligt roept mij. La
maladie est pr-e. de ziekte eischt dodelijke hulp, is
gevaarlijk. L'occasion est pr-e, de gelegenheid moet
terstond waargenomen worden — Douleur pr-e,
dringende, hevige, scherpe pijn f. (In dezen laatsten
zin weinig gebruikelijk.)
Presse, f. Digte volksmenigte f., volkshoop m..
gedrang n. Fendre la pr-, door den volkshoop heen
dringen. Se firer de la pr-, zich uit het gedrang
maken (ook jig.). ïv'y allez pas, it y a trop de
pr-, ga daar niet heen, er is te veel gedrang. —
(fam.) Je n'v feral as la pr-, Je n'y feral pas
grande pr-, ik zal daar 't gedrang niet vermeerderen, enen zal mij bij die drukte niet zien. I1 n'y
aura pas grande pr- (of grand' pr-) ii acheter cette
marcbandise, men zal elkaar niet dood dringen om
die waar te koopgin. — La pr- y est, I1 y a pr-,
(inz. van waren, van mode- artikelen, die druk gezocht worden), men loopt er de deur om af, men
vecht er om. — [Mar.] Pressing f., presgang m. van
zeevolk (in Engeland). On a fait une nouvelle prer is eene nieuwe pressing gedaan. — (Prov.) A la prvont les fous, gekken begeven zich in 't gedrang.
— Ce prédicateur a la pr-, deze predikant heeft
veel toeloop. — [Tech.] Pers f. Mettre du tinge,
des étotfes en (sous la, h la) pr-, linnengoed, stof
fen in de pers zetten. Les relieurs se servent de
plusieurs espèces de pr-s, de boekbinders bedienen
zich van onderscheidene soorten van persen. Pr- à
vis, schroefpers. Pr- á bras, handpers. Pr- a catir
les étoffes, glanspers. — Pr- hydraulique, waterpers, hydraulische pers. — (fig. et lam.) Etre en
pr-, in de klem, in verlegenheid, in nood zijn. Se
tirer de pr-, zich. uit de klem helpen. — [Typogr.]
Pr- d'imprimerie, of enkel Pr-, boekdrukpers,
drukpers, pers. Pr- lithographique, steendrukpers,
lithographische pers. Pr- mécanique, snelpers. La
pr- mécanique fait h elle seule le travail de buit
presses ordinairen, de snelijers doet alleen het werk
van 8 gewone persen. Pr- a vapeur, stoompers. —
Presse wordt ook van het werkvolk der pers ge-
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bruikt: Embauchei une pr-, de werklieden eener
drukkerij onderhuren. - Ouvrage sous pr-, sous
Ja pr-, werk, dat men bezig is te drukken, tee
perse liggend werk. Mettre sous pr-, doen drukken,
ter perse leggen. - (fig.) Faire gmir Ia pr-, z.
GEMIR, - ( bij uitbreiding) De boekdrukkunst, de
boekdrukkerij in 't algemeen, hare voortbrengselen,
de gedrukte werken. Liberté de In pr-, vrijheid
der drukpers, persvrijheid t. Pr- périodique, dagbladpers, de dagbladen n. p1. - [Holt.] Soort van
kleine perzik f., die niet kleurt.
Pressé, e, adj. (en part. passé van presser):
Des rangs uw-s, opeengedrongen rije
n f. p1. of geléderen n. p1. Ces livres sont si pr-s qu'on no peut
les tirer des raons, deze hoeken staan zoo digt
op elkander, dat men ze niet van de planken kan
nemen. Ecriture trop pr-c, te digt ineengedrongen
schrift. Tissu trés -pr-, zeer digt weefsel n.
Etoffes pres, geperste, in de pers gezette stoffen f.
p1. - Les enuemis pr-s de toute part, de van alle
kanten aan,etaste vijanden. Vaisseau trop vive
ment pr-, te heftig bestookt of aangevail nw/tip n.
- 11 dtait pr- den hou, hij verlangde sterk een
eind daaraan te maken. Je suis pr- de partir, ik
heb haast om te vertrekken, de tijd dringt mij om
heen te gaan. -- Ouvrage pr-, werk, dot geen
uitstel lijdt, dringend werk n. -- Pr- par Ja fairn,
par Ja soif, door den honger, door den dorst gekweld. II mourut pr- de sas i'emords, hij stierf,
gekweld door zijne wroegingen. Etre pr- Wargent,
dringend verlegen om geld zijn. - Ook als subot.:
Le plus pr-, het dringendste, datgene, wat allereerst
gedaan moet worden. Prcssée, 1. Persvol f.,
hoeveelheid, die te gelijk in of onder de pers goat.
- S Pressémeut, adv. In haast, in aller ijl.
Fressensation, t. [Didact.] Het vooruitge
of gewaarworden, voorgevoel n. - Pr--voeln
magnétique, magnetisch voorgevoel n., cene soort
van instinct, dat, naar men mi l , de nabijheid van
een voorwerp doet gewaarworden, zonder dat men
nog dat voorwerp ziet of hoort.
Pressenti, e, adj. (en part. passé van penssentir) Malheur pr-, vooru.tf/tvoeld ongeluk n.,
ongeluk, waarvan men een voorgevoel gehad heeft.

- Pressentiinent, in. Voorgevoel n. II avait
UH pr- de sa moet, hij had een voorgevoel van
zijnen dood. - Avoir nu pr- de fièvre, de goutte,
de voorboden van de koorts-, dejichtaanvallen voelen. - Pressentii', v. a. Voorgevoelen, een voorgevoel van iets hebben. II pressentait son malheur,
hij had een voorgevoel van zijn ongeluk. -- Toetsen, polsen, ondertasten, uitvor.cchen. Pr- l'opinion
de qn,, de meening van iemand polsen. Ii faut prIa rnère sur ce manage, men moet de moeder wegens dit huwelijk zoeken te polsen.
Presser, v. a. Persen, in de pers zetten; uitpersen, drukken, uitdrukken. Pr- du linge, linnengoed persen. Pr- on livre pour le relier, een
boek persen om het in te binden. -- Pr- un drap
mouillé, een nat laken uitwringen. Pr- un citron,
eene n citroen uitpersen, uitdrukken. Pr- des groscums rouges, roode aaibeziPn uitpersen. Pr- une
ponge, eene spons uitdrukken. Le tailleur presse
sue les coutures, de kleêrmaker drukt de noden
plat. - (van personen sprekend) Pr- qn. dans of
entre ses bras, contre son coeur, iemand in zijne
armen, aan zijn hart drukken. - Digt bijeen brengen, zamendringen, digt opeen zetten, digt bijeen
schikken: Pr- l'écriture, les lignes, digt ineen
schrijven, de repels dipt bijeen zetten. Pr. les rangs ,
de geidderen nipt opeen schuiven. -- (fig.) Pr- ses
expressions. son style, ses iddes, zijne uitdrukhingen, zijn' stijl, zijne denkbeelden zamendringen,
met beknoptheid voordragen. - Op de hielen zitten, hevig aanvallen, bestoken, in 't naauw beengen, dringen: On pressa les assidges, nu point de
les forcer a cc rcndre, men bestookte de belegerden
zoolanig, dat zij gedwongen werden zich over te
geven. Pr- J'ennemi, den vija
nd op de hielen zitten, hem in t noauu brengen, hem hevig en van
alle zijden aanvallen. - Cet avocat a pressé
vigoureusenlent son adversaire, die advokaat heeft
Zijne tegenpartij met hevigheid aangetast, heeft hem
het vuur na aan de scheenen gelegd. - ( fig.) Te
ver drijven, overdrijven, te strenge gevolqtrekkingen maken: Pr- un principe, un système, een beginsel, stelsel te ver drijven. 11 ne faut pas trop
pr- cette comparaison, men moet die vergelijking
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niet te ver doorzetten. Verhaasten, bespoedigen,
tot spoed aandrijven of aanzetten, jagten: Pr- le
départ dune personnc, iemands vertrek bespoedigen. Pr- des ouvricrs, werklieden aandrjven, tot
spoed aanzetten. Ii ny a rico qui nous presse, le
temps cst a nous, wij hebben volstrekt geen haast
te maken, evij hebben tijds genoeg. Pr- un cheval
of le pas dun cheval, een paard aandrijven. [Mus.] Pr- le mouvement, Ia mesurc, de fumeging, de maat versnellen. - ( fig.) Pr- une affaire,
un niariage. den afloop eener zaak, het sluiten van
een huwelijk bespoedigen. - Met aandrang verzoeken, aanhouden, bestormen: Pr- qn. Si fort qui l
ne puissc rcfuscr Ia faveur qu'on lui demande,
zOO sterk bij iemand aanhouden, iemand zoodanig
bestormen, dat hij de gevraagde gunst niet kan.
weigeren. - Pr- qn. de questions, iemand met
vragen bestormen. -. Kwellen, dringen, drukken:
La faim commence è pr- les assiégés, de honger
begint de belegerden te kwellen, te drukken. La
douleur mc pressant, j'oubliai un jour mon troupeau, daar de smart mij nederdrukte, vergat ik op
zékeren dag mijne kudde. PRESSER, v. n.
Dringen, dringend zijn, geen uitstel dulden, spoed
vereischen: Le temps, L'affaii'e presse, de tijd, de
zaak dringt, duidt geen uitstel. Le danger presse,
't gevaar dringt, eischt spoedige hulp ofuitreddin
L'occasion presse, de gelegenheid moet onmidde lijk waargenomen worden. La malatlic presse, de
ziekte is hoogst gevaarlijk, vordert dodelijke hulp.
- La doulcur presse, de smart is hevig, hoogst
gevoelig. - [Mar.j Matrozen pressen (in Engeland). SE PRESSER, v. pr. Opeen dringen,
digt opeen schuiven, elkander verdringen: La foule
se pre.ssait pour voir le prince, de volkshoop drong
opeen, om den vorst te zien. Presscz-vous un pen,
afin quit y alt place pour tout Ic monde, schuif
wat digt ineen, opdat iedereen kunne zitten, opdat er plaats zij voor iedereen. Zich haasten of
spoeden, spoed of jagt maken: Si vous ne vous
pressez, vous n'aiiiverez pas asscz tot, zoo gij
geen spoed maakt, zult gij niet vroeg genoeg aankomen. - (Loc. prov.) Plus on ye presse, moms
on avarice, hoe meer haast, hoe minder spoed.
Pressette, f. (verkiw. van presse) [Tech.]
Kleine pers, glanspers, pletpers t. der papiermakers.
Presseur, in. [Tech.] Perser In. van stoffen.
- [Mar.] Presser, presganger, matrozenpresser
(in Engeland). (kersçjezel m.
Pressier, m. [Typogr.] Drukker, boekdruk Pression, t. [Phys.] Drukking f. La pr- de

Fab-, de drukking der lucht. -- Pr- atumsphêrique,

dampkringsdrukking. - [Mach. a vapcur] Pr-

de Ja vapcur, stoomdrukking, stoomspanning t.

Basse pr-, lage drukking (die 1 1 12 dampkrings-

drukking niet te boven goat). Pr- moyenne, middelbare drukking (van 1 1 12 tot 4»2 dampkringsdrukkingen). Haute pr-, /iooge drukking (van meer dan
1 I2 dampkring.sdrukkingen). Machine a Rasse, a
moyenne, a haute pr-, machine van lage, van middelbare, van Image drukking.
Pressirostre, adj. [H. n.] Met piatgedrukten
snavel. - PRESSIROSTRES, M. p1. Vlaksnavels m.
pi. (pluvieren, kieviten, tecippanzen, enz.).
S Pressis m. [Cuis.j Uitgeperst sap n. van
vleesc h of kruiden.
Pressoir, m. Wijn- of druivenpers; ook: cider- of ooftpers, oljvenpers, oliepers t. - Pershuis n. - t Pressoi'ier, m., z. v. a. PRESSUREUR.
Pressura, m. [Méd.] Soort van vijl t. aan
den nage l wortel.
Pressurage, ni. Het uitpersen (van druiven,
oofi, enz.); - de door die persing verkregen wijn m.
Pressure, t. [Tech.] Het aanpunten der spelden en naalden. - z. ook PRESSURA.
Pressurer, V. (1. Uitpersen door middel der
perskuip (pressoir). Pr- des raisins, des pommes
druiven, appelen uitpersen. -- Uitdrukken, uitknijpen: Pi'- une orange, un citron, een' oranjeappel, een' citroen uitdrukken. - (fig.) Door belastingen, schattingen of heffingen uitzuigen of uitmergelen; - door geweld of list altes van iemand
halen, wat men kan, afzetten, uitkleeden: I l a
pressurd vette province, hij heeft deze provincie
uitgezogen. 115 ne songent qua pr- eet homme
riche, zij zijn er alleen op uit om dien rijken man
uit te kleeden.
Pressureur, m. Wijn - , ooft -, olijvenperser m.
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Prestanee, f. (fam.) Statigheid, deftigheid f.; — Het part. passé is ook adj.: Principe présupdeftig, indrukmakend voorkomen of wezen n. C'est posé, vooraf als waar aangenomen beginsel n.
un homme de pr-, 't is een deft?g, statig man. I1 (absol.) Cela pr-, dit als waar aangenomen zijnde.
na pas assez de pr- pour biers représenter, zijn -- Présupposition, f Vooronderstelling f.
uitziqt is niet deftig genoeg, om op te treden, zoo
Présure, f. Leb of lub f., melkstremsel n., inz.
als 't behoort.
het zure vocht in de vierde maag (caillette) der
Prestant, m. pl. [Mus.] De vooraanstaande jonge kalveren en andere herkaauwende dieren,
groote tinnen orgelpijpen f. pl., p r e s t a n t e n us. dat gebruikt wordt om de melk te doen stremmen,
pl., liet principaal D.
waartoe ook de bloemen van sommige gewassen kun
Prestation, f. [Pol.]: Pr- de serment, eed
-ne
dienen.
a flegging t. — [Féod.] Pr- de foi et hommage,
Pret, e, adj. Gereed, bereid, klaar, toegerust:
aflegging van den leenseed. z. ook HOMMAGE . — Le diner est pr-, pr- à servir, het middagmaal is
[Admin.] Uitkeering f., cijns m., die in geld of gereed, is klaar om opgedischt te worden. L'arin natura betaald moet worden. — [Mil.] Ver- mée est pr-e a en venir aux mains, het leger staat
-

schuldigde fournituren, p r e s t a t i e I. •
Preste, adj. (fam.) Vlug, gaauw, schielijk,
handig: Avoir la main bien pr-, eerre vlugge hand
hebben. — (fig.) Réponse pr-, schieljk antwoord n.
— (interj.) Gaauw ! schiel jk ! rep u ! — Preste ment, adv. Op vlugge, behendige wijze, behendig,
met gaauw4ghei_d, gezwind. I1 1'a fait plus pr- qu'il
ne fallait, hij heeft het vlugger gedaan, dan hp moest.
Prester, m. (pr. -tère) [Phys.], z. v. a.
TROMDE de terre of terrestre. — Ontvlambaar,
geweldig luchtverschijnsel n. — [H. n.] Soort van
vergiftige slang f.
Prestesse, I. (fam.) Gaauwheid, gezwindheid,
vlugheid, belienditlheid f. Ii 1'a fait avec une grande
pr- de la main, hij heeft het met eene groote vlugheid van hand gedaan. — (lig.) La pr- de ses
réponses ma étonné, de gaauwheid zijner antwoorden heeft mij verwonderd.
Prestidigitateur, m. Goochelaar m. —
Prestidigitation, I. Kunst I. des goochelaars;
snel vingerigheid 1.
Prestige, m. Begoocheling, tooverachtige, door
tooverkunsten voortgebragte verblindsng f. Les magiciens d'Égyple firent des pr-s, en transformant
leurs hoquettes en serpents, de Egyptische too-

venaars maakten goochelkunsten, toen zij hunne
staven in slangen veranderden. -- (bg uitbreiding)
Les pr-s de la physique, de l'optique, de oogmis

-

leidingen der natuurkunde, der gezigtkunde. Les
pr-s du théátre, het zinsbedrog van het tooneel.
Les pr-s de !eloquence, de tooverachtige invloed m.
der welsprekendheid. 11 y a du pr- à cela, daar
steekt bedrog, begoocheling achter. — % Prestigiateur, m. Begoochelaar. — Prestigieux,
lense, adj. Begoochelend, begoocheling bewerkend.
f 5 Prestimouie, I. Bjzondere stichting tot
onderhoud eens priesters, zonder dat zijne bediening eene prove is, prestimonie I.
Prestissime, adv. (ital.) .(Mus.] Uiterst snel
of gezwind (te spelen). — Presto, adv. (ital.)
Zeer snel
Prestolet, m. (ddnigr.) Onbeduidend, onverdienstelíjk geestelijke m., priestertje n.
--

Prestr e, m. [H. n.] , z. v. a. PRETRE.
Présumable, adj. Vermoedelijk. — 5 Pré

adv. Op vermoedelijke weze. -sumablenit,
Présumer, v. a. Voora f aannemen, onderstellen, vermoeden, gissen, presumeren: I1 faut
toujours pr- le bien de son prochain, men moet
altijd van zijnen naaste het goede onderstellen. Je
présume qu'il n'en demeurera pas lá, ik vermoed,
dat hij het daarbij niet zal laten. — [Jur.] La lol

présume innocent tout accusé qui n'est pas encore
evidemment reconnu coupable, de wet houdt voor

(beschouwt als, onderstelt) onschuldig ieder aangeklaagde, die nog niet klaarblijkelijk van schuld
overtuigd is. -- Zich veel inbeelden, zich laten

voorstaan: I1 présume trop de ses propres forces,

hij laat zich te veel op zijne eigen krachten voorstaan. Il ne présume pas assez de son propre mérite, hij schat (of stelt) zijne eigen verdienste te
laag. — SE PRÉSUNER , V. pr. Vermoed worden,

zich laten vermoeden: Cela ne se présume pas, ne
peut se pr-, dat laat zich niet vermoeden. — Het
part. passé is ook adj.: Nouvelle présumée vraie,
voor waar gehouden tiding f.
Présupposer, V. a. Vooronderstellen, onderstellen, vooruit als waar aannemen: Pour Bien
comprendre le dogme de 1'éternité, it faut pr- que
1' áme est immortelle, om het leerstuk der eeuwig
wel te begrijpen, moet men vooraf aannemen,-heid
dat de ziel onsterfel jk is . — SE PRÉSUPPOSER, v. pr.
Voorondersteld, als waar aangenomen worden:
L'impossible et !'absurde ne doivent jamais se pr-.

slagvaardig, ten strijde toegerust. I1 est pr- a tout,
hij is tot alles bereid. Tenez-vous pr- pour partir,
houd u bereid om te vertrekken. 11 n'est jamais
pr-, hij is nooit klaar, komt altijd met zijne toebereidselen te laat. (Behalve met a en pour, werd
PRET vroeger ook met de gebruikt, dat nu weinig
meer gezien wordt. — Door de dichters is vaak
prêt a in plaats van près de, op het punt van, gezegd. Het onderscheid laat zich het best gevoelen
uit een voorbeeld als dit: Heureux 1'homme qui,
près de mourir, est aussi prèt it mourir, wel
hem, die, als hij den dood nabij is, ook bereid is
om te sterven.
Pret, m. Leening, uitleening; geleende som of
zaak f. Pr- is intérêt, sur gages, leening teen interest of rente, leening op pand. Pr- gratuit, leening zonder interest. Pr- d'argent, geldleening. Pra usage, bruikleening. Pr- a grosse aventure of
a la grosse, geldleening op bodemerij. Maison de
pr-, leenhuis n., eene inriigting, waar men geld
uitleent tegen onderpand. -- Ce livre ne ma pas
été donné, ce n'est qu'un pr-, dit boek is mij niet
geschonken, 't is mij maar geleend. — Inscrire ses
pr-s, zijne uitleeningen, tine uitgeleende geldsommen of andere voorwerpen boeken. — [Mil.] Gewane vijfdaagsche soldij I. van een' soldaat (zoo
geheeten, omdat zij bij voorschot wordt uitbetaald).
Prétantaine, f. (fam.) (alleen voorkomend
in): Courir la pr-, doelloos heen en weer loopen,
lanterfanteren, rondslenderen. Cette felle court la
pr-, dat meisje is op den dril, drentelt rond om
wat op te doen. (binding der hoepels.
Prête, f. [Tech.] Gespleten teen f. tot zamenPrété, e, adj. (en part. passé van prêter):
Argent pr-, uitgeleend geld n. Livres pr-s, uitgeleende boeken n. pl. — Ook als subst. in 't spreek
zeggen: C'est un pr- rendu, 't is leer-wordelijk
om leer, 't is goed betaald gezet.
Préte-Jean of Prétre-Jean, m. [Hist.]
Naam der keizers van ^4byssinië (die vroeger werkeljk ook priesters waren), z. v. a. NEGUS.
Prétendant, m., -e, f. Aanzoeker, dinger m.,
aanzoekster, dingster f., hij of zij, die naar iets
staat of dingt, aspirant, pretendént m. Il
y a plusieurs pr-s à cette place, er zijn vele aanzoekers om dien post. Une pr-e P une abbaye, eene
aanzoekster om Bene abdij. — Kroonvorderaar, hij,
die aanspraak op den door een' ander' bezetten
troon maakte, pretendent (inz. gebézigd van de
vorsten uit het gevallen huis der Stuarts). --- Hij,
die naar de hand van eene vrouw staat, vrijer,
minnaar, pretendent m.: Cette jeune héritière a
beaucoup de pr-s, die jonge erfdochter heeft vele
pretendenten.
Prétendre, v. a. Vorderen, verlangen, begeeren, eischen, vragen als een regt, aanspraak maken op: Pr- an cinquième dans un héritage, een
vijfde gedeelte van eene erfenis vorderen. Pr- le
remboursement des avances qu'on a faites, de terugbetaling zijner gedane voorschotten eischen. (Deze
uitdrukkingen zijn verouderd; men behoort te zeg
Pr- avoir un cinquième etc., Pr- recevoir Ie-gen:
remboursement etc.). — Je n'ai reen h pr-, ik heb
niets te vorderen, ik heb Beene aanspraak op iets.
— PRÉTENDRE QUE, Beweren, staande houden,
voorgeven: Pr- qu'une chose nest pas vraie, beweren, dat iets niet waar is. Je prétends qu'il
ne 1'a pas dit, ik houd staande, dat hij het niet
gezegd heeft. Il prétend qu'il a perdu son argent,
hij geeft voor, dat hij zijn geld verloren heeft. —
[Prat.] Pr- cause d'ignorance, beweren van iets
onkundig te zijn, onkunde voorwenden. — Willen,
verlangen, vorderen (in dezen zin wil prétendre
que het volgende werkwoord in den subjunctief):
.

PRETEND
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Que prétendez -voos de moi ? wat wilt, verlandt Pr- sa 'v oix h qr► ., voor iemand spreken. --- Prlit! van mij ? Je prétends que nous me rendier 1'oreille, het oor leenen, toeluisteren. --Toeschrij-ven, toekennen, toedichten: On lui prête cette acservice a votre tour, ik verlang, dat ge mij op uwe ven,
beurt dienst bewijst. I1 prétend donner la lol par- tion, eet ouvrage, men kent of .schrijft hem deze
tout, hij wil overal (le wet voorschrijven. --- Wil daad, dit werk toe. Pr- des vertas a qn. qu'il na
willens of voornemens zijn, denken: Au prin--len, point, iemand deugden toekennen, (lie hij niet betemps prochain, ii prétend partir pour 1'Italie, in

zit. z. ook CHARITE. — (fam.) Pr - le collet (r qn.,

sen. -. . PRÉTENDRE (it), v. n. Staan, dingen;
aanspraak ma/een: Pr- lr one charge, naar eene
bediening staan. Pr- à la main dune felle unique,
naar de hand eenei eenige dochter dingen. — 11

vijand de zijde blootgeven, de flanken bieden. -(fig. et fain.) Pr- le flane, zich blootgeven, vat op
zich geven. — Zoo zegt men ook zonder voorwerp:
Pr- (matière) au ridicule, stof tot lage/un geven.

't aanstaande voorjaar denkt h- (is hi voornemens ziele aanbieden oen met iemand te vechten. Ii est
of van plan) naar Italië te vertrekken. 11 ne ['a homnle a lui pr- le collet, hij is een man, die 't
pas dit sérieusement, it a prétendu plaisanter, hij met hem durft opnemen, die hem de spits kan bie
Blootgeven: Pr- le flans a l'ennemi, den-den.—
heeft het niet in ernstgezel7(l, hij heeftwillenschert-

faut toajours tendre à la perfection, sans jasmis
y pr-, men moet altijd naar de volmaaktheid streven, zonder ooit er aanspraak op te maken. — In
dezen zin vindt men 't bij dichters dikwijls zonder
la, als v. a.: En vain nous prétendons le droit
d'élire un maatre, vergeefs maken wij aanspraak
op , het regt om eenera gebieder te verkiezen. — SE
PRETENDRE, V. V. Beweerd worden : Pareille chose
He doit pas se pr -, zoo iets moet niet beweerd

worden. — Prétendiu, e, adj. (en part. passé van
prétendre) Gewaand, ondersteld, zoogenaanid, ver
Ce pr- gentil-homme, die gewaande of-mend:
zoogenaamde edelman. Alléguer un pr- droit, een
vermeend regt bijbrengen. — PRETENDU, m., -E, f.
(fam.) Aanstaande m. en f., bruidegom m., bruid f.
Voilà mon pr-, ma pr-e, ziedaar mijn aanstaande.
-- In algemeener zi-n: minnaar, vrijer: Cette veuve
a plusieurs pr-s. — S Prétenclaenient, adv.
Bij onderstelling.

Prrte-norn, m. Naamleener, stroomah (homnle
de paille , z. PAILLE). (Plur. Des préte -nom.)
Pretentaine of Prétentane, f., z. PRETANTAIN E .
Préteutieax, ieuse, adj. 4ammnatigend, ver=
waanti, ingebeeld: Homme pr-, Femme pr-ieuse,
of als subsi. PRETENTIEciX, m., IEUSE, f. Man of
vrouw vol inbeeld i ng, vol aanmatiging. --- Ge
gezocht: Style pr -, gezochte stijl m.
-makt,
Prétentlon, f. Vordering f., eisch m., aan
f., die men op iets heeft of meent te heb--sprak
ben; aanmatiging f., voorgeven n., p r e t é n s i e f.
Sa pr- est légit.ime, zijne aanspraak, vordering,
.schuldvordering is regtmatig. Si nous n'avions pas
de pr-s, celles des anties ne nous choqueraient

pas, indien wij zelven zonder aanmatiging waren,
zou die ons in onderen niet ergeren. — Wil m.,
voornemen n.: Je n'ai pas la pr- de l'emporter
sm vous, I k wil niet de overhand op u hebben. —
Uitzir;t n. op fortuin, op erfenis: Ce jeune homme a
de belles pr-s, die jongeling heeft schoonti uitzigten.
— (fam.) Homme is pr-s, iemand, die zich veel
laat voorstaan op zijn verstand, zone talenten,
zijne geboorte, zijn' rang, enz., aanmatigend, ver
Homme sans pr-s, eenvoudig en-wandmesch.
bescheiden man, iemand zonder pretensie of aan
i ging. Elle a des pr-s le la beauté, zij maakt-mat
aanspraak op schoonheid, laat zich op hare schoon
veel voorstaan. Cette femme a encore des pr-s,-h.eid
die vrouw maakt nog aanspraken, wil nog behagen.
Préter, v. a. Leenen, uiíleenen, ter leen geven.
Je lui ai prêté de l'argent et quelques livres, ik
heb hem geld en Benige boeken geleend. I1 lui a
prêté mille florins b interèt, sur gage, hij heeft

hem duizend gulden op interest, op onderpand geleend. — (fig.) Verschaffen, leveren, verleenen,
schenken, geven: Ses malheurs lui prêtaient encore
de nouveaux charmes, hare rampen gaven haar
nog nieuwe bekoorlijkheden. Tout prête des armes
à la volupté, alles verschaft wapenen aan den wel
La Lune prête sa lumière, de maan schenkt,-lust.
geeft haar licht. — Pr- sa plume. zijne pen leenen,
voor iemand schrijven. — (fig.) Pr- secours, aide,
faveur, hulp, bijstand, gunst verleenen. — Pr- l a
main b un vol, de hand tot eersen diefstal leenen,
eenen diefstal helpen begaan. Prètez-rnoi un pea
la main, help mij een weinig, bied mfj eens de
hand. z. ook MAIN-FORTE. -- P."- sermeni., Benen
eed a,lieggen, zweren. Pr- serment de f;délité, den
eed van getrouwheid zweren. Pr- son nom a qe.,
iemand zijnen naam leenen, toelaten bij eene zékere
gelegenheid zich van zijnen naam te moffen bedienen. Pr- son Crédit, ses arms is qn., iemand mei
zijn' invloed. met z ij ne vriendin von (11(2151 zijn.

Cette conduite prête b de ficheuses interpréta-

lions, dat gedrag kan zeer ongunstig uitgelegd
worden. — [Mar.] Pr- le có:é <a un fort, a un
hátiment, dwars voor een fort, voor een schip gaan

liggen. Pr- (le cap) au vent, à la mer, tegen den
wind, tegen de zee in liggen. — Prèter, zonder
voorwerp gebruikt, beteekent: geld leenen: Cet homme aime it pr-. — Pr- à intérèt, a asure, sur
gage. -- Pr- à la petite senlaine, geld leenen voor

korten tijd en tegen hoogera interest. PRETER,
V. n. Trekken, toegeven, meegeven: Ces liottes prétent, deze laarzen rekken, geven mede. — (fig.)
C'est un sujet qui prête, 't is een onderwerp,
waarover zich veel laat zeggen. — SE PRE TER , v. pr.
Geleend worden. L'argent se prête au faux légal,
het geld wordt tegen den wetteljken interest geleend. — Elkander leenera: Tout est common entre

eux; ils se peêtent leurs livres, leur argent, etc.,
alles is onder hen gemeen; zij leenen elkander hunne
boeken, hun geld, enz. — Ttldeljk aan iets mede doen, zich schikken naar; toestemmen; zich ver
toegevend, handelbaar beloonen. Le-dragzm,
sage Bait se pr- an plaisir, sans s'y abandonner,
de wijze weet deel te nemen aan de vermaken,
zonder er zich aan over te geven. — Se pr- à la
plaisanterie, de scherts weten te verdragen, er niet
boos om worden. Se pr- aux circonstances, zich
naar de omstandigheden schikken. — Se pr- à un
accommodement, zich een vergelijk laten. weigevallen, de hand tot eerre schikking bieden. C'est

un honlme qui se prête la tout, qui ne se préte
è Tien, 't is een roan, die zich naar alles, naar

niets weet te schikken, die tot alles, tot niets te
gebruiken is, die alles, die niets meedoet. — Se
pr- aux faihlesses de ses amis, inschikkel jk, toege feljk zin omtrent de zwakheden zijner vrienden.
— (absol.) Il faut savoir se pr -, men moet van pas

weten toe te geven.

PRETER. in.

Het ge-

leende, het leenen (alleen voorkomend in de beide
spreekw. geze y den): Arne an pr-, ennemi an ren
z. A ll!!. Cost un pr- « ne jamais rendre, dat-dre,
heet leenen om nooit terug te krijgen, hier is leenen zoo goed als schenken.
Prétergénération, f. [Physiol.] Misgeboorte f., afwijking der natuur in de wetten der voort
-brengi.
Prétérit, ni. [Gram.] Verleden tijd m. (passé).
Pr- défini, indéfini, interieur, z PASSE (m.) --Ook als adj. gebézirfrl: [Jur.] Enfant pr-, in
een testament geheel met stilzwijgen voorbijgegaan
kind n. — Prétérition, f. [Jar.] Het stilzwijgencl voorbijgaan eens natuurlijken erfgenaams in
een testament (waardoor dit stuk van onwaarde
wordt), p r cv t er í t i, e. — [tfhét.] Overstapping,
niet - vermelding, verzw ijging f., eene redefiguur,
waarmede men verklaart niet te willen spreken
van iets, dat men nogtans behandelt. -- Prétermission, f. [Rhét.] , z. v. a. PRÉTERITION.

Préterir, in., -erase, f. Leener, uitleener, inz.
geldleener, opschieter, geldschieter m., uitleenster,
geldschietster, enz. Pr- sur gages, geldschieter op
pand. (Het woord wordt meest in kwaden zin, in
dien van woekeraar, genomen.) --- Ook als adj.: I1
nest pas pr- de son naturel, of als Loc. prov.:
La fourmi nest pas préteuse, het leenen valt niet
in zijn' aard, is zijne zaak niet, hij is geen vriend
van leenen.
Préteur, m. [H. rom.] (aanvankelijk) Aanvoerder in den oorlog, veldheer; (vervolgens) Opperregter, stad- of landvoogd m., hoofd n. der
regterljke marjt, de voornaamste metgistraats-pers0 00 naast de consuls in 't oude Rome, p ice t or in.
-- 11 -I. it orl.l Startsregent in. ira sommige steden

P ,U'I1 E X T E

---

van Duitschland. -- Onder Napolevn 1. (le titel
van zekere officieren, (lie uit den schoot des senaats
benoemd werden.
Prétexte, f. [Alit. rong.] De met eene breede

purperstrook omzette toga, [t o ja p r ce t e x t a] ,
welke de hoogere overheidspersonen als waardig
droegen; ook: het lange, witte, van on--heidstkn
deren met eene smalle purperstrook omzoomde kleed
dat door de vrijgeboren knapen van het 15 tot het
17z jaar en door de meisjes tot aan haar huwelijk
werd, gedragen. (Ook als agj.: Robe pr-, Tote pr-.)
PRETEXTE , til. Voorwendsel, voorgeven n., schijn.grond, schijn, dekmantel in., uitvlugt f. Ce sont
1h de mauvais pr-s, dat zijn slechte voorwendsels.
Vous cherchez pr- de querelle, gij zoekt een voor
Sous pr- ete justice, de piété,-wendsl,toi.
onder den dekmantel, schijn van regtvaardigheid,
van godsvrucht. Sous pr- de maladie, onder voor
ziekte. I1 n'y a pas de pr- à cela, of-gevna
enkel: Ii n'y a pas de pr-, daarvoor is zelfs geen
schijnbare grond, geen voorwendsel.
Prétexter, v. a. Voorwenden, voorgeven: Prun voyage, one maladie, eene reis, eene ziekte
voorwenden. -- Bewimpelen, vergoelijken: De quoi
peut -il pr- un procédé si éírange? waarmede kan
hij eene zoo vreemde handelwijze vergoelijken? (In
dezen zin wordt het werkw. zelden gebruikt; men
zegt: Que peut -il donner pour pr- dun procédé si
étrange.) -- SE PRETEXTER, v. pr. Voorgegeven,
voorgewend worden, tot voorwendsel dienen: Cette
légère infirnlité ne saurait se pr- comme exemplion du service militaire, dat gering gebrek kan
niet als voorwendsel tot vrijstelling van de krijs
dienst gegeven worden. — liet part. passé is ook
adj.: Voyage prétexté, voorgewende reis.
Prétibial, e, adj. [Anat.] Vóór het scheen,

been gelegen.

Pretintaille, f. [Coutur.] Uitgetande, opengewerkte sieraden a. pl. als boordsel aan dameskleederen. — (fig. et ram.) Kleine bijzaken f. pl.,
b jkomende kosten m. pl. of uitgaven f. pl. — [Jeu
de 1'hombre j B koniende toevalligheden, waarvoor
de speler fiches ontvangt of betaalt (zoo als consolation, parfait contentement, enz.) — Pretintailler, v. a. [Coutur.] Met uitgetande sieraden
omboorden. — (fig. et lam.) Pr- son style, zijnen
stijl met sieraden overladen.
Prétoire, m. [H. rom.] Veldheerstent f.; regthuis, geregtshof des prcetors (vgl. PRÉTEUR). —
Kazerne of vaste legerplaats der prwtorianen of
keizerlijke lijfwacht. — Préfet du pr-, z . PREFET .
— Prétorien, ne, adj. Den prwtor of zijne
waardigheid betreffend: Dignité pr-ne, waardig
-- Families pr-nes, prcetoriaan--heidvanprcto.
sche familiën (die eenen prwtor als lid telden). —
Edifice pr-, prachtig landgoed n. der romeinsche
grooten. — Provinces pr-nes, door eenen prcetor
beheerde wingewesten n. pl. of provinciën f. pl. —
Porte pr-ne, preeloriaansche poort f. (de 1e der
poorten van een romeinsch kamp) . — Garde
pr-ne of als subst. PRÉTORIE\S nl. pl. L ijfwacht
der romeinsche keizers, prcetoriaansche cohorte f.,
prwtorianen ni. pl.
Prétoriole, f. [Anc . mar.] (alleen. op de Middell. zee) Kajuit, kapiteinskamer f.
Pi-ti-age,

in. (iron.), z. v. a. SACERDOCE. —

Prétr-aille, f. (inlur.) Papengebroed, priesterge-

spuis n.

Prétre, m. Priester, bedienaar eeneg gewijde
eeredienst bij de volkeren der oudheid, heden inz. bij
de katholijke christenheid. Les pr-s du paganisme,
de priesters van 't heidendom. Les pr-s de Jupiter,
d'Apoilon, de Baai, d'Isis, de priesters van Jup2ter., Apollo, Baal, Isis. Les pr-s et les lévites, de
priesters en de levieten. — Les pr-s gaulois se
nommaient druides, de gallische priesters heetten

druiden. Les pr-s des Hindous se nomment brahmanes, ceux des Chinois bonzes, de priesters der
Hindoes heeten brahmanen of brahmienen, die der
Chinezen bonzen. — Se faire pr-, priester worden,
de wijding van het katholijke priesterschap ontvangen. Consacrer on pr-, eenera priester wijden. (Bij
(Je protestanten zegt men in, plaats van pretre doorgaans ministre of pasteur.) -- (Loc. prov.) Il faut
clue le pr- vine de l'autel, of Le pr- vit de l'autel,
z. AU TEL . — Pr- de Plutus, iemand, die van 't
geld zijn' afgod maakt, priester van Plutus. Pan'ere pr^-, ornnoozele bloed., hals, sukkel in. --- (pnét.)

PRÉ VARICATTON

Pr- d'Apollon, de Polymnie, de The/mis, d'Esculope,
de Flore, dichter, toonkunstenaar, regtsgeleerde,
geneesheer, plantenkenner. -- [Bot.] Bonnet de prêtre, z. BONNET. — [Fort.] Bonnet de of a pr-,

z. PRETRE. — [ H. n .] Volksnaam der waterjuffer
tjes of schoenlappers (libellule, demoiselle); — ook
z. v. a. BOUVREUIL, IIACAREUX, GRADOS. Petit pr-,
-

z. v. a. ROSSIGNOL de muraille.

Jrêtre-jéan, m., z. PRETE-JEAN.

Pre?tresse, f. Priesteres f. (bij de Ouden): Prd'Apollon, de Vénus, priesteres van Apollo, van
Venus.
Prétrise, f. Priesterschap, priestertake waar
bij de katholijken, priesterambt n. (in-dighef.
deftigen stijl sacerdoce). (muraille.
Pr- êtrot, m.

[11. n.] , z. v. a. ROSSIGNOL de

Preture, f. [Ant. rom.] Ambt n., waardig
(z. PRETEUR). — Tijdduur m.-heidf.vanprcto
der ambtsbediening eens prwtors, p r w t u u r f.
Preuuve, f. Bewijs n., staving van eene waar
een feit, proef, proeve f. Pr- complète,-heid,van

suffisante, convaincante, décisive, irrécussble,
positive, légale, volkomen, voldoend, overtuigend,
afdoend , onwraakbaar, stellig, wettelijk bewijs.
Pr- littérale, orale, schriftelijk, mondeling bewijs.
Pr- muette, stilzwijgend bewijs. Semi- of Demi pr-, half bewijs. Pr- tesiimoniale, bewijs door getuigen. Faire pr-, bew ij zen. Faire pr- tapt par
titres que par témoins, zoowel door bescheiden als
door getuigen bewijzen. Faire la pr- d' un fait, een
feit bewijzen, met bewijzen slaven. Fournir la pr-,
het bewijs opleveren. Avoir pr- en main, het bewijs in handen hebben. Justifier de Ia pr-, het bewijs voeren, uit het bewijs gevolgtrekkingen maken.
— (fam. el ellipt.) Pr- de cela, Pr- que cela est,
eest que..., tot bewijs daarvan dient... Pour pr-,
je vous citerai une loi, tot bewijs zal ik u eene
wet aanhalen. --- En venir a la pr-, tot het bewijs
overgaan. Tout git en pr-, alles komt aan op 't bewijs. — Faire pr- de noblesse, of enkel: Faire ses
pr-s, zijnen adeldorp bewijzen. -- (fig.) Faire ses
pr-s, zich als een dapper, geleerd, eerlijk enz. mensch
doen blijken. Faire pr- de courage, de probité,
proeven of bewijzen van moed, van regtschapenheid

geven. — Bewijs, blijk n., proef f. Donner une
preuve de son amitié, de son sang-froid, een blijk
van zijne vriendschap, van zijne koelbloedigheid
geven. — [Arith., Algèb:] Proef f., bewijs van de
juistheid eener uitkomst, door eene tegengestelde
bewerking. — [Corn.] Pr- de Hollande, hollandsche
pnoef, gewone brandewijn m., brandewijn van 19
graden. — Pr-, proefglaasje n., om den sterktegraad
van verschillende geestrijke vochten te onderzoeken.
— [Rhét.] , z. v. a. DEMONSTRATION.

t Preax, adj. ni. Dapper, stout, koen, moedig: Pr- chevalier, dappere ridder. — Ook als
subst.; C'est un ancien pr-, 't is een man zoo
dapper als de oude ridders.
PPrevaloir, v. n. De overhand hebben of behouden, overtré f fen, te boven gaan, meer vermogen:
Cette raison prevalut, die reden had de overhand,

dreef boven. Son adversaire a prévalu, zijne tegen
heeft de overhand behouden. I1 ne faut pas-partij
que la coutume prévale sur la raison, de gewoonte
moet de rede niet te boven gaan, niet meer gezag
hebben dan de rede. On fit pr- 1'intéret de l'Ftat, men
trok het belang van den Staat voor. — SE PREVALOIR , v. pr. Partij of voordeel trekken, zich laten
voorstaan: Se pr- de sa naissance, de son Crédit,
de sa fortune, partij trekken van, zich laten voor
zijne geboorte, zijnen invloed, zijn ver -stanop
11 se prevaut, Il s'est prévalu de notre-mogen.
faiblesse, hij maakt zich onze zwakheid ten nutte,
hij heeft misbruik van onze zwakheid gemaakt. —
[(,onl.] Je me suis prévalu (j'ai tiré) sur vous
de trois cents florins, ik heb drie honderd gulden
op u getrokken.
Prévaricatenr, in., -trice, f. Pligtvergeter,

pligtr.^erzaker, trouwelooze ambtsbekleeder ; verrader van zijne partij, valschaard m. Il y a bien des
p-s dans leur emploi, er zijn veel ontrouwe ambtenaars. -- Ook als adj. Juge pr-, pligtvergeten
regter. (1 let vrouwelijk komt zeer zelden voor,) —
Prévarication, f. Pligtschending, pligtvergetenheid, ambtsontrouw, knevelarij; heimelijke ver
zijne tegenpartij, verrader# f.-standhouigme
-

-

Se rendre coupable de pr-, zich aan ambtsontrouw,
aan schending van dienstpligt schuldig maken. —

---

PRT VAR1 UER
Prévariquer, v. n. Tegen trouw en /)ligt han
ontrouw zijn, niet rond en eerlik te werk-deln,
gaan, het vertrouwen misbruiken, ambtsontrouw
plegen, den schurk spelen; het met beide partijen
houden, verraden: Pr- dans son emploi, zin' ambtspligt schenden. Ce juge a prévariqué, je le prendrai a partie, die regter heeft zijn ambtspl-igt ge
ik zal tegen hem klagen.
-schonde,
Prévat, in. [Bot.] Peperkampernoelje f.
Provenance, f. voorkomendheid f., verpli,gtend
voOrkomen n., gedienstigheid, beleefdheid f.: I1
gagne tout le monde par sa pr -, hij wint een ieder
door zijn verpligtend voorkomen, door zine gedienstigheid. Etre plein de pr-s, vol gedienstirlheid
zijn. — Préven ant, e, adj. Voorkómend, r^Jdienstig, dienstvaardig, beleefd: Un homme trésPl' -, een zeer voorkomend man. -- Innemend, bevallig, aangenaam: Une physionomie pr-e, eene
innemende physionomie f., een igmz mend gelaat n.
Prévenir, v. a. Vóórkomen, eerst aankomen;
– vooruitloopen, vroeger of vooraf komen. Le
courrier de France a provenu celui d'Autriche,
de fransche koerier is vroeger dan de oostenrDksche
aangekomen. — Quelquefois la sagesse previent
lage, somwijlen komt het verstand, de wijsheid
vódr de jaren, loopt het verstand de jaren vooruit.
J'aime mieux pr- i'heure du render-vous que cle
le faire attendre, ik wil liever vóór liet tot de bijeenkomst bepaalde uur komen, dan hem te laten
wachten. -- Vóórkomnen, het eerst doen, wat een
ander doen wilde: I1 voulait venir me voir, mais
je 1'ai prévenu, hij wilde mij komen bezoeken, maar
ik ben hem voorgekomen. voorgeweest. Vous vouliez demander eet emploi, mais un autre vous a
prévenu, gij wildet om dat ambt vragen, maar een
ander is u voorgeweest. — Voorkomen, te gemoet
komen, goede diensten bewijzen zonder dat men
daarom aangezocht wordt: Dieu previent p aternellement nos besoins, God voorkomt vaderlijk
onze behoeften. Pr- les désirs de qn., iemands begeerten te gemoet komen, ze vervullen eer hij er
om vraagt. — Pr- les objections, les difficultés,
de tegenwerpingen, de zwarigheden voorkómen, ze
reeds vooruit oplossen, wegruimen. -- Voorkomen,
afweren, verhoeden, door zijne voorzorgen a fwenden: Pr- Ie mal, une maladie, eene kwaal, eene
ziekte voorkomen, verhoeden. II est plus aisé de
pr- une maladie que de !a guérir, 't valt ligter
eene ziekte te voorkomen dan ze te genezen.
Vooraf berigten of kennis geven, te voren melden;
.

---^---

w.aaarschuuwen: Pr un ami qu'on lui fern visite
-

le lendemain, eersen vriend vooraf berigten, dat
men hem den volgenden dag zal bezoeken. Pr- qn.
d'un danger, iemand voor een gevaar waarschuwe n . — Voorinnemen ('t zij ten goede of ten kwade); winnen, op zijne zijde brengen. Se laisser prpour ou contre qn., zich voor of legen iemand
laten innemen. 11 1'a prévenu par toutes sortes de
bons offices, hij heeft hem door allerlei goede dien
voor zich ingenomen, op zijne zijde gebragt.-sten
11 a un air de modestie qui previent tout Ie monde
en sa faveur (of, zonder voorwerp) qui previent
en sa faveur, hij heeft een zedig voorkomen, dat
iedereen gunstig voor hem stemt, dat iedereen inneemt. Pr- un juge, l'esprit d'un juge, eersen reqter voorinnemen. -- SE PRÉVENIP, V. pr. Zich laten
innemen of winnen; vooringenomenheid opvatten:
C'est l'homme du monde qui se prévient le moms,
hij laat zich uiterst moerel jk voorinnemen, een
vooroordeel bijbrengen. Se prevenir pour, contre
qn., ingenomenheid voor of tegen iemand opvatten.
— Elkander berigten, elkander waarschuwen: Entre amis, on se prévient de tout ce qui peut intéresser l'amitié, onder vrienden berigt men elkander alles, waarschuwt men elkander voor alles,
wat voor de vriendschap belangrijk kan zijn.
Préventif, ive, adj. Voorkomend, voorbehoedead, verhinderend: Mesures pr-fives, voorbehoedende, preventieve maatregelen, beh.oedmiddelea n. pl. — Arrestation pr-lye, in hechtenis neming eens aangeklaagden, preventieve arrestatie f.
Prévention, f . Vooraf opgevatte meening, voor
f., vooroordeel n ., p r e v e n t i e f.-ingeomhd
Heureuse, Folie pr-, gelukkige, dwaze vooringenomenheid f. Juger des chosen sans pr-, een onbevangen oordeel over de zaken vellen. Se défaire,
Se dépouiller de toute pr-, zich van alle voorin geancien/meid ontdoen. L'ignorance ent la mère de la
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pr-, de onwetendheid -is de moeder des vooi'oovdeels,
— [Jur.] Telastlegging, beschuldiging van misdrijf,
van misdaad: tl est en pr-, en état de pr-, hij is
beschuldigd, in staat van beschuldiging. — Het
vóórkomend ingrijpen in eens anders refit; het rept
om het eerst van eetre regtszaak kennis te nemen,

p r e v e n t ie f., preventie -regt n. Le papa a droit
de pr- sur 1'ordinaire, de paus heeft het regt om
(bij begeving eener prove) den bisschop van 't kerspel voor te komen. Prendre connaissance dune
cause par pr -, kennis van eerie regtszaak nemen,
krachtens het preventie -refit. (Het woord veroudert
in

dezen zin.)

Préventivement, adv. Bij wijze vas voorzorg, op vermoeden: Etre incarceré pr-.
Préveneu, e, adj. (en part. passé van prévenir): Homme pi.- de certaines opinions, met zékere
meeningen vooringenomen mensch. --- 11 est pr- de
sa grandeur, hij is ingenomen met, verhooivaardigt
zich op zijne grootheid. ---- Jan étais déjà pr-, ik
was er reeds van verwittigd, voor gewaarschuwd.
— [Prat.] Homme pr- de vol, van diefstal ver dacht man. — In dezen zin ook als subst. Le a.aaVENU, La PBPVENDE, de van misdrijf of misdaad
verdachte m. en f.
S Prévigite, f. De dag m. vóór den vooravond
van een hoog feest.

Prévision, f. [Théol.] Gezigt n. der toekomst,
dei toekomstige dingen. La pr- de Dieu, het voor

Avoir le don de pr-, de gave des-uitzenvaGod.
vooruitziens hebben. -- Verwachting f., vermoeden n. (in dezen zin inz. in 't meerv.): L'évènement a justlfié toutes mes pr-s, (Ie uitkomst heeft
al mijne vermoedens bevestigd. — Somtijds ook
z: v. a. prévoyance, voorzigtigheid f.
Prevoir, v. a. Vooruit zien, voorzien: On
aurait pil pr- eet accident, men zou dit toeval
hebben kunnen voorzien. I1 a prévu toutes les
suites, hij heeft al de gevolgen vooruit gezien. Qui
prévoit tout est malheureux, wie alles vooruit
ziet, is ongelukkig. — De noodige voorzorgen nemen: II faut tout pr-, azen moet op alles gewapend
zijn. On ne peut tout pr-, men kan niet tegen
alles op zijne hoede zijn. — SE PREVOIR,
vole, V. pr.
Vooruitgezien worden: Cola pouvait se pr-, ciat
kon men vooruit zien.
Prévót, m. Opperste, opziener over iets, titel
van verscheidene ambtenaren in burgerlijke en lijf
stra felijke zaken, opperregter, halsregter, provoost m. Pr- des marchands, opperste, hoofdman,
voorzitter der kooplieden. — Pr- d'une salle dermes, de danse, de p ré v ó t of opziener in eerie
schermschool, de voordanser in eerie dansschool. —
Pr- d'un chapitre, proost van een kapittel. — Le
pr- d'une communauté d'artisans, de opziener,
opperste van een gild, de heer. — [Anc. mil.] Prde l'armée on grand pr-, etc kapitein geweldiger,
generale provoost, opperste veldregter. Le pr- d'un
régimemat, de regiments-provoost of regter. Pr- royal,
de koninklijke opperregter. -- Le grand pr- de
France, on de 1'hótel du rol, (weleer) de opper hofmaarschalk van Frankrijk, des koni.ngs opper
— [Anc. mar.] Pr- général de la ma--halsregt.
rine, oppergeweldiger van het zeewezen, generaal auditeur. Pr- d'égs ipage, scheepsprovoost (die aan
boord de opgelegde stro /en moest toedienen). Prmarinier, opzigter over de gevangenen op een schip.
— [Mar.] Pr-, slecht matroos, die met de oppassing
der zieken is belast, ziekentrooster. — Prévotal, e, adj. Tot den provoost en zijne bevoegdheid
behoorend. -- [Anc. mar. et mil.] Cas pr-, regtsgeval, dat tot het gebied der zee- of veldregters
behoorde, p r e v o t a a l geval n. Cour pr-e, oppergeregtshof in krijgs- en zeezaken, prevotaal
hof n. — Prévotalement, adv. Ilalsregterlilk,
zonder appel of beroep. -- Prévoté, m. Provoostschap n., waardigheid van, provoost. — Plaats,
waar de provoost zitting hield. -- Regtsgebied van
zoodanigen provoost of halsregter. --- [H. eccl.]

Prove, die van een kapittel afhangt, proostdj f.
Prévoyanee, f. liet vooruitzien, het nemen
van voorzorgen voor de toekomst, voorzorg, voor
f. Détourner un mal par-zieng,vorthd
sa pr-, een onheil, door zijne voorzorg afweren. Etre doué de pr-, de gave des vooruitziens en der
voorzo rge hebben. --- Prevoyant, e, adj. F'ooruitziend, zorgend: Une mère pr-e, eerie vooruit
zorgende moeder. La si.sesse est pr-e, de wijsheid
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COURT. — Bede f., verzoek n. Faire one pr- à qn.,
iemand een verzoek doen. Etre sourd h une trèsF? iet genoeg vooruit, hjj is niet voorzigtig genoeg.
Prévu, e, adj. (en part. passé van pr(voir): humble pr- , doof zijn voor eene zeer néderige
bede. Exaucez sa pr-, verhoor zijne bede, zijn ver
Malheur pr-, vooruitgeziene, voorziene ramp I.
[11. rel.] Droit de premières pr-s, zegt-zoek.—
Priaan, m. [H. n.] Zeer schoonti vlinder met
der eerste beden , het regt om zékere proven of
getande vleugels, p r i,a m u s m.
lPriape, in. Priapus m., Z. V. U. PHALLUS. geestelijke waardigheden, tot sommige duitsche ka(naar Priapus, den myth. tuin- en veldgod, den pittels behoorende, op te dragen.
Prienr, m. [H. eccl.] Kloostervoogd, opperste
god der vruchtbaarheid en geilheid, zoon van
Bacchus (n- Venus). — [I1. n.] Pr- de mer, zee- in een klooster, p r i oor m. Pr- curé, prioor, die

ziet in cie toekomst. I n'est pas assez pr-, hij ziel

dag behoorend.

eene pastorij had. — Grand pr-, groot-prioor der
Maltezer-orde. (In sommige aanzienlijke abdijen
werd de eerste dignitaris na den abt ook grand
prieur geheeten.) — (Loc. prov.) I1 faut toujours
dire du bien de monsieur le pr-, van zijne meerderen moet men steeds met achting, met verschooninq spreken. — Prienral, e, adj. [H. eccl.1
Den prioor, de priorij of het prioraat betreffend.
Église pr-e , priorale kerk f. Droits prioraux ,
prioors-regten n. pl. — Chambre pr-e, z. v. a.
Cbambre magistrale z. MAGISTRAL. — PRIEURE, f.

pries, Z. PRÉGADl.

tion pr-, z. ÉCOLE, ENSEIGNEMENT. — [Astr .] Pla -

priaap m., zee- anemoon, zeenetel f. — Priapée, f.
Ontuchtig lied of gedicht of afbeeldsel. — Pria-

péen, ne, Priapigne, adj. Tot Priapus of
zijne eeredienst behooren i, p r l a p i s c h. — Priapisme. m. [Méd.j aanhoudende oprigting der

roede zonder wellustige aandoeningen en vaak met
pijn verbonden, p r i a p í s m u s n. — Priapoteen m. (om
tittie, m. [Minér. Priaapsteen, lidsteen
eenige gelijkenis met het mannelijk lid zoo (Jehe(ten).

Pridien, ne, adj. [Didact.] Tot den vorigen

,

Kloostervoogdes, opperste van een vrouwenklooster, priorin, pr/ores f. — Prieuré, m. Klooster n.
toten men om vergi Jfenis voor zijnen zoon gevraagd onder 't bestuur van een' prioor of eene priorin,
heeft. — Il aime a etre prié, hij laat zich gaarne priorij f. — Huis n. o f kerk eener priorij. —Waarnoodigen, hij wil gaarne gevraagd zin. — Diner digheid f. van prioor of priorin, prioraat n.—
prié, middagmaal n., waarbij m.en uit zékere pleg- Grand pr-, groot-priorij; verblijf eens groot -prioors.
Priina ge, m. [Mar.] In de Levant z. v. a.
tzglteid wordt lenoodirld. — PRIL. in., -E, 1. Ge
ni. en f.: Etre du nombre-vragdebst,lno/ PRi11E d 'assurance.
Primaire, adj. Eerst, van den eersten graad,
des pries, tot de genoodigtlen behooren. — Cet
homme est né prie, z. ;NE. — [Hist.] Conseil des primair: École pr-, Enseigneinent of [nstrucPrié, e, adj. (en: 1mart. ,passé van prier): En
pare prié de faire grace /i son fits, een vader,

Prie- Dieu, m. Bid-of knielbankje n., bidstoel m.
(Pier. Des prie-Dieu.)
Prier, V. a.. Bidden, een gebed doen. Je prie
Dieu, ik bid God. Pr- le Tout-Puissant, le Seigneur .lus Christ, la sainte Vierge, den •I1rnagtige, den Heer Jezus Christus, de heilige Maagd
bidden. — In deze beteekenis dikwijls zonder voorwerp: Pasei• in nuit á pr-, den nacht met bidden,
in 't gebed doorbrengen. Pr- humblement, aver
conhance, néderi.g, reet vertrouwen bidden.. Prpour ses ennemis, voor zijne vijanden bidden. Prpour les morts, voor de dooden bidden. — Bidden,
cineeken, verzoeken, als eenti gunst vragen: Prqil . de faire ene chose, (je rendre un service,

nètes pr-s, hoofdplaneten f. pl. (in onderscheiding
van planètes secondaires, biplaneten of manen).
— [Bot.] Branches pr-s, hoofdtakken m. pl. —
Oorspronkelijk (z. v. a. primitif, primordial): [lzéol.]
Terrains pr-s , oorspronkelijke , eerste of grondg ebergten,

de eerste of oudste gebergten n. pl. —

Polit.] Assemblée pr-, grondvergadering f. (waar

bijeen komen om de kiezers te benoemen.-indeburgs

Primat, m. [H. eccl.] Opperste of voornaam

aartsbisschop in een rijk, eerste landskerkvoogd,-ste
primas, primaat m. — Pr- de Pologne, primaat van Polen, hoofd des senaats, die gedurende
de tusschenregéringen 't bewind voerde. — In 't hedendaagsche Griekenland: titel der aanzienlijkste
iemand verzoeken iets te doen, eenti dienst te be- ingezétenen eener stad, eener provincie: Les pr-s
wijzen. Je ne vows prierai plus de riep, ik zal u de Spezzia, de notabelen van Spezzia. — Het komt
om niets meer verzoeken, vragen. — (fam.) Je l'en ook als adj. voor : Archevêque pr-, Prince pr-,
ai prié comme Dieu, comme pour Dieu, ik heb aartsbisschop-, prins-primaat. — Primates, m,
er hem op mijne knieën, op het dringendst om pl. [H. n.] ,Eerste klasse f. der zoogdieren (waar.gesmeek.t. --- Pr - qn . de son désbonneur, iemand in Linnéus den mensch, de apen, de mak/s, de
om iets oneerends, iets schandelijks vragen. -- (Loc. vleêrmuizen, en zelfs de luiaards en vliegende malam.) C'est Ie pr- de son déshonneur, met zulk eert kis plaatst). —PPrimatiai, e, adj.(pr. t=c) Tot
verzoek moet men hem niet aan boord komen, daarvan den primaat behoorend: Siege pr-, primaatszetel m.
wil hij niet hoortin. (Deze zegswijzen zijn verouder(I .) Église pr-e, primatische kerk I'. (Plur. m. prima— Je vows prie (als belee/dheids-form.), ik bid u, tiaux.) — Primatie, f. (pr. t = e) Waardigwees zoo goed, ei lieve: 1 ionnez-mot ce. livre, je heid f. van primaat, primaatschap, p r i m a a t n.-vows prie, ei lieve, geef ni ij dat boek, wees zor Begtsgebied n. van Benen primaat; — zetel desregtcoed mij dat boek te geven. — Ook als eerre soort gebieds; — huis, paleis n. van den. primaat. —
van bedreiging of bevel gebézigd: Je nous Arie que Primauité, f. Eerste, hoogste rang, voorrang m.
cola n'arrive plus, ik verzoek u, dat dit niet weê7 La pr- du pape, de opperhoofdigheid van den paus.
gebeure. Doucement, je vous prie s zacht wat, als -- Contester la pr-, den voorrang betwisten. —
't u belieft. — 1 erzoeke7n, noodigen, uitnoodigen, [Jeu] Voorhand t., regt van eerst te spelen. Tirons
vragen: Pr- qii. b diner, iemand ten eten vragen, a qui aura in pr-, laat ons om de voorhand loten,
(Men zegt ook Pr- qn. de, diner, wanneer de uit zien wij wie eerst zal spelen. Gagner de (of par)
toevallig, zonder eeni.ge pligtpleging ge -nodigtl pr-, in of door de voorhand winnen; (#q.) iemand
Pr- qn. a ene nose, ii une fête, iemand-schie(lt.) voorkomen, hem eene vlieg afvangen: Je voulais
op Bene bruiloft, op een feest verzoeken. — (Loc. acheter cette maison, mais on m'a gagné de pr-, ik
prov.) Qui va it noses sans pr- etc., z. NOCE. 11 wilde dat huis koopen, maar men is mij voorgeweest.
Prime, adj. Weleer in de dagelijksche taal geIle pree pas comme ii joint les mains, hij is zo(
vroom niet, als hij lijkt. Ce nest pas pour avoii bruikt voor premier, eerste: La pr- verdeur de
toujours prié Dieu, dat (die straf) heeft hij oen l'áge, de eerste, volle bloei des levens. — [Agric.]
zin goeddoen niet gekregen.. La viande ne prie Fruit pr-, vroegrijpe vrucht f. — liet komt ook
p oint les gees, de maaltod is alles behalve uitlok- voor in prime-abord, prime-morue, prime-saut en
end. -- SE PRIER, P. pr. Elkander noodigen: Ih prime-sautier. (z. die woorden beneden.)
PRIME , f. [Cath.] Eerste der uurgebeden, eerste
se sont prié à diner. — Gebeden, gesmeekt worden.
Dieu doit se pr- en esprit et en vérité, men moei biduur n., des morgens te 6 ure. — [Ans. astr.] La
God in vleest en in waarheid aanbidden. — Se fair( lune est en pr-, de maan is in haar eerste kwarpr-. Aimer à se faire pr-, zich laten bidden, ge tier. — [Cam.] De allerfijnste spaansche wol f. —
willen z- n. I1 aime a se faire pr-, hij wi,-vragd [ Escr.] Eerste positie of stelling, p r i m e, p r i e m f.
gaarne bij herhaling gevraagd zijn.
Garde, Esctocade de ia p-, stelling, stoot van de
Prière, f. Gebed n.: La pr- du matin, du suir, prime. — [Géom.] Zestigste deel n. van een' graad,
het ochtend -, het avondgebed. Faire sa pr-. Êtr( minuut f. — Tiende deel eener eenheid, inz. van
en pr-, zijn gebed doen, bidden. Livre de pr-s, ge• den duim bij landmeters. — Vierentwintigste deel
bede^2boek n. Dieu exauce les pr-.s des justes, Gorr van een grein. (In geene dezer 3 laatste beteeke"em -hoort de gebeden, de smeekingen dei° reritvaar nis.een wordt hel woord meer gebruikt.) — [Impr.J
dien. — (fang.) Courte pr- énetre lei r•iPux, N, E'e'rste bladzijde f. van ieder gezet en gedrukt vel.
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PRI E-ABORI.)
-- [Jeu] Vier kaarten van veischillencle kleur,

maar die evenveel punten tellen (in 't zoogenoemde
ombigu•spel,waarin men slechts vier kaarten krijgt).
La grande pr- , de groole prime (van meer dein
dertig oogen). La petite pr-, de kleine prime (van
minder dan dertig oogen of punten). -- [Joaill.]
Half doorschijnende steen, die tot basis of matrijs
voor de kristallen dient en verschillende namen
krijgt volgens zijne verschillende kleuren.— [Pêche]
Sardines de pr-, tegen den avond gevangen sard-zj-

nen m. pl. (in tegenstelling met sardines d'aube,
die tegen den ochtend gevangen zijn). Morues de
pr-, verse/ic zoutevisch, eerste labberdaan in. — 1
LTech.] Houten of ijzeren priem m. der suikerraffinadeurs . — [Véner.] DE HAUTE PRIME, IOC.
adv. Dadelijk, terstond, op staanden voet.
PRIME, f. Premie f., verzékeringsprijs, assu
rantie -prijs n., het geld, dat men voor de verzekering van een huis, een schip, enz. betaalt, assuranlie-premie, premie van assurantie (prime d'assurance). — Premie f., datgene. wat b j wijze van
,aanmoediging in zaken van handel, en industrie,
enz. wordt uitgereikt. Pr- d'importation, d'exportation, premie van uitvoe r , van invoer. — Pr- de
loterie, loterij-premie. — [Fin.] Slarcbé it pr -, han
koop m. op premie, verhandeling op tijd van-delof
effecten, waarbij het den kooper, voor eene door
hem te betalen premie, vrij staat om op den bepaalden tijd. de gekochte e f/'ecten al of niet te nemen.
.Prime-abord (de), loc. adv. (fam.) Eerst,
.aanvankelijk, bij den eersten opslag : De pr- je
le prenais pour un autre. — Prime-morue, f.
[Pêche] , z. v. a. Morues de pr -, z. PRIME.
Primer, v. a [Jeu] Den eersten rang of de eerste
plaats in 't kaatsspel bekleeden, 't zij door rrrn bal
uit te slaan of hem 4`e ontvangen, p r J, m é i n. —
(fig.) De eerste zijn, den voorrang of de eerste plaats
hebben, anderen te boven gaan, overtréffen, uil iunten, p r i. m é r e n. Vouloir toujours pr -, altijd de
eerste, hommer één willen zijn. Pr- dalijs la convernation, den hoogsten toon in 't gesprek voeren. C'est
surtout au jeu quit prime, in 't spel vooral overtr eft hij alle anderen, is hij de baas, munt hij uit.
— Homere prime entre (of sur) tous les poètes,
Homerus bekleedt onder alle dichters den eersten
rang, staat aan 't hoofd der dichters. — PRiMER,
v. a. Overtref en: Ce jeune écolier prime, tous ses
camarades, die jonge scholier steekt at zijne mak
loef af. -- [Jura Pr- qn. en hypot.hèque,-kersd
Bene oudere hypotheek of kusting dan een ander
hebben. — [Mar.] Pr- la maree, voór het tij uitwerken; ook: den str oom dood zeilen. --- SE PRIMER,

V. pr. Overtroffen worden. — Elkander overtref/'en:

C'était a qui se primerait, z ij wedijverden om 't
zeerst om elkaar te overtreffen.
1- Prinzerain, e, adj. Eerst, oorspronkelijk,
oud: 11 rétablit la pr-e sainteté de l'Egiise
;

Primerole, f. [Bot.] , z. e'. a. PRIM EVERE.

Prime-saint (de), toe. adv. Fluks, terstond.
t; Prime-say:tier, ière, adj. Vlieg van begrip en vaardig van voordragt; -- kort van beraad,
kort van stof, de eerste opwelling of ingeving volgend.
Priiiienr, f. Eerste tijd m. (der r jpheid van
fruit, groenten, bloemen). Les fraises, les pommes
de tern e sont chères dans leur pr -, de nieuwe,
eerste aardbeziën, aardappelen zijn duur. — Ook
van wijnen gezegd: Quelques virus sont bons dans
leur pr -, sommige wijnen zijn terstond na den
oogst goed, laten zich, reeds zeer jong drinken. —
PRIMEURS, in. pl. De eerste vruchten , groenten,
bloemen, de eerstelingen: Les pr-s sont couteuses,
de eerste vruchten, enz. zijn duur. — (fig.) Toutes
les pr-s plakent et surtout celles du coeur, alle
eerstelingen behagen, en vooral die van liet hart (de
eerste opwellingen van vriendschap, liefde).
Prifnevere, f. [Bot.] Sleutelbloem, voorjaarssleutelbloem, p r i mn u t a- v e r i s f. (ook Fleur de
coucou, koekoeksbloem f., Oreille d'ours, beerenoor n. en Herbe It in paralysie, kruid tegen ver
Bouquet de p-s, ruiker m.-laming,eht).
van sleutelbloemen. — 'S PRIMEVERE , f. (bij de 'leadémie is het m.) Begin der lente. — -t- Prime.
vert, m. Eerste lentegroen n.
Priwnicériat, m. Ht'aardigheid f. van oudste,
van deken of eersten kerkheer, p r i mie e r i a a t n.
— Priruieier, m. [H. n.] Oudste, deken ni.,
eerste domheer biij een sticht, p r i 7n i c é r i u s m.
(ook princier geheeten).

PRINCE.

Priniidi, in. [Cliron.] Eerste dag eenei décade
in den fransch-republikeinschen almanak.
Primigène, adj. [Bot.] Oorspronkelijk, niet
door kruising van aanverwante soorten gekweekt.

Plantes pr-s, stamplanten f. pl. — Printiane, f.
[Bot.] Eerste omhulsel n. van 't planteneitje. —
Prinwipare, adj. [Mid.] Femme pr- af als subst.
PRIMIPARE , f. Voor liet eerst barende vrouw. --Prinniparité, f. Eerste bevalling f., toestand in.
eener eerstbarende.

Prinmitipt, ive, as&j. Oorspronkelijk, aanvankelijk, allereerst, oudst: Le monde pr -, de eerste
wereld, de wereld in haren eersten. toestand. L'.église pr -lye of La pr- Eglise, de eerste, oudste kerk.
L'innocence pr-ive, de oorspronkelijke onschuld f.

— Titre pr-, eerste oorkonde, stichtingsoorkonde f.,
oudste docu ment n. -- [Arith.] Notilbre pr -, z.
No.11IiRE . — [Bot.] Plantes pr-ices, of als subsi.
PR►IMiiTiVES, f. pl. Stamplanten f. pl. (plaates primi; ènes). -- [Géol.] Terrains pr-s of primaires,
z. PRIMAIRE. — [Gram.] Mot pr -, of als subsi.

PRIMITIF, m. Wortel- of stamzwoord, grondwoord n.
Ce pr- a beaucoup de dérivés, dit stamwoord heeft
vele afgeleide woorden. Telups pr-s dun vei btu,
grondtijden van een werkwoord, die, waarvan dt
andere tijdvormen a fgelei l worden. -- Langue
pr-ive, oorspronkelijke, eerste taal, stare- of grondtaut, die welke men onderstelt het eerst gesproken,
van Beene andere afgeleid te zijn. — [Ph^ s.] Couleurs pr -ives, grondkleuren, prismatische kleuren,
reglenboogkleuren, de 7 enkelvoudige kleuren, waaruit het daglicht bestaat en die zich in 't prismabeeld
of het kleuren -spectrum en in den recjenboog ver ,

,

,

toonen. --- Primitiveaiient, ode. Op oorspronkelijke wijze, aanvankelijk, oorspronkel i'': Ce mot

a été employé lor- dans un sens beaueoup plus
restreint, dit woord is oorspronkelijk in een' veel
beperkter' zin gebruikt. — Primitivite, f. Oor^spronkel jkheid f.

Primo, adv. (latin) Eerste/fik, vooreerst, ten
eerste, in de eerste plaats.
Pr imogénitur e, f. [Jur.] Eerstgeboorte ï.,
eerstgeboorteregt (droit d'ainesse). Succéder par orIre de pr -, naar orde van eerstgeboorte opvolgen.
— Esau vendit sa pr- pour un plat de lentilles,
Ezau verkocht z.)n eersigeboorteregt voor erven
schotel linzen.
Primordial, e, adj. H.íet eerst in volgorde,
oorspronkelijk, oudst, z. v. a. PRIMITIr. — [Bot.]
Feuilles pr -es, eerste, reeds aan 't zaadpluimpje
zich vertoonende blaadjes n. pl. (Plug. ni primor diaux.) — Priniordiatement, ode. , z. v. cr.
PR1MITIVE9IENT. — Printordialité, f., z. v. a.
PIUMITIVITÉ.

IPritnulacées, f. p l . [Bot.] Sleutelbloemcoorten f. pl., de familie der sleutelbloemen (primevères).
Prim, adj m. (oudtijds voor premier gebruikt)
[Pèche] Filet pr -, vgetouw n. -- [Tech.] Prliie. Z. PRINFILE.

Prineard, m. [H. n.] l`olksnaamm van den vink
(pinson).
Prince, n1. Vorst, prins: Avoir accès auprès
du pr -, toegang tot den vorst hebben. 11 a su plaice
au pr -, hij heeft den prins weten te behagen.
C'est un pr- d'Allemagne, 't is een duilsche prins.
Les pr-s nu sang, de prinsen vat, den bloede. Prhéi'éditaire, er/prins. Pr- royal, kroonprins. Prde l'empii•e, rijksvorst. Pr- électeur, keurvorst.
L'empereur 1'a élevé )i la dignité de pr -,.de kames
heeft hem tot den vorstenstand. verheven, tot pri-iis
gemaakt. — (fam. et iron.) L'ami du pr -, do bezorger, handlanger der geheime vermaken van een'
vorst of hoogge laritst' persoon, 's vorsten regterhand. — Pr -s de l'église, kerkvorsten (kardinalen,
aartsbisschoppen en bisschoppen). — Le pr- des ténèbres , des enters, de vorst der duisternis, des
hel (de duivel). — Eerste in, rang, in, bekwaamheil: Le pr- des poètes, des orateurs, des philosoplies, de vorst, het hoofd, de voornaamste derdichters, der redenaars, der w jsgeeren. St. Pierre et
St. Paul furent les pr-s des api tres, Petrus en
Paulus warui de voornaamsten, de hoofden, de
vorsten der apostelen. — (Loc. prov.) Les pr-s out
beaucoup d'yeux et beaucoup d'oreilles, de vorsten hebben overal oorden en oorera (door hunne
spionnen). Les pr-s out les bras longs of les mains
longues , de vorsten hebben lange armen (hunne
rrmgt reikt ver). — Vivre en pr -, vorstelijk, proch-

'

1!}94

PRINC P

--

lig leven. it.ie vêtu en pr-, als een vorst gekleed
gaan. — Ce sent jeux de pr-s qui ne plaisent
qua ceux qui les font, of enkel: Ce sent jeus de
pr-s, dat zijn vorstenspelen: daarbij bekommert men
zich weinig of niet om de schade, die anderen
daardoor kunnen lijden. C'est un bon pr-, 't is
een goede ziel. — Princeps , adj. (latin) (pr.
--cèpse), z. EDITION. -- Princerie, f., z. v. a.
PiuMICERIAT. - t ( iron.) Vor stelijke rang m.,
waardigheid f.; — vorstel2,jke manieren f. pl. —
Princesse , f. Vorstin, prinses f. Pr- royale,
kroonprinses, gemalin van den kroonprins. — (fig.
et ('am.)

Faire la pr-, de prinses, de groote dame

uithangen of spelen, voorname manieren, een' weid schen staat ten toon spreiden. — [Hort.] Pr-s, of
als adj. Jiaricots pr-s , pr-insessen-boonen f. pl.
Amandes pr-s , prinsessen-amandelen m. pl. (met
zeer gemakkelijk te breken dop). —Princier, adj.
Vorsteljk, prinselijk: Dignité pr-sere, prinselijke
waardigheid. Droits pr-s, vorstenregten n. pl. Ab
abdij, waarin alleen vorstendochters-bayepriè,
worden opgenomen, vorstelijke abdij f. — Avoir
une maison pr-ière, op een' grooten voet leven. —
PRINCIER, m., z. PRIMICIER. — Princillon, m.
(iron.) Prinsje n., vor st van een ' zeer kleinen Staat;
arme vorst m.
Principal, e, asij. Voornaamst, aanzienl ?fikst,
hoofdzakelijk, eerst in zijne soort, p r i, n c I p a a 1:
Ma pr-e obligation, mijne voornaamsle verpligting.
C'est là son pr- défaut, dat is zijn voornaamst
gebrek, zijn hoo fdrebrek. Les points principaux
el'un traité, de voornaamste, hoofdzakelijke punten
van een verdrag , van eerre onderhandeling , de
hoofdpunten f. p1. — (Loc. prov. et fig.) C'est la
j1- pièct ' «. sac. at is „'e hoofdzaak, daar komt
het op aan. -- [ Géom.] Axe pr- dune ellipse,
groote as eerier ellips. — [Jur.] Conclusions pr-es,
hoofdeischen m. pl., hoofdvorderingen f. pl. (in tegenstelling inet conclusions subsidiaires). z. ook
LOCATAIRE, OBLIGE . — [Log.] Proposition pr-e,

hoofdvoorstel n. (waarvan de andere afhangen).
Idée pr-e, hoofddenkbeeld n. — [Mus.] Partie pr-e,
eerste of hoofdpartij f. Violon pr-, Clarinette pr-,
obligaat-viool, - klarinet f.
Principal, in. . liet voornaamste, gewigtigste,

belangrijkste, de hoofdzaak: Le pr- doit toujours

aller avant l'accessoire, de hoofdzaak moet altijd
vO►br de bijzaken gaan. -- Hoofdsoul, f., rentegevend
kapitaal n.: Payer, Rembour`er Ie pr- et l'intérêt, de hoofdsom en den interest betalen, afdoen. [Jur.] hoofdzaak f., hoofdpunt, p i i n c i E, a a l n.
— Hoofd n. van een gemeente -collefile in Frankrijk.
rector, principaal. — Weleer in 't algemeen gebézigd voor supérieur, patron, mandataire, opper
patroon, lastgever, principaal. — PRINCIPAUX, M.-ste,
pl. Voornaarnsten, aanzienl ij ksten, Les pr- de Ia vil Ie, de aanzienlfjkste personen, notabelen der stad.
Prineipalat, m. Hetrectorschap in een fransch
gemeente-collectie. (uien zegt ook principalité.) -Principaleinent, adv. Voornamelijk, vooral,
inzonderheid, bovenal, hoofdzakelijk: Je reconnmande b rees enfants pr- la crainte de Dieu, ik
beveel voornamelijk aan mijne kinderen de vreeze
Gods. 11 s'y applique pr-, hij legt zich hoofdzakelik daarop toe. --- Prineipalité, f., Z. PRINCIPALAT. — Prineipat, m. Vorstelijke waardig
— [H. rorn.] Waardigheid van prins des-heidf.
senaats, principaal n. — =j- [Hist.] Le pr- de
Catalogne, het vorstendorp Catalonia. --- l'rineipaeuté, f. Vorstelijke waardigheid f.: Il aspire à
la pr-, hij streeft naar' de vorstelijke waardigheid.
-- Vorstendom, prinsdom n.: Eriger une terne en
pr-, een land tot een vorstendom verhe/fen. — 1
[Théol.] Pr-s, vorstendommen., 3e der negen enge
-lenkor.
Principe, m. Eerste oorzaak f., oorsprong m.,
begin n. (in dezen zin alleen van God gezegd):
Dieu est Ie pr- de toutes choses, Ie premier pr-,
le souverain pr-, God is de eerste oorzaak, de opperste oorzaak van alle dingen. — [Chum.] Grond
enkelvoudig, niet ontleedbaar ligeh.aam, be--stof,
ginsel, bestanddeel n. Pr-s actifs, actieve of werkzame beginselen (die op andere werken). Pr-s passifs, passieve of lijdende beginselen (op welke andere inwerpen). Pr-s immédiats, nadere bestand deden n. pl. — [Phvs.] Grondstof f., grondbestanddeel n. Selon quelques philosophes les atomes soot les pr-s des corps, volgens sommige wijs-
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geeren zin de atomen de grondbestanddeelen, de

eerste beginselen der ligchamen. Pr- vital, levens
Grond m., natuurlij ke oorzaak, grond -beginsl.—
beginsel n. Le pr- de la chaleur, du-orzakf.,
mouvement, de grondoorzaak der warmte, der beweging. — Pr-s, eerste beginselen n. pl., gronden m.
pl. , grondbegrippen , eerste voorschriften n. pl.
eener wetenschap of kunst. Les pr-s de la géomé-

trie, de la musique, de eerste gronden of beginselen der meetkunde, der toonkunst. — Beginsel n..
oorsprong m., oorzaak f : Ramener chaque chose
a son pr-, elke zaak tot haren oorsprong terugvoeren. Examiner une chose dans son pr-, eene zaak
in haar beginsel onderzoeken. Attaquer une erreur dans son pr- , eene dwaling in hare oor
aantasten. — Beweegoorzaak, beweegreden,-zak
drijfveêr f. van 's nienschen handelingen: L'amour-propre est le pr- de presque toutes nos actions, de eigenliefde is de drigfveér van schier
al onze daden.. --- Grondwaarheid, eerste waar
duidelijker dan eenige andere ), grond--heidf.(
slag nl. Poser, Etablir un pr-, eene grondwaarheid
vaststellen. Partir dun pr-, van eene grondwaar held uitgaan. — Gedragsregel, grondregel in ., waar
handelt, beginsel, p r i n ci p e n. Etre fi--narme
dèle à ses pr-s, getrouw aan zijne beginselen zijn.
Avoir pour pr- do ne jamais taire la vérité, tot
grond- of gedragsregel hebben, nooit de waarheid
te verzwijgen. 11 fait tout par pr- d'honneur, hij
doet alles uit beginsel van eer. — (absol.) Avoir des
pr-s, roede beginselen, principes hebben, goede regels van zedeleer, van godsdienst volgen. — I1 est
de p^^- que.,., 't is een vaststaande regel, een aangenornen beginsel, dat... Partant du pr- que..., op
den voorgrond stellende, van 't beginsel uitgaande,
dat... -- DES LE PRINCIPE, loc. adv. Van den beginne of, al dadelijk: J'ai vu dès Ie pr-, que sela
n'aboutirait à Tien, ik heb van den beginne af ge zien, dat die zaak op niets zou uitloopen.
Principesque, adj. (iron. et dénigr.) Vorste li;k, den vorst behoorend. — Principicule, m.
(iron.) Prinsje n., onbeduidende, onmagtige vorst m.;
— jong prinsje.
t s Pi°ineipier, v. n. Beginselen of eerste pion den bfjbrenrn, principes leeren. -- .met part. passé
kwam ook als adj. voor: Jeune homme been principie, jongeling niet goede beginselen. -- [Chim.]
Principes pr-s, uit grondstoffen zamengestelde bestanddeelen n. pl.
Principion, Principiot, m. (iron.) Vorstje,
prinsje n., vorst van een' kleinen Staat.
Prinpilé, m. [Tech.] Fijnst gesponnen taball in.
Pringalle of Pringole, f. [Anc. mil.] , z.v.a.
ESPINGOLE.

Prinos, in. (pr. ---noce) [Bot.] , z.v.a. CASSIN E.
Printanier, ière, mij. Tot de lente behoorend: Mois pr-, lente- of voorjaarsmaand f. Saison
pr-ière, lentesaizoen, voorjaar n., lente f. Fleur
pr-tere, lentebloem f.—Étofes pr-s, voorjaarsgoed n.,
ligte stoffen, die men in de lente draagt. — Printanière, f. [Cuis Soep f. van voorjaarsgroenten. — [H. n.] Wijfjes zijdeworm m. — [Manuf.]
Voorjaarsstof f. (Etoffe printanière).
Printemps, nl. Lente f., voorjaar n. Un prpluvieux, eene regenachtige lente. Un beau jour
de pr-, een schoone lentedar,. -- (poét.) Elle n'avu
que quinze pr-s, zij is niet ouder dan vijftien jaar.
11 règne un éternel pr-, un pr- perpétuel clans ce
pays, in dat land heerscht eene altijddurende, onafgebroken lente. — (fig.) Le pr- de l'áge, de la
j eugd.
vie, de lente des levens, de j
Prioeère, adj. [11. n.] Met zaagvormig getande voelhorens . - PRIOCÉRES , m. pl. Kevers 'met
zaagvormig getande voelhorens, zaac horens m. pl.
— Prion, m. [H. n.] Naam van verschillende
kaapsche stormvogels (pétrels), momot m. — Prionanthe, adj. [Bot.] Met zaagvormig getande bloemen. — Prione , m. [H. n.] Woudkever ni.
met zaagvormige voelhorens. —Prionlens, m.pl.
Woudkeversoorten f. pl. —Prionode, adj. [Anat.]
Zaagvormig. — Prionoraunphe, adj. [H. n.]
Met zaagvormig getanden snavel . — PRIONORAM
m. pl. Zaagsnavels m. pl. — Prionote, m.-PHES,
,

[H. n.] , z. v. a. TRIGLE.

Priorat, m. [H. n.] Prioorschap, prioraat n.,
waardigheid f. van prioor of priorin; — tijdduur in.
zijner of harer ambtsbediening.
Priori (à), loc. ode. (latin.) Uit het vooraf-
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PRIORI.TI
gaande, uit een aangenomen beginsel (afgeleid of
bewezen); van voren, vooruit, door zich zelven of
uit verstandsgronden erkend ( zonder ervaring ),
a p r i ó r i (het tegengestelde van a posteriori ).
Raisonner a pr-, gevolgtrekkingen a priori maken.
Priorité, f. Voorrang, voorgang m. (ten opzigte van tijd- 0/ rangorde) , eerstheid f.; het ouder
of vroeger zijn, prioriteit f. Pr- d'hypolhèque,
voorrang van hypotheek of trusting. Pr- de date,
vroetere dagteekening f. — Voorregt n. van eerst
te spreken, van het eerst zijn gevoelen te uiten en
in behandeling te doen nemen (inz. in politieke ver
Avoir la pr-, het eerst aan de beurt-gaderin).
zijn (om te spreken, om zijn advies uit te brengen) .

L'amendement proposé par ce député á la pr- sur
toes les autres, het door dezen afgevaardigde
voorgestelde amendement moet vóór alle andere be-

handeld worden.

(per

m.

Print, in. [H. n.] Afrikaansche vliegenvanFris, e, adj. (en part. passé van prendre): Ville
pr-e, ingenomen stad f. — Poissons pr- dans les
filets , in de netten gevangen visschen m. pl. -Vaisseau pr- de calme, de gros temps, door stilte,
door storm overvallen schip n. Voleur pr- sur Ie
fait, op de daad betrapte dief m. — Du lait pris,
gestremdemelk f. De Thuile pr-e, gestolde olie f.Mesure pr-e trop tard , te laat genomen maatreel m. Parti pr-, z. PART! . — Un homme pr- de
vin, een beschonken man. -- Enfant pr- par les
yeux, door den schijn verblind, bedrogen kind n.
Tout le monde y aurait été pr-, iedereen zou zich
daarin bedrogen, vergist hebben. I1 a été pr- pour
dupe, men heeft hembeet gehad, bedrogen. -- Personne bien pr-e dans sa taille, welgemaakt of fraai
gevormd persoon m Avoir la taille bien pr-c°, Etre
de taille Bien pr-e, ei . a welgemaakte gestalte lit. uben.
Cheval bien pr-, paard met fraai lij f n. —C'est au(ant de pr- sur l'ennemi, z. E_ NEIRI. — Ook als
subst. [Tech.] Les pris, de zwarte punten in 't
patroon des lintwerkers (in tegenstelling met de
witte, die laissés heeten). — t (Loc. fig. et fam.)
II a Fair d'un premier pr-, hij ziet er uit, als of
hij zijn zondagsoortjeversnoept had.
Prisable, adj. (woord van J. J. Rousseau)
Prijzenswaardig (appreciable).
Prisa e, ni. Met schatten, waarderen, p riséren of t a x é re n.
Prise, f. Het nemen, innemen, vangen, vatten
enz.; inneming, wegneming, verovering, bemagtiging, gevangenneming, prijsmaking; — de genomen
zaak, vangst f., buit, roof, prijs m. La pr- dune
place de guerre, het innemen, de bemagtiging eener
vesting. La pr- d'un vaisseau, de wegneming, ver overing van een schip. La pr- d'un serf, het vangen van een hert. Ce vaisseau a fait plusieurs
pr-s, dat schip heeft verscheidene prijzen gemaakt.
— (Loc prov.) Tous les jours de chasse ne sont
pas des jours de prise, elk schot is geen eendvogel: men mag niet verwachten, dat alles ons gelukken zal. — Bonne, Riche pr-, goede, rijke prijs,
buit of vangst. Amener sa pr- dans tin port, zijnen prigs in eene haven binnen brengen. I1 est entré tint de pr-s, er zijn zoo en zoo veel p r jzen
opjebragt. Capitaine de pr-, prijskapitein.. )eelarer an navire de bonne pr-, een schil, prijs ver -

klaren, — (fig.) Ce poète a pris son sujet d'un

auteur oublié, cola était de bonne pr-, die dichter
heeft z41n onderwerp uit een' vergeten schrijver
genomen, dat was prijs, dat was een goede vond.
-- Middel om aan te grijpen of te vatten, handvatsel n., vat m., houvast n. Ce vase est tout
rond, it na point de pr-, die vaas is geheel rond,
er is geen houvast of vat aan. Les lutteurs se
frottaient d'huile, afin de Bonner mains de prsur eux, de worstelaars wreven zich niet olie in,
om minder vat op zich te geven. — (fig.) Le rentords na plus de pr- sur cette ame endurcie, de
wroeging heeft geen vat meer op die verharde ziel.
Trouver pr- sur qu., vat op iemand krijgen, gele
vinden om hem te berispen, hem iets betaald-genhid
te zetten, hem te schaden, enz. Donner pr- à la satire, au ridicule, zich blootstellen om gehekeld, bespot te worden. Donner pr- sur soi,. vat op zich
geven, zich bloot geven. — Etre en pr-, in gevaar
zijn om genomen te worden, bloot staan voor iets.
Etre hors de pr-, buiten bereik zijn, veilig zijn,
niet genomen kunnen worden.— [Jeu] Pièce en pr-,
neembaar stuk. Pièce hors de pr-, niet-neembaar
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stuk n. — Bille en pr-, maakbare bal m. --- Lhcher
pr-, loslaten (wat men gegrepen had). Les dogue^
d'Angleterre ne lachent jamais pr-, de engelsche
dopgen laten nooit den gegrepen buit los. II s'était
emparé de ce bien, mais on lui a fait lacher pr-,
hij had dit goed bema,r,,tigd, maar men heeft het hein
weer doen loslaten, teruggeven. -- (bij uitbreiding)
Les deux armées se sont battues toute in journE e
sans lacher pr-, de beide legers hebben den geheelen dag gevochten, zonder 't op te geven. Iis ant
disputé longtemps, sans qu'un deux nit voulu lácher pr-, zij hebben lang getwist, zonder dot een
van hen wilde toegeven of 't wilde opgeven. —
Pr- d'eau, afleiding von water (eener rivier, eens
vijvers enz., om b. v. een' molen in beweging te
brengen); het aanleggen van een afleidingskanaal;
het dus afgeleide water. — Pr- d'armes, het opvatten der wapenen, om dienst te doen; ook, en
doorgaans: het opvatten der wapenen tot oproe r .
Etre condamné it mort pour pr- d'armes, ter dood
veroordeeld worden wegens gewapend verzet of oproer. -- Pr- d'habit, aanneming van een geestelijk
ordeskleed: J'ai été présent h la pr- d'habit de sa
soeur, ik was er bij, toen zijne zuster het geestelijk kleed aannant, non werd. — [Jur.] Pr- de
corps, lid fsdwang m., in hechtenis neming 1. op
regterlijk bevel. --- Pr- à pat'tie, verhaalzoeking f.
of verhaal n. op den regter. — Pr- de possession,
bezitneming f. — Twist m., geschil n. Avoir une
pr- avec qn., een geschil met iemand hebben. -En venir aux pi -s, handgemeen worden. Etre of
En être aux pr-s, handgemeen zijn, slaags zijn,
aan 't vechten of slaan zin; — (b ij uitbreiding)
met elkander aan het twisten, aan 't harrewarren zijn, elkandr ' in 't haar, in 't vaan°ater zitten. Mettre deux personnes aux pr s, tLeee mens'chen tegen elkander in 't harnas jagen. -- (fig.)
re aux pr-s avec la mauvaise fortune, met den
Et
tegenspoed worstelen. Etre aux pr-s avec 1a mort,
met den dood worstelen , op sterven liggen ; in
doodsgevaar verkeeren. Hoeveelheid, die men
op eens van geneesmiddelen, droogerijenn, enz. gebruikt, dosis f : Prendre one pr- de rhabarbe,
eerie dosis rhabarber innemen. — Pr- de tabas,
snuifje n. Prendre une pr- de tabac, een snuifje
nemen. -- [Man.] Pr- d'essai, muntproef f., munt
n. ter toetsing. — [Mach. ii vapour] Pr- de-stuk
vapeur, stoomleibuis f., (Ie pijp of buis, adie den
,

stoom uit den ketel naar de stoomkast voert, om

van daar in den cilinder te treden.

Prisé, e, adj. (en part. passé van priser): l%'ieubles mal pr-es, verkeerd geschatte of gewaardeerde meubelen n. pl. — Ouvrage fort pr-, zeer geschat of op prijs gesteld werk n. — Prisde, f.

Schatting, waardérinfl, p r is é r i n g f.; prijs m.
of waarde f., waarop iets geschat is. Faire la pr-

des meubles, huisraad, meubelen waarderen. Ce
tableau est vendu an dessous de la pr-, deze schil-

derij is onder (le waardérzng verkocht. Cola est
derneuré pour la pr-, dat is voor den gewaar
prijs verkocht. -- (Loc. prov.) Elle est de--dern
meur(e pour la pr- (van eene oude vrijster, die
weleer menige goede partij heeft afgeslagen), zij is
blijven zitten , omdat niemand haar goed genoeg

was. — Het snuiven. --- Priser, v. a. Schatten,
waarderen, den prijs of de waarde van iets bepalen, taxeren, p r i s é r e n: Son pèré a prisé les
livres, zijnvader heeft de boeken gewaardeerd. Prune maison, een huis waardéren. --- II prise trap
sa marchandise, hij waardeert zijne koopwaar te
hoog; (fig.) hij laat zich te veel gelden. — Schatten,
hoogachten; op prijs stellen: On prise beaucoup ce
prédicateur, men schat dien p redikant hoog. --PIIISER, V. n. Snuiven, snuif gebruiken: Avoir l'habitude de pr-, gewoon zijn te snuiven. Une femme
qui prise, eene vrouw, die snuift — SE MIISER ,
v. a. Gewaardeerd, geschat worden. — Zich zelven
hoo.gschatten, veel waarde aan zich zelven hechten: Cet homme se prise beaucoup et ne prise
guère les autres, die man houdt veel van zich zelven en eveinig van anderen. — Priseur, mij.
Schatter, waardeerder, p r i s eer d er n. — Als
adj.: Commissaire pr- (vroeger Huissier pr-), ambtenaar, die bij inventarissen de bij openbare veiling
te verkoopen goederen waardeert. -- PRISEUR, m.,
-EUSE, f. Snuiver m., snuifster f.
Prismatique, adj. [Géom.] .Kantzuilig, in
den vorm van het prisma, prisma-vormig, p r i s.
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ma t i. s e h. — [Ph s.] Couleurs pr -S, pïisrnatische
kleuren f. pl. (ook couleurs primitives geheeten, z.
Pristnatisation, f. [Phys.] Ontbinding f. van het daglicht door middelvan het
p visma; — toestand m. van het dus ontbonden
licht, g r i s nz a t i s d t i e f. — Prisnaatiser, v.a.:
Pr- la Iumière, het licht door het prisma ontbinden. — Het part. passé is ook adj.: Lumière prismatisée, ontbonden, g ep r i s in a t i s e e r d licht n.
--- Prisinatocarpe, adj. [Bot.] Met prisma
vruchten. — PRISMATOCARPE, ni. [Bot.],-vormi.ge
z. V. a. iIiinoiR de Vénus. — Prismatolde, adj.
[Minér.] Eenigzins prima-vormig, naar een onvolkomen prisma gelijkend. — Prisnie, in. [Math.]
.Kantzuil , i oekige zuil, een ligchaam, begrensd
door drie of meer parallelogrammen als zijvlakken
en door twee gel ij ke en evenwijdige drie- of veel
en
als grondvlakken, prisma n. — [Phys.]-hoekn
Lan werpig, driekant, zeer glad geslepen glas of
kristal, inz. tot breking van het licht in zeven verschillend gekleurde stralen. — ( fig.) Regarder à
travers un pr-, de zaken beschouwen in 't licht
van onze vooroordeelen of hartstogten., door een
prisma, door een bril kijken. Le pr- de 1'amourpropre, de bril m. der eirlenlrefde. -- Prismé, e,
add. [11linér.] Tot Glen vrisma -vorm gekomen. —
Prisinolde, adj. Prisma- vorinip. — .41s subst.
m., z. v. a. PIUIS:ME.
Prison, f. Gevangenis f., gevangenhuis n., kerker m. Pr- d'Etat, staatsgevangenis. Pr- pour dettes, g fjzeling 'f. Pr- militaire, krijgsgevangenis, mi
gevangenis, p r i s on f. Mettre qn. en pr-,-litare
iemand in de gevangenis zetten. Soils peine de pr-,
op kerkerstraf. — (Loc. prov.), z. AMOUR, GRA+.tEUX. ?r.li e da, - sa prnn de saint Crépin, zeer
naauwe schoenen aonhebten. — ( fig.) Le corps est
la pr- de fame, het ligchaarn is de keneer der ziel.
Gevangenzetting , gevangenschap, gevangenis f.:
Etre condamné á six moil de pr-, a une pr- perpétuelle, tot zes maanden, tot levenslange pecanpenis veroordeeld zyn. — Prisonnier , m.,
-ière, f. Gevangene, gekerkerde m. en f. Pr- pour
crime, pour délit, pour lette, gevangene voor misdaad, voor vergrijp, voor schuld. -- Pain des pr-s,
brood voor de gevangenen, (lat de .Staat hun dage
verschaft : -- Pr- d'i[tat, staatsgevangene. Pr--lijks
de guerre, krggsgevangene. — (Loc. prov. et fam.)
Faire un pr-, iets eten, terwijl men voor en na
een glas wijn drinkt. — Het wordt ook als adj.
gebruikt: Etre pr- sur parole, gevangen zijn op
zijn woord veen. eer. Se consti €ter pr-, zich vrij willig in arrest begeven. -- Prisonnières, f. pl.
[Corn.] (voormalige) Zijden stoffen f.pl., doorschijnend en ligt als gaas.
Pristigastre, nl. [H. n.] Zaagbuit; m. (van 't
haringgeslacht). — Pristiphore, m. [H. n.] Blad PRIMITIF). —

-

zaagwesp C.

Privalile, a:ij. blak te maken, teinbaar (van
dieren). Animal, Oisean pr-, mak te malen dier n.,
vogel iii.
t Privance, f., z. V. (1. PRIVAUTÉ.
Privatif, ive, adj. [Gram.] Beroovend, de
afwezigheid of het tegendeel eenex eigenschap aan
i v a tie f: La particule in est pr-ive-duien,pr
dans inanimé, inconstant.— Mot pr-,of als
subst. PRIvATIF, m. !Woord, dat eene beroovende
partikel voorop heeft, privatief woord ii. — [Anc.
algèb.] Quantity pr-lye (nu negative), ontkennende grootheid f. -- [Jur.] Geheel uitsluitend; Article
pr-, uitsluitend artikel n. — Privation, j. Vr jwiil ge onthouding , ontbéri-rng f.: S'imposer des
pr-s, zich ontberingen opleggen. — 7ivre de pr-s,

zich vele noodwendige dingen ontzeggen; ook: vele
noodwendigheden missen. — Gebrek aan 't nood
gemis n.: Etre dans Ia pr- de toutes-zakelij,
choses, aan alles gebrek hebben. — Berooving f.;
verlies n., ontbering, derving f. van 't geen men
moest of kon hebben: La pr- de la vue, de l'ouie,
't verlies of de ontbering van 't gezigt, van 't gehoor. La pr- d'un privilege, de derving, het ver
een voorregt. Pr- des droits civils, ver -liesvan
intrekking der burgerregten. — [Anc. prat.]-lies,
Ontzegging, verbeurdverklaring f. --Privative
ment, adv. Biij uitsluiting (zelden voorkomend
dan in): Pr- à tout autre, met uitsluiting van ieder ander.
Privauté, f. Overgroote gemeenzaamheid, ver
vrijheid, mv. die, welke een meen-trouwelijkhd,
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zich omtrent Bene vrouw veroorlooft: Se permettre certaines pr-s, zich zèkere vertrouwel jkheden
of vrijheden veroorloven.
Privé, e, (en part. passé van priver): Homme
pr- de sa raison, van zijn verstand beroofd man.
Corps pr- de sépulture , van begrafenis verstoken lijk n. — Oiseau l)r-, makke, tamme vogel m.
— ( fig. et fans.) Défiez-vous de eet bomme, eest
un canard pr-, wacht u voor dien man, 't is een
lokvogel. (De uitdrukking is verouderd. ) — (fam.)
Ce domestique se rend un peu trop pr- avec ses
maïtres, die bediende maakt zich niet zijne meesters wat at te geineenzaam. (In dezen zin weinig
meer gebruikt!. — PRIVE, E, adj. lviet openbaar;
bgzonder eigen; verborgen, geheim, heimelijk; -ainbteloos, huiselijk (in tegenstelling met het openbare en algemeene), psi v a at: Sacrifier l'intéret
pr- á I'interêt public, het bijzonder belang aan 't
algemeene opofferen. Avoir des venus pr-es, hui,se1 jke, stille, verborgen deugden hebben. De son autorité pr-e, op zijn eigen gezag. -- [ Prat.] Agir en
son pr.opre at pr- nom, in zin' eigen naam, voor
zijn' eigen persoon handelen, optreden. Acte sous
Being pr-, onderhandsche acte f. — Conseil pr- of
Conseil d'Ftat pr-, geheime raad, geheime staats raad m. — Homme pr-, ambteloos, p r i v aa t man.
Vie pr-e, ambteloos leven, privaat leven. -- PRIVE, nl. Sekreet n., bestekame r f., geheim gemak, ~
T ri v a at, p r i v é. (Men zegt nu liever Lieux of
Cabinet d'aisances.) — Vertrouwel(jkheid, gemeen
Etre à son pr-, bij zijne vertrouwde-zamheidf.
vrienden zijn. (In dezen zin buiten gebruik.) —
t Privéanent, adv. Op gemeenzame, vertrouwe1 jke wijze, op een' vertrouwden voet.
Vijver, V. a. Berooven, ontbtooten, onttrekken,
or tzetten van 't geen iemand bezit of bezitten moest.
Pr- qn. de ses bieras, de sa charge, iemand van
zijn ambt ontzetten, van zijn goed berooven. Cette
fluxion la privée de la vue, deze zinking heeft
haar van 't gezigt beroofd. Pr- qn. de sa liberte.,
de ses droits de citoyen, iemand van z ij ne vrijheid
berooven, van zijne burgerregten ontzetten. — Malof tam naken (van dieren sprekende). Pr- une
perdrix, Lail moineau, een' patrijs, eerie musch mak
maken. — SE PAVER, V. pr. Zich berooven, zich:
versteken: Sc pr- de tout secours, zich van alle
hulp versteken. — Zich onthouden, zich ontbering
opleggen: I1 salt se pr- de Bien Iles chases, hij
weet zich van veel dingen te onthouden. Se pr- de
vin, zich van wijn onthouden. — Mak, gemeen
worden. Le tigre ne se prive pas, de tijger-zam
laat zich niet mak- of tam maken.
Privilége, m. Uitsluitend voordeel n., aart
iemand toegekend voorreet, vrijheid f., eigen regt n.;
— vrijheids- of verlofcbrief , vorstelijke vergun ningsbrie f m., p r i- v i l é g i e n. Nos lois actuelles
oat aboli la plupart des pr-s, onze tegenwoordige
wetten hebben de meeste priv-iligiin afgeschaft.
Excercer un pr-, van een privilegie, preferentie of
voorreut gebruik maken. — Produire on pr-, een'
vrijheicls- of vergunningsbrief voorn den dag brengen. — Les pr-s de la noblesse, de voorregten van
den adel. — [J u r. ] Avoir un pr-, eene pre fe rentie, eene bevoorregte hypotheek of lcusting hebbeu. — La raison est un pr- qui distingue les
homemes ale la bête, de rede is een voorregt, dat
den mensch van het dier onderscheidt. — Il a le
pr- de faire dans cette maison tout ce qui lui
plait, hij heeft de vrijheid in dit huis te doen, wat
hein behaagt. La vieillesse donne des pr-s, oude
lieden mogen veel doen, wat anderen niet vergund

is. — Privilégié, e, adj. (en part. passé van
privilégier) Een privilegie of voorregt bezittend,
bevoorregt, g e p r i v i l e g i ë e r d: I1 y avait autrefois des marchands pr-s, er waren eertijds bevoor.
repte kooplieden. — Cas pr-s, z. cis. -- Lieu pr-,
vrijplaats f. (waar men voorheen voor de algemeene
policie veilig was). Jour pr-, dag, waarop iemand
om schulden niet gegijzeld kan worden. — Créancier pr-, bevoorregte, preferente schuldeischer m.
Créance pr-e, preferente, vóórgaande schuldvordering C. -- L'liomme est une créature pr-e, de
mensch is een bevoorregt wezen. — Les vieillards
sopt pl' -s de oude lieden hebben een' vrijpas, magen naeer doen dan: anderen. — Ook als subst. to.
en C. Bevoorregte, geprivilegieerde ni. en f. I1 n'y
a point de pr-s deviant Dieu. -- Privilégier,
V. a. Een privilegie of voorregt verleenen. --- SE
;
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PRIVILÉGIER, V. pr. Bevoorregt of geprivilec,iëerd om in elk geval niet eene waarschijnlijke, maar de
waarschijnlijkste partij te kiezen , p r o b a bi l i oworden.
Prix, m. Prijs m., waarde f. Pr- modique, ma- ri s m u s n. -- Probabilioriste, m. danhantige prijs. Acheter qc. au plus haut pr-, iets voor per dier leer, probabil ioríst m. — Probahlden hoogsten prijs koopen. I1 la vendu b bas pr-, hij lisme , m. [ Théol. ] Meeningsgeldigheid f., de
heeft het voor een' lagen prijs, goedkoop verkocht. verderfelijke ,lezuïetische stelregel, volgens welken
Acheter au vil pr- , au pr- courant, au pr- de de enkele meening, dat eene daad welligt goed kan
marché, a pr- fixe, voor een' Beringen prijs, spot- zin, reeds genoegzaam is om haar te ondernemen;
prijs, voor den inkoopprijs, voor den marktprgs, ook: waarschijnlijkheidsleer f., volgens welke er geene
voor den bepaalden of vastgestelden prijs koopen. volkomen zekere kennis, maar alleen waarschijnlijkA quel pr- me cederez vous ce drap ?voor wel- heid zou te verkrijgen zijn, p r o b a b i l í s in u s n.
ken pr ijs wilt gij mij dit laken geven? Nous som- — Probabiliste, m. Aanhanger van dien stel
mes convenus du pr-, w ij zin 't over den prijs
probab il ist m. — Pro--reglofvandi,
eens geworden. -- Ce drap est de pr-, dit laken is babilité, f. Waarschijnlijkheid, schijnbaarheid f.,
van waarde, is kostbaar. Vendre qc. a non pr-, schijn m. van waarheid : I1 n'y a pas de pr- a ce
iets onder de waarde, met schade verkoopgin. Ces qui! dit, er is geene waarschijnlijkheid in 't geen
marchandises sont hors de pr-, deze koopwaren hij zegt. Tout cela repose sur une pr -, dit alles
zijn buiten prijs , hebben geenen bepaalden prijs. rust op een' schijn van waarheid. — [Math.] CalAchetez-le a quelqu.e pr- que ce soit, á tout pr-, Cu! des pr-s, waarschi^nlijkheids-berékening, kans
t. , inz. toegepast op 't berekenen der-berknig
koop het, voor wat prijs het ook moge zijn. —
.

(Loc. fans. et prov.) Je vous le donne pour le prqu'il me coute, ik verhaal het u, zoo als ik 't gehoord heb. Pr- fait, vaste, gezette, vastgestelde prijs.
— (Loc. prov.) C'est un pr- fait, comme celui des 1
petits patés, z . PhTÉ . — Sans pr-, beneden den gewonen of beneden eiken prijs: Les effets publics
sont sans pr-, de effecten hebben geen prijs, worden niet gezocht. — In omgekeerden zin beteekent
sans pr-, ook: van hooge, onbetaalbare waarde: Ce
tableau de Raphael est sans pr-, die schilderij van
Raphael is onbetaalbaar. — (fig.) C'est un homme

kansen van winst of verlies in de hazard-spelen,
in de loterijen, in 't vestigen van lijfrenten, enz. -[Théol.] Opinion, Doctrine sur la pr -, z. v. a.
PROBABILISME . — Probable, adj. Waarschinl-jk, schijnbaar waar of op de rede gegrond; —
vermoedelijk , onderste/baar. Opinion pr- , waar
gevoelen n. — 11 est pr- qu'il viendra, het-schijnlk
is waarschijnlijk, dat hij zal komen. — Ook als
subst. m.: Preférer Ie certain au pr -, het zékere
boven 't waarschijnlijke verkiezen. — Probablement, adv. Naar alle waarschijnlijkheid, waar
sans pr-, 't is een man van onschatbare verdienste.
II perdra pr- son procès, hij zal waar-sch-ijnlk:
— (Loc. prov.) Chacun vaut son pr-, er is niemand schijnl2jk zijn proces verliezen.
Probante, adj. [Prat.] (alleen voorkomend in:)
of hij heeft eene goede zijde. — Cela vaut toujours
son pr-, dat behoudt altijd zijne waarde. — Prijs, Pièce pr-e, bewijsstuk n. Raison pr-e, overtuigenal wat het kost om een of ander voordeel te ver de reden f., bewijsgrond m. En forme pr-e, in den
dezen zin meestal door 't voorzetsel a-krijgen( regtsvorm, in den echten, be/îoorljken vorm.
voorafgegaan) : Je refuse vos services à ce pr-, ik
-I- Probatif, ive, adj. Bewijzend, wat bewij
weiger uwe diensten tegen dien prijs. Acheter la zen kan. — Probation, f. [11. rel.] Proeftijd m.,
victoire au pr- de son sang, de overwinning ten die 't noviciaat voorafgaat; ook: de tijd van 't nokoste (met opoffering) van zijn bloed koopen. — viciaat (vgl. NOVICIAT) . — Probatique , adj.
-

Prijs m., waarde, verdienste f. van een' persoon;
voortreffelijkheid f. eenerzaak: C'est un homme dont
on ne connait pas Ie pr-, 't is een man, wiens
waarde, verdienste men niet kent. Le pr- du temps,
de la vertu, de waarde des tijds, der deugd. —
Prijs m., eereloon n., uitgeloofde belooning f.: Le prde la course, de prijs van den wedren, van de
harddraverij. Le grand pr-de peinture, de groote
prijs van de schilderkunst. Proposer un pr-, eenen
prijs uitloven. Décerner, Adjuger, Donner le pr-,
den prijs toekennen, toewijzen, uitreiken. On fern
demain la distribution des pr-, morgen zullen de
prijzen worden uitgedeeld. — Un pr- de la loterie,
een prij s in de loterij. — Remporter le pr-, den
prijs behalen, wegdragen ; — (fig.) alle anderen
overtreffen: Partout oil cette jeune femme se trouve, elle remporte Ie pr- de la beauté, overal waar
die jonge vrouw zich bevindt, draagt zij den prijs
der schoonheid weg, roemt men haar als de schoonste. — Loon n., belooning in 't algemeen, vergelding, — straf f. La vertu trouve son pr- en ellemème, de deugd vindt haar loon in zich zelve. —
11 a recu Ie pr- de ses forfaits, hij heeft het loon,
de straf, de vergelding voor zijne wandaden gekregen. La mort fut Ie pr- de sa fidélité, de dood was
het loon, de vergelding voor zijne trouw - PRIX
POUR PRIX , loc. adv. Het eene bij 't andere vergeleken, in vergelijking met elkander , alles tegen
elkander opgewogen: Pr- pour pr-, ce drap est plus
Cher que ce velours, naar verhouding is dit laken
duurder dan dat fluweel. Pr- pour pr-, eet homme vaut son frère, alles in aanmerking genomen,
.

weegt deze man tegen zijn' broeder op. — AU PJUX
DE , loc. prép. In vergelijking van, vergeleken bij,

ten aanzien van, met betrekking tot: Le plumb est

vil au pr- de lor, het lood is gemeen, vergeleken
bij het goud. — it TOUT PRIX , loc. adv. In weérwil

[H. satin te] : Piscine pr -, of als subst. PROBATJQuE, f.,

--- Probatoire, adj. Tot bewijs dienend: Acte pr -, bewijsstuk n., bewijsschrift n. (Deze
uitdrukking is verouderd.)
Probe, adj. Braaf, regtschapen, eerlijk, vroom:
Romme, Coeur pr -, regtschapen man m., hart n.
— Probité, f. Braafheid, eerlijkheid, regtschapenheid, goedetrouw, opregtheid, vroomheid, deugd
f.: La pr- gist I'attachement a toutes les-zamheid
Z. PISCINE .

vertus civiles, de regtsclr.apenheid is de verknochtheid aan alle burgerlijke deugden. Etre fïdèle aux
devoirs de la pr-, aan de pligten der eerlijkheid getrouw zijn. C'est an homme de pr-, 't is een opregt, regtschapen, eerlijk man.
Problématique, adj. Twijfelachtig, betwijfelbaar, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt; raadselachtig, dubbelzinnig, p r o b 1 e ni á t i s c h: Tout ce qui
souffre Ie pour et le contre aver une presque égale
vraisemblance, est pr-, al wat liet voor en tegen
met Bene bijkans gelijke waarschijnlijkheid toelaat,
is onbeslist, problematisch. — Cette nouvelle est
fort pr-, dit nieuws is zeer twijfelachtig. — Conduite pr-, dubbelzinnig, raadselachtig redraq ti. —
Problématiquesnent, adv. Op onbesliste, onzékere, twijfelachtige wijze.
Problérne, m. [Didact.] Voorgesteld vraag- stuk n., welks oplossing volgens de regelen der wetenschap verlangd wordt, strijdvraag f., te ontbinden opgave f., voorstel, p r o b l é m a, p r o b l e e m nn.
Pr- de physique , de mathématiques , voorstel,
vraagstuk uit de natuur - of wiskunde. Résoudre
tin pr -, een voor stel oplossen. L'algèbre vous donncrv la solution cie ce pr- , de algebra zal ic dit
voorstel oplossen — Twijfelachtig voorstel of
vraagstuk, waarvan enen zoo wel het voor als het
tegen kan staande houden; in 't algemeen: al wat
moegeltjk te doorgronden is, raadsel n. C'est en-

van alles, wat het ook kosten moge: Ii voulait exé- core un pr- de savoir laquelle de ces deus forcuter son projet á tout pr -, hij wilde zijn plan ten mes cie gouvernement est la meilleure , 't is
uitvoer brengen, wat het ook kosten mogte.
nog eene vraag, een twij felachtiq vraagstuk, een
Proagore , m. [Ant.] Redenaar, spreker in. problema , welke van vleze twee rerféringsvormenn
van eene bezending.
de beste is. — L'homme gist pour lui-mème uH
Proapodose, f. [Rhét. anc.] Herhaling van grand pr- , de menscli is zich zelven een groot
het eerste woord aan 't einde van den zin, p roa- raadsel. Cette conduite est tin pr-, dat gedrag is

pódosi,s f.

Probabiliorisme, m. [Théol.] Leer f., vol

welke men, op stro/Je van zonde, verpligt is-gens

een raadsel, laat zich moeijelijk verklaren.
Proboscéphalé, e, adj. [ii. n.] Met eenei,
snuit- of trompvormig verlenngden r̀kop (van inseci/'
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ten). — Proboseide, f. (H. n.] Tramp of snuit m,
der tweevleugelige insecten. — Weleer in de na
historie en in 't blazoen van den snuif-iurljke
des olifants gezegd. — Als subst. m.: Snuitworm m,
(een ingewandsworm van vele dieren). — Pro•
boseidé, e, adj. Tromp- of snuitvormig. —
Proboseidien, ne, adj. Met snuitvormig ver
neus. — PROBOSCIDIENS, m. pl. Snuit- of-lengd
trompdieren n. pl. (olifanten, mastodons). --Proboscidifère, adj. Eenen tromp of snuit dragend,
— Proboseidiforme, adj. Tromp- of snuitvormig. — Proboseirostre, m. Snuitvormige
kop m. van sommige insecten.
Procatarctique, adj. [Méd.] Voorbeschik
kend, gelegenheid gevend (prédisposant) :Cause pr-,
gelegenheid gevende oorzaak I. (eener ziekte) .
Procathartique, adj. [Méd.] Vooraf zuiverend of purgérend: Remède pr-, buikzuiverend
middel n. uit voorzorg.
Procédé, m. Handelwijs, manier f. van doen,
van handelen, gedrag n. van den Benen persoon
jegens den anderen: C'est un étrange pr-, dat is
Bene vreemde handelwijs of manier van doen. J'ai
éprouvé de sa part de mauvais pr-s, hij is op eene
slechte wijs met mij te werk gegaan. -- Zonder
bepalend woord gebruikt, heeft het in 't enkelv.
doorgaans een' kwaden, in 't meervoud een' goeden
zin: Votre pr- met tout Ie monde contre vous,
uw verkeerd gedrag maakt iedereen u ongenegen.
Cet homme ne connait pas les pr-s, die man kent
zijne wereld niet, heeft geene manier van leven,
weet niet wat men in de maatschappij elkander
schuldig is. Il se pique de pr-s, hij beroemt zich op
wereldkennis, hij wil een man zijn, die zijne wereld kent. — (in wetenschap en kunst) Handelwijs,
werkmanier f. om iets uit te voeren: Pr- chimique, ehirurgieal, chemische, chirurgische werkma
Se server d'un nouveau pr-, zich van eene-nier.
nieuwe werkmanier bedienen. -- [Bill.] Lederen
dopje op het dunne einde van de queue of den bil
doorgaans pommerans geheeten. — eao--jartsok,
CEDE, E, adj. (en part. passé van procédér) (zelden als zoodanig voorkomend dan in): [Prat.]
Bien jugé et mal pr-, goed gevonnist, maar tegen
den regtsvorrn gehandeld (vgl. JUGS). — fam. )
Tant fut pr- que ion convint que..., er werd zoo
lang over en weder gepraat, dat er eindelijk bepaald werd om... (Deze uitdrukking is verouderd.)
Procéder, v. n. Voortkomen, afkomen, voort
zijn' oorsprong nemen. Sa maladie pro--spruiten,
cede de cette chute, zjne ziekte komt uit dezen
val voort. Cela procède d'une autre cause, dat
spruit uit eene andere oorzaak voort. — [Théol.]
Le Saint-Esprit procède du Père at du Fils, de
H. Geest gaat uit van den Vader en den Zoon. —
Te werk gaan, handelen; overgaan: I1 faut pravec ordre dans I'examen de cette affaire, men
moet met orde in het onderzoek van deze zaak te
werk gaan. Finissons ceci, et puls nous procèderons au reste, laat ons dit eindigen, en daarna
zullen wij tot het overige overgaan. Pr- par ordre,
aver ordre, met orde, geregeld te werk gaan. Sa
manière de pr- est étrange, zijne handelwijze is
vreemd. — [ Prat.] Pr- au jugement d'un procès,
tot de behandeling van een regtsgeding overgaan.
On procèdera à la vente des livres, men zal tot
den verkoop der boeken overgaan. — Een proces
of regtsgeding voeren, p r o c e d é r e n: Pr- contre
qn., tegen iemand procedéren, iemand in regten
vervolgen. — Pr- criminellement contre qn., iemand
wegens lijfstra ffelijke zaken voor 't geregt vervolgen. — Pr- militairement contre qn., op militaire
weze, met voorbijgang van de gewone regtsvormnen,
met iemand te werk gaan. — [ Litt.] Een' geregelden gang hebben, planmatig bewerkt zijn: Ce
poème procède bien, er is plan en orde, een goede gang in dit dichtstuk. (In deze beteekenis wordt
het woord weinig gebruikt.) Cet orateur procede
par pr-s, die redenaar spreekt in goed gebouwde,
welafgeronde volzinnen.
Proeédure, f. Regishandel m., regtspleging,
regtsvordering, regterlijke behandeling eener zaak,
p r o c e d r e f. Pr- civile, burgerlijke regtspleqing
of regtsvordering f. Pr- criminelle, lijfstra feljke
regtsvordering, strafvordering. Gezamenlijke
stukken en papieren eener regtszaak, proces-stukken n. pl.: On a mis toute In pr- entre les mains
de l'avocat, men heeft al de proces-stukken in
(
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handen van den advokaat gegeven. — Procédurier, ière, adj.: Homme pr-, of als subst PRoCI DURIER, m. Bedrévene in den regtshandel; -(fam. et iron.) vriend van pleiten; twistziek mensch.
— (van zaken sprekend) Den regtsgang vertragend: Formalités pr-ières, formaliteiten of vormen,
die den regtsganq vertragen.
Procéleusmatique, adj. et subst. m. Vers
versvoet m. van 4 korte lettergrepen. —-lidn.of
Vers n., dat uit 3 zulke voeten en een tribrachys
of anapasst bestaat.
Procellaire, f. [H. n.] Wetenschappelijke
naam des stormvogels (pétrel). — Stormmeeuw f.
— Proeellariés, m. pl. Stormvogels m. pl.,
stormvogelsoorten f. pl.
Procello, m. [Tech.] Puntig ijzeren werktuig
met eene veêr (bij spiegelmakers in gebruik).
Procéphalé, e, adj. Met duidelijk, kennelijk
hoofd (van weekdieren); ook z. v. a. MACROCÉPHALE.
Proeérité, f. (oud woord, door nieuwere schrijvers weder gebruikt) Hooge wasdom m ., slankheid f.
Procès, m. Regtszaak, zaak f., geding, regtsgeding, pleidooi n., regtshandel m., pleit, p r o c é s n.
Pr- civil, criminal, burgerlijk, lijfstraffelijk geding.
Avoir un pr-, Etre en pr-, een proces hebben, in
regtsgeding zin. II lui a fait un pr-, hij heeft hem
een geding aangedaan, in regten vervolgd. I1 a
perdu son pr-, hij heeft zijn proces verloren. Ral lumer un pr-, een proces op nieuw weér beginnen.
Instruire un pr-, z. INSTRLTIRE. z. ook coup, CROC,
PENDANT. Sans forme de pr-, zonder vorm van
proces, buiten regtsvorm. — (lig.) Zonder omstandigheden of complimenten. — ( fig.) Faire Ie pr- à
qn., iemands proces opmaken, hem beschuldigen,
veroordeelen (omtrent iets dat hij gezegd afgedaan
moet hebben): Vous arrivez a propos, nous vous
faisions votre procès, gij komt van pas, wij maak
juist uw proces op. Cast un misantrope qui-ten
ferait le pr- au genre humain, hij is een menschenhater, die het geheele inenschengeslacht den oorlog
zou aandoen. — Ook van zaken: On faisait Ie prà votre livre, quand vous avez paru, men sprak
het oordeel uit over uw boek, toen gij verscheent.Il a gagné le pr-, zijn ondernerven is hem gelukt.
— (Loc. prov.) Faire un pr- sur la pointe d'une
aiguille, om een wisjewasje, om een' speldeknop,
om eene kleinigheid twisten. — Gezamenlijke stuk
schriften n. pl. van een regtsgeding. (Men-kenof
zegt liever pièces). — [Anat.] Uitstek n. van een
been (apophyse); voortzetting, verlenging f. van
een of ander deel: Pr- papillaires, de uiteinden
der reukzenuwen. — [Cher. anc.] Handelwijze,
werkmanier f. (procédé).
Processif, ive, adj. Pleitzuchtig, pleitziek:
C'est un homme fort pr-, 't is een pleitzuchtig man.
Procession, f. Plegtige optogt m., feestelijke,
statige omgang, inz. bij de katholjken, hetzij in
de kerk of daarbuiten, plegtige kerk- of bedevaart,
p r o c é ss i e f. Voir passer la pr-, de processie of
den optogt zien voorbij gaan. La pr- du Saint-Sacrament, de processie met het Hoogwaardige. —
(Loc. prov.) On ne peut pas sonner les cloches at
aller à la pr-, men kan niet op twee plaatsen te
gelijk zijn. men kan niet twee (onvereenbare) dingen te gelijk doen. — (fig.) Lange volksrij f. op de
straat of op den weg: On dirait une pr-, 't lijkt
wel eene processie. — [Théol.] Pr- du Saint-Esprit, voortdurende uitgang des Heiligen Geestes uit
den Vader en den Zoon. — Processionnaire,
adj. [H. n.j: Chenilles pr-s, of als subst. PROCESSIUNNAIRES, M. pl. Processie-rupsen f. pl. (die, als
zij op voedsel uitgaan, on twee of drie lange evenwijdige lijnen optrekken). — Processionnal
(min gebruikelijk Processionnel), m. [Liturg.]
Gebeden-, gezangboek n. voor processiën. (Plur.
Des processionnaux.) — Processionnelleinetit, adv. In processie, bij wijze van statigen optogt of omgang. — % Processionnennr, m.,
-ease, f. IJverig volger m., ijverige volgster f.
der procession.
Procès-verbal, m. Schriftelijke nederstelling
if uiteenzetting van een voorval, de van ambtswege
nedergeschreven toedragt f. eener zaak, p r o c e sv e r b a a l n. — Dresser, Rapporter un pr-, een
,proces-verbaal opmaken, inbrengen. — Le pr- dune
assemblée, de notulen eener vergadering. -- 5 Proeès-verbaliser, v. n. Proces-verbaal opmaken.
Prochain, e, adj. Naburig, nabijgelegen, naast
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(van de plaats); — aanstaand, eerstkomend, toekomend, eerstvolgend (van den tijd); — ophanden,
nabij (van te gebeuren zaken) . La ville pr-e, de
naburige stad f. Le village pr-, het nabijgelegen
dorp n. Relácher an port Ie plus pr-, inde naaste
haven binnenloopen. --- Le moes pr-, de volgende,
eerste of toekomende maand f. La semaine, L'année pr-, de toekomende week f., het volgende jaar n.
Son départ est pr-, zijn vertrek is ophanden,
nabij. — [Théol.J Occasion pr-e, naaste aanleiding
tot zondigen, verzoeking: Eviter les occasions pr s,
de naaste aanleiding tot zondigen vermijden. —
PROCHAIN, m. Naaste, evennaaste, evenmensch m.:
Aimer son pr- comme soi-même, zijnen naaste als
zich zelven beminnen. L'amour du pr-, de liefde

tot den evenmensch. — Prochaine'nent, adv.
Weldra, binnen weinig tijds, eerstdaags: Cela se
fern pr-, dat zal eerstdaags geschieden. — [Prat.]
Au terme pr- versant, op den eerstko ►nenden termijn.
Proehe, adj. Naast, naburig, nabijgelegen (van
de plaats); — aanstaande, nabij (van den tijd); —
naast, naauwverwant (van familie-leden) . Les mal sons qui sopt pr-s de la viile, de huizen, die nabij
de stad staan, La ville la plus pr-, de naaste stad
(die echter nog vrij ver af kan liggen, terwijl Ia
ville prochaine op weinig afstands, Ia ville voisine op nog minder afstands ligt). — L'hiver est
pr -, winter is nabij. — C'est ma pr- parente,
zij zs
is naauw aan mij verwant. Son plus pr- parent, zijn naaste bloedverwant. IJs ne sauraient
être plus pr-s parents, zij kunnen geen nader bloed verwanten zin. PROCHES, in. pl. Bloedverwanten, naastbestaanden, magen m. en f. pl., bloed
m. pl. en bloedvriendinnen T. pl. Un de-vriend
mes pr-s, een miner bloedverwanten. PRoCHE, adv. B ij , nabij, di,t bij: 11 demeure ie! pr -,
tout pr-, hij woont hier digt bij, zeer digt bij. —
DE PROCHE EN PROCHE, loc. adv. Al voortgaande,
van de eene plaats of van 't eene voorwerp naar
een naastbijgelegen plaats or voorwerp, de eene
voor en de andere na, na elkander. Il va mendier
do pr- en pr-, hij loopt van huis tot huis bédelen.
Couper Ie bols de pr- en pr-, den eenen boom na
den anderen vellen, stam voor stam omhouwen.
Faire des conquêtes de pr- en pr-, de eene ver
na de andere maken, het eene land na 't-overing
—

andere veroveren. --- (fig.) Allengs, trapsgewijs,
langzamerhand: De pr- en pr- it est parvenu a
une grande fortune, h ij is trapsgewijs tot een groot
vermogen geraakt. .
PROCHE DE, loc. prép.
Bij, dipt bij, kort bij, nabij: II demeure pr- de la
porte, hij woont digt bij de poort. Cela est arrivé
plus pr- de la ville que du Bois, dit is digter bij
de stad, dan bij het bosch gebeurd. — In gemeen zaaien stijl wordt de verzwegen: Pr- les quaffs,

Pr- les remparts.

Prochronisme, m. jChron.] Vervroeging f.,
fout in de tijdrekening, waardoor eene gebeurtenis
vroeger geplaatst wordt, dan zij zich heeft toegedragen, p r och r o n i s m u s m. (in tegensteliincg

met paranaclironisme).
Providence, f. [Méd.] Uitzakking, doorzak
uittreding van eenig ligchaamsdeel, inz. vary-king,
de iris (z. v. a. CHUTE).
Proelgale, f. [H. n.] Lantaarndrager m. (Pope
TE-LANTERNE, ook mouche veilleuse).
Procillon, m. (fam.) Onbeduidende regtszaalc f.
klein proces n.

Proelamateur, m. [Didact.] Afkondiger

uitroeper m. — Proclamation, f. Uitroeping,
afkondiging, openbare bekendmaking, p roc l a m a.
fie. La pr- de l'empereur, de uitroeping tot kei•
zer. Faire une pr-, eene afkondiging doen. La pr.
de la pair, de bekendmaking van den vrede Lpr- des bans du manage, de afkondiging, het af
lezen der geboden van twee verloofden. — Het ge.
schreven of gedrukte stuk, dat afgekondigd wordt
Rédiger une pr-, eene proclamatie opstellen. —
Proelame, f. Openbare biecht f. bij sommigt
kloosterorden (bij de bernardijnen en feuillanter

proclamation geheeten). — Proelanner,

V.

a

Openlijk uitroepen, afkondigen, bekend maken
p r o c l a m é r e n: L'armée le procla ►na roi, hei
leger riep hem openlijk tot koning uit. — ( fig.
Verbreiden, verspreiden: La renommée a pro•

clamé les grandes actions de ce général, dt
faam heeft de groote daden van dezen veldheer be.
kend gemaakt, versprei (t. -- SE PROCLAMER,

2V. pPP
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,4 (gekondigd worden.. -- Zich zelven uitgeven vom ,
rich noemen, zich opwerpen tot: IJs se procla-

malent les réformateurs du gout. -- Het part.
passé is ook adj.. Lui proclamée, afgekondigde
wet f. Rol pr -, uitgeroepen koning m.
Proelitique, adj [Gram. grec.] Het accent
9p 't volgend woord verschuivend, p r o k l í t i s c h.

Proelive, adj. [Didact.] Voorovergebogen,
hellend. — Oudtijds: genegen, geneigd. — Proelivité, f. Helling; neiging f. La pr- dune colline, de afhelling van een' heuvel.

Proené of Progné (pr. prog-né) (poét.) De
zwaluw f. (naar Progne, dochter van Pandion,
die, naar luid der Myth., in eene zwaluw werd
veranderd, nadat zij haren zoon Itys geslagt en
hem toebereid aan haren gemaal Tereus opsedischt
had, uit wraak dat deze hare zuster Phtlomele had
onteerd; vgl. PHILOMELE).

Procombant, e, adj. [Bot.] Nederliggend,

ter aarde vallend: Tige pr-e, stengel m., die zich
uit zwakte op den grond uitstrekt.
Procommissaire, m. [H. eccl.] Plaatsvervangend kommissaris, pro - commissárius m.
Procondyles, m. pl. [Anat.] Vingerbeen
n. pl., die zich aan de middelhand aansluiten.-tjes
Proconsul, m. [H. rom.] Afgetreden consul m.,
die eene provincie bestuurde, stedehouder, pro.
e 0 n s u l m. — Ook de titel van zekere regenten,
die men in buitengewone omstandigheden te Rome
aanstelde en wier magt die des dictators nabij
kwam. — Proeonsulaire, adj. Den proconsul
betreffend: Dignité pr-, waardigheid F. van proconsul. -- Provinces pr-s, door proconsuls bestuurde provinciën f. pl. — Proconsulat, m.
Waardigheid f., ambt n. van. proconsul; — tijdduur m. van zone ambtsbediening.
Procours, m. [Anc. coot.] Weidereet n. Mn
eens anders weiland.
Procrastination, f. Uitstel n. tot morgen,
vertraging , verschuiving f. (ajournement) . -Proerastiner, v. a. Tot den volgenden dag ver
-schuiven;
uitstellen, verschuiven.
Proeréation, f. Teling f., het telen, inz. van
kinderen. — Proeréer, V. C. Telen, kinderen
telen, verwekken of voortbrengen. — (absol.) Les
animaux dorment, mangent, procréent etc„ de
dieren slapen, eten, planten hun geslacht voort
enz. — SE PROCREER, v. pr. Geteeld worden, —
Het part. passé is ook adj.: [Prat.] Enfants pr-s
en légitime manage, in wettig huwelijk verwekte
kinderen n. pl. Les hoirs procrées de son corps.
zijne lijfelijke erven, lij[erven.
Proeruste, m. [H. n.j Lederkever m. — (fig.)
Lit de Pr-, bed van Prokrustes, elke willekeurige
vorm, waarin een onderwerp als met geweld besloten en ingekleed wordt (naar den attischer
roarer Prokrustes, die, volgens de Myth., zijne
gasten in eene ijzeren bedstede plaatste, waarin zij
juist passen moesten: die te kort waren rekte hil
uit en van hen, die te lang waren. kapte hij het
overstekend gedeelte ar).
Proetagre, f. [Méd.J Jichtige aarsrijn i.,
prOkt ag r a n. — Proctalgie, f. .Aarspijn,
p r o k t a l g i e f. — Proetalgiquie, adj. Tot th
aarspijn behoorend, pro k t a l g i s c h. — Proetite, f. Ontsteking von den aars, p r o k t i t i s f. —
Proetocél e, f. ] Chir ] Uitzakking van den endel
p r o k t o e é l e f. — Proetoncie, f. [Méd.]-darm,
Aarsgezwel n., p r o kt O n cu s m. — Proetoptose, f., z. v. a. PROCTOCELE. — Proctorrhagie, f. Rlocdvloeijing f. uit den aars, —
Proetorrhagique, adj. Die bloedvloe jing be-

treffend, proktorrhágisch. — Proctor-

rhee, f. [Méd.] Slijmontlasting uit den aars.
p rok t o r c h ce a f. — Proetorrhéique, adj.
Tot die ontlasting behoorend, pro k t o rr h e Isch.
— Proetotrupe, m. [H. n.] Boorwesp f. —
Proetotriipiens, ni. pl. Boorwespsoorten i'. pl.
Proeurateur, m. Volmagthouder, gemagtigd
zaakvoerder in. (In dezen weinig gebruikten zin
geeft men 't soms een vrouwelijk: procuratrice),
velmagthoudster f.) — (FL. rom. J Titel van zékere
overheidspersonen, die de keizer in de wingewesten zond, om hem le vertegenwoordigen, pro cur á t o r m. -- [H. nlod.] Pr- de Saint-Marc, groot
dignitaris der Veneliaansche republiek, in 't lom'
1001) voor 't eerst aangesteld om voor de kerk van
.dint-Marc r.s te woken en hare inkomsten te hehee-
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ren; later werd het getal der procurators tot 9
gebragt. — Grands pr-s de la nation, twee leden
van 't wetgevend ligchaam in de le fransche republiek, die voor het hooge nationale geregtshof
de criminéle beschuldigingen moesten volhouden,
groot-procurdtors m. pl. — Procuratie, f. (pr.
t=c) Waardigheid f., ambt n. der procurators van
Sint-Marcus; — hun regtsgebied n.; — hun paleis n. — Procuration, f. Volmagt, lastgeving f.;
lastbrief m., p r o c u r á t i e f. Etre fonde, chargé
de pr-, volmagt hebben, met volmagt bekleed zijn.
Donner pr-, volmagt geven. Il agit en vertu de pr-,
hij handelt volgens volmagt. — La pr- dolt être
parafée par celui qui la donne, de volmagt moet
met den naam des genen, die ze geeft, onderteekend
zin. Faire apparoir de sa pr-, zijne volmagt, zijn'
lastbrief toongin, voorleggen. — Procuratrice, f.,
z. FROCURATEUR. — Procure, f. [H. eccl.] Het
zaakvoerdersambt in een klooster; — woning des
zaakvoerders, p r o c u r a t u u r f. — Procurer,
V. a. Verschaffen, bezorgen, doen verkrijgen, geven:
i
. un emploi, un avantage, aan iemand
Pr- à qu
een ambt, een voordeel verschaffen of bezorgen. Pra ses enfants des plaisirs, zijnen kinderen vermaken bezorgen. Cette victoire nous a procure la
pain, die overwinning heeft ons den vrede ver
— SE PROCURER, V. pr. Zich-schaft,ngebr.
aanschaffen, zich zelven bezorgen: Se pr- de l'argent, zich geld aanschaffen, zich aan geld helpen.
-- Elkander verschaffen of aanbrengen: De fidèles époux se procurent Ie vrai bonheur, trouwe
echtgenooten brengen elkander het ware geluk aan.
— Te krijgen zijn, aangeschaft kunnen worden:
Ce poisson se procure très-difficilement, die visch
.is moegel jk te krijgen. — Het part. passé is ook
adj.: Des fruits de primeur procurés a grands frais,

zeer duur verkregen of gekochte eerste vruchten f.
pl. -- Procureur, m. Zaakvoerder, zaakbeheerder, zaakverzorger, hij, die last heeft om in iemands
naam te handelen en volmagt heeft, gevolmagtigde,
volmagthouder, p r o c u r á t o r; inz. regtszaakvoerder, pleitbezorger, p r o c u r e u r m. Faire ses
affaires par pr-, zijne zaken door eenen gevolmagti.gde bezorgen, laten doen. — (Loc. prov.) Celui

quo agit par pr- est souvent trompé en personne,

PRODUCTEUR.
schijnsel buiten (niet t e g e n) den gewonen loop
der natuur (vgl. MIRACLE);
bij uitbreiding en
overdriving) iets buitengewoons; uitstekend persoon m., zeldzame zaak f. Sans cause connue Ie
— (

soleil perd tout à coup sa lumière, eest un pr-,

zonder bekende oorzaak verliest de zon eensklaps
haar licht, dat is een wonder, iets wonders. La
superstition aime à transformer tout en pr-s, het
bijgeloof ziet gaarne overal wonderen. — L'amour
de la patrie a fait des pr-s, de vaderlandsliefde
heeft wonderen (groote, uitstekende daden) verrigt.

— Cet homme est un pr- de savoir, de valeur,
de mémoire, die man is een wonder van geleerd-

heid, dapperheid, geheugen. Néron fut un pr- de
cruauté, Nero was een wonder van wreedheid.
Cette statue est un pr- de l'art, dit standbeeld is
een wonder der kunst. — Prodigieusernent,
adv. Op verbazende, buitengemeene wijze: I1 est
pr- riche, hij is verbazend rijk. La maison est prgrande, het huis is geweldig groot. II dépense pr-,
hij verkwist ontzettend veel. — Prodigieux,
ieuse, adj. Verbazingwekkend, verbazend, wonderl jk, buitengewoon, ongeloofeljk, monsterachtig:
Il a fait une fortune pr-ieuse, hij heeft een verbazend fortuin gemaakt. Cruauté pr-ieuse, ongeloofelijke wreedheid f. II est dune grandeur prieuse, hij is van eene buitengewone, monsterachtige
grootte. line mémoire pr-ieuse, een bewonderenswaardig, verbazend geheugen n.
Prodigue, adj. Verkwistend, doorbrengend,
verspillend, kwistig, overdadig: Homme, Femme
pr-, verkwistend man, doorbrengende vrouw. —
La parahole de l'enfant pr-, de gelijkenis van den
verloren zoon. -- (Loc. prov.) A père avare enfant
pr-, op een' gierigen vader volgt een verkwistende
zoon; men moet zijne kinderen niet te kort houden.
-- Ii est pr- de son Bien, hij is kwistig of overdadig mild met zijn goed. — (lig.) Pr- de serments,
de promesses, mild in eeden, in beloften. -- Ook
in goeden zin: I1 est pr- de son sang, de sa vie
pour I'Etat, hij spaart, ontziet zijn bloed, zijn leven niet voor den Staat. — Soms ook van zaken
gebézigd: Des mains pr-s, verkwistende, kwistige,
overmilde handen f. pl. — PRODIGUE, in. en f. Ver
verspiller, doorbrenger m., verkwistster,-kwister,
verspilster, doorbrengster f. Le pr- jouit moons
que l'économe, de verkwister geniet minder dan de
spaarzame. — Prodiguer, v. a. Verkwisten,
doorbrengen, verdoen, verspillen, onnoodig verteren; -- niet sparen of ontzien, mildelijk bedeelen.
Ii a prodigué tout son bien, hij heeft al zijn goed
doorgebragt, verspild. — Vous prodiguez votre
temps, gij verkwist uwen tijd, gij brengt uwen tijd
nutteloos door. — Ii prodigue son sang pour la
patrie, hij spaart zijn bloed niet voor 't vaderland.
La nature lui a prodigué ses dons, de natuur
heeft hem rijkelijk met hare gaven bedeeld, beschonken. — SE PRODIGVER, v. pr. Verkwist, ver
worden: Rien ne se prodigue plus volontiers-spild
que les flatteries, les promesses, niets wordt zoo
kwistig gegeven als vleijeren, beloften. — Malkander overladen, ruimschoots geven: Its se prodiguent des protestations d'amitié, zij overladen
malkander met vriendschapsbetuigingen. — 4- Prodigueur, m. (woord van Mirabeau) Verkwister m. (prodigue).
t- Proditeur, m. Verrader m. (traitre). -t Prodition, f. Verraad n. (trahisonl). — Proditoirement, adv. [Jur.] Verraderizlk, bij verraad, op verraderlijke wijze: I1 la tué pr-, hij
heeft hem op verraderlijke wijze gedood.

het oog des meesters maakt het aard vet: wie niet
wil bedrogen worden, moet zelf zone zaken besturen. I1 a gris Jacques des Loges (of Jacques Déloge) pour son pr-, hij heeft® zich uit de voeten
gemaakt, het hazepad gekozen. — Plaider par pr-,
door een • procureur pleiten, een' procureur in zijne
regtszaak gebruiken. Pr- général, hij, die met het
openbaar ministerie bij een oppergeregtshof is belast, procureur-generaal m. Pr- du ron, procureur
des konings, hij, die het openbare ministerie bij
de arrondissements-regtbanken waarneemt. — [H.
eccl.] Monnik, die de tijdelijke belangen van het
klooster• beheert. Pr- général, hij, die met de belangen der geheele geestelijke orde is belast. —
[H. n.] Pr- de meunier, volksnaam van den groenen specht (pivert). — [ Tech.] Naam van een
ijzeren werktuig des spiegelmakers, procureur. —
Proeureuse, f. Procureursvrouw (doorgaans
lam. en iron. qebézigd). — Pr- du roi, Pr- générale, vrouw van den procureur des konings, van
den procureur-generaal.
Procyon, m. [H. n.] Waschbeer m. (raton).
— [Astr.] Ster f. van de eerste grootte in het ster
Hond, P r o c y o n m.
-rebldKin
Prode of Prodou, m. [Mar.] Mastgijn in.
(op eene galei).
Prodou, m., z. PROBE.
Prodictateur, m. [H. rom.] Dictator, door
Prodrome, m. Voorlooper, voorbode ni. —
't volk in de afwezigheid der consuls benoemd,
p r o d i c t á t o r m. — Prodietature, f. Pro- [Méd.] Tijd m. die eene ziekte onmiddellijk vooraf
gaat;
voorafgaand verschijnsel n.: Le vertige est
dictatorschap n ., p r o di c t a t u u r f.
Prodigalement, adv. Met verkwisting, in le pr- de l'apoplexie, de duizeligheid is de voor
beroerte. — [Litt.] Inleiding f. van een-bodevan
Overdaad, overdadig, verkwistend: I1 a toujours
vécu pr-, hij heeft altijd verkwistend geleefd. — boek, van een studiewerk.
Producteur, m., - trice, f. [Econ. pol.] Voort
Prodigalité, f. Het verkwisten; verkwisting,
hij, die door zijnen arbeid in land--brengm.,
verspilling, overdádigheid; zucht f. tot doorbrengen. Se ruiner en pr -s, zich door overdadigheid, bouw of industrie voorwerpen ten ve'rbruike voort
tegenstelling met consommateur) , voort--brengt(i
door verkwistende uitgaven arm maken. En toutes choses, la pr- nuit, de overdadigheid is ten brengster t., p rod u cd n t m. en f. z. CONSOMMAallen tijde schadelijk. — Somtijds in goeden zin: 11 TEUR. — PRODUCTEUR, TRICE, adj. Voortbrengend,
a réduit sa fortune par de pieuses pr-s, hij heeft scheppend: Génie pr-, scheppend vernuft, genie n.
Industrie pr-trice, voortbrengende, vruchtbare
door milde vrome (liften zijn vermogen besnoeid.
Prodige, m. Wonder, wonderteeken, wonder- kunstvlijt of industrie f. Les causes pr-trices de nos
werk n., wonderdaad f., verbazingwekkend ver- idées, de motieven n. pl., scheppende oorzaken f. p1.

PRODUCTIBILITE

PROFANE.

---

onzer denkbeelden.— Productibilité, f. [Didact. i
Voortbrengbaarheid f., geschiktheid om voortgebragt
te worden. — Productible, adj. [Didact.] Voort brengbaar, wat voortgebragt kan worden. — Productif, ive, adj. Voortbrengend, veel opbrengend
of opleverend, veel winst afwerpend, vruchtbaar,
p r o d u c t i e f.• Une terre pr-ivy, een veel opbrengend land of landgoed n. — Une entreprise pr
eene winstgevende onderneming f. — Pro--ive,
duction, f. Het voortbrengen, voortbrenging f.;
— voortbrengsel n., vrucht f. , p r o d u c t n. La
-

nature est surtout admirable dans la pr- des
plantel, (Ie natuur is vooral bewonderenswaardig
in het voortbrengen der planten. — Les pr-s de
la nature sont autant de merveilles, de voort
natuur zijn zoo vele wonderen. Les-brengsld
pr-s de notre sol sont tres-variées, de voortbreng-

selen, vruchten van onzen grond zijn zeer versche2.den. Ce tableau est une des plus belles pr-s de
l'art, die schilderij is een der schoonste voortbreng
gewrochten der kunst. — (absol.) Voort -seln,
wat de grond en de industrie van een-brengi,al
land oplevert, p r o d u c t i e: La pr- a excédé la
consommation, de productie heeft het verbruik of
de consumtie overtroffen. — [ Prat.] Overlegging,
inbrenging, indiening van stukken, p r o d u c t i e r.;
die stukken zelven, bewijzen n. pl., oorkonden f. pl.
Faire sa pr-, zijne stukken overleggen. Mettre sa
pr- au greffe, zijne bewijsstukken ier griffie nederleggen. — [ Anat.] Verlengsel n., voortzetting f. (pro-

longement): Le mésentère est une pr- dii pinto!ne, het darmscheil is een verlengsel van 't buikvlies.
Produire, v. a. Voortbrengen, telen, verwekken, het aanzijn geven: Tout animal produit son
semblable, elk dier brengt zins gelijke voort. —
(Tg.) La Grèce a produit de grands hommes,

Griekenland heeft groote mannen voortgebragt. —
Voortbrengen, opleveren, dragen (van de vruchten
der aarde sprekend) : Tout ce que la terre produit, alles, wat de aarde voortbrengt. L'Amérique
produit de lor et des diamants, Amerika levert
goud en diamanten op. Ces arbres produisernt de
beaux fruits, die booroen dragen, geven schoone
vruchten. -- Ook van de voortbrengselen der nijverheid en des landbouws gebézigd: Tout ce que

l'agriculture et 1'industrie produisent en France.
— In dien zin ook zonder voorwerp: L'industrie
produit de plus en plus, de nijverheid levert meer

en meer op. — Voortbrengen, maken, vervaardigen
(van werken des eerstands of der kunst sprekend):
Cet auteur a produit beaucoup d'ouvrages, die
schrijver heeft vele werken voortgebragt, gemaakt,
geschreven. Tout ce que l'art a jamais produit de
plus beau, het schoonste, dat de kunst ooit heeft
voort,gebragt. — Opbrengen, geven, voordeel, winst
of inkomen geven, afwerpen: Cette charge produit
mille francs par an, dat ambt brengt tien duizend francs 's jaars
aars op. Cet argent ne produit
point d'intéret, dat geld geef, geen interest. -(fig.) Pourquoi vous tourmenter? sela ne vous
produira rien, waarom u dus gekweld? dat zal
v, niets baten. -- Voortbrengen, telen, veroorzaken, te weeg brengen, baren, berokkenen: La
guerre produit de grands maux, de oorlog veroorzaakt, teelt, baart groote rampen. Ce testament
peut pr- d'interminables procès, dat testament kan
eindelooze processen veroorzaken, na zich slepen.
Cela ne produira pas u❑ bos, effet, dat zal geese
goede uitwerking te weeg brengrn. Cela a produit
un bien, daaruit is iets goeds ontstaan. — [Prat.
Overleggen, voorleggen, vertoonen, te voorschijn of
voor den dag brengen, produceren: Pr- des
pièces, stukken overleggen. — Pr- des témoins,
getuigen bijbrengen. (absol.) Les parties out produit, de partijen hebben hunne stukken bijgebragt,
aan 't gerept overgelegd. -- (jig.) Pr- des raisons,
redenen bijbrengen. — Inleiden, binnenleiden, bekend maken: Pr- on jeune bomre dans le monde,
à la cour, eenen jongeling in de wereld, aan het
hof inleiden. — SE PRODUIRE, v. pr. Overgelegd,
voor den dag gebragt worden: Un acte illégal ne
peut Jamais se pr-, eene onwettige acte kan nooit
in regten dienen. — Zich voordeelig vertoonen of
doen kennen, zich zelven opwerken: Cyst un homme qui sait se pr-, `t is een man, die met eere weet
op te treden, zich met voordeel weet te vertoonen:
11 s'est produit de lui-même, hij heeft zich zelven
vooruit gewerkt. — Ook van zaken: La médiocri-
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té se produit hardiment au grand jour, de middelmatigheid vertoont zich stout in 't volle licht,
treedt stout in het daglicht.

-r Produisants,
m. pl. [Arith.], z. v. a.
Produit,
adj. (en part. passé

FACTEURS. —

e,

van produire): De belles poises pr-es par un vieux
arbre, schoone peren, door een' ouden boom voort
Le bien pr- par le vice est toujours mêlé-gebrat.
de mal, het door de ondeugd te weeg gebragte
goede is altijd reet kwaad gemengd. — PRODUIT, m.
Opbrengst f. Le pr- d'une charge, d'une ferme,
de opbrengst van eene bediening, van eene boerderij.
Vivre du pr- de son travail, de sa plume, van de
opbrengst zijns arbeids, zijner pen leven. — Prnet, zuivere opbrengst, netto product n. (na
aftrek van alle kosten of lasten). — (fig.) Le bonheur est le pr- de la vertu, 't geluk is 't gewrocht
der deugd. — [ Econ. pol.] Voortbrengsel van den
landbouw, van de nijverheid, pr o d u c t n. Cette

province a de bons débouchés pour l'écoulement
de sas pr-s, die provincie heeft goede vertierwegen

voor hare producten. Les pr- agricoles, industriels,
de landbouw -, de nijverheids-producten n. pm. —
[Chim.] Elk gewrocht eener chemische werking,
product n. Le vin, Ia bière, le goudron, la
potasse etc. sopt des pr-s, wijn, bier, teer, potasch,
enz. zijn producten. — [ Arith.] Het door verrne-

nigvuldiging verkregen getal, uitkomst f., p r od u é t n. — [Prat.] Acte de pr-, acte f. of bewijs n.
van Over/egging (ten blijke, dat men zijne stukken
ter griffie heeft nedergelegd) .
Proèdre, ni. [Ant. gr.] Voorzitter in de volks
titel van 9 regéringspersonen, die-vergadin,
jaarlijks te Athenen bij 't lot verkozen werden,
proedros m.
Proégurnène, adj. [Méd.] : Cause pr-, ver wijderde, voorbereidende ziekteoorzaak f. (Men gebruikt doorgaans prédisposant.)
tProème, nl. Voorrede, inleiding f. (préface).
Proéminence, f. Het vooruitstaan, vooruit
pr- du globe de l'oeil, du nez, het-stekn:La
vooruitkomen van den oogbol, van den neus. —
Proénninent, e, adj. Vooruitstaand, vooruit
Dans le visage de 1'homme, le front et le-komend:
nez sont pr-s, in 't menschelijk gelaat ,komen 't
voorhaofd en de neus vooruit. — Proéminer,
V. n., v. PROMINER.
Proelnptose, f. [Asti.] Maansvereffening f.
(ook équation lunaire geheeten.)
Proépizeuxis, f. [Gram.] Plaatsing van 't
werkwoord tusschen zijne beide onderwerpen of
voorwerpen, of ook de plaatsing van het onderwerp
of voorwerp tussch.en twee werkwoorden.
Profanateur, m., -trice, f. Heiligschender
of -schenner, ontwijder, ontheiliger nl., heiligschendster, ontwijdster, ontheiligster f. Pr- du sabbat,
sabbatschender. — Ook als adj.: People pr-, Nation pr-trice, heiligschendend volk n. (Het femin.
komt weinig voor.) — Profanation, f. Ontheiliging, ontwijding, heiligschennis: Se rendre coupable de pr-. zich aan heiligschennis schuldig maken. — (bij uitbreiding) Misbruik, slecht gebruik n.
van kostbare zaken: La pr- dun beau talent, het
misbruik, de onteering van eene schoone begaafdheid. — Profane, adj. Onheilig, strijdig met den
eerbied voor gewijde voorwerpen; ontheiligend, ontwijdend, het heilige niet eerend, met de godsdienst
spottend, p r o fa a n: Conduite pr-, onheilig, goddeloos gedrag n. Action pr-, heiligschendende daad.
Discours pr-, ontheiligende, oneerbiedige, roekeboze rede f. — Ongeestelpk, niet- kerkelijk, niet tot
de godsdienst behoorend, ongew d, wereldlijk:
Auteur pr-, ongewjjd schrijver. Histoire pr,, wereldlijke, burgerlijke, niet-kerkelijke, ongewijde of
algemeene geschiedenis f. - PROFANE, m. Spotter
met, verachter van het heilige en gewijde, goddelooze, oneerbiedige, ongodsdienstige, p r o f a a n m.
.

Parler des chores les plus sacrées comme on pr-,

over de godsdienst als een godsverachter spreken.
— Oningewijde, hij, die in de verborgenheden eener
godsdienst, in de geheimen van een genootschap
niet ingewijd is; inz. bij de vrijmetselaren, een niet
p r o fa a n. — Een onwetend, voor 'i-vrjmetsla,
schoone ongevoelig mensch. — (fig. et plais.) C'est
on pr-, hij is niet van de onzen, hi hoort hier niet
thuis (van iemand, dien men in eenen kring niet
wil toelaten). — (absol.) Mêler Ie pr- au sacré.
het profane of ongewijde met het heilige of gewijde
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vermengen. — Profané, e, adj. (en part. passé
van profaner): Autel pr-, ontheiligd, ontwjd altaar n. — Talent pr-, misbruikt, onteerd talent n.
— Profanement, adv. Op onheilige, heiligschendende, oneerbiedige wijze. — Profaner, v. a.
Ontheiligen, ontwijden, heiligschennis begaan, met
de godsdienst of gewijde zaken spotten, prof an é r e n: Pr- une église, un autel, les hosties sa
eene kerk, een altaar, de gewijde hostiën-crées,
schenden, ontheiligen. Pr- la parole de Dieu, Gods
woord ontheiligen, met Gods woord spotten. —
Somtijds ook in goeden zin: een gewijd voorwerp
weder wereldlijk maken: Le premier coup de marteau profane le calice, de eerste hamerslag beneemt den miskelk zijne wijding, maakt hem weder
tot een wereldlijk voorwerp. —. Misbruiken, schen.den, onteeren, een slecht gebruik van iets kostbaars,
reins of edels maken. Pr- les droits de 1'homme,
de regten van den mensch onteeren. Pr- son esprit,
son génie, zin verstand, zijn vernuft misbruiken.
Pr- la beauté, 1'innocence, de schoonheid, de onschuld schenden, onteeren. — SE PROFANER, v. pr.
Ontwijd, ontheiligd, misbruikt worden.
% Profectice, Profectif, ïve, adj. [Jur.]
Van de ouders gekomen of geërfd: Biens pr-s, van
de ouders gekomen goederen. — Pécule pr-, eigen
vermogen, dat een zoon zich verworven heeft met
het hem door zijnen vader gegeven geld; vermogen n., dat uit de opeenhooping van de inkomsten
eener geestelijke bediening is ontstaan.
Proférer, v. a. Uitspreken, spreken, luid en
verstaanbaar uiten, uitbrengen: 11 na pas proféré
un mot, hij heeft geen woord gesproken. Pr- le
nom de Dieu en vain, Gods naam ijdel in den
mond voeren. Pr- une malédiction, eene verwen
uitbrengen, uitspreken. — SE PROFERER,-sching
V. pr. Uitgesproken worden: Ce voeu ne droit se
pr- que de sang froid, die gelofte behoort niet dan
met bedaardheid te worden uitgesproken. — Het
part. passé is ook adj.: Menace proférée, uitgesproken bedreiging f.
Profès, Professe, adj. [Cath.] Klooster- of
ordes-gelofte afgelegd hebbend: Religieux pr-, Religieuse pr-se, of als subst. PROFES, m., PROFES SE, f. Monnik m., non f., die de gelofte heeft afgelegd. — Maison pr-se, huis n., waarin diegenen,
welke de gelofte gedaan hadden, hun verblijf hielden.
Professer, v. a. Openlijk belden, in oefening
brengen: Pr- la religion chrétienne, le luthéranisme, de christelijke godsdienst, het lutherdom belijden. — Socrate professa toute sa vie 1'unité de
Dieu, Socrates beleed, erkende geheel zijn leven de
eenheid van God. — Betuigen, doen blijken: Pr- le
plus grand respect pour qn., den grootsten eerbied
voor iemand aan den dag leggen. — Uitoefenen,
drijven (een beroep, kunst). I1 professe la librairie,
la tonnellerie, hij drijft den boekhandel, het kuipershandwerk. Pr- la médecine, la chirurgie, de
geneeskunde, de heelkunde uitoefenen. — Openlijk
leerera, onderwijzen: I1 professe les mathématiques, hij onderwijst de wiskunde. — (absol.) Pr- is
l'université, au collège de France, eenen leerstoel
aan de universiteit, aan 't collegie van Frankrijk
bekleeden. - SE PROFESSER, v. pr. Openlijk beleden worden: La religion doit se pr- partout. —
Het part. passé is ook adj.: Une opinion professée
aver conviction, eene met overtuiging beleden mee
f. — Professeur, m. Leeraar, onderwijzer-nig
eener wetenschap of kunst, p r o f é s s or m. P r- de
faculté, hoogleeraar. Pr- en théologie. en droit,
en médecine, hoogleeraar in de godgeleerdheid, in
de regtsgeleerdheid, in de geneeskunde. Pr- de grec
of de langue grecque, leeraar der grieksche taal.
Pr- d'escrime, schermmeester. — (fam. et iron.)
Cet écrivain est un pr- d'atbéisme, die schrijver
is professor in 't atheïsmus, treedt als godloochenaar op. — (in Frankrijk en België) Ieder, die
eenige kunst of kunstvaardigheid uitoefent en daarvan zin beroep of bestaanmiddel maakt (in tegenstelling met amateur, liefhebber). Ne le prenez pas

pour un amateur en musique, en peinture, eest

un pr-, houd hem niet voor een liefhebber van de
muzijk, van de schilderkunst, 't is een man van
't vak, hij is toonkunstenaar, schilder van beroep.
— Pr- de eirage, schoenpoetser. Pr- en prestidigitation, goochelaar. — Profession, f. Belijdenis,
openlijke en plegtige verklaring, bekentenis, p r of é s s i e f. Pr- de foi, geloofsbelijdenis f. — Faire
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sa pr- de foi politique, zijne staatkundige geloofsbelijdenis afleggen, openlijk verklaren, welke staats
toegedaan, zijne politieke gevoelens-partjmenis
open leggen. Faire pr- d'une religion, eene godsdienst
openlijk belden. — Faire pr- de principes trèsreláchés, zeer losse beginselen doen blijken, aan
den dag leggen. Faire pr- d'athéisme, zich als godloochenaar doen kennen. — (fam.) Faire pr- de qc.,
zich ergens voor uitgeven, zich laten voorstaan op
iets, ergens voor uitkomen: Faire pr- de bel esprit,
den vraageest uithangen. Iis étaient ses amis, ijls
faisaient pr- de l'être, zij waren zijne vrienden,
zij kwamen er voor uit. Faire pr- d'être fidèle,
sincère, zich op trouw, opregtheid beroemen. -Stand m., beroep, bedrijf, handwerk, ambacht n.:
Choisir, Embrasser one pr-, eenen stand, een beroep kiezen, omhelzen. Etre cordonnier de pr-,
schoenmaker van zijn ambacht zijn. La pr- des
armes, het beroep der wapenen, de krijgsmansstand m. — Un savant de pr-, een geleerde van
beroep. Un joueur de pr-, een speler van beroep,
een eerste speler. Un ivrogne de pr-, een gezworen
dronkaard. Un divot de pr-, een repte f jnvrome.
— Aflegging f. der klooster- of ordes-gelofte: Assister is in pr- d'une religieuse, de afzegging der
gelofte van eene non bijwonen. 11 a trente ans de
pr-, hij heeft reeds vóór dertig jaar zijne gelofte
afgelegd. — Professionnel, le, adj. Het beroep
of ambacht betreffend: Infimité pr-le, laagste trap
in de rij der bedrijven. — Ex professo, loc.
adv. (latin) Grondig, als kenner, als man van 't
vak: Parler d'une chose ex pr-, over iets als zaakkundige, als man van 't vak spreken. — Profes soire, m. [H. rel.] Eerste jaar n. na de aflegging
der gelofte. — 5 Professoirement, adv. Beroepshalve. — Professora 1, e, adj. Den leeraar
of hoogleeraar betreffend, tot het leeraarsambt behoorend, p r o f e s s o r a al: Etre dégouté de la vie
pr-e, het professorale leven, het leeraarsleven moede
zin. — In on unstigen zin: Se donner un air pr-,
zich een professoraal, pedant, stijf deftig voorkomen geven. Ton pr-, professorale, aanmatigende,
verwaande toon m. — Professoralement, adv.
Als een professor, op professorale wijze. — Professorat, m. Openbaar leeraarsambt n., leeraarsplaats f., hoogleeraarschap n.; — tijdduur m. der
ambtsbediening eens professors, p r o f e s s o r a a t n.
Proficiat, m. (latin) (zelden gebruikt dan in):
Sonhaiter á qn. un bon pr-, iemand een goed succes, een goeden uitslag toewenschen. — Ook soms
als uitroep gebézigd. wanneer iemand niest of ook
terwijl hij drinkt: pr- ! wel bekome 't u!
Profil, m. Z jdebceld, hal fgezigt, gelaat n. van
ter zijde gezien, hetzij wezenlijk of afgebeeld, p r of i e l n. Elle est plus belle de face que de pr-, zij
is schooner van voren dan van ter zijde gezien.
--- Pr- perdu, eenigzins achterwaarts gekeerd prohel, zoodat men een weinig meer van het achter
iets minder van 't voorgedeelte des-gedltn
hoofds ziet. — Voorkomen n., afbeelding van een
voorwerp aan eene zijner zijden gezien: Le pr- de
la ville de Paris, het profiel van Parijs, Parijs
van eene zijner zijden gezien. — [Arch.] Doorsnede f., voorstelling van een gebouw, een fort,
enz., zoo als het zich zou voordoen, als het in zijnen
opstand door een perpendiculair vlak doorsneden
ware: Le pr- dun batiment en fait connaitre les
dimensions intérieures, de profiel- teekening of de
doorsnede van een gebouw doet zijne inwendige
afmetingen kennen. Le pr- d'une corniche, de doorsnede eener kornis. — Profiler, v. a. [Dens.,
Arch.] In profiel of van ter zijde afbeelden; — in
doorsnede voorstellen, p r o f i l é r e n. -- (in eene
bijzondere beteekenis) Aan de omtrekken van eenig
bouwwerk het hun voegende karakter geven. —
SE PROFILER, v. pr. Van ter zijde afgebeeld, in
doorsnede voorgesteld worden. -- Het part. passé
is ook adj.: Tête prollée, hoofd in profiel, van
ter zijde voorgesteld hoofd n. Bistiment pr-, in
doorsnede afgebeeld gebouw n.
Profit, m. Winst f., voordeel, nut n. Nous
avons partagé le pr-, wij hebben de winst gedeeld.
I1 ne longe qu'b son pr-, hij denkt enkel aan
zijn voordeel. II a fait un grand pr- dans le négoce, hij heeft groote winst in den handel gedaan.
11 niet tout i pr-, hij trekt nut uit alles; hij besteedt alles tot voordeel, tot nut. — Je voos
ai averti, faites-en volre pr-, ik. heb u gewaar-
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schuwd, maak het u ten nutte, trek er profijt van.

— (fam.) C'est un pr- tout clair, C'est tout pr-,
't is zuivere winst, alles winst. -- Chose faite a
pr-, iets, dat gemaakt is om lang te duren. —
Faire du pr-, voordeelig zijn, niet te spoedig op
of verteerd raken. Ce bols a bruler fait du pr-,
dat brandhout is voordeelig, houdt op 't vuur. —
Verstandelijke of zedeljke vordering f., vooruit
m.: Faire beaucoup de pr- sous un mastre,-gan
veel vorderingen onder een' meester maken. (Beter
zegt men progrès.) — Lire, Etudier avec pr-, met
voordeel, vrucht lezen, studéren. (Beter zegt men
fruit.) — [Jur.] Pr- du défaut of du joint, profijt
van 't verstek voor de comparérenden. Au pr- de...,
ten profjte of ten voordeele van... Pr- brut, net,
onzuivere, zuivere opbrengst. — Profitable, adj.
Voordeelig, winstgevend, nuttig, profijteljk: Un
emploi pr-, een winstgevend, voordeelig ambt. —
Cet argent ne lui sera guère pr-, dit geld zal hem
niet veel van nut, niet zeer profijtelijk z (jn. — Profitablement, adv. Op voordeelige, nuttige wijze.
Profiter, v. n. Winnen, voordeel of winst
doen, winst trekken; voordeel of winst aanbrengen;
tot voordeel gebruiken, nuttig aanwenden; nuttig,
van nut zijn, p r o f i t é r e n. I1 profite peu sur ces
marchandises, hij wint weinig o p die koopwaren.
— Faire pr- son argent, zijn geld uitzetten, winst
met zijn geld doen. Mettez cette somme dans le
commerce, pour la faire pr-, leg deze som in den
handel, opdat zij u winst inbrenge, rente geve.
Son argent ne lui profite point, zijn geld is hem
van geen nut. — (Proc.), z. ACQUIS (adj.) --- Pr- du
temps, de l'occasion, zich den tijd, de gelegenheid
ten nutte marken, den tijd, de gelegenheid waarnemen. I1 a mal profité des instructions, qu'on lui
a données, hij heeft kwalijk de hem gegevene onderwijzingen zich. ten nutte gemaakt. — Cela na
profité ni à lui, ni aux liens, dat is noch hem
noch den zijnen van nut geweest. De quoi cela lui
profitera -t-il ? wat zal hem dat helpen? ----- Tout
profite a i'habileté. de bekwaamheid trekt van
alles partij. — In dien zin ook als v. imp.: Il ne
lui a de rien profité d'avoir publié cela, 't heeft
hem geenerlei nut aangebragt, dat hij dit bekend
gemaakt heeft. — Vorderingen maken. Pr- en vertu,
en science, in deugd, in wijsheid toenemen. I1 a
beaucoup profité sous, avec ce précepteur, hij heeft
veel vorderingen gemaakt bij dezen leermeester. —
Wassen, sterk worden, groeien, tieren: Cette dille
a beaucoup profité en peu de temps, dit meisje
is in weinig tijds veel gegroeid. Ces arbres prodtent Bien dans ce sol, deze boonsen tieren goed in
dien grond.
Profiterole, f. [Cuts.] Aschkoekje, onder de
asch gebakken koekje n. -- Broodje n. zonder
kruim, gevuld met truffels, lever, zwezerik, enz.,
ten gebruike in de soep.
-!- Profligateur, m. Vervolger, tuchtiger, kas
-tijder:
Les pr-s dit vice.
fi Profldivion, f. [Méd.], z. v.
MENT, ÉCOULEMENT.

a. DEP,ORDE-

Profond, e, adj. Diep: Pulls pr -, Rivière
pr-e, diepe put m., rivier f. Vase pr -, diepe vaas f.
Grotte pr-e, diepe grot f. -- Diep in- of doordringend: Racines pr-es, diepe wortelen m. pl. Plaie pr -,
diepe wond f. — Solitude pr-e, diepe, ver van alle gewoel verwijderde eenzaamheid f. — Pr-e révérence,
Pr -c inclinaison. diepe buiging f. — Diep, diepzin
te leeren of te begrijpen: Science-nig,moejlk
pr-e, diepzinnige wetenschap f. Vérité pr-e, diep
waarheid f. I1 garde la-dessus le plus pr --zinge
secret, hij bewaart dienaangaande het diepst geheim. — Grondig, diep doordringend in de kennis
der dingen: Avoir de pr-s connaissances en histoire, en physique, grondige kennis van de geschiedenis, de natuurkunde hebben. Une idée pr-e et
juste, een grondig en juist denkbeeld n. — In
dezen zin ook van personen: Un savant pr -, een
grondig geleerde. Un pr- penseur, een grondig, diep
denker. Etre pr- dans la jurisprudence, de regtsgeleerdheid grondig verstaan. — Un pr- scélérat,
een aartsschelm, een doorknede schurk. — Diep,
groot, buitengemeen in zijne soort: Pr- silence,
diepe, groote stilte f. Pr- sommeil, diepe, vaste
slaap m. Pr= chagrin, diep verdriet, hartzeer n.
Douleur pr-e, diepe, innige smart f. Pr- aésespoir,
volslagen wanhoop f. Pr- respect, diepe, rfroote
eerbied in. Nuit pr-e, diepe. stikdonkere vacht ni.
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Pr-e ignorance, diepe, volslagen onwetendheid f.
Pr-e sagesse, diepe, uitstekende wisheid f. Paix
pr-e, diepe, volmaakte vrede m. of rust f. —(poét.)
Les plaines pr -es, La plaine pr-e, de zee. — [Myth.]
Jupiter pr -, Pluto. Junon pr-e, Proserpina. —
[Anat.] Muscles pr-s, z. v. a Muscles PERFORANTS.
--- [Méd.] Pouls pr-, diepe, diepliggende pols m.
— [Mil.] Ordre pr-, z. ORDRE. — PROFOND, m.
Grond m., diepst n.: Du p r- des enfers j'ai crié
vers Ie Seigneur, uit het diepst der helle riep ik
tot den Heer. Ce bruit fit fremir Ie plus pr- des
enfers, dit geraas deed het diepst der hel sidderen.
Etre tombé au plus pr. du gouffre, in het diepst
des afgronds gevallen zin. — Profondément,
adv. Diep enz. (z. PROFOND) : Un arbre pr- enraciné, een diep ingewortelde boom. Dormir pr-, vast
.

slapen. Etre pr- verse dans les sciences, grondig
ervaren zijn in de wetenschappen 11 a ce bienfait.
gravé pr- dans Ie coeur, deze weldaad is diep in
zin hart geprent. II vous salue pr-, hij groet u
zeer nederig, eerbiedig. — t Profonder, v. a.,
z. v. a. APPROFONDIR . — Profondeur, f. Diepte f.
La pr- dun puits, d'un abime, du lit d'un fictive,
de la mer, de diepte van een' put, van een' afgrond,
van eene rivierbedding, van de zee. — [Géom.]
Jfineting eens ligchaams van boven naar beneden,
diepte, dikte, hoogte f. — Diepte, uitgebreidheid in
de lengte. Ce batiment a plus de pr- que de larg eur, dit gebouw heeft meer diepte (of lengte) dan
breedte. — II perce la pr- du Bois, hij dringt diep,
ver in het bosch door. -- [Mil.] Une troupe rangée
sur tapt d'hommes de pr- (of d'épaisseur, de hautour), eene atdeeling op zoo veel man diepte ge-

schaard. -- (fig.) Diepte, diepzinnigheid, ondoorgrondelijkheid, verborgenheid f.: La pr- des jugements, des conseils de Dieu, de ondoorgrondelijk
raadslagen. La pr- des-heidvanGosrl,
mystères de la religion chrétienne, de diepzinnig
verborgenheden der christelijke gods--heidvan
dienst. — Diepte, grondigheid f„ diep inzigt n. La
pr- de son érudition, de grondigheid, de wijde omvang zijner geleerdheid. Pr- d'esprit, diep doordringend verstand n. Cette matière est dune
grande pr-, die stof is meelijk te doorgronden,
vordert veel scherpzinnigheid.
Profondié, e, of Profontié, e, adj. [Anc.
mar.] Navire pr-, zeer diepgaand schip n.
t Prof ns, e, adj. Verkwistend , verspillend,
overdadig — Profusément, ode. Op verkwistende wijze, kwistig, te rijkelijk, overdadig: Dépenser pr-, overdadig verteren of uitgeven. —
Profusion, f. Overmátige uitgave of mildheid,
overdádigheid , verspilling , verkwisting f.; overvloed m. Donner aver pr-, niet kwistige mildheid
geven. Se ruiner par de grandes pr-s. zich, door
groote verspillingen in den grond horen. Servir tout
a pr- dans un festin, op een feestmaal alles in
overvloed opdisschen. -- (fig.) Donner des louanges a pl.-, avec pr-, overmat. gen lof uitdeelen of
toezwaaien , kwistig met zijne 10/spraken zijn, uit
prijzen.
-terma
-j- Progéniteur, m. Voorvader m. (aïeul, aneetre). -- t Progénitaire, f. (tam.) Kroost n.,
kinderen n. pl.; — (van dieren) jongen n. pl.
Progné, f., z. PROCNÉ.

Prognosie, F. (pr. pros-no—) [Méd.] Voorkennis, vóOraanwi zing , voorzégging f. van den
uitgang eener ziekte. -- Prognostic, Pro. nos^-

z. PRONOST—.
Programme, m. Opgave, beschrijving f. van
den gang, dien een te geven feest, eene plegtirh.eid,
een concert, eene tooneelvertooning, enz. nemen zal,
of van de voorwaarden, die bij ,een te houden wedstrijd te vervullen zijn, p r o g r a m m a n. Afficher,
Distribuer les pr-s, de programmaas aanplakken,
uitdeelen. — (oudtijds) Elke openbare schriftelijke
bekendmaking f., plakkaat ti.; — brief m. met liet
koninklijk zegel. — (Loc. prov.) 11 est menteur

tication, etc.,

comme un pr-, hij liegt als een programma: hij
belooft veel en houdt weinig.
Progrès, m. [Didact.] Voortgang, vooruit
m. , voorwaartsche beweging , vordering f.:-gan
Le pr- du soleil dans l'écliptique, de vooruitgang
van de zon in den dierenriem. Arrêter Ie pr- du
feu, de l'incendie, den vooruitgang, de verdere
uitbreiding van den brand stuiten. L'inondation,
fait de terribles pr-, de overstrooming maakt geduchte vorderingen, breidt zich op eerie schriktaa-
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rende wijze uit. Arrèter les pr- des ennemis, het
voorttrekken, voortrukken des vfjands stuiten. —
Vordering f., aanwas nl., elke uitbreiding, ver
toeneming f. zoo ten goede als ten-merdingof
kwade: Le pr- de la vérité, de l'erreur, de uitbreiding der waarheid, der dwaling. Combattre le prd'une maladie, den voortgang, de uitbreiding eener
ziekte stuiten. Faire de rapides pr- dans un art,
dans les sciences, snelle vorderingen in eene kunst,
in de wetenschappen maken. Faire du pr-, des prdans les bonnes graces de qn., steeds meeren meer
in iemands gunst komen. Les arts et les sciences
ont fait depuis pen beaucoup de pr-, de kunsten
en wetenschappen hebben sedert korten tijd veel
vorderingen gemaakt. — (absol.) Vooruitga vv g m.
der beschaving, der maatschappelijke en staatkundige instellingen: Partisan, Ennemi du pr-, voor
vijand des vooruitgangs. — [Phil.] I1 n'y-stander,

a point de pr- (of de progression de causes) à 1'infini, er is geene tot in 't oneindige voortloopende

reeks van oorzaken: al opklimmende moet men tot
eene eerste oorzaak komen. — t Progresser,
V. a. Vorderen, vordering maken, vooruit gaan:
La civilisation progressa, de beschaving ging vooruit. — Progresseur, adj. m. Vordering of voor
goede bewerkend of bedoelend: Mouve--uitgane
ment pr-, op vooruitgang doelende of berekende
beweging f. — Progressibilité, f. [Didact.] Vatbaarheid f. voor volináking of vooruitgang.—Progressible, adj. [Didact.] Voor volmaking vatbaar, tot vooruitgang geschikt. — Progressif,
ive, adj. Voortgaand, steeds vooruitgaand, toenemend: Le mouvement pr- des animaux, de voor
beweging der dieren. Le mouvement-wartsche
pr- de la lune, de voortgaande beweging der maan.
— (lig.) L'homme est pr-, de mensch is voor gedurige volmaking, gestadigen vooruitgang vatbaar.
--[Polit.] Impót pr-, belasting, die naar eene geométrische reeks opklimt. — Progression , f.
[Didact.] Beweging f. naar voren , vooruitgang,
voortgang m.: Pr- lente, insensible, irrésistible,
langzame, onmerkbare, onweerstaanbare vooruit-

gang. La plupart des animaux sont doués de la
pr-, de meeste dieren kunnen zich voorwaarts be-

wegen. — (fig.) Aaneenschakeling, onafgebroken rij
of reeks f.: La pr- des causes, des etsets, de aan
oorzaken, der uitwerkselen. Une-enschakligdr
pr- de malheurs, eene reeks, aaneenschakeling van
rampen. Il n'y a point de pr- de causes it l'infini,
z. PROGR.ES. — [ Astr.] Mois de pr-, z. v. a. Mois
de CONSECUTION. — [ Math.] Reeks f., rij van getallen of grootheden, die naar dezelfde wet of naar
Bene gegeven verhouding voortloopen, p r o g r é ss i e f. Pr- par ditférence of Pr- arithmétique, rekenkunstige, arithmétische reeks (welker getallen
met gelijke verschillen opklimmen of afdalen). Prpar quotient of Pr- géométrique, meetkunstige,
geometrische reeks (welker getallen ieder evenveel
malen in het daarop volgend getal begrepen zijn).
Pr- croissante, décroissante, infinie, opklimmende,
afdalende, oneindige of oneindig voortloopende reeks.
-- Progressiste, adj. Den vooruitgang bedoelend of bevorderend , aan den maatschappelijken
vooruitgang gewijd: Journal pr-, dagblad de.s vooruitgangs, progressistisch journaal n. —
Proáressivement, adv. Op steeds voortgaande
wijze: Se mouvoir pr-, zich steeds voortbewegen.
Proherbe, f. [Bot.] Soort van abyssinisch koren n., dat een schoon meel oplevert.
Prohiber, v. a. Verbieden (van regeringswege):

Pr- l'importation, l'exportation, la rente dune
marchandise, den invoer, uitvoer, verkoop eener
waar verbieden. Pr- la chasse pendant une partie
de l'année, de jagt gedurende een gedeelte desjaars
verbieden. Pr- Ie port d'armes, het dragen van
,

wapenen verbieden. --SE PRORIBER, V. pr. Verboden worden. — Het part. passé is ook adj.: Livres
pr-s, verboden boeken n. pl. Annes pr-es, verboden
wapenen n.pl.— [Jur.] Degré pr-, verboden graad in.,
graad van bloedverwantschap, bij welken de wet
het huwelijk verbiedt. - Prohibitif, ive, adj.
Verbiedend: Loi pr-ive, verbodswet f. — Prohibition, f. Verbod n. La pr- dune denrée, 't verbod eener eetwaar. Les pr-s sont en général défavorables au commerce et h ('industrie, de verboden (de verbodswetlen) zijn over 't geheel nadeelig voor handel en, nijverheid. — Prohibitivewent, adv. Bij wijz
e
verbod.

--

PROJETER,

Proie, f. Prooi f., roof, buit m. Le lion se
jeta sur sa pr-, de leeuw wierp zich op zijne prooi.
Les petits poissons sont la pr- des brochets, de

kleine visschen zijn ten buit der snoeken, dienen
den s11oeken tot spijs. Oiseau de pr-, roofvogel ni.
— [Fauc.] Etre ápre à la pr-, de prooi met snavel en klaauwen aanvallen; — (fig.) roofgierig zijn.
— Krijgsbuit, oorlogsbuit: Toutes ses richesses
furent la pr- des soldats, al zijne rijkdommen werden den soldaten ten buit. — ( bij uitbreiding )-

Cette riche fortune devint la pr- d'avides héritiers, dat rijk vermogen werd de buit, van heb zuchtige erfgenamen.—Etre en pr- à (of Etre la Arde) ses domestiques, door zone dienstboden bestolen,
worden. — (fig.) Etre en pr- á la médisance, a la
calomnie, aan de kwaadsprekendheid, den laster
blootgesteld zijn. I1 resta en pr- á la vengeance,
ij bleef aan, de wraak blootgesteld, prijs gegeven.

Etre en pr- a ses passions, aan zijne driften over

gegeven zin, door zijne driften beheerscht worden.
-- Cette maison a été la pr- des Hammes, dat
huis is eene prooi der vlammen geworden, is a fgebrand.
Proier, m. [Anc. mar.] Bevelvoerder m. op 't
voorschip.
Projectile, ni. [Méc., Mil.] Werptuig, ieder
door eene of andere kracht voortgeslingerd of weg
kogels, bommen, houwit--geworpnlicham,z.
sers, enz., p r o e c t i e l n. Les pr-s jetés obliquement décrivent one parahole, de schuins inde
hoogte geworpen li_gchamen beschrijven eene paraboot. - PROJECTILE, adj.: Force pr- (of de projection), werpkracht f., voortstuwend vermogen n.
Mouvement pr- (of de projection), werpbeweging,
voorstuwende beweging f. — Projection, f. Het
werpen, hetvoortstuwen van een werptuig, worp m.
Force. Mouvement de pr-, z. PROJECTILE.— [Chico.]
Het werpen bij lepelsvol van zékere poeders, die
men gloeijen wil, in den te vuur staanden smeltkroes. Poudre de pr-, z. POUDRE. — [ Fond.] Het
gieten van metaal in zand, in was, enz. —[Géom.]
Afbeelding van de schijnbare ligging en gedaante
van een voorwerp, schets, uit een zeker gezigtspunt
genomen, teekening f., ontwerp n., p r oj é c ti e f.
Pr- de la sphère, afbeelding der spheer op een
vlak. Pr- centrale, gnomonique, projectie, waarbij
men 't oog in 't middelpunt der aarde denkt en
van dat, punt de landen en zeeën rondom zich heen
ziet, centrale projectie. Pr- orthographique, projectie, waarbij men 't oog op een' oneindigen afstand van de aarde denkt en de landen als op eene
vlakke tafel rondom zich heen ziet, orthographische
projectie. P- stéréographique, projectie, waarbij men
't oog in een punt van de oppervlakte des bols
denkt en door de aarde heen het tegenovergelegen
halfrond opneemt, als of 't zich afspiegelde op een
vlak, dat de aarde in twee helften deelt, stereographische projectie. Pr- isographique, projectie,
waarbij men zich het oog eenen aard-radius boven
de aarde denkt, isographische projectie. — Pr- po
projectie, waarbij men zich tegenover eerre-laire,
der polen denkt geplaatst te zijn, polaire projectie.
Pr- equatoriale, projectie, waarbij men zich in den
evenaar denkt geplaatst te zijn, cequatoriale projectie. Pr- horizontale, projectie, waarbij men zich
in eenig punt naar welgevallen van de oppervlakte
der aarde denkt geplaatst te zijn en dat punt tot
het middelpunt van het ontwerp maakt, horizontale projectie. — Proj eetlire, f. [Arch.] Het
vooruitspringende, uitstekende, b. v. van lijstwerk,
van eene kornis, enz.
Projet, m. Ontwerp, plan, oogmerk, voornemen. n., beraming, bedoeling f. Ce sont de vains
pr-s, dat zijn ijdele ontwerpen, plannen. Détruire
le pr- de l'ennenli, h.et voornemen, ontwerp van
den vijand te niet doen, verijdelen. Il a vu avorter, échouer tous ses pr-s, hij heeft al zijne beramingen , zijne plannen zien mislukken. — Ontwerp n., schets f., eerste opstel van eene acte, eene
wet, een verdrag, enz. Pr- de loi, ontwerp van wet,
concept-wet f. Dresser on pr- dalliance, een ontwerp van verbindtenis opstellen. Ce nest encore
qu'un simple pr-. 't is nog niets meer dan eene
schets. -- [Arch.] Schets van een opterigten gebouw
met zijne doorsneden en opstanden. — Projeter,
v. a. Ontwerpen, een ontwerp of plan maken, beramen, voorhebben, van plan zijn, voornemen: Prun voyage, one entreprise, eene reis, eerre onder-
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nerving ontwerpen, beramen. Dès qu'il a projeté
Prolocutenn•, rrn. [Hilt.] Spreker in 't lage?'une chose, it l'exécute, noodra hij eene zaak heeft huis, z. ORATEUR. — O udtijd s z. V. a. AVOCAT.
Prologies, f. pl. [Ant.] Grieksche feesterf n.
voorgenomen of beraamd, voert hij ze ook uit. (absol. )
Vous projetez sans cesse, et nous ne faites zien,

pl. vóór den oogst.

gij maakt zonder ophouden plannen, en gij voert
Prologue, nr. Voorrede f., voorberirt I!.; irnniets uit. — Ook met de en een' in/in.: Pr- d'aller leidingsrede, openingsrede f., inz. eerre tot het pupasser l'été en Italic, van plan zijn om den zomer bliek gerigte toespraak f. voor de opvoering van
in Italië te gaan doorbrengen. — Werpen, voor een tooneelspel, p r o l o o g, p r ó l o g u s m.— (fam.)
Un corps qui projette son ombre-wartsigen:

Laissez-1à tout pr- et venen au fait, ?naak geene

i?tleiding, geen omhaal, en kom ter zake. — Toosur un autre, een ligchaam, dat zijne schaduw o
een ander werpt. — [Géom.] Ontwerpen, af bee - neelspeler in., d•ie den proloog voordraagt (in dien
den, door eene teekeninq volgens zékere meetkun- zin bij de Onden en somtijds nog bi de nieuweren
stige regelen op een vlak voorstellen , p r oj e c t é gebézigd).
-

Pr- les cercles horaires stir la surface d'un
cadran, de uurcirkels op het vlak eens zonnewijzers
projecléren of afbeelden . — SE PROJETER, V. pr.
Ontworpen, beraamd worden. — Vooruit komen,
vooruit treden: Cette figure se projette dans Ie
tableau, die figuur komt op de schilderij vooruit.
Plus le soleil est éloigné de son midi, plus l'ommmbre se projette au loin, hoe verder de zon van
hare middags??oogle is, (les te verder reikt de schaduw. -- Projeteur, m., ease, f. (fain.) Plannenmak e r m., - maakster f. (in on,r_j unstigen zin).
ren:

Prolabia, m. [Anat.] Voorlip f.
Prolapstis (pr. —suce) of Prolapse, in.
ing f. van eenig
[ Chir. ] Uitzakking , doorn
ligchaamsdeel, z. V. a. CHUTE, ROC
IDENCE.

Prolation, f. [ Cue. mits.] Toonverlenging,
aanhouding f. van eenen toon.
S Proleetation, 1. [bidact.] Afscheiding der
fijnste deelen eens ligchaarrns van de grovere.
5 Prolection, f. _Aangename, welkome eisch in.
of noodiging f.
Proléeoménes, m. pl. [Didact.] Uitvoerige
voorrede (, inleidid,g f., het vooropgeplaatslr, voor
aanmerkingen of herinneringen f. pl., voor -lopi,ge
f. tot eerre wetenschap , p r o l e gom e --beridng
a
n n. pl.
Prolepse, f. [Rhét.] Voorkomende beantwoording f. van mogelijke of waarschijnlijke tegenwerpingen (antéoccupation). — [Phil.] , z. V. a. ANTicl-

PATION . — Proleptique, adj. [Méd.] Vroeger
intredend, te vroeg komend (van koortsaanvallen).
-- Proleptigiiement, adv. [Didact.] Op vooruitloopende wijze.
Prolétaire, ni. [U. rom.] Onbemiddeld burger, die den Staat niet met geld, maar enkel door
zijne kinderen van dienst kon zijn. -- [H. mod.]
Burger uit de behoeftige volksklasse, arme, p r ol e t ci r i ë r in. — Ook als adj. gebruikt: La classe
pr-, de armenklasse f. -- Prolétairennent, adv.
Op de wijze der armen. — .)- Prolétariat , m.
[Polit.] Toestand, stand m. der laagste volksklasse;
die klasse zelve, de volksheffe f.; arinwez en, p r o
-letar•i
n.
Prolifération, f. [ Bot. ] Verschijning van
eenen knop of van eene bloem op eerre ongewone
plaats. — Prolifère, adj.: Fleur, Fruit pr -,
bloem, vrucht, die uit eene andere bloem of vrucht
aan een' a fzonderl Ken steel groeit , r o l i f ie érende bloem of vrucht f. — Prolifcation, f.
Toestand van ieder orgaan, dat het aanzijn geeft
aan een ander orgaan, 't welk het in den regel
niet voortbrengt, of dat een aan zich zelven gelijk
orgaan voortbrengt, p r o l i f i c a t i e f. —-so?tig
Prolifique, adj. Tot voortteling geschikt, vrucht
bevruchtend: Vertu pr -, teelvermo--barmked,
gen n. Semence pr -, bevruchtend zaad n. Humeur
pr -, zaadvocht, zaad, dierlijk zaad n. (spernie). —
Anirnalcules pr-s, zaaddiertjes n. pl , diertjes in 't
zaadvocht. -- Médicaments pr-s of als subst. PROLEFIQUES, m. pl. Teelkrachtgevende middelen n. pl.
— Proligére, adj. [Bot. ] Vuortplantingsdeelen
voortbrengend.

Prolixe, wij. Zeer lang: La bathe rare et le
menton pr -, dunne, ijle baard en zeer lange kin.
-- Wijdloopig, omslagtig, langwijlig, te uitvoerig.
Discours, Style pr-, wijdloopifje rede f., stijl ni.
Orateur pr -, langwijlig redenaar n. — Prolixe-

ment, adv. Op wjjdloopi.ge, te uitvoerige wijze,
langwijlig: Il écrit trop pr -, hij schrijft te wpdloopig. -- Prolixité, f. Widloo pigheid, omslag
te groote uitvoerigheid, langwijligheid f.:-tighed,
Ses discours ennuient par leur pr -, zijne redevoeringen vervelen door hare w jdloopigh.eid. — Cet
orateur est d'une pr- insupportable, die redenaar
is onverdragelijk langwijlig, langdradig.

Prolongation, f. Verlenging f. van tijd, uit
n. , het stellen van een' laleren termijn, p r o -stel
g á ti e f. II a obtenu uric pr- de six semaines,-1on
hij heeft een uitstel van zes weken verkregen. La
pr- d'une trève, de verlenging van eenen wapen
-stiland.
Prolonge, f. [Artill.] Koppelwagen, rnunitiewagen n1.; sleeptouw n. voor 't veldgeschut, p r' o
o n g e f. — Prolongé, e, adj. (en part. passé-1
van prolonger): Trève pr-e, verlengde wapen.stilstand m. — Galerie pr-e, verlengde galerg, f. --Espérance pr -, uitgestelde, verschoven hoop f. -Cri pr -, ,gerekte, aangehouden kreet m. — [Mar.]
Vaisseau pr- par l'amiral ennemi, schip n., door
den vijandelijken admiraal aan boord geleieen. -Prolon;ement, ni. [Didact.J Verlenging, voortzetting f. Pr- d'un mug, tl'une digue, dune rue,
voortzetting van een' muur, dijk, straat. — [Anat.]
La queue dans les aninlau:x est un pr- de l'épine
dorsale, de staart bij de dieren is eene voortzetting
van de ruggegraat. Pr- de la moëlle du cerveau,
Pr- rachidien. verlengde merg, ruggemerg n.
Prolongtr, v.a. 1'er1engen, vert? _„ger1, uitstellen, verschuiven, langer doen duren, een' lateren
tijd of termijn bepalen, p r o 1 o n g é r e n; -- langer
maken, voortzetten. Pr- une trève, eenen wapen stilstand verlengen. Cela prolonge la vie, dat verlengt het leven. Pr- le terme dun payenient, den
tijd eener betaliri•g uitstellen, verschuiven.— Pr- une
ligne, eene lijn verlengen. Pr- une digue, un quaff,
eenen dijk, eene kade voortzetten, langer maken.-- [Mar.] Pr- un batiment, une cóte, een schil), eerre
kust langs zeilen. Pr- un batiment ennerni, een
vijandelijk schip aart boord, op zijde leggen. t Prla civadière, de blinde ra langsscheeps, onder den
boegspriet halen. — SE PROLONGER, v. pr. Ver
worden: La trève peut se pr -, de wapp ensti1--lengd
stand kan verlengd worden. — Zich uitstrekken in
duur, duren, aanhouden. La vie de l'homme ne
se prolonge guère jusqu'h un siècle, 's menschen
leven duurt zelden eene eeuw. Les débats se sont
prolongés fort avant dans Ia nuit, de debatten
hebben tot diep in den nadat geduurd. — Zich uitstrekken in lengte, voortloopen: Cette avenue se
prolonge jusqu'a la route royale, deze laan strekt
zich uit, loopt voort tot aan den koninkl ,ken weg.
Prolusion, f. [Litt.] Voorspel n., vooroefening f., opstel ter bep?'oering van zijne krachten;
-- ook: uitnoodings- of aankondig ingsschri ft n.,
p r o l u s i e t. (voering geschikt.
-[- Promenable, adj. Ter. rondleiding of rondPi-omen ade, f. Het wandelen, wandeling; wandelplaats, wandeldreef L La pr- est salutaire, het
wandelen is gezond. Aller b la pr -, gaan wandelen. Maisons uric grande pr -, laat ons eene o?'oote
wandeling doen. — La pr- est belle aujourd'hui,
't is van daag mooi wandelweêr. -- Cette villa a
de belles pr-s, die stad heeft schoone wandeldreven.
Prom ener, v. a. Ter wandeling begeleiden;
leiden. geleiden, rondvoeren , omvoeren: Pr- un enfant, un malade, met een kind, een' zieke eene wandeling doen. — Pr- des étrangers par (of dans) la
wille, vreemdelingen in de stad rondleiden.— [Man.]
Pr- un cheval, een paard bij den teugel leiden of
een paard zachtjes berijden. Pr- un cheval p ar Ie
droit, een paard regtuit. op de repte lijn leiden. -(fig.) Pr- sa vue (ses regards), son esprit (sa pensée) sur divers objets, zijne oogera of blikken, zijne
gedachten over verschillende voorwerpen laten gaan.
Pr- partout son chagrin, ses soucis, allerwege zijn
verdriet, zijnen kommer met zich voeren. — Prqn,., iemand om den tuin leiden, met fraaie belof
ten ophouden, afschepen: Voilà plus d'un an q ue
eet homme promène son créancier, reeds meer dan
een jaar scheept die man zijnen schuldeischer niet
-
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fraaije beloften af. -- Ce ruisseau promène dans
la prairie ses eaux limpides, die beek doet haar hel

stekend, bovenuit- of vooruitstekend, vooruitsprin-

Pr- sa main sur le dos d'un dien, zijne hand over
den rug van een' hond strijken of laten gaan. —
SE PROMENER, V. pr. Wandelen, eene wandeling
doen, uit wandelen, uit rijden, uit varen gaan om
zich te vermaken of beweging te verschaffen: Se prdans un jardin, in eenen tuin wandelen. Se pr- en
voiture, a cheval, en bateau, een pleiziertogtje,
een toertje met rijtuig, te paard, in een schuitje
doen. — Allez vous pr- (tot iemand, dien men
moede is, op Wien men boos is) Loop heen! loop
naar den drommel! scheer u weg! C'est un importun, je l'ai envoyé p- (in plaats van se pr-), 't is
een lastige vent, ik heb hem naar de maan laten
loopgin. — (fig.) Mes regards se promenaient sur
ces fertiles campagnes , mijne blikken dwaalden
(doolden, zweefden) over die vruchtbare velden. Son

heffen boven, boven-uit steken, vooruit springen.--Prominule, adj. [Didact.] Een' zeer kleinen uit
-stek
makend, zeer weinig uitspringend.
Prowls, e, adj. (en part. passé van promettre): Fille pr-e en nnariage, ten huwelijk beloofd,
uitgehuwelijkt meisje n. — La terre pr-e, het beloofde land , Kanaan ; ( fig.) rijk en vruchtbaar
land n. — (Loc. l)r ov.), z. Du. — PROsus, m., -E, f.
Verloofde m. en f. (fiancé, e).
S Promisene, adj. Vermengd, gemengd, zonder orde , door elkander. — Promiscuité , f.
[Didact.] Verwarde, ordelooze vermenging, inz.
die der seksen, gemeenschap f. der vrouwen.
Pronnisseur of Proenetteur, in. [Astrol.]
Punt des hemels, gesternte n., dat men waarneemt.
Promission, f. (zelden gebruikt dan in): Terre
de pr-, z. V. a. Terre promise, z. PROMis.
Prounontoire, nl. [Géogr.] Voorgebergte n.,
kaap I. (vgl. CAP) .
Propnoteur, adj. Bevorderend, aandrijvend,
aansporend. (Het femin. promotrice wordt niet
meer gebruikt.) -- PROMOTEUR, M. Voornaamste
verzorger eener zaak, bestuurder, verzorger, bevorderaar, voortr' er m.: Le pr- d'un établiscement, de hoofd 3tuurder, eerste voorstander
eener inrigting. — Hoofdoorzaak I. , aanlegger,
aanstoker. roervink m. C'est vous qui avez éte Ie
pr- de vette quenelle, gil zijt de aanlegger, de
hoofdoorzaak van dien twist geweest. -- [Jur.]
Procureur eener geestelijke jurisdictie, fiskaal,
syndicus m. — Promotion, f. Bevordering, ver
ef ing, rangverhooging, benoeming, p r o m á t i e f.-1
Faire des pr-s dans I'au tée, bevorderingen bij het
leger doen plaats hebben. Le roi fit une pr- d'officiers généraux, de koning benoemde eenige hoofd
officieren. — Ook in passieven zin: Cet évêqueapres sa pr- au cardinalat, voulut ..., na zijne,
verheffing tot de kardinaals-waardigheid wilde die

gend. — Prominente, f. [Anat.] Laatste hals al kronkelend door de weide vloeijen. —-derwat wervelbeen n. — -[ Prominer, v. a. Zich ver-

esprit, son imagination se promène d'un objet á

l'autre, zijn geest, zijne verbeelding zweeft van 't
eene voorwerp naar 't andere. — Proineneur,m .,
-euuse, f. Wandelaar m., -ster i., liefhebber m.,
liefhebster f. van wandelen. Le part est plein de
pr-s, de charmant.es pr-euses, het park is vol wan
delaars, vol lieve wandelaarsters. — C'est un grand
pr-, 't is een eerste vriend van wandelen. -- (fig.
et fam.) Vous n'êtes qu'un pr-, gij laat iemand
maar te vergeefs loopgin, gij scheept iemand maar
met fraaije beloften af. — Le pr- d'un vieillard,
de begeleider van een' grijsaard. La pr-euse d'un
enfant, de rondleidster van een kind. — Promenoir, m. Door de kunst aangelegde wandeldreef;
overdekte wandelplaats f.
Proinépic, rn. [H. n.] Soort van afrikaan5e/te specht m.
Pron'érops, in. [H. n.], z. v. a. EPIMAQUE.-Prornérupe, m., z. e. a. MANUCODE a douze filets.
Promesse, f. Belofte, toezegging f., woord n.:
En quoi consiste sa pr-? waarin bestaat zijne belofte ? Il faut tenir, Barder sa pr-, men moet zijne
belofte, zijn woord houden. Pr- de manage, trouwof liuwelijksbelo fte f.: Dieu est fiddle dans ses pr-s,
od is getrouw in zijne toezeggingen. — ( fig. et
fans.) Se ruiner en pr-s, vele beloften doen, die
men niet nakomt. — (Prov.), z. GRAND. — [ Corn.]
Schriftelijke belofte van betaling , schuldbriefje,
handschrift n. Pr- sous seing privé, onderhandse/te
belofte. Voilà une pr- de mille florins, hier is een
schuldbriefje van duizend gulden. — Prometteur, m., -erase, f. (fain.) Be/over m., beloof
ster f., hij of zij, die ligt belooft, die veel belooft,
maar weinig houdt. — z. ook PROMISSEUR.
Promettre, v. a. Beloven, toezeggen, zijn woord
geven: I1 tient ce qu'il promet, hi houdt hetceen
hij belooft. - Pr- une 611e en manage, een meisje
ten huwelijk beloven, een meisje uithuweljken. —
Ook met de en een' inrn.: Ii a promis de vous assister, hij heeft beloofd u bij te staan. — Ook met
que : Pr- qu'on fern son possible, beloven, dat men
zijn best zal doen. — (absol.) Pr- légèrement, ligtzinnig beloven. — (Loc. prov.) Ce nest pas tout
de pr-, it faut tenir, Pr- et tenir sont deux, beloven is niet genoeg, men moet zijne belofte hou
se ruine à pr- et s'enrichit (of s'acquitte)-den.Il
à ne Tien tenir, hij belooft veel, en houdt weinig.
z. ook BEURRE, MECHANT, MERVEILLE, MOU. Beloven, voorspellen, aankondigen: Le temps promet de la pluie, het weder belooft, voorspelt regen. — Beloven, doen hopen: Ces campagnes promettent de riches moissons, die velden beloven een'
rijken oogst. - PROMETTRE, V. n. Beloven, hoop
of verwachting geven, doen hopen: Ce jeune hom me promet beaucoup, die jongeling belooft veel,
van dien jongeling is veel te verwachten. Les vignes promettent vette anode, de wijngaarden staan
dit jaar goed. - SE PROMETTRE, V. pr. Zich beloven, zich inbeelden, zich voorstellen, hopen; voornemen: I1 se promet vela de votre bonté, hij belooft zich dat, verwacht dat van uwe goedheid. Je
me promets Bien d'aller le voir, ik stel mij voor,
ik heb bepaald besloten hem te gaan bezoeken. —
Malkander beloven : Se pr- fidélité , malkander
trouw beloven. — Beloofd worden: De pareilles
choses ne se promettent pas légèrement, dergelijke dingen moeten niet li,gtzinnig beloofd worden.
t Prominence, I. Uitstek n., het bovenuit- of
vooruitstekende. — t Prominent, e, adj. Uit-
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Protnouvoir, V. a. (alleen gebruikelijk in den
in fin. en in de zaniengestelde tijden) Tot eene waar digheid verheffen, bevorderen, ver/wogen, benoemen, promovéren: Pr- un prétre à l'épiscopat,
eenen priester tot de bisschoppelijke waardigheid
verheffen. (z. ook PR0 MU. )
Prompt, e, adj. (pr. prop, pronte) Spoedig,
vaardig, haastig, onverwijld, niet dralend; snel,
gezwind, gaauw, vlug; voortvarend, geen tijd
verliezend. Je vous souhaite an beureux voyage
et an pr- retour, i1c wensch u eene gelukkige reis
en eene spoedige terugkomst. En attendant une
pr-e réponse, in afwachting van een spoedig ant
ook PAYEMENT. — Pr- comme un éclair,-wogd.z
zoo gaauw, snel als de bliksem. — Ii a la conception pr-e, hij heeft eene vlugge bevatting, is vlug
van begrip. — Il est pr- en tout ce qu'il fait, hij
.is voortvarend in al wat hij doet. ii est pr- a
rendre service, hij is zeer dienstvaardig. — Haastig, oploopend, driftig, kort van stof. 1l a i'humeur pr-e, it est d'humeur pr-e, hij is van oploopenden aard. I1 est si pr- que Ie moindre obstacle le met en colère, hij is zoo kort van stof,
zoo heet gebakerd, dat de minste hinderpaal hem
in toorn brengt. -- Il a la main pr-e, hij slaat
aanstonds toe. .-. Vin pr- à bolre , dadelijk
drinkbare wijn ni., wijn, dien men zeer jong drinken moet of kan. — Ook als adv. in: (fam.) Alles,
vita at pr- ! ga snel en gezwind. Revenez pr-, keep
schielijk terug. -- Promptement , adv. (pr.
pronte —) Op vaardige, vlugge, voortvarende wijze,
met haast, met spoed. Faites vela pr-, doe dat
haastelijk. Ne tardez pas, revenez pr-, vertoef niet,
kom spoedig terug. — Promptitude, (pr. pronti--) Vaardigheid, snelheid, haastigheid, gezwindheid f.: I1 vous servira aver pr-, hij zal u niet
vaardigheid dienen. I1 exécute avec pr- ce qu'il
promet, hij brengt schielijk, met snelheid ten uit
hetgeen hij belooft. — Cette affaire demande-voer
de la pr-, deze zaak vordert spoed. — Vlug begrip n., levendigheid f. van bevatting. — Oploopendheid, opvliegendheid I. Pr- de !'esprit, vlugheid
van verstand. -- Sa pr- lui nuit, zijne oploopendheid doet hem nadeel. -- Uitbarsting f. van toorn
uitval in. van drift (in deze weinig gebruikelijke
beteekenis doorgaans in 't meerv.): Ses pr-s sont
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insupportables, zijne driftige uitvallen zijn onverdragel jk. — Promptaaire, m. (pr. prop-ptu -)
[Phïlol.j Handboek, hulphandboek, kort begrip,

pr omp tuárium n.
Prornu, e, adj. (en part. passé van promouvoir): Pretre pr- a l'épiscopat, tot bisschop, tot

de bisschopswaardigheid bevorderd, verheven, benoemd, g e p r o m o v e e r d priester m. — Ook als
subst.: Les pr-s allèrent remercier le rol, de bevorderden, benoennien gingen den koning bedanken.
Promulgation, f. Openbare, plegtige bekend
afkondiging, de. van het staatshoofd uit -making,
acte, waarmede hij de openbaarmaking eener-gean
wet aankondigt, p r o rrc u 1 g a t i e f. -- Prornulguer, V. a. Eene wet in de vereischte vormen
bekend maken, afkondigen, kond doen, p r o m u 1
é r e n. -- Pr- un jubilé, een jubelfeest uitschrij--g
ven. --- Het part. passé komt ook als adj. voor:

On ne peut prétendre ignorance d' une loi qui a

été promulauée, men kan geene onkunde voorwenden van eene wet, die afgekondigd is.
Pronatei.r, adj. m. [Aunt.]: Muscles pr-s of
als subst. PRONATE[JRS m. pl. IVederwaarts bui
handspieren f. pl., vooroverbuigers, p r o n d --gend
tars ra. pl. — Pronation, f. Voorwaartsdraaijing of - buiging, inz. de beweging der armpijp om
den elleboog, waardoor de binnen-handvlakte naar
beneden ligt, p r o n á ti e f. (het tegengestelde van
supination).
Prone, m. [Liturg.] Christelijk onderrigt, dat

de pastoor elken zondag na 't eerste evangelie der
parochie-mis geeft en waarin hij 't volk bekend
maakt met de feest- en vastendagen, de huwelijksgeboden e. (t. dingen, die de kerktucht aangaan, ver
predatie, preek f. Assister an pr-,-manigsred,
de predikatie bijwnen. --- Recommander° gil. au
iemand
van
den kansel aan de voorbede, aan
pr-,
de liefdadigheid der gemeente aanbevelen; -- (lig.
et iron.) &agten over iemand bjj zijn' heer of meester inbrengen (opdat deze hem straffe). — (fam.)
Lastige vermaning, zedepreek f. — Je me moque de
votre pr-, ik lach wat niet uwe zedepreek. -- Pr6ner, v. a. De predikatie of vermaningsrede hou
dien zin niet gebruikelijk.) — (lig.) Over--den.(I
matig loven of prijzen, opvijzelen, hemelhoog verheffen: Pr- une action comme on trait d'héroisme,
eene daad als een helden feit ophemelen. Pr- on
écrivain comme un génie du premier ordre, eenen
schrijver als een vernuft van den eersten rang opv4zeien. --- PR6NEIt, V. n. Lastige vermantingen.
geven, dea zedetireker spelen, zedepreker: Aurezvous bientót tini (ie pr-? hebt ge haast gedaan met
zedepreken? -- Somtijds ook als v. a. in deze beteekenis: Que me prénez-vous la? wat preekt ge
mij daar voor? -- SE PRONER, v. pr. Opgehemeld
worden: Une bonne action ne doft jamais se in'par-dessus les toits, ease goede daad moet nooit
boven de huizen geprezen worden. — Elkander ophemelen. — Zich: zelven loven, zijn eigen lof trornpetter zijn. — Próneur, n1. Houder eener ve °maningsrede of predileatie, prediker m. (In dezen
zin niet in gebruik.) — Pioneer, m., -euse, I.
Lo fverhe ffer, overdreven lofredenaar,opvijzelaar ni.,
lofverhe fster f. ; --- zedepreker in., -preekster f. 11
n'y a point pour les talents d'ennemis aussi dan
que les pr-s, voor de talenten zijn er geese-gerux
vijanden zoo gevaarlijk als de to fbaz-uiners. — Thistol, pr- étet nel, zwijg toch, eeuwige zedepreker.
Pronoé, m. [H. n.] Soort van dagvlinder ni.
Pronon,, m. [Gram.] Yuórnaamwoor°d n. Printerrogatif, vragend voornaamwoord. z. ook DL MONSTRATIF, INDEFIlVTI, PERSONNEL, POSSESSIF, RELATIF. — Pronon'inal, e, adj. Tot het voor

pronominaux,-namwordbe,0.—Vs
werkwoorden, die met twee voornaamwoorden van
denzel fden persoon vervoegd worden: terugwerkende (reflexieve) en wederkeerige (reciproke)werkwoorden. — Pronominalement, adv.: Verbe
employé pr -, een als terugwerkend of als wederkeeriq gebruikt werkwoord. -- Pronomination, f.
[Rhét.] , somtijds z. v. a. ANTONOMASE.
Pronopiographe, m. [Plays.] Soort van donkere kamer f. [camera obscura] , die de vóór haar
liggende voorwerpen vertoont; — soort van pantograaph of teekenaap voor het landschapteekenen,
pronopiograaph m.
Pronostie, m. Teeken der toekomst, vóorteeken, vódrbeduidsel, p r o g n ó s t i k o n n.: Ce petit
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évènement est un heureux pr-, dat kleine voorval
is een gelukkig voorteeken. -- Voorzégging, voor
gissing f. van 't geen gebeuren zal: Faire-spéling,
de bons pr-s. goede voorzeggingen doen. — [Méd.]
Ce médecin ne se trompe guère dans ses pr-s, die
geneesheer vergist zich zelden in zijne voorzeggingen, zijne vooraanwijzingen (van den gang en den
afloop der ziekte), — [Astr.] Tirer des pr-s, horos/coop trekken. — [Phy s.] Weêrglas, dat de
weêrsverandering door het troebelworden der vloeistof, waarmede 't gevuld is, moet aanwijzen, baroskoop n. — i Pronostieation, f. Voorspel ling, voorzegging, gissing f. -- Prognostique,
adj. Uóórbeduidertd , voorzéggenei , voorspéllenct
(zelden voorkomen„l dan in): Signes pr-s, voorbecluid ende, p t' o g n o s ti s c h e teekens, voorteekens n.
pl. — Pronostiquer, V. a. Vooruit zeggen, voor
Pr- on évènement , l'issue-zégen,vorspl:
dune maiadie, een voorval, den afloop eener ziekte
voorzeggen. — SE PRONOSTIQUER, V. pr. Voorzegd
worden. — Elkander voorzeggen. -- Het part.
passé komt ook als adj. voor': 'vènement pronostiqué, voorzegde gebeurtenis I.
Prononeé, e, adj. (en part. passé van prononcer): Mot Pico pr-, goed uitgesproken woord ti.
— Discours pr- distinctement, duidelijk voorgedragen redevoering f. — Arrêt pr-, uitgesproken,
geveld, gestreken vonnis n. -- Traits pr-s, sterk
uitkomende, kennelijke trekken n. pl. — Caractère
pr-, vast, vaststaand, bepaald karakter n. — Intent.ion forteinent pr-e, krachtig, stellig verklaard
voornemen n. — Prto:wm E, m. [Prat.] : Pr- de
l'arrêt, (le la sentence, du jugement, regterlijke
uitspraak f. -- Prononeer, v. a'. Uitspreken, door
de spraak do hooren; — zeggen, uiten; — voordreigen. II prunonce bigin ce mot, 1 e spreekt dit
woord goed uit. — A peine eut-il prononcé ses
paroles, que .. ., naauwel2jks had hij deze woorden gesproken of . . . . Pr- one harangue, eene
redevoering doen, uitspreken, voordragen. — Pra on criminel sa sentence, eersen misdadiger zijn
vonnis voorlezen. — (fig.) Cet homme a prononce
lui-rnême sa condamnation, die man heeft zelf zijn
vonnis uitgesproken, zich door zijne eigen woorden
veroordeeld. -- Uitspreken, -met regterljk gezag
verklaren: Le concile prononca anathème contre
Arius, de kerkvergadering vilde den kerkelijken
ban tegen Arius. Le j iuge a prononcé cette sen tence, de regter heeft dit oordeel gestreken, dit
vonnis geveld. — (absol.) l'Eglise, Le légisiateur,
La toi a prononcé, cle Kerk, de wetgever, de wet
heeft beslist, uitspraak gedaan. — PRONONCER,
v. n. Uitspraak doen, zijn gevoelen zegelen; beslis
Pr- entre deox personnes, tusschen twee pel'--sen:
sanest uitspraak doen. Il est difficile de pr- en
pareille matière, 't is rno€ jelijk, in zoodanige zaak
te beslissen. -- Spreken, bevelen: Vous n'avez qu'a
pr-, gij hebt maar te spreker,. -- [Peint., Sculp.)
Sterk uitdrukken, scherp doen uitkomen. 11 a le
défaut de trop pr- les muscles, hij heeft het gebrek, dat hij de spieren te sterk doet uitkomen of
spreken. — SE PRONONCER, v. pr. Uitgesproken
worden, zich laten uitspreken: Se mot se prononce
dif'licilement. — Zijn gevoelen openbaren; zich bepaald, krachtig uitdrukken, duidelijk verklaren,
beslissend uiten: y'oser pas se pr-, zpne meening
niet durven zeggen. -- Elle ne s'est pas encore
prononcée sur cette affaire, zij heeft zich over
deze zaak nog niet bepaaldelijk verklaard. — Le
caractère de eet enfant se prononee déjà, het ka rakter van dit kind openbaart, ontwikkelt zich Feeds.
-- Prononciation, i'. Uitspraak f.: I.a pr- de
ce mot, de uitspraak van dit woord. — Cette Title
a la pr- embarrassée, dit meisje heeft eene zware
uitspraak. -- Voordragt f.: La pr- est one des
principales parties de l'art oratoire, cie voordrarit
is eene der hoofdzaken van de redenaarskunst. —
[Jur.] La pr- dun jugement, de uitspraak, het
voorlezen van een vonnis. — Pronostiqueur, »n.
(fam.) Voorspeller, voorzegger m.
Proodique, adj. [Poes. anc.]: Verspr-, Groot
vers, met betrekking tot het kleinere (épode), dat
het besluit, voorvers n.
Propagande, f. [ H. rel.] Genootschap ij.,
instelling f. ter uitbreiding van het christendom
onder de heidenen, tot verspreiding van kerkelijke
of politieke leerstellingen. zendeling-genootschap n.,
propagdnda f.; in b?jzonderen zin: het door`
,

,
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-- PROPORTIONNÊ ENT.

paus Gregorius XV. in 1622 ingestelde collegie, z.

CON GREGAT ION de la pr-. Fête de la pr-, feest der

propaganda, plegtige zitting der roomsche propaganda op Driekoningen-dag. — Propagandisme, m. Stelsel n., leer f. der propaganda, inz. der
roomsche; bekeeringsijver m. — Zucht om eene
nieuwe leer, eene revolutionaire leer voort te planten, propagandísmus n.--Propagandiste , m. Lid n., aanhanger der propaganda; —

voortplanter van nieuwe leerstellingen, van poli
beginselen, propagandist m. -- Propa--tiek
gateur, trice, adj. Voortplantend, verbreidend:
Zele pr-, bekeeringsijver m., ijver tot uitbreiding
van kerkelijke of politieke leerstellingen. — PROPAGATEUR , m. Poortplanter , verbreider m. -Propagation, f. Voortplanting, vermeni.gvuld'iging I. door de voortteling: La pr- du genre hunlain,
de voortplanting van het menscheljke geslacht. —
(fig.) Verspreiding, verbreiding, uitbreiding f., ontwikkeling f.: La pr- de la foi, de uitbreiding van
't geloof La pr- des lumières, des découvertes, de
uitbreiding der kennis, der ontdekkingen. --- [Phys ]
.

La pr- du son, de voortplanting van 't geluid. La
pr- dune nlaladie contagieuse, de voortplanting
V

van eene aanstekende ziekte.

Propager, v. a. Voortplanten, door voortteling vermeerderen. (In dezen zin vooral als v. pr.)
— (fig.) Voortplanten, verspreiden, verbreiden,
uitbreiden. Pr- l'Ev angile , la foi, la vérité, het

Voorzegd worden. --- Elkander voorspellen. -- Zich
zelven voorspellen. — Het part.. passé is ook adj.:
Les malheurs de Sion prophétises par Jérémie, de

door Jeremias voorzegde ongelukken van Sion. --l'rophétisrne, m. Voorspellin g szucht f.
Prophylactique, adj. [Méd.] Verhoedend,

voorkornend , afwendend , gezondheid bewarend
p r 0/) h y l éc k t i s c h: Moyers pr-s, voorbehoedmiddelen, prop h y l á kl i k a n. pl. — Prophylaetique of 1'rophylaxie, t. Verhoeding, voor
eenex ziekte door gepaste middelen, p r o--koming
p li y l a x i s f.; z. v. a. HYGIENE.
Propice, adj. Gunstig, genegen, genadig (inz.
van God gezegd): Dieu nus
o soit pr-, God zij ons
genadig. -- Sc rendre ses juges pr-s, zich zijne
reglers genegen maken. Avoir 1'occ asion pr-, eerie
.

gunstige gelegenheid hebben.

Soyez moi pr-, wees

mg genecgen. — 1- à LA PROPICE, loc. adv . La mai son eialt a la pr- de l'acquéreur, het huis stond
den koopex aan.
Propine, f. [H. ceel .] liegt van 15 ten horiderd, dat te Rome aan den kardinaal protector betaald werd •voor de uitvaardiging der bullen voor
beneficiën.
Propion, nt. [Bot.], z. V. a. BAIIDANE.
Propitiation, f. (pr. ti=ci) Verzoening, be-

vrediging f. (zelden voorkomend dan 2n): Sacrifice,
Victime it pr-, zoenoffer n. — Propitiatoire,
adj. (/r. ti=ci) Verzoenend, bevredigend: Sacri-

Evangelie, het geloof, de waarheid voortplanten, fice, Victime pr-, zoenoffer n. — PROPlTlATOIRE, In.
[Rel. hébr. Ta fci f . vara zuiver goud, geplaatst
verspreiden. — SE PROPAGER, v. pi. Zich voort
zich ontwikkelen, zich verspreiden : Le-plante, boven de ark- des verbonds, en voor een gedeelte
genre humain s'est propagé dans toutes les contrées bedekt met de vleugelen der twee Cherub jnen, die
de la terre, het menschelyke geslacht heeft zich in ter zijde der ark stonden, genadestoel m.
Proplastique, a11. [Didact.j (zelden voor'
alle landen der aarde voortgeplant. Le son se
dan in): Art l}; - ot als subst. PR01'!. gis--I,omen(l
prop ^^ge en tons sens , 't gei,.„id plant zich in alle
rigt?ngen voort. L'erreur se propage plus promp- TIQt1E , f. Kunst om leerren modellen of gietvormen
tement que la vérité, de dwaling verspreidt zich te maken.
Propolis, f. Iaagdewas, ruw of geel was n.
sneller dan de waarheid. — Propa%ine, f. of
Pro a ;ule, m. [Bot.] Voortplantingsstof der — Propoliser, v. a. Met maagdewas digt sto1pmosplanten, kiemstof, kiemmeel, p r op á ,gu lu in n. pen (gelijk cle bigen de openingen harer korven do ( n).
Proportion, f. Evenredigheid , verhouding,
Propathie, f., Propathique, z. PROTOPA gelijkmatigheid, p r 0/) o r t i e f. Les pr-s sort bies
THIE, I'ROTOPA.THIQUE.
Propension, f. [Phys.] Neiging , natuu-lijke gardees dales ce rnatiment, in dit gebouw zijn de
rigting t. van een zwaar ligchaam naar een punt: verhoudingen wel in acht genomen. I1 n'v a point
Les corps pesants out une pr- naturelle à descen- de pr eeltr e les revenus de ces deux places, er is
dre, de zware ligchamen hebben eene natuurlijke gare gehjkmatighei.d tusschen de inkomsten van
neiging tot vallen, dalen. — (fig.) Neiging, geneigd deze twee plaatscri. — Réduire á de moindr es pr-s,
overhelling f. La pr- (le penchant) au Bien,-heid, tot kleiner afmetingen herleiden. — _1('i Ire (Je la
pr- entre sa dépense et son revenu, zone uitgaven
au mal, de neiging tot het goede, tot het kwade.
Prophète, m. Voorzégger, voorspéller, ínz. de naar zijne inkomsten regelen, de tering naar de
door Gods geest gedreven verkondiger van het toe- nering zetten. — [Chun.] Pr-s chinliques, chemikomende bij 't oude hebreeuwsche volk; godsdienst - s c he of scheikundige verhoudingen. — [\lath.]
leeraar, p r o fe e t m. Dieu a parlé par la bouche .Evenredigheid , gelijkheid van twee redens. Prdes pr-s, God heeft gesproken door den mond der arithmétique, geometrique, harmo!jique , continue ,
profeten. Les quatre grands et les douze petits )'eken -, rneetkunstige, harmonische, gedurige evenpr-s. de vier groote en de twaalf kleine profeten. redigheid. Compas de pr-, z. CO IPAS. — it PRO-- Le pr- -rol, Le roi-pr- of Le pr- royal, de ko- POitTION DE Of EN PROPORTION DE, 1Oe. prép . Naar
ni,nkl jke profeet, David. — I1 n'y a qu'un Dieu et mate, naar evenredigheid. 11 ne dépense pas a ArMahomet est son pr-, er is maar één God en M. de son rev (' nu, h-i) verteert niet naar evenredigheid
is zijn profeet. — (fig. et fain.) Faire le pr-, den van zijn inkomen. 11 sera récompensé Cu pr- of a
profeet spelen, voorspellen. Faux pr-, valsch pro- pr- de ses services, hij zal naar gelang zijner dienfeet Pr- de malheur, ongeluks- profeet. — (Loc. sten beloond worden. — Soinlijds ook zonde' de
(am. et prov.) C'est Ie pr- du passé, of (Inc.) II als loc. ado Fair e provision de hid et acheter du
est pr- corome une vache, 't is een profeet, die vin It (en) pr-, koren opdoen en w jn naar evenredi.gheid kooperi. — á PROPORTION QUE, toe. conj.:
brood eet. z. Ook LOI , PAYS. — Prophétesse, f.
Voorzegster, voorspelster, profetes f. Anna la pr-, Le plaisir Puit a pr- qu'on Ie cherche, liet vermaak
Anna de profetes. — Prophétie, f. Voorzégging, vliedt, hoe meer rnen 't zoekt. — Proportionnavoorspélling f.; het voorspelde, p r o f e t ie f. Le don ble, adj. In verhouding of in evenredigheid te
de pr-, de gave der voorzegging. La pr- s'est ac- brengen . — Proportionnablenlent, ado. Naar
compile, de voorzegging is uitgekomen. — Geza- verhouding, naar evenredi.rgheid. --- Proportionmenljke voorspellingen van een' profeet; het boek, nalité, f. [Didact.] Verhouding, gelijkmatigheid f.
waarin zijl vervat zin: La pr- de Jérémie, de — Proportionné, e, adj. (en part. passé van
Daniel, de profetie van Jeremias, van Daniel. — propurtionn(r) Figure bfen pr-e, goed geëvenré(bij uitbreiding) Elke voorspelling, hetzij waar of digde, wel a fgemétene, goed g (/1 r o p o r t i o n e e r d e
valsch, goed of kwaad: Les pr-s de l'almanach, figuur f. Revenu pr- a ses besoins, aan zijne bede voorspellingen van den almanak. — Prophé- behoeften geëvenredigd inkorven n. — Proportique, adj. Voorzéggend, voorspéllend, pro f é- tionnel, le, adj. In verhouding, in evenredigheid
t i s c h. Un ecrit pr-, een voorzeggend geschrift staand, evenredig, gel jk'matig, proportioneel:
Le style pr-, de profetische stijl m. - Prophé- Parties pr -les, evenredige deelcri H. pl. Échelle
tiquenment, adv. Op voorzeggende, profetische pr-le, schaal der evenredige deelen, proportiewijze, als een profeet. — Prophétiser, v. a. schaal f. Lignes, Quantités pr -les, evenredige l/lVoorspéllen, voorzeggen, p r e p h e t é r e n: Les pa• nen, grootheden f. pl. — Proportionnelle, f. In
triarcbes ont pr ophétisé la venue de Jésus -Christ, evenredigheid staande grootheid f. — Proporde aartsvaders hebben de komst van Jezus Christu1 tionnellement, adv. [Math.] Naar evenredigheil. — f Proportionnément, ado. Met evenvoorzegd. -- ((am.) Je vous avais Bien prophé.
PROPORTION EMENT b , loc. prép.
tisé que cola arriverait, ik had u wel voorspeld redigheid
Naar verhouding van naar gelang van: On ne
dat dit gebeuren zoude. -- SE PROPHETISER, V. pr
]
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PROPRE.
PROPORTIONNER
Ja pas récompense pi- a son mérite, men heeft dat ... — A pr- de riep of A pr- de bottes, z.
BOTTE. DE PROPOS DÉLIBERE, lcC. adv.,
kern niet overeenkomstig zijne verdiensten beloond.
Proportionner, v. a. In verhouding stellen,
evenreazg maken, naar zekeren maatstaf inrigten,
Pr op o) tion é r en: Pr- la hauteur à la longueur
et is la largeur d'un édrlice, de hoogte van een
gebouw in verhouding tot, zjne lengte en breedte
brengen. Pr- la dépensea la recette, de uitgaaf
met de ontvangst evenredig maken. --SE PROPORTIONNER, V. V. In verhouding gebragt worden. —
Se pr- a, zich in verhouding stellen met, zich
schinken naar; zich op gel jken trap plaatsen: Se
pr- à 1'intelligence de ses auditeurs, zich naar de
vatbaarheid z jner toehoorders schikken. Cet homme
sait se pr- à tous, die man zoekt bij niemand door
zijn verstand of bekwaamheden uit te blinken. Cet
homme sait se pr- is tout, die man weet zich naar
alles te schikken, te voegen. Se pr- a son sujet,
zijnen stijl naar zijn onderwerp wijzigen.
Propos, m. Besluit, voornemen n. (in dezen
zin zelven anders dan in de christelijke zedeleer
gebruikt): Faire un ferme pr- de ne plus oltenser
Dieu, het vaste voornemen opvatten om God niet
racer te beleedigen. — .Pede f"., gesprek n. Tenir
d'étranges pr-, des pr- joyeux, zonderlinge, vrolijke gespreaken voeren. Des pr- de table, taJelgesprekken, -redenen. Mettre certain pr- sur le tapis, zeker gesprek op het tapijt brengen. Changeons
de pr-, laat ons van wat anders spreken. — (Prov.)
z. CHANGEMENT. — [ Jeu] Jouer aux pr- interrompus, het spel der a jgebrroken rede (een zeker
koddig gezelschapsspel) spelen; -- (fig.) onzamenhangende gesprekken voeren, zoodat men elkander
niet verstaat. — (absol.) Praatje n., beuzelpraat m.,
ijdel gesnap n. S'amuser de pr-, zich met ijdel
(lesnap ophouden. 1Vlépriser les pr-, de praatles
verachten. Je me moque des pr-, ik lach wat met
(Ie praatjes der menschen. — Jeter des pr-, z. JETER. -- a PROPOS, Iec. adj. Van pas, geschikt,
passend, voegzaam: I1 est à pr- de vous rappeie; . . . , 't is voegzaam u te herinneren .... I1
serait is pr- que vous fussiez de retour dans une
hetere, 't zou passend zijn, dat gij binnen een uur
terug waart. — a PIIoPOS, loc. adv. Van pas, juist
ter snede, te regter tijd, als geroepen; tot de zaak
behoorend; — ook bi wijze van tusschenwerpsel in
den zin van: eer ik 't vergeet, wat ik zeggen
wilde, a p rol) o s: C'est un art Bien difficile que
de parley et de se taire ii pr-, 't is eene moejelijke kunst om van pas te spreken en te zwijgen.
On ne meurt jamais a pr-, men sterft nooit ter
gelegen tijd. Vous arrives justement a pr -, gij
komt juist van pas, als geroepen. Voilà qui est
dit fort á pr-, oat is juist een woord op zijn pas,
op zijn' tijd. — A pr-, vous avez encore oublié
de me payer, a propos (wat ik zeggen wilde) gij
L'à- PROPOS,
hebt nog vergeten mij te betalen.
loc. subst. Het gepaste oogenblik n., de regte tijd m.,
het gepaste, te regter tijd aangebragte: L'à -pr- fait
le mérite de tout, op de keus van 't regte oogenblik komt alles aan, de gepastheid van een woord,
van eene handeling maakt er de verdienste van
uit. Je ne vois pas 1'à-pr- de cette plaisanterie,
ik zie 't gepaste, het treffende van die scherts niet
in. \Toile un bon à-pr-, un sot b-pr-, dat is een
van pas aangebragt woord, een onnoozele inval of
ontijdig gesnap. 11 faut de l'à -pr- dans 1'emploi
des proverbes, cie spreekwoorden moeten op zijn
pas, te regter tijd en plaats aangebragt worden. --R QUEL PROPOS, loc. adv. Bij welke gelegenheid;
tot welk einde, met welk oogmerk: A quel prà -t-il dit sela? tot wat einde, bij welke gelegenlivid heeft hij (lat gezegd ? — à TOUT PROPOS, loc.
adv. Bij elke gelegenheid, ieder oogenblik, telkens,
gedurig: I1 se vante lui -même à tout pr-, hij beroemt zich zelven bij elke gelegenheid. — HORS DE
PROPOS, MAL à PROPOS, loc. adv. Ten onpas, ontijdig, ongelegen, ongepast, zonder grond: Parler
mal is pr- hors de pr-, ten onpas, ontijdig spreken.
Vous vous fàchez real à pr- gij maakt u zonder
rede boos. -- DE PROPOS EN PROPOS, loc. adv. Van
't Bene gesprek op 't andere: De pr- en pr- nous
nous mimes a parler physique, van 't eenti gesprek
op 't andere kwamen wij over de natuurkunde te
spreken. — ui PROPOS DE, loc. prép. Met betrekking tot, ten opzigte van, wat betreft, gesproken
can : A propos de nouvelle , saivez-nous déjà
que . .. , van nies!-tos gesproken, weet gij reeds,
,

—
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Proposable, adj. Voorstelbaar, wat voorgesteld of voorgeslagen mag worden: Cette affaire
nest pas pr-, deze zaak kan niet worden voorgesteld, laat zich niet voorslaan. — Proposant, m.
Een tot het predikambt bij de protestanten onderzocht en bevoegd verklaard., maar nog niet geplaatst
persoon, p r o p o n é n t m. — PROPOSAINT, adj. m.
(zelden voorkomend dan in): Cardinal pr-, voor
kardinaal (die cte benoemde bisschoppen-stelnd
aan de kardinalen voorstelt) . — ]Propose, e,
adj. (en part. passé van proposer): Lof pr-e, voorgestelde, voorgeslagen wet f'. Enigme pr-e, voorgesteld, c,'pgegev,n raadsel n.
Proposer, V. a. Voorstellen, voorslaan, voor
voordragen, opgeven, opwerpen; uitloven;-legn,
aanwijzen, p r op o n é re :: Pr- une question, eene
vraag, voorstellen, opgeven. Pr- son opinion, zijn
gevoelen voorstellen, voordragen. • Pr- un prix,
une récompense, eenes prijs, cone belooning uit loven. — lor- qn pour an ernploi, iemand tot een
ambt voorslaan, aanwijzen. Pr- qn-pour modèle,
pour exemple, iemand als voorbeeld aanwijzen, ten
voorbeeld stellen. — Pr- un sujet, een onderwerp
ter behandeling opgeven. — PROPOSER, v. n. [Théol. j
Eenen bijbeltekst ontwikkelen, uiteen zetten (van
een' protestantsch' student in de godgeleerdheid
sprekend). — L'homme prol.ose et Dieu dispose,
Z. DIEU. — SE PROPOSER, v. pr. Voorgesteld worden. — Zich aanbieden. Se pr- pour une mission,
zich tot Bene zending aanbieden. — Zich voorstellen, voornemens zijn, van zins zijn: I1 se propose
de partir à hui[ heures, hij is voornemens om acht
ure te vertrekken. I1 s'était proposé de le faire,
hij had zich voorgenomen , was van zins het te
doen. — Les Chrétiens dolvent se pr- Jésus Christ
pour moddle, de Christenen moeten J. C. tot voorbeeld nemen, zich ten voorbeeld stellen.
Proposition, f. Het voorstellen, opgeven; voorstel n., voorslag m., aanbod n., voordragt, propositie f. La pr- d'un problème, dune énigme, het
voorstellen, opgeven van een vraagstuk, van een.
raadsel. — Faire une pr- raisonnable, inadmissible,
een redelijk, onaannemelijk voorstel doen. Pr- de
daix, voorslag tot vrede. On rejeta les pr-s, men ver
voorslagen, de voorwaarden. Pr- motivée,-wierpd
met redenen oinkleede voordragt. — [Math.j Voor
n., stelling f., eene mathematische waarheid,-stel
die moet bewezen worden (theorema), of een vraag
dat door constructie moet opgelost worden-stuk,
(problema), propositie f.: Démontrer, Résoudre une pr-, een voorstel betoogen, oplossen. -[Rel. jud. ] Pains de pr-, toonbrooden n. pl. —
[Gram., Log.] Voorstel, in woorden uitgedrukt
oordeel n. Pr- simple of incomplexe, Pr- composee
of complexe, enkelvoudig, zamengesteld voorstel.
-- z. oole AFFIRMATIF, CONTRAIRE, DIRECT, NEGATIF, enz. --- [Pthét,.j, zr. v U. EXORDE. — [Théol.]
Les cinq pr-s, de vijf stellingen, die men in 't boek,
getiteld Augustinus, van den bisschop Jansenius
wilde vinden en die door de bulle Unigenitus ver oordeeld werden.
Propre, adj. Eigen, uitsluitend toebehoorend:
Sa propre maison, zijn eigen huis n. Sa propre
vie, zijn eigen leven n. Vos pr-s paroles, uwe eigen
woorden n. pl. Je 1'ai vu de mes pr-s vieux. ik heb
het met mijne eigen oogen gezien (vgl. PLEONASME).
Amour pr-, z. AMOUR. En main pr-, in eigen handen, eigenhandig. — Now pr-, eigennaam, familie
m., eigen naamwoord, n. — En pr-:s termes,-nam
met de eigen, dezelfde bewoordingen. — Eigenlijk
(in tegenstelling niet figuré) : Ce mot dans sa prsignification vent dire..., dit woord wil in zijne
eigenlijke beteekenis zeggen... Le sens pr- d'un mot,
de eigenlijke, natuurlijke zin van een woord. It
s'est servi du mot pr-, du terme pr-, de l'expression pr-, hij heeft zich van 't eigenlijke, juiste
woord., van de eigenlijke uitdrukking bediend. —
Geschikt, bekwaam; — dienstirj, gepast, passend,
behoorlijk: Jeune homme pr- à l'étude, voor de
studie geschikt jongeling. II est, pr- à tout, hij is
tot alles geschikt, hij its tot alles te gebruiken. Bois
pr- ,à lhaitir, goed bouwhout n. Cette herbe est.
pr- a guérir tel mal, dit kruid is dienstig ter genezing van die en die kwaal. Ce remède est. prla augmenter Ie real, dat middel is geschikt one de
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kwaal te verrneerderen. Choisis_sez un lieu pr- h Propriété, f. Eigendomsregt n., eigendom m.
faire cola, kies Gene geschikte, behoorlijke plaats Contester, Disputer la pr-, het eigendomsregt beom dat te doen. -- (door de gevolg) Alleen of twisten. — 11 faut respecter la pr- d'autrui, men
bij uitsluiting geschikt, eigenaardig: Le matin est snoet eens anders eigendom eerbiedigen. Pr- mobiIe temps pr- de I'étude, de ochtendstond is de lière, immobilière, foncière, roerende, onroerende,
eigenaardige tijd voor de studie. Le terrain pi- grond-eigendom. Pr-s balies, non-báties, nationadune plante, de eigenaardige grond eerier plant. les, publiques, gebouwde, ongebouwde, nationale,
— [Bot.J Calico, Pédoncule pr-, bijzondere kelk, openbare eigendommen. Pr- grevée, bezwaarde. bestengel m. Rein, zindelijk, zuiver, net, laste eigendom. z. ook NU. -- (absol.) Grondeigenschoon, p rop e r: Enfant très-pr-, zeer zinde/ijle cloin in., goed, landgoed, huis n., bezitting f. —
kind. Mettre une chemise pr -, een schoon hemd Eigenschap; bijzondere hoedanigheid, geaardheid.
aantrekken, Avoir les mains pr-s, schoone, zinde- eigenaardigheid f. L'impénétrabilité est une pr- de
1 jke handen hebben. Etre très-pi.. sur soi, zeer Ia matibre, de ondoordringbaarheid is eene eigen
stof. ---. La pr- de l'aimant est d'attirel'-sclrapde
net, proper op zijn lijf zijn. — Facture pr- at Bien
rangée, net en gereveld schrift H. — Loc. prov.), ]e fes, de eigenschap, het eigenaardige des zeilsteens
is het ijzer aan te trekken. La pr- de cette maz. ÉCUELLE.
chine est de produire Ie même etfet dune manière
PIIoPRE, nl. Onderscheidende eigenschap, bijzondere hoedanigheid, eigenaardi„ïh.eid f., het eigene, plus simp t e, het eigenaardige van deze machine beeigenaardige, kenmerkende: Le pr- des singes est de staat daarin, dat zij dezelfde uitwerking op eerie
contrefaire, het eigenaardige der apen is na, te eenvoudiger wijze voortbrengt. — S eiprimer aver
doen. C'est ]e pr- de 1'aimdnt d'attirer Ie fer.'tis pr-, zich eigenaardig uitdrukken. La pr- du style,
de bijzondere eigenschap, het eigenaardige van den de eigenaardigheid.van den stijl. — [ Gram.] Eigen
zeilsteen, dat hij het ijzer aantrekt. — Eigendom m.
f.: Entendez-vous Bien la pr- de-lijkebtns
(in dezen zin meestal roet en, als loc. ode.) Les chaque mot ? verstaat gij wel de eigenlijke beteekereligieux ne possèdent Tien en pr-, n ont glen en nis van ieder woord. -- [Anc. mus.] , z. V. a.
pr-, de monniken bezitten, hebben niets in eigendom. NUANCE. -- [Pharm.] Elixir (Ie pr-, tinctuur van
— Gram.] Eigt- nlijke, wezenlijke zin m.: Prendre mirre, aloë en sa f'raan.
Proptollie, in. [MMéd.] Ziekelijke verlenging f.
un mot an pr-, een woord in zijn' eigen/ijken zin
nemen, opvatten. -- [Jus.] Pr-s, grondeigendom n., van een deel (b. v. van de huig), p r o p t o m a n. —
onroerend, door erfenis verkregen goed n. Dispo- Proptose, f. [Méd.] Doorzakking, uitzakking f., inz.
ser de ses p-s, over zijnen grondeigendom beschik van c/en oogbol, p r o p t á s i s f. (providence, chute.)
Propillseur, adj. m. [Didact.] Voortdrjvend:
paternels of du ccóté du père, het-ken.Lspr
van vaderszijde gekomen onroerend goed. — Bij- Cylindre pr- of als subst. PROPULSEUR, m. Voort
cilinder nl. of rol f. -- Propulsion, f.-drijven
zonder of afzonderlijk vermogen van den man of
de vrouw (dat niet in gemeenschap van goederen [Didact.] Voortdrijving,voortstooting, p r op u lsi e f.
Pi-opus, m. (pr. —puce) [A6tr.] Naam eener
komt): Elle Bemande le renplacement de ses pr-s
que son maid a aliénés, z ij eischt herstelling voor kleine ster in 't sterrebeeld de Tweelingen, P r opus,
haren eigendom, dien haar man vervreemd heeft. ook T e j a t p r i o r gebeden.
Propylée, m. [Ant.] Voorhof in., hoofdpor — [Liturg.] Le pr- du temps, de op zékere tijden
van 't jaar gebruikelijke gebeden n. pl. of dienst f. taal n., prachtingang m. van een groot gebouw.
Pr- des saints, alleen op heilige dagen gebruike- Pr-s, de rijkversierde ingang van den burg te
Athenen, p r o p y l w e 22 D. pl. — Propyléeu, ne,
l jke dienst.
PROPRE, f. [Rafï.J Suikersapketel nl.
adj. Tot de propylwen behoorend; — vóór de deur
Propre-á• riep, ni. (pop.) Iemand, die lot niets plaats hebbend.
Proquesteui-, in. [Ant. rom.] Plaatsvervandeugt of geschikt is.
Propréfet, m. [Ant. rom.] Plaatsvervanger m. gend quwstor M. (vgl. QUESTEUR), p r o q u w
van een' prevf ectus (vgl. PREFET) , p r o p r ev f e c t u s. toer m. — Proquestlire, f. [Prat.] I47 aardigJ'roprement, adv. Juist, eigenlik; in den heid f., ambt n. eens proquwstors.
eigenl jken, waren zin. C'est pr- ce qu'il dit, dat
Prorata (au), toe. adv. Naar evenredigheid,
is het eigenlijk wat hij zegt. :— Cola se dit pr- et naar verhouding, naar mate: Les héritiers contrifigurément, dat wordt eigenlijk en zinnebeeldig ge- buent aux dettes au pr- de leurs parts et portions,
zegd. — La Grèce pi'- dite, het eigenlijke Grieken de er fgenarrmen betalen mede aan de schulden naar
comédie pr- Bite, het eigenlijk gezegde-land.L mate hunner erfdeelen en portiën. -- Somtijds ook
blijspel. — Rein, zindelijk, netjes, zuiver. I1 faut als subst. Recevoir son pr- (sa quotepart), zijn
aandeel ontvangen.
pr- manger, men moet zindeljk eten. Etre %è1
pr-, netjes gekleed zijn. — II chante pr-, hij zingt _ Prorogatif, ive, adj. [Prat.] Uitstellend,
zuiver, sierlijk. Cela est pr- travaillé, écrit, dat verschuivend, opschortend: Un décret pr-, een uit
besluit n. — Prorogation, f. [Prat.]-stelnd
is net gewerkt, geschreven. — Patter pr-, zuiver,
in goede bewoordingen spreken. — It PIIOPREMENT Uitstel n., opschorting, verlenging, verschuiving,
PARLER, PROPREMENT PAPLANT, loC. adv. Eigenlijk pro'i'ogátie f. On luiaaccordéune pr- dequinze
gezegd, om 't bij den regten naam te noemen.
jours, men heeft hem een uitstel van veertien daPropret, te, adj. (verklw. van propre) (fain.) gen vergund. — La pr- du parlement, de verdaging,
Uiterst net, gemaakt sierlijk, poppig; kraak: inde - verschuiving van de zitting des parlements. —
lijk. Un petit vieïllard pr-, een poppig oud man- Proroger, V. a. Opschorten, uitstellen, verschuinetje. Personae pr -te of als subst. PROPRET, m.. ven, verlengen. Pr- on dual, een uitstel ver
— Pr- une séance, eerie zitting verda--leng.
-TE, f. Opgeschikt heertje n., pop f. - opgeschikte
vrouw f. of meisje, popje n,; kraakzindelijke vrouw f. gen. Pr- les Chambres législatives, de zittingen
Propreté, f. Zindelpkheid, reinheid, zuiver- der wetgevende Kamers verdagen, tot een' tateren
heid, netheid, sierlijkheid, p r o p e rh e i d f. La pr- tijd uitstellen. — SE PROROGER, v. pr. Opgeschort,
du corps, de reinheid des ligchaams. Sa maison verdaagd worden: Le parlement se prurogera deest tenue dans une grande pr -, zijn huis wordt main. — liet part. passé is ook adj.: Délai pr-,
zeer net gehouden. — [ Beaux arts] Cela est peint, verlengd uitstel n. Parlement pr-. opgeschort, fl egrave aver beaucoup de 1 ► r-, dat is zeer zuiver prorogeerd parlement n.
geschilderd, gegraveerd it a une grande pr- de
Pros, m., z. v. a. PRAHAU.
Prosailler, V. n. (fain.) Slecht proza schr jpinceau, hij schildert zeer zuiver. net.
Propréteur, in. [Ant. rom.] Plaatsvervangend ven. -- Prosaïque, adj. In onrijm of in ongepra for (vgl. PRÉTEUR), proprcetor. — Propré- bonden stijl, in de taal van 't gewone leven vervat;
ture, f. Waardigheid f., ambt n. van proprcetor. ondichterlijk, zonder dichterlijke vlugt; — allePropriétaire, m. et f. Eigenaar m., eigena- daagsch, plat, p r o z a ï s c h: Expression pr-, prores, eigenaarster_ f. Je suis le pr- de cette maison, zaische, ondichterlijke uitdrukking f. Ces facons
et son frère est le locataire, ik ben de eigenaar de parler sopt pr-s, die zegswijzen zin prozaisch,
van dit huis, en zijn broeder is de huurder. Pr- alledaagscii. — (fig.) Vie pr-, alledaagsch, profoncier, grondeigenaar. — Ook als adj.: Plusieurs zaïsch leven n. — Prosaïquement, adv. Op
artisans sont devenus pr-s, vele handwerkslieden prozaische wijze. — 5 Prosaïser, v. n. In proza
zijn eigenaars geworden. — [ Théol.] Ame pr-. schrijven. — Prosaïsme, m. [Lilt.] Gebrek aan
baatzuchtige ziel f. (die God uit hoop op belooning pol/zij in de verzen, p r o z a i s m u s n. -- (fig.)
dient). — Propriétairesnent, ode. [Jur. j tells Alledaagschheid, eentoonigheid f., slendergang m.:
eigenaar of eigenares: User dune chose pr-. -- Le pr- áe Ia vie, de eentoonigheirl van liet dage(

P ROSATEUR
l jksch leven. -- Prosatear, In. Schrijver rn ongebonden st J1, in proza, prozaschrijver, p r o z a is t.
— Ook als adj.: Poète pr-, prozaschrijvend dichter in.
Proscarabée, in. [EI. n.] Bastaardkever,
rneiwormkever m.
Proscéniumn, in. [Ant.] Voortooneel n., geheel het tooneel, waarop de schouwspelers hunne
rollen uitvoerden.
Proseripteur, X71. Vogelvrijverklaarder, verbanner. — Proscription, f. Vogelvrijverklaring,
verbanning, proscriptie f.: Le plus souvent, la
pr- était une condamnation h mort, doorgaans was
de vogelvrijverklaring eene lerdoodveroordeeling.
.--- (bij uitbreiding) Iedere gewelddadige maatregel
tegen personen in tijden van burgeronlusten, ver
vervolging f. -- (fig.) Verwerping, uit -banig,
afschaffing f.: La pr- d'un mot, d'un-werping,
usage, de uitwerping van een woord, de afschaffing van een gebruik.
Proscrire, V. a. Vogelvrij verklaren, bannen,
verbannen: Les triumvirs proscrivirent leurs ennemis, de driemannen verklaarden hunne vijanden
vogelvrij. — (bij uitbreiding): C'est an homme
dangereux, ii faut le pr- de nos assemblées, 't is
,

een gevaarlijk man,, wij moeten hein uit onze vergaderingen bannen. --- (fig.) Uitwerpen, wegwerpen , afschaffen: Pr- an mot, no usage, een woord
uitwerpen, niet meer toelaten, een gebruik afschaffen. -- SE PROSCRI su , V. pr. Uitgebannen worden.
— Elkander vogelvrij verklaren of verbannen. —
Proserit, e, adj. (en part. passé van proscrire):
Citoyen pr-, vogelvrij verklaard, gebannen burger m. — Usage pr-, afgeschaft gebruik n. Mot
pr-, uitgeworpen woord n. -- Figure pr-e, z. Figure de pr- beneden. -- PROSCRIT, m., -E, f. Vo gel,vrijverklaarde, banneling, balling, gebannene in.
en f. — (fig. et ])rov.) J'ai an jeu de pr-, des dés
de pr-, ik heb een ellendig spel, ik werp schande
weinig oogen. — Cet homme a une figure de-lijk
pr-, la mine d'un pr-, die man ziet er ongunstig,
terugstootend uit.
Prose, f. Ongebonden rede f., ongebonden stijl,
onrijm, ondicht, proza n. Ces vers ne sont que
de la pr- rimée, die verzen zijn niet dan berjmd
proza. Pr- poétique, dichterlijk proza. — (Loc.
prow.) Faire de la pr- sans le savoir, meer geluk
dan wgsteid hebben, den goeden uitslag alleen aan
het toeval te danken hebben. — [Liturg.] Latijnsche lofzang der katholijke kerk in, verzen zonder
rhythmus ot quantiteit, maar op rijm en van een
bepaald getal lettergreen, sequentie, proza f.
Proseeteur, in. [Anat.] Eerste ontleder voor
de lessen des professors in de ontleedkunde, tweede
leeraar der ontleedkunde op hoogesch.olen, p r osector m.

Prosélène of Prosélénique, adj. [Hilt.]

Ouder dan de maan, vóór de maan bestaan hebbend,
p r o s e l é n i s c h. Les Arcadiens se nornmaient
pr-s, de - 4rcadiërs noemden zich p r o s e l e n i e t e n.
Prosélyte, m. et f. Geloofsoverlooper m., -loopster f., nieuwbekeerde, bekeerling in. en f., inz.
die tot het roomsch kathol k geloof is overgegaan,
p r o s e l i e t m. Les juifs et les pr-s, de joden en
jodengenoten: Ce missionnaire a fait Peaucoup de
pr-s, die zendeling heeft vele bekeerlingen gemaakt,
velen tot het katholicisrnus gebragt. — (bij uitbreiding) Hij, die voor eerre andere partij, voor eene
andere meening gewonnen wordt: La persécution
multiplie les pr-s, de vervolging vermenigvuldigt
de proselieten. Cette opinion fait tous les jours de
nouveaux pr-s, die meening vindt dagelijks meer
en meer aanhangers. — [Cout.] Vreemdeling, die
't burgerregt verkrijgt. --- Ook als adj.: Une vierge
pr-, eene bekeerde maagd. -- Prosélytique, adj.
Jan nieuwbekeerden eigen; — bekeeringszuchtig,
p r o s e l y't i sc h. — Prosélytisn^e, m. Bekeeringszucht, geloofswerverij f., inz. het streven van
hen, die anderen door slinksche middelen tot hunne
godsdienstpartij zoeken over te halen, proselietenn2akerij f., proselytísmus n.

Prosernbryon, m. (pr. pro-zan—) [Bot.]

Kiemhulsel n. (périsperme).
S Proses, v. a. [Litt.] In proza schrijven. —
Prosier, in. [Liturg.] Kerkboek n. met de lof
prozaas noemt (vgl. PKOSE) .
-zange,dim
Prosinniens m. pl. (pr. pro-ei —) [H. n.] Aap
dieren n. pl. , halfapen m. pl. (makis,-achtige
lork in(Iris).

---
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Prosodie, f. [Gram.] Syllaben- of lettergreep maat, regelmatige uitspraak de;- woorden overeen
-komstigheacndquti;ler greepmeting, pr os odie f. -- [Ant. gr.] Gezangen n. pl. ter eere van de goden, inz. van Apollo
en Diana, p r o so d i n f. pl. — Prosodier,
v, a. et n. [Mus.] Zorgvuldig de lange en korte
toonen in acht nemen. --- Prosodique , adj.
[Gram.] De prosodie of syllabenmuat en de toongeving betreffend, prosód i.sch: Signes of Caractères pr-s, prosodische teekens n. pl. — Langue
pr -, taal, in welke 't accent en de quantiteit der

lettergrepen vast staat, prosodische taal f.
Prosonon'asie, f. [ Rhét. ] , z. v. a. PARO-

NOMASE.

Prosopal ,ie, f. [ %léd.] 4an,gezigtspijn f. -Prosopalgigue, adj. De aangezigtspijn betref
-f'end,prosalgich.

Prosope of Prosopis , (pr. —zo-pice) m.
[tl. n.] Woudbig f.
Prosopographe, m. [lidact.] Soort van pantograaph (z panto rappe). — Prosopographie, f. [Rltét. ] Persoonsbeschrijving f., .s•childerringl van 't uitwendig voorkomen van een mensch

of dier. — Prosopographique, adj. De per-

soonsbeschrijving betreffend, p r o s op o g r á p h i s ch.
Prosopopée, f. [Riiét.] Persoonsverdichting,
voorstelling van een afwezige of overledene, of van
een levenloos voorwerp, als handelend en sprekend
persoon, prosopopcPta.
Prospectus, m. (pr. —tuce) Voorloopige aan
f., beredeneerd berigt of programma ri -kondig .
van- een werk, inz. een boekwerk, dat bij inteekening wordt uitgegeven, en waarin men een denk
geeft van het onderwerp, dat het behandelt,-beld
van liet formaat. de letter. 't getal deelen, den prijs,
enz., prospectus m.

Prosperant, e, adj. In voorspoed levend,
voorspoedig, bloeiend. — Prospere, adj. Gunstig, voorspoedig, voordelig; gelukkig: I1 a en les
vents pr-s, de winden waren hem gunstig. Le eiel
vous soit pr-, de hemel zij u gunstig, genadig. -Ses affaires sont dans un Plat pr-, zijne zaken zijn
in een' gelukkigen, bloeijenden staat.
Prospérer, v. n. Voorspoedig zijn, bloeijen f.,
welvaren; wel gelukken, wel slagen, goed voortkomen, gedijen. Dieu pernmet que les mechants prospèrent pour quelque temps, God laat toe, dat het

den boozen voor eengen tijd voorspoedig gaat. 11

ne prospèrera pas dans cette affaire, hij zal in die
zaak niet wel slagen. Toutes chores lui out prospéré, alles is hem gelukt. Ces plantes ne prosperent pas dans ce sol, die planten gedijen niet, komere. niet goed voort in (lezen grond.
Prospérité, f. Voorspoed m., geluk, heil n.,
welvaart f., bloei, welstand m. Sa pr- était de pen
de durée, zijn voorspoed was van korten duur.
On ne manque point d'amis dans la pr-, in voor
ontbreekt het nooit aan vrienden. Je prie-spoed

Dieu pour la pr- de votre famille, ik bid God voor

het heil, de welvaart van uwe familie. — (fain.)
Avoir on visage, une mine de pr-, er uitzien als
melk en bloed; ook: een vrolijk en vergenoegd voor
hebben. -- Ook in 't ineerv.: Une longue-komen
suite de pr-s, eerre lange reeks van gelukkige voor
-valen,
een onafgebroken voorspoed.
Prosphyse, f. [Méd.] Zamengroe jing, aaneenwassing f. (van deden, die gescheiden moeten zijn,
prósphysis f.
Prostaphérèse, f. [Astr. anc.J Verschil n.
tusschen de ware en gernidde'de beweging eener
planeet of tusschen hare wareen middelbare plaats,
prostaphasresis f. (nu équation du centre
geheeten).

S Prostase, f. [Mèd.] Overhand f. van 't eene
ligchaamsvocht op 't andere.
Prostatalgie, f. [Méd.] Pijn f. aan de voor
-- Prostate, f. [Anat. j Voorstan--standerkli.
derklier f., prostaat m. — Prostatique, adj.
[Anat.] De voorstanderklier betreffend, p r os t at i Sc h: Ligaments pr-s, voorstanderbanden m. pl.
— Prostatite , f. [ Méd. ] Ontsteking van de
voorstanderklier, p r o s t a t í t i s f. — Prostatoeèle, f. [Chir.] Voorstanderklierbreuk f. -- Prostatoncie, f. Voorstanderkliergezwel n. , p r o
m.
-staóncu
Prosternation , f. liet nederbuigen uit eerbied,
nederbuiging; kniebuiging, nederknieling f., voet-
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Proteetenr, m., -trice, f. Beschermer, beschutter; beschermheer, patroon; begunstiger m.,
beschermster, begunstigster f. I1 a un pr- puissant,
hij heeft een' magligen beschermer. Dieu est mon
pr-, God is mijn beschermer. Minerve était regardée comme la pr-trice des l)eaux arts, Minerva
werd als de beschermster der schoone kunsten aan
un ministre pour pr-, een' minis--gezin.—Avor
ter tot begunstiger hebben. — Cette société à on
roi pour pr-, dat genootschap heeft een koning tot
beschermheer. — Cardinal-pr-, kardinaal- protecGod neder'werpen. Se pr- au pied de 1`autel, aan tor (die te Rome belast is met de kerkelke zaken
den voet des altaars nederknielen. — ( fig.) Se pr- eener natie of met de belangen van zékere geestedevant qn., iemands meerderheid nederig erkennen, ljh:e orden). -- [Hist.] Le pr- Cromwell, de p r ot e c t o r of rijksbeschermer C. -- Napoléon, pr- de
de vlag voor iemand stroken.
Prosthènie, m. [H. n. j Neusaanhangsel n. van la confédération du Rhin, 1V., beschermer van 't
sommige zoogdieren. — Prosthèse, f. [Grain.] R nverbond. — Ook als adj.: Son bras pr-, zin
Voorvoeging f., toevoeging eens medeklinkers voor beschermende arre m. 11 prend un ton pr-, hij neemt
het woord, zonder dat daardoor de beteekenis ver den toon eens beschermers aan. -- Protection, f.
-andert.—[Cli],zv Bescherming, beschutting, hoede; begunstiging f.; bePROTHESE.
1- Prostibule, ni. Plaats f. der ontucht, hoer schermheerschap n., p no t é c t i e f. Prendre la pr- des
huis n. — Prostitué, e, adj. (en part. passé van opprirnés, de bescherming der verdrukten opvatten.
prostituer): Femme pr-e, eerlooze, aan ontucht La pr- de Dieu, dun homnme puissant, de bescherovergegeven vrouw. — (fig.) Homme pr- aux pas- ining van God, van een' magtig' man. Prendre qn.
sions d'autrui, men.sch, die zich tot het lage werk- en (of sous) sa pr-, iemand in zijne bescherming,
tuig der driften van een ander laat jebruiken. onder zijne hoede nemen. Mériter, Demander pr-,
Homme pr- à Ia fortune, lage slaaf of oogendie- ondersteuning, hulp verdienen, vragen. — Beschernaar der rijken. — Plume pr-e, veile pen f., veil nier, begunstiger m.: Avoir de hautes, de puissanschrijver m. — Prostituée, f. Jan ontucht prijs tes pr-s, hooggeplaatste, maatirae beschermers heb
—Ambt n. van kardinaal-protector te Rome.—-ben.
gegeven vrouw f., veil vrouwspersoon n., hoer f.
— [i Grit.] Babylone la grande pr-, de groote ba- [neon. pol.] Système de pr- of Protectionisbylonische hoer (het heidensche lRorne). — Pro- me, m. Stelsel n. van handelsbescherming, betrek
toelaten van vreemde koopwaren in een-kelijht
stituer, v- a. Der ontucht prijs geven, tot ontucht
verleiden of aanzetten (van iemand gezegd, die door land. — Proteetionniste, in. Aanhanger m. van
gezag of overreding een vrouw of meisje noopt om dat stelsel. — Protectorat, m. Beschermheer
protectoraat n.---schap,rote
zich aan de lage lusten van een ander over te geven): Elle prostitue elle-même sa fille, zij geeft Protectorerie, f. [H. eccl.] Waardi g heid f. van
zelve hare dochter der ontucht prijs, zet zelve hare kardinaal- protector aan 't roomsche hof.
Protée, nm. Veranderlijk, onbestendig mensch,
dochter tot ontucht aan. — ( fig.) Onteeren, verlagen, schandvlekken; te schande maken : Pr- son gedaanteverwisselaar, iemand, die allerlei rollen
honneur, sa dignité, zijne eer, zijne waardigheid speelt, duizendkunstenaar, Proteus m. (naar
schandvlekken. -- Pr- son honneur (van eene vrouw den zeegod Proteus uit de MIyth., die, behalve de
strrekende) , zich zelve prijs geven. — SE PROSTI- gave der voorspelling, ook 't vermogen bezat om
TUER, v. pr. Zich aan de ontucht overgeven. — zich in allerlei gedaanten te veranderen). — Ook
(fig.) Zich onteeren, zijne eer, zin karalcter, zijn van veranrlerl•jjke zaken gezegd: La mode est un
talent schandvlekken, laagheden begaan, veil zijn: Pr-, de mode is een Proteus, isgedurig anders. —
Se pr- ir la faveur, 11 la fortune, voor gunstelin- [Bot.] Proteus, een gewas van verscheiden schoone
gen, voor rijken kruipen, zich tot een gemeene soorten (zoo geheeten, omdat sommige soorten fluslaaf der grootgin en vermogenden maken. Cetécri- weelachtige , van kleur verwisselende bladeren
vain se prostitue, die schrijver verkoopt zijne pen., hebben). Pr- argenté, zilverboom m. — [.H. n.]
-is veil , schrijft voor geld al wat men wil. -- Soort van meersalamander, dien men in de Krain
Prostitution, f. Overgave aan de ontucht (van en in de noord -amerikaansche meiren Erie, Chamvrouwen of meisjes sprekend), prysgeving, onteering, plain en St. Claire heeft aangetroffen, proteus.
Protégé, e, adj. (en part. passé van protéger)
ligchaamsschending f., ontuchtig leven n., p r os t i t u t i e f. Ei Ie a „ecu dans la pr-, zij heeft in 01 phelin pr-. beschermde wees m. L'innocence
lage ontucht geleefd. -- Lieu de pr-, huis der on- pr-e, de beschermde, verdedigde onschuld f. —
tucht, hoerhuis n. --- ( fig.) Verlaging, onteering, Commerce pr-, begunstigde koophandel m. — PROschandvlekking f , het lage, baatzuchtige kruipen TEGE, m., -E, f. Beschermeling, gunsteling, begunvoor m,agt of rijkdom; schending, verkrachting f. (van. stigde m. en f.: I1 est le pr- du ministre, hij is de
wetten, van de geregtigheid). — In bijbeltaal dik- gunsteling des ministers. — 5 Protègernent, M.
wijls: Afgoderij, afgodendienst f.
(woord van Beaumarchais) Zucht tot begunstiging.
Protéger, v. a. Beschermen, behoeden , beProstotnide, adj. [H. n.] Met eene mondopeschutten, aeveiligen; begunstigen, voorstaan: Que
ning aan 't einde van den snuit (van visschee).
Prostration, f. Nederwerpinq, nederbuiging f. Dieu voos protège! dat God u bescherme, Pr- les
uit godsdienstig gevoel. — [Méd.] Groote vermin- opprimés, les veuves, de onderdrukten, de wedudering f. der levenskrachten, z. V. a. ADYNAMIE.
wen in bescherming nemen. — Pr- Ie commerce,
Prostyle , m. [ Arch. anc. ] Zuilendeur of les arts, den handel, de kunsten voorstaan, begun-poort f., zuilen ingang; m., pro s t y'l o n.
stigen. — Un mur qui prutège contre le froid,
Prosule, f. [Liturg.] Kleine proza (z. PROSE), een muur, die tegen de koude beschut, beveiligt.
-- SE PROTÉGER, v. pr. Beschermd worden; —
prosula f.
Prosyflogisnme, m. [ Log. ] Voor- sluitrede, zich zelven beveiligen, of dekken; — elkander beinleidende sluitrede f. (die tot bewijs eener stelling in schermen.
eene andere sluitrede gemaakt wordt), p r os y 11 oProtéifornie, Protéique, adj. Telkens van
gedaante veranderend.
gismus M.
Protèle, m. [H. n.] Soort van schakal of jakhals.
Protase, f. [Litt.] Inleiding van een tooneel.cpel, tot ontvouwing, van het onderwerp. — [Log.]
Proterie, f. Werkvertrek van den bestuurder
Vóorzindeel n., p ro t a s is f. (vgl. APOOSE). — (prote) eener drukkerij; — bediening f., post m.
Protatique , adj. (Litt.] (zelden voorkomend van zulk een' bestuurder.
dan in): Personnage pr-, persoon, die alleen in 't
Protestant, in., -e, f. Protestant, m. en f.,
begin van een tooneelspel optreedt, om de protasis oorspronkelijk alleen de naam van Luthers volgeof de ontvouwing des onderwerps voor te dragen. hingen, sedert zij op den rijksdag te' Spiers in 1529
Prote, m. Bestuurder m. eener drukkerij on- een protest tegen de besluiten der katholijke vorsten
der' de bevelen des meesters.
indienden; na den iciest faalschen vrede ook aan de
Protéaeé, e, adj. [Bot.] Naar den zilver - calvinisten of gereformeerden, vervolgens ook aan
boom (protée) gelijkend. — PROTEACEES, f. pl. Zil- rle an f likanen c. a. niet -katholjke christenen gegeven.
verboonisoorten f. pl.
— PROTESTANT, E. adj. Protestantsch: Pasteurs
Protagoniste, m. [midact.] Hoofdpersoon m. pr-c, protestantsche leeraars, vredikanten m. pl.
in een tooneelstuk.
Religion pr-e, protestantsche godsdienst f. — Pro-

val in. -- Prosterné, e, adj. (en part. passé

van prosterner) Une femme pr-e au pied ale l'autel, eene aan den voet des altaars neérgeknielde
vrouw. — Weleer z. v. a. DELABRE. — Prosterneinent, in., z. v. a. PROSTERNATION.
Prosterner (se), V. pr. Zich nederwerpen,
zich ter aarde burgen, nederknielen, te voet vallen,
een' voetval doen: it se prosterna , aux pieds du
roi, hij wierp zich voor des konings voeten neder,
hij viel hem te voet. Se pr- la face contre terre
tïevant Dieu, zich met het gezigt op de aarde voor
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testantisuje, nl. Leer f. en geloof n. der pro-

testanten, protestantsche kerk f., p r o t e s t a n t ismus n. — Protestation, f. Betuiging, openlijke en plegtige verzekering; — stellige verzekering,
betuiging, belofte f. Il a fait une pr- de sa fidélité
au roi, a l'Etat, hij heeft openlijk en plegtig verzekerd, den Staat, den koning getrouw te dienen.
-- Il me fit mille pr-s d'annitié, hij deed mij duizend betuigingen van vriendschap. — Voorbehoud n.,
vrijwaring van zijne regten door eene forméle tegenspraak, door wettelijk verzet, p r o t es t á tie f.,
p r o t é s t n.; — het geschrift, dat dit verzet bevat: tegenbetuiging, openbare tegenspraak, ontschuldiging f. Faire sa pr- par deviant notaire, zijne tegenspraak, zijn protest voor eenen notaris doen.
Faire enregistrer une pr-, een protest laten regis-

tréren.

Protester, V. a. Openlijk betuigen, plegtig
verklaren, beloven of verzékeren. Je vous proteste
qu'il ne men a riep dit, ik betuig u, dat hij mij
niets daarvan gezegd heeft. Il lui protesta sur son
honneur, qu'il le servirait de tout son pouvoir,
hij verzekerde hem op zijne eer, dat hij hewn uit
al zijne krachten dienen zoude. -- [Cony.] Wegens
niet - betaling wettig afw ij zen, protest doen opmaken, protestéren: Pr- une lettre de change, eenen
wissel protesteren. Au refus que fait une personae
d'accepter une lettre de change on de la payer
á l'échéance, it faut la pr-, on peut la faire pr-,
wanneer iemand weigert 'eersen wissel aan te ne
vervaldag te betalen, dan moet,-men,ofhpd
dan kan men hem laten pr otestéren. — PROTESTER,
V. n. Zich tegen iets verklaren of verzetten, tegen
opkomen, eerre kwetsing, schending of benadeeling
van zijn refit tegenspreken, zich daartegen formeel
of in regten verzetten, p r o t e s t é r e n: Je proteste contre cette résolution, ik kont tegen dit besluit op. — [Prat.] Pr- de violence, verklaren,
dat men iets gedwongen doet. Its lui enlevèrent
ses papiers, mais en même_ temps, it protesta de
violence, zij namen hem zijne apieren af, maar
te gelijker tijd verklaarde hid, dat hij tegen 't geweld protesteerde, dat het alleen gedwongen was
geschied. Pr- d'incompétence, den regter voor onbevoegd verklaren. Pr- de tous dépens, dommagen
et intérêts, tegen alle kosten, schade en interesten
protestéren. — SE PROTESTER, V. pr. Elkander
plegtig betuigen. — Het part. passé is ook adj.:
Serments mille fois pr-s, duizendwerf bezworen
eedera n. pl. -- Lettre de change pr-e, geprotesteerde
wissel m. — In den laatsten zin ook wel van personen g ezegd: Ce négociant a été dejá pr- plusieurs
fois, de wissels op dien koopman zijn reeds meermalen met protest teruggegaan.
Protët, m. [Cam .] Regtsvoorbehoud n., wette
acte f., waardoor men aan hem, die een'-ljke
wissel of ander handelspapier weigert te acceptéteren of te betalen, verklaart, dat hij en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor alle
daaruit voortvloeijende schaden, p r o t é s t n. Prfaute d'acceptation, de pavement, protest van
non- acceptatie (vgl. NON-ACCEPTATION), van niet betaling. Frais de pr-, protest- kosten m. pl.
Protévangile, m. [Théol.] Eerste evangélie n.,
de eerste voorspelling van den Messias, die' men in
Genesis III, vs. 15 meende te vinden; — ook: een
aan Jakobus, len bisschop van Jeruzalem, toegeschreven evangelie, protevangélium n.
Prothèse, f. [Chir.] Kunstmatige aanzetting
van een lid (b. v. van een houten been,, een' neus,
eene lip, enz.) -- [Gram.], z. PROSTHIESE.
Protiodure, nl. [Chinn.] Eerste iodium-verbinding f.
Protobromunre , Protocarbiire , Prochlorure , etc. , eerste bromium- , eerste kool

eerste chloor - verbinding f. enz.

-stof,

Protocanonique, adj. [Théol.] Livres pr-s,

boeken der heilige schrift, die van den beginne af
voor echt gehouden en verklaard zijn, kanonieke
boeken n. pl. van den eersten rang (vgl. DEUTERO-cANoNIQUE). —Protocarbdure, Protochlorure,
Z. onder PROTOBROMURE. — Protocole, m. Sehrif-

telijk opgeteekende handeling, verklaring of uit
f. van ondervraagde personen enz. in bur--sprak
gerlijke aangelegenheden, berigt n. van liet voorgevallene of verhandelde. -- [Jur.] Boek, (lat de
notariële acten bevat; --- forinulierboelc ter opmaking van de openbare acten, de regterlijke berigten,

1jt

e

enz. --- Regtei'lijk vencoorschrift I1. --- [Diltlorii.j
Register n. der beraadslagio gen en handelingen van
eenen rijksdag, een congres, eerre con. feren tie, enz.;
— dikwijls ook: die beraadslagingen en handelinagen zelven, p r o t o kol n. — Protogale, m.,
j [l%iéd.] Eerste inoedeumelk f., eerste zog n., biest f.
p r o t d g a l a Il. (héton , colostre). -- Protogène, adj. [Didact.] Het eerst voortgebragt of gevormd. — Protographe, In. [Didact.] Eersteschetsm aker, plan.teekenaar, p r o t o gm a a p h X11.
-- Protographie, f. Eerste teekening, plantee,

kening f. -- Leer of kunst der schetsteekening. —
Proton'artyr, in. [H. eccl.] E er ste martelaai
of bloedgetuige des christendoms (Stephanus). —
F roto-rrnédecin, in. Eerste geneesheer van eenen
vorst, van eene stad. — Pioto-inedicat, ni.
Bediening f. van eerste geneesheer. — Protonotaire, m. Opperschrijver, oppergeheimschrijver; —

lid van liet uit 1 voorname geestelijken bestaande
collegie te Rome, belast met de leiding van alle het
pro
pausdom en de kerk betreffende zaken, proton o t á 'r i u s m. --- Protoiiotariat, ni. Ambt r,.
van protonotarius. — Protopapas of Protopape, m. [H. eccl.] Eerste papas 0/' priester bij
de Grieken, bisschop ni. — Protopathie , f.
[Mid.] Eerste ziekte, die niet door eene andere
veroorzaakt of voorafgegaan is (in tegenstelling met
deutéropathie). -- Protopathique, adj.: Maladie pr -, eerste, oorspronkelijke ziekte f. — Protoplaste, adj. Eerst gevormd, in deo uorsppronkeljken vorm, protolaidstisch. — PR.OTO-

PLASTE ,

nl. Eerstgevornade mensch (Adam) . —
Protopope, in. [H. eed.] Eerste pope of pi fester
in Rusland, bisschop m. — Protopraxie, f.
[Jur.] Regt n. der bevoorregte schuldeischers (bij
een concours). — Protosébaste, m. [Fist.]
Eerste minister van het hof te Constantinopel ,
p ro t o s e b á s t ram. -- Protospathaire, m.
[Hist.1 Hoofd van de spathariën oJ' zwaarddragers
der grieksche keizers, p i' o t ho s p a t h a r i u s m.
— Protosyncelle, m. H. eccl.] Vicaris van
Benen patriarch, van eerren bisschop in de Grieksche
kerk, p r o t o s y n c é l l u s m. — Prototype, m.
[Didact.] Eerste voorbeeld, oorspronkelijk model n.;
eerste afdruk ni. van ets- of snijwerk, p r o t ó t y pus m. of prototy'pe f. -- (fill.) Un pr- d'é10quence, een model ot voorbeeld van welsprekendheid. — [Tech.] Lettergieterswerktuig oma- de corpus- sterkte van elke letter te bepalen. — Prototypique, adj. Oorspronkelijk, p r o t o t y'p i s c h.
— Protoxyde, m. [Cbini.] Eerste oxyde n.
zuurstofverbinding met de kleinste hoeveelheid

zuurstof. -- Protozeu gnie, in. [Gram.] Soort

van zeugma (z. zEUGME), waarbij het woord, dat
in den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan
't hoofd derzelve staat uitgedrukt, protozeugma n.
— Protozoalre, m. [H. n.] Dier op den laagsten trap der organische ontwikkeling, onvolkomenI
bewerktuigd dier, aanvangsdier, p r o t o z a o n n.
Protuberance, f. [Didact.] Uitstek n., ver
f. — [Anat.] Knobbel, hersenknobbel in.-hevnid
Pr- occipitale, achterlioofdsknobbel. Pr- eerébrale

of annulaire, hersenknobbel, ringvormige knobbel,
brug van Varólius; weleer ook: hetverlengde merg
(MESOCEPHAL +', vgl. dat woord). (voogd i-n.
Protuteur, n1. [Jur ] Toeziende voogd, mede -

Protypographique, adj. De uitvinding der
boekdrukkunst voorafgaand, p r o t y p o g r á p h i s c li
Manuscrits pr-s, handschriften n. pl. van voor den
tijd der boekdrukkunst.
t Prou, adv. (fam.) Veel, genoeg. ---- Ook als
subst. voor profit, voordeel, gewin n.
Prone, f. [Mar.] Voorste gedeelte van den boeg,
voorboeg m., voorsteven ran. Le vaisseau a cent pieds
de poupe b pr -, het schip is 100 voet lang over steven. Voir par pr -, vooruit kijken. — t Donner In pr -,
den koers bepalen of aangeven (dien de galeijen te
volgen hebben). --^-Vent^par pr- ,`tegenwind nl., wind
van voren. — [Anat.] Os de la pr- (Os occipital),
achterhoofdsbeen n.
:

t Prouesse, f. (plais.) heldendaad f., heldenfeit n. ii conte volontiers ses pr-s, hij verhaalt
gaarne zijne heldendaden. — (fig. et iron.) Grove

Voilà une belle
pr -, dat is Bene schoone heldendaad.

uitspatting, ongebondenheid f.:

Pro,ivable, adj. Bewijsbaar.
Prouver, v. a. Bewijzen, met bewijzen staven;
— dïíidelipke blijken geven; aanteonen, aan den
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Flag leggen, het kenmerk zijn van. Pr- la vérité
tl'un fait, de waarheid van een feit bewijzen. II a
l^roué son droit par titre et par térnoins, hij heeft
zijn regt door oorkonde en getuigen bewezen. —
Je voudrais pouvoir vous pr- ma reconnaissance,
ik wenschte u mijne dankbaarheid te kunnen doen
blijken, te kunnen bewijzen. — (sla prouve qu'il
est riche, dot bewijst, toont aan, dat hij rijk is.
— (absol.) Prouvez, et nous croirons, bewijs, en
wij zullen gelooven. Le silence ne prouve pas tonjours pour l'esprit, het zwijgen bewijst niet altijd
voor 't verstand. -- (Prov.) Qui pr ouve trop, ne
prouve rien, wie te veel bewijst, bewijst niets.
Provéditeur, m. [H 1st Opper toezigthoudend
regéringspersoon in de voormalige republiek Venetië, proved itor m.
Provenance, f. (doorgaans meere.) Elke han
een land voortbrengt en uitgevoerd-delswarf.,i
wordt, handels-product n.: Les pr-s de ce pays
sont soumises a des droits fort élevés, de uit dat
land komende waren zijn aan zeer hooge regten
onderworpen. — Marchandises de pr- étrangère,
waren van vreemden oorsprong. — (jig.) Mot dont
on ignore la pr-, woord n., welks afkomst, oorsprong
men niet kent. — Provenant, e, adj. [Prat.]
Voortspruitend, voortkomend. Les bient pr-s dune
succession , de uit eene erfenis voortspruitende
goederen n. pl.
Provencal, e, adj. Provencaalsch, van Provence (voormalig graafschap en gewest in 't zuiden
van Frankrijk). Langue pr-e, provencaalsch n.,
provencaalsche taal f. (nu een dialect der fransche
taal, maar vroeger eene zelfstandige schrijftaal
naast de noord fransche). (Plur. m. provencaux.)
.]

-

— a LA PROVENCALE,

loc. adv. [Cuffs.] : Sauce a

la pr- , saus van eidoffers, vleeschria.t, wat knoflook,
piment en citroensap. — PROVENCALE, f (Jeu]
.

:

PROVISION.
Provignage, m. [Agric.] Voortplanting, ver -

menigvuldiging f. door afleggers van wanstokken. —
Provignemnent, m. Het o fzetten, het inleggen

van wgngaardranken. — Provigner, v. a. Af

-

leggers van wijnstokken of boomen poten. — PRoVIGNEE;, v. n. Vermenigvuldigen, voortbrengen (van
afleggers). -- t (fig.) Cette famille a Bien provigné,
deze familie is sterk aangegroeid. — ProviÍ gne&Ir, m. Planter van afleggers. — Provin, m.
1 Aflegger m. van een' wijnstok.
Province, f. Wingewest n., naam, dien de
Romeinen aan de veroverde landen gaven, die zij
bij hun rijk voegden. — Gewest, landschap, gedeelte lands van eenen Staat, dat een gouvernement
uitmaakt, provincie. La Macédoine fut réduite
r en pr- romaine, Macedonië werd tot een romeinsch
wingewest gemaakt. — Dans les Pays-bas chaque
pr- a pour chef un commissaire du rol, in de
Nederlanden staat elke provincie onder een' kom
[Hist.] Les Pr-s-unies,-misardekong.—
de Vereenigde provinciën. — Ook van de inwoners
der provinciën gezegd. Plusieurs pr-s se soulevèrent, verscheidene provinciën raakten in opstand.
-- Provir_ce, in 't enkelvoud, wordt in Frankrijk
ook gezegd van de departementen in 't algemeen of
^ in onbepaalden zin, en bijna altijd in tegenoverstelling niet de hoofdstad of met het hof: Demeurer
en pr-, niet in de hoofdstad wonen. Il a encore un
air de pr-, men ziet het hem nog aan, dat hij de
hoogere beschaving der hoofdstad mist, dat hij van
't land komt. Cela sent la pr-, dat riekt naar 't
1 land, dat is geen Parjsche smaak of manier, dat
is boersch. --

Provincial, e,

adj. Gewestelijk,

de provincie betreffend, tot de provincie hehoorend,
pr ovi nciaal: Etats provinciaux, provinciale
Staten. -- Boersch, plat, de fijne beschaving, de
manieren der hoofdstad missend, stijf, gedwongen,
onbeholpen: Air pr-, boersch voorkomen n., houding f . van een' buitenman. .MIanières pr-es, landmanieren, onbeschaafde manieren f. pl. Accent pr-,
provinciale tongval nl. — [Philol.] Lettres pr-es,
of als subst. Les pr-s, titel van een beroemd, tegen

Faire la pr-, de kaarten ter betere" vermenging op
de tafel uitspreiden. — [H. n.] Soortnaam eerier
adder. — Provensalisme, in. Provencaalsch
taaleigen n., provencalismus m.
5 Provende, f. (fam.) Voorraad m. van levensmiddelen, mondbehoefte f.; — voeder voor 't de jezuïeten gerigt werk van Pascal, Provinciale
vee, gemengd voeder n.
brieven m. pl. — PROVINCIAL, m., -E , f. Provincie
.Provenir, V. n. (niet, être) Voortkomen, ont(dikwijls in ongun--bewonrm., sf;—
staan, spruiten. De là proviennent tous les abus, stigen zin genomen): C'est un pr-, 't is een landvan daar komen alle misbruiken voort, daardoor jonker, een onbeschaafd mensch. — PROVI NCIAL, m ,
ontstaan alle misslagen. D'ou croit-il que provient Oppertoeziener of overste van verscheidene klooscette maladie ? waarvan gelooft hij, dat deze ziekte ters in een kerkelijk district, p r o v i n c i a a l m.
ontstaat? Les enfants qui proviendront de ce ma- — Provincialat, m. Ambt n., waardigheid van
riage, de kinderen, die uit dit huwelijk zullen eenen provinciaal; -- t dduur nl. van zijne ambtsspruiten. — Provenu, e, adj. (en part. pass; bediening , pray inci.alaat n. — Provinciavan provenir): D'oft lui sopt pr-es tant de ri- lennent, adv. Vaar plattelandsgebruik, op boer
chesses, hoe is hij aan zoo veel rijkdommen gekobeschaafde wijze, niet naar de manieren-sche,min
men. -- 5 PROVENU, m. Voordeel n., winst f. op der hoofdstad. links, onbeholpen, stijf. — Provineene zaak.
cialisme, in . [Gram.] Gewestelijke uitdrukking,
Proverbe, ni. Spreekwoord n. Cela a passé zegswjjze f. of woord n., taaleigen n. van een
en pr-, dat is tot een spreekwoord geworden . — gewest , landschap of oord, eigen landschapsspraak f.,
Spreuk f.: Les pr s,de Salomon, de spreuken van provincialismus m.
Salomo. — [Théat.] Klein blijspel n., dat een
Proviseur, m. Hoofd van een keizerlijk collevolksspreekwoord ontwikkelt. — [Mus.] , z . PRO - pie in Frankrijk. (Het hoofd van een gemeente -colVERBIAL . — Proverbial, e, adj. Spreekwoordelegie heet principal.) — Weleer: eerste bestuurder
lijk: Expression, Locution pr-e, spreekwoordelijke van. zékere genootschappen of gilden; — verantuitdrukking f., spreekwoordelijk zeggen m.— [Mus.] woordelijk ambtenaar, die de belangen van zekere
Air pr-, Thème pr- ook Proverbe musical), volks collegiën waarnam, p r o v i s o r m.
volkszang m., waarvan de melodie terstond-wijsf.,
Provision, f. Voorraad m. inz. tot verbruik,
aan de daarbij behoorende woorden doet denken. provisie f. Faire pr-, voorraad opdoen. Pr- de
--- Proverbialement , adv. Bij wijze van de vin, de blé, de Bois, de sel, voorraad va.n wijn,
spreekwoord, spreekwoordelijk: On dit pr- etc. — koren, hout, zout. Avoir sa pr- tante faite, zijn'
Proverbialiser, v. a. Tot spreekwoord maken. ga.nschen voorraad opgedaan hebben. Pr-s de bouche,
-- SE PROVERBL%LISER, v. pr. Tot een spreekwoord mondvoorraad, levensmiddelen n. pl. Pr-s de guerre,
worden. — Het part. passé komt ook als adj. voor: oorlogs- of krijgsvoorraad. — Faire ses pr-s, zich
VTérité proverbialisee , tol een spreekwoord ge- het Iioodige aanschaffen. — (Loc. prov. et fam.)
worden waarheid f.
Pr-, destruction, of Pr-, profusion, hoe grooter de
t Provicaire, m. Plaatsvervanger van den voorraad is, hoe meer er gebruikt wordt. — (fig.
vicaris, provicaris m.
et fain.) Groote hoeveelheid of menigte f., veel:
5 Provide, adj., z. v. a. PREVOYAvT.
Avoir pr- d'esprit, de courage, veel verstand, moed
Providence, f. Voorzienigheid f.: La divine hebben. Avoir une bonne pr- de patience, eene
Pr-, de goddelijke Voorzienigheid. Se confer en la goede dosis geduld hebben. I1 faut se faire, dans
P-, zitfa op de F ogr zienigheid verlaten . — (fig.) la jeunesse, one pr- de savoir, men moet in de
Etre la pr- de qn., Etre one pr- pour qn., iemands jeugd een' goeden voorraad van kundigheden opgoede engel of genius zijn, veel toebrengen tot doen. — [Jur.] Som, die aan eene partij, welker
iemands geluk. — 5 Provident, c, adj. Voor- zegt zoo goed als zeker schijnt, vóur de einduituitziend en zorgend: Un Dieu bon et pr-. — Pro- spraak van het regtsgeding wordt toegekend, toevidentiel. Ie, adj_ Tot de Voorzienigheid be- kenning f. bij voorraad. On lui a adjugé une Arhoorend, haar betreffend, van haar uitgaand: Les de mille florins, men heeft hem duizend gulden bij
vues pr -les, de oogmerken der Foorzienir^heid. Main voorraad toegewezen. Sentence de pr-, voorloopige
pr-le, hand der Voorzienigheid.
uitspraak f. Demander, Accorder une pr-, eene
.
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provisie of een vonnis bij voorraad vragen, ver
Pr- alimentaire, uitkeering f. tot levens -len.
Avoir pr- de sa personne, voorloo--onderhu.—
pig onder borgtogt ontslagen worden of op vrije
voeten komen. — [Corn.] Regt van zooveel percent,
genoten door bankiers, commissionnairs, expediteurs, enz. voor de zaken, die zij voor elkander of
voor anderen verrigten, bezorgingsloon n., provisie f.: I1 a pris un quart, un demi pour cent
de pr-, hij heeft een kwart, een half percent pro-

sueul•, het zweet uitlokken, bevorderen. --- Alen
gebruikt liet oolc in. dezen zin als v. n. reet i1: Prau sornmeil, den slaap bevorderen, doen inslapen.
Cela pr ovoque a boir e, dat verwekt dorst. — SE
1->RovoQUER, V. pr. Elkander tergen, uitdagen. —
Het part. passé is ook adj.: Confidence pr-e, uit
vertro uwelijke rnededeeling f . Personne p1-c,-gelokt
opgehitst, getergd, uitgedaagd 7er soorz m.
Proxénète, m. Bemiddelaar, makelaar, inz.
koppelaar in., bevorderaar van ongeoorloofd ver -

voor een' getrokken wissel, dekking f.: 11 ne ma

Proxitnité. f. Nabijheid, nabuurschap, p r o x i m i t e i t f.: Le théatre est is 'votre pr- , de
schouwburg is in uwe nabijheid. --- Pr- de deux
dates, gering verschil n. tusschen 2 dagteekeningen.
-- Verwantschap, bloedverwantscha p f. Ii ^- a Ar-

visie gerekend. — Weleer ook: Oct dekkingfonds
pas encore fait passer la pr -, hij heeft m ij geene
dekking overgemaakt. — [Dr oit can.] Aanstelling f.
tot eene kerkelijke bediening met eerie prove; — refit n
om zulk eene bediening op te dragen; -- benoe-;
min fis- of aanstellingsbrief in. tot zoodanig geestelijk ambt. — PAR PROVISION, loc. adv. Voorloopig
bij provise of bij voorraad, provi sio neel:

[Jur.] Les jugements pour pr- alimentaire sont
exécutoires par pr-, de vonnissen tot uitkeering

van levensonderhoud kunnen bij voorraad ten uit
gelegd worden, zijn executoir bij provisie. —-voer
(fans. et plans.) Puisque nous ne dinerons qu'à

cinq heures , Je -kais par pr- déjeuner un peu, daar
wijeerst om vijf ure zullen eten, zal ik bij provisie wat ontbijten. -- Provisioneel, Ie, adj.

Voorloopiq, bij voorbaat, bij voorraad, tot op na
bepaling of tot nader order, p r o v 'i s i o ci eel:-der
Traité pr-, voorloopig verdrag n. — IProvisionnelleinent, adv. Op voorloopige wijze, bij
voorraad: 11 a été ordonne pr- que ..., er rs
voorloopiq gelast, dat ... — Provisoire, adj.
[Jur.] Voorloopig , voor afgaand , provisoir:
Sentence pr -, voorloopige uitspraak f. Main-levée
voorloopige opheffing van 't geregtelijk beslag.
pr
— Exécution pr- , voorloopige tenuitvoerlegging.
— Gouvernement pr -, voorloopig bewind n. —
Faire on arrangement pr-, eene voorloopiqe.schikking maken. — Ook als subsi.: Het voorloopige,
de voorloopige uitspraak of toewijzing; de voor
toestand m., p r o v is o r i u in n. Faire-lopige
cesser le pr -, den voorloopigen toestand opheffen.
Gagner le pr-, eene voorloopige toewijzing verkrijgen. — Provisoireunent, adv. Bij voorraad,
op voorloopige wijze, tot nader overleg. — Provisorat, m. Ambt n . of waar digheid f. van provisor in een keizerlijk collegie (z. PROVISEUR); —
tijdduur m. van zijne ambtsbediening, p ro v i, s 0-,

raat n. — Provisorerie, f. Ambt n., waar
eens provisors of eersten bestuurders van-dighe
een collegie der oude universiteit.
Provocateur, trice, adj. Aanstokend, aan
opzettend, uitlokkend , p r o v o c é r e n d.-hitsend,
Agent pr-, opzetter, aanstoker. — Ills subst. m.
en f Aanhitser, opzetter, aanstoker m., aanhitster,
aanstookster f. Vous avez été Ie pr- de cette que
gij hebt dien twist uitgelokt, aangestookt. —-rel,

j Provocatif, ive,

adj.

[Méd.] Remèdes pr-s,

of als subst. Des pr-s, opwekkende, inz. tot minne

prikkelende middelen n. pl. — Provoca--drift
tion, f. Aanhitsing, aanstoking, opzetting, aan
terging, opeisching, witdaging, p r o v o --prikelng,
ca t ie f.: Pr- à la vengeance , a la revolte, au
crime, opzetting tot wraak, opstand, misdaad. —
Ce lapgage est one pr-, die taal is eene opeisching,
eene uitdaging. — [Méd.] La pr- des menstrues,
de opwekking der maandstonden. — Pr - au som
neiging f. tot slaap, prik--meil,a1'ncot
kel m. tot onkuisschheid. — Provocatoire, adj.
[Méd.] Jours pr-s, z. v. a. jours critiques, z.
CRITIQUE.

Provoquer, V. a. Aanzetten, aanhitsen, aan

aanprikkelen, opzetten, ophitsen, uitlokken;-drijven,
tergen , uitdagen , p r o v o c é r e n. Pr- In ven
de wraak uitlokken. La fausse amitié pro--geanc,
voque nos confidences, de valsche vriendschap lokt
onze vertrouwelijke mededeelingen uit. — Pr- au
crime, à la vengeance, tot misdaad, tot wraak
aanprikkelen. Pr- à boire, tot drinken aansporen.
Pr- qn. au combat, iemand tot den strijd uitdagen. 11 vous a dit des injures, mais vous l'avez
provoqué, hij heeft u scheldwoorden r,ezegd, maar
gif hebt hem getergd. Pr- qn. b la colère, Pr- la
colére pie qn., iemands gra►nschap gaande maken.
--- Verwekken, te weeg brengen, veroorzaken, bevorderen, uitlokken: L'opium provoque le sommeil,
cie opium verwekt , bevordert den slaap. Pr- In

„

keer tusschen de beide seksen.

de sang entre vous et inoi, er bestaat bloedv^er°wantsehap tusschen u en mij.
Proyer, ni. [EI. n.] Graauwe vlasvink, felst-

vink m. [ember^za miliaria] .
Prozofque, adj. [i inér.] Vóór 't bestaan der

dieren aanwezig.
Prude, adj. Zeer ingetogen en zedig voor 'tt
uiterlijk, schijnzedig, preutsch, overdreven zedig:
Elle a toujours été pr-, zij is altijd preutsch, mannenschuw geweest. — Un air pr-, Un extérieur pr-,
een hoogst zedig gelaat, voorkomen n. — PRUDE, f.
Schijnzedige, preutsche, stuursche schoonti: Les pr-s
et les coquettes, de preutsche en de behaagzieke

vrouwen. — (Het woord werd weleer in goeder
zin voor eene brave, deftige vrouw gebruikt.)
Prudemnnient, adv. Met voorzigtigheid of beleid, voorzigtig, wijselijk: Agir, Parler pr-, voo r

handelen, spreken. — Prudence, f. floor--zigl
zigtigheid, omzigtigheid, bedachtzaamheid f., be-

Il a donné des marques dune
grande pr-, h ij heeft bewijzen van eene groote voor
zigtigheid gegeven. — (Loc. prov.) Avoir la pr- du
serpent, hoogst voorzigtig zn. — [Jur,] Laisser
a of S'en rapporter ii la - de la cour, het aan
de wijsheid, aan 't beter Enl 2 i.crt van 't geregtshof
overlaten. — Prudent, e, wij. Voorzigtig, omzigtig, bedachtzaam, welbedacht, wijs: Cela était
fort pr- de sa par t, dit was van zijnen kant zeer
voorzigtig, wijs. C'était one action pr -e, dat was
eene verstandige, wijze daad. -- Ook als subst.:
leid n., wijsheid f.

^

Le pr- sait prevoir Ie danger, de voorzigtige, bedachtzame weet fret gevaar' vooruit te zien. -Prudentiel, le, adj. Voorzigtig, door de voor
voorgeschreven.
-zigthed
Pruderie, f. Schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheid voor 't oog der wereld, schineerbaarheid; mannenschuwheid, overdreven zedigheid, p ruderi e f.

Llle affecte une certaine pr-, zij neemt

eene zékere preutschheid aan.
-t- Prud'homie, f. Regtschapenheid f., aan groote levenswijsheid en ervaring gepaard. -- Prud'homme, in. Regtschapen, eerlijk en ervaren
man. — [Prat.] Zaakkundige, deskundige (expert),
scheidsman ter bemiddeling van oneenigheden tusschen fabrikanten, arbeiders, enz. in de fransche
fabrijksteden. Conseil de pt' -s, raad van scheidslieden of scheidsregters. -- [Peche] Overman- M.
der visschers (in sommige havens).

Prudoterie, f. Zotte, belagchelijke preutsch(pruderie).
Prué, f. Bindtak, band m. van twee taaije tak

heid

voor 't vlothout.

-ken,iz.

Pruine, f. Wit meelachtig stof n., dat sommige

vruchten en planten bedekt en ze tegen 't vocht
beschut. — Pruiné, e, Pruineux, ease, adj.
Met zulk stof bedekt.

. Prunacé, e, adj. [Bot.] Naar den pruimeboom

gelijkend PRUNACES , m. pl. Pruimeboomsoorten.
Prune, f. Pruim f. Pr- d'abricot, Pr- abrico
tée, abrikoospruim f. Pr- de reine Claude, koningsp groene pruim. Pr- impériale, keizers- of
appelpruim. Pr- de Monsieur, Pr- gros damas
musqué tardif, Monsieur-pruim. --- (Loc. prov.)
Its ne sont pas venus pour des pr-s, zij zijn niet
voor niemendal gekorven. z. 0019 OEUF. — t (fig.)
. ---

Pr- de prophétie, geweerkogel m. -- [Hot.] Pr- des
anses, de Coco, de cocon, d'Icaque, verschillende
namen voor de vrucht des antillischen pruirnebooms (icaquier). Pr- des Indes, zal/noot, behennoot, z. V. a. %1YROOLA ï. Pr- du Malabar, vrucht
van den jam.bo-boom (jamhosier). Pr- sebeslen,
zwarte borstbézie (vrij. cordie, sel ►este) . Pr- de

1516PRUNEAU

--

Catignac. soort tiran of f f. — Pruneau, m. [Bot.]

Gedroogde pruim. --- (Loc. prov.) C'est un petit
pr-, un pr- relavé, (van eene vrouw of een meisje
met bijzonder bruine gelaatskleur), 't is een zwarte
heks. — Prunelaie, f. Pruimeboomgaard m.
— Prunelée, f. [Cuffs.] Gestoofde pruimen f. pl.,
pruimenmoes n. — Prunelet, m. Pruimenmost m.,
drank van gedroogde pruimen.
Prunella, f. [Anc. mid.] Droogte f. der tong
en keel bij aanhoudende koortsen.
Prunelle, f. [Anat.] Ronde opening in de iris
of den regenboog van het oog, door welke de stralen gaan om de voorwerpen op de retina of liet
netvlies af te teekenen, oogappel m., pupil f. —
Conserver qc., Aimer qn. comme la pr- de l'oeil
of (le ses eux, iets als zijn' oogappel bewaren,
iemand als zijn' oogappel beminnen. — (fig. et fam.)
Jouer de Ja pr-, toelonken, lonken geven, teekens
van verstandhouding met de ooggin geven. — [Chim.]
Sel de pr-, prunelzout n., eene witte massa, uit
bij roode gloeihitte gesmolten salpeter en eenig zwavel bereid. — [Corn.] Zékere sergieachtige wollen
stof, ook lasting geheeten.
Prunelle, f. (ook hrunelle, épine noire en
prunier sauvage geheeten) [Bot.] Catharina -pruim,
sleepruim, eene bijzondere schoone pruim, die vooral
in en bij de fransche stad Brignoles groeit, p r un e l l e, br i g n o l e f. — Prunellier, m. Slee
,

-pruinbom.

Prunier, m. [Bot.] Pruimebooin m. Pr- dpineux, z. v. a. PRUNELLIER. — Loc. pray.) Etre
sot comme un pr-, zoo dom als een os zijn.
Pruniforme, adj. [Bot.] Pruimvormig.
Pre nine. f. [Chico.] Plantenslijm n. uit de
gom des pruimebooms, p r u is i n e f.
Prurigineux, ease, adj. [Méd.] Jeukend,
huidjeuking veroorzakend. — Prurigo, m. [Méd.]
Sterk jeukend huiduitslag n. in de gedaante van
kleine peukeltjes, p r u r í g o f., pruritus m. (ook
prurigie geheeten). — Prurit, In. [Méd.] Hevige
huidjeuking f. — In 't algemeen: aangename jeu
kitteling f. — Pruriteux, ease, f., z. v. a.-king,
(

PRURIGINEUX.

Prusse (Bleu de), z. BLEU. — PRU'SSE, m.

[Constr. nay.] Pruissische deelen, greenen deelen,
rlekdeelen f. pl. — Prtissiate, m. [Chir.] Blaauw -

zuur

zout n. (hydrocyanate).

Prussien, ne, adj. Pruissisch, tot Pruissen
of zijne inwoners behoorend. L'armée pr -ne, het
pruissische leger n. PRUSSIEN, m., -NE, f. Pruis m.,
Pruissin f. — PRUSSIEN, M. (pop. et bas.) Achterste, achterdeel n. (Ie derrière). -- [Jeu], z. RAM—

f. (of Cheminée á la pr-)
Schoorsteenvormige hagchel f. — Prussique, adj.
[Chico.] Acide pr-, pruissisch zuur n., nu blaauwstof- waterstofzuur, acide hydrncyanique geheeten).
— Prussiure, f., z. v. a. CYANURE.
Prayer, M. [H. n.], z. v. a. PROYER.
Prytane, m. [Ant. gr. Elk der 50 raadsleden, die uit iedere der tien kla
ssen van den At heenschen senaat gekozen werden en die beurtelings in
den raad en de volksvergadering voorzaten, prytaan m. — Prytanée, f. Openbaar gebouw n,.
in 't oude 4thenen, waarin de prytanen hunne
maaltijden hielden en waar tevens de mannen, die
zich omtrent den Staat verdienstelijk gemaakt hadden, levenslang onderhouden werden, pr y t aPoNEAU. — PRUSSIENNE,

n t u in n. — [ H. mod.] Pr-s francais, fransche
prytaneen f. pl., naam van verschillende gestichten
.in Frankrijk, waarin kinderen op kosten van den
Staat opgevoed en onderwezen worden. — Prytanie, f. Tijd van 35 of 36 dagen, gedurende
welken de prytanen uit elke klasse van den senaat
de zaken des volks bestuurden; tijdduur m. der
prytaanswaardigheid.
Psallette, f. [Liturg.] School voor koorknapen, koorzangersschool f.
Psalmiste, m. Psalmdichter, maker van psalmen, p s a 1 mi s t m. (absol.) Le ps -, de psalmist
(David). — Psalmistique, adj. Den psalmdichter
of de psalmen betreffend. — Psalmodiation, f.
_Liturg.] Het zingen of opzeggen der psalmen enz.
zonder stembuiging. — ( fig.) Op eentoonigen, tewenden toon spreken, leen, zingen. — Psalmodie, f. [Liturg.] Het afzingen of opzeggen der
psalmen, psalmgezang n., zangwijs der psalmen,
p s ct 1 m o d i e f. — ( fig.) Eentoonige manier van
eten of voordragen; ook: eentoonige schrijftrant
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of stijl m. -- Psalmodier, v. n. [Liturg.] Zon
der stembuiging de psalmen of andere gedeelten van
de dienst zingen of aflezen. -- (fig.) Verzen of
proza op eentoonige wijs voordragen, in eentoonigen stijl schrijven. — In den laatsten zin ook als
V. a.: Ps- un discours, un sermon, eene redevoering, eene preek eentoonig of op éénen dreun voor
komt ook als adj. voor:-dragen.—Htpsé
Office psalmodié, zonder stembuiging gezongen of
gelezen dienst f. — Style ps -, eentoonige stijl m.
— Psalutodique, adj. De psalmodie betreffend.
— Psalmographe, m. Psalmschr,
jeer, -dichter m. — Schrijver eener verhandeling over of ver
psalmen, p s a l in o g r a a p h m. —-klaringvde
Psalniographie, f. Psalmdichting f. ; — ver
verklaring f. van de psalmen. —-handeligovr,
Psalmographique,,adj. De psalmographie betreffend, p salmographisch. — Psaltérion, m. [Anc. mus.] Zeer oud snarenspeeltuig
in den vorm van een' geknotten driehoek met 13
rijen snaren van ijzer- of koperdraad, waarop men
een ijzeren roedje of krom staafje sloeg, hakkebord n., psalter m., p s a I t e r i on n.
Psalure, adj. Met gevorkten staart.
Psamnwe, m. [Bot.] Zandriet n. — Psaminisme, m. [Méd.] Warm en droog zandbad n.
— Psamnnite, m. [Minér.] Zandsteen m. der
steenkoolmijnen, p s a m m i e t m. — Psammiti.
que, adj. Psainmiet bevattend, p s a m in i e t i s c h.
-- Psanttnostée, m.. z. v. a. OSTEOCOLLE.
Psare, Psaros, m. (pr. —roce) [H. n. anc.]
Spreeuw m. (étourneau).

Psature, f. [Bot.] Bourbonsche krapstruik m.

(ook Bois Gassant geheeten).

Psaunie, m. Psalm m. Le livre des ps -, of

Les Ps-s. het boek der psalmen, de Psalmen. z.
Psalm -

ook GRADUEL, PENITENCE. — Psatttier, m.

boek n. — Zeer lange rozekrans met 150 kralen. —
Soort van nonnesluijer, die bij 't zingen van de
dienst hoofd en schouders bedekt. -- (pop.) Derde
maag der herkaauwende dieren, vetmaag f.
Psélaphe, m. [.H. n.] Voelkever m. — Psélaphides, m. pl. Voelkeversoorten f. pl.
Psellion, m. [Ant. gr.] Soort van talisman,

dien de rrieksche vrouwen aan den arm of aan
den hals droegen. — Soort van kinketting m.
Psellisme 0/' Psellotis, m. Het stamelen,
stotteren, p s e ll i s m u s n.
Pséphobole, ni. [Ant.] Dobbelbeker, dobbel -

kroes ni. — Pséphophorie, f. [Ant. gr.] Het

stemmen met witte en zwarte steentjes.

Pseudaleanine, f. [Chico.] Roode kleurstof f. uil den wortel van orcanet of ossetong. —
Pseudamante, f. [Lapid.] Valsche edelsteen m.

— Pseudangustine, f., z. v. a. BRUCINE• —
Pseudarthrose, f. [Anat.] Valsch gewricht n.

Pseudo (soms verkort tot pseud, gelijk en
de bovenstaande woorden.), grieksch woord, dat voor
vele fransche woorden geplaatst wordt, om daaraan
de beteekenis van: valsch, onecht, misleidend, te
geven. (Bestaat het woord, waarmede 't verbonden
wordt, op zich zelf, dan schrift men 't met een
koppelteeken; het blijft
ft in 't meervoud onveranderd.)
Pseudo-acacia, ni., z. v. a. FAUX-ACACIA. —
Pseudo-aconit, m. [Bot.] Valsche monnikskap f., vergiftigde hanevoet m. (thore). — Psen.

do-acore, m., z. v. a. FAUX-ACORE. -- Pseudoagate, m. [Minér.], z. v. a. JASPACHATE. —
Pseudo-agnus, m. [Bot.] Druivekers, tros kers f. — Pseudo-albàtre, m. [Minér.] , z. v. a.
ALABASTRITE. — Pseudo-anmbroisie, f. [Bot.]

Valsch lepelblad n,, kraaijevoet m. —, Pseudo-

amethyste, m., z. v. a. FAUSSE-AMETHYSTE. —
Pseudo-amoute, m. [Bot.] , z. v a. CACI of
CASSIS. — Pseudo-apios, m. (pr. —oce) [Bot.]
Knobbelige wikke f. — Pseudo-apoeyn, m.

[Bot.] Virginische bignonia of trompetbloem f. —

Pseudo-asbeste, m. [Minér ], z. v. a. FAUXASBESTE. — Pseudo-asphodéle, f. [Bot.] Valsche affodil of goudwortel m. — Pseudo-ashh-

me, m. [Méd.] Valsche aamborstigheid f., z. v. a.

DYSPNEE. — Pseudo-basalte, m. [Minor.]

Valsch basalt, wak n. — Pseudo-béryl, m.

[Minér.] , z. FAUSSE-AIGUE-MARINE. — Pseudoblepsie, f. [Méd.] liet valsch- of verkeerdzien,

ieder gezigtsgebrek n. — Pseudo-bunion, m.
[Bot.] Onechte aardnoot f. — Pseudo- buxus, m.
[Bot..] , z. v. a. FAUX-BUIS. — Pseudo-capsi-

PSEUDO-CATIIOLIUUE
çurn in. (pr. —kome), z. v. ci. FAUX-PIMENT.
Pseudo-catholique, m. et f. Valsche katho
in. en f. - Ook als adj.: Ouviage ps-, kaUw--lijk
Lijk werk n. in schijn. - Pseiidochrysa1ithe , m. [Minér.] Groene obsidiaan, bouteillesteen m., z. a. a. FAUSSE-CIIRYSOLITHE. - Psendo-clinopode, m. [Bot.] False/se woudpolei f.,
soort van thijm. - Pseudo-cobalt, ni. [Mînéi. ]
Arsenik-nikkel , valsch koper n. - Pseudoeole, 1. [Méd.] Elk gehoorqebrek n. - Pseudocoronope, M. [Bot.] Wilde krawjjevoet ni.,
p oote herishoorn n. - Pseudo-eotylédoue
of Pseudo-cotylédoné, e, adj. Met sc/njnbare
zaadlobben voorzien. - Pseudo-eristal, rn
[Minér.] Onecht kristal n. Pseudo-cyésie, f.
[Méd.] Valsche, schijnbare zwangerschap f. Pseudo-dianiant, rn., Z. FAUX -DIAMANT.
Pseudo-diète, f. (woord van J. J. Rousseau)
[HI5L ] Onwettig vergaderde rijks- of landdag rn.
- Pseudo -digitale, 1. [Bot.] Virqinisch dra1enkopskruid n. - Pseudo-diptère, in. [Arch.]
Gebouw n. met eene schijnbare of boze dubbele
zuilenrij (terwijl het er slechts ééne heeft). Pseudo-ébène, 1., v. v. a. CYTHISE des Alpes.
- Pseudo-éniéraude, I. [Minér.] Onechte
smaragd 01. - Pseudo-érythrine, 1. [Cliirn.j
Zelfstandigheid, door de werking van kokenden
alkohol op de erythrine (z. old.) voortgebragt,
p 5 e te d a-cry t P rj n e 1. - Pseudo-étoile, I.
[Astr.] Naar eene ster gelijkend. luchtverschijnsel n.,
va/sc/se ster f. —Pseudo-eupatoire, C. [Bot.]
Kattestaart rn., Kun'iqonde- kruid n. - PseudoaIèue, f. [Minér.] Once/st loodglans, zinkblende,
zinkkies m - Psendognathe, adj. [H. 1.] Met
schijnbare of VOl5CiC kaken. - Pseudo•ia phe, rn. Schriftvervalsc/ser us., maker van valsche
geschriften, ook van rekenfouten, p s vu d a gr a a p h.
- Pseudo-gi-aphie, I. Schriftvervalsc/sin.q 1.;
- fout eens afschrijvers, eens rekenaars. - Pseudo-graphique, adj. Daartoe behoorend, p s e ud a p r a p h i s c is. - Pueudo-hydropisie, 1.
[Méd.] Valsche waterzucht t. - Pseudo-iris, rn
[Bot.] , z. v. a. FAUX-ACORE. -- Pseudo-ligust ain, in., z. v. a. PSEUDE-AGNUS. —Pseudologie, I. [Didact.] Valschspreken n., leugen, onwaarheid; vaiscise leer f. - Pseudologique,
adj. Leugenachtig, onwaar. - Pseudologue, III.
Leugenaar rn. - Pseudo-lotus, in. (pr. —tuce)
[Bot.] , z. v. a. PLAQUEMIN1ER; -- Psendo-lysirnachie, t. [Bot.] , z. v. a. FAUSSE-LYSIMACHIE.
- Pseudo-malachite, I. [Minér.] Phosphorzuur-koper n. - ]P seudo-inédeeju, rn Kwakza/ver rn. - Pseudo-mélilot, rn. [Bot.] Valsche of gehoornde steenklaver t. -- Pseudo-mélisse, 1. [Bot.] , z. V. a. MOLDAVIQUE. - Pseudomembrane, 1. [Méd.] Valse/s vlies ii. — Pseudo-nsóle, rn. [Mid.] Valsche of onechte moederkoek rn. - Pseudo-inonocotylédone, Pseu
do-nionocotylédoné, e, adj. [Bot.] Schijnbaar wet slechts éene zaadlob. - Psetidouorhe, adj. [Miné r .] Valse/s gevormd (van kristalen). - Pseudo-morphine, t. [Chirn.] Valse/s
opiumzuur n., een niet vergiftig bestanddeel des
opiums, pseudo - morphine 1. - Pseudoinorphose, f. {Minér.] Valsche kristal- of steenvorming f. - [ Méd.] Ziekelijke vorming f. Pseudo-niyagrnin, rn. (pr. —gro rn e) [Bot.],
z. v. a. CAMELINE. - Pseudo-myite, ni.[ Bot.],
z. V. a. AIRELLE of MYRTILLE. - Pseudojiard, rn. [Bot.] , z. V. 0. LAVANDE. - Pseudonormal, e, adj. [Mi né r.] Schijnbaar regelmalig. - Pseudonyuse, adj. Valschnamig, onder
verdichten naam: Auteur pr-, schrijver, die een'
verdichten naam aanneemt, p s eu d O fly mci s,
p S e u d a ni e m rn. Ouvrage, Ecrit ps-, onder een'
verdichten naam verschenen werk of geschrift n.
- PSEUDONYME, in., Z. v. a. Auteur ps-. - VP
sc/se, verdichte naam rn. - Pseudonymie, t.
Valschnamigheid, het verborgen Zij?? onder een'
valschen naam, p S e u d o n p m it e i t f. - Pseu
do-péripuennionie, t. [Méd.] Valsche, onechte longontsteking t. - Pseudophidien, ne,
adj. Slangvormig, wegens de gedaante van 't lijf
en de afwezigheid van voeten, gelijk sommige amp/sib/sin. - Pseudo-phihisie, 1. IMéd.] Valse/te
tering, schijntering f. - Pseudopie, t. [M e d.]
Gezigtsmisleiding 1., het valscitzien, - Pseudoplthèques, in. p1. [IT. n.] , z. V. a. eROsniiEvS.
-

-

-
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- Pseudo-platane, in. [Bot.] Valsche plataanboom, soort van ahoenboont rn. - Pseudoleurésie, t. , z. v. a. FATJSSE-PLEURESIE. seudo-pucurnonie, t. [Méd.] Schijnbare bugontsteking f. - Psendo-pode, adj. [H. n.] Met
voetvormige verlengsels. - Pseudo-polype, nu.
[Méd.] Schijnpolyp, onechte vleesc/sprop in. Pseudo-prase, t. [Minér.] Onechte booksteen in.
(vgl. PRASE). - Pseudo-prophète, en. Valse/te
profeet in. - Pseado- pi ophétesse, t. Valse/te
profetes f. - Pseudoracie, f., Z. V. a. esdu
DOPIE. - Pseudorexie, t. [Méd.] Valsche hongerprikkel in. - ]P seudo-rhubaibe, 1. [Bot.j,
z_ V. 0. PIGAMON jaunâtre. - Pseiido -i-ubis, ni.
[Mmdi'.] , z. v. a. FAUX-IIUBI5. - Pseudo-santal, rn. [Bot.] , z. v. a. ISRESILLET. - Pseudosaphir, rn. [Minér.] Blaauw kwarts n. - Pseu
do-sanriens, rn. p1. [H. n.] Bastaard-hagedissen t. pl. -- Psendo- spatb, in. [Minui'.] Onecht vebdspaat/s n. - Pseudo-stachys, nu.
(pr. —Idee) [Bot.] Alpennetel rn. - Pseudosti'uthinui, in. (pr. --ome) [Bot.] , z V. a. GMJDE.
- Pseudosyeoiuioi'e, III. [Bot.], z. v. a.
AZEDARACH. --- Pseudo-topaze, t. [Minér.] Onechte topaas II. , rookgeel kwarts n. - Pseudotoxine, t. [Chirn.] Eene in de bebladonssa of
wolfkers ontdekte stof, pseudo-toxine. Pseudo-urbain, e, adj. [Arch.] Abs een huis
der stad versierd (van huizen uit de voorstad of
op het land sprekend), - Pseido-valéiiane, t.
[Bot.] Onechte valeriaan, soort van ,veldsabade t.
- Pseudo-zoaire, adj. [H. n.] Naar een dier
gelijkend, schijnbaar dierlijk. - PSEUDO -ZOAIRES, nu.
pl. Naar dieren gebjkendepbanten, psew!e-zoas'iPss.
Psi, in. [H. a.] Sc/wane naehtvliuu/r en., die
op Zijne vleugels (Ie figuur der griekse/te letter
heeft, psi nu.
Psilogastre, adj. [H. is.] Kaabbuikig, met
onbehaarden onderbuik. - Psilonote, adj.
[1:1. n.] Met onbehaarden rug. - Psilopode, adj.
[H. is.] Met onbehaarde voeten. - Psilosome,
adj. Met dun, klingvorsniq lijf (van weekdieren).
- Psilostaehyé, e, adj. [Bot.] Met zeerdunne
aren. - Psilothre, adj. [Méd.] Ontharend

V

-

(dépilatoire).

Psittacide, Psittacidé, e, Psittacin, e,
adj. [H. n.] Naar den papegaai gelijkend. - PSIT
TACDS, M. Pl. Papegaaisoorten t. pl. -- Psittacules, in. p1. [H. n.] Kleine papegaaisoorteus. Psittaque, nu. Papegaai nu. (perroquet). Psittinostre, rn. Popegaaisnavel in, een vogel
der Sandwie/ss- eilanden.
-

Psoa, Psoasu, rn. [Anal.] Lessdespies I.
PSOA, M. [H. n] Spiintkever in. - Psoïte, 1.

[Mtd.] Lendespierontsteking, psoi t/s t.
Psophia, t. [Bot.], z. v. a. AGAMI.
Psoque, in. [Fl. n.] Woudluis t. - Psoquilles, rn. pi. Woudluissoorten f. p1.
Psore of Psora, t. [Méd.] Sc/surft 1. en ii.
(gale). - Psoriase, f. of Psoriasis, nu. liet
schurftig- of ruidigworden; schurft. - Psoriforuie, wij. Naar schurft gelijkend. - Psorique, acij. Schar/tachtig, schurftig, ruidig; tegen
de schurft dienstig: Renuèdes ps-s, schueftiuuiddelen, psOrika n. p1. - Psorophthalmie, t. Ooglidschurft, schurftachtige ontsteking der oogleden.
- Psorophthalmique, adj. De oogiidschusrft
betreffend, psorophthalmisch.
Psychagogie, t. (pr. ch=k) [Ant. ge.] Gees
aogique, adj. (pr.
tenbezwerin.q. - Psychg
ch=k) De geestenbezwering of (ben geestenbezweerder be/re//end, psy e P a p 6 p i s c h - Psychagogue, rn. en 1. (ir. eh k) Geestenbezweerder, oproeper van de schimmen der dooden, geentenbezweerstes- t., p s y c h a g o a p rn.
Psyché, t. [Phil.] Ziel 1., geest rn. - [11. ii.]
Soort van vlinder m., psyche (naar Psyche, de
sehoone minnares van Amor suit de Myth., die
snel vlindervleugelen wordt afgebeeld) . - [Teelt.)
Groote, op twee spillen draaijende toilet-spiegel in.
- Psyehiãtie, in. Zielenarts, geneesheer, die
zich inz. met de kwalen vast den geest bézig houdt.
- Psyehiâtrie, t. Geneeskunde der verstandsziekten. - Psyehiâtriqne, adj. Die genees
kunde betreffend, p s y c/i i á t r i sc/s. - Psychiq e, adj. [Phil.] Fbi/se ps-, onderstelde ablerfijnste vloeistof f. , waaruit de ziel gevormd is. Den geest of de ziel betref/end , daarin gegrond. -

—
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Ps ychisnie, m. [Phil.] Stelsel ii., 't welk aan

vereenigde teenen of vingers. — PTËRODACTYLE, m.,

dat de ziel uit eene uiterst fijne vloeistof-nemt, z. v a. ORNITHOCEPHALE. — Ptérodicère, ad/.
gevormd is. — Ook, in tegengestelden zin: boven -, [H. n.] Met vleugels en twee voelsprieten. — Ptezi nneljk spiritualis mus (vgl. SPIRITUALISME) , p s y- roglosse, m. [H. n.] Soort van pepervreter of
c h i s m u s n. — Psychiste, m. Aanhanger, toekan, arakári m. — Ptéroide, adj. [H. n.]
voorstander van 't psychismus (in beide de opge- Vleugelvortnig. — Ptéroine, m. [Arch. anc.]
geven beteekenissen) , p s y c h i s t.
Vleugel m. van een gebouw; — ook z. v. a. PoRPsychode, m. (pr. ch=k, zoo ook in de vol- TIQUE. — Ptérophanère, adj. [H. n.] Met
genden) [H. n.] Vlindervlieg f. — Psychogéno- duidelijk zigtbare vleugels (van insecten) . — Ptése, f. [Méd.] Zielsziekte, geboren uit de bewustheid rophore, adj. Vleugeldragend, van vleugels voor
van onzen verheven aanleg en van onze onraagt. —
— Ptérope, m. [H. n.] Vliegende hond m.,-zien.
Psychognosie, f. (pr. psi- kog-no-sie) [Didact.] eerre groote vledermuissoort in Oost - Indië, p té r oKennis f. der zielskrachten, der zielsvermogens. — p u s m. — Ptéro p odes, m. pl. Voetvleugeligen,
Psychognostique, adj. Die kennis betreffend, vleugelvoeters m. pl., gevinde weekdieren n. pl. —
psych ognóstisc,h. — Psychographe, m. Ptérosperme, add. [Bot.] liet gevleugelde za[Didact.] Schrijver over de zielkunde, psych o- den. — l'térostyle, adj. [Bot.] Met vleugelvorgr a a p h m. — Psychographie, f. Beschrsj mig stijltje . — PTÉROSTYLE, In. [Bot.] Nieuw
ving f. van de ziel en hare vermogens. — Psy - hollandsch standelkruid iI., p t e r o s t y l i s f. --

-

chographique, adj. Zielbeschrijvend, psychog r a p h i s c h. — Psychologie, f. [Didact.] Ziel
wetenschap van den aard, de-kunde,zilrf.
vermogens, de veranderingen en werkzaamheden
der ziel. — Psychologique, adj. Tot de zielkunde behoorend, zielkundig, psychologisch.
it
— Psychologiste, Psychologue, m. Ziel kundige; zielleeraar; onderzoeker der ziel, p s yc h o l o o g m. — Psyèhotnachie, f. [Didact.]
Ziels- of gemoedsstrijd m. — Psyehomaneie, f.

Ptérote, adj. [H. n.] Gevleugeld.
Ptérygibranehe, wij. [H. n.] Met vinvormige kieuwen (van weekdieren). — Ptérygien,
ne, adj. [H. n.] Gevind (van visschen) . — Pterygion, m. [Méd.] .\ Ligel o f vleugel op het hoorn
oog. — Vleezig nageluitwas n. — [H. n.]-vliesan't
1Veusvleugel m. der zoogdieren. — Ptérygoïde,
adj. Vleugelvormig. — [Anat.] Apophyses pt-s,
vleugelsgew jze uitsteeksels of voortzettingen van
het wiggebeen. — Ptérygo-palatin, e, adj.
[Anat.] Tot de vleugelsgew2,jze uitsteeksels van 't
wiggebeen en tot het verhemelte behoorend. — Ptérygo-pharyn°ien, adj. et subst. m. Wigge
,eetspier f. — Ptérygo-salpin--bensvlug
goïdien, adj. et subst. m. Spier f. van den wiggebeensvleugel en de trompet van Eustachius. -Ptérygo-staphyun, adj. et subst. m. Spier
van den wigrebeensvleugel en de huig of het zacht
verhemelte.
Ptilin, m. [H. n.] Pluirtahoornkevei' m. — Ptilocéré, e, adj. H. n.] TlIet behaarde voelhorens.
— Ptilodère, adj. [H. n.] Met bevederden hals. —
Ptilo p tère, adj. [H. n.] Met vinvormige vleugels.
Ptilose, f. [^lIéd.J Het uitvallen der wenk
ooghaartjes; — eeltachtige ontaarding-brauwen
der oogleden, die dat uitvallen ten gevolge heeft,
p t i l ó s is f. --- [H. n.] Gezamenlijke vederen

[Ant.] ,

z. V. a. PSYCHAGOGIE. — Psychoman -

tien, m., -ne, f., Z. V. a. PSYCHAGOGUE. — Psy-

ehomètre, m. [Physiol.] Zielmeter m., een werk-

tuig n., waarmede men bedoeld heeft de mate der
zedelijke en verstandelijke vermogens van den mensch
te bepalen, p s v c it o nr e t e r. --- Psychométi-ie, f. Bepali2 der rude van 's menschen .ede1 jke en verstandelijke vermogens. — Psychométrigtue, adj. Die bepaling betreffend, p s yc h o m é t r i s c h. — Psychoniétrologie , f.
[Phtisiíol.] Verhandeling f. over de kunst om de
mate van 's menschen zielsvermogens te bepalen. —
Psyehoinétrolo;ique, adj. Die verhandeling
betreffend, psychometrologisch. — Psyehopompe, m. (iron.) Biechtvader ni. (naar den
bijnaam vi.: n Mercurius, als geleider der zielen naar
de onderwereld) .
Psychotrie, f. [Bot.] Plant van 't geslacht
der krapgewassen, p s y c h o t r i a f.
Psychromètre, m. [Phys.] Werktuig om
den graad van vochtigheid der lucht te melen, psyC h r o m e t e r. — Psyehrométrigne, adj. Dien

vochtmeter betreffend, psychrométrisch. —
Psyclitigiie, adj. [Méd.] Verkoelend, verfris schend: Remède ps -, of als subst PSYTIQUE, m .
Verfrisschend middel n.
Psydracie, f. [Méd.] (eig. leugenblaasje of
-puistje, omdat neen geloofde, dat hët ontstond, als
iemand gelogen had) Jeukend waterblaasje of puistje n., inz, op den neus en op den punt der tong.
Psylle, f. [H. n.] Bladvloo f . — PSYLLE , f. of
Psyllion, m. [Bot.] Vlooijekruid, vlooijezaad n.
— PSYLLE , f. [H. n. ane.] Afrikaansche goochel
(waarmede de Egyptenaars zoogenoemde-slangf.
tooverkunsten uitvoerden). — Slangenbezweerder,
slangentemmer m., afrigter dier slangen. — Psyllides, m. pl. [H. n*] Bladvloosoorten f. pl. —
Psyllion, m ., z. PSYLLE. — Psyllophore, f.
[Bot.] Vloorietkruid n.
Ptarmique, adj. [Méd.] Niezingverwekkend
(sternutatoire); ook: door niezing veroorzaakt. —
PTARMIQUE, f. [Bot.] Nieskruid n.
Ptélée, f. [Bot.] Driebladerige ptelea, lederbloem, struikklaver f., een struikachtig pronkgewas in Noord-Amerika. (Madagaskar.
Ptélidie, f. [Bot.] Terpent ijnstruik m. van
Ptène of Pténinm,ni. [Chico.], z. v. a. osMIIUM.
Ptéride, f. [Bot.] Soort van varenkruid n.,
p te r i s f. — Ptéridion, m. [Bot.] Zeker fraai
varenkruid n. — [H. n.] Waaijervisch m. (éventail). — Ptérigraphe, m. [Didact.] Beschr fiver
der varenkruiden, p t e r i g r a a p h. — Ptérigraphie, f. Beschrijving van, verhandeling f.
over de varenkruiden. — Ptérigraphi q ue, adj.
Die verhandeling of beschrijving betreffend, p ten U r a p h i s c h. — Ptérigyne, f. [Bot.] Vliezig
of vleugelachtig aanhangsel eener zaadkorrel.
Pteroearpe, adj. [Bot.] Met gevleugelde vrucht.
-- PTEROCARPE , m. Sandelhoutboom in. -- Ptérodactyle, adj. [H. n.] Met geheel door vliezen
.

eens vogels.

Ptilote, adj. [H. n.] Gevleugeld . — PTILOTE , m.
[Bot.] Soort van zeewier m.
Ptine, m. [H. n.] Boorkever m. --- Ptiniens,
Ptiniores, m. pl. I3oorkeversoorten I. pl.
Ptose, f. [Méd ] Zakking, inbuiging f. van 't
bovenste ooglid; ingebogen oogharen n. pl., pto-

s i. s f.; in 't algemeen Z. V. a. PROL APSUS, PROCIDENCE, CHUTE.

Ptyalagogue, ad( [Méd ] De speeksel- of
(luima (scheiding bevorderend, p t y a Ia g ó g i s c h.
Remèdes 1)1-s of als subst. m. Pt-s, speeksela fvoerendemiddelen, p t y a Ia g ó fl a n.pl.—Ptyaline,f.
[Chico.] Speekselstof f. — Ptyalisme, m. [Méd.]
Het aanhoudend spuwen, speekselvloed m. — Ptysmagogne, adj. [Méd.], z. v. a. PTYALAGOGUE,
EXPECTORANT.

Pu, part. passé van POUVOin.
Ptuamment , adv. 11et stank, stinkend. —
(fig. et tam.) Mentir p-, onbeschaamd, grof liegen.
— Piiant, e, adj. Stinkend, kwalijk riekend,
stank gevend: Gaz p-, stinkend gas, inz. zwavel
Haleine p-e, stinkende adem In.—-watersofln.
[Chas.] Bétes p-s, z . BETE . -- (fig. et faut.) %Iensonge p-, P- menteur, grove, onbeschaamde leugen f., leugenaar m. — PUANT, m. (triv.): C'est
un p-, un vilain p-, 't is een neuswijze gek, een
regie windbreker. — [H. n.] Stinkdier n. (viverre,
moufette). — Volksnaam van den ijsvogel (martin
-pêcheur, alcyon). — [Bot.] Stinkhout n. — Puanteur,m. Stank, onaangename, besmette reuk m.;
stinkendheid f. (weleer puantise).
Pubère , adj. Huwbaar, manbaar: Garçon,
Fille p-, of als subst PUBÈRE , m. en f. Huwbare
jongen m., meisje n. — Piiberté, f. Huwbaarheid, manbaarheid, ,geslachtsrijpheid f. ter voortteling geschikte leeftijd m., p u b e r t e i t f. — [Jur.]
Huwbaarheid f., ouderdom, waarop de wet het
huwelijk aan de beide seksen vergunt. — Pubescence , f. Ontkieming , uitspruiting van het
baard- en lijfhaarals teeken der manbaarheid; bekleeding met zacht haar of dons. — [Bot.] La pdes feuilles, des tiges, de zachtharigheid; donzig.
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Iieid der bladeren, stengels. - Pubescent, e, Leurs démêlés out recu la plus grande p-, inner
adj. Manbaar wordend, rijpend; zich met zacht, oneenigheden zijn allerwege ruchtbaar geworden.
donzig haar bedekkend, zachi/tarig, donzig: Peau Donner p a une chose, eene zaak openbaar map-e, zachtbehaarde huid f. Tige p-e, donzige sten- ken, ter kennis van 't publiek brengen.
get m.
Publier, V. 0. Openbaar maken, openlijk behead maken, afkondigen, verkondigen, p u b li C tPubicorne, adj. [H. n. ] Met (torzige voelhorens. - Pubieii, tie, adj. [AnaL] Tot het 1' en. P- Ia paix, den vrede bekendmaken. P- les
schaambeen behoorenci: Arcade p-ne, schaamboog m. l)ans par deux dimanches consécutifs, de huwe- Rgion p-ne, schaamstreek t. - Pubiflore, lijksgeboden twee zondagen achter elkander afkonwij. [Bot.] Met donzige, zachtbehaarcie bloemen.- digen. - Je lui ovals dit cda en secret, et il va
Pubigère, adj. [Bot.] Zachtharig, donzig.
Ie p- partout- ik had hem dit in 't geheim gezegd,
Pubis, m. [Anat.] Schaamstreek schamel- en hij gaat het overal bekend maken. P- on livre,
heid I. - Ook (us adj.: Os p-, schaambeen H.; 00/C een boek aankondigen, uitgeven. - ( fain.) P- qc.
z. V. a. MONT de Venus.
sur les bits, par dessus les toits, iets van de daPublic, ique, adj. Openbaar, 'wat tot eenge- ken verkondiqen , iets uitbazuinen, rondtiom petten.
heel volk, tot den ganschen Staat, tot eene geheele - [Libr.] In 't licht geven of zenden, uitgeven.
gemeente betrekking heeft, zich. uitstrekt of taebe- P- on livre, Un journal, een boek, een dagblad in
hoort, p u b I i e k. Le Men p-, het algemeene wel- 't licht geven. - SE PUBLIEP, V. pr. Afgekondigd
zijn, 'S lands of 's volks welzijn. La dette p -ique, worden; ruchtbaar worden. - Het part. passé is
de openbare schuld, landsschuld f. Tiësor p-, ook adj.: Loi p-c, afgekondigde wet 1. - Livre p-,
'stands schatkist f. Calamité p -ique, algemeene uitgegeven boek n.
ramp, volksramp f. La voix p -ique, de volksstem,
Publiqiteinent, adv. Op openbare wijze, ter
de openbare, algemeenemeening f. Personnes p -iques. kennisse of voor 't oog van iedereen, openlijk, in 't
staatsbeambten, ambtenaren ni.pl. Vie p -ique, open- openbaar: 11 la dit p-, hij heeft het in 't openbaar
baar leven, staatsleven, ambtsleven, het in de be- gezegd
Icleeding van een ambt gesleten leven (in tegenstelPuce, f. Vloo f. Piqûre, Morsure de p-, vloojje
ling met vie privée). Charges p -iques, algemeene steek, vlooijebeet m. Oeufs of Lentes de p-, v/aolbelastingen f. p1., staatslasten in. p1. - [Prat.] jeneijeren liD. p1., vlooijeneten f. p1. - P- pénétran
La partie p -ique, de prokureur -generaal of zijn
ofirrilante, Z. V. a. CHIQUE. P- de terre, z. v. a.-te
plaatsvervanger. i%Jinislère p-, Z. MIMSTER
E. - MORDELLE. P- arborescente, aquatique, z. v. a.
Openbaar, tot aller gebruik bestemd, voor allen MONOCLE. —(Loc. prov. cl pop.) Secouei' les p-s i
gemeen, algemeen, p b lie k: Chernin p-, openbare qn. , iemand de ooren wasschen, hem duchtig onder
weg m. Place p -ique , openbaar plein, marktplein, handen nemen. Avoir Ia p- /1 i'oreille, vol onrust
marktveld n. Edifices p-s, stoats-, stads-, gemeente- zijn. 131ettre Ii go. la p- h l'oreille, iemand bezorgd,
gebouwen n. p1. Pro,enade p -ique, openbare, alge ongerust n2akee. -- [Bot. ] Heibe cox 1C, z. v. a.
wandelweg in., wandeldreef f. - Femme,-men PSYLLION. - InCa, adj. Vlookleurig, vloobruin
Fille p -ique, openbare vrouw t. of meisje n., hoer I. Couleur p-, dook/c u r f.
- Openbaar, openlijk, in ieders bijzijn, voor aller oog,
t Puceau, in. (font. et libre) Mannelijk perpubliek: Séance p -ique, openbare zitting, zitting soon, die geen vleesc/ieljken omgang met vrouwen
met open deuren. A ff ront p-, openlijke beleediging t. gehad heeft. - Ook als aeij. : Garcon p-, rein jon- Openbaar, algemeen bekend, ruchtbaar, wereld- ge/ing. - (fig., a's adj.) Zeer zuiver: Charbon, p-,
kundig, p u b I i e k: Ii est de uotoriétd p -ique que..., zeer zuivere steenkool F. - Pucelage, in. (fain.
't is algemeen bekend., 't is wereldkundig, dat.... et libre) Maagdom in. (virginité); : nwagdei(j/ie
La nouvelle de cette victoire fut aussitot rendue bloem t. Perdce son p-, Zijn' maagdom verliezen.
p -ique, de ttjding van die overwinning werd aan - [Bot.], Z. PE1IVENCLIE. - [H. n. ] Venusschelp,
stonds openbaar, ruchtbaar gemaakt.
porseleinschelp t. - Pucelette, f. (verklw. vetsi
PUBLIC, m. Het volk in 't algemeen., het alge- pucelle) (fam. el libre) Jonge, kleine maagd f. meen, 'tgezamenljke volk n., wereld f.;—een groo PITCELETTE, t. (verlelw. van puce) Kleine vloo f.,
of kleiner getal personen, vereenigd om iets bij-Ier vlooitje ii. - Puce ll e, 1. ([am. et libre) Maagd t.,
te wonen, inz. de schouwburgwereld; ook de lees- ongerept meis e n. -- La P- dOrléans, de ]Jlaagd
wereld, het lezend gedeelte des volks, p a b t i e k a. van Orleans (Jeanne dAre). — Les neuf p-s. Les
Se sacriiler pour le p-, zich voor 't volk, voor 't p.s do Permesse, de negen zanggodinnen of muzen.
algemeen opofferen. Le p- aime a etre trompé, het - [Bot.] Nog onbenoemde bloem of plant t. publiek laat zich gaarne misleiden, de wereld wil [H. n.], Z. FEINTE. - Maaqdeschelpje n. —[Elort.]
bedrogen zijn. - Chaque théâtre a son p- parti- Soort van peel' t. - 00/C als adj. gebruikt: Jeune
culier, elke schouwburg heeft zijn eigen publiek, dlie encore p-, nog meiagele/jk meisje. - Somtijds
zijne bijzondere soort van bezoekers. - Donner no z. V. a. ongebruikt, nagelnieuw; zuiver. - Pa eeouvrage an p-, een werk in 't licht geven. A quel lotte, t. [H. in] ]lIaagdevisch m., een kleine visch
p ce livre est-il destind ? voor welk publiek, voor in 't Kanaal (zoo geheeten, omdat h ij horn noch
welke soort van lezers is dit boek bestemd? - EN kuit heeft; ook grand gui genoemd).
PUBLIC, bc. adv. In 't openbaar, openlijk; Paraltre,
Pueeron, fl1. (ve ) klw. van puce) [E J.n.] BoomSe montrer en p.., in 't openbaar verschijnen, zich luis, bladluis t. Faux p , z. V. a. PSYLLE. - Lion
openlijk vertoonen.
des p-s, Z. LION. - Puceronne, t. WijfjesPublicain, ni. [11. rom.] Pachter, met de in- boomluis.
vordering van 's lands penningen belast, staats
PueIiae, ill. [Tech] liet uitscheppen (in de
pachter, to/pachter, in den Bijbel tollenaar gehee zoutziederjen en suikeraffinaderjen) . - Pitcher
ten: [Ecrit.] 11 faut Ie traiter comme mi palen, of Puchier, t'. a. (verbasterd van puisel') Uitcomme Un p , men moet hem als eenen heiden, scheppen. - Puehet, m. Kleine scheplepel m. ls eenen tollenaar behandelen. - (lam. en in on- Puchette, t. [Péche] Net f. in den vorm van ren
gunstigen zin): les p.5, de pachters, de gele/make- baggernet. - Pucheux, in. [Tech ] Groote kolaars, woekeraars.— -)- Piiblieateur, m. Bekend- peren scheplepel m. met langen steel (in de suikermaker, afkondqer ni. - Publication, t. Be- raffinaderijen). - Puchoir, m. [Tech.] Langqekendmaking, afkondiging, pub/ice/tie t. La p- steelde schepbak ni. (in de zoutziederijen).
tie la guerre, de Ia paix, de openlijke aankondi
Puchot, m. [Mar.] iioos, waterhoos t. (trombe).
ging vein den oorlog, van den vrede. - Het uitgePudding, m., Z. POUDING.
ven, in 't licht geven van een boek, een dagblad,
Puddlage, in. [Tech.] Puddelwerk n., boleenz. Défendre la p- dun livre, de uitgaaf, den ring van 't ruwijzer in roer- of puddebovens. verkoop van een boek verbieden. - Publicis
Puddler, v. a. [Tech.] Het ruwijzer in smeed
nie, m. Kennis t. van het staatsregt. - Onder- ijzer veranderen door het te frisschen in vlamovens
II. in de leer van 't staatsregt. - Gezamenof haarden, waarbij het niet onmiddellijk met de
brandstof in aanraking komt, p u d d e 1 e n. Tour
W*
i/ike publicisten, publicjsmus. - Publicis
te, m. Staatsgeleerde, staatsregtkenner, inz. hij, a p , puddel- of roeroven
die over staatsregt en staatkunde schrijft of die
Pudendagre , f. [Méd.] Pijn in de schciamdaarin onderwijs geeft, publicist m. - Pu- deelen, pit d t n d a g r a f. - Psidenduni , in.
blicité, f. Openbaarheid, openlijkheid, algemeene (latin) (pr. pu-clènndome) Schaamdeelen, uitwenbekendheid, ruchtbaarheid, p u b 1 i c i t e i t t. La p dige gesbachtsde
elen der beide kunnen, maar inz.
est Ja sauve-garde du peuple, de openbaarheid (n der vrouw, schaamte f. (Plur. pudenda.)
alle regdringszaken) is de veiligheidswacht des volks.
Pudetir , f. Eerbaarheid, eerbare schaamte,
-
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schaamachticheid als gevolg van kuischheid f. Pvirginale, maagdelijke schaamte. Les lois de la p-,
de wetten der eerbaarheid. Franchir les bornes de
la p-, de palen der eerbaarheid te buiten gaan. —
Attentat a la p- publlque, aanranding der openbare eerbaarheid. — Beschaamdheid, schaamachtig
verlegenheid , schroomvalligheid, groote be--heid,
scheidenheid, terughouding (uit nederig zelfgevoel

-

PUISSAMMENT.
spot over iets ongerijmds): Puf! eest pitoyable,
be ! 't is erbarmelijk. — PUF, m., z. POUF.
Puffin, m. [H. n.] Stormduiker in., soort van
stormvogel (pétrel). P- cendré, grijze of gemeene
stormduiker (in alle zeeen voorkomend). Petit p-,
noordsche of kleine stormduiker, op IJsland skraa-

pur geheeten.

Pugilat, m. [Ant.] Het vuistvechten, vuistgevecht n., vuistkamp m. — Pu g ile, Pugiliste, m. Vuistvechter, bokser in. Le Geste du p-, de
bloosde van verlegenheid, toen hij in tegenwoor- strij dhandschoen des vuistvechters.— Pugillaire,
digheid dier eerwaardige grijzen zijn gevoelen zou adj. [H. n.] Ter vuistgrootte, zoo groot als eene
zeggen. Il a eu la p- de faire son nom, hi is zoo vuist. — Pugille, m. [Pharm.] Greepje m., zoo
bescheiden geweest, zijnen naam te verzwijgen. — veel als men van kruiden, bloemen, enz. tusschen
Ook reet een' zaaknaam tot régime: La p- des lois, den duim en twee vingers vatten kan , p u g í 1de eerbied voor de wetten. -- La p- des mots, du lus in. ---- Pugiloinètre, m. [Dy nam.] Vuistlangage, de kieschheid, welvoegelijkheid der woor- krachtmeter, werktuig om de door eenen vuistslag
voortgebragte kracht te bepalen, p u g i 1 o m e t er m.
den, der taal.
Pugnacité, f. [bidact.] Strijdlust, strijdzucht f.
Pudibond, e, adj. ((am.) Schaamachtig, vol
5 Puifiant, e, adj. [Mid.] Etterverwekkend,
natuurlijke schaamte, bedeesd: I1 est p- comme une
jeune felle, hij is zoo schaamachtig ars een jong de ettering bevorderend.
Paine, m. Heester m., welks hout als van
meisje.— Air p-, bedeesd, beschaamd voorkomen n,
— Rougeur p-e, schaamteblos m. — Ook als subst.: geenerlei nut wordt geacht.
Puiné, e, adj. Later of naderhand geboren,
C'est one p-e, un jeune p-, 'tis een verlegen, schaamachtig meisje, een bedeesd jong mensch.— Pudi- honger: G'est mon frêre p-, ma coeur p-e, of als
bonder, v. a. Schaamrood maken. — Pudici- subst.: C'est mon p-, ma p-e, 't is mijn jonger
té, f. Kieschheid, eerbaarheid f.: La pudeur est une broeder, mijne jongere zuster. (Puinti wordt inz.
conséquence de la p-, de schaamachtigheid is een van den tweeden der broeders gezegd, al heeft hij
gevolg der kuischheid. — Pudique, adj. Kuisch, ook nog jongere broeders.)
Puls, adv. Vervolgens, dan, daarna, nader
eerbaar: Le p- Joseph, de kuische Jozef. Uue pIl était assis Ie premier, et puis son fils, hij-hand.
Lucrèce, eene kuische Lucretia. L'honneur dune
femme p-, de eer eener kuische vrouw. — (bij uit zat liet eerst, en daarna zijn zoon. Je vals à Amsterdam et p- à Utrecht, ik ga naar Amsterdam
Ene bouche p-, een kuische mond m.-breidng)
Des oreilles p-s. kuischu' ooien n. pl. --- Discours en vervolgens naar Utrecht. — Et puis, daarenboeert ^ f'e redt; is f. 1rí. F lamme p-, kuische lief- ven, bovendien. -- (fans. en vraagswijze) En dan?
devlam f. — [Bot.] Plantes p-s, mimosa- planten wat nu: wat volgt er?
Puisage, m. Het putten, scheppen. — Pui
bij
de minste aanraking hare bladen sluiten).
(die
in. Zink- of zakput m. — Puisatier,m.-sard,
— Pudiquenient , - adv. Met eerbaarheid, op
(of als adj.: Ouvrier p-,) Putgraver m. — Pui kuische, eerbare wijze.
Pith, m. [Manuf.] Schikking f. der draden voor sé, e, adj. (en part. passé vara puiser); De l'eau
p-e à (of dans) In fontaine, uit de fontein geput
den ketting der stoffen.
Pueil, m. [Eaux et for.] : Bois en p-, minder water rn. — Un sujet p- dans la Génèse, een uit
Génesis geput, genomen onderwerp n. — Puiseldan driejarig bosch n.
Poer, v. n. Stinken, een' onaangenamen, besmet Ie, Puisette, f. [Tech.] Scheplepel m. bij de
reuk van zich geven: Viande qui pue, stinkend-ten kaarseinakers.
Palisei-, V. a. Putten, scheppen. P- de l'eau It
vleesch n. — P- comme un bone, comme no rat
mort, comme une charogne, comme un blaireau, la rivière, dans one fontaine, water uit eene rivier,
uit eene fontein scheppen of putten. Puisez
zeer
comme la peste, stinken als een bok enz.,
kwalijk rieken. — (fig. et pop.) Chose qui pue an av ec ce pot, schep met dezen pot. — (fig.) II 1'a
nez a qn., iets dat iemand walgt. Le plaisir lui puisé dans les livres, hij heeft het uit de boeken
pue, 't vermaak walgt hem. — (Loc. prov.), z. PA- gehaald. -- Ook als v. n., met verzwijging van 't
ROLE . -- Ook als v. imp.: I1 pue très-fort dans voorwerp: P- dans on tonneau, water uit een vat
cette chambre, het stinkt zeer sterk in die kamer. scheppen. -- (fig.) Puisez chez les anciens les rè— Somtijds ook als v. a.: Cet homme pue le vin, gles de l'éloquenee, put bij (ontleen van, leer van)
le tabac, die man ruikt (stinkt) naar den wijn, de Ouden de regelen der welsprekendheid. — Pden tabak. Cette femme, Ce tinoir pue le muse, dans la bourse de ses amis, uit de beurs zijner
die vrouw, die lade ruikt naar muskus. — (fig. et vrienden putten , geld van zijne vrienden gebruifam .) Ii fait tellement parade de son savoir, qu'il ken of leengin. — [Mar.] Le vaisseau puisait par
en pue, hij pronkt z6ó met zijne kunde, dat hij les dalots, het schip schepte water door de spiegaten. -- (Loc. prov.) II nest riep. tel q ue de p- It
er ondragel jk door wordt.
Puéril, e, adj. Kinderlijk, tot den kinderlij in source, er gaat niets boven 't putten uit de
leeftijd behoorend; kinderachtig, jongensachtig.-ken bron zelve: men moet zijne inlichtingen, berigten,
L'áge p-, de kinderlijke leeftijd, de kindschheid. — enz. uit de eerste hand zoeken te krijgen. — SE
Vous tenez là des discours p-s, gij voert daar kin- PUISER , F. pr. Geput worden.
Puisette, f., z. PUISELLE.
derachtigen praat. — (Lee. prov.), z. CIVIL ITÉ. —
Puiseur, m. [Tech.] Putter, schepper in. —
Puérilernent, adv. Op kinderachtige wijze, kinderachtig : Agir p- , kinderachtig handelen. — [Tech.] Les p-s dune tourbière, de scheppers van
Puériliser, v. a. Kindsch maken : L'extréme een turf- of veenland. — Puisoir, m. [Tech.]
vieillesse puérilise l'homme, de zeer hooge ouder- Scheplepel m., schepkom f. der salpeterfabrjken.
Puisque, conj. Dewgl, daar, naardien, naardont maakt den mensch kindsch. — Kinderachtig
maken : Son éducation a puérilisé ses pensées, demaal, vermits, aangezien: J'y consens, p- vous le
zijne opvoeding heeft hem kinderachtige denkbeel- voulez, ik stem er in toe, dewijl gij 't wilt. Puisqu'il
den bjjgebragt. -- PTIERILISER, V. n. Zich kinder- fait beau, nous sortirons, daar het goed weêr is,
achtig aanstellen, kinderachtigheden,doen: Its stint zullen wij uitgaan. P- vous ne pouvez faire le
là a p- depu!s une heure - SE PUERILISER , V. pr. bien, du moms ne faites pas ie mal, daar jij niets
Kindsch worden: L'homme se puérilise par la goeds kunt doen, doe dan ten minste niets kwaads.
vieillesse. — Het part. passé is ook adj.: Hom - — Somtijds wordt puisque door een woord geme puerilisé par la vieillesse , door ouderdom scheiden: Puis done q u'il est ainsi, faites ce que
kindsch geworden man. — Puérilité, f. Kinder- vous voulez, daar de zaken eenmaal zoo staan,
achtigheid, kinderachtige daad f., kinderachtig ge- zoo doe wat gij wilt.
Puissarnment, adv. Met kracht, krachtdadig,
zegde n.: I1 ne fait que des p-s, hij doet niets dan
nadrukkelijk, sterk, zeer veel. Secourir p- ses pa
kinderachtigheden.
Puerpéral, e, adj. [Méd.] De bevalling en rents, zijne bloedvrienden krachtdadig ondersteunen.
hare gevolgen betre fiend: Fièvre p-e, Kraamvrou- II est p- riche, hij is zeer, geweldig rijk. Cela a
wenkoorts, zogkoorts f. — -j- Puerpéralité, f. influé p- sur sa santé , dat heeft zeer sterk, na[Méd.] Toestand m. eener barende en inz. eener drukkelijk op zijne gezondheid gewerkt. — C'est
bevallen vrouw.
p- raisonner, dat heet met kracht redenéren (ook
Puf! interj. (uitdrukking van minachting, van iron. gezegd).
geboren). Ii

rougit de p-, lorsqu'il allait dire son
opinion devant ces vieillards respectables , hij

.
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PEISSANCE

Puissance, f. Magt f., vermogen n., bezit der
noodige middelen om zijnen wil te volvoeren: La

p- est a la volonté ce que la matière est à la vie,

de magt is voor den wil, wat de stof voor 't leven
is. -- Magt f., invloed m. der uitwendige dingen,

vermogen n., kracht f.: J'ai été vaincu par la p-,

de ses charmes, ik ben door 't vermogen. den invloed harer bekoorlijkheden overwonnen. La p- des
bienfaits, 't vermogen, de kracht der weldaden. —
La p- de l'habitude, de l'imagination, de kracht,
de magt der gewoonte, der verbeelding. — P- de
raisonnement, kracht van redenéring. — Avoir de
la p- sur qn., sur l'esprit de qn., invloed op iemand,
op iemands geest hebben. — (bij uitbreiding) Ver
't algemeen, geschiktheid, bekwaamheid f.-mogeni
om te gevoelen, te denken, te handelen: La mémoire, l'entendement, la volonté, soot des p-s de l'hme, 't geheugen, 't begrip, de wil, zijn zielsvermogens. La p- de réfléchir, 't vermogen des naden
Réduire la p- a l'acte, 't vermo--kens.[Phil]
gen of de kracht tot werkelijkheid brengen. —
Magt f., gezag n., bezit der middelen, op wat wijze

ook verkregen, om aan anderen zijnen wil voor te
schrijven. P- palernelle, vaderlijke, ouderlijke magt.
P- maritale, magt des mans (over zijne vrouw).
P- temporede , spirituelle , tijdelijke , geestelijke
magt. P- législative, exécutive, wetgevende, uit
P- civile, ecclésiastique, burger--voerndmagt.
lijke, kerkelijke magt. P- royale , ministérielle,
koninkl ij ke, ministeriële magt. P- absolue, limitée,
onbepaalde, bepaalde raagt. Affaiblir, Perdre sap-,
zijne magt, zin gezag verzwakken, verliezen. —
Avoir, Tenir qn., qe. en sa p -, iemand, iets in
zijne magt hebben. — La p- de Dieu na pas besom de Celle des bommes, Gods magt heeft die
der menschen niet noodig. -- Kracht , natuur
f.: La p- végétale, de groeikracht. La p -krac-ht
animale, de dierlijke kracht. La p- solaire, de
kracht der zon. Les p-s elémentaires, de krach ter der elementen. — Magt f., aanzien n., groote
invloed m., krediet n.: Ce député s'est servi de sa
p- pour faire le Bien, die afgevaardigde
afgevaardigde heeft zich
van zijnen invloed bediend
het goede te doen.
— Toute-puissance, z. dat woord. Magt f.,
gezag n., heerschappij f. van een' vorst, van een
volk: Napoléon I. soumit à sa p- plusieurs Etats
de 1'Europe, N. I. onderwierp verscheidene Staten
van Europa aan zijne heerschappij. Les Romains
réduisirent tout l'univers sous leur p -, de Romeinen bragten de gansche wereld onder hunne heer
Staat m..-schap.—Mgt,moendifsuvr
P- du premier, second, troisième ordre, mogendheid van den eersten, tweeden, derden rang. P maritime, continentale, zee-, vactelands-mogendheid. P-s alliées, amies, verbondene, bevriende mogendheden. — Nobles p-s, edelmogenden (voorma
lige titel der nederlandsche provinciale Staten).
Ilautes p-s, z. HAUT. - Traiter de p- a p -, tusschen gelijkstaandeendheden, van souverein tot
souverein onderhandelen (ook in het dagelijksch
leven fam. en soms iron. gezegd van onderhandelingen
tusschen burgers). — (fam.) Les p-s du jour, de
mogendheden, de maatbezitters van den dag (de
ministers, de eerste staatsambtenaren, met toespeling op het onzékere van hunne standplaats). Devenir une p -, een mantig, invloedrijk man worden,
veel magt en invloed krijgen. I1 se croit one p -, I1
se figure être one p -, hij meent, dat hij heel wat is,
zeer veel vermag, by denkt wat groots te zijn. —
[Th;éol.] P-s, een der rangorden in 't engelenheer:
Les trónes, les p-s, les dominations, de troonen,
mogendheden, heerschappijen. — Les p-s du cie!,
Les p-s célesles, de hemelsche magten (de engelen).
Les p-s des ténèbres, de loafer, Les p-s infernales, de helsche maaien (de duivelen, booze geesten).
— Magt f., vermogen 1n., middel om iets te doen:
Je voudrais vous rendre ce service, mais je n'en
ai pas la p -, it nest pas en ma p -, ik wenschte u
die dienst te kunnen doen, maar 't staat niet in
mijne magt, ik heb er 't vermogen niet toe. C'est
un entêté, it n'y a pas de p- humaine qui Ie fasse
céder, 't is een stijfhoofd, geen menschelijk vermogen kan hem doen toegeven, geen mensch ter wereld
is in staat hem te buigen. La p- du glaive,
de magt, het regt over leven en dood (dat in han
vorst berust). — P- des clés, magt,-denva
regt der sleutelen, de magt om te binden of te ontbinden, de zonden al of niet te vergeven. — P- de
-
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fief, leenheerlijke magt. — Kracht f., vermogen n.,
werking, eigenschap f. van zékere zelfstandigheden, van geneesmiddelen, enz.: L'aimant a la p
de zeilsteen heeft het vermogen, de-d'atirelf,
kracht om den zeilsteen aan te trekken. La sulfate
de quinine it la p- de cooper, de guérir la tièvre,
de zwavelzure quinine heeft de eigenschap van dei
koorts te stuiten, te genezen. — Kracht, ligchaamskracht f.: La p- de 1'homme, du cheval, de l'éléphant, de kracht van den mensch, van het paard,
van den olifant. P- musculaire , spierkracht. —
[Méc.] Kracht, elke uitwerking door een ligehaain
op een ander te weeg uiebragt: P- mouvante, résistante, beweeg -, tegenstandskracht, kracht van beweging, van tegenstand. P- animée, inanimée,
bezielde of levende, onbezielde of doode kracht. P-s
conspirantes, zamenwerkende, in dezelfde riggtingy
werkende krachten. P- méchanique d'une machine, werkkracht, mechanisch, vermogen eener innchine. — [ Math.] Mayyt f.,, het product van twee
of meer gel ij ke factoren: Flever un nonnbre aa In
deuxième p- of an carré, a la troisième p- of au
cube, een getal tot de tweede of vierkants-raagt,
tot de derde of kubiek-ragt verheffen. Extraire Ia
nacine d'une p- donnée, uit Bene gereven raagt den
wortel trekken. — [Phys.] P- de reflection, P- réfléchissante , terugkaatsend vermogen. P- dabsorption , P- absorbante, opslorpend , inzuigend.
vermogen. — P- d'une lunette, vermogen van een'
verrekijker, afstandsverte, tot welke hij reikt; ook
de graad van vergrooting of naderbijbrenging, dien
hij bezit. — [ Minér.] P- d'une couche, dun flon,
magtigheid, dikte f. eener bedding, eener ader. —
[Trictrac] Prendre son coin par p.., twee schijven
te gelijk in den hoek van zijne tegenpartij brengen,
door één af te trekken van de met elfeen der beide
dobbelsteenen geworpen oogen. EN PUISSANCE DE,
loc. prép. [Prat.] Onder 't gezag van: Une femme
est en p- de marl, Un fils est en p- de père et
mère, eene vrouw staat onder 't gezag (les mans,
een zoon onder 't gezag der ouders.
Puissant, e, adj. Masttig, veelvermogend; aannzienli k, groot; sterk, krachtig; gezaghebbend, invloedhebbend, rijk: Un État p -, een magtige staat m.
— Tout-puissant, z. dat woord. — I1 a de p-s
amis, hij heeft vermogende, invloedrijke vrienden.
Un p- secours, eene krachtige, krachtdadige hulp f.
-- Un p- remède, een krachtig, veelvermogend,
sterk werkend geneesmiddel n. — Cet aimant est
très -p -, die zeilsteen heeft zeer veel draagkracht.
Lever une p-e armée, een sterk, talrijk, groot leger op de been brengen. — I1 Ctait p- en paroles
et en oeuvres, hij was krachtig in woorden en
werken. — Être p- en fonds cie terre, rijk in lig
goederen zijn. C'est le plus p- négociant de-gend
la villa, hij is de rijkste koopman van de stad.—
(fig. en soms iron.) Un calculateur p -, een sterk
rekenmeester. — (fam.) Dik, zwaarlijvig: Voyez
comme cette jeune femme est déja p-e, zie eery<c
hoe dik die jonge vrouw reeds is. — PUISSANT, ril.
Magtigg mean, magthebber, magtige m. Les t; -s pie
ce siecle, de magtigen, grooten dezer eeuw.
Puits, m.Put m. P- commun, mitoyen, gemeenti.
gemeenschappelijke put. P- perdu, grondelooze put,
put, die zijn water laat wegzakken. P- foré of ar tésien, z. AÏTÉSIEN. — [Mar.] Pompzode, pom p zoo (nu liever archipompe geheeten). — Waterruim, waterhok n. (in de door Bakker uitgevordden scheepskameelen). P- a boulet, kogelbak m.,
kogel- of scherpgat n. P- des cbaines de mouillage,
kettingbak m.- P- sur le fond, kuil m., geul f., put
in eene bank of in den zeebodem. — P- á l'eau,
waterstander m. , zoetwaterkast aan boord de»
oostindische kustschepen. — [ hill. ] P- de mine,
mijnput. P-s militairen, wolfskuilen (f.rous de loup).
— [Cuis.] Holle f., die men in het deeg maakt of'
in 't midden van een' schotel laat. P- d'amour, ha'
gebakje n., met konfituren enz. gevuld. -- (Loc.
dig. et fain.) C'est un p- (Ie science, 't is een door
en door kundig man. C'est un p- dor, 't is een
schatrijk man. Cet homme est un p -, on vrai p -,
Ce qu'on lui dit tombe dans un p -, die man is dee
geheimhouding zelve, men kan hein gerust zijne
geheimen toevertrouwen. Cela est tombé dans Ic
p -, dat is in vergetelheid, in onbruik geraakt. Cela
ne tombera pas dans le p -, dat zal niet vergeten
worden. -- (pop.) Montrer h qn. la lone dans on
p -, iemand irat op de mouw .epelden. — (Loc. pier.)
—
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La vérité est au fonds dun p-, de waarheid ligt
diep verborgen, is moeijeljk te vinden. Tirer la
vérite du fond du p- , door veel nasporingen achter
de waarheid komen. -- (Prov.) 11 faut puiser tandis clue la eorde est au p-, men moet de gelegen
bij 't haar grijpen, men moet het ijzer sme--heid
den, terwijl het heet is.
Pulieaire, adj. [ Bot. ] Gespikkeld als met
vlooijescheten. — [ Méd.] Fièvre p-, vlekkoorts,
uitslagkoorts f. -- els subst. f Vloofjekruid n.
Pullulation, f. (woord van Button's schep
Sterke en snelle vermenigvuldiging f., zeer-ping)
welige groei m. La p- des chenilles. — Pulluler,
n.
(met
avoir) Met snelheid en in overvloed ver
V.
vermeerderen, aangroeien: Les-menigvuld,
chenilles out beaucoup pullulé cette année, de
rupsen zijn dit jaar sterk vermeerderd. Le chiendent pullule beaucoup, het bondsgras teelt sterk

— (fig.) Cette nouvelle a pullulé en pen
de temps, dit nieuws heeft zich in weinig tijds

voort.

sterk verspreid.

Palment, m. [Cuis.] Dikke potaadje f. (van

rijst, boonen, enz.).

Pulmonaire, adj. [Anat., Med.] Tot de long
behoorend, de long betreffend: Artère p-, longslag ader f. z. PHTHISIE. — PIJLMONAIRE, f. [Bot.] Longkruid n. P- de chêne, z. v. a. LOBAIRE. P- des
Francais, z. v. a. EPERVIERE. — Pulmonal, e,
adj. [Méd.] Van de longen komend. — Pulmoné, e, adj. [H. n.] Door longen ademend. —
j Pulnlonie, f. [Méd.] , nu PNEUMONIE en ook
PLEUFOPNEUMONIE.— Pulnionifère, adj. [H. n.]

in poeder, p u 1 v e r i s a t i e f. — Pulvériser,
V. a. Tot poeder maken, in stof veranderen, p is lv e r i s é r e n. — (fam.) Si to ne te tail, je te
pulvérise, zoo geniet zwijgt, vermaal ik u tot
stof. — I1 a pulverisé eet argument, hij heeft dat
bewijs volkomen wederlegd, te niet gedaan. — SE
PULVERISER, V. pr. Tot poeder gebragt worden. —
Het part. passé is ook adj.: Drogue pulvérisée,
tot poeder gemaakte droogerf f. — Pulvériseur , m. Fijnmaker ( van verfstoffen , droogerijen, enz.). — Pulvéral, in. [Pharm.] 4rtsenipoeder n. -- Pulvérolé, m. [Pharm.] Tot
poeder gebragte stof f., poeder n. — Pulvérulateur, adj. in., z. v. a. PULVERATEUR. — Pul véralent, e, adj. Met stof, met poeder of met
een poederachtig dons bedekt, bepoederd, bestoven.
— Ligt tot stof of poeder te maken.
Pulvinar of Pulvinaire, m. [Ant. rom.]
Kussen of bed n., waarop de beelden der goden. bij
de offermaaltijden rondom Benen bereiden disch geplaatst waren, p u l v i n d r i u m n. — P ulviné,
e, Pulviniforune, adj. Kussenvormig.
Pulvisenlaire, adj. Zeer fijnkorrelig: Grès
p-, zeer fijnkorrelige bik- of zansteen m.
.

Puma, in. [H. n.], z. CONGUAR.
Putnicif, m. Teekenkarton n.
Pamiciforme, adj. Puimsteenvormig.
Puunicin, m. Palmolie f. (huile de Sénégal).
Punnicite, Pumite, f. [Minér.] Puimsteen m.
Pumiqueux, euse, adj. [Minér.] Puimsteen

-achti.g
Punais, e, adj. Uit den neus stinkend. —
Met longen. -- Pulinonifornme, tongvormig. — Als subst. Un p-, een stinkneus m.
Punaise, f. [H. n.] Weeg -, wandluis f. —
Pulmonique, adj. Longzuchtig, aan longkwaal
lidend. — Als subst. m. en f. Longzuchtige m. en f. (Loc. pop. et prov.) Avoir le ventre plat comnne
Pulpation, f. [Pharm.] Het maken tot moes. une p-, eene ledige maag hebben. Cast une p-,
Pulpe, f. [Bot.] Week, vleeziq, hoofdzakelijk 't is een walgelijk voorwerp. '.— (fig. et fam.) [Mii.]
uit celweefsel bestaand gedeelte der plantendeelen Kleinste gesp f. — Spijkertje n., waarmede ingeni(bij de vruchten sarcocarpe, bij de bladeren paren - curs e. a. hunne planteekening vastleggen.
Punaisie, f. [Méd.] Stank m. uit den neus;
chyme, bij de zaden endosperme geheeten), vleesch,
vruchtevleesch n. — [Pharm.] Het tot moes ge- z. v. a. OZÈNE.
Punch, m. (pr. ponche) Ponsch, punch m.,
maakte vleezige gedeelte der vruchten en wortels,
moes n., ,.gelei f., brij m. — [Anat.} P- cérébrale eene algemeen bekende drank.
Puni, e, adj. (en part. passé van punir): Criof du cerveau, hersenmerg n. — Pulper, v. a.
[Pharm.] Tot moes ot' gelei maken. — Pulpeux, m inel p-, gestrafte boosdoener m. — (fig. et fam.)
ease, adj. Vleezig, mergachtig, tot moes of gelei Le voila bien p-, daar staat hij, nu leelk te kijgebragt; lijvig als moes of brij. — Pulpogénie, f. ken. Etre p- par ou ion a péché, verlies en ver [Anat.] Leer f. van de vorming en ontwikkeling driet oogsten. waar men winst en vermaak gezaaid
van 't hersenmerg. — P lPoire, m. [Pharm.] had; loon naar werken krijgen.
Punique, adj. Karthaagsch, p u n is c h. -Spadel m. tot het maken van moes of gelei. —
Pulpolé, m. [Pharm.] Tot moes of gelei gebragte [H. abc.] Guerre p-s , punische oorlogen, drie
zelfstandigheid f. — Pulpolique, adj. [Pharm.] : beroemde oorlogen , tusschen Rome en Karthago
Médicament p-, uit plantenmoes bereid middel n. (van 261 tot 146 vóor Chr.). — (iron.) Foi p-, puPulque, f. Bedwelmende drank in. uit het sap nzsche trouw, kwade trouw, woordschending f.
van den wnerikaanschen agávus, p u I q u e.
Punnir, v. a. Straffen, bestraffen: P- les méPuisateur, trice, adj. Kloppend, tikkend. — chants, le crime, de boosdoeners, de misdaad stro f
[H. n.] Scarabèe p-, of als subsi. m. P-, klop fen. Je punirai foutrage, ik zal den hoon straffen,
een boor- of houtkever, die een tikkend-pertjn., vergelden. — Dieu Ie punira, God zal hem straf/en.
geluid maakt (vrillette). — Pulsatif, ive, adj. — (absol.) Qui punit lien b bien moms à p-, wie
[Mè;l.] Douleur p-ive, kloppende pijn t. — Pul - naar behooren straft, behoeft veel minder te strafsatille of Pulsatile, f. [Bol.], z. v. a. COQUE- fen. — SE PUNIR, v. lor. Zich straffen. — Gestraft
worden. -- Elkander straffen. — Punissable,
LOURDE, PASSE- FLEUR. — Pulsation, f. Klop
kloppen. — [Méd.] Het kloppen, slaan,-pingf.,het (van personen en zaken) Strafwaardig, strafbaar:
inz. van de slagaders, van den pols, p u l s a t i e f.; Action p-, strafwaardige daad f. Vous ptes p-,
ook z. v. a. douleur pulsative , z. PULSATIF. — gij zijt stra fbaar. — S Punisseur, m. Straffer ni.
[Phys.] Trillende beweging, trilling t. der veer- — Ook als adj. m. Le glaive p- pend sur ta tête,
Prachtige vloeistoffen. — Pulsatoire, adj. [Mèd., het straffende zwaard hangt u boven 't hoofd.
Punition, f. Straf, bestraffing f. P- exemplaire,
Phys.] Klopping, trilling voortbrengend, p u 1 socorporeile, voorbeeldige, ligchamel jke straf. P- dit ii r i s c h
Pufsiloge, Pulsirnètre, in. [Méd.] Pols- of vine, humaine, goddelijke, menscheljke straf. C'est
polsslagmeter m. (een werktuig). — Pulsinnan- une p- de Dieu, du cie!, dat is eene straf van den
cie, f. [Méd.] Voorspelling f. op de waarneming hemel, van God.
Pupaler, V. n., z. PUPULER. — Pu,pe, f.
van den pols gegrond. — Pulsiniancien, ne,
adj. Die voorspelling betreffend. — Pulsinnètre, [H. n.] Volksnaam van den hop (huppe). -- Eivorz. PULSILOGE. — [ Phys.] Toestel nl. ter aanwijzing mzge pop f. (der stofvleugelige insecten.
Pupillaire, adj. (pr. pu- pil -laire) [Jur.] Weevan de gemakkelijke verdamping in 't luchtledige.
5 Pelsion, f. [Pays.] Voortplanting der gol- zen of onmondigen, minderjarigen betreffend: Biens
p-s, goederen van minderjarigen. — [Anat.] De
vende beweging in eene veërkrachtige vloeistof.
pupil of den oogappel betreffend, daartoe behoorend .
Pultacé, e, adj. [Méd.] Brijachtig.
Pulvérace, e, adj. [Bot.] Met meelachtig stof — Membrane p- , oogappelvlies n. (dat bij de
bedekt. — Pulvérateur, adj. m. [H. n.] Oiseaux vrucht den oogappel bedekt). — Pupillarité, f.
p-s, vogels en andere dieren, die zich gaarne in 't [Jur.] Tijd m. der onmondigheid of minderjarig stof rollen, stofwentelaars m. pl. — Pulvéres- heid; — hoedanigheid van pupil, minderjarigheid
Pupille, m. et f. Minderjarige , onmondige,
eenee, f. [Bot.] Het bedekt zijn met meelachtig
stof. - Pulvérin, m. [Antif.] Aleelbuskruid n. kind, dat zijn' vader, of moeder, of beide, verloren
— Kruidhoorn m. Stofregen m., inz. der water- heeft, p up i l m. en f. — (b ij uitbreiding) Kind n.,
vallen, fonteinen, enz. — Pulvérisation , f. met betrekking tot zijn' opvoeder of leermeester,
Poedermaking, het veranderen eener zelfstandigheid kweekeling m. en f. — [H. de France] P-s de la
-
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garde impériale, pupillen der keizerlijke garde,
een korps onder Napoleon 1. meestuit vreemdelingen gevormd. — Ook als adj.: Dieu, protecteur des
roes p-s, God, de beschermer der onmondige kon ogen.l PUPILLE, f. ] Anat. Oogappel m. of
pup (in het dageljksch leven prunelle, geheeten). — Pupillé, e, adj., z. v. a. OCELLE.
% Pupiller, v. n. Schreeuwen (van den paauw).

Pareté, f. Zuiverheid, onvermengdheid, o7^vervalschtheid; helderheid, klaarheid, reinheid; onbevlekthei.d; kuischheid, eerbaarheid f. La p- de t'eau,
de lair, de zuiverheid, helderheid van 't water,
van de lucht. — La p- des moeurs, de zuiverheid.
reinheid der zeden. — Cette jeune felle a fait
voeu de p -, dat meisje heeft gelofte van kuischheid
gedaan. Des propos qui blessent la p -, gesprekken,
Pupion, m. [Agric.] Zijwaarts uitspruitsel n. die de eerbaarheid kwetsen. -- La p- du manage,
des sacrements, de zuiverheid, heiligheid des huvan 't graan.
Pupipare, adj., ook subst. ni. Nimf- of pop- weljks, der sacramenten. — La p- de style, de
langage, de zuiverheid, netheid van stijl, van taal.
barend (van sommige insecten) .
Papitre, m. Lessenaar m. P- b écrire, à des- Cet eerivain est dune grande p -, die schrijver
siner, schrijf-, teekenlessenaar. P- à musique, d'or- heeft een' zeer zuiveren, gekuischten stijl. Ce chant
est dune très- grande p -, die zang is hoogst zuiver.
chestre, d'église, muzijk-, orkest-, kerklessenaar.
Patrette, f. [Minér.] Zwart, ijzer- en titaniumPupivore of Piipophage, adj. [H. n. ] Popof nimfetend (van vliesvleugelige insecten, die aan houdend zand aan den zeeoever. — Strooizand n.
insecten-poppen leven).— Als subst. ni.-vankelij (over 't schrift).
P'argatif, ive, adj. Buikzuiverend, afvoerend:
Popverslinder, popvreter m.
Pupae, f. , Pupat , Petput , m. [H. n.] Remède p -, of als subst PURGATIF , m. buikzuiveHop m. (huppe). — Pupnler, v. n. Schreeuwen rend middel , purgeermiddel n. , p u r g á t i e t'.
— Purgation, f. Buikzuivering f.; ook z. v. a.
(van den hop) .
Pair, e, adj. Zuiver, onvermengd, onvervalscht, PURGA TIF m. Prendre one douce p -, eene zachte
helder, klaar, rein; — onbevlekt, onbezoedeld. De buikzuivering nemen. P-s menstruelles, maand
m. pl. (menstrues). -- [Anc. jur.] P- ca --stonde
lor p -, zuiver, onvermengd goud. De l'eau p-e,
zuiver, helder, klaar water. Du laiL p -, zuivere, nonique, zuivering door eenen eed voor den geesonvervalschte melk f. — (fig.) Bonheur p -, zuiver, te/ijken regter van eene ten laste gelegde misdaad.
onvermengd, ongestoord geluk n. Vie p-e, zuiver, P- vulgaire, of enkel P -, zuivering door 't ordaliunt
onbevlekt leven n. Réputation p-e, onbevlekte, onge- (z. ORDALIE). — [Anc . chim. J Loutering f. der
schonden naam m. P- dun crime, zuiver van, on- metalen. — Purgatoire, m. [Cath.] Vagevuur n.:
schuldig aan eene misdaad. — Coeur p -, rein, Prier pour les ámes au p -, voor de zielen in 't
onbedorven hart n. — Le ciel est p-, de hemel is vagevuur bidden. — (fig. et fain.) Faire son pklaar, helder, onbewolkt. — Zuiver, rein, eerlijk, en ce monde, veel kruis in deze wereld hebben,
braaf, regtschapen; onschuldig, eerbaar, kuisch. veel moeten uitstaan. — (Loc. prov.) Le feu (lu
Maitre du trésor public, it Testa toujours p -, hoe- p- fait bouillir la marmite des moines, met het
wel meester van (le schatkist, bleefhij steeds eer vagevuur koken de monniken hun' pot: het vo Vierge p-e, reine, kuische maagd f. Amitié-lijk. gevuur bezorgt de monniken een goed leven. —
p-e , zuivere , onbaatzuchtige vriendschap f. — Ook als adj. in: ItIois p -, zuiveringsmaand f., l e
(als wordende in die maand het burgerlijk-bruaij
[Litt., Beaux arts] Zuiver, net, naauwkeurig,
juist: Style p-, zuivere stijl m. Cet écrivain est jaar van de begane tijdrekenfouten gezuiverd). -très-pur, die schrijver is zeer zuiver (van taal, van Prtirgatorié, e, adj. In 't vagevuur gelouterd
stijl). Dessin p-, zuivere, nette, juiste teekening f. wordend. — Als subst. m. en f. De in 'I vagevuur
Chant p- , zuivere zang m. Voix p-e , zuivere gelouterde, hij of zij, die in 't vagevuur is. -stem f. Danse p-e et régulière, nette en regelma- t Purge, f. [Méd.] Buikzuivering; buikzuiverend
tige dans in. — Pur wordt ook als eene soort van middel n. — [Corn.] Ontsmetting der van ver
plaatsen komende goederen. — [Prat.] Vrij -dachte
aanvulsel en verkorting gebruikt in den zin van:
afdoening f. van hypotheek. — Purgé, e,-making,
niets dan, bloot, enkel, louter, p u u r (en dan staat
het doorgaans vóór het subst.): C'est la p-e jalou- adj. (en part. passé van purger): Malade p -, zieke,
sie qui le fait parler ainsi, 't is loutere, pure, ja- dien men heeft laten purgeren. Bas venire p -, ge loezij, die hem dus doet spreken. — Somtijds in zuiverde, ontlaste onderbuik m. —Pnr ei nent, m.
dien zin nog versterkt door tout : Vous me donnez [Méd.] Het afvoeren, zuiveren. — [Prat.], z. v. a.
cela pour du vin ; eest du vinaigre tout p -, gij PURGE. — Puurgeoir, m. Reinigingsbak in. voor'
geeft mij dat voor wijn; 't is niet meer of minder eerie waterleiding; zandkom f. om 't fonteinwater
dan azijn. -- Mathématiques p -s, z. MATHEMATI- te zuiveren.
QUE. — [Théol.] L'état de p-e nature, de zuivere
Purger, V. a. Zuiveren, reinigen, inz. het innatuurstaat, Adams toestand vóór de zonde; ,- wendig ligchaam, den buik of ook andere deelei
(bij uitbreiding) de toestand van den mensch voor zuiveren, afvoeren, p u r gd r e n. P- le bas -ventre,
alle beschaving. — (fans.) Naaktheid: Il était en l'estomac, la poitrine, den onderbuik, de maag,
état de p-e nature, hij was moedernaakt. — [Blas.] de borst zuiveren. P- un malade, een' zieke laten
Effen (z. v. a PLEIN) : D'azur p-, een effen blaauw purgéren, buikzuiverende middelen doen gebruiken.
schild. — [Prat.] Promesse p-e et simple, onvoor- — (fig.) P- la mélancolie, de droefgeestigheid ver
waardelijk e belofte f. — ) i► PUB ET a PLEIN, loc.
P- le sucre, une liqueur, de suiker,-drijven.
adv. Geheel en al, ten volle: I1 fut absous a p-et a eenei drank zuiveren. P- le pays de voleurs, het
plein, hij werd volkomen vrij gesproken. — EN PURE land van dieren zuiveren. — P- sa conscience,
PERTE, Z. PERTE. -- PUB, ni.: Les p-s , de ware geloo- zijn geweten zuiveren, zone schuld bekennen; biechvigen. -- Vous avez gris le p -, la crème du lait, gij ten. P- son esprit d'erreurs, zijnen geest van dwalingen zuiveren. — P- une langue, eene taal zuihebt het zuivere, den room van de melk genomen.
Puragne, m. [H. n.], z. v. a. GY:►u OTE élec- veren. — P- son Bien, zijn goed vrij, onbezwaard
maken. — [Jun.] P- les hypothèques, P- un imtrique; — ook een elektrische vistb in Brazilië.
Pureau, nl. [Tech.] Het bloote of onoverdekte meuble, of ook enkel P -, een onroerend goed van
de daarop lastende hypotheken of kustingen bevrijgedeelte van de gelegde leijeu of dakpannen.
Purée, f. [Cuis.] Soep f. van fijn gemaakte en den, de hypotheken zuiveren. P- le défaut, zich,
door de teelris gedrukte erwten, en bij uitbreiding tegen eene uitspraak wegens een vergrijp septook van andere moeskruiden, p u 7 é e f. P- aux vaardigen. P- la contumace, of enkel P -, z. CONpois, erwtensoep, (pop.) snert f. P- de choux, de TUMACE . — [Constr.] P- le lhois d'aubier, het
pommel, purée van kool, van appelen. — ( Loc. hout van spint zuiveren. — [Mar.] P- Ie ,vaisseann
prov ) Préférer la p- aux pois, meer van den wijn du vieux l,rai et gout/ron, het schip afschrappen.
— Als v. n.: Ce médec in n'ainle pas p -, die ge
dan van de druiven houden.
geen vriend van purgércn, van pur--neshri
Pnreinent, ode. Op zuivere wijze, zuiver, enz.
(z. PUR). Viv re p -, een zuiver, onbevlekt, kuisch gatien voor te schrijven. Ce medicament purge
leven leiden. Ecrire p -, zuiver schrijven. Parler tout doucement, dat middel voert zeer zacht af.
p- one langue, eene taal zuiver spreken. — P- par — SE PURGER, vv. T. Een purgeermiddel innemen.
.

,

.

,

plaisir, par passe-temps, louter, enkel uit vermaak,
uit tijdverdrijf. -- P- et simplement, zonder voor
zonder eenige voorwaarde. — (fain.) Je-beding,
suis venu p- et simplement pour nous voir, ik ben
enkel en alleen gekorven om u te zien.
Purer, V. U. [Bras.] A/'schW Rae ?t.

— (f g) Zich zuiveren; zich regtvaardigen. — Ge -

zuiverd worden, of kunnenworden. — [Jur.] Oatlast. gezuiverd worden (van hypotheek).
Purgerie, f. [Rafpin.] Plaats f., waar men die
gevulde suikervormen vederzet, om er de melasse
of suikersiroop te laten uit druipen.
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Purification, f. Zuivering, reiniging, loute1- Put, e, adj. Schandetijk, ontuchtig. — 5 Puring, p u r i f i c á t i e. La p- des métaux, de zui- tage, n1. (bas.), z. v. a. PUTANISME. — Putain, f.
vering, loutering der metalen. La p- des humeurs, (bas) Hoer f.; — vrouw f. of meisje n. van slechte
de zuivering der vochten. Ce remède est bon pour zeden.
la p- du sang, dit is een goed bloedzuiverend midPutauninées, f. pl. [Bot.] Gewassen n. pl.,
del. — [ Cath.] La p- de la sainte Vierge, de welker vrucht eene harde schil heeft.
zuivering der heilige Maagd, Maria- reiniging f.,
Putaniscr, v. a. (bas.) Hoerejagen, b ij de hoehet feest van haren tempelgang na hare bevalling. ren loopgin. — Putanisnie, m. (bas) Hoereleven;
P-, dat gedeelte der mis, waarbij de priester, na hoerebedr(] f; omgang m. met hoeren. — Potasde communie, wijn in den kelk neemt om dien te ser, v. n. (bas), z. v. a. PUTANISER. — Putaszuiveren, p u r i f i c a t i e f. — [H. jud.] P-s lé- serie, f. (bas) liet hoerejagen; hoereleven. — Pugales, wettelijke, door Mozes' wet voorgeschreven tassier, ière, adj. (bas) De hoeren betreffend:
reinigingen f. pl. — Purifieatoire, m. [Liturg.] Vie p-ière, hoereleven n. - PUTASSIER, m. (bas)
Handdoek m., waarmede de priester na de dienst Hoerenlooper m.
den kelk uitwischt en de handen afveegt.
Patatif, ive, adj. Vermeend, verkeerdelijk gePurifier, v. a. Zuiveren, reinigen, louteren. houden voor: [Jur.] Pére p-, vermeende vader.
P- Fair, de lucht zuiveren,. Cela purifie le sang, Manage p-, vermeend huwelijk, te goeder trouw
(firn) P- le style, la gesloten, maar ongeldig huwel ij k n. — Putatidat zuivert het bloed.
langue, den stijl, de taal zuiveren. P- le coeur, veuient, adv. Onderstellenderwijs, naar men
het hart reinigen. -- SE PURIFIER, v. pr. Gezuiverd meent, volgens gedachte.
-I- % Puteal, e, adj.: Eau p-e, putwater n.
of zuiver worden; zich zuiveren, zich reinigen:
L'air se purifie par Ie vent, par le feu, de lucht
-1- Putide, adj. Stinkend; besmet, ongezond: Lieu
wordt gezuiverd door den wind, door het vuur. — p-, besmette plaats f. -- Putier, m. [Bot.] Drui f
[Rel. jud.] Les femmes étaient obliges hailer se kerse- of troskerseboom m. — z. v. a. PUTASSIER.
p- an temple après leurs couches, de vrouwen
Patine, f. Hoertje n., jonge, kleine hoer f.
waren verpligt in den tempel te gaan na hare bePatois, m. [[ 1. n.] Bunsing in. — Bont n.
valling, om zich te reinigen.
van den bunsing. -- Penseel n. van bunsinghaar.
Purifornie, adj. [Méd.] Ettervormig, naar
Potput, m., z. PUPUE.
etter gelijkend: Matière p-, etterachtige stof f.
Putredinaire, m. [Didact.] Aanhanger vara
Purim, m. [Rel. jud.] Feest, dat de joden tot de leer, dat zékere diertjes uit rottende stoffen geaandenken van den hun door Haman toegedachten boren worden. — Putréfactif, ive, adj Ver
ondergang in Maart vieren, purim, purimsfeest n.
opwekkend of bevorderend. — Putréfac--roting
Puriu, m. [Agric.] Mestgier n.
tion, f. Verrotting, ontbinding f., bederf n.: La
Purisme, m. Taalzuivering; overdreven taal
p- est le signe le plus certain de ia mort, de ver zucht tot taalzuivering; taal -kieschd,grot rotting is het zekerste teeken van den dood. —
i s m u s n. — Puriste, m. Taal--vitlerj,pu Corps tombé en p-, ontbonden, verrot ligchaam n.
zuiveraar; taal -, woordenzifter of- vitter, p u r i stro. — Patréfait, e, adj. Verrot, ontbonden, bedorPiiritain, in., -e, adj. [H. rel.] Strenge pres - ven. (Men zegt liever PUTREFIE.)
byteriaan m., presbyteriaansche f. (z. PRESBYTÉPeetréfier, v. a. Doen rotten of verrotten, tot
BIEN), p u r i t e i n, reingeloovige in. en f. -- (b2
verrotting of ontbinding brengen, doen vergaan:
uitbreiding) Iemand, die inde zedeleer, in de taal- L'air putrifiE, rapidement les cadavres, de lucht
kunde, ook in de staatkunde zeer strenge beginselen doet de lijken snel tot ontbinding overgaan. — SE
voorstaat. — Ook als adj.: La secte p-e, het pu- PUTREFIER, F. pr. Verrotten, zich ontbinden, ver riteinsche kerkgenootschap. — La gauche p- se gaan: Les cadavres gelés se putrifient rapidement,
leva en masse, de puriteinsche linkerzijde (der bevroren lijken gaan snel tot ontbinding over. —
staatsvergadering) stond als één man op. — (fig.) Het part. passé is ook adj.: Matières putréfiées,
Mise p-e, al te stijve en eenvoudige kleedij f. — verrotte. vergane stoffen f. pl. Sang putréfié, bePuritanisme, m. Leer f. der puriteinen; — dorven bloed n. — Putrelliné, e, add. [H. n. j
gezamenlijke puriteinen m. pl. — (fig.) Overdreven Op rottende voorwerpen levend. — -[ Putresgestrengheid van beginselen, p u r i t a ni s m u s n. cent, e, adj. Tot verrotting overgaand, aanvanPuron, m. [Agric.] Gezuiverde hui, wei f.
kelik verrottend. — Putreseihle, adj. Voor
Pasrat, m. [Agric.] Mestgierput m., vergaár- verrotting vatdaar, niet meer of minder spoed tot
ontbinding overgaand. — Putride, adj. Rot, ver
bak voor de mestgier (purin) .
Purpiuracé, e, adj. Ligt purperkleurig. —
bedorven; rottig, tot verrotting geneigd :,[Méd.]-rot,
PURPUBACES, m. pl. [H. n.] Purperslaksoorten f.
Humeur p-, bedorven vocht n: Fièvre p, rot Pl. — Purpurate , m. [Chico.] Purperzuur koorts f. (fievre adynamique). Suppuration p-,
zout n. — Purpuurifére, ac j [H. n.] Purper - stinkende verettering f. Odeur p-, rotstank m.,
verw voortbrengend.— PURPURIFERES, n. pl., z. V. a. rotlucht f. — [Chien.] Fermentation p-, rottende
PURPUBACÉS. - Purpurin, e, adj. Naar pur- gisting f. — Putridité, f. [Mèd.] Verrottingsperkleur gelijkend, purperachtig. purperkleurig: toestand m., rotheid f. ; ook z. v. a. PUTREFACTION.
Joues p-es, purperkleurige wangen f. pl. — Pur- — Putrilage, m. [Méd.] Half vloeibare, brij
plirine, f. [Chim.] Krappurper; kraprood n. —
stof, die zich bij sommige kankerachtige-achtige
Gemalen brons n., dat men als vernis opbrengt. -- kwalen van de aangetaste doelen afscheidt. — PuPurpnriq ue, adj. [Chim.] : Acide p-, purper - trivore, adj. [H. n.] Op verrotte stoffen azend.
zuur. — Purpurite, f. [H. n ] Versteende purPuy, m. [Geogr.] Berg, piek m.; bergketen f.
--

-

;

perslak f., p u r p u r í e t m.

Pyenite, m. [Miner.] Slangsteen, schorlachtige

Purulenee, f. [Méd.] Etterige gesteldheid; beryl, soort van topaas m. — Pycnocarpe, adl.
ettering f. — Purulent, e, adj. Etterig, van [Bot.] Met buikige, gezwollen vrucht. — Pycnoden aard des etters: Crachats p-s, etterige flui- gone, m. [H. n.], z. v. a. POLYGONOTE. — yemen f. pl.
nophylle, adj. [Bot.] Breed- en dikbladerig. —
Pils, m. [Méd.] Etter m. P- louable, goedaar Pycnostyle, adj. [Arch.]: Édifice p-, of als subst.
etter m.
-dige PYGNOSTYLE. ni. Dichtzuilig gebouw n., gebouw'
Puasillanime , adj. Kleinmoedig , versaagd, met dipt bijeen geplaatste zuilen. — Pyenotique,
bioode, bloohartiq, lafhartig: Iiomme, Caractère adj. [Méd.] Verdikkend, vochtverdikkend: Remèd-, bloohartig man m., karakter n. — Ook als des p-s, of aals subst. PYCNOTIQUES, m. pl. Verdik subst.: Un p-, een bloohartige. — % Pasillani- kende geneesmiddelen, p y k n ó t i k a n. pl.
mement, adv. Op bloohartige wijze. — PusilPyézométre, 'Ti. [Phys.] Werktuig om de
lanimité, f. Kleinmoedigheid, bloohartigheid, ver zamenpersbaarheid eener vloeistof te bepalen, pyelafhartigheid f. La p- ne peut se par--sagdhei, z o in e t e r m. — Pyézométrie, f. Gebruik n. des
donner qu'aux femmes, de bloohartigheid kan alleen pyezometers. — Leer f. van de bepaling der zamen. aan de vrouwen vergeven worden.
persbaarheid van vloeistoffen. — PyézométriPusilliilore, adj. [Bot.] Met kleine bloemen. que, adj. Den pyezometer of de pyezometrie bePustule, f. éd.] Etterpuistje n. P- maligne, treffend, pyezométriseh.
kwaadaardige puist, pestbuil f. P- syplhilitique,
Pygargite, f. [H. n. anc ] Wit gevlekte adevenérische puist. — Pustulé, e, adj. Met etter laarsteen m. — P` g argue, adj. Met witten staart
bedekt. -- Ook als subst.: Un p-, iemand,-puisten (van vogels). — Met eene witte vlek aan den staart
die vol puisten. is. -- Pustauleux, ease, adj. De
zoogdieren) . — PYGARGUE, m. Zee--wortel(van
puisten betreffend, puistig; van puisten vergezeld.
arend m. (brise -os, orfraie); — ook z. v. a. JEAN-
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(Er staat in voce bij vergissing Jean-'^
de-Blanc.)
Pyginées, m. pl. [Myth.] Dwergmenschen ,
P y g m ce e n m. pl., naarm van een fabelachtig
volkje in Thracié (v. a. in Ethiopië, of ook in Indie), dat uit dwergen van een' voet lengte bestond.
-- Pyginee, m. et f. (fam.) Dwerg m., dwergen f.,
zeer kleine man 0/' vrouw. — Onbeduidend, nietig,
onverdienstelijk mensch n. — Ook als adj. gebruikt:
La nation, p -, het pygmcven- volkje. — [H. n.] , z. v. a.

LE - BLANC .

CIIIMPANZE. — Pyginéen, ne, adj. Tot het
volkje der Pygmceen behoorend. -- (fig. et ram.)
.Dwergachtig, zeer klein; nietig, onbeduidend, p y g -

ma isch.

Pylóne, m. [Arch . anc .] Groot portaal n. aan
de egyptische tempels, p y l o o n m.
Pylore, m. [Anat.] Poortier, portier, bene

mond der maag, waar hij in den twaal fvin--denst
gerigen darm overgaat, p y l o r u s m. — Pylorique, add. Den poortier betreffend: Orifice p -,
poortiermond m.

Pyocélie, F. j Méd.] Etterbuik m., verzameling

van etter in de buikholte. — Pyocélique, adj.
Den etterbuik betreffend, p y o ca l is c h. — Pyochézie, f. Etterbwikloop, etterafgang m. — Pyocyste, m. Etterzak m. — Pyogénie, f. [Méd.]
Ettervorming, p y o g e n e sis f. — Pyogénique,
adj. Ettervormend. — Pyohemie, f. Toestand m.
van het niet etter vermengde bleed. — Pyoinèse, f.
Etterbraking, p y o m e s i s f. — Pyoinètre, m..
Verzameling f. van etter in de baarmoeder. -- Pyophthalmie, f. Etteroog n. -- Pyoplanie, f.
Etterverdoling of verzakking f. — Pyoptysie, f.
Lozing f., van etterfluimen. — Pyorrhagie,

Pyorrhée, f. Sterke etterafscheiding f. uit eene
zweer; — etterachtige buikloop in. — Pyose, f.
[Méd.] Bestendige oogettering f., etteroog n. —
Pyothorax, m. Etterborst f. -- Pyoiilgne, m.,

z. PYULQUE.

Pyracanthe, adj. [Bot.] Met gele dorens of
stekels. — Als subst. m., z v. a. BUISSON ardent.
Pyrale, f. Licht- of vuurzoeker ei., een stofvleugelige nachtvlinder; — bladroller m. (insect,
dat de bladeren oprolt om zich daarin te verbergen.
P,yrarne, m. [H. n.] Kortharig bolognézer
hondje n.; engelsche kwartelhond m.
Pyramidal, e, adj. Spitszuilig, pyramidevormig, p y r a m i d a a l: Peupliers pyramidaux,
pyramide-vormige populieren m. pl. ,— (fig.) Zeer
g root, kolossaal, verbazend: Un succes p -, een ver
voorspoed, buitengemeene bival m. (Het-bazend
woord wordt in dezen fig. zin vaak misbruikt.) —
[Math.] Figure p-e, figuur, die eene pyramide
voorstelt, pyramidale figuur f. — Nombre pyramidaux, Nombres premiers pyramidaux, pyre-

midaal , enkelvoudige pyramidaal - getallen (die
men uit de achtervolgende sommen van de reeks
der driehoekige getallen 1, 3, 6, 10, 1^3, 21 enz.
verkrijgt, namelijk 1,4, 10, 20, 33, 56 enz.). —

[Anat.] Os p -, z. CUNEIFORME. Muscle p- du nez,
de ]'abdomen, de la cuisse, driehoekige neusspier,
buiksp ier, dijspier f. — PYRAMIDALE, f. [Bot.] Pyramide-vormig klokje (campanule), boschklokje n.
— Pyranmide, f. [Géom.] Spitszuil f., ligchaam,

dat eenen drie- of veelhoek tot basis heeft en door
drie of meer driehoekige zijvlakken, die in één
tappunt zamenkomen, ingesloten is, pyramide f.
P- triangulaire, quadrangulaire, pentagonale, drie-,
vier-, veelhoekige pyramide P- tronquée, geknotte
pyramide. --- [Ant.] Les p-s d'Egypte, de pyrawiden, graf- of tijdnaalden van Egypte. — [Anal.]
Beenige kleine verhevenheid f. in de trommelholte,
waaraan de st gbeugelspier is vastgehecht; -- verhevenheid van het ruggemerg. — [Tech.] Goud
m. — Werktuig des handschoen--dratekspim
makers om de handschoenen te rekken. — EN PYRAMIDE, loc. adv. Als eene pyramide, pyramide-vormig,
spitstoeloopend: Des arbres en p-, pyramide-vor-

mige booroen. — Pyramidé, e, adj., z. v. a.
PYRAMIDAL . -- Pyrarnidelle, f. [H. n.] Pyra mide-vorenige schelp f. — Pyramider, v. n. Py-

ramide-vormig zijn, als eene pyramide toeloopen:
Une corbeille de fleurs qui pyramident agi'é<rbblement, een korfje bloemen, die eene fraaie pyramide vormen. --- Pyraniidion, m. [Arch.] Pyramide-vormige spits f. eener obelisk. — Pyramidoïd e, m. [Géom.] Ligchamelijke uitgebreidheid, ontstaande uit de omwenteling eener parabool
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rondom eene van hare ordinaten, p y r a m i d o ï d e f.
Pyraphrolithe, f. [Minér.] Een uit planten
aardhars bestaand gesteente in bruinkool--harsen
gebergte, resiniet, retiniet, pyraphrolíth m.
Pyraster, m. (pr. —tère) [Bot.] Wilde pereboom m.
Pyranste, n1. [H. n.] , z. v. a. PYnOLE.
Pyrélaïne, f. [Chim.] Overgehaalde olie f.
Pyrénaeées, f. pl. [Bot.] Steenkernplanten f.
pl. — Pyrène, f. Steenkern f.
.Pyréneen , ne , of 1- Pyrénaïgne, adj.
[Géogr.] Tot de Pyreneën behoorend, p y r en e ï s c h. — Pyrénéite, f. [Minér.] Zwart granaat n. der Pyreneën.
Pyrenoïde, adj. [Bot.] Steenkernvormig. —
[Anat.] Tandvormig uitsteeksel n. van den tweeden halswervel.
Pyrèthre, in. [Bot.] Bertramkruid n., kwijlwortel ni. (racine salivaire).
Pyréticum, m. (pr. —kome) [Méd.] Koorts
-verdijn
middel n.
Pyrétine, f. [Chico.] Brandhars f. en n.
Pyrétigne, adj. [Méd.] Den koortsaanval betreffend. — Koortsverdrijvend (fébrifuge). — Pyrétologie, f. Koortsleer, verhandeling over de
koortsen. — Pyrétologigite, adj. De koortsleer
betreffend, p y r e t o 1 o g i s c h. — Pyrétologiste
of Pyrétologne, m. Koortskenner; schrijver
eener koortsleer, p y re t o to o g rn. (vel M.
Pyrexie, f. [M ed.] Koortsziekte f.; koortsaanPyridion, ni. [Bot.] Peervormige vrucht f. —
Pyri€ère, adj. Peervormige vruchten dravend.
— Pyrifornme, adi. Peervormig.
Pyrigène, adj. Van den aard des vuurs.
Pyrilamnpe, in. [H. n.] Glimworm m. (ver

luisant).

Pyrique, adj. liet vuur betreffend. — [Ph s.:(
Spectacle p- of Jeux p-s, chineesch doorschijn vuurwerk n.
Pyrite, f. [Chico.] (eig. vuursteen) Natuurlijke
verbinding van zwavel met een metaal, inz. net
ijzer, gewoonlijk als kleine, goudgele, metaalglanziije ]kristallen voorkomend, zwavelkies n., p yr iet m. P- de Ier, ijzerkies, kattegoud, overzwavel-ijzer n. P- de cuivre, P- cuivreuse, koperkies.
P- arsenicale, arsenik-kies. -- Pyritenx, ease,
adj. Kiezelachtig, kiezelhoudend. — Pyritiser,
V. a. [Chien.] In zwavelkies veranderen, tot zwavelkies maken. — Pyritologie, f. [Minér.] Beschrjving f. der kiezelsoorten. — Pyritologiste of
Pyritologtie, m. _Kenner, beschrijver der kie
-zelsortn,pyig.
Pyrobalistigiie, adj. [Mil.] Door vuur in
beweging gebragt of voortgeworpen: Armes p-s,
werpgeschut n., vuurwapenen n. pl. — (tells subst. gebrumkt men liever IA LISTIQUE) . - Pyrobolaire, m. [Ant.] Vuurpijlwerper, vuurpijlschutter m.
— Pyrobole, m. [Ant.] Vuurgeschut, vuur
n. — Pyrobolélogie of Pyrobologie, f.-tuig
,

-

[Didact.] Vuurwerkerskunst f. (Men zegt ook, en
liever, pyrotechnie en pyrologie). — Pyroboliste, m. Vuurwerker m.
Pyroeete, In. [Minér.] Vulkanisch ijzer n.
Pyrochiinie, f. [Chiui.] Leer f. van liet vuur.
Pyrochne, f. [H. n.] Vuurkever in.
Pyrocitrate, m. [Cbim.] Brandig citroen zuur zout n. — Pyrocitrique, adj. [Chico.]:
Acide p -, brandig citroenzuur n., een door drooge
overhaling van 't citroenzuur verkregen zuur.
Pyrocorax, m. [H. n.] Roodbekkige raaf f.
Pyrodmnalithe, m., z. v. a. PYP,OSMALITHE.
Pyrodnlie, f., z. V. a. PYROLATI?IC.
Pyrogallate, M. [Chico.] Brandig poinotenzuur zout n. — Pyrogalligne, adj. [Churn.]:
Acide p -, brandig galnoten zuur n.
Pyrogene, m. [Géol.] : Terrain p -, vulkanische grond m. — Pyro géné, e, adj. [Chinn.]
Door de werking des vuurs voortgebragt: Huiles
p -es, brandige oliën f. pl. — Pyrognostigne,
ad]. [Chico.]: Essai p -, proef f. met de blaaspijp.
Pyrolâtt-e, m. 1 Fl. rel.] Vuuraanbidder m.
— Ook als adj.: Les Perses étaient p-s. — PyroJAtrie, f. Vuuraanbidding, vuurdienst f.
Pyrole, f. [Bot.] Wintergroen n. Grande p
P- á feuilles rondes, rondbladig wintergroen.-of
Petite p -, P- unifiore, eenbloemig wintergroen. —
P,yrolées, f. pl. Wintergroensoorten f. pl.
Pyroligneux, evise, adj. [Churn.]: Acide p -,
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brandig houtzuur n. — Pyrolignite, m. Brandig houtzuur zout n.
Pyrologie, f. [Didact.] Leer f. van 't vuur.
— Pyrologique, adj. De vuurleer betreffend,
p y r o l ó g i s c h. — Pyrolobiste , Pyrologue, m. Vuurkenner m.
Pyromalate, m. [Chim.] Brandig appelzuur
zout n. — Pyromalique, adj. [Chim.]: Acide
p-, brandig appelzuur n.
Pyromancie, f. [Ani.] !'uurwaarzeggerij f.,
voorspelling f., inz. uit het offervuur. —Pyromaneien, m., -ne, f. Vuurwaarzegger m., -zegster f.
Als adj.: De vuurwaarzeggerij betreffend. — Pyromanie, f. [Didact.] Vuurwoede f., de zucht
om vuur aan te leggen, om brand te stichten. — Pyromaque, adj. [Minér.J: Pierre p-, vuursteen m.
Pyroinètre, m. [Phys.] Vuurmeter m., werktuig tot meting van hooge hittegraden, of eig. van
de uitzetting der vaste ligcha►nen door 't vuur,
pyrometer m. — Pyrométrie, f. Vuurmetin,gskunst, vuurmeetkunst f. — Pyroniétrique,
adj. Vuurmetend, pyromdtrisch.
Pyromueate, m. [Chim.J Brandig slijmzuur
zout n. — Pyroznueique, adj. [Chico]: Acide
p-, brandig slijmzuur n.
Pyronomie, f. [Chim.] Vuurleidingskunst f.,
kunst der vuurverdeeling.
Pyrope, m. [Minér.1 Vuurkleurige granaat m.
Pyrophage, m. Vuureter ni. (ignivore). —
Pyrophane, m. [Minér.] Opaal m., die door
inzuiging van gesmolten was doorzigtig wordt. —
Pyrophore, m. [Chico.] Zelfontbrander m.,
eene stof, die van zelf aan de lucht ontbrandt (ge
lijk b. v. de phosphorus), p y r o p h o o r m.
Pyrophyllite, f. [Minér.] Kiezelzure aluin
-ardeI.

twijfelaar uithangen. — Pyrrhonisme, m. [Phil.]
De tw o felleer van P y rr h o, een' oud-grieksch' wijs
leerde, dat men aan alles moet twyfelen,-ger,di
om de waarheid uit te vorschen, p y r r h o n i sm u s, z. v. a. SCEPTICISME.
Pyrrhonote, adj. [H. n.] Met rooden rug. —
Pyrrhophore, adj. [H. n.] Met roode wenk
Pyrrhoprocte, adj. [H. n.] Met-brauwen.
rooden stuit. — Pyrrhopyge, adj. [H. n. J Met
rood achteráeel. — Pyrrhorhine, add. [H. n.]
Met ronden neus. — Pyrrhostome, adj. H. n.]
Met rooden mond, met ronde opening.
Pyrrhnle, m. [H. II.], z. v. a. BOUVREITIL.
Pyruule, f. Peer- of vijgeslak; vijgepeerschelp f.
Pythagore, m.: Table de Pythagore, tafel
van vermenigvuldiging, pythagórische tafel f. (naar
den beroemden griekschen wijsgeer Pythágoras, die
omstreeks 600 jaar vóór Chr. leefde). — [Géom.J
Theorème de P-, Proposition de P-, Pythagorische leerstelling (dat het vierkant op de hypothen2csa of schuinsche zijde eens regthoekigen driehoeks
gelijk is aan de som der vierkanten op de beide
regthoekszilden). — Pythagorieien, m. Wijsgeer van de school van Pythagoras; aanhanger van
de leer diens wijsgeers. — (b2 uitbreiding) Iemand,
die in het dagelijksch gesprek telkens uitdrukkingen
der reken- of meetkunst mengt. — Iemand, die een
zeer matig, streng leven leidt. — PYTIIAGORICIEN,
NE, adj. De leer van Pythagoras toegedaan; overeenkomstig met het pythagorismus. — Pytha gorique, adj. Tot de wijsbegeerte van Pythagoras
behoorend, p y t h a g ó r i s c h. — Table p-, z. boven: table de PYTHAGORE. — Pythagorismne, In
Leer f . van Pythagoras, p y t h a g o r i s m u s n.
Pythanle, m. [Ant.] Fluitspeler m. bij de pythisclie spelen. — Pythiade, f. Tgdruimte C.
Pyrophysalithe, m. [Minér.] , z. PHYSALITHE. tusschen twee achtereenvolgende vieringen der pyPyroptère, adj. [H. n.] ivlet roode vlerken.
Ihische spelen (welke om het 5e jaar te Delphi gePyroscaphe, m. [Nay.] Stoomboot f. zonder vierd werden). — Pythie, f. [Ant.] Apollo's
schoorsteen, stoomvaartuig n. — Pyroseope, m. priesteres, die te Delphi hare orakelspreuken deed
Werktuig n. tot meting van de kracht der uitstra- hoorgin, pythische priesteres, P y t h ia f. — Pylende warmte. — Pyroseopie, f. Kunst om de thien, ne, of Pythique, adj. Pythisch :
uitstralende warmtekracht te meten. — Ook z. v. a. Oracle p-, pythische godspraak f. Jeux p-s, pythiPY'RO:MIANGIE. (ijzersteen n1.
sche spelen n. pl. — Fi te p-, pythische fluit C. —
Pyrosidérite, m. [Minér.] Schubbige bruin- Esprit p-, voorzeggingsgeest m. Apollon pythien,
Pyrose, Pyrosis, f. [Méd.] Ranzige opris- le dien pythien (in dit geval niet pythique), de
pingen f. pl., zuur n., branding f. in de maag.
pythische Apollo, de pythische god (toenaam, dien
Pyrosrnalithe, m. Parelglimmer n., eene steen
Apollo verwierf door het dooden van de geduchte
zoutzuur ijzer, mangaan, enz. bevat. -sort,die slang Python). — Python, m. [.H. n.] Reuze Pyrosophe, m. [Alch.] Vuurw(jze, vuurken- slang f. der Oude wereld, door Oken ook draak
ner, p y r os o o p h m. — Pyrosophie, f. We- geheeten. — Pythonisse, f. [Myth.] , z. V. a.
tenschap des vuurs, vuurkennis f.; scheikunst f. PYTHIE; — (bij uitbreiding in 't algemeen) prodoor middel van 't vuur.
phetes, waarzegster f. Saul consulta la p- d'Endor,
Pyrostat, m. [Claim.] Toestel m. tot régeling Saul raadpleegde de tooveres (doodenbezweerster,
van 't vuur. — Pyrostatique, f. Leer van het waarzegster) van Endor.
even.wigt. van de regelmatige verdeelinq des vuurs.
Pyttlquue, f. [Chir.] Spuitvormig werktuig n.
Pyrotartrate, m. [Chico.] Brandeg wijnsteen
om den etter en de scherpe vochten uit de diepte
Pyrotartreux, eense, adj. [Chico.] :-zurn.— der pijpzweren of andere hollen te verdrijven, etAcide p-, brandig wijnsteenigzuur n -- Py ro- tertrekker m., etterpomp f., p y u l k o n. — Pyuitartrique, adj. m. [Chico.] : Acide p-, brandiq rie, f. [Méd.] Ontlasting van etter bij 't waterwijnsteenzuur. — Pyrotartrite, ni. [Chico. j lozen, het etterpisser. (Boksdoorn m.
Brandig wijnsteenigzuur zout n.
Pyxacanthe, Pyxiacanthe, m. [Bot.]
Pyrotechnie, f. Kunst van 't gebruik en de
Pyxide, f. [Bot.] Doosvrucht, p y xi s f. —
leiding des vuurs; — somtijds ook: scheikunde [H. n.] Doosschildpad f. — Pyxidé, e, adj.
(chimie) . — Vuurwerkkunst, vuurwerkerskunst, [Bot.] Doos- of bekervormig. — Pyxid.irostre,
vuurwerkerij f. P- militaire, krijgvuurwerkers- adj. j H. n.] fillet doosvormigen snavel. — Pyxikunst f. — Pyrotechnique, adj. De vuurkunst, diile, f. [Bot.] Mosbekertje n., het bekervormig
vuurwerkerskunst betreffend, p y r o t é c h n i s c h.
hulsel der mosplanten.
Pyrothouide, f. [Didact.] 'Papierolie f., de
bruine brandige stof, die zich uit zamnengerold,
langzaam aan de lucht verbrandend papier, uit
linnen, enz. ontwikkelt.
Pyrotique, adj. [Méd.] Brandend, bijtend, invretend, p y r ó t is c h. — PYROTIQUE, m. Brandend,
bij tend . invretend geneesmidd el (gelijkde helsche steen) .
Pyroxène, m. [Minér.] , z. v. a. AUCITE.
Q, m. Zeventiende letter van 't alphabet en derPyrrhiehée, Pyrrhique, m. [Poés. arc.]
Versvoet van twee korte lettergrepen, danser, tiende der medeklinkers. [ In 't begin en midden
p y r r h i c h i u s ni. — Pyrrhicien, ne, Pyr- der woorden wordt deze letter altijd door u gerhique, adj.; Pied p-, z. v. a. PYRBHICHÉE. — volgd. Qu geldt in de uitspraak doorgaans als 1e:
PYRRHIQUE, f. ] Anat.] Krijgsdans m. in volle wa- qualité, quand, querelle, quittance, quotité, etc.;
penrusting.
— daarentegen als kou in: aquatique, équateur,
Pyrrhoeere, adj. [H. n.] Met roode voelho- équation, quadragénaire, quadrature, quadrupèrens. — Pyrrhogastre, adj. [H. n.] Met rooden de, quadruple, quaker, in-quarto, quartz, etc.;
buik. — Pyrrholenque, adj. [H. n.] Rood van en als ku in: équestre, questeur, questure, quinboven en wit van onderen.
tuple etc., ook in piqure. — In enkele woorden
Pyrrhonien, adj. et subst., z. v. a. SCEPTIQUE. staat zij op het einde alleen en wordt dan als k ge— % Pyrrhoniser, V. n. Aan alles twijfelen.; den hoord; in coq d'Inde is de q stom; — in cinq
-

-

QUACHA

QUALIFIER.

wordt zij alleen dan ,gehoord, als dit woord op het
einde staat of door een woord gevolgd wordt, dat
met eene klinkletter begint.]
Quacha, m. (pr. qu=kou) [H. n.] , z. V . a.
COUAGGA. (COATI.
Quachi, m. (pr. qu=kou) [H. n.]. z. v. a.
Quadernes, n1. pl. (pr. qu=kou) [Trictrac],
z. V. a. carmes, z. CARME.
Quadragénaire, adj. (pr. qu=kou) Veertig
eenheden bevattend: Le nombre qu-, 't getal veertig. -- Veertigjarig: Homme, Femme qu-, of als
subst. QUADRAGENAIRE, m. et f. Veertigurige m.
en f. — Quadragésimimal, e, adj. (pr. qu =kou]
Tot de vasten behoorend, veertigdaagsch: Jeune qu-,
veertigdaagsche Vasten f. (Plm. quadragésimaux.)
-- giiadragésinie, f. (pr. qu = kou) (alleen
voorkomend in): Le dimanche de la qu-, de eerste

zondag in de Vasten.
5 quadrangle, f. (pr. qu=kou) [Géom.] Vier-

hoek m. (quadrilatère). — quadrangulaire,
tiadrangmilé , e, adj. (pr. qu kou) Vierhoekig.
uadrat, e, adj. (pr. qu=kou) [Astrol.] (atleen voorkomend in): Qu- aspect, Opposition qu -e,
stand van 2. planeten, die 90 graden of een vierde
cirkel van elkander verwijderd zijn. --- [Iinpr.]

%

(pr. qu=kou), z. CADRAT. — Quadrateur, m.
(pr. qu =kou) (iron.) Zoeker van de quadratuur
des cirkels (z. QUADRATURE). --- Quadratin, m.,
z. CADRATI .— Qaiadratigiie, adj. (pr. qu=kou)
Tot liet quadraat of'vierkant behoorend: Equation
qu-, vierlcants-vergelgking f. --- Quad.ratoriste, m. (pr. qu --kou) [feint.] Fresco- schilder n1.
(vgl. FRESQUE).— Quadratrice, f. (pr. qu=kou)
[Géom.] Kromme lijn der oude meetkunstenaars,
door welke zij de quadratuur des cirkels poogden
voor te stellen en te berekenen, q u a d r a t r i x f.
— Quadrat«re, f (pr. qu=kou) [Géom.] Verandering in een vierkant, inhoudsbepaling van door
kromme lijnen begrensde vlakten, rl u a dr a t u u r f.
La qu- du cerele, quadratuur des cirkels, . verandering van het cirkelvlak in een vierkant van geljke grootte, bepaling van de verhouding tusschen
den inhoud des cirkels en het vierkant van zijnen
straal (eene verhouding, die alleen bij benadering
en onmogelijk met volkomen juistheid door getallen kan uitgedrukt worden; van daar :) (fig.) , iets
onmogelijks, onuitvoerbaars, eerre hersenschim. —
[Astrol. J , z. QUADRAT aspect. — [Paint.] Frescoschilderij f. (vgl. FRESQUE). — [ Horl.] (pr. qu =k],

z. CADRATURE.

Quadricapsuilé, e, adj. (pr. qu=kou ; ook
in de volgenden) [Bot.] Met 4 zaaddoozen —
Quadricolore, adj. [Didact.] Vierkleurig. —
Als subst. f. [Bot.] Vierkleurige anemoon f.— [H.n.]
Vierkleurige dikbek m. op Java.— Quadricorne,
adj. [H. n.] Vierhoornig; met 4 voelhorens. —
[ U . n.] Antilope qu-, vierhoornige antilope f. —
Quadrid.enté , e, adj. [Bot.] Viertandig. —

Quadriennal, e, ad]. Vierjarig; z. ook QUA-

TRIENNAL. — Quadriiide, adj.

[Bot.] Vierspie-

tip, in vieren gespleten. — Quadriflore, adj.

[Bot.] Vierbloemiq. — Quadrifolié, e. adj.
[Bot.] Vierbladig. — Quadrifolium, m. (pr.
—ome) [Bot.] Vierblad n. — Quadriga, rn.
[Chir.] Kruisverband n. — Quadrige, m. [Ant.]
Vierspan n., niet 4 paarden naast elkander bespannen wagen m. (gelijk men dien in de olympische e. a.
volksspelen gebruikte) . — Q,u adri j nguié , e,
adj. [Bot.] Viervoudig gepaard. — Quadrij u meaux, adj. m. pl [Anat..] : Muscles qu-, de vier
tweelingsspieren f. pl. van iet dijbeen. — Tuhercules qu-, vier dubbele knobbels m. pl. op 't ver lengde merg. — Quadrilatéral, e, Q,uadrilatère, adj. [Didact.] Vierzfjdig, vierhoekig. -QUADRILATERE, M. [Géom.] Vierhoek m., vierz j -

dige figuur f.
Quadrille,f..4fdeeling of partij f. ridders in een
tournooi. — [Danse j Elke groep f. van 4 dansers
en 4 danseressen op de balletten en groote bals; even
getal paren dansers en danseressen., die op een bal
contredansen uitvoeren. — [Bus.] Muzijk f. voor
de quadrille- dansen. -- [Jeu] Soort van omberspel
met 4 spelers. q nod ril ie f. — Quiadri llé, e,
adj. [Como.] Geruit (van stoffen).
Quadrillion, m. (pr. qu=kou; zoo ook in
de volgenden) [Arith.] Millioen n. van den vierden
rang of tot de vierde mart verheven, q u a d r i t
n. — Qiiadriloculaire, adj. [Bot.] Met-lioen

I

4 vakken. — Quadrinlane, adj. [H. n.] Met 4
voetwortels (van insecten). -- Quadrinerve,adj.
[Bot.] Vierribbig. — Quadrinóme, m. [AlgèIi.1
Vierledige grootheid. — Quadriparti, e, Quadripartite, adj. [Bot.] Vierdeeltj, in vieren verdeeld. — Quadripartition, f. [Didact.] Vieren
vieren. — Quadripenne,-deling,vr
adj. [H. n.] Viervleugelig. — QQuadripétale,
adj. Met 4 bloembladeren. -- Quadriphylle, adj.
Vierbladig. --- Quadrirème , m. [Anc. mar.]
Galei f. met 4 roeibanken, met 4 rijen riemen. =
% Quadrisaïeul, m., -e, f. Grootvader m. des
overgrootvaders, grootmoeder f. der overgrootmoeder. — Quadrlsulce, adj. [H. n.] Vierhoevig,
vierklaauwig, vierteenig. — Quadrisyllabe,m.
[Gram.] Vierlettergrepig woord n. — Quadrisyllabique, adj. Vierlettergrepig. — Quadrivalve, Quadrivalve, e, adj. [Bot.] Met vier
klappen o/ lobben. — -(- Qg,uadrive , m. Viersprong in., plaats, waar 4 wegen of straten walkander kruisen. — -t- Quadrivium , m. (pi.
—ome) [Lilt.] De 4 deeten der wiskunde, nantEelijk: rekenkunde, muzik, meetkunde en sterrekunde. — Quadrugée, f. [Agric.] Dagwerk n. van
4 ploegpaarden. — Quadrunlane, adj. [[-1. n.]
Vierhandig: Animaux qu -s, of als subst. QUADRUMANES, n1. pl. Vierhandige dieren n. pl., apen m.
pl. — Quadriupède, adj. [H. n. j Viervoetig:

Animaux qu -s, of als subst. QUADRUPEDES, m. pl.
Viervoetige dieren n. pl., viervoeters m. pl. --Qatadrupédologie , f. [Didact.] Beschrijving
van, verhandeling t . over de viervoetige dieren. —
Quadruple, adj. Viervoudig. — [Mus.] Qucroclie, vierenzestigste noot f. — [Rist.] Qu- alliance, viervoudig verbond n. — QUADRUPLE n1. Viervoted n. — Qiiadrupler, v. a. Viervoudig ner►ien,
viermaal ,rooter wakken. — QUADRIJPLER, V. al-..
SE QUADRUPLER, v. r. Viermaal grooter worden.
— Het part. passé is ook adj.: Somme quadruplée,
viermaal grooter geworden, verviervoudigde som, f.
— Quadruplique, f. [Anc. prat.] Legenantwoord n. des beklaagden op de tripliek (z. TRIeLIQUE) des klagers.
Qu ai, in. Kaai, kade, steenen kaai f., kaai muur m. — Steenen voetpad n. langs de spoorwegen aan de stations. — Quaiage of Quayage, m. Kaaigeld, kaailoon, liggeld n. — Onder -

houd n. der kaaijen.

Quaiehe, f., z. V. a. cAlCHE.
Quait, m., z. QUET.
Quiaker of Quacre (pr. koua-kre) [H. rel.]
Kwaker m., lid der in 1630 door George Fox ge stichte christensecte, die zich zelve 't G e z e t s ch a p
d e r v r i e n d e n noemt. — Quakeresse , f.
Kwakerin f. — Quakérisme, n1. Leer f. der
kwaleers, kwakerlsmus n.
Qual, m. (pr. koual) [H. n.] Zeestar f.
Qualificateur, m. [H. rel.] Onderzoeker, beri,gtgever, q u a l i f1 c á t o r, in Spanje en Italië de
titel eens godgeleerden, die over den aard, de soort
en den graad van eene of andere voor Bene geestelijke regtbank .gebragte misdaad uitspraak doet, de
op den index geplaatste boeken onderzoekt, enz. —
Qualifieatif, ive, adj. [Gram.] Eene hoedanig
uitdrukkend: Mot qu-, of als suhst. QUALIrI--heid
CATIF, M. Hoedanigheidswoord, eigenschapswoord,
bijvoegel k naamwoord n. — Qualification. f.
Toekenning eener hoedanigheid, benaming, betiteling, q u a l i f i c d t i e f. La qu- de marquis, de benaming , titel van markies. La qu- des crimes,
de benaming, de naamsaanduidinrl der misdaden.
— Qualificative, f. [Chien.] Ontleding, die de
verschillende eigenschappen van de bestanddeelen
eener zamengestelde stof leert kennen. — Qualifier, v. a. Noemen, benoemen, eenen naam of tzteC,
geven, betitelen, eene eigenschap bijleggen o; toekennen, q u a l i f i c é r e n: 11 qualiha cett.e proposition d'erronée, hij noemde dit voorstel valsch.
Qu- qn. dimposteur, iemand eenen bedrieger noemen. L'arrêt le quaiifie chevalier, in het vonnis
noemt men hem ridder. Je ne sais comment le qu-,
ik weet niet hoe hem te noemen. -- [Gram.] De

hoedanigheid uitdrukken : Ladjectif sect ii qu- Ie
substantif. -- SE QUALIFIER, V. pr. Zich noemen,
zich uitgeven voor, eenen naam of titel aannemen.
Se qu- marquis (ook de marquis), zich markies
noemen, zich zelven den titel van markies geven.—
Het pant. passé is ook adj.:

Ouvrag e qualitlé d1'hé-

`1528QUAIIT1

.-

résie, een als kettersch betiteld, bestempeld boek n.
-- Personne qu-e, iemand van aanzien, van rang.
Les personnes les plus qu-es de la ville, de aan
personen der stad. (Deze uitdrukkingen-zienljkst

zin verouderd. — [Jur.] Vol qu-, diefstal m.
met verzwarende omstandigheden, diefstal met
braak, in een bewoond huis, enz. -- {Anc. jur.]
Crime qu-, hoofdmisdaad f.
Qiialité, f. Eigenschap, hoedanigheid f., gesteldh,eid , qu a t i t e i t f. Ce drap nest pas de
bonne qu-, dit laken is niet van goede hoedanigheid. Elle à de belles qu-s, zij heeft schoone eigen
Ce vin a de la qu-, deze wijn is zeer-schapen.—
goed, heeft goede hoedanigheden. — L'odorat et Ie

gout font connaitre les qu-s (propriétés) des plan-

tes, door den reuk en den smaak kent men de hoedanigheid der planten. -- Stand, rang m., aan
titel nl.: Une femme de qu-, eene vrouw-zien.,
van rang, van aanzien. Les personnes de qu-, de

aanzienlijke personen. I1 fait l'homme de qu-, hij
speelt den man van rang. I1 prend la qu- de due,

hij neemt den titel van hertog aan. — [Jur.] Pour
intenter une action, it faut avoir qu-, om eene
regtsvervolging in te stellen moet men daartoe de
bevoegdheid hebben, geregtigd zijn. I1 me disputa ma
qu-, hij betwistte mi mijne bevoegdheid, mijnen
regtstitel. En quelle qu- prétend-il a cette succession ? onder welken titel maakt hij aanspraak op

deze erfenis ? -- EN QUALITE DE, loc. prép. In hoe-

danigheid van. krachtens de hoedanigheid van; als:

En qu- de père ii en est autorisé, als vader is hij

daartoe gewettigd.

QV ARANTIVME.
klasse ? — QUANTIÈME, ni. Hoeveelste, hoeveelste
dag der maand, datum m. Quel qu- avons -nous
aujourd'hui ? den hoeveelste hebben wij heden ? De
quel qu- vous écrit-il ? van den hoeveelste is zijra
brief aan u ? van welken datum schrijft hij u ? —
Une montre a qu-, een horlogie, dat den dag der

maand aantoont.

4. Quiantitatif, ive, adj. De hoeveelheid betreffend, volgens de hoeveelheid of menigte, naar
't getal, q u a n t i t a t i c f: Sous le rapport qu-,
uit het oogpunt der hoeveelheid beschouwd. —
[Chim.] Analyse qu-ive, ontleding, die de verhouding in hoeveelheid der zamenstellende deelen doet
kennen, quantitatieve andlysis f.
Quantité, f. Hoegrootheid, grootheid, hoeveel
wat gemeten of geteld kan worden: Deux-heict,al
qu-s égales, twee gelijke grootheden, hoeveelheden.
-- [Math.] Qu-s algébriques, algebraische of stelkunstige grootheden. Qu-s incommensurables, onderling onmeetbare grootheden. Qu-s rationnelles,
onderling meetbare grootheden. Qu- positive, stel
grootheid (die het plus- teeleen (-I-) voor zich-lige
heeft of geacht wordt voor zich te hebben). z. ook
NEGATJF, IMAGINAIRE, DISCRET, INCONNU, CONSTANT.

Qu- continue, de uitgebreidheid eens ligchaams in
lengte, breedte en dikte of hoogte, de zamenhangende, aanhoudende grootheid. — [Mécan.] Qu- de
mouvement, grootte f. van beweging, product n.
van de massa eens ligchaams en zijne snelheid. —
Hoeveelheid, veelheid, menigte f.; grooter of kleiner
getal; aantal n., q uantiteit f. On a recu une
qu- de fruits, men heeft eene menigte vruchten ontvangen. Une certaine qu- de pains, eene zekere
hoeveelheid broodera. II a qu- de livres, hij heeft
een groot getal, veel boeken. Qu- de Bens Pont
dit, veel lieden hebben het gezegd. I1 y avail qude monde, er was een groot aantal menschen. —
[Gram.] Maat der lettergrepen, syllabenmaat, duur
der lettergrepen, hare lengte of kortheid, q u a n-

Quarnoelite, nl. [Bot.] (pr. qu=kou) Soort
van roode jasmijn in Amerika, kardinaalsbloem f.
Quamgnam, m. (pr. kouam-kouanl) [col
Lat jnsche schoolredevoering f.
Qnand, adv. Wanneer, in of op welken tijd;
toen als: Vous voulez me paver, mais qu-? gij wilt
mij Lbetalen, maar wanneer ? Qu- est-il venu ? wanneer is hij gekomen? Depuis qu- est-il part i ? sedert t i t e i t f. Pour faire des vers latins, it faut savoir
wanneer is hij vertrokken? Jusques b qu- me per- la qu-, om latijnsche verzen te maken, moet men
sécuterez-vous, tot hoe lang zult gij mij vervolgen? de quantiteit of den tijdduur der lettergrepen kenPour qu- me donnez-vous parole, voor welken tijd nen. — [Mus.] Tijdmaat, lengte f. der noten of
geeft gij maj uw woord? Quand ils furent tons lettergrepen.
rassemblés, toen zij allen vergaderd waren. Je le
Quapalier, m. (pr. qu =kou) [Bot.] Bloem
salue qu- je Ie rencontre, ik groet hem, als ik hem
(banistêre). -- Qua--tuildragenbsf.
ontmoet. — QUAND, conj. Ofschoon, al, al ... ook, poyer, m. (pr. qu=kou) [Bot.] Goinboom m. van
wanneer ook: Q u- cela serait, vous ne devriez ja- Guiana.
mais en parler, al ware dat zoo, dan moest gij er
Qnarantain, m. [Corn.] Languedoesch laken,
toch nooit van spreken. Je n'aurais pu tinir, qu- waarvan de ketting uit 40 honderd of 4000 draden
j'aurais travaillé toute la journée. ik zoude niet bestaat, qua ran t a i-laken n. — [Agric.] Soort
hebben kunnen klaar komen, al had ik ook den van mais f
[Bot.] , z. QUARANTAINE. — Quaganschen dag gewerkt. — Somtijds wordt er tot rantaine, f. Veertigtal] n. Une qu- de florins, een
versterking mime bijgevoegd: Qu- mime je Ie veertigtal guldens. Il a une qu- d'années, hij is
pourrais, je ne le ferais point, al ware 't ook omtrent veertig jaren oud. — (absol. et fam.) Apdat ik het koude, dan zoude ik het toch niet doen. procher de la qu- , naar de veertig loopen. –
Qu- mime it serait iei, je Ie dirais, al ware hij Weleer ook z. v. a. CAREME , vasten f.: Jeuner la
ook hier, ik zoude het toch zeggen. — (ellipt.) Qu- qu-, den vastentijd van veertig dagen houden. -même, al ware 't ook nog zoo, in elk geval, Cr ge [IBot.] Roode nagelbloem, zoener-nagelbloem f. -wat er wil. Le système qu-mime, het stelsel-beur
[Mar.] Leg- of proeftid m. van schepen en passagiers,
van doordreven , wat er ook gebeuren moge. — die uit vreemde, van pest verdachte plaatsen koQUAND ET QU AND, 10e. prép.
T e gelijk met: men (oorspronkelijk op 40 dagen bepaald, doch nu
Il partit qu- et qu- nous, hij reisde te gelijk met doorgaans veel korter. Etre en qu-, in quarantaine
ons af. (conossOLIER. liggen. Ce vaisseau na fait que dix jours de qu-,
Quianebane, f. (pr. qu=kou) [Bot.], z. v. a. dit schip heeft slechts tien dagen quarantaine geQaangaiam, m. (pr. kouan-kouan), z.. QUAMt- houden. — [1%Iar., Pêche] Lijn, driestrengs-lijn f.
QUAII . — Quianquan , m. (pr. kan-kan) , z. tot herstelling van 't want (ook QUARANTAINIER of
CANCAN.
QUARA`ZTENIEJI geheeten). Simple of Petit qu-, zesQaant, adv. (altijd door b gevolgd) Aangaan- of negendraadslijn. Gros of Double qu-, twaalfde, betreffende, wat ons aangaat of betreft: Qu- a of vijftiendraadslijn. — Qnarante, adj. num.
moi, Qu- a ce (Jul est de moi, je pease que non, Veertig. Qu- livres, veertig boeken n. pl. I1 est
wat mij betreft, ik denk van neen, Je suis pret qu- agé de qu- ans, hij is veertig jaar oud. — QUARANà ce point, wat dit punt aangaat, ben ik klaar. TE, M. 't Getal veertig. — [.Rist.] Le tribunal des
Qu- au reste, voor het overige, overigens, wat het qu-, het geregtshof van veertig leden in de vooroverige betreft.
malige republiek Venetië. — Les qu- de l'AcadéQUANT -b-MOI, QUANT -b-SOI, 111.
(fam.) Tenir, Garden son quant- ui -moi, son quant- mie francaise, of enkel Les qu-, de veertig leden
-soi, op zijne hoede zijn, zich niet blootgeven, zich der fran sche A c a d é m i e — [Jeu] Le trente et
niet dan met omzigligheid uitlaten; eerre stijf de f- qu-, Le qu- de cartes, namen van twee kaartspelen.
tige houding aannemen. Se mettre sur son quant
Avoir qu- -cinq, vijf en veertig hebben ( 3 1i van de
eerie hoog(' borst zetten, zich veel inbeelden.-amoi, partij van 60 punten hebben, in 't kaatsen). —
-1- Quantefois,adv. Hoe dikw ij ls, hoe vele malen. (fig. et fam.) II a qu- -cinq sur la partie, hij heeft
Qnantes, w ij. f. pl. (fam. et pop.) Je vous gewonnen spel, hij zal gewis slagen. — Qu^aranaccompagnerai toutes et quanten fois (of toutes te-lang,ies, m. [H. n.] , z. v. a. POLYGLOTTE.—
fois et quantes) qu'il voos plaira, ik zal u verge- Quarantenaire, adj. [Jur.] Veertigjarig: Pres ze ll en telkens en zoo dikwijls als g2,) 't begeert. (Het cription qu- , veertigjarige prescriptie of verjawoord is verou (l erd.)
ring f. — Qaarantenier, m. [Mar., Pêche] , z.
Quuantièrne, adj. hoeveelste: Le qu- etes-nous onder QUARANTAINE. — Qivarantie, f. (pr. kadans votre classe? de hoeveelste zijt gij in nu e ran-ti), z.v.a. tribunal des QUARAN TE..—Quuaran.]
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QUARTIER.

QUARANTINER
tiètue, adj. Veertigste: Le qu- jour, la qu- uinée,
de veertigste dag m., het veertigste jaar ii. — QUARANTIEME, M . Veertigste gedeelte n.: I1 a un qudans vette affaire, hij heeft een veertigste gedeelte
in die zaak. — Quarantinier, in. [Mar.,Pêche j ,
z. V. a. QUARANTAINE.

Quarderonner, V. a. [Arch Met afgeronde
kanten maken, met eene kraal of een' duiveljager
.]

voorzien.

Quarelette, f., z. V. a. LINIE de foret.
Quaréographe, m. [Dess.] Werktuig n. tot
het opnemen van perspectief teekeninrien, q u a rreograaph in.

Quarre, Quarré, Qtr.arreau, Quarre-

let, Quarrément, Quarrer, Quarrure,

z. CART--.

Quart, m. Vierde, vierdedeel n., vierdepart f.;
kwart, kwartier uurs n. Le qu- de vette somme
me sulilt, het vierde gedeelte van die som is voor
mij genoeg. Nous avons fait Ie qu- du chemin, wij
hebben het vierde van den weg afgelegd. Qu- d'heure,
z. HEURE . Deux heures trois qu -s, Tros heures
inoins an qu-, kwartier vóór drieën. Avoir son
qu- dans urne affaire, een vierde aandeel in eene
zaak hebben. II na pas en le qu- tant de peine
que voos, hij heeft het vierdedeel zoo veel moeite
niet gehad als gij. — [Arch., Charp., Orf.] Qude rond , ronde kant m., kraal f. — [Arpent.,
Artill.] Qu- de cercle , kwart-cirkel in. , kwadrant n. -- [Astr.] Qu- d'astronornie, astronomisch kwadrant , Z. Ook HORODICTIQUE, MURAL.
Qu- du méridieil terrestre, kwadrant des meri-

di,aans (van den evenaar tot de pool). — [Chas.],
z. LEVRAUT. — [Constr. nay.] Mastplankje, rond
houtplankje n., kui.linufs f. — [Corn.] Qu- de harengs, vierde ton haring. — [Man.] Travailler un
cheval de qu- en qu-, een paard bi de volle driemaal na elkander op iedere lijn van het vierkant
laten loopera. — [Mar.] Wacht, zeewacht f. Au
q u-, op de wacht. Etre de qu-, Faire le qu-, op
de wacht zijn, de wacht hebben. Relever le qu-,
de wacht aflossen. Qu- de tribord, de babord ,
stuurboords-, bakboordswacht. Qu -s de jour, de
nuit, dag -, nachtwachten. Premier qu- , hoofdwacht, eerste wacht. Second qu- , hondewacht,
tweede wacht. Le qu- de la diane, de dagwacht.

Officier de qu-, officier van de wacht. Gens de qu-,
kwartiervolk n. — Bon qu- ! Bon qu- partout
Alles wel! Bon qu- d'avant ! wel uitkijken voor!
— Qu de vent of de rhumb, streek, kompasstreek,
windstreekf. — Qu- de nonante, graadboog m. —
[Mil.] Qu- de conversion, kwartzwenking, zwenking f. — [Peint. j Portrait de trois qu -s, portret n.
half van voren en half met verkorting geschilderd
of geteekend. — [Tiss.] Twee honderd kettingdraden bij 't batistweven. Batiste b 8 qu -s, batist n.
van 1600 kettingdraden. — (fig. et fam.) Le tiers
et le qu-, z. TIERS.

QUART, E, adj. Vierde (tegenwoordig alleen nog
gebruikelijk in): [ Chas. ] Le qu- an of als één
woord Le quartan d'un sanglier, een wild zwijn
in zijn vierde jaar. -- [Fin. j Le qu- denier, de
vierde penning n1. — [Méd.] Iiièvre qu-e, derden
koorts f. Fièvre double qu-e , dubbele-dagsche
derdendaagsche koorts.
Quartager, v. a. [Agric.] Eenen wijnberg de
vierde bewerking geven.
Quartaine, adj. (alleen nog gebruikt in): Fièvre qu-, derdendaagsche koorts (als eene soort van
verwensching gezegd): Que la fièvre qu- te serre
of Tes flèvres qu-s! krijg de derdendaagsche koorts!

de 'drommel zal u halen!

Quart.an , Quartanier , m. [ Chas. j , z.
adj.
Qiiartatiou, f. [Métall.] Zamensmelting van

quart an onder QUART ,

1 deel goud met 3 deeles zilver, om vervolgens dan
proefkorrel met salpeterzuur aan de scheiding (départ) te onderwerpen, qu art (ctie, q uarté r°i rag f.
Quartaud, m. [Métrol.] Vierde gedeelte van
een oud mud, kwart okshoofd ii. (te Parijs .— 67
liters of kannen.) .

Quart-biscuité , m. [Admin. mil.] Kwart

beschuitbaksel , viermaal minder dan beschuit gebakken kommiesbrood n.
Qunrte, f. Oude maat van 2 pintjes, mengel n.60ste deel der terts of 3600ste gedeelte der seconde,
kwart. -- [Astr.] Gedeelte van 't zigtbare hemelhalfrond, begrepen tusschen den meridiaan ene den

-^

eersten vertikaal. -- [Escr.] Vierde stootmanier,
kwart, q u a r t e f.: Porter of Pousser une botte
en qu-. Porter de qu-, eene kwart stootera of maken. Parer h la qu- of en qu-, in de kwart paréren of den stoot afwenden. — -j- LJeu] Vier op
elkander volgende kaarten van eene kleur (nu quatrième geheeten — [Droit. anc.] , z. FALCIDIE,
TREBELLIANIQUE.— [Mus.] Kwart, interval van 2'/2
toon. Qu- diminuée of Fausse qu-, verminderde of
kleine kwart (van 2 toonen). Qu- augmentée of
superflue, groote kwart (van 3 toonen).
Quarte-feuille , f. [Bias.] Vierblad n., kbaverblad van 4 puntige blaadjes.
Quartelae e, m. [Féod.] Heerenregt n. op het
vierde gedeelte van den graan- en wijnoogst dei°
).

vassalen.

Quartelette, f. [Corn ] Vierde ton f. groene
zeep (in 't noorden van frankrijk). — z. ook CARTELETTE.

Quar tenier, m., Z. QUARTINIER.

Quarter, v. a. Tusschen twee sporen rijden,
het wagenspoor vermijden. — [Escr.] Door eene
zijwending ontwijken. --- [Mus. anc.] Kwartéren,
met kwarten opklimmen of dalen.
Quarteron, m. Vierde gedeelte van een oud
pond , vierendeel n.; — kwart-honderd n. (van
voorwerpen, die bij den tel verkocht worden). --(Loc. prov.) 11 n'y a pas trois douzaines au qu-,
men moet daarmede wal zuinig omgaan. — [Tech.]
Goudboekje U. van 25 blaadjes. — Steekkam n1 des
s'peldenmakers (z. PEIGNE).—QUARTERON, m., -NE, f.
Vrucht der vermenging van 't europésche menschen ras net de t e r c e r oo n e v., d. i. met dezulken,
die uit Europeanen en Mulatten zijn voorlgekomen, quart u r o n.
Quarterot, m. [Mar.] Vierde roeijer aan eenen
riem (van 't boord af gerekend).
Quartetto, nl. (ital.) (pr. qu= kou) [Mus.]
Kwartét, vierstemmig muzijkstuh n. (Plug. Des

quartette.)
Quartidi, n1. Vierde dag eenex décade in den

fransch-republikeinschen almanak.
Quiartier, ran. Vierde, vierde gedeelte van zékere voorwerpen, vierde el, vierendeel n.; (bij uit
stuk, gedeelte. Qu- de veau, vierde van-breidng)
een kalf, voet nl. kalfsvleesch. Qu- de deviant, de
derrière d' un agneau, lams-voor-, achterbout n.
Qu- de ruban, vierde el lint. Couper une pomnle
en quatre qu-s, erne)) appel in vieren snijden. --

Il doft deux qu -s (doorgaans trimestres) de son

loy-er, hij is twee kwartalen. van zijne huur schuldig. — Qu- de la lone, maankwartier. Nous avons

le premier qu-, Nous sommes an dernier qu-, wij

zijn in 't eerste, in 't laatste kwartier der maan. Un qu- de pain, een stuk brood. Un petit qu- de
terre, een klein stuk land n. — l%Iettre en qu-s,
in stukken scheuren. Son corps a été mis en q u-s,
en quatre qu-s, zijn ligchaam is gevierendeeld. —
(Loc. prov.) Toinber sur les quatre qu-s de qn.,
iemand ruw te lijf gaan, zonder verschooning behandelen. Je me mettrais en quatre qu- (of enkel
en quatre) pour lui, ik zou mg voor hem laten
vaneen scheuren , voor hem zou Ik alles doen. —
Bols de qu-, in vieren gekloofd brandhout n. —Q u

de lard, zede f. spek. Qu- de viande, groot stuk

vleesch. — [Tech.] Pierres de qu-, groote blokken
bouwsteen (waarvan 2, of 3 eene wagenvracht voor
4 paarden maken). — Qu -s de soulier, hielstukken n. pl. van een' schoen. Qu- de soufllet, leder
aan een' blaasbalg. Qu -s d.'une selle, zij- of-werk
dijstukken van een' zadel. Les quatre qu-s d'un
habit, de Ti hoofdgedeelten van een' rok. Dresser
un cuir des quatre qu -s, eene huid in vieren, van
poot tot poot, toeslaan. — [Arch.] Qu- toursant,
de treden in den hoek eens wenteltraps, die om de
spil draaijen. — [Bias.] Kwartier, veld, vak n.
van een regt of schuin gevierendeeld schild (ook
zoo geheeten, , als 't getal der cteelen meer dan 4
bedraagt). z. ECARTELE, CONTRE - ÉCARTELÉ. Franc
-qu-, vrijkwartier n. (doorgaans in den regter bovenhoek; in den linker bovenhoek geplaatst, heet het
qu- senestre, linker kwartier). — [Généal.] Adellijk kwartier n., elke graad van afstamming in de
vaderlijke of moederlijke linie: Les chevaliers de
Malte faisaient preuve de hult qu-s, de Maltezer ridders moesten 8 adellijke kwartieren van voorouders bewijzen. — [Mar.] Les qu-s, de voorboegelr en achlerboegen ni. pl. of windveringen I. pl.
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QUART de nonante. Qu- de reflexion, ok-

na Paschen. — (Loc. prov.) Renvoyer les gees is
qu-, een zeer lang uitstel vragen.
Quasi-républicain, in. Soort f . van gemee
stuk n. van een republikein.-nebstgzid,(fam.)
— Quasi-universel, Ie, adj. Bijna algemeen.

die dwars in komt of over waait, halve wind m.
Le vent est de qu-, wij hebben een' bakstagewind. --- [Vétér.] Qu - s du pied d un cheval , horenwanden m. pl., hoefzijden f. pl. van den paar
Faire qu- neuf, een' nieuwen hoef krijgen.-devot.
^.. ; llijk f., kwartier n., afdeeling eener stad;
omstreek, streek f. der nabuurschap. Ville divisie
en 20 qu-s, in 20 wijken verdeelde stad f. Habiter
un qu- tranquille, eene stille wijk of streek bewonen. Nouvelles de qu-, wijkpraatjes n. pl., stads
Faire des visites de qu-, bezoeken in de-nieuws.
buurt afleggen. — (fam.) Cet homme est de nos
qu-s, die man is uit onze streek of landstreek van
laan. Dans tons les qu-s du monde, in alle oorden der wereld. — [Ecol.] Naam van elk der ver
schoolvertrekken in een collegie. Qu- de-schilend
seconde, schoolvertrek der 92e klasse. Maitre de
qu-, leermeester in zulk een vertrek, klassemeester.
— [Mii.] Kwartier n., gebouw eener stad of vesting, waarin troepen gekazerneerd zin; garnizoenskwartier n., onversterkte stad, die troepen in bezetting heeft Qu- de cantonnement, de campeinent, kantonnérings- kwartier, léuerings- kwartier;
in kwartier liggende troepen m. p1.; veldkwartier,
kampemént n. Qu- d'litver, winterkwartier. ( )udes vieres, kwartier der mondbehoeften; veldbak
Qu - général, hoofdkwartier n. Mettre, Don--kerif.
ner l'alarme au qu-, het kwartier in alarm brengen; (fig.) eene verontrusts, de tijding brengen of
verspreiden. — (fig.) L'alarme est au qu-, het geheele huis, gezin, gezelschap, enz. is in rep en roer.
—^. [Mil.] Kwartier, pardon n., genadige, ver schoonende behandeling jegens de overwonnenen:
Donner of Faire qu-, kwartier geven. Demander
qu-, kwartier vr agen; (fig.) om vei, schooning, om
eene verschoonende, zachte behandeling verzoeken.
Ne point faire of donner de qu-, Être sans qu-,
geen kwartier geven, alles nedersabelen of -schie-

[Bot.] Bitterhoutboom m., bitterhout n. , bitterbast m. (van eenen boom in Suriname, dien de
inboorlingen tegen venijnige slangebeten aanwenden en bij ons als een koortswerend middel gebruikt
wordt), q u as s i e f., kwassie-/tout n. — Quassine, f. (pr. qu=kou) [Chico.] Bitter bestand
-deln.vakwsi
wortel.
Quatèle, f., Quatelé of Quatelet, m. (pr.
qu=kou) [Bot.] Potboom m., eene mirtensoort.
Quaternaire, adj. (pr. qu=kou) Uit 4 een heden zamengesteld, 4 geldend. Le nombre qu-, 't
getal 4. — Quaterne, m. Fier bezette te gelik
uitkomende nommers in de getalloterij; 4 bezette
nommers op eene horizontale rij in 't lotto- of
kienspel, q u a t e r n f. — Qua terné, e, adj.
(pr. qu=kou) [Bot.] Vier aan vier geplaatst. -Qaaaternifolié, e, adj. (pr. qu.= hou) Met 4 aan
4 geplaatste bladeren. — Quaternité, f. [Dogm.]
Viereenigheid f. (in tegenstelling met trinité).
Qnatorzaine, f. [Anc. prat.] Tijd m. van
veertien dagen.
Quatorze, adj. num. Veertien. Qu- homezes,
14 menschen. Qu- cents florins, 1400 gulden. —
(Loc. prov.), z. LIEUE, MIDI. — Ook voor quatorzième , veertiende, gebézigd: Chapitre qu-, veertiende hoofdstuk n. Louis qu-, Lodew ij k de veertiende. — tells subst. m. plet getal veertig; —
eeertiende dag m vats een tijdperk. iNous a^ as
demain Ie qu-, wij hebben morgen den veertiende.
— [Jeu] In 't pike/ten: 4 azen, 4, heeren, 4 vrouwen, 4 boeren of 4 tienen. J'ai un qu- das, de
valets, ik heb vier azen, vier boeren, of wel: ik
heb 14 azen, boeren. Avoir quinte et qu-, een vijf
tiende ( vijf achtereenvolgende kaarten) en 14
hebben; — (fig.) veel vooruit hebben in eene zaak,
gewonnen spel hebben; — (pop. et iron.) aangebrand zijn. — Quatorziènie, add. Veertiende:

Qu- du coursier, kwartier van den loopgang (eener
galei), ruimte f. op denk loopgang. --Qu de reduction, koppelblad, reductie - kwadrant n. Qu- sphérique, bolvormig, spherzsch kwadrant. Qu- anglais,
z. V. a.

tant m. , z. OC TANT . --- Vent de qu- , wind,

„

ten ; (fig.) allerstrenrst behandelen , zorder ver -

schooning te werk gaan, niet ontzien of sparen. --a QUARTIER, loc. adv Afzonder lijk, ter zide:
irer qn. à qu-, iemand ter zijde trekken. Mettre
de l'argent à qu-, geld ter zijde leggen, sparen.
Quartier-maitre, m. [Mi].] Kwartiermeester. --- [Mar.] Kwartiermeester (officier marinier)
Qu- de charpentage, baas - timmerman van een oor logsschip. -- Quartier- nestre, in. [Anc. mil.]
Kwartiermeester van een vr eemd regiment ruiterij.
Quartile, adj. m. (pr. qu =kou) [Astrol.] Quaspect, z. V. a . QUADRAT aspect.
Q..artinier, m. Wijkineester m.
quarto (pr. qu =kou), z. IN - QUARTO.
Quartuaires, m. pl. [Hist.] Grensruiters,
,grensbewakers m. pl. in Polen en Volhynië.
Quartz, m. (pr. kouartce) [Minui.] Kwarts n.,
uit kiezelaarde bestaande steensoort, blinkend en
doorsch ij nend, en meestal in den kristalvorm voorkomend. — Quartzeuix, ease, adj. Kwartsachtig;
kwartshoudend. — Quartzifère, adj. Kwartsbevattend. — Quartziforn'e, adj. Kwartsvormig. — Quartzique, adj. Uit kwarts zarnen
Quartzite , f. Doorzigtig korrelig-gestld.
kwarts m.
(een kalfsbout.
Quasi, m. [Cuts.] Qu- de veau, stuk n. van
Quasi, adv. (fam.) Bijna, omtrent, bijkans,
schier, als 't ware, eenigermate: On se trompe qutoujours là-dessus, men bedriegt zich bijnaaltijd
daarin. (Het woord wordt vrij willekeurig bij eene
menigte woorden voorop gezet, om gelijkenis uit
te drukken met hetgeen die woorden beteekenen.)
Quasi- Bontrat, m. [Jur.] Stilzwijgend contract of verdrag; schijnverdrag n. (Plur. Des
quasi-contrats.) — quasi-délit, m. [Jur.] Nietopzettelijk vergrijp, half wanbedrijf n1. (Plur. Des

l

.

quasi-délits.)--Quasi-huenain, e, adj. [Didact.]
Schijnbaar menschelijk. — quasi-légitimiste , m. [Polit. Aanhanger der quasi-legitimiteit.
-.- Ook als adj.: Le parti qu-. — Qnasi-légitimité, f. Toestand eener koninklijke familie, die
op ' t naauwst verwant is met eene wettige , van den
]

troon gejaagde dynastie, quasi-leg i t i m i telt f.
Quasimodo, m. [Liturg De eer ste zondag m .
.]

Quass, m., z. K VAS.
1Q,uassie, f., of Quassier, m. (pr. qu=kou)

:

-

La qu- année, het veertiende jaar. Le qu- denier,

de veertiende penning m. — tells subst. m. Veertiende
dag m.; veertiende gedeelte n. Le malade n'ira pas
jusqu'au qu-, de zieke zal denveertienden dag niet
halen. Il est dans cette affaire pour un qu-, hij
heeft een veertiende gedeelte of part in deze zaak.
— Als subst. m. en f. veertiende in volgorde: 11
(Elle) est le (la) qu- de sa classe, hij (zij) is de
veertiende van zijne (hare) klasse. — Quatorzièinement, adv. Ten veertiende, in ale veertiende
plaats.

Quatrain, ni. Vierregelig gedichtje n.; elk der
beide viertallen versregels in een sonnét of Is/inkdicht. — [H. n.] (pop.) Soort van distelvink m.
Quatre, adj, num. Vier: Les qu- saisons, de

4 jaargetijden n. pl. — Tirer ,a qu- chevaux, z.

CHEVAL. — (Loc. fam.), z. COIN, EPINGLE, MARCHER.

— (pop.) Elle est faite comme quatre sous, men
zou haar met Beene tang aanvatten. -- Entre quz^eux, onder vier oogen. — [Coco.] Vinaigre des
qu- voleurs, naam van een' zeer sterken, zwaar
gekruiden azijn m. — [Jeu] Jeu des qu - fleurs,
soort van lotto-spel. Les qu- yeux, soort van kaart
-- [Mus.] Pièce a qu - mains , voor 4 han -spel.
gezet stuk, een quatre-mains. — Ook voor-den
quatrième, vierde: Chapitre qu-, vierde hoofd
Henri qu-, Hendrik de vierde. — Als subst. m.-stuk.
/let getab vier; het cijfer 4. Deux fois deux font
qu-, tweemaal twee is vier. — (fam.) z. II .Ux. --- Its
marchaient qu- is qu-, zij gingen vies' aan vier. Le
chiffre qu-, Un qu- de chiffre of en chiffre, of

enkel Un qu-, het cijfer 4, eene 4. — (fig.) Qu- de
chiffre, soort van val f. in den vorm eener 4, om

muizen, ratten, vogels, enz. te vangen. — Vierde
dag m. der maand. — Nous avons aujourd'hui le
qu-, wij hebben van daag den vierde. — [Jeu] Le
qu- de coeur, de trifle, harten-, klaveren-vier f.
Amener qu-, vier oogen werpen; ook : eene 4
brengen (in het domino-spel). -- (fig. et fam.) Se
mettre en qu- pour qn., zijn best, al het mogelijke
voor iemand doen; z. ook onder QUARTIER . I1 faut
le tenir à qu-, hij moet met 4 man gehouden worden (van een' krankzinnige, woedende); — (fig.)
men moet hem met geweld bedwingen, in toom
.

QUE.

QVATRE A-ILES
-

houden; ook: men moet zeer sterk bij hem aan
om iets gedaan te krijgen. -- (fig. et fam.)-dringe,
Se tenir l qu-, zich met geweld inhouden of bedwingen. Comme qu-, buitengewoon, groot, veel,
sterk, enz. 11 crie comme qu-, hij schreeuwt voor
vier, hij schreeuwt uit alle maat. -- z, ook DIABLE.

Quatre- alles, m. [.EI. n.] Viervlerk m., een

vogel van den Senegal, wiens uitgespreide vleugels
dubbel schijnen. - Quiatre- a- la-livre , m.
[Hort.] Vier oir een pond (soort van kerseboom).
-- Quatre-cornes, m. [II. n.] Soort van post f.

— Quatre-dents, m., z. v. a. TETRODON. —
Qtiatre-feuilles, m. [alas.] Vierblad n. —
Q,natre-mendiants, m. [Cuis.], z. MENDIANT.
Quatre-nations, f. pl. Collegie te Parijs, door

Mazarin gesticht voor 't onderhoud van 60 jonge
edellieden uit de door Lodewijk XIV. veroverde
landschappen van Italië, Duitschland, Nederland
en Spanje. — ,iiatre-oeil of Quawtre-yenx, m.,
z. v. a. SABIGUE. — Quatre- taches, in., z. v. a.
PIMELODE.
Quatre-tenngs , m. [Liturg.]
Naam van eiken der strenge vastendagen op den
eersten vrijdag van ieder vierendeel jaors, q u at ertemp er ni.
Quatre-vingt, adj. num. Tachtig. Quatrevin g t- six ehevaux, zes en tachtig paarden. n. pl.
Qua tre -vin g' s forms, tachtig gulden m. pl. Its
etaient quatre-vingts, zij waren met hun tachl igen. Quatre-vingt-di : , negentig. -- QUATREVINGT, in. [[HI. n. ] Naam van eene kleine honden soort, ook chien d'Artois, artesische hond m., gelieeten. — Quatre-vingtiènie, adj. Tachtigste.
— Ook als subst.: Un qu-, een tachtigste deel.
Quatre -volei rs (1'inaïgre des), y. onder
QUATRE. — Qnatre-yeuix, m., z. v. a. s „'RIGUE.
Q,aatrieine, adj. Vierde: Qu-étage, vierde
verdieping f. — [Véner.] Cerf de qu- tête, vijfjarig
hert n. — Als subst. m. Vierde, vierde deel n.
Avoir un qu- (doorgaans un quart) dans une affaire, Etre dun qu- dans une affaire, een vierde
aandeel in eerie zaak hebben. — Vous venen a
propos, nous attendions un qu-, gij komt van pas,
wij wachtten op een' vierden man (b. v. als mede
verdieping wo -spelr).—Laguq,opdevir
Als subst. f. [Jeu] Vierde f., vier achtereen -ven.
kaarten van ééne kleur. -- Vierde klasse f.-volgend
Ftudier en q -, in de vierde klasse zijn. — Un qu-,
een leerling der Ode klasse. -- ,41s subst. m. en f.
Vierde m. en f. in rang of volgorde. --- quatriémeinent, adv. Ten vierde, in de vierde plaats.
quatriennal, le, adj. Om do vier jaren.
Charge qu -e, Office qu-, post n., bediening f., die
men één aar van elke vier jaren bekleedt.
giiatriuorue,m. [Alnéb.) Vierledigegrootheid f.
giiatrouille, f. [Véner.j Hondenhaar n. met
verschillende kleuren doormengd. -- t,Quiatronail1é, adj. m.: Poll qu-, het tnsschen gemengd vreemdkleurig haar.
Qiiatiior, m. [Mus.] , z. v. a. QUARTETTO.
Quayage, m., z. QUAIAGE.
que, pr on. rel. Dien, die, welken, welke, dat,
hetwelk, wat: Celui que vous avez vu, hij, dien,
gij gezien hebt. La personae que vous connaissez,
de persoon, welken gij kent. Les qualités que ion
admire, de hoedanigheden, die men bewondert. La
nouvelle qu'on débite, het nieuws, dat men uit
Je ne sais qu'en penner, ik weet niet, wat-stroi.
ik er van denken moet. -- Wanneer eest voorop
gaat, staat que somtijds in plaats van a, qui, de
qui, pour qui, en qui, etc., en wordt dan in 't
nederduitsch, bij 't volgen nier fransche construetien, door d a t vertaald : C'est de vous que je
parle, 't is van u, dat ik spreek (van u spreek
ik). C'est a vous que je m'intéresse, 't is in u,
dat ik belang stel (in u stel ik belang). C'était sur
vous que j'avais les veux, 't was op u, dat ik het
oog had (op u had ik het oog). — Van zaken sprekende, vervangt het somtijds de plaats van pendant
lequel, dans lequel, etc. : L'hiver qu'il fit si froid,
den winter, toen (of waarin) 't zoo koud was. Le
jour que cela est arrivé, de dag, waarop dat gebeurd is. C'est ici qu'il habite, hier woont hij. ...
QUE, pron. interr. Wat? Que faites-voos lb ? wat
doet gij daar? Que pensez-vous faire? wat denkt
gij te doen ? Qu' importe? wat is er aan gelegen?
Quest-ce que eest? wat is 't? Quest-ce que la
vie sans la vertu? wat is 't leven zonder deugd?
— Somtijds staat het in plaats van h quoi, de

-

,

j

-
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quoi : Que sera-il de Ina justifier? waartoe

dient het, mij te regtvaard igen ? (Eigenlijk is que
hier elliptisch gebruikt voor: bites-nmol ce que sert
de me justifier? zoodat het een pron. rel. is.) -((am.) Que diable dites-vous là ? wat drommel zegt
gij daar? — Je n'ai que faire, ik heb niets te doen.
Je n'ai que faire à lui, ik heb niets met hem te
maken, ik heb hem niet noodig. Je n'ai que faire
de vous dire, ik behoef u niet te zeggen. Je n'ai
que faire a cela, ik heb geen belang daarbij. Je
n'ai que faire 1h, ik heb daar niets te doen. Je ne
puis que faire à sela, Je n'y puis que faire, ik kan er niets aan doen, ik kan 't niet verhelpen.
— QUE, conj. Dat: Il se peut que je me tromper, 't kan zijn, dat ik mij bedrieg. J-e crois que
lame est immortelle, ik geloof, dat de ziel onster felik is. — Als, dan (in vergelijkingen) : J'ai
autant de livres que vous, ik heb zoo veel boeken als
gij. Taut tués que blessés, zoo gedooden als gewonden. Yen ai plus que nous, ih heb er meer
dan gij. — liet wordt ook door d an vertaald, als
het elliptisch in de plaats van autre chose que,
autrenlent que, sinon que, si ce nest que staat:
Il ne fait que boire et manger, hij doet niets dan
eten en drinken. Que vois -je autour de moi que
des amis vendus? wat zie ik om m ij heen dan o m
vrienden ? — 11 ne fait que sortir, hij-gekocht
doet niet dan uitgaan, hij gaat gedurig uit. Il ne
fait que de sortir, hij is zoo even eerst uitgegaan.
-- Na douter wordt que door o f overgezet :
Je doute qu'on le condamne, ik twijfel of men
hem veroordeelen zal. — Que wordt ook elliptisch
gebruikt in de volgende en vele andere uitdruk klagen. Qu'avez vous done que (voor puisque of
et d'ou vient que) vous ne mangez point? wat
scheelt er toch aan, dat gij niet eet ? Que tardezvous? (voor pourquoi tardez-vous? of d'ou vient que
vous tardez ?), wat draalt gij ? waarom talmt gij?
Que ne parliez-vous plus tót? waarom spraakt
gij niet eerder? Approchez, que (voor «fin que)
je voos pasje, kom rader, opdat (dat) ik met u
speelse. Il attend qu'on (voor jusqu'lh ce qu'on)
Tapbelle, hij wacht, tot dat men hem roeit. Un
jour qu'il (voor Iorsgu'il, of quand il), venait me
voir, eens toen hij snij kwam bezoeken, op zekeren
dag dat hij mij kwam bezoeken. I1 y a deux any
qu'il (voor depuis qu'il) est absent, er zijn twee
jaren verloopen, sederthij afwezig is, sedert twee jaren is hijafwezig. Si j'étais que de vous (en la méme
place que nous), zoo ik in uwe plaats ware, (fam.
als ik u was). I1 faisait un bruit qu'on (voor tin
tel bruit qu'on) ne pouvait Tien entendre, hij maakte
een geraas (zulk een„ geraas), dat men niets hopren
kon. Les avares auraient tout lor du Pérou,
qu'ils (voor et tel est leur caractère qu'ils) en
désireraient encore, al hadden de gierigaards al
het goud van Peru, zij zouden tocfr, nog meer begeeren. Je ne vous quitte point que (voor a mains
qua) mon amour n'ait olitenu ce point, ik verlaat
u niet, tenzij mijne liefde dit verkregen heeft. La
vie s'achève que (voor au moment que) Ion a à
peine ébauché son ouvrage, het leven loopt ten
einde, als men te naauwei'nood zijne taak ontworpen heeft. On leur parle encore qu'ils (voor alors
qu'ils) sont partis, men spreekt nog tot tien, terw ij l zij reeds vertrokken zijn. — Que staat voorop
bij wenschen, bevelen, toestemmingen, af keuringen
enz., met weglating der werkwoorden, die dat
uitdrukken: Que je meure, si sela nest pas vrai,
ik moge sterven (fain. 'k mag sterven), als 't niet
waar is. Qu'i! parte tout it l'heure ! laat hem aan
vertrekken! Qu'il fasse ce qu'il lui pluira,-stond
laat hem doen, wat hem belieft. Que je trahisse
moa arni! je mouvais plutót, mijnen vriend zou
ik verraden! liever wilde ik sterven. Qu'il se soit
oublie a ce point! waarom moest hij zich zoo zeer
vergeten! -- Staat que voorop b ij een' uitroep, die
bewondering, scherts, verontwaardiging, enz. aan
dan staat het voor combien, hoe, hoeveel,-duien,
wat: Que Dieu est puissant ! hoe magtig is God!
Que de beaux jours n'ont pas de beaux soirs ! hoe
vele schoone dagen hebben geene schoone avonden!
Qu'il fait beau! watis het mooi weder! Que vous
étes import.un ! wat zijt ge lastig! — Dikwijls
wordt que gebruikt enkel om meer kracht te geven
aan 't geen men zegt (en zou dan ook kunnen weg
worden): C'est une belle chose que de-gelatn
Barder un secret, een geheim te bewaren is eene
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schoone zaak. C'est se tromper que de croire ..., werp behandeld. Si cela était, qu- historien er
men bedriegt zich, als men gelooft .... Sais to aurait parlé, als dat zoo ware, zou de een of anquelque chose de plus? Oh que oui, weet gij nog dere (zou deze of die) geschiedschrijver er van geiets meer ? 0 ja. — Als overtollig staat que som - sproken hebben. Quelques-uns v ajoutent foi ,

tijds vóór Si: Que s'il m'alftige, que si vous m'ob- d'autres (qu-s autres) en doutent, eenigen gelooven
jectez , voor: S'il m'al lige, Si vous m'objectez. het, anderen twijfelen er aan, Il fut qu- temps
Somtijds staat que tusschen een adj. of subst. en immobile, hij stond eenigen tijd, eene poos onbe't werkwoord être: Insensé que j'étais, de croire wegelijk. Quelque part, ergens, op de eene of andere
a leur bonne foi ! dwaas als (die) ik was, met aan plaats; z. ook PART. — (fam. et ellipt.) Qu- sot,
hunne opregtheid geloof te slaan! Le fripon q u'i1 dan moest ik wel gek zijn, zoo gek ben ik niet (om
était m'emporta mille francs, de gaauwdief daar dat te doen, te zeggen). — Quelque chose, z.
hij was, nam duizend francs van mij mede. — CHOSE. — Eenige, enkele, een klein getal, een weiN . QUE staat vaak in plaats van seulement, nig, wat: It a qu- sujet, qu- petit sujet de se
enkel, alleen, niet dan, slechts: Je ne veux que le plaindre, hij heeft eenige reden, min of meer reden
voir, ik wil niet dan l em zien. Ce n'est qu' à vous om zich te beklagen. Cela vous eoutera qu-s 110que je pence, ik denk alleen aan u. Une lecon rins, qu- argent, qu- peu d'argent, dat zal u
n'est qu'un jeu our lui, eene les is voor hem enkele guldens, een weinig geld, wat g eld, een
slechts spel. — (fam.) Que bien que mal, nu liever weinig geld kosten. — Ongeveer, omtrent, ten
Tant bien que mal, z. T? T . — Vóór oui (of Si) naasten bij (in dezen zin staat het voor a quelque
en non wordt het van een werkwoord afhangende nombre pres, en is onveranderlijk): I1 y a quque door van vertaald: Vous prétendez que oui, soixante ans, 't is ongeveer 60 jaren geleden.
et mui j e soutiens que non, gij beweert van ja, en Vóór een subst. ('t zij al of niet door een adj. ver
dat door que gevolgd is, wordt quelque-gezld),
ik houd staande van neen. Je gage que si, ik wed
van ja. — (Loc. fam.) Etre toujours sur Ie que met que vertaald door: welke ... ook, wat ... ook,
Si, que non, altijd gereed zijn om tegen te spreken. hoe ... ook: Qu-s efforts, Qu-s grands efforts que
Qaédee, m. [Bot.] Langbloemige lobelia (lobélie). vous fassiez, welke pogingen, welke krachtige po
gij ook aanwendt. Qu-s grands biens que-gine
Quel, le, adj. (om te vragen wie of wat een'
persoon of zaak is) Welk, welke, hoedanig, hoe- vous a^ez, hoe groote goederen gij ook bezitten moogt.
danige, wat voor een of eene, wat voor? Quel Qu- remède qu'on lui donne, tout sera en vain,
capitaine commandait ce jour lb ? welke kapitein watmiddel men hem ook geven moge, alles zal
voerde op dien dag 't bevel? Quel temps fait-il? vruchteloos zijn. Qu- part que nous soyons, waai
welk weder, wat voor weêr is 't? Quelle heure wij (waar ergens wij ook) zijn mogen.
chose
est-il? welk uur is het? (gebruikeljker) hoe laat qui arrive, wat er ook gebeure. — Vóór
Vóó r een adj.
is 't ? En quel état sont les theses, in welken, in (zonder subst.), of ook t áór een ode., door que i ehoedanigen staat zijn de zaken? hoe staan de za- volgd, staat quelque bijwoordelijk en elliptisc t in
ken? — Ook in bevestigende zinnen, en om on- plaats van á quelque degré, en is daarom onverzekerheid, twijfel uit te drukken: Je vous ai dit anderlj,jk: Qu- corrompues que soient nos moeurs
quel homme eest, iik heb u gezegd, welk man, (á qu- degré que nos moeurs soient corrompues),
wat voor een mensch het is. Je ne sacs quel au- hoe bedorven onze zeden ook zijn. Qu- adroitement
teur a dit sela, ik weet niet welk schrijver dat qu'ils s'y prennent, hoe behendig of listig zij't ook
gezegd heeft. Ne savoir quel parti prendre, niet aanleggen. — Zoo ook met een als adj. gebruikt
weten welk besluit men nemen zal. — Ook in uit subst.: Qu- bons traducteurs qu'ils soient, hoe
Quel malheur! welk een ongeluk! Quelle-roepn: goede vertalers zij ook wezen mogen.
Quielgaefois, adv. Somtij ds,' somwijlen, soms,
pitié elle me fait ! welk een medelijden heb ik met
haar! Quelle folie d'agir ainsi! welk eene dwaas- nu en dan, altemet: Je lui parle qu-, ik spreek
heid, wat dwaasheid, aldus te handelen! — Het hem somt ij ds.
Qtielgn'nln, -e, pron. indéf. (van personen
wordt somtijds van zijn subst. gescheiden: Quel est
ce langage étranger? wat vreemde taal is dat? en zaken) Een, een uit vele: -Nous attendons des
Quelle fut sa surprise en voyant ...., hoe groot amts, des amies, it en viendra qu-, qu-e. wij
wachten vrienden, vriendinnen, er zal er wel een,
was hare verwondering, toen zij zag ...
Quel wordt ook door que gevolgd, heeft dan daar ecrnnkomen. 11 racontait quelques-unes de ses avenaard van een onbepaald voornaamwoord,-medn tures, hij vertelde eenige zijner lotgevallen.— (absol.)
wordt door den subjonctief gevolgd en vertaald QUELQU'UN, pron. indéf. m. (alleen van personen)
door: wie ook, welk ook, wat ook, van welken aard 11 viendra qu-, er zal iemand komen. J'attends ici
ook, hoedanig ook: Ne laissez entrer personne, qn., ik wacht hier iemand. Qu- a-t-il vu sela?
quel qu'il soit, quel qu'il puisse être, laat niemand heeft iemand dat gezien? -- Ook (absol.) in 't
binnen, wie 't ook zij, wie 't ook wezen moge. Je meervoud (doch enkel als onderwerp): Quelques-uns
partage vos chagrins, quels qu'ils soient, ik deel assurent que ..., eenigen verzekeren, dat ... -- Som
maar zelden, wordt quelqu'un door ce vooraf-tijds,
in uw verdriet, van welken (of hoedanigen) aard
het ook wezen moge. Queues que soient vos vues, gegaan: Qu- qui croi t bien Ie savoir me 1'a dit,
welke ook uwe inzi-gten zijn. Quels que soient leurs et ce qn. est mon père.
-r Qaémander, v. n. Loopen bédelen. —
droits, wat ook hunne regten zijn. — z. ook TEL.
Quieleonque, adj. indéf. (doorgaans met het t Qnemande'tr, m., -ease, f. Bedelaar m.,
ontkennende ne) Wie 't ook zij, wat het ook zij, -ster f., landlooper m., - loopster f.
Qu'en - dira - t - on, ni. (fam.), z. DIRE.
volstrekt geen, hoe ook genaamd, hoegenaamd: Il
Quenelles, f. pl. [Cuffs.] Balletjes n. pl. vleesch,
n'y a homme qu- qui ne Bache cela, er is geen
,

mensch hoegenaamd (niemand wie 't ook zij, geen
mensch ter wereld), die dat niet weet. I1 ne lui
est demeuré chose qu-, er is hem niets hoegenaamd
(niets wat het ook zij, niets ter wereld) overgebleven. -- Ook zonder ontkenning in den zin van: een
of ander, wie of welk het ook zij, hoedanig ook,
onverschillig welke of wat: Dune manière qu-, op
de eene of andere wijs. Donnez-en une raison qu-,
geef er eene rede voor, welke dan ook. — Ook in
't meerv.: Deux points qu-s étant donnés, twee
puntennaar welgevallen (hoe ook geplaatst) gegeven zijnde. (paard m.
Quelle of Quelly, m. [H. n.] Guinésche luiQaelleinent, adv. (alleen gebruikt in de gemeenzame uitdrukking): Tellement qu-, zoo zoo,
tamelijk, vrij middelmatig: I1 se porte tellement
qu-, hij vaart zoo tamelijk. Il fait son devoir tellement qu-, hij doet zijnen plagt zoo zoo, zoo goed
en kwaad als 't gaat.
Qnelque, adj. indéf. :enig. eenige; een of ander, een of meer uit velen: Qu-s écrivains ont
traite ce sujet, eenige schrijvers hebben dat onder-

wild of visch in eene warme pastij.
Qiaénia, m. (pr. qu=ku) [H. n.] . 4frikaansch
stekelvarken n.
Quienotte, f. (fam.) Kindertandje n., melktand m.
Quenouille, f. Spinrokken, spinrok n.: Coffer,
Charger la qu-, het spinrokken aanleggen, er de
te spinnen stof op doen. — De stof, die om het
spinrokken gewonden wordt: Elle a achevé sa qu-,
zij heeft haar spinrokken af. — (Loc. prov.) Allez
filer votre qu-. (tot eene vrouw, die zich met zaken
buiten haren kring bemoeit) , blijf bij uw spinnewiel, bemoei u met uwe keuken, met uw huishouden. — [Généal.] Vrouwelijke linie, spillezijde f.

— (fig7.) Cette maison est tombée en qu-, dat
huis is aan de vrouwelijke linie vervallen, eene
dochter is erfgenaam geworden. Ce royaume ne
tombe pas en qu-, de kroon van dit honingrvk

komt niet op het vrouwelijk geslacht. — (fig. et
fam.) L'esprit est tombé en ps- dans cette famille,
in die familie hebben de dochters meer verstand
dan de zonen. -- Les qu-s d'un lit, d'un vieux carosse, d'un dais, de stijlen m. pl. van een ledekant,

QUENOUILLEE

QUEUE.

van eene oude koets, van een verhemelte. - [Bot.]
Naam van verscheidene paddestoelen. Qu- of Cu!que, z. CNIQTJE. Qu- sauvage, wilde kooldistel m.,
wild saffloers 0.; spillezwarn f. - [Cord.] Spinstok n). - [Hort.] Arbre en qu-, spilleboom m.
- [MarrnL] Qu -s, .Kaarden 1. p1. voor de boomwol. - [ Mar.] lvormandische visscherssehuit 1.
Quenonifléc, f. Spinrolcvol ii. - Queitoiiillette, f. (verkiw. van QUENOITILLE) Klein spinrokken n. - [Bot.] Spilledistel, gele distel ni, [Mar.] Hekstij l m., wul/liout n.; spiegelstut m.
Qu -s de trelingage, zwichtinqbouten m. p1. [Fond.] Schuif, gootschuif; stopslan g f. noiii ll on, iii. [Mar.] Bos m. geplukt kalfaatwerk,
kloen of kluwen n. bruinwerk.
Qiteutelage, ni. [Mar.], Z. V. a. LEST.
quérable, adj. [Jur.], z. v. a. IIEQUÉIIABLE.
Qitérat, ni. [Ann. mar.] Buitenhuid f. onder
't barjhout. - [Mal.] (in de Middel!. Zee) Aandeel,
part n.kijnbereiders.
Queree, f. [Tech.] Steenen mes n. des marokquereerelle, f., Z. V. a. CRÉCERELLE.
Quercitrin , rn. [Chum] Kleurend bestanddeel n. uit den bast van den Querciti-on in.,
verweik of quercitroen [queicus tinctoila].
Quere ll e, f. Twist m., krakeel, geschil n., oneeni eid 1., woordenstrijd m., hij/partij 1. U y a
qu- entr'eux, ijs soot en qu-, zij hebben twist onder elkander, zij zijn in oneeniglieid. II a une
grande qu- sur le bras, hij is in een groot geschil
gewikkeld. Its prirent qu- nu jeu. sur le jeu, zij
kregen twist bij, over liet spel. Embrasser, dp
ouser
Ia qu- de qn., iemands partij bij eenen twist kiezen.
Prenclre qu- pour qu., liet voor iemand opvatten.
Qu- de chien, slee/it afgeloopen geschil. z . ook
ALLEMAND. - [ Prat.] Qu of Plainte dino ffi ciosité, Z. INOFFICIOSITE. - quereller, v. a. Twist
zoeken of maken, krakeelen, twisten; kijven, bekijven; begraauwen, schelden. Ne querellez personne, zoek met niemand twist. Son père la que
reIld, zijn vader heeft hem bekeven. II querelle tonjours ses doniesliques, Pij begraauwt altijd zijne
dienstboden - (abs.) II aime Ii qu-, hij houdt van
krakeelen. - SE QUERELLEII, V. pr. Onder elkander twisten of krakeelen, zamen kijven: Its se soot
quere11s, zij hebben met elkander getwist, gekrakeeld. -- Querelleur, euse, adj. Twistziek,
twistzoekend: Homme qu-, Femme qu-euse, of
als subst. QUERELLEUR, ITO. , -EUSE, f. Twistzoeker,
twistmaker, kijver ni., twistzoelceter, twistmaakster, kijfster 1.
Quérimoisie, f. (pr. qu=ku) [Dr. canon.]
Verzoekschrift n. aan den geestelijken regter, om
verlof te verkrijgen tot uitvaardiging van een aanmnaningsschrjven.
Quérir, v. a. (alleen nog in den infen. met
aller, envoer en venir in gebruik) Halen: Aller
qu- qn. of qc. , iemand of iets gaan halen. Envoyer
(jU- lu \Tifl, wijn laten balen. Venir qu- qn., iemand
komen halen. - (Lor. prov.) Ii serait Pon Is aller
qu- la mort, hij zou goed zijn om den dood le
halen: hij blijft altijd zeer lang uit. - (Prov.)
1%lieux vaut tenir que qu-, hebben is beter dan
halen; niet allen, die zoeken, vinden ook.
Questabi1ité,questaIité,f.Dienstb q arheid,
gh

slavernij 1. —Qiiestable, Quiestal, z. QUETABLE
Qiiesteiii', III. (pr. qu=ku) [F!. rot o.] Begé
-

-

ringspersoon, die 't opzigt over de schatkist had
en de staatsinkomsten deed innen, schatmeester,
qumstor in. -[ 1-1. de France] Qu- de l'université de Paris, rentmeester der .Pa'rjsclme universiteit. .- Qu- de la Chamhre des thiputtis,
rentmeester, rekeningvoerder von de Kamer der
afgevaardigden.
Question, 1. (pr. kés -ti -on; ook in de volgenden) Vraag, ondervraging f., vraagstuk, voorstel n., opgave 1.; strijdpunt, geschilpunt n., kwest i e t. II ma fait plusieurs qu -s, hij heeft mij verscheidene vragen gedaan. -- (Prov.) A sotte qupoint le m!ponse, eene zotte vraag verdient geen
antwoord. - Résoudre une qu-, een vraagstuk

oplossen. C'est une qu- épineuse et captieuse,

dat is eene netelige en listige vraag of opgave. Qu-

de physique, vraagstuk uit de natuurkunde. Qude droit, regtsvraag, regts -kwestie. Qu- d'Etat,
staatsvraag, staats-kwestie. z. ook INSOLUBLE, IN-

- Quhiûlante, vraag-, geschilstuk, dat aller belang-

TENTIONNEL, PREALABLE, PREJUDICIEL.

stelling boeit , waarbij veler belang in t spel
is , welks oplossing men reikhalzend verbeidt.
Aborder Ja qu-, liet vraagstuk in behandeling

nemen. - Zaak 1., onderwerp n., waarvan gesproken, gehandeld wordt, kwestie t. De quo i
est-il qu-?'waarvan is de rede? La chose dont ii
est qu-, de zaak, waarover gehandeld wordt. 11
est qu- de savoir, 51 votre frère y a dté, het komt
er op aan te weten, of uw broeder daar geweest
is. Rappeler P Ja qu-, tot het in behandeling zijnde
onderwerp terugroepen, verzoeken om niet van het
onderwerp af te wijken. Vole! Ia personne eis qu-,
hier is de besproken, de bedoelde persoon, zie hier
onzen man. Pijnbank; pijniging f. Supporter Ja qu-, de pijnbank uithouden. Ii a lout avoud
a Ja qu-, hij heeft alles op de pijn bank bekend. z.
ook PREPARATOIRE. - Meltre qn. is Ja qu-, iemand
op de Vijnbank leggen; (fig.) iemands geduld pijnlijk rekken, iemand uittermate kwellen. - (pop.)
11 iw faut pas lui douner Ia qu- pour Jul faire
(lire tout ce quil salt, men behoeft hem niet op
de pijnbank te brengen, om alles le zeggen, wat hij
weet: hij vertelt alles van zelf. - Questionciile, f. (plais.) Vraagje n., kleine vraag f. tionnaire, in. Pijniger, hij, die de folteringen
der pijnbank toediende, beu! in. - Gezamenlijke
vragen f. p1. achter een boek of eene les over de
behandelde zaken. - Questionner, v. a. Vragen, ondervragen, uitvragen: Ii est venu me qusuc cette affaire, hij is nij over deze zaak komen
ondervragen. uitvragen. -- (absol.) 11 na fait que
qu-, hij doet niets dan vragen. - SE QUESTIONNER,
v. pr. Elkander ondervragen. - liet part. passé
is ook adj. : Persoune qu -e, ondervraagdpe'rsoon in.
- Quemtionneur, in., •euse, f. Vrager mu.,
vraagster f., inz. hij of zij, die met gedurige vragen lastig valt, vraagal in. en t. - Ook als adj.:
Cette femme est Men qu-euse, rIle vrouw is zeer

vraagziek.

Questorien, ne, adj. (pm'. qu=ku) [H. rom.]
Den quceslor betreffend (vgl. QUESTEUIij. - QIJES-

TOJUEN, m. Gewezen quwstor m. - Questui-e, t.

(pr. qu=ku) Ambt n., waardigheid van quwstor,
van rent-meester of rekeningvoerder, quwslor
- tijdduur m. dier bediening; - bureau-schapn.;
of kantoor des penningmeesters. (villen.
Quet, mu. [Papet.] 26 vellen papier met hunne
Qnêtable, adj. [Cout.] Dienstbaar.
Qute, 1. Opsporing, nasporing, opzoeking 1.:
Je suis en qu- de lui, ik zoek hem op. Cast mine

longue qu-, 't is eene lange nasporing. - [Chas.]

Opsporing, opjaging f. van t wild (door een' jager
of door honden); de daartoe aangewezen streek t.
Aller en qu-, wild opzoeken. Un épagneul bon
pour Ja qu- de Ja perdrix, een patrjshond, die
goed is lot het opsporen van patrijzen. - Geldinzameling voor de armen of voor liefdadige oogmerken, c 0 11 e C t e f. Faire Ja qu- dans l'église,
in de kerk collectéren. Les religieux mendiants
vont a Ia qu-, de bedelmonniken zamelen aalmoezen in. -- Opbrengst der collecte: Faire une bonne
qu-, eene goede collecte doen. - (Lor. pray.) Ce
West pas tout de prêcher, ii faut faire Ja qu-,
het studeiren moet ons lot nut strekken. -- [Mar.]
Qu- de l'étambot of de l'étrave, het vallen, overhangenvan den achter- en voorsteven. - Qnêter,
v. a. Opsporen, opzoeken, nasporen: [Chas.] Qu
min cerf, min liëvre, een hert, eemmen haas opzoeken,
opspeuren. - (fig.) Qu- des voix, des suffrages
pour qu-, stemmen voor iemand zoeken te winnen.
Qu- des louanges, naar lof jagen, om lof bidden.
- QUÊTER, V. n. Giften, aalmoezen inzamelen:
On a quèté pour vette famille, men heeft voordeze
familie giften ingezameld. Qu- de porte en porte,
van huis tot huis bédelen. - Het part. passi is ook
adj.: Cerf quêté, opgejaagd Pert ii. - Louanges
qu-es, afgebedelde lof in.
quilteur, in., -ense, t. 4almoezen- of giftenophaler m., -ophaalster f., c a 11 e c t an t m. en t.
- ( fi g.) Gedurige vrager in. of vraagster t. om iets.
- Ook als adj.: Frères qu -s, bedelmonn iken n. p1.
- Chien qu-, speurhond m.
Queue, t. Staart m. La qu- dune 'vaclie,
dun cheval, dun poisson, dun oiseau, dun cr o cod ile, de staart van eene koe, van een' paard,
van een' vised, van een' vogel, van een' krokodil.
Qu- prenaute, grijpstaart in. Couper Ja qu- is mi

ebeval, eenpaard den staart afhouwen. [Man.i
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Qu- anglaise of á l'anglaise, engelsche, geangli- haar). — [Tech.] Ondergedeelte van een boek (bij
seerde staart (vgl. ANGLAISER). Qu- en catogan, binders). — Soort van sljpsteen m. Qu- à l'huile,
kort-, stompstaart. Qu- en balai, bezemstaart. Qu- oliesteen. -- Soort van fust of vat, dat ongeveer
de rat, rattestaart (zonder haar). Qu- en trompe, 1 1 k2 oud mud inhoudt. — Qu- de carré, staart der
regtuitstaande, horizontale staart. -- [Hist.] Pa- slede (bij touwslagers). Qu- de chanv re, dad of
cba a une qu-, á deux, à trois qu-s, pasja van bos m. hennep. Qu.- de rat, kattestaart, ronde vil f.
één', twee, drie paardestaarten. — [Cuis.j Qu- Qu- de renard, vossestaart, een boorgereedschap
de mouton, staartstuk van een schaap. — [ Pellet.] met 2 scherpe kanten. -- La qu- dune poéle, dun
Qu- de martre, marterstaart (als bontwerk). — gril, d'une léchefrite, etc., de steel m. van eene
(Loc. prov.) 11 s'en est retourné honteusement, pan, van een' rooster, van eene braadpan, enz. —
la qu- entre les jambes, hij is met schande, met (Loc. prov.), z. POELE (f.). — [ Vétér. j Qu- de rat,
beschaamde kaken teruggekeerd. I1 n'y a rien de rattestaart, soort van kaa.lrnakenden haarworm aan
plus difficile à écorcher que in qu-, op het einde de pooien der paarden. (fig.) Einde, ach
laatste gedeelte van iets, achtereind, slot n.-tersof
komen doorgaans (le grootste zwarigheden voor den
dag, het zwaarste komt achteraan. Le venin est la A la qu- do Bois, de la forèt, aan 't einde van
qu-, het einde draagt den last. Le mal porte le 't bosch. La qu- de l'hiver a été rude, het laatst
repentir en qu-, de misdaad heeft droevige gevol- gedeelte van den winter is streng geweest. de wingen. C'est un renard qui cache sa qu-, 't is een ter heeft een' staart gehad. z. ook MI. — ( fam.) La
schalk, een vos, die zijne streken verholen houdt, qu- d'une affaire, laatste zorgen, die eene schi(nhij heeft ze achter de mouw. I1 viendra un temps baar geëindigde zaak nog vereischt, staart, naott les renards auront besoin de leur queue, er sleep m. van Bene zaak. Ne point faire (of laisser)
zal een tijd komen, dat men gaarne had, hetgeen de qu- dans un payement, in eens geheel af betamen nu veracht. Cette qu- nest pas de ce veau- len, geen gedeelte of restant daarvan laten staan.
lb, dat behoort daar niet toe; dat past niet za- On a pris cette allaire par la tète at par la qu-,
men. Tenir son ane par la qu-, alle voorzorg ge- men heeft die zaak van alle kanten aangevat, onbruiken. 11 faut que cliacun garde sa qu-, een ieder derzocht. — (Loc. prov.) Trendre le roman par
moet voor 't zijne zorgen. Ii n'en est resté la qu- Ia qu-, de zaken niet in behoorlijke volgorde voord'un of dune, er is niet een enkele van overgeble- dragen, met het einde beginnen. Elle prend Ie roven. — N en vair plus ni qu- ni oreille, niet het man
man par la qu-, zij begint van achteren af, zij
minste spoor van iets (gestolens of verlorene) meer leeft met hem als af zij reeds zijne vrouw was. —
[Polit.] La qu- de Robespierre, de la révolution,
zien. Se Bonner la discipline aver one qu- de renard,
strenge zeden huichelen en in 't geheim zondigen. de rest of de overblijfsels van Robespierre's aan
— (pop.) Y aller de tete at de qu- (of de cul)
uit den omwentelingstijd overgebleven-hang,de
comme une corneille qui abat des noix, z. coR- partij f. — (Loc. prov.) Gare la qu- des Alle
NEILLE. Z. ook ANGUILLE, BRIDER, DIABLE, LOUP,
wacht u voor den leeljken nasleep van die-mands,
311BER (SE) . -- [ Bot.] Steel m. Qu- de rose, steel zaak. — La qu- d'une procession, de achterste
van eene roos. Qu- de poires, de fralse, etc., steel personen, de staart van eene processie. La quvan peren, van aardbezien, enz. Des cerises h Ion- d'une armée, de achterhoede f., nasleep, staart van
gues qu-s, kersen met lange stelen.._ [Arqueb.] een leger. La qu- d'une armee navale, de achterQu- de bassinet, staart der geweerpan. Qu- de hoede eener vloot, staart eener linie. Vaisseau de
culasse, staart van de staartschroef. — [A rtill.] qu-, heksluiter m., achterste schip n. — (fain.)
Qu- d'un flasque, staart van eene zpwang. Qu.- Achter elkander geschaarde rij f. menschen. — Faire
de pierrier, pointeerijzer n. van een' steenmortier. qu., in eene lange rij achter elkander staan (om
-- [Asir.] Qu- d'une comète, staart eener komeet. beurtelings toegang te krijgen, b. v. tot een kantoor
Qu- de dragon, drakestaart, afdalende knoop m. voor plaatsbriefjes aan een spoorweg -station enz.),
der maan. Qu- de la Grande Ourse, staart van q u e u e maken. — h LA QUEUE, EN QUEUE, loc. adv.
den Grooten Beer, ster van de 2e grootte aan 't Achteraan, onmiddellijk volgend: Le bagage suivait
einde van den staart van dat sterrebeeld. Qu- de en qu-, était b la qu-, de bagaadje volgde achter
la Petite Ourse, staart van den Kleinen Beer, de
Avoir les ennernis en qu-, den vij--an.(m)
poolster f. -- [Bill.] Biljartstok m ., keu. queue f. z. and digt op de hielen hebben, van nabij door den
ook FAUSSE-QUEUE, PROCÉDÉ. — [ Call.] La qu- d'un vijand vervolgd worden. — QUEUE b QUEUE, toe.
g, p, q, etc., de staart eener g, 1p, q, enz. —[Corn.] adv. Digt achter elkander, op eene rij; Attacker
Bos m. gehekeld vlas of gehekelden hennep van één des chevaux qu- a qu-, paarden achter elkander
kilogram of nederl. pond. — Laatste eind n. van vastkoppelen. — (fig.) A la qu- Jeu Jeu, z. LEU. -een stuk stof. z. ook CAP. — [ Constr.] Breedste Quand on dit Mon sleur, sans qu-, on entend
gedeelte der treden van een' wenteltrap; ook z. v. a. le maitre de la maison, als men Monsieur zegt,
CUL DE LAMPE. — [ Arcli.] Qu- d'aronde, z. ARONDE,
verstaat men daardoor den heer des huizes.
ook ASSEMBLAGE. Qu- d'une pierre, ingemetseld
Qnene-blanche, f. [H. n.), z. v. a. PYGAReind n. van eenen steen. --- Qu- d'un moulin, staart GUE. — Qneue-de-cheval, f. [Bot.] , z. v. a.
een'
windmolen
(waarmede
men
hem
op
zijne
PRELE.
— Queue-d'écnreiiil, de faisan,
van
spil laat draaijen). — [Fort.] Qu- d'aronde, zwa- twee soorten van koraalmos: granaatappelmos,
luwstaart (BONNET b prêtre). Qu- d'un contrefort, paauwestaart. — Qnene-de-fenouil, t.[11. a,],
dikte van een contrefort. Qu- de tranchée, ingang z. V. a. AíACHAON. — queue-de-fèehe,f. [H.n.],
der loopgraaf. Qu- du glacis, voet m. van 't z, V. a. PAILLE en queue. — Qnene-de-Iézard, f.
glacis. Qu- de plate-forme de batterie, achter
[Bot.], z. v. a. LÉZARDELLE. — Quene-de-liébatterij-bedding. — [Impr.] Niet-kantm.er vre, f. [Bot.] , z. v. a. LAGURIER. --- Queue-degevulde bladzijde aan 't einde van een hoofdstuk lion, f. [Bot.] Leeuwestaart, z. PHLOMIDE, PHLOof boek, staart-pagina f. — [Jeu] Bepaalde geld- luis. — Queue-de-poEle, f. [H. n.] Langstaar
mees f. — Queue-de-poireaui, f. [Bot.] -tige ,
som f., die men aan den meestwinnende betaalt;
som, om welke buiten den hoofdinzet gespeeld wordt. z. V. a. PEUCEDANE. — Queue-de-renard, f.
— [Lath.] Qu- dun violon, staart eener viool. [Bot.] t'ossestaart, sering f. z. ook onder QUEUE.
Piano a qu-, staart-piano f., staartstuk n. — -- Queue-de-souris, f. [Bot. , z. v. a. MYO[Mar.] Qu- de bossoir, staart, binneneind n. van SURE. — Queue-du-chat, f. [Danse] Zékere
den kraanbalk. Qu- d'un pavilion de la série, dansfiguur f. — Qneue-en-eventail, f. [H. n.]
hals m. van eene seinvlag. Qu- de chat, endje dag, Waaijerstaart en., naam van verschillende vogeltjes.
eindje touw n. (waarmede afgestraft wordt). Qu- — Queue-en-sole, f. [H. n.], z. V. a. JASEUR
de rat, slurp, slurping f., bondsend n. Manoeuvre de Bohème. — Quieire-janne, f. [H. n.] Gouden qu- de rat, geslurpt, met een bondsend gesla- staart, geelstaart m., naam van tweederlei visgen of puntig uitloopend touw n. — [Métall.] schen; ook van een' vlinder. — Queue-noire, f.
Faire la qu-, eenen staart maken (van 't kwik ge- [B. n.] Zwartstaart, soort van baars — Queuezegd, als de bolletjes of kogeltjes, ten gevolge van rouge, f. [H. n.] Roodstaart, soort van makreel;
onzuiverheid, bij 't voortloopen eene metallische ook een vogeltje. — Queue-verte, f. [H. n.] Groen
streep achterlaten). — [ Modes, Coutur.] Qu- d'un
ook een vlasvink.-star,vichn'bemgslat;
manteau, d'une robe, sleep m. van een' mantel, van
Quueurse, f. (Tech.] Leerlooijers steen m. tot
een kleed. --- [Mus.] Qu- d'une note, staart eener ontharing der huiden. — Quieu rser, v. a. [Tech.]
noot. — [ Pêche] Gesteeld vischnet n. Qu- d'oison De huiden met den steen ontharen.
g Queiissi-quenanni, loc. adv. (fam.) Eveneens,
of Cu! rond, gondelvormige haringschuit of buis f.
-- [Perruq.] Staart (van eene pruik, van 't hoofd- volkomen 't zelfde, op een haar; zoo zoo.
.

]

QUEUTER
Queuter, V. n. [Bill.] Twee ballen- te gelijk
voortstooten.

t Queux, in. Kok (cuisinier). — Soort van

stijpsteen in. (liever queue).
Qui, pron. rel. Die, wie, welke, dewelke, hetwelk, dat, wat: L'homme qui raisonne, de mensch,
die redeneert. Celui, ou Celle de qui (doet) je
pane, à qui j'ai donné sela, hij, zij van wien of
wie ik spreek, aan wien of wie ik dat gegeven heb.

Celui pour qui, contre qui je plaide, hij voor,
tegen wien ik pleit. Voici le line que j'ai lu, hier

-,
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^ : lolinos € est-ícht. -- Qttiéteide, f. [Dévot.] Rust,

gerustheid, kalinte f. des gemoeds. L'amour de Dieu

met 1'esprit dans une entière qu-, de liefde Gods

brengt het gemoed in volkomene rust. — Ook in
het dageliji^sch leven gebruikt: I1 passe ses jours
b la campagne dans une douse qu-, hij slijt zijne
dagen op het land in stille rust.
Quignon, in. (fang.) Homp m. brood.--[Agric.]
Met stroo gerekte vlashoop m. in 't land.

Qiiilave, f., z. CULAVE.

Quilboquet, m., liever EQUILBOQUET.
Quillage, m. [Mar.] : Droit de qu-, rept, dat
de koopvaardijschepen in fransche havens bij hun
eerste binnenloopen betalen, kielregt n.
Qaillai, m. [Rot.] Zeepboom m. van Chili.
qui va bien, dat is schoon, dat gaat goed. I1 trouQuille, f. [Constr. nava Kiel f. — Qu- de
vera à qui parler, hij zal zijn' man vinden. Je pont, jukdrager m., jukdwarshout n. — QU1LLE, f.
croirai qui vous voudrez, ik zal geboren aaien gij [Jeu] Kegel m. Joueur de qu-s, kegelaar, kegel wilt Qui dort, dine, wie slaapt, eet. — Un je ire speler in. Le jeu de qu-s, het kegelspel. tin jeu de
sais qui, zeker iemand, zeker onbeduidend mensch. qu-s, eene kegelbaan. ,louer aux qu-s, kegelen.
— Qui que ce soit, Qui que ce puisse être, wie Faire, Abattre trois qu-s de venue at trois de ra't ook Zij, wie 't ook wezen moge, wie ook (qui- bat, drie kegels van voren (bij den aanloop des
conque); (met de ontkenning) volstrekt nierpand, bals) en drie van achteren (bij den terugstoot) omgeen mensch hoegenaamd. Qui que ce soit qui vous werpen. — (Loc. fam.) Se tenir droit comme une
fait dit, ii s'est tronipé, wie u dat ook moge 'je - qu-, zoo regt als Gene kaars staan. II est planté là
zegd hebben, hij heeft zich vergist. Je n'y ai trouvé comme une qu-, hij staat daar als eenpaal, onbewequi que ce soit, ik heb er niemand aangetroffen. gelijk. — (Loc. prov. et pop.) Prendre, Trousser son
QUi, pron. intern. Wie? Qui vous 1'a dit? sac et ses qu -s, zijne biezen pakken, zich uit de
wie heeft het u gezegd? De qui le tenez -nous? van voeten maken. Donner a qn. son sac et ses qu-s,
wien hebt gij 't (gehoord)? A qui écrit-il? aan iemand den zak geven, hem wegjagen. Ne laisser
wlen schrijft hij? Qui aceusez -nous? wien of wie aux autres que Ie sac et les qu-s, het beste zelf
beschuldigt gij? Qui (voor lequel) des deur sera nerven. z. ook CHIEN . — [Tech.] IJzeren wig f. tot
vainqueur? wie van beiden zal overwinnaar zijn? kloving der leiblokken. — Vingerhout n. der hand--- Qui est-ce qui? wie? Qui est-ce que? Wien of schoenmakers, — Staartsc)hroe f boor f. der geweer
wie? Qui est ce qui ne plaint pasles pauvres ?wie
Kegelvormig werktuig n. bij verschil -makers.—
beklaagt niet de armen? Qui est-ce que vous soup-lend
handwerken.
connez ? wien (wie) verdenkt gij ? — Somtijds
Quillé, in. [Agric.] Roest m., eene wijngaard
vindt men qui, in verdeelenden zin, herhaald met
waarbij de bladeren gele en roode vlekken-ziekt,
de beteekenis van ceux-ci, ceux-lb of les uns, les krijgen. — Quillé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau qu-,
autres: Its étaient dispersés qui eb, qui lá, zij schip n. met eene kiel.
waren verstrooid, de eengin hier, de anderen daar.
Quiller, v. n. [Jeu] Uitwerpen om te zien wie
Qui veut du roti, qui du bouilli, qui du froid, 't eerst bij 't kegelen spelen zal of wie maats zulqui du chaud, deze wil gebraden, die gekookt, een len zijn. — De omgeworpen kegels weder opzetten.
derde koud, een vierde heet. (Dit gebruik van qui -- QIJILLE1, V. a. (pop.) Steenen of stokken tusveroudert.)
schen iemands beenera goof en. (kaars staan.
gnia, (latin) (pr. kul a), alleen gebézigd in de
t quilleter (se), v. pr. Zoo regt als eene
gemeenzame zegswijzen: Etre b quia, niet weten
Quillette, f. [Agric.] Wilgeloot f. ter poting.
wat men zal antwoorden, met den mond vol tanhuillier, m. [Jeu] Ketelplaat f., houten of
den staan. Mettre qn. a quia, iemand tot zwijgen steenera vierkant, waarop de 9 kegels staan. - De
brengen, hein den mond stoppen.
9 kegels: Faire, Abattre tout le qu-, al de 9 kegels
Qnibtus, m. (latin) (pr. kui-buce), alleen ge- maken of ontwerpen. — ['Feels.] Schulpboor f. der
bézigd in 't volkszeggen: Avoir du qu-, geld heb wagenmakers. (van een' haspel.
-ben,
rijk zijn.
Quilloir, m. [Cord.] Schiemanswuit f., stok
Quiche, m. [Cuis.j Eiervlade f.
Qtiillon, m. [Mil.] Kruis n., pareerstift, bladQQ.uiconque, pron. indéf. Al wie, wie ook, tap f. (aan een sabelgevest) .
wie, wie 't ook zij, iedereen: Qu- veut entree, duit
Quin, m. [Salin.] Vergaarbak m., olien de
payer, al wie (of enkel: wie) binnen wil gaan, moet vloed der zee vult.
betalen. Délez-vous de qu- parie mal de ses asnis,
Quina, m., verkorting van QUINQUINA.
mistrouw iedereen, die kwaad van zijne vrienden
Quinaire, adj. [Arith.] Door 5 deelbaar:
spreekt. Il le dit à qu- veut l'entendre, hij zegt Nombre qu-.
het aan al wie 't hooren wil. Le grand jour sert
Quilnate, m. [Chim Quininezuur zout n.
mal qu- veut mal faire, de kwaaddoeners houden
t Quinaud, e, adj. (burl.) , z. V. a. PENAUD.
van het daglicht niet.
Quitteaille, Quincaillerie, f. Allerlei uit
Quidam, m. (pr. ki-dan), Quidane, f. [Prat.] ijzer, staal, koper, enz. vervaardigde kleine waar,
Zeker iemand, zeker man, zékere vrouw: I1 aurait zvzerkrameri f. —(fig)Koperen munt f. — Quuinappris de cert.ains qu -s, dune certaine quidane, caillier, m. IJzerkramer; winkel m. van allerlei
que..., hij zou van, zekere menschen, van zekere kleine 'metaalwaren; fabrikant van zulke waren.
vrouw vernomen hebben, dat... -- ((am., maar dan
Quincajou, In., z. CARCAJOU.
alleen m.) Je fus accosté par un qu-, of (als pleoQuineon.ee, m. Planting, plaatsing f. van
nasmus) par certain qu-, er kwam, mij zeker boorn-en in den vorm der romeinsche vijf (V), vij fiemand op zijde.
vorrn in. Qu- simple, enkele v(jfeorm (V, '.') uQuiddite, f. (pr. qu=ku) [Phil. scol.] Inner- doulble, dubbele vijfvorm (X ;.) . — [Ans. Jil.],
lijk wezen n. eener zaak.
z. v. a. ECHIQUIER . -- Qtiinconeial, e, adj. In
giiitiiat, m. [Pêche] Vischnet n. op hooqe staken. den V- of X-vorens.
Quiescence, f. (pr. qu=ku) [Gram.] Het
uin onneau, m., z. v. a. CABILLOT.
stomzijn van sommige letters. — Quiescent, e, ^Quindé
eagone, m. (pr. qu=ku) [Géom.]
adj. (pr. qu=ku): Lettres qu-es, stomme, niet uit
t if tienhoek m.
-gesproknlt
f. pl (in oostersche talen).
Quine, ni. [Jeu] Vijf op eene horizontale rij
t Quiet, ète, adj. (pr. qu=ku, ook in de bezette nommers in 't lotto- of kienspel; vijf bezette
volgenden) Gerust, stil, kalm, rustig, tevreden. - en te gelijk uitgekomen nornmers in de getalloterij,
-;- Quièteonent, adv. Op cleruste wijze. — Qul- quinterne, quine, kien f. — (fig. el fam.)
étisme, m. Leer f. der quietisten; volkomene be- C'est un qu- it la loterie, 't is een lot, h . t hoogste
rusting in God en de daaruit voortvloeijende kalmte lot uit de loterij, een zeld. aam geluk of buitender- ziel, gemoedsrust f., qzu i e t i s us u s n. — [Po- kansje. — [Telstras] Worp van 2 vijven: A ►nener
lit.] HI6t kalm en zonder deelneming blijven bij 't qu-, twee vijven gooyen. (van bladeren).
woelen der partijen (inz. van de fransche revoluQtiiné, e, adj. [Bot.] Vijf aan vijf geplaatst
tie). — Quiétistes, m. pl. Rustvrienden m. pl.,
Quu.inèqute of Quinette, I. [Corn.] Soort van
f'ene dweepende christensecte, in (le 1'7 eeuw door kamelot n.

is het boek, dat of hetwelk ik gelezen heb. -- Dik
wordt het woord, waarop qui betrekking-wijls
heeft, weggelaten; Qui plus est, Qui pis est, wat
meer is, wat erger is. Voilb qui est beau, Voi1b

.

.]

.
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quini lore, adj. [Bot.] Met vijf aren vlij f ge-

plaatste bloemen.

Quinine, f. [Cbim.] De uit den lcinobast afgezonderde bittere grondstof, q u i n i n e l'. — Qlii-

nique, adj. [Cbim.] : Acide qu-, kina uur n. -Quinobaun'e, m. [Chim.] Kincbalsem m., een

mengsel van copaiva- balsem en quinine.
Quinola, m. [Jeu] Hartenboer in 't reversispel, kapucijn m. — Gehuurde geleider eener dame.
Quinologie, f. Verhandeling, redevoering f.
over de kina en hare eigenschappen. — Quinologique, adj. Die verhandeling betreffend, q u i-

nologisch.

Quinquagen aire, adj. (pr kuin-koua—) Vijf-tigjarig: Homme, Femme qu-, of als subst. QU1NTQUAGEN.AIRE,

QUINZE.
-, paus Sixtus V. — [Méd.] Fièvre qu-e, koorts f.,
om de 5 dagen terugkeert.
g(uintadiner,
V. a. [Ane. gnus.] Eene onzui-

vere kwint doen hooren (inz. van 't orgel gezegd).
Quintaine, f. [Ane. man.] Worppaal, ren
steekpaal nl. ; het steekspelen. -- [Bias.]-pal,
Scli ildpaal m.
Quintal, m. Centenaar n., gewipt van 100 (oude)
ponden of enkele ponden meer. Qu- nlétrique,
metriek centenaar, 100 kiloos of nederl. ponden. --[Mar.] Changer au qu-, op de Middell. zee. z. v. a.
elders

(503te dag) vóór Paschen, zondag m. vóór de vasten, estomihi, qui.nquagésima f.

Quinquangulaire, Quinquangulé, e,
Quinquanguleux, ease, adj. (pr. kuinkouan—) [Didact., Bot.] Vijfhoekig.
Quinqué, m. (pr. kuin-kue., zoo ook de vol

[Mus.] Vijfstemmig muzijkstuk k w in--tiend)
Ut n. — Quinquétlenté, e, adj. [Bot.] Vijftandig. — Quinquédigité, e, add. [Bot.] Met
5 bijblaadjes. — Quinquéfide, adj. [Bot.] Vijfspletig. -- Quinquéflore, adj. [Bot.] Vijfbloemig. - Q,uuinquéfolié, e, adj. [Bot.] Vijfbladig. --- Quinquéfoliolé, e, adj. [Bot.] Uit 5
blaadjes bestaand. — Quinquéjugué, e, adj.

[Bot.] Met uit 5 paar blaadjes bestaande bladeren, v ijfvoudig gepaard. — Quinquélobé, e,
adj. [Bot.] Vijflobbig. — Quinquéloculaire,
adj. ( Bot.] Vii fvaklciq.
Quinquenelle, f. (pr. kain -ke—) [Cout. J V fjarig uitstel n. van betaling.
Quinquénervé, e, adj. (pr. kuip---kué) [Bot.]

Vijfribbig.
Quinquennal, e, adj. (pr. kuin-kuèn—, zoo

ook de volgenden) Voor 5 jaren, vijfjarig; om de 5
jaren. — [H. rom.] Magistrat qu-, of als subst.
QUINQUENNAL, m. Regéringspersoon voor 5 jaren
in de koloniën en de municipia of vrj steden. —
Jeux quinquennaux, spelen, die om de 5 jaren
gevierd werden. --- Quinquennalité, f. Tijd m.
van 5 jaren, vij fjarigheid t. — Vijfjarige duur m.
van 't mandaat als afgevaardigde in de fransche

Kamer. — Quinquenniurn, m.(pr. —once) [Ant.]
Tijdruimte f. van 5 jaren. — Vijfjarige studiën f. pl.
op de universiteit.
Quinquenove, m. (pr. kuin-ke--) [Jeu] Vijf
en negen (een dobbelspel) .

CUEILLETTE . — Groote stee-

Quintan, In. [Man.] Houten man (faquin).
Quintane, add. [Méd.] , z. v. a. QUINTE.
Quintau, m. [Agile.] doop in. korenschoven,

arige
m. et f. Vijftigjar
i ge m. en t. --

[H. rom.] Hoofd n. van 50 soldaten. -- Politieopzigter over 50 huizen of huisgezinnen. — [H. ecel. [
Opperste van 50 monniken. — Quïnquagésime, f. (kuin-koua—) [Liturg.] Zevende zondag

charger à la

nen kruik 1.

takkebossen, in veld of bosch.

Quinte, f. [Mus.] Kwint f., interval van 5

opeenvolgende noten (vgl . QUARTE) . -- altviool f.
-- [Géom.] 60ste deel van een kwart (z. QUARTE).

[Jeu] Vijf volgkaarten van dezelfde kleur,
vijftiende. z. ook QUATORZE. — [Escr.] Kwint of
vijfde stootmanier. — [Méd.] Stikhoest m. — (fig.
et fait.) Gril, kuur, kwade luim f. Cet homme est
sujet a des qu-s, die man heeft dikwijls rare
kuren. — [Mar.] Gril van 't paard om plotseling
stil te staan.
Quintefeuille, f. [Bot.] Vijfblad, vijfvingerkruid n. — [Bias.] Vijfblad n.
Quintelage, m, [Mar.], in de Middell. zee
z. V. a. LEST . — Vrije lading f. van een' matroos.
Quintei-, v. a. [Gout.] .Een erfdeel in vijven deelen. — [Tech.] Het getoetste goud stempelen. —
Qurinter, V. n. Met kwinten opklimmen of dalen.
Quintessence, f. [Phil. any.] De etherstof,
die men zich als de fijnste van allen dacht en in
den Sen graad der hoogte plaatste, q u i n t e s s é nt i e f. — [Pbarm., Chim.] Vlugtigst gedeelte n.
van zékere zelfstandigheden, de op eerre of andere
stof overgehaalde wangeest, essentie f. (z. ESSENCE) . -- (fig.) filet voornaamste en beste, het
pit, het merg van iets. Il a tiré la qu- de eet
ouvrage, hij heeft het pit, het merg uit dit werk
gehaald. I1 en sait la qu-, hij weet er 't voornaamste van. — Quintessencier, v. a. Den
geest, het beste, zuiverste, krachtigste uit iets halen; — de pit of het merg uit iets halen; — (fig.)
uitpluizen, ziften, haarkloven. — Het part. passé
is ook adj. Raisonnement quintessencié, spitsvin dige redenering f. — t QUINTESSENCIER, m., z. v. a.
DISTILLATEUR.

Quintetto , III. (pr. kuip —), gebruikelijker
Quintette, f. (pr. kin—) [Mus.] Vil fsternmig

muzijkstuk, kwintet n.
Qitinteuix, euse, adj. Grillig, grilziek, wonderlijk, eigenzinnig, vol nukken of kuren.
Quinquéparti, e, Quinquépartite, adj.
Quintidi, m. (pr. qu=ku) Vijfde dag eener
(pr. kuin-kué, zoo ook de volgenden) [Bot.] Vijf décade in den francch republikeinschen almanak.
deeleg. — Quingnéponctué, e, adj. [H. n.]
Quintil, e, adj. (pr. qu=ku) [Astrol.] : QuMet 5 stippen geteekend (van insecten) , — Quin- aspect, stand van 2 planeten, die 72 graden op
quéporte, m. [Pêche] Net n. met 5 ingangen.
lis des dierenriems van elkander verwijderd zijn.
Quinquerce, m. (pr. kuin-kuerce) [Ant. Vijf- — Quintil, m. [Litt.] Vfjfregelig couplet met 2
strijd m., de vijfderlei soort van strijdoefeningen rijmen. — Quintille, m. (pr. qu=ku) [Jeu]
(het springen, scha(werpen, spieswerpen, wedloepen Soort van omberspel met 5 spelers.
en worstelen), welke de kampvechter alle zegevierend
Quintin, M. [Corn.] Fijn, dun fransch linnen
moest volbrengen, wilde hij den prijs betalen, q u ^i n- (naar de stad Quintin). — [Tech.] Buildoek n.
quértium, pentáthlon n.
Quintuple, adj. (pr. qu=ku, ook in de vol
Quinqu.érènne, f. (pr. kuin-kué—) [Anc. mar.]
Vijfvoudig. -- Als subst. m. Vijfvoud n.-gend)
Galei f. met vijf roeibanken.
- Quintupler, V. a. Vijfvoudig maken of neQuinquet, m. Argandsche lamp f. met dubbe- men, vijfmaal grooter maken, met 5 vermenigvullen luchtstroom (naar den verbéteraar dier lam- digen, vervijfvoudigen. — SE QUINTITPLER, v. pr.
pen, Quinquet).
Vijfvoudig, vijfmaal grooter worden. — Het part.
Quinquille, f., z. V. a QUINTILLE.
passé is ook adj.: Hombre quintuplé, vervifvouQuinquina, m. [Bot.] Kinaboom, koorts digd getal n.
(melde f. in Peru.
waar hij cascara de Loxa-bom.,inzPeru
Quinua of Quinoa , m. [Bot.] Soort van
heet. — [Pharm.] Koortsbast m., bast van den
Quinzain, adj. invar. [Jeu de paume] Vijftien
kinaboom, als koortswerend middel wel bekend, tegen (of om) vijftien. Nous sommes qu-, wik staan
kina f. Qu- jaune, rouge, gris, gele, roode, graau- vijftien om vijftien. — Quinzaine, f. Vijftienwe kina. Qu- aromatique, z. V. a. CASCARILLE. — tal n., getal van 15 of daaromtrent: Uile qu- d'anQuinquinate, m., z. V. a. QUINATE. — Quin- nées, een vijftiental jaren, een jaar of vijftien. —
quinatiser, V. a. [Anc. méd.] Kina doen inne- (absol.) 14 dagen: Passer une qu- à la campagne,
men. — SE QUINQUINATISER, V. pr. Kina innemen. 1 t (lagen op het land doorbrengen. — On lui a
Quint, m. Vijfde deel, vijfde n. (nu CINQUIÈ IE). donné terme de qu-, men heeft hem een' tijd van
-- [ éod.] Droit de qu- et de requint, opbrengst 11 dagen gegeven, een' termijn van 11 dagen gevan 't vijfde deel der waarde van een leen en van steld. — La qu- de Páques, de 1I dagen van Zon 't vj fde gedeelte van dat vijfde deel. — QUINT, E, dag voor tot zondag na Paschen. -- Qu i nze, adj.
adj. (nu zelden gebruikt dan in): Charles qu-, hum.. Vijftien. Qu- florins, 15 gulden. Depuis quKarel V. (keizer van Duitscbland). Le pape Sixte jours, sedert it (niet 15) dagen. — Ook voor quin.

.
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zienme, vijftiende: Page qu-, vijftiende bladzijde, €git'e ga- erasers qii., it-.mandl ,fiets mee,' schuldig
bladzijde vijftien. Louis quinze, Lodewijk cie vij f zijn; (bi} uitbreiding) iemands bewezen diensten niet
tiende. --- Ook als subst. rn.: Yet getal 1a^; — de wederdienst vergolden hebben. Je Ie tiens qu-, ik
I5t &e daq van een tijdperk: Le qu- de :ears, de verklaar, flat tij snij niets meer schuldig is; (iron.)
J5de Maart. Partin Ie qu-, den 13den ((lag de i . ik hen op z ilt diensten of beleefdheden niiit ge
maand) vertrekken. -- {Jeu] Zeker kaartspel ,
[Prat.] Qu- et libre, vrij en onbezwaarard.-steld.
waarbij 't op het halen van juist 13 punten aan — Vrij, berijd, ontheven, ontslagen, verlost: Etre
— pious evons qu- a treflto, wij staan 13 om-komt. qu- dune viste qu'on avait it faire, vrij z ijn van
30. Donner qu-, 13 punten voor geven. Donner een te geven bezoek. En tire qu- pour la peur,
qu- et bisque (inz. in 't kaatsspel), tweemaal 1
pour ace réprirnancle, er' met den schrik, met eens
voor reven — (fill. et [am.) z. cisguE. Moir qu- berisping afkomen. z. Ook MARCHE. Me voilà qusur la partie, veel vooruit zijn, veel voor hebben, de vette tache, nu ben ik van die taak onth-even,
gewonnen spel hebben. Cela en vaat qu-, dat is de verlost. — (absol. et farm.) Nous Bites que j'en
moeite waard, dat is refit koddig, aardig. On lui aural la fièvre, qu- pour I'avoir, gij zegt, dat ik
fait passer Booze pour el-, men spelt hem wat op daarvan (Ie koorts zal krijgen, nu, dan kri pi -ik ze
de mouw, men stopt hein een' knol voor een' ci- maar. -- Als ads. in: Jouer qu- ou douide of
troen in de hand. z. ook L1EUE, RABATTIiE. --- Jouer a qu- on (à) double, kamp op of dubbel
Qtuiuze-épines, in. [H. n.] Soort van stekel - spelen; (fig. et fain.) alles op ,het spel zetten, er
baars ni. --- quinze-seize, m. [Corn.] Zijde alles aten wagen. -- Etre qu- a ga -, elkaar niets
f. van 15 116 el breed. -- gninze-vingts, ni.-stof
naeer schuldig zijn. Faisons qu- à qu-, laten we
Hospitaal te Parijs voor 15 maal -20 of 300 blinden. onze zaken op effen voet brengen. --- Quitte, e,
— (fam.) Un quinze-vingts, een dier 300 blinden. adj. (en part. pass,' van quitter): Maison qua -e,
-- Qiiinzième, adj. Vijftiende: Le qu- siècle, verlaten huis n.
de 151e eeuw f. La qu- partie, het ISde deel. —
- .iiittenient, ado. [Bot.] Onbelast, vrij van
.Als subst. m.: Le qu- da Inois, de la maiadie, de alle schulden en- lasten. Ce biera lui eet franchclde dag der maand, der ziekte. Etr
e dans ice ment et qu- de ►neuré, dit goed is hein vrij en onaffaire pour an qu-, een iS le aandeel in eerie zaak belast gebleven.
hebben. — Als subst. f. [Mus.] Dubbel octaa f n. -Quitter, v. a. Verlaten, achterlaten: tau- sa
111s subst. in. en f. Vijftiende
ftiende in rang of volgorde. compagnie, père et mère, zijn gezelschap, vader en
-- quinzièmemeut, adv. Ten vijftiende, in de moeder verlaten. Qu- sa femme, zijne vrouw ver
vijftiende plaats.
ijne vrouw laten varen. --- Ook van zaken:-laten;z
qu.iogUiio, nl. Palmboter f.
Son portrait ne me quitte pas, zijn portret ver
Quiiossni;e, ni. [Tech.] Het bewerken van 't
mij niet (ik draag het steeds bil wil). Son-lat
leder met den schaafsteen. — gniosse, f. [Tech.] image ne me quitte pas, ik heb zijne beeldtenis
Soort van steen ma 't leder af te wrjven, schaaf- altijd voor den geest, voor de oogti;,. Ce souvenir
steen nl. -- qulosser, v. a. Ilet leder afwrj- ne me quittera jamais, (lie herinnering zal mij
ven of afschaven.
altijd b jblijven. La fortune 1'a quitté, de fortuin
quipos, in. (pr. ki-poce) Knoopschri ft n. der heeft hem verlaten. — Verlaten, uitgaan: Quitter
Peruanen, gekleurde snoeren, op velerlei wijzen la maison, son pays, het huis, zijn land verlaten.
zarnenresnoerd en ineengevlochten, welke den Pe- J'ai quitté ce inatin Paris, ik heb dezen morgen
ruanen weleer als schrijfteekens dienden. —
Parijs verlaten. — Ne as qu- la chamhre, zijne
pographie, f. Kennis f. van 't knoopschrift.
kamer houden. Qu- le lit, liet bed verlaten, opgaiproqidio, ice. (fam.) Vergissing f., verzien n., staan. Qu- Ie grand chemin, van den grootgin weg
misgreep, verwisseling f. van 't eene woord of voor - afgaan. -- (flit) Qu- Ie droit chemin, van 't repte
werp met het ander: 11 fait saris cesse des qu -s, pad afgaan, zijn' lrligt verwaarloozen. — Verlaten,
hij neemt telkens het eene voor 't andere, hij ver opperen, van afzien, laten varen, vaarwel zeqEgen:
zich telkens. Dieu nous garde dun qu- d`apo--gist (Ja- le service militaire, de krijgsdienst verlaten.
thie ire, de Memel beware ons voor eerre apothekers
Qu- le commerce, den handel vaarwel zeti►gerr,
f, (In strijd met het doorgaand gebruik-vergisn laten varen. Qu- le barreau, 4P théètre, de balie,
schrijft de Académie in 't meervoud des quiproquo.) het tooneel vaarwel zeggen. Qu- ice entreprise,
-t- qiiiqueron, ni., z. v. a. v IDANGIJjn.
eerre onderneming opgeven ., van eenti onderneming
,

Qtiiqui, m. [H. n. j Wezel f. van Chili.
Quuirat, m. [Corn.] Aandeel ti. in den eigendom
van een schip. — quirataire, nl. Aandeelhou-

afzien. — Qu- la pal- tie, de partij, het spel opre-

ven; (fig.) van iets afzien. --- (Loc. pros.), z. PARTiE. -- Qu- Ie monde, de wereld vaarwel zeggen,
in afzondering gaan leven; zich in een klooster be-

der In. in een schip. Quirinai, in. (pr. qu=ku, zoo ook in de vol
[H. rom.] Naam van een' der hzeuvelen,-gend)
waarop Rome werd gebouwd. -- QUURINAL, E, adj.
Dien heuvel betreffend, q u i r i n a a 1. -- Flamine
qu-, priester van Quirinus (naam onder welken
Romulus werd vereerd). --- quirinales, f. pl.

g even. Qu- la vie, sterven. -- Afleggen, uittrekken, uitdoen: Qu- ses vêt.enaents,, zijne kleedaren
afleggen, uittrekken. Qu- son épee, zijnen degen

afleggen, afdoen. Qu- sa peau, eene nieuwe huid
krijgen (van slangen); (fig. et fans.) zijne slechte
gewoonten laten varen. -- (fig.) Qu- Ie froe, Ia
soutane , l'épée, het monnikenleven,, den geestelijken stand, den kr2,lgsmansstand laten varen. —
Loslaten: I1 l'avait pris aux cheveux, et ne you-

Aan Quirinus of Romulus geheiligde feesten, q•uir i n a l i a n. pl. — galrite, m. Eernaam der

oud-romeinsche burgers, sedert de Sabijnen zich
met hen tot één volk vereenigcl hadden. -- QUtfITE , f. [Myth.] Bijnaam van Juno.
Quuirriter, V. n. Knorren (van varkens).
Quis, m. (ter. kice) [Minér.] Zwavel- of koperkies n., vitrioolsteen ni.
gttiscate, m. [H. n.] Rupsendooder, maïsdi e f m., een amerilt.aansche woudvogel.

lait pas Ie ga-, hij had hem bij de haren gevat en
wilde hem niet loslaten. On ne put lui faire quprise, men kon hein zijnen buit niet doen loslaten;
(fig.) men kon hem zijn voornemen niet doen opgeven. -- Cet ar-lire quitte ses feuilles, die boom
laat zijne bladeren vallen. Cette prune quitte le
noyau, die pruim laat den steen los. — . Afstaan,
quisquale, gtiisqoualier, m. (pr. kis - overlaten, afstand doen: Qu- tous ses drol is b qn.,
koua—) [Bot .] Wonderboom m.
at zijne regten aan iemand afstaan. Qu- sa place
quittance, f. Bewijsschrift van ontvangst of a qn., aan iemand zijne plaats afstaan, overlaten.
betaling, vereff'eninclsbewrjs n., kwijtbrief m., kwj- — (fain ) Je vous quitte la place, ik ga heen; (frig.)
ting, kw i t a n t ie f. Qu- volante, losse kwitantie. ik geef 't u gewonnen, ik wil niet langer twisten,
Donner qu-, kwitantie geven, kwitéren. Compter !, ik ruim het veld. -- Kwijlschelclen, ontheffen, rr j
Our ,qu-, op kwitantie betalen. — (fig.) Donner spreken, ontslaan: Je sous quitte de ce que vous
qu- a qn., iemand afwijzen„ wegzenden; ookiemands me deviez, ik scheid, u alles kwijt, wat rij r,titi schuldig
aanbod niet aannemen. -- Quittaneer, V. a. De waart. — (fam.) Je vows quitte de tous vos coneontvangst schriftelijk getuigen, Bene kwitantie of pliments, ?k schaenk it cal uwe komplimenten. ---venen kwijtbrief geven, als voldaan onderteekenen., QUITTER, V. r1. [Jeu] Opgeven, den inzet laten va,

k w i til r en. -- Het part. passe is ook act j.: Letire de change qu -e, als voldaan geteekende wissel m.
quitte, adj. Vereffend, niets sneer schuldig; op
effen voet , kamp op, q u i t t e, k i e t. Recu tapt,
payé tapt, et partant ga -, zoo veel ontvangen, zoo
creel betaald, en. gerolgel2jk zere en ,cep effen voel.

ren (bij sommige lkaarlslrelen). — 'SE QUITTER, v.
pr. Elkander verlaten; scheiden,: Ne pouvoir se qu-,
malkander niet kunnen verlaten. Sc ga- bons arnis,
als goede vrienden scheiden. --- (lam.) Verlaten
avorrlen: Un bon fey; se quitte astic peine, men kan
moefjeljk tien goed vuur vertalen.

1 Jig

QUIT US

--

Qiiitdus, ni. (pr. kui-tuee) [Fin.] Goedkeu
rekening (door de rekenkam ( r).
-r°ifzclI.e
,iii - va -1á.? (of Qui va lb), Qeii-vive ? (of
Qui vive), interj. [M ii. ] _lanroeJ} van fransche

RABAIS.
koorts f. — Pain qu-, dagelijksch brood n. --- (fig,
et fam.) C'est son pain qu-, dat is zijn dageljksch
werk, dat is hij gewoon. dat is voor here iets alledaagsch. -- 5 Qniotidiennernent, adv. Dage-

schildwachten: wie daar ? werda ? — (Loc. pr(v.) lijks. — 4 quiotidienneté, f. Het dagelijkscit
Avoir réponse à tout, hormis b qui- va -1á, op alles zin, het dagelf jksch verschijnen: La qu- dun journal.
kunnen antwoorden, maar op de gedane vraagt
Quotient, m . (pr. ko-cian) [!Mtn.] Uitkomst f.,
u reponse a qai-v«-là,lijf^ heeft antwoord op eene divisie of deeling, quotient n.
niet. Ila toujors
alt jd zijn witwoord klaar, h( staat nergens voor.
Q.notité, f. ,4andeelsbedrag n., bepaalde som,
Etre sur le qui-vive, op zijne hoede zijn, zeer op- die ieders aandeel (quote-part) bedraagt. -- Impót
lettend zijn; ook: gedurig bedent elijkh.eden h..ebben. de qu-, naar evenredige aandeelen bepaalde beiasQaoaille, f. [Com. J Grove wol I. on den ti-ng f. — Qu- du eeres, (in 't leenstelsel) bedrag,
staart der schahen. — Qiioaiiler, v. n. (alleen beloop n. van den leen- of grondcijns; (in 't heden
in den 3en pers.) [flan.] Gedurig rnet den slaart clan!?.
kiesstelsel) bedrag van den census (vgl.-daosche
(Iuodlibétaire, adj. [Scolast.] (alleen in): CENS). — [Jur.] Légataire d une qu-, legataris
Question qu-, spitsvindi!ie vraag of opgave f. voor (vgl. L1GATAIRE) van een zeker aandeel eerier nade ,jonge studenten in de gosigeleerdheid, wijsbe- latenschap. Qu- disponihle, indisponible, beschikgeerte en medicijnen. — QUODLIEÉTAIRE 0/ Qaodbaar, niet - beschikbaar gedeelte n.
Iibelique, f. Thesis over at de deelen eerier weQnotteinent, m. [Hor!.] 147rá ving, aanstootenschap.
ting der radertanden. -- Quotter, v. a. Wrijven,
zaken,
doorgaans
van
rel.
(alleen
Qnoi, pion.
aanstooten: Cette dent quotte, die tand stoot aan.
in betrekking tot ce, voici, void!, zien, en, door een
voorzetsel voora fg(gaan) Wat, welk. De quoi,
waar van, waarover. waarmede, enz. A quoi, waaraan , waarop, eln-z. Voi1b de quoi it m'a entretenu,
ziedaar waarover h2,1 n2 onderhonden hee ft. Diteslui tout Cl à quoi ii s'expose, zeg hem alles (al
datgene) , waaraan hij zich, blootstelt. - -(o ) k met weg

ce) je `ais à quoi voos penset, de quoi-latinov
voos parliez, ! : weet waaraan gij denkt, waarvan
(waar (I ver) g-g spraakt. Ce sopt des choses a quof
(auxquelles) it . ne fait pas attention, dat zijn
zaken, waarop (op welke) hid niet let. Des cond1tions sans quoi le mantle est nul, voorwaarden,
zonder welke de koop niet geldt. Sail-on la cause
pour gooi on 1'a ar rété , weet men de oorzaak, om

welke (wa (h rom) men her, heeft aangehoz(den. C'est
en gooi voos voos trompet, daarin 11(111 /t gij u.
— De quoi wordt ook, met verzwU ging van 't
woord, waarop h.et betrehking heeft, gebruikt om
het middel, áe oorzaak uit te drukken: I n'y a
pas de gooi se facner, er is geen reden om zich
boos te maken. I1 n'a pas de gooi vivre, hij heeft
het noodige niet (Ill te leven, hij heeft geen. bestaan -middel. Donnez-moi de gooi eerare, geef mz,; schrijfgereedschap. — (pop.) Avoir de gooi, dik cgeld hebb e n , rijk zgn. --- Zonder voorzetsel soot • quoi 'in:
.1e ne suis gooi, of als subst. Un je ne suis gooi,
ik weet niet wat, zeker iets, iets, dat zich inoe2,/e-

I- k noemen of beschrijven, laat. it y a dans ses

manières un Je ne stils gooi qua me plait, er is

•in zijne (hare) manieren zoo iets, dat m l/ behaagt.
— [Prat.] Quoi faisant of Ei gooi faisant, 't welk

doende. .— Quot, pion. intern. Wat ? Vous

désirez qe., gooi ? gij verlangt iets, wat ? Quoi de
plus beau que la vertu? wat •is er schooner dan
de deugd? De gooi s'agit-il? waarover wordt er
gehandeld, gesproken? (('lit is er aan de hand ? A
gooi penset- c'ous? waaraan (waar (l ver) denkt tij:'
Sur gooi disputez -vows? waar°over twist gij ?
(uol, interj. Hoe ! wat ! Quoi ! ti ous v avez consenti ! wat! hoe! hebt gif daarin toegestemd! Quoi
done! vows mosez braver! hoe! durft gij mij
trotseren — QUUI QUE , pion. inde f. Wat ... ook:
Quoi qu'il arrive, wat er ook gebeure. Quoi qu'il
en soit, wat I') ook van zij, hoe slat ook zijn moge.
Quoi que ce soit qu'elledise, watzij oo k ze0ren moge.
Quoiquie, col?j. (met den subj.) Hoewel, ofschoon, niettegenstaande, onaanllezien, alhoewel, al.
Qu- voos a'Tez raison, alhoewel gij gelijk hebt. —
Qu- pee riche, it est génereux, al is hij niet zeer
bemiddeld, hij is toela mild.
Quolibet, m. Laffe woordspeling, platte dubbelzi-nnigh.eid, flaauwe, laffe scherts, gemeen(' grap,
gemeenplaats f. — 5 Qaotibétier of Qaolibétiste, m. ti.tkramer m. van zulke guolibels, schijn
Qiiolibétigne, adj. Rjk aan-veruftn.—
-

!

(voor(lspelincien, dicbbelzi?ani,r)heden, gerneenplaatsen, enz. (lrolsclraard m.
t Quognard, m. Vensc11 vol inbeelding, dwaze
QuIote-part, f. Deel, aandeel n. (dat elk deel
naar verhouding bjj te dragen of te ontvan--hebr
gen he (' ft): Il a recu, pave tapt pour sa qu-, h
heeft zooveel voor zijla aandeel ontvangen, betaald.
Qeiotidien, ne, adj. Dageli/ksch, van elken dag
(zelden gebruikt dan in de volgende uitdrukk ( ngen):
Journal qu-, Feuille qu -ne, dagelijksch. ver•sclll nend dagblad n. — Fièvre qu-ne, alledaagsche

R, m. et f. (Un re, Une erne) Achttiende letter
van 't alphabet en veertiende der medeklinkers, de
B f. Le r (re) est ene lettre liquide, de r is eene
vloeibare letter. — (De r op het einde der woorden wordt uitgesproken, behalve 1) in de in/nitieven op er: airner, chanter, danser, etc.; 2) in de
meerlettergrepige woorden op ier, ver, cher en
ger : jardinier, Noirmoutier; foyer, Boyer ; bollcher, Boucher; Boulanger, Béranger, etc.; terwijl
zij in de eenlettergrepige woorden met die uitgangen gehoord wordt: Cher, Cher, fier, Ger, Gers,
tiers, Thiers, enz.; zoo ook in de tweelettergrepige: Niger, Suger, Euscher, Altier, e. a. — Alger,
waarin men vroeger de r deed hooren, wordt, sedert de naam dier stad zoo menigvuldig op de tong
der Franschen komt, als Algé uitgesproken. — In
elken anderen uitgang wordt de r gehoord, behalve in monsieur en messieurs (z. die woorden), terwijl zij zich in sleur laat hooren. — De
eind -r der infinitieven op er kan in de deftige rede
en in dichtmaat op den vooropstaanden klinker van
't volgende woord overgaan; doch in de omgangstaal zou dit gemaakt en belagcheljk klinken. De r
der adjectieven op er verbindt zich, ook in de beschaafde oen.gangstaal, met den vooropstaanden
klinker van 't volgende substantief: Un dernier
adieu, pr un dernié-r-adieu. (Doch Ces derniers
adieux, pr. les dernié-z-adieux, omdat de bijgekomen s ter verbinding voldoende is.) De substantie
n op er daarentegen gedongen die verbinding niet:-ve
L'étranger est en feite, pr. L'étrangé est en fuite.]
Ra, m. [Mus. mil.] Tromslag, zeer korte roffel m.: Le pied gauche doft tomber avec le ra, de
linkervoet moet met den slag op den grond komen.
Rabàehage, m. (fam.) Het herkaauwrven, het
noodeloos en vervelend herhalen van 't reeds gezegde, gezanik, gezeur n. — Rabàcher, V. n.
Herkaauwen, zaniken, zeuren, altijd op 't oude
terugkomen. -- Somtijds als v. a.: R- cent fois la
même chose. — Rabàeherie, f., z. v. a. RA.BáCHAGE .

— Rabàchetir, m., -eitse, f adj. Herkaauwer, zaniker m., herkaauwster, zanikster f.
— Ook als adj.: L'amour est r-, de liefde zegt

gaarne honderdmaal hetzelfde
(CERELLE.
Rabaillet, m. [H. n.] Volksnaam voor GRERabais, m. Afslag, aftrek m., vermindering f.
in prijs of waarde; [Corn .] korting f. voor gereede
of vervroegde betaling, r ab at n. R- des monnaies, waardevermindering der munten. — Vendre
,au r-, tegen verminderde prijzen verkoopen. —
Livres vendus au r-, met korting of rabat ver
boeken. Je garderai les marchandises gá--kochte
tées, movennant un r- de 20 pour cent, ik wil de
bedorvene koopwaren houden, mits tegen korting
j van 20 ten honderd. Donner, Mettre un ouvrage
au r-, een werk bij afbod toewezen, aan den minst
inschrijvende aanbesteden. -- (fig.) Mettre qn. an
r-, iemand te laag schatten, met minachting van
hein spreken. Prenez mes expressions an r-, trek
.

RABIDOMMA1NT T •'9

RABAISSÉ
van mine uitdrukkingen wat af, neem ze niet te;
strengste op. z. ook CHAIBON. -- Rabaisse, e,
adj. (en part. passé van rabaisser): Mérite trop r -,

te laag gestelde verdienste f. --Rabaissement, in
Prijs- of waardevermindering f. -- (fig.) Verlaging
laagschatting, geringschatting f.
Rabaisser, v. a. Lager plaatsen, lager stellen
of hangen, laten zakken, nederlaten; lager maken,

verlagen. R- un tableau, eene schilderij lager han
R- un mur, eengin muur lage;- maken. — (fig.)-gen.
R- I'orgueii de qn., iemands hoogmoed fnuiken. te
keer gaan, vernederen. R- la voix, zachter spreken. z. CAQUET . — R- son vol, lager vliegen; (Jig.)
zijne uitgaven beperken; minder staatsie voeren;
minder aanspraak maken, de snaren lager stemmen.
-- R- les impóts, les monnaies, de belastingen
verminderen, de waarde der munten verlagen. —
(fig.) Verlagen, te laag schatten, ve> kleinen; ver
R- Ie merite, les talents, de verdienste,-nedr:
de talenten verkleinen, te laag schatten. L'égoïsme
rabaisse l'homme, de zelfzucht vernedert, verlaagt
den mensch. Vous rabaissez trop sa marchandise,
gij veracht zijne waar te veel. -- R- les hanches
dun cheval, de heupen van een paard nederbuigen. — [Rel.] Formeren, de borden of kartons
naar de grootte van 't boek haaks afsnijden. -- sE
RABAISSER, v. pr. Zich verlagen, zich vernederen,
zich verootmoedigen. -- Elkander vernederen.
Raban, m. [Mar.] Raband in., bindsel n. R-s
d'envergure of de têtière, rabanden, waarmede 't
zeil aan de ra wordt geslagen. R- de croisure of
de pointure, nokbindsel. R- de jointure de ris,
steekbout m. R- de ferlage, beslagband m., beslag seising f. R-s de sabords, poorttouwen n. p1. , poortsjorring f. R-s de volde, koptouwen (dienende voor
de sjorring der stukken tusschendeks) . R-s de pavillon, zuigers m. pl. van de vlag, vlagstropjes n.
pl. R-s de hamas scheerlijnen f. pl. van eene
hangmat. — [t êche] Blinde lijn f. — RRabaner,
Rabanter, v. a. [Mar.i De rabanden vastma
R- une voile, een zeil aanslaan.
-ken.
Rabat, m. Bef f., kraag ni. (der geestelijken,
der regters); omgeslagen zoom of rand, op- of om
m., r a b d t n. — [Chas.] Chasse au r-, klop -sla-g
jagt f.; het zamendrijven van 't wild. — [Coma.],
z. RABAIS — [Jeu] Terugslag m., z. QUILLE. -,

Rand m. van 't afdak eener kaatsbaan.— [Tech.]
Driehoekig leder n. (aan 't smalle einde des orgel
Rij f., ritshout n. — Leemhoudend-blasg).—
zand n. (in beddingen bij de belgische steengroeven).
— Slijpaarde f., sljppoeder n. R- de couleur,
kleurverzwakking f.
Rabatea.nn, m. ]Tech.] Spatlap m., stuk vilt
ter bescherming tegen 't waters1:`atten van den
slijpsteen.
Rabatiste, m. Bef- of kraagdrager m.
Rabat-joie, in. (fam.) Vreugdeverstoring f.;

brekespel, breekspel, vreugdverstoorder, vreugdbederver. Ces deux garcons sont de vrais rabat-joie,
die beide jongens zin ware brekespellen. -- Ook
als adj.: Un père r -, een knorrepot, (jzegrim. —
labat-joar, m. ^4vondschemer 2ng f.
Rabattage, m. [Coma.] Aftrek m., korting f.
z. TABAIS. — [Tech.] Het noppen der wol.
t Rabatternent, m. [Corn.] , z. v. a. RASAIS.
abattoir, m. [Tech.] LeiRabattoir,
beitel m., leimes n. — Werktuig tot omklopping
van een' rand.
Rabattre, v. a. Nederslaan, doen nederdalen,
nederstrijken: Le vent rabat la fumëe, de wind
slaat den rook neder. R- ses eheveux sur son front,
zijne haren over zijn voorhoofd nederstrijken. —
Afslaan, lallen vallen, van prijs verminderen; aftrekken, afkorten : Il rabattra beaucoup de ce
prix, hij zal veel van dezen prijs laten vallen. Je
vons Ie rabatlrai sur votre compte, ik zal 't u op
uwe rekening afkorten, aftrekken. On lui rabattra
sela sur ses gages, men zal herpa dit van zijn loon
afhouden. — (fam .) R- de I'estime qu'on avait
pour qn., zijne achting jegens iemand verminderen.
Je Ie croyais honnête homme, mais s'il a fait sela,
jeu rabats la moitié of beaucoup, of .('en nabats
quinze, ik hield hem voor een' braven man, maar
-

als hij dat gedaan heeft, daalt hij diep, zeer diep
in mijne achting. — Nets vouloir zien i -, nietsvan
zijne aanspraken of regten willen laten varen. —
(fig.) R- (of Rabaisse.r) I'orgueil de qn., z. RABAISSER. Les l)erdrix ec sont rabattues dans cette

de patrijzen zijn weder in dat koren
Eensklaps van-veldn;'gstrk,êevaln.—
rigting veranderen of omkeerera; (fig.) van gesprek
veranderen. Après divers mouvernents, ils se rebattirent sur ce corps d'armée, na verschillende
bewegiingen wierpen zip zich eensklaps op dit legerpièce de blé,

korps. Après avoir parié de chases indifférentes,

it se rabattit sur la politique, na van onverschillige zaken gesproken te hebben, viel hij plotseling
op de staatszaken. --Zich met minder vergenoegen:

I1 se rabattit á demander simplement ..., h2,1 ver
zich, ;net alleen te verlangen ... — [Agile.]-genod
R- les ornières, les sillons, de wagensporen, de
voren vullen,
en. R- la terre, den grond, de
aarde e /ferren,
e^Z lf maken. — [Chas.] `R- le gibier, het wild zarraendriive,z, eene klopjagt houden.
— [Coutur., 'Till.] Plat strijken (de naden, plooi jen), plat persen. — (Loc. prov.), z. COUTURE, CAQUET. --- [Lscr.] R- un coup, een' stoot afwenden.,

afpareren; (fig.) een gevaar afwenden. (fig.) R- les
coups, z. coup. --- ( Man.] R- les courbettes, de
beide achterbeenen bij de boogsprongen te gelijk nederzetten. — [Prat.] R- un défaut, een wegens
verstek uitgesproken vonnis opheffen. -- [Tech.]
Glad hameren (bij metaalwerkers); plat kloppen,
uitkloppen; planéren, ;net den planeerbeitel effenen;
— den spijkerkop smeden. R- Ie houton, den rand
van een' knoopvorm schuin afdraaijen. R- du fie

dor, gouddraad van de klos afwinden en over de

schijf laten gaan. R- les peau x, de geweekte hui
kalken of in achtereenvolgende kalkkuipen be--den
handelen. R- one couleur trop wive, eene te leven dige of harde kleur verzachten, temperen.
RAISATTRE, V. n. Een' anderen weg inslaan: Près
de eet arbre vous rabattrez h droite, bij dien
boon; moet gij regtsom slaan. -- [Chas.] Ce chien
rabat Bien, die hond slaat goed aan. — L'oiseau
de proie rabat sur le gibier, de roofvogel schiet
op 't wild neder. -- [1Viaréclh.] Gloe(jend ijzer sineden. R- en premier, en second, met 3 man, met
t rnan smeden. R- court, zoo snel mogelijk na den
voorslag slaan. — SE RABATTRE , V. pr. Neder slaa n, nedervallen; plat gestreken worden. La fumée
se rabat, de rook slaat neder. Les coutures se ra
de naden worden met-batenvruchd,
een heet ijzer plat gestreken, geperst.
Rabattui, e, adj. (en part. passé van rabattie): Couture r-e, gepersle,plat gestreken naad m.
Fierté r-e , Orgueil r- , gefnuikte , vernederde
fierheid f., hoogmeel m. — [Bot.] Rameaux r-s,
Feuilles r -es, nederwaarts hangende takken ni pl.,
bladeren n. pl. — Epée r-e, stompe degen in.(zonder
punt en snede). -- Dames r -es„ bijzondere soort
van tiktak - of verkeersvel n. – R-abattuie, f. [Ans.
mar.] Vertuining f., gebroken gang m. van 't halfdele, den bak en de kampanje. Lisses de r-, z.

LISSE. -- RAIATTUES , f. pl. [Constr. nay.] Gil-

lingen f. pl.

Rabbis (als aangesproken of onmiddellijk door
een eigennaam met Bene klinkletter voorop gevolgd:
Rabbi) , in . Joodsch leeraar of verklaarder der wet,
rabbijn m. — Rabbin age , m. (doorgaans
iron.) Studie f. der rabbijnsche schriften. -- flabbinat, m. Waardigheid f. van rabbijn. -- flabbiniquue, adj. Rabbinsch. Langue r-, rabbijnsche
taal f., het door de rabbijnen o ;ngevorm.éle li.ebreeuwsch , inz. de wetenschappelijke schrijftaal
der joodsche geleerden sedert de lode eeuw. Caractères r-s , rooie h.ebreeuwsche letters f. pl. -Rabbinisme, m. Joodsche godsdienstleer 1., stel
rabbijn sche schriftgeleerdheid, r a. b b i n i .c -seldr
in u s n. — Rabbiniste, m. Aanhanger der rabhijnsche leer f., jood, die den talmud aanneemt, r u b
i n i e t m. (ire onderscheiding van CARA:iTE).
-h
Rabdoide, adj. [Anat.] Staf- of roedevormig.
Suture r -, p ij lnaad m.
Rabdolo "ie, f. [Arith.] Staa fjesrekenkunst f.,
pie kunst om met benornmerde staafjes, gelijk b. v.
die van den sehotschen baron Nape' (z. ïvTER) te
rekenen, r h a b d o l o rq i e f. -- Kabdologigeue,
7 dj. De staaf betreffend, rh a b d o l 6 'I is ch. -- Rabdoina,ncie, f. Waarzegging uit
staven; ontdekking door middel van rte wi!;chel
r oede van onder de aarde verborgen dingen, inz.
►netaalertsen en bronnen, r h a b d o in a n t i e f. —
Rabdomancien, ne, de stafwaarzeggerij betreffend, rho b d om d n t is e h. -- Rabclonnant, r►
Stafu,aarzerager, waarzeg ier ;;zet de iwwigchelroede.
-
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Rabe, f. [Bol.] Eve wortel in. »iet bladeren
van beerenklaauw; wilde artisjok f.
Rabétir, v. a. Verdierlijken, dom, stomp maJ en, gelijk aan een redeloos dier maken. — BABETill, V. n., SE RABETJ.R, V. pr. Dom, verdierlijkt

morden. — Het part. passé is ook adj.: Enfant ra
-1)é.ti,
verstompt kind n.
Babette, f. [Bot.] , in sommige streken z. v. a.
AVETTE, NAVET en RAVE. — Raapolie f.
Ra
, biais, m. [ sar.] Grondsop n. in de kit,
waaruit de brandewijn enz. is rondgedeeld. —
Rabiauter, V. n. [Mar.] Het grondsop uitdrinken.
Rabine, f. [Hort.] Soort van peer f.

RACCOTJRCI.
klein en mismaakt ventje, een onderbljvertje ti. --[Mar ] Embarcation r-e, slecht getimmerde sloep f.
-- Rabougrissennent, iii. Het onderblj ven der
gewassen. (per m.

Rabouiillere, f [Chas.] Konijnenhol of -leRabouquin, in. [ M us.] Driesnarige guitar f.

der Hottentotten.

Rabonter, Rabouteiir, beter REBOUTER,
REBOUTEUR.

I{aboutir, V. a. (pop.) Stukken aaneen zetten,
(ling doorhalen.
Rabraquer, v. a. [Mar.] De loos bij herha Rabrouer, V. a. Toegraauwen., toesnaauwen,
Rabiolle of Rabioule, f. [Bot.] , z. v. a. bits bejégenen. 11 rabroue tout le monde, hij graauwt
iedereen toe. — Rabroueur, m., -ease, f.
iCHOEJ-RAVE, CHOU-NAVET.
Rabique, adj. [Méd.] Aan razernij grenzend, Af of toegraauwer m., -graauwster f.
Rabutinade, f. Geestige trek of zet in den
uit razernij ontstaan.
R,àble, m. Ruqgestuk n. (vaneen' haas, konijn, trant van Buss`-PRabutin (een onzedelfjk schrijver
nnz.). — (iron.) Avoir le r- épais, een' breeden, der 17de eeuw).
Rabu►ze, f. [Vétér.] Soort van schapeziekte.
dikken, stevigen. rug hebben. — [ Tech.] OvenroerRavage, m. [Mar.] Rak n. R- de miscine, de
-stok, vuurhaak, krabber ni. (bij bakkers e. a );
kalkklouw, kalkstok (der kalkbranders). — Giet grand punier, de perroquet, fokke-, groot marse -,
orgelmakers, loodgieters). — [Mar.]-vorm.(de bramrak. Bàtard de r-, rakketros in. Le racam.h.:esp f., buikstuk n. — R.àblé, e, Rabin, e, beau eient lieu de r-, de kluiver•beuugel dient tot
adj. Dik, breed van rug. — (iron.) Homme bien rak. z. ook POMME.
Racahout, m. (pr. ia -ca-on) [Conn.] Mengr-, breedschouderige, vierkante kerel ni. — Ràbier, v. a. [Tech.] Het ovenvuur met den roer set n. van verschillende zetmeelsoorten, met vanille
omroeren, schikken. — Het gebrande gips van-hak gekruid , arabische r a c a h o u t m.
itacaille, f. Janhagel, gespuis, graauw, gepeurle i ngemengde kolen zuiveren. — R.àblot, m.
(verklw. van rál)1e) Kleine ovenroerstok m.— Rà- pel, klompen- regiment, gemeen volk gin. — (fig. et
fam.) Uitschot n., bedorven of slechte waar f., wrak
blts, e, z. RaBLÉ.
Rabluire, f. [Constr. nay.) Sponning, spong f., of slecht goed n.
Racaenbeau,m. [Mar.] Kluiverring, - beugel m.
driehoekige groef van de kiel en stevens. — Het
R- de vergue, rakring. R- des vergues de perroscan den maststander te veel gelaten hout.
t Rabobeliner, Rabobiner, v. n. Slordig quet, pardoenbeugel, ring m. voor de bramra.
Racanette, f. [Chas.] Jagerswoord voor SAR
oplappen of opknappen.
(in Guyana.-CEL.
Rabolane, f. [H. n.] Wit hazelhoen m.
Racarier, in. [Bot.] Soort van amandelboom in.
Rabonnir, V. a. Béter maken. Les bonnes
Raceastillage, in. [Mar ] Herstelling, ver CBS es rabonnissent ie vin. de goede kelders maken
den wijn beter. -- RABON MR, V. n., SE RABONNIR, nieuwing der verschansing.
t Raccoiser, v. a. Doen bedaren, stillen.
V. T. Beter worden: Le vin (se) ral)onnit en bouRaccoinwodage, in. Het verstellen; het lapteilles, de wijn wordt beter in flesschen
taborder, v. a. [Mar.]: R- un vaisseau, een pen, oplappen; verstelwerk, lapwerk n.; —,loon
schip andermaal enteren. — [Constr. nay.] Eene daarvoor, verstelloon n. — Raccommode, e,
adj. (en part. passé van raccommoder): Habit r-,
plank omkeerera, voor iets anders gebruiken.
nabot, m. [Tech.] Schaaf, blokschaaf f. Le verstelde rok in. — Raecomrnodeinent, m.
fftt du r-, het hout, huis of blok van de schaaf. Verzoening, bevrediging , herstelling f. van eene
Le viseau du r- , de schaafbeitel. La lumière vriendschapsbreuk. J'ai beaucoup contribué, tra uit r-, de insnede , het gat of de bek van de vaillé a, leur r-, ik heb veel toegebragt , gewerkt
schaaf. R- plat, plat- of vlakschaaf. R- rond, gerf- aan hunne verzoening. -- Raccowtnoder,v. a.
schaaf. R- incliné, boorschaaf f. R- debout, steile Herstellen, verbéteren, opknappen, in orde brengen,
boorschaaf. R- cannelé, denté, uitgeholde, getande weder goed naaken, verstellen, vermaken, lappen:
steil - boorschaaf. R- cintré, boog- of toogschaa f; hob- R- une muraille , un planvlier, een' muur, een'
belaar m. R- bouvet, z. BOUVET. Ce r- ne word vloer herstellen. R- un habit, des souliers, een
pas, die schaaf bijt niet, heeft geen bit. — R- a kleed verstellen, schoenen lappen. — Elle raccombaguette, laadstokschaaf. R- a canon, loopschaaf. inode ses eheveux, zij brengt heur haar in orde.—
(lig. et (am.) Passer le r- sur son ouvrage, een (fig.) F-erbéteren, weder goed maken; hereenigen,
kloet m. verzoenen. Vous aurez de la peine à r- ses affaires,
werk beschaven, verbéteren. — [ Tech.] Kalkkloet
(der metselaars); — roerstok m., z. V. a. RdBLE ; gij zult moeite hebben one zijne zaken te herstel — houten schoffel in. (der tuiniers, graandorschers len.. Pour r- vette affaire, it faut du temps, om
e. a.); — polijsthout n. (der marmerbewerkers); — deze zaak weder goed te maken, is tijd noodig. —
kruidhark f. (der buskruidmakers) _ — R- de dia R- deur anus brouillés, twee in onmin levende
glazenmakers en spiegelmakers diamant m.-mant, vrienden met malkander verzoenen. — SE RACCOM--[Pêche] Plonsstok in. (om de visch op te jagen). MODER, v. pr. Hersteld, versteld, gelapt worden. —
-- Rabotage, m. Het schaven, schaafwerk n.- Zich verzoenen, een geschil bijleggen. Le nlari et
R:aboter, v. a. Schaven, glad sc h av e n, opscha- la femme se sant raccommodés (réconciliés), de
ven; Qui a raboté eet ais? wie heeft deze plank man en de vrouw hebben zich verzoend. — Raegeschaafd? — ( fig.) R- un ouvrage, een werk be- cominodeur, m., -ease, f. Versteller, lapper,
schaven, het nazien en vertélere.„. — [ Maréch.] opknapper m., verstelster, stopster f.
Raccord, Raccordement, m. [Tech.] VerDen paardenhoef afvijlen. — Het part. passé is ook
adj.: Planche rabotée, geschaafde plank f: — Ra- een/ging, zamenvoeging f., het in verband brengen
boteur, m. Schaver m. -- Raboteuse, f. [H.n.] van twee ongel jkvormige voorwerpen , van twee
Hobbelige schildpad f.; — soort van stekelrog m.- gebouwen of gedeelten daarvan, van twee ongelijke
Rabotenx, ease, adj. Hobbelig, oneffen, ruw, terreinen of spoorwegen, van twee buizen van ver
dikte, van nieuw met oud schilderwerk,-schilend
ongelijk, ongeschaafd: Des als r-, ruwe, oneffen
deelera of planken f. pl. Bois r -, knoestig hout n.- enz. — Raceorder, v. a. Zulk een verband te
Cllemin, Pays r-, hobbelige weg in., oneffen land n. weeg brengen, het ongeljkvormige of verschillende
— (/1g.) Style r-, onbeschaafde, ruwe stijl m. Phrase in behoorlijke zamenstemming brengen. — [Mus.]
r-euse, slecht gebouwde zin m. — Rabotier, m. Een speeltuig op nieuw stemmen. -- (fig.) R- (lie[Tech.] Tafel f. met groeven voor de muntplaatjes. ver Raccommoder) deur personnel brouiilées, twee
Rabougrir, v. n. [Hort., Eaux et for.] Niet i oneenige menschen met elkander verzoenen.
Ra.econplem ent, m. Weder- zarnen koppeling f.
tot verei-schten wasdom of groei. komen, onderblyren, kwijnen: Les grandes geldes font r- le jeune — Raccoupler, v. a. Weder zamenkoppelen of
Bois, de sterke vorst doet het jonge hout onderblj- paarsgewijs vereenigen. R- les chiens, de honden
ven. — SE RABOUGJR, v. pr. In den wasdom belet weér zamen koppelen.
Racconerei, e, (/dj. (en part. passé van raetelorden, niet wel tieren of voortkomen.— Het part.
passé is ook adj.: Fruit rabougri, ondergeblevene courcir): vianteau r-, korter gemaakte, ingekorte
vrucht f. — (fig. el fam.) Un petit homme r-, een mantel m. Jours r-s. gekorte ager2 in. pl. — Taverstellen.

-

-
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---

bieau r- de 1'histoire, beknopt tafereel, kort be-

grip n., schets F. der geschiedenis. — Taille r-e, te
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(américaine), prune (malaisienne), noire (océanoafricaine), de 5 menschenrasssen, het blanke, gele,

kort lijf H. [Bias.] Pièce r-e (of alésée), verkort roode, bruine en zwarte ras. — Cheval de hunne
stuk n. (dat geen' der schildranden raakt). — A r -, of absol. Cheval de r -, paard van goed ras, vol bras r-, met alle kracht: 11 lui donna un coup bloed paard, raspaard m. R-s de chiens, de brebis,
il'épée á bras r-, hid gaf hem een' degensteek met honden -, schapenrassen. — Ook van eene bijzondere
volle kracht. -- RACCOURCI , m. [Perot.] Verkorting, klasse van menschen gezegd: La r- des savants, de
inkorting f. (bij 't perspectief). -- (fig.) Cet homme geleerden, 't geslacht der geleerden. La r- des péEst un r- de la misère bumaine, die man is een dant.s est insupportable, het ras der pedanten of
kort begrip der menschelijke ellende. — EN RAC- waanwijzen is onuitstaanbaar, de pedanten zijn
.COURCI, loc. adv. Verkort, als verkort: Dans one een onverdrageljjk slag van menschen. — (poét.)
tête vue de face, la largeur des oreilles s'apereoit La r- future, Les r-s futures of á venir, de nakoen r-, bij een van voren gezien hoofd doet zich de melingschap, de volgende geslachten. La r- mortelle,
breedte der oorera verkort voor. — (lig,) In het kort, humaine , het menschd om , liet menschelijk gebeknopt, niet weinig woorden: Je nous ai dit le slacht.— (fain.) Méchante r-, Méchante petite r fait en r-. — Raceourcir, v. a. Verkorten, (van kinderen sprekend), ondeugend, stout, lastig
korter maken, afkorten, bekorten, inkorten. R- on volkje of goedje. Cet petites r-s-Ib font un bruit
habit, eenen rok korter maken, inkorten. R- un perpétuel, dat kleine goed maakt een eeuwigdurend
discours, eene rede verkorten. R- les bras, den leven. — (fig.) R- de vipéres, addergebroed n. , ge
arm intrekken. — R- son chemin, zijnen weg beontaarde, zeer slechte menschen; (in de Schrift)-hel
korten. -- [Man.] R.- les étriers, de stijgbeugels in- pharizeën. — (Prov.), z . CHASSER (V . n.).
korten. R- les demi-voltes, de halve vollen gaanRacéinate , m. [Chin.] z. v a. PARATARwee maken. -- R- on cheval, een paard korter TRATE. — Itacéineux, esse, Racé nifère,
houden, den teugel inhouden. — (fig.) R- les moyens IRacennitlore, adj. [Bot.] Met druif- of trosde cln., iemands middelen, vermogen doen afnemen. vormige bloemen. — Raeéutifortne, adj. [Bot.]
—

,

-- RACCOURCIR, V. n., SE BACCOURCIR, V. pr. Kor-

ter worden, korten: Les jours (se) raccourcissent, commencent á (se) r -, de dagera korten, beginnen te korten. — Étoffe qui (se) raccourcit au
blanchissage, stof, die bij 't wasschee krimpt. —
Se r-, zich kleiner of korter maken, ineen duinen,
het ligchaam zamentrekken. — R.accoaireissenient, in. Verkorting , inkorting f., het korter
maken.
9 Raccoririr, V. n. Komen terngloope;^.
ilaccotirs, m. [Corn.] Krimping, Inkrimping f.
(van slecht gemaakt laken).
t Raccoutrennent, m. Liet verstellen, ver
f. — -f- Kascontrei-, v. a. Verstellen.-steling
Faire r- un habit, een rok laten verstellen. —
Itaccontreur, nl., euuse, f. Versteller, oplap per m., verstelster, lapster f.
Itaccoutunier (se), v. lrr. (fain.) Zich weder
iianwennen.
Raceroe, ni. [Jeu] Geluksstoot m. (couple r-),
fortuinl' ke stoot, slag, worp m. enz., (fam.) beest n.
- PAPl RACCROC, lee. adv. Bij toeval, bij geluk,

zonder het te willen. -- Raecrocher, v. a. Op
nieuw aanhaken, weder op- of aanhangen: R- on
tableau, eerre schilderij weer ophangen. — (jig. et
fam.) Wederkrijgen, terugvinden, achterhalen: I1
m'était échappé, mais je 1'ai iaccroelié, hij was

mij ontsnapt, maar ik heb hein achterhaald, weder -

gekregen. — Aanhalen (gelijk veile vrouwen de
voorbijgangers doen): Les lilies publiques raccrochent les passants, de meisjes van pleizier halen
de voorbij(Jangers aan. -- RAC CROCH E R, v. n. [Jeu]
Een geluksstoot (een beest) maken. — SE RACCIIOuHEH, v. pr. Weder aangehaakt of opgehangen
worden. — (fig. et fan.) 11 s'est raccroché an service, hij heeft op nieuw dienst genomen (als sol
— Se r- á cie., zich aan iets vastklemmen,-dat).
iets aangrijpen (ons zich te redden). I1 se serait
nové, s'il ne s'etait raccroché it cette branche, hij
zou verdronken zijn, zoo h jj zich niet aan dezen
lak had vastgeklemd. Quand on Ie presse, it se raccroche à des prétextes, wanneer enen bij hem aan
behelpt hij zich met uitvlugten. -- (fig. et-dringt,
fam.) dan den eenen kant terugwinnen,
terugwinnen, wat men
aan den anderen verloren had: avait peu réussi
dans la peinture, mais it s'est raccroché au commerce des tableaux, met het schilderen ging 't hem
neet best, maar door den handel in schilderijen is
hij er weer bovenop gekomen.. — Se r- a qnl., de
oude betrekking niet iemand weder aanknoopen. —
Raccroclieur, m. [Jeu] (fans .) Fortuinlijk spe

.

Druivetrosvonnig. — Raceniigtie, adj. [Chin.].

z. v. a. PARATARTRIQUE.
Racer, v. n. [Oisel.] Jongen uitbroeijen, cite
volkomen van dezelfde soort zijn.
R.achalandage, m. Weder-beklanting f. --R:achalander, v. n. Weder beklanten: R- ure
boutique, eersen winkel weder beklant maken. -SE RACHAI,ANDEII, V. pr. Weder beklant worden.
— liet part. pa.c. is ook adj.: Boutique rachalandée . otp nieuw ibcldlante winkel m.
Rachat, m. herkoop, weder- of terugkoop m.,
wederkooping; -- aflossing, lossing; vrijkooping f.
Vendee á la faculté (of á pacte) cie rachat of (Ie
réinéré, op wederinkoop, op regt van naasting ver
R- dune rente, afkoop m., lossing f.-kopen.—
eener rente. — Le r- des caplifs, de los- of vrzjkoop-in,g der gevangenen. — [Féod.] R- ahonné of
anleté, eens voo=r altijd betongen of vastgestelde
leencijns m.
Rache, f. [Tech.] Passerschrap, lijn, rats f.,
merk n. op een te bewerken stuk hout, vat, enz.
— [Mar.] Droes m. van pik, teer of olie, grondsoli n. — 5 [ Tèd.] , z. v. a. TEIGNE. -- [ Vétér.] ,
z. v. a. CLAVEAU. (hing f.

flaeliéoinyélite, f. [Méd.] RuggemergsontsteRacher, v. a. [Tech.] hitsen, afschrappen,
lijnen (het te bewerken hout, een vc.t, enz.). -[Brod.] R- one broderie, een borduurwerk riet
kleine evenredige punten sluiten
Rachetable , adj. Wede'rkoopbaar, ei/koop-

baar, aflosbaar. — Badpeter, v . a. Het verkochte
terugkoopen . wederinkoopen ; iets van dezelfde
soort koopen , als hetgeen men verkocht, van de
hand gedaan of verloren heeft. R- on clieval vendu,
een verkocht paard terugkoopen. On ni'avait pris
ce livre, j'en ai racheté un autre exemplaire, inca
had mij rliit boek ontnomen, ik heb er weder een
ander exemplaar van gekocht. --- Vrij- of loskoopen: R- des prisonniers, r vrij- of loskoopen. — Jésus Christ a raclieté Ie genre isomain par sun sang, T. Ch. heeft het menschelijk
geslacht door zijn bloed verlost , vrijgekocht. -Goed maken, doen opwegen, doen door' de vingers
zien of vergeven: Un bon coeur rachète beacucoup
de défau.ts, een goed hart doet vele gebreken ver schoonen, vergeven, over 't hoofd of door de vin gers zien. R- ses péchés par l'aumóne, zijne zon
aalmoezen uitdelgen. — [Arch., Constr.]-denor

Verbéteren, verhelpen, Bene onregelmatigheid, een'
wanstand verhelpen , niet in 't cog doer- loopen.
Twee gewelven van verschillende soort verbinden
en doen zamenstemmen. (z . v. a. RACCOIIDEIS) . — SE

't biljart), geluksstootenmaker, beesten -ler(inz.op
m. — Raceroeheuse, f. Veil meisje n.,-maker RACHETER, V. pr. Teruggekocht worden. — Zich
,dat de voorbijgangers aanhaalt en binnen lokt.
vrij- of loskoopen (van slavernij, van plundering,
Race, f. Geslacht n., stam m., afkomst f., enz.); zich uitkoopen (van Bene belasting, een' tol,
ras n.; --- aard m., slag n., soort f. (van menschen een' dwangpligt, enz.) . — Vergoed of opgewogen
en dieren). Les trois r-s des rois de France, de worden: Cette petite perte se rachète par biel des
drie stammen (stamhuizen) der franse/te koningen. avantages, dit kleine verlies wordt door vele voor
C'est one r- éteinte, 't is een uitgestorven gevergoed. — Aflossen, afkoopen, afdoen: R--cveln
slacht. De r- juice, van joodsche afkomst. — (fam.) une rente, eene rente aflossen, a fkoopen. — [let
11 est de bonne race, hij 'is van goed ras, goed van part. passé is ook adj.: Propriëté rachetée a peraard. — [H. n.] Les ciriq r-s d'homnnes, la r- te, met ver lies teruggekochte eigendom m. — Rente
blanche (européenne) , jaune (asiatique) , rouge r-e, afgeloste, -uitriek.ochtc rente f. -- Irrégularité
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de terrain r-e par une raiupe, ongelijkheid van
terrein, door eene zachte gloo jing verholpen.

Racheux, ease, adj. [Tech.] Knoestig, vezeti-g, moejelijk te polijsten: Du Bois r-. — [Méd.],

z. V. a. TEIGN EUX.

Rachevage, Rachiveinei►t, m. [Tech.]

Bet afwerken, voleindigen van een of ander werk.
— RACHEVEDIENT, 111 . Laatste indompeling f., laat ste talklaag I. der getrokken kaarsen. — Rachever, V. a. [T ech .] De laatste hand aan een stuk
werk leggen, voltooijen, afwerken. — De smeer
voor de laatste maal indompelen. — ha--karsen
cheveur, m., •ease, f. [Tech.] Afwerker m.,
afwerkster f.
Rachialgie, f. [Méd.] Ruggegraatspijn f.; —
(weleer ook) schilderskol jk n. — Rachialgique, adj. Die pijn betreffend. — Rachialgite,f.
[Méd.] Iluggemer gsontstehing f. — Rachidien,
ne, m. [Anat.] adj. Tot de ruggegraat behoorend:
Canal r-, ruggegraatskanaal, wervelkanaal n. Nerfs
r-s, ruggernergszenuwen f. pl. Trans r-s, wervel
pl., zydelingsche openingen tusschen ieder-gaten.
paar der 24 wervelbogen, door welke de ruggeenerctszenuwen zich buiten het wervelkanaal begeven. — Rachis, in. (pr. ra -chice) [Anat.] Ruggegraat t. — ]Bot.] Middelas f. der grasaren. —
Rachisagre, f. IMéd.] Jichtige ruggepin, ruggegraatsjicht f. — Rachitique, adj. Jan engel
ziekte lijdend, r h a c h i t i s c h. — [Agile]-sche
Bid r-, brandig koren i1.— Rachitis (pr. —tine),
Ra.chitisine, ni. [ Anat. , Méd. ] Kromining
van de ruggegraat; engelsche ziekte f. — RACHITISilE, m. [Agrie.) Brand, roest m. in 't koren. aehil ne, s :. [An. ] Werktuig n. tot ape-

RADE.
takvormige figuren op den band der boeken aan

wortelsap verwen.-breng.—Mtwolvf
Racinier, m. [Bot.] Soort van bladzwam f.
Rack, m., z. v. a. ARAC.
Ràclage, m. [Eaux et for.] Uitdunning f.
van 't hakhout, dat men niet dan om de 11 of 15
jaar wil vellen. Fagot de r-, bos m. dun rijshout.
— Rácle, f. [Man.] , z. v. a. GRATTE_ — [Bot.]
Klit -, kleefgras n. — [Tech.] Strijkbord n. der
steenvormers. — Rdcle-boyau, m., z. onder ahCLER . — Ráclée, f. (pop.) Dragt f. slagen, pak n.
slaag. -- [Antic.] Ligte omwerking van den grond
met de hak. — Ràcler, v. a..dfschrappen, afkrabben: R- le parchemin, les peaux, les angles,
het perkament, de huiden, de nagels afschrappen.
—R- les Bois, het hakhout dunnen (vgl . RaACLAGE) .
— [Corn.] R- une mesure de gr ain , eene maat vol
graan met den strijkstok afstr jken. — (fig. et fang-.)
Ce vin rácle le Bosier, les boyaux, die wijn brandt
in de keel, veroorzaakt pijn in 't lijf. — I1 racle
le bovvau, C'est on raele-boyau, of (absol.) 11 ne
fait que r -, hij krast op de viool, hij is een slecht
vioolspeler. — Ráclerie, f. Het krassen, slecht
bespelen van een snarenspeeltuig, slechte muzijk f.;
troep m. slechte muzikanten. — Râeleur , m.
Krasser, zager , slecht vioolspeler m. — .Rácloir, m. [Tech.] Schrapper, krabber in., schaaf
schaafmes n. — Racloire, f. [Corn.] Strijk -ijzer,
waarmede de opgevulde maat wordt af--stokin.,

gestreken.

— Radon, n1. [Agric.] Mest n. uit

vergaan gras; — straatvuilnis f. — R, clure, f.
Afschrapsel, afkrabsel n:, spanen f. pl.
Racolage, m. liet werven, ronselen; werversbedrijf n. —• Racoler, v. a. Werven, ronselen,

zielz'erkoopen. -- (fig. et fain.) I1 tache de r- qn.
qui écoute ses vers, hij zoekt iemand aan te klam
zijne verzen wil aanhooren. — Raco--pen,di
leur, in. Werver, zielverkooper, ronselaar in.
4- Racontage, m. Gesnap; vertelseltje n. voor
tels, de schors, de bladeren, enz. des notebooins voor
de verwerij. — Wortel- ot takvormige figuren f. de grap; kleine kwaadsprekerg f.
R: a:conter, v. a. Verhalen, vertellen; R- one
pl., die de boekbinders op de lederen banden weten
histoire, ses aventures, eerre geschiedenis, zijne lotvoort te brengen. — ^ [Bot. J Het wor°telvatten.
Racinal , m. [Arch.] Grondbalk, legger m., gevallen verhalen. — (absol .) I1 raconte au vrai,
slijk- of slikhout n., kesp f. Les i°acinaux dune h ij vertelt naar waarheid (fam .) I1 en a raconté

sting van ile rug±;e;lraatsilolle.
Rachose, f. (pr. ch = k) , Rachosis , in.
(pr. ra -ko-zice) Slapheid van den balzak.
Racinage, m. [Tech.] elfkooksel Lan de wor-

.

écluse, de leggers, slik- of kloosterhouten, zwol pen f. pl. eener sluis.
Racine, f. [Bot.] Wortel ni. R- d'un arbre,
dune plante, wortel van een' boom, van eene plant.
R- fibreuse, fasciculée, fusiforme, vézelige, bundel
wortel. z. ook BULBEUX, CIIE--vormni,gespl
VELU. R- perpenpidulaire, piv otante , loodregt in
den grond c'ringende wortel, hartwortel m. -- Bij
uitbreiding: Plant, welker wortel alleen eetbaar is:
Les betteraves, les navets, les Garottes lont des
r-s, cie beeten, rapen en penen (wortelen) zijn wortels. -- Bois de r-, wortelhout n., hout van den
wortel. Meuble de r-, meubel van wortelhout. —
[Anat.] R- des dents, des cheveu x, des ongles,
wortel der tanden, der haren, der nagelen.— [Chit.]
R- d'un cancer, d'un polype, d'un cor, wortel van
een kankergezwel, van een polyp of vleeschuitwas,
van een' likdoorn. — Wortel, grond, oor sprong Ill .,
bron f., uitgangspunt n. La vertu a poussé de
profondes r-s dans son coeur, de deugd heeft in
zijn hart diepe wortelen geschoten. L'ivrognerie
est la r- de tour ses nlaux, de dr onkenschap is de
oorsprong, de grond van al zijne rampen.— [Algèb.,
Arith.] Wortel, magtswortel, een der gelijke factors, waaruit eene magt ontstaat. z. CARRÉ (add.),
CUBIQUE, EXTRACTION . - - [Asti .] Tijdstip of oogenblik n., van 't welk men de bewegingen der planeten begint te rekenen. — [Bot.] R- d'abondance of
de dine tte, z. v. a. BETTERAVE. R- d Amérique of
Mabouia , m a bo u i a, z . MABOUTA . R- du Brésil,
z. v. a. PAF.EIRE . R- de Charcis, de Drak, des Philippines, z. v. a. CONTRAYERV A. R- de Chine, z.v.a.
SQUINE. R- de dictarne, de dictame Blanc, z. v. a.
DICTADIE, FRAXINELLE. 14 - douse , z. V. a. REGLISSE.
R- de femme battue , z. v. a. TAMINIER COmmun.
R- de Florence of d'iris, z. IRIS. R- de peste, pestilentie- wortel m. R- de Rhodes, rozewortel, roos geurige smeerwortel. R- de sat ran ,kurkurnza-wortel. R - saliv aire, z. PYRÉTHRE. R- v ierge , z.
TAAIINIER . — [Gram.] Grondwoord, wortèlwoord,
stamwoord n.
(wortel der planten.
Racineau, m. [Hort.] Stekpaaltje n. bij den
Raciner, v. n. [Bot.] Wortel schieten, wortel vatten. — RACINER, v. a. [Tech.] Wortel- of
,

bien long, hij heeft daar lang en breed van ver
— SE RACO 'TER, v. pr. Verteld worden, zich-teld.
laten vertellen: De telles chases ne se racontent
pas levant les enfants, zulke dingen vertelt men
niet waar kinderen bij zijn. — Het part. passé is
ook adj.: Choses cent fois racontées, honderdmaal
vertelde dingen. —raconteur, m.,-euse,f.( fam.)
Verhaler, verteller m., verhaalster, vertelster f.
Racornir, v. a. Hard als hoorn maken; ver
taai en hard maken. Le toucher du-schroeijn,
violon racornit l'extrémité des doigts, het bespelen
der viool maakt de vingertoppen hoornachtig. Le
feu a racorni nette viande, hel vuur heeft dat
vleesch verschroeid, taai en hard gemaakt. — SE
RACORNIR, v. pr. Taai en hard worden: La viande
se racornit a force de cuire, het vleesch wordt door
te sterk en lang koken taai en hard. --- Het part.
passé is ook adj.: Cuir racorni, verschroeid, opgekrornpen leder n. — (fain.) Sa goutte le tient tout
r-, zijne jicht doet hem ineen krimpen, doet hein
kleiner schijnen, dan hij is. -- Racornissement, ni. Opkrimping, schroeijing f., het hoorn
taai worden.
-achtigofrden
Racose, f., z. v. a. RACHOSE.

Racqne, ni . Druivenmoér f. ter bereiding van
kopergroen.
R-acquérir, v. a. Herkrijgen, wederbekomen.
— Racquis, e, adj. (en part. passé van racquérir): Chose r-e avec peine , niet moeite her kre,en zaak f.

Racgnit, m. [Jeu] Het terugwinnen, het herwinnen van al 't verlorene. — Racquitter, v. a.
Het verlorene doen terugwinnen: Line seconde
partie 1'a racquitté, eerre tweede partij heeft hem
't verlorene doen terugwinnen. — SE RACQUITTER,
v. pr. Het verlorefae terugwinnen: Essayez de vows
r-, tracht uw verlies weder terug te winnen. —
(bij uitbreiding) Zijne schade inhalen: 11 peril dans
ce marché, mais it sauna se r-, hij verliest bij
dezen koop, maar hij zal zijne schade wel weten
in te halen.
Rade, f. [Mar.] Reede, ree f. Rade close, ouverte
(of foraine), sure, besloten, open (of onbeschutte),
veilige rede. Mettre en r-, (uit de haven) op de
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reede brengen of gaan. Mouiller en rade de Toulon, ter reede van Toulon ten anker komen. Etre
en grande, en petite r -, op verren afstand, digt
b ij den wal op de reede liggen.
Radean, m. [Mar., Nay. j Vlot, houtvlot 1n.
(train de bols). _.— Vlot, werkvlot n. (om aan de
schepen, de kamen enz. te werken) . — Vlot tot
overvoering van menschen. paarden enz. over de rivieren, overvaartvlot of - schouw f. R- de sauvetage,
R- sauveur, reddingvlot. R- de fortune, redding
n. der schipbreukelingen. R- plongeur, sleepvlot.-vlot
.Rader, v. a. [Corn.] ,

z. v. a.

RáCLER. —

[Constr .] Een steen- of marmerblok met den beitel
verdeelen, dooi' er van onder en van boven twee
groeven in te maken . — RADE R, v. a. [Mtlar.] : R
een schip op de reede brengen of leggen.-unavire,
Radeer, m. Korenmeter, zoutmeter enz., the
de maat afstrijkt.
-I- Radiable, adj. Van de lijst der emigranten
of uitgewékenen te strijken: Celui-ci nest point
r-, deze (emigrant) kan niet van de lijst gestreken
worden. — [Tech.] Gesteelde plank f. der zeepzieders.
Radiaire, adj. Straalvormig. — nADIAIRES , m.
pl. [H. n.] Straaldieren n. pl. — RADIAIRE , f. [Bot.],
z. v. a,. ASTRAiNCE.

Radial, e, adj. [Anat.] Het spaakbeen (radius)

betreffend. Muscles radiaux, of als subst. RA-

RAFF AISSE .

Radier, in. [Constr. hvdr<aul.] Rooster inn„
bedding f., stortebed ti., kunstmatige vloer voor een
groot waterwerk. A ant -r-, Arriére -r- dune écluse,
voor -, achterstortebed eener sluis. R-s d'un bassin,
planken bedding of langs- en dwarsdennen m. pl.
bij den ingang van een droog dok. — [Mar.) R-s,
buitenste, uiterste piekstukken ti. pl. of stekers n3.
pl. eener galei. (doorschrappen.
Radier, v. a. Eene hypothecaire inschrijving
.adieux, ieuse, adj. Stralend, uitstralend,
-

eigen lichtstralen werpend; schitterend, ,Aartsrijk,

blinkend. [Phyy s Corps r-, stralend, uitstralend
lifichaam. Point r -, straalpint U. — (poét.) Front
r -, stralend, glinsterend relaxt n, — (dig. egt faut.)
Opgeruimd, vrolijk, blij Ie moede: Je 1'ai trouw r-,
— RADIEUX, m. [B. n. J Straalvisch in. (der Indimn).
Radiolite, f. [1 1. n.] Versteende straalschelp f.,
r adio 1 i t h in. — Radio:nétre, m., z. ARBA.LESTR.ILLE. — Radiotrope, m. [Tech.] Werktule) n. om vogels op te zetten.
Radis, m. [Bot.] Radijs f. R- noir, ramrnenas f. (v.ql. RAIFORT).
Radius, m. (pr. —nee) [Anat.] Spaakbeen n.
(dat de hand draagt en zich in een' halven cirkel
om de ellepijp, cubitus, kan wentelen).
Radoire, f. [Tech.] Strijkhout n. (om de tjevulde zoutmaat af te strijken.
Radotage, m., Radoterie, f. Onzarnenhangende, zinledige rede, wartaal; beuzeltaal f.,
zotteklap, mallepraat m.; het su/fen, liet bij oude
lieden zoo gewone her halen van het reeds honderd
gezegde, het kindsch worden. — Radoter,-mal
V. B. Suffen, zonder zin of slot spreken; -- onnoozele, la/fe t. r=il voeren, zotteklap u*1.claan. -.]

-

DIAUX, m. pl. Spaakbeenspieren f. pl. — [Ant.]
Couronne r-e of radiée, straalkroon f. — [li`lath.]
Courbes r-es, kromave lijnen f. pl.,_ welker ordonnaten als stralen uit één middelpunt loopen. -Radiant, e, adj. [Didact.] Stralend, afstralend;
stralen terugkaatsend: Chaleur r-e, stralende
warmte f. — Rad3-atiflore, adj. [Bot.1 Met
.straalbloemen. -- i adiatifoiine, adj. not.] Radoteiir, ni., -erase, f. Suffer m., suefster f.;
Straalvormig. — Radiation, f. [Phys.] Straling. dwaas snapper m., dwaze snapster f.
af-, uitstraling, straalwerping f. — [Prat., Fin.]
Radoub, m. (hr. ra -doub; op de scheepsti.mDoorhaling, doorstr jking, doorschrapping, rooijé- merverwen echter hoort rnen altrad ra-dou) [Mar.]
ring f. (van een' rekenpost enz.)— streep of schrap f., Herstelling, kalefatering, kalfating f. Donner le rwaarmede de doorhaling geschiedt . -- Cel électeur (t un vaisseau, een schip herstellen, kalfaten,
demande sa r-, die kiezer verlangt (van de lijst breeuwen. -- [Tech.] Le r- of Le Radoubage
nier kiezers) geschrapt te worden.
des poudres, 't vermalen van beschadigd buskruid,.
Radical, e, adj. [Bot.] Tot den wortel be/too- -- Radouber, v. a [Mar.] Kerstellen, kalefaterend, van den wortel uitgaand: Feuilles r-es, wor- ren, kalfaten. R-. un vaisseau, een schip kalfaten.
telbladeren n. pl. — [Algèb.] Signe r-, wortelleeken n. Nous relachames pour nous r^-, wij liepen eerre
( i) Quantité r-e, wortelgrootheid f. — [Chinni.] haven binnen om te repareren. — Somtijds ook van
Principe r - , z. RADICAL n1. — [Grain.] Terme r-, de zeilen en het touwwerk gebruikt: R- les voiles,
wortelwoord n. Lettres c-es, wortelletters f. pl. les cordages, de zeilen, het touwwerk herstellen.
— [Jar.] Nulleté r -e, volstrekte nietigheid f. (die -- [Tech.] R- des pouches, beschadigd buskruid
niet opgeheven kan worden). — [Méd.] Cure, Gue- vermalen. — SE RADOUIIEIt, v. pr. Gekalfaat, herrison r-e, grondige, volkomen, r a d'i k a l e genezing. steld worden. — (fig. et fain.) Weder op zin vet'Vice r -, aangeboren, aangeërfd voclhtbeder f n. ; (fig.) haai komen, weder gezond worden., weder goed in
ingewortelde ondeugd f. — [Pout.] De radicalen 't vleesch komen, weder krachten krijgen. -- Het
of het radicalismus betreffend (z. RADICAL, RADI- part. passé is ook adj.: Navire r- rietral feat schip n.
CALISME). (Plur. m. radicaux.) — RADICAL, M. — Radoubeiir, m., doorgaans CALF ATEUR .
[Chico.] Grondstof f. der zuren, radikaal n. (vgl.
Radoucir, v. a. Verzachten, zachter maken:
BASE). ---- [Grail.] R - d'un mot, woordstam m., on- La pluie a radouci Fair, de recgrni- heeft de lucht
veranderlijk gedeelte van een woord (in tegenstelling zachter gemaakt. — [Métall.] La fonte réitérée
snel de verschillende uitgangen, die liet hebben kan) . radoucit les mitaux, het herhaalde smelten maakt
— [Polit.] Aanhanger m. der volkspartij (in En- ne metalen smediger, minder bros. — (fig.) R- qn.,
geland, Frankrijk en elders), die eene algeheele, iemand bevredigen, zachter stemmen; iemand han.
grondige deinokratische verandering of hervor ming
gedweeër, zachter van aard maken. ----delbar,
van de staatsregeling en de wetten verlangt, r a- SE RA DOUCIR , v. pr. Zachter worden, qedweete,
cl, i Ic a a t m. —' Radicaleiuent, adv. In den zachtzinniger worden. Le temps s'est lien radouci,
grond. in 't beginsel, in 't wezen der zaak, oor
het weder is veel zachter geworden. — (firl.) 11
natuur. Guérir r- tine maladie,-spronkelij,va commence a se r-, hij begint zachtzinniger, bedaar eene ziekte in den grond, radikaal genezen. Raison der te worden. — Het part. passé is ook adi.:
r- vicieux, redenering f. die van een valsch-nemt Tennps radouci, zachter geworden weder n. — Ton
beginsel uitgaat. --- [Didact.] L'homme a r- la r-, verzachte, gematigder toon m. — Radoucispuissance de raisonner , de mensch heeft van na- se,nent, m. Verzachting, vermindering in heviglure het vermogen van te rerlenéren. — Rad.i- heid, inz. van de koude: Le r- du temps, de ver
cant, e, adj. [Bot.] Wortelschietend. -- Radiweder. — (fig.) La fièvre west-zachtingve
catiou, f. [Bot.] Gesteldheid f. der wortels. — plus si violente, it y a quelque r-, de koorts is
Het wortelschieten. — Radicé, e, adj. Met zeer niet meer zoo hevig, er heeft eenige verzachting
lange wortels. — Radieicole, adj. [Bot.] Op plaats. (voetpad n.
wortels groeijend. — Radiciflore, adj. [Bot.]
5 Radresse, f. Dwarspad, veld waarts loopend
Uit den wortel bloeijend. — Radiciforme, adj.
Raf, m. [Mar.] Springvloed, vloed in. op zee. —
[Bot.] Wortelvormig. -- Radicivore, adj. [1t. n.] [Pêche] Vinnen f. p1. der gezouten tongen en bot.
Wortels etend, op wortels azend. — Radicale, f.
Rafale, f. Bui, windbui f., val -, rukwind in.,
[Bot.] Wortelkiem f. — Wortelvezel f. ; — wor- plotselinge windverheffing, harde zeng f. — Rafa-teltje n.
té, e, adj. [Mar.] Door rukwinden beloopen of
.Radie, e, adj. [Bot.] Straalswijze geplaatst, geteisterd: Vaisseau r-. — (fig. et fam ) C'est un
straalsgewijs. — [Bias.] Couronne r-e, straal- homme r-, of als subst.: C'est un r-, 't is een door
kroon, cie antieke kroon, bestaande uit een' gouden tegenspoeden arm geworden man.
ring net 5 of 7 punten. — [Ant.] , z . RADIAL . —
Raffaisser (se), V. pr. Weder inzakken: Le
RADIES, M. pl. [H. n.]. z. v. a. RADIAIRES. — RA- plancher se raffaisse, de vloer zakt weder in. —
DIÉES , f. pl. Straalbloemen f. pl. (door de nieuwere Het part passé is ook adj.: Bhtiment raffaissé ,
botanisten synanthérées reheeten', .
weder ingezakt gebouw n.
-

;

,
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Raffermir, V. U. Vaste( of steviger maken,
versterken, bevestigen: R- un min par des étais,
eersen muur door stutten versterken. — (fig.) Un
bon regime a Bien raffermni sa santé, een goede
leefregel heeft zijne gezondheid zeer versterkt. —
Cette victoire le raffermit sur le tréne, deze overwinning bevestigde hem op den troon. Son discours
rafiermit les soluats, zijne rede gat den soldaten
weder moed. — SE RAFFERMIR, V. pr. Vaster, steviger worden: Ses jambes se ratlermissent, zijne
beenen worden allengs steviger. -- ( fig.) Je me
suis raffermi dans nies idées, ik heb mij in m-jne
denkbeelden versterkt. — tiet part. passé is ook
adj.: Autorité raffermie, bevestigd gezag n. —
11afferni ssement, nl. Het vaster, steviger
worden, versterking, bevestiging f. Le r- des chairs,
de la santé , het vasterworden van 't vleesch, de
versterking van de gezondheid.
Nafes, f. pl. [Tecll.] elfval ni., snippers in.
pl. van leder.
Raffiler, V. a. [Tech.] De vingers van de
handschoenen ronden. — Den vuursteen zijn' scherpen kant geven.
Raffinade, f. [Com.] Zeer zuivere suiker, ra ffináde f. — Raffinage, m. [Tech.] Loutering,
zuivering, r a f f i n é r i- n g f. inz. der suiker. Le rdu sucre, du salpètre. — Raffiné, e, adj. (en part.
passé van rafl^iner): Sucre r-, gezuiverde, gera f f i n e e r d e suiker f. — (fig.) Verfijnd, veredeld; -doorslepen, listig, doorkneed, leep. Des plaisirs,
des vices r-s, verfijnde vermaken n. pl., ondeugden f. pl. C'est tin homme r-, 't is een doorslepen,
geraffineerd mensch. — Rafáinenneut, m.
liet uií1 ^'u^,izen, carklr nn of vitten , muggenzi ftery, spitevindigheid, gezochtheid of te groote stipt
gekunstelde; -- te ver gedreven verfij -heidf.,t
geest, van boosheid, enz.) (Het woord-nigf.(va
geraakt allengs in onbruik.) — Raffiner, v. a.
[Tech.] Louter en, zuiveren, verfijnen, ra f f iné ren: R- le sucre, le salpètre, de suiker het salpeter raffineren. R- le papier, de papierstof fijner,
dunner maken — RAFFINEII, V. n . Uitpluizen,
haarkloven, naauw ziften; spitsvindig redenéren:
R- sur tout, sur Ie point d'honneur, alles, het
.

punt van eer naauw uitpluizen. R- sur la langue,
de taal naauw ziften, uitpluizen. -- Nieuwe nasporingen, ontdekkingen doen. iets zoeken uit te
vorschen, slum iets bedenken.. (Deze zin veroudert.)

Fijner, doorslepener, minder eenvoudig of onnoozel worden: Le monde se
rafflne tour les jours, de wereld wordt da;elsjks
sluwer, wijzer. — Raffinerie, f. Plaats der
zuivering of loutering van zekere zelfstandigheden,
zoo als salpeter, buskruid, soda, zout, enz. eninzonderheid van cie suiker, raffinaderij f. — Zuiver ingskunst, raffineerkunst l'. — it atfineur, na.
Zuiveraar, louteraar, inz. van de suiker, r a f f i n a d e u r, suiker - raffinadeur ni. — PAFFINEUSE, f.
Vrouw, die eene raffinaderij bezit. -- [Papet.]
Tweede stamper. onder welken het halfgoed of de
halfstof tot heelgoed of heelstof wordt bewerkt,
waarna de papiervellen geschept kunnen worden.
Rafflesie, f. [Bot.] De reuzebloem f., ra f f l és i a, een in 1818 op Sumatra ontdekt gewas, welks
bloemen omt ent 2 meters in omtrek hebben.
Ratoler, V. n. ((am.) Verzot zijn, op iemand
of iets: Elle ralfole de eet homme, de la danse,
zij is verzot op dien man, op het dansen. — Raffojir, V. n. Gek worden: Vous me feriez r-, pp
zoudt mij gek maken. (Bijna in onbruik.)
Ralfatage, nl. [Tech.] Opmaking, geheele
afwerking f. (van hoeden, van gereedschappen) . —
B affuter, V. a. Opmaken, afwerken, geheel klaar
maken.
Raflau, m. [Mar.] Klein vaartuig n., boot f.
— SE RAFFINER, V. pr.

-

(op de Middell. zee).

Raflage, m. [Tech.] Ruwheid, oneffenheid f.
van een suikerbrood n.
Ratfe, m. [Bot.] luist f. inz. van een druiventros, ook van maïs. — [Chas.] Spannet n. om
's nachts kleine vogels te vangen. — [Péche] Steeknet n. met verscheidene ingangen. -- RáFLE, t. [Jeu]
Evenveel oogen op elk der geworpLn dobbelsteenen:
Amener r- de six, twee of drie zessen gooigen (z.
ook PASSE- DIS.). — (Loc. prov.) Faire r-, alles roedenemen, alles wegstelen, niets overlaten., schoon
huis maken. --- In 't zuiden van Frankrijk z. V. a.
MARC file raisin. — [Vétér.] Puistig zomeruit-

--

RAGE.

slag n. van 't hoornvee. — Raler, v. a. (fariz.)
Alles meépakken of wegnemen, ledig stelen. -RaFLER, V. n . [Jeu] .bene partij beslissen door te

zien wie het eerst ráfle of gelijke oogen op elk der
dobbelsteenen zal goof/en. -- ilàfleux, euse,
adj. [Tech.] Pain de sucre r-, ongelijk, ruw sui-

kerbrood n.

Raflouer, Renfdotier, v. a. [Mar.] Vlot
maken, op diep water brengen. — Het ?)art. passé
komt ook als adj. voor: Vaisseau rafloué, renfloué,
weder vlot gemaakt schip n.
Rafraiehir, V. a. Vervérschen, verfrisschen,
verkoelen, afkoelen, verkwikken: R- ]'eau, het water ververschen. La pluie a rafraichi lair, de regen
heeft de lucht verfrischt, afgekoeld. (abs.) Cette
boisson rafraichit, die drank veri:oelt. -- R- le
sang, het bloed verkoelen, kalmer snaken. — (fig.)
R- á (l la mémoire dune chose, iemand iets
weder in 't geheugen brengen. — Opknappen, herstellen: R- on uur, een' muur op nieuw bepleisteren, witten. It- un tableau, cie kleuren eerier
schilderij ophalen. — Afpunten, wat afknippen,
afsnijden, aan het einde een weinig afnemen. Rles cheveux, het haar afpunten. R- le bord d'un
chapeau, den rand van een' hoed rondom wat ofsnijden. -- R- un arbre, une plante, de einden
der wortels van een' te verplanten boom of plant
wat afsnijden. — R.- une scie, eene zaag scherpen.
-- [Agric.] R- la terre, den grond op nieuw orrmwerken. ---- [Bras. R- Ie grain, versch water op
g
— [Impr.] R- le tynihet weekende moutieten.
pan, het timpaan afdroogen door er eenige vellen
graauw papier op te leggen. -- [Mar.] R- des cables, des manoeuvres, touwwerk oorscheren, de
,.goede einden in de blokken scheren. R- les itaques
d'un burlier, de rriarsedraaireep wat doorschaken
of verse/raken. R- l'étalingure d'un cable, den steek
en 't pis-end van een' kabel afhakken en een' nieuwen steek in 't anker maken. R- des manoeuvres
courantes, loopers omscheren. --- [Mil.] R- une
place d'honlnies, de munitions, eerie vesting met
nieuw volk, met nieuwen voorraad voorzien. Rles troupes, de troepen ververschen. doen uitrus-

ten. — R- un canon, een stuk afkoelen. (nadat e3
eenige schoten mede gedaan zijn) . — [Teint.] RJa sole, de zijde, het zijdegaren in stroomwater af-

,

spoelen . ---- SE RAFRAiCHIR, C. pr. Ver frisch,t, ver-

worden, koeler worden: Lair se rafraichit,
verse/it worden.
de lucht wordt koeler. — [Mar.] Le vent se ra
de wind verheft zich. — Zich verver-fraïchit,schen, ziela verkwikken: Venez-vous r-, kom u wat
ververschen. — (fig.) Se r- la tète, zijn hoofd laten
rusten, zijn gemoed doen bedaren. -- Het part.
passé is ook adj.: Vin rafraichi, verkoelde win in.
Air r-, verfrischte, afgekoelde lucht f. -- .afraichrssant, e. adj. Verfrisschend, ververschend,
verkoelend: Potion r-e, verkoelend drankje n. -- Ook
als subst. in.: Donner des r-s au malade, den
zieke verkoelende middelen geven. -- Kaf ra!chissetnent, nl. Verkoeling, vervérsch.ing, verkwikking, lafenis: I1 a besoin de rt-, hij heeft nerversching noodig. Le trop de r- est nuisible, de al te
sterke verkoeling is nadeelig. --- Le r- d'un appartement, de verversching van een vertrek. On ser'nit au bal toutes sortes de r-s, men diende op het
bal allerlei soorten van ververschingen voor. ---[Mar., Mil.] Faire, Prendre des r-s, ververselzingen, verse/en leeftogt opdoen, innemen. --- Ra
dom., Tech.] Koelvat n.,-fraichso,m.[ECn
koelbak in.
Hagaillardir, v. a. (fare.) Opvrolijken, weder
verheugen: Cette nouvelle le ragaillardit, dit nieuws
vrolijkte hein weer wat op.
Haganage, m. [Forest.] Het wegnemen der
benedenste takken of tikeinden.

Ragats, n). p1. [Tech.] Onuitgebrande, stee
deelera in den niet behoorlijk gebrander kalk-nige
(ook recuils geheeten) .
Rage, f. [11éd.] Dolheid, hondsdolheid, honds woede, watervrees f. (hydrophobic). L'hydrophobie, 1'envie de mordre, unie coif brulante, one
have écunleuse, etc. caractérisent la rage, de watervrees, de bijtzucht, een brandende dorst, een.
sljjmig speeksel, enz. kenmerken de dolheid. itblanche of ordinaire, schuimende dolheid. R- moe,
stille dolheid. R- courante, tombante, loopende,
vallende dolheid . z. ook EFFLAISQUE. -- (Proza.), Z.
CH1EN . --- (tij overdrijt'ing) Heftige pijn f.: Une r-

)^
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de dents, heftige, razende tandpijn f. ---- (fig.)

fen maken, nog eens overwerken, de laatste heinul
aan iets leggen — [Mar.] Opwerken, opknappen,
opslechten: R- un vaisseau, een schip van buiten
opslechten, opknappen. R- le gréernent, het tuig
op nieuw voorzien. — SE RAGRÉER, v, pr. Zich

Hevige driftvervoerznq, woede, razernij; -- over,q rooie begeerte naar iets, verzotheid f. Frémir,
Ecumer de r-, beven, schuimbekken van woede. 11
a la r- dans le coeur, hij is woedend, razend, hij
blaakt van gramschap. Faire passer sa r- sur le
premier venu, zijne woede aan den eerste den beste
koelen. — La r- d'amour, de minnewoede. Il a la
r- des tableaux, du jeu, hij is dol, verzot op schil
spel. — (Prov.), z. MAL. -- à LA-derijn,opht
RAGE, loc. adv. Uittermate, tot in 't overdrévene,
op het vurigst: Aimer qn., qc. à la rage, iemand
of iets uittermate beminnen, dol veel van iemand
of iets houden. -- (fig. et fam.) Faire r -, den boll

weder van 't ontbrekende voorzien: Its travaillèrent St se r- d'un muit d'artimon, zij waren bézig
om zich weder van een' bezaansmast te voorzien.
-- liet part. passé is ook adj.: Bhtiment ragréé,
opgeknapt gebouw, opgeslecht schip n.
Ragne, f. [Mar.] Rakkeklootje n. (pomme de
racage). -- Ragué, e, adj. (en part. passé van
se raguer) [Mar.] Stuk geschaveeld of geschuurd:
La drisse est r-e dans la poulie, de val is in 't
het onderst boven werpen, deerlijk huishouden; — blok stuk geschaveeld, aan stukken geschaafd. ---ook: zich met alle magt verweren. Les ennemis out Raguer, V. n., Se raguer, v. pr. [Mar.]
fait r- dans vette ville, de vijanden hebben in die Schaveelen, stuk schaveelen of schaven: Le cable
stad deerlijk huisgehouden. — Son avocat a fait r- a ragué, s'est ragué sur Ie fond, de kabel is tegen
contre la portie adverse, zijn advokaat is de tegen den grond stuk geschaveeld. Ce cordage se race,
hevig te lijf gegaan. --- (pop.) Faire r- des-partij dat touw schaveelt, schuurt.
Raguet, m. [Pèehe] Uitschot n. van kabeljaauw.
pieds de derrière, zich met handen en voeten weBaguette, f. [Bot.] Soort van zuring f., van
ren, al 't mogelijke doen. -- Dire r- de qn., al 't
mogelijke kwaad van iemand zeggen, geen goed patientie-kruid n.
Rade, adj. (men schrijft ook en spreekt soms
haar aan iemand laten. -- Rager, v. n. (fain.)
Kwaad worden, uitvaren, razen, tieren. — Rta- nog ROLDE) S tijf. stram, moeijelijk te buigen, vergeur, m., -euse, f. (fam.) Toornige, vergramde, stijfd; strak, sterk gespannen. Etre tout r- de froid,
woedende m. en f — Ook als adj.: Avoir le ca geheel stijf, verstijfd van koude zijn. Il a les jamr-, een opvliegend, woest karakter hebben.-ractèe bes r-s, hij heeft stramme, stijve beenen. R- comme
S Ragot, e, adj. (fam.) Kort en dik, ineenge- un baton, stijf, onbuigzaam als een stok. Tender
drongen: Homme r-, Femme r-e, of als subst. mieux vette corde, alle nest pas assez r-, haal
RAGOT, m., - E, f. Kort en dik ventje , wijfje n. --- dat touw sterker aan, 't is niet strak genoeg. —
kort en dik, ineengedrongen en gespierd paard n. Contours r-s, stijve, onbevallige omtrekken m. 'pl.
— [Chas.] Wild zwijn n. van meer dan twee Mouvements r-s, stijve, onbevallige bewegingen f. pl.
jaren. — RAGOT, nl. [Tech.] Disselhaak, lanreboom- — (fam.) Tomber r- mort, Demeurer r- mort sur
haak, lamoenhaak m — RAGOT , M. Onbeduidend, la place, plotseling dood bl(jven, (fare.) morsdood
vallen. — (fig.) Slifhoofdig, hardnekkig, halsstar
onzamenhangend gesnap n., beuzelpraat m.
stug, onverzettelijk, onbuigzaam: Avoir an-rig,
t Ragoter, V. a. (pop.) Knorren, morren,
caractère r-. --- (Jig. et farm.) Se tenir r-, zichstfjf
brommen.
Ragotin, m. (fam.) Zet, mismaakt ventje n. houden, zich niet van zijn besluit of voornemen
(naar een der personaadjes uit Scarron's Roman talen afhrenngen. — Steil, on.oeijeljk te beklimmen:
Montague, Escalier r-, steile berg, trap m. -- Snel
comique). Ragoutmnier, m. [Bot.] Amerikaansche tros- en sterk van beweging: Le cours de vette rivière
est r-, de loop dezer rivier is s-+el. Les pigeons out
of dwerg- kerseboom.
le vol r-, de duiven zijn snel van vlugt. -- Ook als
Ragouner, V. a. (pop.), z. v. a. RAGOTER.
Ragoót, M. [Cuis.1 Sterlc geltruide spijs uit ede.: Cela va aussi r- qu'un trait d'arbalète. dat
verschillende bestanddeelen, om den smaak te prik gaat zoo snel als een pijl. --- Il a mend les enne eetlust op te wekken, gekruide vleesch--kelnd mis bien r-, hij heeft de vijanden zeer scherp ver
-- Raideur, f. Stijfheid, stramheid, on--volgd.
spijs f., r a g o u t n. R- fin, fijn gemengd gerept van
vleesch, gevogelte, oesters, enz., doorgaans in schel buigzaamheid; spanning, strakheid f. R- d'un mewopgedragen. R- h la diable, poesl as m., men--pen bye, dune corde tendue, stfjfheid, stramheid var,
gelmoes n. von allerlei spijzen. --- (fig. et fam.) een lid, strakheid van een gespannen touw. --- RPrikkel in., prikkeling, opwekking f. der begeerte; de contours, de draperie, stijfheid, onbevalligheid
-- vermaak n. 11 y a un r- dans la nouveauté, van omtrekken, van draperie of bekleed,i ; iq. -het nieuwe bezit zékeren prikkel. (In dezen zin Snelheid en kracht f. van beweging: Une balie
veroudert het woord.) -- Quel r- trouvez-vous á lande aver r -, een krachtig geworpen bol in. -vela ? welk vermaak, wat smaak kunt gij daarin. Steilte, steile helling f. (vaii een' berg, een' trap.
vinden? -- [Peint.] Levendig, bevallig, oogstree- enz.). -- (fig.) Hardnekkigheid, onverzetlelijkheid,
lend koloriet n 11 y a du r- dans ce tableau, in halsstarrigheid, stugheid,. onbuigzaamheid t. (van
deze schilderij ligt iets aantrekkelijks, dat het ge- wil, karakter, enz.). -- Raidi, e, adj. (en part.
zigt behaagt. — Ragoutant, e, adj. Den eet- passé van raidir): Membres r-s, stijve, stramme
lust prikkelend, smakelijk, lekkerr: Cette viande verstijfde ledematen ni. pl. --- Raidillon, m.
est Bien r-e, dit vleesch is zeer smakelijk. -- (fig. Eenigzins steile ,glooijing of kleine hoogte f. op een'
et très-fam.) Voilb une femme bien r-e, dat is weq. -- Raidir, v. a. Strak of stijf uitstrekken,
eene allerliefste, graagmakende vrouw. -- Cette stijf, stram maken. R- Ie bras, la jambe, den arm,
commission n'est guère r-e, dat is alles behalve het been stijf uitstrekken, stijf houden. Le froid a
Bene aardige boodschap. — [Peint.] Pinceau r-, raidi ses jambes, de koude heeft zijne beenen
liefelijk. oopbekoorend penseel n. — Ragoáter, stram, stijf gemaakt. L'empois raidit Ie linge, het
V. a. Den smaak, den eetlust weder opwekken: II stijfsel maakt het linnen sttj f. -- nArDIR, v. n., SE
a perdu 1'appétit, it faut essayer de le r-, hij RAID[R, V. pr. Stijf worden: Le tinge mouillé (se)
heelt den eetlust verloren, men moet dien weder raidit par la gelée. het vochtige linnen wordt stijf
bij hem opwekken. — (fig.) II est difflrile de r- door de vorst. -- (fig.) Zich hardnekkig verzetten
one personne blasie, 't valt moeielijk den begeerte- of aankanten, niet willen toegeven of buigen: Se rprikkel weder op te wekken bij een door zinnelijk contre la force, zich tegen 't geweld standvastig
genot verslompt 7nensch. — SE RAGOuTER, V. pr. verzetten. Se r- contre l'adversité, zich schrap
Weder smaak, eetlust, trek krijgen. — Ragoû- zetten tegen den tegenspoed, niet voor den tegen
tiste, m (Cuffs. j Kok m., diegoede ragouts raakt.
-spoed
bukken
Ragrafer, v. a. Weder aan -, in-, toehaken.
Raie, f. Streep, schrap, lijn. Faire, Tirer one
Ragrandir, v. a. Weder vergrooten, verwij- r- stir one planche, eerre st2 eep, lijn op eerre plank
den. --- SE RAGRAND1R, V. pr. Grooter worden.
trekken. --- Cette vache a one r- blanche sur le
Ra gréage, m. ( Mar.] Het opknappen, opwer- dos, deze koe heeft eene witte streep op den rug.
ken, opslechten of opdzvarsen, het gladmaken met Du maritre marqué de r-s poires, met zwarte
den dissel. Le r- du pont, het opdwarsen van het strepen geteekend marmer n. Etof es 5 petiles r-s,
dek. Faire un r-, schip en tuig opknappen. --- stoffen f. pl griet kleine strepen. -- [Agri ;.] Vore f.:
Ragré+e:ne®it of Ragrenmeut, m. Opknap- Faire des r-s creases, diepe voren maken. Sewer
ping f. inz. van 't uitwendige der gebouwen. — dans la r-, in de vore zaaijen. -- Haarscheel n.,
[Mar.], z. V. a. RAGREAGE. – Ragrèer, V. a. scheiding van 't haar op het hoofd. Ma raie n'est
Opknappen, opwerken, weder 't voorkomen van pas hoen faite, mijne scheiding, mijn scheet is niet
nieuwheid geven, inz. aan gebouwen; -- glad, of goed gemaakt. - -]- ia LA RAtE, loc. rade. Doet-een
)
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genomen: Ces chevaux couleilt deux cents florins

a la r -, deze paarden kosten dooreengenomen twee

honderd gulden. [Tann. ] Peaux à la r-, versche
ossenhuiden f. pl., die meer dan 36 kiloos wegen.
RAIE, f. [H. n.] Rog m. (een zeevisch). R- bonclée of clouée, spijkerrog. R- aigle, z. GLORIEUSE.
--

.

R- batis, cendrée of blanche, z. BATIS. R- ronce,

doorn- of stekelrog. R- pastenaque, z.PASTENAQUE. — R- sephen of chagrinée, sagrjjnrog. Rdiable, z. BAUDROIE. R- manatia, reuzerog, hoorn
matrozen zeeduivel geheeten). R- mi--rog(de

raillet, z. BARRAGOL. Raie torpille, z. TORPILLE.
— Raieton, m. [H. n.] Kleine spijkerrog m.
Rasfort, m. [Bol.] Rammenas f. R- noir, zwarte

rammenas (de soort, die als toespijs vaak gegeten
wordt). R- sauvage, z. v. a. CRANSON rustique. —

R- cultivé of Rave des Parisiens; Grand r- rond,

tuin-rammenas (waarvan de kleinste soorten, als zij
langwerpig zijn, nadis, als zij rond zijn, rave geheeten worden).
Rail, m. (angl.) (pr. rile ; het wordt echter ook
als een fransch woord met 1 mouillé uitgesproken) [Mécan.] Scheen, spoorstaaf f., rail m., naam
der aaneensluitende ijzeren strooken, over welke op
de spoorwegen de raderen der locomotieven en
waggons rollen; van daar: Railway (pr. réleoué) of Railroad, m. (pr réle-rode) of in anglofransch Railroute, f. Spoorweg m., ijzerbaan f.
(chemin de Ier). — RAILROUTE beteekent ook: Een
wagen tot vervoer der reizigers-pakkaadje-spanige
van en naar de spoorweg-stations te Parijs.
Railé, e, adj. {Chas.]: Chiens bien r -s, honden m. pl. van volkomen dezelfde grootte.
Raille, f. [Tech.] Oven-stookfjzer n.; -- soort
van langgesteelde haak m. in de zoutziederijen.
Railler, v. a. (van personen) Schertsend plagen, beet hebben, den gek mede scheren, voor den
gek of voor 't lapje houden, doen uitlagchen, den
draak steken: 11 ne peut souffrir qn'on le raille,
hij kan niet verdragen (velen) , dat men hem plaagt,
voor den gek houdt. Il raille ses Ineilleurs amis,
hij scheert den gek met zijne beste vrienden. R- qn.
finement, grossièrement, iemand fijn, grof beet
hebben. -- RAILLER, V. n. (van personen en zaken)
Boerten, schertsen, kortswijlen; spotten, den spot
drijven, belagchel jk of bespottelijk maken: On ne
sart s'il raille ou s'il parle sérieusement, men weet
niet of hij schertst, dan of hij in ernst spreekt. I1
raille même des choses les plus saintes, h# spot
(steekt den draak) zelfs met de heiligste zaken. —
SE RAILLER, v. pr. Spotten, den spot drijven,
ft
schertsen, enz. Vous vows raillez de mol? drijft
ge den spot met mij? houdt ge mij voor den gek?
-- Bespot worden: Le ridicule ne saurait trop
se r-. — Raillerie, f. Scherts, boert, grap f.,
kortswijl m., boerterj, plagers f. R- fine, innocente, fijne, onschuldige scherts. Il a tourmi la
chose en r-, hij heeft uit de zaak eene boerterij
gemaakt. — I1 ne faut pas tourher la religion en
r-, men moet met de godsdienst niet spotten. Cette
r- passe jeu, Cela passe la r-, die scherts gaat te
ver. -- Entendre r-, Entendre la r-, z. ENTENDRE.
— (fam.) La r- en est-elle ? mag men schertsen?
R- a part, Sans r-, in ernst, zonder gekscheren,
alle gekheid op een stokje. — Railleer, euse,
adj. Tot schertsen of spotten geneigd, spotziek;
schertsend, boertend, kortswijlig, gekscherend: Cet
bomme est trop r-, die man is te spotziek, houdt
te veel van schertsen. Paroles r-euses, boertende
woorden n. pl. Ton r-, spottende, boertende toon m.
— RAILLEUIJ, m., EUSE, f. Spotter, spotvogel, spotboef, snaak, spreeuw m. ; spotster, spotdrj (ster f.:
Un fade r-, een laffe spotter. Une fine r-euse,
eene fijne, geestige spotster. — ( fam.) Vous êtes
un r-, dat meent ge niet, dat is u geen ernst. —
(Loc. prov.) Souvent les r-s sont raillés, dikwijls
worden de spotters bespot, wie 't laatst lacht,
lacht het best.
Railure, f. [Tech.] Groefje n. aan wederzijde
van 't oog der n aalel. (Men zegt ook RAINURE.)
Rail-route, f., R ailway, m., z. onder RAIL.
Rainceau, nl. (etymologisch beter, maar minder gebruikelijk dan RI NCEAU, z. aid).
Raine of Rainette, f. [H. n.] Loof- of boomkikvorsch M. (CALAMITE). R- verte, groene loofkikvorsch (de eenige soort, die men in Europa aantreft).
Raineau, ;ii. [Tech.] Gording f., bindbalk m.
voor de koppen der grondpalen.

Rainer, v. a. [Tech.] Eene sponning in eene
plank maken, spongen, uitspongeu.
Raínette, f. [H. n.] , z. RAINE. — Bot.] Pippeling, koningsappel, r e n e t m. (ook minder goed
reinette gespeld). -- RAINETTE, f. [Tech.) Kruis
zetijzer n., zaagzetter m. -- Besnijrnes n.-hout,
der lettergieters. — lrainoire, f. [Tech.] Ploegschaaf f., véerploeg m.
Rainiire, f. [Tech.] Sponning, spong, groef,
keep f. Assembler des ais avec r-s et languettes,
deden met messing (veer) en groef in elkander werken. — z. ook RAILURE. — [ Anat.] Beendergroef f.
Raiponee, f. [Bot.] Itapunsel, raponsle f.
Salade de r-, rapunsel-salade f. (van de jonge bladeren der plant). — (Loc. prov.) Manger des r-s,
slechte woordspeling met repondre, borg blijven)
zich door borgbljven voor anderen arm maken.
t Faire, V. a. Doorschrappen (raturer); scheren (raser). — [Manuf.] Het haar kort afscheren.
[

--

(Loc. prov.) A barbe de fou on apprend a r-,

uit een andermans gekheid trekt azen zijn voordeel.
t Rais, e, (part. passé van rasre, als subsi.
voorkomend in 't spreekw. zeggen): Ne se soucier
des rais ni des tondus, naar niemand vragen,
orn niemand, geven.
Hals, m. [Tech. Speek, spaak , radspijl f.
-- RAIS, m. pl. (oud woord, maar nog door enkele nieuwere schrijvers gebruikt) Stralen m. p1.
(rayons). — [Bias.] Punten n. pl., doorgaans tengetale van 6, die als stralen uit eene ster schijnen
voort te komen. R- d'escarboucle, karbonkel, een
achtspakig rad zonder velgen, met lelien aan de
uiteinden en een' kostbaren steen in plaats van as.
— [Arch.] R- de coeur, hartvormig bloem- en blad
-sieradn.tl(o)
Raisin, in. Bot.] Druif f. R-s blancs, noirs,
witte, zwarte of blaauwe druiven. R-s muscats,
z. MUSCAT. R- de corinthe, krenten f. pl. R- secs,
razijnen f. pl. — (Loc. fam. et prov.), z. FIGIJE.

— [Bot.] R- d'Amérique, de Canada, z. v. a.

PHYTOLAQUE. R- des boss of de bruyère, z. v. a.
AIRELLE, MYRTILLE. R- barbu, z. V. a. CUSCUTE.
R- de chèvre, z. v. a. NERPRUN cathartique. R- de
corneille, zwarte ruischbezie f. (camarine). R- de
loup, zwarte nachtschade f. R- d'ours, z. onder ARBOUSIER. R- de perroquet, z. v. a. BRESILLET
bátard. R- de renard, z. onder PABISETTE. —
[H. n.] R- de mer, de seiche, inktvisschenkuit f.
— [Paper.] Zékere papiersoort. Grand r-, Groot
raisin n. — Raisiné, m. [Econ. dom.] Druivenmoes n., druiven-kon/ituur f. ; — (inde dieventaal)
bloed, menschenbloed n. — -f- Raisiner, v. n.
Wijn drinken. — Raisinier, m. [Bot.] Ameri.kaansche druivenboom m. R- de montagne, bergdruivenboom (op St. Domingo).
Raison, f. Verstand, redelijk vermogen n.,
rede f., begrip, n., bevatting f., oordeel n. Dieu a
donné la r- a l'homme, la r- le distingue de la

brute, God heeft den mensch het verstand gegeven,
de rede onderscheidt hem van het dier. La r- hu
het menschel jk verstand, begrip-mainestboré,
is beperkt. — Un enfant qui a 1'usage de sa r-,
een kind, dat het gebruik van zijn verstand, van
zijn redelijk vermogen heeft. -- Il na point de

droite r-, ii nv
' a as de r- à ce qu'il fait, it a
perdu la r-, hij heeft geen gezond verstand, daar
-

is geen oordeel in 't geen hij doet, hij heeft zijn
verstand verloren. Sa conduite est pleine de r-,
zijn gedrag is zeer verstandig. Ce sont des vers
oà it n'y a ni rime ni r-, dat zijn verzen, waarin
zin noch slot is. — Parler r-, z. PARLER.
Rede, regtmatigheid f., regt n., billjkheid f. Mettre
la r- de son cóté, het regt op zijne zijde brengen.
C'est une demande fondée en r-, 't is eene vraag,
welke op billjkheid gegrond is. Entendre r-, z.
ENTENDRE. — (fam.) Je le mettrai Bien ie la r-.
ik zal hem wel tot rede, tot zijn' pligt brengen. II
en demande un prix hors de r-, hij vraagt een'
buitengemeen hoogen, onbillijken prijs daarvoor.
Selon Dieu et r-, van Gods en regtswege. Vivre
selon Dieu et r-, met God en met eene leven. -(Prov.) Ou force domfine, r- na point de lieu,
geweld gaat boven regt, waar geweld de overhand
heeft, vindt het regt geene plaats. Reden,
oorzaak, beweegreden, drij fveêr f., grond, bew'sgrond m., bewjsreden f. Il a grande r- de se plaindre, hij heeft groote reden om zich te beklagen. 11
ne la pas fait sans r-s, hij heeft het niet zonder
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beweeggronden, redenen gedaan. Je sacs les r-s qui
l'y ont engagé, ik weet de gronden, redenen, oor
daartoe bewogen hebben. C'est une-zaken,dihm
r- de famille qui a fait faire ce manage, dit hu
uit familie - oorzaak gesloten. R- d'état,-welijks
staatsreden, reden van staat. — (('am.) Point tant
de r-s, niet zoo veel praatjes. — Donnez-nous de
meilleures r-s, geel ons bétere gronden aan. Ces
r-s ne sopt pas valables, deze bewijsgronden zijn
niet geldig. Ii a déjá allégué ses r-s, hij heeft reeds
zijne gronden bijgebragt, aangehaald. -- Avoir r-,
gelijk hebben. Vous avez r-, et ii a tort, gij hebt
gelik, en hij heeft ongelijk. Il veut toujours avoir
F-, hh wil altijd gelijk hebben. — z. FORT (m.). —
Rekenschap, verantwoording; voldoening f. Demander, Rendre r- de qc., van, over iets reken
vragen, geven. On lui a demandé r- de sa-schap
conduite, men heeft hem rekenschap, verklaring
van zijn gedrag gevraagd. Rendez moi r- de votre
administration, geef mij rekenschap, verantwoording van uw bestuur. — 'Vous m'avez offensé, j'en
aurai r-, gij hebt mij beleedigd, ik wil er voldoening (satisfactie) van hebben. 11 a tiré r- de eet
affront, hij heeft zich wegens dien hoon voldoening,
genoegdoening verschaft. Je me Eerai r- moi-méme,
ik zal mij zelven voldoening verschaffen. Rendre
r- à qn., iemand voldoening geven, met hem duelléren. — Faire r- dune santé, op iemands toegebragte
gezondheid bescheid doen. Je vous fais r- de la santé
que vous m'avez portée, ik doe u bescheid op de
mij toegebragte gezondheid. -- (Loc. adv.) Comme
de r-, zoo als bill jk is. — A plus forte r-, z. FORT.
-- Pour r- à moi connue, om mij bekende reden,
om eene zékere reden (die ik niet kan aangeven,
maar verzwijgen moet). Pour r- de quoi, weshalve.
— A r- de, En r- de, tegen. op den voet, naar mate
van, naar evenredigheid: On le pale à (en) r- de
1'ouvrage fait, men, betaalt hem naar mate van 't
gemaakte werk. J'ai acheté ce drag à r- de dix
florins le mètre, ik heb dit laken gekocht tegen tien
gulden de el. 11 me duit les intérêts de deux mille
florins à r- de cinq pour cent, hij is mij de renten
van twee duizend gulden schuldig tegen vijf ten
honderd. -- [Corn.] Firma f., handelsnaam m.,
naam, onder welken een handel gedreven wordt;
handteekening van een handelshuis; ook: aandeel
eens vennoots, eens deelhebbers. Leur commerce se
fait sous la r- de Moulard et Ells, hun handel
wordt gedreven onder de firma van Moulard en
zoon. — Sa r- est d'un quart, hij heeft een vierde
aandeel. — Livre de r -, koopmans- schuldboek n. —
[Math.] Reden, betrekking, verhouding f.— [Constr.]
Mettre des pièces de bois en leur r-, stukken hout
in hun verband, op hunne behoorlijke plaats stellen.
-- [Log., Phil.] Être de r -, redewezen n., wezen
dat slechts in de verbeelding bestaat; onding n.,
hersenschim F. Une montagne dor, un palais de
diamant, sopt des étres de r-, een gouden berg,
een diamanten paleis zin dingen, die enkel in de
verbeelding bestaan. -- Un cerele carré est un
être de r -, een vierkante cirkel is een onding.
Raisonnable, adj. Met rede begaafd, verstandelijk; — redelijk, billijk; — behoorlijk, tamelijk,
schappelijk: L'homme est un être r-, de mensch is
een redelijk wezen. Je lui accorderai sa demande,
Si olie est r-, ik zal hem zijne vraag toestaan,
wanneer zij billijk is. li n'est pas r- en ce point.,
in dit punt is hij niet redelijk, billijk. Ces conditions sont r-s, deze voorwaarden zijn redelijk, latelijk wel. -- Le blé est is un prix r -, het koren is op
een' redelijken, tamelijken prijs. II est dune taille
r -, hij is van eerre tamelijke, behoorlijke gestalte. —
Raisonnablement, adv. Op redel()ke wJze,
met rede, met billijkheid; behoorlijk; tamelijk wel.
Il a répondu r-, hij heeft op redelijke wiize, net
redelijkheid geantwoord. — Cost r- vendu, dat is
tegen redelgken, behoorlijken rjs verkocht. —
Maison r- grande, een tamelijk, vrij groot huis. —
(iron.) Elle est r- lalde, zij is vrij Teel k. — Baisonnant, e, adj. Redenérend, veel praatjes, veel
tegenwerpingen makend. -- ktaisonné, e, adj.
(en part passé van raisonner): Actions r-es, bee deneerde handelingen f. pl. — Desseins r-s, bee deneerde, berekende plannen n. pl. -- Requéte
r-e, beredeneerd, met gronden omkleed verzoek schrift n. -- Grammaire r-e, beredeneerde, sloor
gronden en voorbeelden opgehelderde spraakkunst f.
-- S R:isOrtNf, m. Redeneerzucht f. -- Raison-

nernent, ni. Redenéring f. ; verstandsbesluit n. ;
vermogen n. der redenering, verstandelijke beschouwing, oordeelskracht f., het oordoelen; — soms ook:
tegenwerping, tegenspraak f. Convaincre qn. par
la force de ses r-s, iemand door de kracht zijner
redeneringen, zijner bewijsgronden overtuigen. —
C'est on homme d'un r- profond, 't is een man
van diep oordeel van grondige redenéring. -- (fanz.)
Point tant de r-s, niet zoo veel gebabbels, tegenspraak.
Raisonner, v. n. Redenéren, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen en besluiten; redenen zoeken en bijbrengen, redekavelen.
Vous raisonnez faux, gij redeneert valse!, verkeerd.
Les passions ne raisonnent pas, de hartstogten
redenéren niet. — (Loc. prov.) z. PANTOUFLE. —
(fam.) R- a tátons, in den blinde, in 't honderd
redenéren. Nous avons beaucoup raisonné la-dessus, wij hebben daarover veel geredekaveld, gesproken. La lot ne raisonne pas, elle commande, de
wet redeneert niet, geeft geene redenen aan, zij
gebiedt. — Tegenspreken, tegenwerpingen maken,
de ontvangen bevelen of berispingen met tegenspraak
of uitvlugten beantwoorden : Ne raisonnez pas,
mais faites votre devoir, heb niet zoo veel praats,
spreek niet tegen, maar doe uwen pligt. — [Mar.
Praaien; inklaren. Faire r- un vaisseau, een
vreemd schip praaijen, berigten er van inwinnen.
R- a la patacbe, à la chaloupe, aan 't wachtschip,
aan de sloep zijne papieren tonnen, eer men in de
haven binnen loopt. — Soms ook als v. a.: R- toutes ses actions, al zijn doen beredenéren. Cet acteur raisonne bien ses róles, die tooneelspeler bestudeert zijne rollen goed. — RA1SONNER, m. (woord
van Voltaire) Het spitsvindig redeneren, het haarkloven.

Raisonneur, m., -ease, f. Redeneerder m.:

Un excellent, détestable r-, een voortreffelijk, erbarmelijk redeneerder. — Vervelend redeneerder,
haarklover, tegenspreker, tegenstribbelaar, dwars
m., redeneerster, te--drijve,balsnpr
genspreekster, snapster f. Voila un r- perpétuel,
(lat is een eeuwige dwarsdrijver, snapper. Faire
Ie r-, la r-euse, veel tegenspraaks, veel qebabbels
hebben, tegenstribbelen. — Ook als adj.: Ce siécle
r -, deze redenérende, onderzoekende eeuw. Ce valet
est trop r-, die knecht heeft te veel praals.
Rajah, m. Inlandsch vorst der .Hindoes, his'
stamvorst, r a d s j a m.
-t- :Raj amber, v. a. Nogmaals overschrijden-.
Rajeunir, V. a Verjongen, wederjong maken;
een jeugdig uitzigt of voorkomen geven; Le secret
de r- les vieillards, 't geheim om de grijsaards

weder jong te maken. Cette bonne nouvelle, La
bonne diète la ra jeuni, die goede tijding, de goede
leefregel heeft hem verjongd. -- Sa perruque le
rajeunit de dix ans, zijne pruik maakt hem lien
jaar honger. -- (absol., fig. et fain.) lei ion rajeunit (op 't uithangbord van barbiers), hier scheert
men. — (bij uitbreiding) R- une pensee par 1'expression, eene gedachte door de uitdrukking weder
nieuw maken. — RAJEUNIR, V. n. Verjongen, wrder jong worden: Il semble que vous rajeunissiez
tous les jours, 't schijnt, dat gij dagelijks jonger
wordt. Tout rajeunit au printernps, in de lente
wordt alles weder jong. — SE RAJEUMIR, V. pio
Zich (in schijn) jonger maken, zich een jeugdiger
voorkomen geven. -- ((am.) Zich. voor jonger uit
dan uien is. --- Het part. passé is ook adj.:-gevn,
Vieillard rajeuni, verjongd grijsaard in. La nature
r-e, de verjongde natuur f. — t Rajeninissa:nt,
e, adj. Verjongend. -- f.aj eunisseinent, in.
Verjonging f., het jonger maken.
Rajusté, e, adj. (en part. passé van rajusrer;
Ressort r -, weder herstelde veir f. Habit r -, weder
in orde gebragt kleed n. -- S Raj usteinent. in.
Het weder in orde brengen; herstelling f. — Ra
v. a. Op nieuw in orde brengen, weder-jaster,
goed maken, herstellen, weder te refit brengen. Rune moutre, une serrure, een horlogie, een slot
weder herstellen. Rajustez votre perruque, breng
uwe pruik weder in orde. — (jig. et fain.) Le
temps rajuste tien des chores, de lijd brengt vele
dingen weder in
i orde Cette succession a un pea
raj usté ses affaires, deze erfenis heeft zijne zaken wat
hersteld, verbeterd. — (fig.) Bevredigen, vereffenen,
bijleggen, verzoenen: Its out eu une querelle ensemble, cola est difficile à r-, zij hebben twist
tact elkander gehad, dat is moetjelsjk weder hij te
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leggen. — SE RAJUSTER, V. pr. WeM te regt gebraclt of hersteld worden. -- Zich weder verzoenen:
IJs se sont rajustés, z ij hebben zich verzoend.
Raki, m. Ciderbrandewj n (in Elongarije); pruimenbrandewijn m. (in Slavonië).
Rdlant, e, adj. [Méd.] Reutelen'!: Respiration
r-e. — Rate, m. [Med.] Reutelif i f., reutel in.
Un moribond qui a Ie r-, een stervende. die de
reutelinq heeft. Le r- de in mort, de (loodsreutel.
— (pop.) I1 est au r-, hij ligt te sterven, hij
reutelt al.
Rate of Rále, in. [H.. n.] Riethoen n. (gallus).
R- d'eau, europeesch riethoen. R- de genêts, wachtel- of kwakkelkoning(z. PLOTTE). Petite r- tachetée,
klein gevlekt riethoen.
RMement, m. Het reutelen, gereutel n. Le
r- de la mort, het doodsgereutel.
Ralentir, v. a. Vertragen, langzamer maken,
de snelheid verminderen. R- Ie mouvement dune
machine„ den gang, de beweging van een werktuig
vertragen. — [Man.] R- un cheval, een paard,
inhouden, intoomen. — ( fig.) Doen verkoelen, ver
L'age ralentira sa vitiacité, son zèle,-flauwen:
de jaren zullen zijne levendigheid doen verkoelen,
zijn' ijver verfïaauwen. -- SE RALEIïTIR, v. pr.
Langzamer worden., vertragen; — verflaauwen,
verslappen. Le mouvement de ce ressort s'est
ralenti, de beweging van deze veér is verslapt. Les
passions se ralentissent ave( Ie temps, de driften
ver flaauwen, bekoelen met den tijd. -- Het part.
passé is ook adj. Mouvement r-, vertraagde beweginq f. — Zéle r-, ver /bouwde ijver m. — Ra lentissement, m. Vertraging, afneming, ver
snelheid, der beweging; -- ver--mindergf.
flaanwing, verkoeling, verslapping f. Le r- des
travaux dun siége, de vertraging van de belegeringswerken. Le r- de son ardeur, de ver flaauwing
van zijn' ijver.
Rater, V. n. Reutelen, den reutel in de keel
hebben. — Le malade commence a r-, de zieke
begint te reutelen. -- (bij uitbreiding): R- en dor
in den slaap snorken. — % Rálenx, Buse,-mant.
adj. Reutelend; snorkend.
Ralingue, f. [Mar_] Lijk n., zoomtouw der
zeilen, -- ook der hangmatten, der vischnetten; lijktros m. R- de fond of de bordure, onderlijk. Rde chute, achterlijk, staand lijk. R- de têtiere of
d'envergure, rolijk. Voile en r-, killend, levendig
zeil. Mettre. Venir en r-, zijne zeilen doen killen,
op den wind brassen. — Ralinguer, v. a. Lijken, lijken aannaaijen, aanlijken, het zoomtouw
aan 't zeil, aan 't net, enz. zetten. — Op den
wind brassen, levendig, brassen, doen killen (een
zeil). — R- en tenant le vent, scherp bij den wind
brassen. — Als v. n. (fig.. in zeemanstaal) Cet
homme ralingue, die man bibbert van de kou; ook:
die man lijdt gebrek. (storten.
Raliter (se), v. vr. Weder ziek worden, inRailer, v. n. (Chas.] Schreeuwen (van herten,
inz. in den bronstijd).
R allii, e, adj. (en part. passé van rallier)
Troupes r-es, Vaisseaux r-s, herzamelde, weder
b ;eenc'etrokken troepen nn. pt., schepen n. pl. --RatDement, m. [Mil., 1VIar. J Herzomelinq, hereeniping f. het weder bijeen trekken: Le r- des troupes,
dune Hotte, de herzomelinq van (verstrooide) troepen, van eene vloot. Signal, Signe de r-, verzam.elsein, hereeni.rllnns- of herkenningsteeken n. — [Mil.]
Mot de r-, 9varhtwoord, parool, herkenningqswoord n.
— Le mot de r- d' un parti, 't herkenningswoord,
parool eerier partij. Point de r-, verzamelpunt,
hereeniroingspunt n.
Rattier, v. a. Hereenigen, herzamelen, weder
vereenigen of bijeen trekken. R- des troupes, dune
escadre, troepen, een eskader herzamelen.— [Mar.]
Naderen-: R- la terre (of Se r- a terre), het land
-naderen. R- un vaisseau dans le vent, een schip
in den wind oploopen, vaderen. R- le vent (of se I
r- au vent) . in den wind opwerken, den wind afknijpen. — (/i.cl.) R- les esprits. les pastis, de r ,emoederen, de partijen weder tot een brengen, bevrediqen. - SE BALLIER, V. pr. Zich hereenigen,
zich herzamelen. — [Mar.] z. onder RALLiER.
Ballonge, f. Verlengstuk, aanzetstuk n. Table
à r-s, tafel f. met verlengbladen. — Ualion gé, p,
adj, (en nart. passé van rallonger): Jupe r-, verlenri4e laven m. — Rallongernent, in. Het
ver(e' gen; verlenging f. -- [Charp.] , z. V. a. RA,

RA MASSER.

MENERET; RECULEMENT. — Rallonger, v.. a.
Verlengen, langer maken, een stuk aanzetten. Run rideau, eene gordijn langer maken. R- une
table, eene tafel langer maken. — R- des étriers,
slagbeugels lager doen hangen. -- SE RALLONGER,
v. pr. Langer worden.
Rallumez-, V. a. Weder aansteken of ontsteken: Rallumez la chandelle, steek de kaars weder
aan. — ( fig.) Cela rallumera in sédition, dit zal
het oproer weder doen ontsteken. Cela a rallumé
son zèle, dit heeft zijnen ijver op nieuw opgewekt.
— SE RALLUMER, v. pr. Weder ontbranden: Le feu.
se rallume, het vuur gaat weder aan. — Dés qu'il.
le vit, sa passion se ralluma, zoodra hij hens zag,
ontstak hij weder in drift. — Het part. passé is
ook adj.: Bougies rallumées, weder aangestoken
kaarsen f. pl. — Querelle r-e, weder ontstoken
twist m.
Ramadan, Bawazan, nl. (eig. de heete
maand) Vastenmaand, 9de maand in den arabischen
kalender, in welken de vastentijd der Muhamedanen valt.
Rannadouer, v. a.: R- qn., iemand door pluim
weder zoeken te winnen, te bevredigen. -strijken
Ramadoiix, m. Indische ichneumon nl of phare rasrat f.
R amage, m. [Manuf.] Loofwerk n., tak -,
blader-. bloemwerk in stoffen. — Het uitspannen
der sloft n op de ramen. -- RAMAGE, m. Gekweel n.
o j wildzan q m. der vogels, gekwinkeleer n., het kwinkeléren. Je connais l'alouette a son r-, ik ken den
leeuwerik aan zijn kwinkeléren. -- (fig.) Les vers
de ce poète ne sont qu'un insipide r-, de verzen
van dien dichter zijn niets dan een smakelooze
wildzong, dan onzin. Quel r- font ces enfants-la!
wat hinderlijk gebabbel maken die kinderen daar!
— 5 Racnager, V. n. Kwelen, kwinkeleren (der
vogels).
Ramalgriir, V. a. Vermageren, mager maken,
doen mager worden: Ce voyage a bien ramaigri
le cheval, deze reis heeft het paard zeer vermagerd. — RAMA1GRIR, V. n. Vermageren, mager worden, afnemen: 11 ramaigrit tons les jours, hij wordt
dagelijks magerder. — liet part. passé is ook adj.:
Cheval ramaigri, vermagerd paard n. — Ra inaigrissement, m. Vermagering f.
Ramailtage , m. Zeemlederbereidinq f. -Ramailler, v. a. Zeemleer bereiden, zeemtouwen. — Ook z. v. a. RAVATIDER.
Ramaire, adj. [Bot.] Tot de takken behoorend.
Ramaline, f. [Bot.] Soort van korstmos n.

Ramandean , Ramandot , m. [Tech.]

Klont m. van buskruidstof op de wanden der pol7 sttonnen. - (tique.
Rarnart, M. [H. n.], z. v. a. CHIMERE arcHarnas, m. Hoop m., menigte, verzameling f.
van weinig beteekenende dingen: Ii fait un r- de
mauvais tableaux, hij maakt eerie verzameling van
slechte schilderijen. — Ce discours nest qu'un rde lieux cominuns, die redevoering is niets dan
eene opstapeling van gemeenplaatsen. — Ook van
personen: Un r- de vagabonds, een hoop vagebonden.
Ramasse, f. Alpenslede, bergslede f.
Rarassage, m. Het oprapen, bgeenzamelen.
Rawasser, v. a. Verzamelen, vergaderen;
bijeen brengen, bijeen rapen, oprapen; opheuren.,
ophelpen. Jul ramassé tout ce que les anciens
ont dit sur ce sujet, ik heb al wat de Ouden over
dit stuk gezegd hebben bijeen gezameld. Les enfants
ramassent ie bols, de kinderen rapen 't hout bieen.
R- son chapeau, ses gants, zijnen hoed, zgne
handschoenen oprapen. --- It- un enfant tombe,
een gevallen kind opbeuren, ophelpen. — On avezvous ramasse eet Domme -1a ? waar hebt gij dien.
man opgedaan, opgevischt? — ( pop. et bas.) R- ses
forces, zijne krachten verzamelen. — (fam.) Sit le
trouwe sous sa main, it le ramassera dune étrange
sorte, als hij hem onder handen krijgt, zal hij hem
braaf afrossen. — SE KAMASSER, v. pr. Zich ver
vergaderen: Its s'étaaient ramassés en-zameln.
grand noanbre sur la place publique. — Verzameld, bijeengebragt worden: Le loin se ramasse
aver le rateau, het hooi wordt met de hark b#eengezameld. — Zich zamentrekken, zich zamenrollen. Le hérisson se ramasse dés qu'on le touche,
de eitel rolt zich ineen, noodra men hem aanraakt,
— (fib.) Je me ramassai sur moi-même, ik ver
mijne krachten. --- Het port. passe is-zomelda

RAMTC'OR,l\ F. 1

RAMASSEIJ R
ook adj : Des chit ons ramasses dans I'ordure, in
de vuilnis opgeraapte vodden f. pl. — Homme r-,
stevige, sterk g espierde, gezette man, g e r a m a s
e e r d e kerel. — Als subst. komt het wei~kwoord-s
voor in: (Loc. pop.) Cela ne vaut pas le r -, dat
is 't oprapen niet waard. — RAMASSER, V. 0. In
eene slede (ramasse) den berg afrijden: Il se fit
r-, hij liet zich bergafwaarts sleden. — llamassein', m., -euse, f. Bijeenraper, opraper m.,
- raapster f.; — verzamelaar m. — RAMASSEUR, m.
Bergsledevoerder m. — Ramassis, m. Zamen
n., hoop in.: R- de paperasses, hoop scheur -rapsel

Sprokkelhout, dun rijshout n. — Ook-paier.—
van personen: La population niest qu'un r- d'étrangers, de bevolking is slechts een zamenraapsel van
vreemdelingen. — Ramassoir , m. [Tech.]
Werktuig n. om 't papier te marmeren.
Ramazan, m , z. RAMADAN.

Rainbacie, f. [Anc. mar.] Boog m. of leuning f.
aan den voorkant van 't halfdek en de kampanje.
— R- du gaillard d'avant, regeling op den achter
bak. — Voorkasteel n., r a m b a de f.-kantvde
Pavilion de r-, tent op den bak f. Chateaux de r-,
voor- en achterkasteelen n. pl.
Ramberge, f. [Anc. mar.] Soort van ligt
roeischip, postschip, inz. op de engelse/ze rivieren.
— Engelsch oorlogschip, inz. ter verkenning eener
haven gebezigd. — [Hort.], z. RAME.
Mamboar, in. ( Hort.] Ramboers- appel, groote
geribde zonnerappel van aangenaam zuurachtigen
smaak (naar 't vlek van dien naam, bij Amiens).

-- z. ook HAMBOURG.

11ame, f. [Navig.] Riem, roeiriem, roeispaan m.
(aviron). R- de nape, roeiriem. B.- à gouverner,
stuurriem. R- de queue, wrikriem, hekriem, stuur riem. Aller à la r-, roeijen. Gouverner à la r-,
met een' riem sturen. Aller à trait et b r-, riemen
en zeilen gebruiken. Lève r-s! opnemen ! geroeid!
Faire force de r-, z. FORCE . Tirer á la r-, Tirer
la r-, aan de riemen halen. — (fig. et fam.) Cast
tirer (of être) it la r-, dat is een slavenwerk, een
hondeleven. --- [Hort.] Tuinstaak, boonen-, erictenstaak m., boonen- of erwtenrijs n. Gout de rof de ramberge, onaangename smaak m., dien de
meloenen soms aannemen. — [Corn.] Coton de r-,
indisch katoengaren n. van middelmatige kwaliteit. —
[Meun.] Farine de r-, of enkel R -, met zemelen
gemengd meel n. — Gemalen graan n., dat van onder
den molensteen komt. -- [Tech.] Lakenraain,
droog- of spanraam n. — Ophaalsnoer n. aan 't weef
getouw. — Roerhout n. des pottebakkers RADIE , f.
Riem papier. La r- de papier contient vingt mains,
de riem papier bevat twintig boek. — [Impr.,
Libr.] Mettre un livre à la r -, een boek (dat geen
aftrek vindt) tot misdruk tellen, voor pakpapier
verkoopen.
Ramé, e, adj. (en p(lrt. passé van ranger):
Pois r-s, aan stokken groepende erwten t. pl. -[Artill.] Boulet r -, Balie r-e, z. BOULET, BALLS.
— [Bias.] Term, die ter aanduiding van de kleur
der hertehorens wordt gebezigd. — [ Véner. ] ,
. —

z. v. a CHEVILLÉ.
Rannéal, e, adj. [Bot.] Op de takken groeieend.
Itaneean, m. Takje n., twijg f. Cet arbre a
poussé bien des r-x vette année, die boom heeft dit
jaar veel jonge loten, veel twijnen geschoten. R d'olivier, olijftak m. — (lig.) Presenter le r- Polivier, den vrede, de verzoening aanbieden. — Dim a nche of jour des r-x, z. DIMANNTW E. — (fig.) Onderverdeeling van eene wetenschap, eerie sekte, enz.,

[Gent al.] Cette famille s'est divisée en
plusieurs r-x, dat geslacht heeft zich in verschei-

tak m. --

dene takken of zijliniën gesplitst. — [Anat.] Adertak , zenuwtak m. — [Exploit. ] Mingang m. -[Géogr.] Bergtak m. — [tiydraul.] Waterader f.

— Ranzée, f. Afgesneden takken m. pl. met
hunne groene bladeren. Les Juii's font des cabinets
de r-, at Joden maken loofhutten van groene tak
Rijs - takken (voor de erwten, enz.). — Na -ken.
kunstmatig ineengeslingerde takken. ---turlijkof
ltameen, ne, adj. [Bot.] (lit eene tw'(g voort
-komend.

-4- Rainenable, adj. Terugvoerbaar.
% I amnendable, adj. ker:stelbaar, verbeter
Rarnendiage, m. [Tech.] Het herstel--bar.—
len, verbeteren. — Stukje bladgoud n., dat op de
beschadigde plaatsen opgedragen wordt. -- amender, v. a. [Tech.] Herstellen, verbéteren; ---
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eene stof andermaal door 't verfbad halen. -[Agric.] Den grond andermaal bemesten. --- (pop.)
Afslaan, in prijs verminderen: Les boulangers ont

ramendé Ie pain, de bakkers hebben 't brood a fge-

slagen . — RAMENDER , V. n. (pop.) Afslaan, i,nprljs
dalen, goedkooper worden: Le bie, le vin, tout
ramende, het koren, de wijn, alles slaat af. — Het
part. passé is ook adj.: (pop.) Pain ramende, ofgeslagen brood n.
Ramener, V. a. Andermaal brengen, nog eens
medebrengen; — terugbrengen, terugvoeren (naar
de verlaten plaats); in het terugkomen 7nedebren:gen. Quel sujet vous ramène ? welke reden brengt
u weder hier? waarom keert gij hier terug ? Ra
breng uwen vriend nog eens-menzoivtra,
mede. -- [Jeu] 11 avail amend neuf, et ii ramena
ce même hombre, hij had zeven geworpen, en wierp
dit nog eens. - R- on enfant clhez sas parents,
een kind bij zijae ouders terugbrengen. Les voitures

publiquent mènent et ramènent les voyageurs, de
openbare rijtuigen voeren de reizigers heen en te
R.- on cheval à l'écurie, een paard weder-rug.
naar den stal terugleiden. Vendre son cheval au
nlarché at en r- un nleilleur, zijn paard op de
markt verkoopen en een beter terugbrengen.— (fig.)
R- qn. á son devoir, iemand weder tot zijnen plagt
brengen. R- qn. du vice à la vertu, iemand van
de ondeugd tot de deugd terugvoeren. Le printemps
ramène les beaux jours, de lente brengt weder de
schoone dagen aan,. — R- les autres á son opinion,
de anderen tot zijn gevoelen brengen. — R- wie
vieille mode, eerie oude mode weder in zwang bre^ngen. — Doen bedaren, stillen, bevredigen: R- les
esprits, de flemoedeeren doen bedaren, lot rust brengen. (fame.) Je Ie ramènerai bien, ik zal herai wet
tot inkeer, tot bedaren brengen. — Herstellen: R des affaires de Bien loin, diep vervallen zaken weder ophalen, herstellen. -- [ Méd.] R- un malade,
een' (gevaarizlken) zieke weder genezen (van den
rand des grofs terugbrengen). — [Jeu] R- one
partie, eene partij, die verloren scheen, weder her'stellen. — Terugslaan (den bal, in 't kaatsspel):
Il a bien ramené ce coup-là, hij heeft dig}n bal
goed teruggeslagen. — In dezen zin ook als v. n.:
I1 ramène been, hij slaat goed terug. — [Man.] Run cheval, een paard bijbrengen, r a in e n é ren,
het afwennen den neus in den wind te steken. —
SE RAMENEF, v. pr. Teruggebragt worden. — Bedaren. — [Man.] Ce cheval se ramène bien, dat
paard draagt den kop goed. — Iet part. passé
wordt ook als wij. gebruikt: I1 fut racheté et ra
dans sa patrie, hid werd vrij gekocht en in-mené
zijn vaderland teruggevoerd.
Rameueret , in. [Constr.J Lijn of streep f.
met het meetsnoer, ter afteekening van de hoek- of

graalbalken.
t Kamenter, t Ramentev oir, v, a. llerinneren, weder in 't geheugen brengen. — -j- SE RAMENTEVO1R, V. pr. Zich herinneren.

Ra'negnin, m. [Cuis.] Kaasgebakje n ; ge

fijn gehakte nier of iets dergelijks.-ronsted,bm

Kamer, v. a. [ Hort.] : R- des pois, rijs bij de
erwten zetten. — [Tech.], z. v. a. ARRAMIER;. —
(Loc. prov.), z. CHOIT . — RAMER , V. n. Roeijeu. --

[Mar.] , z. NAGER. — (fig. et fam.) Il aura uien à
r- avant de parvenue a son but, 't zal hein veel
moeite kosten , eer hij zijn oogmerk bereikt. --[Fauc.] Cet oiseau came très-bien, die valk roeit
zich goed door de lucht.
Kamereau, Ratnerot, en . (verklw. van ramier) [II. n.] Jonge houtduif f. -- Rameron, m.
[H. n.] Kleine kaapsche ringduif f.
Ramette, f. (verklw. van rame) Kleine riem in,
(papier). R- de papier à lettre, riempje a. postpapier. -- [Impr.] Raam n. zonder kruis (tot het
drukken van plakkaatwerk).
Ratueur, m. Roeijer in. (nageur). — [H. n.]
R-s, of als adj. Oiseaux r s, vogels in. pl., die in
de vlugt met de vleugels als 't ware roe2len.- -R-s ,
insecten, wie, i lange acliterpooten geschikt zijn
om op het water te loopen of zich daarop als voort
te roeien, waterweegluizen f. pl.
Rameuter, v. a. Op nieuw opruijen. --- [Chas.]
De honden weder koppelen. — ± (fig.), z. v. a.
,

RALLIER.

(hebbend.

Rasneenx, euse, ar j. t=eeltakkig, vele twijgen
Rainieorne, adj. [H. n.] Met getakte voel-

horen-s-.
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RANCO^^ •

--

Ranvier, m. (of als adj. Pigeon r-) [H. n.j
Ringduif, woudduif, houtduif f. Petit r- of Colombin, lachduif, kleine houtduif. — [ECOIJ rur.]
.

Groote hoop takken , om tot bossen gemaakt te
worden. -- [Hist.] Uit het Oosten terugkeerende
pelgrim, die palmtakken en twijgen droeg. — t (fig.)
Minnaar m.
Ramifère, adj. [Bot.] Takken dragend, getakt. — .Ramification, f. [Bot.] Uitbreiding
van een' stam in takken; plaats, waar die uitbreiding begint. — [Anat.] Uitbreiding, verdeeling der
aderen, der zenuwen in verschillende takken, ver
Les r-s d'une science, d'une-takingf.—()
conspiration, de onderverdeelingen of takken eener
wetenschap, de verschillende takken of draden eener
zamenzwering — Ramifler (se), v. pr. Zich
in verscheidene takken verspreiden of uitbreiden. —
(fig.) Cette science se ramihe b l 'infini, die weten
deelt zich in oneindig veel takken. --- Het-schap
part. passé als adj. is synoniem met RAMEUX, RAMIFERE. — Ramiforrne, adj. [Bot.] Takvormig. — Ramitle, f. [Bot.] Kleinste en laatste

takverdeeling f., takje, twijgje, rijsje n.; — dunst
rijshout n.
Raminagrobis, m. Naam door Rabelais ironisch aan een' kanunnik, door La Fontaine aan
eene kat gegeven; --- tegenwoordig: Schijnheilige
wellusteling, zinnelijke huichelaar m.
Ramingue, adj. [Man.] : Cheval r-, paard, dat
niet naar de sporen luistert, stug, halsstarrig paard.
Ramipare, adj. Veelarmig, veeltakkig. — ills
subst. m. Veelarm m. (een polyp).
Ramiret, m. [H. n.] Ringduif f . van Cayenne
(ook ra mier r- gebeden).
Ranilstes, adj. f. pl. [Gram.]: Consonnes r-s,

y

aantred, optred m. — R- d'appui of enkel R-, trap-

leuning f. — R- d'escalier, of enkel R-, trapgedeelte n. tusschen twee trapportalen. — Hellend
vlak n., waarop de traptreden zijn aangebragt. -Heuveiglooijing of - helling f. — [Théát.] Voetlichten n. pl. (aan 't voortooneel). — [Anat.] R- (of
Schelle) de limacon, elke van de beide gangen der
holte van 't slakkenhuis, die spiraalvormig rondom
eene horizontaal liggende spil gewonden zijn.
Rampeau, m. [Jeu] Kegelpart(j f. van één'
worp; — tweede worp eener kegelpartij van twee
worpen.
Rampenvent, nl. Het kruipen.
Hamper, v. n. Kruipen: Les vers, les ser pents rampent, de wormen, de slangen kruipen. —
Le lierre rampe a terre, autour des arbres, het
klimop kruipt langs den grond, slingert zich om
de boomen op. — On entre dans cette grutte en
rampant, men treedt die grot al kruipende binnen.
— (fig.) Tel qui rampait s'élève, menigeen, die in
den geringsten staat leefde , komt tot eer en aan
Kruipen, zich op onedele wijze voor zijne-zien.
meerderen vernéderen: R- devant les grands, voor
de grooten kruipen. — (fig.) Cet auteur rampe,
son style rampe, .die schrijver levert enkel platte,
gemeene dingen, zijn stijl is gemeen, laag, plat. -[Arch.] Zacht hellen, glooien.
Rampeur, m. [H. n.] Kaapsche kruipvisch m.
Rantphastides', m. pl. [H. n.] Pepervreters m.
pl., toekansoorten f. pl. — Ramphastos, m.
(pr. —tote) Pepervreter m. (toucan).
Ramphoeèle, m. [H. n.] Soort van prachtmees of tangara f. R- scarlatte, kardinaal, schar
-lakenrod
prachtmees.
Kampin, m., z. v. a. PINCARD.

Ramponeau, m. [Tech.] Mes n. met een
Ramistische medeklinkers m. pl. (de j en v, die
door Ramus in zijne latjnsche spraakkunst van lemmer van 15 tot 18 lijnen breedte. — [Jeu] Duikelaartje
n., met lood beslagen vlierstokje, als kinvoor
't eerst gebruikt werden).
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Ramoindrir, v. a. Minder, kleiner maken, derspeelgoed (ook prussien geheeten).
Ramponer, v. n. (pop.) Zuipen (met toespe
verminderen — SE RAMOINDRIR , V. pr. Minder of
kleiner worden, verminderen.
Ramponeau, een' parjschen kroeg-lingopzéker
-houder
vorige eeuw) .
Kamoir, m. [Tech.] Tweesnijdend snijmes n.
Ramule, f. [Bot.] Twi,jgje, takje n .
des kofferm7aakers.
.

Rannoitir, V. a. Weder vochtig maken of bevochtigen: Le Brouillard a ramoiti le lingo , de
mist heeft het (reeds gedroogde) linnen weder vochtig gemaakt. — Het part. passé is ook adj.: Linge
ramoiti, weder vochtig geworden linnen n.
Ramolade, f., beter RÉMIIOLADE.
Ramollir, V. a. Week, zacht of lenig maken;
weder verzachten: La chaleUr ramollit la tire, de
warmte maakt het was week. R- le cuir, het leder

Karnure, f. [H. n.] Gewei, gewigt n., hertehorens m. pl. — (vulg.) Gezamenlijke takken m. pl.
en twijgen f. pl. van Benen booms.—[Bias.] Demi -r-,
hertehoorn m.

de vermaken ontzenuwd mensch. — Ramollissable, adj. [Didact.] Verweekbaar, voor verweeking vatbaar. --- Ramollissant, e, adj. [Méd.]
Weekmakend , verweekend : Remède r- , of als
subst RAMOLLISSANT, m. Weekmakend middel n.
(émollient). — Raniollisseenent, in. [Méd.]
Verslapping, verweeking f., verminderde zamen hang m. van een organisch weefsel,
t Ramon, m. Bezem m. (balai). — Ramonage, m. Het schoorsteenvegen. — Ranioner,
V. a.: R- la cheminée, den schoorsteen vegen. —
Ramoneur, m. Schoorsteenveger m. — -j- Ra monure, f. Vuilnis f., veegsel n.
Ram p ant, e, adj. Kruipend: Animal r-,
krui end dier n. -- Plantes r-s, kruipplanten f. pl.
— (pg.) C'est on homme r-, I1 a l'áme r-e, des
manieres r-es, ' t is een kruipend mensch, hij heeft
eene lage, kruipende ziel, kruipende manieren. —
Style r-, platte, gemeene stijl m. — [Arch.] Are
r-, hellende, afwaartsgaande boog in. -- [Bias.], z.
LION , OURS. — [Chir.] Bandage r-, kruipend ver
randen der omgangen elkander-band.(wrije
niet bedekken, maar enkel raken of wel eene tusschenruimte overlaten) — RAMPANT , m. [Arch.]
Helling, afhelling, glooiing f.
Rampe, f. [Arch.] Hellend vlak n., dat twee
verschillend hooge gronden of terrassen. verbindt,

verbinden.

Ramuseule, f ., z. v. a. RAMULE.
Ranaire, adj. [f1. n. ] Kikvorschachtig.
Kikvorschsoorten f . pl.
Rancanca, m. [H. n.] Soort van amnerikaan-

RANAIRES, m. pl .

sche valk m. (in een' hoek zetten.
.Raneart, m. (pop.): Mettre au r-, ter zijde of
Rance, adj. hans, garstig: Du lard qui est r-,
rans spek n. — Ook als subst.: Ce lard sent le r-,
dat spek smaakt rans, garstig. — Marbre r-, wit
— SE RAMOLLIR , v. pr. Week, zacht of lenig wor- en roodbruin marmer n. met blaauwe en aschden; — (fig.) verwijfd worden; — zachter gestemd, gra.auwe aderen.
Ranee , f. [Mar.] Schoorstuk n., buiten- steunvermurwd worden. -- Het part. passé is ook adj.:
Cuir ramollit , lenig geworden leder n. -- Un der ni. — Stellaadje, stelling f. voor vaatwerk.
homme r- (liever amolli) par les plaisirs, een door — Raneer, V. a. [Mar.] Van buiten schoren,

lenig maken. — (fig.) Verslappen , ontzenuwen,
verwijfd maken: R- Ie courage, den moed verslap
[Faut.] R- on oiseau, 't gevederte van een'-pen.
valk met eene natte spons weder in orde brengen.

.

.

Rancette of Rangette, f. [Tech.] Geslagen
ijzer n. voor kagchelpijpen.
Ranche, f. [Tech.] Sport f., klamp in. eener
kraanladder. — Rancher, m. [Tech.] Kraanladder, klampladder f.
Rancherie, f. Indianen-dorp n. (in sommige
deden van Zuid - Amerika). (kling f.
Ranchier, m. [Bias.] Zeissenijzer n. , zeisRand, e, odj. (en part. passé van rancir):
Lard r- , rans of garstig geworden spek n. —
Rancidité, f. Ransheid, garstigheid f.
Rancio, m. (espagn.) (alleen gebruikt in): Vin
r-, of als subst. Du r-, van ouderdom geel geworden spaansche roode wijn m.
Rancir, v.n., Se rancir, v. pr. Rans of garstig worden. — Rancissiire, f. Het rans- of
garstiqworden; garstige, ranse smaak ni.
Mancoeur, 1n., z. v. a. RANCUNE.
ancor, m. [Ant. mil. et mar.] Soort van
hellebaard m.; scheepshellebaard m.
Ranson, f. [Mil., Mar.] Losgeld, rantsoen n.
Payer tine forte r-, een zwaar losgeld betalen. A
son retour dans le port it a amené cinq r-s, bij 't
binnenloopen heeft hij 5 rantsoenen (voor genomen
en weder vrijgelaten schepen) medegebragt. — (Loc.
prov.) C'est la r- dun rol, dat is een ongehoorde

R

RAMON

--

prijs of sail , daarmede zou men een' koning los
Rantonné, e, adj. (en part. passé-kopen.—
van raneonner): Ville r-e, op losgeld gestelde stad
(om de plundering af te koopen). — Rangonnement, m. Het op losgeld stellen, rantsoenéring f.;
het los- of vrjkoopen. — Rangonner, v. a. Op
losgeld of rantsoen stellen, losgeld opleggen of vorderen; brandschatting opleggen, brandschatten, rantsoenéren. -- (fig.) Meer eischen, zich meer doen
betalen dan billijk is, te veel afnemen; (fam ) vil
't vel over de ooren halen, snijden: On ran--len,
conne les gees dans cette auberge, in die herberg
snijdt men de menschen. — Rangonneur, m.,
-ease, f. (fig. et fam.) Afzetter, snijder m., a fzetster f. Cet aubergiste est un r- (of als adj. est

r-), die herbergier is een afzetter, snijdt de menschen.
Rancune , f. Wrevel in., die iemand over
eene beleediging bijblijft, wrok, ingewortelde haat;
heimelijke vijandschap f. I1 ne faut point garden
de r- dans son coeur, men moet geenen wrok in
.zijn hart houden. ---- (fam.) Sans r-, Point de r-,
R- a part, vergeten wij alle oude veronpel jking,
spreken we van 't oude niet meer. — Rancnnier, ière, adj. (ram .) (vulg . RANCUNEUX, EEJSE)
Haatdragend , wrokkig , onverzoenlijk: C'est un
homme r-, of als subst. C'est un r-, 't is een wrok
-kigmensch,
een haatdrager.
Randonnée, f. [Chas.] Omweg, omloop m.,
op hetzelfde terrein door een opgejaagd stuk wild
gemaakt. -- -r- (fam ) Faire une grande, longue r-,
een' grooten marsch maken.
Raise, f. Kikvorsch m. (grenouille). -f anette, f. Kikvorschje n.
Rang, In . Rij f. R- d 'hommes, d'arbres, de
dents, de penles, rij menschen, boomen, tanden,
paarlen. — [Mil.] Gelid n. Troupe sur deux,
trois r-s, bende f. in twee, drie geléderen geschaard.
Serrez, Ouvrez vos r-s, sluit, opent de gelederen.
z• ook DOUBLER, ECLAIRCIR . — Entr er dans les
r-s, Quitter les r-s dune armée, dienst nemen, de
dienst verlaten. --- [Cheval.] Se mettre, Paraitre,
Etre sur les r-s, op de kampplaats of in 't krijt
verschijnen; — (fig.) als mededinger naar iets op
m., orde, volgorde, beurt; plaats,-tredn.—Rag
eereplaats f., geboorterang m.,waardigheid; klasse f.,
stand nl. Prendre séance selon son r -, volgens zijn
rang, op zijne behoorlijke plaats zitting nemen.
Parler , Opiner selon son r- , spreken , stemmen
naar of op zone beurt. Reniettre son livre à son
r -, een boek weder op zone plaats zetten. -- Il est
digne de son r -, h ij is zenen rang, zone eereplaats
waardig. Tenir un des premiers r-s, een' der eer
rangen bekleeden. -- Les derniers r-s de la-ste
société, de laagste klassen, standen der maatschappij.
— (fig.) Homere tient le premier r- parmi les
poètes , Homerus bekleedt de eerste plaats , den
eersten rang onder de dichters. — Itlettre qn. au
rang de ses amis, iemand onder zijne vrienden
rekenen. — (Loc. prov.) Mettre une chose au rdes péchés oubliés, in 't geheel niet meer aan iets
denken. z. ook OIGNON. — [[tiar.] Vaisseau de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième r-,
linieschip van den Jen, Zen Sen, Oen rang (doorgaans van 120, van 100, van 90, van 80 stukken).
--- Les vaisseaux se mettront en ligne selon leur
r- de uitesse, de schepen zullen zich volgens hunne
welbezeildheid in linie forméren. -- R- de rameurs,
rij roe , ers of riemen , getal roeijers aan éénen
riem. Galère a quatre r-s, galei met vier roeibane n . Aller á la voile et aux r -, zeilen en roeijen.
— [Mil.] R- de bitaille , plaats in de slagorde. R d'ancienneté, rang van dienstouderdom. Avoir le
r -, voormarchéren . Dans une place forte I'infante-

rie a Ie r- sur la cavalerie, in eene vesting marcheert het voetvolk vóár de ruiterij. -- [ I mpr. ]
Hellende stelling f. voor de zelkasten, bok n1.
Range, f [Constr .] Rij straatsteenen van gelij ke grootte. -- Rangé, e, adj. (en part. passé
van ranger): Destroupes r -es en bataille, in slagorde
geschaarde troepen m. pl. Des chaises r -es autour
du feu, rondom het vuur geplaatste, gerangschikte
stoelen m. pl. -- Bataille r-e, regelmatige, geor dende
veldslag m. — Un homme r-, een ordelievend man.
-- [ Blas.] Naast elkander: R- en bande, schuin boven elkander. R- en barre, schuinlinks boven elkander. R-. en chef, naast elkander in 't schildhoofd.
R- en croix, kruiselings gerangschikt. R- en face,
naast elkander in 't schildmidden. R- en pal, paals.
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wijze gerangschikt. R- en sautoir, schuinkruiselings
gerangschikt. — Rangée, f. Rij f., reeks (van voor werpen op dezelfde lijn): R- d'arbres, de maisons,
de sieges, rij boomen, huizen, zitplaatsen.
Banger, V. a. In orde schikken of stellen, rangschikken; scharen; opruimen, in orde brengen; uit
den weg ruimen , ter zijde zetten , r a n g é r e n:
Rangez un peu tous ces livres, zet eens al deze

boeken in orde. R- des troupes, une Hotte en ba-

taille, troepen, eene vloot in slagorde stellen. Rune chambre, eene kamer opruimen, in orde bi en
— Rangez un peu eet enfant, neem dit kind-gen.
uit den weg. Les soldats firent r- le peuple, de
soldaten deden 't volk plaats maken, uit den weg
gaan. Rangez-vous mieux, ga meer op zijde.

--Rangschikken , onder 't getal rekenen,in
n zekeren
rang plaatsen: R- un poète panmi les auteurs classiques, eengin dichter onder de klassieke schrijvers
rekenen of tellen. — Onderwerpen, ten onder bren-

gen, aan zijn gezag onderwerpen: R- des peuples,
une ville sous sa domination, volkeren, eene stad
onder zijne heerschappij brengen. -- (fig.) R- qn.
a la raison, à son devoir, iemand teregt of tot rede,
tot zijnen pligt brengen . — (tam .) Si! fait le méchant, je saurai Bien Ie r-, wanneer hij den deug
speelt, zal ik hem wel te regt zetten. --- [Mar.]-niet
R- la cote, la terre, langs de kust, langs het land
varen, zeilen. R- de près les brisants, digt langs
de branding loopen. z. ook HONNEUR . — Range
sur les manoeuvres ! pas op het touwwerk! op uwe
posten! — R- le vent, scherp bij den wind zeilen.
prangen., den wind afknijpen . -- SE RANGER, V. pr.
Zich in eene rij of in orde stellen; zich scharen,
zich schikken; gerangschikt. geordend, opgeruimd
worden; uit den weg gaan, plaats maken. Its se
rangèrent autour du feu, zij schaarden zich rondom liet vuur. Its se sont rangés sous 1'obéissance
du rol, zij hebben zich onder de gehoorzaamheid
des konings geschikt. — Se r- du parti, du eóté de
qn., op iemands zijde korven, iemands partij nemen;
zich bij iemand voegen. — Se r- auprès de qn., zich
tot iemand begeven, om zijne bevelen te ontvangen.
Se r- It I'avis, a I'opinion de qu., iemands gevoelen
of meening bijvallen . — (fam .) C'était an libertin,
mais it s'est rangé, hij was een losbol, maar heeft
zich verbéterd. Pour le laisser passer, on se rangea contre un mur, om. hem te laten voorbij gaan,
plaatste, men zich tegen eenen muur. Rangez -voos !
ga op zijde, maak plaats of ruimte! — [Mar.] Le
vent se range au nord, au sud, de wind loopt
noord, zuid. Se r- au vent, zich naar den wind

rigten. Le vent se range de 1'avant, de l'arrière,
de wind schraalt of ruimt. Se r- b 1'honneur d'un
autre, onder bereik van een ander schip komen;
een ander schip zoo na nemen, als mogelijk is.
Rangette, f., z. RANCETTE . — [Tech .] Tot
stukken van 8 pond doorgehakt ijzer n.
Rangier, m. [Bias.] Rendier n. — Rangifère, m. [H. n.] Rendier (renne) .
Ranguillon, in. [Typogr.] Punctuur, z. v. a.
PO1NTURE. — Weêrhaakje n. aan den vischhaak.
Ranimer, V. a Het leven teruggeven, doen
herleven: Dieu seul peut r- les morts, God alleen
vermag de dooden op te wekken, te doen herleven.
uit br eiding)
ry^sti- (fig.)
verdoofdenbra
bruikbaar maken .
Verlevendigen , weder levendig werkzaam, sterk,
glanzig, enz. maken; opwekken, opvrolijken; beosoedigen, nieuwen moed geven; opbeuren; aanwakkeren. R- un feu presqu'éteint , een bijna uitgegaan
vuur weder opstoken. R- les couleurs d'un tableau,
de kleuren eener schilderij weder ophalen. — Rune conv ersation, een gesprek verlevendigen, opvrolijken. Cela ranime son ardeur, dat wekt zenen
ijver weder op. — Le printemps ranime foute la
nature, de lente verlevendigt, bezielt weder de geheele natuur. Votre présence me ranitne, uwe tegenwoordigheid geelt mij weir moed — SE RANIMER, V. pr. Weder levend worden, herleven. --Weder verlevendigd, bemoedigd, opgebeurd, enz.
worden. Les morts se ranimaient a sa voix, de
dooden herleefden op zijne stem. Le feu se ranime,
het vuur, de brand wakkert weder aan. Leur colère se ranime , hunne graanschap ontvlamt weder.
La nature se ranime, de natuur herleeft. Son courage s'est ranimé, zijn moed is weër aangewakkerd.
Ravin, e, adj. [Didact.] Kikvorschachtig. --[Anat.] Veines F-es of ranulair es , Kikvorsch-

.
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aderen f. pl. , twee aderen onder' de tong. -- zelven uit verkeerde zedigheid. — Het part. passé is
Ranivore, wij. [H. n.] Van kikvorschen levend. ook adj.: Manteau rapetissé, verkorte mantel m.
— Ranoide, adj. Kikvorschvormig. --- lRaniilaire, adj. [Anat.], z. onder IiANIN. -- Ranule, f. [Md.] , z. V. a. GRENOUILLETTE,
Ranz of H.anz de vaches, m. Een tij de

Zwitsers geleefd lied, dat de koeherders op den
doedelzak spelen, koe-reen f. pl.
Rapaee, adj. Roofzuchtig, roofziek, roofgierig (inz. van vogels): Le vautour est fort r-, de
gier is zeer roofzuchtig. Un oiseau r -, een roofvogel m. (fig.) C'est on homme r-, of als subst.: C'est
un r-, 't is een hebzuchtig rnensch. Les mains r-s
de eet aware, de roofgierige konden van dienvrek.
— [Minér.] Substances r-s, zelfstandigheden, die
niet alleen zelf door 't vuur verdwijnen, maar ook
nog andere met zich voeren.
Rapacé, e, adj. [Bot.] Knol-, raapvormig.
Rapacité, f. Roofzucht, roofgierigheid f. La
r- dun vautour, de roofzucht van eenen gier. —
(fig.) Le village fut exposé à la r- des soldats, het
dorp werd aan de roofzucht der soldaten blootgesteld.
Rapaiser, V. a. (fam.) Weder bevredigen,
stillen, doen beduren.
Rápage, m. [Tech.] Het raspen.
Rapailler, m. [Forest.] Slecht lidut n., hout,
struiken m. pl. zonder waarde.
Raparier, v. a. Weder aan paren vereenigen,
weder paren: R- des gants.
Rapatelle, f. [ Corn. ] Paardenheren stof f.
(voor teemsen enz.).
Rapatriage, Rapatrienlent, m. (fam.)
Verzoening f. (réconciliation). — Bapatrier,
V. a. (fam.) Verzoenen, weder bevriend maken. —
SE RAPATRIER, V. pr. Zich verzoenen. -- Het part.
passé is ookadj.: Personnes r-es, verzoendepersonen.
.Rapatronnage, m. [Forest.] Vergelijking,
aanpassing f. van den afgehouwen stam met den
in den grond gebleven tronk.
Rape, f. [Tech.] Rasp f. R- à poivre, à ta
peper-, tabakrasp. — Grove vijl f. R- en (of-bac,
h) bols, houtrasp, rasp, vijl. R- plate, coudée,
ronde, demi - ronde, platte, kromme, ronde, halfronde houtrasp. R- h chaud, groote houtrasp. -(Loc. prov.) Donner a qn. de la r- douce, iemand
/lik/looien, zoete broodjes bij iemand bakken. —
RaPE, f. [Bot.] , z. v. a. RaFLE ; — volksnaam voor
RAVE, NAVET. — [ Tech.] Gegiste siroop f. — Bape, e, adj. (en part. passé van raper): Sucre r-,
geraspte suiker f. — (TU. et fam.) .Habit r-, kaalgesleten, afgedragen rok m. — (pop.) Comme it
est r-! wat is hij kaaltjes in de plunje! wat ziet hij
er armzalig uit ! — RaPÉ, m. Dunne wijn m., bereid door niet geplette druiven in eene ton te
doen en deze met water te vullen; — door toevoeging van versche druiven verbéterde of geklaarde
wijn, rapé. -- R- de copeaux, rapé, die op de tot
klaring van den, wijn gebézigde spaanders is afgetrokken. -- ahPÉ, m. Geraspte snuiftabak, rapé,
r a p p é nr.
Raper, V. a. Raspen; — met de houtvijl bewerken, bevalen. — SE RilPER, V. pr. Geraspt of
bevijld worden; zich laten rasper, of bev ten.
Rapetassage, ni. (fam ) Het oplappen; —
(fzg.) verbéterde plaatsen f. pl. van een boek of geschrift. — Rapetasser, v. a. (fain.) Ruiv ver
oplappen, lappen of stukken opzetten, lap-steln,
op lap zetten: R- de vieilles hardes de vieux meubles, oude kleederen. oud huisraad oplappen, opknappen. -- (fig.) Dikwijls nazien en verbéteren
(een geschrift, verzen, enz.) — Het part. passé is
ook adj.: Vieil habit rapetassé, opgelapte oude
rok m. Tableau r-, dikwijls overgewerkte, opgegelapte schilderij f.—Rapetasseuzr, m., -ease, f.
(fans.) Oplapper, opknapper m., oplapster, opknapster, verstelster f. R- de vieux souliers, schoenlap
;

(savetier).

-per

Rapetisser, V. a. Verkleinen, verkorten, inkorten, kleiner of korter maken: R- un manteau,
een' mantel korter maken. — (fig.) La passion
rapetisse le plus grand homme, de irartstogt verkleint den grootsten man. — RAPETISSER, V. n.
.Kleiner of korter worden: Les jours rapetissent,
de dagen korten. -- SE RAPETISSER, v. pr. Korter
of kleiner worden: Une etotle qui se rapetisse au
blanchissage, eene stof, die bij 't wassen krimpt.
-- (fig.) Certaines dens se rapetissent par fausse

modestie, zekere iJelen vernederen, verlagen zich

Rapette, f. [Bot.] Scherpkruid n., borstver(ook porte-feuille geheeten).
Ràpeiir, ni. [Tech.] Rasper, inz. tabakrasper.
Raphané, e, adj. Naar een' knol of rammeaas gelijkend. — Raphanédon, m. [Chir.] Gladde
dwarsbreuk f. van een lang been. — li.ap(hanie, f. [Md.] Kriewelziekte, drooge versterving, russische katharrus, r h a p h a n í e f. — Ra
[Bot.] Wilde ra-phanisteofRr,m.
zachtende bernagie f.

-dljsort,
veldkool f.
Raphé, m. [Anot.] Naad m. (van de bekkeneelbeenderen, van den balzak, enz.), r h a p h e f. —
Raphéal, e, adj. [Anat.] Den naad betreffend.
Raphidie, f. [H. n.] Kameelvlieg f.

Raphilithe, m. [Minér.], z. v. a. MESOTYPE.
Raphioramphe, adj. [H. n.] Met elsvor-

migen snavel.

(staart.

fapicande, adj. [H. n.] Met raapvormigen
R.apide, adj. Snel, schielijk, rasch, gezwind,
snelloopend, snelvlietend, enz. Mouvement, Vol r-,
snelle beweging, vlagt f. Le Rhóne est très-r-, de
Rhóne is zeer snelvlietend. — (fig.) Progrès r-s,

snelle, rassche vorderingen f. pl., voortgangen m.
pl. Jeter un coup d'oeil r- sur un livre, een vlug tig oog in een boek slaan. Plaisirs r-s, vlugtige
vermaken n. pl. -- Style r-, voortvarende, leven
stijl m — RAPIDE, in. [Navilt.] Snelstrooming f.,-dige
snelle, geweldige stroom in sommige, inz. amerikaansche rivieren. — Rapideinent, adv. Met
snelheid, op rassche wijze, schielijk, ras. -- Ra
Snelheid, schiet kheid, gezwindheid f.:-pidté,f
La r- dun torrent, de snelheid van eenen vloed.
La r- de l'éclair, de snelheid van den bliksem. La
r- du vol de I'aigle, de snelheit van de vlugt de
arends. — Le temps Puit aver r-, de tijd vliegt
met snelheid voorbij. — (fig.) La r- du style, de
levendigheid, voortvarendheid van den stijl. La rdes modes, de snelle opeenvolging der modes. La
r- du plaisir, de vlugligheid van 't vermaak.

Rapidolithe, m., z. v. a. SCAPOLITHE.
Bapièceinent, m. Het verstellen, het lappen.
— Bapiécer, V. C. Verstellen, lappen, lappen
of stukken opzetten; R- du linge, linnengoed ver
— SE RAPIECER, V. pr. Versteld, opgelapt-steln.
worden: Cet habit ne peut plus se r-. — Het
part. passé is ook adj.: Habit r-, verstelde rok m.
— Bapiécetage, ni. Lap-, verstelwerk n.;
z. v. a. RAPIÉCEMENT. — Rapiéceter, V. a.

Verstellen, veel lappen opzetten, tap op lap zetten.
liet part. passé is ook adj.: Habit rapiéceté,
dikwijls gelapte rok m.
Rapière, f. [Anc. mil.] Lange degen m., ra pier, Tappier n. — (iron.) Traineur de r-, degen drager m. -- Ook als adj.: hpée r-, degen met
zeer lange kling. -- -f- Bapiérer, V. n. Met het
rapier vechten. — ± Rapiéreur, m. Rapier--

drager m.

lapin, m. (fain.) Schildersleerling, -jongen m.

--

(bij uitbreiding) Slecht schilder, kladder n.

Rapine, f. Het rooven; roof, buit m. Animal
na pour la r-, voor 't rooven geboren dier n. Oiseau
qui vit de r-, vogel m., die van roof leeft. — (fig.)

Ilooverj f., diefstal m., pinndering; afzetterij.
knevelar ii f. Ne vivre que der-, enkel van dieverj,
van a fzeVtterj leven. Tout son biers nest que de
Ja r-, al wat hij bezit is gestolen goed. -- Ra
V. n. Rooven, onderslaap, zich in zijne-piner,
bediening onrecltinaliq iets toeëigenen, knevelen.

afzetten. Ce valet rapine sur tout ce qu'il acbète,
deze knecht kaapt van al wat hij inkoopt. Ce commissaire a ra pind sur toute la province, die kom
heeft de geheele provincie bestolen. —-7nisar
Soms fang. als v. a.: I1 rapine toujours qc., h.#
steelt altijd wat. — t Bapinerie, f. Diefstal m.

(larcin). — Rapineiir, m., -emise, f. (fans.
Gaauwdief, dief, afzetter i-n . , diet egge, afzetster f.
klapiquer, V. ii. [Mai'.] R- au vent, of enkel

weder aan den wind loeren, weer bij den mind
opsteken.

R-,

Bapistre, m., Z. RAPHANISTEE.
Raponie, ni., z. V. a. RAIPONCE, LOBÉLIE. --Raponenies. t. pl. [Bot.] Rapunsje- soorten f.
7)1. — Rapontie, in., R.apontique, f. Mon-

niks-rhabarber, rhapontik- wortel.
.Raportons, m. pl. [Tech 1, z. v. a CALLOTS.
Rappareillernent, m. [Jaar.] Weder-opto-

RAPPAREILLER

RAPPORT.

keling f. -- Rappareiller, v. a. De ontbrekende
wederga aanvullen, één of meer (aan een stel) ontbrekende voorwerpen weder bijvoegen. R- des cbaises, des chevaux, een stel stoelen, paarden (door
toevoeging i an (J elijksoortige) weder voltallig maken. — [N1ai•.] Op nieuw zeilklaar maken, weder
optakelen. — Iet part. passé is ook adj.: Vases
rappareillés, weder aangevuld stel nazen.
\' aiea u r-, weder opgetakeld schip n.
lapparienient, m. Vernieuwde paring f. -R apparier, V. a. Weder paren, weder tot een
paar malen (inz. gebézi-gd van de huisdieren, die
men bij paren. heefl).
Rappel, m. fierugroeping, terugontbieding f.,
rap p e l n. Le r- d'un ambassadeur, de terugroeping
van eengin afgezant. -- tell es de r-, terugroepingsbrieven m. pl. (voor in ongenade gevallen ('I' gebannen p (' rsonen).
[Pout .j R- b 1'ordre, terug roeping tot de orde, eiseh, dat de spreker teruqkeere tot het onderwerp, waarvan h Ij afgedwaald
is. R- au rèulernent, beroep tegen gemaakte inbreuk
op het reglement, herinnering van 't geen het reglement voorschrijft. — [Mil.1 Herzarnelseil! (niet
trommel (If ( rompet), r• a p p é 1, a p p e l n. — [Mil.,
Mar.] I,.- de solde, tegoed n. op de soldl. —
[Peint.] B.- de lumière, terugkaatsing, lichta :stral iug van de hoofd figuren op de bijvoorwerpen. -[Jur.] R- b succession, be chikki,ng f., waardoor
een erflater verre bloedverwanten, dip anders uit
zouden zin, bevoegd maakt om te errven.-geslotn
rappel tot successie.
Rappelant, e, adj. (woord van J. J. Rousseau): Je n'emportai pas de 'ei
ett veille des souv
nirs lien I'-'.!, ik nam uit die stad Beene blijvende,
levendige herinne, Eigen mede.
Happeler, V. a. Nog eens roepen, op nieuw
roepen, herhaaldelijk roepen: Je 1'ai aplelé et
rappele sans l( U' t m'ait répondu. -- Doen terugk o m en, terugroepen, terurlontbleden. J'étais déjà
parts, mais on m'a rappelé, ik was reeds vertrok ken, maar men heeft mij terug}geroepen. On 1'a
rappelé de son exil, men heeft hem uit zijne ballingschap teruggeroe'jen...--- (fig.) Mes affaires me
rappellent a In wille, mijne zaken roepen mij naar
--

---

de stad terug. ..- R- cln. a la vie, iemand in 't leven terugroepen. I1 le rappela à la lumière, hij
bra (1t, hem weer ('(1, in 't leven. -- Uien ['a rappele a lui, God heeft hem tot zich geroepen.: Iiis
dood. -- R- qn. à son devoir, iemand tot zijnen.
pligt doen terugkeeren. -- (e-g. et t (l m.) Ce vin
rappelle son buveur, die wijn smaakt naar meer.
-- [Pol it. , R- qn. It l'ordre, iemand tot de orde
terugroepen (('nl. APPEL). — R- une chose b son
origine, ('I 1' zaal ' tot haren oorsprong terugvoeren,
op de beginselen eeneg (Uil( wij zen. .
In 't geheugen terzugroel.en, wener voor den geest
brengen, te binnen brengen, herinneren: Ii faut ren sa r!Iémoire toutes ses fautes passées, men n^coet
zich al zijne verledene misslagen weder te binnen
brengen of herilzneren. Rappelez un pen le souvenir de notie aneienne amitié, denk nog eens aan
onze oude vriendschap terug. R- qc. dans sa mé-

moire, R- la mémoire de qc., iets weder voor zijnen
geest, in zone gedachten balen. — R- sa mémoire,
trachten zich te herinneren. — Comment osez-voos
r- le passé? hoe durft gij van 't verledene c;ewagen? — [Mil.] _4ppel, rappel slaan. --- [ feint.]
R- la Iumière, het licht laten afstralen (vgl. nAPIEL)
— [J ur.] R- b succession, tot weder erven bevoegd
maken (vgl. RAPPEL). R- ses esprits, zijne zinnen
bijeen roepen, zich bedenken. — sE RAPPELER,
V. pr. Zich herinneren, zich te binnen brengen.
Je me rappelle ces temps éloiUnés, ik herinner mid
die lang vervlogen lijden. Je nee rappelle de l'avoir
vu quelque part, ik herinner in -?j h.em ergens qezien te heben, -- Terugcgeroepen worden of kunnen
worden, zich laten terugroepen: I.'innocence eebappee ne se rappelle plus.
part. passé is ook
adj.: Rococoti rappelé de I'exil, uit de ballinrnschap
teruggeroepen vaan. -- Orateur r- à 1'ordre, tot de
orde teruggeroepen spreker.
Happligtter, v. U. [Tech.] Op 111,11,1' opleggen, opbrengen, opdragen enz. (z. APPLIQUER). -SE I!APPLIQUER, V. pr. Zich op nieuw toeleggen of
bevlijtigen.
Inppointiss, m. ['l evil] Ingedrevenizerspits f.
om 't pleisterwerk vast te houden. -- f,igt slotenuakerswerk n.
--

;

Rapport, m. Opbrengst f., het eioor eene zaak
opgeleverde voordeel: Cette charge eet d' un grand
r -, dit ambt brengt veel op. Cette branche de
commerce nest pas encore en plein r-, deze tak
van koophandel geeft nog Beene volle opbrengst,
nog niet al wat hij lean opleveren. Des arbres en
plein r -, rijkelijk vruchtgevende boomen m. pl. -(Prov.), z. MONTIIE. -- Berigt, verslag, verhaal,
narigt n., vermelding f., r a pp o r t n. Faire un
fidèle r- de tout ce qu'on a vu, van al wat melt
gezien heeft een getrouw berigt doen. Je m'en Liens
a son r-, ik houd mi aan zijn berigt. J'en ferai
r- a la compagnie, ik zal aan 't gezelschap daar
verslag doen. — [Chas.] Faire son r-, nar'gt-van
van het (opgespoorde of opgejaagde) wild geven.
— [Mar.] Verklaring f., rapport van den scheepskapitein aan de admiraliteit bij zijn binnenloopen.
-- [Mil.] R- militaire, militair, mondeling rapport
of berigt n. R- lu matin, morgen.- rapport. Aller
an r -, naar 't rapport gaan. — [Jur.] R- du juge,
regterlijk verslag aan de audientie van al wat tot
eene hangende regtszaak behoort. Mon procès est
an r- du juge, mijn reggtsgeding ligt bij den regter
tot berigt. C'est one affaire de r-, de nature a
ètre jugée par r-, 't is ease zaak, die naar ingewonnen berigten beslist moet worden. Ouï le r-,
na gehoord berigt. — Suivant le r- des médecins, des experts, volgens het berigt, de getuigenis der geneesheeren, de) zaakkundigen.
Ook in kwaden zin voor: gedienstige of boosaardige aanbrenr_lerij, oorblazerjj f., praatje n. 11 faut
èíre ent garde contre les r-s des fl.atteurs, meis
moet op zijne hoede zijn tegen de oorblazer) der
vleiers. I1 aire à faire des r-s, hij brengt gaarne
wat aan. ..- :_.. Overeenkomst, ovel–,eenstem2ning,
gelijkvormigheid f.: Ces langues n'orit point de r-,
deze talen hebben geene overeenkomst met elkander'.
Il y a un grand r- entre lui et son frère pouf'
les traits tin visage, er heeft eene groots gelijkvormigheid in de gelaatstrekken tusschen hem en
zijnen broeder plaats. --- Wederkeerig, verband n„
overeenstemming f., zamenhang m.; betrekking,
verhouding f.; opzigt n. Ii v a urn accord parfait
entre l'ensemble et les details de eet éditice, er
heerscht een volmaakt verband, eene schoonre overeenstemming tusschen 't geheel en de onderdeelen
van dat gebouw. Le r- que ces deux affaires out
ensemble, het verband, waarin deze twee zaken
met elkander staan. Ceci na aucun r- a ce que
nous Biles hier, dit staat in geen verband, z j.rnenhang met hetgeen gij gisteren zeidet. -- fles r-s de
commerce, d'amitié, handels-, vriendschapsbetredklagen . Taos r-s ensemble lont fort a réabies, onze
,

wederzijdsche verhoudingen zijn zeer -' aangenaam.

— Maitre one personne en r- a'eec one autre,

iemand niet een ander in aanraking brengen. -

Toutes nos actions doivent être faites par rr- ii

Dieu, al onze daden :moeten met opziet tot God
geschieden. Ii ne fait Tien que par r- a. ses intérèts.
br, al wat hij doet beoogt hij zin eigen belang. —
[Gran1.] Le r- de l'adjectif an substantif, de

overeenstemming van het bijvoe,gelij k met het zelfstandig naamwoord. — La preposition a exprime
on r- de tendance, d'appropriation, het voorzetsel
aan drukt eene verhouding van strekking , van
toekenning tuit. -- [Math.] Verhouding, betrek:kz.ng, reden (raison) van twee getallen of groot
11 y a le mème r- entre 6 et 12 qu'entre-hedn:
3 et 6, tusschen 6 en 12 heeft dezelfde verhouding
plaats, als tusschen 3 en 6. — [Jur.] Inbrenging,
wederinbr tinging f. bij de massa der' naíatenschap(van
't geen een me(le- erfgenaam vooruit genoten heeft),
collatie f., rapport n. -- [Chico.] Ve rwantschap f. Table des r-s, tafel I. van de chemisch
verwantschapte sto/fen. — [Méc.] Pièces de r•-,
stukken voor inlegwerk , verschillend gekleurde
stukken metaal, hout of steen, die men tot zékere
figuren zamenvoegt. Ouvrage cie pièces de r-, ingelegd werk n. -- (jig.) Cette comédie est on onvrage de pièces de r-, dat blijspel is uit allerlei
van elders ontleende stukken zamengesteld. ---Terms de r-, van elders aangevoerde aarde, opgeschudde aarde f. — [Mar.] R- de marde, het
bij vloed aangevoerde, opgestuwde water in eene
haven, enz. — [Méd.] Oprisping f. (der maag), het
opbreken der spijzen: Les aliments flatueux cansent souvent des r-s, de winderige spijzen verocrrzaken dikie'ijls oprispingen. — PAR RAPPORT it, lor.
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prép. Met betrekking tot, ten opzicte of ten aan- ± overeenstemmend zijn; betrekking hebben. Ces deux
couleurs se rapportent bien, die twee kleuren komen goed bij elkonder. Nos inclinations se rapportent en toutes choses, onze neigingen stemmen in
alles overeen. Son humeur ne se rapporte point
avec Celle de son frère, zijne inborst komt niet
overeen met die van zenen broeder. — Cette nou

zien van, betrekkel' k: Par r - a moo tits, je vous
dirai qu'il fait son devoir, wat mijnen zoon betreft
of aangaat, zal ik u zerfgen, dat hij zijnen plir;t doet,
Soyez sans inquiétude par r- a mol, wees onbe- ^
zorgd ten aanzien van mij. -- In betrekking of
verhouding tot, in vergelijking van: La terre est
très-petite par r- au soleil, de aarde is zeer klein
to betrekking tot (vergeleken lijf) de zon. 1
lLapportable, adj. [Jur.] Weder bij de massa
der nalatenschap in te brengen (vgl RAPPORT).
Rapporter, v. a. Terugbrengen, wederoren gen; medebrengen. Dites-lui de r- les livres que je 1
lui ai prétés, zeg kern, dat hij de boeken terug- i
brenge, die ik hem geleend heb. II les a déjà rapp ortés, hij heeft ze reeds teruggebragt. — (absol.)
e Chien rapporte bien, die hond brengt goed terug,
rapporteert goed. — Il a rapporté Bien des curiosites de son voyage d'Italie, tril heeft vele zeld.

zaarnheden van zijne reis naar :talie medegebragt._
— (fans.) Ii n'en a rapporté que des coups, hij
heeft er niets dan slagen, wonden enz. van medegebragt. — (lig.) I1 a rapporté beaucoup de gloire
de cette action, hij heeft door deze daad veel roems

verworven. 11 n'en a rapporté que de la hopte,
hij heeft er niets dan schande bi behaald. -- [Agric.,

Hurt.] Il faut ei' de bonne terre an pied de ces
arbres, reen moet goede aarde aan den voet dezer
boormen brengen. — [Coutur., Taill.] Le maateau
était trop court, on y a rapporté une pièce, de

mantel was te kort, men heeft er een stuk aangezet. — [Jur.] IVeder inbrengen hij de boedelmassa
(wat een mede-erfgenaam vooruit heeft ontvangen),
in rekening brengen. — [Lé^isl., Admin.] Herroe
intrekken: R- une lol, un arret, eene wet,-pen,
eene uitspraak intrekken. Berigten, berirlt
geven, verhalen, verslag doen. I1 a rapportè fidèlement tout ce qu'il a entendu, hij heeft getrouw
berigt, verhaald, al wat hij gehoord heeft. II ne
rapporte point la chose an vrai, hij verhaalt de I
zaak niet naar waarheid. Le fait a, été rapporté de 11
la sorte, de zaak is in dier voege verhaald. R- les
circonstances d'une bataille, berigt geven vande
omstandigheden van eenen slag. -- (in kwaden zin)
Overbrengen, oververtellen, overbrieven, aanbrengen. lkli,kken: Ne elites rien deviant lui, it rapporte
tout, zeg niets waar hij bij is, hij verpraat alles.
On s na rapporté que vous avez dit du mal de
moi, men heeft mij aangebragt, dat gij kwaad van
mij gesproken hebt. -- .4anvoeren, aanhalen, bij

I1 a rapporté (cité) plusieurs beaux pas--breng:
sages de eet auteur , hij heeft vele schoone plaatsen
van dien schrijver aangehaald. L'èxemple qu'il
a rapporté (allégué) ne proeve r ien, het voorbeeld,
dat hij heeft bijgebragt, bewijst niets. — In betrek
brengen tot, naar een doel rigten, heenwen--king
den, inrigten: R- toutes ses actions a la gloire de
Dieu, al zijne handelingen tot Gods eer inrigten.
I1 rapporte tout à son profit, hij heeft bij alles
zijn voordeel in 't oog. — Toekennen, toeschrijven,
doen opklimmen tot, afleiden. II rapporte son origine á la maison royale, hij leidt zijnen oorsprong
af van het koninklijke huis. On rapporte la fondation de Rome a Romulus, men schrijft de stichting
van Rorie aan Romulus toe. _ Opbrengen,
voortbrengen, draqen, opleveren, afwerpen: Cette
terre rapporte beaucoup, dit land brengt veel op.
Sa charge rapporte trois mille florins par an, zijn
ambt brengt jaarlijks drie duizend gulden op. Ces
arbres rapportent de beaux fruits, deze boonren
dragen schoone vruchten. Son argent lui rapporte
six pour cent, zijn geld brengt hem zes ten honderd op. — (absol.) Plus la terre a d'habitants,
plus elle rapporte. -- [Mar.] Opetuwen, aanvoeren:
La nier rapporte beaucoup dans ce port. de zee
stuwt veel water in die haven op, er komt veel
water met den vloed binnen. -- [Arpent.] R- un
angle sur un papier, eenen hoek op een papier
overbrengen. — (Corn.; R- on article, een artikel
overdragen. — [Jur.] R- un proces, ene affaire,
een regtsgeding, eene zaak inléve,'ren, daarvan berigten, een verslag doen, r apport uitbrengen. —
(absol.) Ce juge rapporte Bien die regter doet een
goed verslag , berin goed. RAPPORTER, v. n.
Opbreken, oprispen (van spijzen sprekende) : It faut
éviter de manger des viandes qui rapportent, men
moet vermijden spijzen te eten, die opbreken...
SE RAPPORTER, v. pr. Overeen korven, geljkvormzg,

ce que je vous ai dit, deze-velsrapoti

tijding heeft betrekking op hetgeen ik u gezegd heb.

-- [Gram.] Ce pronom se rapporte au nom précédent, dit voornaamwoord heeft betrekking op het
voorafgaande naamwoord. — S'en r- à qn. de qc.,
zich in eene zaak op iemand beroepen. Its lont
d'accord sur l'achat, mais ils se soot rapportés
du prix it votre uncle, zij zijn den koop eens , maar

wegens den prijs hebben zij zich op uwen oom beroepen. Je men rapporte aux maitres de fart,
ik beroep mij op de meesters in de kunst. — On
s'en rapportera a son ser ment , enen zal de zaak
op zijnen eed laten aankomen, naar zijnen eed beslissen. Je men rapporte b ma dernière lettre (je
m'y réfère), ik beroep mij op, ik houd mij aan
mijnen laatsten' brief.
Rapporteur, in. Overbrenger, ber•igtgever,
verslaggever, inz. van eene regtszaak, r e fe r é n t,
r a p p o r t e u r (ook als adj.. Ju ge r-.) — Openbaar aanklager bij de regtbank, bij de vierschaar

(ook als asij.: Officier r-). -- R&PPORTEUR, m.,
-ELISE, f. Overbrenger, aanbrenger, verklikker, oor blazer in., aan-, overbrengster, klikster, oorblaas ster f.: Défiez-vous d'elle, eest une r-euse, ver-

trouw haar niet, zij is eene over=brengster, overbriefster , klikspaan . — RAPPORTEUR, ni. [Géom.]

!loekineter m., werktuig tot het meten en overdrarien
can hoeken, transporteur.— [Hurl.] R i tcirkel in.
Rapprennlre, v. a. Ilerleeren, op nieuw leeren. Il a oublie le calcul, it faut qu'il le rapprenne, hij is het rekenen vergeten, verleerd, hij moet
het herleer en. -- Rappris, e , adj. (en part.
passé van rapprendre): Lecon r-e plusieurs Lois,
;;

-

verscheidene malen overgeleerde les f.
R.apprivoisir, V. a. Op nieuw temmen, weder
tam of mak maken.
fapproehage, m. [Hort.] Besnoe jing, uit
inkorting van een' te digt geworden boom,-snoejig,
heg, enz. — RapproehC, e, adj. (en part. passé
van rapprocher): La croisée la plus r-e de la

porte, het schuifraam, dat het digtst bij de deur is..
Des feuiIles r-es, digt bijeenstaande bladeren n. p1,
— Rapproeheinent, m. Bijeenbrenging, het
nader bij elkander brengen: Le r- des lèvres dune
plaie , het bijeenbrengen , zainenhechten van de
lippen eener wond. — (fig.) Le r- des circonstan
éclaircit souvent ene affaire, het vergelijken,-ces
de vergelijkende beschouwing der omstandigheden
heldert dikwijls eene zaak op. — Toenadering,
weder -zamenbrenging, vereeniqing, bevrediging f.:
Travailler au r- de deux families brouillées, aan
de toenadering van twee in onmin levende fainilien

werken. — [Hort.], z, v. a. RAPPROCHAGE.

Rapproeher, v. a. Op nieuw nader brengen:
Éloignez la lurnière , vous la rapprocherez dans on

moment, verwijder het licht, gij zult het terstond
weder bijbrengen. — Naderbij brengen, nader bijeen
brengen, naderbij voegen, nader zetten: R- un corps
d'un autre , een ligchaain digter bij een ander
plaatsen. Rapprochez la table du feu, zet de tafel
nader bi het vuur. -- (fig.) Les lunettes de longue
vue rapprochent les objets, de verrekijkers brengen

de voorwerpen nader, doen ze naberbij zien. (fig.)
R- les circonstances d'un fait, de omstandigheden
van een feit tegen elkander houden, met elkander ver
R- des personnes brouillées, in onmin-gelijkn.—
levende personen weder tot elkander brengen, verzoenen. — L'amour rapproche les distances, de
liefde ziet niet op rang of stand. — [Chas.] R- un
cerf, een hert opsporen. -- [Hort.] R- on arbre,
eenen boom inkorten. -- [filar.] R- on vaisseau,
een schip opzeilen, inhalen, naderen. — RAPPRO-

V. n. [Mar.] Schralen, krimpen. Le vent
a rapproché peu a pee, de wind is allengs geschra.ald. — R- du vent, aan den wind knijpen,
naar den wind oploeven . — SE RAPPROCHER , v. pr.

CHER ,

Nader bijeen gebragt worden; zich naderbij schik

naderbij komen. Ces deux planches ne peu--ken,
vent se r-, die twee planken kunnen niet di.gter
1 zamengevoegd worden. Rapprochez -nous, qne j e
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RAPSOIJE
vous dise encore un inot, kom naderbij, opdat
ik u nog een woord zegge. -- Tot elkander naderen;
gezindheid tot bijlegging of verzoening toonen.
Rapsode (beter lthapsode),n. [ Anl.] Rondtrekkend volkszaner bij de Grieken, die inz. de
afzonderlijke gezangen van Homerus tot grootere
qeheelen verbond en openlijk voordroeg, r h a p s Od os m. - Rapsoder, v. a. Slordig of in der
haast verstellen, oplappen. - ( fig.) In 't honderd
praten, wartaal schrijven. - t Rapsodeur, m.,
-euse, f. Knoeijer in., knoeister 1. - Rapsodie, f. [Ant.] Het door eenen rliapsodos voorge
dragen gedicht, inz. elk afzonderlijk deel van Homerus' gedichten. - ( fig. et fam.) Mengelmoes n.,
rommelzoo f., zamenraapsel n., hetzij van stukken
in proza 0/' in potzij, r h a p s 0 d í e. - [Cuis.]
Slecht rap out n., slechte hutspot m. itapsodiste, m., Z. V. 0. RAPSODE. - ( dénigr.) Sma
keloos verzamelaar, zainenflanser, pmulschrfjver.
pruldichter, rhapsodist m. - Rapsodo
niancie, t. - Waarzeggerij t. uit verzen (inz. uit
die van Homerus en Virgilius). Rapsodo
maueieii, in., -ne, 1. Waarzegger ui., waarzejsler t. uit verzen.
Rapt, in. (pr. mote) Schaking f., vrouwen- of
meisjesroof nil. (In 't fransche strafwetboek heeft
het woord plaats gemaakt voor enlèvernent.)
Râpure, t. Raspsel, afschaafsel n. R- d'îvoire,
cI'ougle, ivoor-raspsel, nageiafcchrapsel.
Rapuroir, m. [Teclii.j Fust n. voor 't eerste
sal elerziedsel.
aque, f., Z. V. a. ABAC. - [ Mar.] Pomme
de r- of de racage, z. onder POMME. R- of Cosse
de bois, z. V. a. i klIGOUILLET. - 11-s de hubans,
Z. V. a. POMMES gougées. - Raqiei, V. n.,
Z. V. a. RAGUER.
Raquet, m. [H. n.] (pop.), z.v.a. PLONGEON.
Raqueton, ff1. [Jeu] Kaatsspelers-rakit.
Raqiuette, t. [Jeu] Slagnet, rakét u. R- pour
Ja paume, kaatsnet. R- pour le volant, palelt u. (Loc. lam.), z. CASSEUR. - Paletvoriniq schoeiset n. om over de sneeuw te loopen (in Canada,
enz.). -- [Bot.] , z. v. a. CAItDASSE, NOPAL, CACTIER.
R- blanche, z. v. a. ORCEILLE. - [H. fl] Zeeraket n., een polypenhuis. -- [Mil.] Congreviscite
vuurpijl tiL, raket u. (ook ROQUETTE). - [ Tech.]
Smalle kraanzaag, schulpzaag f. —Raqiiettier,rn.
Raket-, paletinaker in. -- [Anc. mil.] Raketschut
Ier, raketwerper in. (boom m.
Rai-abé, in. [Bot.] Madagaskarsche muskaat
Rare, adj. Zeldzaam, schaarsch en ongemeen,
raar: Un ens r-, een zeldzaam geval. L'argent y
est r-, liet geld is daar schaarsch, dun gezaaid.
Ces rnthlailles smit r-s, deze gedenkpenningen zijn
zeldzaam. - Homme r-, zeldzaam man, man von
buitengewone verdiensten. Un r- exemple de vertu, een zeldzaam, ongemeen voorbeeld van deugd.
.-- II devient r-, II se rend r-, men ziet hem tegenwoordig niet veel in gezelschap. - Zonderling,
vreemd, wonderlijk, raar: C'est une chose r-, Cda
est r-, dat is iets vreemds, iels raars. (plais.) Vous
Mes un homme r-, gij zfjl een raar man. - Dun,
iji, wijd uiteen staand: Avoir Ia harbe r-, een'
dunnen, ijlen baard hebben. - [Phys.] Plus les
Corps sont -s, plus ils soot lgers, hoe minder
digt, hoe jjlei de ligchamen zijn, des Ie ligter zijn
ze. Lair est plus r- que 1mm, de lucht is minder
digt, dunner dan 't water. -- [Mid.] Pouls r-,
trage, langzame pols m.
Raréfactihilité , f. [Phys.] Verdunliaarheid,
uitzelbaarheid t. - • Raréfactif, ive, adj.
[Phys.] Verdunnend, verdeelend. - Raréfac
tion, t. [Ph y s.} Verdunning, verdeeling, uitzetting der lucht door warmte, rarefáclie t. S Raréfiable, adi. [Phys.] Uitzetbaar, verdunbaar (dilatable). - Raréfiant, e, adj. [Phys.]
Verdunnend, verdeelend, uitzettend,.
f Méd.]
Verdunnend. - Raréliei-, v. a. [Phys.] Verdunnen, uitzetten, verdeelen, het volumen of den
omvang eener slof door den invloed der warmtestof vermeerderen: La chaleur raré fi e lair, de
warmte zet de lucht uit. - SE BARÉFIER, V. pr.
Zich uitzetten, dunner worden: Lair se rarélie
en été par Ia chaleur. -- liet part. passé is ook
aPi.: Gaz raréfli, verdund, uitgezet gas n.
Harement, adv. Zelden, schaars: Cela arrive
1-, dat gebeurt zelden.
Raresceuce, f. [Phys.] Dunheid, uit'ezet-
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heid t. (vgl. RARÉFIER), [Méd.] La i'- lu sang,
les hurneurs, de dunheid van hel bloed, van de
vochten. .-- Rarescibilité, f. [P hys.] Geschiktheid der ligchamen om zich uit te zetten of eene
grootere ruimte in te nemen, z. v. a. RARÉFACTIB1L1TE. -- S Rai'escible, adj. Uitzelbaar.
Rareté, t. Schaarschheid f., gebrek n. Une
grande r- de yin, eene groote schaarschheid van
wijn. Cette étoffe est chère it cause de sa r-, deze
slof is duur wegens hare schaarschheid. -- Zeldzaamheid t. La r- des dia rn ants, de zeldzaamheid
der diamanten. C'est une r- que de vous voir, Vous
devenez dune grande r-, 't is iets zeldzaams, als
men u te zien krijgt. -- Pour Ja F- da fait, z.
KIlT (M.) -- RARETÉS, t. p1. Zeldzaamheden, aai'digheden, r a r i t e i t e n f. p1. Cabinet de r-s, kabi
net van zeldzaamheden, rariteiten.
Raricosté, e, adj. [Bot.] Met weinig ribben.
-- Rarifettillé, e, adj.[Bot.( Met weinig bladeren. - Rarifloi-e, adj. [Bot.] Met weinig bloemen.
Rarissi me, adj. (fam.) Zeer zeldzaam.
Rarité, f. [Phys.] Dunheid, ijlheid t. inz. der
veerkrachtige vloeislo/fen.
Rarrivée, t. [Mar.] Het weder afhouden.
Rarriver, V. n. Op nieuw afhouden.
Ras, e, adj. Kaal, geschoren, glad- of kaalgeschoren; kort geschoren; kortharig. Il a Ja tête c-c,
hij heeft een kaal hoofd. Avoir la barhe c-c, een'
gladgeschoren baard hebben. Chien a poil r-, kortharige hond in. Du velours r-, kortgeschoren fluwed n. - (bij uitbreiding): En r-e campagne, in
het vlakke, open veld. -- [Gray.] Table r-e, gladde
koperen plaat f., waarop nog niets ge
graveerd is.
-- (fig.) C'est 1111e table c-c, on ion cravera tout
ce qu'on vou(!a, zijn geest, zijn har; is nog voor
allerlei indrukken vatbaar. - (fig.) Faire taIie
i-c, schoon schip maken: al het vorige of oude ter
zijde zetten of wegdoen; - ook: alles opeten.
[Mar.] Vaisseau r-, laag geboord, gestrekt schip n.
(dat laag bij 't water ligt); ook: schip n. dat zonder masten ligt. R- coinme un ponton, zoo kaal
als een kielligter (van een schip, dat al zijne wasten verloren heeft) . Bateau i-, open schuit f.
[Econ.] Boisseau r-, mesure i-c, vlak afgestreken
schepel n., vlakke, afqestrekene maat f. -- a RASE
TERRE, bc. ode. Gelijk gronds i fleur de terre).
RAS, in. [Corn.] Ras n., gekeperde, zeer c//en
wollen of zijden stof, waarvan men geen wol of
haar ziet. - RAS, M. [Mar.]: 11- le carène, kidvlot, werkvlot, scheepstimmermansviot n. - R- de
courant, sterke doortrekking van het tij, Van den
stroom, maalstroom, waristroom in. R- de marie,
neer, sterke rafeling of brabbeling f. in 't water:
ook Z. V. a. LIT de marie. - Verser á r- de hard,
boordevol gieten of schenken. - AU RAS DE L'EAU,
a RAS L'EAU, bc. adv. Gelijk waters, op of in den
waterspiegel: Ce liaItiment est caid a r- lean, dot
vaartuig ligt gelijk met het water. - RAS, m.
[Mar.] Ras n., gevaarlijke ondiepte of klip t. Le
r- de Portland, de rassen van Portland. - RAS, in.
(arab.) {Géogi'.] Koop f. --- RAS, in . [Tech.] Eerste
trekplaat t. voor 't gouddraad. Faux-r-, blinde
trekplaat.
Rasade, t. Boordevol glas, boordevolletje ti.
Rasant, e, adj. Langs strijkend, rakelings,
langs gaand, rasirend. - [Fort.] Ligue de
défense r-e, rasurende linie van defensie of verdediging. Feu r-, raseirend vuur, laag bestrfikend
schot n. -- Vue r-e, uitzigt n. over 't vlakke land.
Rascasse, t. [Bot.] , z. v. a. scorpène, SCORPION de nier.
Rascation, f. [Mid.] Het door bloedaandrang
veroorzaakte reutelen of rogchelen; - het schrapen
of rogchelen om het slijin uit de keel te werpen.
Rase, t. [Mar.] , z. v. a. COURA1. - [Chiin.]
Denneharsolie t. -- [Corn.] R- de Maroc, soort van
serpie f. uit Cainpagne.
Rash, e, adj. (en part posse van raser): 'Fête,
Barbe c-c, geschoren hoofd n. . baard in. -- Forth!
cation r-e, geslecht, gesloopt vestingwerk n. -- ValsseaL_I r-, of als subst. RASE, m. Afgenomen, g er a5 e e r d schip n. - Lièvre r- dans son g'ite, in zijn
leper ineengedoken haas in. - Rasernent, in.
Slooping, slechting, afbreking; ontmanteling eenei'
vesting; ofneming of raséring t. van een schip.
Raser, v. a. Scheren, het haar, den baard afnemen. R- Ia tête, Ia barhe. - (absol.) Ce barbier ace lden, deze barbier 5e/leert goed. Un raoii
-
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qui rase i^ien, een scheermes, dat goed sn ij dt. Se
faire r- souvent, zich dikwijls laten scheren. z. ook
BARBIER . --- Slechten, sloopen, afbreken, met den
grond gelijk maken: [Mil.] R- une place, eerie vesting slechten, ontmantelen. - - [Mar.] R- un bátiment, le r- rez pied of rez terne, een gebouw
sloopen, het lot op den grond toe slechten, met den
grond gelijk maken. R- un vaisseau, een schip ra
bovenwerk er af nemen. R- les allonges,-séren,ht
de koppen van 't in/tout afzagen. Pi- on vaisseau
dans un combat, de masten van een schip in een
gevecht neêrschieten. — (fig.) Digt voorbij gaan,
voorbh strijken, afschampen, langs strijken of scheren, even raken: La balie lui rasa le bras droit,
de geweerkogel streek langs zijnen regterarm. Les

hirondelles rasent souvent la surface de 1'eau, de

zwaluwen vliegen vaak rakelings langs het water.
--.- [Mar.] R- one roche, la cote, digt langs eene
rots, langs de kust loopen, varen. — [Man.] Ce
cheval rase le tapir, dit paard heft de voeten niet

hoog genoeg op. -- [Fauc.] L'oiseau rase lair, de

valk zweeft (plane), verroert bijkans zijne vlerken
niet . — RASER , V. n. [Maréch.j Geljktands zin:

Ce cheval commence á r-, dat paard begint geljktands te worden, het teekent bijna niet meer. --SE BASER , V. pr. Zich bukken, zich verschuilen:

La perdrix se rase (of als v. n. rase) quand elle
apercoit l'oiseau de prole, de patr js duikt laag
nedeP, als hij den roofvogel gewaar wordt. -- Zich
scheren. Je me rase moi-meme, ik scheer mjzelven. Je ne vieux me r- que demain, ik wil mij
eerst morgen scheren, of ook: laten scheren. — Se
r- le menton, zich de kin scheren. — [Chas.] Laag
neder duiken, zich digt ineen trekken.
Rosette, f. Dun ras n., eene fijne, zeer gladde
stof. --- [Agr ic.], z. V. a. RATISSOIRE. -- [Org.]
Stemdraad m. voor het tongwerk.
Rasibis, prép. et adv. (pop.) Rakelings langs,
zeer digt voorba; glad af: Le coup lui passa r- du
nez, het schot vloog rakelings langs zijn' neus. On
lui a coupé les oreilles tout r-, men heeft hem de
ooren glad af, geheel en al afgesneden.

Rasière, f. [ Vlétrol.] Voormalige graan- en
steenkolenmaat in de fransche en oostenrjksche
Nederlanden (= 79, 63 liters) .

Rasinet, m. [Bot.], z. V. a. petite JOUBARBE.
Rasoir, m. Scheermes n. Cuir de r-, aanzet
Couper comme un r-,-riem,stjk.—(a)
als een scheermes snijden, zeer scherp zijn. -- (Loc.
prov.) I1 na renti que la fraicheur du r-, het mes
is hem langs de keel gegaan. II peut des r-s, des
hallebardes, het regent, als of het met bakken van
der, hemel wordt gegotene Quand it pleuvrait des
r-s, al was 't ook nog zoo slecht weke. -- RASOIR
of Jiason, m. [H. n.] Scherpgerugde goudvisch m.
Raspailloii, m. [H. n.] , z. v. a SPARAILLON .
Raspatina, f. [bidact.] Het raspen, afvellen.
--- S flaspatoir, m. [Chic.] Reenv jl, tandvijl f.
(ook rugine geheeten).
.

Raspecon, ni. fl1. n.] , z.

v. a. URANOSCOPE.

Rassade, f. Glaspaarlen, glaskoralen f. pl.
voor halssnoeren enz. (die men den negers in rui ling aanbiedt).

Rassasia nt, e, adj. Verzadigend, voedzaam:
Des viandes r-es, voedzame spijzen f. pl. — Rassasié, e, adj. (en part. passé van rassasier):
Faini r-e, verzadigde, gestilde honger m. Les pauvres
seront r-s, de armen zullen verzadigd wordeu. —
(fig.) Homme r- de plaisirs, van vermaken verzadigd man. Des époux r-s l'un de l'autre, echt genooten, die elkander moede zijn. -- R:assasienment, m. Verzadigdheid f. — Rassasier, v. a.
Verzadigen: I1 est difficile de r- eet enfant, 't is
nweijeljk dat kind te verzadigen. (absol.) Des mets
qui rassasient d'abord, spijzen, die terstond verzadigen. -- R- qn. de musique, de caresses, iemand
met muzijk, met liefkozingen verzadigen, overstel
R- sa coriosité, zijne nieuwsgierig -pe-n.—(/1g)
held voldoen, bevredigen. Je n'en pouvais r- mes
yeux, ik kon er mijne oogen niet aan verzadigen.
- R- qn. d'injures, iemand de huid vol schelden.
--SE RASSASIER, V. pr. Zich verzadigen, verzadigd worden.
Rasse, f. [Tech.] Kolenmand f. (als maat in
de smederijen). - Rassée, f. Kolenmandvol f.
Rassemblé, e, adj. (en part. passé van ras
verzamelde, vergaderde-semblr):Pon ,
personen m. pl. Papiers r-s, verzamelde, bijeenge-

RASSIJRRER.
gaarde papieren n. pl. — Rassemblement, nl.
Het verzamelen, bijeengaren; verzameling f.: Le rdes pièces dun procès, de bjeenzameling van de
proces - stukken. Le r- des compagnies, des troupes,
het verzamelen der troepen. Lieu, Point de r-, verzamel-, vereenigingspunt n. — Oploop, zamen loop in. van menschen: Cela occasionna un r-, dat
veroorzaakte een' toeloop van volk.
Rassenmbler, v, a. Verstrooide personen of
zaken op nieuw been brengen, verzamelen; ver
vergaderen, been garen. R- les débris-enig,
dune armee, de overblijfsels van een leger bijeen
zamelen. R- ses idées, ses forces, zijne gedachtera.
zijne krachten verzamelen. Il rassemble quantité
de tableaux, hij verzamelt eene menigte schilde
R- des matériaux pour bátir, bouwsloffen-rijen.
bijeen brengen om te bouwen. R- des troupes,
troepen bijeen zamelen, tot een leger vereenigen.
— Le miroir ardent rassemble les rayons du soleil dans un point appelé le foyer, de brandspiegel
verzamelt, hereenigt de stralen der zon in een
punt, dat men het brandpunt noemt. -- [Tech.]
Weder in elkander voegen: On a démonté ce cabinet, li faut le r-, men heeft dit kabinet uit elkander genomen, men moet het weder in elkander
voegen. — [Man.] R- on cheval, een paard ver zamelen. — SE RASSEMBLER, v. pr. Zich weder

vereenigen, verzamelen. Its se rassemblèrent autour
de lui, zij verzamelden, schaarden zich rondom hem.
Rasseoir, v. a. Weder zetten of plaatsen;
weder vast maken. R- on enfant, een kind weder
doen zitten. R- one statue sur sa base, een standbeeld weder op zijn voetstuk plaatsen: R- on ter
au pied du cheval, een (losgegaan) hoefijzer weder
vast maken.. -- SE ll. sSEoiR , V. C. Zich wcr
nederzetten. Je vais me r-, ik ga weder zitten.

Les juges se sont rassis, de regters hebben weér
plaats genomen. — Tot bedaren of tot rust komen:
Laisser la Fame le temps de se r- de son trouble,
aan de ziel den tijd laten om van hare onrust te
bedaren. — Ook met weglating vara 't voornaamw.:
Laisser r- le temps, het weder bestendig laten
worden, wachten tot dat het weder zich gezet heeft.
Laissez son esprit r-, laat zijn geest tot zich zelven
komen. La mer paraït se r-, de zee schijnt weder
te bedaren. -- Bezinken, door stilstaan zuiver of
helder worden (van vochten): Ce vin à besoin de
se r-, die wijn moet bezinken. Le vin se rassied,
de wijn wordt klaar, helder.
t Rasséréner, v. a. Weder ophelderen, doen
helder worden (van 't weder, van 't gelaat). --t SE RASSERENER, V. pr . Ophelderen, weder hel

worden.
-der
Rassiéger, v. a. Op nieuw belégeren. -- Het
part. passé komt ook als adj. voor: Ville rassiégée,
andermaal belegerde stad f.
Rassis, e, adj. (en part. passé van rasseoir):
Pain r-, belegen, oudbakken brood n. -- Le café
nest pas encore r-, de koffij is nog niet bezonken.
-- (fig.) De sens r-, of De sang r-, met bedaard
kalmte, met bezonnenheid, met koelbloedig -heidof
zonder drift. -- Esprit r-, bezadigd hoofd n.-heid,
Jeune homme r-, bedaard, bezadigd jongeling ni. —
RASSIS, m. [ Marédh.] Weder aangelegd hoe/ijzer n.
Rassortir, V. a. [Corn.] Op nieuw sortéren
(vgl. ASSORTIR).
-t- Rassoter, v. a. ((am.) Doen verzotten of doen
verzot worden, verzot maken. -- t SE RASSOTER,
V. pr. Verzot worden. -- Het part. passé werd
ook als adj. gebruikt: Il est rassoté de sa nouvelle
maison, hij is verzot op (gek met) zijn nieuw huis.
5 Rassuranee, f. Geruststelling f. — Rassurant, e, adj. Geruststellend, vreesbenemend,
moed of vertrouwen inboezemend: Nouvelle r-e,
geruststellende tijding f. Avis r-, moedgevende
raad m. — Rassurer, V. a. Weder stevig of
vast maken: R- une muraille qui menace ruine,
een' waggelenden muur weder vast zetten. -- (fig.)
Cet évènement le rassura sur Ie tróne, dat voorval bevestigde hem weder op den troon. — [Fauc.]
R- le bee de l'oiseau, den gespleten snavel van den
valk (met pik en deeg) verbinden. -- Gerust stellen,
weder moed, vertrouwen inboezemen, vrees bene
Le témoignage de ma conscience ma rassure,-men:
de getuigenis van mijn geweten stelt mij gerust.
La présence de l'empereur rassura l'armee, de
tegenwoordigheid van den keizer gaf aan het leger
weder moed . ---- SE RASSURER , V. pr. Weder moed

---

R.A.STEJ
scheppen of krijgen, bedaren; zich gerust stellen:
Je me rassure sur sa promesse , ik stel mij gerust
op zijne belofte. L'orage est encore loin, rassurezvous, het onweder is nog ver al', schep moed, wees
bedaard. — Il faut attendre que ie temps se rassure, w ij moeten wachten tot het weder bestendig wordt.
Rastel, m., of Zartelle, f. [Fort.] Gloo ing f.,
oprid m.
Rasure, f. [Anc. Iégisl.] Het lcaalsclieren van
't hoofd (als straf, b. v. voor echtbreeksters).
Rat, m. IR. II.] Rat, rot f. Le r- domestique,
champetre, de huis-, de veldrat. Le r- d'eau, raquatique, de waterrat. -- Somtijds ook als adj.:
Le peuple r-, het rattenvolkje. --- (fam.) Mort aux
r-, rottekru'kl, arsenik n.; (fig. et iron.) elke soort
van vergift. — (Loc. prov. et fam.) I1 ne craint
que les beurrières et les rats, , hij is een erbarmelijk schrijver . z. ook BON (adj.), EGLISE, NID, PRILLE,

PUER. -- Queue de r- (in verschillende beteekenissen) , Z. QUEUE. — Avoir des r-s dans la tête (woord
rate, milt), wonderlijke grillen of ku--spelingmt
ren, muizennesten in 't hoofd hebben, vreemde invallen hebben. Avoir des r-s, grappige, rare inval
hebben. -- (pop.) Donner des r-s, de kleederen-len
der voorbijgangers met meel of krijt wit maken
(eene karnavals- kinderpret, met een in den vorm
van eene rot gesneden lapje). — (fig.) Prendre un
r-, ketsen, weigeren van (een scidetgeweer); (lig.
et tam.) z- jn doel missen, bot vangen. -- (fig. et
fain.) R- de cave, waslicht n. (waarmede men in
den kelder pleegt te gaan). --- (fig. et pap.) Kelderrot, peiler, komrnies m. — (Loc. prov.) Prendre
des r-s par la queue, beurzensnijden. — I Jonge
figurante in de opera, nieuwe ballet-danseres. --- -

[Mar.] , z. V. a. RAS de carène. — [Tech.] , z. v. a.

RAS. — [H. n.] R- ailé, of volant, R- de Post,
de Tartarie, z. v. a . POLATOUCHE . R- des Alpes,
z. V. a. MAR:VIOTTE. R - araignée , z. v. a. MUSARAIGNE. R- d'Amér ique of de Brésil , z. v. a. CABIAI.
R- bipède, z. V. a. GERBO. R- Blanc, soort van
eikelmuis (Iérot). R- des bois, z. v. a-. MULOT,

R- des Bois du Brésil, R- maricou,
R- des palétuviers, z. V. a. SARIGUE . R- des champs.
R- économe, R- social, R- terrestre, z. v. a . CAiVi PAGNOL (er staat abusievelijk C AMP AGNOLE) R
d'Lgvpte, d'Inde, de Pharaon, z. v. a. ICHNEUMON.
R- épineux, v. v. a. ÉCHIMYs . Pt- hamster of Rat
du bid, z. v. a. HAMSTER. R- de mer, z. v. a.
SURMULOT .

.

-

Z. v. a. DESMAN. R musqué des Antilles, z. v. a . PILORIS . R- de Norwège, z. V. a. LEMMING, SURMULOT. R- dor of
R- doré, z. v. a. MUSCARDIN. R- paliniste. z. PALMISTE. R- pennatie, z. v. a. CHAUVE-SOURIS. R sauvage d'Amérique, z. v. a . AGOUTI . R- sauterelic, z. v. a. MULOT. R- de Surinam, z. V. a.
PHALANGER. R- taupe, z. v. a. ASPALACE. R- velu,
z. V. a. LoIR. — R- marin, rogkuit f. --- R- Bernard, z. v. a. GRIMPEREAU.
Ratafia, m. Drank m. of likeur f., uit brandewijn, gegist .suikersap en 't sap van vruchten
of kruiderige zelfstandigheden bereid, r a t a f i a f.

URANOSCOPE. R- musqud,

Rataplan, m. (klanknabootsend woord van

het trommelgeluid) Bombombom n.
Ratatiner (se), v. pr. Ineen krimpen, op-

krimpen, verschrompelen, rimpelen; gerimpeld worden. Le parchemin se ratatine au. feu, het perkarnent krimpt bij 't vuur ineen. -- Het part. passé
is ook adj.: Visage ratatiné, gerimpeld Bezigt n.
Arbre r-, Pomme r-e, verschrompelde boom, appel m. — Ook als subst.: C'est une vieille r-e,
't is een oud gerimpeld wijf.
Ratatouille, f. Geringe hutspot m. van vleesch
en moeskruiden. (liet woorV is in Nederland ver
'r a t j e t o e, voor het dooreengestampt-basterdo
middageten der militairen.)
Rate, f. [Anat. j Milt f. Avoir la r- opilée,
eerie verstopte milt hebben. Oter la r- Is un chien,
eenen hond de milt uitsnijden. Mal de r-, miltziekte (fig. et fam.) , z. DE SOPILER, EPANOUIR.
% Rate, f. (bi La Fontaine) Wijfjes-rat f.
Raté, e, adj. Door de ratten aangevreten (zelden gebruikt dan in): Cannes r-es, door de ratten
aangevreten suikerriet n. — RATE, E, adj. (en part.
passé van. rater): Perdrix r-, patrijs m., dien men
door 't ketsen, van 't geweer niet geschoten heeft.
___ (fig. ) Emploi r-, Place r-e, post in., ,dien men
vergeefs heeft zoeken te krijgen. — RATE, m. Het
ketsen, weigeren van 't geweer. R- d'amorce, het

T
RAII^^.

ketsen zonder dat het pankruid ontbrandt. R- de
charge, het afbranden van 't panbruid zonder dat
de lading ontbrandt.
Rateau, ni. [Agric., Hort.] Hark f. — [Jeuj
Geldhark f., harkvormig, maar ongetand werktuig,
waarmede 't geld op de speeltafels wordt wegge
[Tech.] Harkvormig werktuig bij ver --strekn.
schillende bedrijven. --- Visschershark met lange
ijzeren tanden , om platvisch, oesters of schelpen
uit het zand te halen. --- [Mar.] R- en pout ies ,
schildpad f. met een aantal schijven, duizendbeen n.
R- de vergue, kamlat f. onder eerie ra. R- de
haui.)ans, nagelbank f. in 't want, nagelband ni.
R- de manoeuvre, kon fjn- nagelbank.
Ratel, m. [H. n.] , z. i%IELLIVORE.
Ràtelage, m. [Agric., I-tort.] Het harken.
Ratelaire, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. ARISTOLOCHE.

Ràteté, e, adj. (en part. passé van ráteler):
Foins r-s, zamengeharkt hooi n. Allée r-e, opgeharkte laan f. — Ràtelée, f. Itarkvol 1. Une rde foin, Gene harkvol hooi. -- -( (Loc. fig.) J'en
dirai ma r-, ik zal er mijne meening, mijne gedachten ronduit van zeggen. Dire a qn. une rd'injures, iemand de huid vol schelden. -- Ràteler, v. a. Harken, opharken; met de hark zamenrapen of oprapen. -- Ràtelet, m. [Nanuf.]
Bladkam f. — Ràteleur, in., -euse, f. [Erom.
rur.] Harker, hooiharker m., harkster f.
t Rateleux, euse, adj. Aliltziek, miltzuchtiq.
RRàtelier, m. Ruif f. Mettre du foin au r-,
hooi in de ruif doen. Attacher le cheval au r-,

het paard aan de ruif binden. -- (Loc. prol'.)
Manger al plus dun r-, voordeelen van verschillende bedieningen trekken. Mettre le r- Bien Naut
à qn., iemand eerie zaak zeer moejelijk naaken,
hem den broodkorf hoog hangen. — [!dil.] Geweerrek, ral n. — (fig.) Mettre les armes au r-,
de wapens neêrleggen, geen oorlog meer voeren.
- [Mar.] R-s, beleghoutjes n. pl., geweer- of wapenstokken, knevels m. pl.: z. V. a. r'ATEAU.
[Tech., ;con.] Rek n. -- (fig. et fam.) Twee rijen.
tanden: Un beau r-, een schoon gebit, twee schoone

rijen tanden. z. DENTIER.

(TENAGUE.

Ratepenade, f. [H. n .] (pop.), z. v. a. PAS-

Rater, v, n. Ketsen, weigeren, niet afgaan
(van een schietgeweer). Son fusil rata, a raté, zin
geweer ketst, heeft geketst. -- (fig. et fam.) Niet

slagen, zijn doel missen: Cet homme a rate, die
man heeft misgeschoten, zijn oogmerk niet bereikt.
— RATER, V. a. Missen door 't ketsen van 't geweer: 11 a raté ce lièvre, hij heeft dien haas (door
't ketsen van zijn geweer) gemist. --- (fig.) R- un
emploi, niet slagen in het dingen, naar een ambt.
Raterean, m. [H. n. ] (pop.), z. v. a.TROGLODYTE.
Ratier, m. [R. n.] (pop.), z. v. a. CRECE-

IR., -IERS, f. (pop .) Grilziek
mensch, zotskap, gek m., gekkin f. — Ook als adj.:
Il est r -, Elle est r -ière, hij, z j is vol grillen, kuren.
Ratière, f. Ratteval, rotteval f. -- [Tech.]
RELLE. - ^ RATIER,

Lintwerkers getouw n. voor lussen.
Ratificatif, ive, adj. [Diplom.] Bekrachti-

g end. — Ratification, f. Bekrachti g ing, beves-

tiging, staving; bekrachtigings- oorkonde, ca tillc a t ie f. R- verbale, par dent, mondelijke, schrif
telijke bevestiging. Signer la r- dun contrat, de
bekrachtiging van een verdrag onderteekenen. Echanger les r-s, de acten van bekrachtiging uitwisselen. --- Ratifier, v. a. Bekrachtigen, bevestigen,
r a t i f i c é r e n: R - un contrat, een contract, ver drag bekrachtigen. Je ratitie tout ce qu'on voos
a promis de ma part, ik bevestig al wat men u
van mijnentwege beloofd heeft. — SE RATIFIER,
V. pr. Bekrachtigd worden.
Ratillon, m. (verklw. van rat) [H. n.] Ratje,
rotje n., kleine rat of rot. --- (pop.), z. v. a. TROGLO-

DYTE eft RAZE t►ouClée.

Rativa e, nt. [Tech.] Het noppen, ratinéren of friséren. — Ratine, f. [Corn.] Ra
n., gekeperde gevolde wollen stof, waarvan-tijn
men 't haar doorgaans als kleine nopjes krult,
nopjesgoed n. — Ratiner, v. a. [Tech.] Laken
C. a. wollen stoffen noppen, op de eene zijde van.
nopjes voorzien, ratinéren, friséren. -- Het
part. passé is ook adj.: Drag ratiné, genopt laken n.
t Ratiocination, f., z. v. a. RAISONNEMENT.
— l - Ratiociner, V. n., Z. V. a. RAISONNER.

Ration, f. [Mar.. Mil.] Dagelijkse/te hoeveel held spijs en- drank voor ieder der mansehappe,)
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rantsoen n., spas portie f. R- de hord, scheeps- mij niet weer zoo bedriegen of zoo opligten. — SE
rantsoen. R- cie pain , d'avoine , brood- , haver- RATTRAPER, v. pr. Weder gevat, achterhaald worden. — ( fig.) Se r- au jeu, 't verlorene terugwinrantsoen.
Rational, m. [H. jud.], z. V. a. PECTORAL. nen. — Het part. passé is ook adj.: Le prisonnier
Rationalisme, m. [Phil.] Iedere leer, die a été rattrapé, de gevangene is weder gevat.
Rature, f. Doorhaling, doorschrapping f. (van
de onafhankelijkheid van den • menschelijken geest
aanneemt (in tegenstelling met sensualisme en my s- schrift). Approuver les r-s dun acte, de doorha
acte goedkeuren. — [ Tech.] R-s d'é--linger
ticisme); — stelling, dat alleen, de gezonde rede de
hoogste scheidsregter in zake van godsdienst is, tain, afdraaisel n. van tin. R -s de parchennin, a fredegeloof n., godsdienst f. der rede (in tegenstel- sclzrapsel n. van perkament. — Rattirer, v. a.
ling met supernaturalisme), rationalismus n. Uitschrappen, doorhalen, doorschrappen. Ii faut
— Rationaliser, V. a. Jan de beginselen van r- ces deux lignes, seen moet deze twee regels uit
de rede, van 't gezond verstand onderwerpen. —
[Tech.] R- du parchemin, perka--schrapen.
Rationaliste, m. et f. Aanhanger m., aanhang- ment afschaven,afschrappen. Fer a r-.schraapijzer n.
-- Bet part. passe is ook adj.; Ligne ratr,rée,
ster f. van 't rationalismus of 't redegeloof, rede
(Ook als adj. gebézigd). — Ra --gelovim.nf doorgehaalde regel m. — Ratureur, m. [Tech.]
tionalité, f. Redematigheid f., eigenschap van Afschaver der huiden (pareer).
Raticite, f. [Méd.] Ileeschheid, schorheid f. —
al wat op redelijke overtuiging gegrond is, ra ti on a l i tei t f. — Rationnel, le, adj. Alleen door Rauque, adj. Schor, heesch (inz. van de stem).
de rede te bevatten; op verstandelijk inzien, op re- ---Le bruit r- des flots, het schor geluid der baren.
delijke overtuiging gerond , redelijk , redematig , -- Rauquer, V. a. huilen, brullen (van den tijger).
Ravage, m. Vernieling, verwoesting, zware
wetenschappelijk, r a t i o n e e 1. — [Astr.] , z. HORIbeschadiging (inz. door storm , onureder, oorlog,
ZON. — [ Geom.] Quantité r-le, grootheid, welker
verhouding tot de eenheid zich naauwkeurig in ge- overstrooming, enz.) Le déhordement, La tempête,
tal laat uitdrukken, rationéle, meetbare grootheid f. La grele a fait de grands r-s, de overstrooming,
— Rationnellement, adv. [Phil.] Op redema- de storm, de hagel heeft groote verwoestingen aan
petite vérole a déjà fait de grands r-s,-gerit.—La
tige, rationële wijze.
de kinderziekte (de pokken) heeft (hebben) reeds vele
Ratis, m. [Bouch.] Darmvet, scheelvet n.
Ratissage, m. plet afschrappen, afschaven, slagtoffers gemaakt. -- (fig.) Wanorde f.: Les pasafschoffelen. — Ratisser, v. a. Afschaven, af- sions font de grands r -s dans Ie coeur des homschrappen, afschrabben, schrappen : R- un cuir, mes, de driften rigten groote wanorde in de har
aan. — Ravagé, e, adj. (en-tendrmsch
une peau, eene huid afschrappen. R- des carottes,
wortelen afschrappen. R- un tonneau, eene ton af- part. passé van ravager): Contrées r-es, verwoeste,
schrabben, afschaven. R- une allée , eene laan geteisterde landstreken f. pl. — Ravageant, e,
schoffelen. — ((am:. et pop.) Je ten ratisse, ik lach adj. Verwoestend, vernielend: La petite vérole est
wat met u. (In gelijken zin zegt men: Faire RA- quelquefois aussi r-e que Ia peste. — RavageTISSE à qn., met iemand den draad steken). — SE ment, m. Het verwoesten, vernielen. — Ravafd enz. worden. — Het ger, v. a. Verwoesten, vernielen, verwoesting aan
RATISSER, V. pr. Afgeschaafd
Les pluies ont ravagé vette contrée, de-rigten:
part. passé is ook adj.: Carottes ratissées, geschrapte wortelen m. p1. —ft atissette, f. [Tech.] regens hebben deze landstreek verwoest, zwaar beA fschrapper (waarmede de steenbakkers het gereed schadigd. -- Ravageiir, m. (in de ftigen stijl)
Verwoester, vernieler. — Ook als adj.: Les ora ges
reinigen); — krab ij zer n. — Ratissoir, m.-schap
[Tech.] Koperdraad m. om de kleppen van de r-s, de verwoestende onweders.
Ravale, f. [Agric.] Werktuig, uit eene vierorgelpijpen te reinigen. — Ratissoire, f. Krabber, schrapper m., schraapijzer n., schrobber m.- kante kist bestaande, om den grond snel en met wei
kosten te effener,. — Ravalenient, m. [Mac.]-nig
Ratissure, f. Afschrapsel, afschaafsel, schrapBepleistering, bestrijking, beraping f. Faire le > rset, schaafsel n.
dun mur , eenen muur volrapen , bestr jken. —
Rativore, adj. [H. n.] Rattenetend.
Baton, m. [H. n.] (of als adj. Ours r-), z. [Mar.] Verhooging van het dale, om daardoor meer
OURS. — RATON, M. (verklw. van rat ; zelden ge- hoogte in de kajuit te krijgen, aftrede f. — [Mus.]
bruikt dan fig. en fam. in de taal der kinderkamer): Clavecin b r-, z. CLAVECIN. — [Hort., Forest.]
Mon petit r -, mijn rotje, min lief rotje. — Ra - Het verlagen van een' boom, het inkorten van een'
toncnle, 1'. [Bot.] Muizestaart, rattestaart m. tak. -- (fig.) Vernedering, verlaging f. van stand
of staat. (In dezen zin weinig gebruikt.)
(Queue de souris, myosure).
Bavaler, v. a. Weder inslikken: R- la salive,
isatoner, v. n. Piepen (van de ratten). —
het speeksel weder inslikken. —(fig. et fam.) I1 a kien
Ratophage, adj. Rattenetend.
Rattacher, V. a. Weder vastmaken, vast- fait de r- ce qu'il voulait dire, hij heeft wel gebinden, enz. (vaak z. v. a. ATTACHER). — ( fig.) It- daan weer in te halen, wat hij zeggen wilde, zijne
une question h une mitre, eene vraag met eene woorden weêr in te slikken. — RAVALER, V. n.
andere verbinden of in verband brengen. — SE 1Vedertrekken, lager brengen: R- un capuchon sur
RATTACHER, v. pr. Weder vastgemaakt worden. les épaules, eene regenkap op de schouders naar
— (fig.) Cette question se rattacbe a de grands beneden halen. — (fig.) Vernederen, verootmoediintérêts, die vraag heeft betrekking tot (staat in gen, krenken, te kort doen, verkleinen: Vous avez
verband niet) hooge belangen. — Se r- a une fem- kien ravalé sa belle action, gij, hebt zijne schoone
me qu'on avait quittée, zich weder hechten aan daad zeer verkleind. 11 aime a r- tout Ie monde,
(o f verbinden met) eerie vrouw, die men verlaten had. hij houdt er van om iedereen te vernederen, te
Ratte, 1. [H. n.]: R- h la courte queue, z.v.a. krenken, te verkleinen. -- [Hort.] R- un arbre,
CAMPAGNOL (er staat verkeerdelijk CAMPAGNOLE). eenen boom afkorten, toppen, — R- la terre, den
R- b la grande queue, z. v. a. 1%IULOT. R- rousse grond effenen. — [Mac.] B- un mur, eenen muur
bepleisteren. — [Tech] R- les peaux, de (ontof Ratterousse, veldmuis, korenmuis f.
Ratteindre, v. a. Weder inhalen, achterha- haarde) huiden Benige dagen in een oud zuurlaf
len. — Het part. passé komt ook als adj. voor: (confit) laten weeken. — Goud- of zilverblaadjes
Prisonnier ratteint, weder achterhaalde, weder met het polijststaal over 't metaal uitbreiden. —
Den ring eens sleutels van rond ovaal maken. —
gevatte gevangene.
Rattendrir, v. a. Weder malsch maken. — SE RAVALER, v. pr. Zich verlagen of vernederen,
SE RATTENDRIR, v. pr. Weder malsch worden. -- zich verkleinen. — Ravaloir, m. [Tech.] WerkAls adj.: Viande rattendrie, weder malsch gemaakt tuig om den ronden ring eens sleutels ovaal te maken.
Ravandage, m. Het stop-, lap-, verstelwerk n.;
of geworden vleesch n.
— loon n. daarvoor. -- (fig. et (am.) Knoeiwerk,
Ratteroasse, f., z. order BATTE.
Rattier, V. a. Weder opstoken (het vuur). lapwerk. — Ravauder, v. a. ,Stoppen, verstel— .ills adj.: Feu rattisé, weder opgestookt vuur n. len, lappen: R- des bas, kousen verstellen, stoppen.
Rattraper, V. a. Weder vatten; weder inha- — (absol.) Elle gagne sa vie a r-, zij verdient haar
lea; — wederkr jgen, terugbekomen : R- un pri- brood met lappen,stoppen. -- (fig.) Druk bézig zijn
sonnier qui s'était evadé, een' ontsnapten gevan- met opknappen, iin orde brengen (van meubelen,
gene weder vatten. AIIez toujou:•s levant, je vous kleederen, enz.): Ne faire que r- toute la journée.
rattraperai sans peine, ga maar vooruit, ik zal u — Uitschelden, de huid vol schelden: Ou ia kien
gemakkelijk inhalen. --(fam.) On ne m'y rattra- ravaudé, men heeft hem de huid vol gescholden,
pera plus, Bien fin qui m'y rattrapera, men zal duchtig de ooren gewasschen. — Door ongepaste

RAVAUDERIE

-

taal, door onzin, enz. lastig vallen, het hoofd warm
maken: Quest -ce que vous venez me r- , wat
relt ge mij nu weer aan dv ooren ? — R ;avaniderie, f. (fam.) Dom gesnap n., zotte praat, beu
m. — Ravaudenr, m. Oplapper, ver--zelprat
steller m . (doorgaans vrouwelijk) . — Ra.vatudeuse, f. Stopster, lapster, verstelster T. — (fig. et
fam.) Kakelaar, dom snapper m., snapster f.
Ravaux, m. pl. [Chas.] Takken m. pl. om
de vogels bij 't jagen des nachts neder te slaan.
Rave, f. [Bot.] Ronde raap; groote radijs f.
Graine de r-, raapzaad n. -- R- de genêt, z. v. a.
OROBRANCHE. R - de Saint - Antoine, bol- of knolvormige ranonkel ni. -- R - sauvage, z. v. a. RAI PONCE en RAPHANISTE. — R - de terre, z. v. a.
CYCLAME. — [Pècbe] R- de poisson, R- Iles bas
sardijnaas, makreelaas n., gezouten kabel--ques,
jaauwkuit, waarvan de visschers zich als aas bedienen . — [Chit'. ] Fr acture en r - , z. v. a. RAPH A -
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a partir, mais it s 'est r avisé, hij stond gereed om
te vertrekken, maar hij is van gedachte veranderd,
hij heeft zich bedacht.

Ravissant, e, adj. Roovend, verscheurend,
wegvoerend. Un animal r -, een roofdier, verscheurend dier n. — (fig.) Bekoorlijk, verrukkelik, ver
Femme, Beauté r-e, bekoor -rukend,btov:
vrouw, verrukkende schoonheid f. •— [Bias.]-lijke
Loup r-, roovende wolf m. (die zijne prooi draagt).
— Havissem ent, ni. Schaking, wegvoering f.:

Le r- d' Hélène, de schaking van Helena. — (dig.)
Verrukking, vervoering, geestvervoering f. (die voor
't oogenblik ongevoelig maakt voor eiken anderen indruk), opgetogenheid; groote blijdschap i`. — Ra
m. Roover, schaker: On punira le r- de-visenr,
ses biens, men zal den roover van zijne goederen
straffen. — On poursit Ie r- de sa felle, men ver
schaker van zijne dochter. — RAVis--volgtden
SEURS, in. ])1.. [H. n.] Roof-insecten n. pl.
Z.
V.
a.
RáFLE
.
NÉDON. — [Vétér.] ,
Ravitaillé, e, adj. (en part. passé van ravi:flavelin , n1. [Fort.], z. V. a. DEMI -LUNE.
tailier): Ville r-e , van krjgs- en mondbehoeften
Rav enelle, f. [Bot.] (pop), z. v. a. RAIFORT voorziene stad f.— Ravitaillenment, m. Het bezorgen van nieuwen lee ftogt en krijgsuoorraad,
en GIROFLÉE jaune.
Raverdoir, in. [Bras.] Ovale brouwerskuip f. r a v i t a i l l é r i n g. — Ravitailler, v. a. Van
Ravestan, m. [Ven.] Glasmand f.
lcijijr,.^s- en mondbehoeften voorzien (inz. eene belelavet, m. [H. n.] M7nerikaansche kakkerlak m. g erde plaats). -- Ravitailletzr, m. Bezorger van
Ravi, e, adj. (en part. passé van ravir): Felle nieuwen kr2jgs- en rnondvoorraad (vgl. AVITAILLÉ).
Raviver, v. a. Opwakkeren, verlevendigen, optrop tót r-e b sa mere, te vroeg aan hare moeder
ontnomen, ontrukte dochter. — Felle r-e, geschaakt wekken, ophelderen: Ravivez on peu le feu, stook
meisje n. — Felle r-e de joie, van blijdschap o ,qe- liet vuur wat op. Le vin ravive les esprits, dewijn.
ijd wakkert de levensgeesten op. — R- on tableau,
togen meisje. J'en suis r-, ik ben er zeer verbl
over; het bekoort. verrukt mij. Je suis r- de vous eene schilderij ophalen, vernissen. -- [Tech.] R
voir, 't verheugt mij zeer u te zien.
erven balk weder kantig of scherp-unepotr,
Rivier, m. [Cuis.] Schaaltje n. voor radijs, maken. R- le cuivre, het koper (dat men soldéran
agurkjes en dergi. -- Ravier, lére, adj. [Mar.] : wil) bevijlen. -- (fig.) Cette nouvelle a ravivé ses
Vaisseau r-, Z. v. a. vaisseau ARDEN T. — ltaviè- espérances, die tijding heeft zijne hoop weder verlevendigd. — SE BAVIVER, V. pr. Weder aangere, f. Raapakker m., raap/and n.
Ravigote, f. [Cuis.] Sjalotte -saus f., verkwik
wakkerd worden: Une haine qui se ravive. --Het
saus der fransche keuken. uit sjalotten en-kend part. passé is ook adj. : Haine ravivée, weder
andere kruidige planten bereid, ra v i g o t e f. — aangewakkerde haat m.
Ravigoter, V. a. (fam.) Verkwikken, versterRavoir, V. a. (alleen in den infin.) Weder heb
ken, opfrisschen; Ce verre de vin la on peu raviweder krijgen: Si je pouvais r- mon ancien-ben,
goté, dit glas wijn heeft hem een weinig verkwikt. logement, indien ik mijne oude woning konde we— SE RAVIGOTER, V. pr. Eene hartsterking gebrui - der hebben, krijgen. Je veux r- ce livre, ik wil
ken, zich verkwikken. (verjongen. dat boek ter ug hebben. — SE RAVOIR , v. pr. (ram.)
t Ravigouurer, v. a. Nieuwe kracht geven, Zijne krachten weder krijgen, béteren: I1 a été
Ravilir, V. a. Verlagen, laag en verachtelijk bien malade, mais ii commence à se r-, hij is zeer
maken: I1 ne faut pas r- sa dignité, men moet zijne ziek geweest, maar hij begint weêr op zijn ver
waardigheid niet verlagen . -- . SE RAVILIR , v. pr.
te komen. — RAVOIR , in. [Pêche] Dwarsnet n.-hal
Zich verlagen: Le courtisan se r avilit par ses flat- over een water of hollen weg.
teries, de hoveling maakt zich door zijne vleijeren
Bavoirer, v. a. [Feod.] In beslag nemen (het
verachtelijk. — Het part. passé is ook adj.: Digni- leen van eenen vassaal) . (trechternet n.
-

té ravalie, gekrenkte waardigheid f. — Ravilis-

Ray of Capeiron, m. [Pèche] Naauwmazig
Rayable, adj. Voor krassing vatbaar, krasbaar.
— Rayé, e, adj. (en part. van rarer): Miroir
in een hellend terrein door het afstroomend water, r- gekraste spiegel n1. — Etoffe r-e, gestreepte
bergkloof f. — Holle weg m., r a v 2j n n. - Ra - stof f.; streepjesgoed n. Are r -, gestreepte ezel m.
vine, i. Kleine bergvloed m., regenbeek f.; — de -- Canon r-, Arquebuse r-e, getrokken, gegroefde.
door zulk een stroom gegraven holte f., holle weg m., gecanneleerde loop m. — Mot r- , doorgestreken
kloof f. — Raviné, e, adj. Vol kloven of holten. woord n. --- RAYÉ , rn. [H. n.]: R- des indes, ge— Door een' bergvloed verwoest. — 4- Ravi- streept stinkdier n. — Rayement, m. [Tech.]
neux, ease, adj. _Door bergstroomen uitgehold, Het strepen of groeven maken. — Rayer, v. a.
van kloven doorsneden.
Strepen of krassen maken; strepen of lijnen trekRavioles of flavioli, m. pl. [Cuffs.] Italiaan
ken; doorstrepen, doorschrap p en. R- one glace en
spijs f. van eijeren, kaas en gehakte kruiden.-sche la polissant, b ij 't polijsten krassen in een spiegel
Ravir, v. a. Met geweld wegnemen, rooven, maken. R- du papier avec Ie crayon, papier met
wegvoeren, schaken, wegslepen, ontrukken: R- one potlood4ijnen. — R- un mot, een woord doorstrijfelle de Ia maison de son père, een meisje uit het ken of doorschrappen. On a raye son nom de la
huis van haren vader wegvoeren, schaken. Le vau- liste, men heeft zijn' naam van de lijst geschrapt.
tour ravit sa prole, de havik sleept zijnen roof — On lui a raye sa pension, men heeft zijne jaar
weg. — (fig.) La mort lui a ravi sa femme, de
opgeheven. — R- qn. du nombre des vi--wed
dood heeft hem zijne vrouw ontrukt. Son médecin vants , iemand voor dood rekenen; iemand doen
1'a ravi à la mort, zijn geneesheer heeft hem den sterven. — (Loc. prov.) Rayez cela de vos padood ontrukt. R- 1'honneur h une file, een meisje piers, de vos registres, haal daar de pen maar
hare eer ontrooven. — (fig.) Bakoren , verruk- door, reken daarop maar niet.
ken, opgetogen maken, vervoeren, groote bljdRayère, f. Langwerpige, smalle en regtstanschap geven: Elie nous ravit par sa voix, zij be- dige opening f. in een' torenmuur, lichtgat n.
koort ons door hare stem. Sa beauté ravit tousles
Rayeuir, m. [Tech.] Lijnentrekker, rastraal n.
coeurs, hare schoonheid verrukt alle harten. Ce
Ray - grass (Ook FROMENTAL, FAUX FROMENT,
sement, m. liet verlagen ,

vernéderen; verlaging.

Ravin, m. Lange, ondiepe en smalle uitholling

,

concert a ravi tout le monde, dit concert heeft
iedereen vervoerd, in verrukking gebragt. — h RAVIR, loe. ode. et fam. Overheerljk, verrukkeljk,
ongemeen, bij uitnemendheid: Elle chante à r-, zij
zingt heerlijk. I1 prêche à r-, hij preekt overheerlijk. — SE RAVIR, V. pr. Geroofd worden, zich laten rooven..— Aan zich zelven ontrooven of ontnemen.
Haviser (se), v. pr. Van gedachte, gevoelen
of meening veranderen; zich bedenken: 11 était prêt

PAIN -VIN geheeten) m. Grasplant, waarvan de Engelschen e. a. kunstweiden maken, havergras, weidehaver f., r a y- gras m. (naar den eersten aanlegger dier weiden,den engelschman Ray, zoo geheeten).
Rayon, in . Straal m. R- de lumière, du soleil,
licht -, zonnestraal. --[PhyTs.] R-s iumineux, calorifiques, licht -, warmtestralen. R- direct, rompu,
incident, réfléchi. regte, gebroken, invallende, teruggekaatste straal . z. ook CONVERGENT, DIVERGENT.
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— R- visuel, gezigtsstraal. --- (/4l.) R- d'esperaliee,
de joie,

straal, flikkering f. van hoop, van vreugde.

[Géom.] Straal m., regte l jn uit het middel

eens cirkels tot aan den omtrek getrokken,-punt
halve middellijn f., radius m. --- [Astr.] , z. vEC-

--

RÉASSIGNATION,

drjjving eener beweging of rigting, inz. het streven
tot verhindering van den vooruitgang en tot ver
bestaande b^étere, om daar--nietgva'rds
voor 't verouderde in de plaats te stelten, r e á c-

t i e f. — Réactionnaire, adj. Terug -, tegen -

werkend. — Als subst. m. Bevorderaar, bewerker
van reactie, reactionair ni. -- Réaetiver,
V. a. Op nieuw in werkzaamheid stellen, aandrijven.
Réadtnettre, v. a. Weder toelaten; op nieuw
RADIUS; Z. ook MEDULLAIRE. — [Chas.] R-S Of doen gelden. — JR.éadmission, f. Vernieuwde
Rais d'une roue, z. RAIS. — [Econ.J R- de mie), toelating f.
honigraat f. -- [Hort., Agrie.] Naar het rigtsnoer
Réaficher, V. a. Op nieuw aanplakken.
getrokken vore f. om daarin te zaaijen, te poten
H..éaggravation , f. , Réaggrave , in.
of te planten. — R-s d'une bibliothèque, d'une [Droit. can.] Laatste openlijke vermaning f. vóór
armoire, d'un magasin de marcb«nd , planken den kerkelijken ban. -- Réa ggraver, v. a. Ver
van eene boekenkast, van eene kast, van een koopdat iemand in de straf, bij de laatste ver-klaren,
mans-magazijn. Ce livre est an cinquième r-, dat
-manig
bedreigd, vervallen is.
boek staat op tie vijfde plank. -- [Macll. is vapeur]
Ré agi r,, v. n. Terug-, tegenwerken, r e a g éStraalroede f. — [Mar.] R-s de hune, z. TAQUETS r e n. — Réagissant, e, adj. Terugwerkend.
de hune. — RAYON, m. [Pèche] Jonge rog m. -Réajorneuient, m. [Jur.] Nieuwe dagvaar
Rayonnage, m. [Agric.] liet trekken der plantf. — Réajourner, V. a. [Jur.] Op nieuw-ding
of zaaivoren wet het rigtsnoer. -- Rayonnant, dagvaarden.
e, adj. Stralend, stralenschietend, glanzend, schitt Réal, e, adj., nu ROYAL.
terend: Ces étoiles sont autant de globes r-s, die
Réal, in. [Métrol.] Reaal m., eene munt in
sterren zijn zoo vele stralenschietende bollen. Moï se Spanje e. a. landen. R- de billos, koperen reaal,
parut, le visage tout r- . Mozes verscheen met een I e a l d e v e 1 j o n, =' 20 piaster. R- d'argent,
geheel stralend, glanzig gelaat. -- [Phys.] Calori- zilveren reaal, ren 1 de p l a t a, — 'ho plaster.
que r-, stralende warmte f. -- (fig.) II est tout r- (Plug. réaux.)
de joie, Il a le visage r-, la figure r-e, de vreugde
Réale, m. [H. n.] 11Texicaansche konings- of
schittert, blinkt op zijn gelaat. I1 est tout r- de kuilfazant m. — [Anc. mar.] Koninklijke galei,
gloire, hij heeft zich een' schitterender roem ver- r e a l e f. (vel-arsenik n.
worven. -- [Bias.] Couronne r-e, z. v. a. couRéalgal of Réalgar, in. [Chim.] Rood zwaronne radiee, z . RADIÉ . --- Straalvormig: [Bot.]
Réalisabilité, f. Vatbaarheid f. voor verweFolioles r-es, straalsgewijs geplaatste blaadjes n.pl. zenlijking. — Réalisable, adj. Geschikt om ver--- Itayonnante, f. [Minér .] , z. v. a. ACTINOTE. wezenlijkt te worden, r e a 1 i s e e r b a a r. — Réa— Rayonné, e, adj. (Didacl.] Met stralen voor- lisation, f. Verwezenlijking, uitvoering, real izien of versierd; straalvormig, straalsgewys. - - satie, realiséring f. — Omzetting in geld:
Rayouneinent, m. Het stralen, uitstralen; uit - [Jur.] La r- des deniers dotaux, liet tot geld, mastraling f. Le r- des astres; het stralen der sier
en van den bruidschat tot het aankoopgin van
Le r- du calorique, de uitstraling der warm--ren. vaste goederen. — Réaliser, v. a. Verwezenljtestof. [Meun
z. V. a. PIQUAGE. -- Rayon
ken, tot werkelijkheid brengen, tot stand of ten
ner, v. a. Stralen, uitstralen, stralen. schieten; — uitvoer brengen: Réalisez votre promesse, breng
schitteren , flikkeren , glinsteren. Le soleil com- uwe belofte tot stand, voldoe aan uwe belofte. —
mence b r- sur les eimes des montagnes, de zon [Corn.] .R - des lettres de change, wisselbrieven
begint hare stralen op de bergkruinen te schieten. -- tot geld maken. R- sa fortune, zin vermogen in
(fig.) L'espérance ray onne sur son phle front, de geld of in onroerend goed omzetten. — [Jur.] Rhoop schittert op zijn bleek gelaat. -- [Hort.] R- des offres, het aangebodene werkelijk in gereed geld
une planche, zaai- of plantvoren langs het rigt- of geldswaarde voorleggen — SE REALISER , V. pr.
snoer in een bed maken. --- (absol.) Semer sans r-, Verwezenlijkt worden. — liet part. passé is ook
zaaijen zonder voren te maken. — Rayonneur,m. adj.: Projet r-, verwezenlijkt, volvoerd plan n. —
[ Agrie. ] Ploeg met verscheidene scharen tot het — Réalisme, m. [Phil.] Werkelijkheidsleer f.
trekken der zaai- of planivoren. — Rayture, f. (die aar de dingen buiten ons een werkelijk wezen,
Streping f., wijze , waarop de strepen, groeven, onafhankelij k van onze voorstelling, toeschrijft; in
voren, enz. loopera. La r- de cette é toffe est très- tegenstelling met idealisrnus), r e a l i s m u s n. —
agréable, die stof is bevallig gestreept. La r- d'un Soms z. V. a. REALITE . -- Réaliste, m. Aancanon, de canneléring of schroefswijze groeven van hanger dier leer, r e a l i s t m.; -- (in de middel
een' geweerloop. — [Tech.] Het sparrewerk van
wijsgeer, die c e alremeene be--euwn)schol
een dak.
grippen. der dingen voor iets reëels of werkelijks
-I- Razzia, in. (pr. rad -zi-a) Strooptogt in. der hield (in tegenstelling met nominaliste). — Réafransche troepen in Noord - Afrika, ra z z i a f. --- lité, t. Wezenlgkheid, werkelijkheid, zakelijkheid,
-I- Razzier, v. a. Tenen strooptogt maken.
het ware wezen van een ding, wezenlijk bestaande
Re , voorvoegsel bij eene groote menigte woor- zaak, realiteit f. La r- d'un payement, de
den, dat doorgaans eene herhaling aanduidt (b. v. werkelijke of dadelijke uitvoering eener betaling.
redire, relire, refaire) en dan met her- , weder, Prendre l'ombre pour la r-, de schaduw voor 't
nogmaals, nog eens overeen. komt , somtijds wezen houden. -- EN RÉALITE, loc. adv. Wezen
eene terugwerking uitdrukt (als in repousser, réwerkelijk, in waarheid: I1 est heureux en-lijk,
agi r) en door terug , tegen kan vertaald wor- apparence, mais it ne lest pas en r-.
den; of wel enkel eene versterkende kracht heeft
Réallonger, v. a. Op nieuw langer maken.
( als in reluire , repaitre ). Dikwijls , inz. vóór
Réapparition, f. Wederverschijning f. (b. v.
eene klinkletter, verandert re in ré (réagir, réé- van eene koot ts; van eene ster).
lire, réimprimer, réorganiser, réunir), of ook wel,
Réappel, m. Prat.] Tweede appél of beroep,
inz. vóór a en em of en, in eene enkele r (ra - tegen-appel n. -- .Réappelant, m. Indiener van
een tweede appel. -- Reappeler, v. a. Ten tweede
voir, raffiner, réchapper, rembarquer, rentrer). .
Ré, m. [Mus.] Naam van de Q2de der zangnoten male appelléren.
van de toonschaal uit ut, re, D f. -- Tweede snaar
Réapposer, v. a. Weder opdrukken of aander viool; derde snaar der violoncel, der contra- hechten (de zegels). --- Réapposition, f. Webras, de D-snaar f.
deraanhechling f.
Réabsorber, v. ac. Weder opzuigen.
Réappréciatlon, f. [Admin.] Herschatting f.
Réabsorption, f. Vernieuwde opslorping f. — Réapprécier, v. a. Herschatten, andermaal
Réa, m. [Mar.] Schaf f. van een blok.
waardéren.
Réacquiérir, v. a. Herkrijgen.
Réargenter, v. a. Op nieuw verzilveren.
Réaeteur, trice, adj. [Didact.] TerugwerRéarcnement, in. [Mar.] Nieuwe wapening f.
kend. -- r.ÉACTEURS , m. pl. [Polit.] Bevorderaars — :Réarmer, v. a. Op nieuw wapenen (een schip).
eener gewelddadige reactie of terurlwerking.
Réaspirer, v. a. Op nieuw inademen.
,Réactif, ive, adj. Terug -, tegenwerkend. -Relasservir, v. a. Op nieuw dienstbaar maREACTIr , M. [ Chim. ] Herkenningsmiddel, r é aken of onderwerpen.
flens n. -- Réaetion, f. Terug-, tegenwerking f.,
Réassignation, f. [Jur.( Nieuwe of tweede
tegenstand m., tegent'rukking f. ---- [Polit.] Terug- dagvaarding, herdaging. — [Corn.] Tweede assigTEUR. --- (bij uitbreiding) A soixante kilomètres
de r-, Dans un r- de 60 kilonlètres, 60 kilometers
in 't rond, in den omtrek. --- Etoile à cinq, a hult
r-s, ster met 5. met 8 stralen. — [Anat.]; z. V. a.

,
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REASSIGNER

natie of aanwijzing f. — Réassi ner, v. a.
Andermaal dagvaarden. — Eene tweede aanwijzing doen.
Réassurance, f. [Admin.] Nieuwe, herhaalde
assurantie of verzékering; — tegen-assurantie f.
— Réassnrer, V. a. Op nieuw assuréren of
verzekeren. (inspannen.
Réatteler, V. a. Op nieuw bespannen, weder
Réattraction, f. [Phtis.]: R- électrique, elektrische weder-aantrekking f.
Réatnn (in), (latin) [Prat ] : Etre in r-, in
staat van beschuldiging zijn.
R.éavis, m. Tweede advies of berigt n.
Rebaigner (se), V. pr. Zich andermaal baden.
Rebailler, v. a. Op nieuw verpachten. —
(weleer ook) Hergeven, teruggeven: R- aux muets
la parole perdue, den stommen de verloren spraak

hergeven.

Rebáiller, v. n. Weder geeuwen.
Rebaiser, V. a. Weder kussen.
Rebaisser, v. a. Weder neêrlaten. --- SE REBAISsER , V. pr. Op nieuw bukken.
Rebander, v. a. Op nieuw verbinden, 't ver
weder aanleggen. -- Weder spannen (een'-band
boog, een schietgeweer). — [Mar.] Het over een'
anderen boeg wenden.

Rebaptisant, In., e -,f.,Rebaptisateur, m.
[R. ec cl.] Herdooper m., -doopster f. — Rebaptisation, f. Herdoop m.; het lierdoopen. -- Re.
baptiser, V. a. Herdoopen.
Rébarbatif, ive, adj. Norsch, stuursch, terugstootend, zuurziend: Un air r -, een norsch gelaat. II est dune humeur r -ive, hij heeft eerie

stuursche inborst.

Rebarbe, f., z. v. a. ÉBARBURE.

Rebardement, m. [flort.] Het inkorten van
een tuinbed. — Rebarder, v. a. Een tuinbed
inkorten, het korter en smaller maken. — t [Mus.]
Het slotvers of referein nog eens zingen. — [Cuis.j

Andermaal lardéren of spekken.
Rebat, m. [Faut.] Het andermaal oplaten van
den valk. — t [Tonn.] Het nogmaals aanslaan
der hoepels.
Rebáter, v. a. Weder zadelen (een' ezel).
Rebàtir, V. a. Herbouwen, weder opbouwen.
Rebattage, m. [Agric.] Herhaalde dorsching f.
— [Artill.] Het versmeden der kogels. — Rebattement, m. [Mus.] Het dikwijls herhalen derzelfde
toonera. — [Bias.] Heraldieke onderverdeeling, naam
der stukken, die gevormd worden door meer dan 4
deellijnen te bézigen (ook séances en séantes partitions geheeten). — Rebattoir, m., z. DOLEAU . —
Rebattre, V. a. Weder, nog eens slaan of kloppen. R- un enfant, an habit, een kind op nieuw
slaag geven, een' rok nog eens uitkloppen. — [Chas.]
R- ses voles, denzelfden weg bij herhalin g afloopen.
— [Tech.] R- (Repiquer) la meute, den molen
nieuw billen. — R- un tonneau, de hoe--stenop
pels van een vat nog eens aanslaan. — R- des houlets ronds, kogels oversmeden. — [Jeu] R- les
cartes, de kaarten nog eens doorschudden. — (fig.
et fam.) Nutteloos herhalen, herzeggen, herkaauwen: Il rebat souvent la même chose, hij verhaalt
dikwijls dezelfde zaak. Il ne fait que r-, hij zingt
altoos hetzelfde liedje. Faut -ii vous le r- aux ore!!les cent fois ? moet men u dat honderdmaal herhalen? -- Rebattu, e, adj. (en part. passé van
rebattre): Habit r-, nogmaals uitgeklopte rok m.
— Conte r-, afgezaagd vertelsel n. — J'ai i'esprlt
r- (of Je suis r -) de ses plaintes, ik ben zijne herhaalde klapten moede.
Rebauder, V. n. [Mar .] , z. V. a. VIRER DE BORD.
t Rebaudi, e, adj. Vrolijk, blijde. — Rebandir, V. a. [Chas.] Streelen, liefkozen (de honden). — tells v. n. Les chiens rebaudissent, de
honden strekken den staart regt uit (wanneer zij
iets b ijzonders gewaar worden).
Reber, m. [Anc. mus.] Driesnarige viool f. -(fam.) Visage de r -, apengezigt, wonderlijk, leelijk
Bezigt n.
Rebelle, adj. Oproerig, muitziek; weêrspannig,
weéroarst,ig. Sujet r-, oproerig onderdaan m. Esprit r-, muitzieke, weérbarstige geest; ook, gevallen
engel, dcemon m. Un fels r- aux volontés de son
père, een zoon, die zich tegen 's vaders wil verzet.
— Femme, Beauté r -. voor de liefde ongevoelige
vrouw, schoonheid f. -- (fig.) Fièvre r-, hardnekkige koorts f. Un sujet r- a la poesie, een onder-
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werl,, dat zich moeijeljk in (lichtmaat laat behandelen. ?Vlétal r -, moetjelijk te smeden vreetaal n.
Mire r-, moeijeljk te smelten erts m. — REBELLE, n1
Oproermaker, oproerling, muiter, r e b é 1 m. ; -weérspa.nnige, weêrbarstige nl. en f. Punic les r-s,
de oproerlingen, de weêrspannigen straffen. — SE
REBELLER, V. pr. Aan 't muiten slaan, oproerig
worden, muiten, opstaan, zich met geweld tegen 't
wettig gezag verzetten, r e b e l l é r e n.

Ces vines

se sont rebellées, (leze steden zijn oproerig geworden. -- (fig.) Les passions se rebellent contre la
raison, de hartstoclten luisteren niet naar (verzetten
zich tegen) de rede. — Rebellion, f. Oproer n.,
muiterij f., gewelddadig verzet n., opstand 1n.,
r e b e l l i e f. Dompter la r-, het oproer dempen,
bedwin g en. — [Jur.] Faire r- á la justice, zich
tegen de voltrekking van regterljke bevelen ver
feitelijk wederspannig tegen 't geregt zijn.-zetn,
R- armee, gewapende wederstand in. — Rebellionnaire, m. [Jur.] Weerspannige m.
Rebénir, v. a. Op nieuw inwijden.
Rebégner (se), V. pr. (fam.) Tegenkakelen,
tegenpraten, tegenkeffen: II s'est rebéqué contre
son maître, hij heeft zijnen meester tegengesproken.
— (absol. als v. n.) Vous osez r -? durft gij tegen ?
ke
Qbiffer, v.

a. et n., SE REBIFFER, v, pr. (wel-

eer) Optrekken, ophalen: R- le nez a qn., den
neus tegen iemand ophalen. — (pop.) Weêrspannig
zijn, niet willen. (den grond.
Rebinage, m. [Agric.] Derde omwerking van
Reblanchir, V. a. Overwitten (een' muur
enz.); — nog eens bleeken (het linnen enz.) . — REBLANCHIR, V. n. Weder wit worden. — SE REBLAN CHIR , V. pr. Schoon linnen aandoen. — Reblanchissage,m. Het overwitten; het nogmaals bleeken.
Reblandir, v. n. [Féod.] Ootmoedig verzoeken de oorzaak van een gedaan arrest op goederen
te mogen weten. -- Weleer ook als v. a. voor:
Vleyen, flikflooijen.
Rèble, f., Z. v. a. GRATERON.

Reboi, m. [Hort.] Soort van appel m.
Reboire, v. a. Weder drinken. — [Bras.] Het
mout bevochtigen.
.Bebopdi, e, adj. (fam.) Dik, rond en vol;
kwabbig. Joues r -es, dikke, ronde en volle wangen f. pl. Sein r -, volle, opgezette boezem m.
Rebondir, V. n. Terugstuiten, terugspringen:
Une balie qui rebondit, een bal, die terugstuit. --

Rebondissant, e, adj. Terugstuitend: Les balles élastiques sont très-r-es. — [Mid.] , z. v. a.
— Rebondisseinent, m. Weerstuit,
terugstuit, het terugspringen.
Rebord, m. Verheven rand; kant, zoom m.
Les cabarets ont des r-s, de theebladen hebben opstaande randen. Les r-s d'un quaff, dun pont, de
kanten of randen van eene kaai, brug. -- Le rdune chem{née, de uitstekende rand van eenen
schoorsteen. — [Bot.] Rand om een blad, over-

DICROTE .

slaande rand van verschillende bloemen der planten. — Opslag, omslag, kraag m. Le r- d'un manteau, de kraag van eenen mantel. — [Mar ] , z. v. a.
BIBORD, RUBORD. — Reborder, v. a. Op nieuw

omboorden, omzoomen, omranden. — [Mar.], z. v. a.

RABORDER.

Rebotter, v. a. Weder van laarzen voorzien.
--- [Agric.] Op nieuw enten. — SE REBOTTER , V.

pr. Zijne laarzen andermaal aantrekken.

Rebonehage, Rebonchement, m. [Tech.]

Het weder toe- of digtstoppen (b. v. niet stopverw);
het op nieuw kurken (van flesschen). — Reboncher, V. a. Op nieuw toestoppen (een gat, eene

flesch, enz.). — SE REBOUCHER, V. pr. Weder digt

gaan of verstopt raken. — Zich ombuigen of om
L'épée se reboucha contre sa cuirasse, de-legn:
degen boog tegen zijn harnas om.

Rebouil, m. [Tech. ] Inde kalk afgebeten wol f.
Rebonillir, V. a. Op koken, op nieuw koken.
Rebouiser, V. a. [Chap.] Schoonmaken, weder

opmaken (een' hoed). -- (pop.) Listig beet hebben;
-- den mantel uitvegen., doorhalen.
Reboaurgeonner, v . n. Op nieuw uitbotten
of uitspruiten.
Reboaars, m. Verkeerde kant m., omrnezjde,
keerzijde, averegtsche zijde f.: I1 faut prendre le rde vette étolfe, men moet den verkeerden kant van
deze stof nemen. — (fig. et fall.) Tegendeel, omgekeerde, tegengestelde n. C'est tout le r- de ce qu'il
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REBOUSSE
dit. 't is juist, liet omgekeerde, tegendeel van 't geen
hij zegt. — a REBOURS, AU REBOURS, IOC. adv.
Verkeerd, averegts; geheel anders; tegen den draad
of de vleug. I1 fall tout à i'-, hij doet alles verkeerd. Epousseter du drap a r-, laken tegen den
draad uitborstelen. -- F.crire a r-, van de regternaar de linkerhand schrijven. — Songtijds ooh als
loc. prep.: A. r- du lion sens, strijdig met liet gezond verstand. -- REBOURS. E, adj. (weinig in gebruik, inz. in 't vrouwelijk) Onhandelbaar, dwars,
eigenzinnig. — [ Man.] Cheval r-, onhandelbaar
paard n. — [Tech.] Bois r-, stug, dwarsvezelig,
moeVelijk te bewerken hout n.
Rebousse, f. [Mar.] Drevelbout, drijfbout,
stempelbout in.
Rebouter, V. a. [Tech.] De kaa, dtanden inzetten. — (pop.) Een gebroken been weder zetten.
,

,

— Reboeuteur, in., -ease, f., z. v. a. RENOUEUR.
Reboautonner, V. a. Weder toeknoopen.
Rebras, ni., weleer z. v. (t. REBORD, REPLI. —

[Tech.] r restuk n. van een handschoen. -- (fig. et
pop.) Entenilement It double r-, diet- verstand n.
Catliolique a double r-, een fijn, stipt katholiek.
R,ebrasennent, m. [Tech.] Herhaalde wel
f. — Rebraser, a. n. Op nieuw wellen. -ling
t Rebrasser, v. a. Opslaan (mouwen, randen). — Rebrassé, e, adj. (en part. passé)
[Bias.] Opgeslagen, met opslagen (van kleederen;
— van hoofddeksels zegt men rebroussé).
Rebrichcr, v. a. [Anc. coat.] Eene uitspraak
van getuigen nog eenreaal voorlezen.
Rebrider, V. a. Weder optoomen (een paard).
Rebrocher, v. a. Teder innaailen (een boek).
Rebroder, v. a. Overborduren.
R-ebroisifler, v. a. Wede r ondeïeen mengen,
op 'nieuw in de war brengen. — [Bras.] Het mout
omzetten. — SE REBROUILLER, C. pr. Weder in
de war raken.
Retrousse, f., z. v. (1. REBROUSSOIR. — Rebrooussé, e, adj. (en part. passé van rebrousser):
Poll r-, tegen de vleug opgestreken, of ook wel gegroeid, haar n. -- Rebroussement, m. Het
strijken, borsteten, kammen tegena de vleug. —
[Matb.] iVederkeeui.nq, ombuiging eener kromme
lijn naar (le tegengestelde zijde. -- Rebrousser,
V. a. Tegen de vleug of de natuurlijke •uigting borstelen, kammen of strijken. --- (fig.) R- chemin, of
enkel R-, plotseling terugkeeren.. -- Les rivières
rebrousseront contre (of vers) leur source, avant
que..., eer zullen de rivieren naar hare bron terugstroornen, eer... — Rebrousse-poil (aa),
Inc. adv., z. v. a. h CONTRE-PO[L (ook fig.) ,Rebronssette, f., Rebroussoir, m., [Tech.]

Droogscheerders karn. om 't haar op te haler, opstrijkkam to ., opstrrjkjjzer H.
Rebroyer, v. a. Nog eens fijn ver ven, overwrijven (verwen enz.)
Rebruler, V. a. Andernmaal branden. --- [Tech.}
.Nog eens overhalen (brandewijn).
Rebrunir, v. n. Op nieuw bruinéren, polijsten
of glad maken.
Rebnffade, f. (fam.) Porsche, sijtige bejégening f.; norsche, beleedigende afw.lzing f.; ruw,
honend antwoord n.

Rébus, m. (hr. —Duce) Teeken- of feguurraadsel n., woordspeling f. in afbeeldingen, soort van
beeldschrift n., dat ontraadseld moet worden, r eb u s in. (Een der eenvoudigste van die soort is 't
,bekende G a.: j'ai grand appétit.) -- (bij uitbrei,ding) Dubbelzinnig woord n., toespeling f. — (fg )
La /Te grap of woordspeling f., z. v. a. CALEMBOURG.
— Parler r-, z. PARLER (op 't einde).
Rebut, HI. Afivijzing f., weigerend antwoord n.
-- tJilscfiot n., slecht gedeelte van iets; wrak goed n.,
slechte. bedorven waar f. (marchandises de r-). Papier, Feuilles de r-, onbruikbaar papier n., onbruikbare bladeren n. pl. Mettre une lettre an r-, een'
brief onder 't scheurpapier werpen. Bois de r-, af
uitgeschoten hout n. — (fig.) C'est Ie r- du-gekurd,
genre hurnain, hij is 't uitvaagsel van 't rnencchdow. — Rebtitant, e, adj. Afschrikkend, verdrietig, afkeerwekkend, ontmoedigend: Etude r-e,
verdrietige, lustbenemende studie f. — Terurlstootend. norsch, staursch, spijtig: Homme r-, terugstootend man. Mine r-e, Air r-, Physionornie r-e,
norsch, spijtig gelaat uitzigt n. — t Rebate, f.,
nu GUIMBARDE. — t%ebuter, v. a. Met hardheid
afwijzen. norsch, ruw bejégenen, voor 't hoofd

RECÉLER.

moed of
lust benemen: On le rebuta à la porte, enen wees
hem norsch aan de deur af. Rien ne Jul plait, it
rebute tout, niets behaagt hem, hij wijst alles
stuursch af, verwerpt alles. — Sa manière d'agir
rebute tons ceux qui out affaire h lui, zijne manier van handelen stuit allen tegen de borst, die
-riet hein wat te doen hebben. — Le travail ne le
rebuta point, het werk schrikte hem niet af. —
(absol.) Il a one mine qui rebate, hij heeft een
norsch, terugstootend gelaat. — [Man.] R- un clieval, een paard halsstarrig, schrikachtig maken. —
Uitschieten., verwerpen, afkeuren: De RO Louis it
en rebuta dix qui étaient légers, van 50 buizen
schoot hij er 10 uit, die te ligt waren. -- SE REBUTER, v. pr. Tenen weder- of tegenzin krijgen; af
geschrikt worden. I1 se rebute du monde. hi krijgt
Benen tegenzin in de wereld. — 11 ne faut pas se
r- Si aisernent, men -moet niet zoo ligt afgeschrikt
worden. — Het part. passé is ook adj.: Homme r-,
voor 't hoofd gestooten, norsch afgewezen, ontmoedigd man. -- Etre r- du travail, de la guerre, den
arbeid, den oorlog moede zijn. — [Faue.) Oiseau
stooteen; afschrikken, ontmoedigen, den

-

r-, ontmoedigde valk m.

Rebuttage, m. [Tech.] Het terugslaan van
de vlam uit de deur des kalkovens.
Recaeher, V. a. Op nieuw verbergen. — SE
RECACHER, V. a. leder wegschuilen, zich weder
verbergen. (toelakken.
Recaelieter, V. a. Op nieuw verzegelen of
:Récaleitrant, e, adj. Wederspannig, koppig,
tegenstribbelend, stug: Caractère r•-, weêrspannicl
karakter n. I1 est r- 5 tout ce qu'on lui dit, hij
verzet zich tegen al wat men hem zegt. — Ook als
subst.: II a parmi eux quelques r-s, er zijn onder
hen een/ge tegenstribbelaars. — Récaleitrer, v. n.
achteruit slaan (ruer). -- (fig. et fam.) Tegen
- even.
-stribeln,wd
Recaler, v. a. [Men.] Voegen, , glad schaven;
met de reeschaaf glad maken; -- overschaven. —
(pop.), z. v. a. REMBARRER. — (absol.) CTarlope h
r-, of Recaloir, m. Zoetschaaf f., schaaf met
dubbelen beitel om zoet of zeer glad te schaven.
Récaiuer, v. a., weleer z. v. a. BRODER. —
R- un brocart, eerie gouden, zilveren of zijden stof
nog rijker borduren, nog wat opstikken.
Réeapitulateur, in. Herhaler, r e c a p i. t u1 a n t m. — Récapitulatif, ive, adj. Tot herhaling dienstig. -- Recapitulation, f. Korte
herhaling van den hoofdin/aoud, inz. aan 't slot
tiener rede, r e, c a p i- t u t é t i e f. — BeeapituIer, v. a. Kort en- zakelijk herhalen, het gesprokene of geschrevene beknopt zamenvatten, r e c ap i t u Ii r e n. — Het part. passé is ook ad j.: Discours
z'-, kortelilk zaamgevatte herhaling f. eenex rede.
Recarboniser, V. a. [Tech.] De verloren
koolstof (aan 't Ozer of staal) wedergeven.
Recarder, v. a. [Tech.] Op nieuw kaarden.
llecarreler, V. a. [Tecb.j Op nieuw met tegels
bevloeren. — Laarzen of schoenen verzolen.
Reeasser, v. a. Op nieuwei breken. — [Agile.]
Een bouwland na den oogst omwerken, andermaal
beploegen, opscheuren. -- [Tech.] De geweekte en
tot zeemleder bestemde huiden moet de klots stampen bf doorwalken, om ze de nood/ge lenigheid te
geven. -- Recassis, m. [Agric.] Na den oogst
weder opgescheurd of orngewerkt land.
Recéder, V. a. Weder afstaan, teruggeven wat
iemand had afgestaan; — voor geld het gekochte
weder aan een ander afstaan.
Reeel of Recélé, m. [Jur.] Het helen, verhelen of verbergen van gestolen voorwerpen, ver/meling f.: Le coupable de reeel est puni comme complice, de heler wordt als rnedeplic tinge gestraft. -Recélé, e, adj. (en part. passé van receler):
Objet r-, verheeld voorwerp n. — Recèlement, rn. [Jur.] Verberg/op, verheling, bedriegeljke achterhouding van voorwerpen, die tot eenti
erfenis of goederengemeenschap behooren. R- dun
accusé, het verbergen van een' schuldige (om hem
aan den regterlijken arm te onttrekken). R- de
;rossesse, verbergmg, verzwijging der zwangerheid.
-- Recéler, v. a. Helen, verhelen, bewaren enverbergen wat men weet gestolen te zijn: R- des
objets dérobés, gestolen voorwerpen verhelen. —
Verhelen, achterhouden, verbergen, verzwijgen: II
a recélé des effets considérables de la succes

hij heeft belangrijke goederen van de nalaten--sion,
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schap verheimelijkt of achtergehouden. -- R- un

voleur, un meurtrier, eenen dief, moordenaar ver bergen. — (fig.) Bevatten, inhouden, in zich sl-uiten: La terre, La mer recèle de grands trésors
dans son sein, de aarde, de zee bevat in haren
schoot groote schatten. — RECELER , V. n. [Chas.]

Le serf recèle, het hert komt niet uit zijn levier.
•-- SE RECÉLER , V. pr. Verheeld worden. — Zich
verbergen. -- Reeéieur, n1., -ease, f. Heler m.,
heelster f. (Loc. prov.) S'il n'y avait point de r-s,
ii n'y aurait point de voleurs, zonder helers,

geen stelers.

Réceamnent, adv. Onlangs, sedert korten tijd,
weinig tads geleden: Cela est arrivé r-, slat is onlangs, pas gebeurd. — ltéeenee, f. ; Didact.]

Verschheid f. (van een voorval).
Recense, f. [Tech.] Tweede controle f. op de
goud- en zilverwerken (bij verandering van 't
keurmerk).
Recensé, e, adj. (en part. passé van recenser): Population r-e, getelde bevolking f. -- Compte r-, nog eens nageziene, geverifieerde rekening f. -- Recensement, ni. Telling, zamentelling, optelling f.: R. de la population, volkstelling. Procéder an r- des voix, tot de telling, opneming der (uitgebragte) stemmen overgaan. Le rdes sommes revues, de zamentellincl der ontvangene sommen. -- [Corn.] Herhaald onderzoek n., ver
f. van koopwaren.— [Any. jur.]-nieuwdbzg
Het hopren der opgeroepen getuigen. — Recenser, V. a. Eene telling, inz, eenti volksteliing doen.
R- la population dun royaurne, dev-olk.stellingvan
een koningrjk doen. -- Nazien., onderzoeken, nog
eens doorzien: R- des comptes, des marchandises.

— Op nieuw de Bond- en zilverwerken aan de
controle onderwerpen, als het keurmerk veranderd
wordt. — Recension , F. Uitkomst f. eenel
volkstelling.
Récent, e, adj. Versch, nieuw, pas of onlangs
gebeurd: Lette nouvelle est encore r-e, deze tijding
is nog nieuw. Plate r-e, versche, pas toegebrayte
wond f. Crime tout récent, pas gepleegde mis
f. --- Moir la mémoire r-e de qc., iets nog-da
verssla in zijn geheugen hebben. La mémoire en est
encore r-e, de zaak ligt nog versch in 't geheugen.
Recepage. m, Het afkappen van al de wijngaardranken; het afhouwen van 't hout, ook van
paalwerk, lot aan den voet, tot aan den grond of
tot aan 't water. — Receper, v. (t. Een' winpaard al zijne ranken ontnemen; — een' boom of
heester, een kreupelbosch, paalwerk bij den grond of
't water afzagen. -- [Mar.I PL- une muraille, den
opstand van een' muur neêrwerpen.
Réeépissé, m. Ontvangbewijs , bewijsschrift
van ontvangene waren. papieren, enz., ree e Pb s n.
Réceptaaele, m. (dikwijls in ongunstigen zin)
Verzamelplaats, vergaarplaats f. van verschillende
dingen uit onderscheidene plaatsen, vergaarbak m.
C'est le r- de toutes les ordures, de routes let
immondices de la ville, de la maison, dat is de
verzamelplaats van al de onreinheden, der stad, vaii.
het huis. La men est Ie r- de toutes les eaux, de
zee is cle verzamelplaats van alle wateren, in de
zee vloeien alle wateren zamen,. --- On a nommé
les villen le r- de -In misère humaine, men heeft
de steden den vergaarbak van al de menschelájke
ellende genoemd. — [ Bot. ] Vruciitbodenz ns.,
zaadhulsel n., z. 2). a. PLACENTA . — Réceptacu- faire, adj. [Bot.] Op den vruchtbodem zittend.
-- Récepteur, m. [Tech.] Ontvanger, ontvang bak in. (van overvloedig water). -- Krachtsontvan ger, dat gedeelte eerier machine, waarop onmiddelltik de bewegende kracht werkt. r e c e p,t e u r m.
Réceptibilité, f., liever RECEPTIV(TE. — Hem
ceptice, adj. [Anc. jar.] Voorbehouden, ter zijde

gelegd. — Réceptif, ive, adj. [Mid.] Ontvankelipk, vatbaar voor 't ontvangen van indrukken.
RRéception , f. Het ontvangen; ontvangst f.
La r- lie la retire, de ontvangst von eenen brief.
Je vors payerai après la r- des raarchandises, ik
zal u betalen na den ontvang der koopwaren. --Ontvangst f., onthaal n., wijze van ontvangen, r ec é p t i e f. Faire une bonne r- ii qn., iemand goed
onthalen. On fit une r- magnifique aux ambassadeurs, enen ontving de afgezanten op eerre prachtige wijze. -- liet ontvangen van eene menigte hezoeken te gelijk, gepaard met zékere plegti,gheid,
receptie f.: II y aura demain r- ehez la reine,

e: ztti =r,zorgen receptie hij de koningin we en. —
,4anneming, toelating, opnerning, opname, b. v. tot
lid van een genootschap, instelling 1. (installatie)
tot eenig ambt. J'étais présent au jour de sa r -,
ik was tegenwoordig op den dag van zone aanneming, receptie of installér'ing. — [Féod.] R- en
foi et hommage, toelating tot den leenseed.
Réceptivité, f. [ t)idact. ] Ontvankel kheid.,
vatbaarheid om iets aan of op te nemen, r e c e p
f.
-tive
Recereler, v. a. [Tech.] lv ieuwe hoepels omleggen. --- tiet part. passé is ook adj.: Tonneau
recerclé , op nieuw omhoepeld vat n. — [Bias.]
Croix r-e, lerulkruis n., ankerkruis, welks armen
als spiralen omgebogen zijn. Miroir r- , omnl jste
spiegel M.

Reeès, m., z. RECEZ.
Recette, f. Ontvang n7., ontvangst f., datgene,
wat ontvangen wordt: La r- et la dépense, la mise
et in r-, de ontvangst en uitgaaf, de uitgaaf en
de ontvangst. .Passet, i%lettez sela en r -, breng,
boek dat in ontvang. --- Forcer en r -, de ontvangst
te hoog aanrekenen , in ontvangst b €zccwar en. —
(.Loc. prov.) Je Wen fail ni mise ni r -, ik vraag
niet daarna, ik bekreun mij daarom niet—Ambt n.
van eerven ontvanger: 11 a été commis of emrmployé,
b la r- de vette ville, men heeft hem de ontvan,

gersplaats van deze stad opgedragen, hij is tot ont-

vanger aangesteld. --- kantoor n., waar men de
belastingpenningen ontvan%t: Portez eet argent it
la r -, breng dit geld naar 't belastingkantoor. -Iil., Mar.] Ontvangst, keuring f., het keuren:
Faire In r- du bois, (les boulets, hout, hopels ontvangen en keuren: Bois de r-, goedgekeurd hout n.
-- Zamenstel van zékere geneesmiddelen of broeidingen voor huiselijk gebruik; voorschrift, (lat die
bereiding leert, r e c e p t n. Bonne r- pour la iièvre, goed middel tegen de koorts. Donnez rnol ia
r- de ce rernède, la r- pour conserver des fruits,
geef rnij 't recept van dit middel, 't recept om
fruit in te maken. --- (fig.) Avotr une exce' lente
r- pour se faire des arms, eens uitmuntend middel,
eene voortreffelijke manier hebben om zich enen:.
den Ie maken. -- [Tech.], z. IIECEVOIR. - - Re[

eettier, m. (dénigr.) Bezitter van zekere recepten
of middelen tegen sommige kwalen.
Recevabilité, f. [Prat.] Ontvankelijkheid f.
-- Recevabie, adj. Aannemelijk, ontvangbaar°:
Marchandises bonnes et r-s, goede en aannemelijke
waren f.pl. Olfre non r-, niet aannemelijk aanbod n.
— [Prat.] Ontvankelijk: Il a été déclaré non r dans sa Bemande, hij is in zijnen eisch ononlvankelijk verklaard.
Receveaur, ni., - eense, f. Ontvanger m., ontvangster f. R- ties contributions, ontvanger der belastingen. R-euse des billets dans un théàtre, ontvangster der briefjes aan een- schouwburg. — R d'une terre, ontvanger ser 'innlcoinstenvaneenlandgoed. -- [ H. eccl .] PL- des lintes, au^=u 'f>aer rnon,nik, die de 'vreemdelingen ontvangt.
SE, f.

Onlvangersvro2. w í'.

IIECEyEr1-

Reeevoir, V. a. Ontcanren (toewel het ven

als het niet- verschuldigd) , krijgen, heler--schu,ldige

Inca. B.- un cadeau, Iles étrennes, un legs, een ge-

schenk, een nieuwejaarsge 'chenk, een legaat oatvangen of krijgen. R- un pavement, une ire€lernni-

té, une réeonmpeuse, eerre betaling, epee schadeloos

eerre he/coning ontvangen of bekomen. ----steling,

R- des vivres, des renforts, du secours, levens

versterkingen, binds ontvangels. B- une-midel;a,

lettre, un paquet, une nouvelle, un ordre, tienen

brief, een pakje, eene tijding, eene order ontvangen.
— (meet eer,, persoonsnaam tot voorwerp) R- des
amis, na courrier, tin niessarger, vrienden, een'

koerier, een' bode ontvangen of krijgen. -- Plus
voos avez recu de Dieu, plus it attend de ports,

hoe meer gil van Gooi ontvangen, hebt, (les te meet°
verwacht .Hij van u. Chaque animal a recu (les
neoyens de défense. ieder dier heeft verdedigings

middelen ontvangen. — R- des beenfaits, de buns
avis, un lion accueil, des consol ations, des io€ranges weldaden , Moeden raad , een goed onthaal,
troost, lof ontvangen. — (fig.) P- Ie baton de ma-

réchal, Ie chapeau de cardinal, den maarschalkssta f, der, kardinaalshoed ontvzangen, tot maarschalk,
tot kardinaal verheven worden. -- R- un souffiet,
un coup de porng, un coup de Islet!, een' klap,

een' vuistslaCy', r'ee' -echop z `ilg (?rl. _ i- no coup
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d'épée, des coups de baton, un seau d'eau sur la
tête, een' degensteek, stokslagen, een' emmer water
op 't hoofd krijgen. R- une insufte, des reproches,
des humiliations, eene beleediging, verwijtingen,
vernederingen ontvangen, ondertraan. — R- un
nom, one dénomination, een' naam krijgen, door
een' lnjzonderen naam aangeduid worden. — R- la
vie, l'existence, le jour, het leven, 't bestaan, het
daglicht ontvangen. R- naissance, geboren worden.
R- une bonne, une mauvaise éducation, de bons,
de mauvais exemples, eene goetde, slechte opvoeding, goede, kwade voorbeelden krijgen. — R- le
baptême, l'absolution, l'extrème onction, den doop,
de absolutie, het t'aatste oliesel ontvangen. R- les
ordres, de priesterwijding ontvangen. — Ontvangen, ontleenen, trekken, doen komen van: La lune
recoit sa lumière du soleil, de maan krijgt, ontleent haar licht van de zon. Les marchandises
qu'on recoit de ce pays, de waren, die men uit dat
land krijgt, trekt. -- Ontvangen, aan -, opnemen,
in zich opnemen; vatbaar zijn voor; bevatten, omvatten: Le minoir recoit les images des objets, de
spiegel ontvangt (neemt op) de beelden (Ier voor
La matière recoit toutes sortes de formes,-werpn.
de stof neemt allerlei,vormen aan. Mes yeux obscureis ne recevaient que des images confuses, mijne
benevelde oogen nateen niet dan verwarde beelden
op. — (fig.) L'homme est prompt a r- I'impressi on des vices, de mensch neemt spoedig den indruk der ondeugden aan. — Cette proposition ne
recoit point de difficultés, dat voorstel lijdt geene
zwarigheid, is niet vatbaar voor, niet onderhevig
aan zwarigheden. — Un port qui recoit un grand
hombre de batiments, eene haven, die veel schepen
opneemt, kan bevatten. Une gouttière qui recoit
toutes les eaux dun tolt, eene goot, die al het water° van een dak opneemt, ontvangt. — Opvangen:
R- qn. (qui va tomber) dans ses bras, iemand (die
dreigt te vallen) in zijne armen opvangen. R- dans
un vase le sang qui coule dune saignee, het bloed
bij eene aderlating opvangen. R- une balie dans sa
main, dans son chapeau, eenen bal in zijne hand,
in zijnen hoed opvangen. — ( fig.) R- les derniers
soupirs de qn., iemand in zijn doodsuur bijstaan,
zijn jongsten snik opvangen. — Ontvangen, aan
zich laten welgevallen, goedkeuren: I1 recoit-nem;
tout ce qu'on lui donne, hij neemt alles aan, 'vat
men hem geeft. — (absol.) 11 vaut mieux donner
que de recevoir, 't is beter te geven dan te ontvangen. -- R- la parole, la promesse de qn. , iemands
woord, belofte aannemen. R- de l'argent en depot, geld ter bewaring ontvangen, aannemen. Rune confidence, un secret. eenti vertrouwelijke mededeelinq, een geheim ontvangen. R- les offres, la
proposition, les excuses de qn., iemands aanbiedingen , voorstel , verontschuldigingen aannemen,
goedkeuren. Bien, Mal r- une opinion, eene meesung goed -, afkeuren. — Ontvangen, toelaten, opnemen: R- qn. en grace, iemand in genade opnemen. R- qn. au nombre de ses amis, iemand onder 't getal van zijne vrienden aannemen, opnemen, toelaten. Après ce terme, on nest plus recu
è demander les arrérages, na dien termijn wordt
men niet meer tot het vragen van den achterstand
toegelaten, gehoord. R- qn. a serment, iemand tot
den eed, tot de eedsaflegging toelaten. z. ook FIN.
On 1'a recu à ses faits justificatifs, men heeft hem
tot het bewijzen zijner onschuld toegelaten. — Ontvangen, onthalen, verwelkomen: R- qn. cordialement, à bras ouverts, froidement, iemand harte
armen, koel ontvangen. Savoir r--lijk,metopn
son monde, zijne menschen, zijne gasten weten te
ontvangen, te onthalen. II alla Ie r- au bas de
l'escalier, hij ging hem onder aan den trap ontvangen, begroeten, verwelkomen. R- qn. dans ses
bras, entre sas bras, iemand met eene omhelzing
verwelkomen. — R- les ennemis è coups de canon,
den vijand met kanonschoten ontvangen, verwelkomen. — II 1'a recu en brave, en homme de coeur,
h ij heeft hem als een dapper man ontvangen, het
hoofd geboden. -- (pop.) R- qn. comme on chien,
comme un chien dans un quillier, iemand aller
ontvangen, onthalen, iemand zeer kwalijk-slecht
bejégenen. — R- visite, la visite de qn., van iemand
een bezoek krijgen. R- des visites, bezoeken krijgen; bezoekers bij zich toelaten, bezoeken aannemen.
— (absol.) Elle ne recoit pas aujourd'hui, zij ontvangt heden geene bezoeken. — Ontvangen, in zijn
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huis opnemen, herbergen, eene schuilplaats verlee-

nen: Elle recut chez elle une famille d'émigrés,

zij nam eenti familie van uitgewekenen in haar
huis op. — Ontvangen, in een ambt of waardig
zekere plegtigheid opnemen of instel--heidnz.mt
len: Se faire r- avocat, zich als advokaat doen opnemen, i n s t a l l é r e n. On recut eet officier à la
tête des troupes, die officier
cier werd aan de spits der
troepen in zijn' rang opgenomen, bevestigd. II vient
d'être recu maitre, h ij is kortelings als meester
toegelaten, opgenomen. — Ontvangen, zich onder
aan, aannemen, erkennen: R- la loi du-werpn
vainqueur, de wet des overwinnaars aannemen,
zich aan de wet des overwinnaars onderwerpen.
R- la lof, les ordres de qn., iemands oppermagt
erkennen, zich aan zijn' wil, zijne bevelen onder
Ontvangen, halen, vernemen: Je vien--werpn.—
drai r- vos ordres avant de partir, ik zal vóór
mijne afreis uwe bevelen komen vernemen. — sa
RECEVOIR, V. pr. Ontvangen, aangenomen worden.
RECEVOIR, m. [Tech.] Zuiverketel m. (voor liet
salpeter in de kruidfabrjken).
Reeez of Recès, m. (pr. —cè) [Hist.J Oorkonde f. van een besluit des rijksdags in Duitschiand;

rijksdagsbesluit n. R- de la députation de I'Empire, rzjksdagsbesluit van 25 febr. 1803, waarbij de
geestelijke Staten van Duitschland geseculariseerd
of aan wereldlijke vorsten gegeven werden.
Réchafauder, v. a. Ten tweeden maal een'
steiger of stellaadje opslaan.

Réehanipir, v. a. [Dor.] Den verguldgrond,

waar die gebrekkig is, met loodwit verhelpen. —
[Peint.] De voorwerpen doen vooruit komen of van
den grond losmaken.
Rechange, m.: Pièce de r-, voorraadstuk n.
(om een ontbrekend of gebrekkig stuk te vervangen). — [ Mar.] Waarloos stuk, verwisselstuk n.
Appareils de r-, waarlooze behoeften f. pl. Mats,
Cordages, Poulies- Voiles de r-, waarloos rondhout, touwwerk n., waarlooze blokken, zeilen n.
pl. Avons-nous cela de r-? hebben we dat in voor
neuf complet, volledig stein.-rad,inesv?R
kleederen in voorraad. — [ Luth.] Corps de r-,
aanzetstukken, wisselstukken n. pl. (voor zekere
blaas-instrumenten). — [Com.] Herwissel, keerwissel, retour - wissel, r i c a m b i o m. —Rechanger, v. a. Nogmaals veranderen, weder verwisselen of ruilen: R- d'habits, op nieuw andere kleederen aantrekken; zich weder andere kleederen
aanschaffen. —tells v. n.: II rechange d'avis á tout
moment, h ij verandert ieder oogenblik weder van
gevoelen.
Rechanter, V. a. Nog eens zingen. — (fam.)
Dikwijls hetzelfde herhalen.
Réchapper, v. n. Ontkomen (aan een groot
gevaar, aan een doodsgevaar), er door- of opkomen. I1 récbappera difficilement de cette maladie,
hij zal moeijeljk van ,deze ziekte opkomen. — RÉCHAPPER, V. n., SE RECHAPPER, V. pr. Andermaal
ut de gevangenis ontsnappen, ontvlugten. — Het
part. passé is ook adj. en subsi.: Personne r-e de
maladie, aan eene ziekte opgekomen persoon m.—
(pop.) Un r- de potence, een van de galg gedropen kerel, een groote deugniet.
S Recharge, m. Herhaling f. van bevel; —nieuwe
of tweede lading f. — a LA RECHARGE, loc. adv.:
Venir á la r-, op nieuw met smeekingen aanvallen. 11 est venu á la r-, hij heeft zijn verzoek,
zijne bede herhaald. — EN RECHARGE, loc. adv.:
Venir en r-, bekrachtigen, den indruk versterken.

Cette nouvelle vient, survient en r- de la première, dit nieuws bekrachtigt het eerste. — Rechargement, m. [Com.] Herlading f.; het op nieuw
laden. Frais de r-, kosten m. pl. van herlading. —
Recharger , V. a. Op nieuw laden, herladen
(een schip, een voertuig, een lastdier, een schietgeweer); — een' nieuwen aanval doen, r e c h a r g ér e n. — Bij herhaling gelasten of opdragen. —
[Agric.] R- un champ, nogmaals aarde op een'
akker brengen. — [Char.] R- un essieu, eerie ver
versterken. — [Jura R- un prisonnier-zwaktes
par un nouvel écrou, of absol. Recommander un
prisonnier) een' gevangene tot langere opsluiting
aanbevelen, verlangen, dat een gevangene, een gegijzelde nog langer opgesloten blijve. — SE RECHARGER, V. pr. Andermaal geladen worden. — Zijn'
last weder opnemen.
Ree-hasser, V. a. Op nieuw jagen of wegja-
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gen, terugjagen, terugdrijven: R- un valet, een'
knecht op nieuw wegjagen. Rechassez un peu ces
vaches à la prairie, jaag die koeijen eens weder in
de weide. On rechassa les ennemis au-delg du
fleuve, men dreef de vijanden tot over de rivier'

terug. — (absol.) C'est un buis ou j'ai chassé et
rechassé, in dit bosch heb ik dikwijls en veel gejaagd. — Rechassetir, m. [Véner.] Terugdrijver m. van 't wild.

Réchaud, m. Komfoor n., vuurpan f. R- de
cuivre, koperen komfoor.— [Teint.] Donner le premier r- a une étofie, eene stof door 't eerste warme
verfbad halen. — [Mii.] R- de rempart., z. V. a.
LAMPION de parapet. — [ Agric. ] It- of Rechauf, m. Versche, warme mest in. om een broeibed. — Réchauffage, in. [Cuis.] liet opwar-

men. — ( fig.) Opwarming f., het lefveren van iets
ouds voor nieuw; - z. v. a. PLAGIAT. - Réehauffé, e, adj. (en part. passé van réchautfer):
Diner r- , opgewarmd middageten n. — ( fig. et
fam.) Conte r-, opgewarmd vertelsel n. — Ook
als subst. in. Ce diner, Cet ouvrage n'est qu'un
r -, dat middageten, dat werk is maar opgewarmde
kost. — Réchaaufetnent , m. Wederverwarming f. — [Agric.] Vernieuwde, versterkte broei
f.; Z. V. a. RECHAUF. — Réchaulfer, v. a.-jing
Weder verwarmen of verhitten; opwarmen: Réchauffez ce fer, maak dat ijzer weder heet. — Rdu café, kojjij opwarmen. — Verwarmen, warm
maken: La mere réchauffe son enfant sur son sein,
de moeder verwarmt haar kind aan haren boezem.
— (Loc. fig. et prov.) C'est un serpent que j'ai
réchautfé sur mon sein, 't is eene slang (een ondankbare, een slechtaard), die ik in mijn boezem
gekoesterd heb (die,n ik met weldaden overladen
heb). --- [tiort.] R- uric couche, verschen mest op
een bed doen. — [ 1VIan.] R- an cheval, een paard
aanvuren. — ( fig.) Le hhon succès de cette entre prise l'a réchauffé, de goede uitslag van deze onderneming heeft hem, weder aangevoard, nieuwen
moed gegeven.— SE RECHAUFFER, v pr. Verwarmd,
opgewarmd worden. — Zich op nieuw warmen;—
(lig.) weder aangevuurd, verlevendigd worden. —
Réchauífoir, m. [Cuffs.] Fornuis n. tot ver
spijzen, die uit eene afgelegen keuken-warmingde
worden aangebragt.
Reehaussement, m- [ Tech. ] Herstelling,
versterking van de fondamenten of grondslagen.-[Hurt.] Aanhooping f. der aarde aan den voet
eens booms. — Rechaeisser, V. a. Weder schoeijen, schoenenen kousen weder aantrekken. — [Hort.]
De aarde (rondom den voet eens booms , eener
plant) ophoopen. -- [Tech.] R- un nlur, den voet
van een' muur herstellen, versterken. -- R- un
métal, een metaal door hameren digter maken. —
Nieuwe pennen, tanden, enz. in machines zetten.
--[Chir.]R- les dents, het tandvleesch opfrisschen;
soms ook: nieuwe tanden inzetten. — [ Charp.] R
een molenrad met nieuwe-uneroatmli,
pennen voorzien. — Rechaussoir, m. [Tech.]
Plethamer in.
Réeke, adj. Ruw op 't aanvoelen; — scherp,
wrang van smaak: Avoir la peau r-, ruw van
huid zijn. Pomme r-, wrange appel m. — ( fig.)
Onhandelbaar, moeijelijk om mede om te gaan.
t Rechef, in. Verandering; herhaling; z. V. a.
RECHUTE, RÉCIDIVE. — DE RECHEF, loc. adv. Nogmaa ls, op nieuw, nog eens, bij herhaling.
-I- Recherchable, wij. [Didact.] Onderzoekenswaard. — [Jur.] Waardig om in regten onderzocht, vervolgd te worden.
Recherche, f. Onderzoek n., navorsching, nasporing, navraag f. Une r- exacte, een naauwkeurig onderzoek. Quelque r- que j'aie faite, je n'en
ai pu rien apprendre, wat navorsching ik ook gedaan heb, ik heb er niets van kunnen vernemen. —
-

Faire de profondes r-s sur an point de 1'histoire,

grondige nasporingen omtrent een historisch punt
doen. -- Faire r- dun héritier qu'on ignore, een'
onbekenden erfgenaam opsporen. — Aanzoek n.,
poging, moeite f. R- de manage , huwel(jksaanzoek. Faire Ia r- dune demoiselle, naar de hand
eener jufvrouw dingen. — Zorg, zorgvuldigheid
(meest in ongunstigen zin), gezochtheid f.: 11 y a
-

trop de r- dans les ouvrages de ce peintre, er is

te veel zorg, te veel angstvalligheid in 't werk van
dien schilder.--I1 y a de la r- dans sa parure, dans
son style, er is iets gezochts in zijn' opschik, in

..
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zijn' stijl. — [ Mus.] Soort van voorspel, preludium n., fantazie f. (op klavier of orgel).— [Tech.]
Herstelling f., verhelping der gebrekkige plaatsen
(aan een dak, straat, enz.).— iblarchandise, Livre
de r-, koopwaar, die, boek, dat veel gezocht wordt,
goeden aftrek heeft. — Recherché, e, adj. (en
part. passé van rechercher): Ouvrage r-, gezocht
werk n. — Ne faites pas telle chose, vous en seriez r-, doe dat niet , gij zoudt er voor vervolgd
worden. — On trouve dans ce livre des chases
bien -r-es, men vindt in dit boek zeer uitgelezene,
zeldzame dingen. (Deze zin veroudert.) — Parure
r-e, gezochte, gemaakte, niet natuurlijke opschik in.
Une personne r-e dans ses expressions, iemand,
die zich gemaakt, te stijf taalkundig uitdrukt. —

Homrne fort r- dans le monde, dans la société,

in de zamenleving zeer gezocht, gewild man. —
[Beaux arts] Figure bien r-e, goed, zorgvuldig
bewerkte figuur f. — (ook in ongunstiaen zin):
Poses , Expressions , Pens/es r-es , gekunstelde
houdingen, te ver gezochte uitdrukkingen, gedachten f. pl.
RECHERCHÉ, M. [Litt.] Het gezochte,
gekunstelde, gedwongene, min natuurlijke. ----( Re--

cherchement, m., z. v. a. RECHERCHE, EXAMEN.
Rechercher, V. a. Weder zoeken, herzoeken:
Je l'ai cherché et recherché sans pouvoir le trouver, ik heb het gezocht en hertocht zonder het te

kunnen vinden. — Onderzoeken, opzoeken, navorschen, nasporen: R- !es secrets de la nature, de
geheimen der natuur navorschen. J'ai recherché
tout ce qui se peut dire sur ce sujet, ik heb alles
onderzocht, wat zich over dit onderwerp laat zeg
l'a arrèté, et on recherchera sa vie,-gen.—O
men heeft hem (evat, en men zal zijn levensgedrag
geregtelijk ondeirzoeken. — Zoeken te verkregen;
aanzoek doen, streven naar, verkeer -ing zoeken;
R- l'anlitië de qn., iemands vriendschap zoeken.
It- une fitte en manage, aanzoek doen bij een
meisje om haar ten huwelijk te hebben. -- Verlangen te zien, te kennen: C'est un homme aimable
que tout le monde recherche, 't is een beminnelijk man, dien ieder verlangt te kennen, die door
iedereen gezocht wordt. — [ Beaux arts., Tech.
De laatste hand ter voltooijing aan een kunstwerk
leggen, de geringste gebreken nasporen en verhelpen, met de grootste zorg afwerken, opwerken. --[Man.] R- un cheval, een paard opwekken, aan
aanvuren. — SE RECHERCHER, V. pr. Ge--sporen,
zocht worden, gewild zijn. — Elkander opzoeken
om kennis te maken, om verkeering aan te knoopen.
Rechercheur, m. Oppspoorder, navorscher;-b ij Voltaire iron. voor: inquisiteur. — [ Tech.]
Aanvoerder der materialen voor eene steenbakkerij.
Rechigné, e, adj. (en part. passé van rechigner) Gémelijk, knorrig, verdrietig, zuurziend. —
l•eehignement, m. Het zuurzien, grVnzen: Un
air r-gné, een stuursch, knorrig, verdrietig gelaat. Reehigner, V. n. Stuursch, knorrig, zuur zien,
een stuu7'sch, knorrig gezigt zetten: II rechigne tonjours, hij ziet altijd zuur. -- [Hort.] Un arbre
qui rechigne, een kwijnende boom m.
Rechinser, v. a. [Tech.] In schoon water
uitspoelen (de wol, om haar te ontvetten).
t Rechoir, v. a. Weder vallen. — Weder instorten (ziek worden).
Rechute, f. Tweede, herhaalde val m.— [Méd.]
Wederinstorting f' La r- est à craindre dans ces
maladies, bij deze ziekten is eerre wederinstorting
te vreezen. — (fig.) La r- dans le péché, dans une
faute, het wedervervallen in de zonde, in eene fout.
— 5 Reehuter, v. a. Weder vallen.
Recidiboii , m. [ Tech. ] Loogbak m in de
zeepziederjen.
Récidif, ive, adj. [Jur.] Aan herhaald misdri f schuldig. — Recidive, f. Herhaal n.. herhaling f., het wederbedrijven van eerre fout, van een
vergrijp, van eene misdaad: Je vous pardonne cette
fois-ci, mais prenez garve a in r-, ditmaal vergeef
ik u, maar zorg, dat ge 't niet weer doet. -- La

r- est punie plus rigoureusement que Ie premier
délit, de herhaling van een misdrj f wordt strenger
gestraft, dan het eerste. — [ Méd.] Wederinstorting f. — Récidiver, v. n. Weder dezelfde fout,
dezelfde misdaad begaan: II a récidivé, hij is we-

der in dezelfde fout vervallen. — SE REG
IDIVER,
v. pr. Ondermaat begaan of bedreven worden. Récidiviste, m. et f. Wederbedrijver m., -be-

drijfster f.
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Recief, Reclf (ook IIESCIF , RESSIF), m. [IVlar.]
Ontvangbewijs n., ontvangceel f., schriftelf ke ver
schipper in Nederlond omtrent de-klaringvde
door hen overgenomen en geladen goederen.
R.eeif, m. [Mar.] Rif, steen- -, klippenrif n.
Récille of Résille, f. [Gort.] daarnet n. der
Spanjaarden.

J R.éeiuer , m., z. V. a. GOuTER.
-

Réeipé, nl. [íMéd.] (eig. neem! het latijnsche
woord recipe, waarmede een arts zijn voor
schrift aanvangt en dat hij verkort uitdrukt
door Bio) Voorschrift n. van een' geneesheer , artsen voorschrift, r e c e p t n. Les pharmaciens gardent les r-s des medeeins, de apothekers bewaren de recepten van den geneesheer. -ltéeipiàtigle, nl. [Géom.] Hoekmeter ]n. der
l igchamen. — Récipiendaire, m. Opneineling,
aantenemen persoon m., hij, die in een genoot
gezelschap, enz. met zekere plegtigheid wordt-schap,
aangenomen. (Men vindt het somtijds van eene vrouw
gebézigd.) — Récipient, m. [Chim., Phys.] Ontvanger m., vat ter opneming van de door overha

(destillatie) of door eene andere chemische be--ling
werking voorigebragte zelfstandigheden , r e c ip i c n trn. -- Klok f. der luchtpomp, ontvanger.
Reciprocation, f. [Didact.] filet wedervergelden; wedervergelding f. -- Afwisselende, beur-

telingsche beweging (b. v. van eb en vloed), r e c ip r o c ti t i e f. --- [Phys.] R- da pendule, r-igtings-

verandering des slingers, als gevolg van de rond
gedurige verplaatsing van 't zwaar -drajingofe
aarde. — Réeiprocité, f. Weder -tepundr
onderlinge, weder -kerighd,w'jsc
i;; lr ekk tern, werking, bean] wnording,-^dsche
vergelding, recu roei telt f. -- Itéciproque,
adj. IJ7ederzijdsch, u'ederkcerig, onderling: Amour,
Amitié, Haire r-, wederz(jdsche liefde, vriendschap f., haat m. Devoirs r-s, wederkeerige, onderlinge pligten in. p1. -- [Gam.] Neme r-, wederkeerig werkwoord n. (b. v. s'aaimer, elkander
beminnen). Pronom r-, wederkeerig voo rnaamwoord n. (se, soi, elkander, malkander). -- [Log.]
Propositions r-s, wederzijdsche voorstellen n. pl.,

twee voorstellen, bij welke het onderwerp van 't
Bene het gezegde van 't andere is en omgekeerd
(b. V. L'homme est on animal raisonnable en
L'animal raisonnable est un homme), -- [Math.]
liaison r- (inverse), omgekeerde reden of verhouding f. — [Philol.] Vers r- (of récurrent, rétrograde), kreeftvers n., vers, dat ook van achteren
afgelezen een' goeden zin geeft. -- RÉGIPROQUE, n).
(fawn.): Je vous rendraf Ie r-, ik zal hetzelfde voor
u doen, u gelijk reet gelik vergelden, u met de-

zelfde munt betalen — RECIPROQUE, f. [Log., Math.]
.

Het omr,ekeerde van een voorstel of stelling. —

Réciproqueenent, adv. Wederzijds, beiderzijds,
onderling, over en weer: Se doener r- des marques d'amitié, elkander wederkeerige blijken van
vriendschap geven. — Omgekeerd: II faut que la
femme soit fidéle a son mare, et r-, de vrouw

moet haren man, getrouw zijn, en omgekeerd (d. i.
de man moet zijne vrouw getrouw zijn) . ---- Réciproquer,. V. a. (fam.) Vergelden, wedervergelden, met gel ijke munt betalen: Je ne puls vous le
r-, ik kan 't u niet wedervergelden.
Recirer, v. a. [Tech.,] Op nieuw met was,

reet boenwas bestrijken of uitwrijven, wassen, op
nieuw boenen, poetsen.
Revise, f. [Bot.], Z. v. a. B sNOim'E.
Recision, f. Het af-, wegsnijden.
R.éeit, m. Verhaal, verslag, berigt n. Le rd'une aventure, het verhaal van een voorval. Faites -nous le r- de ce qui s'est passé, doe ons ver
hetgeen er gebeurd is. -- (fain.) Faire un-slagvn
grand r-, de grands r-s de qn. of de qc., veel

goeds van iemand of iets zeggen. -- [Mus.] Alleen
alleenspel. solo n. -- Partij f., die in-zangm.,
eene symphonic het hoofdonderwerp uitvoert, principaal- of hoofdstem f. --- Récitant, e, adj.
[Mus.] Partie r-e, partij, die door eene enkele stem,
gloor een enkel speeltuig wordt uitgevoerd, solopartij f.; -- partij, die 't hoofdonderwerp voor
hoofdpartij f. --- Récitateuur, nl. Op--dragt,
zegger, voordrager uit het geheugen: -- (door Voltaire gebézigd in den zin van): lezer, voorlezer.
(Van eene vrouw zou men récitat.rice kunnen
zeggen.) ---- Réeitatif, ni. I Mus.] Verhalende
zang m., zangspraak f., die soort van gezang,

--
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welke het midden houdt tusschen zingen en spryken, of wel den spreektoon nabij komt, en doorgaans zonder volstemmige begeleiding (accompagnement) wordt voorgedragen, recitatief n. 11simple of libre, zangspraak met accompagnement
vary piano of bas, of van beide. R- accoinpagné,
begeleide zangspraak, recitatief met accompagne-

ment. z. ook OBLIGE. -- Récitation, f. Opzeg

een uit het hoofd geleerd-ginf,vordat
stuk in een' toon, c(ie 't midden houdt tusschen
den spreektoon en den redenaarstoon.

Recitation, f. [Prat.] Tweede, herhaalde dag vaarding f. -- [Lift.] Vernieuwde aanhaling f.
(van eene plaats uit een schrijver, van een werk, enz.)
Réciter, V. a. Van buiten opzeggen, voordragen, r e c i t é r e n: R- sa lecon, des vers, zijne les
opzeggen, verzen uit het hoofd voordragen. — [Mus.]
(absol.) Een solo voordragen, zingen of spelen. —
Verhalen: R- une histoire (liever: Raconter of
Faire Ie récit d'...). — (absol.) Eene geschiedenis
verhalen. I1 récite aver intelligence, hi draagt
met verstand voor.
Reciter, V. a. [Prat.] Op nieuw dagvaarden.
--- [Litt.] Op nieuw aanhalen (een' schrijver, een
boek, enz.)
Réclamant, tij., -e, F. [Jur.] Terugeischec m.,
-es f., terugvorderaar nl., -ster f., opwerper en
•indiener m. van bezwaren, reclamant in. en f.-Réclarnation, f. 7'erugvrage, terugvorderen g ,
opvordering; indiening van bezwaren, klant f., elk
bezwaar n. wegets schending van 't zegt, r e c l amal ie, reclame f. --- Réclamme, f. [Irnpr.]
Bladwachter, klapper ns., steekwoord n., c u st os m., de aan den voet der bladzijde afzonderlijk
geplaatste eerste lettergreep of wel het eerste woord
van de volgende bladzijde (vroeger meer dan tegen
gebruik). -- Opteekening f., die den-wordign
corrector of proeven - naziener het laatste woord en
't folio van ee'proefblad herinnert. — V érifier la
r-, nazien of de bladen van een vergaderd boek vol
goed gerangschikt zijn. — [Mus.] Slotge--taligen
zang n. van 't koor (in den Gregoriaanschen zang).
--- -(- Aanbevelend artikel in. (doorgaans betaald of
afgebedeld) ier een dagblad van een of ander boekwerk, kunstvoortbrengsel, enz., waarvan de adv^ertentie dan doorgaans in. 't zelfde blad is opgenomen.
--- [tiras.] Lok/luitje n. (pipeau, reclin). --- [Faut.]
Roep m. of teeken D. (waarop de uitgevlogen valk
moet ter•ucglkeeren).
Réclamer, V. a. Dringend inroepen, a fsmeeken: .R- l'assistance de Dieu, l'autorité du roe,
]'indulgence dull maitre, de hulp van God, 't gezag des konings, de toegevendheid eens meesters
inroepen. — Terugvorderen, wedereischen, opeischen,
opvorderen, r e c t a rn é r e n. Il trouva le cheval
qu'on lui avait pris, et le réclama, hij vond het
paard dat, men hem had ontnomen, en eischte het
terug. On a réclamé ce prisonnier, reen heeft dezen
gevangene opgeëischt, g e r e e l a me ei d. — [Chas.,
Fauc.] R- les chiens, 1'oiseau, de honden, den
valk terugroepen — RECLAMES , V. n. Zijne be.zwaren inbrengen, zich tegen iets verzetten of opkomen, zich bezwaren: Je reclame contre cola, ik
verzet rnjj daartegen, kom daartegen op. I1 a réclamé contre cette oppression, hij is tegen deze
verdrukking opgekomen. -- R- contre ses voeux,
z(jne geloften herroepen. -- SE RÉCLAMER , v. pr.
Teruggeëischt worden of kunnen worden. -- Se rde qii., zich op iemand beroepen (als bij hem bekend, tot hein in betrekking staande). -- Se r- de
Ia justice, zich op de geregtigheid beroepen. -R clamerie, f. Misbruik van 't reclaméren of
bezwaren indienen. — Réclanieur, m. Opeischer,
eene afrikaansche meert (door Levaillant zoo geheden, omdat een der kern verzellende Hottentotten, P i e t genaamd. die een wijfje van deze vogel
gedood, uit den zonderlingen roep van-sorthad
't om haar zwevend mannetje gedurig de holland
woorden: »Piet, mijn vrouw!" verstond, en-sche
later, ter wille van die voor hem zoo verschrekkelijke opeisching, nooit op zulke vogels meer wilde
,

.

schieten).

Réclaniper , V. a. [Anc. Knar.] , nu JUMELER.
Keelare, m. [Chas.] Eenvoud ?g vierkant net n.
neet kurk en lood. appeau) .
Reclin, 111 . [Chas.] Lokfluitje n. (réclame,
Réclinaison, f. [Gnomon.] Helling f. van het
zonnees jzervlak naar den horizon. - -- Récli-

REC()3 MENGEI.

RECLINER-Want, e, adj.: Cadran r-, naar den horizon- hel
zonnewijzer m. -- Réelirrer, v. -n. Naar-lend
den horizon hellen, van de loodlijn afwijken: Ce
cadran récline. -- I GCLINER, V. a. Achterover stelen (een' zonnewijzer). — Het part. passel is ook
adj.: Cadran r-, achteroverhellende zon2iew?izer m.
[Bot.] Branclles, Feuilles i -es, nehrwaarts gebogen takken nn. pl., bladeren n. pl. (keren.
Reelouer, V. a. Op nieuw spijkeren , herspijReelare, V. a. (alleen in den in fin. en de zaniengestelde tijden) Buiten alle gemeenschap opslui,ten, streng opsluiten: R- an religieux, een' monnik
opsluiten. — Recleis, e, adj. (en part. passé von
reclure): Pénitent r-, opgesloten brelelinrl m. Elie
est recluse clans sa chambre, zij blijft in hare
kanter opgesloten, is voor niemand te zien of te
spreken. --- RECLUS, M., - E, f. Opgeslotene in. en
..

terg aucun piaisir, hij zal er niet één ceurriaak bij
— Het par°l. passé is ook adj.: Grains r -:, lnrle-

winnen. — SE RECOLTEP, C. pr. Ingeoogst worden.
oogste granen n. pl.

Recornbiner, V. a. Ten tweeden iiiale veibinden, zamenvoegen (vgl. COMBINER) .
Reconranandable, adj. Ara.nbevelenswaa 'dig.
lof-, prjzenswaardig, pr jsel jk, achtenswaardig: LI
se rend_ r- pat' sa vertu, hij maakt zich. achtenswaardig door' zijne deugd.. Cette action est 1' -.

deze daad is lolwaa dig. --- Recormmandablemnent, adv. Op aanbevelenswaardige wijze. ---Reeonnmairdaresse, f. (weleer) Door 't be,stuur aangestelde besteedster van minnen. -- Recornnrnandataire, M. [P 'at.] Schuldleischer' rn .
van eenera i-n gijzeling zittenden srhulderaar.
Recornnnandation, t. Aanbeveli,7y, aanpr f.; kluizenaar na. , -ster f. , hij of zij, (lie, a f r,ezon- zingi, r'ecom mnanddtie f.: Il a obten« cola a ma r-,
derrl van de wereld, in eene geheel eenzame plaats hij heeft dat op rifjiw aanbeveling o ntvangen. On
of wel opgesloten in eene kloostercel leeft. II vit lui a donné des lettres de r-, mein heeft hem briecomme un r -, hid leeft als een kluizenaar. -- (bij ven van aanbeveling) gegeven. -- Hoogachting f.
uitbreiding) R-e, vrouw, die we-inirl uitgaat; -- (voor de deugd, de verdienste).' La sainteté de sa
(iron.) non f. --- Réelnserie, f. Kluizenaarscel, vie I'a. reis egtande r^-, zijn heilire lezer. heeft
kluis f. -- Réeliision, f. Het opgesloten zin. hem in gr oote achting reb ruilt. 11 a i lionneni' en
opsluiting f.; — tuchthuisstraf F. File est condam- grande r-, hij schat de eer zeer hoog . ---- [Prat.}
née à In r- dans tine maison de force, zij is tot Verzoek om verlenging van gijzeling (door een' an
opsluiting in een tuchthuis, tot tuchtliuisstra f ver deren schuldeischer). Ce hrisonnier tiet it encore
Kluis, cel f. met al haar toebehooren.-ordel pour deux r-s, deze gevangene zit nog wegens twee
-- Réclusionnaire, ni. en f. 1.)e tot tv.chthuis- ingekomene ve rzoelrenn omn verlenging van gijzeling.
straf veroordeelde in. en f.
- [Corn.] l aizbecelirtt1 f., i'uinrlr tiarid c brief aan
Reeoctrer•, v. a. [Tech.] liet deeg. de klei, kooplieden, winkeliers, ene. wegens gestolene of terde stopverve met de vlakke hand plat slaan. --- R- la lorene dingen. -- [Cath.) Prière de in r- de l'aiirme.
pate, het deeg met de vlakke hand nog eens slaan. gebed a., waarlril men de ziel van veren stervende
Recogner, v. a. iTech.i Op nieuw met 1; -•recht Gode aanbeveel'. - ;- Failes roes ti'i ieuint►les
indrijveiz (b. V. een' spijker). - (lig.) [ Ane. rail._] r-s à i%Ir. vota; père, doe rnij/ne ee tril e proete
Nos troupes recognèrent 1'ennemi, onze troepen aan Mijnheer uw' vader. ---- Reeonemna.ndasloegen den vijand uiteen. — On a recogné vigou- toire- adj. Eene aanbeveling behelzend. -- Re,

-

,

,

reusement ce locteur, inca heeft (de leer, de stel-

linrr van) dien doctor krachtig 'wederlel.
R:ecognitif, ive, adj. (pr. -kog-ni- ) [.l u
(alleen gebruikt in) Acte r-, erkennings -acte f. -Récognition, I. [Anc. jar.] Onderzoek n.; erkenning (eener acte).
IecoiWer, v. a. Op nieuw kappen: R- on en-

fant, une poupée. --- Weder digt ereaken. (dessehen,

potjes, enz.) -- Se r -, zich zelve weder kappen, zich
het hoofdhaar weder in orde brengen: Le vent la
décoif%e, elle se recoiffe, de wind heeft hour haar
in de war gebragt, zij kapt zich op nieuw.
Recoin, m. Verborgen hoek, schuilhoek m.: 11
n'y a coin ni r- oh l'on n'ait ehercbé, er is geenhoekje zoo klein, waar men niet heeft gezocht. -(fig.) Les r-s du coeur, de schuilhoeken van het hail.
+ Recoiter, V. a., Z. V a. RÉCELEI;.

Récolelnent, ni. [Anc. jar.] liet voorlezen
van de verklaring der getuigen: Faire le r- des
témoins, den getuigen hun gezegde nog eens voor
(om te weten of zij daarbij blijven). _- [Prat.]-lezn

Vergelijking van eene kopij reet het origineel, van
oenen inventaris met de goederen, enz , collationéring. — Récoler, v. a. [Jur.] It- les temoins,
glen getuigen hunne verklaring voorlezen. -- [Prat.]
Vergelijken, tegen elkander houden, c o n f r o n t éren (b. v. eene kopi' eizet haar origineel).
j

+ Récollection, f Verzameling der gedach-

ten inz. bij geestelijke beschouwingen, inkeering tot
zich zelven, stille overpeinzing f.
Reeoilement, in. llerljming f. Recoller,
V. a. Herlijme,n, weder op-, aaneen-, zanlenli men.
Récollet, nl. Minderbroeder' van de zooge-

naamde stricte observantie (welker leden barrevoets
op klompen poon), r e c o l l é c t m.
t Récolliger (se), V. pr'. Zijne gedachten,
zijn
e zinnen vergaderen (se recueillir).
Récoltable, adz. [Agric.) Inooristbaar, tot
inoogsten of verzamelen geschikt. -- Récoltant,
C, adj. Inoogstend, inzamelend: Fermier r-. —
R,ccolte, f. Het oogsten, het inzamelen; inzameling f. der veldvruchten; oogst in., ingezamelde
vruchten f. pl. Dans Ie temps de la r-, in den

oogsttijd m.: La r- sera bonne, de oogst zal goed zijn.
— Oogsttijd: Après la r-, na den oogsttijd. ---

(fig.) 11 a fait dans ses voyages tine abondant.e r -

d'objets curieux, hij heeft op zijne reizen eene

,groote inenwte bezienswaardige voorwerpen- opgezameld. -- Récolter, v. a. Oogsten, inoogsten,
inzamelen: On a déja récolté les blés, men heeft
het koren. reed4 ingeoogst. — (fig.) 1l n'en récol-

commander, v. a. Aanbevelen, rela.zteri, in-

scherpen, inprenten, vernin-On: lt- a ses germ, de
biera Barder la maison, aan z jrre dienstbodene-

lasten of inscherpen, wel op 't huis te passen. Rle secret b go., iemand de geheimhouding op 't
hart drukken. -- R- it ses enfants d'aiinzet' le
vertu, zijne kinderen vermanen de deurrd te beminnen. ---- Aanbevelen, vea'zoe;yen gunstig te zijn
voor. zorg te dra.gen voor, aanprijzen; ,!e recomniande mon fits b eetre atl'ectioti, ik beveel )mijnen
zoon uwer genegenheid eiar.
R- go affix priéres des fidéles, iemand ^in, de voorbede der geloovfi---

rren aanbevelen. It- son áme it Dieu, z•jiiie ziel
Gode aanbevelen. z. ook i'ad e. ---- [Corti.] Iets, dat
gestolen of verloren •is, rranzeg'en, oj'dooree.r-' -r'ondgaanden, brief bij ko=plieden ene. hekend maken (ten
einde het bij vóórkoming aan te hourlenr). -— [Bot.]
R- (of Reclharger) an prisonnier, Z. EECHAI,GER.

--- SE IIECOMMMIANDER, v. pr. Zich aanbevelen, iemand

verzoeken ons gunstig, gedachtig te zijn. Se r- it
Dieu, zich Gode aanbevelen, Gods hulp -inroepen.
-- (Loc. proc.) Se r- a. traits les saints et, it toute.s
les saintes do paradis, bij ie lereeîj, ore hulp, om
bescherming vragen. --- Je me reconirrnande à votre
protection, à vos bontés, ik beveel mij in wive hescherniing, in uwe welwillendheid aan.
Recommence, f. Een biij spelers zeer gebrui-

kelijke barbaris:inus voor n E C0 FI IENCEMENT. --Recornnreneé, e, adj. (en part. passé van recommencei'): Guen e r-e, hernieuwde, hervatte oorlog ni. --- Recotnnieneenrent, m. Vernieuwd
begin n. -- Recornrnencer, v. a. heeler beginnen, weder aanvangen, op nieuw beginnen. On

recommence it bhtir It ce palais, neen begint weder
aan dit paleis te bouwen. R- ses min, zijn geschreeuw hervatten. -- (fig.) R- an élève, eiriet het
onderwijs van oenen leerling weder var, voren af
beginnen. -- [iblan.] R- uit olieval ; eeri paard op
nieuw afrigten. -- (absol.) 11 recommence tout de
nouveau, hij begint weder geheel op nieuw. (lam.) C'est toujours 11 r -, daarmede heeft men
-

nooit gedaan. R- de plus belle, sui' nouveaux ft'ais,

weder van voren af beginnen; ook: niet nieuwen
moed den arbeid hervatten. --- (Loc. pros.) II ne

saurait rriieux dire s'il ne recommence, i5 m oir e
de 1-, hij konde niet beter spreken, het niet nadrukkelfjker vragen. C'est in chanson de Ricochet.
qui recommence toujours, 't i.e koekoek één zang
- RECOMMENCEIii, V. n. (met avoir): La pluie re'commence, of als v. imp. I1 recommence it pleavolt, liet begint weder te regenen. La gum re a re-
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commencé, de oorlog is weder aangevangen, her-

vat. -- SE RECOMMENDER, v. pr. Weder begonnen
worden of kunnen worden. — Recommenceur, m., -esse, f. (fam.) Hij of zij, die weder
begint, hervatter m., hervatster f.
Recompense, f. Belooning, vergelding f. Une
r- Bien meritée, eene wel verdiende belooning.
Est-ce lb la r- de mes soms ? is dat de vergelding
voor mijne zorgen? La vertu est elle-même sa r-,
de deugd beloont zich zelve. -- Ook gebézigd in den
zin van straf f., loon n.: Le gibet sera la r- de ses
crimes, de galg zal het loon, de straf voor zijne
misdaden zij
n. -- Schadeloosstelling, vergoeding f.:

RECONNAISSANCE.

weder verzoend. -- Se r- avec Dieu, zich met God
verzoenen.
Reconduction, f. [Jur.] Huur- of pachtvernieuwing, verlengde .huur f,
Recondiiire, V. a. Terugleiden, terugvoeren;
uitgeleiden, uitgeleide doen, begeleiden. Xenophon

reconduisit les dix mille Grecs dans leur patrie,

X. voerde de tien duizend Grieken naar hun va
terug. Je l'ai reconduit jusqu'à la porte,-derlan
ik heb hein tot aan de deur, tot aan de poort uit
gedaan. I1 ne veut pas qu'on Ie reconduise,-gelid
hij wil niet, dat men hem begeleide. — (iron. et
fam.) R- qn. à coups áe baton, iemand met stok
On lui donna 200 florins pour r- des pertes qu'il
deur wijzen, het huis uit--slagenhtvd
avait faites, men gaf hem 200 ,Gulden tot schade slaan. -- SE RECONDUiRE, V. pr. Teruggevoerd, uit
voor zijne geleden verliezen. -- EN RE--losteing
begeleid worden. — Elkander uitgeleide doen.-gelid,
COMPENSE, loc. adv. Tot vergelding, tot loon . of — Recondnit, e, adj. (en part. passé van rebelooning, daarentegen. Rendez moi eet office, et conduire): Personne r-e, uitgeleid persoon m. -en r- je vous servirai en quelque autre occasion, Recondnite, f. Uitgeleide n. 11 s'est chargé de
betoon mij deze dienst, en daarentegen zal ik u bij in r-, hij heeft haar uitgeleide op zich genomen.
eene andere gelegenheid dienen. I1 a peu mange,
Reconfesser, V. a., SE RECONFESSER, V. pr.
mais en r- ii a Bien flu, hij heeft weinig gegeten. Weder biechten, nog eens biechten, herbiechten.
maar daarentegen heeft hij veel gedronken. — Hé Reconfirmer, v. a. Op nieuw bevestigen of
compenser, V. a. Beloonen, vergelden: On la verzekeren. -- [Cath.] Het sacrament des vormrécompensé de ses services, men heeft hem voor sels weder toedienen.
zijne diensten beloond. Dieu vous en récompenset féconfort, m. Hulp, troost f. in droefenis:
ra, God zal u daarvoor beloonen. — (absol.) I1 Dieu est le r- des affligés. — Itéconfortatif,
est un Dieu qui récompense et qui punit. - Zijn ive, adj., z. v. a. FORTIFIANT. — Récotifortaloon geven, straffen: R- qn. de sa perfidie, iemand tion, f. [Méd.] Wederversterking; versterking:
voor zijne snoodheid straffen. — Vergoeden, scha- La r- de l'estomac. -- Réconforter, v. a. Wedeloos stellen: Nous ferons un autre marché qui der versterken; versterken: Le vin réconforte l'esvous récompensera, wij zullen eenen anderen koop tomac, de wijn versterkt de maag. — t Troosten,
sluiten, die u zal schadeloos stellen. R- le temps opbeuren. — SE RÉCONFORTER, v. pr. Zich versterPerdu, den ver lrtrlenen tijd weder inhalen. -- SE ken. — Zich troosten of opbeuren; -- vertroost
RECOMPENSER, V. pr. Betoond worden. — Zich zel- worden; -- elkander troosten. — Het part. passé
ven beloonen: La vertu se récompense elle-même, is ook adj.: Estomac un peu réconforté, een wei
de deugd beloont zich zelve. — Zich schadeloos stel
-nig
aangesterkte maag f.
zijn verlies weder goed maken: Vous avez mal-len,
Reconfrontation, f. [Jur.] Herhaalde ver
déjeuné, mais vous vous récompenserez à souper,
getuigen, of der getuigen met de be--gelijkndr
gij hebt een sober ontbijt gehad, maar gij zult bij schuldigden, of der beschuldigden onderling, re't middagmaal uwe schade inhalen. — Het part. passe c o n f r o n t a t i e f. — Reconfronter, v. a.
is ook adj.: Vertu réeompensée, beloonde deugd f. Andermaal tegenover elkander stellen, op nieuw de
Itecomposable, adj. [Chum.] Weder zamen- getuigen, de beschuldigden tegen elkander verhooren.
stelbaar. — Recomposer, V. a. Op nieuw zaReconnaissable, adj. Herkenbaar, kenbaar:
menstellen, zamenvoegen: R- one page de manu- I1 a bier maigri, it West plus r-, hij i.s regt mager
scrit, un thème mal fait, eene bladzijde handschrift geworden, hij is niet meer kenbaar. II est reconandermaal stellen, een slecht gemaakt opstel over- naissable entre mille, hij is kenbaar uit duizenden.
Reconnaissance, f. Het herkennen, het wemaken. — [Impr.] Op nieuw zetten, overzetten:
R- one page tombée en pate, eene in pastei ge- derkennen; herkenning f. Cette r- fut touchante,
vallen bladzijde overzetten. — [Chum.] De geschei- die herkenning was aandoenljk. Le dénouement de
den deden weder vereenigen. — SE RECOMPOSER, cette pièce de théátre se lalt par ene r„ de ontv. pr. Weder zamengesteld worden. -- Het part. knooping van dit tooneelspel heeft plaats door eene
passé is ook adj.: Ouvrage r-, op nieuw opgesteld herkenning. -- Herkenning f., onderzoek n., bezigwerk n. — [Bot.] Feuilles r-s, dubbel zainenge- tiging f., het in oogenschouw nemen: Faire la rstelde bladeren n. pl. — Itecomposition, f. des lieux, des meubles, des papiers, de plaatsen,
[Chun.] Wederzarnenstelling f. — [Impr.] Het meubelen, papieren onderzoeken, in oogenschouw
op nieuw zetten. (tellen. nemen. — [Mar'.] Verkenning, het waarnemen,
Recompter, v. a. Overtellen, hertellen, nog eens ontdekken van kusten, reeden, enz. Il tit Ia r- dune
Reconciliable, adj..(doorgaans niet de ont- bale qui avait échappé à tous les autres navikenning) Verzoenbaar, te verzoenen; Deux tand!- gateurs, hij verkende eene baai (nam eerre baai op)
les qui ne sopt pas r-s. — Réconcillateur, m., die geen der andere zeevaarders had bemerkt. ---trice, f. Verzoener, vredeslichter, bemiddelaar, Signaux de r-, ver- of herkenningsseinen n. pl.
bevrediger nl., berniddelares, bevredigster f.: Jé- Marques de r-, verkenningsmerken, zee- of landsus Christ, le r- des hommes. — Ook als adj: merken n. pl. (bakens, boegyen, tonnen, enz.) — [Mie.]
Lettres r-trices, verzoenende brieven m. pl. -- Verkenning, onderzoek van de ligging, den aard
Réconeiliation, f. Verzoening, bevrediging, van een terrein, van den stand der vijanden., enz.,
wedervereeniging, bijlegging van geschillen: Leur r- kondschap f. On a poussé les r-s jusqu'au glacis
est sincère, hunne verzoening is opregt. La r- de la forteresse, meen heeft de verkenningen tot aan
d'un pécheur avec Dieu, de verzoening eens zon 't glacis der vesting voortgezet. — Gezamenlijke
[Cath.] La r- dune église, de-darsmetGo. manschappen, die op verkenning uitgaan. — Schril'wederinwijding van eene geschondene kerk. La r- telijk bewijs n. van ontvang: Confiez-moi ces padun héretique à 1'eglise, de openlijke wede'rver- piers, je vous en donnerai une r-, vertrouw mp
zoening van eenen ketter met de kerk. — Réeon- die papieren toe, ik zal er u een ontvangbewijs (recilier, v. a. Weder vereenigen, verzoenen, bevre- Cu) van geven. — Erkenning; waarmaking, echt
f. R- de signature, de promesse, er--verklaing
digen: I1 travaille 6 les r-, hij , bejvert zich om
hen te verzoenen. Elie a réconcilie les deux famil- kenning van eene handteekening, van een schuldweder
eensgezind
briefje, iemands betuiging, dat de handteekening,
les, zij heeft de twee familiën
gemaakt. — Cette bonne action me réconcilíe avec het schuldbriefje door hem zelven is geschreven of
lui, die goede daad maakt mij hem weder genegen. geteekend. R- dune dette, schulderkenning f. — Il
— [Cath.1 R- ene église, eene geschondene kerk vie son billet, it faut en venir a la r- par comweder inwijden. R- un hérétique it l'église, eersen paraison d'écriture, hij ontkent zijn handschrift,
ketter weder met de kerk verzoenen, hem zijn' af zijn briefje, men moet door schriftvergeljking desval, zijne ketterij kwijtschelden. — ( fig.) R- la phi- wegen tot erkenning komen — R- d'enfant, erken
een kind, verklaring, waardoor men een-nigva
losophie avec la morale, de wijsbegeerte in overeenstemming brengen met de zedeleer. -- SE RE- buiten huwelijk geteeld kind voor 't zijne erkent.
vereffe—
Erkenning,
bekentenis, belijdenis f.: La prompte
geschillen
bijleggen
CONCILIER, v. pr. De
of
nen, weder met elkander verzoenen. Its se sont r- de nos fautes nous en merite souvent Ie parrécornciliés d'eux-mêrnes, zij hebben zich van zelf don, de spoedige bekentenis onzer fouten doet ze
-

RECONNAISSANT
vaak ons vergeven. — [Dipt.] Erkenning f. van
eene buitenlandsche regering: La r- de la Russie
ce fait attendre, de erkenning van (door) Rusland
blijft lang uit. .. Erkentenis, erkentel ij kheid,
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koeien, berouw hebben. Il avait fort mal vécu clans

sa jeunesse, mais it se reconrnut sur ses vieux

dankbaarheid f.: Témoigner, prouver sa r-, zijne
erkentelijkheid betuigen, doen blij/een Compter sur
la r- de ses enfants, op de dankbaarheid zijner
kinderen rekenen. — Somtijds ook in den zin van:
helooning f. voor gedane diensten: Attendre de qn.
nee lionnëte r -, van iemand eene behoorlijke belooning verwachten. Ge service mérite quelque r -,
the dienst verdient eenige belooninq f.
Recounaissaut, e, adj. Erkentelijk, dankbaar. 11 est lien r- de ce service, hij is zeer dankbaar voor deze dienst. Coeur r-, erkentelijk hart n.
R- envers son bienfaiteur, dankbaar jegens zijnen
weld! ener.
Recounaitre,v.a. Herkennen, weder kennen Je
l'ai reconnu de loin, ik heb horn van verre herkend,
lila reconnue à sa voix, hij heeft haar aren have
stem herkend. — (fig.) R- on auteur ta son style,
•eenen, schrijver aan zijnen stijl herkennen. — Ne
plus r- in voix de ia nature, de stem der -natuur
miskennen, niet naar de stem der natuur luisteren.
11 ne, reconnait plus ses parents, ses arnis, hij
veronachtzaamt zijne ouders, zijne vrienden. —
Als waar, als onbetwistbaar aannemen, erkennen:
R- les vérités de l'Évangile, de waarheden van 't
Evangelie erkennen. On a reconnu que sela était
nécessaire, men heeft. erkend, ingezien, dat dit
noodzakelijk was. — Toestemmen, erkennen, belijden. Je reconnais les bienlaits que j'ai reces, ik
erken de weldaden, die ik ontvangen heb. I1 ne
vent pas r- sa faute, hij wil zijnen misslag niet
belijden. — In deze of die hoedanir{heid erkennen:
it 1'a reconnu pour son Pils, hij heeft heen voor
zijnen zoon erkend. — R- un enfant, een Oind als
het zijne erkennen, verklaren, dat men de vader
of moeder van een onecht kind is. — Reconnaitre
son seing, sa signature. zijne handteelfening erkennen. -- [Dikloer.] R- un gouvernement, un
prince, eene regéring, eenen vorst erkennen, ver
dat men haar, hem, voor wettig gevestigd-klaren,
houdt. — Waarnemen, merken, ontdekken: J e reconnus lien que vous l'ainniez. ik merkte wel, dat
gij haar bernindet. — [llii.] Op kondschap of ver
uitgaan, verkennen, r e e op n os cd r e n. —-kenig
R- les ennemis, leur nomhre, de vijanden, hun gelul gaan verkennen. I1 envoya de la cavalerie rles defilés, hij zond ruiterij a/, om de enge wegen
te verkennen, te recognoscéren. -- Faire r- an

officier, eenen officier d en erkennen, hein voorstel
aan de manschappen, die hij bevelen moet. —-len
[Mar.] R- an vaisseau, een schip verkennen, het
naderen, om zijne grootte en sterkte te onderzoeken. R- ene rade, an mouillage, uit écueil, eene
reede, eene ankerplaats, eene klip opnemen en af
peilen. R- une terne, een land verkennen. Dankbaar, erkentelijk zijn; beloonen, vergelden: Failesmoi ce plaisir, je le reconnaitrai dans l'occa`ion,
doe mij dit genoegen, ik zal het bij gelegenheid ver
daarvoor erkentelijk zijn Je vous recon--geldn,
nrn is ce service, ik ben u dankbaar voor vleze dienst.
On lui a rendu mille bienlaits, mais it les a anal
reconnus. enen heeft heen duizend weldaden bewezen,
maar hij heeft ze slecht beloond
SE RECOvNAl TEtE, V. p r . Erkend worden, zich doen kennen:
Les bons coeurs se reconnaissent aux boones actions, enen kent de goede harten uit de goede daden. -- Elkander herkennen: Malgr•é eette longue
absence les deux frères se reconnaissaient d'abovil,
ondanks die lange afwezigheid hei kenden de beide
broeders elkander terstond. — Zich zelven herken
zijn beeld, zijne gelijkenis vinden (in een' spie--ne,
gel , in een portret) La nalade, en se regar+lac t
dans an miroir, avait de la peive 5 se r-, toen cie
zieke zich, in eersen, spiet el bezag. had zij inoeile
zich zelve te herkennen. (lig.) Ce pre se reconnaït dans son Ills. die varier herkent zich, vindt
zich zelven weder in Zijnen zoon. Eerie plaats,
een oord, waar enen vroeger geweest is, bij 't wederzien herkennen. Je me rappelle avoir passé par
eet tindroit. je me reconnais a ce pont, ik herinner resp hier langs te zin erekorren, ik herken, die
brug. (bij u ^tbreirlinr) Ce rnanusr'rit est si plein
de ratures, que je ne peis plus my r-, dit handschri/'t is zoo rol doorhalingen, dat ik er niet eieer
wijs uit kan worden. -- Tot zich zelven, tot inkeer
-

. —
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jours, hij had in zijne jeugd zeer slecht geleefd,
maar hij kwam in zijne oude dagen lot inkeer.
Dieu lui false la grace de se r- avant de mourir,
God zij hem zoo genadig, dat hij berouw hebhe voor
zijn sterven. -- Tot zich zelt,en korren, zijne bezinning herkrijgen; zich bezinnen: 11 élait tombe
en dëfaillance, of quand it wint i e r-, ii voultit...,
hij was in flaauwte gevallen, en toen hij tot zich
zelven kwam, wilde hij... 11 fut surpris et neut
pas ie temps de se r -, hij werd overvallen en had
den tijd niet om zich te bezinnen. -- Reconnai,
e, aclj. (en part. passé van reconnaitre): Un hornme r- /t son vetement, een aan zone kleedend herkend man. — Vaisseau r -, Cote r-e, verkend
schip n., verkende kust f. — C'est an principe r -,
't is een erkend, als waar aangenomen beginsel. —
Un service mal r-, eene slecht erkende, kwalijk
vergolden dienst, f.
Reconciuerir, v. a. Heroveren, weder beinagligen. — -I- K.econcl:iête, F. Het heroveren; het'overinq f.; het heroverde. — Reconquis, e, adj.
(en pa'► t. passé van reconquérir): Provinces r-es,
heroverde provinciën f. pl.
Recortsolidation, f Wederbevesligling, wederheeling enz., z. CONSOLIDA TION. — Reconsolider, v. a. Weder bevestigen enz., z. CONSOLIDER.
Reconstitution, f. Wederzamenstelling. —
[Prat.] Rente-overdrarling f.; het vaststellen van
eene nieuwe rente in plaats van de vorige.
Itecottstriection, f. Herbouwing, wederopbouwing. -- Reeonstrrtit•e, v. a. Herbouwen,
weder opbouwen, herstellen. — I.econstrtiit, e,
wij. (en part. passé van reconstruire): %luisoes nou-

velleinent r-e, pas herbouwd huis n.
Reconsdnitct,tion, I. Vernieuwde raadpleging f.
— Reconsaltet•, v. a. TVecter raad vragen, oj;

nieuw Triadl)leli.en.
Reeottter, V. a. Op nieuw, weder vertellen,
I.econtiHuation,f. Vernieuwde voortzetting f.
— fecontiitnser, V. a. Op nieuw voortzetten of
vervolgen. — RECONTINUER, V. n. Weder voort

-gan,

weder voortgezet worden.

Recouti-aeter, v. a. Een nieuw, een ander
verdrag aangaan. — (in zedelijken zin): R- les
mauvaises habitudes doet on s'était corrigé, de

slechte gewoonten, waarvan men zich gebeterd had,
weder aannemen. R- des deltas, op nieuw schulden

maken. -- bireder aan- of zarnentrekken. -- su
pr. Zich teelher zamentr ekken.
Reeort^'enant, m. 1 Prat.] Tegenklar,er, tecleneischer m. -- Reeottvettir, v. n. et a. [Prat.]
Eene tegenklagt inbrengen, eersen elsel, teren den
eischer doen, i' e c o nv e n i é r e n. -- leeonvetttiou, f. (Prat.] Teftenklat;t f., werlereisch rn., reconventie f. — Rec onventionnel, le, adj.
De tegenklagt betre/J'ii d, tot den e'er.lereisch behoorend. -- Reeonvetitionnellenient, adv. Bij
wijze van tegenklarlt.
Reconvocation, f. lt ederoproelp in?q, ver°
bijeenroeping f. — Reconvogatct-, v. a.-nieuwrl
Anderinaal oproepen, ?neder bijden roepen.
(,ecopiet•, V. a. Weder afrchr2jven, óverschr2jven, h.er.cr•hr[1ven.
flecoquer, V. (t. Weder paren, weder doen
broeden (van, laatrozen, als de eerste broedinrl mis lukt is). Reeociueteswe, in. Tweede binding f.
Rerociatilte9ttent, ni. let zamen oerci,l, ineen
zijn; zainenrollirzo, oprolling f. eeo--gedrai
quilier, v. a. Sehelpvorrrnig ineen clraa jen, za
oprollen: Qui a r'ecoquilli les feuilles-inerol,
de ce ii vre ? wie heeft de bladeren van dit boek
zoo ornrtekkruld, opvierold. — (pop.) R- on cha peau,
de ronduit roan een' hoed omkrullen, ombuigen. -SE IIEGOQUILLER, V. pr. Zich orolcrullen, ineen rol
Les vers se recoquillent. de wonnen slingeren,-len.
rollen zich in een. — (Pi'ov.) 11 nv a point de Si
petit ver qui ne se recotluilie, si Ion marche
dessus, reen vijand zoo gering, die niet poort zich
te eerdedioen en te schaden, wanneer men trein aanvalt. I,irh het haar in krullen zetten. ,liet
part. passé is ook adj.: Feuilles recoquillées, olpgerolrle bladeren n. pl. Chapeau it borg recoquille,
hoed m. met een' opgerolden rand.
Rec ord. m. ( inc/ eer z. v. a. TE'MOIG.NAGE, ATTESTATION. SOUVENIR, celui qui se sou t ierrl). [Arc.
jur.] Regteilijk onderzoek n. door rf tairen. —
RECONTRAC'i'ER. V.

-

„

,

-

,
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REC0RIJATION

Soort van vonnis, waarvan geen; hoogti >' beroep
was. --- Cour de r-, opper geregtshof n. --- t Recordation, ook Recorddance, f., z. V. a. souVENIR, V b10IRE.
Recorder, v. 0. Op nieuw ineen stren(jelen
( een t uw); — op nieuw vademen (brcavadhoi.t); —
op nieuw ombinden (een pak), v fl. CORDER .

Recorder, v. a. Orerleeren, zich overhooren;
R- sa lecon, zijne les óver•leeren: — (fig. et fam.)
Zich bezinnen, in zich, zelven overléggen, wat men
zeggen of doen zal. - [Anc. prat.] R- un exploit,
Pene dagvaarding door getuigen laten onderteekeflea. R- d.es tPenoins, getuige n verhooren. -- SE
RECORDER, V. lor.

Zich, herinneren wat men te doen

of te zeggen heeft. --- Se r- aver qn., met iemand

-_

R.ECOL VRIR

(vijl. POUI1VOIR, CASSATION). --a RECOt;RIP,, V. a. lar. j : R- un cable, ure manoeuvre,
eersen kabel, eerren looper langs loopen, door de
hand laten gaan, om na te zien. R- les coutures
d'un hiltinlent, de naden van eert schil) nazien,
nakloppen, na breeuwen.
t Retourre, V. a. Weder terughalen, afjaflen, hernemen wat gewelddadig weggevoerd werd:
RI.- un prisonnier, un eheval, un vaisseau, den
vijand een' ez'angene, een paard, een genoaaten
schip weder afja cn.
Renours, ni. Toeviugt, hutpzoekinq f. Avoir
r'- a Dieu, la la justice, an nlédecin, de toevlugt
tot God, tot het reeft, tot den geneesheer nemen. A
i avoir r-? tot wiep zal men de toevlugt nemen?
cut r- aux anciens manuscrits, men zocht de
oude handschriften na. -- pout mors r- (refuge)
est. en Dieu, Dieu soul est molt r-, God alleen is
m ij ne toeelutt, mijn toerverlaat.---[jur.] Verbaal ni.,
ver goedinej f. Si je perils ce proeès, j'aurai mon
r- sur of contra son frère, wanneer ik dit regisge<l ing verl ies, ,ttl ik min verhaal, mijn regres
o zijnen broeder neurien. R- en eassation, verhaal,
beroep In. Jn crassatie. -- Sauf son r-, behoudens
:zijn verhaal. It- de droll, rents niddel Ii., regtstoeVOOi'zieft

[

M

afspreken.
Uceorriger, v. a. IVeder verbéteren, -nog eens
nazien. — (absol.) Corriger at r- sans cesse, onophoudelijk nazien en herzien. ----- SE RECu ►RRIGER.,
V. pp. .4nder reaal verbeterd worden. — Zijn werk
andermaal nazien of verbeteren.
Reeors. in. Gerertsdienaar Iii,, die een deur
als getuciqe verrpezelt; -- weleer: getuitte nl.-warde
ecouueher, v. o. Neder te bed leefren of hel
B- un enfant. --- R- son ennemi b terra, zij--pen.
am vijand noel eens op den !rond w erpen. — [Jeu] vtugt .— B- en gncce, vet zoek ti. om genade, oen
Bij vc1r?'iCCuwi2? fl inzetten, opzetleii, vï'l. COUCLIER. kwijtscheld ing of vverzachling (Ier straf aten Glen
--- SE RECOUCL-IEIt, V. láí°. Weder 0001 bed gaan: vorst. --- ± [leioen.], z.v. a. TOLERANCE.
t Recous, se, adj. (en part. assd van re11 s'e t, recoueh , hij is reder te bed gegaan.
Rt.ecouadtre, V. v. Weder toe- of zarnennaajgen, eourre): Fille r-se, alen schaker weder afgejaagd.
wedt: orinimo'jen: La doublure est dhcousue, 11 ontrukt meisje. Vaisseau r-, hernomen schip r,. -faut le r-, dle vot:rinq is losgetornd, meel moet ze Recousse, f. Bevrijding, redding f. vara liet geweder cri nnoo jen. Recousez sela proprement, naai welddadig weggevoerde (nu alleen nog als zeeterm
dit weêr eens rietjes zamen. — SE RECOUDRE, V. gebruikt) ; herneming , a fjaging f. Droit de r-,
recut n. van herneming, belooning f. voor 't hernemen.
pr. Weder zamengenaaid worden.
Recoaisu, e, adj. (en part. passé van recouReeotilement, m. [Teen.] Hernietirvq f. -Verlenhinq f. vaan een' hoekbalk. --- Wederuitstr^ - dre): Doublure r-e, weder zanten- of aangenaaide
kiny f. (ier huiden. — liet nazien der kaarten, door voering f. linie r-, weder dittgenaaide wond f.
Reconvert, e, adj. (en part. passé van reze tegen 't licht door de handen te laten loopen. —
Recouuler, V. a. [Tech.] Hergieten, overgieten couvrir'): Maison r-e en mailes, (weder) met pannen
(een kanon, een' spie,rgel enz.). -- Andermaal te gedekt huis n. Fruit r- d'un bron, met een.' bolster
broeisen zetten (de wasdo). --- Het kalkwater' we- omkleede vit acht f. -- Ciel r-, weder betrokken
der uil de huidera strijken. -- DDe speelkaarten ter hemel nl.
Recouvrable, adj. (van zaken) tIerkrjgbaor:
naziening door de hand laten loopen. -- [Agric.]
Soepnes r-s, herkri'bare sommen f. pl. Deniers
Aan de korenvelden, de derde bewerking eeve,i.
non
r-s, niet te inr(:)i gelden n. pl. --- 1- RecoiaCliom
:ogne)
Flesch
f.,
.Hecoulense, f. (:in,
woaruil de wi n door de kurk ontsnapt is. (Ook vrance, f. Her/ rjjging f. (alleen, nog voorkomend
'in:) Notre-Dame de R.-, Onze - Lieve-Vrouw van
als adj. f.: ILLlouteille r-.
Recoupage. in. [Tech ] Het kruisen (lee op 't RecouvranCe.
Reeoavrant, e, adj. [Minér.]: Couche r-,
spiegelvlak achtergebleven p(;l-gntstrepef.--- [Agile.]
J aeede bewerking f. der broaklanden. a-- [ECOIJ.) oveedeit kende bedding of laag f.
flee•onvré, e, arlj. (en part. praseé van recouGesneden, qelnenffde suf/s, cider, enz. — Recoiie, f. Zernelnteel n., meel van geinalen zemelen, v'rer): Bourse r-e, terurjr elzreo efn beurs f. -- Als
subst.,
z. PELUDU (m.). --- ecouvrernent, in.
k ornel f. —. Faire du pain de r-, brood van kor
el bakken. -- Steengruis n., afval der behouwen. Herkráig•ina, wederbekorning, terngbekominq f.: Le
r- d'un objet perdu, ale In santé, cl.e terugbekosteenen. — Tweede snede f. van haver, grac, enz. —
R-s, trffelafvol rei., kruimels f. p1. --- Reeoupé, Wing vaan een verloren voorwerp, van de gezonde, adj. (cri part. passe vale recouper) : Habit r-, heidi. ---- [Fin.] Invordering, initiassdring, het innen
-

hersneden, rok ni. Cartes r-es. weder af fie.>i.omen

kaorte:fr f. pl. -- 1 Blas. icu r-, twee of meer
n . edeeld scl i'd ii. --- [ucon.j Vin. Lidre -male
ges eden win. (11)lrel-1runl ni. -- Rec000pe-

niennt, ni. [Arch.] Vee inderinp f. dc°e dikte van
veen' muur CrtS laag tot laag, inwerkin g f. van elke

van verschule/iclde gelden d o of daartoe aait- gewende
rriirldelerz: Travailler

an r- dune somma. aan de

ijri-orderie j eener soon werken. Je vous pa -eerai

lrois pour cent `i sous voulez-vous charger du r-

.ie ce ui Iii'ect eili, iie wil u drie ten honderd be-

ii toi, un fee par le bout, eenera stok, een ijzer

toletn, zot trg zS. milt belasten niet de invordering
V(S)), 't leenrn50 Snij schuldtri -ie. — [Teds.; Ozerhee-rnechietir.n f., het over of voos elkande r heen
schieten: Les dalles cie eetre terrasse sont à r-, de
zerken von clot terras zijn, over elhonder heerrYewerkt.t,. Overstekende rand ni. of lijst f. --- K operea plaatje n. voor 't 2;corwer glas van een' kijke. — 1klontre a r-, horlogie n. snel een deksel. --R-s, uitstaande, intevcrderen schulden f. p1. (van

zich kromme °n. een' k om;zmen vrfn oannemen. -Het Part. passé is cook 0(11.: Fee a'eeour=bra, omre-

derkrijr r r terug- 01' ?vederbekonien: I1 a recouvre

laa;l steenti', 7 n ardow een ? uu'i' van boven h?jloopt of rh n 2vordt. -- Rei°oecper, V. a. Op
nieuw snijden, heren €era. --- [,jeu] (absol.; oq
eens eouj,dren of oforenien. — R eeonpette. f.

veil lw. van recou pe) Zwarte kor rel f., reeel van
kornel.
: eeourber, v. a. Krommen, ornbui ;era. R- un

aan, 't vane ombuigen. --- SE RECOURBER, V. pr.

[Bot.] Feuilles, Bi'ane hes r-es.
nerlerwworts omeebegen (met de helle zijde naar
bozen pekeerrle) blo_der'en n. t31., takken ni lil.
i.¢ecourir, V. r. U e^!er, vo ('P1(, nl) nieuw
loopen: a'ai couru et ='ecouru, it heb been en wetier 1eloopert. -- ito/p ernrrert, de trevlïipt nemen;
br,en ijzer. -.-_

-

R- b qn., b qe., zone toeelul t tot iemand, tot iets

nemen. If faro, r- au Irédecir, men, moet zijne
tcezlurt It den geneesheer nemen. IO a recnumu
b son confesceur, hij heeft :fijne loe2:lupt lot zij-

e en biechtvader genomen. Ree ourez bb la clhmence
clu rol, neem de toevlucet tot de l;ennrle van den

vorst. -- [Prat..] R- en cassa;ion, ziet in cassatie

ccrr' i^i , GCui ^e,, rtotrtris, enz.).
eeuwwvrer, v. a,. Hei krjt'en, terug- of we, , ,

,

sa bourse see; forces, hij heeft zijne beurs. zijne

krelcisteil tcrur:feicSPgen. -- [ Fin .] T7ror°dere'n, rnkass€ re 2, innen: :tl'e elmr ;f' Cif' r- les cons 'i uiion e, riet i e never<ier•inq der opbrengsten belast
zijn. --m- g'- des per#es, srlirtclfllou :stelling voor ver
I Msar. j Bin'nehelen, inhalen, in--liezshj/gn.
kolen: Recouvre vette ainarre! haal dat meer-

loans bin en boor(/ l -- SE RECOUVISEE, V. 7's'. Te
ru'reelei'e -e. maiden: Le leiups perdu ne se recouire jaln, r, cie verloren t jol komt niet weder.
Ree- o3av1'is•, r. «. 14'e der dekken of bedekken;
overrtrPk.ke , bedekken:
n: R- on tolt d couvert, em'
afgedekt Pik op nieuw dekker. Faire r- un it re,

1{1ORUTER.

aECRACHI;R
een boek weder laten overtrekken, orn/cleeden. —
(mi.) Vermommen, bemantelen: II a recouvert tout
cela le beaux préte\tes, hij heeft dit alles met
SC/100IW voorwendsels bemanteld. SE BECOUVRIR,
V. pr. Weder bedekt of overtrokken worden;
weder betrekken (van de lucht). Le temps se reCouvre, de lucht wordt weder betrokken, betrekt
—

—

weder. [HorLJ La plale de eet arbre se r-, over
de wond van dien boom groeit de schors weder keen.
Reeracher, v. a. Weder uitspuwen.
Itecran, iii. [Mar.] Kreek 1., inborn in.
Réeréanee, 1. [Droit. can.] Voorloopi.q vruchtgebruik n. van een betwist toed.— [Dip!.] Lettre de
r- , teruqroepingsbrie( in. (van een hol aan zijnen
gezant), recreditie[n.. recreddutie-brielm.;
- ook ontslagbrief in. (aan het hof, dat de terugflecré
geroepen gezant of minister verlaat).
ancer, v. a. in 'I voorloopig genot eener betwiste
zaak stellen.
[ Ane. prat.] Van beslag, arrest of
cautie ootslaan.
Récréatif, ive, adj. (/ani.) Ve r makelijk, laslig, genoegelijh: Jeu i-, vermakelijk spel ii . ITtomine
r-, lustig, verma/celfjk rilenscil.
Reeréation, 1. [t)idacl. 1 Vernieuwde, herhaalde schepping, herscheppir.g 1.
—
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Ilécrijuin atiou I. 1'gn'nl u huldiging, ler uggave ('(n (OitV(ilibJl'ii .sTh'.'r(l of ho on in gtljhe renal,
wraak , iteas Uï(1i'k t
J ui. 'l'eg('iiklagt
ti'jc nb'schuldgjing , b sc'I Ui(Il(, mij des beklaagden,
i1ig(bl'abt l('fieii :jjnei a(Inkl(JfJ('l, i' C C 1' 1 ni I a
t 1 e 1.
Réeriiiiiiiatoire, adj. !('1ie ts'iienbe.cc/iildigiiij bevattend sit we e rwra ak gezegd ei
(Js'th!(lP: Plain t e 1 . legcllklc;(jt 1.
Ité('1inhinel-,
,

--

—

,

-

--

C. (1. 'Ii 1l"i(IJI'.'('/l(LIdi',il(.s
i
a 1(5 0, zijne n aanhiI(YJP('

aanklagen; tlO'tIli,S('/l('I(l('?l of honen , .siiuudic'()i)i(l('O s'ir:'. t)C(1nlll'()O, (l('n 1' e C I' I m i ii ( ' t Ii.
Réerire , v. a. 1 1 FSC/i, jjt'cii. s'ess'/,iijies. tein tat iiuil cent , ii fau t Ie i-, iI(it is .Çl( i/it (star/sicves, ascii moet /it't ('V#" 's'h jiLts. -- )(ibxl ) .Vog1,lO(1l.s schrijven of 's',' (,'j I' ze»lea . S' ii ne, rpotid
(ISiS (1 11115 l ettre, je l u i is i'i i'a I , ifl(lk'ii h # (IJS
11,/ill , II br ief n iet antwoord t, za! k /15111 nog ('('u.S
—
S ('III hi ((, .
Ii ' s i/.' s'/, j)C(i( . (:,, lU.('os (less: I lvous
—
a Pcu'il , ii fsiist lui r -, lij liet/t 't geschreven, (fl1
(Okt 1(1111 antwoor den. . • ( Loc. p/tic.) II ne siit
is qui cjii , /ij 1(5" t niet 1(0 us', 'n I, j z)uie toeu'lab,t
t ( (' ;' zul. III I.',, t passé is ook ':lj,: Letr
i e reeri te, ''(t'i',t i 1, i'. ('('51 , l('t ((,. I'' 'ft , i'( 5' br i ef us.
Heeroiseté, e, «!, ! Itii ( : Croix ['-5. he rkru is t kru is n „, ('('I It (t' I kr u i'.,
is, ' (j'/((; (I ' .,,'/5
ar men 0/I z ic h :. 1/ e e n I;, u,ic ',
J4éeréatioii , 1. Uitspanning. ontspanning f.
koele rusttijd in. bij 't werk, verlustiging 1 . ver1ee'oi(re,
V. t', 11 (' ( 15',' (,i't)' ) a ,,j ,,I(U((
! ' no((!i-'/,
maak ti. Ta r- redonne des forces pour micux Ira - (i('o( p (: ..- weder 'I',: (.0 . 1'( t , ( l( (' ( ,,,"
li
(i(jk

aiIier, de uitspanning her g eeft ki'acl,len oils hele,' (u'(IiI 't isIs ')
te werken. Thence de Ja t' - of en/cel La r - , het
fteelOqlIc%'i

Ht (use). I'. j l,'I., 1(1!)), 5' en
nu r von uitspanning; hel speeluur (le)' scholieren: lot ;t ,., , zich zusa',, ' t rk!o , t- t t , , t I! , : 1,e
Ii enip1oait taaie Ia r b liie, hij bragl het gan- (11(11
itS i((ijLi(\ 111(5 auprès (Jis lin, het ja', /:.cche spec/au!' met lezen door. ( fi g.) Donner (le 115(',(f krimpt i "('I. tij hel t'(su';,
U' /j((L/ 1. 1('ri
l,('iiIi ook als (giJ,
Ja r- b J'espril , dcii geest ontspannen.
0, : lies his s ha i(5I'(SJ 1C\ II(/'t''l' 0. ' (r,',',,tl,' i nee ngekrompe n bl ad eren II
Réerédentîaire, in. hue. jam.] Voorloopig
vruchtgebruiker van eeoc betwiste prove.
Hees-otter, l', (I. Jt'('(Il', u's,ul, ?i1('i'.iq IIsUli('fl.
Reeréer, v• a. Herscheppen, op nieuw schepttéeioue r. u', a. .-ImuI(';IIsO(. I
'P (jt'I'(((lh (ì_
pen; andermaal in 't aanzijn roepen, weder instel- r ol O/O'( bijl'.',' (Vgl. EISt SIER;.
len of inrigten: 14- une charge sous nu antic norn,
Reerouu i v. a., , "('ei' in is t.
eenen iost , eeoc bediening weder onder een' ndc 1ecro since, f. [use jur.] I iUlali , ', 1.
deren naam in 'I aanzijn roepen. — (lig.) Lao- des boi",lu,t,
teur a so F SOfl sujet, de schrijver heeft zijn on1?CrSI , e. (1((/. ((':1 /t(i t o ; isse I'll,) ('('t issul ie)
derwerp weten ie herscheppen. Als adj.: Charge 1_a rivièi , e (-S i' -t , de
is
gUewassen.
recrtée, op nieuw ingestelde bediening 1.
( e line- e s t s t,' i'u . dit hout ';
u itge gr oe id.
it E(IItt .
M. Réci-éer, v. a. Verlustigen., ontspannen, op;_I I' . (Jaa r lijk,. ,ch lit s;
vrolijken. vermaken: Ce soot les jeux qui in- '(('al n . ,_ 1,11 ee n I;, ' a .'lij(;.', I! ;i(;(ui I.
eréent l'esprit , dot zijn spelen, (lie din geest oatHees—ii, e (hij. I ' ,,,''eid, (!'' tt;,iI. afg e r e de n,
spannen. Lame-en-del ëci'ee les eux, de regen- be k-af. Ce (lI( '111 e [ i i- tj(, Si (I ('ii p c iit plu s
boog verlustigt de ongen. Le vie mecroe l'espi'it,
(t l'', i (I is zoo './,. ' t z )fl;(j. '; ir'i if , 'lol liet
de u'jn verkwikt den greet. SE RECREER, V. pr
vermaken
,
vervrolij
en.
Zich
ZlCII
igen,
zich verlost
k
CeriSSI5&Ce5l(4.'_ S I
1
' 11 . 'I. ,'. '
eene uil.cpanai'ng nemer: Qwinil oil a l]eahICOUp I ,'! I, ( .';I"#' :1 itt'' I.,' j,'' 'I ' (("i(
lmavaillé, 11 est bon de.s a c-, wanneer inca veel 'ii';,)Ij ne1'- Its '';sii,sis'. e ene ve t ' 'i ' 1; '0
heeft gewerkt, is het goed cme uitspanning te ve- ('"t ('t (5. I .15/ ( ti,S It :1, Ii
, ( ,/ (tI;!ii, t'
t 'tt'i
men. Se I- I' esprit, zijnen gee a t ontsp(nnen.
,Leeisse,
S,
II' I '(j. 5
('ai 1; t'
Itéeiéint'iatir, M. 7)1. (of flumeurs P.ECIIEMEN
it' I 't?; '''tote t'' t o.', I . , ''t'
'': ' ' ( te
RECRESIENTITIELLES)
[1ëd.]
I'EUSES
Vochten
P.
a.,
' a s! ;, is : I 011 a s'.,..of
pl. , die zich van 't bloei a/zosulereis (speeksel, gal, :t 1 r-, .1' 5, hep fi NI 's' ,..,, , .,i, , t'Itt, _ . ïre
enz), ï ccrementen iI.sI.
,,,,.,,,.! ',.t;,
itS ,5.S (1 Ut,'''.,liii'u,i. 'j'',.,' e en
Reei phiseut of fleerépssage, in. lech.] ,'i'. I'
een s ' t. 'is ' ''t dew , ''t 1'''v o lIVCdeI' V()iWeiJu1?17 of beraping.
}teei epii ,
Se S 0 111 ((tt,',,i't(t'- '1(555
v. a. {'Fcch.] OIS flICIIIV volcerpen of borojsen. ': t
1.1 5', ('tt!StOt(' (t '. t ti'. .(:'iJ,, wi ze t 'i aweder besteg ken (Ir v. e; casino mus,) , (fig. ii ,s 1'S.;. t . ;, tb ij dat I , ,,í a ls' . ti i',/e;
et fans.) II- son visage, :iel) (ii/' bianketten.R. (l ik t),: t'' ,'t('(,, t /
/, ' , r,tr I
un vieux conte. reis oud verteissi sss'der sg[1ikken.
ft
t,'!;, t!,,. t(,St((1,1,'
qu!
'''.'
,.' ' t';i ('(t,..i./'' 5',', 1',
in een. nieuw (ìO/C sieIen. .. S Eancnci'in, V. vr- ,,',o.. ,, s ;'
.s'i.
IVede,' vol (j eraept of tesireh'en woiden. Ziel,
pa sten,.:
blanlaiten. liet pest. posed is ook udj,: Mur i- CRU . - 5'-g
.
i
a d ( e n 5 'I' j, , , . va 7 i I s'
wedes' bcsl,'eken muur in, v isage (li/c ll(hi(1 fl 1((t I 'ttiCt : Ut'.,,t'stt!t ( -, t' ', , t' ,' , t' I,. , t' I'' ,' t t! of
«,,I/t,/'1t5
gelaat II. V ieux
leux con le i'-, opgew'rsnde oude cu'.ilusiistesiissa d's
:,««« 'I. I . , I .,;
telling 1 . HeeFhpissn;e., tij., Z,
't t.al.
fleereiinei, v a. ()s (((COO) giacen; dirges'
t
r ,t t , ; ,,:; t .11. ''s •, I'-. . ,',', t Van
gi'acess.— (/l(j.( Op fli()(( (i( gi'oisdiger onderzoeke n .
0' t,'. op de
tt'I tOt . t -;.I
I,.,
, '_
Ree;ibei-, v. (1. Ovcs':iflen, wYder ziften: Co
Doo r ,'ii'. , I
tile nest j)(LS encore asev11 net, 1 hint le r , (((t IsO- ('/
,
I,
ien i nog s,ict zi be cc o s or ii s
(Ii S C t tcss
i I ér e;] :1- i't( t"',_'t'.( (,: ,
tt'
,,
. . . :, , ; ,
Ree l- er, V. fl, IVedri se/o'eesn('en.
,
t . , 'l's: lj
Récrier (se), v. ps. E(flefl kreet c:/i hewert'- a s oeiés , h ij .s ,'/, ove ra l,'
dering of goedkeuring, sssss resonlwoordie Mg of
(sfku,' slüiess, het uilselsierascer, nhl'O('Jen, tegen (
h is
uile'as' e : (JO Se 1(i(' ria a ox ph us Iwalux end nit a
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ver, r e ;k r u t e u r m. — Ook als adj.: Officier r,
werf-officier m.
Recta, adv. (latin) ((am.) Juist, stipt, precies;
regtuit, regelregt: Payer r- a I'échéance, precies
op den vervaltijd betalen. I1 est allé d'iel r- chez
son père, hij is van hier ljnregt naar zijnen vader gegaan.
Rectal, e, adj. [Anat.] Tot den regten of
endel-darm behoorend.
Rectangle, adj. [Géom.] Regthoekig: Triangle r-, regtfioekige driehoek m. Parallélogramme
r -, of als subst RECTANGLE m. Regthoekig parallélogram n. — Rectansutaire, adj. [Géom.]
Regthoekig: Triangle, Figure r-, regthoekige driekoek m., figuur f.
Recteur, m• (weleer) Hoofd n., regent, rector m. der universiteit van Frankrijk; (nu)
hoofd van elke der 27 académies, waaruit de uni versiteit van Frankrijk bestaat. -- Eerste leeraar,
hoofdbestuurder van een duilsch collegie, van eene
.

nederlandsche, latijnsche school of van een gymnasium. — Opperste van een jezuieten -collegie; —
huisbestuurder in velerlei kloosters en godshuizen.
-- In Engeland: de titularis eener kerkelij ke bediening. — Ook als adj. voorkomend in: [Chico.]
Esprit r -, riekend of geurig beginsel n.
Recticorne, adj. [Ft. n.) Met regte voelhorens.
Rectifiable, adj. Verbéterbaar: Erreur r-. —
[Géom . J Regt te snaken: Couche r -, kromme l ij n,
die eene regte lijn gelijk aan Bene harer bogen
kan hebben. -- 4 Rectificateur, m. Teregtbrenger, hersteller, verbeteraar. — [Distill.] Toestel m tot herhaalde destilléring of overhaling,
recti ficdlor m. -- Rectificatif, five, attj.
[Didact.]

Herstellend, verbeterend. — Rectiá-

cation, f. Teregtbrengling , verhelping, verbetering, herstelling, rectificatie f. La r- d'un
com pte, het in orde brengen van Gene rekening. —
[Chim. j Grootere zuivering, ontwatering, herhaal
destillatie of overhaling, ook r e c ti fi c é r in g,-de
concentréring en dephlegma..liséring.geh.eeten. — [Géom.] R- dune courbe, regtmaking
of lengtebepaling eener kromme lijn, herleiding eener
kromme l ij n tot eene regte. -- Rectifier, v. a.
In orde brengen, verbéteren, verhelpen, ter e(gt brengen, herstellen, r ec t i f i c é r e n: R- un compte,
un calcul, eene rekening, eene berekening van iouten zuiveren. -- (fig.) R- la construction dune
phrase, de zamenstelling van eenera zin verbeteren.
R- sa conduite, zijn gedrag verbeteren. -- (Chico J
Bij herhaling deslilléren of zuiveren. R- de l'eau
de vie, brandewijn voor de tweede maal overha
[Geom.) R- une courbe, eene kromnis lijn-len.—
tot eerre regte herleiden. — [ .asti., Phys.] R- un
instrument, een werktuig behoorlijk strllen tot deze
of gene verrigting. — SE RECTIFIER, v . pr. Verbe-

terd, verholpen, gezuiverd worden. -- Het part.
passé is ook adj : : Calcul rectifié, van fouten ge
f. -- Esprit de vin r -, hoogst-zuiverdbékng

-----

.SECUIRE .

rie, Rectorerie, f. Rectorschap; -- pastooischapn. (in Ijrelagnc en elders).
Recto-urétral, e, adj. [Anat.] Tot den eng doldarm en de pisbuis behoorend. --- Recto -va
ginal, e, adj. Den endeldm
ar en de moederscheede
etreffend. — Recto-vésical, e, adj. Den endeldarm en de pisblaas betreffend. (Plur. m. — aux.)
Rectrice, adj. [H. n.]: Plumes r-s, of als
subst RECTRICES , f. pl. Stuurpennen, lange staart vederen f. pl.
Rectum, m. (pr. —tome) [Anat.] Endeldarm,
regte darm ni., hct onderste regte gedeelte des dikken
dorms, waarvan de uitwendige opening de aars is.
Resi, e, adj. (en part. passé van recevoir) :
Present r- , ontvangen , aangenomen geschenk n.
Offre r-e, aangenomen aanbod n. — Les usages
r-s, de aangenomen, vastgestelde gebruiken n. pl.
Il a été recu docteur depuis peu, hij is onlangs tot
doctor bevorderd. z. voorts REGEVOIR. — RECU, m.
Schriftelijk bewas van ontvang, recu n.
Reeueil, in. Verzameling f. (van geschriften,
platen en dergl.). R- de lois, de discours, de sen
vers, verzameling van wet--tencs,d'alp
ten, redevoeringen, spreuken, platen, verzen. -Weleer ook voor ACCOEIL gebruikt. — Reeueillenient, m. Verzameling der gedachten, der zinnen, innerlijke, stille overpeinzing of bespiegeling,
aftrekking, losmaking der gedachten van de wereld
voorwerpen. — t Recueilleur, m. Uitge--sche
ver van verzamelingen; verzamelaar nl. — heeueillir, v. a. Inzamelen, inoog sten: R- beau.coup de vin, de blé, de fruits, veel wijn, koren,
vruchten inzamelen. — (fig.) R- les fruits de qc.,
de vrucht, het voordeel van iets plukken, trekken.
— R- utje succession, eene erfenis in ontvang ne
aanvaarden. — Verzamelen, bijeen zamelen,-men,
vergaderen (wat verstrooid is): B- les déi,ris dune
armee, d'un naufrage, de overblijfsels van een leger, de wrokken eener schipbreuk bijeen zamelen.
— R- l'eau de pluie, le sue dune plante, het eegenwater, het sap eener plant opvangen, opzamelen. — R- les plus beaux passages d'un écrivain,
de schoonste plaatsen uit een' schr ij ver bijeen brengen, verzamelen. -- (fig ) R - les paroles de qn.,
iemands woorden opvangen. I1 s'aiiiu^e á r- tour
les bruits de la ville, hij vermaakt zich met al de
stadsgeruchten op te vangen, op te zamelen. — Rles voix, les suffrages, de sterurnen opnemen. —R ses esprits, ses idées, zijne zinnen, zijne gedachiten vergaderen (om ze op één bepaald voorwerp te
vestigen. R- ses forces, zijne krachten verzamelen.
— R- les derniel's soupirs de qn., iemands jong
sten snik opvangen, hein in zijn sterfuur bijstaan.
— Liefderijk ontvangen, opnemen, herbergen: R
familie, des maiheureux, een huisgezin, on--une
gelukkigen bij zich opnemen. R- des strangers,
vreemdelingen herbergen, huisvesten — Opmaken,

-

b

.

-

gerectificeerde spiritus ni.

besluiten, gevolgen trekken: De tout son grand
discours je ii'ai pu recueillir autre chose, si ce
nest que ..., uit geheel zijne lange rede heb ik
niets anders kunnen opmaken, dan dat...— [Constr.]

zekere spinnen). = Rectiligne, adj. [Géom.]
Regt.ctandig: Triangle r -, re .tl?,17rige driehoek m.

RECUEILLIR, V. pr. Ingezameld, geooi;st worden: Les
fruits : e recueillent a l automise. — Zijne gedach-

gezuiverde, herhaaldelijk gedestilleerde wijngeest,

Reetiftore, adj [Bot.] Regtbloenig. — Rec- Met elkander verbinden, in elkander werken. —
tiforonie, adj. [Didact.] Regt van gedraante. — (Cord.J Het garen op den haspel winden.— [Papet.]
Reetigrade, adj. [H. n.J Rentuit gaand (van Het gedroogde papier van de touwen nemen. — SE

— (Mécan.) Mouvement r-, reolljnige beweging f.
— Rectinerve, adj. [Bot.] Regtribbig. -- Rectirostre, adj. [U. n.J Reytsnavelig.
Reetite. f. [Mid .j Endeldarrnsont.steking f.

f., hoedanig
rente lijn. -- (fig.) Oerverdorvenheid -heidr
opreglheid, zuiverheid, regtschapenheid f. R- des
moeurs, onverdorvenheid, zuiverheid van zeden.
R- rlu coeur, opregtheid des harten.
Rectiessetile, adj. [Bot.] Bijna re;jt: Tige r-,
omtrent regte stemrel m.
Recto, m (latin) Reuter bladzijde, eerste of
voorste zijde van een blad (in tegenstelling met
verso, keerzijde).
-[- Recto grade, asij. Regtuit of in regte I n
vom waarts bewegend: Marche r- , regtuit voor
-wartsche
gans m.
Rectoral, e, asij. Den rector betref'end. r eet o ra a 1: Dignité r-e, ree/male waardigheid f. (Plur.
m. rectoraux ) - Reetorat, m. Waardigheid f.,
ambt n., van eerren rector; — tijdduur in. van
zijne ambtsbediening, rectorscliap n. — - - ReetoRectitude, f. [Géom.] Regtheid

ten bijeen zamelen , zijne zinnen vergaderen; in
zich zelven keeren. zich tot stille overpeinzing, tot
innerlijke beschouwing begeven: Après s'ètre re-

cueilli quelques instants, nadat hij zijne gedachten
eenige oogenblikken verzameld had. II faut vous rau dedans de vous. gij moet tot u zelven inkeeren.
Elle I asse chique jour quelque tenips b se r -, zij
breng t dagelijks eenirgen tijd in stille gepeinzen, in
godsdienstige be.cpie/elin(en door. — Zijn gezegde
zarnenvalten, zich bekorten: Pour me r- en trois
paroles, je vous aiine, om 't u in drie wo eden
te zegc,en, ik bemin u. (Deze laatste beleekenis
is verouderd.) — Het part. passé is ook adj.: Maissoil recueillie, ingezamelde oogst m. — Suffrages
recucillis-. opgenomen stemmen f. pl. — C'est un
bomme très-recueilli, 't is een diep in zich zelven
gekeerd, zeer al' eirokken mensch. -- RecüeilJoir, in. [Cord.] Hulpel, Berenwinder' m. — Rec.iire, v. a. Verkoken, andermaal koken, opkoken, op nieuw hakken, olrhakraen, andermaal te
vuur, in den oven zetten, uitbranden. R- du pain,
brood nog eens bakken, opbakken. R- des mé,aux,

RE CU i sSO N
metalen nod eens r loeijen, 2vitgloe e,a. R - le fer
forgé, het smeedijzer fr'issch.en, ontlaten, het uit
koud water dompelen om het in staal-gloezjni
te veranderen. K- la Pierre' acliaux, de kalksteenen in den oven laten zweetenen uitdroocien. R- le
verre soufflé et faconrré , het rebiazene en flefatsoeneerde eilas a 'koélerr,, in den koeloven zetten. —
Reeuisson, f. [Tech.] 11erbakkincl, hergloe ing,
ontlating, uitgloeiing i. --- Recuit, e, adj. (en
part. passé van recuire), Brique r-e, andermaal
gebakken baksteen in. Métaux r-s, ontlaten, uitgegloeide, gefrischte metalen n. pl. — Cela est cult
et r-, dat is te veel gebakken, geheel verkookt. —
[Méd.] Humeurs r-es , verdikte, taai geworden
vochten n. pl. Bile r-e, te dikke, taaie gal f. —
RECUITS, m. pl., z. RAGATS . -- Hergloesjing f., het
uitgloeijen, ontlaten, t'risschen (der metalen); afkoeling van 't glas in den koeloven (ook REQUITE f.
geheeten). — Mur de r-, ovenbrandmuur m. — RECUITE , f. [Eton. j Soort van italiaansche kaas f. —
[Tech.] Eergloeiing, enz., z. RECUIT. -- Het inbranden der kleuren (bij glas- en brand verwschilders). -- Recatiteur, n1. [Tech. ] liitgloeijer,
ontlater, frisscher m.
Recul, ir,. [Artill.] Terugsprong m., het ach
inspringen van een stuk geschut bij-teruilopn,
't afschieten. Plus In charge est forte, plus le rest considerable, hoe sterker tie lading is, des te
aanmerkelijker is de terugsprong. Palan de r-, inhaaltalie f. — [Hort.] Ectrappement à r-, terug
schakelrad n. — Recnlade, f. Het le--springed
rugloopen van rijtuigen; — het terugwijken, inz.
van een' te ver opgedrongen volkshoop. — (fig. et
fans.) fl a été obligé de faire one r- clans vette
affaire, hij is genoodzaakt geweest zich in die zaak
wat terug te trekleen. — Reculé, e, adj. (en
part. passé van reveler): Chaise r-e, teruggezette
stoel, in. Mur r-, achteruitgezette muur m. -- RECULii, E, adj . Afgelegen, ver verwijderd: Les régions les plus r-es, de verst verwijderde streken f.
pl. Les teinps les plus r-s, de oudste, langst ver
tijden in. pl. Il loge dans on quartier très-r-,-lopen
hij woont in eene zeer afgelegen wijk. La postérité la plus r-e, het verste nageslacht, de laatste nakomelingschop f. — (fig.) Ecolier encore hien r-,
-

scholier, die bi de anderen nog ver ten achteren is.
— Reee lée, f. (farn.) (alleen gebruikt in): Feu
de r -, sterk, groot vuur n. (dat tol terugwijken
noodzaakt).— R ecidernent, m. liet terugloopen,
achteruitgaan, inz. van een r'(jtuiq. --- [Constr.j
Inspringing f., het inspringen. — [Sell.] Broek f.
(van een lrelcpaard). B- aver croupière, broek met
een' staartriem.
leeuler, V. a. Achteruit halen of trekken, terugzetten of - schuiven, terugelooten; weder achter waarts of verderop plaatsen. ..- sa chaise, one taBie, zijnen stoel, eene tafel terugschuiven, terug zetten. — R- on inur , one haie, venen muur, Bene
heg achteruit zetten, verderop doen,plaatsen. -- (fig.)

R- les oornes, les frontières dun Etat, de grenzen
van een' Staat achteruit zetten, uitbreiden, eenen
Staat door b(voeging van aangrenzende landen

vergrooten. — Ce revers a fort retold ses affaires,

die teenspoed heeft zijne zaken zeer achteruit gezet. — R- ses payernents, zijne betalingen verschui-

ven, uitstellen. — R- qn. qui a des droits b i'avancement, 'iemand achterstellen, die ree;t op bevordering heeft. - RECULER , V. n. Achteruit gaan, wij hen, ter^ugw ken, deinzen: 11- Jun pas, eene schrede, eenen stap terugav(ken. Faire r- la foule, un
cheval, den volkshoop, een paard doen achteruit
gaan. Le canon recule en tirant, het kanon springt,
loopt terug bij 't afschieten. R- à la vue de l'ennemni, op 't gezult der v ij anden lerugdeinzen. -- (fir!.)
Mes affaires reculent au lieu d'avancer, mijne zaken gaan achter -, in plaats van vooruit. Etre trap
avance pour r -, te ver gegaan zijn orrz terug te
treden, oen de zaak op te geven. --11 ne recule jamais, On ne 1'a janlais vu r -, hij weet niet wat
wijken is: hij is een onversaagd, moedig men.cch;
(fig.) wat hij eens besloten heeft, dat zet hij door.
-- int beau Ie presser de tenir sa parole, it re-

cute toujours vergeefs dring ik hij hein aan op de
;

vervulling van zijn woord, hij blijft steeds dralen,
uitstellen. — (Loc. prow.) R- pour mieux sauter,
een' aanloop nemen, om een' cgrooteren sprong te
doen: niet iets dralen of iets uitstellen, om later des
te beter de gelegenheid waar fe nemen of zijn' slag

,---
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te slaan.. Quand on n'avance pas, on recule, stil 11 ne recule h rien,
hij weigert niets, men kan van hem alles gedaan.
krirJen . — SE R ECULER, V. pr. Achteruit gaan, zich
terugtrekken, wijken: So r- du feu, zich van 't
vuur verwijderen. Reculez-vous de la, ga terug,
ga daar van daan. — Achteruit gezet worden: (fig.)
stand is achteruitgang. (jam.)

Les limites des Etats ne doivent se r- qu'avec pru-

dence, de grenzen der Staten moeten niet dan met
omzigtigheid verder uitgezet worden. -- Recuier, m [ Horl.] Horlogiemakersvijl f. (die aan eene
zijde glad is). — Reeutons (a), loc. adv. Ach
achteruit, terug. Les écrevisses vont à-terwas,
r-, de kreeften gaan achterwaarts. -- (fig.) Ses afaires vont b r-, zijne zaken gaan achteruit. -(Loc. prov.) Gagner sa vie à r-, comme les cordiers, den kreeftengang gaan, achteruit gaan in
zijne zaken.
Récupérable, adj. [Didact.] Herkrjgbaar,
weder te bekomen. — Récurrpération, I. [Didact.]
Herkrijijing, wederbekorning f. — [Astr.] , z. v. a.
Éí11ERS1ON . — Récupérer, v. a. Terugkrijgen,
wederbehomen: R- ses déboursés, zijne voorschotten terugbekomen. -- SE RÉCUYÉRER , v. pr. Zich

schadeloos stellen, zijn verlies of schade goedmaken
of inhalen.
Récfirage, m. [Agric.] Derde bewerking des
w ngaards. — [Tech.] Schuurvertrek n. des blik-

slagers. — neeurer, v. a., z. v. a. ÉCUREI;. ----

[Agric.] Den w[jnberg zijne derde bewerking geven.
Réeurreuce , f. [Uidact.] tiet lerugloopen,
eigenschap van 't geen terugloopt , terugloopendhei.d f. ---- Récan•reut, e, add. [Anat.] Nerl's r-s,
lerugloopende spieren f. pl. Artère r-e, of als subst.
RFCURRENTE I. Ter ugloopende slagader f. -- [Algèb.]
Série of Suite r-e. of als subst. REGURRENTE, I.
Getallenreels f., waarin een volgende term door zamentelling van voorgaande termen g evormd wordt.
—[Pos.] Vers r-, kreeftvers n., dat van achteren
af gelezen den zelfden zin als van voren geeft.
Récursoire , adj. [Prat.] Regres of vergoeding gevend.
Réetarvlfolié, e, adj. [Bot.] Met teruggebogen bladeren n. pl. -- Récarivirostre , adj.
[1:1.11.] Met opwaarts omgebogen snavel. — RECURVIROSTRE, nl., z. V. a. AVOCETTE.

Récusable, adj. [Prat. ] Ver werpelijk, wraak boar; niet aannemelijk, verdacht: Juge, Témoin
r -, verwerpelijk regter, wraakbaar getuige m . Témoi rage r-, verdachte, niet aannémelijke, niet geloofwaardige getuigenis f. -- Récusant, ni , -e, f.
[Prat.] Verwerper, wraker m., roerwerpster, wraak
f., hij of z ij , die eerren regler, eenera getuige,-ster
eenen scheidsnsan, ern. wraakt of verwerpt. —
RéCusatlon, f. lVeiger'ing, verwerping f., het
afslaan. — [Prat.] Verwerping, wraking van eersen
regter enz., olien men van eenzijdigheid verdenkt,
r e c u s d t i e f. -- ftéeiiser, v. a. Verwerpen,
weigeren, afslaan, afwijzen, niet aannemen, cocaken, r e c u s é r e n. — [Prat.] R- on juge, un témain, tenen regfter, eenen getuige wraken. — P%
historien, 't gezag van een' geschied--l'autoriédn

schrijver verwerpen. — SE RECUSER, v. pr. Ver
gewraakt worden,. -- Zich zelven voor-worpen,
onbevoegd verklaren: Tout juge qui est seui intéressé an jugement doft a'- lui -mérne.
Rédacteur, in., -trice, f. Steller, opstel
in , stelster, opstelster f. van een of ander ge--ler

schrift; inz. rangschikker en drukbezorger van
werken, die uit de bijdragen van velen zijn zamnengesteld, bezorger in., bezorgster f. van een tijdschrift, redacteur in., redactrice í'. Le rren chef, de hoofd- redacteur. Les r-trices +lu Jour

de redactrices van het Dances--naldesm,
journaal. --- R édaction, 'f. Het za ►nenstellen,
opstellen van eenig geschrift, zcsmenstelling, opstel
verzameling, schiflinr en schikking der voor-linrf;
een tijdschrift bestemde opstellen, red a c t ie t. —
Gezarnenlike drukbezorgers van een dagblad of
tij schrift. — Vertrek n., waar de redactie werkz ao m is.
Redan, m. [Fort.] Vestingwerk reet uit- en
inspri.a!gende hoeken, die elkander flankéren of wederzijds verdedigen, zaagwerk n. -- [Ardi.] Trap,
sprong m. , bank f (die men bij 't bouwen van een'
muur op bellenden grond hier en daar moet m.aken). Mur b r-s, met trappen gemetselde ereuur ni. -[Exploit.] Trap, bank van Bene bewerkte leigroeve;

l57

EDDANSE

---

Redanser, v. a. et a. Weder dansen., op
nieuw dansen.
f Rédarguer, V. a. Berispen, doorhalen, be-

straffen. — t .tédarauation, f. Berisping f. -Wederlerjgrnn f., tegenbetoog n.
Reddition, f. [Mil.] Overgave, overgaaf f. La
r- d'une place, de overgave eener vesting. — I^de compte of dun compte, overgave, overlegging,
indiening, inlevering van eene rekening, aflegging f.
van rekening. -- Redditionnaire, m. 4/legger van rekening. -- Als adj.: De aflegging van
rekening betreffend, rekenpligtige.
Redébaattre, V. a. Opnieuw betwisten, weder bestrijden.
Redéclarer, V. a. Op nieuw verklaren.
Redécroitre, V. n. Andermaal afnemen of
verminderen.
Redédier, V. a. Op nieuw opdragen of toewijden (een boek); andermaal inwijden (eene kerk).
L:edéfatre, v. a. Weder uiteen doen, weder
losmaken, weder losknoppen of uithalen. -- SE REDEFAIRE, V. pr. Zich andermaal ontdoen (b. v. van
een' hond).
Redéjeáner, v. n. Nog eens ontbijten, een
tweede ontbijt gebruiken.
R e(Iélibérel-, v. n. Andermaal raadple(ien, op
nieuw overléggen, nog eens beraadslagen.
R.edéiïvrer, v. a. Weder bevrijden of verlossen.
Rede;nsander, V. a. Op nieuw vragen. -Terur vragen, ter utivorderen.

edénmentir, v. a. Eeoe logenstraffing niet
eene andere beantwoorden.
Redenmeurer, v. n. Op nieuw wonen.
Redé nm of i i', V. a. Weder afbreken ot' slechten.
Rédenspteur, m. (pr. —danp—, ook in de vol

.Bevrijder, redder m., inz. van Jezus Chris--gend)
tus gebézigrd: Verlosser, Zaligmaker, Heiland m.
[lijst.] R- du sang, bloedwreker m. — Rédemption, 1. Verlossing, zalic;making f.: Dieu a envoye

son Ills pour la r- des bommes, God heeft zijnen
zoon tot verlossing der menschen gezonden. -- La
r- (Ie rachat) des captifs, het loskoopen der ge
g enen.— Rédeenptoriste, m. [H. eest.] Lid n.-van
der orde van den heiligen Verlosser, r e d e ro t ori.st m.
Redeut, m. [Fort.. Arch ] , z. V. a. REDAN. -[Constr. nay.] 11-s, schaak?verk n., neuten, inlotingen f. pl., rereenigingst eden m. pl.
Redépéeher, V. a. Op nieuw afvaarditfen.
Redér4n ;er,v.a. Opnieuwinwanordebrengen.
Redeseendre, v. n. Weder of nog eens naar

beneden gaan, weder dalen (na te zijn opgestegen
of gerezen). — REDESCENDRE, V. a. Weder afiaien,
afdrafen. afnem en; weder laver plaatsen.
Redessiner, v. a. Op nieuw, andermaal tee-

kenen.

4. Redevabitité, f. Verschuldigdheid, gehoudenheid, z. V. a . REDEVANCE . -- fledevable,
adj. Nog schuldig, in achtei stand; schuldkt, ver
II s'est trouvé encore r- (le ?f0-schuld'ig,verp.t
forir:s, men rond, dat hij nog 00 gulden schuldig
was geblevene. -- I1 mest r- de 100 francs que je
lui ai prétés, hij is mij 100 francs, die ik hein geleend heb, schuldig. -- (fr;.) Je lui suis r- de ma
vie. ik ben hem mijn leven verschuldigd li lei est
r- de tout, hij is hem alles verschuldigd, heeft alles
aan hein te danken. -- els szubst.: Achter°stall ig schuldenaar: Poursuivre les i -s. de achterstallige.cchulrlenaars, de belastingschuldigen vervolgen. - Rede
f. Jaarlijksche eins ni. of grondpacht f.,-vance,
uitgang m ; verpliglincg, gehoudenbeid f, — t Redevaneier, m., -ière. f. Cjnspliglige m. en f.
Redevenir, V. a. Weder worden, op nieuw
worden: I1 redevienilra plus puissant que jamais,
hiji al weder magtiger worden dan ooit.
^edévider, v. a. Weder opwinden, herwinden.
R,edevoi r, V. a. Nog schuldig zijn, hij slot van
rekening nog schuldig blijven. - REDEVOIn, m.,
z. V. €,. REDEVANCE.

Rhdlmibition, f. (p;'. •i-iii-bi -ci-oir) [Jur.] lsoolrverniciir ing f. (van een roerend goed, wegens een
gebrek aan 't verkochte voorwerp), ontslag n. van
koop. -- Rédisibitoire, ad,j. Koopvernietigend.
Vice r-, gebrek n., dat de koopvernietiging ten gevolge heeft.
Re4iel,er, v. a. Op nieuw i,, de pen geveii; an-

derrnarl dictéren.
Iéili er, V. a. Stellen, tipstellen, behoorlijk in

itEI)ONDILLE.
geschrift brengen; verzamelen en rangschikken,
naar eisch inrigten en in 't licht geven, den druk
bezorgen, voor de pers gereed mahen, redigéren..
R- une sentence, les délibérations d'une assem-

blée, een vonnis, de beraadslagingen eener vergadering in geschrift brengen. R- un journal, een
dagblad redigéren (vgl REDACTION) . — Kort of in
weinig woorden zamenvatten: On peut r- en une
page tout ce qu'il a écrit sur six pages, men kan
op ééne bladzijde al wat hij op, zes zijden geschreven heeft zamenvatte n. — SE REDIGERq V. pr. Op.

gesteld enz. worden. — Het part. passé is ook adj.:

Conditions rédigées par écrit, schriftelijk gestelde
voorwaarden f. pl. — L'Evangile otire un code moral
rédigé en ce seal article. Airne ton prochain comme toi -mème, het Evangelie biedt een zedelijk wetboek aan, zamengevat in dit eenig artikel: bemin
uwen naaste als u zelven.
Rédimuer (se), v. pr. 14fkoopen., zich vrijkoo-

pen: 11 lui en a codté tart pour se r- des poursuites qu'on lui faisait, het heeft hem zoo en zoo

veel gekost, om de vervolgingen, die men hem deed

af te koopen. — Ri dimibilité, f. ,4f1roopbaar'
heid f. — Rédinnible, adj. 41'koopbaar.

Redingote, f. Jas, lange rok, reisrok tai. —

R- anglaise, z. v. a. CONDOM.
Redire, V. a. Herzeggen, bij herhaling zeggen,

herhalen: I1 redit toujours la rriême chose, hij herhaalt altijd hetzelfde. — Herhalen wat een ander
heeft gezegd, nazeggen: --- ruch_lbaar maken, ver
Overbrengen. klappen. Un perroquet qui-breidn,
redit tout ce clu'on lui apprend een papegaai, die
alles herhaalt, nozegt, wat m-en heir leert. - - 11
va r- tout ce qu'on lui dit, hij brengt alles over,
wat men hem zegt. -- Berispen, bedillen, op iets te
zeggen hebben. 11 n'y a riep ' r- ii eet homme, op
dezen man is niets te zeggen. Ii 1a'ouve is r- à tout

ce qu'on fait, hij heeft op alles, wal` uien doet, iets
te zeggen. --- Je ne trouve riep / t'- i3 ce compte,
-ik vind niets op die rekening aan te merken. --

SE RED1RE, V. pr. Herhaald, worden: Les vérités
utiles ne sauraient trop se dire et se r-. — .ediseutr, m., -etise, f. (fain.) Herzegger. herha-

Ier m., hefzegster, herhaalster f.; verklikker, aan brenger m., verklikster, aanbrenggste' 1.: C'est un
éternel r- de choses rabattues, 't is een eeuwigdurend herhaler van afgezaagde dingen-. — Ne
parlez pas levant lui, eest un r-, zeg niets waar
hij bij is, 't is een babbelaar, een overbrenger.
Redissolvant, e, adj. Wederoplossend. --Redissoaud.re, V. a. Andermaal oplossen, weder

ontbinden. (neerhalen.
R.edistiller, t). a. Nogmaals destilléren of
Redistribuer, V. a. 1 'eder uitdaeelen of ver
— .tedistribcition, f. Wecleruitdeelinr;,-deln,.

vernieuwde verdeel nr; f.
Redite, f. Gedurige herhaling f. Evitez les v-s.
verwijd de herhalingen, vermijd telkens hetzelfde
te zeggen. II est fatigant avec ses r-s, hij is vervelend riet zijne hencolingen. — Redits, ni. pl.
(fain
m ) Gewaauwel, • eh/ets n.
-t- Rédivive, wij. Herlevend; telkens herboren.
Redompter, vv. a (pr -don—) Op nieuw

temmen, weder bedwingen.
Redon4anee, f. Overtolligheid f. van woorden
ier eerar; rede, zinledige woordenvloed, klinkklank m.

l.a r- rend le style faible et languissant, 't gebruik van o2'ertolline, niets zeggende woorden
maakt den stijl zwak en slepend. — [Merl.] Rd'humeurs of R- humorale, overtolligheid van
vochten. — Redondant, e, adj. Overtollig (ran
woorden). nielszeggend: Mot. Tenue r-, overtollig,
nietszeggend woord n. — (fin.) Style r-, wijdloopipe. wo/eri{le slzjl m. (waarbij de zinledigheid zich
in eten uwoordenvined poogt te verbergen). — [ilath.]
Hyperbole c , -e, kromme lijn van den Sen graad.
die drie recltlijnige a.c?;rnl;teten. heeft. — Redon de. f. [Lilt.] Ballade f. niet dooreen gevlochten rij men. — REDO DE. f. [, grit.] Gronte, .i'rrn boomtakken gernamkte hoepel tot liet tsprrnnen der ossen. -^ `. Bedonder, v , n. O:e rtollig, le veel
zijn (in -woorden). Mot, Epit éte qui retlonae,
woord, bijvoecceli;k vaainwoord, dat overtollig is,
niets tot glen zijn of/net. _-- (9,q.) Ce livre rerlonde
de citations, glit boek vloeit over van nanbalingen
of noten. - RedondiHe, f. [Ans. litt.) Liedje H.
met dezelfde rijpten op !!et einde vara elke stante; versvorm in. van it zes- of achtlettergrepige ryri.Megels.

REPOMER
Redonner, V. a. Nogmaals hetzelfde

nieuw geven;

geven, op

Redotix, m. , Z. REDOIJ.
Rèdre, mu. {Pêclme] Ha r ingnet
-

-

-

(hij overdrjjvinp) Ce remède ma redonne Ja vie, dat middel heeft mij 't leven herge[Vénér.] R- on cei'f aux chiens, een hen
ven.
IIEDONNER,
op nieuw niet de honden opsporen.
V. fl. [Mil Weder aanvallen: La cavalerie iedonna avec un nouveau courage, de raiterfj rid
weder niet nieuwen moed aan.
(fain.) Verdub elen: La iiluie retlonne tIe plus belle, 't begint nog
eens zoo hard te regenen. Weder vervallen, zich
weder laten vangen: 11 a redonné dans Ie même
piëge, dans le mème t r avers, hij is weui in denzei/den strik qeloopen, in dezelfde veciceerdheid
vervallen.
SE REDONNER, V. pr. Zich op nieuw
overgeven, toewijden aan iets: Se r- au soin de ses
alfaires, zich weder geheel aan zijne zaken wijden.
1tedoier, V. (t. Weder vergulden.
Redormir, V. 0, 14'e(Iel slapen.
Retlorte, f, [ BIas.] Groene lindelak 111., waarvan
de daden zamengebogen zijn en el k ander tweemaal
--

...-

-

-

-

. -

--

h

-

-

--

-,

--

-

Redon, Redoiti of Redoux, in. {Bot.j
Looj/ersstruik m. (corroyère).
t Redouble, f., z. V. a. DOUBLURE.
Itedoiihlé, C, Wij. (en part. passé van redoutiler): Coups r-s, verdubbelde slagen m. p1. —[Mil.]
Pas r-, gezwinde pas m.
[Pods.] Ili mes r - , versregels ía. VI. waarbij hetzelfde eindrfjm dikwijls achtereen terugkeert.
[Mus.], Z. 1NTEIIVALLE.
REDOUBLÉ, M. [Agric] Herhaalde bebouwing I.
met hetzelfde gewas als het pas ingeoogste.
[Gram. grec.] Verdubbeling der beginletters, r edup l icatie 1.
Redoiiblement, si. Verdubbeling, vermeerdering, toeneming f.: R- d'occupations, verdubbeling van bdziglieden. 11- d'espérance,
vermeerdering ran hoop.
[Mid.] K- de flôvre,
verheffing f. van koorts. La maladie est dans son
r-, de ziekte heeft haren hevigen aanval, is in het
verlie/f'en. Redoibler, v. a. Verdubbelen, ver
meerderen. 11- ses soms, ses pnières, zijne zorgen,
gebeden verdubbelen. Vos lont€s redoulileront son
zèle, uwe Uoedl?eden zullen zijnen ijeen venmeerderen, (ben awnqroeijen. Weder voeren, nieuwe
voering lozetlea. Ii- nu habit, een' nok op nieuw
voeren.
REDOUBLER, V. a. Verdubbelen, vermeerderen: Ma crainte redouble, mijne vrees verdubbelt.
B- (le soms, dattenlion, de zèle, verdubbel d e zorg, oplettendheid, ijver aan den dag
leggen.
(fam.) II - de jambes , zijne benen spoedig na zich halen.
SE REDOUBLER , v. pr. Vei dutibeld worden of kunnen worden.

--

-

-

-

-
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-

-
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-
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-
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-
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vreeselijk, ootzaggelijk: Ennemi r-, gedachte rijarid in. Ai'inde r- geducht, ostzagwekkend leper n.
Colère i -, vreeseGjke gramschap 1. Animal r- aux
homnws, voor rice inen,s''h gevaarlijk dier ti.
Hedonic, f. Foil.1 iel(l- of scf,riicsrf,ans, eed o u t e f. fi- Iraioée et palissadée, met storm palen
en palissaden ()mrlrven m'doute. R- revètue, casem ate, beklnede, roet kanonkelders voorziene redoute- Openbare ilaoic in sommige steden, waar
amen bijeen learnt oom te dansen, te spelen, openbaar
bal/mais fl.;
femrma.ckerd bal n. masicerdans mm,
redoule 1.
Redoutem-, V. a. Zeer vreezen, luchten, ont,

-

.-.

-

-.-.

-

-.

-

-

zien, schromen: 11- les armes de son ennemni, les

vm'esde ooqnblik.

-

-

-

Redoul, m , z. REI)OU.
Redoutable, wij. Gedacht, verschrikkelijk,

-

-

-

.

--

-

-

--

-

worden.SE IIEDOUTER. V. pr. Gevreesd worden.
Voos- zich zelven vrce:en. V/hoarier vreezen.
Ii('t pont. poord is ook aj.: Prince r-, geduc/it,
qet"reeut ernst. Vm)ici l'mmistammt i'- zielmier 't ge-

-

-

,

jugements lu public, voor de wapens zijns e'fjands,
voor de beoordeelinçen von 't publiek vreezen. IJs
Re retloutéreni ni danger, ni fatigue, zij onl:a
rermnoefjemmic. Ook met (le-gen'ochvar,
en een in/in : Les enmmemnis redoulaient la se voir
enferrnis sa ns ivres, de tijacden mom-en beducht,
dat zij zonder le v e n smiddelen zouden inqsloten

regt zetten. B- un arire qui penehe, cenen deem'hellenden boom weder m'et
ei buigen. ik- une agni1le ,
eene naald weder regt buige n. II- l'èpine Tu dos,
I de ruggegraat wedersept make
n
.
(fig.) R- le
]ugement, I'esprit, les inclinations de qn., iemaad.s
oordeel, verstand, neigingen weder crime goede rigIt- des griefs, cie verongel ij kin g en 01
tinq geven.
grieven seeder herstellen, roedmaken. li- les
torts, de slagto/ft'rs van onregt of Geweld wee/ren;
(iron.) alles afkeuren, wat anderen doen., alles
beten willen doen. Op nieuw oprigten, hers/ellen:
It- one statue al)atlue, een omgeworpen standbeeld
seeder opnigten. [Mam ] R - nu lnItiment inclind
of abattu en cai'èime, een gekrengd, gekielhaaldsc!mip
weder eeg/en, de kielqijns laten opgaan.
(fig.)
Te regt wijzen, op den regten weg brengen: Je
m'dlais ëgaré, j'ai remicontré nu paysan qui ma
redressd, Ik was ve r dwaald, Ik ontmoette eenen
hoer, die mij weder op den regten weg brogt.
(fig.) II a redressd ce jeune homme, hij heeft dezen
jongeling weder teregt, op den goeden weg gebragt,
verbéterd.
On la bien redressé de cette fanfaisie, men heeft heen die ge/I geheel uit het hoofd
(iron ) II falsait l'ermlendu, mais on la
gebragt.
redress€, hij speelde den waanwijze, moor men
heeft hem teregt Uezct. (Tom) tin fm'ipon In
redressd an jeu, een fielt heeft hein bij 't spel beet
gehad.[Tech.] tie/den dubbel slaan en uitrekken; handschoenen mm/trek/ceo, SE PEDItESSEII,
v. ps. Weder regt qemaakt worden. Zich regt
homeden, zich weder opem,qten: Redressez-vous ! zit,
sta regt op! houd u regt! (Jam.) II so 'e (11 esse,
hij draagt de borst hooger dan voorheen. Elle se
redresse, zij steekt het neusje op, zij wil de aan(lor/it tot zich trekken, zij /cleeeli zich ne//em- dan
weleer.
Redresseur . ma. Tee'eçjtbrenqem-,
reglmakem, ven/mel;ier in.
[Clmev.] R- de torts,
wreken, redder der ondem'drukten. (iron.) Bedil
zie/ee, orerdrevr'n ijveraar voor tem'biteninq;
(pop.) opligter, berinie er, valsch speler rn (Chir,)
Werktuig tot verheiping cao eene gebogen ruggegraat.
[Ra li] IJzeren ì'inq M. voor de vormen.
Redressolr, m. I'I'ech.] Planeenimamner', boltkloppen in. (der t inne g ieters).
Remlruge, f. [Agm'ic. ] vmeure uit.cpruitsel , nutot ii. aan de reeds afgeknepro erwten, boonen en
wijrmstok -ranken.
edm-miger, V. a. De nieuwe
uitspruitsels uilhr'e/ren.
wij.
Iledû, e,
(cmi print. passé van m'erdvoir):
Tmmutes ten sonrrnes r-e, al 'ie noi schuldig gehieven sommen. REDÛ, n Liet nop sc!rmeldig gebleeeoc. nog te goed, komende,
Rédaeteur, i ii. Chim'.J IVeektuig tot 1mei zeiten van o;tmm,rimbte le'e/emaaten of ailgeweken heeneieren. RédmmethiUtè, 1. lIer'leidbaorfeid, oploshaar!meiel 1. Rédlietihie, adj. ilerleidhaar-, oplosbaam': Get/a iqurmtumn, CCtIÜ fraction eel i'-, die
vergeljkirmp, die bread is !en/eidbe'ar, loot zich in
eenvoud ier' vorm mroencie//cr,. Le mate cr1 r- en
onees , hel mark io 1erlc'idbaa 7 . laat zicO eerdeeien
in ossen. Les c'naux nmstrritiqmres s o it r-s, (le omeloo/kuiken zijn herleidbaar, /cun.nen m,,er/e r 1mm moeio!en vem'anderrd worden.
Chit' j Weder in te
breimpen of te ze/Iers: Ce/Ic bernie, Cette luxnion
nest pas r- die breuk, die oniiri'ichtincj loert zich
niet irr!remu5eo, mm/ct utter
[iii r1 dan terrain--

kruisen.
+ Ratios, iii., z. V. a. RECTO.
fledotatioii, f. Herhaalde uitzet in. Redoter, V. 0. Andermaal een' uitzet geven.

-

n.

Reclressable, wij. Weder te herstellen of o
te nigten. herstelbaar. Redressae, al [Tech.
Het uitrekken der dubbel 9evouwen huiden (om er
de vouwen uit te verdrijven).
Redresae, 1,
[Mar.] Ophouder, keergijn ni.
Redremsé, e.
adj. (en part. passé van redresser): Arbre r-, weder reglgezette b000z in. Statue r-e, weder opgenigt
standbeeld D. Ahus r-s, herstelde, verholpen misbruiken n. p1.
Jeune, homme r-, weti' teregt
gebragt, verbeterd jongeling m. Enfant r-, teregt
gezet, gekastjd kind n. On airne miemix être
tlattP que r-, men wordt liever gevleid dan teregt
gewezen.
Redmessernent, in. liet weder regt
maken of regt b u igen: Le r- domme pièce (le bois
courhée, het wederretbuigemm van een kromge(fig.) Le r - dun tort, dun
trokken sluR hout.
grief, de herstelling, goedomaking van eene verongelijking, van eene grieve.
Red ressei, 'm,. a. kVede r 2e jt hielpen of maken,

-

herpeven.

Ui7

Redouter. v. sm. Op nieuw twijfelen.

hergeven, teruggeven. Je lui avais
rendu cette tabatière, ii me la redonnëe, ik had
hem die snuifdos teruggegeven, hij heeft ze mi.) op
nieuw gegeven.
R. l'esprance a (I, iemand
weder hoop geven. R- h tin tableau sari premier
eclat, aan eene schilderij hare eerste helderheid
-

,

1UBTJCTIBLE.

-

-
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-

-

,
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-

4 576

REDT OTIIj

--

dering onderhevig, vermindeibaar, verkleinbaar:
Rente, Donation r-, aan vermindering onderhévige
rente, schenking f. — Réductif, ave, adj. [China.]
Herleidend, herstellend: Le charbon, les graisses
sont des sul)stances r -ives, de kool, de velsto jfen
brengen de metalen weder zuiver uit de metaalkallen
te voorschijn. Sel r-, herstellend, herleidend zout n.
— Bednction, f. Vermindering, verlaging, ^beperking, besnoeijing, verkleinioj 1. R- des ilrmpots,
vermindering der belastingen. fL- des rentes, verInging der renten. La r- des prix, de verlaging,
afzetting der prijzen. R- de traitement, d'appointement, ver mindering, verlaging van traktement,
bezoldiging. A cause de la r- de sa fortune, it a
fait une forte r- dans sa maison, wegens de vermindering van zijn vermogen, heeft by eene groote
besnoeiling, beperking in zijne huiselijke uitgaven
gemaakt. — Onderwerping, ten onder brenging, bedwinging f.: 11 termina ses conquêtes par la rde cette ville, de cette province, hij besloot zine
veroveringen met het onderwerpen, ten onder brengen van deze stad, provincie. — [Arith., Algèb.,
Geom.] Herleiding, het overbrengen van de waarde
der maten, gewigten en munten van 't eene land
in die van 't andere; het veranderen van breuken
met verschillende noemers in breuken met denzelfden noemer; het terugvoeren eener breuk tot eene
eenvoudiger gedaante (het verkleinen der breuken);
het veranderen van gebeelen in onderdeelen of van
onderdeelen in geheelen; het veranderen van eene
figuur in eene andere van eenvoudiger vorm; het
verdeelen eener figuur in andere figuren, r e d u et ie f. Faire la r- (of Réduire) des puids strangers
en poids de France de vreemde gewiOten in (ransche herleiden. La r- des fractions au même dé nominateur, de herleiding der breuken tot denzel f
den noemer. La r- d'une fraction, de herleiding
(verkleining) eener breuk. La r- des lieues en kilomètres, des francs en centimes, des centines
en francs, de herleiding van mijlen in kilometers,
van francs in centimes, van centimes in (raves. La
r- dun poly one en triangles, de herleiding van
een' veelhoek in driehoeken. — E.cllelle de r-, reductie - of herleidingsschaal f. Compas de r - , redu.ctie- of herleidingspasser m. R- de Tangle an eenre, herleiding, overbrenging van den hi ek tot het
middelpunt — [Astr.] R- a l'écliptique, (herleiding
tot de ekliptika of den zonneweg. R- à un grand
cercle, herleiding (der minuten van een' kleinen
cirkel) tot minuten van een' grooten cirkel. -[Chirn ) Herstelling of wedervoortbrenging der zuivere metalen uit hunne verbindingen met de zuur;

stof, r e d u c t i e f . -- [Char.] Het zetten van ge-

broken beenderen, het wederinbrengen van breuken,
ontwrichtingen, uitzakkingen. — [Dess.] R- d'uir
dessin, dune figure. reductie of overbrenging eener
teekening, eener figuur naar verkleinden of vergrooten maatstaf. Carreaux de r-, herleidings-ruiten of -vierkanten (die men op een model, of wel
op een transparant trekt, ten einde dat model naar
een' anderen maatstaf over te brengen). — [Jur.]
Vermindering, inkorting f. (b. v. van een leglaat,
als het grooter is, dan de wet toelaat). — [Log.]
R- h i'impossible, b 1'absurde, terugvoering op het
onmogelijke, op het ongerijrrcde, bewijs n. der onmogelijkheid, der ongerijmdheid van het tegendeel.
— [Mar.] R- des routes, koppeling f. der koersen.
Quartier. Carré de r- , z. QOARTIER, CARRÉ. —
[Mus.] Het overbrengen uit eene vreemde toonsoort

in eene meer bekende; ook: de diatonische aJ'daling

tot op den grondtoon. — [ Pliarm.1 R- d'une décoction h la moitié, inkoking, aCdam.ping van een
afkooksel tot op de helft. La r- d' un liquide par
evaporation, de vermindering, verdigting van een
vocht door- uítdampinq.
Héduire, v. a. Terugbrengen, beperken , verminderen, verkleinen, verlagen, beperken, inkorten,
besnoeijen, reduceren. R- le nombre ale ses
domestiques, het getal zijner bedienden verminderen. R- sa dépense, zijne uitraven beperken, zijne
vertering besnoeijen, inkrimpen. R- ses prétentions, zijne aanspraken beperken, van zijne aan
wat laten vallen. R- les pro--sprakenofich
fits de qn , iemands voordeelen of winsten besnoei jen. inkorten. R- le prix des marcliandises, den
prijs der waren verlagen, afzetten. R- les rentes
fun cinquième, de renten een vijfde verlegen. Run legs, une donation, een legaat, eene schenking
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(van regtswege) verminderen, inkorten. R- une
amende, une peirme, eene boete, eene straf verminderen, verzachten. R- les dimensions dun objet,
de afmetingen van een voorwerp verminderen, ver
R- un liquide m la moitié, een vocht tot-klein.
op de helft verminderen, inkoken of doen verdampen. -- Noodzaken, dwingen, verpligten, toe brengen: R- qn. à demander pardon, iemand noodza
er toe brengen om vergiffenis te vragen Cette-ken,
maladie 1'a réduit à ne vivre que de lait, deze
ziekte heeft hem verpligt alleen van melk te leven.
-- R- qn. au silence, iemand tot zwijgen brengen.
-- Brengen, iemands ongeluk. ondergang, nadeel
enz. veroorzaken. R- qn. a la besace, iemand tot
den. bedelstaf brengen. R- qn. a la dernière extrémité, au désespoir, iemand tot het uiterste, tot
wanhoop brengen. — Ten onder brengen, onder
. bedwingen: R- • une place, une province,-werpn
eene vesting bedwingen of tot de overgaaf noodza-

ken, eene provincie onderwerpen of ten onder brengen. R- des rebelles, opstandelingen weder tot gehoorzaamheid brengen. -- Terugbrengen (tot rede,

tot pligt), teregt zetten: R- qn. b la raison, h son
devoir , iemand tot rede, tot zijn' pligt brengen. R-

un Jibertin, eersen losbol tot zijnen pligt brengen.
On a de la peine à r- eet enfant, 't valt moe2jeljk
dat kind teregt te zetten. — [Man.] R- un cheval, een paard temmen, gehoorzaamn maken. — Tot
iets anders brengen of maken, de gedaante, den
toestand van iets veranderen: R- Ie blé en farine,
het graan toi 'meel maken. R- en poudre, tot poe
brengen of maken. Le feu réduit le buis en-der
cendre el en fumée, het vuur verar>dert, herleidt
het hout in asch en rook. --R- une ville en poudre, eene stad geheel en al verwoesten. R- une
maison en cendre, een huis in de asch leggen. het
geheel doen afbranden. — (Jig.) R- qn. en poudre,
iemand tot stof vermalen, hem geheel en al de baas
zijn. — R- en poudr e tin écr it, un raisonnement,
een geschrift, eene redenering volkomen wederleggen. — In zékere orde brengen, vormen, schikken:
R- un système en art, en rnétliode, een stelsel
kunstmatig, methodisch bearbeidr'n, het naar de
kunstregels, volgens zekere leerwijze voordragen,
rangschikken. — Kort zainenvatten, kort herhalen,
in een klein bestek brengen: R- son avis, zijne meesung kort zamenvatten, in weinig woorden uit
andere wijs rege--druken.—Oavom,pGen
len of inrigten: R- un Etat en province, un royaunme en république, oenen Staat tot eene provincie,
een koningryk tot eerre republiek omvormen. —
Herleiden, op de eenvoud'igsle, bepaaldste -wijs uit
R- une proposition, un problème h ses-druken:
plus simples expressions, een voorstel, een vraag
zijne eenvoudigste uitdrukkingen herleiden,-stuko
terugvoeren. -- Herlei jen, de afmetingen veranderen, inz. verkleinen, met behoud der betrekkelij ke
evenredigheden: R- un tableau, nu dessin, one
statue, eene schilderij, eene teekenino, een standbeeld verkleinen, verkleind voorstellen. R.- no plan
an petit pied , en. (fig ) Etre réduit an petit pied,
z. PIED (blz. 1401, kol. L, van onderen.). - [Arith.,
Algèb., Géom.] Herleiden enz. (vgl. REDUC TION) .
R- des espèces de monnaie, de différentes mesu-

res, muntsoorten, verschillende maten herleiden, in

andere overbrengen. R- one fraction, des fractions,
eene breuk herleiden (verkleinen), breuken herlei
noemer brengen. R- une liigu--den,tozlf
re, eene figuur herleiden. — [€.hire.] R- no oxyde
an moeen de la pile voltaïque, een oxyde oor
middel van de Voltasrhe kolom herleiden, het daarin
vervatle metaal afscheiden. — R- lacier, liet staal
tot den metaalstaat, tot ijzer herleirten, terugbrengen. R- des métaux en chaux, metalen in kalken
veranderen. — [Crain.] R.- one luxation, one hernie , eene on twrichtinrt , eene breuk zetten, weder
inbrengen. -- SE RÉDUIRE, V. pr. Verminderd, beperkt, bedwongen, herleid, gereduceerd enz.
worden. -- Zich bepalen of beperken, zich vergenoegen; neerkomen, uitloopen: II se réduisait h la
moitié de ce qui lui était du, hi vergenoegde zich,
napi het voor lief ,eel de helft van 't geen aten
hem schuldig was. Toute cette leltr e se réduit à
demander que..., deze ransche brief koud neer,
loopt uit op het verzoen... (lam.) Tons ses dis
ces projets se sont réduits b rien, al zijne-cours,
redenéringen, al zijne plannen zijn op niets uitgeloopen. — Toutes ses richesses se réduisent à non

Croix, al zijne rijkdommen bepalen zich tot, bestaan
enkel in een kruis. -- Zich zelven brengen (tot een'
slechter' toestand): I1 s'est réduit à la misère, au
désespoir, hij heeft zich zelven tot ellende, tot
wanhoop gebragt. — Veranderen, verteren, ver
Le bois se réduit en cendre, het hout ver -gan:
vergaat tot, verandert in asch. — Réduit,-ter,
e, adj. (en part. passé van réduire): Depense r-e,
verminderde, beperkte uitgave of vertering f. Dimensions r -es, verkleinde, herleide afmetingen f.
— Cn homme r- au silence, au désespoir, een

tt zwijgen, tot wanhoop gebragt man. Un pauvre-

réduit a demander l'aumóne, een arme, genood
zaakt om eene aalmoes te vragen. Pays r- en province, tot een wingewest of provincie gebragt, gemaakt land. — Vous êtes trop r -, gij moet u te
zeer behelpen; gij woont te bekrompen
RÉDUIT , m.
.—

Afgezonderde plaats f., eenzaam hoekje, rustplaatsje;
kabinetje, afgeschoten vertrek n. in eene kamer. Je
me suis fait un r- agréable, ik heb voor mij zelven een lief' verblijfje, een aangenaam rustplaatsje
aangelegd. — Pres de la salle est un petit r -, bij
de zaal is een klein kabinetje. — [Fort.] Klein
vestingwerk binnen een grooter. re duit n. Qnand

la demi -lune était emportée, us se retirèrent dans
le r-, toen het raveljn was ingenomen, trokken

zij zich in 't reduit terug.
Reduplicatif, ive, adj. [Gram.] Verdubbelend, herhalend, verdubbeling bewerkend, herhaling aanduidend. La particule re est r -ive, de partikel re duidt verdubbeling, herhaling aan. — REDUPLICATIF, M. [Gram.] Verdubbel- of herhalingswoord 0.: R e d i r e est le r- de dire. — Réduplication, f. [Gram.] Lettergreep- of letterverdubbeling of -herhaling f. , r e d u p 1 i c d ti e f. —
[Log.] Herhaling in hetzelfde zindeel van een of
meer woorden, ter versterking van den nadruk. —
Réduplicativement, adv. Op verdubbelende
of herhalende wijze.
Réduve, f. Soort van weegluis f.
Réédification, f. Wederopbouwing f.: La r du temple de Jérusalem, de wederop-, de herbouwing van den tempel van Jeruzalem. — Réédifier, v. a. Weder opbouwen: On a réédifié I'église,
men heeft de kerk weder opgebouwd. (absol.) Rde fond en comble, van den grond af, geheel en
al herbouwen.
R.ééditer, v. n. [Typogr.] Op nieuw uitgeven
(een boek), eene nieuwe uitgave léveren. — Rééditeilr, m. Uitgever, oplegger eener tweede uit
Réédition, C. Tweede, nieuwe uit -gave.—%
-gaven
een boek.
Réel, le, adz. Wezenlijk, werkelijk, waarachtig, niet verdicht, niet figuurlijk, r e ë e l: Ce que
je vous dis, est r-, wat ik u zeg, is werkelijk zoo,
is waarachtig. L'aventure est r-Ie, het voorval is
wezenlijk, werkelijk gebeurd. — [Jur.] Droit r -,
Zakelijk regt, zaakregt n. (in tegenstelling met
droit personal). Action r -le, zakelijke regtsvordering f. (die onroerend goed betreft). Saisie r-Ie,
beslag n. op have en goederen. Offres r-les, aan
klinkende munt. — [Anc. coot.] Tail--biedng
les r-les, grondlasten m. pl. — ^ Je suis homme
r-, ik ben een man van mijn woord
REEL , m.
Het wezenlijke, werkelijke, ware, ree l e: Il y a
du r- dans vette fiction, er is iets waars in dit
verdichtsel.
Rééleetioii, f. Herkiezing f. — Rééligible,
adj. Herkiesbaar. — Réelire, v. a. Herkiezen.
Réellement, adv. In wezenlijkheid of werkeljkheid, waarlijk, inderdaad: Des choses qui existent r-, werkelijk bestaande dingen n. pl. — (fam.)
Ce Conte est r- plaisant, die vertelling is waar
grappig. -- [Jur.]
[Jur.] Saisir r -, beslag op on--achlig
roerend goed leggen.
,,
Réélu, e, adj. (en part. passé van réélire):
Député réélu, op nieuw verkozen, herkozen a fge. —

vaardigde.
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Réém.igration, f. Herhaalde uitwijking (uit
het land).—Réémigrer,v.a. Op nieuw uitweken.
Réennployer, v. a. Op nieuw gebruiken.
Réengendrer, v. a. Op nieuw telen of voort
Weleer ook gebruikt voor RÉCOa'CILIER.-breng.—
Reensemencernent, m. Herhaalde bezaaijing.
-- Réensennencer, V. a. Op nieuw bezaaijen.
Réer, V. n. Schreeuwen (van het bronstig hart).
Réexaminer, V. a. Op nieuw onderzoeken
of nazien.

Réexpédier,

v. a. Op nieuw verzenden.

Réexportation, f. Wederuitvoer, herhaalde
uitvoer cel. (van waren). — Réexporter, v. a.

Weder uitvoeren.

Réexposer, v. a. Op nieuw ten toon stellen,
andermaal op de tentoonstelling brengen. -- Réexposition, f. 11erhaalde tentoonstelling t.
Réfáeher, v. a. Weder boos maken. -- SE

RÊF/CHER ,

V. pr. Op nieuw boos worden.

Réfag,on, m. Nieuw fatsoen n. — Réfasonner, v . a. Een nieuw fatsoen geven.
Réfaction, f. [Corn.] Korting van betaling op

beschadigde of niet aan 't monster voldoende waren, r e f d c t i e f. — [Douan. ] Aftrek m. van tot
op nat geworden waren, voor welke bij 't gewigt
betaald wordt.
Refagotter, v. a. (woord van Mad. de Sévigné) (burl.) Weder oplappen of herstellen (b. v.

zin fortuin).

5 Refaillir, v. a. Op nieuw feilen.
Refaire, V. a. Herdoen, hermaken, Overdoen,
Overmaken; herstellen, vermaken, verhelpen; — op
nieuw beginnen. R- un voyage, une promenade,
eene reis, Bene wandeling nog eens doen. R- un
discours, Bene redevoering nogmaals maken. — Rune mulailïe, un habit, eersen muur, een kleed
herstellen. (absol.) II y a toujours á r- à vette
machine-là, er is altijd aan die machine iets te
vermaken, te verhelpen. -- Si c'était á refaire, je
^ my prendrais autrement, indien de zaak op nieuw
begonnen moest worden, zou ik 't anders aanleg
On na jamais fini avec eet homme,-gen.(fam)
eest toujours à r -, men heeft met dien man nooit
gedaan, men kan altijd weer van voren af beginnen. -- [Jeu] Overgeven, nog eens geven of uit
deden (de kaarten). — [Cuis.] R- de la viande,
vleesch wal laten opkomen, opzwellen. R- one vo
sur le gril, een' vogel op den rooster opbra--laie
den. — Nieuwe kracht geven, weder versterken,
weder in goeden staat brengen: Rien nest capable
de r- un malade comme le bon air, niets versterkt een' zieke meer dan de zuivere lucht. -- [Mil.]
R- des troupes, troepen weder op hun verhaal laten komen; ook troepen op nieuw organiséren. —
SE REFAIRE, v. pr. Hermaakt, herdaan, overgedaan worden. — Weir tot kracht, op zijn verhaal
komen, weder krachten krijgen, weder bekomen:
II commence à se r-, hij begint weêr op zijn verhaal te komen •-- REFAIRE, m., z. REFERRISSAGE.
— Refaisable, adj. (pr. fai=fe) Herrioenbaar,
hermaakbaar, herstelbaar. — Refaisage , m.
(pr. fai =fe) [Tann.] Het inleggen der huiden in
de tweede runkuip of tweede looi. --- R.efait, e,
adj. (en part. passé van refaire): Ouvrage r-, overgemaakt, hersteld, verholpen werk n. -- (absol. et
pop.) Ii a été r -, men heeft hem beet gehad, bedrogen. — Cineval r-, opgelapt pacmrd n. (dat zich
gunstiger voordoet, dan 't werkelijk is). — Pois
r-, z. BOLS. Cordage r -, z. CORDAGE. — REFAIT, m.
[Jeu] Spel, dat overgespeeld moet worden, nieuw
spel n. --- [Véner.] Nieuw gewei n. (van herten).
Refaueher, V. a. Andermaal maagyen, nog eens
af maaijen.
Réfection, f. herstelling (der uitgeputte krachten); verkwikking, lafenis f. -- Maaltijd m. inz.
in kloosters. — Aanzienlijke herstelling f., gedeelte
herbouw m. (inz. in jurist. zin). — Réfee--lijke
tionner, V. a. Eten, den maaltijd houden. —
Réfeetoire, m. Eetzaal, eetkamer f. (in kloosters, godshuizen, collegien) , r e f e c t ó r i u m n. —
A 1'heure du r -, op etenstijd. -- Réfeetorial, e,
adj. Het refectorium betreffend. (Plur. ni. réfectoriaux.) — Réfectorier, m., -ière, f. Bij of
zij, die met de zorg voor 't refectorium is belast,
tafelverzorger m., -verzorgster f.
Refend, in. [Arch.] : Mur de r-, scheidstnuur,
binnenmuur m. Mur à r-s, muur, waarvan de
staande voegen gebogen zijn. — [Constr.] Bois de
r-, gezaagd hout; gekloofd, gespleten hout n. Pierre
de r -, hoek-, bindsteen m. — Strook f. hout, van
Bene te breede plank afgenomen. — Refenderet
of Refendret, m. [Tech.] Kloofwig f. (der leiwerkers). — Refendoir, m. [Tech.] Buigijzer n.
des kaardenmakers. — Refendre, v. a. Op nieuw
spljten. — [Tech.] Zagen, kloven. — Leisteenen,
straatkeijen splijten. — Gloeijend ijzer overlangs
doorhakken. —De kaardtanden even ver van malkander buigen. — De holten van lijstwerk uitrui.
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innen of schoonmaken (bij vergulde^ ․ ). Scie €a r-,
schulpzaag f. -- [Ane. prat.] Eene nieuwe verdeeling Maken. — REFENDRE, m., Z. REFEl1RISSAGE.
Référé, m. [Jur.] Onverwijlde en- onvervankelAke afdoening 0/' voorziening t. — Verslag, berigt,
rapport, ,' é f é r é n. --- Référence, f. [Chem.
de for] Persoon m., aan ween hij, die actiën of
aandeeles in Bene spoorwecinzaatschapp j verlangt,
de directie verwijst om inlichting wegens zone soliditeit te krijgen: Toute clemande d'actions nun accompagnée de r-s suffisantes sera rejet.ée, elke
aanvraag ons actiën, die niet van voldoende verw zingen ,vergezeld gaat, zal ter zijde gelegd worden.
-- Reférendaire, ni. [Jur.] Berigtgever, ver
voordrager uitden in--slagdoenr,vt
h.oud der acten, enz., referendaris in. Le grand
r- de la Charnbre des pairs, de groot-referendaris
van de karper der pairs. --Ook als adj.: Conseiller rá la cour des comples, referent bij de rekenkamer.
— {Prat.j Tiers r-, kostensclwller, derde persoon,
die de kosten taxeert of schat. — R.éférendariat, m. Ambt m., waardigheid f. van referendaris. — Référer, v. a. Betrekkelijk maken, toe
brengen of betrekken; -- toeschr jven: A quoi référez-` ous cel article? waartoe brengt gij dit punt,
dit artikel? -- R- tout a son bienfaiteur, alles aan
zijnen weldoener toeschrjj ven. — R- Ie choix le qn.,
iemand de keus laten. — [ Prat. ] Le serwent
lui avait été déféré, mais it le réfí^ra a sa partie,
de eed was van hem gevorderd,maar hij schoof
hero op zijne tegenpartij. -- REFÉRER, v. n. [Prat.]
Berigt, verslag doen of geven, voordragen: II erg
a été référé au roi, daarover is berigt gedaan aan
den klmieg. --- SE RÉFEREI,, V. pr. Betrekkelijk
zijn, vetrekking hebben: Cet article se réfère au
precedent, dat artikel heeft betrekking op liet voor
Zich houden, zich gedragen, zich be--gande.—
roepen: Je me réière ht ce qu'il a dit, ik beroep
mij op 't geen hij gezegd heeft. Je me réfère à nma
derniere lettre, ik houd mij aan, ik verwijs u naar
,

y

mijn laatste schrijven.

Itefernier, V. a. /'Veder sluiten of toemaken.
pr. Weder gesleten worden,

— SE REFERMER, V.

weder dig ;aan, weder ' toevallen.
Referrer, V. a. Op nieuw beslaan (een paard).
Referrissage, ni. [Agric. i Derde omwerking

van den akker. (Men zegt ook REFAIRE en REFENDRE.
Iteféter, V. a. Op nieuw vieren. -- R- un saint,
het feest van een' heilige (dat afgeschaft was) weder vieren.
Refeuuiller, V. a. [Tech.] Dubbele blinden voor

een venster enz. Maken. - REFEUILLER. v. a., SE
REFEUILLER , V. pe. Weder bladeren krijgen. —

echo werpt de stemweder terug. La line réfléchit
la lumière du soleil, de maan kaatst het licht der

zon terug. — REFLECHIR, V. Si. Terugstuiten, terugstralen, afstralen, weêrkaatsen: La pierce qui
a réfléchi de la muraille, de steen, die van den
muur is teruggesprongen. Les rayons du soleil qui
réfléchissent dun miroir, de zonnestralen, die van
eenen spiegel terugkaatsen. -- La bonte réfléchit
sur voos, de schagade valt op 2c terug. -- SE RÉFLEGHIR , v. n. Teruggekaatst worden, terugkaatsen: Son image se réfléchissant dans l ean , zijn
(haar) beeld weérspiegelde in 't water. — [Gram.]
L'action du verbe se réfléchit quelquefois sur le
sujet, de handeling van 't werkwoord slaat somtijds op het onderwerp terug.
BEFLECHIR , v. n-. Nadenken, overwégen, overdénken, overléggen, overpeinzen: Veuillez r- sur cette

affaire, gelief eens over deze zaak na te denken,
z e te overwegen. I1 ne réfléchit jamais, it fait tout
sans r-, hij overlegt nooit, h doet alles zonder na
te denken. Nous devons premierement r- since que
nous allons faire , wij snoeten over hetgeen wij
gaan doen eerst nadenken.
Refléehir, v. ei. Op nieuw buigen. — (fig.)
Wede =r toegeven, zich weder laten bewegen: Si j'ai
fiéchi vette fois, je ne refléchirai plus dorénavant,
heb ik d-itmnaal toegegeven, 'ik zal voortaan niet

weder toegeven.

Réfléehissant, e, adj. Terugkaatsend, terug
Surface r-e, terugkaatsend vlak n.—Na--werpnd:
deakend. peinzend. Tristesse r-e, peinzende treu-

righeid f. -- Réfléchissement, in. Terugkaat-

sing f. (van 't licht, van 't geluid). — 4 Rétléehisnenr, m., -ease, f. . denker ni., nadenkster° f.
-- Somt jds ook: Schr jcei' van een boek niet oc rdet2lsingen of bepeinzingen. -- Réfieeteur, adj. in.

[Phys. ] Terugkaatsend, het vermogen hebbend om
het licht of 't geluid terug te werpen: Miroir
r - , of als subst. REFLECTEU R, rei. Spiegel- telestroop ii.,
een slptegel-werintuif/ om gerieven nachtseinen duidelfjk te makern. — Rétiectif, ive, adj. Uit na
-denk
geboren: Idée r-ive.
Belet, m.Weêrschijn m., afstraling van 't licht
[Peint.]
eer
ander.—
lirgchaa'sns
op
kleur
eens
of de
Les r-s de ce tableau sort bies entendus, de

weêrsch'jnen van deze schilderij zijn goed aangebragt. — R- de I'eau, weerschijn, weerspiegeling van

't water. — (fig.) Sa_ réputation est un r- de la
gloire de son père, ziJne vermaardheid is een aJ schijnsel van zijns vaders roem. -- Reiléter, v. a.
Afstralen, een' weerschijn geven: Ce corps reflète
sa couleur sur Ies ol►jets voisins, dit liijchaam

Refeuillet.er, V. a. Nog eens doorbladeren. —
Refeuilture, I. [Tech.] Het maken van dubbele

maakt door zijne kleur een' weêrschjn op de naburire voorwerpen. — Ook als v. nn-.: Corps qui reflète,weêrschjnend ligchaana n.--SE REPLETE!!, v.pr'.

Reficher, V. a. Op nieuw 'inslaan; insteken: Rune chenille dans son trou, een' houten nagel of
pin in zijn gat slaan. — [1ac.] De voegen- van

wedrsch•jn op zijne gansche fond/ic. --- Het part.

blinden.

Afstralen: Liie couleur qui se reflète, eerie weerschdjnende kleur. — (fig.) Sa gloire se reflète sur
toute sa familie, zijn roers straalt af, werpt een'

een' muur wederom bestrijken, toestrijker.
Ref ger, V. a. Weder doen stollen. — SE BEF!OER, F. pr. t1Veder stollen, dik worden.
Refiltrer, v. a. Op nieuw filtréren of doorzijgen.
Refits, in. [Coin.] Fijnste spaansche wol f.;
daaruit vervaardigde stof f.
. Refixer, v. a. Op nieuw vaststellen of bepalen.
Refiauaber, v. a. [Tech.] Nol eens zengen of

jen, herbloeijen. Cet arbre relleurit, ' deze boon

door de vlam halen. --- (weleer) Schitteren (b. V.
van edelgesteenten).

bi oefen.

passé is ook wij. : Lumière reflétée, teruggewor-

pen licht n.

Refletiret, m. [Conn.] Tweede soort van fijne
spaansche wol f. -- Retlearir, v. a. Weder bloei -

bloeit weder. — (fig.) Les beaux arts commencent
à r-, de schoone kunsten beginnen weder te bloei jen. La paix fait r- tout, de vrede doet alles weder
herbloejen. -- Refienrissetnent, m. Het weder -

Réfliexe, adj. [Plays.] Door terugstraling: Vi
Reflatter, v. a. Op nieuw vleien.
R.éfléchi, e, adj. (en part. passé van réfiéchir): sion r-, het zien door terugstraling. — Réflexi.hilité, f. [Phys.] Vermogen n. van terugstraling,
Image r-, teruggekaatst beeld n. Voix r-e, terug
Crime r-, Action r-e,-gekatsm,chof.— eigenschap f. van de stralen om af te kaatsen. -overlegde, doordachte, overpeinsde daad, misdaad f. Réflexibie, adj. [Bol.] Geschikt oen teruggekaatst te worden: Rayons r-s. — Réflexif, ive.
Un homme aussi r- qu'ambitieux, een zoo naden
welberaden als eerzuchtig man.—[Grain.]-kendof adj. Tot de terugstraling behooren.d. — Nadenkend,
Verbe r-, terugwerkend, r e fie x i e f werkwoord n. overleggend. — iRéflexiflore, adj. [Bot.] Met
Verbe r- essentiet, noodwendig, eigenlijk reflexief naar buiten omgebogen bloemkroon f.
Réflexion, f. [Opt., Phy s.] Terugstraling, tewerkwoord. Verbe r- accidentel, toevallig reflexief
werkwoord. — Ook alssubst.: Les r-s, de reflexieve rugkaatsing f. La r- des rayons, de ia chaleur,
u'erkivoorden. — [Bot.] Feuilles r-es, buitenwaarts cie la voix, de teruokaatsinq van de stralen, van
omgebogen bladeren n. pl. ( in tegenstelling met in- de warmte, van de stem. Angle de r-, terugstralingshoek, hoek van terunkaatsing (dien een te rugfléch i) .
Réfléchir, v. a. Terugkaatsen, terugwerpen, gekaatste lichtstraal maakt niet het afkaatsend vlak,
inz. lichtstralen. Le miroir réfléchit in lumière, plan de r-, en die gelijk is aan den invalshoek, angle
1'image des objets, les rayons du soleil, de spiegel incident), re fl é m i e -hoek m. — Instruments a r-,
kaatst het licht, het beeld van de voorwerpen, de reflex/c- of spiegelwerktuigen n. pl. Cercle de r-.
stralen der zon terug. L'écho réfléchit In voix, de , refle'vie- cirkel til., Z. CERGI.E. — (fig.) Terugu!en,

RI;FLEXIVEMMFN '

FFOLTLOII,.

ding f. van de werkzaamheid dei ziel op ziclr zelve
bij de toetsing en beoordeelirig der (Poor zinnelijke
waarneming verkregen voorstellingen; het naden
-ken,htovrwég finc;,overdkgpeinzing, bespiegeling; de daaruit geboren gedachte,
Uiie
sé1
é
x
i
e
f.
rbeschouwing,
r
ef
opmerleting,
rieuse, eene ernstige overpeinzi7r 1. Ce que voos

La r- des troupes se fait á la tin de In guerre, de'
vermindering der troepen geschiedt op het einde
des oorlog:. —liet op wachtgeld of op twee derden
stellen: Traitement de r -, wachtgeld n. Etre Wis
a la r -, op wachtgeld gesteld zijn. — Afkeuring,
buitendienststelling van paarden, r e for in e f. --Cong,é de r-, ontslag n. met pensioen (van een' voor
cle dienst onbekwaam geworden soldaat). — Faire
de grandes r-s dans tin ministère, vele onnoodige
beambten hij een' ministerie ontslaan. — Faire
une grande r- dans sa maison. zijn huis, zijne
huishouding op een' veel lager' voet brengen.. —
Coal.] Soort van vlas u. -- Reforiné, e, adj.
(en part passé van réforrner): Réginment r-, op
nieuw zarrrengesteld regiment n. — Institution r-e,
hervormde, -verbeterde, gezuiverde instelling f. --L'Église r-e . de hervormde , g e r e f o r m e e r r e
kerk. -- Officiem' r -, op wachtgeld gesteld officier.
--_ Clievaus, ' -s, reforrrze-paardlen n. pl. (vgl. KEFORMER). — REFOPME, rei., ,, f. 11ervorrnde, ger°e-

Bites-1k niérite r-, hetgeen ;ij daar zegt, verdient
overweging. C'e`t un Domme de r-, 't is een man,
die nadenlgt, Een bedachtzaam man. II agit sans r-,
hij laat or_bedachtelijk le werk. — Votre r- est
re des r-s sur
juste, uwe opmerking is juist. Fai
une chose, zijne gedachten, over eene zaak laten

gaan. --Réflexiveanent, cede. Bij terugkaatsing.
Door overleg of nadenken.
Rellauer, V. n.. Terugvloe jen: (wand In riser

monte , elle fait r- les rivières, wanneer de zee

wast, doet'ij de riviei'e -u teragvloeijen. --- i itléd.]
La bile a rétlué dans le sang, de gal is in 't bloed
gevloeid, geslagen. -- (fig.) Sa rrlaumaise humeur

retluera sur nous , zijne kwade luim zal op u
thuis konen. — Refiti, in. Ebbe, eb f. (.jusani).--

(fig.) Les chosen du monde soot sujettes b Un
flux et r- continuel, (le eoe eldsclte zalen zijn aan

r. ecluri;en vloed en eb, aan eene gedurige atwisseh ag onderworpen.
Refonder, V. a. [Alle. praï,. j (eileen in): lt- en
dépens ds contuinace, de kosten van 't verstek of
van liet hij verstek gevelde vonnis aan zijne tegenpartij betalen of r e fee n ci é ren, (ten einde nog als

partij te kunnen optreden).
Refondre, v. a. [Tech.] lit r°smelten, op nieuw
smeltery, op nieuw gieten, vergietcrr: It- une cloche,
un canon, eene lk':,av, een, kanon omsmelt'?,, ver

Ge ceel ornwe'iken: R- un d..cours,-gietn.(f)
eene redevoering m'imwc' egt.. -- diet karakter, de
zeden, cie ge woonten doen veranderen: 11 est difficile de r- ene nation, 't is moeijelijk eerie natie
te hervormen. -- (Tana.) Vous no le refondrez pas,
c^ij zult hem niet anders maken, dan hij is.--- [Gmay.]
I - le trait, de geteekende plaat weder heet maken.

--- [1lar.] Geheel vertiinineeen. ---- [Pipet.] Het

scheurpapie ° weder tot bruikbaar papier onzwe - ken.
— SE REFONDRE, C. ter. tlersmolten, hergoten worden. -- Zijne daden, en hanelelwjjs geheel veranderen: Je ne huis hie r -, ik kan geen ander mensch,
van mij maken. --- RRefondu, e, adj. (en part.
passé van refondre): Cloelme r-e, hersnollen klok I.
Vaisseau r -, geheel verlimruerd scrip i1. --R,efonte, f. Omsnnelting, leismelting, her'gmetmng f. —
(fig.) ©inwerking, nieuwe bearbeiding t.. -- Ueheele
vertimnrnering, zwartreparatie i'. (van een schip).
- Omwerking van oud papier 1)t nieuw.
Reforement, m. [Tecli.] fke-rborinil, vernieuw
f. — áf-efor ei , v. a. Op nieuw boren.-deboring
Reforgentent, til. [Teal.] Hersmeding, onasnieding f'. --Reforg- er,v.r . II rsmncrlen, omsrnedcn.
Réfor°inable, wij. IIei vornz.baar, verbéterbcoar°,
herstelbaar. — Réformnateur, ni., -trice, f.
Hervorm( /,, verbeteraar, hersteller m., hei-variaster, hcrstelstei f.: Le r- omes moeurs de son siècle,
de hervormer, verbeteraar van de zeden zijner
eeuw. Sainte 'i'hérèse a did In r -t,r_ire tie l'orc.re des
(armes, de heilige T meresia ic (te hervormster der
karmelieten-orde geweest. S'ériger en r -, Faire Ie
r-, den hervormer willen spelen. —n E'héol. jKerk-.
fgeloofshc,rvorrmer: Le grand r- Luther, de ggroote
hervormer Luther. — Ook als aeij.: Mesure r -trice,
lier vorrrzing;s-, verbetert ai „„„-owatregel ma. — hé formation, f. llerlraal(le vorming f. — RcFwnnZTlow', f. Het herstellen in clean ouden o;' in een'
beteren vorïn, verbetering, hervorrninrq. 1_.a rr- du
calendrier, cle verbetering van den kalender. -- La
r- des abus, des désordres, de verbetering, opheffinq der misbruiken, wanorden. — La r- desmonnaies, (le herstempeling der nau +eten.. -- [Thcéol.] tier'vorming, geloo fs- of kerlrhervorrning, s , e j o 'r m u
t i e f. --- Reforrne, f. Herstelling in den ouden
01 in een' beteren vorm, verbetering, herVOrnzing,
verandering: Ces loin out besoiil de r -, (lie wetten
hebben verbetering noodig. --- La r- des abus, cie
afschaffing der misbruiken. La r- duim ordre religieuy, de herstelling der oude tucht in eerie eeestelijke orde. — [Tlhéol.j Hervorming, re f ornm ctt i e : Ce fut Luther qui proclama la r- en 1517.- Il 'it dans one grande r -, h-1 leidt een zeer veiranderd, zeer geregeld leven. -- [Mil.] Troepen -vei•mindering, -a-itmonslering, gecleeltelijke o fd anki-og f.
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formeerde int. en, f. -- Ook: or°desgeestei(jhe van, den

verbeterden regel. — Reformer, v. a. Opp nieuw
vormen of zamen,stellen: R- une compagnie dis

cenc onlbonclen compagnie weder organiséren-oute,
of zairaenstellen. -- SE REI'ORMEP., V. pr. Lich. op

nieuw vorrrnen: I1 sect refoi'me un abces darns sa
hoitrine, er heeft zich op nieuw eerie verzwering
in z ne barst gevormd.. Ce corps avant été mis eny
déroute, se rerorina P qucique distance, dit korps
overhoop geworpen z mule , vor'rnde zich weder ,
schaarde zich weder been op een-i.r;e r a fstanrl.
Réforrner, V. u. 1n den ouden of in een' bétereï7
voren brengen, hervormen, herstellen, verbéteren.

R- les loin, !: s coutumes, de wetter, gebruiken
,

her vornien. h- an monastére, den ouden ordesregel
in ce-mi kiloester weder invoeren. --- L- sa coriduite,

ses moeurs, zin gedrag, zijne zeden verbeteren. -:R- les allus, les superiluités, de misbruiken, (Ie
overtollit,heaen a fseha /fen. -- R- sit dépense, sa
[raison, tine uitgaven v-erm inder°en, zijne huishouding op lelemner' voet brengen. ._ [lii1.] R - des
troupes, troepen verininder en, afdanken. R- un
officier, een' officier op wachtgeld of twee derden
stellen. R- un soldat, een soldaat a frlanken, ga-,géeen. --- if- des cluev aux, paarden uitnionstere_n.
buiten d oen s-t of op re foï°rrrr; stal ren. — R- les monnaies, de munten ornstempelen. — SE p,ÉPOIIMlEU,
v. pr. iier°vo;-nmd, omgevormd, verbeterd noorden.—
Zich verbétcren, zone slechte gewoonten loten va te n , een brtr<r• leven gaan leiden. — Réfortnis te, m [it. eI Angl.] Aanhanger van (Ie parle7ne-ntshcrvormin(gen. -- [H. de France] Voorstander' van.
,

,

-

--

cle hervorming der kiesvet, re
reformist m. --- i i„ -

FORiMISTE, adj. Vrat tot de reformisten betrekking
heeft: Banquet r -, •eferimiisti^ehe maaltijd ni.
Refortifier, v. a. / Pe d e, ' versterken.
Refonetter, v. e. A ?ader norrl zweepen, 1;eeesc-

len, kast jcl,en. — Op nieuw tol snchuirn kloppen.
, Refouuillement, in. l-I eden opgraving of onmwoeling. — [beaux arts] De hoogsels en inrliep;2np,en nog beter (loer uitkcrrrcn. - ltefouiller, v. em.
Op nieuw op- of oen r c vei ; weder onderzoekr.m.
Refouia-, V. o. Op nieuw graven.
Kefoulement, ni. liet a f oopen (van liet ti of
het water).-- [Artill.j Le r- des gaargousses, het aan zetten, aanstampen der' kardoezen.— ( much.] Le rdu canon de fusil, het stuiken van den gewee rloop. — Le r- du grain, liet irisetmudden van het
graan in de korenmaat, het sekiedelery. of stooteis
der maat, om ze des te mee-r ' te cloerm bevatten.. -Le r- de la fumee, het nederslaan van Glen rook..--Refouler, v. a. Weder vertreden, op nieuw plat
treden; weder vollen of withen, e n z. (z. FOULER).
-- Doen terugvloeijen, terugdringen (het water). --(fig.) R- des hordes barbares, barbaa-rsche horden
terugdringen. -- [Antili.] Aanzetten, aanstainpen.
- [ArqueR.] Stuiken, tramenen We loopeis, cie l lingen). -- (ft` diaut.] Pocsmpe quo refoule l'eau, druk-,
rerspoïnp f. -- [Toch.] R- une cheville, eenmen
bout uitti -'evelen, uitdr(jv'en_ - . 1 ' -mr.] R- uim courant, tegen den stroom opzeilen. R- la marée, het
tij doodzeilen. -- REFOULER, V. P. [Mar.] La ener,

La marée i'ef'oule, de zee, het tij loopt af. — (fig.)
Cet embargo fit r- les marchandises dans les magasins, dit embargo deed de koopwaren weder in
(le paklrmmizen terutstr•oorrten. — tefoautoir, int.
[Ai'till.] Aa-n z etter, aanstarnper m. Bouton de r -,
ac=mmzeiteme'klo+s +.i. R- ei hamhe de corde, tov2ven
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aanzetter (voor het scheepsgeschut, als de stukpoor- part. passé van se refrogner of se renfrogner):
(politoeren. Visage r-, Mine r-e, stuursch, norsch, zuur geten dipt zijn).
R:efourbir, V. a. Oppoetsen, op nieuw poetsen, zegt n. -- Als subst. (fam.) C'est un r-, une r-e,
Refonrnir, V. a. Op nieuw voorzien.
't is een zuurmuil. — Refrogneinent of Ren
Refractaire, m. Wederspannig, ongehoor
m. Het zuurzien, hoofdfronsen:-frognedt,
zaam: R- aux ordres du roi, à la lol, wederspan
Le r- de son visage marque qu'il nest pas de
tegen de bevelen des konings, tegen de wet. —-nig bonne humeur zin stuursch, gefronst gezipt toont
Prêtre r-. weêrspannig priester in. (die tijdens de aan, dat hij in Beene goede luim is. - Refrogner (se) of Renfrogner (se), v. pr. Rimi4te fransche revolutie den eed op de constitutie
weigerde). — [Ctlim.] Métal r-, zwaarvloeibaar, pels in zijn gelaat trekken, stuursch, zuur, onmoeijelijk te smelten metaal n. Pierre r-, vuurbe- vriendelijk zien, het voorhoofd fronsen, een stuursch,
stendige steen m. (die niet verkalkbaar, niet ver - norsch gelaat zetten: Pourquoi vous r-, Pourquoi
glaasbaar is) . — RÉF1IACTAIRE , m. Weêrspanne- vous refrognez-vows quand je vous dis de venir
ling, verzettelm q , ongehoorzame m., inz. tegen de ici ? waarom ziet gij stuursch, wanneer ik u zeg
hier te komen ?
verpligte krijgsdienst.
Refroid, m. [Tann.] : Mettre les cuirs au r-,
Réfracter, V. a. [Pbys.] Breken, straalbrehing bewerken., de lichtstralen van rigting doen de (gebroeide) huiden ter afkoeling op staken hanveranderen: Le prisme réfracte diversement les den. — Refroidir, v. a. Afkoelen, bekoelen, ver
koud maken: La pluie a refroidi lair, de-koeln,
rayons de diverses couleurs, het prisma breekt de
verschillend gekleurde stralen op verschillende w ij ze. regen heeft de lucht afgekoeld. Le vent ma refroi— SE RÉFRACTER, V. pr. Gebroken worden, zich di, de wind heeft my, koud gemaakt. — (fig.) Les
breken. — Het part. passé is ook adj.: Rayon ré- obstacles ont refroidi son zèle, de hindernissen
fracté, gebroken, gebogen straal m.—Réfractif, hebben zijn' ijver bekoeld — REFROIDIR , F. n.
ive, adj. Straalbrekend, straalbreking bewerkend. Koud worden, verkoelen: Laisser r- la soupe, de
-- Réfraction, f. Straalbreking, breking van soep laten koud worden. Prenez votre café, it (se)
het licht, veranderde rigting of ombuiging van een' refroidira, drink uwe ko[j, anders wordt zij koud.
lichtstraal , wanneer hij uit eene doorschijnende — (fig.) I1 faut laisser r- sa colère, men moet
zijne gramschap laten bedaren — SE REFROIDIR,
middenstof schuin overgaat in eene andere midden
eerste in digtheid verschilt, r e--stof,diem V. pr. Koud worden: Lair s'est refroidi, de lucht
f r d c t ie f. R- astronomique, dampheffing f. — is afgekoeld, koud geworden. Elle s'est refroidi les
[Com.] Herstelling eener fout in eene rekening pieds, hare voetent zijn koud geworden. — (fig.)
door afkorting of bijvoeging: Ces 4tl francs sont Leur amitié se refroidit de jour en jour, hunne
de trop sur mon inemoire, je vous en feral r-, vriendschap verflaauwt, verkoelt dagelijks. — Het
die 40 francs staan te veel o) mijne rekening, ik zal part. passé is ook adj.: Mets, Plat r-, koud geworer u voor afschrijven, voor creditéren.-- Héfrac- den spijs f., schotel in. -- Amour r-, bekoelde, nerflaauwde liefde f. — Refroidis, m., z. v. a.
toire, adj. Tot de straalbreking behoorend.
Refrain, m. Keerregel m., keerregels m. pl., REFROISSIS . — Refroldissant, e, adj. ^1 fkoelend, verkoelend, koudmakend. — Refroidissevan
ieder
couplet
einde
heerwoorden n.pl., die aan 't
van een lied, ballade, enz. herhaald worden, slotrijm, inent, m. Het koudworden; verkoeling, afkoeling f.
keerrijm, r e ferein, re frein n. Le r- de vette Le r- de lair, de verkoeling der lucht. La r- de
chanson est agréable, dat lied heeft een aange- la chaleur naturelle, de afneming, vermindering
naam referein. — (fig. ei fam.) Onderwerp, waarop der natuurlijke warmte. — (fig.) Le r- des passions,
men telkens terugkomt, het oude liedje, de oude de bekoeling der hartstogten. Le r- de l'amitié, de
deun: Avec lui, eest toujours Ie même r-, 't is l'amour, de bekoeling, ver/laauwing der vriend
liefde. — [Méd.] Ongesteldheid f. door-schap,der
met hein altijd de oude deun, alt ij d koekoek één
zang. Son r-, eest toujours de l'argent, geld is plotselirsge bekoeling na verhitting. — [Vétér.]
altijd zijn laatste woord. — [Man.] Het terugloo- Ligte verkoudheid f. (der paarden). — Refroidispen der zeeën of baren , die tegen de rotsen bre- soir, m. [Econ., Tech.] Koelbak, verkoelingstoestel m.
ken, branding f.
Refroisser, v. a. [Agric.] Braakland bebouRefranchir, v. a. Op nieuw overspringen. —
wen. — Refroissis, m. [Agric.] Bebouwing f.
SE REFRANCHIR, V. pr. [lYlar. ] Le vaisseau se re
franchit, het schip raakt zijn ingekregen water we- van braakland.
Refrotter, v. a. Herwrijver, óverwr jven.
der kwijt, het water mindert, de pompen winnen.
Refuge, m. Toevlo tsoord n. , w ij kplaats,
Réfranger, V. a. [Phys.] Door straalbreking terugwerpen. — Réfrangibilité, f. Breek schuilplaats; toevlugt f. Sa maison est le r- de
lichtstralen. — Réfrangible, adj.-barheid tous les malheureux, zijn huis is het toevlugtsoord
Voor straalbreking geschikt, breekbaar: Les divers voor alle ongelukkigen. Chercher un r-, eene schuil
zoeken. Les Israélites avaient des villes de-plats
rayons du spectre ne sont pas r-s an même degré, de verschillende stralen van 't kleuren -spec- r-, de Israëlieten hadden vrijsteden. — Maison de
trum of prisma-beeld zijn niet evenzeer breekboar. r-, verplegingshuis, armenhuis; (somtijds ook) ver
voor ligtzinnige vrouwen. — (fig.) Vous-béterhuis
Refra: p persent, m. Omstempeling f. (der munten). --- Hefrapper, v. a. et n. Op nieuw slaan; êtes mon seul r-, gij zijt mijne eenige toevlugt.
nog eens kloppen of aankloppen. — Hermunten, Dieu est notie seul r-, God alleen is onze toevlugt.
Les lois sont le r- du faible, de wetten zijn de
omstempelen.
Refrayer, V. a. [ Tech.] Glad strijken, glad toevlugt, hulp, steun der armen. — (fig.) Uitvlugt,
verschooning f. Quel misérable r- que ce prétexte!
wryven (het aardewerk, eer 't gebakken wordt).
4- Réfrénation, f. Beteugeling f.: La r- des welk eene ellendige uitvlugt is dit voorwendsel! —
passions. — Réfréner, V. a. Beteugelen, bedwin- Réfugié, e, adj. (en part. passé van se réfugier):
gen (alleen fig. gebruikt): R- ses passions, zijne Insecte r- dans le sein dune fleur, in 't binnenst
driften beteugelen. Il faut apprendre b r- sa lan- eener bloem verscholen insect n. — [Litt.] Style r-,
gue, men moet zijne tong leerera beteugelen, in stijl ni. der (uit Frankrijk) uitgeweken protestantsche schr ijvers — RÉFUGIE , inn., -E-, f. Vlugteling,
toom houden.
Réfrigérant, e, adj. [Chico., Méd. ] Koud uitgewekene m. en f., inz. vlugteling ter wille van
't geloof: — [H. de France] Les r-s, de fransche
verfrisschend:
Remakend, afkoelend, verkoelend,
ng van 't edict van
mèdes, Moyens r -s, of als subst. REFRIGERANTS, M. protestanten, die na de opheffing
Nantes in andere landen de wijk namen. — Répl; Verkoelende middelen , koelmiddelen n. pl.
uitwijken, de wijk
pr.
Vlugten,
fugier
(se),
v.
n.
—
RefriKoelvat
REFRIGERAN T, M. [Chum.]
gératif, ive, adj., RÉFRIGERATIF, m., z. V. a. nemen, eene schuilplaats zoeken, de toevlugt zoeken
of nemen: Se r- chez (of auprès d') un prince,
REFRIGERANT, RAFRAICHISSANT. — R-éfrigeradans une ville éloignée, bij een' vorst, in eene aftion, f. A fkoeling f . (REFROIDISSEMENT).
Réfringent, e, adj. [Phys.] Straalbrekend, gelegen stad de wijk nemen. I1 ne salt oh se r-, hij
weet
niet waar of bij ween hij zijne toevlugt zal
straalbuigend, eene straalbreking veroorzakend: Milieu r-, straalbrekende middenstof f . — RÉFRIIV - zoeken. -- (fig.) Se r- dans des équivoques, zich
GENT , M. Straalbrekend ligchaam n., straalbreker in. achter dubbelzinnigheden verschuilen, zijne toevlugt
Refrire, v• a. [Cuffs.] Nog eens bakken, op- tot dubbelzinnigheden nemen. L'homme vertueux
bakken. (kappen. se réfugie dans sa conscience, de deugdzame man
Refriser, v. a. Weder opkrullen, op nieuw verschanst zich achter, dekt zich met zijn geweten.
Refui, m. [Chas.] Schuilhoek in. -- Refuir,
Refrogné, e, of Renfrogné, e, adj. (en
:

.

.

.

REFUITE
V. n. [Chas.] Foor de jagers uit vlugten; terug
at vlugtend den a(gelegden weg terugloo--vlugten,
pen (van het hert en ander wild). — Weleer ook
als v. a. en v. pr. gebruikt voor: Op nieuw vlug
— Refuite, f. [Chas.] Schuilhoek m. (van-2en.
't wild). — List f.: Un cell qui use de r-s, een
(gejaagd) hert, dat listen in 't werk stelt. — 5 (fig.)

Il élude le jugement du procès par des r-s conti nuelles, hij ontwijkt de uitspraak van het regtsgeding door gedurige uitvlugten. — [ Tech.] Over-

schot n. in diepte van een boorgat op de lengte van
den intedrijven bout of pin, ongevuld gedeelte onder een' blinden bout: Cette cheville a de la r-, die
bout is niet aan, er is lucht onder dien bout.
t Refulgent, e, adj., z. V. a. BRILLANT, RESPLENDISSANT.

Refns, m. Weigering, niet -aanneming, ontzeg
weigerend antwoord n. A votre r- je me-ginf.,
suis adressé à un autre, op uwe weigering heb ik
mij tot een ander gewend. I1 n'oubliera pas ce r-,

hij zal dit weigerend antwoord niet vergeten. —
(fam.) Cela n'est pas de r-, dat kan men niet wei
dat laat zich niet afslaan. Faire qc. au r--gern,
de qn., iets doen, wat een ander niet heeft willen
doen. Ce n'est pas de mon r-, dit staat niet in
mijne keus, ik ben daar geen meester van. — Het
door een ander geweigerde: Je ne vieux pas du rd'un autre, ik wil niet hebben, wat een ander geweigerd, afgeslagen heeft. — [ Chas.] Un verf de
r-, een driejarig hert n. — [ H`Tdraul.j Enfoncer un
pieu jusqu'au r- du mouton, jusqu'à r-, eenen
paal tot op den stuit inheijen, hem zoo .diep inheien, dat hij niet dieper kan. Ce pieu est au r-,
die paal is op den stuit, kan niet dieper. — Refnsable, adj. Weigerbaar, wat zich laat weigeren of afslaan. — Refasant, m. (woord van
Voltaire) Verwerper m. (namelijk van de tulle
Unigenitus, z. dat woord): Les acceptants et les
refusants, de aannemende en de verwerpende bis
Refuser, v. a. Weigeren, afslaan,-schopen.—
afwijzen, ontzeggen, van de hand wijzen, niet aan
niet willen: Ne me refusez pas ce service,-nem,
cette grace, weiger mi , deze dienst, deze gunst
niet. Il ne peut rien r- a ses enfants, hg kan zij
kinderen niets weigeren. R- un emploi, een-ne
ambt afslaan, van de hand wijzen. — Ook met een'
persoonsnaam tot réginw: Ne me refuses pas, geef
mij geen weigerend antwoord, sla het mij niet af,
Cette felle a refusé un bon parti, dit meisje heeft
erne goede partij van de hand gewezen. R- une
fille en mariage, eene dochter niet ten huwelijk
willen geven. — (fig.) Weigeren, niet geven, onthouden. La nature lui a refusé la beaute, de natuur heeft haar de schoonheid geweigerd, onthouden. Je ne pus r- mon admiration te sa conduite,
ik kon niet anders dan zijn gedrag bewonderen. z.
ook PORTE. — R- de (elliptisch voor: R- l'avanta-

ge, le plaisir, l'occasion etc. de): R- d'aller chez

qn. -- [Mar.] Le vaisseau refuse de virer, het
schip <weigert te wenden, wil niet wenden. — R- is
(elliptisch voor: R- de doener á): I1 lui a refusé

is manger. - [Mil.] L'ennemi refusait sa droite,

de viand weigerde zijnen regtervleugel in 't vuur
te brengen. --- (absol.) R- net, tout net, ronduit,
kort en goed weigeren. Refusez poliment, weiger
met beleefdheid. -- (Prov.), z. MUSER. — [ Man.]
Ce cheval refuse, dat paard weigert (kan of wil
niet gehoorzamen). — [ Mar.] Le vent refuse, of
refuse au vaisseau, de wind schraalt, loopt tegen.
-- SE REFUSER, V. pr. Geweigerd worden: Ce cadeau ne se refuse pas, dat geschenk kan niet geweigerd worden, - laat zich niet afslaan. Se r-, qc.,
zich iets onthouden. Cet avare se refuse le nécessaire, deze gierigaard onthoudt zich het noodige.
C'est un homme quine se refuse rien, 't is een
man, die geheel op zijn gemak leeft, die zich niets
onthoudt. Se r- is qc., zich van iets onthouden,
een aandeel nemen, zich aan eene zaak onttreken. II ne se refuse is rien, hij onttrekt zich aan
geene zaak, hij neemt overal deel aan. — Ne vous
refusez pas is son amitié, onttrek u niet aan zijne
vriendschap. — Niet vergunnen of veroorloven, niet
gedoogen of toelaten: Le temps se refuse is vela,
de tijd, het weder laat dat niet toe. Ma fortune
se refuse is une si grande dépense, mijn vermogen
gedoogt eene zoo groote vertering niet. -- Het
part. passé is ook adj.: Grace r-e, geweigerde
gunst f. — Une qualité r-e aux femmes, eene scan
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de vrouwen geweigerde, niet geschonken hoedanig
— Etre r- dune fille, door een meisje (wier-heidf.
hand men vraagt) afgewezen worden, een blaauwtje, eene blaauwe scheen loopen. -- j, RefuYseiir, m. Weigeraar m. — (Proc.) A bon demandeur, bon r-, wat beleefd gevraagd wordt, moet
ook, beleefd geweigerd worden; ook: wie dikwijls
vraagt, loopt gevaar dikwijls weigeringen te krijgen, wie veel begeert, dien wordt veel geweigerd.
Réfnsion, f. [Anc. prat.]: Faire la r- des dépens, aan zijne tegenpartij de kosten van een wegens verstek geveld vonnis vergoeden(vgl.REFONDER).
Réfutable, adj. Wederlegbaar. — Réfatateur, m. Wederlegger m. — Réfutation, f.
Wederlegging, refutatie f . — (fig .) Sa conduite est la meilleure r- de cette calomnie, zijn
gedrag is de beste wederlegging van dien laster. —
Réfutatoire, adj. Wederleggend, de wederlegging betreffend. — Réfuter, v. a. Wederleggen,
r e u t é r e n: R- une opinion, un auteur, un li
eene meening, eenen schrijver, een boek weder--vre,
leggen. — Het part. passé is ook adj.: Argument,
Écrit r-, wederlegd betoog, boek n. Calomnie r-e,
wederlegde laster m.
1- Regagnabie, adj. Herwinbaar, herkrygbaar; weder bereikbaar. — Regagner, V. a. Herwinnen, terugwinnen, wederwinnen (het verlorene);
herkrijgen, terugkrijgen, wederkrijgen, wederbekomen. R- son argent, zijn geld terugwinnen. —
(fig.) R- 1'amitié, les bonnes gréces de qn., weder in iemands vriendschap, gunst komen. R- le
temps perdu, den verlorenen tijd inhalen. — Rqn., iemand weder in zijn belang, op zijne zijde
krijgen. — [Mii.] R- un ouvrage is comes, une
demi -tune, een hoornwerk, een ravelijn heroveren.
R- du terrain, son terrain, veld winnen, terrein
heroveren, weder vooruit trekken. R- le dessus,
l'avantage, weder de overhand krijgen. — [ Mar.]
R- le dessus du vent, den wind, de loef weder
afwinnen, afsteken; (fig.) er weder bovenop komen,
zijne zaken herstellen. — Weder inhalen; weder
bereiken: R- un corps d'armée, een leger-korps
weder inhalen. R- le port, de haven weder bereiken, binnenloopen. I1 regagna sa maison is l'entrée
de la nuit, hij bereikte zijn huis weder bij 't vallen
van den nacht. — Il nous fallut r- bien naut pour
éviter un marais, wij moesten een' verren omweg maken, om een moeras te ontwijken. — SE REGAGNER, v. pr. Herwonnen, herkregen worden. —
Het part. passé is ook adj.: Argent regagné, teruggewonnen geld n.
Régagnon, m. [Agric.] Soort van grootkor
(uit het depart. der Opper-Alpen).-religtawf.
Regaillardir, v. a., z. v. a. RAGAILLARDIR.
Regain , m. [ Agric.] Nagras, nahooi m., tweede
of derde snede f., etgroen n. — (fig.) Gezond uit
lijvigheid f.(inz. van vele vrouwen na ha--zigtn.e
ren kritischer tijd). — Un r- de vie, de jeunesse,
eene vernieuwing, wederopbloeijing der levenskrachten, der jeugd.
Regaires, f. pl. Wereldlijk regtsgebied n. der
bisschoppen in Bretagne.
Régal, m. Onthaal, gastmaal n.; gasterij, smul
11 nous a fait un grand r-, hij heeft ons-partijf.
een groot gastmaal gegeven. Des régals continuels,
gedurige gasterijen of smulpartijen. — ( fig. et fam.)
Genoegen, vermaak n., vreugde; — lekkernij , lievelingsspijs f. C'est un r- pour moi de vous voir,
't is mij een groot genoegen u te zien. -- Ce mets la est son r-, die spijs is zijn lievelingskost. —
Halve kop ko/j, klein glaasje brandewijn, dat men
in een kofjhuis of herberg gebruikt. — Régalade, f. (fans.): Boire is la r-, wijze van drinven,
waarbij men, met achterover gebogen hoofd, den
drank in den mond giet, zonder dat het glas de
lippen raakt. — Faire une bonne r-, een goed,
helderbrandend vuur aanleggen (om pas aankomen
gasten te verwarmen). — Het onthalen, trakté--de
ren; — het onthaal, de traktatie f. — [Tech.]
Herstelling van de gebreken in de gewerkte kant.
,-- Het effenen van een uitgegraven terrein, het
geregeld uitspreiden van de opgebragte aarde. —
itégalant, e, adj. (fans. ou iron., doorgaans
net de ontkenning) Vermnakel2jk, pleizierig; Etre
traité de la sorte, vela n'est vertes pas r-, dus
behandeld te worden, dat is voorwaar niet pleizierig, niet prettig.
Régale, m. [Mus.] Snorwerk n. in een orgel,
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de zoogenaarnde Ine-nschennteen, r e g a (11 1n. [Anc.
mus.] , z. CLAQOEEOIS; — 3001 1 van draagbaar
orgel n. — REGALE , f. [Anc. jur.] Koninklijk of
1atndsheerlijlc regt of voorregt, haor^hc irl$rêgt n.,
regdiiën, regalia n. pl. grandes r-s, f1roote
regalia, ,iet regt om wetten te geven, oorlog te
verklaren of vrede te sluiten, enz.: Petites r-s,
kleine regalia, reglen op de wege», op de zeeoevers,
op de verbeurdverklaringen, enz. — Vorstelijk
regt D. op de voordeelen van opeenstaande bisdommen, abdijen, enz., en op 't begeven, gedurende dien
tijd, van de daarvan afhangende geestelijke bedieningen. Etre pourvu en r -, eene prov=e kr rien. die
(le koning door zijn hoogheidsrert te begeven heeft.
--- [H. ecel.] R s de Saint-Pierre, hoogh:eidsregt
van den paus op de landen der rooinsche Kerk. -[Host.] Soort van anemoon f. Weleer ook z. v. a.
REGAL, DIVERTISSEMEnT. — REGALE, adj. f. (alleen
voorkomend in): [Chun.] Eau r-, koningswater n.,
weleer ook salpeter-zoutzuur genoemd, een mengsel van water, chloor en onder-salpeterzuur (zoo
geheeten, omdat de alchimisten het bézigilen ter oplossin,q van het goud, den k on i n j der metalen).
Rég aié, e. adj. (en part. part. passé van régaler): Personne r-e, onthaald persoon n1. -- Terrain r-, geëffend terrein n.
Régalee, m. [H. n.] Haringkoning m., een
prachtig zilverglanzilge visch, dien men vaak aan
't hoofd der haringzwermen aantreft [regalacus
glesne, remipesj .
Ré alernent, m Effening, geljjlsmakinq f. van
den grond, z. v. a. REGALADE. -- Gelijkmatige ver deeling f. eener belasting over de belastingschuldigen.
— [Jur.] Vereffening, geljkrnaking f., inz. van de
ongelijke er/deden der gelijkelijk geregtigden.
Régaler, V. a. Onthalen, een gastmaal reven,

traktéren, regaléren. R- ses arms, zijne
vrienden onthalen, hen te gast ontvangen.. -- (pop.)
R- (of Traiter) qn. b touche que veux-tu, z. nou
(absol.) C'est moi qui regale; C'est b lui-C1E.
b r -, ik trakteer, ik betaal de vertering; 't is zijne
beurt om te traktéren. -- (bij uitbreiding en fain.)
I1 nous régala d'un joli conté quit avait In, hij
onthaalde ons op, vermaakte ons met een aardig ver

telcel, dat hij gelezen had. — (iron.) On Ie régala de
vingt coups de baton, men onthaalde, trakteerde
hem op twintig stokslagen. — (weleer) Beloonen,
vergelden, vergoeden: Je vous régalei ai de vette
travail. — SE BEGALER, V pr. Smullen, lekker eten
en drinken: Se heen r- ui un repas de voces, zich
aan een bruiloftsmaal te goed doen. — Elkander
beurtelings onthalen of traktéren. --REGALER, v. a.
Gelijk of naar evenredigheidverdeeles (b. v. eene
erfenis, eene belasting): I1 faut r- cette somme stir
la communauté, men moet deze som over de gemeente omslaan. — R- un terrain, eenen grond ge-
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trekt, boeit aller aandacht. Un livre indigne des

r- s des connaisseurs, een boek, dat de aandacht der

kennis niet waard is. -- [Astrol.] Overstand, tegen
m. (van 2 sterren), aspect n.: R- sextile,-stand
afstand van 60 graden. — [Hy dr.] Gemetselde opefling f. ow 't onderzoeken eenei waterleiding enz.
-

gemakkelijk te maken, kijkgat n. -- [Jar.] Toez?rlt, opzigt n.: Avoir le r- d'un bátiment en con-

struction, het toezult over een schip in aanbouw
hebben. -- [Peint.j Tegenhanger in., tegenstuk,
portret n., dat zone wederla aanziet. Prendre un
r-, een tegenportret schilderen. -- EN REGARD, loc.
adv. Tegenover, inz. op de tegenovergestelde blad
daarnaast: Traduction aver le texte en r-,-zijde,
vertaling met den tekst daarnaast. — [Peint.] Le

maxi et la femme se sont fait peindre en r-, de

man en de vrouw hebben zich als elkaars pendanten
of tegenha ngers, elkander aa ziende, laten portret
AU REGARD DE , loc,. prép. Ten opzigte,-téren.—[
ten aanzien van, met betrekking tot, in vergelijking
met: Rtre pauvre an r- de qn (par rapport u, en
comparaison de, à 1'egard de qn ). in vergelijking
met iemand arm zijn. — -j- Pour mon r-, in mijne
oogen. --- 4 Regarda.ble, aajj. Bezienbaar, be-

schouwenswaard. — Regardant, e, adj. (fam.)
Te zeer op kleinigheden lettend, te naauw ziend,
te stipt, te kleinqeestig, te zuinig: Vous èíes t,rop
r-, rij ziet al te naaien', gij zijt al te stipt, te keurig.
-- [B1as. j Omziend, den koer omkeerend. — REGARPANT, M. Toeschouwer, toekijker, kijker m.. Voilb
Bien des r-s, daar zijn vele toeschouwers.-- (pop.)

11 n'y a pas tant fie marsbands à la foire que de
r-s, er zijn meer kijkers dan koopers op de kermis.
Regarder, v. a. Zien, aanzien, beschouwen,
aanschouwen, bekijken Regardez un pen an cadran quelle heure ii est, zie eens op den zonnewijzer, hoe laat het is. R- qn. attentivement, iemand
oplettend aanzien, aankijken. R- qn. en face, entre
deux yeux, iemand strak, stout aanzien.. R- qn.
sous le nez,

iemand van zeer digt bij bekijken of

opnemen. — (Loc. prov.), z. CHIEN, LOUP. — Vous
n'avez qu'hh r- In Porte (tot een' bediende, dien
neen dreigt weg te jagen), daar is 't vierkante gat.
— Beschouwen, gevoelens van achting of verachting,

van liefde of haat, enz. voor iemand of iets hebben.
of toonera: 11 regarrled'un oeil d'envie la prospérité de son vorsen, hij beschouwt zins buurrnans
voorspoed met een nijdig oog. R- qn. en pitié, z.
P1TIÉ ; somtijds ook: een oog van minachting op
iemand, slaan. D!eu la regardé en pitié, aver des
vieux de miséricorde, God heeft zich zijner ontfermd. R- qn. favorablement, de toon oeil, iemand
welwillendheid betoonen, hem genegen zijn. R.- qro.
de haat en bas of du naut en bas, de travers de
cóté, de mauvais oeil, iemand van 't hoofd tot de

voeten opnemen, iemand over schouder, van ter
zijde, met een kwaad oog aanzien, iemand minachting, smaad betoonen. — R- qn. of qe. comme...,
iemand of iets beschouwen of achten als, houden
voor... Je le regarde comme neon père, ik beschouw
hem als mijnen varier. -- Van zaken sprekende:
Uitzien o,' liet uitzigt hebbende op, gerigt zijn naar:
Sa cliambre regarde sur le jardin, zijne kamer ziet
op den tuin uil. L'aiguille airnantée regarde tonjours Ie nord, de magneetnaald is altijd naar 't
noorden gerit. — (fig.) Beschouwen, met oplettendter n., z. eau. REGALE.
hield onderzoeken, nagaan; in aanmerking nemen,
Regalis, m. [Véner.] Plaats f. waar de ree zien op: R- Ie mérite d'un lhomme, la bonté dune
-bok étoffe, de verdienste van eersen man, de deugdegewroet heeft.
Régaiiste, m. [Jur. j Hij, die door den koning t kheid eener stof onderzoeken. it ne regarde nul
sela, hij ziet daarbij-lemntsopriéèe
tot een openstaand kerkelijk ambt was benoemd,
geenszins op zijn eigen voordeel II faut r- en tout
regalist m.
Regard, m. Blik, aanblik, ooropslag m., oog, la fin, men moet in alle dingen op het eind zien.
aanzien, gezigt n. Jeter, Lancer on r- des r-s, een' — Betreffen, raken, aangaan: Cela vous regarde,
blik, blikken slaan, werpen. Promener ses r-s au- dat gaat u aan. Pour ce qui regarde cette alTaire,
tour de soi, zijne blikken, oogen rondom zich slaan. wat die zaak betreft. — S'il meurt, cette charge
II ne daigna pas m'honorer d'un regard, hij ver
me regarde, als hij sterft, heb ik dat ambt te wach:zich niet mij aan te zien. Au premier-wardige ten, komt dat ambt aan mij. (Deze laatste betee-- (absol.) R- fixement,
r- je le connaissais, hij 't eerste aanzien, op 't ken.is is verouderd.)
eerste gezigt kende ik hem. Soutenir les r-s de sun attentivement, strak aanzien, oplettend beschoujuge, zijnen renter stout in de oogen zien. — (pop.) wen. R- deviant soi, de tons cótés, par la fenétre,
Avoir an r- (van zwangere vrouwen, wier aan
vóór zich, naar alle zijden, uit het venster zien. —
sterk door een of ander vreemd voorwerp-dacht R- de près, bijziende zijn. —Cette maison regarde
wordt geboeid en wier vrucht een teeken draagt, sur la rivière, dat huis ziet op de rivier uit. —
dat men aan die oorzaak toeschrijft), zich verkij- (/ig. en als V. n.) R- i, opletten, acht slaan, letten
ken, zich verzien. — (fig. en ?ron. in 't meerv.) of zien op: R- lb ce qu'on va dire, letten op 't geen
Blik ni., aandacht, opmerkzaamheid f. Sa belle men zal zeggen.. Ne r- qu'ih ses intérêts, enkel z ij ne
conduite attire toes les r-s, zijn schoon gedrag belangen in 't oog houden. Entre amis on ne relijk maken. — R- les cendres, de asch over het
land strooijen vóór de eerste omploeginrl, — R- la
sire. het op de bleek liggende was niet de vork uit
R- la chaux, de kalk over de huiden ge--spreidn.
l jkmatig uitspreiden. -- Régaleiir, m. Uitspreider, geljkmaker m. (van den opgebrag ten of uit
grond).
-gestnk
Régalien, ne, adj: Droit r - , z. v. a. REGALE (f.) — Fief r -, koninklijk leen n (dat van den
koning afhing). — [Giiim.J Acide r -, konin gswa-
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garde pas de si près. tuscchen vrienden kj. ht men
zoo naauw niet. -- Y r- ui deux fois, rijpelijk
overwegen wat men- gaat zeggen of doen. -- Il ne

faut pas y r- apre.s lui, mei; behoeft hein niet va
te gaan, hij is de eerlijkheid, naauwkeuribheid eel-

ve. — II regarde de près. de Crop près toutes
cboses, hij let op alles naauw, te naauw, hij is te

klein te stipt. .s SE REG ARDEII, V. pr.
Beschouwd worden of kunnen worden: Cette scène
ne peut se r- sans Horreur. — Zich zelven beschouwen of bekijken: Se r- stans un miroir. --- ( /iq.)
Un homme q ui se regarde á travers sa vanitè.
een mensch, die zich door ('t vergrootglas, den bril

It- les méianx, (ie metalen: weder tot hun ` ee rsten
toestand terurlbrengen,. -- (fig.) R- les rnoeurs, on

people, tine injure, de zeden herstellen, een volk,
ren rijk eene geheel nieuwe rigting of inr i.tinq ye
ven, omvormen. --- [Tlhèol.] Le J)apteme nous re-

den
worden w ij
génère en Jésus Christ., door
, doop
in J. Clt. evedergebo.ren. -- so REGESEItER, V. p7 °.
Weder aanllroeijen, weder eer, nieuw aanzijn- krjpen. Ce caustique ernpéche les chairs de se r -.
dit bijtmiddel belet het vleesch weder aan te groei.
jen. La plupart des arl)res se régénnnèrent par leurs
semences, (ie meeste boomgin hertelen zich, planten
zich, voort door hunne zaden. ---• Herboren, her-

van) zijne ijdelheid beschouwt. -- Elkander beschouwen of aanzien: ,is se sont regarclés iongtemps

schapen, hersteld, verbeterd, omgevormd worden.
Régent, e, nrlj. Met het regentschap of riksbeu^?.nro Ilijdens de minderjarigheid, ziekte of atwe-

lekeken. Les deux asmees out eté longtemps f se

zigheid des souverei?rs) belast: Le prince r-, de
prins-regént. La reine r-e, de koningqin- regentes. —
REGENT, In., -E, f. Regent ni., r egentes f. (absol.)

sans riep dire, zij hebben zwijgend elkander lang aan-

r -, de beide legers hebben. lang in elkanders ezigt,

tegenover elkander gestaan. -- Ces deux maisons

elkander. -- Se reganler comme..., zich beschou-

Le r-, de regent, Philips van Orleans (vijl. RE(ENCE). --- Ook de naam van den grootco diamant

Bet part. passé is ook adj.: line femme regardée
attentivement de tout le monde, eerie door ieder
oplettend bekeken vrouwe. -- Action r-e comme on
prodige, als een wonderwerk beschouwde, voor een

-- (weleer) Leeraar in een collegie; (nog heden)
leeraar aan een fransch gemeente -collet;-?e. - – (fig.)
Iemand, die gaarne den baas speelt, gaarne zede -

se regardent, die beide huizen staan tegenover

wen als, zich houden, achten of rekenen voor, zich
wanen of clelooven: I1 se regai°dait comme perdu,
hij hield zich voor, hij waande zich verloren. --

der fransche kroon, die door den flenoemrlen regent
werd aangekocht en op Bene waarde van ongeveer
6 millioen guldens geschat wordt. -- Tabas du rof du prince r-, met aromaten toebereide snuif f.

wonder gehouden daad f. — Tout Mien r- at considéré, alles wel bekeken en overlegd, alles wei ge mikt en inwogen. -- Regart.eur, n1 ., -ezise, f.
Beschouwer. bekijker in., beschoawstcr, bek kster f.
--- T Ilegarth«re, f., z. v . a. REGARD.

pseekt, meester, zedepreker: Un ami ne doft pas

zien, weder stotféren, wede opmaken, weder omzetten, omboorden, overirékken enz. --- R- une

R- one classe, Ja seconde, la philosophie, cenc

Regarnir, V. a. Op nieuw ran 't noodige voor-

átotte de laine, de wol eener stof weder o_ pkaarden, opkratsen.
Régattes of R egates, f. pl. Wedvaart F.

met gondels te l'enetie; -- ook van soortgelijke wedvaarlen in de fransche zeehavens gezegd, r e g a t t a f.

Regayer, V. n. [Tech.] Den hennep ontbolsteren, uit den ruwe hékelen.
Régayer, v. a. Op nieuw vervrolijken.
R eayoir, in. Grove vlas- of hennephelcel m.
--- ltegayeire, f. Heng?.els:., fval in. (die in den
hekel blp fl), werk n. (leraren.

+ Reazonner, V. a.. Weder met zoden beRegel, in. Nieuwe, herhaalde, teruggekeerde
vorst 1. -- Regeler, v. n.. et a. et pr. Op nieuw

ètre on r -. -- R- tie la l)anque de France, regent,

s redebestuurder der fransche bonk. -- ltéi;enter,
v. n. als leeraar van een collegie werkzaam zijn.

onderwijzen: I1 régente dans tel collège, hij geeft

in dit of dat collegie onderwis. -- REGENTEn, V. a.:

klasse, de tweede klasse, (te w , jsbelgeerte onderwijzen. (In dezen zin verouderd en enkel nog fain. en
iron. rlebézigd.) -- (fig.) Gaarne den baas spelen,
zijn.' zin doordrijven, de les lezen: 11 régente ses
confrères, hij speelt den baas over zijne ambtgenooten. (absol.) Il veut partout r-, hij wil overal 't
hoogste woord voeren, den meester of baas spelen.
- SE PEGENTER. V . ps'. Zich den baas laten spelen.
-- Elkander de les lezen. -- Het part. passé is ook
Wij.: Classe heen régentée, wel onderwezen, klasse f.

— 1 Rbgentef®r, n1. Baasspeler, liefhebber van

heerschen, van bevelen geven., toonvoerder ni. —
t Régenteux, enne, adj. Bedilziek, waanwijs,
zedellrekend. (ten.
R.egeriner, v. a. Weder ontkiemen, of uitspruiR^sghat, m. [Bot.] Soort van woudnetel m.
Regi, e, adj. (en jast. passé van régir): Etat

vriezen; — andermaal bevriezen.
fegenee, f. Regentschap, rjksbewind n. of
regering gedurende de minderjarigheid, ziekte of kien, wal r-, goed, slecht bestuurde, beheerde
afwezigheid van den rer érenden vorst. — Tijd- staat m. z. ook REGISSANT.
Regieide, m. .Koningsmoord m. , -- koningsduur m. can't reclentsclrap. — (absol.) R- of Terops
ate la r -, regentschap, tijdsverloop van 1715 tot 1723, ?noorder ni. -- Ook als adj.: Doctrine r -, leer, die
toen Philips van Orleans ruls regent het fransche den koningsmoord predikt of verdedigt. Nation r-,
rijk voor den minderjarigen. Lodewijk XV. be- koninglrnoorrdenrle natie f.
stuurde. --- Ré gence wordt oo k gebéziqd van de
Regie, f. Beheer van goederen, inz. van zekere
negerring zelve; ivz. van de regérinqen der kleine handelstakken, van de indirecte belastingen en stads
duitsche staten, van die der noord- afrikaansche
verbonden met verantwoordelijkheid, en-inkomste,
staten Tunis, Tripoli en, weleer ook Algiers; ook rekenplirtigheid, regie f. Mettre one succession
van de stedelijke regéringen in België, Nederland en r-, eene nalatenschap in beheer geven. La ren Duitschland,; vroeger ook van het reetorsch_ap of des traits d'enregistrement, des vivres, des tabais,
leeraarsambt aan een collellie. La Prusse avail het beheer van de registratie-repten, van de levens
tabak. --- Beambten m. p1. bij zoo--mideln,va
condo on traité aver la r- d'Espagne, Pruissen
had een verdrag met de regering van Spanje ge - danig beheer: La r- a saisi plusieurs ballots de marsloten. Les r-s des principautés t;ermaniques, de cliandises, de regie heeft verscheiden balen koop
regeringen der duitsche vorstendommen. La rbeslag genomen, aangehaald. -- Mettre-wareni
«Amsterdam, de stadsregering, stadsraad m. van des travaux publics en r-, openbare werken voor
Amsterdam. (ken. staatsrekening en onder toeziet van een' staatsambRegi néraliser, v. a. Op nieuw algemeen ma- tenaar doe?, uitvoeren. -- R- intéressée, beheer,
á égénérateur, in., -trice, f Herschepper, waarbij de beheerder een aandeel in de opbrengst
hersteller m., herschepster, herstelster f. Lycurgue heeft.
fut le r- des moeers ii Lacédémone, Lycurcrus was
Regimbemeut, m. [let achteruitslaan (van
de hersteller der zeden te Lacedwe ►non. -- Ook als een' paard, ezel, enz.). -- (fig.) Wederspannigheid f.,
ac1j.: Principe r-, herscheppend, beginsel n. -- He- verzet n., tegensporrelir?rl f. — Regimber, v. n.
génération, f. Wedervoortbrenging, herschep
Achteruit slaan: Cheval qui regimbe, achteruit
herstelling f.: La r- des chairs, dune pantie-ping,
paard n -- (fig. et fam.) B- contre l'épe--sland
détruite, het 7.wwederaancrroeijen van 't vleesch, van ron, of enkel R -, ook wel als v. pr. Se r-, teceneen ve; nieligd deel. -- La r- des métaux, de her- stribbelen, zich verzetten, wederspannig tegen zijne
stelling der metalen in hun eersten toestand. — meerderen zijn.
(flg:) La r- tjes moeers, de herstelling, verbetering
Régi.nme, m. Leefregel, levensregel, inz. eetre
voedingsregel m., voedingsvoorschrift, di e et n.-gel,
der zeden. — IThéol.] La r- en Jesus Christ, de
wedergeboorte in J. Ch. — Régénérer, v. a. Prescrire un r- difficile, een' naoejeljken leefregel
T''eder telen of voortbrengen; --- herscheppen, her- voorschrijven. 11 vit sans r -. hij houdt zich aan
stellen, verbeteren. [Chir.] R- les chairs, het vleesch geenerlei levensregelen. — Se mettre au r-, zich
weder voortbrengen, doen aangroefjen. -- [Chim.J op dieet stellen, zich een beperkt gebruik van spijs
,
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en drank voorschrijven. Vivre de 1-; een goeden
voedingsregel volgen. — Weze f. van staatsbestuur,
staatsbeheer n., regéringsvorin ni., regéring f. Rarbitraire, paternel, éclairé, willekeurige, vader
verlichte regéring. R- représentatif, vertegen--l)ke,

woordigende regéringsvorm m. Landen r-, Le nou
r-, de oude, de nieuwe staatsinricgting f. —-veau
Ook gebézigd van 't beheer van zékere openbare
gestichten, van kloosters en dgl.: Le r- des prisons, des bópitaux, de inrigting en 't beheer der
gevangenissen, der hospitalen 0/ gasthuizen. — Rannuel, triennal, perpétuel, jaarlj/csch, driejaar li ksch, levenslang beheer n. — [Jur.] R- communal ot de la communauté, regtsverhouding der
goederengemeenschap (van twee echtgenooten) . Rdotal, beheer van huwelijksgoed, dotaal beheer, de
regtsverhouding met betrekking. tot den bruidschat,
die de eigendom der vrouw blijft. -- [Gram.] Beheersching, regéring f., woord, dat onmiddellijk
van een werkwoord of van een voorzetsel afhangt.
R- direct ou simple, R- indirect of compose, regtstreeksche of onmiddellijke, niet -regtstreeksche of
middellijke beheersching. — [Bot.] R- de palmier,
de bananier, palm-, banaantwijg f. met eene bloesem- of vruchtenrist.
1Regiment, m. [Mil.] Krijgsschaar van voet
ruiterij, die van 3 tot 5 bataljons of eska--volkf
drons kan bevatten, r e g i m én t, r e g e m é n t n.-(fig. et, fam.) I1 a un r- de valets, un r- de créanciers a ses trousses, hij heeft een' zwerm bedienden, een leger schuldeischers op zijne hielen. —
Régimentaire , adj. (alleen voorkomend in):
Ecole r-, regimentsschool f. — Régimenter, v. a.,

beter ENRÉGIMENTER.
Régine, f. [H. n.] Soort van adderslang f.
Réginglette , f. [ Chas. ] Kleine vogelknip,

sprenkel, strik m.
Région, f. Aardstreek, luchtstreek; landstreek,
streek f., land, oord , gewest n. R- tempérées,
méridionales, gematigde, zuidelijke aard- of luchtstreken. Toutes les r-s de la terre, al de landstreken, oorden der aarde. R-s lointaines, afgelegen
gewesten, streken. — (fig.) La r- des songes, 't ge

La r- éternelle des-bied,splcromn.
morts, het eeuwig verblijf der dooden. — [Astr.]
Naam van elk der verschillende gedeelten van 't
zigtbare maanvlak, maanstreek f. — [Phys. anc.]
R-s de fair, luchtgewesten, luchtstreken. La rbasse, moyenne, haute of supérieure, het lage,
middelbare, hooge luchtgewest. — [Phil. ane.] La
r- du feu, La r- éthérée, het vuurgewest, de vuur of etherhemel m., het hoogste gedeelte der lucht. —
(poét.) Les r- de lair. Les hautes r-, de lucht f., de
dampkring m. —(fig.) S'élancer dans les hautes rde la philosophie, zich in het hooge gebied der
wijsbegeerte verheffen. La paresse de son esprit le
retient dans les moyennes r-s de la science, de

traagheid van zin verstand houdt hem in 't middelbaar gebied (er wetenschap. -- [Anat.] Streek f.,
bepaald gedeelte van de oppervlakte des ligchaams
en der beenderen met betrekking tot de naburige
deelen: R- épigastrique, hypogastrique, oml,ilicale,
opperbuiks-, onderbuiks-, navelstreek. — R.égion-

naire, adj. [H. eccl.]: Notaire, Evêque r-, dis-

tricts-notaris, -bisschop m.

Régipean, m. [Tech.] Verbindingsroe (der
houtvlotten), tengel f.
Régir, v. a. Regéren; besturen, beheeren: I1 a
sagement régi son royaume, hij heeft zijn rijk
wijselijk bestuurd. — 11 a régi lui-même cette af-

faire, hij heeft zelf die zaak beheerd. R- une succession, eene nalatenschap beheeren. — (fig.) Rses passions , zijne hartstogten beheerschen. —
[Gram. ] Regéren, beheerschen, bij zich verlangen,
vorderen, vereischen: Le mot que régit un verbe,
het woord, dat een werkwoord regeert, b ij zich
vordert. Dans la langue hollandaise Ie verbe actif régit l'accusatif, in de hollandsche taal regeert

het bedrijvend werkwoord den vierden naamval.—
SE REGIR , V. pr. Geregeerd, beheerd worden.—Zich
zelven regéren of besturen. — Elkander regéren
of besturen. — Régissant, e, adj. [Gram.] Regérend: Le verbe r- et le nom régi, het regérende
werkwoord en 't geregeerde naamwoord. — Régisseur, m. Verantwoordelijk, rekenpligtig beheerder, bestuurder; tolgaarder. R- dun thédtre,
tooneelbestuurder, re g i s s e u r m.
Régistal, m. [Bot.] Meekrap f. (garance).

--
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Régistraire, m. Begisterhouder, bewaarder
der protokollen of registers. — Régistratenr,m.
[Chant. rom.] Inschrijver der bullen en verzoekschriften, re g -is t r á to r. — Régistration, f.
[Anc. prat.] Inschrijving op 't register, registrering.

Régistre (somtijds ook REGiTRE), m. Register,

inschrjvingsboek, actenboek ; alr^habétisch ingerigt koopmansboek n., enz. R- des naissances, des

baptèmes, des manages, des décès (R-s mortuaires),
geboorte -, doop -, trouw -, sterf-registers. R- de l'état civil, register van den burgerljker stand. R-s
des particuliers, R-s domestiques, huiselijke registers, huisboeken n. pl. Tenir r-, boekhouden. Coucher, hlettre, Écrire qc. sur le r-, iets in 't register
brengen, iets boeken. (fig.) Tenir r- de tout, op
alles letten, acht slaan. C'est un homme qui est
sur mon r-, sur mes r-s, die man staat op min
register; ik zal 't hem te een of ander tijd betaald
zetten. —[Cbim.] Les r-s dun fourneau, de registers, lucht- of trekgaten met eerie schuif aan smeltovens (registerovens). — [Impr.] Overeenkomst f.,
tegenoverstand m., dien de regels der beide zijden
van 't bedrukte blad met elkander moeten hebhen.
-- [Anc. mar.] Vaisseau de r-, registerschip U.
(dat een verlofbrief had om op Spaansch- Amerika
te handelen). — [Org.] Schuif f., waarmede de
organist den wind toegang geeft of afsluit, register; — naam der onderscheidene, tot ééne soort
van geluid behoorende pijpen. — [Mus.] Verandering van toon, van klank in de stem des zangers,
register. -- [Méc.] Demper ni., schoorsteenregisIer, ijzeren plaat, die bij stoomwerktuigen de trekking van den luchtstroom in den vuurhaard regelt.
— Régistrer (Of RÉGiTRER), v. a., z. v. a. E1NRÉGISTRER. — t Régistreur, m. Registerhouder m.
Réglable, adj. Regelbaar, voor regeling vatbaar. — Réglage, m. [Tech.] Het lijnen of belijnen van 't papier. — Réglant, e, adj. Rege-

lend. [Horl.] Force r-e, z. v. a. RÉGULATEUR.
Regie, f. Liniaal n.; rij; voelmaat f., duimsto k m. Se servir de la r- et du compas, zich van
liniaal en passer bedienen. Dresser a la r-, naar

R- de menuisier, de
cbarpentier, de macon, schrijnwerkers -, timmer mans-, metselaars-rij. R - à trans, rij met inkepingen, controleur m. R- pliante of montée, strook lat f., boogliniaal n., roe f. — [Artill.] R- pour
mesurer la longueur des pièces, de l'áme, lengte
stukken, rij tot het meten van de lengte-metrd
der ziel. R- • anneau carré, tappenafstandsmeter, R-s d'ouverture , wijdtestokken m: pl. —
[Mar.] R- de bassin, de marde , dokschaal, peil schaal f. — [Géom., Aritb.] R- de proportion, proportie- liniaal. — R- á calcul, R- glissante, rekenliniaal , schuifliniaal . z. Ook LOGARITHM1QUE. —
[Arch.] Klein vierkant lijstje n. als sieraad. —
[Astr.] Liniaal, naam van een zuidelijk sterrebeeld
onder den staart van den Schorpioen. —° (fig.)
Regel ni., voorschrift, ric,tsnoer n., grondstelling f.,
die een begrip of eene handelwijze bepaalt; voor
instelling, orde f., gebruik n.-beld,moén.;wt
R- de foi, de conduite, geloofs-, gedragsregel. Les
r-s de la morale chrétienne, de voorschriften van de
christelij ke zedeleer. C'est one r- certaine pour
discerner le vrai d'avec le faux, dit is een zeker
rigtsnoer om het ware van het valsche te onders che den. — Prendre les actions de qn. pour r- de
sa conduite, iemands 'daden tot eenera, regel, tot
een voorbeeld van zin gedrag stellen I1 est la rde tous ceux de son age, hij is het voorbeeld voor
allen van zijnen ouderdom. — C'est la r- que les
enfants héritent de leurs parents, 't is de wet, de
instelling, het gebruik, dat de kinderen van hunne
ouders erven. Cette r- est établie par la loi, dit
gebruik is door de wet ingesteld. -- II est de règle
que..., 't is gebruikelijk, welvoegelijk, dat....—Etre,
Se mettre en r-, in orde zijn, zich in orde brengen: aan de vereischten van wet of gebruik voldoen.
— Cette affaire est en r-, deze zaak is in orde, is
geheel afgedaan. Un procès en r-, een in orde gevoerd regtsgeding. Votre passe-port nest pas signé
par le ministre, it West pas en r-, uw paspoort is
niet door den minister geteekend, 't is niet in orde.
Une affaire en r-e, een naar de regels geleverd gevecht, inz. tweergevecht. (fare.) Un repas en r-, een
deftige maaltijd m., maaltijd naar den aard. Une
sottise, une folie en r-, eenevolslagenzotheid,dwaa.sde rij bewerken, afwerken.

held f. — (Prov.) L'exception confirme la règle,

--
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de uitzondering bevestigt den regel. z. ook EXCEPTION. — Regel m., voorschrift van eene kunst of
wetenschap. Apprendre une langue par (les) r-s,
eene taal naar de regels loeren. Cola est dans (of
selon) les r-s de l'art, dat is volglens de regels der
kunst. Savez-vous les r-s de la grammaire francaise? kent gij de regels der franschc spraakkunst?
Traiter un malade selon les r-s, eengin zieke volens de regels, de voorschriften der geneeskunde
ehandelen. Les r-s du piquet, du billard, de regels van 't piket-, van 't biljartspel. -- [Ariti^.]
Regel, rekenvoorschrift, wijze van behandeling der
gegeven getallen. Les quatre premières r-s (beter

operations), de 4 hoofdregelen. Faire une r- (nu
Faire une opération, Résoudre une question, un
problème), eene rekenkunstige bewerking doen, een
voorstel oplossen. R- de trois of de proportion,
regel van drieën. R- d'alliage, regel van vermenging. — [Méd.] R-s, z. V. a . NENSTRUES . -- Regel,
gezamenlijke voorschriften of statuten, die de ordesgeestelzjken hebben in acht te nemen : R- de
Saint-Francois, regel van Sint- Franciscus. 0bserver , Enfreindre Ia r-, den regel in acht nemen,
overtreder. Ce religieux fait Bien sa r-, die monni1k houdt zich stipt aan zijn' ordesregel.
Réglé, e, adj. (en part. passé van régler): Papier r-, gelfjnd, geliniëerd papier n. -- (Loc. prov.)
11 est r- comme un papier de musique, hij doet
alles op de klok. --- Vie r-e, geregeld, ordelijk, regelmatig leven n. Maison Bien r-e, ordelijk, goed
geregeld, wel ingerigt huis n. Mouvernent r-, regelmotige afgepaste beweging f. Horloge bien r-,
goed gestelde, gelijk gaande klok f. — Pouts r-, regelmatige pols, polsslag m. Fièvre r-e , geregeld
wederkeerende koorts f. ---- Troupes r-es, geregelde troepen m. pl. — Compte r-, afgesloten re/ceking f. — Conduite r-e, geregeld, wijs gedrag n. —
Prix r-, vastgestelde, bepaalde prijs nl. II y tra
heures r -es, hij werkt daaraan op-vaile(ds
vaste, bepaalde, vastgestelde uren. Cet objet est
r-, Cette affaire est r-e, dat voorwerp, die zaak
is geregeld, vastgesteld, in orde, afgedaan. -- (fam.)

Nos gangs sont r-s, onder ons kan geen geschil
ontstaan. -- Une femme bien r-e, cone vrouw,
die geregeld hare maandstonden krijgt.
Réglée, f. [Tech.; Stapel schoongemaakte en
vierkant besneden karton- of per; °bladen.
Regie €vent, ni. Plet régelen, vaststellen of bepalen, regeling: Le r- dune affaire, (les limites,
het regelen van Bene zaak, het vaststellen- der gren-

zen. — (Jtir.] II - de juges, gerentsregeli,ng, benoewing van bevoegde regters, regeling van geregtsverschillen. — Pi- de compte, afsluitins; van rekeninp, afrekening f. — Verordening, inzetting, instelling, bepaling f., voorschrift, rigtsnoer n. inz.
voor de behandeling van dienst- of bestuurzaken,
r e g i e en e n t n. Observer les r-s, de reglementen
in acht nemen. Contrevenir au r-, tegen het reglement handelen. R- d'ordre, de police, d'adcninistralion putilique, reglement van orde, van policie,
van openbaar of algemeen beheer. — [Mar., Mil.]
R- de service, dienstvoorschrift n.— Régléanent,
adv. Op geregelde wijze, regelmatig, geregeld, orde
stipt. — 1- Régleinentaire, adj. Het regie--lpk,
went betreffend, daartoe behoorend, reglement — (in kwaden zin) Met te veel reglementen
of bepalingen gepaard. -- Réglenmentation, f.
liet maken van reglementen. — Réglententer,
V. n. Te veelverordeningen of reglementen maken. REGLEMENTER, v.a. dan een reglement onderwerpen.

Régier, v. a. Lijnen, a,(lijnen, l i n i e r e n: R du papier pour noten de la musique, papier linië-

ren om muzik te schr ven. — (fig.) Volgens zekere
regels inrigten of besturen, aan regels and erwerpen, regelen, schikken, ordenen, in orde brengen,
enrigten; bepalen, vaststellen: R- sa vie, ses ac-

tions, zijn leven, zijne daden regelen. R- la prix
des marchandises, den prijs der koopwaren regelen, bepalen. R- sa dépense sur son revenu, zijne
uitgave naar zijn inkomen regelen; z. ook DEPÉNSE.
It n'a, pas encore réglé ses affaires, hij heeft zijne
zaken no ndet in orde gebragt. Its ont réo le leur`
diffemends, zij hebben hunne geschillen geschikt, af
gemaakt. — R- one affaire, un rumple, cone zaak
-

-

en orde brengen, of afdoen, eens rekening afsluiten.
R- un solde de compte, een saldo van rekening

afdoen, betalen. — Réglez votre niontre, stel, zet

uw lrorlogie gelik. --- [Impr.] R- Ie coup, de voort
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of invaart aanteekenen (met krijt cp liet tienpaan
aanwijzen hoever de perskar moet invaren, zal de
degel van pas aangedrukt worden). — SE REGLER,
C. pr. Geregeld, regelmatig worden. --- Se r- sur
qn., een voorbeeld aan iemand nemen. Se r- les
ons sur les autres, elkanders voorbeeld volgen. —
Se r- sur qe., zich naar iets regelen of schikken,
zich gedragen naar 't geen bepaald, besloten of in
gebruik is. — Geregeld, gelijk gezet worden: Une
horloge qui se règle sur le soleil.
Réglet, m. [Impr.] Lijntje n. tot scheiding
(liever filet). -- [Arde.] Regt en plat lijstje n.
[Tjech.] Werktuig n. tot het mallen van eene plank,
winkelhaak m. Somtijds z. v. a. SIGNET. — Réglette, f. [Iuapr.] Zetlijn f., een doorgaans koperen
tintaaltje, waarop de letterzetter in, den zethaak
zet en waarmede hij de gezette regels op de galei.
overbrengt (doorgaans filet geheeten); — garnituur lijn f. -- [Tech.] Vierkant liniaaltje (om lijnen op
ge/like afstanden te trekken) , c a r r e l e t n. —
Regleur, m., -ease, f. L niëerder, lijnentrek-

ker in., liniëerster, ljnefrtreksteï f.
Réglisse, f. [Bot.] Zoethout n. R- sauvage of
astragale, R- des buis (0019 REGLISSIER geheeten),
,

wild zoethout, knobbelkruid, siaierklierkruid n. R-

des montagnes, Alpen-klaver, bruine bergklaver f.
— Jus de r -, ingedikt zoethoutsap, drop n.
Régloir, m. [Tech.] Notenliniaal n.; -- linieer -

plaat f. der muze, kgraveurs. — Schoenmakers-likof gladhout n. — Merkplaatje n. (waarmede de
waslichtmakers de kaarsen merken). - Ré lure,f.
[Tech.] Het liniéren of belijnen, l , iniérinrg; linieerwijze f., wijze, waarop het papier gel jnd is, be1 jning f.
(cnEr1TcLE.

R.ef;maie, f. of Renmate, cm [Bot..] , z. v. a.

Ré nant, e, adj. Regérend, heerscheni: Roi,
Due r-, regerend /,onisu , Icertog arm. Maison r-e,
regérfnd huis te. - (fig.) GoGt r -, !'lode r-e, tceerschende smaak m., !rzade I. Opinion r-e, heerscheced,

algemeen gevoelen n.
Règn e, m. Regering, uitoefening f. van 't hoog -

ste staatsgezag , souverein rijksbewind n., hee r-

f., rijk n.,; -- tijdduro in. der cegéring.
R- paisible , orageux , long , court, viceedzarne,
stormachtige. lange, korte zegéring. Le r- de Charlemagne, de Charles-Quint, de regérin.g apin Karel
den Groote, van Karel V. -- Pendant le- règne des
Valois, onder de rer:érirrrl der Valois. --- JEcrit.]
Le r- de Jésus Christ sur les i mes, de heerschol; pij
van .I. Ch. over de zielen. Le r- de J. Christ est
en nous, het rijk van Christus is in one. ; - [-.e
règne du péché, de !a genre , de heerschar p f der

sceapptj

zonde, de rrmagt der genode. -- (r1.) Ile r- de In

vérité, de la ,justice, des arts, het rijk, het ebier
der waarheid, der ger eetigheiP , der k unsten. I.e
r'- de cet.te mode egt passé, het rijk dier enr,sic is
voorbij, die mode is niet naeer in zwang. --[H. u g
Les trois r-s de la nature: le r- animal, le r- egetal at le r- minéral, de drie natuurrijlr.en: het dierenrijk, het plantenrijk en het mineraal- of delfstoffenrijk. R- organique, inorganique, bewerktuigd,
onbewerktuigd rijk. -- De tiara of d r iev o udige
pauselijke kroon (ook trirègne ge/weten);- ook: de
kroon boven 't hoogoltaar.
Régner, v. n. Regéren, bet hoogste stoal.orlezag voeren, heerscheg, eengin staat als souverein
besturen. R- en paix, sur une nation. sur divers
peoples, in vrede, over eerre natie, over verscicillende volken regierun. -- (bij uitbreiding) Le Dieu
qui règne sur 1'onde, de God, die de zee gebiedt.
— La Discorde a ioujours régnci dans l'univers,
de Tweedragt heeft altijd in de wereld ececeerd.
— C'est la loi smile qui dolt r-, de wet (llleen
moet regeren. — (fig.) Le sage règne sue' ses passions. sur soi-ruime, de 'wijze behee-cscht zijne r!ri f
ten, zich zelven. — L'ordre régnait partou t dais
sa maison, overal heerschte orde in zijn (haar)
huis. Cette opinion, Cette mode a régné longtenips, dat gevoelen, die mode heeft lang r=eheerscht,
was lang in zwang. -- L'att'ectation regie clans
son style, de genwaktheid heerscht in z r;en st ij/,
doet zich overal in zijnen stijl opmerken. Le plus
parfait accord rh/roe entre ces deuux ram/Iles, ale
volrnaolkl•ste eensteeneniglfeid heerscht, bestaat tusscicen die beide farnilien. — La maiadie qui règne
xnainlenant, de thans heerschende ziekte I. Lb/ser
Y règne neuf mots de Pannee, de winter hee ;scht
er gedus-ende hepen maanden ales jarzrs. -.- Sorns
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ook als v. imp.: Ii régne depuis quelques jours un
vent qui dessèche tout, er heerscht, waait besten

sedert een-ige dagen een alles verdroogende-dig
wind.. 11 règne dans cc tableau une couleur jaunátre, eene geelachtige kleur heeft in die schilderij

den boventoon, de overhand. — Loopen, zich over
de geheele lcnq=te of den ganschen omtrek uitstrek ken: Une galerie règne autour du palais, er loopt
Bene galerij rondom het paleis. Une charue de mon-

tagnes règne du midi au Hord, Bene bergketen strekt

zich van 't zuiden tot het noorden uit.
Ré gnicole, m. (pr. reo-ni -) Inboorling, inlander m. (inz. met betrekking . tot de iegtea^, welke
uit die hoedanigheid voortvloeijen); --- genaturaliseerd vreemdeling m. — Ook als adj.: Autrefois les
Suisses étaient réputés r-s en France, weleer golden de Zwitsers in Frankrijk voor inboorlingen.
Reg'onlleauent, tn. Hel opstuiven, opzetten,
oploopen, st j,g•en (van in hunnen loop gestuite Wateren). — Regoiif er, v. n. Opstuiven, opzetten.
— REGONELEli, V. a. Weder opblazen, weder doen
zwellen (b. V. een' luchtbol).
5 Regor;eant, e, adj. Overvol. — Regorgement, Iii. liet óverloopen, óvervloeijen; over-

loop iii., óvervloe jing. Le r- de la rivière, het overloopen, het buiten hare oevers treden der rivier.- de la bile, des humeurs, overloop van gal, van
li-gchaainsvochten. — Regorger, v. a. Overvloei jen, overloopen: Les pluses ant fait r- la rivière,
de regens hebben de rivier doen overloopen, buiten
hare oevers doen treden. Le sang regorge quelquefois par le nez, het bloed stort zich somtijds door
den neus uit. — (fig. et )aan.) Faire r- qc. è qn., iemand dwingen iets terug te geven. (absol.) I1 faudra que ce fripon regorge, die fielt zal tot teruggave (van 't onregtmatig verkregene) genoodzaakt
.wor den. — (fig.) Overvlorjen, in grooten overvloed

hebben, Overvol zijn. Des magasins qui regorgent
de merchandises, of absol. qui regorgent, pakhui. zen, die opgepropt met koowaren zijn. Ce pays
regorge de hid, dat land heeft grooten oveï vloed,
vloeit over van granen. -- (rain ) I1 a tant de
richesses qu'il en regorge, h ij is zoo rijk, dat hij
met zijn geld geen raad weet. 11 regorge de santé,
hij is de gezondheid zelf.

—

SE REGoRGER, V. pr.

Zich volstoppen, zich opproppen met spas. — à REGORGE MUSEAU. z. MUSEAU.

RÉGULARITÉ.

het rept om weder bezit te neaten van een kerke

ambt, dat enen had afgestaan. — Régressif,-lijk
ive, adj. [Didact.] Teruggaand, terugwerkend.- Régression, f. [Rhét.] Omkeering eener stel

re
woordherhaling in omgekeerde orde, regres-ling,
si e f. (b. v. Nous ne vivons pas pour manger,
mais nous mangeons pour vivre).
Regret, m. Spijt f., leed, leedwezen; verdriet,
hartzeer; berouw n. Il a grand r- de la perte de
sa fortune, de sa place, de son ami, hij heeft veel
spijt, hartzeer over 't verlies van zijn vermogen,
vnn zijnen post, van zijnen vriend. J'ai r- de n'avoir
pas vu cela, 't spijt mij, dat niet gezien te hebben.
Je n'ai pas de r- a mon argent, het spijt m ij niet
van mijn geld, ik beklaag mijn geld niet. Je vous
quitte aver Lien du r-, ik verlaat u met veel leed
Mourir de r-, van hartzeer, verdriet ster--wezn.
ven. -- (fam.) Il ne doit pas avoir r- a sa jeunesse
(van iemand, die zijne jeugd in vermaken heeft
doorgebragt), hij heeft van zijne jonge jaren weten
te profitéren. — Avoir r- de ses fautes, de ses
pécliés, berouw over zijne misslagen, zonden hebben. — In 't meerv. somtijds: klagten, jammerklagten f. pl., klaagliederen n. pl.: Ce sont des
r-s inutiles, dat zijn nuttelooze klapten. — it REGRET, loc. adv. Niet weérzin, met tegenzin, ongaarne: I1 part li r-, hij vertrekt met weêrzin,
tegen zijn zin, zins ondanks. — REGRETS, m. pl,

[Tech.j Goudsmids-asch f. -- Regrettable, adj.

Betreurenswaard, terugwenschenswaard. Personne
r-e, betreurenswaard persoon m. Quoi de plus rque le temps perdu? — Re ;rettablemnent, adv.

Op betreurenswaarde wijze.
Regretter, v. a. Betreuren, bejammeren, beklagen; spijt hebben, leedwezen gevoelen. R- un
ami, la perte d'un parent, eenen vriend, het verlies
eens bloedverwants betreuren. Je regrette mon argent, mon temps, ma peine, ik heb spijt van (ik
beklaag) mijn geld, mijn' tijd, mijne moeite. I1 regrette t'occasion qu'il a laissé échapper, het spijt
hein, doet hem leed, dat hij die gelegenheid heeft voorbij
laten gaan. — SE REGRETTER, V. pr. Betreurd
worden. -- Zich zelven beklagen. — Ons elkander

treuren. — Het part. passé is ook adj.: Homme
généralement regretté, algemeen betreurd man.
Regrignes, f. pl. [Cuis.] Kanen f. pl.
Re gros, m. [Tech.] Loofjersschors f.
ate ;rossir, v. a. [Gray.] De insnijdingen ver-

t Regoubillonner, v. n. Iets vóór 't ont! grooten of verwijden.
bijt gebruiken.
Règne, f. [Agric.] Ploegvore f. (sillon).
Regouler, v. a. Afgraauwen, bits bejégenen of
ltéguil leg, V. a. [Tech.] Groote steken met
at'zcete ^, toesnaauwen. — Tot walgeus toe verzadigen. — Net part. passé komt ook als adj. voor: bindgaren maken.
R-eguinder, v. a. Weder ophijschen. — SE RE
Jeu suis regoulé, ifs walg er van, ik ben er van
V. pr. [Faut.] Op nieuw opstijgen, hoo--GUINDER,
Oververzadigd.
Regournmer, V. a. [Man.] Den kinketting we- ger vliegen.
Régularisant, e, adj. Régelend, tot régeling
der aandoen. — (fam.) Op nieuw vuistslagen geven.
dienstig. -- Ré gularisation, f. Regeling reIRegoûter, V. a. Andermaal proeven.
Regraeier, V. a. Op nieuw genade schenken. gelmatige bepaling of vaststelling, rangschikking,
-r .ItRegr,
tdilier, v. a. Het haar met een heet re g u l e r i n g f.: La r- dune dépense, de regeling
eener uitgave. — Ré ulariser, v. a. Regelen,
ijzer darn krullen.
5 Regrat, m. Kleinhandel, verkoop m. uit de geregeld maken, naar zekere regels vaststellen, betweede hand , kramers f. -- Zoutverkoop m. in palen of voorschrijven, r e g u 1 é r e n: R- la perception des impóts, het innen der belastingen, re't klein; zoutwinkel m.
Regrattage, m. [Arch.] Het opschrappen, op- gelen, op vasten voet brengen. — R- les mouvements
wei kegt (om weder een nieuw voorkomen te geven). des troupes, de beweging der troepen regelen. — SE
— Regratter, v. a. (van grafter) Op nieuw krab. RÉGULARISER, V. pr. Geregeld worden. — Het part.
ben. --- [Arcli. j Opschrappen, opknappen (een ge- passé is ook adj.: Depense regularisée, geregelde,
bouw, een' muur). — (fig ) Nog eens met de gra- vastgestelde uitgave f. — Régularité, f. Regel
regelmaat, geregeldheid, f., geregelde gang-matighed,
veersti ft opwerken. — REGRATTER, V. V. (fig. ei
faro.) Op de geringste posten van eene rekening, of loop m.; juistheid, juiste evenredigheid; ordelijke
afdingen, knibbelen. — Wat aan te merken of te inrigting; inachtneming der regelen, r e g u l a r ihedillen hebben . -- REGRATTER. V. a . (van regrat,' telt f. La r- du mouvement des corps celestes,
In 't klein, uit de tweede hand verkoopen. -- RE- de regelmatigheid van de beweging der hemelli.gchamen. La r- d'un bdtiment, des trails du visage,
GRATTER , V. n. Op den Ileinhandel winnen. —
de regelinatigheid van een gebouw, van de gelaatsRegratterie, f. Kleinhandel m., kramerij, ko.
menij f. --- Regrattier, m., iére, f. Koopman 1 trekken. — [Géom.] La r- d'une figure, de regelkoopvrouw in 't mein. komenijsman, komengsvrouw matigheid (gelijkzedigheid, gelijkhoekigheid) eener
figuur. — [Prat.] La r- dune procédure, de riginz. voorheen gezegd van hem of haar, die het zou
bij de kleine maat verkocht. — (Ook als adj.: Mar. tigheid, regelmatige behandeling f. of loop ni. van
chand r-). — (fig. et fam..) Beknibbelaar m. val een' reGtshandel. — La r- des moeurs, de la concie nietigste posten eerier rekening. — Beunhaas vr duite, de regelmatigheid der zeden, des gedrags. —
La r- d'un poème, d'une tragédie, de regelmatzgde lelterkunde, zamenflanser in.
Rei,réer, V. a. [Mar.] Weder optuigen, he, heid van een dichtstuk, van een treurspel. — Ces
religieux ol)serv1ent la plus grande r-, deze mantuig nazien of vernieuwen.
Regref èr, v. a. [Agric.] .ondermaal enten 0 niken nemen hunnen kloosterregel zeer naauwkeurig in acht. — Stand m., hoedanigheid f. eens or(vas
-kuip
bijzetten
gri/felr;n. — Tech.] De indigo
desreestelijken, geestelijke stand m. (in te renstelline
nieuwe verfstoffen voorzien).
Redres, m. [Anc. jug.] Wederaanvaarding f. 4 met état seculier, wereldlijke stand). -- Re gula-
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tear, m. [Mee.] Regelaar, regulateur ni.
Relhacher, v. a. Op nieuw of nog eens harken•
Toestel aan Bene machine, waardoor hare beuwegrong
ehanter, V. a. Op nieuw bezoeken, andergematigd en gerepeld, wordt, b. v. bij zakuurwerken: maal mede verkeeren.
de onrust net het snekrad; bij slinc;eruurwerken: de
Rehasarder, v. a. Andermaal wagen.
slinger met zijne lens; bij stoomwerktuigen: de opReliaussé, e, adj. (en part. passé van restaande spil roet het daaraan verbonden kegelvor- llausser): Mur r-, verhoogde muur ni. — Prix r-,
mig rad, waardoor bij te groote toevoer van stoomt .gestegen, gerezen prijs in. Dessin r- de blanc, met
de smoorklep gesloten wordt; bij blaasin.rigtingen: wit opgehaalde, opgewerkte teekening C — Couleur
een werktuig ter bewerking van een' regelmatigen r-e, Teint r -, opgeh.aalde, verhoogde, ve,lemenriir,de
luchtstroom, enz. -- Regelaar, ,bestuurder m. (b. v. kleur, lint f. — Courage r -, verhoogde, versterkte
van Gene onderneming) . — REGrTLATEUR, TRICE, moed in. — Rehaussentent, in. Verhoogin; 1.:

adj. Regelend; tot regel dienend: Force r-trice, R- dune muraille, verhooging van eenen muur. --regelende kracht. Marchés r-s du prix des grains, R- des monnaies, waardeverhooging der munten,
markten, die den maatstaf aangeven voor den prijs rjzing der nominale muntwaarde. -- Rehauusder granen.
ser, V. a. Verhogen, hoo %er maken: 11- one muRégnle, M. (eig. koningje, en in dien zin ook raille, eenen muur verhoogen. — ( fig.) R- Ie coudoor Voltaire gebruikt): [him. any.] R- d'anti- rage de qn., iemands moed verlevendigen, aanmoine, d'arsénic, metallisch spiesglas, arsenik n. ; wakkeren, vergrooten. -- Vermeerderen, doen r2,1-- [Anc. tech.] Twee kleine gewigten n. pl. tot re- zen of stijgen; — meer of beter doen uitkorren,
geling van den gang eens uurwerks.
opwerken, ophalen. R- de prix, de valeer, in prijs.
Régulier, ère, adj. Regelmatig, geregeld, in in waarde vermeerderen. -- [Peint.] R- les jours,
den regel, juist, ordelijk, re g u l i e r: Mouvement les ombres, het licht, de schaduw versterken. Les
r-, regelmatige beweging f. Edifice r-, Fortification oorbres rehaussent l'éclat des couleurs, de scha
r-fiere, regelmatig gebouw, vestingwerk n. Tragédie
doen den glans der kleuren beter uitkomen.-duwen
r-, regelmatig treurspel n. Traits r-s, regelmatige — [Tech.] R- d'or et de sole ene tapisserie, een
gelaatstrekken m. pl. Pouls r-, Maladie r-ière, ge- tapijtwerk niet goud en zijde opwerken. --- (fig.)

regelde pols in., ziekte f.—Acte r-, acte f. in den Tegel,

La parure relève la beauté, de opschik verhoogt,

volgens de wet. — Vie, Conduite fort r-ière, zeer vermeerdert de schoonheid. — R- Ie mérite dune
geregeld, ordelijk leven, gedrag n. Fem,nie pieuse action, de verdienste eerier daad nog verhoogen,
et très.-r-ière, vrome en zeer geregeld levende vrouw vermeerderen; ook: het verdienstelijke crocr° duaui
— Ii est r- dans les moindres choses, hij is gere- te hoog roernee. -- REIIAUSSER, v. 7G. In prijs st/zen
geld, stipt, naauwkeurig in de geringste zaken..--- - of stijgen, opslaan: Le bié relsausse, het koren rist,
(Ook gebézigd in tegenstelling met séculier, we- wordt duurder. -- SE BEHAUSSER, v. 1.ir. 1Iooger
reldlijk).- Religieux r-s, reguliere geestelijken, or- gemaakt worden. -- Zielc zelven verhoogen. — Elkdesgeestelzjken , monniken , die een' zekeren or- ander verhoogen.
desregel volgen. -- Y► énéfce r-, prove f., die alleen
Rehaauts, m. pl. [Peint.., Gray.] tloogsels,
een ordesger^stelijlee bezitten kan. — [Géom. j Figure lichten n. pl. R- blancs sur un fond d'or, witte
r-ière, regelinatige figuur f. (met gelijke zijden en hoogsels op een' blaauwen grond. -- Witte gedeelhoeken). Corps r-s, regelmatige of platónische lig ten n. pl. bij den kleurenplaatdruk.
5 veelvlakkirie ligchamen, welker vlak--chamen(d
Reheurter, V. a. Op nieuw stooten.
ken regelmatige, aan elkander gelijke veelhoeken
-j- Rehnr,
flier, V. a. Andermaal vernéderen.
zijn). --- [(Train.] Verbe r- , regelmatig werkReillére, f. [Tech.] Buis, waterleiding f., waar woord n. Phrase r-e, regelmatig gebouwde zin m. door het water op het rad van eengin watermolen
— REGULIER, m. Ordesgeestelijke, monnik, ordes - gebragt wordt.
broeder m. — Régulière, f. [Bot.] Soort van
Réirnportation, f. [Ecora. pol.] Wede rintulp f — Régulierem ent, adv. Op geregelde, voer m. — Réï mporter, V. a. Weder invoeren.
regelmatige wijze, ordelijk, in den regel.
-1- lRéimposa ble, adj. Op nieuw belastbaar.
Réglilin, e, adj. [Are. chim.] Geheel zuiver, -- Rélntposer, V. a. Op nieuw belasten, eene
gereinigd (van -netalen), 7n e t a l l i s c h, r e g u l i - belasting oh nieuw opleggen. — [Irnpr.] Andermaal
nisch.
opmaken. -- Réinnposition, f. Vernieuwde beRégurgitation, f. Ontlasting, uit- of over- lasting f.
vloering f. (van een' vergaarbak, waterbuis, enz) .
Itéimpression, f. [Iinpr.] Het hei= drrkken;
— [M&L] Gemakkelijke en natuurlijke braking f., herdruk m., nieuwe oplage f. --- éimmmprimmiainz. bij zuigende kinderen. — Régeirgiter, V. a., ble, adj. Eenen herdruk waardig. — Réimpriweleer z. V. a. REGORGER. -- [Med.] Overgeven, nier, v. a. Herdrukken, eene nieuwe oplage maken,
braken.
op nieuw ter perse leggen. — tiet part. passé is
Réhabilitable, adj. Herstelbaar (in eer, in ook adj,: Ouvrage réiinprimé, herdrukt werk n.
goeden naam). — + Réhabilitant, e, adj. fierHein, m. Nier f. R- droit, gauche. linker, regter
stellend, geschikt om eer en goeden naam te her- nier. Pierre dans Ie r -, dans lesr -s, niersteen ni. Dongeven. — Réhabilitation, `f. Herstelling in den leur des reins, nierpjjn f. — (Loc. prov.) Sander
vangen staat, in eer of aanzien, terugbekoming les coeurs et les r-s, harten en nieren doorgronden,
van den goeden naam, r e h a b ili t á t i e f. — Ré- de geheimste gedachten peilen. — (bij uitbreiding, in
habilltatoire, odj. [Jug.] Acte r-, herstellings- 't meer.) Les r-s, de lendenen, het benedendeel van
acte f. — Réhabilité, e, adj. (en part. passé de ruggegraat met de omliggende streek; oolk: de
van réhabiliter): Mémoire r-e, in eer herstelde na- ruggegraat f. met opzigt tot hare kracht en buig
gedqchtenis f. — Failli r-, of als subsi. REHABIAvoir mal aux, r-s, pijn in de lendenen-zamheid.
LITE, M. [Jur.] Bankbreukige, die weder in eer hebben. Il a les r-s forts, roompus, hij is sterk van
en krediet hersteld is, gerehabiliteerde m. — lendenen, heeft zijne ruggegraat gebroken. I1 s'est
R.éhabiliter, v. a. [Jur.] Weder in den voriger donné on tour de r-s, hi heeft zich de lendenen
staat of toestand plaatsen, weder in goeden naam (fain. het kruis) verrekt. -- (fig. et fang.) On lui
brengen, in eer of aanzien of regten herstellen, a donne (of 11 a en) on tour de r-s, men heeft
r e h a b i l i t é r e n. R- on failli, een' bankbreukige hem eene leelijke poets gespeeld. — Ce cheval a les
in eer en krediet herstellen, vereert jken. R- la mé- r-s forts, of ook in 't unkelv.: Ce cheval a du r -,
moire dun condamné, de nagedachtenis eens ver - dit paard is sterk in 't kruis. -- (e,,. et fain.) Cot
oordeelden herstellen, van alle blaam zuiveren. — homme a les r-s forts, die man kan er tegen, zit
-

.

(fig.) Cette action 1'a réhabilité dans I'opinion,
publique, die daad heeft hem in de volksmeening

weder tot eere gebragt. --- SE RÉHABILITER, V. ,vr.

Zijne verloren regten hernemen; zijne eer, zijn'
goeden naare terug krijgen, de achting herwinnen.
R-éhabitable, adj. Op nieuw bewoonbaar. —
Réhabite,-, v. a. Op nieuw bewonen. — Het
part. passé is ook adj.: Maison réhabitée, op nieuw
bewoond huis n.
Réha.bituler, V. U. Wreder gewennen, eene

vroegere gewoonte weder doen aannrneen. — SE
REIJABITUE R, V. pr. Zich weder gewennen, eene
oude gewoonte weder aannemen.

er goed in. 11 na pas les r-s assez forts, I1 a les
r-s trap faibles, h2,1 is daartoe niet rijk, riet be-

kwaam genoeg, daarvoor is hij niet opgewassen. —

[Arch.] R-s de voute, gewelfshoeken rn. h1. (cdie

op de imposten. dragen). -- [Faux et for.] Zoom in.
van een Bosch. --^ [Anc. minér.] Pierre de r-,

z. V. r . PIERRE d 'aigle. -- Reinaire, adj. [Bot.],
z. v. a. RÉNIPOR1iE.
Réineorpo.-er, v. ei. Op nieuw inlijven.
Reine. f. Koningin f. La r- régnante, cie rer, rende koningin. La r- mère est morte, de ko-

ninginne-mwede is dood. -- (fig.) Heteerste, voor
zijne soort. Rome est.-naste.vorfljkin
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la r- ices cités, B inc is de koningin der steden.
La rose est la r- des fleurs, de roos is de koningin
der bloemen. C'est la r- (of ia perle) des femmes,
zij is de koningin, de parel der vrouwen -- La
r- du bal, de koningin van 't bal, zij, lot wier eer
het bal gegeven wordt. — (fig.) La beauté est la rdes coeurs, (Ie schoonheid is de belaeerscheres der
harten,. L'opinion est la r- du monde, de meening
is de beheersclieres der wereld. — [ Cath.] La rdu eiel, des anges, de koningin des hemels, der

Engelen (de maagd Maria). -- ( poét.) La r- des

nuits, de moan. — La r- des cleux, des amours,
des enfers, des roers, Juno, Venus, Proserpina,
Arnphitrite. — (jam_). z. GILLETTE, PORT. --- Pain
a Ia F-, soort van room- of melkbroodje n. --- [Bot.]
R- marguerite, ch.inésche sterrebloem f. R- des
buis, z. V. C. ASPERULE; DIANELLE; DRAGONNIER.
R- des prés, z. v. (t. SPIIBEE ulinaire. -- H erbe de
la r -, koninginnekruid n., z. v. a. NICOTIANE. --[H.. n.] R- of Rol des abeilles, R- abeille, bijen
i n. R- papiilon, paauwenoog n. (oeil du jour,-konig
paon du jour). --- R- des serpents, Z. V. a. CTIBOY.A.
-- R- des carpes, z. v. a. carpe miroitée, z. 3uROITÉ. -- [Jeu] Koningin in 't schaakspel.
Reine -(Iaade, f. [Bot.] , z. PRUNE de reineClaude. — Veine -Marguerite, z. onder REINE.
i.einette, C. [Bot.], z. RAINETTE. -- [Jeu]
Vourrnalig darn- of schaakspel n.
(steken.
Réinfeeter, V. (I. Of) nieuw besmetten of aan-t- liéïnséré, e, adj. Oir nieuw ingelascht of
ingevoegd.(geestdrift brengen.
-I- Winspirer, V. a. Op nieuw bezielen of in
Réinstatl`ation, f. Herhaalde instelling of
plecttiige aanstelling, r e ï ra s t u 11 á t i e. -- hein staller, V. a. Op nieuw in een ambt stellen, weder aanstellen.
Réinstituaer, v. a. Op nieuw instellen, herstellen (eene orde, broederschap, feest, enz.) —
Réiustitt► tion, f. Vernieuwde instelling f.
i teinté, e, adj. Zwaar, sterk van lendenen. -[V éner.] Chien idea r-, breedgerugde hond m., hond
met rond en breed kruis,
léintérande, f. [Jur.] Herstelling f. in
vorig ambt of bezit, rcd . tegra n. de f. — Réintégration, 1. Het herstellen in 't bezit, het
weder in bezit stellen; herstelling, r e d i n t e g r át -i- e f. — Réintégrer, -v. a. Weder in het vorig
bezit of ambt stellen (waarvan iemand wederreglelijk was ontzet): R- qn. dans ses droits, -iemand
weder in zijne regten herstellen. -- R- qu. dans
les prisons, iemand weder gevangen zetten. —
Faire r- des meubles, huisraad weder op die plaats
laten brengen, waar men. het had weggenomen.
Réinterrogation , f. Herhaalde ondervraging f., vernieuwd verhoor n. — Béinterroger,
V. a. Andermaal ondervragen of verhooren.
Réintroduire, v. a. Weder inbrengen, invoeren of binnenleiden.
1- R-éinvestir, V. U. [Mil.] Op nieuw insliuten, ancier maal berennen. — Op nieuw met eene
waardigheid bekleeden, andermaal in't bezit stellen.
Réinvitation, T. Herhaalde noodiging f. -R:éinviter, V. U. Nogmaals noodigen.
-I- Réinvoeation, f. Vernieuwde in- of aan
--- Réinvoquer, v. a. Ondermaal in--roeping.
roepen, weder aanroepen.
Reis, ni. (pr. rèce) (arab.) Hoofd, hoofd,nan,

bevelhebber, titel van vele waardigheidsbekleeders
in het Turksche rijli. — Kapitein, schipper van
een turksch vaartuig. --- Reis-effendi, z. EFFENDI.

R,éitérable, adj. Herhaalbaar, wat herhaald

kan worden.. --- Réitératif, ive, adj. Herha -

TIF. — Réitération, f. Herlend; z. V. a. ITERA
haling f. R- d'un ordre, d'une défense, herhaling

van een bevel, van een verbod. R- d'une saignee,

herhaalde aderlating f. — Réitérativenmeut,

adv. Bij herhaling. — Réiterer, v. a. Herhalen,
nog eens doen: R- une denlande, ses remerciments,

Gene vraag, zijne dani_beluig-ingeri herhalen. R- une

médecine, une soignée, een geneesmiddel, eene
aderlating nog eens toedienen. -- (absol.) Qu'il
s'avise de r- ! laat hij 't eens weër doen ! — SE

RÉITERER, V. pr. Herhaald worden. -- Het part.
passé is ook a(li.: Ordre i'éitéré, herhaald bevel n.
Injure r-e, herhaalde beleediging f.
Reitre, n1. Duitsch ruiter der 16 4 e eeuw. —
(fg. et /am.) Vieux r-, nude 'vos, oude schalk ni.
ItejaiiIir, v. n. Uitspringen, uitschieten (elan

R
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vocht, van licht, z. v. a. JAILLIR). — Terugspringen, terugstuiten: La balie a rejailli jusqu. ici,

de bal is tot hier teruggestuit. Les rayons qui re-

jaillissent d'un Iniroir, de stralen, die van eenen

spiegel terugkaatsen. — (fig.) La Monte rejaillira
sur nous, de schande zal op u terugkomen. La
gloire des ancètres rejaillit jusque sur les descendants, de roem der voorouders valt terug, strekt
zich uit tot op de nakomelingen. -- Rej aillissant, e, adj.: Eau r-e, uitspringend water n. —
Rej aillissenbent, m. Het uit- of opspringen
(JAILLISSE,MENT), het af- of terugstralen, - springen.

5 R.ej anner, V. n. Op eerie beleedigende weze
de stem, den toon van iemand nabootsen.
Rej aunir, v. a. Weder geel maken of verwen
-- REJAUNIR, V. n., SE REJAUTIR, V. pr. Weder

geel worden.

5 Rejection, f. (woord van J. J. Rousseau)

Verwerping f. — Rejet, ni. [Prat.] Verwerping,
ontzegging, afwijzing f.: La r- d'une demande,

d'une loi. — [Fin.] Verwijzing, óverbrenging I.

van een gedeelte eenei rekening op een ander hoofd
rekening of op eene andere rekening.-stukvandie
.— [Polit.] Verwerping, afstemming f. van een
voorstel. -- [Econ. mr.] Uittrekkende jonge bijenzwerm ni. -- [Tech.] Tweede indorrcpeling der
blaauwgeverwde wol f. -- Giettap m. (bij loodgieters).

— REJET, m. [ Bot.] Nieuw uitspruitsel, schot n. —
REJET of Rej el oir, ni. [Chas.] Snippeknip,
voelstrik m.

Rejetable, adj. Verwerpelijk: Proposition r-.
itejeté, e, adj. (en part. passé van reinter):
Balie r-e, teruggeworpen, op nieuw geworpen

bal m. Prière r-e, afgeslagen verzoek n. Loi r-e,
verworpen wet f. Olfre r-e, afgewezen aanbod n.
Rejeteau, m. [Tech.] Waterlijstje n. (onder
aan eenvensterraam tot a fkeering van 't regenwater).
Rejeter, V. a. Weder werpen, nog eens werpen; terugwerpen; uitbraken; óverwerpen, Overbrengen; wedeg uitspruiten: R- une balie, eenen
bal 'nog eens werpen; eenen bal terugwerpen, terugslaan. I1 rejeta dans l'eau le poisson qu'il
avait pris, hij wierp den gevangen visch weder in
't water. -- R- de l'eau sur la chaux pour 1'éteindre, nog wat water op den kalk gieten, om dien te
blusschee.— Ce malade rejette tout ce qu'ii prend,
die zieke werpt alles, wat hij inneemt of gebruikt,
weder uit. La mer a rejeté sur les bords les débris (lu naufrage, de zee heelt de wrakken der
schipbreuk op den oever geworpen. — R- l'eau d'un
bassin dans une cave, het water uit een bekken in
eene kuip Overscheppen. R- les notes a la fin du
volume, de noten. naar 't einde van 't boeledeel
overbrengen, verplaatsen. R- une ddpense sur I'exervise suivant, eene uitgave op 't volgende dienstjaar overbrengen. — Un arbre qui rejette Leaucoup
de branches, een boom, die weder vele takken
schiet (na gekapt te zijn). (absol.) Un arbre qui
rejette par le pied, een boom, doe van onderen uit
R- une faute sur qn., eene fout,-slat.—(fig)
tenen misslag, waarvan men beschuldigd wordt, op
een ander werpen, de schuld op een ander schuiven. (Loc. prov.) On rejette souvent la faute sur
qui e'en peut mais, de onschuldige krijgt dikwijls
áe schuld. --- (fig.) Verwerpen, afwijzen, ontzeg
niet willen aannemen, afslaan, afwijzen, niet-gen,
toelaten. R- les monnaies étrangeres, de vreemde
munt afwijzen, niet willen ontvangen. R- urge loi
proposée, eene voorgestelde wet verwerpen. R- les
avis, les conseils, de raadgevingen van de hand
wijzen, verwerpen. R- une prière, een verzoek,
eerie bede afwijzen. — R- les prodiges, de wonde
verwerpen, niet gelooven. — SE REJETER, V. pr.-ren
Verworpen, afgewezen worden: Les louanges ne
se rejettent jamais. — Op nieuw van eene reeds
,

besproken zaak spreken; van de hoofdzaak afgaan,

ant over bizaken uit te weiden; — zich wegens
uitweidingen verontschuldigen. I1 se rejeta sur le
point en controverse, hij kwam weder op 't geschilpunt terug. I1 se rejeta sur les accessoires, hij begon over de bijzaken uit te weden. On Jul a prouve qu'ii avait tort, mais it s'est rejeté sur les circonstances. men heeft hens bewezen, drat hij on gelijk hart. maar hij heeft zich. met de omsta.ndigheden verontschuldigd. -- Se r- le tort I'un b l'autre,

elkander de schuld geven.

Rejetoir, m. [Chas.], z. REJET.
fli.ejeton, m. [Bot.] lvieuive spr uit, jonge loot f.,
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nieuw uitspruitsel n. -- (fig.) Afstammeling n1. en f.,
kind n., loot, telg, spruit f.: Le digne r- d'une
vaillante race, de waardige telg van een dapper
geslacht. -- [Tech.] Tabac de r-s of Rejeton, m.

Tabak van bladeren, die na de eerste afsnijding

q egroeid zijn . -- [Econ. rur.], z. V. a. ItEJET. --

ejetonner, V. a. [Anc. agric.] Al de naspruitsels der tabaksplanten wegnemen. —. ttEJETONNER,
V. a.. Spruiten, nieuwe loten schieten.
Rejingots, m. pl. [Mac.] Druiplijst nn. (larmier) aan een vensterkoz ijn.
Rejoinelre, v. a. Weder zarenvoegen, hereenigen, op nieuw verbinden: Ces ais se sent désunis, it faut les r -, deze planken zijn uitgeweken,
men moet ze weder zamenvoegen. R- les deux lèvres d'une plaie, de beide lippen eener wond hereenigen. -- (fig.) La mort rejoint ce qu'elle await

dag bij den schouwburg, er wordt niet gespeeld. —
RELhCHE, f. [Mat .] Ververschingsplaats, vertoevingsplaats f ; — het binnentallen, binnenloopen, aan
(hetzij uit nood of om eene andere reden);-doen
verblijven. -- Relaehé, e, adj. (en part. passé
van reláclier); Cordes r -es, ontspannen, verslapte
touwen n. pl. — Ventre r-, losl'ijvighe'id t., doorloop ni. — Prisonnier r -, weder vrijgelaten gevan-

gene n1. — (fig.) plommne fort r -, zeer ligtz-innig

7nensch. Discipline r-e, slappe lucht i. Morale r-e,
losse, slappe zedeleer f. --- Reláeliel neat, ni.
Verslapping, ontspanning f.: Le r- des cordes dun
violen, des serfs, de ontspanning, verslapping van
de snaren eener viool, van de zenuwen. -- [M :d.]
Loslijvigheid, zwakte of werkeloosheid I. van liet
darmkanaal: Les pruneaux causent du r -, (Ie gedroogde pruimen veroorzaken loslijvigheid. --- [Chi r.]
séparé, de dood hereenigt, wat hij gescheiden had. Slapheid, onveer?trachti rheid, ontspannenheid f. It--- Inhalen, achterhalen, bijkomen: On pourrai-je du tissu cutané, du tissu cellulaire, slapheid van
volts r-? waar zal ik weder bij u kunnen komen? 't huidwee feel, van 't celweefsel. — Ontlasting can
I1 nous rejoignit près de la wille, hij achterhaalde 't weder, verzachting f. CC II koude. -- (g.) Ver
ons bij de stad. R- son régirnent, zich weder naar
ijver, in peneflenheid, in ze--slaping,fe
zijn regiment begeven. --- sE REJ01NHRE, V. pr. den, in godsvrucht, enz. 11 v a bien du r•- dans son
Zich weder vereenigen, weder bijeen, bij elkander zèle, dans son amitie, er is veel verslapping in
komen. Les deux parties de les se Bont rejointes, zijnen ijver, in zijne vriendschap. Le r- des nmoeurs,
de beide gedeelten van het been zijn weder aaneen de la discipuine militaire, de verslapping (lei zegesloten. Nons nous rejoigninmes a Anvers, wij den, der kr )f ,istucict. --- Ook in goeden zin voor:
kwamen te Antwerpen weder bi elkander. — -e - ontspanning van arbeid, rust, verademing t. (relajoint, e, adj. (en part. passé van rejoindr•e): Per- che): Après ene grande contention d'esprit, on a
sonnes r -es, weder bijeengekomen personen m. pl. besoin de (luelque r -, na eerre groote geestinspanRejointoiennent, in. [lilac.] Het andermaal ning heeft 'men eenige ontspanning, vera(leniing
digtstrjken der voegen, het opvóegen. -- Re j oin- noodzit. -- Relâelie •, v. a. Ontspannen, de spantoyer, V. a Weder opvoegen, op nieuw voegen. ning verminderen, v e r slappen. R- des cordes, louRej osier, v. n. ei a. O) nieuw spelen; no i eens wee ontspannen vieren. R- un ressort, eene veie
spelen, óverspelen (cc i e partij, een muzijksta, een ontspannen. _.._ ,'1g.) It- l'esprit, !'alt€ .lion, den
tooneelstuk) .
geest, de aandacht ontspannen. — L,oslaten. vrijRéjouir, V. C. Verheugen, vervrolijken,, ver - loten: R- un prisonniec, een-cv gevangene loslaten,.
blijden; verlustigen: Cette nouvelle ma bien réjoui, R- un vaisseau, ven i7a beslag genomen schip vr j
dit nieuws heeft mi zeer verblijd. -- (fig.) Le vin laten, het embargo van eens schip opheffen. — Toeréjouit le coeur, de wijn vervrolijkt het hart. Cette geven, laten vallen; iets afdoen, van zijne eischen,
couleur , réjouit la vue, die kleur streelt het oog. aanspraken, regten, enz.: II ne voelut tien r- de
— SE HEJOUIR, V. pr. Zich vermaken of verlusti- ma plette, de ses droits, hij wilde niets van mijne
gen, zich verheugen, zich verblijden: I1 aime á se schuld, v ' n zijne regten laten vallen. (absol.) Itr- avec ses arms, hij verlustigt zich gaarne met du prix dune étolTe, iets laten rallen oir den prijs
zijne vrienden. Je me réjouis de lui apprendre eenei stof, eerie stol' 'wol r,zinder geven. -- RELavette bonne nouvelle, 't verheugt mij, dat ik hem CUEe, v. ;n. Verslappen, v'sr flaasewen, 'veem/odedit goede nieuws kan brengen. — [Jeu] Eene nieu- ren: R- de ia discipline nice sane, in de nood/ge
we troefkaart keerera, nadat al de spelers op de tucht ver /iaauwen. -- [Mar.] Binnenloepen bineerst gekeerde gepast hebben. — [let part. passé nenvallen-, eene haven aandoen. Nous i'elhchhmes
-

,

is ook adj.: rille rejouie, verheugd meisje n. -- Figure r-e, blij gelaat n. -- Ook als subsi. m. en f.
(fam.) Un gros r -, Une grosse r-e, een, dikke lus ligt broer m., eene gezonde vrolijke zus f. — é jon^issanee, f. Vreugdbetoon n. inz. bij eene heu-

gelijke gebeurtenis, feestvreugde, vrolijkheid, ver
f.: Ce fut ene r- publique par toute la-makelíjhid
wille. daar was eene algeiïteene vreugde door de
gansche stad. On fit de grandes r-s a 1'occasion
de ce manage, men rigtte oroote vermakelijkheden
aan bij gelegenheid i^an dit huwelijk. Cris de r -,
vreugdekreten mph.— [ Bouch.1 Geringer vleesch, dat
de kooper genoodzaakt wordt bij het goede en tegen
denzelfden prijs te nemen. — [Jeu] Zetkaart f. (in
't lanskenet). — .Réj oanissant, e, adj. Vermake-

lijk, verlustigend: Scène r-e, vermakelijk tooneel n.
— ((am.) 11 est très - r-, hij is een zeer grappig mensch.
Rej outer, v. n. ondermaal eene lans breken,
op nieuw een steekspel houden.

Rejuger, V. a. Andermaal beoordeelen; op
nieuw eene regterl jke uitspraak doen.
4. Rejustifier, v. n. Op nieuw regtvaardigen
of van schuld zuiveren.
Relabouurer, v. a. [Agric.] Andermaal beploegen, op nieuw omwerken.
Relàehant, e, adj. [ Méd.] Slapinakend, ontspannend: Médicament r-, of als subst. RELéCHANT , m. Slaprnakend, ontspannend middel n. -Relaehe, m. afbreking van een of ander werk,
ook van pijnen; rust, verademing, uitspanning f.,
ophouden n. II studie sans r-, hij studeert zonder
ophouden. 11 faut donner b ses enfants quelque r-,

men moet aan zijne kinderen eenige verademing,
uitspanning geven. L'esprit a besoin der-, de geest
heeft rust noodig. Son mal ne lui donne point de
r-, zijne kwaal gunt hem volstrekt geen rust. —
I1 ne donne point de r- (van een' lastig' schuldeischer) , hij laat zijne schuldenaars geen oorienblik
rust. -- [Thédt.] Il y a r- au théátre, er is rust-

pour faire de 1'eau, /i cause du i:naauv ais temps,
wi' vielen binnen, om water in te nemen, wegens
het slechte weder. — sE REr, iCHEf', c. pi'. Ot
j

-

spannen. slap worden, verslappen; -- ('errninderen,
verzachten, zachter worden: -toegeven. laten
vallen van zijne aanspraken, regten, cnz.; -- zich
ontspannen, rusten. á;es cordes se relàchent, die

touwen worden slali. --- (fig) Son zèle, son attention se relâclie, zijn ijver, zijne aandacht ver
vermindert. 11 s'est Pico relitché, hij is-flauwt,

veel veriaauwd (in zijn ijver, in zijne eischen,
in zijne stipte pli fitvervulling, enz.) --- Le temps
se reláche, liet weder ontlaat, wordt zachter. —
I1 s'est relhché sur est article, hij is op dat punt
wat toegevender geworden. — Se r- I'esprit, zijnen

geest ontspannen, rusten. L'esprit se relache, de
geest rust, ontspant zich.
Relai, ni, [Tech.] Tweede water n., dat men
over 't meet zout bezwangerde zand laat loofren.
Relais, m. Paardenposter . wisselplaats f.,
paar versche paarden, ook jagthonden, in gereed
gehouden worden, om de afgematte te vervan--heid
gen; post-station n. -- versche paarden, wissel
n. pl., versche jagthonden m. pl. Au se--parden
cond r- it fallut attendre, op do tweede wissel
moest men wachten. Il prit des r-, des che--plats
vaux de r- h tel endroit, hij nam in die en die
plaats versche paarden, een versch voorspan. Tenir
des chevaux, des voitures de r- de 4 lieues en 4
lieues, van vier tot vier in'ijlen wisselpaarden, wis selrijtuigen in gereedheid houden. II y a tant de
r- de Paris á Bruxelles, van Parijs tot Brussel
telt men zooveel post-stations. -- [Chas.] Poster
Bien les r-s, de versche honden en paarden op de
vereischte plaatsen stellen. Voilà le r -, daar staan

de verse/ic honden en paarden, daar is de wissel
Donner Ie r -, de versche honden op het wild-plats.
los laten. — (fig.) Avoir des habits, des meubles
de r-, kleederen, huisraad ter verwisseling in voor-
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raad hebben. — (jig. et fain.) On 1'a plaisanté,
berné, entrepris en r-, de een voor en de ander na
heeft hem beet gehad, bespot, voor den gek gehouden. Etre de r-, geene bezigheid hebben, buiten bediening zin, ledigen tijd hebben. — Afstand m.,
dien de kruiwagens of de karren bij aardwerken
of bij 't aanleggen van spoorwegen moeten doorloopen; wisselplaats f. Les r-s de transport à la

brouette sent de 30 mètres en terrain horizontal
ou de 20 mètres en rampe, op vlakken grond
wisselen de kruiwagens om de 30, op gloo jen
grond om de 20 meters. — [Fort.] Berm m.-den
(BERME) . — [Mar.], z. v. a. LAISSE . — [Tech.]

Tusschenruimte f. in den ketting, waar de tapijt
draad, kleur of figuren veranderen.-werksvan
— Mettre an r-, de koperplaten, waarmede men
spaansch groen of kopergroen wil bereiden, aan de
inwerking van azijnzuur en de lucht blootstellen.
Relaisser (se), v. pr. [Chas.] : Le Iièvre se
relaisse, de (afgejaagde) haas legt zich neder, rust
uit, schuilt weg. — Het part. passé is ook adj.:
Lièvre relaissé, afgejaagde, stilhoudende haas in.
Relaas, m. Het weder opjagen, opstooten. -Relaneer, v. a. Op nieuw werpen. — [Véner.]
Op nieuw opjagen, opstoolen (een ontkomen stuk
wild): Les chiens ont relancé le cerf, de honden
hebben 't hert weder opgestooíen. — (fig.) R- qn.,

iemand opzoeken, opstooten, om hem tot iiets aan
te drijven; ook: iemand bits antwoorden of bejégenen, zeer kwalijk opnemen wat hij zich veroorlooft
te zeggen. — [Jeu.] Een' speler tot hoogeren inzet
brengen, dan hij voornemens was.
Rel angiiir, V. n. Op nieuw kwsjnen.
Relaps, e, („;^ J. Wedera fvallig, op nieuw tot
ketterij vervallen: C'est un héréti ue r-, of als
ketter.
va
subst. C'est on r-, 't is een wederafllige
— Als subst.: weleer ieder, die weder in dezelfde
kerkzonde verviel, waarvoor hij reeds eenmaal
openbare boete gedaan had, wedera fvallige zondaar,
zondares.

Relargage, m. [Savonn.] Het vermengen van
de loog met de olie.
Rél arg ir, v. a. Wijder maken, weder wijder
maken, verbreeden, uitleggen: R- one rue, eene
straat verbreeden. R- on habit, een kleed uitlegUen,
wijder maken. — Het part. passé is ook aaj.: Habits rélargis, uitgelegde kleederen n. pl. -- RélaréisseEnent, ni. Het breeder of wider maken.
Relater, v. a. [Prat.] Berigten, vernielden,

aanvoeren: R- une pièce dans on inventaire, een
stuk in een' inventaris vermelden. — Belateni', m. Verhaler, verteller (van eene reis, een
voorval). — [Prat.] Berigtgever n► . — Weleer
ook: Uittrekselmaker m.
Relatif, ive. adj. Betrekkelijk, betrekking op
iets hebbend, in betrekking of verhouding tot, r eI a ti e f. Tout est r-, alles is betrekkelijk. Cet ar
dit artikel is betrekkelijk,-ticlesraupm,
heeft betrekking op het eerste. — [Gram.] Pronom
r-, betrekkelijk voornaamwoord n. (Ook als subst.:
Le r- ). — RELATIF , m. Het betrekkelijke, wat
slechts onder zékere voorwaarden bestaat: L'absolu
est I'opposé du r-. — Relation, f. Betrekking,
verhouding f., verband n., re l á t i e f. II n'y a
point de r- entre ces deux ailes, entre ces deux
figures er is geene overeenkmnst of verhouding
tusschen deze twee vleugels, tusschen deze twee /1gieren. Ce qu'il dit na aucune r- aver (of b) la
chose dont it s'agit, hetgeen hij zegt heeft geene
betrekking op, staat niet in verband met de zaak,
waarvan de rede is. — Betrekking f., verkeer n.,
gemeenschap, verbindtenis f., omgang m.; — ook
van de personen gezegd, waarmede men gemeen-

ie f. Avoir
schap heeft: kennis, betrekking, relat
avec qn. des r-s de commerce, d'amitié, in han-

dels-, vriendschapsbetrekking met iemand staan.
Etre en r- aver qn., met iemand verkeer, omgang,
briefwisseling houden. -- J'ai des r-s dans cette
viile, ik heb in die stad betrekkingen, kennissen,
vrienden, relaties. — Verhaal, berigt, verslag, rela a s n.: Je vous en feral one r- fidele, ik zal u
daarvan een getrouw verslag doen. Sur sa r- on
n'en a point douté, op zijn berigt heeft men niet
meer daaraan getwijfeld. Une r- de voyage, een
reisverhaal. — Terme de r-, door reizigers aangegeven term m. of uitdrukking f. (als gebruikt wordende in de door hen bezochte landen; ook nom
vernaculaire geheeten). — [Mus.] Toonverhou-

RELEVE_ a
ding f., interval n. — Relationnaire, m., z. v. a.
— Relativement, adv. Met betrekking of opzigt tot, betrekkelijk, op betrekkelijke of
opzigtel ke wijze. --- Relativité, f. [Log.] Betrekkelijkheid, rr e la t i v i t e i t f.
Relatter, v. a. [Tech.] Op nieuw belatten.
R,elaver, v. a. Op nieuw wasschen, óverwasschen.
Relaxation, f. [Méd., Chir.], liever RELaCHEi%IENT. — [Jur.] Los - , vrijlating f. (van een' gevangene, gegijzelt'e) . — Vermindering, ontheffing f.
der straf. — Relaxer, v. a. [Jur.] In vrijheid
stellen, vr ij laten. — Het p art. passé is ook adj.:
Prisonnier relaxé, vrijgelaten gevangene. — [Chir.,
Méd.] hferfs, Tendons r-s, ontspannen, verslapte
zenuwen, pezen f. pl.
Relayer, V. n. Versche paarden of een versch
voorspan nemen. — RELAYER, V. a. Aflossen, verIIELATEUR .

vangen, verpoozen, in elkanders plaats stellen. Itdes ouvriers, werkvolk aflossen (door andere werklieden). — SE RELAYER, v. pr. Elkander aflossen.
--- Relayeur, m. [Admin.] Houder van wisselpaarden, paardepostmeester in.
Relecher, v. a. Op nieuw lekken of likken.
I Relecture, f. Herlezing, Overlezing f.
- -

Relégatiou, f. [Jur.] Uitwijzing, verbanning
naar een bepaald oord, re l e g d t i e f. — Relégeur, v. a. Uitbannen, uitwijzen, verbannen; eene
bepaalde plaats tot verblijf aanwijzen: On la rélégué dans `a terrre, men heeft hem naar zijn landgoed verbannen, hem zin landgoed tot verblijf aan
Verbannen, ter zijde zetten of-gewzn.—(fi)
leggen, wat men niet meer wil gebruiken, waaraan
men geen waarde meer hecht: On a rélégué ce por
men heeft dat portret naar den-traiugles,
vliering verwezen, doen brengen. On a relégué Ie
chant du cygne parmi les fables, men heeft den
zwanezang onder de fabelen geplaatst, naar de
fabelen verwezen. — SE RELEGUER, v. pr. Zich
zelven afzonderen of terugtrekken. — Ter zijde gelegd worden. — Het part. passé is ook adj. Femme
reléguée à la campagne, naar het land verbannen
vrouw. — (fig.) Usage, Préjugé relégué an village,

gebruik, vooroordeel n., dat men tegenwoordig enkel
op het land aantreft.
Relent, m. Mu/fe, duffe reuk of smaak ni.
Cette viande sent le r-, dit vleesch heeft een' muffen smaak of reuk.
Réler (se), v. pr. [Chand.] Schroefvormig
van boven naar beneden splijten of losspringen
(van 't kaarsvet). — [Ral'.] Van boven spleten of
scheuren krijgen, (van suikerbrooden).
Belet, m. [Hort.] Soort van appel m.
Relevage, m. [Tech.] Het afpluizen en schoon
liet vervaardigde, nog vochtige papter. -makenv
Helevailles, f. pl. Eerste kerkgang m. eener
vrouw na hare bevalling.
Relevant, e, adj. afhangend, afhankelijk, tot
een regtsgebied, heerl kheid, kroon behoorend; Des
terres r-es immédiatement de la couronne, onmiddell(k van de kroon afhangende landen n. pl.
Relevé, e, adj. (en part. passé van relever):
Statue r-e, weder opgerigt, regtop gezel standbeeld, n.
Muraille me, weder opgebouwde muur m. --- Famille r-e, weder opgeholpen familie f. — Espérance
r-e, Courage r-, herlévendigde, opgebeurde hoop f.,
verhoogde, opgewekte moed m. — Etre dune condition r-e, van hooggin stand of rang zijn. Sentiments
r-s, liever Sentiments élevés, z. ELEVÉ. Un sujet r-,
Une inatière r-e, eerie verhévene, boven 't gewoon
begrip gaande stof f. — [Cuts.] Sauce d'un gout
r-, krachtige, sterk gekruide, 't gehemelte prikkelende saus f. — [Man.] Les airs r-s. de hooge gangen, sprongen ni. p 1. — [Mil.] Garde, Sentinelle
r-e, afgeloste wacht, schildwacht f. -- [Mar.] Objet
r-, gepeild voorwerp n. — Ancre r-e, verlegd, weder
geligt anker n. — Bátlment r-, vlot gemaakt
schip n. — [Sculpt.] , z. FOSSE. — [Tapiss.] Tapisserie r-e, opgewerkt, opgestikt tapijtwerk n. (z.

voorts RELEVER). RELEVE,m. Uittreksel n.(uit

eene rekening, een' inventaris, een register, enz.):
R- de compte, uittreksel van rekening. — Lijst,
staat m.: Faire le r- de toutes les fautes d'un
ouvrage, eene lijst van al de fouten eens werks
maken of uittrekken. — [Cuis. ] Opvolgende schotel m. of spijs f., tusschengeregt n., ieder gerept
dat in de plaats van een ander komt. — [Marech.
Het afnemen en wederaanleggen van hetzelfde hoe f-
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zijn leger verlaat, relevé n. -- IIELEVEE, 1. [Prat.]

prikkelender' sniaak geven: II nanque o cette sauce
qc. (lui le relève, er ontbreekt iets aan (i?C SOUS
dat haar kruidt, dat haar prikkelend inaakl -

vrouw.

wordt in zijn' stijl iets gemist, (lat er aantrekkeipk-

(Plur. Des relève-gravure.)

cene opdiening (van spijzen) door eene andere vervangen, andere geregten opdragen. - [ Féod.] Ron lief dun seigneur, een leen pleptig erkennen
als afhankelijk van eenen keer, erkennen door een'
heer met een leen verlijd te zijn. - [Jeu] Ii- les

Namiddag, nomiddagtjd m.: A leux heures de r-,
ten twee ure des narniddaqs. -- Herstelde kraam-

Le r- dun mur, de wederoprigting van een' muur.
making, naauwkeurifje opsomininj 1.: Le r- de toute
Ia dépense, het opmaken van de qartsche uitgave

Peiling, opneming 1. . het peilen, opnemen met het
kompas. Faire des i-s de pointes, de caps, diles,
uithoeken, kapen, eilanden peilen. Angle de r-,
peilingskoek in. Former l'angle de r- de deux objets, twee voorwerpen (die men op verse/allende
lcompasstrelîen heeft) in elkander zeilen. [Constr.
nay.] LIet springen, oploopen. Le r- du pont, het
springen van de langscheepsche zeegt van het dek
(vol. TONTURE).

gen ophalen. It- les cartes, de kaarten (na getindigd spel) bijeen zamelen, om een nieuw spel te beginnen. - It- one hille, eeuien bal ran den zak
een appél of beroep op hooger reytbank doorzetten.
- R- qn. dun engagement, dun contrat, iemand

van eene verbindtenis, van een contract of vrrdrag
ontheffen, ontbinden, ontslaan. Se faire r- de sas
voeux, zich Van zijne geloflen laten ontslaan, ze

voor nietig, ongeldig doen verklaren. R- min. dune
interdiction, het verbod, de ontzegging opheffen, die
tegen iemand is uitgesproken. - ) Man.] Ii- on
cheval, een paarl ophouden, het den Icop schoon
doen dragen. -- [Mai'.] It- nu hâtiment, een schip
Jeer. schoenhoorn in. (Plum. Des relève.quai'tier.)
vlot maken, ligten. P.- l'ancie, het anker verploat
Relever, V. a. Weder opriqien of opzetten sen; het rinkei weder lipten. - It- an objet, een
(wat gevallen was, wal in vuin gezonken of zeer voorwerp peilen, met het kompas het runt waarbeschadigd was): It- one cflaise, one colonne, een' nemen, waar liet zich in de roos bevindt. it- deux
stoel, eene zult weder op- of overeind zetten. R- objets Jun par l'auti'e, twee voorwerpen in el/sanUn enfant, een (gevallen) kind weder ophelpen.
der peilen, zien of hebben. R- par Ie travers da
Ft_ une niuraille, des fortifications, eeiien muur.
kraanbalksgewij.c. langs de windverin peilen. -11- une cdle, eer kust verkennen, ofpc:n, opnegezin weder op de been helpen weder tot vorige men. - R- les harnacs, les bianlis, de koo(fen, de
hangmatten sjorren, opejorren. - [ Mat'. et Mil.]
(van iemand, die een bijzonder fortuin gehad heeft), A/losses, vervangen: R- Ie quart, de wacht afiosdat heeft hem heel wat opgeknapt, er boven op ge- sen. R- Ie tirnonnier, den roer(]aafjer, den man te

-

slaan, opligten, opschorten: It- un terrain, un
planchet, een' grond, een' vloer ver/wogen. II- son
leva sa robe, zij ligtte, schortte haar kleecije op.
R- ses cheveux, zijne haren opstrjken, omhoog
strijken. FL les hoisls dun chapean, de ronden
van een hoed opzetten. . P Ia tête, het hoofd
weder opheffen, opligten; (fig.) weder moed vatten,
weder stout worden, het hoofd opsteken. -- R- Ja
moustache avec le fei-, den knevel met het ijzer
opwaarts krullen; (fig.) R- Ja moustache a qn.,
iemand regt zetten, tot rede brengen, mores leeren.
(fig.) Opheuren, aanmoedigen, aanwakkeren,
doen herleven, u'ecler opwekken: R- Ie courage,
-

.-

digen, weder opwekken. - Verhoogen, biter doen
uitkomen, beter in 't oog doen vallen, meer glans
eer aandoen, in aanzien brengen: La parure relève
Ia beauté, de opschik verhoogt de schoonheid. zet
de schoonheid meer luister bij. Les ombres relèvent
Un tableau, de schaduwen doen eene schilderij beter

uitkomen. II a relevé son etat, sa fortune, hij
heeft zpnen toestand, zijne fortuin verbeterd, om-

eerbaarheid zet hare aanvalligheden een ' nieuwen
luister bij. 11- sa condition, sa dignité, zijnen stand,
zijne waardigheid eer aandoen, in eere brengen.
- Verheffen, zeer prijzen, roemen: R- vine honne
action, eene goede (load verheffen, roemen. Vous
relevez trap le pen que j'ai (alt, gij verheft te zeer
(gij maavt te veel ophef van) het weinige, dal ih
Qedaan heb. - Doen opmerken (zoowel in goeden
als in kwaden zin): R- les heautés dun ouvrage,
de schoonheden van een werk aanwijzen, er opwerkzaam op maken, ze roemen. 11- les fautes
dun érivain, de fouten van een' sclirje'er doen
opmerken, ze berispen. - Opvangen, opvatten (het
fjesprokene) , inz. kwalijk opvatten en bits beantwoorden: R- on mot piquant, een stekelig, scherp
woord opvangen en bits beantwoorden. Cda avait
d'être relevé, dat was zonder erg gezegd en ver-

wacht aflossen. R- Ja trancliée, les postes, de wardten in de loopgraven, de posten aflossen. ( bij
uitbreiding): Je suis fatigué de lire, relevez-rnoi.
ik ben vermoeid eau 't lezen, los mij af. [ Peint.j
R- les jours, les ornbres dun tableau, (le lichten,
-

men.

-

[ Tech.] it- un vase, eeoc VOUS door klap-

dingen 71w/een, die 't verheven werk hooqer doen
schijnen of beter doen uitkomen - R- les peaux
sur Ia traite, de uit de kaikkuip komende duiden op
den rand dier kuip laten uitdruipen. - R- les
soufflets, de blaasbalgen weder goed maken, herstellen (als zij /munnen wind verloren hebben). R- les ciselui'es, de ronden der voorzijde van eenen.
steen behouwen, om de gansche via/ste daarnriar af
te werken. R- a hoot on pavage, an parquet, eene
bestrating, eenen vloer geheel opbreken (om die te
herstellen). R- one fosse encornbrée, een' qedemp
kuil, eene verstopte sloot weder opgraven. --ten
- lit- les équeriages, de zweijen nemen, de tweevlakkige hoeken opnemen cit op een sluIs hout af
schrappen. II- en gras. de stoospe zweijen nemen.
-

ren spoor van 'I (0/1(1 terugvinden. RELEVER,
V. n.: R- de maladie, van eeoc ziekte opkomen,

genezen. On ne emit pas qu'il en reléve. inca yelooft niet, dat itij er van opkomen zal. Cdle femme
relève de couches, clie vrouw verlaat het kraambed, is van hare bevalling hersteld. - [Chsis.j Des
avonds uit zijn leger of scliuilhoek komen om op
voedsel uit te gaan (van 't wild). -- [Féod.J Tot
rig, leenpligtig zijn. Ce lief relevait de l'eniperein, dit leen werd door den keizer vergeven. (bij uitbreiding) R- de qu. , Van iemand afhankelijk
vent tons les empires, Hij, van wien alle Rijken
afhankelijk zijn. II no veut r- que de sa raison,
hij wil alleen snet zijne rede te rade gaan, hij er-

kent niets dan de mede voor zijn' gids. - [tan.J

thende niet kwalijk opgevat te worden. - R- qn.,
teman(i doorhalen, scherp teregt wijzen. (lam.), z.

point, de engelsche paarden ligten de beenen bij 't

leraamvrouw hij haren eersten kerkgang inzegenen.
- [Cuis.] Den smaak verhoogen, een' krachtiger',

borduursel opwerken. SE RELEVER, V. pr.

(Tech.] R- en broderie, den grond eener stof met.
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vat wordfen. — Opr zen, zich weder oprigten: La godvreezend, vroom man. Vie r- ieuse, vroom, godtii;e de cette Plante s'est relevée d'elle-rnênie, de vrucbtig leven n. — Ivaauwgezet, stipt, heilig: 11 est
stengel van die i laat is van zel f weder opgerezen, r- observateur de sa parole, Il est r- a garden sa
heeft zich van zelf weder opr„eriet. -- Opstaan, parole, hij is een stipt opvolger van zijn woord,
weder opstaan: Se r- plusieurs fois la nuit, ver- hij houdt heilig zijn uwoord. -- Tot eene geesleltjke
sctieideve malen 's nachts opstaan. -- Aidez-lui à orde behoorend. L'habit r-, het ordeskleed, monnise r-, help herra weder opstaan, help kern weder ken-, nonnenkleed r. Prendre 1'habit r-, monnik,
op de been. -- Zich herstellen: Se r- dune perte, non worden, in eene geestelijke orde treden. La
zich van een verlies herstellen, hertralen. — Se r- vie r-ieuse, het inonnikenleven. Maison r- ieuse,
d'un état d'abaissement, zich uit eenen staat van ordeshuis ti. -- RELIGIEUX, m., -IEUSE, f. Ordes vernedering weder opheffen. (absol.) Leur puis- geestelijke i n. en f., monnik, kloosterbroeder m.,
sauce tourba pour ne plus se r-, hunne snapt viel non f., klopje n. -- RELIGIEUSE, f. [H. n.] (pop.)
orn niet weer op te staan. --- [Mar.] Elkander Huis- of vensterzwaluw f. (hirondelle de fenêtre);
peilen. -- Se r- d'une cote, van lacier wal afra- — meereend t. ( bernache); -- witte smient f. (sarken, een later te boven. komen. — [ Thédt.] Cette celie of cercelle blanche); - mantelkraai f. (corpièce, qua Plait tombée à la première représen- neille mantelée); --- kraagpluvier m. (pluvier à
tation, s'est relevée à la seconde, dit stuk, dat bij collier). --- [Bot.], z. v. a. IíELVELLE.
de eerste oproering gevallen was, heeft bij de tweede
Religion, f. Godsdienst, geloofsleer f.; geloofsstelsel, geloof n., religie f. R- chrétienne, juive,
bijval gevonden.
Beleveur, adj. m. lAnat.]: Muscle r-, of als christelijke, joodsche godsdienst. R- eatholique,
subst. RELEVEUR, 01. Opheffende spier f. — RELE- protestante, roomsche, protestantsche godsdienst.
VEUR, ni. [Tech.] l'Verkrnan, die de sieraden op Professer, Faire profession de, Pratiquer Celle r-,
deze of die godsdienst, dit of dat geloof belijden.
het ijzerwerk aanbrengt.
Reliage, rn. [Touts.] Het omleggen der hoe- R- de l'Etat, staatsgodsdienst f. R- dominante,
heerschende godsdienst of kerk f. Guerres de r-,
pels, het kuipen.
Relielher, v. cc. (barb., pop.).4/tikken, gedu- godsdiensíoorlogen m. pl. --- Godsdienst, godsvrucht,
vroomheid f., geloof n.: Honmme sans r-, ongodsrig belikken; ---- eten.
Belle, e, adj. (en part. passé van relier): Gerbe dienstig mensch. Cet bonnie a beaucoup de r-,
r-e, herbonden, overgebonden schoof f. — Livre r-, die man is zeer godsdienstig, vroom, neemt zijne
godsdienst- of kenkali ;ten getrouw waar. — Geesingebonden boek n.
Belief, in. Iloogzsel, verheven werk in mariner, lelijke orde f., geestelijke staal m. R- austère, douce,
metaal, enz., dat met liet pronivlok zainennhangt gestrenge, zachte orde. Entrer en r-, monnik of
of daaruit oppewerkt is, r e l i e f n. Plein -r-, Haut- non worden. Mettre une fille en r-, een meisje
in 't klooster steken.. Habit de r-, ordeskleed n.
F-. hooi (31' gehe; ' v er tier, az beeldwerk, waarbij de
figuren zwir bijn„i c,eheel ran den grond losmaken. 11 a trente ans de r-, hij is 30 jaar in de orde
Demi -r-, half ver heven ie'erk. Bas-relief, z. BAS- geweest. — (absol.) De Maltezer orde : Ce chevalier
RELIEF. -- [Point.] Hel schijnbaar uitkomen of await servi 30 ans la r-, die ridder had de Maltevooruittreden der figuren. Cette figure a bien du zer orde 30 jaren gediend.. Religion komt in ver
onderscheiden zegs--schilendbtk ogi
r-, paraat de r-, die figuur komt zeer veel vooruit,
schijnt in relief te zijn. — ( fig.) Glans, luister m., w- jzen voor : Se faire une r-, un point de r- de
aanzien n., eer f. (die zékere zaken uit hare tegen qc., zich iets ten heiligen pligt stellen, eene geweot' nabuurschap met andere ontleenen, of die-steling tenszaak van iets maken. Violer la r- du serment,
Bene waardigheid, eene goede daad, enz. bijzet). La de heiligheid van den eed schenden. meineediq
laideur de vette femme donne du r- it l'autre, de

leel jkheid dezer vrouw doet de schoonheid der andere te beter uitkomen. -- Sa dignité. sa belle action lui donne du r-, zijne waardigheid, zijne
scheone daad geeft hein aanzien, doet hem veel eer,
verheft herra. — [Fort.] Heor,.rte f. van een werk
boven den grond. — [Mar.] Iloogte van een schip
boven de lastlijn, hoogte van liet boord. -- [Féod.J
Reet n., dat de vassaal bij zékere overgangen aan
zijnen heer betaalde, leenheffing f., r e l i e t' n. — Rde bail of de manage, refit n., dat de man voor
het leen der door hein gehuwde vrouw moest betalen. — lAnc. nil.] R- de cheval et armes, leen
opbrengst f. van paard en wapen. -- (Fin.]-pligrte
Bevel n. tot uitbetaling der soldij aan eerren officier,
die voor eenigen tijd wettig afwezig is geweest. —
[Anc. jun.] R- d'appel, verzegelde vergunning f.
om zich in regten op honger vierschaar te mogen
beroepen. -- R- de noblesse, genadebrief m. tot herstelling in den verloren adeldom. -i- Reliefs, m.
pl. [C u is.] Overschot n. der tafel.
Relien, nl. [Tech.] Grof, gebroken kruid n.
(der vuurwerkmakers).
Relier, m. I eder binden, herbinden.. R- une
botte de paille, een' bos stroo herbinden. Relies
votre tablier, maak uw voorschoot weir vast. -(Tech.] Inbinden, binden: R- un livre, een boek
inbiin len. (absol.) Cet ouvrier relic proprenlent,
die werkman bindt netjes. -- Hoepels omleggen,
kuipen. — ( fig.) R- deux chemins de fer, twee spoorwegen met elkander verbinden. — -_ R- les bommes, de menschen door geloof en liefde met elkander verbinden. — Relieur, m., -ieuse, f. Boek
bindster f.
-binderm.,
Ileliéiense, f., z. onder RELIGIEUX. — Religieiisernent, adv. Op qodvreezende, vrome wijze,
godsdienstig; — naauwgezet, stipt, heilig, cretrouurel k: Il vit très-r-, hij leeft zeer godsdienstig,
vroom. — II faut gander r- sa parole, men moet
zijn woord getrouweljk, heilig houden. — Beligieux, iense, adj. Godsdienstig, de godsdienst
betre fj'end, met de godsdienst overeenkomend; vroom,
godvreezend, godvrzechtig. Culte r-, godsdienst,
godsvereering f. Cérémonies r-ieuses, godsdienst
pl., - gebruiken n. pl. — Homme r-,-plegtihdnf.
---

,

worden, zijnen eed breken. Il surprit la r- du

prince, des ruges, hij verschalkte de goedheid, de
reptschapenheid van den vorst, de regelvaardigheid
des regters.
Reii;ionnaire, ill. et f. [H. de France] Ilervormde, gereformeerde, hugenoot m. en f. -(. Religionner, v. a. Jan de wetten eener godsdienst onderwerpen: R- un peuple. — -. R:eiigiosité, f. Godsdienstiq'ieid f., godsdienslir oeii
voel n., godvereerende gemoed.sstemrning f., regiositeit f. La piot u bérance de la r- (in de
schedelleer), de knobbel m. der godsdienstigheid.
Relimnge, m. Iet her- of overvijlen. — Reliinei-, v. a. Nogmaals valen, overv ij len: R- un
objet mal limé, een slecht revfjld voorwerp overvblen. -- (lig.) R- un ouvrage, een werk bevijlen,
beschaven, verbéteren.
Relingue, Reling uer, z. BALING—.
Reliquaire, m. Relikie- kastje n., heiligkas f.,
eene doos, een kistje, koffertje, raam enz., waarin
men rel ikiën bewaart, r e l i q u i a r i u m n.
Religiiat, m. (Fin., Corn., Prat.] Overschot,

het schuldig geblevene, saldo n. (vgl. SOLDE.) Rde compte, saldo van rekening. -- (fig. et fain.)
I.es r-s dun festin, dun repas s het overschot van
een feestmncal, van een' maaltijd. (In, dezen zin
fsel n. van
verouderd.) — R- d'une maladie, overblijfsel
eerre ziekte. -- Religitn,taire, adj. et subst. m.
lij, die een saldo van rekening schuldig blijft:

Comptable qui est r- de cent mille francs, reken-

pligtirle, die 100,000 francs in achterstand is,

schuldig blijft.
Religsie, f. Overblijfsel, overschot n. van een
heilige (in de roomsche kerk) , gebeente, G sch, kleedinestukken, enz., die men als iets heiligs bewaart,
rel í q u ie, r e 1 i k i e f. Cette Chasse contient les
r-s de quelques saints, deze kas bevat de reli,kiën,
overblijfsels van eenige heiligen. — (Loc. prov.)
Garder une chose comme une r-, iets allerzorgvuldigst, als een heiligdom bewaren. Je n'ai pas
grande tol b ses r-s. Je ne prendrai pas de ses
r-s, ik vertrouw hem niet, ik wil van zijne waar
niet gediend zijn. — (poét.) Ce tombeau renferme
les r-s de mes aïeux, dit graf besluit de overblij f
sels mijner voorouders. (In, dezen zin verouderd.)

RELIRE

---

Retire, V. a. Herlezen, overlezen. -- (fig.) Rsa vie, zijn vroeger leven doorloopen, overdenken.
pr. Herlezen worden. — Zijn

REABOITE.

' 1 593

welijk n. ---- Remai-ier, v. a. Andermaal uit
huwelijk geven. --- SE REMMARIER, V.-huwelzjknt

pr. Een tweede huwelijk aangaan, weder trouwen,
hertrouwen.
eigen werk herpezen.
Remargtiable, adj. Opmerkenswaardig, oplteliure, f. [Tech.] Het boekbinden; de boek
f. -- Band in.; w ij ze van inbinding.-binderskut merkeljk, merkwaardig, gewigtig; aanmerkelijk,
R- en veau, en parchemin, kalfsleêren, perka- aanzienlijk, groot: Ville qui n'offre rien de r-,
stad, die niets merkwaardigs oplevert. Action r -,
menten band. Demi-r -, z. dat woord.
Relocation, f. [Prat.] Wederverhuring, -ver- opmerkenswaardige, gewigtige daad f. Faute r -,
pachting, verlenging van den huur- of pachttijd, aanmerkelijke, groote fout f. — Artiste r -, uitstekend, aanzienlijk kunstenaar. Femme r- par sa
relocátie f.
Relods, m. pl. [Prat.] Regten n. pl. op het laideur, b ij zonder leelgke vrouw. — Remar wederverkoopen van een erfgoed. (betrekken. quable,neut, adv. Op merkwaardige wijze:
Reloger, V. n. Op nieuw gaan wonen, weder Femme r- belle, bij uitstek schoone vrouw. — ReRelonage, m. [Pèche] Rijtijd m. der haringen. marque, f. Aanmerking, opmerking f. R- judibeloner, V. a. Weder huren of pachten; weder cieuse, curieuse, oordeelkundige aanmerking, aar dige opmerking. — (fam.) Ma r- subsiste, (lat
verhuren 0/ verpachten. — z. V. a. SOUS-LOUER.
Reln, e, adj. (en part. passé van, relire): Livre neemt mijne aanmerking niet weg, mine aanmerking
r-, Lettre r-e, nogmaals gelezen boek n., brief m. is niet wederlegd. -- Reinarquer, v. a. Op nieuw
-[ Relueter, V. n. Zich sterk verzetten, krach - merken of kenteekenen. -- Opmerken, gadeslaan,
acht geven op, waarnemen; aanmerken, eene optigen weêrstand bieden.
Reluire, V. n. Blinken, schitteren, flikkeren, of aanmerking maken. R- la beauté dun Edifice,
glans geven, glinsteren: Tout reluit dans la chambre, de schoonheid van een gebouw opmerken. J'ai realles schittert, blinkt in de kamer. Ce diamant re- marqué des défauts dans eet ouvrage, ik heb geluit bien, deze diamant glinstert sterk. — (Prov.), breken in dit werk waargenomen, opgemerkt. Rez. oR. -- (fig.) La vertu reluit dans I'adversité, marquez Bien Ie chemin, geef wel acht op den weg.
de deugd blinkt meer uit, straalt meer door in C'est un homme qui remarque tout, 't is een man
tegenspoed. (Deze beteekenis veroudert.) --- Re- die alles gadeslaat. ---. Se faire r -, zich doen opluisant, e, adj. Blinkend, schitterend, glinste- merken, zich onderscheiden, uitblinken: I1 se fait
r- par sa démarche, hij onderscheidt zich door
rend: Arines r -es, blinkende wapenen n. pl.
Reluquer, v. a. (tres -fam.) Begluren: R- une (men kent hem aan.) zijnen gang. Entre les plus
femme, eene vrouw begluren. — ( fig. et fam.) R- grands reis ii se fit r-, onder de grootste koningen
une maison . op een huis, op het bezit van een huis onderscheidde hij zich, blonk hij uit. -- SE REMAR loeren. .— Relougaenr, m. -ease, f. Begluur - QUER, V. pr. Opgemerkt, aangemerkt worden. —
Remarqueur, in. [Chas. ] Jagtknecht te paard,
der m., becgluurster f.
Relnstrer, V. a. [Tech.] Op nieuw glanzen. die 't opvliegen der patrijzen moet gadeslaan en
Reunàeher, v. a. Nog eens kaauwen, herkaau- door den jagtkreet remarque ! remarque ! moet
wen: Les animaux ruminants remàcbent ce qu'ils bekend maken. -- (iron.) Maker van aanmerkingen,
ont déjà mhché,de herkaauwende dieren herkaauwen vitter ni.
Rem asquer, v. a. Op nieuw maskeren of
wat zij reeds eenmaal gekaauwd hebben. — (lig. et
fam.) Herkaauwen, bij herhaling overdenken of vermommen-. ---- SE REMASQ[JER, V. P. Zich weder
bespreken. (Men zegt liever RUMINER.) (metselen. maskeren.
Renmaconner, V. a. Weder opmetselen, ve r Remnasticage, m. [Tech.] Het op nieuw
Rentaillage, m. [Tech.] Het wegnemen, weg
stoppen (der ruiten, met stopverw).--- Re nasti(fde of opperhuid bij de tot-schavendrfz quer, V. a. Op nieuw stoppen.
zeemleder bestemde huiden. — z. ook REMMAILLAGE.
Reinballage, m. Het herpakken.. ---- Reniz. balier, V. a. tlerpakken, óverpakken-. -- (absol.)
— Reni ailler, V. a. De nerf wegwerken.
ook REMMAILLEIt.
Les marchands ont déj)i remballé, de kooplieden.
Rémaiiler, V. a. [Tech.] Op nieuw emailleren zijn reeds weder ingepakt.
— SE RELIRE, V.

,

--

(vgl. EMAILLER).
[EMANATION).
Reinanation, f. [Phys.] Teruavlocijing (vgl.
Restander, V. a. Op nieuw beriglen of melden;

-- weder ontbieden.
Rem endure, f. [Sal.] Werk n., reeks van
16 achtereenvolgende kokingen van 't zoutwater.
Rentanger, V. a. et n. Op nieuw eten; weder

-iets eten.

Reinanié, e, adj. (en part. passé vanremanier):
Pave r omgelegde vloer m. Toit r omgelegd dakn.
—Tragédie r-e, omgewerkt treurspel, n. -- nE-MANIE, m. [Tech.] Het omwerken, z. v. a. Hemanien.ent, m. Om eerking, óverwerk.ing, verhelping, verbetering f. Le r- dun pavé, de omlegging
van eersen steepen vloer. R- It bout, nieuwe betatting en omdekking van een dak. -- [Impr.] Ver looping f.: R- d'une forme, het verloopen van vorm,
van formaat, het veranderen van in groot formaat
gezette bladzijden tot klein formaat, of omgekeerd.
R- d'une leuille entière, hel verloopen van een geheel
blad, het Overbrengen van regels uit de eene bladzijde of kolom in de andere door 't geheele blad heen.
R- dune page, het verloopen, het weder in den
haak nemen van eerre bladzijde (ten gevolge van de
vele gemaakte veranderingen in het proefblad). --liet keeres van 't bevochte papier (om het gelijkelijk
te doen doortrekken). --- Re nanier, v. a. Op t
nieuw door de hand laten gaan of bevoelen (b. v.
eene stof, eer men die koopt). --- [Tech.] Ovnwcerken, 1
omleggen, omdekken, veranderen, verhuteren; -bi-j letterzetters: verloopen, vcri. REMANIEMENT. -(fig.) R- on ouvrage, une tragedie, use scène, een j
werk, een treurslpel, een tooneel omwerken. ---- sz
REMANIER, V. T. Omgewerkt worden.
Rena u ehander, v. a. Op nieuw dingen of
-,

een koop zoeken te sluiten.

-,

R.ennarcher, v. n. Op nieuw loopera of gaan,
zich weder op weg begeven; nieuwe rnarsehen doen.
Remaria ;e, m. Het hertrouwen; tweede hu-

Reiiibarqué, e, wij. (en part. passé van
rembarquer): Personnes. Marchandises r-es, weder
ingescheepte personen in. pl., goederen ti. pl. --Renmbargiientent, m. Het weder insehepen;
wederinscheping f. — Remnbargner, v. a. ieder
inschepen, op nieuw laden of innemen. R- des
troupes, troepen weder aan boord nemen, weder
inschepen. — SE REMBARQUER, V. pr. Weder scheep
gaan, zich weder inschepen. -- (fig. et fam.) Zich
weder met iets inlaten, zich op nieuw in iets wik kelen. Il s'est remharqué dans vette affaire, hij
heeft zich weder met deze zaak ingelaten. Se r- an
jeu, zich op nieuw in 't spel wikkelen.
Reinbarrer, v. a. Krachtig terugdrijven, terugslawn (zelden meer in dezen eig. zin gebruikt).
-- (fig.) R- qn., iemands rede, voorstel, enz. met
veror<' waardiging, met nadruk verwerpen, a f wi j zen

of weêrleggen, iemand den mond snoeren. — Het
part. passé komt ook als adj. voor: Si! prétend

soutenir vette proposition, ii sera bien remliarrd,

indien hij dat voorstel denkt vol te houden, zal
men geweldig tegen hem uitvaren.

Remblai, in. Alanrpebrargte, opgebragte aarde f.
of grond m., aanaard-inrl, aanvulling f.; -- het
aanaarden, het clrondverrhooren. La construction
des chemins de Ier donne tien a (Ie frequents r-s,

het aanleggen der spoorwe%,en maakt vele aanaar•ddinoen., grondverheorlingen nood ig.
Ren31 laver, v. a. [Ac.ric.] -lnderma,il met
graan bezaaijen. -- Remblav:ore, f. liet cindermaal bezaaide land; tweede bezaaijinrt f.
Re mhlayage, m. t-let ophangen net aarde,
het aanaarden (REMBLAI). --- flenibIsyer, V. a.

Aarde of grond aanvoeren, iicet aarlír of puin

aanzuullen, vol werpen of dempen: R.• un fosse,
eene proc/it dempen. --- SE R rlBLAY Eu, V. pr. Ge(tempt worden.

Remboité, s, eJrij. (en pa t. passé van i'einboiter): os r -. Weder ingebr'ogt, gezet beep, ,n.
67
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Reinboitenaent, in. Plet weder- ineensluiten, weder-opsluiten of -ineenvoegen. -- Reaaaboiter, V. a.
Weder ineen voegen of schuiven, weder inbrengen
of zetten: R- des tuyaux., p'jven weder ineen
schuiven: R- un os disloqué, een ontwricht been
weder zetten. (een val).
Renabonger, v. a. [Tech.] Weder aanvullen
Renibourrage, m. [Tech.] Het volstoppen
of opvullen. -- Opvulsel n., de stof, waarmede
men opvult. — Bereiding f. der verschillend geverwde en vermengde wol. -- Renaboarré, e,
adj. (en part. passé van rembourrer): Siége bien
r-, goed opgevulde of gestopte zitting f. — Corps
r-, opgevuld l y fje n. (om ligchaamsgebreken te ver
fig. el lam ) Siége, Matelas r- aver-bergn).—(
des noyaux de pêche, steenharde zitting f., matras in.
-- (Loc. prov.) z. B LT.
(fig. et fam.) I1 a été
un peu r-, h,zj is wat ruw bejegend. — Henibourrenient, m. Het opvullen, stoppen; opvulling f. —
Reulbonrrer, v.a. Opvullen, volstoppen: R- une
selle, un fauteuil, een' zadel, een' leuningstoel opvullen. -- (fig. et pop.) I1 a bien rernbourré son
--

pourpoint (of als v. pr. 11 s'est bien rembourré)

----

RENIERCIER.

11 v a r- à tout, fors (hormis) à la mort, tegen den
dood is geen kruid gewassen. Le r- est pine que le
mal, z. FIRE. (iron.) C'est un r- a tous les maux,
't is een middel, dat goed noch kwaad kan. z. ook

mal (m.). R- de bonne femme, volks-remedie, oudEtre dans les r-s, Se mettredans

wijvenmiddel n.

les r-s, medicijnen gebruiken. Le grand r-, het
kwik (als geneesmiddel van venérische kwalen). —

In bijzonderenin: Klisteer, lavement n. Prendre,
Administrer on r-, een klisteer gebruiken, toedienen. — (fig.) La connaissance de soi-même est
un r- contre l'orgueil, de zelfkennis is een middel,
behoedmiddel tegen den hoogmoed. -- Le travail

est le r- de l'ennui, de arbeid is 't geneesmiddel
tegen (verdrijft) de verveling. — (Loc. prov.) C'est

un vrai r- d'amour, z. AMOUR. — Malheur qui est

sans r-, niet te verhelpen, te herstellen ongeluk n.
Le mal est fait., it n'y a point de r-, het kwaad

is gebeurd (de zaak ligt er toe), er is niets aan te
doen. — [Moan.] R- de lol, geoorloofd mindergehalte aan goud of zilver, hoeveelheid alliage of
onedel metaal, die men bij 't munten van goud en
zilver gebruiken mag boven 't geen de wet bepaald
heeft. R- de poids, geoorloofd minder-gewipt n.
(glen zegt nu liever TOLERANCE.) — [Anc. jur.]
R-s de droit, regtsmiddelen n. pi. — Remédiable,
adj. (van zaken) Verhelpbaar, te verhelpen. —
Renmédier, v. n. Geneesmiddelen aanwenden;
verhelpen. teregt brengen, hulp of raad verleenen,
raad schaffen, remediére n: Avec un bon regime,
on remédie a la plupart des incommodités, door
een' goeden leefregel verhelpt enen de meeste onpassel hheden. — (fig.) R- a one faute, eene fout
verhelpen. R- à des désordres, wanorden herstellen.
On peut encore y r-, daartoe kan men nog raad
schaffen, dat is nog te verhelpen. — [Mar.] R- u
des voles d'eau, lekken stoppen. — Weleer z. v. a.
guérir, genezen.
Renaéditer, v. a. Op nieuw overpeinzen.
Renveil, m. [Chas.] Kwelwater n., dat des
winters niet toevriest en waarheen zich, de snippen begeven.
Renaèler, v. a. Op nieuw mengfn; weder doorschudden (de kaarten). -- SE REMELER, V. pr. Op
nieuw vermengd, doorgeschud worden. -- Weder
verwarren (van garen, enz.).
f Remembrance, f. Herinnering f. (souvenir).
-- t Remnenabrer (se), V. pr. Zich herinneren.
5 Remémoratif, ive, adj. Herinnerend: Si'ne r-, herinneringsteeken n. Les fètes sopt r-ives,
áe feesten z41n herinneringen. — -f- Reniéiuoration, f. Herinnering f. — Renaénnorer, v. a.
(verouderd, maar nog door J. J. Rousseau en enkyle lateren gebruikt) Herinneren. — SE RE11Éi1i0BER, v. pr. Zich herinneren.
Renmené, e, adj. (en part. passé van reine
teruggebragt kind n. -- Reine--ner):Efat,
ee, f. [Constr.] Soort van achterboog m. (arn
rière-voussure) boven een deur- of vensterlicht. -Remener, v. a. Terugbrengen, medebrengen, weder op de vorige plaats terugvoeren: Remenez eet
enfant h son logis, breng dit kind weder naar huis.

hij heeft ter deeg geschranst, zijn lijf vol gestopt. —
(fig. et fam.) R- qn., iemand borsch, ruw bejégenen,
voor 't hoofd stootgin. — [Tech.] De vermengde
geverwde wol toebereiden. — SE RENBOURRER, V. pr.
Opgevuld worden. — ( fig. et pop.), z. boven. —
Reinbonrroir,m. [Tech.] Stopper m., stophout n.
— Reuthosurrure, f. [Tech.] Opvulsel n.:
stopwol f., paardehaar n. enz.
Renlbotirsable, adj. Terug te betalen, terugbetaalbaar, aflosbaar: Rente r- dans dix ans, rente,
die in tien jaar afbetaald, afgelost moet zijn. -Re'nboiirsé, e, adj. (en part. passé van rembourser): Frais r-s, terugbetaalde koslen m. pl.
Rente r-e, afgeloste rentef. — Remboursement,
m. Wederbetaling, terugbetaling; aflossing; vergoeding f. Recevoir un r-, eene terugbetaling ontvangen. R- dune rente, aflossing eenei- rente. Rdes dépenses, vergoeding, teruggave der kosten. —
Le r- est tout pret, J'ai le r- tout pret, het geld
ter betaling lilt klaar. — Reniboiarser, V. a.
Terugbetalen, teruggeven, afbetalen; aflossen; ver
one comme, eene som terugbetalen. R--goedn:R
une rente, une obligation, eene rente, eenen schuldbrief aflossen, afbetalen. — R- qn. de ses dépenses,
de ses avances, iemand zijne onkosten, zone voor
teruggeven, vergoeden. — ( fig. et fam.)-scholen
Krij f;en, opsteken: R- un soufïlet, on coup de poing,
een' klap, een' vuistslag krijgen. R- des injures,
de mauvais corn ph ments, beleedigingen, leeljke
komplimenten opsteken, opslikken. — SE REMBOURSER, v. pr.. Zich zelven betalen: Se r- de ses avances sur la somune qu'on doit renlettre b qn., zijne
voorschotten afhouden van de som, die men aan
iemand moet uitbetalen. — Terugbetaald, afgelost
worden. — Elkander betalen.
Reutibraser, v. a. Op nieuw ontsteken of doen
branden. (omarmen.
Renabrasser, v. a. Ondermaal omhelzen of
fen,broeher, v. a. Weder aan het spit steken.
Rembroinir, v. a. Bruiner, donkerder van — Remenez ces merchandises nu vous les avez
kleur maken: R- le fond d'un tableau, den grond chargées, voer die waren terug naar de plaats,
van eene schilderij verdonkeren. -- (fig.) Cette nou- waar gij ze geladen hebt. -- SE REMENER, v. pr.
velle a rembruni ses idées, deze tijding heeft zijne Teruggebragt worden.
Reinereier, v. a. Danken, bedanken, dank zeg
denkbeelden eene sorrcberc tint gecjeven, heeft hem
R- Dieu de ses beenfaits, God voor zone wel--gen:
somber, treurig gemaakt. — SE REMBRUMR. v. pr.
Donkerder van kleur worden. — ( fig.) Somber, daden danken. II ne men a pas seulement rernertreurig worden. — Het part. passé is ook adj.: cié, hij heeft mij daarvoor niet eens bedankt. -Couleurs rembrunis, donker geworden kleuren f. pl. (Jam.) I1 peut luien r- Dieu que je ne me sois pas
Teint rembruni, bruin geworden, gebruinde ge- trouvé là, hij mag God wel danken, Hij mag van
laat•ckleur f — (fig.) Air, Visage r-, somber, be- geluk spreken, dat ik daar niet bij was. — Dantrokken gelaat n. -- Remaabrunissenaent, m. ken, beleefdelijk weigeren of afslaan: I1 s'offrit pour
Bruinheid, donkerheid f.. toestand van het verdon- exercer eet emploi, mais on 1'a remercié, hij bood
kerde of donker gewordene. Le r- d'un tableau, zich aan ter vervulling van dat ambt, maar hij is
beleefd afgewezen. Je vous rernercie de vos offres,
de donkerheid,, donkere toon ni. eener schilderij.
Reomabaiebenieot, m. [Véner.] Terugkeer m. ik bedank u voor uwe aanbiedingen. — (fam.) En
van 't hert in zijn leger. — Renthiieher, v. a. vous rewerciant, ik dank u wel, ik bedank er wel
Het spoor volgen, waar het wild in 't hout gegaan voor. — Bedanken, afdanken, het ontslag geven,
beleefdelijk ontslaan: Le roe vous rernercie, it na
S. -- SE REMIBUCHER, v. pr. Weder in 't hout,
plus besoin de vos services, de koning bedankt,
in zijn leger gaan (van 't wild).
Reenède, in. Geneesmiddel, middel, remédie f. ontslaat u, hij heeft uwe diensten niet meer noodig.
R- violent, doux, hevig, zachtwerkend middel n. — SE IIE IERCIER, V. pr. Elkander dank zegr.en.--R- universel. secret. algemeen, geheim geneesmiddel. (/irg.) it se rernercie ê tout propos de son propre
z. Ook HÉROIQUE, SP1CIF1QUE, e. a. bepalende woor- rnérite, hij pronkt bij elke gelet enheid met zijne
den. — L'exercise est un excellent r -, ligchuams- eigene verdienste. z. ook SE LOUER. — Hf t part:
beweging is een uitmuntend middel. --W (Loc. prots.) passé is ook adj.: Plusieurs officiers de l'armée

REMERCIMENT
ont été remerciés, vele officieren van 't leger zijn
afgedankt. — Remerciinent, m. Dank m., dankzegging, dankbetuiging f.: Je vous en fais mes r-s
les plus sincères, ik betuig u daarvoor mijn' opregtsten dank.

Réméré, m. [Jur.] Herkoop, terugkoop m.,
naasting f. (van een verkocht onroerend voorwerp).
Faculte de r -, regt van naasting, van wederinkoop. Vente à r -, avec faculté de r -, verkoop met
regt van herkoop. — Rémérer, v. a. Naasten,
ierugkoopen.
Retnesurage, m . liet her- of overmeten; ,hermeting f. — Reniesurer, v. a. Hermeien, overmeten.

Remettage, ni. [Tech.] Het weder - doorhalen
van de kettingdraden in de scheerlijsten.
Remetteur, m. [Anc. corn.] Overmeter, overzender, r e m i t t é n t m.
Reniettre, v. a. Weder op zijne plaats, weder
in zijn vorigen toestand brengen, leggen, zetten of
stellen: Remettez ce livre a sa place, leg, zet dit boek
weder op zijne plaats. R- l'épée dans le fourreau,
den degen weder in de scheede steken. Its out remis leurs chapeaux, zij hebben hunne hoeden weder opgezet. — R- une armée sur pied, een leger
weder op de been brengen. R- qn. dans le bon cheruin, iemand weder opden regten weg brengen.
emand weder in bezit stelqn. en possession,iemand
len. R- une chose en question, sur le tapir, eene
zaak weder ter sprake, op het tapijt brengen. —
(fig.) Remettez -lui devant les yeux Ie pint oil it
s'expose, houd hem nog eens het gevaar voor ooggin,
waaraan hij zich blootstelt. — R- une chose en
usage, iets weir in gebruik brengen. -- R- qn. en
appétit, den eetlust bij iemand weder opwekken.
— On la remis dans tous ses droits , men heeft
hem in al zijne regten hersteld. Verzoenen,
weder eens maken: R- Bien ensemble (les personnes qui s'étaient brouillées , in onmin geraakte
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ken (geld of wissels), r e m i ti é r e n: Il a mille
francs á r- à Paris, hij heeft duizend francs naar
Parijs over te maken. — [Jur.] R- une partie,
eene partij voor remise, voor onbeslist verklaren
en eene andere beginnen. — [Tech.] De kettingdraden van 't zijdeweefsel door de scheerlijsten steken. Als v. n.: R- à la voile, weder onder
zei. gaan. R- à la loterie, weder in de loterij spelen. R- en vente, weder te koop stellen. — [Chas.]
La perdrix reinet, de patrijs strijkt weer neder.
-. SE RE iETTP,E, V. pr . Weder op zijne plaats,
in den vorigen staat gebragt worden — Zich weder zetten; zich weder herstellen; zich weder begeven ; overlaten, enz. Se r- a table , zich weder
aan tafel zetten. — Se r- en selle, zich weder te
paard zetten; (fig.) zich in zijn doen herstellen, er
weder bovenop komen.—I1 s'est remis dans les remèdes, hij is wederom begonnen met geneesmiddelen
te gebruiken. Il s'est remis au lalt, hij heeft de
melkkuur weder begonnen. — Se r- Bien avec qn .,
zich weder met iemand verzoenen. — Avoir Bien
de la peine it se r- d'une maladie, veel moeite heb ben weder van eene ziekte te herstellen, weder op
zijn verhaal te komen. — Se r- d'une perte, een
verlies weder te boven komen. Elle ne saurait se

r- de son affliction, zij kan haar leed niet vergeten, hare droefheid niet overwinnen. -- Se r- au
travail, zich weder aan 't werk begeven. Se r- à
l'étude, zich weder aan de studie begeven. Its se
sont renris au jeu, zij zijn weder met spelen begon
Je me remets eetre les mains de 1a provi--ne.—
dence, ik geef mij aan de goddelijke voorzienigheid
over. — S'en r- h la decision d'une personne, iets
aan iemands beslissing overlaten. — Je ne pais me
r- son nom, ik kan mij zijnen naam niet herinneren, ik kan niet op zijnen naam komen. li commence b se r-, hij begint weder te herstellen. --[Chas.] Perdrix qui se renvet, paters m., die weder ne rstrijkt. — [Escr.) Zijne positie of stelling
personen weder met elkander verzoenen. — Weder hernemen, nadat men een' uitval gedaan heeft.
herstellen, genezen: L'usage des baros 1'a remis
Remeubler, V. a. Op nieuw van huisraad
tout-P -fait, het gebruik der baden heeft hem ge- voorzien, weder sto/Jéren of meubeléren.
heel hersteld. — Weder gerust stellen, moed geRémifère, adj. [H. n.] Met riem- of roei
ven (rassurer): Ce que vous lui avez dit, lui a
-riemachtg
deelera voorzien.
un pee remis l'esprit, hetgeen gij hem gezegd hebt,
Réiuiges, adj. et subst. f. pl., z. onder PENNE .
heeft hem weder een weinig gerust gesteld. RemetRéminiseenee, f. Zwakke, flaauwe herinnetez-vous, ce nest pas ainsi, stel u gerust, 't is ring f., vernieuwing van een bijna uitgewi schl aan
zoo niet. — Weder ter hand stellen, overgeven,
J'ai quelque r- de cette affaire, ik herin--denk:
Overmaken, overleveren: Veuillez r- pour mol cette ner mij die zaak nog iaauw. --- Uit de herinnecomme à votre père ? gelief deze som voor mij aan
uwen vader ter hand te stellen R- tin Ills entre les
mains de ses parents, eenen zoon weder in han
zijner ouders stellen. R- une lettre en people-den
main, eenen brief eigenhandig overgeven. Remettez
l'incluse b son adresse, geef den ingeslotene aan
zijn adres over. — [Prat. j R- les pièces, de stuk
overgeven of overleggen. — Ned erleggen (een-ken
ambt of bediening): 11 a renris sa charge entre les
mains du prince, hi heeft zijn ambt in handen van
den vorst nedergelegd. Le ministre (te la justice a
renris les sceaux, de minister van justitie heeft de
staatszegels afgegeven , zijn' post neergelegd. --Uitstellen, verschuiven: Nous aeons remis cette
promenade b un autre jour, a demain, w ij hebben
deze wandeling tot op een' anderen dag , tot morgen uitgesteld. R- ses créanciers de mois en mois,
tine schuldeischers van maand tot maand uitstellen. (absol ) I1 renvet de jour en jour, hij verschuift
van den eenen dag tot den anderen. ---Kwj tschelden,
vergeven.: Dieu seul a le pouvoir (Ie r- les péchés,
God alleen heeft de magi de zonden kwijt te schel den. Je lui remets cie bon coeur les offenses qu'il
ma faites, ik vergeef hem graag de beleedifingen,
die hij mij heelt aangedaan. (absol.) Rernettez, et
11 vous sera renris. verqeef, en u zal weder vergeven worden. — Overlaten, toevertrouwen, Over-

geven, overdragen: Je vous remets Ie soin de cette
affaire. ik laat de zorg van vleze zaak aan u over.
Je le remets b le division de votre maître, ik geef
het aan de beslissing van uwen meester over. —
R- qn., remand herkennen, zich zijne rjelaatstrekken te binnen brengen: Je ne Ie gemis pas d'aborTd,
ik herkende hem in 't eerst niet. (Sommige taal
keuren '1 woord in deze beteekenis af.)-kenrs
.^ [Cli anrl.] R- la chandelle, de kaars voor
de derde (000 l in de talk doopen (vgl. PLONGER en
RE TOURNER ). -- [Chic. j R - un os, ren (ontwricht)
been weder inbrengen, zetten. — [Coin.] Ocerma-

ring geput, aan anderen ontleend, niet zelf gevonden denkbeeld n., eene gedachte, uitdrukking, enz.
die zich aan ' t geheugen van een' schrijver voor

hij, onwillekeurig of opzettelijk, als-doetni
zijne eigene gebruikt, herinnering, r e min i s c é nt i e f.: Cet ouvrage est plein de r-s, dat werk is
vol herinneringen, vol denkbeelden, plaatsen, beelden, enz., die ook in andere schriften voorkomen.
— Reminiscere , m. ( pr. —cé-ré ) [ Liturg. )
Tweede zondag in de vasten, gedenkzondag m.
Rémipédalien,

ne, Iténmipède, adj. [EI.n.]

Met rientvorntige voelen, z. v. a. NECTOPODE.
Rennis, e, adj. (en part. passé van remettre):
Livre r- b sa place , weder op zijne plaats gezet
boek n. — Lettre r-e a son adresse, aan zijn adres
bezorgde brief m. --- Personne tout a fait r-e, geheel hersteld persoon in. -- Iniquités r -es, kw^rjtgescholden, vergeven ongeregligheden f. pl. — [Chas.]
Perdrix r-e, neêrgestreken patrijs m. — [Jeu] La
partie est r -, of ellipt. R -, de partij is remise,
onbeslist, de voordeelen staan op 't einde van 't
spel gelijk, het spel is noch gewonnen, noch verloren; (fig. et fain.) wij moeten weder van voren af
aan beginnen, girls of es' niets gebeurd was.
Remise, m. .huurkoets f., huurrijtuig n. --Huurkoetsier m. — CChand.] Derde indompeling I.
der smeerkaarsen.
Renmise, f. Afrave, afgifte, overgave. overge
otverhándiging, terhandstelling, uitlerering f.:-ving,
La r- dun paquet, de afgifte, terhandotellinr^avan
een pakje. La rr- dun présent, de onerhanrliging
van een geschenk.. La r- des prisonniers, de uitlevering de) gevangenen. -- (Praat.] La r- dun gage,
dun nantissement, de uitlevering, terugr;ave van
een pand. La r- des pièces, de over/egging. iimdievvinp der stukken. -- Coin.] Orernsakin^r. Over zen
wissels of geld,; het ov(rgemaakte Papiei--dingva
o f gold, remise, ri,2nésse; dekking f.: Ii a feit
ene r- de mille francs a Amsterdam. hij heeft
,
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duizend francs raar zlmsterdam overgemaakt, g er e rn i t t e e rd. Vos r-s ont été encaissees, uuwe re-

mi sen zijn binnengekomen, geinkasseerd. 11 a fait
une grande r- d'a rgent en tel le ville, hij heeft eene
roote geldverzending, eene aanzienlijke dekking in
geld naar die en die stad gedaan.-- Bankiersloon n.
(change, recharge, escompte), korting f.; ontvangloon, kassiersloon n., provisie f. La r- de 1'argent
est forte à Londres, te L onden is het disconto van
gereed geld voor wissels hoog. Je prendrai cette
lettr e moyennant une r- de trois pour cent, ik zal
dien wissel nemen tegen een disconto van drie ten
honderd. --- Ce receveur a deux centimes par
franc de r-, die ontvanger heeft twee centimes van
den franc voor 't inkasséren. .s.. Uitstel n.,
verschuiving, vertraging, opschorting f. Je le ferai
sans r-, sans aucune r-, ik zal het zonder uitstel,
zonder de minste vertraging doen. 11 use toujours
de r-s, hij zoekt altijd alles uit te stellen, brengt altijd
uitstel in de zaak. Après Bien des r-s it ma paye,
na veel uitstellens, talmens heeft hij mij eindelijk
betaald. -- Kw ij tschelding f., afslag m., vermindering, remissie f.: On lui a fait r - des intérêts,
men heeft hem de interesten kwijtgescholden, geschonken. Queue r- voulez-vous que je voos fasse?
hoeveel wilt gij, dat ik zal laten vallen? Je garderai les marchandises giitées moyennant la r- (le
rabais) de 20 puur cent, ik zal de bedorven waren
houden, zoo gij 20 percent laat vallen, tegen een
rabat, een' afslag of eene korting van 20 ten honderd. — R- (of Rérnission de peine, kwijtschelding
van straf. — Korting f., dien de boekverkoopers elkander op den partikulieren prijs toestaan , r a-

•

b d t m.: On fait dix, quinze de r-, men geeft 10,

15 ten honderd rabat. -- [Jeu] Boete, die in 't omberen en enkele andere kaartspelen door hem, die
het spel heeft aangevraagd, betaald wordt in geval

hij niet meer trekken dan ieder zijne tegenspelers
maakt; verloren spel n., remise f. R- simple,
enkelvoudige remise, als een der tegenspelers 4 trekken en de andere 1 trek maakt. R- royale, spel,
waarbij elk der drie spelers 3 trekken maakt Rimp^riale, spel, waarbij elk der beide tegenspelers
4 trekken en de omber slechts 1 trek maakt. — —
Wagen` uic n., wagenschuur f., afdak n. voor rijtuigen: Mettr e one v oiture dans la r-, sous la r-,
een rijtuig in 't wagenhuis, onder 't afdak zetten.
R- de carrosse, koetshuis n. Carrosse de r- (of
de louage),

huurkoets f., z. v. a.

REMISE (m.), z.

boven. -- [Mar.] R- de galères, loots, kap f. tot
het opleggen of bewaren dergalejen. —(fig. et fam.)
I1 est sous la r-, On 1'a mis sous la r-, hij is,.op
stal gezet (van iemand, wien men zijnen post ontnomen heeft). II est sous la r-, hij leeft in ambtsrust, hij heeft (wegens ouderdom, zwakheid, enz.)
alle zaken laten varen en leeft in rust. — [Chas.]
Rust f., plaats, waar de patrijs zich na de vlugt
nederzet: Toer des perdrix à la r-, patrijzen in
de rust schieten. Ce chien est excellent pour la r-,
die hond is zeer geschikt om de patrijzen uit de
rust te jagen. — Kreupelbosch, struikgewas n., tot
schuilplaats voor hazen, patrijzen, enz. in 't veld
geplant - REMISES , f. pl. Voorste scheerlijsten f.pl.
van den lintwerkers-weefstoel. — Rentuiser, v. a.
In het koetshuis of de wagenschuur plaatsen: Rune voiture. (doffe toonen m. pl.
Rentisse, adj. [Phi- s., Mus.] : Sons r-s, zwakke,
Remissible, adj. Vergéfelijk , toe te geven:
C'est one faute r-, 't is een vergefelijke misslag.
— Rémuission, f. Vergiffenis, vergeving f.: La
r- des péchés, de vergeving der zonden. — Vorste ljke genadeschenking, kwijtschelding f. van straf:
Obtenir sa r-, genade krijgen. (Men zegt in dezen
zin liever grace.) Lettres de r-, genadebrieven m.
pl. -- (bij uitbreiding) Verzachting, toegevendheid,
verschooning f.: lN'attendez aucune r- de lui, verwacht van hein geene genade , verschooning. —
C'est un homme sans r-, 't is een mensch zonder
genade, een onverbiddelijk niensch. -- [ti!léd. j Af
lating, afneming, verminderic rq f.: 11 y a de in rdans la fièvre, de koorts is minder, de koorts laat
af. — R- du pouls, uitblijvina van den pol.cslao. —
[Phvs.] Afneming. vermindering f. in sterkte, in
kracht. — SANS REAi1SSION , loc. adv. Zonder verpoozinq, onafnebroken; — ook: zonder genade of
barmhartigheid. — ttéruissio»naire, ín. IJur.]
Hij, die een' genadebrief had verkregen, begenadig
Rémissorial, e, adj. [ Anc. prat.]:-dem.
.

REMONTER.
Lettres r-es, terugwijzingsbrieven m. 1. (waarbij
Bene regtszaak van 't hoogere geregtsho
f naar 't
lagere werd teruggezonden). (Plug. m. rémissoriaux.)
]Réna1tarse, adj. [11. n.1 Met roeivormigevoetwortels (van insecten). — REMITARSES, M. pl.,
z. V. a. HYDR000RÉES.
Rérnittent, e, adj. [Méd.] Nalatend, uitblijvend, afnemend, r e in i t t é r e n d: Fievre r-e, nala tende, in hevigheid afnemende koorts f.
Rémiz, m. [H. n.], z.v.a. mésange PENDULINE.

Reu 'nnaillage, Ren.ntallleinent,m. [Econ.
dom.] Het opvatten der gevallen steken, der ontbrekende of losgegane eiazen. — Retnmailler,
V. a. De steken, '.azen opvatten; de ontbrekende

mazen weder aanvullen.
Reinnmailloter , V. a. Weder bakeren , op
nieuw omzwachtelen (een kind).
Remmaneher, v. a. Van een' nieuwen stee,-,
een ander hecht voorzien (b. v. een' bezem , een.

meslemmer).

Hemmener , v. a. Weder medenemen , het
medegebragte weder terugve^eren (van personen en
dieren). R- eet enfant, votre cheval , neem dit
kind, uw paard weér mede. — Nog eens met zich
nemen of medenemer.
(mobiel maken.
Remobiliser, v. a. Op nieuw beweegbaar,
Remodeler, v. a. [Beaux arts] Op nieuw
boetséren; andermaal vormen of inritten.

Remolade of Reinoulade, f. [Cuis. j Pikante of scherpe saus, gekruide saus C. —[Vetér.]
Soort van zalf tegen kneuzingen, hoornzalf f.
Remolar, r:1. [Anc. mar.] Opzigter m. over
de riemen eener galei..
Remole, f. [Mar.] Draaikuil m., draaikolk f.,
warrelstroom, maalstroom m.'
Rémolliatif, ive, adj., R.éniollient, e,
Rémollitif, ive, adj . [Mid .], nu EMOLLIENT.
Henmonda;e, m. Het herhaald zuiveren, pellen, enz. -- Tech.] Het afsn ij den der einden van
de kettingdraden bij de zijdewevers. -- Remonder, v. a. Weder zuiveren, reinigen, p ellen, enz.
(vgl. MON DER) . — [Tech.] De einden der ketting
-draenop
weefstoel afsnijden.
.

-1- Rennontable, adj. Wat weder ineengezet,
opgemaakt, hersteld kan worden.
Remontadoire, m. [Tech.] Nap - of schaal
papiermakers-werktuig n., schepschaal f. -vormig
lltennontage, m. [Cordonn.] Het verschoenen,
het aanzetten van nieuwe schoenen aan laarzen; —
nieuw aangezette schoenen m. pl. -- Het verzolen.
— [Hort.] Het herstellen, het wedero p winden van
een uurwerk. -- [Mil., Arrqueb.] Het ineenzetten,
het r e m o n t é r e n (van een geweer, van eene pistool). — Het herstellen van een geweer, het maken
eener nieuwe geweerlade. -- Bois de r-, voorraad stukken n. pl. — [Constr. nay.] Le r- dun bátiment, het op de helling, sleephelling halen van een
schip. — Remontant, e, adj. Opvarend, doorgaans den stroom of de rivier opvarend: Bateaux
r-s, opvarende schuiten- f. pl.

Remonte, f. [Mil.] Het voorzien der ruiterij

met nieuwe paarden, voltalligmaking, aanvulling,
nieuwe uitrusting, re m o n te f.: On a acheté mille
chevaux pour la r- de la cavalerie, men heeft
duizend nieuwe paarden voor de kavallerie gekocht.
---Des chevaux de r-, remonte- of aanvullingspaarden n. pl. — Aankoop ni. der remonte-paarden,
remonte : Officier chargé de la r-, officier met
den aankoop der remonte-paarden belast. Aller en
(of h la) r-, op remonte uitgaan.
Fetuonter, V. n. Weder rijzen, op nieuw opklimmen, andermaal opstijgen, opgaan of opvaren;
terugkeeren of gaan: R- à cheval, weder te paard
stijgen. R- vers la source dun fleuve, naar den
oorsprong of de bron eener rivier opvaren. Votre

frère descendit et rernonta d'abord, uw broeder
kwam af, en ging terstond weder naar boven. R- a
sa chambre, weder naar zijne kamer gaan. Jésus
Christ remonta au eiel, J. Ch. voer weder ten
hemel. — (fig.) R- sur la trone, den troon weder
beklimmen. de koninklijke waardigheid terugbekomen. --- (Lee. prov.) R- sur sa bate, Z. BETE. —
,Ook van zaken gezegd: Le lbaromètre remonte, de
barometer rijst weder. La rivière remontera vers
sa source avant que cela arrive , eer keert (of
vloeit) de rivier naar hare bron terug, eer dat zal
gebeuren. — (fig.) R- dans le passé, in 't verledene, opklimmen. -- Cette maison r emonte jusqu 'a
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telle personne, jusqu' i tel temps, dat huis klimt
op (wijst zijne voorvaderen aan) tot op dien persoon, tot op dien tijd. — Le soleil remonte, de
zon komt weder hooger, de dagen lengen. — La
rente remonte, de rente, de koers der rente, de
prijs van 't kapitaal rijst weder. Les actions remontent, de actiën of aandeelen rijzen weder, gaan
weer in de hoogte. — (fig. et fam.) Ses actions remontent, zijne zaken staan weer beter, hij krijgt
weër krediet, invloed, fortuin, zijne actiën rijzen.
— (fig.) Opklimmen, verder teruggaan: Pour entendre nette histoire, it faut r- plus haut, om die
geschiedenis te begrijpen, moeten wij verder terug
zaken van hooger op halen. — (bij over--gan,de
drjving) R- au déluge, au del á du déluge, á la
création, z. DELUGE . — (fig.) R- b la source, h
I'origine, á la cause, au principe, tot de bron, den

oorsprong , de oorzaak , het beginsel opklimmen,
eene zaak in haren oorsprong, in haar beginsel
beschouwen. — [Jur. anc.] Les propres ne remontent point, het eigenlijk vermogen gaat niet op
de verwanten in opgaande linie over. — [l1éd.]
La goutte remonte, de jicht treedt terug, slaat
naar binnen. — {Faun.] Opstijgen, opvliegen. —
[Mar.] R- sur nier, weder naar zee gaan. — Rau vent, in den wind opwerken, laveren. R- contre
mousson, in de mousson opwerken, een' ophaaltogt

doen. REMONTER ,

V. a,.

REMOITRIR.

--

Weder opwaarts

gaan, weder beklimmen , bestijgen, opvaren, enz.

11- la montagne, l'escalier, den berg weder beklimmen, den trap weder opgaan. R- avec la marée,
met den vloed opdrijven. R- une rivi®re, eene ri-
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ning, waarschuwing f. - - Reutontrants, in.pl.
[ H. rel.] Remonstranten m. pl., leden van een
ne derlan.dsch gereformeerd kerkgenootscl ap, zoo geh eetgin naar de rem o n s t r á n t i- e of het in a h,00 fdpunt en vervatte vertoog, dat hunne eerste leeraren
in 1610 bij de Staten van Holland indienden, door
hunne tegenpart] (de gomaristen,contra-remonstranten) ook arminianen geheelen. — Remontrer,
v. a. Op nieuw toonen, nog ,eens leeren of vóórdoen: (tam.) Rem ontrez -lui a faire cela, doe hem
dat nog eens voor. — Betoogen, aantoonen; voor
ooggin houden, voorstellen; vermanen , waarschuwen. R- le tort qu'on souffre, le droit qu'on a,
het onregt, dat men lijdt, het regt, dat men heeft,
aantoonen. R- sa faute b qn., iemand zijne fout
onder 't oog brengen. — R- qn., iemand vertoogen,
vermaningen doen, iemand vermanen, waarschuwen. — (Prov.), z. CUBE . -- [Véner.] Het spoor
van 't voorbijgetrokken wild aangeven. -- - SE REMz0N'TRER, V. pr. Zich weder vertonen. — Liet
part. passé is ook adj.: Dangers rernontrés, aan
gevaren n. pl.
-getond
Reiuonture, f. [Cost.] Schouderstuk n. aan
vrouwenkleederen.
Rémora, m., Réniore, F. [H. n.] , z. ÉCHENE.

-- REMORA , m. Hindernis f., beletsel, oponthoud,
struikelblok ^n. — Rémoraratri , m. [Bot.],
z. v. a. ARRETE BOEUF.
Rennordre, v. a. Weder bijlen: Le Chien la
remordu, de hond heeft hem weder gebeten. (fig.)
-

—

Sa conscience Ie remord à tour moments, zijn
geweten knaagt hem ieder oogenblik. RE.MORDRE ,
—

vier opdrijven, weder opvaren , opwerken.; ook: V. n.: R- h l'hamecon, weir aan den angel bijten:
langs den oever eener rivier opwaarts wandelen, (fig.) zich weder laten verschalken. — (fig. et fam.)
gaan of rijden. R- le courant, tegen den stroom Op nieuw aanvallen: Ce dogue a été si maltraité
opwerken. — Hooger maken; omhoog werken: R - qu'il na pas voulu r-, die dog is zoo gehavend geun mur, Benen muur optrekken. R- une cloche, worden, dat hij niet andermaal wilde aanpakken.
eene klok ophijschen. — (fig.) R- la tête hh qn., ie- — Ii ne veut plus r -. Il a bien de la peine a y r-,
mand weder tot rede, tot verstand brengen. II lui hij wil er niet meer aan, 't valt hem zuur daar
a remonté le courage, hij heeft zijnen moed weder weir aan te moe ten. — Renmords, m. Gewetens aangewakkerd. — Weder in orde brengen, herstel- wroeging , wroeging , knaging f.: Les méchants
len; weder voorzien, weder voltallig maken; weder tácbent a étouffer les r-, de boozen zoeken de wroeineen zetten, rem o n t é ren: R- des bottes, laarzen gingen van hun geweten te versmoren.--Rernorverschoenen, verzolen, verschaften. R- un fusil, dli, e, adj. (en part. passé van remordre): Animal
een geweer eerie nieuwe lade geven; ook een (uit r-, andermaal gebeten dier n.
geweer weder ineen zetten. -- R- Ie-engom)
Rémore, f. [H.. n.], z. RI MORA.
gouvernail , het roer weder aanhangen. R- un
Renaorqua;e , m. [Mar., Nay.] Het slepen:
magasin de marchandises, een warenmagazijn we- Le r- a vapeur, het stoomslepen. —Remorqiie, f.
der voorzien. R- une ferme, eene pachthoeve met .Het slepen , op- , afslepen , het boegséren of op
nieuw vee en gereedschappen voorzien. R- une sleeptouw nemen: Conduire un batiment b la r ,
compagnie de cavalerie, eene compagnie ruiterij een schip slepen, op sleeptouw hebben. Se mettre
weder van de ontbrekende paarden voorzien, haar a la r-, zich laten slepen. — Sleep- of boegseer remontéren. R- un cavalier, eenen ruiter een nieuw touw n., sleeptros m.: Donner, Prendre la r-, een'
paard geven. R- un clavecin , een klavier met sleeptros geven, nemen. — (fig.) Ii s'est mis a la.
nieuwe snaren voorzien, nieuw besnaren, stellen. r- de ce chef de partij, hij loopt aan den leiband
R- un bois de lit, un cabinet, een ledekant, een van dit partjjhootd. -- Rernorgiier, V. a. Slekabinet weér in elkander zetten. R- une horloge, pen, boegséren, op sleeptouw hebben: Un bdtiment
een uurwerk weder opwinden. --- (Fauc.] R- l'oi- b vapeur remorqua notie navire, een sloornvaarseau, den valk van eenen heuvel laten opstijgen; tuig sleepte ons schip. --- Ancre à r-, werpanker n.
ook: den valk mesten, vet maken
-- Retnorgaiiear, m. Sleper m., sleepvaartuig n.
SE REMONTER,
V. pr. Weder opgewonden, opgeheschen, hooger ge R- b vapeur, stoomsleper m., sleepstoomboot f. -maakt, ineengezet, van 't noodige voorzien wor- Bevaarder von een' sleper.— [Chem. de for] Sleepden of kunnen worden. — Zich, een nieuw paard stoomwagen , trekker, l o c o m o t i e f, r e in o raanschaffen. — Zich van al het noodige voorzien. k e r m. (vgl. LOCOMOTIF). -- Somtijds ook als adj.
— Elkander van 't noodige voorzien. — (dig.) Pen gebézigd: Bateau r-, sleepboot f.. sleepvaartuig n.
à peu it se rernonta, allengs kwam hij weder in
Réniotifolié, e, adj. [Bot.] Met ver uiteenorde, kreeg hij weder kracht, moed. — liet part. staande bladeren.
rise is ook adj.: Montagne remontée, andermaal
Remlotion, f. [Didact.] Verw ij dering f. -- [Méd.]
estegen berg m. — La population est r-e au chifre Opruiming, verwijdering f. der ziekte-oorzaken.
de l'année 1802, de bevolking is weder gestegen,
Renbotis (a), loc. adv. (latin) (pr. — tine)
vermeerderd tot het cijfer van 't .jaar 1803. — Hor
(fam.) Ter zijde: Mettre qc. b r-, iets ter zijde lenigen.
r-e, weder opgewonden klok f. -- Goutte r-e,-loge
Remoneher, v. a. Op nieuw snuiten (b. V.
ingeslagen, naar binnen getreden jicht f. -- Fau- de kaars). — (pop.) Terugsmijter+ — SE RE.HOUcon r -, gemeste, vet gemaakte valk m.
CHER, v. pr. Zich nog eens den, neus ,snuiten. ---Remontoir, m. [Hort.] Vierkante stift f., die, (pop.) Elkander terugsmijten.
(malen.
met behulp van een' sleutel, dient om een uurwerk
Réam'ontre, v. a. Herrealen, overmalen; fijner
op te winden. ---- Veer f., die het uurwerk doet
Rernoui l lei, V. a. Weder nat maken, bevochgaan, terwijl het opgewonden wordt. — Rader- tigen — REMOUILL ER, V. n. [Mar.] Het anker wewer k n., bestemd om een' gelijkmatigen gang aan der laten vallen, weder voor (of ten) anker koeen uurwerk te rcecen.
men. — Reenoiiilleire, f. [Boul.j Het aanzetRemontr aiiee , f. Tegenbetoocl, betoog, ver - ten van versch, zuurdeeg.
toog n. (inz. om een onregt, eene berispelijke daad,
Rernomil^ide, f ., z. RE:1i0LADE.
enz. in 't licht te stellen), tegenvoorstelling, reR einonae, ni. [Tech.] Gruttenzernelen f. pl.
monstrantie, remonstr ctie f.: II n'eut
Remoialat, in., z. v. a. REMMOLAR.
point d'égards à nos r-s, hij sloeg geen acht op
Reinouleiir, ni. Schaarslijper ígagne-petit).
onze vertoogen, op onze bedenkingen. — VermoReinoiilin, m. [Ann. man.] Ster, lol f.
ning, waarschuwing f., raad rim.: R- paternelle,
Rei nourir, V. n. Ten tweeden male sterven (act
vaderlijke vermaning. SPPvère r-, strenge verma- herrezen te zijn).
-
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REMOUS

--

Remous, m. [Mar.] Zog, kielwater n., opborreling f. achter 't zeilend schip (bonacbe); — neer f.,
door strooming tegen banken, klippen, enz. veroorzaakte draaikolk m .; — opstuwing f. van een stroomend water (door een of ander beletsel).
Reinpaillage, m. liet vernieuwen der stoel matten; stoelmatterswerk n. — Rempailler,
V. a. Op nieuw ma; tten; ook wel: op nieuw met
stroo omwinden, ontvlechten of opvullen. --Rempailleur, m., -ease, f. Stoelrnatter m., -matster f., hersteller m., herstelster f. van stoelratten.

Reenpaquement, m. [Péche] liet haringpak
-- fleenpaquer, v. a.: R- les harengs, de-ken.
haring in tonnen pakken, verpakken.
Remnpaqueter , V. a. Weder inpakken: I1
commence a r- ses marchandises, hij begint zijne
waren weder in te pakken.
Remparement, m. [Anc. fort.] Omwalling f,;
wal m. — Rernparer, v. a. [Anc. fort.] Ornwallen, verschansen, versterken; — ommetselen; —
(fig.) beschutten. - SE RE 1PARER, V. pr. Zich ver
Se r- avec des chariots, zich achter wa--schane:
gens verschansen. — SE REMPARER, v. pr. Zich weder meester maken : L'ennemi avait surpris la
ville, mais nos troupes s'en remparèrent bientét,
de vijand had de stad overrompeld, maar onze troepen maakten zich welhaast weder daarvan meester.
Rempart, En. [Fort.] Wal, vestingwal ni. Itinterieur, extérieur, binnenwal, buitenwal m. RrevêLu, revètu de pierre, bemuurde wal, wal met
steenen be/deeding. — Coureuse de r-, straathoer f.
— (fig.) Al wat tot verdediging dient, verdediging f.,
voormuur m., bolwerk n , borstwering f., schild n.
enz. Cette place est le r- de toute la province, die
vesting is de voormuur, de borstwering der gansche
provincie. La bonte est le r- de i'honneur dune
femme, de schaamte is het schild, het bolwerk van
de eer eenei vrouw. — [Arqueb.] R- de bassinet,
oog Ii van de pan. R- de batterie, voorborst f. van
een geweer slot.
4 Renmplasable, adj. Vervangbaar. —Rem-

plaçant, m.Plaatsvervanger, plaatsbekleeder, inz.

bij de krijgsdienst, r e rat p l a c a n t; Acheter, Fourn ir un r-, een plaatsvervanger koopera, léveren. —
Remplacé, e, adj. (en part. passé van remplaeer): 1-onctionnaire r- par son fill, door zijnen
zoon vervangen , opgevolgd ambtenaar ni. Dent
r-e par une autre, tand m., voor welken een andere in de plaats gezet is.— Renmplaceuient,m.
Het in de plaats stellen, het vervangen; vervanging: R- de vieux meebles, vervanging van oud
huisraad (door ander of nieuw huisraad).— [Mil.J
Plaatsvervanging, r e mp 1 a c é r i n g n. Le r- dun
conscrit , de plaatsvervanging van een' loteling.
Bureau de r-, kantoor n. van plaatsvervanging. —
[Mar.] Pièces de r-, voorraadstukken, waarlooze
stukken n. pl. — [ Fin.] Het wederbeleggen of uit
fondsen; belegging 1.
-zetnvagld,
Remplacer, v. a. Vervangen., in de plaats treden, r e mn p l a c ér e n: R- qn dans son emnploi,
iemand in zijn ambt vervangen, opvolgen. R- qn.

pendant son absence, iemands plaats gedurende
zijne afwezigheid vervullen, waarnemen. — R- un
domestique , een' anderen bediende nemen. ll est
difficile de r- ce minis/re, 't is moeijel jk voor dien
minister een' waardigen opvolger te vinden. -- [Mil.]
Se faire r-, een' plaatsvervanger stellen, zich doen
remhlucéren. N'ayant pu se faire r-, ii s'est fait
r-, daar hid zich diet kon laten afdanken, heeft hij
een' plaatxvervanl,er gesteld. -- [Fin.] Geld of
fondsen weder beleggen, uitzetten of plaatsen. —
SE REMPLAGER, v. pr. Vervangen of in de plaats
gesteld worden. — [Cor.] Zich. weder van nieuwe
waren, van nieuwen voorraad (ter vervanging van
't verkochte) voorzien. — Elkander vervangen of
aflossen, beurtelings elkanders plaats innemen.
Renoplage, m. Het aanvullen; aanvulling, opvulling: Le r- doft être fait de vin de reine qualité, de aanvulling moet met wijn van dezelfde hoedanigheid geschieden. Vin de r-, wijn m. tot aan vulling. -- [Constr.] Vulling f., vulsteen, breuksteen in.: Faire un r-, met breuksleen vullen. M u r
de r-, met breuksleen gebouwde muur m. — Vul
alle hout, dat alleen ter vulling van ledige-houtn.,
ruimten wordt aangebragt.
Renipli, e, adj. (en fart. passé van remplir):
Routeille r-e. volle, gevulde fle.cc/m f. — Ville r-e
d'étrangers, stad f. vol vreemdelingen. Un coeur r-

REM PLISSAGE.
de joie, een vreugdevol hart n. — La loterie est
r-e, Tous les lots sont r-s, de loterij is voltallig,
vol, gesloten, al de loten zijn geplaatst. -- Place
r-e, vervulde, weder bezette plaats of bediening f.
Place r-e par un homme actif, door een' werkzaa m nian bekteede post m. — Devoir fidèlement
r-, trouw vervulde, betrachte pligt m. — Temps
bien r-, wel bestede tad m• — Homme r- de lui
zich zelven ingenomen man. -- Sujet-mèe,t
biera r-, goed behandeld onderwerp n. — [Bias.]
Pièce r-e, gevuld stuk, stuk, welks ruimte met eene
andere kleur dan die van 't veld is aangevuld. —
REMPLI, m. [Coutur.] Opnaaisel n., opslag m. --Reisnplier, v. a. [Coutur.] Opnaa jen, inleggen,
inslaan.
Remnplir, v. a Weder vullen; aanvullen; vullen (emplir), voltallig maken, volmaken. R- un
tonneau, een geledigd vat weder vullen; een (niet
vol) vat aanvullen, volgieten; een vat vullen. Rsa cave de vin, ses coifres dor, zijnen kelder met
wijn, zijne koffers met goud vullen. R- un fossé,
eene gracht vullen, dempen. — (lam.) R- son ventre,
zijnen buik vullen. R- le nombre dune compagnie,
een gezelschap voltallig maken. — R- une quittance,
eene kwitantie invullen. R- un blanc-seing, een in
blanco geteekend stuk invullen. R- des bouts rimés,
eindrijmen aanvullen, tot vo!lerlige versregels maken.
— (fig.) Vervullen, bekleeden, waarnemen: Etre

très-digne de la place, de la fonction qu'on remplit,
de plaats, de bediening, die men bekleedt, ten volle
waardig zijn. Voilb une belle place è r-, daar is
een schoone post te vergeven, te bezetten. 11 remplit mal sa place, hij vervult zijn' post slecht, by
kwijt zich slecht van zijne ambtspiigten. — (fig. en
bij overdrjving) Les étrangers remplissent la ville,
de stad is vol vreemdelingen. R- lair de ses Cris,
de lucht met zijne kreten vervullen. — R- les spectateurs d'adrniration, de aanschouwers met bewondering vervullen. La pensée de la mort remplit
son esprit, de gedachte aan den dood houdt zijn'
geheelen geest bezig. Une passion qui remplit le
coeur, een hartstogt, die het hart geheel inneemt,
waarvan het hart vol is. — La médisance rempiit
tons les lieux de désordre, de kwaadsprekendheid
zaait overal wanorde. — fig.) Vullen, aanvullen,
bézig houden, besteden, gebruiken : La lecture
remplit une partje de mon temps, het lezen vult
een gedeelte van mijnen tijd. R- bien son temps,
zijnen tijd wel besteden. — (fig.) Vervullen, vol
gestand doen, naleven, nakomen. R- un-breng,
devoir, een' pligt vervullen. R- ses promesses, ses
engagements, zone beloften, zijne verbindlenissen
gestand doen, nakomen, houden. R- une mission,
une tácbe, eene zending, eene taak volbrengen,
zich van eene zending, taak kwijten. — Vervullen,
volkomen bevredigen: Le eiel a rempli tous mes
désirs. de hemel heeft al mijne begeerten volkomen
bevredigd. — Cet ouvrage remplit parfaiternent
l'idée, l'attente que jen avais concue, dat werk
bevredigt geheel en al het denkbeeld, voldoet vol
aan de verwachting, die ik mij er van ge--komen
vormd had. — Cet homme a rempli son sort, sa
destinée, die man heeft zijn lot, Zijne bestemming

vervuld, heeft datgene gedaan, ondergaan, waartoe
hij bestemd scheen. — [Coutur.) R- on dessin, eerie

teekening volnaaijen, vol.c'tikken. — R- de la dentelle, kant digten, verstellen. -- [Prat.] R- qn. de
ses frais, iemand zijne onkosten vergoeden. R- une
veuve de son douaire, aan eerre weduwe het bedrag
van huren l jftor,t geheel uitbetalen. — [Triclraac]
Eene brug maken. --- Als v. n. (pop.) Ce mets
remplit beaucoup, ne remplit pas assez, die spijs
vult, voedt cooed, voedt .niet genoeg. — [Mar.] Le
canot remplit (of se remplit), de boot loopt vol,
schept water. — SE RE.MPL1R, V. pr. Gevuld, ver
worden, vol worden: Le réservoir s'est rempli-vuld
d'eau, de vergaarbak is vol water geworden. La
stille s'est remplie en un moment, de zaal was in
een oogenblik vol volk. — Se r- d'espérances vainer,
zich, met ijdele hoop voeden. — ( pop.) Se - r- de
viandes, Se r- le ventre, Se r-, zich zat eten, zich
met spijzen volstappen. Se r- de vin, zich vol drinken.
Ren iplissage, m. Hiel vullen, aanvullen, z.
V. a. REMPLAGE als bouwterm of wanneer het
wijn enz. betreft. — [Coutur.] Het volnaaijen. vol
een doek, Gene teekenvng); het dipten,-stik/ren(va
sloppen of verstellen van. kant. — (fig.) t'ulwerkn.,
al west er in een werk nutteloos, vreemd aan het

REMPLISSEVSE

--

onderwerp voorkomt, overtolligheden f. pl., stopwo orden n. pl.: Les trois quarts de ce livre ne
sont que du r-, drie vierden van dat boek zijn
overtollig, zijn vulwerk. — Quand un orateur a
fait son plan, it s'occupe du r-, als een redenaar
zijn plan gemaakt heeft, houdt hij zich met de uit
bezig. — [Mar.] Vullinghout, stophout n.-werking
Couples de r -, vullingspanten f. pl. Le r- entre
les jottereaux, het karnhout. -- [Mus.] Parties de
r-, middenpartijen (tusschen bas en discant). :[Peint.] Figures de r -, aanvulli-ngs- liduren, bij
figuren. --- Remnplisseuuse, f. Kantstopster, aan -

-

vulster f. met stikwerk.

Reniploi, m. [Prat.] Wederbelegging f. (van
Iondsen).
ltennployer, V. a. Op nieuw gebruiken.
Reniplumner, V. a. Op nieuw van pennen, van
vederen voorzien; andermaal bepennen (een klavier).
— SE REMPLUMER, V. pr. Nieuwe veêren krijgen.
— (hij. et fam.) Zijne zaken herstellen, er weder

bovenop komen. — Weér in 't vleesch komen (na
eene ziekte) .
.leuipoeher, V. a. Weder in den zak steken.
Rentpoisonneiuent,m. Tweede vergiftiging f.
— Remnpoisonner, V. a. Op nieuw vergiftigen.
Reanpoissonneinent , m. Wederbezetting
van eenen vijver met visch. — Pootvi.sch, m. (voor
een' uitgevischten vijver). --- R,enmpoissonner,
V. a.: R- un étang, eenen vijver weder met visch
bezetten, bepoten.
Rensporter, V. a. Weder wegdragen, weder
medenerven: R- un livre, een boek weder medenemen. — Uit eene plaats wegdragen: On le remporta
tout percé de coups, men droeg hem van wonden
doorboord weg. — Wegdragen, behalen, verkrijgen,
winnen: R- le prix, an grand avantage, la victoire, den prijs, een groot voordeel, de overwin ning behalen. z. ook PALME. — SE REMPORTER, V.
pr. Behaald worden. — Het part. passé is ook
adj.: Prix remporté, behaalde prijs in. — flem-

porteur, m. (tarn.) Prtjsbehaler in.
lenmpotage, in. [Hort.] .Het verpotten, het
verplaatsen in een' anderen pot. — Rempoter,

Verpotten, in een anderen pot zetten; —
weder in een' pot zetten. — Het part. passé is ook
adj.: Plante rempotée, verpotte plant, weder in
een' pot gezette plant f.
Reinprisonnenment, m. Herhaalde gevangenzetting f. — Rennprisonner, V. a. Weder
gevangen zetten.
lemprunter, v. a. Weder ontleenen.
R,eiuu, m. [(out.] z. v. n. FEMISE, DELAI.
Renbu.able, adj. Beweegbaar. — ; ( fig.) Voor
vermurwing vatbaar. --- Renatiage, m. Het ver
omschudden, omroeren, omzetten, om--platsen,
werken enz. (inz. van koren en wijn); verschieting;
Overstorting f. Le r- du blé, het verschieten of
ontzetten van 't koren. Le r- du vin, het omroeren
des wijns; ook: het overgieten, Overlappen des
wijns. (Van de verplaatsing der aarde en der
V. a.

ligchaamsvochten zeta men

remuement.) -- [Jur.]

z. V. a. MTITATION. — [ Anc. admin.] Conge. Billet
de r -, vervoerverlof, vervoerbiljet n. (voor wijn). —
Heinuaant, e, adj. Bewégeljk, onrustig, woelziek,
woelig: Enfant r -, woelig, onrustig kind n. — (fig )
Esprit r -, woelgeest m. — Renmué, e, adj. (en
part. passé van remuer) Ble r -, omgezet, verschoten
koren n. Vin r -, omgeroerde, óvergcc olen wijn m.
-- (fig. et pop.) Cousin r- (issu) de germain, volle Reiiiue-méneefskind n., volle achterneef'm.
nage, In. (fain ) Drukte, beslomrnelinr; door 't
verplaatsen of overbrengen van meubelen en andere
dingen , verhuisdrukte , schoonmaakdrukte f. —
(fig.) Onrust, drukte, verwarring, wanorde f. (in
de huisgezinnen, in de steden, in de staten door
plotselinge veranderingen). -- Woelziek kind n.;
onrustig mensch, woelgeest m. (Plur. Des remueménage.) --- Ren,uuemuent of : emnûnnent, in.
Verplaatsing, verwerking f., het vervoeren, ver p laatsen (vgl. REIIUAGE). Le r- des liuineurs, de
beweging, verplaateingg der vochten. Le r- des serres,
hel omwerken, omgraven, verwerken der aarde,
het vervoeren, aan voeren von grond. --- (fig.) Drupte,
verwarring, op.cchudding f. (van een huishouden,
gemeente, provincie, staat): Son arrive a causé
beaucoup (Ie r -, zijne aankomst heeft veel drukle,
opschudding veroorzaakt. --- [Jur 1, z. v. a. 1UTATIOc. --- Reisre- queaie of Renacne -cap, m.
-

---
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[H. n.] (pop.) Kwikstaart m. (hergeronnette)

Des remue-queue, Des remue-cu.)
Rerouer, V. a. Bewegen, verplaatsen; omgraven,
omspitten, omwerken, opgraven; omschudden, omroeren; verschieten: R- une chaise de sa place,
Benen stoel van zijne plaats bewegen. Its n'out pu
r- cette pierre, zij hebben dezen steen niet kunnen
verroeren. — R- la terre, de aarde omgraven, omspitten, -- van de eene naar de andere plaats brengen. R- du blé, koren verschieten. R- Ie vin, den
wijn omroeren, omschudden, — óverflieten, Overtappen. — (Loc. prov.) Ne r- ni pied ni patte,
geen lid, geen vin verroeren. - R- la vaisselle de
qn., iemands huisraad in beslag laten nemen.
t R- les pouces a un enfant, een kind voor de
billen geven. — t R- son camp, zijn kamp of legerplaats opbreken, verplaatsen; ook: andere aan
verkiezen. -- -j- R- an compte, eene re--voerds
kening op een ander blad, of in een nieuw boek
overdragen. R- un enfant, een kind verschoonenen
weder opbakeren. — (fig. et fam.) R- ciel et terre,
z. CIEL. Ce nest pas une chose ui r- en ce tempsei, dat is geene zaak, die men in dezen tijd moet
aanroeren. — (fig.) z. CENDRE, ORDURE, PELLE. --beaucoup d'argent, groote geldzaken doen. ----R
(Prov.) Plus on remue 1'ordure, plus else pile, hoe
meer men den drek roert, hoe meer hij stinkt. —
(fig.) Aandoen, roeren, treffen, gaande maken: Ces
paroles touchantes rernuèrent les juges, I'audiloire,
die aandoenlijke woorden troffen, roerden de regters,
de toehoorders. I1 ne faut pas r- ses passions, men
moet zijne driften niet gaande maken. -- R- les
masses, de massaas, volksmenigten gaande maken,
in beweging, in opstand brengen. — BEMUER, V. n.
Zich bewegen, zich verroeren: Ne remuez pas de
lá, blijf waar ge zijt, verroer u niet. — Elle a
senti son enfant r -, zij heeft de beweging van haar
kind gevoeld. — (fig. et faun.) Si vous remuez,
vous êtes perdu, zoo gij u roert, zijt c ij verloren.
— In beweging, in opstand brengen, oproer stoken:
C'est an beau prétexte b ceux qui veulent r -, dat
is een schoon. voorwendsel voor degenen, die liet
volk in opstand willen brengen. — SE REMLIER, v.pr.
Zich bewegen, in beweging komen: Je suis Si las,
que je ne pais me r-, Ik ben zoo moede, dat ik mij
niet bewegen kan. -- Tout se remue, alles is, komt
in beweging, in rep en roer, in opstand. — Se rbeaucoup pour une affaire, zich veel moeite voor
eerre zaak geven. Remuez-vous an pea, steek de
handen wat uit de mouw; kom, help een handje.
— Faire que les puissances se remuent (Faire rles puissances), de maathebbers in beweging brengen, hen nopen zich de zaak aan te trekken. —
Omgewerkt worden: Le blé se rencue b la Pelle,
het koren wordt met de schop omgezet, verschoten.
— L'argent se remue, er wordt veel geld omgezet,
er is veel gelul in ontloop. — Elkander gaande maken.
— Renmaseur, m. Korenverschieler. — Woelgeest,
onruststoker nl. -- Retnueuse, f. Baker, int.
hel eter eerier min in aanzienlijke huizen.
t Bemeegle, m Du/fe, mu //'e reuk m. (RELENT).
Réwtanerateur, in. -trice, f. Vergelder,
belooner in., vergeldstcr, beloonster f. II existe un
éternel r -, er leeft een eeuwige Vergelder. La
conscience est la r -trice des hannes actions, 't geweten is de beloonster der goede daden. — Ook als
adj.: Le Dieu r- et vengeur, de vereelderrde en
wrekende God. -- Rémusnératif, -ive, adj. Tot
vergelding of belooning dienend; vergeldend, beloonend. — Réin une ration , f. Vergelding,
belooning f., loon n. Il attend de Dieu In r•- de
ses Pones oeuvres, hij vemvach.t van God het loon
zijner goede werken. — Réinu nératoire, odj.
[Jur.] Tot vergelding of belooning strekkend: Legs
r -, legaat n. als belooning. -- Rérnun *reu, v.n.
Vergelden, beloonen: Il y a an Dieu qui rPmunère
la vertu. -- SE P.EMUNEPEn, v. pr. Vergolden moorden. -- Hel part. pussé is ook adj.: Belle action
rémunéree. verrolden schoone daad f. -- (Al deze
woorden behooren tot den deftigen .eiijl.)
Besnuseler, v. a. Neder 7nuilhanden.
I enàrter, v. n. (psp.) Van kwaadheid smiiven,:
I1 ternpete, jure, rendicle, hij raast, vloekt, sdc,icijt
van gramsc')ap. — (fig. et fain.) Den neus tegen
iets op!ialen, zijn' afkeer. tegenzin aan, den dag leggin.
Rena er, V. a. Op nieuw zwemmen, teru-(Plur.

z inneemt tnfn.

Renaissance, f. Tweede geboorte, wederg e-
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boorte f., het herleven: La r- du phénix est une
fable, de wedergeboorte van den phenix is eene
fabel. -- (fig.) Notre r- en Jésus Christ, onze weder
La r- des lettres et des arts,-gebortinJ.Ch
het herleven, de vernieuwde beoefening der letteren
en kunsten. La r- du printemps, de la verdure,
de terugkomst van de lente, van 't groen. — [ Hist.]
Tijdperk der herleving van kunsten en wetenschap pen na den nacht der middeleeuwen (inz. dat der
Medicis in Italië, dat van Frans I. en Hendrik ]I.
in Frankrijk). — R- des lettres, wedergeboorte, herleving der letteren (door de verspreiding der grieksche meesterstukken, die de byzantijnsche uitgewekenen naar 't Westen bragten). — [ Beaux arts]
Style de la R- of enkel R-, ren a issa nce -stijl m.,
eene meer of min gelukkige vermenging van den
middeleeuwse/ten stijl met dien der Ouden; inz. in
de bouwkunde: zamensmelting van den ojief- of

spitsbogenstjl met den griekschen of romeinschen
bouwtrant. — Renaissant, e, adj. Herlevend,
zich vernieuwend, weder uit- of aangroeijend: La
nature r-e, de herlevende natuur f. La verdure
r-e, het wederuitloopend groen. — ( fig.) Plaisirs,
Besoins toujours r-s, steeds terugkeerende vermaken n. pl., behoeften f. pl.
Renaitre, v. n. Op nieuw geboren, herboren

worden, herleven: La fable fait r- le phénis de
ses cendres, de fabel doet den phenix uit zijne aseb
herleven. Les pères semblent r- dans leurs Pils, de
vaders schijnen in hunne zonen herboren te worden,
te herleven. — R- à la vie, van eene zware ziekte
opkomen, tot het leven terugkeeren. — (fig.) R- au
bonbeur, weder gelukkig worden (na veel tegen heden). — R- en Jésus Christ, par le baptème,
zn J. Ch., door den doop herboren worden. — Herleven, weder uitgroeijen, weder te voorschijn komen:
Au printemps, la nature renalt, les plantes renaissent, in de lente herleeft de natuur, groeijen
de planten weder uit. --- Sas cheveux commencent
a r-, zijn haar begint weir uit te groejen. Cette
rivière, après s'être perdue sous la terre, renalt
en tel endroit, nadat deze rivier zich in den grond
verloren heelt, komt zij op die en die plaats
weder te voorsch ij n. Le jour rengit, 't wordt Weder
dag. Les beaux jours vont r-, de schoone dagen
zullen welhaast wederkomen. — ( fig.) Cela fit r- ses
espérances, en jalousie. sa haine, dat wekte zijne
hoop, zijne jaloerschheid, zijnen haat weder op.
Les arts comencent a r- de kunsten beginnen te
herlezen, worden weder beoefend.
Rénal, e, wij. [Anal.] De nieren betreffend:
Artère r-e, nierslagader f. — [ Zed.] Calculs rénaux, niersteenen m. pl.
Rénauthère, f. [Bot.] Soort van orchis- of
.standelkruid n. van Cochinchina.
Renard, +n. [H. n.] Vos m. Les r-s glapissent,
de vossen keffen, janken. — ( fig. et fam.) C'est un
r-, un fin, vrai r-, un vieux r-, 't is een sluwert,
een geslepen, doorkneed mensch, een oude vos. —
(fam.) Faire la guerre en r-, Agir en r-, op eene
listige wijze kr.gg voeren, sluw te werk gaan. —
(Loc. prov ) Un bon r- ne mange point les poules
de son voisin; I1 est avis au r- quechacun mange
sa p- comme lui, z. POULE, z. ook AUTANT, CONFESSER (SE), GOUDRE, MARTE, QUEUE. Le r- est
pril, ldchez vos poules, 't gevaar is voorbij. Toux
de r- qui conduit an terrier, kerkhofshoest, drooge,
gevaarlijke hoest m. Gier an r-, gefopte menschen
voor den gek houden. Etre enfumé comme un rdans son terrier, in een rookerig vertrek wonen.
Dans sa peau mourra le r-, een vos verliest zijn
haar wel, maar zijne streken niet. — (Prov.) Rqui dort la matinée na pas la gueule emplumée,
luiheid is de moeder van 't gebrek, lang slapen doet
gescheurde kleederen dragen. Le r- préche aux
poules, de vos preekt de passie, boer, pas op je
kippen. ---(pop.) . Braking f. (inz. na eene zwelg partij); z. ook ECORCHER. — [ Astr.] De Vos, een
noordelijk sterrebeeld. — [Bot.] Queue de r-, vos

(alopécure). -- [H. n.] R- volant,-setarm.
mode vliegende maki of kat f., soort van vledermuis (galéopithèque roux). — R- marin, R- de
mer, soort van menschenhaai, hands/wal ►,1., zeezwijn n. -- ( Hydr.] Kleine, verborgen scheur of
spleet f., waardoor het water van eerie fontein,
van een' vergaárbak weglnopt, vosseoat n. — [Jeu]
Jeu de r-, vos- en hoenderspel., wolf- en schapen spel n. --- [Mar.] R- de pilote of de la timonerie,

RENCONTRE.
koppelbord, houten kompas n. om den koers op te
koppelen. — [Pêche] Schepnet n. (verveux). —
[Tech.], z. V. a. LOUPE. — IJzerslak f. — Kleine,
aan een snoer hangende steen m. (bij metselaars)
om eenen muur daarnaar op te trekken. — Blinde
muur m. — Houvast, balkhaak, duivelshaak, kant
trekhaak m., haaktouw n.; — trekblok n.-hak,
(der plankenzagers). — In de trekplaat afgebroken
ijzerdraad m. — Au r- ! laat vallen de hei ! op
zijn kop ! (vgl. au lard, op LARD). — Benarde, f.
Wij fjes -vos in. — Renardé, e, adj. ( Tech.]

Verschaald, van reuk beroofd: Parfum r-, ver
reukwerk n. -- Renardeur, m. Jonge-schald
vos m., vosje n. -- Renarder, v. n. De listen
van een' vos gebruiken, sluw te werk gaan. — (pop.)
Braken (ten gevolge van zwelgerij). — -j- Renar derie, -f- Renardise, f. List, sluwheid f.,

slimme, bedrie! eljke streek m. — 5 Renardier,
-Ière, adj. Sluw, bedriegeljk: Finesses r-ières,
bedriegelijke streken m. pl. — R.enardier, m.
Vossenjager, vossenvanger m. — Renardière, f.
Vossenhol n.
Renarrer, v. a. (burl.) Op nieuw verhalen.

11enasgner, v. n., z. v. a. RENhCLER en
enavigner, v.n. Op nieuw varen. (RENIFLER.
Rencaissage, Rencaissement, m. [ Hort.]

Het weder in eenen bak plaatsen. Het overplaatsen
uit den eenen bak in den anderen. — Rencaisser,
v. a. [Hort.] Weder in eenen bak zetten, uit den
eenen in den anderen bak óverplaatsen: R- des
orangers. — [Fin.] R- une somine, eene geldsom

weder in de kas leggen.

Renceint, m., of Renceinte, f. [Chas.]

Herhaalde omsluiting, omsingeling f.
Reucliakier, v. a. Op nieuw ketenen.

Renchéri, e, adj. (en part. passé van ren

het brood is duurder-chéri):Lepanstchéri,
geworden, opgeslagen. — Ook als subst. m. en f.
(fain.) Faire le r-, la r-e, moeijcljk te vergenoegen
zijn, de preutsche spelen. — Renehérir, v. a. et
n., z. v. a. ENCHÉRIR. — Renchérisseinent, ni.
z. v. a. ENCHÉRISSEMENT.
(steken.
Reneloitrer, v. a. Andermaal in een klooster
Reneloiier, V. a. Op nieuw vernagelen.
Rencogner, v. a. (très-fam.) in een' hoek

duwen of dringen. — SE RENCOGNER, v. pr. Zich
in een' hoek -=erbergen.
Rencontre, f. Ontmoeting. toevallige zamen komst f., onverwacht zamentreffen n. iviter la rde qn., iemands ontmoeting vermijden. II y a de
singulières r-s dans la vie, er hebben zonderlin e
ontmoetingen in 't leven plaats. — Aller, Venir ii
la r- de qn., iiemand te gemoet gaan, komen. — De
r-, bij toeval. b ij geval (van koopwaren, die iemand
als in de hand loopen): Marchandises de r-, waren,
die men bij toeval te koop vindt. J'ai vu cela de
r-, C'est une r-, ik heb dat bij toeval gekocht, 't is
mij als in de hand geloopen. J'ai trouvé de rpour Paris, ik heb toevallig wissels, papier op Parijs
gevonden. — [Chim.] Vaisseaux de r-, in elkander
passende vaten n. pl., destilleerkolven f. pl. —
[[Hort.] Roue de r-, schakelrad, sluitrad n. —
[Jeu] Manage de r-, slag of treft m., in welken
heer en vrouw vallen. Impériale de r-, trek, dien
men net de gekeerde kaart maakt, als men de drie
andere vereischte kaarten in zijn spel heeft. — Ontmoeting, zamentre(finq, botsing f.: La r- de deux
corps, de zamenkomst, de botsing van twee ligchamen. La r- de Saturne et de Mars dans tel siane,

het zamentreffen van Saturnus en Mars in dit of
dat teeken. — [Gram.] R- de deux voyelles, zamentrefng, slanting van twee klinkletters op elkander. (vgl. HIATUS.) — [Mil.] Het onverhoeds ontmoeten of op elkander stooten van vijandelijke
troepen, toevallig gevecht, treffen n.: Ce n'était
pas un combat en règle, ce n'était qu'une r-,
't was geen geregeld gevecht. maar enkel een
treffen, eene ontmoeting. — Onverwacht, niet afgesproken fweegeveclit n., vechlpart f. — (fig.)
Geestige trek of zet, Iccvinkslag m., aardigheid f.
(In dezen zin veroudert hel woord.) — Gelegenheir! f., geval n., voorkomende omstandigheid f.,
toestand m.: Je nous servirai en teute r-, ik zal
u bij iedere gelegenheid dienen. Que put-il faire
de mieux en pareille r- ? wat kon hij in zulk een
geval, in zoo(lanige omstandigheid, beter doen ? En
eerlades r-s vette toi est bonne, in zekere gevallen
is dle wet goed. -- [Pèche 1 Vischhaaksnpder, an-
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lueHt, u1. [Raf n.] Opbt engst f. eenerr'a /f nérinli,
(geraamde verhouding f. der verschillende producten, die eens gegeven hoeveelheid ruwe suiker kan
opleveren. — Opbrengst eerier beleerkte grondstof.

gelknipper nl., hoek- of haakschaal° f. --- [Teelt.]
Kruising of zamenkomst f. der zaagsneden:. -RENCONTRE , n1. [Bias.] Aanziende kop m. (waa,rvan men de beide oogen zet). --- [Coin.] Verwijsnommer n. naar 't grootboek, aan, den rand,, van
een artikel in het dagboek, of wel: van de rekening
des schuldenoors op die des schuldeischers, en om-

Reudetter (se), v. pr. Zich, weder in schul-

den steken, weder schulden. maken.
Rendeur, m., -eaase, f. Teruggever m., ter u yjee fsler f. — R- de petits offices, de petits
soms, voorkeurend, gedienstie, man. h- (of Donneur) de pain bmnit, z. P NlT.
endez- voois, m. .Bestelling f. of bescheid n.
aan erne plaats; -- o fgesproken plaats der bijeen -

gekeerd.

,

feneontrer, v. n. Ontmoeten, aa,ritre/fen,
treffen, zamentre fen: Je le r'encontrai sur mon

chemin, ik oat nrtoette hem, op mni;nen weg. J'ai
rencontré clans eet auteur un passage que je ne
comprends pas, ik heb bij dezen schrijver eerie plaats komst, verzamelplaats f., r e n r1 e z-v o U s n.: Its se
aangetroffen, die ik niet beisrijp. R- i'ennenii, op donnent souvent des r- pour se voir, zij bestellen
den vijand stoelen, den vijand ontmoeten. On ren - elkander dikwijls op eene zékere plaats, om elkaar
Ii est exact à se trouver an r-, hij beeontre le iéopard depuis la Perse jusque dans te zen.
Pinde, men treft den luipaard aan (men vindt den vindt zich stipte/ file op de afgesproken plaats. —
luipaard) van Perzië tot in Indië, — Le torrent — Ce buis est le r- c?e tons les rnalfaiteurs, dat
entraine tout ce qu'il rencontre, de vloed sleept bosch is de verzamelplaats van al de boosdoeners.
alles mede, wat hij ontmoet. Si vous rencontrez --. (bij uitbreiding) Cetle forèt est le r- des oiseaux
p ar hasard tel livre, achetez-le pour moi, als u de 1)ro1 e. — [Mar.] Verzamelplaats f., aangewezen
bij toeval dat boek voorkomt, zoo koop het voor plaats ter h. erzarneling in geval van verstrooijing
mij. --- Si je t'y rencontre jamais, als ik u ooit der schepen van eerie vloot, wachtplaats.
Rendonnee, f , z. RANDONNEE.
weder daarop bets ap. -- R- less yeux de qn.,
Rendorp ir, V. a. weder in slaap maken: Riemands blikken, ontmoeten. -- RED C NTRER, V. U.
et n. Goed of kwalijk door het toeval in ever zaak un enfant. -- SE REiLDORUIIm, V. pr. Teder in
gediend worden, al of niet slagen, treffen; wel of slaap vallen, weder inslapen. --. ' R.endormiskwalijk nissen, raden. I1 a been rencontré en se senaent, m. liet wederinslapen.
Rendorser, V. a. Weder op den rug nemen;
maria,nt, h- heeft het wet zijn huwelijk wel ge troffen. Ii a rencontré son mart, hij heeft zijne weder aantrekken (een kleed): -- weder endosséren
gading, wat hij zocht gevonden, hij heeft het naar (een' wissel) (vel. EN DOSSER ). -- (fig.) Je rendos
ik werd weder nederig, dentoedig.-saimonhulté,
wensch eetrofjen. I1 a mal rrencontré dolls ses
Rendouble, m., z. V. a. IIEM PL I. — Ren
prédictions, 'i,ij heeft het kwalijk, gets off en met zijne
voorzegfingen;. — (absol.) Een woord r ,= „n pas
f. tiet inslaan,-donhlet,Ribr
zegrten, een' goedeinval hebben: On ne ir rcontre omslaan; het % t- of omgeslagen zijn.. --- Ren^loupas toujours, ?ziet elke inval is gelukkig. 1! pense bie, v. a. Inslaan, ontslaan (een te lang kleed).
Rendi'e, V. a. Il'edergeven, teruggeven (wat
leien r-, qutorqu'il ne disc, que Iles sottites, hij
waant tel; he l geestig; s, pittigs te zeggen, hoewel riten varm iemand in handen heeft): Rendez-moi le
livre que je vous ai prèté, geef mij het boek terug,
ht niet dan zotheden voor den dag brengt. — [Chas.
Ce chien rencontre, dia hond komt op tiet spoor. -.- dat ik u geleend heb. II ma peis ma montre, it ne
[Mar.] -Het vallen, loeven, gieren van een schip veut pas me la r -, hij heeft mij mijn horlogie antvoorkomen of tegengaan: Rencontre l'arrivee ! pas namen, hij wil het wij 'niet weder geven. — ( fig.)
op voor afvallen! roer aan tij ! Rencontre ,'autof- R- à qn. son arnitié, iemand weder zijne vriend
schenken. R- à qu. sa parole, iemand van zijn-schap
fée ! pas air voor loeven 1 roer te loefwaarts! niet
hooger! — SE RENCONTREIt, V. pr. El/wader ant- gegeven woord ontslaan, hem daarvan vrijspreken.
moeten : Les avant-gardes se sopt rencontrées — R- le rente dune pièce de rrronnaie, van een
sans se battle, de voorlr.oedent hebben elkander ont- stuk geld teruggeven (nadat rn.én er° 't verschuuldirde heeft ,,gehouden). R- de l'ouvrraage, werk temoet, zijn op elkalzr gestooten, zonder te strijden.
-- (fig.) Eenerlei iíedachten, gevoelens hebber,, over- rug liezors'en (aan denk ene, voo;' ooien men 't geeen komen: Les beaux esprits se rencontrent, de maakt heeft). --- [Mare.] R- la main, (la hrlde) a
fraaije vernuften hebben zaak eenerlci, gedachten, un ciiev -ai, z. MAIN. --- (fl/I.) R- in main, wat toeinvallen. Je me suis rencontré en sela aver lui, geven, zijn r;ezag of zijne raagt niet te zeer laten
wij hebben daaromtrent dezelfde gedachten, m.eeninq voelen. -- (Prov.) z. ii. CÉSAR. -- Doen terug
gehad. — Nos calculs ne se rencontrent point, krijgen, he rgeven, teruggeven. weder in 't bezit
onze berékeninoen stemmen niet overeen.— Bestaan, stellen: R- la santé, la pane a qn., iemand zijne
zijn, aangel'ro fen of gevonden worden : Il s'est gezondheid, zijn gezigt teruggeven, hein weder gerencontré des homenes qui...., er zijn menschen zond, z ienrle maken. Ce remède lui a rendu la vie,
cgeweest, enen heeft menschen gevonden, er zijn dit middel heeft hem weir in 't leven getrapt, heeft
hem het leven gered. Ce régime de vivre lui renmee„sclien op Eetreden, die.... Cette vertu ne se ren
telles Bens, deze deugd wordt-contreguèhzd dra ses forces, die leefregel zal herra zijne krachten
schaars bij zoodanige lieden aangetroffen. — Een teruggeven. R- la gaité, i'appétit a qn., iemand
tweegevecht honden. -- (Proc.) z. M,ONTAGNE. — weder vrolijk snaken, weder eetlust b brengen.. Rliet part. passé is ook adj.: Des olrstacles partout Ia parole a qn., iemand de spraak hergeven, marencontrés, overal, aangetroffen hinderpalen n1. Ijl. ken, dat iemand weder spreken kan. --- (bij over-- Voilà Bien r-, C'est kien r-, slat is coed qetror drijvi.ng ) Vous use rendez la vie, gij geert mij 't
fen, coed gezegd, den spijker otp den kop geslagen. leven wener, gij redt mij uit den grootsten nood. --— Expression r-e of trouvée, treffende uitdruk - R- tin prlsonnier a la lib rté, eersen gevangene
in vrijheid stellen R- qn. a la société, iemand
king f., eene zoo juiste, eigenaardige, gelukkige uit
dat zij 't gevolg van hoogei ingeving o f-druking, weder in de maatschappij, in gezelschap, onder de
van het toeval schijnt. (lijf opzetten. wenschen brengen. R- qn. a la vertu, iemand weReneorser, V. a. [Coot., Tailt.] Een nieuw der tot de deugd brengen. — Cela le rendit 5 luiRReneosirager, V. U. Weder bemoedigen, nier- mème, dat bragt hem weder tot bezinning, tot zich zelven. --- Overgeven, afgeven, léveren, overlenewen moed reven.
-L .Rendes )ie, adj. 1Vederge feljk, wat terug- ren, ter hand stellen: Je lui ai rendu votre lettré,
gegeven kan of moet worden. --•- [Féod.] Fief r-, ik heb hem uwen brief Overgegeven, ter hand geleer, dat de leenn,an den leenheer in geval van oor
steld. I1 dolt me renare á Anvers les balles de comoest terugneven. — Rente r- of portable, z.-log ton que je lui ai achelés, hij moet mij de van hem
PORTABLE. -- Rendage, m. [Econ. pol.; Op- gekochte balen katoen te Antwerpen levertn. Je vous
brengst f, der grondstoffen. — [Tech.] Dapeljkscke reudrai h la ville en moans de cleux heures, Ik zal
opbrengst van een' onafgebroken brandenden kalk u binoen de twee uren naar destad brengen (rijden,
-- [Anc. admin.] Dalpene, wat de muntspe--oven. varen). -- [Mar.] R- le quart, de wacht overgeci.ën, door 't ingemengde alliage of onedele metaal ven. Rendre wordt gebruikt van zekere
boven den wezenlijken prijs van 't edele metaal ren- pligten, waarvan innen zich kwijt, van zekere bede/ren of opbrengen , rendage I. — [ Anc. wijzen can eerbied, onderdanigheid, enz., die men
jur.] , z. V. a. FERMAGE. -- Bendn,nt , e, iemand toebrengt, en dan vertaald door: bewijzen,
alt.: Partie r-e, rekeningdoende partij f. — REN toebrengen, geven, aandoen, doen wedervaren, doen,
M. Aflegger van rekening (Le rendant-DANT, enz. R- 1m qn. ses respects, iemand zijnen eerbied
compte), r e n (1 a n t van rekening. --- Rende- bewijzen. R- a qn. ce qu'on lui dolt, iemand de
-

.

,

,

•

,

1602

--

R NDR:E

verschuldigde eer, gehoorzaamheid, beleefdheid, enz.
bewijzen, iemand geven wat hem toekomt. R- témoignage b la vérité, de waarheid hulde doen,
getuigenis van de waarheid geven of aflegr;en. R-

obéissance, gehoorzamen. z. ook BON, COMPTE, DERNIER, DEVOIR, GLOIRE, GRACE, HOMMAGE, HONNEUR,
OFFICE, RÉPONSE, RESPECT, SALUT, SERVICE, VISITE . — [Féod.] R- foi et hommage, den leenseed

afleggen, de leenhulde toebrengen. — R- (of Remplir) le devoir conjugal, den huwelijkspligt ver
zich van den huweljkspligt kwijten. —-vulen,
Vergelden, beantwoorden (hetzij met goed of niet
kwaad): R- Ie Bien pour le mal, Ie mal pour Ie
Bien, kwaad met goed, goed niet kwaad vergelden .
R- injure pour injure, smaad met smaad, beleedigingen net beleedigingen beantw^ ;orden, terugschel den. z. CHANGE, PAREILLE, RÉCIPROQUE. 11 ma
joué on vilain tour, mais je saurai Bien le lui r-,
hij heeft mij een' leelijken trek gespeeld, maar ik
zal 't hem wel weten betaald te zetten. — Dieu vous
Ie rende! God vergelde 't u! God moge er u voor
beloonen ! — R- combat of le combat, eengin aanval wederstaan, stand houden, pal staan.
door een adject. (of een als zoodan'ig gebruikt subst.) bepaald, beteekent: Maken , doen
worden: Cela vous rendra heureux, malheureux,
sa g e, meilleur, dat zal u gelukkig, ongelukkig, wijs,
beter maken. Cette perte la rendue pauvre, dit
verlies heeft haar arm gemaakt, arm doen worden,
tot armoede gebragt. La parure in rend plus belle,
de opschik maakt haar schooner. L'exercise rend
le corps vigoureux, de oefening, beweging maakt
het ligchaarn sterk. Cette victoire le rend maitre
de tout Ie pays, die overwinning maakt hem meester van 't gansche land. — [:lach. à vap.] 11- folle,
ontkoppelen, losmaken, wild maken. Opbren gen, opleveren, afwerpen, geven.; van zich geven: Let
te terre rend deux cents gerbes par arpent, dat land
brengt 200 schoven per morgen op. Un grain de blé
en rend jusqu'á soixante, eene graankorrel levert er
tot zestig op. Son argent lui rend six pour cent,
zijn geld brengt hem 6 ten honderd op. R- profit,
winst, voordeel geven, afwerpen.
Cette orange
rend beaucoup de jus, die oranjeappel geeft veel
Ces
fleurs
rendent
une
odeur
agréable,
sap. —
die bloemen geven een' aangenamen geur van zich,
ruiken liefelijk. Ce piano rend un son barmonieux,
die piano geeft een zeer lie feli^ken toon. -- Ce fermier rend (ant de sa ferme, die pachter brengt
zooveel van zijne boerderij op. --- (absol.) Cette
entreprise rend peu, a de la peine a r-, ne rend
pas, die onderneming werpt weinig, nagenoeg niets,
niets af, brengt weinig of niets op. — Cette ra
mal, deze palet slaat den-quetrndbi,
bal goed, slecht terug. — Overgeven, in 's vijands
handen léveren: [Mil.] R- une place, eene vesting
overgeven. R- les armes, Z . ARMES (ook fin .). Rson epée, zijn' degen overgeven. -- [Mar.] R- un
bàtiment, een vaartuig overgeven. R- le bord, binnenloopen, binnenvallen (relácher). — Overgeven,
braken, langs de natuurlijke wegen uitwerpen,
kwijt raken: R- un reinède, une médecine, un
vomitif, een geneesmiddel, artsenij, braakdrank
weder uitwerpen, overgeven. R- un clystère, un
remède, een lavement niet b ij zich houden, laten
loopen. R- le sang par Ie nez, bloed uit den neus
kwijt raken, uit den neus bloeden. On perca l'abcès, qui rendit quantité de pus, men stak de zweer
door, waaruit veel etter kwam of vloeide. —(absol.)
Cette plaie commence à r-, rend beaucoup, die
wond begint te etteren, te dragen, ettert sterk. —
(pop.) R- gorge (z. GORGE, ook fig. et fam.). z. ook
TRIPE . — (/iq.)R- l'esprit, 1'áme, le dernier soupir, den geest, den longsten snik geven, den adem
uitblazen. — R- raison d'une chose, van iets reden of rekenschap geven, den grond, de oorzaak
van iets aangeven. II me rendra raison de son
procédé, hij zal mij rekenschap geven van zijn gedrag. Il y a tant de phénomènes dont on ne peut
r- raison, er zijn zoo veel versch ijnselen, waarvan
men Beene oorzaak, reden kan aangeven.
Vertalen, overzetten; overbrengen, wedergeven,
uitdrukken; herhalen. Rendez ce passage en francais, vertaal deze plaats in het fransch. Rendez
vela mot á nmot, vertaal dit woordelijk, van woord
tot woord. Attachez-vous plus à r- le sens que
les paroles, zoek meer den zin dan de woorden
over te zetten. Ce mot rend mal votre pensee, dit
-
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woord drukt uwe gedachte niet wel uit. R- un dis
een gesprek van woord tot-coursmtp ,
woord wedergeven, herhalen. — Cet écho rend
Bien les sons, les paroles, die echo geeft de tooden, de woorden goed weder, herhaalt ze goed.
Cette copie ne rend pas bien l'original , deze
kopij (leeft het oorspronkelijke niet getrouw weder,
stelt het niet zuiver of juist voor. — [Théát.] Run róle, eerre rol, voorstellen, spelen. RENDRE , v. n. Voeren, leiden of loopen (naar), uit
uitkomen (op): Ce chemin rend it tel-lopenf
village, deze weg loopt op dit of dat dorp uit, voert
naar dit of dat dorp. Cette maison rend sur le
rempart, dat huis komt op den wal uit. SE
RENDRE, v. pr. Teruggegeven, overgegeven enz.
worden. — Worden: Se r- catholique, hermite,
roomsch, kluizenaar worden. — [J ur.] Se r- partie contre qn., zich partij tegen iemand stellen,
tegen iemand in regten optreden. — Zich maken:
Se r- agréable, odieux, necessaire, redoutable,
zich aangenaam, hatelijk, noodzakelijk, geducht
maken. Se r- malade à force d'excès, zich door
overdadig genot ziek maken. Se rendre digne de
protection, zich bescherming waardig maken. Se
r- maître d'une place, zich van eene vesting mees
maken. — Zich begeven. (naar), naar toe cyaan:-ter
Se rendre à son poste, àson regiment, a son
bord, zich naar zin' post, zijn regiment, zijn boord
begeven. -- Je me rendis auprès de lui, ik ging
naar hem toe. — Les fleuves se rendent à la mei',
de stroomen, rivieren vloeijen naar zee, ontlasten
zich in de zee. On se rend ce chemin-lb ? waar
loopt, voert die weg heen ? Le sang se rend au
coeur, het bloed stroomt naar 't hart. — Zich Overseven, zich onderwérpL o; toegeven, zich schilkiLen
(naar), gehoor geven (aan), , Se rendre aux ennemis, sans coup férir, zich aan den vijand, zonder
slag of sloot overgeven. Se r- prisonnier de guerre , zich krijgsgevangen geven. La garde meurt
et ne se rend pas, de garde sterft en geeft zich
niet over. -- I1 se rendit à mes prieres, a mes
raisons, hij gaf gehoor aan mijne beden, redenen.
Se r- aux désirs de qn., zich naar remands begeerten schikken of voegen, iemand te wille zijn. — Je

me rends, ik geef mij over, ik geef 't u gewonnen ik ge ef toe , ik strijk het zeil, de vlag. Cet
entèté ne se rend jamais, die stijfkop geeft nooit
toe, bekent nooit, dat hij ongelijk heeft. — I1 se
rend, hij kan niet meer, hij is uitgeput, hij geeft
het op. Ce cheval se rend, dat paard kan niet
meer, is bek-af. dood -op. --- Se r- compte à soi-même

de qc., zich zelven rekenschap van iets geven, eene
zaak naauwkeurig, omstandig onderzoeken.
BENDRE , in. (Loc. prov.) Ami an prèter, ennemi an r-, z. AMI! . Grand merci jusqu'au r-, voor
-lopigdankez
goed weerom.
Rlendu, e, adj. (en part. passé van rendre):
Argent r-, Parole r-e, teruggegeven geld, woord n.
— Place r-e, overgegeven vesting f. -- (Prov.)

Fille qui chante, Ville qui parlemente est is demi
r-e, z. PARLEMENTER . Honneur, Hommage r- au
merite, aan de verdienste bewdzene, toegebragte
hulde, eer f. — Justice r-e à tout le monde, aan
iedereen gedaan reilt n. — Ce vin me coûte tant,
rendu 0 Rotterdam, die wijn kost mij, te Rotterclam geleverd, zoo en zoo veel. — Dessin Bien r-,
goed wedergegeven, nagemaakte teekening t. Détails
bien r-s, goed verhaalde bijzonderheden f. pl. Drame
r- avec beaucoup de vérité, met veel waarheid
teruggegeven, gespeeld tooneelstuk n. — Compter-, z. COMPTE (op 't einde). — Je suis r-, ik ben
af, doodnioede, ik kan niet meer. — Nous voilá
bientót r-s, it n'y a plus qu'une demi-lieue, nu
zijn we gaauw thuis, wij hebben nog maar eene
halve mijl of te leggen. — [Mar.] Cette moufl.e
est r-e, die talie is vóór, is blok aan blok. —
RENDU, in. -t- [Mil.] On a su cela par les r-s, men
heeft dat van de vijandelijke soldaten, die zich
overgegeven hebben, door de overloopers vernomen.
— (fig. et fam.) C; est un r- (of als adj. C'est un
prêté r-) , z. PRETE (m.). (teren, Overstrijken.
Rendi ire, V. a. [Tech.] Op nieuw overpleisRendw•cir, v. a. Harden, harder maken: La
trempe rendurcit Ie fel'. -- SE RENDURCIR, V. pr.
Harder worden. — (fig.) Zich verharden, in 't
kwaad volharden en toenemen.
Rêne, f. Teugelreep f., teugel, toom m., leisel n. Ajuster les r-s, de teugels behoorljjk opneA

RENE
men. Partager les r-s, de teugels in beide handen ne
Fausse r-, bijzetteugel.— Prendre la cinquième-men.
r- z. PRENDRE (pag. 1181, kol. ). — (fig.) Prendre les r-s de l'empire, z . PRENDRE (bij 't berin).
,

Reiié, e, adj. (en part. passé van renaltre)
Herboren: Mon ame r-e encore une fois.
René, m. [H. n.] , z. v. a. OISEAU- MOUCHE.

Rénéaiilnie, m., Renéaimie, f. [Bot.] Su-

r2naamsch, indisch bloemriet n.
Renégat, in ., -e, f. Afvallige in. en f., inz.
een christen of christin, die tot net muhamedaansch
geloof overgaat, geloofsverzaker m., -verzaakster f.,
r e n e g a a t in. en f. — [Polit.] Afvallige; overlooper m. tot eene andere staatspart. — RRenegation, f. Zelfverloochening, ontzegging f.
Reneiger, v. imp. Weder sneeuwen.
Renette, f. [H. n.], z. v. a. RAINE, RAINETTE.
Rénette, f. [Maréch.] Veegmes, veegijzer n. —
[Tech.] dolpijp f. (om gaten in lederwerk te slaan).

Forrneerijzer^ n. (om lederwerk te strepen of te groeven). — [Jeu] Oud verkeerdspel n. — Rénetter,
V. a. [Maréch.] Wegvegen, afsteken, uitwerken
(den hoef.)
Renettoyer, v. a. Weder schoon maken.
Renfaïtaáe, ni. [Tech.] Vernieuwing, herstelling van den nok. -- Renfaiter, v. a. Eene
nieuwe nok opleggen; de nok herstellen.
R.enfantiller, v. n. Weder kindsch worden:

Les vieillards renfantillent.
Renfermer, v. a. Op nieuw weg-, in-, opsluiten; — z. V. (t. ENFERMER. En Orient, on ren ferme les femmes, in 't Oosten sluit men de vrouwen op. — R- qn., iemand gevangen zetten. —
R- un prisonnier, eenen gevangene naanwer, ge-

strenger opsluiten dan vroeger. -- Bevallen, inhouden, in zich sluiten: La terre renferme bien
des trésors, de aarde bevat vele schatten. — (fig.)
Ce livre renferme de grandes vérités, dit boek
bevat groote waarheden; -- zamenvatten, binnen
zékere grenzen besluiten. Le prédicateur a ren
sa matière en trois points, de predikant-fermé
heeft zijne stof in drie punten zamengevat. —
[Man.] R- un cheval, een paard (met de hand, of
met de beenen)ophouden. R- on cheval entre les cuisses, een paard sterk aansluiten. — SE RENFERMER,
v. pr. Opgesloten, besloten worden. — Zich opsluiten: Il s'est renfermé dans sa chambre, hj
heeft zich in zijne kamer opgesloten. — Se r- dans
sa famille, in den kring van. zone familie blijven, zich bij zijne familie bepalen. — (fig.) Sc r- en
(dans) soi-même, in zich zelven koeren. --- Sc rdans un silence prudent, een omzic;tig zwijgen bewaren, zich tot een otnzigtig zwijgen bepalen. —
— Het part. passé is ook adj : Fou renfermé, opgesloten gek ni.

Le chêne est dj zl r- dans le gland,

de eikenboom is reeds in den eikel vervat. Une
baie r-e entre deux coteaux, eene tusschen twee
heuvels besloten baai. -- Ook als subst. m.: Sentir le r-, muffig, du/ g, naar de kast ruiken. Odeur
de r-, muffe, duffe lucht f. of reuk.
Rentiter, v. a. Weder aanrijgen.
Renflaninier, v. a. Weder ontvlammen.
Renflé, e, adj. (en part. passé van render):
Pois bien r-s, goed gezwollen, uitgedijde erwten f.
pl. Pate bien r-e, goed gerezen deeg n. -- Buikig,
uitgezet, in 't midden dikker of breeder: La forme
r-e de la terre sous l'équateur, de gezwollen, uit
gedaante der aarde onder den evenaar. ---gezt
[Bot.] Calice r-, buikige, uitgezette kelk m. Feuilles r-es , vleezige , in 't midden dikkere bladeren n. pl. -- [Arch.] Colonne r-e, gebuikte zuil f.
-- Renfle,xmeut, m. Opzwelling, gezwollenheid,
uitdijing f. — [Arch.] R- dune colonne, buik in.
eener zult. — [Artill.] R- du bourrelet, tulpsgewijze verdikking f. aan den ringband van 't geschut.
-- Renfer, v. n. Opzwellen, uitdijen (door weeken, gisten, koken): Pate qui a Bien renflé, goed
gerezen deeg n. Des pols qui rencent Bien, erwten, die goed uitdijen of zwellen. — RENFLER, V. a.:
[Arch.] R- les colonnes á leur tiers, de zuilen
aan haar onderst derde deel een' buik geven, buik
maken. — (fig.) L'orgueil rende noire-vormig
ame, de hoogmoed maakt onze ziel opgeblazen.

Renfoncé, e, adj. (en part. passé van ren
Clou r-, dieper ingeslagen, ingedreven spij--foncer):
ker m. — Ligne r-e , inspringende regel m. -Renfoneement, m. Het indiepen; indieping,
diepte, holligheid f. -- (fain.) Deuk f. in een' hoed
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door een daarop gegeven slag. — [Arch.] aarindi.eping f. R- de soffite, indieping, holte tusschen
de elkander kruisende balken der zoldering. —
[Perspect.] Indieping f., werking van het perspectief, waardoor een voorwerp zich als ingediept en
verderaf vertoont. — [Impr.] Het inspringen, intrekken van een' regel. — Renfoncer, v. a.
Dieper inslaan , op nieuw indr ven. — R- le
bouchon dune bouteille ,, de kurk eener flesch
dieper inslaan of induwen. R- son chapeau, zijnen
hoed dieper in de oogen drukken. — [Impr.] Rune ligne, eenen regel doen inspringen. — {Tonn.}
R- un tonneau, een' nieuwen bodem in een vat zetten.
Renforeé, e, adj. (en part. passé van renforeer): Poste r-, Armee r-e, versterkte post m., leger n. Son r-, versterkt geluid n. — Canon r-,
versterkt, verzwaard kanon n. Canon r- sur la culasse, stuk niet versterkte kulas of stootbodem. —
Taffetas r-, dik, dubbeld taf n. — Bidet r- of

Double bidet, z . BIDET . — (fig. at fain.) C'est un
paysa l r -, 't is een boer, die er warmpjes in zit, een
deftige boer. Un bourgeois r -, een rijk en opgeblazen burgerman. Un sot, Un fat r -, een eerste
zot, een groote kwast. — Renforeeinent, m.
Het versterken; versterking, verzwaring f. — Reu forcer, v. a. Versterken, sterker maken; vermeerderen, verzwaren: R- une armée, une garnison,
les postes, een leper, eene bezetting, de posten ver
R- une poutre, eenen balk versterken, be--sterkn.
slaan. _R- un mur par des chaines de pierre, een'
muur met verbandsteenen verzwaren. — R- la dépense dune maison, de uitgaven van een huis
verrneerderen. --- R- la voix, le son, de stein, het
geluid verzwaren, versterken. — SE RENFORCER,
V. pr. Verste, Gt, sterker worden: L'an née se ren
les jours , het leger wordt dagelijks-forcetus
sterker, krijgt met den dag versterking. — (fig.)

Se r- dans le calcul, aux echecs, sur le violon,
sur le grec, sterker in 't rekenen, in 't schaken,

op de viool, in 't grieksch worden.
Renfornier, v. a. [Tech.] De genaaide en
vervolgens gevochte handschoenen op den vorm
openen en uitrekken.
Renforniir, v, a. [Mar. j : R- un vieux mur,
een' ouden muur opwerken, ophalen, herstellen,
bepleisteren. — Het part. passé is ook adj.: Muraille reuformie, opgelapte muur in. — Renforn,is, m. Herstelling, oplapping; verse/se bera ping
en bepleistering f.

Renforuioir, ni. [Tech.] Uitrekker , rekstok in. (voor handschoenen).
teufort, m. Versterking, krachtvermeerdering,
hulp f. ] Mil.] L'armée a recu des r-s, het leger
heeft versterkingen gekregen" -- [Artill.] Tappen stuk n., (vroeger) breuk t. Premier r-, bodem stuk n. Second r-, of enkel R -, Lappenstuk, voorbreuk. R- d'obusier, middenstuk van een' houwitser. — [Mar. j R- de voile, stootlap, band m. Rdun mat, schaal f. op een' mast. R- au coltis,
bilbord n. R- d'ancre, ankervoering f. — [Tech.]
Stuk ijzer n., tot versterking aan een ander gesol
Heelbelegstuk U. der choenen (contre-fort).-der.—
Renfrogner (se),

z. REFROGNER (SE).

Rengage, e, adj. (en part. passé van reng:ager):
Objet r-, op nieuw verpand voorwerp n. — R:engagernent, m. Vernieuwde inlating met, of ver

f. in eene zaak. — Nieuwe dienstneming,-wikeln,
dienstvernieuwing f. -- Rengager, v. a. Op
nieuw verpanden: R- ses pierreries. — Op nieuw
in iets betrekken: R- qn. dans une mauvaise affaire. --- [Mil.] R- le combat, den strijd hervatten,
het gevecht vernieuwen. — SE RENGAGER, F. C.
Op nieuw dienst nemen; zich op nieuw verbinden;
zich andermaal wikkelen of inlaten. Ce soldat s'est
rengagé pour la troisième fois, die soldaat heeft
voor de derdemaal dienst genomen. Se r- dans un
procès, dans un péril, zich weder in een proces,
in een gevaar steken. Se r- dans des ditlicultés,
zich andermaal in zwarigheden wikkelen.
R engaine, f. (pop.) Lange neus m., weigerend
antwoord n., weigering, afwijzing f.
Ren;ainer, v. a. Weder in de scheede steken,
weder opsteken: Rengainez votre épée ! of absol.
Rengalnez ! steek uwen degen op! — (fig. et fam.),
Z. COMPLIMZENT. (brengen.
Renendrer, v. a. Op nieuw telen of voortRengorgentent, m. Het zetten van eene hooge
borst, trotsche, aanmatigende houding f. — Ren-
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gorger (se), V. pr. (fain.) Eene hoorre borst zet

hoofd in den wind steken, eene trotsche,-ten,h j
aanmatigende houding aannemen. Voyez comme j
elle se rengorge, zie haar de borst eens vooruit
steken. Depuis qu'il est en place, it se rengorge,
sedert hij een' hopgen post bekleedt, zet hij eene
hooge borst. — Le paon se rengorge quand on Ie
regarde, (Ie paauw pronkt, als azen hem aanziet.
-- -t- Rengorgeur, in. [Anat.} halsspier f.
Rengouflfrer (se), v. pr. Weder in den a/'grond storten.
engraisser, v. a. Weder vet maken, weder
mesten. — REreGRAiSSER, v. n., SE RENGIIAISSER,
V. lor. Weder vet worden.
Lengrégement,, in. Vermeerdering, toeneming f. — i Rengreger, v. a. Doen toenemen,
vermeerderen of aangroeijeni (eene kwaal, pijn,
-

smart). -- SE RENGREGER, V. pr. Vererc;eren.

tRengrénemnent,m. Herstempeling f. —Ren gréiser, V. a. Herstempelen.
Ren grener, V. a. [Meun.] De grutten hermalen; den tremel weder vullen. — [iilécan.] Het kam-

werk van een' molen doen vatten.

Renbardir, V. a. Stouter maken, weder moed

geven.

Reniable, adj. Loochenbaar, ontkenbaar:
(Pray.) Tons
Tous les vilains cas somt r-s, slechte daden
wil men niet gaarne bekennen. — Renié, e, adj.
(en part. passé van revier): Des parents r-s par
leurs enfants, door hunne ouders verloochende kinderen n. pl. - (Loc. prov.) Il est r- de Dieu et Iles
hoormes, hij is van God en mensch.en verworpen,
een door en door slecht mnensch. ---- Un rnoine I'een monnik, die zijne tielrffe heeft gebroken. —
R:eculement of Renimnezdt, n]. (alleen (;ebruekt
in): Le r- de Saint-Pierre, de verloochening van
Petrus. — Renier, v. a. Verloochenen; niet erkennen voor; verzaken, afvallen, afzweren. SaintPierre renia son maître par trois fois, Petrus ver
zijnen meester tot driemaal toe- — R--lochend
qn. pour son parent, pour son ami, iemand niet
voor zijn' bloedverwant, zijnen vriend willen erkennen. R- sa patrie, zijn vaderland verzaken. —
R- sa foe, sa religion, of (absol.) R-, zijn geloof,
zijne godsdienst afzweren, afvallid worden. — RDieu, of enkel R-, vloeken, zweren. Il ne fait que
r- et hlasphéiner, hij doet niet dan vloeken en God
lasteren. z. ook CHREMIE. — t Renieuur, M. Vloe-

ker, godslasteraar nn.

Remflard, m. [Mach. it vap.] Snuifklep f. —
Reniflement, m., z. RENIFLERIE . — Renifler,
V. n. Snuiven, de lucht of het vocht in den neus
hoorbaar ophalen: lie reniflez pas, Inouchez-vous,
snuif niet, snuit uw' neus. — (fig. et fans ) , z. v. a.

RENácLER. — Ce clieval renifle sur l'avoine, dat

paard besnui felt, besnuffelt de haver, wil de haver
niet eten. -- Somtijds als v. a.: R- du tabcc, snuif
tabak opsnuiven. — Reniflerie, f., Rleniflement, m. (pop.) Hei hoorbaar snuiven met den
neus. — Renifletir, m., -ease, f. Snuiver nl.,
snuifster f.

Rénifolié, e, adj. [Bot.] Met niervormige bladeren. — Rénifornne, adj. [Bot.] Niervormcg.
— Réiiille, f. H. n. j Niervormige zeeveder (pennatule), nierveder f. -- Rénipnstulé, e, adj.
[Bot.] Met niervormige puistvlekken.
Renigl«eur, in. [Tech.] Walker, voller, lakenvoller m., werkman, die 't laken reet de voeten
doorwalkt.
Rénitenee, f. [Didact.] Wederstand, tegenstand, tegendruk m., r e n i t é n t i e f. — [Méd.]
Hardheid f., inz. der kliergezwellen. — Rénitent,
e, adj. [Méd.] Hard op 't aanvoelen; gespannen,
den vingerdrup wederstand biedend: Tumeur r-e,
hard, weerstandbiedend gezwel n. Pouls r-, gespan
-ne
pols m. -- (fig.) Weêrspannig.
Renivellenient, m. [Géom.] Vernieuwde waterpassing f. --- Reniveler, v. a Op nieuw waterpassen.
Renne, (pr. rène) [H. n.] Rendier n.
Renoircir, V. a. Weder zwart maken.
Renoor, m. Naam m.. dunk of meening, die
't publiek van iemand of iets heeft, faam f., roep m.,
vermaardheid f.; — (zonder bepaling gebruikt meestal:) goede naam, roem m., beroemdheid f. Bon,
Mauvais r-, goede, slechte naam. II a du r-, hij is
vermaard, beroemd, hij heeft een' goeden naam.
C'est une fille de mauvais r-, 't is een meisje, dat

RENONCIATION.

in een' slechten roep,, in een kwaad gerucht staat.
-- (Prov.), z.

MATINEE .

— Renouinmé, e, adj.

Op nieuw benoemd.' Député r-. -- Vermaard, al-

gemeen ten goede bekend, beroemd, g e r e n o m-

rn e e r d: Capitaine r-, beroemd veldheer m. Ville
r-e, vermaarde stad f. Ce lieu-cl est r- pay' ses
eaux minérales, celui-lá pour son pain d'épice,
vleze plaats is vermaard door hare -minerale wateren, gene om haren peperkoek. -- Somtijds in ongunstigen zin: (fain.) (Iii buveur r-, een befaamde,
beruchte drinker in. Le r- tel, die en die bekende
gek. -- Renommée, f. Vermaardheid, faam f.,
naam, roep ni. Bonne r-, goede naam, beroemd heid f. Mauvaise r-, slechte naam, kwade faam,
befaamdheid, beruchtheid f. Noircir, Ternir, Flétrir la r- de qn., iemands goeden naam bezwalken,
bekladden, schenden. z. ook CEINTURE , FAME. —
Gerucht n., dat van iemand of iets uitgaat, faam,
mare, maar f.: Je n'en suis instruit que par la r-,
ik weet het alleen door 't gerucht. — [Prat.] La
commune r-, het algemeen gerucht, de algemeene
maar. — [Myth.] De Faam, de godin der geruchten, verbreidster van goed en kwaad, de ,jongste
dochter der ,4arcle. -- La R- à cent Pouches, à
cent voix, de hondeMinondige, de honderdiongige
Faam. Sur les alles de in R-, op de vleugelen der
Faain. — Renomnier, v. a. Op nieuw benoemen
of verkiezen: Les électeurs tont renommé, de kie zers hebben hein op nieuw gekozen. —liet lof vermelden, beroemd maken: yes belles actions i'ont
renornrné partout, zijne scaioone daden hebben allerwege zijnen lof verbreid. — SE RENoMMER, V. pr.
Op nieuw beroemd worden. -- t Se r- de qn.,
z. V. a. SE RECLAMER Ce qn.

R enonS ant, e, a<<j . [Jur.] : L' héritier r-, of
Le r-, de afstanddoende erfgenaam, de

als subst.

afs tanddoener. -- [Jeu] Troef-, kleurverzaker m.:

Le r- peril le jeu, wie verzaakt, verliest het spel.
-- Renonce, I. [Jeu] Het missen of verzaken
van eene kleur in 't kaartspel; de ontbrekende kleur,
r e n o n c e f. Se faire une r-, renonce maken, eenti
of meer der vier kaartsoorten uit zijn spel verwijderen, ten einde die te kunnen aftroeven. -- Renoncé, e, asij. (en part. passé van renoneer):
Une personne r-e de ses proches, een door zijne
nabestaanden verzaakt, verloochend persoon m. —
Renonceinent, m. J fstanddoening, ontzegging,
verloochening f. (inz. in zedelijken zin): Le r- aux
plaisirs, <a la vanité, het vaarwelzeggen aan de
vermaken, aan de ijdelheid. Le r- à soi-même, de
zelfverrlooclaening f. --- [Rist.] Ordonnance, Acte de
r- t soi-mème , en.gelsche till of verordening, waarb)) ieder parlementslid van alle burgerlijke en mi
bedieningen woerd uitgesloten. — Renon--litare
eer, v. n. Afstand doen, afzien, opgeven, niet
aanvaarden; laten varen, vaarwel zeggen. R- á la
couronne, van de kroon afzien, afstand doen. —
[Prat.] R- h 1a succession dun parent, afstand
doen, afzien van de erfenis eens bloedverwants,
haar verwerpen, haar niet aanvaarden (maar den
schuldeischers overlaten). — R- a une entreprise,
Bene onderneming opgeven. — (fain. et absol.) II ne
faut pas r- tant qu'on peut aller, zoo lang er nog
eenige kans is, zoo lang ramen nog hoop heeft, moet
azen eene zaak niet opgeven. -- R- an monde et
a ses plaisirs, de wereld en hare vermaken vaarwel zeggen. R- an péché, de zonde nalaten. R- a
soi-même , zich zelven verloochenen. R- à familie
de qn., van iemands vriendschap afzien, iernands
vriendschap opzeggen. R- aa la vertu, an vice, de
deugd, de ondeugd vaarwel zeggen. — [Jeu] Ver
niet bekennen, de opgespeelde kleur niet bij -zaken,
ze niet hebben. Il renonce a pique, hij ver -speln;
schoppen; hij heeft geen schoppen, hij-zaktop
heeft renonce in schoppen, ir.^,^ r e n o n c e e r t schoppen. — RENONCER, v. a. l' erzaken, verloochenen,
niet erkennen voor: S'il fait vela, je Ie renonce
pour mon frère, zoo hij dit doet, erken ik hein niet
meer voor manen broeder. II a renoncé son mattre, hij heeft zijnen heer, meester verloochend. -Renonciataire, m. [Prat.] Hij of zij, in wiens
of wier voordeel men van eene erfenis afziet. —
Renonciateur, m., -trice, f. [Prat.] Afstanddoener m., -doenster f., boedelverzaker m., -verzaakster f. — Renonciation, f• [Prat.] Afstand m., afstanddoening, verzaking f., boedelafstand m. R- à la communauté, afstand van de
goederengemeenschap (door de weduwe eens over-
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let/enen, wegens de schulden, waarmede de boedel
bezwaard is). R- a la succession, afstand, verwerping, afwijzing van de erfenis.
Renoneulacé, e, Renoncalé, e, adj. [Bot.]

-- .41e s!ubst. Vernieuwer, herschepper in., vei'nieuwster, herschepster= f.: Le r- des arts, des letties, cie herschepper, hervormer der kunsten, der
letteren. -- Renovation, f. Vernieuwing, he;'stelling van iets in zijn' vorigen toestand, r e n o va tie f.: La r- du monde après le déluge, de
vernieuwing der wereld na den zondvloed. La rdes Lois, des voeux, de hernieuwins eter wetten,
der geloften. -- ['flbéol.] La r- de 1'homme inté! rieur par la grace de Dieu, de vernieuwing van
den inwencli en nhensch, door de genade Gods.
Renoyer, v. a. Oh nieuw verdrinken (doen
verdrinken). -- SE RENOYER , v. pr. Op nieuw ver-

hanonkelachtig.

—

RENONCULACEES of ItENOvCU -

LEES, f. pl. Ranonkelplanten t. pl. — Renonen-

Ie, f. Itanonkel, h,anevoet m. ---- [[l. Ij.] dianevoet,
eene kegelschelp. —
enonculler, m. Wilde
kriekeboorn met dubbele bloesems. (noppen.
Renoper, V. a. ['pech.; Hernoppen, nog eens
Renoir , e, wij. (en part. passé van renouer):
Ruban r-, herknoopt, herstriht lint n. Cheveux
r-s de Beurs, reet bloemen doorvlochten haar n.
Amitié r-e, wederaanneknoopte vriendschap f. —
Renouèe, f. [Bot.] Duizendknoop m. (poly gone,
centinode). -- R- argentée, z. v. a. PARONYQUE.

- t Renouenlent of Renoû ment, in. `Vederaanknooping, nieuwe ver bindten.is f. R- d'amitié. -- Rennouer, v. a. Weder aanknoopen, vast
knoppen, herknoopen: La corde est rompue, it faut
In r -, het touw is gebroken, men moet het weder
danknoppen. R- ses cheveux de rubans, cie fleurs,
zich het haar met linten, met bloemen doorvlechten.
-- (fig.) Het a;'gebrokene hervatten, vernieuwen: Rarniti , aver; qn., de vriendschap rat iemand weder
aanknoopen, vernieuwen, hervatten. R- la conversation, het gesprek weder aanknoopen. -- (absol.)
Its out renoué, zij hebben zich weder verzoend. —
RenoaeLir, ni., -etuse, f. Zetter m. van verstuikte
leden, ledenzetster I. -- (Men zegt ook rebouteur,

rha,billeur.)
t Renouveau, In. Lente f., vooijaar n.
Renonvelable, adj. Vernieuwbaar.
Renouveler, v. a. Vernieuwen, iets anders

in de plaats stellen; een nieuw aanzien of leven
geven; doen herleven, weder doen gevoelen; weder
in kracht. in zwang bren; en; op nieuw beginnen:
11 a fait r- tous sos I'leubies, hij the ft al zijn huis
doen vernieuwen. R- une vigne, eenera wijn--rad
berg met nieuwe wijnstokken beplanten. — R- sa
maison, son service, andere bedienden nemen. —

Le retour cru printemps renouvelle toute la na

de terugkomst der lente doet de geheele na--ture,
tuur herleven.— [ M3yst.] La grace de iésus Christ
renouvelle I'hornme, (Ie genade van J. Ch. ver
— R- In douleur de qn., iemands-nieuwtdrsch.
droefheid vernieuwen, weder opwekhen. R- te souvenir dune chose, de herinnering van iets weder
verlevendigen. R- un usage, utje mode, een gebruik,
eene mode weder in zwang brengen. — R- tine
querelle, on procès, eenen twist, een, proces her-

vatten. Son Hail est b sa lira, it vent le r -, zijne
huurcedel is uit, hij wil haar vernieuwen. 11 renouvela les assurances de son attachement, hij gaf

nieuwe verzékeringen van zijne verknoctithe.id.
RE:NOUVELER, v.

n.: R- de force, de zèle, nieuwe

kracht krijgen, nieuwen ijver aan den r1 a,1 leggen,
in kracht, in ijver toenemen. R- d'appétit, op
nieuw lust tot eten krijgen. R- de jambes, weder
met vernieuwde krachten beginnen te gaan; (fig. et
fang.) eene zaak neet verdubbelden ijver weder aan-

vatten. — SE RENOUVELER, v. pr'. Vernieuwd wor-

den, weder voor - den dag komen, zich vernieuwen:
Le froid se renouvelle, de koude vernieuwt zich,
wordt sterker. Se r- dans Ie souvenir de qn., zich
bij iemand weder in aandenken, in herinnering
brengen. — Het part. passé is ook adj.: Troupeau
renouvelé, vernieuwde, van jong vee voorziene
kudde f. La nature r-e, de vernieuwde, verjongde
natuur f. Alliance r-e, vernieuwd verbond n. -(Loc. prat'.) C'est utje chose r-e des Grecs, dat is

opgewarmde kost (iets ouds, bekends, dat toen voor
nieuw wil doen doorgaan). — Renouvelet, m.
[Hort.] Soort van appel n1. --- K.enouuvellenient, m. Vernieuwing f. Le r- dle Pannee, de la
saison, de la hitte, de vernieuwing van het jaar,
van het jaargetij, van, de maan. Le rr- dune ailiance, de vernieuwing van eene verbieultenis. -- Ler- de fair, de verversching der lucht. — Vernieuwing, vermeerdering, toeneming t.: Le r- de zèle,
d'atteniion, (Ie vermeerdering van ijver, van oplet- ,
.

tendheid,. C'est ce qui causal Ie r- de sa couleur,

dot veroorzaakte de toeneming, vermeerdering van
zijne smart. — Vernieuwing, hervatting, herha ling: Le r- des négociations, de hervatting der onderhandeliogen. R- de voeux, herhaling van geloften.
Renovate'ir, ti-lee, adj. Vernieuwend, ver
Inn1luence r -triee, verjongende invloed m.-jonged: 1

drinken (in. 't water sterven).

Renseigné, e, adj. (en part. passé van renseigner): loge biera r-, goed ingelicht regter rn. -Renseignement, m. Aanwijzing, inlichting f.,
beri%;t, narigt, r e n s e i g n e rn é n t n. Donner á
qn. des r-s sur une chose, sur un fait, iemand in-

lichtingen, nariigien omtrent eene zaak, een voorval
geven. Donner, Obtenir des r-s, inlichtingen geven,
inwinnen. --- Renseigner, v. a. Op nieuw onder
weder aanwijzen: On lui a mal inontré-rioten,
Ie latin, it faut Ie lui r -, men heeft hem het latijn
slecht geleerd, enen moet het hem op nieuw onderwijzen. R- Ie chemin h qn., iemand op nieuw den
weg wijzen. -- Inlichtingen, narigt geven: R- qn.
sur une affaire, iemand inlichtingen omtrent eene
zaak geven. — SE RENSEIGNER, v. pr. Inlichtingen
inwinnen.
Rensenneneernent, m. herhaalde bezaaiing f.
— Rensennencer, v. a. Op nieuw bezaaien,
herzagen.
Rentag ter, v. a. Weder aan- of opsnijden; op
nieuw beginnen, enz. (z. ENTAMEII). It- un pain,
ees brood weder aan.sn jden.— R- une affaire abandonnée, eerie opgegeven zaak weder opvatten. —
R- un discours interrompu, een afgebroken gesprek
weder aanknoopen, andermaal op het tapijt brengen.
R,ei^tasté, e, adj. (en part. passé van rentas ser): Gerbes r -es, weder opgehoopte, te hoop gezette schoven f. lil. — (pop ) Un petit homme tout
r-, een kort, ineengedrongen manneke n. -- Ren tasseinent, m. iVederophooping f.— Rentas ser, V. a. Weder ophoopen of op hoppen zetten.
Rente, f. Jaarljksch inkomen n., jaarljksche
geldinkomsten f. pl., opbrengst f. van kapitalen,
landerijen, enz. , interest in. Vivre de ses r-s, van
zijne renten leven. I1 a une r- en grains, hij heeft
een jaarljksch inkomen in koren of graan. R- ra elletable, losrente. z. nok FON'CIÈRE, VIAGF.RE. Sort

principal dune r-, hoofdsom van eene re ite. -(absol.) De sloor den staat vastgestelde rente. La
r- à 5 pour cent, à 3 pour cent, de rente van 5,
van 3 ten honderd. ta r- hausse, baisse, La r
hausse, en baisse, de rente rijst, daalt. —-estn
(Prov.) Nlieux v, ut règle que r-, orde en spaar
zijn beter dan renten. -- Renter, v. a.-zamheid

Met eene rente of een jaarlijksch inkomen voorzien,
begiftigen. — liet part, passé is ook adj.: Hospice
bien renté, godshuis n. met veel inkomen. (fain.)
Domme lien r-, rijk, ruins bemiddeld man. — REN
V. a. ( Hort.] Op nieuw enten, óverenten. -TER,

Renterrernent, m. Herhaalde begrafenis f. —
Renterrer, v. a. Weder begraven.
S Renteax, ease, adj..Rentepligtig. -- Ren
-tier,
tij., -ière, f. Rentenier in„ -ster f.
Rentoilage, v. a. liet wederbezetten of beleggen
met linnen, met doek. — liet verdoeken eenex' oude
schilderij. — Rentoiler, v. a. Met nieuw linnen
bezetten, voeren; weder op linnen plakken. — :ens
oude schilderij op nieuw doek overbrengen, ver -

doeken.

Renton, Renton, m. [Charp.] Voeg f., naad m..
Rentonner, v. a. Weder in de ton of het vat

doen.

(weder inwikkelen.

Reutortiller, v. a. Op nieuw ineenstrengelen,
Rentrainer, v. a. Weder medeslepen,
Rentraire, v. a. [Coutur., Taill.j Stoppen,
aaneen naaijen, toehalen: Votre manteen est déchiré, faites le r -, UW mantel is gescheurd, laat
herra sloppen. - (absol.) Ce tailleur sail bien r-,

die klelrm;2al;er kan iloed sloppen. — Rentrait,
e, adj. (en part. passé van rentraire): Déchirure
bien r-e, goed gestopte scheur f. -- Rentr{aiture, f. Stopnaad m., stopsel n.
Rentrant, e, adj. i Géom., Fort.] Angle r-,
inspringende hoek m. — [Teel;.] Nombre r-, naam
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van 't getal tanden aan een invallend rad, als dat
getal juist opgaat in 't getal tanden van het rad,
waarin het vat, opgaand getal n. — RENTRANT, M.
[Jeu] Speler m., die voor een' anderen invalt.
Rentrayage, m. [Tech.] liet stoppen; stopwerk n. (vgl. RENTRAIRE). -- Het weder zamen.
huiden, inz. der fraaie geitevellen ter-naijedr
bereiding van 't corduaan. — Rentrayer, v. a.
De huiden aaneen naaigen. -- Rentrayeur, m.,
-euise, f. Stopper m., stopster f. (vgl. RENTRAIRE).
Renti-é, e, adj. (en part. passé van rentrer):
Foin Bien r-, goed binnengehaald hooi n. — A
peine r- dans sa patrie, 11 mourut, naauweltjks in
zijn vaderland terug gekeerd, stierf hij. — Dartre
r-e, naar binnen geslagen, ingetreden uitslag n. —
Ligne r-e, ingesprongen regel 'm. Femme r-e en
elle-même, in zich zelve gekeerde, in gepeins ver
vrouw f. — Homme r- en fureur, weder-zonke
woedend geworden mensch. -- Il est mort dun
chagrin r-, hij is aan een' geheimen, knagenden
kommer gestorven. — Rentrée, f. Terugkeering,
wederintreding; La r- de notre rot dans ses états,
de wederintreding, terugkeering van onzen koning
in zijne staten. — Hervatting der werkzaamheden,
studiën, enz. na de vacantie, heropening f. La rdes tribunaux, de heropening der regtbanken. A
la r- des classes, bij 't hervatten der studiën, —
Wederoptreding van een tooneelspeler of tooneelspeelster (na min of meer lange afwezigheid). — Het
innen van gelden, het terugkeeren of binnenkomen
van fondsen; het binnenbrengen van boom- of veldvruchten. La r- des impóts, het innen, ontvangen
der belastingen. Ce marchand attend des r-s considérables, die koopman verwacht aanzienlijke som
te zien terugkeeren. La r- des vendanges, des-men
foins est faite, de wijnoogst, het hooi is binnengebragt. --- [Chas.] Terugkeer m. der dieren in het
woud bij 't aanbreken van den dag. — [ Constr.
nay.] Het invallen; intrekking f.: La r- des couples. het invallen, inbouwen der spanten. Ce ba
r-, dat schip heeft veel in--timenabucopd
valli-ng, is veel ingetrokken. — [Jeu.] Ingekochte,
ingeruilde kaarten f. pl.: II a eu une vilaine r-e,
h1 heeft slecht ingekocht. — [ Manuf.] Naam der
verschillende platen tot het bedrukken der stoffen
met kleuren, drukvorm m., drukplaat f. — [Mus.]
Het wederinvallen van eene partij of een instrument na eenig zwijgen.
Rentrer, v. n. (met etre) Weder inkomen, weder binnengaan; weder thuis komen; weder intreden, terugkeeren. I1 avail oublié sa montre, ii
rentra pour la chercher, hij had zijn horlogie ver
ging weder binnen om het te halen. —-getn,hij
II nest rentré qua minuit, hij is eerst om middernacht weder naar huis gekomen. — R- en charge,
dans le service, een ambt weder aanvaarden, weder
in dienst treden. R- en correspondance, de briefwisseling hervatten. — ( fig.) R- dans son sujet, weir op
zijn onderwerp terug, korren. Z. ook COQUILLE. Itdans les bonnes graces de qn., bij iemand weder in
gunst komen. — R- dans son devoir, tot zijnen
pligt terugkeeren. R- dans son bon sens, zijn gezond verstand terugkrijgen, weder verstandig, re
deljk te werk gaan. — R- en fureur, weder woedend worden. R- en folie, weder tot gekheid vervallen, weir gek worden; ook: weder in den von gen
hartstogt vervallen; — (van wijfjes-dieren) weder
loopsch. toglig enz. worden. — Faire r- qn. dans
la poussière, dans la poudre, iemand met dreigementen verschrikken, verpletten. — R- en soi-mème,
in zich zelven gaan of keeren. — (absol.) De werk
studiën, enz. na de vacantie hervatten:-zamhedn,
Les tribunaux rentrent h telle époque, de regthervatten
op dien en dien tijd hare zittin
banken
Voor de eerste maal weder optreden: Cet-gen.—
auteur rentre ce soir par Ie róle d'Oreste, die
tooneelspeler treedt heden avond weder op inde rol
van Orestes. — Binnenkomen, ontvangen worden:
Des avances qui rentrent peu is peu, voorschotten,
die allengs binnenkomen. — [Chas.] R- au fort,
zich weder in 't hout begeven. — 1 Gray.] De insneden dieper maken. -- [Jeu.] Inkoopen: R- en
coeur, harten inkoopen. I1 mest rentré bon jeu,
ik heb een schoon spel ingekocht. —[Méd.] Inslaan,
terugtreilen: Un charlatan lui a fait r- sa dartre,
een kwakzalver heeft zijn huiduitslag doen inslaan.
RENTREK, v. a. Binnenbrengen, weder binvenbrengen (wat buiten was), binnenhalen. R- des
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marchandises dans le nnagasin, koopwaren weder
in 't pakhuis brengen. R- des oranges dans les
serres, oranjeboomen weder in de broeikas zetten.
R- les foins, het hooi binnenhalen. -- [Impr.] Rune ligne, een' regel doen inspringen.
Rentr'oiivrir, v. a. Weder ten halve openen.
Rentrure, f. [Tech.] Het achtereenvolgend
opdrukken der verschillende kleuren door verschillende platen of vormen.
(overvallen.
3.envahir, v. a. Weder overweldigen, weder
Reuvelopper, v. a. Weder inwikkelen of in
eenen omslag doen.
Renvenitner, V. a. Weder verslimmeren, ver
force de grafter, it a renvenimé sa plaie,-ergn.A
door veel krabben heeft hij zone wond verergerd.
— SE RENVENIMER, v. pr. Slimmer, erger worden.
t Renverdie, f. [Litt.] Lentezang m ; — vijandelijke aanval m.
Renverger, V. a. [Vann.] Het teenen vlecht
weder olieranden, weder met nieuwe teenen-werk
doorvlechten. — R:envergeure, f. (pr. —jure)
Rand m.
Renvergner, v. a. [Mar.] : R- une voile, een
zeil op nieuw, beter aanslaan.
Renvers, m. [Tech.] Wijze van de nok met
leen te dekken.
Reuversable. adj. Aan omwerping onderhevig. — [Pot. ] Feuilies r-s, bladeren n. pl., die geneigd zijn om zich naar elkander te wenden. —
Renverse (a la), loc. adv. Achterover, op den
rug: 'I'omber à la r-, achterover vallen.
Renversé, e, adj. (en part. passé van ren verser): Table r-e, omvergeworpen tafel f. Ville
r-e, onderst boven gekeerde stad f. — Ordre r-,
omgekeerde orde f. — Lèvres r-es, omgekrulde lippen f. pl. — Bataillon r-, overhoop geworpen bataljon n. Projet r-, in duigen geworpen plan n.
Espérance r-e, ver jdelde hoop f. — I1 a l'esprit r-,
zijn hoofd is op hol, in de war. — (fam.) Avoir la
physionomie r-e, er ontdaan, ontsteld uitzien. -(Loc. prov.), z. MARMITE, MONDE. — [ Bias.] Chevron r-, omgekeerde keper f. — [Bot.] Feuille,
Fleur r-e, omgekeerd blad n., omgekeerde bloem f.
— [Géom., Opt.] Objet r-, omgekeerd, onderstboven staand voos werp n. — [ Man.] Encolure r-e,
omgekeerde hals, hertenhals m. — [Mar.] Compas
r-, omgekeerd kompas, hangkompas n. — [Mus.]
Accord r-, omgekeerd akkoord n. Fugue r-e, z. v. a.
CONTRE-FUGUE. — [ Paléogr.] Écriture r-e, omge
keerd schrift n. (dat men met behulp van een' spiegel moet lezen) .
Renverseaneut , m. Omwerping, omvérwerping, omstooting: Le r- dune table, de omverwerping eener tafel. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.)
— Het overhoop werpen, in wanorde brengen; omkeering, verstoring; verwoesting f. Le r- d'une
bibliothèque, het door elkander werpen, de wanorde eener bibliotheek. — (fig.) Le r- des loss, de
omkeering der wetten. — Le r- d'esprit, de wanorde van het verstand, de krankzinnigheid f. —
[Arith.] Le r- d'une fraction, de omkeering eener
breuk (zoodat de teller noemer wordt, en omgekeerd). R- dune proportion, omkeering der redens
(waarbij de volgende termen voorgaande worden,
en omgekeerd) — [Bot.] R- des fleurs, omgekeerde stand der bloemen. — [Chir.] Le r- de la matrice, des paupières, de omkeering der baarmoeder, der oogleden. — [ Mar.], z. v. a. TRANSBORDEiMENT. — [MUS.] Omgekeerd akkoord n.
Renverser, v. a. Omwerpen, ornstooten, omver. overhoop werpen: Ii a renversé la table, hij
heeft de tafel omver geworpen. 11 toucha a la hou
renverba. hij raakte aan de flesch en-teil.a
stiet ze om. — [Mie.] R- les travaux des ennemis,
de vijandelijke werken onderst boven werpen, omver schieten. —Notre aile droite renversa leur aile
gauche, onze regter vleugel wierp hunnen linker
vleuclel overhoop. — Onder elkander werpen, in
de war, in wanorde brengen; --- te niet doen, ver
verwoesten. I1 a renversé tous mes li -nietg,
hij heeft al mijne boeken door elkander ge--vres,
worpen. — (fig.) Cela a renversé ses grands desseins, dit heeft zijne groote plannen omvergeworpen, vernietigd. R- un Etat, eenen Staat het onderst
boven keerera, omkeeren. — (fig.) R- i, esprit, la
cervelle de (of b) qn , ieniands hoofd in de war,
op hol brengen. — [Arith.) R- une fraction, les
termes dun rapport, eene breuk, de termen eener
-

RENVERSETJR
verhouding omkeeren (vgl. RENVE.BSEMENT). -[Man.] R- un cheval, een paard r e n v e r s é r e n,
het sterk achterwaarts doen buigen, om het de voeten te doen verwisselen. — [Mar.], z. v. a. TRANSBORDER. — RENVERSER, V. n.: R - sens dessus des-

sous, of enkel R.-, geheel oinkeeren, het onderst
boven keeren. -- La voiture a renversé, het rij
omgevallen. -- (fig.) 11 est plus facile de-tuigs
r- que d'élever, 't is gemakkelijker omver te werpen dan op te rigten. — [Mar.] R- de bord, z. v. a.
virer de BORD. -- Kenteren (van het tij, van de
mousson) . — SE RENVERSER, v. pr. Omvallen, omver geraken; zich omkeeren; zich achterover werpen; in wanorde geraken. Le cheval se renverso,
het paard viel, stortte omver. -- La versie, La matrice se renverse, de blaas, de baarmoeder keert
zich om. -- Se r- sur le das, zich op den rug werpen. — Les troupes se renversèrent les ones sur
les autres, de troepen wierpen zich op hun eigen
volk terug, bragten elkander in wanorde. — Ren
ni. Omwerper, omkeerdar m. —Ren--versui,

versoir, m. [Tech.] Aarden vorm m.
Renvi m. [Jeu] Overbod, opbod n„ verhoogde
opzet m. (bij sommige kaartspelen), r e n v i n. Jeux
de r-, opbodspelen, renvi- spelen n. pl.
R-envider, V. a. [Tech.] Den draad op de spil
laten hopen, opwinden.
Renvier, v. n. [Jeu] Overbieden, opbieden. -t (fig.), z. v. a. ENCHÉRIR.
Renvoi, m. Terugzending f.: Le r- d'un pré sent, d' une lettre de change, de terugzending van
een geschenk, van eenen wisselbrie f . — Chariot de
r -, retour - wagen m. — Le r- (congé) des troupes.
de naarhuiszending, de afdanking der troepen. —
Verwijzinngsteeken n. (in geschriften, in boeken),
verwijzing f. naar eene andere plaats of bladzijde,
naar eene noot aan den voet der bladzijde of aan
't einde van 't boek, naar een bijvoegsel of eerie
verandering op den rand, enz. , ren so o i -teeken,
renvooi n. Le grande quantité de r-s fatigue le
lecteur, de groote menigte van verwijzingen ver
lezer.— [Prat.] Il y a dans vette minu--moeitdn
te des r-s qui ne sont pas paraphés, in deze minuut zijn renvooi en, die niet geparapheerd (niet
onderteekend en goedgekeurd) zijn. -- [Jur.] Ver
verzending f. Demander son-wijzng,Over;
r- par decant un autre juge, zijne verwijzing naar
een anderen regter vragen. Le r- d'une proposition, aux bureaux, d'une petition au ministre, de
verzending, verwijzing van een voorstel naar de

bureaux, van een verzoekschrift naar den rninisler.
— Verdaging, verschuiving f.: Le r- d'une cause
ii la huitaine, de verdaging eener zaak tot over 8
dagen. [Died .], z. v. a. RAPPORT, REGURGITATION.
-- [Phys.] Terugstuiting, terugkaatsing I. (van 't
licht, van 't gelui ,) .
--

Renvoyer, V. a. Andermaal of ten tweeden
male zenden; terugzenden, wederzenden; wegzen den, afdanken, aturiijzen : R- des marchandises,
koopwaren andermaal toezenden; koopwaren tervgzenden. R- un present, een geschenk terugzen dein. — R- un courrier, eenen koerier terugzen den. — R- son domestique, zijnen bediende weg
afdanken. R- une partie des troupes, een-zend,
gedeelte der troepen a fdanhen. — (fig. et fain.) Rqn. Bien loin., iemand kort en goed afwijzen. —
(absol.) Je l'ai renvoye, ik heb hem afgewezen. —

[Ju.r.7 R- un plaideur de sa demande, een' pleiter

met zijnen eisch afwijzen. — R- les parties a se
pourvoir, de partijen vergunnen zich in regten te

voorzien.. — R- un accuse, le r- absous, quitte et
absous, een' beschuldigde ontslaan, geheel vrijspreken van de tegen hein ingebragte beschuldiging. —
Verwijzen : I1 me renvoti a a sa femme, la son
avocat, hij verwees -m-j naar zijne vrouw, naar
zijra' advokaat. — [Jur.) R- d'un tribunal ii un
autre, van de eerie regtbank naar de andere ver
R- b l'audience, naar de rolle verwijzen.-wijzen.
—(Loc. prov.) Its m'ont renvové de Caiphe [abusiv.
d'Herode) it Pilate, zij hebben mij van Cajaphas

(verkeerdelij k: van Herodes) naar Pilatus verwezen,
van Glen een' naar den anderen gestuurd. — R l'explication d'un mot à tin autre, de verklaring
van een woord veru' jzen op een ander woord. -Uitstellen, verschuiven, verdagen: II ne faut pas
r- au lendemain ce qu'on peut faire dans le jour,

men moet niet tot den volgenden dag uitstellen,
wat men heden doen kan. -.- (Loc. peon.), z. CA-
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LENDES . — Terugslaan, terugwerpen, terugkaatsen: R- la balie, z. BALLE (ook fig.). La lune ren
vole la lumière, de maan werpt, kaatst het licht
terug. L'écho renvoie les sons, les paroles, de echo
weerkaatst de geluiden, de woorden. -- [Jur.] R les parties ti se pourvoir. — SE IIENVOYER, v. pr.
Teruggezonden worden. — Elkander terugzenden.
-- (fig.), z. BALLE. — Het part. passé is ook adj.:
Lettre renvoyée, teruggezonden brief m.
Réoeeiipation, f. Wederbezetting, herhaalde
bezetting f. — Réoeenper, v. a. Op nieuw be-

Poste réoccupé, op nieuw bezette post m.
éolnoteur, m. [PhyTs.] Galvanische keten of
batterij f., r h- e o m á t o r m. — Réophore. m.
zetten. -- Het part. passé is ook adj.:

Gedeelte van een' geleider, dat aan ieder uiteinde
der galvanische batterij is vastgesoldeerd, r h e op h o o r m. (men.
Réoi^iner, V. a. Ondermaal stemmen, herstemRéor•dination, f Herhaalde inwijding f. —
Réordonner, v. a. Nogmaals wijden of ordenen,
herwijven. — Nogmaals gebieden of bevelen, een
bevel herhalen.
Réorganisatenr, trice, adj. et subst. Op
nieuw inriglend, vervormend, r e o r g a n i s e r e n d:
Lot r-trice, reorganiserende wet f. — Réorganisation, f. .Hf. t maken, invoeren eener nieuwe
inrigting of zamenstelling; wederinrigting, r e o rg a n i s a ti e: La r- d'une armee. — Réorganiser, v. a. Op nieuw inrigten, eene nieuwe i.nrigting krijgen , op nieuw ingerigt of georganiseerd
worden; zich eene nieuwe inrigting geven. — Het
part. passé is ook adj.: Troupes reorganisees,
nieuw rngerigte , zamengestelde , gereorganiseerde
troepen ni. pl.
Réoavert ure, f. Wederopening, heropening:
La r- d'un theatre.
Réoxydation, f. [Chim.] Herhaalde verzuring of verkalking, r e o x y d dtie, reoxydéring f. — Réoxyder, v. a. Op nieuw met de
zuurstof verbinden, weder verzuren, re o x y d Ire n.
R.epaire, imi. Leger, hol, nest n. (van wilde
dieren ,en bij uitbreiding van nachtvogels,roofvogels).
— Roofnest, rooverhol, dievenhol n., schuilplaats f.
der dieven, roovers. — [Chas.] Mest, drek m. van
wolven, vossen, hazen en enkele andere wilde dieren. — z. ook REPERE. — Repairer, v. n. [Chas.]
Liggen, in rust zijn, in 't leger liggen.
Répaissir, v. a. Verdikken of dikker maken.
— aEp uSS1Il, V. n., SE REPAISSIR, V. pr. Ver dikken
of dikker worden.. — ftépaississeinent, m.
Het verdikken; verdikking I.
Repaitre, v. n. Voedsel gebruiken, eten (van
mensciien en paarden, i^nz. die op marsch zijn).
Faire quinze lieues sans r-, vijftien mijlen afleg
zonder voedsel te gebruiken. Les chevaux-gen
n'ont point repu d'aujourd'hu.i, de paarden hebben van daag nog geen voer gekregen — REPA1TRE,
V. n. Voeden, te ejen geven, voêren: I1 faut r- ces
animaux, men moet die dieren voeren. (In deze beteekenissen weinig gebruikt.) — (fig.) R- qn. d'espérances, de chimères, iemand met hoop, met hersenschimmen voeden, paaijen, gaande houden. —
R- ses yeux d'un spectacle, zijne oogen aan een
schouwspel verlustigen. — SE REPAITRE, V. pr. (fig.)
Zich voeden. Se r- de bons aliments, zich met
goede spijzen voeden. — (fig.) Se r- d'espérances
vaines , de % ent, zich met ijdele hoop, met wind
voeden. z . ook FUMÉE . II ne se repaï.t que de sang
de carnage,hij^ vindt in moorden en bloedvergieten zijn genoegen. — I1 ne se repait pas de vian.

,

des creuses, de si pen de chose, hij laat zich
niet met ijdele woorden, met zoo weinig afschepen.

— REPAITRE , m. [Chas.] Le ver f fait un faux r-,
het hert laat het voeder vallen of varen (als het
zich uit vrees den tijd, tot eten niet gunt).
Rep fir, V. a. Weder verbleeken.
Repamer, v. a. [Tech.] In stroomend water
uitslaan, uitspoelen ('t gebleekte doek).
Repanier (ge), V. Pr. Weder in zw(jm vallen.
Répandre, v. a. Storten, uitgieten, plengen;
— verspreiden, strooijen, uitstrooijen: R- de lean
par terre, water op den grond uitgieten. (absol.)
Pre.nez garde de r-, stort niet, pas op dat ge niet
stort. — R- du set, du poivre, zout, peper strooigen.
— R- des [armes, tranen storten of vergieten, weenen, schreijen R- du sang, bloed storten of vergieten, iemand kwetsen- of dooden. R- son sang pour
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Ja patrie, zijn bloed voor 't vaderland storten. Verspreiden, uitdeelen, onder klei verdeelen: Rdes faveurs, des aumónes, gunslen, aalmoezen uit
R- de l'argent pai'rni le peuple, geld onder-deln.
het volk strooijen, uitdeelen. Dieu répatid ses ;ràces comme it lui plait, God deelt zijne genade uit,
gelijk liet hem behaagt. — Verspreiden, in de verte
verspreiden: Le soleil repand la lumiére, de we
verspreidt het licht. L'odeur que ces fleurs répa.ndent, de steur, dien deze bloemen verspreiden. Rses émissaires de tour cótés, zijne handlangers,
kondschappers allerwege heenzenden. — (fig.) 11 a
répandu beaucoup de clarté sur cette rnatière, hij
heeft veel licht, helderheid over deze stof verspreid.
II a répandu de faux bruits, hij heeft va'sche geruchten uitgestrooid. — R- son coeur, son áme,
zijn hart, zijne ziel uitstorten, geheel o ^enleggen.(Loc. fain. et prov.) II s'est laissé r-, hij heeft
zich in 't spel deerlijk laten beet nemen. — SE REPANDRE , v. pr. Gestort, uitgestrooid, verspreid worden, zich verspreiden: J'ai vu ses larmes se r-,
ik heb hare tranen zien vloeijen Les eaux se répandent dans les campagnes, de wateren loopera
over, verspreiden zich over de velden. — Il s'est
répandu tin bruit par la ville qu'il élait mort, er
heeft zich door de stad een gerucht verspreid, dat
hij dood was. — Uitweiden, lang en breed van iets
spreken, óvervloeijen, zich uitlaten, uitvaren. Se
r- en longs discours, lang en breed over iets uit
veel woorden vudl maken. Se r- en-weidn,(fam.)
compliments, en louanges, van pligtplegingen, loftuitingen overvloe jen. Il se répandit en in t ectives
sur voos, hij voer in scheldwoorden tegen u uit. —
Se r- dans Ie monde, veel onder de menschen, in
gezelschap gaan, de gezelschappen druk bezoeken.
I1 craint de se r-, hij vreest in gezelschap, onder
mensehen te komen. — Répandu, e, adj. (en.
part. passel van répandre): Eau r-e, gestort water n.
Larmes r-es, gestorte, vergoten tranen m. pl. Du
sang r-, vergoten, geplengd bloed n. — (fig. et fam.)
11 y a eu bien du sang r-, er is veel in die speel
verloren. — Opinion fort r-e, zeer verspreid,-partij
algemeen gevoelen n. — Jeune homme fort r- dans
Ie monde. jongeling, die veel gezelschappen bezoekt,
die overal bekend is. — (vulel.) Avoir la bile r-e
dans Ie sang, de geelzucht hebben.
Repapiltoter, V. a. Weder in papiljotlen leggen. -- (fig. et fam., inz. te Parijs) Opknappen,
herstellen , in orde brengen. — SE BEPAPILLOTER,
V. pr. Weder hersteld, opgeknapt worden: Les affaires se repapi lotent.
Réparable , adj. (van zaken) Herstelbaar,
verbeterbaar, weder goed te maken: Faute r-. —
Répara ge, m. Het herstellen, het bijwerken, afwerken; herstelling, bijwerking van een uit den
vorm komend voorwerp; — tweede schering van
het laken; — opwerking met de kaarddistel; -gladvjling der soldeernaden f.
Reparaitre, V. n. (met avoir) Weder verschijnen, op nieuw verschijnen of voor den flag komen, zich weder vertoonen of te voorschijn komen:
Le soleil reparalt sur I'llorizon, de zon komt weder boven den gezigteinder. 11 na jamais reparu
depuis, h ij heeft zich sedert niet weder laten zien.
Réparateiir, m., -trice, f. Hersteller m.,
herstelster f. Le r- du genre humain, de hersteller,
redder van 't menschdom (Jezus Christus) . La r-trice
de tons nos maux, de herstelster van al onze kwaten (de Voorzienigheid). — (iron.) R- des torts,
ongeroepen verbéteraar, bemiddelaar m. — Ook
als adj.: Sommeil r-, herstellende, krachthergevende slaap in. Influence r-trice, herstellende invloed m.
— Reparation, f. Herstelling, verbéterinq, rep a r á t i e f.: Les r-s des rues out beaucoup conté,
de verbeteringen der straten hebben veel geld gekost. J'ai fait faire les r -s nécessaires à ma inaison, ik heb de noodige herstellingen aan mijn huis
laten doen. Grosses r-s, groote reparatiën (die ten
laste van den verhuurder komen). Menues F-s, R-s
locatives, z. LOCATIF. R-s viagères et d'entretien,
alle aan het vruchtgebruik verbondene reparatiën.
— (plais.) J'ai Bien diné, et mon ventre avait
grand besoin de vette r-, ik heb goed gereten. en
mijn buik had die opknapping hoog noodeg. —Voldoening f. voo,' eene beleedigirg, vergoeding, herstel
Faire r- b qn., zemend voldoening (satis--lingf.
factie) geven. R- d'honneur, herstelling van eer. [Jur.] R-s civiles, civiele vergoeding, vergoeding

van schaden en -interesten. -- [i%Ifl.] Armes a petites r-s, wapenen n. pl., die maar weinig herstel
onderhoud behoeven. -- Réparatoire,-lingof

adj. Geschikt om ie herstellen ; de herstelling of

reparatie betreffend.

Repareouarir, V. a. Nog eens doorloope t;

andermaal doorlezen.

Réparé, e, adj. (en part. passé van réparer):
Maison r-e, hersteld, gerepareerd huis n. —
Affaires r-es, herstelde zaken f. pl. — I lonneur r-,
herstelde eer f. -- Faute r-, herstelde, verbeterde
fout f. — Dommage r-, vergoede schade f.
Reparé, e, adj. (en part. passé van REP.ARER)
dn(iermaaal opgeschikt, opgemaakt, opgeknapt, enz.
Réparer, V. a. Herstellen, vermaken, verbéteren, repareren: R- une église, un chemin, des
armes, eene kerk, een' weg, wapens herstellen. —
[Tecb.] Opknappen, opwerken, glad maken, oppoetsen, de laatste hand aan iets leggen; — den indruk der vijfstreken, der hamerslagen wegwerken.
— R- une figure en plàtre, eene pleisterfrjuur (als
zij uit den vorm komt) opwerken, er de laatste
hand aan leggen. — R- une étoffe de lame, eene
wollen stof weder opkaarden, opkratsen. R- un
tableau, une médaille, eene schilderij, een' gedenkpenning opwerken, ophalen. — (in zedelijken zin)
Weder goed maken, verbéteren, vergoeden, herstellen, doen. verdwijnen: R- une faute, ses torts, une
lidvue, eene fout, zijn onregt, een verzien weder
goed maken. z. OUTRAGE. — R- son honneur, zijne
eer herstellen. R- l'honneur, la réputation de qn.,
iemand zijne eer, zijn' goeden naam teruggeven. Rune injure, voldoening, genoegdoening (satisfactie)
voor eene aangedane beleediging geven. R- un dommage, eene schade vergoeden. R- ses pertes, zijne
-

verliezen weder goed, maken, herstellen, inhalen.
R- le temps perdu, la perte du temps, den verloren

tijd weder inhalen. -- R- ses forces, weder krach ten krijgen. R- ses affaires, zijne (verwarde, ach
zaken weder herstellen. -- [Chevai.]-teruilgan)
R- les torts, het begane onregt wreken. — SE REPARER, V. pr. Hersteld, verbeterd, goed gemaakt
worden of kunnen worden: Cet oubli peut encore
se r-, dat verzuim kan •nog hersteld, goed gemaakt
worden. -- Le temps perdu ne se répare lamais,
den verloren tijd kan men niet weer herstellen,

weder krijgen.

Reparer, V. a. Op nieuw opschikken, opmaken, opknappen, enz. (z. PARER) .
Ré p a re u r,m. Hersteller, verbeteraar. --- [Tech. j
Opwerker, opmaker, opknapper.
Reparier, V. a. Op nieuw wedden.
Réparition, f. [Astr. J ,

z. v. a- RI APPARITION.

Reparier, v. n. Op nieuw spreken: Nous en reparlerons_ wij zullen er een andermaal over spreken.
-- REPARLER, V. a.: J'avais oublié l'italien,

mais

je commence h le r-, ik was het italiaansch ver
maar ik begin 't weir te spreken.
-getn
Reparon, n1. [Corn.] Tweede soort van gehekeld vlas; — vroeger in 't algemeen: de tweede
kwaliteit eener eetwaar.
t depart, m., z. V. a. REPARTIE.

Repartage, m. Tweede deeling f. -- ReparAndermaal verdeelen of u?-tdeelen.
Réparteinent of Répartinment, in. [Fin.]
Verdeeling f., omslag m. der belastingen.
Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
Une injure vivernent r-e, Bene vinnig beantwoorde beleediging f.
Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
,j i s sedert lang
I1 r an lougtemps quit est r-, hij
tager, v. a.

vertrokken.

Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
Somme Bien r-e, goed verdeelde som f.
Repartie, f. Vaardig antwoord, wederantwoord, bescheid n.: I1 lui fit une r- brusque, h1 gaf
hem een norsch bescheid. 11 est prompt à la r-, hij is
aanstonds met zijn antwoord gereed of bij de hand.
Cola est sans r-, daarop laat zich niets antwoorden.
R:éparti ment, m., Z. REPARTE ViEN'T.
Reparthr , v. a. et n. Terstond antwoorden:
S'i1 men parle, je saurais Bien que lui r-, of je
saurai Bien lui r-, als hij mij daarvan spreekt, zal
ik wel weten te antwoorden. Ne r- que par des

impertinences, niets dan grofheden tot bescheid gev en. l en suis Bien wise, lui répartis je, het doet

mij veel genoegen, hernam ik, hervatte ik.

Repartir, v. a. (met avoir en etre) Weder
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vertrekken, weder afreizen: A peine était-il arriv e, qu'il fut obligé de r-, naauweljks was hij
aangekomen, 0/ hij moest weder vertrekken. —
[Mar.] Faire r- an cheval, een paard op nieuw
laten aanspringen, op zijn'hoefslag terugbrengen.
Répartir, v. a. On m'a donné
cette somme b r- entr e errx , reen heeft rnj deze
som gegeven om ze onder hen te verdeelen. --- R-

les contributions sur une province, de belastingen
over eene provincie omslaan. — On a réparti les
troupes en divers quartiers, men heeft de troepen
in verschillende kwartieren verdeeld. — 4- Répartissable, adj. Geschikt om verdeeld, omgeslagen
te worden, verdeelbaar. — Répartiteur, m.
(of als adj. Commissaire r-) Belastinr,.verdeeler.
[Admin. j Verdeeler, maker van den omslag der
belastingen op de belastingschuldigen. — Répar.
tition, f. Verdeeling, omdeeling f.; omslag m.,
repartitie 1. La r- dune comme entre plusieurs,
de verdeelring van eene sore onder velen. — Faire
la r- des impots dans une ville, den omslag der
belastingen in eene stad maken. -- Faire la r- des
troupes pour les quartiers d'hiver, de verdeeling
der troepen voor de winterkwartieren maken. —
[Blas.] Herdeeling f., herhaling of zamenvoeging
van de deellijnen. (verdeeld leiblok n.
Reparton, in. [Tech.] Behoorlijk ter klieving
Repas, n. Maal n., maaltijd m. L'heure du
r-, het uur des maaltijds, etensuur n. R- frugal,
magnifique, sober, prachtig, maal. R- de notes,
bruiloftsina, 1. — Repas (of Diner) prié, z. PRIÉ.
— Son r- est le diner, zin eenige maaltijd is
't middageten. R- à la eigogne, maaltijd, waarvan de ga.theer alleen het beste krijgt. z. ook BREBIS.
Repassage, m. Herhaalde doortogt of overtogt in. — Het strijken, uitstrijken (met een str kijzer). -- Het aanzetten van een snijwerktuig). —
Het schoonmaken, opknappen (b. a. van een' hoed).
— Het óverkaarden. (met de fijne wolkaarden). —
HIet opharken (der lanen, tuinpaden). — Repasse, f. [Tech.] Tweede overhaling des brandewijns.
-- Nog met zemelen vermengd grof meel n.
Repasser, V. n. Andermaal voorbijgaan, weder

doorgaan, overgaan, óirtertrekken, enz. (z. PASSER,
V. n.), terugkeeren. R- par le mëme chemin,
weder denzel fden weg gaan, langs denzel fd en weg
terugkceren. Je viendrai vous voir en repassant,
als ik weder voorbij kom, zal ik bij u aankomen.
-- (fig.) R- sur qc., iets nogmaals doorloopen, doorzien of onderzoeken. — Ce bien a repassé dans
noire famille, dat goed is weder in onze familie
gekomen. --- Repasser, v. a. Op nieuw gaan,
overgaan, overtrekken, enz.. (z . PASSER , v. a.) Rles monts, Ia rivière, de bergen, de rivier weder

overtrekken. -- Weder Overvoeren of Overzetten:

Le, crème batelier nous a repassés la rivière, de-

zelfde schipper heeft ons weder over de rivier
gezet. — Aanzetten, weder scherpen of slijpen:
R- un rasoir, leen scheermes aanzetten, slijpen. —
R- la lime sur un ouvrage de ier, een ijzerwerk
met de vijl pol jsten, opvtjlen. ( fig.), z. LIME. —
R- on chaudron, een' ketel glad hameren -- Strjken, uitstrijken, met het strijkijzer glad of plat
maken: R- du tinge, du ruban, linnen, lint strijken. -- (pop.) R- Ie buffle a qn., of enkel R- qn.,

z. RUFFLE. — [ Tech.] R- du pain au four, oudbakken brood weder in den oven opwarmen. R- les
épingles, de spelden polijsten, de speldepunten
spitsen, polijsten. — ii- des étoli'es pour la teinture,
stoffen nog eens door 't verfbad halen. — R- les
euirs, de huiden op nieuw bereiden. R- un canon
de fusil, eersen geweerloop warm doorhameren. —
R- nu chapeau vieux, een' ouden hoed schoonma
opknappen. — R- la laine, de wol de laatste-ken
kaarding geven. — R- les grasses, de metaalslak ken nogmaals uitrnaelten. — It- les allées, de lanen
rijven, óverschoffelen. -- (fig.) R- qc. dans son
esprit, dans sa uEémoire, iets in zijn geheugen terug
roepen, zich iets weder te binnen brengen of voor
den geest halen. — Il me faut encore r- ma lecon,
ik moet mijne les nog eens overzien. R- un compte,
eene rekening nog eens Overzien. — R- son ouvrage,

zijn werk nog eens nazien, óverloopen, verbéteren.
Repasseresse, f [Tech.] Soort van laken
--- Repassette, f Fijnste wolkaarde.-ka'fde.
-- Rejassenr, m. [Tech I Aanzetter, fijnsl jper.
-- Polijster, scherper der speldepunten. --- Repasseuse, f. Strjkster f. --- Plooirol f.

-
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Repassionner (se), v. pr.: Se r- pour qn.
of pour qc., weder hartslogtel jk met iemand, of
iets ingenomen worden.
Repatrier, v. n., SE BEPATRIER, V. pr. In
zijn vaderland terugkeeren. — REPATRIER, V. a.
R- les exilés, de ballingen weder in 't vaderland
doen terugkeeren. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Voyageur repatrié, in 't vaderland teru ekeerd reiziger n3.
epat,amer, v. a. [Tech.] R- Ie drap, het
laken overscheren; ook: het laken in 't water uit
-slan,
uitspoelen.
Repavement, m. Nieuwe bestrating f. —
Repaver, V. a. Weder bestraten of plave(ien.
irtepayer, v. a. Weder, nog eens betalen.
Repécher, V. a. Weder op'visschen of uit het
water halen. — Andermaal visschen. — (fig. et fain.)
R- qn., een geleden onregt op iemand verhalen.
Repeigner, v. a. Weder kammen, Overka ramen.
Repeindre, v. a. Op nieuw schilderen, Overschilderen; opschilderen, weir ophalen. -- RRepeint, e, adj. (en part. passé van repeindr•e) :
Tableau fraichement r-, versch overgeschilderde,
opgehaalde schilderij. -- REPEINT, nl. Herstelde
plaats f. eener schilderij. -- Het herstellen der beschadigde plaatsen.
Repeler, V. C. [Tech.] Nogmaals ontharen
(de huiden).
(maken.
Repeloter, v. a. Op nieuw tot een kluwen
Rependre, V. a. Weder ophangen.
Répenelle, f. [Chas.] Springstrik m. (voor

g

kleine vogels).
Repenser, v. n. Nog eens denken: Repensez-y,
denk er nog eens aan. — REPENSER, V. a. Herdenken, nog eens overdénken: J'ai repensé ce qu'il
m'a dit, ik heb nog eens overdacht wat hij mij
gezegd heeft.

,t Repentailles, f. pl., z. v. a. REPENTIR;
Repentance, f. [Dévot.] Berouw n.,
11 est mort aver beaucoup
de r- de ses péchés, hij is met veel berouw over
zijne zonden gestorven. — Repentant, e, adj.
Berouwhebbend, vol berouw: Elle est contrite et
r-e, zij is verslagen en vol berouw. — Repenti, e,
adj. (en part. passé van repentir), weleer gebruikt
in den zin van REPENTANT. — Les files r-es of als
subst. Les c-es, naam der voormalige boetehuizen
voor ligtzinnige meisjes of vrouwen; — die boetende
zondaressen zelven. — t Repentin, in. (burl.),
DEDIT .

boetvaardigheid f. :

z. v. a. PENITENT.
Repentir (se), v. pr°. Berouwen, berouw

hebben, leedwezen of spijt gevoelen: Je rite repens
de mes péchés, ik heb berouw over mijne zonden.
11 s'en est. repenli, 't heeft hem berouwd, gespeten,
hij heeft er berouw, leedwezen over gehad. — Il
s'en repenlira (als bedreiging), 't zal hein rouwen,

ik zal 't hem doen rouwen. -- REPENT1R, m. Berouw, leedwezen n., spijt f. J'ai nu vérit.ahle r- de
mes péchés, ik heb een waar' berouw over mijne
zonden. II en est au r-, hij heeft er reeds berouw
van, 't berouwt, spijt herra reeds. --- [Dess., Peint.]
Nog min of meer zicitbaar spoor n. van overgewerkte omtrekken, van een eerste plan, dat men
heeft willen verbéteren. 11 y a des r-s dans ce
tableau, er zijn nog zigtbare overgewerkte plaatsen
in die schilderij.
Repépion,m. [Tech.] Speldemakers stift of els f.
Repercer, v. a. Weder doorboren, enz. (z.
PERCER). — [Orfèv.j R - un ouvrage, een voorwerp
openwerken, de plaatsen wegwerken, die open of
doorzigtig moeten zijn. --. Reperceur, m. -ease,
f. [Tech.] Openwerlrer m., openwerkster f., hij
of zij, die in de stukken, welke doorzigtig moeten.
zijn., de open plaatsen aanbrengt.
Réper etissif, -ive, adj. [Méd.1 Terugdrjvend, naar boven drijvend: Les médicaments r-s
of als sícbst. Les r-s lont. dangereux, de terurdrjvende middelen zijn gevaarlijk. -- Répereiission,
f. [Méd.1 Het terugtreden of naar binnen slaan
(van, uitslag, van vochten). — Het teruccldrjven,
naar binnen drijven. --- [Phys.] Afkaatsinq. terug
geluid, van de lichtstralen),-weroingf.(va't
r e p e r c i s s i e. — [Mus.] Menigvuldige herhaling
derzelfde bonen; — eerste invalling van elke partij
,

eener fugc. — Répereiiter, v. a. [Méd.] Naar

binnen doen slaan, terugdrijven (liet zweet, ?uitslag

enz.) --- [ Phvs. j Terugwerpen, doen afstuiten,
terugkaatsén: I.'écho répercute le son, de echo

68

4640

REPERDRE

--

werpt het geluid terug. — SE RÉPERCUTER, V. pr.
Naar binnen slaan, terugtreden. -- Teruggekaatst,
teruggeworpen worden.

Reperdre, V. a. Ten tweeden male verliezen;
het gewonnene weder verliezen. — (absol.) R- au
Jeu, weder bij 't spelen verliezen.
Repère of Repaire, m. [Constr.] Merk,
teeken n., voegschrap f. op losse stukken, die ineen gevoegd moeten worden. -- Merk n., streep f. op een'
muur, een' bakenstok, enz. om eene regie lijn, een
waterpas of hoogte aan te wijzen of te hervinden,
vitting, opvitting f. — Merkkring m., streep f. op
de verrekikerbuizen, ter aanduiding van het juiste
punt, tot hetwelk zij bij 't gebruik uitgehaald moeten
worden. -- Rigtsteen m. der straatwerkers. —
liepérer, V. a. Zulke merkteekens aanbrengen,
merken., teekenen. — Op de merken ineenzetten.
Réperpétuer (se), v. pr. [H. n., Bot.] Zijne
soort weder voortbrengen, zich voortplanten.
Répertoire, m. Opslag- of, aanwijzingboek,
zaakrecgi.ster, uittreksel, repertorium n. R- de

marchand, koopmans-register n., bla//erd m. — (fig. j
et ram.) Iemand, die veel en velerlei weet en onthoudt en steeds gereed is om anderen inlichting te
geven, een levend register, wandelende kronijk. Elle

est un r- de tout ce qui se passe dansson quartier,

zij weet alles, wat er in hare wijk voorvalt, gebeurt,
omgaat. — [Theát.] Lijst I. der op te voeren
tooneelstukken; v,eketz^ksche lijst der te spelen stukken, r é p e r t o i r e n. — R- anatomique, zaal f.,
waarin de geraamten en beenderen van menschen
en dieren gerangschikt zijn.
Repeser, v. a. Op nieuw wegen, Overwegen.
.

R.épétailler, V. a. (lam .) Tot vervelens toe

herhalen.

Répéter, v. a. Herzeggen, herhalen, nogmaals
zeggen (wat men reeds zelf gezegd heeft of wat door
anderen gezegd is), r e p e t é ren : R- dix fois la
mème chose, tienmaal hetzelfde herhalen. Un écho
qui répète les paroles, eene echo, die de woorden
herhaalt. Un journal a répété vette calomnie, een
dagblad heeft dien laster herhaald, opgenomen. —
Cette montre répète les heures, dat horlogie slaat

de uren, repeteert. — [Mar.] R- les signaux, de
seinen repetéren of herhalen. — Overpraten, over-

vertellen (rapporter): Prenez garde á eet homme,
it est sujet à r- ce qu'on lui dit, of absol. Il est
sujet a r-, wacht u voor dien man, hij is een babbelaar, hij kan niet zwijgen. — (fig.) Ces ornements sont répétés dans plusieurs appartements,
deze versiersels zijn in verscheidene vertrekken
herhaald, weder aanqebragt. Cette porte n'ouvre
pas, elle ne sent qua r- l'autre, deze deur gaat
niet open, zij dient enkel tot een tegenstuk voor de
andere, is alleen daar, om twee deuren tegenover
elkander te hebben. — Weerkaatsen, welrrpiegelen:
L'eau du ruisseau répétait son image, het water
der beek weerkaatste haar gelaat. Ces deux miroirs
places en regard répètent les objets b. l'infini,
die beide tegenover elkander geplaatste spiegels
vermenigvuldigen de voorwerpen tot in't oneindige,
— Zelfoefening houden, voor zich zelven beproeven
wat men vervolgens in 't openbaar zal doen, herhalen, repetéren: R- sa lecon, son róle, zijne les,
zijne rol herhalen. zich zelven zijne les, zone rol
overhooren. I1 repète son sermon, hij overhoort
zich zijne preek. — Naoefening houden: R- des
éeoliers, met scholieren het in de school geleerde of
gehoorde herhalen. (absol.) Sa profession est de r-,
zijn beroep is herhalingslessen te geven. — [Jun.]
Terugvorderen, terugeischen: R- on cheval, un
prisonnier, een paard, eengin gevangene terugeischen.
On lui a pris son toen, it le répète (réclame);
men heeft hem zijn goed ontnomen, hij cischt het
terug. -- R- des témoins, getuigen weder verhooren, voor de tweede keer hooren. — SE REPETER,
v. pr. Herhaald worden: Une sottise ne doft jamais se r-, eene dwaasheid moet nooit herhaald
worden. — Le inéme mot se répète trois fois dans
un rondeau, hetzelfde woord wordt driemaal in
een rondeel herhaald. — Cela se répète tous les
jours, dat gebeurt alle dagen. — Zich zelven herhalen, hetzelfde weder doen, dikwijls hetzelfde
zeggen: Un vieillard est sujet à se r-, een oud
man heeft het zwak van dikwijls hetzelfde te zeg
te vertellen. Un poète qui se répète, een dich--gen,
ter, die dikevijls dezelfde beelden, wendin.ien, enz.
gebruikt. — Les objets se répètent a !'infini dans
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ces deux miroirs. — Aan elkander herhalen. En
se séparant, ils se répétèrent leurs voeux de fidélité.
Répétiteur, m. Herhaler, herhalingsieeraar,
re pe t é n t m.— [Mar.] Repeteer-schip of -fregat n.
(dat de seinen van 't admiraalschip herhaalt), r epet i teur m. — Als adj. [Math.] Cercler-, z.
CERCLE . — Répétition, f. Herhaling, herzegging;
— proefherhaling (van voortedragen rollen, muzijkstukken, enz.) , herhalingsles, repetitie f.
EV-itez les m-s, verm ijdt de herhalingen. — Nous
sommes la r- des anciens, wij herhalen slechts, wat
de Ouden reeds gezegd, gedaan hebben. — [Rhét.]
R- nécessaire, élégance, vicieuse, noodwendige,
sierlijke, verkeerde herhaling. — [Hon.] Montre
à r-, slaand zakuurwerk, repetitie- horlogie n. —
(ellipt.) Une r- enricbie de diamants, een met dia
omzet repetitie (horlogie). — Faire des r-s,-mante
herhalingslessen houden. -- Faire trois r-s dune
tragédie, twee of drie repetitiën, vooroefeningen
van een treurspel houden. Ma pièce est en r-, of
ook Je suis en r-, men houdt repetitie van mijn
stuk. — [Jur.] Terugvordering I. R- de frais,
d'avances, terugvordering f. van onkosten, voor
des témoins, herhaalde verhooring I.-schoten.—R
der getui g en. — [Beaux arts] Kopij f. van een
standbeeld of schilderij, door den maker zelven
vervaardigd, tweede exemplaar, dubbel n.
Repétitionner, v. n. Op nieuw een verzoek
indienen.
-schri/t
Repétrer, v. a. Herkneden, weder kneden. -(lig) Geheel omvormen.
+ Repenplable, adj. Wederbevolkbaar, voor
wederbevolking geschikt. — Repeuplernent, m.
Wederbevolking f. (van een land, kolonie, enz.);
wederbepoting (van een' vijver met pootvisch; van
een bos met jong plantsoen, enz.) — Repeupler,
v. a. Weder bevolken, weder beplanten, weder bepoten, enz., z. PEUPLER. (pen.
Repiler, v. a. Andermaal stampen, óverstamReply, m. [Jeu] R ep i c n., z. op Pie. — (fig.
et fare.) Faire qn. r-, r- et capot, iemand pal of
vast zetten, geheel uit het veld slaan, den mond
stoppen of snoeren.

Repiquage, m. Het uithalen van beschadigde
straatsteenen, om ze door roede te vervangen, ver
een' straatweg of straat.-bétering,opkav
— [Agric.] Verplaatsing f. eener zaadplant. — Repiquer, v. a. Op nieuw p rikken, beprikken; weder
stikken of doornaaien. — [Agric.] Zaadgewassen
verzetten, verplanten. — [Tech.] Een' straatweg
verbéteren. — Het gebroken mout oppervl,.i kkig omroeren gelijk maken en andermaal water geven.
Repis, m. [Agric ] Tweede ploegsnede f.
Répit, m. Uitstel n., tijdvergunning, verlenging 1. van tijd, latere termijn in., respijt n. :
Donner du r- b un débiteur, eenera schuldenaar uit
geven. Lettre de r-, of enkel R-, uitstel--stel
of gratie-brief, koninklijke beschermingsbrief m.,
die den schuldeischer verpligtte, zijnen schuldenaar
respijt te geven. -- (Loc. prov.) 0btenir des let,

tres de r-, van eene zware ziekte opkomen. —
[Anc. mar.] z. V. a. REGHANCZE.

Replacement, m. Het terugbrengen op zijne
plaats. — Replaces, v. a. Weder op zijne plaats
brengen of zetten. — Weder eene plaats of bediening bezorgen. — SE REPLACER, V. pr. Weder op
de vorige plaats gebragt worden. — Zich weder
plaatsen, weder zijne plaats innemen. — Eene nieuwe
plaats of betrekking vinden.
Replaider, V. a. Op nieuw pleiten of bepleiten.
Replain, ni. Geëffende en bebouwde bergvlakte f.
Replanehéier, V. a. [Constr.] Weder bevloeren, een' nieuwen houten vloer of zolder leggen.

Replanir, v. a. [Tech.] Opschaven, met de
fijne schaaf afwerken. — Replanissement, m,
Opwerking, gladschaving f.
Replant, m. [Agric.] hieuw, jong plantsoen n.
— Replantation, f. Herhaalde planting, ver
Replanter, v. a. Andermaal plan--plantigf.
ten, verplaatsen. — Replanteur, m. Verplanter.
Replàtrage, m. Het herhaald bepleisteren,
Overpleistering, oppleislering f., plakwerk n. —
(fig. et fam) kwalijk ge/cozen middel n. om eene
fout, eene verkeerdheid te herstellen, doekje n. voor
't bloeden, uitvlugt f., dekmantel m.: Cette explication nest qu'un r-. — Verzoening f. van weinig

duur, niet orpregte verzoening f. — Replatrer,
i V. a. Op nieuw bepleisteren of begipsen, orerpleis-
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teren. — Blankelten. -- (fig. et fam.) Bewimpelen.
bemantelen, vergoelijken: Il cherche a r- ce qu'il
a dit, ce qu'il a fait. -- Replà,treur, m. Overpleisteraar m. -- REPLâTREUR, M. -ELISE, f. (fig.
et (am.) Verontschuldiger m., verontschuldigster f.,
hij of zij, die altijd Bene verschooning of verontschuldiging weet te vinden, die steeds het kwade

wil vergoelijken.

Replet, -éte, adj. (van menschen, niet van
dieren, gebézigd) Zwaarlijvig, te dik en vei: Elle
est trop r-ète, zij is te zwaarljvig.
Réplétif, -ive, adj. [Chir.] Opvullend, tot
opvulling dienstig: Injection r-ive, opvullende inspuiting f. — Réplétion, f. [Méd.] Volbloedig
volsappigheid; zwaarlijvigheid; — overla--heid,
ding der maag, r ep l é t i, e f.
Repleurer, V. a. at n. Nogmaals beweenen;
op nieuw weenen.
Repleuvoir, v. imp. Weder regenen.
Repli, m. Dubbele of omgeslagen vouw; vouw,
plooi f.: Elle cavia la lettre dans le r- de sa robe,
zij verborg den brief in de vouw van haar kleed.
— Kronkeling f.. kronkel m., bogt f.: Un serpent
qui se traine en longs r-s, eerre slang, die met
lange kronkels voortkruipt. -- Les r-s d' un drapeau
que le vent fait Hotter, de golvingen van een vaan del, dat de wind doet wapperen Cheveux d'ébène
en longs r-s, gitzwarte haren in lange krullen of
golvingen. — Les r-s d'un rentier, d'un fleuve,
de bogten van een voetpad, van eene rivier. — Les
r-s de la tranchée, de wendingen, zigzags der
loopgraaf. — ( fig.) liet binnenste, verborgenste,
geheimste des harten of der ziel, schuilhoek m.,
diepte, verborgenheid f.: Les plis et les r-s du
coeur, z. PL!; z. ook LIRE. — Replicatif, -ive,
adj. [Bot.] In zich zelven zamencjevouwen of omgebogen. ; Replié, e, adj. (en part. passé van
replier). Etolfe r-e, weder zamengevouwen stof f.
— Ailes r-es, dubbel gevouwen vleugels m. pl. (van
insecten). — Repliement,m. Het wederopvouwen;
het gevouwen zijn.
Replier, V. a. Weder vouwen of opvouwen,
weder in de vorige plooijen leggen; omvouwen,
ombuigen. R- une étoffe, eene stof weder zamen vouwen. Repliez votre serviette, vouw uw servet
weder op. — On replie le bout des manches,
men vouwt, slaat het einde der mouwen om. —

Voyez comme ce bateleur pile et replie son corps,
zie, hoe die kunstenmaker zijn ligchaam vouwt en
kronkelt. — [Mil.] R- an poste, un corps, eenen
post, een korps doen deinzen, terugwijken. -- Run pont militaire, eene ponton-brug afbreken. —
SE REPLIER, v. pr. We er zamen- of opgevouwen
worden. — Zich kronkelen, bogten maken: Le serpent se replie, de slang kronkelt zich. Ce fleuve se
replie en tous sens, die rivier maakt bogten in alle
rigtingen. --- [Mil.] In orde teruggaan, met gesloten geléderen terugtrekken. Se r- sur an poste,
zich op eenen post terugtrekken. -- [Man.] Se rsur soi-même, zich plotseling ornkeeren of omdraaijen. — (lig.) I1 sait se r- en cent facons, hij
weet zich in honderden bogten te wringen, hij
honderd uitwegen of middelen te baat. — I1 s'est
replié sur an autre moyen, hij heeft zijne toevlugt
tot een ander middel genomen. — Se r- sur soimême, in zich zetven keeren, over zich zelven na-

neef

denken.

Réplique, f. Weder- of tegenantwoord n.
Voíci ma lettre, sa réponse et ina r -, hier is
mijn brief, zijn antwoord en mijn wederantwoord. — [Jur.] Wederantwoord van den eischer
op de verdediging (exceptie) des gedaagden, r e p ii e k f. — Antwoord n., beantwoording van
't gezegde of geschrevene, tegenspraak f. Cet écrit
ne denieurera pas sans r-, dit geschrift zal niet
onbeantwoord blijven. C'est sans r-, dit is zonder
tegenspraak. Obéir sans r-, zonder tegenspraak,
stilzwijgend gehoorzamen. Lette raison est sans r-,
tegen die reden laat zich nietsinbrengen.— [Mus.]
Herhaling f. der octaven; — herhaling der melodie
van eene party door eeneandere partij. — [Théht.]
Laatste woord n. van een tooneelspeler eer zijn medespreke"• invalt. — RQpligner, V. a. Een weder
geven, hervatten, hernemen; antwoorden,-antword
re p l i c é r e n: Je répliquai que je ne Ie ferais
jamais, ik hernam, gaf tot wederantwoord, dat
ik hel nooit zou doen. Sur ce que je lui dis, ii me
répliqua..., op hetgeen ik hem zeide, antwoordde

hid mij, voerde hij mij te gemoet... -- Tegenspreken, tegenstribbelen (in plaats van zw ij gend te
gehoorzamen). I1 a toujours qc. à r-, hij heeft
altijd wat in te brengen, hij stribbelt altijd tegen.
-- (absol ) Ne répliquez pas, spreek niet tegen. -Mon avocat dolt r-, mijn advokaat moet zijne
repliek, zijn tegenantwoord voordragen.
Replisser, V. a. Weder plooijen, op nieuw in
de plooijen leggen.
Replonger, v. a. Op nieuw indompelen, u'eder
onderdompelen: R- une étolfe dans la cove. -- (fig.)
La guerre nous replongea dans de nouveaux malbeurs, de oorlog dornpelde, stortte ons in nieuwe
ongelukken. -- REPLONGER, C. n. Weder onder
weder in de diepte zinken: La sonde plonge-duiken,
et replonge. het peillood zinkt bij herhaling in de
diepte. — SE REPLON'GER, V. pr. Weder onderduiken. — (fig.) II s'est replon é dans la débauche,
hij is weder tot losbandigheid vervallen; is weder
losbandig geworden.
Repolir, V. a. Op nieuw polijsten, óverpolijsten -- (fig.) Bij herhaling beschaven, verbéteren,
verédelen. Polissez votre ouvrage et Ie repolissez,
leg bij herhaling de beschavende hand aan uw werk.
-- Repolissage, m. Het overpolijsten.
Repolocn, m. [Man.] Volte in i tempoos,
halve volle f.
Repoinper, v. a. et n. Op nieuw pompen.
Reponchonner, v. a. [Tech.] Spijzen (de
verfkuip), de verbruikte verfstoffen door nieuwe
vervangen.
Répondant, m..dntwoorder, verdediger van
theses of stellingen, van een geleerd strijdschrift
aan hoogescholen, r ep o n d é n t m. -- Beantwoorder van den pr/ester b ij 't lezen der mis, misdienaar m. — [ Jur.] Borg, borgblijver m.
Répondre, v a. Antwoorden, ten antwoord
geven, beantwoorden: Ne savoir que r-, niet weten
wat te antwoorden, wat men antwoorden zal. I1
ne, répondit que deux mots, hij gaf slechts twee
woorden ten antwoord. — R- une question, une
requ'te, eene vraag, een verzoekschrift beantwoorden. — R- la messe (of à la messe), den priester
bij de mis antwoorden. — (fam.) R- des injures,
des impertinences, beleedigingen, grofheden beantwoorden. — RÉPONDRE, v. n. Antwoorden: Je
ne puls vous r- là dessus, ik kan u daarop
niet antwoorden. 11 ne ni'a pas encore répondu
b cette question, á cette lettre, hij heeft mij nog
niet op deze vraag, op dezen brief geantwoord.
R- à toutes les objections, op alle tegenwerpingen
antwoorden. — R- an salut de qn., ieinands groet
beantwoorden, hein wedergroeten. — (absol.) Que
ne répondez-vous, quand on vous appelle? waarom geeft pij geen antwoord, wanneer men u roept ?
— Ce recipiendaaire a très-bien répondu, deze
kandidaat heeft zeer wel geantwoord, heeft zijne
stelling zeer wel verdedigd. -- L'écho répondit à
ses Cris, de echo antwoordde op z ne kreten. -z. ook PERT1NEMMENT, VERBALEMENT. — (Loc.
prov. et pop.) I1 ressemble au prétre Martin,
ii chante et it répond, hij priester Maarten,
hij zingt en antwoordt, hij beantwoordt zelf de
vragen, die hij voorlegt. -- z. ook ABBÉ, AD REM,

NORMAND. — [Man.] Ce cheval répond partaitement aux éperons, aux aides, dat paard gehoor
volkomen aan de sporen, de hulpen: luistert-zamt
zeer goed naar- zijn' ruiter. — [Mar.] R- à un
signal, een sein beantwoorden, terugseinen. — Antwoorden, tegenspreken, tegenwerpingen maken,
tegenstribbelen, wat in te brengen hebben. Faites
ce qu'on vous dit, et ne répondez point, doe wat
men u zegt en maak geene tegenwerpingen. Vous
répondez, je crois, ik geloof, 'lat gij tegenspreekt,
wat in te brengen hebt. .... Uitkomen (op), zich
uitstrekken (tot): I1 y a an chemin sous terre,
qui répond an canal, daar is een weg onder den
grond, die zich tot aan de gracht uitstrekt. Ces
fenêtres répondent sur la rue, deze vensters komen op de straat uit. — La sonnette répond
dans toutes les chambres, de schel laat zich in al
de kamers hoorgin. -- 11 s'est blessé an coude, et
la douleur lui répond an petit doigt, hij heeft zich
aan den elleboog gekwetst, en hij voelt de pijn (de
Qveêrpijn) in zijn' pink. — Beantwoorden, overeen komen,overeenkomst of overeenstemming hebben;
voldoen (aan de opgevatte hoop of verwachting).
wederkeerig van zijnen leant doen, wal men moet.
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REPONDRE
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Cette expression répond Bien it mon idée, deze

uitdrukking komt goed met mijn begrip overeen.

REPOSER.
Se r - au temps des croisades, aux jours de son
enfance, zich in den tijd der kruistogten, in de

L'aile droite du palais ne répond pas h I'autre dagenzijner kindschheid verplaatsen. — Het, part.
aile, de regter vleugel van het paleis beantwoordt passé i s ook adj.: Livre reporté a son proprietaire,
niet aan, komt niet overeen, strookt niet met den aan zijnen eigenaar teruggcbragt boek n.
linker vleugel. Je me suis donné beaucoup de
Repos, m. Rust f., stilstand m. van beweging,
peines pour son éducation, et it y a répondu, ik staking f. van arbeid: Le trop grand r- nuit a Ia
heb mij veel moeite voor zijne opvoeding Gegeven, santé, te veel rust schaadt de gezondheid. Prendre
en hij heeft daaraan ook beantwoord. La succes- du r-, rusten, rust nemen. Jour de r-, rustdag m.
sion ne répond pas à noire attente, de erfenis — [Agric.. Hort.] La terre a besoin de r-, de
beantwoordt, voldoet niet aan onze verwachting. aarde heeft rust noodig. — [Mil.] R- ! En place
Il na pas répondu aux espérances qu'on await r-! rust! op de plaats rust! -- Ce fusil partit an
concues de lui, hij heeft niet beantwoord aan de r-, dat geweer ging af, terwijl 't in de rust stond
hooi), die men van hem had gevoed, opgevat. Tout (terwijl de haan gespannen was). — Rust, gerust
onbezorgdheid; vrede, kalmte f. Le r- de la-heid,
répond à nos souliaits, alles gaat naar onze wenschen. — R- b l'artnitié, a l'amour de qn., iemands conscience, de gewetensrust. De ce cóté-là je suis
vriendschap, liefde beantwoorden, met wederkeerige en r-, van dien kant ben ik zonder bezorgdheid. —
vriendschap, liefde vergelden. _. Borg blijven. goed Soyez en r- sur mes affaires, bekommer u over,
spreken instaan, zich verantwoordelijk stellen: R- de bemoei u met mijne zaken riet. — Laissez-moi done
qn., de qc., voor iemand, voor iets instaan, borg bl ij - en r-, laat mij toch met vrede, stoor of hinder mij
ven. I1 a répondu de lui, hij is voor hem borg gebleven. niet. -- (fig.) Dormir en r- sur une affaire, niet
Prêtez-lui cette sonirne, je répondrai de (pour) lui, ongerust over eerie zaak zijn. — Troubler le rleen hem deze som, ik wil voor Item borg blijven. --- public, de openbare rust, orde storen. Les peuples
(Loc. prow.) Qui répond pa3:e, z . PAYER . -- (fam.) vont guuter un profond r-, de volkeren zullen wel
een' diepen vrede smaken. — Rust f., slaap m.:-dra
Je vous en réponds, Je ten réponds, daar blijf ik
u borg voor, dit verzeker ik u ; (iron.) ei, ei, is Troubler le r- de qn., iemands rust, slaap versto't mogelijk! (wanneer men niet gelooft wat er ge- ren. Avoir perdu Ie r-, niet meer kunnen slapen.
[Econ. rur. J Cette graine répond, — Lit de r-, rustbed n. — (fig.) Troubler le rzegd wordt).
dat zaad (van zijdewormen) begint levend te worden. des morts, de rust der dooden storen, hun graf
schenden of ontwijden; hunne nagedachtenis ont-- SE REPONDRE , V. pr. Zich zelven antwoorden.
-- Elkander antwoorden: Des choeurs qui se ré- eeren. — Le r- éternel, de eeuwige rust: de staat
pondent, koren, die elkander antwoorden, die der gelukzaligen na dit leven. — Champ du r-, bebeurtelings zingen. — (fig.) Nos coeurs se répon- graafplaats f , kerkhof n. — [Arch.] Trapdent, onze harten verstaan elkander, stemmen portaal n. tusschen twee verdiepingen, z. v. a. PAovereen. — Tegenover elkander zijn, in verband L1ER ; -- in 't algemeen; rustplaats f. On a distristaan: Les portes de eet appartement se répondent. bud dans ce jardin différents r-, men heeft hier en
Repondre, V. a. Op nieuw leggen, andermaal daar in dien tuin rust- of zitplaatsen aangebragt.
— R- dans on puits de mine, rustplaats in een
legoen (eijeren).
Répondu, e, adj. (en part. passé van répon- mijnput of schacht. — [Grain. j Rust f., rustpunt n.,
dre): Lettres r-es, beantwoorde brieven m. pl. — plaats, waar de stem bij 't lezen of de vooldragt
min of meer rusten moet: Sa lecture serait Plus
Amour r-, beantwoorde liefde f.
Répons, m. [Liturg.] Kerkelijke beurtzang rn. intelligible, s'il observait mieux les r-. — [Poes.j,
tusz. v. a. CÉSURE — [Mus.] Rustpunt n. — [Peint.]
beurtspraak
antwoordend
kerkgezang
f.,
of
schen den, geestelijke en het koor of de gemeente, Rustpunt, rustplaats voor het oog des beschouwers.
responsorium n. — [Impr.] Teeken, dat de — Figure de of en r- , figuur in rust, rustende
figuur f. — [ tlorl. j , z. v. a. ECHAPPEMENT.
responsoria aanduidt.
Reposé, e, adj. (en part. passé van reposer):
Réponse, f. Antwoord n. Honorez-moi dune
r-, vereer mij met een antwoord. G'est une sotte Cheval frais et r-, versed en uitgerust paard. —
r-, dat is een gek antwoord. — Rendre r- de (sur) De ]'eau r-e, bezonken water n. Du vin r-, belege., op iets antwoord geven; reden en bescheid op gen, helder geworden wijn m. De la bière r-e. beiets geven. — (Loc.prov.) Telle demande. telle r-, legen, bezonken bier n. -- Un teint r-, eene fris
verkwikte gelaatskleur f . — 5 TETE REPOSEE,-sche,
zoo als de vraag i s, zoo is ook 't antwoord. -z. ook DE^MANDE, NORMAND, QUI-VA-LA ? — Le si- toe. adv. Met bedaardheid, met bezadigdheid, met
bedachtzaamheid,
met kalmte, rijpelijk, met bedaard
zwijgen
is ook een antwoord,
lence vaut une r-,
geldt ook voor antwoord. — Antwoord, antwoord- overleg, rustig: Examiner une chose a tète r-e,
schrijven n., brief m. ter beantwoording: Voici sa eerie zaak bedaard en rijpelijk onderzoeken.
Reposée, f. [Chas.] Rust, rustplaats f., leger n.
lettre et ma r-, hier is zijn brief en mijn antwoord.
— [Jur.] Antwoord, geregtelpkantwoordschrpven n., van 't wild.
Reposer, v. a. Ter rust leggen, doen rusten
regtsuitspraak f ; goedvinden n. of meening f. eener
regtsgeleerde faculteit op hoogescholen, r e s p o n - of uitrusten, nederleggen.: R- sa tete sur un oreilsum n. — [Mus.) Antwoord, het invallen door Ier, zijn hoofd op een kussen nederleggen. R- sa
eene andere partij (in eerie fuge en contre-fuc,e). jambe sur une chaise, zijn been, op eenen stoel
Wederlegging f. (refutation) : On verra bientót sa laten rusten. — (fig.) 11 na pas ou r- sa téte, h1
r- à ce q u'on a écrit contre lui, men zal weldra weet niet, waar hij zijn hoofd zal nederleggen: hp
Zijne wederlegging zien op hetgeen men tegen hem is van dak, van bestaanmiddelen ontbloot. — (fig.)
Rust verschaffen; doen bedaren, tot kalmte of rust
heeft geschreven.
brengen. R- la tête, l'esprit, lame, het hoofd, den
Reponte, f. Herhaalde eijerlegging f.
Repopulariser, v. a. Weder populair maken. geest, de ziel rust vcrscha ffen. Cette espérance repose l'áme, deze hoop geeft rust, kalmte aan 't
(vgl . POPULARISER.)
Report, m. [Com.] Het transportéren, Over- gemoed, aan de ziel. — R- sa vue sur un objet,
dragen of Overbrengen (van eene som) , de overge- zijn oog met welgevallen op iets vestigen of laten
dragene som zelve, t ra n s p art n. R- de l'autre rusten. Cela repose la vue, les yeux, daar rust
part, transport van de andere zijde. Faire un r-, het Bezigt, het oog bij uit. — i.e sommeil repose
transportéren. (grondcjns. Ie corps, le teint, de slaap verfrischt, versterkt het
Reportage, m. [Cout.] Halve tiende f., als ligchaom, vcrfrischt, verkwikt de gelaatskleur. -Reporter, v. a. Terug-, wederbrengen, terug- REPOSER, V. n. Rusten , slapen, uitrusten: I1 n'a
dragen: Ce chapeau ne me va pas bien, it faut pas reposé de toute la nuit, hij heeft den geheelen
Je r-, die hoed post mij niet, gij moet hem terug nacht niet gerust, niet geslapen. I1 ne dort pas, it
R- la guerre dans un pays, den oorlog-breng.— repose, hij slaapt niet, hij ligt maar stil, hij rust
weder in een land brengen, qaan voeren. — Ver- slechts. — Laissez r- ses chevaux, une terre, z.
plaatsen, overbrengen: R- une note b la fin du beneden onder SE REPOSER . — (fig.) Laisser r- un
volume. eene noot naar 't einde van het boekdeel ouvrage, een werk laten rusten, zich eenen tijd
verplaatsen. — Overdragen, een totaal van de eene lang er niet mede bezig houden. — Rusten, ergens
zijde naar de andere overbrengen, t r a n s p o r t é- geplaatst, ne ergelegd of nedergezet zijn, ergens
r e n : R- un total au Naut de la page suivante. liggen of staan (in dezen zin zelden dan van de
— Somtijds ook in den zin van RAPPORTER. REDIRE. overblj fsels der dooden. van de relikiën der heiligen,
Oververtellen. — SE REPORTER, v. pr. Ter uggebragt van 't hoogwaardige of de gewijde hostie gebézigd):
worden. -- (fig.) Zich in gedachte verplaatsen: C'est ici qu'il repose, que son corps repose, hier
-
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--

rust, slaa hij, hier rust zijne asch, zijn gebeente,
hier ligt ^Pijt begraven. (Op grafschriften) Iel repose..., Ci-dessous repose..., hier, hier onder, onder
dezen steen ligt begraven.... — Iei dessous git et

repose Qui ne fit jamais autre chose. — Les reli-

q ues de ce saint reposent dans cette chapelle, in
deze kapel worden de relikiën van dien heilige bewaard. Le Saint-Sacrament repose dans l„ tabernacle, in het sakramentshuisje wordt de gewijde
hostie bewaard, in den tabernakel staal de monstrans met het hoogwaardige. -- Rusten, dragen,
steunen, gevestigd of gegrondvest zijn: La base de
eet édifice repose sur des pilotis, de grondslag van
dit gebouw rust, draagt, steunt op paalwerk. —
(fig.) Ce raisonnement ne repose sur reen, die redenéring is zonder grond, steunt op niets, houdt
geen steek, is uit de lucht gegrepen. — Rusten, bezinken (van vloeistoffen): Cette eau est trouble, ii
faut qu'elle repose quelque temps, dat wafer is
troebel, het moet eene poos bezinken. — (jig.) Bedaren: Laisser r- ses esprits. zijn gemoed (geest,
ziel) "tot bedaren, tot kalmte laten komen, weder
bedaard, rustig laten worden. -- SE REPOSER, v. pr.
Rusten, den arbeid, de beweging staken, uitrusten:
Se r- après le travail, après la promenade, na
den arbeid, na de wandeling rusten. Reposez-vous,
vous devez être las, rust wat uil, gij moet wel
moede wezen. — (/iig.)Se reposer (of als v. n. R-)
sur ses lauriers, op zijne lauweren rusten: na behaalde voordeelen, verwonnen roem, enz. zich seerkeloos, rustig houden. -- (met ellips van 't voor
na faire en laisser): Laisser r- ses che--namw.
vaux, zijne paarden laten uitrusten. Laisser rune terre, eenen akker laten rusten, een jaar braak
laten liggen. — (irort.) Laisser r- ses succès, zijn
fortuin niet doorzetten, door zijn' voorspoed zorgeloos, onachtzaam worden. — Zich nederzetten, gaan
zitten om te rusten: I1 s'approcha de moi et vint
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s'ugdrjven, afslaan. z. ook FORCE. — (fig.) R- une
injure. eene beleediging betaald zetten, beantwoorden. R- la calomnie. den laster van zich afweren. den laster fier weêrleggen. R- la raillerie, de
spotternij betaald zetten, den spotter tot zwijgen
brengen. — R- une tentation, eene verzoeking wederstaan. — Afwijzen, verwerpen: R- one demande, une proposition, on projet de loi, eene vraag;
een voorstel, een wetsontwerp verwerpen. — [Bot.]
Weder uitschieten: Ces piantes ont repoussé de
nouvelles feuilles, deze planten hebbes nieuwe blderen gescholen. — [Impr.] Uit de hand bijdruk ken (een teeleen, eene letter, die in 't afgetrokken
blad ontbreekt). — [Tech.] R- des chevilles, bouten in- of doordrevelen. — REPOUSSER, v. n.: Ce
-

ressort repousse trop, ne repousse pas assez, die

veir is te sterk, te slap. — Ce fusil repousse, dat
geweer stoot (stoot terug bij 't afschieten). — (fig.)

I1 a one figure qui repousse, (les manières qui

repoussent, hij heeft een afkeerwekkend gelaat,
terugstootende manieren. -- Op nieuw uitgroeijen,
weder uitspruiten, weder uitloopen: Ses cbeveux
commencent a r-, zijn haar begint weder uit te
groeijen. Les arbros repoussent an printemps, de
boorven loohen in de lente weder uit. — SE REPOUSSER , V. pr. Teruggedreven worden. — Elkander op nieuw stoelen of voortdrijven. -- Elkander
terugstooten.
Repousseter, v. a. Op nieuw af- of uitstof-

fen, weder uitborstelen.

Repouussoir, in. [Tech.] Drevel, drijver in.,
drijfijzer n.; stempel; doorslag in.; — goudsrnidsdrijfbeiteltje n., beeldhouwers-beitel m. voor 't aan
lijstwerk. — [Chir.] Worteltrekker-brengva
of - steker (om dc wortels der tanden uit Ie halen);
— baleinen doorsteker (om voorwerpen, ,die zich in
den slokdarm hebben vastgezet, te verwijderen). —
[Peint.] Donkere voorgrond m. (om de andere voor
te ?neer te doen wijken of op een' af--werpnds
se r- sur le bane oil j'étais assis. — L'oiseau se
repose sur l'arbre, de vogel strijkt op den boom stand te doen voorkomen).
Repot.stage,
in. [Tech.] Het schommelen,
neder, zet zich op den boom. — Bezinken (van
vochten); (fig.) bedaren (van hartstort ten) , z. boven schudden van 't gedroogde buskruid, om er de klonten uit te verdrijven. — Bepouster, v. a. Busonder REPOSER, v. n. — (fig.) Zich verlaten, ver
berusten: Se r- sur qn., sur qe., zich op-trouwen, kruid schommelen, breken. (storten
Repréeipiter, v. a. Andermaal naar beneden
iemand, op iets verlaten. Si ma bourse est vide,
Repréhensible, ad'. Laakbaar, berispelijk,
je me repose sur vous, wanneer mijne beurs ledig
is, verlaat ik mij op u. Je me repose sur votre bestra ffelijk: Homme r-, berispelijk man. Conduite
parole, ik verlaat mij, berust, vertrouw op uw woord. r-, laakbaar gedra g n. — Repréhensif, ive, adj.
REPOSER, v. a. Weder zetten, op nieuw plaat- Berispend, bestraffend. — Repréhension, f. Besen, enz. (z POSER , V. a..): I1 reposa son verre sur risping, doorhaling f., verwijt n., bestraffing f.:
la table, hij zettede zijn glas weir op tafel. -- SE Cette action est drone de r-, deze daad is berispens-,
bestra/fenswaard.
REPOSER , C. a. Zich andermaal nederzetten.
Reprendre, v. a. Terugnemen, hernemen, weit.eposoir, in. [Cath.) Rustaltaar n. (in eene
straat enz. aangebragt, waarop men het heilig sa- der aan-, opvatten of -grijpen, weder opnemen, enz.
crament bij zekere procession laat rusten. — (Loc. R- ce qu'on avait donné, vendu, terugnemen wat
fam ) Pare comme on r-, zeer netjes opgeschikt. men gegeven, verkocht had. R- les armes , de wa— Weleer ook: rustplaats, zitplaats f.; — graf n. pens weder opvatten. R- une vile, eene stad her-- (Tech.], z . DIABLOTIN . — Waschtrog m. (voor nemen. R- un vaisseau. een schip hernemen, den
vijand weder ontnemen. R- on prisonnier, on Diseau,
de lompen, bij papiermakers).
eenen gevangene weder vatten, eenen vogel weder
Reposséder, v. a. Andermaal bezitten.
vangen. R- un ancien domestique. een' ouden beItepoteneé, e, adj. [Bias.] , z. POTENCE.
Repoudrer, v. a. Op nieuw bepoederen, Over- diende terugnemen. R- sa place, zijne plaats weder
neuzen of innemen. R- ses habits d'hiver, zijne
poeijeren.
Repouugner, V. a. [Agric.] Den wijngaard winterkteederen weder aantrekken. La colline a
repris sa robe de verdure, de heuvel heeft zijn groen
-andermaal van zijne onnutte knoppen ontdoen.
Repotis, m. [Constr ] Steen- of gruismortel m. gewaad weder aangetrokken. R- la conduite des
Répouser, V. a. Hertrouwen, ten tweeden male affaires, les renes du gouvernement, het beleid der'
zaken, de teugels van 't bewind weder opvatten.
trouwen.
% Repoussable, adj. Terugdrij fbaar, verwer- — R- un chemin, eenen weg weder inslaan, den
peljk. — Repo assant, e, adj. Terugstootend, vangen weg weder kiezen. -- R- le large, weder
stuitend, afkeerwekkend, walgelijk: Des manières in zee steken. — (fig.) R- le dessus, weder de
r-es, terugstootende manieren f. pl. Laideur r-e, overhand, het overwigt krijgen, er weder bovenop
afkeerwekkende leef jkheid f. — Repoussé, e, komen, weder herstellen. -- (fam.) On ne my readj.: Balie r-, teruggeworpen, teruggeslagen bal m. prendra plus, 't zal mij niet weir gebeuren, ik zal
— Armee r-e, teruggeslagen, lerugqedreven leger n. mij voortaan daarvoor wachten. Que je ne vous y
— Injure r-e, betaald gezette beleediging f. — De- reprenne plus ! Que je vous y reprenne ! (als bemande r-e, afgewezen, geweigerde vraag f. — (Loc. dreiging), laat dat niet weir gebeuren! pas op als
prov.) II a été r- b la barricade, hij heeft bot ge- dat weêr plaats heeft. — Hervatten, het afgebrovangen: wat hij vroeg is hein rondweg afgeslagen. kene of gestaakte weder voortzetten, weder opvat -- Feuilles r-es, weder uitgesproten bladeren n. pl. ten: R- on travail, one correspondance, son train
— Repoussement, m. [Mil.] liet terugstooten, de vie accoutumé, eenen arbeid, eene briefwisse
zijne gewone levenswis hervatten. R- son dis--ling,
stopten van een geweer bij 't losbranden.
Reponsser, v. a. Terugslaan, terugwerpen, cours, le til de son discours, zijne rede hervatten,
terugctooten, terugdrijven, afslaan: R- la balie, den draad van zijne -rede weder opvatten. z. HUT
den bal terugslaan of -werpen. — R- qn. qui veut (adv.) . — [Constr.] R- un mur, eenen muur onder
entrer, iemand, die binnen wil komen, terugstoo- handen neaten, nazien, herstellen. R- sous-oeuvre
ten. — R- une attaque, un assaut, eenen aanval, en sous-oeuvre of par- dessous oeuvre un bátiment,
eenen storm afslaa. R- l'ennemi, den vijand te- un mur, z. OEUVRE (op 't einde). (fig.) R- sous.

.
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oeuvre un projet, une entreprise,
lan, eene
Représentant, m. Vertegenwoordiger, plaats
onderneming met zekere wijziftingen
eenJlverandeplaatsvervanger, inz. de-bekldr,gvomati
,ringen weder opvatten. — [Cout.] R- un bas de vertegenwoordiger van een gewest, eene gemeente
soie, une toile, een' zijden kous, een doek stoppen. enz., volksvertegenwoordiger, g e d e p ut e e rd e, r eR- les mailles, de (gevallen of gebroken) mazen of p r e s e n td n t in. — Somtijds als adj.: Ministre r-,
steken weder opnemen of opvatten. — [Jur.] R- vertegenwoordigend minister, afgezant. — Reune instance, eene (gestaakte) regtsvordering we- preseutatif, ive, adj. Vertegenwoordigend, voorder hervatten. — [ Man.] R- un cheval, een paard stellend, afbeeldend, plaatsvervangend, represenrep
op nieuw doen aanspringen, in gang brengen. — tatief.- Les ceremonies de l'ancienne toi étaient
[Mar.] R- les étais, les haubans, want en staggen r-ives (des figures r-ives) des mystères de la toi
aanzetten, inbinden. R- une manoeuvre, eenen loo- nouvelle. de plegtigheden van het oude verbond
per opkorten, aanhalen. stfj(zetten. R- la tourne- waren afbeeldsels van de geheimenissen des nieuvire, de kabelaring schrikken, aan 't spil vervaren. wen verbonds. Les ambassadeurs ont le caractère
R- main sur main, hand over hand halen of aan r-, de afgezanten hebben een vertegenwoordigend
R- une tragédie, een treurspel-zetn.—[Théá] karakter, stellen hunnen vorst, hunne regéri:ng voor.
weder opvoeren, ten tooneele brengen. -- Hernemen, -- [Polit.] Gouvernement, Système r-, verlegenterugkrijgen, terugbekomen: R- courage, weder woordigende regérin j f., vertegenwoordigend stelmoed kregen of vatten. R- ses forces, zijn krach- sel n., de staatsinrzgling, volgens welke het volk
ten terugkrijgen. R- ses esprits, weder tot bezin- door eene vergadering van afgevaardigde verlegen
ning komen. I1 a repris 1'usage de ses sens, la paaan het staatsbestuur en de wetgeving-wordiges
role, hij heeft het gebruik zijner zinnen, de spraak deel neemt. — Représentatlon,, f. Voor oogen
teruggekregen. R -` son haleine, z. HALE1IE. (fig.) stelling, vertooning, vóórlegging, voórstelling, afR- haleine, wat rusten, om niet nieuwe kracht te bedding; opvoering f. (ten tooneele). [Prat.] L'arwerken, te loopen, te spreken, enz. — La goutte, rèt ordonne la r- des titres, de uitspraak beveelt
la fièvre 1'a repris, hij heeft op nieuw de jicht, de de voorlegging, vertooning der bewijsstukken. -koorts gekregen. .. Berispen, laken, doorhalen, La r- d'une bataille, de voorstelling, afbeelding
bestraffen; — afkeuren, aanmerkingen waken. On van een' veldslag (door schilder-, graveer-, beelda beau le r- de ses fautes, il y retombe toujours, houwkunst). — La r- d'une tragédie, d'une comévergeefs berispt, bestraft men hem over zone fou- die. dun opéra, de voorstelling, opvoering van een
ten, hij vervalt er telkens weder in. — 11 n'y a treurspel, blijspel, opera. -- [Cath.] Soort van
rien a r- dans sa conduite, er is niets in zijn ge- ledige doodkist met een lijkkleed overdekt, voor
drag te laken, af te keuren. Vous trouvez b r- b eene kerkelijke plegtigheid: On avait mis la r- au
tout ce que les autres font, gij hebt aanmerkingen milieu du nef, men had de staatsiekist, de katafalk
(dij hebt wat te zeggen, te bedillen, te vitten) op midden in 't schip der kerk geplaatst. - Vertooaales, wat anderen doen. Que peut on r- en mol? ni.ng f., uiterlijk aanzien n., vertoonmaking f. door
wat kan men in mij afkeuren, veroordeelen? (absol.) rang of waardigheid, ook door ligchamel ik voor
Il est aisé de r-, et malaisé de faire mieux, beCette place exige une grande r-, die be--komen:
dillen valt ligt, beter doen zwaar. — (absol.) Her- diening vereischt een' persoon van hoog aanzien,
nemen, hervatten, antwoorden: II est vrai, reprit- iemand, die wat groots voorstelt. — Avoir une rii, 't is waar, hernam hij. Si la chose est ainsi, qui impose, een ontzagwekkend, indrukmakend.
nous repr►mes (of repriines- nous), it faut..., als
hebben. -- [Jur., Polit.] Plaatsbekleede zaak zoo staat, hernamen wij, dan moet.... — ding, plaatsvervulling, plaatsvervanraing, vertegenREPRENDRE, v. n. Weder wortel schieten, weder woordiging, r e p r e s e n t á t i e f. I1 vin t à cette
vallen: Ce pommier a bien repris, die (verplante) succession par r-, par droit de r-, hij geraakte tot
appelboom heeft weder goed wortel gevat. La greffe die erfenis door plaatsvervulling, door 't regt van
a r-, de griffel of ent heeft weder gevat. — Her- vertegenwoordiging, door 't representatie-regt. —
vatten, op nieuw beginnen: Le froid, La chaleur R- nationale, volksvertegenwoordiging, vergadering
a repris, de koude. áe warmte is hervat, terugge- van de afgevaardigden des volks. Insulter it la r-,
keerd. — Cette mode a repris, die mode is weër de volksvertegenwoordigers beleedigen. — Voorstel
in zwang gekomen. — Leur amitié a repris, hunne
vertoog n., eerbiedige, gematigde tegenwer--lingf.,
vriendschap is vernieuwd, weder aangeknoopt. — ping f.: Permettgz-moi de vows faire ma r-, mes
La rivière a repris, de rivier is op nieuw toege- tres-humbles r-s. vergun mij, u nine eerbiedige
vroren. — La goutte, La fièvre lui a (1'a) repris, tegenwerping, mijne zeer nederige vertoogen, bez. boven. — Weder digt- of toegaan, zich weder denkingen le maken.
sluiten: La plaie commence à (se) r-, de wond
Représenter, v. a. Op nieuw vóórstellen: Ne
gaat weder digt. Les chairs (se) reprennent, het me représentez plus eet homme, stel mij dezen
vleesch groeit weder aan, heelt weder. -- Ce ma- man niet meer voor. — [ Jur., Admin.] Vertoonen,
lade reprend, a bien repris, die zieke sterkt aan, vóórleggen, voor oogen leggen: I! na pas encore
is goed op zijn verhaal gekomen. — Cette pièce de représenté ses titres, hij heeft zijne bewijzen, zijne
théatre a repris, dat tooneelstuk heeft (na geval oorkonden nog niet vertoond, voorgelegd. R- sa pate zijn) weder bival gevonden. — [ Man.] Vo -len tente, zijn patent toonen. — R- qn., iemand doen
uw paard verwisselt goed-trechvalpndbi, verschijnen, voor 't geregt stellen: On 1'a condamné
van been, springt goed net het andere been aan. à r- les elfets qu'on lui avait confiés, men heeft
— SE REPRENDRE, v. pr. Zich. andermaal laten hem veroordeeld tot vertooning der hem toebevangen: Se r- au piege, weder in den strik loopen. trouwde goederen. — Voorstellen, voor oogen stel— Zich hervatten, zich herstellen, het gezegde te- len, voor den geest, de gedachten of 't geheugen
rughalen: I1 laissa échapper un terme peu conve- brengen, vertegenwoordigen; door handeling of
na.ble, mais it se reprit sur Ie champ, hij liet een woord nabootsen, vertoonen; afbeelden: Un enfant
min gepast woord vallen, maar hij nam het ter- qui représente son père, een kind, dat zijnen vader
stond terug, hij maakte het dadelijk weder goed. voor den geest brengt, aan zijnen vader doet den— Zich weder sluiten: La plaie se reprend, Les ken Les pauvres lui représentaient Jésus Christ,
chairs se reprennent, z. boven.
de armen waren heen eene voorstelling van J. Ch.,
-t- Repreneur, m., -ease, f. Bediller, vit- in de armen vertegenwoordigde hij zich J. Ch. -ter m., bedilster, vitster f.
Cette glace représenle fidèlement les objets, die
R.eprésaille, f. of (doorgaans) Représail- spiegel geeft de beelden der voorwerpen getrouw
les, f. pl. Weêrwraak, wraakoefening, wraakne- terug. — Cet acteur représentait fort bien le prinminn, wedervergelding f., tegengeweld n., tegenbe- cipal, le premier personnage, die tooneelspeler stelleediging f., schadeverhaal n., inz. het beantwoor- de zeer goed de hoofdrol, den eersten persoon voor.
den der harde en onregtvaardiqe handelwijzen of On a représenté la mort de César, men heeft den
beleedigingen van den eenen Staat tegen een' ande- dood van Cesar gespeeld, vertoond. -- Ce tableau
ren, represailles, repressciliën f. pl.: Cet- représente le saint Sebastien, deze schilderij stelt
te r- est trop forte, die weerwraak is te zwaar. den heiligen Sebastiaan voor. Représenter au natuLes r-s sont un droit terrible de la guerre, het rel, naar het leven afbeelden. — R- les choses avee
schadeverhaal is een vreeselijk oorlogsre,t. User beaucoup de grace, de zaken zeer beva.ilig voorstelde r-s, weêrwraak, tegengeweld in 't werk stellen; len, voordragen, verhalen. II nous a représenté les
(fig.) met gelijke munt betalen, gelijk met gelijk approches de la mort avec des couleurs très-vives,
vergelden. — S Représailler, v. n. WW'etrwraak hij heeft ons de wannadering des doods met zeer
levendige kleuren afgeschilderd, voor oogen gesteld.
oefenen, gelijk met gelijk vergelden.
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-- [Théol.J Les cérémonies de l'ancienne loi re- de vette ville fut difficile, de herwinning, weder
deze stad was moeijelfjk. — Her--bemagtinv
présentaient les mystères de la loi nouvelle, de
plegtigheden van het oude verbond verbeeldden de valting, wederopvatting, voortzetting f. van 't afgeheimenissen van het nieuwe. -- Vertegenwoordi- gebrokene of gestaakte: La r- dun proces, de hergen, de plaats bekleeden, vervangen, r e p r e s e n- vatting van een regtsgeding. La r- d' on ouvrage,
t é r e n: Les ambassadeurs repréeentent leurs sou- de hervatting van een werk. Cet ouvrage aété
verains, de afgezanten vertegenwoordigen hunne fait a différentes r-s, dat werk is dikwijls a fgebrovorsten, souvereinen. — [ Jur.] I1 représente sa ken, geworden, is bij tusschenpoozen, bij horten en
mere, it doit partager avec les soeurs de sa mere, stootera gemaakt. — [Constr.] Herstelling, opvathij bekleedt rle plaats van s fijne moeder, hij moet ting f. 11 y a des r-s a faire à vette facade, er zijn
liesstellingen aan dien gevel te doen. R- en sousmet de zusters van zijne moeder deelera. — Voor
onder 't oog brengen, voor oogen houden,-steln, oeuvre, opvanging. herstelling van de funddring.
herinneren: Ou lui representa le péril, auquel it — [Corn., Fin.] Uitstaande gelden n. pl., die, ofs'exposait, men stelde hem 't gevaar voor, waar schoon niet ontvangen, in rekening gebragt worden
hij zich blootstelde. I1 faut lui r- son devoir,-an om te kunnen sluiten. — [Coutur. et Tail.] Faire
men moet hem zijnen pligt onder 't oog houden. — one r- à un habit, een kleed, rok verstellen, eene
(absol.) Il represente bien, it r- avec dignité, hsj scheur in een kleed toenamen, stoppen. Des bas
bekleedt zijne plaats goed of met waardigheid, hij pleins de r-s, kousen vol stoppen. — [ Fauc.] L'oigeeft zich een groot aanzien; hij leeft op een' groo- seau vole à la r-, de volk staakt en hervat dikten voet, als een groot heer. — I1 represente bien, wijls zijne vlugt, vliegt b ij rukken. — [ Hort.]
hij doet zich goed voor. — SE REPRESENTER, v. pr. Nieuwe wortelschieting f. na de verplanting. —
Zich weder vertoonen: S'il se représente b la porte, [fIydr.] L'eau va par r-s, het water wordt trapse u'on ne le laisse pas entrer, zoo h ij zich weder wijze in de hoogte gevoerd. — [Jeu] Partij van
aan de deur vertoont, moet men hem niet binnen een bepaald getal spelen of giften: Jouer trois rlaten. — On lui ordonna de se r- dans trois mois, d'ombre, drie ronden of rondjes omberen, eene ommen beval hem, zich binnen drie maanden weder berpartij in drie keeren rond spelen. IJs sopt á leur
(voor 't gerept) te vertoonen. — Zich voorstellen, seconde r-, zij zijn aan hun tweede rondje. — De
zich verbeelden, zich voor den geest of 't geheugen koopkaart f. in 't lanskenet. -- [Jur.]R-s matrimobrengen. Qu'on se représente leur étonnement, niales, of enkel R-s, terugneming, terugvordering f.,
men verbeelde zich hunne verwondering. Que j'aime datgene, wat eene weduwe, of de kinderen regt
à me r- ce bon rot ! hoe gaarne stel ik mij dien hebben vooruit te nemen van eene erfenis of van
goeden koning voor! hoe gaarne vertegenwoordig de goederen des mans. Elle aura de la peine ia
Ik dien goeden koning voor mijnen geest! — Voor avoir seulement ses r-s, zij zal naauwelijks kri
voor den geest gehaald worden. -- Op nieuw-gestld, gen hetgeen zij vooruit moet hebben. — [ Man.]
gespeeld, vertoond, voorgesteld of gegeven worden. Bid m., les f., elke door rust afgewissr;de les, die
— Afgebeeld worden. — Het part. passé is ook de ruiter of het paard krijgt: Faire one r- au pas,
adj.: , Personnage représenté avec beaucoup de
au trot, eerren rid in den stap of pas, in den draf
vérite, met veel waarheid voorgestelde personaadje. maken. Faire trois r-s sur un cheval, drie lessen
-j- Répressible, adj. Wat beteugeld, tegenge- op een paard nemen. — [Mar.] hernomen schip n.
gaan kan of moet worden. — Répressif, ive, -- Het opkorten, aanhalen, stijfzetten van een' loo.adj. Beteugelend, stremmend, bedwingend, tegen per; het doorhalen, ophalen van de loos. R- sur
repressief.- Lois r-ives, beteugelende,-houden, main, het hand over hand halen. R- au cabestan,
stremmende wetten f. pl. — Itépression, f. Be- het schrikken of vervaren der kabelaring, het schrik
teugeling, stuiting, onderdrukking, weerhouding,
aan 't spil. — [Meun.] Overschot n. der eerste-ken
stremming, bedwinging, r e p r é s s i e f. La r- des maling (dat andermaal gemalen moet worden). —
crimes, de beteugeling der misdaden.
[Man.] R- d'essai, herhaling der muntproef.
Repréter, V. a. Op nieuw te leen geven, we- [Mus.] Herhaling van een gedeelte eens muzijksiuks;
tier uitleenen.
-- teeken, dat die herhaling aanduidt, herhalingsReprier, V. a. 0,r nieuw verzoeken, weder ver teeken n.; — tweede gedeelte van een lied. — [ Peint.]
-zoekn; Overwerking, overschildering; overgewerkte plaats f.
terugvragen, terugverzoeken.
Itépriiiiable, adj. Beteugelbaar, verhsnder- — [Pods.] Elk gedeelte van een rondeel (rondeau),
baar, wat beteugeld, gestuit kan of moet worden: waarvan men alleen het eerste gedeelte herhaalt. —
C'est une licence r-, dat is eene vrijheid, die ge- [Théát.] R- dune pièce drainatique, wederopvoestuit moet worden.
ring, herhaalde opvoering van een tooneelstuk. —
Répriniandable, adj. Berispelijk, wat berispt [Bot.] , z. v. a. JOUBARBE, des vignes, GRASSETTE.
,kan of moet worden. -- Répriniande, f. BeReprises, v. a. Herschatten, andermaal taxirisping, teregtwijzing, doorhaling, bestraffing f., ren of schatten. — Een tweede snuifje nemen. —
verwijt n. (inz. door een' meerdere gegeven) Cela [Coutur., Taill.] Verstellen, stoppen; --• oprapen
merite une bonne r-, dat verdient eene goede be- (gevallen steken of mazen). — Repriseuse, f.
risping. — R:éprirnander, V. a. Berispen, be- Verstelster, stopster f.
straf/'en, doorhalen, gispen, verwaten: On 1'a fort
Réprobateur, trice, adj. Af keurend, verréprïmandé sur ce sujet, men, heeft hem op dat werpend: Ton r-, afkeurende, veroordeelende toon m.
punt streng gegispt, doorgehaald. -- SE RErRIMAN- — Rép robation, f. Het verwerpen; verwerping,
DER, V. pr. Elkander berispen. — Het part. passel veroordeeling, niet-aanneming, r e p r o b a ti e f. —
is ook adj.: Ecolier sévèrement réprimandé, streng [Théol.] Les questions de la r- et de in prédesti.doorgehaald scholier.
nation ont occupé les théologiens, de vraagstuk Réprimant, e, adj. Beteugelend, bedwingend: ken der verwerping en der voorbeschikking hebben
Force r-e, bedwingende kracht f. — Réprinner, de godgeleerden béziq gehouden. R- négative, uitV. a. Beteugelen, sluiten, bedwingen, tegen- of tesluiting van de zaligheid, negatieve reprobatie. Rrughouden, onderdrukken: La sévérite des Lois positive, verdoeming tot de helsche straffen, posiréprime les mécbants, de strengheid der wetten tieve reprobatie. -- Afkeuring, blaam f.: Action
beteugelt de boosdoeners. I1 faut chercher b r- sa qui mérite la r- publique, daad, die de openbare
eolère, men moet zijnen toorn zoeken te onder - af keuring, veroordeeling verdient.
drukken, in toom te houden. SE RÉPRLBER, v. pr.
Reprochable, adj. Berispelijk, strafbaar: AcBeteugeld worden. — Zich zelven, bedwingen. — tion r-, berispelijke daad f. — [Prat.] Térnoin r-,
Elkander in toom houden. — Het part. passel is wraakbaar, verdacht getuige m. — Reproelhe, in.
ook adj.: Orgueil réprimé, beteugelde, gefnuikte Verwijt n., verwijting, berisping, wraking, bestrafhoogmoed mt.
fi ng f. I1 ne merite point de r-, h ij verdient geen
Repris, e, adj. (en part. passé van repren- verwijt. IJs en vinrent aux r-s, zij begonnen elksire): Oiseau r-, wedergevangen vogel m. Ville r-e, ander verw ijtingen te doen. Sa vie est sans r-, zijn
hernomen, wederveroverde stad f. Travail r-, her- leven is onberispeljk. Bayard, le chevalier sans
vatte arbeid m. — (fain.) Vous y voila r-, daar peur et sans r-, B-, de ridder zonder vrees of
zit ge weir in de klem; daar zijt ge weir betrapt, blaam. -- (Prov.) A bien faire it n'y a point de
gevangen. — [ Prat.] Un homrne r- de justice, of r-, doe wel en zie niet om. — [Prat.] Verwerping,
als subst. Un r- de justice, iemand, die reeds vroe- wraking f. van getuigen. — SANS REPROCHE, Inc.
ger eene regterl(jke straf ondergaan heeft.
adv. Zonder te willen verwijten: Soit dit sans r-,
Reprise, f. Herneming, herovering, herwin - 't zij zonder verwijt gezegd. — Reprocher, v. a.
ving, wederbemagtiging, wederverovering f. La r- Verwijten, berispen, tot verwijt maken., (fam.) on—
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der den neus wrijven, voor de scheenen werpen: 11
lui reprocha sa faute, hij verweet hem zijnen mis
Elle lui reprochera son ingratitude, z# zal hem-slag.
zijne ondankbaarheid onder den neus wrjven. On
ne saurait lui rien r-, men kan hem niets verwijten, niets ten laste leggen. R- (Bogner, Tailler,
Compter)les morceaux à qn., z. MORCEAU. — [ Prat.]
R- des temoins, ,getuigen wraken, afkeuren, ver
SE REPROCHER, v. pr. Verweten worden.-werpn.—
— Zich zelven verwijtingen doen, zich verwijten:
Je me suis souvent reproché cela, ik heb mij zelven dat dikwijls verweten. — Lavare se reproche
(se refuse) tout, de r;ierigaard gunt zich zelven
niets, ontzegt zich alles. — Elkander verwijtingen
doen. — Reprocheur, m., -euise, f. Verwijter m., verve tster f.
Reproducteur, trice, adj. [bidact.] Weder voortbrengend, tot de voortplanting, de voortteling
dienstig: Organes r-s (of de la reproduction) des
végétaux, voortplantingswerktuigen der gewassen.
— Reproductibilite, f. Vermogen n., vatbaar
voortgeplant te worden, herteelbaarheid f.-heidout
-- Reproductible, adj. Voor herteling, voort
vatbaar. — Reproduetif, eve, adj.-plantig
[Econ. pol.] Weder voortbrengend, r e p r o d u ctie f: Consommation r-ive, verbruik n., waaruit
een ander product ontstaat. — Reproduction, f.
Wedervoortbrenging, voortplanting , voortteling,
reproductie f. La r- des animaux s'exprime
particulièrement par le mot génération, de voort
dieren wordt in 't bijzonder voortteling-plantigder
genoemd. Organes de la ir-, z. REPRODUCTEUR. —
Aanvulling of herstelling van vernielde of besch.adi ede der/en CO? dierl? e ligchamen: La r- des
lrattes d' pine éci isse, het wederaangroeijen der
kree flepooten. -- Reproduetivité, f. [Didact.]
Vermogen der wedervoortbrenging, der voortplanting; aanvullings- of herstellingsvermogen n., r eproductiviteit f. — Reproduire, v. a.
Weder voortbrengen: En coupant les brancbes des
arbres près du tronc, celui-ci reproduit de jeunes
pousses, wanneer men de takken der booneen bij
den stam afhakt, brenctt deze weder nieuwe scheuten voort. — Weder te voorschijn b °rengen, weder
vertoonen, weder voorleggen: Un copiste qui reproiluit jusqu'aux fautes d'ortographe, een afschrijver. die zelfs de spelfouten weder te voorschijn
brengt, overneemt. — [ Prat. ] R- des moyens, gronden, bewijsgronden op nieuw aanvoeren, voor den
dag brengen. — (absol.) Le lion a quelquefois reproduit en France, de leeuw heeft somtijds in
Frankrijk voortgeteeld. -- SE REPRODUIRE, v. pr.

HPUGNANCE,
Kruipend dier n., dier, dat van nature zonder
voeten is, of wel zóó korte voeten heeft, dat het
op den buik schijnt te kruipen. Le ver, Le ser-

pent, La chenille est un r-. — Meer bijzonder:
elk gewerveld, efjerlegge; d, koudbloedig en door
longen ademend dier, koudbloedig longdier, amphibie, amphihium n. Les tortues, les lezards, les
serpents, les grenouilles sont des r-s, de schildpad•
den, hagedissen, slangen, kikvorschen zijn rept i t i e n. — Reptilivore, adj. [H. n.] Reptiliën
en inz. slangen etend (van vogeltn): Le secretaire
r-, de slangenarend m. (messager).
Repa, e, adj. (en part. passé van repaitre):
Cheval largement r-, ruim gevoederd, verzadigd
paard n. — ( fig., iron. et très- fam.) On ma fait
des compliments, et donné des promesses, me voilà
bien r-, ik heb kompli,rnenten en beloften gekregen,
dat is om vet te tborden.
Hépublicain, e, adj. [Polit.] Tot eene republiek
behoorend, het gemeenebést betreffend, genieenebéslelijk; gemeenebestgezind, vrijburgerljk, r ep u b 1 iIc e i n s ch: Gouvernement r-, Forme r-e, republikeinsche regéring f., regéringsvorm nl. Esprit r-, eepublikeinsche, vrj burgerlijke geest m. — REPUBLICAIN, m., -E, f. Gemeenebestgezinde in. en f., voor slander m., voorstanderes f. der republiek; burger m., burgeres f. van eene republiek, r e p u b l i klein m., republikeinsche f. — [H. n.] De
graauwe weversvogel, grijze wever van de Kaap
[loria soria] . — Républicanlser, v. a. [Polit.]

Tot een gemeenebest maken; republikeinsch maken,
geineenebestgezinde gevoelens bijbrengen, r ep u b l ic a n i s é r e n. — SE REPUBLICANISER, v. pr. In eerre
republiek veranderd worden. -- Republikeinsche
gevoelens aannemen. — Répablicanisme, m.
Gehechtheid f. aan den republikeinschen regéringsvorm. --- Gevoelen, karakter n. vqn een' echt' republikein, r ep u b li c a n t s in u s n. — (iron.) Het
uithangen van republikeinsche gevoelens. — % Républicole, adj. et cubit. m. en f. Eene republiek
bewonend; — bewoner m., -es f. eener republiek.
Reliublier, V. a. Op nieuw afkondigen; andermaal in 't licht geven.
République, C. Gemeenebést n., vrijstaat m.,
republiek f. , staatsinrigting , bij welke het
hoogste gezag en de heerschappij Of aan een be
paald ligch.aam van aanzienlijke lieden is toevertrouwd (la r- aristocratique, de aristokratische
republiek), Of door het volk zelf en de uit zijn
midden gekozen gevolmartigden wordt uitgeoefend
(la r- démocratique, de demokratische republiek),
or in handen van slechts weinige personen is (la
Zich voortplanten; weder te voorschijn komen; r- oligarchique, de oligarchische republiek). — Som
elke soort van regéringsvorm gebézigd,-tijdsvan
zich op nieuw vertoonen. — I1 commence b se rdans le monde, hij begint weder onder de mensch.en staat m.: Le mépris des lois est la perte de la r-,
te komen. - Une sottise reconnue ne doft pas se de minachting der wetten is de pest, het verderf
r-, eene erkende waarheid moet niet weder te berde van eiken Staat. — (fig.) La r- des letf.res, de reubliek der letteren, de geleerde wereld f. ; de gegebragt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Système reproduit., weder te berde gebragt stelsel n. zamenlijke geleerden. -- C'est uric petite r- (van
Repromnettre, v. a. Op nieuw beloven. -- Ré- een tali pk gezin, genootschap, enz., inz. van een
prornission, f. [Tbéol.] Belofte f. der h. Schrift). door vele gezinnen bewoond huis gezegd), 't is eene
Ré prouvable, adj. Verwerpelijk, doemens kleine republiek, een kleine Staat.
Repute, m. [Chas.] , z. v. a. REPENELLE.
waard. — R4pronvé, e, adj. (en part. passé
S Répuudiable, adj. Verstooteljk, verwerpevan réprouver): Doctrine r-e, verworpen, veroordeelde leer f. Homme r- de Dieu, door God ver lijk.. — Répudiation, f. [Jur. j Verwerping,
Livrer, Abandonner qn. a son-worpenmsch.— afwijzing f. eener erfenis, boedelafstand m., rep usens r-, iemand wegens zijn' verstokten geest in de d i d t i, e f. --- Het verstooten of wegzenden eener
dwaling laten. — REPROUVE, in., E, f. Ver7vorpe- echte vrouw, echtscheiding f. La r- était autorisée
ling, verdoemde m. en f., goddeloos mensch n , boos- par la loi de Moïse, de verstootin.g van eene echte
wicht m. I1 a les sentiments dun r-, hij heeft de vrouw was bij de wet van Mozes geoorloofd. —
gevoelens van eenen verworpeling, van eenen boos- Répudier, v. a. [Jur ] Verwerpen, van de hand
wicht. — (Tam.) Avoir un visage, une figure, une wijzen, niet aanvaarden, repudicéren: R- une sucface de r-, eene galgentronie hebben. -- Réprou- cession, un legs, eene erfenis, een legaat verwerver, V. a. Verwerpen, afkeuren, veroordeelen, pen. — Versboten, zijne vrouw wegzenden. —
r e p r o b é r e n: L'église a réprouvé cette doctrine, (lig.) R- one doctrine, la croyance de ses pères,
de kerk heeft deze leer afgekeurd. — [Ecrit.] La eene ,leer. 't geloof zijner vaderen verwerpen. —
pierre que les architectes ont réprouvé, de steen, SE REPUDIER, v. pr. Verworpen, verstooten wordien de bouwlieden verworpen hebben. — [Théol.J den. — Het part. passé is ook adj.: Femme répudiée par son marc, door haren man verstooten
Dieu réprouva Satil, God verwierp Saul.
vrouw. Doctrine généralennent r-e, algen.een ver
Reprouver, V. a..4ndermaai bewijzen.
-worpenlf.
Reps, m (vr. repte) [Corn.] Zeer sterke zijt Repne, f. Voedering f. ; voedsel n , maaldestof f. van Lyon.
tafellikker,
Chercheur
de
r-s
(ranches,
m.
tijd
Reptation, f. [H n.] Het kruipen, de eigen
wijze van voortbeweging der slangen e. a.-ardige schuimlooper (parasite).
Répas nanee, f. Weérzin-, tegenzin, afkeer m.
ongewervelde dieren. — Reptatoire, adj.: Mouvement r-, kruipende beweging f. als die der skin- 11 v a consenti non sans beaucoup de r-, hij heeft
pen. — Reptile, adj. Kruipend: Insecte r-. — niet zonder veel tegenzin daarin toegestemd. Avoir
(fig. Laag, kruipend: Esprit r-. — REPTILE, m. de la r- pour une femme, een' tegenzin in eene

---

R1PUGNANT
vrouw hebben. Son frère a de la r- au (pour Ie)

mariale, zijn broeder heeft eenen afkeer van het
huwelijk. J'ai une r- à dissimuler, ik heb eenen
afkeer van veinzen. -- Répugnant,, e, adj.
Strijdig, tegenstrijdig: Proposition r-e a In raison, met de rede strijdig voorstel n. — Répug ner, V. n. Strijdig zijn, strijden, niet overeen
komen: Sa vie répugne à sa doctrine, zijn leven
strijdt met zijne leer. Cela répugne au sens commun, dat strijdt tegen (is in strijd met) het gezond
verstand. — (absol.) Cela répugne, dat spreekt zich

zelf tegen. -- Een' afkeer of tegenzin hebben, tergen
zijn; tegenzin inboezemen, tegenstaan: Je répugne

a eet avis, Cet avis -me répugne, die raad staat

mij tegen, bevalt mij geenszins. La raison, mon
gout y répugne, de rede, mijn smaak verzet er
zich tegen. Cette femme me répugne, die vrouw
staat mij tegen, ik voel een' afkeer van die vrouw.
-- (impers.) I1 me répugne de vous entretenir d'un

pared sujet, het walgt m#, su over zoo iets te
spreken.

Repulluler, V. n. Weder snel en menigvuldig
voorttelen of uitspruiten, zich weder sterk vermenigvuld ic;en.
Répuilsif, ive, adj. [Phys.] Terugstootend,
afstootend, terugdrjvend, r ep u Is i e f: Force rive, afstoolende kracht f. — Reputsion,f. [Phys.]

Arstootingskracht; a jstootinq, terugstooling; af-,
terugstool m., repulsie f. L'attraction et la r-,
de aantrekkings- en de afstoolingskracht f. La rdes corps élastiques, de terugstoot der veêrkrachtige ligchamen. R- de l'aimant, ajstooting, afstootingskrac'rt van den magneet. R- électrique, elektrische afstooling f.

MREVASSAL.

16-17

Vereischen, vorderen (van zaken): Cela requiert

vutre présence, dat vordert uwe tegenwoordigheid.

La nécessité le requiert, de nood vereischt dit. —

REQUERIR , V. a. Andermaal halen (in dezen zin

alleen in den infin.). II fit r- le médecin, hij liet
den geneesheer op nieuw halen — SE REQUERIR,
.

V. pr. Verzocht, gevorderd, ingeroepen worden of
kunnen worden.

Requéte, f. [Jur.] Verzoekschrift, smeekschrift,
verzoek, r e k w e s t, re k e s t n. Présenter une r-,
een verzoekschrift indienen. I1 y a trots chefs dans
sa r-, er zijn drie hoofdpunten in zijn verzoekschrift. Voilà les fins, les conclusions de sa r-,
ziedaar, waarop zijn gansche rekest ne4rkomt. —
R- civile, verzoekschrift, waarbij men (in zekere
bij de wet bepaalde gevallen) de herziening van
Bene verkeerd gewezen regtszaak verlangt, r e ke s te iv i e 1. Section des r-s, afdeeling van 't cassatie
toelating of verwerping der aan -hof,dievr
om cassatie moet oordeelen. — Maitre des-zoekn
r-s, (weleer) berigtqever over de rekesten aan den
raad des konings; (nu) berigtgever aan den staats-

raad, r e f e r é n t. — (lam ) Neant á la r- (om

eene weigering aan te duiden), nul op 't rekest.
Mettre néant h la r- de qn., iemands verzoek afslaan.
— (farm.) Mondeling verzoek n., bede f.: Avoir
ègard a la r- de qn., iets ten verzoeke of op verzoek
van iemand doen. — (Loc. pray.) Être de r-, Avoir

r-, zeer gezocht worden, in trek zijn. (Deze uit
zijn verouderd.) - [Chas.] Vernieuwde-drukinge
opsporing f. — [Cuis.] Phfé de r-, z. P TÉ. —
REQUETE, m. [Chas.] Jagerskreet m. om de honden
terug te roepen. — Requéter, v. a. [Chas.]

Andermaal opsporen.

Requiem, m (pr. re-kui-ème) [Cato.] Gebed
Repurgatif, ive, adj. Andermaal zuiverend.
— Ook als subst. m : Un r-, herzuiverend mid- der Kerk voor de dooden, re q u i em n. Messe de
del n. — Repurgation, f. Herhaalde buikzui- r-, of enkel R-, zielmis f., mis voor de rust der
vering ; vernieuwde zuiver ing f. — Hepurger, ziel van overlédenen; — het daartoe behoorende
muzijkstuk, het requiem (zoo !lelieeten naar de
V. a. Op ni uw zuiveren, weder purgéien.
t Repus, e, adj. Verborgen, omsluierd. — aanvangswoorden: Requiem wternam dona eis,
[Cath.) Dimanche r-, palmzondag m. (dewijl dan Domirae, geef hun de eeuwige rust, o Heer!)
Requin, m. [I-I. n.] (verbastering van 't voor
de kruisen en heiligenbeelden omsluijercl zijn).
woord requiem, als toespeling op de eeuwige-gande
Reputation, f. Naam m., openbare meening f.,
rust
[requiem mternam], waarmede de haai iederiemand
gekoesterd
wordt,
reep
die van
m., gerucht, n., faam, reputatie f. Bonne, Mauvaise een met zijne vreeselijke kaken bedreigt) Haai m.. inz.
r-, goede, slechtenaain. Avoir une honne, mauvaise de mensehen- of reuzen-haai [squalls carcharias.]
r-, in een goed, kwaad gerucht staan. S'acquerir
Requinquer (se), v. pr. (iron.) Zich opdirune grande r-, een' grooten naam maken, zich ken of opschikken (inz. van bejaarde vrouwen gewijd en zijd vermaard maken. - (absol.) Goede zegd). — Het part. passé wordt ook als adj. en als
naam, roem m., aanzien n., eer f. Etre en r-, gun- subst. gebruikt: Cast une vicille requinquée of C'est
stig bekend zijn, goed aangeschreven staan. Se une r-e, 't ic een opgedirkt grootje. Vieillard r-,
mettre en r-, zich een' goeden naam maken. Avoir opgeschikt grijsaard.
Requitiquette, f. [Pêche] Cirkelvormige netsoin de sa r-, voor zijn' goeden naara zorg dragen.
Perdre qn. de r-, iemands eer, goeden naam schen - omslaitinq in eerre vischweer.
den, krenken. Survivre h sa r-, zijnen roem overRequint, m. [Féod.] , z. QUINT, [troepen).
RPquuiper, v. a. Weder uitrusten (schepen,
leven. — Ook van zaken, die als voortreffelijk in
hare soort bekend slaan: Vin qui a de in r-, gunReq u i s, e, wij. (en part. passé van req ué ri r) :
stig bekende, zeer geroemde, gezr^chte wijn ni. La Avoir l'àge r-, les qualités r-es, den vereischten
ouderdom, de gevorderde hoedanigheden hebben. —
r- de nos armes, de roem onzer wapenen.
Héputer, v. a. Houden voor, aanzien voor, t Regiuise, f. (alleen in): tine chose de r-, iets
schallen, achten: On le répute homme sage, men ze'dzaarns, nezochts.
houdt hem voor een' wijzen man. II ne le répute pas
Réquisition, f. [Jur., Admin.] Verzoek, aan
vordering, opvordering, requisitie f.-zoekn.,
capable de eet emploi. hip acht hem niet in staat
tot dezen post
SE REPUTER , V. pr. Zich réke- A la r- d' un tel, ten verzoeke, op vordering after
ven, zich achten, zichh houden voor: Je me répute requisitie van dezen of dien. — Eisch m. van 't
heureux, ik acht mij gelukkig. — Het part passé openbaar ministerie, van den advokaat van eene
is ook adj.: I1 est répute fort riche, hij wordt der partijen, of van de partij zelve. — Opeisching f.,
voor zeer rijk c ehouden. Etre r- aheenl, voor af- beslag n , aanspraak f., door 't openbaar gezag op
wezig gehouden worden. — [Prat.] h- non avenu, personen of goederen gemaakt: Met re tous les
beschouwd als niet bestaande, als niet reheurd.
chevaux du pays en r-, alle paarden des lands in.
Requart, m. [Coot.] Vierde n. van den vier- beslag, in requisitie nemen. On fit ure r- de toes
den penniv11 der schatting van een vervreemd on- les jeunes gens depuis 18 erns usqu .b 25, men riep
adellijk coed. — Vervreemding, schenking f. van al de jonge lieden op van 18 tot 2i jaar.— [j list.;
.

-

-

een eren, oe.1.
Requérahle, adj [(;out.] Rente r-, z. vonTABLE. — Regiuuraut, e, adj. [Prat.] ells
eischer optredend,eischend, re q U.ci r é r e n d: Parties
r-es, deeischende, vorderende partijen f pl.—Ook als
sufset. Le r-, La i'-e, de eischer m., ei.^rheres f. --[Cbas.] Chien r-, zrl f zoeke nde, opcporen(Ie hond m.
-- Kequérir, V. a. Verzoeken, aranzoeken; ver
eira hen, inroepen, r e q u i e r e n: (dui vows-lange,
en a reauis? wie heeft u daarom verzocht, aangezocht? Je veux voue r- dune grave, ik wil u am
eerre gunst r'erzoeken. -- R- aisle et assistanre,
hulp en hijsland inroepen. -- [Jur- i R- 1applica
tion de la toi, l'apposition des welles, (Ie toepas
sing der wet, de aanlegging der zegels vorderen. -,

-

R- d'hommes. oproeping, heffing f. van manschap

tol de krijgsdienst, oder de l(- fransche re--pen
puhliek. — R- de la force arinée. inroepina van
(de hulp der) ctewapende rnagt. — Réquisitionnaive, rn. [Hist.( Jong soldaat, die in de requid/ ic of krijesopschr ving was gevallen, r eq u i s i ti o n a i r rn. 4- Rrquisitionner, v. a.
[Jur.] Ee n requisitorium a/'eisc h doen. - Réquisitoire, in. Ei.erh nl.. schriftelijke vordering f. van

't openbaar ministerie, re q u i s i 1 o i r, r e q u i 5 i
n. RPtiuisitorial, e, adj. Den-torium
eisch hetre(fr-nd. (Plug. ra. r,íquisitoriaux
Requitter, v. a. Op nieun roerlaten.
R-^s 'e1i r, m., z. v. a. ARRIERE-FIEF'.
Rérevassal, m., z. v. a. ARRIÈRE-VASSAL,
Ca 8 x
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RESACK.LR

-

Resacrer, V. a. (pr. sa=ca) Op nieuw wij-

den,

zalven.

Resaigner,

v. a., z. RESSAIGNER.

Resaigue , f. (pr. sai—cè) [Pècne] Groot
driedubbel net n. (in de Middellandsche zee. -Resaiguer, V. n. (pr. re-cè-ghé) [Pèche] Steenen bij de netten werpen (om de visch er in te

jagen).

Réségal of Résigal, in., z. v. a. RÉALGAR mRésèue, f., z. RESAIGUE.
Reseller, Reserneler, z. BESS—.

Resepage, Reseper, z . RECEPAGE, RECEPER.

t Resequer, v. a. (pr. se —ce) Afsnijden; (fig.)
uit een gezelschap bannen. — [Chir.] .Ene resec-

tie verrigten, z. RESECTION.

Resercelé, e, adj., z. RESARCELE.

Resaisir, V. a., Z. RESSAISIR.

Resaluier, V. a. (pr. sa=ca) Op nieuw groeten.
Hesarcele, e, adj. (pr. sar=car) [Bias.]:
Croix r-e, gelijnd kruis n. (een gewoon kruis, waar
langs een dun lijntje loopt, dat dus ook den kruis
heeft) .
-vorit
Resarcir, V. a. (pr. sar`car) [Tech.] Het
weefsel eener stof met de naald verbéteren.
Resarcler, V. a. (pr. sar'ca) [Hort.] Op
nieuw wieden.
Resaucer , V. a. (pr. sau—có) Andermaal
sausen. — (fig.) Weder nat maken of bevochtigen.
Resaoiter , V. n., z. RESSAUTER.
Rescampir, V. a., Z. RÉCHAMPIR.
Reecelieutent, in. Herzegeling f. — Resceller, V. a. Op nieuw zegelen, herzegelen.
Itescif, In,. vroegere spelling van RÉGIF.

Reselildant, e, adj. [Prat.] : Action r-e, ongeldig makende handeling f — RESGINDANT, m.
.

Verzoek om tenietdoening, om opheffing van eene
acte, van een verdrag. — Rescinder, v. a. Teniet doen, vernietigen, opheffen (eerie akte, deeling,
verdrag, enz.). — Reseision, I. Geregteljke opheffing, vernietiging of verwerping I . — Rescisoi re, m. floo fdvoorwerp n., hoofdgrond m., gewijsde n. van intrekking of vernietiging. — RE,

SCISOíRE, adj., z. V. a. RESCINDAUT.

Rescontre, m. [Com.] Koopmansboek tot da

inschrijving van de wederzijdsche han -gel)ksch
-boek n.-delsvrigtn,co-rsnt
Rescousse,
f. Het hulpverleenen, helpen of
t
ontzetten. — [Cllev.] A la r-! ter hulp, snel ter
hulp! — -j- Rescousser, v. a. Helpen.
Rescription, f. [Fin.] Schriftelijke last M. of
aanwijzing t. tot uitbetaling eener geldsom: Etre
porteur dune r- sur Ie receveur des impositions,
--

RÉSERVÉ

Réservage, m. [Teint.] Uitsparing f., z. v. a.
RESERVE.

Réservation, f. [Droit. can.] Voorbehoud n.,
inz. het rept, krachlens hetwelk de paus in de aan
zijne regtsmagt onderworpen landen zich de benoecuing tot zekere openvallende ambten voorbehoudt.
— 'Jur.] Voorbehoud n.
ik éserve, f. Voorbehoud, beding n., uitzondering f.; het voorbehoudene of bedoirgene, re s e rv a a t n.: Faire des r-s dans un contrat, zich in
een contract iets voorbehouden. I1 ma vendu sa
maison sans aucune r-, hij heeft mij zijn huis zon
voorbehoud verkocht. — Les r-s de sa-dernig
terre montent plus taut que ce qui est affermé,
wat hij zich van zijn goed heeft voorbehouden, is
meer dan verpacht is. — [Jur.] R- légale, wettig voorbehoud n., goederen-gedeelte, dat de wet
buiten beschikking houdt. — [Mil.] Corps de r- of
enkel R- , spaarbende, ondersteunings- korps, reserve-korps n.; reserve f. Dans cette bataille,
la r- na point donné, in dien veldslag is de reserve niet in 't vuur geweest. Armée de r-, reserveleger n. -- z. v. a. PIQUET . — [Mar.) Ondersteuningsschepen n.pl. (die buiten de slaglinie geplaatst
worden, om des noods de strijdenden te helpen),
reserve. -- Kostschip, reserve-schip n., oud schip,
dat als magazijn in eene haven gebruikt wordt. -[Chas.] Canton de r- of enkel R-, eigen jagtdistrict n., privatieve jagl f. — [Com.] Commerce
de r-, opkoop van goederen op speculatie of winst
waren tegen lage-berknzg,htop va
prijzen. — ['T'eint.] Uitsparing f., uitsparingsmiddel n., zelfstandigheden of pappen, die beletten, dat
de kleuren zich op zekere deelen van het doek hech-

ten, wanneer de grondkleur indigo-kuipblaauw is
(voor alle andere kleuren heeten zij résiste). __._._
houder van Bene aanw()zing op den gemeente-ontvan- (fig.) Terughouding, achterhouding. ingetogenheid,
ger zijn — Fransch staatsschuldbriefje n. op de behoedzaamheid , omzigtigheid , bescheidenheid f.: Il
nationale domeinen, in 1795 ingevoerd ter vervan- faut parser ici avec bea ucoup de r-, men moet
hier met veel omzigligheid spreken. I1 faut user do
ging van de assignaten.
Rescrit, m. Terugschri[t, rescript n., schrif- r- avec ces geus -là, met deze menschen moet men
telijk goedvinden m. van eersen vorst of van een behoedzaam omgaan, moet men behoedzaamheid gebestuur aan ondergeschikten, als antwoord op aan- bruiken. I1 aliecte one grande r-, hij houdt zich
vragen, verzoeken, enz.; — pauselijk bevelschei fl n., zeer ingetogen. — N'avoir aucune r- pour qn., een
verordening f , als antwoord op deze of gene theo- blind vertrouwen op iemand hebben , niets voor
logische vraag, ook b u II e en m o n i t o r i u rn ge- hem achterhouden of verzwijgen. — Se tenir sur
Ia r-, op zijne hoede zijn, een oog in 't zeil houden.
he eten.
Rèse, f. [Anc. mil.] Strooptogt, krijgstogt M. — à LA RESERVE DE, loc. prép . Met uitzondering
Réseau, m. Klein net, jar^tnet n. — 1Vetvor- van, uit!;enorrr.en, behalve: Ii a tout dissipé, à la
mig vlecht-, brei-, knoop-, strikwerk n.: Ses che- r- de vette maison, hij heelt alles doorgebragt, uitveux étaient enveloppes dun r- de soie, heur haar genomen dit huis. -- EN RESERVE, loc. adv. Ter
was in een zijden netje gewikkeld. — Pruiknetje n. zijde, in voorraad: J'ai mis quelque chose en r-,
— [Anat.] Net, doorvlechting of doorkruising van rk heb iets ter zijde gelegd. J'ai toujours qc. en r-,
bloedvaten, zenuwen, enz., die eene soort van net ik heb altijd iets in voorraad. — SANS RESERVE,
vormen. R- de Malpighi, net of slijm n. van Mal- doe. adv. Zonder bepaling, zonder uitzondering: Je
pighi, de door de lederhuid afgescheidene wee/ce, suis h vous sans r-, ik ben zonder uitzondering,
nog niet geheel in cellen veranderde, bruin gekleur- geheel en al tot uwe dienst. — Parlez sans r-,
de opperhuidslaag, die onmiddellijk op de lederhuid spreek zonder achterhouding, spreek vrij uit. —
ligt. — [lidas J Netwerk, ruitswijze over elkander Ré,;ervé, e, adj. Terughoudend, omzi glig, voor°
tig, behoedzaam: I1 faut être r- en raillant, men-zi
heen getrokken draden. die het gansche schild tot
aan alle randen doorloopen. — [Bot.] Fibres en- moet omzir tig zin, als men schertst. Il faut que vous
trelacées en r'-, nelvormig ineenyevlochlen vezels f. soyez r- avec ces gans-ik, bij deze lieden moet gij
pl. — [Géorn.j FR- de triangles of R- triangalaire, behoedzaam zijn. Je nat riep de r- pour vous, ik heb
net van driehoeken, gezamenlijke driehoeken, waar- niets geheims voor U. — Ook als subst. m. en f.:
in de oppervlakte van een land bij de opmeting II fait le r-, h ij speelt den terughioudenden, omzigwordt verdeeld. (gen. tiGen man. Elle fait Bien la r-e, zij geeft zich een
Reselclher, V. a. (pr. sé=cé) Op nieuw droo- zeer ingetogen voorkomen, zij speelt de preutsche.
--4 Itesecte, f. (pr. sec—cek) [Géorn.] Gedeelte der — RESERVE , E, adj. (en part. passé van réserver):
as van eene krorre ►rce lijn, bebrepey tu.cschen de kruin Droit r-, voorbehouden, gereserveerd rept n.
dier lijn en het raakpunt van de tangens met de Riens r-s, voorbehouden goederen n. pl.— [Théol.]
as, r e s e c, t e f —Resection, f. [Chic.) A snij - Cas r-s, z. CAS. — Muis r-s, gereserveerde maan
pl. [menses papales] , 6 maanden des jaars,-denf.
ding f., inz. van 't geu ► richtceinde eens begins, zon
daarbij weq le nerven, r e s é c l i e f.-der'tlwich die zoo geheeten oor df^n, omdat de paus zich geRés4la, m. (Bol.] Wouw, reséda f., een be- reserveerd of voorbehouden heeft. de daarin openkend welriekend gewas, weleer als pijnstillend mid- vallende lagere geestelijke prebenden zelf te vergedel gebruikt en daarom ook neêrzet geheetrn. R- ven. — Thche sublinie r-e au ministre de 1 Ev-anodorant , geurige wouw, tuinreseda. R- lutéole, gile, verhevene taak I. voor den bedienaar van 't
verwersr.rwr► csw, verfwouw. — Réssédaeé, e, adj. .Eeanielie weogeleld, bestemd. Des prieonniers r-s
( Rot.] Naar reseda gelijkend. --- lESEDACEES, f.pl. au triomphe du vainqueur, pecanc;enen, bestemd
voor den triumf of zegepralenden intogt des overReseda- planten f. pl.
,
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winnaars. — De l'argent r- pour les besoins inlprevus , voor onvoorziene behoeften gespaard of
we. ,gelegd geld n. 1
Réserver, V. a. Bewaren, besparen, teru c,jhou-den, wegleggen, tot op een' anderen tijd of gelegenheid bewaren: Réservez ces conseils pour une autre Lois, bespaar dien raad tot op een' anderen keer.
R- de l'argent pour les besoins imprévus, geld
voor onvoorziene behoeften bewaren. 11 reserve ses
gens pour soutenir les attaques, hij spaart zijne

-- Ook van God gezegd: Dieu est présent partout,
mais it réside dune manière particulière dans les
temples, God is alomtegenwoordig, maar hij woont
op bijzondere wijze in de temrcpelen-. --- (/1g.) La re-

droit sur les intérèts, het hof heeft uitspraak gedaan omtrent de hoofdsom en heeftzichvoorbehouden omtrent de interesten nader regt te spreken. On

r- (liever reliquat, restant) de compte, een overschot van rekening. — [Arith.] Le r • (liever veste)
de cette division est cinq, het overschot van die
deeling is vijf. -- [Chim.] Overschot eener werk

sident l'innocence et la paix, daar wonen onschuld
en vrede. — (fig.) Berusten, bestaan: La question
réside en ceci, hierop berust, hierin bestaat de
vraag. La souveraine puissance réside en la personne du roi, de oppermnagt berust in den persoon
des konings. C'est en lui seul que potre espoir
lieden, houdt zijn volk in reserve, om de aanval- réside, op hem alleen berust onze hoop, is onze
len uit te houden. — Zich voorbehouden, bedin- hoop gevesti!.d. -- (absol.) In de plaats moeten
gen, uitzonderen. R- 1'usufruit d'un domaine, het wonen, waar men Zijne ambtsbediening uitoefent:
vruchtgebruik van een domein bedingen. — [Jur.] Les évêques doivent r-.
Résidu, m. Rest f., overblijfsel, overschot n.: Un
La cour a jugé le principal et a réservé b faire
avait réservé cette place comme une pace d'honneur, men had deze plaats als eene eereplaats uit

Ook van personen gebézigd in den-gezondr.—
zin van: bestemmen: L'enfant que Dieu reservait

pour être in gloire d' lsraël, het kind, dat God be-

stemde om de roem van Israël te wezen. -- SE
RÉSERVER, v. pr. Zich voor behouden, voor zich bedingen. En vendant sa terre, it s'en réserve l'usufruit, bij 't verkoopen van zijn landgoed, behoudt
hij zich het vruchtgebruik daarvan voor. Le pape

s'est réservé la collation de certains benéfices, de

paus heeft zich de begeving van zékere kerkelijke
ambten voorbehouden. Dieu s'est réservé la ven
God heeft zich de wraak voorbehouden. —-geanc,
[Prat.] Se r- la réplique, zich de repliek of het
wederantwoord voorbehouden, verklaren, dat men
replicéren wil. — Je me réserve is parley; quand
j'aurau entendu votre axis, ik behoud mij voor te
spreken, wanneer ik uwe gedachte zal gehoord heb
-- Se r- pour une autre occasion, zich voor-ben.
eene andere gelegenheid sparen, zich voorbehouden
iets bij nadere gelegenheid te doen. — Se r- pour
un mets, zich voor een geregt besparen, niet veel
van de eerste spijzen eten, om dit te beter van eene
lievelingsspijs te kunnen doen. — Bewaard worden: Le meilleur en tout dolt se r- pour la fin.
— Elkander toedenken, voor elkander wegleggen of
bestemmen: Les ennemis implacables se réservent
bien des manx.
Reservoir, m. Vergaarbak, grootewaterbak in.
R- de plomb, de maconnerie, boden, gemetselde

. Bij uslbreiding: elke plaats, waar
vergaarbak.
het water zich verzamelt: Les lacy sopt une espèce
de r-s, de meeren zijn eene soort van vergaárkommen. — Bewaarplaats f. — [Anat.] Ligchaamsh.olte, in welke zich eene vloeistof verzamelt: R- des
larmes, traanzak m. (sac lacrvmal). R- de Purine,
pisklaas f. (versie). — R- de la bile, galblaas (vésicule du hel). — [Mach. à vap.] R- d'eau alimen-

taire, waterkisting f. --- ( Mar. ] Waterstander,
stander to — [ Pèche] Vischkaar, kaar, vischhun f.
Réseuuit, m. [Chas.] Soort van jagtnet n.
Résidant, e, adj. Woonachtig, wonend, r es i d é r e n cl. — Les membres r-s (bij geleerde genootschappen gezecqd in tegenstelling met membres

correspondents), de inwonende, gewone leden m.pl.
Résideuce, f. Woonplaats, woning f. gewoon
verblijf of oponthoud n., zetel in ; gewone verblijf-

plaats van een' vorst, hofstad, r es i d é n t i e f.
Elablir sa r- en tel endroit , zijne woonplaats in
die en die plaats vestigen. Le roi est sorti de sa
r-, de koning heeft zijne residentie verlaten. --

Verpligt verblijf, bestendig oponthoud n. van een bisschop, regeringspersoon, enz. in de plaats, waar
zij hunne authtsbezi.gheden uitoefenen, standplaats f.:

11 ne peut voyager, sa charge l'oblige a la r-, t ij
kan niet reizen, zijne bediening verbiedt hem zijne
standplaats te verlaten. — .f4oibt n., post n1. van
resident bij eersen vorst. Demander, Obtenir one
r-, eene resident.cplaatc vragen, bekomen. — [Anc.

Chico.], z. V. a. SEDIMENT, RESIDU — Résidennt,rn.

Zaakvoerder, zoakbezorr,er van eene régei ing aan
eene buitcnlandsrhe plaats, a f fleccaordiur'e (van m inderen rang dan een arnbassadeur of qezant en van
hoogeren rang dan een anent), r e s i d é n. t at --Re► sirleznte, f. Vrouw vaan een' resident.
R ader, V. n. Wonen, zich gewoonlijk ophou
zijn verblijf of zetel hebben, r ex i d é r e n: 11-den.
réside presque foujours b sa terre, d Paris, hij
houdt zich meestal op zijn landgoed, te _Parijs op.

bewerking, overblijvend-tuigeljkofschn
bezinksel n . — AU RE'SIDU , loc. adv. Voor 't overige,
ten slotte.
(ten.
Resiffler, v. a. (pr. sif=cif) Op nieuw /luiRésignable, adj. [Jur.] Voor afstand geschikt,
of te staan. -- Résignant, m. A fstanddoener m.
inz. van een geestelijk ambt of prove aan een' anderen persoon. — Résignataire, m. Hij, tot
wiens voordeel de ambtsafstand geschiedt, ambtsaanvaarder m. — Rési;nateur, nl. [Jur.] Ifstanddoener nl. inz. van eene rente, een contract.
— Résignation, f. [Jur.] Afstand m. van een
regt enz. ten voordeele van een ander. — Nederlegging f. (van eerre prove in handen van den collator
of van den paus; nu liever démission). — In zedelijken zin: Overgeving, onderwér ping aan den goddelijken wil: gelatenheid, onderworpenheid, .zelf
Mourir avec one enlière r-, met-verlochnigf.
volkomen Overgeving aan den goddelijken wil sterven. 11 a subi son exil avec r-, hij heeft met gelatenheid zijne verbanning ondergaan, zich daaraan
met gelatenheid onderworpen.
Résigné, e, adj. (en part. passé van résigner):
Se moutrer r- , zich gelaten betoonen.
Resi gné, e, adj. (en part. passé van resigner):
Acte r- par. toutes les parties, door al de partijen
andermaal geteekende acte f.
Résigner, v. a. Afstand doen, nederleggen (inz.
een ambt, eene prove, ten voordeele van een ander): R- on bénéfice a qn., aan iemand eerie prove
afstaan. (absol.) Mourir sans avoir résigné,sterven zonder afstand gedaan te hebben — [Dévot.
R- son áme à Dieu, zijne ziel aan God óvergeven

pr. Zich onderwérpen, met gelatenheid zich gedragen, zich, schikken in zijn lot:
Se r- à la volonté de Dieu, zich aan Gods wil
onderwerpen. Se r- à son sort, zijn lot met gelaten/mei ? dragen.
Resigner, v. a. (pr. si =ci) Op nieuw onderteekenen.
— SE RESIGNER, v.

Résiliation , f. (soms ook Résilieonent

Résili^ueut, m.) [Jur.] Tenietdoening, ophef
fing, vernietiging, r es i. l i a t i e 1': La r- d'un bail,
d'un contrat cle vente, vernietiging van eerre huurcedel, van een kooi -contract. — Resilier, v. a.
[Jur.] Vernietigen, teniet doen, opheffen: R- une
vente, een' verkoop vernietigen. — RESILIER, V. n.

Terugtreden, niet gestand doen (cene verbindtenzs),
terugnemen (zijn woord) .
Résille, f., z. RéCILLE.
Résinate, rn [C1.i,n.; Verbinding f. der har

i n a a t n— Rh.-senmtdzouvbrase,
sine, f. [Chico.] Hars n. en f., inz. pijnboornhars,
dennehars. — lt- anirr^é , z ADIE. R - de ca( , hibori,
R- chihou of R- élémi, z . CACHIBOII, cuiBOU. Rcupal, z. COPAL. R- êlaslique, z. v. a. CAOUTC,IIOUC,
Go3IME élnstique. R- de cèdre, vederhars. R- de

soort van terpentijn, die zonder insnijding ofvloeit R- de Tsr. p jnboomhar°s R- de vernis.z.v.a.
cone,

SANDARAQUE . R- liquide Tje In Nouvelle-Espagne,
z, v a. COPAL. Pi- olaampi, z. OLAMPI. -- R-s ani -

males, dierlijke harsen (ajnberi rijs , maadewas,
bevercgeil, civet, mmnsku.c). — fésinh, e, adj. (en
part. passé van résiner;: Batimnent lien r-, goed
geharpuisd schip n. --- RésinnNine. t'. Viool/marsolie f. — Résiner, v. a. I Mar.) Barpui en. --Résineux. ease, crdj Harsig, harsrjjk; liarsac/mug. — ( Phys J Electricité r-euse, hars-elektriciteit f. (z. NEGATIF).
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Berthaud (voor Barthole), hij staat nergens voor.
-- Ook als subst.: ((am.) C'est an gros r-, une
grosse r-e, 't is een geresolveerde venzt, een geresolveerd wijf. -- Resoluble, adj. [Didact.J Oplos baar, op te lossen: Problème r-, oplosbaar vraag
— Résolurunent, adv. Met vastberaden -stukn.
onbeschroomd, stout; regt-, ronduit, volstrekt:-heid,
I1 passa r-, 1'épée à la main, au travers des ennemis, hij sloeg zich onversaagd met den degen in
de vuist door de vijanden. Je veux r- que, cela
soit, ik wil het volstrekt zoo hebben. 11 lui réponz. PYRAPHROLITHE. — Résino - extractif, ive, dit r- qu'il n'en ferait rien, h# antwoordde hem
adj. Gomharsig. — Résino-gotiimetix, ease, ronduit, dat hij het niet doen zou. — Résolatif,
adj. Harsgommig. --- Résinolde, adj. Harsvor^- eve, adj. [Méd.J Oplossend, ontbindend, verdeelend: Médicarnents r-s, of als subt . RÉSOLUTIFS , M.
mig. — Résinule, f. Kristalhars n. en t.
Résipiseenee, f. Inzigt n., berouw en verbé- pl. Oplossingsihiddelen, ontbindende of verdeelende
tering van zijne verkeerdheden , gemoedsverande- middelen n. pl. -- Résolution, f. Ontbinding,
oplossing; verdeeling, scheiding f.: La r- de l'eau en
ring f.
t % Résistabilite, f. Eigenschap f. der weêr- napeur, de la neige en eau, de oplossing van westandbieding. — Résistance, f. Tegenstand, we- ter en damp, van sneeuw in water. — La r- dune
derstand m., eigenschap, waardoor een ligchaanz tumeur, de verweeking en verdeeling van een gezich verzet tegen de inwerking van een ander lig- zwel. — [Jur.) La r- dun contrat, de ontbinding,
chaam, r e s i s t é n t i e f.: La r- des pierres, des verbreking, tenietdoening van een contract. — Opmétaux, de wederstand der sleenen, metalen (bij 't lossing, beantwoording (eener vraag), opruiming
bewerken). atotfe sans r-, stof f. zonder vastheid of (van eene zwarigheid, een' twijfel, enz.). (In dezen
stevigheid. — [Phvs.] La r- des Huides, des soli- zin zegt men liever solution). — [Matti.] Ontbindes, de tegenstand der vloeistoffen, der vaste ligcha- ding eener zamengestelde grootheid in hare zamen
La r- des équations, de oplossing-stelncd.
men. Lois de In r-, wetten f. pl. des tegenstands.
— Tegenstand m., tegenstandbieding f. , verzet n., der vergelijkingen. — Besluit, voornemen, plan n,,
verwering, tegenweer f.: Ob2ir sans r-, zonder ver- r e s o l u t i e f. Prendre, Former une r-, een besluit
zet of tegenstand gehoorzamen. Les assiégés ont nemen, opvatten, vormen. Changer de r-, van befait une longue r-, de belegerden hebben een' lan- sluit veranderen. II persiste dans sa dernière r-,
gen tegenstand geboden. — (fig. et (am.) 11 a fait hij volhardt in zijn laatste besluit. — [I-list. J R-s
une belle r-, hij heeft zich lang goed gehouden, des Etats Généraux, verordeningen f. pl., resaluzich dapper geweerd (tegen een verzoek, voorstel tien der Staten- Generaal (van de Vereenigde Proeuz.). -- [Polst.] Parti de la r-, p artij des tegen - vincikn). — Vastberadenheid, standvastigheid, onstands, aanhangers van 't bestaande, tegenstanders verschrokkenheid, onvervaardheid, ((am.) g e r e s o lvan veranderingen. — !'erhindering f., beletsel n.: v e e rd h e i d : I1 est homme (of C'est un homme)
En voulant pousser la porte, je sentis quelque de r-, 't is een va.stber'aden. onvervaard man. --résistance, toen ik de deur wilde openen, voelde ilk [Méd.} R- des nerfs, des membres, verlamming 1.
eenigen tegenstand,, een beletsel. — Duurzaamheid, der zenuwen, der leden. — [Mus.] Oplossing f.sterkte f.: Chose, Etolfe sans r-, ding zonder duur [Peint. ] , z. V. a. PARTS ; — ook z. V. a. FERMETE .
dat niet duren ,kan, onsterke stof f. ---zamheid. -- [Pout.) Wetsontwerp n. , dat door eene der
[Cuis.] Pièce de r-, Z. PIECE. — Résistant, e, beide Kamers i . aangenomen. — Réisolestolre,
adj. Tegenstandbiedend: [Phys.] Milieu r-, tegen - adj. [Jur.) Ontbindend, opheffend, vernietigend. standbiedende midden.tof I. — Réisiste, I. [Teint.] Résolvant, e, adj. [Méd.J Oplossend. ontbindend: Remèdes r-s of als subst. RUISOLVANTS, M.
Uitsparing f . (z. RÉSERVE).
Résister, v. n. Tegenstand of weérstand bie- pl. Oplossinnsmiddelen, r e s o l v é n t ia n. pl.
Résomnptif, eve, adj. (pr. —zonp -- ) [Mid.]
den, wederstaan; zich verzetten, zich verweren, zich
verdedigen, res i st é r en: Le marbre résiste plus Verste? kendl., tot versterking, verkwikking dienstig:
au eiseau que la pierre commune, het marmer biedt Médicarnents r-s of als subst. RESOMPTIFS, m. pt.
Versterh;i.ngsmiddelen, re su m ti v a n. pl.
den beitel meer tegenstand dan 't gewone steen
Résonnanee, f. Weêrklank, weérgalm, . na
Cette viande résiste b la dent , dit vleesch laat zich
i e f. La r- du tonnerre, de-klanm.,resot
niet goed , bijten, is hard en taai. Des buttes qui
résistent a l'eau, waterdigte laarzen f. pl. —Toute nagalm, weërklank van den donder. — Klankbodem,
zangbodem
geheel
(van
een snaar -instrument) . r ed'Alexandre.
l'Asie ne put r- aux armes
Azad was niet bestand tegen de wapenen van Ale- sonans -bodem m.--Rebonnant,e, adj. Weérxander. Les assiégés ont résisté longtemps, de be- galmend, weêrklinkend ; sterk klinkend, krachtig,
Ce vol van toon. Voste r-e, weêrgalwend gewelf n.legerden hebben lang wederstand geboden.
clleval résiste au cavalier, dit paard kant zich Violon bien r-, viool van zeer krachtigen, vollen
aan, verzet zich tegen zijn' ruiter. — In zedelijken toon. — Résouneisient, m. Het u ► eêrgalrnen, het
zin: Qui peut r- 6 la volonté de Dieu ? wie ver- weêrkaatsen van 't geluid; weirgalmin.q f., weir tang Gores wil te wederstuan? R- h la séduction, galm m. — Résonner, v. n. Weërgalmen, weirl ia tentation, de verleiding, verzoeking weder- klinken: Cette voute ne résonne pas, dit gewelf
staan. Queue colère résiste b ses larnies? wie kan weêrgalmt niet.— (fig.) Tout résonnait du brult de
bij hare tranen toornig blijven? -- Verdragen, uit- ses actions, alles weérgalmde van 't gerucht zijner
houden, verduren: 11 résiste à toutes les fatigues, heldendaden. — Zwaar klinken: Sa voix résonne
hij verduurt alle vermoeijen.issen. Il peut kien r- comme un tonnerre, zijne stem klinkt, weêrgalmt
au froid. hij kan rte koude goed verdragen, hij als een donder.
Resontner, V. a. (pr. son—con) Nogmaals lui
kan goed tegen de koude. Je n'y saurais i lus r-,
nieuw schellen of bellen.
-den.op
ik kan 't niet langer uithouden — SE RESISTER ,
Résorbant, e, adj. ; Méd.J Opzuigend, mnclorV. pr. Elkander wederstaan.
RPSistibi1i1é. f , z. v. U. RESISTABILITE. --- pend: Médicaments r-s, of als subst. RESORBANTS.m.
Resistihie, adj. Weêrstaanbaar; verduurbaar. pl. Ol.zuigende. inzuigende middelen, r e s o r b é nReixièmne of Resixièmetnent, m. (pr. t i a n. pl. — RPsorhtion, f. Or,zuiginq, weder
-innzuifl?nq , resorptie f.
-intrekgof
ei-zie ) lCout.4 Zesde n. van den zesden penning.
Réantitire, V. a. Oplos.cen. ontbinden, den zaRésoiu, e, adj. (en part. passé van résoudre):
Turueur r-e, verdeeld, opgelost Gezwel n. — Ques- men/tang doen ophouden: R- an corps en ses pretion r-e, opgeloste, beantwoorde vraag F. -- DifG- miers principes, een ligchaa n in zijne eerste grond
ontbinden. — [Mad.] Allengs en zonder-be!oinsl
cultè r-e. op eloste, uit den weg geruimde zwarigheid f. — Bail r-, opgeheven, verbroken huur f. — ettering doen verdwijnen, t,erdeelen: R- une tumeur,
Marehé r-, ontbonden. verbroken koop m. — Me een gezwel week waken en verdeelgin, verdrjren.
voila r-, je veux partir. nu heb ik mijn beluit -- Oplossen, beantwoorden, be.slis.cen: R- un progenomen. ik wil vertrekken. — C'est un point r-, blème, one objection, een vraagstuk, eene legen dat is een- bepaald. vastgesteld punt n. --- RÉSOLU. werpinri oplossen. R- one diificulté. eerie zwariqE, adj. Stout, koen. onvervaard. moedig, vaan kort heid opi ssen, uit den weg ruimen. — [Jar.1 Teberaad, rr eresol v eer d: C'est un homme r-. it niet doen, opheffen, verbreken: R- un mar+•1► é, un
ne craint rien. -- (Loc. prov.) 11 est r- comme contrat, een' koop, een contract vernietigen. -- Be-

Résingle of Résiiigue, f. [Tech.] Buttenuitklopper m. (der goudsmeden, liorlogiemakers).
Résinide, adj. [Chirn.] Harsachtig, naar hars
gelijkend. -- Résinides, f. p1. Harssoorten f. pl.
—Rtésinier, in. l-larsinzamelaar, harsarta1}perm.
— [Bot.] R- d'Améri ue, z. v. a. too MART . — Résinifère, adj. [Bot.] Harsgevend. — Résini.
Ser (se), V. pr. Verharsen, lot hars worden, in
hars overgaan. — Résiniforme, adj. Harsvormig. — Résini-gomiiie, f. Harsgom n. en f.Résinite, adj. Naar hars gelijkend. -- Als subst.

,
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sluiten, een besluit nemen , vaststellen, bepalen:
Qu'a-t-on résolu ? wat heeft men besloten? On ne
savait que r-, men wist niet wat te besluiten. Le
roi a resolu la guerre, de koning heeft den oorlog
besloten. — Overhalen, bewegen, doen besluiten: Rqn. a entreprendre an long voyage, iemand doen
besluiten, om eene lange reis te doen. -- R- de
(door een infin. gevolgd): On a resolu d'attendre,
men heeft besloten te wachten. — SE RÉSOUDRE , V.

pr. Zich ontbinden, zich oplossen, opgelost, ontbonden worden, veranderen: La neige se résout en
eau, de sneeuw lost zich op, verandert in water. —
(fig.) Tout ce qu'il dit lá se résout it Tien, al wat
hij daar zegt, loopt op niets uit. -- Besluiten: A
quoi vous résolvez-vous? waartoe besluit gij? Je
me résolus à demander mon congé, ik besloot mijn
afscheid te nemen.
Résous, orate, adj. (en ander part. passé van
résoudre, vgl . RÉSOLU) Eet wordt , zegt de Académie, alleen gebruikt van dingen, die in andere opgelost of veranderd worden, en niet in 't vrouwe
Brouillard résous en pluie, in regen-lijkgebézd:
opgeloste mist m.
Respect, m. (pr. rèss-pèk ; vóór een' medeklinker wordt vaak ook de e,, niet gehoord: rèss-pè)
Opzigt, oogpunt n., betrekking f.: La même proposition est vraie et fausse sous divers r-s, hetzelfde voorstel is, uit verschillende oogpunten beschouwd waar en valsch. (In dezen zin verouderd.)
— Eerbied m., ontzag n. , hoogachting f. , r esp ec t n.: Parlez -lui avec r-, spreek hem met eerbzed aan. Vous lui devez du. r-, g# zijt hem hoog-

achting schuldig. — Lieu de r-, plaats van eerbied,
plaats waar men zich met eerbied moet gedragen.
(In dezen zin verouderd.) — Tenir qn. en r-, iemand in ontzag, in bedwang houden. La citadelie

R.ESPONSIF.

164

dragen, — Het part. passé is ook adj.: Nom respecté, geëerde. geëerbiedigde naam m.
Respectif, -ive, adj. Elk in 't bijzonder betreffend, wederzijdsch, r e s p e c t ie f: Nos droits
r-s, Nos dettes r-ives, de regten, de schulden van
ieder onzer, onze respectieve regten n. pl., schulden
Weleer ook z. v. a. relatif, betrekkelijk. —
^ e ; pectivenient, adv. Wederzijdsch, ieder van
zijnen kant: IJs ont r- repondu, zij hebben ieder
voor zich geanlwo' rd.
Respectueasement, adv. Met eerbied, op
eerbiedige weze: II lui a écrit r-, hij heeft hem op
eene eerbiedige wijze geschreven. — Respectueux, -ease, adj. Eerbiedig, eerbied betoonend;
eerbied aanduidend, met eerbied gepaard: Enfant

r- envers ses parents, jegens zijne ouders eerbiedig
kind n. Posture très-r-euse, zeer eerbiedige hou
Parler en termes r-, in eerbiedige bewoor--dingf.
dingen spreken.
Respirabilité, f. [Pbys.] Inadembaarheid f.,
geschiktheid om ingeademd te worden. — Respirable, adj. Inadembaar: Air r-. -- Respirant, e, adj. 4demend, nog levend: Des ètres
r-s. — Respirateur, ni. [Phys.] Toestcl m. ter
verligting van de inademing. R- antiméphitique,
luchtzuiverende toestel, om zonder gevaar stiklucht
te kunnen inademen. — Ook als adj. [Anat.] Organes r-s, organen of werktuigen n. p1. der adem
— Respiration, f. Het ademen; adem -haling.
La r- consiste en deux rnouvernents op--halingf.
posés, l'inspiration et l'expiration, het ademen
bestaat uit twee tegengestelde beweppingen, de inademing en de uitademing. — Respirative, adj.
Tot de ademhaling dienend, de ademhaling betreffend: Organes r-s, adenrh.alings- werktuigen n. pl.
Respirer, V. n. Ademen, ademhalen, adem
scheppen: Avoir de la peine b r-, met moeite ademen .
-- I1 ne respire plus, Il respire encore, hij is dood,
hij leeft nog. — Ademen, leven: Tout ce qui respire,
al wat ademt of leeft. Je ne respire que pour vous,
ik leef enkel voor u. — (poét.) La toile respirait
sous son pinceau, het doek kreeg leven onder zijn
penseel. -- (fig.) Lamour du Bien public respire
dans toutes ses actions, de liefde voor 't algemeen
welzijn spreekt, blijkt uit al z jne daden. — (fig.)
Tot adem komen, zich verademen, rusten: Laissez
le r- on moment, laat hem een oogenblik tot adem
komen; (fam.) laat hem even uitblazen. — R- après
qc., vurig naar iets verlangen. — RESPIRER, V. a.
L'air que nous respirons in, de lucht , die wij hier
inademen. (fig .) Ademen, duidelijk uitdrukken,

tient la ville en r-, de citadel houdt de stad in bedwang, in vrees, in respect. — Se faire porter r-,
zich gevreesd maken. — R- humain, vrees f. voor
het oordeel der menschen. — (fam.) Sauf ]e r-,
Sauf votre r-, Sauf r- (verzachtende termen als
inleiding voor eene uitdrukking, die ligt iets hinderljks of beleedigends voor anderen kon hebben;
--- nu in den beschaafden omgangstaal niet meer
gehoord.) Met uw verlof, 't zij met respect gezegd.
— (bij wijze van pligtpleging, en als slot formulier
in brieven) Rendre ses r-s, Présenter son r-, ses
r-s is qn., zijne opwachting bij iemand gaan maken. Veuillez lui presenter mes très-humbles r-s,
wil hem mijne eerbiedige groete doen. Je suis avec
le plus profond r- votre serviteur, ik ben met de
meeste hoogachting uw dienaar. — t Par le r- de..., levendig aan den dag leggen; haken, vurig verlanof tAu r- de..., ten opzic;!te van, in vergelijking van, gen. Dans cetle maison, tout respire la joie, la
ten aanzien van. -- Laag sloepje, waarop geringe paix, in dat huis getuigt alles van blijdschap, van
lieden zich bij de grooten nederzetteden. — Res- vrede. Tout respire en elle l'innocence, onschuld
peetabitité, f..4chtbaarheid achtenswaardigheid, spreekt uit al hare woorden en daden. — Il ne
respectabiliteit f. — Respectable, adj. respire que la vengeance, hij ademt niet dan wraak,
Eerwaardiq, achtenswaardig, aanzienlijk, achtbaar: hij haakt slechts naar wraak. I1 ne respire que
Son père est un homme tres-r-, zijn vader is een les plaisirs, hij jaarut enkel naar vermaken. — I-let
zeer achtenswaardig man. Son nom est r-, hij part. passé i.e ook adj.: Gaz respiré. ingeademd gas.
draagt een' hooggeachlen naam. — 5 RespecResplendir, v. n. Helder schijnen, grooten
tablement , adv. Op ach'encwaardige wijze.
plans geven, schitteren, flonkeren: L'air était Clair,
Respecter, V. a. Eeren, in eere houden, eer toutes les étoiles resplendissaient, de lucht was
ontzien, achten, hoogschatten, r e s p e c--biedgn, helder, alle sterren fonkelden. Dans ces appartetéren: Il faut r- les gens de qualilé, men moet ments. tout resplendit dor, in deze vertrekken
de lieden van aanzien eerbiedigen, ontzien. 11 ne schiltert alles van goud. — Resplendissant, e,
respecte personne, hij ontziet (heeft ontzag voor) adj. Schitterend. fonkelend. stralend, glanzend,
niemand. R- la vieillesse, den ouderdom eeren. glinsterend: Beauté r-e, schitterende schoonheul f.
Faire r-, doen eerbiedigen. Se faire r-, zich ach Une face r-e de santé, een van r'ezandheid glinmaken. — R- les droits de qn., iemands-tenswardig sterend gelaat n. — Resplendissement, m.
regten eerbiedigen, in acht nemen. -- (fig.) Sparen, Heldere glans in., flonkering, schittering f.: Cette
verschoonen , ontzien , ongemoeid , onaangeroerd grande quantité de lumières formait on r- merlaten: Voil d'anciens monuments que le temps veilleux, deze groote menigte lichten verspreidde
a respectés dat zijn oude gede nkleekenen, die de een.' wonderbaren glans.
tijd, verschoond, gespaard heeft. La médisance a
Responder of Responsoire, m. [Ans. Iirespecté sa vertu, de kwaadsprekendheid heeft turg.] Kerkboek n. niet de antwoordende beurt hare deugd ongemoeid, onaangeroerd gelaten. R- zongen. — Responsabiiitm, f. Verantwoorde.la faiblesse, l'erreur de qn., iemands zwakheid lijkheid, aansprakelijkheid f. La r- des zninistres,
dwaling verschoonen, ontzien. — SE RESPECTER, de verantwoordelijkheid der ministers. Prendre qc.
V. pr. Zich zelen eeren o/' achten, in 't oog houden sous sa r-, iets op zijne verantwoording nemen,
wal men aan zijn' stand, zijne jaren, zijne kunne zich aansprakelijk voor iets stellen. — Responverschuldigd is: Un vieillard dolt se r- lui -mème, sable, adj Verantwoordelijk, aansprakelijk: Les
s'il vent que les jeunes gens ie respectent, een ministre^ lont r-s, de ministers zijn verantwrwoorgrijsaard snoet zich zelven eeren, indien hij wil, dat de/ijle. E liteur• r-, verantwoordelijk uilgever m.
de jongelieden hem eeren zullen. Cet homme ne Je ne suis p as r des conséquences, ik sta niet voor
se respecte point asset, deze man neemt zich niet de gevolgen in,. — (Proc.) On n est pas r - plc ses
genoeg in acht, doet niet wat zijn rang, bediening, pens6es secrètes , gedachten zijn tolvrij. — Resjaren van heir). vorderen. --- Elkander eerbied toe ponsif, -ive, adj. Beantwoordend, een antwoord
—
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RESPONSION

--

behelzend: Lettre r-ive, antwoordschrijven n. -Responsion, f. [I-list jJaarljksche opbrengst van
eiken maltezer ridder voor de bevrijding van
't Heilige land; - elke schatting f. door eene militaire orde betaald, respons - gelden n. pl. Responsoire, m..
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Ressae, ni. [Mar.] Tegenzee, terugstooting der
baren, branding f., het a/loopen der zee. - ] Pêche]
Hulpboot f. der New joundland-visschers.
Ressacrer, v. a., z. RESACRER.
Ressaigner, v. a. Andermaal aderlaten.
Ressaiue, Ressaiguer, z.

RESAIG -.

Ressaisir, V. a. Weder vatten of grijpen; op
nieuw in bezit nemen; weder in beslag nemen. SE RESSAISIR, V. pr. Zich weder meester maken.
- Weder gevat of gegrepen worden.
Ressaluer, v. a., z. RESALUER.
Ressangler, V. a. [Man.] Op nieuw singelen.
Ressasser, v. a. Andermaal ziften, Overziften;
- (fig.) Nog eens naauwkeurig onderzoeken, weder
uitpluizen. R- un ouvrage, een werk scherp doorzien. R- qn., la conduite de qn., iemands gedrag
naauwkeurig onderzoeken. - 11 ne fait. que r- les
mèmes choses, hij doet niets dan herkaauwen, hij
zingt altijd hetzelfde liedje. - Ressasseur, m.
-eiise, f. Herkaauwer m., herkaauwster f., h ij of
zij, die gedurig op hetzelfde terugkomt.
Ressaut, m. [Arch.1 Uitstek n., uitsprong m.,
voorultspringing f.; plotselinge overgang van een
horizontaal vlak t t een ander. - [ Péche], z. v. a.
ÉPERVIER. - Ressauter, v. a. Op nieuw springen. - [Arch.] Uitspringen, uitsteken, eenuitstek
vormen. - RESSAUTER, V. a. Weder Overspringen.
Resseeher, V. a., z. RESÉCHER.
Reseeltement, m. [Man.] Herzadeling f. -

Resseller, v. a. Op nieuw zadelen.
Resemblance, f. Gelijkenis, overeenkomst f.
tusschen personen of zaken: Il y a pea de rentre ces deux perronnes, entre leurs gouts, ens
weinig overeenkomst, gelijkenis tusschen die twee
personen, tusschen hun beider smaak. La r- est
parfaite entre eux, zij gelijken elkander volkomen,
sprekend. Ce peintre attrape Bien la r-, die schilder maakt goed gel jkende portretten. - Se trom per b la r-, door de geli kepis misleid worden. C'est la vraie r- de son père, hij is het ware evenbeeld van zijnen vader. - Ressemblant, e, adj.
Gelijkend: Portrait r-, wel gelijkend portret n.
Resserinbler, v. n. Gelijken, overeenkomst
hebben, overeen komen : Un fill qui ressemble à
son père. een zoon, die op zijn' vader geljkt (lijkt).
II est avare, it ressemble a son père, hi is gierig,
h# gelijkt naar zijn' vader (hij slacht zijn' vader)
Je voudrais Bien lui r-, ik wensehte wel zoo als hi
te zijn. - Sa voix ressemble au tonnerre, zijne stem
gelijkt naar den donder. - Ce portrait ressemble
(beter: est ressemblant), dat portret gelijkt. - Cela
ressemble à tout, dal ceel jkt op alles, dat heeft
.geen eigen aard of karakter. - (; eta ne ressemble
a riep, dat lijkt nergens naar, dat deugt volstrekt
niet; - soms ook in goeden zin: dat is eenig, voor
zijne soort, daar haalt niets bij. --treflokin
(Loc. prov.), z. ANGUILLE. COGNE-FETU. It resseinhle
au (of C'est Ie) chien de Nivelles, etc., z. CHIEN.
— SE RESSEMBLER V. pr. Op elkander geloken,
overeenkomst met elkander hebben: Les jumeaux
d'ordinaire se ressemblent, tweelingen aelijken
doorgaans op elkander. lis se ressemblent de visage, de caractère, zij erelijken elkaar van aangezigt, van karakter. - Cela ne se ressemble pas,
die dingen komen volstrekt niet bij elkaar, gelijken
niets op elkander. Je nat pu croire ceia de vous,
cela ne vous ressemble pas. ik heb dat niet vanu
kunnen gelnoven, dat is awe -nanier van doen. uw
karakter niet. - (Proc.) Qui se ressernbte s'assembie, soort zoekt soort. - (Loc. pray.) On se
ressemble de plus loin, personen van ééne familie
hebben doorgaans een zekeren familie-trek. z. ook
D01GT, GOUTTE, JOUR (blz. 1019, kol. 2) -- Oh zich
zelven ! ehjken, aan zich zelven gelijk zijn: L'homine
ne se ressemble jamais dun rooment b l'autre, de
mensch is zich zelven reen twee oogenblikken rleljk.
-- Ce peintre, Cet artiste se ressernbie, die schilder,
die kunstenaar kopieert'ich zelven, beentgeenerlei
verscheidenheid in zijn werk.
L. essenielage, m. ! Curdonn.) Verzoling. herzoling f. - hersenteler, v. a. Verzolen, herzolen,
nieuwe zolen aan de schoenen of laarzen, ook aan
.

RESSERRER.

kousen, zetten. - Het part. passé is ook adj.:
Souliers ressemelés, verzoolde schoenen m. pl.
Ressenner, V. a. Op nieuw bezaaijen. '
Hessenti, e, adj. (en part. passé van ressentir): Perte généralement r-e, algemeen gevoeld
verlies ❑ . - RESSENTI, E, adj. [Arch., Beaux arts].
Sterk uitkomend, scherp uitgedrukt, sprekend:
Contourtrop r-, te sterk uitkornende omtrek m. Nerfs
bien r-s, scherp uitgedrukte, sterk sprekende spie ren f. pl. - Ressentiment, m. Zwakke aanval m.
van eene doorgestane ziekte of pin, nagevoeligheid f.,
nagevoel n. Il a encore en quelque r- de sa goutte,
de sa fièvre, hij heeft nog een klein nawee, eene
kleine ,aanmaning van zijne jicht, van zijne koorts
gehad. -- (fig.) Le remords est le r- du mal fait
a autrui, de gewetensknaging is de wrange nasmaak van het aan anderen berokkend kwaad. (fig.) Gevoeligheid f., wrok m., bijbljvend misnoegen n. over eene beleediging, gepaard aan de zucht
naar wraak, wraaklust m.: Contenir, Étoutfer
son r-, zijnen wrok bedwingen, smoren. 11 ne
put cacher, dissimuler son r- de cette offense, h#
kon zijne gevoeligheid over dien hoon niet verbergen, niet ontveinzen. - Weleer (en nog door Detitle) in goeden zin voor: aandenken n., herinnering f., gebruikt: Le chien garde le r- du bienfait.
- Ressentir, V. a. (versterking van sentir) Gevoelen, gewaar worden; ondervinden: R- des douleurs de colique, koljkpijnen gevoelen. R- les
effets de la colèr_ de qn., de uitwerksels van
iemands toorn gevoelen, ondervinden. - R- un vif
plaisir du retour de qn., een hartelijk genoegen over
iemands terugkomst gevoelen. R- la perte dun ami,
R- une injure, zeer gevoelig zijn over 't verlies van
eenen vriend, over eene beleediging. - Blijk geven,
getuigen van: II n'y eat rien dans sa parure qui
ressentit la vanité, er was in haren tooi niets,
dat van ijdelheid getuigde. - SE RESSENTIR, v. pr.
Nawee, nagevoel hebben: I1 se ressent encore de
sa goutte, de sa fièvre, hij heeft noel zeker nagevoel,
krijgt nog vermaningen van zone jicht, zijne koorts.
- De nadeelige gevolgen, den schadeleken invloed
ondervinden, nagevoelen: Se r- des débauches de
sa jeunesse, nog de gevolgen der uitspattingen van
zijne jeugd gevoelen. II s'est ressenti longternps de
cette perte, hij heeft dat verlies lang gevoeld, dat
verlies is hem lang smartelijk bijrrebleven. - Deden
in, deel, aandeel hebben: I.es maisons voisines se
sont ressenties de l'incendie, de belendende huizen
hebben mede bij den brand geleden. - Ook in goeden
zin: Mes a mis se sopt ressentis de ma fortune, mijne
vrienden hebben in mijn geluk gedeeld. - Gevoelig,
,.geraakt over iets zijn, wrok gevoelen, wrokken:
I1 se ressent de cette injure, hg oerokt nog over
die beleediging. - It ma fait un mauvais tour, it
s'en ressentira, h4 heeft snij een' leeljken trek
gespeeld. 't zal hem heupen..
Resseper, v. a., z. RECF,PER.
Resserrant, e, adj. [ 1éd ) Zamentrekkend,
toesnoerend, verstoppend. Remèdes r-s. - Resserré, e, adj. (en part. passé van resserrer):
Nueud r -, aangehaalde, vaster gelegde knoop in. Demeure trop r-e, te bekrompen woning f. Des
homes plus r-es, engere grenzen f. pl. Discours
r-, afgekorte, beknopt zarnengevatte redevoering f.
- Place fort r-e, r-e de bien près, naaura). van
nabij ingesloten of versperde vesting f. Garnison
fort r-e, naauw.v ingesloten garnizoen n. -- Pays rpar la mer, door de zee eng begrensd land n. Prisonnier r-, naauwer opgesloten gevangene. Elle se trouva r-e par les bienséances de son sexe,
zij vond zich beperkt, bekneld, belemmerd door
't geen de betarnelj'kheid van hare .cekse vordert. —
[Méd.] Eire r-, verstopt zijn. -- [Bot.] Tines r-es,
zaanarjedronc/en clengels in. pl. - Resserreinent,
m. Zurnentrekking, zarnendrukkincl, bekleiruninq,
toesluiting, verstopping f Le r- des pores arrete
la transpiration, de zarnentrekkinrl, loe.cluiting der
poriën of zweetgaten belet de uitwaseming. Le rdes intestine, de heklemming der ingewanden.
R- du ventre, buikversloppinrl f. z. v. a. CONTSTIPATtON. — (fig.) Le r- de 1'argent, het in kas
houden, wegsluiten von 't geld (door de kapitalisten,
in lijmen van diskrediet)
He server, v. a. Toehalen, dieter zomertrekken,
toebinden of toesnoeren: R- unejarretière,un corset,
een' kouseband vaster binden, een rfjglij/ naauwer
toehalen. R- un noeud, een' knoop aantrekken,
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vaster leggen. — ( fig.) Cet évènement a resserré 't eerste ressort (ter eerste instantie) uitspraak
les noeuds (les liens) de leur amitié, dit voorval doen (waarvan men kan appelléren). — (fig.) Cela
heeft hunne vriendschap nog vaster geknoopt. —

Naauwer maken, in enger grenzen besluiten, op -,

insluiten: R- une rivière dans son lit, dviis des
digues, eene rivier binnen hare bedding, tusschen
dijken opsluiten. R- le pouvoir de qn., iemands
Wiegt beperken, in naauwer grenzen sluiten. — Run prisonnier, eenen gevangene naauwer, zorgvuldiger opsluiten. — R- une place, eene vesting van
nabij insluiten of versperren. — ( fig.) R- son sujet,
sa matière, zijn onderwerp bekorten, zijne stof inkrimpen. — [Mus.] R- 1'harmonie, de deden der
harmonie door kleinere intervallen nader bijeen
brengen. -- Weder wegsluiten, op nieuw wegbergen: R- une cuillère dans 1'armoire, des papiers
dans son bureau, eenen lepel weder in de kas,
papieren weder in zijn bureau bergen. -- [Méd.]
Zamentrekken, minder open of vrij maken, ver
Les nèfles resserrent le ventre, of absol.-stopen:
resserrent, de mispelen trekken den buik zamen,
zijn zamentrekkend. Le froid resserre les pores,
de koude vernaauwt de poriën. -- SE RESSERRER,
V. pr. Enger naauwer, smaller, minder uitgebreid
worden, zich zamentrekken: Le pays, le terrain
se resserre, het land, het terrein wordt smaller.
-- Se r- dans des limites plus étroites, zich in
enger grenzen besluiten, zich, bekorten. -- Le ventre
se resserre, de buik trekt zich zamen, geraakt
verstopt. Les pores se resserrent, de poriën worden naauwer. — Mon coeur se resserre de crainte,
mijn hart krimpt van vrees ineen. — Zich opsluiten:

La haine se resserre, mais elle ne se peril point,

de haat sluit zich op in 't hart, maar gaat niet
verloren. — (am.) Dans ces temps de disette,
chacun se resserre, in deze tijden van schaarschte
krimpt ieder zich in, leeft elk wat zuiniger. — L'argent se resserre, het geld wordt schaarsch, wordt
in kas gehouden. Les bourses se resserrent, de
beurzen blijven dipt; er wordt geen geld geleend.
— Le temps se resserre, 't wordt kouder, de koude
Ressif, m., z. RECIF. (neemt toe.
Ressonder, v. a Op nieuw peilen.
Ressort, m. Veêrkracht, veirkrachtigheid f.
(élasticité): Le r- de Fair, de veerkracht der lucht.
Les corps it r-, de veerkrachtige l-igchamen n. pl.
Perdre son r -, zijne veêrkrachtirlheid verliezen.
Faire r -, terugspringen (nadat de aangebragte druk
weggenomen). tine branche pliée fait r-,-kings
een gebogen tak springt terug. — Veêr f., veêrkrachtig stuk ijzer, staal, koper, enz. Bander, détendre le r-, de veer spannen, ontspannen of los
Le r- se débanda, de veêr sprong los.-druken.
R- de montre, de voiture, de fusil, horlogie-, rijtuig-, geweer-veér. R- à alien, hoekveêr (van de
gedaante eenex y ). R- à boudln, spiraal-veêr;
gedraaide veér. — [ Arqueb.] R- de baguette, laad
de platine, slotveér. R- de batterie,-stokveêr.R
pandekselveêr. R- de gachette, stangveêr. R -s de
garniture, beslagveêren. — ( fig.) Le r- de l'esprit,
de I'áme, de veérkracht van den geest, van de ziel.
— II ne se remue que par r-, hi is eene draadpop, een automaat. It n'agit que par r-, hij handelt
alleen op ingeving, op raad, op aandrijving van
anderen. — ( fig.) Kracht, krachtdadigheid f., werk
Donner du r- ii i'es--vermogn.,ékachtf:
tomac, aux fibres, de maag versterken, de vezels
meer spanning geven. Donner du r- h ('esprit; den
geest veérkra cht, eene hoogere vlagt geven. Il a
perdu tout son r-, hij heeft zijne veêrkracht vertoren. — ( fig.) Drij fveêr, middel, waarvan men
zich bedient om iets te doen gelukken: II fait mouvoir toutes sortes de r-s, hij zet allerlei drij fveêren
in beweging, wendt alle middelen, alle krachten aan.
I1 n'agit que par des r-s secrets, hij werkt enkel
door verborgene drjfveêren of middelen. Faire
jouer tons les r-s, alle middelen, alle krachten in
't werk stellen... RESSORT, M. Gebied, regtsgebied, grondgebied of district n. van eene regtbank,
onderhoorigheid f., ressort n. — (bij uitbreiding)
het gebied erner wetenschap, het vak: Ce village
n'est pas de son r-, dit dorp behoort niet onder
zijn rehtsgebied, onder zijn ressort. Ces ternes sopt
situées dans le r- du prince, deze landen lidgen
onder 't regtsgebied van den vorst. Jugement en
dernier r -, vonnis n. in 't laatste ressort, voor
't hoogste rent (waarvan niet te appelléren valt).
Juger en premier r- (en premiere instance), in.
-

n'est pas de mon r -, dat behoort niet tot mijnvak,
hoort bij mij niet thuis; ook: dat loopt boven min
begrip. Cela est du r- de la théologie, de la medecine, dat raakt de godgeleerdheid, de geneeskunde.
Ressortir, v. n. (van sortir) Weder uitgaan,
op nieuw uitgaan. — ( fig.) Uitkomen, zich voor
oog vallen: Cette broderie bleue-doen,bétri'
ressort Bien sur ce fond jaune, dat blaauw borduu1•sel komt goed uit op dien gelen grond. -- Les
ombres font r- les lumières, de schaduwen ver
werking van 't licht; door kleine fouten-hogend
vallen de goede hoedanigheden te beter in 't oog. —
(als v. imp.) [Jur.] I1 ressort de ce qui précède,
uit het voorafgaande volgt, blikt.
Ressortir, v. n. (van ressort) Onderhoorig
zijn, onder een regtsgebied behooren, ressort éren (onder): Nous ressortissons à tel tribunal,
devant tel juge, wij behooren, staan onder die en
die rep/hank, onder dien en dien regter. — Les
animaux ressortissent à 1'homrne, de dieren staan
onder den mensch, zijn ten dienste der menschen.
-- Ressortissant, e, adj. [Jer.J Onderhoorig
onder een regtsgebied behoorend: Cette affaire est
r-e à ce tribunal, deze zaak is aan deze regtbank
onderhoorig.
Ressouder, v. a. Op nieuw soldéren, óversoldéren. — Ressoudure, f. Tweede soldeersel. n.
Ressource, 1. Hulpbron f., hulp- of redmiddel n. , hulp, toevlugt, uitredding f., uitweg m. I1
na point de r- dans son malheur, hij heeft geen
hulpmiddel, geenen uitweg in zijn ongeluk. Dieu a
été ma seule r-, God alleen is mijne toevlugt geweest. II est perdu sans r-, hij is zonder middel
van herstel, onherroepelijk verloren. Ce sera ma
dernière r- , dat zal mijne laatste hoop , mijne
laatste toevlugt zijn. — [ Man.] Ce coeval a de
la r-, dat paard kan het uithouden, is ona fmatbaar. — ( fig.) C'est on homme de r -, 't is een
man, die zich weet te helpen , die voor alles
raad weet. — (fain.) Faire r-, raad scha/fen, zich
een redmiddel maken: I1 a fait r- de tout ce quit
avait, pour payer ses dettes, hj heeft al wat hij had
tot geld gemaakt, mu zijne schulden te betalen.
t Ressouvenanee, f. Herinnering f. (souvenir). — Resso+ivenir (se), v. pr. Zich herinneren, zich weder te binnen brengen; (inz. wat
lang geleden is): Se r- de la demande de qn., zich
iemands vraag, verzoek weder te binnen brengen.
(als v. n.) S'il l'oublie, je Fen feral r-, wanneer
hp t vergeet, zal ik het hem herinneren. — (bij
wijze van bedreiging) Je m'en ressouviendrai, ik
zal 't onthouden. Vous vous en ressouviendrez tot
ou tard, 't zal u vroeg of laat betaald gezet worden. — Ook als v. imp.: 11 men ressouvient, ik
herinner mij dat weder. Vous en ressouvient-il?
herinnert gij u dit nog ? — Bedenken, indachtig
zijn, overwegen: Je me ressouvwens sans cesse de
l'instabilité des chores de ce monde. (Het tegen
gebruik verwerpt deze beteekeni.s.) — RES--wordig
SOUVENIR, m. Herinnering f., aandenken n. J'ai
ouï parler de cette affaire, it men reste un leger
r-, ik heb van deze zaak hooren spreken, ik herinner ze mij nog even. - - Nagevoel, nawee n. ( res-

sentiment): 11 y a des maux dont on nest jamais

Si Bien guéri, quit n'en reste quelque r-.
Ressuta ge, in. Het zweeten, het uitslaan van

't vocht. — [Métall.J Uitiijging, afscheidin!; van
het in 't koper vervatte zilver door zomens+rielling
met lood. Fourneau de r-, zijgoven, zweetoven m.
— Uitdrijving der slakken uit den wolf (vijl.
LOUPE) door middel van hamerslagen. -- Bes suer, V. n. Z ►rweeten, uitslaan. uitwasemen: Les
-

murs neufs ressuent pendant on certain temps,

de nieuwe muren slaan een' tjd lang uit. — BES-

SUER, V. a. [Métall.] Uitzijgen, afdraven. -- De

n►etaalslakken uithameren. Renrui, ni. [Véner.]
Plaats in een bosch, waar het wild zich. nederlegt
om zich te drooggin, droomplaats f. --- [Tech.) liet
zweden of uitslaan van een te vergulden stuk
aardewerk (rnaardr►or het opceb,'agte (;ou(l loslaat).
— Bess uieument, m. [Agrie,.] Het verdampen
van een gedeelte (Ier in 't graan, of in den grond,

natuurlijk aanivezicre vochten.

Ressure, f. [Corn] Soort van kariaar m. uit
kabel juuuliukuit. sard(jnaas in. — Sardijnnet n.
Ressoisciter, V. a. Opwekken (uit den dood).
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Jésus Christ a ressuscité des morts, J. Ch. heeft r-s, wij kregen enkel wat zij overgelaten hadden.
dooden opgewekt. — (bij uitbreiding en overdrj- Les r-s dune matadie, de overbljjsels, naweeën
ving) Ce verre de vin ma ressuscité, dit glas wijn eener ziekte. Les r-s d'un naufra e, de overblij f

heeft mij weder nieuw leven, nieuwe kracht gegeven. -- (fig.) Cette nouvelle 1'a ressuscité, dit
nieuws heeft hem doen herleven. -- Vernieuwen,
doen herleven, weder ophalen: R- un vieux procès,
een oud reritsgeding vernieuwen. R- une querelle,
eenen twist weder ophalen. — 4 RESSUSCITER, V. n.
Uit den dood opstaan, verrijzen: Nous resusciterons tous au dernier jugement , wij zullen
allen bij het laatste oordeel weder opstaan. — SE
RESSUSCITER, V. pr. Opgewekt worden. — Het
part. passé is ook adj.: Les morts ressuscités, de
opgewekte dooden m. pl.
Ressuyer, V. a. Droogen, weder droogen.: Laisser r- un mur, eenen muur laten droogen.— [Tech.]
Doen zweeten, door verwarming uitdroogen (b. v.
den kalksteen). — SE RESSUYER. V. P. Zich droo qen, zich laten opdroogen: Ii se ressuye nu soleil,
hij droogt zich in de zon. — [.BBort.j Ces plantes
Sc ressuyent, deze planten worden weder droog.
Restagitation,f. [Méd J . z.v. a. DÉBORDEMENT.
Re,taut, e, adj Over ljjvend, Overschietend,
overig, r e s t é r e n d: Somme r-e, overschietende,
nog te betalen som f. — Poste r-e, z POSTE. -RESTAN T, m. Overschot , over blijfsel, rest, het ach
restant n. Je vous-tersalig,énd
payerai Ie r- (liever reste) lundi procbain, ik zal
u het overschot aanstaanden maandag betalen. —
R- en caisse. restant of overschot in kas.
Restaupage. Restauper, z RESTOUP — .
-F Rebtaur, m. [Mar.] Verhaal n., schadeverhali.ng f. op de assuradeurs, of ook op den kapitein.
Restaurage, m., z. v. a. RESTOUPAGE. —

Restauraut, e, adj. Versterkend, verkwikkend,
hartxterkend: Potion r-e, versterkend drankje n.
Aliment r-, krachtig, krachtgevend voedsel n. —
RESTAURANT , M. Versterkend, verkwikkend, herstellend middel, inz. krachtig vleeschnat n., bouillon m. Prendre des r-s (min gebruikelijk des restaurati(s), versterkende middelen gebruiken. — Bij
uitbreiding: spijshuis n., huis, waar men op ieder
uur en bij portiën kan eten, r e s t a u rá t i e f. (In
dezen zin zesde men weleer. en in sommige streken
nOg: RESTAURAT.) - Restaurateur, m.. - triee,f.

.Hersteller, wederoprigter ni., hee°stelster. weder
zin doorgaans alleen van-oprigtsef.(nd
openbare gedenkteekenen, instellingen, steden gebruikt): 11 a été le r- de vette ville, de vette
academie. — R- de tableaux, hersteller, ophaler
van (oude) schilderijen. -- (in zedelijken zin) Rdes arts, des belles lettres, de ia liherté, des loin.
hersteller van de kunsten, de frame letteren, de
vrijheid, de wetten On la regarde comme la rtrice de la régle saint Iiénolt, men beschouwt haar
als de herstelster van den ordesregel van sint Benedictus. — Gaarkok en bestuurder van een spijs huis ofrestauratie, restaurateur. (Eerre vrouw,
die zoodanig huis houdt, heet mede restaurateur,

restauratr ice.) — Somtijds ook als ac/j.: Son
gout r-, zijn smaak in 't herstellen, verbéteren.
Peintre r-, ophaler, hersteller van schilderijen. -ReStaurat ion , f. Herstelling, verbétering, inz.
van kunstwerken, oude gebouwen en dergl., en in
zedelijken zin van kunsten. wetenschappen, wetten,
handel, tucht, enz., restaurá.tie f. — [MPd.1
Krachtherstelling f. — [Polit.] Herstelling ener
oude dynastie op den troon, inz. die der Sluarts
in Env;eland in de 17d eeuw, en die der Bourbons
in Frankr k (twee voelen) in de 19de eeuw, r e staurátie
Restauh er, V. a. Herstellen,
niet

. —

seis, wrakken eenex schipbreuk -- Faire Ie recouvrement des r-s, de achterstallige gelden inzamelen.
— Jouer son r- sur one carte, zijn nog overig geld
op eene kaart verspelen. — Les r-s d'un homme,
het overschot, liet gebeente, de asch van een' mensch.
-- Ce nest plus qu'un r-, qu un beau r- (van
een weleer schoon mensch), 't is nog eene schoone
ruïne. — Un r- de cheval, een vroeger schoon en
sterk, maar nu veel verminderd paard. — Un petit r- des siens fut h peine sauvé, een klein overschot der zijnen werd te naauwernood gered. —
Un r- précieux de la race royale, een kostbaar
overblijfsel van het koninklijk geslacht. — II plait
a quelques-uns, et choque tout le reste, hi/ behaagt aan enkelen en ergert al de overigen. — Le
r- des bommes, de andere menschen (in tegenstelling van die, waarvan men spreekt): Quelques sages ont vette opinion, le r- des homines est d'un
autre avis. — (absol. en in onqunstigen zin): Le
r- ne vaut pas 1'honneur d'être nommé, de rest
is de eer der vermelding niet waard. — Avoir,
Conserver on r- de pudeur, de honte, nog eenige
schaamte hebben, behouden hebben. 11 na accun rd'humanité, de justice, hij heeft geen spoor, geen
zweem van menschel jkheid, van geregtigheid meer.
— Dieu seul est son bonheur, tout le r- lui eet
une Croix, God alleen is haar geluk, al het overige
is haar een kruis. — Comment passerons -nous Ie
r- de la journPe? hoe zullen wik het overige van
den dag doorbrengen? 11 résolut de s'abstenir du
vin le r- de sa vie, hij besloot zich voor 't overige
zijns levens van wijn te onthouden. — (Loc. fig.
et lam.) Faire son r-, al zijn nog overig geld op 't
spel zetten. Juuer de son r-, z. JOUER (blz. 1016,
kol. 2, onderaan). z. ook Ecu. -- Je lui ai donnè
son r-, ik heb hem tot zwijgen gebragt,den mond
i heb hem
gestopt, beschaamd gemaakt; — ook: ik
doorgestreken, algekloj t, de rest gegeven. Un soldonna
le r-,
dat Ie trouva h demi mort et lui
een soldaat vond hem halfdood en gaf hem de rest,
maakte hem af. II ne demanda (n'attendit) pas
son r-, Il sen alla sans demander son r-, hij had
er genoeg van, hij wilde er niets meer van weten,
hij had zijn deel (van de verwijtinr/en, beleedigingen. enz.) en ging henen. — Etre en r-, ten ach
betaling zijn. — (fig.) Ne pas vouloir de--terni
meurer en r- de gmnérosité, in edelmoedigheid niet
willen onderdoen. C'est un homme prompt b la
riposte it West jamais en r-, hij heeft altijd zijn
antw oord klaar, hij blijft het nooit schuldig. —
[Ar itn.) Rest f., verschil, overschot n. der aft rekking (diférence), - overschot eener deeling. — DE
BESTE , loc. adv. Meer dan noodig is, meer dan
genoeg: Avoir de l'argent de r- pour one entre prise, meer geld dan noodig is, geld in overvloed
voor Bene onderneming hebben. Je vous entends de
r-, ik versta u maar al te wel. — (fam.) Que de
r- ? wat nog? AU BESTE, DU BESTE, loc adv.
Voorts, voor 't overige . (Men gebruikt het eer ste,
als datgene, wal er vol.( t, in denzel j'den trant als
het voorajgepane is en daarmede in verband staat:)
Il ne mangeait que des fruits qu'il avait cueillis
lui -méme, au r- it ne buvait jamais que de I'eau.
— Cet homme a qc. d'extraor^linaire dans sa mise
et dans son nmaintien ; du reste it est aimal►le).
Rester, v, n. Overblijven, overig zijn, overschieten (in dezen zin met ètre) Voili le peu qui
,

—

me reste encore, ziedaar het ►.heioir e , dat rnzi nog
overblijft. Il . soupe de ce qui est resté du diner,

hij houdt zijn avonrlínaal roet hetgeen er van 't
middagreten is overgeschoten. 11 est resté seal de
seq frères, hij alleen is van zijne broeders overgebleven. Lc peu de temps qui me reste , de weinige
tijd, die rnj oveiblijl*t — Ook als v. imp. in deze
bi'teekenis; 11 ne me reste que l'esperance, er
blijft mid niets dan rte hoop over. II me reste
Ii vous dire. ik moet u nog zeggen. Que me restait-il b faire raat bleef mij over te doen. — Snins
blijft it weir: Reste b savoir, s'il y consentira, de
vraag is , of tij er in zul tneslentmen. Otez tros
de quatre. reste un, trek drie ran vier, er blijft
één over. Re stait vette relloutahle infanter ie, dont
etc., nog bleef die ' educhte infanterie otver°, welservet que des r-s. zij dischte niets dan overge - ker enz. . Blijven (in de zen zin met être,
schoten spijzen (kliekjes) op. Nous n'eûmes que leurs I aas te kennen te geven, dat het onderwerp neg op

verbéteren, weder opbouwen of opri( ten; verderken. ver kwikken, r e .s t a u r é r e n R- u ne statue,
un édifice, een standbeeld, erebouw weder oprinten,
herstellen. R- ses forces, zijne krachten herstellen.
Remède bon pour r-, l'estomac, rnaogsterkend
middel n. — (#.g.) R-1'Efat. le commerce. les arts.
den Staat. den handel, de kunsten her stellen, tot
vangen bloei brengen . —. SE RESTAURER, V. pr.
Hersteld worden. — (ram.) lets tot ?^erk?I'ikkinr► ,
tol versterking gebruiken: Je viens de nee r- on
peu , ik heb mij daar wat opf eclerkl, op(eknapt.
Re te, m. Overschat, overblijfsel. het overige.
overhl rende , r e s t é r e n d e n., rest f. Le r- d'un
diner. het overschot van een rnidda( maal. Elle ne
,

--

RESTIPITLATION
de plaats is, waarvan men spreekt; met avoir, om
aan te duiden, dat het onderwerp niet meer op
die plaats is): 11 est resté á Lyon, et nous avons
continue notre route, hij is te L. gebleven, en wij
hebben onze reis voortgezet. II na resté que deux
jours à Lyon, hij is maar twee dagen te L. gebleven. -- Vouloir r- inconnu, onbekend willen
bl ij ven. — La victoire resta indécise, de overwinning bleef onbeslist. -- Vous restez toujours le
mèine, g# blijft altijd dezelfde. Au couvent elle
a resté deux ans enfermée, in 't klooster is zij
twee jaren opgesloten, gebleven. --- Son bras est
resté paralytique, zijn arm is lam gebleven. —
R- sur le champ de nataille, sneuvelen, op het
slagveld blijven. I1 est resté sur la place, of enkel
Ii est resté, hij is gesneuveld. -- (Loc . fain .) 1$ est

resté (of demeuré) pour les gages, z. DEMEURER.
Rester sur l a bonne bouche , z. BON (adj.) — EN
RESTER Lá ,

zich bepalen bij, blijven staan, het
daarbij laten, niet verder gaan: Quand it aura
obtenu, ce qu'il demande, it n'en restera pas la,
als hij verkregen heeft wat hij vraagt, zal hij het
niet daarbij laten. Ou en sommes-nous restés hier
dans notie lecture? waar zijn wij gisteren met
het lezen gebleven — [Mar.] Cette ï1e nous restait vers le vent du sud-sud-ouest, dat eiland lag
zuid-zuid -west te loe f waart van ons. — R- b. un
batiment, in dezelfde peiling van een schip blijven
(na wederzijdsche plaatsverandering). — R- de
l'arrière, achteruitzeilen, achterblijven. — R- à
1'ancre, voor anker blijven liggen. -- [Mus.] Rsur une syllabe, eene lettergreep achterhouden. —
Het part. passé komt ook als adj. voor: Une femme
restée veuve des l' ige de 20 ans, eene sedert haai
2osLe jaar veeduw gebleven vrouw.
Restipulation, f. [Anc. jur. [ Wederkeerig
beding, tegenbeding n. — Restipuler, v. a. Wederkeerig bedingen, tegenbedingingen maken.
Restitnable, adj. Terug te geven, te ver
Somme r-, som f., die teruggegeven moet-goedn:
worden. — [Prat.] Herstelbaar, geschikt om in
zijn' vorigen staat teruggebragt, te worden. -Restituzer, V. a. Teruggeven (wat onregtvaardig
genomen is of bezeten wordt), wedergeven, ver
i. t u é ren: Restituez ce bies mal-goedn,rst
acquis, geef dat kwalijk verworven goed terug. —
Verstellen, weder in zijn' voriger toestand brengen:
R- un passage de c uelque auteur, eene (verminkte)
plaats uit een schrijver weder herstellen. — [Arch.]
R- un monument, een (geheel vernield) gedenk leeken weder gelijk het vroeger was herstellen. —
R- l'honneur a qn., iemand in zijne eer herstellen.
— [Jur.] R- une personne en son entier, eenen
persoon regtens in zijn' vangen staat ot' toestand
(b. v . als minderjarige) herstellen. — SE RESTITUER,
V. pr. Hersteld of teruggegeven worden of kunnen
worden. -- Elkander het ontnomene teruggeven. —
Het part. passé is ook adj.: Maison restituée par
ie locataire telle qu'elle a été recue, huis, dat door
den huurder wordt overgegeven in denzelfden staat,
waarin 't aanvaard is — [Numism.] Medailles
r-es, herstelde of andermaal geslagen romeinsche
gedenkpennin {jen m. pl. (die, behalve den oorspronkelijken stempel, den naam des keizers, die ze op
nieuw deed slaan, gevolgd door het woord restituit, bij verkorting rest., vertoonen). — Restitateu r, ni. [Litt ] Hersteller in. van een' bedorven
tekst, van eene verloren plaats. --- Vernieuwer,
wederinvoerder van oude meeningen of begrippen.
— Restitution, f. Teruggave, vergoeding; herstelling, r e s t i t u t i e f. I1 ne vent point entendre
parler de r-, hij wil van geene teruggave, vergoeding hooren spreken. La r- de qn. en sa bonne
f^ me et renommée, de herstelling van iemand in
zijne eer en goeden naam. R- en entier, herstel
staat. -- [Arch.] La r- d'un-lingdevor
monument, d'un édirce, de herstelling ven een
gedenkteeken, gebouw. — [Astr.] La r- of révolution anomalistique dune planète, z. AN OMALIS
Tijdstip n., waarop alle dingen weder-TIQUE.—
in dezelfde orde zullen gaan terugkeeren, het groote
jaar der oude sterrekundigen. -- [Phys.] Mouvement de r-, wederherstellende beweging f., beweging tot herstelling in den vorigen staat. — [Numism.] Médailles de r-, of restituées, z. onder
,

.

RESTITUER.
Restor, m., z. RESTAUR.

Restorne, m. [Corn .] Het Overdragen van een'
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rekenpost; het af- en bijschrijven van eenen post
in 't grootboek, r i t o r n o, ristorno, storno m.
— Restorner, v. a. Overdragen, Overbrengen,
af- en b /schrijven.
Restoupage, m. [Tech.] Het bijwerken van
het nieuwe doek met de naald. — Restouper,
V. a. Bijwerken, stoppen. — Weleer z. V. a. BUUCFIER.
Restreindre, V. a. Zamentrekken, naauwer
toehalen. (In dezen eig. zin bijna niet meer gebruikt.)

[Méd.] Médicament qui restraint, zarnentrekkend,
verstoppend middel n. --- (fig.) Naauwer bepalen,
inkorte^i, inkrimpen, beperken, verminderen: Sa
proposition est trop générale, 11 faut la r-, zijne
stelling is te algemeen, men moet haar naauwer
bepalen On a restreint sas droits, men heeft zijne
regten beperkt, ingekort. — L'usage a restraint
la signification de ce mot, het gebruik heeft de
beteekenis van dit woord beperkt. — SE RESTREINDRE , V. pr. Zich bepalen of beperken, zich niet
verder uitstrekken. 11 se restreint a des propositions très-raisonnables, hij bepaalt zich tot zeer
aannemel ij ke, billijke voorwaarden. — Elkander
beperken. — Het part. passé is ook adj.: Le sens
restreint, La signification r-e d'un mot, de beperkte zin nl., beteekenis 1. van een woord. — Restrictif, ive, adj. Beperkend, bepalend, voorbehoudend, restrictief. — Restriction, f. Beperking, naauwere bepaling, inbindin!), verkorting f.,
voorbehoud n., restrictie f. Apporter, Mettre
quelque r-, eene of andere beperking, nadere voor
maken . — R- mentale, z . TIENTAL . Sans-warde
r-, zonder voorbehoud of beperking, onvoorwaardelijk. -- Restringent, e, adj. [Méd.] Zamen .

trekkend (lier 'Pr ASTRINGENT).
Résultaait, e, adj. Voortvloeijend, volgend,
uit eene zaak ontstaand: [Prat.] Les cas r-s du
procès, de uit het regtsgeding voortvioeijende gevallen n. pl. Preuves r-es, uit de zaak voortgevloeide bewijzen n. pl. — [Phys.] Force r-e of
als subsi RESULTAN TE, f. Zamengestelde kracht f.,
.

die geacht wordt alleen te doen, wat al de andere
op een ligchaarn werkende krachten gezamenlijk te
weeg brengen, resultante. --- Résultat, nl.
Gevolg n., uitslag m., uitkomst , einduitkomst;
vrucht, opbrengst f., einde, besluit n., slotsom f.,
eindgevolg van een onderzoek, r e s u l ta a t n. Le
r- dune dispute, 't gevolg van een' twist. Le rdune guerre, t gevolg van een' oorlog. Dépenses
qui n'ont produit aucun r-, uitgaven f. pl., die
geenerlei vrucht hebben gedragen. Le r- de son
'

discours tend h prouver que in terre est ronde,
de slotsom van zone rede moet bewijzen, dat de
aarde rond is. Ce principe est riche en r-s, dit
grondbeginsel, deze grondstelling is rijkin gevolgen.
EN RESULTAT, loc. adv. Ten slotte, als slotsom. -Résulter, v. n. (alleen in den 3en p ers. enkelv.
en in den mica; -- in de zamengestelde tijden niet
avoir als men het ontstaan, met etre als men het
bestaan, het voorhanden zin van een resultaat op
het oog heeft) Voortvloeien , volgen, ontstaan,
voortspruiten, 't gevolg, de uitkomst of de slotsom
zijn, r e s u l t é r e n: Que résulte-t-il, Que peut -il
r- de ce raisonnement? wat volgt uit deze rede
néring? wat kan de slotsom dezer redenéring zijn?
— Il en est résulté de grands malheurs, groote

-

ongelukken zijn daaruit ontstaan, voortgekomen. Du
mécontentement des princes it resulta une guerre
civile, uit het 'misnoegen der vorsten ontstond een
burgeroorlog.
% Résumation, f. Het zarnenvatten; zamen vatting f. — Résumé, e, adj. (en part. passé
von résumer): Discours uien r-, goed zaamgevatte
rede f . -- RÉSUMÉ, m. Zamenvalting, ineengedrongen of korte herhaling f. der hoofdpunten; beknopt
overzigt n., korte, zakelijkeinhoud m., re su mé n.
— AU RESUME, EN RESUME , loc. adv. Alles zamengenomen, in 't geheel, alles en alles: En r-, j'ai
plus gagné que perdu à Bette entreprise. — Résumer, v. a. Zanaenvatten, in een klein bestek

brengen; kort herhalen, r e s urn é r e n: R- les avis,
de (witgebragte) gevoelens kort zamenvatten of herhalen. -- (absol.) I1 résume avec clarté, hij geeft
een duidelijk beknopt overzigt. — SE RESUMER,

v. pr. Korteljk zijn gezegde zamenvatten en er een
gevolg uittrekken. — Zich laten zainenvalten. —
Résumeur, m. Zamenvalter m. — Résu^niste, m. [Litt. Maker van korte overzigten, r e s um i it. ---- Resampte, f. (pr. ré-sonpte) [Théol.]
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Laatste thesis of strijdvoorstel , door een doctor
in de godgeleerdheid weleer te verdedigen, om al
de regten van zijn doctoraat te kunnen genieten. —
Résnnnpté , m. (pr. ré-sonp-té) Doctor , die

achterblijvers m. pl. z. ook RETARDEMENT. -- Retardatif, ive, adj. Te langzaam gaand, vertragend: Mouvement r-, vertragende beweging f. --r
Retardation, f. [Phys.] Vermindering dersnelzijne résumpte had volbrat. -- 5 Réstiniptif, heid, vertraging der bewe;ing (uit, eene bijzondere
adj. (pr. re-sonp-tif) [Anc. méd.] Tot versterking oorzaak voortvloeijende), r e t a r d a t i e f. — Redienstig, versterkend. resumt i e f. - - 5Résuinp- tardatrice, adj. f. [Phys.] Force r-, vertragention, f. (pr.ré-sonp-ci-on) Het korteljk zamenvat- de, ophoudende kracht f. — Retardé, e, adj.
ten, resuméring, resumtie f.
(en part. passé van retarder): Payement r-, verRésupinatiou, f. [Bol.] Terugbuiqing, ach- traagde, uitgestelde betaling f. -- Montre r-e, ach
terwaartsche ombuiging f. (renversement). — Relangzamer' gang gebragt horlogie n.-teruigz,o
supiné, e, adj. [Bot.] Achterwaarts omgebogen. — Courrier r-, opgehouden, te laat aangekomen
hésuure, f. [Pêchej , z. RESSURE.
koerier m. — Retardewnent, m. Vertraging f.,
4 Resui gir, V. n. (pr. sur=eur) Op nieuw ver oponthoud, verwijl, vertoef n. Causer, Apporter
zich weder voordoen.
-schijne; du r- h une chose, oponthoud, vertraging in eene
RR.ésarrecteur, trice, adj. Uit den dood op- zaak brengen, den voortgang eener zaak vertragen.
wekkend. -- (fig. en bij overdriving): Remède r-, -- [Mar.] Jours du r- (of de retard), extra- of
Potion r-trice, levenhergevend middel, drankje n. buitengewone ligdagen m. pl. — [Astr. j Vertraagde
-- Réstarrectif, ive, adj. De opwekking. her- loop m. eeneg planeet. —Retarder, v. a. Ver
leving bewerkend. --- Résurreetion, f. Opstanophouden, uitstellen, opschorten; de snel--tragen,
ding, verrjzenis, verre zinti uit den dood, r e s u r- heid verminderen. R- on payement, eene betaling
r é c t i e f. La r- de Notre Seigneur, de Lazare, opschorten. R- son départ, zijn vertrek vertragen,
des morts, de verrijzing, de opstanding van Onzen uitstellen. La mort de son père retarda leur maHeer, van Lazarus, van de dooden. — Schilderij f., riage de quelques mois, de dood van haren vader
die de verrjjzenis des Heeren voorstelt, eene Op- stelde hun huwelijk eenige maanden uit. Le maustanding f. — (fig.) C'est une r-, une véritable vals temps me retardait, het slechte weder hield
F-, 't is eene verr^ zenis uit den dood (van eene mij op. — On a retardé 1'horloge, men heeft het
wonderbaarl(jke, ongedachte genezing). — Resur. uurwerk achteruit gezet; men heeft het wat lang
reetionnel, Ie, adj. De opstanding bewerkend.
doen loopen . — RETARDER, V. n. Te lang --zamer
-- Résur reetionisnie, m. Beroep of bedrijf der zaarn gaan, naloopen; vertragen, langer uitblijven,
opstandingsmannen (z. 't volg. woord). -- Ré- later komen: Sa montre retarde de dix minutes,
surrectioniste, m. Opstandingsman , lijken- zijn horlogie gaat 10 minuten te langzaam, is 10
dief m., burl. naam, dien men in Engeland aan minuten na. -- La lune retarde tons les jours de
dezulken geeft, die er hun werk van maken de trois quarts d'heure, de maan komt dagelijks drie
lijken op te graven en weg íe nemen, ten einde ze kwartier later op. Sa iièvre retarde, zijne koorts
aan de ontleedkundigen te verkoopen, r e sur- komt later. — SE RETARDER, v. n. Vertraagd, uit
worden, uitgesteld moeten of kunnen worden.-gestld
réc tie-man.
Retàter, V. a. Andermaal voelen, nog eens beRetable, m. [Arch.] Altaarblad n. (waartegen in eene kerk of kapel het altaar staat, en dat voelen; nogmaals proeven (vgl TITER) .
doorgaans eene schilderij bevat.
Retaxer, v. a. Herschatten, nieuwe schattin
opleggen.
-gen
Rétablir, V. a. Herstellen, weder in goeden,
Reteindre,v. a. Op nieuw verwen, óververwen.
béteren, vangen staat brengen; verbeteren, weder
Réteindre, V. a. Weder uitblusschen.
oprigten. R- sa santé, ses forces, zijne gezondheid,
Réteiet, m. [H. n.] , z. v. a. TROGLODYTE.
zijne krachten herstellen. R- qn. dans sa charge,
Retenable, adj. Weérhoudbaar.
iemand in zijn ambt herstellen. R- les anciet nes
Rétendear, m. [Tech.] Lakenrekker m. (die
lois, la discipline militaire, de oude wetten, de
krijgstucht weder invoeren, herstellen. Faire r- une het geverwde doek weder uitspant). -- Réteneen
huis
laten
herstellen,
verbeteren.
maison,
R- on doir, m. Orgelmakerswerktuig n. — Betenpassage d'un auteur, eene(verminkte, verloren) plaats die, v. a. Op nieuw spannen, weder strak zetten
in een' schrijver herstellen. -- SE RETABLIR , V. pr. (een touw). — Rétendre, V. a. Weder uitspreiHersteld worden: Cela peut se r-, dal kan hersteld den, op nieuw uitleggen, uitspannen.
worden. -- Herstellen, genezen, tot vorige gezond
Retenir, V. a. Werlerhebben, terughebben, tekomen: Sa santé se rétablit, zijne gezondheid-heid rugkrjgen: Si je retiens one fois mes livres, it
keert terug, hij herstelt. — Het part. passé is ook ne les aura plus, wanneer ik eens mijne boeken
adj.: Forces rétablies, herstelde krachten f. pl. terugheb, zal hij ze niet meer krijgen — Houden
z. ook F AME . -- Rétablisserneiit, ni. Herstel- wat een ander toekomt, onthouden; terug -, achter
houden wat men heeft, behouden. R- les-houden;
ling, wederoprigting, verbetering; genezing f. I1 se
comporte bien depuis son r- dans ce poste, hij ge- gages d'un domestique, het loon van een' dienstzich
wel
sedert
Zijne
terughouden,
inhouden. (tam.) I1 voudrait bien
herstelling
in
dezen
draagt
bode
post. — Le r- d'un édifice, de herstelling, verbete- r- ce qu'il a dit, hij zou gaarne zin gezegde terugring van een gebouw. — Le r- de la santé, des nemen. — II a retenu ses vieilles habitudes, hij
forces, de herstelling der gezondheid, der krachten. heeft zijne oude gewoonten behouden. 11 a retenu
Re-taille, f. elfsnijdsel n., snipper ni. It-s d' on mauvais accent, hij heeft een' slechten tongval
étoffes, de peaux. de fer-blanc, snippers, reepjes, behouden. (In dezen zin zegt men nu liever conserafsnijdsels van stoffen, van huiden, van blik. — ver, avoir toujours.) — Voor zich houden: Je
Retailler, V. a. Hersnijden, op nieuw snijden, vendrai tout, excepté vette prairie, que je veux
r-, ik zal alles verkoopen, behalve dit weiland, dat
snoeijen, enz. z. TAILLER.
Rétaler, V. a. Op nieuw ten toon leggen, weder ik voor mij zelven wil houden. — [.Arith.] R- on
uitstallen. — [Tech.] R- one peau, eene huid met chiffre, een cijfer houden (om het bij eene naast
rij te voegen): Je pose 4 et je retiens 2,-volgend
den rug van 't mes afschrappen, reinigen.
Retaper, V. a. Schoonmaken (een' hoed); — of absol. Pose 4 et retiens 2, ik schrijf 1 en houd
weleer: optoomen, de randen van een' hoed opzetten. 2. — Vooruit aftrekken, inhouden: En me payant,
-- Opmaken (eene pruik, het haar). — SE BETA- it m'a retenu ce que je lui devais, toen hij mij
betaalde, heeft hij er afgehouden, wat ik hem schulPER , V. pr. Opgemaakt, schoon gemaakt worden.
— Het part. passe komt ook als adj. voor: Cha- dig was. — Bespreken, huren, bestellen: Nous aeons
retenu (arrêté) trois places au spectacle, à la dipeau r-, schoongemaakte hoed m.
Retard, m. Achterbljving, vertraging, vertoe- ligence, wij hebben in den schouwburg, op den
ving, opschorting f., uitstel n. Etre en r- de payer, postwagen drieplaatsen besteld, besproken. — (pop.)
met betalen ten achteren zijn. Partir sans, r-, zon Je retiens part of J'en retiens part (wanneer men
vertoef, zonder uitstel vertrekken. Eprouver-der iemand iets ziet vinden en oprapen) half mijn! -mijn
un r-, eene vertraging ondergaan. — R- dune part! half part! Je retiens croix, pile, Je retiens
montre, te langzame gang van een horlogie; ook: pair, non-pair, ik wed, raad kruis, munt; ik wed
het werk, waardoor men den gang van 't uurwerk even, oneven. — z. ook DATE. — Weérhouden,
doen blijven, niet laten gaan, ophouden: On m'a
vertraagt of versnelt, re t a r d e e r-werk n.
Retardataire, adj. Achterstallig; achterblj - retenu plus longtemps que je ne pensais, men
vend: Contribuable r-, achterstallig belastingschul- heeft mij langer opgehouden, dan ik dacht. R- qn.
diqe m. en f. — [Mii.] Consents r-s of als subsi. b souper, iemand ten avondeten houden. On la
retenu en prison, men heeft hem in de gevangenis
RETARDATAIRES, m. pl. Achterblijvende lotelingen,
.

.

.
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gehouden. — R- on haleine, ses larmes, zijn' adem,
zijne tranen inhouden, terughouden. R- son urine,
z1 n water ophouden. — I1 allait le tuer, si je ne
1'eusse retenu, hij zou hem hebben gedood, zoo ik
hem niet terug gehouden hadde. — R- I'eau par le
mogen des digues, het water door dijken terug-,
tegenhouden, afkeeren. --- R- un mur qui tombe,
een vallenden muur tegenhouden, onderstutten. -Inhouden. onderdrukken, bedwingen, matigen: 11
ne salt r- sa colère, hij kan zijnen toorn niet inhouden, niet matigen. Sachez retenir (réprimer)
vos passions, weet uwe dri/'ten te bedwingen, te
onderdrukken, in toom te houden. Il sut r- les
grands dans le devoir, hij wist de grooten binnen
hunnen pligt te houden. Si la erainte de Dieu ne
vous retient pas, zoo de vrees voor God u.niet
terughoudt, beteugelt. — Onthouden, in 't geheugen
houden: R- le nors de qn., iemands naam onthouden. I1 ne retient pas ce qu'il a lu, hij onthoudt
niet wat h ij gelezen heeft. Avez-vous retenu ce
qu'il vous a dit? hebt rij onthouden wat hij u heeft
gezegd ? — (absol.) Bij zich houden, vatten, dragtig worden (van dieren): On a mend cette vache
au taureau, mais elle na pas retenu, men heeft
deze koe bij den stier gebragt, maar zij heeft niet
gevat. — Tegenhouden, aanhouden (van paarden,
die bij 't afrijden eener helling den te snellen loop
van het rijtuig te keer gaan): 11 faut enrayer, ce
cheval ne retient pas, men moet het rijtuig remmen, dat paard houdt niet tegen. — SE RETEMR,
V. pr. Onthouden worden, in't geheugen blijven: De
bons vers se retiennent, goede verzen onthoudt men,
vergeet men niet. — Zich weerhouden, staan blijven; zich vast houden: Se r- au bord du précipice,
op den rand des u fgronds blijven staan. Sc r- aug;
branches, zich aan de takken vast houden. — Zich
inhouden, zich matigen: Cet homme ne salt pas se
r-. -- Voor zich houden, behouden, zich voorbehouden: Se r- l'usufruit d'une maison, zich het
vruchtgebruik van een huis voorbehouden. — [ Man.]
Staan blijven, niet vooruit willen: Tous les jeunes
chevaux se retiennent. (wagen.
Retenter, v. a. Op nieuw beproeven, nog eens
Rétentif, ive, adj. [Anat.] Terughoudend,
zamentrekkend: Muscle r-, terughoudende spier f.
-- Facuité r-ive, zamentrekkende kracht f.
Réteintion, f. [Prat.] Voorbehoud n., voorbehouding f.: La r- d'une pension sur une maison,
het voorbehoud van eene jaarwedde op een huis. —
[Jur.] Droit de r-, weerhoudings-regt, r e t é n t i eregt n. (op een afteleveren voorwerp, tot dat aan
zekere voorwaarden zal voldaan zijn). — [ Méd.]
Verstopping, opstopping f.: 11 mourut d'une rd'urine, hij stierf aan eene pisopstopping. -- Rétentïonnaire, m. [Jur.] Terughouder m., onwettig houder van eens anders goed..
Retentir, v. n. Weergalmen, weerklinken,
klinken: Cette route retentit, dat gewelf weergalmt.
La chambre a retenti du coup de fusil, de kamer
heeft weêrgalrnd van 't geweerschot. Lair reten tit de cris d'allégresse, de lucht weêrgalmde van
vreugdekreten. -- (fig.) Ses louanges retentissent
dans tout 1'univers, zijn lof weêrgalmtt door de
gansche wereld. — Retentissant, e, adj. Weérg almend, weêrklinkend: Son r-, weêrgalmende
klank m. Voix r-e, weêrklinkende stem f. — Reteutissetnent, m. Weerklank, weergalm m.
Retentuin, m. (pr. re-tènn-tome) [Jur.] Voor
geheim bijvoegsel, niet uitgedrukt artikel-behoud,
in een vonnis, maar dat er nogtans een gedeelte
van uitmaakt en van kracht is, r e t é n t u m n. —
(fam.) Bedriegeljke voorwaarde f. bij 't sluiten van
een contract; uitvlugt f., slinger m. om den arm.
Reten ;., e, adj. (en part. passé van retenir):
Homme r- prisonnier, gevangen gehouden man.
— Femme r-e an lit, bedlegerige vrouw. -- Fille
fort r-e, zeer ingetogen, bescheiden, zedig meisje n.
Colère r-e, bedwongen, ingehouden gramschap f.
— Lecon r-e, onthouden les f. — Salaire r-, ingehouden loon n.
Retenne, f. Terughouding, ingetogenheid, omzigtigheid, bezadigdheid, bescheidenheid f. 11 ne
s'emporte jamais, j'admire sa r-, hij wordt nooit
driftig, ik bewonder zijne bezadigdheid. Cette file
a beaucoup de r-, dat meisje is zeer ingetogen, bescheiden. — [Constr.] Schoorsluk n., karbeel,
ni., knie f. — [ Féod.] Naasting f. Droit de
r-, naastingregt n. — [ Fin.] Korting f., aftrek m.
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(op eene soldij, rente, enz.). Sans aucune r-, zonder
eenige korting. Sauf r- de..., behoudens de korting
van, met inhouding van... — [ Hydraul., Fort.]
Keering, waterkeering f., dam in. -- [Mar.] Keer
ophouder m. R- de lancement, keer- of-touwn.,
stoptouw bij 't a floopen van een schip, broek f.
Palan de r- dune voile aurique, talie f. van het
bulletouw van een' zeilboom. — [ Ecol.] Etre en r-,
de kamer niet mogen verlaten, kamer -arrest hebben.
,Rétépores, m. pl., z. v. a. ESCHARE. — RRétepot ites, z. v. a. ESCHARITES.
Retersage, m. [Agric.] Tweede wijngaard
Reter& er, v. a. Den wijngaard-omwerkingt.—
ten tweeden male omwerken (om het gras uit te
roeijen)
Rétiaire, m. (pr. t=c) [Ant. rom.] Netvechter in., soort van kampvechter, die zich van een net
bediende om zone tegenpartij daarmede te vangen.
Réticenee, f. Verzw'iging, voorbedachteljke
achterhouding of inhouding van 't geen men zeggen
moest, r et i c é ni i e f. R- perfide, frauduleuse,
valsche, bedriegelijke verzw(jging. Dans Ie récit
qu'il ma lait, it a mis beaucoup de r-s, in 't ver
dat hij mij gedaan heeft, heeft hij veel opzet -hal,
verzwegen. — [ Rhét.], z . v. a. APOSIOPESE.-telijk
Rétieulaire, adj. Netvormig. — [ Anat.] Mem
r-, netvlies n. — Rétieuilation, f. [Pot.,-brane
Phys.] 1Velvormig weefsel n. — Réticule, m.
Netje n. — [Modes] Vrouwenwerk- of breizak,
reticule (eerst uit scherts, later bij verbastering
en uit onkunde ridicule, r i d i k u u I ni., geheeten). — [Astr.J Net, een zuidelijk sterrebeeld tussche n de waterslang en den zuidelijken visch. —
Ruitje n., door draden gevormd ruitje, in't gezigtsveld van een' hiker of een' zoeker aa tgebragt.
Rétiealé, e, adj. netsgewijs, netvormig.— [Mac.]
Mar en maconnerie r-e, muur m. iet ruitswijze
gelegde steepen m. (bij de oude Romeinen), r e t iCu l a t u m n. — [Brod.] Point r-, netsteek m. —
Réticulitèles, f. pl., z. v. a. RETITELES.
Retiereement of Retiers, m. [Cout.] Derde n. van den derden penning.
Rétif, ive, adj. Steeg, stug, onwillig, koppig,
niet vooruit willend: Cheval, Mulet r-, steeg paard,
muildier n. -- (fam.) Enfant r-, stug, koppig
kind n. — (fig.) Eigenzinnig, sijfhoofdig, moeijelijk te besturen, te overreden: Homme d'un caractère r-, mensch van eigenzinnig karakter --- Ook
als subst.: Faire le r-, den stil fkop spelen.
Rétifére, adj. Met netswjze, ruitswijze strepen geteekend. — Rétiforme, adj. Netvormig.
Rétinasplialte, in. [itlinér.] Uit plantenhars
en aardhars bestaand tigchaarn in bruinkoolgebergte,
retin-asphalt n., r e t i n i e t m.
Rétine, f. [Asir.] Netvlies n. van 't oog. —
Rétiiierve, adj. [Bot.) Met netvormige bladribben. -- Rétinite, m. [Minér.] Smeltbare peksteen.
— RdTINITE, f. [Méd.] Netvliesontsteking f. -Rétipèdes, ►.n. pl. Vogels met netvormige voet
-huid,netvorsm.
pl.
Retirade, f. [Fort.] Toevlugtsoord n., verschansing achter bolwerken, wijkplaats f.
Retiration, f. [Impr.] Weerdruk m., bedruk
-kingvade
keerzijde eens blads.
Retiré, e, adj. (en part. passé van retirer):
Main r-e, teruggetrokken hand f. — Parole r-e,
teruggenomen, ingetrokken woord n. — Les lieux
les plus r-s, de afgezonderdste, afgelegenste, een
plaatsen f. pl. Vie r-e, afgezonderd, een -zamste
leven. — Homme toujours r- en lui-même,-zans
altijd in zich zelven gekeerd, ongezellig mensch. —
Retireuzent, m. [Méd.] Zamentrekking, opkrimping f. Le r- des nerfs, de zamentrekking der zenuwen.
Retirer, v. a. Weder trekken, op nieuw schieten, enz., z. TIRER. -- Terugtrekken, terughalen,
intrekken: R- son bras, sa tète, sa main, zijnen
arm, zijn hoofd, zijne hand terughalen, terurltrekken. (fans.) R- son lialeine, zijn adem inhalen. —
(/i.ri.) R- sa parole, zijn woord terugnemen, intrek ken. R- sa protection, son amitié, sa confance,
zijne bescherming, zijne vriendschap, zijn vertrouwen terugnemen, niet meer schenken. — Weder
uithalen, uittrekken, ophalen, uitnemen. R- un seau
d'un puits, een' emmer uit een' put ophalen. R- un
homme de prison, een' mensch uit den kerker halen. R- des effets du mont de piété, goederen uit
den lombard halen. J'ai retiré mon argent du corn-
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merce, ik heb mijn geld uit den handel genomen. —

vond naij wat beter, ik stort weder in. — Il est
retombé dans la mème faute, hij is weder in dezelfde fout vervallen. La bonte en retombera sur
vous, de schande zal op u terugvallen. Le san
Innocent retombe sur nous, het onschuldig bloed,
kome over ons. — (Loc. prov.), z. CRACHER.
Betondeur, m. Overscheerder in. (van 't lanételige omstandigheid, uit een gevaar, uit den af- ken). — Retoudre, v. a. Overscheren, het laken
eens scheren. — [Arch.] R- in mur, eenen
(of
Tirer)
son
redden.
—
nog
grond
(Loc. prov.) Répingle du jeu, z. EP1NGLE. z. ook ENJEU. — Trek- muur voor zoo ver hij beschadigd - is afbreken of
ken, ontvangen, krijgen; •-- winnen, inoogsten: R- afhakken en weder opwerken.
Retord, m. [Mar.] Schiemansgaren n. -- RRebeaucoup d'une charge, d'une terre, veel (voordeel,
inkomen) van een ambt, van een landgoed trekken. tordage of Itetordenient, in. [Tech.] Het
-- (fig.) I1 n'en a retiré que de la honte et du twijnen, tweernen. -- .Letoi•deur, m., -ease, f.
mépris, hij heeft er enkel schande en verachting Twijnder in., twijnster f. — ktetordoir, m. Gabij gewonnen, ingeoogst, behaald. Quel fruit avez- rentwijnder m., twijnrad, tw nmolentje, twijnvous retiré de votre philosophie ? welke vrucht werktuig n. — Retordre, v. a. Nogmaals wringen
hebt gij van uwe wfjsbegeerte getrokken, ingeoogst? of uitwringen. — [ Lech.] Twjjnen, tweernen. —
— Opnemen, eene schuilplaats, een verblijf bij zich (Loc. prov.), z. FIL. — Het part. passé is ook adj.:
geven: II ma retiré chez lui, dans ma disgrace, Fil retordu, getwijnd garen n.
Kétorgiiabie, adj. Met de eigen redenen of
hij heeft mij in mijn ongeluk bij zich opgenomen,
geherbergd. La veuve qui relira Ie prophète Élisée, bew ij sgronden bestreden of wederlegd kunnen worde weduwe, die den profeet Eliza opnam. — [ Prat.] den. — Rétorgnation, f. Weêrlegging van
Naasten (retraire). Op nieuw trekken, lo- iemand met zijne eigene gronden, r e t o r q u é r i n g f.
ten: R- à la loterie, weder uit de loterij trekken. — iétorquie, f. [Anc. log.], z. v. a. RETORSION.
R- au sort, weder loten, het lot trekken. — [ Ylar.] — Rétorgrier, v. a.: R- un argument contre qn.,
La mer retire (of se retire), de zee loopt af. valt. iemands bewijsreden tegen hein zelven keeren, iemand
— SE RETIRER, v. pr. Teruggetrokken, teruggeno- met zijn' eiveren bewijsgrond overtuigen, iemand
men worden: La parole donnée ne doft point se met zijne eigen wapens bestrijden of slaan. — Het
r-, het gegeven woord moet niet teruggenomen, in- part. passé is ook adj,: Preuve rétorquée, terug
bewas n.
-gevord
getrokken worden. — Zich wegbegeven, zich terug
Retors, e, adj. Getwijnd (retordu) . — ( fig. et
zich verwijderen; naar huis gaan. 11 sera-trekn,
temps de nous r-, het zal tijd zijn, dat wij ons fam.) Loos, doorslepen, listig, slim: C'est in homwenbecleven, dat wij henen rotan, vertrekken. Les me r-. — RETORS, in. [ Pèche] 14aneengeregen notenne,uiis se retirèrent en bun or(lre, de vijanden tcn n. pl.
ilétorsif, ive, adj.: Objection r-ive, tegentrokken in goede orde terug, retireerden in goede
orde. Retirez-vous d'iei, ga van hier, pak u weg. werping f. bij wijze van terugschuiving of retor(met weglating van 't voornaamwoord) Faites Ie sie. — Rétorsion, f. [Log.] Soort van weder
waarbij men 't betoog der partij tegen haar--legin,
r- de devant mes Teux, laat hij uit mijne ooggin
zelve keert, terugschuiving, r e t o r al e f. — [ Pogaan. Faites r- vos Bens, laat uw volk zich ver
Se r- de la ville, de la cour, zich van-wpdern.— lit.] Soort van weêrwraak f. van eene regéring,
de sta'!, van 't hof verwijderen. — Se r- du bar- als zij omtrent de bij haar inwonende of met haar
reau, du service, In commerce, de balie, de krjgs- in betrekking staande vreemdelin,f en dezelfde maatdienst, den handel vaarwel zeggen. Se r- des af- regelen neemt, als eene andere regéring die ten opfaires, de zaken laten varen, stil gaan leven. (absol.) zigte van hare inboorlingen heeft genomen, r eI1 s'est rétiré, hij heeft zich aan de zaken, aan tórsie f.
Retorsoir, m. [Anc. Tech.] Wui, wuit, schieden omgang der wereld onttrokken; ook: hij leidt
nu een ingetogen leven. Ce joueur se retire, die mancwuil f., rad n. om schiemansgaren te draaijen.
Retorte, f. [Chim.] Kromhals in., z. v. a.CORNUE.
speler scheidt er uit. — z. ook GAIN.
Loc. prov.)
Retortiller, V. a. Op nieuw ineen draaijen. —
Se r- à la Mazarine, zich plotseling verwijderen.
— Se r- sur la bonne bouche, te regter tijd op- (fig., bij Made de Sévigné) Dikwijls op hetzelfde
houden, bij tijds uitscheiden (eer een of ander be- onderwerp terugkomen.
Retoache, f. [ Peint.] Laatste naziening van
haald voordeel door iets onaangenaams gevolgd
wordt. — Zich ergens heen begeven; terugtrekken, een werk, laatste hand, verbétering; ook de overzich in veiligheid stellen: Se r- h la campagne. gewerkte, verbeterde plaats, retouche f. —
zich naar het land begeven. naar de buitenplaats [Grav.] Het opwerken, wederuitsteken van eene
vertrekken. II s'est retiré dans sa chainbre, hij plaat. — Retoucher. v. n. Op nieuw aanraken.
heeft zich naar zijne kamer begeven. Se r- en lieu — Verbéteren, nazien, de beschavende hand aan
de sureté, zich in zekerheid begeven. — [ Prat.] Se een of ander werk, inz. aan eene schilderij leggen,
r- par-devant tel juge, zich tot dezen of dien reg- opwerken, retouchéren: R- It un ouvrage, a
ter keeren, wenden, tot hem zijne toevlugt nemen. des vers, à in tableau. — In denzelfden zin ook
— Zamentrekken, inkrimpen: Le parchemin se als v. a.: I1 faut r- eet ouvrage, ce tableau. —
retire au feu, het perkament krimpt bij 't vuur in. [Grav.] R- une planche, eene min of nicer afgeDu drap qui se retire à l'eau, laken, dat in 't sleten plaat weder opsteken. — Het part. passé is
water llrimpt. (met ellips van 't voornaamw.) Le ook adj.: Tableau retouché, overgewerkte, nagefroid fait r- les nerts, de koude doet de zenuwen ziene, ,geretoucheerde schilderij f.
Retouper, v. a. [Poter.] Een mislukt stuk
opkrimpen. :- La rivière se r-, de rivier loopt af,
valt, de rivier treedt weder binnen hare bedding. aardewerk weder omwerken. — [Agric.] R- une
Hetirons, m. pl. [Manut.] In de kam gebleven haie, eene heg opknappen.
Retour, m. Wending in tegenovergestelde of
wol, kamnmeling f.
Retirote, f. (iron.) Gedwongen lerleraftogt m. andere rigting, keer- of terugwending f.: Les tours
Retinue, f. [Fond.] Holte, kuiltje n. in een et r-s d'une rivière, du sang dans les veines, de
gegoten stuk. (nen f. pl. krommingen en wendingen van eene rivier, vanRétitéles, f. pl. (H. n.] Nettenwevende spz.n- liet bloed in de aderen. — [Fort.] Les r-s d'une
tranchée, de buigingen, zigzags der loopgraven. —
Retiveté, f. Weêrspannigh.eid, stugheid f.
Retoire, m. [Vétér.] Brandmiddel n., z. v. a. Het terug- of wedertomen; terugkomst, terugkeering, wederkeering, terugreis, aankomst, weder
CAIJTÉRE potentiel.
thuiskomst f.: A mon r- de la vilie, bij-derh:onast,
Hetoiser, v. a. Overmeten (met de roede).
Heto:mmbé, e, adj. (en part. passé van relom- mijne terugkomst uit de stad. Être de r-, teruggeber): Enfant r-, op nieuw gevallen kind n. Vous keerd Zijn. Mon père est déjb de r-, mijn, vader
voilh r- dans la même faute, daar zijt ge weir -in is reeds weder terug, thuis. Je Ie feral a mon
dezelfde fout vervallen. — RETOMBE. m. [Danse] r-, ik zal het bij mijne terugkomst doen. Au r- de
Nedervalling f. van 't l-igchaam. - Jtetornbée, f. la promenade, je Ie trouvai ici, bij de terugkomst
[Arch.] Planloop m. c,eboorte f. van een gewelf. -- van de wandeling vond ik hem hier. — (ellipt.) De
Retomber, V. n. Weder vallen, nog eens vallen; r- chez moi, j'ai trouvé votre lettre. thuis koterugvallen. A peine s'était it levé, qu'il retomba, mende, vond ik uwen brief. — I1 est parti sans
naauweljks was h# opgestaan, of h# viel weder. espérance de r-, hij is vertrokken, zonder hoop op
— (fig.) J'étais in peu mieux, je retombe, ik be- weder-, terugkomst. II est sur son r-, hij is op het

R- ses papiers de chez un notaire, zijne papieren
van eenen notaris weghalen. R- un enfant du collège, de l'école, een kind van de school wegnemen.
— On retire de Thuile des olives, men haalt (wint,
trekt, perst) olie uit de oljven. R- qn. d'un mauvais pas, d'un péril, de l'abïme, iemand uit eene
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punt van de terugreis aan te nemen. — ( fig.) 11

est sur son r-, sur le r-, hij neemt af, wordt oud.

Une femme, Une beauté qui est sur son r-, eene
vrouw, eene schoonheid, the aan 't afnemen is. —
[Bot.] Arbres en r-, boomen, die oud beginven te
worden, die aan 't afnemen gaan. — [ Devot.) Le
r- dune áme b Dieu, de terugkeering eener ziel
tot God, de bekeering eens zondaars. Faire un rà of vers Dieu, zich tot God bekeeren. Faire un
r- sur soi-même, ernstig over zich zelven, over
zijn eigen gedrag nadenken. — (Loc. prov.), z.
1►1ATINES, PLAID. — ( fig.) Le r- du printemps, de
terugkeer der lente. Le r- de la santé, de herstelling der gezondheid. -- R- de chasse, maal n., dat
men na de jagtpartfj houdt. -- (fig.) Verandering,
afwisseling f., omkeer m., wisselvalligheid f. der
zaken: Les plus grandes prospérités out toejours
des r-s h craindre, de grootste voorspoed heeft
steeds een' omkeer, omzwaai te vreezen. La fortune
a ses r-s, de fortuin is veranderlijk. — ( fig.) C'est
un bomme qui a de fácheux r-s, 't is een mensch,
die wonderl ij ke kuren, misselijke luimen heeft, met
Wien niet is om te gaan. — Il n'y a point de ravec lui, met hem is Beene verzoening te hopen, hij
behoudt voortdurend zijnen wrok, Beantwoording, vergelding, erkenning (van diensten enz.), wederdienst f., dank im• L'amitié. L'amour demande
du r-, vriendschap verei.scht beantwoording, liefde
wil wederliefde. II faut obliger sans espérance
d'aucun r-, men moet iemand dienst bewijzen, zonder hoop op Benige wederdienst. I1 semhle qu'on
lui en doive du r-, 't schijnt snel, of hij die dienst
als een' pligt beschouwt, 't is alsof men hem nog
daarvoor moet dank weten. — En r- de..., in ver
Toegift f. (op eene-geldin,trbova.ruiling) Troquer une chose en donnant du r-, iets
verruilen, zoodat men iets toegeeft. Quel r- me
donnerez-vous ? wat wilt gij mij toegeven ? Changeons de cheval, je vous donnerai vingt florins de
r-, laat ons van paarden ruilen, ik wil u twintig
gulden toegeven. — (Prov.), z. JEU. — ( fig.) List,
kunstgreep, uilvlugt f., omweg ni. (détour): L'amour-propre abonde (est fécond) en r-s, de eigen liefde heeft eene menigte omwegen, uitvlurten. Elle
a des r-s gn'on ne peut démêler, zij heelt omweqen, die men niet nagaan kan. -- SANS RETOUR,
Íoc adv. Onherroepelijk, voor altijd: II a rompu
avec lui sans r-, hij heeft voor altijd, onherroepelijk, met hem de vriendschap gebroken. Cette oe
-casionetpér,I'yaujmisde
r-. dezegelegenheid is onherroepelijk voorbij, zij
Uitstek
n.,
zal nooit terugkomen. — [Arch.]
sprong m. R- en équerre, regthoekig uitstek. -[Com.] Terugvracht, teruglading, re to u r-lading
of - vracht f. Les r-s ont été bien avantageux, de
retourvracht is zeer voordeelig geweest. - R- sans
frats, (terug) zonder kosten (onder een' wissel gezet, om aan te (.widen, dat de wissel bij niet -betahing zonder protest moet teruggezonden worden). -[Jeu] Faire on r- (in 't omberspel), dezelfde kleur
nog eens uitspelen. — Faire son jeu de r- (in 't
verkee► spel), met zijne schijven op de velden van
den tegenspeler overgaan. — [Jur.] Droit de r-,
regt van terugvalling, volgens hr twelk de oloedverwanten van de opgaande linie de onroerende goederen erven, die zij aan hunne afstammelingen gegeven hebben, wanneer deze zonder kinderen zijn
overleden. Douaire sans r-, weduwgift f. of lijf
tort m., die niet (aan d( erven van den man) te
[Mar.] R- de marée, het opkomen van-rugvalt.
den vloed of de eb, het doorkomen van den stroom.
R- de courant, tegenstroom, terugloopendestroom m.,
neër f., weërt/j n. -- Poulie de r-, voetblok n.,
blok, waardoor men eersen looper scheert, om eene
andere rh trog daaraan te geven. R- de cordage of
de manoeuvre, het eind van eenen looper achter
de hand. — V ivres de r-. victualiën of mondbehoeften. welke reeds eene reis gedaan hebben en
weder teruggebragt zijn. — [ Pêcbe] Venir b r-,
van eene slechte vangst terugkomen. — [Phys.]
Choc en r-, terugslag, naslag m. (des bliksems). —
[Véner.] Het lerugloopen van 't hert op den reeds
gelonpen weg, om de honden van 't spoor te helpen.
Retoilrne, f [Jeu.] Keerblad. troefblad n. (in
sommige kaartspelen): Prendre la r-, het troefblad
opnemen, ruilen. — R,etoeirné, e, adj. (en part.
passé van. retourner): Habit i'-, omgekeerde rok m.
Carte r-e, omgekeerde kaart f. — Foin r-, omge- -
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zet hooi n. Sol r-, omgespitte grond m. -- Homme
r- dans son pays, naar zijn land teruggekeerd taan.
— Retonrnement, m. [Astr.j Onderzoek n. naar
de naauwkeuricgheid van een quadraat, door eene
ster bij het zenith waar te nemen, terwijl men
den rand beurtelings oost en west draait, het stellen.
Retourher, v. n. Terugkeeren, wederkeeren:
R- dans son pays, naar zijn land terugkeeren. Ra l'armée, naar het leger terugkeeren. R- sur ses
pas, z. PAS (in.) — (fig.) R- en arrière, eene onderneming, die men moede is, opgeven. — Hervat
hetzelfde weder doen: R- b l'ouvrage, het werk-ten,
hervatten. R- au combat, á la charge. den strijd,
den aanval hervatten. — ( fig.) R- h Dieu, lot God
terugkeeren, zich bekeeren. — N'y retournez pas
(bij wijze van bedreiging), doe het niet weir. —
(Loc. prov.) R- (of Revenir) it ses moutons, z.
MOUTON. -- C'est le ventre de ma mère, je n'y
retourne plus, daartoe zal men m niet weder
brengen. z. ook VOMISSEMENT. — R- en esprit,
voor zijnen geest halen. — [Cband.j De smeerkaars ten tweeden maal indompelen. -- RETOUR 'ER, V. n, imp. [Jeu] Qu'est-ee qui retourne,
wat is er (welke kaart is er) gekeerd? Il retourne coeur, trèfle, er is harten, klaveren gekeerd. — (fam.) Voyons de quoi it retourne,
gaande
laat ons zien,
w
wat
er is.
i hoe de zaak
staat. -- RETOURNEK, 1). a. Omkeeren, omwenden,
omdraa/jen: R- ene assiette. un roti, eenen schot el , een gebraad omkeeren. Il est si faible, qu'il
faut Ie r- dans son lit, hij is zóó zwak, dat men
item in zijn bed moet omkeeren. R- un habit, een
rok keeren. R- du foie, hooi ontzetten. R- un sol,
een' grond omspitten. — (fig. et fam.) Van poli
veranderen; de huik naar den wind-tiekdnuljs
hangen. R- qn., iemand omkeeren. van gevoelen of
partij , doen veranderen. — Je l'ai tourné et retourne en tous sens, ik heb hem op allerlei wijze
gevraagd en gepolst. — SE, RETOURNER, v. pr. Gekeerd, omgekeerd worden -- Zich omdraaijen, zich
omkeeren: Quand je l'appelai, it se retourna, toen
ik hem riep, keerde hi zich om. Ne pouvoir se rdans son lit, zich niet in zijn bed kunnen omkeeren of wenden. (fig. et fam.) II saura bien se
r-, hij zal zich wel weten te helpen, wel een' uit
zoeken. -- Terugkeeren, henengaan: Retour--weg
nez-vous en cllez vous, keer weder naar huis terug. II est temps de nous en r-, 't is tijd, dat wig
henen goon.
Retonrnure, f. [Tech.] Tweede indompeling
der talk- of smeerkaars. — Het vergulden van de
boven- en onderzijde van een boek.
Retrae•er, v. a. Op nieuw afschetsen, aftrekken. — (fig.) Schetsen, beschrijven, afschilderen;
weêr in aandenken of herinnering brengen: R- les
exploits dun baros, de groote daden van een' held

schetsen. Tout Ie retrace b mes yeux, alles roept
zijn beeld voor mijne oogen. -SE RETP,ACER, v. pr.
Geschetst, beschreven worden; weder herinnerd worden, zich herinneren: Cette image ne peut se r-,
dat beeld laat zich niet schetsen. Se r- qc , zich
iets levendig voor den geest brengen. — Het part.
passé is ook adj.: Image Bien retrace, goed geschelst beeld n.
Rétractable, adj. Herroepbaar. — Bétraetation, f. Herroeping, intrekking, terugnemin,
van 't geen men gezegd of geschreven. heeft, re-tr a c t á t i e f. - [bidact.] Herhaalde behandeling f. van hetzelfde onderwerp. — Rétraeter,
v. a. Herroepen, intrekken, terugnemen: Galilée
fut obligé de r- son système du monde, Galileus
werd genoodzaakt zijn wereldstelsel te herroepen.
— SE RÉTRACTER, v. pr. 7,n woord, zijn gezegde
weder intrekken: I1 a été contraint de se r-, h#
was gedwongen weder in te trekken hetgeen hij gezer:d
had. — Rétractile, adj. [H. n.] Intrekbaar (van
napels): Le chat a des ongles crochus et r-s, de

kat heeft kromme no-iets, die zij kan intrekken. —
(bij uitbreiding) Force r-. zamentrekkende kracht f.

-- Rétraetilité, f. [I idact.] Zamentrekbaar-

heid f. - Hétraction, f. Terugtrekking f. (van
de napels der kat. enz.). — [Méd.] Zamentrekking,
optrekking , verkorting (van spieren. , zenuwen),
retrdetie f.
Retraindre, v. a., z. RETREINDRE.
Retraire, v. a., [Jur.j Naasten , aan zich
trekken, inlossen, benaderen. — RETRAIRE, v a.
Nog eenmaal melken, andermaal melken. -- SE RE-
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TRAIRE, V. pr. Inkrimpen, zamentrekken. — Retrait, e, adj. (en part. passé van retraire): Fonds
r-, ingelost fonds n. — Vache r-e, andermaal gemolken koe f. — Blé r-, ingekrompen koren n. —
Blas.] Geknot: Bande r-e, geknotte schuinbalk m.
al r-, geknotte paal m. -- RETRAIT, In. [Jur.]
.Naasting, benadering, inlossing f., nader- of voorkoopsregt n. — [Chim.] , z. v a. RETRAITE . -- Le
r- d'un projet de lol, de intrekking van een wetsontwerp. — Geheim, gemak, sekreet n. (In dezen
zin weinig gebruikt.) — Retraite, f. Het weg of henengaan; verwijdering f., aftogt m.: L'heure
de la r- est arrivée, het uur van henengaan is daar.
-- [Mil.] 4ftogt, terugfort n., gedwongen terug
i te f.: Sinner, Battre ia r-, den-treking,a
aftogt blazen, slaan. On leur coupa la r-, men
sneed hun den aftogt af. — Battre en r-, aftrekken, wijken, r et i r d r e n. — (Mar., ook fig ), z.
BATTRE (V. n..) — [Mil.] Taptoe f.: Battre, Sonner la r-, de taptoe slaan, blazen. L'heure de la
r-, het uur van de taptoe. — [Mar.] Nachtschot,
avondschot, wachtschot n. (dat eiken avond van 't
admiraalschap gelost wordt). — Het vaarwelzeggen
aan de wereld, aan de zaken, aan 't bedrijvige leleven; afzondering van de wereld, eenzaamheid,
rust f., het stille leven; — eenzame wijk- of rustplaats, schuilplaats, toevlugt f., toevlugtsoord n.:
Il fait des projets de r-, h ij denkt er aan, om zich
aan de zaken, aan de wereld te onttrekken. —Avoir
le gout de la r-, smaak voor de eenzaamheid, de
afzondering hebben. — I1 s'est fait h la campagne une r- pour sa vieillesse, hij heeft zich op
't land eene stille rust- of wijkplaats voor zijnen
ouderdom gebouwd, aangelegd. -- Donner r- b qn.,
iemand eene schuilplaats geven. Lieu qui Bert de
r- aux animaux sauvages, plaats, die den wilden
dieren tot schuilhoek dient. Jaargeld, dat de
staat aan een' ambtenaar na zeker getal dienstjaren
toekent, retraite-pensioen n.; -- verzorging f., die men aan oude dienstboden geeft, genadebrood n. — [Arch.] Intrekking, diktevermindering bij 't optrekken van een' muur, verdunning f.:
Ce mur fait (of á une) r- de deux pouces b chaque étage, die muur heeft twee duim intrekking
voor elke verdieping. — ArtiJi.] Crochet de r-,
it van 't geschut). —
retireerhaak m. (aan 't af/'u
[Banq.,Com.] Keerwissel m.,retratta f.— [Chum.]
Ineentrekking, inkrimping, digtere aaneensluiting
der mole/mien van een ligchaam. — [Econ. dom.]
Vuiliniskuil, mestkuil m. (achter 't huis gegraven).[Escr.] Teruggang m., achterwaartsche uitwijking f.
[Mar.] Geitouw n. van het marszeil. z. ook SABORD.
— [ Maréch. ] Achtergebleven hoefnagelpunt of
niet f. (in den p aardenhoef). — [Tann.] Mettre les
cuirs en r-, de huiden voor eenige dagen uit de
run/snip nemen; -- (bij de hongaarsche leêrbereiding) de huiden 8 of 10 dagen in de aluinkuip
leggen. — [VPner.] Sonner la r-, de honden terug blazen. — Retraiter, V. a. [Litt. j Andermaal
behandelen (eene stof). — [Admin.] Op pensioen of
jaargeld stellen, pensionéren. -- Het part. passé is
ook adj.: Matière retraitée par le meme auteur,
andermaal door denzelfden schrijver behandelde
stof f. Officier retrailé, of als subst. RETRAI TE , m. Op pensioen ge.^ teld, gepensioneerd officier.
—

-

Retranclié, e, adj. (en part. passé van retrancher): Camp r-, z. CAMP . — [Bias.] Croix r-e,
ruitarmig kruis n. — Retranchennent, m.
Vermindering, besnoeijing, beperking, -inkorting; —
geheele wegneming, afschaffing f.: Le r- de sa pension le gêne, de besnoeijing, vermindering zijner
jaarwedde knelt hem, brengt hem in verlegenheid.
— Le r- des abus, du luxe, de afschaffing, ver -

banning der misbruiken, der weelde. — [Arch.]
Afgeschoten vertrekje n. — [,Anc. mar.] Schotten n.
pl. aan den voorkant van de kampanje en hut, en
aan den achterkant van den bak. — [Mil.] Ver
borstwering ; leger- of veldschans f.:-schanig,
Forcer les r-s, de verschansingen stormenderhand
vermeesteren.— (fig.) Forcer qn. dans ses r-s. dans
ses derniers r-s,iem.and in zijne verschansing, in zijne
laatste verschansingen aanvallen: de laatste of
krachtigste redenen ontzenuwen ot' weerleggen, die
hij nog kan bijbrengen, zijne sterkste gronden overjden,
hoop werpen. -- Retraneher, v. a. Afsnijden
een gedeelte van een geheel afnemen, besnoeijen, afkorten, verminderen, beperken; — geheel wegnemen, afschaffen, opheffen: On lui a retranché la
,

moitid de sa pension. men heeft hem de helft van
zijne jaarwedde gekort, zijn pensioen op de helft
,gebragt. — [Man.] R- un homme, een' man korten, zijn rantsoen verminderen. -- R- les abus,
one fète, de misbruiken afschaffen, verbannen, een
feest opheffen. — R- plusieurs endroits d'un livre,
verscheidene plaatsen in een boek uit-, wegstrijken.
(fig.) R- qn., R- les jours de qn., iemands levensdraad afsnijden, iemand het leven benemen. R- qn.
de la communion des fidèles, iemand van de gemeenschap der ,geloovigen uitsluiten, hem in den
kerkban doen. — Les médecins lui ont retranché te
vin, de geneesheeren hebben hem den wijn verboden.
— [Mil.] Verschansen: R- un camp, un passage,
eene legerplaats, eenen doortogt verschansen. — SE
RETRANCHER, V. pr. Afgesneden, besnoeid, opgeheven worden. — Le su perflu duit se r-, het overtollige moet afgesneden, weggenomen worden. —
Zich beperken, zich inkrimpen, zijne uitgaven ver
Se r- it la moitié de sa dépense, zijne-minder:
uitgaven tot op de helft verminderen. (absol.) Ii
vaut mieux se r- que de s'endetter. — [Mil.] Zich
verschansen: Se r- derrière un fossé, zich achter
eene gracht verschansen. — (fig.) II se retranche
dans un silence mystérieux, hij verschanst, verschuilt zich achter een geheimzinnig zwijgen. —
J'aurais plusieurs raisons à dire, mais je me retranche a celle-ci, ile koude veel redenen bijbrengen-, maar ik bepaal mij alleen tot deze.
Retravailter, v. a. et n. Op nieuw bewerken,
Overwerken; weder werken.
Retrayant, e, adj. [Jur.] Partie r-e, party f.,
die het regt van naasting, van herkoop, van inlossing heeft. — Ook als subst. m. en f.: Le r-, La
r-e. hij of zij , die dat regt heeft.
Rétre, m., z. REiTRE.

Rétréeir, v. a. Vernaauwen, naauwer, smal-

ler of enger maken, inleggen, intrekken. R- on habit, een' rok, een kleed naauwer maken, inleggen.
R- no chemin, un canal, eenen weg, een kanaal
versmallen, smaller maken. — Le froid rétrécit les
corps, de koude doet de ligchamen krimp en. —(/lg.)
La servitude rétrécit lame, l'esprit, de slavernij
moakt de ziel, den geest bekrompen. — [Man.] Ri
un cheval, een paard nkorten,
ineen zetten, het
allengs op minder, terrein doen werken. — RETRÉ CIR, v. n., SE RETRECIR, V. pr. Smaller worden,
inkrimpen: Le canal de la rivière va en (se) rétrécissant, het rivierkanaal wordt allengs smaller,

naauwer. Une toile qui (se) rétrécit, qui a rétréci
au blanchissage,een doek, dat in 't wasschen krimpt,
gekrompen is.—[Man.j Ce cheval se rétrécit, dat
paard kort zich in, beperkt zija terrein. — Het
part. passé is ook adj.: Rue retrécie, versmalde
straat f. — Esprit r-, beperkt, bekrompen verstand n. — Ook als subst.: Le rétréci. het bekrompene, gedwongene. - Rétrécissement, m. Vernaauwing, versmalling, inkrimping, zamentrekking f.: Le r- d'tin habit, het naauwermaken van
een kleed. Le r- dune pièce de drap, het krimpen
van een stuk laken. — [Méd.j Le r- du col de la
vessie, de zamentrekking, vernaauwing van den
hals der blaas. - (flit.) Le r- de 1'e. prit, des idées,
de beperking, beperktheid, bekrompenheid van den
geest, van de begrippen. — Rétréeisseur, m.,
enne, f. Inlegger m., inlegster f., h ij of zij, die
naauwer maakt.
Retreiudre, v. a. [Tech.] Hol uilkloppen of
uilhameren. — Het part. passé is ook adj.: Pièce
mal retreinte. slecht uitgeslagen, uitgedreven stuk n.
-- ftetreinte, f. Het uithameren, rond kloppen.
Retrenmpe, f. Vernieuwde indompeling; ver
harding of tempering f. — Retremper.-nieuwd
V. a. Andermaal intdompen of bevochtigen; op
nieuw harden of temperen. — (fig.) Le malheur
retrempe les àmes, het ongeluk geeft nieuwe veêrkracht aan de zielen..
Retresser, V. a. Op nieuw vlechten, het haar
aan eene pruik vertrenzen.
Rétribuer, V. a. Vergelden, behoorlijk beloonen:
R- qn. con enablement, iemand behoorlijk (voor
zijne diensten) beloonen. — Het part. passé is ook
(.dj.: Place bien rétrit►uée, goed beloonde bediening f. — Rétribution, f. Loon n., vergelding
voor gedanen arbeid, voor genomen moeite, voor
bewezen dienst, beloonin, vergoeding, set r i but i e f. — Presentie- of aanwezigheidsgeld n. (dat
aan sommige ambtenaren wordt uitbetaald). ---

RETRIER

--

[Nar.] Verdeeling f. of omslag m. der ontstane
haver] tusschen de assuradeurs en de geassureerden.
Retrier, V. a. Op nieuw uitzoeken of uitlezen.
— Het part. passé is ook adj.: Raisins retriés, andermaal uitgelezen druiven f. pl. — Ook als subst.
m. [Papet.] Derde papiersoort f., niet gaaf papier n. De gros retrié, kas, uitschot n.
Rétriller, V. a. Weder roskammen.

Rétroactif, ive, adj. Terugwerkend: Les lois
ne dolvent point avoir d'ef et r-, de wetten moeten Beene terugwerkende kracht hebben. — Retroaction, f. Terugwerking f. — Rétroactiverneut, adv. Op terugwerkende wijze. - Retroaetivité, f. Terugwerkende kracht f., terug
vermogen n. — Rétroagir, v. n. Terug -werknd
-werkn,
terugwerkende kracht hebben.
Rétrocédant, e, adj. [Jur.] La personne
r-e, of als subst. LE RETROCEDANT, m. De weder
afstanddoende persoon. — Rétroeéder, v. a.
Weder afstaan, het afgestane teruggeven: Je lui
ai rétrocédé la dette qu'il m'avait tran-portée, ik
heb hem de schuld, die hij op mij had overgedragen, weder afgestaan. -- Het part. passé is ook
adj.: Créance rétrocédée, wederafgestane schuld
— Rétrocessif, ive, adj. Een' we--vordeingf.
derafstand bewerkend, behelzend. — Rétroeession, f. Wederafstand m. — [ ftléd. J Het inslaan
van eene uitwendig zételende ziektestof. -- R- du
coccyx, terugwijking f. van het stuitbeen (bij 't baren). — [Astr.], z. V. a. PRECESSION. — Rétrocessionnaire, adj. et subst. Hij, aan wier iets
weder afgestaan wordt.
Rétrofléchi, e, adj. [Bot.] Teruggebogen. ---Rétrotlexion, f. Terugbuirging f.
Rétrogradation,f. Achteruitgang. rug waart
teruggang m. -- [Astr.] Schijnbaar te--schegan,
ruggaande beweging f. van een hemelligchaam. —
Rétrograde, adj. Rugwaartsgaand, terugloopend, achterwaarts bewegend: Marche, Mouvement
r-, rugwaartsche gang m., beweging f. — [Astr.]
r-, terugloopende planeet f. (die zich tegen
de orde der hemelteekens schijnt te bewegen). —
Philol.] Vers r-, z. RECIPROQUE. — 4. [Pout.]
'est un homme r-, of als subst. C'est un r-, 't is
een vriend van den achteruitgang, een vijand van
at het nieuwe, iemand, die den vangen staat van
zaken wil teruggevoerd hebben. — Rétrograder,
v. n. Teruggaan , achteruit loopen (inz. van de
hemelligchamen gezegd): Mercure commeneait à r-,
Mercurius begon terug te loopen. -- (fig.), z. v. a.

C
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-- -j- Rétro radisane , m. [Polit.]
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blaauwe rok met gele opslagen. — [ Cordon.] Bottes b r-s (liever uu revers), laarzen met happen. —
(bij uitbreiding) Onderzijde f. der bladeren.
Retrouvaille, f. Vond in., het wedervinden.
— Retrouver, v. a. Op nieuw vinden, weder
vinden: Jai trouvd un beau passage dans eet auteur, mais je ne puis le r-, ik heb eene schoone
plaats in dien schrijver gelezen, maar ik kan ze
niet weder vinden. -- Hervinden, wedervinden, terugvinden (het verlorene). R- sa tabatière , son
chien, zijne snuifdoos, zijn' hond wedervinden. —
(fia.) R- une occasion, eene gelegenheid wedervind en. I1 a retrouvé toute sa vigueur, hij heeft al
zijne kracht teruggekregen. — Andermaal bezoeken: Pour savoir vos desseins, je vais vous r-, oen
uwe oogmerken te vernemen , zal ik andermaal bij
u komen. — ( firn) Herkennen: On ne retrouve presque plus ce poète dans lesouvrages de sa vieillesse, men herkent dezen dichter bijna niet meer in
de werken van zijnen ouderdom.— On 1'y retronve,
daaraan herkent men hem.— SE RETROUVER, V. pr.
Wedergevonden worden. — Zich andermaal ergens
bevinden. — Weder op den regten weg komen, den
regten weg herkennen. — Zich zelven herkennen
(b. v. in een portret); --- elkander wedervinden.
Rétroversion, f. [Méd. J Terugbuiging, rugwaartswending, r e t r o v é r s i e f.: R- de la matrice.
Bets, m. (fir. rè) Net, jagtnet, vischnet n.: Le
r- était charge de poissons, het net was vol vis schen. R- sédentaire, staand net. R- dérivant of
flot.tant, drj fnet. — [Anat.] R- admirable, wondernet n. , klein net , dat de slijmklier omvat.
-- (fig.) R- de satan, strikken m. pl. des satans.
Prenez garde de donner dans les r-, wacht u voor
valstrikken. — [ti. n.] R- des Philippines, volksnaam der waajerspons (éponge flabelliforme). —
R- marin, zeenetje n., volksnaam der bundels eijerschalen van weekdieren, door de zee uitgeworpen.
Rétudier, v. a. Op nieuw bestudéren, herleeren.
Retuer, v. a. Voortgaan met dooden, met vermoorden.
Rettis, e, adj. [Bot., H. n.] Afgestompt; ingedrukt; diep ingesneden.
Rétuver, V. r1. [Chir.] Bij herhaling betten.
Retz, m., Z. BETS.
Reuehlinien, ne, adj. [Philol.] : PrononciaIEN.
tion r-ne, i t a c i s m u s n., v, 1. ERAS MIEN.
Reancamètre, m., z. RHEUMADiETRE.
Beun, nn. [Any. mar.] , z. Ruin.

Réuni, e, adj. (en part. passé van réunir):

Plusieurs personnes r-es, vele vereenigde perso-

Stelsel n. des teruggangs.. -- .4 Rétroge•adiste , m. [Pout.], z. v. a. RETROGRADE. Rétrogressif, ive, adj. Een teruggang bewerkend. —

nen m. pl. Des efforts r-s, vereenigde, gezamenlijke
pogingen f. pl. -- Des partis r-s, hereenigde, ver
partijen f. pl. — Réunion, f. Hereeniging,-zoend

Rétropulsion, f. [MMMéd.] , z.v.a. RÉTROVERSION.
Retroqucer , v. a. (woord van La Fontaine)
Op niiuw.v ruilen.
Rétrospectif, ive, adj. Terugziend, in het
verlédene den blik werpend , retrospectief:
Jeter un coup d'oeil r- sur le passé, eenen terug blik in 't verléden.e werpen. — Rétrospeetivement, edv. Bij wijze van terugblik.
Retroussage, m. [Agric.] Vierde bewerking
van rlen w jngaard (bestaande in 't wegnemen der
bladeren, die den toegang der zonnestralen tot de
druiven verhinderen). — Retrousse, f. Tweede
uitpersing f. (der druiven, enz.). — Retrouessé,
e, adj. (en part. passé van retrousser): Robe r-e,
opgeschort, opgeligt kleedje. Chien qui a la queue
r-e, hond, die zijnen staart omhoog draagt. Moustaches r-es, opgezette knevels m. 1. — Elle a les
bras r-s jusqu'au coude, zij heeft hare armen tot
den elleboog bloot. — N ez r-, wipneus m. — Cheval a flancs r-s, paard n. met 'inc ezonken lendenen.
-- [Bias.] , z. REBRASSE. — Retroussentent, m.
Het opschorten, oplieten, opstrijken, enz. — Retrousser, V. a. Opstroopen, opschorten, opzetten,
opstrijken, opbinden; weder opschorten, opstaan.
R- ses cheveux, zijn haar opstrijken Retroussez
vos manches, stroop uwe mouwen op. Retroussez
votre jupe, elle va se salir, ligt uwen rok op, ,(,.Jij
zult hein vuil maken. — SE RETROUSSER, V. P.
Opgeschort enz. w(rden. --- (ab.sol.) De rokken,
het kleedje wat opligten. --- Retroussis, ni. Opgeslagen, eprrezet gedeelte van den hoederand (naar
eene voormalige mode). -- [ímii.] Opslag m. van
een' uniform: Habit bleu aver des r-s jaunes,

vergadering; — (fig.) bevrediging, verzoening f. -.[Chir.] La r- des lèvres d'une plaie, de hereeniging der wondlippen. R- (of Guérison par première, par seconde intention , z. INTENTION. — La rd'un domurine b la couronne, de vereeniging van
een vorstelijk domein met de kroon. --- La r- des
corps d'artnée, de vereeniging, zamenvoeging van
de legerkorpsen. — R- de preuves, de faits, vereeniging, bijeenvoeging van bewijzen, van feiten. —
R- de savants, vereeniging f., gezelschap n., verga
geleerden). Lieu de r-, vergader--deringf.(va
plaats f. — (fig.) La r- des deux families, de ver
beide fainiliën. — Réunir, v. a. Her--zoenigdr
eenigen. weder vereenigen of zamenvoegen; vereenigen, verbinden, verzamelen; — verzoenen. bevredigen: R- les lèvres d'une plaie, de lippen, randen
eener wond vereenigen. — Le cou reunit la tête
au corps, de hals verbindt het hoofd met het lig
— R- une province b la couronne, een ge--cham.
west aan de kroon brengen. — R- les rayons du
soleil, de zonnestralen vereenigen, in één punt zamendringen. — R- ses forces, ses efforts, zijne
krachten , zijne pogingen vereeniren, verzamelen.
.- I1 tiavaille h r- les esprits, les partis, hij
beijvert zich om de gemoederen, de partijen te hereenreien, te bevredigen, te verzoenen. -- SE RÉUNIR,
V. T. Zich hereen igen; — zich vereeni.r en; — bijeen
komen, ver ...aderen. — Vereenigd worden of kun-

Retrogres'sion, f. [Rbét.], z. v. a. REVERSION.

wedervereeniging ; vereeniging, zamenvoeging; —

nen uworrien.
Réiissir, v. n. (met avoir, weleer ook met être)
Gelukken, slagen, een' goeden voortgang of uitslag
hebben, goed uitvallen; wel groeijen, tieren, bloctjen,
voortkomen. r e l s s é r e n. Cette eetreprise lui a
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réussi, deze onderneming is hem gelukt. II réussit wat gij ons daar vertelt zijn schoone droomen,
dans tout ce qu'il entreprend, hij slaagt in alles, fraagje sprookjes, verdichtsels. — (fig.) Ses espewat h# onderneemt. Il réussira à la guerre, hij zal ranees n'ont été qu'un r-, zijne hoop is niet dan
in den oorlog zijn fortuin maken. II est étourdi, een droom, eene hersenschim geweest. — Nos pro-

it ne réussira a reen, hij is onbezonnen, hij zal in jets sont souvent des r-s; la vie est on songe,
niets slamen.. — I1 a mal rdussi, hij is niet ,geslaagd, onze plannen zin vaak hersenschimmen; het leven
't is hem tegengeloopen. — Ces plantes reussissent is een droom (is vlugtig, vergankel k,voorbijgàand) .
Ie mieux á 1'ombre, deze planten tieren 't best in
Révé, e, adj. (en part. passé van rèver): Bonheur
de schaduw — + (als v. a.) [Beaux arts] It- un r-, Grandeur r-e, gedroomd geluk n., gedroomde
tableau, un ouvrage, eene schilderij, een werk ge- grootheid f. — Livre r-, boek n. vol d roomerjen,
lukkig , voortreffelijk uitvoeren. Ce tableau est vol hersenschimmen.
Revéche, adj. Wrang van smaak, zamentrekréussi, of als adj. C'est un tableau r-, die schil
goed uitgevallen, 't is eene welgelukte schil -derijs kend: Vin r-. — (Lapid.] Diamant r-, stugge,
Réussite, f. (alleen van zaken) Goede,-derj.— weêrspannige diamant m. (die zich niet in al zijne
gelukkige uitslag of afloop ni., gewensch.te voort deden laat polijsten). — (fig.) Stug, onhandelbaar,
uitkomst f., het welgelukken: Son ou--gani.of stuursch, barsch: Femme rude et r-, ruwe en
vrage n'a point eu de r-, zijn werk is niet geslaagd, norsche vrouw f. Caractère r-, onhandelbaar, stug
heeft geen bijval gevonden. — Goede of kwade uit karakter n — REVECHE, f. [And . coin .] Soort van
It faut voir quelle en sera la r-, men-slagm.: langharig flanel, voeringratijn n.
moet zien, welken uitslag dat hebben zal.
Réveil, m. Ontwaking f., het ontwaken, wakker
Révalente, f. Gezondheidsrneet n., een heden worden: A mon r- je m'appercus..., bij mijne ontmiddel, van welks werking men hoog op--dagsch waking werd ik gewaar. — Lb r- en sursaut, het
geeft, revalénta, revalenta arábica f.
wakkerschrikken.— (poét.) Le r- du jour, de l'aurore,
Revalidation, f. [Prat.] Weder geldigma- de dageraad m. Le r- de la nature, het ontwaken
king f. — ifevalider, V. a. Op nieuw geldig, der natuur, de lentetijd. -- (fig.) 11 a eu un fácheux
wettig maken, weder voor geldig verklaren.
r-, hij is leelijk in zijne verwachting bedrogen,
Revaloir, V. a. Wedervergelden (doorgaans onaangenaam uit zijnen droom gewekt. — [lion.]
ten kwade), betaald zetten: Cet homme m'a fait (ook wel Réveille-inatin) wekker m. (in eene klok).
une injure, mais je le lui ai bien re^alu, die man — [Mil.] Ochtendtrom, ochtendtrompet, het trom
heeft mij beleedigd, maar ik heb het hem betaald
morgens, om de-melronftpbazdes
soldaten te wekken, rev e i 1I e f. — [Bot.] Soort
gezet.
Revanche, f. Vergelding , wedervergeldin g , van wolfsmelk f. (euphorbe). — [[I. n.] Javaansche
genoegdoening, wraak f., inz. een tweede spel, dat kwartel m. — Réveilté, e, adj. (en part. passé
de winner aanbiedt, of waartoe de verliezer zijne van réveiller): A peine r-, je suis descendu. naaupartij uitnoodigt of uitdaagt, ten einde zijne schade welrks was ik ontwaakt, of ik ging naar beneden.
te herstellen, revanche f.: Prendre sa r-, zijn Courage r-, weder ontwaakte moed in. Attention r-e,
verhaal op iemand nemen, het hem betaald zetten. vernieuwde, verlevendigde aandacht f. — RéIl m'a maltraité, j'aurai ma r-, hij heeft mij mis- veillée, f. [Tech.] Tijd m., gedurende welken
handeld, ik zal 't herra weten te vergelden.— (;'am men een' glasoven onafgebroken stookt. — (bij uit••
ook in goeden zin): Vous m'avez rendu quantité breiding) Onafgebroken dagwerk n. — Réveillede bons offices, je tàcberai den avoir ma r-, gij jnatin, en. [Hort.] Wekker m. (réveil) (fam.)
hebt mij eene menigte goede diensten bewezen, ik C'est an fácheux r-, dat is een lastige wekker of
zal trachten ze u te vergelden. — Vous avez per- rustverstoorder (van een geraasmakend werkman
du, voulez-vous votre r- ? pij hebt verloren, wilt of straalbedrijf, dat zich reeds vroeg laat hooren);
gij revanche ? wilt ge uwe schade in een tweede — (fig.) dat is een onaangenaam ontwaken (van
spel zien terug te halen ? — EN REVANCHE, loc. adv. eene kwade tijding, die men ons bij 't ontwaken
Tot vergelding (zoo ten goede als ten kwade); daar en- brengt). — (fain. et poét.) De haan m. — (fam.)
tegen: 11 m'a rendu ce service, et en r- je lui en De ochtendklokluider m. -- [Bot.] , z . REVEIL.
ai rendu un autre, hij heeft mij deze dienst bewe- (Plur. Des réveille-matin.) — Réveiller, V. a.
zen, en tot vergelding, heb ik hem eene andere be- Wekken, wakker maken, doen ontwaken (inz. uit
wezen. — I1 a peu déjeuné, mais en r- it a bien een' vasten of herhaalden slaap); weder wekken: Ce
diné, hij heeft weinig ontketen, maar daarentegen bruit m'a réveillé, dit ,gedruisch heeft mij wakker
heeft hij een goed middagmaal gedaan.— Revanenaakt. 11 s'était rendormi, mais je l'ai réveillé,
# was weder in slaap gevallen, maar in heb hem
eher, v. a. (fam.) Verdedigen, bijstaan, te hulp
kortten, voor iemand partij trekken: ll a bien re- andermaal gewekt. — (fig.) On 1'a réveillé de son
vanche son ami, hij heeft wakker partij voor zij assoupissement, men heeft hem uit zijne slaperig
ongevoeligheid opgewekt. (Prov.) R- ot'-heid,
vriend getrokken, hem goed verdedigd. -- SE-ne
REVANCHER, V. pr . Zich verdedigen: I1 est permis > veiller) le chat qui dort, Z. EVEILLER. — (fig.)
de se r- quand on est attaqué, 'tis geoorloofd zich Weder opwekken,verlevendigen, vernieuwen. weder
te verdedigen, als men aangevallen wordt. — Ver aanprikkelen: Cela réveille I' esprit, dat wekt den
betaald zetten, thuis zoeken, wreken: Je-geldn, geest op, verlevendigt den geest, maakt den geest
me revancheras du mal que vous rn'avez fait, ik vlugger. Cela réveille I'appétit. dat prikkelt den
zal u 't mij aangedane kwaad betaald zetten. -- eetlust. Ne réveillez pas sa douleur, vernieuw zijne
Ook in goeden zin: Se r- dun bienfait, eene wel smart niet. R- les passions, de driften weder
andere beantwoorden. — (pop.) I1-dametn gaande maken. — Donner de l'éperon à un ereval
n'a point mangé de ce mets, mais it se revanche po ur le r-, een paard de sporen geven, om, het aan
sur 1 autre, van deze spijs heeft hij niets gegeten, te moedigen. SE RE,VEILLER, v. pr. Ontwaken,
maar aan de andere haalt hij zijne schade in. — wakker worden: I1 se reveille au moindre bruit,
Revaneheur, m. Verdediger, partijtrekker: I1 by wordt door 't minste geraas wakker. — (fig.)
trou%a dans son camarade un excellent r-.
Sa haine se réveille, zijn haat ontwaakt weder.
Révasser, v. n. Veel en velerlei droomen, on- — Réveilleur, m Wekker m. (in kloostergerustig slapen, malen: I1 a rêvassé toute la nuit, meenten, ook in sommige werkplaatsen, degene. die
h" heeft den geheelen nacht onrustig gedroomd. — de andere op een bepaald uur wekt. — (weleer)
(fam.) R- a quelque affaire, ter loops, vlugtig aan Nachtwaker m., nachtwacht f. — [H. n.] Wekker m.,
iets denken. — Révasserie, f. Het onrustig droo- vogel van 't raven.qeslacht, die den gan.schen nacht
men; verwarde droomerij f. — (fig. et fam.) Ce ne schreeuwt. -- Réveillense, f. Soort van sofa f.
sont que des r-s. 't zijn niet dan hersenschimmen, — Réveillon, m. Kleine nachtmaaltijd m.: Faire
droomerjen. — Révasseur, m. (alleen fig. ge- Je r- après la messe de minuit. na de nachtmis
bruikt): Un sublime r-, een verheven droomer, een eene hartsterking gebruiken. — [Peint.] Levendige,
krachtige penseeltrek m. (om de aandacht op zeker
luchtkasteelbouwer.
Reve, m. Droom m. (inz. onrustige, verwarde punt te trekken of de eentoonigheid van 't koloriet
droom, die den slaap verstoort en met den slaap te breken). -- Réveil- natin, m. [Ans. mil.],
vervliegt): II fait de singuliers r-s, hij heeft rare z. 131115E MUR ; -- j Bot., H. n. J . z. v. a. RÉVEILLEdroomen. .-(fig.) I1 a fait un beau rève, zijn ge- MATIN. - (Plur. Des réveil-matin.)
Révélateur, m. -trice, f. Openbaarder, ontluk was van korten droom, was een schoone droom.
— (fig. et fan.) C'est tin r- que de vous voir lei, dekker m. (inz. van eene zamenzwering, misdadige
't is mij als een droom, u hier te zien. Les bistoi- zamenrolling enz.), ontdekster, i penbaarster f. —
res que vous nous contez Ib sont de beaux r-s, Ook als adj.: Circonstances r-trices. tot ontdek.

:
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king leidende omstandigheden. -- Révélation, f.
Ontsluijering, onthulling, ontdekking, openbaring f.,
het bekendmaken van iets verborgens: La r- d'un
crime, d'une conspiration, d'un secret, de openbaarmaking an eene misdaad, van eene zamen
een geheim. — La r- des complices,-zwering,va
het aangeven, ontdekken, aan den dag brengen der
medepligtigen. -- [Théol.] Openbaring: La r- juive,
de joodsche openbaring (door God aan Mazes en
de profeten gedaan). La r- chrétienne, de christelijke openbaring (door Jezus Christus in 't Nieuwe
Testament gedaan). -- Ook: de openbaarde zaak:
Les r-s de Saint-Jean, de openbaringen van Johannes. — (absol.) De geopenbaarde godsdienst, de
goddelijke openbaring: Croire à la r-. — Révéílé, e, adj. (en part. passé van révéler): Secret r-,
geopenbaard geheim n. Complices r-s, aan 't licht
gebragte, verklapte medepligtigen m. en f. pl. —
La religion r-e, de geopenbaarde godsdienst f. -t Révèleenent, m., nu REVELATION. —RévéIer, v. a. Ontsluijeren, onthullen, ontdekken, aan
den dag brengen, openbaren, verklappen: R- une
conjuration, eene zamenzwering aan 't licht brengen, openbaren. R- les secrets d'un ami, de gehelmen eens vriends verraden, verklappen. II nest
point de secrets que le temps ne révèle, er zijn
geen geheimen, die de tijd niet ontsluiert, aan den
dag brengt. — R- ses coinplices, zijne medepligtigen
aangeven, noemen. — Doen kennen, aanduiden:

Elle marche, et sop,, port révèle une déesse, zij

gaat, en hare houding kenmerkt, verraadt eene
godin.
SE REVELER, v. pr. Zich openbaren enz.:
L'avenir sembla se r- a ses yeux, de toekomst
scheen zich voor zijnen blik te onthullen, open te
leggen. Son génie se révéla tout at coup, zijn genie
deed zich op eenmaal kennen.
Revenant, e, adj. Innemend, bevallig: Phy
sionoinie r-e, innemend gelaat n. — REVENANT, M.
Spook n., geest m.: Croire aux r-s, aan spoken
gelooven. — Revenant-bon, m. Toevallig, onverwacht voordeel (in eene bediening, bij een' koop
enz.), buitenkansje, profijt n.: Mes revenants-bons,
mijne bijvoordeelen, buitenkansjes. -- Overschot n.
in kas, na het doen van rekening, z. v. a. BONI. -(fig.) Ieder onverwacht voordeel: Le plaisir d'obliger est le r- de mon emploi, het bijvoordeel van
mijn ambt is het genoegen, anderen dienst te doen.
-- (iron.) Cet huissier a été roué de corps, eest
le r- du métier, die deurwaarder heeft een duchtig
pak slaag gekregen, dat is zoon buitenkansje van
--

-
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gekapt hout schiet weder goed uit. — La beauté,

Le temps passe et ne revient plus, de schoonheid,

de tijd gaat henen, verdwijnt, en keert niet weder.
--- Cela me revient 1(1 (of dans) l'esprit, en mémoire (á la of dans la mérnoire), dat komt mij weder
in de gedachte, in 't geheugen. Ce nom ne me
relent plus, ik herinner mij dien naam niet meer.
— Ne faire qu'aller et r -, niets doen dan heen en
weir loopen. — (#g. et prov.) li semble qu'il revienne de l'autre monde, 't is of hij uit de andere

wereld komt, hij lijkt wel een vreemdeling in Jeruzalem. 11 revient du Congo, hij is niet meer op de
hoogte van zijn' tijd. z. ook EAU, GIRON. — Des
esprits reviennent (of als v. imp. I1 revient des
esprits) dans eet tindroit, het spookt daar.
Opbreken, oprispingen te weeg brengen (van spijzen): L'ail revient, het knoflook breekt op. Il ne
peut supporter le pore, it lui revient, hij kan geen
varkensvleesch verdragen, 't breekt hem op. —
Terugkomen, weder hetzelfde gaan doen of zeggen:
R- à la charge, z. CHARGE, ook fig. — Pour r- is
ce que nous elisions, om terug te komen op 't geen
wij daar zeiden. R- sur une matière, sur one affaire, op een onderwerp, op eene zaak terugkomen.
Jen reviens toujours là, qu'ii faut..., ik kom steeds
daarop terug, ik blijf steeds van gevoelen, dat
men... -- (Toe. prov.) , z. COMPTE, MOUTON. -Terugkeeren (tot gezondheid, tot vangen staat),
bekomen, opkomen, herstellen: R- en santé, en son
premier état, en son bon sens, weder gezond worden, weder in zijn' vorigen staat komen, zijn gezond
verstand terugkrijgen. R- en faveur, weder in
gunst komen. R- a la vie, weder tot het leven
komen. R.- It soi, of absol. II-, weder tot zich zelven komen, bijkomen (uit eenti flaauwte, ontsteltenis
enz.) -- (rain.) Le vin fait r- le coeur, de wijn
verkwikt, versterkt het hart, geeft weder nieuwe
kracht, nieuwen moed. R- d' une maladie, van eene
ziekte opkomen, herstellen, genezen. On Boute quit
en revienne, men twijfelt of hij er wel van zal opkomen. Ii revient is vue doelt, hij wordt zi!ltbaar
beter, hij bekomt met den dag. (fain.) I1 en est
revenu dune belle, hij is er gelukkig afgekomen. -(f,g.) R- d'une frayeur, d'une surprise, zich herstellen van een' schrik, van eene verrassing. (absol.)
Je n'en reviens pas, ik sta er nog van versteld,
ik kan nog niet tot mij zelven komen. — (Loc. prov.)
z. JEUNESSE. ® Terugkomen, een gevoelen, een
plan laten varen (om eens anders gevoelen te omhelzen, om een vroeger plan weder op te vatten).
Je reviens á votre grainier avis, ik vereeniq mij
weir met uw eerste gevoelen. R.- ir un ancien projet,
op een oud plan terugkomen. (absol.) C'est on
homme opiniàtre qui ne revient jamais, 't is een
stij fzinn g mensch, die altijd bij zijne meening blijft,
die zich niet laat omzetten. — R- de ses erreurs,
van zijne dwalingen terugkeeren. - R- des chores
du monde, de wereldscha dingen laten varen. Rde ses débauches, zich van zijne uitspattingen ver
zijn losbandig leven vaarwel zeggen. —-bétern,

Revendage, m. Het wederverkoopen. — Opkoopers-, uitdragersbedrij f n., opkooperjj, uitdragerj f. -- [Anc. cout.] Huisraad n , ten voordeele
eens schuldeischers te verkoopgin. — Revendeur,m.
-ease, f. Opkooper m., opkoopster f.; uitdrager m.,
uitdraagster f. ---- R -euse b in toilette, hoopvrouw
van dames-tooi, toilet- kraamster f.
Revendicable, adj. [bidact.] Terugvorderbaar. — Revendication, f. [Jur. j Terugleisching,
terugvorctering, r en in d i c a t i e f. — Revendi- R- sur ce qu'on avait protnis, sur ses promesses,
quer, V. a. [Jur.] 'Terugvorderen, terugeischen, intrekken wat men beloofd had, zijne beloften inr e v i n d i c e r e n. — SE REVENDIQUER, v. pr. Terug trekken, terugnemen. — R- sur le compte de qn.,
worden. — liet part. passé is ook add.:-geëischt eene geheel andere, eene bétere meening van iemand
Objet revendiqué, weder opgeeischt voorwerp n. opvatten. R- is soi. weder tot zich zelven komen,
Revendre, v. a. Weder verkoopen, het ge- Gene betere denkw(js, levensw(js omhelzen; tot bekochte verkoopen. — Op nieuw verkoopen. — (absol.) daren komen. Faire r- qn., iemand tot bedaren
Opkoopen, in 't groot koopen, om in 't klein weder .brengen, iemand nederzetten, bevredigen. On na
uit te verlsoopen. — ( fig. et [ám.) Avoir d'une besoin que de lui parler raison, it revjent aussitót,
chose a r-, iets in overvloed, in voorraad, hebben. — men behoeft maar net redelijkheid tot hem te spreNe vous fiez pas b lui, it vous en revendrait, ver ken, en hij bedaart terstond. ® Tot voordeel of
niet, hij zou u beet nemen, hij is slim--trouwhem nut gedijen, opbrengen, afwerpen; baten. helpen:
mer dan gij. — [ Jur.] R- one maison a la folie Le profit qui men revient est mediocre, het voorenchère de qn., een buis andermaal verkoopen op deel, dat mij dit opbrengt, dat ik er van trek, is
kosten en gevaar van een' eersten kooper, die zijnen middelmatig. Quelle gloire peut vous r- de cette
koop niet betaald heeft. — SE REVENARE, v. pr. eeltreprise ? wat roem kan die onderneming u aanWeder, op nieuw verkocht worden. -- Het part. brengen? (fingers.) Que vous revient-il de votre
passé is ook adj.: Maison revendue, wederverkocht colère ? wat baat u uwe gramschap ?
Kosten,
huis n.
te staan komen; beloopen, bedragen: Ce drap me
Revenger (se), v. pr., z. v. a. SE REVANCHER. revient is vingt francs l'aune, dat laken komt mij
Revenir, v. n. Terugkomen, wederkomen, te- op 20 francs de el te slaan. — Ces deur sommes
rugkeeren, wederkeeren, andermaal komen: R-d'un reunies reviennent is Celle de mille francs, die
long voyage, van eene lange reis terugkomen, we- beide sommen beloopen zamen 1000 francs.
derkeeren. R- (of Retourner) sur ses pas, z. PAS (m ) Orereen komen, gelijk, gelijkvormig zijn: Cette
— Je reviens pour vous dire sela, ik kom terug couleur revient ir Celle de votre habit, deze kleur
om u dat te zeggen. — Ses cheveux commencent komt overeen met (past bij) die , van uwen rok.
à r -, zijn haar komt weder terug, begint weir uit Cela revient an mime, dat komt op 't zelfde nefr,
te areiffen. Ces hots coup5s r , iennent biera, dat dat loopt op 't zelfde uit, dat is beide gelijk.
f: 9
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Behagen, aanstaan, bevallen : Ses manières me
reviennent fort, zijne manieren bevallen mi bij
Vutre personne lui revient, uw persoon-zonder.
staat haar aan. Ter oore komen, hopren, ver
worden : La mème chose mest revenue de-teld
tel endroit, hetzelfde is mij van dien en dien kant
ter oore gekomen, aangebragt. (impers.) 11 me revient de toutes parts que vous vous plaignez de
1110h Ik hoor van alle kanten, dat gij u over mij
beklaagt. [C uis. J Faire r- de la viande, vleesch
wat laten opkomen, opzwellen (om het vervolgens
te spekken en te braden). Faire r- des Jégumes dans
la graisse, dans le beurre, groenten in vet, in boter
laten gaar worden en kleuren. — [vcon.] Faire rJe fromage, de kaas laten opfrisschen, de droog
geworden kaas op eene vochtige , koele plaats laten
zacht worden. — [Gray.J Faire r- un poincon, eene
graveerstift in 't vuur uitgloeien en harden. ^.
[Jur.] R- sur qn., zich aan iemand houden, iemand
als borg of wegens zijnen borgtogt aanspreken,
zich op den borg verhalen. — R- par opposition
contre on jugenjent, R- par requète civile contre
on arrêt, tegen een vonnis opkomen, zich b j verzoekschrift tegen eene regteilijke uitspraak voorzien.
— S'EN aEVENIR, v. pr. ([am.) Terugkeeren van
waar enen kwam: S'en r - tout courant, in allerijl
Revenoir, m., z.v.a. BLEUISSO1R. (terugkeeren.
Revente, f. Wederven koop, tweede verkoop m.
--- Objet de r-, voorwerp n., dat men niet uit de
eerste hand koopt. (zeil weder volbrassen.
Reverter, v. a. [Mar]: R- one voile, een
Reventier, in. [Anc. admin.] Zoutslijter, zoutkramer m.
Revenu, e, adj. (en pay °t. passé van revenir) :
Un homme r- de Paris, een van Parijs teruggekeerd man. — A peine r- de rna frayeur, je vis...,
naouwel jks van mijnen schrik bekomen, zag ik....
- [Chas.] Cerf r- de tète, hert, dat zijn gewei
heeft teruggekregen. — [Tech.] De lacier r- en
bleu foncé, donkerblaauw aangeloopen staal n. —
Du cuir r-, geweekt leder n. REVEIU, m. Inkomen n., inkomsten f. pl. _ Sa charge, Sa terre
lui vaut 1000 francs de r-, zijn ambt, zijn landgoed

^veérkaatser m.; -- groote straatlantaarn f., welker
icht door een of/neer blinkende metaalblikken wordt
`eruggekaatst, spiegellantaarn, r e v e r b e r e e rantaarn m. — [Chas.] Chasse an r- of au flam^eau , eendenjagt f. met fakkellicht. — [Chim.]
'eu de r-, strijkvuur, reverbereer -vuur n., een
guur zonder uitweg van boven, waardoor de vlam
„ich ombuigt of heenrolt over de voorwerpen, die
zan hare inwerking zijn blootgesteld. Fourneau de
- , strijk-, reverbereer-oven m. — Réverbérer,
. a. Weêrsch nen, lichtstralen of warmte terugta atsen. terugwerpen, rev e r b e r é re n: Cette
muraille blanche réverbère fortement les rayons,
^a chaleur du soleil. die witte muur kaatst de
itralen, de warmte der zon sterk terug. — Ook
xls v. n. Les rayons du soleil réverbèrent contre
zette muraille, de zonnestralen weêrkaatsen (stralen
terug) van dezen muur. — [Chím.] R- on corps,
een ligchaam aan een strijkvuur blootstellen. —
SE REVERBERER, v. pr'. Teruggekaatst worden. —
Het part. passé is ook adj.: Chaleur réverbérée,
teruggekaatste warmte I.
Revercher, v. a. [Tech.] De openingen van
een stuk tinnegoed met het heete soldeerfjzer dipt
maken.
Reverdi, e, adj. (en part. passé van reverdir):
Cloison r-e, weder groen geschilderd beschot n. -(fiig.) Vieillard tout r-, geheel verjongd grijsaard m.
Reverdie, f. [Mar. J Roering f. van het springt ij, hooge vloed m.
Beverdi r, V. a. Weder groen schilderen of
groen waken: R- des barreaux, spijlen weder groen
verwen. — REVERDIR, V. n . Weder groen worden:
Les arbres reverdissent, de beamen herkrijgen hun
groen, hun gebladerte. — (fig.) Ce vieillard semble
r-, die grijze schent weer op te bloeijen, te ver jon gen. (Loc. prov.), z. PLANTER . — t [Méd.] Ses
dartres commencent a r-, zin uitslag begint weder
voor den dag te komen. — -). Reverdissement,
m. Herhaalde groenverwing f. ; herhaalde groen-

geeft hem 4000 francs inkomen. z. ook DEPENSE. —
R-s casuels, toevallige inkomsten, bijvalletjes, buitenkansjes n. pl. — R-s publics. R- de l'Etat, lands-,
staatsinkomsten. — [Chas.] Le r- d'un serf, d'un
perdreau, de nieuwe horens m. pl. van een hert,
de nieuwe staart iii. van een' jongen patrijs —
[Tech.] Donner le r- aux aiguilles, de naalden
(na 't harden) ontlaten, om de te groote brosheid
weg te nemen; z. v. a RECUIT . — Revenue, f.
[Faux et for., Agric.] Jong hout n. (dat uit het
hakhout schiet). — [Véner.] Uur n., waarop het
wild uit het bosch komt om te grazen. — Reveniu•e, f. [Agric.] Het tweede uitloopgin van den
wijngaard na eerie vorst.
Réver, v. n. Droomen: R- de combats, de
naurrages, van gevechten, van schipbreuken droes
.

men. — (fam.)

Cet homme réve tout éveillé, di

man droomt in wakenden toestand. — IJlen, raas
eerre koorts, enz.); (b( uitbreiding) onzin-kaleni
spreken, su /fen; — verstrooi el zijn, mijmeren. LE

inalade commence à r-, de zieke begint te ijlen —
Vous n'ètes pas en volre bon sens, vous re^ez,
gil z jt niet bij uwe zinnen, gij r aaskalt, gij suft
-- Il ne vous ecoute pas, it est encore it r-, ht;
hoort u niet, h j is weer aan 't mijmeren, zijne ge•
dachten zwerven weder rond. — (fames.) IR- à la
Suisse, er peinzend uitzien, zonder aan iets ti
denken. (Deze zegswijs is verouderd.) — Diep den
ken, nadenken, peinzen: Ii faut r- à cette affaire
over die zaak moet rjpeljk gedaciat worden. — Ool
als v. a.: Vous avez révé cela? hebt g ij dat ge
droomti? — (fig. et poét.) II ne réve que fortune
hij droomt enkel van fortuin, zjn ^ eenig wenscher
en streven is rijk te worden. — RE%ER, In., z. v. a
REVERIE.

Réverbérant, e, adj. Terugstralend, he
licht of de warmte terugkaatsend: -- Réverbération, f. Terugstraling, terugwerping (van licht
van warmte, weleer ook van geluid), weêrschijn m
La r- des rayons du soleil, de terugkaatsing vat
de zonnestralen. La valeur qui vient par r- es
très-incommode, de teruggekaatste hitte is zeeg
lastig.

— t Les échos viennent de la r- du son, d

weërklanken komen van de terugkaatsing des ge,
aids. — Réverbère, m. Lichtscherm n., licht

1

—

wording f.

Reverdoir, in. [Tech.] Ovale werkkuip f. des
brouwers.
Révéré, e, adj. (en part. passé van révéler):
Prince r-, geeerbiedigd vorst m. Vertu r-e, ver
deugd f. — Révéremment, adv. Op eer-erd
weze, met eerbied. — Révérence, f. Eer-biedg

eerbied m., eerbetoon n., eerbewijzing f.,-biedghf.,

ontzag n. Traiter les choses saintes avee r-, de
heilige dingen met eerbied behandelen. Vous lui
devez honneur et r-, gij zijt hem eer en ontzag
verschuldigd. — (pop.) Saul r- of R- parler, En
parlant par r-, met verlof, 't zij met verlof, met
eerbied gezegd. — Voormalige eertitel van priesters, van bisschoppen: Eerwaarde, Hoogeerwaarde.
— (fam.) On a bien parlé à sa r-, men heeft hem
terdeeg de ooien gewasschen, doorgehaald.
Buiging, nijging f., eerbiedige groet m.: Faire one
profonde r-, eene diepe buiging, nijging maken. —
Faire sa r- a qn., iemand voor 't eem st, of na
lange afwezigheid gaan begroeten, zijn kompliment
gaan maken. — [Man.] Faire la r- (van een paard,
dat een' mistred maakt), Bene buiging //oaken. —
(fig.) Ce mur fait la r-, die muur helt over, zakt
uit. — (pop.) Tirer sa r- à qn., iemand groeten.
-- (iron.) Je vous tire ma r- (om eerie weigering,
afkeuring uit te drukken), ik dank u wel, uw gehoorzalne dienaar. — Révérencielle, adj. (alleen in): Crainte r-, eerbiedige vrees f., ontzag n.
— Révéreneieusement, adv. Met diepen eer
Révérencieux, ieuse, adj. (iron.) Vol-bied.—
komplimenten of pligtplegingen: Jiomme fort r-. —
Nederig,
Bemoedig, vol eerbied: Discours r-.
(fig.)
— Révérend, e, adj. (als eertitel van geestelijken) Eerwaardig: Le très-r- père, de zeer eerwaardige pater. La i -e mere abbesse, de eerwaar
moeder abdis. — Ook als subst.: Mon r-, Ma-dige
r-e. — Révérendissinme, adj. (als eertitel van
hooge geestelijken) Hoogst eerwaarde, zeer eer
Révérer, v. a. Eeren, vereeren, eer-warde.—
eerbied toonen: On révère les personnel-biedgn,
de grande vertu, men eert de lieden van groote
deugd. R- les images, de beelden vereeren. R- les
lois, eerbied voor de wetten hebben SE REVERER,
V. pr. Vereerd worden of moeten worden. — Zich
zelven gieren. — Elkander hoogachting toedragen.
Réverie, f. Mijmering f., het onbepaald rond zwerven der gedachten, droomerf f.; gepeins n.,
. —

I;EVERN Ilt
vrolijke of treurige gedachte, waaraan de verbeelding zich overgeeft. Cela donne matière á ses r-s,
dat geeft stof voor zijne mijmeringen.. I1 est absorbé dans ses r-s, hij is in zijne gepeinzen, droorne-

rijen verzonken. -- Buitensporig denkbeeld n., hersenschirn, zotte verbeelding f., droom m. Ii débite
ses r-s pour des vérltés, hij verkoopt zine droo-

men voor waarheden. — Boos/wiling, ijlhoofdig
(als gevolg eener ziekte, eener-heidf.,tjln

koorts): Dès que sa fièvre revient, it tombe en
r-, zoodra zijne koorts terugkeert, begint hij te ijlen..
.levernir, V. a. Op nieuw vernissen, oververnissen.
1 - Reverqu ier, m., z. v. a. BEVERTIER.
Revers, m. Achterzijde, rug- of keerzijde, ave
verkeerde zijde t. van iets: Le r- de la main,-regtsch,
de rug der hand. Coup de r-, of enkel R-, slag met
den rug der hand; verkeerde of linkeche slag in.
(met de hand, met een werktuig of een wapen) . —
Le r- d'un feliillet, de keerzijde van een blad. Le
r- d'un drag, cie averegtsche zijde van een laken.
Le r- de in medaille, z. MEDAILLE (ook fig. en prov.)
-- I1 faut toujours prendre le r- de ce qu'il dit,
men moet altijd het tegendeel aannemen van hetgeen
hij zegt. — I?n r- de fortune, een tegenspoed m., ongeval n. La fortune d'un commer eant est sujette
a bien des r-, het fortuin van eenén handelaar is
aan veel ongevallen onderworpen. La vie est pleine
de r-, het leven gaat met veel tegenspoeden gepaard.
— [Taill.] Le r- dune manche, de opslag van eerie
mouw (nu parement geheeten). Les r-s dun habit,
de opslagen van eenen rok (op de borst). — [Cor
botte, laarzekap f. Bottes á r-, laar--don.]Re
zen I. pl. met kappen. -- [Constr. nati.] Genoux de r-,
buikstukken n. pl van de stekers. Allonge de r-,
lange stut m. Le r- de coltis, (Ie iiispringende
bogt, van hel oorspant. — [Maar.] Manoeuvres de
r-, lidwant, touwwerk li. aan lij. Ecoutes, A mores,
Boulines de r-, lijschoten, lijhalzen in. pl., lijbceljns f. pl. — [Tort.] Voir, battre uil ouvrage de
r-, een werk van achteren zien, beschieten. R- dune
tranchée, achterzijde f. van eene loopgraaf. R- du.
fossé, buitenkant m. der gracht. Batterie de revers of meurtrière, rugbatterij f. — [1VIi1.] Ce
corps prat leunend de r-, dit krijgsheerviel den
vijand in den rug aan. — [Pay.] R- de pavé, hel
zijde eener straat van de huizen tot aan (Ie goot.-lend
Réversal, e, adj. Eene tzekering, tegenbelo #'te bevattend: Acte r-, chlijke tegenbelofte of tegenverzekering f., r e n v e r s a a 1, r e-

v e r s a a l n. --- f éversaux, in.

pl. [Diplonl.]

Verzekerings- of waarborc;brieven m. pl., bij welke
een vorst zich verbond, de regten zijner onderdanen niet aan te tasten; of waarbij verklaard werd,
(lat hettiene in een bijzonder geval was geschied, de
alçjemeene regels niet kon omver werpen, r e v ervatten f. pl.
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Revestisseinent, ni. [Anc. ju]'.] J1 edeijii °

sche gift f. tusschen man en vrouw.

Revéteinent, in. [Constr., Fort.] Bek/ceiling,
bemuring, bemanteling f. R- en planclter de sapin,
dennenhouten bekleeding. R- en charpente, bescicoeijing f. R- en gazons, en gabions, en clan onnage.
bekleedinq met zoden, met schans/cornea, met /101den. -- Revétir, v. a. fileeden-, kleederen geven
(aan de naakten of behoeftigen); bekleeclen; kleederen aantrekken, aandoen. R-

les pauvres, de ar-

men kleeden. R- an habit, een kleed c, antrekken,
aandoen. -- Ook van watts- en staatsiekleederen,
van sieraden gezegd: Le roi se revètit de ses habits royaux, de koning kleedde zich in zijn konink-

lijk gewaad. --- B ij uitbreiding ook van dieren en

planten: De queue magnificence Dieu a rev ètu
ces fleurs, ces papillons! reet welk eerie heerlijkheld heeft God die bloemen, die vlinders bekleed

(fig.) Il est indigne de In charge doet on In
revêtu, hij is den post onwaardig, waarmede enen

hein heeft bekleed, begiftigd. II est revètu tie plein
pouvoir, hij is met volmagt voorzien. — R- le,

mensonge des apparences de la vérité, de leugen
in den schijn der waarheid kleeden. -- It- ses pensées d' un style brillant, zijne gedachten in een'
schitterend^7i stijl kleedgin. -- [Prat.] R- nn acte
de toutes ses formes, dde toutes les foe malit.és re-

quises, eene acte voorzien van alle behoorljke forinal-iteiten. --- (fig.) Il passant pour un voyageur,
mais ïl a revétu depuis le caractère d'envoyé, ir23

werd voor eenen reiziger aangezien, maar hij heeft
sedert het karakter van een' gezant aangenomen.

— R- un personnage, la li gure de qn., eersen per-

soon voorstellen, de gedaante van iemand aannemen. — [Constr., Fort.] Bekleeden, bemantelen,
bernzcren, beschieten, besehoeijen: R- un geur de
marbre, eenen muur reet mariner bek/veilen. R- un
fosse de maconner ie, eerie gracht rrtet muurwerk
bekleeden. — [Hort.] R- des coteaux de vignes,
heuvels met wijngaarden beplanten. — SE BIEVETiR, V. pr.: Se r- d'un habit, een kleed aanztrvekken. --- La tige se revèt dune dure écorce, de

stam wordt overdekt met eene harde .schors. —

(fig.) Les formes dont se revèt la pensée, de vormen, waarin cie gedachte zich kleedt, zich uitdrukt.
— [Théol.] Se r- de I'Ihomme nouveau, den nieuwen nzensch aantrekken (z. v. a. DEPOUILLER le
vieil homine).. -- Rev^tissenzeitt, ni. [Arch.],

nu REVI.TEMENT. -- [Anc. jur.], z. REVESTiSSEMENT. --- [Féod., Jur. ] , z. V. a. INVESTITU1IE. --,

Revêtu, e, adj. (en part. passé van revètir):
Des pauvres r- s, gekleede, met kleederen bedeelde
armen m. pl. — (fain.) Uil gueux r-, een rik en
trotseh geworden nieteling (parvenu). -- Femme
r-e de qualités aimables, met beminnel(jke eigenschappen versierde vrouw. — -)- Revêtiare, f.,

z. V. a. INVESTITURE.

Rtveur, ease, adj. Droomend, mijmerend,
suffend; diepdenkend, peinzend; dweepend, hersenschimmen vormend, onzin sprekend: Un hocnme
toujours r-, ot' als subst. Un r- perpètuel, een
moussons, kentering f. van den strooin,van't getij, altijd ut jmerend, sufferd, peinzend man. Cast un
van de moussons. -- Reverser, v. a. Op nieuw esprit r-, of als subst. C'est un r-, 't is een diepinschenken; weder 'ingieten. — [Mar.] , beter TRANS- denkende geest; ook: 't is een suffer, een dweeper.
Revidage, in. [Lap.] .Het verder uilboren,
BORDER . — .Kenteren. — R- les manoeuvres, het
touwwerk doorhalen. -- [Corn.] Overbrengen (een het vergrooten van eerie opening. -- Revider,
V. a. [Lala.] : R- un trou, een gaatje fgrooter maartikel, een' post).
Beversi, m. [Jeu] Zeker kaartspel, dat met ken, verder uitboren. -- Op nieuw ledigen. — On48 kaarten (de tienen zijn uitgeschoten) tusschen 1 der elkander verkoopen, met elkander ruilen (ge
oude schilderijen en dergl.-lijknz.opersva
personen wordt gespeeld en waarbij hartenboer (die
hier capucijn of quinola heel) de voornaamste kaart voorwerpen gewoon zijn onder elkander te doen) .
Revient, m. [Coin.] Inkoopspr(js nl. (ook Prix
i.s, r e v e r s i n.
Reversibilité, f. [Jur.] Terugvallendheid f., de r-). (z. v. a DÉGORGER.
Reviguuer of Reviquer, v. a. [Anc. tech.]'
hoedanigheid van weder te vervallen aan den eigeRevirade, f. [Trictrac] Het opbreken van den
naar, die er over beschikt heeft, r e v e r s i b i l i
i t f. — Reversible, adj. [Jur.] Terugvallend,-te laatsten band eenex brug, om een verder liggend
r .e v e r s i b e 1: Bien r- ii la femme après la mort veld te bezetten en, zoo mogelijk, eerie nieuwe brug
du marl, goed, dat na den dood van den man op te maken, revi r d d e f. — Revirement, m.
de vrouw overgaat, terugvalt. -- Reversion, f. [Mar.] Het óverwenden; Overwending, wederwen[Jur.] Terugvalling, wederkeering, r e v é r si e f. ding. — [Coin.], z. v. a VIRE 1E\T . -- (fig.) RIi est rentré dans ce bien par droit de r-, hij heeft de fortune, omkeering f. van fortuin. -- Revirer,
dit goed volgens het regt van terugvalling, het re- V. a. ( Mar .] Weder wenden, op nieuw wenden. —
(fig. et fam.) R- de bord, het weir over een andeversie-regt, weder aanvaard.
Réversoir, m. [ Hydr aul.] , z. v. a. DEVERSOIR. ren boeg wenden, weder van partij veranderen.
Revertier, m. [Jeu] Pof- of pufspel n. (een weer andere maatregelen nemen. -- (fig.) Aarzevoormalig spel, dat op het verkeer- of tiktakbord ten, besluiteloos zijn. — [Trictrac] Eene rev irade maken (z. boven).
werd gespeeld) .
Reviser, v. a. Weder doorzien, op nieuw nat Itevestiaïre, in., z. V. a. VESTIAIRE.

Iteverseau, nl. [Constr.] Waterkeering f.,
schietvloeiplankje n. (aan een venster, raam, enz.)

---- Beversement, n1. [Mar.], beter TRANSBORDEMENT . — R- des courants, de la marde, des

.
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zien, herzien, nogmaals onderzoeken om te verbé- REVOIR ni. Het wederzien: Adieu jusqu'au r-,
teren, r e v i d é r e n: R- un compte, un procès, vaarwel tot wederziens. Au r-, tot wederziens.
Revoler, v. a. Op nieuw stelen.
une feuille d'impression, eene rekening, een regts,

gedinri, een vel druks herzien. — SE REVISER, V. pr.
Herzien worden. --- Het part. passé is ook adj.:
Législation revisée, herziene wetgeving f. — Reviseur, m. Herziener, naziener (inz. van rekeningen, van regtsgedingen), re v i s o r m. — Revision, f. Herziening, herhaalde doorzage f., ver
onderzoek n., revisie f. —-nieuwdovrzgt[
[Arqueb.] Herhaalde loopproef, schotproef f. (der
geweerloopen). — [Impr.J Tweede proeflezing f.;
soms ook: tweede drukproef f. (seconde). — [Mi1. ]
Conseil de r-, raad m. van revisie of appél (tot
herziening van de uitspraken des kr jgsraads).
Revisiter, v. n. Op nieuw bezoeken; ander
onderzoeken.
-mal
Revistier, m., z. v. a. REVERTIER.

Revivification, f. [Chim.]. Herstelling, herleiding f. (réduction) van een oEyde en inz. van
het kwik tot zijnen metaalstaat; ook: herstelling van
het gebruikte beenzwart. -- Revivifier, v. a.
Weder verlevendigen, op nieuw levendig, gevoelig
maken: R- un membre engourdi, een' verstijfd,
verkleumd lid weder levendig maken. --- [Chim,]
Tot den metaalstaat terugvoeren of herleiden (inz.
het kwik). — [Théoi.] La grace revivifie le pécheur, de genade geeft den zondaar een nieuw
(geestelijk) leven. — SE REVIVIFIER, s. pr. Weder

verlevendigd worden. — Het part. passé is ook adj.:
Mercure revivifié, herleid, tot den metaalstaat teruggebragt kwik n.
Revivre, v. n. Herleven, weder levend worden:
Ii est mort, vos larmes ne le feront pas r-, hij is
dood, uwe tranen zullen hem niet weder levend
maken. — [Théol.] Pour r- á la g race, it faut
mourir au péché, om voor de genade te herleven,
moet men voor de zonde sterven. — (fig.) Les pères revivent dans leurs enfants, de vaders herleven in hunne kinderen. — On volt r- en lui la
gloire de ses ancétres, men ziet in hem den roem
zijner voorvaderen herleven. Ce remède 1'a fait r-,
dit middel heeft hem weder doen herleven, nieuwe
krachten gegeven. — Faire r- la haine, l'amour,
den haat, de liefde weder opwekken. Faire r- un
mot tombe en désuétude, een in onbruik gemaakt
woord weder in zwang brengen. — Faire r- des
droits, regten op nieuw doen gelden. — Faire rune charge, eene (opgeheven) hediening herstellen.
— Le vernis fait r- les couleurs, het vernis ver
kleuren, haalt de kleuren-levndigt,rfsch
weder op. -- REVIVRE, M. (provinc.) [Agric.],
z. v. a. REGAIN.

Révocabilité, f. [Jur.] Herroepelijkheid f. —
Révocable, adj. [Jur.] Herroepelijk, herroep baar, afzetbaar: Ordinairement toute procuration
est r-, in den regel kan elke volmagt teruggenomen
worden. Les officiers publics sont r-s, de openbare
ambtenaren kunnen van hunne posten ontzet worden. --- Révocatif, ive, adj. Herroepend: [ Hist.]
Edit r-, herroepings-edict n. (edict van Nantes).
Révocation, f. Herroeping, , wederroeping, intrekking, terucneming, revocatie f.: La r- d'un
testament, de herroeping van een testament. —
Des emplois su jets à r-, ambten n. pl., waarvan
men weder kan afgeroepen, afgezet worden. —
Révocatoire, adj. Herroepend, eerre herroeping
bevattend: Acte r-, herroepings -acte f.
Revoiei. Revoilà, loc. adv. (fam.): Me re-

voici, Le revoilá, hier ben ik weir, daar is hij weër.
t Revoin, m. [Agric.], z. v. a. REGAIN.
Revoir, v. a. Wederzien, andermaal zien: Je

1'ai revu ce matin, ik heb hem dezen morgen wedergezien Nous nous reverrons un jour, w ij zullen
elkander eens wederzien. — Overzien, herzien, verbeteren: R- un ouvrage, een werk Overzien, ver
Faire r- un proces, een regtsgeding doen-bétern.
herzien. — [Maréch.] Faire r- une jument (a l'étaIon), de (besprongen) merrie op nieuw aan den
hengst voorhouden (om te zien of zil al of niet
evat heeft). — [Véner.] (als v. n.) R- d'un serf,
et spoor van een hert opzoeken; uit het spoor, de
mest, enz. van een hert zijn' ouderdom, zijne grootte
pogen te ontdekken. R- de bon temps, een versch
nachtspoor ontdekken . — A REVOIR , loc. adv. Over
te zien, na te zien, op nieuw te onderzoeken. —
SE REVOIR , V. pr. Elkander wederzien. — Zich
zelven nogmaals zien. — Wedergezien worden.
j

-^-

Revoler, v. a. Op nieuw vliegen; terugvliegen;
— terugsnellen.
R.evolin, in. [Mar.] Valwind, sluitwind m.
Révoltant, e, adj. (van zaken) Hoogst hinderlijk of ergerl jk, tegen de borst stootend: Procédé r-, ergerlijke, ongehoorde handelwijs f. Abus r-,
schandelijk misbruik n. Absurdité r-e, ergerlijke,
schreeuwende ongerijmdheid f. -- Révolte, f.
Opstand m., verzet tegen 't wettig gezag, oproer n.,
muiterij f.: Etre en r- ouverte, en état de r-, in
openbaren opstand, in staat van oproer zijn. —
(fig.) La r- des passions, het oproer der driften.
— Révolté, e, adj. (en part. passé van revolter): Pays, Peuple r-, in opstand gekomen land,
volk n . — REVOLTE , m. Opstandeling, oproerling.
muiter m. — Revolter, v. a. Opstand verweken, doen opstaan, aan 't muiten brengen, opstoken, opzetten, opruien: R- (of als v. n. Faire r-)
des troupes contre leur genérai, troepen tegen
hunnen generaal in opstand brengen. R- des enfants
contre leur père, kinderen tegen hunnen vader
opzetten. — (#g.) Het gemoed tegen iets doen opkomen, verontwaardiging verwekken, ergeren, aan
tegen: Cela revolte le bon sens, Ie bon-druischen
gout, dat druischt tegen 't gezond verstand, den
goeden smaak in. (absol.) Il y a des propositions
qui révoltent d'abord, er zijn voorstellen, die terstond verontwaardiging, ergernis verwekken. — SE

REVOLTER , v. pr. In opstand geraken, opstaan,
muiten, oproerig worden: Tout le pays s'est révolté, 't ge/mede land is opgestaan. — (fig.) Les
sens se rév oltent contre la raison, de zinnen verzetten zich tegen de rede. — Le bon sens se révolte contre une t.elle absurdité, 't gezond verstand
komt tegen zulk eene ongerijmdheid op,
Révolu, e, adj. [Astr.J Volbragt, voleindigd,
tot hetzelfde punt der loopbaan teruggekeerd: Avant
que le cours de Saturne soit r-, voór dat de loop
van Saturnus volbragt is. — Le mais n'était pas
encore r-, de maand was nog niet verstreken. Après
1'année r-e, na verloop van het jaar. — I1 a trente
ans r-s, hij is volle dertig jaar oud. — Révoluté, e, Révoleitif, ive, adj. [Bot.] Omgerold,

buitenwaarts omgekruld; met de beide randen bui

omgerold (vgl. INVOLUTE, INVOLUTIF).-tenwars
— Révoluutifolié, e, adj. Met aan den rand
zamengerolde bladeren.
Révolution, f. Omwenteling, omdraaijing, omwending, omkeering f., omloop m. [Astr.] La rdes planètes, de la terre autour du soleil, de omwenteling, omloop der planeten, der aarde rondom
de zon. — La r- des siècles, des saisons, des temps,
de wenteling, loop der eeuwen, jaargetijden, tijden.
— [Géol.] R-s de la terre of du globe, R-s terrestres,
omvormingen, groote veranderingen der aarde in
de tijdvakken harer wording, of door watervloeden, aardbevingen, enz. — [Géomn.] Omdraa *ing
van een vlak rondom eene onbewegelijke as. Surface de r-, omdraaijings-. omwentelingsvlak n. —
[Méd.] R- d'humeurs, buitengewone beweging, omzetting in de ligchaamsvochten. — Cette nouvelle
lui a cause une grande r-, die tijding heeft eene
groote verandering in zijn gestel, in zijn ligchaam
teweeg gebragt. — (fig.) Omkeer m., groote verandering f. in de wereldsche zaken, in de meeningen
enz., inz. plotselinge, gewelddadige verandering in
't bestuur der staten, r e v o l u t i e f. Les choses
de ce monde sont sujettes à de grandes r-s, de
wereldsche zaken zijn aan veel verandering, afwisselinq onderworpen. R- dans les arts, dans les
sciences, dans les moeurs, dans les modes, omwenteling, groote verandering in de kunsten, wetenschappen, zeden, modes. R- politique, staatsomwenteling. Tous les Etats ont eu leurs r-s, in alle
Staten hebben omwentelingen plaats gehad. —
[Litt.], z. v. a. DENOuMENT. -- Révolution-

naire, adj. De staatsomwentelingen betref/'end;
omwentelingsgezind, woelziek, revolutionair.
— [Hist.] Tribunal r-, naam eener bloeddorstige
regtbank in de franse/me revolutie (1793), die de
vervolging en bestraffing van alle tegenstrevers der
nieuwe orde van zaken en van alle aanhangers der
koninklijke familie ten doel had, r e v o l u t i e-t r ib u n a a l n. — Als subst.: Staatsomwentelaar, omwentelingsgezinde, voorstander, bevorderaar der

staatsomwenteling. — Révolutionnairement,
adv. Op revolutionaire wijze. — 4 Révolutionner, V. a.: R - un Etat , eene omwenteling in eenen
Staat bewerken. — (fig.) Omvormen, eene geheel
andere gedaante geven: Cette découverte a révolutionné la physique, die ontdekking heeft de na
geheel andere gedaante gegeven. —-turknde
SE RÉVOLUTIONNER, v. pr . Zich in staat

van om -

wenteling brengen. — Zich zelven, elkander met
revolutionaire gevoelens vervullen.
Revolver, in. (angl.) (pr. re-volvre) Draai
(waarmede men, als het eens geladen is,-pistoln.
verscheidene schoten achtereen kan doen), r e vo lver m.
Revornir, V. a. Uitwerpen, uitbraken. — REVOMI
II , V. n. Op nieuw braken.
liévoquer, v. a. Terugroepen, ontslaan: R- un
ambassadeur, eenen afgezant terugroepen, hem zijn
ontslag geven. — Herroepen, intrekken, teniet doen:
R- un pouvoir, un ordre, eene volmagt, een bevel
intrekken. R- un testament, een testament herroepen. — R- en doute, in twijfel trekken.
Revouloir-, v. a, Op nieuw willen.
Revoyager, v. n. Andermaal op reis gaan,
weder gaan reizen.
Rev«, e, adj. (en part. passé van revoir):
Compte r-, herziene rekening f.
Revile, f. Overzigt n., doorzoeking f ., naauwkeu
onderzoek n.: Avant de se coucher, it fit une-rig
r- de toute sa maison, voor dat hij naar bed ging,
onderzocht hij zijn gansche huis. — (fig.) Faire
une r- de sa vie passee, zijn verloopen leven overzien, nagaan. — [Mil.] Wapenschouw, wapen
f.: I1 y aura deniain one r--schouwing,rev
gén `Tale, morgen zI'l er eene algemeene wapen
plaats hebben. La r- du roi, de revue des-schouw
konings (die de koning houdt). z . Ook PASSER (blz .
1340, kol. 2). —.[Mar.] Monstering (van de bemanfling eens oorlogschips door een' kommissaris). Jour
de r-, monsterdag m. — (fam.) Nous sommes gees
de r-, wij zien elkander dikw ijls. — [Litt.] Titel
van zékere tijdschriften, die een overzigt geven:
R- des Deux- Mondes, de Paris, d'Edimbourg etc.
Révulsif, ive, adj. [Med.] Afleidend en verdeelend: Médicament r-, of als subst BEVIJLSIF , m.
.d fleidend middel. Un pédiluve sinapisé est un rh l'égard de la tète, een mosterdvoetbad is een af
leidingsmiddel voor 't hoofd. — Révulsion, f.
[Mèd.] Afleiding en verdeeling der ligchaamsvochten; ook: hevige beweging f. dier vochten.
Rez, prop. (nu nog alleen voorkomend in): Rez
pied, Rez terne, gelikgronds, gelijkvloers, met den
grond gelijk. — Rez-de-ehaussée, m. Gelijke,
begane grond m, Depuis Ie r- jusqu'au toit, van
den beganen grond tot aan het dak. — De verdieping gelijkvloers: Etre logé au r-, de beneden-verdieping bewonen. — Rez -cour, m. [Anc. constr.]
Binnenzijde f. van eenen muur. — Wijdte f. binnenmuurs. — Rez-terre, m. [Constr.] Effen,
vlakke grond m.
Rhabarbarine, f., z. v. a. RHEIN E.
Rhabdoïde,Rhabdologie,etc., z. RABDO ---.
Rhabillage of Rhabitienient, m. (lam.)
Opknapping, herstelling f, — [Mil.] Le rh- des ar
het nazien, herstellen der wapenen.— [Tech.]-mes,
Le rh- de la moule, het billen van den molensteen.
-- (fig. et fam.) Ce nest qu'un rh-, 't is maar
lapwerk. — Rhabiller, v. a. Andermaal kleeden, herkleeden. — Op nieuw kleeden, nieuwe kleederen verschaffen: Rh- un régiment, ses domestiques, een regiment, zijne bedienden op nieuw kleeden. — (fig. et fain.) Herstellen, verbéleren, op- 1
knappen, oplappen. — [Faut.] Rh- un oiseau, de 1
vederen van een' valk in orde brengen. — [Pèche]
Rh- on filet, een net herstellen, nazien. — [Tech.]
Rh - uric moule, een' molensteen billen of scherpen.
-- SE RHABILLER, V. pr . Zich op nieuw kleeden .Het part. passé is ook adj.: Domestiques rhabillès,
in 't nieuw gekleede bedienden m. pl. — Rhabille ur, m., z. RENOUEUR. — [Tech.] Opknapper,
hersteller m. — (fig.) Vergoelijker van fouten. —
(iron.) Rh- de livres, boekenzamenflanser.
1
Rhachis, m . [Anat.] , z. RACHLS.
Rhacome, m. [Bot.] Franjebloem f.
.

Rha cose, f ., z. RACHOSE.

Rha gaden, f. pl. [Méd Huidkloven, spleten;
.]

ook venérische kloven aan en bij de geslachtsdeelen.

-- Herbe aug: rh-, of Rhagadiole, f. [Bot.]

rar
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Soort van wilde mosterd in. (lanlpsane), tot heeling
der huidkloven dienstig, kloofkruid n.
Rhagoide, adj. Bes- of druifvormig, druifkleurig [Anat .] Tunique rh-, druifvlies n. (uvée).
Rhainne, e, adj. [Bot.] Naar den wegedoorn
gelijkend. — Rhatnnée, f., z. RHAMN OTDE (m .).
.—

—

Rihainnier , m., z. v. a. NERPRUN. — Rhanl -

nine, f. [Chinn Kleurstof uit den wegedoorn,
.]

bessengeel n.

— Rharnnoïde, adj., z. V. a. RHAIYI -

NÉ. — RHAMNOiDE, ill.

[Bot.] Zeekruisdoorn ui.

(argoussier, faux nerprun).
Rha nphastos, in. (pr. —toce) [H. fl], z.

RAMPHASTOS.

Rhaphanédon, nl., z. RAPHANËDON.

Rhapontic, tn., z. RAPONTIL.
Rhapsode, Rhapsodie, etc., z. RAPSOD—.
Rhazut, 'Ti. [Bot.] Syrische hol- of baarwortel nl., wild sarazijnskruid n.
Rhéadine, f. [Bot.] Kleurstof f. uit de bloem

-bladern
klaproos.
Rhéine, f. [Chico.] Werkzaam bestanddeel van
den rhabarberwortel, r h e In e f.
Rhénan, e, adj. Tot den Rijn of de Bijnoe
vers behoorend, -rri nsch ii. — [[list.] Conféílération
rh -e, Rijnverbond n.
-

Rhène,

Rlienne, m., z. RENNE.

Rhénoinètre, in. [Hydraul.] Rijnrneter nl.,
peilschaal f. ter meting van de hoogte des Rijnwaters.

Rhéouioteur , Rhéophore, z. REO—.

Rhésrus, m., z. v. a MAIMON .
Rf hétenr, nl. Redenaar; leeraar der redekunst
of welsprekendheid , r h e t o r in. — In ongunstigen zin: woordenkramer, hoogdravend, gezwollen
redenaar zonder wezenlijke verdienste. — R..hétorica.tion, f. (fam. et iron.) Misbru L!c n. van.
de aanwending der rede-figuren. — RRhétorieien, m., ne, f. Kenner m., kenneres f. der redekunst, der welsprekendheidsleer; — leerling m.
en f. in de redekunst; beoefenaar in. der uiterl ij ke
welsprekendheidl, rederijker m. — Rhétorique, f.
Redekunst, leer der welsprekendheid, der uiterlijke
voordragt, r h e t o r i c a, r h e t o r i e k f. Figure
de rh- , redekunstige, rhetorische figuur f. — La
rh- of La classe de rh-, de klasse op de collegiën,
in welke de rhetorica wordt onderwezen. Etre en
rh-, in de rhetorische klasse zijn — (Jig. et lam.)
Welsprekendheid, zeggenskracht f , al de middelen, die men ter' iemands overreding aanwendt.
Jai employé toute ma rh- pour Ie persuader, ik
heb al mijne welsprekendheid in 't werk gesteld, ik
heb als Brugman gesproken, om hem te overreden.
J'y penis ma rh-, mijne welsprekendheid schiet te
.

kort, ik praat vergeefs. -- In ongunstigen zin:
Woordenpronk m., ijdele woordenpraal. gemaakte
welspreken±lheid, gezwollen, hoogdravende, maar
vaak zinledige taal f.
Rheaunaniètre, m. [Phys.] Stroomsnelheids-

meter m., werktuig om de snelheid van eenen stroom
te bepalen. — Rheumamétrie, f. liet meten of
bepalen der stroomsnelheid. — Rhenrnométri.
que, adj. Die kunst of dat werktuig betreffend,

rheumométrisch.

Iheunsine, f., z. v. a. RHÉIN E. — R,henmi
que, adj. [Chico.]: Acide rh-, een in de rhabar-

er gevonden zuur n.

i

Rhexie, f. [Bot.] Ankerbloem f.
R-hexis, f [Méd.] Het scheuren, openbreken

(b. v. van aderen, gezwellen) .
Rhienose of Rhinose, f. [Méd Het rimpeligworden der huid (bij uittering des ligchaams);
gerimpeldheid, r h i k n o s i s f.
Rhi ;niaatopr► onte, adj. [H. n.] Door longspleten ademend.
Rhin algie, f. [Méd.] Neuspijn f. -- Rhinal.
gique , adj. De neuspijn betreffend , r h in a lg i sc)i.. — Rhinanthe, f. [Bot.] Hanekarn in.,
z. CRETE - DE - COQ . — Rhinauthocées , Rhinanthoïdes, f. pl. Bot.] Hanekamsoorten f. pl.
— Rhinaptère, adj. [H. n.] Met een' zuigspriet
en zonder vleugels. —Rhincophore, m., z. v. a.
PORTE - BEC. — Rhine, f. [H . n.] Japansche, chinesche rog m. -- Rhineneéphale, adj. [Anat.]
Met snuit- of trompvormigen neus. — Rhinenchysie, f. [Chir.] Het inspuiten in den neus. -Rhinenehyte, f. [Chir.] Neusspuitje n.
Rhingrave, m. [Rist.] Rijngraaf ni., voor
ge titel van sommige duitsche graven familiën-mali
(nog aanwezig in ' t huis van So/m).— RHINGRAVEf,
.]
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Vrouw van een' rijngraa f, rjn^ravin f. — [Cost.] [Minér.] Rood-bruinsteenerts m., digt mangaanSoort van zeer wf/de broek f., die van onderen met ( spaath n. --- Rhodoerinites, m. pl. [H. n.]
linten werd vastgebonden -- Rhingraviat, m. Soort van stekelhuiden f. pl. —Rhododaphné,m.
R ngraaf chap f.
[Bot.] Laurierroos f., rozenlaurier, oleander m.
Rhinite, adj. [H. n.] Met trompvormiq ver
— Rhododendrées, f. pl. [Bot.] Rozelaarsoorsnuit (van insecten) . -- RHIN ITE, f. [Méd.]-lengd ten f. pl. — Rhododendron, m. [Bot.] Roze Neusontsteking f. — [ Vétér. ] , z. v. a. GOURUE, laar m., alproos, bergroos f., een pronkgewas van
MMORFONDURE. — Rhinobate, m. (of als adj. onderscheiden soorten, r h o d o d é n d r u m m. -linie rh -), z. v. a. LENTILLADE . — Rhinocère, Rhodogastre, adj. [H. n.] Met rozerooden buik.
adj. [H. n.] Met voelhorens op een snavelvormig -- Rhodoleaque, adj. [Bot.] Rozerood en wit.
uitstek. — RHINOCERE, f. [ Litt. ] Naam van de -- Rhodologie, f. [Didact.] Rozenbeschrjving,
hoofdstad der rhinocerossen (bij La Fontaine). — verhandeling F. over de rozen. — Rhodornel, m.
Rhinocéros, m. (pr. —rote) [H. n.] Neus - [ Pharm. ] Rozenhonig m. — Rhodomite, f.
hoorn m. (neushoorndier n.) , rhinoceros m. [Minér.] Rood- of rozesteen m., mangaanspaath n.,
Rh- d' A frique , a. frikaansche neushoorn (bi de soort van kiezel-mangaan. — Rhodope, adj.
Hottentotten nabba of nabal geheeten). -- (fam.) [H. n.] Met rozeroode voeten (van insecten). —
Nez de rh -, zeer lange, dikke neus m. — [H. n.] Rhodoptère, adj. [H. n.] Met rozeroode vleuRh- de nier z. v. a. LICORNE, NARVAL. —Rh- avis, gels. ; Rhodoracées, f. pl., z. v. a. RHODO Rh- piseau of Porte-come, neushoornvogel m. (cA- DENDREES . -- Rhodosperme, adj. [Bot.) Met
LAO rhinocéros). -- ^\reushoornkcver m. -- Rhi- rozeroode zaden. — Rhodostome, app. Met ronoenesme, m. [Méd.] Neusjeuking f. -- Rhi- zerooden mond of opening.
nolophe, m. [H. n.] Blad- of kamneus, hoe/ijzerRhogmé , m. [ Chir. ] Schedelspleet, schedel
neus, eene soort van vledermuis, r h i n dl o p h u s m.
oppervlakkige breuk f. der hersenpan. -spljing,
— Rhinmacre, m. [H. n.] Langneus m. (beeRhombe, ni. [Géom.] Ruit f. (z. LOSANGE),
mare). — Rhinophide, m. Neusslang f., slang r h o m b u s in. Rh- solide, dubbele kegel m. -met snuitvormigen neus. — Rhinophonie, f. [H. n.], z. v. a. B(RBUE. -- [Chii'.] Rh- d'Hippo[Méd.] Het door den neus spreken, het neusgeluid. crate, ruitvormig verband n. van Hippókrates. —
Rhinophonique, adj. Door den neus sprekend. Rhomubé, e, adj. [Bot., H. n.] Ruitvormig. —
—Rhiuoplastie o/ Rhinoplastique,f. [Chit.] Rhombifolié, e, adz. [Bot.] Met ruitvormige
Neusvormingskunst , de kunst om beschadigde of bladeren. — Rhomnbiforme, adj. Ruitvormig.
verloren neuzen (meestal door een' uit de voor — Rhombite, f. [H. n.] Versteening van gelijk
genomen lap) te herstellen , r h i n 0--hofdsui
gedaante, rho m biet m.—Rhom--zijdgeschv
plastiek f. — Rhinoplastique, adj. De neus boèdre, 111. [ Géom., 1%Iinér.] Scheeve teerling m.,
i n op t a s t i s c h. —-romingekustb/fd.rh licichaam met 6 ruitvormige vlakken. -- Rhom:$hinl;t me, ,.,. f,H. u.] Dekselneus ni., eene boidal, e, Rhomboide, adj. .Ruitvormig. —
soort van oorvledermuis. -- Rhinopte, adj. [Méd.] [Anat.] Muscle rh -, ruitvormige schouderspier,
Overden neus scheelziend. —Rhinoptie,f. (pr.t—c) ruitspier f. Corps rh -, z. onder NOYAU. -- RHOIII [Méd.] Het scheelzien over den neus; ook: wan- BO'iDE , m. [Géom.] Langwerpige ruit f. met 2
vormigheid f., ten gevolge waarvan de lichtstralen langere en 2 kortere zijden, scheefhoekig parallédoor de wanden der neusgaten tot het oog naderen. logram n.
— Rhinorrhagie, f. [Méd.] Neusbloeding f. —
Rhopalique, adj.: Vers rh -, z. v. a. Vers
,

Rhinorrhagique, adj. De neusbloeding betref- EURIALIQUE. — Rhopaloeère, adj. [EI. n.] Met
fend. — Rhinoi-rhée, f. [Méd.] Slijmvloeijing f. knodsvormige voelsprieten.
uit den neus. — Rhinorrhéique, adj. Die neus
Rhopographe, in. Schilder van allerlei kleine
— Rhinose, f., z. RHICNOSE -vloeijngbtrfd.. voorwerpen, zoo als „struiken, bloemen enz.
— Rhinostegnose, f. Neusverstopping f. (door
Rhubarbe, f. [Bot. , Pharm.] Rhabarber,
te veel slijm, door een' poli p, enz.) , rh. in o s t é g n o- rabarber f., bekende plant, welker maagsterkende
sis f. -- Rhinostome , adj. [H. n.] Met en buikzuiverende wortel veel in de geneeskunst
een' schijnbaar op 't voorhoofd staanden snuit (van gebruikt wordt. — Rh- des moires, z. v. a. RA .
insecten). — Rhinothèque, f. [H. n.] Hoorn- PONTIC. — (Prov.), z. PASSER (blz 1340, kol. 1., van
achtiq vlies H. op het bovendeel van den vogelsnavel. onderen). -- Soort van Roquefort-kaas, schrapselRhipiptère, adj. [H. n ] Met waa'(jervormig kaas f.
gevouwen vleugels (van insecten).
Rheum, in. (pr. rome) Suikerbrandewijn, rum in.
Rhiptoglosse, adj. [H. n.] Met uithangende,
Rhumapyre, m. [Méd.] Vloeikoorts, zinkinguitstekende tong.
koorts, rheuinatische koorts f. — RhumatalRhizagre, m. [Chit.] Worteltang f. dertand- gie, f., Rhumatisme, in. [Méd.] Vloe. ing,
meesters, rh í z a g r a t. — Rhizoblastes, f. pl. vochtvloe2jing, zinking, ledenpijn f., eene eigenaar
[Bot.] Wortelkiemer s in. pl. --RRhizographe, m.
aandoening van 't celweefsel, r° h e u m a t j s--dige
[Didact.] K'ortelbesch.ryver m. — Rhizogra- mus n. -- Rhuinatalgique, Rhumatique,
phie, f. Wortelbeschrijving f. — Rhizolithe,m. Rhumatismal, e, adj. Tot het rheumatismus
[H. n.] Wortelsteen m., boomwortel -versteening f., behoorend; door eene vloeiing ontstaan; met vloei
rh i z o li t h m. — Rhizome, m. [Bot.] Wortelzinkpingen gekweld, r h e u m d t i s c h. —-jingeof
stok, wortelstam; paalworlel m. --- Rhizomor
Rhumatisant, e, Rhumatisé, e, adj. plan
phe, adj. [Bot.] Wortelvormig. RHIZ031ORPHE,m. rheumatism.us lijdend , met rheumatismus behebd.
-

—

Wortelachtige plant f. — Rhizophage , adj.

[H. n.] Van wortels levend, worteletend. — RHIZOPHAGE , m. Worteleter m. — Rhizophagie,f.

Het worteleten. — Rhizophile, adj. [Bot.] Op
wortels groeijend of levend. — Rhizophore, m.
[Bot.] Wortelboom m. (der beide Indien). — Rhizophylie, adj. [Bot.] Met wortelschietende bladeren. — Rhizosperaues, f. pl. [Bot.] Varenkrui-

den ❑ . pl., welker zaad aan den wortel verschijnt.
— Rhizostome, adj. [H. n.] Met mondingen
aan 't einde van wortelvormige draden. — S Rhizotonme, m. Wortelsnijder m., verzamelaar van
geneeskrachtige wortels; — oudtijds z. v. a. ROTANISTE . — Rhizules, f. pl. [Bot.] Zeer fijne wortels m. pl. der paddestoelen.
Rhodes, Rhodia, f. [Ant. pharm.] Rozehout n., rozewortel m. — Rhodeux, ease, adj.
[Cbim.] Oxyde rh -, eerste rhodium-oxyde n. —
Rhodiaeon, m. [Ani. pharm.] Rozepleister f.
-- Rhodique, adj. [Cum.]: Oxyde rh -, tweede
rhodium-ouyde n. — Rhodite, f. [Minér.] Rozesteen m., een /iguursteen.—Rhodium,m. {Minér.]
Rh odium n. (rozemetaal), een door Wollaston
in 1803 ontdekt metaal. — Rhodochrosite, f.

--. Rhumatismal, Rhumatisrne, z. boven.
Rhumb, m., z. RUnB.
Rhuwne, f. [Méd.] Verkoudheid f.: Rh- de eer -

veau, z. v. a. coRYZA.

Rhummerie, f. [Tech.] Rumstokerij f.
Rhyas, m. (pr. —ace) [Méd.] Tranenvloed m.,
oogdruipi.ng; ongeneeslijke traanfistel f.
Rhynehoeéphale, adj. (pr. ch=k) [H. n.]
Met snavelvormig verlengden kop. — Rhynchostène, adj. (pr. ch=k) Met sinallen snavel. -Rhynchostome, adj. (pr. ch—k) Met snavel
-vormig
verlengden bek.
Rhyparographe , in. [Peint.] Kladschilder nl., inz. schilder van ontuchtige, vuile tooncelen. — Rhyparographie, f. Kladschilderij f.;
het schilderen van alledaagsche, gemeene, onkuische
voorwerpen. —Rhyparographique, adj. Daar-

toe behoorend.

Rhyptique, adj. et subst. m ., z. v. a. DETERSIF.
Rhyteiminthe, m. [H. n.] Soort van inge-

wandsworm m.

Rhythme, m. Onderlinge evenredigheid der
deelera van een zelfde geheel; gelijkmatige, afgeme-

ten beweging f. -- [Poés., Mus.] Tijdmaat f., naar

RI-IYTIIMÉ

bepaalde maat- en toonverhoudh.ng geregelde gang in.,
evenmatige welluidendheid der rede, klankmaat f.,
vers-tact, rhythmus m. -- [Méd.] Le rh- du
pouls, de regelmatig wederkeerende polsslag n1. —
RRhythnné, e, adj. [Pods.] Vers bien rh-s, ver

pl., waarin de rhythmus goed in acht ge--zen.
nomen is. — Rhythmique, ad j. Afgemeten, versmatig, welgeordend; tot den rhythmus behoorend,
r h p th m i s c h — RHYTHITIQUE , f. Tijd- en toon maatleer, r h y t km i e k f.
% Riaillerie, f. Gedurig gelach n.; lagcherij f.
.

Riaize, f. [Agrie.] Slecht, mager land n.
Riant, e, adj. Lagchend, vrolijk, blij; oogbekoorend, bekoorlijk, aangenaam, bevallig, innemend,
vriendelijk, lief: Visage r-, lagchend, blij gelaat n.
— Paysage r-, bekoorlijk landschap n.—Idées r-es,
aanminnige , toelagehende denkbeelden n. pl. -5 RIAN T, m. [Litt] De vrolijke, blijgeestige schrijf
ij l m.

-st

Riaule, f. [Tech.] Mijnwerkers houweel n.
Ribadequin , Ribadoquain , rn , z . RI-

BAUDEQUIN.

Ribambelle, f. (fam. en in ongunstigen zin)
Boil, hoop, zwerm m., lange rij of teil f.: Elle
amenait une r- d'enfants, zij bragt een' ganschen
zwerm kinderen mei. 11 lui dit une r- d'injures.
hij wierp hem eene reeks scheldwoorden naar 't
hoofd . Une r- de titres, eene lange cell van titels.
Ribaud, e, adj. (pop. et bas) Ontuchtig, hoerachtig: Homme r-, F emme r -e, of als subst. RIBAUD , m. -E, f. Ontuchtig man, hoerenjager; on-

luchtige vrouw, hoer. — Weleer in gunstiger' zin:
Kruiler lastdrager, sjouwer; — vermetel soldaat,
waaghals m. — -}- Ribaudaille, f. Gemeen volk,
janhar/el ; soldatenr,puis n. --- Ribau d n , f.
[Cuis.] In deeg gebakken appel m. — Ribaaidequin, m. [Anc. mii.] Vijfkwart-, anderhalf- of
tweeponder m. — Ribauderie, t Ribaudie, f,
Ontucht, lichtrnisserij, hoererij f.
Ribandet, m. [H. n.] Kraagp,uvier m.
Ribaudure, f. [Manuf.] Valsche vouw f.
(anguille) .
Ribe, n. [Tech.] Vlas- of hennepbraak f. --

pl. [Cuff.] Roode aalbessen f. pl. Sirop
de r-, roode-bessesiroop f. — Ribésié, e, adj.
[Bot.] Naar den aalbesseboorn gelijkend. — Ribet, m. Ribette, f. Roode aalbesseboom m.
Riblage, m. { Tech.] Het scherpen van nieuwe
molensteenen. — Ribler, v. a. [Tech.] Scherpen,
de molensteenen scherp slijpen . — t RIBLER of
t Ribleter, v. a. (pop.) Nachtloopen, rinkel RIBES, m.

roojen; — stelen, kapen.
Riblette, f. Dun sneedje n. gezouten, gepeperd
en geroost vleesch; — spekkoek m. (wellusteling m.
t Ribleur, in. (pop.) Nachtlooper, rinkelrooger;

Riblons, Riblots, m. pl.

Stukjes ijzer, uit -

schot n. van ijzer ter hersmelting. (,maken.
Ribonnborder, v. n. [Mar.) Korte slagboegen
-t- Ribon-ribaine, joe. adv. (pop.) "t Mag gaan
zoo 't wil, 't koste wat het wil, goed- of kwaadschiks.
Ribord, m. [Constr. nay.] Gang op de zand
tweede gang m. of buitenhuid f. Second,-strok,
Troisième r-, tweede, derde gang op de zandstrook
— Riborda g e, m. [Mar.] Het aanvaren, het
schade - varen (bij 't verhalen in de haven of op de

reede) . -- Droit de r-, regt n . op schadevergoeding

voor aanvaren.
Ribot, m. [Econ. Fur.] Karnstok m.
r Ribotage, Ribote, f. (pop.) Het brassen,
--

het volop eten en drinken; slampamperj, smulpartij,
zuippart] f. — Riihoter, v. n. Smullen, goede
sier maken, slampampen, overdadig eten of drinken.
— Riboteur, m. -ease, f. Smuller m., slampamper, slemper, brasser m., slampampster, slempster, smulster f., pooijer m., poolster f.

Bie, z. RIC-h-RIC.

Ricanement, m. (fam.) Spottend gelach, gegrijns, hoongelach n.; het lagchen zonder reden. —
Ricaner, V. R. Honend, onbeschaamd lagch.en,
grijnzen, spottend meesmuilen; zonder reden lagchen. — SE RICANER, v. pr . Elkander uitlagchen . -Rieaner ie, f., z. v. a. RICANEMENT. - Riea-

near, m. -ease, f. Dom, onbeschaamd lagcher,

m., grijnsster, spotster f. -- Ook als adj .:
ton r-, een spottende, honende toon m.
gnVnzei
Ric-à.-rie, loc. adv. (fam.) Ten strengste, zon
,

iets toe te geven, tot op den laatsten cent: II-der

t^

R ICINI cw .

--

me pagera r-, hij zal mij tot op den laatsten cent
betalen. Tu vas Bien r-, gij gaat wel met de uiterste
stiptheid , strengheid te werk. (van fantazie f.
Ricercata, f. [Mus.] Soort van voorspel n.,
Rich, m. [H. n. J , z. RICHE (m.)
Richard, m. (fam.) Rijkaard m., inz. een rijk
geworden burgerman. — [_H. n.] Pracht-, stinkkever in. --- Volksnaam van de europésche meerol (geai) .
Riche, adj. Rijk, veel geld of goed bezittend,
vermogend, zeer gegoed: Un homme r-, puissamment r-, een rijk, schatrijk man. I1 est r- en argent,
en meubles, en fonds de terne, en bestiaux, hij
is rijk in geld, meubelen, gr ondbezittingen, vee.
Etre r- de peu, met weinig rijk zijn. — (Lee. prov.)
Est asset r- qui ne doit Tien, of qui est content,
wie geen^ schulden heeft, wie tevreden is, is rijk
genoeg. Etre r- comme Crésus, comme an Crésus,

of (fam.) comme un juif, comme un puits, Etre ra million, schatrijk zijn, zoo rijk zijn als Croesus,
zoo rijk zijn als 't water diep is, een millionair
zijn. Pauvres gens ne sont pas r-s, ieder geeft wat
hij kan, arme lieden kunnen geene groote uitgaven

doen. z. ook DINER (v. a.), PAUVRE, POULAILLER.
— Faire un r- manage, een rijk huwelijk doen.
C'est un r- parti, 't is eene rijke partij (vgl PARTI).

— (lig.) Rijk, ruim bedeeld met persoonlijke of
zedelijke hoedanigheden: R- en beauté , en vertus,
en merite, rijk in schoonheid, deugden, verdienste.

— (fam.) Ii est r- en ridicules, hij heeft vele belagchelijke zijden. — Une r- taille, eerre schoone,

statige, aanzienlijke gestalte f. — (fig.) Rijk, overvloedig, vruchtbaar; ruim voorzien; prachtig, kostb aar. La moisson a été r-, de oogst is rijk, oem'vloed'ig, geweest Bibliotbèque r- en iá;,inuscrtts,
ruim van handschriften voorziene boekerij f. —
Langue r-, rijke taal f . Matièr e r-, rijke stof f. —
Meubles r-s, kostbaar, prachtig huisraad n. Un rsalaire, een hoog, groot loon n. — z ook RBIE .
.

RICE , m.: Le r- et ]e pauvre , de rijke en de
arme. -- Un r- malaisé, een met schulden bezwaarde

rijke. -- [Ecrit.] Le mauvais r-, de rijke man van
't Evangelie. — RICHE, m. [H. n.] Soort van losch
of lynx m. (lou - eervier) in Zweden en Polen. —
Naam van een fraaiharig tam konijn ii.
-t- Riche couleur , f. [Méd.] Geelzucht t.
(jaunisse) -- Riche-dépouille, f. [Bot.] Soort
van oranje-citroenboom m. — Riche-bonnie, ni.
[Anc. jur.] Groot heer; — baron m.
Richement, ode. Op rijke, prachtige, overvloedige wijze, rijkelijk, overvloedig, ruim, kostelijk.
— (iron.) Cette femme est r- lalde, die Vrouw is
-

de leelijkheid zelve. (pop.) R- bête, ezelachtig dom.
Riche-prieur, m. [H. n.] (pop.) Vink In.

(pinson).

Richesse, f. R ij kdom in.: Voilh toute Ana r-,
ziedaar mijn' ganschen rijkdom. Le .commerce fait
in r- de ce pays, de handel maakt den rijkdom van
dit land uit. — La liberté est la r- des peoples,

de vrijheid is de rijkdom, het hoogste goed der
volken. — Son talent fait toute sa r- . in zin talent
bestaat zijn gansche rijkdom. — (Prov.) Ii- donne
hardiesse, goud maakt stout. L'épargne est une
gr ande r -, zuinigheid maakt rijk. Z. ook CONTENTEMENT. — La r- du sol, de rijkheid, vruchtbaar -

heid, weligheid van den bodem. La r- d'une mine,
d'un minérai, de ruime voorraad, opbrengst van

eerre mijn, van een' erts aan edel metaal. — (fig.)
La r- d'une langue, de r kheid eener taal. — La

r- d'un ouvrage d'art, de rijkheid, rijke, schoone
zamenstelling (ordonnantie) van een kunstvoorwerp.

--- R-s, rijkdommen, schatten m. pl., groote goede
pl., groot vermogen n. R-s mal acquises,-ren.
kwalijk verkregen rijkdommen. L'embarras des i -s.
-

de met schatten verbondene zorgen f. pl. -- (fig.)
Les r-s de la bonté de Dieu, Gods overvloedige,
onuitputtelijke goedheden f. pl.
Richeval, m. [Hort.] Soort van tulp f.
Richissime, adj. (fan.) Schatrijk.
Ricin, m. [Bot.] Wonderboom m., inz. de ge
wonderboom of Christuspalm (welks zaden-men
de buikzuiverende ricinus-olie, huile de ricin, opleveren) , r í c i n u s m. — [H. n .j Vogelluis f . —
Ricinate, m. [Chico.] Ricinuszuur zout n. —
Ricinées, f. pl. [Bot.] Wonderboom-soorten f. pl.

— Ricinier, m. [Bot.] , z. v. a. RICIN. -- Ricini q !ie, adj. [Chico.]: Acide r-, ricinus - zuur n. ,

een der drie vetzuren, die de ricin us - olie bij 't

46!O RICINOIIJE
verzeepen oplevert (de andere zijn: ricin- talkzuur
en ricin- oliezuur). — Ricinoïde, adj. Naar den
wonderboom gelijkend. - RICINMDE, m. [Bot.], z.
V. a. PIGNON d' Inde ; MEDICINIER.

--

RIEN.

belagcheli'kheid f. Ce serait un grand r-, le comble
du r-, gat zoude zeer, hoogst belagcheljk zijn.
Cela tombe dans le r-, dat valt in 't bespottelijke,
in 't ongerijmde. Tourner, Traduire qn., qc. en r-,

Bleochable, adj. [Mil.] plan ricochet- of iemand of iets bespottelijk maken. — S'exposer aux
opstuitschoten blootgesteld (b. v. zulk een terrein). traits du r-, zich aan de pijlen der spotternij bloot— Ricocher, V. n. [Artill.] Weder opspringen, stellen. — RIDICULE , m. Dames- werkzak m. z. Btafstuiten (van kogels), ricochettéren. — Bi- TICULE . — Ridictilenient, adv. Op belagcheljke,
cochet, m. Het keilen; keiling f., elke der her- bespottelijke wijze. — Bidieuliser, v. a. (fam.)
haalde afkaatsingen van een plat en ligt steentje, Belagchelijk maken, ten spot stellen: R - faction la
leitje of iets dergelijks, in zeer schuine rigting op plus serieuse, de ernstigste zaak in een belagcheljk
het watervlak geworpen, af-, opstuit m. — (Loc. licht stellen. — SE RIDICULISER, v. pr . Zich belag prov.) Il a de quoi faire des r-s, hij bezit genoeg chelijk maken. — Elkander ten spot stellen. — Het
om wat tot zijn genoegen te besteden, of ook: om part. passé kun ook als adj. voorkomen: Femme
kromme sprongen te maken. — [Artill.] .4/stuit- ridiculisée, ten spot gestelde vrouw. — Bidieaschot, ricochét- schot, ricochet n. Bat- lissilne, adj. (fans.) Hoogst belagcheljk of bespotterie, Feux h r-s, ricochet-batterij f., -vuren n. teli k. — S R.idiculité, f. (fans.) Belagch.elijkpl. — (fig. et fam.), z. CHANSON. — (fi ( n ) Reeks f . heid f. — Belagcheljk woord of gezegde n., belagvan gebeurtenissen, waarvan de eene uit de andere chelke daad f.
Rièble, [Bot.k z. GRATERON.
volgt: R- de fourberies, aaneenschakeling f. van
schurkestreken. — Par r-, zijdelings, niet regtMien, pron. déf.
et subst. m. Niets, niet
streeks, bij weêrstuit: (fam.) Lette nouvelle mest met al (niemendal): R- n'est beau que le vrai,
venue par r-, ik heb dat nieuws uit de wie weet niets is schoon dan het ware. Dieu a créé le
hoeveelste hand. (de munt.
Ricochon, m. [ Anc. tech.] Leerjongen m. in

4- Rictus, m. (pr. --tuce) Zeer wijde mond
zeer groote mond m.
-openigf.,
itidage, m. [Mar.] Het stij fzetten of aanhalen
(van een touw of looper). R- de vis en fer, stijfzetting f. met spanwantschroeven.

Ridain, m. (ook BIDEAU m., en RIDELLE f.)
[Pëche] Golving, rirnpelachtige oneffenheid van

den bodem.

!aide, f. Huidrimpel, rimpel m., frons f.: Les
r-s de l- vielless: , de ri. ipels des ouderdoms. Les
rides commencent á paraure sur son visage, zijn
(haar) gelaat begint te rimpelen. — (fig.) Le vent
forme des r-s sur lean, de wind doet het water
rimpelen. — [Bot., H. n.] Rimpelachtige oneffenheid, bij planten, schelpen enz., kreuk f. — [Mar.]
Taliereep, talreep f. R-s de galhaubans, pardoens-

taliereepen.

Bidé, e, adj. (en part. passé van rider): Front

r-, gerimpeld, gefronseld voorhoofd n. — Eau r-e,
gerimpeld water n. — Feuille r-e, gerimpeld, rimpelig blad n.
ILidean, ni. Gordijn f. R-x de lit, de fenêtre,

de carrosse, bed-, raam -, koetsgordijnen. Tirer le
r-, de gord ij n toe- of ook open doen: Tirez le r-,
je vieux dormir, haal de gordijn digt. ik wil slapen.
Tirez le r-, que je me lève, trek, schuif degordijn
open, dat ik opsta. — (lig.) Tirer le r- cur qe.,

de gordijn voor iets schuiven, het laten zoo als 't is,
er niet meer van spreken, (fam.) het blaauw blaauw
laten. — I1 se tient derrière le r-, hij houdt zich
achter 't scherm, buiten schot. Il y a qn. derrière
le r-, er is een verborgen persoon in 't spel. -[Tlhédt.] Tooneelgordijn (doorgaans toile geheeten).
(Loc. prov.) Tirez le r-, la farce est joude, de
klucht is uit, 't is alles afc,eloopen, dit is 't eind
van 't liedje. — [Mil.] Kleine aarden wal m.,
hoogte f., waarachter men zich verbergt. — [ Pêche] ,
z. RIDAIN . — [Ponts et chaus.1 Steunmuur m.
van een' weg; -- gezamenlijke steunsels n. pl. van
den vloer eener hangbrug.
Ridée, f. [Chas.] Leeuweriken-net n . — RI DEES f. pl. Mest m. van oude herten. (RAIN.
Ripelle, f. Wagenladder f. — [Pêche] z. alRider, V. a. Rimpelen, rimpelig of gefronseld
maken, rimpels doen krijgen, fronselen: L'age, le
chagrin ride le front, de ouderdom, 't verdriet
rimpelt het voorhoofd.— (lig.) Le vent ride (of als
V. n. fait r-) la surface de l'eau. de wind rimpelt de
oppervlakte van 't water. — [Coutur.] R- une corde,
une couture, een koord, een' naad strak aanhalen.
— [Mar.] R- les haubaus, les élais, het want, de
slaggen stijf aanhalen, aanzetten -- RIDER , v. n.
[Chas. J Het spoor volgen zonder aan te slaan. —

monde de r-, God heeft de wereld uit niets geschapen. Cela n'est bon b r-, dat is tot niets goed,
dat deugt nergens toe. Vous ne me dites r- de
nouveau, gij zegt snij niets nieuws. — (fam.) Ne
savoir r- de r-, volstrekt niets weten. Cela ne fait
r-, dat is niets, dat komt er niet op aan, dat doet
niets ter zake . Cette affaire ne tient á r-, die zaak
wordt door niets belemmerd, kan ongehinderd
voortgaan. I1 ne tient à r- qu'il ne fit cela, het
scheelde zeer weinig of hij had dat gedaan. — Cela
s'est réduit à r-, dat is op niets uitgeloopen; daar
is weinig of niets van overgeschoten. — I1 n'est r(de) tel qu'un véritable ami, er gaat niets boven
een waaráchtig vriend. — D'être r-, niets zijn,
geenerlei waarde hebben, voor niets gerekend worden. — t Etre venu de r-, S'etre élevé de r-, uit
niets opgekomen zijn, van lage geboorte, geringen
stand zijn. — (absol.) C'est un homme de r-, 't is
iemand, die van niets iets is geworden, een fortuinskind, een geluksvogel. -- Cet homme ne mest
r-, die man bestaat mij niet, is niet van mijne familie of maagschap. (fam.) Cet homme ne mest
de r-, die man is mij geheel onverschillig. — Ne
mettre r- contre soi, geenerlei vat op zich geven,
zeer omzigtig in al zijne woorden en daden zin. —
(Loc. prov.) On ne fait r- de r-, van niets komt
niets: zondermiddelen laat zich niets uitvoeren.
On ne fait r- pour r-, men doet niets voor niemendal.
Qui ne risque r-, na r-, wie niet waagt, die niet
wint. Qui ne salt r -, de r- ne doute, onwetend
einenwaan ziet men meestal zamen gaan.-heidn

Marchand de tout et faiseur de r-, groot in woor d,
klein in daad. I1 veut être César ou r-, hij wil
alles of niets hebben, hij waagt er alles aan. -Comme si de r- n'était, als of er niets aan de
hand, niets voorgevallen was. z. ook L1VRE (f.),
pRouvEn. — R- moins, Mains que r-, z. MOINS. —
Weinig, bijna niets; kleininheid f., spotprjs: Il a
eu vette maison pour r-, hij^ heeft dat huis voor
een' spotp-rjs gekocht. 11 se factie de r-, hij wordt
om eene beuzeling boos. Il mange très-peu, it vit
de r-, hij eet zeer wein ig, hij leeft van den wind.
— In dezen zin wordt het vaak door un vooraf
Un r- nous attriste, un r- nous console,-gean:

eene beuzeling, een niets maakt ons treurig, eene
beuzeling beurt ons op. En un r-, En moins de r-,
in een oogenblik, in zeer weinig tads.. Behalve
in de reeds aangehaalde voorbeelden, wordt rien

nog zonder ontkenning gebruikt: in wanneer het
werkwoord verzwegen is, in welk geval het zijne
beteekenis van n i e t s behoudt: R- de plus incertain
que natie dernière heure, niets is onzekerder dan
ons sterfuur. Que demandez vous ? R-, R- du
tout, wat verlangt gij? niets, volstrekt niets. -2o met een werkwoord, inz. in vraagsw ze uit
waarmede men met meer nadruk wil-drukinge,
SE RIDER , v. pr. Rimpelen, rimpelig worden, zich
fronselen: Son visage se ride, zijn (haar) gelaat bevestigen, in welk geval het vertaald wordt door
wordt rimpelig. Au moindre bruit, son front se iets: Est-il r- qui soit plus utile que la science?
ride (il se ride), bij 't minste gedruisch fronselt hij is er iets nuttiger dan de wetenschap ? Sans vous
demander r-, zonder u iets te vragen. Qui nous
het voorhoofd, fronselt zich zijn gelaat.
Ridicule, adj.Belagchelijk, bespottelijk: Vous reproche r- ? wie verwijt u iets? RIENS, nl.
Ook
pl.
Beuzelingen, nietigheden, kleinigheden, baga—
vous rendez r-, gij maakt u bespottelijk.
als subst.: C'est un r-, un petit r-, 't is een be- tellen f. pl. S'amuser b des r-, zich met beuzehnlagchelijkk mensch, een zottinnetje. (In dezen zin nu' gen ophouden, vermaken. Il vaut mieux ne rien dire
weinig gebruikt.) — Het belagchelilke, bespottelijke; que de dire des r-, 't is beter niets te zeggen , dan
.
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-

niets beduidenden praat uit te slaan. — Somtijds
met die beteekenis ook in 't enkelv.: L'amour de

ce r- qu'on nomme renommée, de zucht naar die

nietigheid, welke men roem heet.
Riéniste, m. en f. [Pail.] Hij of zij, die gebolt, dat de mensch na den dood niet voort bestaat,
die niet aan een leven na dit leven gelooft, z. v. a.
MATÉRIALISTE, NIHILISTE; — die geenerlei herkge-

loof aankleeft; -- ook (iron.) die 't met geene partij houdt.

t Rière-ban, Rière-fief, Rière-vassal,

m., z. ARRIERE - BAN, etc.

Rieur, m., -ease, f. Lagcher m., lachster f.;
spotter m., spotster f. — Avoir les r-s de son cóté,
de lagchers, het grootste gedeelte van de aanwezigen of van het publiek op zijne zijde hebben. —
Ook als adj.: Cette fille est tres -rieuse, dat meis'je
is zeer lachziek. (klein kornet.
Rieiix, m. [Pèche] Groot kórnet n. Demi r-,
Biflard, m. [Tech.] Voorlooper m., roffelschaaf, roffel f.; — tandbeitel m. (der metselaars
en steenwerkers); -- grove ijzervijl f. — Grofste
en langste wol t. van eene vacht. — (fam.) Oude
paraplure f.
Rifleau, m. Zuidwaarts hellende ader f. van
vreemde bergstof in eene leigroeve.
Rifler, v. a. [Tech.] Opschaven, uit den ruwe
schaven. -- Met de rond- of raspvijl bewerken. —
(pop.) Schrokken, gulzig eten. (vijl f.
Rifloir, m. [Tech.] Rasp- of rondvijl, kromme
Rigauds of Rigaux, ni. pl. [Tech.] Dood
stukken n. pl. in den kalk.
-geb.rand
Rigaudon, Rigodon, m. Eenin Zuid-Frankrijk en Italië gebruikelijke dans m.; — de daarbij
behoorende muzijk f. (stok m.
Rigée, f. [Agile.] Uit zaad gekweekte wijn Rigide, adj. Streng, straf, zeer stipt: Un r-

obser vateur des lois, een stipt, streng opvolger der
wetten. C'est un maitre trop r-, 't is een al te
straf, onbuigzaam, onverbiddelijk meester. Des
moeurs r-s, strenge zeden f. pl. -- Calviniste r-,
stipt, streng calvinist m. — 4. Plaine r- de glacons ,
geheel niet ijsschollen bezette vlakte f. -- Rigidement, adv. Op strenge, stipte wijze, strengeljk,
stij)teljk. --- Rigidifolié, e, adv. Met stijve bladeren. — Rigidité, f. Strengheid, strafheid, onverzetteljkheid, stiptheid f. La r- de ses moeers,
de gestrengheid zijner zeden. Observer une lor avec
une extreme r-, eene wet met de uiterste gestrengheid in acht nemen. --- [Méd.] La r- dun mem
de stijfheid, spanning (tension) van-bre,dsfi
een lid, van de vezels. — Rigidule, adj. [Diaact.]
Min of meer stijf.

Rigodon, m., z. RIGAUDON.

Rigolage, m. [Agile.] Het afwateren door greppels; liet greppelgraven. -- Weleer z. v. a. RAILLERIE. — Rigole, f. Greppel f.; riool n.; zijl;
gleuf, groeve f. (tot afwatering in een' steen enz.).
— [Hort.] Plant- of pootgreppel f. — [Mar.]
Gleuf f. voor de stengewindreep. — Rigoler, v. a.
[Agric., Hort.] Greppels graven. --- 4. SE RiGOLER, V. pr. Zich vrolijk maken, pret hebben. —
1- Rigoleur, n1. Spotvogel, grappenmaler m.
Rigorisnne, n). Te strenge zedeleer, onbuigzame denkwijs f., r i g o rí s in u s n. — [Litt.] Allerstiptste opvolging f. der regels. — Rigoriste, m.
Voorstander, aanhanger m., voorstandster, aan
zeer strenge grondstellingen, vooral-hangsterf.,v
in zake van godsdienst en zeden, r i g o r i s t 111.
en f. --- 411erstipst opvolger in. of opvolgster f.
van deze of gene regels. -- Ook als adj.: Secte trop
:•-, al te strenge secte.

Rigoteaan, m. [Tech.] Dwars gespleten lei f.
Rigonlière, f., z. v. a. PÉGAULIERE.
Rigoureuse, f. (woord van Mad. de Sévigné)
De rede f. — [Il. eccl-] , z. v. a. STAGE. -- Ui
adv. Met strengheid of hardheid,-gonreusmct,

op strenge of straffe wijze, gestrengelijk; met groote
stiptheid. — Cela est r- vial, dat 'is onbetwistbaar
waar, daar laat zich niets op afdingen. -- t R.i-
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stipte leefregel m. -- Des preuves r-euses, onbetwistbare, strenge bewijzen n. pl.
Rigueur, f. Strengheid, gestrengheid, strafketel; scherpheid f. Traiter qn. avec r-, iemand
met hardheid, gestrengheid behandelen. — Les r-s

dune belle, de strengheid, onverbiddelijkheid eenex
schoone. — La r- de 1'hiver, de gestrengheid van
den winter. — La r- des lois, des règles, de gestrengheid der wetten, der regels. — Juges de r-

regters, die naar al de strengheid der wetten uit
doen. -- Jouer de r-, stipt de regels van-sprak
't spel volgen. Cette règle est de r-, van dezen
regel mag niet afgeweken worden, die regel gaat
door. Chose de r-, volstrekt noodzakelijk ding n.
-- [Théol.] La loi de r-, de strenge of Mozaische
wet (in tegenstelling met die der genade). -- (fig.)
La r- du destin, de hardheid van het noodlot. --á LA RIGUEUR (b la dernière r - , en toute r - , en
r-), loc. adv. Stipte/ijle, op zijn strengst, met de
uiterste strengheid, stiptheid of naauwkeurigheid:
Expliquer la loi a la r-, de wet zonder de minste
toegevendheid, zeer stipt verklaren. Cela est prouve
en r-, dat is ontegensprekelijk bewezen. -- I1 ne
faut pas prendre ce qu'il dit à la r-, men moet wat
hij zegt niet naar de letter, niet zoo naauw opvatten.
Rima, m., z. GOMO.
Rimaille, f. [Litt.] Rijmelarij f. -- RRimailler, v. n. et a. Rijmelen, slechte verzen maken; in
slechte verzen brengen. -- Rimailleur, m. Rij
laar m.
-me
Rimant, e, adj. Rijmend: Syllabes r-es, rij
lettergrepen f. pl.
-mend
t Rietasser , V. n., z. V. a. RIMAILLER. -1 - Rimasserie, f., z. v. a. RIMAILLE. -- t RImasseur, m., z. V. a. RIMAILLEUR.
Rimberge, f. [Bot.], z. V. a. MERCURIALE.

Rime, f. Rijm n. Mettre en r- of en r-s, op
rijm, in verzen brengen. R- masculine, féminine,
croisee, z. MASCULIN , FEMININ, CROISÉ. B. - pleine,
riche, vol, rijk rjm. R- fausse, valsch, onecht rjm.
R- suffisante, voldoend rijm. R-s plates of suivies,
platte, onmiddellijk op elfander volgende rijmen (wanneer na elke 2 staande regels ? slepende volgen) .
R-s mêlées, gemengde rijmen. R- annexées, conca-

tenées, enchainées of fraternisées, aaneer,geschakelde rijmen. z. ook COURONNÉE, EMPÉRIGRE. (Loc. prov.), z. RAISON. -- R-s, verzen, rijmen n.
pl.: Envoyer ses r-s h qn., iemand zijne verzen,
zijne rijmelarij zenden. — Rimer, v. n. Rijmen,

gelijkluidend in de laatste lettergrepen zijn: Ces
deux mots riment bien, mal, die twee woorden
rijmen goed, slecht. — (fig. et fam.) Ces chores ne
riment pas ensemble, die dingen rijmen niet, komen of voegen niet bijeen. Cela ne rime a rien,
dat lijkt nergens naar, dat is onzin. -- Ce poète
rime bien, die dichter ramt goed. — Rijmen, verzen maken (doorgaans met minachting): I1 emploie
tout son temps a r-, hij besteedt al zijnen tijd niet
Tijmen. — (Loc. prov.) Voila Dien r- (van een ge
verkeerd antwoord gezegd), dat past als eene-hel
vuist op een oog, dat rijmt als eene tang op een
varken. R- richement en Dieu, vloeken als een
ketellapper, als een ketter. — RIMER , V. a. Berijmen, in verzen brengen: R.- un conte, une anecdote, eene vertelling, eene anekdote op rim brengen.
-- R- pies mots, `woorden doen rijmen. -- Riineuzr, m. Rijmer, rijmelaar, prueldichter. — Som
ook met een aal., in goeden zin): C'est un-tijds
excellent r-, hij is in 't riem onberispelijk. --- SE
RIMER , v. pr. Gerijmd worden of kunnen worden.
— 1-let part. passé is ook adj.: Prose rimée, ber jmd proza. — z. BOUTS - RIMES.

Minenx, ease, adj. [ Hidact.; Vol spleten of
Rimule, f. Spleetje it. (op schelpen).
RinSage, m. Het uitspoelen. -- Riueé, e,

bersten. --

adj. (en part. passé van rincer): serres r-s, gespoelcle glazen n. pl. — (pop.) Ií a été bien r-, hij
is tot op 't hemd nat geworden; ook: hij is terdeeg

doorgehaald.
Rincean, ni. [Arch., Sculp.] Lofweri; ti. -gouretiseté,
[Blas.] R-x, takken ni pl. met bladeren.
ease, asij. Streng, straf, scherp, hard, onbarmRinse-boucle, net. (Econ. doss.] Glas ïa. of
hartig. Juge r-, gestreng regter. Jugement r-, hard, kom f. ter mondspoeling. (Plus. Des eiace- l^ouclie.)
streng vonnis n. Subir un examen r-, een streng — Rincée, f. (pop.) Deugt f. stokslagen, pak n.
onderzoek onderr;aan. — Un créancier r-, een on- slaag. -- Rineer, v. a. Spoelev, (1/spoelen, uitverhiddelijk, niets toegevend schuldeischer. Un hiver spoelen: R- les veeres, les lasses, ile glazen, cie
r-, een horde, strenge winter m. — tin sort r-, een kopjes spoelen, wasschen.. --- (pop.) Doorhalen; —
hard lot n. — Une diète r-euse, een zeer stre?zgge, afr ossen. _ __. SE RINGER, V. pr.: Se r- la botwlie
69'
f. Gestrengheid

f. — Rigo«reux,
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(of R- sa bouche), zich den mond spoelen. — (pop.)
Elkander doorhalen, afrossen. — Rinsoir, m.
Spoelvat, spoelbekken n., spoelbak, m. — RinSitre, f. Spoelwater n. -- (fig.) Wijn m. met te veel
water gemengd.

ltinforzando,adv. (ital.) (pr. rive- for-tzann-do)
[Mus.] Sterker, versterkend, weder krachtiger.
Riugard, m. [Tech.] Keerstang, aanlasch f.
R- volant of Javier, losse aanlasch. -- Breekstang
(BRION.
(der ijzersmelters), riek f.
Ringeau, Ringeot, Ringo, ni., z. v. a.
Ringot, m. [M.ar.] Hondsvot m., klein touw
stiet eene stropkous aan 't einde.
S Rinstruire, V. a. Op nieuw onderrigten.
Rio, m. [Mar.] Blokschijf, schijf f.
t Riolaniste, m. [Alle. anat.] Buigspier f.
fier dij.
t Riole, f. (pop.) Pleizierpartijtje n. — Faire
Ia r-, zwieren. Etre en r-, een' roes aanhebben.
t Rioter, V. a. Bontstrepig maken. -- Riolé,
e, adj. (en part. passé) Bontstrepig.
Riorte, f. [Bot.], z. v. a. VIORNE.
t Riote, f., z. v. a. QUERELLE, RIXE. --- -(- Rioter, V. a. Twisten, harrewarren. — RIOTER, V. n.
(verklw. van rire) (pop.) Olimlagchen, meesmuilen.
— Rioteur, m., -ease, f. Meesmuiler m., mees rnuilster f. — t Rioteux, euse, adj. Kibbel ziek, kijfzuchtig.
Ripaille, f. (pop.) Slemperij , smulpartij f.
Faire r-, slempen, slampampen, brassen. -- Ripailleur, m. (pop.) Vraat, slokop m.
Ripe, f. [Tech.] Krasser in., kras(jzer; getand
truweel n. — Ronde trog of bak m., waarin zich
een staande molensteen of rad beweegt. — Riper,
v, a. Elfkrabben, afkratsen. — [Mar.] Door de
seising slieren. — RIPER of RIPPER, v. a. [Anc.
nay.] Langs een schuin vlak laten afglijden of af-

schuiven.

Ripicole, adj. Aan den oever levend.
Ripiéniste, tn. [Mus.] Toonvuller, stemaanvul'er (die alleen den toon eens voorspelers helpt
versterken), r i p i ë n í st m. — Ripieno, adj.
et subst. m. (ital.) [Mus.] Net vol koor; -- aan
stemvulling f.; met vol koor uitgevoerd ge--vuling,
deelte van een kerkelijk niuzijkstuk.
Ripoire, f. [Cord.] Striker, strjkstrop m.
Ripopée, f. (fam.) Zamengegoten overblifsel s n. pl. van wijn, spoelwijn m. ; -- mengsel n.
van allerlei dranken, sausen, enz. — (fig.) Mengelmoes n., letterpoespas m.
Riposte, ,f. Snel en treffend antwoord n.: Etre
prompt, vif a la r-, altijd een goed, scherp antwoord klaar hebben. — (fig. et fam.) 11 lui donna
un démenti, et Ia r- fut on soufflet, hij heette het
hem liegen, en 't antwoord was terstond eene oor
Tegenstoot, terugstoot m. — [ Man.]-veg.—[Escrj
Het inslaan tegen de sporen. — Riposter, v. n.
Vaardig en gepast antwoorden, dadelijk hervatten,
oogenblikkeljk een antwoord geven, dat raak is.
(fig. et fam.) I1 riposta d'un soufet, hij antwoordde terstond met een' klap. — [Escr.] Een'
tegenstoot geven, nastooten. — [ Man.] Slaan, tegen
de sporen inslaan. -'- Ook als v. a.: 11 vous ripostera qc. de désagréable, hij zal u iets onaangenaams naar 't hoofd smijten..
Ri paaire, adj. De ripuariërs of oeverbewoners
belie/fend: Lois r-s, wetten f. pl. of wetboek n.
voor de oevervolken. — Ripauaires, m. pl. Oeverbewoners n1. pl., oude romeinsch.e benaming der
Franken, die aan den Rijnoever van de Lahn tot
scan de Lippe woonden, r i p u a r i it r s in. pl.
Rique-rac, adv., z. v. a. RIC-b-RIC.
Riquuet, m [H.. n.] (fam.) Bakkerstor f. --Riquet à la houpe (d. i.: Riket niet de kuif: de
gebulte hoofdpersonaadje uit een der sprookjes van
Pers'ault), bultenaar, gebogchelde m.
hire, v. n. Lagchen. R- a qn., iemand toelag chess. Je ne pus m'empêcher, me tenir de r-, ik
kon mij van lagchen niet onthouden. De quoi riezvous? waarover lacht g j , R- comme un lou, lagchen als een gek. Tout Ie monde se mit á r-, een.
ieder begon te larch.en. z. ook ANGE, BARBE, CAPE,
COTE, CREVER, DENT, DEPLOIÉ, -ÉCLAT, ECLATER,
ETOUFFER, LARME, PhMER, PINCER, PINE-SANS RIRE,
POUFFER, SOUL. — (fig.) Tout rit dans cette maison, alles lacht u toe in dit huis, alles is even behagelijk in dit huis. La fortune lui rit, de fortuin
lacht hem toe, is hem gunstig. Tout rit à ses désirs,
--

RISQUER.
alles gaat hem naar wensch. -- Spotten, schertsen,
kortswijlen, boerten; zich vermaken, zich vrolijk
maken: Vous riez, je pense, gij schertst, geloof ik.
Non, je ne ris pas, eest tout de bon, neen, ik
boert niet, 't is goede ernst. I1 1'a dit pour r-, h#
heeft het uit kortswijl gezegd, om te kortswijlen.
Vous voulez r-, dat meent gij immers niet, gij
schertst. Vous me faites r-, gij maakt mij aan 't
lagchen. -- R- de qn., iemand voor den gek houden.
— z. ook APPRETER, CHAIR, DÉPENS, FOU, MOT,
NEZ. I1 rit de vos remontrances, hij spot met uwe
vermaningen. Venez avec nous, nous rirons bien,
kom met ons, wij zullen ons braaf vermaken, regt
vrolijk zijn. — (Proc.) Rira bien qui rira Ie dernier, wie het laatst lacht, lacht het best. z. ook DIMANCHE. — (vulg. et iron.) Cet habit rit, die rok
is gescheurd. Cette muraille rit, die muur is gebarsten, gespleten. — SE RIRE, v. pr. Uitlagchen,
spotten, den gek scheren: Il se rit de vous, hij
lacht u uit. Je me ris de vos menaces, rk lach met
uwe bedreigingen. Il s'est ni de tout le monde, hij
heeft niet elk den gek geschoren. Se r- des sots du
siècle, de dwazen van zijnen tijd doorhalen, bespotten. -- TORE, Ris, nl. Het lagchen, gelach n.,
lach nl. tin r- méprisant, een verachtend lagchen.
C'est tin r- forcé, dat is een gedwongen, gemaakte
lach. — [Myth., Poés.], z. JEU. — (fig.) Ris sardonique, gedwongen, bittere lach, spotlach; naar lagchen gelijkend krampachtig vertrekken der gelaatsspieren, s a r d ó n i s c h e lach; -- z. v. a. PARA
ook C.ArIX, INEXTINGUIBLE; — GORGE.-STREMAI.Z
Bis, m. [Cuis.] : Pt- de veau, kalfszweesrik. —
BIS, m. [Mar.] Ri f, reef n. van een zeil: Prendre les r-,
de reven innemen, insteken. Larguer les r-, de reven uitsteken. R- de Chasse, de snel of het bovenste rif in een marszeil. z. ook BANDE, GARCETTE.
Le bas r-, het onderste, laatste rif. Etre au bas
r-, al de reven in hebben. — Risade, f. [Mar.]
Het reven, het insteken van een rif; reving f. —

BIs, m. [Bot.] , z. RIZ.
Risban, m. [Fort.] Rijsbank f. -- Risberme, f. [Constr., Fort.] Rasberm m. (der m.
Risdale of R.iidale, f. [Métrol.] R ksdaalRisée, f. Schaterend spotgelach n.; bespotting,
belagching f., schimp, spot m. J'attribuais leers r-s
à ma mise, ik schreef hun spottend en luid gelach
aan mijne kleeding toe. — S'exposer h la r- du
public, zich aan de openlijke bespotting blootstellen.
— Je ne veux point lui servir de r-, ik wil hem
niet tot spot dienen, ten spot verstrekken. — [Mar.]
Zeng f. , plotselinge, maar kortdurende windvermeerdering. Veille les r-s! Veille a la r-! pas op
de zengen! op de zeng!
Riser, v. a. [Mar.] : R- (of Arriser, Amener) une
vergue, eene ra str jken — R- une voile, een zeil
:

reven, een rif of reven in een zeil steken.
Risette, f. (verklw. van ris) (fam.) Lachje n.,
lieve lach m.: Allons, mon enfant, fais nous une
jolie petite r-, kom, kindje, geef ons eens een lief
lachje, zet eens een lachbekje.
Ilisibilité, f, Lachvermogen n., het vermogen
om te lagchen: La r- est le propre de l'bomme,
het lagchen is den mensch eigen. -- Belagchelijkhei.d f.: La r- de nos projets. — Risible, adj.
[Phil. stal.] Tot lagchen in staat: L'bomme est
un animal r-, de mensch is een met lachvermogen
begaafd dier. — Lachwekkend; belagchelijk, bespot lelijk: Ce conte est fort r-, dit verhaal is zeer
lachwekkend. — Ce qu'il dit là est r-, wat hij daar
zegt is belagchel jk. Vanite r-, bespotteljke ijdelheid f.— Risiblement,adv. Op belagchel jke wijze.
IR.isquabie, adj. Waagbaar, te wagen: Entreprise r-. -- Gewaagd, gevaarlijk, hagchelijk: Affaire r-. -- Rbgae, m. Gevaar n., kans f. op
schade of nadeel, risico n. II n'y a aucun r- à sela,
daar is geen gevaar bij, doos ° is niets bij te wagen.
Ce mal peut m'arriver, j'en courrai le r-, les r-s,
dit ongeluk kan mi overkomen, ik wil het daarop
laten aankomen, ik wil het daarop wagen. II court
r- de la vie, de son honneur, hij stelt zijn leven,
zijne eer in gevaar, hij waagt zijn leven, zijne eer.
Entreprendre qc. á ses r-s, périls et fortunes, iets
op zijn gevaar, voor zone rekening en kosten of
nadeel ondernemen.. — (fam.) A tout r-, op goed
geluk, op kans. -- Risquer, v. a. Wagen, iii gevaar stellen, in de waagschaal of op liet spel zetten. gevaar looperg, riskéren, risikéren. Il
a risqué sa vie, 1s(/ heeft zijn leven gewaagd. J'ni

RISSAUT

RIZAIRE.

--

bik

te treden. Its rivalisent de vertu, zij wedijveren

risqué un florin à ce jeu, ik heb bij dit spel eenen
gulden gewaagd. 11 risque de beaucoup perdre

in deugd. — Ook als v. a. gebruikt: A Paris, la
sole rivalise le pinceau, te Parijs steekt de zijde
(in de teekeningen, die men met haar op het doek
weet voost te brengen) het penseel naar de kroon.
— Rivalite, f. Mededinging f., wedstrijd, wedijver m., ijverzucht, rivaliteit f.

pour peu gagner, hij loopt gevaar veel te verliezen,
om weinig te winnen. — (absol.) Il faut savoir r-,
men moet weten te wagen. Vous avez tien risqué,
gij hebt veel in de waagschaal gezet. z. ook RIEN. —
(fig. et fam.) R- (of Hasarder) le paquet, z. HASARDER. R- l'abordage, (eig. de entering wagen),
een' neleligen gang, een' moeijelijken voorslag wagen
-- SE RISQUER, v. pr. Gewaagd worden of moeten
worden: L'honneur ne dolt jamais se r-. — Zich
aan gevaren bloot stellen, zich wagen. — Het part.
passé is ook adj.: Argent r-, Vie r-e, gewaagd
geld, leven n.
Rissaat, Rissut, m. [Pêcile] Soort van werpnet n. (épervier) op de kusten van Provence.
Risse, f. [Mar.], z. v. a. SAISINE.
Risser, v. n. [Mar.] Sjorren, de sloepen met
de krabbers vastzetten, de barring sjorren.
Rissole, f. Vleeschpastijtje, - taartje n. —
[Pêche] Fijnmazig ansjovis- of sardijnnet n. —
Rissoler, v. a. [Cuffs.] Bruin bakken of braden:
R- (of als v. n. Faire r-) de la viande, vleesch bruin
braden. — Het part. passe is ook adj.: Viande rissolde of als subst. Du rissolé, bruin gebraden vleesch.
— (fig. et fam.) I1 a le visage rissolé, hij heeft een
door de zon bruin geworden, verbrand gezipt. —
R,issolettes, f. pl. [Cuffs.] Gerooste, met vleesch
gevulde speedjes brood.
Risson, m. [Mar.] Vierarmige dreg f.
Rissut, n1., z. RISSAUT.
Riste -perle, f. [Bot.] Woudridderspoor f.
Ristorne, Ristourne, f. [Com.] Opheffing,
vernietiging f. (eener reeds geslotene assurantie of
verzekering; ook: verlaging der vroeger bepaalde
assurantie premie). — Ristorner of Ristourner, v. a. [Com.] Eene polis van verzekering opheffen; de assurantie - premie verminderen. -- z. ook

Rive, f. Oever, rivierboord, waterkant m.: La
r- d'un fleuve, dune rivière, d'un ruisseau, d'un
étang, de oever van eenen stroom, van eene rivier, van eene beek, 'van eenen v ij ver. — (poét.)
Les r-s de l'Orient , de 1'Oceident, het Oosten, Westen. — La r- infernale, Les r-s Bombres,
de onderwereld (noir rivage). -- (bij uitbreiding)
La r- d'un hols, de zoom, kant m. van een bosch.
— La r- dune étolfe, de zelfkant eener stof. La
r- dune feuille de papier, de rand van een vel
papier. — [ Nay.] Jaagpad n. — [Boul.] Pain de
r-, z. PAIN. — Loc. fig.) , z. FOND.
River, v. a. [Tech.] Om klinken, klinken. omnieten, nieten: R- un clou, een' spijker of nagel
klinken, nieten. R- alternativement, om - en-omklinken. R- sur clin, sur virole, op eene klinkplaat,
op ringen klinken. Feu pour r-, vuur n. om klink nagels te gloeien. Fer a r-, nietj zer n. Banc aa r-,
nietbank I. Marteau a r-, klinkhamer m. Clou -i
r -, z. v. a. RIVET, Z. ook CLOU. (Loc. prov.), z.
1 CLOU. R- les fors, les cllaines de qn., iemands
slavernij , afhankelijkheid verzwaren, knellender
maken. — SE RIVER, v. pr. Omgeklonken worden.
--- liet part. passé is ook adj.: Clou r-, omgeklonken spijker m.
Riverain, m. Oeverbewoner m.: Les r -s de la
Loire, de bewoners der Loire- oevers. -- Bezitter
van een grond of goed langs een bosch of een' weg.
— Ook als adj.: Les proprietaires r -s, de eigenaars
langs de oevers of zoomen. — [ Bot.] Plantes r-es,
oeverplanten f. pl. — [ H. n.] Animaux r-s, dies aan de oevers ophouden.
ren n. pl., die zich liefst
Rivesaltes, m. Muskaatwijn m. (uit het fransche stadje van dien naam, depart. Oost -Pyreneen) .
— [Hort.] Soort van druif f.
Rivet, m. [Tech.] Klinknagel, klinkbout nl.--- Omgeklonken punt van een' hoefnagel, niet f. --[Arch.] Band in van een dak, dat in een' spitstoeloopenden gevelmuur eindigt. —RIVET, m. (bas.),
(

—

RESTORNER.

Rit (pr. rite) of Rite, m. Gebruik, inz. pligtof kerkgebruik n., dat door de bevoegde ragt goed
geregeld is; — de gebruikelijke ceremo--gekurdn
nitn bi de receptie of inwijding in geheime genootschappen, ritus m., 'rituaal n.
Ritardando of Ritardato , adv. (ital.)
[Mus.] Vertragend, in snelheid verminderend.
Rite, m., z. RIT.
Ritournelle, f [Mus.] Herhalings- thema, meermalen wederkeerend gedeelte n. van een zang- of
ander muzijkstuk; — inleiding f. van een muz2jkstuk, door de begeleidende instrumenten gespeeld,
T i t o r n é 1 n. — (fam. et iron.) Gedurige herha
dezelfde zaken of denkbeelden in de rede.-lingf.va
Rittage, m. [Agric.] Het ploegen zonder strijk bord. --- Ritte, F. Soort van exstirpator of hak
ploeg zonder strijkbord of oorgin. — Rit --ploegm.,
ter, V. a. Met dien ploeg werken, vlak ploegen.
-- Ritton, m. Sabelvormige ploegschaar f. aan

z. v. a. PÉDERASTE).

Rivetier, m. [Teen.] Rolpijp f. (om oogjes i».

't leder te maken) .

Rivicole, adj. Oeverbewonend.
Rivière, f. Rivier f.: R- rapide, snelvlietende

rivier. La r- passe par la ville, de rivier loopt
door de stad. Poisson de r-, riviervisch m. La vitte
est située sur la r-, de stad ligt aan de rivier. z.

ook ➢IARCHANDE, NAVIGABLE ; DESGENDRE, RE!MONTER. -- (Loc. prov.) II ne trouverait pas de l'eau

b la r-, hij kan niets vinden, al lira het hein voor
den neus: hij is de domheid zelve. Les petits ruis seaux font les grandes r-s, vele kleintjes maken
één groote. z. ook EAU. La r- ne grossit pas sans
en être troublée, een groot fortuin wordt vaak
door slinksche middelen verkregen. -- Tin de r-,
Champagne -wijn, die op den oever van de Marne
groeit. — La r- de Gènes, het kieseland der oude
republiek Genua. -- Une r- de Biamants , een
snoer van gezette diamanten. — Rividreux ,
adj. m.: [Fauc.] Oiseaux r-, vogels, die geschikt
zijn om boven de rivieren te vliegen , rivieren! ken m. pl.
Rivine, f. [Bot.] Soort van melde der Antillen, ri.vina f.

dien ploeg.

Ritualisme, m. Stelsel n. der kerkgebruiken
of ritualen, ritualismus n. -- Ritaaliste, m.
Kenner van, schrijver over de verschillende kerk
— Rituel, m. Boek n.,-gebruikn,talsm.
dat de verschillende kerkgebruiken enz. behelst,
rituaal n.
Rivage, m. Oever m., strand n. der zee. Nous
nous sommes promenés le long du r-, wij hebben
langs het strand gewandeld. — Bi misbruik ook
van den rivieroever gebruikt: Sur le r- de la Seine,
aan den oever der Seine. — [ Corn.] Droit de r-,
oeverregt n. (voor de te Parijs aan de Seine- oevers
Rivoir, in. [Tech.] Klinkhamer m.
lossende schuilen betaald). -- (poét.) Le noir r-,
Rivulaire, adj. [Bot.] In of aan beken of
de oevers van den Kocy'tus, de onderwereld, het
vlieten oroeijend. — Als subst. f. Zoetwaterwier n.
doodenrij k.
Rival, M. -e, f. Mededinger in., mededing — Rivuural, e. adj. [H. n.] Coquilles r-es, of
medevrijer, medeminnaar m., medevrijster,-sterf.; als subst. RIVURALES, f. pl. Oeverschelpen f. pl.
medeminnares f. Il aspire li celte place, mais 11 i Riv'ure, f. [Tech.] Het klinken, omklinken (van
y a lien des rivaux, hij staat naar deze plaats, een' spijker of bout); --- geklonken kop m., klink
Hengselstift, scharnierpin f.
-seln.
maar er zijn veel mededingers. lis aiment la même
Rixdale, f., z. RISDALE.
felle, ijls son t rivaux, zij beminnen hetzelfde meisje,
Rixe, f. Twist, strijd m., hoor,+loopend geschil n.
zij zijn medevrijers. Carthage, toejours rivale de
Rome, Carthago, altijd de mededingster van Rome. (met sch.eldu?onrden, bedreigingen , ja slagen ge— BIVAL, E. add. Mededingend, wedijverend: Deux paard) — Vinnige woordenstrijd ni. — fixer,
peuples rivaux, twee mededingende. wedijverende V. n. (Ievigen twist hebben.
Riz, ni. [Bot,.] .Rijstplant; rijst f. Du r- earnvolken. — Rivaliser, v. n. Wedijveren, mededingen, om de meerderheid strijden, r v a l i s é r e n: line, Carolina- rijst. — R- du Pérou, soort van
II nest point fait pour r- avec nous, hij is de eetbare ganzevoet m., quinoa f. R- sauvage, z.v.a.
man niet om met u te wedijveren, om u op zijde . petite JOURARBE. — Rizaire. prij. Vruehtboer
1

1
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R ZERE

in rijst: Terrain r-. — IRizière, f. Rijstveld n.,
rVslakker in. — Rizon, m. Soort van rijst f.

Roable, m. [Tech.], z. RáBLE. --- [H. n.],

z. V. a. TROGLODYTE.

Rob, ni. [Chico., Pharm.j Ingekookt, verdikt
vruchtensap, vrucht- extract n., r o b m. R- de raisin,
z. V. a. RAISINÉ . R- antisyphilitique, Rob l'Affecteur, geheim middel n. tegen de venuskwalen. —
ROB of Robre, ni. [Jeu] R o b b e r, r u b b er m.,

drie bijeenbehoorende partijen inz. in 't whistspel:
Le joueur qui en gagne deux gagne Ie rob, de
speler, die twee van de partijen wint, wint den
robber.
foba, f. [Coco.] (in de Levant) Allerlei soort
van waren f. pl.
Robe, f. Japon m., vrouwe-bovenkleed n.; jurk,
kinderjurk f.: R- des dimanches, zondagsche japon.
R- treinante, sleepkleed n. Corsage de r-, if f van
een' japon. — Somtijds ook: sleep m. van een vrouwe/leed: Se faire porter la r-, zich den sleep laten
dragen. — R- de chambre, z . CH AMBRE . — [Ant.]

Het lange kleed der oude Romeinen (TOGE, PR í'TEXTE) . — Lang opperkleed als ambtsgewaad van

regtsgeleerden, professoren, enz., tabbaard, tabberd m., ---- (b2 uitbreiding) gezamenlijke regtsbeambten en regéringspersonen ni. pl.; stand m.,
waardigheid f. van advokaat, van regter; ook van
geestelijke, en in 't algemeen (doch dan met een
adj. poss.) beroep n., stand m. R- de docteur,
doctors-tabberd. R- de palais, ambtsgewaad van
de officieren der regtbank. Etre en r- et en bonnet,
in ambtsgewaad zijn. — Les gens de r-, de getabberde heeren, de mannen van den tabberd, de regtsgeleerden, refters, raadsheeren. Quitter in r- pour
prendre l'epee, den tabberd met den degen verwisselen. Être de robe, Prendre la r-, regéringspersoon, advokaat, geestelijke zijn, worden. — t La
haute r-, de hoogste regéringspersonen t Juges
de r- courte, regters van den korten tabberd, zij,
die met den degen op zijde refit spraken. -- -f- Gens
de r- courte (tot in de 16e eeuw), krijgslieden,
mannen van den degen. -- Jésuite de r- courte,
wereldlik geestelijke, die tot de jezuieten-orde behoort; — (dénigr.) ,jezuieten-vriend, stille jezuiet.

— Noblesse de r-, z. NOBLESSE . — (farn.) Porter

du respect à la r- de qn., eerbied voor iemands
stand hebben. Vous devriez prendre son parti, it
est de votre r-, gij moest partij voor hem vatten,
hij is van uw vak.. z ook BOUTON . — (poét.) La rde Flare, de Pomone, de bloemen, de boonvruchten in haren vollen bloei. La colline a repris sa rde verdure, de heuvel heeft zijn groen gewaad we-

Robelots, in. pl. [ Pêch. ] Paalnet n. (voor

makreel) . z. ook RABLOTS.

Bober, V. a. [Tech.) Afwrijven, fijn strijken
(vgl. ROBELAGE). — Schillen, de opperhuid (robe)
der meekrap wegnemen. — t ROBER, v. n. Stelen
(dérober). — 5 Roberie , f. Kléerkamer I. der
nonnen -- t ROBERIE , f. Diefstal m. (vol, larcin) .
Robert, m. t C'est un vrai R-, 't is een man,
die zich door zijne vrouw laat regéren, een pantofelknecht. — [Cuis.] Sauce R-, naam eener zeer p2kánte of scherpe saus f. (van u den, azijn, enz.) .--Robert-le-liable, m. [H. n.] Volksnaam van
een' dagvlinder m.
.

Robespierrisme, m. [H. de France]

Staat -

kundi g stelsol n. van Maximiliaan Robespierre, het
schrikbewind m. — Robespierriste, m. ,anhanger nl. van dat stelsel.
Robette. f. Kort wollen kleed of hemd ❑ ., dat
de Karthuizers op het bloote lijf droegen. — Robière, f. Kleederverzorgster f. in vrouwenkloos-

ters. — Kleêrkast f.
Robillard, in. Fine parjsche snuiftabak m.
(naar den naam des makers zoo geheeten).
Robin, m. (iron. ou dénigr.) Tabberdman, tab-

berddrager, balieman m. -- [H. n.] Canadasche
lijster f. — (pop.) Bul, stier m. — Robin, m.
(eigennaam in eenige fig. en spreekwoordelijke zegswijzen): Toujours souvient a R- de ses flutes,
men vervalt ligt weder in zijne oude zonden of ver
ook FLUTE. Its lont ensemble com--kerdhn;z.
me R- et Marion, zij leven met elkander in de
beste verstandhouding. II fit comme R- h la danse,
hij deed wat hij kon, hij deed zijn best. I1 est des
parents de R-, 't is een lafaard, een kerel zonder
hart. — Toenaam van het schaap, inz. in La Fontaine's fabelen. — C'est un plaisant R-, 't is een
lummel, een onbeduidend mensch. — % Bobine, m.
(iron.) Vrouw van een' getabberde. — ROBINE, f.
[Hort.] Soort van peer f.; ook: eene tulpsoort. -% Robinerie, f. Schalkerij f. — Robinesgae,
adj. (iron.) Wat de tabberdmannen, de advokaten
of geregtspersonen betreft.
Robinet, m. Kraan f. (van een vat, kuip, fonteintje, enz.) : Clé de - , kraansleutel. Bofte of
Boisseau d'un r-, z. BOISSEAU . Ouvrir, Fermer le

r-, de kraan (den sleutel) open-, toedraaijen. —
[Mach. à vap.] Spuikraan. R- aver tu^au, kraanpijp f. R- á vase, vetkraan. R- aliménlaire, voedingskraan. R- en cuivre, metalen kraanstoel m.
R- atternatif, kraan met afwisselende beweging.
R- de décbargement de la eiterne, schutkraan. Rpour observer la hauteur de l'eau dans la chauder aangetrokken, is weder met lentegroen bedekt. dière, peilkraan. — [Mar.] R- de la cale, ruim— (Loc. prov.) Se parer d'une chose comme de kraan, spoelkraan.. -- (fig. et fang.) Quand one fois
sa belle r-, grootsch op iets zijn. Cela ne voos dé- Je r- est láché, 11 a de la peine a finir, als zijn
chire pas la r-, daarover behoeft ge u niet boos te mond eenmaal open gaat, is 't moeijeljk hem weêr
maken, dat behoeft ge u niet aan te trekken. On ligt te krijgen. C'est un r- d'eau tiède, hij brengt
a failli lui déchirer la r-, men trok hem schier de veel voor den dag (babbelt, schrift veel), maar 't is
kleeren van 't lijf (van iemand sprekende, die door flaauwe kost. --[Robinetterie, f. kraanfabr jk f.
Robinette, f. [Bot.] Soort van tulp f.
velen sterk tot iets aangezocht werd). Dieu donne
Robinie, f. of Robinier, m. [Bot.] Valsche
Ia r- (0/' le drap) selon le froid, z . DIEU . z. ook
pruimeboom m. of acacia, r o b i n i a f. (naar den
DETROUSSÉ, DRAP, NEIJF (adj.), VENTRE . — Ren
voyer qn. à la r-, iemand zijne afkomst voor de franschen botanist Robin, die deze lantensoor^t
voeten werpen. — [Econ. rur.] R- de lame, ge- in de 17e eeuw uil amerikaansche zaden teelde).
Robinocratie, f. (iron. et dénigr.) Heerschappij
zamenljke wol f., die men van één schaap scheert,
vlies, pak n. — (pop.) Peulschil, schil, huid f., van den tabberd, advokaten-heerschappij, r o b i nobast m. van zékere vruchten en groenten: R- dune kratjef. — Robiinocratiqie, adj. Die heer
fève, ,d'un oignon, schil van eene boon, van een' schappi betreffend, robinokratisch.
Robinson, m. (fam.) Barapluie f. (met toeuije. — [Tech.] Opperhuid f. des meekrapwortels.
-- R- d'une andouille, darm m., waarin eene worst spelinr, op Robinson Crusoe's regen- en zonnescherm) .
Roblots, m. pl. [H. n.] Kleine makreelen m.
gestopt is. Les r-s du tabac filé, de dekbladen n.
pl. van den gesponnen tabak. — La r- du carton, pl. — [Peche I , z. ROBELOTS.
.
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het papier, waarmede de kartonnen band overplakt wordt. -- [Ij. n.] Vel n., huid f. inz. van
een viervoetig dier en als er sprake van de kleur
is: Deux chevaux de méme r-, twee paarden van
één haar, van dezelfde huidkleur. Ce chat, Ce
chitin a une belle r-, die kat, hond heeft een mooi
vel. — R- d'un coquillage, kleed n., huid van eene
schelp (als hare opperhuid verwilderd is). — La rdes oiseaux, 't gevederte der vor,els.
Robé, e, adj. (en part. passé van rober): Chapeau r-, fijn gestreken of afgewreven hoed m. z.
ook GARANCE. — ROBE, E, adj. (fam.) Animal biera
r-, dier n. met eene schoone huid of schoone kleur,
vogel m. met frame vederen.
Robela;e, m. [Tech.] Het afwrijven van 't
haai' eens hoeds 2net een stuk robbevel.

Roborant , e, 5 Roboratif, ive, mij.
[,éd.] , z. v. a. CoRBOBORANT.
Robre, ,m. [Jeu]. z. ROB. — ROBBE, m. [Bot] ,
z. v. a. CHENE rouvre.

Robuste, adj. Sterk, gespierd, stevig, krach.tig, kloek van lijf en leden: Homme r-, sterk, gespierd man. Corps r-, sterk, krachtval ligchaam n.
-- Cbeval peu r-, niet zeer krachtig paard n. —
Plante r-, stevige plant f. — (fig.) Avoir une foi
r-, een vast, onwankelbaar geloof hebben ; (iron.)
zich alles op de mouw laten spelden. — Robustenient, adv. Op krachtige wijze. — -r Robusticité, f. Stevigheid, kracht en duurzaamheid f.
Roe, m. Rots, steenrots, klip f.; rotssteen m.
— [Jeu] Toren m., kasteel n. in 't schaakspel (nu
tour geheeten). — [Bias.] Schaaktoren m. — [Mar.

ROCAILLE

ROGATON.
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anc.] R- d'issas, z. v a. CHAUMARD. -- Rocail- zwaren en vruchteloozen arbeid doen. -- Un r-,
le , f. Grotwerk van schelpen, koralen, steenen, Un coeur de r- of de roche, z . ROCHE . - [ÉCrit.)
enz„ schelpwerk n. — Cheminée garnie de r-, met Le Seigneur est mon r-, de Heer is mijne rots,

schelpwerk versierde , opgelegde schoorsteenman
tel m. -- Ook als adj.: Le genre r-, het schelp
kleine kamer-meubelen , die met schelpen-werk,
versierde grotten voorstelden (onder Lodewijk XV.
in de mode); — rococo-stijl, z. Rococo. — Roeailleur, in. Maker van schelpwerk, grotwerkmaker m. --- Rocailleux, ease, adj. Vol keitjes
of steentjes: Chemin r-, steenachtige weg, m. —
(fig.) Style r-, harde, stootende, stroeve stsjl m.

mijn toeverlaat. — [Hydraul.] R- d'eau, fontein f.,
die eene kunstmatige rots voorstelt. — [H. n.] Stekelschelp f. (murex). R- bècasse, snippekop, snippesnavel in. (eene schelpsoort). R- rameux, z. v. a.
CHAUSSE-TRAPE (Plur. Des chausses - trapes ). Rpourpre, purperslak f. , Z. POITRPRE . — [Tech .]
Schuimberg m., die zich op de gistkuip vertoont,
als het bier begint te gisten. — R- de grenaille,
korrelige, metaalmassa f., die zich vormt, wanneer
men vloejend metaal in koud water stort. — [Anat.]
Rotsbeen n., een naar binnen gekeerd uitsteeksel
van 't slaapbeen.
Rocher, v, a. [Tech.] De te soldéren stukken
met borax omgeven. — ROCHER , V. n. Schuimen,
een' schuimberg vormen (bij brouwers, vgl . ROCHER

Rocambean, m. [Mar.] Mastzuiger, zuiger,
mastband, mastbeugel m.
Rocatnbole, I. [Bot.], z. ECHALOTTE d Espa g ne. — (fig.) Het beste, fijnste van eene zaak, pit,
fern f.: Les plaisanteries sont la r- de la conversation. (Deze beteekenis veroudert.)
Rocantin, m. [Anc. litt.] Lappedekenvers n. (m.) -- 4. Met steenen beleggen. — 4. SE ROCHER ,
(centon). -- [Anc. mil.] Veteraan m., die eene V. pr. Zich op eene rots, op eene klip zetten.
Rocheraie, f. [H. n.] , z. v. a. PIGEON de roche.
rotsveste te verdedigen had. — (fig. et fam.) GraauwRochet, m. Kort koorhemd n. der bisschoppen.
baard, grijskop m.
-- [Mécan.] Schuifrad, wagenrad n. (van een'
Roear, m. [H. n.] Kaapsche meert f.
Roccellate, m. [Chim.] Roccellazuur zout n. houtzaagmolen); — schenkelrad, sluitrad n. (van
— Roceelle, f. [Bot.] Roccella-mos m., eene een uurwerk). — Korte, dikke spoel f. (der zijdesoort van verwersmos , die inz. op de Kaapver- wevers) . — [Mil. anc. ] Soort van dolk m.
Rochette, f. [Com.] Levanísche soda f. --dische en Kanarische eilanden groeit. — Roceel[Mil.], liever ROQUETTE, RAQUETTE.
lique, adj. [Cbim.] Acide r-, roccella-zuur n.
Rocheux, -ease, adj. Rotsig, met rotsen beRoch (Saint-), m. Sint-Rochus. (Loc. prov.)
Donner des bénédictions de St. R-, iemand ver dekt, vol rotsen. — [Géogr..j Monts r-, rotsgebergte n
kwaad van iemand spreken. C'est St. It--wensch; (in Noord- Amerika Rocky-mountains).
Rochier, m. [H. n.] Panterhaai in. (ook
et son chien, die twee zijn altijd bijeen, dat zijn
de siamésche broeders. — Mal de St. R-, de pestf. roussette gelieeten). — Rots-. steenvalk m.
Rockoir, m. [Tech .] Boraxdoosje n . (der sol aug.).
(16
van
Sint-Rochus
het
feest
— La St. R-,
Roche, f. Rots, inz. eene aanzienlijke, alleen deerders) .
Rococo, m. (fam.) Voorwerpen, sieraden n. pl.
klip f. Pays tout couvert de r-s, ge--standero;
heel met rotsen, rotspunten bedekt land n. Moïse in eenen stijl, die tot het tijdperk der regéring van
frappa la r-, Mozes sloeg de rots. Eau de r-, rots-, Lodewijk XV. en gedeeltelijk tot dat van Lodeu'fjk
bergwater n. Clair comme de l'eau de r-, helder als XvI. behoort. Le r- of als adj. Le genre r-, de
rotswater, als kristal; (fig.) duidelijk en klaar; r o c o c o- stijl, het rococo, ouderwetsche voorwer(iron.) verward en onduide/(jk. — (Loc. prov.), z. pen en sieraden van allerlei stort; het ouderwetsche
ANGUILLE . -- Pierre de r- of R-, rotssteen m., zeer in de kunsten, letteren, kleedij, manieren, enz.
harde, moeijelijk te behouwen steen inz. voor fon- Tomben dans Ie r-, in 't oudmodische vervallen.
Rocon, m., z. ROUCOU.
damenten; — gesteente n., naam van velerlei harde
Ródage, m. Het rondzwerven. ('t haar (poll).
bergstoffen. R- primitive, oorspronkelijke bergstof f.,
% Bodation, f. [Mid.] Het korterworden van
eerste gesteente (zonder organische overblijfsels). RRode, f. [Anc. mar.]: R- de proue, voorsteven
secondaire of stratiforme, later, secondair gesteente,
vlotgebergte. R- de transition of R- intermediaire, (étra e) eener galei. R- de poupe, achtersteven m.
overgangs-gebergte. R- dal. uvion, volcanique, op- (étamt^ot).
Rodentes, m. pl. [H. n.] Knaagdieren n. pl.
gespoeld, vulkanisch gebergte. — R-s molles, z.v.a.
Roder, V. n. (in kwaden zin) Zwerven, omheen
CAIES . R- vivo, diepgewortelde, onvermengde rots.
Cristal de r-, rots-, bergkristal n. -- [Mar.] Etre sluipen, rondzwerven, rondzwalken: Voleurs qui
dans les r-s, midden in de klippen varen. Etre sur rodent dans une forèt. autour dune maison, dieven,
les r-s, op de klippen zitten. -- (fig.) Un coeur de die in een bosch rondzwerven, om een huis heen
r-, een ongevoelig, onvermurwbaar hars n. --- (fig. sluipen. R- par Ie monde, de wereld rondzwalken.
et fam.) C'est un homme de la vieille r-, 't is een — [Mar.] R- sur son ancre, op zijn anker gieren.
man van den ouden (echten) stempel, van erkende — Roder, v. a. [Tech.] Op eene spil omdraaijen
regtschapenheid. Noblesse de (la) vieille r-, oude of omwentelen; -- in de snijplaat effen slijpen,
adel m. Arnis de la vieille r-, oude, beproefde vrien- glad snijden; — twee stukken metaal of glas tegen
den m. pl. — '-Artill.] R- à feu, bommen- brand- elkander volkomen effen slijpen.
Rodet, m. [Tech.] Waterpas liggend molenrad n.
sas n. — [Corn.] Erornages de r-, ronde kaasjes
Ródenr, m. -ease, f. Omzwerver m., omvan één kilo, uit Roanne. — [H rom.] R- tarpéienne, larpéjische rots, een heuvel tij 't kapitool, zwerfster f. R- de nuit, nachtlooper,nachtzwerver.
Rodilard, m. Spekknabbelaar m. (iron . naam
van welken de ter dood veroordeelde misdadigers
werden neêrgestort. —(Loc. prow.) I1 n'y a pas loin der hot in l.a Fontaine's fabelen).
Rodoir, m. [Tech.] Snijplaat, schroefsnijplaat f.
du capitole a la r- tarpéienne, de triune f en de
nederlaag, de voorspoed en de ondergang grenzen R- pour double-noix , snijplaat voor tuimelaar digt aan elkander. — [Hydraul.] Rots fontein- schroeven. — Looikuip f., waarin de huiden worwerk n. — [Tech.] Aaneengebakken kalk- of bak- den omgewerkt. -- Polij.cttonnetje r,. voor schiethagel.
Rodomont, m. (fam.) Snoever, poacher, windsteen m.; — steengruis n. in een edelgesteente. —
bicker. snoeshaan, opsnijder m. — RodonnontaROCHES , f. pl. PanVolksnaam van den borax
de, f. (fam.) Zwetserij, snorkerig, pogc,herij f.
nen f. pl., die, aan een hevig vuur blootgesteld, ver
Roette, f. [Bot.] Kaapsche klokbloern, roeila f.
-glazenmbk.
R.ot amnus (pr. —mute) of Ro gat, ni. [H.
Rochée, f. [Bot.] Kaapsch dikblad n. (crassule).
Rochelle, f. [A grit. ] Soort van druif uit liet ecel.J (alleen voorkomend in): Lettre de r-, schrik
noord-oosten van Frankr ij k, rochelle -druif f. R- telijk aanzoek, verzoekschrift van een' geestelijken
verte, groene rochelle, eene middelmatige, onsma- regter aan een' anderen, om iemand te laten voor
keli ke druif , die inz. voor 't brandewjnstoken zich komen, ten einde hem te ondervragen, rog awordt aangekweekt. — [Corn.] Rochelle- linnen n. t ó r i u m n. — Rogation, f. [Ant. rom.1 BideRother, m. Rots, -inz. steile, zeer hooge, pun- dag m .; — wetsontwerp n ., dat aan 't volk werd
tige rots f. — [Mar.] R- couverts. découverts, voorgesteld. -- ROGATIONS. f. p1. [Cath.] Openbare
blinde, wakende klippen f. pl. — Dur comme un gebeden n. pl. met processiën gepaard, om den regen
r-, hard als een rots, als steen. 11 ne branle pas over de veldvruchten af te srneeken., gedurende de
plus qu'un r-, II est ferme comme un r-, hij staat drie dagen vóór hemelvaartsdag, r o g a t i ë n f. pl.
zoo vast als eene rots, hij is zeer standvastig. — — Rogatoire, adj. Rene vraag of een aanzoek
(fig. et fangs .) Parler aux r-s, voor doove oorgin pre- betreffend, r o g a t ó r i s c h.
ken, als de prediker in de woestijn praten. Router
Rodaton, m. (doorgaans pl.) (fam.) Overgele r-, den steen, van Sisggpbus oprollen.: een' schoten brokken m. pl., opgewarmde spijzen, klie.
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ken f. pl. — (bij uitbreiding) [Litt.] Onbeduidend (titel dien Napoleon I. aan zijnen zoon gaf). -- Le
geschriftje, blaauwboekje n., prul, vod f. — Porteur roi très-chrétien, de zeer christelijke koning (de
de r-s, bedeldichter of -schrijver m.
koning van Frankrijk). Le roi catholique, z. CA-

Roger-bontemps, m. ( pop.) Jantje-zonder- I THOLIQUE . Le roi très-fiddle, de zeer getrouwe 1wzorg, vrolijke Frans, Pater- goedleven. (Plur. Des fling (die van Portugal). — [ÉCrit.] Dieu est le
Roger-bonternps.) (wijngaardranken. roi des rois, le roi du eiel et de la terre, God is
Rognage, m. [Agric.] Het besnoeijen van de de koning der koningen, de koning van hemel en
Ro gne, f. [Mid., Vétér.] Ingewortelde, ver- aarde. — Le r- des juifs, de koning der joden
ouderde schurft f. (ook n. ); schurftachtige puisten (Jezus Christus) — (Loc. prov.) Il vit en r-, Il
f. pl. — Paardeschurft. — R-s vives, z. v. a. mules fait une dépense de roi, hij leeft als een koning,
traversières, z . MULE . — [Agric.] Boommos n. — op een' prachtigen voet. Il a un coeur de r-, h'
Uitwas n. op de olijfboomtakken, boomschurft. — heeft een koninklijk hart, is zeer grootmoedig, milddadig. I1 parle en r-, I1 fait le r-, hij speelt den
[Bot.] , z. v. a. CUSCUTE.
Rogné, e, adj. (en part. passé van rogner): meester, den baas. C'est le r- des bommes, 't is
Papier r-, afgesneden papier n. — Ducat r-, ge - een koning van een' man, een allerbeste vent. C'est
snoeide dukaat m. — Portion r-e, besnoeid, ver un r- de théátre, de cartes, en peinture, 't is een
aandeel n. — Rogne-en.l, m., liever-minder tooneelkoning, een koning zonder gezag of raagt.
ROGN OIR. — Rognement, m. Het afsnijden, be- C'était du temps du r- Guillemot (of Dagobert),
snoeijen; afsnijding, besnoejjinq f. — Rogne-pied, dat was in den goeden ouden tijd. Nouveau r-,
m. [iMaréch. j Deegmes n. (Plur. Des rogne-pied.) nouvelle lol, nieuwe heeren, nieuwe wetten. Tra
— Roamer, v. a. Afsnijden, aan 't einde of aan
werken zonder loon-vailerpoudPs,
de ranTen afkorten, besnoeien, afknippen: R- la te krijgen. Les r-s ont les mains longues, de komarge d'un livre, den rand van een boek besnoeijen, ningen hebben lange armen. R- de la fêve of R- de
afsnijden. R- un manteau qui est trop long, eenen Poitiers, z. FEVE., Z. ook AVEUGLE, CHEIIINÉE,
mantel afsnijden, die Ie lang is. R- Ie bord d'un CHEVAL, COUSIN, DEPOUILLE, DROIT, MAISON, MANchapeau, den rand van eenen hoed afsnijden. R- G ER, NOBLE, OIE, PAIN, PAVE, PÉTAUD, PIED. —
les alles, kortwieken. R- des ducats, dukaten Le r- ne meurt point, de koning sterft niet (om
snoeien. — [Agric.] R- les ravines d'un arbre, de te kennen te geven, dat b ij den dood eens konings
wortels van eenen boom inkorten. R- la vigne, une zijn wettige opvolger oogenblikkeljk in 't bezit van
branche trop longue, de wijngaardranken, een' te de kroon en 't koninklijk gezag treedt). — De par
langen tak inkorten. — z. ONGLE, ook fig. — Ie r-, z . PAR . — Pied de r-, koningsvoet m. (om(fig. et fam.) Besnoeijen, verminderen wat iemand trent X13 meter). — Les livres des R-s, z. LIVRE.
toekomt, beknibbelen: On lui a rogné sa portion, -- R-s Pasteurs, z. PASTEUR. — Le jour des r-s,
men heeft zijne portie verminderd. On leur a bien z. ÉPIPHANIE . Chandelle des R -s, z. CHANDELLE.
rogné de leurs appointements, men heeft hunne Faire les R-s, het Driekonings feest door een'
bezoldigingen zeer besnoeid. — (Loc. prov.) Tailler maaltodvieren — Le r- du bal, de koning van
et r-, naar welgevallen met de uitgaven handelen, 't bal, hij, die het bal geeft, of tot wiens eer het
doen en laten zijn. — z. ook ÉCUELLE — [Rel.] gegeven wordt. — R- d'armes, wapenkoning, eerste
Presse à r-, afsnijpers f. -- SE ROGNER, v. pr. Se r- wapenheraut m. — L'homme est le r- de la nature,
les Ongles, z. ONGLE. — Rognenr, m. -ease, f. de mensch is de koning der natuur. — [Myth.]
Afsnijder m., -snijdster f. ; doorgaans gebruikt in Le r- des dieux, du eiel, Jupiter; — Le r- des
den zin van: geldsnoeier m.: Les r-s et les faux enfers, des ombres, des marts, Pluto; Le r- des
monnayeurs, de geldsnoeijers en valsche munters. nlers, du liquide dlément, Neptunus. — (poelt.) Le
r du jour, des saisons, des astres, de zon. Ook
-- [Tech.] Papierafsnijder, kartonsnijder m.
Rognenx, -ease, adj. Schurflig, met schurft van zékere dieren gezegd, aan welke men den voor
behebd. — (lig. et pop.) ellendig, slecht.
hunne soort toekent, en bij uitbreiding van-rangi
Rognoir,m. [Tech.] A fsnijbank f. (voor papier, al wat in zijne soort uitmunt. Le lion est le rkarton, bladtin enz.) — .4fsnijtafel f. — Snijplaat f. des animaux, L'aigle est le r- des oiseaux, de
der kaarsenmakers (om de getrokken kaarsen van leeuw is de koning der dieren. de arend de koning
der vogelen. — Le cèdre, ce r- des végétaux, de
onder gelijk te maken).
Rognon, m. Nier f., inz. de eetbare nier van ceder, die koning der gewassen. Le lis est le r- des
zékere dieren: R-s de veau, de boeuf, de mouton, fleurs, de lelie is
i de koningin der bloemen. —
/cal; :s-, ossen-, schapennieren. R- de veau, kal fs- [Astr.] Les trois R-s, de drie Koningen (drie op
nierstuk n. -- (pop. et plais.) Mettre, Tenir, Avoir eene rij staande sterren in Orions gordel). — [H. n.]
les poings, les mains sur les r-s, de handen in de R- de la mer, de dolfijn: ook: een goudvisch m. Rzijde zetten, houden. — R-s, zaad- of teelballen m. des brochets, koningssnoek m. R- des barengs
pl. van sommige dieren. Des r-s de coqs, de muses. haringkoning (régalec). R- des rougets, groote
— [Métall.] Mines en r-s, nieren, ertsnieren, erts zeebarbeel m. R- des saumons, zalmkoning m. (eene
in losse stukken. — [Bot.] R- de coq, soort van forel, die als de gids der zalmen beschouwd wordt) .
pruim, van druif, van snijboon f. — Rognonner, — R- des singes, z. v. a. ALOUATE . R- des chev. n. (pop.) Brommen, pruttelen, knorren. — Ro- vrotains, kleine afrikaansche gazelle f. — R- des
gniire, f. Afsnijdsel. afknipsel, snoeisel, schrap- cailles, z. v. a. BALE de genets. R- des corbeaux,
sel n., afval m., snippers, spaanders m. pl : Des r-s ravenkoning (een arménische vogel, die veel overde papier, papiersnippers. R- d'ongles, nagelschrap- eenkomst met den paauw heeft). R- des vautours,
sel. R-s de cuir, ledersnippers. R-s d'argent, geld- des couroumons, z . PAPA . R- de froidure, z. v. a.
snoeisel. — (Loc. fig. et fam.) De la r- it s'est fait TROGLODYTE . R- des fourmiliers, mierenkoning
des gants, hij heeft fraai partij van den afval (eene lijstersoort). R- des gobe- mouches, gekroonde
weten te trekken. --- [Tech.] Het afsnijden: La r- breedsnavel m. (platyrbynque). R- des oiseaux de
paradis, z. v. a 11iANUCODE. R - patan, volksnaam
du papier.
Rogom^ne, m. (pop.) Hartsterking f., bran- van 't, roodborstje. — R- des fourmis, z. v. a. ASIdewijn, sterke drank m. Un petit verre pie r-, een PHISBEN E. — R- (ou Reine) des abeilles, bijenko
slokje, borreltje n. — Voix de r-, heesche jenever- ningin f. R- des papillons of enkel Le r-, vlinderstem f.
k eene paarlemoêrglanzige kapel. — [Hort.]
Rogue, adj. (fam.) Hoogmoedig, trotse/t, opge- R- d'été, soort van peer f. R- d'Alger, d'Angleblazen, belagchelijk grootsch.
terre, de Flandre, naam van verschillende anjelierRogue, f. [Péche), z. V. a. RAVE. — Rogaé, soorten. — [Jeu] R- de coeur, de carreau, de
e, adj. [Péche] : Poison r-, viscl m. die kuit inheeft. pique, de trèfle, harten -, ruiten -, schoppen -, klaveRogauerie, f. (woord van Saint-Simon) Trot- i ren- lieer. Tierce, Quatrième de r-, derde, vierde
sche overmoed m., opgeblazenheid f.
van den heer. Quinte du r-, vijftiende van den
Rol, m. Koning m. Le roi des Pays-Bas, de heer. Quatorze de r-s, veertien (van) koningen. (in
koning der Nederlanden. — Roi de France, koning 't piketten). z . ook BRELAN . R- appelé, geroepen
van Frankr ij k (titel der fransche koningen van koning (in 't omberen). — Koning (in 't schaak
Philips lunustus tot Karel X.). Roi des Francais,
[Minér. anc.] Le r- des métaux, het-spel).—
koning der Franschen (titel van Lodewijk Philips).- goud. — [Tech.] Koning, naam van het dikke stuk,
Roi des Romains, roomsch koning (titel, dien men in dat bij het rosettéren of afschijven van 't koper
het voormalige duitsche rijk aan hem gaf, die door de overblijft.
keurvorsten tot opvolger in de keizerlijke waardig
Roide, Roidetir, etc., z. RAIDE. RAIDEUR, etc.
Roinette, f., z. V. a. ROUANNE b marquer.
bestemd). Roi de Rome, koning van Rome-heidwas
.

-

—
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Robe, m. [Bot.] Valsche rhabarber f., inktwor
Roise, f., z. v. a. BOUTOIR. (tel m.
schaduw

Roitelet, m. (déniqr.) Koningje n.,

-konigf.—[H]Wterkonigj.,upésch
kolibri m. (de kleinste vogel van Europa). — Roitelette, f. Wij/je n. van 't winterkoningje. -RoitillOn, m., z. V. a. TROGLODYTE.
lRóle, ni. Rol f., een of meer bladen papier of
perkament, eindelings aan elkander geplakt, waarop
men weleer de oorkonden, acten, enz. schreef. —
[Prat.] Blad n., twee zijden schei fts. — Lijst f.,
staat m., register n., rol f.: Le r- des contributions,
des contribuables, de lijst, de rol, het kohier der
belastingen, der belastingschuldigen. R- supplétif,
aanvullings- kohier. On 1'a óté de dessus le r-,
men heeft zijnen naam in 't register geschrapt. —
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cursij f-letter. — Bijzondere naam van twee lettersoorten: Gros r-, tekst (nu le seize geheeten, eene
lettersoort tusschen paragon en august ij n). Petit r-,
garmond (nu le neut geheeten, eerre lettersoort tus
schen dessendiaan en galjard). -- Ook als adj.:
Caractère r-, romeinletter f. -- Romaine, f.
Unster, weeqhaak m. -- [Bot.] , z. v. a. LAITUE
romaine. — [Papet.] Soort van klein folio-papier n.
— [Tech.] Hoepel m., waaraan de lemmetten han
boven 't gesmolten smeer of was. — Romal--gen
nement, adv. Op romeinsche wijze , op zijn
romeinsch.
Rotnaïqiie, adj. De nieuwere Grieken betreffend: La langue r-, of als subst. Le r-, denieuwgrieksche taal.
Romalles, m. pl. [Corn.] Half zijden en half
katoenen indische doeken m. 1.
Roman, in. Verdichte geschiedenis f., roman m.
R- moral, historique, zédelijke, historische roman.
R- par Jetties, roman in brieven. 4 R- intime,
uit liet leven gegrepen roman. -- Bij uitbreiding:
buitengemeen voorval, onwaarschijnlijk verhaal n.,
avontuurlijke liefdesgeschiedenis f.: Sa vie est un
r-, zijn leven is een roman, is vol van vreemde,
naauwelilks te gelooven gebeurtenissen. Nous débitez-vous un roman ? Vertelt ge ons een' roman ?-Un héros de r-, een romanheld. — (Loc. prov.),
z. QUEUE. — Roman, e, adj. Van 't oud
latijn a fstaommnend , r o m á n i s c /i.:-romeinschf
Langues r-es, romeinsche talen (de italiaansche,
spaansehe, portugésche, franse/me, provencaalsche,
enz.). Le style r- , de romeinsche bouwstijl,
smaak m. — Ook als subst. In. Roman provencal,
z. v. a. langue doe, z. oe.
Romance, f. Oude, in eenvoudige, naïeve verzen vervatte geschiedenis, doorgaans van aandoen
aard en bestemd om gezongen te worden; —-lijken
(b j uitbreiding) korte avontuurlijke geschiedenis of
overlevering of ridderlijk voorval, enz. in den vorm
van een lied, zanggeschiedenis f., zangsprookje n.,
r o m a n c e f. — [Mus.] Kort, naïef en bevallig
zangstukje n., r o m a n c e f. —Ook als adj., z. bij
ROMANCIÈRE. --- Romaneerie, f. Verzameling f.
van romans; --- (weleer) kennis f. der romeinsche
taal. -- Romancie, f. [Ans. Litt.] Kunst f. des
romanschrijvers. — Romancier, m., ière, f.
Romanschrjver m„ - schrijfster f. -- Naam der
vroegere schrijvers, dichters in de romanische taal.
— ROMANCIER, IERE, adj. [ Philol. ] La langue
r-ière of romance, de romanische taal. — (fig.)

[Mar. ) R- d'équipage, monsterrol. R- de quart,
wachtrol. R- de manoeuvre, zeilrol. R.- de plat,
baksrol. 11- d'appel, R- nominatif, appéllijst, naam rol. — [Prat.] Rol, lijst der bij eene regtbank te
behandelen zaken. La cause est an r-, de zaak is
ter rolle. Rayer du r -, van de rol schrappen. A
tour de r-, b ij toerbeurt; (fig.) ieder op zijne beurt.
— [Théát.] Rol f., datgene, wat elk speler van
een tooneelstuk moet voordragen. Apprendre, Etudier son r-, zijne rol leeren. beoefenen. — Personaadjef., door een' acteur voorgesteld, rol: Jouer
les premiers r-s, de eerste rollen spelen. Outrer
son r-, zijne rol overdrijven, overladen. — ( fig.)
Wijze, waarop men in de wereldsche zaken, bij
zékere gelegenheden te werk gaat, karakter, dat
men daarbij aan den dag legt, rol: Jouer on grand
r- dans Ie monde, eene groote rol in de wereld
spelen. Jouer le r- de délateur, de rol van aan
spelen. — [ Tech.] Tabaksrol; rol tabak.-breng
— Grand r- (of Grand tambour), middelste van
de 5 rollen in een' suikermolen. -- 5 Róler, v.a.
(fam. en in kwaden zin) Rollen of expeditie-bladen
maken of schr ijven. -- Rólet, m. (verklw. van
róle) Kleine rol f. (zelden dan fig. in de volgende
spreekwoordelijke zegswijzen gebézigd); Jouer bies
son r-, zijne ? of goed spelen, zich wel van zijne
taak kwijten. Etre au bout de son r- (of verkeer
elijk de son rouleau), niet meer weten wat men-d
zeggen of doen zal, ten einde raad zijn.
Rolette, f. [Cim.] Soort van vlaamsch linnen n.
Róleur, m. [Tech.] Tabaksroller, maker van
tabaksrollen.
Rolle, m. [Cim.] Soort van moltonachtige wollen stof f. — [H. n.] Chinésche mantelkraai, f. —
[Tech.] Ovenkruk f., soort van pook of stookijzer Romanachtig , onwaarschijnlijk , ongeloofelijk.
der kalkbranders.
Romancine, f.f. (verklw. van romance) [Litt.]
Rollier, m. [H. n.], z. V. a. CORACIAS.
Kleine romance f.
Roloway, m. [H. n.], z. v. a. PALATINE.
Romanesca of Romanesque, f. [Danse]
Roan, m. [H. II.], z. v. a. CARRELET.
Italiaansche dans m. von vrolijk karakter en snelle
Roanaillet, m. [Mar.] Stuk heelhout n. Ou- beweging. — Romanesque, adj. (steeds in onvrir on r-, een' kwast uithakken en er een stuk gunstigen zin) Wat naar den roman zweemt, op
heelhout inzetten.
de wijze der romans, inz. als de oude ridderroRomain, e. adj. Romeinsch, roomsch: L'em- m ans, overdreven als de romanhelden , verdicht,
pire r-, La république r-e, het romeinsche rijk, de fabelachtig, avontuurlijk, onwaarschijnlijk, ongeromeinsche republiek f. — ( fig.) C'est un trait r-, loofelijk, r o m a n é s k. — Als subst. in. Le r-, het
une vertu r-e, dat is een romeinsche trek, eene romanachtige , avontuurlijke, r o m a n e s k e is —
romeinsche deugd, die daad, die deugd draagt het Romanesquement, adv. Op romaneske wijze.
merk van zielegrootheid, van moed, van strenge
Romanier, m. [Mil.] Afweger van 't vleesch
zeden, van echte vaderlandsliefde (als die der oude met den unster (romaine).
Romeinen). -- Beauté r-e, romeinsche schoonheid,
Roma:nigae, adj [Philol.] Románisch (roman).
schoone, fiere, statige vrouw. — [ Beaux arts]
-I- Romaniser, v. a. Als een roman inkleeEcole r-, romeinsche schilderschool f. Architecture den. -- ROMANISER, V. n. Romans schrijven. -- Het
r-e, romeinsche bouwkunst of bouworde f. (uit de part. passé is ook adj.: Histoire romanisée, als
ionische en korinthische zamengesteld). — [H. eccl.] een roman ingekleede geschiedenis f. -- RomaL'Église r-e, de roomsche Kerk f. Bréviaire r-, niste, m et f., z. v. a. RO.MIANCIER , IEBE. roomsch brevier n. Rituel r-, roomsch rituaal n. — Romantique, adj. In den geest en smaak van
Chiffres r-s, romeinsche cijfers n. pl. (C, D, I, L, de christelijke middeleeuwen en in dien van de
M, V, X.) — Balance r-, weeghaak, unster m. — nieuwere volkspoëzij en kunst (in tegenstelling met
[Peint.] Charité r-e, schilderij f., voorstellenle antiek of klassiek); -- ook: dichterlijk schoon, heeene vrouw, die eenenen grijsaard zoogt. — [Bot.] koorlijk, verrukkelijk , wonderschoon , r o mrt á mmLaitue r-, z. LAITUE. ROMAIN, m. -E, f. 110- t sc h. Le genre r-, of als sub.ct. Le RO MANTIQUE,
mein m., Romeinin, romeinsche vrouw f. ; — be- de romantische stijl, de middeleeuwsehe en uien woner m., bewoneres f. van 't oude romeinsche were smaak in kunst en letteren , de ro m a nrijk. Les monuments des R-s, de gedenkteekenen tie k f- — Paysage r•-, romantisch landschap n. -der Romeinen. --- Roi des R-s, z. am. — C'est le Als subst.: Les classiques at les r-s, de aanhandernier des r-s, h ij is de laatste Romein, de eenige gers van den ouden of klassieken en die van den
vertegenwoordiger van deugden uit vroeger' tijd; middeleeuwschen en. nieuweren stijl, de klassieken
de laatste verdediger eener wanhopige zaak. -- (pop.) en romantieken. — Romantigriement, adj. Op
Gehuurde toejuicher (claqueur). — ROMAIN, M. romantische wijze. -- Romantisnne, ni. [Litt.
[Impr.] Romein, de regtopstaande lettersoort, ook Zucht f. voor 't romantische; — romantische wijze f.
antique geheeten. Chaque caractére a son r- et of trant m., roni,antismus n.
son italique, elke lettersoort heeft hare romein- en
Romarin. m. [Bot.] (eig. Meedauw, i°os ma-
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rinus) Rosin jnboom , rosmarijnstruik; rosmar ij n m. R - de Bohème, z. v. a. J.ÈDE, LÉDON. —
[Pharm.] Esprit of Alcool de r-, rosmarjngeest m.
(weleer eau de la reine de Hongrie geheeten).
Romatière, f. [ Pêche] Het botvangen met

driemazige netten.

Ronibaillet, m. [Mar .], z. v. a. ROMAILLET.
Rombalière of Romballlère, f. [Anc.
mar.] Buitenhuidsplanken f. pl., buitenhuid f. eener
galei.

Rombo, m. [Pêche] Naam van den tarbot bij
de visschers van Marseille.
Rome, f. De stad Rome: (Loc. prov.) R- ne
fut pas faite en un jour, Rome (Keulen en Aken)
is niet op éénen dag gebouwd. Il faut vivre b Rselon les cout.urnes romaines, 's lands wus, 's lands
eer. z. ook AMENDER, CHEMIN, LANGDE. — ROME, f.
[Tech.] Elk der beide hoofdgedeelten van een ta
weefgetouw.— [Jeu] Twee gelijke kaarten (2 boe--pijt
ren, 2 vrouwen, enz.) in't Romestecq, een kaartspel, dal iusschen 2, 4 of 6 personen gespeeld wordt.
--t- (Loc. prov.) Entendre le romestecq, zeer knap,
bij de hand zijn.
Rominagrobis, m., z. v. a. RADIINAGROBIS.
% Rompeenent, m. Het breken. — (fig.) Rde tête, hoofdbreken n., geestvermoejing door te
sterke inqespannenheid, door lastige, vervélende redenen, door oorverdoovend geraas.
Bompre, v.a. Breken, aan stukken maken, ver
openbreken: R- un baton, eenen stok bre--brekn;
ken. Les enfants rompent tout, de kinderen breken alles. Le vent a rompu le mat, vette branche,
de wind heeft den mast, dezen tak gebroken. Rqc. par Ie milieu, iets midden door breken. Frapp er a tout r-, slaan, als of alles aan stukken moest.
R- un cotire, une porte, eenen koffer, eene deur
openbreken. I1 menaca de lui r- bras et jambes, hij
igde hem armen en beenen te breken. (fig. et
dre
fam.), z. COD. -- [Liturg.] R- le pain, ten heilig
avondmaal gaan; het heilig avondmaal toedienen. —
R- le pain de la parole aux fidèles, het woord
Gods verkondigen of prediken. — R- un criminel.
eenen misdadiger radbraken. — R- une lance, la
lance, eene lans breken (in den tourhooi-str(d).
(fig.), z . LANGE . — (fig.) R- (of Briser) ses Pers,
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trop jeune, te vroeg opbreken, het mout te vroeg
van den moutzolder nemen. — R- la lame, de
verschillend gekleurde wolsoorten voor de gemengde
lakens ondereen mengen. — Breken, teniet doen.,
afbreken, doen ophouden, verbreken: R- l'amitié,
la paix, de vriendschap, den vrede breken. R- la
conversation, les négociations, het gesprek, de onderhandelingen afbreken, staken. R- un marché,
Benen koop verbreken, teniet doen. R- Ie commerce
avec qn., den omgang met iemand afbreken. —(/lg.)
R- un manage, een ontworpen huwelijk teniet doen.
R- son voyage, van zijne voorgenomen reis afzien.
Z. ook coR. R- une partie de jeu, een spel opbreken, staken. R- an tête à tête, een gesprek onder
vier oogen storen. R- le sommeil de qn., iemand
in zijnen slaap storen. R- le silence, het stilzwijgen afbreken, niet langer zwijgen. -- R- son serment, zijnen eed breken. R- le Carême, le jeune,
de vasten breken. — R- sa prison, uitbreken, uit
den kerker vlugten. R-, son ban, zijne ballingschap
verbreken, de plaats zijner verbanning zonder verlof verlaten.
Afrigten, oefenen, gewennen: R—

qn. aux affaires, au travail, iemand voor de bézigheden, voor den arbeid geschikt maken, afrigten.
R- la main à 1'écriture, de hand in 't schrijven
oefenen. — R- Ia volonté, 1'humeur, Ie caractère
dun enfant, een kind gedwee maken, het aan ge-

hoorzaamheid , onderdanigheid , enz. gewennen.
..—^. ROMPRE, V. n. Breken: Cette pootr e va r - ,
elle est trop cbargée, die balk zal breken, hij is te
zwaar belast. Son épée rompit á la poignée, zijn
degen brak bij 't gevest af.—(Loc. fig. et prov.), z.
CORDE, PLIER . — (absol.) R- avec ses amis, met
zijne vrienden breken. Its ont rompu pour une bagatelle, zij hebben om eene beuzeling elkander de
vriendschap opgezegd. — (fig.) R- en visière a qn.,
iemand grofheden in 't gezigt zeggen. — [Mii.] Rpar pelotons, met pelotons opmarcheren. — a TOUT
ROMPRE , loc. adv. Ten hoogste, op zijn hoogst,
hoogstens, alles bijeen genomen: Il a beau compter,

mais, à tout r-, on ne lui doit pas cent florins,

hij mag rekenen zoo als hij wil, maar, alles bijeen
genomen, is men hem nog geen honderd gulden
schuldig. (Deze beteekenis is verouderd.) — Doorgaans gebezigd van de uitbundige toejuiching, die
ses chaines, zijne boefjen verbreken, zich in vr ij heid eenen tooneelspeler, eenen redenaar ten deel valt:
stellen, uitbreken, z. FERS. Z. ook ANGUILLE, GLACE, I1 fut applaudi b tout r-, hij werd met oorverPAILLE . R- les desa qn., iemands plannen dwars
doovende toejuiching begroet
SE ROMPRE,
ook DE. — R- les chemins, de wegen-bomen;z. V. pr. Zich breken: Se r- une cote, les reins, le
bederven. R- les ponts, les passages, de bruggen, cou, zich eene rib, de lendenen, den hals breken.
de doorgangen onbruikbaar maken. — R- (of In- (fig.), z. CoU. Se r- la tête à qc., zich het hoofd
terrompre) le Ill du discours, z . INTERROMPRE . —
iets
ets breken, zich suf peinzen. — Breken, eene
R- une assemblée, eene vergadering opbreken, uit- breuk krijgen; gebroken, verdeeld, gescheiden woreen doen gaan. R- son ménage, zijn huishouden den: L'essieu crie et se rompt, de as kraakt en
opbreken, ophouden eene eigene huishouding te breekt. — Les Hots se rompen t contre le rivage,
hebben. — [Gray.] R- une planche, eene plaat de golven breken tegen 't strand. — Les rayons se
breken, onbruikbaar maken. — [Impr.] R- une rompent en passant de Fair dans l'eau, de zonneforme, eenen vorm opbreken, uiteen nemen, de let- stralen breken bij hunnen overgang uit de lucht in.
ters weder in hare vakjes leggen. (Men zegt liever 't water. -- Zich gewennen, zich oefenen: Se r- á
distribuer .) — [Jeu], z. PJ.EIN. — [Man.] R - un la fatigue, au travail. — (fig.) Verdwijnen, teniet
cheval, een paard afbuigen, afrigten. — R- l'eau gaan: Le charme se rompt, de betoovering verá un cheval , een paard beletten te schielijk te dwijnt, de begoocheling houdt op. — R.omptdrinken. — [Mil.] R- les divisions, les pelotons, pierre, m. [Bot.] Steenbreke f. (saxifrage). —
de divisiën, de pelotons breken, afdeelen. R- une floenpu, e, adj. (en part. passé van rompre):
ligne ennemie, door eene vijandelijke linie breken. Branche, Poutre r-e, gebroken tak, balk m. Avoir
R- le camp, de legerplaats, het kamp opbreken.
le bras r- en deux endroits, zijnen arm op twee
afbreken, stuiten, den regten voortgang plaatsen gebroken hebben. Condamné á être r-,
verhinderen: R- Ie vent, R- le Ill, le cours de l'eau, veroordeeld om geradbraakt te worden. — Chemin
den wind, de rigting of den loop des waters bre- r-, bedorven weg m. — Bataillon r-, doorbroken,
ken. R- 1'impétuoiité des vagues, de onstuimig uiteengeslagen bataljon n. — (fig.) Il est tout rbaren breken. — R- un coup, eenen slag,-heidr de fatigue, I1 a les bras r-s, hij is doodmoede.—Il
houw enz. breken, de uitwerking daarvan vermin- a les bras r-s, hij is te lui om te werken. (fig.) Paix
deren; (fig.) het gelukken eener zaak beletten. — r-e, verbroken vrede rn. Sommeil r-, afgebroken,
[Chas.] R- les chiens, de honden beletten hun gestoorde slaap m. —Segment r-, gebroken eed m.spoor te volgen, hun de jart doen staken; (fig. et Homrne r- aux affaires, aux calculs, in de zaken,
fam.) den loop van een gesprek, dat eene ongun - in 't rekenen zeer bedreven, geoefend man. Avoir
stige w9nding wil nemen, stuiten. — [Escr.] R- la main r-e à I'écriture, eene geoefende schrijfhand
Ia mesure a son adversaire, zone tegenpartij in den hebben. — [Arith.] INombre r- (liever Fraction)
stoot vallen. IR- Ia mesure, r o as p é r e n, al wij gebroken getal n., breuk f. — [Blas.] Chevron r-,
pareren. R- la semelle, den voet achteruit-kend gebroken keper f. — [Mar.] Bátiment r-, gebrozetten. — [Phys.] Les Huides, les cor p s transpa- ken, doorgezet schip n. — Ligne (de vaisseaux)
rents rompent les rayons de lumière, cle vloeistof- r-e, gebroken linie f. — [Peint.] Ton r-, gebroken
fen, de doorsch ijnende ligchamen breken de licht
toon; middeltoon m. Couleur r-e , gebroken, ge— [Peint.] R- les couleurs, de kleuren-stralen. rnengde kleur f. --- [Tech.] Batons r-s, soort van
breken, hare uitwerking temperen. — [Tech.] R- tapijtwerk, dat gebrokene en dooreengemengde sta
Ia couche, het mout omzetten, omwerken of omvoorstelt; — gebroken staven in glas- en ander-ven
steken. R- la trempe, het gebroken mout en het werk. — (fig.) ft BATONS RoMPUS. loc. adv. Afgewater in de roerkuip dooreen mengen. (obsol.) R- broken, met horten en stootgin, bij vlagen, z. Bá.

ROMPURE

RONFLER.

TON. — Roniptire, f. [Tech.] Plaats, waar de
gietpijp van de letters afgescheiden is.
Ronce , f. [ Bot. J Braamstruik, braambeziestruik m.: Les mures sauvages soot des fruits de
la r-, de braambessen zijn vruchten van den braamstruik. -- (fig.) R-s, zwarigheden, onaangenaamheden, moeijeljkheden f. pl., doornen m. pl. Un
cheniin seine de r-s, een met doornen bezaaide
weg m., een moeijeljk levenspad n. — [H. n.] Rof als adj. Raie r-, z. RAZE.

len, eer men begint te spelen. -- [Mus.] Ronde of
heele noot f.
a LA RONDE, loc. adv. In 't rond,
in den omtrek; in eenen kring, rondom: Le coup
fut entendu a trois lieues a la r -, de slag werd
drie uren in 't rond gehoord. — Boire à la r-, in
't rond drinken.
Rondeau, m. Rondeel, rondgedicht n., rondezang In., soort van lyrisch dichtstukje met een
naar bepaalde dichtwetten wederkeerend referein.
-- [Mus.] Dat gedeelte van een muzijkstuk, waarin
een hoofd-thema als referein terugkeert. — [Arch.,
Artill.], z. v. a. AsTROGALE. — [ Tech.] Ronde
schietschop f. der bakkers. — Ronde plank f. voor
't nachtmaalsbrood. — Ronde slijpplank f. voor optische-glazenslijpers, enz. (ook RONNDELET geheeten).
— Rondelet, te, adj. (alleen van personen) (fam.)
Min of meer rond, rondachtig, kort en dik: Elle
est r-te. — [Tech.] Soles r- tes, minste zijdesoort F.

Roncer, V. a. [Constr.] : R- une pièce de bois,

een stuk hout regt vooruit slieren of schuiven.
Ronceraie, f. [Agile. ] Met braamstruiken
bewassen plaats f.; — heg f. van braamstruiken.
Roneette, f. [H. n.] z. v. a. TRAQUET.
Ronceux, ease, adj. [Tech.] Knoestig, kwaslig (van hout).
Roncie, f. [Anc. mil.] Zeiswapen n.
Ronein, m. [Anc. man.] Slecht paard n.
Roncinelle, f. [Bot.] Soort van braamstruik m.
t Roneiniére, f. Stal m. slechte paarden.
Rond, e, adj. Rond: Figure, Table r-e, ronde
figuur, tafel f. Un cercle est r-, een cirkel is rond.
— Bras r- et potelé, ronde en mollige arrit m. Rcomme une assiette, rond als een tafelbord. Rcomme one boule, balrond.. (fig.) 11 est tout r-,
rond comme une boule ( van een kort en dik
mensch), hij is rond als een bal. (pop.) I1 est r-,
bien r-, lr[i heeft zijn' buik dik gegeten, zich vol
gedronken. — ( fig. et fam.) Cet homme est r-, ret franc, tout r-, dat is een ronde, opregte, rond
Muscles r-s, ronde spie -borstigeman.—[A]
pl. Le pronateur r- of muscle r- pronateur,-renf.
de ronde naar beneden buigende handspier.— Nombre r -, rond, gelijk of vol getal n. Période r-e, afgeronde, welluidende volzin nl. (liever Période arrondie). -- Lettre r-e, ronde letter f.; ook romeinletter. -- Compte r-, effene of ronde rekening f.
Du til r-, dik en sterk garen n. — Voix r-e, volle,
sterke stem f. -- [Clhev.] Chevaliers de la table
r-e, ridders van de ronde tafel, 12 ridders, die een
oude roman als gezellen van koning Artus noemt;
— (fig.) Liefhebbers van de tafelvermaken, srnullebroêrs. — [H. d'Angl.] Tête r-e, rondkop, aan hanger van Cromwell, puritein m. — [ Pèche] Filet r- , rond , trechtervormig net , za/met n. —
:

[Sculp.] R-e bosse , z. BOSSE.

ROND, m.

Rond n., ronde, cirkelvormige figuur f., cirkel,
kring m. Tracer ui r- aver le compas, een cirkel
met den passer trekken. Le r- de la lone, het
maanrond, de maanscliij f f. R- de verdure, rond
grasperk n. --- Donner dans le r- (bij 't schij fschieten), in 't rond, in 't zwart schieten. Ces enfants

jettent des pierres dans l'eau pour faire des r-s,

deze kinderen gooien steepen in 't water, om kringen te maken. -- [Danse] R- de jambe , halve
kring, dien het eene been beschrijft. terwijl het andere staat. -- [Man.], z. v. a. VOLTE. — [ Tech.]
R- de plumb, boden plaat f., om den hoedrand
plat te houden. - EN ROND, loc. adv. In 't rond,
kring- of cirkelvormig: Danser en r-, in 't rond
dansen. Arbres plantés en r-, in een rond of cirkel geplante boomen m. pl. S'asseoir en r-, zich in
eenen kring nederzetten. — Voler en r-, in 't rond
vliegen.
Hondache , f. [Anc. mil.] Rond schild n.,
rondas f. en n. -- [Bot.] Feuille en r- of Feuille
peltée, schildvormig blad n. — Rondacher, m.
[Anc. mil. ] Rondasser, niet een rondas gewapend
soldaat.
Ronde, f. Ronde f., nachtelijke omgang of rond
stad, vesting of legerplaats, om-ganm.ie
te zien of alles in orde, elk op zijn post is. Faire
Ia r-, de ronde doen. — Chemin de r -, rondeweg in., weg der ronde. -- Rondgaande wacht f.,
persoon m., die de ronde doet: La r- va bientót
passer, de ronde zal welhaast voorbij . komen. Qui
vive ? R- de sergent, venen reconnaltre, werda ?
Onderofficiers-ronde, kom op ! — ( fig.) Faire la rof sa r-, om een huis, tuin, enz. heen sluipen, rondom loopen, om iets te bespieden; ook: in al de ge
een huis rondgaan, om te zien of alles-deltnva
veilig is. — 5 Faire sa r-, de gezondheid van eiken
gast op de rij af drinken. -- Rondedans m.; wijs f.
van dien dans; -- lied n., dat één persoon zingt
en waarvan 't referein door allen al ronddansende
herhaald wordt. — [Call.] Rond schrift n., ronde
letter f. -- [Jeu] Payer sa r-, het kaartgeld beta-
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— Rondelette, f. [Bot.] , z. LIERRE terrestre;

ook z. v. a. ASARET (in voce staat abusievelijk
ASARES). -- Rondelettes, f. pl. Bretagnisch zeil
-doekn.

Rondelier, m. [Anc mil.], z. v. a. RONTDACHER. — Rondelle, F. [Anc. mil.] Klein rondas

n. en f. - [Bot.] , z. v. a. RONDELETTE. [H. n.] Ronde klipvisch m. — [Tech.] Ronde
beeldhouwers beitel in. — Moerplaat, plaat, ringplaat f., ring m. R- d'assieu, asschijf f. — Kleine
kaarddistet in. voor geringe stoffen. — Rond krats
truweel n. — R- fusibles, smeltbare sluitplaatjes
aan stoomketels (die bij zékeren hittegraad smelten
en dan den sloom een' uitweg geven, in geval de
gewone veiligheidskleppen niet mogten werken of
ontoereikend waren). --(in de noordelijke departementen) K1E n biervat n.
Rondewnent, adv. (fans.) Gelijkmatig, op eenerlei wijze, onafgebroken: Travailler r-, gelijkmatig
werken. Ce cocher inène r-, die koetsier rijdt gestadig door. — Met spoed, spoedig: Nous axons fait
ce voyage r-, wij hebben die reis spoedig afgelegd.
Mener r- une affaire, eene zaak met kracht en ijver
doorzetten. — (fig.) Ronduit, voor de vuist, zonder
omwegen, opregt: II v va r-, II agit r-, hij gaat
opi'egt en eerlijk, zonder draaijerijen te werk.
Rondette, f. [Bot.] Soort van aardveil n. (lierre
terrestre). — Rondettes, f. pl., z. BONDELETTES.
Rondeer, f. Rondheid, rondte, bol -, rol- of
cirkelvormigheid f.: Le r- de la terne, d'un bras,
d'un plat, de rondheid van de aarde, van den arm,
van een' schotel. — (fig.) Ce style manque de r-,
die stijl is niet afgerond. --- (fig.) Rondheid, rond
vrijmoedigheid, ongedwongenheid f.:-borstighed,
J'airne la r- de eet homme, de rondborstigheid van
dien man bevalt mij. — Ce comédien a de la r-,
die komediant speelt ongedwongen en natuurlijk.
hopdier, ni. [Bot.] Waaijerpal7rmboorn m. van.
Ceylon, van Java, van de kust van Coromandel.
fondles, f. pl. Loodgieters vormrollers- f. pl.
tot ron zetting der platen voor buizen of pijpen.
Rondin, m. (verklw. van rond) Rondhout, rond
brandhout, knuppelhout n. -- Dikke stok m.
Ronding, Rondire, F. [H. n.] ,z. v. a. PIRAPEDE.
Roudiner, v. a. (pop.) Stokslagen geven, afranselen.
Rondir, V. a. [Tech.] : R- l'ardoise, den leisteen
in vereischte gedaante en afmetingen behouwen. —
[Mar.] Arriver en rondissant, z. ARRIVER.
Rondo, n1. (ital.) [Mus.], z. v. a. RONDEAU,
als het eene symphonie betreft, rondo n.
Rondon, m. [rauc.] (alleen gebruikt in): Fondre en r-, met kracht op de prooi toeschieten.
Rondotte, F. [Bot.] Soort van aardveil n.
(liesre terrestre).
Rond-point, m. [Arch.], z. v. a. ABSIDE. --Cirkelrond plein n. waarop vele toegangen of lanen uitloopen. (Plur. Des ronds-points )
Ronflant, e, adj. Snorkend, brommend: Voix
r-e, Instrument r-, snorkende stem f., brommend
speeltuig n. -- Style r-, brommende, snorkende
stijl m. Vers r-s, gezwollen, brommende, hoogdravende verzen n. pl. — (fig.) Promesses r-es, schoon klinkende, ijdele beloften f. pl. — Ook als subst. in.
van den stijl gebézigd: C'est du r-, 't is bombast.
— Ronfle, f. Naam van een oud kaartspel; —
vroeger in 't piketten z. v. a. POINT. — t (pop.)
Jouer b la r-, slapen en snorken. — Ronflenient, m. Gesnork, geronk (eens slapenden), snor kend, snorrend, brommend geluid n. -- Ronfler,
-
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V. n. Snorken, ronken: II ronfle toujours en dor

hij snorkt altijd, wanneer hij slaapt. — (fig.-mant,

en b ij uitbreiding) Le canon ronfle, het kanon bul
er wordt geweldig geschoten. — L'orgue, Le-dert.

violon ronfle, het orgel, de viool snort, bromt. —
Une toupie qui ronfle Bien, een tol, die goed bromt.
— (fig. et fam.) Faire r- des vers, verzen op brom menden, bulderenden toon voordragen. — .Ronfleur, m., - esse, f. Snorker m., snorkster f.
(in den slaap).
Rouge, m. [Véner.] (alleen voorkomend in)
Le serf fait le r-, het hert herkaauwt.
Rongé, e, adj. (en part. passé van rongen):
Os r-, afgeknaagd been n. Habit r- de vers, van de
wonnen doorh,naagde rok m. -- [Bot. ] Feuilles
r-es, ongelijk getande bladeren n. pl. — (fig.) I1
est r- d'ulcères, de eermine, hij wordt weggevreten, hij vergaat van de zweren, van 't ongedierte.
— Un homme r- de soucis, de remords, een door
zorgen, door wroegingen geplaagd, verteerd mensch.
— Rongeant, e, adj. Knagend, invretend, inbijtend: Action r-e, inbijtende werking f. — (fig.)
Soucis r-s, knagende, vertérende zorgen f. pl. -R.onge-maille, f. Mazenbijter m. (naam, dien

La Fontaine aan de rat geeft). -- Rongennent, in.
Het I nagen; het beknaagde -- -t- Rongeoter, v. n.
(pop.) Alet lange tanden eten. — Rouger, v. a.
Knagen. knabbelen, knaauwen, afbijten, afeten; bij
inbijten, invreten. R- un os, een been a fkna--ten,
gen. Les souris rongent la tapisserie, de muizen
knabbelen aan 't behangsel. Les vers rongent les
habits, le bols, de wormen door knagen de kleederen, het hout. R- ses ongles, zijne nagels afbijten,
afknaauwen. — Les cbevaux roogent leur frein, de
paa °f'en knabbelen, kaauwc i op hun bit. — (fig.
et lain.), z. FREIN, OS . I1 r onge son rhtelier, sa
litière, hij is op stal gezet, is buiten bediening; heeft
niets te bikken. — (fig.) La rouille ronge le fer,
de roest vreet het ijzer weck, vertee rt het ijzer . Lean
forte ronge les métaux, het ster/iwater bijt, vreet
in de metalen. Cette rivièr e ronge insensíblement
ses bords, die rivier ondermijnt allengs hare oevers.
La goutte le ronge, de jicht doet hem wegteren. —
Cela me ronge le coeur, dat gaat mij aan 't hart,
dat verdriet m# zeer. Les remords rongent la
conscience, de wroegingen knagen aan 't geweten.
— Ce garcon a congé son père, die jongen heeft
zijnen vader arm gemaakt. — RoNGER, v. n. De
klemren doen wegbijten. — [V éner .] Herkaauwen
(van 't hert gezegd)
SE RONGER , v. pr. Geknaagd
worden. -- Zich kwellen, zich zeer verontrusten of
bekommeren: Ii se ronge Ie coeur, hij teert weg
van verdriet, van zorgen. -- Rong tir, ease,
adj. Knagend: Ver r-, knagende worm m.; (fig.)
,geheim verdriet, hartzeer n.; rgewetenswroeginq f.
— Ulcère r-, knagende, invretende zweer f — (fig.)
Soucis r-s, knagende, verterende zorgen f. pl. -RONGEUR, in . [Tech.] Bijtmiddel n . — RONGEURS, M.
pl. [U n.) Knaagdieren n. pl. --f- Ronde ver, m.,
z. v. a. ver ROTGEUR . (Plur. Des ronge- vers.)
Rongnonner, v. a. Met gesloten tanden brul
tijger).
-len(vad
Ronsardiser, v. n. In den stijl van Ronsard
(dichter en taalgeleerde der 16 0 eeuw) schrijven,
met grieksch of latijn dcormengd fransch spreken.

't is een blaffend rekeltje (van, een verachtelijk
mensch, die beleedigingen zegt). — [Anc. cost.]
Soort van korte heerenmantel, later lakeijenmantel m. — [H. n.] Antillische hagedis f. — [Peche]
R-s, kleine grondrotsen f. pl. — [Tech.] Klosje H.
voor goud - of zilverdraad. -- Roquetin, in.
[Tech.], z. v. a . ROQUET . — Roquette, f. [Bot.]
Rakétte-kruid n., rakét f. R- de nier, zee-raket.

R- cultivée of des jardins, tuin-raket, raket-waterkers f. R- sauvage, muur- of wilde raket. -[Mii.) Congrévische vuurpijl m. Faire la r-, met
vuurpallen seinen. — [H.' n.j Soort van grijze pafr/is m. — [Tech.] Z^ despoel f., klos m. R- à
avanceur, klos, waarop de vierde gouddraadtrekleer den draad windt. — Ook z. v. a. ROCHETTE.
Roqu.ille, f. [ Métrol. ] Kleine wijnmaat f.
(.^ 1 18 liter).
Rora e, m . [Tech .] , z. ROUISSAGE.
Rorel, ni., Rorelle, f. [Bot.] , z. v. a. ROSSOLIS.
Rorifère, adj. Dauwaanbrengend: Air r-. —
Met dauw bedekt: Plante r-. — [Anat.] \'aisseaux
r - s of ly mphatiques , z. LYMPHATIQUE.

Rorquel, in. [H. n.] Groenlandsche walvisch m.
(baleinoptère); vinvisch ni.
Ros of Rot, m. (pr. ro) Kamblad n. (peigne).
Rosace, f. of Roson, ni. [Arch.] Rozet f.,
een roosvormig sieraad. — ROSACE, f. [Bot.] Laurierroos f. — Rosacé, e, adj. Roosachtig, roos vormig. — Rosaeées, f. pl. [Bot.] Rozensoor ten f. pl. — Rosacique, adj. [Chien.] Acide r-,
urien- of piszuur m. (van koortslijders). — Rosage, in. of Rosagine, f.

[Bot.] , z. v. a. LAU-

RIER-ROSE, OLEANDRE. — R-s, z. v. a. RH0D0DENDREES. -- ROSAGE , m . [Tech.] tiet karmozjjnrood

verwen. — Het ophalen of glanzen van 't met k } ap
geverwd katoen. — Rosagine, f. [Bot.] , z. noSAGE. — Rosaire, in. [Cath.] Rozekrans m.,
bidsnoer n. -- [Chim.] rat n. tot overhaling van
rozewater. -- Rosalie, f. [Md.], z. v. a . ROSE
[Mus.] Herhaling f. in een' hoogeren of-OLE.—t
lageren toon. —

Rosanne, f. [Hort.] Groote

sa f/'iraan-perzik f. --- Rosat, adj. nl. en f. [Pharm.]
E Uit rozen bereid: Sirop r-, rozesiroop f. Huile r-,
rozenolie f. Pommade r-, roze-pommade f. — Ro-

sate, m. [Chico.] Urien- of piszuur zout n. --RosAtre, adj. Rozekleurachtig.
Rosbif, m. (vervorming van 't engelsche roastbeef) Snel geroosterd of half gebraden rundvleesch,
b i e f s t u k n. — Achterbout in. van een schaap,

(waad n.
ree, enz.
Roseonne, f. [Corn.] Wit bretaqnisch lijnRose, f. [Bot.] Roos f. Cueillir des r-s, rozen
plukken. R- blanche, jaune, pale, incarnate, witte,
gele, bleeke, hoogroode roos. R- simple, sauvage of
d'églantier, R- de chitin, ,gemeene, wilde roos. egelantier -roos, hondsroos. R- it cent feuilles, honderdbladige roos. R- rouge of de Provins, roode
of Provinser roos (naar de fransche stad Provins,
depart. Seine-et-Marne). -- Bouton de r-, rozeknop m. — Couleur de r-, rozekleur f. Gratte-cul
dune rose, rozebottel f., de overblijvende knop, nadat de bladeren afgevallen zijn. Eau de rose, rozewater n. -- (poet.) La saison des r-s, de lente f.
Des lèvres, Des doigts de r-, rozelippen f. pl.,
rozevingeren m. pl. Les r-s de son teint, de sbn
sein, de ses joies, de rozen (de rozekleur) van haar
z. ook SOUFFLET.
Ronson, m. [[l. n.] .Boode forel f. (der Zwit- gelaat, van haren boezem, van hare wangen. z. ook
LIS — (fig.) Cueillir la r- (of la fleur de la virsersche meeren) .
inite), Z. CUEILLIR_ Une vie semée de r - s, een
Rotwijle, ni. [Hort.] Sint-Maartenspeer f.
even vol genoegens, vol voorspoed. Etre (couché)
Ropalique, Ropaloeère, z. BHOPAL--.
sur des r-s, sur un lit de r-s, in genot, vreugde,
Rophite, ni. [H. n.] Soort van graafbij f.
weelde leven. — (Loc. prov.), z. CHAPEAU, EPINE,
Ropo, raphe , etc., z. RHiPAROGRAPHE, etc.
GRATTE-CUL, PAVOT, POT . — [Arch .] Roos, rozét f.
Roquaciibole, f., z. ROCAMBOLE.
Roquefort, m. Roqueforterkaas f. (beroemde — Rondlicht, cirkelvormig kerkvenster n., meestal
soort van schapekaas, zoo geheeten naar het fran- met traseringen versierd. — [Bot.] Naam van ver
planten, die in een of ander opzigt naar-schilend
sche dorp Roquefort, depart. ,4veyron).
de roos gelijken: R- blanche, soort van vijg f.
Roquelaure, f. [Anc. cost.] Reis- of regen
(naar den franschen hertog de Roque--mantel. Rose changeante, soort van ketmia (vetmie). Rose
du eiel, soort van bolderik. — R- de Damas, mos-,
laure).
Rogv.entin, m. (burl.) Belagchelijke oude m. muskaatroos. R- de Gueldre, geldersche roos,
Roquer, v. r. [Jeu d'échecs] Den koning met sneeuwbal m. R- trémière, d'outremer, stokroos.
het kasteel doen omwisselen (waarbij de koning in R.- d'hiver of de Noël, winterroos, zwart nies den regel 2 ruiten regts of links verplaatst wordt, kruid. R- d'Inde, z. v. a . OE[LLET d 'Inde. R- du
terwijl het kasteel, naar welks kant die verplaat- Japon, z . HORTENSIA . R- de Notre-Dame, R- péone,
sing plaats heeft, aan de andere zijde naast den pioen-roos. R- rubis. z. v. a. ADON IDE . R- SainteMarie, z. V. a. COQUELOURDE. — Bois de r - , roze koning komt te staan), ro k ir en.
Roqliet, m. [H. n.) Basterdmops in., deensch hout, rozegeurig hout n. — [Lapid.] Roos, rozet f.,
hondje n. -- (fig. et fam.) C'est un r- qui aboie, diamant, die van boven pgrarniedvormig geslepen
.

-
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is. — [H. ii.] , z. V. a. ROSSE. — [ Luth. j Roos.
± Rosoyer, v. n. Dauwen in dauw nederronde opening in 't midden van vele snaar-instru.Rospe, in. [[HI. n.] , z. v. a. GLORIEUSE. (vallen.
menten. — [i 1ar.] R- de compas, des vents, kom
Rossane, f. [Hort.] Saffraanperzik, f. — [Cuffs.]
windroos. R-s In gouvernail, vingerlin--pasro, Soort van konnengeregt n.
gen f. pl. — [ Tech.] 1Nrac m van verschillende roos
Rosse, f. Slecht paard n., knol m. -- (Loc.
voorwerpen en sieraden. roos.ROSE,-vormige pros.), z. CH.EVAL. — Bot.] Veldkool, wilde radijs f.
adj. Rozekleuriq: Du ruban rose, rozekleurig lint n. — [ I1. n.] (pop.) Blei f. (ablette) . --- [Mus.] Soort
— ROSE, m. De rozekleur: Le r- plait à roeil, de van kleine fluit f.
rozekleur streelt het oog. — (fig. et fam.) Voir tout
Rossée, t. (pop.) Diarit f. slagen, pak n. slaag.
couleur de r-, alles in een schoon daglicht, van eerie
Rosselet, m. [ R. n.] , z. v. a. EFFARVATTE,
goede zijde beschouwen. — Rosé, e, adj. Bleek MAUVIS.
rozerood, rosé. — [Bot.] Rozeslruikachtiq.
Rosser, V. a. (pop.) Afrossen, ranselen.
Roseau, m. [Bot.] Riet n., rietstok m. --Rosseret, in. [R. n.] , z. v. a. GRADOS.
(poét.) .Fluit, herdersfluit, veldpijp f.; — hengel ui.,
Rossieler, m. [it lnér.] Rood zilvererts m.
hengelriet n. — [Bot.] R- des étangs of de la pas- van Peru.
sion, Z. v. a. MASSE d'eau. R- des Indes, z. v. a.
Rossignol, in. Nachtegaal m. -- R- de muBAMBOU. R- odorant, z. v. a. ACORE. R- à sucre,
raffle, z. GORGE-NOIRE (niet gorge-nail', gelijk ei°
in voce verkeerdelijk staat). R- des Antilles, z. v. a.
suikerriet. — ( fig.), z. PLIER, S'APPUYER.
Rose - Croix, m. Rozekruiser ni., naam eener MOQUEUR. R- d'eau of de rivière, groote rietlijster f.
voormalige duitsche secte van illuminaten (illumi- — (fam.) Avoir une voix of un hosier de r-, eerie
nés) . — Titel van een' der zoogenaamde hoogere schorre, zeer buigzame stem hebben.. — (iron.) Un
graden in de Vrijmetselarij.
r- d'Arcadie, een ezel; (fig.) een botmuil; een slecht
Rosée, f. Dauw m. La r- du matin, du soir, zanger. — [Mus.] Rietfluitje n. — I.Vawn van een
de mal, de morgen-, avond-, mei-dauw. -- (Loc. der orgelregisters, vogelzang m. — [Tech.] Houten
fig.) Tendre comme r-, zeer malsch, malsch als wig of pin f. tot opsluiting. -- Looper, slotopsteker
boter. — [ Agric.] R- miellée, honigdauw m. (mie! - m. (een smids-werktuig). -- [Maréch.] 1"istelopelat). — [Bot.] R- du eiel, z. v. a. ROSTOc. R- du ning f. aan 't achterdeel van 't paard ;gemaakt. —
soleil, rondbladerige zonnedauw (drossère, rossolis).
Rossignolade, f. Rossignolenment, in.
— [Eerit.] E.- celeste, manna n. (manne). — [Ma- Nachtegaalslag, zang m. des nachtegaals. -- .Het
nuf .] Matte kleur f. van 't laken op de ijlere plaat- zingen als de nachtegaal. — Rossignoler, v. ei.
sen. — Ruimte f. tusschen de tanden van 't wevers- (fam.) Den nachtegaalzang nabootsen. -- Bos karnblad. -- [Maréch.] Bloed of vocht n., dat zich signolet, m. Jonge nachtegaal m. --- Rossignolette, f. IVij fjes- nachtegaal m.
vertoont, wanneer de paardenhoef diep wordt weg
Rossinante, f. (somtijds m.) (iron.) Mager,
(dikbek van Louisiana.-gevd.
Rose-gorge, €is. [H. n.] Rozekeeltje ► n., een sclsonkerirl pr ,ird n., oude knol m. (sst zinspeling
Roséieolle, adj. [H. n.] Met rozekleurigen op het dus geheeten ellendig rijpaard van Don
hals. — Roséigastre, adj. [H. n.] Met roze- Quixote), r o s i n a n t m.
kleurigen buik. — Roséipenne, adj. [1-I. n.]
Rossolis of Rossoli, m. [Bot.] Zonnedauw
Met rozekleurige vederen.
in. — Fin gekruide brandewijn inz. getrokken op
Roselé, e, adj. [Bot.] : Feuilies r-es, roosge- het zonnedauwkruid, sass Oh i, ros s o lis m.
w ij s ,geplaatste bladeren. [terhaar).
Rostane, f. [Cuffs.], z. ROSSA IE.
Roselet, m. [H. n.] Hermelijn n. (in zijn winfostelle, f. [Bot.] Snaveltje n., krom uitstekje
Roselière, f. [Agric.] Rietveld, rietbosch n.
van sommige plantendeelen.
Roster, v. a., z. ROUSTER.
Roselin, m. [H. n.] Rozekleurige meerle f.
Rostra!, e, adj. [Ant.]: Colonne r-e, sneb Roselle, f. [H. n.] Rosse lijster f. (mauvis).
Rosenoble, f. [Métrol. anc.] , z. NOBLE á la rose. benzuil, scheepszuil, eerie met scheepssnebben, anRoséole, f. [Méd ] Soort van mazelen i. pl. kers, enz. versierde zuil f., ter gedachtenis eenei
(rougeole boutonneuse). [hagedissoort). overwinning ter zee opgerigt, r o s t r a a i-zuil f. —
Rose-queue, m. [H. n.] Roodstaart m. (eerie Couronne r-e, z. COURONNE. (Plur. M. rostraux.)
Rostre, in. [Bot.], z. v. a. ROSTELLE. -Roger, v. a. [Tech.] Aan het rood de karmozijn-tint geven.
[Arclh., Sculp.] Sieraad n. in den vorm van een oude
scheepssneb of scheepssna"el. — [Cbir.] SnavelRoseraie, f. Rozenperk n., rozengaard in.
tang f. — BOSTRES, m. pl. -- [Ant.) liet spreek Rosereaax , m. pl. [Com.] Russisch pels
voor mutsen.
-werkn. gestoelte of de tribune op de markt in 't oude
Roseret, m. [Péche] , z. GRADOS.
Rome (zoo ge/weten naar de daarop aangebragte
Rosetier, m. [Tech.) Werkman, die wevers- snebben van de veroverde schepen) , r o s t r a n. pl.
kambladen (ros) raakt; -- werktuig n. dat daar
— Rostré, e, adj. Snavel- of bekvormip. —
gebruikt wordt.
-toe Rostricorne, adj. [H. n.] Met op een' snavel
Rosette, f. (verklw. van rose) Roosje ii. --- staande voelhorens. — Rostriforme, adj. SnaRoosvormige strik m., roosvormig sieraad n., r o- vewormig.
z ét f. -- [A rtill .] Ringplaat, klinkplaat f., drukRostture, f., z. ROUSTURE.
-of klinkring rn. R- sans chanfrein. gewone ring
Rot, m. (bas) Hoorbare oprisping f. der maag,
zonder platten kant. — [Bot.] Feuilles en r-s of boer m. Faire, Lacher un r-, eersen boer laten. —
roselées, z. ROSELE. — [Com.] Roode inkt in. (van [Manuf.j, z. ROS.
bravilie-hout) . — [ H. n 1 , z. v. a. GRONDEAU ; ROR®t, m. Gerept n. van gebraden vleesch. —
SELLE. — [ lion.] Wijzerplaatje n. om den gang
(Loc. prov.) , z. FUMÉE, POT. — R- de bif, z. V. a.
van een horlogie te vertragen of te versnellen. — ROSBIF.
[Man.] Spoorrad n. (molette). — [Métall.] Cuivre
Rotace, e, adj. [Bot.] Radvorinig.
de r-, rozet- of schijfkoper; gaarkoper n. -- [Peint.]
Rotacisme, m., z. V. a. GRASSEYEMENT.
Rood krijt n. — [Tech.] Rozetstempel m.; -- roRotage, m. [Tail!.] Knoopomwoeling, knoopzetschijf f. (der draaibank).
invatting f.
(penningsteen in.
Rosettier, m. [Coutel.] Rozetstempel m.
Rotalithe, m. Straalsteen, stralige tins- of
Rosier, m. Rozeboom, rozestruik m. R- du
Rotang,m. Oostindisch of zoogenaamd spaansch
Japon, camelia f.
riet n., rottingriet n.
Rosière, f. [H. n.] Z. v. a. VÉRON. --- RozeRotateur, adj. ni. [Anat.] 1Vluscles r-s, draaimaagd. rozeju ffer f. (een om hare deugd met spieren f. pl. — Als subst. gin., z. v. a. ROTIFERE.
rozen bekroond meisje, naar het volksgebruik op — Rotatif, -ive, adj. Draaiend, omdraaijend.
sommige plaatsen).
— Rotation, f. Oindraaijing, rondwenteling,
Rosiforme, adj. Roosvormig.
kringvormir;e beweging van een lirlehaam om zich
Rosir, v. a. Rozekleurig maken. — ROSIR, v.n. zelve of om zijne as: La r- de la terre autour de
Rozekleurig worden.
son axe, de omdraaijing der aarde om hare as.
Rosmare, m. [H. n.] Zeekoe f. (lamantin). — -- Rotatoire, adj. Eene omdraaijende beweging
Rosrnariens, m. pl. Zeekoesoorten f. pl.
wrakend of voortbrengend, orndraaijend.
Rosoir, m. Rozetbeitel m., werktuig tot boring
Rote, f. [Rist.] Hoogste pauselijk hof n. van
van het gat in den zangbodem van een klavier enz. appel, opperregtbank I. te Rome over de gezamenRoson, m , z. ROSAGE.
ljke roomsch-katholijke christenheid, r o t a, •r° u o Rosores, m. pl. [H. n.] Knaagdieren n. pl.
t a f. — [koe. mil.] Bende f. krij fsvolk. -- [Anc.
t Rosoyant, e, adj. In dauw nedervallend. mus.] Soort van ronde citer f.
,
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Boter, V. a. (bas) Hoorbaar oprispen, een'
boer laten vliegen.
Roti, e, adj. (en part. passé van rótir). Poulet
r-, gebraden hoen n. Marrons r-s, gebraden kastanjes I. pl. — ROT!, m. Gebraden vleesch n. —
Rótie, f. Snede f. geroosterd brood . — (Loc. prov.)
Faire des r-s dune chose, iets voor eene lekkernij
rekenen, eene lekkernij van iets maken. — [ Arch.]
Verhooging, opwerking F. van een' scheidsmuur
ter halve dikte van dien muur
Rotier, m., z. v. a. ROSETIER.
Rotifère of Rotateur, m. Kaderdiertje n.
— Rotiforme, adj., z. v. a. ROTACE.
Rotin, m. Stengel m. van 't indisch riet, die
doorgaans tot rotting dient, rotting m.
Roth-, V. a. Braden, vleesch aan 't spit braden;
roosten, roosteren; in den oven of in heete asch
braden. — (#g.) Le soleil a roti tous les bourgeons,
toutes les fleurs, de zon heeft al de knoppen, al
de bloemen verzengd. — (Loc. prov.), z. BOUILLIR.
— RoTIR, v. a. Braden: Faire r- des marrons, kas
braden. Mettre des poulets r-, hoenders te-tanjes
braden zetten, laten braden. — ( fig.) Que faitesvous là au soleil á r-, wat staat (zit, lit) gij daar in
de zon te braden. — (Loc. prov.), z. BALAI. — SE
RUTIR, v. pr. Gebraden worden; -- (lig.) zich braden, zich te digt bij 't vuur plaatsen, zich te veel
warmen.
Rotis, In. [Agric.] Nieuwe omploeging f. van
een braakliggend land.
Rótissage, m., Het braden; het roosten. —
Ook z. v. a. TORREFACTION. -- Rótissant, e,
adj. Bradend.
Hotisser, V. a., z. v. a. DÉFRICHER.
Rhtisserie, f. Verkoopplaats f. van gebraden
vleesch of van braadvleesch. — Rótissear, m.
-ease, f. Verkooper m., verkoopster f. van zulk
vleesch; brader m., braadster f. — R- en blanc,
verkooper van braadvleesch (doch die het niet gebraden verkoopt). — Rótissoire, f. Braadpan f.,
braadfornuis n., z. V. a. CUISINIÈRE.
Rotonde, f. Rond gebouw, ieder van buiten en
binnen rond gebouw, inz. het beroemde pantheon
te Rome, r o t ó n d e, r o t u n d e f. — Bak m.,
achterzitplaatsen van sommige diligences, r o t o nd e ; ook: plaats f. in dien bak. — [ Anc. modes]
Stijve heeren-halskraag f. — H.otondité, f. Rond
rondte f., eigenschap van hetgene rond is. —-held,
(fár .) Rond en dik lijf n.
otulaire, adj. Radvormig. — Rotule, f.
[Anat ] Kniesch(j f f. — [H. n.] Soort van zeeegel m. — Rotuleiix, -ease, adj. Naar een
rad gelijkend. — Itotulien, ne, adj. De knieschijf betreffend.
ilotare, f. Niet-adellijke stand, burger- en boe
Niet-adellijk goed n. — (collect.) De-renstadm.—
niet-adelljke personen (roturiers). — Roturé, e,
adj. Onadellijk, burgerlijk geworden. — Rotorier,
-sere, adj. Niet-adellijk: Homme r-, niet-adelpk
man, burgerman. Femme de condition r-ière. vrouw
uit den burgerstand. Biens r-s, niet-adellijke goederen. — Gemeen, boersch, lomp: Avoir fair r-,
een gemeen voorkomen of uitzirjt hebben. (Deze zin
veroudert). -- ROTURIER, m., -IERE, f. Onadell jke,
burgerlijke m. en f. — Roturièreinent, adv.
O1) onadellijke, burgerlijke wijze; — gemeen, laag
(doch in dezen zin verouderd) .
Rouable, adj. Radbrakenswaardig.

ROLJET.

bels). — [ Tech.] Steenbakkers-werktuig n. tot
effening van het terrein.
«one of Rock, ni. De vogel Grijp (een fabelschip) .
ach tige, zeer groote vogel) .
Rouche, f. [Constr. nay.] Romp m. (van een
Roueou, m. Orlean, roekoe of oeroekoe, eene
schoone, geelroode verfstof van den dikken en
rooden bast der kernen van den orlean- of roekoeboom (roucouyer) [bixa orellana]; — ook die boom
ze!f. — Roucouer, V. a. Met orlean verwen.
Roucoulement, m. Het kirren; gekir n. (van
duiven). -- Roucouler, v. n. Kirren. — (fig.)

I1 passe sa vie à r- aux pieds de sa maitresse,

hij slijt zijn leven met aan de voeten van zijn liefje
den smachtenden minnaar te spelen. — Ook als v.a.
R- ses plaintes, zijne klagten op teederen toon uit
-breng.
Roucouter, v. a. [Agric.] Den wijngaard de
laatste omwerking geven. (vql. RoucoU).
Roucouyer, m. [Bot.] Orlean- of roekoeboom
Roudou, m., z. REDOU.

Roue, f. Rad, wiel n. Les r-s dun carrosse,
de wielen van eenti koets. Une r- de moulin, een
molenrad. — ( fig.) Faire la r-, het rad slaan, op
de handen rondtuimelen. — Ce paon fait la r-, z.
PAON. -- (Loc. prov.) Cela sert comme une einquième r- a une voiture, dat is als 't vijfde wiel
aan eenen wagen. La r- de la Fortune, etc. z.
FORTUNE. I1 a poussé á sa r-, h ij heeft hem voortgeholpen. — (Prov.) La plus mauvaise r- dun chariot
fait toujours le plus de bruit, ledige vaten bommen
het meest. — [ Artif.] R- à feu, vuurrad n. — [Bias.]
Rad of wiel. R- de Ste. Cathérine, Sint-Cathariea's rad (waarvan de velg met een aantal haken
bezet is). — [Cord.] ii- à filer, spinrad, spirewiel. R- a commettage, schiemanswuit f., schiemanswiel. — [Géom.] R- d'arpenteur, z. v. a.

HODOMÈTRE. — [H. tij, z. v. a. poisso❑ LUNE. —
[Jeu] R- de fortune, rad van fortuin, het trom

rad, waaruit de nommers der loterij-melvorig
getrokken worden. — [ Jur. anc.] Rad, het radbraken n.: Un criminel condamné à la r-, een tot
het rad veroordeeld misdadiger. — (fig.) Etre sur
la r-, groote pijnen, angst uitstaan, in hevige
onrust zijn. — [ Mar.] R- du gouvernail, stuurrad n. — R- de cordage, in eene schijf opgeschoten tros m. — [Méc.] R- persique of persanne,
waterscheprad n. R- flamande, vlaamsch rad. Rhydraulique, waterrad. R-s aa aubes, schepraderen,
schoepwielen. R- dangle, kegelvormig rad. R- à
rochet, sluitrad, schakelrad. R- de grue, kraanrad. — Bátiment à r-, raderboot f.
Roué, e, adj. (en part. passé van rouer): Cri minel r-, geradbraakt misdadiger m. — (fig. et
fam.) Etre r- de fatigue, of enkel Etre r-, als geradbraakt zjn, lam van vermoeidheid zijn. II a
pensé être r-, hij was bijna overreden. — [Véner.]
Tête r-e, hertekop, waarop het gewei te digt bijeen
staat. — BOETE, ni. Geradbraakte m ; (fig.) rad brakenswaardige schurk, galgebrok, nietswaardige
kerel; — ook (onder 't regentschap) de modenaam
van de voorname, galante wellustelingen: Un almabie r-, een aardige lichtmis of losbol, een mensch
van slechte zeden, die bij uitstek zijne wereld verstaat. — Rouelle, f. (verklw. van roue) Klein
rad n. (in dien zin verouderd). -- [Cuis.] Schijfje n.,
schijf f.: R- de citron, de pomme, citroen-, appelschijfje. Couper des concombres par r-s, kom/nowmers aan schijfjes snijden. — R- de veau, kal fsRoaable, m. [Tech.] , z. ROARLE, RhBLE.
Rouage, m. Raderwerk n. (eener machine); schijf. -- [Agric.] R-s, De twee kleine wielen n. pl.
raderen n. pl. — Bois de r-, raderhout n., hout van eenen ploeg. — [Tech.] Bos m. hoepels.
Rouennerie, f. [Coin.] Geruite en gestreepte
voor raderwerk.
Ronan, adj. et subst. m. [Man.] Rood schim vrouwestoffen f. pl. van Rouen en omstreken.
Rotier, v. a. Radbraken: On 1'a roué tout vif,
schimmel m. R- vineux, wijn -tnelpard.,o
-schimel.R hij is levend geradbraakt. — (fig. et fam.) On la
cap de more, moorkop m.
Roiianne, f. Merkijzer n. om 't gepeilde vaat- roué de coups, men heeft hem duchtig afgeranseld,
werk te merken. — [ Tech.] Ritsijzer n., rits f. lam en krom geslagen. — N'avancez pas, vous vous
— Po. mpboor f. — Rouanner, v. a. [Tech.] Het ferez r-, ga niet verder, gij zult onder 't rad gepeilmerk geven. — Ritsen. — Eene pomp boren. — raken, overreden worden. — Pronken, den staart
Rouannette, f. (verkiw. van rouanne) Rits- uitspreiden (faire la roue). — [Mar.] R- une manoeuvre, een touw opschieten, in schijven opschieijzertje n. — Kleine pompboor f.
Rouiant, adj. m. [Bias.] Paon r-, pronkende ten. R- a tour, à contre, tegen zon, met zon oppaauw m. (waterleiding f. schieten. R- sur le double, een opgeschoten touw
Roubine, f. [Navilt.] Verbindingskanaal n., omleggen. — [ Tech.] . liever ROUIR. — SE ROUER,
Rouble, m. [Métrol.] Russische munt f., r o e- V. pr. Geradbraakt worden. — Elkander lam en
b e t m. R- d'argent, zilverroebel (= 1 gl. 90 cents krom slaan. — Rouerie, f. (fam.) Schurkeof 3 1 /2 papierroebel) R- de papier, papierroebel streek m., galgestuk. n.
Rouet, m. Spinrad, spinnewiel n. --- (Loc. fig.)
(= 1;1 cents). R- dor, goudroebel (= 5 zilverroeA
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Être au r-, ten einde raad zijn. Mettre un homme

au r-, iemand in verlegenheid brengen. — [Arqueb.]

Stalen rad n. aan de voormalige geweren. Arquebuse à r-, radroer n., radbus f. — [ Constr.] Houten cirkel op den bodem van een' put, een fonteinbekken, enz., waarop het metselwerk te staan komt.
-- [Mar.] Schijf, blokschijf f. R- de gayae, pokhouten schijf. R- a bitord, sch.iemanswuit f. --[Tech.] Kamrad n. van een' wind- of watermolen.
-- Rond belegsel n. op de sloten.
Rouette, f. [Tech.] Lange, dunne bindteen,
spier f., tengel, band ni. R-s de partance, waarboze tengels p de houtvlotten, ter vervanging
van dezulken, die mogten breken).
Rouf, m. [Nay., Mara Roe; f.; vooronder n.
Rouffe, f. [Méd.] Uitslag n. der zuigelingen,
melkschurft n. en f.
Rouge, adj. Rood: Avoir les lèvres, les joues
r-s, roode lippen, wangen hebben. Du cuivre r-,
rood koper n. Devenir tout r- de bonte, de colère,
geheel rood van schaamte, van gramschap worden.
— (Loc. pron.), z. CHERUBIN, ECREVISSE, MATIN.
— Dood, gloeijend: Fer r -, gloeijend ijzer n. Boulets r-s, z. BOULET. (ook fig.) --- Vuurrood, hoog
roskleurig: Ses ciieveux sont plus que roux, ils
sont r-s, zijn haar is meer dan ros, 't is rood,
vuurrood. — (Loc. prov.), z. hNE. Les plus r-s y
seront pril, de sluwste moeten zich daarmede laten vangen. — [ Rist.] Livre r-, z. LIVRE (ook fig.)
— Chapeau r-, z, CHAPEAU. — [ H. n.j Race r-,
Peaux r-s, menschenras n. met koperroode huid

(de zoogenaamde Indianen van Noord -Amerika),
roodhuiden f. pl. — [ Méd.] Fièvre r-, scharlaken koorts f. —.-.o ROUGE, m. Bood n., de roode kleur f.
R- pale, clair, bron, foncé, sanguin, bleek, ligt-,
bruin-, donker-, bloedrood. — Le r- lui monte au
visage, het bloed stijgt hem (haar) in 't Bezigt, hij
(zij) wordt rood (van schaamte, toorn, enz.). —
Elle met du r-, zij blankét zich, zij gebruikt blanketsel. z. ook PIED [Métrol.] -- [H. n.] Roodvoetige eend, roode lepeleend f. R- à h u ppe, klappereend f. (z. GARROT) . — z. v. a. ROUGET. — Jeu]
Rood n., de roode kleur in 't kaartspel (ruiten en
harten). . (als adv.): ((am.) Se fácher tout r-,
vuurrood van kwaadheid worden.
Rouge -alle, m. [H. n.] Bruinroode lijster f.
[

(mauvis). (Plur. Des rouges-ailes).
Rouigeasse, m. [Hort.] Soort van druif f.
-- [H. n.] Soort van karper m.

Rougeatre, adj. Roodachtig.
longeau, m. [Agric.] , z. ROUGEOT.
R.ougeaud, e, adj. (fam.) Hoog blozend van

gelaatskleur, roodwangig: Elle est r-e, of als subst.
C'est une r-e, zij is hoog blozend van kleur.
Rouge-blé, m., z. v. a. CAMELINE — Rougebord, z. onder BORD. — Rouge-bourse, m.,
z. V. a. ROUGE-GORGE.— Rouge-cap, m. [U. n]
Soort van tangara, of prachtmees f. (Plur. Des

rouges-caps.) --- Rouge- gorge, m. [H. n.]
Roodborstje n. — z. v. a. IGUANE. (Plur. Des rouges-gorges.) -- Rouge-herbe (of Bid noir), boekweit f. (sarrasln). — Rouge-noir, m. [H. n.]

Dikbek m. van de kust van Coromandel. (Plur.

Des rouges-noirs.)
Rougeole, f. [Méd.] Mazelen f. pl. — [Vétér.] ,
z. v. a. CLAVEAU. — Rood varkens-uitslag n. -[Agric.] Brandvlekken f. in de rogge.
Rougeot, m. [H. n.], z. v. a. MILLOUIN. -[Agric.j Roode vlekken f. pl. aan de wijngaardbladeren.

Rotigeotte, f. [Bot.] , z. v. a. ADONIDE. —

[H. n.] Zeeworm m. (die den kabeljaauwen tot
voedsel dient).

Rozige- plonge, m. [H. n.], z. v. a. GARROT,
MMORILLON. -- Rouge-queue, m. [H. n. j Roodstaart m., naam van verschillende vogelsoorten,

van een' negendooder, een blaauwkeeltje, enz. z.
ook QUEUE-ROUGE. (Plur. Des rouges-queues.) —
Rou e-rouget, iii. [H. n.] Roode lepeleend f.

(Plur. Des rouges-rougets.)

Rouget, m. [H. n.], z. MULLE barbu.
Rougette, f. [H. n.] Roodhalzige oogvleder-

muis f., vliegende hond m. [pteropus rubricollis] .

Rougeur, f. Roodheid; roode kleur f. La rdu ciel. des joues, des yeux, de roodheid des hemels, der wangen, der oogera. — Blos, schaamteblos, voorbijgaande gloed m. des gelaats: Souvent
ce que la Iangue nie, la r- l'avoue, wat de tong
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ontkent, wordt vaak door 't blozen van 't gelaat
beleden. — [ Méd.] R-s, -2 oode gelaats- of huidvlek ken f. pl. — [ Véner. j On revolt dun serf par les
r-s, men herkent een hert aan 't bloed, dat zijn
nieuw gewei aan de boomtakken achterlaat.
Rougi, e, adj. (en part. passé van rougir):
Du fer r-, gloeiend gemaakt, gegloeid ijzer n. —
Des mains r-es de sang, met bloed geverwde han
pl. — De lean r-e, water n. met een scheutje-denf.
wijn er door. — Bougie, f. [Tech.] Tweede behandeling f. van het tot scharlaken bestemde doek.
— Rough, v. a. Rood maken, rood kleuren of
verwen; gloeijend maken, gloeijen: Le soleil rougira ses fruits, de zon zal die vruchten rood kleuren. R- la tranche dun livre, de snede van een
boek rood verwen. Leur sang rougissait la terne,
hun bloed kleurde den grond.. — R- une barre de
fer en blanc, eene ijzeren staaf wit gloeijend maken. — I1 ne fait que r- son eau, hij doet in zijn
water slechts een scheutje wijn. — (fier.) R- ses
mains de sang, zijne handen in bloed doopen, moorden, bloedig vervolgen. -- [ Tech.] Aan de huiden
een' rooden gloed bijbrengen, de huiden rooden.
...e. ROUGIR, v. n. Rood worden; blozen, een' blos
op 't gelaat krijgen, (fam.) eerie kleur krijgen,
kleuren. Les cerise@ rougissent, de kersen worden
rood. — Faire r- un fen, een ijzer doen gloeijen.
-- R- de bonte, de colère, van schaamte, van
gramschap blozen, rood worden. — (fig.) 11 rougit
de sa famille, de sa naissance, hij schaamt zich
over zijne familie, over zijne geboorte. Vos éloges
me font r-, uwe loftuigingen maken mij verlegen,
schaamrood. — SE ROUGIR, v. pr Rood geverwd
worden. -- Rotsgis ant, e, adj. Rood wordend;
blozend. -- Rougissure, f. Roode kleur van 't
koper, koperkleur f. — [Hort.] Roest m. der aard
-beijn(
ziekte).
Roui, e, adj. (en part. passé van rouir): Du
lin r-, Du cbanvre r-, gerot (geroot) vlas n., gerotte (gerote) hennep m. -- ROUi, m. tiet rotten
of roten van vlas en hennep (waarbij de stengels
eenigen tijd in 't water gelegd of aan de inwerking
van lucht en weder blootgesteld worden, opdat er
in de plantenslijm een lipte graad van gisting ontsta en de vezels gemakkelijker van den houtigen
stengel loslaten). — Cette viande sent Ie r-, dat
vleesch smaakt naar den pot, heeft een' onaangenamen bijsmaak.
R.ouille, f. [Chim.] Roest nl.: R.- de fer, ijzerroest. R- de cuivre, kopergroen (vert de cuivre).
— (fig.) La r- des vieux préjugés, de roest, de
smet der oude vooroordeelen. — [Agric.] Brand m.,
ziekte der granen enz., waarbij zich roestkleurige
vlekken vertoonen. — [Vét. r.], z. v. a. PICTAIN.
— Roaillé, e, adj. (en part. passé van rouilIer): Des armes r-es, verroeste wapenen n. pl. —
Roestkleurig: Crachats r-s, roestkleurige fluimen f.
pl. — [Agric.] Blé, Foin r-, brandig koren, hooi n.
-- ROUILLÉ, m. [H. n.] Zekere lipvisch In. —
Riouiller, v. a. Roestig maken, doen roesten:
L'humidité rouille Ie fer, vochtigheid doet het ijzer
roesten. — (fig.) L'oisiveté rouille l'esprit, de ledigheid verstompt, verzwakt den geest. — SE ROUILLER, v. pr. Roesten, met roest overdekt wordenLe fer se rouille sément, het ijzer roest ligt.
— (met weglating van 't voornaamw.) 11 a Iaissé rses armes, hij heeft zijne wapenen laten roesten -(/ig.) L'esprit se rouilie dans I'oisiveté, de geest
verstompt in de ledigheid. — Rouilleux, ease,
adj. Roestkleurig. - Rouillure, f. Roestigheid f.,
roest, roestige toestand m.
Rouir, v. a. et n. [Agric.] Rotten (roten, neuten), te rotten of te wecken leggen of zetten (vlas
en hennep) (vgl. ROOI, m.) -- Roneissa;e, m.
[Agric.] Rotting, rating f. - Rouissoir, Rouitoir, m., z. v. a. ROUTOIR. — Rouit, m., z. V. a.
ROU1SSAGE. (rood gekleurd.
Rou j ot, m. Indisch eekhorentje n., geel en
Ronlahle, adj. Oprolbaar, wat zich laat za
-- Roulade, f. (fam.) Het afrollen,-menrol.
naar beneden rollen: Nuns avons fait une helle r-,
wij rolden mooi naar beneden. -- [Cuis.] Opq,erold,
opgevuld en zamengebenden stuk vleesch, rolstuk n.
— [Mus.] Lonp, toonlooper m., toonrolling, r o u1 á d e f. — Roulage, m. Het rollen; rolling,
voortrollincl f.; — vervoer met wagens, karren, enz.,
vervoer per as; voerloon n. Maison de r-, verzen
expeditie-huis n. Les r-s publics-dingshupera,
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de openbare Vrachtwagens n1. pl. -- [Agrie.] Ejfe- zich inrollen of inwikkelen. Se r- sur 1'herbe, zich
ning f. van . den grond met de rol. — ; Tar.] Het op 't gras omrollen. I1 se roulait dans son manslingeren der raas. z. ook onder PALAN. --- [ Tech.] teau, hij wikkelde zich in zijnen mantel. — ( fig.)
Fer de r-, opgerold jzerdraad n. --- Roulai- I1 se route sur lor et l'argent, hij is schatrijk.
Roulet, m. [Chap.] Rolstok in. —Roulette,
son, f. Gezamenlijke verrigtingen van de suiker
rikotie. — Roulaut, e, adj. Rollend, ligt-fab f. Rolletje, rolschj/je n. (onder de pooten van Ie
leuningstoelen, enz.) Lit, Fauteuil b r-s,-dekanl,
voortrollend: Carrosse lelien r-, goed, zacht rollende
koets f. — Chemin r-, bien r-, gemakkelijk rollen- ledekant n., leuningstoel op rolletjes. — ( fig. et fam.)
de, effen weg m. — Chaise r-e, z. CHAISE. — [ Chir.] Cela va comme sur des r-s, dat gaat als of 't op
Veine r-, rollende, zich verplaatsende, heen en weer rollen liep, als of 't van een leen dak ging. • —
bewegende ader f. — [Mil.] Feu r-, aanhoudend Wagentje of ILoetsje n. op z wielen (z. BROUETTE).
vuur, twee-gelederen-vuur n. -- [Impr.] Presse r-, R- d'enfant, kinder-loopwagen m. — Rol- of schuifin werking zijnde pers f. — Roulé, e, adj. (en bed n.— [Géom.], , z. v. a. CYCLOÏDE. — [ 11. n.]
part. passé van router): Feuille r-e, opgerold blad n. z V. a. double BECASSINE. — Rolschelp f. — [Jeu]
Bandage r-, opgerolde zwachtel m. -- Bois r-s of Zeker hazard- of kansspel, r o u l é t- spel n., r o uroulis, hout met inwendige, cirkelvormige spleten, l é t t e f. -- [Rel.] Boekbinders verguldrol f. —
[Tech.] Vuursteenhamer nl. — Rouleur, m.
volgens 't beloop der jaarringen of jaarlijks aan
lagen, loshartig, losringig hout n. ---wasend [1%lar.] Schip n., dat zwaar slingert, stingeraarm.
Rouleau, m. Rol f., rolstok; rolsteen m.; rolblok, — Kruijer van de bereide aarde voor de baksteenen.
rolhout n.; — drukrol; -- gordijnrol U: Un r- de -- Rondventer, marskramer m. — ((am.) Werk
dikwijls van meester verandert. -- ROU--man,die
papier, eene rol papier. Un r- de tabac, eene rol
tabak. — Un r- de vingt florins, een rolletje met LEUR, -EUSE, adj. [ft. n.] Chenille r-euse, of als
subst.
rol
ROULEUSE, f. Bladrolster f., rups, die zich
twintig gulden. — Les r-x d'tln calandre, de
mangei. — [Mar.] Horizontale rol-lenva in een blad wikkelt. — Roulier, m. Vrachtrijder,
van de kabelaring in den pisbak; schijf achter in vrachtvoerman, kruijer m. — ROULIER, -ZERE, adj.
Bene barkas, om een anker mede te ligten. R- d'écu- Het vrachtvervoer per as of ook den vrachtrijder
bier, kluisrol. R- sans fin, braadspit n. zonder betreffend: Administration r-ière,vrachtverzendingseind. — [Arch.] , z. v. a. ENROULEMENT. -- (Loc. beheer n. -- Route r-ière, straatweg voor zware
prov.) Etre au bout de son r-, ten einde raad zijn, voertuinen, voermnansweg m. — ROULiÈRE, f. Voeral zijne middelen uitgeput hebben. --- Roulée, f. manskiel in. (blouse). — Roulis, m. [Mar.] Het
[Pêche] Lamprei-net n. (op de Loire). — Rou- slingeren; slingering f. R- et tangage, het slingeren
lement, m. Het rollen; rolling, voortrulling; op- en stampen. Le r- au vent, het te loefwaart overrolling, zamenrolling f. On est étourdi du r- des slingeren. — Rouloir, m. [Tech.] Rolhout n.,
voitures, men wordt verdoofd door het rollen der rolstok, wals m. (bij verschillende bedrijven). —
rijtuigen. — R- d'yeux, rolling, verdraaijing f. der Roulon, m. Gedraaid stijltje of shta fje n. (b. v. aan
oogen. — [Mil.] Roffel f. Faire un r-, eene roffel een heeren-stalruif, aan kerkbanken e. dgl.)
Rouloul, m. [H. n.] Kleine kroonduif f. van
slaan. — Les r-s du tonnerre, het rollen des donders.
-- (fig Gedurige afwisseling f. van personen in Malakka.
Roulure, f. [Faux et for.] Losheid, loshartigzékere funclien. — [ Corn.] R- de fonds, snelle omloop der fondsen of geldsommen. — [Mus.], z. v. a. held f., gebrek aan zamenhang tussclien de ver
jaarringen of houtlagen. -- [Bot.] R--schilend
ROULADE.
Router, V. a. Rollen., voortrollen, wentelen, des feuilles, opgerolde toestand m. der bladeren
oprollen, doorrollen; op-, zamenrotlen; verdraaijen, (als gevolg van den steek der insecten). den).
Bonnier, v- n. Brommen, knorren (als dc honomdraaijen; inrollen, inwikkelen. R- un papier,
Roun, m. (pop.) z. v. a. TURBOT.
een papier oprollen. R- ses bas, zijne kousen opRounoir, in. [H. n.] Eekhorentje n. van de
rollen. R- un tonneau, une boute, eene ton, eenen
bal rollen. R- des pierresdu naut d'urie moiitagne, Hudsons-baai. — z. v. a. RUSE.
Roupeau, m. [H. n.], z. v. a. BIHOREAU.
steenen van eenen berg afrollen. Roulez un peu
Roepie, f. (fam.) 1Veusdroppel, droppel aan
ces papiers, rot deze papieren eens op. -- R- les
yeux, de oogen rollen, verdraaijen. R- sa voix, dien neus; druipneus m. — [H. n.] (pop.), z. v. a.
roulades of loopen met zijne stem maken. — (pop.), ROUGE-GORGE.
Roupie, f. [Métrol.] Oostindische munt van
z. CARROSSE. — ( fig. et fam.) R- doucement sa vie,
zijn leven stilletjes slijten, doorbrengen. R- de grands uiteenloopende waarde in de verschillende plaatsen,
ropij
f. R- en or, gouden ropij (ongeveer —18 gl.)
desseins dans sa tëte, groote plannen in 't hoofd
hebben. — ROULER, C. n. Rollen, voortrollen: Les R- en argent, zilveren ropij (van 60 tot 120 cents) .
Hots roulent sur la sable, de golven rollen over 't
Roupieux, -ieu.se, adj. (fam.) Druipneuziq, .
zand. -- .(Prov.), z. MOUSSE. — Ce carrosse ne — Ook als subst.: tine vieille r-euse, eene oude
route pas Bien, deze koets rolt niet goed voort. I1 druipneus.
Roupille, f. [Arre. cost.] Korte spaansche
tomba et roula du haut en bas des degrés, hij viel
en rolde van boven neêr de trappen al'. Cette ri- mantel in. — Korte ruitersrok m.
vière route avec rapidité, deze rivier rolt, loopt
Roupiller, v. n. (fam.) Dommelen, half slapen
met snelheid. Les astres roulent sur nos têtes, de en half waken, ligt sluimeren. -- Een' druipneus
sterren rollen, wentelen boven onze hoofden. Les hebben. — Roupilleur, m. -ease, f. (fam.) Hij
veux lui roulaient dans la tête, de oogen rolden of zij, die gedurig dommelt. haas).
hem in 't hoofd. — (fig.) L'argent route dans ce
Rotiquet, in. [Chas.] Rammelaar m. (mannetjes pays, het geld is in gestadigen omloop in dit land.
Roure of Rouvre, m. [Bot.] , z. v. a. CHEN
E
— 11 fait r- l'argent, hij brengt het geld onder de rouvre. (hang m., bokkingrooker j f.
menschen. — Les affaires bumaines ne roulent pas
Rossable, m. (of als adj. Lieux r-s) Bokking à 1'aventure, de menschelijke dingen geschieden niet
Roussaille, f. [H. n.], z.v. a. BLANCHAILLE.
bij geval. Ce livre route sur vette matière, dit boek
Roussard, m. [H. n. ] Soort van duif f. —
handelt, loopt over dit onderwerp. La conversa- Bastaard m. van den gewonen fazant en den goud
tion route sur nous, het gesprek loopt over u. Toute
-faznt.
— [Miner.] Roodachtige zandsteen m.
l'administration roule sur lui, het geheele beheer
Roussarde, f. [H. n.] lv jlkarper m.
berust op hem. C'est lui qui fait r- la maison, hij
Roussàtre, adj. Rosachtig, ligt roskleurig.
onderhoudt het geheele huis, de gansche familie.
«wisse, f. [H. n.] Roodoog n., een visch van
--- R- par Ie monde, in de wereld rondzwerven. — 't karpergeslacht [cyprinus rutilus] (ook vengeron
Faire r- la presse, veel werken in 't licht geven. geheeten). — volksnaam van eene adder en van
— R- avec qn., met iemand verwisselen. II a roulé een' kikvorsch. — Rousse-ttte, m. Soort van
avec son frère, h ij heeft met zijnen broeder ver a frikaansche bastaard - nachtegaal m.
Man.] R- á cbeval, op zijn paard-wiseld.—[
Rousseau, m. (of als adj. Homme r-) (fam.)
slingeren, slingerend te paard zitten. — [Mar.] Le Rosharig mensch, roodhaar, roodkop m. -- [H. n.]
vaisseau roule, het schip slingert. La mer roule, Rozeroode goudbrasem m. (éguilie) — Volksnaans
de zee rolt, staat hol. — [Mil.] Eene roffel slaan. voor CHIPEAU (of ridelle), MIOTTEUX, ROUGE-GORGE.
Battre le tambour en coulant, eene roffel op de
Roussée, f. [H. n.] , z. v. a. RAZE bouclée.
trom slaan. — [Mus.] Les agréments que la voix
Rousselet, m. [.Hurt.] Suikerpeer f.
fait en roulant, de zangversieringen door roulades
Rousselette, f. [H. n.] Boschleeuwerik m.
of loopen. ® SE ROULER, V. pr. Gerold worden.
Rousseline, f. [Hort.] Moerasleeuwerik m. ---- Zich rollen, zich omrollen, zich omwentelen; SHort.] Soort van peer f.
,

ROUSSEROLLE

--

Rousserolle, f. Rielljster f., moerasnachtegaal m. (ook Rossignol de rivière, Alcyon vocal,
Grive chantante des marais geheeten). -- Petite r-,
z. EFFARVATTE.
Itousset, m. [H, n.] Kortstaartig buideldier n.
-- [Pèchej Garnaalnet n.
Roussette, f. [H. n ] Getijgerde haai, panter haai. Grande r-, kattenhaai ni., z. v. a. CIHIEN marin
of de mer. — [Tech.] Toebereicle haaijenhuíd f.,
sagrijn n. — [1I. n.] Groote oogvledermuis f.
[pteropus vulaaris] . R- rougette, z. ROUGETTE.
R- vampire, z. VANPIBE. -- Grasmusch f. der bosschen; -- z. v. a. BRUANT. — [ Hort.] R- d'Anjou,
peersoort f. van Anjou.
Rousseur, f. Rosachtigheid, rosheid f.: La rdu poll. — Des r -s of Des taches de r-, zomer
pl.
-sproetnf.
Roussi, e, adj (en part. passé van roussir) :
Etolle r-e, roodachtig geworden slof f. Cheveux
r-s, 'rooskleurig geworden haar n. — Roussi, m.
Brandige reuk m. (van iets, dat begint aan te branden). — RoUSSI, m. Juft- of juchtleder n. — Roussie, f. [Agile.] Gierkuil, rfierput m. --- lionssier, m. Bruine klei-ijzersteen m.
Roussiller, v. a. Zengen, afzengen, opper
branden. — Het part. passé is ook adj.:-vlakig
La queue roussillée d'un chat, de gezengde staart m.
eener kat. — Als subst.: Le roussillé, fret gezengde;
-de ligt-brandibe lucht, zenglucht f.
Roussin, m. Karpaard n., sterke, eenigzins
ineengedrongen hengst m. -- (fig. et fam.) Un rd'Arcadie, een ezel m.
Rounssir, v. a. Roodachtig, roodgeel of ros
maken, bruinen: Le feu a roussi cette étoffe,-kleurzg
het vuur heeft die stof bruin gemaakt, gezengd.
— ROUSSIR, V. n. Roskleurig of bruin worden:
Les perruques roussissent avec le temps, de pruiken worden mettertijd roodachtig, ros.
Rouster, v. a. [Mar.] Omwoelen, bewoelen,
Bene woeling omleggen. 11- ure cbaloupe, een'
krabber of strop om eerre sloep legoen.— Roasture,
f. [Mar.] Woeling, omwoeling f. -- Rousturer,
v. a., z V. a. ROUSTER.
Rout, m. (angl.) (pr. raoute of ook route)
Talrijk avondgezelschap n. der groote wereld,
praal-, speel-, theegezelschap n.
Rontailler, v. a. [Class.] Het wild niet den
speurhond volgen, om het onder 't schot des jagers
te brengen.
Route; f. Weg, inz. groote, druk bezochte weg,
rijweg, straatweg, gemeenschapsweg in. tusschen
twee plaatsen; rigting f. die men volgt of kan volgen om te land of ter zee ergens heen te gaan, togt,
koers m., route, roe te f. La grande r- (of
La grand' r-), de groote s_oeg, reisweg ni. Queue
r- prendrez-vows ? welken weg, welke rigting of
welken koers zult gij nemen ? Etre en r-, op weg
zijn. Se mettre en r-, zich op weg begeven, ofreizen. — [Mil.] Donner une r- a des troupes, den
troepen eene anarschroete geven, voorschrijven welken
weg zij morchéren moeten. Leur r- est par cette
villë, hun marseh gaat door deze stad. Indemnité
de r-, reiskosten m. ^ pl. Feuille de r-, Z. FEUII,LE.
--- [Mar.] Faire r-, Etre en r-, zeilen, koers zetten.
Mettre Ie cap en r-, Porter en r-, koers leggen,
koers houden, sturen. R- estimée, gegiste koers.
R- corrigée, verbéterde koers. R- composée, gekoppelde koers, koppelkoers. Fausse r-, afwijking eens
schips van den repten koers. - Compas de r-, stuur
bijzonderen zin: boschweg, door-kompasn.I
een woud gebaande weg m., baan f. — [Astr.]
Baan f., weg m., der hemelligchamen. -- (fig.) Weg,
middelen n. pl., die men aanwendt, gedragsljn f., die
men volgt. La r- qu'il tient ne le mènera pas a one
grande reputation, de weg, dien hij volgt, zal hem
niet veel roems aanbrengen. Il suit la r- de ses
ancêt res, hij drukt de veelstappen zijner voorouders.
—. S'engager dans one fausse r-. een' verkeerden
weg inslaan, verkeerde middelen aanwenden, een
verkeerd gedrag leiden. — La r- du salut, de weg
ter zaligheid. — à VAC DE ROUTE, loc. adv. In
haast en wanorde, over hol en bol, (pop.) hals
over kop: Les ennemis s'enfuirent à vau de r-,
de vijanden namen ijlings en wanordelijk de vlugt.
Router, V. a., z. v. a. ROUTINER.
Routier, m. [Mar.] Zeeboek, graadboek n.,
zeeatlas, zeespiegel, overzeiler m., zeefakkel f. —
Ook als adj.: Carte routiêre, reiskaart f. -- Vent
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r-, gezeilde wind over beide boegen. ROUTIER, m.
Wegenkenner, ervaren reiziger, wegwijzer m.
(fig. et fam.) Un vieux r-, een in de zaken doorkneed man; een doorslepen vos m.
Routine, f. (fam. en in ongunstiger, zin) Door
oefening of behandeling verkregen vaardigheid, gemakkeljgkheid, vlugheid; sleur, gewoonte, hebbe1 jkheid f., slender in., het handelen naar ervaringsregelen zonder inzigt van de gronden, ro u t í n e f.
Avoir de la r-, quelque r-, bedreven/leid, eenige
vaardigheid hebben. 11 est esclave de la r-, hij is
een slaaf van de gewoonte, hij volgt altijd de oude
sleur. -- Routiné, e, adj. (en part. passé van
routiner) Geoefend, bedreven, ervaren, vlug, doorkneed, ge r o u t i ne er d. -- Routinement, adv.,
beter ROUTIN1ÈREMENT. -- Routiner, v. a. Heb
vaardigheid bijbrengen; zékere sleur-belijkhd,
doen aannemen, r o u t i. n é r e n. — SE ROUTINER,
F. pr. Zich vaardigheid of vlugheid in iets bijbrengen. -- Routinier, m., -ière, f. Hij of zij, die
enkel ten gevolge van hebbelijkheid, vain lange cefefling te werk gaat, die de gewoonte of sleur volgt,
geoefende, bedrevene, geroutineerde m. en f.
Ce nest qu'un vieux r-, 't is niets meer dan een
ervaringsvaan; 't is een sleurvolger. ---- Ook als adj.:
Habitudes r-ières, dagelijksche gewoonten, hebbeli likeden. Esprit r-, alledaagsch mensch, die slechts
--

den slender volgt. ---- Routinièrennent, adv.

Uit gewoonte, uit sleur.
Roestoir, in. [Agric.] Plaats, waar men den
hennep of het vlas te rotten of roten ligt (vgl. ROUI) ,
rot- of rootplaats (reute) f.
Rouverdin, en. [H. n.] Groene prachtmees
of tangara f. van Peru. (breukig ijzer n.
Roaverein, adj. m. [Métall.] Rood- o/ koudRouvert, e, adj. (en part. passé van rouvrir):
Plaie r-e, weder opengegane wond f.
Bouvet, m. [Cot.] , z. v. a. OSYRIS.
Rouvieux of Roux- vieux, m. [ Vétér. j

y

Schurftigheid, ontsteking f. aan den hals (inz. bi
trekpaarden). -- Ook als adj.. Geval r-, schurfthalzig paard n.
Rouvre, m., Z. v. a. CHENE ROUVRE.

Roavrir, v. a. Weder openen, weder opendoen, ontsluiten, heropenen : Rouvrez la poste,
open de deur weder. -- (fig.) Ne lui parlez pas

de la mort de son his, vous rouvririez sa plain,

spreek nict met hein over den dood zijns zoons, g#
zoudt zijne wond weder openen. — SE ROUVRIR,
v. pr. Weder geopend worden. --- Weder open-

gaan, zich weder ontsluiten: La fenêtre s'est rouverte, het venster is weder opengegaan.
Roux, Rousse, adj. Ros, tusschen rood en
geel, geelrood: Cheveux roux, ros haar n. Barbe
rousse, rosse baard in. --- domme roux, Femme
rousse, of als subsi. Un roux. Une rousse, een

rosharig man. rosharige vrouw. — (Loc. prov.)

Barbe rousse et noirs cheveux, ne tv fie pas si

to vieux, wacht u voor menschen met rood haar
en een' zwarten baard.— [Véner.] Bètes roux,Bêtes
rousses, z. BETE. --- [Cuffs.] Beurre roux, bruin
gebraden boter I. -- [Agric.] Vents roux of Roux
vents, koude en drooge aprilwinden in. pl. Lune
rousse, aprilmaan f. (die geacht werd de gure,
denote winden aan te voeren). — (fig.) Tijd m.,
die op de wittebroodsweken (lone de wiel) volgt.
— ROUX, m. Rosse kleur: 11 est d'un r- ardent,
hij heeft vuurrood haar. -- [Cuis.] Saus f. van
bruin gebakken boter of vet. — [Bot. ] Naam
van verschillende boomzwamsoorten. — Roux-

vieux, m., z. ROUVIEUX.
Rouzade, f. [Agric. ], in 't zuiden van Frankrijk z. v. a. ROUTOIR,
Royal, e, adj. Koninklijk: Chateau r-, konink
-

lijk slot n. Domaines royaux, koninklijke domei
n. pl. Sanction r-e, koninklijke bekrachtiging f.-ne
Maison, Famille r-e, koninklijk huis n., koninkljke familie f. — Prince r-, kroonprins ni. -- Altesse r-e, koninklijke hoogheid f. -- Music, Thdatre
r-, koninklijk museum, tooneel n. (dat onder de
bijzondere bescherming des koningsstaat).— [Cnancell ] Lettres, Ordonnances r-es (weleer Lettres,
Ordonnances ro)laux), koninklijke brieven m. pl.
of pater ten n. pl., verordeningen f. pl. — (fig.)
Koninklijk, groot, edel, eengin koning waard,
r o y a a l: La clémence est one vertu r-e , de
goedertierenheid is eenti koninklijke deugd. Batiment r-, prachtig, heerlijk gebouw n. I1 a fait one
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dépense r-e, hij heeft koninkl ij ke, zeer groote on-

kosten gemaakt. 11 a l'áme r-e , hij heeft eene
grootmoedige, édele ziel. — [Fort.] Bastion, Para-

pet r-, groot bolwerk n., groole borstwering f. —
[ Mar. ] Perroquets royaux , z. PERROQUET —

[H. n.] Aigle r-, z. AIGLE (waar verkeerdelijk royale

in plaats van royal staat). — Royale , f. Soort
van knevel beneden de onderlip , kinknevel m. ,
baardvlok f. (barbiche ). — Naam van velerlei
stoffen , ook van eene groote papiersoort (papier royal), royaal papier, koningspapier n. —
[Hort.] Koningspruim,koningspeer, koningsperzik f„
enz. — [ Taill. ] Soort van wí,jde broek f. der
18e eeuw. — Royalement, adv. Op koninklijke
wijze; grootmoedig; heerlijk, prachtig, ro y a a 1. —
Roy^liser, V. a. [Polit.] Koningsgezind maken;
naar monarchale beginselen inrigten. — Royalisme, m. [Polit.] Partij f. des konings; koningsgezindheid, verknochtheid f. aan 's konings partij,
r o y a l í s mus n. — Royaliste, adj. Koningsgezind , den koning of het koningrijk toegedaan,
r o y a 1 i s ti s e h. — ROYALISTE, m. Koningsgezinde,
koningsvriend, aanhanger des konings; voorstander
van den koninklijken regéringsvorm, r o y a li s t m.
Royan, m. [H. n.], z. V. a. SARDIE.
Royaume, m. Koningr ijk n.: Le r- de Por

het koningrjk Portugal, der-tugal,desPyB
wederlanden. — [knit.] Le r- des vieux, de Jéhet
koningrijk
of rijk der hemelen, van
sus Christ,
Jezus Christus. Mon r- nest pas de ce monde,
mijn rijk is niet van deze wereld. — (fam.) Je ne
fera,is pas vela pour un r-, ik zou dat om alles in
de wereld niet doen. — (Prov.) Au royaunoe (of
Au pays) des aveugles les borgnes sopt rois, z.

AVEUGLE. — (poelt.) Le r - de Pluton , des morts,
Les noirs, somhres r-s, de onderwereld, de hel f.
— Royauté, f. Koninklijke waardigheid f., koningschap n.
Roye, f. [Agric.] , z. v. a. RAIE , SILLON. —

r-ière, de lint- industrie, de vervaardiging van en
de handel in lint. — -1- Rubanté, e, adj. Met
lint of band voorzien of versierd.
Rubarbe, f ., z. RHUBARBE.

Rubasse, F. (of als adj. Quartz r-) Roodach-

tig kwartskristal; gekleurd kunstkristal n.; rooktopaas m.
Rubèbe, f. [Mus.] , z. v. a. REBEC.
Rnbéfaction, f. [i`,léd.] Pijnlijke roodwording
der opperhuid , het roodworden , hetzij van zelf
ontstaan (R- spontanée) of door kunstmiddelen ver
(R- artificielle). — Rubéfiant , e , adj.-wekt
[ Méd. ] : Médicaments r-s of als subst. RUBE -

FIANTS, ni. pl. Hitte- en roodheidverwekkende, de
huid prikkelende middelen , r u b e f a c i-é n ti a n.
pl. -- Rubéfier,,v. a. [Méd.] Rood of ontstoken
maken. — SE RUBEFIER, B. pr. Rood en ontstoken

worden. — [Mar.] Le temps se rubéfie, het weder
gaat naar regen staan.

Rubeline, Rubienne, R.Ruu.biette, f. [H.n.],

Voormalige namen van 't roodborstje (rouge-gorge).
Rubelle, f. [Agric.] Wijnstok in. met roode
bladeren en zwarte druiven.

Ruabellion , m. [H. n.], z. v. a . PAGEAU of

PAGEL. — Soort van tor f.

Rubellite, f. [Minér.] Vezelschorl, vuurbestendige lurmalijn m., eene onsmeltbare, perzikbloesemkleurige schorlsoort, r u b e l li e t m.
R.ubeole, f. [Bot.] Verwers megéra -kruid of
ruwkruid n . (aspérule). — Meekrapachtige plant f.
— Rnbeolique, adj. [Méd.]: Taches r-s, mazel vlekken f. pl.

Rubeseent, e, adj. [Didact.] Min of meer
rood, eenigzins rood wordend.
Ru.biacé, e, Rubiacine, e, adj. [Bot.]
Krap- of meekrapachtig, naar de meekrapplant ge
— RUBIACEES, RUBIACINEES, f. pl. [Bot. ]-lijkend.

Krapplanten f. pl.

Rubican,

add. et subst. m.

[Man.]: Cheval r-,

Royer, V. a. [Agric.] Greppels maken. — z. v. a.
1101'IR. — 5 ROYER, m . Wielmaker m .

paard met gemengde of zamengestelde haarkleur.
Des r-s noirs, bail, alezans, stekelzwarien, stekelbruinen, stekelvossen. Des r-s brulés, brandschimmels in. pl.

kleine armen of kanaaltjes.
Raade, f. Het achteruitslaan; achteruitslag m.
(van paarden, muildieren, enz., weleer ook bij het
dansen). Le cheval lui allongea (lanca, détacha)
une r-, het paard bragt hem een slay toe. — (fig.
et fam.) Grofheid, onbeschoftheid f., grove uitval m.:
Je n'étais pas d'humeur a souffrir ses r-s, ik was
er niet naar gemutst om zijne ruwe uitvallen te
verdragen. (roodgele robijn m.
Ruobace, Rubacelle of Rabieelle, f. Ligt
Riuban, m. Lint, band n.: R- de sole, de taffetas, zijden, taffen lint. R- de fil, de lame, garen,
wollen band. Noeud de r-s, lintstrik m. — Le rd'un ordre, het lint eener ridderorde, het ordelint.
— [Arch.] Band, m. — [Bias.] Zeer smalle schuin balk m. -- [Bot:, H. n.] Streep f., band m. op de
bladeren van sommige bloemen, op vele schelpen. —
Soort van hiacint m. R- d'eau, egelskop m. [spar-

Rubicoud, e, adj. (fam.) Rood, hoogrood:
Visage r-, Face r-e, hoogrood gelaat, koperkleurig
gezipt n. — Ruubidicolle, add. [H. n.] Roodhalzig.
Rubienne, Rnbiette, f., z. RUBELINE.
ltnbiflcation , f. [Alch.] Het roodsnaken ;
roodmaking f --- Ruibiforme, adj. [Bot.] Framboosvormig. — Rubigineux, ease, adj. Roestig, verroest; — aan roest onderhevig; — roestkleurig.
Rubin, nl. [H. n.] Gekuifde vliegenvanger m.
van Amerika (mucherolle ). — (pop.), z. V. a.

Ru g m. Klein besproeijings - of a fle idingskanaal n.,
vliet m., geul f. Cette riviere est partagée en différents rus, die rivier splitst zich in verschillende

ganium] , eene waterplant niet zwaardvormige bla

-

deren en kogelronde vruchten. R- d'eau rameux
(of Rubanier rameux), getakte egelskop m.—Volksnaam van vele gestreepte schel en, ook van verscheidene gestreepte slangen. —^ -sof Poissons en
r-, lint- of bandvisschen n. pl. [twnim]. — [Anc.
méd.j Lintworm m. [ver solit aire] . — [Tech. ]

Scheen, loopscheen f., strook fijn ijzer voor den
geweerloop. — Lintvormige wasreep m. — Deeg
(voor sommig bakwerk).—.Rnbanaire, adj.-rep
Lintvormig. — Rubané, e, adj. (en part. passê
van rubaner) Band- of lintvormig platgedrukt; —
met band of lint voorzien of bezet. — [Bot.] Plante
r-e, lintvormig gestreepte plant f. — [H. n. j Coquille r-e,gestreepte schelp f. —Rubanée,f. [H.n.]
Sluijeradder f. [moqueur]. — Rtibaner, v. a.
[Tech.]: R- la eire, het was tot strooken of reepen maken. — R- one malle, eenen reiskoffer van
binnen in het deksel met lint voorzien. — Scheenen
voor geweerloopen maken. — Rubanerie, f. Lintof bandweverij; kunst des lintwerkers; bandwinkel, linthandel m. — Rubanier, m., -ière, f.
Band- of lintwerker m., -werkster f.; lint- of bandverkooper m., - verkoopster f. Métier de r-, lintwevershandwerk n.; lintweversstoel in. -- [Bot.] ,

z. V. a. RUBAN d'eau. — Ook als adj.:

L'industrie

Rubicelle, f., z. RUBACE.

LINOTTE.

Rubine, f. [Anc. minér. et chim.] Roode ver
ven zwavelmetaal: R- d'arsénic, zwavel--bindg
robij n, z. V. a . REALGAR . R- blende, rood zwavel-

zink n. R- d'argent, rood zilver n. — R- d'antimoine, zwavel-antimonium n., spiesglanszwavel f.
R- arsenical, rood zwavel-arsenik n.
Rubis, m. Robijn m., doorzigtige roode edel
hardste en kostbaarste na den diamant.-sten,d
R- d'Orient of oriental, oostersche robijn. R- spinelle, violetroode robijn, spinél m. R- balais, bleek
robijn, ballas of balas m. — [Chico. anc.] ,-rode
z. v. a. RUBINE . — (Loc. prov.) Faire r- sur 1'ongie,
tot op den laatsten druppel uitdrinken (zoodanig
zijn glas ledigen, dat er niet meer in overblijft,
dan om op den nagel een druppeltje te laten vallen,
dat zich. als een robijn of roode parel voordoet), op
de nagelproef uitdrinken. II fait payer r- sur 1'ongle, hij laat zich tot op den laatsten cent betalen.
— (fig. et pop.) I1 a des r- sur le nez, II a le visage plein de r-, zijn neus, zijn gezipt zit vol roode
puisten. — [H. n Robijn , soort van kolibri.
.]

Rubord, m. [Anc. constr. nay.] Kim- of strijk-

gang m.

Rnbricaire, m. Rubriek- of titelkenner m.,
ervarene in de titels van 't burgerl ij ke en kanon
eertijds met roodera inkt schreef);-niekrgt(dm
ook z. v. a. RITUALISTE . — tells adj . (fam.) Ii est
bien r-, grand r-, hij is een vriend van pligtplegingen, van formaliteiten. — Rubricateur, M.
Roodschrijver , mi deleeuwsch schrijver , die de
groote aanvangsletters der geschriften in bonte
kleuren schilderde.

Rubricanide, adj. [H. n. ]

Roodstaartig. —

RTJBRJCATJLE

--

Riitwicaule, cdi. [Bot.] Met rooden stengel. Rubricolle, Mj. [Un.] Roodhialziq. —Rubri
come, ad:. 1Fl. n J Met roode horens of voelsprieten. - Rnbriflo.'e, wij. [Bot.] Roodbloemiq. - Riabrigastre, adj. [H. n. ] Roodbuikig.
- Riibripède, adj. [1-t. n.] J3oodvoetiq.
Ruhi-ique, f. J%1inér.] Roo.'Iaarde f., rood

RUE.
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(of envers) ses enfants , een vader, die te streng,
te hard voor zijne kinderen is. Un maitre r- a (of
envers) ses domestiques, een meester, die zijne bedienden hard, norsch bejegent. Faire une r- répri
mande a qn., iemand ccve scherpe berisping geven.

.- La regie de ces religleux est l)ien r-, deoi'des

-

regel dier monniken is zeer streng. - Vous avez
krijt n.; roode oker, bloedsteen in. - [Droit ] R-s, la an r- adversaire, gij hebt daar eene zware, gewettitels in. pl. wetopscliriften n. pl. (die weleer rood duchte tegenpartij. - z. JOUEUR, JOUTEUC. - Rugeschreven werden) rubrieken f. p1. -- [Liturg.] dement, ado. Op ruwe, harde, strenge wijze:
Regels ni. pt., voorschriften n. p1. omtrent de wijze Vous le traitez bien r-, gij behandelt hein zeer hard.
van de dienst te lezen e n te doen (aan 't begin van - ((am.) Aller r- en besogne. ijverig en onvermoeid
't brevier en van 't missaal); - korte, weleer rood doorwerken. II y va i-, hij vat het werk met kracht
gedrukte regelen in den tekst van 't breder. - aan, hij tast door. Manger, Boire r-, zich ter deeg
(tij uitbreiding) Hoof'!, opschrift, bovenschrift ii. te goed doen, duchtig eten, drinken.
van de verschillende afdeelingen in een dagblad,
Rudenter, v. a. [Arch.] : R- des coonnes, les
vu b r i e ft t Cette nouvelle est saus in r- etc Lan- pilastres, in de groeven der zuilen ofpilasters stafdres dat nieuwe staat onder de rubriek Londen. of koordvormige versieringen aanbrengen, stafwerk
( fi g. et fain.) Oud gebruik n., oude handelwijze in (Ie zuilengroeven maken. - Het part. passé is
of manier, gewoonte f.: Suivre une vieille r-, ce-ne ook adj.: Cannelures rudenlées, rondgeribde groeoude gewoonte, een' ouden regel volgen. -- (fig. et Ven f. p1. - Rudenture, t. Staf- of koordeormig
fam.) List, kunstgreep, kneep f., streek m. Je con- sieraad, (lat de zuilgroeven doorgaans tot op een
nais ses r-s, ik ken Zijne knepen of streken. II derde harer hoogte vult, stafwerk n.
s'est servi dune plaisante r-, hij heeft zich van
Rudéral, e, adj. [Bot.] Op of aan oude muren of 0/) puin groeijend. (Plur. m. rudéraux.)
van eene aardige list of kunstgreep bediend.
Rubrirostre, adj. [Fl. n.j Roodsnaveliq. Rudération,f. [Mac.] , z. v. a. HOIJRD&GE.
Rtibrivetitre, adj. Roodbuskiq.
Rudesse, f. Ruwheid, stroefheid, hardheid,
Ru che, f. Bijenkorf im R- vitr€e of de verre, grofheid; onbevalligheid, barschheid, norschheid;
glazen korf. R- a cloison, afgeschoten korf. bijen- onbeschaafdheid I. La r- de Ja peau, de Ja Rarlie,
korf met vakken. - Bijenstok m., de korf met de de ruwheid van de huid, van den baar.J. - La r
daarin huizende bijen: Ii a cinquante r-s, hij heeft de in voix, de ruwheid, grofheid der stein. La r
50 bijenstokken. - La sociëté est comme une r-, de ses traits, de barschheid, onvriendelijkheid, onde maatschappij is als een bijenkorf. - Z. CUhTIIER. bevalligheid zijner (harer) gelaatstrekken. .. La r
—(Loc. prov.) 11 ne faut point fhcher wie r-, men des manières, de ruwheid, onbeschaafdheid, plompmoet in geen wespennest steken: men moet zich niet heid der manieren. --. Ti'aiter qn. avec r-, iemand
eene menigte kleine vijanden op den hals halen. - met hardheid, met veel gestrengheid behandelen. -[Anc. anat.] Voorhof m. (van'toor). - [ Coutur.] REJ1IIESSES, f. Pl. Grofheden f. p/. , harde woorden n.
Op elkander geplooide tulle-strookjes n. p1. - p1.: II me dit des r-, hij zeide mij groflieden.
[H. n.] R- marine of aquatique, door waterdierRudlaire, m. [Ant. row.] Uitgediend, ontslatjes bewoonde spons f. - [ Mar.] , z. V. a. R000EIE. gen zwaard- of kampvechter m. (die als teeken
- [Pêche] Korfvormiq zaknet ii. - Ruehéc, f. van zijn ontslag een houten zwaard ontving).
Opbrengst f. van een' bijenkorf; - gezamenlijke beRudiment, m. Aanvangsgronden m. '
volking f. van een' bijenkorf, bijenzwerm; korf- kundigheden f. p1., grondbeginselen n. p1. eener wevol m. - 8nieher, m. Plaats f., waar de bijen- tenschap of kunst (in dezen zin altijd in 't meerkomen staan. waar veel bijenkorven zijn. Ru- voud gebruikt): II sait it peine les r-s de le gramcher, v. a. [Coutur.] Met tuliestrookjes beploofjen. maire, hij kent te noauwernood de eerste ronden
- Rueheur, rn IAgric.1 Werkman, die 't uit- der spraakkunst. - Aanvangsboekje n., boek, dat
gespreide hooi op hoopjes zet.
de allereerste gronden eener taal, mv. der latijnsche,
Ruehottei-. V. a. [Agiic.] Zoodanig beploegen, bevat, ruditnenta.' Appiendre le r-, de rudidat men in a jaren tijds al de aarde van een veld menta leeren. ---- (fig. et fain ) Get homme en est
verplaatst heeft.
encore au r-, die man is nog een nieuweling, is
Riietation, f., Z. ERUCTATION.
nog groen. Ii faut Ie renvoyer nu r-, hij moet wer
S Rudànier, ire, adj. (pop.) Ruw, lomp, naar school, naar de abe-bank. - [Phys.] Les F-s
viz. in 't spreken.
de l'organisation, de grondtrekken van de bewerkRude, adj. Ruw, grof, stroef (op 't aanvoelen); tuiqing. .- [H. n., Bot.] Een of ander orgaan, dat
- wrang, scherp, raauw (voor den smaak); - zich in zeer kleine afmetingen voordoet: R- de
hobbelig, ongelijk, oneffen; zwaar, hard, moeijeljk, queue, klein uitwas als staart, zeer kort staartje n.
zuur. Avoir Ia peau, Ja bathe r-, ruw van huid - Rudiguentaire, adj. [Litt.] Tot de rudiinenta
of vel, hard, wreed van baard zijn. Une brosser-, of eerste taalregels, tot de grondbeginselen behooeen ruwe, grove borstel m. - Ce yin est r-, die rend. Auteur F- of als subst. REJDIMENTALRE, M.
wijn is wrang, hard. - Chemin r-, oneffen, ruwe, Schrijver over de eerste beginselen. [H. n., Bot.]
hobbelige weg ni. - Travail, Metier r-, zwaar, Wat naar den aanvang van een orgaan gelijkt.
Rudi.-, v. n. Balken (braire).
moeijeljk werk, ambacht n. Une r- tiiche, eene
Rudiste, adj. [H. n.] Ruw, hobbelig, onregelzware look t., een zure arbeid m. us out eu wie
journde bien 1'- Zij hebben een' zeer zuren dag ge- matig (van schelpen).
Rudoiement, m. Ruwe bejégening f.; het uithad. - Ce cheval est r-, dat paard is ongemakkelijk, heeft een' zwaren, onzachten gang. On- varen, toegraauwen.
Rudolphiii, e, adj. [Astr.]: Tables r-es, ruaangenaam om te zien, te liooren, te lezen, enz.,
ruw, borsch, onvriendelijk, hard; - hevig, gewel doiphinische tafels f. p1., naam, door Keppler aan
dig, moeijeljk te verdragen, streng, zwaar. 11 a zijne tafels van den planetenloop, ter eere van keilair, le visage r-, hij heeft een borsch, norsch, on- zer Rudolph II., gegeven.
vriendelijk utziqt. Des manières r-s, ruwe, onbeRudoyernent, Efl., Z. RUDOIEMENT. - Ruschaafde, plompe manieren f. p1. Avoir Ia voix r-, doyer, v. a. Ruw behandelen of bejégenen, inz.
eene ruwe, grove stem hebben. Style r-, ruwe, harde ruw of barscli toespreken, toegraauwen, toesnaaustijl m. - Ce peintre a le pinceau r-, die schilder wen, uitvaren. II rudoie ses (lomestiques , hij
heeft een hard, onbevallig penseel. Ce barbier a Ja snaauwt zijne bedienden toe. II ne faut pas r- les
main r-, die barbier heeft eene harde hand, scheert enfants, men moet de kinderen niet barsch bejégeniet zacht. Une F- attaque, een ruwe, hevige, on- nen, niet toe.qraauwen. - [Man.] R- un cheval,
stuimiqe aanval m. Le clioc fat r-, de schok was een paard hard behandelen, te hard aangrijpen.
geweldig, hevig. - Temps r-, guur weder n. Un
Rue, 1. [Bot.] Ruit, vuile f. R- des jardins.
froid extrhmernent r-, een zeer scherpe, strenge tuin-, wijnruit. R- des prés, waterruit. It- sau
koude f. - (fi g.) Les temps sont r-s, de tijden zijn
-vage
of de montague, wilde ruit, bergruit.
zwaar. C'est un r- coup pour lui, dat is een harde
Rue, f. Straat f. R- large, longue, étroite, courslag. een groot ongeluk voor hem. Une r- ëpreuve, te, breede, lange, naanwe, korte straat. 11- écartée,
ccve harde proef, zware beproeving 1. Cela me pa- fréquentée , afgelegen, druk bezochte straat. R- de
i alt r-, dat komt mij onwaarschijnlijk voor, dat traverse, dwarsstraat. Z. ook CLOU, DONNER (V. n.),
kan, ik moe(jeljk geloovev. Ce trait est un peu r-, ENFILER, PASSANT. - (Loc. fam. ou prov.). z. cOIJ
die trek is wat kras, wat plomp. - Un père r- a Ria (v. a.), PAVE (adj.), PIGNON. Le bout de Ja Foe
70
,

,

-

-

-

9

-

-

-

eg

RUÊE

--

fait Ie coin, hij spreekt veel, maar zegt niets. Vieux
comme les r-s, zoo oud als de weg, als de weg van

Kralingen.
Ruée, f. [Econ. rur.J Noop strooisel, gebruikt
stroo, vuilnis, enz., dat men laat rotten, om het ver
onder den mest te mengen.
-volgens
Raelle, f. Kleine, smalle straat f., straatje n.,,
steeg f. — ( fig.) La r- du lit, dc ruimte tusschen
't ledekant en den muur. — Coureur de r-s, z. V. a.
COUREUR de files. — [:Rist.] Slaapkamer, alkoof f.,
waarin onder Lodewijk XIV. zékere aanzienlijke
dames (précieuses), op haar bed gezeten, bezoeken
ontvingen, dames- kabinetje n. (het boudoir van laIer' tijd). — ( fig. et fam.) Cet homme passe sa
vie dans les r-s, II va de r- erg r-, die man maakt
vlijtig zijn hof aan de dames, hij fladdert van de
eene schoone naar de andere. I1 brille dans les r-s,
hij schittert in den omgang met dames. (Deze uit
zijn nu verouderd). — [ Econ., dom.]-drukinge
R-s des gateaux d'une ruche, gangen m. pl., ledige ruimten tusschen de honigraten van een' bijenkorf. — [ Mar.] Buiten- of bolle zijde f. van eene
krom gebogen plank, opstaand gedeelte n. — Ruellée, f. [Tech.] Muurkeel f., einde van een dak
tegen een' hoogeren muur. — Dueller, v. a. [Agric.]
Tusschen de wijnstokken de aarde aan wederzijde tegen de wijnstokken ophoogen. -- Ruellette. f. (verklw. van ruelle) Steegje n.
Ruellie, f [Bot.] Soort van beereklaauw m.
(naar den franschen botanist Ruelle).
R1ler, V. a. Met kracht of geweld werpen, gooi. jen, smijten: R- des Pierres. steenen smijten. (fam.) R- de grands coups, R- de grands coups a

tort et h travers, harde klappen toebrengen, links
en regts klappen uitdoelen. — (Loc. prov.) Ses plus
grands coups sont rués, zijne beste pijlen zijn ver
Les plus grands coups sont rues, de hoofd -schoten.
ergste is voorbij. — RUER.-zakisfgelopn,ht
V. n. Slaan, achteruit slaan: Ce cheval rue, dit
paard slaat achteruit. Ce cheval rue en vache,
dit paard slaat naar voren uit. z. ook MORDIE. —
SE RIJER, V. pr.: Sc r- sur qn., sur qc., op iemand
of iets onstuimig aanvallen. I1 se rua sur lui et le
maltraita, hij viel hein woest op 't lijf en mishan delde hem. Se r- sur un diner, op een middagmaal
aanvallen, — (Het woord ruer heeft zich alleen als
V. pr. staande gehouden; als v. a. en v. n. wordt
het zelden meer gezien of gehoord.) --- Rueur,
ease, adj. [Man.] Gewoon om achteruit te slaan:
Ce cheval est r-, dat paard slaat dikwijls achteruit.
Rufalbin, m. [H. n.] Senegalsche koekoek m.
Rufescent, e, adj. [Didact.] Rosachtig, ligt
roskleuriq. — Rufibarbe, adj. [H. n.] Met ros sen baard. — Ruhcarpe, adj. [Bot.] Met ros kleurige vruchten. — Rufleaude, adj. (H. n.]
Met rossen staart. — Ruficolle, adj. [H. n.]
Met rossen hals..— Rufieoriue, adj. [H. n.] Met
rosse voelhorens.
t Rufen, m. Hoerenjager m.
R ufi gastre, adj. [B. n.] Rood- of rosbuikig.
Rufipalpe, adj. H. n.] Met roode voelspitsen,
-- Rufipede, adj. [H. n.J Met rosse of roest
voeten. — Rufpenue, adj. [H. n.] Met-kleurig
rasse vlerken. — Rufirostre, adj. [H. n.] Net
rooden of rossen snavel. -- Rufitarse, adj. [H. n.]
Met rossen voetwortel. — Rullventre, adj. [H. n.]
Rood- of rosbuikig. (deren.
Rugifolié, e. adj. [Bot.] Met gerimpelde blaRumine, f. [Chir.] Beenvijl f.; Landschrapper m.
— Ruginer, V. a [Chir.] Met de been- of tandvijl afschrappen of afvijlen.
Rugir, V. n. Brullen (inz. van den leeuw gezegd). — ( fig.) R- de fureur, de colère, van woede,
van gramschap brullen. — Rugissant, e, adj,
Brullend: Lion r-, brullende leeuw m. — ( fig.)
Les vents, Les Hots r-s, de huilende winden m. pl.,
golven f. pl. — Ruëissernent, m. Het brullen,
gebrul n.
Rei gosité, f. [Didact ] Rimpeligheid, gerimpeldheid. f. — Rugueux, ueuse, adj. [H. n.,
Bot.] Rimpelig, vol rimpels of plooijen.

Ruifde, f. [Tech.], z. v. a. RUELLEE.
Ruiter, Ruuiller, V. a.. [Anti. géom.] Teekens,
merken zetten (om vlakten op te meten).
Ruine, f. Verval n., ondergang m., r u ï n e f.
Le batiment est, tombe en r-, s'en va en r-, menace r-, het gebouw is, geraakt in verval, vervalt,
dreigt in te vallen. — La r- d'une ville, de onder-

RUISSELER.

gang, verwoesting eener stad. Réparer les r-s, de
vervallen gedeelten van een gebouw weder herstellen. — Battre une place en r-, Battre qn. en r-,
z. BATTRE (er staat abusievelijk op het eerste dezer
gezegden rime, in plaats van ruine). — ( fig.) Ce
nest plus qu'une r- (van eens weleer schoonti vrouw,
van een' vroeger beroemd' tooneelspeler, redenaar,
enz., die met den ouderdom, veel afgenomen zijn),
zij, hij is nog eene schoone ruïne. — Bouwval m.,
ten deele of geheel ingestort gebouw; puinhoop m.,
puin n., ruïne f. (in dezen zin steeds int meerv.)
Les r-s de Troie, de Palmure, de ruinen, de bouwvallen van Troje, van Palmyra. Cette ville est
batie des r-s d'une autre, deze stad is uit de bouwvallen, uit het puin eener andere opgebouwd. Its
furent accablés, ensevelis sous les r-s, zij werden
onder de instortende gebouwen, onder het puin bedolven. — [ Peint.j Cette r- est un des meilleurs
tableaux de ce peintre, die ruïne of bouwval is
een der beste stukken van dien schilder. — ( fig.)

Bátir sa fortune sur les r-s d'autrui, zijn fortuin

op eens anders ongeluk, verderf bouwen. — (fig.)

Verlies n. van fortuin, van eer, goeden naam. raagt.
enz., ondergang m., verderf n. Ce procès a cause
sa r-, la r- de sa maison dit proces is oorzaak
van zijn' ondergang, heeft den val van zijn huis berokkend. I1 travaille, court b sa r-, hij, werkt aan,
loopt in zijn verderf. — La r- dun Etat, de ondergang van eenen Staat. — Ook van de oorzaak
des onderrlangs of verderfs gezegd: Hélène a été
la r- de Troie, Helena is (de oorzaak van) Trojes

val geweest. C'est une r- que le jeu, que les procè s, liet spel, de regtsgedingen zijn iemands verderf.
Son orgueil sera sa r -, zaan hoogmoed zal hem in
't verderf storten, doen vallen. — Cette aventure
a causé la r- de sa réputation, dat voorval heeft
hem zijn' goeden naam gekost.
Ruiner, V. a. Tot puin maken, verwoesten,
neêrhalen, omverwerpen, vernielen, verdelgen; in
't verderf storten, in den grond helpen of boren,
aren maken, r u ï n. eren: R- un édifice, een gebouw verwoesten, neerhalen.- R- une ville fond
en comble, eerie stad het onderst boven keeren, geheel verwoesten. — La grêle a ruiné le blé, de
hagel heeft het koren vernield. — (fig.) I1 veut i ces gees, hij wil deze lieden in den grond helpen.
R- une famille, eene familie ongelukkig, arm maken. Les excès ant ruiné sa santé, de buitensporigheden hebben zijne gezondheid bedorven, vernield.
Cola la ruiné d honneur, dat heeft heng zijne eer
doen verliezen. La cbasse h ruiiré ce cheval, de
jagt heeft dat paard bedorven, uitgeput. — [Constr.]
Kerven of kepen maken. — SE RUINER, V. pr. Te
grond gaan. vervallen; zich in den grond boren,
zich ongelukkig, arm maken; zich uitputten. Ce
chateau commence á se r-, dat kasteel begint te
vervallen. — II s'est ruiné au jeu, hij is door het
spel te grond gegaan. — Le corps se ruine par de
grandes fatigues, het ligchaam vervalt, put zich
uit door groote vermoeienissen. — j- Ruineur, m.
Verderver m. — Ruineusetuent, any. Op ver derfelijke, armmakende u► jze. — Ruuineux, ease,
adv. Bouwvallig: Mur r-, bouwvallige muur m. —
(fig.) Bátir sur des fondements r-, op zand, op
lossen grond bouwen. — (fig.) Verderfelijk, arm
makend: Un luxe r-, eene verder feljke weelde f. —
Ruiniforme, adj. [Minérj - Marhre r-, marmer,
dat in zijne teekening bouwvallen voorstelt, ru'inen- marmer n.
Ruinure, f. [Constr.] Inkerving, inkeping, inlating f (in balken enz.)
. Ruisseau, m. (weleer RuISSEL) Beek, vliet f.
Un r- clair, limpide, eene heldere, klare beek. —

(Prov.) Les petits r-x font les grandes rivières,

Z. IUVIERE. — Goot f., waterloop tel. I1 tourba tout

au beau milieu du r-, hij viel midden in de goot.
— (Loc. prov.) Cette chose traine, cst trainde dans
Ie r-, die zaak is plat, gemeen, afgezaagd. Cette
nouvelle a été ramassée dans le r-, dat is straat
uit de goot opgeraapt. — (fig ) Des r-x-nieuws,
de sang, stroomen bloeds. Il versait des r-x de
larmes, hij vergoot tranenbeken, stroomen van tranen. — RRuisselant, e, adj. Vlietend, zacht stroomend als eerie beek, vloe fend: Des eaux r-es, vlietende wateren n. pl. — (bij overdrijving) Vovez sa
figure ruisselante Ie sueur, zie hoe zin gelaat van
zweet druipt. --- Ruisseler, v. n. Vloeien, vlieten, zacht stroomen als eene beek; zijpelen: Sang

_

RUISSELET
qui ruisselle des plaies, bloed, dat uit de wonden
stroomt. On voit l'eau r- à travers les .murs, men
ziet het water door de muren heen zijpelen. -Ruisselet, m. (verklw. van ruisseau) Kleine
beek f., beekje n.

RUSTIQ,UER
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verbreking van een voorgenomen huwelijk.-- [Cout.,
Taill.] Scheur f. in eene stof. — [ Peint.] Breking,
vermenging f. der kleuren. -- j Ri,ptuurer, v. a.
Eene breuk maken.

Rural, e, adj. Landelijk, niet tot de stad beRuin, m., z. RHUI1. -- [Anc. mar.] Ruim, laad hoorend, liet veld of het land betreffend, veldelijk,
boersch.
laCommune r-e, landelijke gemeente f. Exschip,
dat
veel
Vaisseau de grand r-,
-ruimn.
den kan. — Les faux r-s of reuns, de kieren of cursion r-, landelijk uitstapje n. Les moeurs r-es,
ruimten tusschen de in 't ruim gestuwde voorwerpen. de landelijke, boersche zeden f. pl. Des fonds ruRuinb of Rhumb, ni. (pr. Tombe) [Mar. J raux, veld- of landgoederen n. pl. -- Doven r-,
Kompasstreek f. (aire). R- de vent, windstreek, landdeken m. (die het toezigt heeft over de pccstokornpasstreek. Ligne de r-, z. v. a. ligne LOXODRO- rijen van zeker district) ; - (fig. et iron.) Oude
MIQUE. (PANSE. haas m. — Ruarieole, - add. Op het land levend;
Rumen, m. (pr. ru-mène), z. v. a. DOUBLE- het veld bebouwend. -- Hurographe , m.
Rumeur, f. Oproerige beweging f., oploop m.; [Didact.] Veld- of akkerbeschrijver nn. -- Ruverward geraas, gejoel, gedruisch, alarm, rumoer; rographie, f. Akkerbeschrijving f.
Rise, f. List, loosheid, sluwheid. arglisligheid f.,
snel omloopend gerucht of nieuws n. II y a quel que r- dans la ville : parmi Ie peuple, er is eene streek m.: R- subtile, grossière, fijne, lompe list.
oproerige beweging in de stad, onder 't volk. — R- de guerre, krijgsli.st. Je connais toutes ses r-s,
D'ou eient cette r-? van waar komt dat alarm, ik ken al zijne streken, knepen. — R-s innocentes,
dat rumoer? — La r- publique l'accusait de ce onschuldige kunstgrepen f. pl. — (Loc. prov.) Avoir
meurtre, het algemeene gerucht beschuldigde hem un sac tout plein de r-s, vol listen enstreken zijn,
altijd een' uitweg weten. — [Chas.] Omweg ni.,
van dezen moord.
Rumford oupe la), Rum fordsche soep f., wending f., van 't gedaagde wild ter ontkoming.
de door den Engelschman Rumford uitgevondene 'Rusé, e, adj. Listig, loos, sluw, doorslepen, doorgoedkoope groentesoep voor de armen. Clieminée à trapt: Un homme r-, een listig man. z. ook. coatIa R -, Rumfordsche haard m., eene door denzelf- PERE. Je me défie de son air r-, ik vertrouw zijn
sluuu gelaatniet.—[ylar.] Ancre r-e, dreggend, doorden menschenvriend uitgevonden spaarkachel.
Ruuainal, e, adj. [Ant. rom.] Wat Rumina dreggend anker n. — Ook als subsi. in. et f. Cyst un
(Rumla, Rumilia of Juno), de schutsgodin derzui-- fin r-, une petite r-e, 't is een sluwe vos, een slim
gelingen, betreft. — Figuier r-, vijgeboom m., on- ding.—Rriser, v. n.List gebruiken: Il est persnis de
der welken, naar 't volksgeloof, Romulus en Re- r- b Ia guerre, 't is geoorloofd in den, oorlog list te
maug, aan eene wolvin zuigende, gevonden werden. gebruiken. — [Chas.] Un verf qui ruse, een hert,
Ruminant, e, adj. _flerkaauwend; Animaux dal door omwegen de honden zoekt te antviu ,den.
r-s, of als subst. RUMINANTS, m. pl. Herkaauwende — S Ruseur, m., -ease, f. Listig mensch, sluice
dieren n. pl., herkaauwers m. pl. -- Rumina• vogel m., hij of zij, die dikwijls en gaarne listen
tion, f. Herkaauwing f. — ( fig.) Herhaalde over- in 't werk stelt.
Rusnna , m. Oosterseh ontharingsmiddel n.
wéging, het wikken en wegen. — Ruininer, V. a,
en (doorgaans) n. Herkaauwen: Les boeuls rumi- ontharingszal f f., r u s m a n.
Rasse, adj. Russisch, tot Rusland of zijne innent ce qu'ils ont manoé, of enkel Les boeufs ruminent, de runderen herkaauwen. -- (fig.) Nor;- woners behoorend: La langue r-, of als subst. Le
maals overwégen, bepeinzen, doordenken, rijpelijk RUSSE (vroeger Le RUSSIOTE), de russische taal f.,
overléggen, wikken en wegen: I1 rumine (sur) cette het russisch. — RUSSE, M. ct f. Rus m., Russin,
affaire depuis un. an, hij overlegt, herkaauwt die russische vrouw f. — RUSSE, m. [H. n.] Een der
volksnamen van 't roodborstje (rouge-gorge) .
zaak sedert een jaar.
(..V

a

Ruin:nerie, f., z. RHUMMERIE.
Runeiné, e, adj. [Bot ], Feuille r-e, diep in-

gesneden, riemvormig ingekerfd blad n.
Runes, f. pl. [Linguist.] Regtlijnige letters f.
lil.. waarvan zich de germaansche en scandinavische
volkeren bedienden, vóór zij 't latzjnsche alphabet
leerden kennen, r u n e n f. pl. — Runique, adj.:

Lettres of Caractères r-s, z. V. a. RUNES. Alphabet r-, runisch, alphabet n. Poésie r -, runische,
oud - scandinavische poëzij f. — Runographe, m.
[Didact.] Schrijver over de runen. — Schrijver in
runische letters of in runen. -- Ruunographie, f.
Verhandeling f. over 't runenschrift.

--

RR«no-

graphique, adj. Daartoe behoorend, run o-

grd phisch.

Ruotte, I. [Agric.] Vore, akkervore f. tusschen aardappelen, koolzaad, enz.).
Rupestral, e (Plur. m. rupestraux), of Rupestre, adj. [Bot.] Op rotsen of steenen groei
Sel rupestre, z. v. a. sel GEMME.-jend.—[t:him]
— Rupieole, adj. [1 i. n.] Op of b ij rotsen levend, groeijend. — dis subst. m., z. v. a. coQ de
roche. -- Rupifr age, f. Bot.] , z. v. a. SAXIFRAGE.
Reptile, adj. ( Bot.] Openspringend, openberslend. — Ruptilité, f. [Bot.] Eigenschap f. van
open te bersten. — 5 Ruption, f. [Didact.] Af
breking in den zamenhang. — Ruptoire , m.
[Chir.1 B2,jtmiddel n. (cautère potentiel). — Ook
als adj.: Médicaments r-s, bijtmiddelen n. pl.
Rupture, f. Breuk; vaneenscheuring; openbreking f., het in- of openbreken: La r- d'un os, d'une
veine, d'une artère, d'un tendon, de breuk van
een been, de verscheuring eener ader , slagader,
pees. Ook z. v. a. HERNIE. — La r- d'une porte,
d'un coffre, openbreking van eene (leur, van een'
koffer. — [ Hy-dr.] R- dune digue, dijkdoorbraak f.
— (fig.) Oneenigheid, scheiding, vredebreuk, vriend
-klove f.: Ii y a r- entre ces deux-schapbreukof
puissances, er is eerie oneenigheid, vredebreuk tuswhen die beide mogendheden. Prévenir ene r- eintre deux amis, eene vriendschapsbreuk tusschen
twee vrienden voorkomen. — Depuis la r- de la
paix, sedert de vredebreuk. -- R- d'un mariage,
-

-

-

Ritstaud, e, adj. (fam.) Boersch, lomp, plomp,
onbeschaafd: I1 na point de politesse, it est fort
r-, hij bezit Beene beschaafdheid, hij is zeer boersch.
— ails subst. .Lomp mensch, vlegel, kinkel, lom
— Rustaaudenteut, adv. Op lompe,-perdm.
boersche wijze. — Rustauderie, f. Lompheid,
boerschheid, lummelachtigheid f.
Ruste, m. [Bias.) Doorboorde ruit f. -- [Mil.
any.] Lans f. van een' voetknecht.
Rusticai e, E. [Mac.] Zeer dunne raapkalk m.
Rasticite, f. Boerséhheid, lompheid, ruwheid,
onbeschaafdheid, botheid f. I1 y a de la r- dans ses
maniéres, hij heeft iets lomps in zijne manieren.
— Ruistieole, adj. [l3. n.) In velden of weiden
levend. (van den smeltoven.
Rustine, f. [Tech.] Achterzijde f., rufjsteen m.
Rustique, adj. Landelijk, boersch: Vie r-, landleven, boerenleven n. Danses, Chansons r-s, boe
n) . pl., -liederen n. p1. Calendrier r-,-rendas
boeren-almanak m. -- [Myth.] Dieux r-s, veld-,
akkergoden m. pl. — Kunsteloos, wild, ruw; ongekunsteld, boersch, eenvoudig : Ces bois out un
air r-, qui plait, die bosschen hebben een kunsteloos, wild voorkomen, dat bevalt. Banc rustique,
boersche, eenvoudige bank f. — [Arch.] Ouvrage
r-, boersch, r u s t i e k werk (uit ruwe of*uit schijnbaar onbehouwen steenen zamengesteld). L'ordre
r-, of als subst. Le r-, de boersche of toskaunsche
bouworde f. — (fig.) Boersch, ruw, onbeschaafd,
lomp, plomp: Avoir fair r- , een boersch, lomp
voorkomen hebben. Des manières r-s, ruwe, onbeschaafde manieren f. pl. — [Linguist.] Langue latine (of romaine) r-, boerenlatijn, bedorven latijn n.
-- RUSTIQUE, in. Boer, landman, vetdeling, veldbewonen (door La Fontaine ook van de veldrat gezegd). — Ongekunstelde, hoogst eenvoudige voor
een landschap; — boersche, lande -stelingf.va
trant m.; — het boersche, ruwe, wilde, kun -lijke
natuur: Le r- de ce paysage m'inté--stelozind
resse , de wilde natuur , het kunstelooze in dit
landschap trekt mij aan. — Rustiqueenent, ode.
Op boersche, ongekunstelde, ruwe wijze. — R istiguer, v. a. [Constr.] R- un chateau, ecu kas-
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teel in den boerschen of rustteken smaak opwerken,
bepleisteren. — R- des pierres, steepen grof behou-

Sabaudien, ne, adj., z. v. a. SAVOYARD .
Sabaye, f. [Mar.] Sleper in. (een meertouw);

wen, ru s t i k é r en. -- t RUSTIQUER, v. n. Lan-

)angll ijn f.

Boerenkinkel, lompe vlegel, botmuil, lummel in. —

Sabbat, m. Rust- of vierdag, de zaturdag,
a bb a t m. (bij de Joden). Jour de s- , sabbat rag n. --- Chemin de s-, sabbatsweg in., een eind

deljk leven, een boerenleven leiden. — Rustre,
adj. Plomp, vlegelachtig, zeer lomp. Avoir lair r-,
er als een vleugel of lummel uitzien . — RUSTRE , m.

Sabayon, in., z. v. a. SABAILLON.

veegs van ongeveer een half uur, zoo ver als zich de
ood op den sabbatdag van zijne woonplaats mogt
)erw jderen. — Nachtelijke vergadering der too)eraars en tooverheksen (volgens een oud volksgeoof); — (fig.) grootgeraas, heidensch leven, getier n.;
►ok: luidruchtig gekijf n.. het woest uitvaren tegen
errand. Ces ivrognes font un s- terrible , die
lronkaards maker, een helsch of heidensch leven.

[Bias.] , z. V. a. BUSTE. -- -^Riistrerie, f., Z. V. a.
BRIGANDAGE.

Raat, m. Togligh.eid, ridsigheid, loopschheid, ge-

reG,eld wederkeerende geslachtsdrift bij de dieren,
inz. bij 't jagtwild, bronst, bronstigheid f.: Temps
du r-, of enkel 1R-, bronsttijd, speeltijd m.

Rutabaga, nI. [Bot.] Soort van zweedsche

knolradijs I. (tegenwoordig veel in Frankrij k en
Engeland tot veevoeder aangekweekt).
R«tacé, e of Ruté, e, adj. [Bot.] Naar ruit

ii sa femme vient b apprendre eega, else lui fera
In beau s-, un s- du liable, als zijne vrouw dat

gelijkend. -- RUTACÉES of RUTEES, f. pl. Ruit soorten f. pl. — Rutèle, f. [ 11. n.] Rustkever m.

ioor't, zal zij hein een aardig standje maken. —
Sabbataire, adj. Den sabbat met groote naauwgezetheid vierend: Le peuple s-, of . als subst. Les
I-s, de sabbatheiligers, sabbathouders, de joden. ---Sabb.atin , e , adj. Den sabbat betreffend. -Sabbatine, f. [Scolast. j Philosophische strijd
avond; moe jeljk juristisch-iefng.opzaturd
vraagstuk n. (zoo geheeten, omdat de regtsgeleerde
Pyleus in zijne disputeer -collegian op zaturdagIvond doorgaans moejeljke vraagstukken opwierp.
— (weleer ook) Groot geraas, getier n., smulpartij
op zaterdag-avond. — Sabb;tLtique, adj. (alleen
voorkomend in): Année s-, subbatojaar n., elk zevende jaar bij de oude joden, dewijl men dan de
akkers liet rusten, zonder hen te bebouwen. --Sabbatiser, v. a. Den sabbat vieren. -- Sabbatisme, in. Vaarneming, heiliging f. van den

Itutilaut, e, adj. [Didact.] Goudkleurirr, glanzend als goud. — [Chiin.] Salpeterzure dampen
van zich gevenad.
Rutile, m. [Minér.] Titanium-zuur n., in den
vorm van het tin-oxyde gekristalliseerd , bruinroode titanium-schort m. --- .Itutiline, f. [Chim.]
Roode zelfstandigheid, door de werking van zwavelzuur op wilgenbitter (salicinne) voortgebragt
r u t i l í n e f. — Rutilite, in. [Minér.] Granaat
met titanium-oxyde, r u t i t. e t m.
Rutoir, m., z. v. a. ROUTOIR.

Ryptique. adj., Z. RHYPTIQUE.

Rythnie, Rythniique, z. RHYTH—.
Rytine, f. [H. n.] Noordsche zeekoe f. (zonder
houwers of slagtanden) [manatus borealis].

sabbat.

S.
W, ni. et f. (Un se, Une esse) Negentiende let-

ter van 't alphabet en vijftiende der 7nedeklinkars,
de S 1. -- [ Tusschen twee klinkletters wordt de
enkele s als z gehoord: rose, misère, maison, visage, etc., doch zij behoudt in dien stand haren
scherpen sisklank in woorden als asymétrie, désu-

dation, monosyllabe, parasol, polysyllal ►e, préséan•
ce, resacrer, vraisemblable etc., dewijl de voorvoegsels a, dé, mono, para, poly, pré, re, vrat de

s niet berooven kunnen van den haar eigen scherpen sisklank als aanvangsletter in de daarop volgende woorden. — Zij klinkt ook als z, wanneer
zij als eindletter gehoord wordt ter wille van der
klinker , waarmede een volgend woord begint.

plus habile, noeuds indissolubles, bons axis, etc

— In 't midden eens woords, voorafgegaan of ge.
volgd door een' medeklinker, klinkt de s scherp.
verser, consoler, insulter, al►solu, etc.; doch ie
Alsace, balsamine, transiger en in de daarvan ar
geleiden wordt zij als z gehoord. - Op het eindti
van een woord ic de s in den regel stom (ten wary
zij door een woord met een' klinker voorop gevolg(
werd, z. boven); nogtans wordt zij gehoord in as

agnus, aloès, anus, atlas, bibus, bis, calus, cho.
rus, fits, foetus, gratis, iris, jadis, lapis, laps

mars, maïs, moeurs (z . dat woord), prospectus

rébus, relaps, sinus, sus, vasistas, vindas, virus
vis; ook in de eigennamen Bacebus, Délos, Jésus
Pallas, Paris (zoon van Priaruus), Rheims, Rho
dès, Rubens, Vénus, etc., terwijl zij weder ston
is in Judas, Mathias, Paris (Fran.krjks hoofdstad)
Thomas, Jésus-Christ (vgl . CHRIST); — z. ook LIS
Nog is de s stom in 't midden dereigennamen De
moustier, Descartes, Destampes, Destoucbes, Du
guesclin, Duquesne, de Belle-isle. — [Tech.]

of Esse, z. ESSE.

Sa, z. SON, adj. poss.

Sabadille, f., z. CÉVADILLE . — Sabadil
line, f. [Chim.] Eene der beide organische zout

,

vatbare bases in 't sabadilzaad (de andere is d

vératrine).
Sabaillon, m. [Cuis.] Gesuikerdewitteinijn m
(in Savoye) .

Sabaisme, m., z. SABÉISME.

Sabanpute, m. [Bot.] Indische witte peper 1
Sabatte, m. [Man.], z. v. a . SAVATE.

Sabéens of Sabéïtes, m.pl. [Géogr.] Voormatige bewoners der landstreek Jennen in Arabië,
toe/ken hoofdstad Saba was. — [H. rel.] Steraanbidders; — ook Johannes-volgers, aanhangers eener
godsdienst-secte in 't Oosten : gevormd uit die jon
welke niet tot het-gernvaJohsdDper,
christendom overgingen , s a b ce e rs in. pl. — SABEEN , -NE , adj. Het sabtvismus betre/fend, s a -

b ce isch. — Sabéisune, in. Sterredienst f., aan
sterren, inz. van zon en maan, s a--bidnger
b ee i s rn u s n.
(zeeworin m.

Sabellaire, Sabelle, f. [ H. n.] Soort van

Sabine, f. of Savinier, in.Bot. Zeven boom m. — Sabinite, f. [Minér.] Zevenboom steen m.
]

Salbrisme, m., z. V. a . SABÉISME.

Sable, m. Zand n. S- gros, fin, grof, fijn zand.
S- de Iner, de rivière, zee-, rivierzand. — S- mouvant, drift- of drijfzand. S- vasart, modderig zand.
Banc de s-, zandbank f. — S- à mouler, vormzand,
gietzand. Jeter une pièce en s-, een stuk werk in
zand gieten. -- [Artif.] S- de feu, d'acier, ijzer -,
staalvijlsel n. — [Bias.] De zwarte kleur f., sabel n.
(in gravure aangeduid door over elkander heen ge-

trokken vertikale en horizontale lijnen): Il porie
de s- à une aigle dor, hij voert een' gouden arend

in een zwart veld. -- [1-i. n.] Ivoorvisch m. (van
de Ivoorkust). — z. v. a. ZIBELLINE . — [Man .]
Horloge de s-, of enkel S-, z. v. a. SABLIER. —

[Méd. ] Graveelzand, niergruis n. — Bain de s-,
zandbad D. — (fig.), z. BaTtlt. -- (/1g. et fam.)

Avoir du s- dans les yeux, vakerig zin, vaak of
slaap hebben. -- (Pray.), z. AIRAI N. — Sabler,

v. a. Zanden, met zand overdekken of bestrooijen.
— [Tech.] S- le fer, z . SABLONNER . — (fig. et fam.)
In eersen teug uitdrinken: S- on verre de vin. —
[Tech.] In Benen zandvorm gieten. — Het part.
passé is ook adj.: Allee sablée, gezande laan f. —
(fam.) Verre sablé, in éénen teug geledigd glas n.
— [icon. dom.] Fontaine s-e, filtreer-fonteintje n. —
Sableur, m. [Tech.] Zandvornamaker , zand
Stevig drinker, drinkersbaas m.-vorne.(fai)
-- Sableax, euse, adj. Zandig, met zand doorrengd. — [Manuf. ] Fond s-, zandgrond m., fijn
gestippelde grond eerier stof.— Sablier, in. Zandlooper m.; [Mar.] glas, uurglas, wachtglas n.: S-

d'une heure, dune demi - heure, d'une demi -minute,

uur-, halfuur-, halve-m.inuutglas u. — z. ook

MANGER. --- Zandkoker m. — SABLIER, m., -IÈRE, 1.

Zandverkooper m., - verkoopster f. — [Bot. J , z.
HURA . — Sablière, f. Zandgroeve f., zandkuil m.
-- [Charp.] Rib f., drempelstuk n. — [Constr. nay.]

Zandstrook f. — Sablon, m. Fijn zand, strooi-

SABLON1 ER

--

zand, schuurzand n. — Sablonner, v. a. Met
zand schuren. — [Tech.] S- Ie fer, zand werpen
op het gloeijend ijzer, dat men solderen wil. -Sablonuette, f. [Tech.] Bergplaats voor 't zand,
boven den glasoven. — Sablonnenx, ease, adj.
Zandig, vol zand Chemin s-, zandige weg m. -[Hort. ] Poire s-euse, steenige peer f. -- {Md.]
Urines s-euses, zandige pis f. --- Als subst. m.
[H. n.] , z. v. a. AM MODYTE. -- Sablounier, m.,
ière , f. Zandverkooper m., - verkoopster f. -SABL ONN'IÈRE , f. Groeve f. van fijn zand.— [Tech.]
Vormzandtrog, zandbak in.
Mabord, m. [Man.] Poort, stuk- of geschut poort f.: S-s tie retraite o f de sainte- barre, geschutpoorten in de konstabelskarner, wulf- of spiegelpoorten. Faux s-s. boze poorten. Francs s-s,
.losse poorten , poortblinden n. p1. S- d'aviron ,
roeipoort. S-s a charge of de riecharge, laad- of
ballastpoorten. — Naborder, v. a. [Mar.] : S- un
:

bhtiment , een schip in den grond hakken.
Sabot, m. Holblok n., klomp, houten sc hoen m .
Porter des s-s, hofblokken dragen. — (Loc. prov.)
On 1'a vu venir a Paris avec des s-s (van een' rijk
geworden arme), hij is op erne stroowisch korven

aandrijven. — I1 a du loin clans ses s-s (inz. van
een' rijken of rijk geworden boer), hij zit er warnspies in, hij heeft zijne schaapjes op het drooge. Elle
a cassé son s-, er is een, steekje aan haar los. Faire

diablerie de ses s-s, veel opzien maken, veel verte-

ren. — (bij uitbreiding) hoef in. (van 't paard en

,

andere dieren). ti faut que ce cheval fasse s- neuf,

dat paard moet een' nieuwen hoef krijgen. --[Maréch. ] S- tendu, ossenhoef. — Metalen beslag n.
onder (le pooten van groote meubelen; — ieder metalen of houten besl;ir, aan 't einde van een' balk,
heipaal, enz., schoen, schor m.: Les pilotis soot
armés d'un s- de fer pointe, de heipalen zijn met
een' puntigen ijzeren schoen beslagen. -- Reinschoen In., remschop f. (om 't omdraa(jen van een'
wagenrad te beletten). -- Holblokvorrnige badkuip I.
— Tol, drijftol m. (bekend kinderspeeltuig). Le s-,
la toupie dort, z. DOR IIR . (Loc. prov.) Dorinir
comme un s-, z. nonsiiII . — (fig. et fam.) Slechte
viool I. — [ Artill.] S- r5 boulet, kogelklos in. (voor
veldstukken). -- [Mar.] 1Jlarszeilsschoolblok n. —
Mus.] Pedaal n., ores de harpsnaren een' halven
loon op te halen. --- [Tech.] Hoofd is ., klos met
groeven om touw te kabelen. — Soort van schiet
Rij f. voor lijslwer k (bij metselaars,-spoelI.—

schrjnwerkers, enz ). — Pornpschoen, pompzuigem' m. — Kaarsemakersvorrn m. -- [Bot.] Vrouweschoen m., vrouweschoentje n. S- de Vénus of
des vierges (of de !a Vierge, de Notre-Dame),

venu.sschoen, Onze-Lieve - Vrouwe-schoen m., pantoJfellje n. [cypr ipediuni calceolus] . - [ f-1. n.]
Tolslak f., erne zeeslak met kegelvormige scliclp.
Sabotage, m. filet klompen- of holblokkenmcrken. — lelompernakers- handwerk n. -- iaboter, V. a. iWet den dm ij ftol spelen. -- (fam.) Op
de klompen klotsen. — SABOTER, V. n. [Tech.] : S-y
du drap, laken met holblokken doorvalken. — Sun pico, eenen paal schr enen, hem aan 't einde
beslaan. — (fig. et pop.) Gaauw a fknoeijen, snel en
slordig werken. -- Sa.botetir, m., - enge, f. 11
of zij, die met den drijflol speelt, liefhebber m.,
liefhebster f. van den drijftol. — (fain.) Klotsen
op klompen. --- (pop.) Knoeijer nn., knoeister f. —
Sabotier,

m. Klompemaker, holblokmaker m.;

soms o^:k: klornpendrager m., klompendraagster I.

(vulg.) Klompemakersvrouw
of -dochter f. — %tikere dans m. op klompen. -Klompernakers- werkplaats f. — [ Confit. ] Roem'slok m. bij 't ijsbereiden.
Sabooler, v. a. (pop.) Heen en weJr trekken,
schudden, b ij (le lurven pakken. — (fig.) Duchtig
doorhalen, den mantel uitvegen,
ah rade, f. [Mil.] liet sabelen , neler sabelen. -- Ssbre, m. [Mil.] Sabel f., houwdegen in.

— Sabotière, I.

S- poignard, dolksabel. S- d'abordage, ankersabel,
scheepssabel. Coups de s-, de plat de s-, sabelhouwen, klingslagen in. pl. -- (Hort.] Snoeisabel, lang
zwaardvo rmig snoeimes n. — [H. n.] , z. cxlitoCENTRE . -- [Péche] (pop.) Totebel f., schepnet n.

SACCADER.

1661

man. -- Sabrenasser, Sabrenauder, V. a.
Knoeijen, verknocijen. — Sabrenaud, m., -e,
of Sabreuaudier, m., -iière, f. Knoeijer ni.,
knoeister f.
Sabrer, v. a. Sabelen , nedersabeien, met de
sabel nederhouwen, so b rér en : La cavalerie sabra i'arrière-garde, de ruiterij hieuw op de achter
( droite et a gauche, regts en-hoedin.(absl)S
links met (Ie sabel slaan. -- (fig, et farm.) Gaauw
en slordig werken, afknoeijen, afbroddelen.— Sa-

bretache, f. [Mil.] Sabeltasch. -- Sabresir, m.

Uitdeeler van sabelslagen. — Woest strijder, houw
ijzervreter , sabreur uzi. (inz. van een'-degn,
krijgsman, die wel dapper vecht, maar' de krjgskunst niet verstaat).
Sabaalaire, asij. [H. n.] 1tu 't zand levernel. —
Sabuleuix, ease, adj. Zand bevattend of met
zich voerend: Rivière s-euse. -- Sabulicole, adj.
[H. n.] In 't zand levend of clroeijend.
ahurral, e, adj. [Meid.]: Maladies s-es, uit

onreinheden in het darmkanaal voortspruitende
ziekten f. pl. -- Sabdirre, I. [Anc. mar,] Bal
[Méd.] Onreinheid, vuiligheid I. in-lastznd.
het darmkanaal, s a b íc r° r a f.

Sac, m. Zak m.: S- is farine, meelzak. S- de
farine, zak met meel S- it ouvrage , brei- of werk.

zak. --- [Prat.] Pleitzak, acten -zak: Charger un
avocat de son s -, eenen advokaat zijne processtukken overgeven. -- Zak m., kleed van prof doek
voor boetedoeners, boetgewaad, boetkleed n. z . CEN

-

DRE. -- Reiszak. --- [Mil. et Artill.] S - de soldat,
of enkel S- (havre-sac) , ransel m. S- is terre,
aardzak, zandzak. S- ; laine, wolzak. S- à feu,
karkas, brandkarkas (soort van bom). S- à valets,
propzak. S- à rancher, bultzak. S- it ea:touches,
à charges, patroonransel. S- is étoupilles, tasch f.

voor gezwinde pijpjes.— [Agric.] hoeveelheid moJr f.,
die er na erne wijn- of ciderpersing overblijft. —

[Anat.] Blinde darm ni. -- z . LACRYIIAL .-- [Chic.]
S- lherniaire, breukzak. --- [H. d'Angl.] S- de lame,

wolzak in., wolbaal f. (op welke, als zinnebeeld
des engelse/men handels, de lord- kanselier en voor
gezeten is). ---- [Mar.]-zitervanhHogus
S- d' écubier , kluiszak, kluisprop m. — [Méd.]
Zak, vergaárplaals van vochten , van etter, die
zich in eenig tigchaarnsdecl vormt. — [Péchc] Zaknet n., zak. — S- à réseau, duikerszak, parel schelpzak n. -- (fig. et pop.) Haag f., buik, (velg.)
pens in. Reinplir, Vider son s-, zijne darmen vul
ledig maken. -- (Lor. fig. et Trop.) Un s- à vin,-len,
een dronkaard, w jjnzuiper. Autarit poene celui
qui tient Ie s-, que celui (lui net dedans, de heler

is zoo goed als de dicier. Se couvrir d' un s- (of
dun drap) mouillé, z. _MMOI J.LLE. C'est un s- (of

no panier) perrcé, z. PANIER . Notre affaire est
dans Ie s-, unie zaak is afgedaan, heeft haar volkooien beslag. hider son s-, alles zeggen, wat men
van iets weet of wat men op 't hart heeft. 11 faut
lier Ie s- avant qu'il soit plein, men navet ruwt zijne

fortuinspplaannerz niet te hoog willen vliegen, men
moet zich bij tijds ?veten te beperken. Le s- est
plein, de maat is vol. Donner is qn. son sac, iemand
den zak, zijra afscheid geven. Il a été peis In main
dans Ie s-, hij is op /meetei' daad gevat. 11 ne saurait sortir d'un s- que ce qui y est, zoo als de
mensch is, zoo vertoont prij zich. On 1'a mis an s-,
enen heeft herre tot zw ij gen gebragt. Etre found
dans un s-, in eerare slimme zaak gewikkeld zijn.
Avoir in tête dans un s-, niet weten wat er ge-

beurt. z. ook COIWE, CUL-DE-SAC, ETIQUETTE, FOND,
M110NTt1RE, PIECE, QTIILLE.

SAG, in. [MUI.] Plundering, uttrplacndering f. eene i
met storm genomen stad, die men aan de wille
soldaat prijs geeft. Mlettre ene ville-keurvand
b s-, erne stad ter plundering prijs geven.
Saccade, I. [illan.] Ruk wn. me t den toorn.
Donner des s-s à un cheval, een paard in den teugel rukken. -,- Schok, stoot, stomp m. (dien men
iemand at schuddende geeft); in 't algemeen: iedere
snelle en ongeregelde beweging; (%i». et fam.) vinedge bestraffing, doorhaling f., scherp verwijt n. I1

Ie puit an collet et lui donna trois s-s, hij greep
hem bij den kraag en gaf hein drie stooten. -- II
n'avance que par s-s, hij vordert slechts bij horten
Soldats s-s, neérgesabelde soldaten. — (/1g. et fans.) en stooten. — I1 a eu une rude s-, hij heeft een
Besogne s-e, gaauw en slordig gemaakt werk n. 1 scherp verw ij t bekomen. — Saaccader, v. a.
-f- Sabrenéss, m. (pop.) Schoenlapper (save- [Man.] Rukken, sterke rukken mnet den toom getier); -- (bij uitbreiding) knoeijer, slordig werk- ven: Vous saccadez trop votre cheval, gij rukt uw
— Sabre, e, adj. (en part . passé van sabrer) :
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paard te veel in den teugel. — Hee part. passé is
ook adj.: Cheval saccadé par son cavalier, paard,
dat door zijn' ruiter in den toom gerukt wordt, —
(fig.) Mouvements s-s, rukswijze bewegingen f. pl.,
rukken, horten en stootgin m. pl. — Style s -, kort afgebroken, hortende, niet afgeronde stijl m.
Saeeage, nl. Overhoopwerping, wanorde f.,
verwarde hoop m. — [Anc. cout.] Zakregt n., heffing op het in zakken ter markt gebragte graan. —
Sacca;é, e, adj. (en part. passé van saccager):
Ville s-c. uitgeplunderde. verwoeste stad f. —
Saceager, v. a. Plunderen, uitplunderen, ver
une wille, une province, eene stad, eene-woestn:S
provincie uitplunderen, verwoesten. — (bij overdrgjving) In wanorde brengen, overhoop werpen: On

a tout saccagé chez mol. -- Saccageur, m.
Plunderaar, verwoester m.
Saccatier, Sacquatier, m. [Tech.] Steenkoolvervoerder, vervoerder der steenkolen in zak
naar de smelter jen.
-ken
Saceellation, f. [ïiiéd.] Oplegging van warme
zakjes of matrasjes op een ziek lid. — Saccellffornie, adj. [H. n.j Zakvormig.
Saccharate, m. (pr. sak-ka —; zoo ook de vol genden) [Chico.] , z. V. a. OXALATE. — Sacehareiix, ease, adj. (Chico• j .Suikerachtig. — Saeeharicole, adj. Suikertelend: Pays s-, land n.,
waar suikerriet of beetwortel voor de suikerbereiding groeit. -- Colonies s-s, suikerplantaadjes f.
pl. — Saeeharifère, adj. [Bot.] Suikerhoudend,
suikervoortbrengend. — Saccharifiable, adj.
adj. [Chim.] In suiker veranderbaar. — Saccharification, f. [Chico.] Verandering, omzet
suiker. — Saccharitier, v. a. [Chico.]-tingf.
In suike verand,-_; en of e- inzetten. — SE SACCHARIFIER, V. pr. In suiker overgaan. — Saccharin,
e, adj. [Bot., Chico.] Suikerhoudend: Plante s-,
suikerhoudende plant t. — Substances s-s, suikerhoudende zelfstandigheden f. pl. Principe s-, suileerstof f. Acide s-, suikerzuur n. — Veel van sui-leer houdend: Anirnaux s-s. -- Sacchariné, e,
adj. [Bot.] Naar suikerriet gelijkend. -- Saccharite, ni. [Econ. dom.] Soort van wijn ni. uit
suiker en kaneel bereid. — Saceharivore, adj.
[H. n.j Van suiker levend. — Saccharoide,

adj. Naar suiker gelij kend. — Saccharol, m.
[Pharm.] De suiker als bindmiddel (excipient). —
Saceharolé, c, adj. Met suiker of honig tot
bindmiddel. — Saceharologie, f. [Didact.] Suikerleer, verhandeling f. over de suiker. — Sae.
charonnètre, m. [Chico.] Suikermeter m., werk tuig ter bepaling van den graat], der suikerzoetheid.
— Sacel► arophore, adj. [Bot.] Suikerdragend.
-- Als subst. m. Suikerriet n. — Saccharure, f.
[Pharm.] Suikerverbinding f. -- Saechogommite, f. (pr sak-ko—; zoo ook de volgenden)
[Chilli.] z. v. a. GLYCYRRH1zE' E. --- Saccholactate, m. Melksuikerzuur zout n. — Saccholactique, adj.: Acide s-, melkzuikerzuur n.
Sacciforume, adj. (H. n.] Zakvormig. — Saccifère, adj. [Bot.] Eenen zak of een zakvormig

orgaan dragend.

Saccornitse, f., z. V. a. COIL En1UsE. —
Saccomys, in. [H. n.] Zakmuis f., een knaagdiertje met wangzakken in Zuid - Amerika. -- Saecophores, in. pl. [H. rel.] . Zakdragers, boete lingen in zakken, sakkoph o ren m. pl.
Saceu,le, m. [Bot.] Zakje n.
Sacelle, f. [Bot.] Eenzadige vrucht f., in
welke het zaad door een vlies omkleed is. — Macelliforme, adj. [Bot.] Zakjesvorrliig.
Sacerdote, m. Priesterschap, priesterambt,
prieslerdom n.; priesterstand m. — Gezamenl ij ke
geestelijken, veestel ykheid, priesterschap f. -- {- Macerdocratie, f. (pr. t =c) Priesterregérinq f. —
Sacerdotage, m. Priesterinvloed m. (in de huis
Sacerdotal, c, adj. Priesterlijk.-gezin).—
-- Sacerdote, m. [Rist.] Lid n. der priesterkaste (in z. bij de Egyptenaren en de Israelieten).
Saché, e, adj., liever EN'SACHÉ. — Sachée, f.
Zakvol m. — -j- Sachelet, m. (verklw. van sac)
Zakje n. — Saeher, v. a., liever ENSACHER. —
Sachet, m. (verklw. van sac) Zakje n. — [Méd.]
Kruidenzakje of - matrasje n. -- [Anc. mil,] Kar
patroonzak m. — [H. n.] Munnik van-doeszak,
de orde der penitentie van Jezus Christus of der
boetenden. — SACHETTE, I. Non f. dier orde.
Sacoche , m. Zadeltaseh , dubbele lederen
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tasch f. of zak m. der koeriers enz. — Geldzak n1.
der kassiersbedienden; — zak met zijn' nhoud.
Sacolève, in. [Mar.] Grieksch of turksch drie mastschip n.
Maconie, m. [Arch.] Vooruitspringend lijstwerk n.; profil daarvan.
Sacyaage, m. [Anc. cout.], z. SACCAGE.
Sacraire, Sacrarium, (pr. ome) m.
[Ant. rom.] Kapél f., bédehuis, tempeltje n.
Sacramnaeoa, ni. [Bot.] , z. v. a. PHYTOLAQUE.
Macrawentaire, m. [ii. eccl.] A anhanger
van het zwitsersche gevoelen in den sacranientsstryd
(over de natuur van 't heilig Avondmaal) onder
de hervormers, s a e r a m e n t z s t m. — Voormalig
kerkboek n. reet de gebeden en ceremoniën der mis
en de toediening der sacramn enten. — Saeranlental, e, of Sacransentel, le, asij. Tot een sacrament behoorend, s a c r a on e is t a a 1: Ces mots
sacramentaux, Les paroles sacramentales of sa
of absol. Les paroles, de woorden-cramentls
des sacraments of der -inzetting (waarbij, naar 't
roomsche kerkgeloof, de wijn en 't brood in 't bloed
en ligchaam van Jezus Christus verandert). Les
deur especes s-es of s -les, de beide gestalten (brood
en wijn) int avondmaal. — (fig. et abusiv.) Paroles
sacramentales, beslissende woorden n. pl., 't hooge
woord n. L'affaire est conclue, it a dit les paroles
s-es, de zaak is geklonken, hij heeft het hooge woord
-gesproken, zijn jawoord, zijne toestemming gegeven. --- Sacrantentalenient of Sacramentellement, adv. Op sacramentale wijze.
Sacraritim, m., z, SACRAIRE.
Saere, m. Zalving, wijding • f. (eens konings,
ook eens bisschops); — plegtigheid f. der zalving. —
SACRE, M. [Faut.] Sakervalk n., z. v. a. LANETTE.
-- [Anc. artill.] Vijfponder nl.
► 'acré, e, adj. (en part. passé van sacrer):
Rol s- b Rheims, te Rheims gezalfde koning m. —
— SACRÉ, E, adj. Gewijd, geheiligd, heilig. Choses
s-es, gewijde, geheiligde zaken f. pl. Auteurs s-s,
gewijde schrijvers ni. pl. — Les poules s-es des Romains, de heilige hoenders n. pl. der Romeinen. —
Des droits s-s, geheiligde regten n. pl. — Les manes s-s de nos pères, de heilige schimmen onzer
vaderen. — Les lois les plus s-es, de heiligste, onschendbaarste wetten f. pl. Devoir s-, heilige pligt m.
— La personne du rol est inviolable at s-e, de
persoon des koningc is onschendbaar en heilig. —
Cela mest s-, dat is m ij heilig, onschendbaar. —
Feu s-, gewijd, heilig vuur n. (dat de Ouden in
sommige homes' tempels bestendig onderhielden).
(fig.) Le feu s- de la liberté, het heilige vuur, de
edele, ondoofbare zucht der vrijheid. — Ordees s-s,
gewijde of hoogere orden (priesterschap, diaken schap en onder -diakenschap). -- Les livres s-s, de
gewijde boeken, het oude en het nieuwe Testament.
— Histoire s-e, z. IIISTOIRE. Langue s-e of Sainte,
z. LMiGUE. — Le s- Collége, z. COLLEGE. — S-e
inajesté, geheiligde majesteit (titel des keizers van
Oostenrijk, wanneer men hein toespreekt). — [Anat.]
Het heiligbeen [os sacrum] betreffend. Nerfs s-s,
kruis- of heiligbeens- zenuwen f. pl. — [Méd.] Mal
S-, z. V. a. EPILEPSIE. Feu S-, z. v. a. ERYSIPELE.
— Sacré. wordt ook, in den mond van 't gemeen,
dikwijls gevoegd vóór vloek- of scheldwoorden, om
die nog meer kracht bij te zetten: S- Dieu ! Sanimal ! S- coquin ! etc. — sACRE, m. Het heilige,
het gewijde: Méler Ie profane au s-, z. PROFANE (m.).
Macrement, m. Teeken eener heilige of gewide zaak; p legti .q godsdienstgebruik bij de christenen, genademiddel, bondzegel, sakr°arnent , s a c r a m en t n. (b ij de protéstanten alleen: doop en
avondmaal, bij de kathol-gken bovendien: vormsel,
boete, laatste oliesel, priesterwijding en huwelijk).
— Le saint s- de l'autel of enkel Le Saint-S-, het
heilig avondmaal, de communie; het hoogwaardige,
de gewijde hostie f.; — bij uitbreiding z. v. a.
OSTENSOIR. — Fête du Saint-S-, z, v. a. FETED1EU. — [Loc. cath.] Le malade a eu (a recu)
tous les s-s, de zieke is ten volle bediend; de zieke
heeft, nadat hij gebiecht had, het heilig avondmaal
en 't laatste oliesel ontvangen. — Somtijds (absol.)
z. V. a. huwelijk: Cet homme n'aime pas Ie s-,
die man wil niet trouwen, is geen minnaar van
den echtestaat. — (pop.) Mon saint s-, mijne weirhelft, min ,ander ik, mijne vrouw.
Sacrer, v. a. Zalven, wijden, heiligen: S- un
évêque, un rol, eersen bisschop, Benen koning wy—

SACRET

SAGE.

-

den. — SACKER, V. n. (fain.) Vloeken, zweren.
Sacret, m. [Faut.] Mannetjes-sakervalk m.
(sacre). — [Anc. artill.] Vierponder m.
Sacriflable, adj. Offerbaar, ten offer geschikt,
dienstig. — Sacriiicateur, m. Offeraar, offerpriester m. (alleen ten opzigte van de Hebreën en
de • Heidenen, somtijds bij uitbreiding ook van de
katholijke priesters gebézigd). Le grand s-, de hoogepriester (bij de joden). -- 5aerificatoire, adj.
Tot de offerande behoorend. — Sacrificatri ee, f.
[Ant.] Of/eraarster, offerende priesteres f. — Sa
e, f. dinbt n. van offerpriester. La sou--crifatu
veraine s-, het hoogepriesterschap.
Sacrifice, m. Offer n., offerande f. Le s- d'Abrabam, de ojjerande van 2. Le s- de Jésus Christ
sur la croix, de offerande van J. C. aan het kruis.
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lendenen behoorend: Muscle s- of als subst. m. S-,
pyramiedvormige dijspier.
Sacrum, m. (pr. sa - krome) (of Os s -) [Anat.]
Heiligbeen n.

t Sadinet, te, adj. z. v. a. DOUX, AIMABLE.

Sadot, m. [H. n.] Soort van purperslak f.
Sadour, m. [Peche] Driedubbel gemaasd net n.
Madrée, f.

[Bot.], z. v. (c. SARRIETTE.

Sadueéeit, m. S a d u c e e r as., lid eener oud

-jodschet,imnlgscheóvri

verwierp en noch aan engelen noch aan onsterfe-

lijkheid der ziel geloofde. -- SADUCEEN, NE, adj.

S a d u c é I s e h. — Saducéisme, m. Leer f. der
saducetrs, s a d u c e i s ni u s H.

Saette, f., z. v. a. SAGETTE.
Safran, in. [Bot.] Saffraanplant f.; saffraanz. Ook EXPIATOIRE. — (Prov., Dévot.] , z. OBEIS- bloem m.; inz. de bloemstempels vak den herfstsafSANCE. *,--- (bij de katholjken) De mis f. Assister fraan [crocus sativus], die uit de bloemen gesneden
au saint s- (de la messe), de mis bijwonen. — en gedroogd worden, en dan als specerij en tot
[Écrit.] Offrir un s- de louanges, een danko jfer geelverwen dienen, saffraan m. --- S- batard of
brengen, Gods lof verheerlijken. — (fig.) Opoffe- d'Allemaone, z. v. a. C ARTHAME . S- d inde, z. v. a.
ring f., offer n. Je lui feral le s- de mes droits, CURCUMMA. --- (Loc lam.) Etr e jaune comme du s-,
ik zal mijne region voor herra opofferen. — C'est geel als saffraan zijn, de geelzucht hebben. — (Loc.
un s- pour lui, 't is Bene opoffering voor hem. Faire prov.) En être au s-, Aller au s-, Etre réduit
à Dieu le s- de svi-même, zijn leven aan God wij au s-, slecht bij zijne zaken staan, op de flesch
Faire un s- à Vulc ain, aan-den.—(figtrov) zijn. (Deze uitdrukkingen zijn nu verouderd.) —
Vulkaan een offer brengen: iets in 't vuur werpen, [Mar.] S- de gouvernail, breedte f. van 't roer.
verbranden.
S- de 1'étrave, z. v. a . TAQUET de gorgère. -Sacrifier, v. a. Offeren, eene offerande doen:, Safrande, f. Saffraangeel n. -- Safraner,
S- des taureaux, stieren offeren. Abraham voulut v. a. filet saffraan toebereiden; met saffraan ver
s- son propre Ills pour obéïr à Dieu, 4. wilde
kleuren, saffranen. -- Het part. passé-wenof
zijnen eigenen zoon offeren, om aan God te gehoor is ook aelj.: Beurre safrané, met saffraan gekleurde
Les prètres avaient seals le-zamen.—(bsol) boter. Pains s-s, saffraanbroodjes n. pl. — (fig.)
droit de s-. — (jig.), z. GRaGE. S- aux pr éjugés, h Teint s-, saffraankleurig gelaat n. — [Bot.] Fleur
la mode, zich naar r'e vooroordeelen, naar dt :node s-e, saffraangele bloem f. — Safranier, m. Saf
schikken. — (fig.) Opofferen: II a sacrifé ses in- fraankweeker m. — t (fig. et fam.) Bankroetier;
térets is son ami, hij heeft zijne belangen aan zij geruïneerd man, schooier. — Safraniére, f.
vriend op leo/ferd. Je sacritie ma vie pour la-ne
[Agric.] Sa]fraanplantsoen n.; -- saffraanschuur f.
patrie, ik offer mijn leven op voor het vaderland.
Safre, adj. (po p .) Gulzig, slokkig, happig: Ce
J'ai sacrifié beaucoup de temps a eet ouvrage, ik Chien est bien s-, die hond is regt gulzig.
heb veel tijd aan dit werk opgeofferd, besteed. —
Safre, m. [Chim.] Soort van kobaltkalk in.
S- qn., iemand tot siagto f fer maken — SE SACRI - van roodacl5tig graauwe kleur, waaruit het smalt
FIER, V. V. Zich opofferen: Les bons citoyens se of smeltblaauw bereid wordt, sa/Jloers n. —SAF.tIE, f.
sacrilient pour leur patrie, de goede burgers offe- [Bias.] Zeearend m.
ren zich op voor liet vaderland. — Het part. passé
Sagace, adj. Scherpzinnig, schrander. -- 5 Sa
is ook adj.: Agneau sacrif é, geofferd lam n.
adv. Met scherpzinnigheid. --- Sa; --gaeint,
Sacrilége, m. Heiligschennis, ontheiliging, ont- gacité, f. Scherpzinnigheid, opspori,ngs- of nawijding, schending f. van een heiligdom, kerkroof m. vorschingskracht f., verstandsgave, die de verborPiller une église, abuser des sacrements, est un genste kenmerken en b ij zonderheden over eene zaak
s-, eene kerk plunderen, de sakramenten mi,sbrui- opspoort, sagaciteit f.
ken is heiligschennis. Commettre un s - , een heilig Sagaie, f. Werpspies f. der negers met eene
dom ontwijden, eenen kerkroof begaan . — (bij uit getande ijzeren spits, z a g a a i, a ss a g a a i f.
C'est un s- que d insulter les inaiheu--breidng)
Saganmité, f. Maïs-brij m., eene geliefde spijs
reux, 't is eene heiligschennis de ongelukkigen te bij de indiaanschevolksstammen van Noord-Amerika.
beschimpen. — (bij overdrijving) Ce serait an sSagan, m. [H.. jud.] Plaatsvervanger m. des
d'abattre ce bel arbre, 't zou heiligschennis (eeuwig hooqepriesters.
jammer) zijn, dien schoonen boom te vellen. — SASa ;apéneini, m. (pr. —noine) [Pharm.] GomCRILI GE, adj. Heiligschendend, aan heiligschennis hars f. en n. in den vorm van gestolde tranen.
schuldig, godslasterlijk: Honmme s-, of als subst. S-,
Sagatis, m. [Coin.] Soort van glanzige zvolgodslasterlijk mensch, heiligschender, kerkroover in. len stof f.
Bouche s-, godslasterlijke, roekelooze mond m. Ac,'age, in. Wijs, verstandig, oordeelkundig, omtion s-, goddelooze, snoode. verfoeijeljke daad f. zigtig, bedachtzaam.: Etre plus heureux que s-,
— Saerilégement, ar1v . Op godonteerernde wijze, meer gelukkig dan wijs zijn. Les malheurs rendent
met heiligschennis. (blafkaak m. s-s, de ongelukken maken wis, bedachtzaam. —
Sacripant, n). (fam.) Grootspreker. pogcher, Wijs, gematigd , ingetogen , meester van zich zelven,
Saeristain, nl. Kerkbewaarder, koster; bij de geregeld van gedrag: Les personnes s-s n'aiment
katholjken, geestelijk persoon van lager' rang, die pas la société des libertins, ingetogen, geregeld lemet de bewaring en verzorging der kerkgereed schap - vende menschen houden niet van 't gezelschap der
pen is belast, s a c r i s tij n m. — Saeristai- losbollen. Soyez plus s- is l'avenir, wees voortaan
re, m. Kostersambt , sacris tjnschap B. --- Bewaar- wijzer. Montrez-vous le plus s-, toon, dat gij de
plaats der kerkschatten. -- Sacristie, f. Kerk- wijsste zijt (tot iemand, die aan het twisten is). —
gereedschapskamer, vertrek, waarin de kerkgereed- (Loc. prov.) Le plus s- cède, de wijsste geeft toe.
schappen in de katholijke kerk bewaard worden en — Zedig, eerbaar, kuisch, ingetogen (inz. van eene
de geestelijke zijne ambtskleeding aantrekt of ver vrouw sprekende): Femme s-, eerbare, ingetogen
s ac eis t i e f. — Kerkschat rn.,-wiselt,akrj vrouw. (z. SAGE - FEMME beneden). Cette fille a tou het in de sakristy bewaarde. -- Voordeelen n. pl., jours été s-, dat meisje heeft zich altijd zedig gedie 't mislezen, dienstdoen, enz. afwerpt. -- Sa - dragen. -- Bedaard, geschikt. volgzaam, gehoorcristine, f. Opzirtster, bezorgster der kerksiera- zaam, oppassend, zoet (van een kind, sprekende):
den enz. in een nonnenklooster.
Cet enfant est bien s-, dat kind is zeer zoet, aar Macro- (in zamenstellingen) [Anat.] Tot het dig, gedwee, oppassend: Sois s-, wees zoet. ---heiligbeen [os sacrum] behoorend: -- Saero- Ook van zaken gebézigd: Conduite s-, wijs, bedachteoecygien, ne, adj. Tot het heiligbeen tinstuit- zaam gedrag n. Réponse s-, wijs, verstandig, om
been behoorend. — Sacro-coxalgie, f. [Méd.]
antwoord n. Une s- politique, eerre wijze-zigtq
Pijn f. in de dij- en kruisgewrichten. — Saero- staatkunde f. De s-s réflexions, verstandige overfémoral, e, adj. [Anat.] Tot het heiligbeen en wégingen f. pl. -- [Man.] Cheval s-, zachtaardig,
dijbeen behoorend. — Sacro- iseliiatique, adj . gedwee paard n. : SAGE, m. Wijze, verstanTot het heiligbeen en heupbeen behoorend. — Sa- dige, bedachtzame m.: Le s- est maitre de ses pasero-loinbaire, adj. Tot het heiligbeen en de sions, de wijze is meester van zijne driften. Le s.

.
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est toujours Ie méme, de wijze is steeds dezelfde,
blijft zich altijd gelijk. — Les s-s de l'antiquité,
de wijzen der oudheid. Les sept s-s de la Grèce,
de zeven welzen van Griekenland (The/es, Solon,
Bias, Chilo, Cleobulus, Pittacus en Periander). —
(absol.) Le S-, Salomo. -- (in kanselstijl) Les s-s
du siècle, Les s-s inondains, de wijzen onzer dagen, dezer wereld (die enkel aan tijdelijke belangen
denken). — (Loc. prov.), Z. AVISEII. — sagefemme, f. Vroedvrouw f. — Sagement, adv.

Wijselijk, met bedachtzaamheid; op eerbare, zedige
w ze. — Sagesse, f. IVijsheid, verstandigheid,
bedachtzaamheid f.. beleid n.; -- bezadigdheid, ingetogenheid, gematigdheid; — zedigheid, kuischheid,
eerbaarheid f. (inz. eener vrouw); — volgzaamheid,
oppassendheid, gezeggelijkheid, gedweeheid f. (van
kinderen) . 11 a trop de s- pour s'embar q uer dans
vette mauvaise affaire, by heeft te veel wijsheid
(is te verstandig, te bedachtzaam) om zich in die
slechte zaak te steken. -- II faut beaucoup de spour ne pas s'emporter en certaines circonstances,
er behoort veel bezadigdheid, zelfbeheer toe, om bij
zékere omstandigheden niet driftig te worden. -Cette fide est d'une s- exemplaire, dat meisje bezit eene voorbeeldige zedigheid. — Cet enfant a de
la s-, dat kind is gezeggel jk, oppassend. Prix de
s-, prijs m. voor goed gedrag (in de scholen). —
Dents de s-, z. DENT. --- Wijsheid, kunde, kennis f.,
verstand n.; — natuurlijke of door God inge, even
kennis van goddelijke en menschelijke zaken: Les
règles de in s- humaíne, de regelen der menscheIf/lee wijsheid. Il croit avoir seal ia s- en partage,
hij meent, dat hij alleen de wijsheid in pacht heeft.
--- Le don de s- est uil des sept dons du SaintEsprit, de gave ier wij s!ieid is eene van de zeven
gaven des Heiligen Geestes. La s- de Salomon, Salomo's wijsheid. Le livre de la S- of enkel La S-,
het boek der Wijsheid (een der bijbelboeken).
,

Sagetière, f. [P2che], z. V. a. SÉGETIERE•

Magette, f. [Bot.] Pzllkr'uid n. — Weleer
Sagetter , v. a. Pijlen
schieten.
Sagination, f. [Econ. cur.] Mesting f.
Sagine, f. [Bot.] Mastkruid nn.
z. V. U. FLECHE. -- t

Sagittaire, m. [Ant. rong.] Pijl- of boogschut Ier m. — [Astr. j Schutter, Sae teeken of sterrebeeld van den dierenriem, so g i t t a r i u s m. —
[Bot] , z. V. a. FLECHIERE, SAGETTE. -- [EL n.]
-

Slangenarend of sekrelaris m. (ook messager, sécrétaire gebeden). — Sagittal, e, adj. Pijlvorenig. — [Anat.) Suture s-e, pijlnaad m. (der hersenpan). — Sagitté, e, adj. [Bot.] Pijlvormig
(inz. van bladeren). — Sagitifère, adj. [H. n.
Pijlvormig gevlekt. — Sagittifolié ; e, adj. [Bot.]
Met pijlvormige bladeren.

Sagoin, m., z. SAGOUIN.

Sagou, m. Palmmeel, palmmerg n., het voed
merg van den sago palmboo n in Azië, s a--zame
r1 of. S- indigène, in.landsche sago (die men sedert
eenige jaren uit aardappelen maakt). — Sagouier
r f Sagoutier, in. [Bot.] Sagopalrrboom, sago-

boom m. (palmier 11 sagou; landan).
Sagouin, m. [H. n.] Gestreepte meerkat f.
(ouistiti). ---- SAGOL'IN, m., -E, f. (/am.) Morsig,

onzindeljk man, zwijnegel m.; morsig wijf n., vuile
slet, totebel f.

Sahlite, m. [Miner .], z. v. a. MALACOLITHE.
Sal, m. [H. n.] huilaap, muskusaap M. (pleureur) soort van sapájou (z. ook sAJOU).

Sad, nl. [Corn.) Oud-egyptisch papier n. (ook

papier saïtique peheeten).

Sale, f. Krjgsmanlel, reismantel m. der oude
Perzen, der Galliërs (bij de Romeinen sagum geheden). -- [Corn.) Soort van sergie f. — [Tech.]
Kratsborstel in. (der goudsmeden). — Saïette, f.
[Corn.] Stof f. van zijde en wol (weleer in Ita/ie
geweven), s a y e t te f. — Saïetter, v. a. ITecb. j

Met den kratsborstel schoonmaken. — t ,aiettear, m. Sayette-fabrikant. — Kratsborstelmaker.

Saiff, m. [H. n.] , z. v. a. VANDOISE.
taiga, ni. [H. n.] De scytisehe dover°gr,enis f.
Sai g uant, e, adj. Bloedend; bloedig: Plaie s-e,
bloedende wond f. — Viande s-e., bloedig. niet gaar
gebraden of gekookt vleesch. — (fig.) Injure s-e,

versche, pas ontvangen beleediging 1. -- (Pros.),
z. BELANT. — Saignée, f. [Chir.) Aderlating f.;
— afgetapt bloed n. bij eene aderlating; — somtijds
ook: de door den arm en voorarm gevormde plooi f.,

waar grien door g aans aderlaat. — (fig.) Faire une
s- à q n., iemand duchtig in de bus doen blazen, hem
doen bloeden (veel geld doen betalen). (Loc. prov.),
z. BRAS . -- Aftapping, afleiding f., a fwateringskanaal n., geul, goot f. — [Mii.] S- de saucisson,

opensn(jding f. der kruidworst (om eene mijn te
doen springen). — Saigné, e, adj. (en part.
asse van saigner): Malade s-, adergelaten (of geaten) zieke. — Saiguenwent, m. Bloeding f. Sdu nez, neusbloeding f. — Salgner, v. a. [Chir.]
Aderlaten, laten, bloed aftappen: S- un malade du
bras, du pied, à la gorge, eenen zieke op den aren,
op den voet, aan de keel laten. — (absol ) Ce chirurgien ne sail pas s-, die heelmeester verstaat het
aderlaten 'niet. — S- la viande, het vleesch laten
uitbloeden, van bloed zuiveren. — (bij uitbreiding)
S- un fossé, eene gracht aftappen, ten deele of geheel droog doen loopera. S- une rivière, den loop
eener rivier veranderen, eene rivier afdammen. -[Artill.] S- une pièce, een stuk dompen, met de
mondins; nederwaarts rigten. S- une gargousse,
een' kardoes doen bloeden (er wat kruid uitnemen).
— [Bouch., Cuis.] Kelen, stapten: S- un pore, an
poulet, een varken kelen, een hoen slagten. — (fig.
et fam.) S- qn., iemand doen bloeden, in de bus
doen blazen. — SAIGNER qn. an blanc of jusqu'au
blanc, z. BLANC (m. ); — (fig.) iemand ui tenei gelen,
ruinéren. S- d'une autre veine, uit een ander
vaatje lappen, iets op eene andere wijs beproeven,
-- S AIGNER , V. n. Bloeden: S- du nez, du doigt,
uit den neus, den vinger bloeden. La main vous
saigne, uwe hand bloedt. --- [Artill.] Cette pièce
de canon saigne du nez, dat stuk buigt voorover,
is te ligt in de broek, heeft te weinig broekzwaarte.
[Mar.] Ce chouquet saigne, dat ezelshoofd druipt
(hangt) voorover. — (fig.) La plate saigne encore,
de wond bloedt nog: 't verlies, het onheil, de beleedigir g ligt nog versch in 't geheugen. z. ook PLAIE .
Le coeur men saigne, mijn hart bloedt daarbij:

f

ik ben er diep door getroffen, bedroefd. S- comme

an boeuf, veel bloed verliezen. z. ook NEZ. ---^
pr. Zich zelven adellaten. — (fig.
et lam.) Zich zelven besnoeijen, bezuinigen, opo f feren: I1 faut que spavan se saigne dans les besoins
SE SAIGNER, v.

de I'État, wanneer de Staat in nood is, moet ieder
wat opofferen. II se saigne pour ses amis, hij besnoeit, bezuinigt zich voor zijne vrienden. — Saigneur, In. Bloedaftapper, vriend van aderlatingen. —

Saigneux, ease, adj. Bebloed, niet bloed

bevlekt. -- Saignotter, v. a. (fam.) Dikwijls en
telkens eerre kleine hoeveelheid bloeds aftappen.
Saillant, e, adj. [Constr.j rooruitspiingend,
vooruitstekend, uitspringend: Les parties s-es dun
bétiment, de uitspringende deden van een gebouw.
—Un angle s-, een uitspringende hoek ni.— [Bias.]
Une chèvre s-e, eene geit, die hare voorpooten in
de hoogte heeft gestoken, als of zij springen wil.
— [Bot.] Etamines s - es, boven de bloemkroon uit
pl. -- (fig.) Cet ouvrage-stekndhlm•ij.
est lien écrit, mais it n'v a Tien de s-, dit werk
is ec'él geschreven, maar hek bevat niets uitstekends,
niets treffends, geestigs. — SAILLANT, tra. [Constr.
Uitstekend gedeelte II., neut f., turf ni. ---- [Fort.
Uitspringende hoek, s a i 11 a n t m.
Sailler, V. a. [Man.] : S- les bowlines, de boelijns aanhalen, uithalen. S- les bouts-debars des
bonnetten, de ljzei.lsspieren uitbrengen. — S- une
pièce de bols, een stuk hout overlangs voortschuiven
SAILLER , V. n. Opzingen b ij 't hijschen en
halen.
Sailli, e, adj. (en part. passé van saillir): Femelie s-e, besprongen, gedekt wij/je n.
Saillie, f. Krachtige, maar afgebroken uitstorting, gm/sing f.: Le sang qui sort dune veine par
s-s, het bloed, dat uit eene ader gudsi, dat met gul
uit de ader springt. -- (fig.) Uitval m., los -pen
vlaag, oploopendheid, driftvervoering f.,-barsting,
sprong m., gril, kuur f. S- dangereuse, extravagante, gevaarlijke, buitensporige uitval m. Réprimer les
s-s de la jeunesse, de overijl ingen , de kromme
sprongen der jeugd te keer gaan. _ Tout a coup it
lui prit ace s-, plotseling kreeg h# eene gril, eene
vreemde vlaag, op eens deed hij een' uitval.— (fig.)
Sprong m., plotselinge overgang van 't eene denkbeeld op het andere; -- onverwachte kwinkslag,
aardige inval, geestige zet in. Cet orateur a d'heureuses s-s, die redenaar heeft gelukkige invallen.
Cet homme abonde en s-, die man is vol kwink. ---
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slagen, aardige zetten. -- [Arch.] Sprong, uit s-es, heilige steden (Jeruzalem, Medina, Mekka).
uitstek n. — [Peiiit.J Het schijnbaar-sprongm., — La terre s-e, Les lieux s-s, Les s-s lieux, z.
vooruitkomen der voorwerpen in Bene schilderij. — LIEU. -- Terre s-e, gewijde aarde f. (waarin de
Saillir, V. n. (zelden dan in den in/in. en in den geloovigen begraven worden). — I.e s- sépulcre,
3en persoon van eenige tijden gebruikt) Uitsprin- het heilige graf n. (van Jezus Christus). — Semaine
gen , met kracht en golfsgewijs uitschieten (van s-e, heilige week f., de week vóór Paschen; — ook:
vochten): Le sang saillit (jaillit) avec force de la kerkboek, dat de dienst der 14 dagen van zondag
veine ouverte, z. JAILLIR. — SAILLIR, v. n. (alleen vóór tot zondag na Paschen bevat. z. ook LUNDI,
in den in/in. en in de 3e ;personen) [Arch.] Uitste- JEUDI, VENDREDRI. Anode s-e, jubeljaar n. (z. JUken, vooruitspringen; zich als verheven voordoen, BILÉ)..,...r SAINT, In., -E, f. Heilige m. en f.,
Cette corniclle saille (niet saillit) trop, diekornis of hij of zij, die heilig, zuiver, onberis eljk leeft of
kroonlist springt te ver uit. — [ Peint.] Les figu- geleefd heeft, inz. gezegd van zulke dooden, die de
res ne saillent point assez dans ce tableau, de katholjke kerk als bijzondere vrienden en begunfiguren komen niet genoeg vooruit in die schilderij. stigden van God, als vermogende voorbidders be— Faire s-, in relief of als verheven werk voor schouwt, sin t m., si n te f. Les protestants redoen vooruit komen. — SAILLIR, V. a. Be--steln, fusent toute espèce de culte aug: s-s de protesspringen, dekken: Un étalon qui saillit une juge- tanten weigeren elke soort van eerdienst aan de
ment , Un taureau qui saillit une vache , een heiligen. -- C'est une s-e que cette femme, die
hengst, die eene merrie besprint, een slier, die vrouw is eerie ware heilige, leeft onberispel(jk rein.
eene koe dekt.
— S- Pierre, S- Paul, S-e Madelaine, sint Petrus,
Saiiniri, m. [II. n.] Eekhoornaapje, doode- sint Paulus, slate Magdalena. — La S- -Jean, La
kopje n. (in Guiana en Brazilië) (ook sapajou S- -Pierre, La S- -Martin. Sint-Jan, Sint- Petrus,
aurore, orangé of jaune geheeten).
Sint-Maarten, het feest, de feestdag van sint-Jan,
Sain, e, adj. Gezond, van goed iigchaamsgestel; enz. — L'église de s- Pierre, L'église S- -Pierre
— gaaf, in goeden staat: Corps Bien s-, zeer ge- of absol. S- - Pierre, de Sint- Pieters-kerk f. — (Men
zond ligchaam n. Je nous garantis ce cheval s- et schrijft het woord Saint doorgaans met eerie ho,, fdnet, ik sta er u voor in, dat dit paard gezond en letter en verbindt het door een koppelteeken niet
zonder gebreken is. Il en est revenu s- et sauf, hij het volgende naamwoord, als het met dat laatste
is er heelshuids, zonder letsel, frisch en gezond af een' naam vormt, die niet, althans niet regtstreeks,
gekomen. Ces marchandises sont arrivées s-es et aan een' heilige wordt gegeven.) — [11. jud.] Le
sauves, die waren zijn goed en onbeschadigd aan s- des s-s, he heilige der heiligen, het binnenste des
Ce cheval a les jambes fort s-es, dat-gekomn.— tabernakels; het allerheiligste of binnenste van Jepaard heeft volkomen gezonde, gave beenen. — Des ruzalems tempel, waar de bondsark stond. —(Loc.
fruits s-s, Des pommes s-es, gezonde, gave vruch- prov.) C'est un petit s- de buis (of Il est s- [woord
ten f. pl., appelen m. pl. Du buis s-, gaaf hout n.
teint] de sa ceinture). 't is een, schijn -spelingmt
— Gezond, voor de gezondheid bevorderlijk of niet
een huichelaar. El ne salt a quel s-s se-heilg,
schadelijk: Air, Climat s-, gezonde lucht, lucht
vouer, hij weet niet tol wien hij zich wenden zal,
Nourriture s-e, gezond voedsel n.— [Mar. j-strekf. hij is ten einde raad. Comme on connait les s-s on
Zuiver, zonder gevaar: Ile s-e, eiland, dat men les honore, wie zich iemand wil genegen maken,
zonder gevaar van klippen of riffen kan naderen. moet naar zijne pijpen dansen. Découvrir s- Pierre
Parage s-, Cóte s -e, zuivere kust f. — Rocher s-, pour couvrir s- Paul, een gat maken om een anzuivere, alleenstaande rots, klip f. —(fig.) Avoir Ie der gat te stoppen. Le s- du jour, de held van den
jugement, l'esprit sain, een gezond, juist oordeel, dag, de man, die den meesten opgang maakt, die
verstand hebben. Des moeurs s-es, zuivere, onbedor- op aller tong is. Le s- de la ville nest pas prié,
ven zeden I. pl. La s-e raison, de gezonde, natuur een profeet is in zijn vaderland niet geëerd. I1 y a
rede f. La s-e critique, de ge--lek,onvrascht de; pires s-s au paradis, er zijn er genoeg, die zich
zonde, echte kritiek of beooraeeling. — Une doc- met hem niet meten kunnen. z. ook S'ADRESSER,
trine s-e, Une s-e doctrine, eene gezonde, regtzin- CHANDELLE CHOMER, GRÈVE, GUÉRIR, MIRACLE,
nige, orthodoxe leer f.
PARADIS, PRECHER.
Saint-Ate binet, m. [Anc. mar.] y oorvinket Sam, m. Dierenvet, spek n.
Saigi -bols, m. [Bot.] Italiaansche daphne f. net n. (op koopvaardijschepen.
(z. v. a. garou). -- [Pharm.] Garou -bast in.
Saint-Augustin, m [impr.] 4ugustijn, drukSaindoax, rn. Reuzel, gesmolten varkensvet n. letter tusschen tekst (gros-romain) en mediaan
Sainenient, adv..Op gezonde, juiste, oordeel (cicéro).
wijze (vgl. SAIN). — t ai--kundige,rc;tz
Sainte-Anne, m. Belgisch marmer n. met
neté, f. Het gezonde, eigenschap van het geen ge- grijswitter. grond.
zond is (in eig. en fig. zin).
Sainte-Barbe, f. [Anc. mar.], z. BARBE.
Saiufoin, m. [Bot.] Spurrie f., klavergras n.
Sktint-Fline (Feut -), z. CASTOR ET POLLUX.
S- commun, z. V. a. ESPARCETTE. S- d'Espagne,
Saintentent, adv. Op heilige wijze, vroom,
spaansche klaver f.
godvruchtelijk.
Saint, e, adj. Heilig, voorbeeldig, onberispeSalute- Nitonche, f., z. NITOUCHE.
lijk, zuiver, rein: Il n'y a que Dieu qui soit s-,
t Sainteron, m. (verklw. van saint) Kleine
God alleen is heilig, volmaakt. Le Saint-Esprit, heilige: inz. schijnheilige, z. V. a. TARTUFE.
La Sainte-Trinité, de Heilige Geest nl., DrieëenSainteté, f. heiligheid; vroomheid, onberi:speheid f. La s-e Vierge, de heilige Maagd. Les s-s lfjkhei-d, reinheid, onschendbaarheid f.: Mourir en
anges, de heilige engelen m. pl. — Les s-s paini- odeur de s-, z. ODEUR. Dieu eat la s- -méme, God
arches, de heilige aartsvaders. Le plus grand pé- is de heiligheid zelve.— La s- de ses moeurs, de zuicheur peut devenir un s- homme, de grootste zon verheid, onberispelijkheid zijner (harer) zeden. La
kan een heilige , regtvaardige worden. —-dar s- de sa doctrine, de zuiverheid, regtzinnigheid
Une vie s-e, een heilig, vroom, onberispeljk leven. zijner leer. — La s- des Lois, de heiligheid, onUne s-e simplicité, eerie heilige, reine eenvoudig schendbaarheid der wetten. — La s- dune église,
Heilig, gewijd, geheiligd: Les églises sopt-heidf.— de heiligheid eener kerk. La s- du manage, de
des lieux s-s, de kerken zijn heilige, gewijde plaat- heiligheid van 't huwelijk. — Sa S-, Zijne Heilig
sen. La s-e table, de heilige tafel, de nacht maulstitel van den paus, weleer ook van de kerk-heid,
tafel t. Le s- chrême, z. CHREIIE. De i'huile s-e,
bisschoppen, zelfs van de priesters). -vorsten,d
heilige olie, zalt'olie f. z. ook HUILE, AMPOULE, CISaintre, in. [Féod.] Weideregt n. der heeren.
BOIRE, MYSTERE. Un asile s -, eene heilige, onSaint-Siumonien, ne, adj. [Phil.] Tot de
schendbare schuilplaats f. — L'vcriture s-c, de leer van Saint-Simon of tot zijn' aanhang behooheilige Schrift I. Les s-s sacrements, de heilige rend. —SAINT-SIDIONIEN of Sal nt-Sinloniste,m.
sakramenten of bondzegelen n. pl. Le Saint-Sacre- Planhanger van Saint-Simon of het Saint-Simonisment, z. SAGREMIENT, EUCHARISTIE. Les plus s-s mus. — SAINT-SIMONIENNE , F. [Danse) Dansfdevoirs, de heiligste pligten, de godsdienstpligten m. guur f., waarbij ieder danser zijne danseres met
pl. — La s-e autorite des m agistrats, het heilig, die van den overstaanden heer verruilt. — Sainteerbiedwaardig gezag der regenten. La s -e union Simonisiue, in. [Phil.] De gelijkheidsleer van
coujugale, het heilig echtverbond, huwelijk n. — Le den franschen graaf Claude Henri de Saint-Simon
s- père, z. PERE. Le s- siéoe, de heilige of pause- (gestorven 1823), de leer van de vereeniging der
lijke stoel m. Le s- office, z. V. a. INQUISITION. — menschen tot ééne groote zedeljk- politieke maatLe s- Empire, het Duitsche keizerrijk. — Villes schappij, het Sint-Sirnonísmus.
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Saïque, f. [ Mar.] Levantsche tweemaster,

mende kommiezen. — In dezen zin ook als subst.
m. en f.: Cette femme est créancière et première
Saisi, e, adj. (en part. passé van saisir); Vo- s-e, die vrouw is schuldeischeres en eerste beslagleur s-, gevatte dief. — Meubles s-s, in beslag ge- legster. z. ook SAISI (m.). — Saisisseunent, m.
namen huisraad n. — Il recula s- d'horreur, hij Bevangenheid f. (door plotselinge en sterke koude);
deinsde van afgrijzen terug Un homme s- de — plotselinge schrik m. , ontsteltenis f. , hevige
crainte, een door vrees bevangen man. — On le zielsaandoening f. — [Escr.] Het grijpen van den
trouva s- dune lettre qui etc., men vond hem `in degen der tegenpartij.
bezit van een' brief, die enz. — [ Jur.] Etre S-, in
Salson, f. Jaarmjetfjde, jaargetij, s a i z oen n.;
bezit treden. Et
re s- dune affaire, van eene zaak — tijd, waarop zékere toestanden of veranderinkennis nemen. — Partie s-e, beslagene, geëxecu- gen in den dampkring zich het meest doen voelen,
teerde partij f. Ook als subst. [Jur.] Le s- at le waarop zékere voortbrengsels van den grond versaisissant, de beslagene en beslaglegger. Le tiers schijnen, of waarop men die gewoonlijk inoogst;
s-, de derde beslagene, hg, onder ween beslag ge tijd, waarop zékere vogels verschijnen of zeer megelegd is. — Saisie, f. [Jur.] Beslagleg--danof nigvuldig zijn; — in 't algemeen: geschikte tijd tot
ging, beslagneming f., beslag, arrest n. S- mobi- verrigting van iets: Les quatre s-s, de vier jaar
liere, immobiliére, beslag op roerende, op vaste of
L'hiver est la plus rude des s-s, de win--getijdn.
onroerende goederen. S- brandon, beslag op vruch- ter is het guurste jaargetij. La s- nouvelle, de lente.
ten te veld. S- de rentes, beslag op renten. S- d'un L'arrière-s-, de herfst, het najaar. La belle s-, het
vaisseau, beslag op een schip. S- -revendication, schoone saizoen. — La s- des pluies, des orages,
beslag in eigening. S- -gagerie, pandbeslag. S- con- de tijd, liet saizoen der regens, der onweders. —
servatrice, beslag van zekerheid. S- -exécution, be- La s- des fleurs. des fruits, het saizoen der bloeslag bij exeeui-ie. Faire s- et arrèt of Faire s- -ar- men, der vruchten. La s- des fraises, de aardbei
La s- des foins, de hooit jd. La s- est avan--jentid.
rêt, z. ARRET (ent lees daar saisie in plaats van
saisis). — S- pour fraude, aanhaling f. — Sai- eée, de vruchten zijn, naar 't saizoen, ver gevorsine, f. (.J ur. j Bezitneming f. van de zijde des derd, reeds rijper dan gewoonlijk. — La s- des
regirnatigen eigenaars; regt n. van bezitneming. — perdreaux, des tailles, des bécasses, de patrijzen-,
Mar.] Krabber m. van de barkas of sloep. S-s de kwartel de snippentijd. — Faire ses provisions
e berceau, de coites of d'anguilles, sjorrings van dans la s-, en temps et s-, zijnen voorraad te regde wieg der slagbeddingen, van de balken der wieg. ter tijd opdoen. Ces vêtements ne sint plus de s-,
S- de beaupré, woeling, sjorring (liure) van den voor die klceding is 't saizoen niet meer goed. —
Ce que vous dices Jim est hors de s-, wat g ij daar
boegspriet.
zegt, is geheel ten onpas, is ont jdig, is gansch ver
Saisir, v. a. Grijpen, vatten, aantasten, pak
aangrijpen, aanvatten: S- qn. au collet, par-ken;
Cette entreprise nest pas en--kerdangbt.
Ie bras, iemand bij den kraag, bij den arm vatten. core de s-, 't is de tijd nog niet voor die onderneS- une mouche au vol, eene vlieg in de vlugt ming. — [Coin.] Marchande des quatre s-s, fruitgrijpen, vangen. On a saisi les voleurs, men heeft en groentevrouw.
Saititlae, adj., z. SAID.
de dieven gevat, gepakt. -- S- une marmite par
Saizin, m. [Corn.] Voormalig Languedocsch
l'anse, een' kookketel bp 't hengsel aanvatten. —
laken voor de Levant.
(fig.) S- l'occasion, le moment favorable, de gele
Sajoa, m. [H. n.] Naam van twee soorten
gunstige oogenblik aangrijpen, waar-genhid,t
S- un prétexte, een voorwendsel op--nem.— van 't zelfde apengeslacht aan de oevers van den
grijpen. — (fig.) Begrijpen, bevatten, vatten, inzien: Amazonenstroom en den Orenoco, de graauwe en
I1 a saisi sur -le-champ mon intention, hij heeft bruine sajou [sitnia apella en capucina]; de laatterstond mijne meening begrepen. Vous n'avez pas ste wordt ook kapucijner-aap m. ge/weten (bij Cubien saisi le sens de ces paroles, gij hebt den zin vier heet hij Sal); — bij sommigen z. v. a. SAPAJOU.
Saki, m. [H. n. j Staartaap in., aap met den vosdier woorden niet goed gevat. — (niet een zaak
onderwerp) Bevangen, krachtig aangrj--namto sestaart, in de bosschen van Guiana [ simia pithepen, overvallen, vermeesteren (inz. van ligchaams- cia] . — SAKI of SAKxt, m. Een uit rijst bereide
kwalen, ziekten, van hartstogten, gevoelens): Le lievelingsdrank nl. der Japannezen, rijstbier n.
Salabre, m. [Pêche] Zaknet n. met een steel,
froid, ia fièvre la saisi, de koude, de koorts heeft
hem bevangen. La frayeur, La crainte le saisit, totebel f.
Salaeité, f. Geilheid, hevige minnedrift f.
de schrik, de vrees beving, overviel hem. —(ubsol.)
Salade, f. [Cuis.] Salade, sla f., de uit moes
Etre saisi, plotseling geschokt, van smart als doorbereide en met zout, olie, azijn, enz. toe--kruiden
boord, van schrik als versteend worden. — [Jur.]
Beslaan, beslag leggen, in beslag nemen, arre s- gemaakte spijs; ook: de daartoe dienende moeskruitér en: S- des meubles et des immeubles, roerende den, inz. de tuinlatuw, kropsla f. S- de concomen vaste goederen in beslag nemen. S- un numéro bres, de pourpier, de céleri, komkommer-, porsed'un journal, een nommer van een dagblad in be- lein-, selder sla. Assaisonner, Fatiguer la s-, de
slag nemen, aanhouden. — S- des objets de con- salade toemwken, omroeren. — Cueillir one s-,
trebande, smokkelgoed aanhalen. — S- (dune af- eene salade plukken, steken. Eplucller, Laver une
faire) uu tribunal, de ken i isneming van eene zaak s-, eene salade plukken of schoonsnaken, wasschen.
aan eene regtbank opdragen. — [ Mar.] Vastsjor — (bij uitbreiding) Spijsmengsel van fruit, koude
niet krabbers vastzetten , seisen, vangen: S--ren, vleesch- of vischsp2jzen, als eene groenten-salade
les chaloupes sur le pont, de sloepen op het dek toebereid: S- de volaille. d'anchois, de poulets,
vastsjorren. S- l'ancre contre le bord, het anker gevogelle-, ansjovis-, hoendersla. — S- d'oranges,
vangen, aan boord sjorren, met de rustlijn vast- oranjesch ijfjes met suiker en brandewijn bereid.
SE SAISIR , v. pr. Zich meester S- de cerises, in brandewijn ingemaakte kersen. —
sjorren.
maken, bemagtigen, wegnemen; grijpen: Se s- de t (Loc. prov.) C'est une s- de Gascon, 't is een
qn., iemand vatten en in hechtenis zetten. I1 faut galgestrop. — [Bot.] S- de chanoine, wilde niesse s- de lui, s'est un rebelle, men moet hem vat- wortel. S- (of Laitue) de chouette, z. v. a. BtCAten, zich van zijnen persoon verzekeren, 't is eer! BUNuA. S- de taupe, molsla, de jonge blaadjes der
oproerling. Ii s'est saisi de mon argent, de mon gemneene paardebloem. S- de port, varkenssla. —
cheval, hij heeft zich van mijn geld , van mijn [Man.] Mengsel n. van wijnen brood, bieren brood,
paard meester gemaakt.hee f t het weggenomen. I1 faut enz., (lat men onderweg den paarden ter versterking
se s- de ce chateau, de ce pont. men moet dal kas- geelt, zonder hen op stal te zetten.— SALADE, f. (eig.
teel, die brug bemagtigen, bezetten. — Se s- d'un CELADE Of CÉLATE) [Anc. mil.] Soort van lieten m.,
pen. — Plotseling getroffen, s a lade f. (nog in burl. stijl somtijds gebruikt en dan
cou l ea u, een mes grijpen.
ontsteld, bevangen worden. (Deze zin is verouderd.) ook wel voor tête, hoofd, genomen); de met zulk
% Saisissa bilité, f. [Jut.] Geschiktheid om een' helm gedekte ligte ruiter. --(Loc.,prov.) Donin beslag genomen te worden. — Saisissable, ner une s- à qn., iemand ter eeg doorhalen, de ooren
adj. [Jur.] Voor beslaglegging vatbaar, a rr e s t á- wasschen, een' bokking geven. — [Mil.] Les husb e 1: Rente non s-, rente f., waarop geen beslag sards ant eu une bonne s- des dragons, de huzamag gelegd worden. — Saisissant, e, adj. Aan- ren hebben duchtig klap gehad van de dragonders.
gr jpend, doordringend, bevangend: Froid s-, door- — Saladier, m. Saladeschotel, -kom m.; — sadringende, snerpende koude f. Fra)-eur s-e, over- lade- of sla -emmer rr,.; — inhoud daarvan.
Saladine, f. [Anc. mil.] Wapenrok m.
vallende, plotseling bevangende schrik m. -- [Jur.]
Sala e, m. Het zouten, inzouten; inzouting f.;
Les commis s-s, de aanhalende en in beslag resaïkm.
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-- de daartoe vereischte hoeveelheid zout. -- fAnc.
jur.] Zouttol m.
Salaire , m. Loon n. (ook m.), arbeidsloon,
dienstloon: I1 ne faut point retenir le s- des domestiques, men moet den bedienden hun loon niet
onthouden. -- (fig.) II a eu le s- de ses crimes,
hij heeft het verdiende loon voor zijne misdaden

ontvangen.

Salaison, f. Het inzouten (van mondbehoeften, die men lang wil bewaren). — Ingezouten
spijzen f. pl.: L'usage prolongé des s-s donne le
scorbut , door lang achtereen ingezouten spijzen
(pekelvleesch, pekelspek, zoutevisch) te eten, krijgt
men scheurbuik. — [ Man.] Quarts de s-, zout
pl. Faire une s-, zich van ingezou--vleschatn.
ten behoeften voorzien.
Salawnalee, m. (arab. salám alek ! vrede zij
met u ! eene gewone turksche begroeting, langen
tijd te Parijs gebruikt, als men aan tafel iemands
gezondheid dronk). (fam.) Diepe buiging f., beleefde groet m.: I1 ma fait un grand s-.
Salaruandre. f. [H_. n.] Salamander m. --S- pierreuse of fossile, z. v. a. AMIANTE. — S-s,
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Soler, V. a. Zouten, met zout kruiden: S- one
soupe, zout in de soep doen. — S- le pot, zout in
den pot of ketel doen. — (absol.) Ce cuisinier sale
trop, die kok maakt zijne spijzen te zout. — Inzouten, inpekelen, in de pekel leggen: S- du boeuf,
du cochon, rundvleesch, varkensvleesch inzouten.
— [Tech.] S- les cuirs, de huiden zouten. — ( fig.
et pop.) Ce marchand sale Bien ce qu'il vend, die
koopman is duur, peperduur met zijne waar. -SE SALER, v. pr. Gezouten, ingezouten worden: La
viande maigre se sale mal, mager vleesch laat zich
niet wel zouten. -- Zout bij zijne spazen nemen:
Que chacun se sale scion son gout, elk neme zout

naar zijn' smaak.
Saleran, m. [Tech.] Werkman, die de laatste
bewerking aan 't papier verrigt.
Saleron, m. Bovenst bakje n. van een zoutvat, waarin men het zout doet.
Salésiennes, f. pl., z. v. a. VISITANDINES.
aleté, f. Vuilkeid, morsigheid, onreinheid f.;
vuil n., vuilnis, vuiligheid f. S- dégoutante. wal gelijke onreinheid. Otez ces s-s, neem dat vuil weg.
— (fig.) Ontuchtigheid; onkuische, wulpsche, vuile

vuurgeesten (vgl. ELEMENTAIRE). — Salam an- taal f.
Saleur, m., -ease, f. Inzouter m., inzout dride of Salamaiidrin, e, Salamnandrolde, adj. [H. n.] haar den salamander gelijkend: ster f. — Ook als adj.: Ouvrier s-.
Sali, e, adj. (en part. passé van salir): Vète— Als subst. m. pl. Salamandersoorlen.
ments s-s, bemorste, vuilgemaakte kleedaren n. pl.
Salannarie, f. Turksche riet fluit f.
-(ll.) IVlémoire s-e, bezoedelde, bevlekte napeSalanepouris, in. [Corn.] Oostindische kadachtenis f. Gloire s-e, bezwalkte roem m.
toenen st(-f, s a 1 a m p 0 r e f.
Salan ;a of Salan ane, f. De oostindische
Salicaire, I. [Bot.] Bloedkruid, gemeen paroeverzwaluw, bekend wegens hare eetbare nestjes tijke n. (lyrsimachie rouge). — Salicariées, f.
(tunkins- nesten) , s a 1 a n ga n e f. , op Java ook pl. [Bot.] Bloedkruidsoorten.
Salicicole, adj [H. n.] Op den wilgenboom
larvet geheeten. (zoutput m. ó(z. MARAIS).
levend. — Salieifolié, e, adj. [Bot.] Met bla..v alant, adj m.: Marais, Pulls s-, zoutpoel,
Salariat, m. Het loontrekken, staat van een' deren als van den. wilg. -- Salicine, f. [Chian.]
loontrekkende. — Salarié , e, adj. (en part. Wilgesto f f.. wilgebitler n., een uit den wilgebast gepassé an salarier): Fiomme s-, loontrekkend, be- trokken a.lkalolde, s a l i ci n e f. — Saliciné, e,
zoldigd, g es a l a r t e e rd man. — Soms ook als adj. [Bot.] Naar den wilg gelij kend. -- Saudisubst.: Les s-s de 1'Etat, de door den Staat bezol- nées, f. pl. Wilgsoorten f. pl. — Salicite, f.
di,gden. — 4. Salariernent, m. Het bezoldigen. [Minér.] Wilgebladsteen m. (met afdrukken van
—. Smailer, v. a. Bezoldigen, beloonen, het loon wilgebladeren) .
(VETTE.
betalen, s a l a r i é r e n.
Salieoque, m. [H. n.] Alikruik, z. ook CRESalaud, e,-adj. Vuil, onzindelijk, morsig. —
Salicorne (ook Salicor, Salicornie en
Ook als subst.: Allez-vous nettoyer, petit s-, pe- Salicotte) f. [Bot.] Zoutkruid, sodakruid, n.
tite s-e , ga u schoonmaken , wasschen , kleine (sonde); — ook z. v. a. BACILE.
vuilpoes.
Salicot, m., z. v. a. SALICOQUE. --- SalicotSalbande, f. Naam der boven- en onderlaag, te , t., z. SALICORNE.
die de regelmatige ertsader van de andere bergstof
Salie, f. [1:1. n.] Soort van graafwesp f.
afscheidt, aderwand m. (die, waarop de ader rust,
salien, ne, adj. [Ant. rom.]: Prètre s-, of
heet lit, chevet of mur du felon, aderbedding f., als subst. SALIEN, M. Priester van Mars, s a 1 i s c h
priester, s a l i ë r m. — Danse s-ne, dans m. der
die, welke haar dekt, toit du felon, aderdak n.)
Sale, adj. Vuil, morsig, onrein: Des mains salische priesters. Vers of Poèmes s-s, saline/ic vers-s, vuile handen f. pl. Chemise s -, vuil hemd n. zen of gedichten n. pl. (die door de prieslers vav
— Gris s-, vuil grijs n. — [biar.] Vaisseau s-, Mars gezongen werden). Vierges s -nes, salische
vuil, aangegroeid schip n. Cóte s-, vuile, kLippige maagden, jonge maagden, die bij de offeranden der
kust. — ( fig.) Vuil, ontuchtig, onzedelijk, lieder. saliers behulpzaam waren. — SALIEN, NE, adj. (vort
lijk: Des paroles s-s, vuile, onkuische woorden n. de rivier de Saaie) Tribu s -ne, ssalisch,e volks
pl. Images s-s, ontuchtige afbeeldingen f. pl. — In(waaruit de frankische koningen van den-stamin.
terét s-, laag eigenbelang rij. — (Loc. prov.) Son merovingischen stam gesproten zijn).
cas est s-, zijne zaak is niet zuiver. z. ook LINGE.
Salière, f. [Econ. dom.] Zoutvaatje n. (ecn
Sali, e, adj. (en part. passé van saler): Vian- tafelgereedschap); — zoutpot, zoutbak m. (een keu de s -e, gezouten vleesch, pekelvleesch n. Ha reeg s-, kengereedschap). — [Man.] Oogproef f., oogrimpel m.
pekelharing m. Sources s-es, zoutwater - bronnen f.pl. (boven de oogen van oude paarden); — (bij uit
L'eau de la mer est s-e, het zeewater is zout, beholte f. onder de sleutelbeenderen bij-breidng)
vat zout. — Saveur s-e, zilte, zoutige smaak m. magere personen, borstkuil m. -- (Loc. pop.) Ede
— (poét.) La plai ►ne s-e, de zee f. — ( leg. et fain.) a deur s-s et cinq pals (woordspeling met sein
Raillerie s-e, gezouten, scherpe, batende spotternij f. plat, platte boezem). zij is mager en zoo plat als
— Propos s-, vuile, zedelooze woorden n. pl. — een schol. Ouvrir de grands yeux comme des s-s,
(fam. et pop.) Peperduur. — Ook als adv. in: 11 zijne oogen wijd open spalken, zeer groote oogen
aime it manger S-, hij houdt veel van zout, van zetten. — [Tech.] Soort van schaaltje n. tot het
sterk aangezoute spijzen. .-- SALE, m. Gezouten vatten der edelsteenen. iuise).
varkensvleesch, pckelspek, pekelvleesch n. Petit s-,
Saliette, f. [Bot.] Soort van donderkruid (co(
versch gezouten varkensvleesch ; zult n. — (Loc.
Salifère, adj. [tlinér.] Zoutbevattend, zout prov.). z. FRAIS (adj.).
Salègre, m. Kanarie-deeg n. — SALEGRES, m.
pl. Onzuivere sleenzoutslukken n. pi.
Salerent, ode. Op onzindelgke, vuile, onkuische, gerneene wijze (vgl. SALE).
.'alep, m. [Bot.] Salep- of saleb- wortel m.,
de wortel van verscheidene soorten van orchis- of
standelkruiden, inz. van het helmdragend standelkruid [orchis militaris]. — Het daaruit bereide
poeder, saleppoeder, en inz. de daarvan bereide
eenigzins gebonden, voedzame drank of gelei, die
vooral door de Oosterlingen gebruikt wordt, sa
des pauvres gons, aard -lepdrank,si.—S
-apels.

houdend,. — Salifiable, a.tij. [Chinn ] Zoutvormend (door zich mel de zuren te verbieden): Base
S-. -- Salilication, f. [Ph'°s., Chin.] Zout vorming f., overgang in. tot zout, s a l i f i c á t ie f.
Salil;aud, e, adj. Morsig, zeer orzindeljlc.--,41s subst. m. en f. Vuilik in., kladdeboter f.
Saligineux, euse, adj. ilIet zout of zoutdeelen verzodir;d. — Sale-non, in. Zoutbrooii n.
uit zout bronwater bereid. --- Saligres, m. pl.,
z. V. a. SALÈGRES.
S a1 i ot, in. [Bot.] , z. v. a. CHATAIGNE d'eau.
Satin, e, adj. Zoutdeelen bevattend; — zout achti,q; zilt. Esprits s-s, zoutgeesten m. pl. Gout
s-, zoutachtige, zilte smaak in. -- Eaux s-es, met
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zout bezwangerde, natuurlijke wateren n. pi. -zoutmarmer n. -- SALIN, m. [Chim.]

Marbre s - ,

Vast alkali of plantenloogzout n., potasch f., het
zoute overschot, dat men door verdamping van de
bogen der asch. van landgewassen verkrjjgt. Le potasse est Ie s-calciné, de hotasch(bi^j de Franse/ten) is
gecalcineerd salin of aschzout.-- [Com.] Zoutbak m.
der zoutverkoopers. -- [Péche],,z. v. a. FOLLE. —

[Sal .] , z. V. a. SALINE ; SAUNIERE.
Salivage, m. [Tech.] Bewerking, waardoor
men het zout tot kristallen laat aanschieten; tijd
tot de zoutvorming vereischt.

Salindre, m. [ Minér. ] Zandsteen m. met
kalkkorrels.
Saline, f. Gezouten vleesch n. (In dezen zin
weinig gebruikt.) Ingezouten visch (haring, zoutevisch of labberdaan, enz.) — Zoutwerk n.; zout
zoutmijn, zoutgroeve f. — Salinier, m,-ket;—
(in 't zuiden van Frankrijk) Zoutverkooper m. —
[Tech.] Axchzoutberecder m. — Salinograde,m.
[Chirp.] Zoutweger m. (een werktuig)
Salique, adj. [Hist.] Salisch, wat de salische

Franken betreft (vgl. SALIEN, NE, air j.). Lol s- ,

salische wet f., verzameling van de regtsgebruiken
der Saliers , Saai-Franken of salische Franken,
inz. het Ge art. dezer wetten, waarbij de dochters
zijn uitgesloten van de troonsopvolging.
Salir, V. a. Vuil of morsig maken, bemorsen,
bezoedelen, verontreinigen, bevuilen, besmeeren: Sses mains, sun linge, ses habits, zijne handen,
zijn linnen, zijne kleederen vuil maken. — (jig.)
De pareils mots salissent la bouche a qui les
prononce, zulke woorden verontreinigen den mond
van hem, die ze uitspreekt. Ce conte salit 1'imagination, die vertelling brengt ontuchtige beelden
voor den geest. — S- la réputation de qn., iemands
goeden naam bezwalken, bezoedelen . — SE SALIR ,
v. pr. Vuil worden, smetten: Les étoffes blanches
se salissent bientót. — Zich zelven vuil maken,
bezoedelen or verontreinigen.
Sails d'or, m. [Peint.] Donkere goudgrond m.
-- Salissant, e, adj. Vuil makend, afgevend
(van nieuwe of pas geverwde stoffen); — ligt vuil
wordend, ligt smettend. — (fig.) Action s-e. anteerende , bezoedelende daad f. -- Salisson, f.
Morsig meisje, sletje n. — Salissare, f. Vuiligheid. onreinheid f., smeer n.
Salivaire, adj. [Anat.] Het speeksel betref
Conduits s-s, speekselwegen of -gangen m.-fend.
pl. Glandes s-s, speekselklieren f. p1. — S alival,
C, adj. Tot het speeksel behoorend. — Salivation, f. [Méd.] Speekselvloed m., kwijling, sa liva ti e f. — Salive, f. Speeksel n. — Saliver,
v. a. Veel speeksel uitwerpen, kwijlen, zeeveren,
door den speekselvloed zuiveren; middelen tot bevordering van den speekselvloed gebruiken, sat i
e n.---Saliveux, ease, adj. Speekselachtig.-vér
Salle, f. Zaal f. Salle d'audience, de réception, gehoorzaal f. (van vorsten, ministers, enz.)
S- de (of du) conseil, raadzaal. S- à manger, eetzaal. S- de danse, de bal, de concert, dans -, bal -,
concert-zaal. S- de spectacle, schouwburgzaal. Sd'armes of d'escrime, schermzaa . S- d'armes, wapenzaal, wapenkamer f. S- du tróne, troonzaal. Sdes gardes, wachtzaal (van 't paleis). Etre de s-,
de wacht op 't paleis hebben. S- du commun, bediendenkamer (bij de greaten). — S- des malades,
ziekenzaal f. — S-s d'asile, bewaarscholen f. pl. —
[Hort_] Van boven digt gegroeide laan f. — S- de
verdure, S- verte, met latwerk en geboomte omgeven plaats, om een bal, een maal, enz. te geven.
— [Constr. nay.] S- des gabaris, malzolder m. (op
de constructie-werven). — [H. n.] Wangtasch f.
(liever abajoue).
Sallerant, m., -e, f. [Papet.] Sorteerder m.,
sorteerster f. van de papiervellen.
Salmarine, f. [H. n.] Soort van forel f.,
salmarijn m.
Salmi, m. [Cuis.] Gekruid geregt (ragout) van
gebraden wild gevogelte, s a Ins i m.
Salnmi...c, m. Salmiak, sal-ammoniak m.. z. v. a.
Set AMMONIAC.

Salmigondls, m. [Cuis ] Opwarmsel, opslaat'set n. van allerlei soorten van vleeschspi zen, hutspot, poespas m. (oorspronkelijk eene salade van
haringen, appelen, enz., waarschijnlijk zoo geheeten naar de gravin Salmagondi, hofdame van Maria de Médicis) , s a l m a g o n. d i s n.— (fig. et fam.)

,- s-
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Gewawel, onzamenhangende rede f.— Salmis, m,
z. SALMI.

Salnnone, m. [H. n.] Visch van 't zalmgeslacht; inz. Bene forelsoort in de bergmeeren van
Beijeren en Opper- Oostenrijk, waar hij Sälbling heet.
Saloir, m. [Econ. dom.] Houten zoutvat n.,
zoutpot m.; — vleeschkuip f., pekelvat n.
Salon, m. Zaal, gezelschapskamer f., groot,
doorgaans fraai gemeubeleerd vertrek n., waarin
men zijne gasten ontvangt, s a l o n m. — (fig. en
dan doorgaans in 't meera.) Voornaam gezelschap n.,
de groote wereld f. Frequenter les s-s, nut de
groote wereld verkeeren. On débite cet.te nouvelle
dans tons les s-s, dat nieuws wordt in alle voor
kringen of gezelschappen verteld. Un homme-name
de s-, een man, die in goed gezelschap kooit of past.
— (absol.) De schilderijzaal of kunstgalerij f. in
't Louvre te Parijs, waar geregeld de kun.sttentoonstellingen plaats hebben; — (lijf uitbreiding) de tentoonstelling zelve: II a exposé au dernier s-.
Salop, e, adj. (pop. en in 't rnlannel(jk zelden
gebruikt) Vuil, morsig, onzindelijk, smerig. — Doorgaans als subsi.: C'est on s-, one s-e, 't is een
slordig, smerig mensch, eene morsige vrouw, totebel, vuile slet, slons f.: — liederljjk vrouwspersoon n.,
hoer f. — z. ook MARIE-SALOPE . — Salopeinent,

adv., liever MALPROPRE:MENT. — Saloperie, I.

(fain.) Groote onzindel kheid, morsigheid, smerig held; iets onzindelijks, vuiligheid f. — (fig.) Vuile
taal, bordeeltoal f. --- Knoei- of prulwerk n., vodder# f.
Salorge, m. [Corn.] Zouthoop m.
Shcpe, m. [H. n.] , z. V. a. BI1't10RE, S.0 PE.

Salpètrage, m. ['l'ech.] Sal peterz'orm,in.g f.
(in de daartoe kunstmatig aangelegde ,gron (len). —
Salpêtre, m. Salpeter n. (d. i. steenzout), salpeterzure of stikstofzure potasch (nitrate, azotate
deotasse) ,een middelzout uit sterkwater en plantenloogzoutbestaande. — (poét.) Buskruid n. — Sde première, de seconde, de troisième cuite, salpeter van 't eerste stookset of ruw salpeter, salpeter
van het tweede stooksel, van het derde stooksel of
geraffineerd salpeter. Fleurs de s- of S- de houssage, salpeterbloemen, keersalpeter (op vochtige mu-

ren). — (fig.), z.

PETRIR, PÉTRI. — Salpêtrer,

V. a. Salpeteren, salpeter op een' grond brengen,
dat met de aarde ondereen mengen en vervolgens
vast ineen slaan, om het mengsel hard en ondoordr ingbaar voor den regen te maken. — Salpeter
doen ontstaan: L'humidité sal pêtre les murs, de
vochtigheid doet op de muren salpeter ontsaan. —
Salpétrerie, f. [Tech. ] Salpeter-Tabrijk f.; salpetei bereiding f. — Salpétrenx, euse, adj.
[Chico.] Salpeterachtig. — Salpètrier, m. Satpeterwerker; salpeterzieder m. — Salpètrière, f.
Salpeterhut, salpeterziederij f. -- haam van een
verplegingshuis voor arme vrouwelijke krankzinnigen en gebrekkige oude vrouwen te Parijs. — Sal.
pétrisation, f. Salpetervorming f.
Salpianthe, m. [Bot.] Soort van valsche jalappe t. uit Mexico.
Salpicon, m. 1 Cuis.] Geregt n. uit augurken,
ham, truffels, enz. met azijn bereid, s a l p i c o n n.
Salpingien, ne, adj. [Anat.] De trompet van
Eustachius [salpinx] betreffend. -- Salpingomalléen, ne, adj. [Anat.] Muscle s- of als subst.
in. S-, binnenste ,spier f. van 't hamertje, spanspier
van het trommelvlies (van 't oor). — Salpingopharyngien, ne, adj. [Anat.]: Muscles s-s, of
als subst. m. S-s, twee spieren, die van de trompet
van Eustachius naar het slokdarrnshoofd loopen,
trompetspieren f. pl. — Salpingo -sta p hylin,
e, adj. [Anat.] : Muscle s-, of als subst. m. S-, spier,
die de trompet met de huig verbindt, huidspier I.
Salplicat, m. [Coco.] Japansch. vernis n., met
goudpoeder gemengd.
Salse, m. [Géogr.] Slijkvulkaan, kleine vul
krater m., die, in plaats van lava, slijk en-kanof
zwavelgas uitwerpt.
Salsepareille, I. [Bot.] De geneeskrachtige
wortel m. van de amerikaansche wmnde [smilax
sarsaparilla], salsaparilla, sassaparilla, liever sarsaparille f. — S- d'Allemagne, zandrietgras n.; —
wortel m. daarvan. -- S- de terre, de Virginie,
bessendravende angelica met naakten stain.
Salsifs, m. [Bot ] Boksbaard m. S- de pres,
beems- boksbaard.
Salsolées, f. pl. [Bot.] Sodaplanten f. pl. —
-

SALSOGINEIJX
Salsogineiix, ease, adj. [Bot.] In ziltigen bodem groeiend. -- Ziltig, zoutachtig.
Saltarelle, f. [Danse] Huppelende, vlugge
volksdans In. der Italianen. — Saltateur, ni.
[Ant. rom.] Gebarenkunstenaar m. -- Saltation, f. Gebarenkunst f.
Saltigrades, m. pl. [H. n.] Springspinnen f. pl.
Saltintbanque, m. Kwakzalver; goochelaar,
hoordedanser, hansworst m. — (fig.) Laffe grap penmaker m.
Saltiques, f. pl , z. v. a.
-

SALTIGRADES.

Saluade, f. (nu zelden dan in de spreektaal
en met een adject. gehoord) Groet m., buiging f.
Salubre, adj. Gezond, de gezondheid bevorderend: Air, Nourriture s-, gezonde lucht f., gezond

voedsel H. — Salubrité, f. Gezondheid, gezonde
hoedanigheid, heilzaamheid (inz. van de lucht, van
de spijzen en dranken). -- Police, Administration
de s-, gezondheids- politie f., gezondheids- bestuur n.
Saltier, V. a. Groeten, begroeten, salueren:
S- qn. gracieusement, iemand bevallig groeten. Sqn. en passant, de loin, iemand in 't voorbijgaan,
in de verte groeten. — Je vous salue, J'ai l'honneur de vous s- (als beleefdheidstermen bij 't aan
als slot in brieven), ik groet u, ik heb-sprekn,of
de eer u te groeten, u mijn compliment te maken.
— Aller s- qn., zijne opwachting bij iemand gaan
maken, iemand gaan begroeten, zin compliment gaan
maken. — (ook met een' zaaknaam tot voorwerp)

S- le tombeau de ses pères, Ie lever de l'aurore,
het graf zijner vaderen, de komst van den dageraad
begroeten. — Les oiseaux saluent le retour de la
lumière, de vogelen begroeten den terugkeer van 't
licht. — [ Man., Mil.] S- de la mousqueterie, met
geweervuur saluéren of eerbewjjzing doen. S- de
la pique, de l'épée, met de piek, met den degen
saluéren. S- de la voix, met een hoezee! hoerati!
leve de koning! begroeten. S- du canon, du pavillon, met het geschut, met de vlag saluéren. — La
mer salue la terne, de zee begroet den wal, de
schepen saluérên de forten. — [H. mil.] Uitroepen, erkennen: Toute l'armée Ie salua empereur,
het gansche leger riep hem als keizer uit. -- SE
SALUER, v. pr. Elkander groeten.
Salure, f. Zoutigheid, ziltheid f.: La s- de la
mer, de zouligheid der zee. On diminue la s- de
la viande en la mettant dans l'eau, men beneemt
de zoutigheid aan 't vleesch door het in water te

--
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s-, het lof zingen. Aller au s-, naar 't lof gaan.
(Loc. prov.) A bon entendeur, s-, z. ENTENDEUR
(en lees daar: A bon ent-, salut).
Salutaire, adj. Heilzaam, nuttig, dienstig (tot
behoud van 't leven, de gezondheid. de eer, de welvaart , de zaligheid). Conseil, Mesure s-, heilzame
raad, maatregel m. Remède s-, heilzaam geneesmiddel n. -- Saluitairem ent, adv. Op heilzame
wijze. Salutation, f. Het groeten, i.nz. op
eene eigenaardige wijze, eerbiedige groet in. of begroeting f. Je I'ai rencontré dansla rue, et it m'a
fait de grandes s-s, ik heb hem op straat ontmoet,
en hij heeft diepe buigingen voor mij gemaakt. —
Recevez mes s-s, nes très-humbles s-s, mes s-s
—

atnicales (als slot-formulen in brieven) Ontvang
mijne eerbiedige, zeer nederige, vriendschappelijke

groete. — [Cath.] , z. ANGELIQUE.
Salvadore, f. [Bot.] Soort van uitheemsche
ganzevoet tn.
Salvage, m. [Anc. mar.] (alleen in): Droit de
s- (voor Droit de sauvetage). Bergloon, berggeld n.
(voor 't geen men van een gestrand sehip had gered). -- Salvanos, m. (pr. —noce), z. V. a.
BOUEE de sauvage. -- Salvatelle, f. [Anat.]
Milt- bloedader; handrugader lusschen den middelen ringvinger, s a 1 v a t e l -ader f. (zoo gebeden,
omdat men het openen daarvan in sommige gevallen
voor bijzonder heilzaam hield). -- Salvations, f.
pl. [Anc. prat.] Verdedigingsschrift, laatste tegen
Laatste tegenantwoord-antword.[Thél]
van den verdediger eener thesis.
Salve, f. [Mil.] Begroeting f. door kanon- of
geweerschoten, eereschot, vreugdeschot, salvo n.
Tirer en s-, met salvoos schieten, verscheiden stukken te gelijk afvuren. Le canon tire s-, men geeft
salvoos met grof geschut. Des s-s répétées d'heure
en heure, om het uur geloste salvoos. — (bij uit
En approchant de la redoute, l'ennemi-breidng)
fut accueilli par une s- de mousqueterie, toen de
vijand de redoute naderde, werd hij op een hevig
geweervuur onthaald. — Une s- d'applaudissements,
daverende toejuichingen f. pl.
Salvé, m. [Gatti.] Groetgebed n. aan de Maagd.
— (fig. et fam.) I1 faut chanter le s-, die zaak is
verloren, daar kan men zijne muts naar gooijen.
Salveline, f. [H. fl], z. v. a. SALMONE.
Salviées, f. pl. [Bot.] Salieplanten f. pl.
Salvinie, f. [Bot.] Soort van waterlinze, sa l-

vínia f.
zetten.
Salut, m. Welzijn n., welvaart f., welvaren,
Sainalie, f. [H. n.] Soort van konings- of
heil, geluk, behoud n.; veiligheid f.; — zaligheid f. paradijsvogel m. ( inanucode). (nerprun).
eeuwig heil H. Le s- du peuple, Le s- public, . de
Saumare, f. [Bot.] Soort van wegedoorn m.
welvaart des volks, des lands, het openbaar welzijn.
Samaritain, e, adj. Samaritaansch: Le peuI1 y va de votre s-, uw welvaren is er mei gemoeid. pie s-, het samarilaansche volk. — [Linguist.]
-- II a cherché son s- dans la fuite, hij heeft zijn Caractères s-s, sarnaritaansch schrift n., oude hebehoud in de vluflt gezocht. — Jésus Christ a opére breeuu'sche letters f. pl. — tells subsi. m. en f. Samapotre s-, J. Ch. heeft onze zaligheid bewerkt. La ritaan m., Samaritaansche f. — (absol.) Le S-, de
voie du s-, de weg ter zaligheid, des behouds. — barmhartige Samaritaan (uit de bekende gelijkenis
(Loc. prov.) Hors de I'Eglise, point de s-, of enkel van Jezus) .
Point de s- (met toespeling op de welbekende leus
Sambac, m. [Bot.] Arabische of alexandrjnder roomsch-kalholijke kerk), daarvan mag geen sche jasmijn, oostindische nachtbloem f.
Sambotie, m. [Bot.] Samboek -hout n., eene
haarbreed afgeweken worden, dat is een onvermydeljke voorwaarde, daar gaat niets af. — Het groe- welriekende houtsoort.
ten , het begroeten; groet m.. buiging, begroeting,
Sambueé, e, Sannbacin, e, Sambucleerbewijzing f„ saluut n. Ii ne m'a pas rendu né, e, adj. Naar den vlierboom gelijkend, den
Ie s-, h ij heeft mij niet weder gegroet. Un profond vlierboom betreffend.
s-, eene diepe buiging. — [ Mar., Mil.] Le s- des
Sarnbagne, f. [Ant. mus.] Speeltuig n. der
armes, de I'épée, du drapeau. /iet saluéren, het sa- Ouden (soort van fluit, volgens anderen een drie
luut met de wapens, met den degen, met het vaan-hoekigsnarpltu),mbcaf.—[An
del. Recevoir le s-, begroet worden. Rendre Ie s-, mil.] Stormbrug f.
terug -saluéren. Exiger Ie s-, het saluut vorderen of
Same, f. [H. n.] Soort van harder m. ( rouge).
eischen. S-s de mer, scheeps- of zee- saluut (eereschoSarnedi, in Zaturdag (Saturdag) m. S- saint,
ten).— [Escr.] S- d'armes, het begroeten met de degens zaturdag vóór Paschen. — (Loc. prov.) I1 est nó
(eer men begint te trekken) . — Soort van uitroep le s-, it aime besogne faite (van een' luiaard geder bewondering, des eerbied s, somtijds ook om a f- zegd), hij is op zalurdag geboren, hij houdt het
scheid te nemen. S-, jeune héros, wees gegroet, meest van gedaan werk. (s a m k ia n m.
jonge held! — S -, riant séjour. que je ne reverrai
Sanaegain, m. [Mar.] Turksch kustvaartuig n.,
plus, vaarwel, liefeljk verblijf, dat ik niet zal weSamiel, m., z. v. a. SIniOUN.
derzien. --- Gebruikel ij ke term in de vooropspraak
Sannis of Saonit, m. [Coin.] Voormalige, zeer
van verordeningen, wetten, open brieven des ko- rijke venetiaan.sche stof, met goud- en zilverstrepen.
nings, pauselijke bullen en dergl.: A tous ceux qui
Samole, f. [Bot.] , z. 310UIRON d'eau.
ces presentes verront, s-, aan al degenen, die deze
Samoreux, m. )Navig. Groote aak m. voor
zullen zien, zij heil ! z ij onze groete ! -- Au lecteur den houthandel op den Rijn en de nederlandsche
s- (weleer boven de voorredenen in boeken), den rivieren, samoreus m. [tre zibeline).
lezer zij heil! — [Cath.] Lof, slotgebed n., gebeden,
Sa:nour of Samoul, m. Martervel n. (mardie men des ovonds op zékere dagen in sommige
Samsonien, ne, adj.: Force s -ne, Simsonskerken na de dienst zingt en die met de zegen spre- kracht f.
king van 't heilig sakrament eindigen: Chanter le
Sannnun, m., 'z. v. a. SIMMOUN.
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SANATOIRE

-

Sanatoire, adj. Genezend, heelend, gezond makend.

San-benito, m. Martelaarshemd n., geel hemd
met een rood Andries-kruis en met vlammen of
duivels beschilderd, voor de ten brandstapel gaande
sla to fors der inquisitie, s a n-b e n i t o in.
. ancir, V. n. [Mar.] Zinken, te grond gaan
(met het voorschip eerst). S- a Panere sous ses
amarres, ach ter zijn anker iin den grond rijden.
S- sous voile, onder zijne zeilen smoren, onder zeil
smoren en zinken.
tanctillant, e, adj. [Théol.] Heiligend, hei
La grace s-e. — Sanctifeateur,-ligmakend:
trice, adj., z. v. a. SANCTIFIANT. — Als subst. m.:
Le s-, de Heilige Geest. — Sanctification, f.
Heiligmaking, heiliging; heilighouding, godsdienstige
viering f. (van zon- en feestdagen). -- Sanctifier,
V. a. Heilig maken, heiligen; — verheerljken, loven
(b. v. den naam des Heeren); — vieren, heilig hou
zondag.) — SE SANCTIFIER, v. pr.-den(b.v
Geheiligd worden. — Zich zelven heiligen, aan zijne
heiliging werken. — Het part. passé is ook adj.:
Lieu sanctifié, geheiligde plaats.
Sanction, f. Bekrachtiging, toekenning der
kracht van wet; bevestiging, staving, goedkeuring,
billijking, s d net i e f. Cette loi attend encore la
s -, deze wet moet nog bekrachtigd worden. — Ce
mot na pas recu la s- de 1'usage, dat woord is
door 't gebruik nog niet als geldig erkend. — z.
PRAGMATIQUE. -- Sanctioneer, v. a. Bekrachtigen, eene wet heilig en onschendbaar maken; bil
goedkeuren, staven, s a n c t i o n é r e n. —-lijken,
Het part. passé is ook adj.: Usage sanctionné par
le temps, door den tijd bevestigd gebruik n.
Sanetnaire, m. Heiligdom n., het allerheiligste in den tempel te Jeruzalem, waar de bondsark
stond. — z. POIDS. — Plaats van t hoogaltaar in
christenkerken (meestal door hekwerk afgesloten);
voor heiligst gehouden gedeelte eens tempels, ook
der heidenen,. — (lig.) Kerk f., priesterdom n.: Les
droits, Les prerogatives du s-. — ( fig.) Aan een
bijzonder gebruik toegewijde plaats: Le s- des arts,
des lois, het heiligdom der kunsten, der wetten. Sa
maison est le s- de la vertu, zijn huis is 't heilig
zetel der deugd. — Saucteis, m. (pr.-dom,e
—tuce) jCath.] Het heilig, een gedeelte dermis, dat
den kanon onmiddellijk voorafgaat en met een drie voudig sanctus begint, s a n c t u s n. — (Loc. prov.)
Je l'attends au s-, wij willen zien wat hij vermag,
als de zwarigheden komen.
Sandal, m., z. SANTAL.
mandate, f. Bind- of snoerzool f. van hout bij

de oude Grieken e. a., het gewone schoeisel in
warme landen, s an da al f.; — later: soort van
nette vrouweschoen, lederen snoerzool f. ; — riemof monnikschoen; — met goud en paarlen bezette
staatsiesok f. of -schoen m. voor aanzienlijke
roomsch-katholjke geestelijken bij plegtige gelegenheden. — [Escr.] Schermschoen m. — [Mar.] Ligter m. (op de kust van Noord-Afrika), s a n d a a l f.
— [Mus.] Voettrede f. (om den orgelblaasbalg te
doen werken). — Sandilie, f. [Hort.] Abrikoosperzik f. — [H. n.] Pantofel-schelp f. — Sandalier, m. Sandaal- of voetzoolmaker m. — [H. n.]
Dier n., dat de pantoffelschelp bewoont. -- sandalin, e, adj. Sandaalvormig. — Sandaline, f.
[Corn.] Ligte veneiiaansche wollen slof f.
Sandaracine, t. [Cairn.] Sandrakhars f. en
n. — Sandaraque, f, [Corn.] Sandrak, sandarak n. — Rood zwavel-arsenicum, realgar (bij de
oude Grieken) . — Jllelige stof f., die de bijen tot
hare voeding in de cellen brengen.
Sandat of Sandie, m. [H. n.] Zandbaars m.
[perca uciuperca], in Rusland so edat, in Hongarfje s y l l o, in Zweden poss gebeeten.
Sanderlin, m. [H. n.] Hoenderachtige strandlooper n. [arenaria. calidris]
Sandi, Saudis, m.. Sandienne, f. (ver
vloekwoorden, als zainentrekking en ver--basterd
zachting van sang Dieu, par le sang de Dieu).
Verdord! voor den duivel!
Sandie, f. [Bot.] Peruaanse/te, braziliaansche
watG,rmeloen m.
Sandjak, Sangiae, m. Stadhouder van een
klein turiksch landschap, sandsjak m: — Sandsjakat, m. Gebied n. van zulk een' stadhouder;
stadhouderschap, s a n d s j a ka a t n.
Sandre, m., z. SANDAT.

SONGLIER.

Sang, ni. Bloed n, S- veineux, artériel, ader lijk, slagaderljk bloed. S- aqueux, caillé, waterig,
geronnen bloed. S- chaud, froid, warm, koud bloed.-(fig.) Avoir le s- chaud, driftig, oploopend zijn, (fam.)
heet gebakerd zijn. — SANG-FROID, z. FROID. Faire
du mauvais s-, ongeduldig worden, (ram.) zijn bloed
opeten. Cela fait bouillir le s-, dat brengt het bloed
aan 't koken, dat zou iemand alle geduld, alle bezadigdheid doen verliezen. Avoir horreur du sang,
een afgrazen van bloedvergieting, van doodslag hebben. Se battre au premier s -, vechten (duelléren)
totdat eene der partijen gewond is, totdat men
bloed ziet. — Exposer son s-, zijn leven blootstellen,
zijn bloed veil hebben; Payer one chose de son s-,
iets met zijn leven boeten. Épargner le s-, het menschenleven sparen, niet dooden. — Je le signerais
de mon s-, 'k mag sterven, als 't niet waar is. —

Sucer Ie s- du peuple, S'engraisser du s- du peupie, het volk uitzuigen, zich door onderdrukking

van liet volk verrijken. z. ook ALLIJMER, ALTERÉ,
BAIGNEB, BOUILLIR, COULER, CRIER, ( v. a.), FEU,
GLACER, GOUTTE, LAVER, ONGLE, REPANDRE, REPANDU. — Afkomst f., geslacht n., geboorte, maagschap, familie f.: Etre d'un s- noble, d'un s- royal,
van edel, koninklijk bloed, van adellijke, koninklijke
afkomst zijn. Des homines que le s- devrait unir,
menschen, die door nsaagschap eensgezind moesten
zijn. Elle a abandonné son s-, zij heeft haar bloed,
hare kinderen verlaten. — Princes du s -, prinsen
van den bloede, van 't koninklijk huis. — Droit du
s-, regt der geboorte, reboorteregt n. — La voix
du s-, de stem des bloeds, de geheime inspraak der
natuur voor bloedverrrwanten. — Les liens du s-,
de banden des bloeds, der bloedverwantschap. —
Cela est dans le s-, dat ligt in ' t bloed, in oe familie. — (Prov.), z. MENTIIS. — Beau s-, z. BEAU.
-- [Man.] Cheval de s- aralie, paard van arabisch,
ras. Cheval pur s-, volbloed paard n. — [Méd.
Coup de s-, uitstorting f. van bloed in de hersenen.
— [i-I. n.] Anirnaux (I blanc s-, witbloedige dieren n. pl. — [ Hist.] Tribunal du s-, bloedraad m.,
de door Alba in de Nederlanden opgerigte vierschaar. — [Bot.] S- de dragon, drakebloed n. —
Sang-dragon, m., z. DRACONNIER; PATIENCE

rouge. -- Sang-froid, m., z. FROID.

Sangiac, Sangiaeat, m., z. SANDJAh., SANDJAI{AT.
ganglade, f. Felle zweep- of riemslag m. --

Sauglant, e, adj. Bloedig, bebloed: Mouchoir
s-, bebloede zakdoek m. I1 avait encore les mains
s-es, hij had nog bloedige handen. — Bataiile s-e,
bloedige slag in. — Cette viande est encore s-e
(liever saignante), slit vleesch is nog bloedig. -[Cat.h.] Sacrifice non s-, onbloedig offer, misoffer n.
— (fig.) Bloeddorstig, hard, wreed; fel, bijtend, gevoelig. bitter. Ordres s-s. bloeddorstige, wreede bevelen n. pl. — Il lui a fait un s- reproebe, hij heeft
hem een allerscherpst, bitter verwijt gedaan. S-e
raillerie of Raillerie s-e, bijtende, zeer gevoelige
spotternij f. — La plain eet encore s-e (of saignante),
de wond, de beleediginzg is nog verse/t.
S angle, f. Riem, gordriem, bindriem m. —
Droagzeel, trekzeel, hennepzeel n. — [Corn.] S-s
blancs, fijn hollandsch kantgaren n. S-s bleus,
blaauw kant- of zoomgaren (van Troyes in Clsampagne). —Man.] S- de Belle, bui,kriern, singel m.
— [Mar.] Breede serving of platting, mat f. —
[Pêche] Vischljn f. met snoeren en haken voor
schol en andere platvisch. — Sangler, V. a.
Met eenera riem ontbinden, gorden. S- an coeval,
een paard singelen, opsingelen. -- (/'am.) S- une
femme, eerre vrouw rijgen, haar korset of keurslijf
aanhalen. — (fig.) S- un coup de poing, un soufflet., un coup de fouet a qn., iemand een' duchtiger
vuistslag, klap, zweepslag geven. S- un enfant, een
kind ter deeg slaag of voos: de billen geven. — Sqn., iemand vinnig doorstrf ken; iemand een gevoelig verlies toebrengen. — [Econ. dom.] S- le fromage, de kaas (bij 't zouten) ombinden. -- SE SANGLER, V. V. Zich eenera riem of gordel ombinden,
zich gorden. — Cette femme se sangle trop, die
vrouw rijgt zich, te sterk. — tiet part. passé is ook
adj.: Cheval sanglé, opgesingeld paard n. -- [Bias.]
Cheval, Sanglier s-, omgord paard, wild zwin n.
— (Loc. prov.) 11 a été bies s-, h J heeft zijn, proeet met de kosten verloren, hij is leefijk ten haring
gevaren.
Sanglier, ram. [H. n.] Wild zwijn n. Les cotes,

--
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les défenses du s-, het haar of de borstels, de slagtanden of houwers van een wild zwijn. — ( Prov.)
Au serf la bière, au s- le barbier, de wond door

een hert toegebragt is doodelijk, maar die door een
wild zwijn niet. — [Cuis.] I'flilde-zwijnevleesch. -[H. n.] S- de mer, zee- of -meerzwin m., een zeevisch., wiens snuit naar dien van 't varken gelijkt.
Sanglon, m. [N
avig.] Slaper m., versterkingsstuk n.; Z. V. a. FOURCATS.
Sanglot, m. (verklw. van sangle) [Man.] Kleine
zadelriem m. om er de singels aan vast te maken.
Sanglot, m. (doorgaans in 't meere.) Snik m.,
gesnik ir.: Les s-s étouffaient sa voix, de snikken
smoorden zone (hare) stem. -- Sanglotter, V. a.
Snikken.
Sangsue, f. (pr. san -su) [H. n.] Bloedzuiger,
echel in. Appliquer des s-s à un malade, eenen zie
bloedzuigers zetten. — ( fig.) Knevelaar, bloed --ke
zuiger, geldafperser m. — [H. n.] S- de mer, zeebloedzuiger, vederworm [pennella] (die zich. in 't
vleesch der zwaardvisschen vreet en hen woedend
maakt). S- limace, leverworm m. der schapen. Svolante, z. v. a. VAMPIRE. — [ Agric.] Geul, a jlei-

dingsgreppel f.
Sanguificatif, ive, adj. [Mid.] Bloedvormend,
bloedmakend, bloedvoortbrengend. — San guláration, f. [Méd.] Bloedverwekking, bloeabereiding f. — Sanguifier, v. a. [Mid.] In bloed ver
bloed doen overgaan, tot bloed maken.-ander,to
-- SE SANGUIFIER, V. pr. In bloed veranderen. —
Het part. passé is ook adj.: Snbstances sanguifiées,
in bloed veranderde zelfstandigheden f. pl. -- Sanguifique, adj. [Méd.] Bloed wordend, in bloed
veranderend. --- Sanguin, e, adj. Bloedrijk, vol
sanguinisch.: Tenipér•ament s-, bloed--bloedig,
rijk, ligtbloedig, levendig gestel n. Les gens s- (of

als subst. Les s-s) sont d'ordinaire dune humeur
gale, (le bloedrijke menschen zijn gemeenlijk van
vrolijken aard. — Bloedkleurig, bloedrood: I1 a Ie
visage d'un rouge s-, hij heeft een bloedrood aan
— Le jaspe s -, de bloedjaspis m. -- [Bot.]-gezit.
Cornouiller s-, 0/' als subst. SANGUIN, M. (ook sanguinelle), roode kornoeljebooin m. [sanguinea] . San uinaire, adj. Bloeddorstig, bloedgierig,
moorazuchtig; onbarmhartig, wreed. I1 est. cruel

et s-, hij is wreed en bloedgierig. Soil' s-, bloed

hij heeft een wreed-a.orstm—1uni-,
voorkomen. — Bloedig: Lutte s -, bloedige woesteling f. -- SArcGUINAIRE, f. [Bot.] Wilde kraa je voet m. — SANGUINAIRES, m. pl. [H. n ] Verscheurende dieren n. pl. — Sangrainarine, f.[Chico.]
Zoutvormende basis van wikte kraaijevoet. — Sanguiine, f. [Minér.] Bloedsteen, bruineersteen nl.;
— rood teekenkrijt, roodkrijt n. — Bloedroode edelsteen, bloedjaspis m. — Sanguinelle, f. [Bot.] ,
z. SANGUIN. —

Saneuinolaire,

f. [.H. n.] Bloed-

worm ni., een hoHJ /'aeloos weekdier. — Sangui-

nole, f. [Effort.] Bloedperzik; bloedroode peer t. -Saneuinolent, e, adj. [Mid.] Met bloed ver

bloed gekleurd. — [ii. n.] Bloedkleu--mengd,or
rig. — lan;uipurae, adj. [illéd.] Bloedzuiverend: Fièvre s-. angnisorbe, adj. [Bot.]
Sorbenkruidd n., groote weide -pimpernel f. -- Als
adj. [H. n.] Bloedzuigend. — Mangnisiige, adj.
[H. n.] Bloedzuir`end: La punaise est s•- ( of als
subsi. m.) un s-, de weegluisis een bloedzuigend dier.
Sanhédrin, ni [Hrst.] Joodsch geregtshof n.,
inz. het hooge geregtshof of de hooge raad m. te
Jeruzalem, uit 72 leden bestaande, sanhedrin n.
Baraide, f. [Bot.] Beerenoor n. — S- femelle,
Z. V. a. ASTRANCE .-- S- de montagne, z. V. a. J3ExoiTE.
Sanidin, nl. [Minér.] Soort van glazig veldspaath n.
S Sanidode, f. [Mid.] Engborstigheid f.
Sanie, f. [Méd.] Bloedig ettervocht n., bloedetter m. — Saniciux, ieuse, adj. Dun etterig.
Matuitoire, adj. De gezondheid bevorderend, het
behoud der gezondheid betreffend: Précautions, Mesures s-s, gezondheids- voorzorgen f. pl„ -maatregelen m. pl. -- Cordon s-, gezondheids-cordon (vgl.
CORDON, Sill.)

Saone, Sannes, in. [irictrac] , z. v. a. SONNEZ.

ans,'prép. Zonder: II est S. argent et s- ants,
hij is zonder geld en zonder vrienden. S- sela it
n'en fera rien, zonder dat zal hij niets doen. J'ai
passé la nuit s- dormir, ik heb den nacht zonder
slapen doorgebragt. -- Sans maakt een deel uit van
vele bijwoordelilke uitdrukkingen, als: S- Boute,
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S- ce` e, S- fin, etc., zonder twijfel,
fel, zonder ophouden,
zonder einde, enz. — SANS QUE, loc. conj. (met den
subj.): Dépouiller qn. sans qu'il s'en appercoive,

iemand uitplunderen, zonder dat h# 't merkt.
Sans- coeur, m. (pop.) Lafaard; schaamteboze m. (Plur. Des sans-coeur.)

Sanscrit, m. Sanskrit n., de sanskritsche

taal f., de oude taal der Hindoes en Brahminen,

in welke hunne godsdienst- en wetboeken. en oude
dichlwerken geschreven zijn. — Ook als adj.: La
langue s-e. — ~ anscritiste, in. Kenner van het
sanskrit; hij die op het sanskrit een taalstelsel bouwt.
Sans-culotte, m. [H. de France] (eig. ongebroekte, broekelooze) Teugelloos aanhanger der
republikeinsche regering of liever der volksheer schappij, s a n s-c u l o t t e m. (Plur. Des sans-culottes.) — Sans-eulotterie, f. Partij der sansculotten. -- Sans-culottides, f. pl. Republikeinsche feesten n. pl. op de 5 aanvullingsdagen van
't fransch-republikeinsche jaar. — Sans-eulottisine, m. Stelsel n. der sans-culotten; teugellooze
volksheerschappij f. --- Saus- dents, f. (pop. et
triv.) Tandeloos besje n. -- Sans -fleur, f. [Hort.]
tTijgappel m.; — vygappelboom in. (Plur. Des
sans-fleur.)
Sansonnet, in. [H. n.] Volksnaam van den
spreeuw (étourneau). — Soort van kleine zeema kreet in.
Sans -peau, f. [ [t ort.] Soort van zomerpeer f.;
boom m., die haar voortbrengt. (Plur. Des-sanspeau.) — Smis- souei, m. et f. Zorgelooze m.
en f. (Plur. Des sans-souci.)
S antal, in. [Bot., Corn.] Sandel- of santelhout n. S- Blanc, citron, rouge, wit-, citroengeel,
rood sandelhout (het laatste ook caliatoer -hout geheeten. — Santalin, in. Sandelboom m. (die 't
witte en gele sandelhout oplevert). — Santaline, f. [Chin.] Kleurend bestanddeel n. van 't
roode sandelhout.
Santé, f. Gezondheid f. Parfaite s-, volmaakte
gezondheid. S- chancelante, wankelende gezondheid.
— (f ám.) Une s- imperturbable, insolente, de crocheteur, eene ijzersterke gezondheid, een paarden gestel n. — Comment va la s-? hoe vaart gij( —
Boire it la s- de qn. (nu Porter un toast (qn.),
op iemands gezondheid drinken. — Nous avons bu
plusieurs s-s, wij hebben vele gezondheden gedronle en, toasten ingesteld. -- (fig.) La s- de l'1me, de
gezondheid der ziel. --- [Mil.] Officier de s-, officier
van gezondheid. -- [Mar.] Lettres, Billets de s-,
gezondheidsbrieven of -passen m. pl. Bureau de sof enkel La s-, gezondheids- kantoor, bureau n. van
de quarantaine -plaats. Gardes de s-, wachters van
de quarantaine-plaats.
Santoline, f. [Bot.] Cypreskruid n., tuincypres, valsche cypres f. (lige, derwisch, m.
Santora, in. Soort van turksche monnik of hei Sanvé, m. [Bot.] Veldmostaard m.
Saoul, Saoanler, z. SOUL, SOuLER.
Sap, m. [Mar.] , z. v. a. SPIN.
Sapa, m. [Econ., Pharm.] Druivenmoes n.
(RAIS1NE).
Sapajou, m. [H. n.] Soort van kleine amerikaansclae aap m. (waartoe de sajou, sal, saïrniri
bekomen, s a p a j o u nl. — (fig.) Leel2jh, bespot telik ventje n.
Sgipan, in. [Bot.] Donkerrood sandelhout, eene
soort van verfhout. — [H. n.] , z. v. a. POLATOUCHE.
Sape, f. Opening f., die men van onderen roet
hak en houweel in een' muur maakt, om hem te
doen vallen. — [Mil.] Het s a p p é r e n of onder
ondergraving, onderaardsche gang m. om-graven;
eene vesting aan te vallen, s o p p e f. — [Agric.]
Soort van kleine zeis f. -- Saper, v. a. Onder
houweel en hak de fondamenten van-graven,mt
een gebouw, van een bastion, enz. uitbreken, ondermijnen, onderaardsche gangen maken, s a V p é ren.
-- (bij uitbreiding) La rivière a sapé les rnaisons
qui la bordaient, de rivier heeft de huizen aan
hare oevers ondermijnd. — (fig.) S- les fondements
d'un Etat, de grondslagen van eenen Staat onder m ij nen.
Saperde, f. [H. n.] Slakkever n.
S speur, m. [[11il.] Krijgsman, die met het maken der saplpes, enz. belast en met eene bijl gewapend is, loopgraafwerker, s ap e u r in. -- z. ook
POMPIER.
Saphène, f. [Anat.] Voetader, s a p h é na f.
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SAPHIQUE

--

Saphique, adj. [Poés. anc.] Vers s-, sapphisch
vers n., eene naar de grieksche dichteres Sappho
(600 jaren vóór Chr.) benoemde verssoort.
Saphir, m. [Joail.J Saffier (sapphir, saphir) m.,
een hooggeschatte edelsteen van blaauwe kleur. —
[H. n.] Soort van brasem; — sa/fier -kolibri m. -!' aphirin, e, adj. Naar den saffier gelijkend. —
SAPHIRIN , m. [Minér.] Soort van iiauyne f. (z. dat
woord). — Saphirine, f. [Minér.J Soort van
chalcedoon m. — Saphirique, adj. [Bias.]: Couleur s- (of turquine, nu azur) Blaauw, azuur n.
Sapide, adj. Eenen smaak hebbend: L'acide
carbonique est un gaz s-, het koolzuur is een smakend gas, een gas, dat men op de tong gewaar
wordt. — [11. n.] Smakelijk, goed van smaak. —
Sapidité, f. Eigenschap f. van 't gene smaak heeft.

-t ! 5apieuce, f. Wijsheid f. (sagesse). - [Théol.]
S-, Le tivre de la S-, het boek der Wijsheid, de
Wijsheid van Jezus, zoon van Sirach. — (Loc.
prov.) Pays de s-, Normandië n. — Sapientiaax, a(1/. III. prl. (zonder sing.): Les livres s-, de
boeken der W)sheid (de Spreuken, de Prediker,
het boek van Jezus Siroch, de Psalmen, het Hooglied).
Sapin, m. [Bot.] Denneboom, den, mastboom m.
Bols de s-, of enkel S-, dennenhout, greenenhout n.
Bois de s- rouge, vurenhout, c;reenenhout. S- blanc,
à feuilles d'if, witte of blanke den, den met taxisbladeren, mastden. S- rouge, roode den, harsden,
gemeene vocht m. — (fig. et fam.) Huurrijtuig n
z. V. a. FIACRE. — (Loc. prov.) 11 sent le s-, hij
zal 't niet lang meer maken, hij riekt naar de kist.
Sapinduus, m. [Bot.], z. V. a. SAVONNIER. —

Sapindacées, f. pl. Zeepboomsoorten f. pl.
Sapine, f. [Charp.J Greenen of vuren balk m.,
plank f. — Sapinette, f. [Bot.] Canadasche
denneboom. -- {U. n. j Klein schelpdier n., dat zich
aan de huid der niet - gekoperde schepen zet, scheepsmossel f. — Sapinière, f. Dennenplantsoen, dennen- of mastbosch n. -- [Navig.] Dennenschuit f.
(op de Loire) .
Saponaeé, e, adj. Zeepachtig (savonneux). —
[Bot.] Now den zeepboom gelijkend. — SAPON'ACEES . f. pl. Zeepgewassen n. pl. — Saponaire,
adj. [H. n.] Zeepaardig. — SAPONAIRE, f. [Bot.]
Zeepkruid n., zeepwortel m. — Saponarine, I.
[Chim.J Kristalliseerhare stof f. uit Bene soort van
zeepkruid. — Saponé, e, adj. Zeepaardig; —
als zeep bruikbaar. — Saponiiiable, ridj. Ver zeepbaar, geschikt om in zeep veranderd te worden.
— Saponification , f. Zeepvorming, verzeeping f.; — het zeepsnaken, zeepzieder; — kunst des
zeepzieders, zeepziederjj f. — Saponifier, v. a.
Verzeepen, in zeep veranderen, tot zeep doen over-

gaan. — SE SAPONIFIER, V. pr. Zeep worden, in
zeep overgaan of veranderen. — Het part. passé
is ook ailj.: Huile saponifiée, verzeepte olie f. —
Saponiforme, arlj. Zeepvormiq. — Saponine, f. [Chico.] Zeepstof f. (van den wortel van het

zeepkruid, enz.)

.. % Saporation, f. Het smaken, proeven. —
Saporiliquue, adj. Smakend, eenen smaak heb-

bend; smaakgevend. — Sapo-tarlareuix , m.
[Clzim.] Riekende of vlugtige potasch:eep f.
Sapote of Sapotille, f. [Bot.] Brjappel m.
Sapotier of Sapotillier, m..Br(jboom, br# appelboom m.
Sappadille, f. [Bot.] Sappadilboom m. in
Indië, met eene gele vrucht.
Sappare, m., z. V. a. DISTHENE.
Sapropyre, f. [Méd.] Rotkoorts f.
Sapyge, nl. [H. n.] Soort van graafwesp f.
-- Sapygites, m. pl. Soort van graafwespen f.pl.
Saquebute, f. Mus.], z. v. a. TROMBONNE.

— [Anc. mil.]

te ligten .

Haaklans f., lans om uit den zadel
(z. V. a. SAILLER.

Sagiier, V. a. [Mar.] Met rukken ophalen,
Sar, m. [Bot.] Zeewier m. [varecb] . — [H. n.] ,

z. V. a. SARGE.

Sarabande, f. Deftige spaansche dans m.,
s a r a b a n d e f.; — muzijk f. van dien dans.
Sarae, m. [Bot.] Soort van nieskruid n.
Sarache, f. [Fl. n.] Kleine elft f. — Sa
f. pl. [Bot.] Nachtschade-planten f. pl. -raches,

Saragotiste, m. [Mar.] Indisch scheepssmeer-

sel of harpuis n.

Sar4^iénet, m. [Bot.] Soort van tarw f.

Sarbacane,f.Blaaspjp f. (om met balletjes naar
vogels, enz. te blazen); — glasblazers blaaspijp; —

SARDE.
spreekbuis f., spreekhoren m. — (fig. et fam.) Parier par s-, door middel van een' tusschenkomenden persoon spreken, door eens anders mond, door
den mond van een' derde spreken.

Sarbotière, f. [Conf.] Blikken bus f. voor
de bereiding der likeuren, die men als ijs of sorbet
wil voordienen.
Sarcanthème, m. [Bot.] Soort van vlooije-

kruid n.
Sarcasme, nl. (eig. vleeschoprijting) B jtende
spotterngj, vinnige spotrede f., bitter gezegde n., dat
door merg en been dringt; honend gelach n. eens
toornigen, s a r k á s m u s in. — Sarcastiq tie,
adj. Snijdend, bijtend, vinnig, bits, scherp, honend,
sarkastiseh.
Sarcelle, f. [[t n.], z. CERCELLE.

Sarche, f. Houten rand der zeef of der tems.
Sareite, f. [Minér.] Rundvleeschsteen in., i guursteen van rundvleeschkleur. — [Méd.J t'leeichontsteking f.
Sarelage, m. [Agric., Hort.] Het wieden. —
Sareler, V. a. Toeden, het onkruid met de hand
uittrekken of met een werktuig wegsnijden, schoffelen. — Het part. passé is ook adj.: Champ sarclé,

gewied veld n. Avoine s-e, uitgewiede, van onkruid
gezuiverde haver f. — Sarcleur, m., -ease, f.
Wieder m., wiedster f. — Sarcloir, m. Wied
wielmes n., schoffel in. — Sarelure, f.-Wzer,
Wiedsel, uitgewied onkruid n.

Sarcocarpe, m. [Bot.] Vleesch, vleezig gedeelte n. der vrucht. — Vleezige paddestoel m. —
Sarcocèle, m. [Méd.] Vleeschbreuk, ziekelijke
verharding f. der teelballen. — Sareocolle, f.
(of COLLE-CHAIR) [Chico .] Vleeschlfjiu f. en n., een
gom- of slijmachtig plantvormend bestanddeel uit
den Sarcocollier, m. [Bot.] Ethiopische hars boom n. [ penma sarcocolla ] , een afrikaanse/te
struik. — Sarcocolline, f. [Chum.] Vleesch-

ljrnstof f. — Sarcoépiplocèle, m. {Méd.]
l'leeschnetbreuk f. van eten navel. — Sarcoépiplowphale, m. Navelvleeschbreuk f. — Sarcohydi-ocèle, m. [Méci.J Watervleeschbreuk f. —
Sareoïde, adj. [I-I. n.] Naar een stuk vleesch
gel ij kend. — Sarcolobe, e, adj. [ Bot. ] Met
dikke en vleezige lobben. -- Sarcologie, f. [Didaet.] Leer f. van de vleezige of zachte deelen des
ligchaams. — Sareologique, wij. Die leer betreffend, s a r k o l ó g i s c h. — Sarcomateux,
ease, adj. [Chir.] Naar een vleeschuitwas gelijkend; met een vleesch uitwas behehd , s a r k o m ateus. — Sarcome, m. [Chir.] Vleeschuitwas,
vleesch.rezwel n. — Sarcomphale, in. [Chir.]
Navelvleeschgezwel n. — [Bst.] Wegedoorn m. van
Jamaica. — Sareophage, m. (eig. vleescheter,
vleeschverteerder) Doodkist f. der Ouden, gemaakt
uit een' sponzigen, bijtenden, het lijk spoedig ver
kalksteen. — Die kalksteen zelve m. —-ternd
(tegenwoordig) Lijkkist of de voorstelling daarvan
by de lijkplegtigheden, praalkist f., doodkistvormig
grafteeken p., graftombe, s a r k o p h a a g in. —
SARCOPHAGE , adj. [Méd.] Vleeschknagend, vleeschwegbijtend : Médicainents s-s of als subst. S-s,

vleesch.knagende middelen, bijtmiddelen, s a r k óphaga, sarkoph áa gika n pl. — Sareophyme, in. [Méd.] Ziekelijke vleeschvoortbrengling f.,
vleeschgezwel n. -- Sareopte, m. [H. n.] Vleeschmijt f. der schurftpuisten. - Sareopyoïde, adj.
[Méd.] Naar een mengsel can vleesch en etter gelijkend. — Sarcose, f. [Méd ] Vleeschvorrning,

sa r k o s is f.; — weleer ook z. v. a. SARCOME . —

Sarcothlasie, f. [Méd.] Spiervleeschkwetsing f.
-- ►_'areotique, adj. Vleesch.aanzettend,vleesch-

verwekkend, s a r k d i i s e h : Remèdes s-s, of als
subst. S- s, vleeschverwekkende, vleeschheelende middelen, sarkotika n. pl.
Sardachate,f. [Minér.] Vleeschroode of bruinachtige aquae, karneool in.
Sardanapale, m. (fig.) Wellustig, verwij fd

vorst, rijk wellusteling, Sa r d a n a p dl us m. (naar
den assyrischen koning van dien naam). — Bar dan apalisme, m. Overdreven zin.genot,verwijfd,
wellustig leven n.
Sarde, m. Sardinisch wat Sardinië of zijne
inwoners betreft. — Etats s-s, Sardinische sta
pl., Sardinië n. — Ells subst. m. en f. Sar -tenm.
m. , sardinische vrouw f. — SARDE, M.-dinër
[Miner.], z. v. a. SARDOINE. -- [H. n.] Boniet m.
(bonite) der Middellandsrhe zee; — soms z. v. a.

SAI{DINAL

—

SARDINE; — ook een der namen van den noordkaper.
Sardinal , Sardinau , Sardinier ,, in.
[Peche] Sardijnnet n. - Saiditte, 1. [H. n.]
Sardijn ILL, soort van kleine haring in de Atlantische, Middellaniloche en Oost-zee. - Sardihier, m., Z. SU1D1NAL.
Sardi, 111. (pr. —dice) Grove wollen stof f.
uit Bourgogne.
Sardoine, f., Sardonyx, in. [MinéL. ] Een
uit veelkleurige lagen bestaande onyx, die door de
Ouden inz. tot camOen werd gebruikt, s a r d o n x in.
Sardon, fl1. [Pèchej tYetzoom, netboord m.,
netbezetting f.
Sardonie, f. [Bot.] Vergiftig gewas n., soort
van ranonkel m. op Sardinië, welks gebruik, zegt
men, den mond als tot lage/zen deed zainentrefiken, I
S a r d O n i a f. [sardonia her/ia] -- Sardonieia
of Sardonique, adj. ni.: Ris of liiie s-, z. RIR E (in.). - Sardouiqueaieiit, adv.: lUre s-,
sardonischiagelien. —Saidonyx, in., z. SARDOINE.
Saige of Sarg.ie, Iii. [H. n. ] Groote sargo,
eene brusemsoort der Middellandsche Zee; - Z. ook

MÉLAD11E.

Saigon, m. [II. n. ] , z. v. a. GARROT.

Sargue, m.,

Z.

SARGE.

-

SARGLJET,rn.[H.IL]

Kleine surgo n-i., vgl. SARGE en MELANDRE.
Saricovietine, f. 111 n. ] Brazilische Zeeotter.
Sarigue, f. m. [H. n. ] Buideldier ii., buidelrat f. (DIDELPHE, OPOSSUM). - SARIGUE, t. Wijfjes
buideldier (ook La s- fernefle ge/zee/en). - Sariguides, ni. p1. [H. n.j Buideldieren n. p1.
Mantles, f. p1 [TeclLj Met storax gemengd
houtzaag.sel ij.
Sarion, ni. [Corn.] Pakraat f.
Sarione, rn.
Jonge zalm ni.
. n
Sa.iisse, f. ^Ar nc.mii.] Macedonische piek.
werpspies 1. - Sarissophore , m. Piek- of
werpspiesdrager in.
Sariiiate, Sarniatique, adj. [Géogr.j 'Jot
Sarinatie of Zijne inwoners belioorend. - [M&L]
Plique sarniatique, sarmatiscite ziekte , poolscite

viechi f. [plica polonica].

SATIIUQUE.
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Sas, in. Haarzeef f., paardenharen weefsel voor
zeven, tems f. Farine passée au gros S - , grof gezeefd meel. Plâti'e an S - , Z. PLhTRE. - (Lor. prov.)
PLsser uiie chose nu glas s-, eene zoals slechts
opperelakleig, ter loops onderzoeken; zich v.'einig
cno ite voor eene ZUOk geven. - [Hydr.] Sas, sluissas
in.
(s a in. (iloazin).
Masa, in. [LI. n. ] Gekuifd boocohoen ij., s aMasin, in. [H. n. ] Seort van hol/bil in.
Sassafras, m. [Bot.] Venkelhout ii.; 5 U 58 afe a s ni. , specerijactitig, geelgr ijs hout van den
sassafiashocin in Amen/ca.
Masse, /. i Mar] Hooseat ii., scheepsgiete r iii.
[Tech.] Molenbuil I. (waarin het racel valt als
't uit den molen komt.
Sasébé, ni. [H. n.j Papegaai fl1. van Jamaica.
Sassegtiat, HI. [Ft. n ] , Z. V. a. MEGAPODE.
Masseiiient, in. Het zeven of ziften.
Massenag'e, in. [Corn.] Soort van kaas f. uit
liet fionsetie vlek van dien naam (depart. Isure).
Sasser, v. a. Zeven, ziften (meel, pleisterlcalk,
enz.). - (fig.) S- une affaire, in s- et resasser,
eene zaak rjieljk overwégen, van alle kanten bezien, haar wikken en wegen. - Sasset, rn.Kieine
haarzeef f. , zee/je ij. --• Masseur, in. Zifter III.
Sassoiie, I . . [lech.] Zwee/i of zwik t., wrijfhout a. - [Ma r i, z. v. a. Quart de rand, ronde
leant io
Massolin, rn. of Massoline, f. [Chirn.] Bosax-zuur n. (lat zich aan de boorden van liede
bronnen, u/ct VdiVC VOfl F?orence, in kleine blaadjes
afzet, sassotine f.
Satan, ni. (eig. wederstrever, vijand) Gevallen
engel, duivel, inz. het hoofd der gerallen enge/en,
de opperste Li' duivelen, satan rn. [Dévo1. Le
royaume de S-, de wereld. Les fils de S-, de boozen, zondaars. -- (fain.) Orgueilleux conirne S-,
Un orgueil de S-, hoogmoedig als de Satan, een
iwogmoed van den dui v el. - [LI. n.j Satan, aap
van 't geslacht der sakis. - Mataiiique, (pop.
somtijds SATANE, E), wIj, Satansch , rluivelseli:
Méchaticet.e S-, duivelsche slech t heid 1.
Satellite, at Wachter, ijfwaciiter, begeleidend
en beschermend besijenele, t rawant, sa te I li e t rn
(in de dagcl(jksche taal nu enkel in ongunstiger
zin gebézigd VOOl:) lage huurling, volbrenger der
bevelen eens geweldenaars, enz. -- [Astr. ] B[îpta
neet, planeet von den tweeden rang, niae'n f. , teawont, satelliet: J upiter a tivatre s-s, J. heeft
manen of wüchlc'rs. -- Als adj. [Anat.] Veines
s-s, iuib(ï de slagaderen loope n de aderen I. p1.
Matiété, t. (pm. sa-ci-é-t.) Zatheid, oveiveezadig/ag t. (van sp(jS en droimk).—(fig.) ['Vn/ging dooi
overniatig genot, zat/meid I.: La s- des plaisirs, des

'armeiit, m. [Bot J Rank, wijngaardrank rn;
jonge wijngaardloot 1., -scheut in. -- (pop.) .Jus de
S-,W(JTh III. - Saimentacé, e, adj. Naar den
gaaidrank gelijkend, rankach/ig. - SARMENTAwijn
CEES, t. p/. , z. v. a. VINIFERES. - Sarmenter, v. a. et R. De afgesneden ranken zalnenrapen. - Sarrneiteux, ease, soms ook Marnientifère, U(/j. Feel ran/sen schietend, vee/jonge
loten makend.
Sarmiente , t. [ Bot. ]Peruaanscli standel/iru/(t ij., sarmienta I.
Saroiiide, in. [H. anc.j Soort van gallische honneurs, des richesses.
Satiii, lii. Satijn n., cciie gianzige zijden stof,
band of priester.
m et zeer lijnen ketting; -- el/me als satijn uitziende
Sarper . V. n. [Mat.] Het anker ligten. -- SARof
gesatineerde stof f,: S- de lame, de colon, aesaV.
0.
[Agri(
.
, .] Met de sikkel afsnijden (de tarw).
PER,
Marrasiii, e,
adj. Saraceensck: Le peuple s - , tineerde wollen, katoenen stof, wol-, katoen-zijde t.
L'ai'inée s-e, hel saraceensc/ie volk, leger n. - Als Satin double, aan wedeizijde geealineesiJe slof, susubst. Saracener ni. , Saraceensclie vrouw. Les S-s, l(.iii zender verkeerde zijde. Satin simple, (/0/i utne
de Sarucenen, Ooste rlingen, oorspronkelijke bena- I zgde gesatineeede .stof, satijn inn eene verkeerde
Le s - de In peau, (les Ileui's, het
ming der Arabieren in Europa, vericr in 't a lgemeen voor multainedanen, Turken, niet-christenen, satijn, zijdeachtig voonieusnien of aanvoelen den huid,
tegen welke de kr'uistogtca ondernomen werden. - ) der bloemen. .- (Pray.) Avec 1e teinps et la paSarrasin In. (of als adj. Bid s-, Millet s-, ook ) tiene, Ia feuille (111 rnûi'ier elesient. ., niet geBib flair, Millet coinu geheeten) Boekweit t., boek- duld en vlot (tijd) komt men alles le boven. weitzaad n. - Sairasine, t. [Fort.] Valhek n., Satigiade, 1. [Coin.) Ligt heil/zijden atlas ni.,
va/dear 1. (herse). - [Bali, z.v.a. ARISTOLOCHE. so t i 7/ 0 ei e t. - Salinage, in. [Tech.] Liet soSarrasinois, adj. m. [Maiiuf. ] : Tapissier ) liïmiren, satinéning 1. (van stoffen, van PIJ/mies').
Satinaire, III. Satijnwever, sat(/nwenlee rn
S-, fabrikant V(tfl saraceensehe of turksche tapijten.
Sari'au, ni. Kid. boerenkiel, voermnanskiet m. Satitier, V. a. Het vow komen van satijn l;even,
Sarrète, f. [Béd. j Mondklem, kaakkramp f. ' satijnglanz'ig maken , 5 a t 1 ii u r e n. -- SATINER,
V. n. k/ct voorkomen van satijn hebben: Cciie taupe
bij pasgeborenen.
Sarrette, f [Bot.] Wilde reseda 1. S- des satiny. - SE SATINER, v. 7;r . Gesiitine'erd iioeden,
teinturers, vei'werswouw t. (o?n geel te verwen). zich laten solinéren. liet pa i t. passé s on/c adj.:
S- des champs, veld- of haverdistel f. -- [Méd.j, Papier, Ruban s- , gesatineerd pcnee, lint n. Peau s-e , sritijnaeiitige huist f. - Des d i scours
z. SARRETE.
s-s (uitdrukking van J. J. Rousseau) honigzoete
Sairiette, f. [Bot.] Boonnkruid li.
f. pl — Ook als subst.: Le s - d'rne utolte,
redenen
Sarrot, m. , z. v. a. SARRAU.
Sarrotibe, rn. [H. n.] Soort van salaman- het satijn, liet satijnachtig voorkomen tvnei stof.
-- Matineiir , ni. Satinceider , wei'kinan , die
der ni . op Madagaskar.
satineert.
Sart, in. [Bot.], z. v. a. GOlMON, VARECII.
Satire, f.Hekeleiicht; hekelschrift, spotschrift n.,
Sartle, f. of Sartis, rn. [Mac.] Want, tuig Ii.,
i
hoofdtouwen U. p1. van vijgelouw (in de Levant). waarin de ondeugden en dwaasheden der menschen
toon gesteld noorden; - bijtende spot in scherpe
ten
f.
Trekljn
M.
[
Pèche
]
SARTIS,
Saive, 1. [H. n.] Geeloog ra., een visch van , 5j)Oti'ede, s at i re f. -- Satirique, adj. Hekelend , spot/end , bij/end , geese/end , s a t i r i sc/i:
't karpergestaclit [cyprinus eryttirophthalrnus].
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SATIRIQITEMENT

SAUCIER.

-

is opgelost). — Sataré, e, adj. (en part. passé
van saturer) : Eau s -e de sucre, de sel, met sui-ker, zout verzadigd water n. — ( fig.) Coeur s- de
Ier, hekelaar in. — Satiriquetneut, ad'b. Op joie, vreugdevol, van vreugde verzadigd, overstelpt
hekelende, spottende wijze. — tatiriser, V. a. hart n. — -I- Saturénnent, adv. Op verzadigen Ouvrage, Poésie s-, hekelschrift, hekeldicht n. —
Poète, Ecrivain S-, of als subst. SATI1I1QUE, m. Hekeldichter, siiotschriltsteller. -- Homme s-, spot-

Hekelen , door spot belaechelijk maken, over den
hekel halen, doorhalen, geeselen: S- ses meilleurs
amis, zijne beste vrienden tot het voorwerp van
zijnen spotlust maken. — Ook als v. n.: Il ne fait
que s-, hij doet niets dan hekelen. —SE SATIRISER,
V. pr. Elkander hekelen, bespotten. -- Het part.
passé is ook adj.: I1 se eruit satirisé, hij meent gehekeld, bespot te zijn. — Satiriste, m. Hekelschrijver, hekelaar, schrijver van boosaardige sa
ondeugend spotter, spotvogel m. — Sa --tiren;—
tirographe, m. Hekelschrjver m.
Satisfaction, f. Tevredenheid f., genoegen n.,
bevrediging; voldoening, genoegdoening, s a t i s f d ct i e f.: Témoigner a qn. sa s-, zijne tevredenheid,
zijn genoegen aan iemand betuigen. Ep,•ouver de la
s-, zelfvoldoening smaken. L'alfaire se passa à la
s- de tout le monde, de zaak liep tot ieders tevredenheid af. — Faire of Donner s- à une personne
qu'on a offensée, iemand, dien men beleedigd heeft
voldoening, genoegdoening geven , de hem aangedane beleediging herstellen. -- [Dévot.] 11 faut
prier, jeuner, faire l'aumone pour la s- de ses
péches, men moet bidden, vasten, aalmoezen geven
tot verzoening, tot uitdelging van zijne zonden. —
Satisfactoire, adj. [Dogmat.j Voldoend, geschikt om de begane zonden uit te delgen, genoeg
gevend: La mort de Jésus Christ eet s--doenig
pour tons les homines, de dood van J. Ch. is vol doende voor alle menschen, delgt de zondenschuld
van alle mcnschen uit. — t atisfaire, V. a. Voldoen, tevreden stellen, reden vara tevredenheid of
genoegen geven, bevredigen, genoegdoening (satisfactie) geven: II est impossible de s- tout Ie monde, 't is onmogelijk alle menschen te voldoen. Sses créanciers, ses ouvriers, zijne schuldeischers,
zijn werkvolk voldoen , betalen. — Vous l'avez
otfensé, it faut le s-, gij hebt hem beleedigd,
moet hem genoegdoening, voldoening geven. —
son ambition, sa colère, zijne eerzucht bevredigen,
zijne gramschap koelen of lucht geven. — S- un
besoin, in eene behoefte voorzien , eene behoefte
vervullen; — eene natuurbehoefte voldoen. — Cette
musique satisfait l'oreille , die muzijk voldoet,
streelt het oor. — S- l'attente de qn., aan iemands
verwachting voldoen.
= Ook als v. n. met à :
S- a son devoir, à ses obligations, aux comsnandements de Dieu, zijnen »ligt, zijne verpligtingen,
Gods geboden volbrengen of vervullen. S- à un
parement, aan. eene betaling voldoen. S- à sa parole, zijn woord houden.
SE SATISFAIRE, v. pr.
Zich voldoening verschaffen; zijne wenschen, zijn
verlangen bevredigen: I1 avait toujours envie de
voir l'Allemagne, enfin ii s'est satisfait, hij had
altijd lust Duitschland te zien, eindelijk heeft hij
zijnen wensch bevredigd. Se s- soi-mème, zich zelven voldoening of genoegdoening verschaffen. —
Satisfaisant, e, adj. (pr. — fe -zan) Bevredigend, voldoend, -genoegzaam, toereikend. Une réponse s-e, een voldoend antwoord. — Satisfait,
e, adj. (en part. passé van satisfaire): Je suis s-,
ik ben voldaan, tevreden. Dieu merci, le voilli s-,
God dank, nu is hij bevredigd, betaald. Est-il sde sa fortune, is hij tevreden met zijn fortuin.
Désir s-, voldane, bevredigde begeerte f.
' ative, adj. f. [Didact.] Aangekweekt, door
den rnensch uit zaad geteeld: Plantes s-s.
Satrape , nl. [ [list. ] Perzisch stadhouder,
landvoogd, s a t r a a p m. — ( fig.) Weelderig, overmoedig en heerschzuchtig mensch.— Satrapie, f.
Stadhouderschap n., landvoogdij f. — Satrapique, adj. Den satraap eigen, hein betreffend; —
weelderig en heerschzuchtiq, so t r d p i s c h.
Satron, m. [Pèche] Vischje n. (als aas).
Satteau, m. [Pèche] Fransche schuit f. voor
de koraalvi.sscherj op de afrikaansche noordkust.
Saturable, adj [ Chim. ] Voor verzadiging
vatbaar, verzadigbaar. — Saturant, e, adj. Ver
Médj Remèdes s-s, of als subst. S-s,-zadigen.—[
geneesmiddelen n. pl., die het zuur der maag opzuigen en afvoeren, saturantian. pl. — Sa turation, f. [Chim.] Verzadiging f.: De l'eau
chargée de sel jusqu'h s-, met zout verzadigd water n. (wnarin de grootst mogelijkehoeveelheid zout
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de wijze. -- Saturer, v. a. [Chim.] Verzadigen: S- unie certaine quantité d'eau de sulfate de
soude, eene zékere hoeveelheid water met zwavel
verzadigen. — ( fig.) Geheel vervullen,-zuresoda
verzadigen, z. v. a. RASSASIER.
Saturnales, f. pl. [Anc. rom ] Feesten, ter
eere van Saturnus, Saturnus-feesten , s a t u rn á l ie n n. pl. — (fig.) Tijd van luidruchtige, uit
feestvieringen: Les jours de carneval des-gelatn
ehrétiens sont de vraies s-s, de carnavals-dagen
der christenen zijn ware saturnaliën. -- Saturne, m. [Astr.] Saturnus, na Jupiter de grootste
planeet van ons zonnestelsel (naar den mytho?. Saturnus, vader van Jupiter). — [ Anc. chim.] Set,
Sucre de S-, loodzout n., loodsuiker f. — Sa turnien, ne, adj. Saturnus betreffend, tot Saturnus behoorend. — Vers s-s. z. v. a. Vers FES CENTNIYS. — 5 (fig.) Somber, zwaarmoedig, droefgeestig. — Satiurnilabe, ni. [Astr.] Werktuig n.
om den stand van de manen van Saturnus voor
elken gegeven tijd gemakkelijk te vinden, s a turnil á biu rrt n. — Saturnin, m., of Saturnine, f. [H. n.] Loodkleurige indische adder f. —
SATURNINE, adj. f., z. COLIQUE (f.). — Saturni-

te, m. [Minér.J Bruin looderts m. of loodspaath n.
Satyre, m. [Myth.] Veld- of woudgeest, woud
geheel behaard lijf (een-godmetbkspn
zinnebeeld der ruwe, grofzinnaelrlke, halfdierljke
menschennatuur, sater m. — (fig.) Geil man: Vieux
s-, oude bok, geile gr jsaard m. — [11. n.] Oraagoetang, boschmensch [simis satyrus] . — Naam van
een geslacht dagvlinders. — SATYRE, f. Bij de oude
Grieken: Butend dichtstuk, waarvan de saters de
hoofdpersonen waren , saterzanq m., saterdicht,
saterspel n., soort van parodisch naspel der oud
waarin saters het koor vorm--griekschtad,
.

den. z. ook SATIRE. — Satyriagie, adj. Wat

de satyriasis (z. het volg. woord) betreft, daartoe

behoort. — Satyriase, f., of Satyriasis, m.

(pr. —zice) [Méd.] Voortdurende gespannenheid
van de roede, onnatuurlijke, ziekelijke geilheid der
mannen, paringswoede f., sater-geilheid, s at y r i as i s f. — Satyriasme, m. [Méd.] Uit geilheid
voortkomende lendengin f. — Satyrion, m.[Bot.]
Standelkruid n. (orchis) S- male (of Testicule des
chiens à feuilles étroites), mannelijk standelkruid
(welks wortel tot salep kan aangewend •worden).-Satyrique,dj.[An]D
saters hetre/Jend:
Danse s-, saterdans m. — z. ook SATIRIQUE.
Saucanelle, f. [H. n.] Jonge goudbrasem m.
Sauce, f. [Cuis.] Saus f. S- blanche, rousse,

piquante, blanke, bruine, scherpe saus. S- au poivre et au vinaigre, peper- en azijnsaus. S- Robert,

saus van mosterd, uijen en azijn. S- a (of au)
pauvre homme, koude saus van water, zout en
bieslook. — ((am.) Donner ordre aux s-s, zorgen,
dat al hei eten goed klaargemaakt wordt. — (Loc.
prov.) La s- vaut mieux que le poisson. de saus
is beter dan de visch: de bijzaken zijn beter dan
de hoofdzaak. Il ne sait à quelle s- manger le
poisson, hij weet niet hoe hij die zaak moet aan,

ne Ie trouvez pas bon, faites v
une s-, zoo ' t niet naar uwen zin is, laat het dan
staan. Vous ne sauriez faire ou mettre une bonne
s- a cela, Cela ne vaut riep h quelque s- que

vatten. Si vous

vous le mettiez, gij kunt daar geen doekjes om
winden; hel deugt niet, wat voor manteltje gij ook
deze zaak wilt omhangen. I1 est bon b touter s-s,
men kan hein overal toe gebruiken. Il West s- (of
chère) que d'appétit, z. APPETIT. On ne sait k

quelle s- le mettre, men weet niet wat men van

hem. zal maken, waartoe men hem gebruiken zal.
Faire in s- a qn., iemand de waarheid zeggen, de
ooren wasschen. z. ook LOUP. — [Fabr.] S- du
tabac, tabaksaus. — Saucer, v. a. Sauzen, in
de saus duopen. -- S- Ie tabac, den tabak sauzen.
— (fig. et pop.) S- qn. d'eau, de boue, iemand met
water overstorten , met slijk bespatten. — Het
part. passé is ook adj.: Pain s-, gesaust, in saus
gedoopt brood n. — (fig. el pop.) Homme bien s-,

duchtig doorgehaald man. — [N umism. ] Médailles
s-es, overzilverde koperen gedenkpenningen m. pl.
— Saucier, m. Sausbereider; sausverkooper m.

--
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-- [Mar.] IJzeren spoor, waarin de voet van de
spil staat, spilpan, kom f., pot nl. — Wouterman m., klampje H. -- Saueière, f. Sauskom f.
Saucisse, f. Saucys, brood-, metworst f. -[Mil., Mar.] Worst, kruidworst, linnen kruid worst (boudin de toile) f., waarmede 't vuurwordt
aangevoerd, dat eerre mijn doet ontploffen of eenen
brander aansteken moet (001 SAUCISSON geheeten).
-- Saneissier, m., -ière, 1. Worst-, saucysmaker m., - maakster f. — -f- SAUCISSIER of Saueissenr, ni. Spekslager (chaicutier). -- Sancisson, in. Dikke, sterk gekruide vleeschworst of
saucijs f. S- de Boulogne, saucijs van Boulogne.—
[Fort.] Fascinen -worst f., mutsaard of takkebos rn.
van zeer lang en buigzaam rijshout. — [Artif.]
Groote vuurpijl m., vuurworst f., s a u c i s s o n m.
— z. Ook SAUCISSE.

Sauclet, in. [H. II.], z. v. a. ATHERINE.
Sauf, Sauve, adj. (dikwijls meet sain gepaard,

en onveranderlijk als het vóór het subst. staat.)
Veilig, behouden, buiten gevaar, onbeschadigd: 11
a eu la vie s-ve, hij heeft er het leven af gebragt.
Revenir lain et s-, Frisch en gezond terugkeeren.
z. ook BAGUE. -- liet staat ook bij wijze van voor
(derhalve onveranderlijk) vóór het subst. in-zetsl
den zin van: behoudens, met voorbehoud van; uitgezonderd, behalve. S- votre honneur, votre respect, behoudens uwe eer, behoudens den eerbied,
dien ik u schuldig ben (vgl. RESPECT). — S- erreur
de calcul, z. CALCUL. — [ Prat.] Adjudication shuitaine, toewijzing f., voor zoo ver niemand binnen
8 dagen een hooger bod doet. S- l'appel, behoudens
beroep op hooger geregtshof. J'y consens , s- à
clanger, ik stem daarin toe, onder beding dat
men veranderen k€gin. -- Perdre tout, s- in vie, sl'honneur, alles verliezen, uitgezonderd het leven,
behalve de eer.
Sauf-conduit, m. Vrijgeleide n-; vrijgeleide brief 7j*. (Plur. Des saufs-conduits; — de Académie
echter schrijft Des sauf-conduits.)
Saiige, f. Salie f. S- de montagne, z. v. a.
DJONT -JOLI. S- en armre, en arbrisseau, salieboom,
saliestruik f. S- sauvage of de boil, wilde salie of
manderkruid n.
Satigeoire, f. [Tech.] Zoutkorf m.
t Saugrenèe, f. F,rwtengeregt n , alleen niet
zout, olie en azijn gekruid.
Sangrenn, e, adj. (fain. en alleen van zaken)
Ongerijmd, belagcheljk, zouteloos, zot: Question,
Réponse s-e, belagehel jke, domme vraag f., antwoord in. (schuit f.
Sauagiie, f. [Pèche] Provencaalsche visschersSaaie, m. Wilg, wilgeboom in. S- pleureur
of á rameaux pendants, treurwilg. S- Blanc, witte
wilg. S- marsaul, z. 11ARSAUL (FRIQUET.
Saulet, m. [U. n.], z. v. a. MOINEAU franc;
Saunnatre , adj. Brak, naar zeewater smakend: Eau s-, brak water n.
Saunntée, f. [Ant. métrol.] Landmaat f., omtrent zoo groot als een morgen (argent).
Sammier, m. [Pèchej Zalmelger m., soort
van harpoen.
Saiimière, f. [Mar.] , z. v. a. JAUMIÈRE.
Sauinoireasi, in. [Agric.] Soort van druif
uit de omstreken van Parijs.
Saunion, en. [H. ii.] Visch van 't zalmgeslacht; inz. zalm. Kure, Darne (of Dalle) de s-,
zalmkop m., zalmmoot f. --- [ Fond.] Blok n. lood,
of tin, zalm m. - [Mar.] Schuitje ballast, ballastschuitje, bloklood n. — [Tech.] Smeltrog m. der
waslichtmakers. -- (Prov.) Il faut perdre on véron pour gagner un s-, men moet een' spiering uit
om een' kabeljaauw te vangen. -- San--werpn
nioné, e, adj. [H. n.] Zalmachtig , naar den
zalm gelijkend. — Sanlnoneati, m. (verklw.
van saumon) Kleine, jonge zalm in., zalmpje n. —
Sannionelle, f. [Pèche], Z. v. a. FRETIN.
Satlnmura e, m. Het inpekelen. — Sa.umure, f. Pekel f. S- de hareng, d'anchois, haring-,
ansjovis-pekel. — Santnare, e, adj. Ingepekeld,

gezouten.

Sannage, m. Het zoutmaken, zoudzieden;
zouthandel in. Faux-s-, z. dat woord.
Saunée, f. [Chas.] Leeuwerikenvangst f.
Sauner, V. n. Zout maken, zout zieden.
Saunerie, f. Zoutwerk n., zoutkeet, zoutmakerij, zoutziederjj f.; — zoutmagazijn of -pakhuis n.;
---- kunst f. des zoutzieders. — Saunier, m. Zout-
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maker, zoutwerker, zoutzieder; — zouthandelaar,
zoutverkooper m. — Faux-s-, z. dot woord. —
(Loc. prov.) 11 se fait payer comme on s-, hij geeft
niets te borg, hij laat zich stipt betalen, geelt geen
krediet. — (pop.) 11 a léché le vul au s-, hij is dor stig als of hij zouteviscg had gegeten. -- Sanuièíe, f. Zoutbak, zoutpot in. (Gebruikelijker is
tegeneeoordig salière.)
Saupe, f. [H. n.] Brasem met overlangsche

goudstrepen, goudstriem in., salpa, sas pa f.
Sanpiquet, m. [Cuis.] Sterk gekruide saus f.
Sanpoudration, f. Het bestrooien (niet zout,
-

ook met meel, peper, ene.); bestroo jing f. — Sau-

poudrer, v. a. Met zout bestroo jen: S- de la

viande, vleesch niet zout bestrooijen. — (bij uitbreiding) S- de poiv re des oeufs, S- on poisson de fa-

rine, eijeren met peper, eenera vistb niet meel bestroojen. -- (fig. et fain.) S- on écrit d'érudition,
aan een geschrift eerre tint van geleerdheid geven.
— SE SAUPOUDRER, v. pr. Bestrooid worden. —

Het part. passé is ook adj.: Viande saupoudrée de

sel, met zout bestrooid vleesch n.
Saar, adj. in. (verkorting van saure en alleen
bij hareng gebruikt): Hareng s- (of sauret) bok
gerookte haring ni. -- (Loc. prov.) I1 est mai--king,
gre comme un hareng s-, hij is zoo mager als een

bokking, als een telhout.
Sacra ;e,

nl. [Fauc.] Eerste jaar n. van een'

vogel, eer hij geruid heeft. — Ook z. v. a. SAUR,ISSAGE.
Sauratsje, f. [Bol.] 4,nerikaansche lelie f.

Sanre, adj. [Man.] Geelbruin: Cheval s-, Cheval de robe s-, geelbruin paard n. — [Faut.]

Diseau s-, vogel van 't eerste jaar (die nog zijn ros
gevederte heeft). — [Ant. mar.] Ballast ir,. (der

gale jen) . — z. ook SAUR.
Satire, m. [II. n ] 1-lagediszalm m.
Sanrel, in. [H. n.] Bastaard- of stekelma-

kreel m. (caranx).
Sanrer, V. a. Rooken, in den rook droogera
(inz. haring). — liet part. passé is ook adj.: Harengs mal saurés, slecht gerookte haring, te weeke

ni. — Sanret, adj. in., z. v. a. SAUR.
Sattrien, ne, adj. [1-f. n.] Naar de hagedis gelijkend. -- Sauriens, m. pl. Hagedissoorten f. pl.,
bokking

orde van reptilian, die de krokodillen, hagedissen,
leguanen of draken, enz. bevat, s a u r i ë r s m. pl.
Saurin, m. Versche volle bokking m. -- Sau-

rir, v. a. Met haringpekel inmaken. -- Saai -is, in.
Haringpekel f. — Saurissage, m. Het haringrooken, bokkingrooken. -- Saurisserie, f. Bok -

kinghang in., fharingroskcrij f. — Saurisseier of
Saurissonier, m. Bokkingrooker m.
Sana ite, f. [H. n.] Hagedisa lder f. van Ca-

rolina. — [Minér.] llagedissteen m. — Sauuro-

graphe, m. [Didact.] Hageclisbeschrjver m. —
Saurographie, f. Hagedisbesch.rjving f. Saurographigne, adj. Die beschrijving betreffend, s u -u rag r a p h i s c h. — Sanrologie, f.

Natuurlijke historie f. dei hagedissoorten. — Sau-

rotobique, adj. Die historie betreffend, sauro1 ó g i s c h. — Saurologne, m. Schrijver cener

hagedissenleer, s a u r o l o o g m.
Satissale, f. Wilgenplantsoen, wilgenbosch n.

Sant, ni. Sprong m. Grand s-, S- en lair,

groote sprong, luchtsprong. — [Man.] S- de mou-

ton, z jsprong, bokkesprovg. S- de pie, ekstersprong.
Le pas et le s-, de slap en de sprong (eene der "r
kunstmatige bewegingen van hel paard). -- [Mil.]
Faire faire le s- a une place, a un bastion, eene

vesting, een bolwerk in de lucht doen springen. -(bij uitbreiding) Faire faire le s- à une maison, een
huis sloopen, afbreken. -- [Mus.] Sprong, overspringing van toonen in de volgorde der toonschaal.
— (fig. et fam.) Faire on grand s-, een' grooten

sprong doen, naar een verafgelegen oord verhuizen;
ook: in eens uit een lagen post tot een' hoor/en, en
omgekeerd, geraken. De simple soldat, it est devenu
capitaine tout d'un s-, d'un plein s-, van gemeen
soldaat is hij in eens kapitein geworden. Faire Ie
s- (doorgaans in kwaden zin), den sprong doen, ein-

delijk tot iets besluiten, waarbij gevaar, moeite, enz.
te vreezen is. z. ook BOND, CARPE, LIT, PÉRILLEUX.

— (lam.) Val, sprong m.: Tomber d'un troisième
étage, eest un terrible s-, van eene derde verdie-

ping te vallen is een geduchte sprong. — Water-

val m.: Le s- du Niagara, du Nil, du Rhin. — Sde moulin, molen-waterval m. (die den molen in
beweging brengt). --- S- de loop, wolfskuil m.,
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sloot f. of kuil nl. aa`1 't einde van een park, laan
of tuin, oat den ingang te beletten zonder 't uitzigt
te belemmeren. — S- de l'étalon, sprong m., besp ringing, dekking f., het bespringen der merrie
(Loo den henf,st. — DE PLEIN SAUT, IOC. adv. Op
staanden voet, in eens, zonder te aarzelen, voetstoots.
Sautage, m. [Com.] Het pakken van den haring, haringpakking f.
Sautant, e, adj. [Blas.:j Op de achterpooten

staande (van de geit en den bok).
Smite, f. [Mar.] (alleen in): S- de vent, uit
plotseling omslaan of omloopen-scholvanwid,et
van den wind.
Sauté, e, adj. (en part. passé van sauter):
Mots s-s, overgeslagen woorden n. pl. — [Cuis.]
Rognons s-s au vin de Champagne. in Champagnewiln gesmoorde of gestoofde nieren f. pl. — SAUTE, in. [Curs.] Soort van ragout of gekruide vleesch
spijs, sauté n. — [ Danse] Sprong in. — Sautée, f. Sprong widte f., sprong m. — - j- SauteIer, v. n., z. v. a. SAUTILLER.
Sautelle, f. [Agric.] Wijngaardloot t., die men
afzet om eene ledige plaats te vullen.
Banter, V. a. (griet avoir) Springen, eenei sprong
doen: S- de bas en haut, de Naut en bas, opspringen, afspringen. S- par dessus une niuraille, over
eenen muur springen. S- a cloche pied, al hinkende
springen. Z. ook JOINT. S- en selle, en croupe, in
den zadel, achterop (het paard) springen. S- à travers un cercie, door een' hoepel springen. Beaucoup d'oiseaux sautent au lieu de marcher, vele
vogels springen, huppelen, in plaats van te loopgin.
— Eene dri. flige, snelle beweging naar iets maken:
S- is la gorge, au collet de qn., iemand bij de keel,
b ij din kraag vatten. S- au \ isage de qn., iemand
in 't gezigt vliegen. Cette femme est capable de
vous s- aux yeux, die vrouw is in staat om u de
oogei uit het hoofd te halen. — ( fig.) La chose
saute aux yeux, de zaak valt terstond, springt in
't oog, is zonneklaar, S- au coo de qn., iemand
om den hals vallen, hartelijk omhelzen. — S- de
t oisième en cinquième, van de derde in de vijfde
klasse overspringen. 11 a sauté du grade de lieutenant It celui de colonel, hij is van den rang van
luitenant op dien van kolonel overgesprongen. -S- dune page a une autre, dune idee it une autre,
van de eene bladzijde op de andere, van 't eerie
denkbeeld op het andere overspringen. — [ Mar.] Le
vent a sauté de tant de points, du nord is lest, de
wind is zooveel streken uitgesc.holen, is van 't noorden naar 't oosten geschoten of orngeloopen. Le
vent saute, de wind is ongestadig, loopt om. — Su 1'abordage, bij den vijand overspringen, overenleren. -- (fam.) S- b bas de son lit, haastig uit
zijn bed springen. — (Lac. fain. et prov.) S- b pieds
joints par dessus qc., luchtig over iets heen stap
zich niet om de zwarigheaen enz. bekommeren.-pen,
z. BRANCHE, NUE, PLANCUER, RECULER. . In de
lucht springen of vliegen, ontploffen: Le vaisseau,
L'arsenal, Le bastion sauta, sauta en fair, het
schip, tuighuis, bolwerk sprong in de lucht. Faire
s- un vaisseau, een vaartuig in de lucht doen springen. Se faire s-, zich. in de lucht doen springen. —
(fig. el fam.) Faire s- un mauvais lieu, unie maison de jeu, een slecht huis, een speelhuis doen sluiten. Faire s- qn., iemand doen springen, hem zijn
ambt, zijne bediening doen verliezen. Cette folie lui
coûte bigin char, sa terre en a sauté, deze dwaas
kwam hein duur te staan, hij heeft zijn land--heid
goed daarvoor moeten verkoopen. Faire s- des bouteilles, vele fïesschen uitdrinken. Faire s- la eer
it qn., iemand de hersenen verbrijzelen (met-vel
een schot, slag, enz.) Faire s- la tête it qn., iemand
het hoofd afslaan. Faire s- un oeil hors de lá tête
a qn., iemand een oog uitslaan. z. ook BANQUE. --Faire s- un lapin, un poulet, handig een haas, een
hoen wegkapen. — [Jeu] Faire s- la coupe, de
volle slaan, behendig en ongemerkt een afgenomen
spel kaarten weder in zijn' vangen toestand brengen . Faire s- la bille, den bal buiten 'l biljart doen
springen. -- SALTER, v. a. Overspringen, overheen springen: S. une barrière, un fossé, une muraille, over een' slagboom, over eene sloot of gracht,
over eenera muur sjuringen. —(fig.) Overslaan (inz. bj
't lezen, naschrjven of vertellen): S- deur pages, un
mot, twee bladzijden, een woord overslaan. — (Loc.
fig.), Z. BaTON, DEGRÉ, FOSSE, PAS. — [ Man.] Bespringen, dekken: Cet étalon a sauté tapt de juments,
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die hengst heeft zooveel merries besprongen. —
[Cuis.] Een ragout in de kastrol gebonden maken
door het heen en weer te schudden, s a u t é r' e n.
Sautereau, m. (verklw. van sauteur) Kleine
springer m., knaap, die al buitelend van eerie hoogte
rolt. Les s-x de Verhérie, de kleine springers van
Verbérie (fransch stadje, depart. Oise). — Des s-x
de Brie (liever de bris), hobbelige en steenige wegen m. pl. — [Anc., Artill.] Stuk geschut zonder
versterkte kulas, en dat daardoor minder zuiver
schiet. — [Luth.] Tangent m. of wippertje n. (dat
bij, 't bespelen van 't klavier, de forte-piano, enz.
opspringt en de snaar aanslaat).
Sauterelle, f. [H. n.] Sprinkhaan m. — Sde nier, z. V. a. SALICOQUE, LAUGOUSTE, SQUILLE
mante. -- [Chas.] Soort van voelknip m. — [Tech.]
Zwei f. ( beauveau, fausse-équerre).
S aute-ruisseau, in. (f am.) Jongste klerk in.,
die de boodschappen doet. — Lesgever m. (Plur.
Des saute-ruisseau.)
Sautear, euse, adj. et sabst. Springer in.,
springster f. Vous Pies meilleur s- que moi, gij zilt
beter springer dan ik. Animal s-, springend, dier n.
Les s-s, Les s-euses de corde, de koordedansers,
-dansstens. — (fig. et iron.) Page/ier, duizendkunstenaar m. -- ( Man.] Springer, sprongenmaker m.
(op sprongen afgerigt paard). -- SAUTEUR, m. [H n.]
Springer, een vogel van Paraguay; — springvisch in. , soort van vliegende vise/i; — soort van
fijnwolli.g fransch schaap n. — S- de rochers, klipof rotsspringer, soort van afrikaansche dwerg-antilope f. — Sautease, f. [Danse] Springdans,
huppelians in. — Ligtzinnig meisje n., ligt zinnige
vrouw f.

Sautillage, Sauihllenzent, m. tiet huc;1 !:elen, gehuppel n. — Sautillant, e, Wij. kiuppelend. — Sautiller, v. n. Huppelen, snelle, korte
sprongen doen. — (fig.) Telkens van 't een op 't
ander springen, van onderwerp veranderen, geen
verband in zijn spreken of schr'gven houden.
Sautoir, m. (oorspronkelijk: een antieken., uit
stof of koord vervaardigden stijgbeugel, dus het
werktuig om te paard te slirirzgeri). [Bias.] SintAndries-kruis n. ( x ). Cantons du s-, hoeken van
't Sint- Andries-kruis. S- cantonné, Sint-Andrieskruis, dat in zijne hoeken van figuren vergezeld is.
— EN SAUTOIR, loc. adv. Schuin kruislings: Deux
epées en s-, twee schuin kruislings geplaatste degens m. p1. — Porter un ordre en s-, het lint of
koord eener orde om den hals dragen, zoodat het
met eerie punt op de borst neder hangt en daar het
ordeteeken houdt. — Porter qc. en s-, iets met
een kruiszeel dragen. — SAUTOIR, m. [Modes] Over
de borst gekruisd halsdoekje n. — [Cuis.] Soort
van kasirol, taartpan f.
Sautriaux, in. pl. [Tech.] Springhouten n. pl.
(aan den tapijlwerkers-weerstoel) . (Surate.
Sauvagage, in. [Corn.] Wil katoen n. van
Sauvage, adj. Wild, in de wouden levend:
Pays rempii d'animaux s-s, land n. vol wilde dieren. — Schuw, menschenschuw: La corneille est
plus s- que la pie, de kraai is schuwer dan de
ekster. --- Wild, niet tam: Canard, Chat s-, wilde
eend, kat f. — Bij analogie ook van menschen gezejd: Peuple, Tribu s-, wild, onbeschaafd volk n.,
wilde volksstam m. — In dezen zin ook vaak als
subst : Les s-s de i'Amérique, de wilden van f merika. — (fig. in zedelijken zin) C'est un homme sof als subst. C'est un s-, 't is een schuw, ongezellig
mensch. Femme trop s-, te schuwe, mannenschuwe
vrouw. — Air, Regard s-, schuw, wild uitzigt n.,
schuwe blik m. Vertu s-, ruwe, terugstootende
deugd f. — Procédé s-, ruwe, onrnanierizjke, ongepolzlste handelwijs I. — Construction s-, harde,
stootende, vreemde zinbouw m. — Wild, in 't
wild of zonder aankweeking groe end: Plantes s-s,
wilde planten f. pl. Pomme s-, wilde appel m.
Pommier s-, wilde appelboom m. -- Gout s-,
-wrange, onaangename smaak m. --- (bij uitbreiding)
Woest, onbebouwd, onbewoond: Ile s-, woest, onbewoond eiland n. Lieu s-, woest, onbebouwd oord n.
— (pop. et fig.) Feu s-, wild vuur n., soort van
aangezigtsschurft der kinderen.
Sauvaáe, m. [Mar.] , liever SAUVETAGE. — Z.
onder SAUVAGE, adj.
Sauvageon, m. Wilde boom m., om daarop
te enten; — uit zaad voortgekomen, niet geënte boom.
Sauvagerie, f. Wildheid f., onbeschaafde ze;
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den., manieren en gewoonten f. pl.; schuwheid, menschenschuwheid: Sa s- augmente de jour en jour.
— [Phil.] Tijdperk van 's menschen onbeschaafde
toestand; natuurtoestand m. — Somtijds ook: zeer

afgezonderd, eenzaam buitengoed n.
% Sauvagesse, f. (tegenwoordig zelden dan
iron. flebruilct) Wilde vrouw.
Sauvagin, e, adj.: Gout s-, Odeur s-e, wildsmaak, wildreuk m. — Ook als subst. in. Cela sen t
Ie s-, dat heeft eenen wilds^rnaak, wildreuk. —
Satevagine, f. [H.. n.] Wild watergevogelte n.
— Reuk in. dier vogels. — [Com.] Onbereide huid
van sommige wilde dieren voor gering pelswerk.
Sauvé, e, adj. (en part. passé van sauver):
Malade s-, geredde, behouden kranke m. — Armée
s-e, gered, in veiligheid gebragt leger n. --- Mar-

chandises s-es d.'un navire échoué, uit een gestrand
schip geborgen goederen n. pl. — Elonneur s-, geredde, beveiligde eer f. -- Pécheur s-, behouden
zondaar ni.

Sauvegarde, f. Veiligheidswacht, bescherm wacht, bedekking, vrijgeleide f.; — vrjj geleidebrief,
schut- of beschermbrief m., s a u v e g a r d e f. —
(fig.) Se mettre sous la de qn., zich onder iemands
bescherming plaatsen. — [ Mar.] Borgtouw n.,
borg m., zorg- of rustlijn f. S- du gouvernail, borg
borg -, zorgljn van 't roer. S- de beau--stropm.,
pré, loopstaggen f. pl. S- d'échelie of de l'échelle
valreep f., touw van de valreep. Sbord,
hors de
de combat, Z. CEINTURE de combat. -- Sauvearde, m. [H. n.] , MtoNITEUR. — Sanvegarer, v. a. Onder zijne hoede of bescherming nerven.
— [MMil.,J Vrijgeleiden, onder vrijgeleide stellen. --I Sanvresuent, in., z. V. a. SALUT. — [Mar.]
-

Behouden aankomst f van een schip; -- het bergen
of redden. — [Mus.] Oplossing van een' dissonant.
Satxver, v. a.. Redden, behouden, verlossen; in
veiligheid brengen, bergen. S- un malade, eenen
zieke redden, genezen. S- qn. d'une mort imminente, d'un danger imminent, iemand van een'
dreigenden dood, uit een dreigend gevaar redden.
S- un Etat, une ville, eenen Staat behouden, eene
stad redden, ontzetten, verlossen. S- qn. d'un naufrage, iemand uit eene schipbreuk redden. S- les
inarchandises, de koopgoederen redden, bergen. —
S- la vie à qn., iemand het leven redden. S- l'honneur b qn., iemands eer redden, behouden. — Za
maken, behouden, verlossen: Dieu a envoyé son-lig
kils unique pour s- Ie genre humain, God heeft
zijn' eeniggeboren zoon gezonden, om liet menschdom zalig te maken, te behouden. — Snaren, besparen, uitwinnen, uithalen: S- it qn. l'ennui d'une
conversation oiseuse, iemand de verveling van een
nietsbeduidend gesprek besparen. S- beaucoup de
peine h qn., iemand veel moeite uitwinnen of besparen. Cette lettre rn'a sauvé un voyage, die brief
heeft mij eene reis uitgehaald, bespaard. — I er
vergoelijken, doen verontschuldigen; be--schone,
mantelen: Ne pouvant s- sa conduite, je justifiais
ses intentions, daar ik zijn gedrag niet vercgoeljken
kon, regtvaardigde ik zijne oogmerken. S- les défauts d'un ouvrage, de gebreken van een werk bemantelen, bedekken. Un tailleur habile sauve les
défauts de la taille, een knap kleermaker maskeert,
verbergt de gebreken der gestalte. -- z . APPARENCE,,
DEHORS (ni .) — ((am.) S- Ie premier coup d'oeil,

geen blijk van verwondering of van den onaangenamen indruk geven, welke door 't eerste gezigt
van een leelijk of mismaakt mensch op ons gemaakt
wordt. — [Jeu] S- la grille, le dedans (in 't kaats
galerij verdedigen, de slagen af--spel),htgad
weren, die den bal daari n zouden werpen. S- a
qn. Ie dedans, iemand de galerij voorgeven, de bal
niet tellen, die daarin vallen. — S- it qn. deug-len
blouses, cinq blouses, iemand twee, vijf zakken
vóórgeven (op 't biljart). — S- 1'enfilade, het vormen eener brug beletten (in 't verkeerspel) . —
[Mus.] S- une dissonance, eenen dissonant oplos sen. -- (Loc. prov.), z . CHÈVRE . — (absol.) Lela
peut s-, dat kan uitkomst geve,*. SE SAUVER ,
V. pr. Ontsnappen, vlugten, zich in veiligheid stel
zich redden of bergen; voor zone zaligheid zor--len,
gen. Se s- a la vage, al zwemmende ontkomen, zich
met zwemmen redden. Se s- de prison, uit de gevangenis ontvlugten. — ((am.) Il se fait tard, je
me sa'ive, 't wordt laat, ik ga dadelijk henen.
Pourqnoi vous sauvez-vows? it n'est pas tard, waar

gaat ge zoo gaauw henen? 't is nog niet laat.-om
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-- (fig. et (am.) Se s- à travers les broussailles,
p ar les vignes, par les marais, zich zoo goed en
kwaad als men kan uit eene verlegenheid helpen,
zich door dik en dun redden. — Se s- d'un danger,
zich uit een gevaar redden. — Se s- dans une église,
in eene kerk de wijk nemen. — I1 faut travailler
á se s-, men moet aan zijne zaligheid arbeiden, reen
moet trachten zich zalig te maken. — Zich schadeloos stellen: I1 vend ses étolfes is bon marcbé, mais
it se sauve sur la quantité, hij verkoopt tine stof
goedkoop, maar de menigte maakt dit goed. —-fen
Zich verontschuldigen of verse/wonen: Elle se sauve
sur un mal de tète, zij verontschuldigt zich met
hare hoofdpijn. — (ellipt.) Sauve qui peut, redde
zich wie kan, ieder berge zijn lijf. — Ook als subst.:
Le sauve qui peut se fit entendre, het ieder berge
zich deed zich hooren.
Sannve- cabans, m. pl. [Mar.] Stroppen; leguanen in. pl., matten f. pl. op de raas (ter beschutting tegen de wrijving.
Sauvetage, in. [Mac.] Hel redden, bergen (van
gestrande personen of goederen). Frais de s-, bergloon n. — (sedert eenigen tijd ook gebruikt van)
Het redden van een' drenkeling. — Radeau, Bateau,

Bouée de s -, z. RADEAU, BATEAU, BOCÉE. - Les s-s 1
la nier ! (als bevelwoord), de redmiddelen, reddingstoestellen, de boe jen over boord ! — Société de s-,
maatschappij tot redding van drenkelingen, reddingsmaatschappij f. — t Sauveté, f. Veiligheid,

zekerheid f. — Sauveterre, f. [Minér.] Wit ge
geaderd zwart marmer n. — Sauve--vlektof
teur, m. [Mar.] Reddingstoeslel m., reddingsboot,
-boei f. — Ook als adj.: Bateau s-, reddingsboot f.
Sauveer, in. Redder, verlosser, behouder; hei
zalf {;maker: Le s- de son pays, de redder-land,
van zijn land. — Le s- du monde, de heiland der
wereld. — [Mar.] Berger, redder van gestrande
personen of goederen. -- Ook als adj.: Un Dieu s-,
een reddende God. Le remède s-, het redmiddel.
Sauve - vie, f. [Bot.] , z. v. a. CETERAC.
Sauvignon, m. [Hort.] Soort van druif f.
Savacouu, in. [H. n.] Braziliaansche lepelaar,

hofsnavel in. S- tacheté, kreeftenvanger m.
Savalle, f. [H. a.], z. ONÉGALOPE.

Savatmment, adv. Op geleerde, kundige wijze;
met kennis van zaken.
Savane, f. Groote grasvlakte of woiedweidef.,
ongebaand weiland n. voor het vee in Noord -Amerika; -- woud n. van harsboomen in Canada; —
openbare wandeldreef f. op de Antillen, s a v na
of sav dnna f.

Savant, e, adj. Geleerd, kundig, vol weten
vol geleerdheid: homme s-, Femme s-e,-schap,
of als subst. SAVANT, m., E, f. Geleerd man m.,
geleerde vrouw f., geleerde ni. en f. I1 est s- dans
les langues, en mathématiques, hij is kundig, ervaren, bedreven in de talen, in de wiskunde. —
Un livre s-, een geleerd boek n., een boek vol geleerdheid. — Remarque s-e, wetenschappelijke, geleerde opmerking f. — Welberekend, vol zaakkennis, bekwaam, wijs, verstandi g : Ce général a fait
une retraite s-e, die generaal heeft eenen wijs berekenden, wel doordachten terujtogt gemaakt. —
Vous' en parlez en homme s-, g ij spreekt daarvan
als een welingelicht man, met zaakkennis. Après
tout ce qu'il ma dit, je n'en suis pas plus s-, na
al wat hij mid gezegd heeft, ben ik er niet te wijzer
om, ben ik nog niets beter ingelicht. — Cette fitte
est trop s-e pour son age, dat meisje is voor hare

jaren te wijs, weet van dingen, die zij op haren
leeftod niet weten moest. — (Lor. prov.) C'est un
s- en us, 't is een geleerde pedant, een pronker
met zijne geleerdheid.
Savantasse, m. el f. (bij dichters en vroeger
ook in proza SAVANTAS m.) Geleerde prater m. of
praalster f., letterkundige windbuil nl., blaauwkous f., hij of zij, (lie voor geleerd wil doorgaan,

schijngeleerde m. en f. Les vrais savants sopt plus
modestes que les s-s.— Savantissirne,adj. (plais.
ou dénigr.) .4llergeleerdst, overgeleerd.
Savart, m. Woest weideveld n.

Savate, f. Oude, versleten schoen m.; slof f.
Mettre ses souliers en s-, zijne schoenen als sloffen
aantrekken (door het heelstukken neer te treden) .
-- Postbediende, die weleer de brieven naar de
plaatsen bragt, welke van de groote wegen verwfjderd teggen (pi 'ton). — [Jeu] Het .slofje-verbergen.[Mar.] Schaal f., het stuk hout tot mastbekleeding.
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[Anc. mil.] Kapje n., straf, die de soldaten on- bles. s- (h s-, eest a s-), deux ta pisseries etc.,
der elkander oplertden aan den dader van een' klei- men heeft voor tien duizend francs meubelen ver
te weten enz. — Ook om twijfel uit te druk -kocht,
nen diefstal, dien zij niet ruchtbaar wilden maken.
l'atfirme, s- (eest à s-) s'il ne ment pas,-ken.:I1
-- (pop.) Onhandig, linksch mensch n. , slecht
werk, prulwerk n. — (Loc. prov.) Trainer la s-, hij bevestigt het, de vraag is nu of h ij niet liegt.
SAVOIB, m. Kennis, kunde, wetenschap f.: J'adeen ellendig, armzalig leven leiden. --- Savatemire son s-, ik bewonder zijne kennis, kunde. Les
rie, f. Oude -schoenenmarkt f.
Savenean, Savoncean, m., of Save- gens de s -, de geleerden.
SAVOIR-FAIRE, m. Bekwaamheid, bedrevenheid,
nelle, f. [Pêche j Schrobnet, steeknet n.
Saveter, V. a. (pop.) Oplappen, slordig en hebbelijkheid f.: Il vit de son s-, hij leeft van zijne
slecht herstellen. — Maveterie, I. Oude schoe- bekwaamheid. I1 en viendra a bout par son s-, hij
nen in. pl., sloffen f. pl.; — handel m. daarin. — zal door zijne bekwaamheid wel teregt komen.
SAVOIR-VIVRE, m. Beschaafdheid, wereldkennis,
Schoenlapperswerk n.; schoenlappers f. -- Savetier, m..Schoevlapper m. — SAVETIER, m., -IERE, f. welgemanierdheid, levenswijsheid, levenskunst f.:
Koopman m., koopvrouw f. in oude schoenen.. — II na pas de s-, hij weet niet te leven, zich niet
(fig. et pop.) Knoeijer, broddelaar, oplapper m., naar behooren voor te doen.
Savoisien, ne, adj. et subst., z. SAVOYARD.
knoeister, broddelaarster, oplapster f. — [H. n.]
Savon, m. Zeep f. S- Blanc, vert, groene,
(in de omstreken van Parijs) Geep f. , stekel witte zeep. Cette tache s'en ira au s-, deze vlek
baarsje n. (épinoche).
gaveur, f. Smaak m., gewaarwording van het zal er met zeep uitgaan. — (fig. et pop.) Donner
zintuig des smaaks; bijzondere eigenschap der voor un s- a qn., iemand een' bokking geven, iemand
gewaarwording voortbrengt. S--werpn.,di(lz de ooien wasschen, streng doorhalen. — Savonagréable , nauséainnde , aangename , walgelijke nage, m. Het wasschen of reinigen niet zeep. —
smaak. La bonne eau na point de s-, goed water Eau de s-, zeepsop, zeepwater n. — Savonner,
heeft geen smaak, • smaakt naar niets. — Cette v. a. Met zeep wasschen; inzeepen, met zeep inviande na ni gout ni s -, dat vleesch is geheel zon wrllven. — (fig. et pop.) De ooren wasschen, ter
smaak, heeft sap noch kracht. -- (fig.) 11 n'y-der deeg doorhalen. — SE SAVONNER, V. pr. Zich ina ni gout ni s- al eet ouvrage, er is reuk noch zeepen; — ingezeept worden of kunnen worden. Savonnerie, f. Zeepziederij f. — (absol.) Voor
smaak aan dit werk.
te Parijs; nu: eene-malineturkschpfobj
Savinier, m., z. SABINE.
Weten,
kennen,
verstaan,
kennis
fabrjk
van voortreffelijke wollen stoffen. — Sa Savoir, V. a.
of verstand hebben van, bedreven zijn in: S- ce vonnette, f. Zeepbril, waschbal, s a v o n e t -bal m.
qui se passe, weten wat er voorvalt. S- qe. de S- de mer, ronde hoop of klomp m. schuim van
bonne part, iets van goeder hand weten Je e'en vischkuit en schelpen (nu en dan aan den never der
vieux rien s-, ik wil er niets van weten. Vous zee gevonden). — (Lot. prov.) S- à vilain, ambt,
allez le s-, gij zult het dadelijk weten, vernemen. dat men koopt om zich te adelen. — [Bot.] ZeepVous saurez plus tand qui je suis, c j zult later bes, bezie f. van den zeepboom. ---- [Hon.] Montre
weten (vernemen, hoorera) wie ik ben. — S- un a s-, horlogie, dat in plaats van glas een openmétier, een ambacht kennen. S- son métier, zijn springend metalen deksel heeft. — Savonnenr,m.
ambacht verstaan. S- les langues de l'Europe, de Inzeeper der kartons voor de speelkaarten. — Sa talen van Europa kennen, verstaan. S- tine science, vonneux, ease, adj. Zeepachtig. Emplâtre s-,
un art, eene wetenschap, kunst verstaan. — S- sa zeeppleister f. — Savonnier, ni. Zeepzieder;
lecon, zijne les (van buiten) kennen. Un acteur qui zeep /'abrikant m. -- [Bot..] Zeepboom.-- Savonne sait pas son róle, een tooneelspeler, die zijne niere, f. Gebouwen n. pl. eener zeepziederij. —
rol niet kent, niet in 't hoofd heeft. — Kunnen, z. v. a. SAPOcIÈRE. — Savonnoir, m. [TeciL]
weten, de magt, de bekwaamheid het middel tot Gezeept vilt n. om de kaarten te glanzen. — Sa
Geurige of vlugtige zeep f. -voule,f.[Chim]
iets hebben: II salt se taire, se vair cre, hij weet
Sa-voter eenent, m. Iet smaken, proeven. —
te zwijgen, zich zelven te beheerschen, hij kan zwigen, kan zich zelven beheerschen. S- répondre, Savourer, V. a. Smaken, met aandacht en ver
proeven; leppen: Savourez un peu ce vin,-mak
weten te antwoorden. S- toucher du piano, op de
piano kunnen spelen. S- conduire un cheval, een proef dien wijn eens regt. — (fig.) S- les plaisirs,
paard weten te mennen. Savez-vous nager? kunt de genoegens relt, innig smaken, genieten. — Sa gil zwemmen? Je saurai bieg me tirer de lh, ik vouiret, m. Hergreen n., mergpijp f. -- (fig.)
zal mij wel daaruit weten te redden. — Faire Kwinkslag m. (bon-mot). — Savonrennsement,
savoir a, doen of laten weten, beril{ten, melden: adv. Met smaak: Manger s-, met smaken eten. —
Aussitót que vous serez arrivé, faites-le-moe s-, Savourenx, ease, adj. Smakelijk, lekker. —
zoodra pij zult aangekomen zijn, laat het mij we- (/ig.) Baiser s-, lekker kusje n.
Savoyard, e, adj. et subst. m. et f. Savoysch,
ten, meld of berirlt het mij. — [Cbanc., Prat.] Sfaisons, doen te weten, doen kond. — Ne savoir van Savoye, tot Savoye, of zijne inwoners behoo(zonder pas), niet weten, onzeker, besluiteloos, ver- rend; Savoyaard, Savoyer m., savoysche vrouw f.,
legen zijn. I1 ne sait plus b qui avoir recours, hij savoysch meisje n. (Men heeft in dezen zin ook SAweet niet meer, tot ween hij de toevlugt zal nemen, VO1SIEN, NE gebruikt.) — Kleine schoorsteenveger;
tot Wien zich wenden moet. Je ne saes que croire, liedjeszanger, marmottenjongen m. — (fig.) Ruw,
ik weet niet, wat ik gelooven moet. — Savoir met onhebbelijk menseh.
Savre, Savrean, m. [Pêche] Kleine zegen f.
het ontkennende ne (zonder has) wordt nog in den
Saxatile, adj. [H. n.j De .steenen of rotsen
conditionnel gebruikt in den zin van je ne peul
(puls) pas, ik kan niet. Je ne sauraisvous Ie dire, betreffend; zich bij voorkeur tusschen de rotsen opik kan het u niet zeggen. Ne sauriez-vous aller houdend, tusschen steenera of in steenachtige plaatjusque lh ? kunt gij niet zoo ver gaan ? — Je ne sen groeijend. — Saxifrage, f. [Bot.] Steensais quoi, z. Qvoi. -- Je ne sais qui (uitdrukking. breke f., een zeer talrijk plantengeslacht. S- doré,
die, even als de vorige, als zelfstandig gebézigd z. CRESSON de roche. — [Méd.] Steenoplossend
wordt), zeker iemand, een onbekend, weinig bekend middel n. — Saxifragées, f. pl. Steenbreekpersoon. On a donné cette place a un je ne sais planten f. pl. -- Saxin, m. [H. n.] Klipmuis f.
Saxon, ne, adj. Saksisch, tot Saksen of zijne
qui, men heeft dien post aan ik weet niet wie, aan
zeker iemand, dien ik niet ken, gegeven. Un je pais inwoners behoorend. — ills subst. In. en f. Sakquel homme est venu me chercher, een zeker iemand ser m., saksische 'vrouw f. of meisje n.
Saye, Sayette, etc., z. SALE, SAïETTE, -nz.
is mij komen. afhalen. — Savoir wordt ook gebruikt
Shire of Shirre, m. Geregts- of policie-dieb ij w ij ze van two fel en vraag: Que mis -je ? wat
wie
naar
in Italie. — (bij uitbreiding) Handlanger ster
weet ik het? Que sait-on ce qui arrivera ?
weet wat er gebeuren zal. — (fam.) Dieu salt! policie, agent van policie.
Seabellon , m. [Arch.] Onderstel of voetGod weet het ! God moge 't weten ! -- 11 n'y a
personne is la maison, que je sache, er is niemand stuk n. voor' borstbeelden, pronkvazen, enz.
Scabie, f. [Méd.] Schurft, ruidigheid f. -thuis, dat ik weet, of voor zoo ver ik weet. - Sgré, S- bon gré, mauvais gré à qn., z. GRE. — Scabiennse, f. [Bot.] Schurftkruid n., een tuen(Loc. prov.), z. CARTE, CHEMISE, FIN, FO1RE, JEU- gewas van velerlei soorten, s c a b i ó s a f. — SeaLoc. conj.) SA- bienx, ieuse, f. Schurftachtig: Eruption scaNESSE, MANGER, MONDE. PAIN.
(zitter ni.
bieuse, schurftachtig uitslag n.
VOIR, à SAVOIR, C'EST à SAVOIR, te weten, nameSeabin, m. [Hist..] Schepen, geregtelijk bijlijk: On a vendu pour dix mille francs de men— (
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Seabiosées, f. pl. [Bot.] Geslacht der schuilt-

kruiden.

.5 Seabre, adj. Ruw, scherp. — Scabre*ix,

Ruw, onefen, hobbelig. — (bi uitbreiding) Versification scabreuse, stootende, hortende
versbouw in. — (/ii.) Netelig, misselijk, gevaarlijk,
moeijel jk: Affaire scabreuse, netelige zaak f. —
Seabride, adj. [Bot.] Ruw op het aanvoelen.
ease, adj.

— SCABIUDES, f. p1 . Planten f . pl. met ruwe of stekende bladeren. — Scabrosité, f. [Didact.] Ruw

oneffenheid, scherpheid f.

-heid,

Scalaire, f. [H. n.] Wenteltrap m., een schelp
zeeën. — Scalariforme,-dieruopésch
adj. Trapvormig.
Scalde, m. [Iáist.] Dichter, bard, zanger der

oude noord scha volken.
Scale, f. [Klan.],

z. v. a. ECHELLE.

Scalène, adj. [Géom.] Ongelijkzijdig: Triangle se- , ongelijkzijdige driehoek m. -- [Anat.]
Muscles sc-s, ongelijkzijdige spieren f. pil.
Sealtue, m. [Anc. mar.], z. v. a. TOLET.
Scalope, f. [H. n.] Wilde am.erikaansche rot f.
Scalpel, m. [ Chir. ] Wondheelers-mes met
vaststaand lemmet, scalp e l n. — Scalper,v. a.
De huid wet het haar van de her senpan aftrekken

(gelijk de noord -ancerikaarsche wilden hunnen vijanden plegen te doen) , s c a lp é r e n.
Scamasaxe, m. Soort van dolk m.
Scannite, f. [Corn.] Katoen n. van den Archipel.

Scamn^nonée, f. [Bot.] Purgeerkruid n., hars winde f. — [Méd.] Bijtend en sterk afdrijvend
hars van de scammonium- winde. — Scammmo-

nite, m. Scaininonium -wijn n1.

Scandaie, m. Ergernis f., aanstoot m.; steen
des aanstoots, opspraak f.,' schandaal n. La pré dication de la croix a été un Sc- pour les Juifs,
de prediking van het kruis is den Joden eene er-

gernis geweest. La vie qu'il mène porte :se-, het
leven, dat hij leidt, geeft ergernis. Cela fait an
grand Sc- dans tout le voisinage, dit maakt een
groot opzien in de geheele buurt. — Scandaleusenuent, adv. Errgerljk, aanstootelijk, op aanstootelijke wijze. — Seandaleux. ease, adv.
Aanstooteli, k, ergerljjk, schandelijk: C'est an livre
sc-, dat is een aanstootelijk boek n. Une vie sc-ease,

een ergerlijk leven n. — Scandaliser, v. a. Ergeren, ergernis of aanstoot geven: On fut scandalisé de sa conduite, men ergerde zich over zijn gedr"ag. — SE SCAND ALISEII , V. pr. Zich ergeren: Il
se scandalise de tout. hij ergert zich over alles.

Scauder, V. a. [Poes.] Een vers volgens de
tijdmaat afdeelen, naar de versvoeten opzeggen of
a/lezen, zonder den inhoud van het vers daarbij
in acht te nemen, s c a n d é r e n.
Seandiciné, e, adj. [Bot.] Naar kervel geli'kend.

navi
Seaisdinave, adj. et subst. m. et f. Scandi-

sch; bewoner of bewoneres van S c a n d i n av ie of het noord -europésche schiereiland, dat Denemarken. Noorwegen en Zweden bevat. — SCANDINAV E, m. De scandinavische taal f., het scandinavisch. de l'ancre).
Scape, f. [Ani. mar.] Ankerschacht f. (tige
Soapha, M. [Anat.j Naam van twee beende-

ren, het Bene van de voorhand en 't andere van den
handwortel, s chuitvormig been n . — De uitwendige
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gehecht, die de geestelijken op het lijf dragen. [Chir.] Schouderdraagband M. —SCAPUL AIRE , adj.
Tot de schouders behoorend, de schouders belieffend. — Scapulalgie, f. [Méd.] Schouderpijn f.
— Seapaulalgique, adj. De schouderpijn betreffend. — Seap*ilo-eoraeo-radial, adj. ni.
[Anat.] Muscle sc-, of als subst. in. Sc-, tweehoo fdi.ge armspier f. -- Seapulo-humeral, adj. et
subsi. m. Groote ronde spier f. — Seapialo-huméro-oléerdnien, adl. et subsi. m. Driehoofdige armspier I. — Seitpulo-hyoïdien, adj.
et subst. nl. Schouderbladspier f. — Scapiiluim, m. (pr. — lome), z V. a. OMOPLATE.
Searabe, m. [H. n.] Keverslak f.
Scarabée, m. [H. n.] Kever, tor, schalebijIer m. Sc- aquatique , water- of vischkever. Sccornu, z. v. a. CERF-VOLANT. -- Sc - disséqueur ,
z. V. a. DEB MESTE. Sc- doré, z. v. a. EMÉRAUDINE.

Sc- hémispliérique, z. V. a. COCC INELLE . Sc- du
lis, z. V. U. CRIOCERE. Sc - de raai , z. v. a. HANNETON . Sc- des maréchaux , z. v. a. MELOÉ. Sc- pillulaire of bedeau, z. v. a. BOUSIER. Sc- puce, z.v.a,

ALTIQUE, AI.TISE. Sc- onCtkleux, z. v. a. PROSCARABÉE. Sc - pulsateur of sonieéphale, z. PULSA-

TEUR. Sc- it ressort of Sc- sauterelle, springkever .

Sc- trn'tue, z. CASSIDE. Sc - it trompe , snuitkever

(charancon). Sc- it vrille of a tarière, boorkever.
— Searabéides, m. pl. Keversoorten f. pl.
Scaraenouehe, rn. Hansworst, grappenma

, de staande karakterrol v an den snoever op de-ker
oude italiaansche en fransche schouwtooneelen,
doorgaans geheel zwart in spaansche dramt, s c aramouche m.
Searcine, f. [H. n.] Soort van slangenvisch in.
(ophidie).
Seardasse, I. [Tech.] Grove wolkaarde f.
Scare, m. [H. n.] Papagaaivisch. m. (van 't

geslacht der lipvisschen.). (doorschijnend.
Searieux, ieuse, adj. [Bot.] Dun, dor en half
Scarifieatear, m. [Chir.J Kopsnepper m. (een
werktuig tot het openrijten of kerven der huid);
kerf- of kopijzer n. -- [ Agric.] Engelscli landbouw
losmaken van den-gerdschapto jne
grond, s c a ri f i c a t o r n. -- Scarification, f.
[Chic.] Oppervlakkige insnijding of inkerving in
eenig ligchaamsdeel (hetzij met den kopsnepper, hetzij met een lancet of met een scalpel en bistouri);
het bloedige-koppenzetten , s c a r i f i c á t i e f. —
Scarifier, v. a. [Chir.] De huid inkerven, oprijten, scarificéren.
,'cariole, Searole of Lscarole, f. [Bot.]

Witte cichorei f.

Sca rite, m. [H. n.] G'aa fkever m.

Scarlate, m. [H. n.] Scharlakenroode tangara

of prachtsnees f., kardinaal m.

Searlatine, f. [Méd.] Scharlakenkoorts f.
— Ook als adj.: Fièvre Sc-.
Scarole, f., z. SCARIOLE. (CHoLIAMBE.
Season of Seazon, in. [Pods., lat.], z. v. a.

Scatomyte, f. [ H. n.] Drekvlieg f. — Scatopha;e, Seatophagin, e, adj. [H. n.] Dickdeed, op drek azend. — SCATOPHAGINES, f. pt.
Drekvliegen f. pl. — Seatophile, adj. [H. n.]
Op drek wassend of levend. — Seatopse, f.
[8l. n.] Mestvlieg f.
(Roodgeel kaneel n.

Se,avisson, ook Eseavisson, m: [Corn.]

oorholte, de Bleu fvormige verdieping van het uit
oor tusschen den buiten- en binnenzoom..---wendig
[Chir.] Schuitsgewijs verband n., weleer hij aderlatingen aan het voorhoofd gebruikelijk.
Scaphandre, m. Reddingbuis, zwemkleed n.,
zwemgordel m. van kurk, enz., om zich boven water te houden, s c a p h a n d e r m.
Seaphidie, f. [H.. n.] Boot- of schuitvormige
kever m. — Scaphite, f. [H. n.] Soort van
boolvormire ammoniet m. — Scaphoïde, adj.

Seeau, m. Zegel n.,, groote zegelstempel m.,
groot cachet n. Sc- de I'Etat, du ministère, zegel
van den Slaat, van 't ministerie. Apposes son sc-,
zijn zegel opdrukken. — Zegel n., zegelafdruk m.
Le se- est encore visible, est effacé, het zegel is
nog kenbaar, is onkenbaar. -- (absol.) Les sc-x,
de koninklijke zegels, rijks- of staatszegels (die op
alle van 't oppergezag uitgaande stukken gedrukt

Schaflvormig.
$eawpin, m. Geslepen bediende m., de bedien
een staand karakter-m.ask op het -i.ta--denrolf.,
aliaansche tonneel. — (fig.) Guit, /iet, sluwe indringer.(se p o l i t h m.
Scapolithe, m. [Minér.] Bladerui kristal n.
Seapulaire, in. Schouderrok m., schouder
ordes-geeste--kledn.varomsch-ktlije
lijken, dat van voren en achteren over de schouders afhangt, scapulier n. — Ook: twee
stukjes eener gewijde stof, friet lintjes aan elkander

gedurende de openbare zegeling. Aller an sc-, naar
het zegelbureau of - kantoor gaan. Officiers du se-,
ambtenaren van 't zegel -bureau. — S'opposer an
Sc-, zich tegen de verzegeling verzetten. — (fig .)

Schuit- of bootvormig.
Seapiforme, adj. [Bot.]

Seazon, m., z. SCASON.

worden). Garde des sc-x, zegelbewaarder. -- Le
roi lui a donné, été les sc-x, de koning heeft hen&
als zegelbewaarder aangesteld , afgezet. — liet ver zegelen; tijd m. en plaats f. van de verzegeling der
staatstukken enz.. I1 y aura Sc- tel jour, er zal op
dien en dien dag gezegeld worden. Le Sc - tenant,

Zegel, kenmerk, kenteeken n.: La vanité est le sede la médiocrité, de ijdelheid is het kenmerk der
middelmatigheid. Dieu a marqué les Juifs du se-
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de sa colère, God heeft de Joden niet liet zegel
zijner gramschap gekenteekend. -- (fig.) Sous ,le
Sc- du secret, onder 't zeeel der geheimhouding,
op voorwaarde van geheimnhourding. -- Mettre Ie

g emeens enz. oplevert, tooneel, schouwspel

het zegel op iets drukken. Cela mit ;e se- a sa
gloire, dat drukte het eel op zijnen roem, dat
zettede zijnen roem dc kroon op. — [Bot.] Sc- de

spelen. -- La se- ouvre of s'ouvre par un choeur,

Sc- it une close, iets volloo jen, ten einde brengen,

Salomon, z. v. a. GRENOUJ1LLET. Sc- de Notre Dame
of de ia Vierge . z. TAMMIN IER . — Stel, m., ver ouderde vorm van SCEAU .

Scéelalgie, f. [Méd.] Dijpijn f.
Seélérat, e, adj. Schelmachtig, schelmsch,
schurkachtig, fieltachtig, sn„od, afschuwelijk : Hom me sc-, .schelmachtig man m. Action sc-e, snoode
daad f. — SCÉLÉRAT, m. Schelm, schurk, fielt, booswicht, snoodaard m. L'argent érige un scélérat en
honnête homme, het geld maakt een' schelm tot een
eerlijk man. -- )j Scélératerie, f. Schelmstuk n.
— Scélératesse, f. Schelmachtigheid, schurk
snoodheid; schanddaad f., schelmstuk n.-achti.ged,
-- Somtijds in een' niet hatel jken zin iron. voor:
ondeugendheid, fopperij °f., streek m. — Scélératlsme, m. (woord van Diderot) Stelselmatige
schelmerij f.
Scélétographe, m. [Didact.] Schrijver over
het menschelijk skelet of geraamte, s k e l e t o,q r a a ph m. — Scélétographie, f. Geraamtebeschrijving f. — Scélétographique, adj. Ge
beschrijvend. — Seelétopée, 1., z. SQUE--ramnte
LETTOPÉE. (zoogdier.

Seélide, f. [H. n.] Achterpoot m. van een
Seelithe, m. [Minér.] Tiguursteen m., die een
menschelijk been (jambe) voorstelt.
Stellage, m. Het vastzetten, vastpieten van
ankers, haken, balken enz. in eenen muur door middel van lood, pleister of kalk.
Seellan, m. [ Pëche] Klein vischje n. als aas
Scellé, e, adj. (en part. passé van steller):
Lettres sc-es, verzegelde brieven m. pl., — Tube
de verre se- par on bout, glazen buis f., die aan
de eene zijde luchtdigt is toegemaakt. -- sCELLE, M.
[Prat.] Zegel, op regterljk gezag aan sloten, laden,
deuren, enz. gehecht, opdat zij niet geopend zouden
worden, gerégtelijk zegel n. Apposer, Mettre les
sc-s, de zegels aanleggen of aanhangen, verzegelen.
Ses pa p iers lont sous le sc-, zijne papieren zijn
verzegeld. -- iris de sc-, z. BUIS. — Seellement, m. [Mac.], z. v. a . SCELLAGE . — [Chim.]
Toezegelinq, sluiting met kleefdeeg. — Sceller,v.a.

Zegelen, toezegelen, toelakken, het zegel opdrukken;

de gereqtelike zegels aanleggen, verzegelen. — [Macon.] In eenen muur, in steen of marmer door

middel van lood, pleister of kalk vastmaken, inzetten, ingieten. — [Chim.] Met kleefdeeg, pleister,
enz. dicht maken. Sc- hermétiquement un tube
de verre, eene glazen buis met de soldeerlamp lucht
sluiten. -- (fig.) Bezegelen, bevestigen, bekrach--digt

tigen: Scellons notre amitié par des serments
nouveaux, laat ons met nieuwe eeden onze vriendschap bekrachtigen. — SE SCELLER, v. pr. Verzegeld
worden. —• Scelleur, m, Zegelaar m.
Scélotyrbe, f. [Méd.] St.-Veits-dans m., kriewelziekte; krachteloosheid f. der dijen, waggelende

gang m.

Scène, f. Tooneel, schouwtooneel n., vertoon-

plaats f., gedeelte van den schouwburg, waar de
voorstelling plaats heeft Eclairage de la sc-, ver
lichting van het tooneel. Il n'v await que deux acteurs en se-, er waren slechts twee acteurs op het
tooneel. — (fig.), Z. ENSANGLANTER . — (in beper kter' zin) Tooneelsieraden, tooneelschermen n. pl.,
tooneel: La se- représente une foret, het tooneel
stelt een woud voor. — Plaats, waar de vertoonde
handeling voorvalt, tooneel: La scène est à Rome,
het tooneel is te Rome. — Afdeeling f. van het tooneelspel, door het optreden of vertrekken van een'
toon.eelspeler bepaald, tooneel: S .- quatrième du
second acte, vierde tooneel van het tweede bedrijf.
-- Tooneelkunst, kunst des tooneelspelers, dramatische kunst f., tooneel: La connaissance de la sc-,
de kennis van het tooneel. La se- tragique, comique,
lyrique, het treurspel, het blijsp el, de opera. —
(fig.) Gezamenlijke voorwerpen, die zich aan 't oog
voordoen, tooneel, tafereel n.: Quand on a gravi
la montagne, la se- change, wanneer men den berg
beklommen heeft, verandert het tooneel. — Ieder
bijzonder voorval, dat iets belangwekkends, buiten:

f.: C'était une Sc- attendrissante, 't was-tonig

een aandoenlijk tooneel, eene aandoen'^^ke vertoofling. — Remplir un róle important sur in se- du
monde, eene belangrijke rol op het wereldtooneel

het tooneel, het tooneelstuk wordt geopend of begint
met een koor. — Ouvrir la sc-, het tooneel openen,
het eerst optreden. Mettre un personnage sur la
Sc-, iemand op het tooneel brengen, hem in een
tooneelstuk voorstellen. Mettre one pièce de theatre en so-, een tooneelstuk ter opvoering regelen,
inrigten. Mise en scène, z. onder MISE. — (fig.)
Produire qn. sur la se-, iemand in de wereld, in
'I openbaar doen optreden. — (fain.) Faire une scà qn., iemand een standje maken, onverwacht en
hevig tegen hem uitvaren. — (fern.) Crier b faire
Sc-, schreeuwen, dat de menschen op straat blijven
staan. -- Scénique, adj. Het tooneel of den
schouwburg betre/fend: Les jeux sc-s des anciens,
de tooneelvertoonin n der Ouden.
Seénite, adj. ^^ëogr. anc.] In tenten levend.
-- SCENITE , m . en f. Tentbewoner m., -bewoonster f.
Seénographe, m. [Didaci.] Tooneelschilder,
decoratie-schilder, scenograaph m. -- Seénographie, f. Tooneel- of decoratie-schilderkunst f. ; (in minder beperkter' zin) het perspectief
of vergezigtschilderen; perspectief van een gebouw,
stad, tuin, landstreek, enz. — Scénographique, adj. Vergezigt schilderend, doorzigtachtig,
perspectivisch, scenographisch.--Seénographiquiement, adv. Naar de regels van
het perspectief of de doorzigtkunde.
Scénopégie, f. of Seenopégies, f. pl. [Ant.]
Loofhuttenfeest n. (der joden).
Scepticisme, m [Phil.] Twijfelleer f., leer
der sceptici, s t e p t icí s m u s n. -- Twijfelzucht f.,
tw jfelgeest m. — Seeptiquue, adj. Tot de secte
der sceptici or twijfelaars behoorend ; twijfelzuchtig, aan alles twijfelend. — Als subst.: Aanhanger
eerier philosophische school der oudheid , welker
hoofdstelling was niets te bevestigen, maar alles in
twijfel
te trekken, twijfelaar, tw jfelzuchtige, s c é pliens m. — Seeptiquement, adv. Op tw- felende, twijfelzuchtige wijze.
Sceptre, in. Heerscherssta f, koningsstaf, rijks
sedert de middeleeuwen een toeken van de-staf.
vorstelijke magt der keizers en koningen, schepter,
scepter m. Le rol avait le se- b la main, de koning
hield den schepter in de hand.—'(/ig.) Tenir le se-,
den schepter voeren, de vorstelijke raagt, de oppermagt uitoefenen. Depuis Ie se- jus q u'à la houlette,
van den vorst tot den herder, van den voornaamste
tot den geringste. — Un Sc- d'airain, de ter, een
ijzeren schepter, eene harde, willekeurige regéring.
— Tenir Ie se- des arts, des sciences, in kunsten,
in wetenschappen den toon geven, eene erkende
meerderheid hebben. — [Astr.] Noordelijk sterrebeeld tusschen Cepheus, Pegasus en Andromeda,
Schepter.
Scétie of Sétie, f. [Mar.] Levantsch vaar
zeilen.
-tuigjemlansch
Seérophylax, m. [H. eccl.] Lager geestelijke,
die in de grieksche kerk het toezigt heeft over de ge-

wijde zaken en ze den dienstdoenden patriarch aanbiedt.

Schabraque, f., z. CHABRAQUE.
Sehah, m., z . CHAH .
Schako, m., z . SHAKO .

fichale, m., z. CHhLE.

Schapska, m. (pr. chapse -ka) [Mil.] Vierkante, poolsche sjako, uhlanenmuts, sjap s ka f.
Scheelite, m. (pr. ché—) [Minér.] Tungsteen,
tungsteenzure kalk m., wit wolframium n.
Seheik , m., z. CHEIK.
Schelenl. m., z. CHELEM.
Sehelot, ni. (pr. chelo) [Sal.] Pansteen

m.

Sehelting,m. (pr. che-lein) [Métrol.] Schelling tri.
Sehenia of Scheme, m. (pr. sch=sk, ook
in de volgenden) [Astr., Géom.] Schets f., ontww^erp, plan n. -- [Phil.] Aangeboren denkbeeld n.

— Sehématigtte, adj. Schetsmatig, by wijze

van voorbeeld. — Schématiser, v. a. [Phil.]
In beeld voorstellen, (een begrip) verzinner ken,
bevattelijk maken; in schetsmatigen vorm brengen.
— SehéenatiSIne, m. [Anc. math.] Tafel met
mathematische figuren. — [Phil.] Vatbaarheid en
neiging om zich voorbeelden te maken, het vermo-
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--

gen der voorschetsing, verklaring of opheldering
door zinneljke voorbeelden, s c h e m a t i s m u s n.
Schénais.the, m. (pr. ské--) [Bot.] Kemels hooi n., welriekende bies n.
Schénobate, m. ( p r, ski—, ook in de, volg enden) [Ant.] Koordedanser m. -- -,- Sehenobatée, f. Koordedanskunst f. — Schénobatique, adj. [Anat.J De koordedansers of de
koordedan askunst betre/fend. — Als subst. z. v. a.

(de biezen ophoudend.
Schénobène, adj., (pr. ski—) [H. n.] Zich in
Schér if, m., z. CHERIF.
Schéronne, m. (pr. ski—) [Méd.] Droogheid
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der oogera, uit gebrek aan traanti/scheiding, s c h er ó m a f.

Scherzando, adv. (ital.) (pr. skér-tsan-do)
[Mus.] Los en vrolijk, schertsend. — Scherzo, m.
(ital.) (pr. skèr-tso) [Mus.] Schertsend, luimig muzijkstuk H.
Schésis, f. (pr. ské-zice) [Mid.] Natuurlijke
ligchaamsgesteldheid f., aanleg in. -- Schétique,
adj. (pr. ski —) Eigenaardig, uit de eigenaardige
ligchaamsgesteldheid voortkomend.
Schidakédon, m. (pr. ski—) [Chir.] Overlangsche breuk f. van een been.
Schisniatique, adj. (pr. chive•—, zoo ook de
volgenden) (H. rel.] Scheurmakend, eene scheuring
in 't kerkgeloof bewerkend; crfvalliq, kettersch,
s c h i s m á t i s c h. — Als subsi.: Scheurmaker,
afvallige, geloofsverdeeler, cc h i s m á ti c u s m.
— Sehismatiser, V. U. Eene geloofsscheuring
maken, van 't geloof afvallig maken, a^zondcren, scheiden, scheuren, sch i s m a t is é r e n. -Schismatobranches , m. pl. , z. CHISMO BR &LACHES. — Schisscnatoptés-ides, f. pl. [Bot.]
Spleetvarens H. pl. — Schisone, m. Geloofs-

scheuring, kerk- of geloofsscheiding f., sc hisma n.; -- (bij uitbreiding) Verdeeldheid van gevoelens i?.' zake van staatkunde, zedeleer, wijsbegeerte , litteratuur, enz. -- Schiste, m. [Minér.]
Schilfersteen, schiefer, met ijzer gemengde kiezel zure aluinaarde. Sch- argileux, kleischiefer m
schilferklei f. -- Schisteux, ease, adj. [Minér.
Schilferig, bladerig. — Sehistocarpe, adj. [Bot.1
Met opensplijtende vruchten. — Sehistofde, adj.
Naar schiefer gelijkend. --- Sciiizopode, adz.
H. n.) Met gespleten voeten (van weekdieren). —
Schizoptére, adj.
. n.] Met gespleten vleugels (van insecten). -- 4
, 1 ehizoti-Ieffie, f. [Méd.]
Vorksrew ze splijting der haren nun de punt,
schizotrichie of liever trichóschisis t.
Sehlot, m. (jar. sch = eh, ook in de volgenden), z. SCHELOT . -- Sehlotage, rn. [Sal.] Zui-

vering van vreemde zouten. — Sehloter, v. a.
Fan vreemde zouten zuiveren. — Ook als v. n.:
Les eaux schlotent, het water zet pannesteen af.
Schort, m. (pr. chorl) [Minér.] Sleenachtige,

soms metallische zelfstandigheid met schilferachtige
en glazige breuk, in de granietbergen en andere
oorspronkelijke beddingen, sch o r t m. — Schor lite, f. [Miner.] Soort van topaas m.
Sciadophylle, adj. [Bot.] Met zonnescherm
bladeren.
-vormige
Sciaee, m. Het zagen (van hout, steen, marmer); bezaging f., zaagwerk; zaagloon H. Bois de
Sc-, zaaghout n.

Scia graphe of (minder goed) Sciographe,
m. et f. [Beaux arts] Schaduwteekenaar m., -tee-

kenares f. -- Sciagraphie of (mindar goed)
Sciographie, f. Schaduwomtrek, geschaduwde
grondschets f.; voorstelling van de doorsnede eens
gebouws. — [Astr.] Kunst om den tijd naar de
schaduw te bepalen. -- Selagraphique, adj.
Daartoe behoorend, skin g r á p h i s c h. — Sei amaehie, f. [Ant.] Schaduwgevecht n., het schermen tegen eengin paal of testen zijne schaduw, s kiam a c h i e. — Sciannancie, f. [.Ant.] Het waarzeggen uit de schaduwen of schimmen der dooden,
z. V. a. PSYCHAGOGIE. (baar.

Selaut, e, adj. (pop.) Vervelend, onuitstaanSeiasse, f. [Cord.] Stroptouw n. — [Mar.]
Sc- de pompe, spinnekop m. van de pomp, touw n.

van de pompgijk.

Seiatère, m. [Gnomon.] Schaduwwijzer m.,
naald f., die door hare schaduw den middag aan -

geeft. -- Seiatérique, adj.:Cadran sc- of als
subst. SCIATÉRIQUE, m. Zonnewijzer m. Telescope
Sc-, horizontale zonnewijzer met een teleskoop ter
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waarneming van den waren tijd

.
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-- SCIATÉRIQUE , f.,

z. v. a. GNOMIOMM!QUE.
Sciatique, adj. (zamentrekking van ISCHIATIQUE) [Anat.] De heup of het heupbeen betre/fend:
Nerfs sc-s, heupzenuwen f. pl. — [Méd.] Goutte,
Douleur sc-, of als subst. SC1ATIQUE , heupjicht,
heuppijn f.
Scie, f. Zaag f. La lame, Les dents. Le manche, La monture dune sc-, het blad, de tanden,
het handvatsel, de span eener zaag. Les inns de
la sc-, het zaagstel. Flit de cc-, zaagspan f. Feuille
de sc-, zaagblad n. Bran de sc-, zaagmeel, zaag -

sel n. Sc- montie, gespannen zaag. Sc- a refendre,
de long, kraanzaag. Sc- sans dents pour refendre
les pierres lures, steenzaag. Sc- à main, à lras, à
poing, handzaag. Sc- à révider, schulpzaag, cirkel
Sc- b áuichel, à échancrer, a évider, rond --zag.
zaag, qatzaag. Sc- en archet, boogzaag. Sc- tournant, It ehantourner, draaizaag. Sc- cylindrique,
kroonzaag. Sc- circulaire, cirkelzaag. Sc- it tenon,

à chevilles, tro/felzaag. Sc- en couteau of d'entrée,
Sc- égohine of égogine, schrobzaaq, stootzaag. Scà chevilles, drilzaag. Sc- à débiter, à fut, raamzaag, spanzaag. Sc- à travers, trekzaag. — Trait
de la sc-, zaagstreep f., teeken op te zagen hout of
steen; zaagsneêdilLte f. Trait de sc-, zaagsnede f. —
Un fer de sc-, twee h.outza.geí s, die aan éénre zaag
-

werken. — Sc- de chirurgien, wondheelerszaag. y

[H. n.] Zaarlvisch. m. (scie-espadon). — (Loc. prov.
et pop.) C'est une Sc-, Queue Sc- ! 't is niet om uit
te staan, wat vervelende zaak! — Scié, e, adj.
(en part. passé van scter): Bois, Marbre sc-, gezaagd
hout, mariner n.
Seiemusent, adv. liet zel fbewusthei 1, willens

en wetens, roet oordeel des onderscheids; voorbedachtelijk: On nest pas coupahie quand on na
pas agi sc-, men is niet schuldig, wanneer men
niet met zelfbewustheid gehandeld heeft.
Science, f. Wetenschap, duidelijke en zékere
kennis, bewustheid f. die men van iets heeft, hel
weten: Je sa is vela de science certaine, ik weet dat
zeer zeker. Cela passe ma sc-, dat gaai min weten,
mijn inzigt te boven. — Wetenschap, op gronden
berustende kennis, elke tak van menschel2,lke kennis, die voor een streng betoog vatbaar is: La géométrie est une véritable sc-, de meetkunde is eene
ware wetenschap. La se- du droit, de la médecine,
de wetenschap van het refit, van de medicijnen.
Sc- militaires, nautiques, krijgskundige, zeevaart kundige wetenschappen. S'adonner aux sc-s, zich
aan de wetenschappen toewaden. Posséder une ccà fond, eene wetenschap in den grond verstaan.
— Kennis, door ervaring, lektuur of nadenken
verkregene kunde f.: La se- du monde, des atiaires, de kennis van de wereld, van de zaken. Avoir
lieaucoup, pea de cc-, veel, weinig kennis hebben.
Montrer toute sa sc-, alb's uitkramen, wat men
weet. -- [Théol.] L'arbre de la Sc- du kien et du
mal, de boom .der kennis van 't goed en 't kwaad.
— z. ook INFUSE. — (Prov.) Expérience pasoe cc-,
de ondervinding is de beste leermeester. — (Loc.
prov.) Avoir plus d'heur que de cc-, meer geluk
dan wisheid hebben.
Sciène, f. [H. j1.] Ombervisch m.
Selentitiri ne, adj. Wetenschappelijk, geleerd.
Scientifiquuemmmeut, adv. Op wetenschappelijke,

geleerde wijze.

Scier, v. a. Zagen, bezagen: Sc- du Bois, du
marbre, de la pierre, hout, marmer, steen zagen.
— Sc- les bles, het graan met de sikkel afsnijden.
— [Man.] Sc- du bridon, de trens heen en weder

trekken, met de leisels zitten zagen. — (Loc. pop.)

Sc- qn , iemand geweldig vervelen. z. ook nos. —
SCIER, V. n. [ Mar.] Strijken, verkeerd roeien, 7net
de riemen strijken. Sc- tribord, babord, stuurboord,
bakboor;' strijken. Sc- partout, overal strijken.

Scie á culer! .strijk achteruit! Sc- (of Nager) sur
Ie fer, z. NAGEK. — SE SCIER, V. pr. Gezaagd worden, zich laten zagen. -- Seierle, f. Houtzagerij,
/ineerzagerj f.; zaagmolen in. Sc- a vapeur, stoom
— Scieur, m. Zager m. Sc- de hois,-zagmolen.
de pierre, hout -, steenzager. Sc- de long, planken zager. -- [ A gris.) Korenmaaijer.

Seille, f. [ Rot.] Zeeajuin m ., blaauwe sterrebloem f. — Seilitine, f. [Chim.] Zeeajuinstof f.,
Bene bijzondere in den zeeajuin vervatte bitterstof.

-- Seillitigtie, adj. [Pharm.] Zeeajuinsap bevattend, s c i l l i t i s c h.

71

4682

SCILLOTE

l cillote, f. [Sal.] Schepemmer in.
Seine, m. [ H. n.] Skink, stinkhagedis f. Scdes pharmacies, gemeene of eigenlijke (vroeger als
geneeskrachtig beschouwde) skink. Grand se-, groote
skink, ook broehet de terre, landsnoek, genaamd.
-- Selne.oïdiens, in. pl. [H. n.] Familie der
skinkcn of stinkhacredissen, die de laatste orde der
hagedisachtige reptiliën en den overgang tot de orde
der ophidiën of slangen uitmaken.
Scinder, v. n. (bijna alt ij d fig. gebruikt) Deelen, verdeelen, splitsen: Sc- une proposition, une
question, een voorstel, eene vraag splitsen.
Scinque, m. [H. n.J, z. v. a. SC1C.
Scintillant, e, adj. Glinsterend, flikkerend,
schitterend , vonkelend : Les étoiles sc-es , de
flikkerende, vonkelende sterren f. pl. -- (fig.) II
a qc. de Sc- dans son style, er is iets vonkelends in
zijnen stijl. — Scintillation, f. [Astr.] Vonkeling, flikkering, glinstering, schittering f.:. On ne
rennarque pas de se- dans les planètes, bij de planeten wordt men geen vonkeling gewaar. — (bij
uitbreiding) La se- des diawants. des yeux, de
schittering der diamanten, der oogen. — t Seintitle, f. Vonk f. — Seintiller, v. a. Flikkeren,
glinsteren, schitteren, vonkelen: Les étoiles fixes
scintillent, de vaste sterren flikkeren.
Seiograplie etc. , Seionuachie , Scio..

nmantie, etc., z. SCIA—.

Scion, m [Hort.] Jong buigzaam takje, lootje,
spruitje, twijgje n. — (fig.) Les sc-s des verges,
de striemen der roeden. — Scionneux, euse,
adj. [Hort.] Vol lootjes of twij(ajes.
Scioptérique, m. [Gnomon.] Horizontale zonnewijzer m.
Scioptigne, adj. [Phys.]: Sphère se-, bol met
een cilindervormig gat, waorin eene fins is aangebragt, ten gebruike bij de donkere kamer. — sciopTIQUE, m. Glazen f. fins aan een' houten bol bevestigd.
-- Seiotérique, adj. et subst., z. SCIATEBIQUE.
Sciotte, f. ['Pech.] Handzaag f. der marmer
Sciotter, V. a. Met. de marmerzaag-werks.—

werken.

Seipoule, f. (Bot.] Roode zeeajuin m. (scille).
Scir-pe, in. [Bot.] Biesgras n.
Scirriioeèle, f. I Méd.] Teelbalverharding f.
— Seirrhophthalneie, f. [Méd.J Oogkanker m.

-- Seirrhose, f. [Méd.] Verharding f., vorming
van een' skirrhus (z. SQUIRRHE).
Scissile, adj. Spljtbaar, wat zich laat splijten
of kloven: L'alun de plume est sc-. de pluimaluin
laat zich spleten. — Scission, f. Scheiding, scheuring, verdeeldheid f. (in eene politieke vergadering,
Bene partij, secte, enz.); verdeeldheid der stemmen,

der cgevoelens. — [H. eccl.], z. v. a. SCH1SME. —'
Seissionnaire, adj. Fene scheuring bewerkend,

scheurmakend (van personen): Les meetbres se-s,
of als subst. Les sc-s dune religion, de scheur makende leden, de scheurmakers eener godsdienst.
-- Seissure, I. [Anat.] .Spleet, kloof, scheur f.
Scitie, f., z. V. a. SCÉTIE.

Seinre, f. Zaagsel, zaagmeel n. Sc- de buis,
zaagsel van buksboomhout.
Seiuriens, m. pl. [H. n.] Eekhorensoorten f.
pl. --- Seiuroptère, m. [H. n.] Vliegend eek horentje n.
Selarée, I. [Bot.], z. V. a. ORVALE.

Selave, m. [H. n.], z. v. a. SIENDOLE.
Selér anthe, m. [Bot.] Vrucht f. der valsche

jalappe.
,
Seler e&ne, m. [Méd ] Verharding f. van 't cel weefsel. — Scléreox, ease, adj. [Anat.] Hard
(van weefsels). -- Selériase, f., Selériasis, m.
[Méd.] Eeltachtigqe ontaarding van de randen der
oogleden , s k ier i a s i s f. — Sclérogène, f.

Méd.J Voedende stof uit het harde weefsel; ge-

leistof, eiwitstof f. — Seléronie, m. [Méd J Ziekelfjke verharding f , s k l eró m a n. — Scléro-

plhthalinie, f. (Méd.] Knoestachtige verharding F.
der oogleden, verhard ooggezwel n. — Selérosareóme, m. 1 Méd ] Bard vleeschgezwel, inz.
hard tandvleeschgezwel n. — Sel rotiqu.e, f.
[Anat.] Het harde oogvlies, ondoorschfjnende hoorn vliec n. (ook cornée opaque, blanc de I'oeii geheeten), s k l e ró ti k a f. — Als adj.: Hardmakend,
urtdroogend (van geneesmiddelen). -- Seléroti.
te, f. ( Méd.] Ontsteking van het harde oocfvlies
of hoornvlies, sklerotitis of skleritis f. —
Selérysnie, m. [Méd. J Leververharding f.

--

SCORPION.
Scobiforine, adj. [Bot.] Naar houtzaagsel

gelijkend.

Seobine, f. [Tech.] Soort van vijl of rasp f.
Seolaire, adj. De school betreffend: Année se-,

schooljaar n. — Seolarité, f. [Anc. jug.]: Droit,

Privilége de sc-, studentenregt n., studentenvrfheid f. — Scolastique, adj. Schoolsch, tot de
school en hare leerwijze behoorend, s Ch o l a s t i e k:
Termes sc-s, schoolsche termen, schooltermen m.
pl. Philosophic sc-, schoolsche wijsbegeerte f. —
Théologie sc-, of als subst. SCOLASTIQI)E, f. Schoolsche godgeleerdheid f -- SCOLASTIQUE , M. Schrifver over de schoolsche godgeleerdheid , s c hol d sticus m.
t colèce of Seolex, ni. [H. n.] , z. v. a. nsSETE . — 5coléciasie, f. [Méd.] Wormziekte,
door wormen onderhoudene ziekte f. —Scolécoïde, adj. [H. n.] Wormvormig. --- [Med.] Door
wormen veroorzaakt. — Scolécologie, I. Ver
-handeligf.ovr
wormen.
Scoliaste, m. Uitlegger der oude schrijvers;
s c h o Ii d st m. -- Seolie, f. Geleerde uitlegging,
ophelderende of verklarende aanmerking (inz. gezegd van de ophelderende aanmerkingen der oude
spraakkunstenaars op grieksche en latijnsche s chr ijvers). — [Litt.] Drinklied, tafellied n. der oude
Grieken. — [Géom.] Aanmerking en gevolgtrekking f., aan Bene voorafgaande propositie of stelli
n, ontleend.
-- SCOLIE, f. [H. n.] Dolkwesp f.
Scoliose, f. [Méd.] Zfjdelingsche kromming f.
van de ruggegraat.
Scolopace, Seolopax, adj. [H. n.] Met
langen en fijnen snavel (zoo als de snip). — scoLOPAX, m., z. v. a. BECASSE de mer.
Seolopendre, m. [H. n.] Duizendpoot, ascel m. — 1 Bot.] klartstong f., steenvaren n. --Scolopendrites, .in. pl. [.H. n.] , z. V. a. ÉCHI .

NIDES.

._'colopomachérion, m. [Cbir.] Krom,snavelvormig insnijdingsmes n.
Scolynne, m. [Bot.], z. SPINE jaune.
Seolyte, m. [H. n.] Schaleb ter m.
Scou,béroïdes, m. pl. {H. n ] Vissclzen van
het ton^nengeslacht. — ► Sombre, m. Tonijn,
makreel m. — Scombresoce, m. [H. n.] Makreelsnoek in.
(priemkruid n.
Scopaire, f. [ Bot. ] Zoete brein f. , zoet

Seopétiser, V. a. Door belegging met steenen
onvruchtbaar maken (eenen akker). — Sc+opélisme, m Onvruchtbaarmaking f.
Seopetin, in. [Anc. mil.] Busschieter of scherp schutter te paard (onder Hendrik IV. en Lode-

wijk XIII.) . --- Scopette, f., z. v. a. ESCOPETTE.
Scopipède, adj. ) H. n.] Met ruige pooten.
Seops, m. (pr. skopce) Kleine ooruil m.
Seoi acr asie, f. [bled.] Onwillekeurige drek ontlasting f.
Scorbat,m. [Méd.] Scheurbuik, blaauwschuit f.,
eene uit bedorven, scherpe vochten ontstane kwaal,
die inz. de zeevarenden bezoekt, scorbuut n. —
Seorbutique, adj. Met de scheurbuik of blaauwschuit behebd, scheurbuikig , s c o r b u t i s c h. —
-

SCORBUTIQUE , m et f. Scheurbuikljder m., -1#-

(leres f.

Scorie, f. [Tech ] Metaalslak, ijzerslak, slak f.,
het schuimt of de onzuiverheid der bergstoffen, die
zich bij 't smelten daarvan afscheidt. -- Scori8cation, f. Vorming der metaalslakken, verslak king, s c or i f i c, a t i e^ f. — Scorificatoire, m.
Smeltkroes m. hij 't kupelléren in 't groot. --Scorifler, v. a. Verslakken, de metaalslakken uitdrijven en afzonderen. — Scorifornie, adj. Slakvormig.

Seorodite, f. [Minér.] Knoflooksteen m., eene
blaaspijp eenen
knoflookreuk van zich geeft en uit arsenikzuur

g roene metallische stof, die vóór de
ijzer bestaat.

Seorpène, f. [H. n. ] Zeeschorpioen m. —
Seorpiagae, adj. [Méd.]: Antidote se-, middel
teren den schorpioensteek. — Scorpio ène,adj.
[Med ]: Maladie sc-, of als subst. Seorpiogénose, f. Door den schorpioensteek veroorzaakte
ziekte f. — Seorploïde, adj. Schorpioenvormig.
— Als subst. m. [ Bot. ] Schorpioenkruid n. —
Seorpiojelle, f. [Pharm.] Schorpioenolie f. —
Scorpion, m. [ H. n.] Schorpioen m., een kreeftaardig insect met een' geleden staart, waarvan de
met venijn gevulde angel dikwijls gevaarlijke won-
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den toebrengt. -- Volksnaam van verschillende een
schelpen, ook somtijds van de langstaartige-schalige
schildpad. -- [Astr.] Schorpioen, het 8ste van de
12 teekens of sterrebeelden des dierenriems. -[Anc. mil.] Schorpioen, kleine ballista f.---Scorpione, f.

[Bot.], z. v. a. GRÉMILLET.

Scorsonère of Scorzonère, f. [Bot.] Schorseneer f.; schorseneer-wortel, spaansche haverwortel m., adderkruid, slangengras n.
Scortée, f., z. v. a. PENULE.
Scote, f. Zuivering f. der kleederen.

9cotie, f. (pr. t=c) [Arch.] Groef, holligheid f.
onder de kransljsten can een' pilaar, aan eene
zuil (trocbile).
Scotoditiie of Scotomie, f. Verduistering f.,
het donker- of zwartworden vódr de oogen, duizeling f., waardoor het vermogen van te zien wordt
belemmerd.
(kim f.
Seoue, f. [Mar.] Vergaring van de wrang,
Scouffin, m. [neon. rur.] Biezenzak m.met twee
openingen, voor het deeg van gedrukte olijven.
.,' courgeon, m., z. ESCOURGEON.

Scribe, m. (fans.) Schr,
jver, afschrjver m. -[H. jud.] Schriftgeleerde. -- Seribomane,
adj. Sch.rj flustig, schrtj J'ziek. — Wills subst. m. en
t. Schrjflustige m. en f., veelschrijver m., veel
Scribontanie, f. Schrjfzucht,-schrjfte.—
schr'ij f jeukte, schrijfwoede f.
Seriniaire, m. [H. eccl.] 4rchivarius, ce
-kretaism.
Scripteur, m. Schrijver der pauselijke bullen.

-- Scripturairey, m
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pl z. v. a. CARAïTES..,

Scriptural, e, adj. [Diplom.] De gewijde Schri ften betreffend.
Serobicule, f. [Anat.] Kuiltje, hart-, wang-,
kinkuiltje n.—Serobiculeux, ease, adj. [H.n.]
Met kuiltjes, putjes of kleine hollen.
Scrofulaire , f. [ Bot. ] Klierkruid , klein
schelkruid n. -- Scrofules, f. pl. [Méd.], z.
ECROUELLES. — Serofuledax, euuse, adj. [Méd.]
Met klieren behebd, aan klierziekte lijdend; klierachtig; kropachtig. — ,Als subst. m. en f. Khierlijder m., -1 jderes f.
Scrotal, e, adj. [Anat.] Tot het scrotum of
den balzak behoorend.—Serotiforwe, wij. [Bot.]
Balzakvormig. -- Scrotocèle, f. [Méd.] Balzakbreuk. — Scrotu&n, m. (pr. —tome) [Anal.]
Balzak, klootzak in.
Serupuile, in. [Métrol.] Schrupel, scrupel n.,
een apatleekersgewigt, — [Chron.] Ser- chaldaïque,
chaldeeuwsch, schrupel, het lade gedeelte eener minuut. — [Astr.] Zeer klein gedeelte der minuut.
-~ Twijfel m., bedenkelkheid, angstvalligheid,
bezorgdheid , naauwgezetheid f. van geweten,
schroom, gewetenstwijfel m., gewetenszaak f., bezwaar n.; -- overgroote kieschheid in zeden of in
handelwijs; — slipte pligtvervulling, naauwkeurige waarneming f. van den regel. — SernNuleurenient, adv. Op angstvallige wijze, niet schroom,
met naauwc ezetheid. --- Scrupuleux, ease, adj.
Bedenkelijk, vol bedenkel jkheden, teeder of naauwgezet van geweten , twijfelachtig , angstvallig,
schroomachtig ; overbehoedzaam , overvoorzigtig ,
s C r u p u 1 e u S. — Als subst. m. en f. Angst val
schroomachtige m. en f.
-lige,
Serutateur, m., -trlce, f. Onderzoeker, doorgronder, uitvorscher m.: Dieu est le ser- des
coeurs, God is de onderzoeker der harten. — Stemmeninzamelaar, stemopnemer m. — Ook als adj.:
Des regards ser -s , onderzoekende, uitvorschende
blikken m. pl. — Les cardinaux ser-s, de kardinaLen, die bij de verkiezing van een' paus de stemmen opnemen. — Scruter, v. a. Onderzoeken,
doorgronden, uitvorschen, nasporen: Je n'ai pas
osé ser- ses intentions, ik heb z jne oogmerken niet
durven onder zoeken. Ser- les coeurs, la conscience, de harten, het geweten doorgronden. — Seriitin , m. Verkiezing, beraadslaging door middel van
geslotene stemhriefjes of ballotleer- balletjes: Prendre
part an ser-, aan de stemming deel nemen. -- Stembriefje n.; stembus f : Dépouiller le ser-, de stembu s ledigen. — Serutiner, v. a. (fam.) De stemmen opnemen.
Seubac, of Usgaiebac,m.Geestr ke drank m.
van saffraan, sa ffraan- likeur f.
Sculptable, adj. (pr skul-table) Voor beeld
geschikt. -- SSculptage, m. (pr. skul--houwerk
tage) Het beeldhouwen. -- Sculpter, v. a. (pr.

skul-té) Beeldhouwen, beeldsnijden, iets uit steen
snijden of houwen. Sc- en bois , en marbre, in
marmer uithouwen. — Het part. passè is ook adj.:
Marbre Bien sculpté, goed behouwen marmer n.----Sculpteur, m. (pr skul-teur)Beeldhouwer, beeldsnijder in. -- Senipture, f. (pr. skul-ture) Beeld
gesneden of gehouwen-houwknst;beldr•if.
beeldwerk n. -- [Mar.] Se-s de v aisseau, scheeps-

snjwerk, scheepsbeeldhouwwerk n.
Seuitet, m. [11.. eccl.] Baljuw m. in 't gebied
eener abdij.
S Scurrile, adj. Laag, gemeen, plat boertig,
onksesch. -- Seairi-ilemeut, ode. Op gemeene
wijze, onwelvoegel{jk. --- Seurrilité, f. Grove,
gemeene grap of pots, onkiesche c ardigheid, plathesd f.
Scutage, m. [H. d'Angl.] Leendienstpligtigheid f., kr j sdienstpligt m. der leenbezitters ot der
teenheeren.
Scute, f. [Mar.] Platboomde.§chuit, sloep f.
Seutelle, f. [Bot.) Schoteltje n (der korstmossen). --- Scutelle, e, adj. [Bot.] In de geduante van een schoteltje. -- Seutellère, f.
[H. n ] Schildluis f. — Scatelliforine, Scutellofde, adj. [D. n.] Schildvormig. -- Scutellites, f. pl. [H. n.] Soort van ronde of eironde,
vlak gewelfde, versteende zeeegels m. pl. - - Sen

e, adj. [Bot.] Niet schildvormige bladeren.-tifolé,
— Scutifortne, wij. [IH.. n.] Schildvormig.
SCUTIFORME, ni. [Anat.] Schildvormig kraakbeen n.
van het boy ^nste deel der luchtpijp. -- Seutigère, f. [H. n.] Schilddrager in. (een insect). --Scutoide, adj. [Didact.j Schildvormig.
Seybalaire, adj. Op drekstol'en levend.
Scylla, m. [Géogr. j Gevaarlijke klip f. b#
Messina in de Aliddellandsche zee, tegenover den
draaikolk Charybdis. z. CARYBDE.
Scyllare, in. [H. n.] Zeekrekel in., soort van
zeekreeft.

Scylliorhiu, m. [H. n.], z. v. a. ROUSSETTE.
Sayphiforwe, Scyphuliformne, wij. [Didact.] In den roan van een' bekertje of trechter
beker-, trechtervormig. -- Scyphophore,-tje,
adj. [Bot.] Bekerdrager, een geslacht van korst -

mossen.

Seytale, m. [Ant. gr.] Soort van geheimschrift
der Lacedemoniërs; in 't algemeen: geheime brief m.,
geheim bevel n., s Icy t a l u f. — [H. n.] Bolslang f.,
eene der grootste reuzenslangen van Amerika, in

Brazilië s ic, c u r i n geheelen [boa scy tale] .
Seythalimne, m., z. V. a. VANDALISME. ----

Scyihique, Scythe, adj. [Géogr.] Wat Sey-

thie of de Scythen betreft.
Se (vóór eene klinkletter of stomme h W'), pron.
pers. de la 3e personne, in. en f., sing. et plur. Zich,
aan zich: Se corriger, zich verbéteren. S'itnaginer,

zich inbeelden Se presence un devoir, (aan) zich
zelven eersen pligt voorschrijven. — r lkandcr, aan
(met, tot) elkanuler: Se jeter des pierces, elkander
met steenes werpen. Se parler en secret, elkander,
in 't geheim spreken. — Se dient ook zeer dikwijls
om aan het bedrijvende werlcwoord eene lijdende
beteekenis te geve?-: La science s'acquiert par l'exervise, wetenschap wordt door oefening verkregen.
Cela s'est fait à rnon insu, dat is buiten min weten geschied. La nouvelle s'est répandue, de t(jding

heeft zich verspreid. -- Se wordt ook bij zeer vele

fransche werkwoorden aangetroffen, die in 't nederduitsch niet als re f exief gebruikt worden: S'a-

percevoir, bemerken; Se confes`er biechten; S'écrier,
uitroepen; S'en aller, weggaan; S'éveiller, ontwaken; Se lever, opstaan; Se promener, wandelen;
Se taire, zwijgen, etc.
Séance, f. Zitting f., regt van in eene vergadering plaats te nemen. I1 a s- dans le consell.
d'état, hij heeft zitting in den staatsraad. — Zitting, vergadering f.; duur m. der zitting. La sacadémique a é1.é nombreuse, de akademische zitting is talrijk geweest. La s- est ouverte, levée,
de zitting of vergadering is geopend, gesloten. -Donner les honneurs de la s- à qn., iemand de
eer der zitting vergunnen, iemand als eerbewijs
vergunnen de vergadering bij te wonen. --- (fam.
et iron.) I1 ne se presse pas de lever s-, hij weet
van geen henenguan, zijne bezoeken duren altijd
lang. --- Tijd, dien men aan tafel, met het spel, enz.
doorbrengt ; tijd, dien een teekenaar of schilder
achtereen werkt om iemands portret te maken:
;
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Faire une longue s- au jeu, la table, lang aan de
speeltafel, aan den disch zitten. -- 11 a dessiné ce
portrait en trois Ss, hij heeft dat portret in drie
zittingen geteekend. — [BIas.J, z. REBATTEMENT.
— Séant, e, adj. Zitting houdend: La cour de
justice s-e au palais, het geregtshof zitting hou
Welvoegelijk, voegzaam, be--deni'tpalz.c—
tamelijk, behoorlijk, passend, welstaand: Cet habit
nest pas s- a son age, dit kleed is niet welvoege
niet voor zijnen ouderdom. Ce qui est s--lijkpast
a l'un, ne fast pas it l'autre, hetgeen betamelijk,
voegzaam is voor den eene, is hei niet voor eenen
andere. — (fain.) Cette femme est fort s-e, a l'air
fort s-, die vrouw heeft een zeer zedig, bescheiden
voorkomen. —, [Bias.] S-es partitions, Z. REBATTEMENT. — SEANT, m. (alleen net het adj. poss.
gebruikt) Zittende houding f.: II était, I1 se mit
stir son s-, hij zat overeind, hij ging overeind zitten.
Seat, ni. Emmer; emmervol m. S- de bois,
houten emmer. Un s- d'eau, een emmer water. —
S-x de la ville, S-x à incendie, brandemmers. —
[Mar.] Puts, slagputs; brandbalie f. S- d'aliut,
koelentiner. S- de forge, smidsernmer. S- b bosse,
puts met een touwhengsel. — (Loc. fam.) Il pleut
1 s-x, het stortregent, het regent, dat het giet. —
[Tech.] Staafhout n.
Seai. eoire, f. [Tech.] Zoutschop f.
Sébacé, e, adj. Talkachtig. — [ Anat.] Glandes s-es, talkklieren f. pl. Matière s-e, kleverig
vocht n., dat door de klieren tusschen de vethuid
en de eigenlijke huid wordt afgezondel d. — SéUaciquie, adj. [Chim.]: Acide s-, talkzuur, vetzuur n.
Sébanicon, m. Naam van eene ethiopische
vrucht f. en van een' daaruit bereiden wijn m.
Sébate, m. [Chico.] Vet- of talkzuur zout n.
Sébel, nl. [Chic. J , z. v. a. PANN[iS.
Sébeste, m. [Bot.] Zwarte borstbezie f. —
Sébesteniers, m. pl. Borstbezieboomsoorten f.
pl. — Sébestier, m. [Bot.] Zwarte borstbezie-

boom m.

Sébifère, adj. [Didact.] Talk- of vetdragend.
Arbre s-, of als subsi. SÉBIFERE, m. Talkboor,.

Sébile, f. Houten nap of bak in. (tot velerlei
oogiiierken). --- [ArtiII. j Buskruidbak, mol m.
Sébio, m. [H. n.] Grootste walvischsoort der
japansche wateren, sebio m.
Sec, Sèeh e, adj Droog, niet vochtig; gedroogd;
uitgedroogd; dor, schraal, mager. Terrain s- et
sablonneux, drooge en zand,ge grond m. Climat
s- et chaud, droog en warm klimaat n. — Des
fruits s-s, gedroogde vruchten f. pl. Des raisins s-s,
gedroogde druiven, razijnen f. pl. — Fossé s-,
drooge gracht f. — Avoir le gorier s-, eene drooge
keel hebben. — Homme s.-, dor, mager mensch. -Cheval qui a la tète sèche, paard met mager hoofd,
met mageren hals. — ( fig.) Dor, droog, onbevallig;
ongevoelig, koud, hardvochtig; bar, barsch. Style
s-, dorre, onbevallige stijl m. ,Sujet s- et aride,
droog en dor onderwerp n. — Ecouter une chose
d'un air s-, iets met een koud, onverschillig, ongevoelig gelaat aanhooren. Voir qc. d'un oeil s-, iets
met drooge oogen, met ongevoeligheid aanzien. —
Etre s- sur une matière, over iets op kouden toon,
met weinig woorden spreken. Réponse, Reprimande sèche, koel, barsch antwoord n., norsche berisping f. — [ Gray.] Graver à la pointe sèche,
strepen of arcéringen niet Bene scherpe punt rnaken, zonder zich van de graveerstift en sterkwater
te bedienen. — j Jeu] Coup s-, korte stoot of slag.
Bricole sèche, gemiste stoot op den band (bij 't bil
Mac.] Muraille de pierres seches,-jartspel).—[
muur van enkel op elkander gelegde steenen, zonder kalk. pleister of mortel. — [ Mar ] , z. VARANGUE, VERGDE. — [ 1Méd.] Pouls s-, drooge, harde
pols m. Chaleur sèche, drooge warmte f. der
huid, zonder uitwaseming. Avoir une toux sèche,
een' droogen hoest hebben. — [ Peint. et Scuip. j
Dessin s-, Couleur sèche, drooge, onbevallige teekening, harde, niet mollige kleur f. — Pain s-,
droog brood n. Vivre de pain s-, alleen van brood
leven. — Habit s-, kale, afgesleten rok m. — Argent s-, gereed geld n. Payer en argent s-, met gereed geld betalen, geld bij de visch geven. — Messe
sèche, drooge mis f. (zonder consecratie). — (Loc.
prov.) Etre s- comme an pendu d'été, zoo mager
als een geraamte, als een hout zijn. Ii y a longtemps qu'il devrait être s-, hij heeft reeds sinds
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lang den strop verdiend. — A pied s-, droogvoets.

Passer une rivière a pied s-, droogvoets door eene

beek gaan.

SEC, m. Droogte f., het drooge: Le s- et l'humide, het drooge en het vochtige. — Droog voeder n.,
drooge foerage f.: Faire des magasins de s-, magazijnen voor droog voeder aanleggen. Donner du
s- aux chevaux, de paarden droog voeder geven.
— (fig. et fain.) Employer le vert et le s-, z. EMPLOYER. — II est au s-, hij zit op het drooge, hij
heeft niets meer. — [ Conf.] Tirer des confitures
au s-, kon f turen uit hare siroop nemen en ze laten
droogen. — Une assiette de s-, een bord niet droog
ingemaakt goed, suikergebak. — ( fam.) Un grand

s-, een boonenstaak, een lang, mager mensch.

SEC, adv.: Repondre s- b qn. , iemand een droog,
onvriendelijk antwoord geven. — Boire s-, zijnen
wijn zonder water drinken; stevig drinken; schoon
uitdrinken.
a SEC, loc. adv. Droog, zonder water. Mettre on étang à s-, eenen vijver droog maken. Les fossés sont a s-, de grachten zijn droog,
uitgedroogd, zonder water. — [ Mar.] Etre à s-, op
droog zitten, hoog en droog zitten. Courir b s-,
voor top en lakel loopen. Mettre les voiles au s-,
de zeilen luchten en droogen. —(fig. et fam.) Les procès l'ont mis à s-, de processen hebben helm arm
gemaakt. Mettre qn. à s-, iemand al zijn geld afwinnen, hem kaal en berooid maken.
Sécable, adj. [Didact.] IDeelbaar: Les atomes
ne sont s-s que par la pensée, de atomen zijn niet
dan in gedachten deelbaar.
Sécaline, f. [Chim.] Eigene kleef- of ljjmstof f.
van het roggemeel.
Sécant, e, adj. [Géom.] Snijdend, doorsnijdend: Plan s-, snijdend vlak, snijvlak n. — Sécante, f. [Géom.] Snpljn f., inz. in de driehoeksmeting de lijn, die uit het middelpunt des cirkels
tot aan den top der tangens getrokken wordt, s ecans f. — Sécateur, ni. [Agric.] Boomsnoei
naam, van verschillende nieuw-jerm.,snoitagf
uitgevonden werktuigen tot besnoeijing der boomen
en planten. — Séeession, f. [Didact.] Afzondering f.
Séchage, m. [Tech.] liet droogen: Le lavage
et Ie s- de la lame, het wasschen en droogen der
wol. — Le s- de in poudre b canon, het droogen
van het buskruid. — Sécharie, f. [Sal.] Vrouw,
die de zoutbronden laat drooggen.
--

Sèche, Seiche,

ook Sépie, f. [H. n.] Inkt

-

viseh ni., zeekat, s é p i a f. — SECHE, f. [Mar.]
Wakende klip, droofiloopende klip, droogte f. —
SECHES, f. pl. [ Mar.] Plotselinge verandering f. van
waterstand in 't meer van Geneve.
Séché, e, adj. (en part. passé van sécher);
Liege s , gedroogd linnen n. — Séehée, f. [Tech.],
liever SECHAGE. — Sèelieenent, adv. Droog, op
eene drooge plaats: II faut tenir le fromage s-, men
moet de kaas op eene drooge plaats leggen of hou
— (fig.) Dire s- son axis, zijne nieening droog--den.
jes weg zeggen. — Ecrire s-, droog, zonder bevalligheid schrijven. Peindre s-, dor, in harde omtrek
schilderen. — Sécher, V. a. Droogen, ver -ken
droog maken, afdroogen. Le-drogen,uit
soleil, Ie vent sèche les cliemins, de zon, de wind
droogt de wegen op. Le grand hole sèche les fleurs,
bij de groote zonnehitte verdroogen de bloemen. La
chaleur a séché les fossés, de hitte heeft de slooten
uitgedroogd. — (fig.) S- les larmes de qn., iemands
tranen afdroogen, hem troosten. ®— SÉCHER, V. n.
Droog worden, uitdroogen: Ne laissez pas tant scela, laat dat zoo lang niet uitdroogen. Si la pluie
continue, Ie loin ne pourra pas s-, indien de regen
aanhoudt, zal het hooi niet kunnen droog worden.
S- sur pied, z. PIED (blz. liOO, kol. 2), ook fig. —
I SE SÉCHER, v. pr. Uitdroogen; zich droogen. —
Sécheresse, f. Droogte. dorheid, schraalheid f.:
II fit une grande s- 1'année passée, verleden jaar
was er eene groote droogte. La trop grande s- fait
mourir les plantes, de al te groote droogte doet de
planten sterven. On connait l'ardeur de la flèvre á
la s- de la langue, men kent de hitte der koorts
aan de droogte der tong. — (fig.) it a répondu avec
s- à ses demander, hij heeft met koelheid op zijne
vragen geantwoord. II y a une grande s- de style
dans tout ce qu'il écrit, er h.eerscht in alles, wat
hij schrijft, eene bijzondere dorheid, onbevalligheid
van stijl. — [Myst.] Dieu le laissa quelque temps
dans cette s- pour l'éprouver, God liet hem eenigen
;
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tijd in dezen troosteloozen toestand, om hem te beproeven. — Sécherie, f. Droogplaats f. — 4ècheron, m. [ Agric.] Drooge weide f., hoog wei
dat alleen door den regen moet bevochtigd-land.,

worden.
Seche-terrine,f., Seehe-trappe, m. [H. n.]
(pop.) , z. v. a. CHASSE - CRAPAUDS.
S' échoir, in. [Tech.] Droogplaats, droogkast f.,
droograk n., droogplank f., droogoven in.
Second, (pr. c. —g; ook in de volgenden), e,

adj. Tweede (met opzigt tot den tijd, de plaats, den
rang, de orde of schikking, enz.) La s-e année, het

tweede jaar. Une s-e fois, ten tweeden male. Le schapitre, het tweede hoofdstuk. I1 loge au s- étage,
hij woont op de tweede verdieping. Se marier en

s-s notes, tot een tweede huwelijk overgaan. Oe -

cuper le s- rang, den tweeden rang bekleeden.
Guillaume s-, Willem de tweede. — Tweede, ander: L'habitude est one s-e nature, de gewoonte is
eene tweede natuur. -- Sans s-e, a nulle autre s-,
zonder weêrga, onvergelijkelijk. Beauté qui na
pas de s-e, schoonheid, die hare weerga niet heeft.
(Deze laatste uitdrukkingen zijn in onbruik geraakt.) --- Acbeter une chose de la s-e main, iets
uit de tweede hand koopen. Tenir une nouvelle de
la s-e main, eene tijding uit de tweede hand hebben. — [Chim.] Eau s-e, kraakwater, zeer slap
sterkwater n. — [Mar.] Vaisseau s-, voorzeiler m.,
schip, dat een vlaggeschip dekt. S- -maitre, boots-

SECOND , m. Secondant, getuige, bijstand in een tweegevecht. (Men zegt daarvoor nu
témoin.) — Helper, bijstand m. in 't algemeen: Vous
avez un bon s-, gij hebt een' goeden helper, assistent. — [Mar.] Opper'stuurman, eerste stut; ran.
-- Tweede verdieping f. van een huis: Habiter Ie
s-, au s-, de tweede verdieping bewonen. -- De
bewoners der tweede verdieping: Tout le s- était
aux fenêtres, al de bewoners der tweede verdieping stonden aan de ramen. — Er SECOND, toe. adv.
In tweeden, in ondergeschikten rang. 11 nest bon
qu'en s-, hij is slechts als helper te gebruiken. — Capitaine en s-, eerste officier, plaatsvervangend kapitein. Lieutenant en s-, tweede luitenant. --- Secondaire, adj. De tweede plaats of den tweeden
rang bekleedend; bijkomend, ondergeschikt, athankelfjk: Motif s-, bijkomende beweegreden f. Preuves s-s, bijbewijzenpl. -- École s-. z. ECOLE . —
[Anat.] Veines lactées s-s, melkvatenpl. van
de tweede soort. — [Astr.] , z. PLANËTE. Cereles
s-s, bijkringen m. pl. -- Secondairement, adv.

man. 1

Op bijkomende, onder geschikte wijs.
Seconde, f. (pr. c = g, ook in de volgenden)
Zestigste deel van eene minuut, seconde f. --- Tweede
schoolklasse f.: Fiève, Professeur de s-, leerling,
leermeester der tweede klasse. -- [ Esc r. J Estocade
de s-, of enkel S-, seconde, tweede stootmanier f.
— [Impr.] Tweede proef blad n., r e v i s i e f. —
[Mus.] Interval n. van één' geheelen toon of van
twee halve bonen, seconde f. --- Secondé, e,
adj. (en part. passé van seconder) : Elomme bien
s-, goed geholpen of ondersteund man. -- Secondement, adv. Ten tweede, in de tweede plaats.
— Seconder, • v. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen; begunstigen, bevorderen, s e c o n d e r e n. On
la bien secondé dans cette affaire, men heeft hem
in die zaak goed bijgestaan. Le ciel a sécondé mon
dessein, de hemel heeft mijn voornemen begunstigd.
— Tot secondant of getuige bij een tweegevecht
dienen. (In dezen zin niet meer gebruikelijk.) ---
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SE SECOUER , V. pr.

Geschud worden. — Zich uit
zich afschudden. Le chien se secoue-schuden,
après avoir nagé, de hond schudt zich, na gezwommen te hebben. -- (fig. et fain.) Il faut se s-, men
moet zich zelven beweging geven; — men moet geen
ledig aanschouwer blijven, men moet mede de handen uit de mouwen steken. — Secoueur, m.
[Tech.] Vormbreker m. (een werktuig tot het beeken der gietvormen). — Schudder in. -- Seeoí ment, m., z. SECOUEMENT.
Secourable, adj. (van personen en zaken)
Hulpzaam, behulpzaam, hulpvaardig, dienstvaa7'dig, gedienstig, genegen om te helpen. Il est s- It

tout le monde, hij is dienstvaardig voor iedereen.
Tendre une main s-, de behulpzame hand bieden.
— La place est si bien assiégée, qu'elle nest plus

s-, de vesting wordt zoo sterk belegerd, dat men
hear niet meer te hulp kan komen. — 5 Secourear, ease, adj. et subst. Hij of zij, die hulp
is, die hulp biedt. — Secourir, v. a.-vardig

Helpen, te hulp komen, bijstaan, bijspringen, onder
steunen; 11 va périr, si vous ne le secourez-pas,
hij zal omkomen, zoo gij here niet helpt. S- les pauvres, de armen ondersteunen. S- qn. au besoin,
iemand in den nood te hulp komen. On 1'a secouru
d'argent. men heeft hein niet geld ondersteund. --SE SECOUR1R, v. pr. Elkander helpen. -- Zich zelven helpen. -- Seeours, m. Hulp f., bijstand,
onderstand m., ondersteuning f. S- divin, goddelijke hulp. S- d'argent, d'hommes, hulp in geld, in
manschappen. 11 est vena ai moa s-, hij is m ij
te hulp gekomen. I1 na recu aucun s-, hij heeft
geenen bijstand ontvangen. I1 ma appelé au s-, hij
heeft mij te hulp geroepen. Crier an s-. om hulp,
bijstand roepen. --- (ellipt.) Au s-! à mots s-! help!
— [ Vlii.] Ontzet n., versterking f., hulptroepen m.
pl.: On se rendit It la vue du s-, men gaf zich
over in 't gezigt der troepen, die tot ontzet aan

Le s- arriva au moment de la bataille, de-rukten.

versterking daagde op, toen de slag begon. — [Fort.]
Porte de s-, hulppoort f. — [U. eed.], z. v. a.
SUCCURSALE .

— Seeoairu, e, adj. (en part. passé

van secourir): Des pauvres s-s de ia bourse des

riches, armen, die uit de beurs der rijken ondersteund worden.
Secoausse, f. Stoot, schok m.; schudding, sterke
beweging, botsing f. La s- fut si violente, que j'en
fus renversé, de schok was zoo hevig, dat ik daar
werd omvergeworpen. Les s-s que donne le-dor

cheval qui trotte, de stootgin, die een dravend paard
geeft. Les s-s du tremblement de terne, de schok ken der aardbeving. -- Les pommel ne soot pas
encore nlures, ellen ne tombent pas de l'arbre
après one s-, de appelen zijn nog niet rijp. zij val
niet na eerie schudding af. — (fig.) Cette na--len
tion a éprouvé de terribles s-s, die natie heej t geduchte schokken ondergaan. —11 a recu une rude
s-, zijn fortuin, zijn krediet, zijne gezondheid heeft
veel geleden.
Secgaes, f. [Mar.] Ondiepten f. pl. (sèches).
Secret, ète, adj. Geheim, niet of weinig bekend, verborgen, niet zigtbaar, bedekt, heimelijk:
Projet, Dessein s-„ geheim plan, voornemen n.
Dépenses s-ètes, geheim., uitgaven f. pl. — Sciences s-ètes, geheime, verborgen wetenschappen f. pl.
— Remèdes s-s, geheime geneesmiddelen n. pl. —
Maladie s-ète, geheime (venérische) ziekte f. --Escalier s-, verborgen, geheime trap m. Lés replis
les plus s-s de l'a'me, de verborgenste schuilhoeken
van het hart. — Jalousie s-ète, heimelijke jaloezij f.
— Partie s-ète, geheime, bedekte tegenpartij f. --Gehei.mhoudend, stilzwijgend: Elle n'est.guère s-ète,
elle redit tout, zij is niet zeer geheimhoudend, zij
verpraat alles. -- (iron.) II est s- comme un coup
de canon, comme no coup de tonnerre, hij is zoo
digt als eerie zeef, zoo geheimhoudeud als eerre vrouw.
— [Chas.] Chien s-, stille hond m. (die 't spoor

[Paum.] it West pas bon pour primer, mais it seconde bien, voor eerste speler is hij niet goed,
maar hi secondeert goed. (ARRIÈRE-FAIR.
Secondines, f. pl. (pr. c=g) [Méd.] , z. v. a.
Secoué, e, adj. (en part. passé van secouer):
Arbre s-, geschudde boom m. Poussière s-e, aJ'geschud stof n. -- Secouement of Secounient, m. Schudding, afschudding f. — Secouer,
V. a. Schudden, afschudden: S- un arbre. Benen volgt zonder aan teslaan). - SECRET, m.Gehheim,
boom schudden. S- la bride b un cheval, den toom geheimenis n., geheime zaak, verborgenheid f.; gevan een paard schudden. S- la tête, het hoofd heimhouding, stilzwijgendheid f.: Conifer un s- It
schudden. Le taureau a secoué le jong, de stier qn., iemand een geheim aanvertrouwen. Tirer uil
heeft het juk a/geschud. — (fig.) S- le joug de la s- de qn., een geheim uit iemand halen. — I1 a
tyrannie, het juk der dwingelandij afschudden, manqué an s-, h ij' heeft het geheim niet verzweafwerpen. S- le joug des passions, zich van de gen, heeft de geheimhouding geschonden. I1 West
heerschappij der driften losmaken. -- (fig. et fam.) pas besoin den faire no s-, 't is niet noodig daarLa fièvre la bico secoué, de koorts heeft hem zeer van een geheim te maken. II est du s-, dans le s-,
aangegrepen, aangetast. I1 ne fait qu'en s- les oreil- hij weet van 't geheim. Je vous dis cela dans le s-,
les, hij lacht hierover, verwerpt het, acht het niet. sous Ie s-, en grand s-, dans Ie dernier s-, ik zeg
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u dit in vertrouwen, in 't grootste vertrouwen. — (b.v. van een boek, eene rekening, enz., ook soms

Geheim, geheim middel n. in de wetenschappen, in
de kunsten; het moeijelijkste en noodzakelijkste gedeelle van eene wetenschap of kunst. 11 a un bon
s- pour guérir Ia fièvre, hij heeft een goed geheim
om de koorts te genezen, een geheim middel tegen
de koorts. Le s- de fart de la guerre, de la poli
het geheime, het fijne van de krjjgskunst,-tique,
van de staatkunde. -- Le s- de parvenir, het geheim om dooi de wereld te komen, om fortuin te
maken. — [ Mécan. J Verborgen., geheime veér, lade f., vak n., enz. Une serrure a s-, een slot met eene
verborgene veêr. Il y a des ss dans ce bureau, er
zijn verborgene laden of vakken in deze schrj fta fel.
—Geheime, afzonderlijke kerker m.: Mettre un prisonnier au s-, een' gevangene afzonderlijk, buiten
alle gemeenschap opsluiten. -- [Any. mar. J Laad
een kanon. -- [Mar.] Le s- d'un brulot,-gatn.v
het laadgat van een' brander. — (Loc. prov.) Cest
Ie s- de la comedie, of de Polichinel, z. POLICHINEL. — C'est moo s-, dat zeg ik u niet, dat is een
geheim. — EN SECRET, loc. adv. Heimelijk, in 't
geheim: I1 lui parla en s-, hij sprak met hem in 't
geheim. I1 n'y travaille quell s-, hij, werkt daar
niet dan heimelijk aan.
Seerétage, m. [Chap.] Bereiding f. van het
haar tot vilt.
Secrétaire,m. Gehe-imschrijver; schrijver eener
vergadering, s e k re t á ris m. S- d Ftat, staatssekretaris. Le s- dune société savante, de schr ver of sekretaris van een geleerd genootschap. --[Litt.] Brievenboek n. ten dienste van menschen,
die geenen brief kunnen stellen. — [acon. dom.]
ScItrj ftcc } r! met 1 l en, schijf/kast, secretaire f.
n. j Slange;tarend, sekrelaris m. (messager).
--Lu.
— Secrétairerie, f. Geheime kanselarij of schrijfkamer van eenen vorst, van een gouvernement, enz.,
s e k r e t a r i e f. — Secrétariat, m. Post in.,
waardigheid f. van Benen geheimschrjver, schrfjt aa t n . ---versambt,kichperta
Tjdduur m. van 't sekretarissehep. -- Bureau n.
van den sekretaris.
Secrète, f. [Cath.] Stil gebed n. des priesters
vóór de mis, secréte f.
Sécrété, e, adj. (en part. passé van sécréter):
Bile s-e, afgescheiden gal f.: Humeurs s-s, afgescheiden vochten n. pl.
Seerètenient, adv. Heimelijk, in 't geheim.
bedektelijk: II s'est glissé s- dans la maison, hij is
heimelijk, in 't huis geslopen.
Sécreter, v. a. [Méd., Bot.] Afscheiden, afzonderen, de afscheiding van een of ander vocht
bewerken: Le foie secrèie In bile, de lever zondert
de gal af. Les végetaux ont des glandes qui sécrètent les sues, de gewassen hebben klieren, die de
sappen afscheiden. - [Chap.] Het haar tot de vilting bereiden. SE SECRÉTER, v. pr. Afgescheiden,
afgezonderd worden. — Sécréteur, adj. m. of
Sécrétoire, adj. in. et f.: Glandes s-s, afscheidende, afzonderende klieren f. pl. — Sécrétion,f.
Afscheiding, afzondering, s e c r é t i e f.: La s- du
lait dans les mamelles, de afscheiding (Ier melk in
de borsten. --- Afgescheidene stof f.; — uitwerpeel ii. (excrétion). ---- Sécrétoire, adj., Z. SE;
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van eene stad, een geregtsho f, enz.) . -- [Mil.) Helft
van een' peloton of eene compagnie infanterie, af
deeling, s e c t i e f. Rompre par s-s, met sectiën opmarchéren. -- Snede, snijding f., plaats waar een
voorwerp gesneden, doorgesneden is. — [Géom.J
Geometrische plaats, waar twee lijnen, of eene lijn en
een vlak of een vlak en een ligchiaam elkander ontmoeten of snijden. Point de s-, snijpunt, doorsnijdingsp unt n. S- conique, cylindrique, kegelsnede,
cilindersnede.
[Astr.) S- vernale, automnale,
lente-, herfst-snijpunt. -- [Arch.] S- d'un bátiment, doorsnede van een gebouw.— [Chim.] Snede,
insnede: S- césarienne, keizersnede.
Séculaire, adj. Honderdjarig, wat om de honderd jaar gebeurt: Les jeux s-s des anciens, de
eeuwspelen der Ouden. -- Poème s-, eeuwgedicht n. (dat bij die gelegenheid gemaakt en voorgedragen werd). — Annee s-, eeuwjaar n. — Honderdjarig, honderd jaar oud; -- zeer oud: Vieillard s-, honderdjarige grijsaard; stokoude grijze m.
-- Sécalairenient, adv. Honderdjarig; van
eeuw tot eeuw.
4éeularisation, f.Verwereldljking, verplaatsing uit den geestelijken stand in den wereldljken,
intrekking van geestelijke bezittingen, stiften, staten
enz., s e e u la r i s á t t e f. — Sécuiariaer, v. a.
Wereldlijk maken , verwereldlijken, een geestelijk
gebied (een bisdom, klooster, enz.) in een wereldlijk
veranderen, geestelijke goederen tot wereldijk gebruik aanwenden of intrekken, seculariseren.
— Het part. passé is ook adj.: Maine sécularisé,
la
tot een' wereldljk' persoon gemaakte, gesecuriseerde monnik ni. — Séeularité, f. Stand van
een' were/dijk' persoon, het wereldlijk leven; het
wereldlijk regtsgebied eener kerk, s e c u l a r i t e i t f.
— Séculier, lère, adj. Wereldlijk niet door
ordes- of kloostergeloften gebonden (in tegenstelling met réoulier); — wereldlijk, niet geestelijk, onkerkelijk (in tegenstelling met religieux): Prêtre s-,
wereldljk priester. — Tribunal s-, wereldlijke vierschaar f.— (fig.) Le bras s-, de wereldlijke arm m ,
de regterl-jke magt, overheid f. — (In de taal der
christelijke zedeleer) Wereldsch (mondain): Désirs
s-s, wereldsche begeerten f. pl. Magnificence s-ière,
wereldsche pracht f. --- Ook als subsi.: Les s-s,
de lee/sea, niet-geestelijke personen m. pl. — 5 Sécnlièrement, adv. Op wereldljke wijze.
Sécuricla.ve, m. Soort van zelfsluitende kook(DIER.
ketel m.
Sécuridaque, f. [Bot.] , z. v. a. BAGUEN•AU—

Sécariforine , adj. [H. n.] Bijlvormig (van

insecten). — Seetii-igère, adj. [Bot.] Met een

bijlvorinig deel of orgaan. — Sécuripalpe, adj.
[H. n.] Met bjjlvormige voelspitsen.

Sécarité, f. Zorgeloosheid, onbelcommerdheid,
gerustheid bij een of ander dreigend gevaar,
onbevreesdheid f.: S- de conscience , gewetens rust f. — (Prov.) La s- est la mère du danger,
de zorgeloosheid is de moeder van 't gevaar: wanneer men het veiligst denkt te zijn, is 't gevaar het
meest nabij.
Sedan, m. [Corn

.1 Sedansch laken n., fraae

fransch laken van Sedan (depart. Ardennen).

Sédanoise, f. [Impr. J , z. PARISIENNE.
Sédatif, ive, adj. [Méd.] Pijnstillend, beda-

Seetaire, ni. Aanhanger eener secte, inz. eener
pas opgekomene, die zich beijvert hare leerstellingen rend; s e da t i e f: Reméde s-, of als subst. SÉDAvoort te planten, s e k t á r i s m. — Seetateur,m. T1P, ni. Bedarend middel n. --- Sédation, f.
Aanhanger, volgeling der leer van eenen wijsgeer, [Méd.] Bedarende, pijnstillende werking, bedaring f.
Sédéinateiix, ease, adj. [Méd.], z.v a. SEdoctor of sectestichler, s e c t a t o r nl. — ( Waar
't vrouwelijk mogt noodiq zijn, gebruike men SEC- D131ENTEUX.
Sédentaire, adj. Zittend, aanhoudend zittend,
TATRICE.) — Secte, f. Vereeniging van personen,
die eene en dezelfde meening zin toegedaan, de- een zittend leven leidend;--doorgaans in huis bigzelfde leer volgen; geloofsgenootschap n., kleinere vend, zelden uitslaand; -- op dezelfde plaats blijvend,
geloofspartij, die zich van eene der grootere heer s e de n t a i r: Les gens de lettres sont ordinaire godsdienstpartijen afzondert, gezindheid f.,-schend ment s-s, de geletterden leiden meestal een zittend
aanhang m., secte f. — ( fig.) Faire s-, faire s- leven. — Les femmes sont généralenient plus s-s
a part, alleen van Benig gevoelen of meening zijn; que les Bommes, de vrouwen zijn in den regel huiseljker, gaan gemeenlijk minder uit dan de mannen.
zich, door zonderlinge gevoelens onderscheiden.
Secteur, m. [Géom.] Cirkelstuk, dat begrepen Emploi. Vie s-, zittend beroep, leven n. — [Mii.J
is tusschen twee stralen en hunnen boog, sector, Compagnie s-, rustende compagnie f. Garde natiocirkelsector m. S- sphérique, spherische of bolvor- nale s-, rustende schullertj, 2e, 3e ban der schutmige sector.
[Astr.] S- astronomique, astrono- terij. -- [H. n.] Araignées s-s, of als subst. SEmische sector, een werktuig tot waarneming van DENTAIRES , f. pl. Stilzittende spinnen f. pl. --[Pêche] Ligne s- of dormante, z. LIGTE. — Sede verschillen in repte opklimming en inclinatie.
Seetile, adj. [bidact.; Spljtbaar, kloofbaar, dentaireinent, adv. Blijvend, rustend, t'huiszittend: Vivre s-, een zittend leven leiden. ---)- Scscheidbaar.
Section, f. 14fdeeling, indeeling f., onderdeel n. dentarité, f. Zittende levenswijs f.
--
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---

Méderbande, f. [Tech.] Rabat n., slrook f, 1

in de vakken van ingelegd werk.
Sedier, ►n. {Econ. rur.], z. V. a. MAGNANIERE.
Sédiment, m. Bezinksel, zetsel n., nederslag rn.
in eene vloeistof. — [ Mach. b vap.], z. V. a. INCRUSTATION — [ Géol. ] Terrain de s-, bezonken, opgespoelde grond m. -- Sédimentaire,
adj. Naar een bezinksel, naar opgespoelden grond
gelijkend. -- Sédirnentenx, ease, adj. Bezinksel bevattend of opleverend, troebel.
Sédiole, f. Italiaansch rijtuig voor één' persoon.
Séditietisement,adv. Op eene oproerige wijze:
11 parla fort s-, hij sprak zeer oproerig. — Séditieux, iease, adj. Oproerig, aan een oproer
deelachtig; onrustig, muitziek, woelig; tot oproer
aandrijvend. Citoyens s-, oproerige; oproermakende
burgers m.pl.—Peuple s-, oproerig, woelziek volk n.
—Ecrits s-s, oproerige, oproerstokende geschriften n.
pl. — SEDITIEUR, m. Oproerling. oproermaker,
muitzieke: Les s- s'attroupèrent, de oproermakers
schoolden zamen. - Sédition, f. Oproer n., opstand m., muiterij, rustverstoring, s e d í t i e f.:
Cela peut causer une s-, dat kan een oproer ver
Séditionner, V. a. In oproer-orzaken.—
brengen, oproerig maken.
Sedlitz (Sel de), m. [ Chim. ] Sedlitzer
zout m., zwavelzure magnesia f., een buikzuive.rend zout, door verdamping uit de wateren van
Sedlitz (in Bohemen) bereid.
Sédor, m. [Pêche] ,Zeker drijfnet n.
Sèdre of Seidre, in. Opperpriester der secte
van telli, bij de Perzen, s e d e r m.
Sédneteur, m., -trice, f. Verleider, inz. van
vrouwen of meisjes: bedrieger; dwaalleeraar m.;
verleidster; bedriegsleï f. -- Als adj.: Verleidend,
verleidelijk: Discours s-, verleidelijke rede f. —
[Théol. j L'esprit s-, de verleider, de duivel m. -Sédn etion, f. Verleiding, vervoering, verlokking,
•inz. van de onschuld, van 't vrouwelijk hart; —
verleidelijkhei.d , aanlokkelijkheid f.: La s- de la
Jeunesse, des peoples, de verleiding van de jeugd,
van de volken. — La s- des richesses, de verleide
verleidelijke kracht der rijkdommen. ---ljkheid,
Het wordt ook in goedui zin gebruikt: Les s-s de
la science, het aanlokkelijke der wetenschap. Ii y
a de la s- dans le style de eet auteur, er is iets
wegslepends, aantrekkelijks in den stijl van dien
schrijver. -- Séduire, v. a. Verleiden, verlokken,
vervoeren; misleiden, bedriegen; omkoopen: Prenez
garde qu'il ne vous séduise, neem u in acht, dat
hal u niet verleide. Cest no jeune homme qu'on
a séduit, 't is een jong m.ensch, dien men misleid,
vervoerd heeft. --- S- une femme, one Clie, eenti
vrouw, een meisje verleiden. — S- des témoins,
getuigen omkoopen. — Innemen, bekomen, aantrekken; overreden: Son ton, Sa manière de lire séduit, zijn toon, zijne wijze van lezen is innemend,
wegslepend. — Séduisant, e, adj. Verleidend,
verleidelijk, innemend, bekoorlijk, wegslepend: Offre
s-e, verleidelijk aanbod n. Femme s-e, verleidelijke,
bekoorlijke vrouw f. Espoir s-, verleidelijke hoop f.
— Séduit, e, asij. (en part passé van sécluire):
Femnie s-e, verleide vrouw. -- Peuple s-, misleid
volk n.
Ségarlé of Sé grrerrié, m. [Pèche] Wijd
-mazig
gedeelte van een net.
Sé gétal, e, ah. [Bot.] In de korenvelden
groeiend: Plantes s-es, akkerplanten f. pl.
Ségetière of Sagetière, f. [Pêche) Zeer
groot net n. voor diepe gronden.
._V ègle, m., z. SEIGLE.
Segment, in [Géom.] Cirkelstuk, begrepen
tusschen eene hoorde en den hoog, dien zij ondersant , s e cg m e n t n. S- sphériq ue , spherisch of
bolvormig segment.-- S'egnientaire,adj. [Didact.]
Uit verscheidene segmenten gevormd. -- Segrniniforine, adj. Naar een segment gelijkend.
Ségovie, f. [Corn.] Spaansche wol uit Segovia, Segovia -wol f.

Ségrairie, f., Z. GRAIRIE. — Ségrais, m.
Afzonderlijk gelegen bosch n., dat op zich zelve
wordt bewerkt. -- Ségrayer, m. Medeëigenaar
van een bosch.
Ségrégatif, ive, wij. .Afscheidend, scheiding
makend. — Ségrégation, f. Afzondering, schei
Sé grégativesnent, adv. Op afzon--dingf.—
derende wijze. — Ségréger, v. a. Scheiden, afzonderen, ter zijde stellen.
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Ségreyage, m. [Féod.] liegt n., dat de heeren zich lieten betalen van de bosschen, die door
de vassalen verkocht werden.
Ségnédille, f. Soort van spaansch nationaal
gezang n., seguidilla f.

Ségaerrié, m., z. SEGARTÉ.
►;" elehe, f. [ H. II.], z. SECHE.
Séide, m. Dweepziek moordenaar; blind ijve-

raar m. of werktuig n. (naar eene ersonaadje uit
Voltaire's treurspel Mahomet). — 4-éidisme, m.
Dweepzieke ijver m., der slaafsche volgelingen.

Seidre, m.,

Z. SEDRE.

Seiglage, m. [Vétér.] Operatie of kunstbewerking f. aan den neus der schapen met den rog
-gehalm.
Seigle of Sègle, m. [Agric.] Rogge, rog f.,
een bekend graangewas. Faire les s-s, de rogge af
snijden. -- Roggestroo n. (Paille de s-): Le s- est
is schooplus beau que Ie froment, het rog
ner dan het tarwestroo.--Roggezaad, roggemeel n.,
rogge f.: Le s- est moins bon que le froment pour
faire du pain, de rogge is voor de broodbereiding
niet zoo goed als de tarwe. Pain de s-, roggebrood n.
Seignette , f. [China.] Zuurbrekend, zacht
afvoerend zout, uit wijnsteenloog en hoolzure soda
bereid, sodaw nsteen m., zwanenzout, seignettezout n. (naar zijn' franschen uitvinder Seignette).
Seigneur, m. Fleer, leenheer, bezit ter van Bene
heerlijkheid, grondheer, ambachtsheer m.: Le sdun village, de heer van een dorp. Les habitants
le reconnurent pour s-. de inwoners erkenden hem
voor hunnen heer. — z. ook GRAND, HAUT. --- (bij
uitnemendheid) Le S-, de Heer, God. La crainte
du S-, de vreeze des Heeren. Notre-S-, Onze Heer,
Jezus Christus. S- suzerain, opperleenheel . - (.Loc.)
Vivre en s-, en grand s-, als een groot heer leven.
— (Prov.) Tant vaut Ie s-, tant vaat sa terre,
zoo heer, zoo land; wie zijn landgoed bebouwen
laat, kan ook daarvan vruchten plukken. A tons
s-s, tous honneurs, men moet een ieder de eer geven, die hem toekomt. -- Seigneuriage, M.
[Féod.] Leenheerregt n. — Muntregt eens vorsten.
— Seignenrial,'e, adj. Den heer' toekomend of
eigen; heerenregten gevend. Droits seigneuriauá,
leenheerljke regten, heerenregten n. pl. Maison
s-e, heerenhuis n. --- Terre s-e, landgoed n., dat
heerenregten geeft. — Seignenrialenment, adv.
Als een heer, als een groot beer.— t, e iirie,f.
Heerlijkheid f., heerlik goed n.: 11 a acheté une s-,
-

,

hij heeft eene schoone heerlijkheid gekocht. S- suze-

raine, heerlijkheid met hoog en laag gerept, met
een opperleenregt. Hautes s-s, hooge leenen (als
hertogdommen, graafschappen, enz.). — La s- de
Venise, het gebied van de voormalige republiek
Venetië; ook: de vergadering, die 't voornaamste
gedeelte der regering aldaar uitmaakte. —• h eerlijkheid (als titel): Lord P. est arrivé b D., sa scontinuera demain sa route, lord P. is te D. aan
Heerlijkheid, zijn lordschap zal mor -gekomn,z
zijne reis vervolgen. Votre s-, uwe heerlijkheid.-gen
-- Donner de la s- h qn., iemand als een' groot'
heer, als een' man van adel behandelen, toespreken.
— t Seigneurier, Seigneurir. V. n. Heerschen, gebieden, bevelen.
t Seille, f. Houten emmer m. of vat n.---Selllean, Seillot, m. [Mar.] Puts f.
Seilirrre, f. [Mar.] , z. V. a. SILLAGE.
,Seinre, f. [Vétér.] hoef/doof, hoornspleet f. ---

[PêcheJ, z. v. a. SEINE.

Sein, m. (eig. de groeve of holte tusschen de
beide borsten) Boezem m., borst f.; — in 't bijzonder: vrouweborsten (mamelles), en ook elke dier
beide borsten in `t bijzonder. Enfoncer le poignard
dans le sein de qn., iemand den dolk in de borst
stooten. Elle se frappa le sein, zij sloeg zich op de
borst, op den boezem. —Donner Ie s- a on enfant,
een kind zogen, laten zuigen, aan een kind de
borst geven. — Le s- droit, gauche. de regeer,
linker borst. — Ook gebezigd (even als het neder
borst, boezem) van de borstbedekking of-duitsche
-bekleeding: Elle mit Ie billet dans son s-, zij stak
het briefje in haren boezem. — Schoot, moeder
m.: Le fruit qu'elle porte dans son sein,-schot
de vrucht, het kind, dat zij in haren schoot, onder
haar hart draagt. — (fig.) Répandre des aumónes
dans Ie s- des pauvres, aalmoezen onder de armen
uitdeelen. -- [Ecrit.] Le s- d'Ahraham, Abrahams
schoot. Le s- de In gloire, de la pair, du repos
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éternel, de schoot der heerlkheid, des vredes, der
eeuwige guste: 't verblijf der gelukzaligen. Le s- de
1'Église, de schoot der Kerk. — Schoot, het binnenste, inwendige, midden: Les trésors renfermés
dans le s- de la terre, des mers, de in den schoot
der aarde, der zeeën verborgen schatten. Porter la
guerre dans le s- dun royaume, den oorlog tot
in het hart, het midden van een rijk voeren. —
Vivre dans le s- de l'abondance, te midden (in den
schoot) van den overvloed leven. — (fig.) Boezem m.,
gemoed, hart n. van den mensch: Verser sa douleur
dans Ie s- d'un ami, zijne smart in den boezem,
in het hart eens vriends uitstorten, ontlasten. —
Lui dire cette nouvelle, eest lui mettre le poignard dans Ie s-, hem (haar) dat nieuws te zeggen,
is zoo goed als hem (haar) den dolk in het hart te
storten. -- z. ook SERPEN T. — t [Géogr .] Golf f.,
zeeboezem m.: Le s- Persique, d e Perzische golf.
—[Mar.] Kleine zeeboezem. — Buik ni. van 't zeil,
als er de wind in blaast (creux).
Seinche , f. [Pèche] Afperking niet groote

netten; -- visclavangst f. op die wijze.
Seine, f. [Pêche j Zegen f., trek- of sleepnet n.
Pecher à la s-, met de zegen visschen. (Men heeft
hiervoor somtijds ook SEIN ER gebruikt.) — Seinette, f. (verklw. van seine) Kleine zegen.
Seing, m. Onderteekening, handleekening f.:
Mettez-y votre s-, onderteeken dit, zet daar uwe
handleekening onder. Un s- aver parafe , eene
handteekening met eenen trek. Contrefaire le s- de
qn., iemands handteekening namaken. — Faux-s-.
valsche handteekening. S- manuel , eigenhandige
onderteekening f. Acte sous s- privé, z. PRIVÉ. Z.
5 BLA ^:-SEINc, ONTIIE-SEING.
0(1

Seizain, m. [Corn.] Lakensoort, welker ketting 1600 draden heeft. -- Seizaine, f. [Corn.]
Zestiental H. -- [Tech.] Paktouw n. — Bos ni.
van 16 hoepels. — Seize, adj. num. Zestien: S-

hommes, S- femmes, S- enfants, 16 mannen, vrouwen, kinderen. — Ook voor seizième, zestiende:
Page s- , Livre s-, zestiende bladzijde f. , zes
boek n. Louis s-, Lodewijk de zestiende. ---tiend
Als subst. m.: Zestiende dag van eene maand: Le
s- janvier, Le s- du mots courant, de zestiende

januari, der loopende maand. Le s- tombe un dimanche , de zestiende valt op een' zondag. —
[Métrol.] Zestiende deel van Gene el. — [Libr.]
Format in-s-, of enkel In-s-, zestiende formaat van
een blad of boek, waarbij liet vel papier 4 malen
gevouwen is en 32 bladzijden heeft, s e d ec i m 0formaat, in sedecimo of in 16°. — Seizième,
adj. Zestiende: S- page, zestiende bladzijde f. La

s- pantie, het zestiende gedeelte. — Als subst. m.:
Zestiende dag in. van een of ander tijdvak: Le
s- du mois, de zestiende der maand. — Zestiende
deel n. van een geheel: Un huitième vaat deux s-s,

een achtste doet twee zestienden. Etre pour un s-

dans une alfaire, een zestiende aandeel in eene
zaak hebben. -- Seizièmernent, adv. Ten zes

-tiend,
zestiende plaats.
Séjoar, m. Oponthoud, vertoef, verblijf, verwijl n., tijd, dien men op eene plaats doorbrengt;
die plaats zelve, verblijf n., woonplaats, woning f.
Pendant son long s- en Egypte, gedurende zijn
lang oponthoud, verblijf in Egypte. — Le s- que
j'babite est fort de mon gout. 't verblijf, dat ik
bewoon, is zeer naar mijn' smaak. -- (fig.) Le sde la douleur, du luxe, 't verblijf der smarte, der
weelde. — (poét.) Le s- des dieux, Ie céleste s-, de

Olympus, de hemel. Le noir s- des ombres, le sinfernal, de Tartarus, de hel. L'hurnide s-, de zee.
-- [Mil.]Rustdag m. Les troupes nlarchent quatre
jours de suite et eiles ont s- le cinquième, de troe-

pen marchéren vier dagen achtereen en houden den
vijfden rustdag. — [Prat.]Acte de s-, getuigschrift n.
Ier bevestiging, dat men op deze of gene plaats
vertoefd heeft . — Séjourner, v. n. Vertoeven,
zich ergens ophouden, verblijven, verwijlen: Mon
frère est allé b Paris, ou it séjournera une semaine, mijn broeder is naar Parijs gegaan, waar

hij eene week vertoeven zal. — (fig. et par anal.)
L'eau qui séjourne dans les plaines, het water,
dat in de vlakten blijft staan. — Het part passé
werd weleer ook als adj . gebruikt in den zin van:
uitgerust: 11 est gras et séjourné.
Sel, m. Zou?, in de dageljkcche taal inz. keu
S. gemme of fossile, steen- of bergzout.-kenzout.
Sel maren of de mer, S- commun of de cuisine,

--
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zeezout, keukenzout. S- des fontaines, bronzout.
S- bouillon, wit zeezout uit Normandië. — Faire
du s-, zout zieden. Blanchir le s-, het zout rafinéren of zuiveren. La viande fraiche tuée prend
bien le s-, versch geslagt vleesch neemt goed het
zout aan, laat zich gemakkelijk zouten. Ce jambon
est de (d'un) bon s-, die ham is goed van zoutte,
is juist van pas gezouten. Mettre un chapon au
gros s-, een kapoen in grrc f zout leggen. — z. ook
CROQUE -AU - SEL. — (/1g.) Zout, het fijne, geestige,

pittige,
vernufti g e, treffende in geschriften, in gespreken, gezegden, enz. I1 y a du s- dans eet
ouvrage, er is zout, geest, pit in dit werk. Il ny
a pas un grain de s- dans ses discours, er is geen
korrel zout in zijne gesprekken, wat lij zegt is laf,
onbeduidend. Cela est d'un bon s-, dat is echte
geest, waar vernuft, pit in zit. 11 n'y a ni sni sauce à cela, daar is geur noch smaak aan. -z. ook ATTIQUE. — (Loc. prov.) C'est un grenier
b. s-, 't is een mensch vol geest, vol kwinkslagen. —

z. ook h1INOT. — [Chinn.] Zout, elke verbinding,
die uit de vereeniging van een zuur niet eene of
andere zoutvatbare basis (een metaal -oxyde of een
alkalisch ligchaam) bestaat. S-s acides, basiques,
neutres, zure, basische, onzijdige zouten. — [Ane.
claim.] Zout, elke smaakbezittende stof, die voor
oplossing in 't water en voor kristalliséring vatbaar is, b. v. S- d'absinthe, alsemzoul, onzuivere

koolzure potasch f. S- admirable perlé, phosphorzure soda f. S- ammoniac, ammoniakzout, salmiak,
chloorwaterstofzure ammoniak m. S- de duobus,
dubbelzout, zwavelzure potasch. S- d'Epsom, zwavelzure magnesia. S- de Jupiter, chloortin n. S- de
Saturne, azijnzuur lood n. S- d'Angleterre, engelsch
zout , koolzure ammoniak , etc. z. ook ALEMBROTH,
FIVE , GLAUBER , MICROCOSIIIQUE , POLYCHRESTE,
SEDLITZ, SE1G 5ETTE, etc.

Sélacien, ne, adj. [H. n.] Met kraakbeenige

huid . -- SÉL ACIEN S, M. pl. Kraakbeenvisschen, inz.

roggen en haaijen.

Sélage, f. [Bot.] Heksenkruid n. (eene bij de
Druïden heilige plant).
Sélann, m. (pr. sé-lame) Bloemenspraak f. (in

't Oosten), kunst oen bijzondere gedachten en gewaarwordingen, ins. gevoelens van liefde, door een
bouquet van natuurlijke bloemen uit te drukken
(eene bézigheid van de vrouwen des harems); —
zulk een bloemenruiker, s e l a m, s a l a m ni. Envoyer, Recevoir un s - , een' salam zenden, ontvangen.
Sélague, adj. et subsi., z. v. a. SÉLACIEN.
-I- Sélection, f. Uitkiezing, uitkipping f.
Sélène, f. [H. n.] M
aanvischrij . (poisson-lune).
-- Séleniate, in. [Chem
. ( Seleniumzuur zout n.
— Sélénié, e, adj. Selenium bevattend. — Séléniens, m. pl. [Didact. ] Maanbewoners, s e l eniet en m. pl. — Sélénifère, adj. [Chum.] , z. V. a.
SÉLÉME . — Iéléiiique, adj. [Didact.] De maan
of hare bewoners betreffend. -- [Chun.] Acide s-.
selenium -zuur n. — Sélenite, f. [Chim.J Kunstmatig gips n. of zwavelzure kalk, s e 1 e n t e t m. —
[Minér. any.] Maansteen m.; moskovisch glas, vrou-

wenijs, gipsspaath n. --- Séléniteux, ease, adj.
[Chim. j Gipsachtig, s e l e n i t i s c h. — é leninm, in. (pr. --ome) Eene door Berzelius ontdekte niet-metallische grondstof, s e l é n i u m n. -Séléniure, m. [Chin.] Selenium- verbinding f.
— Sélénoearnie, f. [Méd.] Maanzucht f., het
nachtwandelen (omnabulisme).— Sélénognos-

tique, f. [Didact ] Maankennis , maankunde f. --

Seléno,^rapl^e, m. Maanbeschrjver, s e l enog r a a p h m. — Sélénographie, ni. 5Iaanbeschrijving f. -- Sélénograpl,ique, adj. Maanbeschrjvend, selenográphisch. Cartes s-s,
maankaarten f. pl. -- Sélénose, f. [Méd.] Witte
vlek f. op den nagel. — Sélénostate, m. [Opt.]
Astronomisch werktuig ter waarneming van de

-- Sélénotopographie, f. [Didact, ] Plaatsbeschrjving van de maan,

maan, s e ten o s to a t ni.

uitvoerige beschrijving van de oppervlakte der maan.
Sélin, ni. [Bot.] Melk -eppe f. S- sauvage of
des manais. moeras -melkeppe.
Sellaire, adj. [bidact.] Zadelvormig.
Selle, f. Houten stoeltje n _ niet 3 of 4 pooten
en zonder leuning, driestal m. (In deze beleekenis
verouderd, maar nog overgebleven in het spreek
zeggen): Demeurer entre deux s-s le-wordelik
vul à terre. z . CUL . — Zadel. zaal ni. Le siege
dune s-, de wolf of zitting van een' zadel. Les ar-
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coils, Le pommeau de la s-, de zadelboom, de
zadelknop m. S- de poste, de postilion, de course,

post-, postillons-, klepper - nariet. S- à troussequin,
zadel met stegen. S- de karnais, voerrnanszudel. S-

anglaise, dein -anglaise of ruse, engelse/te, haltengelsche of vlakke zadel. S- a piquer, royale, a
la royale, a la fr ancaise , jagtzadel, heel- koninklijke,

half-konin klijke of franse/ze zadel. S- h tous chevaux, koerierszadel, voor alle paarden passende
zadel; (fg.) gemeenplaats f., uildrukking, die men
bij elke gelegenheid te pas brengt; onbepaalde lof m.,
dien men iedereen geven kan; middel n. tegen aller
kwalen. Etre uien en s-, stijf in den zadel zit--lei
ten; (fig.) niet gemakkelijk uit zijn ambt of bediening te verdreven zijn, zich 'niet gemakkelijk den
voet laten ligton. On tint conseil de guerre Ie cut
sur la seine, men hield kr .gsraad te paard, in 't
Bezigt des v jands. Courir a toutes s-s, postrgden
zonder eigen zadel. Courir une ou deux s-s, eene
of twee poststations rijden. La prewièr'e s-, de
beste
klepper
van den stal des postmeesters.
=^---N
ach.tstoet m., stilletje n. (chaise percée); bestekamer f.; stoelgang m. Conit►ien de fois leinalade
a-t-i1 été à la s-? hoeveel malen heeft de zieke onllasting gehad? Faire une s-, deux s-s, een-, tweemaal ontlasting, sloelriang hebben. — [Anat.] Sturcique of de Turc, S- sphénoïdale, turksche zadel. — [H. n.] S- polonaise of anglaise, poolsche
of engelsche zadel (cene ons hare gedaante en grootte
merkwaardige oesterschelp). -- Zadelvisch m. [chmtodon fabel]. --. [biar.] Klainp, zaal in. voor de
stroppen der toppenantsblokken. — Bateau de s-,
waschschuit f., waschraans n. — S- à calfat, kalfatersbank f. — [Tech.] Zadel, zaal, zadelvormige
bank f., bok of ezel in. bi verschillende bedrijven.
S- b rogner, a tailler, kuipers-snijbank F. S- à
poncer•, wrijftafel der perkainentbereiders. ---- Soort
van utelaalslak of schuim, dat boven op de srneltende ertsstof komt en den vorm eens zadels aan
-- Sellé, e, adj. (en part. passé van set--nemt.
ier): Cheval s-, gezadeld paard n. --- Seltée, f.
['Pech.] Rij van stapels vloertegels op de snijbank.
-- Seller, v, a. Zadelen, opzadelen: S- un cheval, een paard opzadelen. — SE SELLER, v. pr.
Gezadeld worden. -- [Agric.] Uildroogen, hard
worden: Ce terrain commence h se s-, die grond
begint hard te worden, uil te droogen. — Selterie, f. Zadel- of tuigzaal; zadelmnkerj f.; zadel makerswerk, lederwerk n. -- Sellette, f. (verkiw.
van seine) Kleine zadel m., zadeltje n. -- Bankje n.,
waarop in (Ie gerei}tshoven een beschuldigde zich
moest nederzetten om gehoord en gevonnisd te worden, bank f. der beschuldigden. (Loc. prov.) Tenir
qn. sur la s-, iemand lang uilvragen, iemand met
tranen en uilhooren de noren waren maken. —
[Ag: ic.] S- de la charme, ploegbankje n., ' ploeg stok m. — S- du cheval. (lraat riein, kussen n.
van 't lamoen - of (l isselpaard. — [ A r•t i I I .) S- d' avant-train, rijbord n., zadel. — [Tech ] Dak
loodgieters, leidekkers). -- S- du dé--stoelm.(dr
crotteu r, schoenooetsers voetbankje n. — Selli er, in.
Zude maker; tuigrnaker. S- -bourrelier, gareelluig7naker in.
Solon, prép. Volgens, naar, overeenkomstig
met: S- rnon sentiment, volgens mijn gevoelen. 11

sera recompensé s- ses oeuvres, hij zal naar zijne
werken beloond worden. I1 agira s- les circonstances, hij zal volgens de omstandigheden te werk
gaan. -- S- snol, naar mijn cgevoelen, naar mine
ziensw ij ze. — L'Évaugiie s- saint Matthieu. het
Evangelie naar (van) M.altheiis. -- (obsol.) Réussira-t -ijl dans son entr•eprise ? eest s-, zal hein zijne
onderneming g.elu :ken? dat is er naar, dal hangt
van omslar d /heden of, al naar 't valt -- SELOX
QUE, loc. conj.: Il sera paY'é s- qu'il travaillei'a,
hij zal betaald worden, naar gelang hijj zal werken.
S -uni Lek, in. [Astr.] , z. v. a votiviER .
Seanaiille, f., niece/al in plur. i eiiiaiIIes, f.
pl. liet zuaijen, het uitzaaijen (van de zaden dies
landbouw.e); zau2jing f : Les s-s du fr•oinent, du
,

.

seigle, het zaaigen van de laar', van de ror;ge. -Zaui:aad, zaaisel; gezaaid zaad n.: Reunplir tin

panier de s-s, tere mand reel zaad, zou/zaadvrillen. Les s-s commencent b lever. 't gezaaide be-

ginl nl) le korren. Zaailij ' in., zaai•saizo n n.:

A la tin des s-s, nr 't einde an de-n zaailijn
Seuiaine. f. Week f. Vors ire sorlirez pas de
toute in s-, t, ij zult de geheele week (van zondag
,
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tot zondag) niet uitgaan. Jai été one s- à la campagne, ik ben eene week (zeven dagen) op het land
geweest. — Weekdzen.it, week f. atre de s-, de
weekdienst, de week hebben. Officier de s-, officier,
die de week heeft. — Weekweek, werk van eene
week; weekloon, weekgeld n.: Cet ouvrage est one
s- de quatre homines, daaraan hebben vier rnan.
eene week werk. -- Ouvrier qui dépense sa s - en
one heure, werkman, die zijn weekloon in één uur
doorbrenrlt. Donner la s- à on enfant, can een
kind zijn weekgeld, zijn weken jlrsch zakrleld geven.

— [Liturg.] S- Sainte, z. SAINT. S- de in passion,
passie- of lijdensweek. S- grasse, week, die den
slempzondag (dimanche gras) vooraf gaat, slempweek. -- P „ter à in peti e s-, bij de week leenen,

kleine geldsommen tegen hoogen interest voor korten
tijd te leen geven. -- (Loc. prov.), z. JEUDI. -- Seuaainier, m., -ière, 1. Hij cf zij, die de weekdienst te verrigten heeft, die de week heeft (inz. in
kloosters, godshuizen, enz.). -- [Théàt.] S- du
then tre, tooneelspeler, die voor de zarrrenstelling en
uitvoering vein het réhertoire gedurende eene week
te zorgen heeft. — [Cu/s.] Groote pastei f., die
eene week kan duren, weekpastei f.
Seinaison, f. Natuurlijke of vrijwillige uil
zaad eener plant. -- Weleer:-stroijngf.vahe
zaaitijd in.
Senniale, Sentalle of Semagcie, f. [Mar.j
Smak f., smakschip n.
Séiiiantron, ril. [Liturg.] Klepwerktu'ig a.
der nieuwere Grieken, ter vervanging van de hun
door de Turken verbodene klokken.
Semaphore, m [Mar.] Kust-telegraaph m.
— Séouaphoi , ique, adj. Den kust- teleggraaph
betreffend-: s e in a p h O r i s c h: Signal s-, sein n.
met (ten kust-leleg'raaph.
Sentaque, m., z. SEMALE.
Seniblvtbie, adj. Gelijk, gelijkaardig, gelik

dergelijk, zoodanrg, zulk.-voring,e'kmst{;
1 ►eux choses s-s, tout h fait s-s, twee gelijke, volkomen gelijke dingen. Peu de cas soit entièrernent
s-s, weinig gevallen zijn geheel en al aan elkander
gelijk. Il est s- b son père, hij is zijnen vader gelijk, hij is als zin varier. --- On n'a jamais vu rien
de s-, men heeft nooit zoo iels, iets dergelijks gezien. De s-s projets, zulke, zoodanige plannen n.
pl. — Gel ij kend (ressemhlant): [Joe image s-, een
gelijkend afbeelnsel D. Dieu nous a faits s-s a lui,
God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. -- [Math ]
Triangles, Figures s - s, ,gel jkvorm'ige driehoeken ii.
pl., gelijkvormige figuren (welker overeenkomstige
hoeken gelik en welker zaden evenredig zijn).
Quantités s-s, gelijkvormige grootheden (die ciezelfde en juist evenveel letters bevatten). — SE:ttELAPLE, nI. (met het adj. poss.) Gelijke, wedergade,
weur•ya; naaste, evenmensch, nuluurgenoot nu Cest
un honime qui n'a pas son s-. 'l is een man, die
zijns gelijke niet hee /t, dies zonder weêrga is La
raison nous dit de secourir nos s-s, de rede zegt
ons, dat w ij onze naasten,, onze medemenschen
snoeten hellen. — 5 Seaublablentent, adv. Op
gelijke of overeenkoonstige wijze ; insgelijks, ook
zon. -- , Senoblaiiee, f„ z. v. a. IIESSE.URLANCE.
-- Seinblant, ni. (alleen van pee' ones) Schijn m.,
voorkorren, uiterlijk n.: Trahii qn. Sous s-, sous un
faux s- d'ainitié, iemand onder den schijn, onder
den valschen schijn van vriendschap verraden. —
Faire s- de, den schijn aannemen van, zich houden
al.; of, doen als of, veinzen. Faire s- de domuil,
zich houden als of men sliep. Il faisait s- del re
fáché, hij hield zich, stelde zich aan, als of hij boos
was. — Faites s- que celti voos plait, houd u,
doe, stel u aan, als of u (lat bevalt. — (Bilra.) Ne
faire s- de lien, niets latt'n merken of blijken, zich
geheel onvei•s„.lui/lig houden. -- Seiorbler, v. n.
(zelden in den infun ) Schijnen, voorkomen; (l unken:
Vin qui seinl)Ie urr»er, wijn, die bitier schijnt. Vous
ni*e se.,uhlez tout nrrllancolique. rij sc.h jr^t vlij, gij
komt rr,j voor geheel zwaai'inoedirf te zijn. Rien ne
lui semt;le bon que ee qui vient de loin, niets
schijnt beril. goed (te zijn), dan wat uit verre oo r
-

Que voos seiiil,le (Ie ee/te affaire, de-denkr,t.
eet homme-Ili • until honkt u van (lie zaak, vara
riffen man 't' — SE.uBI,Et1, V. un/i. Schijnen, der;
schijn hebben: 11 semble que le leiups vecille chamgei - , hi , t schijnt, ismen zou zeggen, dat het weder
veeanderen wil. — Il est, ee nne seniele, plus prudent de ne pers faire ce/a, 't is, c!"nkt mij, voor-
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zigti-ger dat i iet te doen. Il ma sembté voir cette
nuit ma niè; e, ik heb dezen nacht gemeend mijne

moeder te zien, 't was mij, als of ik dezen nacht
mijne moeder zag. -- Si bon lui semble, indien 't
hein goed dunkt, als hij 't goed vindt. Q ue vous en
semble? wat dunkt U? II nous a semblé bon, w#
hebben goedgevonden. Faites en comme bon vous
semhlera, doe er mede, zoo als 't u belieft, behaagt,
(GALOPTERE.
zoo als qij zult goedvinden
Semblide, f. [H. n.] Netvlieg f.; z. v. a. ME.

Serné, e, aji. (en part. passé var semer):

SEMIS.

Benner V. a. Zaujen, bezaaijen. S- du blé, du
forge, du persiI, koren, gerst, peterselie zaaljen.
S- clair, a claire voie, dun, zeer dun zaalren. Le
temps, La saison de s-, de zaaitj4 m. -- S- on
champ, eenen akker bezaaijen. --- (fig.) Zaaijen,
strooijen, uitstroo-den., versp reiden: S- des fleurs
sur le passage de qn., bloemen op iemands weg
strooijen. S- de l'argent, geld uitstrooien. — Sl'argent, al te mild, verkwistend zijn. — S- des
erreurs. de faux bruits, dwalingen, valschegeruchten verspreiden. -- (Prov.) I1 faut s- pour recueíllir, of avant de recueillir, wie oogsten of maaijen
wil, moet eerst zaaijen. z. ook MOISSONNER. — Sen terre ingrate, in een' onvruchtbaren bodem zaai-

Grains s-s, gezaaide, uitgestrooide zaden n. pl. —
Champs s-s, bezaaide velden n. pl. — (fig.) Des
bruits partout s-s, overal verspreide geruchten n.
pl. -- Clair-semé, z. dat woord. -- [Blas.1 Bezaaid, jen: eenen ondankbare weldoen; een' ondankbaren,
met eer, onbepaald getal figuren van gelijken aard vFergeefschen arbeid doen. S- des piéges sur les pas
bezet. S- de France, bezaaid niet Frankrijk: een de qn., iemand lagen of valstrikken leggen. —
blaauw veld net gouden leliën bezaaid. -- [Chas. j [Arqueh.] S- Ie canon d'un fusil, eersen geweerloop
SE SEMER , V. pr. Gezaaid worden: Les
Cerf mal s-, hert, dat meer takken aan den eenen meten
graines des fleurs se sement en toute saison.
dan aan den anderen kant heeft.
Semestral, e, adj. Halfjarig, wat ieder' half
Sèmeearpe, m. [Bot.], z. v. a. ANACARDE .
Séinéiographie, f. [Ant. gr. et rom.] Tee- jaar plaats heeft. --- Senmestre, m. Half jaar n.,
ken- of snelschrift n., de kunst f om zich van de zes achtereenvolgende maanden f. PP1., semester n.,
tironische teekens te bedienen. -- Séméiologie, f. halfjarig loon n.; halfjarige dienst f. Les rentes de
[Méd.] Leer der ziekteteekenen, kunst om de ziek- 1'Etat se payent par s-, de staatsrenten worden
ten aan zékere teekenen te kennen en te onder ieder half jaar uitbetaald. --- S- de janvier. de
Sérnéiologique, ad.j. Die ziekte-scheidn. juillet, het halve jaar, dat met den eersten januabetreffend. — Séméiologue, M.-tekn,dilr rij, met den eersten julj begint. S- d'été, d'hiver,
zomer-, winterhalfjaar. — Recevoir, Toucher son
Schrijver over de ziekteteekenen - Séinéioti
g adj., z. v. a. SÉMÉIOLOGIQUE. — Séniéio- S-, zijn halfjarig loon, traktement, pensioen ont. --

.

tique of Serniotigne, f., z. v. a. SEMIOLOGIE.

lémeline, f. [Minér.J Kleine kristallen. die in
vorm, kleur en grootte naar l$jnzaad gelijken, s emeline f.

vangen. — 11 est de s-, hij heeft de halfjarige dienst.
Cet officier a servi son s-, die officier heeft zijn
half jaar uitgediend. — [Mll.] Halfjarig verlof n.

(ook congé de s- geheeten); Recevoir son s-, een
Semelle, f. Zool, schoen-, kousezool f. Des halfjarig verlof krijgen. -- (b# uitbreiding) Halfs-s de cuir, de liége, de feutre, de lame, lederen, jarig verlofganger ni.: Rappeler les s-s, de halfjakurken, vilten, wollen zolen. Mettre des s-s it des rige verlofgangers oproepen. — ^- SEIIIESTRE , adj
souliers, à des bas, schoenen, kousen verzolen. Se- Halfjarig, in halfjarige ambtsbediening. — Seconde s-, brandzool. — Zoollencjte f., voet m.: 11 mebtriel, Ie, adj., z. V. a. SEMESTRAL. — Sefranchit tant de s-s d'un stut, hi deed eenen sprong ntestrier, u1. [Mil.] Holfjarige verlofganger m.
Semeoir, m., -ewbe, f. Zaaijer m., zaaister f.
van zoo en zoo veel voet. I1 sauta 2i s-s franches
(of franc), hij sprong 24 voet wijd. — [Escr.J -- (fig.) S- de faux bruits, uitstrooijer, verbreider
Rompre la s - , Reculer dune s - , een' voet achter- van valsche geruchten. S-euse de calomries. uituit treden, een voet verrornpéren. — ( pop.) Battre strooister, verbreidster van laster. — [Arqueb.j
Keu der m. der geweerloopen. — [11. n.] Volks
la s-, te voet reizen; op zijn ambacht reizen.; rond
-namvde
kwikstaart (hoche-queue).
rondzwalken; ook: op de maat opsprin--zwervn,
Semi, adj. invar. (alleen in zamenstellingen g ezolen
raken.
gen en elkander beurtelings tegen de
— lArpent.] Zool, basis f. van een' reglhoekigen bruikelijk) Half: Semi-brève, halve korte noot f.
driehoek. — [Artill.] S- d'afut, stelplank f. tus- Semi-doste, half geleerd. Semi-lunaire, Semi-luné,
schen den affuitwagen; tong f. (wanneer die plank e, halvemaanvormig . — Semi - rnembraneux (i11usvan ijzer is), zool van een rolpaard. S- d'éprou- cle), half- vliezige dispier f. — Semi-nerveux of
vette, plaat f. van den proefmortier. S- pour em- -tendineux (Muscle) , half-zenuwachtige dijspier f.,
Sénmillant, e, adj. Zeer levendig, woelig, vrobarquement, ontschepingszool, slof f. — (Bauch.)
Tweede gedeelte van het bilstuk. --[Constr.] Schoor- lijk en onrustig, dartel: Enfant s-, woelig, dartel
kind
n. — Esprit s-, onrustige geest, woelgeest m.
m.
des
dakstoels;
—
—
dorpel
stuk n. op een juk;
Séminaire, m. Kweekschool, voorbereidingsdrempel m., onderlaag, zool f. — [Mar.) Zwaard n.
(derive). S- d'anere, ankerschoen, schoen m., slof f. school t. inz. voor roomsch-katholijke priesters,
— Bodemplank f. eener schuit. — [Pêcbej Dunne seminarium, seminarie n.. Mettreunjeune
lijn f., die van de zware vischlijn uitgaat. — [Tech.] bomree au s-, eenen jongeling op het seminarie
Vloer of bodem m. eener steenkoolmijn. — Elk doen. — Gezamenlijke geestelijken, die in een seder beide persplaten, waartusschen het te persen minarie wonen: Tout Ie s- s'y trouva, het gansche
voorwerp gelegd wordt. — Geplet stuk ijzer om seminarie was er bij tegenwoordig; al de leerlingen
bladen blik van te maken. — Dunnen plaat hout van het seminarie waren er bij. ----- Tijd, dien men
voor oplegwerk. — Plat geslagen goud- of zilver- in een seminarie moet doorbrengen: I1 a fiai son s-,
hij heeft zijn' seminarie-tijd volbragt. -- (bij uit
proef f.
Elke oefenplaats, kweek -, leerschool f.:-breidng)
Senwence, f. Zaad, zaaizaad n. inz. van tarwe,
rogge, gerst, haver en enkele andere graangewas Cet établissement est un s- de bons ouvriers, die
sen; — al wat gezaaid wordt, zaadkorrels, pitten inrigting is eene kweekschool voor goede ambachtskernen, enz. I1 faut tant de s- pour cette pièce do lieden.
Séminal, e, wij. Het zaad betref'end. [Anat.]
terre, voor dit stuk lands is zooveel zaad noodig.
Blé de s-, zaaikoren n. — Chaque fruit a sa s-, Humeur s-e, zaadvocht n. Vésicules s-s, zaadelke vrucht heeft haar zaad. Arbre venu de s-, uit blaasjes n. pi. -- [Bot.] Lobes séminaux, zaadlobzaad voortgekomen boom, zaailing nl. — Zaad, ben 1. pl. Feuilles s-es, zaadblaadjes n. pl.
Séminariste, Leerling op een seminarie (vgl.
teelvocht n., z. v. a. SPERME . — (fig.) Zaad, oor
mettertijd iets te weeg kan brengen, be--zak,die séminaire), seminarist m.
Sémivation, f. (Bot.] Natuurlijke of vrijwil
kiem
f.
Les
m.,
oorsprong
aanleiding
f.,
ginsel n.,
-ligeutsr•ojnfvah
zaad der planten.
instructions qu'il lui .donne sont des s-s de vertu,
Seminial, e, adj. Uit fijne meelbloem bede lessen, die h ij hem geeft, zijn zaden van deugd.
Cet article du traite fut Ia s- dune nouvelle reid. Pain s-. best wittebrood n. — 5 Séuiinial, m.
g uerre, dit artikel van 't verdrag was eene aan- Bloem T. van meel.
Séminifère, adj. [Bot.] Zaaddragend, zaadteleiding, de kiem tot een' nieuwen oorlog. -- [Clout.]
Soort van zeer kleine spijkertjes. — [Jt}ail.] S- de lend. — (Anat. j Vaisseaux s-s, zaadvaten n. pl. —
perles, zeer kleine paarlen f. p l., parelgruis, parel Sérninule, f. [Bot.] Zaadje n. — z. v. a. POLLEN .
Sémiographie, Sémiologie, f. J Didact.],
n. S- de diamants zeer kleine diamanten m. pl.-zand
--- Seineneine, f. [Pbarm.] Eene der drie voor- z. v. a. SE.1EIOGRAPHIE, SÉMEJOLOGIE.
Sémiravuis, f. (pr. — mice) [Corn.] Ligte zij
naamste soorten van semen-contra of wormzaad.
-deslof
f. voor vrouwekleederen.
.- Semen-contra, in. (latin) (pr. cé-mènn—)
Semis m. [Agric.J Zaa ing, kweeking van geWormzaad, zaad teaen de wormen.
.
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wassen uit zaad (inz. van den tuinbouw en de (iron.) Senaatje n., senaat m. in duodecimo of miboomkweekerj gebézigd: b# den akkerbouw gebruikt niatuur. — Sénatus-consulte, m (pr- sé-namen doorgaans liet woord semailie). Ce jardinier tuce—) Raadsbesluit n., raadsverordening f. (inz.
entend bien le s-, die tuinman verstaat vloed de van den oud-romeinschen en den fransch-keizerljkunst om gewassen uit zaad te telen. -- Plaats f. ken senaat), senates-consultum n.
Senau, m. [Mar.] Snaauw f., snaauwschip n.
of grond m., waarop men boomgin, bloemen, enz.
uit zaad kweekt; — de dus gekweekte gewassen Bátiment gréé en s-, vaartuig met snaauwstuiq. Szelven. S- de pins, plantsoen n. van pilnboomen. Pro- -brique, brik f. met snaauwsmasten, brik met een'
curer de 1'ombrage aux s-s, schaduw aan de uit zoogenaamden doodeman achter zijn' graaien mast.
Séné, in. [Bot.. Pharm.] Sennestruik, sennezaad gekweekte longetapten ,geven.
Sérnite, f. [Com. ]Katoendoek n. uit den Ar- bladenstruik m. [cassia senna]; — sennebladeren n. pl., de purgérende bladeren van den struik.
chipel.
Sétnitique, adj. [Philol.]: Langues s-s, semi- — (Prov.) Z. PASSER (blz . 1340, kol. 1, van ondetische talen I. pl., talen der volkeren, die men voor ren). -- S - bátard, faux of émérus, Z. v. a. EIERE.
afstammelingen van Sem, Noachs oudsten zoon, S- des prés. z.v. a. GnATIOI.E. S- des Provencaux
houdt, inz. het arabisch, hebreeuwsch, syrisch, of Turbith blanc, struikachtige kogel- of kloot. bloem f. (giobulaire), witte turbith m. — Séné,
chaldeeuwsch,
e, adj., z SENAIRE.
1- Seninée, f., z. V. a. MONASTERE.
Seninopithèques, m. pl. (pr. sèm—) [H. n.]
Sénéehal, m. (weleer) Hooge hof- en rijksbeLangbeenen, slanke apen m. pl., eene onderafdee- ambte in Frankrijk en Engeland, die het inwendige van 's konings huishouding moest bezorgen; --ling der oorapen (volgens Okens indeeling).
Semoir, m. [Agric.] Zaaiwerktuig n., zaai - (later) opperste geregtsbeambte van een district en
aanvoerder der ridderschap, drost, landvoogd, s etoestel m., zaai -machine f. — Zaaizak ni.
Seznonce, f. Uitnoodiging f. tot het bijwonen nes c hal m. — Séneehale, f. Vrouw van eenen
eener plegligheid. (In dezen zin verouderd.) — seneschal. — Sénéehaussée, f. Gebied n. eens se[Mar.] Bevel n. om bij te draaijen, om zich te laten neschals.
visiléren. Coup de s-, schot n. om bij te draaijen. —
Sénécllle, f., Sénéeiliis, m. [Bot.] Soort
(fig.) Scherpe vermaning of berisping, waarschu- van aschkruid n.
wing, bestraffing f., verwijt n. Après des s-s rijSeneson, m. [Bot.] Kruiswortel m., kruis
tines, na herhaalde ^waarschuwingen. Recevoir
S- -arbrisseau, z. v. a. BACCHANTE, BAG--kruidn.
ape forte, ene verte s-, eene scherpe vermaning CHARIDE.
-krijgen.
Sennoncer, v. a. Uitnoodigen. (In
Sénée, adj. f. [POfés.] Rijmdicht, waarvan al
dezen zin verouderd.) -- [Mar.] Doen bijdraaijen, de versregels van hetzelfde couplet of ook al de
bevelen b ij te draaijen. — (fig.) Vermanen, waar- woorden van denzelfden versregel met dezelfde
schuwen, bestro ffen, scherp berispen en verwijten. letter beginnen.
— i-let part. passé is ook adj.: Enfant Bien semoncé
Sénéga of Sénéka, m. [Bot.] Senega- of
par son père, door zijnen vader ernstig vermaand ratelslang - wortel m. (die tegen de gevaarl jke gevolgen
kind. — -^ Seniondre, v. a. Uitnoodigen. — van den beet der ratelslangen wordt gebruikt).
t Seinonneur, in. Noodiger, persoon, die de
Sénégali, in. [ H. n.] Senegalsche vink, seneuitnoodigingen rondbrengt. S- d'enterrement, be- galist m. [fringiiia seriegala] .
grafenisbidder, bidder ni.
Sénéka, m., z. SENEGA.
Senmotte, f. [Hort.] Nieuw uitgesproten kool f.
Senelle, f., z. v. a. CENELLE.
Sentoule, f. Fijn gekorreld tarwe- of rijst Sénégré, m., z. v. a. FENU-GREG.
meel n.
1 Sénestre, adj. Linksch. — [Bias.] Linksch:
-t- SeInpecte, m. [H. eccl.] Geestelijke, die se- Cèté s-, linker zijde f. —Sénestré, e, adj. [Bias.]
dert 50 jaren geordend is.
Aan de linkerzijde geplaatst, ter linker zijde ver
Semper virens, m. (lapin) (pr. cèn-p'r-vi-- Sénestroelière, m. [Bias.] Linker-gezld.
rènce) [liot.i Irrcmergroen n.; soort van altijd urm m. (terdplant f.
groene kamperfoelie f. — ► v enupervivé, e, adj.
Sénevé, m. [Bot.] Mosterdzaad n.; --- mos (pr. cèn-p'r—) [Bot.] Naar huislook gelijkend. —
Seniele, m. [Bot.] Stinkende voelde f.
SEMPERVIVEES , f. Irl. Huislookplanten f. pl.
t Sénieur, m. Oudste, deken m.
Seunpiterne, I. (pr. cèn—, ook in de volgenSénile, adj. Den grijsaard of den ouderdom
den) [Corn.] Zeer sterke gekeperde wollen stof, die eigen. gelijk een oud man. — [Méd.] Maladies s-s,
men in Engeland vervaardigde, s e m p i t erne. — ouderdons-ziekten f. pl. Vue s-, ouderdons -re,

-

Sempiternel, le , adj. Altijddurend, eeuwig
(zelden gebézigd dan in de minachtende uitdruk king): Une vieille s-, een oud besje of grootje. —
(faira.) Un bruit s-, een aanhoudend geraas n. —
iseinpiternelie, f. [Con.] Grovere soort van
sempiterne (z. boven). — Seinpiternellenient,
adv. Altijddurend, eeuwig. — ISempiteruité, f.
Bestendige duur m., altjddurendhc>id, eeuwigheid f.
Semple, m. [Tech.] Seinpel m., gedeelte van
het zijdegetouw.
Sen aillère, f. [Econ. rur.] Koestalvloer m.

Senaïre, Séné, e, adj. [Bot.] : Feuilles s-s,
zes aan zes geplaatste bladeren n. pl. — [Litt.]
Vers senaire, zesvoelig iarnbisch vers n.
Sénat , , m. (eig. Vergadering van ouden of
grijsaards) b e hooge raadsvergadering f. van 't

oude Rome, sen a a t m.; -- in 't algemeen: raads-

vergadering f., raad, staatsraad, stadsraad m. —
Sénateur , m. Raadsheer m., raadslid n., s en (star m. — (fig.) Marcher en s-, deftig, als een
raadsheer daarheen stappen. — [11. n.] Volksnaam
van de witte meeuw f. (mouette blanche). — Sénatorerie, f. [ [l ist.] Residentie van een' fran-

schen senateur onder 't eerste keizerrijk, zetel m.
van eenen rijksraad; — waardigheid eens franschen senateurs. — Sénatorial, e, adj. Roadsheerlijk, tenen raadsheer toekomend of betarnend.
Revenus sénatoriaux, raadsheerljke inkomsten f.
pl. Gravité s-e, raadsheerlijke deftigheid f. -- Sénatorien, ne, adj. Den raadsheeren behoorend,
S e n a t ó r i cc h: Maison, Familie s-ne, raad.cheerlijk huis, geslacht n. — Sénatrice, f. Vrouw
van eenen raadsheer (in 't oude Rome, in 't voor
Polen en in Zweden). — Senatule, in.-malig

zigt n., verzigtigheid f. — 4. Sénilité, f. Ouder-

dom m., grijsheid, a fgelee fd heid t.

Senne, f. [Pêchej , z. v. a. SEINE. — Senner,

Met de zegen visschen.
Sens, m. Zin m., een der 5 zinnen van menschen en dieren: Les cinq s-, de vijf zinnen. Les
plaisirs des s-, de zinnelijke genoegens, vermaken n.
pl. iaela tombe sous le s-, sous les s-, dat valt in
't oop, is duidelijk, zonneklaar. — (fig. et fans.)
Appliquer, Mettre tous ses s-, tous ses cinq s- de

nature a- qc., al zijne vijf zinnen, olie mogelijke
oplettendheid tot iets gebru ken. — [Moral.] Zinnelijk/reid f., zinnelij ke lusten m. pl. (in dezen zin alleen in 't meerv.) Mortifier ses s-, zijne zinnelijke
lusten dooden, onderdrukken. y'écouter que ses s-,
alleen naar zijne zinnel kheid luisteren. — Ver
oordeel , bevattingsvermogen n. C'est tin-stand,
hornrne de grand s-, de peu de s-, 't is een man
van groot, van weinig verstand. 11 ne manque pas
de s-, 't ontbreekt hem niet aan verstand. Bon s-,
gezond verstand, gezonde rede f. Ce qu'il dit est
de bon s-, hetgeen hij zegt is verstandig. li a. Ie stroublé, zijn verstand is verward; hrj is vlek. I1
na pas le s- common, hij heeft geen natuurlijk
verstand. Cela choque Ie bon s-, les sens, dat
strijdt tegen- het gezond ver stand. ® Zin in., beteekenis, meening, bedoeling f.: Ce nest pas 16 Ie

s- de ce mot, de nies paroles, dat is niet de betee-

keni.s van dit woord, de ineening van mijne wwoorden. Vous avez bien saisi le s- de ce proverbe.
gij hebt de 7neening, den zin van dit spreekwoord

getroffen. Voila Ie vrai, le propre s- de in loi, dat
is

de ware, de eigenlijke beteekenis der wet. Ce

mot a quatre s-, dit woord heeft vier heteekenis^-
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sen. Ce sont des paroles lr double s-, dat zijn dub- s-, dat ziet men duidelijk. — Sensiblerie, f.
belzinnige woorden. — Gevoelen n., meening, ge- Overdrévene, gemaakte gevoeligheid f.
i easitif, ive. adj. [bidact.] Gevoelig, zinnedachte f.: Selon mon s- ii a tort, volgens mijne
meening heeft hij onr.elijk. Vous ne donnez pas lijk, met zinnen begaafd, voor gewaarwordingen
vatbaar
meening
niet.
A
neon
treft
mijne
; tot de zinnen, tot de geeaarwordingen
dans mon s-, ij)
s-, Selon mon s-, voos vors t.roinpez, naar mijn behoorend. Ame s-ive, voor gewaarwordingen vatgevoelen bedriegt gij U. Z. ook ABONDER. Eene bars ziet' f. Faculte s-ive , gevoelverrnogen n. —
der zijden van een voorwerp, kunt m., zede, rig- [Bot.] Ptantes s-ives, gevoelige planten, mi►nosaas f.
tiny f. Mettez cette table de ce s-, zet die tafel pl — Sensitive, f. [Bot.] Zinkruid n., gevoelige
naar deze zijde, in deze ri!Jing. Coupez le jambon mimosa f. S- (of Aeacie) pudique, kruidje-roer-mij
du bon s-, snijd dc ham naar de goede zijde. Cette -niet n., schaamachtige mimosa. — Sensorinm
pierre a deux pieus en tons s-, deze steen is naar of S - commune, m. (laten) (pr. cèn - co - ti - ome)
alle zijden twee voet lang. Tournez le miroir de
[Didact.] Algemeene gevoelszetel m., dat punt in
1'autre s- , geef den spiegel eene andere rigtinq. de hersenen, waar de door alle zinnen opgewekte
Parcourir une place en tous s-, eenc plaats in alle gewaarwordingen. zamenloopen , de kleine herse-.
riglingen doorloopen. -- Trendre une affaire de nen, de oorsprong van alle hoofdzenuwen. --Sen
tons les s- qu'on peut imageher, eene zaak van baaliser, v. a. Zinnel jk Winchen, aan de zinnen
alle inoogeljke kanter beschouwen, opvatten. -- SENS toeschrijven.. — S.ensivalisme, in. Neiging one
DESSUS DESSOUS , toe. adv. lel onderste boven, over- naar zinneljke aandrift te handelen, zinnelijkheid;
hoop, in groote wanorde, ondereen, verward: Tout zinnel jkheidsleer 1, leer, volgens welke de waar
wezen der dingen in de zinneljke-heidnt
est s - dessus dessous dans vette chambre, in dit
vertrek ligt alles overhoop, door elkander. II a waa'nem ingen, indrukken en gewaarwordingen lig
-- Sensualiste, in. (o/-gen,sualim.
Peprit s- dessus dessous, zijn hoofd is geheel in
war. - SENS DEVANT DEEKIERE , toe. adv . liet als adj. Philosophe s-) 4anrranger van die leer,
achterste voor, verkeerd: Elie a mis sa jupe s- sensualist. — Sensu:ali té, f. Zinnel jkheid,
dev ant derrière, zij heeft haren rok het achterste neiging tot zinneljjle genot; wellust in.; zingenievoor aangetrokken. — b CONTRE- SENS, loo. adv., z. ting f., zinnelijk genot n. — Sensuel, Ie, adj.
Zinneljk, aan zinnelijk genot gehecht, wellustig,
CONTRE -SENS.
gensation, f. Gewaarwording f., indruk m. avulpsch ; zinstreelen.d : Fema ie s-le , zinnr^ljke,
dien de ziel door de zinnen van de voorwerpen wulpaeche vrouw. Plaisirs s-s, zinneljke vermaontvangt. S- agréabie, douloureuse, aangename, ken n. pl. — els subst.: Les s-s, de zinneljke
smartelijke gewaarwording - f. La s- du fro d, du me rsehen. -.- Sensuetlenten t, adv. Op zinnechaud, de in luruière, de indruk der koude. der like wijze, wellustig.
.eistaat, e, adj. Gevoelend, gevoel hebbend,
warmte, des lichts. S-s eiternes, internes, uitwendige, innerlijke gewaarwordingen. — (fig.) Op- gevoelig: Être s-, gevoelend wezen n. Organes s-s, gezien n., kennelijke indruk in., die iets op velen v*pels-organen n. pl.
t Set'~ te, f. Voetpad n. (sentier). -- -; Sentemaakt: Son arrivée imprévue fit une grande s-,
zone onverwachte aankomst baarde veel opzien, let , m. (verklw. van sente) Voetpaadje , klein
voetpad n.
trok aller opmerkzaamheid.
Sentence, f. Spreuk, zinspreuk, zedespreuk,
Seuusé, e, adj. Verstandig, oordeelkundig, wis:
C'est un homme fort s-, 't is een zeer verstandig kernspreuk, gedenkspreuk f.: Belie s- , schoone
man. Une réponse Bien s-e, een zeer verstandig, spreuk. I1 ne page que par s-s, hij drukt zich alwijs antwoord. n. — Sensénnent, adv. Met ver tijd in spreuken uit; hij neemt altijd een' deftigen
wijselijk, verstandig: Tout ce qu'il fait, it-stand, toon, een' spreukentoon aan . Evangelische uit Ie fait s - , al wat hij doet, doet hij met verstand, spraak f., voorschrift n.: Elie ne sonbea plus it la
--

:

,

,

—

met oordeel.

S Sensibiliisatlon, f. Verzinneljking f.
Sensibiliser, v. a. Verzinnelijken., voor de zin
aanschouwelijk maken.
-ne
Sensibitité, f. Gevoeligheid ; aandoenljkheid;
prikkelbaarheid, ligtgeraaktheid f.: II est dune
grande s- h toutes les impressions de lair, hij is
zeer gevoelig voor Tederen indruk der lucht. —
La s- du coeur aux misèresd'autrui, de gevoelig heid des harten bij de ellende van anderen. — Sa
s- sur le point d'honneur est extrème, zijne ,rr evoeligheid , ligtgeraaktheirt. op het punt van eer ie
-

zeer groot. — Sensible, adj. Gevoelig, voelbaar,

indruk op de zinnen makend; waarneembaar door
de zinnen, rrzerkbaa", voelbaar: Fruit] très-s-, zeer
gevoeli ,e, scherpe koude f. Coup b peine s-, naauwel jks voelfrase stoot, slag, enz. — Le flux de ia
mar nest s- que proclie des cotes, de vloed der
zee is alleen in de nabijheid der kusten merkbaar.
— Tastbaar, duidelijk, kennelijk, klaar: Vérité s-,
duidelijke, in 't oog vallende waarheid :. Ce que

sous dices la est s-, wat gij daar zegt is klaar,
duidelijk. -- (flit.) C'est pour mor une douleur s-,
une joie s-, dat is voor mij eerie innige waart,

eene onglerneene vreugde. — Gevoelig, met gevoel
berjaafd: L'liomme est s-, de niensch is gevoelig.
Une picric nest as s-, een steen bezit geen gevoel.

terrible s- de saint Paul, zij dacht niet meer aan,
de geduchte uitspraak van Paulus. — Gewijsde,

vonnis van eene lagere regtbank , regterl jk bescheid n., uitspraak, se n t é n t ie f. (in de rerytstaal zegt men doorgaans jugenient) La s- est déjb prononcée , het vonnis is reeds uitgesproken.
E écuter une s-, eene uitspraak ten uitvoer brengen. S- d'audience, een voor 't geregt uitgespro-

ken vonnis. S- par défaut, een wegens het niet
verschijnen of bij verstek geveld vonnis. Appeler
dune s- , tan een vonnis appelél en , zich op
hooger r eglbank beroepen. Les pécheurs recevront

leur s-, de zondaars zullen hun vonnis ontvangen. — (Pros.), z . JUGE . — Weleer ook in den zin

van opinion, gevoelen n., meening f. gebé:i+;d: Ne
vous tenez pas a la s- des hornmes , houd is niet.
aan 't gevoelen der mensctren. — t Sentetteier,
v. a. Vonnissen, vonnis spreken (in criminele zaken). — Het part. passé is ook adj.: Hoiniiie sentencie , gsvonnisd man, veroordeelde m. — Sen -

teneieuseirtent, adv. (doorgaans iron, en in
kwaden zin) Op slrreukr'ijke wijze: Parler s-, veel
spreuken in zijne rede mengen, den mond vol spreuken hebben. -- Sentencietix, ieuse. adj. Spreukrijk, zinrijk, kernspreukil, pittig;, bondig: Ouvrage
s-, werk vol spreuken. -- Homme. s- (doorgaans
iron.) spreukrpk rnensch, spreukenman m. — Ton

— Geroeliq, fijn of teeder gevoelend, aandoenljk; s-, gf nraakt deftige, ernstige toon m.
Sentène. f. [So,ier j Einde n., waarbij men
prikkelbaar, lira geraakt: Ii est s- aux maux d'autru i, hij is g evoelig mneêioariq voor eens anders kwalen. eene stremt' zijde bef int op te winden.
Sentaeiir, f. Reuk in. Bonne. Mauvaise s-, SS-,) l 'amour , à i'amilié. gevoelig voor de liefde . voor
j

de vriendschap. Son ome est trop s-, zone (hare)
ziel is te gevoelig, te lint aangedaan. Etre s- a one
injure, gevoelig voor eene bf leedigirnq zijn, ligt ge raakt z- n. z. nok EN DROIT . — [Phh^s ) Gevrelrg,
de gerisu sle veranderingen of verschillen aanrluidenrl: Thermomèlre s-, gevoelige therinometer m.
Balance s-, gevoelige balans f — [Mus.] INole s-,
A

,

of als solist. S-, o'2ruiddellijk onder dra grondloon

li{rgearde halve loon m — SieusiLlex ueuit, adv.
Oir r,ei.,welir e. (luidelfke, merkhart r! fire; zeer, clerk:
Ii est s- touché de vette Feite, hij is oreer dit ierlies gevoelig, zeer, merkelijk getto fjen. Cela se volt
,

agréalile, roede, slechte, aangename reuk. (In dezen
zin verouderd; 'men zegt odeur.) — Reukwerk,

reukgoed n., welriekend makende stof f. Faux do
s-, reukwatertjes n. hl. Pouilre de s-, reukroeder n. — Aimer les s-s. Porter des s-s (nu liever
des odeurs) Reukgoed beminnen, bij zich draven.
Senti, e, asij. (en part. passé van sentir). Itopression s-e, gevoelde indruk in. Odeur s-e, (.eroken leur of reuk in . — Regret vivement s-, innig
gevoeld berouw n. -- [Lift., Beaux arts) Cela eet
s-, eden s-, slat is goed opgevat, griet waarheid uit-

gedrukt, wedergegeven.
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Sentier, m. Voetpad, pad n.; weg in.: Ce s.abrége Ie chemin, dit voetpad verkort den weg.
-- L'aniinal s'était creusé un s- sous la terre, het
-dier had zich eenen weg onder de aarde gegraven.
--- (fig.) Le s- de la vertu, du vice, het pad der
deugd, der ondeugd.
Sentinieut, in. Gevoel n., gewaarwording f.,
die de ziel van de voorwerpen ontvangt door middel van de zintuigen; gevoelvermogen n.; ook: innerljk gevoel, dat niet het gevolg van waarneming,
redenering of ervaring is , soort van natuurlijk
instinct n. S-douloureux, agréable, pijsljk, aangenaam gevoel. — Avoir le s- délicat, een fijn gevoel
hebben. II n'y a plus de s- dans on bras, er is
geen gevoel meer in zijnen arm. — I1 y a des cho.ses que nous ne connaissons que par s-, er zijn
dingen, die wij enkel door 't gevoel, door zeker
naluur-inslinct kennen. Avoir Ie s- de sa force,
de sa faiblesse, de bewustheid van zijne kracht,
van zijne zwakheid hebben. Jager dun ouvrage par
s-, over een werk naar 't gevoel, naar den indruk,
die 't op ons maakt, oordoelen. — Gevoel n., zielsaandoening in 't algemeen: S- d'honneur, clamour,
de l^air,e, de vengeance, de joie, de douleur, etc.,
gevoel van eer, van liefde, van haat, van wraak,
van vreugde, van smart, enz.— (abso(.)Etre capable
de s-s, voor édele gevoelens of gezindheden vatbaar
zin. --- z. ook r'OUssER. -- Ce père a perdu tous
les s-s naturals of s-s de la nature , die vader
heeft alle natuurlijk gevoel verloren. -- Gevoel n.,
gevoeligheid f. (sensibilité): Il y a beaucoup de sdans eet ouvrage, er is veel gevoel in (lat werk.
Cel hornme est plein de s-, die man is vol gevoel.
-- Gevoelen n., meening, gedachte, denkwijze f.
Yarler coi:tre son s-, tegen zin gevoelen spreken.
Eles-voos de mon s-? zit gij van mijne mooning?
Entrer dans Ie s- de qn., iernands gevoelen bijvallen, tot iemands denkwijze overgaan. -- [Chas. j
Reuk rn., lacht f.: Les chions out ordinairement
Ie s- très-fin, de honden hebben doorgaans een'
fijnen reuk. Il a du s-, h ij krjrjt de lucht van 't
spoor. -- [Escr.] S- de l'épée, liet voelen aan de
kling. -- Sentinniental, e, adj. Gevoelig,, vol
gevoel, gevoelvol; overdreven. gevoelig, s e n t i^in e nt e e 1. Ton s-, gevoelvolle toon at -- Jeune fitte s-e,
overgevoelig, .senlirnenleel meisje n.—[Litt. J Le genre s-, de senlzrnentéle, overgevoelige schrijftrant m.
— 5 Sentimnentaleineut, arty. Op gevoelige,
sentimentéle wijze. — Sentiuientaliser, v a.
Gevoelig , sent?Inenteel wraken. — 141s v. n. Gevoel of gevoeligheid vertnnnen., den (de) gevoelige, sentim,enléle spelen.— Sentiaimentalisnae,m.
[Phil.] leder wij.sgeerig stelsel, dat in den rrrensch
zedelijke gewaarivordingen als oorsprong der zedeljke denbbeelden aanneemt, s e m i no e n t ah i sm us n. — Overdrevene, belagchelijke gevoeligheid,
overgevoel-ic;heid f. — Seutieueutalité, f. Gevoelb,yheid, sentimenleelheid, sentiinentoliteit f.

Seutivae, f. [Mar.] Pompzode f., hoosgat n. -(fiiWl.) Cette vilie est la s- de toes les vices, die
stad is een vergaarplaals van alle ondeugden. —
[Navig j Gro rat zoutschipp n. op rte Loire.
Seutinelle. f. [Mil. & Mar ] Schildwacht f.:
La s- dolt endormie, de schildwacht was inr^e.clapen. Relever la s-, de schildwacht aflossen. Faire
la s- au x portes, aan de poorien nijg schildwacht
slaan. Tire en s-, Meti.re en s-, op sch.ilduwel)l
staan, op schildwacht zetten. S- perdue, z. PERDU.
S- de chaloupe, baviaan van de sloep, man in de
sloep. - Door sonunige srhr ijvrrs rank in. gebruikt:
,

S- vigilant, waakzarrze schildwacht. --- Ook in.

wanneer het van een woord verl,ezeld gaat, waarbij grien noodwendig 00n eenen gaan moet denken:

Le s- a éié trouvé mort dans sa gucrite, de schild 2 achl is dood in zijn schilderhuis gevonden. • (fig.)
Relever qr7. de s-, iemand een hord verwijt r;enen,
hem nl) cone vernerlerervde wijze rerw'(jlen. drive s-,
op) den loer staan. Je fail s- pour Ie vuirpasser, ik
sta nl) alen loer, orn herd le zien voorbij koorren
Sentir, V. a. Voelen, gevoelen, ,gewaar n orden,
merken: II sent one pes<intecr dans Ie bras, hij
gernelt Gene zwaarte, loontl,eirij in eren arm. S- un
grond I'rold, erne groole koude gev elen, — II r;e
sent aucun ;iiiiour puur Bile, hij gfvoelt,geene liefde
voor haar. On soot vela niieux qu'on ne l'exprime, men (eeoelt (lit, grien (( (O rijt reit beter l;ewraar,
dan men kan uitdrukken. 11 ne sent point les af-
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fronts, hij merkt de beleedigingen niet; hij heeft
geen gevoel voor beleediginIen. Je sens qu'il me
trompe, ik merk, dat hij mij bedriegt. 11 sentira
ma culere, h# zal mijnen toorn gevoelen, ondervin den. Je sentais bien oh it en voulait, ik merkte,
be ,reep wel, waar hij heen wilde. Vous sentez Bien
qu'il a tort, gij gevoelt, merkt wel, dat hij ongelijk heeft. — (absol.) La faculté de s-, het gevoel-,
:

gewaarwoi'dingsvermogei. Les étres animes sen -

tent, de bezielde schepselen gevoelen. — [ ylan.J
Faire s- les éperons, de sporen geven. S- son clieval, zijn paard voelen. S- un cheval sur les banelms, een paard in de heupen voelen. — [ Vlar.j Ce
vaisseau sent bien son gouvernail, dat schip is
scherp op zijn roer, luistert goed naar het roer.
S- le sonic of Ie sol, den grond ruiken. Bui
rieken, den reuk gewaarworden; ook: reuk-ken,
van zich geven. S- one fleur, (aan) Bene bloem
ruiken. Je suis enrbumé, je ne sens riep, ik ben
verstopt in 't hoofd, ik ruik niets. Le chien sent
Ie gihier, de hond ruikt het wild. — Cela sent la

iumée, dat riekt naar den rook. Cola sent Ie brilii, I'enfermé, (lat riekt brandig, muf. — (neutr.)
Son halerne sent, zijn adem riekt, hij heeft een'
slinkenden adem. Ses pieds sentent, zijne voeten
rieken, stinken. — (impers.) II sent boa, inauvais
dans cette cilarnbre, er is een aangename, onaangename reuk in deze karper. — .Smaken , eenen
smaak hebben, naar ietssrnaken (van spijzen, (lran-

ken): Vin qui sent Ie I'ut, win, die naar 't vat of
fust smaakt. Carpe qui sent la bourl,e karper,
L1ie grondig smaakt. Ailment qui sent !e brulé, spijs,
die aangebrand smaakt. Cette soupe ire sent zien,
die soep smaakt naar niets. — (fig.) Cela ne sent
pas bon, dat zal niet goed a floopen. 11 sent 1'hum-

rue de qualité, hij ziet er uit als, Beeft het voorkornen van een aanzienlijk rnan. L'aclio (twit
a fait sent Bien ce qu'il est, de daad, die hij be-

aan heeft, toont wel aan, wat hij is. Elle sent
son bien, zij heeft het aanzien van goed opgevoed
te zijn. (Deze zegswijze is schier in onbruik ge-

raakt.) — (fig. et fare.) Ce valet sent Ie vieux

battu, deze knecht is door te veel toegevendheid onbesehaan'nd geworden: de rug jeukt hem. 11 sent le
terruir, hij heeft de gewone fout zijner landslieden.
S- Ie corps de garde, te los, onbeschoft van taal
4n. Cette action sent Ie giliet, die rijaagt ruikt
naar de galg, is hangenswawr d. z. ook CAQUE, FAGOT, HART, LAMPE, SAPIN. SE SENTIR , V.

pr.

Zich gevoelen, zich bevinden: Je me sens bien, ik
gevoel mij , bevind fl))) wel,. 11 ne se sentit pas
rirour•ir, hij voelde niet, slat hij den dood zoo nabij
was. II est si ravi qu'il ne se sent pas, hj is zoo

verrukt, dat hij als buiten zich zelven is, dat hij
voor al Ih.et andere ongevoelig is. —Cette (ijle coinmence a se s-, dil TCl.Sje begint te gevoelen, dot zij
groot (huwbaar) wordt. — (fig.) 11 se sent bíen,
hij weet, gevoelt wat hij vermag, hij is zielh zelven
(van zijne kracht, bekwaamheden, rang, enz.) bewust. — Se s- de qe,., iets bespeuren, ergens gevoel van hebben. Je ne raren sens plus, ik weet, ik
gevoel er niets meer van. II commence a- se s- de
In goutte. hij begint de jicht, Ic t hi^ntj te beslleusen. II a eu In fiévre, it s'en `ent encore. hjj heeft
(Ie koorts gehad, hij gevoelt het nog. I1 se sentira
long-temps de cette perte, hij zal dit verlies nog
lang gevoelen. Je rue sens encore du voyage, ik
ben nog vermoeid, its heb nog gevoel van (le reis.
S'i1 y a du bigin uu zlu mal, it s'en sentira, het
mag iels goeds of kre'aad•s zijn, hij zal het bespeur•en, hij zal zijn aandeel hebben.
Seoir, v. n. Zillen, gezeten zijn. (In dezen zin
veVorc(lerd, en nog alleen in het part. pets. slant
en hot part. pass. wis, als ook in (Ie zarnengestelde

werkwoorden asseuir, rasseoir en surwoir• overge-

blev e n.) -- Zitten, kleefren, passen, slaan. (In vleze
bi-leekenis alleen nog, 'in het f)ar t. pels. en in glen 3 (,
pers. van zekere enkelvoudige tijden in gebruik.) Cet
habit sous lied i rnerveille, dat kleed zit, stamt

u vnnrtre/olijk. Elle av tit one cui(I'u •0 qui lui

se^ait real, zij had Eren kapsel, dat hoax slecht
stond. Ces couleurs-ci ne lui siérontpar3, celles -lit
lui siéraaient rnieux, vleze kleuren zullen ligarir niet
gloed slaarn, die zouden haar inter staan. Ces cuuleurs vous secant si tien, tenez - vous y. door• vieze

kburen )i zeer goed staan, zoo blije' daarbij.
sErlrRR, V. imp. Passen, vroegen, betam'^n, ,:owl of

leelyk staan: 11 Tie vous sled pas de prenrire ee
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ton-lá, het past, betaamt, voegt u niet, het staat u passé quelques jours ensemble, ils se sont sépaleeljk. dien toon aau te slaan. -- (iron.) 11 vous rés, nadat zij eenige dagen bij elkander hadden
sied Bien de Inc reprocher sela, 't staat u fraai, doorgebragt, scheidden zij vaneen. L'armée se sé-

gij ztt er wel de man naar, om mij dat te verwjten. -- (Loc. prov.) A grands gens tout sied,
rijke, voorname lieden rnogen alles doen. -- -j- SE
SEOIR, V. pr., z. V. a. S'ASSEOIR. — ( poét. of (am.)
Sieds-toi, ga zitten, zet u neder.
Sep, m. [Agile.] Ploeghoofd n., stuk hout, dat
vlak op den grond rust, en waarin rje ploegschaar
is bevestigd. -- z. CEP. — [ Mar.] S- de drisse de

para en deux, het leger verdeelde zich in tweeën.
L'assemblée se sépara, de vergadering ging uiteen.
— (Loc. prov.) Il n'y a si bonne compagnie qui
ne se separe, ook het beste gezelschap moet einde
uit elkander gaan. — [Chas.] Le serf chercbe-lijk
par bonds à se s- de sa vole, of enkel á se s-, het
liert zoekt door sprongen zijn spoor af te breken
(en daardoor de honden zin' reuk te doen verliezen).
Sépé, ni. [Arqueb.] IJzeren T, die den geweerloop in de lade houdt, schuiver m. -- Sèpe,

grand hunier, z. v. a. CHAUMARD. S-s d'écoute du
petit hunier, voormarszeils-schootknechten m. pl.
Sépale, f. [Bot.] Kelkblaadje n. ((foliole du Sépeau, Sépée, z. CEP--.
Sépède, auj. [H. n.] Zesvoeti,q (vaninsecten).
calice, phylle), elke afdeeling of splijting van den
bloemkelk.
Sépédon, m. [H. n.] Bladluisvlieg f. — Agaat Séparable, adj. Scheidbaar, afscheideljk (zoo slang ni. (tot de regelmatige tafelkoppen behoorend) .
Sépheii, m. (of Raie s-), Z. RA[E.
wel in slot/dijken als zedelijkenn). ,- SépaSépia, f. [H. n.] Inktvi,sch (SÊCHE, CALMAR);
rag e, in. [Tech.] , z. v. a. TRIAGE, SEPARATION.
— Séparation, f. Scheiding, afzondering, af -- sepia -inkt m. , het zwartbruine sap van den
scheiding, separatie f.: Rien nest plus rude inkivisch. — Teekening f. met sepia -inkt. — S e m
aux smis que la s-, niets is harder voor vrienden piaeées, f. pl. [H. n.] Inktvischsoorten f. pl.
Sépiaire, Sépicole, adj. [H. n.] In heggen
dan de scheiding. La s- des chairs d'avec les os,
de afscheiding van het vleesch en de beenderen. Mar en struiken levend.
Sépioïde, adj. [H. n.] Naar den inktvisch gede s-, scheidmuur m.; (fig.) oorzaak, reden f. van
verdeeldheid, van vijandschap. — On craint une lijkend. — Sépiole, f. [ H. n.] Kleine inktvisch m.
Séphonibique, adj. [Chim.]: Sel de plomb
s- entre ces deux families, men vreest eene scheiding, eene verdeeldheid, oneenigheid onder deze twee s-, loodzout, dat zesmaal meer zuurstof in zijne
familien. — I1 fit s- avec sa secte, hij scheidde zich basis dan in zijn zuur heeft.
Séponle, f. [Tech.] Rieten weversklos m.
van zijne gezindheid, van zijn kerkgenootschap af.
Seps, in. (pr. cepse) (H. n.] Slang- hagedis f.
— [Chim.] La s- des métaux, de scheiding der
Sepsiehiiiiie, f. [Méd.] Neiging f. der vochmetalen. -- [Prat.] S- de corps, scheiding van ta fel en bed. S- de biens, boedelscheiding, scheiding ten tot bederf. — Sepsis, f. (pr. cep-cite) [Méd.]
van goederen. S- de corps et de biens, scheiding Bederf f. (putréfaction).
Sept, adj. num. (pr. cè, doch vóór eene klink
van tafel en bed en goederen. S- de dettes, afscheistomme h en ook op 't einde van een' zin-letrof
ding der schulden. - Afscheiding f., scheidingmakend voorwerp n., scheidmuur m., beschot, afschut of zindeel cèt) Zeven: Les s- sages de la Grèce, de
heining, heg, sloot f., enz. Mettre une s--seln., 7 Wijzen van Griekenland.— (absol.) Its étaient s-,
entre deux chambres, een beschot, een' scheidwand zij waren met hun zevenen. II y en a eu s- de
tusschen twee kamers plaatsen. Il y avait entre tugs, er zijn er 7 gedood. — 0 k voor septième,
les deux propriétés une s- formée par un fossé, zevende, gebézigd: Page s-, bladzijde zeven, zeven
bladzede f. Charles s-, Karel de zevende. —Als-de
eerie sloot maakte de afscheiding der beide eigen
Afscheidings--domen.—Sépartis, subst. in. Zevende dag in. der maand: La lettre
geest ni. in geloofszaken, s e p a r a t í sm u s n. -- est. du s-, de brief is van den zevenden. Tous les
Séparatiste, m. et f. Af.qescheidene m. en f., s- du moil elke zevende dag der maand. z. ook
hij of zij, die zich van zj n kerkgel, ootschap af- SEPTIEM - Het cijfer 7; de zeven in het kaart
£crire an 7 à la place dun 9, eerre 7 in plaats-spel.
zondert, s e p a r a t i s t; in Engeland, z. v. a. NONvan eene 9 schr ijven. Le s- de coeur manque à ce
CONFORMISTE. — Séparatoire , m. [Chim. ]
Scheivat n. — [Chir.] Soort van mes n. ter schei- jeu, harten-zeven ontbreekt in dit spel. — L'homding van het bekkeneelvlies. — Séparé, e, asij. me change, dit-an, de tempérament It chaque s(en part. passé van séparer): Amis s-s, gescheide of à chaque septenaire, de ra.ensch verandert, zoo
vrienden m. pl. Pays s-s par des fleuves, door men Zee; t, elke zeven jaren van temperament. —
stroomen gescheide landen n. pl. — Séparé- Septanie, f. (pr. CP—, ook in de volgenden) Zement, adv. Afzonderlijk, een voor een. On les a vental n. — [Ani. coat.] Stadsgebied n. -- Sepinterrogés s-, men heeft hen afzonderlijk onder tane, f. [Méd.] Zevendaagsche koorts f. ----f- SepMettez- ces choses-là s-, zet die dingen-vragd. tantaine, f. Zeventigtal n. — Septante, adj.
nuns. Zeventig. (Alen zegt nu soixante-dix.) — Als
afzonderlijk.
Séparer, V. a. Scheiden, afzonderen, deelen, subst. m.: Les Septante , de zeventig overzetters,
verdeelen, eene scheiding maken, splitsen: Un seul die op bevel van Plolerrieus Philadelphus, koning
coup lui sépara in tëte du corps, een enkele slag van Egypte, het hebreeuwsche Oude Testament in
scheidde zijn hoofd van het ligchaam. S- les chairs het grieksch vertaalden. Version des S-, vertaling
d'avec les os, het vleesch van de beenderen scheiden. der Zeventig. -- -[- Septautièiiie, adj. ZevenS- les bouts d'avec les agneaux, de bokken van de tigste (soixante-dixième).
Septennibre, m. (pr. cèp—, ook in de volgenschapen scheiden. z. ook Bout. La mort les a sépares, de dood heeft hen gescheiden. S- une cham- den) September m., her fstm.aand f. , de 9de maand
bre en deux, eene kamer in twee deelen scheiden. des jaars (de 7de van 't raneinsche jaar onder
S- une cour dun jardin par un mur, eene plaats Romulus, en van daar haarnaain).— [ 1-l. de France]
van eenen tuin door eenen muur afzonderen. Les Massacres de s-, september-moorden m. pl. (in de
Pyrénées separent la France de l'Espagne, de Py- eerste dagen van de septembermaand 179: te Parijs
reneen scheiden Frankrijk van Spanje af. On a aan de gekerkerde o/fors der revolutie, in.z. aan de
séparé la terre en autant de portions qu'il y a niet -beëedigde priesters, gepleegd). — Septemd'enfant.s. men heeft het goed in zoo veel deelen ge lbrisade, f. September-moord m., stapling f. (z.
als er kinderen zijn. S- de biens un mare-split 't vorige woord); in 't algemeen: ijselijk moordtooet any femme, de gemeenschap van goederen tu.s- neel n., slagtireg, s .; p t e in b r i sa d e f. — Sepschen man en vrouw opheffen. Its sont mariés sé- temiabriser, V. a. September- gruwelen begaan,
parés de biens, zij zijn buiten gemeenschap van slagten, moorden, zonder geregtel7jk vonnis de ongoederen met elkander gehuwd. S- de corps an schuldigen met de schuldigen ombrengen. — Sepmarl et une femme, echtelieden van tafel en bed tembrisear, m. September- moordenaar m., fnmescheiden. -- [Chin.] S- lor des autres métaux, deplic,tige aan den bovengenoemden gruwelmoord.
het goud van de andere metalen afscheiden. — -- Septeinbriste, m. Goedkeurder der septem[Chas.] S- les quètes, de jartbedienden reet de ber- noorden in de wetgevende vergadering, septernspeurhonden verdeelen. — [ Man.] S. les renes, de ber-man. -- Septenmvir, m. (pr•. cèp-tèrn-vir)
teugels ,gescheiden of verdeeld houden, in elke hand [Ant. rom.] Zevenman n1., titel van magistraten
een' Leuuel houden. -- Afscheiden, onderscheiden: en priesters te Rome, die met de regeling der openLa raison sépare l'homrne de tous les animaux, bare f legtigheden, met de verdeeling der landerigen,
de rede onderscheidt den mensch van alle andere enz. belast waren.
Septentaire, adj. (pr. cèp—) Zeven bevat
dieren. - SE Sr.PARER, v. pr. Zich scheiden, uiteen
Le nombre s-, het getal zeven. -- Profes--tend:
gaan, vaneen scheiden, zich verdeelen: Après avoir
-

SEPTENNIAL
seur s- (of als subsi. S-), hoogleeraar, di 7 jaren
aan eene universiteit heeft onderwezen. -- Als
subsi. in. Zevenjarig tijdvak van 's menschen leven.
z. onder SEPT . - Septennal, e, adj. (pr. cèptèn-nal) Zevenjarig, om de zeven jaren wederkeerend: Assemblée s-e, zevenjarige vergadering f.
L'année sabbatique des juifs était s-e, het sabbatsjaar der joden viel om het zevende jaar in. Septeunalité , f. (pr. cèp-tèn-) Zevenjarige

duur m., zevenjarigheid f., inz. van 't engelse/te
parlement.
Meptentrion, m.(pr. cèp-tan-) [Astr., Géogr.]
Noorden, noord n.: Les Pays-Bas sop t au s- de
la France, de Nederlanden lieren ten noorden van
Frankrijk. L 'aiguille aimantée se tourne toujours
vers Ie s-, de magneetnaald draait altijd naar Oct
noorden. -- Septentrional, e, wij. Noordelijk,
noordsch, n.ot?rd-: Paus septentrionaux, noorde
landen n. pl. Les peupies septentrionaux,-delijk
of als subst. Les s-, de noordsche, 'noordelijke vol
pl. Le pèle s-, de noordpool f. Le vent s-,-ken.
de noor dewind in. L'océan s-, de Noorder-oceaan m.,

-
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soort van graf n., begraafplaats f. Le s- de Jésus
Christ, Le Saint-S-, het graf van J. Chr., het
heilige graf. Les pyramides d'Egypte servaient de
s- aux roil, de pyramiden van Egypte dienden tot
begraafplaatsen voor de koningen. -- Jésus appelle
les hypocrites des s-s bianchis, Jezus noemt de
huichelaars gepleisterde graven. - Sépulture, f.
Begrafenis, beaarding f.; - begraafplaats; grafstede f., graf n. Les frais de la s-, de begrafeniskosten in. pl. -- Les pyramides d'Égypte ser vaient
de s-s, de p yramiden van Egypte dienden tot graf
begraafplaatsen. Avoir sa s- dans tel-stedn,o
cimetière, zijn graf op dit of dat kerkhof hebben.
Droit de s-, regt om hier of daar begraven teworden. Droits de s-, begrafenisrenten n. pl. (die voor
de begrafenis betaald moeten worden).
Ségtiace, adj. Hardnekkig volgend , onop-

houdelijk hijbl jvend.
Séquelle, f. (dénigr.) Taphang nl., aanhangers ni. pl., kreatur en n. pl.: Je nee moque de lui
et de toute sa s-, ik lach wat met hem en zijn'
ganschen aanhang. - Lange ceéi, reeks f.: Une s(kyrieile) de questions absurdes, eene reeks van
de Noordzee f.
Septieolor, m. (pr. cèp -) [H. n.] Zevenkleu- onder jamde vragen f. Ijl.
Séquenee, f. [Jeu] Volgrij f . van ten minste
ripe tangara of prachtmees f.
i,eptidi, m. (pr. cèp-) Zevende dag eener dé- drie kaarten van ééne kleur, roen in .: S- du rot
de t^èle, roer, van klaveren heer. - Bijzondere
eade in den fransch-republikeinschen almanak.
t eptième, adj. (pr. cè-ti-èrne) Zevende: Le schikking , die ieder kaartenfabrikant aan zijne
s- jour de la semaine, de zevende da!; der week. kaarten geeft.- [Cath. j Vr oegere naam der proza,
La page s-, de zevende bladzijde f. Elle arriva la die men na het graduale zingt (vg ( . PROSE, GRADUEL) .
Sequestration, f. [Prat.] Beslaglegging, beS-, zij was de zevende, die aankwam. -Als subst.
m. het zevende deel van een geheel: II est pour on sla Eineming, het in bewaring of in bewaarderhand
s- dans cette allaire, hij heeft een zevende aan- stellen, geregtelijke overlevering van eene betwiste
deel in deze zaak. - Zevende dag van een tijdperk: zaak of ook van eenen persoon in de derde hand,
Le s- da muis, de zevende (dag) der maand. Elie s e q u e s l rá t i e f. S- illegale des personnes, onest dans son s- (of dans son sept, dans le sept), wettelijke in bewaring houding van personen. zij is in de zevende maand (harer zwangerschap), Séquestre, m. Geregtelf k beslag n. op een goed,
in hare zevende maand. -- Ook als subst. f. Un bewaring in de derde hand tot op de uitwijzing of
écolier de la s-, een scholier van de zevende klasse. beslissing der betwiste zaak, s e q u e s t e r n. Scotiventionnel, in bewaring stelling bij overeenkomst.
-- [Jeu] Une s- (liever dix-septième), een zeven
zeven op elkander volgende-tiend,rksva S- judiciaire, sequester op regterljk bevel. -- Ook
kaarten van ééne kleur. -- [Mus ] Septime f., in- van personen gebézigd: On a mis cette Edie en sterval van 6 noten der diatonische schaal. - Sep- dans ce monastère , men heeft dit meisje in dat
tiernevnent , adv. Ten zevende, in de zevende klooster ter bewaring geplaatst. - Bewaarder van
een of ander betwist goed, derde man als bewaar plaats.
Septifère , adj. [Bot.] Met scheidvliezen of der van het in beslag genomene, s e q u e st r d tor:
zaadschotten voorzien. - ► ' eptifor me, adj. [Bot.] lommer un s-, een' sequestrator benoemen. - Het
in bewaarderhand gestelde goed: Un gardien intiIn den vorm van scheidvliezen.
Septinmestre, adj. (pr. cèp-) [Méd.] Enfant dèle qui a pillé le s-, een ontrouw bewaarder, die
s - , in de Tae maand der zwangerschap geboren van het toevertrouwde goed gestolen heeft.- [Méd.]
kind n., kind von 7 maanden.
Afgestorven been n., dat in de nieuw gevormde
),

Septinealaire, adj. (pr. cèp-): Les habitants s-s, de bewoners der Ionische eilanden.
Meptique, adj. [Méd.] Bederf of verrotting
bewerkend, doorkna.,end, s e p t i se h.
Septoeil, m. (pr. cèt-), z. onder LAMPROIE.
t Septon, m., Z. v. a. AZOTE.

Septorrhépyre, f. [Méd.] Rolkoorts, s e p-

topyra f.

Septuagénaire, adj. (pr. cèp -, ook in het
volgende) Zeventil jarig, zeventig jaren oud: Vieil
Jard s-, zeventigjarig orysaard in. -- Ook als subst.
m. et f.: Un, Une s-, een , eene zeventigjarige m.

en f. -- Septtiagésiume , f. [Cath.] Negende
zondag vóór pave/ten. derde zondag ni. voor de
vasten, septuagésima f.
Septvile, m. [Bot.] Kleinscheidvlies n.-Septurn, m. (latin) (pr. cèp-tome) [Anat.] Tusschenschot , afscheidsel n.

(pr. cèp--, ook het volgende)
Zevenvoudig, zevenmaal meer -of grooter: Valeur
s-, zevenvoudige waarde f -- Als subst. m. Zevenvoud n., het zevenvoudige: Quatorze est Ie sde deux , veertien is het zevenvoud van twee. Septuupler, V. a. Verzevenvoudigen , zevenvoudig
maken, met zeven vermenigvuldigen: Cela a sep tuplé ses revenus, dit heeft zijne inkomsten zevenmaal granter gemaakt. --- Het part. passé is ook
adj.: Quantité septuplée, verzevenvoudigde hoeveelSeptuple, adj.

heid f.

Sép leral, e, adj. Tot het graf behoorend;
gr
aven bevattend; graven versierend: Inscription
s e, grafs chrift n. - Chapelle s- e, lijk - , grafka-

pel f. - Ornements séputeraux, grafsieraden n.
pl. - (fig.) Voix s-e, graftoon m., doffe, holle stem,
die uit een graf schijnt te konen. - Sépulere,m.

Graf n., inz. grafspelonk f. (gelijk die der Ouden),
grafstede f., grafkelder m.; (in deftigen stijl) elke

been-massa nog vastzit. - Séquestrer , v. a.

Een betwist goed geregtel k in beslag nemen en het
aan eenen derde Ier bewaring of beheer overgeven,

sequestréren: On a séquestré ses revenus,
zijne inkomsten zijn in beslag genomen. Iemand onwettig opgesloten houden,. - (fig.) Heireel-fik verwideren, van den hals schuiven; -wegmoffelen: C'est
on homme facbeux , it faut le s- d'avec nous, 't

man, wij moeten hem ons van den
hals schuiven. - it a séquestré ses meifleurs moobles, hij heeft zijn beste huisraad weggemoffeld,
heimelijk ver wijderd. -- SE SCQUESTRER , V. pr.
Zich verwijderen, zich afzonderen: 11 s'est séquestré de tout commerce du monde, hij heeft zich geheel van de wereld afgezonderd, allen omgang met
iedereen gestaakt. - Het part. passé is ook adj.:
is een lastig

Elfets séquestrés, geregteljk beslagene en in bewa-

ring gestelde, gesequestreerde goederen n. pl.
Sequin, m. Gouden munt in Italië en in de
Levant, zee/tien (zecchino), sequine f. (in
eerstgenoemd land ter waarde van 5'14 tot 5jt4 gl.).
Seraaber, v. a. [Teelt.] De pijpaarde bij kleine
hoopen kloppen. - Seraabes, f. pl. Afval m.
van nog weeke pijpen.
Sérail, in. Paleis n. des tankschee keizers;
woning f. van een' oostersch' aanzienlijk' heer en
zijne vrouwen (waarvan de harem of 't vrouwenverblijf een gedeelte is), s e r a i l n. - (ten onregte
ook gebruikt voor) Vrouwentimmer, harem m.
(Vgl HAREM) ;- (bijuitbreiding) gezamenlijke woumen in den harem..; - (bij misbruik): Sa maison
est on vrai s-, zijn huis is een ware harem: hij
houdt er in zijn huis vele veile vrouwen op na.
Séran of Sérancoir, m. [Tech.] Hekel,
hennep-, vlashekel m. - Sérsuiqage, m. Het
hekelen; Itekelschuur, hekelpin.ats f.- eraneer,
.

V. a. Hekelen. --- SE ,SERANCER, V. pr. Gehekeld
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worden, zich laten hekelen. — Het part. passé is
ook adj.: Chanvre sérancé, gehekelde hennep m.

-- Séranceur, m., -euise, f. Hekelaar rn., hekelster F. -- Sérancier, Vin. Hekelrnaker m. —
i5éranSoir , m., z. v. a. SERAN.
Sérapl,iu, rn. Vuur- of lichtengel , se r a f n,
seraph rn. — Séraptiique, adj. Seraphijnsch,

engelachtig, heerlijk, hoog verheven. — Ordre s-,
orde der seraphijnen of der franciskaner monniken.

--
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klemhaak m --[Menuis.] Spanijzer n., klemhaak m.
La patte du s-, de klaauw van den klemhaak. -[Mar.] Molenaar m., ijzeren bout om mede te h ijschen ; — ook z. v. a. liAvJER. — -f- Sergenter.
V. a. Door eenen geregtsdaenaar laten aanmanen.
— (lig.) Lastig vallen, overloopen, kwellen, plagen.
— 1- Sergenterie, f. Ambt van eenen geregts-

dienaar, deurwaarderschap n, — [Anc. mil. J Generaal-veldwachtmeesterschap n.
Serger of oergier, m. Sergiemaker; -ver
ken, onder den rang der gelukzaligen plaatsen,
in. — Ser erie, f. Sergiefabrijk f. —-koper
hoog verheerl aken, s e r a p h i s é r e n.
Sergiehandel m. — Werkplaats f. der seegiemakers.
Sér apias, m. [Bot.], o. v. a. ELLI BOBINE.
— Kunst f. der scrgiewever)j. — Sergette, f.
Sérasker, Séraskier, Sérasquier, m. (verklw. van serge) Dunne, ligte sergie f. — Dun
Turksch legerhoofd n. of opperbevelhebber.
sergiehemd a.
Sérasse, f. [Com.1 Soort van oostindiscii ka Sérial, e, adj. Eene serie of retsks betreffend.
toendoek n.
Sérialaire, f. [H. n.] Pfjpkoraal n.
Serauit, m. [H. n.] (pop.), z. v. a . BRUANT.
% Séricaire, in. et f. ['fech.j Zijdewerker ni.,
4erbin, ni. [Bot.] Soort van jeneverboom in. - werkster f. — Séricicole, adj. Wat de zijdeSerl,oeal, in. [Tech.] Kleine glascilinder m. teelt betreft. -- Sériciculture, f. Zijdeteelt f.
ter gladrnaking van 't gouddraad.
Serie, f. Reeks, volgrj, serie f. S- d'idées,
Serdeati, in. Tafelbediende m. van des konings gedachtenreeks, rij van denkbeelden of voorstellinhuis; — plaats, waar de afgenomen spijzen gebragt gen. — 4fdeeling van in klassen verdeelde voor werden; ook die, waar zij verkocht werden; sp js- werpen , klasse, groep f.: On a divisé les plantes
kamer, waar de edellieden, de pages aten.
en diverser families ou s-s, men heeft de planten
Serein, e, adj. fielder, klaar, licht, kalm; vro- in verschillende fainiliën of groepen verdeeld. Cette
lijk, opgehelderd: Le eiel était. s-, de hemel was loterie est divisée en tant de s-s, deze loterij is in
helder. Un air s-, eene klare, heldere lucht f. — (lig.) zooveel seriën verdeeld. — [Math.] Reeks, r ij van
Un visage s-, een helder, opgeruimd aangezigt n. grootheden, die volgens eene zekere wet aangroei Arne s-e, kalme ziel f. Esprit s-, rustige geest in. jen of afnemen (progression). — Sérié, e, adj.
— (poet.) Jours s-s, gelukkige, vreedzame dagen in. [Didarct.j In overlanfische rijen geplaatst.
pl. — [Méd. J , z. GOUTTE. — SEREEN, in. AvondSérieuseiuent, adv. Op ernstige, deftige wijze,
lucht f., vochtige, koele avondda_rrnp in. Gardez-vous ernetiq, niet ernst, in ernst: II en paria s-, hi
du s-, wacht u voor de avondlucht. — -5 Serei- sprak daarvan met ernst. S-, it y a peu de lilies
oer, v. a. Helder, kalm maken.
comme vous, in ernst (zonder scherts, zonder gek
Sérénade, f. Avond- of nacht -muzijk f., coner zijn weinig rnei.ijes zoo als gij. -- Koel:-schern),
ceit van stemenen of speeltuigen, dat des avonds of I1 in'a recu s-, h j heeft mij koel, koeltjes onivan
des nachts op de straat, onder iemands vensters gen,. — Ernstig, met ijver, gezel, aanhoudend: Trawordt c,eGeven, serenade f.
vl s- à queique ouvrage, zich ernstig, ijverig
Serène, f. [Econ. rur.) Karnwerktuig n., waar- met dr-zen of genen arbeid bezig houden. — Prendre
mede eene broote hoeveelheid boter te gelijk wordt une chose s-, iets in ernst opnemen, zich gevoelig
gemaakt. (werpen. over iets bonen, dat enkel in scherts was gezegd.
Sérénage, m. Het luchten van besmette voor - — Serieex, iease, adj. Ernstig, deftig; gewigSéréuuee•, Séréniser, v.a., z. v. a. SÉREINER. lig. bedenkelijk; Visage, Air, Discours s-, ernstig
Sérenis;sime, adj.: Votre Altesse S-, uwe Bezigt, voorkomen, gesprek n. — Le cote s- dune
Doorluchtige Hoogheid (als titel van sorrcirric;e on- affaire, de ernstige zijde van eene zaak. Affaire
gekroonde 'vorsten). — Séréteité, f. Helderheid, qui devent s-ieuse, zaak, die bedenkelijk wordt.
onbewolktheid, klaarheid. kalmte f.: La s- de Fair, — Ernstig. gemeend, opregt, waar: Ce que je vous
du temps, de helderheid der lucht, van het weder. dis tri est s-, wat ik u daar zeg is genreend. —
— (fig.) La s- du visage, de helderheid, opgeruimd
[Jur.J Dette s-ieuse, niet verdichte, wezenlijke
La s- de ses jours, de-heid,van'tgz.— schubt n. — (Loc. prov.) ii est s- comme un ene
kalmte, het stil geluk van zijne dagen. -- Door- qu'on étrilie. bij de nietigste dingen, neemt hij eene
luchtigheid f., voormalige eeretitel van sommige deftige houding aan. — SÉRIEUX, m. De/tigheid f.
in gelaat en manieren. ernstig of deftig wezen n.,
voroten.
erenee, f., z SERENE.
ernst f. Affecter u ❑ grand s-, eene groole ernsthafSérèque, in. [Bot. j Verwersbrem f. der Ca- tigheid aannemen, opzettelijk een zeer deftig wezen
narische eilanden. (kaas. zetten. — Prendre une chose dans le s-, iets als
Scrèt, ni. [Éeon.J: S- vert, soort van groene waar, als gemeend oerveten (linewel het enkel boer
Séreiix, ease, adj. [Méd. J Naar bloedwater
gezegd was). Prendre ure chose an s-,-tendrwijs
of bloedwei gelijkend, waterachtig, waterig, wei
iets in ernst opvatten iets kwalijk opnemen (hoewel
Sang s-, wateracl1tiq bloed n.-achtig,seru.
het niet riezP(I(l inas om te beleedigen).
Sérigène, adj. De betran'leling der zijde betref' Dejections s-euses, waterachtige afgang in. —
[Anot.] Membranes s-eases, weivliezen n. pl.
fend: Ii;itustrie s-, zijde- industrie f.
Séréva,n, in. [H. n. J Soort van senegalsche
Serie, n► . [ H. n. j Sfjeje n. S- de canarie, kavink in.
narivor:el m. S- plein, geheel gele kanarievogel.
Serf, ve, adj. (pr. cede) [Féod.] Lij feigen. -Berin, e, adj. (pop.): Qu'il est s-, wat laat hij
SERF, ni., -VE, f. Lijfeigene in. en f.; — slaaf m., zich geurakkeljk beet neren
slavin f.
Sèrine, f. Wij%jes- sijsje n., wijfjes-kanarievoerfouette, f. [Hort.] Klein houweel n., hak r. gel m. -- Seriner, v. a : S- on oiseau. eenen
— Sertuiaetter of I erfonir, v. a. De aarde vogel met het zangor elfje voorspelen. S- un air fi
rondvin de jonfle planten neet de hak onrrnerken. — uu oiseau, eersen vogel met het orgellje een w jcje
Sert'oncissage, in. liet omwerken riet het kleine legren. — (ftc, et faut ) S. qc. it qn., /ernands iets
houu'eel. hit ophakken.
geheel werktui(iel tk lee -ren, zonder dat hij 't beSe,•—e, f. Serqie, sargie, saai f. lifte rrekeperde (jr//pt. — Serinette, I'. Draoiorellje, tot afriguWnllen stof. — Sergé, e, adj. Als serc.ie bewerkte hug van kanarie- en ac(/ere zanqvogels, vogelorstof f.
geltje ri. — (fain.) Zanier in. of zangeler f., die de
Serpent, in. (weleer) Geregtsbode, gereqtcdie- geleerde stukken slechts herhaalt, zonder er gevoel
naar ni. — [Mii.] Onderofficier hij eerie canrpoc;nie of uitdrukking; in te lenen; — iets, dat men werkVoctcnik, se'jant, serÜeant m. Galons tie s-. eer taigellJk leert of doet.
pl. S- -mfajor, eerste onderofficier-jantserl.F
es ivigat of 4^ riogn, Ell., z. SVRI? GA.
eenvr comprac/nie, cerjant-iiiojoor m. [Arc. Bi).)
ei•iiigue, I . Spuit t. S- b lavement, h clyS- de balaille, S- genieral cie hataille, ,r,► eneraal stére hli.cieej .spuit. S- auricul,aire, oculaire, oor -,
veldwar/ l heester. S- major d an réginrent. dune oogspuitje ii. — (pop.) Gevelend, onnf ozel ir,ensch D.
place, ►najaar of' ol►j,eru'acht ►„eerier van een rer;i- — 1 but j , z. v. a . HEVE. - Seriiigiier, V. a.
Silent, Plaats- IUajoor. --S- il'armes, Wapendienaar Spuiten, bespuiten: S- de l'eau sur qc,., ii qn.,
(bij tournnnjlen en Plel tiriheden). — S-s (Ie viile, water op iets, naar iemand stuiten. -- S- ure
stads- serjanlen, ni et een' degen gernapende t;oticiepEaie, ure padie nalade, cane avond, een ziek lig dienaars te Parijs. -- [Constr. nay. j tYolfekleauuw, chaa n\deel bespuiten. -- [Mar j S- un batíirient,
--4 S'érapliiiser, V. a. Tot Bene n seraphijn ma-

.

,

S1RIOLE

SERRE.

-

een schip van achter tot voor, langs zijne dekken
beschieten. — Het part. pass é is ook adj.: Eau seringuée, gespoten water n. Plaíe s-e, bespoten wond f.
Sériole, f. [H. n.J Makreelsoort in de Middel
-landschezf.
eriosité, f., z. v. a. SÉRIEUX (m .)

Sérigae, adj. `an zijde komend. Matière s-,
zijdestof f. (in 't ligchaarn van den zijdeworm, eer
hij zich heeft ingesponnen) .
Sérisse, f. [Bot.] Stinkende wolfsdoorn m.
Serinent, m. Eed m. S- de fidélité, d'obéissance, eed van trouw, van gehoorzaamheid. S- ju
geregtelijke eed. Ordonner, Deferer le s-,-dicare,
den eed opleggen, opdragen. Prèter le s-, den eed
afleggen. Prestation de s-, eedaflegging, beeediging f. Prendre qn. à s-, iemand den eed opleggen,
den eed van hein vorderen. Prendre qn. b foi et a
s-, iemand den ambtseed afnemen. Desavouer une
dette par s-, eene schuld onder eede ontkennen. —
(Loc. prov.) S- de joueur, d'ivrogne,d'amant, spe
dronkaards -, minnaars-eed, eed in den wind-lers,
(waarop men geen staat kan maken) . -- Vloek
vloek in. Faire des s-s execrables, a f--wordn.,
grijselijke vloeken uiten. — t Sermenter, V. n.
Zweren, eenen eed afleggen. — liet part. passé is
ook adj.; Juge sermenté (liever assermenté), betedigd regter m.
Sernnoeination, f. [Rhét.] Redekunstige figuur, waardoor iemand sprekend volgens zijn karakter, stand, enz. , wordt ingevoerd, s e r m o e i n dt i e f. --- Sertnologe, nl. [Philol.] Verzameling f. van predikotien, inz. van feest predikatiën.
-- Sermon, m. Leerrede, kerkelijke redevoering,
predikatie, preek f. S- édiliiant, patbétique, stich,telijke, zielroerende predikatie. S- funèbre, ljkpredi,katie. , (fig.) Verdrietige, langwijlige vermaning,
preek f. Etre fatigué des s-s de qn., iemands preken moede zijn. — Sermonnaire, m. Prekenverzameling f., bundel m. leerredenen. — Kansel
in., die preken in 't licht heeft gegeven. ---redna
Als adj.: Aan de leerrede eigen, daartoe behoorend:
Style s -, predikstal m. Eloquence s-, kanselwelsprekendheid f. r--- Serutonner, v. a. (fam.) Ver
gedurige vermaningen doen, eeuwig pre--velnd
ken, de les lezen. -- Sermonnenr, m., -ease, f.
(fain.) Vervelend zedepreker, eeuwige strafprediker; — ook wel: onvermoeid prediker; — middel
prediker m.
-matig
Serinontaine, m. [Bot.] Ezelskomijn nl.
,

Séi•oline, f. [Chim.] Eene uit het menschenbloed afgezonderde stof, s e r o Ii n e f.

% Séropile, m. Zijden hoed m., hoed van zijdevilt.
Sérosite, f. [Méd.] Waterachtig, eenigzins
slijmig vocht, door de afscheiding der weivliezen
voortgebragt. wei f.; waterachtige gesteldheid, waterachtigheid, het waterige, s e r o s I t e i t f.
Sérotine, f. [Manlor.] Soort van fransche vlederrnuis f.
Serpe, f. Breed, krom snoeimes n., houwer in.
-- [Teelt] Snoei^nesvormig snijmes n. -- (Loc.
prov.) Cela est fait it la s-, dat is ruw, slordig
bewerkt, dat lijkt wel met eene bijl behouwen. —
Il semlile que eet hom me alt été fait b In s-, die
man is alles behalve fraai gebouwd. --- [F!. n.], z.
GGASTÉROPLÈQUE.
Serpéger, m. [Man.], z. V. a. SERPENTER

Serpent, m. [HI. n. j Slang f. S- aquatique,
waterstang. S- b sonnette, ratelslang. S- à lunettes,
brilslang. S- de men, z. v. a. CÉPO ,E. S- aveugle,
z. v. a. ORVET . S- de verre, Z. ORVET cotnmun. Sdeux têtes of double marcheur. z. v. a . A3i-

z. v. a. CÉRASTE. — (Loc.
fig.) C'e t un s-, une langue de s-, 't is een ware
PHISBENE. S- cornu,

slang, eerre addertong, een lasteraar, lasteraarster.
Quel s- que vette femme! welk een s e r p e n t,
welk een helleveeg is die vrouw! Nourrir un s- dans
son sein, eene slang in zijnen boezem voeden, eenen

verrader, ondankbare goed doen. Le s- est caclA
sous les fleurs, onder de bloemen i.e eerie slang eer
dat ding is viel te vertrouwen. — [Astr.]-borgen,
Slang f., een noordelijk sterrebeeld van 61 sterren.
-- [Bot.] Langue de s-, z. v. a. OPHIOULOSSE. ---

--- [H. n.J Oeils de s-, Z. OEIL. -- [Joail.] Oeil de
s-, slangenoog n., een kleine steen van weinig
waarde, die naar een slangenoog gelijkt. -- [Mus.]
Se r p e n t n., slanghoorn m., slangbasbazuin f., een
.slangvormig gekromd blaasinstrument; -- s e r p e n-
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t i s t m., bespeler van dat instrument: Il est sdans Celle église, hij is serpentist, slanghoornblazer
in die kerk. — Serpentaire, m. [Bot.] Groot
of gemeen slangenkruid n ; draakwortel in. Petite
s - , Z. v. a OPHIOGLOSSE. — SERPENTAIRE, M.

[ A str. ] Slangendrager, Ophiuchus. —[H . n .] , z. v. a.

MESSAGER, SECRÉTAIRE. -- Ser pente, f. Soort
van zeer fijn papier, slangenpapier n. — Ook als
adj.: Papier s-. --[Mar.] , Z. SERPENTEAU. — Ser -

pentealt, in. (verklw. van serpent) Jonge, pas
uitgekomen slang f. — [Artif. ] Zwermer, brillant
zwermer in. -- [Hort.] Aflegger m — [Mar.]
Zwichting, zwichtljn f. der pardoens (ook SER PENTE gebeden). — + 4erpenteinent, m. Kronkeling f. (b. v. der slangen, wormen). — (fig.) Le
s- d'une rivière, dun ruisseau, de kronkeling eener
rivier, eener beek. Le s- d'une ligne, de kronkeling,
golving eener lijn. --- Oerpenter, v. n. Kronkelen, met bogten of slangswpze loopgin, slingeren:
La pantie d'une courbe qui va en serpentant, het
gedeelte eener kromme lijn, dat slangswgze loopt.
-- inn ruisseau qui serpente dans la prairie, eene
beek, die zich in de weide kronkelt, met bogten
loopt. — SERPENTER, V. a. [Man.]: S - an cheval,
een paard slingeren, langs eenen slingerweg leiden.
-- [Mar.] S- deux cordages, twee touwen zarnenzwichten. — Serpentieole, adj. [H. jud.] De
koperen slang aa biddend. — Als subst. m. en f.
Slangenvereerder m., -vereerster f. --- Serpentiforme, adj. [Didaict.] Slangvormig. — Serpentin, e, a!lj. Slangachtig. — [Arch.] Colonne s-e,
slangenzuil f. -- [Man.] Langue se, slangentong,
onrustige tong f. — [Minér.] Marbre s-, serpenljnmariner n.; sli ngsteen, serpentijnstee,n. ophiet m.,
een zwartgroene, slangsw(jze gevlekte talksteen, die
tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid. — [Litt.]
Vers s-s, slangenverzen n. pl. (die met hetzelfde
woord eindigen, waarmede zij beginnen) , se?'pentinisch.e verzen n. pl. — 1 Peint.] Lignes s-es, slangenljnen t. pl — SERPENT IN, m. [Arse. mil.] than m.
van een voormalig lontslot. — [Artill.] Veldslang f.
(coulevrine ) — [Bot.] Slangenhout nn. -- [Chem.]
Slang f., slingerende buis van eene destilleerkolf.
.--- [Minér ], z. marbre serpenten hier boven. --Serpentinaire, adj. ( Minér.] Serpentijnsteen bevattend. — Serpentine, f. [Bot.] Slangekruid n.
— [R. n.J Slanrleschildpad f. — [Minér.], z. marlbre serpentin hier boven. — Serpentine, f.,
-

.

,

.

z. v. v. COULEVRINE. -- Serpentinesax, ease,
adj, [Minér.] Uit serpentjnsteen gevormd.

Serper, V. n. [Mara Het anker lieten (van
eerie galei).

Serpette, t'. (verklw. van serie) [Hort.] Klein
snoeimes n. —.[Tech. ] Snoei.niesvorrnig gareelrnakersme.s n. (TER.

Serpeyer, v. a. [Mar.], gebruikelijker SERPENSerpil;ine, f., of Serpibe, in. [Méd.] Krui
haarworm m. — Serpigiuetax,-pendrigwom,
e^tse, adj. Met haarworm behebd, naar haar
gelijkend.
-worm
S eipiller, m. [Hort.] Te dipt of dik geworden
heggen tot op het hoofdhout ar'kappen.
Serpilliere, f. [Tech.] Pakdoek. paklinnen n.
--- Zonnedoek in. (vóór de winkels). — Winkel-

voorschoot n. — [El. n. J , z. v. a. COURTILIÉRE.

Serpillon, in. (verklw. van serge) [Hort.]
Snoeitnesje n.
Serpolet, in. [Bot.] Wilde tarn, veldlijn,
kwendel in., onze- lieve-vrouwe -bedstroo n.
Serpaale, f.[H. n.] Kokerworm in., wor'rn,buis f.
Serrage, m. [Constr. nay.] Verband n., wegcr s in. pl., wegering, binnenwegering f.
-

Serragine, f. [Bot.(, z.

v. a. BUGLE.

Serran, m. [ft n.] Visch van 't baarsrgeslachl;

-- z. V. a. VERD1ER . (rasalmo]

Serrasalmne, in. [H. n.] Zaagzalm m. [ser Serratieorne, adj. [ 1-1. n.] fleet zaagvormige
voelhorens. -- Serratifolié, e, adj. Met zaagvormige bladeren. — Serratiform -, adj. Zaarlvormig. (ongelijke pols m.
Serratile, adj. [Méd.] : Pouls s-, harde en
erratitle, f. [Bot.] Scharen- of sikkelkruid,
groot wild guizendblad n.
Serre, f. [1--lort.] Broeikas f. S- froide, koude
broeikas. S- chaude, warme broeika , stookkas.
S- chinoise, chinesche broeikas (onder den grond
aangelegd, zoodat enkel het glazen dak bonen den

grond komt). -- (fig.) Cela est

vena en s- chaude.
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SERRE- T:1TE.

SERRE

C'est un fruit de s- chaude, dat is eene broeikas- s- des rangs, de opeensluiting, de geslotenheid der
plant, een door kunstmiddelen te haastig gerijpt en gelederen. — (fig.) S- de coeur, beklemming, beniet natuurlijk ontwikkeld talent. --- Greep m., het naauwdheid f. des harten. — 5 Serrément, adv.
vermogen om te grijpen, in de vuist vast te klem- Gesloten, digt o p een. Les troupes marchèrent s-,
men: Avoir la s- bonne, een' vasten greep hebben, de troepen rukten met gesloten geléderen op. —
sterk in de vuist zijn; (fig.) een grijpvogel, gierig- Karig, bekrompen: I1 vit fort s-, hij behelpt zich
aard, afzetter zijn, kromme vingers hebben. — (bp zeer naauw, hij leeft zeer zuinig.
Serre -noeud, m. [Chit.] Knoopaantrekker,
uitbreiding) Klaauw, roof vogelklaauw m. (in de
valkerf main geheeten): Les s-s de l'aigle, de klaau- verbandhouder m. (een heelmeesters- werktuig).
wen des arends. — Les s-s of pinces, de l'écré- (Plur. Des serre -noeuds.) — Serre -pitpiers, m.
visse, de scharen van den kreeft. — [Eton.] Het Bewaarplaats voor papieren, papierkamer, papieruitpersen (der druiven e. a. vruchten). Première, kast f. ; in vele vakken verdeeld kastje op het ach
fel. — Papierdrukker m.,-terindschjfa
Seconde s-, eerste, tweede persing f. — [Constr.
nay.] Trompstuk n., platte kant van den balkwe- metalen of marmeren voorwerp, waarmede men
ger; gang, band, klos m. Serre -bauquière, tweede papieren bezwaart, om het verstrooilen te beletten.
gangbalkweger m. Serre - gouttière , zetweger. S- (Plur. Des serre -papiers.) — Serre -points, m.
d'empature, kimweger. -- [Mar.] Le canon est en [Tech.] Aan/maalklos m. (om de steken aan te treks- of b la s-, liet stuk staat gesjord. La batlerie ken). (Plur. Des serre -points.) — Serre -pouest a la s-, de batterij staat binnen boord, is ge- ces, m. Duimschroef f. (een marteltuig). (Plur.
sjord. — [ Pêche] Eene van de kamers eener vi sch- Des serre -pouces.)
Serrer, v. a. Drukken, klemmen, knijpen, perweer. — [Tech.] Geelgieters persstok m . of schroe f f.
(om de beide deden van eenen vorm aan te klem- sen, knellen: S- qc. entre les doigts, iets tusschen
men); — Gietraam n. der munters; -- wig f. om de vingers knijpen. S- la main it un ami, eenen
vriend de hand drukken. Elle le serra entre ses
een raam op te sluiten.
Serré, e, adj. (en part. passé van serrer): Ob bras, zij drukte hem in hare armen. Des souliers
dans un étau, in eene schroef vastgeklemd-jets qui serrent les pieds, schoenen, die de voeten knelvoorwerp n. Il tenait serré entre ses bras Ie corps len. S. les pouces è un criminel, eenen misdadiger
de son fels, hij hield het ligchaam zijns zoons in de duimschroeven aanleggen. S- le pied dans un
zijne armen gekneld. — Des spectateurs s-s les uns étau, den voet in eene schroef klemmen. S- qn. encontre les autres. digt opeengedrongen toeschou- tre des planches, iemand tusschen planken persen,
wers m. pl. — Vétement s-, naauwsluilend, span- knellen. -- Aaneen sluiten, bijeen schuiven, digt
nend kleed n. Ecriture s-e, digt ineengeschreven bijeen plaatsen; zamendrukken; zamenbinden, toeschrift n. — Tissu s-, dirt weefsel n. Pluie s-e, halen, aantrekken, spannen. S- les jambes, les
digte regen m. Chemin s- entre deux montagnes, pieds, de beerven, de vort n aaneen sluiten. — Sertusschen twee bergen besloten weg m, — Jeu s-, rez votre écriture, schrijf wat digter ineen. S- un
gesloten, omzigtig, niet bloot gegeven spel n. — tissu, een digt weefsel maken. — (fig.) S- son style,
Corps d'infanterie s-, gesloten bende f. voetvolk. — zijnen stijl zamendringen, zeer beknopt maken. ---Feuilles s-es, digt bijeenstaande, digt tegen den S- une corde, een touw aanhalen, spannen, strak
stemgel or stam staande bladeren n. pr. — Style s-, zetten. S- les sangles dun cheval, de buikriemen
ineengedrongen, zeer beknopte, bondige stall m. van een paard toehalen, toegespen. S- un habit,
Raisonnement s-, bondige redenering f. — Avoir le een kleed naauw doen aansluiten, naauw digt hacoeur s-, een beklenvi, benaauw.ud, bedruit hart len. — S- les dents, de tanden op elkander klem
-- S- la queue, den staart tusschen de bee--men.
hebben. -- Pouls s-, gespannen pols m. Avoir le
ventte s-, hardl(jrig, verstapt zijn. – Éducation s-e,
stijve, gedwongen opvoeding f. Tenir les enfants

trop s-s, de kinderen te kort houden. — (fig. et
lam.) C'est un homme s-, 't is een naauwbezet,
allerzuinigst, karig man; ook: 't is een achterhoudend, stilzwijgend, niet mededeelzaam mensch. --[Man.] Cheval s- du devant, du derrière, paard,
dat naauw in de voor-, in de achterbeenen is, n.aauwbeeniq, gesloten paard n. -- [Mar.] Voile s- en
perroquet, met eene poplijn of op zijn bramzeils
vastgemaakt zeil n. Hunier s- en chemise, marszeil, dat met smeergordings gegord en met eene pop
in de mars vastgemaakt is. Etre trop, s- au vent, te
na aan den wind liggen. SERRE , als adv.: LI a
gel{ Bien s- cette nuit, 't heeft dezen nacht sterk
gevroren. On lui a donné sur ses oreilles bicri s-,
h# heeft duchtige oorvegen gekregen. — Jouer s-.
zin spel gesloten houden, zich niet bloot geven; (fig.)
met ornzigtigheid te werk gaan. — Cela est éerit
trop s-, dat is te digt ineen geschreven. Mentir Bien
s-, onbeschaamd liegen. (tanden rand.
Serré, e, adj. [Bot.] Met zaagswijzen of geSerre-bauquière. f [Man.] , z. onder SERRE.
Serre - losse, m. [Mar.] Rustlijn f. (Plur Des
serre -bosse.) -- Serre- elseaiix, m. [Tech.]
Schaarhouder m. (Plur. Des serre -ciseaux.) -Serre-de-mat, m. [Mar.] Mastband m. (elambrai). (Plur. Des serres -de-mèt.) — Serre -deenifile, m. [Ant. mil.] Opsluiter der voorste helft
van een rot, achterman m. (Plur. Des serre -demitile ) — Serre -fen, m. [Tech.] Werktuig om
het vuur rondom den smeltkroes te houden, vuur
Des serre -feu.) — Serre -file, m-schermn.(Plu
[Mil.] Opsluiter m. var, 't gelid. — [Mar.] Ach
n.
in
eene linie, heksluiter m. --- Ook-ters
schip
als adj.: Vaisseau s-. (Plur. Des serre -file.) —
Serre -fine, f. [H. n.] Volksnaam van de koolmees f. (mésange cbarbonnière.) (Plur. Des serres fines.) — Ser re-gouttière, f. [Mar.] , z. onder
SERRE . --- Serre -joint, ni. [Charp.] Klemhaak m.
(Plur. Des serre -joints.)
Serrernent, m. Netdrukken of klemmen, druk
nijging; opeensluiting f. 11 me témoigna son-king,
amitié par un s- de main, hij betuigde mij zijne
vriendschap door eene handdrukking. -- [Mi].] Le

.

nen klemnnien; (fig. et pop.) lafhartig op den loop
gaan. — S- la muraille, zeer digt langs eenen
muur heen gaan. -- z. ook Paus. — (Jig.) S- les

noeuds de l'amitié, de vriendschapsbanden naauwer toehalen. — (fig.) Cela serre Ie coeur, 1'áme,
dat maakt het hart, de ziel beklemd, dat doet de
ziel, het hart droevig aan. z. ook COTE, POUCE,
BOUTON. — (pop.) Que la fièvre te serre': krj
de koorts ! loop naar den drommel ! [Escr.^
S- la meeure, z. DIESURE , ook #g. S- la botte, van
nabij stooten. ---- [Man.] S- l'épéron it un cheval,
de sporen geven, aandrukken. S- la demi - volte, de
halve volte sluiten. (neutr.) Le cheval commence
á s-, het paard begint in te korten, verkleint zin
terrein. -- [Mar.] S- le vent, aan den wind kn jpen, den wind afknijpen. (absol.) S- à l'autre bord,
over den anderen boeg bij den wind gaan leggen.
S- au plus près, bij den wind opsteken. — S- la
terre, digt langs den wal, de kust houden. — Sla ligne. de linie opsluiten, sluiten. — (neutr.)
S- an feu, den vijand van nabij bestoken. — [Mil.1
S- les tangs, de gelederen opsluiten, doen opsluiten. (absol.) Serrez en masse, marche ! sluit op,
marsch ! z. ook BUTTE . — S- les saucissons, de
worsten, fascinen aansnoeren of wurgen. — [Jeu]
S- son jeu, zijn spel gesloten houden, zich niet
bloot geven. ---- Bergen, wegsluiten, wegbergen,
in veiligheid brengen: S- qc. sous cle, iets achter
't slot bergen. S- son argent. zijn geld wegsluiten.
S- des bles, des foins, koren, hooi, onder arak brengen. — [Mar.] S- une voile, een z&il bergen, vastma
S- une voile en perroquet, een zeil met eerie pop-ken.
vastmaken. S- les voiles triangulaires, les pavilions,
de stagzeilen, de vlaggen bergen. S- de la voile zeil
minderen, zeil beslaan of innemen. --- SE SERRER ,
v. pr. Zich zamendringen.; digt opeen schuiven: I1
faut nous s-, pour que tout le monde puisse sasseoi r, wij moeten wat ineen schuiven, opdat ieder
kunne zitten. — Se s- contre le mur, zich digt
tegen den muur drukken. — Cette femme se serre
trop, die vrouw rjgt zich te sterk. — Aangehaald
worden: Ces noeuds ne peuvent se s- davantage.
Serreté, e, adj. [Bot.] Zaagvormig getand.
Serre -fete, m Naauw sluitende nachtmuts f.
— Mutseband n. — (Plur. Des serre -fete.)

-

SERRETTE
Serrette, f., z. SARRETTE.

Serricaude, m. [ H. n. , z. V. a. PORTE-SClE.
-- Serricorne, adj. et subst., z. V. a. PRIOCÈRE .
Serrière, f. [Tech.] IJzeren stop f. van 't gat
des smeltovens.
Serripède, adj. [H. n.] Met zaagvormig gelande pooten (van insecten). -- Serrirostre, adj.
Met zaagvormig getanden snavel. (noen f.
Serron, m. .Specerjkist (ter verzending), seSerrnlé, e, adj. [Bot.] Fin geland (denticulé).
Serrure, f. Slot n., metalen sluiting f. S- b
double tour, slot, dat tweemaal omgaat, nachtslot.
S- a pène, dormant, slot met staande of slapende
schoot. S- a bosse, b secret, z. BOSSE , SECRET . Sa ressort, verslot. S- trèflière of treffelière, slot,
dat slechts van ééne zijde kan geopend worden. S)

a houssette , z. V. a. HOUSSET. z. Ook BENARDE, FERMET[JRE, FAUSSER. — Serrurerie, f.

Kunst f.

des slotemakers, slotemakers-werk n., slotemakerij f.; — kleine ijzerwaren f. pl. (quincaillerie). —
Serrurier, m. Slotemaker m.
Serse, f. [Anc. mar.] Scheepsmodel n.
Sersifix, m. [Bot.], z. v. a. SALSIFIS.
Serte, f. [Tech.] Het zetten (van diamanten,
steenen).
Serte, m. [Man.] Soort van brasem m.
Sertir, V. a. [Tech.] Zetten (een' diamant, een'
steen). -- Het part. passé is ook adj.: Diamant
bien serti, goed gezette diamant m. -- Sertisseur, m. Zetter ren. — Sertissaire, f. Zetting f.,
wijze waarop een steen is gezet — [Anat.] Invoeging f . (van eenig deel in een ander): La s- des
ongles, de invoeging der nagels.
Sertislaire, f, [Ei. n.] Blaaskoraal n., een koraalachlig wormengeslacht, s e r t u 1 á r i a f.
Sertale. f. Bundeltje n. bloemen (welker stengels van één punt uitgaan) . — Sertulé, e, adj.
Bundel- of bouquet-vormig geplaatst.

Serum, m. (latin) (pr. cd-rome) [Physiol.]

Bloedwater n., waterig deel des bloeds, bloedwei f.
Servage, m. [Féod. J Lijfeigenschap, dienstbaarheid; slavernij f. (In den laatsten zin verouderd.)
Serval, m. [H. n.] Tijgerkat f., serval, marapoet in. (in Indië, Brazilië, Carolina).
Servan, m. [Hort.] Soort van witte druif f .

Servant, wij. m. Dienend, dienstdoend (alleen
gebruikt in) Gentilshommes s-s, aan 's konings
:

SERVILISME.
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den koning hebben. Un tel a le s-, est de s-, deze
of die heeft (le dienst, is met de bediening belast. —•

Se consacrer au s- de Dieu , zich aan de dienst
van God widen, den geestelijken stand kiezen; in
een klooster gaan; ook: zich enkel met werken van
godsvrucht bézig houden. — Le s- du roi, de gezamenl ke bedienden des konings, de dienende oftieren van 's konings huis. Le roi ne rnène à ce
voyage que le s-, de koning neemt op) deze reis
alleen de noodige bedienden mede. -- (Prov.), z.
GRAND (ni.) .... Dienst. gebruik, dat men van zekere dieren, van zekere dingen heeft: Ce cheval
est de bon s-, d'un bon s-, dit paard doet goede
diensten, dit is een zeer bruikbaar paard. Étotfe
d'un bon s-, stof f., die zich in het dragen, in 't gebruik goed houdt. Mes jambes me refusent le s-,
mijne beerven ontzeggen mij hunne dienst, willen niet
meer voort. • Dienst f., dienstbewijs, dienst be-

loon n., bijstand m., hulp f. II ma rendu •le bons
s-, hij mij goede diensten bewezen. -- Mécon❑altre les s-s ale qn., iemands diensten miskennen.
— Faire offre de s- <á qn., Présenter of Otrir ses
s-s a qn., iemand zijne dienst, zijne diensten aan
. Je suis a votre s-, tout a votre s-, ik ben-biedn
tot uwe dienst, geheel tot uwe dienst. -- (tam.)
Qu'y a-t-il pour votre s-? wat is er van uwe dienst?
wat verlan!t gij van mij ? wat kan ik voor u doen?

Comment vous portez-vous ? Fort bien, á votre s-,
hoe vaart gij ? Heel wel, om u te dienen. — Rendre
un mauvais s-, de mauvais s-s b qn., iemand

Bene slechte dienst, slechte diensten bewijzen. iemand
nadeel toebrengen, in verlegenheid brengen. --^Dienst f., dienstambt n., ainbtsbedíening f. van hen,
die bij den Staat, de regéring, het leger enz. aan gesteld zijn. 11 a vingt ans de s-, hij heeft twintig
jaren dienst. -- (absol ) Krijgsdienst: II a vieilli au
s-, h ij is in de dienst, de krijgsdienst grijs geworden. Ii a quitté Ie s-, I1 a renoncé au s-, hij heeft
de dienst verlaten, heeft van de krijgsdienst afgezien. Prendre s- dans l'étranger, dienst in 't bui
nemen, in vreemde krijgsdienst treden.-lenad
Faire son temps de s-, zijnen tijd uitdienen. Homme de s-, man, die (lang) gediend heeft, oud gediende. -- S- militaire, naval, colonial, krjgs-,
zee-, koloniale dienst. Le s- de l'artillerie, de In
marine, du génie, de dienst bij de artillerie, de
marine, de genie. Le s- des ports, des arsenaux ,

des phares, de havendienst, de weefdienst, de dienst
der kustverlichting. -- Le s- des hô itaux, d'un
hótel, de la poste, de hospitaal -, hotel-, postdienst
of bediening. Entraver le s-, de dienst, den geregelden gang der dienstzaken belemmeren. -- Dienst,
godsdienst, kerkdienst; nis, zielmis f. Avant, Après
le s-, vóór, na de godsdienst, (Ie godsdienstoefening.
11 ne, faut pas causer pendant le s-, men moet gedurende de godsdienst niet praten. --- Célébrer un
s- pour le repos des hives du purgatoire, eerre mis
voor de zielen in 't vagevuur vieren. Assister are
s- de qn., iemands zielmis bijwonen. Schotels,
die Dien te gelijk opdischt en vervolgens afneemt,
-- (fam.) Je suis votre s-, uwe dienaresse, ik ben opdissching f., gerept n. Repas h quatre s-s, maal
waarbij viermaal opgedragen wordt. En--tijdm.,
het niet met u eens, ik dank u wel. — Bijtafeltje n.,
kleine tafel f. bij eene groote, om daarop borden, lever Ie premier s-, het eerste gerept afnemen. --glazen, ftesschen, enz. te zetten, tafelknecht m — Stel tafelgoed n., het bij elkander behoorend vaat
waarvan men zich bedient om te spijzen, om-werk,
[Impr.] Friskét- houder m., datgene, waartegen het
opgeslagen raam rust. -- ( Hort.] Drager in. voor thee of k of j te drinken, s e r v i e s n. Un beau
broeikasramen. -- Servantine, f. [Hort..] Soort s- de toile damassée, een schoon stel damasten ta
van peer; soort van vijg f. -- Serveur, m. [Cath.]
Un s- d'argeu.t, een zilveren servies. ---felgod.
[Arch.] Pont, Escalier de s-, brug f., trap m., die
Misdienaar m. (servant).
Servi, e, adj. (en part. passé van servir): Mal- tot aanvoering der bouwstoffen dient. --- [Artill.]
tre mal s-, slecht bediend meester m. -- Autel Bien S- des bouches b feu, bediening van 't geschut. --s-, goed bediend altaar n. — Des niets s-s en bon [Jeu) Plaats, waar men bi 't kaatsen den bal uitordre, in goede orde voorc;ediende. oprledischte, op- slaat; het uitslaan, uitslag m.
Servidon of Servidon, in. [Tech.] Zeepziegedragen spijzen f. pl. Le diner est s-, het eten,
ders ketel m. met oorera. (servet n.
het middagmaal is op tafel, is opgedragen. --- Ser
Serviette, f. Tafeldoek, mond- of vingerdoek m..
viable, adj. Gedienstig, dienstvaardig, bereidwilServile, adj. Slaafsch, slaafacletiu, dienstbaar;
lig; dienstwillig: Homme s-, gedienslig man m. -.—
dienstvaardige
wijze.
laag, kruipend: Fmploi s-, slaafsch ambt n.
Serviablement, adv. Op
Service, m. Dienst, dienstbare betrekking; Condition s-, dienstbare betrekking f., slaven
dienstvervulling, bediening f. Etre au s- de qn., in
m. -- Flatterie s-, lage vleierij f. Obeissance-stand
iemands dienst zijn of staan. I1 est hors de s-, hij s-, kruipende gehoorzaamheid f. — [Litt., Beaux
is buiten dienst. Etré employé au s- de la charubre, arts] Imitateur s-, slaafsch navolger. Traduction
de la cuisine, de l'écurie, tot de kamer -, keuken -, s-, slaafsche, te letterlijke vertaling f. — (Théol.]
staldienst gebruikt worden. — Etre content du s- Crainte s-. slaafsche vrees f. (in tegenstelling met
d'un domestique, met de dienst, de bediening van Crainte filiale, kinderlijke vrees). — ServileCe maitre a le s- inent, adv. Op slaafsche, dienstbare, lage, krui eengin knecht tevreden zijn
dur, pénible, die meester is zwaar, moeijeljk te pende wijze. — Servilisme, m. Slaafschheid,
bedienen.. --- Etre de s- chez Ie rol, de dienst bij slaafsche gezindheid f . of demoed m., s e r v i l i s-

tafel (weleer) dienende edellieden, hofjonkers. —
Frères s-s, Chevaliers s-s in de Maltezer orde),
dienende broeders of ridders. — Frères s-s (in
sommige kloosters), dienende broeders, leekebrocders lu. pl. -- Ook als subst. m. [Artill j Handlanger, bediende. -- [Cath.] Misdienaar m. -- Serva:nte, f. Dienstmeid, meid, dienstmaagd f. S- de
cuisine, keukenmeid. S- d'enfants of aux enfants,
kindermeid. — S- maltresse, meid, die zieii. in 't
huis een zeker gezag verworven of aangematigd
heeft. -- Dienares f. (als beleefdheidsterm door de
vrouwen van zich zelven gebruikt): J'ai ihonneur
d'être votre s-, ik heb de eer uwe dienares te zijn.
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mus n. --- Serviliste, in. Aanhanger m. van
het servilísmus. — Servi lité, f. Slaa fsche geest m.,
laaghartigheid, kruiperij f. La s- de son caractère
le rend rnéprisable, zijn slaajsch karakter, zijne
kruiperij maakt hem verachtelzlk. — [Litt., Beaux
arts] La s- d'une traduction, de slaafschheid, de
groote getrouwheid eener vertaling.
Servion, m. [Sal.] Zoutkruk f., plank aan
een' steel, om het zout naar zich toe te halen.
Servíote, f. [Mar.] Knie f. ter bevestiging of
ondersteuning van den scheepssnavel.
Servir, V. a. Dienen, dienstbode zijn; dienst
bewijzen; bedienen: II y a deux ans qu'il me sert,
hij, dient my sedert twee jaren, hij is twee jaren in
mijne dienst. S- deux maitres, twee meesters dienen. z. ook MAITRE. (absol.) Etre trop jeune, trop
vieux pour s-, te jong, te oud zijn om te dienen.
S- en qualité de valet de chambre, de cocker, als
kamerdienaar, als koetsier dienen. — Se dévouer
à s- les malades, zich aan de bediening, oppassing
der zieken toewijden. — Ce Boulanger nous sert
depuis cinq ans, die bakker bedient ons, levert aan
ons sedert vijf jaren. — S- une dame, zijne diensten aan eene dame wijden, alle mogelijke oplettend
voor eene dame hebben. — S- qn. de sa bourse,-heid
de son crédit, iemand met zijne beurs, met zijn
krediet dienen, ter hulpe staan. — S- les passions
de qn., iemands hartstogten ten dienste staan, hem
de middelen verschaffen om aan zijne hartstogten
te voldoen. — Son bras a mal servi sa valeur, zijn
arm heeft zone dapperheid slecizt gediend, hij heeft
minder kracht dan moed gehad. Sa mémoire la
mal servi en cette occasion, zijn geheugen liet hem
bij die gelegenheid in den .s ek. Si ma mémoire
me sort bies, als ik mij wel herinner. S- la reiigion, la patrie, nuttig voor de godsdienst, voor het
vaderland zijn, diensten daaraan bewijzen. -[Admin.] S- le roi, 1'État., den koning, den Staat
dienen, een openbaar ambt in dienst van den koning of den Staat bekleeden. — (absol.) [Mil.,
Mar.] Dienen , krjr;sman zijn.: S- dans l'armée,
dans la marine, bij liet leger of de landmagt, bij
de marine of de zeemagt dienen. S- dans la cavalerie, dans ]'infanterie, bi de ruiterij, bij 't voet
dienen. I1 na jamais servi, h ij heeft nooit-volk
gediend, nooit de wapens gedragen. — S- wie batterie, une pièce de canon, eene batterij, een stuk
geschut bedienen. -- S- one pompe, une machine,
eene pomp, een werktuig bedienen, doen werken.
Faire s- une voile, een zeil volbrassen. — [Cuis. j
S- son maître b table, zijnen meester aan tafel bedienen. (absol.) S-, opdisschen, opdragen, den discti
aanregten; voordienen, toedienen: On a déjà servo,
men heeft reeds opgedragen. A queue heure voulez-vous qu'on serve ? hoe laat wilt g ij , dat men
opdissche? On avait servi un bon diner, men had
een goed middagmaal aangeregt. A cette fête on
servit trois tables b la fois, bij dat feest bediende
men aan drie tafels te gelijk. S- Ie dessert, het
nageregt opdragen. S- d'un mets, van een gerept
voordienen. ,Servez-moi dc ce plat, geef mij wat
van dezen schotel. Qui servira la soupe ? wie wil
de soep voordienen? S- qn., iemand voordienen,
bedienen (van 't geen op tafel staat). — [Dévot.
S- Dieu, God dienen. -- [Cath.] S- le prètre
l'autel, den priester bij 't altaar bedienen. S- la
messe, de mis bedienen, als misdienaar werkzaam
zijn. -- [Fin.] S- uric rente, eene rente betalen,
afdoen. --- [Jur.1 S- la balie, den bal uilslaan,
aanspelen. C'est it vous a s-, gij moet uitslaan, 't
is; uwe beurt om te beginnen; pij moet bedienen. z.
ook TOIT. ---- (neutr.) SERVIR DE, dienen tot, de
plaats bekleeden, de dienst doen van: S- de niodèle
de père, d'interprête à qn., iemand tot voorbeeld,
tot vader, tot tolk dienen. Cela lui servira d'excuse, de prétexte, dat zal item tot verontschuldiging, tot voorwendsel dienen. Un sac de toile lui
servait de vèlement, een linnen zak diende, strekte
hem tot kleeding. — Cela ne me sert de rien, dat
dient mij nergens toe, dat is mij van geenerlei nut.
— SERVIR a, dienen tot, bestemd zijn of gebruikt
worden tot, dienstig zijn voor, strekken: A quoi
sert cela ? waartoe dient dat? Cette machine sert
a moudre le blé, die machine dient om koren te
malen. Ce cheval sert b tirer et ui porter, dat
p aard wordt om te trekken en om te dragen gebruikt. Ce que vous dites ne sert qu'b 1'irriter,
wat g# zegt, strekt enkel om hem toornig te
r
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maken. A quoi
ant servi ses talents? van welk
zijne talenten geweest? — (absol.) Un
nut zijn hem zzlne
habit qui peut encore s-, een kleed, rok, die nog
bruikbaar is, nog gedragen kan worden. — (Loc.

prov.), z. COUVERT, MMÉTiER, NOT.
SE SERVIR,
V. pr. Zich zelven bedienen: Ces personnes se servent elles-mèmes, die menschen bedienen zich zelven, houden geene dienstboden. — On ne se sert
pas le premier, men bedient zich zelven niet het
het eerst (aan tafel). — Zich bedienen, gebruik
maken, gebruiken: Se s- d'un cheval, d'une voiture, zich van een paard, van een rij tuig bedienen.
Se s- de lunettes, eenen bril gebruiken. — Se sd'un expédient dangereux, zich van een gevaarlijk
middel bedienen. Se s- fréquemrnent des tnêmes
mots, . dikwijls dezelfde woorden gebruiken. —Voor
opgedragen worden: Un tel plat ne peut-gedin,
se s- sur une bonne table, zulk een schotel kan op
eene goede tafel niet voorgezet worden.
Eervis, m. [Droit féod.] Heerlijke inkomsten,
geregtigdheden f. pl. Cens et s-, imposten, lasten en
ongelden, leengeregtigdheden.
Serviteur, m. Dienaar, knecht, bediende, oppasser m.: Un bon s-, een goed dienaar, knecht.
Ce sont les devoirs des s-s enviers leurs maitres,
dit zijn de pligten der bedienden jegens hunne hee ren, meesters. Un s- domestique, een huisknecht.
— S- de Dieu, dienaar Gods, vroom, godvruchtig
man. — S- des s-s de Dieu, titel, dien de paus
zich zelven in zijne bullen geeft: knecht van Gods
knechten. -- Un bon s- de 1'État, een goed staats dienaar. — (uit wellevendheid) Je suis votre s- et
ami, ik ben uw dienaar en vriend. — (fam. et
iron.) Mol, lui prêter i }eux cents forms? je suis
son s-, ik zou hem twee honderd gulden leenen,
.á

zijn gehoorzame dienaar, daarvan gebeurt niets.—

([am.) S- b la promenade, aux beaux jours, 't is
met wandelen gedaan, de schoone dagen zijn voorbij. — (pop., tot een kind sprekende) Faites s-,
maak uw compliment, eene buiging, maak eenen

dienaar.

Servitude, f. Dienstbaarheid f., knechtschap n.,
slavernij; afhankelijkheid f. van anderen: Etre dans
la s-. in dienstbaarheid zijn, dienen. Le joug de la
s-, het juk der slavernij. La s- du péché, de sla vernij der zonde. — Les inférieurs se vengent de
la s- par la liberté des discours, de minderen wreken zich over hunne afhankelijkheid door de vrij
hunner gesprekken. — Dwang, last m.,-moedigh
verband n. II est oblige d'y être tous les jours It
six heures, eest une pénible s-, hij is verpligt dage
zes ure daar te zijn, dat is een lastig ver -ljksout
[Ju:.] Verband n., dwangpligt m., be--band.—
zwaar n., last m., dien de bezitter van een goed
zich moet laten welgevallen, servit u u t n. I1 y
a une s- sur sa maison, er ligt een servituut op
zijn huis.
Ses, adj. poss., z. sor.
Sésanie, m. [Bot.] Vlasdotter f., egyptisch
oliezaad n., s e s a m in ., een oostersch peulgewas,
uit welks zaden de zeer heldere en zoete sesam-olie
geperst wordt. -- Sésainoïde, adj. [Anat.): Os
s-s, sesambeentjes ii. pl., beentjes in de pezen der gewrichtstreken, die de beweging gemakkelijk maken.
Sesbane. f. [Bot.] indische boksbaard m.
Seseciple, adj. 4nderhalfmaal zooveel. -- Ook
als subst. m.: Douse est Ie s- de buit, twaalf is
het anderhalfvoud van acht.
[(livèche).
Séséli, m. [Bot.] Bergeppe f., seseli -kruid n.
Sésie, f. [ H. n.] Soort van sphinx m. (een insect).
Sesqui- (in zamenstellingen) 4nderhalfmaal.Sesquialtère, adj. [Math.]: Raison s-, verhouding van twee termen, waarvan de Bene het ander halfvoud van de andere is. Les nornbres 9 et 6 sont
entre eux en raison s-, de getallen 9 en 6 staan
tot elkander als 1 1 uu tot 1. — Sesryaidouble, adj.
Derdehalfmaal bevattend: Raison s-, verhouding

als 2 1 12 tot 1. — Sesgtii-uadrat, adj. m.
[Astrol.] Aspect s-, stand m. of aspect n. van twee
planeten, waarbij zij 4 1 12 teeken of 135 graden van
elkander verwijderd zijn. — Sesqui-tierce, adj.
[Math.] : Raison s-. verhouding van twee getallen,
waarvan het eene 1 1 13 nrooter dan het andere is.
biesse, f., z. v. a. ECOPE. — Linnen band m.
om den tulband der Muhamedanen..
Sessile, adj. [Bot ] Onmiddellijk op den stengel of tak zittend: Fleur s-, bloem f., die geen' afzonderlijken of eigen stengel heeft. — Sessiliflore,
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éviees, m. pl. [Prat.] Mishandeling, slechte
bejégening f. (van een' man omtrent zijne vrouw,
ren. — Sessiliocle, adj. [H. n.] Met vastzittende van een' vader omtrent zijne kinderen, enz.).
Sévigné, f. [Modes] Vrouwen-borsthaakspeld,
oogen (in tegenstelling met pédiocle).
Session, f. Zitting f. (eener vergadering). Ou- s e v i g n é f. (naar de beroemde fransche schrijfster
verture, Clóture de la s-, opening, sluiting der Mad. de Sévigné).
Sévir, v. n. Mishandelen, hard bejégenen; gezitting.
Sesterce, m. [Ant. rom.] Oud -romeinsche zit- streng te werk gaan. II a sévi contre ses enfants,
vermunt van Z'!2 as, s es t é r t i u s, kleine sester- ses domestiques, hij heeft zijne kinderen, zijne
tius m. (ter onderscheidii-g van den grootera sester- dienstboden mishandeld. — Les juges ne sauraient
tius, eene rekenmunt, die 1(100 kleine sestertiën gold). trop s- contre les voleurs, de regters kunnen niet
Sétaeé, e, adj. [H. n.] Borstelig, dun en stijf streng genoeg te werk gaan tegen de dieven. — La
gelijk varkenshaar. — Séteux, ease, adj. Met peste sévissait alers dans l'Europe, de pest woedde
stijve haren bezet, borstelig. - Séticande, adj. toen in Europa.
Sévole, f. [Bot.] Soort can klokbloem f.
Met borstelachtigen staart (van insecten). — SétiSevrage, m. Het spenen; tijd der spening. -corne, adj. [II. n.] Met borstelachtige voelsprieten.
Sevrer, V. a. Spenen, een kind of een dier 't geSétie, f., z. SCETIE.
Metier, m. [Métrol.) Oude fransche graanmaat, bruik der moedermelk afwennen: On a sevré ]'enmud, mudde (= 156 liters); — oude wijnmaat fant de ma soeur, men heeft het kind van mijne
zuster gespeend. S- un chien, eersen hond van de
(= 7,44 liter).
Sétifère, adj. [[-I. n.] Met borstels of stijve moeder nemen. — [Bot ] S- une marcotte, eene
haren bezet. — Zijde voortbrengend; de zijde be- loot afzetten, van den stam scheiden. — ( fig.) On
treffend. — Sétiforme, a(ij. Borstelvormig. — la sevré de l'espérance dont ii se flattait, men
Sétipode, adj. [H. n.] Met borstelvormige voe- heeft hem de hoop ontnomen, waarmede hij zich
vleide. — SE SEVRER, S. pr. Gespeend worden. —
ten (van insecten).
Séton, m. [Chir.] Haarsnoer, zijden snoer n., (fig.) Zich onttrekken, zich onthouden: Ces revers
dat men door 't celweefsel haalt, om vochten af te l'obligent a se s- de bien des choses, deze legenleiden, dragt f., set o n m. — De daardoor ver spoeden verpligtenn hein zich van veel dingen te ont-wekt houden. — Sévre:use, f. Speenster f., vrouw,
kunstzweer of opening f. (exutoire).
Scull, m. .Dorpel, drempel m (van eene deur, die een kind van de moederborst ontwent.
enz.). — S- d'écluse, drempel van eene sluis. —
Sexagénaire, adj. Zestigjarig: Un vieillard
[hlavig.] Kopstuk n., voor- en achter-dwarsleg- s-, of als subst. Un s-, een zestigjarigjarig grijs
[Math.] : Frac--ard.—Sexgsiml,aj
ger m. — [Pèche] Dwarsnet n. — Setiillet, m.
Mar.] Dorpel, poortdrempel m. (eener geschutpoort). tion s-, breuk, die 60 of eene magt van 60 tot noe- de haut of Sommier, boven-poortdorpel. S- in- mer heeft, sexagesimále breuk f. — Sexagésimne, f. Achtste zondag vóór paschen, tweede zonférieur, onder-poortdorpel.
Beul, e, adj. Alleen, Benig, enkel, niet verge- dag vóór de vasten, zond ag-s e x a g é s i m a' f. —
zeld, op zich zelve staande. Je le trouvai s-. ik t Sexangle, in. Zeshoek m., z. v. a. HEXAGONE.
vond hein alleen. Je l'ai fait tout s-, ik heb hel ge- — Sexangulaire, Sexangulé, e, adj. Zes
exdéciinal, e, adj. [Minér.] Met-hoekig.—
heel alleen gedaan. I1 n'y a qu'un s- Dieu, er is
maar een eeneg God. Une se personne, un s- hom- 16 vlakken (van kristallen). — Sexdioitaire,
me, een enkel persoon, een enkel mensch. Une s-e Sexdigital, e, adj. [H. n.] Zesvingerig.
Sexe, m. [Physiol.] Geslacht n., kunne, sekse f.
fois, eene enkele maal. Le s- bien qui mest resté,
het eenigste goed, dat mij nog is overig gebleven. Le s- masculin, het mannelijk geslacht. Le beau
-- telleen, niets dan: La s-e idee en fait horreur, s-, of enkel Le s-, Les perronnes du s-, het schoone
het denkbeeld alleen verwekt afgrijzen. — Ook als geslacht, de vrouwen. On tua tout, sans distinction
subst. m. Le pouvoir d'un s-, de magt van een' dage ni de s-, men doodde alles, zonder onderscheid
enkele, van een' enkelen persoon. — Seuulerneut, van ouderdom of kunne. Aimer Ie s-, een liefadv. Alleen, alleenlijk, slechts, niet meer dan, maar, hebber van de vrouwen zijn.
Sexenn al, e, adj. Zesjarig, wat om de 6 jaten minste. Je nous demande s- votre parole, ik
vraag u alleen om uw woord. Dites lui s- un mot, ren plaats heeft. — Sexennalite, f. Zesjarig zeg hem maar één woord. Nous étions trois s-, wij heid f. — Sexfide, adj. [Bot.] In zessen gesplewaren slechts met ons drieën. Vous le eroyez mort, ten of verdeeld. -- Sexflore, adj. [Bot.] Met 6
it na pas s- été malade, gij geloofdet dat hij dood bloemen. (deden.
exifère, adj. [H. n.] Met zigtbare geslachtswas, hij is zelfs niet ziek geweest. — NON SEULESexloculaire, adj. [Bot.] Met 6 vakken. —
MENT, lor. adv., z. dat woord. — Seulet, te, adj.
(poét.) Alleen, onverzeld. Que faire ice s-:' wat zal Sexwaculé, e, adj. [[HI. n.] Met 6 gekleurde
ik hier alleen. doen? •
(kolder m. vlekken. — Sexponctué, e, adj. [H. n.] Met 6
Searselière, f. [Anc. mi1.] Soort van maliën- punten geleekend. — Sexrayonné, e, adj. [H. n.]
Seuune, Seune, f. [Peehe] Soortvanzegen f. Zesstralzg. — Sextane, adj. [Méd.] Fièvre s-,
Sève, f. [Bot.] Sap, plantensap n.: La circu- zesdaagsche koorts f. — Sextant, m. [Astr.]
lation de la s- dans les plantes, de omloop van het Astronemisch werktuig, dat het zesde deel eens
sap in de planten. — Pit, zee/ f., zekere krachtige cirkels of 60 graden bevat. — [Géom.] Zesde deel
smaak, die den wijn aangenaam maakt. — ( fig.) Il eens cirkels, boog van 60 graden. — Sexte, f.
v a de la s- dans eet ouvrage, er is pit, geest in [Cath ] Het derde van de kanonieke uren of getjdat werk. — Jeunesse pleine de s-, volbloedige, den, des morgens ten zes ure. — [Mus.] De zesde
toon m. van de toonladder. — Sextide, m. Zesde
krachtige jeugd f.
Sévère, adj. Streng, gestreng, straf, hard, dag eener d e c a d e in den fransch republikeinschen
scherp, ernstig: I1 est trop s- envers ses enfants, almanak. — Sextil, e, adj. [Astr.] : Aspect s-,
hij is te streng jegens zijne kinderen. Ii lui fit une stand van 2 planeten, die 60 graden of een zesde
s- réprimande, hij gaf herre een scherp, hard verwijt. cirkel van elkander verwjderd zijn. — Als subst.
— Une morale s-, eene strenge zedeleer f. I1 prit une m. De zesde maand van. Maart afgerekend, oude
mine s-, hij nam een ernstig gelaat aan. Parler naam van de maand Augustus. - Sextuple,
adj. Zesvoudig: Le s- de deux est douse, het zes
d'un ton s-, op een' straffen toon spreken
twaalf. — Ook als subst. m.:-voudantweis
Sév éreaa, m. [H. n.] , z. PICAREL.
Sévèreneent, adj. Strengeljk, met strengheid: Payer le s- de la valeur dune chose, de zesvouCbátier, Punir qn. s-, iemand streni-eljk tuchtigen, dige waarde van iets betalen. — Sextupler, V. a.
straffen. Sévérité, f. Gestrengheid, strengheid, Zesvoudig maken, met zes vermenigvuldigen.
Sexuel, le, adj. De sekse of het geslacht bestraheid, hardheid; ernst, ernstigheid; strikte regelmaat f. La s- des Lois, des moeurs. de gestrengheid treffend: Parties s -les, geslachtsdeelen n. pl. —
der wetten, der zeden. La trop grande s- est cruau- [Bot.] Système s-, rangschikking f. der planten
té, de al te groote strafheid is wreedheid. — La s- volgens hare geslachtsdeelen, s e x u a a l-s y s t e e m n.
des moeurs de eet bomme, de strengheid der zeden (van Linneus).
Sfuinato, adv. (ital.) (pr. sfou—): Peindre
van dien man.
Séveronde, f. [Tech.] Gedeelte van een dak, sf-, als omneveld, met onbepaalde omtrekken schilderen.
dat over de straat uitsteekt.
Sgraf'lte, m. [Peint.] Gekrabd schilderwerk n.
Séveux, etise, adj. [Bot.] Het sap betreffend;
de eigenschap van plantensap hebbend.
op natten kalk of gips.
adj. [Bot.] Met aanzittende bloemen. --- Sessillfollé, e, adj. [Bot.] Met aanzittende blade-

SHAKO

SI CLE.

Shako, m. [Mil.] Sj a k o f., soldatenhoed m.
Slherif, m. Landregter (in Engeland), opper
-ambtenr.v
een graafschap (shire).
SI, conj. (vOcfr it en ils S') Indien, zoo, als,
bsjaldien, wanneer, in geval; of: Vous l'aurez„ si
vous venen, gij zult het hebben, indien gij komt.
Si cela est ainsi, j e suis content, als dit zoo is,
ben ik tevreden. Si son père y consent, je le feral,
wanneer zijn vader daarin toestemt, zal ik het
doen. Ii viendra, s'il peut, hij zal ko^rien, zoo hij
kan. — Dites-moi, Si vous viendrez, zeg m ij , of
gij zult komen. Vous demandez, Si je vous aime,
gy vraagt, of ik u bemin. Je ne sais, si je I'aurais
fait, ik weet niet, of ik het zou gedaan hebben. —
Si j'étais que de vous, Si j'étais à votre p lace,
als ik in uwe plaats ware. — Somtijds gebruikt
men aan 't hoofd van een' zin que Si in plaats van
Si of s'il arrive que : Que si le ciel daigne vous
favoriser, rien ne manquera ,à votre félicité, indien de hemel u gunstig wil zijn, zal er niets aan
uw geluk ontbreken. — Ook als subst.: I1 a toujours un si ou un mais b la Douche, hij komt altijd met een indien of maar voor den dag. — (pop.)
n'y a pas un Si á dire à ce clseval, er is niets
oegenaamd op dit paard te zeggen. _ Si staat
somtijds voor neannioins, dependant, niettemin,
toch, nogtans, niettegenstaande dat: Je souffre plus
q ue vous, et Si je ne me plains pas, ik l jd meer
dan gij, en toch klaag ik niet. — Si tant est que,
indien het zoo is, wanneer het waar is, dat...
-- (fam.) Si tant est que la chose soit comme
vous dites, j'y consens, als de zaak zoo is. gelik
gij zegt, stem ik er in toe. Si tant est qu'e11e le
veuille épouser, wanneer het waar is, dat zij hem
wil trouwen. — Que neut dire cela, si ce n'est qu'il
ne m'aime plus? wat wil dat anders zeggen, dan
dat hij mij niet meer bemint ? — Si wordt ook in
den zin van oui gebruikt: Vous dites que non, et
je dis que si, gij zegt van neen, en ik zeg van ja.
— Si neen que, zoo dat. Les choses en étaient à
ce point. si bien qu'il ne nous restait plus que ce
parti li prendre, de zaken waren zoo gesteld, dat
ons niets meer overig bleef, dan dit besluit te ne men.
Si, adv. Zoo; zoodanip: II n'est pas si
riche que vous, hij is zoo rijk niet als gij I1 n'écrit plus si bien, hij schrijft niet meer zoo goed.
Ii est si savant, qu'il na presque pas son pareil,
hij is zoo geleerd, dat hij bijna zijns gelijke niet
heeft. 11 est encore si faible. qu'il ne saurait marcher, hij is nog zoo zwak, dat hij niet kan gaan.
Si, m. [Mus.] Zevende muzfjknoot, si f.
Siagonagre, m. [Mid.] Jicht f. in de kinnebakken.
fvischsoort.
Siagonote, m. [11. n.] Breedmuil m, (eene
Sialite, f. [Bot ] Rozenappelboom m.
Sialagogiie, adj. ( Méd.] - Médicament s-, middel n., dat de afscheiding van het speeksel bevordert. — Sialisn'e, in. Speekselvloed, kwijleloed m.
— Sialologie, f. Leer f. van 't speeksel. — Sialologique, adj. Die leer betreffend.
Siam, m [Jeu] Het siamspei, soort van kegelspel. — [Méd.] Maladie de s-, gele koorts op de
.dmerikaansche eilanden. — Siarnoise, f. [Com. j
Stof f. uit zijde en katoen (welker gebruik in i rankrijk het eerst werd ingevoerd door de afgezanten
van den koning van Siam, onder Lodewijk XIV.).
— Siaanpan, m. [Mar.] Klein chineesch vaar
-tuign.

raadpleegde. — Sibylliser, v. a. Op de wijze
der sibyllen orakelen spreken. -- Sibyllisrne, m.
Geloof n. aan de boeken der Sibyllen. — Sibylliste, m. Benaming van die christenen, welke in
de sibylljnsche boeken voorspellingen betreffende
Jezus Christus meenden te vinden.
5 Sicaeité, f. Droogte, droogheid f. (siccité).
-1 Sicaire, m. Gehuurde moordenaar, sluipmoordenaar, bandiet m.
Sicainor, m, [Bias.] Hoepel ni.
. v iecati f, ive, adj. Opdroogend: Poudre s-ive,
opdroogend poeder n. — Ook als subst. m.: Un s-,
een opdroogend middel n. — Siccité, f, Droog-
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Sibadille, f., z. CÉVADILLE.
Sibarite, m., z. SYBARITE.
Sibérien, ne, adj. i Géogr.]

Wat Siberië of
zjjne inwoners betreft, s i b é r i s c h. — 41s suhst.
"m. en f. Siberiër m., siberische vrouw f. — Siberite, m. [Minér.] Roode edele schorl uit Siberië, siberiet m.
,' Sibilation, f. Het fluiten.
ibon, m. [H. n.] Afrikaansche slang f. met
ronden kop.
Sibylle, f. Bij de Ouden eene door de godheid
aangedreven vrouw, prophetes, waarzegster, verkondipster van den goddelijken wil, s i b y ll e F. -(fag. et fam.) Oud wijf n., oude heks f. -- Sibyl.
un, e, adj. De sihylle belie/Jesus ; waarzeggend,
voorspellend, s i b y l l ij n s c h. Livres s-s, sibyllfjn sche boeken n. pl., drie boeken met oude voorspellingen, welke door de sibylle van Cuynce aan Tarquinius den Trotsche werden verkocht, en die men
Ôa bedenkelijke omstandigheden van staatswege

heid, droogte f. Faire évaporer qe. jusqu'à s-, iets

tot het droog is laten uitdampen.
Sicélique, adj. [Mid.]: Médicament s-, middel n. tegen 't koljk.
Sieiiienne, f. [Danse]- Siciliaansche herderdans m. — Wijs f. van dien dans.
Sidle, m. [And. métrol.] Sikkel m., joodsche
munt, joodsch gewigt, wegende vier drachmen).
Sicomore, m., z. SYCOMORE.
Sieyedore, m. [Chic.], z. v. a RAPHANÉDON
gidéral, e, adj. [Astr.] De sterren betre ffend,
.

.

tot de sterren behoorend of door haar bepaald, sideraal, s i d é r i s c h. Arnie s-e, sterrejaar, de
tijd van den schjnbaren omloop der zon van eene
vaste ster af gerekend, totdat zij weder bij deze
komt, siderisch jaar n. Jour s-, sterredag m. -Sidération, f. [Astrol.] Gewaande invloed m.
van den sterrenland op het leven en de lotgevallen
van een' mensch, s idpe r at ie f. — [Mid.] Plotselinge verlamming, volkomene a fsterving f. van
een lid. — Sidéré, e, adj. (poét.): La voute s-e,
het hemelriewelf n.
Sidéride, adj. [Minér.] Naar ijzer gelijkend.
— SIDÉRIIES, m. pl. IJzerhoudende ertsen in. pl.
Sidérique, adj. [Didact.] De sterren betreffend.
Sidérique, adj. [Minér.j Het ijzer betreffend.
Sidériiwe, m. [ Didact.] .dan.bidding 1. der
w

sterren.

Sidérisnne, in. [Méd.] Soort van dierl jk mag
eigenaardige magnetische behandeling-nelismu.,
eener ziekte dooi' middel van een , geleidend vat,
waarin Ozer en andere stoffen zijn, si d e r i smus n. — Sidérite, f. [Miner.] Een door phosphorzuur ijzer blaauw gekleurd kwarts, sa/jïerkwarts H. (dat men te Gosling bij Salzburg vindt);
— eene met het blaauwspaath (lazulith) verwante
delfstof, die phosphorzuur ijzer bevat, ruwe zeilsteen, moeras erts m., natuurlijk berljnsch blaauw n.,
blaauwe ijzeraarde f. - Sidéroealcite, f. [Minér.] Bruinkalk, ijzerkalk m. — Sldérodendron, m. (Bot.] IJzerboom m., een meekropachtig gewas van Martinique enz. -- Siderographe, m. [Tech.] Staalgraveur in. — Sidérographie, f. Kunst om op staal te gra2'dren, staalgra?eerkunst; . staalgravure f. -- Sidérograpl► ique, adj. De staalgravure betreffend, s id erographicch.
Sidérolithe, in, [H. n.] Sterpolyp in.
Sldéroniancie, f, TJ'aarzeggerj door middel
van een yloeijend ijzer, of door waarneming van de
wijze, waarop stroohalmen daarop verbranden en
hunne vonken afgeven, vonkenwaarzegger j f.— Si.

deromaneien, m., -ne, f. Hij of zij, die zooda-

nige toaarzegcgerj drijft. ---- Sidérotechnie, f.
[Tech.] Kunst f. der ijzerbearbeiding, ijzerhutlenkunde f. — Sidérotei-hnigne, adj. De ijzerbewerking betre/fend, s i d e r o t d c h n i s c h. --- Sidérotite, m. [Chim. ( Phosphorzuur ijzer n. —
Sedéroxyle of Sidéroxylon, m. [Bot.] IJzer
naam van eenige zeer harde houtsoorten.-houtn.
— Sidértirgie, f., z. v. a. SIDÉROTECHNIE.

Sidjan, m. [H. n.] Zeebrasem m. (der Roode

zee).

Siècle, m. Eeuw f., tijdruimte van 100 jaren.
Le commencement d'un s-, het begin van eene
eeuw Le s- présent, actuel, courant, de tegenwoordige, loopende eeuw. Le s- précédent, de vorige
eeuw. — Le s- dor. d'argent. d'airain. de ter. de
gouden, zilveren, koperen, ijzeren eeuw (vgl. lGE).
A la fin des s-s, op het einde der tijden. I1 cite des
ezemples des s-s les plus éloignés, reculds, hij haalt
voorbeelden aan van de vroegste lijden. — Les
moeurs de noire s-, de zeden van onzen tijd, van
onze eeuw. Le s- d'ignorance, de tijd der onwetendheid. — Le s- futur, de eeuwigheid; de nako-

SIEF

I

4nelingschap f. -- Les gens du s-, de wereldlingen,
menschen van den tijd.
Sief, m. [Pharm.], z. v. a. COLLYRE See.
Siége, m. Zetel, stoel m., zitplaats f.: Prendre
un s-, eenen stoel nemen. II y a encore on s-, daar
is nog een zetel, eerie zitplaats. Les s-s d'une voilure, de zetels, banken f. pl. to een rijtuig. Les s-s
d'église, de zitplaatsen in de kerk, de kerkstoelen,
kerkbanken. Un s- de pierce, eene steenen zitplaats,
bank. Le gazon me servira de s-, de groene zode
zal mij tot eene zitplaats dienen. — Le s- du cocker,
de bok van den koetsier (op een rijtuig). — Le sd' une selle, het holle gedeelte van eenen zadel,
waarin de rijder zit, de wolf of zit in. S- obst.étrique, kraamstoel n. Bain de s-, z. BIN. -- Regterstoel m.; regtbank f., geregtshof n., reglszaal,
vierschaar f.: Le juge était dans son s-. de regter
zat op zijnen regterstoel. Il va au s-, hij gaat naar
het geregtshof. Ce s- est composé de vingt officiers,
dit geregt, geregtshof bestaat uit twintig anibtenaren. — Le s- patriarchal, de patriarchale stoel.
Cet évêque a tenu le s- trente ans, deze bisschop
heeft dertig jaren op den bisochoppelijken stoel gezeten. Le s- de Rome of le Saint-S-, de stoel te
Rome, de pauselijke stoel of waardigheid. Ze tel m., hoofdstad f.. r jkszetel. Rome était Ie s- de
l'empire Romain, Rome was de zetel, de hoofdstad
van het Romeinsche rijk, Atbènes était Ie s- des
sciences et des beaux arts, Mhenen was de zetel
der wetenschappen en schoone kunsten. — ( fig.) Le
cerveau est Ie s- de la pensée, de hersenen zin
de zetel der gedachten. -- [Méd.] Le s- d'une maladle, de zetel, de plaats eener ziekte. Beleg n.,
belégering f.: Mettre le s- devant one place , eene
vesting belegeren, het beleg voor eene vesting slaan.
Lever le s-. hel beleg opbreken. — La viile de Troie
soutint un s- de dix ans, de stad Troje hield eene
belegering van tien jaren uit. Déclarer une ville
en état de s-, eene stad in staat van beleg verklaren.
Sié ger, V. n. Zijnen zetel, zijne zitting hebben,
regéren. Ce pape siegea dix ans, deze paus rerjeerde
tien jaren, zat tien jaren op den pauselilken stoel.
-- Ce tribunal siége b Rotterdam, dit geregtshof
heeft zijne zitting te Rotterdam,. — (fain.) Zitten,
zich gewoonlijk ophouden: C'est ici qu'il siége dans
la belle raison, hier houdt hij zich in het schoone
jaargetijde op. — ( Jig.) C'est ia que siége Ie mal,
daar zit de kwaal.
Sien, ne, pron. poss. Zijn, zone; haar, hare.
C'eet mon avantage et Ie s-, dat is mijn voordeel en
het zijne (hare). C'est ma plume, voilà la s-ne, dat is
mijne pen, zie daar de fijne (hare). Ce sont vos intérêts et les s-s, dat zijn uwe belangen en de zijnen (haren). — Weleer ook als adj. vóór het subst. geplaatst:
Un s- ami, een zijner vrienden. — SIEN, m.: II ne demande que le s-, hij vraagt slechts het zijne, zijn
eigendom, wat hem behoort. — Mettre du s- dans
qc., het zijne tot iets bijdragen. Ce récit n'est pas
fidele, it y a mis du s-, dit verhaal is niet getrouw,
hij heelt er van 't zijne bfjgedaan. z. ook CHACUN.
— (Prov.) Chacun le s- n'est pas trop, elk het
zijne is niet te veel. --Les s-s, de zijnen, zijne na bestaanden, zijn huisgezin. C'est on bon père, it
a soin des s-s. het is een goed vader, hij draagt
zorg voor de zijnen. Il fut abandonné des s-s, h#
werd door de zijnen verlaten. -- Dieu connait les
s-s, God kent de zijnen.
Siénite, m., z. SYEN
ITE. (mast m.
Siergé, adj. m. [Mar.]: Mat s-, stijf gestaagde
Sieste, f. Middagruit f., middag- of namiddagslaapje, (fam.) dutje, knapuiltje n.
Sleur, m. (zamentrekking van seigneur) Heer m.:
Le susdit s-, de bovengenoemde heer. Le s- M. vous
Ie dira, de heer M. zal het u zeggen. J'ai rencontré le s- D., ik heb den heer D. ontmoet.
Sleurel, m., z. v. a. SAUREL.
Sieurie, f. (Féod.] Heerlijkheid f.
Sifac, m. [H. n.] Witte aap m. van Madagaskar, si/ok m.
Siffiabie, adj. Uitfluitenswaardig: Acteur,
Pièce s-, tooneelspeler, stulc, dat verdient uitgefloten te worden. - Siffflage, m. (Vétér.], z. v. a.
CORNAGE. — Sifflant, e, adj. Fluitend, sissend,
piepend: Respiration s-e, fluitende, piepende adem
Consonnes s-es, sisklanken m.-halingf.—[Grm]
pl. — Vers s-, vers n. met veel sisklanken. -- sirtie, e, adj. (en part. passé van siffler): Chanson
s-e, gefloten liedje n. Pièce qui mérite d'être s-e,
.
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stuk, dat verdient uitgefloten te worden. -- [Cram.]

Consonnes s-es, z. v. a. consonnes SIFFLANTES. —
SifFletnent, m. Het fluiten, het sissen; gefluit,
gesis n. Les s-s dun cocher, het gefluit van eenen
koetsier. — Le s- des serpents, het gesis, geschuifel der slangen. — Le s- du vent, het fluiten of
huilen van den wind. Le s- d'une flèche, des balles, het fluiten of snorren van eenen pijl, van de
geweerkogels. — SiffIer, v. a. Fluiten; sissen: Spour avertir qn., fluiten om iemand te waarschuwen. S- avec one clé, op eenen sleutel fluiten. —
Les serpents sifflent, de slangen sissen, schuifelen.
-- Le vent siMait 1a travers les cordages, de wind
huilde, snorde door het touwwerk. Sa poitrine
.siffie en respirant, zijne borst piept bij 't ademha
na qua s-, hij heeft maar-len.—(figtam)I
te spreken (om zich terstond te zien gehoorzamen).

S- une marche, on air,
eenen marsch, een deuntje fluiten. — Cette pivoine
siiile trois airs, deze goudvink fluit drie deuntjes,
stukjes. -- S- on oiseau, eenen vogel voorfluiten.
-- (pop.) S- on verre de vin, een glas in éénen teug
uitdrinken. S- la linotte, te diep in het glas tijken,
zich een' roes drinken. — Uitfluiten. - S- une pièce,
een stuk (in den schouuwburg) uitfluiten. Si vous
faites Bela, on vous siffera, als c, ij dat doet, zal
men u uitfluiten, bespotten. — (fam.) On l'avait
Lien si fflé, men had hem zijne les wel voorgezegd,
hem goed ondeerigt. -- Sifflet, m. Fluitje n.: Sde chasseur, jagersfluitje. S- de bols, d'argent,
houten, zilveren fluitje. — Fluittoon m., gefluit n.:
Entendre on s-, hooren fluiten, gefluit hooien. Bonner on c- de sifilet, fluiten, eenen fluittoon doen
hooien_ -- (fig.) S'exposer aux s-s, zich aan de uit
aan de openlijke afkeuring blootstellen. —-fluing,
(pop.) Serrer le s- it qn., iemand de keel, den gorgel dipt knijpen. --. (fig. et pop.) Coulter le s- á
qn., iemana den moed snoeren, tot zwijgen brengen. — (Loc. prov.) Si! na point d'autre s-, ses
clsiens sont perdus, wanneer hij geen ander middel heeft, dan is zijne zaak verloren. — Siffleur,m.,
-ease, f. Fluiter m., fiaitster f.; uitfluiter, uiljouwer, bespotter m., uit fluitster, uitjouwster, bespot-- SIFFLER, V. a. Fluiten:

ster f. -- [H. n.], z. v. a. SAPAJOU; PÉNÉLOPE. —
Ook als adj.: Les oiseaux s-s, de fluitvogels m. pl.

-- [Vétér.] Cheval s- z. v. a. CORNEUR.
Siffilet, in. [H. n.] Soort van parad ijsvogel m.
Siffloter, v. n. Gedurig fluiten. — Ook als
V. n.: S- une chanson, een liedje fluiten.
tai alpt►e, m- [H. n.] Rupsendooder m.
Sigtre, m. [H. n.] , z. v a. CORISE.

Sib.dret, m. [H. n.] Venus oor n., eene eenschalige schelp f. — Si aretier, m. Dier, dat die
-

schelp bewoont.

Siáiliaire, adj. [!Vlinér.] : Terre s- of sigillée,
z. Onder BOL. — Si;illateur, m. [Chant.] Ver
eiaar in., aanheenter der zegels. — Mi illa--zer
tion, f. Verzegeling f. — Si;i11é, e, adj. Ver
Lettres s-es, verzegelde brieven ni. pl. —-zegld:
Terre s-e, z. onder BOL.
Sigisbee, ni. Vrouwenbegeleider, dienstvaar
vertrouwde vriend eener-digezlschapourn
gehuwde vrouw van aanzien in Italië (alwaa' de
goede toon verbiedt, dat de echtgenoot zelf die betrekking vervult), c i c i sb do m. — Sigis b'éisme, in. De betrekking van zulk een' cicssbeo; —
het gebruik van zoodanig huisvriend en begeleider
te hebben, cicisbeaat, cicibeismus m.
Sigle, in. [Paléogr.] .4fkortingsteeken n., eerste
letter f. van een woord om daardoor dat woord
uit te drukken.
Sigmnatisme, m. [Gram. Te veelvuldig gebruik van sisklanken; wangeluid n., daardoor voort
v. in Ciel ! si ceel se salt). — Sig--gebraot(.
motde, adj. Naar de sigma (k) of S der Grieken
gelijkend, sigma-vormig.
Simnage, m. [Teelt.] Teekening van een op
glas c/eschetst venstervak.
Signal , m. Afgesproken teeken, waarschuwzncfsteeken, sein, signaal n. Signaux de jour,
de nuit. dag -, nachtseinen. S- de partance, afscheidsschot n. S- de reconnaissance, de ralliement,

verkennings- , vereenigingssein. S- de détresse,
noodsein. S- de sauve qui peut. sein, dat ieder
zich door de vlugt moet zien te redden. -- Cette
émeute fut Ie s- de la révolution, die op loop was
het sein, het voorte.'ken van de omwenteling. Donner le s- de Ia resistance, het sein, het eerste voor
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SIGNALÉ

beeld van den tegenstand geven. -- [Pèche] Kurken of houten boei f., drijver m., oen de plaats der
netten aan te duiden. — Signalé, e, adj. (en
part. passé van signaler): Jour s- par des victoires, door overwinningen gekenmerkte dag ni. —
Victoire s-e, uitstekende, merkwaardige overwin ning f. Service s-, uitstekende dienst f. — Vaisseau s-, geseind schip n. — Signalement, m.
íYaauwkeurige persoonsbeschrijving f. (in passen,
steekbrieven, enz.), s i g n a l e ras é n t n. — Signaier, V. a. Iemands persoonsbeschrijving opmaken,
iemand naar zijn voorkomen beschrijven of aanduiden, iemands signalement geven. — (bij uitbreiding)
Iemands aandacht op een' persoon of eene zaak
bepalen: S- qn. à l'autorité, iemand bi de overheid aangeven. — Seinen, het afgesproken teeken
geven, door teekens berigten of aanduiden: S- une
terre, an rocker, eene kust, eene klip seinen. —
(fig.) Doen uitblinken, vermaard of merkwaardig
man: 11 a signalé son courage dans ce combat, hij
heeft zijnen moed in dat gevecht doen uitblinken.
-- Ook in kwaden zin: I1 signala son regne par
des massacres, hij kenmerkte zone regéring door
moorden. — SE SIGNALER, V. pr. Geseind worden.
— (/4g ) Zich merkwaardig , beroemd maken, zich
onderscheiden, uitblinken, uitmunten: Se s- par
son intrépidité,door zijne onversaagdheid uitblinken.
Sïgnandaire, adj. et subst. m. [Anc. prat.]:
Témoin s -, of S-, getuige, die in staat is om te
teekenen. — Signataire, m. et f. Onderteekenaar ni., -ster f., hij of zij, die geteekend heeft. —
Signature, f. Onderteekening , han.dteekening,
s i g n al u u r f.: Contrefaire une s-, eene h.andteekeni.ng namaken. — Het onderteekenen: Ministre
qui emploie plusieurs heures par semaine à la s-,
minister, die vele uren in de week met het onder
doorbrengt. — S- en cour de Rome, pause--tekn
lijke bewilligingsbrief m. — [Irnpr.] Bladbeteekening, het bladteekenen door letters of getallen,
signatuur f.
Signe, m. Teeken, kenteeken, merk, bewijs n.,
wenk in. La fumée est un s- de feu, de rook is een
teeken van vuur. Quand les hirondellesvolent bas,
eest un s- de pluie, wanneer de zwaluwen laag
vliegen is het een voorteeken van regen. La tune
est rouge, eest on s- de vent, de maan is rood,
dat is een kenteeken van wind. — Les sacrements
sont des s-s sensibles de la grace, de sakramenten
zijn zinnelijke kenteekenen der genade. Faire le sde la Croix, een kruisje maken, zich zegenen. — I1
na plus donné le moindre s- de vie, hij heeft niet
meer het geringste bewijs van leven gegeven. Donner des s-s d'amitié, blijken of bewijzen van vriend
geven. — Je lui ai fait un s- de in tête, des-schap
yeux, ik heb hem Benen wenk met het hoofd, met
de oogen gecleven. -- [Algèb.] + et — sont des
s-s de plus et minus, -}- en — zijn leekenen van
meer en minder. S- radical, wortelteeken (e- ) . —
[Astr.] Les douze s-s du zodiaque, de twaalf teekenen des dierenriems. S- vernal, d'été, het teeken
van de lente, van den zomer. S-s ascendants, descendants, klimmende, dalende teekens. — ( Méd.J
Les s-s découvrent au médecin la nature, la cause
d'une maladie, de teekenen ontdekken aan den geneesheer de natuur, de oorzaak eener ziekte
Signer, V. a. Teekenen, onderteekenen, onder
one leitic, un contrat, Benen brief,-schrijven:S
een verdrag onderteekenen. — (absol.) S- son nom,
zijnen naam teekenen, zijne handteekening zetten.
II a déclaré ne savoir s-, hij heeft verklaard niet
te kunnen teekenen, onderschrijven. — [ Tech.] S1'or, l'argent, le verre, het goud, het zilver het
glas teekenen, stempelen. — liet part. Passé is ook
adj.: Lettre s-e, onderteekende brief m.
Signet, m. (pr. ci-nè) Bladleeken in een boek
om de plaatsen te kenmerken, die men wil weder
lintje n.
-vinde,
Signifère, m. [Anc. mil.] Vaandeldrager m.
(porte-enseigne).
t Signifiaiice, f. Beteekenis; getuigenis f. —
Signihant, e, adj. Beteekenend, aanduidend, te
kennen gevend: Les sacrements sont des signer
s-s, de la grace, de sakramenten zijn beduidende
teekenen der genade. — ( fam.) Cette plaisanterie
est peu s-e, die grap is van weinig beteekenis. —
SigniBcateur, m. (Astrol.] Punt der ekliptika,
waarmede de sterrewigchelaars een toekomstig voorval verbonden. — Signifcatif, eve, adj. Peel
-

- -

SILIQT E.

beteekenend, vol beteekenis, nadrukkelijk, krachtig,
zinrijk. Ce terme est bies s-, deze uitdrukking is
krachtig, veel beduidend. Se servir de mots s-s,
zich van nadrukkelijke woorden bedienen. II a
parlé d'un ton s-, hij heeft op een' nadrukkeljken toon gesproken. — Signification, f. Beteekenis, beduiding f.: Dites-rnoi la s- de ce symbole, zeg mij de beteekenis van dit zinnebeeld. Ce
mot a plusieurs s-s, dit woord heeft verscheidene
beteekenissen. — [ Prat. ] Geregteljke aanzegging, bekendmaking f. La s- d'une sentence, d'un
ai°ret. de bekendmaking, aanzegging van een vonnis, van eene uitspraak. — Signifieativeineiit,
adv. Op veelbeteekenende, naarukkeljke wijze. —
Signifier, v. a. Beteekenen, beduiden: Cela signitie quit nest pas content, dat beteekent, wil
zeggen, dat hij niet tevreden is. Ce que vous Bi
ne signifie rien, hetgeen gij daar zegt, be--tesla,
duidt, beteekent niets. Que signifie ce mot au propre? wat beteekent dit woord in den eigenlaken
zin. — Te kennen, te verstaan geven, aankondigen,
aanzeggen, kond doen: Je vous ai signifié mes intentions, ik heb u mijne meeningen te kennen gegeven. — [ Prat.] Faire s- one sentence, een vonnis doen aanzeggen. - SE SIGNIFIER, V. pr. Aangezegd wor den.
Signoc of Siguenoc, m. [H. n.] Soort van
Indische zeekreeft in.
,Signolle, f. 1 Tech.] Soort van haspel m.
Sig4fette, f. Oman.] Scherpwerkende trens m
Sikiou, ln. [Tech.] Darmwater n. der schapan (tot verhoogsng der kleur bij 't katoenverwen.
— 1kioater, v. a. In het darmwater dompelen.
Sil, in. [Minér.] Okeraarde f. der Ouden. —
Fijne oker m.
Silence , m. Zwijgen, stilzwijgen n., stilzwijgendheid f.: Un long et profond s-, een lang en
diep stilzwijgen. I1 ne répond rien à ces accusations, son s- le condainne, hij antwoordt niets op
deze beschuldigingen, zijn zwijgen veroordeelt hem.
Rompre le s- , het stilzwijgen breken. Garder le
s-, het stilzwijgen bewaren, zwijgen. Le s- des historiens sur ce fait, doit le rendre suspect, het
zwegen der geschiedschrijvers over deze daad, moet
ze verdacht maken. Passer one chose sous s-, eene
zaak met stilzwicten voorbijgaan. Passons cela sous
s-, laat ons daarvan zwijgen , laat ons het met
stilzwijgen voorbij gaan. — Stilte, stilheid f.: Un
moment de s-, een oogenbllk stilte. Un grand srégnait ice, eene groote stille heerschte hier. —
(ellipt ) S- ! stilte! stil! zwijg! — Dans le s-, in
stilte, in 't geheim. — [Mus.] Rustpunt n. — Silencia.ire, m. Voornaam beambte aan het hof
der grieksche keizers , die met het bewarenGer
stilte en rust was belast, rustbewaarder•; -- keizerljk geheimschrijver m. — Tot zwijgen verpligte
monnik m.: Les trappistes sont des s-s, de trappisten zijn tot een voortdurend zwijgen verbonden,
zijn s i t e n ti a r i drs. — Sileneleusenient,
adv. In stilte, zonder geraas; op stilzwijgende wijze.
— Silencieux, tense, adj. Stilzw ijgend; karig
in woorden; stil: C'est on homme fort s-, 't iseen
stil man, hij spreekt weinig. — Rue s-ieuse, stille
straat f.
Silène, m. [H.. n.] Luiaard m. van Ceylon.Herntione f., een schoone dagvlinder m. — [Bot.]
Silene f., leenkruid n. (ook SELÉNE geheeten).
Silésie, 1. [Con.} Silézisch doek n. — Silésien, ite, adj. [Géogr.] Wat Silezië of zone inwoners betreft, silezisch. — Als subst. m. en f.
Een Silezier m , eene silezische vrouw f.
Silex, m. Kiezel, keisteen, vuursteen m.
Silhouette, f. (pr. si-lou—) Schaduwomtrek m.,
schaduwbeeld, zij-portret n., geschetst naar de omtrekken der schaduw , silhouette f. — Siihouetter, v. a. In schaduwbeeld voorstellen, s ilhouetléren.
Silice, f. [Chim.] Kiezelaarde f. — Silieé, e,
Siliceux, ease, Siiicigtte, adj. Kiezelachtig:
Acide silieique, kiezelzuur n. — Silicium, m.
(pr. —ome) Metallische basis f. der kiezelaarde,
silicium n. -- Siliciuure, f. Kiezelverbinding f.
Silleiile, f. (verklw. van silique) [Bot.] Peul
kleine dop m. -- Silieuteux, euise, adj.-tjen.,
Peulvormig; peuldragend. -- Sillennliforme, adj.
Peulvormig. (tarwemeel.
Silfginosité, f. Hoedanigheid van zuiver
Stlique, f. [Bot.] Peul f., dop m. — Sill-

SILIQVEUX
quenix, ease, adj.: Plantes s-ueuses, of als subst.

SILIQUEUSES , f. pl. Peuldragende planten f.

pl.
bill age, m. [Man.] Zog, kielwater n. (liever

HOUACHE, REMOUS). — Vaart f„ voortgang, gang in.:
Faire grand, bon s-, goede vaart hebben. Doubler

le s- d'un vaisseau, den gang van een schip ver
tweemaal meer va r-rt dan een ander-dubeln;

schip hebben.

Sille, in. (pr. site) Spoliledieht n. der oude
Grieken, waarin' de uitspraken van beroemde wij
bespot en de verzen van vermaarde dichters in-zen
een' lachwekkenden, zin op andere voorwerpen toegepast werden, s i l s, s -i l l u s m.
S Sillée, f. [Mar.] Zog, kielwater n. (REMOUS,
HOUACHE) . -- Silier, v. a. [Mar.] Vaart zetten,
vaart hebben, zeilen. — [Fauc.] , z. CILLER.
Sillet, in. [Luth.] Kam m.
Sillographe, m. (pr. si-lo --, ook in de volgen
Spotdichter , hekeldichter, s e 1 o g r a a p h m.-den)

(vgl. SILLE). - Sillo-raphie, f. Kunst om sillen of spotdichten te maken. --- -Sillographique,
adj. Die kunst betreffend, s i l 1 o g r d p h i s c li.
4illoavètre, m. [ ligar. j Vaartmeter, voortgang meter m., log f., s illometer nm. — Sillornétrique, arij. Den sillometer betreffend, s i 1 l ornétrisch.
Sillon, m. [Agric.] Ploegvore, vore f.: Ces s-s
ne sopt pas assez profonds, deze voren zijn niet
diep genoeg. — (fig.) Faire, Tracer son s-, zijne
dagtaak verrigten. — (Loc. prov.) C'est un boeuf
qui fait bien son s-, 't is een vlijtig en eerlijk,
maar niet zeer snugger werkman. — (poél.) Trop
de sang a abreuvé nos s -s, te veel bloeds heeft onze
velden doorweekt. — (fig. et poét.) Un s- de luinière, een lichtstraal m. S- que laisse on navire
derrière lui, vore, groeve, die een schip achter zich
laat. -- [Anat., H. n.] Rimpel m., vore, groeve;
streep f., striem in. — Sillonné, e, adj. (en part.
passé van sillonner): Champ lien s-, goed geploegd
land n. — (fig.) Front s-, gerimpeld voorhoofd n.
— [.H.. ii.] Feuilles s-es, bladeren n. pl. met groeven. --- S!LLON? E, in. IE!. n.] Soort van balista f.
of hoornvisch ni. (batiste). ---- S'illonner, v. a.
Agric.J Voren trekken (niet den ploeg). -- (fig.)
- la surface des eaux., het oppervlak der wateren klieven. Eclair qui sillonne la nue, bliksem
wolken klieft. -- Les rides de-stralm.,die
la vieillesse vont s- toil front, de rimpels des ouderdoms zullen uw voorhoofd groeven.
Silo, m. (espagn,.) [Agric.] Onderaarsche gr aanbergplaats f. of graanlrelder m. in Spanje.
Silphe, ni. [EEL. n.] Aaskever in. ---- z. ook

SYLPHE.

Silure, m. [H. n.] Wentelaar, mei wal in. S-

èlectrique , elektrieke meirval , trilwentelaar. —
Silarodes, nl. pl. Wentelaarsoorten f. pl.
Silvain, etc., z. SYLVAIN.

Silves, f. pl. [Litt.] Mengelingen f. pl., rnengeldichten n. pl.

Silveret, m. [Conn.] Gekeperde stof f. met zijden ketting en katoenen inslag.
Silvicoles, ni. pl. [H. n.] Woudkevers m. pl.
- Silviciiltiir e, f. Wetenschap van de aan
onderhoud der bosschee en ver -kweinght
-schilend
plantsoenen, boschkultuur I.
Silvique, adj. [Chico.]: Acide s-, vioolhars zuur n.
Siiybe, in. [Bot.] Vrouwe- of Maria- distel.

Simagrée, f. (faxra.) Gemaaktheid, gemaakte
houding, gemaakte gebaren n. pl., kuren f. pl.;
schijn in.: Tout son fait nest que pure s-, al zin

doen is louter gemaaktheid. -- I1 a fait la s- de refuser vela, hij heeft den schijn aangenomen, als of
hij dat weigerde. (simarouba-bast m.
Siinarouba, m. [Bot.] Soort van kwassia,
Simarre, f. Sleepkleed n. der vrouwen, sama a r f. -- Lang kleed n. van sommige prelaten
en presidenten. (trek m.
iinlb;lean, m. [Arch.] Cirkelsnoer n.; balk-

Siinblot, m. [Manuf.] Scheergaren n., scheer draden ui. pl. voor gebloemde of anders geteekende sta/Ten.

Simien, ne, adj. [H. n.] Naar eerren aap geljkend, aapvormig SIM1ENS , m. pl. Apensoorten f.pl.
Sinillaire, adj. Gelijkaardig (homogène).
[Arith.] bombres s-s of proportionnels, verhoudingsgetallen n. pl. — Similarité, f. [Didact.]
Gel kaardigheid f. ---- Similitude, f. Overeen. —

--
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kortst, gelijkheid f.: Voilà des objets qui noot pas
la moindre s-, ziedaar voorwerpen, die niet de
minste overeenkomst hebben. --- [Ithét.] Gelijkenis,
vergelijking f.: II nous fit comprendre vette véritè
par une belle s-, hij deed ons deze waarheid don
eere schoonti gelijkenis begrijpen. S- ingénieuse,
zinrijke vergelgkin-g I. --- Sisitilor , m. [Teelt.]
Sch ij ngoud, halfgoud, Maannheimer goud n., eer
gemengd metaal uit t deden koper en 1 deel zak.
Simoniaque, adj. Naar simonie gelijkend, aait
simonie schuldig, door omkooping verkregen. ---Als
subst. m. Iemand, die zich schuldig maakt unit si monie. Sianonie,f. Strafbare verwerving of uit
kerkelijke bediening, woeker in.-deli,ngf.va
met geestel ks a.reibten (zoo gelaeeten naar Simon
den toovenaar , zie Wandelingen der Apostelen,
hoofdst. V11I.). -- Sianniens, m. pl. [11. ecc,1.)
Planhangers van genoemden Simon, die onder finderen J e gemeenschap der vrouwen leerde en de
opstanding der dooden toochenEle. -- z. ook SAINT
SIMONIEN.

Sinioun, in. Een schier verstikkend heels, diLwijls doodeljke +rind, inz. in Afrika en in Zuid Azië, samuni, samoerie of ehamsin in.
Bimousses, f. lri. [Litt.] Wollen toorn franjs., f.
(der muilezels) .
Simple, adj. Enkel, enkelvoudig, -niet zamengesteld: Dieu est un être s-, God is een enkelvoudig wezen. -- Enkel, eenvoudig, zonder b zaken,
niet sneer dan, zonder sieraad, onopgesmukt, ongekunsteld: I1 n'avait sur le corps qu'une simple
chemise, hij had niets meer dan een hemd aan.
Un s- particulier, een eenvoudig burgerrnan (die
geene openbaring bediening of rang in de maat
bekleedt). 11 apprit la guerre en qualité-schapij
de s- soldat, hij leerde den oorlog in rang van een-

voudig (gewoon) soldaat. —• Un moyen très-s-, een
zeer eenvoudig, gemakkelijk, ligt te gebruiken middel n.-- Style s-, eenvoudige, onopgesmuktestil nm.
Caractère s-, eenvoudig karakter n. Etre s- dans sa

manière de vivre, eerie eenvoudige levenswijs heb
Une morale s-, eene eenvoudige, ongrlta n -ben.—
stelde, natuurlijke zecteleer f $ Eenvoudig, opsept,
gul; ---- onnoozel, ligtgeloovig, ligt te bedli g
en. Le viel est pronjis aux coeurs s-s, de hemel
is den eenvoudigen, opregten van harte beloofd. -I1 est si s- clue le premier venu le tronlpe, ?sir is
zoo onnoozel, dat rte eerste de beste hem beet heeft.
— [Algèb.]Équation s-, ercl^elvouclirge vergeljkir g f'.
(in welke de onbekende slechts ééne afmeting heeft).
— [Arith.] Multiplication, Division s-, enkel v oudige vermenigvuldiging , deeling f. (waarin geese
grootheden van verschillende benaming voorkomen ).
— [Bot.] Tige, Fleur s-, enkelvoudige stengel m.,
bloem f. --- [Boixt.] Farine s-, middelmeel, tweede
meel n. -- [Chum .] Corps s - s , enkelvoudige ligchamen n. pl. (die men tot dus verre niet in verschil
zelfstandigheden heeft kunnen ontbinden). -lend
[Phys.] Echo s-, enkelvoudige echo f. (die elk geluid niet ineen (last eenreaal herhaalt). — sisrPLE, nl. Het enkelvoudige, eenvoudige: I.e s- et Ie
composé, het enkelvoudige en het zamenriestelde.
[Bot.]

(doorgaans in 't meerv.) Geneeskruiden n.

pl., geneeskrachtige planten f. pl., si in p ii via n.
pl. Les vertus des -s, de krachten der genees kruiden. Cette plante est an s- dune grande ver
deze plant is een krachtig geneeskruid. • -tu,
[Mus.] Eenvoudige voordragt f. von een stuk, thema n. --- (Dèvot. Dieu air e les humbles et les
s-s, God bergmunt de + en de eenvoudigen.
-- Simplennent, adv. Op eenvoudige of enkelvond/ge wine; ongekunsteld, natuurlijk,=; bloot, alleen; zonder erg of list: Flle est vêtue bien s-, zij
is zeer eenvoudig gekleed. Je nous raconterai la
chose s-, ik zal u de zaak zonder versiering, een
verhalen. Je lui ai dit s- qu'il devait se-voudig
retires, ik heb hem alleen, enkel gezegd, dat h.#
moest henen gaan. -- Pur ernent et s - , z. PUREMENT.
1- Simpiesse, f. Natuurlijke eenvoudigheid,
opregtheid, gulhartigheid f. — Simplette, f. (ver
simple) (lam. et plais.) Eenvoudig meisje,-klw.van

onnoozel ding n.

Slimplicicaude, adj. [Bot.] filet enkelvoudigen stengel. — Sinuplicicorne, adj. [H. n.] Met
enkelvoudige voelhorens. --- Simplielfol é, e,
adj. [Bot.] Met enkelvoudige bladeren.
Simplicisssime, adj. Zeer eenvoudig; hoogst
onnoozel.
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l implieiste, m. Kenner der geneeskruiden.
innplieite, f. Eenvoudigheid, kunsteloosheid,
S
ongedwongenheid , ongekunsteldheid ; opregtheid,

SINGULIER.

eene groote opregtheid in zijne handelingen. Je vous
parle aver s-, ik spreek met u openhartig. — Diplom.j La s- d'un texte, de echtheid van eenen tekst.
Sinciale, m. [H. n,] Langstaartige groenepa-

openhartigheid, onschuld, gulhartigheid, rondheid;
--onnoozelheid, botheid , stompzinnigheid , dom- pegaai m. van St. Domingo.
Sincipital, e, adj. Tot het bovenhoofd of de
heid f.: La s- des nieubles règne dans toute la
maison, de eenvoudigheid van huisraad heerscht kruin belroorend. (Plur. m. sincipitaux). -- Sist in het gansche huis. La s- du style, des moeurs, eiput, n1. [.Anat.] Bovenhoofd n., kruin f.
Sirdon, m. [Chir.] Ronde plukselwiek f. in eene
Ie eenvoudigheid van stijl, van zeden. — Avoir la
s- d'un enfant, de eenvoudigheid, onschuld, arge- door de trepaan gemaakte opening. — Grafdoek n.,
loosheid van een kind hebben. — 11 1'a fait par s-, waarin het lijk van Jezus werd gewikkeld. (In
et non pas par malice, hij heeft het uit onnoozel- deze beteekenis zeldzaam.)
Sinécure, f. (eig. zonder zorg, zorgenvrij) Beheid, en niet uit boosheid rjedaan. — Voilà une de
ses s-s, dat is eene van zijne domheden, gekke zoldigde kerkelijke bediening f., zonder daaraan verstreken. — Sitipliíi cation , f. Vereenvoudi- bondene ambtsbézigheden. — (bij uitbreiding) Lui
zeer gemakkelijk en voordeelig ambt n.,-ardspotm.,
ging f.: La s- d'un resit, de vereenvoudiging van
een verhaal. — Simplifier, v. a. Eenvoudig ma- si necuur f. — -[_ Sineeurisme, m. Instandken, vereenvoudigen, minder zamengesteld maken: houding f. der sinecuren; stelsel n. van hen, die
Cela a simplifié le calcul. dit heeft de rekening vóór de sinecuren zin. — 4- Sinéeuriste, M.
vereenvoudic,d. — S- on bénefice, eene prove of Genieter eener sinecure, s i n e c u r i s t in.
Sine qua non, Latin, z. onder CONDITION.
geestelijke bediening van de daaraan verbonden zieleSinethère, I. [H. n.], z. v. a. COë DOU.
zorg of de verpligle inwoning ontheffen. — SE
Singe, m. [[l. n.] Aap m. S- à longue queue,
SIMPLIFIER, v. pr. Vereenvoudigd worden. — .Het
part. passé is ook adj.: Question simplifiée, ver lanristaurtige aap. S- sans queue, onflestaarte aap.
vraag f.
-envoudig S- à queue prenante, aap met een' grijpstaart. —
Simaslaere, m. Beeld n., afbeelding f. van S- de mer, S- marin, zeeaap, aapvisch m. (chieene valsche godheid (in deze beteekenis doorgaans mere). —. S- volant, vliegend eekhorentje der Moin 't meerv. gebruikt): Adorer des s-s, afgodsbeel- lukken, vliegende maki ni. of kat f. — (fig. ) Nadper,
den aanbidden. — Schijnbeeld n., hersenschim f. aap m. C'est on vrai s-, 't is een regte natiper. —
(in dezen zin meestal door vain vergezeld) : De Ook als adj. in dien zin: Le people. toujours sNains s-s, ijdele hersenschimmen. — ( fig.) IJdele des riches. het volkt, dat altijd de rijken nadapt.
vertooning t. van iets, schaduwbeeld n. Après Cesar --- (Loc. fig. et prov.) Etre laid comme un s-,
íl n'y eet plus qu'un vain s- de république, na Avoir on visage de s-, zeer leelijk zijn, een apen
hebben. Etre fourni d'argent comme un s- do-gezit
Gesar bestond er nog slechts een schaduwbeeld,
niets meer dan (Ie ijdele vertooning eenvr repu- queue, in 't field zitten als een pad in de veêren. Le
spiegelgevecht,
schijns-, fut -il vêtu de pourpre, est toujours s-, al draagt
bliek. -- [Mil.] S- de combat,
gevecht n. S- de marche, boze marsch., schijn- de aap een' gouden rind, hij is en blijft een leel jk
marsch m. -- 4- Simitlateiir, m., -trice, f. ding. z. ook aNE, GAMBADE. — ( pop.) Naam, waarVeinzer m., veinsster f. — Simulation, f. [Prat.] mede sommige werklieden hunnen meester of paVermomming, verzwijging, kwade trouw f., be- troon. aandaciden: C'est aujourd'hui la fête de nodrit,rgeljk voorgeven n., s i m u l a t i e f. — Vein- tre s-. — [Dens.] Soort van panlor;raaph, aap,
zerij f., voorwendsel n. — Simuler, v. a. [Prat.; teekenaap in. — [Arch., Mar.] Soort van handVoorgeven, voorwenden, verdic! ten: S- une dona- spi l f., horizontale kaapstander m., lier f. -- Minlion, ene vente, eene schenking, eerren verkoop ger, v. a. Nadpen: S- les grands seigneurs, de
voorgeven. -- Veinzen, zich gelaten als of: S- ene groote herren narapen. — SE SINGER, v. pr. Elkréconciliation, eene verzoening veinzen. — Het part. ander naapen. — Het part. passé is ook adj.: Mapassé is ook wij.: Achat s- , Vente s-e , schijn- nières singées, nageaapte manieren f. pl. — 5 Sinkoop, schijnverkoop in. Dettes s-es, voorgegeven, geresse, adj. Nadpend, aapachtig; boosaardig. —
verdichte schulden f. pl. — [ Corn.) Compte s-, ge Mingerie, f. Alrerfj f., apewerk, apespel n.,
rekening f. (ital. conto -(into).--Colère s-e,-fingerd apestreek m., apekuur f.: Cette s- le fit beaugeveinsde gramschap f. — Combat s-, schijngevecht, coup rijre, die apekuur deed hem veel lanshen. —
I1 fait mille s-s. hij doet duizenderlei gekke kuren,
spiegelrieverrht in. •
+Simu lt ane, e, adj. Gel jktijdig, te gelijker tijd aperljen. — (fig. et ('am.) Huichelachtig gebaar n.
plaats grijpend: Mouvements ss, gelijktijdige be- — [Beaux arts.] Teeken- of schilderstuk n., dat
weginr;en f. p1. -- Enseignenient s-, gelij kt ij dig, aan frekleede apen voorstelt. — -1- Mingeetr, adj. et
klassikaal onderwijs n. - Sitnialtaneité, I. Ge- subst. m. Nadpend; nasper m.
Singlacle, f., z. SANGLADE.
l(jktijdi,gheid f., het gelijktijdig aanwezig zijn, het
Singler, v. a., z. CINGLER.
zamentre//en van twee of meer dingen. — SianulSingleton, nl. [Jeu] Speler, due slechts ééne
tanéniient, ode- Te gelijker tijd, op hetzelfde
kaart van zékere kleur heeft (in 't boston en 't
oogenblik.
whist);
— ook die enkele kaart zelve.
mosterd
den
Eene
uit
Sinapine, f. [Cllim. j
Singliots, m. pll. [Géom.] De beide brandpungetrokkene kristalliseerbare stof. — Si napis
(pr. — pice) of Si n a pi, m. Mosterd; mosterd - ten n. pl. eener ellips.
Sinouiariser, v. a. Zonderling maken: Ayez
plant f. — 4inapisation, f. [Méd.] Oplegging f.
van mosterdpleisters of -omslagen. — De door mos- une conuuite qui vous ïistingue et non qui vous
terdpleisters opgewekte huidprikkel m. en huid rood- singularise, onderscheid u door een voorbeeldig,
heid f. — Sinapiser, V. a. [Méd.] Mosterdpleis- niet door een zonderling gedrag. (Dit woord komt
ter°s opleggen. - biet inosterdomslagen prikkelen of als v. a. zeer zelden voor.) - SE SINGULARISER, V.
rood maken (de huid). — Met mosterd bestrooijen pr. Den zonderling strelen, zich uitzonderen, zich
(eene pap, een bad) . — SE SINA PISER, v. pr. Met von anderen onderscheiden: I1 se singularise par ses
mosterdpleislers belegd worden: Paarti qui ne peut. manières, hij zonden zich uit door zijne manieren.
se s-, li' chaamsdeel, waarop zich. Beene mosterdpap — Sin'ulzlrité, f. Bijzonderheid, eigenoardigheid;
laat aanbrengen. — Het part. passé is ook wij.: zonderlingheid, wonderf jkhei,r1. f.," vreemde wijze
van handelen, spreken of denken, het zonderbare,
Médicament sinapisé, inosterdrniddel n., met mos
genen d of bereid geneesmiddel. Partie s-e,-terd singulariteit f. J'ai vu tonics les s-s que
met mn.cterdomslag behandeld ligclraamsrleel n. — vette wille renferme, ik heb al de bijzonderheden,
Sinapismue, m. Mosterdpleister f., mosterdom- die deze stad oplevert. gezien. — 1l se rend ridicule
f

slag m.
Siueére, adj. Oprent. ongeveinsd, rondborstig,
openhartig, waar; onserr'alscht: C'est on hornme

s-, 't is een opregt +r,en.cch.. Regret s-, ongeveinsd,
opreyt berouw n. Amitié s-, opregle, ware vriend
f. — [Diplorn.) Texte s-, onvervalschte, echte-schap
tekst m. — Siiicèrenient, adv. Opregteljjk, niet
o;rregtheid, zonder geveinsdheid. -- Si ii f.
Oprept'reid, rondborstigheid, openhartigheid. onge-

veinsdheird; onvervalcchtheid, echtheid f. 11 remar-

qua ene grande s- dans ses actions, hij bemerkte

par sa s-, pear ses s-s, hij maakt zich helargchelijk
door zijne zonderlingheid. — Sillgaiier, iére,
adj. Zonderling, b ijzonder, eenig, niet naar anderen
gelijkend; zeldzaam. uitstekend; — vreemd, wonderlij k , grillig; buitengemeen. Exemple s-. bijzon
voorbeeld n. — 11 a un merite s-, hij-der,niq
bezit eene zeldzame verdienste. — If est s- dans son
costume, dans ses habitudes, hij is wonderlijk,
zonderling in zijne kleeding, in zijne gewoonten. -Voilh une aventure s-ière, ziedaar een vreemd,
buitengewoon voorval. — Combat s-, tweegevecht n.,
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gevecht van man tegen man. - [Gram.] Enkelvoudig: Le nombre S-, of als subsi. LE SINGULIER,
hel enkelvoudige getal, het enkelvoud. - Sing.i.
Jièremeiit, adv Op zonderlinge, bijzondere, wonderlijke, vreemde wijze; in '1 bijzonder, inzonderheid: Se condulie s-, zich zonderling gedragen. Ii
est mort bien s-, hij is op eene zeer vreemde wijze
gestorven. - 11 lui a recomrnanth ses enfants, et
8- lamé, hij heeft hem zijne kinderen aanbevolen,
eo inzonderheid liet oudste.
•
iugiiItueux, ulense, adj. [1éd.j Van hikken vergezeld, door lukken a/ehroken; ttiicverwekkend; den hik betreffend.
Sinistre, adj. (alleen van zaken) Ongunstig,
ongelukkig, onheilspellend; rampspoedig, h eilloos,
droevig; verder/dijk, kwaadaardig, boos. Prsage,
vènernent S-, ongunstig voorteeken, onheilspellende
gebeurtenis 1. -- A%enture S-, ongelukkig, noodlottig
voorval n. Trainer des projets s-s, heillooze, verderfelijke plannen bramen. - Cet homme a qc.
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t:Ie S- dans Ia physionomie, lans Ie regard, die man

heeft iets ongunstigs, terugstootends in zijn gelaat,
in zijnen blik. - SINISTRE, m. Ramp 1. , onheil n.,
schade f. (door een schipbreuk of brand te weeg
gebraql). - Sinistreinent, ado. Op ongunstige,
onheilspellende, nadeeliqe wijze.
Shiologue, m. Kenner in. der chinësche taal.
Sitson, conj. Zoo niet, anders, of: Faites ce

gull vous dit, s- vous vous en i'epentirez, doe

hetgeen hij U zegt, anders zat 't u berouwen. Cori'Igez-vous, S- je vous abandonneral, verbeter u,
anders zal ik U verlaten. - Tenzij, behalve. dan:

Je n'ai tien oiiï dire de lui, s- qu'il est un peu
avare, Ik heb niets van item hooren zeggen, dan dal
hij een weinig gierig is. 11 no so mèle de rico, Sde manger et de boire, hij bemoeit zich met niets,
tenzij (behalve) niet eten en drinken. -- De gráee,
mites cela, s ar devoir, du moms par pitie POUr
moi, ei lieve, doe dat, zoo niet uit pligt, dan toch

uit medelijden met mij.

Sinople, in. fMinér.J Soort van groen of rood
krijt n. dot men eertijds van Sinope, aan de Zwarte
zee, haalde); ijzerkiezel in. -- [Blas.J Groen n., de

kleur t. (in gravure aangeduid door schuine
en van den reqter boven- naar den linker benegdenoene
-hoek). -- [Bot.] Geheel vleeschkleurige ane
-

moon f. (der jichtl ij ders.
Minoplie, f. [ Méd.] Ziekelijke gewrichtsstof 1.
5iissîgnotte, f.[F1. n. ] Soort van leeuwerik in
iiisoite, in. [11 , n. ] dinerikaansche nachtegaal ni., s po tl ijs t er 1.
Siiitoisiia of Mintos, m. Oudste godsdienst
in Japan, teer 1. der wijzen volgens '1 boek van
Con-toe-tse (Confucius), s I n t a I s m u s n. - Sin-

toïste, m. Volgeling, belijder dier leer; - wereldlij k en gehuwd priester bij de tempels der ver-

gode zielen, sintojst Hi.
Siniié, e, adj. [Bot.] Boglig, ingebogen, slangof golfvormig. ..- Siiiueux, ueuse, adj. (po l. )
Slangsgewij.c, slingerend, golvend, kronkelend, boglig, krom: Le cours S- de Ia Seine, de kronkelende.
bogtige loop der Seine. [1é&I. 1 UlcOre s-, holte

zweet' 1. - Sitiiiolt, e, adj. [Bot.]: Feulile s-e,
blad n. met zacht golvenden rond. - Sinnosité, 1. Boogvormige kromte, kromming, togt. gotving,

golfvormigheid, kronlieling f. La rivière fait beaucoup de ss, (le rivier maakt veel kromten, bogten.
Les s-s des boyaux, les cOtes, de kronkelingen der

darmen, de boglen der zeekusten. - [Bot.] La Sdune feulile, de gotvcnde bulging van een blad. [Chir.] La s- dune vlaie, deltolte, kromme qangm.
tan eene wond. - Sinus, m. (pr.ci-nuce)[Anat.]
Holte f. Le s- rnaxillairc , de groote sl ij mholte van
't kakebeen. Les s- do cerveau, dc hollen van de

hersenen. - [Chir.] Hot/c , zak in. op den bodem
eener wonde, etlerzak. - [Géorn.] 1-Joekpuntsljn 1.,
de loodlijn, die uit het punt, waar een straat den
crkeloittrek Sflij(lt, 0/) een' anderen straal valt,
sinus m. S- verse, dat gedeelte van den straal.
dat begrepen is tusschen den voet van den sinus
en het einde van dien straal, s in u s v e r s u s. Stotal, de .cinus van den rcrtcn hoek (die gelijk is
aan den straal) , s i a u s t o1 u s.
Sipède, 1. [H. n. ] Bruine adder t.
Mi ptioide, adj. Hevelvormip.
Siphon. Hi. Hevel, wijnhevel in. - [Mar.] Waterhoos f (trombe). - [Bot.] Soort van baarworte!, holwortel m. (aristoloclie).

Siponcle, m. [11, n,] Spuitworm m.

Sire, m. Titel, waarmede men eenen koning of

keizer aanspreekt, Si re. - Wt leer ook gebézigd

voor Seigneur, Sleur, keer: Le s- de Joinville a
crit l'bistoire de saint Louis, de beer van Jiinyule heeft de geschiedenis van den heiligen Lodewijk
geschreven. - Ook voor père, vader: Mon s- est
h l'armée, mijn vader is in 't leger. - (lam. et
iron.) Vous êtes un beau s- pour faire cda, gij

zijt de regie man daartoe. C'est un pauvre s, 't
is een arm, behoeftig man . Ii fait le s-, hij speelt

den grooten heer.
Sii-ène, t. ) Myth.] Zeenimf, meermin (volgens
sommigen halfvrouw half-vised, volgens anderen
half-vrouw half-vogel), die door haar belooverend

gezang de zeevarenden tot zich lokte, om ze dan te
etooden, 5 1d
1 a c 1. - (lig.) Verrukkelijke zangeres; - bekoorlijke verleidster t. - [1 1 . n. ] Soort
van salamander, die zoowel kieuwen als longen

heeft, kolfsalamander, axolotl m. [sirena piscilor-

mis). - Siiénien, ne, adj. Wat de sirenen be-

teelt; - wat als de sirenen, bekoort, verleidelijk,
verrukkelijk: 'Voix s.i)e, Chant s-, verrukkelijke
stem 1., bekoorlijk gezang n.
Sii'erie, t. Droit Plod.] lieerlijkheid t: La s-

de Crequy.
Sliia.se, f. [M e d.] Hondsdagenziebte 1., zonnesteek m., ontsteking van de hersenen en het fiervlies, siriasis t.

Siilngue, m., Z. SYRINGA.
Sirius, in. (»r. --uce) [Astr.] De Hondster t,
eene der sterren van den grooten I-land, de helderste vaste ster des hemels, S i r i u s ni.
Sii-Ii, ni. [fl. Ii.] Kaapsche leeuwerik in.
Siioco of V ent tie Shoe, a. Zeer liede CR

drooge zuid-oostewind, die op de Middel!. zee en
in Italië gewo onlijk in 't vooijaai' cii inden herfst
eenigc weken lang waait, sirocco in. - [lar.J
Zuid-oostewind ni. (op de Middell. zee). S- levante,
oostzuid-oost. Ouait s- is levante, it 1 ostro, zuid-

oost ten oosten, ten zuiden.

Sil-op, In. Siroop, stroop t. S- de groseuiles, de
frarnboises, de indies, etc., aalbessen-, frambozen-,
moerbeziën-siroop. S- de capillaire, z. CAPILLAIRE.
S- de Parmentier, siroop druiven. S- siinpe,
zuiver of wit suikersap ii.; witte siroop. --- Siio
per, v. a. Met siroop veriiiençjen. - Het part.
passé is ook adj. : Eau siropée, siroopwaler ii.
Sirotei, v. n Lepperen, met kleine teugen genoegelijk drinken. -- Oo/c als v. a.: II sirote son
wijn.
Yin, hij leppeit zijnen
Slisaeas, in. Pl. (pr. -- cace) [Corn.] Ooslinclische gestreepte stof 1. uit zijde en katoen.
Sli-tes, 1 11. p1., z. SuiTES.
Sianpeax, euse, adj. [MPh.] Siroopachtiq.
Siivente, t. [Litt.] Soort van kleine lyrische
gedichten der troubadours, doorgaans spot- of hekelzang m., soms echter ook mmcie-, lof- en krjjgs-

lied ti., sis'ventc t.
515, e, adj. (en part. passé van 't in onbruik
geraakte seoir, z. aid.) [Prat.] Une maison -e rue
saint Antoine, een huis licleGen in de M. Antoniestraal.

Sisaron, m. [Bot.], z. v. a. CUERVIS.
Sismonièti-e, m. [Phys.] Aardbevingmetcr ,
een door den Napolitaan Dominica Sussano uiI.qevonden werkluig, om de ritin Van de schokken
eener aardbeving te bepalen, s is mom eter m.
Sison, M. Bot.] Siceneppe 1.
Sisonne, t. 1 Danse] Zikere danspas m. (uitgevonden door den graaf (ie Sisonie) , SisOnS-pas m.
Sissite, t. [Minér.], z. V. a. ETITE.
Sister, V. n. [Any. prat.] S- en justice, en
jugement, voor 't gereqt dagen. - SESISTER,V.pr.
Voor 't gerept verschijnen, zich laten vinden, s i sUren.
Sistotrème, m. [Bot.], z. V. 0. F.IUNACE.
Sisfie of (istre, in. [Ant.1 Oud-egyptisch
speeltuig n., dat enen door schudding geluid deed
geven en bij de dienst der godin Isis gebruikt werd,
sister of sistrum n. - [Mus.] Ilaliaansche
tuit of cites t.
P5isymbre, m. [Bot.]. Z. V. 0. TEIAI.ECTRON.
Site, ni. Ligging t. eener plaats, met opzi1t tot
den aanblik, dien zij oplevert; onrd, landschap n.
S- a gI'éal)le, pittoresque, romarilique, aangename,
. schilderachtige, romantische li1ging 1. - [Point . ]
Rendre un S- piquant, aan een gezigt, oord of
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SITELLE

landschap iets aant ►'ekkelijks eleven. -- [Fort.] Plan
de s-, vlak n., platte , begane grond in.
itelle, f., z. SITTELLE.
?itiolo®ie, f. ; Didact..] Leer der levens,nidde-

len, voed-ingkundc f. -- Sitiologigiie, adj. Yoe-.
d ingkundig, de sl)t zenleer betreffend.
Sitol)hage, adj. [11. n.] Korenetend, zich met

S V C V ia •..J. E .

--- [Jeu] Zes achtereenvolgende kaarten van dezelfde
kleur, zesde: Une s- (liever seizième) de roi, een
zesde (zestiende) van den heer. — Sixiènienment,
adv. Ten zesde, in de zesde plaats. -- Sixte, f.
[Mus.] Interval n. van vijf toonen der diatonische
schaal, s e v t e f . -- [Jeu] , Z. V. a. S1ZETTE.

t izain, in. [H. t•1 ], z. SiXAiN.

koren voedend.
itót, adv. Zoo spoedig, zoo gaauw: I1 n'arrivera pas s- (of de s-) , hi zal zoo spoedig niet kornen. — SITOT QUE, loc. conj. Zoodra als: Shtót
qu'il en eut rem u In nuuvelle, it partit, zoodra als
hij er de tijdin j van gekregen had, vertrok hij.

Size, f. [Tech.] Parelweegschaal f.
Sizerin, m. [H. n.] Kleine vlasvink m. der
wijngaarden (cabaret, picaveret).
Sizette, f. [Jeu) Kaartspel n., dat met zes per-.

ititation, f. Ligl;ing, gele;enh.eid, houding,
stelling, plaatsint;; gesteldheid f., stand, toestand m.,
s i t u d t i e I. La s- de la vide est belle, de ligging

Slave, adj. Slavisch, slavónisch, tot den grooten, inz. in oostelijk Europa verspreiden volksstam
der Slaven of Slavonen behoorend. Les peoples el-s,
of als subst. Les SI -s, (Ie slavische volkeren, de
Slaven of Slavonen. La langde sl-, of als subst. m.
Le sl-, de slavische taal f., het slavisch, eene taal
der Indo- europésche familie, die nog enkel als geschreven taal bestaat en veel overeenkomst met het
Sanskrit heeft. Les langues el-s, de slavische of
slavonische talen (het russisch, poolsch, enz.). —

itt.elle, f. ,:I1.. n.] Speehtmees, booinmees f.
(torehepot). -- &Nittiue, f. [H. n.] , z. V. a. uumPEREAU.

der stad is schoon. Le port est SO! , at la s- avanlageuse au commerce, de haven is veilig, en de
gelegenheid voor den koophandel voordeelirl. -- Le
rnalade eet dans ene s- incommode, de' zieke is
-

in Bene ongemakkelijke houding, ligt niet geinakkelijk. — (fig.) (,'hanger de s-, van stand veranderen.
— 1l se trouve duurs one s- bien embarrassante,
hij verkeert in zeer nételige omstandigheden. Je
1'ai trouvé dans une s- tranquille, ik heb hem in
tenen gesusten toestand. in eene rustige gemoedsgesteldheid gevonden. — Examiner la s- de la caisse,
du magasin, den staat, de gesteldheid van de kas,

van 't magazijn onderzoeken. -- [Litt.] Oogenb!ik
cler handeling (in het tooneelepel, den roman, enz.),
dat de belangstelling levendig gaande einaakt: Dans
vette tragédie it y u des s-s surprenantes, heureuses, in dat treurspel zijn verrassende, gelukkige
situatiën. 11 v a dans vette scène des vers, des mots
de s-, er zijn in dat too,%eel verzen, woorden, die
hun nadruk en waarde van de plaatsing, van de
situatie Ontleenen. — Sitné, e, adj. (en part.
Ircrssé van situer ): Maison bíen, vial s-e, goed,
slecht gelegen huis n. Sa cbambre est s- au inidi,
r jne kamer ligt tegen 't zuiden. — Biteer, v. a.

Leggen, plaatsen, op zékere plaats zetten of stellen (hetzij net betref .. ?:rfl tot de omliggende voo)'werpen, of tot de hemels(reken) . S sa maison sur
une colline, dans un vallon, zijn huis op eengin heuvel, in een £íal plaatsen. doen bouwen.
Bitule, f. [11. n.] Egyptische waterslang f.
S!u, in. [H. n.] Baardvink rr,. van' Chili.
six, adj. nam. (pr. cize voor eerie klinkletter
en op het einde van een' zin, in andere gevallen ei)
Zes: Six enfants, Six maisons, zes kinderen, zes
huizen n. pl. ---- liet staat soms voor sixième, zesde:
Cha pitre six, zesde hoofdstuk n. Charles six, Karel ere zesde. — [Pèche] Six-doigts, wijdmazig net n.
-- SIX, rn : Un 9 renversé ressemble à an 6, eene
omgekeerde 9 gelijkt naar erne 6. Le six du muis,
de zesde (dag) der maand. Le six juin, de zesde
jun j. — % Cette femme est dans son six, die vrouw
-

sonen,ieder met 6 kaarten gespeeld wordt, sizétspel n.
Slabre, n1. [Pècliej Oude naam der holland
haringschuiten of buizen. — [Mar.] Vaar--sche
t u ig n. in de .4merikaansche koloniën (ook vaisseau
bermudien genoemd).

Slavique, Slavon, ite, adj., z. V. a. SLAVE.

Sloom, in. (angl.) (pr. sloupe) [Mar.] Sloep,
engelsche sloep f. SI- de guerre, oorlogssloep, engel
oorlogskorvet f.
-sche
Snack, in. [Mar.] , z. SEMiAQUE.

Srïualt, m. [Chinn.] Smeltblaauw n., blaauwverw f., kabaltcllus n., tot poeder gebrast en dooi'
kabalt-oxide blaauw gekleurd glas, dat men als
verfstof gebruikt.

Stuarabdin, e, adj. Smaragdgroen. -- Stnaraadite, f. [Minér.], z. V. a. DIALLAGE. — °^nta► ragdo-ehaleite, m. (pr. ch = k) Zoutkoper-

erts

in.

Sinai-e, ni. [1-1. tn.] , z. v. a. PIUAREL.

Stuectigtte, adj. [Minér.] Tot ontvetting der
wol geschikt: Terre sin-, ontvettings-klei, vollersaarde f. -- Snmectite, f. [Minér. J Walkaarde,

vollersaarcle f.; — Z. V. a.

STEATITE.

tIiilaCe of r€nilax, jn. [I3ot.1 Stekende
winde, inz. de arnerikaansche winde, sarsaparille f.
(vgl. SALSEPAREILLE). — Stliilacées, f. t31. [Bot.]
Geslacht n. der stekende winden. — Smilaeine, f.
[Cbim.] dien door Folchi uit het merg der sar'saparille afgezonderd alkali of loo(;zout n.
Smile, f. [b-lacon.] Bikhamer in. — Stniller,
V. a. Iet den bikliamer bewerken.
Sn,irritague, f. [H. n.] Poolsch- waterhoen n.
Imo-lei-, V. a. et n. [Mai'.] Smokkelen. --5nto ;leur, in. [Mar.] Sotokkelaar, sluikhandelaar Ill.; -- smokkelschip n. -- Ook als wij : Un
navire sm-.

Stuyolin, in. [H. n. j, Z. v. a. ÉMMÉRILLON.
Noble, t. 1H. n.] Sabeldier n. (marte zibelline).

Sobole, f. [Bot.] Wortelspruit f., begin van
een' nieuwen stam of tak.
Sobralie, t. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.
Sobre, adj. Matig (in eten en drinken), nuchAmener deux six, twee zessen goof/en (bi het dobter; sober, schraal: Pour être chaste, ii faut etre
belen). Poser Ie double six, de dubbele zes aanzet
spel). — [Mus.] Mesure à six--ten(ihdom s-, ont kuisch te zin, moet men matig wezen. Veilquatre, << si z -Buit, á six-seize, zes - vierde, zes -acht- ions et soyons s-s, laat ons waken en nuchter zijn.
ste, zes-zestiende maat. — Sixaiti, ni. Zesregelig — Faire un relaas fort s-, een' zeer soberen maaltijd
dichtstukje n. --- [Corn.] Half dozijn n.: Un s- de houden. -- (fig.) Bezonnen, bedachtzaam, voorzigz'rlbans de laine, een pakje van zes halve stukken lig in 't gebrutlk van zekere dingen: Etre s- en parowollen lint. Un s- de cartes een halfdozijn spellen les, it parler, weinig en omzigtig spreken. Etre Skaarten. Un s- d'épingles, een pakje van zes dui.- de louanaes, spaarzaam in loftuitingen zijre. -zend spelden. — [ti.. n.] 1)istelvink in. met 6 witte Sohrement, adv. Op matige wijze, ?net matig
niet ornzi,rtigheid: I1 faut manger at boire s-,-heid,
vlekken op den staart. — t ixaine, f. Zestal, half
dozijn n. -- Sixiétne, adj. Zesde: Le s- jour. men moet matig eten en, drinken. -- (fig.) Parler

iii hare zesde -maand ( (I er zwanger'schap). — Le
s- de trèfle, de pique, klaveren, schoppen zes. -is

de zesde dag. La s- partie dun tout, het zesde gedeelte van een geheel. --- SIXIElIE , ns. Zesde deel n.:

Avoir un s- dans une affaire, een zesde in eerie
zaak hebben. Trois s-s égalent une derrie, drie

zesde deden zijn gelijk aan een half. — Zesde dag

van een tijdperk: I1 vint le s- (doorgaans le six)
tlu mois pasoé, hij kwant den zesden der vorige
maand. --- Un s-. een leerling van dc zesde klasse.
— SIXIEME , t. Zesde klasse van een collegie; s e et a f.; gezainenlilke leerlingen dier klasse; leerzaal I.
dies' klasse: Faire la s-, in de zesde klasse zijn.
Toute la s- assistait b la fête, de veheele zesde
klasse was bij 't feest tegenwoordig. Les fenétres
de la s-. de vensters van de zaal der zesde klasse.

s-, om zigtig spreken. -- Sobriété, f. Matigheid,
nuchterheid: La s- est utile it la santé, de matig
nuttig voor de gezondheid. --- (fig.) Matig -heids
gematigdheid, bezonnenheid, bescheidenheid f.-heid,
User aver s- des plaisirs de la vie, de vermaken
des levens met matigheid gebruiken. Ornaments employés avec s-, met spaarzaarniteid oangebrapte
sieraden r). pl.
Sobriquet, ni. SI- otnaarn, schimpnaam, scheld naam m. Certains s-s lont devenus les nonis de faniilles illustres, zékere spotnamen zijn de narren van
beroemde geslachten geworden.
4oc, ni. [Agric.] Ploegschaar f., .ploegijzer n.
Soccage. ni. [Tech.] Tijd nn., dien 't zout

SOCCOLA.1N T

—

noodig heeft om zich door uitdanLping te vormen.
Soceolaut, in. [H. rel.] Franciskrner monnik met houten schoeisel.
Soeiabilitè, f. Gezelligheid, geschiktheid voor
den gezelligen omgang, voor 't leven in maatschapp#. — Sociable, adj. Gezellig, gaarne in gezelschap levend; voor den gezelligen omgang geschikt,
toegankelijk, gemeenzaan. L'homme est tin animal
S-, de mensch is een gezellig wezen. -- Je le veerais
quelquefois, s'i1 était plus s-, ik zou hein somtijds
gaan bezoeken, indien hij gezelliger ware. — Ver
gezellige deugden f., pl. -- Sociable--tus,
went, adv. Dig gezellige wijze.
Social, e, adj. Maatschappelijk, de maatschappij betreffend, gezelschappelijk. La vie s-e, het maat
leven. Des rapports sociaus, maatschap -schapelz^k
verhoudingen f. pl Contrat s-, maatschap -pelik
verdrag n. Crime s-, misdaad f. tegen de-pelsjk
maatschappij. L'état s- et l'état naturel, de maat
natuurlijke toestand. --- [Corn.]-schapelijnd
Wat eerre vennootschap of compagnieschap, eene
handelen aatschu;ppij betreft: Raison s-, firma der
vennootschap, handels /inga f. ---- Socialenieut,
adv. In de maatschappelijke orde. --- 4 Socialísation, f. Vereerfigmn.g tot eene maatschappij; algemeenmakinq f. ---- .I- Socialiser, v. a. Maalschappelijk maken, in een maatschappij of gezelschap vereeniqen. --- Socialisme, m. [Phil.]
Maatschappelijk stelsel n.; leer f. eener nieuwe
secte f., die de maatschappij hervormen wil op den
dubbelen grondslag van de gemeenschap des arbeids
en de evenredige verdeeling der opbrengst, s o e i a1 í s m u s n. — Socialiste, m. Aanhanger van
dat stelsel, socia list m. -- Socialite', f.
Maatschappelijkheid f., toestand van den ;} aatsch.appelijk gevormden mensch. -- Somtijds z. v. a.
SoCIAnILITE. -- S Socier, v. a. Verbinden, ver eenigen. — .Ells v. n. Overeen stemmen, het eens
zin. --- Sociètaire, adj. Tot een genootschap or
gezelschap behoorend (i z. gebézigd van hen, die tot
een genootschap voor letteren., toonkunst, toeneel-

kunst behooren); ---- als subst.: medelid, gezelschaps lid n. — [Dklact.] Wal den gang of de geschiedenis der maatschappij, der menscheli^ke maatschappljen betreft, maatschappelijk. -- Sociètairenient, adv. In genootschappen, bij wijze van
genootschappen.
Société, f. Maatschappij; .zamenlevinq f.; gezelschap, genootschap n.; s o c i e t e i t f.; omgang in.,
verkeer n., kring ni.: La s- civile, de burgerljke
maatschappij. — Troubles l'orclre de la s-, de orde
der maatschappij verstoren. ----- Les douceurs do la
s-, de genoegens der zamenlenin7 . -- ruis la s- de
qn., iemands gezelschap, bijzijn ontvlieden. --- La
s- des jésuites, het gezelschap of genootschap, de
orde der jezuieten. S- littéraire, savante, letterkundig, geleerd genootschap n. — Vivre dans les
meilleures s-s, inde beste gezelscimappen verkeeren.
La haute s-, de groote wereld t. — Trouver de la
douceur dans Ia s- de qn., genoegen in iemands
omgang, verkeer vinden. Cette personne est de ma
s-, die persoon behoort tot mijn' gezelligen kring.- [Corn.] Vennootschap , compagnieschap f.: Contracter une s-, eene vennootschap aangaan of sluiten. S- anonynle, Z. A NOYYM1E . S- en commandite,
z. COMMANDITE. S - participe of en participation,
vennootschap van deelneming (waarbij verscheidene
handelaars in dc/ne zaak deel nemen). -- S- leonine,
z. LÉONIN.

Soeiiiianisme, m. Leer f. dec socinianen,
s o c i n i. a n ti s mu s n. — SociniewY, m., -ne, f.
Aanhanger ni., aanhangster f. van de godsdienstmeen tingen van Lcelius en Faustus S o c i n u s, die
de godheid van Jezus Christus loochenden, erfzonde
noch sacramenten aannamen, enz.; s o c i n ia a n in.
en f. -- Als adj.: Tot die leer, olien aanhang behoorend, daarmede overeenkomstig , s 0 c i n i a a n s c h.
Soele, n1. [Arch.] Onderstel n., zuilvicet m.,
vierkant stuk, meer breed dan hoog, dat tot basis
voor onderscheiden voorwerpen dient; klein pedestal of voetstuk voor borstbeelden, vazen en dgl.
-- Verkeerdelijk ook gebruikt voor soCQt1E.
letière, f. [Pêche j Fijn sardijnennet n.
Soc
Socolaii, in., z. SOCCOLANT.

Socolette, f. Leerling f. van het conversator um of de hoogere muzijkschool te Rome.
Socque, m . Houten schoeisel n. (inz. van cornedge monniken); --- sok f., lage overschoen m. --

l
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[Ant.] Lage en ligte schoen van de tooneelspelers
in het blijspel der Ouden, so cc us m. -- (fig.) Bijspel n., de taal of uitdrukking f., de stijl m. van
het blij- of kluchtspel (in tegenstelling met cothur-

ne; z. dat woord).
Soequeutent. in. [Tech.] filet wegnemen (Ier
zoutpannen uit de fornuizen. -- Socquer, v. a.
De zoutpannen uitnemen.. — Socgaeur,m. Il'erkman, die dat verrigt, uitnerner an.
Socratique, adj. Wat S cl kr a t e s (den beroemden oud -griekse/un wijze) of z[ne leer, zijn'
leertrant betreft, s o kr 4 Ii sc h: Méthole s-, soze , waarbij men de
kratische methode of leerwijze

denkbeelden uit den geest des leerlings zelven ont
wikkelt, terwijl men hein door' gepaste vragen al-

lengs zoo ver brengt. dat hij het begrip, 't welk
men hem duidelijk w il inaken, zelf vindt of schijnt
te vinden. -- Amour s-, reine, zuivere liefde I. -Soeratiser, v. a. Oordeelkundig, wijselijk rede
— Zich als een geduldig echtgenoot (geluk-nore.
Sokrates) gedragen, s o le r a ti s é r en.

Soda, in. [Mid.] Hoofdpijn t. (cophaialgie).
(In dezen zin zelden. f„ebézigd). — z. V. a. PYttosE ,
,

PYROSIS.

Sodaïque, adj. [Chim.] Soda- bevattend.
Sodaliste, in. :Medelid n. eener broederschap,
genoot, gezel, makker m --- Sodalité, t. Broeders chap i'.
Sozialithe, m. [ Minér. j Soda- of asch.zoutsteen m., eene soda- bevattende, wet den lazuursteen verwante steensoort, s o d a 1 i t h in.
Sodium , in. (pr. —ome) [Clsinn.] Soda-metaal n., de metallische grondstof (Ier soda, (in 1807
door Sir tlump:br y Davy ontdekt), s ó d i u in n.
S odomie, t. ferleraraatuurizjke bevy°mr,ing van
de geslachtsdrift, gelijk die eens te Sodomu, volgens
Genesis XI X. gedreven werd, soda to i e, sodomieterij f. — Sodomite, ni. R_ edrijcer van died, wandaad, sodomiet in.
Soeur, f. Zuster: f'da s- ainée , cadette, mijne
oudste, jongste zuster. S- naturelle of b atarde. onechte zuster. S-s jumelle.s, tweelingzusters. -- Deini-s-s, halve zusters (die enkel van vaders- of van
moederszijde zusters zijn). z. ook BELLE-soEuIt,
-

GERMAIN, COYSANaUIN, UTERIN. — S--de luit, zoog -

zuster. --- Les princes chrétiens se tinitem (te
frères et de s-s, de christen-v}or'sten geven elhan.der de namen van broeders en zusters. --- (fig.)
La poésie at la l^eintur e sant s-s, de d=.chthunde
en de schilderkunst zijn zacster°s. — (pail.) Les
neuf s-s (les muses), zie negen zuslers, de ,negen

zanggodinnen. --- Non, kloosterzuster: Les s-s de
la charité , les s-s grises , de barmh.arlige , de
graauwe zusters. z. ook CONVERSE, ECOUTE. —(Loc.
pop.), z. COLLETTE. — Soeurette, f. (ver'Mtn?.
van soeur) (fam.) Zusje n.
Sofa of Sopha, in. De ?net een tapijt belegde

verhevenheid, waarop de groot- vezier zijne audenti en geeft en de afgezanten hunne plaats neigen. -Kussenzetel m., rustbank met 3 rurgleuninr,enn, s o-

pha, sofa f.

Soft te, m. [Arch.] Valzoldering i., plafond paneelwerk n., eene door verhevene lijsten in vak
verdeelde zoldering, welfee vakken met snij -,-ken
beeld- of schilderwerk zijn voorzien; --- beweegbaai '
dekstuk n. op het tooneel, s o f f i t t e f.
Soli of Sophi, m. Voormalige titel der' perziseize koningen (nu vervangen door (lien van chat,
sjacb, sclaach).
Softas, in. pl. [[I. ottom.] G,a finonniken, geestel jken, die aan (le rj r_aaven. der overleden sultans
dagelijks voor hen bidden. -- Studenten of leerlingen in. pl. der wedrissen of turksche hoogere scholen.
Soi, pron. pers. Zich, zich zelve: Chacun tra-

vaille pour s-, een, ieder werkt zoor zich. I1 ne
vit que pour s-, hij leeft alleen voor' zich. zelven.
-(Prov.)
Chacun pour s-, Dieu pour tous, elk (zorgl)
voor zich zelven, God voor allen. Prendre garde à
neemt
s-, ziel in acht nemen. I1 le preild sur s-, hi
het op zich. — I1 porte un couteau sur s-, hij
draagt een, mes bij zich. I1 na pas d'argent sur s-,
hij heeft geen geld bij zich. -- li est propre sul s-,
h) is zindelijk op zijn lijf. -,- Quand on est au
service de qn., on nest plus a s-, wanneer Yuen in

iemands dienst is,dan is men zijn eigen heer n iet sneer.
—I1 West plus h s-, hij is niet meer b j zijn verstand.
Revenir cl s-, tot zich zelven, tot bezinning komen,.

Rentrer en s-, in zich zelven keeren, zich bezin-
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nen, ernstig bedenken. -- Etre s-, Rester s•, zich
zelven gelijk zijn , zijn eigen karakter getrouw
blijven. --- Naimer que s -, alleen zich zelven bemin
De soi, En soi, in zich zelven, uit zijn'-ne.—
eigen aard, volgens zijne natuur. De s- Ie vice est
odieux, de ondeugd is in zich zelve hatelijk. Ces
choses sont de s- indifférentes (niet sont indif%rentes de s -), die dingen zijn op zich zelven onverschillig. La vertu est aimable en s-, de deugd is
uit haren aard, in zich zelve beminnenswaardig.
— Faire des réflexions àart s-, opmerkingen
voor zich zelven maken. -- Ibez s -, thuis, in zijn
huis: Rester chez s-, Ne point sortir de chez s-,
thuis blijven, niet uitgaan. — Ook als subst.: Avoir
un chez s -, een thuis, eene eigen woning hebben.
— (Loc. prov.) Ii nest rien tel que d'avoir un
chez s-, eigen haard is goud waard. -- `uant -aSoi, Z. QUANT. — S0I-MEM
E, zich zelve. Cela s'en tend de s-, dat verstaat zich van zelve. Conduire
ses affaires s-, zijne zaken zelf drijven, bezorgen.—
(Prov.), z. MESSAGER. — II s'est sauvé s-, hij heeft
zich zelven, zijn' eigen' persoon, gered. (I1 s'est sauvé Iui-méme, hij heeft zich zelven, zonder eens anders hulp, gered) .
Sol- disent, adj. invar. Zich noemende, zich
uitgevende voor, zoogenaamde, gewaand, vermeend:
Le s- héritier , de vermeende erfgenaam m. Des
philosophes ou s- tels, wijsgeeren of die zich als
zoodanig uitgeven.
Sole, f. Zijde f., de door den zijdeworm voort
draad m. S- crue, cute, apprêtée, torse,-gebrat
plate, ruwe, gekookte, toebereide, petwijnde, ongetwpnde (maar bereide en geverwde) zijde. z. ook
DÉCREUSh, GRÈGE . MATASSE , MOCHE. Un échei eau de s-, eem - x r•eng z de. Des bas de s-, zijden
kousen f. pl. -- (fig.) Paroles de s-, honigzoete,
vleiende woorden n. gil. Des jours files dor et de
s-, gelukkige, heerlijke dagen ni. pl. -- (Loc. prov.)
j 't andere;
C'est s- sur s-, 't eerie geluk komt bi
datA n twee vliegen in één' klap. — (bp analogie)
rient, oostersche zijde (van de syrische zijSdeplant , z. ASCLEPIADE). S- de mer (of Pail de
nacre, Laine de pinne marine) z. COIL. S- minérale, Z. AMIANTE. S- végétale, plantenzijde, z. APOCYN. S- d'araignée, spinneweefsel n. — ( bp uit breiding) Zacht en lang haar van zékere honden;
stijf en lang haar n. van sommige dieren, borstels in. pl.: Ce bartiet, Cet épagneul (i de belles
S -s, die poedel, die patrijshond heeft mooi zacht
haar. Des s-s de pore, de cochon, zwijns-, var
[Bot.] Mosstengel ni.; — iedere naar-kensbortl.
zijde of borstels gelijkende plantenvezel. --- [11. n.]
S- de mer, draadworm m. S-s du sucoir, haren of
borstels aan de zuigspriet (van sommige insecten).
--- [Anc. mar.] Bas de s -, zijden kousen f. pl.,
voetkluisters m. pl. (eene scheepsstraf). --- [Tech.]
.Angel m., dat gedeelte van Pen degen- of meslemmer , dat in het gevest of hecht gaat. Noir de s-,
tweede zwart, dat men aan de huiden geeft, zijde zwart n. — [Vétér.] , z. V. a. SEIME. --- Pestbuil f.
aan den hals der paarden. — Solerie, f. Zijde
zijdewaar f.: S -s do Levant., de Lyon, Le--stof,
vantsche, Lyonsche zijden stoffen..-- Zijdefabrfjk,
zijdeweverij f.; --- kunst f. der zijdebewerking; —
,

zfjdehandel m.

--

SOL.

soigne son style, schrijver, die zeer oplettend o
zijnen stijl is. — Ook als v. n.: Vous soigneren a
cela, Vous y soigneren, g ij zult daarvoor zorgen,
waken. (Dit gebruik van 't woord is verouderd.)

— SE SOIGNER, V. pr. Voor zijne gezondheid zorgen, zich ontzien. — Verzorgd, opgepast worden.
— Soigiiensement, adv. Met zorg of zorgvuldigheid, met naauwkeurigheid, oplettend: Examiner s-, zorgvuldig, oplettend onderzoeken. Remplir
s- ses devoirs, zijne pligten naauwkeurig, stipt ver
Zorgvuldig,-vulen.—Soigx,dsaj.
zorgzaam, bezorgd: Une mère s-euse, eene zorgvuldige moeder. -- 11 est s- de son honneur, hij
is bezorgd, hij waakt voor zijne eer.
Soignole, f. Pomp-machine f. (om 't water
uit eenen put te halen).

Soi-monvant, e, adj. [Phil.] Zelfbewegend.
Soin, m. Zorg, zorgvuldigheid, oplettendheid,
naauwkeurigheid; verzorging f.: Travailler aver
grand s-, met groote zorgvuldigheid werken. —
Avoir s- de qc., voor 'iets zorgen, zorg dragen.
Ayez s- que cela se fasse, draag zorg, dat dit ge-

beure. Je confie eet enfant à vos s-s, ik vertrouw

dit kind aan uwe zorgen. J'aurai s- de vous en
avertir, ik zal zorg dragen u daarvan berigt te geven. — (in 't meervoud) Zorgen, voorkomendheid,

gedienstigheid, oplettendheid om iemand te believen:
Prodiguer, ses s-s b qn., iemand alle oplettendheid,
alle mogelijke diensten bewijzen. -- Rendre ses sb qn., iemand vl jtig bezoeken en zijn hof maken.
En etre aux petits s- avec qn., iemand de meest
kiesche oplettendheid, de teederste zorg bewijzen.
Donnez des s-s ' un malade, eenen zieke verzorgen, oppassen; ook: eenen zieke als geneesheer bedienen. — Zorg, onrust f.. kommer m., bezorgd -

heid, beslommering f.: La vie des grands est pleine
de s-, het leven der grooten is vol zorgen. I1 vit
libre de tout s-, h leeft vrij van alle zorg.
Soir, m. avond m.: Travailler du matin an
s-, depuis le matin jus u'au s-, van den morgen
tot den avond werken. L'assemblée se tient le s-,
de vergadering wordt des avonds gehouden. Je
viendrai chez vous vers. sur le s-, ik zal tegen den
avond bij u komen. Hier an s- of Hier s-, giste
avond. Demain au s- of Demain s-, morgen-ren
avond. Lundi au s- of Lundi s-, maandag avond.
Un beau s- d'été, een schaome zomeravond. Dites
la prière du s-, doe het avondgebed. Un s-, it wint
me dire, op zékeren avond kwam hij mij zeggen.
— (fig. et Poét.) Le s- de la vie, de avond des levens. -- L'étoile du s-, de avondster, Venus. —
(Prov.), z. MATIN. — Soirée, f. Avondstond,

avondtijd m.; avondgezelschap n., avondpartij f.:
Une belle s-, een schoone avondstond. Passer la schez qn., den avond bij iemand doorbrengen. —
Donner une s-, eenti avondpartij geven.
Soit, adv. inter j. (eig. de 3e persoon van den

subj. pr'és. van être): Het zij zoo, goed, laat het
zoo zijn, ik ben er mede tevreden. Vous le voulez,

s-, gif wilt het, goed, het zij zoo. — S- que, conj.:
S- qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, hij mag
komen of niet, het zij hij kome of niet kome. —
Het wordt ook zonder que gebruikt: La fortune,
s- bonne ou mauvatse, s- passagère ou constante,
ne peut rien sur l'ame du sage, de fortuin, zij

Soif, f. Dorst m.: 11 est mort de s-, hij is van moge goed of kwaad, voorbijgaande of bestendig zijn,
dorst gestorven. Cela fait passer, Cela irrite la s-, dat vermag niets op de ziel des wijzen. --- Onderstel,
verdrijft, dat verwekt, prikkeltden dorst. Ne boire stel, stellen wij, dat . . . : S- i0 à diviser par 6,
quit sa s-, alleen voor den dorst drinken. -- (fig.) stel, dat 40 door 6 moet gedeeld worden.
Soixantaiise, I. Zestigtal n.: Une s- de noix,
Vurig verlangen n., hevige begeerte f. S- de gloire,
d'honneurs, dorst naar roem, naar eer. La s- des een zestigtal noten. -- (absol. et fam.) II a sa srichesses, de régner, de zucht naar rijkdommen, bien comptée , hij is volle zestig jaren oud. —
de groote begeerte om te heerschen. — (Prov.), z. Soixante, adj. num. Zestig: S- florins, zestig
áNE, FAlM, GARDER. - -)- Soifiard, m. (woord gulden m. pl. S- -dix, zeventig. S- (et) -onze chevaux, een en zeventig paarden n. pl. -- Somtijds
taan Eugène Sue) Dorstige, nathals m.
Soigné, e, adj. (en part. passé van soigner): voor soixantième, zesligste, gebruikt: Page s-, blad
zestig, zestigste bladzijde f. — Als subst. m.:-zijde
Ouvrage,Travail s-, een zorgvuldig bearbeid werk n.
Education s-e, zorgvuldige opvoeding f. Animal Het getal 60: S- multiplié par dix égalent six cents,
zestig
vermenigvuldigd met 10 is 600. --- [Jeu] Faire
n.
—
Pingoed
opgepast,
verzorgd
dier
bien s-,
son s- of Faire s-, z. v. a. SOIXANTER. — fioixanceau s-, te keurig penseel n., gelikte schilderma
subst. m. Le s-, het zorgvuldig be--nierf.—tls ter, V. n. [Jeu] Zestig tellen, eer de tegenpartfj
werkte. — Soigner, v. a. Verzorgen, zorgen voor, één punt telt, een zestiger maken (in 't piketten).
zorg dragen voor , oppassen; met zorg bewerken. —. Soixantième, adj. Zestigste: 11 est dans sa
S- sa santé, voor zijne gezondheid zorgen. S- un s- année, hij is in zijn zestigste jaar. La s- foss,
malade. eenen zieke oppassen; somtijds ook: eenen de zestigste keer m. --- Als subst. m.: Zestigste gezieke als geneesheer bedienen. S- les chevaux, de deelte n. 11 a un s- dans cette entreprise, hit heeft
paarden oppassen, verzorgen. -- S- ses ouvrages, een zestigste gedeelte in deze onderneming.
Sol, m. [Moran.], z. SOu.
zfjne werken zorgvuldig bearbeiden. Fcrivain qui

SUL

Sol, m. Grond, bodem m. (inz. ten opzigte van
z ij ne geaardheid of zijn voortbrengend vermogen):

Un s- gras, een vette grond m. Ces arbres ne
prospèrent pas dans un s- hu mile, deze boomen

tieren niet in een' vochtigen grond. — Oppervlakte
van den grond, plaats, waarop men bouwt, loopt:
S- uni, inégal, effen, ongelijke grond of bodem. I1
ne faut pas bat^r sur Ie s- d'autrui, men moet
niet op eens andermans grond bouwen. — [Bias.)
Veld van het schild, wapenschild n.
Sol, ni. [Mus.] Vijfde noot van de toonschaal
•uit ut, sol of G f. Clé de s-, sol-sleutel m.
t Solacier, v. a. Vertroosten, ondersteunen.
1 Solage, m. Grond m. (sol). — ± SOLAGE, m.
.Zonnehitte f.
Solaire, adj. Tot de zon behoorend, de zon betreffend: Les rayons s-s , de zonnestralen m. pl.
Annee s-, zonnejaar n. Cadran s-, zonnewijzer na
zoolspier f., strekspier van den
-[Anat.]Muscle,
voet. Plexus s-, middelbuiks-zenuwvlechtf.--[Asti.]
Système s-, zonnestelsel n. --a [ Bot. J Plantes,
Fleurs s-s, planten, bloemen, die zich bij dag of in
de zon openen. Intorsion (of Spirale) s-, draaiing
(der planten) naar den zonneloop. Intorsion coníra-s-, draaijing tegen den loop der zon.. — SOLAIRE, f. [Astr.J Kromme lijn, die de zonnestralen b#
haren doorgang door den dampkring beschrijven.
Solainire, f. [Tech.] IJl weefsel van paardehaar, zijde, enz., voor teemsen of zeven, zeefdoek n.
Solandre, f. [Vétér.] Scheur, barst f. in de
.kniebuiging van 't paard.
Solané, e, adj. fBot,J Naar de nachtschade
gelijkend. -- Solanees, f. pl. , Geslacht n. der
nachtschaden. Solanée parmentière , z. PARmEN TIÈRE . — Solanine, f. [Chim.} Basisch plantvormend deel (alkaloïde) in de stengels en bladeren
,der nachtschaden, inz. in de zwarte morel, s o l arn í ne f. — Solanique, adj. [Chim.] : Sets s-s,
solanine-zouten n. pl. Acide s-, solani.ne-zuur m.
Solano, m. Warme wind uit Afrika, welks
nadeelige werking zich somtijds in Spanje doet gevoelen, s o t d n o m.
Solanoide,f. [Bot.] Onecht bitterzoet n.(doueeamère l)atarde), eene amerikaansche plant.
Solanum, m. (pr. —nome) [Bot.] Nachtschade, nachtschaduw f.: S- douce-amère, klimmen
-de
nachtschade.
Solard, m. [Agric.] Os m., die zijnen ploegmakker verloren heeft.
w

-

Solbattu, e, adj [Vétér.J Cheval s- (beter
sole-battue), aan de vleeschzool gekwetst paard n.
— Solbattiire (beter sole-batture) , C. Kwetsing f. aan de vleeschzool.
Soldanelie, f. [Bot.] Zeewinde, zeekool f.
Soldat, m. Soldaat, krjgsman; in beperkten
zin: krijrisman zonder graad, gewoon soldaat m.
Les pretres et les s-s, de priesters en de krijgslieden.

Les s-s et les officiers, de soldaten en de of-

ficieren. -- Avoir In franchise d' un s- , de openhartigheid van een' krijgsman hebben. -- (Loc.
prov.) Ce qui tombe dans Ie fossé est pour le s-,
de bedachtzame weet uit eens anders nalatigheid
voordeel te trekken. Le s- fait la soupe, la soupe
Ie s-, malen God een ambt ,geeft, geeft hij 't verstand er bij. --

Ook als adj. gebézigd: Avoir lair

s-, een krijgshaftigvoorkomen hebben. — [H. n.],

z. v. a. COMBATTANT, PAON DE MER. S- marin,
z. v. a. BERNARD L'HERMITE. -- Soldatesque,f .

SOL ;NAC1^ES.

--
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pl. -- SOLDER, V. a. [Corn.] _4 fsluiten, het saldo
(eener rekening) opmaken, vereffenen, afbetalen,
s a l d é re n. ---- Het part. passé is ook adj.: Compte
soldé, afgesloten, vereffende rekening f. -- Sol-

i darier, Soldoyer, Soudoyer, m. [Anc.
mil.] Gallisch krjgsrnan, die zich geheel en al aan
eenen aanvoerder had toegewijd, op een' gemeenza men voet met hem omging, en met hem alle kan sen deelde.

Sole, f. [H. n.] Tong f. (een bekende, smake-

zeevisch). -- Naam van verschillende schelpen.
f lijke
— SOLE , f. [Agric.] Slag m., zékere afdeeling van

i bouwland, dat men twee jaren met onderscheidene
E soorten van granen bezaait, en het derde jaar laai
rusten. — [Man., Vétér.] Zool, voetzool f., het onderste van den hoef der paarden, ezels, enz. S=
brulée, échauffée, verbrande, verbroeide zool. Sbattue, z. SOLBATTU. — [Mar.] Bodem m. (der galer). S- de sabord, z. v. a . SEUILLET . — [Constr.,
Nay.] Bodem, vloer m. (van een vaartuig zonder
kiel). — Panstuk, potstuk f., plat verbindingshout n.,
plaat f. — [Al-till.] S- d'alfut marin, zool van een
rolpaard. — [Tech.] Zool, zoolstuk, plat liggend
stuk hout als grondslag voor eene kraan., een' windmolen, enz. , dorpel of drempel m. — Gipsberaping f.
(van een' muur enz.)
Soléaire, adj. [Anat.] : Muscle s-, onderste
kuitspier, voetzootspier f.
Soléciser, v. n. (woord van Diderot) Solecismen of taalfouten maken. -- Solécisnie, m.
[Gram.] Taalfout f., inz. tegen de syntaxis of
woordvoeging, s o l ce e i s m u s in. (zoo geheeten
naar de stad Soli [Soloi] in Cilicië. welker inwoners, onder den invloed der hun omringende vreemde volksstamnmera, hunne zuivere attische }moedertaal
allengs verbasterden) . — (fig.) Fout f., reisslag m.
in 't algemeen: Faire un s-, een' misslag begaan,
(fam.) eenen bok schieten.
Soleil, m. Zon f. Le s- levant, couchant, de
opgaande, ondergaande zon. Le s- en son apogée,
en son périgée, de zon in haren grootsten, in haren kleinsten afstand van de aarde. -- Mettre qe.
au s-, iets in de zon leggen. Le s- donne à plomb
sur nous, de zon schijnt loodregt op ons. II fait
déjà s-, 11 fait encore grand s-, het is reeels dag, nog
volle dag. Le s- est encore bien Naut, de zon staat
nog zeer hoog. I1 fait du s-, de zon schijnt, 't is
heldere, onbewolkte zonneschijn. I1 fait trop de s-,
de zon brandt te sterk. Entre deux s-s, tusschen
den op- en ondergang der zon. Sons le s-, onder
de zon, op aarde. I1 n'y a zien de nouveau sous
le s-, er is niets nieuws onder de zon. — Partager
le s - , z. PARTAGER. — Coup de s - , zonnesteek in.
(pop. et fig.) Avoir on coup de s-, wat te diep in
't glaasje gekeken hebben. — ( fig.) Jai vu cinquante
s-s, ik heb 50 zomers beleefd. -- Cef.te femme est
un s- de beauté, die vrouw is eene schitterende
schoonheid. La vérité est le s- de l'intelligence,
de waarheid is de zon des verstands, — Le s- de
justice, de zon der geregtigheid, God. — Adorer
le s- levant, z . LEVANT . — I1 y a, II fait mains de
s-, de t ij den worden slecht. ----- (Loc. prov.) C'est
an s- de janvier, dat is eene januarj -zon, een ding
zonder kracht. Nos beaux s-s vont achever leur
tour, onze goede dagen zijn haast uit. Le s- luit
pour tout le monde, de zon schijnt voor iedereen.
— Avoir du bien au s-. z. B1EN (m.) — (poét.) Le
char, Les chevaux du s-, de zonnewagen m., de
zonnepaarden n. pl. -- [Alch.] Het goud. — [Ar
] Zon, vuurrad n. S- d'eau, watervuurrad. ---tif.
[Astrol.] , z . MAISON . —[Bias.] S- levant, opgaande
zon (als zij uit den regter benedenhoek voortkomt).
S- couchant, ondergaande zon (als z ij uit den linker benedenhoek voortkomt) . S- mouvant, voortkomende zon (als zij zich uit een der bovenhoeken
beweegt). S- flamboyant, rayonnant, flikkerende,
stralende zon. Ombre de s-, z. O MBRE . -- [Bot.]
Zonnebloem f. -- [Cath.] Monstrans, de zonvormige hostievaas f. — [H. n.] S- marin of de men,
zeezon f., soort van zeester. -- 1 Papet.] Zonnepapier n., eene groote papiersoort. --- -( Soleil.

(dénigr.) Krijgsvolk n. , inz. woeste, teugellooze
bende f.; gemeene soldaten in. pl. La s- s'est révoltée contre les officiers, de soldaten zijn tegen de
officieren opgestaan. --- SOLDATESQUE, adj. Naar
soldatenwijze : Moeurs s-s , soldaten-zeden f. pl.
Dispute s-, soldatentwist m.
Solde, f. [lil. et Mar.] Soldij, krijgsmans-bezoldiging f.. Faire une retenue sur la s- des troupes, eene korting op de soldij der troepen maken.
Etre á la demi - solde, op halve soldij zijn. Officier
á demi - solde, officier op half traktement, op nonactiviteit. — SOLDE, m. [Corn.] Overschot, slot
van rekening, sa id o n. S- de compte, saldo van
rekening. verschil tusschen debet en credit bij 't op- lé, e, adj. Zonnig, helder.
maken der rekening. Pour s- de tout compte, je
Solement, m., z. SOLIN.
vous envoie ... , tot saldo, tot vereffening der ganSolen, m. [H. n.] Scheede, messescheede, orsche rekening, zend ik u.. . -- Solder, v. a. gelpijp, eene tweeschalige schelp, waarvan het dier
[Mil. et Mar.] Soldij betalen , bezoldigen: S- des SOLENIER heet. — [Anc. chin .] Beenlade f. (om een
troupes, troepen bezoldigen. — Het p art. passé is gezet lid in zijnen stand te houden). — Solénaook adj.: Troupes soldées, bezoldigde troepen m. eées, f. pl. [H. n.] Geslacht n. der messescheeden.
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SOLITÉ.

SOLÉNTITE

-- Solénite, f. Persteende nnessescheede f., s o-

leniet m.
Solennel, le, adj. (pr. co-la -nel) (eig. jaar
wat eens in t jaar geregeld wederkeert).-lijkseh,
Plegtir, feestelijk, statig, plegt.4tatizg: Un jour s-,
een plegtige dag m. Feie, s-1e, pleglig feest n. Cban
ter une messe s-le, eene feestelijke niis zingen. En-

trée s-le, statige intrede f. — (fani.) Prendre tin
ton s-, een' statiger, deftigren toon aannemen. ---Solennellen ent, adv. (pr. so-la -nel —) Op plegtirge, statige, deftige wijze, feestelijk. -- olennisation, f. (pr. so-la-iii--) Plegtige viering f. La
s- d'une fête, de plegtige viering van een feest. -Soleuniser, v. a. (pr. so-la- ni -zé) Plegtig vie-

re;?; door wettelke formaliteiten of plel;tigheden
bevestigen. — liet part. passé is ook wij : Fêt-e

Bien solennisée, plegtig gevierd feest Ii. -- Iolennité, f. (pr. so-la- ni -té) Plegtigheid, feestcel ;jke,
groote staatsie f. La s- d'une fête, de ple{jtigheid
van een feest. I1 fut recu avec grande s-, hij werd
met groote staatsie of r aal ontvangen. -- Forma-

liteiten f. pl. of vormen m. p1., die eene handeling
plegfiq, regtsgeldig maken: La s- d'un te stament ,
de bij een testament in acht te nemen formaliteiten .

Solénostome, m. [H.. n.] Pijp- of buisvisch ni.
[solenoslomus paradoxl!s]. -- .els adj.: Met pijpof buisvor migen mond .

Solétard, m. [Minér.] , z. v. a. SMECTITE.
olette, f. [Pêche] Houten bi 'eipr ienc ui., vier-

bare ligchamen ti. p1. — [Géom.] Ligchaam n.,
ligchamelfjke uitgebreidheid f., de uitgebreidheid in
hare 3 afmetingen (lengte, breedte en dikte of diepte)
beschouwd. S-s réguliers, irréguliers. regelmatige,
onregelmatige ligcharnen. — [Exploit.] Creaser jus
tot op den vasten grond graven. •— Ba -qu'as,
sur le s-, op den vasten, stevigen grond bou--tir
wen. — (fig.) I1 faut voir d u s-, men moet verzekering hebben, baar geld zien. Aller au s-, zich aan
iets wezenlijks, standvastigs houden, op iets goeds,
duurzaams uit gaan. — Molidenient, adv. Op
hechte, duurzame , solide wijze, enz. Cette maison
est bátie s-, dit huis is hecht en sterk gebouwd. --Penser, raisonner s -, grondig denken, bondig, deur,, delijk redeneren. — Solidification, f. Vastwormaking ; vastwording f. — tolidifier, v. a. (Chem.)
Vast maken. — SE SOLIDIFIER, 2v. pr. Vast worden. — Het part. passé is ook adj : Corps solidifié, vast geworden, tot den vasten staat overgegaan
n. — olidis^^ne, tit. [Hidact.] Genees -

lig

kundig stelsel n., waarbij aan de vaste deelen, en
niet aan (Ie vochten, van 't ligchaarn de hoofdrol
in al de levensverschijnselen toegekend worden, solidi s os u s ii. --- Solidiste, nl . Aanhanger van
dat stelsel, s o l i d i s t tri . — Solidité, f. Dicgtheid,

vastheid, gedegenheid, duurzaamheid, hechtheid,
bestend igheid f.; - gawondigheid, grondige kennis t,,

bondigoordeel n., echtheid, waarheid; vertrouw baerheid, gegoedheid, so l i d i te i t f. La s- d' une

imïaison, d'un pont, de hechtheid, sterkte van een
Solfatare, f. [Géol.] Zwavelgroeve f., plaats huis, van eene brug. — (fig.) La s- d'un raisonnevan een' ouden vulkaan, uit welken nog zwavel ment, de bondigheid, dégeljkheid eener redenéring.
opstijgen, die zwavel afzetten in de kloven-dampen La s- de leur amitié, de duurzaamheid van hunne
en spleten, door welke zij heen trekken, s o 1 fa t d- vriendschap. 11 n'y a point de s- dans ;yes promesr (f., s o 11 i. n á 'r f r f. -- ( Géogr. ] La S-, de Sol- ses, er is op zijne beloften geenn staat te maken. ---fatara te Puzzuoli bij Napels, de vermaardste van La s- d'une maison, de soliditeit, vertrouwbaarheid, gegoedheid van een tsandelsipuis. — [Jur.],
allen, reeds ten tijde van Plinius berverkl.
Solí'é ge, m. [Mus.] Oefensluk n. voor den weleer z. v. a. SOLIDARITE. — [Mar.] S - de la
zang, zonder tekst, noten -abece n., s o l fe g g i o ni. carène d'un v-aisseau, waterverplaatsing van een
schip. Eclielle de s-, lircharneljke schaal, torsne(pr. sol -féd-zjio). --. Solfier, V. U. [Mus.; De toon
een muz kstuk met benoeming der noten-laderof schaal f. — Mesures de s-, maten, die voor de lig
dienen, ligchaarnsmaten f. pl.
-chamen
zinsgen, solfiéren, solmiséren, soifegSoliloque, f. Alleenspray f., gesprek n. reet
g i é r en. — (absol - ) I1 solfie déjà couraminent, hij
zich, zelven (monologue).
zingt reeds vlug op noten. ,
Soiin, m. [Audi.] Ruimte f. tusechen twee
Solidaire, adj. [Jur.] Een voor allen. en allen
voor genen (aansp alielgk of borg), hoofdelijk, so- vloer- of dekbalken. — Besir ijking f. vaan kalk onlidair, i n s o l i d u rn : Caution s-, solidaire borg der de eerste rijen dakpannen. S- de plàtre (Solein. Debiteurs s-s, solidaire schuldenuors m.-tog men!), bestrijking f. oen den afloop van het wales,
p1 . — Solidair en ieuut, adv. Hoofdelijk, op so- den drop op te houden.
olipède, adj. [1-i. ti.] Eenhoevig (gelijk het
lidaire wijze. -- ioIidaiité, f. [Jun. j Gemeen
velen voor ieder der-schapelijkvrgn paard, de ezel, de zebra). — SOLIPEDES, m. pl. E e nmedet'er pligten. op alle deelen van 't eheel, hoof hoevige dieren n. pl.
Solipse, in. [Didact.] Hij, die zijne gedachten
delijke verbindtenis, solidariteit ^ I. -- In 't
gewone leven: Wederzijdsche verpligting tusschen niet wit of niet kan mededeelen.
us.] Solo- speler, solo- zanger in.
Soliste, in. [Mus.]
twee of sneer personen.
Solitaire, cu/f. Eenzaam, alleen, de eenzaam Solide, adj. [Phys.] Vast, dirt (in tecsenstelbeminnend;
afgezonderd,
af elegen: Le pauvre
heid
ling met fluide , vloeibaar ) Les corps s - s et les
corps fluitles, de vaste en de vloeibare lir chalnen n . est s-, de arme is alleen, eenzaam. Honlme s-, eenpl. — hecht, duurzaam, sterk, stevig, solide (in .:aam levend menscls. I1 tnène une ie s-, hij leidt
tegenstelling met fragile en pea durable, broos, ver- een eenzaam leven. --- Lieu s-, eenzame, a fgezongankel k, zwak): Batiinent s-, hecht, stevig ge- derde planarts f. -- [ Anat.] Glands s-s, alleen staanbouw n. Pgnt s-, sterke, duurzame brug f. -- Ali- de, enkelvoudige klieren f. pl. — [Areli.] Colonne
ments s-s, vaste sp(fjzen f. pl. — [Arch. J , somtijds s-, alleen en vrij staande zuil f. --- [Bot.] Fleurs
z. v. a. /Massif : Colonne s-, digte, niet holle, massieve s-s, afzonderlijk staande bloeriten f. pl. -- [U. n.,
zuil f. -- [Bot.] Tige s-, digte, niet holle, buis - Mid.] e'er s- of als subst. S-, lintworm m., een
vormige stengel 10. -- [flatli. j Angle s-. ligchame- platte, zeer lange, gelede worm, die alleen van zijne
lijke hoek m. (gevormd door 3 of men' vlakke hoe- soort in de ingewanden ontstaat. — SOLITAIRE , ni.
ken, die elkander i«: één. punt ontmoeten). Problèaie Kluizenaar, herentiet; --- in eenzaamheid levend,
s-, vraagstuk van den I. n graad (waarin de onbe- ongezellig mensch in. Les s-s l"Égypte, de la'[hékende tot de 31e inagt loopt). (fig.) I'Vczenligk, baïde, de kluizenaars van Egypte, van Thebais. - deugdelijk, gegrond, houdbaar, blijvend, grondig. Ii vit maintenant en s -, hij leeft thans als een kluizeker , vertrouwbaar, waar, echt; en/ijk. braaf, zenaar, --- [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld, door Lewelgesteld, solide. Un leien s-, een wezenlijk, monnier ingevoerd tus.schen de WVeegschaal, den
waar goed n. Un principe s-, een vast, deugdelijk, Schorpioen' en de IVaterslangr. —•- [H. n.] Soort
proefhoudend, b:ginsel D. Raison s-, gectronde,aron- van dagvlinder' in., ook eene soort van vlieg, s o1 i t a i r; -- soort van a/i ikaansche koekoek, kluidige reden f . Amltlé S -, duurzame, degelijke vriend
Ami s-, vaar, acht, beproefd vriend ni.-schapf. zenaai' in. — lialiaansche meerle f. ---- z . ook ver
Mérite s - , echte , ware verdienste f. Erudition s-, solitaire, hier boven. -- (bij de jagers) Oud wild
grondige geleerdheid f. C'est un home s- it qui on zwijn n. — [Jeu] Soort van quadrille -spel, waarbij
peut se fier, 't is een eerlijk, re gtschapen graan, op men altijd alleen speelt, z onder te beroepen, s o l iwies men zich kou verlaten. Marchand s-. retlt- t a i r e; ook: het melancholie-spel n., dat op eene
schapen. welgesteld, solide koopman, die stilt zijne soort van tafeltje met 37 gat en en 36 pinnetjes of
verpligtingen n akomt. Je ne vols riep de s- dans fiches wordt gespeeld . -- [Jnail .] Alleen gezette
tout ce qu it ine propose, ik zie niets wezenlijks, diamant (zonder kleinere steenen omgeven), s o 1 iadv. Op eenzame w r^
t ai r in. -- Siiaiv
niets deugde/fi ks in al, wat hij naij voorstelt.
[Peint.] Colons s-, krachtig en duurzaam kolo- ze, eenzaam, alleen, als een kluizenaar, van de wereld
r-iel n. SOLIDE , ni. [Phys.] Vast lic;chaarn: Les afgescheiden. it aime à vivre s-, h ij leeft gaarne
s-s: et les liquides, de vaste en de drupr ormig v loci- n eenzaamheid. -- - .l- Soiité, f. Eenzame, a fgekant n.
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zonderde ligging f. -- Solitude, f. Eenzaamheid,
eenzame plaats; woestenij f. La s- est pour Ie sage
une source de plaisirs, de eenzaamheid is voor den
wijze eene bron van genoegens. II y a des s-s agré-

abies, er zijn aangename eenzame plaatsen. -- Venez me voir dans ma s-, kom m# in mijne eenzaam

S OMMAT I O N.
- -- Speler, zanger, die een solo viool °d i aagl, solospeler, solo- zander ni.
Solséquiai, e, adj. 'Bot.] De schijnbare beweging der zon volgende (van de bloemen der planten).

Soistiee, nm. Zoneestilstand, zonnestand en.,

tijd, waarop de zon haren grootstern afstand van
mijne afgelegene woonplaats bezoeken.-heid,n den evenaar bereikt en eenige dagen achtereen dezelfde
plaats aan den hemel schijnt in te nemen,
Cette vile jadis populeuse nest actuellement
qu'une misérable s-, die eertijds volkrjkfe stad is s o f s l i t i u- rn n. S- d'élé, d'hiver, zomer -, winterzonnestilstand. z. ools COLULIE. ---- tolstieiaai, e.
thans niet meer dan eene woestenif.
Solivage, n). [Tech.] Berekening f. van liet

getal balken, die uit eenen stain kunnen gezaagd
worden. — Solive, f. Balk, dek -, vloerbalk m.,
rib f., die op de muren of de hoofdbalken draagt).
S- de brin, ongezaagde,•ruwe balk. S- de sciage,
gezaagde balk. S- d'encbevrêture, met den steekbalk verbonden vloerbalk. S- boiteuse. halve balk.
S- (Ie rernplissage, tusschenbalk. S- en empanon,
schuins ingelaten balk. S- passante, doorgaande
balk. — Balk van een' bepaalden kubieken inhoud.
-- (Loc. pros.) S'amuser h connpter les s-s, met
zijne handen geen raad weten, niets te doen hebben.
-- Soliveaatn, ni. (verklwww. zaan solive) Bakje,
kinderbalkje n. -- (fig. et adj.) domme s-, Roi s-,
volstrekt onherluide?id mensch, houten koning nn. —
Sol ivaure,f. Balkwerle n., gezamenlijke balken m.pl.
Solles, 1. pl. [Hydr.) Grondbalken m. pl. (van
een' papiermolen, eene machine, enz.)
SolliCitable, adj. Geschikt ter aanzoeking, ter
mededinrginq, verzoekbaar. sollici.t d bel. --.Sollieit`a.tion, f. Verzoek, aanzoek n.. dringende
bede f.; — het doorzetten. aanhouden; inz. aunbevel ing eener zaak bij den regter, s o 11 i c i t ci tie f.
Joseph rf^sista aiix s-s de la femme (le 1'uliphar,
Jozef wederstond de aanzoeken van Potiphars
vrouw. -- TI fait de violeales s-s aupeés des .ni nistres, hij zet de zaak nadrukkelijk bij de ministers
door. --- Auprés des hans juges, les s- suet inutiles, bij de goede reuters zijn de aanbevelingen onnoodig. — Sollieiter, v. a. Aanzetten, opzetten,
aandraven. opsporen, op'iilsen: S- qn. ti (a révolle,
an mal, iemand tol den opstand, tot hel kwade
aansporen. S- qn. de (oj b) faire une arose, iemand
aandrijven om iets le doen. -- fi S- qu. de son
déshonneur, iets oneerlijks van iemand verlangen.
-- Aanzoeken. aanhouden, dringend verzoeken ons
iets, s o 1 l i c i t é r e n: S- son congé, om zijn ontslag
aanhouden, verzoeken. S- une gncceaupresdu rui,
bij den koning om eene gunst aanhouden. S- mm emnp loi, naar een ambt staan, om eene bediening sol
— S- on proces, une attriire, een proces,-lictéren.
Bene zaak (bij den renter) aanbevelen. S- son juge,
zijnen regler lot eene gunslic,e u isltraak zoeken le
bewegen. — (ohinl.) Mes mais ent sollicité pour
mol, mijne vrienden hebben mijne zaak aanbevolen.
— I Man. J S- an cheval, een baard (mimet de stein.
met gebaren) aandrijven, aanvuren. — [Md.] Opwekken, te raseg brengen- Les sets soliicitentla
sali%alion, de zouten u),-klcen de luvijling olm, hren.pen de speek.selalRr/ eiding te weeg. — [Phys.]
La force clui sollicite ce liquide est la pecanleur, de kracht, die oir deze drulrvormige vloeistof werkt, is (ie zwaarte. -- liet pat passé
is ook adj.: Affaire Bien sollicitée, sterk aanbevolen zaak f. — Sollieiteur, ,n., -ease, f.

Verzoeker, aanzoeker in., verzaeksler, aanzoekster f.; -- inn. berorderaar, verzorçer van zr`rrr(Ir1ds
rerlt.czaak, van iemnand.c helanren bij rte regérinq,
retsbevorrleraar, rerun erzorger, s o 11 i e i t e u r m.;
-- aanzoeker, diaper vaar Benen t,n.ct, sollicitant in. S-ease importune, pressante, lastige,
aanzoek.cter t'. --- Flab/fe s-, bekwaam. rergt.mhevorderaar, ervaren sollirzleur. — It y a vingt s-s pour
cot emploi. er zijn twintigaanzoekers, sollicitanten
om dien post.
. ollk-itue. r. dartel ke zorrr, zorgvulrlighc d;
beznn-rod/,eicl, bekommering. onrust r. S- palernelie,
maternelle, vaderlijke, nmederl jke liejdezorg. Soigner no rnaafarle avec tine tentre s-, eerren zieke

niet teelere zorr;vuldiaheid O??;ffissen, — I :[irouver
une grande s-. de grandes s-s, in 7 n "fe onrust,
bezorrpd!feid verkeeren. — Les s-:s du sièe1e, de zorg
en onrust nmr,tr'ent de lijdelijke zei ken.
i ottijiiier nl' -t- : olinn;ser•, r?, a.. z. r. a.
,

,
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SOLFIER. -- -r SohEmisatlot$, f., z. t?. a. SOLFkE.
Piolo, en. (1%l us. J .lflee7,.spel ii., alleenzang ni.,

solo n : Ce vio jon a exCcufé piusieurs beaux s-s,
dez1violist heeft verscheidene schoonesolo's gespeeld.

adj. De zon nest ilslan{.iron be/ref/end, s o 1 st i t in a 1:
Points, Jours solst!CISuX, zon.ne, t?lstandspunten f1.
pl., -dagen m. pl. Hauteur s-e, zom-mestil. t 4-nci<>hoogte f.
Sollubilité, f. Oplosbaarheid, ontbi.ndbaavhcid,
solubiliteit f. -- t olaable, (Id]. 01ío.baor,
ontbindbaar: Prol^lème qui nest pis s-, o: c ftlt s
baar vraagstuk n. -- Les sets alealins sort s-s
dans i'eau, de loogzouten laten zic', in scaler oplos sen, ontbinden. -- Solution, f. Oplossing, nntknooping, s o l u t i e i.: Dunner la s- d'ruile difculté, dun problèrne, de oplossing van. e}, c zwaripheld, van een traag.stuls geven. --- Oplossing,
onibinrl?ng; liet opgeloste, ontbondene: La s- do
sucre dans 1'eau, de oplossing dcr suiker in water.
— La s- du sucre dans I'eau peut prenc)re Ie nom
de syroh, de oplossing van .suiker in voter kan
den naam van siroop krijgen. -- Scheiding f. der
deelen: S- de rontinuité, z. CONTiNUITÉ. — S- d'unc
maim! ie, de oat/minding, scheiding, breking seinei
ziekte. —[Prat J Betoling, afdoeni n g 1.: La s- dune
lette, de betaling, rzftiOeninrl eenei ' ce/maeld.
4olvabilité, 1. Betaalvermogen n., terïr,,Fp ren
crn le betalen, solvabiliteit F. — olvaa^á *,
adj. In staat oma te betalen , goed, s o 1 i d e, .c o l v dbel, s o l v é n t: It est s-, hij is solide, hij kan betalen.
Soino,ethe, vrij., z. V. a. SAU:MaTtE.
Soinatotogie, I. [Méd.] Ligciaaarnsleer f., beschr(ving der vaste deelen van 't 7nen.schelijk lig
— Soffl=•atoloSigfe, adj : Die leer of be--charn.
schrj ving belre//'end, s o tit u t o t ó tl i s c h. — 5 Sosuratotoitlie, f.. z. v. a. ANATO,MMIE.
Soenbrau;e, m. [Agric. j Eerste bearbeiding f.

van den w nberg.
S ombre, adj. Niet helder, donker, (luister, betrokken, somber: It fait lien s- dans vette charnI ire, 't is zeer donker in deze kamer. tine lurniHre
s-, een somber, niet helder licht n. Rouge s-, don-

ker. bruinare!;tirl rooi n. •-- Un temps s-, donker
toear n., eerre betrokken lucht f. — (lreat.)I.es royattrmmes, les rives, les rivages ss, het rijk (Ier dooder,,
de onderwereld. -- (fig.) Somber. treurig, droevi,r,
zwaarmoedig, knorrig. verdrietig; ac/stem doch//it,
argwanig. It a fair Bien s-, hij ziet er somber,
zwaarrnoedig uit. Le s- tyran, de achterdochtige,

wantrouwende tiran in.

Soinbrer, V. n. [Meer.]

Omslaan, enteren, kop -

of karr.ceisen. S- sous voile, onder' zeil omslaan,,

kenteren. --- so.iBitEn. v. a. [Agric.] Den wingaarrlhnuw aanvangen. --- liet braakland voor 't

eerst omploenen. (sche l oed )n.
So:$Ibrero, in. [Cost.] Breed stervosje spaan oa$,e, t'. (: jar. j , z. V. a JONQLE.
Soiiii vage. en. [Féod. J Dienst 1. van een last-

dier ten prol jte van den heer. -- Reí,t n. op eene
lastdiervraclit. (een val leggen.
Soifrfna'er, V. a. [Tech ] De sluitkoepels om
Soiino:=vii, n). [Mar.] Ondiepte in eens doorvaa r t, klip f., rif n.
Sowuitnoire, adj. Beknopt, kort, in weinig woorden samengevat, naar (Ien, hoofdinhoud, volgems
de hoofdzaken, s u am m a i r: Réponse s-, beknopt
antivoord n. Narration courte ei s-, kort en, alleen
de hoofdzaken r•ermeldend (zakelijk) verhaal n. -F Prat. ) 1atieress-s. zaken, die s;ioerl; gen met weinig
fn7'uwlilellen rrzoelen afgedaan woolen, s o in en T ere
zaken f. 1;1. -- Si► .m ► 1IAIRE. ni. Oppose f. zaan, (tern
hoofdirelkoud; koele inhoud in. can een rfeoc'?r?ft.
— (iinpr.] Composer on Litre en s-, den eer- ten
regel van fen' titel ter volle breedte zeilen en, de
andere doen, insprin en. --- Sonamaireutient ',
01/ 0. !orleljk, met weinig evoo; den , s o am in d-

risch.

St>u ;station. f. Oproeping, oeregite! jlce aovinan'inri, (I(io `a sod nq: '1 je95el i7rl der "l,'e1'.e f,' 1/lede

belastingsnrrn; pa, ier, dal de aanmaninri of npeischi.ng
bevat, s o in end t i e f. S- verbale, par écrit, mon-
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SOMME

SON.

delinge, schriftelijke aanmaning. Les huissters font
des s-s de payer, de deurwaarders doen aanmaningen om te betalen, Recevoir une s-, een aanmaningsbriefje, eene sommatie ontvangen.. — [Mil.]
Cette place s'est rendue à la première s-, deze

Sommer, V. a. Opeischen, aanmanen, dagvaar
den, s o in m é r e n: Je l'ai fait s- de payer, ik heb
hem laten aanmanen om te betalen. -- [Mil.] S-

plaats heeft zich bij de eerste opeisching overgegeven -- [Jur.] S- respectueuse, eerbiedige aanvraag
of bede f. (van mondige kinderen aan hunne ouders
om toestemming tot hun huwelijk). -- [Matti.] Zamenstelling van verscheidene termen, welker wet
bepaald is, somméring f.
onanie, f. Sein, geldsom f., zekere hoeveelheid
geld: La s- de mille francs, de som van duizend
francs. — [Math.] Som f., verzomeltal, beloop, bedrag n., grootheid, die uit de zam,envoeging van

La s- de trois nambres, des unités, des dixaines, de sore van drie
twee of meer andere ontstaat:

getallen, van de eenheden, van de tienhieden. S- totale. geheele som, hoofdsom, vereeniging van de gedeelielijke sommen.

— (fig.) Cela ee peut qu'ajou-

ter à la s- de nos maux, dat kan de som onzer
rampen slechts vermeerderen. — Hoofdinhoud m.,
kort begrip n.: La s- de la doctr(iie chrétienne, de
hoofdinhoud, het kort begrip der christelijke leer.
-- EN SOMME , loc. adv. In één woord, in 't kort:

En s-, eest un fort bon enfant, in één woord, 't
is een zeer goed kind . — SOMME TOUTE, loc. adv.
(fam.) Alles zamen of bijeen genomen, om kort te
gaan, ten slotte, summa summarum : S- toute, ce

nest pas un homme á qui vous deviez vous fier,
om kort te gaan, 't is geen nina, in wiep gij uw
vertrouwen moest steller.. — (Loc. prov.) Tout fait
s-, alles telt rneê, vele kleintjes maken één groote.
. Last m., vracht f., die een lastdier dragen
kan: S- de blé. paardevracht, ezelsvracht koren.
Cheval de s-, lastpaard. Bête de s-, lastdier n.
[Corn.] 12,000 spijkers in. pl.; — (weleer ook) een
korf glas van 24 glasschijven. -- [Mar.] Droogte,
zand- of modderbank f. buiten eene haven of vóor
den mond eener rivier . z. ook SOME.
SOMME, m. Slaap m. (alleen van den mensch gezegd), inz. de tijd, edurende welken men slaapt.
Un leger s-, eerre li.qte slaap. Dormir d'un profond
s-, in diepen, Berusten slaap zijn. A son premier
s-, in zijn' eersten slaap. — Je ne dormirai point
de bon s-, queje ne sops venu ii bout de cette
affaire, ik zal niet eer rustig slapen, voor ik met
deze zaak ten einde ben gekomen. — (fam.) II a
fait la nuit tout d'un s-, hij heeft den ganschen
nacht in eens doorgeslapen.
Sonmuié, e, adj. (en part. passé van sommer):
Homme s- de payer, tot betaling aangemaand man.
— [Mil.] Place s-e, op;jeëischte^vesting f. — SOM
E, adj. [Bias.) Getopt (als een stuk op zin'-ME,
top eerre andere figuur draagt en ondersteunt):
Pièce s-e, getopt stuk, n. — [Fauc. J Pennes s-es,
of als subgit S0.1111ÉES , f. pl. Geheel uitgegroeide,
tot haar' vollen groei gekomen slagvederen f, pl.
.'onmmeil, m. Slaap in., inz. de toestand, waarin
men bij den slaap verkeert; de lust tot slapen.
vaak m., slaperigheid f. Un s- tranquille, doux, een
geruste, zoete slaap. Dormird'un profond s-, in een'
diepen slaap liggen, vast slapen. J'ai s-, ik heb slaap,
vaak, ik ben slaperig. — Le s- de la mort, du
tourbeau, Le s- éternel, de doodslaap, eeuwige
slaap. — Le s- des sens, de la nature, de slaap.
sluisnering, werkeloosheid der zinnen, der natuur. -- (Bot.] Le s- des plances, de slaap, ritst
der planten. ' [ Méd ] Le s- veillant. z. z. a.
COMA vigil. — [Myth.] De Slaap, de god des slaaps,
eene allegorische godheid der Ouden. -- (fig.) Le
s- est le frère, 1'image de la mort, de slaap is de
broeder, het beeld des doods. — Sommmeiller, v. n.
Sluimeren, lilt slapen: Je ne dormnais pas, je ne
faisais que s-, ik sliep niet, ik sluimerde maar. —
Somtijds ook: Slapen, gerust slapen: 'La nuit
quand tout s-, des niachts, wanneer alles in diepen
slaap ligt. — (fig.) La raison, Ses sens sommeillent
encore, zijne rede. zijne zinnen sluimeren noel, zijn
nog werkeloos. -- [Litt.J Uit oneehtzaamheid Pene
fout bemoan,: Quelquefois le t)on Homère lui -même
sommeille, ze f5 de goede Homerus sluimert, dut
somtijds, vergist zich nu en dan.
t^oiiiinelier, m., -ière, f. Spijsverzorger, keldermeesler, bottelier m., spijsverzorgster, bottelier -

-

une place de se rendre, eene plaats opeischen om
zich ober te geven. — S- qn. de sa parole, iemand
aan zyn woord houden, eischen, dat iemand zijn
woord gestand doe. — so MMER , v. a. [Math.] Optellen, oprekenen, de som van verscheidene grootheden vinden, somméren..
Soen ni et, m. Top m., kruin, spits f., toppunt n.:
Sur le s- de cette montagne, op de kruin, den top
van dezen berg. Le s- dune tour, de spits van
een' toren. Le s- de la tète, de kruin van 't hoofd.

— (poét.) Le double s-, de Parnassus. — (fig.)
Le s- de la gloire, het toppunt van roem. -- [Géom.)
S- d'un angle, top m., toppunt n. van eenen hoek,
punt, waarin de beide beenera des hoeks elkander
ontmoeten.
Bommier, in. Lastdier, lastbeest, pakpaard n.
II y avait trois s-s qui portèrent leurs bagages,

er waren drie lastdieren, die hunne bagaadje droeeen. — S- de erin, paardeharen matras f. — Groote
reiskoffer m., bestemd om door muilezels of paar
gedragen te worden. — [Constr.] Schoor-,-den,
rustbalk, draagbalk; bovendorpel, bovendrempel m.;
— z. ook SEUILLET; draagsteen, steenen vloer of
voet m., waarop iets rust. — [Fin., Corn.] Groot
register ter aanteekening van de ontvangen som
hoofdregister, hoofdboek n. — [Impr.J Hoofd.-men,
kalf n. van een (voormalige) drukpers. --- [Org.
Grondwerk n. van een orgel, orgelkist t. — [Tech.]
Perkamentraam n., kalfshuid f., die op een raam
gespijkerd is, waarover het vel gespannen wordt,
dat men bereiden wil. — Sluithoepel m. van een
vat. — Stuk hout n., waarin de snarenstiften van
Bene piano. een klavier zitten. — [Anc. cout.] Sde chapelle, kapelbediende m., die het kussen of
tapijt droeg, waarop de koning in de kapél knielde.
Somniière, f. [Cam.] Langharige sergie f.
voor voering. — Touw, waarmede de vracht van
een lastdier wordt vastgebonden, paktouw n.
Soiuniiste, m. Pauselijke e kanselarj- directeur.
Soiiimité, f. [Minér .] , z. V. a. NEPHELINE.
Somusité, f. Hoogste gedeelte van zékere din-

gen (S0 ►i11ET) . -- [Litt.] (fig.) Het oppervlakkige,
de meest in 't oog vallende punten. — (fig.) S-s,
voornaamsten, aanzienlijksten, de door hunne talenten of diensten uitstekende personen, s o m m it ei t e n m. pl. —. [Bot.] Top m., spits f., uiteinde n.: Des s-s d'absinthe, alsemknoppen m. pl.
Sonsaiose, in. [H. n.] Soort van haai m.
Sonsnaaubiile, adj. Slaapwandelend; in mag
slaap verkeerend: Personne s-, of als-netisch
subst SOMNAMBULE , m. en f Nacht - of slaapwande/aar ram., -ster f.; — nok: iemand, die onder den
invloed van het magnetismnus in den slaap spreekt,
helderziende m. en I. (clairvoyant, e). — $ Som
adj. Wat het somnambulismus be--nambuliqe,
treft . — SSointaamnbulisnie, m. liet slaap- of
nachtwandelen (ook S- naturel geheeten). — Het
slapend sprekend, het helderzien, helderzzgtigheid
(clairvoyance), die door den invloed van het raag netisinus ontstaat. (S- magnétique), s o in na b ul i s mn u s n. — Somnifère, adj. Slaapverwekkend: Remède s-, of als subst SOMNIFËRE , m. Slaap verwekkend middel, slaapmiddel, (pop.) slaapgoed n.
Potion s-, slaapdrank m. — Somniloque, adj.
[Med.] In den slaap of droom overluid sprekend.
Somno, m. [Econ. dom.] Nachttafeltje n. -Soninolenee, f. Slapperigheid, dommeling f.; slaapzucht f. -- Soirnnolent, e, adj. Slaperig,
dommelig; --• slaapzuchtig. — (fig.) Des ministres
s-s, dommelige, van veerkracht verstoken ministers m. pl.
Sonnptuaire, adj. (pr. coop--, ook de volgen
uitgaven, de weelde betre jj'end: Lois s-s,-den)D
wetten tegen de weelde, s o in p t u a i r e wetten i.
pl. — Sotabptiiemisement, adv. Op prachtige,
weelderige wijze: Vivre s-. — Somptaeeix,
ueuse. adj. Prachtig, weelderig, weidsch, kostbaar: Feslin s-, prachtige feeslinaaltijd in. Être sen habits, zeer veel aan kleederen ten koste leggen.
— Sonnptuosité, f. Groote, onmatige uitgave,
pracht f. Vivre dans une folie s-, in dwaze overdaad, in prachlverkwi.eting leven.
Son, m., Sa, f., Ses, pl. m. el f., adj. poss.
ster I. — [Mar.] llofineesler m. -- SoinntelleZijn, zijne, haar, hare. (somtijds) deszelJs, derzelhofmees
Kelderrneesterschap,
botleliersrhap;
rie, f.
spitskelder lu.
-terschapLi.Sjkmf, ver: Son père, Sa mère, Ses frères, Ses sneers,
.

.
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SON
zijn (haar) vader, zijne (hare) moeder, zijne (hare)
broeders, zijne (hare) zusters. — Vóór een subst.
of adj. fém., dat met eene klinkletter of stomme h
begint, verandert sa in son : Son erreur, zijne (hare) dwaling f. Son histoire, zijne (hare) cgeschiedenis f.
son, m. Klank m., geluid n., toon m. S- aigu,

percant, scherp, doordringend geluid. Les ditl'érents
s-s, de verschillende klanken, tonnen. Cela rend
un s- agréable, dit geeft een aangenaam geluid.
Les beaux s-s d'un violon, de schoone toonen, geluiden van eene viool. -- Publier qc. au s- des
trompettes, iets bij trompetgeschal bekend maken.
SON, m. Zemelen f. pl. S- gras, meelhoudende,
ongebuilde zemelen. Eau de s -, zemelwater n. —
(Loc. prov.) Moitié farine moitié s -, goed en slecht
ondereen, half goed half slecht. z. ook VENTRE.
Sonat, m. [Tech.] Tot zeemleder bereid scha penvel n.

Sonate, f. [Mus.] Muzijkstuk n. voor klavier

of forte-piano alleen, of in begeleiding van enkele
instrumenlen, bestaande uit 2 tot 4i, gewoonlijk
echter uit 3 stukken, namelijk een allegro, een e ndante of adagio en een presto of rondo, s o n d t e f.
—Sonatine,f. (verklw. van sonate)Kleine sonate.
Soneliées, f. pl. Wilde- latuwplanten f. pl.
Mondage, m. tiet peilen, het boden.
Sonde, f. [Mar.; Dieplood, peillood, lood n.,
een werktuig om de diepte van 't water of den
aard des bodems te onderzoeken. Jeter la s- en
mer, het lood over boord werpen, de diepte peilen.
Efre sur la s-, op de gronden zijn, grond beginnen
te gooijen. Avoir trouve la s-, grond hebben. Aller
à la s-, met het lood in de hand varen, op het
lood af varen. Marquer les s-s, de loodingen op de
kaart zetten. --Het boden, het doen van loodingen of peilingen. Le plomb pour les grandes s-s,
het dieplood, zware lood. Le petit plumb de s-s,
het handlood, ligte lood..— Cijfer, dat op eerie zeekaart de diepte aanduidt. -- Datgene, wat het diep
bodem des waters medebrengt. — S--lodvane
de pompe, peilstok m. van de pomp. -- [Chir.]
Metalen, doorgaans zilveren, maar ook van gooielastiek of van gutta-percha vervaardigde stift van
velerlei gedaante tot peiling van zweren, wonden,
enz., tot aftapping van vochten, enz., peilstift f.,
tentijzer n., s o n d e. — [Exploit.] Aardboor, bergboor, grondboot f. (om de natuur van den grond
te onderzoeken, artésische putten te boren, enz.) —
[Econ.] Werktuig, om den inwendigen toestand
van zékere dingen te onderzoeken, boor, boterboor,
kaasboor, appelboor, enz. — [Corn.] Peilstang f.,
peilstok m. der tolbeambten. — Soncier, v. a.
[Mar.] Peilen, boden, het dieplood uitwerpen: Sla profondeur de la mer, de diepte der zee peilen
— S- In pompe, de pomp peilen. S- une rivière pour
trouver un gue, eene rivier peilen om eene waad bare plaats te vinden. (absol.) Pour s-, ii faut met-

tre le vaisseau en panne ou l'arrèter, om te peilen moet men opbrassen of stil houden. -- (fig.)
S- le gué of le terrain, z. GuE. — [ Charp., Constr.]

Onderzoeken, nagaan, beproeven: S- uric poutre,

eenen balk aanboren, aanhakken. S- des clous, des
chevilles, spijkers, bouten nakloppen of nadrevelen.
S- les coutures, de naden nakloppen, nazien. —

[Cbir.] Peilen, met het tentijzer of de sonde, onder

wond pei--zoekn,sdér:S-ueplai,
len. S- un homme, iemands waterblaas roet de sonde
onderzoeken, (wanneer men de aanwezigheid van

steen vermoedt). -- [Corn.] S- un ballot, un chariot, eerie baal, een' wagen met de peilstang onder

S- une pornme, un jambon, une-zoekn.[Ec]
tinette de beurre, een' appel, eene h.am., een vaatje
boter aanboren. — [Impr.] S- la forme, den vorm

onderzoeken, hem bij herhaling een weinig opligten,
ore te zien of er niets kan uitvallen. -- [Veer. I Sun verre, een plas door aenklopping onderzoeken,
toetsen. — (fig.) Onderzoeken, toetsen. polsen, uitvorschen, uitirooren: S- qn., iemand polsen, uithoeren. Sondez un pea s'il y a qc. a espérer, onder i
zoek eens of er
ls teie
hopen is.
II n'app:arlient
qu'á Dieu de s- les coeurs, het komt (sod alleen
toe d' harten te peilen. — Het part. passé is ook
adj.: Rivière sondoe, foepeilde rivier f. -- sondeur, m. [Mar.] I,noder ni. — Als adj.: Canot
s-, sloep f., waarmede men loodingen doet.

Songar, nl. (H. n.] Sd1iérische rat f.
fiout;e,, m. Droom m.: Un s- agréahle, een aan-

-
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gename droom. Un s- suivi, een zarnenhangende
droom. Interpréter les s -s, de droomen uitleggen.

Les s-s sent trompeurs, droomen zijn bedrog. —
La vie nest qu'un s-, het leven is slechts een

droom. Cela me semble un s-, dat schijnt mij een

droom te zijn. — (fig.) Faire de beaux s-s, ziele
met fjdelc hoop vleijen. -- (Proc.), z. MAL, MENSONGE. -- EN SONGE, loc. adv. In den droom: Un

ange lui apparut en s-, een engel verscheen hem in
den droom. — Sonse-crrux, m. (fam.) Di-

mer, suffer, verward denker; luchtkasteelbouwer.
— Sluwert, guit in. (in dezen zin verouderd en

in onbruik). (Plur. Des songe-creux). -- Sougeinatice, in. Kwaadsmeder, guit m. (Ptur. Des
songe-malice.)
Songer, v. n. Droomen: Ne faire que s- toute la

nuit, den ganschen nacht niets doen dan droomen.

— Denken, bedenken, bedacht zijn, in acht nemen;
zich herinneren, zich voor den geest halen; voornemens zijn (in dezen zin door 't voorzetsel à of wet
door 't voegwoord que met den Indic. vergezeld):
Les journées passent sans qu'on y songe, de dagen
gaan voorbij, zonder dat seen er aan denkt, zon
dat men 't in acht neemt, Songez bien à ce-der
que vous allez;_faire , bedenk wel, wat gij gaat
doen. Songez qu'il y va de votre intérêt, de votre
vie, bedenk, dat uw belang, uw leven er mede gemoeid is. — S- an manage, à se marier, om 't
huwelijk, aan het trouwen denken, het plan maken
om te trouwen. — Songez à la dernière volonté
de votre père, denk aan, herinner u den laatsten

wil uws vaders. Cet homme songe toujours à mal,

b malice, die man is altijd ol_p iets kwaads bedacht,
voert altijd wat kwaads in zijn schild. — Songez-y,
Songez-y Bien (als bedreiging of als waarschuwing)
Denk er aan, vergeet het niet. — Vous n'v songez
pas, A quoi songez-vous? Y songez-vous? dat
meent gij immers niet, hoe kunt gij daaraan denken ? bedenkt gij wel wat gij zegt :? wat gij doet?
— Songer de (fain.): 11 songe toujours de fêtes.
hij droomt altijd van feesten, hij heeft altijd feesten in 't hoofd. .,.., SONGER, V. a. Droomen: Qu'avez-vous songé vette nuit? wat hebt gij dezen
nacht gedroomd? — Ne s- que fètes et bals, niets
dan feesten en dansparlijen in 't hoofd hebben, enkel van feesten en bals droomen. — (fam.) J'ai
songé une chose (voor à une chose), er is mij iets
in de gedachten gekomen. —Son eitr,m., -eaie,f.
(fam.) Dreamer m., droomster f.; mijmeraar m.,
-ster f. — Als adj.: Peinzend; mijmerend, nadenkend.
Soniea, adv. [Jeu] Term, die in 't pharao,
't bassetspel en dergl. gebruikt wordt van eene
kaart, die juist te regter tijd komt, om winst of
verlies te beslissen, son ice — (fam.) Il est arrive s-, hij is juist van pas aangekomen.
Sonicéphale, m. [H. n.] Houtworm m., tikhertje n. (voilette).
Sonnaille, f. Schelletje, klokje n., bel f. (aan
den hals der dieren). -- Sonnailier, ni. liet
dier, dal in eene kudde of bij een voorspan de bel
aan den hals draagt en voorop gaat, beldrager (tij
eene kudde schapen), belhamel in. — Sonnailler,
V. a. Gedurig en zonder noodzakelijkheid schellen
of luiden, bengelen.
Sonnant, e, adj. .slaand: Horloge s-e., slaand
uurwerk n., slaguurwerk, slaande klok f. itlontre
s-e, slaand horlogie, repetitie-horlogie n. — Klinkend, helder klinkend: De l'airain s-, klinkend koper, metaal n. -- Espèces s-es, klinkende specie of
aunt f., gereed geld n. — A 1'heure s-e, met het
slaan van de klok, juist op het bepaalde uur. ---Mal sonnant, beter j1IALS0NNANT, z. aid.. — SONNANT, ni., of Songante, f. [ti. n.] Regenpad,
vliegende pad f.
Bonner, V. n. Luiden, slaan, klinken; geluid
geven; schellen, bellen: Les cloches sonnent, de klokken luiden, slaan. L'airain seine, liet metaal klinkt.
Cela sonne creux, dat klinkt hol. — On a sonné,
men heeft gebeld.— L'horloge sonne, cie klok slaat.
Sept heures vierenent de s- . het is zoo even zeven ure geslagen. Midi est (niet a) sonne, 't is
twaalf ure geslagen. L'horloge a sonné , de klok
heeft geslagen. — Le chien sonne, de hond slaat aan.
— [Mus.] S- du cor, cie la trompette, op den bioren, op de trompet blazen. -- [Gram.] Duidelijk
uitgesproken of gehoord worden: La lettre r dans
aimer ne dolt s- qu'avant une voy - elle, de letter r in
aimer moet alleen vóór Benen, klinker gehoord wor-
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(iéjs. Ces !not:= :sonnent• mal :'o+'í;1 áE'. de e woor-

den klinken niet wel in de oorei, -- (/g.) (,eia
sonne bien, rlat luidt wel, c1al laat zich wei hooren. (vette action sonne l ien, Bonne mal, die rlr^d
/!

Ill•ti It

(jood, Wcht.

- (/`_ g . ei (am.)

Faire

s- bieis

hai.t un service, une action, ?geel ophef van Bene
uienst, daad maken. SONER, r. a. Luiden,
bellen, schellen, de bel t?'eI jlicn : S- les clod s,
de klokken luiden. (absol.) on a sonnë une heure
entiere, men heeft een geheel uur Ce/aid. S- pout
les niorts, voor de dopden luiden. `— S- ie tocsin,
de brand-, alarmklok luiden. S- l'heure (lu travail,
de werkklok luiden. S- (les) vèpres, la á nesse, tot
(le vesper, tot de z ns luiden. S- Ie diner, tot liet
middagmaal luiden of bellen. -- S- In loire, de kermis inluiden. On sonne ie (fernier coup de ser mon, men luidt voor de laatste keer tot de pveeh.
S- l'assemblée, de vergadering been schellen.
[Man.J S- la cloche, le uuart, de klok luiden of
slaan, de wacht slaan aan (Ie klok. S- pour In
pompe, roan de pomp slaara. --- IM II.] S- la charge,

la retraite, den aanval, dijn afiot blazen. -- Ook
?eutr.: La charge, La retraite sonne, de aonval,
a ftorit wor dt ,c,'eb(cazen. z. ook BOUTE - SELLE, DEPART. S- i clles ai, blazen om op te zitten. --- S- la
trompette, de trompet blazen, steken. --- [(bas.,
Vener. J , z. LAISSEZ-COUBIIE (onder COURRE), RETRAITE.—(absol.)S-,de honden terur.blazen.— [^iius.]
S- one note. gene noot aa,?rye?yen, aanslaan;.-- (ia.rl.
nu Iron.) II est temps de s- iaz retraite, 't is tijd.

SOJ 0NNE.
'onze, m. [Bot.J Soort van Aaronswor°t °l n7.
:pope, In. [H. n. J Visch m. van 't karper'geslacht.

opeur, ni. [Mëd.], z. sOFOR.
Sopha, m ., z. SOFA.
r4ophie, f. [H. n.] Soort van juffertje n. of

schoenlapper in. (+lemoiselie).
Sopiaisine, rn. [Log.] Bedrie eljke sluitrede,
drogre(le f., verstrikkend betoog n . , misleidende redemiring f., waarbij of in den grondslag Of in den
vorm gezonaigd wordt, s o p Ii i s ris a I. -- Sophiste , ni. Drogredenaar, sophist M. (001°spronkelijk: een man vol levenswijsheid en staat
een wijsgeer en redeneerkundine der oud -kunde,
Ook als adj.: Nul esprit plus s- que ]'es--heid).
prit de parti, geen geest zoo .cpitsvindig, sophist isch., als de partijnest. -- Sophistieotion, f.
Vervolschinq f. door inmenging van geringere.

slechtere zelfstandigheden. La s- des drogues, du

vin. — Vervalschte zaak f.: II no ooit que des s-s,
hij gebruikt niet den vervalsehte drunken. So..

phistiqu:e, adj. [Log.] Spït.svindiy, versteiklfend,
op drogredenen gebouwd., bedriegelsk, valsas?, .gis aP h i s ti Sc h: tiaisonnement s-, spitsvindige rede nér mnf t. -- Écr iv<ain s - , schrijver, die .copir,isjrzen

of drogredenen gebruikt, brui/nl. — S011HISTIQUE, f.
[Log.] Gedeelte de?' logica, dat de?w,eslerlegginq der
sol;hisiflen ten doel heeft, s oph is t / e k f. --- So.
phistiquer, v. a. et n. Den sophist of drocredenaar spelen, spitsvindigherlen uitkramen, drobredenenen gebruiken., s 0 p h i s t i s é r e n. Il ne fait que
s- ses i?erisées, Il ne fait que s-, hij kraamt niet
den spilsoindigheden uit. -- lervcalschen: S- des nmétaux, du vin, metalen, wijn 2ervulsehen. -- biei
part. passé is ook adj.: Vin sopl^istiquu, vervalschte win m. -- Sophistiquerie, f. Bedriereljke
wijsheidvertoos?in,, spilsvinrlii; heid, dropredekunele,
soph is t e rij t'.. - Vei volschinq t. (Geh"uikeljker
is in dezen, zin sophistication). -- Sopliisti(17aeor, in. Verralscher m. -.- (fain.), z. v a. so-

zich ter rust te begeven, zich well Ie begeven, mu
henen te gaan. Ne s- root, r; een woord van iets
reppen, geen enkel woord spreken.— On ee peut sles cloches et aller it la procession, men kar cleane
twee verschillende dingen te gelijk doen. -- Sonnerie, f. Geluid n. van vele klokken te gelfjlr; q ezamenlijke klokken f. ill. eener kerk, klokkengelul,
slagwerk n.: Ii y a une bonne s- dans cette église, deze kerk heeft eèn schoon klokkengelui. — Il
y a qc. a refaire à la s- de cette montre, aan het PHISTE.
S Sophoutane, adj. [Phil.) Met dwaze wijsslagwerk van dit horlogie is iets te herstellen. —
[Mil.] Elke der verschillende wijzen, die de trom- heidszur ht behebd. — % Soi,honaanie, f. Gepetten blazen, trompetstuk n. Les principales s-s kunstelde, gemaakte wijsheid I.
Sophore, m. [Bot J Plant van 't geslacht der
sont le boute -Belle, l'appel, la retraite, la charge,
etc., men blaast voornamelijk het opzitten, het ap- peuldragerx, sóphora f.
Sopt,rotaiste, m. [Ant.] Zede?heester, opsig
pel, den a jtogt, den aanval, enz.
Sonnet, m. [Poés. j Klinkdicht, s o n n é t n. ter over de zeden, censor in. in Athenen. -- So.
phronistère, Sophronistéi-ion, in. {Ant.}
La chute dun s-, het slot van een klinkdicht.
Sonuette, f. (verklwv. van son) Schel, bel f. S- Verbeterhuis n.
Sopor, Sopenr, m. [Mid.) Zware, boden
d'argent, de cuivre, zilveren, koperen bel. S- de
porto, deurschel. Tirez la s-, trek aan de bel. — slaap ,n., slaapzucht, verdooving t. — SoporaAttacher des s-s an con dun Chien, eersen hond til, ive, adj. Slaapverwekkend; --(fig.) langwijbellen aan den hals hangven. — Klank m. der schel. lig. vertélend: Reinéde s-, of als subst. SOPoEIAEntendre une s-, eene schel hoeren. — Etre assu- TIP , slaapverwekkend middel, slaapmiddel, (pop.)
jetti á la s-, Etre b la s-, aan de schel, aan de slaapgoed U. -- Livre s-, vervelend boek n. — Soklok meter rlehoorzamen (celfik een bediende). — poration, f., z. v. a. sopon. — S poretax,
[Constr.] Hei.stelliïgg f. La s- porte ie mouton, de raise, adj. Slaapzucht veroorzakend. — Sopoi•iheistellincr draait het heiblok. --- [H. n.], z. sFn- flant , e , adj. Slaapverwekkend. -- Soporit'ore, Soporiiiii'ne, mij.. z. v. a. SOPORATIP.
PE`T. —• [Fauc.], z. DÉPOBER. PIQUER . — [Impr
Soprano, in. (ital.) [Mus.] Bovenstem, hoogSlecht opgesloten,losctaande reejels nipt. in den vorm.
te stege f., ,c opra a n m. -- Sopraanzanger m. —
[Teets. j Stempelhamer m. — Sonnettier, m.
Schellen- of bellenmaker; koopvaan in bellen of z. v. a. GASTRAT.
Soule, f., z. So(:QUE.
schellen. --- Soesneur, m. Klokluider. -- S- de
Sor, adj. m., z. v. a. SAUR. -- [Fauc ]: Oiseau
cor, horenblazer. — j Arch.] Hleibloktrekker m. —
(Loc. prov.) Boi re Comme un s-, drinken als een s- or saure, valk, die nog niet geruid heeft, eentempelier. -- [H. n.] Gekuifde agar f. der Alpen. jarige valk in.
Soya, m. [Méd.] . z. v. a. r SSEEIA. — [H. n.]
Sonuez, in. [Jeu] Twee zessen (op 't verkeer Soort van hondshaai (milandre); — egel m. van
bord).
Sononietre, ni.. [Phys.] Klank - of geluirlme- Madagaskar. — Peruaansch mats-bier n.
Soe'bate, m. [Chico.], z. v. a. MALATE. —
Ier nn. — Sonon^ett°ie, f. Klank - of toonmeet kunst f. — Sononiéfrique, adj. Klank- of loon- Soi'he, f., z. CORME.
Sorfn , asij. m. [Agric.]: Raisin s-, door te
metend. sonométrisch..
Sonore, adj. Klankrrerend, klinkend; u'eurklin- vroege rijpheid aanrectoken druif f.
5w-het, in. [Conf.J Turksche koeldrank: m. van
kend; welklinkend, welluidend, helderklinkend: Les
mélaux sont en general s-s, de meetalen, zijn over water, fij,nrestaoten ra,ijnena, citroensap, suiker,
't alUJemeen klinkend , zijn geluidrevende lire/ia- umbra, enz.; soort von ijs n. als koulrlr'ank, so rmen, geren klank. Cette église. Cette voclte est s-, bit, scherbét ni. en n. -- Sorhetière, f. Sordie kerk, dat gewelf is weerklinkend,, heel] weér- betr>aas ï., tinnen koelrat n. voor den sorbet.
Sorhii'r, in. [Bot.), z. coi}iicn.
klonk. — Voix s-, heldere, aaiigena,71e, we/luidenSorbictue, Wij. [Chico.]: Acide s-, atlasbessen
de slain f. Instrument s-. keilt°rklinkend, wellu denrl inctr°umunt n. — [Phys.] Vibrations S-s. ae- zuur, ?uirer ogle/sane n. (acihle maaligtie).
Sorbouiaiue, adj. De Son ho93ne hefre /fend, uit
luids trillingen f. f?l. Onile s-. creluidsgolf f. — So.
tiorit , f Phv s., Iilinkenrlheid. klankzevende de Su' bonne voor/kenend. -- SOB- iONI QUE f. ]:ene
eiroers(-hop der rut ► k''arhtlge liech:2men. s o v o r i- der drie lenses, die de brrrcalaufe i's of kandidaat
t e i l f. — Weuirklinkendheid f., geluidver.slerkend ter verkrjging ran den doctorsbraad »mest verdecl/gun. — Sorbonigiretir, in. (iron.) Gnd<<leerver tonr en n. (von een ccewelr. gene kerk, enz.).
Son-to, Sonto, m. Zeer gezochte chinésche de m. van (Ie Sorbonne. -- Sorhonigte, rn. KanLidaal, doctor der Sorbonne. --- Sor'bonne, f.
thee f.
-
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(weleer) Het 11oofd-col1egie voor geestelijken op dc
universiteit -taan Parijs met de daartoe behoorende
gebouwen ('naar (len stichter Robert de Sorhon,
biechtvader en aalmoezenier van koning Lodewijk IX.); — (nu in 't algemeen) de gezamenlijke
godgeleerde faculteit te i'arijc, die haren zetel in
't Quartier latin heeft, s o r b o n n e f. --- [Tech.]

Lijrnplaats f. der sehrijweerkers.
Moreetlerie, f. Tooverij, heksenij, duivelskunstenarj f.: La s- régnait encore thins les 13 á et
,

1 siècles, in de dertiende en veertiende eeuw

heerschee nog de tooverji. --- (plais.) I1 n'y a pas
grande s- á faire ecia, dat is juist geen heksenwerk, dat is zoo moeijeljlr niet. - Sorcier. in..

itre, f. Toovenaa,•, duivelskunstenaar m., tooveres, tooverheks f. -- (lig. et pop.). Un vieux s-,
one vieille s-ière, een oude slechte kerel m., Bene
oude feeks of heks f. --- ( Loc. farrz.) I1 nest pas
grand s-, hij is geen groot heksemeester, hij is niet
zeer bekwaam. 11 faut gcu'il soit s-, hij moet kunsen heksen. 11 est s- comme une vache, hij is on-

wetend, lomp. -- Ook wel als adj.: Les femmes

lont lien s-ieres, de vrouwen zijn repte tooveressen.
Sordide, adj. trui!, onrein (inz. van vrekken
gezegd); -- schandelijk, snood: Le plus s- des avares, dc smerigste der rserirraards. Un gain 6-,
een schandelijk gewin n.— Sordidemmment, adv.
Op vuile, vrekkirae, schandelijke wijze. • — or-

di(ité, f_ Lage, vuile gierigh eid, gemecne vrekkigheid f.

7I7

t'cisltei den. besten zin, waai p liet oog viel; ook
door eene soort van dobbelsteenen, waarop eenige
karakters of woorden gegraveerd waren, waarvan
men de zitlegging zocht op de tot dat einde ver vaardi de tafel. (In vleze beteekenis doorgaans
,

meere.) S-s homériques, virgiliques, des saints,
voorspellingen , uit het openslaan van flower-us,
Virgilius, de gewijde schriften rle(r°okkert. lis allerent consuoler les s-s de Dodone, zij gingen 't oa^; kel te f)ulona road1 ►leden.
Sortable, adj. Bij elkander voe erd of pas-

send, voeigzaai , gevoegei jk: Un manage s-, poet

gepaard huwelijk n. Ce!a nest pas s- a votre conslit-ion, dat is niet voeozaaru voor uutef stand. - -Sortablernent, adv. Op voegzame wijze.
,Sortant, e, adj. Uitkomend: [Numéros s-s, uit
pl. -- Uittredend: Meetbres-komend^t?rs.
s-s, uittredende, uilcallende leden i;. pl. --- ills
subst.: Les entrants et les s-s, de binnentredenden.
en de henengaanden.
Sorte , f. Soort ; wijze, manier f. ; slag n.,
aard m.: Cite s- cie fleurs, cie plantes, Bene soort
van bloenrten, van planten. 11 y a Bien des s-s d'oiseaux, er zijn veel soorten van vogels. -- Une
Donne s- de macchandises, eerie goede soort van
koopwaren. En voici de la s- que vous demandez,
hier is van de soort, die rij v('aafgt. Je vous souhait.e tante s- de l)onheur, i k wenscli is alle rnof;eliik geluk. -- Quelle s- cie gees sont -ce? 'coat voor
slag van -Inensc/u n Zijn dit [ Les Francais s'lwhillent itune s-, el les Espagnois dunea autre s-,
de F'r'ansc,hen kleeden Zich olp de Gene, en de Span.

Sorditn, m. %lus.j

dempte orfiell, jpen f. pl.

)of orgelregister n., ge-

Sorédion, m. [Bot.] , z. V. a. PIIOPAGULE.
jaar den op eene andere wij ze. — DE LA SORTE, DM
Soret, adj. in ., z. SAURET.
TELLE SORTE,
E EN CETTE 501(1E, toe. adv. ZoodaSorgo, m. Indiaansche gierst f., (tip, in dier voege, aldus, alzoo, op deze wijze: 11
. orrzaud n., durra f., sorghum n.
re faut pas répondre de In s- it son manre, men
orba e, I. [Cost. orient.] Met edelgesteen- inn -t op deze wijze zijnen meester niet ant woorden.
ten versierde pluim- of vederbos rn., aan den tul
Si vous me traitez de telle s-, je me retire, indien
Turken.
-bander pij mij zoodani^t behandelt, ga ik henen. Ii conti Sorielen, ne, adj. [Fl. n.] .Spitsmuisachticr. nun son récit en ceii,e s-, hts voer in dezer voege
-- t•oi'ieiens, m. pl. Spitsmuizen, spitsmuis
reet zijn verhaal voor t. ---- EN QUELQUE SORTE, lOG.
soorten f. pl.
ado. Eenigermate, om zoo te zeggen. bijna: Se faire
Sorïe, f. [Corn.] De gewone spaansche wol f. quand on est accusé, e'e`t en quelyue s- s'avouer
(naar de provincie Soria). (SMiniSS---. coupabie, te zwijgen, als neen beschuldigd wordt,
Soi°issage, Sorr•isserie , Sorisseur , z. dat is als 't ware zich zelven schuldig, erkennen.—
Sorite, f. (Log.] Ketting-sluitrede f., verkorte DE SORTE QUE, EN SORTE QUE, toe. inrij. Zoodat, in
reeks van sluitredenen, die den vorm eener enkele dier voege rlat: On ne lui ouvrit pas Ia porte, de
sluitrede heeft.
s- gill fut contraint (ie se retirer, nun opende
Sot-met, rn. [I I. n.] Pantoffel m. (eene schelp hem de deur niet, zoodat hij genoodzaakt was, heen liet daarin wonend schelpdier).
nen te gaan. Mailes en s- qu'ii soit content de
Sor3HH111e, m. 1H. n.]. z. V. (1 . SUP.MULET.
vous, maak het zoo, in dier voege. dat h.) tact is
Sortie, f. [ Tech. ] Metaalslakken , ijzerslak- tevreden zij. --- (Loc. yarn.) Parley de la honne sIcen f. pl.
a qn., iemand goed de waarheid zeiloen, reet naSornette , f., doorgaans Sornettes, f. pl. druk tot iemand spreken. — [Lilir.] Eigene drukSprookjes n. pl., zotteklap m., ongerijmde taal f., ken: Ce literaire ne vend q"te de sen s-s, die boek
praatles n. pl., beuzelarij f.: Diseur de s-s, onbeverkoopt alleen van zijne eigene drukken,-verkop
duidend snapper m.
handelt alleen in eigene uitgaan.
Sororal, e, Sororial, e, adj. Zusterlijk:
Sorti, e, arlj. (en part. passé van sortie): Des
Héritage s-, zusterlijk erf joel n. 17evoirs sororiaux, fleurs s-s b lair. buiten, in de lucht gezette bloczusterlijke plir-ten n. pl.
men f. pl. Un cheval s- de l'écurie, fen uit den
Sorori tLut, e, asij. [Didact.] A./leaps uitzettend stal ,gehaald paard. ---- Un Francais s- de sa p ctrio,
of zwellend. -- [Physiol. J Sein s-, Marneiles s-es, een uit zijn vaderland rlelrokk^.n Franschrnan.—Un
zwellende boezem in., zwellende borsten f. pl.
jeune homme a peine s- de 1'enfance, een jongeSor•ovieide, adj. Zustermoordend .-- soiioRici- ling, die te naauwernood de kinrlschheid is ontseasDE, m en. f. Zu.cterfnoorder m., moordster F. — sen,. Dille s-e de r»inoritd, meerderjarig geworden
Borggo,

-

-

SOEORICIDE. in. Zustermoord in. ----- Sororien,

ne, adj. 1 Ditlact.] Tene zuster bet re fend.
Sorrat, m. [ U. n. j.

z. v. a. REQUIN.

Soarer of Sorretir, v. a., z. v. a. SAUREIt.Sorretterie, f., z. v. a. SAUIIISSERIE.

Sort, m. Lot, noodlot n., kans f.: Les caprices
du s-, de luimen van 't lot. Le s- ie veut ainsi, het
noodlot wil het (lus. Je plains votre s-, ik bek/aap
uw lot, uw' mee/and. Son s- est heureux, zijn lot
is gelukkig. Etre content de son s-, met zijn lot,
met zijne fortuin.c'bedeelini; tevreden zijn. — Le sest toethé sur lui, het lol is op heier gevallen. Dis
s-, iets door het lot verdeelgin. Je--tribueqc.an
ter au s-, loten, hel lot ?,roerpen. -- Titer an s-,
zoor de rrcilitie loten. -- Le s- des armes, het geluk der wapenen. C'est le s- de In guerre, alai is
het lol ran den oorlog. — Le s- principal, (le
hoofr►sorn, hit kap/loot. --- Be'toovering, toover j,
hekcFrïj f.: On a jefé ie s- sur son troupeau, iron
heeft zijne kudde belonrerd. II pcilend qu'on lui
a (blind (ID s-, hij geeft voor, dot men hein beínovef d heeft. --- [Ant. J Soort van wearze;q rjj, toni
't openslaan van een boek en de, opvatting; van den

meisje n. Servante s-e de condition, uit hare dienst

vertrokken meid f. z. too is soa'i'rn. -- Sortie, f.
Hiel uittrekken, uitgang, uittoclt. 'uitweeg m., uit
Depuis sa s- du (of hors du) royaume,-komstf.:
sedert hij het koningrijk heet verlaten. La s- du
peuple d'Israèl de l'Érypee, de uitgang, uitlnrjtder
kinderen Isratls uit Egypte. C'est na première s-,
dit is zijre (haar) eerste uitgang. Depuis sa s- do
prison, sedert hij uit de gevangenis is. Il y a ici
trois s-s sur la rue, hier zijn drie uitgangen n13 de
straat. Je ne vos poin t de s-. ik zie geenen uitweg.
Cette eau na point de s-, dit water heeft reenen
af- of uitloop. ----- (Chit.] La s- du nonmihril, de
I'oeil hors de son orhite, het uittreden, uitzokken
van den natel, van het ooit uit zijne kas. La sdes dents, het uitkomen der tanden. --- [Corn.]
L'enirée et In s- des marcïiandises, de in- en uit
Les droits d'enirée ei de s-,-voerdkfw'an.
de uitgaande en inkomende renten n pl.— (Jeu ► Lone
haart f.. waanfoor men in de gelerenlv'id is niet
langer de sla^•en of ts•ekken te ir#aken. -- [Mil.j
Uitval ni.: Les as^iEtgés firent une s-, de belegerden deden eengin uitaal. --- (ril ) Faire une s- ti,
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SORTILÉGE

-

sur, contre qn., hard tegen iemand uitvaren. --(Loc. prov.) Faire danser un branle de s- b un
domestique, een' bediende wegjagen..- à LA SORTIE DE, loc. prép. Bij het uitgaan, bij den a jloop,
bij het einde: A la s- de l'église , bp het uitgaan
van de kerk. A la s- de 1'hiver, bij het einde van
den winter.
Sortilége, m. Beloovering, tooverj f.: On ne
croit plus guère aux s-s, men gelooft weinig meer
aan tooverpen. Etre brul pour s-, wegens tooverp
verbrand worden.
Sortir,v. n. (met être) Uitgaan, naar buiten gaan;
uitkomen, uilloopen: 11 sort de la ville, hij gaat uit
de stad. Je ne sortirai pas aujowrd'tlui, ik zal heden niet uitgaan. Nous sort.ons ce soir, wij gaan
dezen avond uit. S- de sa place, van zijne plaats
aan. S- du carrosse, uit de koets gaan, treden.
- du port, uit de haven loopen. — Cela ne sortira janiais de ma bouche, dat zal nimmer uit mijn'
tnondkomen, daarvan zaliknimmerspreken. Sortez
de devant mes yeux, ga uit mijne oogen. S- du
lit, de table, uit het bed gaan, van tafel opstaan.
— S- sur qn. l'épée b la main, met den degen in
de vuist op iemand loslaan. Une source claire sort
du rocher, uit deze rots komt, springt eene heldere
bron. Le feu en sort, het vuur springt er uit. Le
feu sort de Ia pierre, het vuur springt uit den steen.
— Les yeux lui sortent de in tète. de oogen puilen hem uit het hoofd; (fig.) de hartstogt doet zijne
oogen vuur schieten. —La petite vérole commence
á sorlir à eet enfant, de pokken beginnen bij dit
kind uit te komen. —Le feu lui sort, par les yeux,
het vuur springt hem uit de oogen; zijne oogen vonkelen van toorn. z. ook GOcD. — S- de l'hiver, de
l'enfance, uit den winter, uit de kindschheid treden.
S- de maladie, van eene ziekte opstaan, herstellen.
— Faites s- Ie bét.ail (hors) de 1'étalle, laat het
vee uit den stal gaan. I1 vient de s- du collège, hij
heeft de school verlaten; hij heeft gedaan met studéren. -- (fig.) S- de son devoir, van zijnen pligt
afwijken, zijnen pligt te buiten gaan, overschrijden.
S- dune chose à son honneur, met eere van eene
zaak a/komen. S. dun grand péril, uit een groot genaar geraken,eengroot gevaar ontgaan. --- Cet ouvrage vient de s- des mains de I'ouvrier, dit werk komt
zoo even uit de handen des zwerkmans. — Ne sortez
pas de ia question, blijf bij de vraag. — Cet ouvrage
sort dune bonne plume, dat werk komt uit eene
goede pen. heeft een' bekwaam' schrijver. — S- de
sa sphèr'e, buiten zijne slaheer, zijnen kring of stand
treden. S- des proportions ordinaires, boven de gewone afmetingen zijn. -- Ce roti ne fait que s- de
la broche, dit gebraad komt zoo van het spit. =Uitspruiten, uitschieten, uitkomen. uitbotten ; te
voorschijn komen: La semence sort de la terre,
het zaad spruit uit de aarde. Les fleurs cominencent b s-, de bloemen beginnen uit te schieten, uit
te komen. Les bourgeons sortent dej(, de knoppen
botten reeds uit. — La petite vérole sort, de pokken komen uit. Les dents commencent b s-, de tanden beginnen uit te komen. . Afstammen, a,komstig zijn, voortspruiten: S. de parens illustres,
van doorluchtige ouders afstammen, voortspruiten.
Il est surti de bonne maison, hij is afkomstig van
een goed huis. [Danse, Mus.] S- de mesure,
uit de maat geraken. ook: in eene andere maat overgaan. —(Mar.] S-, S. à la voile, uitzeilen, uitloopen. S- h la remorque, uitgesleept worden. S- en
louvoyant, al lavérende of opwerkendeuitloopen.S- de /'horizon, uit de kim opdoemen, even boven
de kim gezien worden. — [ Peint.; Les figures de
ce tableau sortent Bien, de figuren van deze schilder i komen goed uit. komen goed naar voren. ¢ ,
souTIR, V. imp.: II sort une grande chaleur de ce
poèle, uit deze kar-chel komt eene proote hitte; deze
kagchel geeft eene groote hitte van zich. -- 11 est
bien sorti de 1'argent de ce pays, er is reel geld
uit hel land gegaan. -- 11 sort de ces fleurs une
douce odeur. er komt een lief eljke geur uit die bloemen. = SORTIn, V. a. Uithalen, naar buiten tiengen of doen (;aan. -- (fig.) S- un cheval de l'écurie, een paard uit den stal halen. S- des fleurs a
lair. bloemen in de open lucht zetten. — S- son
mouehoir de sa poche, rijn.' zakdoek uit zijn' zak
halen. --- [Jeu] S- les dames, de schijven of stukken buiten't bord zetten —S- qn. dune affaire désagréable, iemand uit eene onaangename zaak helpen. - AL SORTIR DE, loc. prep. Bij het uitgaan,
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SOIT.
verlaten, uitkomen: Au s- du lit, de la table,

het uitgaan uit het bed, bij het opstaan van tafa.

Je l'attendis au s- de l'église, ik wachtte hem bp

het uitgaan van de kerk.
SORTIR, V. a. [Prat.] Verkrijgen, hebben: Cette
sentence sortira son plein et entier effet, dit vonnis zal zijne volle kracht . hebben. Cette somine de
deniers, eet effet mobilier sortira nature de propre (sera réputé et partagé comme propre), deze
som gelds, dit stuk roerend goed zal de eigenschap
van den eigendom verkrijgen, zal als eigendom aan
verdeeld worden. — 5 [Tech. J Sortéren,-gezin
uitzoeken.

Sosie, m. (pr. zo-zi) Iemand, die eene volmaakte
gelr,kenis op een ander heeft, die sprekend op iemand
gelekt,, iemands wederga f. (met toespeling op den
Sosie in den Amphitryon van Plautus en van Molière, ;'die in Mercurius een' anderen Sosie, zijne
eigen wederga vindt). -- Sos[E, f. [Com.] Indische

stof f. uit boomschors.

fosove, m. [H. ii.] Schitterend groene, langstaartige papegaai in. van Cayenne.

Sot, te, adj. Zot, dom, onnoozel, zonder ver
oordeel; gek, mal, dwaas, ongerijmd: I1-stande
nest pas Si s- qu'il paraït, hij is zoo zot niet, als h#

likt. It faut ètre Bien s- pour croire celti, men

moet zeer dom zijn oni dit te gelooven. Une s-te
réponse, een dom, ongeremd antwoord n. — Quelle

s-te entreprise ! welk eene dwaze onderneming. —
Une s-te aventure, een zot, mal, belagcheli k voor-

val n. -- 11 demeura tout s- (cont'us) . hij stond
geheel verlegen, onthutst. — (Prov.), z. DEMANDS.
— SOT, m., TE, f. Zot, gek, dwaas m., zottin,
gekkin f. Un s- achevé, een volslagen gek. C'est
un s- fie(fé, un s- en trois lettres, 't is een groote
domkop, een gek in folio. -- Weleer ook wel in

den zin van cocu gebézigd : Elle? clle n'en fera
qu'un s-, je vous assure, zij ? zij zal een horen
maken, dat ver zekt r ik u. --- [H. n.]-dragevnhm
,

Rog m. met langen, spitsen bek.
Sotadique, adj. m. [Litt.]: Vers s-s, soort
van iambieclie verzen n. pl. gelijk de oud-grieksche
dichter Sotades die maakte; — dartele, vuile, ontuchtige verzen, s o t a d i s c h e verzen.
Sotard, in. [f-I. n.] Volksnaain van de snip
(bécasse). — Weleer z. v. a.. SOT.
gotie of Sottise, f. [Litt.] Soort van kluchtspel
met grove personaliteiten, uit het eerste tijdperk
van 't fransche blijspel.
Sot-I'y-laisse, m. Lekkerst stukje aan een'
vogel boven den stuit, stuitstuk, paterstukje n.
(Plur. Des sot-l'y-laisse.)
Sotoforirs, m. [Anc. mar.] Kalf n. tusschen
de dekknieën.
Sottenient, adv. Op zotte, onnoozele, domme,
onger jende wijze. dwaselijk, belagclielijk. Se conduire s-, zich zot, onverstandig gedragen. S'enbager s- dans une affaire, zich dwaseljjk in Bene zaak
steken. — Sottise, f. Zotheid, domheid, onnoozelheid f., domme streek m., gekheid, dwaasheid;
-- grofheid, onbetamelijkheid, beleedigende taal f.
La s- des hommes est grande, der menschen zot
dwaasheid is groot. Faire bien des s-s, vele-heid,
zotheden, domme streken begaan. — Il est vena me
dire ure s-, hij is mij eene grofheid, eene beleediging komen zeggen. — li est indigne duin honnète

homme de dire des sottises devant une femme,

't past een' fatsoenlijk' man niet. in tegenwoordigheid eenex vrouw van onbetamelijke dingen te spreken. — (Loc. prov.) S- des deux parts, z j hebben
van weêrskanlen ongelijk (sprekende van twee twistenden). — [Litt.], z. SOTIE. — Sottises, m.
(fair.) Verzameling f. van kluchtige anecdolen, inz.
van wulpsche verzen of liedjes. — SOTTISIER, [n.,
-IEEE, f. Geineene grappenmaker m., - maakster f.
— Als adj. Gemeen. vuil. ontuchtig. -- 5 Sottoyer, V. n. Als een zot handelen of spreken.
Soil, m. (vroeger SOL) Voormalige fransche rekenmunt, het twintigste deel der litre (z. aid.);
fransche kopermunt van 5 centimes of 'too franc
(z. aid.), so u m. — (Loc. fain.) N'avoir pas un

s- of te, s-. N'avoir ni s- ni double, ni s- ni
'

mailla, Etre sans Ie s-, geen' stuiver, peen' cent
rijk zijn, rlrm zijn. Mettre s- sur s-, pollen, stuiver bij stuiver dren. t'ropr•e comme tin s-, kraakzindei jk. z. ook LIVIIE. — (weleer) Avoir un sdans une affaire, y ètre pour un s-, een twintánste
aandeel in eene zaak hebben. — [Econ.] Varkens-

SOUAN-PAIN

--

hok n., varkensstal m. -- [Ane. mar.] Grond,
bodem m.
Sonan-pan, m., z. SUAMPAN.

Sonhardier, m. [Tech.] Hoofdstut m. aan
de stelling, waarmede men groote steenen uit de

groeve haalt.
Soubassement, m. [Arch.] Doorloopend voetstuk n., grondmuur m., waarop een bouwwerk,
inz. een zuilengebouw, draagt, s o u bas se me n t n.
-- [Tapiss ] Val f. (pente) aan de onderzijde van

een ledekant.
Soubermue, m., z. SOUS-BERME.
Sonbredent, m. (fam.) Tand m., die

onder
een' anderen uilschiet.
Soubresaut, ni. Plotselinge sprong, stoot,
ruk, schok m. Les s-s dun cheval, d'une voiture,
de onverwachte sprongen van een paard, de schok
een rijtuig. -- Les s-s des muscles, de-kenva
trekkin, en der spieren. — (/ij.) Cette perte lui a
donné no sérieux s-, dit verlies heeft hem een' gevoeligen stoot gegeven. -- Souubresatiter, V. n.
Ongeregelde spronfien maken, springen, stooten. -(fig.) Bij vlagen, bij horten en stootera iets doen.
4ocnbrette, f. Kamenier f , sluw dienstmeisje n.,
doorslepen kwnerju/fer en halve vertrouwde, inz.
op het tooneel, s o u b r e t t e f.

Sonbreveste, f. [Anc. cost.] Kamizool n.

zonder mouwen.

Soubase, f. [H. n.] 4schgraauwe wouw, ringvolk, soort van buizerd m. (buse) [Falco pygargus,
cyaneus of albicans].
Soacha, in. [Corn.] Gestreept chineesch krip n.
Souche, f. Boomstomp n., het onderst gedeelte

van een' boomstam met zijne wortels (inz. als de
stam zelf afgezaagd of afgekapt is), wortelstuk n.;
plantstronk m. Ces s -s ont repou`sé, die stompen
zijn weder uitgeloopen. — Bruler des s-s, worteleinden, blokken branden. — (fig.) Stamhoofd n.,
stamvader in., eerste, oudste van een geslacht: Adam
est la s- de tout le genre. human, Adorn is de
stamvader van 't gansche nienschdorn. Faire s -, de
stamvader, de eerste van een geslacht zijn, een'
nieuwen stain aanvangen. — Succeder par s-s,
staaksgewijs, b ij staken erven. — ( fain.) Houten
klaas, botterik m., ongevoelig schepcel n. Quicon-

que se sent de l'eloignecnent pour Ie manage est
une s-, wie afkeer van 't huwelijk gevoelt, is een

houten klaas, een blok. — [Cam.] Kerfstok in.,
langste der beide kerfstokken, waarop weleer bak
slagers e. a. hunne op krediet g °geven waar-kers,
aanteekenden en die in hunne handen bleef, terwijl de kooleer den tegen - kerfstok (échaantilloc► ) behield. -- [Admin.] Stam in., gedeelte der' bladen
van een register, dal er overblijft, als men ze overlangs en doorgaans zigszagsgewis heeft afgesneden.
Registre a' s-, uitsnijregister n. — [ Tech.) Schoorsteenmonding f., schoorsteen m. boven het dak. -Houten of blikken kaars f. (om daarop emoe andere
te plaatsen, ten einde die grooler te doen schijnen).
Pijp. buis f., waaruit een waterstraal schiet. ---t onchère, adj, [Anc. jur.]: Coutume s-, stam reglsgebruik n.

Souchet, m. [Bot.] Cypergras n. S- comestible, sultan of sueré, eetbaar cypergras, aardaman-

del in. (waaruit eene zeer goede olie wordt gewon
S- rond, rond cypergras (als maagsterkend-ne.)
middel geb ruikt). -- [H. n.] Lepeleend f. (antis
clypeata). — [Mac.j Brosse, geringe bouwsteen in.
(uit de onderste laag der steengroeven).
Soiichef age, m. Opneming, schouw f. van een
bosch na 't kappen (Ier boomen, ten einde de wortelstompen te tellen. — Soucheteur, in. De met
die opneming belaste ambtenaar.
Souehever, v. a. [Exploit.] De onderste laag
of bank in eene steengroeve wegruinen. — Sonehevear, m. Werkmaan, die deze wegruiming
verrigt.

Souehon, m. [Tech.] Korte en dikke ijzerstaaf f.

Son-ctiong , adj. et subst. m.

Zeer gezochte

chinésche theesoort f.
Boni, m.Zorg, onrust, bezorgdheid, kwelling f.,
kommer m.: Cela me donne Bien du s -, dat geeft
mij veel zorg, kwelling, kommer. Vivre sans s-,
zonder zorg, zorgeloos leven. — C'est lei le maindre de mes s-s, dat is mijne geringste zorg, daar over bekreun ik mij het minst. z. ook skNs-solid.
-- [Bot.] Goudsbloem, goudbloem f. Le s- sauvage,
de vigne, des champs, de wilde- of veldgoudsbloem.

SOUDURE.
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Le s- d'eau on de marais, z. v. a. POPULAGE. —
Couleur de s. of enkel S-, goudsbloemkleuriq. —
(Loc. prov.) Etre jaune comme s-, er zoo geel als
sa fraan uitzien. -- [F-i. n.] Gekuifd winterkoningje n. (ook SOUCIE, f. geheeten). --- Zékere dag
-vlinderm.—z
ook soucis.
Soncier (se), v. pr. Zich bekommeren, zich bekreunen, ergens om bezorgd zijn; zorg dragen, iets ter
harte nemen, van iets werk maken: II ne se soucie
de rien, hij bekommert zich om niets. De quoi vous
souciez-vous ? waarover zijt gij bezorgd ? wat raakt
u dat? Les parents doivent se s- de l'éducation
de leurs enfants, de ouders moeten zorg dragen
voor de opvoeding hunner kinderen. I1 se soucie
pen de son honneur, zijne eer gaat hem weinig
ter harte. Je ne, men soucie guere, ik bekreun er

int weinig om, ik geef er niets om. -- (Loc prov.),
Z. BOTTE. -- foneieux, Tense, adj. Bekommerd,
bezorgd, ongerust; verdrietig, zorg of verdriet aan
zorgvuldig: 1l ma paru been s-, hij scheen-duien,
mp zeer bekommerd te zijn, veel verdriet of kom
te hebben. -- [1n air s-, Une mine s-ieuse, een-mer
bezorgd uitzigt, gelaat n. (mousselien e.
Sonneis, ni. [Corn.] Gestreept indisch zijde Soncoupe, f. Schoteltje n. (onder een kopje):
Tasse at s- de porcelaine, porseleinen kopje en
schoteltje. — Schenk-, presenteerblad n. met een' voet.
Soticrillon, m. [Agric,] Soort van wintergerst,
naakte gerst f.

Sonerourette, f. of Soncronron, in. j U. n.]

Amerikaanscice srnient f , bonte lating m.
Sondable, adj. [ Métall. j Soldeer baar.
Soudain, e, adj. Zeer scliieljjk, snel, plotse
onverwacht. Mort s-e, schielijke, on--li.ng,posejk
veruwachte dood ni . Rien de plus s- que le inou.vement de la lumière, niets sneller dan de beweging van 't licht. Terreur s-, plotselinge schrik in. -SOUDAIN, adv. (poél.) Eensklaps, dadelijk, terstond

daarna: 11 ouvre un oeil mourant qu'il rei'erme
s-, hij opent een stervend oog. dat hij terstond weder sluit. — Sondainenment, adv. Op schielijke,
plotselinge wijze: 11 mourut s-, hij stierf plotseljk.
--- S Sonctainete, f. Het plotseling gebeuren,
onverwachtheid, snelheid I. La s- d'une explosion,
het plotselinge ecner losbarsting.
Soudan, m. Voormalige titel van sommige mu-

hamedaansche vorsten en inz. van den egyptischen
sultan; vroeger ook de titel van den stadhouder der
kali fen in de provinciën.
Soudard of Soudart, m. [Mir.] (fain.) Snor
oud gediende m.
-rebad,
Monde. f.[Bot.] Sodakruid, zoutkruid n., naara
van verschillende zeeoever-planten, uit welker asch
men het eveneens geheeten loogzout bereidt. -((;him.] Zoulasch f., aschzout n., soda f., een vuurbestendig loogzout uit de verbranding der sodakruiden verkregen. S- sulfatée, zwavelzure soda,
glauberzout. Belle s- d'Alicante, barilla f. S- muriatée (nu clilorure de sodium), zeezout, keuken
-zout,chlrsdim
►.
Soizder, V. a. [Métnll.] Soldéren. niet gesmolten metaal aaneen hechten; zamenwellen. S- ensemble deux pièces, twee stukken aaneen solderen.
S- deux barres de Ier, twee ijzerstaven zamenwellen (ze gloeijend maken en met hamers tot ééne
slaaf slaan). — [Cor.], z. SOLDER. -- SE BOUDER,
v. pr. Gesoldeerd worden; zamengeweld worden:

Le cuivre se Boude avec de l' titb et du cuivre,

het koper wordt met tin en koper gesoldeerd. —
[Anat., Bot ] Zamengroeijen, tot één geheel ver
is ook wij.. Vaisselie-groeijn.Htpasé
soudée, gesoldeerd vaatwerk n. --- Des os qui se
trouwent soudés, beenderen, doe aaneengegroeid zijn.

Souudiviser of Sous-diviner, v. a., z. sUnDIVISEtt. (bout m.
toonoir, m. ] Tech.] Soldeerkol f f., soldeerSoudoyer, V. U. 1 Mill Bezoldigen (lkrijcsvolk),
in soldij hebben, op de been houden: Ce prince peut
s- cent mille laommes, die vorst kan honderd dui-

zend man op de been houden. -- (hg uitbreiding)
Iemands hulp voor geld koopen: S- des espions,
verspieders, spionnen betalen, bezoldigen. --- tiet
part. passé is ook adj.: Troupes soudoy ées, in sol di staande, bezoldigde troelen m. pl.
-j- 5ot1d1e, V. U. (alleen in den in/n.) Oplossen
(résoucre). (daat in.

t Soudrilte, m. [Mil.] Liederlijk, gemeen sotSouudure, f. Het soldéren, soldeerwerk ii. ,. sol-
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daring r - Soldee7sel, soldeer n. Plaats f., waar
twee stukken gesoldeerd Zijn: Le tuyau est crevé
a Ja s-, de pijp is op de gesoldeerde plaats gebarsten.
Sone, f. [Econ. rur.J Varkenshok n., -stal m.

Souette, f. [U. nj, z. v. a. CHOUETTE. [M&I.J, z. t,. a. SUETTE.
Souffert, C, a dj. (en part. passé van soufirir):
La mort s-e avec courage, de niet moed ondergane
dood m. Oublier les maui s-s, de geleden kwalen
vergeten.

Sonfilage, in. [Tech.} liet glasblazen,; glasbtazerskunst f. Four de, s-, glasbiazersoven n.
[Mar ] Dubbel/wiel f. Ier verwijding van een schip,
buitenbuik m., boiq t. S- sur taquets, dubbelhuid
op klampen. (In Nederland brengt men zulk eene

dubbelhuid niet aan). - [AFtiIl.j Siopsiuk, aanvullingstuk n. dei zijwangen.
Souft' laait, e, adj. Blozend, tot blazen bestemd:
Appareil 5-, bloaslcestel ni. - Souffle, m. Uitgestoolen adem m., cblaas u. Eleindre Ja chandelle avec Je s-, eene kaars uitblazen. - .4/em/zai/ag f. , adeentogt, adem ni. Une rnère qui écoute

Je s- de son enfant, eene moeder, dienaar deadeinhaling van haar kind luistert. Jusquau dernici' sde ina vie, tot mijn laatsten o(Iemtogt. II na
qu'nn S- de vie, II na plus que Ie S-, hij ligt op
't uiterste, hij is den adem schier kwijt.
Zacht
windje, top/je n , kleine koe/te f. Les feuliles treni--.

Ident au moindre s- de vent,

bij 't

de bladeren tij//en

ger i ngste windje. . ( poet ) Le s- léger des
zephir, het zacht gesuis der westewindjes. Le sirnpétueux des vents, liet onstuimig geb/aas der
winden. - ( fig.) Le s- empoisonné tie l'envie,
de vergiftigde adem (invloed) van den nijd. Poète
animé dun s- divin,. door godile/jke oanb/azing
(ingeving) bezield dichter. - (Loc. fain.) On le
renverserait dun s-, du nzoindre S-, men kan hem
wel omver blazen (van een zeer zwak znensclz gezeqd). .- Soufflé, e, adj. (en part. passé van
souffler): Feu s- , aanf;eblzen vuur n. - Chan
delle s-e, uit g eblazen kaars f. - Pousière s-e ,
afgeblazen stof n. - (Jeu) liame s-e, geblazen
schijf f. - [ Cuis.J Omelette s-e, Beignet s-, gerezen eijerkoek, pannekoek m. - SOUFFLE, IlL

1Cul.] Zeer luchtig gebak n. Soittflée, f.
[Vétr.j Zwarte etter m. (die na eene vernageling
onder den hoef van een paard komt). - Souffle-

ment, m. Het blazen. geblaas ii.
Souffler, V. n. Blazen: S- dans ses doigis,
dans an instrument uz vent, in zijne vingers, in een
blaa.cinslrument blazen. Eteindre, Allurnei'en soufIlant, uitblazen, aanblazen. La souie eet chaude,
soufflez, (le soep is heet, blaas. - Blazen, waaijen:
Le vent qui souffle de Ja nier, du nord. de wind,
die uit Zee, uit liet noorden waait of blaast. Den blaasbalg doen gaan, den blaasbalg trekken:

Ouvrier qui souffle dans one forge, werkman,die
in cciie smidse den blaasbalg trekt. -- Met kracht

ademen, snuiven; lot adem konen; oak: oem ho/en
of scheppen, leven: A Ja noindre fatigue, ii souffle
couzrne on bocuf, bij de ni/as/c verozoeijenis snuift
hij als een os. Ce cheval est poussif,voyez co m me
ii souffle, dot ;ward is daniiig , zze hoe 't blaast,

snuift. - Laissez -zzioi S- un moment, je Wen

puis plus, laat nzf) even tot adem komen, ik kan
niet nicer. - 11 est moi't , if ne souffle plus, hij

is dood, hij ademt, leeft niet meer. •- (fig )[EcrÎt. ]

Le Saint-Esprit souffle oh li veut. de Heilige Geest

blaast, waar hij) wil, veel/eist, dien hij wil. - Je
ne SILlS de quel côté le vent souffle, ik weet niet
van we/ken kont de wind waait. - S-aux oreilles

de qn. (in kwaden zin), iemand in 1 oor blazen,
door oorblazing in iezriands gunst zoeken te dringen.
- (Loc. [urn.) Noser S-, Ne pas s-, Geen woord
dur' en kikken, den mond niet open doen. - (Loc.
prev.) II croft quil n'a quiz s- et A reniuer les
doigts, hij meent, dit hij zizet n'einig ofoeen moeite
die zaak zal klaren. Si vous n'avez rien de plus
chaud. vous ii'avez quiz faire de s-, ij zult u
daaraan den ?fle)nd niet vuil iizoken , jij vleit u met
ijdele hoop. - S- nu poll de qiz., lemond dftt op
't lijf, op de hielen zitten. - I Vitir.j La nzatière
souffle nu poil, de el/er drinLt naar bui/en en
vloeit door de kroon (van (ben hoef) of. - (fig.)
Goud niokei'z, den steen (/er nijzen zoeken: II a
dpensé lout son Lien is s-, /4/ heeft at wat hifi
bezat met de poudmakerif doorgebrat. SOUFFIlER, v. a. Blazen, opblazen, afblazen, uitblazen,
'

aanb lazen: La soupe est chpude, soufflez -Ja, de
soep is heet, blaas ze. Soufflez Ja pousslére de dessus Ia table, blaas het stofvan de tafel af. S- Je
feu, liet vuur aanblazen. S- one dhazidelle, cciie
kaars uitblazen. S- uric vessie, eene blaas opblazen.
- (fig.) S- l a discorde, Ja diision, detweedragt, de
verdeeldheid aanblazen, aanstoken, aanhitsen. Qui
lui a soufflé ce desein ? wie heeft hem dit plan

ingegeven? -- (Prov .) S- Ie chaud et Je froid, z.
CHAUD (in.) S- /t (In. on emploi, iemand een ambt
VOO,. den neus we(1 blazen, wegnemen. -- S- on acleur, eenen tooneelspeles inblazen, zacht voorzeggen,
son//liren. S- qc aux oreilles de qu., Z. OnEILLE.
- [ArtHi.] S- of Flarnlser un canon, z. CLAMBER.
.- Chas.j Le chien soufflait Ie poll au lièvre, de
hond was vlak achter t haas, de hond had den kaas
bijna gepakt. - [Jeu] S- une dame, eene schijf
(in het damspel) blazen, wegnemen. (absol.) Vous
ouli)iez de prerzdi'e vette dame, je souffle, je vous
sou ffl e, gij vergeet deze sc/zj/ te nemen, ik blaas,
lî blaas u. -- LMai'.J S- un vaisseau, een schip
wf/der maken, verwijden (Vgl. SOUFFLAGE). S- en
plein, niet vast hout, niet planken verwijde
n. Ssur taquets, de dubbelhuid op klampen leggen. Verr.j 5. Ie verre, het glas blazen. - [Org.] Sl'oigue, wind in '1 orgel blazen, het orgel traiien ,
ioufllei-ie, f. Blaaswerk n., gezamenlijke blaasbaigen in. pl. , van een orel, fabrjk, smederij, enz.
4oufl3et, in. Biaastoestel n., blaasbalg ii. - Le
plus simple des ss est (a sai'Jjacane, de eenvoudigs/c bl a astoeste l is de blaaspijp. - S- d'orgue, de
rzzaiéchal, dorfévre, de cuisine, orgel-, senids-,
íjOWisinids-, keukenb/aasbalq. - Neirsiaande kap t.
van een kaP/s, fourgon, enz.; - kleine kales t. met
neêrslaandz kap. Oorveeg t., slag in t gezigt,
klap in. om de ooren, muilpeer f. , kinnebakslag in.
Donner, Appliquer on s- a qn. , iemand eene oorveeg, cenen klap oTis (ie ooren geven. - (fig. et fain.)
Beleediging,vernederinq t., lange neus ni.: II a recu
on fanieux S- dans cette maison, /zfj is leeljjk ten
haring gevaren in dat huis, hij heelt er een' deerlijk langen neus gehaald. 11 a recu un vilain S-,
on lui a ôté sa place, hij heeft een' lee//ikea lik gekregen, men heeft hem zijn post ontn:men. - (Loc.
prov.) Donner on S- /i qii. sur Ja joued'un autre,
een scherp verwijt aan den eene geven omdaarmede
den andere te tref/en; den zak slaan en den ezel
meereen. - Donner on S- nu bon droit, au sans
commun, lfjnre.gt tegen t goede zegt, tegen 't gezond. verstand indraischen. Dunner un S- ii Vnugains. ccve leeljke ta al fo u t (in 't /rnsck) maken.
- (H nj, Z. V. a. BEGASSE de nier. - Soijffletade, f, (fam.) Dragt t. oorvegen. - SotifDeter, v. a. Oorveqen, inuilperen geven. klappen
Oils Pc ooien uitdeelen; 11 muiile quoi Je søufllet
te, hij verdient om de ooien te krijgen. -- SE SOUF
FLETER, 7). pr. Elkander muilperen geven. - Zich
ze/ven een' il/al; om de onren geven. --. oiif Oete iii-, in ., -euse, f. Muilpeergever ni. , -gee/ster f.
Soziffleui-, in., -euse, I . il/jeer, snu(verm.,
hij (PC lizOi'f/eljk en hoorbaar ademhaalt, hijgsterf.
- Blazer in., blaasster 1., hij of zij, die gedurig in
't vuur blaast. (In deze beide beteekenissen favz.J
- Oge/t;eder of-trapper; btaaslialgtrekker in . -Glasbiazer in. Weleer z. v. u. aichimiste, ;oud
maker in. - Inblazer, toe/luisteraar, voorzi'gger ni
inz. op het tooveel, rollezer in., unhlaasster, so/leesste r t. - [H. n.j Groote dolfijn in. (deiphinus lorsioj; -- Z. ook (ilOyA. - SOUFFLEURS, n i. /il. Diereis n.pi., die, gelijk de wa/vied, van s puit g aten zijn
voorzien, blazers in. p1. .. liet wordt ook als adj.
gebruikt: Cbeva} s-. znuieend. paard n.,. fl i nkenslager in. - Soaffinie, f. ['I'ech.j holte, blaas
in inc/aol, in p l as, ja/ C.
Sosilfi-able, adj. Lijdbaar, vei'draqeljk, uitstaanbaas'. - Soiifîi'ane-e. f. Lijden, siiiartgc voel is., smart t.: On ne peut nsourir miss s- , men
kofl niet slerven zonder lijden. Les ss de izolre
Se(gneur, het lji/en von orizen Heila n d.
J'er(/UnninfJ, toeia/iil(/ t.; Cast one s- do propriéloire de la maison, 't is eene vergunning via (lea
eigenaar van lief I. - [Féod I Vvrtoe/ , nitsIti n., o.crhorlinq t.: Dem;initer In s- , liet ui/del
vragen. DèS(jUe la s. est linie, li f l ut aller /z l a
tol. zoodra het uit.slí / ten einde is, nioel de leeneed
f;( ileian usa, (len - Win., COOl ( 'Fez i t' on article,
one p,;„ tie en s-, eenen jiis.ct uitgesteld loten. - Le
CoiiziuzerCe est en s-, de koophandel is geschorst.-

,

-

-

SOUFFRAN T
,

Laisser une lettre de change en s-, eenen wissel brie f niet acceptéren, niet betalen.
Souifrant, e, adj. Lijdend; lijden aanduidend;
geduldig , verdraagzaam : Femme s-e , lijdende
vrouw f. Air s-, lijdend gelaat n. — Il nest pas
dune humeur s-e, hij is niet verdraagzaam van
aard. -- [Cath.] L'Égllse s-e, de lijdende kerk f.
(de zielen der geloovzcten in 't var;evuur). — (fig.
et pray.) Cet homme est la partie s-e de la compagnie, die man is de zondebok van 't gezelschap.
Souff re-douleisr, in. (eig. srnartlijder) Zonde
verschoppeling in. — Iets, dat-bok,verschling
tot allerlei gebruikt of misbruikt wordt. --- Souffr eteux, ease, adj. Noodlijdend, behoeftig, ar moede lijdend., arm. (In dezen zin verouderd.) —
(lam.) Pijnlijk, lijdend, onpasseliic: La pauvre petite élait hier toute s-euse, de arme kleine was

groteren zeer ongesteld.

goitWr ir, V. a. Lijden, emart of lij n evoelen;
verdriet gevoelen, schade lijden : I1 soutïre beau-

coup, hij lijdt veel. 1l a Lien souftcrt avant de mourir, hij heeft veel gelcden, eer hij gestorven is. Sdu pied, du Dras, aan den voet, aan den arm smart
g voelen. Its souitrent it foutes les jeiritures, zij

hebben pijn in al hunne leden. ---- Si vous avez fait
Ie mal -, pourquai faut -il que s'en sout►re' indien

gij het kwaad gedaan hebt, waarom moet ik daar voor lijden. Les vignes, les blés ant sotil egt, de
w j)nguarden, de granen heihen geleden. — SOUFFmR, V. a. Lijden, uitstaan, ver dragen, dulden; gedoogen, vergunnen, toelaten: S- la Cairn, lat soit', la
pauvreté, honger, dorst, armoede lijden. -- Je ne
puil s- Ie mouvement dun vaisseau, ik kan de
beweging van een schip niet verdragen. Pourquoi

souftrez - vvous qu'i1 S ous insufte? waarom vr laagt,
duldt gij, dat menu beleedigt? Je no saurais le s-,
ik kan het, hem niet dulden., verdragen. -- Soul'frez que je vous dise la vérité, duld, sta toe, dat
ik u de waarheid zeg. -- Cela ne souftre point de
délai, dat gedoogt, lijdt geen uitstel. — [Mai—,j Sune tempéte, un coup de vent, eenen storm. eene
bui doorstaan. -- [Jllil.] S- on siége, on assaut,

een belegt, cenen storm doorstaan. --- ( Loc. prov.)
S- mort et passion, z. PASSION. Le balpier sol ;hire
tout, 't papier is geduldig. su souFi'nra, v. t.r.
Elkander verdragen. — Verdragen worden.
4oufra.ge, ni. [Tech.] Flt zwavelen, zwevehing f., het blootstellen der do/fen aan de irt.ct^r°king van den zwaveldam,. --- Le s- des wins, het
zwavelen eter wijnen.

Sonifre, in. [1ltinér.] Ztvarel t.: S- en canons,
en 3anagdalorns, pijlpzrvavel. Celti poe, sent le s-,
dat stinkt, ruikt ;raar zwavel. Fleur (le s-, zwavelbloem f. Foie de s-, zwavelleve r 1. - -- Souufrer,
V. rr. Zwavelen, in Gesmolten zwavel doopgin; met
zwaveldarm? doortrekker,: S- des alluniettes, zwavelstokken maken. S- (les étoffes de lair e, de soie,
wollen, zijden stoffen. zwavelen. -- Het part. passe

is ook adj..' Alluirnetles s-es, zwavelstokken ni. pl.
_--- Stoffes s-es, gezwavelde stoffen f. pl. Vins s-s,
gezwavelde uilnen m. pl. --.- Soufrière, f. Zwavelgroeve, zwavelmijn f. --- Zwavelkist f. ---- Souf roir, m. [Tech.] Zware/stoof, zwarrelkamer, zwavelkast f.

Sougarde, f. [Arqueb.] Beurel ni. (van een
son taquet , de beugel met
zijne stootplaat. - Sou gorge, f , z. SOUS-GOPGE.
soauhait, in. iVensch in., be leerte f., verlangen 1n. Mon s- ardent. mijn vurige eec-,nech. S-s cie

sci-ietgeweer). La s- avec

-

bonne année, n`ieuwrejao, su)ewehen. — A v os s-s!
wel bekome stet u ! (lot iemand. die n ie el: ee niet

meer in gebruik) . _ ii SODU UIT, Inc. ode. Naar
wensch: Tout lui réussit i5 s-, alles gaat hero naar
wensch. — (Proc.) Vin sur lit, eest s-, wijn op
,melk, is goed voor elk. Fifle eí garcon, eest on sde rol, een jongen en een meisje is koningsusensch,
is al wat ouders kunnen verlangen. -- i oithaitabie, adj. Wenschelfjk, wenschen swaard: C'est
la;close la plus s- pour lui, dat is de wenschel(kste zaak voor hem. --- Sotaltaiter, v. a. Wenschen, toewenschen, begeeren, verlangen: S- arder^:-

ment, t u, i7 wenscilen. Je vous souliaite touter
sorter re pro`périt s dans Potre commerce , ik
,

wenste u alle soort van voorspoed in uwen koop

Que saouhait.ez -nous? wot beleert, verlangt-handel.
,g#? --- Je souhaiterais (de) pouvoir vous obliger,
ik wonschte u van diep?st te kunnen zijn. Je vous
souhaite le bon jour, ik wensch a een' goeden daf7.

--

SOULAGER.
— (fain .) Je vous en souhaite (om twijfel aan den
goeden uitslag om iets uit te druk/en) 11k help 't te
wenschen. -- SE SOUHAITER, V. pr. Gewenscht worden: 11 posséde tout ce qui peut se s-, hij bezit al,
wat men wenschen kon. --- Elkander wenschen. -Zich zelven wenschen.--I-kt port. passé is ook adj.:

Chose souhaitée , gewenschte zaak i'. — Soeiliai-

tear, n1., -ease, t:. (fain.) Wenscher°,

toewen -

scher in., wenschster t.
Soul, ni. [Cuffs.] Soja-saus, soja f., eerie aan

cle Japanézen ontleende pr ikkelende saus.
ouiillard, m. [Constr.] Schoor- of stutbalk;
- ijsbreker ni. (aan eene brug). — Watergat n.

in eer,' steen; -- die steen zelf, watersteen in. —

Souiltarde, f. [Tech.] Loogbak in. (der zeepzie'.lerjen). -.[Eton.] Spoelvertrek in. (voor 't vaatwerk). -- Spoelkorn f., spaelleuipje n.- Souillardure of Soniiiardière, l. [Pèclie] Opgerold
net ti. of gedeelte voc een net (als ballast aan den
voet van een vischnet bevestigd). — Souille, t.
[Chas.] flodderige plaats t., waar het wilde zwijn
zich, rondwentelt. -- [Mar.] Zelling t.; 'net ni.,
diepte, welke een schil), that vast zit, in den modder
of in den wreken bodem maakt.
ouiller, v. a. (meestal fig. gebeulI t) Vuil maken, bezoedelen. bemorsen, bevlekken, besmetten: Sses habits, ses mains de boue, zijne kletl-P —en,
zijne handen niet slijp beiaor.cen. --- (fig.) S- ses
mains du sang innocent., zijne handen niet onechuldig bloeit. bevlekken. S - sa conscience par one mauvaise action, zijn geweten door eerie slechte daad
bezoedelen. — S- le lit nuptial, la couche nuptiale,
het huwelil,sbed , de echtkoets bevlekken. — SE

SOUILLER, m;. pr. Zich bevlekken, zich besmetten,

zich bezoedelc..sc: Se s- de crimes, zich j;„ ;i misdaden
bezoedelen. -- Het part. passé is ook adj..' Vetemerits souillés , berraorsle t^leeleren rn. pl. Globe
souillée par des crimes , ( loos ' rraisauri en be , oer eld?e
roert's m. - Sotililoii, m. et f. (fain.) ilorspr't cif.
en f., onzindelijk encase/i, inz. Imn.1 of miteije n., vuil
slons t. -- Volewaschster, asschep'.etscteï,-poes,
schrobster ï. — Souil1o^4rter, v. a. Beduimelen,
verkreuken (ee•.me stof, e n papier), -- liet part.
passé is 00! erfij.: Lettre souillonnee, beduimelde,
verkreukte brief m. — Souuillmri•e, t. (doos' aans
lig.) Smet, bezoedeling, bemorsing, bevlel;Kung f.: La
s- du péché, de lame, de bevlekkinti tier zonde, (ie,
smet der ziel. -- [It. juni., S- légale, wettelijke onreinheid of cei'on,li inir;i^ail I.

u -r'n itga, in IF! L'loe in at r, ui -

ker=vreter m., een zeer schooin, Zant vo eitje.
,.^oul (pr. eau), e, adj. Qcef°vereartigd, ziet, vol,
inz. dronken :° S- a eiever, tot bei temt toe vnl. (pop.)
Être s- de perdrix, tot wrelgeas, toe »a'l°-jzerï- ;legeten hebben. — (fig. et faam.) Etre s- de ►nusique,
de vers, zat van muzigh, van verzen zijn. (Daze
bctcekenissen zijn reeds verouderd.) - Cet hornule
est toujours s-, die ratan, is altijd dronken.
(Loc.
prow.), z. GROVE. _-. so'L, ID. (ateeslal riet noon,
tor,, son, etc.) Bekomst, genoegen n.: Jeu ai tuut

tmmoïi s-, ik heb mijn genoegen, ui?jne bekosnst Panevan. II a mangé son s- de viande, hij heeft z jn genoecjen aan vleefch gegeten.( c.. et fain.) I'leurer
tout son s-, uitweenen. Itire, Jouer sul; s-, zich

zat lagchen, spelen
Soetla ge, e, adj. (en part. passé van soulaget')
^Bête de sornme s-e, verligt, minder zwaar beladen
lastdier n. .. Il se serilit s-, hij gevoelde zich verligt, verhwiiit. --- Son 1age^nent, its. I'eïli(>ding,
ve rzachting, verkwikking, opbeur-ing i., troost ni.,

t'errnindering f. (can lij;teia, pijn, enz.).' Cela lsetmt
doneer. s- ir sa situation, dat kain zijnen toestand veezuchten. C'est on grand s- dans notie tl°a'eaii, dat
is eerie groots verlirtinrr bij tins rcerl:. - omiia-

ger, V. a. 1 erliljten.; verkwikken, verzachten, ondemsteu,rten, verminderen, bedaren, trcosien, drugefeker minaken: Soulagez on pea ce croclheteur, ver-

ligt deze; ki.u(er wat, neen wat can zijnen last

af. -- S- one poutre, eenen bal/s ve:rli;.ten, in.inder°
ztvrtrr doen de a erz. [Mar.] S- on navies dans
one teu ipéte, een s /tire in eenent stoma verf i sten.
-

-

(door fen gedeelte sier lading over boord te everpen). — I1 faut s- les pautres, men snoei de armen
o,'Fdersteanen, verkwikken. S- qn. dans sa doiuleur,
iemand in zijne smart verligterr., troosten. S- les
nmaux d'autrui, de toni/sen van anderen ver•lirtenn,
dragelijker maken. --- (absol.) Cette pensée soulage,
deze gedachte troost. — SE SOULAG,EII, V. pr. Zich
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verligting aanbrengen. — Verligt worden. (absol.)
Aan eene natuurbehoefte voldoen.
t Soeilant, e, adj. (bas.) Verzadigend: Un
mets bien s-, eene zeer verzadigende spijt f.

SOUPCONNER.
streept worden. -- Het part. passé is ook adj.: Le
mot souligné, het onderstreepte woord. — Souligneur, m. Onderstreper. — .4- (fig.) Kleingeestig
beuordeelaar, vitter m.
Souligneux, ease, adj. [Bot.] Houtachtig,
minder hard dan hout.

Soulard, e, Sotilaud, e, adj. et subst.(pop.),
z. V. a. IVROGNE.
t Soalas, m. Verligting, verkwikking f., sou Soulite, ni. [ft. n.] Kleine canadasche marmot f.
Souloir, v. n. Plegen, gewoon zijn.
aas n. (SOULAGEMENT).
Souite of Soute, f. [Jur.] Teruggave, uitkeeSoulaud, e, adj., z. SOULARD.
Souleie, f. [H. n. j Ringmusch f., graauwvink m. ring f. (tot geljkmaking der verdeeling in Bene erfenis). -- Uitkeering f. (b ij ruiling). — Weleer ook
Soule, f. [Anc. mil.] Knods f.
Soáler-, V. a. Met spijs en drank opvullen, zat z. V. a. saldo (solde).
Sounmettre, v. a. Onderwerpen, onderdan s
maken, oververzadigen, inz. dronken of beschonken
maken: On la soulé de ce mets, men heeft hem maken, ten onder brengen: S- un peuple, een vol'
met die spijs opgevuld. Ne lui dounez pas tant à onderwerpen. — S- sa raison á sa foi, zijne rede
boire, vous le soulerez, geef hem niet zoo veel te aan zijn geloof onderwerpen, gelooven zonder te
drinken, gij zult hem dronken maken- — SE sou- redenéren. — S- une question a l'examen , een
LER, V. pr. Zich zat, dronken maken, zich vol en vraagstuk aan 't onderzoek onderwerpen. S- nee
zat drinken: I1 se soule souvent, h# drinkt zich chose an calcul, á l'analyse, iets berekenen, ontledikwijls vol en zat. — (Fig.) Se s- de touter sortes den. Je lui ai soumis l'alfaire, ik heb de zaak aan
de plaisirs, zich met alle soorten van vermaak ver zijn oordeel, aan zin inzigt onderworpen, overgeook adj.: Ame s-e-zadigen.—Htprsé laten. — SE SOUMETTRE, V. pr. Zich onderwerpen:
Se s- entièrement à la volonté de Dieu, zich geheel
de plaisirs, van vermaken verzadigde ziel t.
5 Souleur, f. (fain.) Plotselinge ontsteltenis f.; aan den wil van God onderwerpen. Je me sournets
a tout, ik onderwerp m ij aan alles. — Elkander
schielijke en hevige schrik m.
Soulevé, e, adj. (en part. passé van soulever): onderwerpen-. — Soumis, e, adj. (en part. passé
Poids s-, opgeheven last m. of gewigt n. Poussière van soumeltre): Province s-e, onderworpen pros-e, opgewaaid stof n. Flots s-s, opgeruide baren f. vincie f. — Passions s-es, onderworpen, beteugelde
pl. — Peuples s-s, opgestane volken n. pl.—Sou- haristogten m.pl. Volonté s-e à Dieu,aan God onderlève-nent, m. Opheffing, opligting t. (in dezen worpen, gehoorzame wil m.—Paroles s-es, onderdaeig. zin zelden voorkomend dan in): Le s- des Hots, nige woorden n.pl.— [Fort. j Ouvrage s- à un autre,
de opstijging, het bruisen der baren. S- de coeur, werk n., dat door een ander werk bestreken wordt.
walging, misselijkheid f., braaklust m. — ( fig.) Op- — Sonniission, f. Onderwerping, onderworpenstand m., muiterij f., oproer n.: Le s- d'une provin- heid, onderdanigheid , gehoorzaamheid, s u b m i sce, de opstand van eene provincie. -- Opwellend .s i e f.: Avoir one gran te s- pour ses superieurs,
misnoegen n., verontwaardiging f.: Cela causa dans zeer onderdanig jegens zijne meerderen zijn. I1 taut
l'assemblée un s- général contre lui, dat veroor- les tenir dans la s-, men moet ze in onderwerping
zaakte in de vergadering eene algemeene veront- houden. — Ville qui fait sa s-, stad, die, zich onwaardiginq tegen hem. — Soulever, V. a. Opli-g- derwerpt. — Eerbetoon n., eerbiedigheid f. (in deten, opheffen, opbeuren: S- une pierce, eenen steen zen zin doorgaans plur.) It aime qu'on lui fasse
opligten. S- un malade dans son lit, eenen zieke in de grandes s-s, hij ziet het gaarne, wanneer men hem
zijn bed opligten, oprigten. -- Doen oprijzen, in be- beleefd groet en veel eerbied betoont. —[Prat.] Faire
weging, in beroering brengen: La tempête soulève sa s- an greffe, bij het geregt zijne onderwerping
les Hots, de storm jaagt de golven op. Le vent sou- aan het vonnis verklaren. — [Fin.] Donner, Faire
lève la poussière, de wind werpt het stof op. — sa s-, zich tot de betaling van eene zekere som ver
It a fait une s- de vingt mille francs pour-stan.
(fig.) Oproerig maken, tot opstand verwekken: Il a
soulevé toute larovince, hij heeft het gansche ge- vette charge, hij heeft zich tot betaling van twintig
west tot opstand verwekt. — Verontwaardigen: duizend franken voor dit ambt verstaan. — SonInsolence qui soulève tout le monde, onbeschaamd - mnissionnaire, m. Aannemer, inschrijver van
held, die ieders verontwaardiging gaande maakt.- - een werk: Avoir plusieurs s-s pour une entrepriOpwerpen, doen ontstaan: S- une question, eene se, vele inschrijvers voor eene onderneming hebben.
vraag opwerpen. S- les passions, de hartstogten — .I- Soumissionner, v. a. Inschrijven, bieden,
gaande maken. — SE SOULEVER, v. pr. Zich oplig- aannemen. — Het part. passé is ook adj.: Domaine
ten, zich oprigten: Soulevez-vous un peu, ligt u soumissionné, domein n., naar hetwelk inschrijvineen weinig op. — In beweging, in beroering komen: gen gedaan z jn.
Soupape, f. [iMécan.] Klep f. S- de pompe, de
La mer se soulève, de zee gaat aan 't bruisen. —
Opgeheven, omhoog gevoerd worden: La poussière soufflet, d'orgue, pomp-, blaasbalg -, orgelklep. Sse soulève et vole dans les airs, het stof wordt d'aspiration , d'expiration, instroomingsklep (zuig
opgeheven en vliegt in de lucht. — ( fig.) Opstaan,
gewone pomp--klep),uitsrong(.S-clapet,
in opstand komen: L'armée se souleva contre son klep, valklep. S- a coquille, kegelvormige klep. Sgéneral het leger stond tegen zijnen veldheer op.— à bascule, wip -, hefboomklep. S- de sureté d'une
(met weglating van se) La tyrannie fait s- les peu- machine b vapeur, veiligheidsklep van een stoom
vis, stopklep, smoorklep. S--werktuig.Sa,à
ples, de dwingelandij doet de volken opstaan.—Ook
als v. a.: Le coeur lui soulève, h ij wordt misselijk, de cylindre, waterklep (die den verdigten waterdamp laat wegvloeijen). S- b détente de vapour,
het walgt hem.
Soiitgan, m. [H.n.]Dwerghaas m. in Tartarfje. expansie- of uitzett ingsklep. -- [U. de France J BdSonlie, ni., Souliek of Soaslie, m. [H.n.] teaux à s-, klepschuiten f. pl., schuiten, welker bodem zich kon openen, om de daarin geplaatste slagtNoordsche veldmuis, veldrat f. van Kasan.
Sootier, m. Schoen m. S-s d'homme, de fern- o/fers te verdrinken (in 1793 te Nantes door het
me, d'enfant , mans-, vrouwe -, kinderschoenen. monster Carrier uitgevonden en toegepast).
Soupatoire, adj. (burl.): Diner s-, middagMettre, Oter ses s-s, zijne schoenen aan -, uittrekken. Des s-s qui chaussent Bien, schoenen, die goed maal, dat tot avondeten dient. Heure s-, uur der
staan. S- qui gêne, qui blesse, knellende schoen. avondmaaltijden, s o up é- tijd m.
Soupcon, in. Argwaan ni., achterdocht f., ver— (Loc. prov.) Je ne men soucie non plus que de
mes vieux s-s, ik geef er geen zier om. Mettre les moeden n., verdenking f.: C'est ce qui lui a donné
du
s-, dit heeft bij hem argwaan verwekt. Le spTeds dans tons les s- s, alles beproeven, alles ondérnemen. N'avoir pas de s-s, zeer arm zijn. Être tombe sur lui, de verdenking, het vermoeden valt
dans ses petits s-s, in nételige omstandigheden ver op hem. Un mars jaloux a du s- de sa femme, een
Faute de s-s, on va nu-pieds, men moet zich-kern. jaloersch man vat argwaan tegen zijne vrouw op.
in alle ontberingen weten te schikken. Chacun sast oh Lever a qn. tous ses s-s, iemand alle reden tot ach
benemen. --(fam.) Geringe schijn m., kleinst-terdoch
son s- le biesse, iedereen weet, waar de schoen hem
wringt. — [Mar.l S- d'ancre, ankerschoen (savate, mogelijke hoeveelheid f. van iets: Avoir un s- de fièsemelle d'ancre). — [Mécan.] S- de siphon, pomp- vre, eene zeer kleine vermaning van koorts hebben.
Donnez-moi un s- de vette liqueur, geef mij een
schoen, zuigpij pschoen.
4. ioutignenient, m. Onderstreping f., het klein beetje van die likeur. — Soupgonnable,
onderstrepen. — Souli'ner, V. a. Onderhalen, adj. Verdacht, aan verdenking onderhevig.— Souponderstrepen, onderschrappen : S- de rouge, met Sonner, V. a. Verdenken, verdacht houden, argrood onderhalen. -- SE SOULIGNER, V. pr. Onder- wanen; vermoeden, gissen, s o up f o n n é re n: S,
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qn. d'un crime, iemand van Bene misdaad verdacht pour, vurig verlangen, smachten, haken: S- pour une
houden. Je soupconne qu'il a envie de se marier, fille, op een meisje verliefd zijn, naar 't bezit van
ik vermoed, dat hij lust heeft om te trouwen. Soupconnez-vows que je veuille vous tromper? Denkt
gg#, dat ik u wil bedriegen? — ( fam.) On ne peut
S- ce que eest que vette entreprise, men kan niet
bevroeden, wal die onderneming is. — (absol.) Qui

soupconne aisément fait mal parler de soi, wie

ligt argwaan voedt , doet ongunstig van zich den-

ken, wie erg denkt, vaart erg in't hart. --- SE SOUPCONNER, V. pr. Elkander verdenken. - Het part.
passé is ook adj.: Bomme s- d'un crime, van eene
misdaad verdacht man. ---SotipSonneiix, ease,
adj. 4rgwanig, ergdenkend, wantrouwig, achter
Man.] Cheval s-, een weinig schichtig,-dochtig.—[
schrikachtig paard n.
Soupe, f. Soep f. (als voorspijs bij den maal
grasse, vleeschsoep. S- maigre, soep zonder-tijd):S
vlcesch. S- aux herbes, groentesoep. S- au lait,
melksoep. S- a la Rumford, S- economique, z. RtTMi-

à la purée, z. PURÉE. S- a la tortue, aux
écrevisses, schildpad-, kreettesoep. S- b la bière,
biersoep, koudeschaal f.—S-, of S- de pain, dunne
snede f. brood in de soep. Mettez deux ou trois s-s
dans ce bouillon, doe twee of drie dunne sneden
FORD. S-

brood in dit vleeschnat. — ( fam.) Middagmaal n.:
Venez demain manger la s- chez moi, kom morgen
bij mij eten. — (Loc. prov.) II est ivre comme une
s-, hij is stomdronken, zoo dronken als eerie snip.
Trempé, Mouillé comme une s- door en door nat,
kletsnat. I1 faut mesurer la s- is sa bouche, men
moet de tering naar de nering zetten. Prendre sau plat, deel aan eene zaak en inz. aan eene slechte
zaak hebben. z. ook LALT, SOLDAT. — [ Mar.] Cheval s- de lait, uitte of roomkleurige, lu rmeljnkleurige, bleekgele izal
elle f. — [ Tech.]
] Gesponnen tabaksrol f. met een' omslag.
SoItpé, in., z. SOUPER (m.).
Sotipeau, m. [Agric.] Ploeghout, kouterhout n.
(verbinding van 't kouter met het strijkbord).
Sonpée,, f., alleen voorkomend in APRES-SoUPEE, z. aid.
Sottpente, f. [Tech.] Hangriem, draagriem m.
(van eene koets, van een paard in den noodstal).
-- Hangbalk m. (b. v. van eene kraan). -- Stelhout n. (van een watermolenrad); — schutplank f.,
schutbord n. (vaan een' watermolen). — Hangkamer,
insteekkamer f.
Souper, in. Avondmaal, avondeten n., avondmaaltijd m., so up é n. --- Après-s-, liever APRÈSSOUPÉE. Z. aid. --- SOUPER. V. n. Pour dormir
tranquilleruent, it faut s- légèrement, om gerust
te slapen, moet men een' ligten avondmaaltijd hou
des oeufs, eijeren bij zijn avondeten-den.Savr
gebruiken. Il ne soupe que de lait, hij gebruikt niet
dan melk voor zijn avondeten. — (fam.) C'est un
soupe sept heures, hij eet 's avonds vroeg, hp gaat
met de kippen op slok. -- SOUPER, m. Des avonds
eten, het avondmaal houden. On vous attend h s-,
men wacht u ten avondeten.
Soupeser, v. a. Met of in de hand wegen:

Vous croyez que vela nest pas lourd, soupesez-le

un peu pour en j uger, gij gelooft dat dit niet zwaar
is, weeg 't eens met de hand, om er over te oordeelen.
Soupeer, m., -ease, f. Hij of zij, die gewoon
is een' avondmaaltijd te houden.
Soupier, m., -Ière, f. (pop.) Liefhebber m.,
liefhebster f. van soep. — SOUPIER, m. [Tech.]
Soort van bloksteen (souchet). — Souplere, f.
Soepschotel m., soepkom, soepschaal f., — soep
-komvlf.
Soupir, m. Zucht m.: II poussa un grand, profond s-, hij loosde een' diepen zucht. La douleur sexhale par les s-s, de smart maakt zich lucht door
zuchten. — Rendre le dernier s-, den laatsten zucht,
den laatsten snik geven (sterven). — Zucht, ver
klapt, begeerte f., verlangen n : S- d'amour,-zuchting,
lieldezuchten. Exhaler ses s-s, zijne verzuchtingen,
zijne klapten lucht geven. —[Musa Een vierde rust f.,
een vierde rustteeken n. z. ook DEMI-SOUPIR.
Sortpir.ail, m. Luchtgat, keldergat n., lucht
Pratiquer des soupiraux, luchtgaten aan -pijf.:
rengen.
-b
Sotfpirant, e, adj. Zuchtend, .smachtend:
Femme s-e. --- SOUPIRANT, m. Verliefd minnaar m.
Sonpirer, V. n. Zuchten. zuchten slaken: I1
soupire sans cesse, hij zucht zonder ophouden. Sdu fond du coeur, diep zuchten. -- S- après of

een meisje haken. I1 soupire apres sa délivrance, h#

verlangt vurig, snakt naar zijne bevrijding. — (poét.)
Le vent, L'onde soupire, de wind, het water zucht,
maakt een zuchtend geluid. La colombe soupire, de
duif zucht, kirt. -- Ook als v. a. (poft.) S- son
amour, ses peines, zijne liefde. zijn lijden klagen,
uitboezemen. Les vers que soupirait Tibulle, de
verzen, die Tibullus kweelde. — Het part. passé
komt ook als mij. voor: Des chants d'amour s-s
doucement, zocht gekweelde lie j'dezan,gen m. pl.
% Soupireidr, m., -euse, f. Zuchtende m. en f.
Soupie, adj. Buigzaam, taai, lenig, gedwee,
slap: Branches s-s, buigzame takken m. pt. Du
cuir fort s-, zeer lenig leder n. -- II a le corps s-,
les meetbres bien s-s, hij is zeer buigzaam, slap
van lijf, van leden. Pour jouer des gobelets, it faut
avoir les mains s-s, om te goochelen moet men

vlugge, vaardige handen hebben. — (fig.) Buigzaam,
rekkelijk, toegevend, handelbaar, gedwee, inschik kelijk: 11 est dun caractère s-, hijheeft een buig zaam, rekkelijk, toegevend karakter. -- Enfant. saux volontés de ses maitres, kind, dat gedwee den
wil zins meester volgt. — [Man.] Cheval s-, lenig paard n. -- (Loc. prov.), z. GANT. --- 5 i ottplement, ad v. Met buigzaamheid, op eene rekkeljke wijze. --- Souplesse, f. Buigzaamheid, lenigheid, slapheid f.: La s- d'un ressort, d'un Bant, de
buigzaamheid van eene veer, de lenigheid van een'
handschoen. — La s- du corps, de buigzaamheid,
slapheid, vaardigheid des ligchaanas. -- Tours de
s-, kunsten f. pl., kunstjes n. p l., die door vaardig
heil, rapheid der leden worden uwitjevoerd; (/1g.)
?ooze streken in. pl., sluwe niid'`elen it. pl., kunstgrepen f. pl. — (fig.) Buigzaamheid, rekkelijkheid,
volgzaamheid, gedweeheid, handelbaarheid, onderdanigheid I. Sans s- on ne réussit pas b la cour,
zonder gedweeheid, rekkelijkheid slaagt men niet
aan 't hof.
Sougiienille, f. Lange stalkiel, stalknechts -,
koetsierskiel in. -- (fig.) Slecht, gelapt kleed n.
Sotiquer, v. a. [Mar.] Eene kruising op eene
sjorring leggen; sterk aantrekken, net kracht druk
-ken.
Souque ! sjor! haal sterk aan!
Sougtuet, nl. Afgezette olijfwortelspruit f.
(ter planting).
Soeirt)assis, m. Schoonste perzisch+' zijde f.
source, f. Bron, wel f. S- qui tarit en été,
bron, die in den zomer 'uitdroogt. S- limpide, stérile, heldere, <<chrale bron. Rivière navigable dès
sa s-, rivier f.. die van hare bron af bevaarbaar is.
Les s-s du Rhin, de bronnen van den Rijn. Sminérale, sulfureuse, ferrugineuse, 'minerale, zwavel-, ijzerhoudende bron. z. ook INTERMITTENT. —
(bij uitbreiding) La Champagne est la s- des bons
vine, Champagne is de bron der goede wijnen, uit
Champagne komen de goede wijnen. — (bi) overdrijving) Mes yeux sopt deux s-s de ?armes, mijne
oogen zijn twee bronnen van tranen, ik ween
onophoudelijk. -- (/1g.) Oorzaak f., oorsprong m.,
beginsel n., grond in C'est lá In s- de nos revers,
dat is de oorzaak, oor :sprong van onze tegenspoeden,

I1 sail toujours de bonnes nouvelles, it pulse b la

s-, hij weet altijd goed nieuws, hij put uit de bron,
hij heeft het uit de eerste hand. Ce préjugé prend
sa s- dans un sentiment louable, dat vooroordeel
heeft zijnen grond in een loffelijk gevoel. ---- Les
s-s de 1'histoire, de bronnen (de oorspronkelijke
geschriften) der geschiedenis. I1 faut étudier dans
les s-s. men moet de bronnen bestuderen. Ceia

coule de s-, z. COUI.ER. -- [Thëol.] Les s-s de la
grace, de genadebronnen f. pl., de sakramenten n.
pl. — [Mar.] La s- du vent, de windstreek f.,
de streek, waaruit de wind waait. --- 5 Sourder, m. Brongraver, bronontdekker, bronvinder m.
Sourcil, m. (pr. cour-ei) Wenkbraauw m.
Les poils des s-s, de wsnkbraauwharen m. pl. Des
s-s bien arqués, goed gewelfde, boogsgewijs loopende
wenkbraauwen. z. ook FRONCER, DEFRONCER. —
[Tech.] Boven -deurdrempel m. -- Soort van kor
boven de zijopeningen van een' glasoven, ---nisf.

[H. n,] Gewimperde klipvisch m. [chaetodon ciliaris] , een schoone visch in de golf van Mexico, waar
hij isabelita, ook palometa heet. — Sour.
eilier, ière, of Sureilier, ière, f. De wenk-

braauwen betreffend, tot de wenkbraauwen behoorend. Arcades s-ières, wenkbraauwbogen m, pt
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Muscle s-, wenkbraauwspier f — SOURCILIER , m.
of S'oiircilleux, m. [H. n.] Soort van sljjmvisch in. [blennius ocellaris] . -- Sourciller, V. n.
(meestal met de ontkenning) De wenkbraauwen
fronsen. Écouter des reproches sans s-. — (fig.)
Het gezigt vertrekken, van gelaatstrekken verande.

ren: Il na pas sourcillé quand on lui a prononcé
son a rrèt, hij heeft zijn gezigt niet vertrokken, toen
men hein zijn vonnis aanzegde . — 5 SOURCILLER ,

V. n,. Te voorschijn springen, opwellen, in kleine
bronnen uit den grond konten: Cetle eau sourcille

en dif%rents endroits. — Sonrcilleux, euse,

Wij. (poét.) Hoog, steil (van rotsen, bergen, boomen). — (fig.) Somber, zwaarmoedig, trotsch, hoog
Front s-, gefronst, verdrietig, norsch voor-moedig:
of gelaat n. —' [H. n.] , z. SOUR CILIER . Oiseaux-hofd
s-. vogels, die boven de oorve n eene gekleurde streep
of wel wenkbraauwachtige vederen hebben.
tourcillon, m. [Didact. Kleine bron f.
Sourd, e, adj. Doof: Devenir s-, doof worden.

Etre un peu s-, hardhoorend zijn. Etre complètement s-, volslagen doof zijn. --- (lig.) Doof, onverbiddelijk, onvermurwbaar, ongevoelig: Etre s- aux

prières, aux remontrances, doof voor de gebeden,

de vermaningen zijn. -- Dof, doofhlinkend, niet hel
klank: Instrument s-, dof speeltuig n. Voix-dervan
s-e, doffe stein t. Un bruit s-, een dof geruisch n.;
(fig.), z . BRUIT . Menées s-es, heimelijke kun.stgrepen f. pl., sl'uipwegen, slinksche wegen m. pl. z.

Ook I'RATIQUES, LAKTERNE, LIME. Douleur s-P, in-

SOUS.

Sourire, V. n. Glimlagchen, grimlagchen; —
toelagchen, een gunstig, aangenaam voorkomen heb
Aller an levant de qn. en souriant, iemand-ben.

glimlagchend te gemoet gaan. — Cette dame lui a
souri, die dame heeft herra toegelagchen. — La fortune te sourira, dc fortuin zal u toelagchen, gunstig zin. —Cette ville me sourit, j'aimerais l'habiter, clue stad lacht mij toe, staat mij aan, ik zou
er wel willen wonen . — SE SOURIRE , V. pr. Elkander toelagchen. — Tot zich zelven glimlagchen. —
Sourire, in. Het glimlagchen; glimlach, grimlach ni., de 01) 'S gelaat blijvende glimlach. — S- oaris, m. Glimlachje n., voorbijgaande ^limlagchende ,gelaatstrek m.

Souris, m. [H. ti.] Muis f. S- des champs,
des campagnes, de terne, land-, veld-, aardmuis.
S- domestique, huismuis. S- aquatique of d'eau,
watermuis. S- de montagne, hergruis. Gris de s-,
muisvaal. -- ( Loc. prov.) I1 est évelllé comme une
potée (eig. portie) de s-, hij is altijd in beweging,
altijd woelig, hij gelijkt naar kwik. On entendrait
trotter une s-, riten zoude eene ;~suis kunnen hoo-

ren loopen, een stuivertje hooren vallen, 't was er
zoo stil als eene muis. La montagne a enfanté une
s-, de berg heeft eene muis gebaard, er is weinig
of niets uit de zaak geworden. C'est le nil dune

s- dans l'oreille dun chat, dat is eene volstrekte
onmogelijkheid. -- Bruter les s-, een huis in brand
steken. Faire la s-, behendig in iemands zak voelen.
S- (lui tl'a qu'un trou est bientèt prise, wie maar
één' uitweg weet, loopt spoedig vast. On le ferait
cacher dans un trou de (á) s-, enen zou hein in
eene inuizeval jagen: hij is de blooheid zelve. —
[Anat.] La s- de la main, de muis der hand.
Luis. f 1'leezige pees f. 'i j 't hieltje van een' (chapebout. — [Fort.] Pas de s-, valtrap in. — [H. n.]
Muis, eene porseleinschelp f. --- [Mil.] Muis f.,
monnik m., toestel ons eene mijnkamer te ontsteken.
-- [Vétér.] Muis, kr'aakbpen van de neusgaten des
paards — SOURIS , wij. m. [Man.] Cheval s-, muis -

wendige, niet felle pijn f. Dépenses s-es, heir,aelke
-uitgaven f. pl. -- [Agric.) Couche s-e, z. COUCHE.
-- [Joail. j Pierre s-e, doffe, troebele, wolkige
steen m. — [filar.] Lame s-e, deining, lange zee f.
— [Math.] Quantités s-es, onm.ee Gare grootheden f. pl. -- [Peint.] Couleurs s-es, Tons s-s,
do/fe kleuren f pl., toongin in. pl. — [Tech.] Cave
s-e, kuip 1. (verfbad), die begint te bruisen of
werken. -- ;Prov.) Etre s- comme un pot, Etre sa n'entendre pas Dieu tonner, doof als een pot,
stokdoof zijn. Faire la s-e oreille, z. OLEILLE. -^ vaal paard n. Pelage s-, muisvaal haar n. — SouSOURV, ni., -E, f. Docve in. en f. -- (Loc. prov.) ris-chauve, f. [Mar.] Bovenste vingerling in.,
Frapper comme un s-, onbarmhartig, blindelings z. CHAUVE-SOUR1S.
Sourive, f. [Pêcliej Grit n., holte f., aan den
toeslaan. Crier comme un s-, uit al zijne magt
.

schreeuwen. --- (Proc

.),

z. ENTENDRE. -- [11. n.]

Landsalamander m. — Hariadis f. van den Senepal. -- Sourd^aeid, e, adj. Hardhoorend, hardhoorig, d00/. — Ook als subst. in. en f. Hardhoorige in. en f. -- Soaarde, f. [UI. n. j De kleine
poelsnip f. [Ucolopax gallinula j . --- Soalydeliue, f. [Blus.] Ilaliaansche zakp(jp f. of doedel zak ui. — Sourdement, adv. Dof, nset golfen,
gedernpten toon. -- (fig.) Heimelijk, bedekteli k, in
't verborgen. Parlor s-, op doffen toon spreken. —
Traiter ure atfaire s-, eenre zaak. in 't geheim behandelen. — Sotirdiite, f. [Mus.] Domper, klankbedwinger, klank- of loonverdoover ln. (van speel
sourdine f. ---tuigen),klarfjsd
Doffe luit of viool f. -- [florl.] Stuitveér f. (in
repetitie-uurwerken). -- it LA SOURD1} E, loc. ode.
(fam.) Heimelijk, in stilte, zonder gerucht: Se ma-

rier á la s-, heimelijk trouwen. 11 s'en est allé b
la s-, hij heeft zich stilletjes weggernaokt. -- 4ourdii'auet, Sourde-nauette, adj. Doof en stom,
doofstom. — tells subst. in. en I. Doofstomme.
Sonardon, m. [[1. n.] Eetbare karnmossel t.
Soordre, V. n. (doorgaans alleen in den in fin.
en den 3en pers. iradic. prés.) Uitspringen, opwel len, oi,t.cpringen (van 't water): L'eau y sourd partout., het water or tspringt er overal, 'welt er overal
op. L'eau sourd dun rocker, het uwater springt uit
eerre rots. -- (Mar.] S- au vent (verouderd), goed
en digt bij den wind zeilen. Le nuage sourd (ver
-ouder),
wolk komt op.
Souriceau, m. (verklw. van souris) Muisje n.,
jonge, kleine muis f. — Sonricière, f. Maizeval f. — (fig.)

Se mettre, Se jeter dans une s-,

onbezonnen in (le val loope„?, zich aan eene eerlegenheid, een gevaar blootstellen. --- [Admin.) Mui
een slecht, verdacht huis, dat de-zevaldrpoic,
politie laat bestaan, maar steeds bewaakt, om er
de gevaarlijke personen in de val te krijgen. —
Voorloopige policie- gevangenis f. — Souricin, e,
adj. [H. n.) plan de muizen eigen: Animal dune
allure s-e, dier, dat als eene muis loopt. — Sour•iquois, e, adj. (door La Fontaine gesmeed woord)
De muizen betreffend, tot de muizen behoore;nd:
Peuple s-, Gent s-e, muizenvolkje n.

oever onder de wortels der boornerf.

.ondier, Sur lier, v. a. [, 3ar.1 Takelen, een
end takelen, berijgen. S- le ckble, het touw bewoelen., berijgen. — Sourliure of Surliaure, f.
[Mar.] Takeling I.
ouruois, e, adj. Achterhoudend en geveinsd,
geniepig, gluipend: Ilomme s-, achtei houdend en
geveinsd man. Mine s-e, mokkend gelaat n. — Als

subst.: Achterhoudend en geveirj,scl mensch, gluiper ni., gluipster f. — + ournoiserie, f. Achterhoudendheid, geveinsdheid, geniepigheid f.
Soursoauineau, in. Ooftrnand f. op voeten,
die eene bepaalde hoeveelheid fruit bevat. — Mid-

delkorf, -baal f. (die tusschen. de beide draagkorven
van een ezel of paard wordt gezet).
Sons, hrélpp. Onder: S- le ciel, Ia table, onder
den hemel, onder de tafel. Porter qc. s- le bras,
iets onder den arm dragen. Mettre la campagne sl'eau, het land, veld onder water zetten. 11 se caehe s- la couverture, h ij verbergt zich onder de
deken. Mettez la lettre s- l'enveloppe, doe eenen
omslag om den brief. -.- Cela s'est passé s- mes
yeux, slat is onder mijne oogen, in mijne tegen woordigheid gebeurd. — La vitte gist s- sa doinination, de stad is onder zijne heerschappij. II vécut
s- le règne de Henri IV., hij leefde onder de regéring van Hendrik IV. -- Vivre s- la toi de Moïse,
onder de wet van Mozes leven. Il a trois cents hom mes s- lui, hij heeft drie honderd man onder zich

(onder zijn bestuur). I1 arrivera s- peu de temps,
s- quinze jours, hij zal binnen hort, in veertien
dagen aankomen. -- Se presenter chez qn. s- un
faux nom, zich bij iemand onder een' valschen
naam vertoonen. S- ombre, S- (sur) prétexte, Sceuleur de lui parler, it eetra, onder den schijn,
onder voorwendsel van rnet hem te spreken, kwam
Faire qc. s- main, iets onder de hand.
hij binnen. — Faire
in 't geheim doen. S- promesse de maim }ge, onder
belofte van huwelijk. S- (sur) peine de la vie, op
levensstraf. — Etre s- clé, s- la cie, achter 't scot,

wel bewaard zijn. Etre s- les verrous, achter de
grendels zijn, gevangen zitten. z . ook ALLE, AUSPICE ,
CAPE, CHEMINEE, ENSEiGNE, I?ÉRULE, MAIN, PROTECTION, REGARDER, SCELLÉ, TUTELLE, etc. —

SOUS-AC1TATE —
[Man.] Cheval S- poil noir,püaid met zwarte dek-

haren, zwart paard n. Cheval qui est s- lui, paard,
welks voor- en acliterbeenen te digt bij elkander
staan, paard met sabelbeenen. - [Mar.] Etre Sle 'vent d'unbãtirnent, onder de tij van een ander
schip zijn. Etre s- Ja cöte, s- Ja terre, onder de
kust, onder den wat zijn. Cote s- Je vent, lagerwal m. , lager n. Manoeuvres de s- Je vent, tijwant, 1 tuig H. Mettie, Ltie s- voiles, onder zeil
gaan, zijn. - [MJJJ Ella S- les arines, onder de
wapenen zijn. Se retirer s- Je canon de In place,
onder 't geschut der vesting terugtrekken. z. ook
,

DRAPEAU, ENSEIGrE. - SOUS MAIN, lor. ode. In
't geheim, heimelijk: II cherche a rae iiuiie s- main,

hij zoekt niij in 't geheim te bedriegen.
So
us-acétate, in. [Chirn.] Onder-azijnzuur
rout n. - Sous -aeromio-hnméral, adj. ei

subst. [Anat.], z. v. a. DELTOIDE. - Soiis-a ffer
nier, a. a. in onderpacht f1 CVefl, onderverpac/iten
- SE SOUS-AFFERMER, V. pi. in onderpacht gefje
ven worden. -- Het pait. pasrd is ook uij.: lies
Iiens sous-atfemés, in onderpacht pegeven goederen n. p1. --- Sous-age, m. [Anc. emit.] Minderjariglield, onmondiglieid I. - Sous-âgé, c,
adj. Minderjarig, onmondig. - Sons-aide, iii.
Onderhelper, mede h elper. S- le cuisine , tweede bijkok, onder -Icoksrnaot. S- de, macon. onder - opper
nian. - [i\iil.j S- of S- major, c/finer van gezondField der derde klasse. [ Fdod.] Onderleendienst 1.
-- Pons-aile, f. [Ane. atch.] Zijbeuk in. (van
cone kerk).
ous-amendernent, m. Onder-

-

-

--.

or tweede amendement, amendement op een amendement (v'l. AMENDEMENT).-V.

-

- !ious-a,nendei-,

a. Bijvoegsels, veranderingen of wijzigingen in

een amendement voorslaan. - !ous-arbrisseau, m. [Bot.] I1a1fheester, half-strati: in. —
ous-arséniate, in. [him ] Onder -arsenikzuur zout n.

Sons-bail, ni. Onderpacht, onderverpachting f.

(Piur. sous-aux.) -- Sous-hai ll eni-, m. Onder v erpachter m. - Sous-bande, I. [Artill.]
Beslag n. onder de zijwangen van 't affuit. S- dat-

fût, tappan f. S- d'essieu , osklamp rn -- [Anc.
chir.] Onderverband ii. - ioesharbe, t.
[Man.] Onderkin (van 't paard), /cinlcelenqroef t.
- [Mar.j Schoor onder den spriet van een' mastbok, steunde", stat in. --- Waterstag n. (barhe(fam.) Kinnebakslaq in., slag onder de
Jean).
kin. - ( fig.) Beleediqing t. Sous-barque, t.
[Mar.] Gang onder het dolboord, bovenste ganq m.
-

- ?ous-bauquiei-e of Seri-e-baciquière,
Z. BAUQUIESIE. - !4ouberme, ous-berne, t.
[Anc. mar.J Opperwater n. (der
I)ibliothécail-e. in. Onderbibiiotttekari.s m.
Sous -bief, m. [Nay.] Bijkanaal a., dat de waterontlasting verbindt.-- Sons-bois,m. Onderhout n.
- Moushout, in' [Cord.] Ilielsiuk a. ---- Sousbrigadier, in. lAne. miJ.] Onderbrigadier m.
Sous-eawérier, ni. [H. cccl.] Onderkarneroar
of - kamerheer van den paus.-- &ons -earnérière
of S ons -cai*iériste, t. Tweede karnerju/fer t.
eener vorstin. Sous-cap,m. [Mai.] Arsenaalopzigter, vice-komriwndear rn.-- Sousearbonate, m. [Clilin.] Onder-koolzuur zout n. S- de go-

tasse, onderkoolzure potascit t. — Sousehan

tre, in. Onder-koorzanger in. -- Sou -ehapel iii, m. [Heed.] Onder -k- apellaan ni. - Sotis- a
chef, in. [Admin. ] Tweede opperhoofd, onderchef m. -- Sons-chevron, m. [Arch.] Stuithout ii. aan een gewelf; onderrib 1. - Soaselavier, ière, adj. [Anat.] Onder t sleutelbeen gelegen. -- Soiis-cleie , in. Onderklerk , tweede
klerk nu --- Sous -eo11et, in. [Tonn.] Laatste
der 4 gergelltoepels.— Sous-commis, m. Onderkominies rn - *sons -eornmîssaiie, m. Onderkonunissaris rn-- Sous-eontiaii-e, adj. [Géom.]:
Triangles s-s, driehoeken, die een gemeenen hoek
hebben, doch welks beeven niet parallel loopen. —
Sous-costal, e, wij. lAnat.] Onder de ribben
gelegen: Muscles sous-coslaux. onderribspieren t. p1.
Souse-ipteui- , in, Onderteekenoar, inteeke naar, inschrijver in. - Sousei-îption, t. Ond.erteekening; inteekening; inschrijving t. - Sooserii-e, V. U. Onderteekenen: S- une lettre de change, eenen wissel onderteekenen., zijnen naam onder
eenen wisselbrief zetten. - sousciun, V. n. inschrijven; inteekenen: S- pour deux cents francs,
pour l'érection dun monument, voor twee honderd

SOUS JUP.E.
francs tot oprigting van een gedenkteeken inschrij
ven: Ceux qui souscrivent pour un livre dolvent

-

payer moms cber qua ceux qui atteiident que lirnpression salt linie, degenen, dle op een boek intee-

ken. betalen minder dan zij, die wachten totdat
de druk voltooid is. - (fig.) S- a qc., iets inwilli-

gen, toestemmen, toestaan. Je souscris h tout ce
qua vous désirez, Ik stein alles toe, wat gij ver-

langt. - Sousciit, e, adj. (en part. passé von
souscrire) Billet s-, onderteekend brie/jo ii.— Sonseiivant, oh. [Pint.] Onderteekenoar in.
Sous-entané, e, adj. [Anat.] Onder de huid
gelegen: Tissu cellulaire s- onderhuids-celweefsel n.
Sons-délégnei-, gebruikelijker SURDÉLEGUER.
- Sous -dei-mique, adj. [Anat.] Onder (Le Iederhuid eIegen.--Sous-détai I, ni. [Admin.] (alleen
gebruikt in) : S- des prix, omstandige lijst t. der prijZen, die tot grondslag gediend hebben bij* de taxatie
van een werk. (Men zegt ook analyse des piiij.--ons -diacoiiat,m. [Calh. ] Onder -diakenscliap n.
Sons-diaconesse, t.

Onder -diakonesse t. (vgl.

DIACONESSE). --- Sous-dia ere, rn. [Cath.] Onderdiaken m. - Sons-diaphraginatique, adj.
[Anat.] Onder 't middelrij gelegen. -- Soos -dir ecteur, m. Onderbes t uurder, onder-directeur m.
- Sous-diisei-, Sons-division, z. sunmvi
SUBDIVISION. --- Sons-dornina.iite, f. , Z.-SER,
onder DOMINANTE. -S,-ons-double, adj. [Math.]
Half: Raison s-, verhouding als 12 tot 1. Deux est
S- de quatre, twee is de helft van vier. - Sonsdoublé, e, adj. [Math.] Raison s-e, verhouding
als die der vierkantswortels: Ces deux grandeurs
sont en raison s-e de ces deux autres, die beide

qrootlicden staan tot elkasder als de vierkantswortels van die beide andere. - Sous-doublis, m.
[Tech.] Rij t. tegels, die men plat legt om een riool
te maken. .- Sons-doyen, m. Onderdeken in.
(vgl. DOYEN). - Sous-doyenné, rn Onderde

n.
-kenschap
Sons-entendre, V. 0. Onder verstaan, stilzwij
gend bedoelen: En disant cda , je sous-entendais
que . . . . toen ik dit zeide, verstond ik daaronder,
-

dal. .. --- [Gram.] Quand on dit: Dormir toutela
nuit, on sous-entend le mot p e n d a n t, als men

zegt: Den ganschen nacht slapen, denkt men daarbij
het woord g e d r e n d e. - SE SOUS-ENTENDRE,
V. pr . Onder verstaan worden: C'est là one condition qui so sous-entend toujours, dat is eene
voorwaarde, die altijd stilzwijgend daaronder verstaan wordt, die geacht wordt altijd uitgedrukt te
zijn. - Sons -entendi, e, wij. (en part. passé
van sous-enteiidre)t Mot s- stilzwijgend bedoeld,
zoo goed als uitgedrukt woord n. Cela est loujours
5-, dat spreekt altijd van zelf (al wordt het niet

uitgedrukt). - Ook als subsi. m.: 11 y a lá qe. de
5-, es- woedt stilzwijgend iets daaronder verstaan.
- Sous-entente, t. Heimelijk. stilzwijgend voorhehoul IL, zoogenaamd achterdeurtje ii., dat iemand
in 't zeggen of beloven open houdt, het zelfde wat
me n in i/idol. zin restriction mentale heet, Z. MENTAL. - Sous -épiderniique, adj. [Aunt.] Onder
de opperhuid gelegen. - Sous-épinenx, ease,
adj. Onder de ruggepraat gelegen. - Soiis-éta
in. [Tech.] Onderlegsel n., onderplaat f. der
-bil,
werktafel of sc h aafbank.
Sous-faite, in. [Charp.] Ondernokbalk rn
plank t. onder de nok. - Soos-ferme, t. Onderpachtf. - Sons-ferwea, v. a., z.v.a. SOUS-AFFER
DIER. Sous-fei-niier, in., ière, t. Onderpachter m., -pachts t er t. -- Sons-forcer, z. onder
FORCER. Sous-frétei, v. a. [Mar.] Onderhuren (vgl. FRETER).
Soos -garde, Z. SOUGAPDE. - Sous-gorge, t. [Man.J Halsriem, keelriem m. van een voorstel. - [Arqueb.j Voorhals m. (van den haan des
geweers).- Soas-gouveinante, f. tweede gouvernante, onderopvoedster t. - Sous -gouver
neur, rn Tweede gouverneur, onderopvoeder in.
Sous-intendauee,t...42nbt ti. van tweede intendant of opzigtei' m. , v t c e- i n t e n d a n t t e t. Sou s-intendant, rn Onder -intendant, tweede
opzigter of bestuurder nu- Sous-introduite, m.
[11. cccl.] De bij een' katholjic' geestelijke inwonende vrouw, hetzij als bloedverwante of wel als
vriendin.
Sous-jape, t. [Modes] Vrouwen-onderkleedje n., dal onder een open of doorschijnend kleedje
gedragen wordt.
-

-
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§onslic, z. SOULIC.

Soms -Heuiten anee, f. Onderluitenantsplaats f.
— 'ones- tientenant, in.

SOUS-VICARIAT.

-

Onderluitenant. tweede

luitenant ni. — ons- l ig o e r , V. a., z. SOULIGNER.
-- Sous -li gneax, ease, adj. [Hot.) telleen van
onderen houtachtiu. -- Mous-tin aai, e, adj.
[Anat.], z. SUBLI?GUAL. — Soits- iocataire,tn.

Ouderhuurder, hij die van een' hoofdhuurder in
huur neemt. -- Sous•location, f. Onderverhuring f. — otus-loner, v. a. Onderverhuren; onderhuren , in onderhuur nemen. — SE SOUS-LOUER,
V. pr. Onderverhuurd of ondergehuurd worden. —
Het part. passé is ook adj.: illaison sous-louée, onderverhicurd, ondergehuurd huis n.
Sons-maitre, esse, f. Ondermeester m. (in
Bene lagere school); ondermeesteresse, s e c o n d a nie f. — Sous-nialate, m. [Chim. J Onder- appelzuur zout n. — Mous-marine, e, adj. [Géol.]
Onderzeesch: Volcan s-, onderzeesche vulkaan m.
-- Navigation s-e, onderzeesche vaart, onder -zeevaart f. — Sous -tnaxillaire, adj. [Anat.] Onder de onderkaak geleGen.— tious-ntédiante,m.
[Mus.] Zesde toon m. bovenden grondtoon.— Sousmetubre, in. [Litt. I Ondergeschikt lid n. van eenen
volzin, onderafdeeling f. — Sous-ntentottni er,
ière,adj. [Anat.] Onder de kin gelegen. — Sousmetitonnière, f. [Mil.] Kinband van de sjako.-Sons-multiple, adj. [Math.]: Nombre s-, even,

matig deel n., factor in.: 6 et 1 sont des nombres
s-s de 24.

Sous-nitrate, m. [Chum.] Onder - salpeterzuur
zout n. — Sous-nitrite, in. [Chico.] Ondersalpeterigzuur zout n.— Sous-norinale of Snbnorutaie, ook Sous-perpendieulaire,f. [Geoin. [
klei door de norrrraullyn en ordinaut begrensde stuk
van eene abscissen-lij voor eenig punt eener kromme
lijn. subnormale, subno erna al -lijn f.
Sous-occipital, e, adj. [Anat.J Onder 't ach -

Sous- rentier, m. Onderrentpliglige, onderrenthe/fer. — Sous-roitelet, m. (dénigr.) Zwakke,
nietige koning.
flous- sacristain, m. Onderkoster, onderkerlcbewaarder, onderbewaarde r m. der gewijde kerk
— Sons-seapulaire, adj. [Anat.] On--sieradn.

kous -seerétaire, m. Onder- of tweede sekrelaris in. — Sousseerétariat , in. Onder-sekrelarisschap n. —

der 't schouderblad liggend. —
Sotis-set, m.

[Ctiim. J Onderzout n. (roet eene

overmaat van basis). — Sous-signature,
[Prat.] Tweede onderteekening I.
So+tssigné, e,

adj. (en part.

passé

m.

van sous-

signer) [Prat ]: Je s- reconnais, Nous s-s altestons, -ik onderljeteekende erken, wij ondergeteekenden getuigen. Par-de'ant les notaires s-s, in teJen-

woord-i heid van de ondergeteekende notarissen. -Sous5igner, V. a. OnderteekFnen. — Lager dan

een ander teekenen. — SE SOUSSIGNER, v. pr. Onderteekend worden.
Sous -sol, m. [Agric.] Ondergrond m., onmiddeli,ilk onder de teelaarde gelegen grond.— Sonssouibrer. v. n. [Mar ] Zinken, geheel vergaan,
met de kiel boven water slaan, kapseisen.—Souseternal, e, adj [Anat.] Onder 't borstbeen gelegen. — Boas-sulfate, in. [Chin.] Onder -zwavelzuur zout n.
goats-tangente , m. [Géom.] Het door de

tangens en or•ainaat begrensde stuk der abscisscnlijn voor eenig punt eener kromme l jn, s u b t a ng e n s F. — Sobs-tartrate, in. [Chirp.] Onderwijnsteenzuur zout n. — Sous-tendltute , f.
[Géorn.] Pees, koorde f., regie lijn, die de uiteinden
van den boog, waardoor een hoek gemeten wordt,
vereenigt.

terhoofd gelee-en: Nerts sous-occipitaux, onder-ach-

Sotistractiott, F. Ontvreemding , verduistering f.: 11 est accusé de s- de papiers, h ij wordt
beschuldigd van de ontvreemding van papieren. —
La s- d'alirnents, het onttrekken, onthouden van
voedsel. — [Arith.] Aftrekking, su b t r d c t i e f.
Faites la s- de cette SUlnnie , trek deze som .af.
Soustrage , m. [Agric.] Stroo n. (voor 't

orbienlaire of Sous - orbicailé, e, adj. [ tiot. j

stalvee).
Soustraire,

terhoo[dszc 'nawen f. pl.
Sous-ot'iieier, in. [Mil.] Onder - officier (foerier,
sergeant. ser getint- rnojoor en adjudant bij 't voet
wachtmeester m. (hj de ruilerf). -- Sotts--volk);

Eenigzins langwerpig rond, bijna rond: Feuilles
s-s. — ions-orbitaire, adj [Anat.] Onder de
oogholte ligend. — Sous-ordre, in. [Prat ] Ver
schuld-mussa tusschen de onderge--delingf.r
schikte schuldeischers. Opposants, Créanciers en
sous-ordre , sclruldeischers, niet van de besleij ene
pw t j zelve, maar van een' schuldeischer derzcl ve,
onder-schuldeischers in. pl. -- Ondergeschikte In.:
Cel hnrnme ❑ 'est qu'un s-, die man bekleedt slechts
een' ondergeschikten rang of post. -- EN SOUS - OR DRE. Inc. adv. Op ondergeschikte wijze, in den tweeden rang. — Soiss-oxyde, m. [Chirp.) Onderovyde, su b ox y d e n.
Sots-péuitencerie, f. [H. eccl.l Ti/el m.,
waardigheid f. van eenen onderboetregter.--- Sonspénitencier. in. Onderboetregter in. (vel. PFNt'lENc1ER). — Sous-pente, f., z. SOUPENTE. —

Sous-péricardiynte, adj. [Anat .I Onder het
hartzakje liggend.— Sobs-perpendieulaire, f.,

z. SOUS- NORMALE. — Soa5-phosphate , M.

[Chim.J Onder-phosphorzuur zout in. --- Sotisi► hoShhite, in. [Cliirn.] Onder-phnsphorigzuur

zout in.

— Sous-pied,

m. Voetriem ni., lederen

stoffen strook 1f„ die onder den voet doorgaat en
dient om de broek of de slobkousen op den voet te
houden, souspied m. — gons- poiitre , m.
[Constr.] Onderbalk in —Sous-préeelsteur, m.
Onder- of tweede leermeester in. — Sous-pré-

of

v. a. Ontvreemden, wegnemen,

verduisteren, onderslaan: Ii a soustrait les elfets
de la succession, hij heeft de e/j'ecten van de erfenis
ontvreemd, verduisterd. — Onttrekken, onthouden;
beveiligen. S- les aliments a un rnalade, eenen zieke
zijn gewoon voedsel of een deel daarvan onthouden.
S- un maltleureux à la lureur de ses enneinis,

eenen ongelukkige aan de w .ede zijner vijanden
onttrekken, voor de woede zijner vijanden beveiligen. -- [Aritti.] Aftrekken, su btr•ahéren: S-une pelite somma dune plus grande, eene kleine
SO!!! van eene ,grootere aftrekken.
SE SOU.STRA1RE, v. pr. Zich onttrekken, zich ontdoen, zich ontslaan: Se s- au chdtiinent, zich der kastijding onttrekken, de straf ontwijken. — d fgelronken wor—

den: Hult ne peut se s- de quatre.— Soustrait,e,
adj. (en part. passé van sousiraire): Objets s-s,onderge.elagen. ver•vreefnde voorwerpen n. p1. — Peuple
s- b la tyrannie, aan de dwingelandij onttrokn:en
volk. — Nomtbre s- , afgetrokken , g e s u b t r ah e e r d getal n.
Sorts-trait, m. [Agric.] Onderlaag f. van stroo
onder de korenschoven in de schuur. — 5oustraitant, in. Onderpachter m.. inz. onder- of
tweede aannemer, hij , die van een' gouvernements- ,
aannemer de uitvoering van diens onderneni ing gedeelteli k of geheel aanneemt. -- Sous-trailer,
V. a. In onderpand nemen; — uit (Ie tweerle hand
nemen. —

Soi.s-trésorier, m. [ H. d'Angl.) Oi-

fectoral, e, adj. [Admin.] Tot den onder -pre- derschatnzeester in. — Bogs-triple, adj. [ lath.]
feet a/' de onderl rej'eetuur hehoorend. — So0s- Derde : 2 est s - de 6, of 2 est en raison s- de 6,
préfeeture, f. Onder -pr^^efecluur f. (vgl. Prn FEc- 2 is het derde deel can 6. —Sous-tripté, e,adj.
TU1;E) — Sotis-préfet, m. Onder -prefect rn.(v! 1. [Main.]: Raison s-e , verhrrurl-rn!l als cite der kubiekwortels. — Sous-trocliantinieu, zie, adj.
PREFET) . — *4ott,-I,réfète, f. Vrouw f. van een'
(pr. ch=k) [Anat. j Onder cie ctijdraaijers gelegen.
onder -prefect.—Sous-prieur, in. Onderklooster
4oustylaire, f. [Gnom.] Lijn, die de gerneene
onder -Irrioor m. — Sous-prietu•e, f. On--voed,
derkloostervoogdec, onder-priorin. f. — Sons-pro- doorsnede is can hel vlak de.ezonnewjjzers en van
te, m. j l m pr. J Onderbestuurder in. eener ctruk- den rneridiaan, die perpendiculair oir dit vlak is,
ketij. -- Sons-puobien, ne, adj. [Anat.J Onder substy1air -lijn F.
Sous-t yran, ni. Onder-tiran, onderdwingeland.
'S schaambeen ligf end.
Sous-s'ass at, in. [Féod. J Onder-vassaal m.-Sous-réfeetorier, m. Ondertafelverzorrer in.
(in een klooster). — Sous-réfPPrendaire, m. Sotis-ventrière. F. [Sell. J Buikriem van 't la(in
de
middeleeureferenddris
nioenpaard.
— Sous-erge, ni. [Man.) Handtweede
in.
Onder- of
wen). — Socas- rente, in. [Arc. tout.] Rente F. paard n. — Soiis-vicaire. in. (H. eccl.] Ondervan een goed, hetwelk men zelf op rente bezit. -- vikaris m. --- Sous-vicariat, M. Onder-vikaris--

SOUS-VIGUIER
schap n. -- Sous-vi;inier, m. [Cout.] Onderlandvoogd m.
thou»-yeuix, m. pl. [Bot.] Onderknoppen m. pl.,
die somtijds onder de eigenie ke knoppen opkomen.
Soutaelie, f. [Mil. j IVestel ni. (der huzaren).

Soutane, f. [Cath. j Lijfrok ni. der geestelijken, ongeplooid afhangende rok met naauwe niouwen onder het bovenkleed, soutane I. — (fig.) I)e
hatholjke geestelijkheid f., geestelijke stand in.: I1
a quitté i'épée pour la s-, hij heeft den degen met
den koorrok, den krjgsmanssland met den priester
verwisseld. — Soutauelle, f. (verktw. van-stand
soutane) Korte l Trok m. (die niet lager dan de
knieën reikt).

Boute, f, [Mar.] Bergplaats f., ruim, hok n. Sa poudre, à pain (à biscuit) , aux provisions,
kruid -, brood-, voorraadkamer f. S- ia voiles, zeil
S-s a légumes, spijskast f., bergplaats voor-koif.
drooge victualie. S- des rechanges, berl{plaatsvoor
konslapels-behoeflen , piek , hel I. S- au sable,
zandhok n. S- de Ia cambuse, bollelarj f. S- (of
Fosse) aux cables, à lions, z. FOSSE.-- [Prat.], z.
SOULTE, SOLDE.

Souteuable, adj. Houdbaar, verdedigbaar (liever tenable).— (flu.) Cette opinion n'est pas s-,
dat gevoelen i s niet houdbaar, niet verdedig baar. .Drageljk, te verdragen: Cette vie n'est lias s-, dat
leven is ondrapel k. -- Souteiianee, f. [Anc.
tout.] Jaarlijksch kostgeld n. — [Cord.] S-s, zwing.
borden n. pl. (ter bereiding van den hennep) —,Wel
ook: bewérinq f. — Soutenaut, in. [Ecol. -er
Verdediter n. eener thesis, r e s p o n d é n t m.
SQutenelle, f. [Lot.] Zeemelde f. (pourpier of
arroche de mei).
Souutènenieut, m. [Mac.] Steun, schoor m.:
Ce pilier Bert de s- à ce 1u ur, deze pilaar dient
tot steun voor dezen muur. Mur de s-, schoorrnuur,
draagmuur m. --- [Prat.j Schri[lelijke bewéring;
tverdediging f. van de betwiste posten eerer rekening. - Souteneur, in. Instandhouder m. van
een speel- of hoerh u's.
Soutenii-, V. a. Ondersteunen, dragen, onder
onderstutten, schoren, houden: Cette co--schragen,
lonne soutient tout le bailment, deze zuil o-/dersteunt het gansche gebouw. Soutenez-moi, je tombe,
ondersteun mij, ik val. L'aimant souUient le fer
$uspendu en lair, de ma gneet houdt hel ijzer zwevend in de lucht. S- qn. par dessous le bras, iemand
onder den arm onderschragen. Lair soutient les
nuages, de lucht draagt de wolken, houdt de wol
zwevend. — (fig.) S- le tnix des affaires, den-ken
last der zaken, lorschen, hel hoef(Ibeheer der zaken
hebben. - : Onderhouden, bijstaan, ondersteunen;
uithouden: Il soutient la faririile, hij ondersteunt
de familie, het huisgezin. I1 ne peut Iongternps sIa dépense qu'il fait, hij kan de verlening, (lu hij
maakt, niet lang uithouden. — S- la conversation,
het gesprek onrderhouden, baande houden. — S- son
rang, sa dignité, son caractère, zijnen rang, zijne
waardigheid, zijn karakter staande houden. S- sa
réputation, zijn' goeden naam weten te bewaren.
— S- le courage de qn ., iemands moed schragen.
Cet eslpoir Ie soutient, die hoopt houdt hem staande.
— (fig.) S- on État, eersen Staat schragen, voor
verval bewaren. — Les instruments soutiennent
la voix, de instrumenten ondersteunen de stem. —
[Bias j Wargent n deux lions de sable a rontés,
soutenunt un croissant d'azur, in een zilveren veld
twee toegewende zwarte leeuwen, die een' azuren
wassevaar houden. — [Man.] S- on cheval, een
paard ophouden. — [Mil.) Les grenadiers coinmencèrent. Vattaque, et Ion donna ordre a tout Ie régiment de les s-, de cjrenadiers begonnen den aan val, en men gal' aan ' t gansche regiment bevel, hen
bij te sprinnr,,en, Ie ondersteunen. — Bewéren,
staande houden - II soutient on mensonge,comine no
autre soutiendrait utje vérité, hij houdt eene leugen
staande, celijk een ander Bene waarheid zou stewsode houden. Avez-vous dit. Bela, le soutiendrez-vous?
hebt gij dit gezegd, zult gij liet staande houden
Je Ie lui soutiendrai en face, ik zal 't in zijn
aangezigt staande houden. S- One proposition, een
voorstel verdedigen. II vous a lien soutenu, hij
heeft u goed verdedigd. - Uithoeden, doorslaan,
verdragen, uitstaan,. [ í 1i1 j S- un siége, Een beleg
uithouden. S- le choc de la cavalerie, den aan
ruiterij doorstaan. ( Mar, j S- One chase,-valder
«ene jagt doorstaan, zich gejaagd wordende verde-
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digen. — Marie qui soutient on vaisseau, stroom in.

onder de lij . — S- la torture, de pijnbank doorstaan,
uithouden (zonder te bekennen). — 11 ne peut s- one
raillerie, hij kan geene scherts verdragen. — Des eins
qui ne peuvent s- la nier, wijnen, die niet legen
't vervoer over zee bestand zijn. --- Versterken,
onderhouden, kracht geven: (absol.) La bonne rlourriture soutient, het goede voedsel versterkt. Ces
viandes soutiennent long-temps, deze spijzen geven
lang kracht, onderhouden lang het licchuam. -

V. pr. Zic /t staande houden, blijven
staan: it est si faible, qu'il ne saurait se s- sur
SE SOUTEMR ,

yes jambes, hij is zoo zwak, dat hij zich op zijne
beenen niet kan houden. — (fig.) I1 s'est bien soutenu dans cette affaire, hij heeft zich in deze zaak

wel slaande gehouden. Cette vieille femme se soutient Bien, deze oude vrouw houdt zich goed, bluft

er goed uitzien. Ces étoffes se soutiennent, deze
stoffen houden zich goed, verliezen, verschieten niet.
— Son style ne se soutient pas, zijn stijl is ongelijk, valt af. — Cette voix ne, se soutient pas,
deze sterre houdt het niet uit. - blijft zich niet gelijk:
— Cette tragédie se soutient, (lit treurspel houdt
zich staande. blijft bij 'l publiek in trek. — [Mar.]
Se s- au vent, bj den wind liggen zonder af te dr jven of vooruit te komen. Se s- contre ia rnarée, het tij
doodzeilen, den stroom sloppen.— Soutenu, e, adj.
(en part. passé van soutenir): Bátiment s- par des
colonnes, door zuilen gedragen, ondersteund ge
n. — Familie s-e par in charité. een door-bouw
de liefdadigheid onderhouden gezin n. — Con^er-

sation bien s-e, wel volgehouden gesprek n. — Des
efforts s-s, volgehouden, aanhoudende pogingen f.
ondersteund stuk n. Chef
s- de sinople, schildhoofd ri, door een' gelen beneden
ondersteund. -- [Gram. j Style s-, hoogere,-rand
deftige stijl m. — [Litt. J Dans ce roman les caractères sopt s-s, in dien roman blijven de karakters zich zelven gelijk, zijn de karakters goed vol
Ce discours est s-, die redevoering blijft-gehoudn.
zich gelik, is goed volgehouden.
Souterrain, e, adj. Onderaardsch, onder den
grond: Liaeiuin s-, onderaardsche weg m. Feu 5-,
onderaardsch vuur n. --- [Mil.] Guerre s-e, nijnenoorlog m. (waarin men elkund.r inz. door 't
graven van mijnen loogt te schaden). — (fig.) Des
'voles s-es, verborgen, bedekte wegen m. yjl., geheime middelen n. pl. — SOUT ERRRAIN , m.Onderaardsche
jl. — [Bias.] Pièce s-e,

gewelfde plaats f., onderaardsche gang m. of ver -

trek n. — (fig.) Geheime weren, heiineli ke sireken m. pl.: Les s-s de la 1politique. — Souterrainemeut, adv. Ol► onderaurdsche weze, onder
den grond, door. — (fig.) Geheirnel k, bedekleljk.
-- outerré, e, adj. [Bot.] Zich in de aarde
verberf,end: Le fruit de queiques plantes cot s-, de
vrucht van eenige planten vei bergt zich in cie aarde.
Soeutien,m.Steun m., steunsel n., slut, schoor m.
Ce pilier est Ie s- de la voute, deze Bilaar is het
steunsel van 't gewelf. — (fig.) Steun m., ondersteuning, hulp f., bijstand in. Le s- de i'E at, de
steun van den Staat. — Je n'ai d'aut re s- que lui,
ik heb geen andere hulp, ondersteuning dun hem.
I1 est Ie s- de sa familie, hij is de steun zijner
familie. — [Jur.J Pièces au s-, bewijs-, slayingsstukken n. lil. — [Coot.] Middel n. ter opstjving,
ter ronding. -- [Blus.] Schildhouder in. (Wordt
het schild door eene menschenfiguur gehouden, dan
heet deze tenant. en doet dit eene dier enfiyuur, dan
noemt men deze support.)
j SoutilIesse, f., z. V. a. SATIETE. SUBTILITE.

- -

Soutirage, in. .41*taipping, oversteking f. S- du
vin, de In biere, overstekinti, a/tapiiing van wijn,
bier (van het eene vat in hFt andere). — Soutirer, v. a. Overtappen, oversteken (wijn, bier, enz.
van het eene vat in het andere-). — (fig.) Afhalen,
aft rofigelen, door list of aanhouden allengs weten
te verkrijgen: Cet homme lui a soutiré 1±eaucoup
d'argent. die'man heeft heist veel giel(l afgehaalit.
La datterie soutire les secrets, de vleierij weet
allengs achter de geheimen te komen. -- SE souTiREn. V. yr. Overge tailt worden. — liet part passé
is ook adj.: Vies s-s, overgetapte wijnen in. pl.
otitis, m. [Corn.] Soort van neteldoek n.
t oiitratit, m. (Pahet.J Onderste perslplank f.
t out re. m . [Prat] , z. v. a. PANCARTE (in de
laatste der opgegeven beteekenissen)

t Souvenanee, f. Gedachtenis, herinnering f.,
geheugen, aandenken n.: J'al s- qu'un jour..., ik
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herinner mij, dat eens... — ( Loc. prov.) Rire de s-,
nog lagchen, wanneer men daaraan denkt.
Sonvenez- voois- de-moi, ni. [Bot.] Vergeet mij -niet, z. v. a. GREMILLET.
Souvenir (se), v. pr. Zich herinneren, zich te
binnen brengen, slenken, in gedachten houden. Je
me souviens d'avoir ouï dire, ik herinner mij, het
heugt naij, te hebben hoeren zeggen. it ne se souvient
pas, quand cela est arrivé, hij herinnert zich niet,
wanneer dit gebeurd is. Je m'en souviendrai dans
un autre temps, op een' anderen tijd, zal ik het mij
wel te binnen brengen, zal liet mij wel te binnen
schieten. — Je me souviendrai de votre affaire, ik
zal aan uwe zaak denken. -- Faire s-, herinneren,
doen gedenken, in gedachten brengen. Cent pour
'sous faire s- de moi, 't is om u aan mij te doen
gedenken. Faites-n1'en s- d'y aller, doe riti heririneren, dat ik er gaan moet. -- Ook als v. zinpers.:
I1 me souvient de l'avoir lu, ik herinner mij het
gelezen te hebben. II ne m'en souvient que comme
on songe, ik herinner het mij slechts als een droom.
Ce fut, sit m'en soiuvient, bien, l'annee passée,
het was, zoo ik mij reclt'herii ner, verleden jaar.
-- (Loc. prov.) II souvient toujours h Robin de
ses flutes, de herinneringen aan de jeugd en hare
vermaken gaan nooit verloren. II n'est pas vieux,
mais ii se souvient de bier loin, hoe oud hij is,
hij wil toch nog jong schijnen. z. ook LOIN, FLUTE.
Souvenir, m. Aandenken n., gedachtenis, herinnering f.; herinneringsgeschenk, s o u v e n i r n.
Vous serez toujours dans mon s-, gif zult fredurig
bij mij in gedachtenis zijn, ik zal altijd ran u denken. Je me recommande b votre s-. ik beveel mij
in uw aandenken. Je ne saurais effacer cette action de mon s-, ik kan deze daad niet uit mijn
geheugen wisschen. Le s- de sa snort doit être sans
cesse devant nos yeux, de herinnering aan zijnen
dood moet ons gedurig voor ooclen zijn. Perdre une
chose de s-, eene zaak vergeten. — Daignez recevoir
ceci comme on s-, gelief dit als een souvenir aan
te nemen. -- Memorie- of geheugenboekje, zak-,
schrijfboekje n. Nolez cela sur votre s-, pour ne
pas l'oublier, teeleen dit in uw rrmerraorieboekje aan,
om het niet te vergeten.
Sootvent, adv. (weleer ook SOUVENTE rots of
SOUVENTES Fols) Dikwijls, dikrnu_als, dikwerf, menigmaal, menigwerf, vaak, veeltijds: Cela n'arrive
pas s-, dat gebeurt niet dikwijls. Faire s- une chose,
eene zaak menigmaal doen.
Souverain, e, adj. Hoogst, opperst; --- opper
onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrij -inagt,
onafhankelijk, s ou v e re i n. L'être s-,-herscnd,
het hoogste Wezen, Opperwezen, de Allerhoogste,
God. Le s- bien, het hoogste goed. Un remède s-,
een onfeilbaar, voortreffelijk geneesmiddel n. —
(Ook wel in kwaden zin): Avoir pour qn. on smépris, voor iemand de allerdiepste minachting
hebben. Ennuyeux au s- dégré, in den hoogsten
graad vervelend. -- Un prince s-, een afhankelijk,
oppermagtig vorst. I1 avait la puissance s-e, hij
had de oppermagt, de heerschappij. --- Les cours
-es, de oppergeregtshoven n.pl. Jugement s-, vonnis zonder appél (van 't oppergeregtshof). Juger au
s-, uitspraak doen zonder appél. —... SOUVERAIN, m.,
-E, f. Opperheer, oppermalltig vorst, onbepaald gebieder, s o u v e r e t n m., oppervorstin, oppergebiedster f. Dieu est le s- des s-s, God is de koning
der,koningen. Obéir aux lois du s-, aan de wellen
van den opperheer Gehoorzamen. Les s-s du monde,
'le opperheerschers, vorsten der wereld. Catharine,
cette grande s-e, Catharina, die groote oppergebiedster. — [Métrol.] Engelsche goudmunt (— -0
shillings of ongeveer 1Z guld.); ook eene ,goudmunt
in 't Lombardisch -2'enetiaansclt koningrtjk (= 40
lire). --- !Souverainement, acv. In den hoogsten graad; op oppermagtige wijze: Dieu est sjuste et bon, God is in den hoogsten graad regtvaardig en goed. -- Commander s-, onafhankelijk
bevelen. — Juger s-, zonder appél vonnissen. —
Souverainete, f. Oppermaat, opperheerschap
oppergebied n.; vorstelijke waardigheid f. of-pijf.,
vr/je,m
gezag n.; vr/je,
onafhankelijke staat ., s ou v ere i n i t e i t f. La s- d'un people, d'un ros, de
oppermaat van een volk, van eenen koning. S- ab
onbepaalde, bepaalde,-solue,imtéhrda
erfelijke souvereiniteit f. S- populaire, volks-souvereiniteit f. — Aspirer à la s-. naar de opperheerschappc staan. — Cette s- na pas cinquante lieues
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carrées d'étendue, dit oppergebied is geen vijftig,
vierkante mijlen groot.
Sovassa, Sovensa, m. [Minér.] Gemengd
metaal n. uit goud enjapansch koper, waaraan door
bestrijking met eene blaauwe of zwarte kleurstof
eene waarde gegeven wordt, die het aan 't fijnste
goud gelijk maakt.
Soy, M. [Cuffs.], z. spui.

Soyale, m. [Bot.] Zeer harde palmboom van
Nieuw-Spanje, zoete palm m.
Soye, m. [H. n.] Chinésche reiger in.
Soyere, asij. [Coin.] De zijde betref/'end: Industrie s-, zilde- industrie f. -- t Soyeteur, m.
Zede-fabrikant in. — Soyeuse, f. [Bot.] Zijdeplant f., zijdestruik m. — Soyeux, ease, adj.
Zijdeachtig, zacht of glanzig als zijde, zeer fijn;
rijk aan zijde. Cheveux s-, zijdeachtig haar n. Laine s-euse, wol f. zoo zacht als zijde. -- Ce satin
est plus s- que l'autre, dit satijn is rijker aan
zijde dan 't andere. --- (fig.) Etre couple et s- aver
les gens en place, gedwee en zeer dienstvaardig
jerleris hooggeplaatste rnenschen zijn. — Soyon, in.
[Vétér.] , z. SOLE.

Soyous of Soyoux, in. [Exploit.] Einde n,
eener aderen jn onder eene andere.
Spaeienient, in. l 'andeling f. der kar/buizei' monniken.
Spacieusennent, adu. Ruirn, uitgestrekt: Je
suis logé sp-, ik ben ru/rri gelogeerd. — tpacieux,
lense, wij. Ruim, wijd, groot, uitgestrekt: Un
jardin sp-, een groots tuin m. Une maison sp-ieuse,
een ruim huis n. — 4- Spaciosité, f. Ruimte,
wijdte, grootte f.
Spadassin, in. Voorvechter, vechtersbaas, plukhaarder, man van de punt.
Spadelle, f. [Tech.] Soort van keer- of breek slang f. bij 't uitsmelten der loodertsen.
Spadice of Spadix., in. [Bot.] Bloemkolf f.,
bloentbundel m. in eene scheede. — Spadice, e,

adj. [Bot.] Kolfdragend, met kolven voorzien.
Fleur sp-e, kolf bloem f. --- [ H. n ] of Spadieéophale, Met kastanjebruin hoofd.
Spadille, f. [Jeu] Schoppen-aas n., de hoogste
troef in 't omber -, quadrille-. solo -spel.
Spadon, m. [Anc. mil ] , z. v. a. ESPADON.
Spage, in. [Hort.] Soort van druif f.
Spagirie, t. [Didact.] Scheikunde f. (cbimie),

inz. de scheiding tot veredeling der ertsen, s p ag y r i e f. -- Spagirique, adj. De scheikunde
betreffend, ertsceredelend, s p a q y'r i s c h: Art sp-,
scheikunde f. --- Spagyrisme, m. [Didact.] Het
veredelen der netalen; het vinden van den steen
der wijzen, het goedmaken, s p a g y ri s m u s m.,
spagy'rische philosophic f. -- Ook z. v. a.
IATROCHIMIE. — Spagiriste, m. Beoefenaar van
't spagyrismus. — Ook z. V. a. IATROCHIMISTE.
Spahi of S► ipahy, m. [M ii.] Tarksch ruiter,
s p a h i m. Corps de sp-s, korps spanis, nu ook in
Algerië een in franse/te dienst staand ruiterkorps,
dat meest uit inboorlingen bestaat.

Spalax, m., z. v. a. ASPALACE.
Spamie, m. [Mar.], z. v. a. COURAI, ESPALINE.
-- Spalener, V. a., z. ESPALMER.
Spalt, m. [rrlinér.] Blinkend witte steen, die

gebruikt wordt om de metalen tot smelting te brenSomtijds z. v. a. ASPHALTE ; SPATH.
5 Spaenosenx, ease, adj. Krampachtig, onderhevig aan kram p .
Sparopogon, m. [Méd.] Dunne, ijle baard m.

gen, s p a 1 t m. —

Sparacte, m. [H. n.] , z. v. a. COLLURION.
M paradrap, in. [Pharm.] Kleefpleisler f., op
linnen, taf, enz. gestreken kleefzalf F. — Sparadrapier, m. Kleefpleistermaker m., werktuig n.

om de kleefzalf over het linnen uit te smeren.

Sparagon, m. [Anc. corn.] Engelsche grove

wollesto f f.

Sparaillon, m. [H. n.] Soort van zeebrasem m.
Spare, m. [H. n.] Brasem (brême), goudbrasem ni. Sp- denté, tandbrasem. Sp- pagre, z. PAGRE.
Sp- orphie, rozeroode brasem. S- mélanure, z. m ELANURE. [(ruban d'eau).
Spargane, L [Bot.] Waterlint n., egelskop m.
Sparganose, f. [Méd.] Buitengemeene opzet ting f. der

borsten door overvloed van zog, .cp a r-

gósis f.
Spargelle, f. [Bot.] , z. GENISTELLE.
Spargotile, f. [Bot.], z. SPERGULE.
Sparies, f. pl. [Anc. Gout.] Strandvonden m. pl.,

--
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door de zee aan land geworpen voorwerpen n. pl... is, specialiteit. — [Prat.] Sates que la sp-_ déSparoïde, adj. [ H. n. j Brasemvormig. — SPA- roge à la genéralité, terwijl datgene, wat in 't b#ROïDE, nl., Z. V. a. CANTHLNE. - SPARUiDES, In.

pl. [H. n.] Visschen m. pl. van 't brasemgeslacht.
Sparsiflore, adj. [Hort.) Met verspreid staande
bloemen. — Sparsitolié, e, adj. [Bot.] Met wijd
uiteenstaanae bladeren. — Sparsile, adj. [Asti.]:

Etoiles sp-s, z. V. a. etoiles informes, z . INFORME.
Spartaire, m. [Bot.] Een met sparto -gras of
spaansche brem beplante grond m. — Sparte of
Spart, ui. [Bot.] Sparto -gras, draad - of vlecht gras n., spaansche brem f. (welker draadvormige,
taaije bladeren even als hennep tot touw- en vlecht
Spanje, worden aangewend. — Spar--werk,inz.
terie, f. Fabrtjk van vlechtwerk van sparto -gras,
matwerk-, vlechtwerkfabrijk f. — Vlechtwerk, matwerk n. Chapeau de sp-, hoed m. van sparlo -gras
gevlochten. — Vlechtkunst f. van 't sparto -gras. —
Spartées, f. pl. [Bot.] Sparto- grasplanten f. pl.
— Sparton, m. [Mar.] Vu ger- of vijgelouw, uit
sparlo -gras gevlochten touw n.
SpasniatiquLe, adj. [Béd.] Aan kramp tidenct, krampig: Homme, Femme sp-, of als subst.
SPASMATIQUE , m. el f. Kramplijder m., -lyderes f.
— Spasnee, m. Kramp f., hevige, onwillekeurige
zamentrekking der spiervezelen. Sp- cynique, z. v. a.
rire (ris) sardonique, z onder RIRE . Sp- des intestins, de la versie, darm-, blaaskramp. Sp- tonique,
z. V. a. T ÉTANOS . -- [ H. n.] Ceylonsche vledermuis f. van de soort der lierneuzen [vespertilio
spasma]. — Spasmodique, adj. [Méd.] Kramp ac/dig, krampaurdig: Mouvements sp-s, krampachtige 'bewegingen. --- Krampstillend, z. ANTI-SPASMODIQUE . — Spasnnodiquement, adv. Met
kramptrekkingen. -- Spasinologie, f. [Didact.]
Krampleer f., leer van de kramppijnen. — Spasinologiquue, adj. De krampleer betreffend, spasm o l ó g i s c h. — Spamoseux, ease, adj.,
beter SPASMATIQUE . — Spastique, adj., z. v. a.
.

SPASMODIQUE.

Spath, m. [Minér.] Onbepaalde naam voorverschillende rhomboedrische of ruitvormi g e mineralen
met bladerige, glanzige breuk, spa a t h n. (lood-,
veld-, vloei-, gips-, kalk-, zwaarspaath, enz.).

Spathacé, e, adj., z. v. a. SPADICÉ . — Spathe, f. [Bot.] Bloemscheede; — kolfscheede f. der
palmboombloernen.
Spathifier, v. a. [Minér.] In spaath veranderen, tot spaath vormen.
Spathille, f. (verklw. van spathe) Afzonder
ij k tmloemscheedje n. (van• elke der door eene alge -l
-menbloschd
omgeven bloemen).
Spathique, adj. Spaath- bevattend, (fluorique).
— Acide sp-, spaath -zuur n.
Spatile, f. [Méd.] Vloeibare drekstof f.
Spatulaire, m. [H. n.], z. v. a POLYODON.
Spatule, Spathule, f. Spadel, spatel, werk
apothekers om de zalven uit te strijken o -tuigder
uit de potten te steken, pleisterstrijker m.; — strijkmes, tempermes n. der schilders, verwers; — een
gelijksoortig werktuig der stukadoors, enz.— [Bot.]
Stinkende iris of lischbloem I. — [H. n.] Lepel
[platalea]; — soort van pegasus of zee--reigm.
draak m. — Spatule, e, adj [Bot.] Spadelvormig.
Spé, m. (weleer) Oudste koorknaap in de kathedraal van Parijs.
Spéautre, m. [Bot.] Soort van mengkoren n.
(méteil) . — [Minér.] , z. v. a. SPIAUTRE
.

.

Spécia, f. [Corn.] Saldo n, van rekening (solde).

Special, e, adj. Bijzonder, afzonderlijk, uit

bestemd of ingesteld voor iets, sp e c i a a l:-sluitend

Autorisation sp-e, bijzondere magtiging f. Par grace
sp-e, uit bijzondere genade. Consulter les écrivains
spécia,ux, de bijzondere schrijvers raadplegen. —
Spécialemeut, adv. In 't bijzonder, op eene bijzondere wijze. --J- Spécialiser, v. a. Bij zonder
aanduiden, kenmerken. --- -^- Spécialiste, m.
Schrijver of geleerde, die zich aan een bijzonder
vak toewijdt, specialist m. -- Spécialité, f.
Bijzonderheid, bijzondere eigenaardigheid, soorteljke eigenschap f. — Vak van studie, van kunst
waaraan men zich overgeeft, lievelingsvak n.,-vlijt,
spe ci a i z t e i t f. La chemie est sa sp-, de schei-

kunde is zijn bijzonder studievak, van scheikunde

maakt hij zijne hoofdstudie. (abusiv.) Ce tailleur
fait des gilets, eest sa sp-, die kleêrmaker maakt

vesten, dat is uitsluitend zijn vak. -- Iemand, die
met een bijzonder talent voor dit of dat vak begaafd

zonder uitgedrukt is, geenerlei afbreuk mag doen
aan 't geen in 't algemeen is gezegd. — [Fin.] On
a dérogé b la sp-, men heeft de gelden aan hunne

oorspronkelijke, bijzondere bestemming onttrokken.
S-péeienlseuieut, adv. Op schijnbare, schoon
ijnende wijze: Il a exposé la chose si sp- qu'il-sch
a seduit tout le monde, hij heeft de zaak met een'
zoo schoonen glimp verhaald, dat hij elkeen ver
heeft. — Specieux, Tease, adj. Schij nbaar,-leid
waarschijnlijk, schoonschijnend, wat den sv/mijn of
glimp der waarheid heeft: Ce qu'il dit est fort sp-,
wat hij zegt is zeer waarschijnlijk, laat zich wel
hooren. Sous des prétextes sp-, onder schoonschijnende, aannemelijke voorwendsels. — [Didact.] La-

rithmétique sp-e, z. V. a. ALGEBRE. -- SPÉCIEUX, rn.
Le sp- prend le masque du vrai, het schijnbare

neemt het masker der waarheid aan
Spéciflcatif, eve, adj. Bijzonder aanduidend
of bepalend.— Spéciffication, f. Naauwkeurige,
stukswijze opgaaf, benoeming van ieder deel eens
geheels in 't bijzonder, naauwkeurige optelling, ver
stuk tot stuk, s p e c ti f i c á t i e f. —-klaringv
Spéci6cité, f. [Didact.] Eigenaardigheid f.
Spécilier, v. a. In 't bijzonder, naauwkeurig of
elk voorwerp op zich zelve opgeven, bepalen, aan
benoemen, van punt tot punt kennelijk-teknof
maken, s p e c i f i c é r e n: La loi ne peut pas sptous les cas particuliers, de wet kan niet alle bij
gevallen stuk voor stuk vermelden. — SE-zonder
SPECIFIER, V . pr. In 't bijzonder bepaald, vermeld
worden. — Het part. passé is ook wij.: Choses
spécifiées, afzonderlijk, elk op zich zelve, naauwkeurig vermelde, uitgedrukte zaken, g e sp e c if ice e r d e zaken f. pl. — Spéeifque, adj. Bizonder eigen aan iets, eigenaardig, eigen, in de bijzondere soort of eigenaardigheid gegrond; soortelijk,
s p e c i f i e k: Remède sp-, of als subst. si►ÉCIFIQUE, m. Middel, dat bepaaldelijk eene zekere ziekte
of kwaal bestrijdt, specifiek middel m. Le quinquina est un sp- contre la fièvre, de kina is een
specifiek middel, tegen de koorts. — [Phis.] Pesanteur sp-, soortelijke zwaarte f., specifiek gewigt n.
-- Spécifquemnent, adv. Op bjzondeke, specifieke wijze; soortelijk.
Specimen, in. (pr. —inènn) Proef f., proef
proefwerk, staal, model, voorbeeld n. (inz.-stuk,
van wetenschappelijke werken, nieuwe uitgaven,
enz. gebézig ): Un sp- de l'edition est joint au prospectus, eene proeve der uitgave is b ij 't prospectus

gevoegd.

Spéciosité, f. Schoonheid f., schoon voorkomen n. — Schoonsciajnendheid f.
t Spectable, siclj. Aanzienlijk, beroemd.
Spectacle, m. Schouwspel, gezigt n., aa n blik m., vertooning f.; tooneel, schouwtooneel n.,
tooneelvertooning f.; schouwburg m.; — toestel ni.,
praal. prachtvertooning f. (in de opvoering van een

tooneelstuk); — groote plertig heid, openbaar volks
j

Sp- tragique, instructif,-vermak,spctln.
treurig, leerrijk schouwspel n. Quel sp- s'otfre a
mes rega ►ds! welk een aanblik, welk een gezigt
vertoont zich voor mijne oogen. — Le sp- de in
nature, het schouwtooneel der natuur. -- La tra
het treurspel is eene schoone-gédiestunbap,
tooneelvertooning. Aimer le sp-, het tooneel , de
tooneelvoorstellingen beminnen. Aller au sp-, naar
den schouwburg gaan. Bàtir un nouveau sp-, een'
nieuwen schouwburg bouwen. — I1 y a beaucoup
de sp- dans vette tragédie, er is veel toestel, praal
bij dat treurspel. — C'est un grand et beau spque le couronnement dun page, de krooning van
eenen paus is eene groote en schoone plegtigheid,
praalvertooning. — (in ongunstigen zin) Se Bonner
en sp-, zich ten toon stellen. Servir de sp-, ten
spot strekken. — Spectateur, m., -trice, f.
Aanschouwer, toeschouwer, toekijker m., aan -, toeschouwster, toekijkster f.. 11 fut sp- du combat, hey
was aanschouwer van het gevecht. Les acteurs et
les sp-s, de tooneelspelers en de toeschouwers. —
Une des sp-trices me la dit, Bene der aanschouwsters heeft het mij gezegd.
Spectre, m. Spook , spookbeeld, nachtgezigt n., geest m. Avoir peur des sp-s, bang voor
spoken zijn. I1 lui est apparu un sp-, er is hem
een spook, geest verschenen. — (fig. el fang.) C'est
un sp-, un vrat sp- (van een maner, leelij k, ont-
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daar mensch) , 't is een spook, een rept spook. —
Spermacéti, m., z. blanc de baleine op BA
[Opt.] Sp- solaire of coloré, prismabeeld, kleuren- LEINE.— Sperniacrasie, f. [Méd.] Slechtezaadspectrum n., z. IRIS. — [ H. n.] De vampyr' of menging, slechte gesteldheid van 't zaad , sp e rbloedzuiger in., de groote zuid-amerikaansche vle- m a kra sí e f. — Spermalogie, f., z. cPERniaderntuis f., die slapenden menschen het bloed af- TOLOGIE. — Sperueatine, f. [Chico.] Zaadstof,
zuigt [vespertilio spectrum].
eene bijzondere, uit het dierlijk zaad verkregen zelf
Spéculaire, adj. [Minér.]: Pierre sp-, spiegeli n e f. — Spermatique,-standighe,prm
steen m., vrouwen- of Maria-glas, gipsspaath n.- adj. Tot het dierlijk zaad behooren'f; zaadbevatFer sp-, ijzerglans, ijzerspiegel m. — -t Science sp-, tend; zaadverwekkend, s p e r m á t is c h.— [Anat.]
spiegelmakerskunst, spiegelgieterij f. — SPÉCULAI- Vaisseaux sp-s, zaadvaten n. pl. , — [Méd.j MédiRE, m. [H.. n.] Visch van't karpergeslacht.--Spé- cament sp-. z. v. a. SPERMATOPE. — [H. n.] Aniculateur, m., -trice, f. Beschouwer, waarne- malcules, Vers sp-s, zaaddiertjes, zaadwormpjes n.
mer m., beschouwster f., inz. van de sterren, de pl. Sperinatobole, f. [Agric.] Zaadwerper,
hemeiverschijnselen. (In dezen zin verouderd.) — zaadstrooijer in., een zaaiwerktuig van nieuwe vinWinstzoeker, winstbespieder, ontwerper en uitvoe- ding. — I+spermatocèle, f. [Méd.] Zaadaderder van op winst berekende handelsplannen , sp e- breuk, zaaibreuk f. — Spermatographe, m.
k u 1 a n t m. — Ook als adj.: Être sp-, gaarne spe- [Didact.] Schrijver over de zaden (graines), over
kuldren, spekalant zijn. — Spéculatif, ive, a' j. de voortbrenging uit zaad, s p e r n2 a t o g ra a p h m.
Beschouwend, bespiegelend, nuvorschend, peinzend; — Spermatographie, f. [Didact.] Beschrijving
diepzinnig, bovenzinnelijk, s p e c u l a t i e f: Philo- der plantenzaden; geschiedenis f. van de vooribrensophe sp- , bespiegelend wijsgeer in. — Sciences ging der gewassen uit zaad. — Spermatograsp-es , bespiegelende, bovenzinnelijke wetenschap - phigtee, adj. Die beschrijving ot geschiedenis bepen f. pl. SPECULATIF, nl. iemand, die over zaken, ire/fend, spermatográphisch -- Spereuainz. over staatszaken . enkel redeneert, zonder er tologie, f [Didact ] Zaadleer, verhandeling f.
zich werkelijk mede bézig te houden: Les sp-s pré- over het dierlijk zaad. — Spermatologique,
sagent In paix, de politieker, de staatkundige tin- adj. Be zaadleer betre /fend, s p er m a t o l ó g i s c h.
negieters voorspellen den vrede.--Spéculatlon,f. — Sperm atologue of Spermatologiste,m.
Aandachtige beschouwing , waarneming f.; over- Schrijver eener zaadleer; beoefenaar der zaadleer,
peinzing, navorsching, verstandsbeschouwing, diep- s p e r m a t o l o o g m. — Speren atopé, e, adj.
zinnige overweginrg, bespiegeling, theorie (in tegen (Méd.] Zaadverwekkend, de afscheiding van het
praktijk); — inz. het koopmans-winst--stelingm teelvocht bevorderend: Substance sp-e of als subst.
zoeken, winstbeloerinq, berekening f. eener onder SPERMATOPE , M. Zaadverwekkende zelfstandigvermoedelijke winst; fijn ontworpen han -nemigop held f. — Sperniatophage, adj. [H. n.] Zaadn., s p e c u l á t ie f. La sp- (liever-delsvor etend (van insecten).— Speru,atorrhée, f. [Med.]
i'oihservation) des astres, de waarneming der ge- Zaadvloed m., onwilleireurige afvloeijinq van het
sternten. Etre plongé dans one continuelle sp-, zaad. — Spercua.tose, f. [Physiol.] Zaadbereiin aanhoudende bespiegeling, voortdurend gepeins ding, zaadverwekking f.
verzonken zijn. Cela nest bon que dans la sp-,
Sperine, m. [Anal.] Zaad, dierl ik zaad, s p e rdat is enkel in theorie of beschouwing (niet in de m a n. — Sp- de baleine, z. v. a. blanc de baleine,
praktijk) goed. -- Se ruiner par de fausses sp-, z. BALEINE. -- Sperenétiser, v. n. Zaad schiezich door verkeerde winstberekeningen , handels ten.— Sperenidé, e, adj. [Bot.] Zaadvoortbrengrond boren. — [ H.n.j Schelp f.-speculaind gend. -- Spermiode, f. , z. v. a. SPERNIOLE. —
van 't kegelgeslacht. — Spécalative, f. of lie- Sperntigae, adj. [Bat ] Het plantenzaad betrefver théorie spéculative) Beschouwingsleer; bespie- fend. — Spermodersne, m. [Bot.] Zaadhulsel,
gelende kennis f. — Spécrulativernent, adv. Op zaadvlies n. — Sperenolithe, m. Zaadversteebespiegelende wijze. -- Spéculatoire, f. Verkla- ning, versteende zaadkorrel f., zaadsteen m.
ring, wetenschap f. der luchtverschijnselen.-- SpéSperniole, f. Kikvorschzaad, kikvorschschot n.
enter , V. a. Aandachtig beschouwen, waarne- (frai). — [Pharm ] Sp- de Crollens, poeder n. temen (de sterren, luchtverschijnselen) : Passer les gen bloeding.
Speronare, m. of Speronade, f. [Mar.]
nuits a sp- (liever à observer) les astrés, of absol.
Passer les nuits b sp -, de nachten met de waar Maltezer zeilvaartuigje n. zonder verdek , sp esterren doorbrengen. -- SPÉCULER, V. R.-nemigdr rondra, speronada f.
Speronelle, f. [Bot.] Gevulde ridderspoor f.,
In den geest beschouwen, nadenken, navorschen, bovenzinneljke beschouwingen maken; theorien schep- ezelsoor n.
pen; inz. handelsplannen maken, gewin berekenen,
Spet, m. [H. n.] Pijlsnoek m. [spbyrwena].
berekeningen in zake van financiën, handel, rijzing
Sphacèle, m. [Chir ] Koudvuur n., volkomen
of daling der fondsen enz. maken, s p e c u t é r e n: versterving 1'., sph. a c e l u s m. — Sphacélé, e,
adj. Door koudvuur aangetast. -- Sphaeeler,v.a.
Sp- sur la philosophie, over de wijsbegeerte naden
Ce nest pas tout que de sp-, it faut en--ken.— Koudvuur krijgen, versterven. — Sphacéloide,
core mettre en pratique 't is niet genoeg beschou- adj. Naar koudvuur geijkend.
Spleage, in. [Anat.] Strot m., keel f.
wingen, theoriën te maken, men moet ook in beSphagebranches, m. pl. [H. n.] Visschen n.
oefening, in praktijk brengen. — Sp-, sur les vies,
sur les bles, sur les fonds, op de wijnen, granen, pl. zonder buikvinnen.
Sphagitide, f. [Anat.] Strot- of keelader f.
fondsen speculéren. — Sp- sur la curiosité publiSphaigne, m. [Bot.] Soort van mosplant f.
que, sur 1'ignorance, op de volksnieuwsgierigheid,
Splialéroneorphe, a fj. [H. n.] Van mislegop de onwetendheid speculéren, daarop zijne planen, zijne winstherekening bouwen. — Speet&- dende gedaante.
lam, m. (latin) (pr. spé-ku -lome) [Chic.] WerkSphargis, m. [H. n.] Lederschildpad f.
Sphase, f. [H. n.] Wolf'ssp'in f.
tuig n. om zekere natuurlijke ligchaatnsholten wijSphéciforme, adj. [H. n.j Wespvormig.
der te maken, open te houden en den inwendigen
toestand dier organen te bezien, spiegel m.
Sphécotère, m. [H. n.] Soort van indische
Spée f. f Baux et for.J Eén- of tweejarig hout n.; meert f.
Sphène, m. [ Minér. ] Keil- of wipsteen,
z. ook CEPEE. (her vertrek n.
-[- Speiongeie, f. Spelonk, grot f. — ( fig.) Som - s p h e n nl. (titanite). — Sphénoidal, e, adj.
Spencer, m. (angl.) (pr. spén-c'r) Mestrok kor- [Anat_] Het wiggebeen betre/fend: Fente, Suture
te mansrok zonder panden , spencer m. (naar sph-e, wiggebeensnaad f. Selle sph-e, turksche zalord Spencer).-- Naauwsluitend lijf n. van een vrou- del m. — Sphénoide, adj. Wigvormig. [Anat.j
wenkleedje, verschillend van den rok.
Os spil- of als subut. SPHÉNOïDE. in. Wiggebeen n.
S Spenditeur, m., -ease, f. Hij of zij, die — Sphéno-maxillaire, adj. Tot het wiggebeen en kaakbeen behoorend. — Sphéno-oecide pest heeft gehad en ze niet meer kan krijgen.
14perche, m., Sperchée, f. [H. n.] Buidel-, pital, e, adj. Tot het wiggebeen en de oogholte
behoorend. — Sphéno-palatiu, e, adj. Tot
beurskever m.
Spergeilastre, m. [Bot.] Spurrieachtige plant f. het wiggebeen en 't gehemelte behoorend.-- Sphé-- Spergeule, Espergonle, Spargoule of no-pharyugien, ne, adj. Tot het wiggebeen
Sparoute, f. [Bot.] Spurrie f. — keurre de en slokdarmshoofd behoorend.
Sphénoptère, adj. [1l. n.] Met wigvormige
sp spurrieboter f. (van de melk der koeijen, die
spurrie gegeten hebben). — Spergulé, e, adj. vleugels. — Sphénoransphe, adj. [H. n.] Met
wigvormigen snavel.
Naar spurrie gelijkend.
-

—

—
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tphéno-temporal, e, adj. [Anat,] Tot het
wiggebeen en slaapbeen behoorend.
Sphéniire, adj. [H. n.] Met wiclvorinigen staart.
Sphérauthe, m. [Bot.] Kogelbloem f.
Sphère, f. [Géom., Astr ] Bol, kloot m., bol
hemelbel, wereldbal m., s p h e e r f.,-rondligcham.;
z. V. a. sphèr e ARMiLLAtRE. -- Stand des hemels
volgens de cirkels,dcor de sterrekundigen uitgedacht.
Sph- droite, oblique. regie, schuinsche spheer. —
Hemel- of ster °ekunde f., die men door middel van
de spheer leert: Etudier, Enseigner la sph- , de

spheer beoefenen, onderwijzen. -- Ruimte, waarin
eene planeet haren omloop doet, baan f. La terre
parcourt sa sph- en tine année, de aarde doorloopt
hare baan in een jaar. --. [Phys.] Sph- d'activité,
werkkring m., ruimte, binnen welke de werkkracht
van een ligchaam zich bepaalt. -- (fa.) Uitg ebreidheid f., omvang m., grenzen f. pl. van -iema.nds

zaken, of mart, of kundigheden, of talenten, enz.,
werkkring m., vatbaarheid f.; stand, staat m. Sa

sph- d'activité s'étend It une foule d'objets, zijn

werkkring strekt zich tot eene menigte voorwerpen
uit. Etendre la sph - des connaissances humaines,
den kring der menscheljke kundigheden uitbreiden.
Sortir de sa sph-, buiten zijnen kring, stand gaan;
iets boven zijn vermogen, zijne kunde, zijne bevoegd heid ondernemen. Cela est hors de sa sph-, dat ligt

buiten zijne spheer, zijn bereik, zijn begrip. -Sphérleité, f. [Diaact.] Bolvormigheid, bolrond
-heidf.
Sphéridie, f. [H. n.] Me stkever n.
Sphér igiie, adj. Bol- of kogelvormig, bolrond,
s p h e ri sc li: Corps sph-, bolrond ligchaam n. —
Tot de spheer of den hemelbol behoorend: Angle,
Triangle sph-, kloot.eche hoek, driehoek m.—Trigonométrie sph-, klootsche, bolvormige- driehoeksmeting f. — Sphérignennent, ode. In den vorm
der spheer, bolvormig . — Sphéristique, adj.

[Ant.]: Exercises sph-s, kaats- of balspelen n. pl.

---SPHERISTIQU E, f. Kunst f. om met den bal te slaan.
— Sphérocarpe, adj. [Bot.] Met bolvormige

vruchten. -- Sphéroïdal, e, adj. Bolrondachti1j,
naar eenen bol gelijkend, plat bolvormig. - Spheroïde, m. [Géom.] Langwerpig ronde bol, bolrondachtig ligclp.aam n., s p hero ï d e t.-- Sphéi'ontètre, in. [Opt.) Bolmeter m. — Sphérosidérite, m. [Minera IJzererts m. in rondachtige

stukken, stralig ijzerspaath, Frankforter glas n.--

Sphérniite, f. (ïi1inér.] Soort van veldspaath in
ronde stukken. — Soort van versteend schaaldier n.
van bolvormige ,gedar; nte.
Sphex, m. [H. n.] Zandwesp f.
Sphincter, m. (pr. sink-tèr) {Anat.] Sluit
Le spil- de la gorge, de la vessie, des lè--spierf.:
vres, de sluitspier der keel , der blaas, der lippen.
Sphingides, m. pl. [H. n.] Sphinx- soorten.
--fphinx,m. [Myth.] Roofgierig monster n. (met
hoofd en boezem van eene vrouw en voor 't overige
als een leeuw, soms ook met vleugels), dat zich op
eene rots b ij Theben ophield, den voorbijtrekkenden
een raadsel opgaf en ieder, die 't niet oplossen kon,
verslond , s p h i n x in. en f. -- Beeld n. van de
sphinx. — [H. n.] Sphinx, een avondvlinder met
prismatische voelsprieten.

Sphragide, m. (Miner. ant.] Zegelsteen m.,

soort van ,la sgis voor signe tten.
Sphygniigcie, adj. [Med .] Den pols betreffend.
— gphygmocéphale, m. 1!4'1éd.J Lastige pols
hoofd. — Sphygniontètre, m.-klopingf.'t
[íMéd.] Polsmeter m. (een werktuig). — Sphy moenétrie, f. Polsmeting f. — SphygInometriq:ue, adj. Den polsmeter of de polsoteting be- ,

treffend.
4piauter , m. (pr. --tèr) f Minér.] Zink n.

(zinc). — Mengsel n. van geelkoper en tin.
Spie, in. [Bot.] Spijk, groote lavendel f.
Spica, m. (latin) [(,hir.] Korenaarverband n.
Spicanard, m. [loot.] Indisci>e nardus m.
Spiccato, ode. (ital.) [i%ius.j Kort afgestooten.
-- Duidelijk, verstaanbaar uitgesproken (bij 't zin -

gen).

Spieifère, adj. [H.,n.] .Kegt gekuifd. -- Paan

sp-. of als subst. SPICIFERE, m., z. PAON. -- Spi-

citlore, Spicigère, adj. [Bot.] Mt korenaarvormniq geplaatste blemen. — Spiciforrne, adj.
Aarvoi'rrcig. — Spicilé e, m. [Didact .I (eig. arenlezing, naoogst) Verzameling van losse schriften,
verhandelingen, oorkonden, enz.
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ttpigé1le,f. [Bot.] ,o[ Sp- anthelinintique,wwot'tn-

plant f. Racine de sp-, wormkruidwortel ni.
P pilanthe, m. [Bot.] Vlekbloem, spikkelbloem f.
Sp- comestible, salivaire eetbare, speekseldrt7rende
vlekbloem. — Spilog astre, adj. [H. n.] Met gevlekten of gestipppelden buik. -- Spiloine,m. [Méd.]
Moedervlek f. — Spiloptère, adj. [.H. n.] Met
gevlekte of gestippelde vleugels. — spilote, ni.
Gevlekte, groote en sehoone adderslang f. van 1 ieuw;

Holland.
Spina-hifida , m. (latin) [Méd.J Gespleten

wervelkolom f

. ,

z. t!. (2. HYDEIORACHIS. --- Spt-

nache, f. [H. n.J, z. v. a. ÉPINOCHE de nier. - ^Spinal, e. adj. [Anat.] Tot de ruggegraat behoorend, de ruggegraat betreffend : Nerfs spinattx, ruggemei',gszenuwen f. pl. Trott sp-, ruggemer,qsgat n. — Spinarelle, f. [H. n.] Dwergstekelkop m., klein zeestekelblaasje n. — Spina'
ventosa, m. (latin) (pr. ---vènn---) [Méd.J Wind-

doorn, kwaadaardige beeneter m. , scrophuleuse
opzwelling van 't gewrichteinde der beenderen.
Spinel sane, f. [Miner.} Aan den lazuursteen
verwante, zwartbruine, grijze of roodachtige steensoort aan de Rzjnoevers, s p i n e l l a a n ni.
Spinelle, f. (of als adj. Rubis sp-) Bleekroode
robin, s p i n é l m. — [Bot.] Stekeldoorn m.; -stekelbezie f. -- [Midi.] .luinzure magnesia f. -Spinelié, e, Spinelleux, ease, adj. [Bot.]

Met stekels bezet, stekelig, doornig.
Spiraellin, in. of Spinelline, f. [Minér.] Soort
van keil- of wigsteen tn . (sphène) .
Spiiieseence, f. [Bot.] Stekelachtigheid f. ---Spinescent, e, adj. [Bot.] Een stekel of doorn
wordend; in een' stekel uitloopend.
Spingarde, f. [Anc. mil.J , z. v. a. SPRINGALLE.
Spinieaande, adj. [H. n.J Stekelstaartig, met
slekeligen , spitsen staart. -- Spinieolle, adj.
[H. n.] Met stekeligen hals of borst (van insecten).
-- Spinicorne, adj. [H.. n.] Met stekelige voel
— Spinifère, adj. [H. n.] ilïet ste;wls-horens.
bezet. -- Spinifulié, e, adj. [Bot.] set stekelige
bladeren. -- S'pinifornie, adj. [H. n.] Stekel- of
doornvormig. --- Spinipede, adj, [H. n.] Net
stekelige voeten. -- Spinite, f. [Med.] Ontsteking

van 't ruggemerg.

f pinoearpe, wij. [Bot.] Met stekelige vrucht.

Spinolette, f. j H. n.), Z. v. a. SPIPOLETTE.
piuosisnne, m. [Phil.] Wijsgeer ig stelsel van
Spinosa (joodsch geleerde van Amsterdam, Best.
1677), inz. de pantheïstische grondstelling daarvan,
dat God en de wereld één is, s p i n o si s m u s ii. -Spinosiste, ni. Aanhanger van die leer , :s p i nosist m.
Spinthère, m . [Minér .J Vonkenerts, sp i n•t h e r m. — Spinthéroniètre, m. [Phys.] 1'onkenmeter m., werktuig om de kracht der elektrieke vonken te bepalen, s p i n th e rom e t e r m. --Spintheron,étrique, adj. Den vonkenmeler be-

treffend.

Spinthrien, ne, adj. [Ant.]: Médailles, Pierres sp -nes, penningen, gesneden steenen, die on-

tuchtige voorwerpen vertoonen, schandpenningen,
schandsleenen in. pl.
Spinnee, f. [Bot.] Kleine stekel of doorn rn.--Spinuleux, etise, Spinulifêre, adj. [Bot.]
Met doorntjes of stekeltjes bezet. --- Spinnlifornie, adj. [Bot.] Stekel- of doornvormig.
Spipolette, f. [H. n.] Florentijnsche leeuwerik, waterleeuwerik m. [alauda spinolet.ta, anthus
aquaticus] .
Spiral, e, adj. Schroef- of slakkevormig,schroe flgnig schroefsgewijze gedraaid, spiraal : Le ressort spiral dune montre of als subst. m. Le sPiRAL, de slakke- of spiraalveè. van een zakuurwerk .
(Plur. m. spiraux.) Ligne sp-e, of als subst. sPiRALE f . Schrosfljn, slakkelijn, krulljn, spiraallijn f.
;

,

— EN SPIRALE, loc. adv. Schroefsgewijs, schroef
vormig. -- Spiralé, e, adj. [Bot., Didact ] Slakke-

of schroefvormig. — Spiritlenment, adv., z. v. a.
EN SPIRALS.-- Spiralité, f. Schroefvormigheid f.
4piranthe, in. [Bot.), z. v. a. oiuwvs.
Spiratelle, f. [H. n.] Naakt weekdier n. der
noordsche wateren.
Spiration, f. [Théol.] Wijze, waarop de Hei
Geest van Vader en Zoon uitgaat, sp i rr d t i e f.-lige
Spire, f. Schreef of slakkegan gq m., elke slingering of omgang van eene schroefl jn. -- Somtijds
ook cebézigd voor spirale, schroeflijn f.
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Spirée, f. [Bot.] Spierstruik m., s p i r w a f.,
met vp[spletigen bloemkelk en vijf bloembladeren.
Sp- h feuilles de saule, Sp- salicifoliée, wilgbladige spircea. Sp- filopendule, knolwortelige spirea.
Sp- ulmaire of Reine des prés, moeras-spirwa.
Spirifère, f. [H. n.] Pijlvormige boorschelp f.
— Spiriforme, adj. Schroefdraadvormig.
Spiritnalisation , f. [ Cum.] Uittrekking
der geestrjke deden uit vaste vloeibare ligchamen,
geestmaking f. (In dezen zin verouderd.) — Ver
opneming van den letterlijken zin-,gestlijknf.
eener uitdrukking in eene allegorische, geestelijke
beteekenis. — Spirituallser, v. a. Tot geest maken, den geest of spiritus uit iets trekken. (In dezen zin verouderd.) vergeestelijken, in allegorischen, geestelijken zin opvatten of verklaren; eene
geestelijke rigting geven, spi r i t u a lis é r e n. —
Spiritualisme, mi [Phil ] Leer van het wezen
des geestes, geestleer f.; — wijsgeerige meening f.,
dat alles eigenlijk geest is, en dat het ligchameljke
uit het geestelijke te voorschijn treedt (in tegenstelling met matérialisme), s p i r i t u a l is m u s n. -Spiritualiste, m. Aanhanger dier leer, s p i r il u a l i s t. — 141s adj. Geestelijk, sp i r i tie a l i st is c h. — Spiritualité, f. Geesteljkheid, onli.gchamelijkheia f. — Het bovennatuurljjke. — Innerlijk leven n., het loszijn of de ontbondenheid van
de wereldsche zaken, overpeinzing van geesteszaken, spiritualiteit f. — Spirituel, le, adj.
Geestelijk, onligchamelijk, s p i r i t u e e l: Dieu est
un etre sp-, God is een geest, een onligchamelijk
wezen. — [ Dévot.] Geestelijk, wat de ziel, het geweten, 't gemoed betreft (in tegenstelling met vleescheljjk, zinnel(jk, ligchamelijk) Vie sp-le, geestelijk
innerlijk leven, zieleleven. n. — Concert sp-, geestelijk concert, oratorium (in de weekvoor Masthen).
— [Cath.] Communion sp-, innerlijke avondmaalsviering, communie in den geest. Père sp-, geestelijk
vader, biechtvader m. — Geestelijk, de godsdienst
of de kerk betreffend (in tegenstelling met wereld
tijdelijk): Les affaires sp -les et. temporelles,-lijk,
of als subsi. Le SPIRITUEL et Ie temporel, de geestelijke en wereldlijke zaken f. pl., het geestelijke en
het wereldscha. Chef sp- et temporel, geestelijk en
wereldlijk opperhoofd n. -- Geestelijk, overdragtelik, allegorisch, (in tegenstelling met letterlijk): Le
sens sp- de l'Ecriture, de geestelijke zin m. der
Schrift. - Geestig, geestrijk, vol eieest of schranderheid, schrander; zinrijk, vernuftig. Femme fort
sp-le, zeer geestige, schrandere vrouw. Réponse
sp-le, geestrek, zinijk antwoord n. -- Physionomie sp-le, schrander gelaat n. -adv. Op geestige, verstandige, schrandere
wijze: II lui repondit fort sp-, hij antwoordde hem
zeer geestig. — In den geest, inde gedachte: [Cath.]
Communier sp-, in den geest (met den priester)
avondmaal houden of communiéren. — Spiritueux, ease, adj. Geestig, geestrijk, krachtig,
sterk (van dranken): On lui a défendu l'usage des
liqueurs sp-euses, men heeft hein 't gebruik der
sterke dranken verboden. — Ook als subst.: Faire
abus des sp-, misbruik van sterken drank maken.
— Spirituosité, f. [Chim.] Geestrijkheid f.,
geestgehalte n., hoedanigheid van een geestrijk vocht,
spirituositeit f. (ren n -pl.
Spirivalves, f. pl. [H. n.] Spiraal-schaaldieSpirlin, ui. H. n.] Spierling, Seine-spiering m.
(éperlan de In Seine), een vingerlang europeesch
riviervischje [Cyprinus bipunctatus] .
—

Spiroglyphe, Spirographe, m. [H. n.] Ko-

kerworm, buisworm m. (wig.
Spiroide, adj. [Didact.] Spiraal- of slakkevorjgpirorbe, m. [H. n.] Soort van buisworm.
Spirale, f. [H. n.] Posthoorntje n., eene schelp.
— Spiruller, m. [H. n.] Weekdier n., dat het
posthoorntje bewoont. (stof n.
Spinre of Spiurre, f. [Tech.] SteenkolenSplachne of Splane, f. [Bot.] Schermmos n.
Splauchnique. ada. (pr. splank—, ook inde
volgenden) [Anat.J Tot de ingewanden behoorend:
Nerfs spi-s, ingewandszenuwen f. pl. Cavités spl-s,
holten f. pl., die de ingewanden bevatten. —[Méd.]
Fièvre spl-, ingewandskoorts f. — Splanchnenrysme,m. [Med.J Tegennatuurlijke uitzetting f. van
een ingewand. — Splanehnographe, m [Didact.l Ingewandsbeschrjver m. — Splanchrrographie, f. Ingewandsbeschrjving f. ï - Splanchnographiqute, adj. Die beschrijving betreffend,

SPONDAIQUE.
splanchnográphisch. -- Splanchnolithiasie, f. [Méd.J Steenvorming in de ingewanden. — Splanchnologie, f. [Anat.] Ingewandsleer f. — Splanchnologique, adj. be ingewandsleer betreffend , s p l a n c h no l ó g i s c h : —
Splanehnologue, m. Schrijver eener ingewandsleer; heoe jenaar, kenner m. der ingewandsleer. — Splanchnoseopie, f. [Ant.] Beschouwing f., onderzoek n. der ingewanden (om de toekomst
te weten). — Splanchnototnie, f. [Anat.] Oatleding f. der ingewanden. — Splanchnotomique, adj. Die ontleding betreffend, sp l a n c h n otómisch.
Splane, f., z. SPLACHNE.

Spleen, m. (angl.) (pr. spline) [Méd.] Miltzucht, zwaarmoedigheid, soort van h y p o c h o nd r i e, die dikwijls levenszatheid en zelfmoord voort
blijvende kwade luim, ijzegrimmigheid f.,-brengt;—
spleen m. — Spléna1gie, f. [Med.] Miltpijn f.,
miltlz den n. -- Splénalgique, adj. Aan de milt
lijdend, door mittljden veroorzaakt.
Spiendeur, f. Glans, luister nl., praal, pracht,
heerl jkheid f.: La spi- du soleil, de glans der zon.
— 11 vit avec beaucoup de spl-, hij leeft met veel
luister, hij voert een' weidschen slaat. — (fig.) La
spi- de son nom, de luister van zijnen naam. —
Splendide, adj. Heerlijk, luisterrijk, prachtig,
schitterend: Un festin spi-, een prachtig gastmaal.
— Homme spi-, prachtlievend, rijk levend man.Splendidement, adv. Op prachtige, luisterrijke
wijze: Vivre spi-, op een' schetterenden voet leven
Splénectoinie, f. [Méd.] Miltuitsnijdiug f.Splénectomique, adj. De miltuitsnijding betreffend. — Spiénemphractique, adj. Miltverstoppend; door verstopping in de milt veroorzaakt,
splenemphrd ktisch.— Splénemphraxie,f.
Millverstopping f. — Splénétique, adj. Miltzuchtip, met miltverstopping gekweld; aan spleen tijdend, zwaarmoedig, s p i e ni t i sc h. — SpléniScation, Splénisation, f. Ontaarding van een
organisch weefsel, waardoor 't naar dat der milt
gelijkt. -- Splénique, adj. De milt betreffend.
[Anat.] Veine spi-, miltader f. — [ Méd.] Médicamènt spl-, miltmiddel n., middel tegen de mill zucht.
— Splénisation, f., z. SPLÉNIFICATION.— Splénite, f. [Méd.] Miltontsteking, s p l e n i t i s I. —
[Anc. anat.] Miltader f. der linkerhand. — Spléni us, m. (pr. -- uce), of als adj. Muscle spi-, miltvormige spier f. — Splénoeèle, f. [Chir.] Miltbreuk f. — Splénographe, f. [Didact.] Milt-

beschrjver, schrijver m. over de milt. — Splénographie, f. Miltbeschrjving f. --- Splénographique, adj. Miltbeschrjvend. — Splénologie, f. Miltleer f., leer van de milt. — Splénologique, adj. De millieer betreffend, s p 1 e n o l ógi sc h. — Splénologiste of Splénologae, m.
Schrijver eener miltleer; miltkenner m. — Splénonele, f. [Méd.] Miltgezwel n., miltzwelling f.
— Splénopareetamie, f. [Mèd.] Vergrooting t.
van de milt. — Splénophractique, Splénophraxie, z. V. a. SPLÉNE11PHRACTIQUE, SPLÉNEMPHRAXIE. — Splenotomïe, f. [Méd.] Mittontleding f. — Splénotomique, adj. Miltontledend.
Spode,, f. [Anc. Claim.] Zinkkalk m., ovengalmei t., s p o d iu ni n. (dat zich bij 't smelten van
zink in dampen opheft en aan de ovenwanden
hangt); — beenzwart, gegloeid of gecalcineerd ivoor n.
— Spodite , m. [ Minér. ] Witte vulkanische
asch f., s p o d i e t m. — Spodocéphale, adj.
[H. n,] Met aschgraauw hoofd. — Spodochre,
adj. [H. n.] Aschkleurig, aschgraauw. — Spodoniancie, f. [Ant.] Waarzeggerij f. uit asch. —
Spodoumancien, m., ne, f. Waarzegger m.,
-zegster f. uit asch.
Spollateur, m., -trice, f. Roover, plunderaar, afzetter m., roofster, afzetster f. — Ook als
adj.: Loi sp-trice, roofgierige, uitzuigende wet. —
Spoliatif, eve, adj. [Mèd.] : Saignée sp-ive, zeer
ruime aderlating, vermindering f. der bloedmassa.
— Spollation, f. [Prat.] Berooving, plundering,
afzetting, spoliatie f. — Spotier, v. a. Berooven, plunderen, gewelddadig or met list ontnemen.
Sp- qn. de son héritage, iemand van zijn erfdeel
berooven. -- SE SPOLIER, v. pr. Elkander berooven.
— Het part. passé is ook adj.: Homme spolié de
tout son avoir, van al zijne, have beroofd man.
Spondaïque, adj. [Poes. anc.] Wat den spon
betreft: Vers sp-, vers, dat met twee spon--déus

SPOND1E

--

deën, in plaats van niet een' daktylus, eindigt; vers,
dat geheel uit spondeën bestaat, of ook, welks voeten allen spondeën zijn behalve de voorlaatste, die
een daktylus is, spondéisch vers n.— Spondée,m.
Versvoet van twee lange lettergrepen , sp o ndéus m.
Spondias, ni. [Bot.] , z. MONBIN.

Spondylalgie, f. [ Med. J Ruggegraatspijn,

wervelpijn f. — Spondylalgique,, adj. Tot de
ruggegraatspijn behoorend, sp on d y 1 á l g i s c h. —
Spondylarthrocaee, f. Vrijwillige ontwrichting van een' der rugwervelen; verzwerende ruggegraatsontsteking f. — Spondyle, m. [Anat.]

Wervelbeen n., inz. ruggegraatswervel, rugwervel m. — [H. n.] Tweeschalig schelpdier n. van
't oestergeslacht; — vast vleesch n. der oesters. —
Wortelworm ni., wortelrups f. — Spondylite,f.
[Méd.] Wervelontsteking , s p o n d y l í t i, s f. —
H. n j Lazarusklep f., soort van versteend schaal
— Spondylolithe, m. [H. n.] Versteende-diern.
vischwervel m.
Sponglaire, adj. [H. n.] Sponsvormig.— SPONGIAIRES, f. pl. Zeesponssoorten f. pl. — Spon glahilité, f. Sponsachtigheid f. — Spongie,
e, adj. Naar spons gelijkend. — Spougieux,
lense, adj. Sponsachtig, vol zigtbare poriën of
(

gaatjes, luchtig, los. — Spon;iforme,adj. [Bot ]

Sponsvormig. -- Spongille, f. [H n.] Zoetwaterspons f. -- Spon;iole, f. [Bot.] Planten -orgaan n., dat het voedend sap moet opzuigen. -Spongiolithe, m. [H. n.] Sponssteen, dril steen,
puimsteen m., versteend sponskoraal n. -- Spon giosité , f. Sponsachtigheid , poreusheid f. —
Spongite, f. [H. n.] Sponssteen m. (spongiolithe) .
Spontane, e, ci(Ij. Vrijwillig, uit eigen b^wegin.g, van zelve; natuurlijk, sp o n t a a n: Les mouvements du coeur sont sp-s, de bewegingen van 't
hart zijn vrijwillig, geschieden van zelve. — [Méd.]
Vomissement sp-, vrijwillige, natuurlijke braking f.
Sueur sp-e, natuurlijk, niet door een of ander middel opgewekt zweet n. — Spontanéité, f. Vrij willigheid f., het van zelf plaats grijpen, s p o n t an e ï t e i t f. La sp- des mouvements du coeur, de
vrijwilligheid der bewegingen van het hart. —
Spontanément, adv. Op vrijwillige w ij ze, uit

eigene beweging.

Sponton, m. [Man., Mii.], z . ESPONTON.
Sporades, f. pl. [Astr.], z. v. a. informer, z.
INFORME . — Sporadique, adj. [Méd.] Verstrooid,

s p o r d di s c h: Maladies sp-, sporadische ziekten f.
pl. (die slechts weinig menschen hier en daar aantasten en niet algemeen heerschend. niet epidémisch
zijn). — Sporadiquenient, adv. Op verstrooi. de, sporadische wijze.
Spore, m. [Bot.]. z. GONGYLE.
Sporée, f. [Bot. , z. v a. SPERGULE.

Sporophthalinie, f. [Mid.] Oogschurft f. en n.
Sporte, m. Bedelkorf m. der kapucy1 ner mon-

niken.

Sportule, f. [H. ane.] Gift f. aan geld of levensmiddelen, die de Romeinen aan het volk deden;
-- korf m., waarin de armen hunne gift afhaalden.
Sporule, f. (verklw. van spore) , z.v.a. GONGYLE.
Sprat, m., Z. SPROT.

Springalle, Springarde, f. [Anc. mil.]

Springaal m., een steenwerptuig.

-I- proposito, m. (ital.) Ten onpas gezegd
woord n. (Plur. Des spropositi.)
Sprot of Sprat, m. [Pèche] Palinghuid f.
als aas. — Sprote, f., z. v. a. SARDINE.

Spumaire, adj. [Bot.] Naar schuim gelijkend.
— Spumeseent, e, adj. Schuimachtig; schuimend. — Spuineux, euse, adj. Met schuim bedekt, vol schuim. — Spami;ène, adj. [Myth.]
Vénus sp-, de uit schuim geboren Venus. — Spumosité, f. [Didact.] Schuimigheid f. (van taal.
t Spuureiloque , adj. Vuiltongig, ontuchtig
Spurie, f. {Bot.], z. v. a. SPERGULE.
S p utateur, m. [H. n.] Spuwer m. (cracheur),
soort van gekko (z GECKO) op de Antillen, waar
h# woudslaaf (wood-slave) heet. — Sputation, f. [ Méd. ] Speekselopbrenging , -uitwerping f., het spuwen.
Squadroniste, m, (pr. skoua) [H. eccl.] Kar
geen der partijen-dinal'tcove,m

houdt.

Squale, m. (pr. skouaie) [H. n.] Haai m. Sq-marteau, hamervisch. Sq- -scie, zaagvisch m.
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Squalide, adj. (pr. skoua--) Vuil, smerig, on
zindelijk. -- Weleer ook: Mager — SQUALIDES , m.
pl. Visschen H. pl van 't haaijengeslacht.--J-.' qua
.

.

lidité, f. Vuilheid, morsigheid, onreinheid f.
% Squaiue, f. (pr. skouame) [Méd.] Schub,
schilfer f.— [Bot.] , ofSquamelle, f. (pr. skoua—,
ook in de volgenden) Schubbetje n.— Squameux,
ease, adj. Schubbig, geschubd. -- [Anat.] Suture
sq-euse, schubbenaad m. der hersenpan. — Squamifère, adj. [H. n.] Schubbig, met schubben, geschubd. — Squamifolié, e, adj. [Bot.] Met geschubde bladeren. — Squamifornie, adj. Schub
Squamipède, adj. [H.. n.] Met ge--vormi,q.—
schubde voeten. — Squamipenne, adj. [H. n.]
Met geschubde vinnen. — Squanioderme, adj.
[ H. n.] Met geschubde huid - SQUAMODERMES , m.
.

pl. Schubvisschen m. pl. —Squamoloinbric, m.
[H. n.] Schubbige regenworm m. -- Squannosité, f. Schubbigheid f. — Squarnule, f. (verklw.
van squame) .Schubbetje n. —Squamuliforine,
adj., z. v. a. SQUAMIFORME.

Squarreux, ease, adj. (pr. skouar—) [Bot.]
Uit stijve, digtbijeenstaande, achterwaarts omgebogen schubben zamengesteld (van plantendoelen) .
Squatine, f. (pr. skoua —) [H. n ] Engelhaai m.
(squalus squatina), inz. in de Middellandsche zee.
Squelette, m. Geraamte n., gebeente van een
dood, ontvleeschd li.gchaam, zoo als 't in zijn natuurlijken staat zamenhangt. -- [Anat.] Beengebouw n., de gezamenlijke beenderen van 't ligchao.m,
s k e l é t n. — (fig. et lam.) Zeer mager mensch,
geraamte n. Dor, droog werk, z. DICTIONNAIRE
(maar lees daar un, niet one squelet.te).—[filar.],
-

—

Leervan,
verhandeling f. 't skelet. —Squelett ologiste

z. v. a. CARCASSE . —Squelettolo;ie, f.

of Squielettologue, m. Schrijver over 't skelet.
—Squelettopée, f. Kunst f. om een geraamte zamen te stellen of te bereiden.
Sgaille, f. (pr. skile) [H. n.] Garnaal f., garnaalkreeft in. Sq- mante, soort van garnaal der
Middellandsche zee. — z. ook SGILLE.
S quinancie, f ., z. v. a. GYNANGHIE.

Squine, f. [Bot.] Kinawortel m., soort van.
chinésche sarsaparille.
Squirrhe, Squirre, in. [Méd.] Verharding f.
van eenig ligchaamsdeel, met neiging om in kanker
over te gaan, knoestgezwel n., klierverharding f.,
squirrhus, scirrhus m. — Squirrheux,
euse, adj. Hard gezwollen, verhard. — Squirrhoeastrie, f. Maagverharding f. -- Squirrhosité, f. Toestand m. van kankeraardige verharding, squirrhositeit f.
4. Stabilisation, f. Bestendirging, duurzaam making, het geven van vastheid en duurzaamheid
b. v. aan instellingen. — -I. Stabiliser, v. a. Bestendigen, duurzaamheid geven, s t a b i l i s ir e n.
— Stabilisene, m. [Polit.] Behoudsstelsel n., stelsel des behouds, der onveranderl jkheid. van 't eenmaal bestaande, s t a b i l i s m u s n. — Stabi l iste , m. Behoudsman, aanhanger m. van 't behoudsstelsel, va/harder bij 't oude , sta b ii i s t m. —
Stabilité, f. Vastheid, duurzaamheid f., duur m.,
onwrikbaarheid f., voortdurend bestaan n., s ta b i1 i t e i t f. La st- dun édifice, de vastheid, stevigheid van een gebouw. — (fig.) La st- d' un Fiat, de
bestendigheid, onwrikbaarheid van eenen Staat. —
11 n'y a point de st- dans les chosen du monde,
niets is bestendig in de wereld. — La st- du coeur,

de standvastigheid van 't hart. -- Het voortdurend
blijven in Bene plaats: Faire voeu de st -, gelofte
doen om bestendig ergens (b. v. in een klooster) te
blijven. Le droit de st -. het regt om bestendig op

een.e plaats te blijven. (Deze laatste beteekenis is

vrij zeldzaam.) — [Mar.] Stijfheid f.: Ce vaisseau
a peu de st- sous voiles, dat schip heeft weinig
stjfheid, is rank onder 't zeilen. Le peu de st -.
de rankheid.
Stablat, m. Stalwoning f., soort van winterwoning, die de boeren in de Alpen tegen den sneeuw-

tijd opslaan, om er zich met hunne kudden op te
sluiten.
Stable, adj. Vast; bestendig, duurzaam, niet
veranderl jk, blijvend, stabiel. Un édifice st(liever solide), een hecht, een vast gebouw. — (fig.)
Une paix ferme et st -, een vaste en duurzame
vrede. Rien nest st- en ce monde, niets is besten
deze wereld. — Le temps est st -, het weder-dign
is bestendig. -- [Phys.] Equilibre st- des corps,
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standvastig, onwankelbaar, stabiel evenwiqt n. der

tigchamen (wanneer zij zoodanig ondersteund zyn,
dat hun zwaartepunt bij ontstaande beweging moet
rijzen)_ — Stablement, adv. Op duurzame, be-

stendige wijze.

Stabulation, f. Stalbestuur n., stalverzorging f., wijze van eenen stal te verzorgen.
Staccato, adv. (ital.) [Mus.] Afgestooten.
Stachyde, f., Stachys, m. (pr. — kice) [Bot.]
Andoorn, andoren m. (van 't geslacht der lipbloemen). St- des forëts, des marais, bosch-, moerasandoorn.

Stacté of Stacten, m. (pr. —tènn) [Pharm.]
Vloeibare storax m., mirrhe-sap n.
Stade, , m. [Ant.] , Lengte- of wegmaat der
Ouden, stadie f., stadium n. St- olympique,
olympische stadie (= 184.95 meter). St- pythique,
pythische stadie (= 147,96 meter). St- philétérien,
phileteriaansche stadie (= 213 met.). St- romain
of italique, romeinsche stadie (185,16 met.) Grand
st- asiatique, groote aziatische stadie (= 2?J,38
-riet.). St- nautique, zeestadie (= 166,84 met.), —
Ren- of loopbaan f., bij de wedspelen der Grieken.
— [Méd.] Tijdruimte f. in de voortgaande ontwikkeling van eene ziekte, van een' aanval eener tusscher^ poozende koorts, stadium n. — Stadiodrone, m. [Ant.] Renbaanlooper, wedlooper in
't stadium, s t a. d i o dr o o rn m.
stage, m. [H. eccl.J Verpligle verblijftijd ni_
of aanwezigheid f. van eenen kanunnik in 't kerspel,
wanneer hij de inkomsten wilde genieten of tol
hoogere ambten geraken. — Tijd, gedurende welken
de jonge advokaten de pleitzaal, de jonge geneesheeren de hlinisel.e lessen en de hospitalen bezoeken
voeten, . f vorens _ j zelc n dienst mogen doen. —
STAGE, m. (angl.) (pr. steedzj) Postkoets, diligence f. — Stagiaire, m. Jong advokaat, die
pliglrnatig de balie, jong geneesheer, die de hospitalen bezoekt. -- Ook als adj.: Avocat st-, Médecin st-.
Stagnal, e, adj. (pr. stag-nal) [H. n.] In moe
levend, groefend. — Stagnant (pr. stag--rasen
nan), e, adj. Stilstaand, niet stroomend of vloeijend: Eau st -e, stilstaand water n. — [^t1éd.] Humeurs st -es, stilstaande, niet rondvloeijende vochten n. pl. -- Stagnation, f. (pr. stag- na —)Stilstand m. (van water, van ligchaamsvochten); —
(flrr.) Stremming, verhindering, schorsing, sta gn a t i e f. La st- du commerce, de stremming, stil
handels. — Stagnieole, adj. (pr.-stande
stag -ni —) [H. n. In of aan stilstaande wateren.
]

(vijvers. poelen) levend.

STATION.
[Impr.] IJzeren pers f. (door lord Stanhope uitgevonden), pers van Stanhope.
Stannage, m. [Tech.] Het doortrekken eener
stof met eene tinoplossing, alvorens zij in 't verf
komt. — Stannate, m. [Chim.1 Tinzout,-bad
chloortin n. --- Stanneux, ease, adj. [Chico.]:
Oxyde st-, eerste tin-oxyde, tin-oxydule n. Sulfure
st -, zwavelzuur tin-oxydule. Sels st -, ti-n-oxydule
zouten. -- Staitnide, adj. [Minér.] Tinachtig,
naar tin gelijkend. — Stannides, m. pl. Metaal
verbindingen bevat,-famile.,dhtnzo
tinmetalen n. pl. — Stantiifère, adj. Tinhoudend. — Stannique, adj. [Chim.: Oxyde st-,
tin-oxyde n., tweede oxydatie-graad van het tin,
zwavelzuur tin-oxyde n. Sels st-s, tin-oxyde zouten.
Stanté, e, z. STENTE.

Stapédien, adj. [Anat.]: Muscle st -, of als
subst . STAPEDIEN , m. Stijgbeugelspier I. Os st -,
stjgbeugel m., een der drie beentjes in de trom
oor.
-melhotvan'
Stapélie, f. [Bot.] Eene broeikasplant van zeer
vele schoone soorten, uit Zuid- Afrika (naar den
holl. geneesheer Stapel benoemd), s t a p é 1 i a I.
Staphisaigre, m. [Bot.] Luiskruid, luiszaad,
staverzaad n.
Staphylagre, in. (Chir.] Huiglang f., tangetje om de huig te vatten. — Staphyller, m.
[Bot.] Pimpernootbooin m. — Staphylin, e, adj.
[Anat.]: Muscle st -, of als subst STAPHYLIN . m.
Buigspier f. Voile st -e, gordijn f. van 't zacht gehemelte - STAPHY LIN, m. [H. n.] Roofkever m.,
.

.

rooftor f. — Staphyloniateuux, ease, adj.

[Méd.] Met een druifgezwel behebd. — Staphylóme, ni. [Méd. J Druifgezwel, druivenoog n , een
vleeschachtig uitwas in 't oog. -- Staphylotome, m. ]Chir,J Huigsnijder m., werktuig tot het
uitsnijden der huig. -- Staphylotomie, f. Huig -

snede, uitsnijding f. der huig.

Stacie, f. [Mar.] Legdagen nl. pl. (jours de

pianche).- [Anc. mar.] Legdagen boven den bepaalden tijd, Overlegdagen. [rolschelp.)

Staron, m. [H. n. j Broegend dui /je n. (eene
Staroste, nl. Pooisch landvoogd, voornaam
staatsbeambte, stadhouder eener starostj, s t a r ó s t m. -- Starostie, f. Gebied n. van eenen
starost, poolsche landvoogdij f.
Stase, I. [Méd.] Stilstand m., oponthoud van
bloed en vochten in eenig ligchaamsdeel (zonder dat
daarbij, als bij de stagnatie, bederf ondersteld wordt),
stasis f.

Statère, m. [Ant.] Staler ni., eene oud- grieksche, eflyptische, joodsche munt. -- ST ATÈRE , f.

Stalactifère, adj. [Minér.] Dropsteendragend.
— Stalaa.ctiforme, adj. Dropsteenvormig. —
Stalactite, ni. Dropsteen in. (die aan 't gewelf

[Ant..] Bonieinsehe balans t. (peson).

q u e, adj. Dropsteenachtig; fjskegelvormig. — Stalagmite, m. Dropsteen, die op den bodem der
grotten door opdruppeling wordt gevormd, s t a1 a g mi et in. — Stalagmitique, adj. Naar den

waardigheid belre f fend. — Wills subst.: Aanhanger m.,
aanhangster f. van het stadhouderschap, oranje-ged'Olympe.
zinde m. en f.
Statiee, Statleée, f. [Bot.], z. v. a. GAZON
Statif, lve, adj. [Bist.]: Camp st-, vast kamp n.
(waarin een leger eenigen tijd vertoefde) -- Féries
st-ives, vaste feestdagen m. pl.
Station, f. [ Physiol. J Het staan, het regtop
staan, de opgerigte ligchaaretsstand m. La st- de
1'homme est bipède, Celle du chien, quadrupède,
de mensch staat op twee, de hond op vier voeten,
— Kortdurend vertoef op eene plaats, oponthoud n.;
rust-, toefplaats, pleisterplaats, wisselplaats f., inz.
de plaats, alwaar op de spoorwegen de trein stil
om reizigers of goederen op te nemen of af-houdt
te zetten, s t a t i o n n. Faire uric st- en quelque
endroit, op eene plaats stilhouden, wat rusten. 11
y a trois st-s d'ici à Amsterdam. er zijn drie pleisterplaatsen van hier naar Amsterdam. 11 n'y a
point de voitures à la st-, er zijn geen rjtuicen op
de wisselplaats. — Un convoi q ui s'arrète a chaque st-, een spoortrein, die aan elk station stilhoudt.
— [Astr.] Schijnbare stilstand m. eener planeet. --[Bot ] Stand-, groeiplaats f. eener plant. — [Cath.
Bidplaats, bidkapél f., bidaltaar n., waar men zic
heen begeeft of waarbij eene processie stilhoudt, om
te bidden; — aangewezene kerk f., waar een priester gedurende den advent of de vasten moet pretdiken. --- [Gom.] Standpunt n., standplaats f.,

Stathotider, in. (holt.) [Bist.] Stadhouder m.,

hoogste u'aardigheidsbekleeder in de republiek der
of aan de wanden van grotten door afdruppeling Vereenigde Nederlanden. — Stathoudérat, m.
wordt Gevormd); een uit kalkwater afgezette of Stadhouderschap n., waardic;heid f. van stadhouverharde kalksteen (gelijk die in 't Bouwinanshol der; -- tijdduur m. dier waardigheid. — Stat
ne, adj. Den stadhouder of zijne-houdérien,
in den Harz), s t a l a k t i e t m. — Stalaetiti-

stalagmiet gelijkend.

Stalle, f. Koorstoel, klapstoel m., zitplaats
rondom 't koor. — [Théát.] Zitplaats f. op 't orkest.
% Staltique, adj. [Méd.] Zamentrekkend
(astringent).

Stamenais, in. [Mar.], z. GENOU.
Statuette, f. [Com.J I-lollandsche wollestof f.,
stamet n.
Staminal, e, adj. [Bot.] De meel- of stofdraden (étamines) betreffend. — Staminé, e, adj.
Met meel- of stofdraden. — Staniineux, ease,
adj. Met lange, uitstekende stofdraden. — Sta niïnif'ère, adj., z. v. a. STAMINE. — Stamilbl-

formne, adj. Stofdraadvormig.
Stanipe, f. Stempel m., waarmede men de ne-

gers teelcent. — Ruimte I. tusschen de rnijnaderen.
Stance,f. [Poes.] Versafdeeling, verzengroep f.,
doorgaans kortweg vers n. geheelen strophe, sta n;

z e f. — St's, dichtstuk n.. dat uit een zeker getal

verzengroepen (verzen), doorgaans elk van 't zelfde
getal verzen of regels, bestaat.
Stangue, I. [Bias.] Stang, ankerstang f.
Stanguette, f. [Mus. J Opstaande maatstreep f.

(barre).

Stanhope (of PRESSE b LA STANHOPE), I.
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waaruit men eene waarneming doet, hoeken op- s t a t uq u o, het bestaande, het oude handhaven,
neemt, enz. -- [Mar.] Standplaats f., post, kruis in stand houden.
Stature, f. Lichaamshoogte of - grootte. geligplaats f., de aan de schepen aangewezene-postm.,
plaats, uilgestrektheid op zee, waar, zij kruisen stalte f., stal, wasdom mn., statuur f.: II est de
moeten. Etre en st- devant le port, vóór de haven moyenne st-, hij is van middelmatige grootte.
op zee liggen or gestationeerd zijn. -- StationStatist, n1. Wet, grondwet, verordening f., renaive, adj. [Astr.] Stilstaand (van eene planeet, glement n., inz. de stichting en grondwet van een
als zij in den dierenriem noch voor- noch achter
genootschap, gezelschap, gilde, enz., s t a t u u t n. -[H. d'Angl,] St-s, parlementswetten f. pl. -- 5* Staschijnt íe gaan). -- [Méd.] Fièvres st -s,-warts
koortsen, die gedurende een of twee jaar algemee- tutaire, adj. Op de statuten gegrond, volgens de
ner en aanhoudender heerschen dan andere, heer statuten. — [Jur.] Droit st -, statuten-regt n.
Staurobaryte, f. j Minér.] , z. v. a. ANDREOkoortsen f. pl. -- [Mar.J Vaisseau st -, of-schend
als subst. STATIONNAIRE, in. Wachtschip n. -- (fig.) LITHE . — Stauroglyphe, adj. [Didact.] Alet
Vastgezet, voortdurend, bestendig, op het zelfde een kruis geteekend. — Staarolàtre, m. et f.
punt blijvend, geene vorderingen makend, s t a t i o- Kruisaanbidder m., - bidster t ; (iron.) roomschn a i r: Les arts étaient alors st-s, de kunsten katholjke m. en f. — Staurolithe, nn. [Minér.] ,
stonden toen stil, maakten geene vorderingen. — z. v. a. ANDRÉOLITHE, GRANATITE. -- Stauro
Stationnairecnent, adv. Op blijvende, besten- ptère, asij. [H. n.] Met een kruis op de vlerken
dige, stationaire wijze. — Stationnale, adj. (van vlinders). -- Staurotide, f. [Minér.] Kruis[Cath.] Église st-, of als subst STATIONNALE, f. vormige schors ni z. v. a. GRANATITE.
Kerk f., waarin men bij een jubileum gebeden doet,
Stéarate, ni. [Chim.] Talkzuur zout, steastations houdt, — -k Stationnarité, f. Stil rine-zuur zout n. -- Stéarine, f. [Chlm.] Zuizonder vorderingen te-standm.,hebljv vere talkstof f., een van de drie nadere bestandmaken. -- Stationnen' ent, ni. Het staanbl jven, deden der dierlijke vetstoffen (de andere zijn marstilstaan der rijtuigen op zékere plaatsen: Inter- garine en élaïne), st e a r t n e 1. Chandelles de st -,
dire le st- des voitures sur in vote publique — gezuiverde talkkaarsen, stearine-kaarsen. — StéStationner, V. a. (met avoir) Stilhouden, blijven ariquie, adj. [Chum): Acide st -, talkzuur, steastaan (van openbare rijtuigen). — [Mar.) Als rine-zuur n. -- Stéarol, m. [Pharm.] Vet n.
wachtschip ergers liggen, op station zijn. — Het als bindmiddel.
part. passé is ook adj.: Vaisseau st-, gestationeerd,
Stéatite, f. [Minér.) Speksteen, zeepsteen,
op station liggend schip n.
s t e a t i e t Hi. — [[Vléd.) Vetzucht f., vet- of spekStatique, f. [Didact.] Stand- of evenwigtsleer, buik ni.— Stéatiteux, ease, adj. [Minér. Spekweeg- of evenwigtskunde, wetenschap, die het even- steen bevattend; van speksteen. gemaakt. — Stéawigt der ligchamen ten voorwerp heeft, st á t i ka, tocèle, f. [Méd.] Vetbreuk f., spekgezwel r,. in de
s t a t i e k f. — Als cidj. f Méd.] Médecine st-, sta- scheedevliezen VV!in de zaadstreng. — Sf sitomat i s c h e geneeskunde f., kennis van 't geen het lig tetix, ease, adj. [Méd.) Spekbuikachtig. — Stévoeding wint en door de uitademing-chamdore atoanatode, adj. [ti1ed.J Naar talk gelijkend.
enz. verliest
STATIQUE , m. Lijder aan vallende
— Stéatánie, in. [Méd.] Spekgezwel n., spek
ziekte, die zith herinneren kan, wat er gedurende
-builf.
den aanval is gebeurd.
Stéchas, m. (pr. std-kace) [Bot.] Soort van
Statisticien, m. Kenner der statistiek, der lavendel f. niet vierhoekige aren, stwehas-kruid n.
staten of der slaatshuishoudkunde, s t a t i s t i Stéganographe, in. Geheimschriftschrjver,
cus in. — Statistique, f. Staalshuishoudkunde, kenner m. van 't geheimschrift.— Stégano;rastatenkunde, wetenschap, die de kennis van de be- phie, f. Geheinischryfkunst f.; geheim teeken- of
volhing, de inkomsten, den handel, landbouw, de in- cyferschrift, geheimschrift n. — Stéganogradustrie, enz, van eenen Staat ten voorwerp heeft, phique, adj. Het geheimschrift betre/fend.
statistiek, statistica f. — Uitvoerige beStéganope, ni. [H. n.] Strand- of steltloosch7eijving van eenen Staat met opzigt tot zijne be- per m. in Paraguay.
volking, bestaanmiddelen, enz., statenbeschryving f.
Ste nose, f. (pr. stèg-nose) [M éd.] Verd'igting,
— (bij uitbreiding en misbruik) Staat. toestand in., sluiting, tegennatuurlijke vernaauwinr van een hol
gesteldheid f.: La st des cafés de Paris, de toe- ligchaamsdeel, s t e g n a s i s f_ — Steg zotiq ue,
stand der koffijhuizen te Parijs, — ST ATISTIQUE , adj. Zamentrekkend, nerd igtend, s t e g n ó t i s c h.
adj. Staatshuishoudkundig; statenbeschrijvend, de
Stégoptère, adj. [11. n.] Met dcksgeu ijs gestatistiek betre/fend, statistisch, statistiek. plaatste vlerken (van insecten,).
Description st -, statistieke beschrijving f.
Stelage, m. [Ant. tout.] Impost. tol ►n., regt H.
Statnnaire, m. Standbeeldenrnaker, beeldhou- op elk mud koren. -- Stelagier, in. Korentolwer, beeldgieter m. — STATUAIRE, adj. Voor stand- pachter m.
beeiden geschikt: Marbre st -, standbeelden-marmer n.
Stèle, f. [Arch.] Zuilvormig gedenkteeken n.,
-- De standbeelden betreffend: Art st -, of als subst. obeliskvormige grafsteen m. uit één stuk. -- [Ant.]
STATUAIRE, f. Beeldenkunst f., kunst ma standbeel- Schandpaal m., kaak f.
den te maken. — Colonne st -, zuil f. met een standStéléchite, f. [Minér.] Kalkomkorstinq f.
beeld. -- Statue, f. Standbeeld n. St- gigantes- rondom een' wortel, versteening f. van 't stameinque, colossale, reusachtig, kolossaal standbeeld. z. de, stelechiet in.
ook EQUESTRE, PEDESTRE. St- grecque, grieksch
Stellaire, adj. De sterren betre/J'end; stervorstandbeeld, ongekleed of bijna naakt stan- lbeeld. St- mig: Lumiere st -, sterrelicht n. -- [Chir.] Bandage
romaine, op romeinsche wijze gekleed of gewapend st , sterverband n. -- STELLAIRE, f. [Bot.] Stes'
standbeeld. St- allégorique, allegorisch of zinne- rebloem, sterrenvuur f., vogelsterrekruid n.
beeldig standbeeld. St- persique, perzisch standStellère, f. [H. n.] Zeekoe f. van Karntsjatka.
beeld, perzisch slavenbeeld als steccnzuil of pilaster.
Stellérides, m. pl. [H. n.] Zeesterren f. pl.
— (fig.) C'est une vraie st -,'t is een standbeeld, er
Stellifère, adj. [Didact.] Sterrendragend. -is leven noch beweging in hem. G'est une belle st -, Le monde st -, de hemel m. — [1 1. n.J Met stervor't is eene schoone, maar koude, geeslelooze vrouw. mige vlekken of deelera. --- Stelliforiiie, adj.
Statue,', v. a. Vaststellen, bepalen, verorde- [Didact.] Stervorrnig.
nen, uitwijzen, s t a t u é r e n: Voyons ce que In
Stellion, m. [ H. n.] Sterhagedis f. [stellio j .
toi statue sur cola, laat ons zien, wat de wet St- du Levant, levantsche, oostersche sterhagedis.
daaromtrent bepaalt — Het part. passé is ook adj.:
Stellionat, m. [Droit roos.] Bedriegerij f.. die
Rien na été statué par I'asseinblée, er is door de niet tot de klasse der als vervalschingen gekenmerkte
vergadering niets vastgesteld.
daden behoort, b. v. een bedriegeltk bankroet, het
Statuette, f. (verklw. van statue) Klein stand- verkoopen van een pand als onbezwaard, ofschoon
beeld, standbeeldje n.
er hypotheek op staat, s t e l l i o n a a t ni. — Stel
Staturninées, f. pl. [Bot Steungewassen n.
et f. Bedriegeljke handelaar of-lionatre,m.
pl. (die geschikt zijn om andere te steunen of te verkooper m., -handelaarster, verkoopster f.
dragen.
Stellithe, m. [H. n.] Versteende zeester f.,
State. quo (in), toe. adv. (latin) (pr. one-sta- steil iet [n.
tu-ko) In den toestand, waarin iets tot dusverre
Steminates, m. pl. (pr. stèm—) [H. n.] Bij
was, in denzelfden, den ouden toestand, onveran-ogen.
pl. (van sommige insecten).
derd: Laisser les choses in st -, de zaken onveranSt^inodie, f. [Bot.] 4merikaansche maskerderd laten. -- STATU QUO , m.: Maintenir Ie st-, het plant (personnée), s t e m ó d i. a f.
-
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Stencore, ni. [H. n.] Bokkever m. St- inqui-

siteur , z. INQUISITEUR.

Sténélytres, m. pl. [H. n.] Kevers m. pl.
met ongelijke voetleden.
Sténique, add., z. v. a. STEGNOTIQUE.

Sténoeardiaque, adj. [Méd.J Borstbeklemmend, hartbenaauwend. — Sténoeardie, f. Hartof borstbeklemming, hartepijn, borstbeenpijn f. —
Sténoehorie, f. (pr. ch = k) [Méd.] Tegennatuurljke vernaauwing eener holte of opening, inz.
der moederscheede. — Sténodacty le, m. [H. n.]
Hagedis f. van 't geslacht der gekkoos. — Sténo.
graphe, adj. Perkortschrfjver, snelschr$jver, stenograaph m -- Sténographie,f. Kunst om
door middel van zekere teekens en verkortingen
zeer snel te schrijven, snelschr j (kunst, s t e n o g r ap h i e f. — Sténographier, v. a. De snel
uitoefenen, snelschrijven, st e n o g r a--schryt'kun
p h i é ren. -- Het part. passé is ook adj.: Discours
sténographié, in snelschrift opgeteekende, gestenographiëerde redevoerin g f. — Sténographique,
adj Snelschrfjvend, sten o g r á p h i s c h.
Stenonien, adj. m. [Anat.]: Conduit st -, oor klierbuis, Stenónische buis f.
Sténophylle, adj. [Bot.] Met smalle bladeren.
Stenoptére, adj. [H. n.] Srnalvleugelig. — Sténopyre, f. [Méd.] Ontstekingkoorts f. — Sténorhynqiie, m. Soort van rob f. — [Bot.] Soort
van standelkruid n. — Sténose, f., z. v. a. STEG NOSE. — Sténostomie, f. [Méd.J Vernaauwing
eener opening; mondklem, krampachtige zamentrekking f. van den mond. -- Sténothoraehiquie,
adj. {Méd.] Engborstig. — Als subst. m. et f. Engborstige mm en f.

STERNALGIQVE.
PROJECTION. — Stéréographi q uernent, adv.

Op stereogrdphische wijze. — Stéréometre, m.
[Géom.] Werktuig n. om de vaste ligchamen op
een vlak te meten, s t e r e o ra eter m. -- Stéreométrie, f. Ligchaamsmeetkunde, ligchaamsmeting, stereometrie f. — Stéréonaétrique,
adj. Tot de ligchaamsmeetkunde behoorend, s te r eom é t ri s c h. -- Stéréononiie, f. Wetenschap,
die de wetten der natuurverschijnselen in formulen uitdrukt, s t e r e o n o m i e f. — Stéréonomique, adj. Tot die wetenschap behoorend, s ter eo n ó m i sc h. -- Stéréorama, M. Topographische kaart in verheven werk (relief), van papierdeeg gemaakt, s t e r e o r a m a n. — Stéreostatique, f. [Phys.] Leer van het evenwigt der vaste
ligchamen, stereostdtika, stereostatiek f.
— Als adj.: Tot die leer behoorend, s t ereos t at i s c h. — Stéréotomle, f. [Géom.] Doorsnede meetkunst, leer van de snijding der vaste ligchamen,
s t e r e o t o mi e f. — Stereotomique, adj. Tot
de doorsnedemeelkunst behoorend , s t e r e o t b
mis c h. — Stéréotypage, m. [Impr.] Het drukken met vaststaande, onbewegelyk zaamverbonden
letters, het s t er e o typ dr e n; — afdruk daarvan,
gestereotypeerd werk n., s te r e o t y`p e f. — Stéréoty pe, adj. sliet vaste of onbewegeljke letters
gedrukt, stereoty'pisch, gestereotypeerd.
Ouvrage, Edition st-, gestereotypeerd werk .n., gestereotypeerde uitgave f. -- Stéréotyper, v. a
Vaste drukvormen vervaardigen; daarmede druk
On stéréotype Voltaire,-ken,stroypé:
men drukt Voltaires werken met stereotypen. —
(fig.) Iets in bljvenden, duurzamen vorm brengen,
onveranderlijk maken: St- les institutions, aan de
instellingen een duurzamen, onzeranderljken vorm
geven . — SE STÉRÉOTYPER, v. pr. Met stereotypen
gedrukt worden: Tous les bons ouvrages devralent
se st -. — Het part. passé is ook adj.: Ouvrage
stéréotypé, gestereotypeerd werk n. — Planche st -e,
vaste, onbewegel jke drukvorm m. — (fig.) C'est là
une expression st -e, dat is eene vaststaande, onveranderlijke uitdrukking. -- Stéréotypear, m.
Vervaardiger, gieter van stereotypen; drukker met

Stenté, e, GIJ. [Peis t.J Met moeite bearbeid,
gedwongen, stijf. Avoir le faire st -, niet dan met
moeite arbeiden..
Stentor, m.: Avoir une voix de St-, of une voix
STENTOREE, eene buitengewone, doordringende, zeer
zware stem hebben, eene Stentor-slem hebben (naar
Stentor, een grieksch krjgsman vóór Troje, wiens
stem, zegt .Homerus, boven die van 50 man uitklonk).
Stéphane, m. [H. n.] Kroonwesp f. — Stéphanite, adj. [Ant. ] : Jeux st -s, benaming van vaste lettervormen. — Stéréotypie, f. Kunst om
al de spelen der Oudheid, waarbij de prijs uit eene vaste drukvormen of letterplaten te maken; drukeenvoudige kroon bestond. — Sté phoearpe, adj. kunst f. met zulke vormen; gieter#j van stereotypen,
[Bot.) Met kransvormig of in 't rond geplaatste stereotypie f.
vruchten.
Stéréusine, f. [Chim.] Het vaste en kristallijne
Steppe, f. [Géogr.] Hoogliggend, woest, on- gedeelte der vluglige olien.
Stérile,adj. Onvruchtbaar, geen vrucht dragend
vruchtbaar land n. van aanzienlijke uitgestrektheid,
of voortbrengend; dor, mager, schraal, weinig of
steppe f.
Stercologle, f. [Méd.J Leer f. der uitwerp niets opleverend, s t e r i e l: Champ, Arbre st -, onStereologique, adj.-seln,drktof. vruchtbare, schrale akker, boom m. — Femme st -,
Die leer betreffend, stercoro1ógisch.—Ster- onvruchtbare vrouw f. — Annie st -, onvruchtbaar
coraïre, adj. [Méd.] De drekstofen betreffend. jaar n. -- z . GANGUE. — (fig.) Siècle st- en grands
-- [H. eccl.] Chaise st -, de stoel, waarop men den bommes, aan groote mannen arme eeuw f. Auteur,
paus bij zijne inwijding deed plaats nemen, s t e r- Poète st-, dor schrijver, dichter m. (die weinig of
c o r a i r e stoel m. -- STEIICORAIRE, m. [H. n.] niets uit eigen geest voortbrengt). Sujet st-, dor,
Stront - of modder visch m., z. ook CHASSE-i1JERDE, onvruchtbaar onderwerp n. — Louanges st -s, ijdele,
geen voordeel gevende lof m. Admiration st -, ijdele,
FOUILLE-MERDE. — Stereoral, e, adj. [Méd]:
Matières st-es, drekstoffen f. pl. — Stereora- nuttelooze bewondering f. (die 't voorwerp der benisme, m. [H. rel.] Leer f. der Stereoranis- wondering niet navolgt). -- Savoir st-, ijdele, nuttes, m. pl. , stercoranisten, leden eener secte, die telooze kunde f. (die men niet ten nutte maakt of
meende, dat het brood en de wijn, die men b# 't kan maken). — Stérilement, adv. Op onvruchtheilig avondmaal nuttigde, even als andere spijzen bare, dorre wijze. — Stériliser, v. a. Onvruchtwerden verteerd; ook zij, die stelden, dat door 't baar maken. -- SE STERILISER, V. pr. Onvruchtbaar worden. — Zich zelven onvruchtbaar maken.
heilig avondmaalde vasten gebroken werd. — Ster
f. Dierlijke uitwerpselen n. pl., drek m.-coratin, — Het part. passé is ook adj.: Champ stérilisé,
-- Stercorin, e, adj. [Didact.]: Matières st-s, onvruchtbaar gemaakte akker m. — Stérilité, f.
drekstof/'en f. pl. — Stereuliacées, f. pl. [Bot.] Onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid f.: La stStinkboomsoorten I. pl. — Stercnlie, f., Sier- de ces champs, de onvruchtbaarheid van deze velden. — La st- dune femme, de onvruchtbaarheid
cutler, m. [Bot ] Stinkboom m.
Stère, ni. [Métro].] Wisse f., eenheid der lig van eene vrouw. — (fig.) La st- d'un auteur, d'un
ruimtematen, inz. voor brandhout. -chamsof sujet, de dorheid van een' schrijver, van een onder
-- Il y a st- de nouvelles, er is weinig of-werp.
Stéréobate, m. [Arch.], z. v. a. SOUSASSEgeen nieuws, het nieuws is schraal.
MENT . — Stéréoeères, M. pl. [H. n. ] Kevers m.
Steris, f. (pr. —rice) [Bot.] Pijlbloem f.
pl. met vaststaande voelhorens. — StéréodynaSterlet, m. [H. n.] Kleinste steursoort f., Z.
migne, f. [Phys.] Leer f. van de beweging der
vaste ligehamen, stereodynamica, stereo- ESTERLET.
Sterling, m. [Métro].] (eig. oosterling)# Livre
dynamiek f . — STÉRÉODYNAMIQUE, adj . Die beweging betreffend, s t e r e o d y n d m i s c h. — Sté- st -, pond sterling, eene engelsche rekenmunt (ongeréographe, m. [Géom.] Kenner, beoefenaar der veer = 12 guld.) La livre st- vaut 20 shellings,
stereographie , regtljnig teekenaar , stereo - het pond sterling doet 20 shillings.
Sternal, e, adj. [Anat.] Het borstbeen betref
gr a a p h m. -- Stéréographie, f. Kunst f. om
vaste ligchamen op eene vlakte af te beelden, het fend, daartoe behoorend: Cotes st -es, borst beenribregtli(nig, meetkunstig teekenen, s te r e o jr a p hi e f. ben, ware of lange ribben f. pl. — Sternalgie, f.
— Stéréographigae, adj. Tot die kunst be- ( Méd.) Borstbeenpijn f., z. v. a. STENOCARDIE. -hoorend, s t e r e o g r á p h i s c h. Projection st -, z ^^ternalg1que, adj. De borstbeenpijn betrefend.

STER1NE
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Sterne, m. [H. ii.] ',eezwaluw, - meeuw f.
(hirondelle de nier).
Sterdo- clavietilaire, adj. [Anat.] Tot het
borst- en sleutelbeen behoorend. — Sterno-costal, e, aá1. Tot het borstbeen en de ribben behoo-

rend. — Sterno•costo-clavico-hnmérai, e,
of enkel Sterno-hamnéral, e, adj.: Muscle st.-,
de groote borstspier f. (grand pectoral). — Ster
STERNALCIE. ---nodyie,f.[M]zva
Sterno-hyoïdien, ne, adj. [Anat. j Tot het
borst- en Longbeen behoorend. --- Sterno-mastoidien, ne, adj., z. MAST0ïDIEN. — Sternopnbien, ne, adj. Tot het borst- en schaambeen

behoorend. — Sternum, m. (pr. — name) Borstbeen n.
Sternutatif, ive, adj. [tMéd.] Niezing ver
Sternutation, f. ° Het niezen,. —-weknd.—
Stern ntatoire, adj. Niezing verwekkend: Poudre st-, niespoeder n. — A ls subst. m. Niesmiddel,
niespoeder, nieskruid n.
Stertenr, m. [Méd.] Het snorken (ronflement).

— Stertorenx, ease, adj. Snorkend: Respiration st -euse, snorkende ademhaling f.
Stéthoniètre, in. [Méd.] Borstmeter stethometer m. (een werktuig). -- Stéthonnétrie, f.
Borstmeetkunst f. — Stéthoniétrigne, adj. De
borslmeting betreffend , s t e t h o m é t r i s c h. —
Stéthoscope, m. Borsthoortuig n., hoorbuis f.
tot onderzoeking van de borstholte , s t e th os k o op m. — Stcíthoscopie, f. Borstonderzoeking f., kunst om den stelhosl£oop te gebruiken. —
Stéthoseopigne, adj. Den stethoskoop of 't gebruilc daarvan betreffend, s t e t h o s k o p i s c h.
Sthénie, f. [Méd.] Volkr°achtigheid, verhoogde
levenswerkzaamheid f. van 't ligchaam, vgl. ASTHÉ alE (er staat abusievel ij k ASTHENIÉ). — Sthénique, adj. lilt die verhoogde levenskracht ontstaan,

sthenisch.

Stibiate, m. [Chim.], z. v. a.

ANTIMONIATE.
-- Stibié, e, adj., z. v. a. ANTIMON!É. -- Stibite, m., z. v. a. ANTIMONITE.

Stiehomancie, f. (pr. ch = k, ook in de
volgenden) [Ant.] Waarzegging f. uit op briefjes
geschreven verzen, s t i c h o in a n t í e f. — Stiehoinaneien, m., -ne, f. Hij of z ij , die zich met
zulke waarzeggerij bezig houdt, verswaarzegger m.,
- zegster f. — Stichotnétrie, f. [bidact.] Ver
een werk in verzen of versafdeelingen.-delingva
-- Stiehométrique, adj. Die verdeeling betref
fend, s t ic 4 0 in d t r i s c h. (geteekend.
Stietique, adj. [H. n.] Bestippeld, met punten
Stigmate, m. Likteeken n. Porter les st -s de
la petite vérole, van de kinderpokken geschonden
zijn. —. In 't algemeen: merk, teeken (meestal in
kwaden zin), brandmerk, schandteeken n. Un stflétrissant, honteu_,, een onteerend, schandelijk teeken. Le st- de la justice, het brandmerk. — Les
st -s de Jésus Christ, de leekens (der :; wonden)
van Jezus Christus. -- [Bot.] Bloemmerk, (zoogenaamd) likleeken aan 't bovenst gedeelte van 't stam
uitwendig orgaan der-pertj.—[Hn]Ss,
ademhaling bij vele insecten, inz. bij de rupsen,
luchtgaten n. pl. — Soort van lutjan (z. dat woord).
-- gtigmatiforme, adj. [U. n.] Likteekenvormig. — Sti.,matique, adj. [Bot.] Tot het lik
i g m á t is c h. ---teknofblmrhed,st
Stigmatisation, f. Merking met likteekens,
brandwerking f. — Stigmatiser, v. a. Merken,
brandmerken: On stigmatisait les esclaves fugitifs,
men brandmerkte de ontclugte slaven — ( fig.) On
la cruellement stigmatisé dans cette satire, men
heeft hein in dat hekelschrift duchtig gehavend. —
Het part. passé is ook adj.: Criminel stigmatisé
à l'épaule, op den schouder gebrandmerkt misdadig er m. — Stignmatographe, m. Puntensch.rjver, iemand, die door punten zijne gedachten uit

-drukt,sigmaoph.—St-

graphie, f. Puntschrijfkunst f., de kunst om met
punten te schrijven. — Stigmatographique,
adj. Die kunst betreffend, s t i g m a t o g r á p h i s c la.
— Stigrnite, m. [Miner.] Slippelsteen, s t i g-

niet m.

Stilage, m. [Bot.], z. v. a. ANTIDESME.
Stilbe, m. [H. n.] Soort van goudwesp, snuit goudwesp f.
(biet m.
Stilbite, m. [Miner.] Blader -zeolith., stil Stil-de-grain, in. [feint.]Schijtgeel
Schijtgeel n., "ene

zeer duurzame gele lakrerw.

f. (pr. stil -la—) d fdruppeling, (looi.
Bij-z$jpeling,dorkf.—Stlaie,dj
druppels nedervallend, doorzijpelend.
Stilpnosidérite, f. [ Minér. ] Slakachtige bruin-

ijzersleen, sti1pnosid,erie1 m.
Stimulant, e, adj. Prikkelend, opwekkend.
— [Méd.) Médicament st-, of als subst. STIMULANT, m. Prikkelend, opwekkend genres m iddel,

stimulans
n. — (fig.) Prikkel m., spoor, drij f

veêr f.: L'amour-propre est Ie plus grand st-, de
eigenliefde is de krachtigste prikkel, de sterkste
drjfveér. — Stimulatenr, trice, adj. Aansporend, aandrijvend, aanprikkelend, ophitsend. -Stimulation, f. Opwekking, aansporing. aan
f. — Stimnnle, f. [Bot.] Fijn stekeltje-prikelng
of doorntje n. — Stiinnler, v. a. (alleen fig.)

Prikkelen, aansporen, aandrijven, opwekken, aan
ophitsen, gaande maken: L'amour-propre-zetn,
stimule les hoinmes, de eigenliefde prikkelt, drg ft
de menschen aan. — [Méd.] Ce rernede est propre
a st- les intestins paresseux, dit middel is geschikt
om de trage ingewanden ocp te wekken, te prikkelen. — SE STIMULER, V. pr. Geprikkeld, aangespoord
worden. — Elkander aansporen, aanhitsen.. -- I-let
part. passé is ook adj.: Enfant stimulé par l'ambition, door de eerzucht geprikkeld kind n. -- Stimuleux, ense, adj. [Bot.] Met stijve, prikkende
haartjes of stekeltjes bezet, stekend, brandend. -Stimulus, in. (latin) (pr. —lure) [Méd.] Opwekkend, prikkelendmiddel n.
Stine of Stinx, m., z. v. a. SCINC.
Stipe, m. [Bot.] Stengel m. der palmen en va renkruiden, die in een' bladenbundel uitloopt; stronk,

voet m. — STILE, f. [Bot.] Priemgras n.

Stipendiaire, adj. Bezoldigd, soldij trekkend.-

Des troupes st -s, soldij trekkende troepen m. pl. —
Stipendier, V. a. Bezoldigen, in zijne soldij heb

(doorgaans in kwaden zin):-ben:Stdsroup.

St- une troupe de bandits, Bene bende bandieten in

zijne soldij hebben. — Het part. passé is ook adj.:
Troupes stipendiées, bezoldigde troepen. --- Ook
subst. m.: Un sti peed ié, een gehuurd bandiet m.
Stipité, e, adj. [Bot.] Door een' stengel gedragen.
Stiptique, adj. Van zamentrekkenden smaak.
Stipulacé, e, adj. [Bot.] , z. v. a. STIPULE. —
Stipulant, e, adj. [Jur.] Bedingend, vaststellend:
Les parties st-es dun contrat, de bepalende, ver
partijen van een contract. — Als subsi.-orden
m. Bepaler, vaststeller, voorwaardenmaker, sti-

p u t á n t in. — Stipulatio ►s, f. [Jur.] Vaststel
bepaalde afspraak, overeenkomst f., beding n.,-ling,
s t i p u l a t i e f. St- expresse. tante, uitdrukkelijke,
stilzwijgende overeenkomst f. — [Bot.] Ligging f.
en vorm m. der bijbladeren of bladaanhangsels. --Stiptile, f, [Bot.] Bijblad, bladaanhangsel n. —
Stip«lé, e, adj. [Bot.] Met bijblaadjes of blad
voorzien. — STIPULÉ, E, adj. (en part.-anthgsel
passé van stipuler): Chose st -e, vastgestelde, bepaalde, gestipuleerde zaak f. — Stipuler,
V. a. [Prat.] Afspreken, vaststellen, bepalen, bedingen, bij verdrag overeen komen; vorderen, eischen.
Il faut st- cela dans le contrat, men moet dit in het
verdrag bedingen, bepalen. Iis out. stipulé qu'un
tiers l'aura, zij zijn het met elkander eens geworden, dat een derde het hebben zal. — Stipnieuux,
ease, adj. [Bot. ► Met groote of lange bijbladeren
of bladaanhangsels. — Stipulifère, adj. [Bot.]
B)jbladeren of bladaanhangsels dragend.
Stique, m. [Ant.] Elk vers of iedere afdeeling
van regels, waarin de Ouden somtijds hunne werken verdeelden, om het lezen daarvan gemakkelijk
te maken. — [Agric.] Soort van druif f.
Stoc, m. [Tech.] Arinheeldblok n.
Stokfisch, ,vtockliche, Stockfish, in.
[Cow.] Slokvisch m.
Sla ehio;énie, f. (pr. sté-ki—, ook in de volgenden) [ Dida:t.1 Vorming f.; ontstaan n. der elementen of grondstoffen. --- Stmchio énique,
adj. Die vorming betreffend, s t a c h i o rl in is ch.
— Strerhiolo ie, f. Leer f. der grondstoffen. —
St.rchioiogique, arfj. Die leer betre/fend..c t w,c h i o l á g is c h. — .techiométrie, f. (Chim.
Meetkunst der grondstoffen, chemische meelkunst f.,
leer van de verhouding der chemische verbindingen.
-- Staechioniétrigfae, adj. De chemische meetkunst of verhoudingsleer bell erfend, s t ce c h. i o rn e't r is e h: Nombre st -, mengin«sgetal, atomen- ge,i'igt.
chemisch (equ-ivalent n.
.
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STCICI N

--

Stoïcien, ne, adj. [Phil.] Tot de leer van
Zeno's volgelingen behoorend, die leer toegedaan,
st o i c i n s c h: Philosophie, Vertu st-ne, stoicilnsche wijsbegeerte, deugd f. Philosophe st -,' of als
subsi STOICIEN , m. Stoictjnsch wijsgeer, philosooph
.

van Zeno's school, s t o Ic ij n ni. — (bij uitbreidinq)
C'est un st-, 't is een standvastig, onverzettelijk,
onaandoenlijk, gestreng man, een s t o Ic ij n. —
Stoicisme, nl. Leer f. der stoïcijnen, wfgsgeerig
stelsel n. van den oud -griekschen wijsgeer Zeno (in
't begin der 3e eeuw vóór C1 r.) . stoiccijnsche school f.
— (bij uitbreiding) Leer der gelijkmoedigheid, standvastigheid, koelbloedigheid, onverschilligheid, ongevoeligheid f. in de grootste smarten, s t o Id i s mu s n.
— - Stoïcité f. Standvastigheid f., praktisch
stoicismus. — Stoique, adj. Den stolcijnen eigen,
.

STRATCNIQHE•
Strarnbeaa , m. [ Man. j Zware draaibas,

groote donderbus f.

Stramniasette, f. [Jeu' Negen achtereen

-

volgende trekken (in het trise/spel), door de aides
of de twee elkander helpende spelers gemaakt,
s t r a tu m as é t f. -- Strammason, m. Negen
achtereenvolgende trekken, door één' speler gemaakt,

strammasón m.

Stramoine, f., Strantonium,m. (pr.— ome)
[Bot.] Doornappel, steekup pel m.
Strangalides, f. pl. (^Méd.J Melk- of zogkn.ob-

Stoléphore, m. [H. n.],,--.V.a. ATHÉRINE.

bels m. pl. (in de vrouu'eborsten)
-1- Strangéornane, in. Overdreven bewonderaar en voorstander van t vreemde of uitheemsche,
van de vreemdelingen. — Strangéomanie, f.
Voorliefde, blinde voorkeur f., die men voor 't
uitheemsche aan den dag legt.
Stran;ulateur, nl. Verworger m. — STRANGULATEUB, TRICE , adj. Verworgend, zamensnoerend. — Strangulation, f. Verworging f. —
Stranguler , V. a. ( meest fig. ) Verworgen ,
stranguléren.
Strangurie, f. [Mid.] Moeijeljke waterlozing,
(pop.) koude is f.
S Strapasser , V. a Mishandelen , afrossen,
toetakelen. -- [Feint.] In, haast, schielijk afwerken, afro/%len. —Het part. passë is ook adj.: Une

— Stolisornancien, m., -ne, 1. Hij of zij, die zich daarmede

werkte figuur. — % Strapasson, m. Schilder,
die overhaast en slordig werkt, kladschilder m. ---5 Strapassonner, v. a. Altijd overhaast en

gelijkmoedig, koelbloedig, standvastig, onverschillig,
onaandoenlijk, onverzetteljk, gelaten, stoïsch.
-- Stoiquienient, adv. Als een stoicfjn, op standvastige, onverzettelijke, onaandoenlijke wijze. -S Stofisme, in. Het stoische, onverschillige, koel
-bloedig,nz.
Stolarque, in. [Ant.] Admiraal, vlootvoogd,

stolár•ch m.

Stole, f. [Ant. Sleepkleed n. der Romeinsche

vrouwen, stola f.

Groote botheid, domheid f.
t
Waarzeggerij f. uit
de wijze om zich te kleedgin.
Stolidité, f.
tolisommancie, f. [Ant.]

bézig houdt.

Stolon, m. [Bot.], z. v. a. DRAGEON. — Sto lonii'ère, adj. Uilloopers of vlakke wortels schie-

tend.

Stolononnie, f. [Mar.] Verhandeling f. over
de wijze, waarop eene vloot opgetuigd, gewapend,
uitgerust en ten allen tijde onderhouden moet worden, stolonomie f.
Stomacace, m. [Mid.] Mondbederf, bederf n.
in de mondholte, mondverzwering f. --- Somtijds
z. V. a. scorbut, scheurbuik f.
±5toniacal, e of Stomachal, e (pr. ch=k),
Stomachique, adj. [Mid.] Tot de

maag behoo-

rend; goed voor de maag , maagversterkend: Les
bons eins sont fort stomacaux, de goede wijnen
zijn zeer rnaagversterkend. Pilules stomachiques,
maagpillen f. pl. —Veines stomachiques. maagaderen f. pl. -- ST0 31ACH!QUE , m. Maagsterkend mid del, maagmiddel n.

Stoinlgie, f. [Méd.J Mondpfjn f. -- Sto niatique, adj. [Méd.J Den mond betreffend: Médicaments st-s, inondiniddelen, s t o m d t i k a n. pl.

Ontsteking f. van het slijmvlies
des monds. -- Stoniatorrha gie, f. Het mond bloeden, mondbloeding f.— StoncatorrhagigIIe,
— Stomatite, f.

adj. De mondbloeding betre/Tend. -- Stoouato-

scope , m. Mondkijker nL , werktuig om den
mond geopend te houden en dien inwendig te bezien
of te bewerken .— Storno -gastrique,adj. [Anat.]
Tot den slokdarm en de maag behoorend.
Stomoxe, in. [H. n.] Herfstvlieg f.
Stoquer, V. a. [Tech.] Een gelijk vuur onder
(bij het suikerrafinéren) .--Stogtieur, m.-houden
Stookijzer n.
Storax , tyrax, m. [Bot.] Balsemachtige
gomhars n. et f. van den storaxboom, in 't Oosten
en in Zuid-Europa,. s t o r a x m. of n. St- liquide, vloeibare storax of amber m. (van een' ande-

ren boom in Mexico en Virginia).
Store, m. Vensterscherm n., rolgordijn f., zon
vensterramen- of koetsglazen, dat-neschrmvó
men kan ophalen en laten vallen, s t ore.
Storène, f. [H. n.] Blaauwe, nieuw- hollandsche spin f.
Stonrne,m. [H. n.] Spreeuw m. van Louisiana.
St- noir, zwarte paradijsvogel m. (op Nieuw -Gui-

Strabiqu.e, adj. [Mid.] Scheelziend.— Strabisme, m. Het scheelzien; scheelheid f. --- Strabite, in. et f. Scheelziende In. en f.
Straction, f. [Anc. typog. j Het opligten of

onderleggen van woorden of regels, die met eene
andere kleur rnoeten gedrukt worden; — het uit
woorden , die door andere-steknvalrof
vervangen moeten worden, s t r a c t i e f.
Stradiot, m., z. ESTRADIOT.

Strangnle, f. [Bot.] Inwendig hulsel n. van de
vrucht der grasgewassen.

figure strapassée, eene afgeroffelde, schielijk afge-

slordig schilderen.

Strapontin, m. Bekleede zitplaats van voren
aan eene koets-coupé of aan 't portier eener groote
koets. — [Mar. J Bultzak m., vaatras f., z. v. a.
ESTRAPONTIN. (In voce staat verkeerdelijk ESTRAPONTION.)

Stras, Strass,m. [Minér. J Hard kristalglas n.,
dat tot basis voor de gekleurde glasvloeden dient,
st r as s n. -- Nagemaakte of valsche diamant m.

Strasse, f. [Tech.] Zijde-afval m., vlokzijde f.
(contailles),
Stratagéniatique, adj. [Mil ] Vol krjgslisten; met krijgslist uitgevoerd. — Stratagèine,m.
[Mil.] Krjgslist f., s tra t e g e e in in. — (fig.)
List f., sluwe trek in., kunstgreep f., listige aanslag m. — Stratarithlilétrie, f. [Mil. ] Kunst

om legers in slagorde te stellen, de vereischte stel
te geven.
-lin
f. [Minér.] Gedeelte eener mineraal Zi
bedding, laag, schicht f.
itratège of Strate ue, m. [Ant. grec.] Op-

perveldheer (en tevens archont en oorlogsminister);
hoofd van 't achajisch verbond. — Grieksch hoofd
officier. — Nu somtijds gebézigd voor generaal,
veldheer (wet betrekking tot zijne kennis van de
strategie). — Stratégie, f. Veldheerswetenschap,
heervoerderskunst , veldtieerrikunst , strategie ,
S t ra t e g i e k f. — Stratél;ieii, m. Schrijver over
de veld heerskunst, s t ra t e g i ë V in.; — ook z. v. a.
-

STRATÉGISTE — Stratégigne, adj. Kr^,jgskun -

dig, tot de veldheerskunst behoorend, s t r' a t é-

g i sch. -- Stratédignen, ent, adv. Op krjgs-

kundige, stratégische wijze. -- Stratégiste, m.
Kundig veldheer, kenner der strategie; — schrijver
over de strategie, strategist m. -- Stratéguie, m., z. STRATEGE.

Stratification, f. [Géol.] Laags- of schichtswijze ligging der delfstoffen. -- in 't algemeen: het
Laags f„ewjs op elkander leggen. — Stratióer,,
V. a. Laagsgewijs op elkander leggen. — Het part.
passé is ook adj.: Substances stratifieés, laagsge-

wijs opeengelegde sloffen f. pl. — Montagnes stratithes, vlotgebergten f. pl. — Stratif orwe, adj.
[Géol.] Schichtsgew js, bi lagen.
Stratiomne, m. (pr. —thi—) [H. n.] Wapen
Stratiote, m. (pr. —th!—) [Bot.]-vliegf.
Watervéder f.
Stratoeratie, f. Soldaten-heerschappij, militaire r egéring, s t r at o k r a t í e f.—Stratoeraphe, m. Schrijver m. over 't krijgswezen, over de
krjgswetenschap, s t r a t ogr a a p h m.—Mtratographie, f. Legerbeschrijving, krjgebeschr ving f.

— Stratographiglae, adj. Tot de leger- of

kri esbeschrzjving behoorend, st r a to g r á phis c h.
strato de, adj. [Minér.] Uit opeenliggende lagen gevormd.
tratonxigmie, adj. [list.] ZegeviereniJ, over-

STIEBLOSE

--

winnend (als binaam van eenige keizers van 't la
tere rorncinsche rijk), stratónicus.
S Stréblose, f. [Chir.] Verstuiking, onvolkomen ontwrichting, s t r e b l ó s is f.
Strepsieère, adj. [H. n.; Met spiraalvormige,
g edraaide horens. —• Als subst. in. Soort van antilope f. of schaap n. van Kreta, soedoe m.—Strep-

topétale, adl. [Bot.] Met gedraaide bloembladeren. -- Streptostacliys, in. (pr. —kite) [Bot]

Soort van graskruid n.
Strette, f. [Mus.] Gedeelte eener fuge, dat naar
een' snellen, driftigen dialoog gelijkt, s tr e t t a f.
-- Oudtijds z. V. a. 1TRE1NTE. — Stretto, adv.
(ital ) [Vitus. ] Kort, snel, gezwind.
Striatulé, e, adj. [H. n1.] Met kleine groeven
of strepen geteekend.

Stribord , in. (pr. tri-bord) [Mar.] Stuur-

boord n. (tribord).

Strict, e, adj. Eng, beklemd (in dezen eig. zin
niet gebruikt); — naauwkeurig, stipt, gestreng,
strikt. Devoir str-, strenge , volstrekte pligt ni.
Être str- en affaires, zeer naauwkeurig in zaken
zijn. — Strictemnetit, adv. Stiptel jk, bepaaldelijk, naauwkeurig: Str- parIant, cela peut être
vrai, stiptelijk genomen , kan dit waar zijn. -Striction, f. Het beklerninen, beklem ming f. —
Stricture, f. [1éd.] Krampachtige beweging, za-

mentrekking. s t r ti c t u u r f.
5 Strident, e, adj. Knersend, krijschend, scherp
sissend: Voix str-e, krijschende, schelle sten f. Le
bruit str- des machines a vapeur, het knersend
geluid der stoornwerkluigen. — Appétit str-, geeuw
in. -- Strider, V. a. Doordringend of-honger
schel piepen (gelijk de krekel, de muis, enz.). —
Strideur, f. Geknars, schel en onaangenaam ge
La str- de la lime, het geknars der vijl.-luidn.
La str- incommnsode des grillons, het lastig gesjirp
der krekels. — Stridl1laut, e, adj. Sjirpend,
schel piepend (als de krekel). — Stridulation,f.
Gesjirp, geknars, schel en onaangenaam geluid.
Stile, f., doorgaans Stries, pl. [IU. n.] Overlangsche en evenwijaige ribbetjes, door cloutjes of
groefjes gescheiden. — [Arch.] Canneluren of groeven f. pl. met gevu?de ruimten (op zuilen, pilasters).
Strepen f. p1., draden in. pl. in 't las, op schel pep, enz. -- Strié, e, adj. Met ribbetjes geteekend,

gegroeid, gestreept. — ST111i,, m. [H. n.) Gestreepte
brasem
in
(ten f. pl.
í tribides, f. pl. [H. n.] Steen- of kerkuilsoor-

Strigile, m. [Ant.] Huidkrabber m., eenwerk
olie of hetvetrneng--tuignz.oafkrbvde
set, waarmede de worstelaars zich hadden ingewreven; badschrapper in, — Strigilie of Striglie,f.
[Bot.] Roskamplant, borstelzwam f., Bene soort van
bladzwarn, waarmede enen in Italië de paarden ros
Strigiiiforme, Stril;ilé, e of Stri--kamt.—
giueax, ease, adj. Roskamvorinig, borstelachtig.
Striquer, v. a. [Tech.] : Str- Ie drag, den laat-

sten streek aan het doek geven.
ttriure, I. [Arch.] , z. v.a. STRIE.
t^trixés, m. pl. [H. n.], z. v. a . STRIGInES.

Strol)itacé, e, adj. [Brt.) Met katjesgewis
geplaatste bloemen. — Pijnoppelvormio. — Stro bile, in . [Bot.] , z. v. a. CONE. _-- Strobilif'ère,
adj. [Bot.] , z. V. a . CONIFÈRE . — Strobiliforme,
ad;. [Bot.] , z. V. a. CONlFormlE.
Stroboseopique , adj. [Phys ] Table str-,
Z. V. a. PHÉNAKISTICOPE.

Stroluate. rn. [H. n.], z. V. a. PAMPLE.
Stroueateel► r*ie, f Tapijlwerkerskunst, tapijt

Stromateehrtigiie, adj. De, tapit--wevrijf.

wevery betr effend. — Strortmates, ni. pl. (eig.
tapijten) Mengelwerken. boeken. of schriften van
gemenoden inhoud, s t r ó m a t a n. pl.
Stro :uhe . nl . [ 1. n.] Vleugelschelp f., eene een-

schalige, langwerpige schelp n.

Strolnbeau, in., z. STRAMBEAU.

Strombite . in. [ H. n. ] Versteend vleugel
-schepdirn.,tomb
Ste•otnble, ill. [Agric.] Haak in. tot zuivering

der ploegschaar.

(in de ingewanden.

Strongle, ►n. [H. n.] Lange en ronde irorm. ni.
Strorntiaa.nte, f. [Minér., Chim.] Strontiaan-

aarde f., eene nieuwelings ontdekte aardsoort, die,

met koolzuur verbonden, voorkorst in rte Strotrtin,nsite of Stroietite, I. Strontianiet In., eene
aspersie- groene , doorsch(inende , vézelige steen
bij Strontian in Schollard, koolzzsre stron--sort
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Liaan nl. -- Strontianique, adj. Strontiaanaarde bevattend. — Stroutique, adj. liet strontiurn of de strontiaan -aarde betreffend: Sels str-s,
strontiaan- zouten n. pl. ---- Stronntiooum, m. (pr.
—ome) De ►iietalii. the basis der strontiaan -aarde
(door Davy in 1807 ontdekt), strontium n.
Stropre, f. [Poés.] Versofdeeling, verskoippeling t., elke der afdeelingen van een gedicht of lied,
doorgaans (maar minder qoed) vers n. geheeten,
strophe f.
Strophultis,m. (pr. --lace) [Méd.] Huidontsteking bij zogende kinderen tijdens tiet tandenkri r;en.

Strtieture, f. Wijze, waarop een gebouw, een
organisch ligchaarn zarnengesteld of ! ebouwd is,
bouwwijze f., bouw, bouwtrant in.; zarnero.ste/liifg.

inrigting, ranl,schikking f. der deelen: Ce b itiment
me plait, in str- en est agréahle, dit gebouw behaagt mij, zin bouwtrant is lief, aangenaam. —La
str- du corps humain, de bouw, het zanienslel van
't inenschelik li,rchaa?n. — (fig.) l.a str- d'un dis
de schikking d,er deelen, de zo--cours,d'npèmle
7nenhang van eene rede, van een gedicht.
Struine, f. [Méd.J Kropgezwel, halsklierUezwel n., s truma f.; — doorgaans z. v. a. su;R.ouuLE. — Striiuieux, ease, adj. [Méd.] Den krop
of 't krop!, ezwel betreffend, nIet eenen krop behebd,
— Stra«tifère, adj. [H. n.] Eenen krop dra gend.— Struuiosité, f. Opzwelling van den hals,
halsgezwel n.
Strutliole, f. [Bot.] Musschekruid n.—Struthioikés, m, pl. Illuschsoorten f. pl., vogels nl.pl.
van 't musschengeslacht. — Struthiopba e, adj.
[H. n.] Sprinkhanen of kleine vogeltjes etend. --Als
subut. in. et f. Sprinkhaaneter ni., - eetster f. --Struti► opliage, adj. Struisvogels etend. -- Als
subst. in. el f. Struisvor;ekkter m., - eetster f.
Strychrnate, in. [ Chiin. ] Strychnine-zuur
zout n. — Strycl^nees, f. pt. [Bot ] Braaknootsoorten f. pl. — trvel► nitie, f. [Chian.] Een sier
beide loogzouten vervat in de braaknoten, de i^in,atius-boonen, het slangenhout, enz., een zeer sterk
vergift, s t r y c Ii ii e F. — Stryelini€ttie, or/j.
[Chinn.] Acide str-, strychnine-zuur n.— tryci► nos of W omigaier, m.. z. voMIIQGtnR.
Stry;e, ru., z. v. a. VAMPIRE.
State, in. Gips n., pleisterkalk uit r,ezeefd wit
rrtarrner en kalk of lijm , een mengsel, dat tot ver
verheven iverk gebruikt wordt. ----sierng
Stu eateur, in. Stukadoor, kunstenaar of arbeeder in verheven gipswerk.
Studietisemeut, adv. Met vlijt en opletlendheid, zorgvuldig. — Studieex , ie«se , adj.
Gaarne studerend-, de studie beminnend, leergraag,
vlijtig, naarstig :

graag jongeling.

Jeune homme fort st-, zeer leer-

S Stupéfactif, ive, a(.lj. [Méd.], z. v. a. STU-

P FiANT -- tupéfaetion, t. 9 Ir', u1.) Ferdoo-

ving, verstjvirng, gevoelloosheid f. (u_ n een lid). --(in zedelijken zin) Verbazing, ontsteltenis, verst agenlieid, Verstuin hing t.: Etre frappé de st -, van
verbazing uetrofff-n worden, , versteld , verstomd
slaan. -- Staipéfait, e, asij. Verbaned, ontzet,
ontsteld, r°essluen, verstomd. -- Stupelin-nt, e,
adj. [Méd.] Perdoovend, gevoellcOo.¼makend: Rer ède st -, of als ,subst. STUPÉFIANT, Ill. Verdoovend,
middel n. — (in zedetijken zin) Verbazingwekkend,
ontzettend, ver•stomrnend. -- Stuupeller, v. a. Ver
verstijven, gevoelloos naaken: L'opium a Ia-doven,

vertu de st- ceux qui le prennent , of absol a Ia
vertu de st -, de opium heeft de kracht van diegenen
te verdooven, die hem gebruiken, heeft de kracht
van te _verdooven. -- Verbazen, doen ontstellen,

doen verstommen. verslaten of ontzet maken: Cette
nouvelle ma stulpéfié, dal nieuws heeft mij ontzet als versteend. -- liet part. passé is ook ail j.:
Voltb foute ta société stupéfiée, daar stond het

gas<<sehe gezelschap verslaren, v-erstosrnd. — Stnpeur, f. [Méd.) Verdoovirsrj, versij ?ring, fjevoelloosheid, bedwelming f. — (in- zedelijken i)i) Ver
ontzetting, versti.i ring v(ln schrik of ver -storunie.
ontsteltenis t. — :Stulpide, adj. (eins. ver-bazing,
gevoelloos) Dom, bot, sloop, stainpzinnnig,-dof,
log en traag roan geest: Enfant. st -, dorre kind ri. -Verdomd, ontzet, verslaten (z. P. a. sTU1^ r, slr): te
demeure st -. ik sta ve'i's•toflid, -- 11 gaarne tin silence st -, hij bewaart een dof stilzw4jgen. --- Als
cubit.: C'est no st -, tsrr franc s(-, 't is een da4r^oor,
elrmkop, een rente hotterik..-- t,e st- .te, son action
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... , het domme van zijne daad is, dat... vqetstuk, stylobaat n. -- [Minér.], z. v. a. GiH-- pidement, adv. Op domme, lompe wijze. LENITE. -- Stylo-glosse, adj. [Anat.] Muscle
-- Stitpidité, f. Domheid, botheid, stompzinnig - st- , of als subst. STYLO-GLOSSE, n1. Prieintongheld; — domme uitdrukking, domme daad f. -- spier f. — Stylo-hyoïdien, ne, adj. et subst.
[Méd .J Diepe indruk m., door eene groote ontstel- m. [Anat.] Priemtongbeenspier f. -- Styloide,
tenis, verbazing of smart te weeg gebragt, verdoo- adj. Stilet- of priemvormig. — Anat.] Apophyse
ving, gevoelloosheid f.
st-, priem- of stjlvormig uitsteeksel n. (van 't rotsStupre, m. Onteerinq, verkrachting f. (viol). been, ook van de ellepijp en 't spaakbeen : — Sty-- Ontucht f.; ongeoorloofd verkeer n. tusschen on- lo-mastoïdien, ne, adj. Tot het stijl- en het
gehuwde personen van tweederlez geslacht.
tepelvormig uitsteeksel van 't slaapbeen behoorend.
Sturdinés, in. pl. [H. ij.] Vogels m. pl. van. — Stylométre, m. [Arch.] Zuilmeter, zuilver't geslacht der spreeuwen.
houdi.ngsrneter, werktuig om de verhoudingen aan
tygial, e, liever Stygien, ne, adj. [Ant., de zuilen gemakkelijk te vinden, s t y lo m e t e r m.
Myth.] Tot den Styx (z. ald.) behoorend: Les eaux — Stylométrie, f. Zuilrneetkunst f. — Stylost -ices, de wateren van den Styx. Le dieu St-, métriquie, adj. Den zuilmeter of de zuilmeetPluto. — [Anc. chim.J Butend, invretend: Eau kunst betreffend. -- Stylophore, m. [Bot.] Twee st-ne, sterkwater n.
bladerig schelkruid n. (chélidoine).
Style, m. [Ant.] Schrijfstift, schrijfnaald, grifStyinatose, f. [Méd.] Bloedvloeiing uit de
fel I. (waarmede de Ouden op hunne wassen tafel- roede , met erectie en wellustprikkel verbonden,
tjes schreven, en welke van boven eenplat of stomp stymatósis, urethrorrhargie f.
einde had, om 't geschrevene uit te wisschen). —
Stymphalid.es , f. pl. [Myth.] Ontzaggeljk
(fig.) Retourner le st-, het geschrevene uitwisschen, groote roofvogels met ijzeren klaauwen en snavels,
verbéteren , c o r r i g é r e n. — [ Gnom.] Naald, die zich in de dipte wouden aan 't meer Stymphastang f. der zonnewijzers. -- [Bot.] Stijltje n., het lis in 4rcadië ophielden en groote schade aanrigtdraad- of cilindervormiq deel van den stamper, dat ten, totdat zij door Hercules gedood werden.
den stempel (stigmate) draagt en in 't vruchtbeStypticité, f. [Méd.] Zamentrekkende, verginsel (ovai re) is ingeplant. — [Chic.] , z. v. a. STY- stoppende kracht of eigenschap. — Styptique,
LET. - Stil m., schrijfwijze, bijzondere wijze, adj. Zamentrekkend , verstoppend , bloedstelpend,
waarop men schriftelijk zijne gedachten uitdrukt, styptisch.
voorstellingsmanier, uitdrukkingswijze, schriftelijke
Styracé, e, Styraciné, e, add. [Bot.I Naar
voordragt en uitdrukking f. St- correct, sublime, den storax gelijkend. — Styraeine, f. [Chim.]
familier, burlesque, naauwkeurige, verheven, ge- Storaxhars n. en f. — Styrax, In•, z. STORAX.
meenzame, koddige stijl. St- égal, laconique, diStyrien, ne, adj. Tot Stiermarken of zijneindactique, doglnatique, oratoire, gelijkmatige, korte woners behoorend. — Als subst. ni. et f. Stierfnarof
kernspreukige,
leerker
m., stiermarksche vrouw I.
bondige
onderwijzende,
en
stellige, redenaars-still. z. ook, AMPOULE, ,ASIATIStyx, in. [Myth.] Een van de vier stroomen der
Onderwereld, bij wetks wateren de goden een' onQUE, CHaTIE, COLACIS, COUPE, DECHARNÉ, DECOUSU,
DIFFUS, ENFLE, EPISTOLAIRE, GUINDE, HISTORIQUE, verbrekeljken eed zwoeren (z. de drie andere op
LhCHE, LANGUISS A NT, LAPIDAIRE, 11áLE. MANIÉRÉ , ACHÉRON, COCYTE en PHLÉGÉTHON). -- (Loc.)1uMERCANTILE, nERVEUX, NOURRI, PALAIS, PERIODE- rer par le St-, een' zwaren eed doen. Visiter, Passer Ie St-, les bords du St-, sterven.
QUE, POETIQUE, P0i1PEUX, REFUGIÉ, SEC, SERRE,
absol.) Cet écrivain na pas de st-,
Sn, e, adj. (en part. passé van sAVOIR): Chose
SOUTENU.
die schrijver heeft geen' stijl, heeft geene eigen, vaste sue, bekende zaak f. Lecon sue par tons les élèves,
schr j(wijze, blijft zich niet gelijk. — (fig. et fam.) les f., die door al de leerlingen gekend is. — su, m.
Manier, wijze vafz doen of spreken, trant m. Voi- Kennis f. van eene zaak: Au vu et au su de tout
là bien son st-, C'est bien 1a son st-, dat is juist le monde, voor ieders oog, wereldkundig.
Suader, v. a., nu PERSUADER.
zoo zijne manier, zijne gewoonte van doen. I1 fau
usage, m. [Mar.] Kosten m. pl. van smeer en
dra bien qu'il change de st-, hij zal zijn gedrag,
zijne taal wel moeten veranderen, wel een' anderen teer. — Het zweeten of uitslaan van 't hout. —
toon moeten aanslaan. — [ Beaux arts] Stijl m., Het smeren van een schip. — [Econ.] Het zweetera
manier f., bijzondere behandeling aan een' kunste- van een blok hout in 't vuur. — [Tech.] Koperslanaar eigen: Cette statue, Celte peinture, Cet opé- gersaanbceld n. om randen te kloppen; — vormhara, Cet édifice est dun bon st-, dat standbeeld, dat mer m. der slotemakers. — Suager, v.a. [Man.]
schilderstuk, die opera, dat gebouw is in een' poe- Smeren (een schip). — [Tech.] Den rand van een'
.,..den stijl bewerkt. — [Chron.] Vieux st-, oude ketel, enz. ombuigen en voegen.
Suaire , m. Zweetdoek m. — Liklaken n.
stil, wijze van tijdrekening volgens den juliaanschen kalender (vgl. Calendrier julien, onder ju- (waarin men een' doode wikkelt) —Hootdsluijer m.
LIEN). Nouve„iaa st-, nieuwe stijl, wijze van tijd- (waarmede men bij de Ouden het hoofd en 't gerekening volgens den gregoriaan.schen kalender, de laat eens dooden bedekte). — Le Saint-Suaire, de
onder paus Gregorius XIII verbeterde juliaansche heilige zweetdoek, het ljnwaad, dat, zoo men meent,
tijdrekening. -- [H. de France] Vieux st-, oude tot de begrafenis van Jezus gediend heeft; -- afstijl, vroegere benaming van de christelijke jaartel^, beelding f. van dat lijklaken.
Suarnpan, Bohan-pan, m. Rekenaar m. of
ling in tegenstelling met de fransch-republikeinsche
tijdrekening, die den 22)en jul / 179e een' aanvang reken-machine der Chinezen, bestaande uit balletjes,
nam. -- . 'tylé, e, adj. [Bat.] Met een stijltje die met koperdraden op verscheidene kolommen zijn
voorzien; met zeer lang stijltje. — STYLE, E, add. .geregen en die bij opvolging de eenheden, tienheden,
(en part. passé van steler): Homme fort st- dans honderdheden, enz. aanduiden, s w a n p an m.
Sonant, e, adj. Zweetend: Mains s-es, zweetenles affaires, in de zaken zeer bedreven man. —
Stylépliore, m. [H. n.] Snoeraal, steeldrager de handen f. pl. (lion, f., nu PERSUASION.
-1- Suasif, ive, adj., nu PÉRSUASIF, — t Sfia[sty lephorus chordatus] , een zeer veldzame visch.
Suave, adj. Liefel k, aangenaam voor de zin— Styler, V. a. (fam.) .etfrigten, gewennen: On
Ja style á cela, men heeft hem daarop afgerigt.- tuigen, inz. voor den reuk, geurig: Mets dun gout
Stylet, m. (verklw. van style) Kleine dolk, moord s-, spys f. van liefelijken smaak. Odeur s-, aangestilet n. — [Chun.] Peilnaald, zeer-priem., name reuk m.—Mélodie s-, zachte, liefelijke melodunne sonde f. — Styleiix, ease, adj. [Bot.] dy f. — (fig.) N'avoir que des chosen s-s b dire,
Langstjlig. — Stylifornne, adj. [Bot. j In den niets dan liefelijke, streefende dingen te zeggen heb
— SUAVE, m. tiet zachte, iiefeljke: Le s- sur-ben.
vorm van een stijltje. — Stylisme, m. [Didact.]
Overdreven zorg f. voor 't afronden en kuischen le visage des vierges de Raphaël. -- S Suavevan den stijl, s t i l i s m u s n. — Styliste, m. H#, ment, adv. Op liefeljke, aangename wijze. . -Suavité, f..angenaamheid voor de zinnen, inz.
die al te angstvallig op zijnen stijl is.
Stylite, adj. et subst. m. [H. rel.] Anacborète voor den reuk, geul igheid; lie feljkheid, aanvalligst-, of St-, pilaarheilige, kluizenaar of dweeper, heid, zachte aantrekkelijkheid t. La s- d'une odeur,
die als boetedoening een groot gedeelte van zijn te- de aangenaamheid van eenen geur. La s- de sa
ven op den top eener hooge zuil doorbragt. Simdon voix, de lie feljkheid harer stem. La s- du pinceau
le st -, de pilaarheilige Simeon (een syrisch monnik, de eet artiste , de aanvalligheid. molligheid van 't
penseel dezes schilders. -- [Dévot. j Zoete, aangede eerste dier ' soort van dweepers) .
Stylobase, m. [Bot.] Soort van terpentijn- name gewaarwording f. -- En odeur de s-, met
boom m. --- Stylobate. m. [Arch.] Zuilstoel m., een' liefelijken geur.

0,'

[

— (

,

SUBLIMATION.

SUB

1741

Sub, latijnsch voorzetsel, dat o n d e r beteekent
en in vele fransche woorden onveranderd is overgegaan (subalterne, subjuguer, subside, etc.), maar
zijne b in eene e, f, g of p veranderd heeft vóOr de
enkelvoudige woorden , die in 't latijn met eene
dier letters aanvangen (succomber, sut%quer, suf
in plaats van subcom--foquer,sgépt
ber, subfoquer, subgérer, subputer), terwijl in
enkele andere woorden de b vs weggetallen. (sujet
voor subjet). — Bij vele adjectieven der wrtenschappeljke taal heeft ,sub eene verkleinende kracht (z.
subaigu, subcarré e. a.)..
Subadominal, e, adj. [H. n.] Beneden den
onderbuik gelegen. -- Subaeanle, adj. [Bot.]
Bijna zonder stengel, met zeer korten stengel. —
Sabacieulaire, adj. [Minér.) Bijna naaldvormig. — Subaction, f. [Mid.] Verminderde werk
levenswerking, zwak -zamheid,nu.v
Subai;u, e, adj. (Didact.] Eenigzins-heidf.—
.scherp: Feuilles s-es. — Subalaire, adj. [H.n.J
Onder de vleugels gelegen. -- Stibalpin, e, adj.
[Géogr.J Aan den voet der alpen gelegen. — Subalterne, adj. Onder een ander, ondergeschikt,
.afhankel jk, onderhoorig, s u b a 1 t é r n: Officiers
s-s, lagere ambtenaren, officieren beneden den rang
van kapitein. Emploi s-, ondergeschikte, lagere bediening f. — ( fig.) Middelmatig, beperkt: Les talents s-s, de middelmatige, mindere talenten.—Ook
als subst. (van personen): Un s-, een onderambtenaar , een lager officier. Ii vaut mieux avoir affaire au chef qu'aux s-s, 't is beter met den meester
dan met zijne zaakvoerders, zijne ondergeschikten
te doen te hebben. — Subalternement, adv. Op
ondergeschikte wijze. — -I- Subalternisation,f.
Het ondergeschikt of afhankelijk maken. 4 Sur
balterniser, V. a. Afhankelijk maken, eene ondergeschikte betrekkin g geven. — Subalternité,f. Ondergeschiktheid, onderhoorigheid f., rang ni.
van ondergeschikte. — Stibargtié, e,adj. [Didact.]
Eenigzins gewelfd, ligt boogvormig. — Subaudition, f. [Rhét.] Diadrukking f., welker beteekenis ten deele stilzwijgend verstaan moet worden.
Subbacillaire, adj. [Didact.] Bijna staf- of
stokvormig.
Subcarré, e, adj. [Di(lact.] Bijna vierkant.
— Sitbeaudal, e, adj. [H. n.] Onder den staart
gelegen. — Subcautlescent, e, adj. [Bot.] Plant
met zeer korten stengel. — Subeentral, e, adj.
[Didact.} Bijna in 't middelpunt. — Subelaviforine, adj. [bidact. J Bijna knodsvormig.- Subconaprinté, e, adj [Didact.] Ligt ingedrukt. —
Subeonique, adj. [Didact. J Bijna kegelvormig.
— 4ubeortieal, e, adj. [Bot.] Onder de boomnschors voortkomend, levend. (Plur. m. subcorti-

meer vezelachtig. — Subiiliforme, adj. Bijna
draadvormig. — Subfiisif'orme, adj. Eenigzins
spil wormig.

Subfibreaux , euse , adj. (Didact.] Min of

den van het vat, waarin zij besloten zijn, hechten.,

Subgélatinenx, eiise, adj. [Didact.] Eenig-

zins naar gelet gelijkend. — Suibgrondatiott, f.
[Chim.J Indrukking f. van de her.sen.pan. -- Subgronde, f. [Constr.] , z. v. a. SEVERONDE.

Subhastation, ook Subhastée, f. [Anc.
tout. j Openbare verkooping bij opbod, veiling, s u bh a s t el t i e f. — Subhaster, v. a. Bij opbod of
aan den meestbiedende verkoopen, veilen. — Subhémisphérique,adj. [Didact. J Bijna halfbolrond.
Subi, e. adj. (en part. passé van suhir): Après
deux examens s-s . na twee afgelegde examens. —
Sabinflammation , f. [Méd.] Weinig merk-

bare, zeer geringe ontsteking :. — Subintrant,
e, adj. [Mid.]: Fièvre s-e, koorts f., welker aanval reeds begint, vóór nog de vorige geheel is geweken. — Suubir, v. a. Ondergaan, doorstaan, lijden,
dragen, ondervinden: S- la peine imposée, de opgelegde straf ondergaan. S- une opération cruelle,
la torture , eene wreede kunstbewerking, de pijnbank doorstaan. S- le joug, het juk dragen, zich
aan 't juk onderwerpen. — Les moeurs, Les lois
subirent one grande réforme, de zeden, de wetten
ondergingen eene groote hervorming. -- S- un examen, een onderzoek doorstaan, een examen a/leg-

gen. — [Prat.] S- l'interrogatoire, in 't verhoor

komen, voor den regter verhoord worden. S- son

jugement, zijn vonnis, de bij vonnis bepaalde straf
ondergaan. — Je subirai votre jugement, ik zal

mij aan uw oordeel onderwerpen. — SE SUBIR, v.pr.
Doorgestaan, verdragen worden. — .)- Subisseinent, m. Het ondergaan. doorstaan (van eene
straf). — Subit, e, adj. Plotseling, schielijk: Une
mort s-e, een plotselinge dood m. Son départ a été
fort s-, zijn vertrek is zeer plotselijk geweest. Changement s-, schielijke verandering f. — + Subitanéité, f. [Didact.J Plotselingheid f. — Subitenient, ado. Op plotselinge wijze, schiel jk, piotselijk, eensklaps: II partit s-, hij vertrok plotselijk.
Subjectif, ive, adj. [Phil.] Onderwerpel jk, het
onderwerp (subject) betre/fend; wat het denkend
onderwerp, de ziel betreft, innerlijk; wat zijn' grond
en wezen in den persoon, niet in de zaak heeft (in
tegenstelling met objectif), subjectief. — Ook
als subst. m.: Le s- et l'objectif, het subjectieve en
het objectieve, datgene wat binnen het denkend onderwerp en wat daarbuiten omgaat. — Subjection, f. [Rhét.] Zelfondervraging f., rede/iguur,
waarbij de redenaar zich zelven vragen stelt en die
beantwoordt, s u b j é c t i e f. — Subjectivement, adv. [Phil.] Op onderwerpelijke, subjectieve wijze. — Siihjeetiver, v. a. Subjectief of
caux.)
onderwerpelijk maken , als subject of onderwerp
Subdélé ration, f. Ondervolmagtiging, onder
beschouwen; — van hel subjectieve doen afhangen.
Benen hoogeren ambtenaar-volmagtf., n --. Suibj ectivité, f. Gesteldheid en bijzondere geaan een' ondergeschikten om onder zijne bevelen of aardheid van een onderwerp, persoon-l;jkheid, innerin zone afwezigheid te handelen; — district of ge- lijkheid f., het aanwezig zijn, in ons voorstellingsbied, waartoe zich de ondervolmagt bepaalt, s u b- en kenvermogen, subjectiviteit f.—Subjoned e 1 e g d t i e f. - Subdélégiié, e, adj. (en part. t.if, ive, adj. Aanvoegend, verbindend: [Gram.]
passé van subdeléguer): Officiers s-s, of als subst. Mode s-, of als subst. SUBJONCTIF, m. Aanvoegende
SUBDELÉGUES, m. p1. Ondergevolmagtigde ambtenawijs f., subjunctief m. -- S' Subju;al, e,
ren, subdelegaten, gesubdelegeerden m. adj. [Mus. (: Ton s-, ondergeschikte toon m. —
pl. —Subdélégiier, V. a. Ondervolmagt geven, tot 4. Subjugation, f. Onderwerping f., het teen
onderafgevaardigde benoemen, s u b d e Ie g é r e n.- onder brengen. — 4izbj etguuer, v. a. Onder't juk
Subdif forme, adj. [Bot.] Min of meer onregel- brengen, onderwerpen, ten onder brengen; overheematig van vorm. — Subdiviser, V. a. Onderver- ren: Les Romains subjuguèrent plusieurs peoples,
deelen, onderafdeelingen maken, de gemaakte ver de Romeinen onderwierpen verscheidene volken. —
andermaal verdeelen, smaldeelen. -- SE-deling (1,g.) S- qn., iemand beheerschen, alles op iemand
SUBDIVISER, v. pr. Onderverdeeld, gesmaldeeld wor- vermogen. Il est subjugué par sa femme, hij wordt
den of kunnen worden. — Het part. passé is ook door zijne vrouw beheerscht, (fam.) hij staat onder
adj.: La matière subdivisee á l'infini, de tot in den pantoffel, zijne vrouw heeft de broek aan. —
't oneindige onderverdeelde stof f. -- Subdivi- SE SUB.IUGUER, V. pr. Onderworpen worden. —
sion, f. Onderafdeeling f., onderdeel, smaldeel n.: Elkander onder 't juk brengen. — Het part. passé
Les divisions et les s-s d un territoire, de deelen is ook adj.: People subjugué, onderworpen, onder
en onderdeelen van een grondgebied. — Subdu- 't juk gebragt volk n. — S Subj ugueur, m. Onpie, adj., z. v. a. SOUS-DOIJBLE.
derwerper, veroveraaar m.
bubelliptique, adj. [Didact.] Eenigzins ellipSublapsaaires of Sublapsariens, m. pl.,
tisch, min of meer langweroig rond. — Mubéra- z. V. a. INFRALAPSAIRES. - Sublet, m. [H. n.]
te, m. [Chim. J Kurkzuur zout, s u b e r a a t n. — Soort van lipvisch n. — Sublimable, adj.
Subéreux, ease, adj. [H. n.] Kurkachtig. — [Chinn.] Geschikt om in de hoogte eredreven. te worSnbérine, f. (Chim.l Onopgelost perieelte, dat den, s u b li me e r b a a r. — Sublimation, f.
er van 't kurk overblijft, nadat het door alle op- [Chim.] Opdrijving, omhoogdrijving, opwaartslossingsmiddelen is behandeld , s u b e r i n e f. — voering, de chemische bewerking, waarbij de vlug
Subérique, adj. [Chim.]: Acide-s-, kurkzuur n.
zelfstandigheid door de werking-tigedlnr
- Subérite, f., z. v. a. SUBERINE.
der warmte worden opgevoerd en zich aan de wan—
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sublimatie, subliméring f. — Stiblimatoire, m. [Chim.J Sublimeervat n.. helm of retort m., waarin de subliinéring plaats heeft; — middel, waarmede men de sublirnéring bewerkt, s ub l i m a t ó r i u m n. — Sublime, add. Verheven,
hoog (van zedeljke of verslandeljke zaken), s ub 1 i e ni: Pensée s-, verhevene gedachte f. Homme
dun mérite s-, man van verhevene, groole verdienste.
Sciences s-s, hoogere wetenschappen f. pl. — [Anat.}
Muscle s-, haakarmspier f. — SUBLIME, m. Het
verhevene, grootsche (in gevoelens, in daden en inz.
in de schoone kunsten en letteren): Le s- du style,
het verhevene van den stijl. Le s- dans Uomere,
't verhevene in homerus. — Sublitité, e, adj.
(en part. passé van sublimer): [Chico.] Soufre s-,
opgedreven, gesublimeerde zwavel f. — SUBLIME, m.
Het opgedrevene, s ub 1 i rn a at n. S- corrosif of
Deutocblorure de mercure, ook kortweg S-, bij
tweede chloorkwik n. (uit een mneng--tend,sublima
sel van zwavelzuur kwik-oxyde en keukenzout bereid). S- doux, zoet kwik, eerste chloorkwik, gedegen of natuurlijk sublimaat. — % Sublime.
went, adv. Op verhevene wijze. — Sublimer,
V. a. [Chim.J Omhoog heffen, naar boven drijven,
s u b 1 i in é r e n (vgl SUBLIMATION). — SE SUBLI MtEtR, V. pr. Gesublimeerd worden. — -l- Subliuiiser, V. a. Verheven, subliem maken: S- les pensées, de gedachten eene verhevene vlugt geven. -Sublienité, f. Verhevenheid f., het groolsche, ver
i mi t e i t f. La s- du style, des pen--hevn,sub1
sées. de verhevnheid des stils, der gedachten. —
Sublin gaal, e, adj. [Anat.] Onder de tong gele g en: Glandes s-es, onder de tong liggende speek
pl. — Stublunaire,adj. Ondermaansch,-selkirnf.
onder de maan aanwezig, aardsch: Choses s-s,
onderrnaansche dingen; (fig.) vergankeljke, veranderljke dingen n. pl. Le globe, Le monde s-, de
aardbol m., de aarde f. — Stablt,xation. f.
[Cher. j Onvolkomen ontwrichting, veraraa ing,
verstuiking, verrekking f.
.

Suibntarin, e, adj. [Phj-s.] Onderzeesch, z.
SOUS- NAKIN. — Subutentai, e, adj. [Anat.] On-

der de lain gelegen. — Subiuerger, v a. Onder dompelen, doen zinken, verzwelgen, verdrinken;
overstroomen, onder water zetten. Les hots ont
submergé le navire, de golven hebben 't schip verzwo lg en, doen zinken. Le déluge submergea ia terre,
de zondvloed overstroomde de aarde. Plantes submergées, onder liet water groeijende planten. —
La douleur l'avait submergel, hij was in droefheid
verzonken. — Het part. passé is ook adj.: Pays
submergé, overstroomd land n. — [Bot.] Plantes
s-es, onder water groeijende planten f. pl. — Submerailble, adj. Overstroombaar. geschikt om onder
water gezet te worden. — [Bot.] Fleur s-, bloem f.,
die na de bevruchting weder onder water duikt. —
Submersion, f. Geheele overstroomino; onder
onderdompelen. -- Submétal--dom,ielnqf.;ht
loide, adj. Eenigzins melaalachtig. -- Subtuttl-

ti pie, Mubnormale,

z. SOUS-MULTIPLE, SOUS-

NORMALE.

Suboenlaire, adj, [Didact.] Onder 't oog

— Als subst. (van personen) : Manquer d'égards
pour ses s-s, zijne ondergeschikten niet met behoorljke wellevendheid behandelen. — Subordonnéinent, adv. Op ondergeschikte wijze: II commande
s- au général, hij commandeert onder 't opperbevel
des generaals. — Subordonner, V. a. Ilangschikken,onderschikken, in gezag, rang of waardigheid onder een ander plaatsen, afhankelijk maken, s u b o rd in é r e n: S- les employés aux directeurs, de
ambtenaren aan het toezigt der directeurs onder
Dieu a subordonné certaines chases à-worpen.
d'autres, God heeft zekere dingen aan andere ondergeschikt, van andere afhankelijk gemaakt. —
S' Subornateur , Z. SUBORN'EUR. -- Subornation, f. Heimelijke verleiding of vervoering tot
het kwade, inz. heimelijke omkooping, s. u b o r n át i e f.: La s- des téhnoins, de verleiding, omkooping
der getuigen (tot eene valsche getui-genis). 11 a en
part a la s- de cette fine, hij heeft aan de verleiding van dit meisje deel gehad. — Suborner,
V. a. Tot het kwade heimelijk aanstoken, verleiden
of vervoeren, omkoopen, s u b o r n é r e n: S- des témains. getuigen tot eene valsche getuigenis verleiden. I1 a suborné cette fille, hij heeft dit meisje
verleid. — SE SUBORNER , v. pr. Verleid, omgekocht
worden: La conscience ne peut se s-, 't geweten
laat zich niet omkoopen. — Het part. passé is ooit
adj.: Témoins s-s, verleide, omgekochte getuigen.
Jeune fille s-e, verleid, ten val gebrarlt meisje n. —
StalO.rneur, Buse, adj. Verleidend, tot het kwade
vervoerend: Discours s-s, verleidelijke red^néringen f. pl. Femme s-euse, koppelaarster f. — Als
subst. n1. el f. Verleider, geheime aanstoker tot het
kwade, ontkooper m., verleidster, heimelijke afrigtster f. tot ondeugd. — Snbovale, adj. [Didact.]
Bijna ovaal of eirond.

Subpeetoral, e,

wij.

[Anat.] Onder de borst

gelegen. -- Subperpendieulaire, adj. [Didact.]
B,na perpendiculair of reglstandig.
Subrécargue, m. [Conn. near. J Opperhoop man op een koopvaardijschip, opzirlter der lading,
supercargo, supercarga m. -- Subrécot, ni (fain.) Het meer verteerde dan het plan.
.

was, over- of nagelag n.: Dépenser trois francs de
s- par tête, drie francs per hoofd aan overgelag
verteren. — (fig.) Vordering f., eisch m., die nog
onverwacht nakomt. — Subréaulier, ière, adj.
[Didact.] Bijna regelmatig van vorm. — S ubreptice, adj. [Jur.] Langs slinksche wegen en inz.
door valsche opgave verworven, steelswijze verkrepen ; heimelijk, Ier sluik, bedriegelijk, subre pt i e f: Privilege s-, door valsche, bedriegelijke opgave
verkregen privilege. (Is dit verkregen door 't opzeltelijk verzwijgen van iets belangrijks, dan heet
hel obreptice). — Edition s-, heimelijke nadruk m.
— Subrepticement, adv. [Jura Ter sluik, op
valsche, bedriegelijke wijze. — Subreptif, ive,
adj., z. V. a. SUBREPTICE . —

Subreption, f.

[Jur.] Verkrijging, bemagliging door 't vervalschen

der waarheid, door verrassing of verschalking,

S u b r é p t i C. Moyens

d'opreption et de s-, bewijzen

van verheiineljkin.q en van vervalsching (van 't geen
gelegen. --S Subodorer, V. a. Van verre rui- verklaard of opgegeven moest worden). — Subí•oken, het spoor ruiken: Un cbien qui subodore le ga.teur, m. [Prat.] Hij, die een ander in zijne
gibier. — (flo.) Vermoeden, gissen: S- un projet plaats stelt, zijne reglen aan een ander overdraagt,
cache, de lucht van een verborgen plan krijgen. — sub- of s u r r o g a t i e m. -- Ook als adj.: Acte sStibouclulé, e, odj. Zacht golvend, min of meer acte, waarbij men een ander in zijne plaats. in zijne
golfcllew js — Subopaque, adj (Didai-t.] Bijna regten stelt, s u b r o g é r e n d e acte f. — Subroondoorschjnend. — ^iubordination, f. Onder gation, f. [Prat.] Overdragt van regten op een
afhankelijkheid , onderworpenheid,-geschiktd, ander, geregteljke plaatsvervanging; verkrijging der
dienstgehoorzaamheid,, inz. bij den krjgsmansctan.d, reglen eens anderen door overdragt, het treden in
s u b or d in á t i. e f. II y a dans I'Eglise dilTérents eens anders regten, inz. in die eens schuldeischers,
degrés de s-, er zijn in de Kerk verschillende graden sup- of surrogati,e f. S- conventionnelle, lé;

van ondergeschiktheid. Troupes ennemies de toute
S-, troepen m. pl., die wars zijn van alle subordinatie. — Afhankelijkheid van een persoon of zaak
ten opzigte van een andere: 11 y a s- du lieutenant
au capttaine, du caporal au Bergent, de luitenant
staat onder den kapitein, de korporaal onder den
sergeant. La s- de la gravure a la peinture, de
afhankelijkheid der graveerkunst van de schilderkunst. — Sttbordinéntent, adv. [Prat.] Gevolgelijk, dien ten gevolge. — Subordonné, e, adj.
(en part. passé van. suhordonner): Les cures sons
s-s aux évêques, les lieutenants aI x capitairies,
de pa.cloors zijn ondergeschikt aan de bisschoppen,
de luitenants aan de kapiteins. Cause s-e h une
autre, zaak f., die van eene andere afhankelijk is.

gale, surrocratie bij overeenkomst, uit kracht van
Subrogatie, m. (pr. —tice) [Anc. prat.]
Bevel n. tot subrogatie of plaatsvervanging. —
►." ubroger, V. a. [Prat.] In eens anders plaatsen
reclten stellen, doen vernan gen, s u b- of vu r r o q ér e n: Acte qui subroge qn. en la place dun autre.
acte, die iemand in eens antlers praats stelt. — Het
part. passé is ook adj. en surest.: Personne subrogée (of als subst. m. Subrogé) au lieu et place duit
autre, iemand, die in eens anders plaats en regten
is getreden S- tuteur, toeziende voogd m.
Subsécatif, eve, adj. Navolrend (subséquent).
— Subséqueniiuettt, adv. [Prat.) Vervolgens.
wet. —

daarna. — Subséquenee, f. Opvolging f.. het

onmiddellijk volgen in orde van tijd of plaats, s u bb-

SUBSEQUENT
s e u é n t i e f. — Sabséquent, e, adj. Volgend,
nako
mend, naastvolgend: Un testament s- annulle
Ie premier. een navolgend (nieuw, later) testament
vernzet^,gt het eerste.
Subside, m. Bijstand m., hulp, ondersteuning f.
in geld door onderdanen aan hunnen vorst of aan
den Staat verstrekt, onderstandsgelden n. pl., geldligting voor de staatsbehoeften, schatting, subs i cd i e f. Les s-s volontaires n'épuisent jamais une
nation, de vrijwillige onderstandsgelden of b ij dragen putten nooit eene natie uit. Accabler la nation
de s-s, de natie met geldheffinflen drukken. — [Mil.]
Onderstandsgelden n. pl. lot het voeren van oorlog (die een vorst krachtens de gesloten tract aten
aan zenen bondgenoot verschaft), s u b s i d i ë n f.
pl. --- Snubsidiaire, adj. [Prat.] O;idersteunend,
helpend, versterkend, wat tot nadere hulp, bevestiging of verzekering dient, subsidiair: Alléguer des moyens s-s, hulp bewijzen bijbrengen. Hypotheque s-, nadere pandstelling (in geval de eerste
niet toereikend mnogt zijn), s u b s i d i a. i r e h y p oth ee k f. — S ubsidiairenment, adv. Op subsidiaire of ondersteunende of bijkomende wie, in de
tweede plaats; ten overvloede. — Stibsidier, v. a.
Subsidien of onderstandsgelden eerschalfen.
Subsistanee , f. Onderhoud , levensonderhoud n., noodwendigheden f, pl. des levens, bestaan n., s ub s i s t é n t i e f. Je travaille pour la
s- de ma famille, ik werk voor het onderhoud, bestaan van mijn huisgezin. L'hiver était rude, les
s-s manquaient, de winter was ruw, de noodwen di.gheden des levens ontbraken. "doyens de s-, bestaanmiddelen n. pl. -- [Mii.] Mettre un homme
en s- dans un régiment, eenen man in huisvesting
en voeding bij een regintent plaatsen. — Cette arme lire ses s-s de tel pays, dit leper trektzijnen
leeftogt, zijne behoeften uit dot land. --- Subs1staut, e, adj.

Voortdurend aanwezig, bestaand:

Les rapports s-s entre les hornres, de tusschen de
menschen beslaande verhoudingen. On a cru la
matière éternelle et s-e par elle-méme, men heeft
de stof voor eeuwig en als bestendig uit zich zelve
voortdurend beschouwd. — Subsister, v. n. Bestaan, nog in wezen zijn (van zaken); voortduren,
blijven bestaan, in kracht blijven (in dezen zin ook
collectief van personen). Rome subsiste encore,
Rome bestaat nog, is nog aanwezig. — Les circonstances passent, et les Lois qu'elles amènent subsistent, de omstandigheden gaan voorbij, en de wetten, tot welke zij aanleiding geven, blijven bestaan,
duren voort. — Ce traité subsiste toujours, dat
traktaat is nog steeds van kracht. L'histoire n'offre
pas d'exemples de nations qui aient pu s- en paix
sans opinions religieuses, de geschiedenis levert

geen voorbeelden op van natiën, die voortdurend
in vrede hebben kunnen bestaan, zonder godsdienstige meeningen. Zijn onderhoud of bestaan
hebben, bestaan, leven: N'avoir pas le mogen de
s-, geen middel van bestaan hebben. 11 ne subsiste
que par les bienfaits, hij leeft enkel van weldaden.
— Faire s- une armée, een leger van 't noodige
voorzien.
Suhsphhérique, adj. [Didact.] Bijna bolvormig.
Substance, f. {Phil.) Zelfstandig, op zich zelve
staand ding n., zelfstandigheid f., wezen n., s u b s t a n tie f. — (in de dugelijksche taal en de wetenschappen) stof, zelfstandigheid f., hel geheel van
een ligchaam in zoo verre 't beschouwd wordt als
uit gelijksoortige deelen zaniengesteld; (in hijzonderen zin) hoofdbestanddeel n., kern f , pit n., het beste,
krachtioste van iets; het wezenlijke. gewigtiroste,
wezenlijke inhoud m., werkelijk gehalte n. Tons
les corps sopt des s-s périssables, alle ligchamen
zijn vergankelijke wezens. — Une s- pierreuse, eene
steenachtige zelfstandigheid, stof. S-s organiques,

inorganiques, animales, végéiales. minérales, be-

werktuigde, onbewerktuiode, dierlijke, plantaardige, dellsto ffelijlke zelfstandigheden. — I1 nv a guère
de s- dans ces sortes d'aliments, er is n einig kracht,
pit in deze soorten van voedsel. Tirer In s- des
simples, de kracht, het sol) uit de geneeskruiden
trekken. Il y a beaucoup de paroles et pen de sdans ce discours, in deze rede zijn veel woorden

en weinig pit, merg. — Je n'ai pu retenir tout ce

qu'ii a dit, mais je vous en diraí la s-, ik heb viel

alles kunnen onthouden, wat hi gezegd heeft, maar
ik zal u den wezenlijken 'inhoud opcyeven. -- Ses
enfants lui ont tiré touter sa s-, zijne kinderen heh-

-
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ben hem geheel uitgezogen, van zijn geheel vermogen beroofd. -.-I1 s'est engraissé de la s- du peupie, hij heeft zich met het merg des volks gemest.
— EN SUBSTANCE, loC. adv . In de hoofdzaak, in 't
wezenlijke; in 't kort, niet korte woorden: Voilà en
s- ce qu'il a dit, ziedaar in 't kort wat hij gezegd
heeft. — [Méd.] Médicament donné en s-, geneesmiddel n., dat gegeven wordt zoo als de natuur het

oplevert, middel in natura (zonder chemische voor
Substanter, v. a. Onderhouden,-beridng).—
doen bestaan, voeden (sustenter). — Substantiel, Ie, adj. Zel fstandic , wezenlijk; — voedzaam,
krachtig: Formes s-les, zelfstandige, werkelijke
vormen m. pl. Une nourriture s-le, een krachtig
voedsel n. — (fig.) On a extrait de ce livre ce
quit y a de plus s-, men heeft uit dit boek het wezenlrjke, het pit, de kern getrokken. — Substantiellernent, adv. Op wezenlijke, zelfstandige wijze; -- hoofdzakelijk, i. aar den hoofdinhoud, beknoplelijk, in 't kort. -- Substantialiser, v. a.
Tot zelfstandigheid maken, als zelfstandigheid beschouwen. — Suubstantiif, ive, adj [Phyys.]
Zelfstandig. [Chim.] Couleurs s-ivies, z. COLLEUR.
— [Gram.] Tot liet zelfstandig naamwoord behoo-

rend, daaraan eigen, zelfstandig, s u b s t a n. t i e f.
Donner a un not in forum s-ive, aan een woord

den vorm van een substantief of zelfstandig naam woord geven. Verbe s-, zelfstandig werkwoord
(het werkw. être, zijn) . Now s- of als subst. sUB-

STANTIF , m. Zelfstandig naamwoord n. S- concret,
abstrait, voorwerpsnaam, begripsnaam (concreet,
abstract subst.) S- appellatif, propre, commun,

soortnaam, eigennaam, gerneene naara ni. S- collectif, verzamelnaam, -woord n. S- matériel, stof
naam. — Substaautifier, v. a. [Gram.] Tot een
substantief of zelfstandig naarnwoord maken, als
zoodanig gebruiken: S- les intnitils. — [Log.] In
substantie of naar den hoofdinhoud voorstellen. —
Het part. passé is ook adj.: Inlinitif suhstantifé,
als zelfstandig naamwoord gebruikte onbepaalde
w js f. — Substautifigeue, adj. Rijk in euhstanlie, in voedende krocht (substantiel). — Suibstantivennent, adv. [Gram.] Bij wijze van zelfslandig
naamwoord, als substantief: Mot employé s-, als
zelfstandig naamwoord gebruikt adjectief. — Sulb-

stautiver, V. a., z. v. a. SUBSTANTIFIER.
Substituant, in. [Anc. mil.], nu REMPLAGANT.

— Substituuee, v. a. In de plaats (van iemand
of iets) stellen of leggen, onderschuiven, s u b s t it u é r e n: On Ie soupeonne d'avoir volé ces papiers et den avoir sunst.itué d'aulres, men verdenkt
hem van deze papieren gestolen en andere in de

plaats gelegd, ondergeschoven te hebben. S- on enfant a (of a la place d')un autre, een kind (in de

plaats van een ander) onderschuiven. — ; J r.
Tot na- of tweeden erfgenaam benoemen (in geval
b. v, de eerste erfgenaam vóór den erfmaker kwam
te overlijden) --- SE SUBSTITUER, v. pr . In de plaats
(van iets of iemand) komen. -- Het part. passé is
ook adj.: Enfant substitué, ondergeschoven kind n.
Mot s- a on autre, woord n. dat in de plaats van
een ander gezet is. — [Jur.] L'héritier s-, or als
subsi. Le s-, de na- of achtererfgenaumn. --- t trbstiturt, m. Plaatsvervanger, tplaatsbeh:leeder. bij of toegevoegde persoon in den post of tiet ambt van
een ander, suhstituu,t in.— Substitution, f.
In de plaats stelling, plaatsvervanging, onderschuiving; -- de aanstelling, benoeming tot tweeden- of
achtererfgenaam,, substitutie of onderer/stelling. La s- dun enfant, de onder.cch'uivmno von een
.

kind. — [Jur.] La s- dun titre faux a fait perdre
ce proces, dit proce.s ging door de o'nderschuivinr^
van een' valschen titel, van een valsch stuk of ge schrift, verloren — S- fidéi-commissaire, erf.ctelling over de hand. — [Méd.] S- des médicaments,
vei'valsching f. der geneesmiddelen (door erne voor
artsenij te doen vervangen door eene-geschrvn
goedkoopere, waaraan men gelijke werking wil toekennen). --- [Algèb.] diet vervangen van eenti grooth eid door eene andere, die Trien dezelfde waarde
toekent,maarverscl iller.d uitdrukt, cuhs titutie f.
Subst1 uucfion. f. [Constr ( Otderboumrr in.,

onderaardsche bouw, die een onder gebouw draagt;
i.liz. een antiek inhouw of ruïne, op hetwelk men
nieuw hounurrlerk heeft opgeri pt.
Suhsnrdit(1, f. [Méd.] Onvolkomen doofheid f.
Sisbtai ente, f., z. v. a. SOUS-TANGENTE.

Subterfuge, m. Uitviugt,ijdeleverschooning f.,
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voorwendsel n., uitweg m., ((am..) doekje n. voor

't bloeden: Il cherche un s-, hij zoekt eene uit vlugt. II ne marque pas de s-s, 't ontbreekt hem

niet aan uitvlugten, uitwegen. — -4- Subterfugier, V. n. Uitvlugten, uitwegen zoeken.
Subterrané, e, adj. [Didact.] Onderaardsch
(souterrain) .
Fijn, dun, teeder; scherp, doorSubtil, e, adj. Fijn,
dringend. Poussière.
s fijn stof, poeder n.
Sang, Air s-, dun bloed n., dunne lucht f. — Venin s-, scherp, snelwerkend venijn n. — (fig.) Fijn,
scherp, doordringend (van de zintuigen, van 't verstand), scherpzinnig; vlug, behendig; spitsvindig,
loos, listig, sluw, s u b t i e 1. II a 1'oeil (of la vue)
s-, 1'orei lle (of Poule) s-e, hij heeft een scherp gezigt, gehoor. Esprit s-, scherpzinnig, fijn verstand n.
Réponse, Objection s-e, fijn antwoord n., scherp
zinnige tegenwerping f. Ce que vous dites là est
trop s- pour moi, wat gij daar zegt, is mij te scherp
-- S- voleur, S- coupeur de bourses, vlug--zing.
ge, behendige dief, beurzesnijder. — Tour, Vol s-,
sluwe trek, diefstal m. Le singe, Le renard est
fort s-, de aap, de vos is zeer loos, listig. — Distinction s-e, spitsvindige onderscheiding f. Homme
S-, spitsvindig man. — [Fauc.] , z. MAL-SUBTIL. -Subtiteroent, adv. Op fijne, spitsvindirge, schrandere, behendige wijze, (fain.) fijntjes. Cela est simaginé, dat is schrander, fijntjes uitgedacht. Dérober qc. s-, iets oh eene behendige wijze stelen. —
Subtilisation, f. [Chim. anc. ] Verdunning, ver
vochten door 't vuur) , s u b t i l is a--,ijng(der
tie f. — Suibtiiiser, v. a. Fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen: S- le sang, les humeurs, het
bloed, de vochten verdunnen. — ( fig.) S- une pensée, une objection. aan een denkbeeld, eene tegen
fijne, scherpzinnige wending geven-werping
-- (fam.) Bedriegen, beet hebben, bij den neus leiden: Si vous n'y prenez garde, it vous subtilisera,
zoo gij niet oppast, zal hij u verschalken, bedriegen.
— SUBTILISER. v. n. Uitpluizen, haarkloven, muqgezi-ften, spitsvindig zijn: On s'éloigne quelquefois
de la vérité h force de s-, men verwijdert zich
somtijds van de waarheid door te veel muggeziften.
SE SUBTILISER, V. pr. Verdund worden. — Het
part. passé is ook ad'.: Substance sul,tilisée, ver
zelfstandigheid f. — (_ Subtïlisear, m.,-dune
ease, f. Haarklover m., -kloofster, f., muc,gezifter m., -ziftster• f. — Subtilité, f. Dunheid, fi jnheid, teërheid f.; — scherpheid, doordringende, snel
kracht. La s- de Fair, de in lumière, de-werknd
fijnheid van de lucht. van 't licht. — La s- d'un
poison, de snelle werking van een vergift. — (fig.)
La s- de la vue, de Poule, des sens, de fijnheid,
scherpte van 't gezigt, van 't gehoor, van de zin
Behendigheid, vlugheid, gaauwheid; list,-ne.
kunstgreep; -- scherpzinnigheid; spitsvindigheid,
haarkloverij, subtiliteit f. La s- dun escamoteur, de gaauwheid van een' zakkeroller. — Je ne
suis point la dupe de ses s-s, ik laat mij door zijne
kunstgrepen, zijne sluwheid niet verschalken. — La
s- dune pensée, d'un raisonnement, de scherpzinnigheid, fijnheid van een denkbeeld, van eene rede
La plupart des distinctions de l'école-néri,g.—
ne sont que de vaines s-s, de meeste schoolsche onderscheidingen zijn niet dan fjdele spitsvindigheden,
haarkloverjen.
Subtriple, adj., z. v. a. SOITS-TRIPLE.
Slibulaire, f. [Bot.]: S- aquatique, waterpriemkruid n. -- Subeilé, e, adj. [H. n.] Priem-,
elsvorrnig, smal en spitstoeloopend. — Subulicornes, m. pl. [H. n.) Kevers iii. pl. met eisvor-mige voelhorens. — Suiburlirostres, m. pl. [H. n j
Vogels met elsvormigen snavel, priem- of elssnavets m. pl.
Suburbain, e, adj. Digt bij eene stad gelegen;
eene voorstad bewonend. Jardins s-s, digt bij de
stad gelegen tuinen ni. pl. -- Les habitants s-s,
s-es, of als subst. m. en f. Les s-s, Les s-es, de
bewoners, bewoonsters der voorstad. — Suburbieaire, adj. [H. eed.] Tot Rome's parochie of
kerspel behoorend: Les dix provinces s-s, de tien
tot Rome's kerspel behoorende provinciën (die Italië
bevatteden van den Po af, met de eilanden Sicilië,
Sardinie en Corsica) , Evëques s-s, bisschoppen van
Rome's kerspel.
Suibvenir, V. n. (niet avoir) Te hulp komen,
bijstaan, bijspringen, ondersteunen: — (van zaken)
voorzien, goed maken, bekostigen. S- h qn. dans ses
-,

SUCOl S.
besoins, iemand in zijnen nood bijstaan. S- aux
pauvres, de armen te hulp komen. — On ne peut
pas s- h tout. men kan niet in alles voorzien. I1
est impossible qu'on subvienne à tant de dépenses,
't i s onmogelijk, zoo veel kosten goed te maken. --Subvention, f. Onderstand m. in geld, soort
van subsidie f.(vgl. SdbSIDE); bijstand m.. hulp f. —
Jaarljksche toelage f. van 't gouvernement tot schraging eener onderneming, s u b v é n t i e f. Demander, Accorder des s-s, onderstandsgelden vragen,
toestaan. S- de guerre, oorlogsbelasting f. -- La sdes lois, de hulp, ondersteuning der wetten —
Journal qui recoit une s-, dagblad n., dat eene toelage (van de regéring) krijgt. — Subventionné,
é, adj. (en part. passé van subventionner): Journal, Theatre s-, dagblad, tooneel n., dat ondersteuningsgelden, gouvernements- toelage trekt. -Subventionnel, Ie, adj. De onderstandsgelden
betreffend: Payements s-s, uitbetalingen f. pl. als
toelage, ondersteuningsgelden n. pl. — Subven tionner, V. a. Met geld ondersteunen: S- un théhtre, une eetreprise, eenen schouwburg, eene onderneming met gelden ondersteunen.
Subversif, ive, adj. (alleen fig.) Omkeerend,
verwoestend, vernielend: Principes s-s de toute morale, beginselen n. pl., die alle zedeleer omverwerpen, den bodem inslaan. — Subversion, f. (alleen fig.) Omkeering, omvérwerping, verwoesting f.,
ondergang m. Cela causera l'entière s- de l'État,
dat zal de geheele omkeering van den Staat veroorzaken. — Subvertir, v. a. (alleen fig.) Omkeeren,
't onderst boven keeren, vernielen, verwoesten: Sles lois, les principes de la morale. de wetten, de
grondbeginsels der zedeleer omverwerpen.
Sue, m. Sap, vocht n. (dat zich uit dierlijke of
plantaardige zelfstandigheden laat persen). Le s-de
ce fruit est doux, het sap van deze vrucht is zoet.
S- de réglisse, zoethoutsap. I1 y a bien du s- dans
cette viande, in dit vleesch is veel sap. — Somtijds
van de vochten des ligchaams, en ook (in 't meerv.)
van die der aarde gebézigd: Les s-s qui sont filtrés
dans l'estomac, de sappen, welke in de maag afge
zonderd worden (tot de spijsvertering). Les s-s de
la terre, de sappen der aarde. -- [Anat.J, z. GASTRIQUE, PANGRÉATIQUE. S- moëlleux, mergsap. -(fig.) Merg, pit n., het beste, wezenlijke van iets.
Il a bien proflté de la lecture de ce livre. it en a
tiré le s-, hij heeft veel voordeel gehaald
gehaald uit het
lezen van dit boek, hij heeft al het
en merg er
uitgehaald.
Sticcédané, e, adj. [Mid ] , Vervangend: Médicament s-, of als subst. SUCCEDANÉ, m. Middel,
dat men in plaats van een ander kan geven, als
hebbende ongeveer dezelfde kracht of werking, plaats
middel, surrogaat , s u c c e d d--verangd
neum n.

Suecéder, V. n. Volgen, opvolgen; in ambt,
bediening, waardigheid, regéring, erfenis, enz. opvolgen: La nuit succéde au jour, de nacht volgt op
den dag. — I1 a succédé à son père dans son emploi, hij is zijnen vader in zin ambt opgevolgd. 11
succesla au royaume après son frère, h ij volgde
zijnen broeder op in de regéring des rijks. S- b la
couronne, a l'enmpire, de kroon, het rijksbewind
na een ander aanvaardinen. I1 lui a succédé dans
tous ses biens, hij heeft al zijne goederen geërfd.
Les enfants succèdent au père ab intestat, de kinderen erven van den vader zonder testament. —
Gelukken. slagen, wel uitvallen (réussir). Tout ce
qu'il entreprend, lui succéde, al wat hij onder neemt, gelukt hem. Tout lui suceède it souhait,
alles gaat hem naar wensch, alles valt voor hem
naar wensch uit. — SE SUCCEDER, V. pr. Elkander
opvolgen, na elkander komen: Les raisons se succedent les unes aux autres, de jaargetijden volgen
elkander op.
Sticeenteur, m., z. v. a. SOUS-CHANTRE.

Succés, m. Uitslag, afloop m., goede of kwade
uitkomst f. van 't geen men zich had voorgesteld;
-- (absol.) goede uitslag, gelukkige afloop m., geluk n., voorspoed, bijval m., s u eeés n. Heureux,
Malheureux s-, gelukkige, ongelukkige uitslag, uit komst. L'entreprise a eu tout Ie s- qu'on désirait,
de onderneming heeft den gewenschten uitslag gehad. Asoir un bon s-, een goed gevolg, eenen goeden voortgang hebben, goed nfioopen. I.e s- ne. répondit pas h, 1'attente, de uitslag beantwoordde niet
aan de verwachting. -- Le s- des armes, de voor-

SUCCESSEUR
spoed, 't geluk der wapenen. Ce livre a eu du s-,
a obtenu un s- de vogue, dat boek is gunstig ontvangen, heeft een' verbazenden opgang ,gemaakt. —
(fam.) S- ou non, 't mag gelukken of niet, 't ga zoo
't wil. — Successeur, m. Opvolger m., opvolgster f. (in ambt, waardigheid, rijksgebied). S- légitime, wettige opvolger. Le s- au pontificat, à
l'empire, au tróne, de opvolger op den pauseljken
troon, de rijks-, troonopvolger. S- en charge, ambtsopvolger. II eut pour s- sa fille ainée, zijne oudste
dochter volgde hem op. I1 n'eut point de s-, hij liet
geen' opvolger, erfgenaam na. -- Stiecessibilité, f. [Jur.] liegt n. van opvolging, van erving,
erfopvolging f.; orde f. van opeenvolging, toestand m.
der op elkander volgende dingen. — Successible,
adj. Tot erfopvolging bevoegd, erfgeregtigd. Parents s-s, erfgeregt2gde bloedverwanten. — Ook als
subst. m. en f.: Ses enfants et autres s-s, zijne kinderen en andere bevoegde erven. --- Successie,
eve, adj. Achtervolgend, onmiddellijk volgend, onafgebroken: Un mouvement s-, eene onafgebrokene
op elkander volgende beweging. L'ordre s- des nuits
et des jours, de geregelde opeenvolging der dagen
en nachten. Des attaques s-ives, achtereenvolgende,
gedurig herhaalde, s u cc e s s i e v e aanvallen m. pl.
— [Jur.] Eene erfenis betreffend: Droits s-s, erf
pl. — Succession, f. Opeenvolging,-regtn.
volgreeks; — opvolging, inz. troon-, ambtsopvolging,
erfopvolging; erfenis, nalatenschap, s u c c é ss i e f.:
Une s- de sons, d'accords, eene volgreeks van toonen, akkoorden. La s- des idées, de opeenvolging,
aaneenschakeling der denkbeelden, idéën-reeks f. —

--
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bezwijken. — (absol.) Une fille qui suceombe, een
meisje, dat (voor de verleiding) bezwijkt. — Le
malade a succombé, de zieke is bezweken, is overleden.
Sticcotrin, m. Aloë f. van Sokotora (aan .4frika's oostelijkste punt).
Siccube, m. Soort van dcemon, die, naar een
oud volksgeloof, de gedaante eener vrouw aanneemt,
om zich door een' man te laten beslapen, nachtwijfje n. (het tegenovergestelde van INCUBE).
-I- Succuleniment, adv. Sappig, voedzaam,
krachtig. -- Succulent, e, adj. Sappig, saprfjk,
krachtig, voedzaam: Des fruits s-s, sa pige vruchten f. pi. L'usage des aliments s-s, hefgebruik van
krachtig voedsel.
SUCCULENTES, f. pl. [Bot.]
Saprjke planten f. pl., planten met dikke, vleezige bladeren.
Snccui-sale, adj f.: Eglise s-, of als subsi.
SUCCURSALE, f. Hulpkerk, bíjkerk f. Cet hopital a
une s-, dit hospitaal heeft Bene hulpinrigtzng. —
Succursaliste, m. Bedienaar eener bjikerk, eener
hulpinrigting.
Snccussion, f. [Méd.] Schudding f. (inz. om
de aanwezigheid van uitstorting in de borstholte te
onderzoeken).
Sueé, e, adj. (en part. passé van sucer): Os s-,
uitgezogen been n. -- Plaie s-e, uitgezogen wond f.
—, Sticement, in. Het zuigen (liever suction). —
Sucer, v. a. Zuigen, op-, uit-, inzuic en-: S- Ie
sue dun fruit, dun os, het sap uit eene vrucht,
uit een been zuigen. L'enfant suce le lalt de sa
mère, het kind zuigt de melk zijner moeder. Les
Une s- de rois de male en male tous de la même plantes lucent les sues de la terre, de planten
maison, eene mannelijke volgreeks van koningen, zuigen de sappen uit de aarde op. — (fig. et fain.)
allen van hetzelfde huis. Tout ce règne fut une s- S- qn., iemand uitzuigen, hem van td tot tijd geld
de fautes, die geheele regéring was eene onafgebro- afpersen. S- ses parents jusqu'aux os, zijne ouders
ken reeks van misslagen. — Régler, Établir la s- tot op 't gebeente uitzuigen. S- les opinions ( le qn.,
au trone, de troonopvolging regelen, vaststellen. de gevoelens, meeningen van iemand inzuigen. z.
-- S- endettée, bezwaarde nalatenschap f. Renoneer ook LAIT. -- Sncceur, m., -ease, f. Zuiger,
á une s-, van eene erfenis afzien, afstand doen. S- uitzuiger m., uitzuigster f. (inz. van wonden, om
collatérale, erfvolging in de zijlinie, collaterale sue- die daardoor te genezen). — [H. n.] S- de mie],
cessie. — [Rist.] Guerre de la s- (d'Espagne), suc- honigzuiger m. (een kolibri). — Mnciers, m. pl.
cessie- oorlog (wegens de spaansche trooinsoppvolging, Zuigers m. pl., insecten met zuigsprieten. -- Zuigvan 1702 tot 1713). Guerre de la s- d'Autriche, visschen m. pl. — Su oir, m, Het tot zuigen geoostenrijksehe successie-oorlog (van 1711 tot 1718). schikt orgaan. -- [H. n.] Zuigspriet f. (van vele
-- Poudre de s-, z. POUDRE. -- PAR SUCCESSION DE insecten). — [Bot.] S-s des plantes, zuigwerktuiTEMPS, loc. adv. In den loop der tijden, door lengte gen der planten, zuigworteltjes n. pl., zuigmondiw.
van tijd, in vervolg van tijd. -- Successive- gen I. pl. of -tepeltjes n. pl. -- Sugoii, m. Zuigment, ode. Achtervolgens, voor en na, de een na plek, kusplek f., roode vlek op de huid door zuigen
den andere, s u c c e s s ie v e l k: Toutes ces cha- of zoenen. — Susoter, v. a..dllengs en b ij herses arrivèrent s-, al deze dingen gebeurden achter - vatting uitzuigen: Enfant qui sucote un fruit. kind,
volgens, na elkander. — Successoral, e, of dat eene vrucht uitzuigt, aan eene vrucht zabbert.
Seiecessorial, e, adj. [Jur.] De erfenis of erf
Sucre, m. Suiker f. S- blanc, witte suiker. Svolging betreffend.
brut, ruwe suiker. S- pilé, gestampte suiker. SSuccin, m. [Minér.] Barnsteen, amber, gele raffiné, geraffineerde, gezuiverde suiker. S- flair,
amber m. (carabé). --- Saecinate, m. [Chim.] bruine suiker. S- bis, bastaardsuiker. S- rosat, roBarnsteenzuur zout n.
zesuiker. S- d'orge, gerstesuiker. S- candi, kandijSuccinct, e, adj. (pr. cuk-cin, te) Kort, be- suiker. S- tors, gedraaide suiker (die met zoethoutknopt, ineengedrongen, bonding* (in tegenstelling mei sap bereid is). — Un pain de s-, een suikerbrood n.
prolixe, wi,fdtoopig): Discours s-, beknopte rede f. Moulin it s-, suikermolen m. Canne à s-, suikerriet n.
II est s- dans ses réponses, hij is beknopt, kort en — [Chim.] S- de Tait, melksuiker. S- de Saturne,
bondig in zijne antwoorden. -- (fig. et fam.) Notre l000dsuiker, azijnzuur lood n. — [Hort.] S- vert
repas était s-, onze maaltijd was heel eenvoudig, of Poire s- vert, suikerpeer f. — (fig. et fam.) II
schraal. — Suceinetennent, adv. Korteljk, be- est tout s- et tout miel, hij is geheel suiker en hoknopteljk: Je vals vous conter s- ce qui s'est passé, nig, een suikerzoet, honigzoet manneke n. -- (Loc.
ik zal u kortel(jk verhalen wat er voorgevallen is. adv. et fam.) En pain de s-, suikerbroodvormig,
-- (fam.) On dine s- chez lui, men eet bij hem kegelvormig. — Sucré, e, adj. (en part. passé van
schraaltjes.
sucrer) Gesuikerd, met suiker gemengd of bestrooid
Sueeiné, e, adj. [Didact.] Amberkleurig. -- o f bereid; suikerhoudend; naar suiker smakend,
Stnccinéine, f. [Chim.] 4mberhars n. et f. --- suikerachtig. Verre d'eau s-e, glas suikerwater n.
Siccinique, adj. [Chim. j : Acide s-, barnsteen- Melons s-s, gesuikerde meloenen m. p1. — Saveur
zuur n. — Succinite, m. [Minér.] Granaat van. s-e, suikerachtige smaak m. — [Conf.] Pois s-s,
barnsteengele kleur, s u c, c i n i e t m.
suikererwten, oversuikerde an jskorrels f. pl. muis
Suction, f. Het zuigen, zuiging, op-, uitzuin. pl. --- [Chim.] Sels s-s, suikerzure zouten n.-jes
ging f.: (Méd.] II a y des plaies qu'on guérit par la pl. -- Als subst. (fig. et fam.) Cetle fille fait la
s-, er zijn wonden, die men door witzuiging geneest. sucrée, dit meisje speelt de zedige, de ingetogene,
— [Phys.] La s- des liqueurs avec un tuyau, het de preutsche. — Snerées, f. pl. [Bot.] Soort van
zuigen, optrekken der vochten met eene buis.
gentiaanwortels m. pl. — Sucrer, V. a. Suikeren,
Sottise, f. [Bot.] Duivelsbeet f.
-met suiker toemaken, bereiden of bestrooijen. SSuceivore, adj. [H. n.] Van plantensappen son café, zijne ko(j suikeren, suiker in zijne ko
levend.
doen. S- des fraises, aardbeziën met suiker V
Succoniber, v. n. (met avoir) Bezwijken, te st
-- (fig. et fam,) S- (of Darer) Ia pil
kort schieten, onderdoen; zich laten overwinnen;
Je crois que to te sucres de-lneaq.,zBORE
sterven: S- saus un fardeau, onder eenen last be- moe (sucrer staat hier bij verzachting voor een zeer
zwijken, neërzinken. N'entreprenez pas sela, vous gemeen vloekwoord), ik geloof, dat gij mij voorden
y succomberiez, onderneem- dit niet, gij zoudt er gek houdt, den brui van mij geeft. — Sucrerie, f.
onder bezwijken. — S- h la tentation, h la misère, Suikermolen m., suikerkokerij f., plaats waar de
ii la douleur, onder de verzoeking, ellende, smart ongezuiverde suiker uit suikerriet, beetwortelen,
--
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enz. wordt gewonnen; -- suikerraffinaderij f. (in
dezen zin liever rafflnerie). — S-s, suikergoed, suikergebak n. — Sucrier, in. Suikerpot m., -doos,
-bus f. — [Tecb.j Suikerzieder m. -- [H. n.] , z.
GUIT-GUIT. —• Suerier, ière, adj. De suikerfabrikátie betreffend: Industrie s -ière, suiker-industrie f.
Colon s-, suikerbouwend kolonist of -planter m. --

Sucrillon, m., z.

V.

a.

SOUCRILLON. —

Su-

crin, m. [H. n.j, of als adj. Melon SUCRIY, M. Suikermeloen m. -- Sucrion, in., Z. v. a. SOUCRILLON.
Sud, m. (pr. cude)Z_uiden, zuid n. (ook f.) Venir
du s-, uit het zuiden konen. Le vent du s-, of enkel
Le s-, de zuidewind. La France est au s- de l'Angleterre, Frankrijk ligt ten zuiden van Engeland.
La mer du S-, L'Amérique du S-. de Zuidzee f.;
Zuid-Amerika n. — [ Mar. j Faire Ie s-, Courir au
s-, om de zuid houden, zuid aanleggen, zuidwaarts
koers stellen. Sud, Sud-quart-sud -est, Sud- sud -est,
Sud -est-quart-sud, Sud-est, zuid, zuid-ten-oosten,
zuid-zuid-oost, zuid-oost-ten-zuiden, zuid-oost. Squard-sud- ouest, Sud-sud-ouest, Sud-ouest-quartsud, Sud-ouest. zuid- ten-westen, zuid-zuid west,
zuid- west-ten-zuiden, zuidwest. — Ook als adj.: Le
póle s-, de zuidpool f. Latitude s-, zuiderbreedte f.
Le vent est s-, de wind is zuid, zuidelijk.
Sedation, f. [Méd.] Het zweeten. S- morbifique, ziekelijk zweeten of zweet n. — Sudatoire,
adj. [Med. j Met zweet vergezeld, zweetdrjvend:
Fièvre s-, zweetkoorts f. — S[JDATOIRE, m. Zweet
soort van dampbad n. — Sudorifère,-kasf.,
Sudorifique , adj. Zweetdrjvend: Potion s-,
zweetdrankje n. — Sue, e, adj. (en part. passé
van suer): Le sang et l'eau s-s par Jésus portant
sa croix, het bloed en water, door den kruisdragenden Jezus gezweet.
Suède, 'in. [Tech.] Zweedsche handschoen m.,
handschoen van zweedsch leder. — Snédois, e,
adj. Zweedsch, wat Zweden, zijne bewoners of zijne
taal betreft. La nation s-e, de zweedsche natie f.
Moeurs s-es, zweedsche zeden f. pl. Roman s-,
zweedsche roman in. — La langue s-e, of als subst.
LE SUEDOIS. in. De zweedscke taal, het zweedsch.
— SUÉDOIS, m., -E, f. Zweed m., zweedsche vrouw f.
Sné, F. (pop.) Groote vrees, benaauwdheid f.,
angstzweet n.
Serer, V. U. Zweeten: S- l grosses gouttes, sterk
zweeten. S- de la tête, du visage, de tout le corps,
aan het hoofd, in 't gezipt, over 't gansche ligchaam
sweeten. — Les murailles, les pierres suent, de
muren, de steenen zweeten, slaan uit. — (fig.) J'ai
bien sue pour eet ouvrage, ik heb mij zeer veel
moeite voor dat werk gegeven. --- Ook als v. a.:
S- sang et eau, bloed en water zweeten; (fig. et
fam.) in duizend angsten zijn, zich zeer veel moeite
geven. I1 a fallu s- sang et eau pour le réduire h
la raison, 't heeft oneindig veel moeite gekost, hem
tot rede te brengen. -- II sue le crime. hij wordt
van misdaad verdacht; hij leeft enkel voor de misdaad. — [Méd. ] S- la véróle, de spaanse/ze pokken
door 't zweeten uitdr jven. -- Suerie, f. (fam.)
Het zweeten, de tijd van 't zweeten. -- [Tech.
Zweethuis n. voor den tabak. -- Saette, f. [Méd.1
Zweetkoorts, zweetziekte f. (ook sueur d'Angleterre geheeten). -- Su,eur, f. Zweet n.: S- puante,
froide, stinkend. koud zweet. La s- lui coulait sur
le visage, het zweet liep hem over 't aangezigt. La
s- de la mort, het doodzweet. -- Cela provoque
la s-, dat bevordert het zweélen. I1 lui prit une
petite s-, hij geraakte in een ligt zweet. -- (fig.)
I1 me faut gagner mon pain is la s- de mon corps,
de mon front, de mon visage, ik moet mijn brood
in 't zweet van mijn aangezigt verdienen. Après
Bien des fatigues et des s-s je réussirai, na veel
moeite en arbeid zal 't mij gelukken. — [ Mid.] Sd'Anglelerre, z. SUETTE. -- (Loc. prov. et iron.)
Couvrez-vous la s- vous est bonne (tot iemand,
die zijnen hoed ophoudt. waar hij dien eerbiedshalve
moet afnemen), dek u, 't zweeten is goed voor u.
Sulfète, m. [Ant. ] S u f f ee t m., titel der hoog
-ste
overheidspersonen in Karthano.
Sufure, v. n. (met a voi r) Voldoen, voldoende,
genoegzaam, genoeg of toereikend zijn, toereiken,
volstaan. Ses forces ne suffisent pas a cette entreprise, zijne krachten zijn niet toereikend tot deze
onderneming. I1 suffit seul b ce travail, hij kan dit
werk alleen doen. Cela suffit, of enkel Sufkit, dat
is genoeg, dat is voldoenrte. On ne saurait s- à
tout, men kan niet alles doen, niet overal zvn. Ce

SUFFRAGE,

drap ne suftit pas pour un habit, dit laken is niet

toereikend voor eenen rok. — (Prov. ), z. JOUR (blz.
1019, kol. 2). — Als v. impers.: Il lui suffit de
vous voir ici, 't is hem fenoeg u hier te zien. Il
suffit d'être pauvre pour etre meprise, men behoeft
slechts arm te zijn, om veracht te worden. (absol.)
11 sufilt, 't is genoeg. --- SE SUFFIRE, v. pr. Zich
zelven genoeg zijn, aan zich zelven genoeg hebben,
anderen niet noodig hebben. -- dan elkander genoeg
hebben: Heureux les epoux qui se sufsent. —
Suffisainnment, adv. In genoegzame mate, genoeg, genoegzaam, toereikend: Cela est prouvé s-,
dat is genoeg bewezen. Ii a s- d'argent pour payer,
hij heeft genoeg geld om te betalen. — Stitfisance, f. Genoegzaam bestaan n., toereikendheid f.,
het genoegzame: J'ai ma s-, ik heb een genoegzaam
bestaan, genoeg om van te leven. Vous êtes le mattie, prenez-en votre s-, gij zit heer en meester,
neem daarvan naar u genoegen, zoo veel gij wilt.
— ((am.) Il y a eu cette année du bled It s-, er is
dit jaar genoegzaam koren geweest. — (Prov.)
Qui na s- na reen, de ontevrédene is altijd arm.
.S- doit suflire, wie 't noodige heeft, moet tevreden
zijn. -- Kunde, bekwaamheid, geschiktheid f. Le
roi etant informé de sa capacité et s-, de koning
van zijne bekwaamheid en geschiktheid onderrigt
zijnde. --- Zelftevredenheid f., zelfbehagen n., opge
blazenheid, verwaandheid, laatdunkendheid f., eigen
ingebeeldheid f. Il a une s- insupporta--wanm.,
ble, hij heeft eene onverdragelijke laatdunkendheid.
S- orgueilleuse, trotsche zelfgenoegzaamheid, ver
Su[iosant, e, adj. Toereikend,-wandhei.—
genoegzaam, voldoende: Cette somme est s-e pour
ce voyage, die som is voldoende, toereikend voor
die reis. Bonne et s-e caution, goede en voldoende
borgtogt. Raisons s-es, voldoenderedenen f. pl.--Zelf
genoegzaam, ingebeeld, verwaand, laatdunkend: Le
s- personnage ! welk een laatdunkend schepsel! Air
s-, trotsch, laatdunkend gelaat n. Manières s-es
verwaande manieren f. pl. --- [Théol.] Grace s-c,
zelfgenoegzame genade f. -- (Loc. prov.) I1 a la
grace s-, hij heeft veel inbeelding, hij meent heel
wat te zijn. -- Ook als subst.: Le s- 'uge de tout,
de waanwijze velt over alles zijn oordeel. Faire la
s-e, de trotsche, laatdunkende spelen.
Sntfixe, m. [Gram.] Aangehangen lettergreep f.,
aanhangsel achter een woord, s u f f i x u m n. (in
tegenstelling met préfixe) .
S,ilfocant, e, adj. Verstikkend: Chaleur s-e,
verstikkende hitte f. Catarrhe s-, stikzinking f. -Suffocation, f. Stikking, verstikking, belemmerde ademhaling f.: Si ce catarrhe lui tombe sur la
poitrine, la s- est à craindre, indien deze zinking
op zijne borst valt, is er Bene verstikking te vreezen. — [Mid.] S- de la matrice, z. v. a. HYSTÉRIE.
-- Suulfoquer, v. a. Verstikken. versmoren, den
adem doen verliezen: Une esquinancie 1'a suffoquée, eene keelontsteking heeft haar doen stikken.
;

La douleur le suffoque et lui ote la parole, de

smart doet hem den adem en de spraak verliezen.
-- (absol.) Il fait une chaleur qui suffoque. 't is
smoor-, stikheet. — (fig.) Co que vous dites lá sutfoque, wat gij daar zegt, is onuitstaanbaar, wekt
ieders hoogste ergernis, verontwaardiging. -- SUFI FOQUER, V. n. Stikken, smoren: Il estrêt b s-,
hid zal den adem verliezen, stikken. -- (fig.) S- de
colère, d'indignation, van gramschap. verontwaardiging stikken, buiten zich zelven zin. — (fam.)
Laissez-le parler, it suf%que, laat hem spreken,
anders stikt hij, 't moet en zal er bi hem uit.
Suuifragant, e, adj. Zijne stem gevend; — toestemmend. (In dezen zin verouderd). — Evêque s-,
of als subst. SUFFRAGANT, m. De aan een' aartsbisschop ondergeschikte bisschop, wfjbissch.op, s u fir ag a a n- bisschop, s u f f r a g a a n m. Appeler du s- au
métropolitain, van den bisschop op den aartsbisschop appelléren. — Suffrage, m. Sten f., ver
zijn gevoelen of wil, 't zij bij monde-klaringv
of geschrift; — goedkeuring f. Je lui ai donné, refusé mon s-, ik heb hem mijne stem gegeven, geweigerd. La pluralité (majorité) absolue, relative des
s-s, z. MMAJORUTE. — [Polst.] S- universel, algemeen
stemregt n. -- Ce tableau a merité le s- de tous
les connaisseurs, deze schilderij heeft de goedkeuring van alle kenners weggedragen. — [Cath.] Lei
s-s des saints, de voorbeden der heiligen. S- de
l'dglise, voorbede der Kerk (voor de geloovigen). -Menus s-s, z. Ones. MENU.

SUFFUMIGA.TION
Suøuonigation, f. [Ant.] Reuko/jer n. —
[Méd.} , z. V. a. FUMIGATION.

Suffusion, f. [Méd.] Uitstorting (van bloed of

l tusschen vleesch en huid) , onderlooping f., overgloop
nl.: La jaunisse vient d'une s- de la bile, de
geelzucht komt voort uit een' overloop van gal. —

[Cbir.] S- de 1'oeil, verdonkering van 't hoornvlies,
graauwe of witte staar f.
Suggérer, v. a. (pr. cug-jé-ré) Ingeven, aan
de hand geven, inblazen: S- un bon expedient a
qn., iemand een gocd middel aan de hand geven. -[Prat.] S- un testament, door list o f inblazing een
testament doen maken. — Het part. passé is ook
adj.: Projet s- par un ami, door eenen vriend ingegeven plan n. — Suggestion, f. (pr. cug-jesthi-on) (altijd in kwaden zin) Heimelijke ingeving,
inblazing f.: C'est une s- du malie esprit, dit is
eene ingeving van den booze. — [Prat.] Ce testament a été fait par s-, dit testament is gemaakt
door s u g g é s t i e, ten gevolge van bedriegelijken
indruk, van ongeoorloofden invloed op den erfmaker.
Sugiliation, f. [Méd.] Ligte uitstorting, onderlooping van bloed onder de huid, blaauwe, roode
plek f.
Suicide, in. Zelfmoordenaar, zelfmoordar. —
Zelfmoord in.— (fig.) S- moral, zedelijke zelfmoord.
— -I- Suieider (se), V. pr. (barbarisme et pléonasme) Zich om 't leven brengen, een' zelfmoord

--
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deur. -- .Nakomelingen DI. pl., kinderen n. pl.: 11
na point de s-. -- Gevolg n., begeleiding f.. stoet m.,
bijhebbende personen m. pl., nasleep m. Le prince
arriva avec les gentilshommes de sa s-, de vorst
kwam aan met de edellieden van zijn gevolg. Avoir
une s- nombreuse, een talrijk gevold, een' grooten
nasleep hebben. — Carrosses, Voitures de s-, koetsen f. pl., wagens m. pl. voor 't gevolg, voor het
dienend personeel. — Vin de s-, wijn voor de tafel der bedienden. — Vervolg n., het volgende, nakomende; voortzetting f.: Pour bien entendre ce
passage, ii faut lire la s-, om die plaats wél te
verstaan, moet men wat er volgt lezen. S- et fin
de 1'ouvrage. vervolg en einde van 't werk. On attend in s- de eet ouvrage, men wacht de voortzet
vervolg van dat werk. — La s- a fait voir-tzng,'
ce qu'on pouvait attendre de lui, 't vervolg heeft

doen zien, wat men van hem kon verwachten. —
Reeks, rij, volgreeks; aaneenschakeling f.; zamenhang m., verband n.: Une s- d'estampes, eene reeks
platen. Une longue s- de malheurs, eene lange reeks,
aaneenschakeling van ongelukken. Cette campagne
a été one s- de victoires, die veldtogt is eene reeks
van overwinningen geweest. — [Math.] , z. v. a. SER I E . — Une belle s- d'aïeux, eene schoonti volgrj
van voorvaderen. — Connaissez-vous toute la s- de
cette affaire, kent gij den ganschen loop van die
zaak? — II tient des propos sans s-, hij redeneert
zonder zarnenhang, verband. — Sa conduite manbegaan.
Suffe, f. Roet n. Noir comme (de la) s-, zwart que de s-, zijn gedrag is ongelijk, hij blijft zich
als roet, roetzwart. Le noir de s-, het rookzwart, niet gelijk in zijn gedrag. — Gevolg, uitwerk zwartsel n. Couleur de s-, roetkleurig.— [Agric.], sel n.: Mourir des s-s d'une blessure, aan de geZ. v. a. CARTE.
volgen eener wond sterven. Cette querelle peut
Suit', in. Gesmolten dierlijk vet, inz. tot het ma- avoir des s-s fhcheuses, die twist kan leeljke geken van kaarsen, sneer n., talk f., ongel in. S- de volgen hebben. ---- (absol., en dan in kwaden zin):
boeuf., de mouton, de bouc, sunder-, schape-, bok Je crams les s-s, ik vrees voor de gevolgen. -Chandelle de s-, smeerkaars f. S- de tri--betack. [Anc. tout.] Faire s-, in regten vervolgen.— [Anti.
p es, plakvet n., vet van de ingewanden.— [Tech.] Inus. ] , z. v. a. SONATE. - à LA SUITE, 10e. adv.:
ldlettre les cuirs en s-, de huiden met vet insme- Etre a la s- dune ambassade, de la cour, in 't geren. — [Mar.] Donner on s- a un batiment, een volg van een gezelschap zijn, tot het gevolg van 't
schip smeren.— [Bot.] S- végétal, plantentalk (bij hof behooren. -- (Peon.) Un mal est it la s- dun
stof uit de vrucht van den chi.néschen talk--zonder autre, het eene ongeluk komt bij 't andere, een onboom, arbre á s-, waarvan de Chinezen kaarsen geluk komt nooit alleen. --- Etre á la s- d'une afmaken). — Suaifage (ook SUIVAGE) , M. Het sme- faire, eene zaak doorzetten; alles gade slaan water
ren, insmeren. —[Artill.] Le s- des Pouches b feu, in den loop eener zaak gebeurt. -- Entrer a la shet insmeren der stukken. — Sulfer (ook SUIVER), de qn., na, achter iemand binnen treden. -- DE
V. a. Met vet smeren, insmeren: S- un vaisseau, SUITE , loc. adv. Op de rij af, na of achter elkan-

een schip smeren, in 't smeer zetten. — Het part. der, de een na den ander, achtervolgens: Ne sapassé is ook adj.: Cordages suifés (suivés), inge- voir dire deux mots de s- , geen twee woorden
smet.rd touwwerk n. — Staifeux, ease, adj. Talk- 1 achter elkander kunnen zeggen. Faites-les entrer
of ongelachtin.

Onzijdig zout n., dat als slak
op den glasvloed komt, glasqal f.
Seint, m. Vettig, sterk riekend zweet n. der wol
dieren: S- de la late, wolvet n.--Sain--dragen
taut, e, adj. Doorzijpelend, doorzweetend: . Les
alcarazas sont s-es, de koelkruiken zijpelen of zweeten door. — Suuintenment, m. Het doorz(jpelen,
doorzijpeling f. -- Saunter, v. n. Doorzijpelen,
Suin, ni [Tech.]

schier onmerkbaar doortrekken (van vochten), doorzweeten: L'eau suinte à travers les roches, het
water zijpelt door de rotssteenen. Muraille qui
suinte, muur, die doorslaat, zweet. Plaie qui suinte encore, wond, die nog zweet, nog vochten doorlaat. — SUIN TER , v. a.: S- de l'eau, water doorlaten, laten doorzijpelen. Des cases qui suintent la
pluie, hutten f. pl., die den regen laten doorzijpelen.
Suisse, adj. Zwitsersch, wat Zwitserland of
zijne bewoners betreft: Berger s-, zwitsersche herder m. Femme s-, zwitsersche vrouw. — sUlssE,m.
Zwitser m., bewoner van Zwitserland. — [Mil.]
Soldaat der (voormalige) zwitsersche darde. z. ook

de s - ,

laat hen na elk ander binnen kamen. -- In

volgorde, naar bepaalde volgorde: Mettez, Rangez
ces livres de s-, plaats, schik die boeken in volgorde. -- DE SUITE, TOUT DE SUITE,10C. adv. Dadelijk,

terstond, oogenblikkelijk, onmiddellijk, zonder uit
Venez de s-, tout de s-, kom terstond. Allez-y-stel:
de s-, tout de s-, ga er dadelijk, oogenblikkeljk
heen. — Tout de suite beteekent nog: Achtereen,
achter elkander, zonder tusschenpoozen: Boire vingt
rasades tout de s-, twintig volle glazen achtereen
uitdrinken — PAR LA SUITE, DANS LA SUITE, 10c.
,

.

adv. In 't vervolg, in vervolg van tijd: I1 devint
par la s- un hoinme laborieux, hij werd in 't vervolg een werkzaam man. — PAR SUITE, loc. adv.
Gevolgelijk: On rejeta le premier article et par stous les autres qui s'y rapportaient, men verwierp
het eerste artikel en gevolgeljk al de anderen, die
daarmede in verband stonden
PAR SUITE DE ,
. --

boe. prép. In gevolge, ten gevolge van, overeenkom-

Par suite de nos arrangements, nous devons
faire telle chose, ten gevolge van onze bepalingen,
moeten wij dat doen. (TES , z. aid.
Suites, f. pl. [Chass.] , verbastering van LUI CENT - SUISSES. — (Prov.), z. ARGENT, BEVER. N'enSalvable, adj. Volgbaar, wat gevolgd kan of
tendre pas plus raison qu'un S-, voor alle redenéring doof zijn. -- Deurwachter, portier m. (dewijl moet worden. — Fil s-, gelijke, elfen draad in.
Suivant, e, adj. Volgend, navolgend: Le livre
vroeger inz. Zwitsers als zoodaniq zich in Frankrijk verhuurden); kerkwachter. kerkedienaar m. (niet s-, Le jour s-, het volgende boek, jaar n. La lettre
hellebaard en rotting gewapend). -- [H. n.1 S- of s-e est une voyelie, de volgende letter is een klinÊcureuil s-. aardeekhoorntje n. --[H. n.] Pjjlkar- ker. — SUIVANT, tn., -E, f. Volgeling ni. en f., beper m., z. DARD . — Buisserie, f. Portierswo- geleider' nl., begeleidster f. Lui et ses s-s, hij en
ning f., -huisje n -- a LA SUISSE , loc. adv. Op zijn zijn gevolg. Elle avait de nombreuses s-es, zij had
zwitsersch, op zwitsersche wijze. -- Suissesse, f. een talrijk gevolg, geleide. — (poél.) Les s-s d'ApolZwitsersche vrouw f., zwitsersch meisje n. (femme, Ion, Apollo's volgelingen, de dichters. — (Loc. prov.)
N'aavoir ni enfants ni s-s, kinderen noch bloedveridle suisse).
Suite, f. Gevolg n., het volgende, de volgenden, wanten hebben. — SUIVAN'TE , f. of als adj. Demolnakomenden: On laissa entrer les premiers. mais selle sui^'ante, kamerja Jfer, kamenier (nu schier
on ferma la porte h toute la s-, men liet de eer enkel in tooneelstukicen gebruikt), half-vertrouwde f.
Suivant, prép. Volgens, naar, overeenkomstig:
binnen, maar sloot voor al de volgenden de-sten
.

stig:
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--

S- votre sentiment, volgens uw gevoelen. S- le cours
de la nature, volgens den loop der natuur. —Naar,
in verhouding, naar evenredigheid: Récompenser sle mérite, naar verdienste beloonen. — SUIVANT
QUE. loc. conj. Naar mate, naar gelang, naar dat.
Je te récompenserai s- qu'il m'aura servi, ik zal
hem beloonen, naar dat h ij mij zal gediend hebben.
Suivaute, f., z. onder SUIVANT (adj.).
Snivage, Shiver, Suivetix, z. SUIF —.
Suiivi, e, adj. (en part. passé van suivre): Berger s- de son troupeau, door zijne kudde gevolgde
herder m. Prince s- par sa garde, door zone garde
vergezeld vorst ni. — Prédicateur s-, prediker, die
veel toeloop heeft. Cette pièce (de théátre) est fort
s-e, dat tooneelstuk heeft veel toeloop. -- Mode fort
s-e, zeer algemeene mode f. — Travail s-, onafgebroken arbeid m. Correspondance s-e , geregelde
briefwisseling f.
Suivre, V. a. Volgen: Allez deviant, je vous
suis, je vous suivrai, ga voor, ik volg u, ik zal u
volgen. S- qn. de loin, iemand van verre volgen. —
(Loc. prov.), z. AIMER. — Ma malle ni suivra à
an jour de distance, mijn valeis zal mij een' dag
later volgen. — 11 suivit le vaisseau de l'oeil, des
yeux, hij volgde het schip met de ooggin, hij keek
het schip na. Je vous ai partout suivi de la pensee,
ik heb u overal in gedachten gevolgd. Mon imagination vous a suivi, mijne verbeelding heeft u gevolgd. . Volgen, begeleiden , vergezellen, mede
gaan: S- un prince dans son voyage, eenen vorst
op zijne reis begeleiden. Il suivit son ami dans
l'exil, hij volgde (ging met) zijnen vriend in ballingschap. — Ce baton ma suivi dans tous mes voyages, deze stok heeft al mijne reizen mede gemaakt.
-- Le remords Ie suit partout comme son ombre,
de gewetenswroeging blijft hem overal als zijne
schaduw bij. — Vervolgen, najagen: S- un serf,
un loup, een hert, een' wolf vervolgen.Des agents
de police qui suivent des voleurs, poticie- dienaars,
welke dieven vervolgen. .._ Volgen, bijblijven, bijhouden, niet achter blijven, even snel gaan: Les forces me manquent, je ne saurals vous s-, mijne
krachten schieten te kort, ik kan u niet volgen, bij
blijven. — L'oeil ne peut s- Ie boulet qui s'éloigne,
het oog kan den wegsnellenden kogel niet volgen.
Vous chantez trop vete, je ne puls vous s-, gij
zingt te ras, ik kan u niet bijhouden. — Volgen,
gadeslaan, in 't oog houden: Il faut s- les jeunes
Bens sans qu'ils s'en appercoivent, men moet de
jonge lieden in 't oog houden, zonder dat zij 't merken. S- la conduite de qn., iemands gedrag gadeslaan, bespieden. S- les évènernents du siècle, de
gebeurtenissen der eeuw, des tijds gadeslaan. .
Volgen, in zekere rigting gaan, zekere rigting nemen: S- une rivière, les bords de la mer, eene rivier, de zeeoevers volgen. S- une allée d'arbres,
eene boomenlaan volgen. S- les pas, les traces de
qn., iemands voetstappen volgen , denzelfden weg
gaan; (fig.) in iemands voetstappen treden, doen
zoo als hij. S- le cliemin, le sentier de la vertu,
het pad, den weg der deugd volgen. Volgen,
opvolgen, zich voegen of schikken naar; de partij
of de zijde houden, van 't zelfde gevoelen zijn. Sles usages, les coutumes, la mode du pays oû Ion
vit, zich. naar de gebruiken, zeden, mode schikken
van 't land, waarin men leeft. S- les conseils de
q n., iemands raad opvolgen, gehoor geven. — SPlaton, Plato volgen, zich aan Plato's leer, gevoelens, enz. houden. — S- une opinion, eerre meening
toegedaan zijn. — S- le parti de qn.. iemands partij aanhangen, toegedaan zijn. --- Volgen, navol gen, tot voorbeeld nemen: Ce fabuliste a trop suivi La Fontaine, die fabeldichter heeft La Fontaine
te zeer nagevolgd. Uitoefenen, drijven; in beoefening brengen: S- on wilier, une profession,
een handwerk, een beroep drijven. S- Ie barreau,
z. BARBEAU. S- l'Évangile, les préceptes de la religion, naar 't Evangelie , naar de voorschriften
der godsdienst leven, handelen. ® Volgen, getrouw bijwonen: S- les lecons d'un professeur, les
sermons d'un prélicateur, of (bij naetaphoor): Sun professeur, un prédicateur, de lessen van een'
hoo gq leeraar, de leerredenen van een' prediker geregeld bijwonen. — Volgen, zich laten leiden door,
zich overgeven aan: S- son caprice, son imagination, son inclination, zijne luim, verbeelding, neiging volgen, inwilligen. --- Volgen, opvolgen, later komen (met betrekking tot tijd, plaats, rang);
-

SUJET.

-- voortspruiten, 't gevolg zijn van. La nuit suit
le jour, de nacht volgt op den dag. (absol.) La page
qui suit, de volgende bladzijde f. — L'envie suit
la prospérité, de nijd volgt den voorspoed. La peine
suit le crime, de straf volgt de misdaad. . Doorzetten, volharden, ter harte nemen, niets verzuimen
wat iets kan doen gelukken: Suivez votre procès,
Si vous ne voulez pas Ie perdre, zet uw proces
door, zoo gij 't niet wilt verliezen. S- une entreprise aver ardeur, eene onderneming met ijver vol
doorzetten. — S- of Pousser sa pointe, z.-houden,
POINTE (maar lees daar pousser in plaats van passer). — [Chas.], z. 1%1ENEE. .Als v. n. en v.
impers. in den zin van: voortvloeijen, volgen uit:
L'une de ses propositions ne suit pas néeessairement de l'autre, de eene dezer stellingen volgt niet
noodzakelijk uit de andere. — I1 suit de ce que
vous venez de dire, que je n'avais pas tort, uit
het geen gij daar zegt volgt, dat ik geen ongelijk
had. — (neutr.) [Jeuk La main suit, ieder schudt
en geeft op zijne beurt. — SE SUIVRE, V. pr. Elkand er volgen, elkander opvolgen: Les jours se suivent, de dagen volgen elkander op. — Ces numéros se suivent bien , die nommers volgen goed op
elkander. Les parties de ce discours ne se suivent
pas, de deden dezer rede zijn niet in behoort jken
zamenhang. — (Prov.), z. JOUR (blz. 1019, kol.).
Sujet, te, adj. Onderworpen, ondergeschikt,
afhankel ij k, tot gehoorzaamheid of tot zekere betaling, diensten, enz., verpligt; overgegeven, geneigd,
verslaafd; onderhevig, blootgesteld; vatbaar voor:
Nous sommes tous s-s aux Lois, w ij zijn allen aan
de wetten onderworpen. Les enfants doivent être
s-s aux parents, de kinderen moeten den ouderen
onderdanig, gehoorzaaina zijn. Tout propriéta re
est sujet a l'inipót foncier, elk eigenaar is verpligt
grondbelasting te betalen. -- Tous les hommes
sopt s-s à la mort, alle menschen zijn aan den dood
onderhevig, moeten sterven. Etre s- an vin, aux
femmes, te veel van den win, van de vrouwen
houden. Il est s- à la colère, à se fácher, hij wordt
ligt boos. — Le papier mal collé est s- It bolre,
slecht gelijmd papier slaat door. — Ce pays est saux inondations, dit land is aan overstroomingen
blootgesteld. — Ce passage est s- à plusieurs interprétations diffèrentes, deze plaats is aan ver
uitleggingen onderhevig, laat zich op vele-schilend
wijzen verklaren. — II nest pas s- it l'heure, z.
z.
HEURE,
ook CAUTION, COfTP. -- (absol.) Tenir
ses enfants fort s-s, zijne kinderen zeer kort houden. Tenir un cheval s-, een paard goed in den
toom houden. — Cette femme est fort s-te auprès
de son marl, die vrouw is zeer aan haren man gehecht, wijkt niet van zijne zijde. -- SUJET, m.,
-TE, f. Onderdaan m. en f. Les s-s et Ie souverain, de onderdanen en de vorst. 11 est né s- du
roi, hij is een geboren onderdaan des konings. Elle
nest pas sa s-te, zij is zijne onderelane niet. Elle
s'acquittait des devoirs dune fidéle épouse et
d' une ldèle s-te, zij kweet zich van de pligten eener
getrouwe echtgenoot en eener getrouwe onderdaan.
Persoon, mensch m. met betrekking tot zijne
bekwaamheid, talenten, zeden (in dezen zin wordt
het mannel. sujet voor den man en de vrouw gebruikt). Cet homme est un s- remarquat ►le, die
man is een merkwaardig persoon. C'est un mauvals s-, 't is een slecht mensch, slecht s u j é t. Cette
jeune IIlle pourra devenir un s- distingué , dat
meisje zat eene aanzienlijke personaadje kunnen
worden. — (absol.) Zeer verdienstelijk mensch: Société composée de s-s, gezelschap n dat uit hoogver—

dienstelijke personenis zam.engesteld.
SUJET,m.
Reden, oorzaak, dry fveer, gelegenheid, aanleiding f.,
grond m.: Vous lui en avez donné s-, gij hebt hem
---

daartoe reden, oorzaak gegeven. A quel s- avez-

vous fait cola ? uit wat oorzaak hebt g ij dit gedaan? I1 lui a donné de grands s-s de plainte, hij
heeft her, groote aanleiding, reden, gronden, tot
klagen gegeven. — Onderwerp n., de stof van een
rede. geschrift, kunstwerk, enz.: Quel est Ie s- de
son discours ? wat is het onderwerp van zijne rede , van zijn gesprek? Je n'ai plus rien à vous dire
à (sur) ce s-, ik heb u op (over) dit onderwerp
niets meer te zeggen. Le s- d'un tableau, het onderwerp van eene schilderij. — Voorwerp n. eener

wetenschap: Le corps humain est Ie s- de la médecie, het menscheljk ligchaam is 't voorwerp der
geneeskunde. — [Anat.] Lik , cad a ver n.: 11 est

SUJÉTION

--

difficile de se procurer des s-s, 't valt moeijeljk
aan cadavers te komen. — [Méd.] Ce malade est
un bon, mauvais s-, die zieke heeft een goed, slecht
ligchaamgestel. — [Mus.] Hoofdvoorstelling f., t h ema n. (theme). — [Gram., Log.] Onderwerp n.,
eerste naamval m., s ubject n. Dans les phrases:

Dieu volt tout. Aimer est un besom de l'àme. les
mots Dieu et a i m e r sont les s-s.
S u j étion, f. , Onderwerping, onderdanigheid,
afhankelijkheid f.; dwang m.: Je le tiendrai bien
en s-, ik zal hem wel in onderdanigheid houden.
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kostelijk, heerlijk feestmaal gegeven.— Tragédie s-,
verheven, grootsch treurspel n. Voilà un cheval s-,
ziedaar een prachtig, heerlijk gevormd paard. —
[Anat.] Muscle s-, of als subsi . SUPERBE m. Opligtende oogspier, Hogarts-spier f . — SUPERBE , m.
Hoovaardige, opgeblazene, trotschaard m. [H. n.]
De zwarte paradijsvogel nl . — ^- SUPERBE, f. Hoo vaardij f., hoogmoed m.: La s- précipita le démon dans les enfers, (le hoovaardi stortte den
.

dcvmcn in de hel. — [Bot.], z. v. a. GLORIEUSE. —
Superb►ernent, adv. Op trotsche, hoovaardige

S'affranchir de toute s-, zich van allen dwang los wijze, met trotschheid, vol eigenwaan; — kostelijk,
La s- aux loin est un devoir du bon-maken. prachtig, heerlijk.
citoyen, de onderwerping aan de wellen is een
Super carg'ue, m., z. SUBRÉCARGUE. — Sapligt van den goeden burger. — Gebondenheid f., percatholique , adj. Zeer streng, overdreven
verband n.: C'est un homme auprès de qui it faut katholjk, super - k a t h o l ij k. — S uper•cé lesune grande s-, in dienst van dien man is men zeer te , adj. Bovenh.eanelsch, zich inde wolken verliezend.
gebonden, heeft men geen vrij oogenblik. — Cet
Supereession, f. [Anc. législ.] Vrjspreking,
emploi demande une grande s- , bij dit ambt is onthe/fing (van rekenpligtigen), su per c é s s i e f.
men zeer gebonden, is men onder naauw verband.
Supercherie, f. Bedrog n. met list gepaard;
Sulelfère, adj. [H. n.] Met groeven of voren, sehelmerij f., arglistige streek m.: I1 a gagné son
gegroefd. — Sulciforme, adj. [Didact.] Groef- procès par s-, hi heeft zijn proces door sluw bevormig.
drog gewonnen.
Sulfate, m. [Chim.] Zwavelzuur zout n. SSupercoquentieux, leuse, adj. (verbasterd
de potasse , de chaux , zwavelzure potasch f., van het door Rabelais gesmede superlicocantieux)
kalk n. -- Sulfate, e, adj. Zwavelzuur. — Sul- (burl.) Allerprachti.gst, overheerljk: Costume s-,
Ike, m. Zwaveligzuur zout n.—Sulfuration,f. overheerljk kostuum m.
Supère, adj. [Bot.] Hooger staand (met beVerbinding met zwavel, zwaveling f.— Snlfuire, f.
Zwavelverbinding f. S- d'argent, d'antimoine, zwa- trekking tot een lager geplaatst planten - orgaan).
velzilver, zwavelspiesglans n. -- Sulfui'é, e,adj.
Superfétation, f. [Physol.] Overbevruchting,
Gezwaveld. — Salfureux, adj. Zwavelig, zwa- overbLzwangering f.,het ontvangen van meer dan één
velachtig: Acide s-, zwavelig zuur n. — Slllfli- foetus in den moederschoot op verschillende tijden,
s u p e r feet á t i e f. — (fig.) Overtolligheid, noodQrique, adj.: Acide s-, zwavelzuur n.
Sultan, m. Wereldlij ke titel van den souverein loos bijkomende zaak f.
Superficiaire, adj. De oppervlakte, de vlakte
van Turkije of den grooten heer, su It a n m. -betreffend: [Jur.] Propriétaire s-,-uitgebrdh
ook de titel van vele muhamedaansche, inz. iartaarsche vorsten, en van den sjerif van Mekka. — bebouwer van eens anders grond, h ij , die op den bo(fig. et fam.) Trotsch, willekeurig, tiranniek man: dem van een ander bouwt en het daarop gebouwde
C'est un vrai s-, 't is een regte sultan. -- Naam of geplante tegen eerie jaarlijksche betaling of erf
mag gebruiken. — Superfieialité, f. Op--pacht
van een met zijde bekleed korfje n. van de toilettafel der dames. — Reukkussentje n., een met reuk pervlakkigheid f., gebrek n. aan grondige kennis. gevuld kussentje. — [H. n.] S- ternate, ge--werk Superficie, f. Vlak, oppervlak n., vlakte, opper
vlakte -ui.tgebreidheid f. (aire). La s- de la-vlakte;
streepte hoornvisch, oudew4/venvisch m., oudwijf n.
(bourse, vieilie) [balista vetula]. — S Sulta- terre, het vlak, oppervlak der aarde. Mesure de
nat, m. Waardigheid f. eens sultans; regering f. s-, vlaktemaat f. Cette ïle a une s- de mille lieues
eens sultans. — Sultane, f. Titel, dien men in carrées, dat. eiland heeft eene oppervlakte van duiEuropa aan de vrouwen des sultans, en in Turkije zend vierkante mijlen. — Enlever la s- d'un corps,
aan diens dochters geeft, su 1 t a ne I. La s- reine of de buitenzijde. het buitenste van een liachaam wegréenante, de regérende sultane (de eerste onder de nemen. — [Géom.] La s- d'un triangle, devlaktevrouwen van den sultan, die hem eenen zoon baart), inhoud eens driehoeks. — ( Prat.] Opstal, opstand tn.,
khasseki - sultane. S - validé, de moeder van
den regérenden sultan. — [Mar.] Turksche galei f.,
soort van oorlogschip. — [Cost.] Lang vrouwe kleed n. van rijke stof en van voren open (gelijk
de turksche vorstinnen dragen) , s u 1 Id n e f. —
Conf.] Soort van gesponnen suiker -ornament voor
taarten of dergelijke. — Wills adj. [H. n.] Poule s-,
[

Z. POULE . -- Sultanin, m. [Métrol.]

Turksche
goudmunt, omtrent een dukaat in waarde.
Sumac , Sumach , m. [Bot ] Sumak- of
smakstiuik, looijersboom n. in Zuid-.Europa (welks
bladeren, béziën, loten, wortels en bast tot looi- en
verfslof, ook tot bereiding van 't corduaan dienen.
— Slimachinées, f. pl. [Bot ] Srnakstruiken. n.pl.
Suniátre, m. Stormwind m., die vaak bij Su-

matra ontstaat, s u m á t e r m.

Super, v. n. (Mar. : S- les étoupes, het werk,
kalfaatwerk uit de naden zuigen (wanneer men de
pomp laat gaan, als zij reeds lens is). — SE SUPER , V. pr.: Cette voie d'eau s'est supée, dat lek
is toegezogen. — Het part. passé is ook adj.: Cor
s-, beknepen looper in. (tusschen schijten blok).-dage
Super, (pr. su -per) lat. voorzetsel, dat vele fran,cche woorden vooropgaat en z. V. a. over, boven,
op, meer dan, over matig, beteekent. Het verandert
soms in sur, zoo als in surnaturel, surnuméraire,
]

surintendant, en in sus in suspendre.
Supération, f. [Astr.] Onderscheid in gemid-

delde snelheid van twee planeten , of ook van dezelfde planeet in twee verschillende punten harer
baan, s u p er á t i e f.
Superbe, adj. Hoogmoedig, hoovaardig, trotsch,
fier: C'est un homme s- , 't is een hoogmoedig
mensch. Tarquin Ie s-, Tarqvinius de trotsche. Le
paon est un animal s-, de paauw is een trotsch
dier. — Kostelijk, heerlijk, fraai. prachtig; verheven, edel, indrukmakend: Un château s-, een prachtig kasteel n. Il a donné un festin s-, hij heeft een

al wat op de oppervlakte eens gronde gebouwd of
geplant is. La s- cede au fonds, wat op eenen

grond staat, behoort aan den grondheer. — (fig.)

Oppervlakkige kennis f. I1 ne sait que la s- des
choses, hij heeft slechts eene oppervlakkige kennis
der dingen. — Superficiel, le, adj. Oppervlak

alleen de oppervlakte rakend, niet diepgaand:-kig,
Cette plaie nest que s-le, deze wond is slechts oppervlakkig. — (fig.) Un ouvrage s-. een oppervlak
niet grondig werk. Un esprit s-, een mensch,-kig,
die oppervlakkige, geringe kennis bezit. — Superficiellement, adv. Op oppervlakkige wijze; met
oppervlakkigheid, niet grondig.
Slaperffn, e , adj. Buitengemeen fijn, extrafijn, super -fijn. Du drag s- ,aller /Ijnstlaken n.
— Ook als subst. m.: C'est du s-, dat is van de

eerste kwaliteit.

Superflu, e, adj. Overvloedig, overtollig, onnoodig, te veel: Tous ces ornaments soot s-s, al

deze versiersels zijn overtollig. --Des choses, paroles s-es , onnoodige , overbodige dingen , woorden n. pl. -- SUPERFLU, m. Het overtollige, over-

bodige, het teveel; overvloed m.; overtolligheid f.:

Le sage ne désire que le nécessaire, it méprise le
s-, de wijze verlangt enkel het noodige, hij ver

overtollige. Les avares ne connaissent-achte
point Ie s-. de gierigaards kennen den overvloed
niet. Donner de son s- aux pauvres, van zijnen
overvloed aan de armen geven. — Superluité,f.

Overvloed m. , overvloedigheid , overtolligheid f.:
A quoi bon cette s- ? waartoe dient deze overvloed ? On peut bien se passer de toutes ces s's,
al deze overvloedige dingen kan men wel ontbéren.
Snpérieur, e, adj. Hooger, verhevener, hovenst, opperst; — voornaam, voortreffelijk, uitstekend, — magtiger, sterker, overtreffend: La région
s-e de lair, de opperste, bovenste luchtstreek f.
Etages s-s, bovenverdiepingen i. pl. -- (fig.) Une
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puissance s-e, eene hoogere magi f. Les classes s-es
de la société, de hoogere klassen der maatschappij.
Valeur s-e, uitstekende dapperheid f. I1 a des talents s-s, hij heeft verhevene, buitengemeene, uitstekende talenten. Respectez ceux qui ont en main
Ie pouvoir s-, eerbiedig degenen, die de hoogste
magl in handen hebben. -- Cicéron était s- ir tous
les orateurs de son temps, Cicero overtrof alle redenaars van zijnen tijd. Les ennemis étaient s-s
en nombre, de vijanden waren sterker in getal,
magtiger.
Etre s- h sa place, meer kunde heb ben dan zijn ambt vereischt. Etre s- au revers,
—

—

sterker zijn dan de le, enspoed, zich door den tegenspoed niet laten nederslaan. -- [Astr.J Planèles s-es, z. PLANETE. — [ Géogr ) Le Lac s-, het
Oppermeer (in Canada). — [ Jur.] Tribunal s-,
Cour s-e, hooger, oppergeregtshof n. — [Myth.]
Les dieux s -, de oppergoden, olympische goden m.
pl. — SUPERIEUR, m., -E, f. Opperste. eerste, voor naamste, 'meerdere in. en f.; kloostervoogd m., kloostervoogdes f. -- Suipérieurement, adv. Op bétere, voortreffelijker wijze ; zeer goed , allerbest.
Ecrire s- a un autre. beter dan een ander schrijven. (absol.) Écrire, Peindre, Chanier s-, uitinuntend schrijven. schilderen, zingen.
Soper-imprégnation, f., z. V. a. SUPERFE-

TATION.

a. Hoogei plaatsen, ier
Supériorité, f. Meerderheid, over--hogen.—
magt, overhand f. , overwint : voorregt n., voor
meerdere voortreffelijkheid f., hooger ge--rangm.,
zag n., superioriteit f .: S- incontestable, merltée, onbetwistbare, verdiende meerderheid. S- de talents, de forces, meerderheid, hoogere mate f. van
talenten, van krachten. Il ne fait jarnais sentir sa
s- aux autres, hij laat anderen ncoil zijne meerderheid, oppermala gevoelen. Ii aspire b la s-, hij
haakt naar hoogere, grootere magi. Sa charge lui
donne une grande s-, zin ambt geeft hero een'
grooten voorrang, een groot voorregt. — Waar
kloostervoogd . van Ifloostervo ?gdes:-dighevan
Elie est parvenue à la s- de ce chuvent, zij is tot
de kloostervoogd schap gekomen. — Hooggeplaatst
persoon m. 'Foutes les s-s s'appuient mutuellement.
al de hooggepluutsle personen schragen elkanaer.
+ gupérioriser,

V.

Supeijectiorr, f., z. v. a. HYPERBOLE.
Superlatif, ïve, adj. (Gram.] In den hoog-

sten of in een' zeer hoogen graad of trap, overtreffend: Adjectif, Adverbe s-, bpvoegelijk naam
bijwoord, dat in den hoogsten of in zeer-word,
hoogen graad de hoedanigheid uitdrukt. Degré s-,
of als subst. SUPERLATIF, m. Overtreffende trap,
superlatief, superlativus m. S- absolu,
volstrekte , niet betrekkelijke superlatief (zoo als
très-sage). S- relatif, betrekkelijke superlatief (zoo
als le plus sage). S- de supériorité, superlatiejvan
meerderheid (die door te plus wordt uitgedrukt). Sd'infériorité, superlatie/ van minderheid (die door
le moms wordt uitgedrukt). — AU SUPERLATIF,
loc. adv. (fam.) In den hoogsten graad: Cette femme est laide au s-, die vrouw is in den hoogsten
graad leeljk, joeileeljk. -- Superlativeinent,
adv. (jam.) In den hoogsten graad, buitengemeen:
Elie est s- laide.

l4uperlicoeantieux, ierise, adj. Hoogst, in
den hoogsten graad, inz. hoogst gek, stapelgek. —
(burl.), Z. SUPERCOQUENTIEUX.
t Sriperlifque, adj. Prachtig, grootsch.
Superiraturalisme, m., z.

SUPRANATURA-

LISME.

Supernuméraire, adj., z. SURNUMERAIRE.
Supernutrition, f. [Méd.] Overvoeding, te

sterke voeding

f.

SUTPPI ÊER,

--

(GÊNE.

Sriperoxygéné, e, adj., z. v. a. HYPEROXYSuperposer, V. a. Op, bovenop plaatsen: Sun plan ar on autre, een vlak op een ander leggen.
— (fig.) S- ses intérêts aux intérêts des autres,

Souder deux barres de fer par s-, twee ijzerstaven

aan elkander wellen.

Superpurgation, f. [Méd.] Te sterke buikzuivering of al voering f.

Supersaturer, v. a. [Chim.] Oververzadigen.
Su persécrétion, f. [Méd. J Overmatige af
scheiding f.
t Superséder, V. n., z. V. a. SURSEOIR.
Superstitieusernen t , adv. Op bijqeloovige
wijze; (fig.) met overdrevene , al te angstvallige
naauwgezetheid. — Srrperstitieux, lease, adj.
Bijgeloovig: Homme, Peuple s-, bijgeloovi,q man m.,
volk n. Crainte s-ieuse, bijyeloovige vrees f. — (fig.)
Overmatig naauwgezet: Soros s-, al te angstvallige
zorgen f. pl. — Superstition, f. Bijgeloof n., bijgeloovigheid f.; bijgeloovig gebruik n., bijgeloovige handeling f.; het beschouwen van iets geheel toevalligs
als een voorteeken , s u p e r s t i t -i e f. Le peu pie
est sujet à la s-, het volk is aan het bijgeloof onderhevig. — Les s-s de Pinde, de bijgeloovige gebruiken van Indië. — C'est une s- de croire que
-

le sel répandu sur Ia table présage on malbeur,

't is eene bijgeloovigheid, als men meent, dat het
storten van zout op de tafel het voorteeken van
een ongeluk zij. — (fig ) Overbodigestiptheid, angstvallige naauwgezetheid f. — h Superstitiosité, f
Neiging I. tot het spirituolismus , tot het boven
-zineljk,tod
bespiegeling.
S,uperstruetrire, f. Overtollig bijwerk n.
Supier, m. [Bot.] Volksnaam van den vlierboom
-

(sureau).

Suffin, m. [Gram. lat.] Doel- en eigenschaps
vorm m. der latijnsche werkwoorden, dien men in
't Nederduitsch door o in t e, t e uitdrukt , s u p in u m n. — Supinaterrr, adj. m. [Anat.] : Mus
of als subst. SUPINATEURS, m. pl. Rug--cles,

waarts draaijende spieren , achteroverbuigers of
-kantelaars rn. pl., naam van twee handspieren.
Long of Grand s-, lange handspier I. (huméro-susradical). Court s-, korte handspier. — Supination, I. [Anat.] Terugbuiging, rugwaartsdraaijing,
achterove buiging, s u p i n d t i e I. (het tegengestelde
van pronation). — [idled.] Uitgestrekte ligging I.
met achterovergeworpen hoofd.
-

Suppilote, m. [H. n.] Mexiaansche raar f.,

die op Icrengen aast.

lripplantateur, m., -trice , I. Onderkrui-

per, voelligter m., onderkruipster, voetligtster I. —
Snpplantation, f. Onderkruiping, voetligting,
veras inging I. — Supplanter, v. a. Den voet
listen, onderkruipen, uit den zadel lig/en, iemand
verdringen om zich in zijne plaats te stellen, supp l a n t é r e n: Ii 1'a supplanté aupres du ministre,
hij heeft hem bij den minister uit den zadel geligt.
— SE SUPPLANTER, v. pr. Elkander den voet ligten, elkander onderkruipen. — Het part. passé is
ook adj.: Rival supplanté, uit den zadel geligt mededinger, medeminnaar.
S Suppléance , I. Aanvulling, plaatsvervulling I. — Suppléant, m., e, f. Plaatsvervuller,
plaatsvervanger in., -vervangster f., hij of zij, die
in eens anders afwezigheid diens plaats inneemt,
s u p p 1 e d n t. — Ook als adj.: Juge s-, plaatsvervangend regter m. — Suppléer, v. a. Aanvullen, voltallig, volledig of volkomen maken, bjvoegen, bijdoen; er hij denken; vervangen, s u p p l e éren of (doorgaans) suppléren: S- ce qui manque b un compte, aanvullen wat er aan eene rekening ontbreekt. Voulez-vous s- b eet ouvrage ce
qui manque, wint gij het aan dit werk ontbrekende
aanvullen? S- un root sous-entendu, een niet uitgedrukt woord er bij denken. — S- les cérémonies
de baptème, de doopplegtigheid (na den nooddoop)
in de kerk herhalen. — Si vous ne pouvez pas venir, je vous suppléerai, wanneer gij niet kunt komen, zal ik in uwe plaats treden. — SUPPLEER,
v. n. Goed maken, vergoeden, voor iets antbrekends
zorgen, het aanschaffen, iets ontbrekends door iets
anders vervangen: Son mérite suppiée au défaut
de sa naissance, zijne verdienste vergoedt het gebrek van zijne geboorte. Je suppléerai a tout ce
qui manque, ik zal in alles voorzien, wat er ontbreekt. La vaieur suppléa au nornbre, de dapperheid maakte goed water aan 't getal ontbrak. --

zijne eigen belangen vóór die van anderen doen
gelden. — SE SUPERPOSER, v. pr. Op elkander ge
zijn of worden. -- Het part. passé is ook adj.:-legd
Couche superposée, opliggende, bovenop gelegen
laag f. — ; Bot.] Grains superposés, op elkander
liggende zaden n. pl. — Superposition, f. [Didact. ] Op or over elkander plaatsing, op elkander
passing f ; het op elkander gelegen zijn: La s- des (On supplre la chosequi manqueen la procurant;
couches terresires , het op elkander liggen der on supplee à la choee qui manque par un équiaardlagen. — [GPom.] Démonstration par s-, be- valent.) — SE SUPPLÉER, v. pr. Aangevuld, goed
toog door op elkander ligging ojbedekking. -- [Tech.] gemaakt worden. -- Elkander vervangen, in elkan-
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ders plaats treden. -- Het part. passé kan ook adj. uitbreiding) Ayez égard a ma s-, geef gehoor aan
zijn: Personnes suppléées, vervangen personen m. mijn verzoek.
Support, m. Steunsel n., steun, slut ni.; —
pl. -- Supplénient, m. Volmaking : aanvulsel;
bij- of toevoegsel, aanhangsel n., volledigmaking f., onder•steuning, bescherming, hulp f., bijstand, ons u p p l e m é n t m.: Elle recut deux mille francs derstand m.: Cette voute na pas assez de s-, dit
pour s- de dot, zij kreeg twee duizend francs tot gewelf heeft geen steun genoeg. — t/ig.) Ce Ills est
vólmakinq van 't huweljksroed. -- Prendre un s-, le s- de sa familie, die zoon is de steun, de onder
zijn geslacht. Vous y trouverez du s--steunigva
een supplement nemen, een plaatsbriefje van hooger'
rang nemen, dan men eerst genomen had, en het et des amis, gij zult er onderstand en vrienden
meerdere daarvoor bijpassen (in schouwburgen, vinden. -- [Artill.] S- de platire, slotsteun (ver
aan den stootbodem van een kanon). S--sterking
concerten, op spoorwegen, enz.); — ook: in een
spijsiruis meer schotels nemen dan voor den vasten -tourilion, tappenstuk n. S-s d'affuts de caronade,
prijs bepaald is, met bijbetaling van 't meerdere. — achter - dwarsstuk n. van eerie onderslede. S- de
Publier un s- b on livre, Ie s- dun livre, een bij- fronteau de mire, viziersteunsel n. (aan de na 1810
voegsel op een boek, het aanhangsel van een boek gemaakte stukken). — [ Bias.] S-s, schildhouders m.
in 't licht geven. — Ce journal paraït queique[ois pl. (vgl. SOUTIEN). — [Fort.] S- de parapet, koravee deux ou trois s-s, dat dagblad verschijnt som - beel n., waarop de borstwering rust. — [Mach. h
tijds met twee af drie bijvoegsels. — [Géom.] Le s- vapeur] S-s (of Chassis), gegoten ijzeren ramen of
dun angle, dun arc, het supplement van een' hoek, ger•aaniten n. pl. (met al de onbewegelzlke deden der
van een boog, aanvulling van een hoek of boog tot machine verbonden), fee em s f.pl.(naar 't engelsch
twee regte hoeken. Angle, Are de s-, supplements- frames). — Supportable, adj. Dragelijk, verof aanvullingshoek, -boog nl. — [Gram.] 4anvul- dragelij k, ljdeljk:l)ouleur s-, lijdelijke smart f.lingswoord n. of - woorden in een' elliptischen zin: Verschoonlpk, vergefelijk: Cela nest pas s- à (dans)
Dans la locution á 1 a S a i n t- J e a n les snots f è t e un homme de son age, voor eenen man van zijnen
de lont Ie s- (A la fête de saint Jean). — Sup- ouderdom is dit onverschoonljk. -- Supportaplénientaire, adj. Aanvullend, bijgevoegd, vol- blecnent, adv. Op dragelijke wijze, tamelijk wel:
ledigmakend, su p p 1 e m e n t a i r: Article s-, btjge- I1 chante, danse, ecrit s-. — Supporter, v. a.
voegd artikel n. Jurés s-s, plaatsvervangende ge- Dragen, ondersteunen , schragen, onderschragen,
zworenen ni.pl. — Suppléneentairenieut, adv. onderstutten: Ces colonnes supportent la voute,
Als toevoegsel, b ij wijze van aanhangsel. — -}. ! up- deze zuilen dragen, onderschragen het gewelf. —
pléter, v. a. Aanvullen, een supplement geven. - Verdragen, dulden, uitstaan, lijden: I1 ne saurait
Supptétif, ive, Supplétoire, adj.Aanvullend. s- le chaud, hij kan de hitte niet verdragen. — 11
Suppliant, e, adj. Biddend, smeekend, verzoe- supporte son malheur patiemment, bijdraagt zijn
kend. Je l'ai vu s-, prosterne a ses pieds, ik heb ongeluk geduldig. Il faut s- les infirmités de son
hem smeekend aan zijne voeten zien liggen. Voix ami, men moet met de zwakheden van zijnen vriend
s-e, smeekende stem f. — SUPPLIANT, m., -E, f. geduld hebben. — Ce vase ne peut s- le feu. die
pot is niet tegen 't vuur bestand. kan niet tegen
.meeker, verzoeker, aaszoeker m., smeekster, ver
(weleer) h ij of zij, die een verzoek--zoek.ctrf;ia 't vuur. -- ( fig.) Cet ouvrage ne supporte pas
schrift indient (nu requerant en pétitionnaire ge- l'examen, la critique, dat werk kan den toets, de
heeten), suppliant, s u p p l i c d at, requestrant kritiek niet door.ataan. — SE SUPPORTER. V. pr.
Verdragen, geduld worden: Cain ne peut se s-,
m. en f. — Supplication , f. Ootmoedig ver
bede, srrceeking f.: I1 y réus: it par bien-zoekn., dat is niet te dulden. — Elkander verd r agen: Ces
des prières et des s-s, het gelukte hem door veel enfants ne peuvent se s-. — liet part. passé is ook
beden en smeekingen. — [1-I. rom.] S-s, openlijke adj.: Malheur courageusement supporté, moedig
(door den senaat gelaste) gebeden n. pl. —[H. mod.] gedragen ongeluk n.
Eerbiedige mondelinge voorstellingen f. pl. of ver
Supposable, adj. Onderstelbaar, aannemelijk.
pl. (die 't parlement somtijds aan den-togen. -- Supposes, V. a. Stellen, onderstellen, vooronkoning deed). — Suppliee, f. Straf, lijfstaaf f. derstelcen, veronderstellen, aannemen, voor waar
(ten gevolge van reglerlpke witspraak). Le s- de aannemen, gelooven, meenen, vermoeden, gissen,
Ja roue, du gibet, du fouet, de straf van 't rad, s u p p o n d ren: Je suppose que ce&a soit vrai, ik
van de galg , van de geeselroede (radbraking, op- onderstel, dat dit waar zij Il ne vous supposait
hanging, geeseling). Le s- des parricides, des ma- pas capable de cela, hij had niet gedacht, dat g#
tricides, de straf der vader -, der moedermoorders. daartoe in staat waart. Vous supposez une chose
Des instruments de s-, strafwerktuigen n.pl. Con- impossible, gij onderstelt eerie onmogelijke zaak.
damner au dernier s -, ter dood veroordeelen. Me- Supposez un homme aveugle de naissance, voor
verbeeld u eens eenen blindgeborene. —-onderstl,
oer qn. au s-, iemand naar de regtplaats, ter doodstraf geleiden. — Les s-s éternels, de helsche straf- Je suppose qu'il est menteur, ik vermoed, dat hij
fen, de eeuwige pin f. — (bij uitbreiding) Kwel- liegt. — Voorgeven, het valsche als waar aangeven;
ling, marteling, pijn, plaag f., lijden n.: La goutte — onderschuiven, ondersleken: Vous supposez un
est un s- cruel, de jicht is eene wreede marteling. texte qui na jamais existé. gij beroept u op eenen
— Les s-s de l'ambition, de l'avarice, de kwel tekst, die nooit bestaan heeft. — S- un testament.
eerzucht, der gierigheid. -- (fig. et (ar► .)-lingedr een testament onderschuiven, een valsch testament
Etre an s-, op de pijnbank liggen, veel smart, on- bijbrengen. S- un enfant, een kind onderschuiven.
rust, enz. uitstaan. Je suis au s- quand it faut — SE StIPPOSER, v. pr. Ondersteld worden: Cola
que je l'entende, ik lig op de pijnbank. 't is eene ne peut se s-. — Zich tot voorbeeld stellen. (In
marteling voor mij . als ik genoodzaakt ben hem dezen zin zelden). — Zich in de plants stellen, zich
aan te kooien. — Supplicier, V. a. Ter dood in een' toestand denken: Je me suppose dans sa
brengen, de doodstraf volvoeren: On a supplicié situation, à sa place. ik stel, denk mij in zijnen
trois assassins, men heeft drie moordenaars met toestand, in zijne plaats. — Het part. passé is ook
den dood gestraft. — ( fig.) Zwaar pijnigen, uitter- adj.: Créancier s-, onderstelde, gewaande schuld
m. Cola s-, dit gesteld, aangenomen zijnde.-eischr
mate kwellen. — SE SUPPLICIER, V. pr. De dood
ondergaan. [Théol.] Dieu s'est supplicié pour-straf -- SUPPOSE QUE, toe. conj.: S- que tel accident
tol, God heeft voor u de doodstraf ondergaan, is arrive, stel, onderstel 't geval, voorondersteld. dat
voor u aan 't kruis gestorven. — ( fig.) Les pas- zulk een voorval plaats ,rijpe. — Suppo$itii',
sions se supplicient elfes- memes. de hartstorten ive, adj. Onderstellend, de onderstelling lietreflend.
brengen zelven hunne eigene kwellingen mede. — — [Gram.] Mode s-, voorwaardelijke wijs f. (conElkander kwellen, plagen: Des époux mal assor- ditionnei). — Supposition, f. Onderstelling, voor
vooruitstelling; aangenomen stelling-onderstlig,
tis se supplicient, kwalijk gepaarde echtgenooten
-jjn elkanders kwelling, marteling..— Het part. (hjpothese); gissing f., vermoeden n., su p p o Sipassé is ook adj.: Assassin supplicie, ter dood ge- tie f. Quand mème votre s- serait vraie, qu'en
bragt moordenaar. — Ook subst. Un s-, Une s-e, pourriez-vous conclure ? al bevaltede uwe onder
ook waarheid, wat zoudt q# daaruit be--steling
een, eene ter dood gebragte. — Supplier, v. a.
Ootmoedig verzoeken , smeeken , bidden: I1 vous sluiten? Dans la s- que vous le lui aviez permis,
supplie très•bumblement de lui accorder volre in de vooronderstelling, dat gij het herra Iradt beloofd.
protection, hij smeekt u zeer nederig hem uwe be- — Folie s-, dwaze onderstelling, gissing, ongerijmd
vermoeden. — Valsch voorgeven n., valsche opgave.
scherming te verleenen. — Supplique, I. ('er
zoek-, smeekschrift n. , s u p p 1 i e. k (: Presenter verdichting; — ondersteking, onderschuining f. Ce
sa s-, zijn verzoekschrift indienen, overgeven. -- (b# qu'il dit Ja est une pure s-, hetgeen hij daar zegt i.e
-
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tuurgeloof n., bovennatuurleer f., openbaringsgeloof,
het geloof aan eene onmiddellijke, bovennatuurlijke,
boven den toets der menscheljke rede verhévene
goddelijke openbaring (in tegenstelling met natura
en rationalisme), supernaturalísmus n.-lisne
Suprématie, f. (pr. t=c) Meerderheid, ui,tsteSuppót, m. (weleer) Medelid in ondergeschikte kendheid 1. boven alle anderen: La s- de l'espéce
of dienende betrekking (van eene universiteit of an- humaine, de meerderheid, voortreffelijkheid van 't
der ligchaarn), su p p o o s t m. Les s-s de 1'univer- menschenras. — Oppermagt f., oppertoezigt n., inz.
slté, de la justice, de suppoosten van de universi- van den paus over de bisschoppen en kerken; ook:
tcit, van 't gerept. — Medestander, helper in 't opperhoofdigheid f., regt n. van oppermagt in kerkwade. Les s-s d'un tyran, de medestanders, werk keljke zaken, dat de koningen, en ook de koningin
geboorte, zich in Engeland sedert Hendrik-nedor
een' dwingeland. Je ne me soucie ni de-tuigenva
lui ni de ses s-s, ik bekreun mij om hem noch om VIII. hebben toegekend, suprematie f.
Suprêrne, adj. Hoogst, opperst, verhevenst,
zijnen aanhang. — Un s- de satan, een dienaar
van den satan, een slecht mensch. S- de Bacchus, uiterst: Le pouvoir s-, de opperste, hoogste magt,
de oppermagt f. L'Etre s-, het hoogste, opperste
dronkaard.
Suppressif, lye, adj. Onderdrukkend, ophef- Wezen, God. Les volontés s-s d'un mourant, de
fend. — Suppression, f. Onderdrukking, intrek uiterste of laatste wil van eenen stervende. — Ren
les honneurs s-s, iemand de laatste eer-dreitqn.
terughouding f.; opheffing, afschaffing, vernie--king,
tiging; verheeling, achterhouding, verzwijging, s u p- aandoen. — AU SUPREME DEGRÉ , loc. adv. In den
p r é s s i e f. La s- d'un libelle, de onderdrukking, uitersten of hoogsten graad. — SUPREME, m. [Cuffs.]
intrekking, het beletten der uitgave van een schot Fijnste, lekkerste stukken n. pl. van een' vogel...
Stir, prép. (om de betrekking van hooger zijn,
— La s- dune charge, d'un impót, de in-.-schrift.
trekking, opheffing van een ambt, van eene belas- van boven geplaatst zijn, ten opzigte van een ander
voorwerp
aan te duiden, waarbij dan doorgaans de
n.
—
[Prat.]
Sopheffingsbevel
s-,
ting. Edit de
de part, het verzwijgen, wegmaken van een pas ge- adjectieven mis, posé, placé, situé of dergl. ver
worden) Op, bovenop, boven: S- la terre,-stan
boren kind; ook het ombrengen van zulk een kindkindermoord n. — S- d'état, verduistering van staat, op de aarde, op het land. S- mer et s- terre, op
van registers. S- de lettres, terughouding van brie- land en zee, te land en ter zee. L'impót s- Ie vin,
ven. — [Méd.] S- dunne, pisopstopping. La s- des de belasting op den wijn. Le livre est s- la table,
règles, des menstrues, de opstopping, onderdruk- het boek ligt op de tafel. •— On lui déduira cela
king der maandstonden. — [Chico.] Feu de s-, vuur sur ses gages, men zal hem dit op zijn salaris, op
van onder en boven, stoofvuur n. — 5 Siippri- zijne soldij aftrekken. Ecrivez cela s- votre compte,
inable, adj. Onderdrukkens-. ophel'enswaarca, voor s- votre livre, schrijf dat op uwe rekening, in uw
intrekking vatbaar. — Supprimer, v. a. Onder boekje. I1 l'a mis s- son testament, hij heeft het in
uitgave beletten of . doen staken, niet in-druken, zijn testament gezet. — 11 vist a Paris s- Bette nou't licht geven of doen verdwijnen, s u p p r i m cl- velle, hid kwam op deze tijding te Parijs. --- Iis se
re n. S- un livre, un journal, de uitgave van een prirent de paroles, et s- sela ils se battirent, zij
boek, van een dagblad beletten. de uitgave daarvan kwamen tot woordenstrijd, en hierop (daarna) sloestaken of doen staken. — [Jur.] S. un écrit, de gen zij elkander. — Jeter les yeux s- un tableau,
uitgave, de verspreiding van een geschrift verbieden. de oogen op eene schilderij werpen. — Je l'ai fait
— Vernietigen, afschaffen, opheffen, te niet doen, s- vos ordres, ik heb het op uwe orders gedaan. —
intrekken; — verzwijgen, achterhouden, verdonke- Juger s- les apparences, op (naar) den schijn oorren; weglaten, uitlaten, s u p p r i m é r e n. S- une deden. — S- ina parole, op mijn woord. -- S- le
loi, un impót, eene wet, eene belasting ophe/fen, champ, terstond. — S- (of sous) peine de la vie,
intrekken, afschaffen. S- un ordre religieux, eene op levensstra fe. — I1 a été pris s- le fait, hij is op
geestelijke orde intrekken, vernietigen. — Il a sup- de daad gevat. Je vous recommande s- toutes choprimé la lettre, hij heeft den brief achtergehouden, ses, ik beveel u boven alle dingen. — Tirer s- un
verheimelijkt, onderslagen. — Je supprime beau- oiseau, op een' vogel schieten. — Prêter s- gages,
coup de circonstances, ik ga vele omstandigheden op onderpand leenen. — Les globes célestes qui
met stilzwijgen voorbij. Iei it faut suppiéer un mot roulent s- nos têtes, de hemelscha ligchamen, die
qui est supprimé, hier moet men een weggelaten boven onze hoofden rollen. Régner s- une nation
woord bijvoegen. Il veut s- le fait hij wil de daad civilisée, over eene beschaafde natie regeren. — Il
verdonkeren. — SE SLIPPRIMER, V . pr. Weggelaten, a prèché s- le cinquième commandement, hij heeft
opgeheven worden: Tout ce qui est inutile doit se over het vijfde gebod gepredikt. Disputer s- une
S. — Het part. passé is ook adj.: Impot supprimé, question, over eene vraag redetwisten. Cet orateur
opgeheven, in g etrokken belasting f. Edition s-e, be- est toujours prèt a parler s- tout, die redenaar
lette, ingetrokken uitgave f. Mot s-, uitgelaten is steeds gereed om over alles te spreken. — Un
oiseau qui plane s- la rivière, een vogel, die over
woord n.
t^nppurant, e, wij. Etterend, dragend, rijpend: de rivier zweeft. — Les villes qui sort situées sPlace s-e, etterende wond f. — Supptiratif, ive, le Rhin, de steden, die aan den Rijn liggen.. Francadj. [Méd.] Etter verwekkend, de ettering bevorde- fort s- le Main, Frankfort aan den Main. — Ma
rend: Kemède s-, of als subst . SUPPURATIF , m. Et- chambre donne s- la rue, mijne kamer komt aan
termakend middel, s u p pu r a t i e f n. -- Siippu- de straat uit, heeft het uitzigt op de straat. -ration, f. [[téd.] Ettering, zwering, uitscheiding Avez-vous de )'argent s- vous? hebt gij geld bij u'
van etter, s u p p u r d t i e f. — S iippurer, v. n. Il porte un couteau s- soi, hij draagt een mes b#
[Méd.] Elteren, etter geven, dragen, rypen, rijp zich. On a mis quatre chevaux s- la voiture, men
worden: Plaie qui commence a s-, wond, die be- heeft vier paarden aan, voor het rijtuig gespannen.
— I1 viendra s- le midi, hij zal tegen, omtrent den
gint te dragen, te etteren.
Supputation, f. Berékening, oprekening, over- middag komen. S- la fin de l'automne, tegen het
rekening f., overslag in. , raming f. Faire la s- du einde van den herfst. — Juger qn. s- la mine, iemand
temps, de tijdsberekening maken. La s- d'un compte, naar het uiterlijke beoordeelen. — Il travaille sdune dépense, de opmaking van eene rekening, lor. s- ]'argent, hij werkt in goud, in zilver. —
van eene uitgaaf. — Faire la s- des frais d'un Se régler s- un modèle, zich naar een modél rigten,
voyage, den overslag, de raming van de reiskosten zich aan een model houden. II est toujours s- les
maken. — Supputer, v. a. Berékenen, oprekenen, livres, hij zit altijd in de boeken. — Faire bêtise
overrekenen, eenen overslag maken. S- les dépen- s- bètise, de eene donime streek vóór en de andere
ses d'un bátiment, d'un voyage, de kosten van een na begaan. — Tourner s- la droite, sur la gauche,
gebouw. van eene reis berékenen. — Het part. passé regts, links omslaan, zich ter regter, ter linker zijde
is ook adj.: Frais supputés, geraamde onkosten m. p1. wenden. — Fermer la porte s- qn., de deur achter
Suupralapsaire, m. [H. Beel.] Calvinist, die iemand digt doen. — I1 eut dix voix s- quinze,
meende, dat God den val van den, eersten mensch hij had tien stemmen van de vijftien. — (fam. et
onvermijdelijk had gemaakt, om zijne geregtigheid ellipt.) Écrivez-moi vos réflexions s- ce (sujet),
en lankmoedigheid jegens het 7nenschdom te toonen, schrijf mij uwe opmerkingen hierover. S- ce, bonsu p r a l a p s a r u s m. (vql INFRALAPSAIRES) . — soir, en nu. goeden nacht. — [Blas.] teusson sSupramondain, e, adj. [PIW.j Bovenaardsch. le tout, hartschild n., kleiner schild op 't snijpunt
— Supranaturalisme, m. [Phil.] Bovenna- van een gevierendeeld schild. Ecusson s- le tout du
niets dan een valsch voorgeven. Ce testament est suspecté de s-, deze uiterste wil wordt voor een ondergeslokene gehouden. S- de nom, valsche naamsopgave f. S- d'enfant of de part, z. PART. — Suppositoire, m. [Pharrn. j Zet- of steekpil f. Sde l'uterus, z. V. a PESSOIRE.
.

;
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SUR
tout, schildje in 't midden van 't hartschild (welk laat ste dan middenschild heet) , hartschild in 't midden
zegswijzen met sur onder APPÉTIT, AP--schild.—z
PUYER, ASCENDANT, COEUR, CROCHET, DÉCHARGER,
DÉCLIN, DÉFE;NSIVE, DENT, DEPART, D0111NER, ENTREFAITE, EXCUSER, FIN, FONDER, GAGE, INSPECTION, JURER, MARCHER, MOINS, PAS (m.), PIED,
PRENDRE, RÉPOiXDRE, REPOSER, RETOUR, TIRER,

TON, etc. ...® Het voorzetsel SCR slaat aan 't begin van sornrnige woorden en duidt dan overmaat
aan (surahondance, surcharge, etc.). — Somtijds

treedt het in de plaats van super, z . SUPER.
Sar, e, adj. Zuur, scherp, rirosch: Ce fruit est s-,
deze vrucht is zuur. Pommes s-s, zure afpelen m. pl.
-- [Tech.] Eau s-e. zuur water, zuur laf n. (der

leérlooijers); -- moérloog f. (der zoulziedersj; —
zuurachti,+i zetrneelwater n. (der stij fselmakers).
Sár, e, adj. Zeker, gewis, ontw'gfelbaar, waar;
onfeilbaar; vast; verzekerd, overtuigd; — veilig,
vertrouuwbaar, zonder gevaar: Cela eet s-, dat is
zeker. Rien nest si s- que la mort, niets is zoo
gewis als de dood. Entreprise s-e, zékere, veilige
onderneming f. Remède s-, zeker geneesmiddel n.

I1 viendra demain, jeu suis s-, hij zal morgen konzen, ik ben daarvan verzekerd. Je suis s- de ce
que je vous dis, ik weet zeker, wat ik u zeg.
11 est S. de sun fait, hij is van zijne zaak zeker.
— Avoir la méinoire s-e, een vast, gietrouw geheupen hebben. Ce chirurgien a la main s-e, deze
wondheeler heeft eene vaste, zekere hand. Avoir le
gout s-, een' zuiveren smaak hebben. (ook fig.)
Avoir le coup d'oeil s-, een vast, zeker oog, eene
juiste oormaat hebben. -- Ce joueur a le coup sdie speler heeft een' vasten stoot, slag, worp Ce
clie^-al a le pied s-. dit paard struikelt nooit. Etesvous lien s- de eet bomroe? kunt gij u wel op
dien man verlaten? An», Valet s-. vertrouwbare
vriend, knecht ni. Port s-, veilige haven f. Nous
somnles s-s ici. Icier zijn wij veilig. I1 a jeu s-, hij
heelt een zeker-, onverliesbaar spel. Cette échelle
est s-e, deze, ladder staat vast, men kan er veilig
opklimmen. IJ ne fait pas s- en ce lieg; - th, 't is niet
veilig op deze plaats. Metire qn. en lieu s-. iemand
op eene veilige plaats in bewaring brengen. -- Le
temps n'es pas s-, men kan zich, op het weder
niet verlaten. -- z. ook BITON. — á COUP SUR, z.

COUP. — POUR sUII, loc. a'lv. Gewis, onfeilbaar:
Pour s-, it viendra, wees er zeker van, hij zal kowen. -- els suhst. m. (faro.) Le plus s-, de zekerste , veiligste partij, het zekerste, de veiligste weg.
Prendre le plus s-, den zekersten ir'eg inslaan.
duatbontlaivaiieait, ode. Overrijkelijk, meer
dan overvloedig. -- Surabciaclnnce, f. Zeer

m
groote overvloed m., overmaat
1*.: S- de henédic,groote overvloed van zerenincen.. II ajouta
par s-, hij voerde er ten overvloede nog bij. z. ook
.I?UiRRE. — Snrabondant, adj. Meer dan overvloedig, ozereijkelijk; •_ overtollig, overbodig: Pour
preuve s-e de son non droit, it allégua, tot overvloerlig bewijs van zijn goed refit, brrrgt hij nog bij.
-- [ Théol.] Grace s-e, overvloedige, or'ergenoeqzame genade f. — Cela eet déj i dit, ce que voUUs
ajoutez eet s-, dit is reeds gezegd, wat gij er bij voegt is over=bodig. — SURAB(}NDANT, in. liet overtions,

vloedige, liet teveel. — Sairaboascler, v. a. in
grootgin overvloed, in overmaat voe,rlianden zijn,
overvloe en: Le vin surationde dans ee pais, ei s grootfa overvloed van wijn in dit land. — (tcrit.
Ou le péche at►ondait, la grace a surabondti, waar
de zonde meerder geworden is, daar is de genade
veel sneer overvloedig geweest.
t uraelieter, V. a. Te duur knopen.
SLIP k idition, f. (Herhaalde bij- of toevoeging f.
Sair aIfiilage, m. [Tech.] Al te groote fijn-

held f. van het door 't vuur gezuiverde zilver. —
Te fijn zilver n.
Suraign, e, adj. [Mus.] Zeer scherp of hoog,
overhoog. Voix s-e, vrouive.stein f., die in Ile hooge
bonen een octaa f hooger reikt dan de pewone.stemrnen.
Snr iajontenbeut, m. Herhaalde bijvoeging f.
— Svarajoaater, V. a. Op nieu ►r' hijv oenen.
uaral, e, adj. [Anat.] Tot de kuit be'oorend:
Nerfs suraux, kuitzenuwen f. pl. Muscle s-, kuit
f. Veine, Artère s-e. kuitader, kuitslagader f.-spier
tarp# s•, V. n [Chas.] Over 't spoor heen
loopera zonder aan te slaan (van den jan, thnnd) . -SE SURALLER , V. pr. Op zijn .spoor terugloopen

(van 't wild). Cette bète se suralle.

--

SURCROITRE.

175S

Surandouiller, m. [Véner.] Uitwas n. van.
de kroon bij sommige he?etshorens, dat boven de an-

dere uitsteekt

Surannation, f. [Chanc.] Het ophouden van
de kracht eener voor een' bepaalden tijd geldende
acte, die men niet ten behoorlijken tide vernieuwde
heeft, s u r a n n á t i e f. Lettres de s-, verr (-ieuwingsbrieven m. pl. (waardoor verjaarde regten enz.
hersteld worden). -- Sutranné, e, (en part. passé
van suranner ) [Prat.) Overjaard, meer dan een
jaar in datum oud; verjaard, vervallen: Passeport
s-, overjaard paspoort n. Concession s-e, verjaarde,
niet bij tijds geregistreerde concessie of vergunning f.
— (fig.) Mode surannée, verouderde morle f. Beauté s-e, verouderde, uitgebloeide schoonheid f. --Suranner, V. n. Overjaard zijn, verjaren: 11
a laissé s- sa procuration, hij heeft zijne volmagt
laten verjaren ;oncjeldig laten worden). ---- SURANTNER, v. a. Uit de mode brengen, ouderwetsen, mnaken, builen gebruik brengen: Le lamps suranne tout.
Surarhitre, rn. Opperscheidsmrn In.
Mairard, rn. [Corn j G lierbloerreenazijn in.
Sus etttribiat, nn. [Gram. j Bepaling van 't atIribuut of gezegde, z. V. a. ADVERBE, bijwoord.
Surbzii^rsé, e, adj. (en part. passé van, surbaissern: Voute s-e, ins rdrukt, elliptisch riewelf n.----Sierbeiissement, ni. [Arch. ! Indrukkinq f. --Murbaisser, V. a. [Arch.] Drukken, 'ingedrukt
of -tinder hoog dan de cirkelvorrn snaken.
Sri•i>anale, f. [Chic j Zw,ichtel n,l. over 't kompres. -- [Arti11.1, z. SUSB 'SDE.
Surb.t:u, in. [Mar.] Ii iofd n. van een luik.
Busbout, rn. [Constr. j D aaiboorn m., d raai-

jend stak hout n. op eerroe spil.
4aarcnnse, f. [Jeu] Veld n., waarop meer dan
twee schijven staan (in 't verkeerspel).
nrceies, m. 1 Féod.] Buitengewone cijns ia.

Surcharge, f. 13)/last, overlast in belading
boven de gewone vracht. -- (fig.) Bijkomende snoeite, zorg f., verdriet n. -- [Fdod.1 TVillrekeurige
grondcinsver^hooging f. — [Pn^at.j Overheenschrjving f., Een woord over een ander heen ge.cr:.reven.
— Sureharger, v. a. Overladen, te graseen last
of te zware belasting opleggen. te v<el bezwaren:
Vous avez surchargé ce cheval, glij licht dit paard
overladen. -- (fir) S- un peuple d'inlpóts, een volk
niet belastingen te veel bezwaren. — S- un snot,
une ligne, over een woord, een' regel heen .>r„hr j-

ven . — SE SURCH ARGER, V. pr. zich overladen, te
veel vracht, te veel werk, enz. op zich nemen. --Se s- l'estornac, zr ni' maag over'lo(len. -- Ilet part.
passé is ook adj.: Vaisseau, Ctleval surellar5(é,
overladen schip, paard ri. 11 est surchargé de dettes, hij steekt (.liep in schulden.
4arctanaaf%e, v. a. [Tech.] Te sterk gloeijen

of verhitten, verbranden (inz. het ijzer). --- liet
part. passé ís ook adj.: Asier surchautfm , verbrand
slaat n. — Surehaëatrure, f. j Tech] Gebrek n.
in 't ijzer of staal door te sterke lloeiinq, verbranding

f.

SOURCILIER.

ureilier, iére, Sureiaiaire, ailj., . v. a.
tiareeonipoié, e, wij. [Bot.] Veelvoudig zamenriesteld: Des feuilles s-s. I (;rmr;n.; Te^rnps
s-s. dubbel zamengestelde oden nn. pl. (bij welke 't
hulptwrerkat'oord verdubbeld wordt, zooals in: J'aurais eu t3.ni plus tbt, ik zou vroeger ge (l ag -n re/mid
hebben). -- sURCOMil' ®ss , m. [Chin.] i7eelcoudig

zaenengesteld ligchaarn n. (uil de verrnenu.-ing van
zarnenqestel(le ligchamen ontstaan).
Stareost.a.l, e, adj. j gnat.] Op of boven ale

ribben rreplaatst: Muscles murcostaux, of als subst.
SURCOSTAUX, in. pl. 0o/ie//'ende rihsriieren f. pl.

4urrot, in. [Cost.] Soort van vrouwenoverrok ni,
S urconper, v. a. et n. [Jeu] Met een honger
troefblrrcl roupéren of inbannen, hooges- ceftroeven,

overtroeven.

4aareroissaance, f. Tegennatuurlijk uitwas n.
--- Suure soit, in. Vermeerdering, toeneming f.,
aanwas ni., overmaat toegift f.: Un grand s- de
provisions, Bene groote vermeerdering van. voor
Par un s- de honheur, (ie malheur,-rad.(fig)
Pour s- de bonheur, de malheur, tot overmaat

can geluk, ongeluk, omga de maat van petrels, von
ongeluk vol le maken. -- (Edit.) Cherchez d'ahord
le rovaume de Dien et sa justiee, at !e reste voos

sera donné par s-, zoekt eerst het koningsijk Gods

en zone gerectigheiri, en al deze (alle an (Iere) dingen zullen u toegeworpen worden. -- aireroi.
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Overtollig groeijen, uitwassen (van 't

vleesch tiener wond): Couper la chair qui sureroit
dans une plate, het overtollig uitwassende vleesch
eener wond wegsnijden.
Snreuile, iii. [ Bot.] Mostenqel m. --- Suretilenx, ease, aclj. [Bot. J i.tet nieuwe uitspruit sets of loten. [ruiten.
Sairee Lotte, f. [Anc. mil.] Overbroek f. (der
Surd tre, adj. Een weinig doof, eenigzins

hardhoorend.
Stirdemande, f. [Anc. cout.] Overdreven
eisch m. of vordering f. -- Surdem ander, v. a.
Overeischen, overvragen.

Sur•desmmi- orbiculaire, adj. et subst. m.,
z. V. a. ORBICULAIRE des lèvres.
Surderit, f. [Anat.J Overland, biland m. —
[Vétér. J Tand, die boven de andere uitsteekt.
Surdi-nuaitité, f. Doofstomheid f. --- Surdité, f. Doofheid f.
Surdorer, V. a. [Tech.] Zwaar, dubbel ver
-gulden.ovrq
Surdos, m. [Man.] Rugriem m.
fiureaki, m. [Bot.] Vlierboom in., vlier f. Fleur,
Thé, luies de s-, vlierbloem, vlierthee f., vlierbes sen f. pi. — S- aquatique of d'eau, watervlier f.,
sneeuwbal m. [viburnum opulus].
Suuréc•ot, m., beter, maar minder gebruikeljjk
dan SUBRECOT, z. dat woord.
Surelle, Surelte, f. [Bot.], z. V. a. OSEILLE.
S - aihéluia of péttalée, z. v. a. ALLELUIA.
S ure ment, ccdv. Zekerlijk, zeker, c,ewis, voor
niet of in veiligheid: Il viendra s-, hij zal-zekr;
gewis komen. - - Argent place s-, veilig uitgezet
geld. Pays oil Ion voyage s-, land n., waar men
in veil it held , veilig -reist.
Snrém inent, e, adj. Zeer uitstekend, boven
alles verheven: Ver', u s-e, zeer uitstekende deugd f.
Suerenehère, f. Hooper bod n., prijsverh-noging f. -- Sarenehérir, v. n. Het bod olden prijs
verhoogen, meer bieden: 11 a surenchéri sur mol, hij
heeft meer geboden dan ik. --- Siirenel► eris-

seur, m. Bodverhooger. opbieder, overbieder in.
t iirèiie, m. Wijn in. van Surène (franseh.
stadje, depart. Seine), bekend om zijne slechte hoedan:igh,{lid. -- C'est du vin de S-, du S-, dat is gemceve, slechte wijn. — (Prov.) On na point d'avocat pour du vin de S-, advokaten laten zich duur

betalen.

SURLIJNAIRE.

buitenzijde der dingen, hij houdt zich aan den schijn,
hij dringt niet in 't wezen der dingen door. —
[Mar.] S- de flottaison, waterspiegel m., lastlijn I.
Su rfaire, V. a. Overvragen, te veel geld voor
eene waar eischen; te hoog op pril stellen, te hoog

schatten: Ce marchand surfait ses marchandises,

deze koopman overvraagt op z^,ne waren. — (absol.) II vend sans s-, hij verkoopt zonder te overvragen. -- (ellipt.) nous me surfaites, gij overvraagt mij, gij vraagt m-jj te veel voor uwe waar.
-- (fig.) Chaque passion surfait Ie Lhonheur, elke

hartstoet schat het geluk te hoog
SE SURFAIRE ,
V. pr. Op hoogen prijs gesteld worden. — Elkander
overvragen. -- Sierfait, e, adj. (en part. passé
van surfaire): Des marchandises s-es de moitié
prix, waren, waarop de helft te veel gevraagd wordt.
Surfaix, in. [Sell.] Overgordel in. (van den
. —

zadel).

Surfeiiille, m. [Bot.] , z. V. a. PÉRULE.
Surfoncier, ière, adj. [Anc. tout.]: Rente
tweede grondcijns m., -rente f.
Surfs, in. pl. [Peche] Waterwormen in. pl.,
die inz. dour de haringen gezocht worden.
Surgarde, m. Tweede wacht, bij-, toeziende
wacht 1.
Surge, f., of als adj. Laine s-, z. LAINE. --[Papet. Pate s-, zwak gelijmd papierdeeg n.
Surgeon, m. [Bot.] Stam -, wortelscheut m.,
- spruit f. Les s-s huisent a la durée des arbres,
de wortelscheuten schaden den duur der booroen.
— -t- (fig.) II est s- de la race de Charles V., hij
is eene spruit uit den stam van Karel V. -- Sd'eau, kleine watersprong m.
Suargir, v. n. [Anc. mar.] Planlanden, aanko-men, binnenvallen: S- 5 bon port, in behouden
haven binnenloopen, binnenvallen. — (fig.) S- au
port, de haven binnen loopen, het doel z ij ner wensehen bereiken. -- (fig.) Opkomen, ontstaan, zich
opdoen, zich verhefj'en: 1 fe nouvelles diIIicultés surgirent, er deden zich nieuwe zwarigheden op.
Sur glac er,, v. a. [Coot.] , z. v. a. ULACER.
Surlhaassentent, in. [Arch.] Verhooging f.
(van een gewelf of boog boven den cirkelvoren). —
Pr sverhooging f., opslag in. der waren. — Surhausser, v. a. [Arch.] Verhoogen, meer dan
cirkelboogshoogte geven . — [Corn.] Opslaan, in
prijs verhoogem: Cela fit s- les \ ins, dat deed de
iu.winprjzen rijzen — SE Sum ui SSER, V. pr. Verhoogd worden. — (fig.) Zich zelven verhoogen, te
hoog schatten. — Elkander te hoog schatten. —
Het part. passé is ook adj.: VoiXte s-e, verhoogd
gewelf n.
(s-e.
Surhu mal n, e, adj. Bovenmenscheljk: Vertu
Surhuméral, e, adj. [Anat.]. Artère, Veine
s-e, schouderbladsslagader, -ader f.
,

s-ière,

.

S urpineux, ease, adj , z. SUSÉPINEUX.

Surérogation, f. [Cath.] Oververpligtinn fOeuvres de s-, goede werken., die door de chricte-

lijke leer of de kerk niet als volstrekte plirjt zijn

voorgeschreven. overtollige goede werken n. pl. —
(bij uitbreiding) Faire une chose par s-, iets ten
overvloede, op den koop toe doen. — Su réroeatoire, adj. Meer dan men schuldig of verpligt is:
Oeuvres s-s, z. v. a. oeuvres de SURI ROGATION.
Sitrestarie, f. [Ani. mar.], z. v. a. STARIE.

Saret, ète, adj Zuurachtig, min of meer zuur:
Cette pomme est s-ète, deze appel is zuurochtiq.

Snreté, f. Zekerheid. veiligheid, verzekering f.:
Etre en s-, in veiligheid zijn. La s- publique, de
openbare veiligheid. ii n'y a plus de s- dans les
rues pendant la nuit. des nachts is er geene veilig
eieer op de straten. Carte de s-, z. CARTE.-heid
Serrure, Verrou de s-, veiligheidsslot n., - grendel in.

-- z . Dok SOUPAI'E . --- Mettre qn. en lieu de s-,
iemand in verzekering, in. de gevanc;enis, in ver
zetten. -- La s- de conscience,-zekrdbwaing
de gerustheid, kalmte van 't geweten. z. ook CONSCIENCE . -- Zekerheid f.. waarborg m., pand n.

ie voos pretei'ai la somme, mais oh est ma s-?
ik zal u de som leengin, maar waar is rn ij neverzekering, mijn onderpand. — (Prov.). z. MEFIANCE.
. - Vastheid f. (van hand, voet, enz.) Ce cllirur•gien
a beaucoup de s- dans la main, die heelmeester
heeft Bene zeer vaste hand.
iirexcitation, f. [Phvsiol.] Overprikkeling,
overspanninrf f. --- Siirexeiter,v.a. Overprikkelen.
fiiarface, f. Oppervlakte f., vlak n., de uitgebreidheid in twee afmetingen, lengte en breedte.
La s- de In terre, de l'eau, de la lune, de opper vlakte der gaarde, des waters, der maan. — Splate, unie, inégsle, plat, effen, ongelijk vlak. Scourbe, concave, convexe, ehogen, holrond, bolronrl vlak. — (fig.) Buitenzijde f. uiterlik, uitwendig voorkomen n., schijn m.: I1 s'arrète. I1 s'en
tiert a la s- des clioses, hij beschouwt alleen de
:

Suricate, Siirikate, in. [H. n.] Palmeek-

horentje, surykatje n (sciurus palinarum).
Sailer, ni. [ Bot.] Volksnaam van dein kurkeik m.
Su riutendanee, f. Opl.ertoezirgt, opperbestuur n. I1 a la s- des vivres, hij heeft het opper-

toeziet over de levensmiddelen. La s- des jardins
du roi, het oppertoezienersambt over de tuinen. —
Woning f. van eenen opperloeziener. — Surintendaut , m. Oppertoeziener, hoofd - t n t en d a n t m. S- des hàtinients du roi, oppertoeziener
over de koninklijke gebouwen. -- Surintendante, f. Vrouw van een' hoofd- intendant.. — Eerste
bestuurster van de opvoeding. gestichten voor de
dochters der leden van 't legioen van eer. S- de la
maison de la reine, opperintendante van 't huis

der konin(in.

(ling f

Saul ruit ation, f. [Méd.J Ziekelijke prikkeSiYUjallé, e, adj. [Mar.] Onklaar: Cal► le s-,
Ancre s-e, onklaar touw, anker n. (Alen spelt nog:
surjaalé, sur jalié, surjoulé, surjouaille, waarvan
het laatste wel de ware spelling zal zijn).
Slit jet, m. [Coutur.( Overhandsche naad m. —
[Ane. coot.], z. v. a. SURENCHERE. — Surjeter,

V. a. [Coutur.; Overhands naaijen. — [Anc. coat.],
z. V. a. E\CHERIR .
(eindoordeel vellen.
Miirj sager, v. a. Na de anderen oordeelen, een
Surlendennain, m. De tweede dag daarna.

Le s - de son arrivée, dc tweede dag na zijne aan

(tinre, f., z. SOURLIURE.-komst.
Surlier, V. a. [Mar.], z. SOURLIER. — Snr-.

Surlor e, f. [Bouch.) Middelstuk, lendesluk n.
Suflunnaire, adj. Bovenmaansch. — (fig.) Her-

senschimmig.

SURMARCHEI:

-

Surnmarcher, V. n. [Chas.] , z. v. a. SU RALLE R.
^Snrute, m. [Mus.] Sterk schetterende egyptische trompet f.
Sarnie of Suurnrieh, m. Zwart oogplanketsel n.
der perzische vrouwen.
Sarmener, V. a. Overjagen,afjagen, a/ dryven: S- un cheval, een paard afr ij den.

urniestire, f. [Prat.] Overmaat f.
Sururont&$ blt, adj. Overkornelijk: Dificulté
s-. -- Surtnonter, v. a. Honger stijgen, bovenuit
rijzen; bovendrijven: Au déluge, ]'eau surrnonta
de quinze coudées les plus hautes montagnes , bij
den zondvloed steeg liet water vijftien ellen boven
de hoogste bergen. — (absol.) Quand Thuile est
mèlée avec de 1'eau, Thuile surmonte, wanneer

olie met water vermengd wordt, stijgt de olie -in
de hoogte, drijft de olie bovenop. -- (fi(!.) Overwin nen , ten onder brengen, beteugelen; te boven ko ►reen;
overtreffen: S- ses ennemis, zijne vijanden overwinnen. S- de, grandes dif+•ultes, groote zwaril;heden te boven komen. -- Il Ie surmonte en éloquenee, hij overtreft hem in welsprekendheid. — Op,
bovenop staan Ure, statue surmonte vette colonne,
een standbeeld staat op die zuil. — SE SUBMONTER,
V. pr. Overwonnen, beteur;eld worden. -- Zich zelven overwinnen, zich in toom houden... -- Het part.
passé is ook adj.: Passions s-es. bedwongen, overwonnen driften f. pl. Difficultés s-es, overwonnen
zwariflheden f. pl. _— [ Blus.] Oi?ertopt, gedekt:
Pièce s-e, overtapt stuk n. (dat nog een ander
boven zich heeft). Clef s- de gueules, met rood
overtopt schildhoofd n.
Surnuoule, m. [Tech.] Vorm, die naar een
gegoten voorwerp is vervo(irdir;d, tweede vorm m.
:

-- f urniotiler, V. a. -Een' tweeden vorm maken.
Mcuruuioitt, rrw. [Vign.] Voorloop, zonder per-

sing verkr•f gen most m.

Surniitlet, m. [ hl. n.]

Gestreepte zeebarbeel m.

(mullus suriiiuletus].
SurInulot, m. [1-1. n., De groote woud- of
trekrot f. [ mus decunianus]. --- Surtuurius, in.

pl. Groep f. van knaaradieren.
Suarnagea ut, e, adj. Drijven,?, bovendrjvenrl:
La liFge s-e, het bovendrijt^enrle kurk. — Surnager, v. n. Drijven, bovendrijven: Le fiége surnage
j't op het water. --- (fig.) A
sur l'eau, de kurk drijft
la longue, les erreurs (lisparnissent, et la vérité
surnage, mettertijd verdwijnen de dwalingen, en
de waarheid drijft boven.
Sorrnaitre, v. n. Bovenop groeijeu.
i ur uatui-aiité, f. [Théul.] Bovennatuurlijkheid f. -- Serruattiirel, Ile, asij. Bovennaluurlijk: Cause s-ie, bovennatuurlijke oorzaak f. —
(bij overdrijving) Cet enfant a un esprit s-, dit
kind heeft een bovennatuurlijk, huitencgerneen verstand. --- S.irnatslrellenient, adv. Op bovennatuurlijke wijze. [(van 't wild).
Surneigée, f. [Cas.] Besneeuwd spoor n.
-Stirnie, f. [11. n.] Sperweruil in. (cltouette
épervier).

►,asnon, m. Bijnaam , toenaam in.: Scipion
eut Ie surnom d'A1'ricarin, Scipio kreeg den bijnaam
tan Afrikaner. — Suertooinmer, v. a. Eenen
bijnaam, toenaam geven: La postèrité le surnomma
le Sage, de nakomelingschap gaf tem den toenaam
van de Wijze..--- Het part. passé i.s ook adj.: Guillaume d'Orange, surnornnsé le T acitur ne, Willem
van Oranje, bijclenar.,nd de Zurijl;er.
Siirnouiiir, V. a. (/'am.) Overvoeden, te over -

vloedig voeden.

Sitrnueuéraire, ail/. Boven 't gewone getal,
boventallig: .Employé. Officier s-, of ais subst. suRNUnéRAInE, m. B'ovenlalliq ambtenaar, officier,
su rnurn,erair m.. - Commis s- of als subst.S-,
onhezoldicd kantoorbediende, die op Bene vaste aan
wacht. --- [Aunt ] Os, Muscles s-s, boven -steling

beenderen, n. pl., spieren. f. p/. Doigt s-.-talige
zesde vinger M. — - Suur nuinérariat, Tijd in.,
gedurende welken men als surnumerairerkzaam is.
Suront, m. [Bot.) Aardnooti.00rtel m. — [Coro.]
Ongelooide runderhuid tot inpakking van droog/e
waren; baal, koopmansnt'aar in zulk eene huid,
seroen, eeroen f. Deux s- d'indigo, twee seroenen
indigo.
Soros, in. [Vétér.] Overheen, schevel- of schuifelbeen n. S- chrevilld of double dubbel overheen n.
Sii 'oxyde, m. [C him .], z. HYPEROXYDE. (m.)
- Suroxygénation, f. Oververzuring f. -,
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Suroxygéné . e, adj., z. V. a. HYPEROXYGEN1 .
— Suroxygénèse, f. [Méd.] tuit overmaat van

zuurstof voortspruitende ziekte f.

Suurpartiente, f. [Math.] Raison s-e, verhouding tusschen twee grootheden, waarvan de eene
de andere eenmaal en nog daarenboven meer dan
een evenmatig creel derzelve bevat.
Surpassable, arij. Overtrefbaar. ---- Surpasser, V. ir. Te boven (taan, bovenuit steken,
langer zijn: Cette échelle surpasse la muraille, die
ladder steekt boven den muur uit. Ce chène sur passe en hauteur tous les asbres d'alentour, deze
eik is hooier dan alle booroen in de rondte. II me
surpasse de tante la tète. hij is een hoofd grooter

dan •ik. -- (fir,.) Overtreffen, te boven taan ('t zij

in troed of kwaad); --- boven (Ie krachten, de hulp middelen, 't begrip gaan Cette entreprise surpasse
toes les ouvrages de l'antigqtullé, deze onnndernerrsinr
overtreft alle werken der oudheid. S. qn en science,
en richesses, iemand in kunde. in rijke/out overtref/en. Cela surpasse ma portée, dat gaat boven
mijn verstand, begrip. Cette dépense surpasse ma
fortune, die uitgave overschrijdt (is te groot voor)
mijn vermogen. -- Cet accident i ne surpasse, shat
voorval verbaast, verwart mij. — SE 5ITBt'ASSER,
V. pr. Overtroffen worden. -- Elkander beurtelings
overtreffen. -- liet pa- t. passé •i.s ook. adj.: Ecolier
surpasse de tons ses camaraa_les, door al zijne
:

makkers overtra /fen scholier m.

Surpaye, f. Overhetaling f.; -- toegift f. op
de soldij. — Suurpayer, V. a. Te diuu r, te veel
betalen: Ces chaises ne valent pas tant, vous les
avez surhav ées, deze stoelen zijn- zoo veel niet
waard, gij hebt ze te duur betaald. — S- un donmestique, Benen. bediende te veel betalen. -- liet part.
passé is ook adj.: Combien it se trouve surpavé (te
ses sacrifices! hoe rijkelijk ziet hij zich voor zijne
opo/feringen betaald!
Bus peau, f. [Anal.], z. v. a. EPtDERMME.
4urpeute, f. [ Mar.] , z. suspENT f„.
Barklis, m. [Cath.] Koorhemd n. der geestelijken. 11 porte Ie s- dans vette paroisse , hij behoort tot cie geestelijkheid van dat ker.s•.opei.
,

,

Sarhloinb, m. Niet-loorirel;te stand m., over-

helling, scheefheid f. ---- EN SURPLO»B, be. adv.
Niet loodr•egt, overhellend, scheef. --- Suirplonniber, V. n. Niet loodregt staan, builen 't lood zijn,
overhangen, hellen: Ce vuur surplombe (est en
surplomll), die muur staat uit het lood, hangt over.
Sur plitées, f. pl. [Chas.] Door 't regenwater
overspoelde spor en n. pl. (van 't wild).
turpluis, m Overschot, overblijfsel n., rest f.,
het overschietende, het teveel: Je vous abandonne
(quitte) Ie s-, ik laat u wat er overschiet, de rest
is voor u, ik schenk u de rest. — AU SURPLUS. loc.
ode. Voor 't overige, overigens, wat rte rest betreft:
11 a quelques défauts, mais au s- it est honnéte
bomroe, hij heeft eenige gebreken, moor voor 't
overige is hij een eerlijk man. -- (Prov.) Le srompt Ie couvercle, te veel schaadt.
Sturpoi(1s, in. Overwirit n., toegift f. op 't bepaalde ewigt, doorslag m.
Sierpoint, m. [Teas.] Afschraapsel n. der
huiden bij de laatste beiswerking.
Surporte t*.,z.v.a.Dessus de porte,z . DESSUS(m .)
Surposé, e, aáj. Bovenop gelegen: [ Hot.]
Graines s-es, overlangs op elkander liggende za
pl.
-den.
Siirrpousse, f. [Bot.] Nascheut, naloot f.
Siu°prenable, adj. Bij verrassing of door
aversorrclleiir^g neenrbaar. — Sarprenanot, e,
adj. Verbazend. wonderbaar, verwonderlijk, ver
zonderling- Effet s-, wonderbare, v erras--rasend,
sende uitwerking f. --- S„rprendre, v. cc. Overvallen overrompelen , betrappen, vee-sassen: S- on
voleur, een' dief betrappen, overvallen. rip l=eeter
daad vatten. S- l'ennemi, den vijand verrassen,
overvallen. Sép arons nous , je crams qu'on ne vous
su rprenne, laat ons scheiden, ik vre es dat men ons
zal overvallen.. -- La pluie nous surprit, de regen
overviel ons. -. La mort nous surprencl sou ent
an milieu de nos projets, de dood acre-volt ons
vaak te midden onzer ?Aanren. ,,,.. Verschalken,
bedriegen, nmisleiden, bij den neus hebben, door bedroq, list, slinksche negen verkrijcen. I1 est kien
aisé de s- les simples, 't is gemakkelijk de onnoozelen te verschalken. Défiz-vous (Ie lui, it vous
surprendr a, vertrouw hein niet, hij zal u b ij den
,

,
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neus hebben. 11 s'est laisse s- par ses promesses,
hij heeft zich laten verschalken door zijne beloften.
— S- le secret de qn., achter iemands geheim weten
te korven. I1 avait surpris ma contiiance, hij had
door list, door veinzerij mijn vertrouwen weten te
verwerven. — Verbazen, bevreemden, ontstellen,
verwonderen: Cette nouvelle rn'a extrê;nement
surpris, deze tjding heeft mij zeer verbaasd, bevreemd. Cela na point dti vous s-, dat heeft u
niet moeten verwonderen. (absol.) Le singulier
surprend, Ie merveilleux étonne, het zonderlinge
verrast, het wonder•baarljke verwondert. — [Mars.]
S- un clleval, een paard verbasteren. — SE SUR
V. pr. Verrast worden, zich laten ver -PREND,
L'expérience se surprend ditpicilement. ---rasen:
Over zich zelven verwonderd staan. -- Surpris,
e, adj. (en part. passé van surprendre) Un homrne
s- par la pluie, een door den regen overvallen
mensch nl. — Vilie s-e, overrompelde stad f. --- Je fus
s- de sa liardiesse, ik stond verwonderd over zijne
Stoutheid. — Scurprise, f. Verrassing, overrompeling f., overval nn., verschalking, list f., bedrog n.
Cette s- fut tien grande, deze verrassing was zeer
groot. Quelle agrè:able s- ! welk eene aangename
verrassing, surprise! I1 se rendit maitre de la
place par s-, hij maakte zich meester van de plaats
door verrassing, bij overrompeling. 11 s'est servi
de s- autant que de force, hij heeft zoowel list als
geweld gebruikt. z. ook RELIGION — Bevreemding,
verwondering, verbazing, ontsteltenis f. Cet accident a causé une grande s-, dit voorval heeft eerre
groole verbazing, verwondering veroorzaakt. —
Dwaling f., verzien n., misslag in. uit overijling;
Il est tombe dans une s-, hij is in eene dwaling
vervallen, hij heeft zich verzien. S- of Bofte à s-,
doos f. met eens veer, waaruit bij 't openen een
onverwacht voorwerp te voorschijn schiet.
t Stirgiiérir, V. a. Met onbescheidenheid ondervragen.
Suu•reual, e, adj. [Anat.l Boven de nieren
liggend: Glandes s-es, nierklieren f. pl., nierdoosjes, zwarte galblaasjes n. p1. — Als subst.: Le
-

grand, Le petit s-, z. SPLA11CHNIQUE.
Sarrogatoire, adj., z. SURÉRUGATOIRE.
Suarsaturer, v. a., z. SIJPERSATURER.

jen overdekking f. der bijenkorven. -- [Fond.]
Vormmantel m. (bij 't klokgieters).
Surveillance, f. Toezigt, opzigt n., bewaking,
waakzaamheid, s u r v e i l l a n c e f. Les enfants ant
besoin de la s- de leurs parents, de kinderen heb ben het toezigt, het wakend oog hunner ouderen
noodig. — S- de la haute police, toezigt der Image
politie (als bijkomende straf in ljJastra j/'el/jke en
correctionéle zaken). — Surveillant, e, adj.
Waakzaam; bewakend, met de bewaking belast:
11 est trop s-, hij houdt at te streng toezigt, hij
ziet te zeer op alles. — SURVEILLANT, m., -E, f.
Bewaker, toeziener, s u r v e i l l a n t in., bewaakster, toezienster I.
Sui'veille, f. De tweede dag te voren, de dag
die den vangen vooraf ging: 11 arriva la s- de
noel, du conibat, hij kwam den tweeden dag vóór
kersmis, vóór liet gevecht.
Snrveilier, V. n. Opletten, het oog op iets
houden: S- à tout ce qui se passe, op alles letten,
een wakend oog houden op alles, wat er voorvalt.
- SURVEILLEII, V. a. Bewaken, op- of toezigt hou den, toezien, surveilléren: S- qn., la conduite de
qn., iemand, iemands gedrag bewaken, gade slaan.
— SE SURVEILLER, V pr. Bewaakt worden. — Zich
zelven bewaken, zich opzettend gade slaan. — Elkander bewaken, in 't oog houden. — lel lrart. passe
is ook adj.: Travaux mal surveillés, slecht bewaakte,
slecht gesurveilleerde werkzaamheden f. pl.
Survenance, f. [Jur.J Onvoorziene komst,
onverwachte tusschenkornst, tusschenkoinende geboorte f. (van kinderen). L'ne donation est revo
cattle par s- d'enfacits, eerie schenking is herroe pelijk, wanneer nog onverwacht kinderen kooien.
-- Sarvenaut, e, adj. Onverwachts korrend,
overvallend: Personne s-e, of als subsi. SURVEN'AaT, M. Onverwachts aankomende persoon, onverwachte vlast m.
Survendre, V. a. Te duur, boven den prijs
verkoopen: On lui a servendu cette maison, men
heeft hem dit huis te duur verkocht. -- (ab.sol.) En
survendant, it éloigntrses pratiques, door te guur

te verkoopen, verjaagt hij zijne kalanten. — Survecrda, e, adj. (en part. passé van survendre):

Marchandises s-es, te duur verkochte wuren I". pl.

arsatit, in. Het opspringen (tij plotseling
wekken uit den slaap): S'éveiller en s-, Se lever
en s -, wakker schrikken, uit den slaap opspringen.
Suurséaiiee, f. [Prat.] Opschorting, verschuiving f., uitstel n., verlengde betalings-termijn m.:
Toutes ctioses demeurent en s-, alles blijft opt escfhort. S- de trois muis, uitstel van drie maanden.
Sarserner, V. a. [Agric.] Nazaaijen, overzaaijen, op nieuw bezaaijen (wat reeds bezaaid is).
Surseoir, V. a. el n. Uitstellen, verschuiven.
opschorten: On a sursis cette affaire, men heeft
die zaak opgeschort. S- à l'exéculion dun arret,
de voltrekking van een vonnis uitstellen. -- S«reis, e, wij. (en part. passé van surseoir): Election
•aursise, uitgestelde verkiezing f. — Sursis, m.
[Prat.] Opschorting f., uitstel n.: Obtenir on s-,
een uitstel verkrijgen.

Sursolide, adj. [Algèb.] Puissance s-, of als
subst. SURSOLIDE, m. Vierde raapt f. eener groot
Problème s-, opgaaf f., die alleen-heid.—[(éom

door hoogere kromme lijnen dan de kegelsneden
kan opgelost worden. (ra f. (vgl. TARE),
Surtare, f. [Cora.] Dubbele tarra, tweede tor.
Soirtaux, m. Overmatige, onbilljke, te hoogt
sch itlirmg of belasting f.
Surtaxe, f. Schatting nog gevoegd bij eens an
Jere; zeerhooge schatting f. of aanslag m. — Sur
taxer, V. a. Te hoog schatten of aanslaan, over.
schutten: I1 se plaint qu'on la surtaxe, hij be.
klaagt zich, dat enen hem le hoog geschat heet.
Surtondre, v. a. [Tech ]: S- les peaux, di
(uit de kalkkuip komende) huiden ontharen of ?re.
Len. — S- la lame, de grovere punten der wol af
toppen, alvorens zij gewasschen wordt. — Snrtoute, f. [Tech.] Het helen of ontharen (der huiden)
Surtouut, adv. Vooral, bovenal, voornamelijk
vóór alle dingen: Allez-y, mais s- n'oubliez pa
de..., ga er heen, maar vergeet vooral niet...
Staftoet, ni. [Cost. j Groote overrok, overjas m
-- [Eton.] 'Tafelstel n., dat suiker, zout, peper
azijn, enz., ook wel bloem- en fruitvazen, /igurei

-

bevat, ook (doch niet in Frankrjk) plat m e n a

C e geheeten. — [Econ. fur. ] Trechtervormige strooi

Survenir, v. n. Onverwachts komen, overkomen, overvallen; nog bij komen. lis joummient dans

le jardin, bisque leur maitre survint, zij speelden

in den tuin, toen hun meester onverwachts kwam.
-- Doorgaansv imp.: II survint un orage, comme
on allait partir, er kwant een onweder op, toen
enen wilde vertrekken. — Si la lièvre sur rent,
eest un homrne mort, als er de koorts nog b#

komt, is hij een lijk.

Surveute, f. Verkoop boven den prijs of de

waarde, te dure verkoop in. — SURVENTE, t. [laar.]
liet overmatig, meer dan een storen waaijen. -Su rventer, V. n. [Mar.] Overmatig, meer dan

storm waaijen.

Sui•venu, e, adj. (en part. passé van survenir) Onverwachts gekomen of gebeurd bijgekomen:
Accidents s-s en un instant, op eens plaatsgrjpende, bijkomende omstand-igheden.n f. pll.
Siirvéteenent, m. Overkleed, n. — Sui'vétir,v. a. Over andere kleederen aandoen, aantrekken.
Survider, V. a Liet overvloedige uitneuten: Sun sac, un tonneau, uit een' te co/len zak wat
uitdoen, uit een te vol vat wat uitgieten, overtop/ten.
SIirvie, f. [Prat.] Overleving, lanc;stlevendheid f.
-- Sssrvivanee, f. Overleving, toezegging van
opvolging in iemands bediening na zijn overlijden;
regl n. van arrcbtsopvolr„ing, expectant ie f. —
Surviv aneier, m. Overlevende, hij, die het rept
van overlevinr1 of opvolging in een ambt heeft, exspectánt m. — Suui-vivant,e, actj. Langtslle-

vend, overlevend. Le conjoint s-, de langstlevende

echtgenoot m. — Ook als subgit. m. en f. Le s-,
La s-, La partie s-e, aura tout le bien, de langst -

levende zal al het goed hebben. — Survivre, v. n.
Overleven, langer dan een ander leven: II a survecu b plusieurs de ses amis, hij heeft verscheidene
van zijne vries den oe'er leefd. S-, b son honneur, a
sou been. zijne eer, zin goed vó ó r zijnen doom! kwijt
zijn. — S- à soi-mème, zijne zinnen en zielskrach-

ten (door ouderdom, enz.) verliezen. — Ook somtijds v. a.: Le père survivra encore ses enfants,

de vader zal zijne kinderen nog overleven. — SE

sURVtvR.E, V. pr. Zich zelven overleven (S- a soi-
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sus
même). — Se voir s- dans ses enfants, zich in
zijne kinderen zien herleven. -- Se s- dans ses
ouvrages, in zijne werken voortleven.
Seis, prép. (pr. cute) Op (sur): Courir s-, z.
COURIR. -- EN SUS, loc. adv. Daarenboven, bovendien: I1 recoit premièrement In moitie, et Ie quart
en s- de 1'áutre moitié, hij ontvangt vooreerst de

helft, en daarenboven nog het vierde gedeelte van
de andere helft. Quatreflorins et le quart en sfont cinq florins, vier gulden en 't vierde gedeelte
daarenboven maken vijf gulden — EN SUS DE , loc.
prép. Boven: I1 a touché des gratifications en sde ses appointements, hij heeft boven z jne bezol.

diging nog eene toelage ontvangen. — sus! inlerj.
Op! op! S-, buvons. chantons et dansons, op! op!
laat ons drinken, zingen en dansen. Or s- ! ditesnous ! nu wel aan, zeg ons!
Sit' ain, m. [ Ane. mar.) Dek van de schans,
van den kuil, schans -, kuildek, achtervinkenet n.
Srishande, f. [Artill.] : S- d'affut, tappen-dekplaat, flap f. voor affuit of rolpaard (surbande).
Srisbec, m. [Faut.] Kropziekte f. der valken,
soort van hersenvloed m.
Stisearpien, ne, adj. {Anat.]: Artère s-ne,
bovenste slagader f, aan den handwortel.
Snsceptenr, m. [H. ecel.] Ontvanger der
priesterwijding. — Susceptibilité, f. Ontvankelijkheid, valbaarheid; gevoeligheid, prikkelbaar held; ligtgeraaktheid f.: Elle est dune extreme s-,
zij is hoogst gevoelig (voor verschillende indrukken),
zij heeft een zeer prikkelbaar gestel; zij is zeer ligt
geraakt. — Susceptible, adj. Ontvankelijk, vatbaar om zékere wijzigingen te ontvangen; gevoelig,

prikkelbaar; ligt geraakt. La matière est s- de
toutes les formes, d,.„ stof kan allerlei vormc's aan
-- Cette proposition est s- d'interpréta--nem.

[Anat.] Grand s-, opligtende spier f. van den neus
bovenlip. Moven s-, opligtende spier-vleugnd
der b venlip. Petit s-, oog- of hondstandspier. -Sus-maxillo- aasai, a(1j. et subst. m. [Anal.]
Zamentrekkende neusspier. -- Sus - ruétatar.
sier, ne, m. adj. [Anat.]: Artère s -ne, middel-

voets- slagader f.
(de nm. en f.
Sus-nornmé, e, adj. et subst. BovengenoemStis-orbitaire, adj. [Anat.]: Trou s-, wenk-

braauwholte f.
Suspect (pr cute-pekte), e, adj. Verdacht,
onder verdenking, in kwaad vermoeden: La chose
me parait s-e, de zaak komt mij verdacht voor. Se
rendre s-, zich verdacht maken. Un lieu s-, eene
verdachte plaats. Une conduite s-e, een verdacht

gedrag, een gedrag, waarvan men een kwaad vermoeden heeft I1 est s- de vol, hij wordt van
diefstal verdacht. — Ook als subst.: Un s-, een
verdacht mensch. On arrêta les s-s, men hield alle
verdachte personen aan. — 5 Suspecter, V. a.
Verdenken, verdacht houden: S- la bonne foi dune
personne, de goede trouw van iemand verdenken.
— SE SUSPECTER, v. pr.: Les jaloux se suspectent,
de jaloerschen houden elkander verdacht. — iet
part. passé is ook adj.: Marcliandise suspecte,
verdachte waar f. Etre suspecté, in verdenking zijn.
Srispendre, v. a. Hangen, ophangen: S- qc.
en lair, iets in de lucht ophangen. S- une lampe,
eene lamp ophangen. -- (fig.) 11 suspend entre l'espérance et la crainte, hij zweeft nog tusschen hoop
en vrees. — (fig.) Opschorten, uitstellen, verschui-

ven, vertragen;

—

afbreken, staken;

—

schorsen,

voor eenen tijd buiten bediening stellen: 11 ne faut
pas s- les affaires pressantes, men moet de dringende zaken niet opschorten. Ce march:: ^d a suspendu ses payement.s, deze koopman heeft z,ne
betalingen uitgesteld. Suspendez encore un peu
votre jugement sur cela, schort uw oordeel hierover nog wat op. — S- son travail. zijnen arbeid
voor Bene poos staken. — S- un prëtre de ses
fonctions, een' priester in zijne ambtsbediening schorsen, s u s p e n d é r e n. S- un officier pour six mois,
een' officier voor zes maanden schorsen. — SE SUSPENDRE , v. pr. Opgehangen worden of moeten worden. — Zich hangend houden: Se s- it une bran-

tions diférentes, dit voorstel is voor verschillende
uitleggingen vatbaar. — Etre s- d'amour, de haine,
voor liefde, haat vatbaar zijn. -- Craignez de 1'offenser, it est très-s-, wacht u hem te beleedigen, hij
is zeer ligt geraakt. -- Srlseeption, f. [Cath.]
Het ontvangen of aannemen der geestelijke orde
priesterlijke wijding. (taf n.-nig,der
Stisces, m. pl. [Corn.] Soort van bengaalsche
Sorseitation, f..4anzoeking. aansporing, aan
ving, aanzetting f. Faire ge. a la-poring,ad che, b une corde, zich aan een' tak, aan een touw
s- dun autre, iets op aanzetting, op sterke aan hangend houden. — Saspendri, e, a(1j. (en part.
een' ander' doen. --- 4aseité, e, adj.-radingv passé van suspendre): Pont s-, hangende brug f.
(en part. passé van susciter): Une querelle s-e — La terre est s-e dans l'espace, de aarde hangt,
mitre les deux amts, een tusschen de beide vrien- zweeft in de ruimte. Une clé derneure s-e à une
den aangestookte twist m. Obstacles s-s, in den weg pierre d'aimant, een sleutel blijft aan eenen zeilgelegde hindernissen f. pl. — 4- Srisciternent, m. steen hangen. — Des travaux s-s, gestaakte, geHet aanstoken, opruien, aanzetten. -- Suseiter, schorste werkzaamheden f. pl. Marche s-e, gestaakV. a. Verwekken, doen ontstaan, doen geboren wor- te marstin m — Un fonctionnaire s- de ses foncden: Dieu a suscité des prophètes, God heeft pro- tions, een in zijne bediening geschorst ambtenaar m.
feten verwekt. — [Ecrit.] S- lignée h son frère, -- I1 est encore s- et irrésolu, hij is nog twijfelend
zijnen broeder zaad, kinderen verwekken. — (door- en besluiteloos. — Seispens, adj. in. Geschorst
gaans in ongunstigen zin) Verwekken, berokkenen, (suspendu), voor een' tijd ontzet (inz. van eene
aanrigten; aanstoken, opzetten, opruijen: Sa for- geestelijke waardigheid): Prétre s-, geschorst, g etune lui a suscité Bien des ennemis, zijn fortuin suspendeerd priester M. — EN SUSPENS. ado.
heeft hem vele vijanden verwekt. S- une querelle, In twijfel, in onzekerheid, aarzelend, besluiteloos:
eenen twist aanstoken. II les a suscités contre moi, Je suis en s- de ce que je dais faire, ik ben in
hij heeft hen tegen mij opgezet, opgeruid. — SE onzekerheid aangaande hetgeen ik doen moet. TeSUSCITE R, V. pr. Verwekt, berokkend worden.
nir qn. en s-, iemand in onzekerheid houden. —
Elkander berokkenen.
Affaire demeurée en s-, onbeslist, hangend gebleven
Bustle, m. [FL n.], z. v. a MENDOLE.
zaak f. .—Suspense, f. Schorsing van een' geesSuseription, f. Opschrift, adres n. van een' telijke in z17ne ambtsbediening, tijdelijke ontzet
brief. La s- était : Au ministre..., 't adres luidde:
i e f. Encourir la s-, in de straf-ting,supé
Aan den minister...
der schorsing vervallen, geschorst worden. 11 ne
Sas- dénornnlé, e, adj. et subst. [Prat.] Bo- peut pas dire la messe pendant sa s-, hij snag geene
vengenoemde m. en f.
mis lezen, zoolang hij geschorst is. -- A' aspen.

Stisdit, e, adj. Bovengemeld, bovengenoemd,
bovengezegd: Le s- sleur, débiteur, de bovengenoemde heer, schuldenaar. La s-e somme, de bovengetnelde som f. -- Ook als subst. m. en f. (fam.) Le
S-, La s-e, de bovengenoemde.

Sus-don.inante, f. [Mus.] Zesde toon boven

den grondtoon.

Sas -épineux, ease, adj-. [Anat.] Boven de
ruggegraat gelegen: Muscle s-, bovenste schouderbladspier f. — Sas- hépatique, adi. [Anat.]
Boven de lever liggend. — Sus-hyoïdien, ne,
adj. [Anat.] Boven het tongbeen aanwezig.
Sushi, M. [Ani. mar.] , z. SUSAIN. — [Hist.]

Soort van witte druif f.
Sas -maxillaire, adj. [Anat.]: Os s-s, of als
subst . SOS-MANILL AIRES, bovenkaakbeenderen n. pl.
--- Sus - niaxillo-labial, adj. et subst. m.:

sear, adj. m. [Anat.1: Muscle s-, z. v. a. cRé— Suspensif, ive, adj. Uitstellend, opschortend, vertragend: [Prat.] Condition s-ive, opschortende voorwaarde f. Etre s-, de kracht van
opschorting hebben. -- [('ram.] Points s-s, belet selteeken, afhrekingsteeken n. (.....) — Suspension, f. Het ophangen, ophanging f. La s- dune
lampe, het ophangen eener lamp. S- par le coo,
par les bras, par les pieds, ophanging aan den
hals, aan de armen, aan de voeten. Dresser Ie
rapport dune s-, het berirlt, verslag over eene ophanging opmaken. — [Mécan.] Point de s- dune
balance, ophangpunt n. eener balans. Centre. Axe
de s- d' un pendule, ophangpunt, ophanginasas f.
van een' slinger. — [Mar.] Hangring m. van 't kompas, van het zeehorlogie (om daarmede d n horizontalen stand dier voorwerpen te bewaren).
MASTER .
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[Phys., Pharm.] Zwevende, drjlvende toestand m.
van vaste stofdeeltjes in een of ander vocht. — Opschorting, vertraging f., uitstel n.; -- schorsing,
t jdeljke dienstontzetting, s u s p é n si e f. La sde l'exécution d'un jugement, de opschorting der
voltrekking van een vonnis. La s- des payements
d'un négociant, de schorsing der betalingen van
Benen. koopman. -- La s- darmes, de wapenstilstand, ?.wapenschorsing f. — Ordonner la s- d'un
juge, de schorsing. suspensie van een' regter bevelen. -- [Rhét.] Afbreking der rede, figuur, waar
verwachting der toehoorders gespan -dormen
houdt, suspensie f. --- [Gram.] Plotseling-ne
afgebroken, niet voltooide zin in. -- Suspensoir,
adj. in., z. v. a. SUSPENSEUR. -- SUSPENSOIR, M.
Rangring, hanghaak m. (eener balans). — SUSPEN-

SOIR of Suspensoire, m. Hangriem, hangband m.

-- Chir.] Draagband (van 't scrotum), sus p e nsó r i u as m. — Suspente, f. [Mar.] Borgstrop,

borgketting, borg m.; topreep f. van een' zwaren
,pijn of takel. S-s des basses-vergues, borgen der
(suspicie f.

onderraas.

Suspicion ,f. [Prat.] Verdenking f., argwaan m.,
5uspied, m. [Mar.] Spoorriem m.
Suspirieux, ieuse, adj. z. v. a. SINGALTUEUX.

Sus-pnbien, ne, adj. [Anat.] Boven de schaamstreek, boven het schaambeen gelegen. — Suspubio-fémoral, e, adj. [Anat.], z . PECTIN E. —
Mus-seapulaire, adj. [Anat.) : Muscles s-s,
Schouderbladspieren f. pl. (muscle sous-épineux

en sus-épineux).
Susseyentent, m. Het sissen, sissing f., gebrek in de uitspraak, waarb ij men de j als z, de
ch als e. enz. laat hoorgin. --- Susseyer, v. a. et n.

Al t dot . obrek =., :'iebd ::jn, de woorden sissend
u

uitsprekend, sissers.

Sus-tarsien, ne, adj. [Anat.] Tot de voet-

wreef behoorend.

Sustentation, f. Onderhoud, voedsel n., onderhouding, verpleging, voeding f. II faut manger
pour in s- du corps et des forces, men moet eten
tot onderhoud, voeding des ligchaams en der krachten. --- [Physiol.) Base de s-, ruimte f. tussehen de
voeten bij (ten repten ligchaamsstand. -- [Riét.] ,
Z. V. a. SUSPENSION . -- Sustenter, v. a. Onder houden?, voeden: S- le corps, het ligchaam onder
verplegen: Cela sufpit pour s- ces pauv res,-houden,
dat is genoeg om deze armen te voeden, te onder
La lecture sustente l'esprit, het-houden.—(fig)
lezen voedt den geest -- SE SUSTENTER, v. pr. Gevoed, onderhouden worden — Zich voeden: Il na
pas de quoí se s-, hij kan zich het noodige onderhoud niet verschaffen. — Het part. passé is ook
adj.: Personne s-e, verpleegd, onderhouden persoon m. --- 5 Su,stentiiique, adj. [Physiol.]
.

Voedend, onderhoudend.
Sustille, f. [H. n.] Eetbare peruaansche rups f.
Sas -tonique, f. [Mus.]1Voot f. boven de tonica
of den grondloon.
Susurrateur, trice, adj. Zacht ruischend,
suizend. — Susicrration, f. (weleer) Gefluister n.
in 't oor. — Zacht geruisch, qesuis, gemurmel n.
-I- Susurre, f. Soort van' zacht gefluit n. --

SYLLEXIE.
Elle a la taille sv-, Zij heeft eene slanke gestalte.
— Ook als subst. m. Le sv- s'applique à 1'ensemble, het slanke, losse ziet op het geheel (niet op de
enkele deelen). - Sveltesse, f. [Bea ux arts] Slank
vlugheid, losheid, ongedwongenheid f.
-heid,
SWatl-pan, m., z. SUAMPAN.

Syaeou, m. [H. n.] Graauwe prachtmees of
tangara in Brazilie en Cayenne, sayaca f. [tanagra a archiepiscopus].
Syalisme, m., z. SIALIS TE.

5ybar•isule, Sybaritisme, m. Stelsel, ka

levenswijs f. der sybarieten (bewoners-rakten.,
der oud -grieksche stad Sy'baris in Beneden-Italië,
vermaard om hunne weelde, weekeljkheid of ver
goede sier). — (fig.) Weekelijke, wel-wy/'dhein
levenswijze, volslagen vertroeteling, s y b a--lustige
rismus, sybaritismus n. --- Sybarite, m.
Sybariet (vrjl. het vorige woord); — (fig.) Weekelin.g, verwijfde, aan zingenot verslaafd, verfijnd
wellusteling in. -- Ook als adj. Moeurs s-s, verwyl'de, weekel jke, sybarieiischezeden f. pl. 4Sy
baritigae, adj. Sybarielisch, den sybarieten eigen.
—,.4. Sybaritiquemnent, adv. Op sybarietische
-

-

wijze. - Sybaritismne, m., z. SYBARISME.

Sycocna, m. [Méd.] Vijgvormig vleeschuitwas n., vggwratten f. pl., herpelische ruwheid der
oogleden, welker• inwendige oppervlakte met vijgkorrelvormige knobbeltjes is bezet, s y k ó m a n. —
Sycomanele, f. [Ant.] Waarzeggerij f. uit

vijgebladeren. — Syeoni ancien, ne, adj. Die

waarzeggerij betreffend. -- Als subst. in. en f.
Waarzegger ni., -zegster f. uit vjgebladeren. -Sycomore, m. [Bot.] Moerbezie- of Adams-vijgeboom m., de wilde egyptische vijgeboom en zijne
vrucht: de moerbezie- of Adams-vijg f. -- Faux s-,
z. v. a. AZÉDARACH. -- Sycophage, adj. [H. n.]
Vijgenetend, van vijgen levend. — Sycophante , m. (eig. vijgenverklikker, iemand, die in Attcenen b ij de regéring het onverinipost uitvoeren of
verkoopen van vfjgen aanbragt; van daar:) Aanbrenger, verklikker, oorblazer, pluiinstrjker,kwaadspreker, sykophánt m. -- ^-Sycoplhantisnie,, in. Verklikkerfj, oorblazer, pluimstrjkerj f.,
sykophantisrnus^n. — Sycose, f. [Med.]
Vjgachtir,1e wrat f., vgggezwel n. (aan den aars en
in den orrctrek der schaamlippen), s y kó s i. s f.; —
ook wel z. v. a. SYCOMA. — S'yeotique , adj.
[ Méd.] De sykosis of het vijggezwel betr , e/Jend, sy-

kótis eb.
Syénite, f. [Minér.] Eene uit veldspaatli en
hoornblende gerrrenr de korrelachtige stol , s y en i e t in. (naar de stad Syene in Opper-Egypte).

Syllabaire, m. Abc-boek n., eerste lees- of

spelboekje n. -- Somtijds als adj. z. v. a. SYLL 4LIQUE. -- Syllabe, t. Lettergreep, s y l l a b e f.

(z. MONOSYLLABE, DISSYLLABE, TRISSYLLABE, P0LYSYLLABE . --- (Loc.) 11 ne lui a pas répondu une

s-, hij heeft hem geelre syllabe, geen woord tot ant-

woord gegeven. Je Wen ai pas perdu une s-, ik

heb er rgeene lettergreep, neen woord van gemist.- Syllaber, V. a. Letters gezamenlijk of bij lettergrepen uitspreken, spellen; lettergrepen uitspreken.
-- Syllabico-idéographique, adj, [Philol.]

eerier wond , enz.) , z. CORO 'AL, LADIBDOIDE, RABDUiDE , SAG1TTALE , SPHÉNOÏDAL , SQUAMEUX. --

Slechts letlergrepen en woordbeelden schrijvend
(gelijk b. v. de chinésche taal). -- Syllahique,
add. De syllaben of letlergrepen betreffend, s y l l db i s c h. Diphthongue s- , eenletterrrepi je tweeklank m. (die in eéne lettergreep de beide opeen
klanken doet hooren, als u1 in lui, nuit).-volgend
— Temps, Valeur s-, t dnraat f., tijdduur in. of
waarde f. der lettergrepen. --- Augment s-, Z.
AUGMENT. — [Mus.] Chant s-, gezang n., waarin
elke noot met eene lettergreep overeen. komt. - SYLLABIQUEMENT , adv. Bij leftergrepen, op syllabische
wijze. -- Syllabisation, f. Lettergreepvormi.ng,
het uitspreken der lettergrepen , het spellen. —

Suzerain, m., of adj. Seigneur s- [Féod.; Opperleenheer m. — Dame s e, of als subst. SUZERAINE , f. Opper/eenvrouwe f. — Suzerainete, f.
Opper/eenheerschappij; opperleenheerlijkheid f.
Svelte, adj. [Beaux arts] Slank, los en vrg,
rank, vlug en zwierig, los, ongedwongen: Figure
sv-, ranke, slanke figuur f. Posture sv-e, ,
osse, vrije figuur. Colonne sv-, ranke zul f. --

lei voorwerpen door één woord; --- zamentrekking
van twee lettergrepen tot ééne. — [Log.] Figuur,
waardoor de rede of de uitdrukking meer aan onze,
geduchte dan aan de regels der spraakkunst beantwoordt. -- Gelijktijdig n. gebruik van een woord in
den eigenlijken en den Fguurljken zin, s y 1 l é Si s f. — Sylleptique, adj. De syllcpsis betreffend, s y l l é p t i s c h. -- Syllexie, f. [Gram.]
Verzameling of f amilie f. van woorden, die tot helzelfde denkbeeld of dens°elfden wortel behooren.

iasurre[nent, m., z. v. a. SUSURRATION.

-- Susurer, V. n. (weleer) Fluisteren. -- Mur-

me l en, zacht ruischen.

[met textile).

Sutile, adj. [Diaact.] Genaaid (in tegenstelling

Vrijwillige opo f/'ering eener indische
weduwe, die zich, om haren man niet te overleven, met hem laat verbranden of begraven.
Sutural, e, adj. [Bot.] Uit een naad of voeg
voortkomend, daartoe behoorend. -- Suture, f
[Anat., Chir.] laad m., voeg f., verbinding (b. v.
van de beenderen der hersenpan, van de lippen
Suttée, f.

[Bot.] 1Vaad. -- (fig.) Aaneenhechtin,q t. van Bene
rede, een opstel, enz., waaruit men een stuk heeft
weggenomen. -- gnturé, e, Sutareux, ease,
adj. Met een' naad of met naden voorzien.

Syllabisei - , v. a., z. v. a. SYLLABER.

Syllepse, f. [Gram.] Zamenvatting van veler-

SYLLOGISER

- SYMPTOMATOLOGIE.

Syllogiser, v. n. Gevolgtrekkingen of sluitre
maken; bijeen rekenen, z. v. a. ARGUMENTER.-den
-- Syllogisme, m. [Log.] Sluitrede f. (bestaande uit een hoofdvoorstel of meerderterm, in^ijeure,
uit een ondervoorstel of minderterm, mineure, en
uit de gevolgtrekking of 't besluit , conclusion) ,
s y l l o g í s m u s m. — Sy tlo;istique, a(Ij. In
den vorm eener sluitrede, daartoe behoorend, s y llo ,qis t is ch. — Syllot;istiquer, v. a. [Log.]

Sluitredenen gebruiken.

Sylphe of Syiphide, f. [?Myth.] Luchtgeest m.
(vgl. esprits élérnentair es Op ELEMENTAIRE), Sylp h e f. — (lig.) Vrouw van bevallige gestalte en
losse bewegingen.--Sylphirie, f. [Myth.] Land n.
der syl phen.
Sylvain, e, adj. ] H. n.] In de bosschen levend.
— SYLVAINS, M. pl. [H. n.] Woudvogels rim. pl. SYLVAIN , m. [Mvth.] Boschgod, woudgod, su, v án us m. — [H. n.] Woudduivel m., Z. V. a. PITHEOUR. --- Woudvlinder m. -- Sylvatique of Sytvestre, adj. [ Bot. ] In de bosschen of wouden
groeijend: Plantes s-s, woudplanten f. pl.-- [ H. n
In de wouden levend: Animal s- , wouddier n. --Sylvicole, adj. De bosscheg bewonend. -- Sylvie, f. [Bot.] Woud- anemoon f. — SYLVIES, f. pl.
[H. n.] Fijnsnavels m. pl. (bees-fins), naam eener menigte zandvogeltjes, waartoe het roodborstje, het
zwartkeeltje, de nachtegaal, de basterd-nachtegaal,
enz. behooren.
4yniblépharon,m., of Symblépharose, f.
[Mèd.] t'ergroejing van het ooglid met den oogappel.
Symbole, m. Zinnebeeld, zinnelijk teeken voor
een begrip, symbool n.: Le lion est Ie s- de la
valeur, de leeuw is 't zinnebeeld der dapperheid.
La girouette est Ic s- (le 1'inconstance, de wwwe^?rhaan is 't zinnebeel<) der onbestendigheid. -- [Garth.]
S-s sacrés, of enkel S-s , uitwendige teekenen der
sacramenten. -- t Théol.] Geloofsleer, geloofsbelirlenis f. Le s- des apótres, de geloofsbcl'jjdenis der
apostelen. ----- Syrnbolique, wij. Zinnebeelr ig; de
symboliek of de symbolische boeken betreffend,, s y mb o l s s c h. — Livres s-s, bel(jdenisschri ften eener
godsdienstpartij , geloofsboeken , symbolische boeken n. pl . -- SI IIBOLIQUE , F. Leer f. der zinnebeelden. — Onderzoek n. en verklaring van de leer
der christelijke kerk; wetenschap van de belijdenisschriften eener kerkelijke partij, symboliek f.
— Symbolisation , f. Zinnebeeldige voorstel
Symboliser, v. a. Zinnebeeldig voor --lingf.—
stellen, verzinneljken; -- in zeker verband met iets
staan, verwant zijn, bij elkander passen, s y te b ol i séren. -- Symbolisme, m. Oorspronkelijke
toestand in. der philosophische taal, waarin de leerbegrippen enkel door symbolen of zinnebeelden werden uitgedrukt, g y m bo l i s ra u s n. — Symbolologie, f. [Anc. méd. j Leer f. der ziekteteekenen. -- Synibolologique, adj. Die leer betref
fend, symbo lolóoiseh.
Sy métrie, f. Overeenstemming of afgemeten
verhouding van de (leelen eens geheels, gelijkmatig'meid, evenmaat, evenredigheid ; behoorlijke schik
deeleg, symmetrie f.: La s- do corps-kingder
bumain, de evenredigheid van het mcnschel k lig
La s- cot Bien observée dans ce 1ihtiment,-cham.
de evenredigheid is wel in acht genomen bij dit gebouw. — Des tableaux, Des meubies arrangés
avee s-, behoorlijk in 't verband geplaatste sclmilderijen f. p1., nmeubelen n. pl. -- Symétrique, adj.
Evenmatig, gelijkmatig, overeensternrnend, evenredig, symmetriek, s y m m t t r i s c h. — Sy n.étriq iiernent, adv. Op evenmarine, overeenstemmen
goed verband. — Syrnétriser, v. a.-dei.r)jz,n
et n. Evenmatig, overeenstemmend zijn of maken,
in behoorlijke verhouding, in goed verband staan
of brengen.
Sympathie, f. Medegevoel n., overeenkomsten
betrekking f. van inborst en neiging tusschen verschillende personen, gevoel n., waardoor men deel neemt
aan de vermaken en smarten van anderen, deelneming, natuurlijke gevoelsovereenstemming, zielenverwantschap, geheime neiging , aantrekking tot
een ander; geheime of in 't verborgen werkende
kracht f. en invloed m. van 't eerie ligchaam of
orgaan op hel ander, sympathie f. I1 v a une
grande s- entre eux, er heerscht eene groote overeenstemming , onderlinge genegenheid o--der hen.
Eprouver de la s- pour qn., zich tot iemand heen
getrokken voelen, zekere neiging en betrekking tot
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iemand gewaar worden. II senible qu'il y ait de
la s- entre certairies plantes et certains animaux,
er schijnt tusschen zekere planten en zekere dieren
eene geheime verwantschap of overeenstemming te
bestaan. —Poudre de s-, z. onder POODRE. — [Med.]
Medelijdendheid f. (van het eerie lid des ligchaams
als het andere lijdt). — [Peint.] Behageltke kleur
gelukkige vereneniging f. rler kleuren.-verwantschp,
— Syinpathique, adj. Medegevoelend, in gevoel, in neiging overeenstemrnend, gelijk („ ewaarwordend, deelnemend; geheirnkrachli,g, geheimwerheid, s y ni p a t h é t i sch. Qualité s-, overeenstem
hoedanigheid f. -- [Anat.] Nerf s-, mede-moend
zenuw f. -- Encre s-e, ge--lijden,mgvo
,

hei-me inkt, wonderinkt (welks trekken niet dadelijk, maar eerst na zekere te weeg gebraglte veranderingen ziglbaar worden), sympathetische inkt m.
--- Poudre s-, z. POUDRE sympathique. -- [ Méd.]
Maladie s-, ziekte van medelijdendheid (welker oor
een ander deel of orgaan dan dat , het--zakin
welk ziekelijk is aangedaan, gelegen is), s y ni p át h i s c h e ziekte. -- Synnpathignemnent, ade.
Op medegevoelende , medelijdende , sympathisch.e
wijze. — Sympathiser, v. a. Gelijke gewaarwordingen, gevoelens of neigingen hebben, -rnedegevoelen, medelijden, overeen steenmen, s y ïrm p a t h is é e n: Ces deux époux sympathisent entièrement , deze beide echtgenooten sternaven geheel
met elkander overeen, passen geheel bi elkander.
— Syntpathisnie , en. [Phil.] Stelsel n., dat
de liefde , den haat of de onverschilligheid toeschrijft aan de werking, die de onziglbaar uitstroomende vloeistof (emanatie) van den eencri persoon op den anderen te weeg brengt, s y ni p a t h i srnus n. — S zalpathiste, in. .4ar^z:u Eger van.
dat stelsel, s y nc p a t h i s t in.
Sympétatique, adj. [Bot.] Met de bloembladeren verbonden of zamnengewas.sen (vaat, de meeeb=
draden sprekend).
Syntpliase, f. [Asti.] Gelijktijdige wederverschijning f. van verscheidene sterren.
Symphoniaste, m. [Mus.] Toonzetter m. voor
het kerkgezang. — Syniphonie, f. [Mus.] Veel
stemmig niuz jkstuk n. voor speeltuigen; -- zarnenstemming , zarnenklinking, welluidendheid, s y emp h on i e 1. — [Bot. anc.] Driekleurige amarant of
fluweelbloem f. -- [Bot.] Soort van paternosterboom rn. (azédarach).— Symphoniste, m. [Mus.]
Steller van symph.oniën, s y nip h o n i s t m.
Synsphorée, f., Symphoricas•pe,rn [Bot.]

Soort van geiteblad n. of kamperfoelie t.
Symphyse, f. [Anat.] Vergroeijing, beenderverbinding , onbewégelijke vereeniging van twee
beenderen dooi eene kraakbeen- of pee.caciclicje zelfstand•i.gheid, s y'm p h, y s i s f. -- Syntplhyséotousle, f. (Clair.] Sch.eidling, klieving dier been-

verbinding n., inz. der schaamnbeender en in den
schaamboog..__- t' ynmphyséotonnigae, adj. Die
scheiding betreffend, symphyseotoiniscic. —
Symnphysien, ne, adj. [Anat.] It de beenderverbinding behoorend.
Syinphyte, f. [Bot.] , z. CONSOUDE . --- Symphytogyne, adj. [Bot.] Met een' op den vrucht
-bodem
zittenden kelk.
Syuipiesomètre, t. [Phys.] Luchtdrukking.cmeter m., eene soort van barometer.
t Sygnplé;ade, f. Omhelzing f. (accolade, emBrassernent).
(bevruchting f
Symnplésiasrne, m. ) Phvsiol. l Bijslaap m.,
Symnploque, f. [Litt.] Gedurige herhaling of
zamentrekking van woorden, s y'm p 1 o e e f.
Sympode, adj. [11. n.] Met vinvormig zaam
-gewasnchtrvo.
Sywnposiaque, m. [Ant. gr.] Discti- of ta
Syinposiarque, m. Bestuurder-felgsprkn.
of voorzitter van een gastmaal, s y m p o s i á r c h in.
— Symposiaste, m. Genoodigde gast, s y mp o s i a s t m. — Symposie, f. Gastnzaa.l, s y m-

pósion n.

Mymptomatigiie, adj. [Yléd.] Aanwijzend,
kenteekenend, tot de symptomen eerier ziekte behoorend, s y m p l o m d t i s c h,. — Syn3ptoniatisme, m. Leer, geneeskunde f., die de ziekteteekenen op zich zelven in verhouding tot elkander behandelt, s y m p t o m a t i s m u s n. — Synnptomatiste, m. Aanhanger . voorstander dier geneeskunde, symptomatist. -- Synnptomnatologie, f. Leer f. van de aanwijzingen en toe-

1760 SYMPTOMATOL00IQUE -vallen in b ijzondere ziekten. — Syrnptomatologi q ue, adj. Die leer betreffend, s y m p t o m a t o1 o g i sch. — Syinptornatolo giste of Symnptoznatologue, m.

Schrijver eenerleer der ziek

-tevrschgnl,ympoatsmatolog i st m.-- Symptónle, m. 4anwyzing f., kenteeken n., voorbode m.; inz. ziekteteeken, ziektetoeval, ziekteverschijnsel n.,omstandigheid
waaruit men tot den volgenden loop der ziekte besluit, sy m p t o om n. S-s d'amour, d'ambition, kenteekens van liefde, van eerzucht. S-s de décadence,
voorboden van verval. — [Mèd. j On juge dune
nialadie par les s-s, men oordeelt over eene ziekte
uit de teekenen of aanw ijzingen. — S'ynaptose, f.
[Méd.] Invalling of zamentrekking der vaten (b. v.
na bloedvloeiing, na de maandstonden); — verslap ping, vermagering, uittering, sy m p t ó s i s f.
.Syu- (voor eerie 1 syl-, vóór b, m en p sync-,
voor c, s en z sy), grieksch voorzetsel in vele zamenstellingen, met de beteekenis van: met, zamen,
te gelijk, gemeenschappelijk.
S Synactique, adj. [Méd .] , z. V. a. ASTRINGENT.
Synagélastigae, adj. [H. n.]: Poissons s-s,
visschen rn. pl., die troepsgew-jjs trekken,
Synagogue, f. Vergadering der geloovigen,
gemeente , inz. joodsche gemeente f., jodendom n.
Docteur, Chef de la s-, leeraar m., hoofd n. der
jodenc,emeente. -- L'Eglise a succédé it la s-, het
christendom is in de plaats van 't jodendom getreden. — Jodenschool, jodenkerk f., jodentempel m.,
s y n a q o ge f. -- (fain.) Woelige, verwarde ver
(Loc. prov.) Enterrer la s- avec-gaderinf.—
honneur, met eere eindigen, eene zaak, eene onder
-nemigtr
einde brengen.
Syna ve, m. Al. n. j iiorenwesp f.
Synatéplhe, f. [ Grain.] Ineensmelting van
twee leltergrepen of twee woorden in één, s y n alcephe f.
Synallactique, adj. Pcreeni^fend, overeen
— Synallagrnatique, adj. [Jur.]-brengd.
Wederzjjdsch of onderling verbindend: Contrat s-,
wederzijdsch, tweezijdig, bilateraal , s y n a i l a gm ei ti s c h contract of verdrag n.
SynaHaxe, m. [H. n.] Zuid- amerikaansch
boomkruipertje n.
Synannastonwose, f. [Anat.] Inmonding, ver
bloedvaten, s y n a--bindgf.ozamehdr
nastomósis f.
Synaucie, f. [Méd .J, z. CYNANCHE.
Syuauihérées, f. pl. [Bot.], z. LABIEES. —
Sy nanthérie, f. [ Bol. ] Klasse f. dei' straal -

bloemen.

Synarthrodial, e, adj. [Anat.] Tot de on-

bewegel ke jewrichtsverbinding behoorend, sy n ar t h r o d i a a 1. — Synarthrose, f. [Anat.] Onirewegelijke vereeniging der beenderen (gelijk b, v.
die van 't bekkeneel), gewrichtsverbinding f.

Synathroïsrue, m. [lUiét.] Ophooping f. (b.v.
van bewijsredenen) , s y n a t h r ce s is f. (conglo-

ballon).(de
levens der heiligen.
Synaxaire, m. [1-1. eed.] Kort begrip n. van
Synaxe, f. [N. eccl.] Vergadering f. der eerste
christenen tot viering van 't heilig avondmaal.
Synbranelie, f. [H. n.] Oostindische aal m.
[m u riena synbr=anchus] .
Syuearpe, m. [Bot.] Zamengestelde vrucht f.
Synchondrose, f. (pr. ch=k, ook in de vol

[ Méd. ] Kraakbeenvereeniging f., kraak --gend)
beenband in de onbewégelijke zainenvoeginq van
twee beenderen door kraakbeen of banden. -4yn-

chonilrotomie, f. [Chir.] Scheiding of door-

snijding van (le schaamheensvereeniging bij moei jeljke geboorten. -- Synehondrotonsique ,
adj. Die scheiding betre/fend.
Synchrone, adj., z. v. a. ISOCHRONE. — Synehronique, Synehronistique, adj. [Didact.]
Tableau s-, historische tafel, waarin .de gel jktdige gebeurtenissen in verschillende landen bijeen
gebragt zijn, synchronistische tabél f. —
Synchronis:ne, m. T^dszarnenloop m., gelijk
ij dige gebeur -tijdghef.,zamrslnvgeijkt
geschiedenis, sy n c h, r o n is m u s n.-tenisd
— Synchroniste, adj. et subst. Gelijktijdig; tijd genoot m. en f. (contemporain). -- Synehronistique, aij., z. SYNCHRONIQUE.

Syneh,yse, f. (pr. ch=k) [Gram.] Vermenging der te scheiden woorden; verplaatsing van
woorden. waardoor de orde in de deelen eens vol-

SYNÊCHIE.
zins wordt gestoord. -- [Méd.] Vermenging of
versmelting (b. v. van inwendige oogdeelen); ook:
ontmenging, oplossing van 't glasachtig ligchaam
(des oogs), sy'nehysis f.

syncopal, e, adj. [Méd.] Tot de onmagt behoorend; met flaauwte vergezeld. — Niyneope, I.
[Mid.] Plotselinge magteloosheid, onmagt, jlaauwte f., waarbij t vermogen der zinnen geheel op geheven is, en pols en ademhaling zeer zwak zijn,
sy'n k op e I. — [Gram.] Woordverkorting, za
een woord door uitwerping van-mentrkigva
eene letter of lettergreep, sy' n kop e I. (b. v, gaité
voor gaieté). -- [Mus. [ Wet aanslaan van eenen
toon in een ligt maatdeel en 't aanhouden daarvan
tot op 't volgende zware maatdeel, verbindingsnoot,
gesynkopeerde noot f. — Syncoper, v. a. [Gram.]
Zamentrekken (een woord, door uitwerping van
eene letter of lettergreep), s y n k o p é r e n.-- [Mus.]
Binden, s y n k. p ér e n. -- Het part. passé is ook
adj.: Mot syncopé , zarnengetrokken woord n. —
-

t

Note s-e, z. S 'COPE . — Syncopique, adj.,
z. V. a. SYNCOPAL.

Syncrànien, ne, adj. [Anat.]: Machoire s -ne,
bovenkaak f. (vgl. DIáCRANIEN).
Syncrase, i'. [Phil.] Zamenmenging, vermenging, s y n k r ó. s i s f.
Syncrétisnme, m. Vereeniging of overeenbrenging van verschillende geloofspartijen, godsdienst of geloofsverrnenrging; vereenigingszucht f.-- [Phil.)
Verwarde mengeling van gevoelens, die eene philosophische school aanneemt, zonder zich de moeite
te geven, om die met elkander in overeenstemming
te brengen, s y n k r e /1 s rn u s n. — Synerétiste, in. Vereenigingsstichter, overeenbrenger van tegenoverstaande geloofspartijen , geloo fsvermenger ,
synkretist n1.
Syncrise, f. [Rhét.] Tegenstelling f., vergelijking van twee tegengestelde voorwerpen. — [Anc.
chim.] Stolling, stremming t. van twee vermengde
vochten. — [Méd.], z. v. a. MELANGE. — Syneritique, adj. [Anc. méd.] , z. v. a. ASTRIN GENT.
Syndactyle, adj. [H. n.] Met door een smal
vlies verbonden teenen . — SYNDACTYLES, M. pl. Vogels m. p1. met verbonden teenen.
Syndesmograplhe, m. [Didact.] Opsteller
eener ligamenten- of bandenbeschrijving, sy n d e s-

m o gra a p h m. — Syndesniographie, f. Beschrzlvznq der ligamenten of banden. — Syndesnnographigtite, adj. Tot de bandenbeschrijving
behoorend, syndesrnogrdphisch.—Syndesinologie, f. Bandenleer f., leer van de ligamenten of banden des menschelijl:en lirchaams.-- Syndesnmologique , adj. De bandenleer betreffend,
s y n d e s mn o l ó g i: s c h. — Syndessnologiste o f
Syndesmologue, m. Beoefenaar, kenner der

bandenleer, syndesmoloog, syndesmologist nl. -- Syndesdnose, f, [Anat.] Door gewrichtsbanden vereenigde beenderen. — Syndesinotomie, f. [Anat.] Ontleding f. der banden.yndesmotoinigne, adj. Tot de bandenontleding behoorend, syndesmotómisch.
Syndic, m. Stads- of raadsgevolm.agtigde, landsof stadspleitbezorger, woordvoerder, raadgever,
regtsverdediger van eerie stad; hoofdman, gemagtigde van een gilde, s y'n d leus m. — [Prat.] Sis
de la faillite, curátors in den gefailleerden boedel.
— (weleer) Titel van de vier eerste regenten der
republiek Geneve, stadsregter m. --- Syndical,
e, adj. Tot het syndikaat behoorend. -- Syndicat, m. Iet ambt, de waardigheid van syndicus,
.s y n d i k a a t n. — T[jdduur m., waarin men 't
ambt van syndicus bekleedt.
Syndrome, m. [Anc. méd.] Gezamenlijke ziekteverschijnselen n. pl., ophooping f. van vele ziekte
-toevaln.
Synecdogiie of Synecdoche, f. [Rhét.]

Woordenverwisseling, figuur, door welke men 't
meerdere te kennen geeft, terwijl men 't mindere
zegt, of omgekeerd, door welke men 't geslacht voor
de soort, of de soort voor 't geslacht, het geheel
voor het deel, of het deel voor 't geheel neemt, s yn é k d o c h e f. (b. V. cent voiles voor cent vaisseaux ; les mortels voor les bommes; 1'homme est
mortel voor les hommes sont mortels, etc.).
Synéchie, f. [Méd. [ Ziekelijke verbinding of
vergroeijing f., inz. van 't regenboogsvlies, hetzij naar
voren met het hoornvlies, of naai• achteren met het
beursje van de lias.

S-YNECPIONÉSE
Synecphonése, f. [Gram.] Weglating, uit lating, eener lettergreep, s y n e k p h o n é s i s f. —
Synerèse, f. ( Gram.] Zamentrekking van twee
lettergrepen tot ééne in 't zelfde woord, doch zonder eenif„e verandering, s y n e r é s i s.
Synergie, f. [1d.] Medewerking, zamenwerking f. van verschillende organen. — Synergisme, in. [Théol ] Medewerkingsleer f., leer van cie
vrije medewerking der menschen tot hunne verbetering en zaligheid, s y n e r g i s m u s n.—Sy iiergiste, m. Aanhanger dier leer, s y n e rg i st inSynevrose. f. [Anat.] Gewrichtsvereeniging f.

door ligamenten of banden.
Syn énèse, adj. [Bot.] Met vergroeide helmknopjes. — Syngénésie, f. [Bot.] Zaamhelmi.gen. planten f. pl. welker helmknopjes (niet de
helmdraden) tot een hol kokertje zijn zarnengegroeid,
uit welks opening van boven het stampertje uit
i a n. pl. (de., 19de klasse in 't-stek,yngé
stelsel van Linneus). — Syntrénésigne, adj. Tot
de syngenésia behoorend, s y n g e n é s i s c h.
Syngilathe, nl. [H. n.] Naaldvisch m., zeenaald f. (aiguille de nier). S- trompette, Grand s-,
groote naaldvisch, trompet f. S- liippocampe, zeepaardje B.
Syngraphe, m. [ Jur.] Schuldbekentenis f.,
schuldbrief nl.
(ten.
Synistates, m. pl. [1J. n.] Netvleugelige insecSynizèse, f. [(Tram.] z. v. a. SYNElièSE. —
[Méd.] Sluiting of vergroeijing van den oogappel,
syn. i zésis f.

Synodal, e, adj. De synode betreffend, van
haar uitgaand, synodaal. (Plur. m. sy- nodaux).
-- Synodalenient, adv. in .synode, op Synodale wijze. — Synoda.tiq*ie, adj. In (ie synode
gemaakt: Droit s-, refit n. dat de geestelijken aan
den bisschop betaalden om de synode hij te wonen.
--- Synode, f. Vergadering van geestelijken in
kerkelijke aangelegenheden; algerneene kerkvergadering, inz. bij de hervormden, s y n ó d e f. — SYNODE, f. [Anc. astr. j Zamenstan.d m. (conjonction)
van twee of meer sterren. — Synodique, wij.
(H. ecel.] Van de synode uitslaand, s y n o d i s c h,
synodaal: Lettces s-s, synodale brieven (waar
verhandelingen der kerkvernaderinq wor--dore
den bekend gemaakt). — [Asir.] Rivolution s-e,
Mois s-,synodischeornwenteling, synodischeraand f.,
de volledige duur eerier maansverwisseling o/'sch jngestalte, sae omloopstijd van de eerie nieuwe maan
tot de eerstvolgende nieuwe maan (29 dagen en ongeveer 13 uren) . — SYNODIQUE , rn. [i-i. eed.] Ver zunzeling f. van synodale besluiten. — Synodite, m., z. v. a. CÉNOBITE.
S y;iodonte, m. f H. n.] Soort van meirval of

wentelaar rn. in den j/i en den Senegal (syno-

dontisJ.

Synonymne, adj. Gelijkbeleekenend, van gelijke
beteekenis; zinverwant, in beteekenis gelijkend, s ynoniemn: Terribie eteffroyabie sopt s-s,
sopt des mots s-s, des termnes s-s. — sYNo.N ME,m.

Gelijkbelrekenend, zinverwant woord n., woord,
dat dezelfde beteekenis heeft ale een ander, of dat
in 't hoofdbegrip niet een ander woord overeen
bosrit en alleen door een bij- of nevenbegrip daarvan
onderscheiden is, s y n o n i e in, s y n ó n i in ( n n.:
11 n'y a pas de parfaits s-s, er zijn geese ontwaakt
gelijkbeteekende woorden, geene ware synoniemen,
geene volkomene .cynónima. C ra i n d r e et r edouter sant deur s-s, vreezen en duchten
zijn twee zinverwante woorden, zijn synoniemen.
--Les s-s de Laveaux, het woordenboek der synoniernern van Lareaux. — Synonymie, f. Gelijkheld of overeenkomst in bi:teekenic, zinverwant
ns i e f. — SyIIonyEnigirue, ar j.-scbap,ynov
Zinverwant (sij s }onyme) . — SYNO Y.Bi1QUL, f. Leer
der zinverwantschap , verzameling en verklaring
van zinoerwante woorden, s y n o n y rn i e k f. —
Synonyniignentent , ode. Op zint'erwante
wijze. --- 5 Synoiiyoniser, V. a. et n. Eerie gelijke of zinverwante beteekenis geven; --f synoniern walsen.
-'
ier. Schrijver over
de cyronif inen, syn.oi? iin,i st m
,Synopsis, rim. [Didact.) Beknopt overzigt, kort

begrip eereer welenseha p , uittreksel n. , e g n ó ps i s f. ---- Synoptique, arlj. Bij wijze van orerzi.rjt, beknopt, zwirengevat, bondig, met één' blik te
overzien, synoptisch : Tableau s-, synoptische
tabél f.
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Synoque, f. [Méd.]: Fièvre s-, aanhoudende
koorts f. (die eenigen tijd afwisselend toe- en afnemend aanhoudt), s y'n o c h a f.
Synostéographe, m. [Anat.] Schrijver over

de gewrichten , s y n o s t e a g r a a p h m. — Synostéographie, f. Beschrijving der beenverbindingen, gewrwchtsbeschrijving f —Synostéographigiie,adj.Die beschrijving betre/fend, sy n o s le0 g r á ph i s c h. — Synostéologie, f. Beenvcrbindingsleer, gewrichtsleer f. — Synostéologique, adj. De gewrichtsleer belre)j'end, sy n ost e o l ó g is c h. — Synostéotoinie, f. [Chic.]

Scheiding of ontleding der beendergewrichlen. -Synostéotomiquue, adj. Die ontleding of schei
-ding
betreffend, sy n a s t e o t ó m i s c h.
Synovial, e, adj. [Méd.] De gewrichten betreffend: Glandes s-es , gewrichtsklieren, sy n ov i a l e klieren f. pl. Mernlbrane s-e, vlies n,, dat
het gewricht omgeeft en 't gewrichtswater a fzondert, synoviale beurs f. — Synovialite, f. Ontsteking der gewrichtsklieren. — Synovie, f. Gewrichtswater, ledewater n.
Synsomatique. adj. [li. n.] Tot dezelfde klasse
van ligchamen behoorend, sy ns o in á t i s c h.
Syntagine, m. [Didact.] Stelselmatige schik king , ordeljke plaatsing f., s y n tag ma n. -Syntaxe,f. [Gram.) Zamenvoegingrangechikking,
ordelijke plaatsing der woorden , woordvoeging;
leer f. der woordvoeging, de regels ni pl. van de zamenstelling der volzinnen, de periodenbouw nl. naar
de wellen der spraakleer, sy n t á x i s f. — Beek n.
of afdeeling f. van Bene spraakleer, waarin de regels
der woordvoeging vervat zijn. — Sy ntaxigaie,
adj. De syntaxis of woordvoeging betreffend, s y ntáktisch.

Syntécopyre, f. [Méd.] Uitteringkoorts f.
Synténose, f. [Anat.] Verbinding door gewrichtsbanrlen, inz. van de knieschijf, s y n t e n os i s f. — Syntexie, f. [Méd.] Tering, uittering,
inz. bij oude lieden.
Synthése, f. [Log.] Zamenstelling, begripsverbinding of -aaneenknooping , voortgang van 't
eenvoudige tot het zamengestelde, overgang van de
ber^inselen tot de gevolgen, sy'n t Ii es i s (in tegen
analyse). — [Chun ] Zamenstelling-st(lingme
van een ligchaarn uit zijne verschillende elementen.
-- [Chic.] 1-lereeniging, zamenvoeging van gescheiden deden. — Synthétigoie, adj. Zalnenstellend,
verbindend , synthetisch (in terjen.cteltinr, met
anaistique). — Synthétiquenbent, ado. Op
synthelische of zamen.stellende wijze. --

in. [Chic.] Gezamenlifjtee handgrepen en

kunstmiddelen bi 't zetten van een gebroken lid.
Syphilide, f. [1%Iéd.] Venér'ische huidziekte f.
— yi► hiiis, f. (pr. —lice) Venéri.cche ziekte,
venusziekle, s y'p h i l i s f — Sypitilisé, e, adj.
Door een usziekte aangetast. — y phi lit iq nee,
ndj. Tot de venusziekle hehoorend, v e n e r i s e h,
s y j) h i l i t i s c It Vialadies, Pustules s-s, venusziekten, - puisten f. pl.
^j'I)h0I1, ill., z. SIPHON.

S,yrrin.gsíe, adj.: La Iarigue s-, of als subst. SYIII. QUE, m. De syrische ttcal f. — Syrieie, ne,
ar1.j. Syrië of zijne inwoners betreffend, syrisch. --Ils subst. m. en f. Syriër m., syrische vrouw f.
of meisje n.
Syrigsnon,m. [Mus. any.] Zeer schelle fluit f.
- (iV1d.l Oorgesuis n.

Syringa, m.

[Bot._] Syringebooin, syringe-

struik ni., s y r i n g I. (lilac).
Syringe, f. of Syrinx, m.[ lus. anc.ÏPansjluit. herders/luit f. -- Syritr--oide, asij. [Minér.]
Pierre s-, rietsteen, pijlrvorrraige steen m. -- Syringotorne, rn. [Chir.j Fistelrnes n., werktuig
oin (le pijnzweer te opereren. — Syriugotoniie, f. .pi.etel.enede f., kunstbewerking Oer pijpzweer. •-- ;syrinx, m. [1-i. n.] Straaldier n. --^z. ook sYntxr;E. (lasting f.
Syru aeti. nie, m. [Méd.] Afvoering, buikentSyrinatoi^hore, adj. [II. n.] [liet z'ee' Iangen stoort.

Syriplte, m. [H. n.] flommelelieg f.-- Syrphides, nu. pl., of Syrphies, f. pl. flo!wiielvliegsoorten f. pl. (ondiepte f.
Syrte, m. J - Mar.I Zandbank f., welzand n.,
Syssa reuse , f. J Anat.] Beenderverbinding dror
middel van spieren of vleeschdeelen , sy s s a rkósis f.
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Systaltique, adj, [Phvsol.] Zamentr'ekkend,
terugdrijvend, s y s t a it i s c h.: Mouvernent s- du
coeur, des artères, zarnentrekkende beweging f. van
't hart, van de slagaderen.
Systéntatique, adj. Stelselmatig, ordelijk zamenhangend, in wetenschappelijke orde, tot een geheel gerangschikt, s y s t e m a t i s c h: Arrangement
s-, stelselmatige, ordeljke rangschikking. — Eerivain s-, stelselmatig schrjjver. — Systémnati-

gtiernent, adv. Op stelselmatige wijze. — Systértiatisation , f. Het rangschikken in we ten
Systée,matiser, v. a.-schapelijknzrq.—
Wetenschappelijk rangschikke n of zainenstellen, tot
een stelsel brengen, s y s te m a t i s é r e n. -- SystCwiafisine, m. Stelselgeest m., zucht f. tot het vormen van stelsels, s y s t em a ti s m u s n. -- Systéniatiste, in. (iron.) Stelselmaker , system at i s t at — Systéruatologie, f. [Didact.] Geschiedenis der stelsels; stelselleer f., leer van de
weteeeschappeltke zamenstelling of rangschikking.
— Systéa,eatologiquie, adj. Tot die geschiedeviS o f die leer beh.00rend, s y s t e m a t o 1 ó g is c h.
— Système, m. Stelsel, behoorlijk zarnengevoegd
geheel n., zamenhang m., sys teem n. van gel ij ksoortige dingen; leerstelsel n.: Le s- astronomique
de Copernic, het sterrestelsel van Copernicus. Splanétai^•e, solaire, planeetstelsel, zonnestelsel. Ba
een nieuw stelsel bouwen, ont--tirunoveas,
werpen of maken. — Le s- sexuel de Linné, 't ge
Zinneus. — S- musculaire, san--slachtevn
guin, nerveux, spier-, bloed -, zenuwstelsel. -- S-

monarchique, représentatif, féodal, monarchaal,
vertegenwoordigend, leen - stelsel n. S- de gouvernement, regéringsstelsel n. -- S- de conduite, gedragsstelsel, het naar vaste grondregelen bepaalde
gedrag. Se faire un s- de qc., stelselmatig aan iets
vast houden, zich iets tot grondstelling maken. Suivre on autre s-, een ander stelsel, plan volgen.
Systole, f. [Physiol.] Zarnentrekking van 't
hart en de slagaderen, waardoor het bloed wordt
voortgestuwd (in tegenstelling niet diastole). —
[Litt. anc. ] Leltergreepverkorting, korte uitspraak
eener lange lettergreep, s y's t o l e f.
Systrophe, ni. [H. n.] Graafwesp f.
Systyte, adj. [Arch.] Ordonnance s-, of als
subst . SYSTYLE , m. Bouworde f., waarbij de zuilen

slechts twee zuildiklen van elkander staan. —
[Minér.1 S-, bazaltjaspis n.

Syzy gie, f. [ Astr. ] Zamenstand en tegenstand m. (conjonction et opposition) van eene pla-:
neet en inz. van de maan met de zon, tijd van
nieuwe en volle maan.

T, m. twintigste letter van 't alphabet en zes

medeklinkers. de T, f. — [Op het einde-tiendr
van een woord wordt de t in den regel alleen dan
gehoord , wanneer het volgende woord met eene
klinkletter of eene stomme h begint (Un savant
homme, pr. un savdn-tommrne). Gaat echter eene r
vooraf, dan laat reen de t doorgaans niet hooren
(ii part aujourd'hui, pr. it par-aujourd'hui). —

In de volgende woorden echter wordt de eind -t
steeds uitgesproken: abject, accessit, brut, chat,

Christ, contact, correct, dot, direct, déficit, éclhec
et mat, exact, fat, granit, incorrect, indirect, infect, indult, lest, net, prétérit, rapt, subit, suspect, strict, tacet, tact, toast, transit, vent d'est,
vivat, zénith, vist et zest (z. de uitspraak der
woorden sept, hult, ringt, Christ op hunne plaats).
In 't voegwoord et is de t stom, zelfs voor een'

klinker; doelij in de aan 't lain ontleende zegswijs
ab hoc et ab hee laat enen de t hooren. — Th
klinkt als t (absinthe, Thalie, thé, pr. absinte,
talie, té). In asthmnatique en astbme is th stom.
—Ti, door een' klinker gevolgd, wordt nu eens als
thi, dan als ci gehoord. Als th i : a) in den aanvang
der woorden: tinre, tiédeur, le tiers, le tien, etc.;
b) in de substantieven, die uitgaan op tié en tier:
amitié, moitié, entier, chantier, etc.; c) in eenige
op tie uitgaande woorden: partie, amnistie, dynastie, garantie, hostie, modostie, répartie, sa-

--

TABLATURE.

cristie, tutie, épizootie ; ook in étioler en étíolement in Critias, epoutieuse. (In andere woorden
klinkt de uitgang tie als cie. z. beneden.) d) in de
op tien en tienne uitgaande woorden: maintien,
soutien, autienne, abstienne. (z. over de op tiea

uitgaande eigennamen beneden); e) in 't werkwoord
chátier en in den op tions uitgaanden verrrvoegingsvorm der werkwoorden: nous portions, nous inventions, nous mettions, etc.; f) in al de woorden,
waarin ti door Bene s o f x wordt vooraf gegaan: bastion, bestial, gestion, indigestion, mixtion, question, etc. — Als ei: a) in patient en al zijne afgeleiden; ook in quotient ; b) in de op t.ial, tiel, boa
uitgaande woorden en hunne afgeleide: partial, essentiel, perfection, national, etc.; e) in de eigen
eigen - soortnamen op tien uitgaande:-named
Gratien, Dioclétien. Capétien, Béotien, Egyptien,
Vrénitien, Vénitienne; cl) in eenige op tie uitgaan de woorden, alsmede in die, welke op atie eindigen: facétie, ineptie, prophétie , minutie , impéri-tie, Helvétie; aristocratie, démocratie, primatie,
Croatie, Dalmatie, etc.J — Le t euphonique, de
euphonische, voor de welluidendheid ingeschovene
t, zoo als in parle-t. ii? donne-t-elle? achèvera-t-

on ? -- [Chr.J Bandage en T, T-vormig verband a.
— [Fort., Tech.], z. TE.
'ra, m. [Mus. mil.], z. DA.
'ra, adj. Pass., z. TON.
'Fabae, m. (pr. ta-ba, voor eene klinkletter
ta-leak) [Bot., Com.] Tabaksplant f. (nicotiane);
tabak m. T- è turner, rooktabak. T- à priser, en
poudre, rapé, snuiftabak. T- á chiquer, pruiintabak . z. ook CORDE, FU.11ER, PRENDRE, PRISE. Boite
à t-, tabaksdoos f. —. (Loc. prov.) ie Wen donne-

i'ais pas one prise de t-, dat zou mij geen pijp
tabak waard zijn. — [Bot.] T- de montagne of
des Vosges , z. v. a. ARNICA. -- [H. n.J T- d'Espagne , z. onder EMPEREUR.
'rabachir, 'rabaxir, m. [Pharm.] Oostindische bamboessuiker f. of riethonig in., t a b a x i r n.
Tabaeo, m. Alexicaansche rooklabak. vaak met
amber en specerijen gemengd. — 'rabagie, f.
Tabakkamer f., rookvertrek, vertrek n. of lier•berg f.
voor de tabakrookers. — Tabakskislje n.
'cabala. m. Groote trom f. der negers.
'rabanien, aye, adj. [H. n.) Horzelachtig. --TABA LENTS, nl. pl. llorzelsoorten f. pl., geslacht a.

der horzels (taons). --- T:ibaniforitie, adj. [El n.]
(teltje n,
Horzelvorrrtig.
Tabar, in. [Anc. cost.] Tabbaard; kort man'rabardillo, in. Kwaadaardige koorts, schar lakenkoorts f., die de Europeanen in de zuid -amerikaansche kolonien aantast.
'rabariu, m. Hansworst, polsenrnaker m. (naar
den vermaarden kluchtspelen Tai)arin der 17ae
eeuw). -- -; Faire Ie s-, voor hansworst spelen.. -'rabarinauje, in. Hansworslegrappen f. pl. -[Agric.] Vertrek n. lot opkweekiníl van zijdewormen. — 'I'abai-inigeie, adj. Kluchtig.
'cab atière, f. Snuifdoos f. -- (burl ) Tabak verkoopster, tabakverkoopersvrouw, - dochter f.
Tabaxir, m., z. TABACHIR.

'rabellaire, adj. In den vorm van eene tabél,
tabélvormig, tabellarisch.
'rabellion, m. [Anc. prat.] Ainbtsschrijver,
notaris nn. — -}- 'rabellionner, v. a., z. V. a.
GROSSOYER.

'nabami acte, ni. Tent, hut, inz. die, waarin
b ij de joden de bondsark bewaard werd, loofhut,
looverhut f., tabernakel m. La fête des T-s, het
loofhutten feest n., feest der tabernakelen. -- [Ëcrit.]
Les t-s éternels, de hemel, 't verblijf der gelukzaligen. — [Cath.] Sakramentshuisje n., tern pelvormig kastje, waarin de monstrans niet de gewijde
hostie wordt bewaard, tabernakel. — [Anc. mar.j
Bevelhebbersplaats f. op eerie Aalei, tabernakel.
'raberiiaire, arlj, [Ant.] Tot de herbergen behoorend. - Fable t- of als subst. TABERNAIRE, f.

Soort van blijspel, welks personaadjes uit de laagste
klasse genomen waren.
Tabes, m. et f. (pi'. ta-bèce) [Mid.] Tering f.
(consomption). — Tabide, adj. Teringachtig. --Tabilique, adj. De lering veroorzakend.
'nabig, ni. [Corn.] Tab7jn, gewaterd laf n. ----

Tabiser, V. a. [Tecli.J: T- une étotfe, eerie stof

wateren. — Het part. passé is ook adj.. Ruban
tabisi, gewaterd lint n.
'tablature, f. [Ane. mus.] .aanduiding der

TABLE
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tonnen door zekere teekens ten dienste van zangers piano, enz.). -- [Tech.] T- à cooler, giettafel. T-

oj• instrumentbespelers. — [Mus.] Afbeelding f. van
een blaasspeeltuig met gaten, om aan te duiden
welke gaten gesloten of geopend moeten zijn tot
het voortbrengen van al de bonen, t a b u l a t u u r f.
(fig. et Earn.) Il entend la t-, hij weet van wanten , liii is doorslepen. 11 lui donnerait sur cela de
la t-, h ij wint het hem ver daarin af, hij is daarin
veel knapper dan hij. Donner de la t- it qn., iemand
veel te doen maken, veel zorg en moeite verwekken.
Table, f. Tafel f. T- ronde, carr'e, ronde, vierkante tafel. T- á un pied, á qualre pieds, tafel met
eenen voet, met vier pooien. T- d'acajou, de chine,
de marbre, mahoniehouten, eiken, marmeren tafel.
T- b tiroirs, à coulisses, uithaal -, insteektafel. Ta manger, i jouer, b écrire, <► ouvrage, eet -, speel -,
schrijf-, werktafel. T- d'hombre, de piquet, omlier-, pikettafel. T- de nuit, nachttafeltje n. - (absol.)
Tafel, eettafel f., discli m.; — de opgedischte spijs f.
Se mettre à t-, zich aan tafel zetten. Sortir de t-,
Se lever de t-, van tafel opstaan. Tenir t- ouverte,
opene tafel houden, voor elk een opdisschen. z. ook
BE1sIR, H0TE, PROPOS, RO\D .

-- (absol.) Tenir t-,

.gewoonlijk gasten ontvangen; ook: (anp tafelen,
gaarne lang aan den discli zitten. — Bonne t-,
goede tafel, goed voorziene discti. T- frugale, spaarza m e tafel, sobere diste. Dépense de t-, ta feluitgai'en f. pl.— Les plaisirs de la t-, de tafel -, dischvermaken n. 7)1., de goede sier f. — (Jig.) La dernière tdu naufrage, de Benig overgebleven toevlugt f. Vous

aurez chez mei le logement et la t-, gij zult bij

naij huisvesting en kost hebben. — (fig. et fam.)
Mettre sous la t-, iemand onder de tafel drinken, hem dronken maken. ,
Piquer les t-s,
(of l 'assiette), Piqueur. meur
cu
de t-s of d'as-

siettes, z. ASSIETTE . II dine it la t- de son maitre,

zijne vrouw is in huis de baas. Ne faire qu'un lit
et qu'une t-, zamen eten en slapen, tafel en bed
met elkander deden. z. ook COUTEAU, Dus. — (fig.)
Al de aan tafel zittenden. Ces vieux vers faisaient
rire toute la t-, die oude verzcn deden de gansche
tafel lage/un. -- La t- du Seigneur, het altaar in
't algemeen; de tafel des tleeren. S'approcher de la
sainte t-, tot de tafel des lleeren naderen, ten heilil
avondmaal gaan. -- Metalen, marmeren of stee
plaat, waarop men schrijven, gravéren of schil -ne
kan, tafel f. Graver sur une t- de cuivre,-dern
op eene koperen plaat gravéren. Les deux t-s de
la toi que Dieu donna a Moïse, de twee tafelen
der wet, die God aan Mazes gaf. z. ATTENTE, BAS
(ook fig.) — [Ant.] 'I'-s eugubiennes, 7 tafelen, in

de 15 4 e eeuw te Eugubium (nu Gubio) gevonden
en met latijnsche of etrurische opschriften bedekt,
eugubische tafelen. — Tafel. de doorgaans alphabetische lijst, die den inhoud van een boek aanwijst,
bladwijzer ni., 'egisler n (index): 11 n'y a point
de t- a ce livre, in dit boek is geen bladwijzer,
register. -- Tabél f., tafel, overzigl.etafel, een blad,
waarop de zaken methodisch zijn gerangschikt, om
ze met een oogopslag te kunnen overzien, stoot m.
T- génialogique, geslachtta fel. T- chronologique
de l'histoire des Pays-Bas, lijdtafel van (le geschiedenis der Nederlanden. T- geographique, aard.r kskundir e 'tafel. T- des conjugaisons, tafel der ver -

voegingen. z. ook LOGARITHDMIu(TE, L0x0Da01IIQIJE,

AIETEonOLOGIQUE, PYTUAGOBIQUE, ISIAQUE. —Che-

valiers de la t- ronde, z. Ro:ui (nok fig.) ^[Anat. ] T•• externe, interne (of vitrée), uitwendig,
inwendig blad n. der hersenpan. — (Arqueb. J Tdune bacterie, tafel van. een l ordeksel (glei gedec/te. 't welk de pan dekt) — [ R!as.] , z ATTENTE.
--. [Géogr. j Tafel, vlakke bergkruin f. Mont de la
T-, Tafelberg ni. Baie de la T-. Tafelbaai f. (heide
in de Kaap-kolonie). -- [Jeu] Elk der met 6 velden
bezette afdeelingen van 't verkeerbordl. T- de bil lard, blad der biljarttafel (over 't welk het groene
laken bespannen is). — [mail.] Gebrek n. aan 't
bovenvlak Lean een.' diamant, spieaelvlelr, 1. Diamant
en t- of T- de diamant. tafelsteen, tafelydiarnant m.
(welks bovenvlak plat is). T- de bracelets, armban
[Mar.] T- ale loch, log--denvatfls.
plank, logtafel. T- b manger, baktafel. — [Mil.]
T- b cartouches, roltafel, patroon-roltafel. T- it
égru ger la poudre, wrijftafel voor 't buskruid.
.

T- ii miler les compositions, sastafel. -- [Mus.]
T- d'harmonie of enkel T-, snarenblad. n., boven-

deel van sommige speeltuigen, waar de snaren oespannen worden; ]dankbodem m. (van een klan/er,

a moules, vormtafel, gietvormtafel. T- à tondre,
de plomb, Du plomb en t-, toodta-

scheertafel. T-

fel, tot eene plaat gegoten lood n. (ter' bekleeding van
terrassen, vergaarbakken, enz.). z . ook MENER.

Tableaus, m. Schilderij f., schilderstuk n. Tde Rubens, schilderij van Rubens. Line belle
collection de t-x, eene schoone verzameling van
schilderijen. — (fig.), z. OMBRE. -- (fig.) Tafereel n., gezamenlijke voorwerpen, die het oog treffen, die indruk maken. Le t- du ciel excite tadmiration, het tafereel des hemels verwekt bewonde-

ring. Là s'offrit à nos regards le hideux t- du
vice et de la misère, daar vertoonde zich voor

onzen blik het afschuwelijk tafereel der ondeugd
en der ellende. -- [Théàt.j Tafereel, eene sedert
kort ingevoerde indeeting van een tooneelstuk, overeenkomende niet de veranderingen vain decoratie:
Dranie en 5 actes et en H t-x, tooneelspel in
5 bedrijven en in 12 ta fereelen. — Tafereel n.,
levendige voorstelling van iets door handeling, woord
of schrift. schildering, afschetsing, afbeelding, beschrijving f. Ii a fait dans son hi`tuire uit fidè!e
t- des guerres civiles, hij heeft in zijne geschiedenis een getrouw tafereel van de burgeroorlogen geleverd. Cost le t- de la vie humaine, dat is het
tafereel van 't menschelijk leven. --- Naamlijst f.,
naainta fel der leden van een gezelschap, volgens de
orde hunner opneming: On a etfacé son nam du
t-, men heeft zijnen naam vary de lijst geschrapt. —
Iarel, overzigtstafel f., staat ra., lath f. (v ,Il. TABLE).
Schoolbord, zwart bord n., waarop met krijt wordt
geschreven. --- Vierkant, met traliewerk gesloten
kastje voor de aankondigingen van den burnerl ken stand, aanplakbord n. -- [Arch.] T- ^d'une
haie de Porte, vlak n. der rnuurrlikte aan eerie
deuropening. — [mort.] Parterre séparé en deux

t-x, in twee velden afgedeeld bloenibed n. -- [Mar.]
1 lek n. (aan den achtersteven). Allonges, Montants
de t-, hekstutten ni. pl. --- [Phys.] T- ►iiagique,
-

flikke,rplaat f., een der werktuigen, waarmede inca
proeven met de elektriseer -machine neemt. — [Typog.] Lijst-, randwerk n.

Tablée, f. [Tech.] Hoeveelheid doek, die te

gelijk op de scheertafel geschoren wordt. -- ij ( pop.)

Tafel f. vol gasten: Ure t- damis, cie parents. —
1- 'fabler, a. n. Tafel houden, to/den. -- [Jeu]

.De geworpen ooaen in liet tiktaksnel aanzetten, —

(firl. et ƒam.) I1 Ie fern, tablei là-dessus, hij zal

het doen, reken daarop.

`fableti er, m., -ière, f. Kunstschrijnwerker,
kunstdraaijer; verkoopeg m., verkoopster f. van
ingelegd werk, zoo als tiktak-, .schaak- en dambor-

den, domino- spellen, biljartballen, snuifdoozen en
andere voorwerpen van ivoor,palinhout, enz.

°i'ablette, f. Plank f. (om iets op te zetten).
T-s de bibliothèque, d'armoire, planken van eere
boekenkast, van eene kast. Ce livre est sur la
troisième t- den haut, dit boek staat op de derde
plank van boven. — [Bout.] Plank f.. waarop de
bakkers hun brood leggen. — [Ai'cli.] T- dun mur
de cheminée, lijst f. van eenen schoorsteenrnuur,
kantsteen m., kroonlijst f. -- [Constr. nay.] Boven-,
onder-lijstbalk in.. l'[jslbalk van den westergang. Td'équerrissage, scheepstiinmer ,naas- aanteekenboekje, zweiboekje n. — [Ir►ppr.] Galg f. eerier voorrna1/ge drukpers. — [Pharrn ] Koekje, plaatje, borst

T- de cliocolat, chocoladekoekje. :- --koejn.

[Ant.] T-s, schrijVita f ellje n., een met was bestreken

plankje of bordje, waarop de Ouden schreven (vgl.
STYLE). -- (nu) Aanteekenboekje, zakboekje n.

Ecrivez sela sur vos t-s, schrijf (sat in uw zak

(Loc. fig. et prov.) 01ez celai de dessus-boekj.—

vos t-s, Rayez sela de vos t-s, veeg dat maai' uit,
reken daar niet op. Vous Pies sur tiles t-s (bij wijze

van verwijt of bedre'ging), ik heb nog een artselfje
met u te schillen. — Tabletterie, f. Vervaardiging van en handel in inrselegd over/s, in kunstdraaiwerk; ---die voorwerpen zelven, kunstschrjnwerk, i nnelegd werk, kunstti rani week n.
Tablier, m. (weleer') Schaakbord, dambord n.

(échiquier, darmeg); — (nu) eik der beide zjden

van een geopend tiklak- of verkeer/wed. — Voor-

schoot n., boezelaar ni., schort f., schorteldoek in.,
schortekleed; school.svel n., sloof f. S- de cui -

sine, keukenschort. T- de mousseline, neteldoeksch
voorschoot. T- it poches, voorschoot titel zakken.
T- de charpentier, tirrdmerrnans schootsvel. -- [Mil.
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T- de tambour, de sappeur, stootvel an een' trom
een' sappeur. -- [Théàt.] Róle a-nielsacr,v
t-, rol f. van ambacht man voor de mannen, van
kamenier of dienstmeisje voor de vrouwen. — Spatleder n, aan een rijtuig. -- T- de timbale, geborduurd omhangsel n. van eene keteltrom. — [Bot.] ,
z. v. a. t.AeELLE. — [ÉCOn. rut'.] Lap, doek m.,
dien men onder den buik der rammen hangt, om hun
't bespringen te beletten. T- de ruche, houten of
steenen voetstuk van een' bijenkorf. — [Fort.]
Val f. van Bene ophaalbrug. -- [H. n.] Verlenging f.
der kleine lippen of nymphen bil de hottentotsche
vrouwen. -- [Mar.] Stootlap m. (aan een zeil); —
schoolslap van den laatsten handlanger refits bij
een stuk geschut. — [Navig.] Klep van eene pont,
pontklep f. — [Sculp.] Voetstukversiering f. van
beeldhouwwerk. (geschutbedding f.
Tabloin of Tablonin, m. [Mil.] Bedding,
Tabors, 1n. pl. [ Anc. ruil.] Versperringen f. pl.
_met de bagaadje, om de ruiterij te stuiten.
Taboir, in. Soort van interdict n. of vervloeking f., die op vele auslralische eilanden door de
priesters of aanvoerders over eenen persoon of eene
zaak wordt uitgesproken, t a b o e n. — 'raboaer,
V. a. voor taboe verklaren.
t Tabourer, v. n. Trommelen; -- (fig.) Veel

geraas maken.

'raboiiret, ni. Zeteltje of stoeltje zonder leuning, zitbanlrje, t a b o u r é t n. — Schandschabél,
schandbank f. (waarop misdadigers te pronk staan).
— [Bot.] , z v. a. BOURSE b pasteur. — (Équit. J
Rijstoel, rijzetel in. (tot oefening in 't paardrjden).
— [H.. de France] Droit du t-, regt n. orn zich
in tegenwoordigheid van de koninklijke majesteit op
een tabouret te zetten. Avoir Ie t-, I'honneur du
t -, dat refit bezitten. — [Phys.] T- éleetrique,
isoleer-bankje n., een bankje met blazon poolen om
het te elektriséren voorwerp te isoléren.
Taboarin, m. [Ant. mar.] Ruimte f. vóór den
fokkernast eener galei. — [Tech.] Schoorsteengek m.,
dranijende kap I. op een schoorsteen.
Tabtilaire, adj. De tafels of tabéllen betreffend, tabelvomniig. Méthode t-, z. v. a. sYNoPTtQuE. -- Logarillimes t-s, lorlarithmen n. pl. der
tafels. -- TAB[TLAIRE, f. [H. eed.] Non f., die de

anderen haar werk aanwijst.

'rabetron, m. (H n.] Hamervisch m. (marteau).
-j- 'Tabut, m. Twist m., opschudding f.
'tae, m. (Vétér.] Besmettelijke schapeziekte f.
-- [H. n.] Wales--salamander m.
Ta,canmaque, Tacatiawwwaca of 'raniaque, m. [Pharin.] Takamaka -gom f. (vgl. HARAnIE).

'racand, Taeatid, m. [H. n.] Breede schel

ni., steenbolk f.
-viseh
'raeco, in. [ H. n.] Soort van koekoek m. op
St. Domingo (doorgaans vieiliard geheeten).
'rae-et, m. (latin) (pr. ta -cètt) [Mus.] Aanwijzing, dal Pene part'g moet zwijgen, terwijl de andere voortgaan, t a c e t n. — (fain.) Garder le t-,

zwijnen, gifeen woord spreken.
'raehaut, e, adj. [Bot.]: Plante t-e, bevlek
vingers bij 't aanraken be--kendplatf.(i
zoedelt).

'raehard, m. [1-I. n.] Soort van inuizevalk m.
'!'ache, f Smet, vlek, vuile plek f. T- d'huile,
d'encre, oiie-. inktvlek. Cette t- s'en ira à la les
die vlek of smet zal er bij 't wasschen uit -sive,
La t- du péché, de zondesmet. L'a--gan.—(Ii•)
gneau sans t-, liet vlekke looze lam (Jezus Christus).
— (fig. 'et prov.) C'est une t- d'huile, dat is eerie
-

onuiiti.i ischbare smet, schandvlek. -- Natuurlijke
vlek op de huid of op een orgaan. Avoir (les t-s
sur la figure, vlekken in 't gelaat hebben. T- sur
Pooit, sur la cornée, vlek op 't oog, op 't hoorn
T-s tie rousseur. sproeten f. pl. (éphélides).-vlies.
Chien blanc ii t-s noires, wille hond met zwarte
vlekken. — Les t -s dun oeillet, de vlekken van
een' anjelier. — Les t-s dans le soleil, dans la
June, de vlekken, donkere plekken in de zon, inde
maan. — (Loc. fig., et prov.) 11 veut trouwer des
t -s dans Ie soleil. hij zoekt ook in 't beste en v o lmaaktste nog wat ie bedillen. — (fig. el absel.)
C'est one t,- a son honneiir, dat is Bene vlek op
zijne eer. 11 veut laver cette t- dans le sang de
son ennemi, hij wil die vlek in 't bloed zijns vfjavds
af'u'a-sschen. — [ Peint ] Ce tableau a des t-s, deze
schilderij heeft vlekken (kleuren, die niet niet de

naburige overeenstemmen). -- [Mar.] Toevallig
overgebleven onbesmeerde of onbeschilderde plek,
heilige dag, zondag m. — Pompspijker m.
Taehe, f. Taak f., opgelegde arbeid ter verrigting in een' bepaalden tijd: Donner one t- à des
écoliers, à des ouvriers, eene taak aan scholieren,
aan werklieden opgeven. Voilà la t- quits out pour
aujourd'hui, ziedaar hun dagwerk, hunne dagtaak
voor heden. — Travailler, Etre b la t-, een aan
werk (zonder berekening van dac;loonen)-genom
maken, voor een vast geld werken. Its ont pris
eet ouvrage à t-, zij hebben dit werk in zijn geheel aanl;enomen. -- (fig.) Prendre a t- de faire
ure chose, iets op zich nemen, zich ergens aan gelegen laten liggen, bijzonder werk van iets maken.

I1 semble qu'il ait gris a t- de me noire, hij

schijnt er op uit te zijn om mij te benadeelen. —

En Bloc et en t-, z- BLOC.
'l'aehé, e, adj. (en part. passé van tacher):
Habit t-, bevlekt, besmet kleed n. — Feuilles t-es,
gevlekte bladeren n. pl. — Chandelles t-es, bespikkelde kaarsen f. pl. -- Plusieurs matelots furent

t-s du scorbut, verscheidene matrozen hadden

scheurbuikplekken. — (fig.) Vie t-e, bezoedeld, bevlekt leven n.
Tachée, f. [H. n.] Gevlekte lipvisch in.
Taehéographe, etc., z. TACHYGRAPHE etc.
'rachéotype, m. [Typo'.] Snelzetkast f. (die
het werk des letter- etters moet bespoedigen).
'rather, v. a. Bevlekken, besmetten., bezoedelen: T- ie papier, Ie tinge, het papier, het linnen
bevlekken -- (fig.) Une seule action sufkt pour tla plus belle vie du monde, eene enkele daad is genoeg ala het schoonste leven van de wereld te bezoedelen. — SE TACKER, V. pr. Zich bevlekken, zich
bezoedelen. — Bevlekt, besmet worden.
'ràcher, v. n. Trachten, beproeven, pogen, streven, zich bejveren, zijn best doen: 11 tiche de débrouiIler ses affaires, hij poogt zijne zaken in orde
te brengen. Je tácherai de venir, ik zal trachten,
mijn best doen te komen. — T- à, ten oogmerk

hebben, bedoelen. Vous tàcllez á me faire tomber,
gij hebt ten oogmerk, gij• zoe k t mij te doen vallen.
Pardonnez-moi, j e n'`T tachais pas. vergeef mij,
het was mijn oogmerk niet, 't geschiedde zonder opzet.
Taeheron, m. [Tech.] Werkman, die een werk
aanneemt te maken of te laten maken; werkman
b ij aanneming.

Taeheté, e, adj. (en part. passé van tacheter):

Peau t-e, gevlekte, gespikkelde huid f. Cheval tde noir, zwart gespikkeld paard n. Fleur t-e, be-

spikkelde, besprenkelde bloem f. — [Mid.] Maladie
t-e, vlekziekte f. - TACHETÉ, m. [H. n.)

Gevlekte

zeeëgel in (dioilon); gevlekte hoornvisch ni, (batiste);

gevlekte lipvisch (lalire). — TACIIETÉE. f. (H. n.]

Arabische 7nurcena t. of zeeaal m. —'racheter,
v. a. Met vele vlekken teekenen, vlekken, bespikkelen: Le soleil lui a tacheté Ie visage, de zon heeft
zijn gezigt reclekt. — T- de rouge Ie fond dune
étolte, roode vlekjes op den grond eener stof aan brengen.

'raehipète, nl. [H. n.], z. v. a. FRÉGATE.
Tachirou of `raehiroii, ni. [H. n.] Soort
van afi - ih- aansche koekoek in.
'Faehydronie, adj. (pr. ch = - k, ook in de
volgenden) [H. n.] .Snelvoetig, hardloopend. — TACHÍDROIIES, m. pl. [ H n j Snelloopers. renvogels m.
pl. (coure-vite). -- 1'achy;;raphe, in. Snel
5; r:rhhie, f. Snelschrijf--schrijvem.'ay
kunst f. — 'rae•Irybraphhigaoe, adj. De snelschijfkunst betre/fenol. — 'I'aehygraphigaeinent, adv. Op de wijze der snetschrjving. —
rac•hyurèti-e, in. [Mécan.) Snelheidsmeter m.
(eener machine). — 'rashype, m., z. v. a. CABABE. -- Taehypète, adj. (H. n.] Snelvliepend
(van vogels, inz. van den f regalvocgel). — Taehyphone, in. (H. n.] Graauwe prachtmees of tunpara f. — 'raclIyl>lolere, adj. [H. n.] Snelzwernmend (van watervogels en visschen).
'ra(-ite, adj. Stilzwijrrend, onder verstaan, niet
bepaaldelijk uitgedrukt: Condilion t-, Stilzzijgende,
van zelf sprekende voorwaarde f. Consentement

t-, stilzw(jgende toestemming f., toestemming door
stilzwijgen. — [Prat.] T- reconduction, slilzwijgende wederinhuring f. — Tacitennent. adv. Op

stilz.wi; pende wijze, stilzwijgend. — Tacittirue,
adj. Stil, stilzwijgend, karig in woorden, van zwi-

uen.den aard, geheim, achterhoudend: Vieillard
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'I`aillade, f. Snede in 't levend vleesch; veeg f.;
--- overlangsche snede in eene stof, in kleuteren
(hetzij opzettelijk of bij ongeluk). Le barbier lui a
fait one t- an mentors, de barbier heeft hein Bene
veeg in de kin gegeven. On lui a fait one grande
t- dans son habit, men heeft eerre groote snede in
zijn kleed gemaakt. — [Anc. rnil.j Kort slagzwaard n.
— 'Faillader, v. a. Snijden, insnijdingen maken

morse et t-, gemelijk en stilzwjjgenad grijs aar d.
Caractère t-, in zich zelven gekeerd, achterhoudend
karakter n. — Als subst. (absol.) Le T-, de Zwijger,

bijnaam van Willen van Oranje, den g7 ondlegger
der nederlandsche vrijheid. —Taeiturnité, f. Stil
geheimhouding, achterhoudendheid f.-zwijgendh,
Taeon t m. [Agric.] Sa/fraan.ziekle f., zieke
uitwassen n. pl. aan de sa/fraanbollen. —-ljke
,

(in 't levend vleesch, in eene stof), orisriijtlen, kerven: On lui a tailladé le visage, men heelt hem
eene snede, eene veeg in 't gezigt gegeven. -- Het
part. passé is ook arlj.: Visage taillade, opgesneden,
Beker /d gezigt n. Haut de cliausses t- , opengesneden, uitgesneden broek f. -- Tailladin, in.

[H. n.], z. v. (1. SAU!110NEAU. --- Oudtijds z. V. a.
JAMBON; MAIL; Z. ook TAQUIN.

Taconage, m. [Artill.] Luchtbellen f. pl. On
de begoten stukken).
'I'aconé, e, Wij. 'Vign.] : Des raisins t-s, rood-

vlekhige, brandvlekkige druiven f. pl. (veroorzaakt
door de zon na een' zachten. regen).
t Taconner, V. a. Lappen, herstellen (inz.

[Coot.] Dun citroen- of oranje-schylje n.
t 'l'ailiage, ei., z. v. a. TAXE, I I'OT.

schoenen).

Taconnet, m [Rot .] , z. v. a. TUSSILAGE.

Tact,rn.(pr.takte)[Physiol. JGevoel n. ,tastzin m.,
tastvermogen n. La peau est 1principalement 1 'organe

áu t-, de huid is voornamelijk het orgaan of werktuig van 't gevoel. -- (tip.) Zuiver en zeker oor
zaken van smaak en in de gebruiken der-deln.i
wereld, fijne, zuivere smaak, t a el in. l'- artistique, zuivere kunstsmaak ni. Avoir du t-, een vlug
en zuiver oordeel over voorkomende zaken en personen hebben, tact bezitten. (TAO.
Tae-tae, tn. (klanknabootsend woord), z. TICTac(ée, adj. [Mus.]. Note t-e of piquée, z . PIQUÉ .
Taetieiezi, m. [111i1.] Krijgskundine, kenner
der krijgskunst, t d k t i c u s m. — Tactieographe, m. Schrijver over de taktiek of krljrjskunst,
t a k t i c o g r a a p h m. -- Tactieographie, f.
Leer, beschrijving f. der krijgslcunst. -- Tacti-

cographique, adj. De krijgsleer betreffend, t a ktico,gráphisch.
Tactile, adj. [bidact.] Voelbaar, tastbaar, door
den tastzin waar te nemen: Les qualités t-s. de
voelbare eigenschappen f. pl. Les espr ils ne sopt point
t-s, de geesten zijn niet voelbaar, tastbaar. — 'I'ac-

tilité, f. [Didact. ] Gevoelszin m., t a c t i 1 i t e i t f.
— S''I'action, I. [Didaact. j liet voelen, het betasten.
Tactiqae, f. [Mil.] Kunst of wetenschap der

krijgsbeweinnen (evolutiko), kunst om een leger
in de wapenen te oefenen en in slagorde te stellen,
lcrijgskunst, legerstrijdlcunst, wapenkunst, t a kt i e k f. --- (fig.) Middelen, die men gebruikt, weg,
dien men inslaat, om in eene of andere zaak te slagen,
t a k t i e k: Telle est la t- ordinaire des ctétracteurs
zoo t{aan de kwaadsprel£ers, eerroovers cfooreaans
te werk, (lat is de gewone taktiek der lasleraars.
— TACT1QUE, M. [Ani. rnil.] Leeraar, kenner nier
krijgskunst. -- [[Mil.] Korps n. geregelde troepen
in 't hedendaacgsche Gr iekenland .
Tactuel, Ie, adj [Phil.] .tiet gevoel, den tast
-zinbetr/fd.

Tadorue, f. [Ii. n.] Brandeend, aardeend,
vosseneend, f. (soort van lepeleend, inz. aan de kusten der Oost- en der Noordzee, waar zij in de holen van kon ij nen en vossen nestelt), bregente f.

[armas ladornar1.
Taf. m . [Bias.], z. TAU.
Taffetas, nl. j Corn . j Taf n.. lipte en gladde
zijdestof f. -- [Pharr. T- d'Angleterre of T-

gornmé, agglutiratil', engelsche pleister f. -- Taf(in sommige streken gebruikt) Ta f
fabrikant, ta/'n ever m.

fetatier, iii.

Ta[ia Of 'raffia, M.. z. RATAFIA.

Tat'on, m. [t.1. n.] Purperschelp f. van den

Senegal.

Tdgarot, m. [H. n.], z. V. a. IIOBEIIEAU.
^,•ets, f. [Bot],
'rap'et, in., '1 a b
z, v. a. OI;IL-

LET ( 'Inde.

'le a asas, m. [H. n.], z. POLATOUCHE-lagouan.

Taiant ! inlcrj. (jagerskreet bij 't opgaan van

't wild) tfo, ha, ho!

Tale, f [Econ.] Kussensloop, sloop f. T- d'oreiller brodé , geborduurde oorkussensloop. —
[Anat.1 Netvlies n. der ligchaamsvrucht; weivlies
der lever. — [Méti.] Oogvlek f., volksnaam voor
ALBUGO, LEUCÔ WE.
t 'rail. in. Snede, wijze 1. van snijden . z. TAILLE.
T iiillabilite, f . [Fé,0,1.I Schaltinopligtic,heid,

cijnsbaarheid F. —'l'aillahle, adj. Cijnsbaar, aan
schatting onderhevig. -- Ook als subst.: Les t-s

'l'aillanderie, f. [Tech.] Ger eedschapinake,
- ij f.; handel in, •winket rn. van sn2,l--rl,egsmdi
dentte werktuigen of' gereedschappen. -- Snijdende
ijzerwaren f. p1. of gereedschappen n. pl. - Tailla:ndier, m. Gereedschaprnaker, egsinid; izerkra-

suer r1r.

Taillant , m. Snede i., scherp n., scherpe
kant in. (van een nies, sabel f.
`faille, f. Lipchaarnsgestalte f. ,

wasdom m . des

12r chaairis, vorm m. van 't bovenlij j'; inz. het ge-

deelte van 't li pchaam en ook van een kleedinbstuk
tusschen de heupen en de schouders, lijf n., t a i 11 e f. Ella est it'une t- moyenne, zij is van mu)
de/matige gestalte. — (absol.) Ne pas a\o:r la t-,
de vereischte lengte niet hebben (b. v. voor (ie krijgsdienst). — (Pray.), z. LEVRIER. -- Cheval de Gnute, de bonne t-, hoog, schoon gewassen paard n.
Cheval entre deux 1-s, paard van mldrielinatige
gestalte. — Habit qui prend Bien la t-, kleed n.,
dat goed om 't lijf sluit, dat den li,chaarrtsvorin
goed doet uitkomen. — (lam.) Femme qui na point
de t-, korte en dikke vrouw, vrouw, die peen lijf
heeft. — TAILLE, f. Snede f., scherp is. tan een'
degen. (In dezen zin alleen nog in): t, rapper destoe at de t-, z. ESTOC. — Snede f., wijze 'w aarop
zekere dingen gesneden zijn of worden; --- liet snijden, het behouwen , bekakken. La t- dun leerbit,
dune plume, de snede van een' rok, van erne pen.
Je n'entends riep a In t- des plumes, ik versta
niets van 't pennenversnijclen. - Ou^rler qui en-

tend Bien la t- des pierres, du huis, werkhan, die
in 't steenhouwen, in 't houtbehakken ervaren is.
Pierre de t-, z. IILIIRE. — [ÉCOn . j h:erjstok ni. Tde boo/anger, bakkers kerfstok. I1 hint que les
deux tailles (la souctleet i'échaanlillon, v(,/. souc:tre)
se rapportent, de beide kerfstokken moeten iiu t elkanele, overeen komen. --- Jouer b la t-, op nadere (ifrekening spelen (opteekerun wat men turnt of ver'
om ceist (111n 't einde te betalen). — [t?aux-liest,
at for.] link/tout n., jong hout, na (ten houthuk
uitgeloopen. — [Chir. j Snede, steensnede f., het

steensnijden (cystotonmie). .. [Arc. fin.] Schat ting, prldhefjinri 1., trnEtost, celris m. 11 est been

naut. a la t-, luff is zeer hoog aangeslagen.— [Grirv.j

Insnijding f. niet de r;raveersti; t, snede t. T- -douce,
het gqraréren in metaal zonder behulp van steek
wafer, kopersneg f., koperen of stalen plaat 1 ; af
koper of staal gecjrov(er(!e prent-drukm.eni
of plaat. T- de bots, het snijden in hout, cie houtsnijkunst; houtsnede, houtsnee f. — [ Hurt j tiet
snoeijen, besnorijing f.: La t- de In vigne, liet snoeijen van den wijngaard. Branches chargées, déchargées ia la t-, lang, kort gesnoeide laphen in.
pl. --- I Jeu J Het afnemen of kee^ren der kaarten,
ors te zien wie wint of verliest; el/re tier acl^lerrcolBende afnemingen (inz hij 't pharao -spel , bij 't
vlagt- et-un, het lanskenét e. a.), taille f.: Ga-

gner, Pen/re la premiere t-, de eerste taille winnen, verliezen. — [Moan.] Verdeeling can een
snack goud of zilver in cone zekere hoeveel/nu) gelike stukken. — [Mus.), z. V. G. TENOR. Haute-t-,
Masse-t-, z. die woorden,. — t [Scup.] , nu BAS11Er.IEF. - [Tech.] 117 erg m. in Bene xteenkooliniijn.
'I'aillé, e, or/f. (en part. passé van tail/er):

Pierre uien t-e. goed gesneden, behouwen steen ril.
Diamant t- a face/tas, ruitswijze geslepen diawant eis. Habit raat t-, slecht gesneden, versneden

kleed n. Plume Wen t-e, goed versneden, vermaakte
pen f. — Ar/ire t - en espalier , a/c lei- of uwaaije7 -dune province. de srhatlinrrvlir;tigen eener provin- boom gesnoeide boors m. Ouvrage t- á la serpe,
cie. -- 'I'aiilahlier, m. Cijnsbeer m., heer, die runs, slordig. als niet eene bijl behouwen wede n.
't regt had, schatting te vorderen.
-- Soupe toute i-c, geheel in de soep gesneden
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brood n. — Malade t- deux foil, tweemaal gesneden zieke m. -- Armee t-e en pièces, in de pan
,gehakt leger n. -- Cote mal t-e , z. COTE . -Homme Dien t- , welçemaakt , goed geëvenredigd
mensch m . — (fam .) C'est de la besogne toute t-e,
dat is gesneden koek, dat ligt voor 't aanvatten,
voor 't gebruiken geheel klaar. — (pop.) Être tpour qc., voor iets gemaakt zin, er geheel voor geschzkt zijn. — (fig et fain.) I1 a ses morceaux t-s,
ses morceaux sopt s-s, hij heeft te naauwernood
het noodige, . hij kan maar schraaltjes rondkomen.
— [Bias.] Ecu t-, links geschuind schild n. (als
de lijn uit den linker bovenhoek naar den regter

benedenhoek loopt). Ook als subst. m., z. onder
PARTI (m.) — [Mar.] V aisseau Dien t - , goed weg geveegd, scherp gevormd of gebouwd schip n.
Taille-crayon , m. Potloodsnijder m. (een
werktuig). (Plur. Des taille-crayons). — Taille
f., z. onder TAILLE. (Plur. Des tailles-douce, douces.) — 5 Taille -doticier , m. Plaalsnijder m. (Plur. Des taille doueiers.) -- Tailleni4 ehe, m. [Tech.] Lensmet- of katoensnijder m.
der kaarsenmakers. (Plur. Des faille-mêches.) —
Taille -ener, m. [Mar.] Loe//iouder; onderstut m.
van de scheg, bitstuk n. (Plur. Des taille-mei.) —
[H. n .] Bruine zeemeeuw f. ( goëland bruu).—'1'aille- planre, m. [Tech.) Pennesn jder m. (een werk
-tuig).(Plr
Des taille- plumes.)
'I'ailler, v a. Snijden (ons een' bepaalden vorm
te geven, om tot eertig gebruik dienstbaar te maken), hakken , houwen , behouwen , behakken; in
stukken snijden of knippen: T - un bloc de marbre
pour une statue , een ma rmer blok voor een standbeeld behouwen. T- une chapelle dans le roc, eene
kapel in de rots uilhouu'en. T- une plume, eerie
pen versnijden, vermaken. — T- des chemises,
un manteau, hemden, een' mantel snijden (uit een
stuk of uit een' lap stof) On peut t - un habit

dans ce coupon, uit dien lap kan een rok gesneden
worden. — T- des soupes of la s-, brood in de
soep snijden. — (fig.) T- une armée en piêces, z.
PIËcu. — (Loc. fig. et prov.) T- la robe scion le
corps, het kleed naar 't lijf snijden., schoenen naar
de voelen maken: zijne ondernemingen naar zijne
middelen afmeten. Il taille et rogne á son gré. I1
taille en plein drap, hij doet en laat wat hij wil,
hij handelt geheel naar zin believen. z. ook BA-

VETTE, BESOGNE, CROUPIÈkE, MOPCEAU, ROGi ER.-

[Ane. fin.] Schatting heffen, lasten opleggen. —
[Cbir.] De steensnijding uitvoeren, van den steen
snijden. -- [Econ.] T- le pain , het (geleverde)
brood op den kerfstok aanteekenen.—T- les ruches,
de bijenkorven gedeeltelijk van hunnen voorraad
ontledigen. — [Hort.] Snoeijen, besnoeijen: T- la
vigne, den w jngaard snoeijen. T- un ponsmieren
pyramide, een' appelboom pyramiedvorrnir snoekren
[Impr.j T- la frisrluette,'t frisket of raam uctsnijden.
.--- [,loail.] T- des pierres précieuses , edelgesteenten
snijden, slapen. — [ Mar. ] T- un batiment, een
schip vormen, wegvegen; het beloop van een schip
bepalen. T- des voiles, zeilen snijden. — [l^onn.]
Een mark goud of zilver in eene bepaalde hoeveel
stukken verdeelen. TAILLER . V. n. [Jeu]-heid

De kaarten afnemen en omkeeren, de bank houden (vgl TAILL E). — [Mar.] T- de )'avant, er door
snijden, snel zeilen, veel vaart hebben — SE TAIL LEK, V. pr. Gesneden, behouwen worden, zich la..

.

ten snijden of bebouwen: Diawants qui se taillent

en table , diamanten, die tafelvor nig gesneden worden. — Voor zich zelven snijden: Se t- des plumes, pennen voor zich versnijden. Se t- un manteau, zich eenera mantel snijden
'J'aillevesse, f. [Anc. monn.] Muntwerkster,
die de ircuntplaatjes sneed en afwoog.
'l'aillerole, f. [Tech.] Fluweelscheerde rsmes n.

'I'aillet. in. (Tech.] Scherp snijdend werk
-tuin.
bij 't naken van ankers.
T^siilette, f. [Gonst.] Kleine deklei f.
T^aille'ur. m. Snijder, houwer, hehouwer, behakker, snoeijer m.: T- d'habits, kleernmaker. Tde pierces, steenhouwer. T- de pierres précieuses,
edelsteensnider, steenslijper. T- d'arbres, boomsnoeijer. - (absol.) Kleêrmaker, snijder ni. T- pour
bomirae , pour femme, manskleêren-, vrouwekleérenlnc,ker. Maitre t-, Garcon t-, kleêrmakersbaas,
-knecht nl — (Jeu] Bankhouder m. (bij 't pliwirao ,
basset-, vingl-et-un , lanskenet e. a. spelen). -[ Monn. ] Steinpelsnijder m. --- Tailletise, f.
-

Kleêrmakersvrouw f.; -- in sommige streken z. v. a.
couturiere, naaister f.
Taille -vent, m. [Mar.] Stormzeil n.—[H. n.1
Bruine zeemeeuw f. (goëland brui!). (Plur. Des
taille-vent.)
Taillis, adj.m.: Bois t-, of als subst

.

TALLIS , m.

Ilakbosch, hakhout n. (dat geregeld afgehakt wordt).

Jeune t-, hout, dat om de tien jaar en daarbeneden wordt gehakt. Nloyen t-, hakhout, dat tusschen 10 en 25 jaar wordt gekapt. Haut t-, hak-

hout, dat tusschen 25 en 30 jaar wordt a fgehouwen. — (Loc. Jig. et prov.) Gagner le t-, z. GAGnER.
Tailloir, in. [Écon.] hakbord n. (In dien zin
weinig gebruikt.) -- [Arch.] Dekstuk n. van het
kapiteel.
Taillon, m. [Anc. fin.] Naschatting, b ij belas
ting; ook: belasting f. in 't algemeen — TAILLON , m.
Besneden gedeelte n. der schrijfpen, bek m.
t Tai ll lire, f. Opgelegd borduurwerk, borduur
-seln.mt
knipwerk.
Taira, m. Zeer dun bladtin, kwik-amalgama tot
belegging der spiegels, verfoeliesel n.— [Mar.] ,z. TIN.
'Taira of `T'ayra, m. [H. n.] Bruine veelvraat
of marter ni. (in 't warme Amerika en op Jamaica,
t a ï r a f. [mustela l,arbata of canescens).
'faire, V. a. Verzwijgen, geheim houden, ver
niet melden: I1 sait t- ce qu'il faut t-, hij-bergn,
weet wat hi zwijgen, geheim houden moet. Il nous
a to les détails, hij heeft ons de bijzonderheden
verzwegen, niet medegedeeld. — SE TAIRE, V. pr. Zw ijgen, stilzwijgen: I1 y a temps de parlor et
temps de se t-, er is een tijd om te spreken en een
tijd om te zwijgen. On lui fit signe, et ii se tut,
reen gaf hem een teeken ofwenk,
wenk, en hij zweeg. Taistoi ! zwijg stil! houd uwen mond! II ne peut se thij
kan
van dit voorval niet
de cette aventure ,
zwegen. Je ne puis men t-, ik kan daarvan niet
zwijgen, ik moet er gedurig van spreken. --- (fig.)
-

.

La icier et les vents se turent ir sa voix, de zee

en de winden zwegen stil op zijne stem. Au milieu
des armes les lois se taisent, in oorlogstijd zwfjgen de wetten. — (Prov.) Qui se tait consent, wie
zwijgt, stemt toe. Voir, ouïr of se luire lont difficiles b faire , hoorgin, zien en zwijgen is Beene
gemakkelijke zaak. — (met weilating van se) Faire
t-, doen zwijgen: On ne saurait le fair e t-, men

kan hem niet tot zwijgen brengen, niet den mond
stoppen of snoeren. — Faites t- ces chiens, maak
dat die honden zwijgen. -- (fig.) Faire t- les lois
de wetten doen zwijgen. hare ten uitvoer legging
verhinderen. Faire t- l'envie, den nijd tot zwijgen
brengen. Faire t- la presse, de vrijheid der pers
onderdrukken. --- [Mil.] Faire t- le canon des
ennemis, het vijandelijke geschut tot zwijgen brengen.
'raiSSOit, M. [H. n.] , z. v. a. BLAIREAII. ---

Taissonnière, f. [Chas.] Dassehol n.
'i'aj aeni of 'l'aj asu, in. [H. n.] Tajassoe m.
(vul. pécari). (Bourgondie.

Talanc•he, f. [Corn.] Soort van droget n. uit
'Parapiot, m. [H. n.] Soort van meerkol f.
(geai
Talapoin, m. [gelig.] Priester van Fo bij de
).

bewoners van Siam, Laos en Pegu, cone soort van
bedelmonnik, t a Ia pa i n m. — [ 11. n.] Zwartneuzig aapje n. van Guyana.
Talard, m. [Tech.] Droograam n. voorsnaren.
Talc, in [Minér.] Talksteen m., cone weeke,

vetachtige steensoort van proenaclrtig witte kleur.
T- de Moscovie, moskovisch, of russisch glas n. Técailleux, schubbige talksteen, speksteen nn ., brianconsch krijt n. T- graphique, schrijf-. beeldsteen.
'r- stéatite,spaanseh krijt n.; krijt van Meudon, van

Dieppedalle. — 'i'alcaire , adj. [Minér.J Den
talksteen betreffend. 'I'aleigduae, adj. [Minér.]
Uit talk_cteen zamenrlesteld. —Tal(- item. [Vlinér.]
Aardachlit;e, vulkanische talk, bladerlalk f.— Tal
e, adj. [11-iinér.] Talk- en g!iircmer--coniaé,
houdend. -- Taleo-quartzeux , etise , adj.
[Minér.] Talk- en kwartshoudend.
Taled, m. Hoofdsluier m. der joden in de

synagoge.

Talent, m. [Métrol. anc.] Ta l é n t n., goud
ook eene geldsom f., verschil-enzilvrgwt.,
naar de landen,waarin men daarvan gebruik-lend
maakte. T- allique, aitisch talent (=60 minen of
6,000 drachmen, = 16,1780 kilo). Grand t- attique,
groot (rttisch talent (=50 mingin) . T- de Corinthe,
korinthisch talent (= 1 Qus altisch of 100 minen).

TAU WE
T- attique d'argent of euboïque, zilveren attisch of
euboz s c/ talent (waarvan men de waarde eerst op
515 gulden. na de 2 de eeuw vóór Christus op
2 7 5 guld. schat). - ( fig.) Natuurgave t., natuurlijke aanleg n. voor zekere dingen, als 't ware liet
toeqewoqene, toebedeelde, (in bjbeItaal) liet aanvertrouwde pond; vatbaarheid en bekwaamheid, kunstvaardigheid t., kunstvermogen, I a le n t .: 11 a de
grands t-s, hij heeft groote talenten, bekwaamheden. Cette liiie a des t-s, dit meisje heeft beaafdli den, verdiensten. Voir les gens a t-s, met kun-e
stenaars omgaan. Faire valoir son t-, zich zijne natuurljke begaafdheden ten natte maken, zne Ialenten, begaafdlieden doen gelden. - (Loc. prov.)
I 1 no faut pas enfouii sas t-s, men moet zijne tatenten, zijn pond niet in de aarde begraven (met
toespeling op de bekende bijbelsclie gelijkenis). (Tam.) Talentrij k, begaafdpersoon m. C'est un
vrai t-, 't is een waar talent. Un t- manqué, een
mislukt talent. Demi -talent. z. dat woord.

Tatève, ru. [Fl.nj, z. POULE sultane.

'I'alière, 1. [l3ot.] Soort van indische palmboom m.
Taliction, m. [Bot.], Z. TIIALICTROn'.
'I'alînguer, V. a. [,Mai , .], Z. ETALINGUER.
'I'alioii, in. [Jur.] Ver gelding, wedeiverpel-

ding I. Peine du t-, strafderwedervergeldinq. Lol
du t-, wet, die de straf der gelijke wedervergelding uitspreekt. La lol du t- vent que le nieurtrier suit punl de mort, de wet der wedervergelding wil, dat de moordenaar met den dood gestraft
wordt.(lalisia f.
Talisier, Iii. [Bot.] Soort van zeepkruid n.,
Talisni an , m. 'J'ooverkrachtig voerwerp IL, dat
met bgeloovige formaliteiten onder een zekere constellatie of stei restand is vervaardigd; metalen Iiguur f., waaraan de astrologen ingebeelde krachten
toeschreven; toovermiddel , tooverbeld n., tooverring ,
ialisiitan in. -- Talisnianiq tic, adj. Den
talisman betreffend, tooverachtig, t a I is m ni s Ii.
Vertu t-, tooverkracht f. (vloOkreeft ni.
Taliti-e, M. [ H. n. ] Water- of zeevioo f.,
'rallar, 'I'altai-d, iii. [Anc. mar.] (op eene
galei) De ruimte can den gang tusschen de roeibanken tot aan de dolboorden.
Talle, f [ilort.] Wortelscheut, aflegger rn. Taller, V. n. Een' of meer wortelscheuten doen
uitkomen.
(pot M.
'I'allevane, f. [Lon., Corn. ] Steenen boterTa ll ipot, ni. [Bot.] Palmboom ni. met verbazend qeoote bladeren op Ceylon en in Malabar.
'I'almaebe , f. [Ace. mar] Gebeeldhouwde
beestenkop fl1. (op den voorsteven).
Talinouse, 1. [ Pdtiss.] Kuaskoek m. - (pop.)
Muilpeer, oorveeg f. - TahiHouser, v.a. Muilperen, oorvegen geven.
Takiiiid, in. [H. jud.] Wetboek n. der nieuwere joden of de tussc/ien de de en Ode eeuw bijeengebragte verzaaieling van joodsche overleveringen en weltn, bevattende liet goddelijke en menschelijke reyt, en bestaande uitde inischna, die
den eigenli.jken grondtekst bevat, en de ge m a r a
(z. dat woord), talmn d m. - Taliiiiidiq cie,
adj. Den talmud betref/end , tot den talmud be/tootend, t (1 1 'n á, (1 1 s c Ii. - 'I'aliiitidiste, ni. Jood,
die den talmud belijdt of aanneemt, t' a b b i n i s t,
t a I en a d i's t vu. (vgl. CAR ÏTES).
'I'aloche, 1. (olt ) Slag, klap m. op 't hoofd,

oorveeg f. --- [Mac.] Raapbord n.
`Ia1oii, M. li/el in , achter-benedendeel van den
voet. verzenen t. p1. Se blesser nu t-, zich aan den
hiel bezeeien. Avuir des mules nux L-s, hak- of
winterhielen hebben. i.e t- lu citeval, de hiel, de

bal en. van 't paard. Ce cheva l a les t-s hauts,
bas, dit paard is hoog, laag gebukt. - Le t- dun
Cod!, dun perioquet, de ric/iterklaauw van een'
haan, /)O/JC(i(JOl. - (bij uitbreiding) '1'- de botte,
de soulier, de sa hot, li/el in., hak f. van een laars,

schoen, ho/blok. Le t- dun bas, de hiel van eene
kous - (fig. et lam ) T- rou ge, (weleer) hoveling,
groot heer (we;ens de rood gekleurde hakken, die
zij aan de shoenen droegen). - (fi r . et fam.) II est

toujours /t (sur) tees t-s. Je l'ai toujoui's sur mes
t-s, hij zit mij altijd op de hielen, hij loopt wij ge-

stadig achter na. Marchersur les t-s de qn., iemand
in aanzien, rijkdom, enz. gelijk komen, bijna gelijk
zijn, ook: iemand op de hielen zitten, van nabij
volgen. Avoir l'esprit aux t-s, een domkop zijn.

-
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Se donner da t- dans Ie derrière, zich om niets
bekreunen, een lustig leven 1e/den, z. ook AlLE,
EPEE, lONTRER.—[AdminjT- de souche, soort van

cijfer ofvignut it., dat strooksgewijs is gedrukt, ter
pll)atse waar in een afsnijregister de bladen moeten
doorgeknipt worden, talOn. - [Mint.] Le t- de Ia
main, de bal m. van de hand (balie de paume).[Arch.] 'J'alaan m., holle lijst f., bestaande uit twee tegen elkander geplaatste hiel-ojieven. - [Ai'queb.,
Artill.] T- de Ia batterie, hak van 't pandeksel.
1'- (ie Ja culasse, hak van den tuimelaar, van den
loop. T- dune lame de sabre, borsthak f. van eene
sabelkling. Vi'- tie la pierre, hak of dik einde D. van

den vuursteen. T- dune haliebarde, dune pique,

stootplaat f., hakvan een hellebaard, van eenepiek.
T- dun essieu, nok f. van eene as. T- de bolle de
roue, oor n, van cciie naafbus. T- de tiasque,
zool f. van het staartstuk van een a/fail. T- dun
tush, achterste of onderste gedeelte van eene geweerkolf. - [Econ. dom.] Overblijvend stuk n. van
een aangesneden voorwerp: Le t- lu pain, liet laatste stuk van 't brood; ook: de weeke zijkerst f. van
't brood. - [Eser.] Bovenkling t., t a t a n.— [fort.]
Stameinde n. van een afgehouwen tak. -- [Jeu]
Stok m., het overblijfsel der kaarten, nadat nice
ze heeft rondgegeven, de stckltaarten, koopkaarten f. p1. Il manque une carte au t-, dans le t- ,
ei' ontbreekt cciie kaart op den stok. Comptez un
pen le t-, tel den stole' eens. - [Man.] Spoot' 1.,
diet in. Le cRavat entend les t-s, liet paard luistert naar, let op de sporen, de hielen. Seri - er les
t-s, Pincer les deux t-s, de sporen geven, dc hielen
aandrukken. Ce ctleval est bieti dans les t-s, dat
paard is gevoelig voor de sporen. Porter un clieval dun t- sur l'autre, het paard nu (ie cciie,
dan de andere spoor geven. - [Mar.] T- de Ja
quille, die/ing 1., Wel 50fl de kid; hak van de kid.
T- de varangue, de fourcat, hak, hiel, ondereind
van eene vrang, van een' steker. T- du ringeot,
lascit f. van de voorstevenknie. Le vaisseau donna
un coup de t-, liet schip hielde , stiet met het ac/itereint op den grond. - [Tech. ] Spadelvorinly
werktuig ii, bij gipswerk; - stoot m., benedendeel
van een mes/emmer; - stoot aan dc tang of schoot
van een slot; - drager in. van den hanger aan
een' oorring; - hieltje n. cener tuba kspijp.
,ritlotItser, V. a. (fam.) Op de hielen zitten,
achterna iepen, digt vervolGen: On les talonna de
fort prOs dans leur retraite, men zat hun bij 't ee
tiréren zeer dijt op
e hielen.
d -- (fi.) Aanporren, oandiijven, aanzetten: Ii faut le t-, auli'emen il ne Ie fern pas, men moet beta aanzetten,t
anders zal hij 't niet doen. — [ Man. ] theben, s/ooien.
Taloiinette, f. [Econ.] ilielbelegsel n. van een
kous.
'raloni.;ei-, m. [Tech.] Fiie(maker in. (tentijde
toen men houten hielen droeg). - (Mar.] Kohl n.
tegen de many, kabfvoor den teen van eene stang.
- [Mii.] Vlagschoen. standaardschoen ni. - Ta
loiiiiière, I. iJle/Ieder n. der barrevoelerinonniken. - tlar.] liielinj f., hiel m. of hak I. van
't roer, onderkant in., weghakking f. van 't roer.
-- [tFyth.] T-s, hielvbeugels ni. p1. van Mercurius.
'I'alpa, in. [líd.] Molshoo/dgezwel n., spekbuil t. aan 't hoofd.
'I'al pache, m. [MIJ.] Ligt hongaarsch soldaat,
tabpaeschof ta/poIse/i in.
Talpide, Talpien, ne, 'ralpin, e, adj.
[H. n.j Molachtig, naar de »tol gel)jleend. -- TALPIDES, TALPIENS, M. »1. 'olsouttea f. p1. -pier, M. (pop.) [H. ii.] , Z. V. (1 . CHIQUE. - 'I'al.
I)iforIDe, adj. !etobvorinig. - Ttdpinette, t.
H. it.] Soort van sp itsmuis f. (rnusaraigne). -Talpo'ide, ni. [H, n.] Molrat t. (aspalace , rat

-tan Pc)
Talqneux, iieiise, adj. [Minéi .] Tabksteen-

ac/itig; uit ta//eileen gevormd.
'raleis (vroeger ook TALUT), M. helling, glooi
schuin te, dancing f., talud of talus n.-jing
Le t- dun mur de teri'asse, de gazon. de gloofjinq,
het talud aan een' lerrasmuur, zodenmuur. 'I'
extirieur, intirieur. buiten-, binnengloofjinq. Donner dit t-, Z. V. (t. TALIJTER. -- En talus, hellend,
(/l()oijefld, schuin : Fossd en t-, hellende, glooijende
gracht t. Tailler, Couper une chose en t-, een voorweep schuin afnijden, scherp, wiovormig afwerken. -. Ta-Inlage. m. Het glooijend waken;
glooijing f. Tauter, e'. a. Doen glooijen, hei-
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lend of schuins stellen , schuins doen a/loopen ,
gloojjing geven: T-, les borils dun étang, de kanten
van een vijver schuins afwerken.

Tamae,olin, m. [H. n.) Krophagedis f. [lacerta

stro rnosa j .

'i'aniandiia, nl. [H. n.] Gemiddelde of drie teenige miereneter m. (fourmilier), in Brazilië en
Guiana, taanándoe, taniándua f. [myrmecophaga tarnandua of tridactyla]. — 'l'amanoir, m. Groote miereneter, in Brazilië, Guiana,
Paraguay en Peru [myrrnecophaga jubata j .
Tainarieiu, m. [[I. n.] ]'oordsche zevensla-

per in. (loir).

Tavuarin, m. [Bot. J Tamarinde, zure da-

del f., de geneeskrachtige peulvrucht van den ta
Pulpe de t-, tarrcarinde-9nerg n., het-rnaidebo.
zuurachtig-zoete merg lusschen de vliezen der ta
peulen. — [l1. n. J Grootoorige aap m.-marinde

nia midas] . — 'raniarinier, nl. (ook, mingoed, TAMA1I1N) not. J Tamarinde- boom, de
Z
oostindische zure-dadelboom, zonnehoorn m.
Taivarise, Tangaris of 'faniarix , m.
[Bot.] Struikachtige boom in 't Oosten en in Zuid -

Europa , welks zoutrijke asch in Frankrijk tot
looien en verwen gebruikt wordt, tamarisk, tamariskenboom m.

m. (pr. t—c) [H. n.] Gevlekte baard
baardvogel m., in Zuid - Amerika [bucco-koer

Ta«Iatia,

tamatsa] .
'.'airabac, ni. [Bot.], Z. V. a. CALAMBAC.

'1`amnbouul, n). [Bot.] Trommelboom iii.; tromme/hout n. (buis t- of tambour).
Tamubosir, m. Trorn, trommel f. Battre le, du
t-, z. BATTRRE (v. a. et v. n.) Le t- bat, de trom
slaat, wordt geroerd. Le t- appelle, de trom slaat
appél. Marcher au son du t-, met slaande trom
marchéren. La garnison sortit t- battaut et mèche
alluniée, de bezetting trok uit net slaande trom en
brandende lont. — Kindertrom: On lui achètera
un t- pour sa foire, men zal hem eerie trom voor
zijne kermis koppen. — [Mus.] Gros t-, z. v. a.
grosse caisse, z. CAISSE. T- de Provence, z. v. a.

TAMBOURIN . T- de Basque, z. BASQUE. — (Loc. prov.)

Avoir Ie ventre tendu comme uu t-, een' buik als
eene trommel, als eene ton hebben, zich den buik dik
gegeten hebben. Un ventre enflé est un t- qui Bonne
la retraite, een waterzuchtige kan niet lang in 't
leven blijven . z. ook BATTANT (adj.), FLUTE, LIEVRE.
— (bij uitbreiding) Trornrnelslager, tamboer to. :On
envoya on t- summer la place, men zond een'
tamboer om de vesting op te eischen. T- -major,
tamboer - majoor. T- maitre, Caporal-t-, korporaal tarnboer. , - [Anat. J Trornmrrel f., trommelvlies n.
(liever tympan) . -- [Arch.J Elk der cilindervor-

miue steenlagen, waaruit de schacht van eene zuil,
de spil van een' wenteltrap bestaat; -- somtijds
Z. v. a. CA MPANE. — [Bot.] , z. T.tMBOUL. — [Econ.
dom. ] Toglscherm m. , windvang I. ; — vuur
(chautfe-chemise). — [Fort.] Tamboer m.,-mrandf.
verschansing, die eene poort of een' ingang dekt.
— [t-1. n.J, z. v. a. pigeon-tambour, Z. PIGEON; —
soort can lipvisch in. (labre) -- ( H vdraul. J Looden
trommel, verzamel- of vergaar bak in. in een fanteinbekken. — (Mar.] Kap f. om den kop van 't
roer of om een luik. T- de la roue de gouvernail,
r'ol ; trommel van 't stuurrad. 't'- d'eperon. blaas
onder de slooiknie van '1 galjoen. T- de puin -balgm.
rol f. of klampen van het braadspil. T- de la-deau,
soute aux poudres, lantaarngat n. T- de l'archipompe, betirrcrnering f. om de pompzode. T-s, galjoenboiden n. pl. (lot breking van den westerslag).
— [t%led.J Trap- of trornrrrelrod n. aaneene kraan.
-- IOaderkast, schepradkast f. (aan eene stoomboot).
— [Tech.] Trommel van een horloclie; — borduur raam n ; — tr ommelzeeg', zeeftrommel f., zeef niet
hoo en rund, tot verschillende oogmerken; -- kneedtrog m. der steenbakkers; — trommel in een slot.
Tambourette , ni. j U. n.], z. v. a. pigeontant bou r, z. PIGEON.

'i`anibourin, in [Mus.] Handtrom, be/trommel, een t7•ornlmit, 1 niet één vel en met br glen, t a mb o e rij n f. — Vlasspe, vrolijke wijs, waarvan de
maat met de tamboerijn, geslagen wordt. — Soort
van proverncaalschedans in. — (bal uitbreiding) Tarnboerijnspeler m. -- (Loc. prov.), z. NoCE. — Tchinois, chinésche tamboer iln (met 6 snaren). —
[Joail. 1 Parel f., die aan de eene zijde rond en aan
de andere plat is. --- [Tech.] Trommel aan den

_-.
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zijdeweefstoel. -- Tanibourinaáe, m. (fam.)
Getrommel n. — Taumbouriner, v. n. Trommelen (doorgaans van kin{reren gezegd), op de trommel of de tamboerijn slaan
TAMBOURINER , V. a.
Doen omtrornmelen, een verloren voorwerp met
trommelslag opvorderen: T- un chien, une montre,
een' hond, een horlogie laten om/rommelen. — (fig.
et fam.) T- un auteur, un ouvrage, een' ^Schrjver,
een werk opvijzelen. — SE TAMBOURINER , V. pr
Orngel rornmeld worden. — Zich zelven, elkander
opvijzelen. — Tasznboiu•ineur, m. Trommelaar;
. jnspeler. -- (Loc. prov.) 11 fait sa cour au
tamboer
. --

valet du valet du t-, hij ' kruipt voor de laagste,

verachtelijkste soort van men scicen.

Taallas, m. [II. n.] Zwitsersch eekhorentje n.
Tantier of Tan,iuier, m. [Bot.] Smeerwortel m., zwarte of wilde wingerdplant f. (ook sceau
de Notre-Dame, Vigne noire, Racine vierge, ltacine de la femme battue geheeten). T- commun,
gerneene of kretensische smeerwortel.
'rainis, m. Terns, teems, zeef f.: T- de soie, de
erin, de parchemin, zijden, paardeharen, perkamenten zeef. Passer de la poudre au (par Ie) t-, buskruid ziften, door de zeef laten loopen. — (fig. et
Jam.) Passer par Ie t-, een scherp, naauwkeurig
onderzoek ondergaan. -- [ Pèche j Zee/net n. —
[Mus.J Pijpenbord n., plank met gat in een orgel,
waardoor de pijpen loopen. -- 't`anmisage, rn.
[Tech.) Het ziften. — Het gezifte. — t 'I'aumisaille, I. [Mar.] Luiwagen, overloop rn. van 't
(1 a mis n., z. v. a. DAMsts.
roer.
'i'amise, f. [Corn.) Geglansde wollen stof f.,
Tausiser, v. a. Ziften, door de zeef laten loopen. — TAMIiSER, V. n. [Mar.] : La barre tamise,
de roerpen, het roer trilt, schudt, rukt. — Alit part.
passé is ook adj.: Pldtre tamisé, gezifte pleisterkalk m. — 'IPainiseur, n1. Zifter m. —'1`aiiiisier, m. Zevenmaker, temsenmaker in.
Taunpane, m. [,%iécan.] Rondsel n. van een'
len, waardoor de spil gaat.
windmo
'I'arupe, f. [Manut.] Strijkbord n. (voor 't nop
krassen der sto/fen) . -- Tamper, v. a. Het-penof
strzlkbord, aanleggen ot opdrukken.
'Taiuplon, in. [Tiss.] Weverskam m. om het
weefsel w]der te snaken.
'I'anipon, m. Stop f., prop. tap m., stopsel n.
T- de buis, de liége, houten, kurken stop. T- de
linge. de papier, linnen, papieren prop, stopsel. Le
t- dun tonneau, de tap, spon van een vat.— [Chir.1
Pluksellrrop tot sluiting van de natuurlijke lig
bloeden te stillen.- [Man.]-chamsopenig,t'
Smeerprop, prop. T- d'éculiers, kluisprop. T- en
corde, tourprop. -- [Artif.] Bordpapieren prop m.
of schijfje n. voor seinruurliijlen. -- [Artrll. J Tc ie mortiers, monddeksel ii. der mortieren.— [Tech.]
Inktbal, robbert in.; inktrol f. (der plaatdrukkers;
— houten pin (tot bevestiging van een getimmerte,
of om er eene schroef in te draaien, een' spijker
in te slaan); — vul- of dekstukje n. (om inredreven spijkers, kwasten enz. te verbergen). —
ponnenient, m. Het sluiten met een prop of stop.
— Tatieponuer, v. a. Met cen prop of slop sluiten: T- one cruche, ('ene kruik digt stoppen. --

[Chir.] T- une ca4ité natur elle, eerre natuurlijke

opening toestoppen, t a rn p o n é r e n.. — [[11an.] Tles écubiers, de kluizen stoppen, de kluisproppen
inzetten. T- on vaisseau, een schip roet smeer proppen dirt maken.
Tam-tau, m. [,lus.]

Oostersch muzijk-instruinent n. in de gedaante eener cytnbaal, dat met
eersen stok geslagen wordt, t a rn - t a as m.
Tan, m. Run, gemalen schors, inz. eikenschors f.
'tot de runloo(jerij). Moulin is t-, runrrmalen m.
Fosse à t-, runkuap f., runkuil M.
'1`auaeétate, m. [ Cli!m. J Reinvar enzuur
zout n. — Taiiaeétigoae, adj. [Chinn.]: Acide

t-, reinvaren -zuur n.

Tanagre of Tnnnagraa, in., . v. a. TANGABA.
'I'5ivaisie, f. ( Hut.] Heinvaren nZ., Z. BALSAMITE.

Tanas, m. [H. n. j Afrikaan.sche vischralk m.
Tapeer, v. a. (fain.) Bek e'en, berispen, doorhalen, uitschelden, z'eru'ijten: Son père l'a verte-

ment lancé, zijn vader heeft hem duchtig doorgehaold, doorgestreken. — liet part. passé is ook adj.:
Enfant tanré. hekever, doorgehaald kind n. --'i`anceur. m. Bek fiver, liefhebber van doorhalen. (Het
férn. TANCEI;ESSE is nu geheel in onbruik).

Tatielie, f. [H. n.j Zeelt f. -- T- de ser of

TANCOIDE

TANTALIQUE

Tancoide, zeezeelt (eene soort van lipvisch).-[Cuis.] T-s farcies, gefarceerde of gevulde zeelten.
'I'andelet, m. ,

beter TEI^DELET.

'I'andeliu, m. [Tech.] Draagkorf m. der zoutzieders;— korf m. voor den wanoogst.
Tandenn, in. (pr. —dèm) Soort van open cabriolet f. (uit Engeland in Frankrijk ingevoerd).
Tapdis qae, loc. conj . Terwijl (in z. om eene
soort van tegenstelling aan te duiden): Travaillez,
tandis qu'il ira se promener, werk, terwijl hg zal
gaan wandelen. — Weleer ook zonder que, als adv.
gebruikt: Faites cela, et t- je me reposerai
Tandole, f. [Tech.] Glasgal f., onzuiverheden, die bij 't glassmelten op de oppervlakte der
fritte komen en met ijzeren lepels afgeschept worden.
:

Tandrec, in., z. v. a. TENREC.

'fang, ni. [Corn.] Soort van fijn, glad oostindisch neteldoek, t a n g n. — [H. n.] Soortnaam
van een' harder m. (mute).
Tangace, m. [Man.] Het stampen, heijen van
een schip, overlangsche slingeringen
slingeringen f. pl.
Tangara, m. [H. n.]
f., een talrijk vogelgeslacht inz. in 't warme Amerika, met
veelkleurig gevederte en dikken, list gebogen snavel, tangara, tánagra f. —'.laugaron,m.
Roode tangara of prachtmees van Cayenne.
'I'angenee, f. [Géom.] Aanraking f. (co nta c t): Point de t-, aanrakingspunt, raakpunt n.
— Tangent, e, adj. [Géorn. j Rakend, in één.
punt rakend: Ligne t-e of als subst. 'I'angen-
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Tornt, adv. Zoo veel (om eene onbepaalde hoeveelheid, een onbepaald getal uit te drukken, en dan
dikwijls door que gevolgd: ook om elk getal, dat
men niet noemt, te vertepenwoordigen). Il a t- de
bontés pour vows, hij heeft zoo veel goedheden voor
U. — Je l'ai vu t- de foil, ik heb hem zoo veel, zoo
dikwijls gezien. -- Il gagne t- par jour, hij ver
veel daags. Il y avait t- a partager entre-dientzo
nous, er was zoo en zoo veel onder ons te verdeelen. — Cela m'a couté t-, dat heeft mij zoo en zoo
veel gekost. Nous étions t- á table, wij waren met
ons zoo velen aan tafel. Tous t- que nous sommes,
allen, zoo velen als wij zijn. — [Jeu] Nous sommes t- à t-, ïv j staan gelijk, wij hebben evenveel
punten, partijen. — (Loc. prov.), z. PAYE, VALOIR .
-- (pop.) Il pleut t- qu'il peut, het regent zoo
hard als 't kan. Zoo veel, zoo zeer, zoo lang,

zoo sterk, dermate: 11 mangea t- qu'il en fut malade, hij at zoo veel, dat hij er ziek van werd. I1
a t- d'amis et de richesses, qu'il ne peut manquer de zien , hij heeft zoo veel vrienden en rijkdammen, dat hem niets kan ontbreken. — (Loc.
prov.), z. CRIER (v. a.). — In dezen zin ook vaak
bij wijze van uitroep gebruikt: T- it est difficile
d'étre sage ! zóó moeijelalk is het, wijs te zin! Tle monde est crédule ! zóó ligtgeloovig is de wereld!
— (Prov.) z. SE BR1SER . .. Tant drukt somtijds
ook zekere betrekking, verhouding tusschen de dingen uit: T- plein que vide, T- bon que mauvais,
ten deele vol, ten deele ledig, zoo goed als kwaad.
te, f. Raaklijn, repte lijn, die Bene kromme (b. v. Je le lais t- pour lui que pour rnoi. ik doe het
eenen cirkelomtrek) slechts in éën punt raakt, zon
zoo wel voor hem als voor mi. S'acquitter de son
bij verlenging te snijden , t d n g e n s f. T--deri devoir t- Bien que mal, zijnen pligt deels goed
d'un angle on dun arc, tangens van eengin hoek of deels slecht vervullen. . Met de ontkenning staat
boog, de loodl n, c<ie op het einde van d i eengin het somtijds v for autant: Rien n'ernl clie t- d'être
straal wordt getrokken tot aan het punt, waar zij naturel que t'envie de le paraïtre, niets verhinde verlenging van den anderen straal raakt. — dert zoo zeer - natuurlijk te zijn, als de zucht ons
(Lec. prov.) S'échapper par la t-, zich behendig het te schijnen. r TANT QUE, zoo lang als; ook:
uit eene nételige zaak redden.
(GER.
zoo ver als: T- que je vivrai, zoo lang ik zal le'ranger, v. a. [Mara Langs zeilen, z. v. a . RAN ven. T- que Ie monde durera, zoo lang als de wel'oelbaarheid f. —-'1angEbilté,f.[Ddcj reld zal duren. -- T- que la vue, t- que Ie bras
Tangible, adj . [Didact.] Voelbaar (tactile).
peut s'étendre, zoo ver als 't cezifjt, de arm kan
'Yangon, m. (Man.] Lakspier, waterspier f., reiken. — EN TAKT QUE, Z. EN (prép.) -- FAIRE
uithouder rn. van 't voor - onderlijzeil.
T ANT QUE ..., iets doen, zoo ver gaan, het zoo ver
Tangre, f [Agric.] Aardachtig zeezand n., drijven van iets te doen: Si je faisais t- que de
waarmede men in Normandië de akkers toemaakt. voyager à Rome, je voudrais... , wanneer ik een
'Tangaier, v. n. [Mar.] Stampen, heijen, stamnoot' Rome reisde, dan wenschte ik... Quand-mal
pen en hielen, in zijn' kop of neus liggen, over- i] faisait t- que de jouer, it y passait toute la
langs slingeren of op en neér gaan. Bi tirnent qui nuit, als hij eenmaal aan 't spelen kwam. bragt
tangue sur l'ancre, schip, dat op 't anker stampt. h# er den ganschen nacht meel door. — TANT SOI T

— 'fain uefir, m. [Mar.] Stamper, heijer m.,

schip, dat zwaar stampt. — Tanl;nepux, ueuse,

Batiment

adj. Stampend, aan stampen onder hevig:
t-, Z. v. a. TANGUEUR.

'Tani, nl. [Corn.] Fijnste bengaalsche zijde f.
'I'anière, C. Hol n. van een wild dier: La td'un lion, ' t hol van een' leeuw. --- (fig et fam .)
I1 est toujours dans sa t-, hij zit altijd maar thuis
.

te mokken.

Tannage, m. Het looijen of leirloo en; kunst f.

des leêrlooijers. — Voilà tin mauvais t-, ziedaar

eene slecht gelooide huid. — Tantiant, e, adj.
(pop. et lig.) Vervelend, lastig: Elle est vraiment t-e.

'i'aniie, f. [Méd. [ Gierstekorrel f., hard puistje

in (te huidporiën, inz. aan de neusvleugels , het
voorhoofd en den hals.

'fanne, e, adj. (en part. passé van tanner).
goed gelooid leder n. -- Chien t-,
runkleurige hond m. — Soms ook als subst. ni.:
Cela tire sur le t-, dat zweemt naar run/deur. -Tannée, f. Kif n., oude, reeds gebruikte run. f.
— '.gar=ner, V. C. Loaf/en, leérlooien, de huiden
met run of in de runkuip bereiden. — (fig. et pap.)
Vervélen, lastig vallen, tot last zijn: 11 tanne tout
Ie monde, hij is ieder tot last. -- [Mar., Péche]
Tanen, de zeilen of de netten tanen. — Tannerie, f. Looijerij, leérloo]jerij f. -- (Loc. prov.) A
Cuir bien t-,

la t- tons boeufs sont vaches et a la boucherie
toutes vaches sont boeufs, wie zijne waar wil af,

zetten. betitelt ze naar 't hem lijkt; bedrog is overal. —'I'anneiir, m. Lnnijer, leërloo er m. -• Ook
als adj.: Maitre t-. 0uvrier t-, looyersbaas, loo2,lersknecht. — 'Tannin, m. [Chico.] Looistof f. -Tanningique, adj . [Chinn.]: Acide t-, looislof-

zuur n. (uit cachou).

'.ranzlue, f., Z. v. a. TANGUE.
1 'r assquetir, m , z. v. a. GABARIER.
Tapree, m., z. TENREC.
- -

,

PEU,

loc. adu.,

z. PEU. -- TANT PLUS QUE 1101NS,

loc. adv., z. het meer gebruikelijke a peu près op
PEU, Of plus Uu m0i11s Op PLUS. --- TANT MIEUX,
loc. adv. Des te beter, zoo veel te beter: Le malade
a sué. t- mieux, de zieke heeft gezweet, des te be-

ter. L'hiver est fort doux, t- mieux pour les pauvres, de winter is zeer zacht, zoo veel te beter
voor de armen
TANT PIS , loc. adv. Des te erger
of slimmer, zoo veel te erger: I1 en sera punt, tpis pour lui, hij zal er voor gestraft worden, des
te erger voor hem . — TAST S'EN FAUT QUE, 10C.
conj. , z. onder s 'en falloir op FALLOIR. — TANT
Y A QUE , loc. faro., koe 't ook zij , zoo veel is zeker:
Je ne sais pas qui 1'a dénoncé; t- y a qu'il est en
prison, ik weet niet, wie hem verklapt heeft; zoo
veel is zeker, dat hij gevan en zit.— SI TANT EST,
. —

-

loc. fam., z. onder SI. -- -F SUR ET TANT MOINS,
z. onder BIOINS (adv.). —MANT SEULEMENT, b c.
fam., z. v. a. SEULEMEN T: II ne m'a pas t- seulewent salué, hij heeft mij zelfs niet gegroet.
'I'antalate, m. [Chirn.] Tantaliumzuur zout n.

— 'I'antate, m. [:Mlinér.; Een door Hatchet en

.Lckeberg in 1801 en 1803 ontdekt enkelvoudig metaal, t a n. t a l i u m n. (vroeger c o l u m b i u mn n.).

— TANTALE, m. (fig.) Rijke vrek, mensch, die te

midden van den overvloed gebrek lijdt, t á. n t a1 u s tn. (naar den myth.. phrygischen koning Tántalus, die in de onderwereld gedoemd was tot het
lijden van den ondragelijksten honger en dorst te
'weidden van hel helderste water en de heerlijkste
vruchten). Supplice de T- (fig.). Tantalus-straf,
tandter,ing f.. het vruchteloos smachten en watertanden. -- [Phvs.] Vase de T-, tantalus-beker m.,
(waarin een hevel zoodanig is aangebragt, dat het
vocht, waarmede hij gevuld is, van onderen weg
er uit drinken wie). — Tau--vloeit.zdramn
talides, m. pt [Minér.] Mineralen n. pl., die
het tantaliurn bevatten. -- Tantalique , adj
.

4 770

TANTALISER

[Chim.]: Acide t-, tantalium.-zuur n. — Tantaliser, V. a. Door misleiding de lusten prikkelen, vruchteloos doen smachten en watertanden,
niet te bevredigen begeerten inboezemen, tandtergen, t ant a l i s é r e n.. — Tantalite, f. [Minér.]
Zwarte metallische delfstof , uit tantalium-zuur,
mangaan- en ijzer-oxyde bestaande , t a n ta 1 i e t,
c o 1 u in b i e t m. — Tantalitiin, m. (pr. --ome)

[1tlinér.], z. TANTALE.
Tantarelle, f., liever TARANTELLE.
'Tante , f. Vloei , vaders of moeders zuster,
tante f. Grand' t-, oudmoei, oud-tante. --- T- a
la mode de Bretagne, z. MODE. -- (Loc. prov.) Caquet bon-hec la poule à ma t-, hij of zij weet le

vleijen, is een fleemer, fleemster. — (fam. et burl.)
Ma t-, de lombard of ook iemand, die op pand
geld leent: Je n'ai pas ma montre sur moi, je 1'ai
laissée ehez ma t-, ik heb m jn horlogie niet bij m ij ,
ik heb 't een' goed' vriend te bewaren gegeven, ik
heb 't verpand.
rantet (vroeger ooh TANTIN), m. (fam.) Een
beetje, een klein weinigje: Donnez-moi tin t- de
vin. — Ook als adv.: Elle est t- bizarre, zij is een
beetje grillig. — -t- Tantième, adj. et subst. De
zoo en zoo veelste. -- 'I'antinet, wij. et adv., z.
V.

a. TANTET.

Tantót, adv. Terstond, straks, aanstonds, ten
eerste, dadelijk. Je Ie feral t-, ik zal het aanstonds
doen. Je lui en parlerai t-, ik zal er hem dodelijk
over spreken. — (ook van 't pas verledene) Zoo
even, straks: J'ai vu t- celui dont vous parlez, ik
heb hem, van wien gij spreekt, zoo even cjezien. -4 TANTÓT, loc. adv. (fain.) Tot straks: Je nous quitte pour ce moment, à t-, ik verlaat u voor dit
oogenblik, tot straks (ik ben spoedig weder bij u).
— Tan tut wordt ook in den zin van bientót, welhaast, weldra, gebruikt: Cette maison est t- achevée, dit huis zal welhaast klaar zijn. Il est t- nuit.
't is haast nacht. — Wordt lantot herhaald, dan
geeft het de opvolgende afwisselingen van een' toestand, eene of andere verscheidenheid te kennen,
en wordt vertaald door: nu eens, dan weder, nu...
dan, dan ... dan: Il se poste t- bien, t- mal, hij
is nu eens wel, dan weder ziek. Il est t- d'un avis,
t- d'un autre, nu is hij van dit, dan van dat gevoelen.
'i'anyglosse, m. [H. n.j, z. v. a. PANGONIE.

'I'aon, m. (pr. ton) [H. n.] Brems, paardevlieg,
horzel f. — (Loc. prov.) La première mouche qui
le piquera sera un t-. 't geringste ongeval. dat hein
overkomt, zal hem geheel te gronde brengen.
Taoniens, m. pl (pr. ton-nieras) Bremnssoorten f.pl.
Tap, m. [Anc. mar.] Stoel, steun, bolderophouder ni. T- de pierrier, draaibus-ophouder,
klos m. voorden zwaanshals eener draaibus.
'rapabor, m. (verbastering van cap à bord)
Reis- of regenmuts, veldkap met over de ooren necrslaande kleppen, karpoetsrnuts f.
Tapage, ni. (fain.) Geraas, geweld, rumoer,
geromrnel, getier n. Quel t- its font ! wat maken
zij een geraas ! T- nocturne, nachtelijk rumoer,
getier. — [ Paint.] Il y a on grand t- dans ce tableau, er is te veel beweging , te verwarde kleurmengeling in die schilderij, men heeft te veel effect
willen maken. — Tapaken r, in. , z-euise , f.
(fam.) Geraas-, leven-, geweld-, getiermaker ni ,
-maakster f. — Ook als adj.: En Pant t-, Fille t-euse,
gerriasrnakend , luidruchtig, kind, meisje n.
4raparara, rn. Groote isvogel ni. van Cayenne.
Tapave or 't'apayaxin, m. [H. n.] Padhagedis f. [lacerta phrvnosoma orbiculare].
Tape, f. (fam.) Tik, klap, slag m. roet de
hand, muilpeer, oorveeg f. — [ Artill. ] Windprop, mondstof, f. (voor 't geschut). T-s americaines, amerikaansche, sluitende tappen m. pl. —
[Tech.] Bodemtap, zwik, deuvik m. (bij bierbrouwers); — vormprop m., vormstop f. (voor de suikervormen).
Tapé, e, adj. (en part. passé van taper): (fam.)
Enfant t-, kind, dat klappen heeft gekregen. -Cheveux t-s (liever crêpés), opgekruld, omhoog gekruld haar n. -- Poires, Pommes t -es, gedroomde
en plat gedrukte peren f. pl., appelen m. pl. — Canon t-, ?net den windprop gesloten kanon n. Forme
t-, toegestopte suikervorm tn. — (fig. et pop.) Un
mot bien t-, line réponse bien t-e, een geestig,
fijn. scherp woord of antwoord op zijn pas.
Tape -bols, m. [H. n.j, z. V. a. EPEICHE. (Plur.

Des tape-bols.)
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TAPISSÉ.
TapeSon, m. [H. n.] , z. v. a. URANOSCOPE.
'Tape-eal (ook TAPECU), m. Wipslagboom m.
— Bezwaard gedeelte der wip van eene ophaalbrug.
—:- Wipplank f. (bascule). Jouen it t-, wippen. —
(iron.) Hotsend en botsend rijtuig n. — Zak m.,
dien de kapucijner monniken van achteren onder
hun kleed droegen. — [ Man.] Druil, broodwinver ni. (zeker klein zeil). — Hangstoeltje n., broek f.
(der kalfateraars). — 'Tapéen, ni. [Anc. mar.j
Voor-den-wind-zeil m.
Tapéinose of Tapinose, f. [Rhét.], z.v. a.
EXTENUATION, LITOTE. (van een' slag.
Terpentent, m. (fam.) ,Klap, slag m.; geluid n.
'Paper, V. a. (fam.) Een' of meer klappengeven, slaan, muilperen of oorvegen toedienen: Ii 1'a
bien tapé, hij heeft hem braaf oorvegen gegeven.
-(absol.)
Elle acme trop à t-, zij houdt te veel van
klappen te geven. — [ Artill., Mar.] T- les canons,
de windproppen op de stukken zetten. T- les écubiers, de kluizen sluiten, de kluisproppen inzetten.
— (Prov.) T- les cheveux, het haar met den kam
opstrijken en krullen (liever creper). — [Tech.] Tles formes, de suikervormen dipt stoppen. — TAPER, V. n. (fam.) T- du pied, met den voet stam pen. T- avec on marteau, met een' hamer kloppen.
-- (fig. at fain.) Ce vin tape fort, tape h la tête,
die wijn is zeer krachtig, stijgt naar 't hoofd. —
SE TAPER, v. pr. (fam.) Elkander, klappen toedeelen.
t'Tapereau, m., z. v. a. PETARD.
Tapette, f. (verkl'w. van tape) Tikje, klapje n.
— [Gray.] Vernisbal n. -- [Tech.] Klophout n.
(der kuipers).
'1'apiai, m. [H. n.] Amerikaansche mier f.
'rapier, 'napin, m. [H. n.] Stinkappelboom,
tapfa-boom m. (gang rn.
'I'apière, nl. [Anc. mar.] Lijfhout n., watert Tapin, in. (pop.) Trommelslarrer in. (tarnhour). -- t EN TAPIN , EN TAPINAGE , loc. adv.,
z. v. a. EN TAPINOIS. —Tapinois (en), loc. adv.
(fam.) In 't geheim, ter sluik, stilletjes: S'approcher en t-, heiinelfjk nader sluipen. II ne fait rien
qu'en t-, hij doet alles ter sluik, langs slinksche
wegen.
Tapinose, f., z. TAPEINOSE.
Tapioca, in. Zetmeel n. van den maniokwortel.
'Tapion, m. [Man.] Slaak , effen of slechte
plaats t. (op de oppervlakte der zee, waar het water minder hol schijnt te zijn, dan op de andere
plaatsen).
Tapir, m. [H. n.] Waterzwijn n., woudkoe f.,
amerikaansch rund met snuitcormigen neus (het
grootste inheemsche landdier in Zuid- Amerika) ,
tapir-zwin n., tapir m. -- T- malais, de rnaleische
of oostindische tapir, rn é.
'Tapir (se), v. pr. Nederhurken, nederduiken
en zich verschuilen: Se ,t- dans un coin, derrière
une haie, in een' hoek, achter eene heg wegschuien. - Soms z. v. a. SE BLOTTIR.
Tapiré, e, adj. [H. n.] Bontkleurig geworden.
'I'apirieos, m. pl. [H. n.] Geslacht n. der ta pirs of waterzwijnen.
Tapas, m. Tapijt; kamer- of vloerkleed; -- ta
n. T- de Turquie, de Smyrne, turksch,-felkd
smyrnaasch tapijt. T- de pied, voetkleed, vloer
Le t- dun bureau, dune table de jeu, d'un-kled.
billart, het kleed van eene schrijftafel, van eene
speeltafel, van een biljart. — (fig.) Nettoyen Ie t-,
de loopende zaken afdoen; z. Ook NETTOYER. Mettie one affaire, une question sur Ie t-, eene zaak,
Bene vraag op het tapijt of ter tafel brengen, ze
ter sprake brengen, ze tot onderwerp van behandeling maken, ter overweging voorstellen. Tenir qn.
sur Ie t-, iemr;nd over de long laten gaan, iemand
tot gedurig onderwerp van 't gesprek maken. Être
sur Ie t-, op het tapijt zijn. onder handen zijn, behandeld worden; aan de beurt liggen ter eerste behandeling. Amuser le t-, Z. AMUSER. -- (fig.)
T- vert, speeltafel, groene tafel f.; — plaats, waar
men hazardspellen speelt; — weleer ook: de ver
koninklijke generaal-pachters. — T--gaderin
de verdure of de gazon, T- vert, T- de mousse,
het grastapijt, mostapIjt. — [Jeu] Le t- brute, z.
BREILEK (v. n.). — [Corn.] T- á emballer, z. v. a.
CARPETTE. — [Man.] , z. BASER. — [Tech.] Behoorl ke kleurmenging f. voor 't papierinarmeren.
— Tapissé e, adj. (eer part. passé van tapisser):
Chambre t-e, behangen kamer n.— Rues t-es, met
kleeden belegde straten f. pl. -- Coin de rue t- d'af-
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fiches, met aanplakbiljetten bedekte straathoek nl.
-- Une grotte t-e dune jeune vigne, eene grot, door
een' jongen wijnstok bekleed. — Tapissendis,m.
[Anc. corn.] dan weêrszijden beschilderd katoen n.
— 'I'apisser, V. U. Behangen, de wanden met
tapijtwerk of (b ij uitbreiding) niet behangselpapier,
riet schilderzen, platen, enz. bedekken of versieren:
T- une salie, eene zaal behangen. T- une cbambre
de papier peint, Bene kamer met behangselpapier
bekleeden, eerre kamerbehangen. T- une rue pour le
passage d' une procession, de straten met kleeden
beleggen om eene processie te laten voorbij gaan. 11
a tapissé sa cellule de portraits, de dessins, hij
heeft zijne cel niet portretten, met teekeningen behangen. — ( fig.) Une vigne tapisse foute la muraille. een wijngaard bedekt den ganschen muur. --SE TAPJSSER, V. pr. Behangen, bekleed, belegd worden. — Tapisserie, f. Tap ij twerk; wandtapijt n.;
kamerbekleeding f.,behangerswerk; behangsel n. Tra
valiler en t-, tapijten maken. Fauteuil de t-, met ta
armstoel nl. --- Les t-s des Go--pijtwerkbld
belins sont des chefs d'oeuvre, de taptender Gobelins zijn meesterstukken. T- b haute lisse, à
Passe lisse, z. PASSE-1.ISSE. -- T- de cuir doré, de
papier peint, behangsel van verguld leder, van beschilderd papier of behangselpapier. -- (fig,) Faire
t-, enkel figuur maken, eene plegtigheid of talrijke
vergadering bijwonen zonder eenig werkzaam deel
daaraan te nemen en alleen als toeschouwers langs
de wanden gezeten. Kunst f., handel m. des ta
tapijtwever] f., tapijthandel. — Ta --pijtwerks,
pissier, m. Tapijtwerker, tapijtwever; kamer
koopman in tapijten. T- en papier, fa--behangr;
brikant van, koopman in behangselpapier. -- Tapissière, f. Ta ijlwerkster f. (In dezen zin niet
meer clebruikeljk.)- -Ligt rijtuigje n., waarmede de
kamerbehangers hunne goederen vervoeren, of dat
bij 't verhuizen. dient. --- [ H. n.] Abeilles t -s, of
als subst. TAPISSIÈRES, f. Naam van zekere bijen f.
pl., die de bloembladeren bézigen om er haar nest
mede te bekleeden.
Taiion, m. (fam.) Zamengewrongen of ineen
stuk stof of kleedingstuk. --- [Mar.]-gefromld
Lap ni. tot stopping van een gat in 't zeil; ook
z. v. a. TAMPON.
Tapoter, v. a. (fam.) Gedurig kleine klappen
geven: Elle ne halt que t- ses enfants, zij is alt ij d
bij hare kinderen met klappen in de weer.
Tapsel m. [Cum.] Gestreept grof bengaalsch,
katoendoek n., meestal blaauw gekleurd.
Tapeure, f. [Arre. cost.] Opgestreken en gekruld haar n.
Taque, f [Tech.] Gegoten ijzeren plaat f. ---j - [ Jeu de billart j , z. v. a. !MASSE.
Taquer, v. a. [Typogr.) Dresseren, den lettervoren met de dresseerplank aankloppen.
Ta.quueret, m. [Tech.] Plaat f. van den voor
-wandes
smeltovens.
Taquet, n1. [hauc.] Plankje n., waarop men
slaat om den valk terug te roepen. -- [Mar.] Klamp,
waterman, staartman m., klessing f. T- de manoeuvre, kruisklamp. T- ii gueule, lipklamp, beleg klamp. T- de lancage, de tournage, T- a coeur,
b oreiller, kruishout met twee boenen of pooten
(gelijk men op de halfdekken en in den kuil der
schepen heeft, tot het beleggen der groote- en fok keschoten en halzen). T-s d'éclielle, de marche,
valreepsklampen.T-s de mat, mastklampen, kraag in.
voor 't stag. T -s du mat de beauprd, vi.00lstukken n. pl. van den boegspriet. T-s de pointure,
nokklarnpen, klampen voor de nokbindsels. T-s de
pointure de ris, klampen voor de steekbouten.. T-s
de cabestan, spelklampen. T -s de bout de vergues,
nokklampjes n. pl.T-s des bitjes, steunders m. pl. van
de belieg, steekspenen f. pl. T -s de hune, snaphav en n. pl., klampjes in den marc. T-s de hauban,
wantklampen. T- a gorge, halsklamp, de loefhouder m. aan den voorsteven. T- à gueule of a dent,
sorklamp, enkele kruisklamp. T- de fer. roeiklamp.
T- simple, nokklamp. T- b mat. gordinosklamp.

T- d'élinguet, z. ELINGUET. T- d'amure, halsklamp.
T- de mat de chaloupe, knecht van de sloep. T-s
de potence, klampjes onder den gek van de pomp.
T- de gorgère. loefhouder m., bitstuk n. — [Arbil.]
T- d'essieu, asklamp. -- [Tech.] Hoekklampje (aan

timmer- en schrijnwerk). --- Paaltje n. (als baken bij
opmetingen).

'ragaiu, e, adj. Schriel, karig, schrokkig, pie-
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deze beteekenis niet meer in gebruik.) —
Twislziek, dwarsboornend, plaagziek, weërspannig.

rig. (In

-- Als subst. m. en f. Twistzieke, plaagzieke m. en f.

— 5 TaquinenIent, adv. Op schrokkige, vrek

wijze. =-- Taquiner, v. a. et n. Tegenstre--kige
ven, dwarsboomen, plagen, harrewarren over onbeduidende dingen. 11 ma taquiné tout le jour, hij
heeft mij den ganschen dag gedwarsboomd. — Elle
ne fait que t-, zij doet niets dan tegenstribbelen.
— Tagniiierie, f. Lust in. tot plagen, tot te-

genstribbelen, plaagzucht f.; geharrewar; gekibbel n.
over kleinigheden.
Taquoir, m. [ TYpogr. ] Dresseerplank f.,
plankje Ier grootte van eene octavo- bladzijde, waar
riten zacht klopt om al de letters van den vorm-op
gelijk te brengen. -- Taquonn, m. [Tvpogr.] Onderlegsel n. van het timpaan of van te lage letters
(liever hausse). --- Taquonner, v. a. Onderleg gen (liever garnir Ie tympan, mettre des hausses).
l'arabat, m. Ratel ni., waarmede de klooster
sommige orden des nachts tot het gebed-lingeva
gewekt werden.
(pegaai m.
Tarat,é, m. [U. n.] Roodkoppige amazone -pa'rarabiseot,m. [Tech ]Zeer smalle lijstschaaf f.
'I'arabaster, v. a. (fam.) Lastig vallen, hinderen, kwellen door geraas of gesnap. — Somtijds

ook: slecht behandelen, kwalijk bejegenen.
Taraison, f. [Tech.] Schuif, kromme pan f.
ter gedeeltelijke sluiting der opening van eenen glas
-blazersovn.

Taranche, f. [Tech.] IJzeren bout in. of pin f.

om de schroef eener pers mu te draaijen.
Tarantara, nl., z. v. a. TARANTELLE.
'Parare ! interj. (om aan te duiden, dat men
ft met, of geen geloof hecht aan 't
den spot drij
geen gezegd wordt) . Loop ! loop heen! gekheid,,
allemaal larf ! 1 a r i f a r i!— TARARE, M. [Econ.

rur.] Builvormig werktuig n. tot zuivering van
het te malen graan.
Taraad, in. [Tech.] Houtschroef f., snijijzer n.,
tap m. om moéren. te draaijen, tappatroon n., moêrschroefboor f. T- de charron, naafboor f. — Ta rauder, v. a. [Tech.] Schroeven en moëren snij
-den,
wringen.
'raraxaeees, f. pl. [Bot..] Paardebloemsoorten.
'I'arax s, ni. (pr. ta-rak-cice) [Méd.] Ligte
ontsteking f. van het oogbindvlies; -- roering f.,
inz. in den onderbuik.
t Tareaire, n1., z. V. a. CARQUOIS.
'.hard, ode. Laat, spade. I1 vient t-, hij komt
laat, spade. Je me suis cuuché t-, ik ben laat te
bed gegaan. I1 arrivera au plus t- lunch, hij zal op
zijn laatst maandag aankomen. --- Tót ou t-, vroeg
of laat, te een of ander tad. — (Proc.) Il vaut
mieux t- que jamais, beter laat dan nooit. z. ook
BRUIT. --- Rentrer t- chez soi, laat, op een ver
gevorderd uur thuis komen. -- Ook als adj. Il se
fait t-, I1 commence á se faire t-, het wordt laat.
I1 est t-, 't is laat. — Ook als subst. in. Arriver
sur Ie t-, laat, op den laten avond aankomen. —
'rarder, V. n. Dralen, talmen, toeven, sarnmelen,
uitstellen, vertragen; lang uitblijven. zich oph.ouden. Si l'on tarde encore, on perdra 1'occasion,
als men nog lamer draalt, uitstelt, zal men de
gelegenheid verliezen. Tout est pret, pourquoi tardet-t! ? alles is gereed, waarom sammelt, draalt hij?
— Allez-y, et ne tardez pas, ga er heen, en blijf
niet lang uit, houd u niet lang op. -- Ne pas t- it
faire qc., weldra iets doen. Le médecin ne tardera
pas it paraitre, de doctor zal weldra komen. —
TARDER, V. imp. Sterk verlangen, ongeduldig ver beiden: 11 me tarde de partir, ik verlang zeer, ik
brand van verlangen om te vertrekken. --- Tardif, ive, adj. Laat, laatkomend; -- traag, langz o om, dralend; — laat rijp, zich laat ontwikkelend:
Repenter t-, laat, laatkomend berouw n. — Mouvement t-, trage, langzame beweging f. Pas lourd
et t-, logge en trage tred m. — Le raisin est tcette anode, de druiven zijn dit jaar laat rijp. —
Enfant t-, Enfant, dun esprit t-, achterbljvend
kind n., kind, welks verstand zich laat ontwikkelt.
-- Ces poires sont t-ives, die peren zijn laat rijp,
dat zijn late peren, najaarsperen f. pl. -- Terrain
t-, grond m., welks voortbrengselen laat tot rijp
komen. — 'rardiflore, adj. [Bot.] Laat-heid
bloeijend, laat bloesems of bloemen dragend. —
Tardigrade, adj. [ H . n.] Langzaam voortgaand,
traagvoetig. — TARDIGRADES, m. pl. Langzaamloo-
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pers, traaggangers, luiaards m. pl., luidieren n. pl., van de verhouding en vergelijking der munten. Tnaam van zoogdieren, die door de inrigting hunner de la main d'oeuvre, tarief van arbeidsloonen. Tvoelen niet dan zeer langzaam kunnen logpen; — ook des frail et dépens, bepaling, vaststelling van kos-

eene soort van infusie-die, tjes — Tardl1lon, m., ten en ongelden. — Tarifer, v. a. Tot een tarief
z. V. a. TABDON. — Tardivement, adv. Op brengen, vaststellen. T- les denrées, een tarief of
langzame, trage wijze. — 1'ardiveté, f. Lang- prijslijst van de eetwaren ontwerpen. — Het part.

zaamheid, traagheid f. — [Bot.] Late rijping. — passe is ook adj.: Marchandises tarifées, in prijs
Tardon, m. [Econ. rur.] In april of mei geboren, bepaalde, g e t a r i fe e r d e waren f. pl. Travail t-,
lam f.
Corvée t-e, in dagtaken verdeelde arbeid m. —
Tardone of Tardonne, f., z. v. a. T ADORN E. 'Tarifiable, adj. Voor een tarief vatbaar. -'fare, f. [Com.] Tekort n., het tekortkomende Tarifier, v. a., z. V. a. TARIFER.
'I'arin, M. [H. n.] Sijsje n., een zeer bekend
of ontbrekende aan gewigt, hoeveelheid of hoedanigheid; gebrek n. J'ai conlpté ces sacs, et j'y ai en bemind vogeltje, in geheel Europa thuis [frintrouvé douse francs de t-, ik heb die zakken geteld gilla, spinus of bigurinus].
en twaalf francs te weinig gevonden. — (fig.) CbeTarir, V. n. Opdroogen, uitdroogen, doen droog
val sans t-, paard n. zonder gebrek. — [Conn.] Af- of ledig worden: La cbaleur a tari cette source,
in.,
trek
datgene, wat naar koopmansstjjt voor de de warmte heeft die bron verdroogd. — ifig.)
verpakking der waar (kist, ton, baal, zak, enz.) L'excés du malheur tarit la source des larmes, de
wordt afgetrokl^ en, t a r r a, t a r a f.: La t- est de overmaat van ongeluk droogt de bron der tranen
tant par baril, de tarra is zoo en zoo veel per vat. uit, doet het veeenen ophouden. Ces dépenses ont
— Taré, e, (en part. passé van taxer): Merchan- taxi son trésor, zijne uitgaven hebben Zijnen schat
dise t-e, beschadigde waar f. — (fig.) Homme t-, uitgeput — TARIR , V. n. Uitdrooren, droog worman, wiens goede naam geleden heeft. — [Plas.] den, ophouden te vloeijen: Les chaleurs ont fait tCasque t- de front, de profil of de cóté, de trois les ruisseaux, de hitte heeft de beken verdroogd.
quarts, aanziende, van ter zijde voorgestelde, half Cette source ne tarit jamais, die bron droogt nooit
aanziende helm, m.
uit, vloeit altijd. — (fig.) Ne point t- sur un sujet,
Tarefranehe of Tarefranque, f. [H. n.] gedurig van iets spreken, telkens op een onderwerp
Zeearend m. (aigle de mer).
terugkomen, onuitputtelijk, nooit uitgepraat omTarentelle, f. Naam van een volksdans en trent een onderwerp zijn. — SE TARIR, V. C. Door
van de daarbij behoorende wijs, inz. op Sicilië en verdamping droog worden: Des fontaines qui se
larentélle f. (naar de stad Ta- tarissent. —Tarissaile, adj. Uitdroogbaar, voor
in Calabrië.
rente). — Tarentisiiie, m. [Méd.] Dansziekte, verdroo ring vatbaar: Notre puits nest pas t-, onze
danswoede f., Sint-Veits- of Vitus-dans m., t a- put kan niet uitdroogen. — Tarissant, e, adj.
r a n t u ta-dans m., door 't volk in Italië toege- Uitdroogend: Puits t-, uitdroogende put m. —(fig.)
schrfecen aan -den steek van de tarentula (z. 't t_?ne bourse t-e, erne leclrgwordende beurs f. —
volgende woord). — Tarentm:le , f. [H. n.] rissement, m. Uitdrooging, ver-, opdrooging f.
Spin in Italië, inz. bij de stad Tarente, maar ook Le t- des puits, de opdrooging der putten.
in 't warme gedeelte van Azië en Amerika, welker
Tarlatane of Tarnatane, f. [Com.] Zeer
beet of steek weleer voor vergiftig werd gehouden, ligt indisch neteldoek n.
Tarot, m. [Any. mus.] , z. v. a. BASSOM. -tarantula-spin, tarantula f. — Tarantdilisnie, m., z. v. a. TARENTISME.
[Jau] Naam eener soort van dobbeleteenen; z. ook
'rarer, V. a. Beschadigen, bederven, nadeel of TARETS . — Taroté, e, a,lj. [Jeu]: Cartes t-es,
beschadiging veroorzaken: L'humidité a taré ces getarokkeerde kaarten f. pl. (die van achteren vaks.

marchandises, de vochtigheid heeft deze waren beschadiGd. — (fig ) T- la réputation de qn., iemands
goeden naam bezwalken. — [Com.] Het gewipt van
de verpakking onderzoeken, de tarra bepalen, afwegen (,Vgl. TARE). T- on baril, un pot au beurse,
een vat, een' boterpot wegen, alvorens men er de

waar in doet. — SE TARER, V. -pr . Beschadigd worden of zijn.
Tareronde, f. [H. n.], z. v. a. PASTENAGUE.

Taret, m. [H. n.] Paalworm, houtworm m.
(die 't paalwerk van dijken en dammen, ook de
huid der schepen doorboort).
Targe, f. [Anc. mil.] Lansschild n., schild om
met eene lans te vechten. -- fl-l ort.] Halvemaan
n. — Tar,
ger, m. [Ant.-vormigbledsa
mil.] Schild der hooglanders of schotsche bergbewoners. t a r g é t n.
Targette, f. [Tech.] Knip m., metalen plaatje
met een schuif of platten grendel tot sluiting van
deuren, vensters, enz. — Handleder n. der laken
wolophalers (tot beschutting van de-rouwesf
hand).
Targuer, m. [H. n.] Gespikkelde tarbot f.
Targuer (se) V. pr. (fam.) Porjchen, snoeven,
,

pralen, trotsch zjn , op iets roemen: Se t- de sa
noblesse. zich op zijnen, adel beroemen. II se targue de sas richesses, hij pocht, is trotsch op zijne
rijkdommen.
Taxi, in. Palr,tbrandewijn m. uit Oost- Indië.
Taxi, e, adj. (en part. passé van tarir): Ruis
uitgedroogde bron f.
-seaut,
Tarier, m. [H. n.] Bruinkeeltje, kruidvogeltje n.
[motacilla rubetra].

Tarière, f. [Tech.] Avegaar m., steekboor,
zwikboor f.; — aardboor, bergboor (sonde). Grosse
t-, T- à moyeu, schulpboor, vervolgboor. — [Chir.]
Soort van kogeltrekker m. -- [H. n.] , z. v. a.

— Boorangel m. (aan 't achterlijf van som
-mige
wij f jes-insecten).
Tarif, m. Prijsopgave, prijslijst, goederen- of
warenljst f., eene lijst, die den prays van zekere
waren of wel de in- en uitgaande en doorvoer-regten of ook de bepaling van arbeidsloonen, enz. opgeeft, tarief n. T- des douanes, tollijst f., tolaanslag m., toltarief: T- des monnaies, munttafel

TARET .

pewijs graauw in graauw beschilderd zijn). —
Tarotier, m. Fabrikant, verkoopar van tarokkaarten. — Tarots, m. pl. [Jeu] Tarokkaarten f.
pl., speelkaarten voor het Jeu des t-s, het tarokof zevenkoningsspel n., dat gespeeld wordt met 78
bladen, waaronder 22 genommerde taroks of troeven zijn, onder welke de xXI of m o n g u r, de I
of pagato en de skus of excuse (eene kaart,
die noch nerven noch genomen worden kan) de
hoofdtroeven of matadors zijn.
'raroupe, f. Ruimte f. tusschen de beide wenk
somtijds daar groefend haar. -brauwen;—ht
Tarpelen, ne, adj. [EH. rom.: Roche t -ne,
Z. ROCHE.

Tarquuin, m. [Hort.] Soort van peer f.
Tai-se, f. [Anat.] 4chtervoet, vetwortel m.;
-- zeer dun kraakbeentje n. tusschen de huid en
het bindvlies van ieder ooglid, tarsus m. -Derde voetlid n. der vogels, dat onmiddellijk op
het been volgt. — Voet, poot m. der insecten. —
Ook als adj.: Cartilages t-s, oogkraakbeentjes. -Tarsien, ne, adj. (Gnat.] Den tarsus of voetwortel betreffend. -- Tarsier, m. [H. n.], z. V. a.
PHALANGER.
(marmer n.
'!'arso, m. [Constr.] Zeer hard toskaansch
Tartan, m. [Com.] Schotsche bonte geruite
wollestof f., t a r t a n n. — (b ij uitbreiding) Kleed n.

van die stof; schotsche mantel; — winter-omslagdoek der fransche vrouwen, tart a n m.
Tartane, f. [Mar.] Vrachtschip n. op de Middellandsche zee, met een driehoekig zeil, tar t a a n f. — [Pêche] Soort van r;esteeld vise/met
en de visscher j daarmede, tartaan-net n., tartaan
-vischerjf.
Tartare, adj. Wat Taraarije en zijne inwonersbetreft, tartaarsch, tataarsch: Moeurs
t-s, tartaarsche zeden f. pl. — Als subst. m. en f.
Tartaar, tataar m., tataarsche vrouw f. of meisje n. — (fig.) Une invasion de T-s, een inval van
barbaren, van woeste horden. — Koerier of renbode in. der ottomansche Porte en der europésche
gezanten te Conslantinopel.— TARTARE, m. [Myth.]
Het dooden- of schimmenrjk, de onderwereld f.,
inz. de onderaardsche strafplaats der boozen, Tartarus m.; hel f. Les supplices du T-, de kwel-

lingen van den Tartarus, de helsche straffen f. pl.
-- T artaréen, ne, adj. Tot den Tartarus behoorend: Ombres t -nes, schimmen van den Tartaracs.
Tazrtareux, ease, adj. [Chien.] , z. TARTREUX.
'I'artarin, nl. [H. n.] Groote tar taarsche aap in .
'I'artarique, adj. [C11im.], z. TARTRIQUE. —
Tartariser, v. a. [Anc. chine),] Met wijnsteen

zuiveren. — Het part. passé is ook ac1j .: Esprit de
vin tartarisé , gezuiverde wijnveest m. — z. ook
onder TARTRE. — - ^- TARTABISER, V. a. 7'artaarsch
waken, tartaarsche zeden bijbrengen: On na pu
t- la Chine.
Tante, f. [Pátiss.] Taart f. T- aux prunes, a
la crème, praline-, roomtaart. — 'rarteiette, f.

(verklw. van tante) Taartje n., kleine taart f.
t Tarteveile, f. Ratel in.; lazarusklep f. —
[Tech.) Gedeelte n. van een' rnolentrernel.
-t- 'i'artier, m. Taariverkooper nl.
Tiartifle, f. [Rot.] , z. V. a. T OPINA318011R .
Tartine, f. Met boter, honig, siroop , enz. be-

smeerde snede brood, boterham f.
'rartonnaire, f. [Bot ] Soort van kellerhals m.
of vijfvinljerkruid n.
Tartrate, in. [Chum.] Wijnsteenzuur zout n.
T- de plomb, wijnsteenzuur lood n. T- acidule de
potasse (of hitartrate de potasse), dubbele wijn -

steenzure potasch f., z. V. a. CRE.►IE de tartre. T-

de potasse et de Boude, winxleenzure potasch en
soda, z. V. a. SEIGNETTE. — 'I'ai'tre, in. W ij nsteen in., zure wjnsteenzure potascft f., t á r° t ai- us m. Crème de tartre, z. CIRE 1E

T

—

TARTAR3^EN

en TARTRATE

acidule de potasse. T- éniétique. braakwijnsteen.
Z. STIBIE. — ( . Physiol.] T- tlentaire, tand-wijnsteen in. —'I'artreuax, euse, adj. ((;hint.] Wijn
— Tartriiiaètre, m.-sterig,wjnxlach.
Wijn.s'teenrneter m., werktuig ter bepaling van (ie
handelswaarde der room van wij((Sieen. -- Tartrigae, adj.: Acide t-, wijnsteenzuur n. —'I'artrite, in., z. v. a. TARTRATE.
'I'artiife, in. Huichelaar, schijnheilige bedrieger
en booswicht, godr/elooze fijnman (naar de hoofd
beroemd blij.epel van dien-personadjiMlè'
naam), t a r t u f f e m. — Tarte^ferie, f. SchijnIheiligheid, huichelarij, valsche vroorralteid, t a r t u If e r i e f. — 5 'I'artiilier, v. n. Huichelen, den
/ljnnian uithanr,en. — Bij Molière ook als v. a.
gebruikt in den zin van: een' tartu/fe, een hui
-ehla.r
trouwen.

Tas, m. lloop, stapel, tas m. T- de fagots, de

lilé, de pierres, de livres, hoop takkebos.sen, koren,
sleenen, boeken. Meltre, Assembler, Amasser en
un t-, op een' hoop of stapel zetten, ol:tassen,
op een' hoop gooijen. — (fart.) Se niett re tout en
un t-, ligt ineen hurken, zich als een' bal zaaienrollen. z. ook ABLATIVO. — (Loc . pray.), z. BLÉ.
— (fig. et [am.) Un t- d'erreurs, de rneusonges,
Bene rnenigie dwalinr,en, een zak vol leugens. Un
t- de gueux, de fainéants, een hoop bedelaars, ledigloopers. -- [Arch.J Meltre des rnaitei •iaux en

t-, bouwstoffen aanvoeren en ten rjebruike gereed
leggen. T- de charge, draagsteen, kraag.eteen. m.
— [Jeu] Stapel schijven, vaar men berini te slielen (bij het tiklak pel). -- [Tech.] Handoanbeeld,
bankaanbeeld n., tas m., draagbaar aanbeeld der
goudsmeden . a. (ook laseau geheeten). T- droit,
middelr j f. der siraatsteenen, rug in. der bestratinoa. - (l TAS, lr^c. odv. in rneniete, bij hoot}en.
Tassart, in. j H. n.]. z. V. a. IIEGAI,OPE.
'rasse, 1. Kopje, drinkkopje n., kop err. T- de por eelaine, cie cristal, porseleinen, kristallen. kopje. —

Kop, inhoud, van een kopje, kopvol in.: Prendre
une t- de bouillon, de thé, een' kop bouillon, thee
gebr uiken . — (Loc. prov. el pop.) koine b la grande
t-, in rte zee of ook in eene rivier verdrinken.
'Passé, e, adj. (en part. passé van tasser):
Terre biera t-e, goed opgehoopte aarde f. — [ Arde. )
Batinient t-, Gebouw, dat zich reeds gezet heeft
(welks zwaarte reeds zijne wer king hee ft gedaan).
— [Peint., Sculpj Figure t-e, ineen gedrongen, te
korte en logge figuur t.
Tasseati, m. [Tech ] Klamp m., draaglijst f.,
draagklo s in. — Hart of grondstuk n., waarop de
dunne planlrjes, die eene viool, guitar, enz zamenstellen, vastgjeli/md worden z. ook TAS. — 5 Tas sée, f. Kopjevol n.
'I'asseuient, m. Het zetten, het zamendringen
van gebouwen, van opgeworpen gronden onder hun ne eigen zwaarte, tiet zeetnemen.
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Tasser, V. a. Ophoopen, opstapelen: T- du
blé, koren te hoop zetten.— (Peint. et Sculp.] De
behoorlijke ontwikkeling niet geven, gedrongen en
stijf maken (van figuren, groepen). — T ASSEJ , V. n.
[Hort.] Zich uitbreiden, in ontvang toenemen, uit
De 1'oseille qui tasse, zuring, die uit -groeijn:
vol en breed wordt. — SE TASSER , V. pr.-groeit,
Zich ophoopen; opgehoopt bl ijven: Ces aliwents se
ta ssent dans 1'estornac, die spijzen pakken zich in
de maag opeen.— [Arch.] Zich zetten, onder eigen
zwaarte zaniendrringen; zijn' zeet nemen; zakken.
;- Taassette, f., z. V. a. CUISSARD.

Tassiot, in. [Tech.] Kruishout n., kruislat f.
(waarop de rnandernaker sornmig vlechtwerk aan -

va a rt) .

Tata, m. Kinderwoordje weleer gebruikt voor
LISILI,ES. — TATA, artj. (lamp.): Mademoiselle t - ,
jufvrouw bemoeial, ju/vrouw wijsneus.
'I'atddc, m. [1-1 . n.] Mexicaansche suikervogel m .
(guit - guit).
Tatar, e, adj. et sub.st. (bétere, maar min gebruikelijke vorm voor tartare) Tar taarsch, z. TAItTARE.

Taté, e, adj. (en part. passé van tater): Pouls
longternps t-, lang gevoelde pols nl. — Dessin t(oj' talonné), met onvaste hand, zonder bepaald
plan, gemaakte leekening f.
'rate- poule, in. (loop.) Keukenklouwer, bemoeial, juichen, jangat in (Plur. Des tule - poules).
Tater, v. a. Voelen, tasten, aanraken, bevoelen, betasten: T- le pools, den pols voelen. 'l'atez
Wi peu ce drap, ii est hier doux, voel dit doek
eens, 't is zeer zacht. T- qc, couume un areugle,
iets betasten, aanraken gelik een blinde. — (lig.
et fam.) Onderzoeken, polsen, onderlasten: Je l'ai
tàté 1q-dessus, ik heb heen daarover gepolst. 'l'- Ie
coinage de qn., iemands moed beproeven, op den
toets stellen, iemand op den tand voelen. — 'f- Ie
pavé, zeer oinziril ig, als op eieren loo11en; z. ook
PAVE. — [(flan.] T- son chev^al, zijn paard beprocven. Ce cheval tàte le pa\ é, Ie terrain, dit paard
zet de Pooten niet /iksch neder, sta /!t niet Boert door,
durft niet toe/reilen. — [!Vlil.] 1'- l'enuemi, den
vijand polsen, kleine bewegingen of aanvullen rnaken, ow zijne oogmerken te vernemen. -- T<rTErl,
V. n. Proeven, smaken: Tatez de ce sin, proef dien
wijn eens Voulez-`ous un peu t- de ce piute? wilt
gij van deze paslei eens proeven? T- aux sauces,
de sausen proeven (of zij goed zin om opgedragen

te woi den). — (Loc. pray.), z. DENT. — (/ar;.) 11 a
tàté du honheur at de la peiue, hij heeft geluk en

ongeluk, vreugde en lijden gesiiwakt. I1 vaat t- du
métier de soldat, hij wil de proef van den soldatenstand, nemen. -- SE T,ITER, V. pr. Ziele behroeven, zich zelven onderzoeken. Il sect tkté li -dessus. hij heeft dat bij zich zelven onderzocht, overlegd.
— (fig.) Elle se gate continuelleinent. zij zorgt te

veel voor hare gezondheid. — S Tàteiir, m.,
-eu e, f., z. V. a. TaTONNEUR. — Tate-vin, m.
[Tech.] Steekhevel in. (der wijnkoopers). (Plur.
Des trite-vin.)

'I'atignon, m. [Tech.] Soort van blaker m.
der bortzr...urders.
t `r istigiié of Te i ;tié I interj. (pop.) Wed

verdord!

'I'atiilon. m., -ne, f. ([am.) Babbelaar, langwijlig prater, waweluar m., babbelaarster, waivelaarster f.; — snuffelaar m., -ster f. — T`ïti!lounabe, in (fain.) Onnut gebabbel, gewawel,

gevel, gesnap n. — 'ratillonner, v. n. (faun.)
In kleinigheden uitweiden, iels wjdloopig verhalen, klessen.
5 Tàtiner, V. a. Gedurig voelen, betasten. —
TBTIIiS (ir), loc. adv. In den blinde, op 't rietloet
af, al tactende: I1 cherelle Ie eventin à t-, hij zoekt
den weg in den blinde, al tastende: 11 fait si obscur ii qu'ii faut aller b t-, 't is hier zoo donker,
dat enen al tastende gaan moet. — (fig. et fain.)
Marcher 1 t- dans une atfnrire , blindelings (zonder
kennis) in eene zaak Ie werk gaan.
'fàtonnem ent, ni. liet voelen., tasten. (In den
eig. zin weinig gebruikt.) - Le t- dans les altrrires, liet weifelend, angstvallig handelen in zaken.
— [Phys , Math ] ibléthode de t-, handelu' 1ze der
beproev ing of pr oefneming, beproevings- methode f.
— Tàtonner, v. n. Rondtasten, op den tast of
't gevoel in donker zoeken. Marcher en ttitunnnnt,
op 't gevoel loopen, met de voeten den weg zoeken

4771 TATON1EITI-- (fig.) Weifelend, schroomvallig te werk gaan,
in het duister of op goed geluk af rondtasten (uit
gebrek aan de noodige kennis): 11 na point de rnéthode certaine, ii ne fait que t-, hij heeft geen
vaste werkmanier of behandeling, hij tast maar in
het donker rond. -- Tàtonneuir, in., -e:nse, f.
Rondtaster nl., •taststcr f. — (lig.) Weifelaar m.,
-ster f., schroomvallige, besluilelooze m. en f.
Tatoti, m. [H. n.] Gordeldier n. (armadille).
Tatoeage, m. Het beprikken van de huid
met verschillende figuren, over welke men ver
een kleurend vocht wrijft (gelijk dat in-volgens
gebruik is b ij vele 'wilde volkeren in Amerika

en op de Australische eilanden), het t a t oe é ren;
ingeprikte figuren f. pl., huidbeprikking, tat oedring f. — Tatouer, v. a. De huid met figuren beprikken, to t oe é r e n. — SE TATOUER, v. pr.
Zich zelven tatoeéren of beprikken. — lict part.
passé is ook adj : Sauvage tatoué, g e t a 1 o e ë e rd e of beprikte wilde in. — Tatouetuent, nl.,

z. V. a. TATOUAGE.

Tatotiette, f. [H.n.J Gordeldier n. met 8 gordels.
'I'atouear, m. Huidbeprikker, tatoeëerder m.
'1'atasie, f. [H. n.] Dierengroep f. van gor-

delrtieren zonder snijtanden.
Tan of Taf, m. (Bias.] Sint-Antonies-kruk f.,
een T-vore ig krukje n. (ook béquille de St. Antoine en Croix de potence geheeten).
'I'aitberre, i'aiubère, f. [Agric.] Kleine a fleiriinr, floot f., dwars door de vor en heen.
•rauboti•, in. [Ane. mar.] -Binnenboords-gedeellc n. van den roeiriem.
Tand, iii., Taude, f. [Mar.] fiat, tent f. van
gever.wd zeildoek 0/) vaartuir;en of kaaijen. -- Prescnning f., getaand zeildoek n. (tot overdekking
van koopniansr;oederen). -- Tantler, V. a. Met

erne presenning of een getaand zeildoek dekken.
'I'aiudion, ni. (pop.), z. TAUDIS. -- Slet, stuns f.,
smerig vrouwspersoon n. — 'I'audis, m. Vuile
of zeer slechte, geringe woning f., nest, krot, hok n.
-- ( Ani. mil.] Soldatenhut, barak f. (der 1ade eeuw).
Tau our, m. [Tech.) Ringstok m. (aan de
WO( ('105).
Tatulat, m. [Mar.] Dolboord n.
'!'aanialin, m. Krabbevet n., krabbesaus f.

Taupe, f [H. n.j Mol f. — T- asiatique of
du cap, z. V. a. CHRYSOCHLORE. T- des dunes. T-

TAVERINER:ET.
.Stier, tweede teeken of sterrebeeld van den dieren
— [Blas.] T- furieux, klimmende stier. —-rien.
[H. n.] T- a bocce of du Metique of des Illinois,
z. V. U. BISON. T- des Indes, z. v. a. ZEBU. T-

-cerf, z. V. a. GNOU. --- T- de tier, zeeslier, een
ko/fervisch. — T- volant, groot vliegend hert n.
(een kever). — [Mar.] Soort van tweemast-waclitschip n. in 't kanaal. -- (Tech.] Trekzaag f. -Taurellière of Tatirillière, f. [Econ. rur.]
Onvruchlbare, tiaar dikwijls tugtige koe f. ---5 'I'atiricider, v. n. Stieren. bevechten. — (plais.)
Een stierengevecht geven. -- f. pl. [Ant.
gr.] Stierfeesten n. pl. ter eere van Neptunus, bij
welke stieren geofferd werden. — Tauriliens of
Taw•iens, rn. pl. (of als adj. Jeux t-s) [Ant.
toni.] Slieroffer- spelen n. pl. — Tanrillière, f.,
z. TAURELLIJRE. — ' J'aurillon, ni. [Econ. rur.]

Jonge slier m. — Taurine, f. [Chien. j Bijzondere
kristalliseerbare stof in de ossegal, t a u r i n e f. -Tanrobole, m. [Ant.] Stieroffer n. aan Cybele
of Rhea. --- Altaar D. voor dat offer. - Taaui'obolique, adj. Het st/era//er betreffend. --roboliser, v. n. (woord va; ' Voltaire) Eenen
stier offeren. -- Tanroeathapsie, f. [Ant.]
Stierengevecht n. of stici enjtrf;t t. in een' circus.
-- Tatirocolle, f. [Tech.] Sticrcl2,/m f (unit de
poolen, ooren en Dezen von 't rundvee). — Tauroinaclbie, f. [Hist j Slierem evecht, kunst der stierenbevechting. -. Tarirophage, m. [Myth. I Sheren-eter m., binaam van Bw chus. — 'Fauurophore, in. Stiertndooder m., bijnaam van Ilercules.
-

-

i'autoehroue, adj., z. v. a. ISOCHRONE. —
Tauloclirouisuie, m., z. v. a. ISOCHRONEITE

of ISocilno ISIIE. ---- TatitograniDte of '.I'ati-

tograiisniatigtie, adj. [Litt. J: j'ers, Poèrne t-

of rals subsi. TAUTOGIIA ME, M. Vers, gedicht n.,

waarin de woorden (of regels) roet dezelfde letter
aanvangen, t a u t o g r a tra n. — 'i'autologie, f.
[Didact.] Onnoodicle herhaling van 't reeds titel andrie woorden ,/ezeltde, woorde erspilling, woordherholing, tautologie f. -- Tatitologique, adj.
kletzel fde zegeend, onnoodig herhaald, geljkbeduidend, tautoló9isch. -- Echo t.-,echo f.,cdieverscheidene malen hetzelfde cluid herhaalt. - Tautonoétrie, f. 1 Didlacrt.] Stipte en slaa(<cche herha-

ling I. van, dezelfde versmaten. ---. Tauutonfétri-

que, adj. Slaa fch dezelfde maten herhalend, t a u-

tachetée, z. V. (1. ORYC.T> EE. — T- niuscardine,

1oinét riscIi.

comme ene t-, zwart als eene mol, koolzwart. —

schri/t n., prijszetting of zel tin fl, tax f. Le t- (of
la taxe) du pain, de broodzetting. -- [Jur.J Geregt.skosten ni. /pl. — T- légal, T- de la lol, wettile, door de wet voorgeschreven rente f. of interest n.
Cinq pour cent est un t- raisonnable, vijf ten hon-

IIIUSCARDIN . T- de Virginie, z. V. a. scALOPE. Rat t-, z. v. a. ASPALACE. -- (fern.) Noir

z. V. a .

(fig. et lam.) C'est une t-, ene vraie t-, 't is een
gluiper, een regie sluiper, iemand, die bedekte,
slinksche middelen g('bruikt. — (Loc. prov.) II ne
voit pas plus clair qu'une t-, hij is zoo blind als
eerre mol: hij ziet in 't geheel niets. II est alld oil
la 1- juche, 1I est allé all royaume des t-s, hij is
dood en begraven. C'est on preneur de t-s. 't is
een slimme, doorslepen gast. Marcher coterie on
preneur de t-s, zoo stil als een mollenvanger, als
eene muis loopen. Nous sommes lynx envers nos
pareils et t-s envers nous- meines, wzl zien de gebreken van anderen wel spoedig, moor voor onze
eigene zijn wij blind. — [Chir., Vétér. J Molshoofdgezu^el n., s, ekbuil aan 't hoofd, tal ]► a. f. —

TutIpe-lrillon, m. (ook Taupe- volante) [H. n.],
z. COITRTILIEI{E. (Plur. Des taupes-grillons.) —
Tanpette, f. (pop ). z. V. a. TAUPE-GRILLON. —

Taupier, in. Mollenvanger ni. -- Tatipière, f.
ltlolleval f., nnnlleknip m. — Taupin, in. I Anc.
mil ; Schansjraver, s a pp e u rr III. — [H. de
France) Les francs t-s. het korps schansgrovers
onder Karel VII. - t (fig.) Lafaard, bloo^loard m.
— [H. n.] Horenkever in., gehorende vlieg f. —
Asschepoe tsster f. (een e ker.'elschel p) . — t 'I'a es pi n,
e. adj. eí solist. Zwart als eerre mal. — 'I'anpinière of TanlAuée, f. Molshoop m. — (logmm.
et iron.) fleuveltle, bergje n.; - klein, slecht landhuisje. kot n.
y 'i'auraille, f. Kudde f. jonge stieren of ossen. — 5 'fotore, f. Vaars f., jonge koe, die nog
n=iel heelt gekalfd (génisse). — 'roaréacior, m.,

z. TOREADOR. — Taurean, in. Slier, lul m —

Combat de t-x, Course de t-x, stierengevecht n.,
gevecht tusschen menschen en stieren, als volks-

schouwspel in Spanje. - (fig et fam.) Cou (le t-,

stierenek, dikke, gespierde nek m. Voix de t-,
zwaredoordringende stem, Stentors-stem f.— [Astr.]

Tatux, ni. Vastfestelde prijs m. voor den ver

eetwaren, waardebepaling f., prijc oor--kol,der

derd is een billijke interest. -- Aanslag ni. in de
belasting (in dezen zin liever taxe). — (/1g. en in
kwaden zin) Nous savons maintenant quel est le
t- de sa Iiidélité, wij weten nu, hoe hoog wij zijne
getrouwheid kunnen aanslaan, in hoe verre w ij op
zijne trouw kunnen rekenen. -- (Loc. prov.) 11 riet
au mème t- le noble et le coquin, hij scheert allen
over éénen kam, hij maakt geen onderscheid.
T5ivaillon, in. [Constr.] Dennen dakflank f
Tavaiolie, f. Zeer fl/ne, met kont omzette stof,
waarin reen een kind ten doop helt of ook het nacht
voordient. --- Doek m., dien men in-mal'brod
Turkije over 't hoofd werpt, tot opvan fling van
den geur der reukwerken.
Tavèle of Tavelle, F. [Tech. j Zeer smal
passement op de naden. -- 4anclafllat f. van sommige weefgetouwen. -- Tavelé, e, ar(j. (en part.
passé van laveler): Seri ent t-, gespikkelde, gevlekte
slang f. -- [Tech j Cliaridello t-e, gevlekte kaars f.
(doordien het smeer te heet r'ehruikt is). — Bias],
z. v. a. MOUCHETÉ . — Traveler, V. a. Becpikkelen, vlekken. — SE TAVELER , V. pr. Gespikkeld,
teelokt worden. -- Tavelle, f., z. TAVEI.E. --

Tavelisre, f. Gespilckeldheid, eevlektheid, beepikkeling f La t- de cette peau de Ligre est très- helle,

deze lijf-erlivid is zeer schoon resprkkelrl, gevlekt.
Tavern1sge, m. [Ant. tout.] Relt n., belas
houden eener taveerne of tapperij. ---tinq.fop'
Tavcrne, f . W jnlhui.s n., tapperij, kroeg f.: —
in Engeland de naam van openbare eetinrigtingen,
waar riten coed en tamelijk goedkoop b diend wordt.
-- t Taverner, V. n. In de kroegen loopen. —
Taverueret, in. Kroeglooper, dronkaard m. ---

—

VF RNIER
Tavernier, m., ière, f. Kroeghouder m.,

- houdster f. (cabaretier, ière).
Tavon, m. [H. n.], z. V. a. 1IEGAPODE.
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sion t-, technisch woord n., technische term m., uit

kunstterm m., kunstuit--drukingf.,slwo
drukking, eigenaardige benaming f. van voorwerpen,

'.raxaiithéfue, m. [Bot.] !Víeuw-l Jollandsch die aan eene kunst of bedrijf beirooren. — [ Ph i lol.]
loodkruid n. (plomllaginée).
Vers t-s, geheugenrijmen, verzen, die gemaakt zijn
Taxatetar, ni. Schutter, prijszetter, waarde
om 't geheugen te ondersteunen , technische verzen n.
waardeerder, t a x e e r d, e r, t a x a t e u r m.-bepalr, pl. — Als subst. f. (weleer) Wetenschap f.: La t— 5 'Taxatif, ive, adj. [Prat.] Aan taxatie of des langnes. -- Technigisenment, adv. Op lechschatting onderworpen. — Taxation, f. Het nische wijze. — '!'eehuoiitlie, m.[tlinér.jSteen,
schatten, het vaststellen van eene law of vasten die den indruk of de afbeelding van een kunstvoor prijs; schatting f., aanslag m., t a x á t i e f. Lat- werp draagt, t e c h n o 1 i t h m. (Heeft de steen
des denrées, des d£epens dun procès, de zetting zelf den vorm van zulk een kunstvoorwerp, dan
der eetwar en, de schatting of bepaling der proces- heel hij 'I'echnounorphite, f. Technoinorkosten. La t- en fait d'impositions, de aanslag in p h i e t m.) -- 'I'erhnolof;ie, f. Kunstleer, kunstbelastingzaken. — [Adrnin.j T-s, geldelijke b voor- en handuwerksbeschrijving of -geschiedenis, bedrij fsdeden n. p1., aan de ambtenaren van, eenige arlrrai
kunde, bedrijfsleer, t e c h n o l o g i e f. -- Verklanistratien toegekend. -- 'I'axe, f. Prijsbepaling, ring, kennis der kunstwoorden. -- Teehnolop7ilszettin!l f., gezette ot' vastgestelde prijs m., bique, adv. Kunstbeschrijvend, bedrijfskundig, lot
tas f. Faire la t- des vivres, den prijs der levens de kunst- of bedrij fsroeschiedenis behoorend, t e c hvaststellen. La t- (of le taux) du pain,-mideln n o l ó g i sc h. Dictionnaire t- , kunstwoorden de broodzetting f. — [Fin.] Aanslag m.; hoofd
boek n. -- Teehnoiuorphite, f., z. onder TECH belasting f. On a imposé une t- sur les plus-geldn., NOL1THE . -- '.L'cehiiopaie, 1. [Philoi ] Kunstriches prohriétaires, men heeft de rijkste eikenaars aardigheid f., kunstig speelwerk n., een gedicht van
een hoofdheld opgelegd. --- I1 ne pay e qu'une le- kunstkien, moeijeljken vorm (b. v. reet regels, waar
gère t-, hij betaalt ?naar eerre gerinc,e belasting. -eindletters iets bijzonders beleeke--vandebgi
Jur.j T- of 'F xation de depens, z. TA XATION . — nen), technopowegnion n.
Taxer, a. a. Schatten, waardéren, de waarde of
Teconme, m. [ Iioi .) Plant f. van 't geslacht der
den pr ijs bepalen; aanslaan, Bene belasting opleg
bignoniaasof trorr ► pelbloemen, t e c o m a in. T- grimluxéren. T- le pain, les vivres, het brood,-gen. pant . virf inische ,?asmin f.
de levensmiddelen olr vosten prijs stellen, zetten. —
'I'écon, m. 1F1. nj, z. v. a SAUMMOJEAU .
T- une commune, les propriétaires dune commu'I'ectibranehes, f. pl. (H. n.] Bedektkieune, eene belasting op eene gemeente, op de ^-ronclei- wers f. pl. (eene orde van weekdieren). -- Tectigenaars eener q,eineente leggen. On la taxé comme penue, adj. [H. n.]. z. v. a. STÉGOPTERE. aisé, men heeft hem als een bemiddeld man belast, 'I'ectrice, adj. et subst. f.: Plumes t-s of TECaangeslagen. T- 1'industrie, de industrie, de ni - TRICES, dekvederen f. pl. van de vleugels en den
verheid belasten. — T- cle, beschuldigen: On le staart.
taxait d'être avare, men beschuldigde hem van
Te Deum, m. (pr té di -ome) (genomen van
gierig te zin. — (fam.) Je ne taxe peisonne, ik de lalijnsche aanvangswoorden Te Deum Lindabeschuldig niemand. — SE TAXER, V. pr. Zich zelven inns, U, o God, loven wij). De ambrosiaansche
schatten, zich eene vrijwillige schatting opleggen: lofzang in. (door den heiligen Anmbrosius, bisschop
II s'est taxé b mille florins, hij heeft zich zelven te Milaan, in de 4(r(• eeuw gemaakt); -- in 't algeschat op duizend guldens. -- Elkander beschul- gemeen een lofzang, inz. bij herhaalde overwinnindigen: Its se lont taxes tons les deux de poltron- gen, Te-Deum n.— Plegtigheid van het Te -Deurre.
nerie. — tiet part. passé is ook adj.: Village taxé
t'1'éclieux, iease, adj. Verdrietig, vervelend,
h tapt, dorp n. voor zoo en zou veel aangeslagen. — vermoeijend.
Femme t-e, de coquetierie, van koketterie of beTeclore, m. [Pëche.] Soort van kórnet n.
h.aagzucnt beschuldigde vrouw.
T egmen, m. [Bot.], z. v. a. TÉGInIENT.
Taxiarchat, in. (pr. ch = k) [Ant. mii.]
Tégiiixin, in. [H. n.] De groole wachter -haWaard/held van taxiarch. --- 'i'axiarehie, I. gee/is f. in Zuid - Amerika [podineina, tejus mo(pr. ch = k) Onclera fdeeting van 't oud -gricksche nitor.]
leger , bestaande uit 1S man. — T axiai que, m.
'I'égu nept, m. [Anat.] Huidvlies, vliezig be
.Aanvoerder van zulk eene afdeelinq, t a x i d rc h. kleed xel, t e q u in é n t n. -- (in ruimer zin) Al wat
Taxieole, adj. (Bot. j Op den taxis- of ijpen- het dierlijk ligchaam dekt en beschut (vederen,
boom groeijend. -- Taxicorues, m. pl. [H. n.] schubben, haren, hoornachtige platen, enz ), dekInsecten n. pl. met knodsvosmige voelsprieten.
sel, bekleedsel n. -- [Bot.] Hulsel, omkleedsel,
Taxidergnie, f. [Diclaiet. j Kunstrnatige opvul
vlies n. T- propre, zaadvlies, zaadhulsel (stperrnoaanwijzing om dieren naar-lingder/h.u; derme.) T- floraux, i^loemhulsels (kelk en bloernden regel op te zetten en te bewaren, t a x i d er- kroon). — 'I'égvitnentaire, adj. Bedekkend, ommie of (liever) cl.ermotaxie, dermatota - hullend, als tegument of bekleedsel dienend.
wie f. — Taxiderinique, ach. De opzetting van
'reignant, e, adj. Vérwend, tot i' rfstof gedieren betre/fend, La x i tl é r m i s c h.
schikt: La rnadicre t-e, de verwende stof, verfstof f.
'1'axinée4, f pl. Taxies- of ijpsoorten f. pl.
Tei gnasse, f. Kap f., rnutx/e n. voor zeerhoof'Taxis, m. (pr. tak -cite) [Chic.] Kunstmat7ge digen z. ook TIGNASSE. — Teigne, f. (Mid.]
terugbrenging van de uit hunne natuurlijke ligging Hoofdzeer n. — (Loc. prov.) Tenir comme la t-,
gewekene degen, inz. van eene breuk door enkele rnoeijelijk te verdwijnen, weg te nemen zijn, als
zamendrukking, t a x i s f.
pik kleven. — [Bot.), z. v. a. CUSCUTE. — (H. n.]
Taxolo ;ie, Taxonomie, f. [Didact.] Leer f. Mot f. T- des 1pelleteries, des tapisseries, des
der classificatie of rangschikking. -- Taxologi- grains, T- fripiére, pels-. tapijt-, koren-, kleedermot.
que, 'I'axononbique, odj. Die leer betreffend,
T- aquatique, walerinot. — (Hort.], z. v. a. c.ALE.
rangsen? /kkei d. --- Taxologae, Taxologis- — [ Vétér.j , Rotstraal m. —Teignerie, f. Zaal f.
te, m. Schrijver over die leer, t a x o 1 o g i s t in.
voor zeerhoo/cligen (in hospitalen). - Teineux,
Taya, m. [H. n.j Zwartbruine braziliaansche ease, adj. Zeerhoofdiq: II est t- of als .subst'
marter in.
(derden hak. C'est un t-, hij heeft een zeer hoofd , kwaad hoofd;
'.rayon, m. [Eaux et for.] Stam m. van den (pop.) hij heeft een' vink onder den hoed (van iemand,
Te, pron. pers., 2? pers. sing., m. et f. U, roan die 't hoofd gedekt houdt, waar hij 't ontblooten
(voor, tot) u: Je te reniercie, ik bedank v. 3e ne moest). — (Lee. prov. et pop.) I1 n'y avait que
puls te dire ceia, Ik kan u (aan, tot u) dat niet zeg
quatre t- (of tondus) et un peli, z. PELÉ.
T' a-t-il ouvert son coeur? heeft hij zijn hart-gen.
Teillage of Tillage, in. ( Tech.) Het hennepvoor u geopend? z. TIJ.
en vlasbrahen of - breken, het schillen (hetzij uit
Te, m. J Chir.] T- verband, T-vormig verband n. de hand met t , e braak, of door braak-machines). —
—[Fort.] Mijnfornuis n. in den T- vorm. -- [Tech,] Teiller of Tiller, v. a. Hennep- of vlacbreken,
T-vorrnige winkelhaak m.; — schroef f., die 't lem- schillen. -- Het part. passé is ook adj.: Chanvre
tner van 't mes met het hecht verbindt .
teillé of tillé, geschilde hennep m. — Teilleur, m.,
t Teehuieité, f. [Didact.] Het technische, hoe- -ease, f. of Tilleur, ni., -eiise, f. Hennepdanigheid of toestand van 't gene technisch is, of vlasbraker m., -braakster f.
technic/tell f. ---'rechnigcie, adj. Kunst-of
'Teindoiix, ni. [Hort.] Soort van perzik f.
handwerkmatiq, tot de kunst behoorend, volgens
Teinuire, V. a. Verwen (door indompeling in
de kunsttaal, technisch: Mot, Terme, Expres- een verfbad); kleuren: T- one étoi% en bleu, eene
-

.
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stof blaauw verwen. Le bois de canipècbe teint
l'eau en rouge, het campéche-hout kleurt het water
rood. — Les inures teignent les mains, de moer
kleuren de handen. -- (fig. ei poét.) T- ses-bezin
bras, ses mains dans le sang de qn , zijne armen,

handen in iemands bloed duopen. — SE TEINDRE,
V. pr. Geverwd worden, zich. laten verwen. — Liet

part. passé is ook adj.: Étoffe solidernent teinte,
duurzaam geverwde slof f. Dr ap teint en ver t,
groen geverwde laken. — Des mains t-es de sang,
met bloed bezoedelde handen f. pl. — 'I'ei zi t, m.
[Tech.] herfinanier, verfwijze f., Grand ot' Bon
t-, z. GRAND-TE1NT. Faux of Mauvais t-, z. e uxTEINT. — TEINT, nl. Gelaatskleur f., kleur van 't

aangezigt: T- frais. Ileuri, pile, jaunàtre, frissche,
bloeijende. bleeke, geelachtige gelaatskleur. Le soJell gate Ie t-, de zon bederft de gelaatskleur. —
Teinnte, t. [Peint.] Tint f., kleurschakérinq, die
uit de vermenging van twee of meer kleuren ontstaat. T- bleue- verclàtre, bru ne-nol ràtre, groenachtig blaauwe, zwarlachtig bruine lint. — Sterk
kleuren: T- forte, faibie, krachtige,-tegradm.
flaauwe tint. — T- plate, eentoonige kleur. Tvierge, onvermenn,de kleur f. -- Derni-teinte, z.
dat woord. — (fq.) Les mats, les hauhaus, les
vergues du navire étaient couverts dune t- de rose,
de masten, het toont, de raas van 't schip waren
met eene rozetint overgoten. — (fig. en in zeilelijken zin) Zweern, eenige schijn m., lint f. Il v a
dans ses vers one t- de mélancolie, d'amour-propre, er Brat in zijne verzen een zweem van zwaar
eigenliefde. -- 'reinter, V. a.-moedigh,van
Feint., Arch.] Eentoonig kleuren, et ééne en
ezelffle
nkleurovd. . passé is
— liet part
ook adj.: Dessin teinté, met ééne kleur gedekte
teekenin,q f. -- Papier t-, ligt gekleurd papier n.
(om bij het teekenen de wille partijen beter le kun
doen uitkomen). — Teinture, f. Kleurend-ne
vocht f., vloeijende ver/'stof f., fleur- of ver/'bad n.
Mettre des étoffes it la t-, stoffen in 't verfbod

^

dompelen, stoffen v erwen. — Het verwen, kunst f.
des stolfenverwers, het hechtera van kleuren op
weefsels: Procédé nouveau pour la t- des draps,
nieuwe handel'c'ijze voor 't vereven der lakens. La

t- a une origine très-reculée, de verwkunst is zeer
oud. — Kleur f., die de geverwde stof aanneemt:
Drap dune belle t-, laken n. van schoone kleur.
-- (fig.) Oppervlakkige, geringe kennis f. van eene
kunst of wetenschap, jlaauzr begrip n. ; — indruk m., die opvoeding, oen -ang, enz. in de ziel
achterlaten. I1 a déjà une t- de philosophie, hij
heeft reeds eene opt ervlakkige kennis van de wijsbegeerte. Il hantait jadis les gens corrompus, et
it lui en est res,é une t- de lil;ertinage, hij ging
weleer met bedorven. menschen oen. en hij heeft
daarvan eene tint van loszinnigheid overgehouden.
-- [Chem., Pharm.] Oplossing f. van een of meer
zelfstandigheden in Ovaler, alkohol, ether, enz., gekleurd, krachtig vocht. geestrijk kruiden-aftrekzei n., t in ktu ur f. Les asides tirent la t- des
plantes, de zuren trekken de vérwende grondstof(en uit de planten. T- des roses, dor, d'antirnoine,
rozen -, goud-, spiesglans- tinktuur. T- de rhubarbe,
de quinquina, de cantharídes, rhobarber-, kina -,
spaansche- vliegen- linktuur. — Teiuturer•ie, f.
[Tech.] Verwecij, werkplaats f., belrfif n. des
slo/fe nverwers. Et ablir une t-, eene velwer j opzetten. II grofesse la t-, hij drijft de vei weiij, hij
i.s een sto/fenverwer. —
einturien, fie, adj.,

z. v. a. TINCTORIAL ; ook z. v. a. TINTEAU. -Teinturiei-, m., -ière, f. Lerwer, sto/fenverwer m., verwster f. T- sur colon, sur lame. sur
sole, katoen -, wol -, zi deverwer. T- -dégra isseur,
verwer van reeds gebruikte stoffen. -- (fig.) Ver
naziener van eens anders geschriften:-bélera,
Voltaire a éte longtemps Ie t- du roi de Prusse,
V. is lang de verbeteraar der werken van den koning
van Pruissen geweest. — (Loc. pros.) 11 a fait
sela aver son t-, dat heeft hij niet zonder h ulp gedaan. — [Bot.] Verwersboom m.; verwersvrucht I.
'I'eité, in. (H. n.] 4nierikaansche paarsblaauwe
tanmara of prachtraces I.
Tel, le, adj. Zoodanig, dusdanig, dergelgk, zoo,
zulk een: De t-s hommes sont a plaindre, zulke,
zoodanige menschen zijn te beklagen. On ne vit ja mais rien de t-, men zag nooit iets dergelijks. 11
nest rien t- que de se contenter, er gaat niets
boven tevredenheid, -- T- était alors l'ét at des af -

faires, zoodanig was toen de staat der zaken. —
Tel que, zoo als, even als; zoo groot: 11 est t- que
son frère, hij is even als zijn broeder. — Son mérite est t-, qu'il réussira partout, zijne verdienste
is zoo groot, is van dien aard, dat hij allerwege zal
voortkomen. — 1' -Ie est l'injust.ice des hommes,
zoodanig, zoo groot is de onrleregtigheid der menschen. Un homme t- que lui, een man zoo als hij.
— (fig. at tom ) A t -les enseignes, z. ENSEIGNE .(Prov.), z. MAlTI{E, FIN. --- (ter onbepaalde aan-

wcjzing van een persoon of zaak, die men niet bepaaldeljk kan of wil noemen) Die en die, zékere,

zeker iemand; menigeen: I1 est Inaintenant dans

t -Ie ville, hg is nu in die en die stad. Ces vers sont
de t- poète, deze verzen zijn van dienen dien dichter. '1'-le personne était riche auparavant , qui
maintenant est p auvre, menigeen was weleer rak,
die nu ac in is. -- In dezen zin ook als subst., met
of zonder un en une: On ne saurait jamais le
ti'ouver, it est tantot chez monsieur un t-, et tantot chez nma iaine une 1 -te, hij is nooit te vinden,

nu eens is hij bij dezen mijnheer, en dan weér' bij
die mevrouw. Un t- Inc l'a dit, die en olie heeft
hel mij gezegd. T- est récompensé qui mériter'ait
d'être puni, menigeen wordt beloond. die verdiende
gestra/t te worden. T- fait Iles libéralités qui ne
page pas ses dettes, menigeen deelt geschenken uit
en betaalt zijne schulden niet, — (Loc. prov.) Ten pàtit qui Wen peut mais, menigeen moet onschuldig voor een ander lijden. z. ook PRILLER, Di;%r ANCEIE, MUSEII. — Tel wordt ook met betr'ekking tot reeds genoemde zaken gebruikt: T- fut le
résultat de cette affaire, dat was de uitslag van
die zaak. T -ie fut leur conduite, zoodanig was hun

gedrag. -- In deftigen stijl en in poezj staat het
in verge lijkingen dikwijls voor ainsi, de menie que,
zoo, aldus, even als: T- Hercule lilant roinpart

tons les fuseaux , zoo ook dee d Hercules aan 't slrinnewiel al de klassen breken. T- qu'un lion rugissant met en tulle les bergers epouvantds , tel
Achille ... , even als (gelijk) een brullende leeuw
de ontxtelde herders olr de vlagt jaagt, zoo (leed ook
— TEL Qr1EL, zoo zoo , middelmatig zoo
tamdlijk, meer skelet dun goes!, gering: J'ai un do-

Achille s . ..

,

nieslique tel quel, ik heb een' bediende, die wel

zoo wezen maag, op Wien niet te roemen valt . Des
étoltes telles quelles, middelmatige, geringe stoffen f. pl. I1 nous versa du vin tel quel, hel schonk
ons een zeer alledaacgsch wijntje. Ce sont des gens
tels quels, 't zin menschen van weinig beleekenis.
— Ook in den zin van: onveranderd, in denzel Eden toestand: Je vous rends votr e livr e tel quel,

ik geef u uw boek terug, zoo als ik 'l heb ontvan-

gen. — Somtijds nog van eene op goed geluk af gedane zaak: Its ont été coniraints de prenore one
résolution telle queue , zij zijn genoodzaakt geweest een be sluit, toe dan ook, te nemen. —DE TELLE
SOnTE QIIE, EN 'PELLE SORTE QUE, loc. ads. Zoodani 1, zoo zeer, in dier voege, dat: On a embrouillé la question de telle carte, que personne n'y coinprend plus glen, grien heeft de vraag zoodanig ver
niemand er iets meer van begrijpt. z.-wikeld,a
(webvormia
Ook SORTE .
Telacé, e, adj. [H. n.] Als een zeer dun weefsel,
'1'élamon, in. [Ant. mil.] Schildriem , schild band in. — TELAMMONS, m. pl. [Arch.] Dragers,
lastdragers ni. pl.,mannelijke beelden, die een gebindle dragen, t e l a m d n e n m. pl. (vgl. atlante).
Télarchie, Telearcliie, f. [Ant. mil.] Ondera fdeeling I. eenei phalanx. — Télargite, Télearque, m. Aanvoerder van eene afdeeling, t e1 ar c' n.
.

4. Télé;ranime, m. (woord, dat sedert 1851

het eerst door het enr;el.ceh dagblad the Tienes en
vervolgens door vele andere dagbladen in verschil
talen gebruikt is) Tclegraphisch berigt n., tij -lend
-dingf.,emt(lkro-inagsche)tp
is overgebragt. -- Télézraphe, m, Vérschrjeer,
ieder werklui,, waardoor enen niet bepaalde teekens
beri,glen in de verte mededeelt, t e l e g r a a p h m.
T- nautique of maren , schee ps-tclegraaph. T- de
nuit. nacht -telegraal}h. T- sol -rire, zonne-telegraaph.
T- électrique, electro-magnétique. toestel n., waar
reet verbazende snelheid, en tot op zeer-medn
groote afstanden door middel van elektrische slroomingen langs een' geisoleerden metaaldraad seinen
of berigten overbrengt , elektrische telera a p h. T- électrique á cadran, b lettres, elek-

TiLE-GRAPHIE

--

a

trische wijzer-, letter-telegraaph. T- électrique
signaux , elektrische telegraaph met teekens (in
plaats van letters). T- électrique a touches, elek- 1
trische klavier- or toetsen-telegraaph. T- électrique écrivant, enrégistrateur, elektrische schrijf- of
druk-telegraapiti (waarbij de toestel zelf de overrebragte seinen op eene strook papier afdrukt).
Té égraphie, f. Verreschrj fkunst f., kunst om
telegraphen zamen te stellen en te gebruiken; -- inrigting f., beheer n. der openbare elektrische telegraphen; bureau of kantoor van den elekt? ischen 1
telegraaph , t e leg r a p h í e f. — - Télégraphier, v. a. Door middel van den telegraaph be
rieten overzenden Of doen overzenden , t e l e g r ap h é r e n. — Het part. passé is ook adj.: Nouvelle
télegraphiée, ge t e l e g r a p h e e r d e, niet den telegraaph medegedeelde t2]eling f. — Télegraphiue, adj. Den telegraaph o f de telegraphie betref
end, t e l e r á p is i s c h: Ligne t-, telegraphische
lijn of linie f. Signes t-s, telegraphische teekens n.
p1. -- Télégraphigiiemm' ent, adv. ittet den telegraaph, door middel van den telegraaph. — Télémètre, m. Afstandsmeter m. (een tot meting van
groote afstanden voorgeslagen werktuig), te l e in eter m. -- Télemetrie, f. 14fstandsrneting f.,
gebruik n. des telemeters. -- Tétémnétrique, den
telemeter of zijn gebruik betreffend.
Téléohranches, m. pl. [U. n,] Kraakbeenvisschen m. pl. met volledige kieuwen (kieuwdeksels en kieuwvliezen). -- Téléogéophiles, m.
pl. [H. n ] Land-weekdieren n. p1. met longen.
Teléologie, f. [Didact.] Doelleer f., leer van
de eindoogmerken der dingen en van de doelmatigheld in de inrigting der wereld. — Leer der telegraphic of verreschrij fkunst. — Téléologïgne,
adj. De doelleer of het doel betreffend; — de telegraphie betre/fend, t ei e o 1 ó g i s c P. — Téléologue, m. Vérspreker, vérroeper m., spreekroer n.
voor groote afstanden.
Téléopodes, m. pl. [H. n.] Zwemvogels m.
pl. met volledige voeten (dat is, met een' duin). —
Téléosat;re, M. Soort van fossiele krokodi-i m.
Télèphe, m. [Bot.], z. v. a. GRASSETTE, JOUBARRE des vignes.
Téléphien, adj. m. [Chir.] : Ulcère t-, boosaardige, ongeneeslijke zweer f. , te 1 é ph i u m n.
Téléphonie, f. [Phys.] Kunst om 't geluid der
stem tot op verren afstand te doen hoorgin, verre spreekkunst, t e le p h on i e f. -- Téléphonique,
adj. Die kunst betreffend, 't geluid ver voortplan-

—s

-

tend, telephónisch.

Téléphore, m. [H. n.] Wratkever m., een
schildvleugelig insect, waarvan, somtijds de maskers,
door een orkaan u i t d e v e r t e aangevoerd, met
de sneeuw uit de lucht vallen.
Télescope, m. [Opt.] Verrekijker, inz. de astronomische verrekijker (T- astronomique), t e l eskoop m. T- à (par) réflection of T- entoptrique,
spiegelteleskoop, r e f l e c t o r m. (die door terug
licht werkt) . T- de Newton, New--katsingvhe
toniaansche teleskoop (met schuinsche, platte kleine
spiegels). T- de Cassegrain, Cassegrainsche teleskoop (met bolle kleine spiegels) . T- le Grégory, Gre,goriaansche teleskoop (met holle kleine spiegels) . —
T- a (par) réfraction of T- dioptrique, dioptrische
teleskoop of verrekijker met voorwerplenzen (die
door breking van het licht werkt). T- terrestre,
aardsche verrekijker. T- hollandais of de Galiléi,
hollandsche of Galilélsche verrekijker. T- aérien,
luchtkij ker m. (welks glazen in eene lange buis besloten zijn). -- [Astr.] Teleskoop, klein zuidelijk
sterrebeeld tusschen den Schorpioen en den Schut
— Télescopique, odj. Den teleskoop betref-ter.
alleen door den teleskoop waar te nemen, t e--fend;
1 e s k ó p i s c h. Observations t-s, teleskopische, met
den teleskoop gedane waarnemingen f.pl.—Planètes,
Etoiles t-s, teleskopische, alleen door den teleskoop
waartenemen planeten, sterren f. pl.
Télésie,f.[Minér.]Naarn, door Hang aan eene
verscheidenheid van den safer (corindon hyalin)
gegeven.
Télesme, m. [Aich.] Volvoering van 't groote
werk, het vinden van den steen der wijzen.
'I'élète, f. [Ant. gr. ] Inwijding, in de mysteriën
of godsdienstgeheimenissen. — TELETE, m. Ingewijde m. — Télétique, adj. Tot die inwijding, tot
de mysteriën behoorend.
Télifère, adj. [Didact.] Pijl- of spiesdragend.
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-- Téliforme, adj. Pijl- of spiesvormig: Feuilles
t-s, pijlvormige bladeren n. pl.
Tellenient, adv. Zoo zeer, zoo, zoodanig, dermate, op zoodanige wijze: Je suis t- occupe que
je ne saurais yeah, ik ben zoo zeer bezig, ik heb
het zoo druk, (lat ik niet kan komen. -- TELLEMENT QUE, toe. conj. (fain.) Zuodat: T- que les voilà mariés, zoodat zij dan vu getrouwd zijn. — TELLEMENT QUELLEMENT, loc. adv. Zoo tamelijk, zoo
zoo, tusschenbeiden, redelijk: Il Ie fit t- quellement,
hij deed het zoo tamelijk. Ii se coinporte t- q-, hij
gedraagt zich zoo zoo, meer slecht dan goed.
Tellette, f. [Tech.] Paardeharen weefsel n.
ten gebruike der papier-fabrikanten.
Tellière, adj. ni. [Corn.] : Papier t- (of Papier
ministre) Kekest-papier n. (inz. tot verzoekschri ften gebruikt papier).
Telline, f. [H. n.] Telschelp, telrnosselschelp f.,
eere vlakke, tweeschalige schelp. -- Telliii ier, m.
Dier n., dat die schelp bewoont, telrnossel f. —Telli
te 1l i ni e t m.-niste,f.Vrdlmoschepf.,
Tellurate, m. [Chico.] Tellurium-zuur zout n.
— Teliure, ui. [ iMinér.] Een in 178e door Muller ontdekt metaal, naar het antimonium gelijkend,
te l lol r i.0 m n. — Telluxe, e, adj. Tellurium
bevatlend. -- Tellurien, ne, adj. [Didact.] Tot
de aarde behoorend, van hare kracht of werkzaam heid uitgaand, aardsch, t e 1 Id r i s c h. — Teilhirique, adj. [Chico ]: Oxide t-, tellurium-oxyde n.
'I'éloir, m. [Tech.] Stempel m., die den speldekop op de schaft drukt.
'felon, m. [Anc. corn.] Stof f. net garen ket
ting en wollen inslag, soort van tieretein n.
Tentboul, m., z. v. a. BETEL.
Téniéraire, adj. Vermetel, stout, roekeloos,
onbezonnen, onbesuisd: II est plus t- que vaillant,
hij is meer vermetel dan dapper. Une action t-,
eene vermetele, roekelooze daad. — [Théol.] Proposition t-, al te gewaagde, gevaarlijke stelling f.
— Jugement t-, onbezonnen, voorbarig oordeel n.
— Als subst.: Roekelooze, waaghals, vermétele m.:
Le t- se jette dans le peril sans Ie connaitre, de
roekelooze stort zich in 't gevaar zonder het te kennen. C'est un jeune t-, 't is een jonge waaghals. Ternernn.ireanent, adv. Op vermetele, onbezonnen, roekelooze wijze; onbedachteiijk, ligtzinni-g. —
Témérité, f. Vermetelheid, stoutheid, roekeloos beid, onbezonnenheid f.: Je trouve plus de t- en
vette action que de véritable valeur, ik vind meer
roekeloosheid dan echte dapperheid in deze daad.
II y a de la t- b j uge ► de choses que l'on ne connait
point, 't is vermetel over zaken te oordeelen, die
men riet kent. — Somtijds ook in goeden zin: Une
noble t-, eene edele stoutheid, koenheid. — Vermetele daad f. ('in dezen zin ook in 't meervoud): I1 y
a des t-s heureuses.
Ténoia, m. [H. n.] , z. v. a. GLAIICOPE.
re noignage, ni. Getuigenis f. en n. T- de vive
voix, mondelinge getuigenis. T- par écrit, getuigschrift n. T- en justice, getuigenis in renten. Son
t- mest suspect, zijne getuigenis komt mij verdacht
voor. Un faux t-, eerie valsche getuigenis. Au t-,
Selon le t- de tout le monde it faut qu'il soit capable, volgens de getuigenis van een ieder moet hij
bekwaam zin. — I1 faut rendre t- à la vérité, men
moet der waarheid getuigenis doen. Le t- de la
conscience, de getuigenis, de inspraak van 't geweten, het innerlijk bewustzijn. — [Ecrit.] Faux t- ne
diras-tu, gij zult Beene valsche getuigenis spreken. —
Bewijs, blijk, teeken n., proef f.: 11 a donné de
grands t-s de sa probité et de sa" valeur, hij heeft
groote blijken, bewijzen van zijne braafheid en dapperheid gegeven. Ce sont des t-s de son amitié, dat
zijn bewijzen, teekenen van zijne vriendschap. —
Térnoigner, v. a. Getuigen, getuigenis in regten
1 afleggen, verklaren; — betuigen, te kennen geven,
doen blijken. T- contre qn., tegen iemand getuigen.
-- I1 me témoigna beaucoup d'amitié, hij betuigde
mij veel vriendschap. I1 térnoigna que vela lui plaisait, hij gaf te kennen, dat hem dit behaagde.—Tdu chagrin, de la joie, verdriet, vreugde doen blijken. -- Het part. passé is ook adj.: Cette irnpatience témoignée si visiblement, dat zoo zigtbaar
te kennen gegeven ongeduld. -- Ténioin, m. (ook
van vrouwen gebéziod zonder van geslacht te ver
Getuige, hij die getuigenis kan afleggen,-ander)
die in regten getuigt. T- exact, consciencieux, suspect, naauwkeurig, gemoedelijk, verdacht getuige.
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T- idoine, non-idoine, bevoegd, onbevoegd getuige.
T-s nécessaires, noodwendige getuigen (die de wet

als zoodanig niet toelaat, maar die toch in som -

migegevallen, welke zij alleen kunnen weten, gehoord
worden, zoo als kinderen, dienstboden). z . APOSTER ,
AURICULAIRE, CHARGE, CONFROI TER, COBROMPRE,
DECHARGE, ENTENDRE, INSTRUMENTAIRE, IRRÉPROCHABLE, JUDICIAIRE, MUET, OCULAIRE, PRODUIRE,
RÉCOLER, REPROCHABLE, REPROCHER, SUBORNER.-

Geluigevan een duel of tweegevecht, s e con d d n t m.
Servir qn. de témoin, iemand tot secondant of getuige dienen; vgl. SECOND (m.). _. Getuige, aan
tegenwoordige m. en f. Etre t- d'une dis--wezig,
pute, getuige van een' twist zijn, bij een geschil

tegenwoordig zijn. Cela s'est passé devant plusieurs
t-s, Cela eut pour t-s un grand nombre de personnes, dat is in 't bijzijn van vele personen voor
File en a été t-, zij is er getuige van ge--gevaln.

weest, zij is er bij geweest. — (jig.) Dans les scènes de la vie morale, l'áme est a Ia fois acteur et

t-, in de tooneelen van 't zedelijk leven is de ziel

-

TEMPÊTE.
leg tot zinnelijkheid of wellust hebben, van een ver
gestel zijn, veel temperament hebben. -- (fig.)-liefd
Verzachting, bevrediging f., middelweg m.: I1 y a
un t- a prendre entre ces deux extrémités, er is

een middelweg tusschen deze twee uitersten te nemen. — Vermenging van strijdige zaken, die elkander in bedwang houden, verzachten of temperen:
I1 se forma dans son coeur un juste t- de sevérité et de douceur, er ontwikkelde zich in zijn hart
eene juiste zamensmelting van gestrengheid en zacht
— Donner du t- à un clavecin, aan-ardighe.
een klavier verzachting , temperatuur geven. —
Tempéra>inental, e, adj. Tot het temperament
of eigenaardi g ligchaamsgestel en karakter behoorend, daaruit voortvloeijend: Vice t-, Faiblesse t-e,
temperaments- ondeugd, - zwakheid f. — 'I'e4npéranee, f. Gematigdheid, matiging, ingetogenheid f.,
de zedelijke deugd, die de driften en begeerten, inz.
de zinnelijke lusten, regelt en in toom houdt; —
ook: matigheid f., matig gebruik n. van spijs en
inz. van drank. Le vrai chrétien régit toutes ses

zoowel handelend wezen als getuige. — Mes yeux passions par le trein de la t-, de ware christen been lont t-s, mijne oogen kunnen 't getuigen, ik heb heerscht al zijne hartstogten door den teugel der
het zelf gezien. — Dieu m'est t-, Dieu, Le ciel matiging. — Les avantages que le corps retire de
men est t.- (als eene soort van eed) God, de hemel la t-, de voordeelen dei ' matigheid voor het ligchaam.
is mijn getuige. — Ook van levenlooze voorwerpen — Société de t-, maligheids -genootschap n.—Temgebr=uikt: (fi(i. et poét.) Adieu, rockers, t-s de mes pérant, e , adj. Gematigd , ingetogen, matig:
soupirs, vaarwel, gij rotsen ; getuigen mijner zuch L' homme t- of als subst. Le TE ►iPERANT évite les
ten. Saints autels vous m'êtes t-s que ..., heilige excès, de gematigde, matige mensch vermijdt de
altaren, (jij zijt mij ten getuige, dat ... — Somtijds buitensporigheden. — [Méd.] Verzachtend, neerin den zin van: teeken, blik, bewijs, gedenkteeken n.: zettend, verkoelend: Faire usage de remèdes t -s of
Ces aqueducs lont des témoins de la domination als subst de TEMPÉRANTS , neêrzettende, afkoelende
romailie, die waterleidingen zijn gedenkteekens, be- middelen, t e m p e r a n t i a gebruiken. — Ternpéwijzen van de romeinsche heerschappij. — Het wordt ratare, f. Warmtetoestand, warmtegraad m. inz.
ook bij wijze van ode. gebruikt in den aanvang der lucht, luchtsgesteldheid f. met betrekking tot
van een' zindeel: I1 ét.ait bon soldat, t- les victoi- warmte en koude, droogte en vocht, luchtgestel n.,
:

.

res qu'il a remportées, hij was een goed krijgsman,
getuigen de overwinningen(dat mogen de overwinningen bewijzen, daarvan getuigen de overwinningen),

II avait Bien raison, t- ce qui
est arrivé, hij had wel gelijk, dat blijkt uit hetis.
—
geen gebeurd
Ook in a temoin: Prendre qn.
a t-, iemands getuigenis inroepen. 1Nous en prenons
Dieu it t-, wij roepen God als getuige in.— [Ans.
prat.] En t- de quoi (nu en foi de quoi) nous adie hij behaald, heeft.

vons signé, z. F01. [Agric.] T-s, stukjes lei,

steen enz ., die men onder de grenspalen legt, om
,

daaraan later te kunnen zien of die palen al of
niet verzet zijn. -- [Eaux et for.] Boomen m. pl.,
die bij de veilingen niet mogen omgekapt worden.
aarde, die men bij uitgravingen over-Hotef.van
laat, om daaraan de hoogte ster weggegraven aarde
te weten. — [Mar.] /fondsenden n. pl. van een
touw of tros (als bewijs. dat er niets afgenomen is).
— [Anc. mi(.] Stuk zwam n., als wedrga van een ander, waarmede men eene mijn deed springen en dat,
wanneer beide stukken gelijktijdig waren aangestoken, medegenomen werd, ons liet oogenbllk der ontplofng aan te duiden. — [Tech.] Proefkorrel f.
der essayeurs; --- scheergebrek n. in 't laken. —
Ona fgesneden blad n., dat de binder bij 'tafsnijden
opzettelijk overlaat, om te bewijzen, dat hij den
rand zoo veel mogelijk gespaard heeft.
'renspe, f. Slaap m. (van 't hoofd). II le frappat
a la t-, h ij trof hem aan den slaap van 't hoofd.
— [Bouch. ] Spalkhout n. (waarmede de buik van
een geslagt dier opengehouden wordt).
Teinpérament, m. [Physiol.] Eigenaardige
bloed rnenrf ing, verbinding f. van het geestige en lig
(waarvan zijne wijze van-chamelijknds
gevoelen en denken afhangt), bljvendeof doorgaande toestand m. van 't gevoelverinogen, natuurlijke
gemoedsstemming f., natuuraanleg m., natuurneiging f , t e m- p e r a m é n t n.: Les anciens ont admí s
quatre t-s: le cbolérique, le sanguin, Ie flegmatique et le mélancolique, de Ouden hebben 4 temperamenten aangenomen: het galzuchtige (kloekmoedige)

of cholérische, het bloedrjke (blimoedige) of sanguinische, het koudvochtige (gelijkmoedige) of flegmatische en het zwartgallige (zwaarmoedige) of
melancholische temperament. — (bij misbruik, inz.
in het dar;eljksch leven) Ligchaamsgestel n., lig
natuur f., gestel n. (complexion,-chainsgetld,
constitution); — aard m., geaardheid f., karakte r n.: Cela fortifie le t-, dat versterkt het lig
I1 est d'un t- faible, hij is van een-chamsretl.

zwak gestel. -- I1 est d'un t- vif, hij is van een'
levendigen aard. -- (absol.) Avoir du t-, veel aan-

lucht, temperatuur f : La t- y est douse, saine,
de lucht, de luchtsgesteldheid is er zacht, gezond. —
La t- d'une chambre, d'un bain, du corps humain,
de warmtegraad van eene kamer, van een bad, van
't menschelik ligchaam. — Weleer ook z. v. a.
TEMPERAMENT . — 'I'ernperé, e, adj. (en part.
passé van tempérer): Chaleur t-e, gematigde warmte f. Climats, Pays t-s, gematigde luchtstreken f.
pl., landen n. pl. (die gerekend worden op 't noorder- en zuider-halfrond zich ongeveer van den 30en
tot den 55en breedtegraad uit te strekken). Zone
t-e, gematigde aardgordel m. (tusschen den keerking en den poolcirkel op beide halfronden). —
Monarchie t-e, gematigde, getemperde monarchie f.
— Sévérité t-e de douceur, dooi zachtmoedigheid
getemperde strengineid f. — Homme t-, gematigd,
ingetogen, rustig man. (In dezen zin nu weinig gebruikt: men zegt modéré, posé). — [Rhét.] Style
t-, Eloquence t-e, gematigde stijl m., welsprekend heid f. (die 't midden houdt tusschen 't verhevene
en eenvoudige). — TEMPÉRÉ, m. Gematigde, middelmatige luchtsgesteldheid f. (inz. van den thermorneter en barometergezegd): Le thermomètre est
au (marque 1e) t-, de thermometer staat op matig.
— [Rhét.] Cet orateur ne s'élève guère au dessus
du t-, die redenaar verheft zich weinig of niet boven den gematigden stijl. — Tempérer, v. a. Matigen, verzachten, verminderen, beperken, bedaren,
t é m p e r e n: On tempère l'aigre par le doux, men
matigt, tempert het zure door het zoete. Cela tempère le sang, l'acrimonie des humeurs, dat ver
bloed, de scherpte der vochten. Un petit-zachte
,

vent frais a tempéré la grande chaleur, eene kleine
koelte heeft de groote hitte gematigd, verminderd.

— (fig.) Lage tempère les passions, de ouderdom
bekoelt de hartslogten. — z. ook BILE. — SE TEM

, V. pr. Gematigd, getemperd worden: Le-PÉRE
mal se tempère par Ie bien.

5 Tempestatif, ive, adj., z. v. a. rnMPETUEUX,
Ternpester,
Ternpestueuix,^vroegere spellingen van TEMPETE,

COLERE, EMPORTE. — Tennpeste,

TEMPÉTER, TEMPETUEUX. — 5 'Tempestif, ive,

adj. Gelegen, te welgelegen tijde, van pas, tijdig
(als tegenstelling met intempestif).
Temnpëte, f. Storm m., onweder n.; inz. storm
op zee, stormwind m.: Vaisseaux agités, battus,
dispersés, brisés par la t-, door den storm geslingerde, gebeukte, verstrooide schepen. I1 s'éleva une
furieuse t-, er kwam een woedend onweder op. -(fig.) Une t- de pierres, de flèches, eene hagelbui
van steenen, van pijlen. — (fig.) Hevige vervolging,
ramp f.; -- staatsstorm m., groote verwarring, om-

--

TEMPÊTER
wenteling f.; -- woeling f. der hartstogten. Cette t-

ne la pas abattu, die storm (die vervolging, ramp)
heeft hem niet nedergeslagen. — Le ro^-aume est
menacé de quelque t-, het rik wordt met een' of
anderen storm bedreigd. Comment calmer les t-s
qui s'élèvent dans natie ame ? hoe de stormen te
bedaren, die in onze ziel opkomen ? — (fig. et fam.)
Groot geraas, gebulder, geweld, getier n.: Sa présence fit cessen la t-, zijne tegenwoordigheid deed
het getier ophouden. — Tetnpéter, v. n. Razen,
tieren, uitvaren, een groot geweld maken: Il ne fait
que crier et t-, hij doet niets dan schreeuwen en
razen. — Ten,pétuenx, eense, adj. Onstuimig, stormachtig, buxjig. — Mer t-ueuse, stormachtige zee f.

Temple, m. Tempel m., openbaar gebouw, aan
God of aan eene godheid gewijd: Les t-s du Dieu
vivant, de tempelen des levenden Gods. Le t- de
Salomon, Salomo's tempel. Les t-s des faux dieux,
des idoles, de tempels der valsche goden, der afgoden. Le t- de Jupiter., de Vénus, de la Victoire,

de tempel van Jupiter, van Venus, van de Overwinning. Le t- d'Éphèse, de tempel te Ephesus.
Consacrer, Profaner un t-, eenen tempel inwijden,
ontheiligen. — (absol.) Le t-, de (voormalige) tem
Salomo te Jeruzalem. — Kerk f., in Frank--pelvan
r ij k inz. eene protestantsche kerk, en in verheven
stijl of poezij ook eene kath.oli ke kerk. Ce nest pas
une église catholique, eest un t-, 't is Beene katte.
kerk. 't is eene protestantsche. -- La profanation
des t-s, de ontheiliging der kerken. --- (fig. et»oét.)
L'univers est un t- oft siége 1'Lternel, 't heelal is
een tempel, waarin de Eeuwige zijnen zetel heeft.
— Son nom est éerit dans le t- de la Gloire, zijn
naam is in den tempel des Roeros aangeschreven:

hij heeft zich een' onsterfelijken roem verworven.
--- (fig.) Un t- de Vénus, a Vénus consacré, een
Venus -tempel , huis der ontucht , hoerhuis n. —
[Anat. anc.] Le t- du ventre, de onderbuik (bas
-ventre); — z. v. a. TEMPE. — [.Mist.] Woonplaats
der tempelridders in sommige steden, tempel, tem
Chevaliers du t-, z. v. a. TEMPL 1ER. Le-pelhofm.
T- of La tour du T-, de Tempel o f Tempeltoren m.,

overblijfsel van eene in 1222 voor de tempelridders
gebouwde woning te Parijs, dat Lodewijk X.VI.
tot kerker diende en waaruit hij 't schavot betrad.
-- [Pêclie ! T-s, tempelen, horizontale stangen f.
pl. van een vischtuin of weer. —[Tech.] Maat voor

de speekgaten in de velgen (bij wagenrnakers). - -Spanstok m., spanhout n., een heugelvormig liniaal
aan 't weefgetouw (nok TEMPLU geheeten).
Templet, m. [Tech.] (voormalig) Stuithout n.
der boekbinders op de naaibank.

Templier, m. [list.] Tempelridder, tempelher, tempelier m., lid eener militaire geestelijke
orde, door de kruistogten in 1119 ontstaan en in
den aanvang der 14de eeuw door paus Clemens V.
en koning Philips de Schoone von Frankrijk opgeheven en uilgeroeid. — (Loc. prow. et pop.) Boire
comme an t-, zuipen als een tempelier, onmatig
drinken (met toespeling op de uitspattende levenswijze dier ridders).
Templit, m. [Tech.], z. TEMPLE (aan't einde).
Tempo, m. (ital.) (pr. tèm -po) [Mus.] Tijd
-matf.,epon

Temporaire, adj. Tijdelijk, voor eenen tijd,

voorbij, aand , niet duurzaam , t e in p o r a i r. --

% [Tlléol.] Zwakgeloovig. — Tennpornireinent,

adv. Op tijdelijke, voorbijgaande wijze, tijdelijk.
Temporal, e, adj. [Anat.] Tot de slapen behoorend: Artère t-e, slaappolsader f. Os tenmporaux, slaapbeenderen n. pl . — TEMPORAL , m. Slaap been m.
t Teanporalité,f. Tijdelijk ofwereldlijk goed n.,
wereldltlke inkomsten f. pl. — [II. eccl.] l"Vereldlijk regtsgebied van een' bisschop, abt, enz.—Temporel, le, adj. Tijdelijk, vergankeli,.k, wereldsch,
aardsch (in tegenstelling met eiernel, spirituel) Pré

les biers t-s aux Mens éternels, spirituels,-fére

de tijdelijke goederen boven de eeuwige, geestelijke
verkiezen. -- Wereldlijk (in tegenstelling met ecclésiastique): Puissance t-le, wereldlijke magt f. I1
nest que seigneur t-, hij is slechts wereldtijk opperheer . -- TEMPOREL , M. Inkomen n. van eene

prove of geestelijke bediening. ---- Tijdelijke, wereld It ke magt f. der vorsten. — Temporellernent,
adv. Voor eerren tijd, tijdelijk (in terenstellincr met
éternellement), --- Temporisation, f. of (veel
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minder gebruikelijk) Temnporisentent, ni. Dra ling, verschuiving f. tot geschikter' tijd, uitstel n.
— Temporiser, v. n. Een' gunstiger' tijd afwachten, tot beter' tijd verschuiven, dralen, talmen,
opschorten, uitstellen. — Teniporiseur, m. Dra Ier, talmer, uitsteller m. -- [Bist. rotel.] Fabius
surnommé le T- , Fabius, bijgenaamd de Draler

[Cunctator] .
Temps, m. (pr. tan, voor eene klinkletter of
stomme h tanz) Tijd m., maat van den duur der
dingen. T- présent, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, toekornende tijd. Le t- coule, s'écoule,
passe vile , de tijd vergaat, vervliegt, gaat snel
voorbij. Le t- est Cher, précieux, de tijd ie kostbaar. Il faut du t- pour cela, daartoe is tijd noodig. — Un t-, een' tijd lang, een zekere tijd. Cela
ne durera qu'un t-, qu'un certain t-, dat zal maar
een' zekeren tijd duren. Cela n'aura qu'un t-, dat
zal maar zeer kort duren. — Quelque t-, eenigen
tijd. — (als persoon voorgesteld) Le t- détruit,
dévore tout, de tad vernielt, verslindt alles. Le tdécouvre la vérité , amène tout , de tgd brengt de
waarheid aan 't licht, de tijd baart rozen,. Le vol,
Les ailes du t-, de vlugt, de vleugels van den tijd.
— (fig.) L'injustice du (des) t-, Les injures du t-,
de schending, de hoon, cie tand des tijds, de ver
verval der dingen als onvermijdelijk-minderg,'t
gevolg van hunnen duur. . Tijd, opeenvolging
der dingen, uren, oogenblikken, met betrekking tot
hun gebruik: Faire un bon usage (ernploi) du t-,
een goed gebruik van den tijd maken. Connaitre le
prix du t-, de waarde van den tijd kennen. Perdre
son (of Ie) t-, zijn' tijd verliezen. Réparer le tperdu, R- la perte du t-, den verloren tijd inhalen.
IN'avoir pas de t- à perdre, geen' tijd te verliezen
hebben, slechts juist tijd genoeg hebben (om iets te
doen. Sans perdre de t-, zonder tijd te verliezen,
onverwijld, zonder uitstel, niet spoed. Passer son
t- à jouer, à ne rien faire, zijn' tijd met spelen, in
ledigheid doorbrengen. — (absol.) Passer le t-, den
tijd verdrijven. P- Bien le (son) t-, Se doneer du lion
t-, den tijd aangenaam doorbrengen, zich vermaken. Passer mal Ie (son) t-, den tijd slecht besteden; zich vervelen; veel te lijden of uit te staan
hebben. —. (lam.) 11 passera mal son t-, 't zal hem
zuur opbreken, hij zal 't hard te verantwoorden.
hebben. — (fig. et lam.) Tuer Ie t-, Pousser Ie tavec l'épaule, den tijd dooden, zich met beuzelingen, nietigheden bezig houden om de verveling te
ontgaan. Couler le t-, een' gunstiger' tijd a: fwachten. — (Proc.) L'amour fait passer le t-, et le tfait passer l'amour, de liefde verdrijft den tijd, en
de tijd verdrijft de liefde. Le temps perdu ne se
repare, recouvre point, de verloren lijd komt niet
weir, is onherroepelijk verloren. Après bon t-, on
se repent, op verkwisting volgt berouw. — Tad,
bepaalde tijd; duur in. van zékere dingen. Prevenir, Devancer Ie t-, den tijd vooruit loopgin; ook:

vóór den bepaalden tijd iets naoen. Pa)7er au t- convenu of mar qué, op den bepaalden, vaslgestelden tijd
betalen. Elle accoucha avant Ie t-, zij beviel vóór

haren tijd. Le t- s'approche, est arrive, de lid nadert, is daar. J'y rehondrai en son t-, ik zal te

zijner tijd (als het tijd is) daarop antwoorden. --

Reposez-vous, pendant ce t- -là je continuerai
votre travail, rust wat uit, ,riedurende dien tijd zal
ik uw werk voortzetten. — Avoir fait son t-, zin'

tijd uitgediend, zijn' vollen diensttijd, leertijd vol

hebben. Cet employé a fait son t-, die ambte--bragt
naar heeft uitgediend, heeft zijn' diensttijd volbragt;
ook: is uitgediend, deugt niet sneer voor zin' post.
Cet habit a fait son t-, die rok heeft zijn' tad gehad, deugt niet meer. Tijd nn., uitstel n.: Ac-

corder du t- h qn. pour payer, iemand tijd, uitstel Ier betaling toestaan. Vous lui donnez un thien court, l5sj geeft hem zeer weinig tijd. --- Gagner t-, du t-, tijd winnen, uitstellen, op de lange
baan schuiven. -- (Prov.) Qui a t-, a vie, tijd gewonnen, veel gewonnen.; komt tijd, komt matt.

Tijd, ledige, vrije, beschikbare tijd: Je n'ai pas méme le t- de manger, ik heb zelfs geen tijd om te
eten . Je vous laisse le t- de Pico peser toutes elm-

ses, ik laat u den tijd nos alle dingen wel te wik ken en te wegen. Si je puil disposer de ion t-, als
ik over mijnen tijd kan beschikken, als ik meester
van mijn' tijd ben. — (Loc. prov.J Le t- eet aa Dieu
et à nous, wij hebben 'nog tijd genoeg. Tijd,
gunstige, welgelegen tijd m., tijdsgewricht n. Lais
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ser passer Ie t- de faire une chose, den tijd om
iets te doen laten verloopen. Ce nest pas le t- den
parler, 't is nu de tijd niet om daarvan te spreken.
Chaque chose a son t-, elk din g heeft zijn' tijd. Il
est t- de vous marier, 't is tijd, dat gij trouwt.
Prendre bon, mal son t-, het repte, verkeerde tijd
p kiezen, iets te regter tijd of van pas, ten on--sti
pas doen. Prendre son t-, zenen tijd ergens toe ne- I
men, iets op zijn gemak doen. Prendre Ie t- de qn.,
wachten tot het iemand gelegen komt. Prendre qn.
sur Ie t-, iemand geen tijd tot nadenken laten; eene
onverwachte gunstige gelegenheid waarnemen om
van hem iets te verkrijgen. Un t- viendra, er zal
een tijd, een oogenblik, een t dsgewrich.t komen.
Il y a t- pour tout, alles heeft zijn' tijd. -(Prov.) I1
y a t- de rire et t- de pleurer, t- de parler et tde se taire, lagchen en weenen, spreken en zwijgen
heeft zijn' tijd. Tout vient it t- (of à point) pour
qui sait (peut, vent) attendre, z. ATTENDRE. --

Tjd in., eigen getij of saizoen voor ieder ding: Le
t- de la moisson, de oogsttijd. Dans le t- des fruits,
des perdreaux, des cerises, in den fruit- of oogsttijd, in den patrijzentijd, in den kersentijd. Le tdes vacances, de Páques, de Noël, de vacantie -tijd,
de Paasch-, Kerstijd. Le carênie est un t- de pénitence, de vasten is een tijd van boetedoening...`
Tijd m. met betrekking tot de eeuwen, tot de verschillende tijd- of, levensperken, tot de tijdrekenkunde: Du t- du deluge, d'Abraham, de Moïse, ten
tijde van den zondvloed, van Abraham, van Mozes.
Au bon vieux t-, in den goeden ouden tijd. De
moo jeune t-, in m n' jongen tijd. Confondre les
t-, de tijden verwarren, zich in de tijdrekening ver
Les t- fabuleux, heroïques, historiques, de-gisen.
fabelachtige tijden, de heldentijden of de tijden der
helden of halfgoden, de historische ligden. — Dans
le cours (olla suite) des t-, in den loop der tijden,
in eene nog verre toekomst. Le berceau, La source
des t-, de wieg der tijden, de aanvang der wereld.
La nuit des t-, de nacht der lijden, de langst ver
schier geheel onbekende tijden. — [Ecrit.]-ledn,
Avant tons les t-. Avant le t-, vóór de wereldschepping. Dans la plénitude des t-, in de volheid des
tads (toen Jezus Christus de prophetiën kwam vervullen). A la consommation des t-, aan de voleinding der tijden, bij 't einde der wereld. — (Loc.

prov.), z. ➢TOUCHER, ROT. Tijd m., met betrek
toestand van de lands- of regéringsza--kingtode
ken, van den prijs der levensmiddelen, van de zeden, gewoonten, modes, enz. C'èt.ait un t- de troubles, de confusion, 't was een tijd van onlusten, van
verwarring. En t- de guerre, de paix, in oorlogs-,
in vredestijd. Nous vivons dans un t- heureux,
difficile, wij leven in een' gelukkigen, moeijel aken
tijd. De mauvais t-, kwade, slechte, dure tijden.
Les moeurs, Les modes du t-, de naodes, de zeden
van den tijd. Quest devenu ce t-! waar is dietjd
gebleven I Que les t- sont changés! wat zijn de tilden veranderd I C'est le gout du t-, dat is de tijdsmaak. — Le t- des savants, des délateurs, de tijd,
de gunstige tijd voor de geleerden, voor de geheime
aanbrengers. — (Prov.) Prendre le t- comme ii
vient, zich naar den tijd schikken, zich naar tijd en
gelegenheid voegen. z. AUTRE , 1IOEURS , QUEUE.

.... Weder, weer n., weêrsgesteldhei.d, lucht f.:
I1 fait beau, mauvais t-, 't is schoon (mooi), slecht
weder. T- fin, helder weder n., wolkelooze hemel m.
of lucht f. Le t- s'éclaircit, se couvre, het weder,
de lucht klaart op. betrekt. z. ook beneden [Mar.] .
--(fig. et fam.), z . PLUIE . I1 fern beau t- quand cela
m'arrivera encore, 't zal lang duren, eer dat mij
weer gebeurt, dat zal mij niet ligt weér gebeuren.
I1 fait un t- de demoiselle, 't is dames-weer: zon
noch stof hinderen. — (Loc. prov.) Changement de
t-, entretien des sots, of Du t- parler, pour propos renouveler, wie niets beters weet, praat van 't
weer. 5 Hausser Ie t-, drinken, poo jen. Voici on
t- Bien saté, wij hebben dorstig weer. a.,.. I Astr.]
T- vrai of apparent, ware of schijnbare tij1 (dien
de wezenlijke en ongelijke beweging der aarde om
de zon aangeeft). T- mogen, middelbare tijd m.
(die door eerre eenparige beweging, naar de gemiddelde snelheid der aarde bepaald, gemeten wordt).
T- astronomique, slerretijd (die van den eenenmiddag tot den anderen, door de omwenteling der zon,
wordt gemeten). T- périodique, omloopstijd (tijd,
dien een herraelligcthaam, en inz. eene planeet, noodig heeft om eene geheele omwenteling om een punt
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te volbrengen. — [Chas.] La bête ne va plus de t-,
sedert één of twee dogen is 't wild niet langs gekomen. z. ook REVOIR. — [Danse, Escr., Man.]
Tijdmaat f., tempo n. Observer les t- de la danse,
de tijdmaten of tempoos bij het dansen in acht ne
— Pousser une botte en deux, trois t-, in-men.
twee, drie tempoos uitstooten. Prendre sur le t-,
zijne tegenpartij voorkomen , vooruit zijn. 'firer
sur le t-, in het tempo uitvallen. T- écoutés of soutenus, naauwkeurig in acht genomen of afgemeten
tempoos. — Le cavalier ne doft pas perdre un tdu cheval, de ruiter moet geen tempo van het paard
doen verloren gaan. T- de galop, de trot, tempo
van den galop, van den draf. — [Gram.] Tijd, de
vorm, dien het werkwoord aanneemt om de handeling als tegenwoordig, verleden of toekomend voor
te stellen. T- présent, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, ioekornende tijd. T- primitifs, dérivés,
oorspronkelijke of grond -t jden, afgeleide t ij den. Tsimples, composés, enkelvoudige, zamengestelde tijden. -- [Mara Gros t-, zwaar weer n. , storm m.
Petit t-, windje n., koelte f. II fait on vilain t-, 't
is gemeen weer. T- affiné, ophelderend weér. Tembrumé, mistige, heijige lucht. T- de perroquet,
bramzeilskoelte f. T- bas, dik, donker weer. T- à
grains, buijig weer. T- brunieux, mistig weêr. T=
maniable, handzaam weer. Grand t-, stijve, voordeelige koelte, zware , gunstige wind. T- nourri,
deinzig weer. — [Mus.] Tijd- of toonmaat f., takt m.
Battre la mesure à trois, h quatre t-, de t jdmaat
met drie, vier slagen aangeven. - a TEMPS, loc.
adv. Bij tijds, tijdig, op den behoort jken tijd, vroeg
genoeg: Arriver à t-. — Voor een' bepaalden tijd:
Bannissement a t - . — AU of EN MY E ME TEMPS, loc.
adv. Gelijktijdig, ter zet/der tijd, ten zelfden tijde,
op 't zelfde oogenblik, te gelijk: Its sont arrivés,
partis en meme t-; I1 portera sa lettre et la nótre
en même t - . — DE TOUT TEMPS, EN TOUT TEMPS,
loc. adv. Ten allen tijde, altijd, steeds, van ouds her:
Cela s'est vu de tout t-, en tout t -. — LA PLUPART DU TEMP S. loc. ode. Meestent jds, meestal, bijna altijd: La plupart du t- je m'ennuie dans cette
assemblée — DE TEMPS re TEMPS, DE TEMPS it
AUTRE , toe. adv. Van tijd tot tijd, nu en dan, somtijds: Il vient me voir de t- en t-, de t- h autre.
— EN TEMPS ET LIEU , loc. ode. In tijd en wijle,
als 't pas geeft, bij gepaste gelegenheid: On vous
dira cela en t- et lieu. — Suivant of Selon le tof les t-, naar den tijd, raar tijd of omstandigheden, naar tijdsomstandigheid,: II pafje toujours suivant le t-, hij spreekt altijd naar ti?dsomstandigheid; (in kwaden zin) hij hangt altijd de huik naar
den wind.
Téniislenee , f. [Anc. méd. ] Dronkenschap,
bedwelming f., zinnetuimel in.
Tenable, adj. [lil.] goudbaar, verdedigbaar:
La place nest pas t-, de vesting is niet houdbaar;
-- (fig.) 't is hier niet uit te houden ('t is hier te
koud, te warm, enz.).
Terrace, adj. Taai: Matière t- et gluante, laaije
en kléverige stof f. — Métal t-, taai, rekbaar metaal n. -- (fig. et fam.) Vasthoudend, karig, vrekkig: Homme extremement t- , zeer vasthoudend,
taai man. — Eigenzinnig, stijfhoofdig, vast op zijn
stuk staande: I1 est trop t- pour renoncer it ce rojet, hij is veel te eigenzinnig, staat veel te stijl op
zijn stuk, om van dat plan af te zien. —(fog.) Vasthoudend, getrouw: Avoir la mémoire t-, een vasthoudend, getrouw geheugen hebben. — [Jeu Demeurer t-, vast houden: in 't omberen Bene lagere
kaart bij eene hoogere van dezelfde kleur houden,
ten einde zoo doende , als de tegenspeler met die
kleur moet uitkomen, beide de kaarten te maken
(twee slagen daarmede te halen). -- [Bot.] 4anklevend, vasthechtend: Les sentences du grateron sont
t-s, de zaden van 't kliskruid hechten, kleven zich
vast. — ^ Tenacement, adv. Oh laate. vasth,oudende wijze. — Tenacité, f. Taaiheid, rekbaarheid, vasthoudendheid f. La t- de la poix, de taai
pek. La t- dun bols, d' un métal, de-heidvant
taaiheid van eene houtsoort, van een metaal. -(fig.) Il a bien de la t-, hij is zeer vasthoudend,
taai, vrekkig, (pop.) hij schuift niet ligt af. —(fig.)
Vasthoudendheid, stijfzinnige gehechtheid aan een
gevoelen, een plan, enz., stij fzinnigheid, hardnekkigheid f.: Sa t- est Celle qu'il ne cede jamais en
I rien, zijne st j fzinnigheid is zoo groot, dat hij nooit
iets toegeeft.— (fig.)Avoir la mémoire dune grande
.

]
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t-, een zeer vasthoudend, getrouw geheugen hebben. z. ALLEGE (welk fransch woord thans door het en(ten.
Tenaille , f., doorgaans Tenailles, f. pl. gelsche schier geheel is verdrongen).
Tenderie, f. [Chas.] Jagt f. met uitgezette net[Tech.] Nij ptang, tang f. Une paire de t-s, eene
nijptang. Arracher un clou avec la t- o r les t-s,
Tendear, in. Legger, uitspreider (van kleeden,
een' spijker met de nijptang uittrekken. Mors de la voorhangsels, enz.). -- [Chas.] Strooper m. niet
t-, bek m., bit n. van de nijptang. T-s de charpen- netten of strikken.
Tendineux, ease, adj. [Anat.] Peesachtig,
tier, de maréchal, tirnniermans-, hoefsrnids- nijptang.
T- á crochet, haaktang. T-s a boulon , bouttang. pezig, van den aard der pezen, t e n d i n e u s: Mem
pezig vlies, spiervlies n.
T-s á boucle, beugeltang. T-s á chanfrein, nijp -,
-branetus,
knijptang. T-s á èbarber, kogelknijptang. T-s deTendoir, ni. [Tech.] Spanstok m. (van 't weeftabli, soeverein -tang (mordache). T-s a boutons, getouw). — Droogstok m., drooglat f.
à rouleaux, soevereintang met een scharnier, met
Tendon, m. [Anat.] Pees f., het uiteinde eener
eene veêr. — [C hir. j T-s incisives , snijtang. -- spier, dat vast aan de beenderen is gehecht: Les
[Fort.] T-s. tangwerk n., vestingwerk met twee deux t-s dun muscle, de beide pezen eener spier.
aces, die een' inspringenden hoek vormen, en dat T- d'Acbille, z . ACIIIL LE. — [Vétér .] Huigpees f.
eene courtine dekt, t e n a i l l e f. Double t-, dubbel (van 't paar d). T- terra, aangeslagen, gekwetste,
tangwerk. — Tenaillé, e, adj. [Fort.] Meteen door den teen des achterpoefs geraakte buigpees. Ttangwerk voorzien, g e t e n a i Ii e e r d. — (fig.) Etre failli, te zwakke, uitgesneden buig-pees.
t-, geplaagd, getergd worden. — 'I'enaillée, f.
Tendre, adj. Zacht, week, ►nalsch, murw; tee[Tech.] Tangvol f. — Bundel van 30 of 40 gelijk der, teêr, gevoelig voor uitwendige indrukken; -gestooten speldeschaften, die de werkman als een (rg.) gevoelig voor zielsaandoeningen (voor medewaaier uitgespreid tusschen de vingers houdt en lijden, vriendschap en inz. voor liefde), weekhartig,
zoo, al draa2,jende, op eene rondwentelende stalen teérhartig, weemoedig. Cette pierce, Ce bols est
slijpschijf aanpunt. — Teuailler, v. a. (eenen t-, deze steen, dit hout is zacht. Métal t-, week
misdadiger) Met gloeijende tangen het vleesch af- metaal n. — De la viande t-, malsch vleesch n. Du
knijpen. — SE TENAILLER, v. pr. (fig.) Elkander pain t-, zacht, versch brood n. — (Prov.), z. FEIIIME.
tergen of plagen. -- Tenaillon, m. [Fort.] Klein — T- comme la rosée, z . ROSEE. — Etre t - au
tangwerk n. T-s (of Lunettes) d'une demi lune, froid, gevoelig, aandoenlijk voor koude zijn. Cerbolwerksooren n. pl., lunetten eener halve maan, taines planles sopt t-s au froid, zekere planten
die hare faces dekken en deze tot eene soort van kunnen de koude niet verdragen. Avoir la peau t-,
dubbele contre-garde dienen.
teedergevoelig, dun van huid zijn. — (fig. et fam.)
Tenanee, I. [Anc. cout.] Grondbezit n.—Te- Etre t- a la tentation, zeer ligt te verleiden zijn.
nancier, m., -ière, f. Landbruiker m., -bruilc- — Avoir la vue t-, les yeux t-s, zwak van gezigt
ster f., each lhoevenaar, cijnsman m., cijnsvrouw f. zijn. — L'áme encore t- des enfants, de nog tee--- (nu nog somtijds:) Pachter m., pachtster f eener dere, voor indrvvlsken vatbare ziel der liederen. —
kleine hoeve, die tol eene groote boerderij beloort. Avoir la cons( fence t-, teer, naauwgezel van ce'Penant, m. [Cheval.] Uitdager, verdediger m., weten zijn. Dès sa t- jeunesse, van zijne teedere,
z. ASSAILLANT. - (fig et fain.) Voorstander, ver vroege jeugd af. Dans un áge t-, in een' teederen
een gevoelen, van eene stelling, van-deigr(van leeftijd. — Un père, ami t-, een teeder, hartelijk
een' persoon): I1 était le t- de l'opinion combattu, vader, vriend. Une mère t-, eene teedere, liefheb
de ('auteur attaqué, hij was de verdediger van
moeder. De t-s sentiments, teedere gevoe--bend
(hij trok partij voor) het^be.streden gevoelen , den lens n. pl., zachte gewaarwordingen f. pl. De t-s
aangevallen schrijver. -- Et.re le t- dans une mai- paroles, teerere, liefelijkeorden n. pl. Regards t-s,
son, in een huis doen en laten zijn, er den baas teedere, verliefde blikken m. pl. T- aveu, liefdebespelen. Etre le t- d'une dame, de verklaarde gun- kentenis f. De t-s adieux, een aandoenlijk afscheid n.
steling eener dame zijn. — Het aangrenzende, aan
— Avoir un son de voix t-, Avoir Ie son de la
dezen zin in 't meerv. en vergezeld van-palend(i voix t-, eene liefelijke, roerende stem hebben. —
ABOUTISSANTS, z. dat woord). — [lllas. j Schild
[Man.] Cheval t- á l'éperon, paard, dat gevoelig
.

. (vgl. SOUTIEN). — TOUT EN UN (of DUN)-houderm

loc. adv. Jan één stuk, onafgebroken, aan
elkander (van grondstukken): 11 a cent arpents de

TENANT ,

terres, tout dun t-, tout en un t-, hij heeft honderd morgen land, allen aaneen gelegen. — TENANT,
E, adj. (zelden voorkomend dan in): Séance t-e,
staande, gedurende de zitting, vóór het einde der
zitting, — Meubles t-s à fer et á clou, spijker en
nagelvaste meubelen n. pl. — Weleer ook: vasthoudend, gierig (tenace).
Ténare, m. [Myth., Pods.] Onderwereld f.,
doodenrijk, schimmenrijk n., hel f., Ta; n a r us ni.
Descendre au T-, sterven. Les pales habitants du
T-, de dooden. -- Ténarien, ne, adj. [Minér.]:
Marbre t-, tcenarisch marmer n. (van 't voorgebergte Tcenarus, nu Matapan).
Tendanee, f. [Phys.] Kracht f., waardoor een
ligchaam zich in zekere rigting wil bewegen, rigting,
neiging, strekking f., streven n.: La t- des corps
vers le centre de la terre, de rigting , het streven
der ligchamen naar 't middelpunt der aarde. — In
de gewone taal: rigting der beweging.— (fig.) Strek king, kennel ij k streven naar een doel, rigtinq, bedoeling, t e n d á n t i e f.: 11 a une t- naturelle á
I'égoïsme, hij helt van natuur tot zelfzucht over.
L'homme a une t- continuelle au bonheur , de
mensch streeft voortdurend naar geluk, streeft altijrl om gelukkig te. worden. — Tendant, e, ad?.
[Prat.] Strekkend, bedoelend, ten oogmerk hebbend:
Réquête t-e á demander que ... , verzoekschrift
strekkende (t e n d é re n d e) om ... — Semer des
libelles t-es h la revolte, oproer bedoelende schot
-schriftenuoj.
Tendelet, m. [Man.] Zonnetent, achter -zonnetent f. T- de canot, tent met ijzerenschepters over
de zeet van eene sloep, slooptent. T- á soufllet, in
't midden digtslaande tent. — [Hort ] Kleine dek
-ten.
Tendelin, m., z. TANDELIN.

Tender, ni. (angl.) (pr. tèn -d'r) [Chem. deter.],

voor de sporen is. Cheval t- aux ;vouches, paard,
(lat gevoelig voor de vliegesteken is. -- (fig. et fain.),
z. MIOUCUE. — [Mus.] Air t-, roerend, aandoenljklied n. — [Peint.] Des touches extrèmement t-s,
zeer zachte, fijne penseeltrekken in. 1,1. — Couleur
t-, zachte kleur' f. (die 't oog niet vermoeit). ^1- TENURE, m. (fam.) Genegenheid, neiging, liefde f.
Avoir du t- pour une femme, liefde voor eene
vrouw gevoelen. — -( (fig.) Le pays de 'I'-, het
land der Liefde, der verliefden. — (Bot.] T- à
cailloux, smalbladige doornlooze acacia in. — TENDRE, f [Boucle., Cuts.] Derde gedeelte van 't ach
-terlndof
bilstuk.
'.'endre, v. a. Spannen, uitrekken, uitzetten:
T- une corde, un arc, een touw, eenen boog spannen. T- des filets aux oiseaux, of absol. T- aux

oiseaux, netten spannen of uitzetten om vogels te
vangen. T- un piége, une souricière, des gluaux,
een' strik, eene muizeval zetten, lijmroedjes leggen.
— (fig.) T- un piege, un panneau á qn., iemand
een' strik spannen, hem zoeken te verschal/cen. —
T- un pavilion, one teute, eene tent opzetten, uit
un lit, een bed opslaan. T- une cham--spane.T
bre, eene kamer behangen. T- de noir la net dune
het
schip
eener kerk met zwart behangen.
église,
(absol.) T- dans toutes les rues oh passe le carlege, al de straten, al de huizen der straten gehangen, welke de stoet moet doortrekken. -- Toereiken, uitsteken, aanbieden: T- une corde a qn.
qui se noie, eersen drenkeling een touw toereiken.
T- les bras, les mains au (vers Ie) ciel, de armen,
de handen ten hemel heffen; (fig.) de hulp des hemels afsmeeken. — T- les bras a qn., de armen
naar iemand uitstrekken; (fig.) zijn verlangen toonen om iemand te ontvangen; -- ook: iemand de
behulpzame hand bieden; gereed zijn om iemand zin
onregt te vergeven; ook: iemands hulp inroepen. —
T- la joue è un baiser, de wang tot een' kus aan
T- la main, les mains a qn., iemand de-biedn.
hand, de handen toereiken; (fig.) iemand hulp to e
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brengen. -- T- la main, bedelen, de hand om eene
aalmoes uitreiken. (Prov.), z 1141N . T- le cou, Ie

tes, in. pl. [H. n.] Sluip -, meelkevers. -- t Ténébrosité, f. Duisterheid f.
ventre, den hals, den buik te veel vooruitsteken. —
Tenelle, f. [Bot. Soort van gerst f.
.

]

(Prov.) On ne tend point de filet à l'épervier,
't is kwaad stelen, waar de waard zelf een dief
is. Ergens heen gerigt zijn, op uit loopen: Oil
tend ce cheinin ? waarheen loopt die weg ? waar

Tenement, m. [Jur. féod.] Pachthoeve f., die
van eene heerlijkheid afhing; — in 't algemeen ook:
leen, leengoed n. — 'I'enementler, m., z. v. a.
TENANCIER.

Tenesme, m. [Méd.] , Stoelpersing, gedurige
neiging f. tot afgang, t e n e s m u s m. T- vésical,
persing op het water, neiging f. tot waterlozing.
Tenette, f., doorgaans Tenettes, f. pl. Steentang f. (om den steen uit de blaas te halen); —
steenlepel m.
Teneur, f. [Prat.] Inhoud m.: L'acte est de la
t- suivante, de acte is van den volgenden inhoud.
— TENEUR, M. (alleen in): T- de livres, boekhou-- Cette moladie tend a la mort, die ziekte is doo- der m. — [Fauc. ] Derde valk, die den reiger aan
delijk. Le malade tend à sa fin, 't loopt met den
-valt.reigkm
zieke ten einde — C'est un homme qui tend a ses
Ténia, m. [i1. n., Mid.] Lintworm m., t cefins, 't is een man, die steeds op zijn doel af gaat. n i a f. (bij den mensch ook ver solitaire geheeten).
— [[-I. n.] Lintvisch m. (flamme).
— [Escr.] Strekken, den arm stijf uitsteken.
Ténie, f. [Arch.], liever BANDELETTE.
Tendrèfle, f. [Anc. mil.] Soort van slinger m.
Téniobranche, adj. [H. n.] Met lintvormige
% Tendrelet, te, adj. (verklw. van tendre)
Weekel jk, teêrtjes. — Tendreinent, ode. Tee- kieuwen. — Ténioïde, adj, [H. n.] Lmntvormig.
derlijk, hartelijk, innig, niet teeder beid: Aimer qn. — TÉNIOïDES, m. pl. Lintwormsoorten f. pl. —
t-, Iemand hartelijk beminnen. Regarder qn. t-, Téniolé, e, adj. [H. n.] Met lange, gekleurde
iemand met genegenheid, liefde aanzien. — Ten- banden geteekend. — Téniote, adj. [H. n.] Met
dresse, f. Teederheid, gevoeligheid voor vriend - lange en smalle ooren. — Ténioure, f. [H. n.]
schal), liefde, enz.; hartelijkheid, innige liefde of I Soort van jonkervisch (GIRELLE, DEMOISELLE).
genegenheid f. T- d' lme, teederheid, gevoeligheid
Tenir, V. a. Houden, vasthouden, in de hand
van ziel. Avoir de la t- pour une femme, liefde, of handen hebben: T- un livre, une épée, een boek,
genegenheid voor eene vrouw hebben. — T-s, lief- een' degen in de hand houden. T- qn. par la main,
kozingen,, betuigingen van genegenheid of liefde, iemand bij de hand houden. T- un cheval par la
liefdebewijzen:
zen: Défiez-vous de toutes ces t-s, ver- bride, een paard bij den teugel houden. — (fig.)
trouw al die liefkozingen niet. L'heureux vieil- T- entre (of dans) ses mains, in handen hebben,
lard jouit jusqu'à sa fin des t-s de sa famille, de in zijne magt hebben: Dieu tient Ie coeur des roil
gelukkige, grijze smaakte tot aan zijnen dood de entre ses mains, God heeft het hart der koningen
liefdebew^zen zijner familie. -- l [Beaux arts.] in zijne handen. T- le fit dune conspiration, le
Zachtheid,, fjnheid, molligheid, netheid f. van pen- sens dune expression, le mot de l'énigme of enseel, van beitel. — Tendreté, f., weleer z. v. a. kel 1'énigme, den draad ('t geheim) eener zamen
handen hebben, den zin eener uitdruk -zwering
TENDRESSE, SEN'SIBILITÉ . -- Maischheid, zachtheid,
verstaan, de oplossing van een raadsel weten.-king
murwheid f.: La t- d'un lièvre, d'un fruit, des
légumes, de malschheid van eenera haas, van eene — (absol.) Tenez, neem dit aan, daar hebt gij,
hier, daar (als men iemand iets aanbiedt): Tenez,
vrucht, van groenten. (Weinig in gebruik.)
Tendron, m. [Bot.] Spruitje n., jong uit voici la clé de mon armoire, hier is de sleutel, hier
boorven of planten: Les chèvres ont-spruiteln.va hebt gij den sleutel van mijne kast. — Ook fam. gebrouté les t-s, de geiten hebben de jonge spruiten bruikt alleen om de aandacht op te wekken: Tenez,
afgegeten. —[Cuis.]T-s de veau, zacht kalfskraak- tout ce que vous dites là ne me touche pas, hoor
been n. (aan de borst of aan de beendereinden). (zie), al wat gij daar zegt, raakt mij niet. Tenez,
T-s de thou, jonge koolspruiten f. p1. — (fig. et la voill qui passe, let op, geel acht, kijk, daar gaat
zij voorbij. — (Loc. fig. et farm ome prov.) T- qn.
fain.) Un jeune t-, een jong lief meisje n.
Tends, e, adj. (en part. passé van tendre): de court, iemand kort houden. 11 tient been ce
Are t-, gespannen boog in. Peau t-e, gespannen, qu'il tient, hij laat niet los, hij is geen vriend van
uitgestrekte huid f. — Piége t- pour les grives, betalen , van geven; wat hij eenmaal in zijne klaauvoor de lijsters gespannen, gezette strik m. Appar- wen heeft, komt er niet gemakkelijk weder uit. I1
tement t- de damas, met damast behangen kamer. vaut mieux t- que courir après (of enkel que
— (fig.) Il a 1'esprit t- tout le jour, zijn hoofd, courir), Un tiens vaut mieux que deux to 1'auras,
zijn geest is den ganschen dag ingespannen. — één vogel in de hand is beter dan tien in de vlugt.
[Litt.] Style t-, gedwongen, stijve stijl m. — Ten- Il croit t- Dieu par les pieds, hij meent in den
diie, f. [Chas.] Het strikken of netten spannen; — hemel te zijn, hij is den koning te rijk. Serrez la
streek f., waar men netten of strikken uitgezet heeft. main et dites que vous ne tenez rien (tot iemand
'I'énèbres, f. pl. (zonder sing.) Duisterheid, met wien men den spot drijft door herre schijnbaar
volkomen donkerheid f. Les t- de la nuit, de duis- iets te geven), knijp uwe hand ligt en houd het goed
terheid van den nacht. — (fig.) Dwaling, onwe- vast. I1 ne, tient rien, hij gaat met ledige handen
tend/meid, blindheid f.: Vivre dans les t-, in duister- heen, hij druipt af, hij is niet geslaagd. — (gallic.)
nis, onwetendheid wandelen. I1 répand des t- sur I1 on tient, hij heeft het beet: nu zit hij er mei; dat
toutes les matières qu'il traite, hij verspreidt heeft hij verdiend; hij heeft een' roes weg; hij is
duisternis over (maakt onverstaanbaar) alles, wat verliefd. II a perdu son procès, it en tient, hij
hij behandelt. Oeuvres de t-, werken n, pl. der heeft zijn proces verloren, dat is zijn verdiende
duisternis, schandelijke daden f. pl. -- [dent.] loon, of, nu zit hij er med. I1 eet resté quatre
Lange, L'esprit, Le prince des t-, de satan, de heures à table, it en tient, hij is vier uren aan
duivel. — [Cath.] Donkere metten f. pl. (die op,woens- tafel gebleven, hij heeft het beet, hij heeft de hoogte,
dag, donderdag en vrijdag van de week voor Pa- een' roes. I1 parle sans cesse de vette femme, it en
schen tegen den avond gezongen worden): Entendre tient, hij spreekt onophoudelijk over die vrouw, hij
les t-, de donkere metten hooren. — 5 Téuébreii- is verliefd op haar. — Tenir qn., iemand in zijne
sement, adv. Op duistere wijze. — Ténébreux, magt hebben: Il a beau faire a present, je le tiens,
ease, adj. Duister, donker, somber: Les mines laat hem nu doen wat hij wil, hij is in mijne hansont des lieux t-, de mijnen zijn donkere plaatsen. den., T- (of Menen) qn. b la lisière, en laisse, z.
-- (poét.) Le séjour t-, de hel, de plaats der duw- LISIERE, LAISSE. z. ook BEC, BOUT, CHAUSSE, COTE,
ternis. — (fig.) Les temps t- de l'histoire, de duis- FONTS, GORGE, GOUVERNAIL, LOUP, MANCHE, POItere, verborgen tijden der geschiedenis. — I1 a l'air GNARD, QUATRE, TAPIS. —v Houden, bezitten, hebsombre et t-, hij heeft een somber en zwaarmoedig ben, bezet houden, bewonen: Les Anglais tiennent
uitzigt. — De duisternis zoekend, beminnend: Un les plus belles provinces de 1'Asie, de Engelschen
coquin t-, een schelm, die zijne oogmerken in het zijn in 't bezit van de schoonste gewesten van 4zie.
duister verbergt — Ténébricoles, m. pl. [H. n.] Cot officier tient Celle place pour le roi, die officier
Nachtkevers m. pl. — Ténébrion, m. [[HE. n.] houdt die en die vesting in naam des konings bezet.
Sluipkever m. T- meunier, meelkever. T- fos- T- un pays en souveraineté, une terne en fief,
soyeur, zandgraver, zandkever. — Ténébrioni- een land in soevereiniteit, een landgoed in leen beloopt die weg op uit? waar gaat die weg naar toe?
La colline oil tendaient nos pas, de heuvel, werwaarts onze schreden gerigt waren. — (fig.) Bedoelen, ten oogmerk hebben, strekken, streven, gerigt zijn
op, uitloopen op: Ou tendent ces questions? wat
bedoelen die vragen? A quoi tendent vos projets?
wat hebben uwe plannen ten doel? Tout cela ne
tend a rien, dat alles loopt op niets uit. L'homme
tend au bonbeur, de mensch streeft naar 't geluk.
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jeu, une academie pour les armes, een speelhuis,
eene schermschool houden. T- pension, école, kost-

zitten. I1 tient cette maison à loyer, ce bien á
ferme, hij heeft (bewoont) dit huis in huur, dit
goed in pacht. Il ne tint l'empire que deux ans,

school, school houden. z. ook TABLE. - Houden,
hij was niet meer dan twee ,jaren in 't bezit van bekleeden, innemen, in zekeren rang, in zekere orde
't rijk. T- une terre par ses mains, een landgoed zijn (van personen en zaken). Dans les compagnies,
zelf beheeren. T- une terre á foi et a hommage de chacun tient son rang, sa place, in de gezelschap
houdt elk zijn rang, zijne bepaalde plaats. T--pen
'qn., een landgoed van iemand als leen bezitten.
(absol.) T- de qn., aan iemand leenpligtig zijn, le premier rang, den eersten rang hebben, innemen.
iemands leenman zin. Ce prince tenait de l' Em- Les poètes Latins tiennent Ie premier rang dans
pire, die vorst was leenman van 't Rijk, was aan sa bibliothèque, de !atijnsche dichters bekleeden den
't Rik leenpligtia. — (fig.) T- qc. de qn., iemand eerslee rang, nemen de eerste plaats in, in zijne
iets te danken hebben. Je tiens tout de vos bontés, bibliotheek . z. ook BOUT, COIN, RANG. Handed
ik heb alles aan uwe goedheid te danken. Je ne (van vergaderingen, zittingen, openbare funcliën),
tiens rien de lui, ik heb hem niets te danken, ik voorzitten. L'académie ne tient pas regulièrement
ben van hem geheel onafhankelijk, ik hang volstrekt ses séances, de akademie houdt hare ziltingen niet
niet van hem af. T- la vie de qn., iemand het leven op vaste tijden. Le pape tintle candle, a tenu
te danken hebben. Ceux dont je tiens la vie, zij, consistoire, de paus zat voor b ij 't concilie, bij de
wiep ik mijn leven verschuldigd ben: mijne ouders. kardinaalsvergadering. Le roi a tenu conseit, a
— T- qc. de qn., iets van iemand vernomen, ge- tenu son lit de justice, de koning heeft raadsverhoord, geleerd hebben. De qui tenet-vous cette nou- gadering, grooten regtsdag gehouden. z. ook eliAvelle, ce secret, ce remède? van wiep hebt (of weet) PELLE . — Houden, bewaren, wegbergen, op zekere
gij dat nieuws, dat geheim, dat middel? — T- qc. plaats houden: T- qn. en prison, T- qn. prisonde son père ou de sa mère, in iets naar zijn vader nier, iemand gevangen houden. T- ses papiers sous
of moeder gelijken, aarden. (absol.) T- de son père, la clé, dans son secretaire, zijne papieren achter
naar zijn' vader aarden, geloken. Elle est timide, 't slot, in zijne secretaire houden. On ne sait ate
elle tient cela de sa mère, zij is verlegen, dat heeft it tient son argent, men weet niet, waar hij zijn
zij van hare moeder. (absol.) I1 est bien fait, cou- geld bewaart. Tenez cela à la cave, houd, bewaar
rageux, it a de quoi (de qui) t-, hij is welgemaakt, dat in den kelder. Tenez cela Bien chaud, houd
moedig, dat heeft hij van niemand vreemds, daarin dat goed warm. — T- sa femme Is la campagne,
aardt hij naar zijn' vader. Its sant tons braves dans un couvent, aan zijne vrouw haar verbl ij f op
dans cette maison, ils tiennent cela (of absol. ils 't land, in een klooster doen houden. I1 tient son
tiennent) de race, zij zijn in dat geslacht allen dap, fils au collége, hij heeft zijn' zoon op school gelegd.
per, dat i s hun aangeerfd, aangeboren. La fermeté T- des écoliers en pension, kostscholieren houden.
qu'i1 tenait de naissance, de nature, de standvas- Il tient ce parent chez lui, hij huistest dien bloed
bij zich. — Nous vous tenons, vous ne-verwant
tigheid, die hem was aangeboren. — Ce palais,
Cette architecture tient du gothique, dat paleis, partirez pas a%ant diner, wij hebben u u, gij gaat
die bouwtrant heeft iets van 't gothische, heeft iets niet vóór 't eten henen. — Notre rai tient. un amgothisch. Ce style tient on peu du burlesque, die Fassadeur auprès de telle cour, onze koning heeft
stijl heeft iets koddigs, zweemt naar 't burleske. — een' afgezant aan dat hof. — L'Autriche tient
(ook van ligchaams- en zielsziekten): I1 y a long- garnison dans cette place, Oostenrijk legt garnitemps que ce rbume, cette 6èvre le tient, hij is zoen in die vesting. -- . Houden, onderhouden, in
reeds lang niet die verkoudheid, die koorts behebd, stand houden; in zekeren toestand doen voortdugeplaagd. Sa mauvaise, Sa belle humeur le tient, ren: tine ménagère doit t- tout en bon état, eene
hij is in zijne goede, kwade luim. Sitót que sa co- huishoudster moet alles in orde houden. T- un enlère le tient, zoodra hij in toorn geraakt, noodra fant dans la soumission, dans le respect, een kind
de gramschap hem ovvermeestert. — (fam.) Quest- onderdanig, in ontzag houden. z. ook ECHEC, suce qui le tient ? wat scheelt hem ? wat krijgt hij JÉTION, SUSPENS. T - des soldats, des chevaux en
nu in 't hoofd ? wat reden heeft hij om dus te doen, exercise, soldaten, paarden in gedurige oefening
te spreken? Je sais ce qui le tient, ik weet wel houden. T- sa maison propre, ses portes fermées,
wat hem scheelt, wat hem drijft, in 't hoofd maalt. zijn huis zindelijk, zijne deuren gesloten houden.
.^, Bevatten, houden, inhouden of kunnen inhou- T- la tête droite, het hoofd rentop houden. T- une
den; beslaan (ruimte), innemen. Salle qui tient, ville bloquée, eene stad geblokkeerd houden. -- Tqui p eut tenir trois cents personnes, zaal, die drie une chose secrète, eene zaak geheim houden. ---►
honderd personen bevat, kan bevatten. Ce tonneau Houden, vasthouden, weirhouden, bedwingen, in
tient quarante bouteilles, dat vat houdt veertig bedwang houden, ophouden. Cet enfant est si vif
flesschen, in dat vat gaan veertig flesschen. Cela qu'on ne peut Ie t-, dat kind is zoo levendig, dat
tient plus d'tine bouteille, daar gaat meer dan eene men 't niet vaslhouden kan. Elle ne peut t- sa
flesch in. Cela tient plus qu'une bouteille, daarin langue, zij kan hare tong niet in toom, in bedwang
gaat meer dan in eene flesch. Cette bouteille tient houden, zij kan haren mond niet houden. Quand it
an litre, die flesch houdt eene liter of kan. — I1 a est en train de jasex, riep ne peut le t-, als hij
assez bu, it en a plus qu'il e'en peut t-, hij heeft eenmaal aan 't babbelen komt, kan niets hem tot
genoeg gedronken, hij heeft reeds meer dan hij ver zwijnen brengen. — Je ne sais qui me tient que je
kan. — Ce seau tient bien lean, die em--dragen ne t'arrache les yeux, ik weet niet wat mij tegen
mer houdt het water goed in zich, is niet lek. —
om u de oogen uit het hoofd te halen. — Il-houdt
Ces meubles tienneet beaucoup de place, die meu- n'y a parenté ni amitié qui tienne, daar helpt
belen beslaan veel plaats. Serrons-nous, pour occu- bloedverwantschap noch vriendschap aan, dat kan
per moins de place, laat ons wat ineen schuiven, bl. noch vr. beletten. -- (impers.) II a tenu a pen
one minder plaats te beslaan. L'armée tenait deux que nous n'ayons eu un procès, 't heeft weinig ge,
lieues de pays, het leger besloeg eene streek van scheeld, of wij waren in een proces gekomen. -twee mijlen. Les épisodes tiennent la moitié de ce La cérémonie était longue, elle nous a tenus plus
poème, de episoden nemen de helft van dat dicht- dune beure, de plegtigheid duurde lang, zij heeft
stuk in. — T- un appartement, een vertrek in ge- ons langer dan een uur opgehouden. — Cet avobruik hebben, het bewonen. I1 tient la maison en- cat tint toute l'audience, die advokaat hield de
tière, le premier étage, hij heeft het geheele huis, renters gedurende de gansche zittinra bezin. —^-de eerste verdieping in gebruik. — Tenir lieu dune Houden, er voor houden, meenen, achten, gelooven,
personne, iemands plaats bekleeden, hem vervangen. van meening zijn: Je tiens cola vrai, pour vrai,
Tenez-moi lieu du fils que j'ai perdu, bekleed bij ik houd dat voor waar. De ces deux étoffes je
mij de plaats van den zoon, dien ik verloren heb. — tiens Celle-ci (pour) la plus belle, je tiens que
T- la chambre, le lit, de kamer, het bed houden Celle-ci est la plus belle, van deze twee stoffen
(wegens ongesteldheid of ziekte niet verlaten) . ^- acht ik deze de schoonste. Je le tiens (pour) bonHouden (van zekere bedrijven, bedieningen, plaat- nête homme, ik houd hem voor een' eerlijk' man,
sen tot aigemeen gebruik of nut) : T- auberge, hd- ik geloof, dat hij een eerlijk man is. S'il vient me
telierie, cabaret, café, herberg, logement, eene voir, je Ie tiendrai b honneur, als hij mij komt
kroeg, een kofjhuis houden. T- des chambres gar- bezoeken, zal ik 't mij tot eene eer rekenen. •— Benies, gemeubeleerde kamers te huur hebben. T- lijden, toegedaan zijn: L'opinion que nous tenons,
boutique, winkel houden, winkel doen, een' open ' 't gevoelen, dat wij toegedaan zijn. Je tiens pour
winkel hebben. T- banque, la banque, bank hou- maxime que..., mijn stelregel is, dat.... —. Tenir
den, eene speelbank houden. T- une académie de wordt voorts nog in een aantal andere zegswijzen
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gebruikt, b. v. T- un chemin, une route, eenen weg Ne t- plus a la terre, au monde, geheel los van
houden, volgen. T- of Prendre note de qc., z. NOTE. de wereldsche zaken zijn. — T- à une personne,
T- une bonne, mauvaise conduite, een goed, slecht aan iemand (door belang, vriendschap, dankbaargedrag leiden. T- on marché, no traite', une con- heid, enz.) gehecht, verbr,nden zijn, iemand aanhanvention, een koop, een verdrag, eene overeenkomst gen, toegedaan zijn. T- a son roi, à son pays, à
houden, nakomen, vervullen. T- des discours, ge- sa femme. à son culte, aan zijnen koning, aan zin
sprekken voeren. T- sa colère (weinig in gebruik) , land, aan zijne vrouw, aan zone godsdienst sterk
toornig blijven. T- rigueur a qn., zich koud, te- verknocht zijn. Il ne tient li personne, hj staat
rugstoolend tegen iemand gedragen. T- sa gravité, met niemand in betrekking, in vriendschap. T- a
zijne ernstha ftigheid, deftigheid bewaren. T- une 1a vie, a l'argent, aan 't leven, aan 't geld hangen,
chose secrète,

eene zaak geheim houden. z. ook

BRIDE, COMPAGNIE, COMPTE, CONSEIL. JEU, LANGAGE, LIVRE, MAIN, MILIEU, MORGUE, PAROLE, PARTI,
PLUME, PROMESSE, PROMETTRE, PROPOS, REGISTRE,
RESPECT, TETE e. a. — FAIRE TENIR, doen toeko-

men, laten bezorgen: Faire t- une lettre, de l'argent à qn., iemand eenen brief, geld doen toekomen of geworden. [Chas.] T- la vole, het
spoor volgen, op liet spoor blijven. — [Corn.] Tla caisse, de kas houden, met de zorg voor 't ontvangen en betalen belast zijn. z. ook LIVRE. —
[Fauc.], z. AMONT. — [Jeuj T - les cartes, aan
de beurt zijn om de kaart te geven of rond te deelen. T- jeu, z. JEU. T- pied a holule, zijn voet bij
den bal, bij de plaats, waar de bal is blijven liggen,
houden. — ( fig.), z. BOULE. --- Vous y allez de dix
francs, je les tiens, of absol. je tiers, gij zet tien
francs, ik houd ze u, ik zet ze er teren. — (in 't
verkeerspel, absol.) T-, niet genoodzaakt zijn om
zijne brug op te breken. — [Man.] T- la main, de
teugels stijf houden, de vuist ophouden. T- un
coeval dans la main, een paard in de hand houden, het geheel meester zijn. T- un cbeval sujet,
een paard in bedwang houden. T- des chevaux au
f' et, paarden getrensd i Gli den, niet den trens aan
ook BRIDE, -- [Mar.] T- la mer, zee-houden.z
houden, in zee blijven. T- le vent, de loef houden,
bij den wind zeilen, opwerken. (absol.) T- an (of
le) plus près, scherp of digt bij den wind houden,
liggen. T- deux objets Fun par l'autre. twee voor
elkander (met het schip in ééne gezigts--werpni
li n) houden. II tient un vaisseau dans sa marche,
hij zeilt zoo hard als een linieschip, hij staat een
linieschip. I1 tient ses amures, hij houdt het voor
denzelfden boeg. I1 le tient sous son écoute, hij
houdt hem onder den wind. I1 tient le (of au)
large, hij houdt de ruimte, naar buiten. T- sur le
largue, ruimschoots zeilen, ruim wind houden. 11
tient la ligne, hij blijft in, houdt de linie. T- les
hunters, de marszeilen bijhouden. T- une voile en
ralingue, een zeil levendig, killend houden. T- un
vaisseau au méme relèvement, een schip in dezelfde peiling houden. T- la cote, de kust houden.
T- la barre, sturen, aan 't roer staan. T- les bras
d'une vergue, de brassen eener ra stijf houden,
aanzetten. T- les bras du vent, de loefbrassen aanhalen, of ook, in handen hebben. T- les grés, het
staande want aanzetten. — [Mil.] T- garnison dans
une ville, in eene stad in garnizoen of in bezetting
liggen. T- la campagne, het veld houden. T- un
pays en respect, en crainte, een land in ontzag,
in vrees houden. z. ook RESPECT. — [Mus.] T- sa
partie, zijne partij of stern spelen, zingen; (fig.),
z. PARTI . — [Prat.] T- prison, gevangen blijven.
TENIR , V. n. Houden, vastzitten, vastgehecht zijn,
vastkleven, aanhangen: Cela tientb chaux et a
ciment. dat is vast ingemetseld. Le clou bent bien
a la muraiile, de spijker zit vast in den muur. Sa
chemise lui tient au dos, zijn hemd kleeft hem aan
den rug. La pierre tenait a la versie, de steen zat
aan de blaas vast, was aan de blaas vastgegroeid.
La neige tient sur les asbres, de sneeuw blijft aan
de boomen hangen. Ses dents ne tiennent plus dans
leurs avéoles, zijne tanden zitten in hunne kassen
niet vast meer. Tout cela tieni bien ensemble, dit
alles zit goed vast, houdt goed zamen. — Cela tient
comme poix, comme teigne, dat kleeft als pek.
Cela ne tient ni a fes ni b clou, z. CLOU (ook fig.)
— (fig.), z. BOUTON, FIL . Cette femme lui tient
au coeur, hij houdt veel van die vrouw. — Cela
lui tient au coeur, dat gaat hem aan 't hart, dat
bedroeft, grieft, verontrust hem zeer; ook: hij stelt
veel belang daarin, hij laat zich dat sterk aangelegen zijn. — Ses pieds ne tiennent pas h la terne,
11 ne tient pas a la terre, zijne voeten zijn geen
oogenblik in rust (van een woelig kind sprekende);
z jee voeten raken den grond niet, hij loopt, danst
met buitengemeene ligtheid, vlugheid. — [Dévot.j

zeer, te zeer aan 't leven, aan 't geld gehecht zijn.
T- à son opinion, zijne meening stijf vasthouden.
— Je tiens a vous convaincre de mon innocence,
ik stel er veel prijs op, er is mij veel aan gelegen,
ik verlang vurig, u van mijne onschuld te overtuigen. — Me voilá pret a partir, je ne tiens h rien,
nu ben ik gereed om te vertrekken, niets verhindert mij meer. — Je vous payerai au premier mot,
votre argent ne tient a rien, ik zal u op 't eerste
woord betalen, uw geld ligt altijd, klaar. — (fam.)
Il tient pour telle somme, hij zit voor die en die
som of schuld in r,ijzelíng. Ses pierreries tienneut
pour dix mille francs, zijne (hare) edelgesteenten zijn
voor tien duizend francs verpand, verzet. z. ook
POT. --- T- de, iets van den aard, de natuur,
enz. hebben, zweemen, gelijken naar: Le mulet tient
(of participe) de l'áne et du cheval, z . PARTICIPER.
T- de son père, de sa mere, naar zijnen vader,
naar zijne moeder aarden. Je tiens un peu de vous,
ik gelijk een weinig op u, (pop.) ik slacht u wat.
.^ Aangrenzen, belend zijn: Mon appartement
tient au vutre, mijn vertrek is naast het uwe. Cette
terre tient aux foréts de la courorine, dat landgoed
grenst, paalt aan de bosschen van de kroon.
Zanten verbonden zijn; afhangen, voortspruiten,
voortkomen: Notre esprit tient tellement a notre
corps, que..., onze geest is zoo naauw met ons lig chaam verbonden, hangt zoo zeer met ons ligchaam
zamen, dat... Cet évènement tiert à telle cause,
dat voorval spruit uit die oorzaak voort, is een
gevolg van die oorzaak, hangt van die oorzaak af.
— .41s v. impers. Afhangen, liggen, tot verhindering
of beletsel zijn. I1 ne tient qua vous, qu'à moi,
't hangt enkel van u, van m ij af.A quoi tient-il
que nous ne partions? waaraan ligt het, dat wij
niet vertrekken ? wat belet, wat verhindert ons te
vertrekken? 11 ne tiendra pas b moi que l'affaire
ne réussisse, 't zal aan mij niet liggen, 't zal mijne
schuld niet zijn, als de zaak niet goed uitvalt. Je
ne sais a quoi it a tenu que je ne l'aie fait, ik
weet niet wat mij weérhouden, afgehour'en heeft
het te doen, ik weet niet, waarom ik het niet gedaan heb. — II tint à peu de chose que je ne lui
fisse un affront, 't scheelde weinig, or ik had hem.
eene beleediging aangedaan. S'il ne tient qua cela,
je payerai l'argent, als 't alleen daaraan ligt, hapert, zal ik het geld betalen. — (ram.) Qua sela
ne tienne, laat dat geen beletsel zijn, bekreun u
daaromtrent niet.. T- pour qn., het met iemand
houden, zijne partij, zijne nieening toegedaan zijn.
I1 tient pour le roi, pour Ie peuple, hij is voor den
koning, voor 't volk. I1 tiert pour tel système politique, hij is dit of dat politiek stelsel toegedaan.
11 tient pour la vérité, hij houdt het met de waar held. — T- contre, a qc. of qn., het tegen iets of
iemand uithouden, bestand zijn tegen, wederstand
bieden aan iets of iemand: Ce bttiinent ne saurait
t- è la mer, contre les vagues, dat schip kan geen
zee bouwen, is niet tegen de zeeën bestand. Place
qui ne peut t- longtemps, vesting, die 't niet lang
houden kan, die weldra vallen moet, zich moet
overgeven. T- dans une place contre une armee
ennemie, zich in eene vesting tegen een vijandelijk
leger handhaven. I1 est trop fort à ce jeu, it n'y
a pas mogen de t- contre lui, hij is te sterk in dat
spel, 't is tegen hem niet te houden. — (fig.) C'est
un homme qui ne peut t- contre 1'intéret, contre
l'argent, 't is een iiiensch, die niet tegen de baatzucht, tegen 't geld bestand is. Ne pouvoir t- contre les pleurs, les prières d'une femme, niet bestand zijn tec;en (zwichten voor) de tranen, de beden eerier vrouw. I1 ne peut t- contre la raillerie,
contre la plaisanterie, hij kan geen scherts, geen
spotternij verdragen , hij verstaat geen jokker n j. On n'y peut plus t-, C'est a n'y plus t-, 't is
niet langer om uit te houden, uit te staan. T- bon,
ferme, stand houden, pal staan, zich goed houden,
niet toegeven. Van kracht of geldig blijven,

TENIR.
voortduren; in zekeren toestand blijven, stand lr.ou-

den. Notre marché tient, onze koop geldt, gaat
door. It faut que le traité tienne, 't verdrag -moet
gelden,, vast bracht z ij n. — Cette couleur ne tient
pas, die kleur is niet vast, houdt geen stand, die
kleur verschiet. Si le temps tient, als het weder
zich goed houdt. — Les ennernis ne tiendrost pas,

de vijand zal eieen stand houden. -- [Chas.] Les
perdrix ne tiennent pas, de patrijzen blijven ?tiet

zitten, vliegen weg. - ,e. Plaats of ruimte vinden,

bevatten kunnen: TI'ous ces ruenbles ne peuvent
pas t- dans vette cliambre, al dat huisraad, kan
in deze kamer niet staan, , eene plaats krijgen. —
In dezen zin ook als v. zmt)ers.: I1 tient deux cents
personnes dans vette salie, er kunnen twee honderd personen in deze zaal (geplaatst worden). —
(Loc. prov. et pop.) Je s'en ai pas plus qu'il s'en
tiendrait dans l'oeil. dans mon peil, ik heb er geen
sikkepitje, volstrekt niets van. Op zekeren tijd

plaats vinden, gehouden worden; duren, zitting

houden: Ce marché tient t.ous les lundis, !lie markt
wordt eiken maandag gehouden. La plupart des
foires tiennent pendant 1'été, de meeste jaarmarkten, kermissen hebben des zomers lJ laats. — Les

Chambres ne tiennent guère que pendant cinq
mais, de (zittingen der) Kamers duren zelden langer dan vijf maanden. Pendant que le concile te
terwijl 't concilie zitting hield, voortduurde.-nait,
SE TEN OR, V. pr. Elkander vasthouden: Se t- par
la main, par le bras, elkander bij de hand, bij den
arm houden. -- (fig.) L'ignorance et i'opinibtreté
se tiennent par in main, onwetendheid en slij fzinnigheid reiken elkander de hand.,..^. Zich vasthouden, zich vastklemmen: Se t- ii une branche,
aux cries du cheval, zich aan eersen tak, amn de
manen van 't paard vasthouden. — (fig.) Se t- It
Dieu comme son Geul appui, zich aan God als zijn'
eenigen steun vastklemmen. — (fig.) Se t-, S'en tIt qc., zich aan of bij iets houden, er niet van afgaan. Je men tiens It votre opinion, It votre décision, ik houd mij aan uw gevoelen, aan uwe beslissinq. Ce parti est le meilleur, it faut s'en tlà, dat besluit is het beste, daarbij moet men blij
zich bepalen. — [Jeu] Je my ik koop-ven,
niet. ik houd mij bij mijne eigen kaarten, ik ben
content. — (Loc. prov.), z ARBRE . --11 en demande
vingt francs et s'en tient It son mot, hij vraagt
er twintig francs voor, en houdt zich aon zijn
woord, laat zich nz('ts afdingen. Se t- It peu, á peu
de chose, op eene kleinigheid zien. Comment peut
.

on se t- It douw francs sur nu marché de mille
écus? hoe kan men op twaalf francs zien bij een'
koop van duizend kroongin? Vous vous tenez It trop
peu de chose. gij ziet al te zeer op eene kleinic;heid. . Zich houden, zich rekenen, zich achten

(voor): Je ni-c tienti heureux (Favoir pa vous ètre
utile, ik acht, reken mij gelukkig, (lat ik u van
dienst heb hunnen zijn. Ii ne se bent pas pour
battu, perdu, hij houdt zicht niet voor geslagen, ver
Je me Ie tiers pour dit, ik houd het mij-loren.—
voor r ezerrd, 't is niet mondig het wij nog eens te
zeggen. Tenez-vous pour dit que..., laat het u oezegd zijn, v er geet het niet, wees verzekerd, dat...
Se t- de, zich weerhouden, zich, inhouden. zich
,

bedwingen: I1 ne saurait se t- de parler, hij tan
zich niet van. spreken -weêrhouder), hij kan zijne
tong niet bedwingen. Je ne pus me t- de lui dire
n,on Drumion lit-dessus, ik kon niet voorbij, ik kon
mij niet weirhrrur,rien, hein mijn gevoelen deswe ,en te
zeggen. Blijven, zicht op zekere plaats houden;
Se t- clans sa chainnrlrre, dans son lit, in zijne ka nier, in zijn bed bl(ven, zijne kamer, het bed hou-

den. Se t- it l'otnbre, au soleil. zich in de scha
► o- ophouden. i'enez-=sous tb et s'en-du^to,inezr
pa rtez pas, hl'ij f daar en ga er niet van dawn. Se,
t- derrx heures It une porte, twee uren aan eene
deur blijven staan. — (Loc. prov.) Quand on est
Bien, rl faut s'y t-, als men 't goed heeft, moet alen
niet ligt veranderen Quand on est tien, on ne peut
s'y tenir, wie 't voed heelt, wil 't start beter hehben: de zucht tot verandering n^aakt^den oen.cch
ook niet zij n' c,clrclzkirren staat onterreden. S'il est
trien, gnu ls'y tienne (met care soort van spijt, als
mien ierttcrnds ( eiuk hart roerti en) ik r un, here zijn
geluk. Zich houden, in zekeren staat of staart
bijren: Se t- vacht, tranquille, zich eerborgen, stil
houden. Se t- droit, cotlrbé, zich rentop, gekromd
houden, Se t- It genoux, geknield blijven. Se t,

--
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ferme, zich coed houden, pal staan. Se t- Dien,
comme ii faut, eerie goeie houding itebben. I1 ne
sait comment se t-, hij weet niet, welke houding
hij moet aannemen, (fans.) wat hij met zijne a, °-riem
en beesten doen zal. — Tenez-vous en -epos, of
absol. Tenez-vous, houd u stil, zit of sta stil. Tenez-vous, que je vous voie en face, sta eens stil,
dat ik u in 't gezigt zie. — (farm. en bij w ij ze van bedreiging of waarschuwing) Tenez vous trien, Vous
n'avez qu'a lien vous t-, pas op, wees op uwe
hoede, gij mnoogt u wel in acht neaten. Se t.- sur
ses gardes, op zijne hoede zijn, zich in acht nemen.
— (fig. et fart.) Se t- les bras croisés, niet de armen over elkaar blijven staan: ledig blijven, terwijl
men werken woest. — Gehouden worden, plaats
grijpen: Cette assemblée se tiendra dans buit jours,
die vergadering zc;l binnen acht dagen gehouden
worden. La folie, Le marché ne se tient plus sur
telle place, de kermis, de markt wordt niet meer
op die plaats gehouden.
'I'ennantiie, f. [i`linér.] Zwavelkopererts m.
van Cornwallis (naar den beroemden engelschen
scheikundige Tennant benoemd).
Tenon, m. [Tech.] Pin of pen, tap f., het bewerkt einde van een stuk hout of metaal, waar
(mortaise) van een ander stuk-medhtin'ga
sluit; houttast, sluitstuk n., neut f. T- It queue
d'aronde, zwaluwstaartpin f. T- It mordant et
renforts of It mors d'ane, pin -riet een verstek ingeschoten. Ouvrage asse ►rrble It t - s et It mortaises,
z. MORTAISE .

— [Arqueb. J Haft of schaft f . van
den loop van den Laadstok. — [Mar.] T- de l'ancre,
neut f. van den ankerstok. T- de mat, teerling ui.
of neut aan de toppen van masten en hoeg.cpriet,
waarover 't ezelshoofd komt te liggen; pin of ondereinde van den mast, waarmede hij in 't spoor
staat. T- d'étarnbot, Pin, waarmede het ondereinde
van den achtersteven in de kiel is ingelaten. T- de
talon de varangue, pin of inlating van de stekers
der achterste en voorste buikstukken. (g r a, n.
'.'ruontagre, f. [Méd.] Peesjicht f., t e n ó n ta-

Ténor, n) . [ílus.J Diepe middelstem tusschen
alt en bas (in de kerkrnuzijk taille, voix de taille
geheeten) , t e n o r-stern f. — Hij, die deze stem
zingt, tenor-zanger, tenor m.
'.Pretree, m. [H. n.] Soort van egel m. op Madagaskar.

Tensie, ive, adj. [Méd.] Spannend: Douleur
t-ive, spannende pijn f. — Tension, f. Ge.cpannenheid, spanning, rekéking, uitrekking f.: La tde la peau d'un tambour, des cordes d'un instrument, de spanning van het vel eerier trom, van de
snaren eens specltuiris. — [Méd.] T- des nerts,
zenuwspanning. Douleur accompagnée de t-, met
spanning vergezeldepijn f. — [Pays) Spankracht,
drukking f. der veer krachtige vloeistoffen. T- de la
vapeur, stoornspannina. — (fig.) T- d'esprit, insrpannina van den geest, geest- of verstand.cins,,anning f.
'rensom, f. [Anc. porhsie franc.! Dichtstukje n.
der troubadours, dat een of ander vraagstuk betref/code de liefde of wel eenti minneklrrpt of ver
bezong; soort van poëtische wedstr tjd, waaruit-wijt
de stukjes geboren werden, die enen jeux mi-partis noenitde).
'I'entactilaire, m. [H. n.] Voeldraadworrn m.
der ingewanden — Tentaeule, m. [H, n.] Voeldraad, voeler, voelhoren m. ,van de weekdieren, de
plantdieren, van so:nrnige vi.sschen). — Tentaeulé, e, (((Ij. Fai voelhorens voorzien.
Tentast, e, mij. 14artloklcencl, verleidend: Occasion f-e, in verzoeking brengende gelerenhei / f. -Tentate:tr, m., -triee, f. Verzoeker, verleidir m.,
verzoekster, verleid titer f. — [Écrit.] (absol.) Let-,
of als asli. L'esprit t-, de verleider, de duivel. -'I'entatif, ive, adj. (ram.), z. v. a. TENTA\TT. —

`l'entaat ion , f. Verzoeking, verleiding, verloleking,
aant'echtinrl. R isister It In t-, der verzoekinq weirstaan. Les t-s du diable, (Ie verzoekingen des rluireis. — Groote lust m., sterke neiging f., trek in.
II await une grande t- (Ie l;atir, de voyager, hij
hart r;rooten lust tot bouwen, tot reizen. — Tentative, f. Po!;ing, proef, proefneminrj f.; voorloopig onderzoek. te n t a err. en n.: 11 lit une I- aitpr'ès
do rninistre pour olrtenir vette place, hij (leert eens
poging bij glen minister, om deze pl trats tOO rerkrijgen. --- (Tlhéol.) Faire .a t-, zijne eerste proef,
zijn tentanten oflef/pen.
'I'ente, f. Tent f.: Dresser des t-s, tenten op,
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slaan. L'armée était, campait sous les t-s, het
leger lag, kampeerde onder de tenten, onder de
veldhutten. Les marchands avaient tendu leurs t-s
à la foire, de kooplieden hadden hunne tenten op
de kermis opgeslagen. -- [Mar.] Zonnetent, reqeji
tent. T- de vage, zonnetent van eene sloep (wel7e
de Ileheele sloep overdekt). T- de gaillard, de dunette, kampanje-tent, bakstent. — [Chas.] Net,
vogel-, snippenet n. — [Chir ] Wiek f. in eene
wond. -- [ Péche] T- á la basse eau, het uitzet
netten bij lage zee.
-tendr
Tenté, e, adj. (en part. passé van tenter):
Chose qui mérite d ètre t-e, zaak f., die verdient
beproefd, te worden. Enfant t- par 1'occasion, door
de gelegenheid in verzoeking gebragt kind n —
([am.) Être bien t- de faire qc., veel lust of trek gevoelen om iets te doen. — Un homme t- har le démon, een door den booze verzocht, in verzoeking
gebraclt, op de proef gesteld nen.sch. — Tentenment, ni. [Escr.] Het tweemaal aanslaan van de
kling der tegenpartij. — Tenter, v. a. Beproeven,
de proef nemen: T- one eetreprise, T- différents
moyens, l'impossihle, eene onderneming, verschillen middelen, 't onmogelijke beproeven. Jai tenté de
la sauver, ik heb beproefd, gepoogd haar te redden.
(absol.) Que risquez-vous de t-? wat waagt gij
met de proef te nemen? — T- fortune, la fortune,
z FORTUNE. — Verlokken, verleiden, in verzoeking
brengen, bekoren; tot het kwade aandrijven, aa n
proef stellen, t e n t é r e n: Les-vechtn;opd
fruits, les sucreries tentent les enfants, fruit,
suikergoed verlokt de kinderen. Ce beau temps ne
vous tente-t-il pas de vous promener? lokt dat
schoone weder u niet tot eene wandeling uil ? —
(in bijbeltaal) Dieu tenta Abraham, God, stelde
Abraham (Abraham's geloof, trouw) op de proef.
— T- Dieu, God verzoeken, Hem zonder noodzakelijkheid om wonderen, om blijken zijner almalt
vragen. Le serpent tentti la première femme, de
slang bract de eerste vrouw in verzoeking. Le démon tenta Notre-Seigneur dans Ie désert, de duivel verzocht onzen Heer in de woestijn. — [Escr.]
Aanslaan, de kling der partij tweemaal aanslaan. —
SE TENTER, V. pr.

TÉREBRATION.

--

Zich zelven in verzoeking brengen.
f.

Tenthrède, f. [H. n.] Bladwesp, zaagvlieg
'.eenthredines, m. pl. Bladwespsoorten f. pl.

'I'eiitipelle, m. (voormalig) Middel n. tegen de
huidrimpels. (stoel.

Tentoi, m. [Tech.] Spanslok m. aan een weefTent„re, f. Stel n. b'jeenbehoorende tapijten
of behang.els; — behangsel n. Belle t- de tapisserie des Gobelins, schoon stel behangtap(jten der
Gobelins. — T- de velours, de cuir doré, de papier
peint, behangsel van fluweel, van verguld leder, van
beschilderd papier of behangselpapier. — Het behangen, behangerswerk n.: Payer tant pour la t-.
'ren,i, e, adj. (en part. passé van tenir): Flambeau t- par un domestique, door een' kne;ht gedragen, vastgehouden flambouw f. — Jardin Bien
t-, goed onderhouden, in orde gehouden tuin m.
— Maison Bien t-e, geregelde, ordelijke huishouding f. -- (Loc. prov.), z. PAYÉ. — Etre t- b qc.,
titre t- de faire qc., tot iets gehouden. verpligt zijn,
iets verschuldigd zijn. Vous êtes t- de me dédommager, gij zijt verpligt, mij schadevergoeding te geven. Je ne suis pas t- h cela, daartoe hen ik niet
verpligt. — (Prov.), z. IMPOSSIBLE. — Un ermite
t- pour saint, een als heilige beschouwd, voor een'
heilige gehouden kluizenaar.
Ténu, e, adj. Zeer dun, fijn, teêr: Membrane
t-e, zeer dun vlies n. — ( fig.) Distinction t-e, spitseindig onderscheid n. — [ Méd.] Urine t-e, heldere
waterheldere pis f.
Tenue,f. Duur eenervergadering, zittingtijd m.,
zitting f.: Pendant la t- des eats généraux. gedurende de zitting der staten-generaal. — [ Man.)
Houding; zit f. (van iemand te paard): Cet homme n'a point de t- ui cheval, die man heeft qeene
houding te paard, sluit niet om het paard. — Cette
selle n'a point de t-, op dien zadel heeft men geen
zit (zit men niet gemakkelijk), -- (fig.) Le temps
n'a point de t-, het weder is onbestendiq, veranderlijk. — Houding, wijze waarop men zich in gezelschap, in de wereld voordoet: Manquer de t-,
geene houding, eene onbevallige houding hebben; (/1g.)
veranderlijk, onhestendig van karakter, ligtzinnig
zijn. — ( Mil.] Militaire kleeding, uniform f., t en u n. T- d'hiver, d'été, zomer-, winter-tenu. Etre
A

en grande t-, of enkel: Être en t-, in groot tenu,
in parade-uni form zijn. Être en petite t-, in klein
tenu, in gewone of dagelijksche uniform zijn. -(bij uitbreiding) Ce jeune homme h une bonne t-,
die jongeling is eenvoudig, maar zorgvuldig en net
ekleed. — [Call.] La t- de la plume, het houden
er pen. — [Corn.] La t- des livres, het boekhouden. La t- des livres en partie simple, en partie
double, het enkel, het dubbel of italiaansch boekhovden. — [ Féod. J . z. v. a. TENURE. T- noble,
adellijk achterleen n. -- [Mar.] Fond de bonne,
de mauvaise t-, z. FOND. T- de Panere, het houden van 't anker in den grond. Ancre qui a une
bonne t-, anker n., dat goed in den grond houdt.
La t- d'tui mat, de goede r'igting f. of stand m. van.
een' mast. — [Mus.] Het aanhouden eener zelfde
noot gedurende Benige maten. — TOUT DUNE TENUE,
loc. adv., z. V. a. tout dun tenant, Z. TENANT (nl.)

S

¶'énuieorne, adj. [H. n.] Dunhoornig. —

Ténuieosté, e, adj. [H. n. j Dunribbiq. -- Ténniflore, adj. [Bot.] Met fijne, kleine bloemen.
— 'I'énuifolié, e, adj. [Bot.] Dunbladerig. —
Tén.:ipède, adj. [H. n.) Dunvoetig. —'i'énnipenne, adj. [i-1. n.] Dun gevederd. — Téuui.
rostre, adj. [H. n ] Dunsnavelig. — Ténulstrié, e, wij. [H. n.] F(ngestreept.
Ténioité, f. [Didact..] Dunheid, dunte, fijnheid,
magerheid. — (fig.) Geringheid, nietigheid f. — Wel
-er
ook: armoede, behoefte f.

Tenure, f. [Féod.] Omvang m., gebied n., uit-

gebreidheid f. van een leen. — Voorwaarde f. van
't leenbezit. — [Tech.] Gat n. of spleet f. in een leiblok om er de wig in te drijven, wiggespleet.
Téorhe, m., z. THÉORBE

Téphracanthe, adj ( Bot.] Met witachtige
doornen of stekels. — Téphroeéphale, adj.

[H. n.] Met gr.[jsachticlen of uschkleur igen kop. -Téphroïte, f. [Minér. 1 4schsteen in., eene aschgraauwe steensoort. — Téphromaneie, f. [Ant.]

Waarzeggerij f. uit osch, inz. bij de 0/fees. — Té-

phronaancien, m., -ne, f. Aschwaarzegger m.,
-zegster, f. — 'i'phroiuèle, adj. [H. n.] Aschgraauw en zwart. — i'éphrophylle, adj.[Bot.]

Met aschgraauwe bladeren. — 'I'éphrose, adj.
[H. n.] dschfjraauw. — Téphrotigaie, adj.

[H. n.] Grijsharig, met grijs haar bedekt.
Tépide, adj. [bidact.] Laauw. -- Tépidité, f.
[Didact.j Laauwheid f.
Té•a, Térat, m. [Tech.], beter TERRAIN.
'rérapène, f. [H. n.] Ainerikaansche schildpad f.
Térat-houlan, m. (Ft. n.] Indische meert f.
'Teratologie, f. [Didact.] Leer van de afwijkingen en monsters in de dier like bewerktuiging;
reschie!<enis d. r organische monsters; — ook: (bv
wonderleer f ; wonderverhaal n. — Te -belsch.)
Waarzeggerij f. uit de-ratoscpie,f.[An]
waarneming der zoogenaamde wonderverschijnselen
in de natuur, uit spookverschoningen.

Tercer of Terser, v. a. [Agric.] Voor de

derdeinaal omwerken (den w(jnbercl).

t 'Tereère, m. Koppelaar (entremetteur).

--

Tercet, m. [Poés.] Drieregelige versafdeeling,
tercét f.
Tercine, f. [Bot.] Derde omhulsel n. van 't plan-

leneitje (boven de beide andere vliesjes, die men
primine en seconiline heet).

'I'érébelle, f. (H. n.] Koorworm, steenboor-

der m., een zeeworm. — 'rérébellé, e, adj.
[H. n. ( Schroefvormig.

'rerdingages, m. pl., z. v. a. PAN'TOQUIÉRES.
Térébèue, l'. (Chum.], z. V. a. CAMPHOGENE.
Térébénthine, f. [Bot.] Terpent ij n m. T- de
Hongrie, T- en pate, z v. a. GAI.IPOT. Essence

de t-, terpentijngeest in., viuptige terpentijnolie f.
— Téréhiuthaeé. e, adj. Naar den terpentijnboom gelijkend. — Térébinthaeées, f. pl. Geslacht n. der lerpentt;nboornen. — Térébinthe, m.
[Bot.] Terpent jnboom M. — Térébinthé, e,
z. v. a. TÉREBINTHACÉ. [schelpen).
Térebrai, e, adj. [H. n.] Schroefvormvy (van
Térébrant, e, adj. [Didact.] Borend. -- (fig )

Douleurs t.-es, stekende pijnen f. pl. — Térébrants, ni. pl. [ H. n. Vliesvleugelige insecten n.
pl., welker wijfjes een' boorprikkel hebben, om gaat
te boren, waarin zij hare eitjes lengen, t e r e--jes
b rá n t e n m. pl. -- 'rérébration, f. [Didact.]
Het boren, boring f.; inz. het aanboren van een'
boom, om zijn hars of gom te laten afvloeiyen. --

TERÊBRATULACÉS

TERMINISTE.

--
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Térébratulacés, m. pl. (H. n.] Geslacht n. 1 jke bewoording. T- vieilli, équivoque, verouderde,
van boorschelpdieren. — Terebrataie, f. [ H. n.] dubbelzinnige uitdrukking. T- bas, noble, gemeen,
Boorschelpdier n., ammonshoorn m. —'i'érébra- deftig woord. S'exprimer en t-s choisis, zich in
tulite, m. [H. n.] Versteend boorschelpdier n. uitgezochte bewoordingen uitdrukken. — En pro— Térébrer, V. a. Boren, aanboren (inz. een' pres t-s, met de eigen, dezelfde bewoordingen. En
boorra). — Térédyle, adj. [H. n.J: Insecte t- of t-s propres, met gepaste, eigenaardige, door 't geals subst. TÉRÉDYLE, m. Houtbourder, paalworm m. bruik geijkte bewoordingen. S'exprimer, Parler en
[ (lombric). bons t-s, zich. naauwkeurig en duidelijk uitdruk (perce-Bois.)
Térès. ni. (pi . —rèce) [H. n.] Spoelworm ni. ken. Mesurer, Peser, Ménager les t-s, omzigtig in
% Térète, adj. [H. n.] Zonder hoeken of on- de keus der woorden zijn, zich met behoedzaamheid
effenheden. afgerond. — Tér-étieaurie, m. [H. n.] uitdrukken. -- T- d'art, T- technique, kunstterm,
Rondstaart m. (van 't h.agedissengeslacht). — Té- kunstwoord. T- de grammaire, de matlnérnatiques,
rétifornees, m. pl. [H. n.( Rolvorinige sch,id- spraakkunstige, wiskunstige uitdrukking. T- de
vleugeli.ge insecten n. pl. — Térétirostres, m. guerre, de marine, krijgsterm, zee- of scheepsterm.
(betreffend. 1- de droit, de commerce, regts-, handelsterm. On
pl. [H. n.] Rondsnavels ni. pl.
Tergal, e, adj. [I-I. n.] Den rug der insecten l'appelle ainsi en t-s d'architecture, de manége.
Ter éiniué, e, adj. [Bot.] Drie paren vor- d escrime, men noemt het dus in de taal der bouw
rijschool, der schermschool. En t-s de-kunst,der
mend, driemaal gepaard: Feuilles t-s.
'fergiversateur, m. [Didact. et Anc. prat.] l'teriture, in de taal der Schrift; in bijbeltaal....
Uitvluljtenzoeker; draler in. ---- Tergiversa- (in 't meervoud) Toestand, waarin iets met betrek tion, f. Hel uitvlupten of oinwegen zoeken: User king tot eene andere zaak is, voet m., verhouding f.:
de t-s of 'I'ergiverser, V. n. Uitvlur ten zoeken, En quels t-s est vutre affaire? Elle est en bons
omwegen gebruiken, op de lange baan zoeken te t-s, [toe staat het niet uwe zaak ? zij slaat goed,
schuiven.
op een goeden voet. 1Négocialion qui est en bons,
'I'ériaire, adj. [Géol.] : Terrain t-, grond m. en mauvais t-s, onderhandeling, die op een' goeden, slechten voet staat. lis seint en t-s d'accommet overblijfsels van niet meer bestaande wezens.
Térin, in. [11. n.], z. TAIIIN.
modement, zij staan op den voet van vergel ij k, zij
Teriue, m. Einde n., grens f. (met betrekking zoeken (zin op weg om) hun geschil bij te tergen.
tot tjd of plaats, en ook in 't algemeen), grens- Dans les t-s oh nous en sonimes, on ne dolt pas
paal to Le t- de la vie humaine, het einde des faire tant de facons, op den voet, waarop (Gij de
menschelijken levens. Le t- dune course, de grens- verhouding, waarin) wij met elkander staan, moet
peal eener loopbaan. La inaladie louche b son t-, men niet zoo veel omstandigheden maken. — [Gram.]
de ziekte loopt naar haai' einde, is haar einde nabij. T- de comparaison, de relation, ter
term van vergeÊtre à son t-, à son terme fatal, h son der nier t-, lijking, van betrekking, elk der beide voorwerpen,
op sterven liggen, den dood nabij zijn. — Dans die men met elkander vergelijkt. die in betrekking
tous les arts ii y a on t- qu'il est impossible de tot elkander staan. — [Log. l Les t-s d'un syllodépa,sser, in alle kunsten bestaat eene grens, die gisme, de termen, stellingen eener sluitrede. --men onmogelijk kan overschrijden. — [Astr.] T-s [Math.] T- d'un rapport, dune proportion, dune
de 1'écliptique, grenzen der ekli,p)lika, grenzen der progression, term (elke der grootheden) van eene
afstanden, die er tusschen de maan en haren knoop verhouding of reden, van eene evenredigheid, van
moeten zijn, zal er eene eklips kunnen plaats grij- eene reeks. T- d'une expression algébrique, term
pen. — (Géom.] Le point est Ie t- d'une ligne, eener algebraische uitdrukking (die door de teekens
het punt is de grens eener lijn. — [Phys.] Tout -}- en — van elkander gescheiden zijn).
mouvement a deux t-s, Ie point d'ou Eon part et
'rei mes, in. [H. n. J , z. v. a. TEIIM[TE.
Je point ou Ion va, elke beweging heeft twee grenTeraiiinaisori, f. Uitgang, afloop in., einde n.:
zen, het punt van waar men uitgaat, en het punt La t- d'un procès, dune maladie, de afloop van
waarheen men gaat. — [Myth.] Le lieu Tenue, een proces, van eene ziekte. -- [Gram. j Uitgang in.
de god Terminus, de grensgod bij de oude Romei- van een woord, t e r m i, n a t i e f. T- masculine,
nen (eerst voorgesteld onder de gedaante van een' féminine, mannelijke of slaande, vrouwelijke of
vierkanten steen of blok, later onder die van eerie slepende uitgang nl. — Terminaal, e, adj. Het
zuil met een menschenhoofd, soms roet armen, maar uiteinde, den top of de spill van iets uitrrtrni end:
nooit met voeten). — [Arch.] Grensbeeld n. (in Fleurs t-es, Epic terminaux, aan den top staande
lusttuinen, op den hoek der' lanen, enz.) T- angn- bloemen, aren t. pl. -- [Ant.] De grenzen betref
lique, grensbeeld, dat eersen engel voorstelt. T- en fend: Lot t-e, grenswet f. — TERMINALES, f. pl.
buste, borstgrensbeeld.. T- en console, kraagsteen- Grensfeesten n. pl. ter eere van den god Terminus.
vor mig grensbeeld (dat een voorwerp draagt). T- -- Terininalier, nn. [Bot.] , z. v. a. BADAMIER.
marin, grensbeeld, dat van onderen in een' dubbe- -- 'Ternainatif, ive, adj. ( Didact., Gram. j Den
len viscieelaart eindigt. — (fig. et tam.) Être, Res- uitgang vormend. — Tereroiner, V. a. Begrenzen,
ter planté comme on t-, als een papal, zoo stijf als grenzen zetten, bepalen, beperken: Forèt qui tereen staak, onbewerel jk staan. -- ( Mar.] T-s, keek - mine I'horizon, woud n., dat den gezi.lteinder bemannen, termen ni. p1., beeldbouwwerk n. ter zijde grenst. -- (fig.) La mort ternmina ses conquètes, de
van den spiegel, staathouten n. pl. Le tien et le !lood stelde een perk, maakte een einde aan zijne
mal out leur t-, het goede en het kwade hebben veroveringen. — Eindigen, voleindirjen (voleinhunne grenzen. e— Grenspunt in den tijd, be- den), besluiten, afdoen, afmaken, voleinden: 1'- un
paald tijdstip n., tijd van betaling, termijn m. Il ouvrage, une lettre, een werk. Benen brief voleingaye son logei aux quatre t-s accoutumés, hij be- digen, afmaken. T- une dispute, eenera tw /,git einlaait zijne huur op de vier gewone tijdstippen of digen, doen ophouden. T- ses jours, sa vie, zijne
termijnen. Payer par t-s, bij termijnen, terin ns dagen, zijn leven eindigen, ten einde brengen. Tbetalen. Einprunter '1 long t.-. op langen tjjd-gewijs une campagne par une victoire, eersen veldmrt
ieenen. T- d'éclhéance, verraltjd. T- de grace of m et eene overwinning besluiten. -- SE TEttuINEn,
de faveur, uitstel n., uitgestelde termijn van beta- v. pr Eindigen, a floopen, uitvallen; uit'( aap, tot
ling. T- de rigueur, vaste, onherroepelijk vaslge- uitgang hebben. La chose s'est heureusement terstelde tijd van betaling. T- de livraison, tijd, van n rinée, de zaak is gelukkig afgelonpen, uitgevallen.
aflevering. Iblarché h t-, koop rn. op tijd. -- (Prov.), — [Grain.] Les vet-bes deint 1'infinitif` se terrnine
Z. ARGENT, DEVOUR (v. a.) — (bij uitbreiding) Geld- en er, ir, de werkwoorden, waarvan de onbesom f., die aan 't einde van den termijn moet be- poolde wijze eindi(t of uitgaat op er, ir. -- Het
taald worden, termijn m.: Il doit deux t-s à son part. passé is ook adj.: (.)uvrat;e terminé, riekindigd,
bole, hij is zijnen huisheer twee termijnen schul- afgeloopen, volbragt werk ra. — [Grain.] Iblot tdig. — [Md.] Le t- dune femme, het einde van de par un e must, woord u., dat op Bene stomme e
zwangerschap eerier vrouw. Approclier de son t-, uitgaat. — ( Paint.] Traits, Contours t-s, bepaalde
den tijd der bevalling naderen. Elle est accouchée scherpe trekken, omtrekken m. pl. — Terrioinisavant t-, zij i.e vóór den tijd bevallen. (,et enfant pie, m. (H. ecel.) Leer der te3_mi ni.sten (z. 't volg.
est venu 11 t-, dit kind is op den bepaalden lid 2^ oord), t erne in is in u. s n. - 1 ea iai:rniste, cri.
gekomen. — Ook van dieren gezegd: Chienne qui Kalvinist, die gelooft, dat God in er buiten de
met has avant t-, teef, die voor' den tijd werpt. Kerk in 't leven van eiken mensch een' genade -terWoord n., bewoording. bepaald begrensde of mijn. een' uitersten tijd van bekeering 'heeft vastnaause'keuriq kenmerkende uitdrukking f., term in. gesteld, na verloop van welken iljj hein creenerlei
T- propre, tiguré, eigenlijke, oneigenlijke of fiiguur- middel van berouw of zaligheid meer aanbiedt, at
,
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TERNINISTIQIJE

blijft ook zijn leven voortduren, t e r m i n i .s t m.
— Terministigne, alf. hel lerminismus betref=
fend. -- Terisiitioloeie, f'. Leer en verklaring
der gebruikelijke termen of bewoordingen eener
kunst of wetenschap, kennis der kunsttaal, der
kunstwoorden of technische termen. — Ook in ongunstigen zin: Cettn prétendue science nest qu'une
vaine t -, die gewaande wetenschap is niets dan eene
ijdele kramer] van. kunstwoorden. — Termninologiq iie, adj. De, terminologie of de kunsttaal

bete//end, terniino1ógiseh. — Terni1nmis, m.
(pr. - nuce) [Clem. de fel] Eind- station n. (van
een' spoorweg).

'rerniite, m. [H. n.] Witte mier, houtluis f.,
Bene om hare levenswijs hoogst merkwaardige soort
van insecten, die in lrcote maatschappijen leven,
zich, kegelvormige woningen van 3 tol 4 meters
hoog uit klei en aarde bouwen, groote verwoestingen aanris ten, enz., t e r mi e t f. — Ternlitins, m.
Bt. Geslacht n, van termielen.
Ternaire, adj. Uit drie eenheden zamengesteld; bij drieën verdeeld, drietallig: Le nornbre t-,
het getal drie. --- [Ghim.] Composé t-, uitdrie
enkelvoudige stoffen zamen f eslelde zelfstandigheid.
'I'erne,adj. Dof, zonderglans, mat, beslagen.Cristaux t-s, doffe, matte kristallen n. pl. L'haleine rend
un miroir t -, de adem maakt een' spiegel beslagen.
Oei] t-, dof, mat oog n. — ( fig.) Style t-, matte,
kleurlooze stijl in. -- [Peint.] Coloris t-, dof, bleek
koloriet n.
Terne, m. [Jur.] Drietal bezette en uitgekomen
nommers in de getalloterij; drie op Bene horizontale
rij bezette nommers in 't lotto- of kienspel; — dobbelworp m. van twee drieën: Amener t-s, twee
drieën gooijen. — (fig et fam.) C'est un t- á la latene, dat is een buitenkansje. — Terné, e, adj.
[Bot.] B ij drieën op een' gemeenschappel ken steel
geplaalst: Feuilles t-es, drie bladeren op één' steel.
Terni, e, adj. (en part. passé van ternir): Tableau t -, dof geworden, van glans beroofde schil
Glace t-e, beslagen spiegelglas n. --- Répu--derijf.
t.ation, Gloire t -e, bezwalkte, bezoedelde naaai,
roem in.
'fernier, m. [H. n.],

z. v. a. GRIMPEREAU

Terniflore, adj. [Bot.] Met bij drieën geplaatste bloemen.
Ternir, V. a. Dof of mat maken, van glans bes-omen, minder blinkend of glanzig maken, doen
aanslaan. Certains gaz ternissent l'argent, zekere
gassen maken 't zilver dof. Le soleil ternit le teint,
de z(,n bederft de frissche gelaatskleur. L'haleine,
Le soufle ternit une glace, de adem maakt een'
spiegel beslagen. — (jig.) Bevlekken, bezwalken,
bezoedelen, anleeren: Cola ternira sa mémoire,
sa reputation, dat zal zijne nagedachtenis, zijn'
goeden naam bezwalken. — SE TERNIR, v. pr. Dof
worden, zijnen glans verliezen: Ces couleurs se
ternissent aisément, deze kleuren verliezen ligt
haren €Flans, worden ligt dof. — Ternisslnre, f.
Dofheid, matheid, glanzeloosheid f. La t- de 1'argenterie, dun minoir, de dofheid van 't zilvergoed,
van een' spiegel.
Terouille, f. [Mínér.] Steenkoolaarde f., ligte
zwarte aarde, die bij 't zoeken naar steen.koolmzjnen als eene aanwijzing daarvan wordt beschouwd.
Terradle, f. [Agric.] Straatslijk n. (als west
op de akkers).
'I'errage, m. [Agric.] Het ophoogen der aarde
rondom de wijnstokken; het ophr°nren van nieuwen grond in den wijngaard_ — [ Tech.] Het dek
bodemvlakte der 'suikerbrooden niet-kenvad
natte kleiaarde (soms ook met eene verzadigde oplossing van zuivere suiker), om zoo, door middel van
doorzfjpelinrg, de siroop uit te drijven en de suiker
wit te maken. -- [Féod.], z. v. a. CHAMPART. —

'ferraf;eaii, Terrageur, Terragier, m.
[Féod.] Korentiendtce/j'er, tiendheer m. — Terrager, v. a. [Féod.] De korentiende heffen. —
[Agile.] De aarde om den wijnstok ophoogen,

ntrruave aarde opbrengen.

Terraajnol, adj. m : Cheval t-, of als subst.
[Man.) Sleephoef, sleper m., paard,
dat een' zwaren, slepersden gang heeft.
-j- 'rei - ' a 1, m. [MIJ.], z. V. a. REMPAPT. —
Tenrailie, f. (Corn.] Geel of graaurmmaehti!l fijn
aardewerk van E.wrome (bij Pont Saint-E.crprit,
depart. Gard, te Parijs terre du Saint-Esprit geTERRAGOL, m,

heeten). — Terrailler,

t'.

a. [Agric.] In den

--

TER RA SSFR.

winter met aarde bestrooijen of toemaken (de wei

-lande).
Terrain of Terrein, m. Grond, bodem ni.,

plaats, ruimte, plek f. gronds, terrein n., inz. ook

ten opzigte van den invloed des gronds op de stel
beweging der kr(gstroepen. Bàtiment qui-linge
occupe beaucoup de t-, gebouw n., dat veel grond,
veel ruimte beslaat. ---- [ %lil.] Ctioisir son t-, zijn
terrein kiezen. Disputer le t-, den grond of het
terrein betwisten, zich in zijne standplaats verdedigen; (fig.) zich in een geschil, een' 'woordenstrijd
dapper weren, het niet ligt gewonnen geven. Connaitre Idea Ie t-, het terrein goed kennen; (fig.)
zijne menschen, zijn volk goed kennen, wel weten
suet wie men te doen heeft. tteconnaltre, Sunder,
Tater le t-, het terrein verkennen; (fig.) den toestand der zaken goed ui.tvorsciien, de lieden zoeken
te kennen, met wie men te doen heeft. Gagner,
Perdre du t-, grond, terrein- winnen, verliezen;
(fig.) allengs in eene zaak verder komen, achteruit
gaan. Etre sur son t-, op zijn' eigen g r ond zijn;
(fig.) van Gene zaak spreken, die men grondig verstaat, iets doen, waarin men erváren is. — (fig.)
Se placer sur un bon, mauvais t-, eene goede,
slechte zaak omhelzen; een goed, slecht standpunt,
goede of slechte verdedigingsmiddelen kiezen. —
Grond, bodem m. (met betrekking tot zijne eigen
Bon, Mauvais t-, goede, slechte grond.-schapen):
T- égal, raboteux, gelijke, hobbelige grond. T- sec,
leger, dur, humide, glissant, drooge, ligte, harde,
vochtige, glibberige bodem. -- (fig.) La cour est on
t- glissant, het hof is een glibberig terrein. — [Agric.]
DMfoncer on t-, z DEFO1SCER. — [Géol.] T- primitif of primaire. z. PRIMAIRE. T- secondaire, tertiaire, gronden van de tweede, derde formatie. T-s
plutoniens of plutonique, z. PLUTO NIQUE. T- diluvien, opgeslibde, opgespoelde grond. — [Man.] Hoefslag m., terrein n. Ce cheval embrasse bien le t-,
dat paard volgt zijn hoefslag goed. — Tater le t-,
z. ThTER. -- [Peint.] Elke landschapspart, die
den grond naakt of enkel met gras bekleed voor
bodemvlak a.— [Tecb.] Aarden. pot of bak n.-stel,
met water, waarin de pottedraaijer bij het draazjen
zijnen handen nat maakt (ook terat en terrat geheden).
'rei-val, m. [Anc. mar.] Landwind in.
Terrayne, e, adj. Uit land en water bestaande
(alleen gebruikt in): Le glob3 t- (liever terrestre),
de uit water en land bestaande aardbol in
'Terras, m. [Corn.] Hars, dat aan dean voet
der boomera nedervalt en zich met aarde vermengt.
Terrasse, f. 4ardverhooring f., aardheuvel,
aardwal m. (doorgaans door metselwerk gesteund
en met zoden gedekt); -- vlakte, open galerij f. in den
vorm van balkon op een huis; — plat dak, dakplat,
te r r á s n. I,a vue qu'offre vette t- est belle, het
uitzigt, dat dit terras geeft, is schoon. I1 y a une
t- de vingt pieds an haut de sa maison, boven op
zijn huis is een plat van twintig voet. Les toits de
vette ville sont en t-, de daken van deze stad zijn
plat. — [Bias ] Grasgrond m. (wanneer de aarde. als
wezenlijke grond onder 't schild voorkomt en groen
is); grond m. (als zij eene andere kleur heeft). Tisolée, losse grasgrond of grond. — [Joail.] Plaats C.
aan een edelgesteente, die geene pol ]ding aanneemt;
ruw gedeelte n. van eenen diamant. -- [Peint.]
Voorgrond m. van een landschap. -- [Sculp. Opperv!akte f. van een voetstuk, waarop een beeld geplaatst wordt. — [Tech.] Soort van kuipje n.,
waerin het zilver, dat verguld moet worden, ver
wordt. -- Travaux de t-, aardwerken n. pl.-warmd
— Terrassé, e, adj. (en part. passé van terras ser): Murailles t-es, door opgeworpen aarde pesteunde, geterrasseerde muren in. pl.— Ennemi t-, netrgeworpen, gevelde vijand m. — Il fut
t- par vette nouvelle, hij werd door die tijding als
aan sten grond genageld. — (Blas. Armre t-, ge
niet los in 't schild staat, maar-plontebrsim.(d
uit (' en' grond oprflst). — Terrasseinent, in.
[Constr.) A ardwerk n., het vervoeren en optoopen
van aarde, het opwerpen van terrassen of aard

-walen,tri•ségf.aemnt
— 'I'cc•rasser, V. a. Een' aarden wal maken,
met aarde ondersteunen, t e rra s., é re n: T- use
murailie, eenen aarden wal langs eerren muur maken, aarde aan den voet van etsen muur opwerpen. — Op den grond oerpen, reder-uyerpen, vellen
of doen vallen: I1 le prit an collet et le terrassa,

TERRASSEUR;
hij nam hem bij den kraag en wie ,? , p hein op den
grond. -- (fly.) Verbijsteren, verlegen maken, den
moed benemen; tot zwijgen brengen , te onder brengen. Sa présence Ie terrasla, zijne tegenwoordig
maakte hem verleen. I1 1'a terrassé à force-heid
de raisons, door sterke redenen heeft hij hem tot
zwijgen gebragt. — SE TERRASSEIB, V. pr. Met terrassen of aardwallen gesteund worden. Les chaussées doivent se t-. — [Mil.] Ziclr met aarden bol
verschansen of dekken. — Elkander op den-werkn
grond werpen. — `Verrasseur, m. Werkman,
die in 't ruwe metselt of optrekt. --- Terras seaix, ease, adj. [Tech.] Marbre t-, aardachtig
marmer n. — Terrassier, in. Ondernemer, aan
van aardwerken, van terrasséringen; —-nemr
aardwerker, terrassenmaker, aardkruijer m.

'herrat, in. [Tech.] , z. TERRAIN.
Terre, f..larde, reuk- en smakelooze, in water
onoplosbare stof, waaruit ten dcele onze aardbol
bestaat, en die de Ouden onder hunne 4 elementen
telden, inz. de aarde, die de gewassen voortbrengt,
waarop wij loopen, bouwen; grond, bodem, aard
noire, jaune, rouge,-bodem.,arjknT
zwarte, gele, roode aarde. Une poignée, pelletée,
brouettée de t-, een hand-, schop-, kruiwagen-vol
aarde. -- Les fruits, Les animaux, Les habitants
de la t-, de vruchten, dieren, bewoners der aarde.
La t- est couverte de neige, de aarde, de grond is
met sneeuw bedekt. Tomben it t-, par t-, z. TO MBER. Remuer la t-, z. RENiuER. Raser la t-, langs
den grond vliegen, rakelings langs den grond gaan;
(fig.) geenerlei verheffing van stil of denkbeelden
hebben, laag bij den grond blijven. — (fig. et lam.)
Mesurer la t-, den grond meten, vallen. z. ook
BATTRE, NEZ, TOUCHER. — ( Loc. prov.) Il a peur
que (la) t- ne lui manque, hij zou gaarne alles
hebben; hij is altijd bang, dat hij te kort zal komen.
z. ook FOSSE. Terre wordt ook gebruikt met
betrekking tot de begraving of beaarding, — tot
den aard van den grond of de eigenschappen der
aarde; tot de bestemming of toestand van den grond.
Mettre, Porter qn. en terre, iemand begraven. Ii
y a buit jours qu'il est en t-, hij is sedert acht
dagen begraven. (fain.) Sentir la t-, zijn einde
nabij zijn. — (Proc.) Six pieds de t- suffisent au
plus grand hornr,re, zes voeten aarde zijn voor den
grootsten man genoeg: het graf verslindt alles. z.
ook PRÉ. — T- fertile, stérile, sablonneuse, vrucht
onvruchtbare, zandige aarde. T- végét.ale,-bare,
planten-, ankeraarde. --- T- b potier of enkel T-,
pottebakkersaarde, aarde. Poterie, Vaisselle de t-,
pottegoed, aarden vaatwerk n. Pot, Assiette de t-,
aarden kan f., tafelbord n. z. ook FOULON. GLAISE,
PORCELAINE, SIGILLEE, enz. — T- labourable, bouw
inculte, en friche, onbebouwde, braak -grond.T
grond. T- a blé, a froment, grond voor-ligend
den graanbouw, tarwebouw. Aardbol, aard
aarde f.: Dieu créa le ciel et la t-, God-klnom,
schiep hemel en aarde. La t- est ronde, aplatie
vers les pales, de aardbol is rond, afgeplat bij de
polen. — Etre sur' t-, op aarde zijn, leven, bestaan.
— (fain.) On ne voit ni ciel ni t-, men ziet hemel
noch aarde: 't is stikdonker. Remoer ciel et t-, z.
CIEL. — ( Loc. prov.) Taant que t- nous pourra
porter, of absol. Tant que t-, zoo ver de aarde
ons kan dragen, zoo ver wij kunnen komen. n., gedeelte des aardbols, landstreek, streek f.,
gewest, oord n., grond m.; — landgoed n., grond
erf n.; landerij f., land, veld n., ak--eigndom.,
ker in. T-s inconnues, inhabitées, onbekende, onbewoonde landen, landstreken, oorden. Les t-s
boréales, australee, de noordelijke, zuidelijke landen of gewesten. Etre en t- papale, en t- étrangere, ennemie, op pauselijken bodem, op vreemden,
vpandeljken grond zijn. Entrer dans les t-s enne mies, in 's vijands land rukken. z. ook PROMIS,
SAINT. -- T- érigée en comté, en duché, een tot
graafschap, hertogdom verheven landgoed. Chasser sur les t-s d'autrui, op eens anders Bred, op
eens anders landerijen (erf, !;rond) jatten; (fig.) inbreuk op iemands rebt maken. T- bien loltie, landgoed met een fraai kasteel of woonhuis. Donner
des t-s h ferme, landerijen, akkers in pacht of huur
geven. — (fig. et two.) N'avoir pas on pouce de t-,
z. POUCE. -- (Loc. pros.) Tant vaut 1'hormne,
tart vaut sa t-, zoo de heer, zoo het land of 't
inkomen. T- chevauchée est à moitié mangée, het
land van een' jager verliest de helft aan opbrengst.

TERRER.
Qui t- a guerre a, z.
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[Mar.]

Land n.,
GUERRE.
de aan den zee- of rivieroever gelegen grond, wal in.,
kust f.; zeebodem in. Apercevoir one t- r l'horizon, Avoir vue de t -, land in de kim zien, in 't
gezigt hebben. T- embrumée, beneveld land. Tferme, vast land, vaste kust f. T- haute, basse,
plate, hoog, laag, vlak land. T- connaissable, ver
(le beurre. boterland (dikke wol -kenbarld.T
somtijds voor land aanziet). Courir-ken,dim
à t -, op den wal of op (le kust houden. Cótoyer,
Raser la t-, Aller t- á t-, langs de kust zeilen.
Prendre t-, land aandoen. Descendre it t-, aan
land, aan wal gaan. Avoir Ie bord á t-, snel den
kop in den wal liggen. Brise de t-, landwind m.
Bien avant dans les t-s, diep landwaarts in. —

On jugea par la couleur, par les qualités de la
terre que..., uit de kleur, de gesteld leid van den
grond of bodem maakte men op, dat... Perdre t-,

het land uit het gezigt verliezen; ook: den grond,
den waterbodem niet meer met de voeten raken
(bij 't baden of zwemmen); (fig.) Faire perdre t- h
qn., iemand in 't redenéren of redetwisten pal zetten, tot zwijgen brengen. Chercher qn. par mer et
par t-, iemand allerwege zoeken. (fig. en bij
vergrooting) De bewon,00rs der aarde; zeer veel menschen, de heele wereld. Un conqué rant qui veut
soumettre toute la t-, een veroveraar, die de pansche wereld, alle volkeren wil onderwerpen. I1 dit

sela comme one nouvelle, mais toute la t- en

parle, hij zegt dat als iets nieuws, maar de heele
wereld, iedereen spreekt er van. -- [Ecrit., Mor.]
La t- des vivants, het land der levenden, 't verblijf
der zaligen, de hemel. -- La t-, de wereldsche goederen, vermaken n. pl. Tenir trop a la t-, te veel aan
de aarde, aan de wereld en hare genietingen gehecht zin. Négliger le ciel pour la terre, de hemelsche goederen (zijne zaligheid) voor de wereld
veronachtzamen. -- [Corn.] T- mérite, poe -sche
ferme,-dern.vakumwotl-[Gégr.]T
vast land, vasteland (in tegenstelling met de eilanden). Passer dune ile en t- ferme, van een eiland
naar het vasteland oversteken. -- Terre- ferme,
Terra-firma, oude naam van het noordelijk gedeelte
van Zuid-flare, ika, later Colombia gebeden, en
in 1831 ontbonden in de drie republieken Venezuela,
Nieuw-Granada en Ecuador. — [Man., Danse] Tà t-, korte galop in.; ook een clans, waarbij neen
zonder te springen met de voeten langs den grond
glijdt. Aller, Travailler iI t-, diqt langs den grond
werken, in den kortend galop rijden. ---- [Mii.] Armée, Forces de t-, landleger n., landmagt t.
Terré, e, adj. (en part. passé van terrer):
Vigne t-e, van versche aarde voorziene wangaard m.
— Etoffe t-e, met vollersaarde bestreken stof f. —
Sucre t-, met kleiaarde gedekt suikerbrood n.
Terre-á-terre, m. [Man., i anse] , z. onder
TERRE.
Terreasi, m. [Hort.] Mestaarde f.; ook wel
z. v. a. humus. — Terreauder of Terreau.ter, v. a. Mestaarde (op een land) strooijun; met
mestaarde bedekken (de wortels eener plant).
Terrecrêpe, f. [Bot.] Kleine wilde latuw f.
'Vern e, f. ,4ardophooging I. van hetgene men
uit de slooten ophaalt.
']renre -ferule, f. [Géo r.], z. onder TERRE.
'Terrein, in., z. TERRAIN.
Terrenmeftt, In. [Agric.] Verhooging van een'
lagen grond door opslibbing.
Terre-Nervier, in. [Pêche] Banker, visscher m, op de bank van Terre-neuve (Newfoundland); -- vaartuin n., waarmede de visscheg op
die bank wordt gedreven. — In dezen laatsten zin
ook als adj.: Bhtiment, Navire t-.
Terre-noix, f. [Bot.] .Aardnoot f. (Plug. Des
terre-noix).
'Terre-plain of Terre- plein, ni. [Fort.]
Wolgang, begane grond n1., binnenruimte f. der verschansing. (Des terres-plains of pleins).
Terrer, v. a. [Agric., Hart.) Met aarde aan
aarde voorzien:-vulenofphg;mtvrsce
T- one vigne. eersen wijnherq versche aarde genen.
T- les prairies, de weilanden met versche aarde
beslrooifjen of toemaken. T- un arbre, den voet eens
booms versche aarde geven. -- (Tech. ) T- une
étotte, eene stof niet vollersaarde bestrijken (om
haar te ontvetten). -- T- du sucre, de suikerbrooden met kleiaarde dekken (vgl. TEIIRAGER). -- Tun artifice, den hals van een vuurwerk met aarde
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of klei. bezetten. -- TERRER, v. n. of als v. pr. SE

Een leger of hol onder de aarde maken
(van zekere dieren). Le lapin (se) terne, het konl;n
maakt zich een leger onder den grond. -- SE TER-

' TERRER ,

RER , V. pr. Met aarde opgehoogd, bedekt, bestrooid
worden. -- [NIil.J Zich ingraven, zich door opgeworpen aarde dekken of verschansen.

Terrestre, adj. Aardscih, wat tot de aarde,

tot loet land behoort, wat uit de aarde komt. Globe
t-, aardbol ni. Un animal t-, een landdier n., dier,
dat op het land leeft. — Vapeurs t-s, dampen rn.
pl., die uit de aarde opstijgen. — Voici un paradis t-, hier is een aardsch paradijs. — [Bot.] Plantes t-s, landgewassen n. pl., planten, die op't land,
niet in 't water, groeijen. z. LIERRE.— (in tegen
spirituel, éternel) Wereldsch, aardsch:-stelingm
I1 n'a que des sentiments, des pensées t-s, hij heeft
niets dan aardsgezinde, wereldsche gevoelens, ee
— Terrestréité, f, [Didact.] Het aard--dachten.
sche; aardsgezindheid f. — [Anc. chim.J ^ardachtige, grove deelen n. pl. eens ligchaams.
Terreur, f. Groote schrik m., vrees, verschrikking, ijzing„ontsteltenis f. Être saisi, glacé de t-, van
schrik bevangen, van ontzetting verstij fd zijn. Ces
tr oupes out r épandu la t - parmi les ennemis, deze
troepen hebben grooten schrik, vrees onder de vijanden verspreid. Ce juge est la t- des coupables,
die regler is de schrik der schuldigen. — T- panique, z. PAN1QUE. — H. de France] La t-, het tijdperk van 't schrikbewind (van 31 mei 1793 tot 27
julj 1791) ; vgl. TERRORISME.

'I'erreux, e^ise, adj. Aardachtig; met aarde
vermengd; met aarde hesineerd, bemorst: Sable t-,
aardachtig zand n. Gout t-, aardachtige smaak rn.
Odeur t-euse, aardachtige reuk m. Couleur t-euse,
aardkleur f. Cette pierre a des parties t-euses, deze
steen heeft donkere, aardachtige deelen, plaatsen. —
Ce jardinier a les mains toutes terreuses, deze
tuinrrean heeft geheel met aarde bemorste handen.
'Terrible, adj. IJselijk, afgrijsel jk, verschrik
geducht, ontzettend, ijzinrwekkencf, vervaar -kelj,
buitengewoon in zijne soort, verbazend: L'heu--lijk;
re de la wort lui sera t-, het uur des doods zal

voor hem verschr ilckeljk wezen. Un cri t-, eenVseljke, vervaarlijke kreet m. —11 deviut t - b ses ennemis, hij werd educht voor zijne vijanden. C'est
un homme t-, un t- homme, 't is een geducht,
vreeseljk man. — (fain.) C'est un t- bomroe, 't is
een buitengemeen mensch, of tin kwaden zin) 't is
een onuitstaanbaar mensch. — (fig.) Faire une tdépense, buitengemeen veel , verbazend (geducht)
veel verteren. On fait un t- bruit, men rrcaalct een
ontzettend leven. Il fait un temps t-, 't is een ver
Loeder. — (iron.) C'est un t- faiseur-schrikelj
de vers, an t- harangueur, 't is een geduchte, een
erge verzenrnaker, redenaar. — Frère t-, broeder
onderzoeker (hij de Vrjmetselaars). — Terriblenient adv. l7 reesel jk, op verschrikkelijke, ij eljke
wijze: IJ tonnait t-, het donderde vreeseljk. II ronlat t- les yeux, hij verdraaide zijne ooucn verschrikkel fik; — (fam.) sterk, buitengemeen: 11 Aleut t-,
het regent zeer sterk, verschrikkelijk.
Terrieole, artj. [H. n.] De aarde bewonend,
op of in den grond levend. --'!'errien, m., ne, f.
(zelaen gebruikt dan in): Grand t-, Grande t-Ile,
groot grondeigenaar m., groote grondeigenares l'.—
Terr ier , a(Ij. m. [Chas.] Chien t- of als subst.
TERRIEQ, nu BASSET . — ^ Féod. J Papier t - , c jnsre-

gister, grondboek n., naamlist f. der leenpligl igen.

-- TERRIER, M. [Anc. tout.] Beg/er m. van

een

gebied — [Féod. J Topor;ra phi.^che kaart f. eener
heerlijkheid met haar toebe'iooren. -- [Chas. J , z.
TERRIER (adj.). — (H. n.], z. v. a. GR1.ryMPEREAu de

muraille. -- TERRIER, m. Leger, hol n. onder den
grond, dat sommige dieren zich graven: T- de Japin, de renard, konijne-, vossehol.--(fig.et (ant .)Se

retirer dans son t-, Aller mourir dans son t-, in afzondering zijne dagen gaan slijten, zijn leven gaan
besluiten. — Terrière, f. [Agric.J Plaats f., van
waar geen aarde haalt. — Weleer ook: leger, hol n.
(TERRIER).

'I'errióeation, f. [Anc. chim.] Aanzetting, za-

menhooI ing der aardachli(e deelen bij de gistieeg.Terriiier, v. n. [Ane. ehim.] 1n aarde veranderen.
-E-'I'erriter, V. a. Verschrikken, schrik aanja,gen. — Het ;art. passé is ook adj.: Les a u tres dames restèrent terrifiées, de andere dames bleven
van schrik verstijfd .

TEST.

Terrigène, adj. [Myth. lat.] Uil de aarde geboren (van de Reuzen en Titans gezegd).
Terrine, f. Aarden schotel m., schaal of karaf.,
die van boven wider wordt, t err i ne f.; inhoud m.
daarvan. T- a mestr e du Tait, de la soupe, soep -,

melkkoin f. — T- de lalt, terrine vol melk.— [Cuffs.]
Páté de t-, of enkel T-, in eerie terrine gekookte
vleeschspijs f., die koud wordt opgezet, terrine-gerept n. — Terrinée, f. Kom -, schaal -, terrine -vol f.
Terrir, V. n. [H. n.] flan den oever komen om
daar eijeren te leggen en te begraven (van de schild
gezegd) . — [Man.] Land in 't Bezigt krj--paden
gen; z. V. a. ATTERRIR . — [Pèchel Naar de kust of

den oever komen (van visschen gezegd).
Territèles, m. pl. [11. n.] Spinnen, die hare
webben op den grond uitspannen, kelderspinnen f.pl.
Territoire, f. Grondgebied, regtsgebied, territoor n. Bannir qn. du t- francais, iemand van
't fransche grondgebied verbannen'— Donner, Préter t- à un évêque, aan een' vreemden bisschop

toestaan, op het grondgebied eens anderen bisschops
zekere ambtsverrigtingen waar te nemen. — Territorial, e, adj. Het grondgebied betreffend, daartoe behoorend, t e r r i t on i aal: Systèrne t-, terni.toriaal stelsel n. (volgens hetwelk de Kerk, als een
deel in 't gebied van den Staat, geheel en al aan
dezen ondergeschikt is.
Terrivoine, adj. [Géol.] Slijk of modder uit
-werpnd(va
vulkanen).
'I'erroir, m. Bodem, grond m. met betrekking
tot zijne voortbrengselen: T- fertile, stérile, gras,
humide, vruchtbare, dorre, vette, vochtige grond m.
Ce vin sent le t-, a un gout de t -, deze win smaakt
naar zijn' grond. — (fig.) Il sent Ie t-, men merkt
wel waar hij van laan is, hij heeft de eigenaar digheden, de gebreken van zijn land.
4- Terror iler , v. a., liever TERRIFIER. — Terroriser, V. a. et n. Een schrikbewind invoeren;- door schrik renéren. -- Terrorisme, in. [H. de
France] Schrikbewind n , schriktijd in. der fransche revolutie, gedurende welken de partij der jaknb jnen haar gezag wist staande te houden, door
Frankrijk als 't ware met schavotten en kerkers te
overdekken, terror is mus n. (vgl TERREUR)
.

.

Terror, m., z. GRJSOU.
Tenure, f. [Ag ri( , .] , z. V. a. TERRAGE.
Terser, V. a., z. TERCET.

Tercet, m. [Agric.j Bieed houweel n. met kor-

ten steel. — z. TERGET.

(zijdestaart m.

Tersiue, f. [H. n.] Soort van amerikaanse/te
Tertiaire, adj. [Didact.) Den derden rang

bekleedend. — [Géol.] Période t-, derde vormings-

t ij dperk n. (der vaste aardkorst). Terrain t-, z.
TEIIRAIN. --- Chanoine t - , domheer, kanunnik m.,

die slechts het derde gedeelte der inkomsten van
zijne prove geniet.
S Tertiaann.ire, adj. Derdendaagsch. —[Med.]
De derdenduag sche koorts betreffend. --- TERTIA

, f. [ Bot. ] Blaauw duizendr;uldenkruid!,-NAIRE
schilrlkruid n.
Terire, ni. Heuvel m., landhoogte f. in eene
vlakte, bergje n.; grafheuveltje n. — [Bias.] Rijzende g rond m.

Tes, pr. pers., plur. van ton, ta, z . TON .
'I'etsaa.raeondaetyle, wij. [11 . n.] Met veerlig vingers of leenen. (snaphanen nr. pl.
Tessea,ix, in pl [Anc. mar. ] Marssa/ingenl.pl.,
'I'esselle, r. [Constr. J vierkant stuk rriarrner n.
ter beeloering, marmerlepel in. -- Tesseilé, e,
Ruilspe wijs als een dambord, dambordvorrnig.
Tessère, f. [Ant.] Dobbelsteen rn. -- Wachtworn d, parool n. in den oorlog, gesneden op een
stuk metaal of hout. -- Bewijs n., dat men ga/ aan
degene^n, welke tot eene uitdeeling waren toegelaten. -- Kaartje n. roan toelating tot een schouwspel.
Tesson, m. Scherf, !rotscherf, glasscherf, diggel f. (Alen zegt ook têt.) — [Agric.] Holle spade f. — (N. n.], z. TAISSON.

Tesssulaire, adj. [Minér.] Den kubus of teerlino be/re/fend.
'feit, r7). (pr. leste) [H. n.] Harde schaal f.,
die '1 tree/ce lijf van veledieren beschermt.— [A nat],
z. TET. — [Chico., Métall.] Groot aarden kapelleer-rat n. z. u. a. SCOIIIFI(,ATOIRE (ook tèt b t itrifier, tèt b r ótir of enkel lèt geheeten) . — TEST, M.

(and.) [H. mod.]: Ser reent du t-, vi - oefeed in., een
enrelsrhe religie-eed, waarmede ieder, die een openbaar ambt wilde aanvaarden, betuigde, dat hij geen

TESTACE

-

heimelijk katholjk was. Acte du t- , test - a ct e f., wet, welke die afzwering van de pauselijke
heerschappij voorschreef (in 1828 afgeschaft).
Testacé, e, adj, H. n.] Met eene schaal gedekt. -- TESTACEES, in. pl. S chaaldieren n. p1.,
klasse van weefdieren, welker ligchaam met eene
schaal bedekt is. — Testacéiforme, adj. Schaalvormig. —'i'estacéographe,In. [Didact.] Schr2jver m. over de schaaklier en. --- 'I'estaeéographie, f. Beschrijving f. der schaaldieren. — Tes
taeéosraphique, adj. Die beschrijving betref
fend. -- Testacéologie, f. Leer, geschiedenis
der schaaldieren. -- 'I'estaeeologique, adj. Die
leer of geschiedenis betreffend. — 'irestacéologiie, in. Kenner, beoefenaar van de schaaldieren.
— 'i'estaeite, f. [R. n.] Versteend schualdiern.
Testadotl, Testadoti, m. [Pèche] Net stank,
•

-
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Tétar, m. [Mar ] Doove jut f.
'I'êtard, in. [H. n.] Kikkervischje n., jonge
kikvorsch of pad f., die zijne gedaante- verwisselingen nog moet ondergaan; — groot- of dikkop, alet,
een visch van 't karpergeslacht, die bij Straatsburg
muizeceeter wordt genoemd [cyprinus cephalus].[Agric.] , Knotwilg m. (ook saute t- g,heeten.).
Tétartiu, m. [Minér.] Soort van veldspaath n.
met soda-basis, a l bi e t m.

'I'etartoédrïe, f. [Minér.] De viervlakkige pyramidale gedaante f. — Tétartophie, f. [!d1ed. j

Aanhou 'ende vierdaagsche koorts t.
Tétasses, f. pl. (très-[am.) Slappe, verflenste
vrouweborsten f. pl.
'1'éte, f. Hoofd n., kop m., het bovenste of voorste
gedeelte van 't ligchaam en de zetel der voornaamste zintuigen; ook de hersenpan f., de schedel in.,
de bewaarplaats der hersenen. La t- de ï'homme,
nettaal m.
Testainent, m. Uiterste wil nn., laatste-wils- het hoofd van den mensch. La t- d'un animal, d'un
bepaling f., het wettig stuk, dat iemands beschik - cheval, d'un coq, d'un brochet, dune couleuvre,
kentlen omtrent zijne nalatenschap bevat, test a- de kop van een dier, van een paard, van een' haan,
m é^n t n. T- valable, authentique, nul, geldig, van een' snoek, van eene adder. T- bies proporregtsgeldig, nietig testament. T- secret, mystique, tionnée, diforme, pointue, wel gedvenredicgd, wansolennel, geheim, besloten, plegtig verzegeld, rays- staltig, spits hoofd, T- de mort, doodshoofd. Coutick testament . z. ook AB IRATO, HOLOGRAPHIL, IN- per, Traneher in t- á un criminel, eenen misdadiper onthoofden, het hoofd a/houwen. Mettre la tOFFICIEUX, NUNEUPATIF, SUGGÉRER, SUPPOSER. J'militaire, maritime, veld-, scheepstestament. T- de de qn. ie prix, iemands hoofd op prijs zetten, eenen
mort, vrijwillige bekentenis van een' misdadiger na prijs uilloven aan dengene, die iemand zal d oo ten. ti
zone ter dood veroordeeling; (fig.) geschrift n., dat lui en couta la tête, I1 paya cela de sa t-, dat kostte
de laatste gevoelens of denkbeelden van iemand be- hem het hoofd, het leven. — Se doneer un coup le
vat. -- (Prov.) Grande chère et petit t-, van eenen la t-, zich een' slag voor 't hoofd geven. Les coups
verkwister valt weinig te erven. — ['l'héol,] Het à la t- sont dangereux, de slagen op het hoofd,
dus geheeten genadeverbond ende godsdienstoorkon- de houwen, steken, schoten in 't hoofd zin gevaarde, waarin dat vervat is, verbond, t e s t a in é n t n.. (ijle. T- blanchie, vergr ld hoofd. Donner de in tLanden (of le vieux) t-, le nouveau t-, liet oude, contre une muraille en tomhant, met het hoofd tehet nieuwe verbond of testament. — 'l'estamen- gen eenen muur vallen. Sa t- a porté, zijn hoofd is
taire, adj. Den laatsten wil betre/fend, daartoe aangekomen, de val, stoot, enz. op zijn hoofd is raak
behoorend, testamentair. z. DISPOSITION, EXE- geweest. Avoir la t- pèlée, chauve, een kaal hoofd,
CUTEUR, HÉRITIER. — T estateur, ni., -lrieee, f. een' kalen schedel hebben: — Mal, Douleur de t-,
Erflater, erl'rrcaker, testamentrrcaker m., er
,fïatser, hoofdpijn t. z. ook BAISSER, BRANLEMENT, BRA-NLER,
testament- of er j'rnaalcster f. -- Tester, v. a. Een' GASSER, EPAULE, FLEUR, HOCHER, LEVER, PENCHER,
testament of uitersten wil maken. Il est mort sans PIED, PREMIER. — (Loc. prov.) Grosse t-, peu de
t-, hij is gestorven zonder testament. — TESTER, sens, een groot hoofd en weinig verstand. Cet homV. a. [Tech.] Nieuwe tanden ecan eersen wevers - me a un coup de hackie le la tète, of enkel le un
coup de haclee, z . HACHE . --o (Loc. lig.) Avoir
kam zetten.
'lesti, m., z. TESTIF.
cinquante, soixante ans sur la t-, vijftig, zestig
Testicnlaire, adj. [Anat.] De teelballen be- jaren achter den rug hebben. Mettre sa t- en péril,
treffend. — Testienle, m. 'Teel-, zaadbal, kloot m. h couvert, zijn hoofd, zijn leven in gevaar stellen,
Le scrotum contient les deur t-s, de balzak bevat buiten gevaar brengen. 11 s'y est jeté la t- la prede beide teelballen. — [Bot.] T- de trien; z. 2v. a. mière, hij Beeft het met geweld willen doorzetten.
OReills male of rnasculin. — Testleulé, e, adj. Ii y But heaucoup de t-s cassées a ce siége, bij
dal beleg is veel volk gebleven. 11 n'y a t- d'homme
[H. n.] Van teelballen voorzien.
% Testif of 'penti, nl. [Conn.] Kemelshaar n. qui entreprendra cela, er is geen mensch, geen schep
„

Testimonial, e. adj Getccigend, getuigenisge-

vend (zelden voorkomend dan in) : Lettres t-es, getui.gscicri Eten n. pl., schriftelijke getuigenissen f. pl.
Preuves t-es, bewijzen n. pl. door getuigen. (Peer.
m. testimoniaux). —'1'estimilonialeuient, adv.
Door middel van getuigenis.
Testou, m. [Ant. métrol.] Zilvermunt f, onder
Lodewijk XII. geslagen,met het hoofd des konings,
kopstuk n. -- (Loc prov.) N'avoir pas un t-, geen
penning, geen cent rijk zijn. Avoir toujours le tau gousset, altijd geld op zak hebben. 11 ne donnerait pas un t- pour un quart d'écu, hij ziet op de
minste kleinigheid.
-- Testoneer, v. a. Iet haar karnmen of te
regt maken; — slagen geven, afrossen; -- beleedigen.
— -Testonne::r, m. Kapper m.
Testudinaire, adj. [Dielact.] Naar de schildpadschaal gelijkend. -- Testndiné, e, Testu dicnide, Testudinoïde, wij. [H.. n.] Schildpadvormig.—TESTUDIN ES, n► . pl. Geslacht n. der schild
—'l'estado, m. [Med.] Schildpadgezwel n.-paden.
'Pentule, f. [Bot.] Uitwendig vlie sje n. van 't
planteneitje.
Tot, m., z. TESSON,. -- t TET, M . [Anat.] lier senpan f., bekkeneel n. (crane). — [Chico., Mitall.],
z. TEST. -- [H. n.], z. TEST. — [Vé ner.] Gedeelte
van 't voorhoofdsbeen bij het hert, waaruit de ho-

rens opgroeijen.
Tétaniforine, adj. [á%[1 'd.] Naar regtstijvigheid gelijkend. -- Tét ailitllie, adj. Regtstijvig,
t e t á ni s c h. — 'i'étazlos, ni. (pr. —note) Regtstijvigheid , voortdurende kramp (Ier spieren, met
stijfheid en bewegeloosheid daarvan verbonden,
doodskramp f., t é t a n o s, t é t anus m. —Tétalnothre, m., z. v. a. TENTIPELLE.

geen levende ziel, die dat waagt. Mettre son-sel,

coeur dans sa t-, de inspraak zijner neigingen, drif

lig voor de stem der rede, voor zijne belangen doen
zwijgen. Ron^pre la t- le qn., iemand het hoofd breken, roet nuttelooze, vervelende taal lastig vallen.
Tourner, Faire tou rrer,la t- h qn., iemand het hoofd
doen omloopen, in de war brengen. La tèle lui
bourne, zijn hoofd loopt om; hij verliest zijne hezonnenheid, zijn verstand, h ij raakt de kluts kwijt;
hij wordt hoovaardig; ook (van iemand die van eene
hoogte in de diepte ziet) hij wordt, hij is duizelig.
Avoir la t- bonne , veel drank kunnen verdragen,
veel kunnen drinken zonder beschonken te worden.
— (Loc. prov.) Mettre sa t- dar, een gt=êpier, zijn
hoofd in een wespennest, in misseljke zaken steken.

Sa t- donne Bien de l'exercise h ses piecls, zijn hoofd

maakt het zijn' voelen, druk. Je parie ina t- le sou-

per, qui est la gageure d'un lou, que ceia est, ik

verwed er mijn hoofd, mijn kop onder, dat dit zoo
is. — z. nog liet woord tète in fig. of spreekwoordelijke beleekenis op : éNE, BAISSE, BI.ANCHIR (v. n ),
BONNET, CASSER, SE CASSER, CH%MBRE, CHIEN.CORNEILLE, CRIER, DONNER (v. n ), FELÉ FENDEE.FOU,
HAUT, JETER, SE JETER, LAVER, MARTEL, MONTER,
SE MONTER, MORE, MIJR, PAR DESSUS (onder DESSUS), PLEIN. PORTER, PREMIER, SE BOMPRE, TIM-

BRE. ^— Hoofd n., geest m., verstand n., verbeelding f., zin m., gedachte f., hersenen f. pl. Avoir
qc. en t-, dans la t-, iets in 't hoofd. inde gedachte, in den zin hebben. Se mettre en t- de faire une
chose. zich in 't hoofd halen, het voornemen opvat ten iets te doen,. Se enettre des cihi m ères, des sot-

tises en t-, zich hersenschimmen of grillen, zotheden in 't hoofd halen. 11 na que Bela en t-, dat

alleen houdt zijn' geest, zijn ver stand, zijne verbeel-
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ding béz'igi, dat alleen heeft hij in 't hoofd. I1 a la
t- encore trop faible pour lire longtemps, zijn hoofd,
zijne hersens zijn noel te zwak om lang te lezen.
Avoir de la t-, oordeel, verstand, bezadigdheid heb -

ben. Uu homme de t-, een wijs en wakker man,
een man riet een' kol). 11 a encore toute sa t- (van
een' grijze of zieke), hij heeft al zijne zinnen nog
bij elkander. Agir, Payer de sa t-, met verstand
en beradenheid te werk gaan. Passer de la t-, uit
het hoofd gaan, vergeten worden.. Bonne, excellente, forte t-, goede, knappe kop, mensch van veel
oordeel, bekwaamheid. T- posée, rassise, bezadigd
hoofd, mensch. T- faible, lègêre, zwak, oppervlak
ook CARRÉ, CHAUD, CONSERVER, DUR,-kigmensch.z
ÉCERVELÉ, EVENT, ÉVENTÉ, LINOTTE, OTER, PERDRE , ROULER . — (fam.) Faire un coup de t-, iets

stout en onnadenkend doen. Faire des coups de t-,

onbezonnen streken, onbezonnenheden begaan. Faire
an coup de sa t-, N'en faire qua sa t-, zin eigen

hoo,ld of zin volgen. Échauffer la t- de qn., iemand
het hoofd warm maken, hein ongeduldig, borg maken. -- (fig.) Tenir t-, Faire t-, het hoofd bieden,
weêrstand bieden, pal staan, niet wijken of toegeven. Faire t- à 1'orage : den storm liet hoofd bieden.
T- tête á qn. au jeu, a Noire, het tegen iemand in
't spelen, in het drinken opnemen, iemand in 't spelen of drinken staan. Mettre un homme en t- à qn.,
iemand eerren man tegenover stellen. Avoir qn. en t-,
iemand tot tegenpartij, tot mededinger hebben.
Hoofd n., persoon, mensch , individu in. Une
rente sur plusieurs t-s, eene rente op vele hoofden.
On paye tant par t-, men betaalt zooveel per hoofd
of persoon. Une taxe qui porte sur touter les t-s,
eene bela^ ling, die op alle hoofden drukt of neêrkomt. L'héritage s'est divisé par t-s, de erfenis is

hoofdelijk verdeeld. — T- couronnée, gekroond
hoofd n. Elle tremale pour le sort dune t- si c,hérie, zij beeft voor 't lot van een zoo dierbaar hoofd,

wezen. — (Proc.), z. AtTTANT. -- 115 dezen zin ook

aan het hoofd, in den eersten rang, aan de spits:
Se mettre à la t- des troupes, des rebelles, zich
aan 't hoofd der troepen, der opstandelingen plaatsen. Etre a la t- du conseil, voorzitter van den
raad zijn. Charger a la t- des dragons, aan de
spits der drallonders aanvallen,. Etre à la t- des
affaires, d'une maison , d'une entreprise, aan 't
hoofd van de zaken, van een handelshuis, van eene
onderneming staan, het hoofdbestuur daar van heb

[Anat.] Gewrichtshoofd van de beende -ben-.
ren: La t- du fémur, de 1'humérus, het gewrichtshoofd of het dikke, ronde bovengedeelte van het
dijebeen, van 't opperarmbeen. — [Arch.] T- de
nef, voorgedeelte n. van het kerkschip of den beuk.
T- de voussoir, voorgedeelte n., voorzijde f . der

welving of boogrondinq. T- de mur, muurdikte f.
aan zin einde. — [Artill.] Boulet à deux t-s, kettingkogel, boutkogel m. (houlet ramé). — T- d'affit, kopbeslag n., kop van een affuit. — [Astr.J
La t- d'une comete, het hoofd eener komeet (dat
uit eene navelachtige, hoogst fijne stof bestaat en
zich voordoet als eerie ligte wolkachtige vlek, in
welker midden zich dikwijls de kern, noyau, vertoont). T- du dragon, drakenknoop m., dalende
knoop der maan. — [Bot.] T- d'áne, ezelskop, soort
van duizendguldenkruid n. T- de carpe, karperkop,
eene graauwe bladzwamsoort. T- de cochon, var
, z. v. a. CYMBAALAIRE. T - de coq, hanekop,-kensop
eene spurriesoort. T- de dragon, z. v. a . DRAGOCE PHALE . T- d'épin le, speldekop, eene bladzwam soort. T- de souris, z. v. a GRASSETTE. T - de moine,
monnikskop, de paardebloem, nadat zij haar zaad
heeft afgeworpen. -- [Chim.] T- de more, vertind
koperen vat n. voor sommige overhalingen. T- morte, doodekop, c a p u t m o r t u u m n., bij de oude
scheikundigen de naam van het aardachtig, srnakeloos overs chot van sommige bewerkingen.— [Com.J
klei beste, de keur, het puik van sommige waren;
Acheter des t-s de vin, de blé, uitgelezen wijnen,
granen koopgin. -- T- de clou , jarrcaïca- peper f. T-

wel van dieren gebruikt: Troupeau composé de
deux cents t-s, kudde van twee honderd stuks. On de moine, 4uvergee- of Cantal-kaas f. — T- de
payera tant par t- de loup, men zal zooveel voor nègre, neger kop, een negerslaaf tusschen 16 en 30
elken wolfskop (aan ieder, die eengin wolf doodt en jaar. — [Constr.J T- de chat, te veel afgeronde

zonen kop vertoont) betalen. Kop m., voor
afbeelding van een mnenschenhoofd: T- an--steling,
tique, grecque, d'étude, antieke, grieksche, studiekop. T- de Raph ael , kop van Raphael. — La td'une pièce de monnaie, d'une medaille, de beeldof kopzijde van een muntstuk, van een' gedenk

perruque, z . PERRUQCE (nok fig.)-penig.Tb
— Cuurre of Courir les t-s, een steekspel houden,
waarbij men niet lans, degen of pistool de tot dat
einde .geplaatste kartonnen koppen treft (nog tegen
sommige rijscholen in gebruik). — (bij-wordign
uitbreiding) Hoofdhaar n., hoofd of kop met haar:
Avoir la t- belle, une belle t-, een schwon hoofd met
haar hebben. Avoir lat- frisée. krullend haar, een'
krullebol, een' krulkop hebben. T- naissante , haar,

dat weder begint uit te groeien. Tete wordt
bij analogie gezegd van het bovengedeelte, het uit
wel 't begin van zekere diengen: top m.,-eindof
kruin. spits f., kop ni., hoofd, begin n. Montagne

qui élève sa t- jusque dans les noes, berg m., die
zijne kruin, spits tot in de wolken vérheft. La td'un arhre, de kruin, top van erven boom. T- de
chow, d'artichaut, de pavots, knol-, artisjok -, papaver-kop. La t- d'un oignon, de bol eener ui. La
t- (le nolnbril) dune pomrne, dune poire, het kruintje van een' appel, van eene peer. — La t- d'un
clou, d'une épingle, dune aiguille, dune vis, de
kop van een' spijker, van Bene speld, van eerie naald,
van eene schroef.- — Meltre une préface à la t-

d'un livre, eene voorrede aan 't hoofd, aan 't begin van een boek plaatsen. Une t- de lettre, een

brievenhoofd, een blad postpapier, waarop de eerste
repels, gedrukt zijn. — La t- d'un boil, d'un canal,
d'un élan;, de aanvang van een bosch, kanaal, vijver.
— La t- dune station de nacres, 't begin van eene
op hunne stat dplaats wachtende rij huurkoetsen;
ook wel: het eerste rijtuig van die rij. Prendre la
t-, het voorste rijtuig nemen. — La t- dune arme,

dune colonne, dune compagnie, het hoofd, de spits,

het vooroptrekkend gedeelte van een leger, van eene
colonne, van eene comlracgnie. Marcher en t-, Prendre la t-, aan 't hoofd marcl► dren. optrekken, zich
aan 't hoofd plaatsen. — Cet officier fut c assé a
la t- de sa compagn;e, die officier werd voort front
zijner compagnie afgezet, gecasseerd. -- a LA TETE ,

bloksteen. — iFauc j Faire la t- d'un oiseau, Benen
valk aan de kap gewennen. — [ li ist.] T-s rondes,
rondkoppen, schimpnaam door de aanhangers van
Karel I. van Engeland aan hunne tegenstanders gegeven. — [H. n.] T- de mort, doodekopje, z. sAïIlliRl. — T- blanche, witkop, een amerikaansch vo
niet sneeuwwitten kop. T- rouge, roodkribje n.,-gf'ltje
een fraai vogeltje. -- T- d'ane, z. v . a. CHABO T. Tde lièvre, soort van zeegrondel (govie). T- nue,
visch m. met ongeschubden kop. — T- de chien,
hondekop, bondskop, soort van boa of reuzeslang,
in Brazilië b o,/ ob i geheeten [boa canina] . T- fourchue, basiliskus of kroonhagedis van Arrcboina. Tnoire, zwartkop, eene ad erslanrr. — T- jeune,
bleue, geel -, blaauwkop, twee vlindersoorten.. T- de
mort , doodekop , een sphinx of avondvlinder. T-

tranchée, hazelaa7rrkever. -- T- d'aiaignée, de bécase, de boeuf, de dragon af de serpent. de re-

quin etc , spinne-, snillpe-, oase-, drake- of slanee -,
haaijekop, enz., nam. -n van ver schillende schelpen.
T- de Méduse, Medusa -ster, zeezon f., een plaatdier.
— [Jeu) T-, hoekruit aan de regter zijde der tegenpart j (in het tiktakspel). — [Man.] Avoir la ten dedans, b la mur aiile, het hoofd binnenwaarts,
:

buitenwaarts hebben (van 't paard gezegd. als men
't in de volle rijdt). — Cheval à t- sèche, paard
giet reageren kop. — [Ma r.j T- de mat, rnasttop.
T- de calrestan , de gouvernail, kop van dc spil,
van 't roer. T-s de varangue, vvergarinq, (weleer)
kirnrning van Bene vraag. Longueur de t- en t-,
len.ele over steven. Poulies ii t- de moine, sclaootblokken der blinde. T- de maure, ezelshoofd van

den vlagr,estok. T- de potence de pompe, hoofd van
den gek der pont/). Faire t- P son ancre, voor zijn
anker o1;tornen. T- do vent ongenblik, waarop de
wind gaat opsteken. -- [Méd (T- de mouche z.v.a.
,

STAPHYLOME. — [MIJ.) La t - de la tranchée . het

hoofd der looppraaf. La t- du camp, het hoofdde

T de pont, bruorlehoo fd.
Les t-s du Pont, de bruegel,00fden. — [Mil. anc.J
L'armée niontra one t- demo c'óté-1,i, het leger vertoonde eene spits of voorhoede aan die zijde. On
fit avancer une t- de ce c^^té-It , neen deer! eene calonne van die zijde oprukken. — [Mus.] T- d'une
note, kop eenel' noot. T- d'un instrument à corder,

voorzijde van 't kamp.

;
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TÊTE
hals m. van een snarenspeeltuig.- [Natat.] Donner une t-, met het hoofd vooruit in'twaterschieten. - [ Peche] La t- d'un filet, de kop, bovenkant m. van een net. — [Peint.] Hoofd, maat van
de afmetingen der andere ligchaamsdeelen. L'ensemble dune figure a de sept t-s à sept t-s et demie , 't geheel eener figuur is van zeven tot zeven
en een half hoofd groot. Air de t-, houding f., stand
des hoofds. Ce peintre sail varier ses airs de t-,
die schilder weet verscheidenheid in zijne hoofden
te brengen. --- [Tech ] Kop van een houivlot. —
Spits, kop van een suikerbrood. — Boveneind eener
kaars (waar men haar aansteekt). -- Clou, Vis b tperdue, à t- plate, á t- ronde, spijker m., schroef f.
met gezonken, platten, ronden kop. T- is la rorriaine, schroefkop met een gat. La t- d'un marteau,
de kop van een' hamer. — [ Typog.] Ligne de t-,
hoofdregel, regel aan 't hoofd der bladzijde, die den
loopenden titel en de paginéring bevat, kolomtitel m.
— [Véner.] Le cerf a mis bas sa t-, z. CERF. Cerf
de quatrième t -, vijfjarig hert n. T- en fourche,
T- -enfourchie of enfourchée, gaffelgewei, T- paumée, handvorinig gewei. T- couronnée, kroongewei ten. , kroon f.
TETE-A-TETE , loc. adv. Onder vier oogen, met
iemand alleen. Etre t- is t -, onder vier oogen zijn.
Diner, Joue. t- -ui -t-, met iemand alleen spelen,
eten. — TETE-A-TETE, in. Gesprek n. onder vier
oogen, samenkomst van twee personen, geheime, afzonderlijke zamenkomst f. Its ont eu un long t- -á- -t,
de fréquents t- -á- t-, ^ [i hebben lang, herhaalde
malen afzonderlijk met elkander gesproken. — TETE
POIJR TETE, loc. adv. (farm.) Vlak tegenover elkander: Après avoir cessé de se voir, ils se rencontrèrent dans la ruts t- pour t-, nadat zij hadden opgehouden elkander te bezoeken, stonden zij ^op eens
op de straat vlak tegenover elkander. — h TETE REPOSEE, loc. adv., z. REPOSE.
Téte-bêche, adv. (fain.) Coucher t-, kop aan
staart te bed leggen (wanneer het hoofd des eenera
gerigt is naar de zijde, waar de andere zijne voete n heeft) .
Tète-bleu, interj. (verbasterd van Tête-Dieu)
Vloekwoord uit het oude blijspel: sapprement !
Téter, v. a. Zuigen: L'enfant tette sa mère,
sa nourrice, het kind zuigt zijne moeder, zijne min.
T- une chèvre, eene geit zuigen. -- (absol.) Enfant qui ne tette plus, kind, dat niet meer zuigt
of van de borst is. — T- de plusicurs limits, ver
-schilend
minnen hebben.
Tètier, ni. [Tech.] Speldekopmaker m.—(Mar.]
Voorste man (der roeijers) , voorste riem m.
Tètiere, f. Flep f., mutsje van een een pasgeboren kind. — [ Man.] Kopsluk n. (van den morn).
— [Mar.] Ralik n. — (Org.] T-s des coufllets,
vouwstukken n. pl. aan 't bovengedeelte der blaas
-balkenv
een orgel.
Tétigaé, Tétigaienue, interj., z. TATIGUE.
Tétin, m. Borsttepel m.; -- weleer ook: de geheele borst f. — T-s, twee kleine spenen, die men
soms achter de vier hoofdspenen der koe aantreft
en die zelden melk geven.
Tétine, f. Uijer f. (als spijs beschouwd); Manger de Ia t- de vache, de truie, koe -, varkensujier
eten. — In 't algemeen: pram, warn f. der zoogdieren. --- [Chir.], z. v. a. PO IPE b sein. — [Mil.]
Deuk, bluts f.: Ce coup do mousquet a fait ene ta sa cuirasse, dat geweerschot heeft zijn kuras geblutst. (de spelden te maken.
Tétoir, in. Wip f., werktuig om (le koppen op
'I'éton, m. Vrouwel)orst f. (buiten betrekking
tot het zogen gebézigd, is het woord niet kiesch):
Mère qui donne le t- a son enfant, moeder, die
haar kind de borst geeft. — (pop.) T- horgne, ontbrekende borst. — [float.] T- cie religieuses. soort
van reinet of pippeling, nonnepeer f. T- de Vénus,
soort van schoonti perzik f. — [H. n.] T- de saint
Paul, fossiele zeeë.gel met groole tepels. —Tétonnière, f. (bas) Dikborstire vrouw. — Borstophou-.
der m., band om de borsten omhoog te houden.
Tétra- (aan 't grieksch ontleend voorvoegsel bij
vele wetenschappelijke woorden) Vier. — Tétraatomnigtie, adj. [Chim.] Met 4 atomen. — Tétra- branche, adj. [H. n. j Met 4 kieuwen. —
Tétracante, adj. [Bot.] Met 4 stekels of doornen. — Tétracarpe, adj. [Bot.] Met 4 vruchten. — Tétracère, adj. [H. n.] Met 4 voelhorens; vier/toornig. — Tetrachire, adj. [H. n.]

Met 4 handen, vierhandig. -- Tétraehorde (pr.
ch=k) of 'li'étracorde, m. [Mus. anc.] Viersnarige lier f.; — z. v. a. QUARTE.— Tetractique,
adj. [Didact.] Met 4 cijfers: Arithinétique t-, ciferkunst f. met slechts 4 getalmerken (0, 1, 2 en 3),
viertallig stelsel n. — Tétractys, f. (pr. —tice)
Het getal Ti, het geheimzinnige viertal, waarb ij de
Pylhagoristen zwoeren. — Tétradactyle, ad).
[H. ii.] Viervinuierig. — Tétrade, f., z. v. a. TETRACTYS. — Tétradéeapode, adj. [H. n.] Met

zeven paar pootera. — Tétradène, adj. [Didact..]
Met4 klieren. — Tétradrachine, m. [Ant. gr.]
Vierdrachrnen -stuk n. -- 'I'étradynante of 'retradyiiamique, adj. [Bot.] lot de klasse der
viermagtigen behoorend, let r a d y n á in is c h: Fleur
t-, bloem met Ti lange en 2 korte meeldraden. —Tétradynarnie, f [Bot.] Klasse der vielmagtige
planten (de 15áe in 't stelsel van Linneus), viermnagt.igen of kruisbloemigen f. pl. , tel r a d y n ei
i a n. pl., (waartoe de haauwtjesdïagende, s i 1 i--mn

cu1osae, en de haauwendragende, siluquosae,
behooren). —'rétraedre, In. [Géorn.] Viervlak n.,
een door 4 gel jkzidige driehoeken begrensd ligchaam,
tetraëder, telraedron n. --- Tétraétéride, 'I'étraétéris (pr —price), f. [Citron.] Jaren viertal n., tijdruimte van 4 jaren bil de oude .Atheners. -- Tétrafolié, e, adj. [Bot.] Met 4 aan 4
geplaatste bladeren. -- Tétra;oue, adj. Vierhoekig (quadrilbtère). -- [Géom.] Figure t-, of als
subst. TETRAGONE, In. Vierhoek in. — [Astrol.] Aspect t-, aspect of stand van twee planeten, waarbij
zij het vierde van een' cirkel of 90 graden van elk

ander verwijderd zijn, — 'rétragonisine, m.,
z. V. a. QUADRATURE du eerde. — Tetragonoearpe, adj. [Bot.] 111eí vierhoekige :'rechten. —
Tétragonol,tère, adj. [H. n.] Met vierhoekige
vinnen. — Zét
t è agran.ntatique of Tétragrannnie, adj. [Didact.] Met 4 gekleurde strepen
of lijnen. — [Philol.] Uit 4 Zetters bestaande, t et t opnam m ei t i s c h. --TETRAGRAIYMMME, ni [Thdol.]
Mystiek woord om het Opperwezen aan te duiden,
zonder zijn' naam uit te spreken, de naam, van
God (omdat die in vele talen uit 4 letters bestaat),
,

tetraf;rammatonn.---TétragyneofTétragynippie, adj. [Bot.] Tot de klasse der vierstijligen behoorend, te t r a q y'n i s e h. — Tétragynie, f. [Bot.] Gewassen n. pl., welker bloemen
4 stijltjes hebben, viersi jligen, vierwilvigen f. pl._,
t e t r a g y'n i a n. ti.--Tétralogie, (.[Litt. anc.]
Viertal tooneelslukken van éénen schrijver, die zamen een geheel uitnaakten of althans na elkander

bij de letterkundige wedstrijden opgevoerd werden,
bestaande uit drie treurspelen (de trilogie), gevolgd
door een saterspel of parodisch naspel, t e t r a l oq i e f. — 'rétralogigne, adj. Tot de tetralogie
beh.00rend, t e t r a l i g i s c h. -- Tetranière, adj.
Met 4 voetleden. -- Tétramètre, in. [Pods. anc.]
Viervoetig vers n., t e t r a m e t e r in.; -- vierledig
of achtvoetig (jambisch of trochaïsch) vers, later
ook o c t o n a r I u s achtvoeter, geheeten. — Tétrandre of Tétrandrignne, adj. [Bot.] Vierhelmig, tot de klasse der vierhelmigen behoorend,
t é t r a n d r i s c h. — Tétrandrie, f. Klasse der
vierhelmigen of der viermannige planten f. pl. (de
Ode klasse in 't stelsel van Linneus), welke It even
lange meeldraden hebben, t e t r á n d r i a n. pl.
Tétrao, In., z. v. a. TETRAS. -- 'retrao-

don, ni. [ U. ii.] Viertand, stekelbuik in , een kraak
T- électrique, lune, elektrische stekelbuik-benvisch.
(aan 't eiland St. Johanna in Oost - Indië. — Tétraonides, m. >l. Geslacht n. der' woud- of kor hoenders. — Tétraonyx, m. [H. n.] Soort van
zandkever m. — Tétrapaste, m. [Méc.] Katrol f.
met 4 schijven. — Tétrapetal of 'i'étrapétaIé, e, adj. [Bot.] Met 4 bloembladeren. --Tétr apharmacon, m [Arc. pllarm.J Viervoudig, uit
vierderlei discgen bestaand geneesmiddel n. -- Tétraphylle, adj. [Bot 1 Vierbladerig; met in vieren
verdeelde bladeren. --Tétraple, m. [Litt. sacrée]
Viervoudige bijbeloverzetting, zamenstelling der 4
grieksche overzettingen van 't oude Testament, t ét r a p l a f. — Tétra-plasténione, adj. [Bot.]

Met viermaal meer meeldraden dan bloembladeren.
— Tétrapneiatnone, adj. [H. n.] Met 4 longen.
-- Tétrapode, adj. [H. n.] Viervoetig. — TETRAPOPES, M. pl. Viervoetige dieren n. pl., inz. viervoetige h.agedissoorten f.pl.—Tétrapodolithe,m.
[H. n.] Versteening f. van een viervoetig dier, t e-
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t r a p o d o l í th m. — Tétrapodologie, f. [Didacl.] Leer, beschrijving f. van de viervoetige dieren. — ' rétrapole, f. [Géogr. anc.] Viersteden land n., landschap f. met 4 steden; ook de naam
van 4ntiochië. — Tétraptère, adj. [H. n.] Vier-

vleugelig. — TETRAPTÈRES, m. pl. Viervleugeligen n.
pl., insecten met 4 vleugels. — Tétraptote, adj.
[Gram. lat. on grec.] : Mot t -, of als subsi. TÉTRAPTOTE, m. Woord, dat slechts 4 naarrivalsbuigingen
heeft, tetráptoton n. — Tétrarehat, m.
[H. anc.] Heerschappij, waardigheid f. van eenen
viervorst ; duur m. van zijne heerschappij , t et r a rc h a a t n.— Tétrarchie, f. [H. anc.] Onder 4 hoofden verdeelde Staat, viervorstendom n.—
[Ant. mil.] Onderafdeelinq der grieksclae phalanx,
afdeeling van 6 man. —Tétrargne,m. [H. anc.]
Viervorst, tetrarch. -- [Ant. lnii. j Aanvoerder
eener tetrarchie. — Tétras, m. [H. n.] Woudoen . berghoen, korhoen n. — Tétrasépale,adj.
[Bot.] Met 4 kelkbladeren. — Tétrasperme,
Tétraspermé, e, adj. [Bot.] Vierzadig. —'I'étrastentone, adj. [Bot.] Met vier stofdraden. Tétrastique, adj. [Arch. anc.] Met 4 rijen zuilen. — [ Litt.] Stance t-, vierregelig gedicht, t etr ást c h o n n. — 'I'étrastome, adj. [H. n.]
Met 4 monden of zuigers. -- Tétrastrophe,adj.
[Litt.] Uit 4 stróphen (z. STROPHE) zamengesteld.
-- Tétrastyle, m. [Arch. anc.] Vierzuilig ge bouw n., op 4 zuilen rustende tempel m. — Tétrasyllabe of Tétrasyllabique,adj. [Gram.] :
Mot t-, of als subst. TÉTRASYLLAEE, nl. Vierletlergrepi g woord n.
Tétrobole, f. [Ant. gr.] Muntstuk n. van
obolen. -- Tétrodou, m., z. v. a. TÉTRAODON. —
Tétrophthalme, adj. [H n.] Vieroogig.—Tétrorais, m. [H. n.] Engelhaai m. (pel m.
Tette, f. (alleen van dieren) Speen f., ui erteTette- chèvre, nl. [H. n.] Geitemelker m. (engoulevent , caprimulge , chasse- crapauds , guira-

quéréa).
Tettigone, m. [H. u.] Krekel m. (cigale).
Tettin, m. [Tech.] Pottebakkers- ovenmond m.
Tétu, e, adj. Hoofdig, koppig, eigenzinnig. Enfant t-, koppig kind n.
Tétu, ni. [Tech.] , z. GRELET (alwaar evenwel
verkeerdelijk têtue staat).
Teucriette, f. [ Bot. ] Soort van veronika f.
of eereprjs m. (panje, bovenhut f.
Teu ue of Tugue, f. [Mar.] Hut op de kam Teuthis, m. (pr. —tice) of Tetithie, f. [H.n.]

Levervisch m.
Teutonique, adj. [Hilt.] De Teutonen of oude
Duitschers betreffend, oudduitsch, t e u t ó n i s c h:
La langue t- of tudesque, de oudduitsche, teutonische taal f. L'ordre t-, de orde van de duitsche
ridders, de teutonische orde f.
Tévertin, in., z. v. a. TRAVERTIN.
Texte, m. Eigene woorden n. pl. eens schrijvers (in tegenstelling met de aanteekeningen, ver
aanmerkingen); -- b belplaats f. als-klaringeof
grondstof of onderwerp eener leerrede. tekst m.
Texte altéré, falsifié, bedorven, vervalschte tekst.

Traduction imprimée avec le t- en regard, vertaling f. met den tekst daarnaast gedrukt. — T- bien
choisi, biera appliqué, goed gekozen, goed toegepaste
b jbeltekst.— ( g. et fam.) Pour revenu a potre t-, om
weder op ons onderwerp te komen. I1 a mal peis
son t-, hij heeft zich slecht geregtvaardigd, hij heeft
een slecht, verkeerd voorbeeld aangehaald. -- (Loc.
prov.), z. GLOSE. — Le t- (nu les paroles) d'un
opera, de tekst, de woordeneener opera.— [Liturg.)
Tekstenboek n., boek der Evangelien, dat men lip
procession medevoert en bij hooge missen den dienst
priester laat kussen. — [Typog.] Gros t-,-doen
tekst, lettersoort tusschen paragon en auaustpn.
Petit t-, brevier, lettersoort tusschen galjard en
colonel. — Textiforme, adj. [H. n.] Weefsel -,
netvormig. -- Textile, adj. [Didact.] Spinbaar,
weefbaar, geschikt om gesponnen of geweven te worden. L'amiante est t-, de amiant of asbest laat zich
spinnen. Le lin est une plaste t-, het vlas is eene
plant, die men spinnen kan. — Textilité, f. Spi.nbaarheid , weefbaarheid f. — Textuaire, adj,
TEXTUAIRR, M.
[Philol.] Den tekst betreffend.
Boek n., zonder noten, aanmerkingen of verklaringen, 'tekst m. — Tekstkenner m. — Textuel, le,
adj. In den tekst van een boek, van eene wet uitgedrukt; overeenkomstig met den tekst: Citation
—

TH.

-

t-Ie, aanhaling van den tekst, woordelijke aanhal in g f. Passage t-, plaats uit den tekst, tekstplaats t.
—Textuellement, adv. Volgens den tekst, woordeljk: Citer t-, woordeljk, met de eigen woorden
van den tekst aanhalen. — Texture, f. Het weven; weefsel n. (in dezen eigenlijken zin zelden gebruikt). — [ Didact.] Bijzondere schikking of eigen
-ardigenvo mlekunfzastlende deelen van een ligchaam, weefsel n.: Ce corps
est de t- serrée, compacte,Jáche, dit ligchaam heeft
een vast, digt, los weefsel. — ( fig.) La t- d'un podme, d'un roman, het weefsel, de zamenhang, de
schikking der deelen van een dichtstuk , van een'
roman.
Thalame of Thalamion, m. [Bot.];Vruchtbedding f., vruchtbodem m., zaadbed n., dat gedeelte des bloemkelks, waarin het vruchtbeginsel is
vervat, t h á l a m u s m. — Thalamiflore, adj.
Met op den vruchtbodem zittende geslachtsdeelen.Thalamostérnone , adj. [Bot.] Met op den
vruchtbodem staande stofdraden.
Thalassagène, adj. Uit zeewater getrokken
of bereid. Parfumerie th -, uit zeewater l .getrokken
reukwater n. (een nieuw kosmetiek of schoonheids-

middel).— Thalassarchie (pr. ch=k) of Thalassocratie, f. [Pout.] Zeeheerschappij, opper magt f. op de zee. — Thalassème, f. [H. n.]
Angelworm m. — Thalassibie, adj. [H. n.] In
zee levend. — Thalassidroine, in. [H. n.] Zeelooper m., een stormvogel. — Thalassin, e, adj.
[H. n.] In zee levend. -- Thalassine, f.[H. n.]
Soort van zeekreeft m. — Thalassique, adj.
[H. n.] De zee betreffend, daaruit komend.— [Géol.]
Terrain th -, door de zee opgespoelde grond. —Thalassocrate, m. [Polit.] Beheerscher der zeeën. —
Ook als adj.: Nation th-, natie f., die de heerschc1jpij
op zee voert. — Thalassocratie, f., Z. THALASSARCHIE. — Thalassoeratique, adj. De heer
betreffend. — Thalassomètre,in.-schapijder'z
[Phys.] Zeemeter m., werktuig tot meting van ebbe
en vloed; dieplood n., zeedieptemeter m.
Thalietron, m. [Bot.] Waterruit, weideruit f.
'I'halide, m. [H. n.] Radarworm m.
Tralie, f. [Bot.] 4merikaansch bloemriet n. —
[H. n.] Soort van blindslang f. — [Myth.] Thalia,
eene der gratiën of bevalligheden; — eene der muzen of zanggodinnen, de muze van 't blijspel. -(poot.) Het blijspel.
Thalite, f., z. v. a. ÉPIDOTE.
Thamition, m. [Bot.] Soort van zeegras n.
Thanatologie, f. Doodsleer f., leer van de
natuur en de oorzaken des doods; ook: gedenkwaar dige zaken f. pl. betreffende dooden. — Thanatologigete, adj. De doodsleer betreffend, t h a n at o l ó g i s c h. — 'rhanatophile, m. [H. n.] Aaskever m.
Thapsie, f. [Bot.] Toorts f. T- velue, wolbladige toorts [verbascum thapsus] .

'fl*ara, m. [H. n.] Havik m. van Chili..
Thaulache, f. [Archéol.] Soort van hellebaard

of wapenbijl m.

Thauniasie, f. [Bot.] Soort van zeewier n.
Thaumnaturge, m. Wonderdoener, wonderman, t h a u m a t si r g. — Ook als adj.: Saint Grégoire th-, Sint Gregorius de wonderdoener. —
Tliauniaturgie, f. Wonderdadig vermogen n.,
vermogen der wonderdoeners. — Thauinaturgique, adj. Wonderdadig. (steel.
Thaume, f. [Agric.] Korte zeis f. met langen
Thé, m. [Bot.] Theestruik , theeboom m.; —
thee f., de gedroogde bladeren van die plant; —
thee f., het aftreksel van die bladeren; — theegezelschap n., theepartij f. Le thé est un arbrisseau
cultivé à la Chine et au Japon, de theeboom is een
struik, die in China en Japan wordt aangekweekt.

— Dans le commerce on distingue principalement
le the impérial, le thé vert et le thé hou ou noir,
in den handel onderscheidt men voornamelijk de
keizerthee, de groene thee en de zwarte thee. Boete
à thé, theebus f. , theekistje n. — Une tasse de thé,
een kopje, thee. Prendre du thé, thee drinken. Ver ser le the, thee schenken. — Etre invité a un thé,
op een theegezelschap genoodigd zin. Thé dansant,
dansfeest n., waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden. — [Bot.] Thé d Anmérique of de la Martinique, z. v. a. CAPRAIRE. Thé d'Europe, z. V. a.

fransche of provencaalsche thee , kleine salie f. Thé des jésuites,

VÉRONIQUE. — Thé de France,

----

THÉANDR,IQIJE
jezuieten -thee, geurige klaver f. — Thé du Labrador, z. v. a. LEDE, LEDON . Thé du Mexique, z.v.a.
CAPRAIRE bifiore, ANSÉRINE . The de Simon Paoli,
z. V. a. GALE. Thé du Paraguay, z. v. a . MATE.

Thé de Suisse, zwitsersche thee, in 't land f a l lt r a n Ic geheeten, een mengsel van verscheidene aromatische alpenkruiden.
Théandrique, adj. [Théol.] Goddelijk en menschelijk tevens. — Theanthrope, m. [Théol.]
Godrnensch (bijnaam van Jezus Christus). — Thé anthr opie, f., z. v. a. ANTHR0P011ORPHISME.
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Théisene, in. [Phil.] Godgeloof n., het geloof

aan 't bestaan van eenen God, t h e ï s m u s n. —

Théiste, in. et f. Godbeljder m., - belijdster f.,

hij of zij, die het aanzijn van eenen God erkent
(voor zoo ver die erkenning algemeen is, zonder nadere bepaling van den aard dezes geloofs; verschil
deiste, z. dat woord), t h e Is t m. en f.-lendva
Thélalgie, f. [Méd.] Pijn f. in de borsten. —
Thélaleique, adj. Die pijn betreffend, thela lgiscIi.
Théléinite, m. et f. Onafhankelijke m. en f.
Théléphore, adj. [H. n.] Met spenen of tepels voorzien.
Thélésiognosie, f. [Didact.] Kennis f. van
de uitwerkselen des wils. — Thélésiographie, f.
Beschrijving f. van de verschijnselen des evils. —

Tihéàtral, e, adj. Het tooneel betre jfend, tot
het tooneel behoorend, tooneelmatig, t is e at r a a 1:
Manières th -s, tooneelmanieren f. pl. Musique th -e,
tooneelmuz jk f. Représentation th -e, tooneelvoorstelling f. — Année th -e, speeljaar, speelsaizoen n.
(Plur. m. théàtraux). — Théàtralement, adv. Thélésioloaie, f. Wetenschap, die de objectie Op tooneelmatige wijze, als op liet tooneel. — ve grondslagen van de zedelijke waarheden ten
'I'héàtre, m. Schouwburg in., het gebouw of de doel heeft.
zaal voor tooneelvoorstellingen, ook (verkeerdelijk)
'Thélite, f. [Méd.] Tepelontsteking f.
komedie geheeten (vgl. comédie); — schouwtooneet,
Theiphuse, f. [H. n.] Zoetwaterkrab f. van
tooneel, t h e a t e r n. Bàtir, Ouvrir un th -. eenen Italië, Spanje e. a. landen aan de Middellandsche zee.
schouwburg bouwen, openen. La facade d'un th -,
Thérnatique, adj. [Mus.] Het thema of de
de gevel van eenen schouwburg. Les `th -s de Paris, grondgedachte van een muzijkstuk betreffend.
de schouwburgen van Parijs. — Th- -francais,
Thétne, m. Hoofdstelling f., onderwerp n.,
schouwburg te Parijs, waar inz. de klassieke stuk stof f., die men zich voorstelt te behandelen, op te
opgevoerd worden,-kendrfaschtolie helderen of te bewijzen: I1 na pas bies suivi son
t h é a t r e-f r a n c a is n. -- 11 y a un th- fran- th-, hij is niet behoorlijk b ij zijne stof, bij zijn oncais á la Haye, er is een fransche schouwburg in derwerp gebleven. — (fig.) Prendre mal son th -,
den Haag. -- Le devant, Ie fond du th -, de voor- eene zaak verkeerd aanvatten. -- Opstel n. ter ver
grond, de achtergrond van het tooneel. S'avancer
uit de moedertaal in eene vreemde; opgaaf,-taling
sur le th -, op het tooneel voorwaarts treden. — schoolopgaaf f. ter bewerking, the ma n. — (fig.)
Changement d'un th- (doorgaans de decoration of Fafre son th- de deux facons, dezelfde zaak op
de scène), verandering van tooneel, van tooneel- tweederlei wijs zeggen; langs verschillende wegen
versieringen, van schermen (in den loop van 't naar hetzelfde doel streven. — [Astrol.] Th- cézelfde stuk). — Ferlller, Rouvrir le th-, hel tooneel leste, of enkel Th-, sterrestand m. taut betrekking
sluiten, openen: de tooneelvoorstellingen voor eenen tot iemands geboorte en de plaats, waar hij zich
tijd staken, haar weder hervatten. ' Dresser, Ele- bevindt, stand, waarnaar het horoskoop getrokken
ver un th -, een tooneel opslaan (b. v. in een ver werd. — 5 [Gram.] Grondvorm m. eens werk
een' tuin, enz., om er niet lang te blijven).-trek,
Tegenwoordige tijd m. des werkwoords-words.—
-- Les personnes de th -, de tooneelspelers en too- in het grieksch. — [H. anc.] Onderafdeeling f. van
neelspeelsters van beroep. — Pièce de th -, tooneel- 't grieksche rijk, landschap n.: Les douze th -s de
stuk n. Habits de th -, tooneelkleedij f., tooneel-kos- 1' Occident, de twaalf landschappen van 't Westen.
tuum n. — Monter sur le th -, tooneelspeler of — [Mus.] Grondgedachte f. van een muzijkstuk,
-speelster zijn, het tooneel, de planken betreden. thema n.
Quitter le th -, van het tooneel aftreden, het too'rheinis, f. [Myth.] De godin der geregtigheid,
neel vaarwel zeggen; ook: niet meer voor net too- Themis f. — (fig.) Geregtigheid f., regt n. Les
neel schrijven Mettre tine pièce an th -, een stuk prètres, Les ministres de Th -, de priesters, de
ten toonere voeren. Mettre un sujet an th -, een dienaren van 't rept, de regters, de regenten. Les
stuk voor het tooneel omwerken. — (fig.) Un rol arréts de Th -, de uitspraken van Themis, de regde th - . een tooneelkoning, een zwakke, geen gezag terljke vonnissen n. pl. — [Astr.] Een der namen
hebbende koning. Marcher en rol de th -, als een van 't sterrebeeld de Maagd (vierge).
tooneelkoning, met gemaakte deftigheid daarheen
Thénar, m. [Anat.] Aftrekkende spier f. van
stappen. — Le monde est no grand th -, de wereld den duim der hand en van den grooten teen. Ook
is een groot schouwtooneel. Cette place est un als adj.: Muscle th -. — Éminence th -, muis f.
trop petit th- pour lui, ii faut Ie placer sur un der hand.
p lus grand th -, die post is een te klein tooneel, een
Théocrate, m. [Hist.] Lid eener theokratie
te beperkte werkkring voor hem, hij moet op een of priesterregéring; h ij , die eene theokratische magt
grooter tooneel, in een' ruimeren werkkring ge- uitoefent, t h e o k r a a t m. — Theocratie, f.
plaatst worden. — (fig.) Plaats, waar iets voor- Godsheerschappij, de onmiddellijke regering f. van
valt, schouwplaats f., tooneel n. Le th- de la guer- God, Godsrijk n.; priesterheerschappij, regérinri der
re, des troubles, het tooneel des oortogs, der on- priesters als regtstreeksche dienaren Gods (gelijk bij
lusten. Th- sanglant, d'horreur, bloedig, afgrijse- de oude joden). — Théoeratique, adj. Tot die
ljk tooneel. — [Litt.] De tooneelkunst f. en hare regering of heerschappij behoorend , t h e o k r a regelen: Connaitre. Entendre Ie th -, de tooneel- t i sc h. — Théocratigiiement, adv. Op theokunst kennen, verstaan. — Coup de th -, z coup kratische wijze. — -J Théocratiser, v. a. plan
(blz. 417, kol. 1, onderaan). -- Verzameling der Bene theokratie , godsregéring onderwerpen. -tooneelstukken van een' schrijver: Le th- de Ra- Théodieée, f. (Théol.] Godsverdediging, regtcine, de Molière, de Voltaire, de tooneelstukken vaardiging van de goddelijke voorzienigheid ten opvan R., M., V. — Th- d'anatomie, Th anatotni - zigte van het in de wereld bestaande kwaad, t h eque, z . ANATOMIE . — [Anc. mar.] Slagverband n., o d i c e a f. — Théodolite, m. [Géom.] Meetplaats op de koebrug voor de gekwetsten tijdens schijff., een verbeterd astrolabium voor hoogtemetin't gevecht. — Bak m., voorkasteel n. — [Tech.] gen, theodoliet m. — Théodosien, ne, adj.:
Stapel m. brandhout op eene timmerwerf. — Stel Code th -, z. CODE. -- Théo onie, f. [Ant ] Leer
waarop het buskruid te droogen-lingf.opat, van de wording of afstamming der mythologische
wordt gezet. — Plank f. voor bloempotten.
godheden, leer f. der godenwording; -- ieder goThébaide, f. (fig.) Diepe eenzaamheid, woes- denstelsel n. van 't heidendom. — Théogonitijn f. — Thébaique, adj. [Miner.]: Pierre th -, que, adj. De godenwording betrefiend, t Ir eog óschoon egyptisch graniet n.
n i s c h. — Théologal, m. [H. eccl.] KanunThéeadaetyle, m. [H. n.] Soort van gekko m., nik m., die bij 't kapittel eener kathedrale of coldie zijne klaauwen kan intrekken.
legiale kerk was aangesteld om de godgeleerdheid
Théelo;ie, f. [bidact.] Geschiedenis van de te onderwijzen. (Plur. théologaux). -- Théolothee. — 'ftieiere, f. Theepot, trekpot m. — gale, f. Waardigheid, bed/en/na f. van zulk een'
Théiforine, adj. [Bot.] Naar thee gelijkend, thee- onderwijzend' kanunnik. — Théologale, adj. f.
achtig. -- Infusion th -, ieder aftreksel, dat als de [Dogm.]: Les trois vertus th -s, de drie deugden,
thee behandeld wordt. — Theine, f. [Chico.
die inz. God tot voorwerp hebben ('t geloof, de hoop
Eene uit de thee afgezonderde kristalliseerbare sto^, en de liefde). — Théologastre, m. [Crit.] Slecht
theïne f.
theoloog of godgeleerde. -- 'rhéologie, f. God-
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geleerdheid, religie- of geloofswetenschap, weten
behandeling der godsdienst, th e o to--schapeljk
ti i e f, Th- naturelle, surnaturelle, morale, natuurlijke, bovennatuurlijke, zedelijke godgeleerdheid,

[Phil.] Godswjjze, ervarene in goddeljke zaken; —
gewaand geestenziener en dweeper, th e o so o p It in.
— Théosophie, f. Godswijsheid, leer der theosophen; geestenziener] en dweeperil F. (inz. als die

van Swedenborg en Bdhme) , t h e o s o p hi e. —
Théosophique, adj. De theosophie betreffend,
t heosóphisch.
'Théotisque, adj. [Philol.[ Oud -duitsch, germaansch, oud -frankisch.
Théoxénie, F. [Ant.] Goden feest n., feest
voor al de goden.
'rhèque, f. [Bot.] Zaaddoosje n. der mosplanten.
Thérapentes, in. pl. [H. rel.] Soort van jood
monniken, die veel overeenkomst met de Es--sche
sceërs hadden en voornamelij k te ,4lexandrie revestigd waren, t h e r a p e u t e n m. pl. — Thérapentique, f..[Didact.] Gedeelte der geneeskunde,
dat de toedieni-ngsw jze der medicijnen en de krankenverpleging bevat, therapie , t h e r a p e ut i e k F. — Thérapeeitiste, m. Praktisch of uitlogue, m., z. V. a. THEOLOGIEN. — Théoman- oefenend arts, therapeut in.
Thériacal, e, adj. [Nléd., Pharin.] Theriak
cien, m., -ne, f. Voorspeller m., voorspelster F.
uit gewaande ingeving, theomantie f. — Thé - of triakel bevattend: Remèdes thériacaux, triakel middelen
n. pl. — Thériacologie, F. [Didact.]
omaniaque of Théomane, m. et f. [Méd.]
Lijder m., lijderes F. aan theomanie. — Théo- Leer der vergiftige dieren, der dierljke vergiften,
n)anie, f. Waanzin m. uit overdreven godsdienst wetenschap F. der giftbereidingen. — Theriaverstandsdoling f., waarbij de patiënt-begripn; que, F. [Mid., Pharm.] Theriak, triakel m., een
zich voor God houdt. -- Théomaque, adj. et zeer zamengesteld dierlijk geneesmiddel of tegensubst. m. [Myth.] Godenbestrijdend: Les geants gift n., door de Ouden als geneesmiddel tegen den
th-s of Les th-, de godenbestrjders, de reuzen, die beet van vcrgiftige dieren aangewend; ook: een
de goden bevochten. — Théopha ge, adj. et subst. vroeder veelvuldig gebruikt opium- middel n., dat
m- [H. n.] Godeter m. (een aan 'de katholijken in Venetië werd bereid.
Thérionie, m. [Mid.] Kwaadaardige, om zich
gegeven schimpnaam). — Théophanie, f. Godverschijning f.; — weleer z. v. a. ÉPIPHANIE. -- vretende zweer, inz. longzweer F.
S Thériotomie, F. ) erenontledinq f. — '1'11h.
ThPophilanthrope, m. [H. rel.] . Gods- en
menschenvriend, lid van een genootschap, dat zich riotomique, adj. [Didact.] De dierenontleding
ten jaren 1795 en 1796 in Frankrijk vormde en al- betreffend, theriotOmisch.
Thermal, e, adj. Warme bronnen betreffend:
leen de natuurlijke godsdienst erkende, doch dat
sedert de wederinvoering van 't katholicismus in Eaux th-s, warme minerale wateren, warme ba
pl. of gezondheidsbronnen f. pl. — Ther--den.
't jaar 1802 niet langer geduld werd, t h e op h i1 a n t h r o o p m. — Théophilanthropie, f. inalité, F. ,flard m., eigenschap of gesteldheid f.
Leer en godsvereering t. der theophilanthropen. — der warme baden. — Therrnanémnique, adj.
Theophilanthropique, adj. Tot de theophi- [Phys]: Appareil th-, toestel m., dien men heeft
lanthropie behoorend. t h e o p h i l a n t r o p i s c h. -- voorgeslagen om partij te trekken van de warmteThéophile, adj. [Didact.] Godminnend, — THE- stof, die in de schoorsteenpijpen verloren gaat. —
Thermanique, adj. [Mid.] Van het rijzen of
OPHILE , m. Godminnaar, godsvriend m. — Théop hobe, adj. God/intend . — THEOPHOBE, m. God- dalen der temperatuur afhangend: Les causes th-s
hater, godsvijand in. — Théophobie, F. Gods- des maladies. — Therinautide, f. [Minér.] Tulhaat m., haat tenten de godsdienst; vrees voor God kanisch mineraal n. Th- cimentaire, z. v. a. Pouzuit bijgeloof. —Théophobique, wij. Godhatend, ZOLANE . Th- porcolanite, porselein-jaspis n. —
godschuwend. — Théopneastie, F. [Ant. ( God- '1'hermantiqu+e, adj. [:Méd.] Vcrwarinend, opdeljke ingeving F. — Théopsie, F. [Ant.] Goden- wekkend: Renrede th- of als subst. THERMANTI
Verwarmend, opwekkend middel n.
-QUE,in.
verschijning F.
'rhermes, m. p1. [Ant.] Prachtige, tot badThéorbe, m. [Mus.] Groote basluit f., speel
Romeinen,
warme
b
ij
de
gebouwen
plaatsen
ingerigte
snaren
(thans
buiten
gebruik),
16
-tuign.me14of
t h e o r b e f. -- Theorbiste, m, Bespeler der baden n. pl., gezondheidsbronnen F. pl. — Thermidor, m. [Chron ] Warmte- of hittemaand f.,
theorbe.
Théorème, m. [Didact.] Door beschouwing of elfde maand van 't fransche republikeinsche jaar
bespiegeling gevondene en te bewijzen leerstelling f., (van 19 juli tot 11 aug.). thermidor m. —
zuiver bespiegelend voorstel(inz. in de mathematische Thermidorien, ne, add. [H. de France]: Parti
wetenschappen), th eoré m a n. — Théoréti- th -, thermidor- partij F. (die op den gen thermidor
que, adj. Beschouwend, bespiegelend, tot de theo- van 't jaar II. of op den 17en julzj 1794 de magt
rze behoorend, th e o r é ti s c h. — Théorieien, m. van Robespierre omver wierp.
Therino-baromètre,m [Phys.] Werktuig n.
Beschouwer, vespiegelaar, grondenkenner eener wetenschap of kunst, zonder zich met hare uitoefening om den graad der warmte en der drukking van
bézig te houden, t h e o r é t i c u s m. — Théorie, f. de lucht te bepalen, t h e rm o-b a ro m e t e r m. -Aanschouwing; bespiegeling, verstandsbeschouwing, Therino-barométrique, adj. Den thermo-babespiegelende kennis; leer der regels en grondbegin - rometer betreffend, thermo-barométrisch.--selen eener wetenschap of kunst, grondenkennns, Thertno-électrieité, F. [Phys.] Door verwar
leer, theorie f. Lath-en est belle, mais la pratique min g opgewekte elektriciteit, t h e r m o-e t e k t r i c i
i t F. — Thermo-éleetrique, adj. De thermo--te
difficile, de bespiegelende kennis of theorie daarvan
is schoon, maar de uitoefening of praktijk moe^e- elektriciteit betreffend, t h e r m o-e l é k t r i s c h. —
lijk. Réduire la th- en pratique, de theorie in prak - Therrnogène, adj. [Didact.] Door warmte onttik brengen. La tb- de la musique, de la sculp- staan. --'1'hermogénose, F. [Méd.] Ziekte, die uit
ture, de kunstregelen der toonkunst, der beeldhouw- het rijzen of dalen of wel uit den snellen overgang
kunst. — La th- des planètes, de leer der plane- der temperatuur ontstaat. — Thermolampe, f.
ten. — La th- de l'électricité, de leer der elektri- [Phys.] Verwarmende en verlichtende toestel n.,
citeit. --- Ook: onderwijs in de theorie: 1l y a th spaarkagchel, spaarlamp (die te gelijk verlicht, ver
beweging brengt,'door Lebon te-warmtenchis
les jours, er wordt elken dag theorie gehou--tous
den, les in de theorie gegeven. Faire la th-, de the- Parijs uitgevonden), t h e rm o-1 a mp F. — TherWarmteleer F. — Thermologie,
F.
[Didact.]
adj.
Beschou—
Théorique,
e
onderwijzen.
or i
wend, bespiegelend, t h e o r é t i. s c h: Cours th- et mologique, adj. De warmteleer betreffend, 1h e radj.
Thermo-magnétique,
sc
h..
—
m
o
l
o
g
i
pratique, theoretische en praktische cursus, leergang m., lessen f. pl. — Théoriquement, adv. [Phys.] Het thermo-magnetismus betreffend, t h e rVolgens de beschouwing of bespiegeling, op theoré- m - magnét isch. — Thermo-rnagnétistische wijze. — 4. Théoriser, v. a. et n. [ Didact.] me, m. Het door de warmte opgewekte nzagnetisEene theorie of theoriën scheppen. — Théoris- mus, thermo-magnetísmus n. — Thermote, m., z. V. a. THEORICIEN. — Théosophe, m. nmètre, m. [Phys.] f'armtemeter m., werktuig
z. ook POSITIF, SCOLASTIQUE . — Faire sa th-, zijnen cursus van theologische studiën houden. — (b#
uitbreiding) La th- des Indiens, des payens, de
,godenleer der Indiërs, der heidenen. — La th- des
Pères de l'Eglise, de godsteer dei ' Kerkvaderen. —
Acheter une th-, een werk over de godgeleerdheid
koopen. — Théologien, m. Godgeleerde; — student in de godgeleerdheid, t h e o l o g á n t m. —
L'aigle des th-s, de adelaar onder de godgeleerden,
toenaam van Johannes den Evangelist. — Théologique, adj. Godgeleerd, theologisch. —
Théolo giquetnent, adv. Op godgeleerde wijze.
-- 5 Théologiser, v. n. Over God en goddelijke
dingen geleerd spreken; — den godgeleerde uithangen. — 4 Théologisme, m. Misbruik n. der
redenéring in zake van godsdienst. — ¶ Théo-
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ter bepaling van den warmtegraad, t h e r m o ni et e r m. Th- de Réaumur, de Fahrenheit, de Cel-

sius (centigrade), thermometer van Réaumur, van
Farhenheit, van Celsius (honderddeelige). Th- métallique, metaal -thermometer (van Breguet). — Th à registre, zelraanteekenende thermometer (die zijne
verschillende hoogtestanden zelf aanteekent). —
Thermoinétrie, f. [Phys.] Warmtemeting f.
Thermnométrique, adj. Den thermometer of de
war mtenteting belie //end. t h e r ni o in t t r i s c h. —
Thermo-multi plicateur, ni. [Phys.J Werk
dat zeer geringe hoeveelheden warmte waar -tuign.,
maakt, t h e r m o-m u l t i p l i en tor m.-nembar
— Thermophile, vdj. [H.. n.] Warmte bemin nend, veel van warmte houdend; in warme landen
levend. — Thermoscope, m. [Phys.] Warmte
thermoskoop in. -- Thertnosco--antoer,
pie, f. Meting f. der dampkringswarnmte. — Thermoseopique, adj. Den thermoskoop of de warmtemeting betreffend, t h e r in o s k ó p i s c h. — Thermostat, m. [ Phys.] Soort van thermoskoop m.
'hersite, m. (fly.) Leeljk, mismaakt en tevens
kwaadsprekend, onbeschaamd mensch n. (naar den
naam van zulk eene personaadje uit (le Ilias).
- t- Thésaurier, nl., Z. v. a. TRCSORIER. —
+ Thésanrisation, f. Ophooping, bijeenzameling 1. von geld, van schatten. -- Thésaariser,
v. n. Schatten verzamelen, een' schat bijeen vergaren. — Thésauriseur, m., -ease, f. Schat
-verzaml.,
-ster f.
Thèse, f. Stelling, grondstelling f., een door
woorden uitgedrukt oordeel of voorstel n., waarvan de geldigheid moet beredeneerd en bewezen
worden; inz. de stelling, die in 't openbaar aan de
hoogescholen verdedigd wordt, strjdvoorstel, t h es i s f. Soutenir one th -, eene stelling staande houden. Th- de théologie, de phhilosophie, de droit,
thesis of stelling der godgeleerdheid, der wijsbegeerte, der regtsgeleerdhei.d. — Gezamenlijke thesis
of stellingen, die men verdedigt of ter verdediging
opwerpt; bestrijding der theses. Préparer sa th -,
zijne theses gereed maken. Assister à une th -, de
bestrijding en verdediging van theses bijwonen. —
(fig.) Soutenir th- pour qn., iemand verdedigen,
voor iemand in de bogt springen, het voor iemand
opvatten. — (fig. et lam.) Cela change Ia th -, dat
verandert de zaak, de vraag, dat doet mij van gevoelen, van plan veranderen.
Thésie of Thésion, m. [Bot.] Vlasblad n.
(van (Ie klasse der vijfhelmigen).
Thespiades, f. pl. [Myth. ] Bijnaam der muzen (naar Thespies in Bceotie); -- ook de naam
der 50 dochters van Thespius (stichter en eersten
koning van Thespies), die allen in éénen nacht
door Hercules ontmaagd en bezwangerd werden.
'.rhéurgie, f. Oproeping van goedaardige demnons en geesten, voorgewende wonderkracht, geestenzienerj, tooverij door goede -geestenhulp, t h eu r g í e f. — Théurgique, adj. Wonderdadig,
wonderkrachtig, door hulp van goede geesten bewerkt, t h e r p i. s c h.
Thibaude, f. [Corn.] Grof weefsel n. van koe
-har,to
voering van vloerkleeden.
f Thiois, e, adj., z. V. a. THÉOTISQUE.
'.rhirsé, n'1 [H. n.] Nijlschildpad f.
Thlasie, f. of Thlasme, m. [Chir.] , Z. V. a.
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— Thorachique, Thoracien, ne, 'Thora
adj. [Anat] De borst betreffend: Veine-cique,
th -, borstader f. — [ Méd.] Remèdes th -s (liever pectorales), borstmiddelen n. pl. — THORACIQUES, M. pl.
[H. n,] Borstbuikvinnen, visschen, welkern' buik
juist onder de borstvinnen geplaatst zijn.-vine
— Thoracodynie, f. [Méd.] Borstpijn f. —
Thoracoseopie, f. [11éd.] Onderzoek n. van
de borst. (sale, z. MENSAL.
Thorale, adj. f. [Chirom.] : Ligne th- of men'Thorax, m. [Anat , H. n.] Borst, borstkas,
borstholte f.; borstschild, borstharnas n.
Tore, f. [Bot.] , z. PSEUDO-ACONIT.
'ftioriuin, m. (pr. —ome) [Chim.] Het door
Berzelius uit de thor -aarde (een noorweegsch mineraal) verkregen ijzergraauwe metaal, dat de ba sis dier aarde uitmaakt, t h ó r i urn n.
Thouinie, f. [Bot.] Zuid -amerikaansche zeep

-bom.
Threpsiologie, f. [Didact.] Voedingsleer f.
--- 'I'hrepsiologique, adj. De voedingsleer betreffend.
t Thriacle, f., z. v. a. THERIAQUE.
Thridace, f. [Pharm.] Latuwsup n. — Sirop
de th -, latuwsirroop f.
Thripophage, adj. [H. n.] Van wormpjes
en insecten levend.
Thrips of 'fl.ryps, m. [ H. n.] Blaasvoet,
blaaspoot m. , een hal/ - schildvleugelig insect.
Thrysse, m. [H. n.] , z. v. a. MYSTE.
Thronmbose, f. [Méd.] Zogknobbel m. in de
vrouweborst. -- [H. n.] , z. v. a. TROMPE. -Throinbas, m. (pr. tron-buce) Geronnen bloed
gestremd-klomp.,/ingfvaute
bloed in 't celweefsel.
(boom m.
Thryallide, f. [Bot.] Braziliaansche ahorn Thryothore, m. [H. n.] 4merikaansche pimpelmees f.
(riem m.
Thueion, m. [Anc. navig.] Strijkroer n., strijk Thonuiite, f. [Minér.] , z. v. a. AXINITE.
Thuraire, asij. [ Ant.] : Ofrande th -, wierookoffer n. -- .- Thuribalaire, adj. Bewierookend.
-(fig.) Vleijend, lof toezwaaiend. — Thiiribulam, in. (pr. —lome) [Ant. rorn.] Wierookvaas,
wierookpan f. — Thuriféraire, m. [Liturg.]
Wierookvatdrager m. — (fig.) kle[ er, overdreven
lofredenaar m.
Thuya of Thya, m. [Bot.] Levensboom in.,
eene vedersoort. Tb- occidental of du Canada, stink cypres m.
'Thym, m. (pr. tin) [Bot.] Turn, lijm m., roomsche kwendel f., eene welriekende, kruidige plant.
Th- common, gewone tijm. Th- serpolet, veldtijm.
— Thymhre of Thynibrée, f. [Bot.] Thijmberplant f., boonenkruid n., een aromatisch moes gewas. — Thyuiées, f. pl. T4 inplanten f. pl. —
Thyn'élée, f. [Bot.] ,Italiaansche daphné f. of
kellerhals, M. — THYMELÉES, f pl., Z. v. a.
DAPHNACEES. — Thyuziatechnie, f. [bidact.]
Kunst f. der reukwerkbereiding, der berookingen.
— ,Thyiniatechnique, adj. Die kunst betreffend, thymiatéchnisch. --- Thyrniflore,
adj. [Bot.] Met bloemen als die van lijm, tijmbloeinachtig. — Thymiose, f. [Méd.], z. v. a. PLAN.
— 'i'hymique, adj. [Anat.] De t2lmkiier bet°°ef
fend. — 'l'hyinite, f. [Méd.] Tijinkli_erontstePHLASE.
king, t h y7n2 í t is f. — Thyinus, m. (pr. ti-muce)
Thiaspi, m. [Bot.] Taschkruid, taschjes- of [Anat.] Tilmklier, korstklier; — groote aarswrat f.
taschkenskruid n. ThI- ordinaire, gemeenti taschThyro-aryténoldien, ne, adj. [Anat.] Tot
kers f., boerenmosterd m. ThI- des champs, des het schildvormig en bekervormig kraakbeen (van 't
montagnes, veld-, bergtasch f. l'hl- bourse a pas- strottenhoofd) behoorend. — Thyroeèle, f. [Méd.]
teur, herderstasch f. Faux thl-, z. V. a. LUNAIRE. Opzwelling f. der schildklier; z. v. a. GOITRE -Thlaspidées, f. pl. Taschkruidsoorten f. pl.
Thyro-épiglottigne, adj. [Anat.] Tot het
Thlipsie, f. [Med.] Zamendrukking der vaten schildvormig kraakbeen en de strotklep behoorend.
in 's menschen ligchaam, waardoor de omloop der — Thy ro-hyoïdien, ne, adj.. [Anat.] Tot het
vochten verhinderd wordt, th l i p s i s f.
schildvormig kraakbeen en het tongbeen behoorend.
Tholes, m. (pr. to-luce) [Arch.] Sluitbalk, — Thyroide, adj. [Anat.] Het schildvormig kraaksluitsteen, bindsteen in., waar zich al de bogen van been betreffend: Cartilage th- of cutiforme, of als
't gewelf vereenigen; -- helm- of ketelgewelf n. -- subst. m. Le th -, schildvormig kraakbeen (dat naar
[Ant.] Ronde koepelkapel f.
voren uitpuilt en zoo de verhevenheid vormt, die
Thonjise, m [H, n.] Krabspin f.
den zonderlingen naam van Adams -appel draagt,
'rhon, om. [H. n.] Tonijn, spaan.sche makreel m. vgl. POMME d'Adam). Glande th- of Corps th -, of
[scorcher thynnus]. — Thonaire, m. [Pêche]
als subst. f. La th -, schildklier f. (die van voren
Tonijnnet n. Th- de poste, staand thonijnnet. Th - het strottenhoofd gedeeltelijk bedekt). — Thyroïde courantille, drijvend tonijnnet. — Thonine, f. dien, ne, adj. [Anat.] Tot het schildvormig kraak[Conn.] Ingezouten tonijnen m. pl.
been of tot de schildklier behoorend. Glandes th-nes,
Thoracentèse, f. [Chir.] Operatie of ope- strotklieren f. pl. -- Thyroïdite, f. [Méd.] Schildning f. van eene borstverzwering of een' etterzak. klierontsteking f. — Thyroneie, f. [Méd.] , z. v. a.

s
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THYROCELE.

— Thyro-pharyngien, ne, adj.

Tot het schildvormig kraakbeen en 't slokdarmshoofd behoorend. — Thyro- staphylin, adj. m.:
Le muscle th of als subst. m. Le th-, de spier
van 't schildkraakbeen en de huig,
Thyrse, m. [Ant.] De met klimop en wijnloof
omwonden staf, dien de bacchanten bij de Bacchusfeesten droegen, Bacchus -staf, wijngaardstaf, klim opsta f, t h y r s, t h y r su s m. — [Bot.] Kegel- of
pyramnieavormige bloemtros m. — Thyrsifère,
Thyrsiflore, Thyrsigère, wij. [Bot.] Met
thyrsvormige bloemen, thyrsdragend. — Thyrsoïde, adj. In den vorm van een thyrs of klimopstaf.
Thysane, m. [Bot.] Terpentjnstruik m. van
Coch?nchina.
Thysanoures, m. pl. [H. n.] Springstaarten m. pl. (zekere insecten.)
Tiare, f. [Hist.] hoofdbedekking f., hoofdsieraad n. als zinnebeeld der magt bij de Meden en
Perzen, soort van tulband m. — Pauselijk hoofd
drievoudige pauselijke kroon f., als-toiseln.,d
zinnebeeld van de drievoudige heerschappij der
pausen over de strijdende, de lijdende en de zegepralende kerk, of de zielen op de aarde, in 't vagevuur en in den hemel, t i d r a f. — Porter la t-,
-,

paus zijn. Mettre, Poser la t- sur la tète de qn.,
iemand tot paus maken of verheffen. — Aspirer it
la t-, naar de pauselijke waardigheid staan. -[H. n.] T- épiscopale, papale, bisschopsmuts f.
(eene schelp). — 'I'iarelle, f. [Bot.] Bisschopsmutsje n., eene soort van steenbreke.
Tibétain, e, adj. [Géogr.] Wat Tibet of zijne
bewoners betreft, tibetaansch. Religion t-, z. V. a.
LAMAISME. — Als subst. m. en f. Tibetaan m., tibetaansche vrouw f. of meisje n.
Tibia, m. [Anat.] Scheenbeen n. -- [H. n.]
Derde lid n. van de pooten der insecten. — Tibial, e, adj. [Anat.] Het scheenbeen betreffend:
Muscle t-, 1Nerfs libiaux, scheenbeenspier f., scheen beenzenuwen I. pl. -- [H. n.] Plumes t-es, beenvederen f. pl. der vogelen. — Tibiale, f. [Chir.]

Scheenbeenverband n. — Tibio-ealcanien of
Tibio-péronée-caleanien, adj. nl. [Anat.]:
Muscle t-, z. v. a. muscle SOLEAIBE.
Tiburin, '.ribaron of Tiboron, m. [H. n.],

z. V. a. REQUIN.

Tic, m. [Man.] Verkeerde hebbeljkheid f. van
paarden, — ook van korenvee. T- rongeur, het
k> ibbebjten. T- en Fair, het gedurig opwerpen van
den kop. — T- de lours, het heen en weer schud
kop of 't lijf; kramp f. in cfe kinne--denva
baksspieren. — ( fig.) Avoir le t- de fours, het lijf
gedurig heen en weer slingeren (se dandiner). —
Soort van krampachtige beweging of spierzagentrekking bij sommige personen. — Kwade hebbel-gkheid f., leeljk aanwensel n., verkeerde gewoonte f.
Avoir un t-, un t- convulsif dans la bouche, dans
les yeux, eene krampachtige trekking in den mond,
in de oogen hebben. T- douloureux, zenuwachtige
gelaatspijn,, krampachtige aangezigtspijn f. (ook ne -

vroprosopalgie geheeten). -- Il a le t- de se ron
les ongles, de cligner les yeux, hij heeft de-ger

leeljke gewoonle zich de nagels af te bijten, met de
oogen te blikkeren.
Tichodrome, m. (pr. ch = k) [H. n.] Muur
(grimpereau de muraille).
-spechtm.
Tic-tac, m. Klanknabootsend woord om een

geregeld tikkend of kloppend geluid, gelijk dat van
uurwerken, van sommige machines, van zekere insecten, aan te duiden: tiktak, tikketak n.
Tiède, adj. Laauw, tusschen koud en warm:
De i'eau t-, laauw water n. Un bain t-, een laauw
bad n. — (poét.) La t- saison, de lente f. — ( fig.)
Une amitié t-, eene laauwe, koelzinnige, koele
vriendschap f. I1 est devenu bien t- sur cette affaire, hij is omtrent deze zaak zeer koe/zinnig, na
onverschillig geworden, zijn ijver in-latig,sp
die zaak is heel wat verflaauwd. — Ook als ac/v.:
Boire t-, niet dan laauwe dranken gebruiken,
laauw drinken. — Tièdenment, adv. Met laauwheid, laauw; koeltjes, flaauwelijk, ijverloos: I1 nous
a recus Bien t-, hij heeft ons zeer koeltjes ontvangen. - Tiédeur, f. Laauwheid; — koelheid, onverschilligheid, slapheid f., gebrek n. aan belang
aan ijver: Cette eau a encore quelque t-,-steling,
dit water is nog eenigzins laauw. — (fig.) 11 a recu ses amis aver t. -, hij heeft zijne vrienden met

koelheid ontvangen.. Servir ses amis aver t-, zijne

TIERCEMENT.
vrienden op eene flaauwe, ijverlooze, slaperige wijze
dienen. — Tiédir, v. n. Laauw worden: Faire,
Laisser t- de l'eau, water laauw doen worden,
laauw maken. — ( fig.) Verkoelen, verflaauwen, verslappen: Son zèle tiédit, zijn ijver verflaauwt. —
Ook als v. n. Rien n'était capable de t- l'effervescence de son sang, niets was in staat om zijn
opbruisend bloed tot bedaren te brengen.
Tien, ne, pron. poss., 2e pers. sing. Uwe: Tu
ès mon ami, et je suis le t-, fl j zijt mijn vriend.
en ik ben de uwe. Voilà ma part, prends la t-ne,
dat is mijn aandeel, neem het uwe. Mes livres et
les t-s, Mes affaires et les t-ries, mijne boeken en
de uwe, mijne zaken en de uwe. -- Het werd vroeger, en wordt nog tegenwoordig in gemeenzamer
of komischen stijl als adj. vóór een subst. gebruikt.
Un t- ami, Une t-ne consine, een vriend, eene nicht
van u, een van uwe vrienden, nichten. — Is het
noch van 't lidwoord noch van un vergezeld, dan
staat het na zijn subst.; Ces biens-lit peuvent devenir t-s, olie goederen kunnen de uwe worden. —
TIEN, ni. Het uwe, uw eigendom, het u toekomende:
Personne ne songe it t'enlever le t-, niemand denkt
er aan om u van 't uwe te berooven. — Le mien
et le t-, het mijn en dijn, de eigendom in 't alge
MiEN). — LES TIENS, m. pl. De uwen,-men(z.
uwe bloedverwanten, nabestaanden, uwe familie,
uwe aanhangers, voorstanders, uwe partij, uw
aanhang, uwe onderhoorigen: Je ne me soucie ni

de toi ni des t-.
Tienbord, m. [Anc. mar.], z. v. a. TRIBORD.
'fiers, m. (gebiedende wijs van tenir, als subst.
gebruikt): Un t- vaut mieux que deux to l'auras,
z. TENIR. — Als interj., z. TENIR.
Tiéran, m. (verbasterd van tiers-an) [Véner.]
Derde jaar n.: Un sanglier dans son t- of enkel
Un t-, een driejarig wild zwijn n.
TierSage, m. [Ans. coot.] Derde deel n. van

eene nalatenschap (dat op sorizmige plaatsen aan
den pastoor der parochie kwam om 't lijk te beaarden (later tot een negende deel verminderd). —

TierSaire, '!'ertiaire, mij., z: TERTIAIRE. —
Tierce, f. [Jeu de cartes] Derde, drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. T- majeure,
derde van 't aas. T- au rol, it la dame, derde van
den heer, van de vrouw. T-s basses, lage derden.
— [Blas.] T-s, drielingsbalken m. pl. — [ Bot..],
z. v. a. CIRCÉE. — [ Cath.] Tertia f., bidtijd om 9

ure des voormiddags. — Derde persoon, die tegen
moet zijn, als eene non zich in 't spreek-wordig
niet een ander onderhoudt. — [Escr.] Stoot -vertk
waarbij men de vuist naar binnen ge--manierf.,
keerd en horizontaal uitgestrekt boven den arm der
tegenpartij houdt, tierce, tiers f. Porter une t-,
une botte en t-, een' tiers -stoot geven. — [Féod.]
Heerenregt n. op de veldvruchten. — [ Imprim. j
Derde of laatste proefblad n., pers - revisie f. —
[Math., Astr.] Zestigste deel n. eerier seconde, t e rt i e f. (sedert de invoering van het decimaal -stelset zelden meer gebruikt). — [Mus.] Derde toon m.
van den grondtoon af; interval n. van twee toonera
der diatonische schaal, ter t s, ter s f. T- ma jeu re, mineure, diminuée, augmentée, groote, kleine,
verminderde, vergroote Iers. — Tiercé, e, adj.

(en part. passé van tiercer): Vigne t-e, Champ t-,

voor de derde maal omgewerkte wanberg m., omgeploegd land n. -- [Blas.] T- en pal, gedeeld in
drieën (het schild gedeeld door 2 vertikale lijnen,
zoodat er drie palen ontstaan). T- en fasce, doorsneden in drieën (door twee horizontale lijnen gedeeld). T- en bande, geschuind in drieën (door twee
schuinregtsche lijnen gedeeld). T- en barre. lznksgeschuind in drieën (door twee schuinslinksche lij
gedeeld). T- en pairle, verdeeld door de ,ra ffel--ne
snede f. (vgl. PAIRLE). — Tierce-feuille, f. [Bias.]
Drieblad n. (driebladerig klaverblad). — Tiercelet, m. [Fauc.] Mannetje n. (van den roofvogel,
omdat het ongeveer een derde kleiner is dan 't
wijfje) , inz. mannetjes-valk m. — 5 (fig. etdénigr.)
Iemand, die veel minder is, dan hij waant te zijn
of moest wezen: Un t- de poète, de gentilhomme,
een stuk van een' dichter, edelman. — Tierceline, f. [H. eccl.] Non f. van de derde of tiers -orde
van St. Franciscus der stride observantie.— Tiercement, in. [Ans. prat ] Verhooging f. met een
derde van den prijs na gedane toewijzing. — [Théat.]
Verhooging van den prijs der schouwburgplaatsen
met een derde. -- [Agric.] , z. v. a. SOLE. — -f- TIER-

TIER.CENAL

CEMENT, adv. Ten derde. -- -J - Tiercenal, m.,

z. V. a. ARSENAL . — Tiercer, v. a. [Anc. prat.]
Met een derde ver/wogen; een derde meer bieden.
— [Agric.] De derde bewerking (van een' wijnberg,
een' akker) doen. — [Bias.] In drieen verdeelen,
t i e cc é r e n (het schild, vg ( . TIERCE,) . — [Constr .]
T- le pureau des ardoises, twee derde van de dek leijen overdekken. — TIERCER, V. n . [That.] Den
prijs der schouwburgplaatsen met een derde ver/wogen. — [Jeu] Als derde man in 't kaatsspel bij de
koord staan. — SE TIEISCER, v. pr. In drieën gedeeld worden. — Tierceret, Tiereeron, m.
[Arch.] Boog m. van een gothisch gewelf, die zijne
geboorte in de hoeken heeft. — Tierceer, m.
[Anc. prat.] Verhooger van den prijs met een derde
— [Jeu] Derde man bij de koord (in 't kaatsspel).
— Tiereière, f. 1 Pèche] Soort van zaknet n- ---Tiercine, f. [Tech.] Overlangs doorgespleten
deklei f.; derde gedeelte eener dakpan. — 'Viercon, m. [Com.] Kist f., waarin de stukken witte
en gemarmerde zeep worden verzonden.
Tiers, Tierce, adj. Derde. -- (Het is door
troisiême vervangen, maar wordt nog heden in de
hier volgende uitdrukkingen gebézigd): La t-ce partie d'un tout, het derde gedeelte van een geheel n.
Déposer one chose en main t-e, iets aan de derde
hand toevertrouwen, ter bewaring geven. Ne se
voir qu'en maison t-, elkander alleen in 't huis
van een' derde zien, elkaar niet meer bezoeken. Un
t- parti, Bene derde partij. — [lijst.] Le t- état,

de derde stand, de ingezetenen, die niet tot den
adel of de geestelijkheid behooren, de burgerij, de
gemeente. — [Jur.] T- arbitre, T- expert, derde
scheidsman, deskundige. T -ce opposition, op/soming van een' derde tellen eene uitspraak. — [Mar.]
Voile en t- point, driehoekig, driekant zeil n. - -

[Méd.] Fièvre t -ce, double t-ce, z FIEVRE . -- [ Véner.] T- an, derde jaar, z. TIERAN. TIERS, m.
Derde, derde persoon m.: Déposer une somme entre les mains d'un t-, eene som in handen van
een' derde stellen. -- [Jur.] T- acquéreur (détenLeur, possesseur), derde bezitter. T- saisi, z. SAISI.
T- opposant, derde verweerder, derde persoon. die
tegen eene uitspraak opkomt. — (fain.) Le t- et Ie
quart, jan en alleman, ieder zonder onderscheid:
Médire du t- et du quart, van jan en alleman
kwaad spreken. -- Derde deel, derde gedeelte n.
Etre pour on t- dans une entreprise, voor een
derde in eene onderneming betrokken zijn. Le t- de
1 z est 4, het derde deel van 12 is 4. Ce coupon a
une aune et on t-, die lap is een en een derde el
lang. Toile d'un t-, de deux t-, doek van een, twee
derde el breed. — [Com.] T- porteur , tweede en,
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--

in. of schacht f., die één of meer waterbek
springfontein draagt. -- T- de colonne,-kensr
schacht eener zuil. — [Tech.] T-s des bolfes,
schachten der laarzen, laarzenbeenen n. pl . T- dun
clou, schacht van eenen spijker. T- d'une cle, schacht
van eenen sleutel. T- d'une tarière, stang f. van
Bene avegaar. T- d'un chandelier. schacht van een'
kandelaar. T- de piston, zuigerstang I. T- d'une
roue de montre, spil, dunne as f. van een horlogie -rad. T- d'un bas, naauw gedeelte van eene
Voet

kous (van de kuit tot den voet), schacht. — [(;hir. ]
Fracture en t-, overlanqsche breuk f. , spleetbreuk
van een lang been. -- 'I'igé, e, adj. [Bias.] Gestengeld. -- Tigelle f. (verklw. van tide) ( Bot.]
Stengeltje n. (van de vruchtkiem). — TigeliaIe, f. [Bot.] Zeer klein stengeltje n. — Tigeron, m. [Tech.] Zeer korte spil f . in een hor logie -rad. — Tigette, f. [Arch.] Gegroefde, met

loofwerk versierde stijl aan 't korinthisch kapiteel,
waaruit de wrongen of krullen oprijzen.
Tignasse, beter 'feign asse, f. Slechtepruik f.
— Met zalf bestreken kapje n. voor zeerhoofdigen.

Tignol, Tignolle, m. [Péehe] Visschers-

schuit f. voor 't visschen met den elger (in Morbil^an).
Tipnon, m. , beter CHIGNON , z. aid. -- Tig -

nonuer, V. a. (pop.) liet haar in eene nekvlecht
opbinden, het nekhaar krullen

. —

SE TIGONNER ,

v. pr. (pop.) Zich Bene nekvlecht maken, zich het
nekhaar doen krullen. -bij de nekvlecht,
bij 't haar vatten.
Tigre, m. [H. n.] Tiger m. T- royal, koningstijger. Peau de t-, tijgerhuid, f., tijgervel n. — (Loc.)
Etre jaloux comme un t-, razend jaloersch, jaloersch
als een turk zijn. — (fig.) Wreedaard, onbarmhartig mensch. — Jonge lakkei m. van een modeheertje. -- [11. n.] T- du Brésil of de la Guiane,
T-,noir, z. V. a. J AGUAR . T- barbet of frisé, z. v. a.
GUEPARD. T- chat, z. v. a. SERVAL, OCELOT. Tdes Iroquois, T- rouge, poltron, z. v. a. COUGUAR .

T- loop, z. V. 0. HVLN E. — T- marin, zeetijger,
eene soort van rob (phoque). — T- puce, pereboomluis f. T- punaise, soort van weegluis f. —
Tijgerhaai ni — TIGRE , Tigré, e, adj. Getijgerd,
als de tijger gespikkeld, en gevlekt: Cheval t-, t ij
getijgerd paard n. Chien t-, tijgerhond m.-germ.,
— Tigrer, V. a. Tijgeren, met tijgervlekken en
- strepen voorzien: T- on tapis, one étoffe, een
.

tapijt, eene stof tijgeren. — Het part. passé is ook
adj.: Fourrure t-e, kunstmatig gevlekte pelterij f,
-- Tigresse, f. Tij gerin f. — (fig.) Wreede, onnicetdoogende vr ouw; — ook: streng eerbare, tegen
minnaars stugge vrouw f., stug meisje n. — In
dezen laatsten zin ook als adj.: La dame n'était
pas t-, de dame was niet stug, niet ongenaakbaar.

dossont van, een handelspapier, derde houder m.
— [Féod.] T- P merci, regt n. van een derde, dat
Tigridie, f. [Bot ] Waterlelie f.
de leenheer willekeurig ligtte. — [Fin.] T- et dan
'.Tigrine, f. [Coin.] Ligte stof snel zijde en
derde en tiende penning m. van verkocht-ger, kasjemir gemengd, t i g r i n e f.
houtgewas (door Lodewijk XIV. in 1674 opgelegd).
Til, in. [Bot.], z. v. a . TILL EUL. — [Gram.]
T- consolidé, liet kapitaal der fransche staatsren- Teeleen op den klinker, die in 't portugeesch door
ten, den 30en sept. 1797 tot het derde teruggebragt, een' neusklank moet qevolqd worden (b. v. jojo,
de drie-percents geconsolideerde renten. -- [Jeu] pr. loan). — Tilda, Tilde, m. [Grans.] Teeleen,
Zeker blindemannetjes-spel n. — [Mar.] Naviguer dat in 't spaansch op de n gezet wordt, als zij den
au t- franc, op het vrije derde part varen (als de wreken klank der franse/me gn in règne moet heb eigenaar van een koopvaardij schip een derde van ben (b. V. Bona, pr. do-gna), tilda m. — Tilde g
de vracht geniet, terwijl met de andere twee der- e, add. [Gram .] Met een' tilda geteekend.
den de manschap betaald en onderhouden wordt).
Tiliacé, e, adj. [Bot.] Naar den lindeboom ge— Tiers-point, m. [Arch.] Gothische gewelfs- li trend — TILIACEES , f. pl. Geslacht n. der linde .

kromming, uit twee cirkelbogen van 60 graden za-

boom.en.

hoeks. -- Doorsnijdingspunt n. aan den top eens
gelijkzijdigen driehoeks. — [Hors., Tech.] Driek ante vij l; zaagvijl f., vijl ons zagen en velen aan

woord wordt zelden meer gebézigd dan van koop
ook van rivierschepen sprekende;-vardijschepnof
men gebruikt doorgaans PONT).

menrgesteld. --- Drie punten in den vorm eens drie-

te zetten. — [Mar.] Voile b tr-, lat Inzeil, emmer zeil n . — [Perspect.] Derde punt n., naar wille keur genomen punt op de gezigtsljn, op 't welk
men de diagonalen doet uitloopes. (Plur. Des tierspoints). —` Tiers- poteau, m. [Constr.] Bigedel f., stijl m. (Plur. Des tiers- poteau x).
Tienlet, m. [Coma Zeer kleine takkebos m.
Tige, f. Stam; stengel, steel m. T- d'un arbre,
stam van eenen boom. — Haute t-, basse t-, hoog stammige, laagstammige boom. Abattre une t- frui-

tière, eenen vruchtdragenden stam of boom afhakken. La t- dune plante, d'une fleur, de stengel,
steel eerier plant, eener bloem. line plante á plusieurs t-s, eene plant met veel stengels. — [Généal.]
Stam, stamvader m. I1 sort d'une t- illustre, hij
is uit een' beroemden stam gesproten. --- [Arch.]

Tillac, m. [Mar., Navig.] Verdek, dek n. (Het

'1'i ll age, m., z. TEILLAGE.

Teill aie, t.

Lindenplantsoen, lindenboschje n.

Tilln:rn, 'fillet of Tillot, m. [Bot.] Steen-

snde, zandlinde f.
Tillie, f. Onderbast m. der linden, waarvan

men touw vlecht. z. v. a. TEILLE. — [Mar .] Pleat f .
— [Tech.] Kuipersdisseltje n. (aisette, hachette).

-- Krabber ni. voor den bodem der suikerbrooden,
eer men ze greet klei bedekt. — Smeltkroesaarde I.
-- TILLE, M. [H. n.] Soort van snuitkever m
.

Tiller, v. a., z . TEILLER . — [Constr. nay.] De

pleat planken, eene plegt maken.

'fillet, m., z. TILLAU.
Tillette, f. [Tech.] Monster of model n . van

leijen, modéllei f.

Tilleul, in. [Bot.] Linde f., lindeboom

in. T-
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a grandes feuilles, á petites feuilles, ,grootbladige

lind
e of zomerlinde, kleinbladige linde. T- d'Hollande a larges feuilles, á feuilles panacbées, hol
linde niet breede bladeren, met bontgestreep--landsche
te bladeren. T- argenté, zilverbladige linde. — The
of Infusion de fleurs de t-, lindebloesemthee f., -aftre kse l n.

Tillenr, m., z. TEILLEUR.
'I'íllole, Tillotte, f. [Pêclie] Zeer ligte vis

-scheruitf.
voor ondiepe plaatsen.
Tiliot, m., z. TILLAU.
Tillotte, f. [Eton. rur.] , in Champagne z. V. a.
IVIACQUE. — z. ook TILLOLE. — Tillotiers, m.
[Pêche ] Visscherschippers m (te Bayonne, waar
zij een gilde vormen).
(rikaansche lijsterf.
'fitly 0! Tilli, m. [H. n.] Aschgraauwe ameTimbale, f. [Mus.] Keteltrom, pauk f. — Orgelregister n., dat liet geheid der pauken nabootst.- Soort van metalen beker m. van den vorm eener
keteltrom. — Kleine palet f. van kal fsleêr. — ( fig. et
pop.) Vleeschketel m. Faire bouillir la t-, goede
sier maken, smullen. La t- y a Bien, er is daar
een goede keuken, goede tafel. — Tiinbalier,m.
Keteltrommer, pauker, paukenslager m.
Timmmbarel, m. Soort van stortkar f.
Timbrage, m. [Admin.] Het zegelen, het stempelen van 't papier; wijze van zegeling.
Timbre, m. Klok f. zonder klepel, die door
eenen hamer van buiten wordt geslagen.—Klank m.
daarvan. Le t- d'une pendule, het klokje eener pendule. — T- argentin, eclatant, zilverklank, schelle
klank n. — ( fig.) Sa voix na point de t-, hare
stem is niet klinkend, heeft geen klank. — ( fig. et
lam.) Le vin lui donne dans le t-, de wijn stijgt
hem in het hoofd. z. FELÉ. — [ Admin.] Zegel n.,
stempel m. op 't papier; op brieven; zegelgeld n. 11
faut faire mettre le t- sur eet acte, men moet het
zegel op deze ekte laten zetten. Les gazettes ont
un t-, de dagbladen zijn gezeeld. T- à 1'extraordinaire, buitengewoon zegel n. Bureau de t-, zegel
zegelkantoor n. (plaats, waar mende zegels-burea,
opdrukt, ook waar men gezegeld papier verkoopt).
Droits de t-, zegel -, stempelregt n. Payer le t-, het
zegelregt, zegelgeld betalen. — Le t- de cette lettre est Paris, de stempel op dezen brief is Paris.—
[Bias.] Ieder stuk, dat boven een wapenschild prijkt,
schilddekkinq f. ( welke nederduitsche benaming,
door Rietstap is voorgeslagen). — [Bot.] T- violet,
paarsch klokje n. — [Mus.] Soort van voormalige
trom. — Le t- d'un tambour, de dubbele darmsnaar
onder eene trom (om haar geluid te verkoopen).t [Pellet.] Zeker aantal (doorgaans 30 of 60) marter- of hermelijn-vellen. —Tinnbrer, v. a. Zegelen,
stempelen, het bij de wet bepaalde zegel op papier
drukken: T- des actes. des affiches, des gazettes,
acten, aanplakbiljetten, cou, °anten zegelen. - - Den
poststempel, het postmerk opdrukken: On a timbré vette lettre deux fois, die brief draagt twee
postmerken. — T- les livres d'une bibliothèque, de
boeken eener bibliotheek met een' stempel merken.
— [Admin.] T- une pièce, op een stuk zijn' aard,
dagteekening, korten inhoud schrijven. — [Blas.]
Een wapenschild met eene schulddekking voorzien.
— SE TIMBRER, V. pr. Gezegeld, gestempeld worden.
-- Het part. passé is ook adj.: Papier timbré, gezegeld papier n. Lettre t-e de Paris. brief m. met
het Parjsche postmerk. — ( fig. et fam.) Une eer
mal t-e, Un cerveau mal t-, een-vel,Untê
gek, iemand, die niet wel bij 't hoofd is. I1 est t-,
Elle est un peu t-e, hij, zij heeft een' klap van den
molen weg, bij hem of bij haar loopt er één van de
vijf spelen. — Timbrear, m. Zegelaar, stempelaar m.
Tinaide, adj. Vreesachtig, bloode, beschroomd,
schroomvallig, bedeesd, verlegen, schuchter, angstvallig, bang: Enfant t-, beschroomd, verlegen kind n.
L'amour rend t- , de liefde maakt bedeesd , beschroomd, schuchter. Animal t-, vreesachtig, bang
dier n, Air, Regard t-, bedeesd gelaat n., angstvallige
blik m. Marche t-, schroomvallige, onvaste gang m.;
(fig.) al te omzigtiq, angstvallig gedrag n. Style t-,
bevangen, angstvallige stijl m. — Timidement,
adv. Met beschroomdheid , bedeesdheid, enz. , op
angstvallige wijze: Agir t- , beschroomd te werk
gaan. — Timidité, f. Beschroomdheid, bedeesd
schroomvalligheid, vreesachtigheid, schuchter--heid,
heid, bangheid , verlegenheid f.: La t- est difficile b
vaincre, de beschroomdheid is moeijelijk te overwin-

TINTER.
nen. Une aimable t-, eene aanminnige bedeesdheid,

verlegenheid. — La t- de sa conduite, de schroom
zijn gedrag. (boom m.-valighedn

Tintier, m. Spreeuwbézieboom , ljsterbessenTimocrate, m. ] Polit.] Aanhanger, voorstander der timokratie. — Tirnocratie, f. Staat,

waarin de bedieningen en eereposten naar schatting
van 't vermogen of aan de rijksten worden opgedragen, fortuins-regéring, t i m o k r a t i e. — Timoeratiquie, adj. Die regéring of hare voorstanders betreffend, t i m o k r a t i s c h.
Titnon, m. Dissel in. Le t- d'un chariot, de
dissel van eer' wagen. T- de cbarrue, ploegdissel.
— [Mar.] Roerpen f., helmstok m., inspit n. (nu
liever barre du gouvernail). — (fam.) Roer n. Ii
était au t-, hij zat aan 't roer. — (fig.) Repdring,
het roer van eenen staat, het bestuur over zaken:

Dèsque le roi eut pris le t- des affaires, zoodra
de koning het bestuur, het bewind, het roer der zaken in handen genomen had. — Tinionerie, f.
[Mar.] Plaats van 't stuurrad en de nachthuizen,
stuurplegt, stuurplaats f. Maitre, Premier m- de
t-, stuurman, opperstuurman. — Timonier, ni.
Disselpaard n. — [ Mar.] Roerganger m., man aan
't roer.
Timoré, e, adj. Bevreesd om God te beleedigen, godvreezend: angstvallig, schroomvallig, naauwgezet: C'est une lime t-e, 't is eene godvreezende,
angstvallige ziel. Elle a la conscience t-e, zij heeft
een naauwgezet geweten.
Tin, m. Onderlegger m. van een keldervat,
[Constr. nay., Mar.] Stapelblok n.; stootwig I. Etre
sur les t-s, op de blokken, op stapel staan. Les t-s
d'une chaloupe, de bootsklampen m. pl. (waarmede
de boot op het dek wordt vastgezet). — [Bot.] Paternosterboom. van Jamaica (met bundelvormir e bloesems en eerre gladde, bleekgele of groene bes), tinusboom m. T- laurier of Laurier t-, wilde laurier
Weleer ook: slaap m. van 't hoofd-bomin.—
(tempe).
Tinamou,m. [H.n.] Grashoen n., eene aan Zuid
eigen Hoendersoort [crypturus, tinamu] .-diner/ka
Tintal, m. [Corn.] Ruwe, ongezuiverde borax
of boraxzuresoda f., tin k a l m.
Tinctorial, e, adj. Tot verwen dienstig: Plantes t-es, verw- of verwersplanten f. pl. Pastel t-,
verwersweede .
Tine, f. [Econ. dom.] Soort van vat n. of tont.
tot vervoer van water. — Tiue of '.rinette, f.
Tobbetje, vlootje, kuipje n. T- de beurre, vlootje
met boter; — ook de handelsnaam eener kegelschelp.
t 'finch, m., z. onder TINEL.
Tinéites, m. pl. [H. n.] Motsoorten f. pl.
Tinel, m. [Ant. tout.] Eetkamer f. der bedienden van een' vorst of groot heer. — Etensklok f.
in de paleizen der gnooten; — konings- of vorstenhof n.; — marktregt, marktgeld, plaatsgeld n. op
de markt (in dezen zin ook tinei)) . — z.v.a. TIMET.
Tinet, m. [Routh.] Dwarshout n., boom m.,
waaraan een geslagt beest wordt opgehangen. —
Juk n. om wijnemmers enz. te dragen. -- Draagboom m. om eene ton te dragen.
Tinette, f., z. TINE. -- Hangmand f., hangkorf m. van een lastdier.
Tingent, e,adj. [Ant. chim,] Vérwend, kleurend.
Tingis, m. (pr. —give) of Tingide, f. [H. n.]
Schors- of bastluis f.

Tinion, m. [Bot.] , z. v. a. CHIENDENT.
Tinkal, m., z. TINCAL.
Tintawarre, m. (fam.) Geraas getier, leven, geweld, rumoer n. — t Tintama.rrer, v.n.

(pop.) Geraas, getier, enz. maken.

Tinteau, Teinturien of Teinturier, m.

[Bot.] Zeer donkerroode druif, tintdrui f f.
Tintement, m. Naklank in. eener aangeslagen
klok; — gelui, geklep n. — [Méd.] T- d'oreille,
oortuiting f., geruisch. in 't oor, alsof men den naklank eener klok hoorde.
Tintenague, f., z. v. a. TOUTENAGUE.

Tinter, v. a. Kleppen, de klok zoodanig doen
aanslaan, dat de klepel haar slechts aan eene zijde
raakt. T- la grosse cloche, de groote klok kleppen.
— (absol.) On tinte b la paroisse, de parochie-kerk
klept. — ;T- la messe, le sermon, voor de mis. voor
de preek kleppen. — TINTER, V. n. Kleppen: La
cloche tinte, de klok klept. — La messe, Le sermon t-, er wordt voor de mis, voor de preek geklept. — Faire t- un verre, een glas doen klinken.

TIi'TIN
— L'orellte tui tiiite, Les oreilles lui tintent, de

ooien tuiten hein-. — (Loc. fam. et prov.) Vous
n'avez qua t-, gij hebt maar één woord te spreken,
een' wenk te geven (en fl# zult terstond gehoorzaamd
worden). Les oreilles doivent lui avoir tinté, de
opren moeten hein wel getuit hebben (want hij is
ter deeg over de tong gegaan). Le cerveau lui tinte, het spookt in zijne hersens. —.- TINTER, v. a.
(van TIN) [Mar.] Met blokken of klampen vastzetten, onderstoppen.
Tintin, m. (nabootsing van 't geluid der glazen
bij 't aanklinken; ook van eene schel) Het klinken,
geklink; geklingel n.— Tintiner, v. n. Klanknabootsing van 't geluid der mees.

'.Tinte of `in de Tinte, ni. [Corn.] .Spaan-

sehe wijn van Alicante (die aan de oevers dier rivier
Tinto wast) , tinto-wijn m.
'Tintoin, Tintouin, nl. Oorgeruisch, oorr1esuis, oorgetuit, oorgegons n. --- (fig. et fani.) Onrust, verlegenheid, bezorgdheid f.: Cela lui donne
du t-, dat geeft hem onrust, maakt hem onrustig.
— Tiiitoininer, v. a. In de goren ruischen, tuiten.
ion, m. [Tech.] Platte steer, m. of ijzer n. tot
schoonmaking van den smeltkroes, kroeskrabber m.
'fiool, m. [Tech.] Schuimlepel rn. (in. (le melaalsmelter jen).
Tipule, m. [Ei. n. j /47 aterspin f., langpoot ni.

Tique, ni. [El. n.] Trek, teekt f., luis op dieren: 'r'- ricin, hondeluis, runderluis, schapeluis f.
— T- du fromage, z. V. a. CHION.
Tiquer, V. n. [Man.] Kri-bbebyten.
Tiquet, in. [H. a.] , z. v. a. ALTIQUE, ALTISE.
Tiqueté, e, adj. Met kleine vlekken geteekend,
gespikkeld: Oeillet t-, gespikkelde anjelier m. -Tiqueture, f. Bespikkeling, gespikkeldheid f.
Tiqueur, euse, adj. [Man.] Cheval t-, .lu
kribbebjter in., kribbeb /tend paard n.,-mentus,

kribbebijtende merrie f.
Tir, in. [Mil., Artill.] Het schieten, kunst f. van
schieten: La théorie, La pratique, L'habitude du
t-, de theorie of leer, de praktijk of oefening, ,de
gewoonte van 't schieten. Le t- à la cible, het sch j fschieten. Le t- ii boulet ramé, à mitraille, het schieten met kneppelkogels, met schroot. — Rigtingsljn,
waarin men schiet, vuur- of schoollijn f., schot n.
T- perpendiculaire, oblique, rasant,loodregt, schuin,
stro jkend schot. T- de but en Blanc, vizierschot. Tit toute volée, boogschot, schot met de zwaarste lading en hoogste elevatie. T- de plein fouet, T- primitif, kernschot, kernschot met volle lading. T- h
cartouche, blikkendoosschot. -- Ce fusil na pas Ie
t- juste, dat geweer heeft geen juist, zeker schot. —
Plaats, waar enen zich in 't schieten oefent, schijf f.
Aller au t-, naar de schietplaats, de schijf gaan.
Tirade, f. Stuk van zekere uitgebreidheid in
proza of dichtmaat, dat een gedeelte van een werk
uitmaakt en doorgaans over één onderwerp loopt;
reeks f. volzinnen of verzen , onafgebroken door
,

I1 nous a lu une
belle t- de son roman, de son poéme, hij heeft ons

iemand voorgedragen, tirade f.

een fraai stuk, eene schoone tirade uit zijnen romnan, uit zijn dichtstuk voorgelezen. — (in kwaden
zin) Woordenvloed m.; uitweiding f., onnoodig tusschenvoegsel n., gemeenplaats f. Cette t- est de mauvais gout, die woordenvloed is tegen den goeden
smaak. Les comédies modernes sont pleines de t-s,
Fie nieuwere blijspelen zijn vol gemeenplaatsen, vol
onbeduidende tusschenredenen. — I1 lui répondit
Par une t- dinjures, hij antwoordde hem met een'
vloed van scheldwoorden. — [Mus.] Loop m., het
slepend verbinden van op- of a fgaande toonen: Briltante t-, heerlijk uitgevoerde loop of tirade.—TOUT

D' UNE TIRADE, loc. adv. (fans .) 1 n Benen adem, ach -

tereen, zonder ophouden: 11 récita one eentaine de
vers tout dune t-.
Tirage, in. liet trekken; trekloon n. Payer
tapt pour Ie t- dun bateau, zoo en zoo veel voor
liet trekken eener schuit betalen. — Chevaux de t-,
jaagpaarden, jagerspaarden n. pl. (die de schep en
door de kanalen en rivieren, trekken). —Jaagpad n.,
pad voor de jaagpaarden. — [Mil.] T- au sort of
enkel T-, het loten, loting f. Le t- pour le recrutement de I'armée, de loting voor de rekrutéring
of aanvulling van 't leger. — Le t- de la lot.erie,
het trekken der loterij. — [Impr.] Het drukken, afdrukken, aftr ekken (van een' lettervorm,, van eene
plaat, enz.); afdruk m. On paye tapt, par feuille
pour Ie t-, men betaalt zoo veel per vel voor het

--
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drukken. 1'- fait avec soin, zorgvuldig genomen afdruk. — terra` ure qui a en plusieurs t-s, plaat, dir
bij herhaling is afgedrukt, ter perse is gelegd. —
[Tech.] Le t- des métaux, het trekken der metalen (door de trekplaat), het draadtrekken. — Le tde la spie, het afhaspelen der zijde (van 't zijdetonnetje). — Hoeveelheid band, die men in een kwar
tier uurs vervaardigt.
Tiraillement, m. (fam.) let heen en weisi
trekken, het rukken en plukken (aan iemands Ideederen). — (fig.) Onzekerheid, weifeling, besluiteloosheid f. — 'Trekking. krampachtige gewaarwording in zekere inwendige ligchaarnsdeelen: T- d'entrailles, d'estonlac, trekkende pijn f. in de irrgcwat
den, in de maag. --- 'I'irailler, v. a. (fain.) Heen
en weêr trekken, uidken, schudden: Cessez de me
t- de vette carte, houd op mij zoo heen cie
te trekken. -- (fig.) Onophoudelijk aanzoek doei,
-

lastig vallen, plangen: On me tiraille pour obtenir
mon consentement, men laat iii (j niet los orn ira ne

toecternmin.g te verkrijgen. Les affaires me tiraillent de tout côté, de bezigheden vallen m i van alle
kanten op 't lijf, laten mij geen oogenblild rust. ---SE TIRAILLER, V. 1)r. Elkander heen en well' trekken , met elkanderplukhar en. — TIRA1LLER
V. n. [Mil.] Op verschillende punten verstrooid zijn
en den aanvang beginnen met een vuur, flat +loo
geen commando wordt rgeregeld , met verspreide
scherpschutters aantasten, t ira i l l é r e n: On tirailla longternps avant d'engager l'action, mien tirailleerde lang eer 't gevecht bel;on. -- Dikwijls en slecht
schieten, pifpaffen. --- Tiraillerie, f. [Mii.] Het
tirailléren; tirailleervuur n. — Het gedurig, onnoodig en slecht schieten. ----- Tirailleur, m. [Mil.]
Scherpschutter, elk der verspreide soldaten, ale op
verschillende punten met geweerschoten den vijand
aanvallen en verontrusten, t i r a i l l e u r in. -- Ja
soldaat, die gedurig en slecht schiet, kruid -gerof
ni. — [Corn.] Koopman, die ged ierirl wis -ver-ons
sets trekt op lange termijnen, ten einde zich fondsen te verschaffen, welke wissels hid dan vóór de n.
,

,

vervaldag door remises dekt, wisselrseiter, t i i , a i I-

leur m.

Tirana, f. [Mus. j Zeer' langzaam spaonsen ±;ezang n.; woorden n. pl. van dien. zang.
Tiranee, f. [Mar.] Het trekken van touwen over
den zeebodem. Pieux de t-, rolpalen in. pl. (ma flat

werk gemakkelijk te maken).
Tirant, in. Koordje, riempje ii. aan eene beur
(om die te openen en te sluiten). '1'-s dun soulier,
schoenriempjes n. pl. T-s dune botte, stroppen ni.
pl. van eene laars. --- T-s (lun tambour, trekker,
spanleder, spansnoer n. aan cone trom. -- [Constr. á
Landvest, trekker m. (stuk hout of ijzeren stang,
aan weêrszijden van ankers voorzien, om 't uit wijken van twee muren, enz. te beletten), dwarshanebalk in. — [Cuis.] Geelachtige pees f. in 'l slargtvleesch, geelhaar n. --- [Hort.] Gedeelte van !)en

wijngaardrank, dat enen bij 't snoep/en overlaat; --waterloot f. der leiboomen. — [Mach. it yap.] Verbindingsstang, trekstang f. --- [Mar.] T- d'eau, (hel)
gang m. Vaisseau de grand t-, diepgaand schip nn.
Eebelle de t- d'eau, diepgangsmerkenti. pl., schaal f.
voor den diepgang. Différence de t- d'eau, stuurlast in., stuurlastiglzei l f. — [Tech.] Latte- en
lussensnoeren f. pl. atria 't weefgetouw.
Tirarie, f. [Sal.] lt'er°kvrouw, die 't zout uit
den ketel haalt.
Tirasse , f. [ Chas. ] 'neknet , strijknet
t is-as m. T- (t prendre des cailles, des alouettes, net om kwartels, leeuweriken te vangen. -[Mus.] Toetsenbord ii. dler pedalen.. -- Tirassen,
-

v. a., z. V. a. TIRAILLER. -- TIRASSER, v. n. et a.

Met een trek- of strijknet jagen. Its out tirassé ces
cailles, zij hebben deze kwartels roet het net gevangen. Its tirassent aug: alouett:es, zij striker leen-

wenken.

Tire, f. (inz gebézigd in): TIRE-B'AlLE, z. fell

woord. --- 5 TOUT DUNE TIRE, hoc. adv. (fain.) in
eens door, onafgebroken (b. v. iets lezen). -- [Ane.

corn.] Zes aan elkander bevestigde stukken ballot.

__ [Bias.] Rij f.
Tiré, e, adj. (en port pass( eau tirer): Bateau
t- par des ciievaux, door paarden getrokken schuit f.
— Chevaux t-s du Daneinarc, uit .Denemarken rjehaalde, ontboden paarden n. pl. --- Dit vin t- dtiii
tonneau, uit een val gelopte wijn in. De lean i -e
d'uii puits, nit P'ccen put opgehaald 2^ ale . 1)cá
t1
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l'huile t-e d'amandes, uit amandelen getrokken
olie f. — Mot t- du hébreu, aan 't hebreeuwsch
ontleend woord n. — Argent t- de la poche, de la
bourse, uit den zak, uit de beurs gehaald geld n.—
Epée t-e, uitgetrokken degen m. Sang t-, afgetapt bloed n. Vaché t-e, gemolken koe f. — Hornme t- de prison, uit de gevangenis gehaald, verlost
man. — Passage t- de 1'Écriture, aan de Schrift
ontleende plaats f. — Rue t-e au cordeau. z. CoRDEAU. Ligne t-e, getrokken lijn f. — Livre t- à
mille exemplaires, boek n., waarvan duizend exemplaren gedrukt zijn.. — Canon t-, afgeschoten ka
Affaire t-e en longueur, op de lange baan-no.—
geschoven zaak f. — L'avantage t- du malheur, het
voordeel, uit het ongeluk getrokken. — (fans.) Visage t-, vermagerd Bezigt n. — z. ook CERVEAU,
—'

COUTEAU, ÉPINGLE.

— (Loc. prov.), z. BOLRE. —

TIRE, m. Jagt f. met het geweer. Le ros a fait un
beau t-, une belle cbasse au t-. de kilning heeft

eene schoone jagt met het geweer gemaakt.
Tire-à- barre, m. [Tech.] Kuiperswerktuig fl.
tot inzetting der bodemdwarshouten. (Plur. Des tireit-barre.) — Tire- Malle, in. [Chic.) Kogeltang f.
— [Mil.] Aftrekker, kogeltrekker m. (Plur. Des
tire-balles.) — Tire-ibonde, m. [Tech.] Spon- of
plugtrekker m. (Plur. Des tire-bondes.) — Tirebord, m. [Constr. nay.] Jaagbout, drevelbout rn.
(Plur. Des tire-bords.) — Tire- botte, m. Laar
werktuig om zich zelven de laarzen-zeknchti.,
uit te trekken. — Loarzetrekkers, tw
zeren haken, die men door de stroppen slaat, =elaarzen
aan te trekken. — Weleer ook : laarzestroppen
(til ants). — t [Tech.] Dik garen of zijden bezetsel of passement n. (nu anglaises). (Plar. Destirebottes.) — Tire-bouchon, m. Kurketrekker m.
(Plur. Des tire-bouchons.) — Cheveux en t-, spiraal-wigs gekrulde lokken f. pl. — Tire-boueler, rn. [Tech.] Opruimbeitel m. (Plur. Des tire-

houders.) — Tire-bourre, m. [Mil., Artill.] AJ_

--

TIRER.

Des tire-pièces.) --Tire-pied, m. Spanriem, knie

schoen- en zadelmakers) . — Somtijds-riem.(d

z. v. a. CHAUSSE-PIEDS. (Plur. Des tire-pied.) —
Tire-plomb, in. [Tech.] Loodtrekker m., soort

van rad om het lood tot smalle reepen te maken.
(Plur. Des tire-plomb.) — Tire-poil, m. [Anc,
tech.] Etswater n. (der munters). (Plur. Des tirepoil.) — Tire-point, M. [Mar.] , z. v. a. FOURRURE de gouttière. (Plur. Des tire-points.)—Tire.
pans, m. [Chir.J, z. v. a. PYULQUE. (Plur. Des,

Lire-pus.)
'firer, v. a. Trekken, tot zich halen: T- qn. par
Ie bras, iemand bij den arm trekken. T- qn. it
part, à l'écart, iemand ter zijde trekken, nemen. Tles oreilles à un enfant, een kind bij de ooren trekken. Des chevaux qui tirent une voiture, paarden,
die een rijtuig trekken, voorttrekken. (absol.) Chef
val qui tire bien, qui refuse it t-, paard, dat goed
trekt, dat weigert te trekken. — (fig. et fam.) On
aura bien it t- dans cette affaire, 't zal heel wat
moeite kosten, die zaak te doen slagen. I1 a encore
bien à t- pour en venir là, hij zal nog veel moeten
leergin, werken, doen , om zoo ver te komen. — T-

un criminel à quatre chevaux, eenen misdadiger
mei vier paarden vaneen trekken of scheuren. (fig.
et fam.) T- qn. a quatre, zeersterk bij iemand aan
om iets gedaan te kragen. z. ook CHEVAL,-houden
CHEVEU, COUVERTURE , E CHELLE , OREILLE. -

uithalen, uitkr ogen: T- son épée du
fourreau, zijnen degen uit de scheede trekken. Tdu charbon de la mine, kolen uit de min halen.
T- de l'argent de sa bourse, geld uit zijne beurs
halen of kr jijen. T- de lean d'un puits, du vin
d'un tonneau, water uit eenen put halen, wijn uit
een vat tappen. T- une épine de son doigt , een'
doorn uit zijnen vinger halen. T- un homme de la
prison, eenen man uit de gevangenis halen. On ne
saurait le t- de son jardin, de ses livres, men kan

Krasser m. (Plur. Des tire-foin.)—Tire-fond,m.
[Chir.,Tecb.]Bodemtrekker m.; handvatsel n.(Plur.

hem niet uit zijn' tuin, bij zijne boeken van dean
krijgen. — T- son ami d'erreur, d'inquiétude, d'un
péril, zijnen vriend uit de dwaling helpen, van onrust, van een gevaar bevrijden. — (fig.) Dieu a
tiré du néant le cie! et la terre, God heeft den hemel en de aarde uit het niet voortgebragt, te voor
geroepen. — T- du vin, w jn tappen, aftap -schijn
ook a clair, au clair, onder CLAIR (ook fig.)-pen.z
-- (fig.) T- l'épée contre son souverain, tegen zijnen vorst opstaan. — T- du sang, aderlaten. — Tune vache, eene koe melken. -- T- des tons d'un
instrument, du feu d'un caillou. bonen uit een
speeltuig, vuur uit een' keisteen halen. -- T- les
bas, les bottes it qn., iemands kousen, laarzen uit
T- une bague de son doigt, eenen ring van-trekn.
zijnen vinger trekken. — T- des larmes aux yeux
de qn., tranen uit iemands oogen persen, iemand
aan 't weenen maken.'— On ne saurait t- raison
de eet homme, men kan dien man niet tot rede, tot
zijnen pligt brengen. z. ook RAISON. — T- la langue,
z. LANGUE. — T- qn. de in pauvreté, de l'obscurité, iemand aan de armoede, aan een' geringen of
vergeten stand onttrekken. — (Loc. fig. et fam. ou
prov.), z. ALLE, BOTTE, CHAT, SPINE, EPINGLE, LAN-

RENOUÉE. —

CUE, MOUTURE, NET, PAS (m.), PIED [Métrol.], POUSSIÈRE. .._.. Trekken, door trekken langer maken,

trekker; krasser m. T- sur tête d'écouvillon, kras
aftrekker op den wisscher--seropdnwichbl,
klos. (Plur. Destire-bourres.)—Tire-bouton,m.
Knoophaak in. (om de knoopen in de knoopsgaten
te trekken). (Plur. Des tire-boutons.) — Tirebraise, m. [Tech.] Ovenijzern. (Plur. Des tirebraise.) — Tire-cendre, m. [Minér.] , z. v. a.
TOURMALINE. — Tire -clou, m. [Tech.] Leidekker:snijptang f. (Plur. Des tire-clous.) —Tire d'aiIe, m. Geklapwiek n. Krachtige en herhaaldevleugelslag eens vliegenden vogels. (Plur. Des tire-d'aiIe.) — adv.: Voler it t-, pijlsnel vliegen. —Tiredent, m. [Tech.] Kamtang I. (der kaarders, enz.)
— [Chic.] Í'andtrekker m. (Plur. Des tire-dents.)
Tirée, f. ] Tech.] Gedeelte spiegelglas n., dat
men in eens polijst.
'fire- fieitte , m. [Agric.] Mestvork f. (Plur.
Des tire-liente.) — Tire-filet, m. [Tech.] Werk
om lijnen of draden op metalen te trekken.-tuigf.
— Soort van schrjnwerkers ploegschaaf f. (Plur.

Des tire-filets.) — Tire-foin, m. [Anc. artill.]

Des tire-fond.) — Tire-goret, m. [Bot.], z. v. a.
Tire-laine, m. [Tech.] Wolprop -

trekker m. der metaalgieters. — Weleer ook: man-

,

rekken, uitrekken, spannen, aanhalen, uitstrekken:
T- lor, l'argent, goud, zilver tot draden trekken.
T- une corde, la t- ferme, een touw spannen, het
strak :aanhalen. T- une étoi%, une courroie, eene
stof, eenen riem uitrekken. T- du lingo sur laplatine, linnen op de droogplaat of het droogbekken
uitrekken. — T- Bien ses bas,. zijne kousen ophalen, strak optrekken (zoodat zij Beene plooijen makundig bouwmeester.
ken). — [ Tech.] T- b poil une étoffe, het haar
Tirelintinn, m. (klanknabootsend woord van 't eener stof met de kaarde ophalen, opkrassen. —
geluid eener schel) Geklingel, klingeling n.
(fig. et fam.) T- le poil à qn., iemand geld afhalen,
Tirelire, ni. (klanknabootsend woord van 't ge- aftrog
gelen. z. ook RIDEAU, VOILE. — (fig.) T- une
luid des leeuweriks) Getierelier, het tierelieren. — affaire en longueur, eene zaak op de lange baan
Tirelire, f. (verbastering van tire-hard) Spaar- schuiven, eene zaak rekken., (pop.), z. REVÉRENCE.
pot m., steepen varken _n. — Tirelirer, v. n. Tie- (Loc. fig. et prov.) T- of E'tendre la courroie, z.
COURROIE. II a tiré pays, z. PAYS. ® Uittrekken
relieren (van 't gekweel des leeuweriks gezegd).
(door overhaling, persing of op eene andere wijze) ,
Tire-lissen, f. pl., z. v. a. CONTRE-LAMES.
Tirelle, m. [Tech.] Ophaalsnoer n., trekkoord f. uithalen (extraire): T- de l'eau de vie de la pomme
(aan een weefgetouw).
de terre. brandewijn uit aardappelen trekken, sto'rice-moélle, m. [Econ. dom.] Merglepel m. ken. T- le sue dune herbe, le jus de la viande,
(om het merg uit de pijpbeenderen te halen). (Plur. het sap uit een kruid, uit het vleesch trekken. TDes tire-moëlle.) — 'fire-monde, f. (pop.): Ma- de la résine d'un arbre, hars van een' boom windame T-, de vroedvrouw. — Tire-pièce, m. nen, aftappen. T- de l'hui!e à froid, koud olie slaan.
[Tech.] Schuimlepel m. der suikera flnadeurs. (Plur. — (fig. et prov.), z. HUILE, QUINTESCENCE. —(fig.)

teldie f; nachtdief m. (Plur. Des tire-laine.) —S Tire-laisse, m. Teleurstelling, ver delde, teleur
Des tire-laisses.) — Tire--gestldhopf.(Pur
languue, m. [H. n.], z. v. a. TORCOL. — Tirelarigot (of tire la rigaud), alleen voorkomend in
faire (t tire-larigot, zond. BOIRE.— Tire-ligne,m.
1'rc pen f., lijnentrekker m. — (fig. et foto.) On-
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Trekken, afleiden, opmaken; ontleenen. T- une con-

séquence, une conclusion, een gevolg trekken, eene
gevolgtrekking maken, opmaken. I1 en tira un fàcheux présage, un augure favorable, hij maakte
daaruit een onheilspellend, een gunstig voorteeken
op. -- T- un mot du glee, du latin, een woord aan
't grieksch, aan 't latijn ontleenen. T- de 1'histoire
de France Ie sujet d'un roman, aan de geschiedenis van Frankrijk het onderwerp voor ecnen roman
ontleenen. D'ou cette viile tire-t-elle son nom ?
waaraan ontleent, waarnaar draagt die stad haren
naam. — [ Arith.] T- la ravine carrée, cubique
d'un nombre, den vierkants-, den kubiek-wortel
uit een getal trekken. — Se faire t- les cartes, zich
de kaart laten leggen. T- les cartes it qn., de kaart
voor iemand leggen, hem zijn lot uit de toevallige
schikking van een spel kaarten voorspellen. — z. 110fig.) Trekken, krijgen, verkrijgen,
ROSCOPE. —
ontvangen: T- du profit, de l'avantage, de l'utilité de qc., winst, voordeel, nut uit iets trekken. 11
(

tire de sa charge, de ses biens tout ce qu'on peut
en t-, hij trekt, haalt uit zijn ambt, uit zijne goe-

deren al, wat er uit te trekken of te halen is. —Tquelque grace, une faveur de qn., eene gunst, geld
van iemand weten te verkrijgen. I1 tire clog pour
cent de son argent, hij trekt vijf ten honderd van
zijn geld. T- parti de qn., de qc., partij, nut, voordeel van iemand, van iets trekken. z. ook PART!,

T- un éclaircissement de qn., eene inlichting van iemand krijeen, uit iemand halen. On ne put t- on mot de
lui, men kon geen woord uit hem krijgen.— 11 tire
son origine de cette maison, hij stamt van dat huis
of. Cette rivière tire sa source de la Forêt noire,
PAROLE, RAISON, VANITÉ, VENGEANCE.

die rivier ontspringt in 't Zwarte woud.® [Corn.]
Trekken, afgeven; ontbieden, doen komen: T- une
lettre de change sur qn., eenen wisselbrief, wissel
op iemand trekken, afgeven. (absol.) I1 n'aime pas
qu'on tire sur lui, hij laat niet gaarne op zich trekken. -- T- des marcbandises d'un pays, koopwaren uit een land onth ieden. . Trekken (tracer) :
T- des lignes, un plan sur Ie papier, lijnen, een'
platten grond, op 't papier trekken. T- une rate sur
ce qu'on a ecrlt, eene streep door 't geschrevene
halen, het geschrevene doorstrepen. — T- one rue,
une allée au cordeau, eene straat, eene laan lijn
maken. — T- (liever Mettre) en ligne de camp--regt
te, z. COMPTE. — [ Peint.] Afbeelden, uitschilderen:
T- qn. au naturel, iemand naar de natuur, in levensgrootte uitschilderen. — [Sculp.] II s'est fait
t- en plhtre, en cire, hij heeft zijne beeldtenis in
gips, in was laten maken. — [Impr. j Afdrukken
maken, aftrekken: T- un ouvrage a mille exemplaires, duizend exemplaren of afdrukken van een
;jerk maken. — (absol.) T- an vi ai, den laatsten
proefafdruk van eene plaat nemen. La feuille est
cornposee, it n'y a qu'a la t-, het blad is gezet, 't
behoeft maar afgetrokken te worden. T- une épreu-

ve avec la brosse, z. BROSSE. -- T- copie d'un acte, d' un dessin , een afschrift van eene acte, eene

kopij van eene teekening maken. -- Schieten, afschieten, afvuren, losbranden: T- des flèches, des
fusées, pijlen schieten, vuurpijlen afsteken. T- on
feu d'artitice, een vuurwerk afsteken. T- son fusil,
son pistolet en Fair, zijn geweer, zijne pistool inde
lucht afschieten. T- le canon, het kanon afschieten,
losbranden. T- des bombes, bommen werpen. — Tun oiseau, on lièvre, op eenen vogel, eenen haas
schieten. -- (fig. et fans.) Pour lui parler, ii faut
le t- au vol of it faut le t- en volant, om hem te
spreken, moet men hem in de vlugt schieten, moet
men wel zijn' tijd waarnemen. — (Prov.), z. M o lEAU. — [ Escr.] T- des armes, of enkel T-. z.
TIBER, V. n. T- one estocade, on coup d'estocade,
een' stoot op zijne tegenpartij doen, uitvallen; —
(fig. et fam.) iemand yield zoeken af teleenen. (Deze
uitdrukking is, zoowel in eig. als fig. zin, verouderd.) T- des feintes, !ooze stooten doen. -- [Fauc.]
T- l'oiseau, den valk bij 't voederen laten pikken.
— [Jeu] T- une carte d'un jeu, eene kaart uit een
spel trekken. T- tout, de vole maken, al de slagen
halen. — T- on bon, un mauvais billet dune loterie, een goed, slecht loterijbriefje of -lot uittrek
one loterie, de nommers eener loterij uit -ken.T
ook JEU. — [ Mar.] T- beaucoup, peu-trekn.z
é'eau, veel, weinig diepgang hebben. Ce navire lire
tant de mètres d'eau, dat schip gaat(of treedt) zoo
veel meters diep. — T- on batiment a terre, een

schip hellingen, banken, het op de sleephelling zetten, op den wal halen. -- T- de l'eau avec des
seillots, water putsen. — [ Tech.] T- Ie cierge,
kaarsen trekken (uit de hand maken). — T- l'épingle, het koperdraad voor de spelden door de trekplaat halen; ook: het opgerolde draad weer regt
zetten. — T- au sec , droog inmaken of inleggen
(konfiituren). -- T- la terre, de aarde of klei (voor
de steenbakkers) uitgraven, uitstrooien en laten
verwezren.
TIRER, v. n. (in vele beleekenissen van 't v. a.):
Cette corde tire, dat touw trekt, is strak gespan nen. — Cette affaire tire en longueur, die zaak
wordt gerekt, op de lange baan geschoven, duurt
lang. --- (fig.), z. CONSEQUENCE, — T- de l'arc, du
fusil, met den boog, met liet geweer schieten. T- ii
la cible, au blanc, naar de schijf, naar 't wit schieten. T- à plomb, à balie, à poudre, met scherp,
met een' kogel, met los kruid schieten. Dès que
le canon cut commence ia t-, zoodra 't geschut
had begonnen te spelen. T- juste, avec précision,
treffen, juist schieten. Fusil qui tire juste, geweer,
dat goed, met juistheid schiet. T- d'écharpe, schuin
schieten. T- a bout portant, met den tromp op de
borst schieten. T- b démáter, en belle, op de snasten
of 't rondhout, op den romp schieten.--T- aux moineaux, op de musschen schieten. T- an vol, in de
vlugt schieten. — T- is I'oi` eau, of l'oiseau, naar
den (houten) vogel schieten. -- (fig. et fam.) T- sus
qn. , van iemand kwaad spreken. T- à cartoucles,
à boulets rouges à (of sur) qn., z. BOULET. T- sur qn.
in 't gezigt de grofste waara bout-portant, iemandspotternijen
zeggen. Vous tiheden, beleedigingen,
rez sur vos troupes, sur vos gens, gij vecht tegen
uwe eigen part, gil valt uwe vrienden aan.
T- au sort, loten, het lot trekken. T- à la courte
paille of au court fètu-, z. FETr. T- of Jouer au
doigt mouillé, z. MOUILLE, Z. ook BáTON. -- Trekken, gaan, zich begeven: Tirez de vette part et
vous, tirez de l'autre , ga gij dezen kant heen, en
gij den anderen. — T- de long, de large, de vlugt
nerven, zich weg maken; (fig. et fam.) gedurig uitstellen, op de lange baan schuiven. — T- à sa fin,
naar 't einde loopen, ten einde spoeden. Son ouvrage tire a sa fin, zijn werk spoedt ten einde, is
bijna af. Le tonneau tire a sa fin, het vat loopt
ten eind, is bijna ledig. Le malade tire h sa fin, 't
zal met den zieke ras gedaan zijn. ® T- sur,
zweemen, gelijken naar, eenige overeenkomst gelijkenis hebben (meestal van kleuren sprekende). Cette
étoffe tire sur le vert, die stof valt in 't groene. Le
plumage de vet oiseau tire sur Ie violet, 't gevederte van dien vogel zweemt naar 't paarsche. -[Chas.] T- an juger, op de gis schieten (zonder
't wild te zien).— [Cord.] T- au premier brin, besten hennep hekelen. - [Escr.] T-, trekken, schermen, stooten. T- de tierce, de quarte, in de tierce,
in de kwart stooten. T- la main plate, met omgekeerde vuist stooten. T- dans, hors, sur, sous les
armes, tusschen, buiten, boven, onder de armen (der
tegenpartij) stooten. z. ook MUR. T- sur Ie temps,
stooten terwijl de tegenpartij een' stoot wil toebrengen; (jig. et fans.) het juiste oogenblik waarnemen,
de gelegenheid bij 't haar grgpen. — [ Jeu] T- it
qui fera, trekken, wie (de kaart) geven zal. -- Ta la loterie, uit de loterij trekken. — [Man.] Tla main, in de hand rukken. — [Mar.] T- au large,
à la mer, in zee steken, op zee houden.— [Véner.]
Tirez, tirez, chiens ! (aanmoediging der honden, die
men roept) Voort, honden, voort ! T- de long, de
ruimte, het ruime veld kiezen (van 't wild). T- sur
le trait, aan den riem trekken (van den speurhond,
die 't spoor vindt en vooruit wil). SE TIRER,
v. pr. Getrokken worden: Lor se tire en fels trèsdeliés, het goud laat zich tot zeer dunne draden
trekken. -- Uitgaan, zich uittrekken, zich uit
uitkomen, vrij geraken: Se t- d'un mauvais-redn,
chemin, d'un endroit dangereux, van een' slechten
weg afgaan, zich uit eene gevaarlijke plaats wegmaken. — (/1g.) Se t- d'eselavage, zich van slavernij vri maken. Se t- de la pauvreté, zich aan de
armoede ontrukken. Se t- d'aiiaire, d' une difficulté,
zich uit eene netelige zaak, uit eene zwarigheid
redden. z. ook I'TRIGUE, PAS. 11 s'est tiré du pair,
hors du pair, z. PAIR. — (absol.) Sen t-, S'en Bien
t-, er goed afkomen (van eene ziekte, een moeijelijk geval, enz.), zich uitredden: I1 s'en est tiré, Il
s'en est tiré à son honneur, hij heeft er zich goed
,

-
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met eere uit geholpen, doorheen gewerkt. II ne s'en
tirera jamais, hij zal er nooit goed afkomen.
Tire-ravine, m. [ Chir. l Worteltrekker m.
(der tandmeesters). (Plur. Des tire-ravines.)
Tirerie, f. [Tech.] Draadtrekkerij f.
Tire-sable, in. [Tech.] Grondboor, put boor,
zandboor f. — Kor. baggerbeugel ni. (drague). (Plur.
Des tire-sable.) — Tire-sèsve, m. [Hort Tak m.
met knoppen. (Plur. Iles tire- sêve.) —Tire-sou,m.
(pop.) Ontvanger der belastingen; woekeraar, schagcheraar, schraper (grippe-son), — iemand, die gedurig geld vraagt. — [Jeu], z. v. a. TIRE-TESTONT.
(Plur. Des grippe-sou.)
'niet, m. Koppelteeken, bindstreepje (doorgaans
trait (I'union geheeten); — scheidingsteeken n. (ter
aanduiding van een' nieuwen spreker inde zamen spraak). — [Impr.] Divies n., divisie f. (division).
Tiretaine, m. [Corn.] Tieretein, tierentaai n.,
grove slof van half wol en half garen. -- Tiretanier, m. Tierentaaiwever in.
Tire-terre, in. ['_['ech.] aardhouweel n. (der
mijnwerkers). (Plur. Des tire-terre.) -- Tire -teston, m. [Jur.] .leder spel n., waarbij de winner
niet meer dan één stuk uit den pot haalt. (Plus.
Des tire-teston.) — Tire-tl te, ni. [Chir.] Hoofd
(bij ,noeijel jke of doo(1e geboorten). —-trekm.
Hoofdoph.ouder m. (werktuig om de repte houding
van den hals te bevorderen) . (Plus. Des tire-tête
Tiretoir, m. [Chic.] , z. v. a. TIRE-R ACINE.
Tiretoire, f. [Tech. j Kuipersklemhaak m. (voor
't omleggen der laatste hoepels).
Tirette, f. [Agric.] Lange gekromde wijnrank m.
— [Cordon.] Feestleder n. — [ Tech.] IJzeren
schuif f., aarden prop m. (tot sluiting der oventrek gaten, der schoorsteenpijpen in verschillende ovens).
Tirear, m. Jager met het geweer, schieter, schut I er m, Bon, Fort, Mauvais t-, goed, sterk, slecht
schutter. -- .lager, dien men onderhoudt om wild
te schieten. -- [Mil.] Jager, schutter: On disposa
des t-s sur plusieurs points, men stelde jagers op
verschillende punten. — [ Escr.] T- d'armes, of enkel T-, scherrner, schermmeester. — [Com.] Trekker in. (van een' wissel). — [Tecli.] Draadtrekker
voor de spelden. T- dor, d'argent, gouddraad, zilverdraadirekker m. — Werkman, die in de katoen
bijtmiddel opdraagt. — Ook: be--drukeijnht
hendig goochelaar als.zakkerolder. — TIREUR, m.,
-ELISE, f. Trekker m., trekster f., hij of zij, die de
sempelsnoeren bij 't weven der gebrocheerde stoffen
aanhaalt. — T-euse de cartes, kaartlegster f.

Tire-veille, f. (bij verbastering ook TIRE-VIEILLE) [Mar.] Valreeptouw n., touwen valreep f. Tde beaupré, loopstag n., lef/er van den boegspriet
(ook sauve-garde de beaupré geheeten) . T- de cabestan, boomtouw n. (Plus. Des tire-veille.)
Tirica, n. [ H. n.] Naam van een' kortstaarti
amerikaanschen papagaaz, t in i k a m.
-gen
Tirite, m. [ Bot. ] Soort van amerikaansche
palmboom m.
Tiroir, m. Trek- of schuiflade, lade f.— .[Mach.
à vap. j Stoomschuif f. — [Mil.] (fig. et fam.) Tweede gelid n.: Les hommes de petite taille sort ordinaireinent placés clans le t-.— [Arqueb.] Ring m.

aan den geweerloop (waarmede deze aan de lade
bevestigd zit). -- [Fauc.] Twee kapoenvlerken, met
een stuk roode stof in eten vorm eens vogels zaamgebonden, om den valk op de vuist terug te roepen,
lokvogel in. — [ Tech.] Getande cilinder m. tot het
friséren der stoffen. --[Thédt.] Pièce à t -, z.PIECE.
T role, f. [Pêche] Naauwmazig vierkant staak
i net n. (ook Iréaule geheeten).
Tiron, m. [Ant. rom.] Romeinsch jongeling, die
ol) zijn 17de jaar tot de krijgsdienst geschikt ver
werd, jong soldaat, rekruut, t i r o m. —-klard

Leerling, beginnaar m.
Tironien, ne, adj. [Litt.]: Notes t -nes, Caractères of Signes t-s, tirónische noten f. pl. of teekens n. pl., ter bespoeding van 't gewone letterschrift
two geheeten naar Cicero's vrpgelaten slaaf Tul
uitvinding of verbétering-liusTro,Wenmd
daarvan toekent). — Alphabet t-, tironisch alphabet n., alphabetische verklarende lijst f. van de tironische tee/tens.
Tirouer, Tirouère, m. Pijnkamer €., plaats,
waar de beschuldigde op de. pijnbank werd gelegd.

Tirtoir, in., z. V. a. TIRETOIRE.
Tis, ni., of Tisse, f. [ Pèche j , z. v. a.
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'I'isage, in. [Tecb.J [.Iet opstoken van denglasoven.
Tisane, f. Verdund afkooksel of opgietsel ii.
(van eerst, van witte maluwe, van zoethout., enz.) ,
gezondheidsdrank, koeldrank, gerstedrank m., gerst
T- de Champagne, soort-watern.,pisdof
van ligte Champagne -wijn m.
Tisard, m. [Tech.] Stookgat n. van den glasoven. — Tiser, v. a. [Tech.) Stoken, den glas
brandstof voorzien. — Weleer z. v. a. AT--ovena
TISER. — Tiseur, in. Stoker m. des glasovens. —
Tisoir, m. Stookijzer D.
Tison, ni. Stuk brandhout n. van den haard,
overschot n. van een ten cleele verbrand stuk hout.
T- allumé, ardent, aangestoken, brandend stuk hout.
T- éteint, uitgedoofd brandhout. — ( fans.) Garder
les t -s, Etre toujours sue les t-s, Avoir toujours le
nez sur les t-s, altijd in den hoek van den haard
blijven zitten. — (fig. et fam.) Cracker sur les t-s
(van oude lieden), in 't hoekje van den haard bijlven. — 'C- d'enfer, T- de discorde, hellewicht, duivelskind it., stokebrand, lwistniaker in. — (Prov.).
z. voëL. -- Tisonné, asij m.: [iilan.] Cheval
gris t- (of gris charbonné), Zwartgevlekte schim mel ni. -- Tisonner, v. n. Zonder noodzaak in 't
vuur roeren, het vuur ojnihalen.-- Tisonneur,m.,
-euse., f. Hij of zij, die gaarne en gedurig het
vuur opstookt, stookgraag m. en f. -- Tisonnier, m. [ Tech. ] 'Stookijzer , haardijzer, ra -

keli,jzer n.

'Pissage, m. [Tech.] Het weven; weefsel n.
Le t- des d raps, het lakenwever. Bon t-, goed weefsel.
'rinse, f., z. TIS.

'Pisser, v. a. Weven: T- du lin, de in lnine,
vlas, wol weven. T- de la toile, du drap, lnwaad,
laken weven. — Het part. passé is ook adj.: Toile
bien tissée (of tissue, z. TISTRE), goed geweren
doek n. — SE TISSER, V. pr. Geweven worden. —
Tisserand, in. Wever m. T- en soie, zijdewever. T- en drag of T- drapant, lakenwever. T- futainier, bombaznwever. -- [H. n.] T- d'automne,
spinner, herfstspinner, herfstdraadspinner m., insect, waaraan sommigen de zoogenaamde zomer- of'
herfstdraden (filandres, fris dïe la Vierge, Pils de

Notre-Dame) toeschrijven. — Wevers m. pl., geslacht der ongel jkteenige vogels (anisodactyles), die
zich door hun kunstig gemaakt nest onderscheiden.
— Tisseranderie , f. Weversbedrijf, wevers-

handwerk n., weverij f.; wevershandel m. — Tisserin, m. [H. n.] Wever, wevervogel ni., een vo gelgeslacht , dat men bij groots zwermen in Amerika en Afrika aantreft en 't welk zeer kunstige
nesten bouwt, die vaak bij menigten aan elkander
hangen [ploceus, loxia] .
Tissierographie, f. Verheven gravure of tee kening f. op steen. tinaar de nieuwe uitvinding van
Tissier), welke b ij en tusschen den gewonen letterdruk de plaats der houtsneden kan bekleeden.
' Tissu, e, adj. (en part. passé van 't oude tistre, tissir): Etoire bien t-e, goed geweven stof f. -TISSU, m. tt'ee/sel n.: geweven stof f.; vlechtsel,
vlechtwerk n. l'- de sole, de laine, de tiIs de chanvre, weefcel van zjde, van wol, van. hennepgaren.
Beau t- de chhevJeux, schoon haarvlechtsel. Les riches t-s de la Perse, de rijke perzische weefsels. —
(bij uitbreiding) Le t- `la tissure, texture) de vette
étoffe est trop lathe, het weefsel (de zaaien/tong)
van die stof is te los, te ijl. — (fig.) Schikking f.
van de deelgin eenes Wede, zamnenhang in.; reeks, aan
Le t- de son discours est excellent,.-enschakligf.
de zamenhang, 't verband zijner rede is voortrejfelijk. — Sa vie est on t- de belles actions, zijn leven is eerre aaneenschakeling van schoone daden. Ce
roman est Cn t- d'absurdités, die roman is een zamenweeJsel van ongerjmdheden. — (Anat., Bot. j

Le t- de la peau, des feuilles, het weefsel der huik.
der bladeren. z. ook CELLULAIRE, VASCULAIRE. —
Tissure, f. Weefwijze, weefmanier f.; zamen hang van 't gewevene, weefsel n. T- ferme, serrée,
idche, vast, digt, gjl weefsel. — (fig.) La t- dun
discours, liever tissu, z. boven. — 'rissuterie, I.
Kleinweverij, lint-, band-, passement-weverij f. —
Tissittier, m. Kleinwever m. T- -rubantier, lint-

wever. T- -frangier, franjewerker.-- Tistre, v. a.

(eerst tixtre, later tistre en tissir, van waar het
part. pas.é tissu, het eeni.ge, dat 'van dit uwerkw,tww.
nog gebruikt wordt, terwijl men voor (le enkelnnudige tijden tisser bézigt) Weven, rice/ties: I1 a lui-
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nnètne tissu vette toile, hij heeft zelf dit lijnwaad
geweven. — (fig.) C'est lui qui a tissu vette intrigue, hij heeft die kuiperij gesponnen, bestuurd.
Titan, m. [Myth.] Een der zonen van Uranus

en Gha a, die in hunnen hoogmoed Jupiter wilden
onttroonen, doch door dezen in den Tártarus geslingerd werden, hemelbestormer, ti ta n m. — (fig.)
Hoovaardiq, verwaten man. Oeuvre de T-, hoogst
bezwaarlijk werk, reuzewerk n., titans-arbeid m.
P-- Titanate, m. [Chitn.1 'litani,umzuur zout n.
— Titane of Titanium (pr. — ome) in. [ 17itnér'.]
Een door Gregor en Klaproth van 1791 tot 1794
outdekt metaal, dat volkomen onsmeltbaar in 't
smidsvuur is, nieuw koper, t i t a n i u m n. — Titané, e , adj.: Far t-, met titanium verbonden
ijzer n. — 'i'itanides, in. pl. Titanium-houdende ligchamen n. pl. — Titanií'ère, adj. Titanium
bevattend. — Titanique, adj. [Chico.]: Acide t-,
titanium-zuur n. — -j- TITANiQUE, adj. De titans
betreffend: Orgueil t-, titanische, verwaten hoog awed m. Entreprise t-, reusachtige onderneming f.
—'ritanite, ni. [IVlinér.] Metallische delfstof t.,
uit titanium-zuur, kiezelaarde en kalkaarde bestaande, t i t a n i. e t m. -- Titanomachie, f.
f Myth.] Strijd m. der titans tegen de goden.
Titliymale, nl. [Bot.] Hvolfsrnelk f. -- thymnalée, Tithyinaloïdes, f.pl. !Volfsrnelkplanten f. pl.
Titi, m. Volksnaam te Parijs van een' jongen
werkman uit de voorsteden. -- Soort van karnevals-vermomming f.; ---- hij, die deze vermomming
draagt. — [H. n.] Naam van velerlei apen.
'I'itillaut, e, adj. Prikkelend, kittelend: Sayeur
t.-e, prikkelende smaak n. Vin t-, prikkelende wijn;
paarlende win nl. _ - Titillation, f. Prik' ; ling,
kitteling f.; •-- ligte beweging of trilling f. in zekere
ligcharnen; het paarlen van dranken. - - Titiller,
V. a. Prikkelen, kittelen: Liqueur qui titille agréablernent le palais, drank m., die 'tgehenielte aangenaam prikkelt. -- Vin qui titille dans Ie eerre,
wijn m., die in 't glas parelt.
Titiri of Pipiri, ni. [H n.] kleine graauwe
ekster of negendooder vans Cayenne. -- Naaldeisclz m.
der Antillen (ook titri geheeten) .
Titre, in. Titel, naam ni., op- of bovenschrift n.
eraan 't hoofd van een boek, van een hoofdstuk of afdeeling, enz., hetwelk daarvan de stof, den hoofd inhoud te kennen geeft; — benaming f., ambts- of
eerenaain m., waard iglmeidsbenami.ng f.; eigenschap,
hoedanigheid f. Le t- dun livre, de titel, het titelblad can een boek. L'ouvrage ne répond pas ri son
t-, het werk beantwoordt niet aan zijnen titel. '1'courant, z. COURANT. Faux t-, z. FAUX-TITRE. Le
t- d'un chapitre. het opschrift, de titel van een
hoofdstuk. — Le t- +les faillites dans Ie code du
commerce, de titel of 't hoofdstuk der bankbreuken
in 't wetboek van koophandel. -- I1 prend le t- de
prince, Imij neemt den titel, den naara van prins aan.
On lui donne le t- de marquis, rnen geeft hem den
titel van markies. On donne aux gapes le t- de
Votre Sainteté, men geeft aan de pausen den titel
van Lime Heiligheid. -- i.e t- de père, d'époux
Fautorise it faire vela, de titel, de hoedanigheid van
vader, van echtgenoot geeft hem de bevoegdheid om
dat te doen. -- Cardinal du t- de Saint-Pierre aux
liens, kardinaal van de kerk van Sint- Petrus in
banden. — Eigendom ni., eigen bezit n. van een
ambt; henoemings- of aanstellingsbrief in., (liplóma n. 11 cut vette charge en t-, après l'avoir exerode par commission, hij werd in 't eigen bezit van
dit ambt gesteld, nadat hij het eerst op last had
waargenomen. Recevoir son t- (le notaire, zijn dialoma of aanstelling als notaris ontvangen. 11 attend son t -, hij verwacht zijne aanstelling. --- Professeur en t- (in tegenstelling met suppléant), werkelijk hoogleeraar. Commis en t- (in tegenstelling
roet surnuméraire), koormies in werkelijke of actieve dienst. — Oorkonde, wettig stuk, dat een regt,
eenti hoedanigheid staaft, bewijsstuk, bescheid, geschrift n., acte f., titel. T- de noblesse. adelbrief m.
Les anciens t-s dune maison, de oude titels, oor
documenten van een huis, T-s de famille,-konde,
familie-oorhonden. T- nouvel, nieuw uitgevaardige
oorkonde over de verpligting tot betaling eener rente.
T-s authentiques, regtsgeldige, authentieke stukken. T-s valables, vicieux, geldige, gebrekkirje bewijsstukken. T- translatif de propriete, titel tot
overdragt van eigendom dienende. z. ook co 'sTi-
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TUTUF, U\EItEUX, PRI ITWF. ---~ liegt n. (om iets te
bezitten, te doen, te vragen) : Posséder un bien a

t- dachat, it t- d'héritier, een goed naar regt van
aankoop, volgens erfregt bezitten. Possession vaul.
t-, het bezit geldt voor een regt. A quel t- demandet-it de l'avancement? met welk regt vraagt hij bevordering ? A on t-, A juste t-, met goed regt,

regtmatig; ook met reden, te regt, op goeden grond.
— (bij uitbreiding) Manspraak f., regt n., zekere
hoedanigheden, diensten, enz., die refit op iets ge
I1 a bieu des t-s à votre amitié, hij heeft-ven:
veel aanspraak op uwe vriendschap. Faire valoir
ses t-s, zijne aanspraken doen gelden. — b TITRE
DE, loc. pré/ . In hoedanigheid van, onder voorgeven van, als: I1 s'est introduit dans vette maison a
t- de parent, hij heeft zich toegang in dit huis verschaft onder voorwendsel, onder den naam van
bloedverwant. II deniande it t- de dette ce quit peut.
a peine espérer a t- de grace, hij vraagt als eene
schuld, hetgeen hij naauweljks als eene genade hopen durft. A t- de grace, bij wijze van gunst, als
eene gunst. A t- d'oft'ice, wereldkundig, uitgemaakt,
in den volsten zin. C'est on fripon b t- d'office,
't is een uitgemaakte gaauwdief. — [Chas.] Plaats,
waar men de honden gereed houdt, z. v. a. RELAIS.
— [Mon., Ott.] Gehalte n., keur f., graad der
fijnheid van goud of zilver, mnuntvoet m. Monnaie
qui nest pas au t- légal, munt, die 't wettelijk gehalte niet heeft. De lor, de i'argent all t- de
900 /,000 goud ter
gehalte van y 00tl000 (dat op 1000
deelen 900 deelen fijn goud bevat). — [Philol.]
Streepje n., dat men boven téne of cocci' letters zet,
om verkorting aan te duiden (b.v. Vre voor Votre,
home voor homme). — [Tech.] Teeken n., dat elk
werkman boven can lede, stuk van zijn ,f:almsel zet.
Titré, e, adj. (en part. passé van titter): Per-

sonnage t- d' Excellence, personaadje f., die men den

titel van Excellentie geeft. --- H omme t-, man, die
een' hoogen eeretitel, een' adellijken titel voert, per-

soon Ili. van hoorden stand. — Terre t-e, betiteld landgoed u. (dat den titel van graafschap, markgraa f-

schap, enz. draagt).

Titrec, m. [H. !1.] , z. V. o. MOTTEUX.
Titre-planehe, nn. [Lila.] Gegraveerde of ge -

steendrukte titel met vignet of sieraden. (Plug.
Des titres-planches).
'ritrer, V. a. Betitelen, eenen eeretitel geven,
t i t u l é r e n: On 1'a titré de tluc, men heeft hem

den hertogstitel geschonken. -- Bevolmagtigen, beregtigen. T- qn. pour faire office de tuteur, iemand

bevolmagtioen oma het ambt van voogd uit te oefenen. -- Titrier, rei. [H. eccl.] Bewaarder der
titels of oorkonden van een klooster. ---- Vervalschei' van oorkonden, maker van valsche oorkonden.
(Na weinig meer in dien zin gebruikt.)
Titubant, e, adj. Wankelend, waggelend:
Ivrogne t-, waggelende dronkaard m. -- % Titubation, f. Wankeling, wagrieliirl. — [A.str.),

z. v. a NUTATION . --- ^ Tituber, v. n. Wankelen, waggelen (chanceler).
'fituilaire, adj, Den titel en het zegt vane eerre
waardigheid hebbende, zonder haar werkelijk te
bezitten of hare funclien te verrigten, in naam,
titulair: Constantinople a en longtemps des
empereurs t-s, konstantinopel heeft langen tijd keizers in naam , naamkeizers gehad. — Patron td'une église, naampatroon tiener kerk, de heilige,
wiens naam eene kerk draagt. — Titelvoerend (hetzij men al of niet de funetien van den titel vervult).
Professeur t-, titulair hoogleeraar. — [Callig.,J
denture t-, titelschrift n., groote letters, waarmede
men de titels der boeken of hoofdstukken schreef.
-- TITULAIRE, ui. Titelvoerder, werkelijk bezitter
eener bediening, t i ta l ci r i s ni. -- ! Tit itlariat, in. Post tn., bediening l'., dl-ie eert' titel a.an- den
.

bekleeder daarvan geeft. (stokken.

Tla, m. [Mil.] Korte trommelslag m. met beide
TEnèse, f. [Gram.] Woorddeeling, scheiding
van een zainengesteld woord door een under daar-

tusschen te plaatsen, t m e s i s f.
Toast, -ni. (angl.) (pr. Piste) Instelling van een'
vriendschapsdronk (tot iemands eer, ter herinnering
van eerre gebeurtenis, ter vervulling van een' wcnsch),
uitgebragte gezondheid f., toast in. (Men schrijft
ook toste): Porter un t- of Toaster, v. a. et v.

(pr, thee-té) Eenen toast of eerie gezondheid uit
drinken: On a toasté la pain, men heeft-brengof
eerren toast op den vrede ingesteld, men heeft op
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den vrede gedronken. Its passèrent toute la nuit
^a t-, zij bragten den ganschen nacht door met toasten te drinken.
Toe, m. [Jeu] Tokatille- of toccatille-spel n.,
soort van tiktakspel met 15 schijven van elke kleur.
— [Horl.] Dof slagwerk n. — Klanknabootsing van
een dof geluid. (jaar is.
Tocaii, m. [Pêche] Zalm m., die beneden 't
Toeave, f. [Vin.] Jonge wijn van voorloop,
voorloopw jn m.- inz. Champagne-wijn van di,
dien men ,long drinkt en slechts 6 maanden kan
bewaard worden. (noot f.

'i'oca,Ihoa, m. [Bot.] Madagaskarsche braakToccate, f. [Mus.] Klavier- of orgelstuk n.,
waarin de beide handen in de voordragt eener noten nuur gedurig afwisselen, t o c c a t a of t o cj

catina f.

'.loco, Of TOUCAN, TOCO, ni. [H. n.] Groote

toekan of pepervreter m. (in oostelijk Zuid-Amerika).
'I'ocolin, m. [H. n.] Soort van buidelspreeuw m.

Tocgeiet, m. [H. n.] Siamésche hagedis f.
Tocro, m. [H. n.] Patrijs m. van Guiana.
Tocsiu, m. Brandklok, stormklok, alarmklok f.
On sonne le t-, de brandklok luidt, klept. Dès que
l'ennemi pasut, on sonna le t-, zoodra de v ij and

verscheen, luidde men de stormklok. — (fig.) Sonner le t-, alles in rep en roer brengen. door rede
geschriften de hartstogten der menigte-voeringf
in beweging brengen. Sonner le t- sur of coutre
qn., het publiek tegen iemand aanhitsen; tegen
iemand uitvaren.
'roddi of Toddy, nn. TJ'ijnpalinsap n. (waar
arak bereid wordt); soort van punch uit water,-uit
suiker, rum en muskaat.
Todi s'e , f. [Bot.] Kac sch varenkruid D.
Toelier, nl. [1_l. n.] Ainerikaansche bastaardijsvogel nl.
Tof, m. [Méd.] Knobbel of bult in een of ander ligchaamsdeel, uit Bene kalkachtige zamengroeijing bestaande, t op h u s in.
'fofana of Toffana, adj., alleen gebruikt in
AQUA - TOFANA, Z. dat woord.

Togate, adj. f. [Ant. Donn.; filet de toga be-

kleed. -- Gaule t-, cisalpjjnsch Gallië,,n oordelijk
Italië, G a 11 i a t o ii a t a. — [Litt.] Fable t-, tooseelstuk n., welks handelende personen Romeinen
waren (in tegenstelling met de fable palliate, die
door Grieken werd gespeeld). — 'loge, f. [Ant.
rom.] Wit wollen mansov erkleed n., soort van
mantel nl. uit één stuk, zonder mouwen, die men
over de tunica omwierp, t o g a f. T- prétexte, z.
PRETEXTE.

Tolhun -bobs, m. [H. sacs.] Chaos (z. dat woord).
— (fig.) Verwarring f., warboel in.
'hoi, pron. pers., 2e pers. sing. m. et f. U; pp

TOISER.

der de dekens kruipen. — [Cliir.] T- de mal, met
meiboter bestreken linnen voor pleisters. T- -Gautier, z. v. a . SPARADRAP . — [Mar.] Doek, zeil n.:

Ce navire porte beaucoup de t-, fait de la t-,

dat

schip voert veel zeil. Faire de la t-, meer zeil, meer
lappen bijzetten. -- t [Mi1.] Tent f.: L'armée est
sous les t-s, het leger is onder de tenten gekampeerd.
-- [Pêche] Dwarswand m. — [Peint.] Doek n.,
gespannen en gegrond doek ter beschildering; ook
(jig.) schilderij f.: On a de lui quelques belles t-s,
men heeft (kent) van hem Benige schoone schilde
[Tech.] Metaalblad n., dat er tusschen de-rijen.—
stukken van eenes vorm ontstaat. — Les t-s dun
moulin a vent, de zeilen van een' windmolen.,,—
[Théát.] Gordijn f., tooneelvoorhang m., scherm n.
Lever, Baisser la t-, de gordijn ophalen, laten vallen.
l oilé, n1. [Tech.] Grond ni. der kant, waar
overeenkomst heeft met-vanhetzmslig
weefsel. — Digtgeweven blonde f. — Toilerie, f.
Linnenwaar f., doek n.; — linnen- of l^n.waadhandel m . — (collect.) Katoendoek, hetzij zuiver of
gemengd; ieder plantaardig weefsel, behalve van
zuiveren hennep en vlas. — Lijnwaadweverij, hanenfabrijk f.
'l'oilette, f. Kleed, dat men over eene kaptafel spreidt, kaptafelkleed n. -- Kaptafelgereedschap n., gezamenlijke voorwerpen, die enen doorgaans op eene kaptafel vindt. Dessus de t-, overkleed n., bedekking eener kaptafel. — Kaptafel f.,
t o i l é t rn. Le misoir de la t-, de toilet-spiegel nl.
Cabinet de t-, z. CABINE T. T- de campagne, reis
z. REVENDEUSE. Voír use dame is sa t-, eene-toile.
dame aan lure kaptafel (terwijl zij zich kapt) bezoeken. — (fans.) Propos de t-, toilet-praatjes n.
pl., laffe, onbeduidende, gemaakte pligtplegingen
aan dames. — (fig. et farm.)

Pilier de t-, saletjon-

Ices' nl. z. ook PLIER . — Het kleeden, het aankleeden, inz. om in 't openbaar ', in gezelschap te ver
opschik, tooi m., toilet n.-schijne;kldgf,
Faire sa t-, zich kleeden, zijn toilet maken. Elle
nest oecupée que de sa t-, zij houdt zich enkel met
hare kleedis?g, met haren opschik bezig. Elle dépense beaucoup pout sa t-, zij geeft veel voor haar
toilet, voor kleeding en opschik uit. — (fig ) Faire
one t- à qn., iemand duchtig de oorera wasschee,
de les lezen. — T- des condamnés, toilet der ver
afsnijden van 't haar der ter dood-ordeln,ht
veroordeelden, weinige oog;enblikken vóór hunne teregtstelling. — Overtrek, zak m. van ongebleekt doek,

waarin kooplieden, kleermakers hunne goederen
wikkelen; -- (op sommige plaatsen) ongebleekt linnen of batist n. — Bleu de t-, stijfselblaauw n.

'foilier, m., -ière, f. Linnenkooper of -koopman m., linnenkoopster of - koopvrouw f. — Linnenwever m., - weefster f. — Ook als adj.: Marchand t-, li.nnenkooper.
'lroise, f. [Anc. métrol.] Vadem, vaam m., senaat

TCT). (eener kant vormt.
'i'oila e, in. [Tech.] Datgene, wat de teekening
ljnwaad n., weefsel van garen, of lengte van 6 voet. Mesurer aver la t., ssset den
vlas, hennep of katoen, inz. linnen. L'art de tisser vadem naeten. Travailler à tant la t-, tegen zooveel
des t-s est fort ancien, de kunst van 't lijnwaad - per vaarra werken. I'- courante, z. COURANT. T(z.

"I.'oile, f. Doek,

de France, de Paris of du Pérou, fransche, parijsche toise, t o i s e van Peru (= 1,9t9 meter) . T d'échantillon, toise van elke plaats, waar men meet,
d'orties, kamerdoek, batist, neteldoek n. T- écrue, indien zij van de parijsche toise verschilt. — (Loc.
blanche, demi -blanche of mi- Blanc, ongebleekt, pnov.) On ne mesure pas les hommes is la t-,
gebleekt, half gebleekt of half wit linnen. Pièce, menschen meet men niet naar de cl, de verdiensten
Coupon de t-, stuk n., lap ni. linnen. T- is bluteau, rigten zich niet naar (hangen niet af van) de grootte.
h taints, it sas, buil -, zeefdoek. T- à voiles, zeil Mesurer les autres b sa t-, anderen naar zich
T -s de sabords of de délestage, ballastkleed.-doek. zelven beoordeelen. — Toisé, nl. Meting niet den
T - petite laize, smal doek. z. ook MELIS, NOYALE, vadem, vademing f. --- L?itmetingskunst f., kunst
PRÉLART. T - gornmée, cirée, geglansd, gewast doek. om ligchamen of vlakken te meten en hun volumen
T-s oeuvres of faconnées, gewerkt linnen, damast- of uitgebreidheid in bepaalde eenheden uit te druklinnen. T- d'emballage, paklinnen, pakdoek. — T- ken. — TOISE, E, adj. (en part. passé van. toiser):
d'or, d'argent, de soie, met goud, zilver, zijde door- Muraille toisée, Batiment toisé, spet den vaderra gewerkte stof. T- de erin, doek van paardehaar, meten muur m., gebouw n. — (fig. et pop.) Cette
haardoek. T- métallique, metallisch doek. T- das- affaire est t-e, (Iie zaak heeft haar beslag, is afgebeste of d'amiante, T- incombustible, doek van as- loopen, voor goed uit. C'est une affaire t-e, Cela
best of amiant, onverbrandbaar doek. T- des Indes est t- (doorgaans in oneunstigen zin), dat is eene
of T - s peintes, z . PEINT . T- imprimée, bedrukt gedane zaak, dat is uitgemaakt, onherroepelijk bedoek; z. ook IMPRInME. -- T- d'araignée , z. ARAI- slist. C'est un homme t- (in ongunstigen zin), die
GNÉE (ook fig -- (Loc. prov.) Il a trop de caquet, man kent men, die man is bekend. — Toiser, V. a.
it n'aura pas ma (of de ma) t-, hij heeft mij te Met den vadem meten, vademen, a fvademen; in 't
veel praats, ik wil niets met hem te doen hebben. algemeen: meten, opmeten. T- Ie bols, la taille de
C'est la t- (of 1'ouvrage) de Pénélope, z. OUVRAGE. pierce, hout, gehouwen steen opmeten. -- T- un
— [Chas.] T-s, groote jagtnetlen n. pl. voor her- soldat, eenen soldaat meten. — (#g. et faam..) T- qu.,
ten, hinden, reeën, enz. — (fain.) II va mettre la T- son homme, iemand van 't hoofd tot de voeten
bête dans les t-s of I1 va se mettre dans les t-s, opnemen (iemand van boven tot beneden bekijken,
hij gaat naar bed, hij gaat tusschen de lakens, on- oin zijne waarde te beoordeelen of om hem minweven is zeer oud. Blanchir de la t-, ljnwaad
bleeken. T- de chanvre, de lis, de colon, hennep-,
vlas-linnen, katoendoek. T- de linon, de batiste,

.).
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.achting te betonnen). — SE TOSSER, V. p. Gevademd, gemeten worden; — (fig.) afgemeten, beooreleeld, geschat worden. -- Elkander met de oogen
meten, van 't hoofd tot de voeten bekijken. —'I'oiseur, m. Meter, afmeter, uitmeter m.
Toison, f. Scheerwol, de nog zaunenhangende
.afgeschoren schapewol, vacht, schapevacht f.; ook: de
wol op het dier; het vel met de wol, het wollig bekleedsel van vele zoogdieren. Vendre les t-s de ses
bêtes a lame, de vachten, de wol van zijne schapen
verkoopen. Laver, Eplucher les t-s, de scheerwol
wasschen, uitpluizen. Abattre les t-s, de wol af
scheren. — [Myth.] T- dor, gulden vlies of ramsvel n., de vacht van den ram, waarop Phrixus met
Helle den IYellespont overtrok). — [Cheval.] Ordre
de la t- dor, of enkel Ordre de la t-, orde f. van
't gulden vlies (in 1129 te Brugge ingesteld).
Toit, f. Dak n. T- plat, en pointe, en pepte,
:en terrasse, plat, spits toeloopend, hellend, terras
dak. z. ook MANSAEDE. Les habitants-vormig
ales t-s, de katten f. pl. — (bi uitbreiding) Huis n.,
woning f., verblijff n. Le t- paternel, het vaderlik
dak, het vaderlijk huis. Habiter sous le même t-,
-onder één dak, in één huis wonen. — (Jig.) Un
humble t-, een nederig, gering ver blijf. tin toiL
bospitalier, protecteur, een gastvrij, beschermend
plak, een huis, waarin men gastvriheid, bescherrrming of schuilplaats vindt. — Publier, Prêcher,
Dire une chose sur les t-s, iets van de daken. pre.diken, het allerwerle verspreiden, rondbazuinen. -[Econ.] T- à cochons, varkensstal m., varkens
afdak voor varkens; (fig.) onzindelijk ver--hokn.,

sel ii. van verdraagzaamheid in zake van godsdienst, t o l e ra n t z s m u s n. — Tolérantiste, m. — aanhanger, voorstander der godsdienst
— 'I'olérer, v. a. Verdragen,-verdagzmhi.
dulden, toegevend of inschikkeljk zijn, toelaten,
toestaan, t o l er é r e n: T- les injustices de qn.,
iemands onregtvaardigheden verdragen. I1 faut tles défauts de son pr ocliain , men moet inschikkelijk zijn omtrent de gebreken zijns naasten. Dans
ce pays on tolère toutes les religions, tous les
godsdiensten, alle
cultes, in dit land worden alle godsdiensten,
eerediensten toegelaten, geduld.
ne saurais teet honune, ik mag dien man niet lijden, ik kan
dien - man niet verdragen. -- SE TOLEREP, V. pr.
Verdragen, geduld worden. — Zich zelven verdragen. — Het part. passé is ook adj.: Religion toléree, toegelaten godsdienst f.
Tólerie, f. [Tech.] Het slaan van ijzerblik;
fabr jk f. van ge slagen ijzer.
'ï'olet, m. [Mar.] roeidol, dol, roei- of riempin f. T- de tourpage, Z. CHEVILLOT. — Toletière, f. [Mara , z. PORTE - TOLET .
(ijzer
Tolier, m. Fabrikant van ijzerblik of geslagen

napschelp. -- [u
U de paume] I flak n. der kaats
Jeu de poinr^e it deux, trois t-s, kanlsbaan-ban.
:met twee, drie afdaken. La balie a porté sur les
deux t-s, de bal heeft beide (laken geraakt. Le t-

Tolpaclie, m., z. TALPAGHE.
'loin, M. [I ot.] Tolu-boom, tofu-bal.crmboorn n].
(z. GOACOIAZ) . — [Ph:arm .] Baume Idee t-, tolu-

-

.trek n. —

[H.

T- chinois, chineesch dak, eene

.

Tolièr e, f. [Mar.], z. v. a. TOLETIERE.
Tollé, m. (ontleend aan de woorden der vul gata: toile ! tolle! latijnsche vertaling van den uit
joden, toen zij den dood van Jezus eisch--roepd
ten, en alleen gebézigd in de gemeenzame zegswijze:

Crier t- sur (of contra) qn., een' kreet van verontwaardiging, van afkeuring over iemand aanheffen,
weg met hem, kruist hein roepen.
Tollenon, m. [Hydraul.] TVipzwengel ni. (om
water uit eenen put op te voeren).
balsem in.

d'un jeu de longue paume, het dak eener kaats 'I'omaison, f. [Inipr., Libr.] Boekdeelcjfer n.,
baan in de open lucht. -- (Loc. prov.) Servir qn. boekdeelletter f., aanwijzing van liet boekdeel, waarsur les deux t-s, iemand eene zaak op alle moge toe ieder vel druks van een werk in twee of meeiwijze verligten; iemand onder beide armen-lijke deelen behoort.
9rijpen, hem doen voortkomen. --- Toiture, f. Be`roniate, f. [Bot.] Soort van morel f., ook
elaking f., al wat een gebouw dekt, dakwerk n. — pomme d'amour, liefdesappel reheeten (waarvan
Dakbouw m. -- [Constr. nay.] Kap f., afdak n. men sausen bereidt of die men in azijn konfijt).
T- mobile, losse kap, conservatie-kap.
Sauce aux t-s, of als adj. Sauce t-, tomaat-saus f.
'rokai, m. Tokayer -wijn, tokayer m. (voortref
Tombac, ni. [Chinn.] Gemengd metaal uit kowijn u it het marktvlek Tokay).-felijkhongarsc per en zink met wat tin; ook: een inenrisel van goud,

Tokographe, Tokologne, nl. [Didact.]

zilver en geel koper; of ook: een mengsel van goud,

over de verlossingen, geboorteleer, verloskunde I.
-- Tokobraphigiuie, Tokologique, die ver-

geel tombak, prinsmetaal, halfgoud, n.
Tornbal, e, adj. [Arclneol.] Het graf betre f-

Schrijver eener geboorteleer of verloskunde. —
Tokograplaie, Tokologie, f. Verhandeling)
,

handeling, die leer betre /fend.—Tokoniatignne,m.

{Chic.], z. v. a. MANNEQUIN. — Tokonoinie, f.
[Didact.] Gezamenlijke -regelen m. pl. van de ver
— Tokoteelhnie, f. Gezamenlijke hand--:.toskunde

grepen f. pl der verloskunde.
Tolai, m. [H. n.] Langstaartig konijn n. in Azië.
Tóle, f. [Tech.] Metaalblad n., inz. geslagen
plaatijzer, ijzerblik ni. Ce poèle nest pas de fopte,
il est de t-, die kagchel is niet gegoten, hij is geslagen. T- mince, moyenne, forte, dun (van ½ tot 3
milleineters of strepen) , gemiddeld (van 3 tol 6
millim.), zwaar (van 6 tot 12 en meer millim.)

plaatijzer.

Tolérable, adj. Verdranelijk, dragelijk, lijdelijk, duldbaar, te dulden: La vanité nest pas t-,
-de ijdelheid is onverdragel)jk, onuitstaanbaar , niet
_ie dulden. -- Middelmatig, tamelijk: Eerivain t-,
middelmatig schrijver. — Tolérablement, adv.
Op verdragelijke wijze, drageljk; op middelmatige
wijze, middelmatig, zoo tamelijk. — Tolérance, f. Verdraagqzaamheid, inschikkelijkheid, toegevendheid; toelating, vergunning, tolerantie f.

La t- est mire de la paix, (Ie verdraagzaamheid
is de moeder des vredes. T- théologique, ecclésiastique of religieuse, verdraagzaamheid in zake van

godsdienst of geloofsbelijdenis, godsdienstige verdraagzaamheid. Esprit de t-, geest m. van verdraag
— II n'en jouit que par t-, hij geniet-zamheid.
nat enkel bij wijze van vergunning. — [Admin.]
Maison de t- (by de parijsche pol i tie), toegelaten
huis, openbaar huis der ontucht, bordeel, hoer-

huis n. — [N1onn.] , z. REMEDE. — Tolerant, e,
.adj. Verdraagzaam, inschikkelijk , toegevend, inz.
in zaken van godsdienst, t o 1 e r a n t. Homme t-,
verdraagzaam man m. — Ook als subst.: Les t-s,
ate verdraagzamen. — Tolérantisme, m. Stel-

zink en staal, t o ni b a k n. T- plane, wit tombak;

— door arsenik wit gemaakt koper n. T- jaune,

fend: Pierre t-e, grafsteen m., ljkzerk f. (Plus'. m.
tombaux.)
Tonibant, e, adj. Vallend, afhangend; bouw
[Astr.] Etoile t-e (of qui file), vallende,-valig.
verschietende ster f. -- [Bias.] Etoile t-e (of ver-

see), omgekeerde ster, vijfpuntige ster met twee
punten naar omhoog. — [Bot.] Feuilles, Pétales
t-es, afvallende, niet aanbljjvende bladeren, bloembladeren n. pl. Cheveux t-s, afhangend, niet opgebonden haar n. — I1 arriva a (of vers) la nuit t-e,
hij kwam met, tegen het vallen van den nacht of
avond aan.

Tombe, f. Grafsteen, lijksteen ni., grafzerk f.:
T- de marbre, de Pierre, de cui s re, marmeren,

steengin grafzerk, koperen grafplaat f. Ci -git sous
cette tombe..., onder dezen steen ligt begraven...
— Graf n., grafstede f.: I1 est dans la t-, hij ligt

in 't graf. —Descendre dans la t-, ten crave dalen, sterven. Etre sur Ie bord de la t-, op den rand
van 't graf staan. — t [Hort.] Hoog bed n. van
mestaarde.
Tombe, e, adj. (en part. pass„; vaan tomben:
Homme t-, Femme t-e, gevallen man , vrouw. Batiment t- de vétusté, van ouderdom ingevallen oebouw n. Branche t-e de pourriture, afgerotte tak ni.
Toutes les dents lui sopt t-es, al zijne tanden zin
uitgevallen. Le tonnerre est t- sur un arbre, de
bliksem is in eenen boom geslagen. — Famine t-e
dans un piége, in een' strik gevallen vrouw. En^faut t- dans in même faute, in dezelfde fout ver
vallen kind n. Coutume t-e en désuétude, in onbruik geraakte gewoonte f. — Ella est lien t-e
aver ce magi, zij heeft het met dien man goed getroffen. — Soupcon t- sur plusieurs perronnes, op
vele personen gevallen argwaan m. of verdenking f.
-- Enfant t- malade, t- raide mor t, ziek geworden,
-
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plotseling doodgebleven kind n. -- Homnle t- en
pauvreté, en disgrace, tot armoede vervallen, in
ongenade raevallen mensch ni. — Ouvrage t-, Pièce
t-e, gevallen werk, tooneelstuk ii. Auteur t-, ge
schrijver: tooneelschrfjver, wiens stuk geen-valen
opgang gemaakt heeft, uitgefloten is. -- Ces études
sent t-es, die studiën worden nu veronachtzaamd.
— Son gout pour les tableaux est bies t-, zijn
smaak voor de schilderijen is zeer afgenomen, verminderd, gedaald. --Le vent est t-, de wind is
bedaard, tot bedaren gekomen. La mei est t-e, de
zee is bedaard, geslecht. — Ce bruit est tombé, dat
gerucht is opgehouden, men spreekt niet meer van
(lat gerucht. — Charge t-e en de bonnes mains, in

goede handen gevallen, aan den regten wan gekomen ambt n. Uin livre t- par basard entre mes nains,
een boek, dat 7nij toevallig in handen is gekomen.

Cela In'est t- dans l'esprit, dat is mij ingevallen,
in de gedachten gekomen. Cela neme serail jamais
t- dans l'esprit, dat zou mij nooit in 't hoofd, in
de gedachte, in den zin gekomen zijn. TOMBE, nl.
[Danse] Zekere danspas, t o m be in.
Tombeaut, Ill . Gr•a fteeken, boven een graf opgerigt gedenkteeken n., tombe, graftombe f.. —
graf n., grafstede, begraafplaats f. Élever un t- a

Ja mémoire de qn., ter nagedachtenis van iemand
een tgedenkteeken oprigten. -- Cette famille a son
t- dans vette église, dit geslacht heeft zijne begraaf-

plaats in die kerk. — Cette maladie le mène'ra au
t-, deze ziekte zal hem in 't grof brengen. -- FouilIer dans Ie t- pie qn., iemands leven na zijnen dood
onderzoeken. om, zijne nagedachtenis te bezwalken.

-- (poet.) L'horreui', La nuit du t-, de schrik, de
wicht dec doods. -- Je conserverai son souvenir
, squ'au t -, ik zal her; tot in mijn' dood in ge-

dac
hten houden. Fidèle jusrlu'au t-, getrouw tot
int, den dood. — Le chagrin 1'a conduit (mend, mis)
an t-, 't verdriet heeft hem in 't graf gebrarlt. Son

médecin la tiré du t-, zijn geneesheer heeft hem
van 't graf gered. Suivre qn. an t-, iemand in 't

qraf volgen, kort na iemand stei vein. — Vain t-,
weleer z. V. a. CEI OTAPHE. — Lit it t - (weleer)
ledekant niet schuin a floopenden hemel. Lit en t-,
tombe-vormig lede/east n. -- Chaudière en t-, stoom
lage drukking. —(fig.) Graf, einde n.,-ketlm.n
onderslang mm, verderf n. Le maríage ne doit pas
étre Ie t- de l'anlour, de liefde moet niet het graf
cler liefde wezen. L'intérêt est- Ie t- de l'amitié,
de baatzucht is 't graf de?' vriendschap. -- (Loc.
firn. et prow.) Aller b t- ouvert, op Gene halsbre^lende wijs rilden.
Toinhée, f. (zelden gehoord dan- 'in): A la tde la nuit, bij 't vallen van dein avond. --- [Conn.]
Doorslag in., datgene-wat de schaal der waren doet
doorslaan. — [Danse] , z. v. a. TOMBE.
Toinbelier, m. Voerman eener stol tkar. vuil
(treftje n.-niskarem.
ti 'roetbelle, f. (ccrl^:lrc^. ran tombe) [^rafheu'oomber, v. n. (met être, doch door goede schr vers in sommige gevallen, u aarbl enen de handel7n(J wil doen uitko<<:en, ook innt avoir vervoegd)
Fallen, vedervallen, afvallen, nederstorten: Tclanns lean, dune fenétre, cie clieval, in 't water,
uit een venster. van het paard valleer.. Les feuilles
tomPent en autourne, de bloemen vallen af in den

herfst. z. ook DEBOUT, HAUT (m.), RE-VERSE. —

[tlar.] Laisser t- la grande voile, ta misaine, het
gqroot zeil zetten, de fok laten vallen. — T- par
eerre, vallen, op den grond vallen (van '' geen
reeds met glen grond in aanraking seas). q'- b terre,

op den grond vallen (van 't geen boven den grond ver-

heven was). Un arbre tombe par terne, ses fruits

tombent a terne. — La maladie lui- a fait t- les
cheveux, de ziekte heeft zijn haai doen uitvallen.
Les larmes toml_ient de ses yeux, de tranen vallen,
vloeijen uit hare (zijne) oogcm. -- La pluie, La
neige tombe (liever als v. imp. 11 tombe de la
pluie, de la neige), er valt regen, sneeuw. -lLoc. ^'prov.), z. ALOUETTE. -- Ce batiment tombe
en ruine, tombe de vétusté, dat gebouw stort in,
valt vas- ouderdom in. Les poètes disent que Vul
-caintombéduelp njorct,de
,

dichters zeggen, dat Vulcanus een' gayschen dag
doorbrat met uit den hemel te vallen. La pluie

a tombé k verse it v a, dix jours, tien dagen geleden heeft het gestoï tregend. La pluie est tombee
ce mal in <a verse, 't heeft dezen morgen gestortregendl. --- (fig.) Fluxion qui tombe sur la poitrine,
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zinking, die op de borst valt. -- Tous les regards
tombèrent sur moi, aller blikken vielen op mij,

werden op snij gerigt. Laisser t- sur qn. un regard
de pitié, de dédain, op iemand een' medelijdenden,
verachtenden blik slaan. Laisser t- ses paroles,
achteloos spreken. Les bras metornbèrent, ik stond
verstomd. T- aux pieds de qn., T- (of Se jeter)
aux genoux de qn., z. PIED, GENOU. z. ook FEB,
IIAUT, MAIN, iIl1R, NUE, PIED. — T- sur qn.,

iemand aanvallen, te lijf gaan, zich op iemand
werpen. La cavalerie tomba sur ce corps, de ruiterj viel op dat korps aan. Après cette victoire
l'arniée tourba sur vette place, na deze overwin ning viel het leger op die vesting, ging het leger op
die vesting los. T- sur un vaisseau, een schip aan
boord loopen (om het te enteren, aan te klampen);
ook: een schip aan boord konten, een schip oploopen (ten gevolge van w ind of stroom of slecht bestuur). — [Fauc.] L'oiseau a tombé sur la perdrix, de vogel is op den patrjjs neergeschoten. —
(Tg. et fain.) T- sur qn., T- rudement sur Ie corps
de qn., (pop.) T- sur sa friperie, iemand havenen,
veel kwaads van iemand zeggen; iemand ruw te
1)/f ,gaan. --T- sur un mets, sur un plat, op Bene
spijs, op een' schotel aanvallen, met gretigheid daarvan gaan eten. -- (fig.) T- sur un passage, sur
un vers, sur ute mot, toevallig eeneplaats, een vers,
een woord in een boek aantreffen. En ouvrant Ie
livre, je tombe sur Ie mot que je cherclrais, bij
't openslaan van 't boek valt mijn oog op het woord.
dat ik zocht. — (fig. fit fain.) T- sur les bras de
qn., iemand overwacht op den hals, op 't lijf komen. -- T- sous in main de qn., in iemands han
vallen, in iemands raagt geraken. T- sous la-den
main, toevallig in handen komen, toevallig vinden,
aarntrejfen. — (ei.) Faire t- les armes des mains
a qn., z ARMES. Faire t- la plume des mains a qu.,
iemand den lust lol schrijven benemen, iemand van
't schrijven afschrikken. --• Bij uitbreiding wordt
tomben ,gebruikt van verschillende ziekten, kwalen,
toevallen, enz., waardoor men wordt aangetast: Ten défaillance, en piimoison, ei: syncope, in fiaauwte, in zwijm, in onmagt vallen. T- en langueur,
wegkwijnen, de tering krzlgen . T- en apoplexie,
eerre beroerte krijgen. — T- inalade, T- dans une
nialadie, ziek worden. T- d'épilepsie, du naut mal,
du mal caduc. de vallende ziekte hebben. T- de
faililesse, d'inanition, van zwakte, van krachteloosheid, nederzinken. T- de sommeil, van slaap omver
vallen. z. ook CHARTRE . -- (fig.) T- dans la pat;retd, dans la misère, tot mnloeeie, ellende vervallen . T- dais Ie malheur. ongelukkig worden. z. ook
DÉSESPOIR, DISGRitCE, AIÉPRIS. T- dans le trouble,
dans la confusion, verward, verlegen, beschaamd
worden. T- en faute, dans le crime, dans le peché,
tot eercc fout, misdaad, zonde vervallen, erne fout
enz. begaan. T- d'abimes en aliïnmes, van 't eerie
kwaad in 't andere vervallen. T- dans la dévotion,
vroom, fijnvroon worden. — )Cllas. j Les chiens
tombent en défaut, de honden verliezen het spoor.
— [Écrit.] Vallen, zondigen.: Le juste tombe sept
fois Ie jour, de regtvaardige valt, zondigt zeven maal daags. Sitot que Jon est tombé, it faut songer a se relever, zoodra enen gevallen is, moet enen
weder pogen- op te staan. Tout ce qui s'élève tombe, al wat zich verheft valt, bezwijkt. -- T- dans
l'aveuglemeni, dans I'endurcissement, blind, enge
voor de waarheden der godsdienst wordecj,-voelig
tot, verblinding, verharding vervallen. z. ook DESUETUDE, OUBLI. — (lig .) Vallen, afnemen, dalen,
zakken: Sa voix tom he, zijne stem verzwakt, neemt
af, daalt. Laisser t- sa voix, zijne stem laten dalen. -- [Mar.] La mei tombe, Le vent tombe, de
zee slecht, de wind bedaart. Ce mat tombe sur
l'avant, sur l'arrière du vaisseau, die naast valt
(helt) voorover, achterover. Le bátiment tombe sur
le nez, sur Ie cul of sur l'arrière, het schip valt in
zijn' neus, in zijn gat. T- sous le vent. aan lij
onder den wind vervallen. Nous tombámes sous
1 le vent b lui, wij vervielen aan zijne lij, onder den
^ wind van hem. — (fig.) Vallen, vervallen, ontaarden, in iets verkeerds vervallen: Cela tombe dans*
le burlesque, dans le trivial, (lat valt, vervalt in
't plat boertige, in 't gemeen.e. En clherchant le
sublime, it tombe souvent dans le galimatias, terwijl hij naar 't verhevene streeft, vervalt hij vaak
in wartaal, in Gene onverstaanbare woordenkraam.
1 T- dans l'aifectation, dans la nmanière, dans le
t
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maniéré, in 't gemaakte, gekunstelde, gemaniereerde vervallen. — T- dans Ie ridicule, iets belagchel2jks doen. T- dans l'erreur, dans la contradiction,
zich vergissen, zich zelven tegenspreken. — T- a
rien, op niets uitloopen. Cette dépense tombe en
pure perte, die uitgave is geheel vruchteloos, brengt

— T- en putréfaction, en pourriture, verrotten, bederven. T- en poussière, tot stof
worden, vergaan; te niet gaan. — z. ook DELIQUiU1i. — Vallen, afnemen, van zijn' invloed,
naam, aftrek, enz. verliezen: Cet homme est encore en crédit, mais it va t-, die man heeft nog

niets te weeg.

,

invloed, is nog in aanzien, maar hij zal weldra
vallen. Cette mode 'commence it t-, die mode begint uit den smaak te vallen, geraakt in onbruik.
-- Vallen, bezwijken, ondergaan, ophouden, ver
sterven: On vit ces empires t- les uns-jlauwen,
après les autres, men zag die rijken voor en na
vallen, te niet gaan. Avec lui turnba la puissance
de son favori, met hem viel, verdween de raagt
van zijnen gunsteling. Les anciennes superstitions
ont tombé, de oude bijgeloovigheden zijn verdwenen. — Faire t- les difficultés, de zwarigheden doen
ophouden of verdwijnen. — La conversation t-, 't
gesprek verflaauwt. Son zèle tombe, zijn ijver
verflaauwt, bekoelt. Ce grand courage a tombé
tout a coup, die groote moed is eensklaps verflaauwt.
Cette calomnie tombera d'elle-mênme, die laster
zal van zelf ophouden. -- Le jour tombe, de dag
loopt ten einde, de avond valt. — Ces bruits commencent b t-, men spreekt reeds minder van die
geruchten. — I1 faut laisser t- cela, enen moet daar
geen acht op slaan, men moet doen, als of men er
geen erg in had. — C'est un homme qui tombe,
't is een man, die aan 't ofnemen is, die zwak van
geest en ligchaam wordt. — 'rout tombe sous les
coups du vainqueur, alles valt, sterft, sneeft onder
(le slagen (les overwinnaars. ® Tomber wordt
ook gezegd van eiken mooiel jken of gevaarlijken
toestand, waarin men zich bij toeval of zijns ondanks gebragt ziet: vallen, vervallen, geraken. Tentre les mains, au pouvoir cie l'ennemi, in's vijands handen, raagt vallen. T- dans les Iers, dans
I'esclavage, in boegyen, in slavernij geraken._ T-

dans une embuscade, dans un piége, dans la
nasse, in eene hinderlaag, in eenera strik vallen.
Ces navires marchands tombèrent dans une tlotte

(te i'ennemi, die koopvaardijschepen vervielen lusschen Gene vijandelijke vloot. T- au milieu de gees
inconnus, te midden van onbekende lieden geraken.
— (Lor. prov.), z. BRAISE, CARÍBDE, CHAUD (adj.).
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tekst met de bladzijde behoorlijk uitkomt of eindtht
T- Bien, mal, goed, slecht uitkomen. --- Faire t.
les pages les unes sur les autres en irnprimant,

zóó drukken, dat het register goed staat (dat de
bladzijden van beide zijden juist tegen elkander komen). Cette page tombe bier, die bladzijde houdt
register, registert goed. — Vallen, afvallen, vederhangen: Les cheveux Jul tombent sur les épau
zijn haar valt, hangt hem op de schouders.-les,
Son maateau lui tombe toejours sur les talons,
zijn mantel hangt altijd op zijne hielen. -- Son habit tombe en lambeaux, en coque^, de lappen,
flarden hangen bij zijn' rok. — TOMBER , V. imp.
Vallen (uit den dampkring): it tombe de la pluie,
de la grêle, de la neige, er valt regen, hagel,
sneeuw. — Il mest tombé entre les mains une
pièce fort curieuse, er is naij een zeer aardig stuk
in handen gevallen, gekomen.
Tonibereau (weleer TOMBEREL), m. Sto2'ikai,
vuilniskar f. — Karvol f.: tin t- de sable, eene
karvol zand. — [Chas. j Knip, slag in. (oat kleine
vogels op de sneeuw te vangen). -- [Péche] Af
maakt achter den duiker van-schutingf.,dem
eengin vijver, om visch te vangen.
Totitberelle, f. [Chas.] Groot patr jzennet rn.
'.rontbisetir, m. [Faut.]

Eerste valk in. die

den reiger in zijne vlu;it aanvalt.
Tombola; f. [Jeu] Italiaansch lotto -spel ti.,
dat men op tooneelen, in societeiten pleegt te spelen.
Tome, m. Deel, boekdeel n.: 11 y a six t-s aa
ce livre, dat boek heeft zes deelen. Faire Teller deux
t-s en un volume, twee deelen in éénen band laten
binden. — Dikwijls ook in plaats van volume gebruikt: Ii a fait imprimer tous ses ouvrages en
un t-, hij heeft al zijne werken in éénen band, in
één volumen doen drukken. — (fig. et fam.) Faire
Je second t- de qn. (meestal in kwaden zin), ieinands
tegenhanger zijn, op iemand gelijken.
of TolnelliIie, adj. t. [„ktnal.»):
Matière t- du sang, een der kleurende bestanddeelen van het bloed. — Men zegt ook als subst. t'.
La tomelline.
Tomeutetux, ease, adj. [Bot., 11. n. j f'iltacht'ig, viltig, met korte, digt opeeniiggtende vezels
of haren bezet. -- [Anat.] Substance 1-euse, wollig, ruig darmvlies n.
Tonner, V. a. Een werk in boekdeelen spinsen.
,

— Het boekdeelc fifer aan den voet der bla!lerz zet-

tets. -- De boekdeelen vermenigvuldigen.
Tomipare, adj. [1-1.. n.] Zich door afscheuring
of afsnijding vermenigvuldigend.

-^ Vallen, ten deel vallen: Cette charge, Cette
Tomique, ni. [H. n.] Houtkever nl.
fortune va t- en (de) bonnes mains, dat ambt, dat
'onanie, f. [hcon. rur.] In gisting geraakt
vermogen zal weldra in goede handen vallen. Cette stremsel n.
terne dolt t- en partage au cadet, dat landgoed
'i'omotoeie, f. [Chir.] Keizersnede; verlossinrj f.
moet den jongsten zoon ten deel vallen. z. ook QUE
door de baarmoedersnede (opération césarienne);
Toevallig in handen komen, het onder -'OUILE.— elke verlossing door middel van insnijding. —Togesprek, het voorwerp der gedachten,-werpvan't
tnotoeique, adj. De keizersnede betreffend.
der vermoedens, enz. worden. — Le liasard a fait
'i'on, adj. poss. m. UW, (tine: Ton livre, ton
t- eet écrit entre nies mains, het toeval heeft dit ami, ton espoir, uw boek n., uw vriend m., owe
geschrift in mijne handen doen vallen. — L'entre- hoop f. -- `l'a, adj. floss. f. (Jo', uwe: Ta mère,
tien, La conversation, Le discourstomba sur nous, ta main , ta haine, uwe moeder, uwe hand f., uw
't gesprek viel op u. Faire t- la conversation sur haat Ill . — Vóár een subst. of adj. fém., dat niet
qc., het gesprek op iets brengen. Le soupcon tomba eene klinkletter of stomme h begint, verandert ta
sur Iui, de verdenking viel op hem. -- Ce reproche in, ton : Ton épée, ton habiletj, ton unique e péne doft pas t- sur mol, dat verwijt moet mij niet rance, uw degen m., uwe bekwaamheid, uwe eenige
treffen. Cola ne peut t- que clans l'esprit, dansla hoop f. -- '.des, adj. puss. In. et f. pl. owe: Tes
tète d'un fou, dat kan alleen een gek in 't hoofd, amis, les plaintes, uwe vrienden In. p1., uwe klagin den zin, in de gedachten krijgen. Que j'aime a ten f. pl.
t- de temps en temps sur les moments agréables
Ton, m. Toon m., het naar verhouding von
de Ina jeunesse! hoe gaarne herinner ik mij van hoogte en diepte bepaalde geluid n., klank M. Can
tijd tot tijd de aangename oogenblikken mijner jeugd. t- plus haat, plus bas, een hoorere, lagere toon.
-- Le sort tomba sur lui, het lot viel op hem. — T- de voix, toon, klank (ier stem. T- aigre, donna,
Ce chemie tombe dans tel autre, die weg loopt schelle, zachte toon. -- (bij uitbreiding) Toon, wijze
op dien en dien anderen weg uit. Cette rivière van spreken, zoowel met betrekking tol den klank
tombe dans le Rhin, die rivier valt, ontlast zich der stern, als tot den aard van 't rlesl rolpene: Parin den Rijn. — Cette fête tombe tin jeur_ji, dat ier d'un t- de maitre, de supériorite, d'un i- insfeest valt op een' donderdag. Le pa. ecoent tombe périeux, hautain, op een' 2nee.cter°achtigen, jebie enit la fin du mois, cie betaling valt, heeft plaats olp (ten, trotschen toon spreken. 'I'- liadin. sérieux,
't einde der maand. -- T- it la conscription, in de leste, gravois, patelin, schertsende, ernstige, l or1^conscriptie, in de loting vallen. -- T- d'accord avec lige, dartele, fleemende toon. 1i lui dit vein dun t.qn., het met iemand eens zijn. z. ook ACCORD. 'I'dans l'opinion, dans le sentiment de qn., van
't zelfde gevoelen met iemand zijn, zijne rneening
toevallen; iemands meening treffen. -- Cela ne tomlie pas sous Ie sentiment, dat is ongerjmd, dat
strijdt tegen 't gezond verstand z. ook SENS. --Tv po {. gr.] 'p- en page, zno(lanig zetten. dat (le

moqueur, plaintif, familier, hij zeitle hein dat op

een spottenden, klagelijken, jemeenzarmen toon. T-

de conversation, 'I'- oratoire, omgan astoon, redenctarstoon. — (fig. et fam.) Parlor (t qn. du bon
t-, d'un bon t-, iemand krachtig, ernstig toespreken. I1 le prend stir un liaut t-, sur on certain t-,
hij neemt, slaat een' hooj,en toon. zekeren toon aan.
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Le prenez-vows sur ce ton ? slaat glij dezen toon
aan? neemt gij. 't zoo op ? Faire baisser le t- à qn.,
iemand wat nederiger, zediger doen spreken, een'
lager toon doen aanslaan. Changer de t- (of de
note), z. CHANGER. Prendre un t-, een' toon (van
gezag,. van meerderheid) aannemen. — Le bon t-,
de goede toon, de taal en de manieren der beschaafde, fatsoenlijke wereld; de goede smaak m.; het
heerschend gebruik in de verschillende klassen der
zamenleving. Le bon t- s'acquiert par la fréquen•tation des personnes Bien élevées, men verkrijgt
den goeden toon door den omgang met welopgevoede menschen. Ce palais est d'un bon t-, dat paleis
is in een' goeden smaak (gebouwd). — Le t- de la

viile, de Ia campagne, de la bonne sociét.é, des
marchands, des artisans, de taal en manieren der
stedelingen, der landbouwers, der roede gezelschap
kooplieden, der werkende klasse. Le t- de-pen,dr
la cour, de hof toon, hofgebruiken n. pl., hoofsche
manieren f. pl. Le t- des balles, de taal en manieren van 't rjemeen, vischmarkttaal f. — [Mus.]
Toon in., interval n. van twee opeenvolgende noten
der schaal (uitgezonderd het interval tusschen nil
en fa en tusschen ci en ut); — grondtoon, waaruit
een stuk gezet is of gespeeld of gezongen wordt,
wis, melodie f. Demi-ton of Semi-ton, z. DEnIIToN.

Chantez eet air d'un demi-ton plus haut,

zing dat lied een' halven toon hooger. -- Jouer
plusieurs morceaux sur un menie ton, verscheidene stukken uit denzelfden toon zingen. Ce marceau de musique est dans le ton d'ut, dit muzijkstuk is uit ut of C gezet. — Les hult t-s de l'Église
romaine, de acht zangwijzen of melodiën der roomsche Kerk. Donner Ie t-, den toon geven of aan
(fig.) een' invloed uitoefenen, die anderen-gevn;
noopt hetzelfde te doen of te zeggen. Il donne Ie tdans les sociétés, hij geeft den toon in de gezelschappen (men regelt er zich naar hem). Quelque-

fois un grand homme donne le ton it tout son siècle, somtijds geeft een groot man den toon aan

zijne geheele eeuw (oefent hij een' beslissenden invloed daarop uit). Donner le t- is la conversation,
den toon in 't gesprek aangeven. — (fig. et fam.),

z. CHA1TER (v. n.). — (Prov.) Cast le t- qui fait
Ia musique, de toon maakt de muzijk: op den toon

(waarop men iets zegt) komt het aan, het beleedi•

gende van eene uitdrukking ligt vaak minder in
de woorden zelven, dan in den toon, waarop men
ze zegt. — ( fig.) Sa maison est montée sur ce tonlá, op zoodanigen voet leeft hij. Être au t- de qn.,
tienerlei denkwis, smaak met iemand hebben. Se
mettre au t- de qn., zich naar iemands denkwijs
of smaak rigten. — [ Luth.] T-s, inzetstukken n.
pl. van den horen ende trompet. — [ Gray., Peint.]
Toon in., verhouding der kleuren, mengingen overeenstemming der kleuren, kleurgevang f.; ook: de
heerschende of hoofdkleur in eene schilderij. Les
t-s lont bien menagés dans cette estampe, in die
plaat zijn de toonen, de overgangen van wit op
zwart, goed aangebragt. T-s clairs, fins, vigoureux,
heldere, fijne, krachtige toonen. T- de couleur,
kleurtoon, sterktegraad van 't koloriet. Ce paysage
est d'un beau t-, dit landschap is in een' schoonen toon geschilderd. — [ Méd.] Spanning, veérkracht, natuurlijke vastheid der verschillende lig
gezonden staat, sterkte f. der-chamsdelni
zenuwen, spieren, enz. Ce remède rend le t- is
l'estomac, dit middel geeft de maag hare spanning,
hare veêrkracht terug. — [ Mar.] T- de mat, top
van een' mast, van eene steng. Cette vergue est
amende sur le t -, die ra is op het ezelshoofd gestreken. Le punier est sur le t-, het marszeil is op
den rand. — [ Tech.] Neut f. van den lintwerkersstoel m. — Tonal, e, adj. [Mus.] Den toon betreffend: Des intervalles tonals, toon-intervallen n.
pl., toonsa fstanden ni. pl. — Tonalisation,
Tonalité, f [Mus.] Het eigenaardige van eersen
toon; hoedanigheid van een uit zekeren bepaalden
toon gezet stuk, tonaliteit f.
Tonea, m., z. TONKA.

Tondage, m. [Tech.] Het scheren der lakens.
-- Het afscheren van 't haar der dieren. — Tondaille, f. Scheerwol f. — Weleer z. v. a. TONTE;
— ook: maal of feest n., dat in den scheertijd gegeven werd. % Tondaison, f., z. v. a. TOKTE.
— Tondeur, m., -ease, f. Scheerder m., scheerster f. T- de draps, lakenscheerder, droogscheerder.
T-euse de chiens, hondenscheerster. T- de buis,
--

--
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de pallissades, palm-, heggescheerder. — ( fig.) Tde napees, tafelschuimer (parasite). — TONDEUSE, f.
[Tech.] Scheer-machine f., werktuig n. om lakens

te scheren.
Tondin, nl. [Arch.] Astragaal f. of rond lijstje
aan den voet der zuil. — [Tech.] Loodgietersrol f.
om de pijpen te vormen en rond te kloppen.
Tondre, V. a. Scheren, de wol of het haar der
dieren afsnijden. T- les brebis, un barbet, descirapen, een' poedel scheren. T- la lame en suint, de
wol op het dier scheren, eer zij gewasschen -is. —
(Proc.), z. ECORCHER, LAINE, OEUF. T- la brebis
de trop près, het volk te zware lasten opleggen; te
veel voordeel van iemand of iets willen trekken. A
la Saint-Aubin on toad les veaux, dat gebeurt op
Sint-Jutmis,nimmer. — T- lesdraps, les feutres, het
laken, het vilt scheren. — Les brebis ont entièrement tondu ce pré, de schapen hebben die weide
kaal gevreten. — T- qn., iemand het haar snijden,
knippen: -- iemand het hoofd kaal scheren, het haar
kort afsnijden; — weleer ook: iemand tot monnik
maken. — [ Hort.] T- les arbres, une pallissade,
de boomen, eene heg gelijk snoeijen. T- Ie gazon,
het gras scheren, gelijk afsnijden. — [Teal.] Tune pierre, een weinig van den voorkant van een'
steen afnemen of wegwerken.
SE TONPRE, v. pr.
Geschoren worden. Tondu, e, adj. (en part.
passé van tondre): Brebis t -e, geschoren schaap n.
— (Proc.), z. BREBIS. --- (fam.) Il est nouvellement t-, zijn haar is pas gesneden. I1 est t- de frais,
hij is pas geschoren. — (pop.) Je veux ètre t(of Je veuX u'on me tonde), si je faas telle chose,
orden,
ik mag gevild
w ik wil mijn' neus laten afsnijden, als ik dat doe. — ( fig. et fam.) Il est t-,
hij is geruineerd, verloren. — ( fig. et, pop.) 1 i a étd
t
hij is
t- sur le peigne, of enkel: II a éteondu,
er kaal afgekomen; hij is met zijn' raad, met zijn
voorslag of aanzoek geheel afgewezen. — Ook als
subst. m. (iron.) Un t-, een kaalkop, een monnik.
— (Loc. prov.) Ne se saucier ni des rois ni des
t -s, zich niet bekreunen om 't geen enen zeggen of
doen moge. z. ook PELF (m).
Tonga, m. [Bot.], z. v. a. TONKA. — [ H. n.),
z. v. a. CHIQUE.
Méd.] Soort van endemische ver
sterving of koudvuur aan de toppen der teenen en
somtijds der vingers en andere zachte ligchaarnsdeelen, door den steelt der zandvloo veroorzaakt.
Tonicité, f. [Méd.] Spanning, veerkracht f.,
toon m.; zamentrekbaarheid , organische gevoelig
-heidf.
Toni&iére, f. [Pèche] .Schelpnet, schrobnet n.,
soort van kurk met een zaknet van schelpdieren te
visschen.
Tonique, adj. [Méd.] Spannend, veêrkrachtig,
t o n i s c h: Remèdes t-s, of als subst. TONIQUES, m.
pl. Versterkende middelen (die aan de spieren en
pezen hare spankracht teruggeven, tánische middelen, t d ni k a n. pl. Spasme t-, regtstijvigheid f. —
[Mus.] Note t-, of als subst. TONIQUE, f. Grondof hoofdtoon m. — [Gram.] , Accent t-, z. ACCENT.
— Toeisme, m., z. v.a. TETANOS.
Tonka, ni. [Corn.] Welriekende vrucht van
den tonkaboom (coumarou), t o n k a, tonkaboon t.
(waarmede men in Europa den snuiftabak geurig
maakt).
Tonlieti, m. [Cout.] Stand- of marktgeld n.;
-- stedelijk inkomend regt op de marktwaren.
Tonnage, m. [Mar.] Tonnemaat f., inhoudsgrootte van een vaartuig, getal tonnen (elk van 1000
1Cilogr.), die een schip kan dragen. — Droit de t-,
tonnegeld n., opbrengst van een vaartuig naar zijn
tonnenbedrag.
Tonnant, e, adj. Donderend: Jupiter t-, Ju
dondergod. — Nue t- e, donderwolk f. —-piterd
(/it/.) Voix t-e, donderende (zeer zware en doordringende) stem f. — (poét.) L'airain, Le bronze t-,
de vuurmonden m. pl., het geschut. — [Bias.] Met
vuur en rook. — TONNANT, in. [Ant. mil.] Groote
trom f.—Tonnantes, f. pl. [Mus.] Pauken f.pl.,
die den donder nabootsen.
Tonne, f. Ton f., groot vat n.; — inhoud m. van
eene ton, tonvot f. — T- d'or, ton gouds (in Nederland 100,000 gulden, in Duitschland 100,000 thaler);
— (fig.) groote rijkdom m., schatten m. pl. Cette
affaire a conté des t-s d'or, die zaak heeft schatten gekost. — [H. n.] Tonschelp f., naam van een
twaalftal eenschalige schelpen van ronde gedaante.
—

— [

— [Mar.]

Ton, z. TONNEAU. — Tonneboei, ton,

TONNEAU

-

boei f. Droit de t-s, boei- of tonnegeld n. — Mastton f. (om den top van een' a fgetuigden mast te

overdekken.

Tonneau, in. Ton f., vat n., inz. eene ton van
bepaalden inhoud; tonvol f., vatvol n.: Les cerceaux
d'un t-, de hoepels van eene ton, van een vat. Un
t- à bière, eene bierton. Un t- de bière, eene ton
bier. Le cul du tonneau, de bodem van, 't vat. —
(Prov.) Les t-x vides sont ceux qui font le plus de
bruit, ledige vaten bommen 't hardst.—(fib!. et fam.)
C'est un t-, 't is een wijn-, biervat, een wijn-, bier-

buil M. C'est un t- (of panier) perCé, z. PANIER.
— [Myih.] Le t- des Dana des, het vat der Danaiden; (fig.), Z. DANAiDES. --[Mar.] Ton, inhoudsmaat van een vaartuig en van den last, dien het
kan dragen (=1000 kilogr., of 13 hub. meters ruime). T- de poids, ton in gewitt (=1000 kilogr.). Tde volume of d'encombrement, ton in maat, meetion (= 1440 kub. (lecimeters, of 42 kub. voeten).
Navire du port de 600 t-x, schip van 600 ton. Ce
navire est de 800 t-x d'encombrement., dat schip
heeft 800 ton belaadbare ruimte. -- T- d'arriinage,
watervat, stuwvat n.; legger in.(= 4 okshoofden) .[Anc. mil.] Schijfton, ton, naar welke men niet
bommen wierp, merk n.
Tonnée, adj. f. [Corn.]: Peau t-e, van inseclen doorboorde huid f.
Tounelacle, f. [Mi].] Borstwering f. vanaardtonnen. — ffonnelage, m. [Chico.] : Marchandises de t-, vatwaren f. pl., alle waren, 't zij natte of
drooge, die in tonnen of vaten verzonden worden.
-- Kuiploon n.
Tonneler, V. a. [Chas.] Met het patrijzennet
vangen: T- des perdrix, patrijzen met het net vangen. — t (fig.) T- qn., iemand in 't net, in den
strik weten te krijgen.
Tonnelet, m. (verklw. van tonneau) Tonnetje,
vaatje n. Le t- dune vivandière, het vaatje eener
marketentster.
Tonneleiw, m. Jager m. met het patrjzennet.
Tonnelier, m. Kuiper. — Tonneliere, f.
Kuipersvrouw , inz. kuipersweduwe, die de zaak
des overleden mans voortzet.
Tonnelle, f. [Chas.] Patrijzennet n. — Figuur
of huid f. van een paard of koe, waarachter de paírjzenjager zich verbergt. — [Pêche] Vischtuin nl.
aan den zeeoever. — % [Hort.] Prieel n. van met
loof bedekt latwerk. — [Arch.] Volle boog, rond
tongewelf n.; — z. v. a. TUNNEL.-- [Tech.]-bogm.;
T-s du four, kroesgaten nl. pl., twee gewelfde openingen aan den duitschen glasoven tot inbrenging
van de smeltkroezen.
Tonnell erie,f.Kuipershandwerk n.; kuiperij f.,
werkplaats des kuipers.—[Mar.] Kuiperswinkel m.,
bergplaats f. der vaten in groole zeehavens.
Tonnellon, m. [Anc. nnii1.] Werpbrug f. ter
bestorming.
'.tonner, V. imp. (maar in fig. zin als v. n. in
alle personen gebruikt) Donderen. Ii tonne, het dondert. Il na fait que t- boute la nuit, het heeft den
ganschen nacht gedonderd. — (in verheven stijl) Dieu
tonne, Le Seigneur a tonné du haut des vieux,
God dondert, de Heer heeft uit den hoogera hemel
zijne donders doen hooren. — (.Loc. prov.) C'est un
bruit si grand, qu'on n'entendrait pas Dieu t-, 't
is een leven, dat iemand hooren en zien vergaat.Tant tonne qu'il pleat, op donder volgt re--(Prov.)
gen, op dreigementen volgen slagen. — (bij uitbreiding en poét.) L'artillerie comnlenca à t- , 't geschut begon te donderen. L'airain tonne, het metaal
dondert, de vuurmonden braken hunne donders. —
(fig.) Hevig uitvaren; razen, tieren: T- contre l'avarice, le luxe, tegen de gierigheid, de weelde uit
I1 tonna du haut de la chaire contre les-varen.
hypocrites, hij voer van den kansel geweldig tegen
de huichelaars uit. Dis qu'il arrive, ii commence h t- contre ses Bens, zoodra hij aankomt,
begint hij tegen zijne bedienden te razen en te tieren; — Sorntrjds met een' zaaknaam tot onderwerp:
Sa voix tonnait, zone stem donderde. — Bij een'
der hedendaagsche dichters als v. a. gebézigd: Et
vous, nobles canons, qui tonnen la victoire.
Tonnerre, m. Donder m.: Le t- gronde, de
donder rommelt. Un grand coup (éclat) de t-, een
groote donderslag. -- In het dagelijksch leven vaak
voor foudre, bliksem, gebruikt: Le t- est tombé sur
Bette tour, de bliksem is in dien toren geslagen. —
(Loc. prov.) Tonics les fois qu'il tonne, Ie t- ne
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tombe pas, niet altijd slaat de bliksem in, als het

dondert, blaffende honden bijten niet altijd: bedrei
hebben dikwijls geen gevolgen. — (fig.) C'est-gine
un t-, C'est une voix de t-, hi heeft eene donderende stem, eene Stentors-stem. Ce fut un coup de
t- pour mol, dat was een donderslag (een onverwacht en noodlottig voorval) voor mij. 11 est a l'abri du t-, hij is bezorgd, tegen de nukken der fortuin beveiligd. — (poét.) Le séjour, La région du
t-, de hoogere dainpkringsstreek. Le maitre (1u t-,

Le dien qui lance le t-, de donderaar, de god, des

donders, Jupiter; God. L'oiseau qui porte le t-, de
bliksemd^ragencle vogel, Jupiters adelaar m. -- Ge
geschut. — (poét.) Des t-s de bron --knal.v't
ze, d'airain, metalen donders in. pl., kanonnen n.
pl. — [Arqueb.] Staartstuk n. (van, een geweer of

pistool). — [H. n.] , Z. v. e. MALAPTERURE.
Tonnite, f. [H . n.] Versteende toeschelp f.

'I'onon, m. [H. n.] Grijze amerilcaansclte hagedis f.
Tonotechnie, f. [Mus.] Kunst f. om muzijk op
noten te brengen. — Kunst, om muzijkrollen voor
draaiorgels, speeluurwerken en dercgl. te malzen.'I'onotechnique, adj. Die kunst betreffend, t onotéchnisch.
'ronqiiin, n1. [Corn.] Eene (doorgaans witte) zijden stof.
Tonsillaire, adj. [Anat.] De aniandelen betreffend. — Tonsille, f., Z. AMYGDALE. --' °onsillite, f. [Méd.], z.v. a. AMYGRALITE.
Tonsure, f. [Cath.] Kruinschering f., eeneplegtigheid, waarbij de bisschop eenig haar afsnijdt van
den persoon, dien hij tot liet priesterambt wijdt.
tonsuur f. T- romaine of de saint Pierre, gledeeltel jke of kringvormige tonsuur. T- grecque, geheele hoofdschering. -- Prendre la t-, in den geeslijken stand treden. — Bénéiice a simple t-prove
voor geestelijken, die enkel de tonsuur hebben, zon
te zijn de hoogere wijdingen te ontvan--dervpligt
gen of op, de plaats hun verblijf te houden. -- (fig.)
Docteur a simple t-, stuk n. van een doctor, geneesheer m. van geringe bekwaamheid. — Geschoren
priesterkruin f. — (bij uitbreiding) Geestelijkheid f.:
La haute t-, de hooge (roomsche) geestel jkheici. -'I'onsurer, v. a. Den schedel of de kruin scheren,
de tonsuur geven, t o n s u r é r e n. -- Het part.
passé is ook adj.: Diacre tonsuré, geschoren, get o n s u r e e r d diaken m.
'fopte, f. Het scheren, het scheren der schapen:
Faire la t-, de schapen scheren. — Wol f., die (le
schering oplevert, scheerwol f.: Acheter la t- d'un
troupeau,de scheerwol eener kuddekoopen.--Scheertijd m. Pendant la t-, gedurende den scheertijd. —
[Tech.] La t- des draps, de lakenschering.— [Hort.]
La t- d'un palissade, het scheren, gelijk snoeijeii
van eene heg.
Tontice, adj., z. TONTISSE.

Tontine, f. L ij frenten-gezelschap n.; aangroeijende l j frenten f. pl., waarbij de langerlevende deel
renten van de vroegerstervende erven,-hebrsd
tontine f. (zoo qeheeten naar den Italiaan Lorenzo 1'onti). — Tontinier, m., -euise, f. Deelhebber nl., deelhebster f. in eene tontine.
Tontisse, adj. [Tech.] Bourne t-, scheerwolf.

(der lakens). — Papier t-, soort van behan.gselpapier n., waarop met scheerwol verschillende tee eningen zijn aangebragt. — TONTISSE, f. Soort van
behangseldoek, met figuren van scheerwol.
Tontong, m. Negertrommel f.
'Poptune, f. [Tech.] Scheerhaar n., scheerwolf.
(van de lakens). — [Hurt.] Snoeisel n., afgesneden
takken, palm, gras, enz. bij 't gelijksnoeijen o f gladsnijden. — Het gladsntilden van een grasperk. —
[Mar.] Zeegt, rondte f.: La t- des punts, des pré
de zeept der dekken, der barghouten. La t--ceints,
d'un vaisseau, de zeerit van een schip (zijne overlangsche kromming of inbuiging). Avoir trop de t-,
te veel zeegt hebben, te veel springen. La t- d'un
bordage, de opslaande zeegt van eene plank.—Tonturer, v. a. [Mar Scheren, zetten, strooken, de
kromming geven: T- un valsseau , een schip zeegt
geven. — Het part. passé is ook adj.: Vaisseau fort

tonturé, schip, dat veel sprong of zeegt leeft, (lat

voor en achter veel opspringt, krone schip n.
Toparchie, f. [Ant.] Naamra van de verschil
provinciën of afdeelingen van Palestina on--lend
der de Rorneinen, stadhouderschap, t op a r e ti. i e f.
— Toparchique, adj. Zulle eerre afdeeling be-

---

TOPAR ,LÏE
treffend, t 0 p á rch is h. — Toparque, m. Stad
er, t opa r• c h m,
-houd

'fopaze, f. [Minér.I Topaas m., een bekende,

anetstal vuurgele edelsteen m. T- orientale, d'Inde,
ooste che, indische topaas. '1- enfumée (of Dia

rooktopaas.—Topazolithe,in.-hnatd'Aleco),
linr.] 7.opaasgele granaat ,. t 0]) a. z o Ii t h In.
Tope ! interj. Top .'het zij zoo ! goed ! z. TOPER.
— 'dope et tingul, ni. [Jeu] Banko-spel, zeker
dobbelspel n. -- 'topeau, m. [H n.] Neushoornvogel m. -- Toper, V. n. [Jeu] Top zeggen, top-

pen . den inzet der tegenpartij bij het dobbelspel
houden of even veel daartegen zetten. 1 ai nlassé
vingt francs, it n'a pas Voulu y t-, i.k heb twintig
francs gezet, maar hij heeft ze niet durven houden.
(ellipt.)

Tope ! of Tope et. tingue ! gehouden ! ik

zet er even veel tegen. — ( fig. et (urn .) Toestem men,
rlerweclen Heinen: Je tope a sela, J'y tope of ellipt.
'f ope ! ik stem er in toe. top !
'á'ophaeé, e, adj. [iVléd.] Naar een tophusof
kalkachtig gezwel gelijkend (vgl. TOF). -- 'i'ophe,

Tophun, m., z. TOF.
'ropinaïnhour, M. [Bot.] Zonnebloem f. met
eetbare wortelknollen; wortelknol die plant, aard
topinamboer m.
-perf.,
-; Topioquer (se), V. Pr. Twisten (se disputer).

'ropique, adj. [Méd.] Plaatseljjk, uitwendig.

t 0)) i s e h: Renredes t-s, of als subst. TOPIQUES, ni.
pl. Plaatselijke of uitwendige geneesmiddelen (pleisters, pappen), topische middelen , t (ii) i k a n. pl.
p`ièvre t-, topische of plaatsel jke koorts f. (die zich
regelmatig in 't zelfde ligchaamsdeel doet gevoelen).
— Surnoms t-s, pluatselUke bijnamen (aan de plaatsen of landen ontleend) — TOPIQUES , nl. pl. [Rhét. ]
.

Zekere gemeenplaatsen f. pl., waaraan men bewajzen ontleent. — TOPIQCE, f. Kunst ons de gemeen
als bewijsgronden tot redekunstig gebruik-platsen
te , inden en aan te fl enden, leer der bew ( splaatsen , t o p l e k f. -- Topographe, m. [Didact.)
Plaatsbeschrjjver, top o.g r a a p h m. — Ook als adj.
Peintre t-, schilder, die gezigten van plaatsen levert.
—Topographie,f.Plaatsbeschr/vismof.-- [Peint.]
Plaatsc;ezigt n., topographische smhildemij of plaat f.
1- souterraine, beschrijving der mijnen en groeven..
,

-- 'Fopographique , adi. Plaatsbeschrzlvend;

plaatsti f beeldend, t op o g r (Ij) h i s c h. -- Topographiquenzent, adv. Op topodraphische, uit voerige wijze. — Topologiqiie , adj. adj. De

plaatscm betre/fend, t o p o i ci g •i s c h. --'Toporaiva, m. [Phy s.] Panorama n. van eerie bijzondere

plaats, top d r a m a n. (dat spel.
Toptink, m. [Jeu] Zeker spel ; tafel f. voor
Tognage, m. pog.] Het ljdeljk invallen
of in plaats treden van een' werkman voor een'
anderen.
Toque, f. [Cost.] Ziet geplooid fluweel, satijn,
enz. overtrokken muts f. of hoed in , plooimuts,
toe a f, z. ook TOQUET. [Bias.] , beter TORQUE.
-- [Bot.] Schildkruid n. — [H. n.] .Jap m. van't
—

geslacht der makakoos of eigenlijke meerkatten.
t Togaer, V. a..4anstooten, kloppen, slaan;—
(weleer ook): de kaarten merken om valsch te • pe
TOQUER , V. n. [Tv pog.] Een werkman tijde--len.—
1 jk door een' anderen. doen vervangen (inz. van de
zetters der slagbladen g('bruikt).
TogUerie, f. [Tech.] Stookplaats f. v an. eenen
snrcl toverr .
,

`coquet, In. .Soort van (lering (' - vr•ouwem VIS,

boerinnerIjuts f.; -- kindermutsje n. -- (farm.) Nanon t-, wonderlijk gekapte vrouw. — [. 1iis. J Naam
der vierde trompet eerier ft.►n fare.— Toquette, f.,
z. TORQUETTE. (kei ra/jinadeurs.
Toqueux, in. Stookijzer n. of pook m. des sui(tune koralen f. pl.
(tu
'for^aille , m. [Corn.(tune
-

ika).
(tooi den uitvoer' naar Afr
'orche, f. Toorts, fakkel, ruwe flambouw f.,
pehk-rans m.: T-s funéraires, lijkfakkels.— (Ji.) Les

t-s de in Discorde, de toortsen der Tweedragt. —
Tec.l .] I'akkellzars n., pik n. voor toortsen. —

Pol f. of ronde bundel ijzer- of koperdraad (ook

tarqu( geheeten). — Stroowiscla m., stroomut f., als

onderlegsel ter beveiliging van verschillende voor
reet stroo gevulde zadel m. voor lastdieren.-werpn;
--Rist I. mm ijeu. om eenera stok gezaorhden. —Rij f. van
4 of hoepels om een vat. — Een of meer tee,zen
banden Out ee1I.e man (1 . -- [Peint.] 1I ischl(l) ni.
voor het palet en de penseeles. — Torehe, e,
adj. (en part. passé van torches): Enfant t-, ge-

TORP RE,

reinij,cl kind n. —Honlme bien mal t-, vuil, srfterig
mensch n. — (fig. et pop.) Ceta est mal t-, t- it la
diable, dat is verknoeid , zeer slordig bewerkt. ---

'rorche-cnl, m. (bas.) 4arswisch. m. -- (fig. et

pop.) Zeer slecht, verachtelijk geschrift n. Celti est

bon pour faire des torche-cul, dat is goed voor

papiertjes (servetjes) op de bestekamer. —Torehefer, in. [Tech.] Visscher m. voor 't ijzer, dat
zamengeweld wordt. (Plur. Imes torche-fer.) —
Torche-nez, Serre-nez, ni. [Man.] Neusnjper in., prangijzer n. (Plur. Des torche-nez, Des
serre-nez.) — rorche-pin, m. Bergpijnboom m.
(Plur. Des torche-pins.) —Torche-pinceau,r.
[Peint.], z. V. a. TORCHE. (Plur. Des torche pin-

ceau.) — Torche-pot, Torelie-poteux of
Torche per tuis, m. [H. n.], z. v. a. SITTELLE.
(Plur. Des torche-pot, etc.). -- Torcher, V. a.
-

A fwisschen, afvegen, van vuil of drek reinigen:
La nourrice torche soli enfant, de minreinigt haar
kind (dat zich bevuild heeft).— (pop.) T- on plat,
un nleuble, een' schotel, een stuk huisraad a fwrijven. — [Peint. T- la palette, les pinceaux, het

qn.,
iemand afborstelen, af'r^anselen. — .fknoei^en: Il a
torché cela ll la hate, hij heeft dat inderhaast afgeknoeid. — [Constr.] T- un mur, eenen muur met
palet, de pensee en afvegen. — (fig. et pop.).. T-

mortel van leem en stroo volwerpen of berapen. —

[Mar.] (lr iv.) T- de la toile, b jzetten wat men kan,
,

alles bijzetten, wat hangen en staan kan.--[Tech.]
Den band of random mandwerk leggen. T- Ie tas,
de tusschen de kaartebladen bij 't persen uitgedreven
limn wegwisschen. — SE TORCHEI(, V. p7 , ...4 fgeveegd,
van drek of vuil gereinigd worden. — Zich zelven,
reinigen. -- (pop.) Elkander afranselen.— (Loc. prov.
et pop.) 11, na qu'a s'en torches le bee (le nez, la
barbe), hj zal er zin' mond niet vuil aan maken: hij
krijgt er niets van.. (bas) I1 s'en torche le derrière,
hij veegt er zijn achterste mei af: hij geeft er geen
zier om. — 'I'orchère, f. Pc/spot m., op een' langen staak geplaatste opengewerkte ijzeren pot met
brandstoffen, om pleinen, straten, enz. te verlichten.
— Hooge knaap m. voor 't was- of fakkellicht. —
Torehette, f. (verklw. van torche) (fain.) Kleine
wisch- of wrij flap; — kleine stroowisch in.— [Tech.]
Teenen bandje of randje n. om mandwerk. — Smids werktuig n. om den diameter der blaasbalgpijp te
verkleinen. — Torehis, m. [Constr.] Mortel ni.
van leem en gekapt stroo, pleisterklei f. — Torchon, m. [icon. dom.] Wrjnap, wisch-, wrijfdoek, vaatdoek m. — (fig. et pop.) Morsig, vuil
wijf n., slons f.: Etre fait comme uil t-, slordig gekleed zijn. --- (weleer ook) Toorts, fakkel f. (torche).
— (Loc. prov.) Le t- brule entre eux, Le t- brule dans cette maison, z. BRULER (v. n,). -- Als
adj. m.: Papier t-., papiersoort voor het teekenen
met waterverw.

Torciner, v. a. [Tech.] : T- le verre, liet warme

glas buigen, draaigen.

'Torcol, Torcou, Torcot, m. [H. n.] Draai-

hals, halsdraa(jer m., soort van specht ter grootte
van een' leeuwerik (dus geheeten wegens de zon
beweging van zijnen hals) -derlingoaj .

[yunx torquilla] .

'cordage, in. Het wringen. — "[Tech.] Hel
tweernen of twijnen van zijde of garen.
Torde, f. [Mar .] , z. v. a. SAUVE RABANS.
'rorderer, ni., -ease, f. [Tech.] Twijnder ni.,
tw ij nster f TORDEU SES, f. pl. Bladrollers nl. pl.,
-

. —

nachtvlinders, welker rupsen de bladeren doen om'
krullen.

'cord nez, m. [Man.], z. v. a. TORCHE NEZ.
(wringstok M.
Tordoir, f. [Tech.] Twjj.00-machine f ; pak- of
Tordre, v. a. Ineen draaijen, wringen, draaijen,
omdraajjen: T- du linge, linnen wringen. T- une
corde, un lien, een touw, een' band omdraaien. -T- le cou à qn., b un pigeon, iemand, Bene duif
den hals omdr°aa jen. T- les bras a qn., iemands
armen verdraaijen. -- Il a la Inauvaise coutume
de t- le cou, la bouche, hij heeft de lecljke ge-

-

(Pin-i. Des lord-nez.)

woonte zijnen hals te draaijen, zijnen mond te vertrekken. — (fig.) T- on homme, iemand dwingen.
noodzaken te spieken. T- une loi, un texte, le sens
dun auteur, eercc met, een' tekst, den zin van een'
schrijver vverd raaijen, verwringen. — (Loc. prow.),
z. L AIT, AVALER. -- [Tech.) Twijnen, tweernen:
T- de in sole, du Eiji, zijde, garen twijnen. -- Tles traps, les peaux a la cheville, de lakens, dde
,

TORDI.'

huiden met den wringstok, net het draaijzer uit wringen. — SE TORDRE, V. pr . Zich omwringen, zich

ombuigen of krommen: Un ver qui se ford, een
worm, die zich omwringt. ----- Se t• les mains de
douleur, zich van droefheid de handen wringen. —
Tordu, e, adj. (en part. passé van tordre): Fit t-,
getwijnd garen n. Corde t-e, ineengedraaid touw n.
Branche t-e, kromgedraaide tak m.
Torduet, m. [Corn.] Soort van wollen stof f.
Tordyle, m. [Bot.] Draaikruid n. T- officinal, T- pèlerin , geneeskrachtig draaikruid, pelgrimskruid.

Tore, m. [Arch.] 17oetring m., ronde lijst f. aan
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van zware regens of van 't smelten der sneeuw),
berg-, woudstroom, vloed, stortvloed rn.: 11 se forme de grands t-s dans ces montagnes, erontstaan.
groote stortvloeden in die bergen. — (/1g.) T- de
paroles, d'injures, stroom, vloed van woorden, vain
scheldwoorden. T- de larmes, stroom van tranen,
tranenvloed. -- (poét.) Des t-s de lumière, de 11ammes, de fumée, stroomen licht, vlammen, vuur. --Le t- des passions, de la coutume, de stroom, de
wegslepende kracht der driften, der gewoonte. —
Laisser passer Ie t-, den storm (eener hartstogt?
laten bedaren of voorbijgaan. — Ceder au t-, Suivre Ie t-, met den stroom, den tijdgeest, de mode
meêgaan. — Torrentiel, Ie, adj. Tot slortvloeden behoorend, daaruit voortkomend: Eaux t-les,
door stortvloeden, aangevoerd water n. (Men vindt

den voet der zuil. —• [Artill.] Laatband m. van den
stootbodem. — [Géom.J Vlak n., dat voortgebragt
wordt door de omdraaijing van een' cirkel om eene
ook TORRENTIN, E.) — Torr entueux, ease, adj.
in 't vlak des cirkels gelegen regte lijn.
Toréa, m. [.H.. n.] .Regenvogel m. (petit courlieu). Bruisend, wildstroomend: Rivière t-euse, bruisende
Toreador, m. Stierbevechter te paard (bij de rivier f.
spaansche stierengevechten), t o r e a d o r m.
Torride, adj. Zeer heet , verzengend (alleen
Torenmatograplie, m. [Archéol.] Kenner,

beschrijver der oude bas-relief's , t o r e n m a to-

p r aa p h m. — Torenmatographie, f. Beschrjving, kennis f. van de bas-reliefs, van 't gedreven, gesneden of gedraaide kunstwerk der Ouden.
—Torenmatographique, adj. Die beschrijving
betreffend, t o r e u m a t o g r d p h i s c h. — Toren-

tique, f. Drjj(kunst, draaikunst, inz. in hout en
ivoor; -- beeldsni derij en beeldgieterij der Ouden;
— kunst der damascering, t o r e u t i e k f.
Torface, e, adj. [Bot.] In veengrond groefjend.
Torgniole , I. (popi.) Opstopper ni., muil
-perf.,osch
klap m.
Tormentille, f. [Bot.] Fitte wilde maluwe f.,
zilvervingerkruid, zevenblad, torrrievlil-kruid n.(inet
zrnnentrekkenden wortel).
Torminal,e, Tornilneux,euse,adj. [itiléd.]
Douleur t-e, Bolijk-, buikpijn f. (Plus'. ni. tormi-

iiaux.) -- TORMINAL, m. l Bot.] Lotusboom m.
Tornados, m. (pr. — dote) [Mar.] Hevigewervelwind, rukwind, inz. vreeselíjke orkaan in den
regentijd tusschen de keerkringen, t o r n á d o s m.
-4. Torne, wij. Scheef, schuin.

Toron, In. Cord.] Streng f. Cordage á trois,
à quatre t-s, driestrengs-, vierstrengstouw n. --[Arch.] Groote voetring m.
Torpédo of 'i'orpille, f. [Mil.] Ilelsch- werk-

tuig
n., onderzeesche brander m., tot vernieling van
1 s v — ands
werken voorgeslagen.— [Un.]
n.] , z. TORPILLE.
Torpenr, m. [Méd. j Lede?werst jving, verstramwing; gevoelloosheid, onprikkelbaarh.eid f. -- (fry.)
Geeslverdooving, werkeloosheid der ziel, slaperig
-- --Torpide, adj. Gevoelloos,-heid,vazgf.
ongevoelig, verdoofd, verkleumd; loom, vadzig.
Torpille, f. [H. n.] Trilrog, kramprog, kramp visch, elektrische rog in. [raja torpedo] . — [lil.] ,
z. TORPEDO.

Torgnat, m. [Ant. rom.] filet een' eerehalsband
versierd soldaat, t o r q u d to s in.
Torque, I. [Bla.c.] Hoef fdwrong f. (ook tresque
en tortil ge/weten). — [Tech,], z. onder T ORCHE .
Torquer, v. a. [Tech.] : T- le t.abac, den tabak spinnen, om hem tot rollen te maken. — Het
part. passé is ook adj.: Tabac torque, gesponnen.
en gerolde tabak m.

Torgiiet, m., weleer z. v. a. PIECE, PAN:5EAU.-(pop.) Donner dans Ie t-, in de val of in den strik
loopen, zich laten beet hebben. Donner un (of Ie)
-, iemand een' wassen neus draaijen,iemand foppen.
Torgneton, m. [Asti.] IVerktuig van arabi-

sche vinding, dat de dagelijksche beweging van den
evenaar in de zonnebaan aangeeft, t o r q te é t u ni n.
Torquette, f. In stroo gepakte partij zeevisch
ter verzending. — Mand voor zeenischvervoer. —
Mand f. met ,gevogelte of wild. — T- de tahoe, ge
-draien
gesponnen tabaksbladen n. pl.
'rorgneUr, in. [Tech.] Tabaksspinner m.
"I'orréfaction, f. [bidact.] Het zengen, schroeijen of roosten: La t- (les minérais, hei roosten der
ertsen. --- La t- (lu café, het branden, zengen der
kolfij. — Torréfcer, v. 0. basten, zenden, schroei jen: T- des grains de café, kofjboonen branden. —
Het part. passé is ook adj.: Café t-, gebrande kojlij f.
Torrein, m. [Tech.] 1tlassa f. van vreeindsoorti.ge stoffen in een leiblok.
Torrélite, nl. [I1inér.] Zeen hard roodkleurig
mineraal n. der Vereenigde Staten, tone 1 i e t rn.
Torrent, in. Snelle stroom (doorgaans 't gevolg

voorkomend in): [Géogr.] Zone t-, heete, verzengde aardgordel m. o f luchtstreek f. -- Torridien,
ne, adj. Den verzengden aardgordel betreffend.
Tors, e, adj. Gedraaid, gewrongen; getwijnd
of getweernd; schijnbaar gedraaid: Du til t-, De In
soie t-e, getwijnde zijde f., getwijnd garen D. -Sucre t-, z. SUCRE. Colonnes t-s, gedraaide zuilen f.
pl. -- Cou t-, verdraaide, kromme hals ni.; (fig.)
huichelaar, fijnman m. Jambes t-es (inde volkstaal
ook jamries tortes), kromme beenera n. pl. Bouche
t-e (pop. bouche forte), scheeve niond m.--- TORS,m.

liet twijnen of tweernen: Donner Ie t- it la soie,

cie zijde tw'gnen. -- [Arch.] Ronde lijst f. aan den
zuilvoet. — Koord f. tot ophoudinng van gordijnen
en d rapeuien. - - [Cord.] Ce cordage a l^eaucoup
de t-, dat touw is sterkíneengedraoid, krap gesla-

gen. — Torsade, f. [Passein.] Gedraaide franje f.

(als sieraad aan gorignen en rzraperiën. --- [Mil.
'I'-s, troelels m. pl. (aan de epauletten). — [Joail.;
Gedraaid parelsnoer n. -- 'forse, m. [Seulp. j

.Romp m. van een verminkt standbeeld, inz. de beroemde romp van een standbeeld van Hercules in
't Vatikaa r, t o r s o m.— Soms ook: Romp van een
geheel stand beeld; ook: romp vair een' otensch: Le 1de in Vénus de Milo est adrniralhle, (ieromp (buste)
der Venus van Milo is bewonderenswaardig. Cette

femme a, le t- trop court, cie eraan' is te kort vim

romp, van lijf. -- II'erlrt-uig n. om cie zuilscl cht
spiraalvormig te naken. — TORSE, f. ('feint.) Hei
uitwringen der uit de verfkuip komende zijde. —
3'ecli.]

Spiroalvarrn.ig slak hout

ii.

der l:unst-

draaijers) . — Z Torser, v. a. [Arch.] : T- Ie fill
dune colonne, eene zuilschacht spiraal- of schroef
maken. -- Torsion, f. Het wringen, het-vormig
ineendraa jen; d ,raaijinng; verdranijing f.; het ineengedraaide, gewron ene. — [Arch.] T- des os longs,
tegennatuurl?,lke gedraaiclheid der lange beenderen.
— [Chin j T- des artères, omdraaiing der slagade ren, om bloeding te stillen. - [Cord.] Het slaan,
in elkander slaan van touw. --Torsoir,in. [Teclh
/4/ringstok ni. des zeemtouwers.
Tort, n1. Ongelijk, onregt n.: Vous avez t-, lij
hebt ongelijk. II faut voir qui a t- dans cette aifaire, men moet zien, wie bij deze zaak ongelijk heeft .
Tout le monde lui donne (le) t-, iedereen stelt hem
in 't ongelijk. — Mettre qn. dans son t-, het onge-

lijk oh ierreands zijde brengen. -- (Prov.) Le mort.

a toejours t-, les alssents out t-, de doode heeft,

de afwezigen hebben altijd ongelijk, kunnen zich niet
verdedigen. — Benadeeling f., nadeel n., schade f.:
Faire t- it son prochain, zijnen naaste benadeelen.

Cela ma fait un grand t-, dit heeft mij groot na deel veroorzaakt. Fpouser les t-s (of la quenelle)
de qn., Z. EPOUSER. z. ook REDRESSER, REPARATECR,
RÉPARER. — á TORT, toe. adv. !'en onregte: On

l'accuse ra t-, men beschuldigt hein ten onregte. --a TORT ET aa TRAVERS, loc. ode. Onbedac!tteljk.

onbezonnen, in 't wipt. in 't honderd: 11 parle toujours á t- et h trravens, lijf spreekt altijd. onbedachlelijk, in 't honderd. 11 frappa it t- et it travers, hij
sloeg in 't wild rond. a T- Ot; it DROIT, Z. DROIT (m.).
'forte, vrij., f., z. onder TORS.
Tortelle, f. [Bot ] , z. V. a. VELAR.

Torticolis, rim. [Mid.] St[jve, scheeve nek of
hals in. — TORTICOJ.IS, adj. in. Sc/tee!- of krom halzig. --- els eubst.: Schcefhalzige, hij, die den
hals eeisigzins scheef en het hoofd hangende draagt.
Les cagot atfectent de faire les t-s, de !ijr^rromen
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plegen het hoofd te laten panren. — (fig. et fain.)
Schijnheilige, huichelaar m. (Vroeger in dezen zin
Ook TORTICOLLE.)

Tortil, m. [Bias.] , z. TORQUE. — [Anc. mus.]
Gedraaide buis f. van sommige speeltuigen.
Tortile, adj. [Bot.] Zich spiraalswijze draai •
jend. — Tortillage, m. Verwarde redeof voor
wartaal f. — Kleine omwegen m. pl., uit -dragt,
jen f. pl. —Tortillant, e, adj.-vlugten,draij
[Bias.] Kronkelend (van slangen). — [Com.] Bois
t-, krom gewassen brandhout n.—Tortillant,m.
[Hort.] Soort van olmboom in., die veel krom hout
voor wagenmakers oplevert. — Tortille, f. Slingerpad n. (in tuinen en bosschee.—'I'ortillé, e,
adj. (en part. passé van tortiller): Ruban t-, ineen
gekronkeld lint n. — [Bias.]: Givre t--gedrai,
autour dune colonne , om Bene zuil gewonden
slang, f. — Met eene hoofdwrong omwonden. — TOR-

TILLE , m. Het gewrongene, verdraaide. — Tortilleinent, in. Het ineendraaijen, het wringen;
draaijing, kronkeling f.: Le t- des cables, het slaan,
het in elkander slaan der kabeltouwen. Le t- de
cette corde est trop lácbe, dat touw is te los geslagen, — (fig. et fam.) Draaijerij, uitvlugt f., omweg in.: Je ne m'accommode pas de ses t-s, zijne
draaierjjen staan mij niet aan. — Tortiller.v. a.
Ineen draaigen, kronkelen (van dingen, die weinig
of geen tegenstand bieden): T- du ruban, du papier, de la ficelle, des cheveux. -- [Constr.] Tune mortaise, een gat opboren, opsteken. -- [Man.],
Z. CROUPE. — [Tech.] T- des eierges, gedraaide
waskaarsen maken . — TORTILLER V. n. (fig. et fam.)
Draaijerfjen maken, uitvlugten of omwegen.zoeken:
Ii faut aller droit, sans t-, men moet ronduit, opregt te werk gaan, zonder draaijerijen. — SE TOR TILLER, v. pr. Zich kronkelen, slingeren, zich ineen
winden: Voyez comme ce serpent, ce vers se lortule. — Tortillère, f., z. v. a. TORTILLE. —Tortillis, m. [Arch.] Geslingerd sieraad, gedraaid
lijstwerk n. (doorgaans bossage vermiculé ge/iceten). — Tortillon, m. Ineengewrongen doek m.
— Soort van draagkussen n. op 't hoofd.—(weleer)
Gestrengelde haarwrong f. der boerinnen; — (bij
uitbreiding) boerendienstmeisje n. — [Tech.] Slingerkring m. van witte spijkertjes rondom het sleutelgat van eenen koffer. — Tortillonner, a. a.,
z. v. a. TORTILLER. (wol.
Tortin, in. [Com.] Tapijtgoed n. van getwijnde
'rortionnaire, adj. [Prat.] Gewelddadig; onredelijk, onbilljk, onregtmatig: Un emprisonnement
injuste et t-, Bene onbillijke en gewelddadige gevangenhouding. — Tot pijniging dienend: Appareil
t-, pijnigingstoestel m., pijnbank f. — Tortionnairement, adv. Op onregtmatige, gewelddadige
wijze. — Tortionner, v. a. Verwringen, ver
tekst, eene plaats uit een' schrij--draijen(
ver). Het part. passé is ook adj.: Texte tortionné, verdraaide, verwrongen tekst m.
Tortis, m. [Tech.) Streng f., zamengedraaide
bundel garen, wol, zijde, enz. — Weleer ook: hoofd
krans f. van bloemen of bladeren.— [Bias.] ,-wrong,
z. v. a. TORQUE.
Tortoir, m. Span- of pakstok m. (garrot).
,

Tortrices, f. pl. [H . n.] , z. v. a. TORDEUSES.Tortrieins, m. pl. Geslacht n. der rolslangen. Tortrix, m. Rolslang f. (alleen in 't warme Amerika) [ilysia tortrix]
Tortii, e, adj. Krom, scheef, verdraaid, mis
II a les jambes t-es, hij heeft kromme bee--makt:
nen. Une plante t-e, eene krom gegroeide plant f.
Chemin t-, kromme weg m.—(lig.)Avoirl'esprit t-,

geen juist oordeel hebben, de zaken verkeerd inzien.
Faire des raisonnements t-s, verkeerd redenéren.
— Ne me parlez pas de ce siècle t-, spreek mij
niet van deze verdorven eeuw. — (Loc. prov.) Faire
usage de ses pieds t-s (liever Travailler des mains
et des pieds), al het mogelijke in, 'twerk stellen.—
Somtijds ook als adv.: Aller t-, scheef, dwars gaan.
-- TORTU , m. Slang f. van 't boa-geslacht.
Tortue, f. [H. n.] Schildpad f. T- de terre of
«

T- terrestre, T- de mer of T- marine, T- de rivière, d'eau douce of T- fluviatile, T- paludine,
land-, zee-, rivier-, moeras-schuldpad. — Ecaille de
t-, schildpadschaal f., schildpad. Peigne d'écaille de
t- of enkel d'ecaille, schildpadden kam m. -- Soupe
à la t-, schildpadsoep f. — ((am.) Marcher ia pas
de t-. zeer langzaam gaan. — Astr.] , z. v. a. LYRE.
— [Bot.] Schildbloem f. --- [Chir.] Schildpadge-

zwel n (aan t hoofd). — [11. n.] Schildpadkapél f,
(een dagvlinder) . T- verte, schildpadkever m. —
[Mar.] , Vaartuig
Vaartuig n. met een rond dek. — [Mil.
anc.] Schildpad schilddak n. T- bélière of de
bélier, stormdak, ramdak n.; — bedekte gang m.
Tortaer, V. a. Krom maken, krommen, buigen:
T- une aiguille, eerre naald krom buigen. — SE
TORTUER, v. pr. Krom worden: Cet arbre commence b se t-, deze boom begint krom te groef/en,
zich te krommen. — Het part. passé is ook adj.:
Aiguille tortuée, krom gebogen naald. —Tortueu.

'

seinent, adv. Met bogten, krom: Le ruisseau
coule t-, de beek loopt met bogten. --- Tortueux,

ease, adj. Boglig, krom, slingerend (inz. van rivieren, wegen en slangen) : Un chemin t-, een met
bogten loopende weg m. Le cours t- dun fleuve, de
bogtige loop in. van Benen stroom. Les replis t- d' un
serpent, de kronkelingen, bogten f.pl. van eene slang.
(fig.) Une conduite t-euse, een onoprecht, slinksch gedrag n. Les replis t- de la conscience, de verborgen schuilhoeken m.pl. of plooijen f.pl.van't geweten.
— [Bot.] Onregelmatig gebogen. — j Tortanosité,f.
Kromte, kromheid, bogtigheid f.
Torture, f, Pijniging, marteling, foltering, inz.
dc (voormaals gebruikelijke) regterlijke pijniging; --pijnbank f. (question). Les tyrans out inventéd'horribles t-s, de dwingelanden hebben afgrijselijke folteringen uitgedacht. Instrument de t-, marteltuig n.,
— Soutenir la t-, de pijnbank uithouden, uitstaan.

— (fig.) Donner la t- a son esprit, of Se donner

la t-, Mettre son esprit à la t-, zijnen geest pijnigen, z jn verstand, zijn hoofd afsloven, zijn hoofd
breken. Etre b la t-, op de pijnbank liggen, in pz,^nl jke verlegenheid, in groote onrust, zeer ongedul
dig zijn. — Torturer, v. a. Martelen, pijnigen,
folteren; op de pijnbank leggen. — (fig.) T- Ie sens
dun texte, den zin van eerren tekst verdraaijen,
verwringen — SE TORTURER , V. pr. Elkander kwellen, martelen. — Het part. passé is ook adj.: Cri minel torturé, gepijnigd misdadiger. — Texte t-,
verwrongen tekst ni.
Toruleux, ease, adj. [Bot.] Van, afstand tot
afstand gezwollen of uitgezet (op de wijze van een
touw met knoopen) .
.1- Torve, adj. Schuin, scheef: Des regards t-s,
schuinsche, scheele blikken m. pl.
Tory, m. [Polit.] Naam der hofpartij in Engeland (in tegenstelling met Whig). — Ook als adj.:
Un ministèr e t-, een tory-ministerie n. — Toi me, nl. Grondstellingen f. pl. of gevoelens n. pl. der
tories, t o r y s mus n. — Toryste, m. Voorstan
der der tories, t o r y s t m.
Toscan, e, adj. Toskaansch, wat Toskanen
of zijne inwoners betreft. — [Arch.] Ordre t-, Architecture t-e, toskaansche bouworde, bouwkunst f.
— Als subst. ni. en f. Toskaner m., toskaansche
vrouw f. of meisje n. — TOSCAN , m. Het toskaansch,
de zuiverste van alle italiaansche tongvallen. TOS
CANE, f. [Hort.] Soort van anemoon f. — Zekere
stof f. van boomschors.
Tost, Toste, m., z. v. a. TOAST.
Toste, m. [Anc. mar.] : T- dune clialoupe,
doft, roeibank f. eener sloep.
'foster, v. a. et n. , z. TOASTER.
,-f- Tostion, f. (pr. toce-thi-on), z. V. U. TOR-

.

-
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Tot, adv. Spoedig, straks, terstond, ras, ten
eerste, vroeg: Allez et revenez t-, ga en kom spoedig tErug. II en sera puni t- ou tard, h# zal vroeg
of laat daarvoor gestraft worden. I1 est arrive
assez t-, hij is vroeg genoeg aangekomen. Il ne
viendra pas si t-, hij zal zoo ras niet terugkomen.
Plus t- (niet te verwarren met plutót), eerder,
vroeger: Voulez-vous que je vienne it trois heures
ou plus t-? wilt gij dat ik om drie ure kome of
vroeger? Le plus t- sera le meilleur, hoe eerder,
hoe liever. Au plus t- sera-t-il ici ii 6 heures, op
zijn vroegst zal hij om 6 ure hier zijn.
Total, e, adj. Geheel, gansch, volslagen, vol
Je vous p ayerai la somme t-e, ik-komen,ta1.
zal u de gansche som betalen. Prévenir sa ruine t-e,
zijnen geheelen ondergang voorkomen. — [Astr.]
Éclipse t-e, geheele verduistering, totale eklips f. —
SOIiJiE TOTALE, b c. adv. Alles bijeen gerekend.
(Plur. m. totaux .) — TOTAL , m. Geheel, het za
ot a a 1 n. Le t- de ces sommes fait-mengo,t
trois cents florins, 't geheel van deze sommen maakt
drie honderd cj2i1den. — AU TOTAL, EN TOTAL, lor.

TOTALEME1T

-

adv. Over 't geheel, in 't geheel genomen. Au tc'est une bonne affaire, in't geheel genomen, is liet
eene goede zaak. En t-, eest un bon ouvrage, over
't geheel, met één woord, 't is een goed werk. —
Totalentent, adv. Geheel, geheel en al, ganschelij k: 11 est t- ruiné. — -- Totaliser, v. a. Een
totaal vormen, bijeen zetten 0/' nemen. — Totalité, f. Geheel, gezamenlijk bedrag, totaal n., tota litei t f.

Toteap, til. (pr. tott -kap) [Cost.] Naam eerier
in 1819 uitgevondene elastieke paruik f., die op
alle hoofden past. — Ook als adj.: Perruque t-.
Tote, f [Marl, z. TOSTE.
Totipalaiies, Totipalmipèdes, nl. pl. [H .n.]

Zwemvogels ni. pl. giet volkomen zwemvliezen tusschen de teersen. (een kinkhoren.
Totonmbo, ni. [H n.] Bruinétje, bruintje n.,
'fototi, m. Draaitolletje n. Jouen an t-, met
het draaitolletje spelen.
'Towage, m. [Mar.] Het verhalen of verwerpen
(van een schip), het boegséren. Le t- a vapour, het
slepen met stoomtrekkers.
Touaille, f. [Econ. dom.] Handdoek n1., die
op eene bepaalde plaats hangt. — t Toaaaillon, 111.
Servet n. (serviette). (rika, t o u a n m.
Touan, m. [ii. n.] Klein buideldier n. in Arne'.roaaause of Touante, f. [Corn.] Chinésche
zijden stof f.

Tone, m., z. TOUG.

'Toucan, m. [H. n.] Pepervreter, toekan, oust
zeer talrijk vogelgeslacht in 't warme Amerika
[rhamphastos] . T- loco, groote pepervreter. Ttuca, kleine pepervreter. T- ariel of à gorge rouge,
roodbuikige pepervreter. — [Asti.] Zuidelijk ster
-rebldtuschn
Indiaan en de Hydra.
'touchable, adj. Aanraakbaar. — Tonchant, e, adj. Treffend, aandoenlijk, roerend,
zielroerend: Discours t-, treffende rede f. Scène t-e,
aandoenlijk tooneel n. — [Géom.] Point t-, aan
raakpunt n. (nu liever point de tan--rakingsput,
gence, de contact). — TOUCHANT, m. Het treffende,
aandoenlijke.. TOUCHANT, prép. Aangaande, ten
aanzien van, betreffende, rakende, nopens. Il ma
entretenu t- vos affaires, hij heeft aangaande uwe
zaken met mij gesproken. T- cola, je vous dirai,
betreffende dit, zal ik u zeggen. — Touchante, f.
[Géom.] , nu TANGENTE.
Touchan, ni. [Tech.] Toetsnaald f.
Tonehe, f. [Mus.] Toets m. (van 't klavierbord): Les t- noires, i)lanches, de zwa7 te, witte
toetsen. — Les t-s d'un luth, dune guitare, de
stelsnaren, grepen f. pl. van eerie luit, van eene
guitar. -- La t- d'un violon, de greep aan den hals
eener viool. — [Coe.] Drift f. vette ossen, die men
naar de markt drijft. — [Écol .] Houten stiftje n.
om de letters aan te wijzen, wespen f. -- [Impr.]
Het opdragen van den drukinkt met de rol (vroegee met de ballen). — [Jeu] Haakpennetje n. van
't knipperspel (waarmede men ieder staafje moet
aftipten). — Manque de t-, misstoot m. (op 't biljart). — [On.] Toets m., streep f., die het beproefd
metaal op den toetssteen maakt. Pierre de t-, toetssteen m. — (fig.) L'adversité est la pierre de t- de
l'amitié, de tegenspoed is de proefsteen der vriend
nood leert men zijne vrienden kennen.-schap,inde
— [Peint.] Toets, streek, penseelstreek ni., wijze
waarop de schilder het karakter der voorwerpen
aanduidt: On reconnait facilement la t- des grands
maîtres, men herkent gemakkelijk den penseelstreek,
de behandeling der groote meesters. — (fig.) Cet
écrivain a une t- fine et spirituele, die schrijver
heeft eene fijne en geestige voorstellingswijze. -(pop.) Het slaan; slag, stoot m. Craindre la t-,
voor slaag, voor klappen bang zijn; (fig.) de kritiek
duchten; voor verwijtingen bevreesd zijn. -- (fig.)
II est bien changé de sa maladie, it a eu une rude

t-, hij is veel door zijne ziekte veranderd, hij heeft
een' harden sloot gehad. II a été condamné a ure
aalende de mille florins, eest une rude t -, hij is
in eene boete van duizend gulden geslagen, dat is
eene leelijke aderlating.
Touché, e, adj. (en part. passé van toucher):
Objet t-, aangeraakt voorwerp n. —Dame (of Pièce)
touchée, dame joude, z. DAME. z. ook GAGE. — ( fig.)
Il y a dans cette tragédie des endroits bien t-s, er
zijn in dit treurspel goed uitgedrukte, voorgestelde
plaatsen. . - [Mar.] Ce vaisseau est Bien t-, clot
schip zii goed vast, goed aan den grond. -- [Peint.]
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Tableau bien t -, fiksch geschilderd stuk n. —
J'en eus Ie coeur t-, mijn hart was er door bewogen, aangedaan. — Toucher, v. a. Raken, aan
aanroeren, aantasten. T- qc. du doigt, de-raken,

la main, iets met den vinger, met de hand aanraken. Ne touches pas cela, roer dit niet aan. II 1'a
touché avec son gaat, hij heeft het met zijnen handschoen aangeraakt. T- de 1'argent, une somnie,
geld, eene som gelds ontvangen, beuren. Je lui ai
fait t- cette somme, ik heb hein die som doen uit
a touché ses appointements, hij heeft-betaln.I1
zijn traktement ontvangen. — [Chir.] T- un ulcère, een bijtmiddel op eerie verzwering aanwenden,
— (absol.) Onderslaan (eene zwangere of barende
vrouw). — [Impr.] T- la forme, +en inlet opdragen, opgeven. — [ Jeu] T- une dame, une pièce,
eene schijf, een stuk aanraken. --- [Mar.] T- le
comps, de naald van liet kompas niet den zeilsteen
bestrijken, de kompasnaald laden. -- [Orf. ] T- de
l'or, une pièce d'argent, goud, een zilverstuk toet
toetssteen strijken. — ( fig.) T-, Faire-sen,opd

t- une chose du bout du doigt, an doigt el è l'oeil,

eene zaak duidelijk, zonneklaar inzien, doen inzien.
® Raken, tegenaan komen of zijn: Le lambris
touche la muraille, de lainbriséring stac,t tegen den
muur, raakt den muur. — [Géom.] Cette ligml
droite touche cette courbe, deze regte lijn raakt
die kromme. — 1 Mar.] T- un port, un comptoir,
une ile (of als v. n. T- à un port, etc.), eene haven, eerie faktorj, een eiland aandoen. T- une cote
(of b one cote), op eene kust ankeren. -- (absol.)
Stooten, raken (den grond): Le vaisseau a touché,
a touché en passant, het schip heeft gestooten, heeft
even geraakt. T- et parer, stooten zonder vast te
blijven zitten. -- [Mus.] T- 1'orgue, le piano, la
harpe, op het orgel, de piano, de harp spelen. (Tde l'orgue, du piano wordt door de 4cadéinie afgekeurd, ofschoon men 't bestendig uit den mond
der muzikanten, hoort). — (fig.), z. CORDE. T- les
passions, de hartstogten uitdrukken, schilderen. —
T- une chose, one matière, eene zaak, eene stof
aanroeren, er iets van zeggen. I1 ne 1'a voulu tqu'en passant, hij heeft het enkel in 't voorbij
gaan willen aanroeren. Drijven, voor zich uit
drijven, slaan (van vee, van paarden gezegd): 11
touchait des vaches levant lui, hij dreef koeyen
voor zich henen. (absol.) Touchez, cocker, allons
plus site, sla op, gebruik de zweep, koetsier, laat
ons wat schielijker rijden. — T- Ia main, de hand
geven, bij handslag iets verkoopen. Touchez-iè, sla

toe, sla den koop toe (daar is mjne hand). - Roei

ren, treffen, aandoen, bewogen of aangedaan maken:
T- le coeur, het hart tref/en, roeren. Dieu 1'a touché, 1'a touché de repentir, God heeft hem geroerd,
heeft berouw in hem verwekt. Cette perte, Ce
spectacle la fort touché, dat verlies, dat schou wspel heeft hem zeer getroffen. .. Raken, beleeffen, aangaan: Cela ne me touche point, ne me
touche en rien, dat gaat mij niet aan, volstrekt
niet aan. En quoi cola vous touche-t-il ? in hoe
verre gaat u dat aan ? Je prends on vii intérzt a
tout ce qui vous touche, ik stel levendig belang in.
alles wat u betreft. — Aangaan, bestaan, verwant
zijn met: II me touche de près, it est mon cousin,
hij gaat mij van nabij aan (hij bestaat mij van nabij), hij is mijn neef. z. ook de près onder PRES.
TOUCHER, V. n. Raken, aanraken, reiken:
Il est Si grand qu'il touche au plancher, hij is zoo
groot, dat hij aan de zoldering raakt. — Sa maison touche á la mienne, zijn huis raakt, grenst
aan 't mijne, is aan 't mijne belend. — (fig.) T- à
on certain temps, digt bij een' zekeren tijd zijn.
Nous touchons a Pèques, au dernier moment, w#
zijn digt bij paschen, wij zin het laatste oogenblik
nabij. Le malade touche à sa fin, de zieke is zin
einde nabij. — Aanraken, niet de hand, den vinger, enz. raken, aan komen; afnemen. Regardez-le.
mais n'y touchez pas, bekijk het, maar raak het (kom
er) niet aan. — I1 na point encore touché li ses
épargnes, hij is nog niet aan zin spaargeld gekomen. Voilá des plats auxquels on na pas touché,
daar staan schotels, die men nog niet aangeraakt
(waarvan men nog niets gebruikt) heeft. -- [ Man.]
T- de 1a gaule, het paard niet de karwats raken.
helpen. — (fig. et fain.) Il na pas Fair d'y t-, On
ne dlrait pas qu'il v touche (van een' slim', geveinsd' mensch), hij ziet er zoo onnoozel uit, mcii
zou zeggen, dat hij van den prins geen kwaad weet.
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— 'l - dans la inain, de hand geven (als teeken van roeren, het aanhangend buskruid van den mortier
,

vriendschap , van verzoening, van gesloten koop,

enz.). -- 11 ne touche pas (des pieus) à t-, zijne
voeten raken den rgrondl niet (van een' zeer vlug'

danser of looper). — (fig. et fain.) Cet homme ne
laisse pas t- +lu pied b terre, die man reeft -iemand
geen' tijd om tot zich zelven, op zijn' adem te ko-

enen. — [Mar.] , z . TOUChIER , V. U. — (rg. et fam.)
Cette affaire ne touchera pas à Terre, die zaak

zal zonder verhindering doorgaan. -- (p.) T- b
une chose, ti one affaire, Benige verandering in
Bene zaak brengen of maken. On n'a pas tou ché a
ce regiment, men heeft dit regiment in zijn geheel
gelaten. T- aux chases de la religion, (lu gouvernement, de godsdienstzaken of de godsdienst, de
regéringszaken of de regéring aantasten, aanranden. — II n'a pas voulu toucher á eet article, hij
heeft niets aan dat artikel willen veranderen. —
Cet ouvrage nest pas de lui Beul on tel y a
touché, dat werk is niet van hem alleen, die en
olie heeft er de hand in gehad. — (fig.) Aandoen,
treffen, roeren: Se laisser t- it la pitié , aux Jar mes des walheureux, zich tot medelijden, door de
tranen der ongelukkigen laten bewegen. — (fig.)
Raken, aangaan, betreffen: Les e boses qui touchent
it I'honneur, de zaken, die de eer aangaan of betreffen. Cette question touche aux plus grands intérêts de l'Etat, die vraag raakt de grootste staats
[Véner.] Le serf touche b. son bois,-belang.—
het hert veegt zijn nieuw gewei af. SE T011C^IER , V. pr. Zich zelven aanraken. — Elkander
raken, aan elkander grenzen. Ces deux pierces se
touchent, die twee steengin raken elkander aan.
Nos maisons se toucbent, onze huizen grenzen aan
elkander. — Se toucher dans la main, elkander
de hand geven.
TOUCHER, ►n. Gevoel n., één der vijf zinnen; het
voelen. Cela se connaït au t-, dat kent men op 't
gevoel. Cela eet doux au t-, dat is zacht op 't aan
[Mus.] Wijze van spelen (op de piano,-voeln.—
het orgel, de guitar, de- luit en dgl.): Ella a un
beau t-, zij heeft een schoon spel, eene fraaespeelmanier. -- [Chir.) Het onderslaan (eener zwangere of barende) .
,

'roetheer, in. [Tech.] Werkman, die het

paard leidt , om de machine s eener leigroeve in be
weging te brengen. -- Bol f., die bij eene snelpers
den inkt op de letters brengt. (hond, stil!
T on -coil interj. [Chas. j T-, ch ien, t-! stil,
Tone, f. [Mar.] , z. V. a. TOUAGE. — [Nay.]
Veerschuit, schouw f. op de Loire. — Touée, f.
[Mar.] Werptros, jaalgtros, werp m. Grande, Petite t-, daagstouw n., kleine werptros. Porter ene
t- eng debors, eenen werp uitbrengen. Ancre de t-,
werpanker n. -- Toner, v. a. [Mar.] Verhalen,
werpen: T- un vaisseau au large, een schip van
den wal afhalen
SE TOUER , V. pr. Zich verhalea.. zich met een werp uithalen. — Se faire t-,
zich doen uitwerpen of boegséren, .geboegseerd worden. — Het part. passé is ook adj.: Navire t-, geboegseerd schip n. — T oneur, m. [Mar.] Sleper,
die een werp uitbrengt; boegseer der en. — Toueux, in. [Mar.] Werpanker n., werp m.
'I'ouifan, m. Wervelwind m. op (le arabische
-

. —

kust.

Touffe, f. Bos, bundel in.: Une t- de cheveux,
Une t- de lame, d'herbes, een bun-

een bos haar.

del wol, kruiden. — T- d'arbres, digt boomgewas,

digt boschje n. —

[Econ. rur.] Ziekte f. der zijde-

warmen, als gevolg van groote en onverwachte hitte.
-- :conifer, V. a. Tot bundels maken. -- T olit
v. n. et pr. Zich tot bundels of bossen vor--fer,
men. — Toutfeur, ni. (fam.) Heete walm m.
(dien iemand bij 't binnentreden in eene verhitte
ruimte tegen komt). — Touffei, e, adj. Digt. dik,
bundelvormig: Arbre kien t-, zeer digte boom m. Barbe t-e, digte, zware baard m.
Doug, Tough of Toile, m. Stander m, van
een' paardestaart: turkse/te paardestaart, eene stang
of halve piek met een' paardestaart en gouden bol,
die als vaan dient.
Toni, in. [H. n.] Kortstaartige papegaai van
Amerika, toet m. (de kleinste papegaaijensoort).
Tonillage, ni. (Tech.] Het zuiveren der ruwe
soda. (of haai m.

Touille-boeuf, in. [H. n.] Soort van zeehond
Touiller, V. a. (pop.) Schudden, ontroeren (een
vocht). — [Tech.] De ruwe soda zuiveren. -- Om-

losmaken. -- Touillolr, m. [Tech.] Kruidspadel m., houten kruk f. (tot losmaking van 't buskruid, dat in de buskruid fabrijken aan den mor
blijft hangen) .
(Spanje..-tier
Touit, m. [H. n.] Bonte vink in. van NieuwTolijour s, adv. Altijd, altoos, immer, steeds;
gedurig, gestadig, bij elke gelegenheid. I! y pease t-,
hij denkt er altijd aan. Se séparer pour t-, voor
altijd scheiden. Je vous trouve t- occupe, ik vind
u altijd bezig. Vient-il t- vous voir ? bezoekt hij u
nog steeds, nog altijd. -- Ondertusschen, inmiddels, terwijl, evenwel: Je vous suis, allez t-, ik
volg u, ga maar voort. Il m'a payé la moitié, c'est
t- mieux que riep, hij heeft mij de helft betaald,
dat is altoos beter dan niets. — Si je n'ai pas réussi,
mon devoir, wanneer 't mij
m niet get- ai-je fait
lukt is, heb ik echter (evenwel) mijnen plicht gedaan.
— (Pray.), z. DANSER, PECLIER. — POUR TOUJOURS,
loc. adv. Voor alt ij d, voor immer (zonder hoop van
terugkeer, van beterschap. enz.) — Toujoursbells, f. [Bot.] Immerschoon f., soort van tulp.
— Tou j ours-vive, f. [Bot.] Immergroen, soort
van huislook.
Toelet, in. [Mar.], z . TOLEI . — Touletière, f., z. v. a. PORTE - TOLET.
Touline, f. [Mar.] Sleeptros, jaagtros in.
Toulipa, f. [Bot.] Groote oostindische boort
met zeer welriekende bloemen, t o clip a f.
Toulola of Touloula, m. [Bot.] Pijlmes m.
(koekoek m.
(der Cariben).
Toliloli,

m. liladagaskarsche koekoek, toeloe-

Tooiloiila, m ., z. TOULOLA.
Toulouse, f. (Loc. prov.) Or de T-, rijkdom m.,
die ongeluk aanbrengt.
Tounin, n1. [H. n.] , z. v. a. MARSOUIN.

% Toupe, f, Dikke, digte haarbos m.
Toupet, m. Lok, haarlok f.; bosje, bundeltje n.:
Les Tartares se rasent In tête, mais ils gardent
un t- de cheveux. de Tartaren scheren zich het
hoofd, maar zij laten eene lok, een bosje haar staan.
Tout son part eet planté de chene, excepté un tde sapin, zijn geheele park is met eikenhout beplant , uitgezonderd een plekje niet dennen. —
(absol.) Kuif f., het opgezette voor hoofdhaar , toepet f. Son t- est trop Naut, est dérangé, zijne kuif
is te hoog. is in wanorde.

I1 porte tin faux t-, ho

draagt eene valsche kuif. -- (fam.) Se prendre au
t-, elkander bij 't haar pakken. — (fi,r,,. et fain.)
Le feu lui monte au t-, Son t- lui prend, hij wordt
boos, geraakt in toorn. Avoir du t-, vol vuur, moed
zijn, haar op de tanden hebben. -- [Man.] T- du
cheval, voorhoofdhaar n. van 't paard. — [H. n. J
T- bleu, javaansche blaauwkuif f. (van 't geslacht
der dikbekken).
Toupie, f. Priktol, werptol m.: Jouer a la t-,
met den priktol spelen. La t- dort, z . DOKAIR . Td'Allemagne, bromtol ni. — (pop.) Straathoer, allemanshoer f. — [Astr.] Werktuig n. van engelsche
vinding, om op zee, ondanks het slingeren en stampen van 't schip, de kim waar te nemen. — [H. n.]
Tolschelp f.
Toupiller, v. n. (fam.) Heen en weer loopes-,
zonder oogmerk rond drentelen, draaijen als een tol.
Touipillon, in. Kuifje, bosje n. T de cheveux,
haarkuif, kleine toepet f. — [Hort.] Onnutte, ineengegroeide, slecht geplaatste takken in. pl.
Toupin, in. Weit, touwslagerswuit f. -- Dri, ftol m. (sabot).
Toepias, m. (Mar.] ileertouw n., landvest 1.
(op de bank van Terre-Neuve).
Toiigiie, f. [Pèche] Flaringvisscher in. (het tot
de haringvangst dienende vaartuig), buis f.
Toijr, f. Toren m. Les t -s de Notre - Dame, de torens van Notre-Dame of Onze-Lieve-Vrouwe-kerk.
T- de dóme, koepeltoren. 't'- d' dglise , kerktoren.
-- T- de moulin ui vent, cirkelvormige muur m.,
waarop (le windmolen rust. -- T- de Babel, de
toren van Babel. z. B ABEL . — [Anc. mil.] Stormtoren, muurtoren. — [H. n.] Torenschelp f. T- de
Copenhague, kopenhaagsche toren, eene fraaije torenschelp. T- de Babel, toren van Babel, eene stekelschelp. — [Jeu] Kasteel n., toren (een der stukken
van 't schaakspel). — [Bar.] T- it feu, vuurtoren
(phare). ---- [Pêche] Vischtoren m., ronde visch-

weer f.

Tour, in . Omloop m., rondgaande beweging,
om -, ro-nddraaijing, omwenteling f., omloop, kring-

TOUR

---

loop in. Le t- des planetes,. de omloop der planeten. T- de roue, omdraajjz.ng van een wiel, rads omwenteling. T- de broche, omdraaiing van 't spit.
— Aller à t- de roue, langzaam rijden. — (Loc.

II n.y a qu'un t- de roue d'ici-1, 't is in
van hier. I1 a eu fait cela en un t- de main, h ij
is in een oogenblik daarmede klaar geweest. Il lui
a donné un soufllet á t- de bras, hij heeft hein uit
(am.)

't geheel niet ver, 't is slechts een snaphaanschot

al zijne magt eenen klap gegeven . z. ook 31AlN, REIN.

— Bij uitbreiding ook van velerlei andere be-wegingen, al geschieden zij niet rondgaande, gebézigd;
gang m., wandeling f., uitstap m., reisje, toertje n.
Faisons un petit t- dans le jardin, laat ons Gene
kleine wandeling in den tuin doen. II fit deux t-s
par la chambre et tomba, hij ging tweemaal in de
kamer op en neêr, hij ging de kamer tweemaal rond,
en viel. Il est allé faire un t- de promenade, hij
is Bene wandeling gaan doen. Aller faire on t-, eens
rondgaan, eene wandeling gaan doen, uitgaan om
spoedig terug te komen. -- (Loc. prov.) I1 ne fera

point sela, 11 n'ira point ou on 1'envoie, qu'il n'ait
fait ses quinze t-s, hij zal eerst honderd onnoodige

gangen, nuttelooze dingen uitvoeren, eer hij dat

doet, eer hij gaat, waar men hem zendt. — Les tet retours. z. RETOUR. — Omvang, omtrek, kring m.
(circuit). Le t- de In rille, du jardin, de omvang
van de stad, van den tuin. Cette colonne a tant
de pieds de t-, deze tuin heeft zooveel voet in omtrek.

— Le t- (la circonférence) du visage, de om -

trek, de vorm en ronding van 't Bezigt. — Ce vais-

seau a fait le t- du monde, dit schip heeft de reis
om de wereld gedaan. Faire son t- de France,

Frankrijk rondreizen, inz. op zijn handwerk rond-.
reizen. Le chirut cn fait son t- d'hópitc,x, die
heelmeester bezoekt de hospitalen (om zich in zijn
vak te bekwamen). — [Mar.] Faire le t-, het kom•as rondloopen, oinloopen (van den wind). — Un tde perles, een parelsnoer n. Ce collier fait quatre
t-s autour du cou, dit snoer gaat vier keerera om
den hals. -- T- de cheminée, schoorsteenkleed n. Tde cou, z. COG. -- T- de cheveux, haartoer m., val
haarlokken, kunstkrullen f. pl. T- tie lit, ra--sche

bat boven aan een ledikant. -- Un t- de gorge
des dames, een halskraag der dames. — [Mar. j
Slag m. (in eentouw). Demi-t-, halve slag. T- mort,
ronde slag. T- de bittes, betingslag, slag om de
beting. Prendre on t- et choc, een enkhu?zer leggen. LOCH, MANOEUVRE, ROUER, EYITER (en lees op
dit laatste woord 1)on tour, niet 1-rontour) . --- Pièces de t-, boegplanken f. pl., planken aan de billen
van het schil), waarin de meeste bogt is. — [Arch.]
T- cie chat, brandgangetje In., afstand van een'
halven voet, waarop cie ovens en smidsen van de

belende muren verwijderd moeten blijven. — T- de
Souris, muizegan.getje, afstand van 2 tot 3 duim

tusschen de sekreetpzlp en den middelmuur, waar
zij aangebragt is. . Elke beweging, die-tegn
vlugheid en vaardigheid van hand of vingers, buig zaamlreid kracht of vlu gheid van ligchaarn vereischt;
kunststuk, kunstje n., kunstgreep, handgreep f. T-s
de bateleur, de souplesse, goochelkunstjes n. pl.,
kunstsprongen in . pl. z. ook ADRESSE, GIL'ECIERE, G0BELET, PASSE-PASSE . 11 salt faire des t-s de carte,
hij kan kunstjes met de kaart. T- de force, sterk

stuk n., verrirjting, waarbij 't op kracht aankomt;
(fig.) stoute, moedige daad f. — (fain.) Streek, trek m.,
dots f. Il lui a joué un t-, hij heeft hem eene pots,
eenen streek gespeeld. C'est un vilain t-, dat is een
slechte trek. 'Un t- de fripon, een guitenstuk. z. ook
GO:^IN. T- ale baton, Z. BdTON. — Glimp m., wending, draaijing f. I1 a donne un bon t- h sela, hij
heeft eene goede wending daaraan gegeven. Ií donne

un certain t- aux chosen, hij reeft de zaken een'

zekeren glimp. — Cette affaire lerend un bon t-,
die zaak neemt eene goede wending. --

[Gram.] Le
t- dune période, de wending, gang van eersen volzin,. 1l n'y a point de t- dans ce discours, er is
geene bevalligheid, aangenaamheid in deze rede. I1
donne un agréable t- it tout ce qu'il dit, hij geeft
eene bevallige wending of inkleeding aan alles, wat
hij zegt. . Beurt f.: C'est. mon t-, 't is mijne
beurt. Parler It son t-, op zijne beurt spreken. %'o
Ire t- est passé, uwe beurt is voorbij gegaan. Parlons t- à t-, laat ons om beurten spreken.
.Draaibank, kunstdraaibank f. Travailler an t-,
op de draaibank werken. Des ouvrages faits au t-,
gedraaide, op de draaibank gemaakte werken. T

TOURDILLE.
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á pointes, draaibank met ijzeren punten. T1'- en
Fair of ii tourner en lair, draaibank om uit de
vrije hand te draaijen. T- a`is, schroefdraaibank.
Les jumelles dun t-, de wangen o f zijstukken eenti
draaibank. La poupée dun t-, de reistok ni. eenpi
draaibank (waartusschen iets gespannen wordt).
— (fig.) Elle a les bras faits au t-, hare armen zijn
als gedraaid, zijn schoon gevormd. — [Tech. I In
't algemeen z. v. a. TREUIL. — T- de potter, draaischijff f. van, den pottebakker. T- de boulanger,
werktafel f. der bakkers (waarop zij het deeg omdraaijen). T- de cirier, rol f. van den waskaarsenmaker. T- á tète, kopwiel n. des speldemakers. T- à
bitord, schiemanswuit f., rol om schiemansgaren te
spinnen. -- Draaikas, draailade f. in 't venster van
het spreekvertrek eens nonnekloosters (om door te
spreken of iets in te steken). (koek m.
Tonrace, m. [H. n.] Amerikaansche kuifkoeTo'iraille, f. [Bras.] Mouteest in , moutstoof f.
(der brouwers). Charger la t-, het mout op den
eest brengen. Rebrouiller la t-, het mout omzetten,
omwerken. Retourner la t-, het mout van de eene
helft van den eest op de andere werken. — 'Tonra:illon, m. [Bras.] Wortels ni. pl. en kiemen f.
pl. van het mout, olie door het eesten verdroogd zijn
en door de zeef van het graan worden afgescheiden.
Toiarangette, f. [Ans. corn.] Ligte sergie f.,
die in den omtrek van, Orleans gemaakt wordt.
'rourbe, f. Turf m. Feu de t-, turfvuur ►► .
Veengrond III., veen n. Plantes qui naissent dans
la t-, planten, die in veengrond wassen. -- [icon.
dom.] Bunkoek nl. (als brandstof). — TOURI►E, f.
Volkshoop, zwerm ni., verwarde menigte f. La vile
t- s'émeut, de gemeene volkshoop raakt in oproer.
Line t- de barliares, een zwerm ba.rbí : en. Au milieu le cette t- littéraire, te midden van dien
zwerm geleerden. -- [Philol.] T- des philosopher,
verzameling von geschriften over de goudmakerskunst of den steen der rugzen. -- 'omber, v. a.
Turf steken. — TOURBER, V. a.: I'- tin marais, een
moeras uitveenen. ---- S a TOURHER. V. pr. Vervee'nen, lot veengrond worden. — t Tourbei-ie, f.
Veen n. — Tourbette, f. [lot.] leenmos n. —
'I'oui beux, ease, adj. Veenr?jk, veengrond bevattend: Terrains t-x, veengronrlen m. pt. — [hot. ]
Plante t-euse, veenplant f. -- Tourbier, iere,
adj. [Géol.] Veen bevattend. — Tourbier, nn.
'

Turfsteker, turfgraver; turftrapper; — turfoplader; turfvervoerder. — Bezitter van een' veengrond,
veenderij - bezitter, turfboer Ill. — 'rourbière, f.
r'eenderij f., veenland, turfland n.
'Iouurbillone, uh. Wervelwind, dwaalwind; -draaikolk, maalstroom. fl1. --- (bij uitbreiding) Tde poussière, de fumée, dwarrelingen van stof. van
rook. -- (fig) Le t- du monde, des plaisirs, des af
de,maolst-rooln der wereld, der vermaken, der-aires,
zaken. Etre, Vivre dans Ie t-, in een-' -maalstroom
(van vermaken, van bézigheden) leven. -- [Artif.]
Vuurwervel in., eene soort van draaijend vuurwerk.
-

—[Mach. It vvap.] Niervel m., voortdrijvende schroeft.
-- Ook als adj.: Vis t-, wervelschroef, schr oef
van Archimedes. — [Phys.] T- magnétique, mag
In., die zich om en in eenen mag --netischro3
fleet beweegt. -- Les t-s de Descartes, de stroo-

minclen der' stof rondom een hernelligchaam (door
Descartes aangenomen oen hel wereldstelsel te ver
-- ToURRILLONs, m. pl. [Exploit.] flinder--klaren).
nissen f. pl in steenkooladers (door lusschenliggerid
gesteente). — [Anal.] T- vasculaires of Vaisseaux

tournoyants, Stenónische vaten n. lal., een weefsel

van fijne bloedvaatjes van het ader- of vaatvlies
des oogs. — Tonrbillonnaire, wij. [Didatct..]
.Den wervelwind of den maalstroom betreffend. —
'.roiirbillonnant, e, adj. [Diaact.] Wervelzt'inden veroorzakend: Uïne trombe t-e, eerie hoos -, die
eersen wervelwind doet ontstaan. — Naar een wervelwind gelijkend, duizelingwekkend. — Tourbillonnement, In. Dwarreling, ronddraaijing f.
u
— 'rorbilloiufer,
V. n. -Dwarrelen, ronddraai jen, zich als een wervelwind of draaikolk bewegen.
-- 'roiu°billonniste, ni. Aanhanger van. Des-

cartes' leer omtrent cte stofstroomingen (vgl. TOURBILL01') .

'rotsrd, nn. [EI. n.] Graauwe lipvisch, zeemeer -

le f , to r d o in.1 labrus merula] .— [Vétér.] , z. V. a.

TOURNIS .

-- Tourde of Tourdelle, f. [H. it.]
Zinglijster f. -- 'roerdille, adj. (alleen in) Gris
f-, li stergrraanw. Cheval gris t-, zwartschimmel nl.
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-

Tourdiou, m. (pop.), z. CONTORSION.

Touurdou, m. [H. n.] (pop.) Lijster f. (griv.e).
% Tourelé, e, adj. [Bias.] Loodregt gekanteeld (bastillé). - Tourelle, f. (verklw. van tour)
Torentje n., kleine toren m. — [Bot.] Torenkruid D.
(ook burette geheeten). — [Org.] Orgelpijptorentje.
'Tourer, V. a. [Pàtiss.]: T- la pate, het deeg ver
omdraaien, omrollen, toevouwen.-scheidnkr
'I'ouret, m. (verklw. van tour) Rondsel n., klein
rad, dat zijne beweging van een grouter ontvangt.
— [Cord.] Rol, garenrol f. — [Econ. dom.] Spinnewiel n. (rouet it filer);— zijdeklos m. — [Lap.]
Draaibankje n. der steensnijders of graveurs in
edelgesteenten. — [Man.] Kin/wak in. aan een gebit. — [Mar .] , Z. v. a. TOLET.
'fourette, f, [Bol.], Z. TOUIIELLE.

Tourie, f. [Tech.] Groote steenen kruik, sterkwaterkruik f.
Tourier, in. Kloosterportier in. (portier). —
Tonrière, f. (of als adj. Soeur t-) Oppasster bij
de draaikas of draailade (tour) van een klooster.
'iburille, f. [Chitn.] Soort van ontvanger m.
Tourillon, m. [Tech.] Tap ni., rond stuk
ijzer, dat tot as dient, waarop verschillende voor
zich bewegen, uiteinde n. eener-werpndaij
draaijingsas. — [Artill.] T-s de canon, tappen nl.
pl. of ooien n. pl. van een stuk geschut. — [Mar.]
T-s dune ancre, neuten f. pl. van eenen ankerstok.
Toeiriste, m. Rondreizend persoon, een voor
zijn vermaak of leering reizend persoon, in zoo
verre hij een' bepaalden reisweg volgt; inz. gebezigd
van de engelsch.e reizigers in Frankrijk, Italië en
Zwitserland, t o e r i s t m.
Toitrlourou, m. [Bil.] (pop.) Jong infanterist
of 2 eetsoldaat m. — [H. ii.], of TUI.ILURU, in;,

Z. v. a. CIIABE de vase.

'I'ournnaline, f. [Miner.] Edele schorl, asch.aantrekker, ook trip en Ceylonsche magneet - m. genaarnd, een kleine kiezelachtige steen, die, op heete
asch gelegd of in kokend water behoorlijk verwarmd
zijnde, zoo elektrisch wordt, dat hij de aseb aan
de eene zijde tot zich trekt en aan de andere van
zich afsloot, t u r m a l ij n m. T- verte, braziliaansche smaragd m. T- du Brésil, braziliaansche saffierr m. T- verdatre, ceylonsche goudsteen. T- noire, schorl van Madagaskar. T- apvre, vuurvaste
turmalijn, sibérische schorl, siberiet m.
7ronrment, m. Kwelling, pijn, smart, plaag.
straf, kwaal f. La goutte est zen cruel t-, de jicht
is eene gruwzame pijn of smart. On la condamné
à d'horrihles t-s, men heeft hein tot verschrikkelijke
pijnen, straffen veroordeeld. — (fig.) Hartzeer n.,
zorg, kwelling f.: Cet enfant lui donne bien du t-,
dit kind veroorzaakt hem veel hartzeer, kwelling f.
T- d'esprit, kwelling f. des geestes. — (Prov.) Au
mort et a Tabsent injure ni t-, van afwezigen en
dooden moet men geen kwaad spreken, — 'I'ourinentaut, e, adj. Plagend, kwellend, pijnigend:
Songe t-, kwellende, beangstigende droom m. —
Tourmnente, f. Hevige storm m. met vlagen, zeestorm; bergorkaan m. — (fig.) Pendant la t- poli-

tique, gedurende den politieken storm. — Toiirnienter, v. a. Pijnigen, martelen, folteren, wroegen, plagen, kwellen: On ia horriblement tourmenté, men heeft hem verschrikkelijk gemarteld,
gepijnigd. — Les cousins, Les mouches nous tourmentent ici, de muggen, de vliegen plagen ons hier,
laten ons hier geen rust. — (fig.) Que celgit ne vous
tourmente point, laat dat u niet kwellen, verontrusten, beang.sti;jen. -- [Mar.] Hevig heen en weêr
slingeren, teisteren, zwaar doen werken: Le vent
tourmeute le v aisseau , de wind slingert het schip,

het schip werkt zwaar in den wind. — [Man.]
Cheval qui tourmente son cavalier, paard, dat het
zijnen meester lastig maakt. -- (fig.) T- son style,
zijnen stijl geweld aandoen, gekunsteld, gemaakt
schrijven. T- un ouvrage, een werk niet zigtbare
moeite en inspanning bearbeiden of omwerken. —
SE TOURIENTER, V. pr . Rusteloos zijn, zich heen
en weir bewegen; zich kwellen, bekommeren of ver
zich sterk inspannen. — [Man.] Ce-ontruse;
cheval se tourmente, dat paard werkt zich af, is
nooit in rust.— [Mar.] Le vaisseau se tourmente,
,iet schip werkt hevig. — Ne vows tourmentez pas
pour (of de) si peu de chose, kwel, verontrust u
niet over zulk eene beuzeling. — Les savants se
sont beaucoup tourmentés pour expliquer les taches du soleil, de geleerden hebben zich veel moeite

TOURNEE.
gegeven om de zonnevlekken te verklaren.— [Constr.]
Ce bois se tourmentera, dat hout zal krom trekken. — Elkander kwellen of plagen. Its ne font que
se t- Jun l'autre. — Het part. Passé is ook adj.:
Animal tourmenté, geplaagd dier n. — Vaisseau

rudement t-, zwaar geslingerd schip n. — Ouvrage
t-, gekunsteld werk n. — S Tourmenteur, in.
Pijniger, beul in. — Ook als adj.: Songe t-, kwel
droom m. — ^ Tourmen -lend,bauw
adj. Stormachtig, onstuimig: Para--teix,s
ges t-, stormachtige streken f. pl. — Tourmen=
tin, m. [Maar.] Voorstagzeil m., stagfok, stormfok f. (trinquette). — z . ook CABAN . — [H. n.]
Stormvogel m. (pétrel).
Tourzege, m. [Tech.] Het draaijen, kunst
n. — [Mar.] Kruishout n.-draijen,kustw
Taquets de t-, kruisklampen m. pl.
Tournailleir, v. n. (fam.) Heen en weir draaijen, om iets heen draaf,jen: T- autour de qn., gedurrg om iemand heen draaijeu.
Tonrnaire, m. [H. eccl.] Domheer of kanun-nik, die de week heeft om iemand tot een openvallend kerkelijk ambt te benoemen.
`i'ournaIrt, e,,adj. Draaijend, wentelend: Pont
t-, draaibrug f. Escalier t-, wenteltrap M. — ToURNANT , in .Hoek m. (van een straat of weg), bogt f.,
elleboog in. (in eene rivier); ruimte, waar men een
rijtuig doet omkeeren, keerruimte, keerplaats f.;
draai in. — (fig. et fain.) Draafjerij f., omweg in.,
slinksch middel n. -- [Eaux et for.] lioekboomen m.
pl. (die men bij eenen houthak op de hoeken laat
staan). — [Mar.] T- de mer, maalstroom, draai
[Navig.] Draaipaal, rolpaal m. (voor-kolm.—
de jaaglijn der rivierschuiten). — [Meun.] Molensteen m . — Touranto, f. [Artif.] Draaijend op-

sl'[igende vuurpijl m.
Tourmassage, m. [Tech.] Het vormen van
een stuk aardewerk op .de draaischijf. — Tournasser, v. a. Op de draaisch j f vormren. —'Fournassin, m. Scherp werktuig bj 't pottedraaen.
— Tournassine. f. Hoeveelheid toebereide aarde,
die op de draaischijf gevormd wordt. — Tonruassure, f. Afval m. bij 't vormen.
Tourne, f. [Jeu] Keerblad n., troefkaart f. —
[Anc. jur.] Schadeloosstelling f.
Tou rné, e, adj. (en part. passé van tourneg):

Roue t-e, omgedraaid rad n. — Pieds t-s en dehors. en dedans, naar buiten, naar binnen gekeerde voeten m. pl. -- (fig.) Avoir le coeur t- vers (of
á) Dieu, zijn hart tot God gerigt hebben, gedurig
aan God denken. -- Tabatière t-e, gedraaide snuifdoos f. — (fig.) Compliment Bien t-, goed ingerigt,
aardig aangebragt komplimnent n. Vers Bien t-s,
goed afgeronde verzen n. pl. — C'est un esprit mal

t-, 't is een scheef, verkeerd oordeelveller, iemand
van onjuist oordeel. Un esprit Uien t- (liever Bien
fait), een mensch van juist oordeel. — Maison Bien,
mal t-e, goed, slecht ingerigt huis n.; ook: goed,
slecht gelegen huis (beter située). — Vin t-, omgeslagen, zuur geworden win m. Lait t-, geronnen,
zuur geworden melk f. Sauce t.e, ineengeloopen
saus f. — [Bras.] Croissant t-, gewende wassenaar in. (die de horens naar de regter zijde van. 't

schild heeft).
'i'ourne-à-gauche, m. [Tech.] Wringijzer n.,
schroefsleutel in.; zet m., zetijzer n. (Plur. Des
tourne--gauche.)
-1- Tourneboule, f. Het onderstboven werpen,

overhoop- of omverwerping f. (renversement). —
1- Tournebonler, v. a. Overhoop, omver werpen in de war brengen.
'I ouiruebout, m. [Anc. mus.] Kromhoren m.,
soort van hobo.
Toiariiebride, m. Bedienden-herberg f. bij een
kasteel of buitengoed (waar de bedienden en paarden der bezoekers ontvangen worden).
Toni nebroehe , m. [Cuffs.] Loopend spit,
draaispit n. -- Spitdraayer m., koksjongen, die 't
spit draait; ook wel: een hond, dien men tot dat einde
in een rad doet loopgin. (tiptak-spel n.
Tourneease, f. [Jeu] Soort van verkeer- of
Tournee, Rondreis f. (inz. van een' openbaar'
ambtenaar, van een' handelaar voor zijne zaken).
Le préfet a fait sa t-, de prefect heeft zijne rondreis gedaan. Ce marchand fait deux t-s par an en

Allemagne. die koopman doet jaarlijks twee han

Uitstapje n.,-delriznoDutschad.—(fin)
rondwandeling f. — [Agric.] Kortgesteeld houweel n.

TOURNE-FEUILLE

--

— [P chej Treknet n., soort van zegen f., die met
4

twee schuiten voortgetrokken wordt.
Tour ne-fenille, in. [Mus.] Bladkeerder ni.
(Plur. Des tourne-feuiile.) -- Tourne•feui1let, in. [Liturg.] Lintje n. in een gezangboek.
(Pim. Des tourne-feuillet). — Toeurne-fil, m.
[Tech.] Wetstaal n. des karnrnenmakers. (Plur. Des
tourne-fil.) -- Tourne-;arts, m. [Tech.] , z. v a.
RENFERMOIR.
'tour nel,

m . [.H. n.], z, v. a. ÉTOURNEAII.
Touriaelle, f. (weleer) Torentje n. — [Anc.
jur.] Lijfstraffelijke parlementskamer f. te Parijs.
Tonrneivain, in., nu TOUR de main.

'.ieoaurnemmment, m. Draaiing, ronddraaijing f.
'.bourne-oreille, in. [Agric.] Ploeg in. met
bewegelijk strijkbord. (Ptur. Des tourre-oreille.)
Touriie- eierre, in. (I-I. n.] Sleendraa(jer, een
hoenderachtige pluvier of regenvogel m., die de oever-

heitjes ornwentelt, om de wormpjes en insecten

daaronder te verslinden ltrynga intertres of morinella collaris] . (Plur. • Des tourne-pierce.)
Toui ner, v. a. Draafden, rond - o f onidraa jen.,
keeren, omkeeren, wenden, omwenden: T- one broche, een spit draaijen. T- la tête het hoofd om ,

draaen; van ter zijde of over dwars omzien. —

(fam.) 11 ne salt de quel cóté t- tête, of I1 ne salt
de quel cóté t- of se t-, z. COTE. T- le dos, den rug

keeren, vlugten, het op een loopera- zetten. Vous

il'aurez pas le dos tourné (tourné le dos) qu'il
l'aura oublié, naauwelijks zult gij den rug gekeerd

hebben (naauweljks zult rij zijn henen gegaan.) of
hij zal 't vergeten zijn. — (fig.) T- le dos b qn.,
iemand den 'rug toekeeren, hein in 't naauw laten;
hem ontvlugten. Dans ces revers, ses meis lui tournèrent le dos, in zijnen tegenspoed vetli: fe n Item
zijne vrienden. z. ook DOS. -- (fig.) T- ses pensees
a (of vers) qc., zijne gedachten op iets vestigen. —
T- ses souliers, zijne schoenen scheef loopera. — T-

les pieds en dedaiis, en dehors. de voeten binnen
buitenwaarts keeren of zetten. T- ses pas-warts,
vers an endruit, zijne schreden naar eene plaats
wenden. — (fig.) T- qn. a son gré, iemand naar
zijne hand zetten. T- qn. de toes les sens, de toes
cótés, iemand van alle kanten draaijen en wenden,
het op alle mogelijke manieren met ieinand beproeven. 't'- qn., iemand van redachten doen veranderen. T- qe. hl son profit, iets lot zijn voordeel wenden. T- une difficulté, eene zwarigheid ontwijken.
— T- les choses h son avantage, de dingen in zijn

eigen voordeel uitleggen. T- tout en lien, en real,
alles ten roede, te's kwade opvatten. T - le sang,

les sens, een' grooten schrik aanjagen. z. ooit CASAQUE, D1ÉDAILLE, RAILLERIE, RIDICULE, TETE. —

(Loc. prov.) T- la truie an loin, door een verkeerd
antwoord het gesprek op een ander onderwerp zoeken te brengen. .. . Draaijan, op de draaibank:
bewerken: T- de 1'iv oir e, du Bois, ure tahatiere,
ivoor, palmhout, eene snui fdoos draaijen. — (absol.)
Ouvrier qui tourne Bien, werkman, die goed draait.
z. ook TOUR. -- Eene zekere wending of rigting
geven, afronden: 11 tourne bien un vers, ene periode, hij weet een vers, een' v olzin goed af te ron
den. I1 faut t - cette période autrement, enen moet
dien volzin eene andere wending geven, anders construéren. T- bien ure lettre, on compliment, eersen
brief goed stellen, een kont pliment goed inkleeden.
— ii Vertalen (traduire). T- du Latin en francais,
lat n in't fransch vertalen. (Loul.] T- le pain,
het deeg tot brood vormen, brood opmaken.— [Chas.]
T- un lièvre, eersen haas omtrekken, insluiten.
T- un Pols, een bosch omtrekken, oinloopen. —
[Eping.] T- les tétes. de speldekoppen spinnen en
vormen. — [Man.] T- bride, den teugel wenden,
terugkeeren; (g.) op een genomen besluit terugkomen, het herroepen. — [Mar.] T - une manoeuvre,
eenen looper beleggen. T- et amarrer on cordage,
een end beleggen en, vastmaken. T- l'korloge, liet
glas (den zandlooper) omkeeren (bij 't loggen).
Tour ne! keer! keeroha ! -- [Mil.] T - une mon
eenen berg omtrekken, ornsinrelen. T- ene-tagne,
lunette, eene lunet in de keel aanvallen, in den rug
neteen .—... TOURNEP, V. n . Draaijen; onikeeren.
La terne tourne autour du soleil, de aarde draait
om de zon. Le moulin tourre, de molen draait. —
-

,

.

[Chas.] , z. CHANGE. — [Man.] T - P toutes mains,

in of naar alle gangen keeren of wenden. — Ttout court, plotseling omwenden, omdraaijen. Le
cocher a tour né ('i court, trop count, de koets ier
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heeft te kort omgekeerd. — (fig.) T- court, kort
afbreken. L'orateur a tourné court aprés ces mots,
na deze woorden heeft de redenaar kort afgebroken. Cette maladie a tourné court, deze
ziekte heeft het kort gemaakt, hee ft plolselij k. eenen
slechten keer genomen. z ook COUR T (adv.) — (fig.)
T- mal, a mal, een' slechten keer nemen, slecht a f loopen. Cela tournera à sa bonte, à son profit, dat
zal tot zijne schande, tot zijn voordeel strekken. z.
.

ook CHANCE, GIROUETTE, TETE. . 'J'en kwade

veranderen (van wijn, bier, melk, saus, enz.), omslaan, zuur worden, stremmen. Ces vies ne sopt
pas de garde, ils tournent, deze wijnen laten zich
niet bewaren, zij slaan om. Ce lalt est vieux, i1
tourner a en cuisant , deze melk is oud, zij zal in 't
koken stremmen, ineen loofren. — Les (raises, Les
cerises ont tourné (of lont tour nées), de kersen, de
aardbezien zijn zuur geworden, zijn bedorven. -(in omgekeerden zin) Les cerises, Les raisins, Les
groseilles tour nent , de kersen, druiven, aalbessen
beginnen te kleuren, te rijpen. --- (bij overdrj ving)
Cela fait t- le sang, dat doet het bloed verstijven.

— [Jeu] (als v. knp.) Ii tourne coeur, carreau,
er wordt harten, ruiten gekeerd (tot troef gemaakt).
^. SE TOURNER, V. hr. Zich draagyen, zich wenden, zich omwenden; zich naar deze of gene zijde
rigten: Se t- dans son lit, zich in zijn bed omdraaien, omwenden. Tournez-vous, leer u om. -- (fig.)
I1 ne salt de quel cvté se t-, z. boven (v. a.) — I1
se tourna vers else, hij wendde, keerde zich tot
haar. Se t- à 1'orient, zich naar 't oosten. wenden,
het gelaat naar 't oosten rigten. — (fig.) Se t- vers
Dieu, zich in 't pebed tot God wenden; enkel aan
God denken. — Se t- contré qn., contre qc., contre
soi-mnêrne, ieinond, iets, zich zelven aa randen, aan tasten. — Se t- du cóté de go., ienialrw.ls partij om he lzen. — Veranderen, overgaan: La verdeur de
ce vin se tournera en force, het wrange van dien
wijn zal in kracht, in geest veranderen. Tout ce
qu'il mange se tourre en bile , al wat hij eet, verandert in gal. — (fig.) Se t- au bien, au mal, goede,
slechte zeden aannemen.

Toiirn►esol, m. [Bot.] Zonnebloem f. (hélio-

Lakmoes, lakmmmoesblaauzo n. (ook
als adj. Bleu t-). --_ T- en drapeaux, lakiitoes in
lappen, lakgnoes van Provence (met liet sap der
braaknoot doortrokken lappen van grof pakdoek,
(lie inz. in de nederlanden tot het kleuren van somwipe kaassoorten worden gebruikt). — T- en trains,
lakgnoes in koeltjes (reit velerlei. Icor•stmossoorten
bergi).
`. 'oni nette, f. [Teelt.] Op eene spil drao( ende
haspel m. — Draaischijf f. (waarop neen eerie vaas
zet, die men wil beschilderen). — Draaikooi f. voor
trope). — [Coin.]

een eekhorentje.

'It'ouriiennr, m. Draaijer, kunstdraaijer ni.
[Econ. cur.] Dierenlubber m. — [Tech.] Draajer,
ronddraaijer (van een wiel of rad bij verschillende
bedr(jven); dr aajer aan eerie snelpers. --- j TOURNEUR, m., - EUSE, f.: T - , T - euse de compliments,
bedreven komplimenten-maker m., - maakster f. -TOURNEUR, adj. m. Lang en snel eist zich zelven
dr°aaijend: Les dervishes t-s, de ronddraw) elide
dervischen n. pl. — TOURNEUSE, f. Basipelaarster.

— Kunstdraaijersvrouw f.
Toerite -vent, m. [Constr.] Gek, schoorsteenek in., draaikap f. of rookverdrijver m. (gueiule)
op een' schoorsteen.
Toilrnevire, f. [liar.] Kabelaring f., touw zon

eind, waaraan liet ankerkabel bij 't anlo rl i ptesr-der
wordt bevestigd. T- en chaine, kettingkabelaring.
Tourniquets de t-, kabelaringrollen f.pl.--}-Toaurnevirer, V. a. In alle rigtingen wenden of keerera.

--. SE TOURNEVIKER, V. pr. Zich laten reréren of
leiden:

Cet homme se tournevire facilenient, men
kan met dien man doen, wat men wil.
Touurnevis, m. [Tech.] Schroefsleutel, sc/woe-

vedraaijer nn.

Tourmille, f. [Tech.] Hazenhaakje n., zeker

werktuig om gevallen nazen bij 't kousenweven op
te nemen.
S Toiu'niller, v. a-. (fain.) In een' zeer beperkten
krrrl, op sere kleine plek ronddraaijen.
'I'ourniole, f. [Chic.], z. v. a. PANARIS.
Tourniquet, m. Haspel, draaiboor► , kruisboons nl. (op straten of voetpaden, ore alleen voet
doorgang te geven). -- [Artif.] Draaijende-ganers
pi(il m. --- [Chit.] IVerktuig n. ter toewringing van
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TOURNIS

TOUT.

----

bloedvaten; schroefverbond in. bij 't afzetten van Ie
i q u e t n. — [ H. n. ], z . GYRIN-deinal,tour.
-- (Jeu] Draaibord; draaibordwjjzer H. -- [Mar.]
Rol, leirol f. T- d'écoutille, rol in 't luik. — Pou-

Toortereau, m. ( H. n.] Jonge tortelduif f. —
Tourterelle, f. [H. n.] Tortelduif f. (ook als
adj. Pigeon t-). — (fig.) Ce sont des tourtereaux,
Its s'aiment comme deux t-s (van een minnend
paar), zij leven, zij beminnen elkander als twee
tortelduifjes. — (Loc. prov.) La t-chante, er wordt
een wind gelaten, men laat er een vliegen. — Tde roer (of Petit guillemot), kleine groenlandsche
duif f., niet veel grootei dan eene meerle [alca alle) .

lie à t-, wartelblok n. z . ookTOUR EV1RE . — [Mil.]
.Stormbalk m., met ijzeren punten beslagen balk tot
verdediging van een' toegang. -- [Mus.] Stemhamnertje H. (voor de orgelpijpen). -- [Tech.] I'Vervel m., werveltje n ; duim m. — Speldemakers
T of Tourtour elie , z. v. a. PASTENAUUE. -haspel in. — Ringschroef f. van een' beddest jl.
Tournis, m. [Vétér.] Draaiziekte f. der scha Duifje n., soort van vleugelschelp (stromie).
[Blas.]
Zwarte duif. — Tourterellette, f.
(ook tournoiement geheeten).
-pen
Toiirnisse, f. ¶Charp.] Vulstijl, vulpost, tus- (verklw. van tourterelle) Tortelduifje n.
Tourterrière, f. [Mécan.1 Groote houten rol f.
schenstander m. (in afschutsels of hefpingen).
Tour noi, n) . [Cheval .] Riddersteekspel n., fées- (om zware lasten voort te rollen).
Tourtière, f. [Cuts.] Taartpan 1. --- (fig. et
tel ke lansren nl., steekwiel n. (van de 10áe tot de
fam.) Zeer warm vertrek n.: 11 y fait chaud comme
I6d , eeuw in gebruik) , t o e mooi n.
dans
une t-, 't is daar' zoo heet als in een' bak
Totirnoiemoent of Tournoiment, nl. Draai
(raap- of oliekoek nl.-kersovn.
Le t- de l'eau, het draaijen, de maling van-ji.ngf
Toartillon, M. (verklw. van tourteau) Kleine
't water.— [Vétér.], z. TOURNIS. — [Méd.] T- de
Roedje n. of stok m.,
Tourtoire,
f.
[Chas.]
tête, duizeling f.
'I'ournoir, m. [Tech.] Molen ni. des bordpa- waarmede de jagers bij de klopjagt in de struiken
(BELLE.
ermakers, verdeelingsmolen. — T OURNOIR in. of slaan.
Tourtourelle, f. [H. n.] , z. onder TOURTE ^ouraolre, f. [Tech.] Draaistok m. van het
Tourtoure, m. [Hort.] Pruimsoort uit Franktinnegieters-rad .
Touritois, adj. in. et f. [Anc. inétrol.]: Mon- rVks zuiden, die veel ingemaakt wordt.
'roiirtouse, f. Strop m. (om iemand aan de
nnaie t- , naam van het geld , dat in de fransche stad
Tours of naar den muntvoet dier stad geslagen galg op te hangen).
Tourtrac, m. [H. is.], z. v. a. TRAQUET.
was. -- Livre t-, livre tournoois, livre van Tours
-I- T our tre, nl. Tortelduif f. als spijs.
(';s minder in waarde daag de parijsche livre of
Tonselle, f. [Agile.] Tarwesoort me t baarde
parisis. )
[vember).-loze
aar.
Tournon, m. (Loc. prov. et pop.) Etre dans
Toussaint, f. [Catlh.] Allerheiligen n. (1 Nola rue de t-, in verlegenheid wezen, niet weten wat
men doen zal; zich in zijne verwachting of hoop be'J'ousser, V. n. Iloe.cten, kugchen: I1 a toussé
(Irocrf Y zien; dronken zijn (c n e laffe woordspeling
-jute la nuit, hij heeft ".a geheelen nacht gehoest.
,net den naam eener parijsche straat en den haper.
- T ousserie, f. (fans.) Gehoest, gekuch n. -Tousseur,. m., -ease, f. ( fans.) Hoestes', kugIournons).
Tournoyant, e, adj. Dranijend, in een' kring cher m., hoestster, kuchster F.
draaijend, ronddraaiend.. --- Tonirno3er, v. n.
'Toeut, e, (plus'. TOUS, TOEJTES) adj. Geheel.
Draaijen, rond -, omdraa[icn, omloopen. Vous nne gansch, al: T- Ie peuple, het gansche :volk. T-e sa
faites que t-, gij doet niets dan ronddraa'j/en. Après familie, zijne geheele familie. Tous les bommes, al
avoir long temps tournov °é, fl retrouva son che- de mensch,en. 'foutes les piantes, al delanten. Tmin, nadat hij lang rondgeloopen hapt, vond hij zijnen Ie monde, geheel de wereld, iedereen. T- Paris le
weg weder. -- (fig. et fans.) Omwegen, u(tvlugten salt, geheel Parijs weet liet. T-e in hrance. T-e
zoeken: A quoi sert (Ie t.-? waartoe helpen al die om- 1'Europe, geheel Frankrijk, geheel Europa. -- Frapw egen, waartoe al dat draaijen ? -- 'fl onrntire, f. per de foutes ses forces, uit al zijne raagt slaan.
Draaiing, wending f., keer ni. (alleen in lig. zin Ajmer Dieu de t- son coeur, God met geheel zijn
gebezigd): rigting f., vorm nl., geschikte wijze van hart beminnen. Donner t- pouvoir, t-e liberté ii
voordragt; houding, gesteldheid f. vara ligchaani of qn., iemand alle magi, alle vr ij heid geven. — Nous
geest. Le succes dépend de la t- que preridra l'af- tons of toutes, wij allen; Nous tons of toutes, gij
faire, het gevolg hangt af van de wending, die de allen; Eux tons of Elles toutes, zij allen. Nous
zaak zal nemen. -- La t- dune phrase, dun vers, aeons tons une menie origine, wij hebben allen
de wending, ronding van Bene zinsnede, van een een' en denzelfden oorsprong. T- ce que vous dites,
vers. Elie a une t- é'esprit agréable, zij bezit eene al wat gij zegt. T- eed, T- cela, dit, dat alles.
innemende geeslgesteldheid. — Ce jeune homme est Tous ceux que j'ai vus, al degenen, die ik gezien
^June jolie t-, die jongeling heeft eerie fraaije hou heb. T- ce (lui Prille, n est pas or , 't is al geen
Cette femme na pas de t-, die vrouw heeft-ding. goud wat e)' blinkt, — Its sopt. tons étonnés . tons
geene houding, Beene bevalligheid. -- [Conf.], z, v. a. vivants (niet te verwarren niet tout étonnés, enz.,
ZESTL•'. -- [Maréch.] Kromming, rondte f. vein een z. TOUT, adv.), zij zijn allen (geen uitgezonderd)
hoefijzer. — [Modes] Strook stijve slof tot opbolling verwonderd, levend. -- Elk, ieder, alle, allerlei (in
van 't vrouwekleed aan de heupen, t o u r n u r e f. dezen zin steeds zonder lidwoord). T-e peine mérite
To^orocco, m. [H. n.] Breedste=artige tortel - salaire, elke moeite is loon waard. T- arbre qui
ne porte point de fruit, doft être coupé, alle boom,
dui f f. van den .Senegal.
die eieen, vrucht draagt, zal afgehouwen worden.
Touron, ni., z. T0R0N.
Tourracile, nn. [icon. rur.] Bijzondere run- En t- lieu, En tons lieux, op elke 'plaats, op alle
plaatsen, overal. 'route autre personne, tante autre
ilersoort in Tranche- Comté.
'1`oiirte. f. [Pat.] Taart f. — [H. n.] Torte!- chose lui conviendrait mieux, ieder ander persoon,
duif f. van Carolina. -- [Tech.] Garenhaspel m.; elke andere zaak zou hem beter passen. A t- prodrijfwiel i). aan de twijn- machine. — haard m., pos, En t-e occasion, bij elke gelegenheid. De t-e
aarden voet of plaat, waarop de kroezen in den part, van alle zijden. I)e tous facons, op allerlei
wijzen. Tons les jours, Tous les °mois, Tons les
glasoven staan.
Tourteau, m. Koek, raap -, lijn-, oliekoek m. ans, elke, alle day. iedere maand, elk jaar. — Som
wordt het subst. verzwegen en dan neemt tout-tijds
(inz. tot veetnesting). — [Affin.] T- de liquation,
zjjgkoek, ertskoek m. (die na 't uitzijgen v an 't ko- het geslacht en getal van (lat subsi . aan. Tous vinper overblijft). -- (Ant.] Offerkoek m. — [Bias.) rent au-devant de lui, allen kwamen hem te geT-x, koeken, ronde schijfjes van kleur. (Die van moet. Je vous Ie dis une fois pour toutes, ik zeg
metaal heeten besants.) Besants t-x, uit kleur en het u eens en voor altijd. Interrogés, tons ant dimetaal zamengestelde schijfjes in een veld van kleur. claré..., ondervraagd zijnde, hebben allen verklaard...
T-x-besants, zulke schijfjes in een veld van metaal. -- [ NIne.] Egal b tons, verdubbelingvlag f. — Som
staat tout als adj. in den zin van liet ode.-tijds
— [Fl. n.], z. v. a. not 1PARD . — [Mil.] T- goudronné, of enkel T-, pekkrans, krans m. — Tour- absolument, volstrekt, ,duist, volkomen: Nous lat—

-

—

telé, e. adj. [Bias.]: Pièce t-e, wapenstuk n.

net koeken.

Toeartelet, m. (verklw. van tourte) [Cuts.]

Dun koekje n. met boter en zout gebakken. — Toartelette, f. (verklw. van tourte) [Cuts.] Taartje n.
-- [H. n.] .4rrikaansche tortelduif f. -- [Mil., Artif.] Oud touw n. tot pekk-ransen.

sons t- le contraire de ce que Dieu commande,
wij doen juist het tegendeel van hetgeen God beveelt.
— (Loc.) Tous deux, of Tous les deux, beide,
alle beide. Tons trois, quatre, of Tous les trois,
quatre, alle drie, vier. (Van v ij f tot tien laat men
zelden, boven tien nooit het lidwoord weg: Tons
I les six, Tous les seize). — Tous les deux, trois
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TUUT.
jours, Tous les deux, trois niois, 'foutes les deux,
trois heures, om de twee, drie dagen, maanden,
uren. -- Par tous pays, Par toute terre, allerwege.
overal. -- Somme t-e, z. SOMME. — C'est t- son
portrait, t-e son image, eest t- lui-mème, hij ge
lijkt hem sprekend, 't is zijn evenbeeld. C'est t-e la
menie chose, 't is volkomen dezelfde zaak. Ce sort
toutes fables que vous nous contez-lh, 't zijn lou
fabelen, die gij ons daar vertelt. -- Se faire t--ter
a tous, zich naar alles schikken of voegen; voor
-

ieder toegankelijk zijn. z. ook BRIDE, COUP, FORCE,

HASARD, JAMBE, JOUR, MAIN, MONDE, SAUCE, SEIGNEUR, VALOIR.

wijn m. Etre t- autre qu'auparavant, geheel anders clan te voren, geheel veranderd zijn. Elle esl
t- en larnies, zij vloeit weg in tranen. Elle est i à : on devoir, zil snijdt zich geheel aan haren pligt.
Les chevaux de ce poll-là sont ordinairement tbons ou t- mauvais, paarden van dat haar z ij n
j

doorgaans zeer goed of zeer slecht. Le chien est tzèle, t- ardeur, t- obdissance, de hond is enkel (vol)
ijver, vuur, gehoorzaamheid. Être t- peil, t- or'eille ,
oplettend zien en luisteren. —T- comme cliez nous,
duist , zoo als bij ons , 't is bij (met) mij eveneens
gesteld. — Nos vaisseaux sort t- prefs, onzeschcpen zijn geheel gereed. Its sort t- étonnés, t- vi-

TOUT, m. (plug. TOUTS), Geheel, al, alles n. Le
ants, zij zijn hoogst verwonderd, springlevend.
t- est plus grand qu' une de ses parties, 't geheel Des femmes t- éplorées, bitter schreijende, in tranen
is grooler dan één zijner deelgin. Prendre, Céder le wegsmeltende vrouwen. -- Staat tout onmiddellijk
t-, het geheel, alles nemen, afstaan. Plusieurs t-s vóór een vrouwelijk adjectief, dat met een nmede(listincts les ons desautres, verschillende van elkaar klinkct of aangeademde h be gint, dan krijgt het,
verschillende geheelen. — Dikwijls zonder lidwoord: legen den aard van het bijwoord, enkel ter wille
T- est bon dans eet ouvrage, alles is goed in dit van de welluidendheid, het geslacht en getal van 't
werk, T- ou rien , alles of niets. Est-ce iii tout
naamwoord of voornaamwoord, waarbij dat adj.
Is dat al, alles? z. ook PAnIER , PERDRE .—,llles n., behoort: Elle est t-e malade, zij is zeer ziek. Elles

alle dingen n. pl : I1 peut t- auprès du prince, hij
vermag alles bij (len vorst. T- va biels, alles gaat

goed. Se nlèler de t-, zich met alles bemoeijen. -En lui t- était simple, bij hem was alles eenvoud ig, hij was de eenvoudigheid zelve. —Tout wordt
ook gebruikt voos - tout bomroe, tous les bommes,
tout le monde, ieder, iedereen, alles: T- retentis•sait de Cris, t- fondait en larmes, alles weérgalmde
van. kreten, ieder smolt weg in tranen. Femmes,
enfants, vieillards, t- fut massacré, vrouwen, kinderen, grijzen, alles werd vermoord. — (Loc. lam.)
C'est un homme (lui se met (se fait, se prête) à

t-, 't is een man, die zich naar alles schikt, aan
alles gewent. I1 y a de la différence (une ditï.) du
t- au t-, dat verschilt als dag en nacht, dat ver
hemelsbreed. C'est un bon homme, et puls-schilt
eest t-, of et voilà t-, 't is een goed mensch, en
daarmeé is alles gezegd, dat is alles. T- bien considéré, A t- prendre, alles wel overwogen, alles za-

men genomen. -- z. ook COMPTE. -- (Loc. prov.)

furent t-es surprises de Ie voir, zij waren hoogst
verwonderd hem te zien (hetgeen echter even zeer
bcteekenen kan: zij waren allen verwonderd enz.,
De 1'eau de vie t-e pure, volkomen zuivere brandewijn m. -- (Alen make onderscheid lusschen:
C'est t- autre chose (waar tout ode. is), (lat is
geheel iets anders, en: Demandez t-e autre chose
(waar toute adj. is), vraag ieder ander ding, begeer
wat gij wilt, maar niet dat, wat gij vraagt.—Zon
ook als eene vrouw schrijft: Je . suis t- à vans, zegt
dat iets ande-rs, dan wanneer zij schrijft: Je suis t-e
a vous : het eersteis eene beleefdheids- formule, betenkenende: Ik ben geheel de uwe, uwe dienaresse, ik
ben geheel lot uwe dienst bereid; het laatste is eenei
betuiging van verknochtheid , van liefde, en zegt:
main gansche leven, mijn geheel aanzijn its u toegew ij d, ik ben niet lijf en ziel de uwe.) ..-Tout wordt
bij vele bijwoorden of voorzetsels en bij vele uitdruk kingen gevoegd, om die naeer kracht bij te zetten:
Aller t- doucement, zeer zachtjes of langzaam gaan.
Parler t- haut, t- bas, zeer luid, zeer zacht spreken. Dire qc. t- franc, t- net, iets ronduit zeggen.
11 marche t- droit au hut, hij gaat regelregt op het
doel af. T- comme vous voudrez, geheel zoo, juist
zoo, als gij wilt. Elle y cut part, t- autant (of taussi bien) que nous, z ij had even zoo zeer (faro,
net zoo wel) aandeel daaraan als wij. T- ainsi quo
sa soeur, else aura ... , geheel zoo als hare zuster,
zal zij ... hebben. Leurs maisons sont t- contre.
t- auprès, hunne huizen staan er digt aan, digt bij.
La balie passa t- au travers du corps, de kogel
ging midden door 't lijf. I1 sortit t- en grondant,
t- en riant, hij ging al brommend, al la.gchend heen.
— TOUT à FAIT, loc. adv. Geheel en al: La maison
est t- it fait achevée, het huis is geheel en al klaar.
voltooid. - TOUT h POINT, TOUT h PROPOS, loc. adv.
Juist van pas, juist ter snede: I1 arriva t- à point,
t- a propos. — z. meer bijw. e. a. uitdrukkingen
met tout op BEAU, BON, DOUR, COUP, COURT, GO,
HEURE, LONG, Ii01NS, SUITE. — (fam.) Ce que vous

Argent fait t-, voor geld is alles te krijgen Tout
y peut, et rien n'y monte, ondanks alle kosten,
niet vooruit. z. ook PAILLE. — Ce nest
pas t- (Ie t-), 't is nietgenoeg. Ce n'est pas t- d'être
assidu, it faut de plus ..., 't is niet genoeg vlijtig
te zijn, men moet daarenboven. .. —Le t- (gebruikel^jke zegswijs na de opnoeming van velerlei dingen), alles, en dat alles, het geheel: Il a fait telle
chose, le t- pour parvenir Ii son but, hij heeft dit
en dat gedaan, alles om tot zin doel te geraken.
Le t-, Le t- ensemble monte a tant, alles zamen
beloopt zoo veel. -- Il y a de beaux endroits dans
vette pièce, mais Ie t- ensemble ne vaat riep, er
zijn schoone plaatsen in dat stuk, maar 't geheel
deugt niets. •— Mettre, Risquer le t- pour le t-,
alles er aan wagen , alles op 't spel zetten. -- Le
t- est de lien finir, de hoofdzaak, 't voornaamste
is ('t komt er maar op aan) om goed te eindigen.
C'est son Dieu, eest son t-, 't is zijn God, zin
alles. --- [Islas. j Sur Ie t-, z. onder SUR (prép.).-[Jeu] Le t-, de derde partij, het derde spel (waar dites ia sont t- autant de fables, wat gij daar zegt,
beide vorigen overspeelt, dat is om even-btjmend zijn louter fabelen. C'est t- un, (lat komt op lietveel geld speelt als in de twee vorige door een' der zelfde neêr, dat is alles één. . TOUT ... QUE
spelers verloren partijen): Jouer le t-, Jouer par- (met de beteekenis van quelque ... que, encore que
tie, revanche et Ie t-, om al de drie partijjen spe quoique, en dan vroeger steeds door den indic.,
beide eerste parten overspelen. Le t- du t-,-len,d maar nu ook door den subj. gevolgd, al naar gelang
de vierde partij (waarbij men de drie vorige over- de spreker deze of gene hoedanigheid op meer of
speelt). Its sort au t- du t-, zij spelen het vierde minder stellige wijze wil toekennen), hoe ... ook,
spel. — á TOUT, loc. ar/v. [Jeu de cartes] Troef: hoe zeer: T- habiie que voos ètes, hoe bekwaam
I I faut faire a t-, gij moet troe f spelen. (Men schrij ft gij ook zijt (en dat gij bekwaam zijt, erken ik). Took als subst. ATOUT, z. dat woord). — APRES-TOUT, habile que vous sovez, hoe bekwaam gij (misschien)
loc , adv., z. ond. APR1;S. — DU TOUT. Inc. adv. (bi ook wezen moogt. Les hommes, t- ingrats qu'ils
pas, point en rien gevoegd) In 't geheel niet; niets sort, hoe ondankbaar de menschen ook zijn. Les
von (lat alles; z. point du tout, rien du tout, onder évèques, t- successeurs des apótres qu'ils soient,
POINT, RIEN. -- EiN.TOUT, loc. adv. ^4lles bij elkan - ofschoon de bisschoppen ook opvolgers van de aposder, in alles, alles bijeen genomen: Cela fait en t- telen wezen mogen. — Ook in de.ze;s zier neemt
mille francs, lat maakt in alles duizend francs.- tout vóór een vrouwelijk woord, dat met een me(fam.) Etre de l'avis de gn..en t- et par t-, geheel deklinker of aangeademde h begint, het geslacht ers
en at van iemands gevoelen zijn. -- DE TOUT POINT, getal van dat woord aan: L'espérance, t-e trom
z. POINT.
peuse qu'elle est, hoe bedriegel jk de hoop ook is.
TOUT, adv. Geheel, geheellijk, volkomen, gansch, Ces femmes, t-es hautaines qu'elles soient, hoe
fianschelijk, geheel en al, ten volle, volkomen; zeer: trotsch. die vrouwen ook wezen mogen.— [l'rict.rac j
11 esi, t- a lui, 11 est t- dévoué (i son service, hij Jouer t- -à-bas, de beide geworpen oogen met twee
is geheel de zijne, geheel tot zijne dienst. Elle est van den stapel genomen schijven aanzetten. Jouen
I. en Dieu, zij leeft geheel in God. fare t- rnalade, t- -dune, de beide geworpen oogen mrt es- ne enkele
zee; ziek zijn. Du vin t- pui-, volkoren zuivere schijf aanzetten.
gaat het

,
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TOUT-A-FAIT

---

Toast -A-fait, z. TOUT à FAIT, onder TOUT (adv.).
'foute, f. [Mar.] Losse doft f.
Tout-beau, loc. adv., z. onder BEAU.
Toute-bonne, f. [Bot.] , z. v. a. ORVALE; BON-

HENRI . — [Hort.]

les-hannes.)

Soort van peer f. (Plur. Des tou-

TRACÉ.
be, f. [Anc. mil.] Trawanten - hellebaard m.-- [Bias.]
Dwarsbalk m. van 't anker; — vaandel- of banierstaf f. (mits geen lans of piek zijnde) .
Trabée, f. [ Ant. ] Romeinsch plegtgewaad,

staatsiekleed, triumphkleed n., t ra it e a.
Trabuc, Trabaucco, m., z. v. a. TROMBL ON.

Trabucliet of Trabuquet, m. [Anc. mil.]
Steenwerptuig n.
Trac, m. [Man.] Gang in. (van 't paard, van
den muilezel). — [Chas.] Spoor n. — [Anc. mnil.]
Punt f. eener lans, stoot m. daarmede. -- [H. n.],
z. v. a. DRAINE. (t r a k a l m.
Tracal, m. [H. n.]Afrikaanse/te leeuweriksoort,
Tracaner, v. a. [Anc. tech.] Haspelen (garen, zijde, goud-, zilverdraad, enz.). — Traeanoir, m. Haspel m.
TraSant, e, adj. [Bot.] Vlak voortloopend en
wortelschietend (van wortels, van liggende stengels).
Traeas, m. (fam.) Drukte f., gewoel, gestommei, gedruisch, leven n.: Etre dans le tr- du deeen ,geheel in zijn verband; uitwerking f. van de ver ménagement, in de drukte van 't verhuizen zijn.—
gedeelten van een kunstproduct, a fge--enigqdr (lig. et fam.) Le tr- des affaires, de beslommering
zien van de verdienste, die elk deel in 't bijzonder der zaken. Se retirer du tr- du monde, zich van
't gewoel der wereld, van de wereldscha beslommeheeft. z. ook TOUT (m.).
'foute -présenee, f. [Théol.] Alomtegenwoox- ring terugtrekken. — (pop.) Beroep n., dat men
digheid f. — Tonite-puissance, f. Almagt f., drijft: Faire doucement son petit tr-, zoo zachtjes
zin zaakje drijven. — [Tech.] Naam der openinalvermogen n.
Tot'te-saine , f. [Bot.] Koenraadskruid n. gen in de zolders eener suikerrafnaderfj. — Tra (androsème) ; z . ook ORVALE . (Plur. Des toutes- casser, v. n. Woelen, heen en weir loopen, rusteloos zijn. — [Mar.] Bátiment qui tracasse, schip,
saines.)
dat zwaar werkt, uiteen werkt. TR ACASSER, F. a.
Toute-science, f. [Théol.] Alwetendheid f.
Torte-table, f. [Jur.] Soort van verkeer- of Kwellen, plagen, ontrusten: II ma bien tracassé,
hij heeft mij zeer geplaagd, gekweld. -- T- sa vie,
tiktakspel n. (Men schrijft ook toutes-tables.)
zijn leven afsloven. — SE TRACASSER, F . pr. Zich
Tottte - wive, f. [H. n.] , z. v. a. PBOYER.
Tout-grain, m. [Corn.] Soort van Bourgogne- plagen, zich afsloven, zich geen rust geven. — _Elk(woewoe m. ander kwellen. --- Het part. passé is ook adj-: Perw ijn m.
Touton, m. (kinderwoordje voor hond) Wa fwa f, sonne tr-e, geplaagd persoon m. — TracasseTout-on-lien, m. [Tech.] Naam eener veêr rie, f. (fam.) Plagerij, kwelling f., booze, leeli ke
aan 't repeteerwerk van een horlogie. (Plur. Des streek of trek m.; — twiststokerij f.; -twist m.,
krakeel, geharrewar, gekibbel n., kibbelarij f. —
tout-ou-rien).
Tout-puissant, e, adj. 41magtig, alvermo- Tracassier, m., -ière, f. Onruststichter, rustGod
almagtig.
—
alleen
is
verstoorder; wargeest, zwarigheidverwekker m.; —
Dieu
seul
est
t-,
gend:
BZj uitbreiding ook van menschen en zaken gezegd: rustverstoorster, kwelster f — Ook als adj.: File
Cet homme est t- auprès du ministre, die man est un peu tr-ière, zij werpt gaarne zwarigheden,
vermag alles bij den minister. Les charmes t-s de struikelblokken in den weg. Une police tr-ière, eene
cette femme, de alvermogende bekoorl ij kheden dezer plagende, kwelzieke politie f.
Trace, f. Indruk m., dien de voetstap achtervrouw. — TOUT-PUISSANT, m. De Alma flti.ge, God.
laat, voetspoor, spoor n.; voetstap m.; — bij uit
'Tout-vents, m. [Bot.], z. v. a. SENECON.
elke andere indruk of teeken n., door iets-breidng:
Tonx, f. [Méd.] Hoest m., kuch f.: 'T- sèche,
drooge hoest. T- humide, hoest met uitwerping. T- nagelaten. Tr- récente, légère, profonde, sanglanconvulsive, kramphoest. T- de la gorge, keelhoest. te, versch, ligt, diep, bebloed spoor. Suivre les voleurs it la tr- , de dieven op het voetspoor volgen.
T- férine, Z. FERIN.
La bête a passé ici, en voilb les tr-s, het wild is
Touiyou, m. [H. n.] , z. CHEUQUE.
Toxication, f. [bidact.]' Vergiftigende seer- hier voorbij gekomen, ziedaar zijne sporen. — (fig.)
jcing, vergiftiging f.—Toxicodendron of Toxi- Marcher sur les tr-s de ses ancêtres, de voetstapcodendre, m. [Bot.] Vergiftboom in., eene soort pen zijner voorouderen volgen, drukken. — La trvan vergiftige sumak, welks melkachtig bladervocht, d'un chariot, het spoor van eenen wagen. Le vaisna gedroogd te zijn, eene allerzwartste verw ople- seau ne laisse point de tr- dans l'eau, het schip
vert. — Toxicogène, adj. Door vergift of ver- laat geen spoor in 't water na. — (fig.) Cet exemgiftiginq te weeg gebragt: Maladie t-, of Toxi- pie a laissé de profondes tr-s dans son esprit, dit
cogénose, f. Ziekte f., uit vergift ontstaan. — voorbeeld heeft diepe indrukken in zijnen geest naToxicographe,m. [Didact.] Vergi ftenbeschríjver, gelaten. De tout ce qu'il dit là, on ne trouve auschrijver over de vergiften , t o x i k o gr a ap P. — cune tr- dans 1'bistoire, van al wat hij daar zegt,
Toxicographie , f. Vergi ftbeschrijving f. — vindt men geen blijk, geen spoor inde geschiedenis.
Toxicographique, adj. Die beschrijving betref- — [Agric.] Kalkaara^ig kiezelzand n., met leemfend, t o x i k o g r á p h i s c h. — Toxicologie, f. mergel gemengd. — [Brad.] Afschetsinq f. van een
Vergiftenleer, vergi ftkunde. — Toxicologique, borduurwerk door losse steken. — [Constr.] Rigtadj. De vergiftenleer betre jfend, t o x i k o l ó g i s c h. lijn f. (voor een te maken bouwwerk), kielspit n.;
-- Toxicologue of Toxieologiste, m. Ken- — doorgang m., snijljn f. (door de snijding van twee
ner, beoefenaar der vergiftenleer; z. v. a. TOXICO- vlakken voortgebragt). — [Hort.] Faire la tr- d'un
GRAPHE. — Toxicometre, nl. Vergi ftmeter m., parterre, een bloemperk aftrekken (op den grond
werktuig om de kracht van een vergift te bepalen. afteekenen of afschrappen). — [Anc. tech.] Grof
— Toxicophore, Toxifère, a(lj. [H. n., Bot.] graauw papier n. voor speelkaarten (ook main bruise
Vergiftbevattend, vergifthoudend: Amyris toxifère, geheeten) . -- Omslagpapier n. (voor de riemen pavergiftige balsemstruik n. — Toxique, m. Ver- pier). -- Soort van touw n. — Trace, e, adj.
gift, gif, venijn n — TOXIQUE , adj. Het vergift be- (en part. passé van tracer): Plan tr-, geschetst plan n.;
treffend; vergiftigend: Propriété t-, vergiftigende uitgeslagen platte grond m.; — ontworpen, beraamd
eigenschap. L'action t- d'un gaz. (deren. plan of voornemen n. Il suivit la route tr-e par
Toxophylle, adj. [Bot,] Met pijlvormige bla- son maitre, h.# volgde het door zijnen meester afgebakend
oh
pad n. — [Bias.] z. v. a. OMBRÉ. —
Toyère, f. Oor n., punt f. of prikkel m. eener TRA, m. Schets, afteekening f., plan, ontwerp n.,
bijl (waarmede zij aan den steel houdt).
Trabac, Trabacolo, m. [Mar.] Tweemast- omtrek m., de op den grond, het papier of het doek
koopvaardijschip n. in de Adriatische zee, tr a- getrokken lijnen om de teekening van een of ander
voorwerp aan te duiden; meetkunstige construcbak m.
Traban, m. [Anc. mil.] Lijfwacht, soldaat van tie f., t ra c é n. Le tr- dune broderie, de schets
de keizerlijke lijfwacht (in Duitschland) , t r a- van een borduurwerk. — Le tr- (of La ligne) d'un
w a n t m. -- Met een' hellebaard gewapende en met chemin de ter, de lijn van een' spoorweg.— [Constr.]
eene bijzondere dienst belaste soldaat m. — Tra- Le tr- des babarits a la salie, het uitslaan, het
Toute-épiee. f. [Bot.] , z. v. a. NIELLE des

champs. (Piur. Des toutes-épices.)
Touitefois, adv. Echter, noglans, evenwel, toch,
ondertusschen, intusschen: Tous recherchent les
richesses, at t- on vost peu d'hommes riches heureux, alle menschen streven naar rijkdommen, en
echter ziet men weinig rijke menschen gelukkig. Tje vous dirai, evenwel (toch., ondertusschen) wil ik
u zeggen.. Le bonheur, Si t- it en est dans la vie,
't geluk, zoo dat ooit in 't leven mogt te vinden zijn.
'.ronntenague,'I'intenague, Tutanego,m.
[Métall.] Wit metaalmengsel uit koper, zink en
nikkel, tutanégo, tuttanégo n.
Tooit- ensemble, m. [Beaux arts] Geheel n.,

—

.
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TRACE-BOIJCHE
uitgeslagen plan op den walzolder. — [ Fort.] Le
tr- d'un camp, het tracé of plan van een kamp of
legerplaats. — Trace- bouche, m. [Org.] Werk
openingen der or--tuign.(oafekvd
gelpijpen). (Plur. Des trace-benches.) — Tracelet, Traceret of Trasoir, ni. [Tech. J Schrapijzer, merkijzer, ritsijzer n., rits f.; -- stift n. lot
het trekken der deelstrepen op mathematische instrumenten; lijntrekker nl., liniëerpen F. — [1 lort.]
Vorentrekker m. — ` i'raceinent, m. Het trekken
of aftrekken, het uitslaan of afteekenen (b. v. van
een fort op het terrein, van een tuinbed, enz.). —
Tracer, v. a. Schetsen, afteekenen, trekken, aftrekken, ontwerpen, de omtrekken van iets maken,
afsteken, t r a c é'r e n: T- qc. en grand, en petit,
iets in 't groot, in 't klein schetsen. Tr- un dessin,
eene teekehing ontwerpen, schetsen. Tr- un sillon,
eene vore trekken. Tr- un camp, een kamp a fsteken, een kampement kartéren. Tr- une allee, eene
laan aftrekken, afsteken. Tr- le plan d'un vaisseau
it la Salle des galarits, een schip op den malzoldc'r
uitslaan, aftrekken. Tr- une poutre, eenen balk
ritsen. Ti'- un chemin de Ier, eenen spoorweg afbakenen. — Tr- Ie chemin b qn., iemand den weg,
dien hij te volgen heeft, duidelijk aanwijzen; (fig.)
iemand den weg banen, het voorbeeld geven. —( fig.)
Tr- a qn. des règles de conduite, iemand gedragsregelen voorschrijven. — Schrijven: Ii traca à loisir
one longue requète, hi schreef op zijn gemak een
lang verzoekschrift. Les caractères que sa main a
traces, de letters, die zijne hand geschreven heeft.
— (fig.) Ti- l'image, le tableau de qc., het beeld,
ta. fereel van iets schetsen, het met woorden beschrijven. — TRACER, V. n. [Hort.] Vlakke of horizontale
wortels of uitloopers schieten. Le noyer trace beauSE
coup, de notenboom loopt, slaat w-Ud uit.
TRACER, V. pr. Geschetst worden of kunnen worden, zich laten schetsen, ontwerpen, enz. — Zich
zelven voorschetsen, voorschrijven: Voidi la ligne
de conduite qu'il s'est tracé. — Traceret, m.,
-

-

—

z. T.RACELET. -- Trace-saeuterean, m. [Luth.]

Rits f., trekijzer n. tot afteekening der tangenten
of klavierwippertjes. (Plur. Des trace-sautereaux.)
— Traeenr, m. [Constr.] Afsteker; ritser. —
[ Hort.] 4fsteker, aftrekker (van een' tuin, een
plantsoen, Bene laan, enz.). — Tracense, f. Zij,
die met losse steken den omtrek van een borduur
een tapijtwerk, enz. afschetst.
-werk,
Trachéal, e, adj. [Anat.] Tot de luchtpijp
hehoorend, de luchtpijp betreffend, tracheaalVeines, Artères tr-es, luchtpijpsaderen, -slagade
pl. Vaisseaux trachéaux, luchtpijpsvaten n.-renf.
pl. — Trachée of Trachée-artère, f. [Anat.]
Luchtpijp f., de buis , die bij den mensch onder 't
strottenhoofd begint, langs den voorhals nederdaalt
en zich in de borstholte in twee takken, longpijpen
geheeten, splitst. — TRACHÉES, f. pl. [Bot.] Luchvaten n. pl. der planten, — [H. n.]
der insecten n. pl. —Traehéen, ne, adj. De
luchtpijp, de werktuigen der ademhaling betre/Tend.
— Trachéite, f. [Mèd.] Luchtpijpsontsteking,
tracheítis f. — 'I'rachélagre, f. [Méd.J
Jichtige hals- en nekpijn f. — 'i'rachélalgie, f.
Halspijn, zinking f. in den hals. — Trachèle,
Trachelée f. of Trachélion, m. [Bot.] Hals
[H. n.] Zweefwesp f. -- [Mar.] Mid--kruidn.—
den n. van een' scheepsmast. — Traehelides, m.
pl. [H. n.] Zweefwespsoorten f. pl. -- Trachélien, ne, adj. [Anat.], z. v. a. CERVICAL. Vertebres tr -nes, luchtpijpswervelen m. pl. (16 tot 20 boven elkander geplaatste kraakbeenige ringen). —
Trachélo-basilaire, adj. m. [Anat.] : Muscle
tr-, of als subst. m. Tr-, een der halsspieren, die
de groote en kleine regter voorhoofdspier bevat. Trachélo- branche , adj. [H: n.] Met kieuwen aan den hals (van weekdieren). — Traehéloeèle, f. [Méd.] Luchtpijpszwelling, luchtpijpsbreuk f. — Trachélo- cervical, e, adj. [Anat.]
Tot hals en nek behoorend. — TRACHÉLO-CERVICALE, f. Diepe nekslagader f. — Trachélo-costal, e, adj. m.: Muscle tr-, of als subst. m. Tr-,
halsspier f., die de voor- en achter-driehoekige spier
(scalena) bevat. — Traehelodiaphragmatique, adj. Fan den hals naar 't middelrif loopend:
Nerts tr-s, Ode paar der halszenuwen. — Trachélo-dorsal, e, adj. Van den hals naar den
rug loopend. — Trachélo-mastoïdien, adj. m.:
Muscle tr-, of als subst. m. Tr -, halsspier f., die

van de luchtp j pswervelen naar het Lepelvormig uit
slaapbeen loopt, kleine doorvloch--steklvanh
ten spier. — Trachélo-occipital, adj. m.: Muscle tr- , of als subst. in. Tr-, hals-achterhoo fdsspier f. — Trachélophyme, m. [Cliir.] Halsgezwel, kropgezwel, trachelophy'rna n. —
Trachélo-scapulaire, adj. m. [Anat.] : 1-luscie tr-, of als subst. m. Tr-, schouderhoekspier f.
— Trachélo-sous-cutané, e, wij. Onder de
huid van den hals gelegen: telerf tr-, of als subst.
m. et f. Le tr- of La tr-e, de halszenuwvlech.t f.Trachélo-sous-occipital, z. v. a. TRACHELOBASILAIRE. —

Trachéocèle, f., z, v. a.

TRACHÉ-

LOCELE. — Trachéorrliagie, f. [Méd.] Luchtpijpsbloedinrl f.— Trachéostéinose, f. Vernaauwing, zamensnoering f. der luchtpijp. — Tr aehéotomuie, f. 1Cnir.] Luchtpijpssnede f. (bron
adj. De lucht -chotmie).—Traéqu,
-pijsnedbtr/f,ach
eo t ó en i s c h.
Trachine, f. [ [I. n.] , z. v. a. vivE.
Trachiuure of Trachure, m. [H. n.], z. v. a.
SAUREL.

'i'rachonne, m. (pr. ch.—k) [Méd.] Oogledenuitslag of schurft n., ruwheid f. aan de binnenste
ooglidvlakte, t r a ch ó i t a n.
Trachure, adj. [H. n.] Met ruwen, stekeligen
staart. — TRACHURE, 111., z. TRACHIURE. — Tra ehycarpe, adj. [Bot.] i' et stekelige vruchten. '1'raehyphylle, adj. [Bot.] Met ruwe, stekelige
bladeren. — Trachysperme, adj. Bot.] Met
stekelige zaden. — Trachystachye, e, adj.
[Bot.] Met stekelige aren.
Trachyte, m. [Minér.] Gemengd gesteente, bestaande uit eerre fijnkorrelige gemengde grond-massa
en inliggende kristallen van glasachtig veldspaath,
trachiet m.
'I'raeière, f. [Agric.] Grond m., die kalkkies
met leemmergel vermengd (trace) bevat.
Trasoir, m., z. TRACELET. — Graveerstift f.
Tractabilite, f. [Didact.] Handelbaarheid f.
(van zaken, weleer ook van personen), lenigheid f.
eigenschap van 't geen zich gemakkelijk laat bewerken. — 5 Tractation, f. [Didact.] Behandelingswijze f. — Tractif, ive, adj. [Mécan.] Trekkend:
Force tr-ive, trekkracht f.— Traction,f. [Mécan.]
Trekking f. , het trekken. — Tractoire , adj.
[Méd.] De trekking betreffend: Machine tr-, trekwerktuig n. — [Gom.] Ligree tr -, of als subst.
TRACTOIRE, ook TRACTRICE f. Treklijn f. (eene lijn
van hoogere orde).
Tradescante, Tradeseantie, ook Ephémérine, f. [Bot.] Spinnekruid n., eene fraaije
plant van Virginia.
Traditeuir, m. [H. eccl.] Uitleveraar van gewijde boeken en vaten aan de heidensche overheid,
tijdens de vervolgingen der Christenen onder Diocletianus, t r d d i t o r m. — Traditif, eve, adj.
[Didact.] Overleverend; bij wijze van overlevering.
— Tradition, f. [Jur.] Overlevering, uitlevering, afgifte, overgave, terhandstelling , trad it ie f.: La vente se consomme par Ia tr- de la
chose vendue, de koop wordt door de levering der
verkochte zaak voltrokken. — [Liturg.] L'ordre de
portier se confère par la tr- des cles, de portiersordening wordt opgedragen door de terhandstelling,
de overgave des sleutels. — Overlevering, het on.beschrevene, van mond tot mond, van ouders op kinderen, van voorzaat op nageslacht voortgeplante
berigt, verhaal of feit n., sage, tra di tie f. Trorale écrite, mondelijke. schriftelijke, overlevering.
— Ce sont des faits que la tr- seule nous a appris,
dit zijn feiten, die alleen door overlevering tot ons
gekomen zijn. — Beaucoup de traits d'histoire ne
lont que de fausses tr-s, vele historische trekken
zijn niet dan verkeerde overleveringen, zijn louter
sagen. — (bij uitbreiding) Overgeërfde gebruiken,
gevoelens, enz.: Ceci est une tr- de nos maîtres,
dat hebben wij van onze meesters overgeërfd, dat is
eene traditie onzer meesters. — Traditionnaires, m. pl. Joden, die den Bijbel uit den Talmud
verklaren, aanhangers der overlevering (in tegenstelling met caraïtes). -- Traditionnel, le, adj.
Door overlevering voortgeplant, op de overlevering
of sage gegrond, traditioneel. —Traditi on-nellenlent, adv. Bij wijze van overlevering, vol gens de overlevering of sage. — Traditionistes, m. pl., z. v. a. TRADITIONNAIRES.— t Traditive, f. Door overlevering tot ons gekomen berigt n.
t
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TRAHISON.

TI ADUCTEUK

Traducteur, Ili., trice, f. Vertaler, vertolker, overzetter m., vertaalster, vertolkster, overzetster f.: Les tr-s de la Bible, de Platon, de overzetters van den Bibel, van Plato. Tr- exact, 6dèle, servile, naauwkeurig, getrouw, slaafsch verta-

Ier. Tr- j uré, beëedigd vertaler, gezworen t r a n s l at e u r. -- Traduction, f. Het vertalen; vertaling,
overzetting, vertolking f., t r a n s la a t n. La trdemande une grande connaissance des deux Jangues, het vertalen eischteene groote kennis der beide
talen. — La tr- de la Bible, de overzetting van
den Bijbel. Tr- libre, littérale, vrije, letterlijke ver
Traduire, v. a. [Prat.j Overbrengen,-taling.—

overvoeren (alleen van personen gezegd, doch liever

bezigt men transférer): On la traduit de la Conciergerie a la Force, men heeft hem uit de Conciergerie naar la Force overgebragt. -- [Jura Trqn. en justice, iemand in regten betrekken, voor 't
regt roepen. (Men zegt liever citer -- Vertalen,
vertolken, overzetten: Tr- un livre en francais,
een boek in 't fransch vertalen. Ce passage est mal
traduit, deze plaats is slecht vertaald. Ti'- fidèlement, mot á mot, a la lettre, getrouw, woordelijk,
letterlijk vertalen. -- (by uitbreiding) Verklaren,
uitleggen, ophelderen: Tr- one pensée en termes
oil peu plus clairs, een denkbeeld verduidelijken,
met wat duidelijker bewoordingen uitdrukken. (fig.)
Tr- (beter Tourner) qn. en ridicule, iemand belagcheljk maken — SE TRADUIRE , v. pr. Vertaald worden of kunnen worden, zich laten vertalen: Les
poètes ne se traduisent pas. — Zijne eigen werken
vertalen. -- Elkanders werken vertalen. — Tra
adj. Vertaalbaar, te vertalen: piot qui-duisbe,
nest pas tr-, onvertaalbaar woord n.—Traduit,
e, _adj. (en past., passé van traduire): Prisonnier
tr- (liever transfers) dune prison dans une autre,
gevangene, die uit de eene gevangenis naar de andere wordt overgebragt. — Personne tr-e (liever eitée) devant la cour d'assises, voor 't hof van assi.
ses gedaagd persoon m. — Ouvrage mal tr-, slecht
vertaald werk n.
Trafie, m. Handel, inz. ruilhandel m., nering,
koopmanschap, omzetting van waren, tra f i e k f.:
Le ti- des vans, des grains, de handel in wijnen,
granen. Il se fait un grand tr- de ces objets en
Espagne, met deze dingen wordt een groote handel
op Spanje gedreven. — (fig. en in ongunstigen zin)
Onbillijke winst f., onregtmatig voordeel n., dat
men uit zekere zaken trekt; al wat men op lage
wijze voor geld doet: I1 fait tr- de son crédit, hij
drijft handel met zijnen invloed, hij laat zich voor
zijne tusschenkomst, voorspraak of bescherming betalen. Cette femme fait tr- de ses charmes, die
vrouw drijft nering met hare bekoor ljkheden. —
Trafiquuant, m. Handelaar, handeldrjver koop
zelf verwerkte voorwerpen, Ir a fik d n t m.-man,i
-- Somtijds ook als adj.: Ville tr-e, handeldrjvende stad f. — 5 T rafiqueinent, m. Het handel driven. -- Tralquer, v. a. Handelen, handel,
nering of koopman schap drijven, t r a f i k é r e n: Tren soieries, in zijden waren handelen. Il trafique
en Espagne, hij drijft handel op Spanje. Tr- par
mer, zeehandel drijven. Tr- en gros, en detail, han
drijven in 't groot, in 't klein. — (fig.) Een on--del
geoorloofd, oneerlijk, onedel voordeel van zekere
dingen trekken: Tr- de la protection de qn., met
iemands bescherming handel drijven., — TraB.)

,

.

-

-

;

-ne, f. Treurspeler In., treurspeelster f., tragisch
tooneelspeler m. , tragische tooneelspeelster f. -Treurspelschrijver of - dichter m., treurspelschrj (ster, - dichteres f. — Tragédiste, m. et f., voor gesteld, maar niet aangenomen woord voor TRAGE
, in den zin van treurspelschrjver, -schrijf--DIEN,

ster.

Tragée, f. [Anc. pharm.] Grofgestooten maagversterkend poeder n. uit kruiderfjen en suiker,

trisenet, tragéma n., trdgea f.
Tragélaphe, m. [H. n.] Bokkehert n., een fabelachtig dier in de oudheid.—Hert n. der Arriennen.
Tragème, m., z. v. a. TRAGÉE.
Tra gi - comédie (van de Gr ieken en Romeinen
zegt men TRAGICO - CO31tI)IE),f. Treurspel, doormengd
met lachwekkende tooneelen of voorvallen en waarvan de afloop niet tragisch is, blijeindend treurspel;
tooneelspet n., waarin eene tragische of ernstige
stof op vrolij ken trant behandeld wordt. --Tragicomnique, adj. Treurig -vrol ij k, half-treurig halfvrolijk, om te lage/ten en te weersen tevens, tra g i k o in i s e h. — Als subst. m. Het trap i-komische, het
treurig en blij makende.
Tragien, ne, adj. [ Anat. ] Den tragus betreffend: Muscle tr- of als subst. TRAGIEN, m. Teagus- of bok sspier (vgl . TRAGUS).

Tragique, add. Tot de tragcedie of het treur-

spel behoorend, daaraan ei g en, treurspelachtig; —
treurig, droevig, beklageljk, deerlijk, jammerlijk,
noodlottig, tragisch: Poete, Acteur tr-, treur speldichter, treurspeler. Le genre tr-, de tragische
dicht- of schrijfsoort f., het tragische vak. — (fig.)
Évènement tr-, droevig voorval n., noodlottige gebeurtenis f. Faire une fin tr-, een jammerlik, betreurenswaardig einde hebben. — TRAGIQUE , m.,
z. v. a. genr e TRAGIQUE , z. boven. — Treurspeldichter of -schrijver; somtijds ook treurspeler m.—
(fig.) Cette affaire tourne au tr-, die zaak neemt
een' droevigen keer. Prendre les choses an tr-, de
zaken van hare donkere, slechtste zijde beschouwen.
— Tragiquement, adv. Op tragische, treurige,
jammerlijke wijze.
Trago-camele, m. [H. n.] , z. v. a. NIL-O MIT .
Tragopo gon, m. [Bot.] Boksbaard, haverwortel m.
Tragopon, m. [H.. n.], Z. v. a. NAPAL.
t Trdgopyre of Tragopyron, m. [Bot.]
Boekweit I. (sarrasin).
Tragus, m. (pr. — guce) [Anat.] Kraakbeenig
uitsteeksel of knopje n. aan den voorrand van het
oor, dat dikwijls een weinig behaard is, de zoogenaamde oorbok, t r a g u s m.
Trahi, e, adj. (en part. passé van trahir): Personne tr-e, verraden persoon n. La patrie tr-e, 't
verraden vaderland. Conflance tr-e, misbruikt, geschonden vertrouwenn. Serments tr-s, geschonden,
verbroken eeden n. pl. Foi tr-, verzaakte, geschonden trouw f. Efforts tr-s, verjjdelde, beschaamde
pogingen f. pl.
Trahine, f. [Peclle] , z. v. a. BOULIECHE.

Traliir, V. a. Verraden; --- verzaken, schenden; verloochenen; misbruiken; verklappen. Tr- son
roi, sa patrie, son ami, zijnen koning, zijn vaderland, zijnen vriend verraden. Tr- la confiance de
emands vertrouwen misbruiken. Femme qui
qn.,iemands
trahit son époux, vrouw, die haren echtgenoot ontrouw wordt, die hare huwelijkstrouw schendt. -(fig.) Tr- la vérité, de waarheid te kort doen, tequeur, m., z. v. a. TRAFIQUANT.
Traftisoir, m. [Tech. j Werktuig n. tot ver gen de waarheid spreken. Tr- ses sentiments, sa
te haspelen zijdestrengen.
-delingr conscience, son devoir, zijne gevoelens, zijn geweTragacanthe, f. of Tragant, Traga- ten, zijnen pligt verloochenen. Tr- sa pr omesse, sa
cant, Astragant, m. Boksdoorn, dragant m., foi, ses serments, zijne belofte, zijne trouw, zijne
peulgewas van velerlei soorten. — Gomme tr- of eeden verzaken, schenden. — Tr- Ie secret de qn.,
adragant, gele of roodachlige qo?n van den kreten iemands geheim schenden, openbaren, verklappen.. —
boksdoorn of tragan.tsiruik, dragantgmrt f.-sichen ii votulait rester inconnu, sa voix la trahi, hij
Traganon, m. [Bot.] E yptische sodaplant f. wilde onbekend blijven, zijne stem heeft hem zerraclen, bekend gemaakt. Un seul mot, on soupir, un
Trage, f. [F1 n.]. z. v. a. DR AINE.
Tragédie, f. Treurspel, hoog ernstig tooneel coup d'oeil nous trahit, een enkel woord, een zucht,
stuk n., door gaans reet ongelukkigen afloop . Compo- een oogwenk verraadt ons. — La fortune a t.rahr
ser, Représenter une tr-, een treurspel schrijven, uos efforts, de fortuin heeft onze pogingen verijdeld,
opvoeren. Les tr-s de Voltaire, de treurspelen van be schaamd , ver geefs gemaakt . — SE TR AHIR, V. pr.
1'. (door V. geschreven). — La Ir- de Zaïre, het Elkander verraden. -- Zich zelven verraden, tegen
treurspel Zaïre (waarvan Zaïre het onderwerp is. zijne eigen belangen handelen; — door onvoorzigtig-- (bij uitbreiding) De tragische schrijfsoort, het hout of onbescheidenheid beke nd maken, wat men
lr°sufspel-genre. — (fig.) Treurige gebeurtenis f., verborgen wilde houden. — Trahison, f. l'er^noodlottig voorval n.: Il s'est passé d'horrihles tr-s raad n., verraderij f.; landverraad n.: I1 cut reen cette cour, er zijn verschrikkelijke treurloonee- cours a la tr-, hij nara zijne toevlugt lot verraderj .
(en aap, dat hof voorgevallen. -- Tragédien, m., Une noire tr-, een .cnoorl i,errr wrl. -- l laute tr-.

,
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hoog verraad, misdaad van gekwetste majesteit. —
Femme qui fait une tr- a son époux, vrouw, die
eene ontrouw jegens haren man begaat. — EN TRABISON, loc. adv. Op verraderlijke wijze. — --'I'rahisseur,m. (woord van Victor Iiugo) Verraderlijk,
datgene,wat verraadt, openbaar maakt of verklapt.
Traille, f. [Navig. j Gierbrug f. (pont volant);

.—giertros m., touw n., dat de' gierbrug van den
eenen oever naar den anderen leidt.
Trailler, V. a. [Pêche] Rukken, bij rukken
trekken: Tr- une ligne, in Bene lijn rukken.
Traillet, m. [Pèche] Kurken plankje, waarop
de vischlijnen worden opgerold, rolraampje n. (ook
(gierbrug f.
cadène geheeten).
Traillon,m. (verklw. van traille) [Navig.] Kleine
Traivaois,

m., z. V. a.

TRE3101s.

'Train, m. Gang, tred m. (inz. van paarden e. a.
rijdieren). — [Man.] Le tr- de ce cheval est doux,
de gang van dit paard is zacht. Ce cheval va bon
tr-, grand tr-, dat paard loopt snel, doet groote
schreden. Ce cheval na point de tr-, dat paard
heeft geen' geregelden gang. 'hr- rompu, gebroken
gang m. (uit tweederlei gang zamengesteld), middelgalop m. — Ook: het voor- en achtergedeelte
des paards, van waar zijne bewegingen uitgaan:
stel, voorstel, achterstel n., hand, voorhand, ach
f.: Ce coeval a Ie tr- de levant faible, est-terhand
estropié du tr- de derrière, dat paard heeft eene

zwakke voorhand, is verwrikt in de achterhand, in
't achterstel. — Aller bon tr-, goed doorrijden, snel
rijden ('t zij te paard of in rijtuig); goed doorva ren; goed doorstappen, spoed maken. Ce cocher
nous a mend bon tr-, die koetsier heeft ons goed,
snel gereden. — (fig.) Aller son tr- de poste, z.
POSTE . Au tr- dont Il (y) va, it aura bientót fini,
als hij zoo doorwerkt, zal hij spoedig klaar zijn. —
(fig. et fam.) Je le mènerai hou tr-, Je le ferai
aller bon (beau, grand) tr-, ik zal hem de handen,
de beerven leeren reppen, ik zal hem niet ontzien,
ik zal hem mores leeren. Gang, loop m. der zaken: L'atfaire va son tr-, est en bon tr-, va bon
tr , de zaak gaat haren gang, is goed op gang, vordert goed. Savoir le tr- des affaires, du monde, den
loop der zaken, der wereld kennen. — Tr- de vie,
levenswijs: 11 mène un tr- de vie réglée, hij leidt
een geregeld leven. I1 va toujours le mime tr-, hij
gaat altijd denzel(den gang, leidt altijd dezelfde Ievenswijs. — (fam.) Aller son tr-, zijn' gang gaan,
voortgaan, zich niet laten storen, zich ons niets bekreunen. Allez votre ti•-, ga uw' gang. -- Être,

--
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een zeker tijddeel, gang. — [Impr.] Tr- de in presse,
kar f. der pers. — Getal persen, op eene drukkerij
in werking: Le t- de vette imprimerie est consi-

dérable, op die drukkerij zijn vele persen aan den
gang.— [Mécan.j 'Tr- d'une machine, drij fwerk n.
van eene mach-ine. — [Navr.] Tr- de bateaux,
aaneengeschakelde schuiten, rij schuiten. Tr- de
bols, houtvlot, vlot n. Gevolg n., stoet, sleep,
nasleep ni (van bedienden, paarden, rijtuigen, enz.)
Il avait vingt domestiques dans son tr-, hij had
twintig bedienden in zijn gevolg. Tr- magnifique,
superbe, prachtige stoet m. — t (fain ) Avoir du
tr-, de mauvais tr- cliez soi, allerlei slecht volk.
gemeen tuig in huis hebben. — (bij uitbreiding) Faire
du tr-, geraas, getier maken (gelijk gemeen of dronken volk pleegt te doen). -- Faire le tr-, zich luid
vermaken. — TOU T DUN TRAIN, loc. adv.-ruchtig
(fam.) In eens, in éénen adem.
Trainage, in. liet vervoer niet sleden; het reizen in sleden; sledevaart f. -- Trainant, e, adj.
Slepend: Robe tr-e, sleepkleed n. Queue tr-e, sicpende staart, sleepstaart m. — [Anc. mil.] D r apeaux tr-s,.Piques tr-es, slepende vaandels ii. pl., omgekeerde pieken m. pl. (bij de uitvaart van een' veldheer). — (fig.) Slepend, langwijlig, mat, gerekt:
Voix tr-e, slepende stem f. Style tr-, langwijlige,
langdradige, matte stijl ln. — Trainard, m.
[Mil., Mar.] .Achterblijver; — nazeiler m. (Men zegt
ook traineur.) — (fare-.) l4chterblijver, treuzelaar,
sukkel, talmer. — Ook als adz. in beide beteekenissen: Soldattr-,Vaisseau tr-, Homme tr-. — [Chasse]
Tr-s d'une meute, achterblijvers van een koppel
jagthonden. -- Trainasse, f. [Rot.], z . CENT!
-

NODE .

— [Chas.] Strijk-, sleepnet n. — [Hort.]
T-s of Trarnées du fraisier, ranken, draden m. pl.
der aardbezieplant. — 'I'rainasser, v. a. et n.

(jam. et pop.) Op de lange baan slepen, uitstellen,
slepend houden (trainer en longueur). — Tealne, f. [Agric.], z. v. a. TRAINEAU. — [Cord.]
Touwslagersslede, sled f. — [Mar.] Sleeptouw n.,
sleper in. Avoir un canot a la tr-, eene sloep ach
slepen. Etre a Ia tr-, op sleeptouw zijn, ge--teran
sleept worden. — Touw, waaraan de matrozen
hun vuil linnen vastmaken, om het door 't zeewater te laten uitspoelen. — [Pêcbe] Groote zegen f.,
treknet n. Pèche aux tr-s, sleepvisscherij f. — [H.
n.], z. v. a. DRAINE. — Trainé, e, adj. (en part.
passé van trainer): Bateau tr-, gesleepte, op sleeptouw genomen schuit f. — Homme tr- en prison,
naar de gevangenis gesleepte man. — (Loc. prow.),

Mettre en tr-, aan den gang zijn, aan den sang Z. PORTÉ . — 'rraineaa, m. Slede, slee ; voer
helpen. Quand 11 est en tr-, reen ne lui coûte, als
slepersslede ; reisslede (in 't Noorden in-man.csled,
hij aan den gang is, ontziet hij niets. --- (/'am.) gebruik); — ijsslede; narrenslede f., nar in. Course,
Mettre les autres en tr-, de anderen aan den gang Partie de tr-x, sledevaart. — [Agric.] Eggesleê,
helpen, hen opgeruimd, vrolijk, lustig maken. — egge f. zonder tanden. -- [Chas.] . z. v. a. TEA)II est en tr- de jouer, hij speelt tegenwoordig, hij NASSE. — [Cord.] , z. v. a. TRAÍNE. -- TraIneis tegenwoordig aan 't spel gehecht. I1 est en ti- buisson, in. (H. n.) Brunel, bruinel f., een ligt
de se ruiner, hij is op weg, op gang, om zich in den roestbruin vogeltje, om zijne overeenkomst met het
grond te boren. — Mettre une affaire en tr-, eene winterkoningje ook groot winterkoningje geheeten
zaak aan den gang helpen, haar doen beginnen. - [motacilla of anthus modularis] . (Plur. Des traïne[Distill.] Meetre la chaudière en tr-, den stookke- buisson). — Traine-charrue, nl. [H. n ] , z. v. a.
tel aan 't koken brengen. — [Fauc.] Faire le tr- a MOTTEUUX. (Plur. Des traine-charrue). --'I'rai1'oiseau, den volk door een' anderen dresséren of née, f. Zekere lengte, langs welke sommige dinafrir,ten. -- [Impr ] Mettre en tr-, Mise en tr-, z. gen gestort zijn, streek, streep f. Un sac de froment
METTRE (blz. 1157 , kol. 2. onderaan) , MISE. ^- s'est troué, et a fait une longue tr- sur le che-

Spoor n. (van paarden of rijtuigen): On suivit le
tr- (liever la trace) des chevaux, le tr- (liever la
vole) de son carrosse, men volgde het spoor van de
paarden, van zijne koets. — [Artill., Charr.]
Onderstel n. (van een affuit, van een rijtuig). Trde derrière, achterstel n., achterwagen. Avant-tr-,
z. dat woord. -- [Artill.] Tre in in., gezamenlijke

toestel der artillerie voor een' veldtogt of vooreen
beleg, tros m., zware barraadje f. van een leger. Trd'artillerie, artillerie-trein. Tr- de bateaux, pon
trein. Les chevaux du tr-, de treinpaarden.-ton
Soldat du tr-, treinsoldaat. --- [Chem. de fer.] Trde voitures (convoi), wagentrein, trein. Tr- de
voyageurs, pellonen- trein. Tr- de marchandises,
goederen- trein. Ti- mixte, gemengde trein. goede
trein, die ook personen medeneemt. Tr- d'aller-ren
de retour, heengaande, terugkomende trein. Tr- de
vitesse, sneltrein. Tr- par courant tante la ligne,
doorloopende trein. Tr- s'a rretant a des sta
trein, die aan de tusschen--tionserda,
stations ophoudt. Tr- de plaisir, meizier-trein,
extra-trein. Tr- d'esia Pette, posttrein. — [ Horl. ]
Getal scbrommelingen van een slingeruurwerk in
-

min, in eenen zak tarwe is een gat gekomen, en
dat heeft eene lange streek op den weg gemaakt. —
— [Mil.] Loopvuur, loopend vuur n., kruidloop, looper in. (om mijnen te doen springen of een vuur
te ontsteken). — [Chas.] Streek, -met dood-werk
aas lange den grond gemaakt, om de walven te lokken. Tr- des rues, straathoer, allemanshoer f. —
Trainelle, f. [Pèchei Sleepzak m. (om zandaal
te vangen). --- Traine- mathesis, m. (lam.) Ongelukskind n., ongeluksvogel m. (Plur. Des traînemalheur). -- Trainernent, in. j Artill. - Spoor n.,
des kogels op den binnenwand van den loop. — Het
kruipen (van dieren). — Traine-Potence, m.
(faxra.) Galgebrok m. (Plur. Des traine-potence.)
Trainer, v. a Slepen, voort -, wegslepen, voort
naar zich halen. T- un fardeau, een' last-trekn,
voortslepen. Dix chevaux trainèrent Ie canon, tien
paarden trokken het kanon. Tr- un filet, een net slepen. On ]'a trainé dans la boue, 'zen heeft heen door
het slijk gesleept. — La rivière traine du sable, de
rivier sleept, voert zand mede. Levez la jambe, it
ne faut pas la tr-, ligt uw been op, r,ij moet het
niet naslepen. Tr- l'aile, de vlerken laten hangen;
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(fig.) moedeloos worden. — (lig.) La guerre traine
après sol de grands malheurs, de oorlog sleept groote
onheilen na zich. — Tr- une vie languissante et mal
een kwijnend en ongelukkig leven leiden.-heurs,
— Tr- ses paroles, zijne woorden op slepender toon
uitbrengen. — Ti- sa chaine, zijne keten na zich
slepen: een zwaar leven leiden; rampen lijden zon
zich te beklagen. — 11 traine son lien, sa corde,-der
hij zal de cfalg niet ontloopen. — (Loc. prov.) Nest
pas sauve (bien echappé) qui traine son lien, wie
zenen strik nog nasleept, is de geregtigheid nog niet
ontloopen. Uitstellen, slepende houden: C'est
un mauvais payeur, qui me depuis un an,
mij sedert een jaar uit't is een slecht betaler, die mij
stelt, slepende houdt. I1 traine cette affaire en longueur, hij trekt die zaak op de lange baan, houdt
ze slepende. -- TRAI ER, V. n. Neêrhangen, slepen,
op den grond sleppen: Votre manteau est trop long,
it traine, uw mantel is te lang, hij sleept, hangt op
den grond. — Kwijnen, sukkelen; niet vorderen,
bl ij ven slepen: Il y a longtemps qu'il traine, hij
sukkelt reeds lang. Cette affaire traine en longueur,
die zaak wordt slepende gehouden, blijft slepen. —
Son discours, son style traine. zijne rede, zijn stijl is
mat, langwijlig, slepend. — Achterblijven: Les malades qui tralnent à la suite de l'armée, de zieken, die
het leger natrekken. Plusieurs vaisseaux qui trainaient furent pris par I'ennemi, verscheidene schepen, welke achterbleven, werden door den vijand
genomen. — Zwerven, verstrooid liggen, niet op
zijne plaats zijn. L'objet qui traint est Presque
égaré, het voorwerp, dat zwerft, is bijna te zoek.
Laisser tr- ses livres, ses clés, zijne boeken, zijne
sleutels laten zwerven, hen geene vaste plaats geven. — SE TRAINER, V. pr. Zich voortslepen, krui pen: Après avoir perdu beaucoup de sang, it se
traina aiec peine sous un arbre, nadat hij veel
bloed verloren had, kroop hij met moeite onder eersen
boom. Se [r- dans la boue, zich in 't slijk wentelen; (/i,.) schandelijke, onteerende, gerneene pingen
doen. — Elkander slepen. — Gesleept worden of
kunnen worden, zich laten slepen. — -t- Tirapière, in. (burl.) Voorvechter, twistzoeker (bretteuri. — Nietsdoende degendrager m. — Traiiierie, f. [Mus.] Slepende, vervelende voordragt f.
— [Litt.] Gerekte, slepende stijl m. — Traifleur, ni. Sleper, hij, die iets sleept. — (jam.) Trde sabre (vroeger Tr- d'épée), slenteraar, weinig
o' niets uitvoerend soldaat in een garnizoen. —
[Chas.] Jager met het strijk- of sleepnet. — Voortdower eener ijsslede. — [ Chas., Mar., Mii.], z. V. a.
TRAINARD. — 'Irralnoir, m. [Agric.] Tweearmige
he/boom m., om het kouter eens ploegs op te ligten.
'.rl-aire, V. a. Melken: Tr- une vache, une
ánesse, eene koe, eene ezelin melken. Elie a trait
la chèvre, zij heeft de geit gemolken. — Tr- du Tait,
melken. — Het part. passé is ook adj.: Vacbe traite,
gemolken koe f. — [ Tech.] Or trait, gouddraad n.
Trait, in. Pijl, schicht m., werpspies f. Lancer on tr-, eenen pijl schieten, werpen. Son bouelier détourna le tr -, zijn schild keerde den schicht,
pijl af. Les gens de tr-, de boogschutters, werp schutters. Être à la portée du tr-, onder 't bereik
van het schot of den pijl zijn. — ( fig.) Partir comme an tr- d'arbalète of enkel comme un tr-, als
een pijl uit den boog, in aller ijl, schielijk vertrek
fig.) Les tr-s de la calomnie, de la raille--ken.—(
rie, de pijlen van den luster, van de spotternij. Les
tr -s enveninnés de l'envie, de venijnige pijlen van
den nijd. Tr- mordant. scherpe zet, vinnige steek m.
— (fig. et poét.) Les tr-s de l'amour, de pijlen der
liefde. — Ses eux lancent mille tr-s, hare oogera
schieten duizend Pijlen. — Tr- de lumière, licht
(fig.) invallende goede of schoone gedach--stralm.;
te f., gelukkige inval ni., onverwacht denkbeeld n.,
plotselinge wenk m. of inlichting f., waardoor een
twijfel opgeheven of eene ontdekking gedaan wordt:
Ce tr- de lumière dissipa tous mes doutes, die
lichtstraol
verdreefbjj mijallentwijfel....._ Streng f.,
lichtstraal verdreef
trekzeil n., trekrijen m. Une paire de tr s, een
paar strengen, een gareel n. Ce eheval tire a plein
tr-, 1 arde sur les tr-s, dat paard loopt goed, loopt
stil in de strengen (haalt de strengen straf aan).
— Cheval de tr -, trekpaard n. — Bindtouw, n..
touw om de horens van een os of koe, die geslacht
zal worden; — paardeharen koord aan den koppelband van jagthonden. — [Corn.] Doorslag m., overwipt n. Donner le tr-, een' doorslag geven. Une

bonne balance ne doft point avoir de tr-, eene goede
balans mag niet doorslaan, moet volmaakt in evenwigt zijn. Trek, haal m. (met de pen, het potlood, enz.), streep f. Tr- de plume, pennetrek. Ii
écrit (of 11 fait) son nom dun seul tr-, tout dun
tr-, hij schrijft (of zet) zijnen naam met één' pennetrek. Passer un tr- sur une ligne pour l'e[facer,
Bene streep over een' regel halen, om dien weg te
doen — ' Fr- d'union, verbindingsteeken, koppel
Peint.] Penseeltrek, trek m.: Beau-tekn().—[
tr- de pinceau, schoone penseeltrek. Copier un tabieau tr- pour tr-, cent schilderij trek voor trek
copiéren of namaken. C'est lui, tr- pour tr-, I1
lui ressemble tr- pour tr-, hij gelijkt sprekend op
hem. — ( fig.) Peindre à grands tr-s, in groote,
krachtige trekken of omtrekken afschilderen, beschrijven, verhalen. — (collect.) Strepen of lijnen f.
pl. eener niet geschaduwde teekening: Dessin au
tr-, au simple tr-, penneleekening f. Mettre un tabieau en tr-, Bene schilderij in hare omtrekken brengen). — [Arch., Constr.] Streep, schrap, lijn; snede f. Tr- de la scie, Tr- de scie, z. slag. Tr- de
niveau, waterpasse schrap. Tr- d'équerre, lijn, die
loodregt op Bene andere is getrokken, loodljn. Trde Jupiter, haaklasch f. — Tr- corrompu, uit de
losse hand (zonder passer of liniaal) gemaakte snede). Ti'- carré, regthoekige snede. Tr- biais, schuinsche snede. --Het uitslaan, verdeelen of ordonnéren: L'art du tr-, de kunst van uil te slaan, van
steenen te verdeeltin, te houwen. Le charpeutier,
Le macon doit connaitre le tr -, de timmerman de
metselaar moet het uitslaan verstaan. — [ Bias.]
Loodregte deellijn f.; — rij f. ruiten in een geschakeerd veld. — [ Cath.] De verzen of stroppen, die
tusschen 't graduaal en 't evangelie afgezongen worden.— [.Hort.] Tr- de buis, palm- of taxisrand m.
om een tuinbed. — [ Jeu] Voorzet in., eerste zet
bij 't schaken en dammen. — [[liar.] Bailment gréé
en tr- carré, schip met razeilen, vierkant getuigd
schip, raschip n. Voile à tr- carré, razeil, vierkant zeil n. — Aller à tr- el, à rames, met riemen
en zeilen vooruit raken. roeien en zeilen. — t Trde vent. z. v. a. RUMB de vent. -- [Navig. j Trde bateaux, z. V. a. TRAIN de bateaux. -- Teug,
dronk, slok in.: Vider un verre dun seul tr-, een
glas in éénen teug uitdrinken. Boire à long tr-,
met lange teugen drinken. — ( fig.) Savourer le platsir à long tr-s, het vermaak met lange teugen genieten. — Ii a ecrit cela tout dun tr-, hij heeft dat
in eens af, in eens door geschreven. Trek,
gelaatstrek, gezigtstrek m. I1 a tous les tr-s de son
père, hij heeft al de gelaatstrekken van zijn' vader.
Avoir de beaux tr-s, des tr-s délicats, schoone,
fijne trekken hebben. — ( fig.) Trek m., handeling,
die Bene voor iemand gunstige of nadeelige bedoe ling aan dag den legt, in 't algemeen Bene verrigting,
die iets opmerkelijks heeft; ook: datgene, wat iemand
of iets kenmerkt. Ce tr- a bien prouvé votre affection pour nous, die trek heeft uwe genegenheid voor
ons duidelijk aan den dag gelegd. Ce nest pas là
un tr- d'anii, dat is geen vriendentrek, geen vriend
Un vilain tr-, een leelijke trek,-schapeljktr.
gemeene streek f. Un tr- de courage, de générosité,
d'ingratitude, een moedige, edelmoedige, ondank bare trek. Voilà de vos tr-s, dat zijn zoo uwe streken, uwe potsen, uwe stukjes. Voilà un tr- d'habile homme, un tr- d'esprit, dat is een trek, die
den bekwamen man verraadt, een geestige trek, zet
of inval m. Tr- d'bisi.oire, historische trek, los stuk
uit Bene grootte geschiedenis. C'est là le tr- historique de cette époque, dat is de kenmerkende historische trek van dat tijdvak. Tr- de caractère,
karaktertrek. — Il y a de beaux tr-s, des tr-s
d'eloquence dans ce discours, er z ij n schoone trekken, trekken van welsprekendheid in die redevoering. -- [Mus.] II y dans ce morceau des tr-s brillans, bardis, er zijn schitterende, stoute plaatsen
in dat stuk. -- Reeks f. van snelle noten, die gespeeld
of gezongen worden. .® Betrekking van Bene zaak
op Bene andere, verhouding f., verband n. Cette
affaire a tr-, na pas de tr- à l'autre, deze zaak
heeft betrekking heeft geene betrekking op de andere. Ce qu'il dit là a tr- à notre aventure, wat
hij daag zegt heeft betrekking op, staat in verband
niet ons avontuur.
Traitable, adj. Handelbaar, gedwee, rekkelijk,
rekbaar, bicirpzaa.m; vriendelijk, gemeenzaam: II est
fort tr-, hij is zeer handelbaar, vriendelijk, men kan
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TRAITAILLFR
goed met hem omgaan. — Lor est le plus tr- (due- tile) des métaux, het goud is het rekbaarste, ge dweeste der metalen. — [Chico. 1 Substance tr-,
ontleedbare zel f'standigheid f. — [Chi r. J Plaie tr-,

wond f., die zich laat verbinden.
Traitailler, V. a. (iron.) Gedurig nieuwe ver
andere overeenkomsten aangaan, zon--bindles,
der die te houden.
t Traitant, m. [Fin.] Pachter van 's rijks
inkomsten, f pantie-pachter m.
Traite, f. Togt m., lengte van eenen weg, dien
men aflegt zonder ophouden of rusten. Il va didi
a la viile tout dune tr-, hij gaat in eens van hier
naar de stad, zonder te rusten. 11 a fait six lieues
sans s'arreter, eest une bonne tr-, hij heeft zes
mijlen afgelegd zonder te pleisteren, dat is een
goede togt. — Tout d'une tr -, in eens door, zonder
ophouden. — ( fig.) Lire, Ecr
ire tout d'une tr -, in
eens door lezen, schrijven. — [Coco.] Handel, ver
granen, wijnen, enz. , uit het eene-voerm.(an
land of gewest naar het andere). On a permis la
tr- des blés, men heeft den handel, uitvoer, koop
en verkoop van het koren toegestaan. — [Mar.]
Ruilhandel m., die op de kusten van Afrika gedreven wordt. Ce bàtiment fait ta tr -, dat schip drijft
ruilhandel. — La tr- des nègres, of enkel La tr-,
de slavenhandel, de handel in negerslaven. -- (dénigr.)
La tr- des blancs, het leveren van plaatsvervangers
voor de nationale militie.. . Wisselhandel m., wis
pl.; — trekking f. van eenen wisselbrief;-selzaknf
ook: de wissel zelf, wanneer hij nog niet geaccepteerd is, traite, t r a t t e f. Faire tr- sur qn.,
op iemand (renen wissel) trekken. La tr- d'une lettre de change, het trekken, uitstellen van eenen
wisselbrief. — Faire honneur b une tr -, eenen wis
aannemen en betalen. — [ Fin.]-selhonré,m
Tol m. op waren, die vervoerd worden. Tr-s foraines, inkomende en uitgaande regten. Le bureau des
tr-s, het tolkantoor. — [ Tech.] Rand in. der kalk
bij leêrlooijers.
-kuip
Traité, e, adj. (en part. passé van traiter):
Sujet tr-, Matière tr-e, behandeld onderwerp n.,
behandelde stof f. — Des sujets Bien tr-s de leur
prince, onderdanen, die door hunnen vorst goed
behandeld worden. — I1 y voyait la trahison tr-e
de plaisanterie, hij zag er 't verraad als scherts
beschouwd of behandeld.
Tralté, m. Verhandeling f , geschrift, klein boek,
opstel n. over een of ander bij zonder onderwerp,
over eene wetenschap of kunst: Tr- de mathématiques, de physique, d'éducation, verhandeling over
wiskunde, natuurkunde, opvoedkunde. — Overeen
vergelijk, verdrag, t r a k t a a t n.: Tr- de-komstf.,
paix, vredesverdrag, vredes-traktaat. Tr- de commerce, handelsverdrag. Le tr- de Westphalie,
d"Utrecht, d'Amiens, het vredes - traktaat van Westphalen, van Utrecht, van Amiens. — Bij uitbreiding: Overeenkomst, die bijzondere personen met
elkander, of met den Staat, met de regéring sluiten : Entrepreneur qui fait un tr- aver le gouvérnernent, aannemer, die een verdrag, eene overeen
gouvernement aangaat. — Je veux-komsteh
faire un tr- avec vous, ik wil eene overeenkomst,
een akkoord met u aangaan.
Traitemeut, m. Behandeling, bejégeninq, ont
vangst f., onthaal n.: Tr- favorable, gunstig onthaal, gunstige behandeling. On lui fit un mauvais
tr-, h" werd slecht ontvangen of opgenomen, men
behandelde hem slecht, hij kreeg een slecht onthaal.
Mauvais tr-s, mishandelingen f. pl. — Bezoldiging,
wedde, jaarwedde f., traktement n.: Augmenter,
Diminuer le tr- de qn., iemands jaarwedde ver
verminderen. — [Mil., Mar.] Tr- de-merdn,
disponibilité, d'aetivité, wachtr;eld n., activiteitstraktement. — Tr- de table, tafelgeld n., toelage
aan de zeeofficieren voor hunne voeding aan boord.
-- [Méd., Chir.] Behandeling (van eene ziekte door
den geneesheer), verpleging f. (van eenen zieke of
gekwetste door den heelmeester): I1 West pas heureux dans le tr- de vette maladie. hij is niet gelukkig in de behandeling van deze ziekte.
'.rralter, v. a. Behandelen, heredenéren, onder
(een onderwerp, een vraagstuk, enz.). Pré --zoekn
dicateur qui traite Bien son sujet, prediker. die
zijn onderwerp goed behandelt. Tr- une question a
fond. een vraagstuk grondig onderzoeken, beredenéren. — Cet ouvrier traite hien son ouvrage, die
werkman behandelt zijn werk niet zorg. — Behan-
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delen, bejégenen, met iemand op deze of gene wijze
omgaan; — onthalen, opdisschen, t r a k t é r e n:
Maitre qui traite anal ses domestiques, meester,
die zijne bedienden slecht behandelt, kwalijk bejegent. Tr- qn. en frère, en ami, en voisin, iemand
als broeder, als vriend, als buurman behandelen.
-- (Loc. prov.), z. D10nE, EN BAS (onder BAS als
adv.) — Tr- qn. de fat, d'irn:pertinent, iemand een'
gek, een' onbeschaamde noemen. Tr- qn. de prince,
d'Altesse, iemand den titel van prins, van H logheid geven. •-- Tr- un ambassadeur aux dr/pens du
roi, eenen afgezant op 's kon/age kosten onthalen.
Tr- qn: magnifiquement, iemand prachtig onthalen.
(absol.) C'est son tour ii tr , ' t is zijne beurt om te
traktéren. — Cet auhergiste traite á tant par fete,
men eet bij dien herbergier tegen zooveel de persoon
of per hoofd. I1 nous a Bien traités pour Ie prix,
hij heeft ons voor dien prijs goed onthaald. Tr- à
table d'hóte, open tafel houden. — Behandelen,
verplegen, verbinden: Tr- les blessures de qn.,
iemands wonden behandelen. On Ie traite mal, it
ne guérit point, men behandelt hein slecht, hij geneest niet. Il 1'a traité dune fièvre, hij heeft hens
bij eene koorts behandeld, van eene koorts genezen.
Tr- une maladie, eene ziekte behandelen. — ( Chico.]
Behandelen, bewerken: On obtient Ia soude pure
en traitant la soude du commerce par la chaux
vive, puis par l'alcool, men verkrijgt de zuivere
soda door de soda van den handel eerst met levendien kalk, vervolgens met alkohol te behandelen.
—. TRAITER, v. n. Handelen, tot onderwerp van
behandeling nemen; — onderhandelen. Tr- des metaux, des plantes, over de metalen, over de planten handelen. Cette science traite de touter ces
questions, deze wetenschap handelt over al die
vraagstukken. — Il est nommé pour aller tr- de
laaix, h ij is benoemd om over den vrede te gaan
rhandelen. Tr- avec les ennemis, met den vijonde
and in onderhandeling zijn. — Tr- dune quantité
de marchandises, over eene hoeveelheid koopwaren
handelen (om die te koopen of te verkoopen). Trd'une dette, een vergelijk wegens eene schuld zoeken te maken. het wegens eene schuld pogen eens
te worden. -- Ces plaideurs out traité, die pleiters
zin 't met elkanders eens geworden. — SE TBAITER, V. lor. Behandeld worden, behandeld moeten
of kunnen worden. — Zich zely,-n behandelen (van
eene ziekte, wond, enz.): Un médecin se tv-rite rarernent lui -mëme, een geneesheer behandelt zelden

zich zelven. — Elkander behandelen: Iis se traitent
Bien, mal, zij behandelen elkander goed, slecht.
Traiteur, m. Tafelhouder, gaarkok m. II fait
prendre son diner chez un tr-, hij laat zijn middageten bij eenen gaarkok halen. — [Coco j Naam
der tusschenhandelaar.s met de wilden van Louisiana.
Traitoir, m., o[Traitoire, f. [Tech,),z.v.a.
TIRETOIRE.

'I'raitre, esse, adj. Verraderlijk, trouweloos,

valsch. Coeur tr-, Ame tr-esse, verraderlijk hart n ,
verraderlijke ziel f. I1 est tr- cornrne Judas, hij is

verraderlijk als Judas, een aartsverrader. — (pop.)
Cet homme nest pas tr- lè son corps. die man laat
het zijn lijf aan niets ontbreken. — Les chats lont
ordinairement tr-s, de katten zijn doorgaans valsch.
-- Jouer un tour bien tr- it qn., iemand een' zeer
valschen, verrader/ijken trek spelen. — Ce vin-là
est tr-, die wijn is verraderlijk., gevaarlijk (hij vliegt
naar 't hoofd en maakt dronken). — ( fact.) II ne
men a pas dit le tr- n,ot, hij heeft er m ij niet een
enkel woordje van gezegd. - TRAiTRE, m., -ESSE. f.
Verrader m., verrrcderes, verraadster f. On aait
et Ion méprise les tr-s, men haat en veracht de
verraders. — Somtijds ook als beleedigende toespraak gebézigd, waar van verraad neen sprake is:
Va, tr-, laisse -mol, ga, valschaard, laat mij alleen.
— EN TR UTRE, loe. adv. Verraderlijk, op verraderlij ke wijze, als een verrader. -- Traitre.iseneent, arty. (fam.) Op verraderlijke wijze. .

f Traitreax, eurtie, adj.. z. v. a. TRAITRE. t 'l'raitrise, f., z. i. a TRAIIISON.

- -

Trajectile, adj. Tot een' overtoet dienstig.
— Tra jectoire, f. [(Gom.] Baan f.. elke restte
of kromme lijn, die een 1/ge/mom onder den invloed
van ééne of meer beweegkrarhten beschrijft: Les tr-s
des planètes sopt „i Jam près des ellipses, de hanen der planeten zijn ongeveer ellipsen. — Men

zegt ook adj.: Ligne tr-.
Trajet, m. Overvaart f., overtogt m., afteleg-
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gen afstand te water en, bij uitbreiding, ook te
land, reis f., weg, togt m. ; het overvaren, het rei zen. Le tr- d'un bord dune rivière ii l'autre, de
overvaart van den eenen rivieroever tot den anderen, — Faire le tr- de Calais à Douvres, van
Calais naar Dover oversteken. — Le tr- de Paris is
Lyon, de weg, de togt, de reis van Parijs naar
Lyon. Le tr- fut heureux, de overlot was geluk kig. — ( fig. et fam.) Le tr- sera difficile. dat zal
een zwaar stuk werk, dat zal Beene gemakkelijke
zaak zijn. — (oét.) Le noir tr-, de reis naar de
andere wereldp (met toespeling op Charons boot) .
— [Chir.] Tr- dune plaie, dune fistule, kanaal n.
of gang m. eener wond, eener pijpzweer of /astel.
Trale, f, [H. nl, z. v. a. MAUViS.
Tralliane, f. [Bot.] Slingerplant van Cochinchina, tralliána f.
Trainail, Tramaillon, Trémail of Tra maillade, m. [Pèche] Driemaziq vischnet n. voor
de rivieren, driedubbel gemaasd net, schakelnet. —
[Chas.] . z. v. a. TRAiNASSE. — Trainaillé, e,
adj. [Pêehe] Driedubbel ,gemaasd.
Tramasseiise, f. [Tech.] Tremster f., werk
gevormde tabakspijpen van hare-vrouw,die

baarden ontdoet.

Tranlat, ni. [Pêche], z. v. a. TRAMAIL.
Tratnbe, f. [Bot.] , z. v. a. MARJOLAINE.
Trarne, f. [Tech.] Inslag m. eener stof op het
weefgetouw, spoel f. Dans cette étoffe, la chaine
est de Ill et la tr- de soie, bij deze stof is de ketting of schering van garen en de inslag van zijde.
— Tr- moulée, niet ontvetle wol f. — ( fig. et poét.)
La tr- de sa vie, de ses jours, zijn levensdraad. —
(fig.) Zamenzwerin.g f., komplot n. II a ourdi vette
odieuse tr-, hij heeft deze afschuwelijke zamenzwering ,gebrouwd, gesmeed. — (Prov.) , z. OURDI. —
Tramé, e, adj. (en part. passé van tramer):
Étofe tr-e de soie, met zijde ingeslagen slof f., stof
met zijden inslag. — Complot tr- contre sa vie,
tegen zijn leven gesmede zamen.spanning f.
'Trameati, m. [Pèche] , z. v. a. TRAMAIL.
'rratnées, f. pl., z. V. a. ÉTRAMÉES.
'.Cramer, v. a. [Tech.] Inslaan, inschieten, de
inslagdraden door de kettingdraden weven: Trune étolie de soie, eene stof met zijde inslaan. —
(fig.) Tr- une conspiration, eene zamenzwering
ontwerpen, brouwen of smeden. Ti- la verte de
qn., la ruïne de 1'État, iemands verderf, den ondergang des Staats beramen. — SE TRAMER, V. pr.
Ingeslagen .worden. -- Gebrouwd, gesmeed worden.
-- Trameer, m., -ease, f. Inslagmaker m.,
- maakster f.

Trantière, f. [Com.] Gevolde sergie f.
Tramois, m., z. V. a. TRÉMOES.
Tramontain, e, adj., liever ULTRAMONTAIN.
— 'I'rantontaake, f. [Mar.] (in de Middelland sche zee): Noordewind m.; noorden n. Le vent de
tr- of enkel La tr-, de voordewind. Aller vers la
tr-, naar 't noorden gaan. Quart tr- au gres, Trgree, Tr- quart is maëstro, noord- ten- oosten, noord
-oost, noord- ten- westen. — De noordster,-nord
poolster f. — Perdre la tr-, den koers kwijt raken;
(fig.) van zijn stuk raken, het spoor bijster worden,
niet meer weten wat men zegt of doet.
Tranaine, f. [Agric.] (pop.), z. V. a. TREFLE.
Trancade, f. [Minér.] Zwaar steenblok n. neet
groote holten.
Tranehant, e, adj. Scherp, snijdend: Couteau
tr-, Epée tr-e, scherp mes n., scherpe degen m.
Dents tr-es, scherpe landen m pl. — Ecuyer Ir-, z.
ECUYER. — (fig.) Couleurs tr-es, scherpe, afstekende
kleuren. — ( /i g.) Beslissend, afdoend: Argument
tr-, afdoend betoog n. Raisons tr-es, beslissende
redenen f. pl. — Op stouten of scherpen toon beslissend, boud sprekend, doortastend: C'est un hom me tr-, un esprit tr-, 't is een stout beslissend
man, een doortastende kop. Avoir le ton tr-, op
scherpen, beslissenden toon spreken. — TRANT CHANT, m. Snede, scherpe zijde f. van een mes,
sabel, enz., scherp n. Le tr- de ce rasoir est émoussé, de snede. het scherp van dit scheermes is bot.
Couteau is .deux tr-s, een mes met twee sneden,
tweesnijdend mes n. — [Escr.] Scherp van de kling.
Le vrai tr-, het ware scherp. Le faux Ir-, het val
scherp, de rug m. — (fig.) Ce mot est une-sche
épée is deux tr-s, dat woord is een tweesnijdend
zwaard. — [ Tech.] Mettre is tr-, scherpen, op den
slijpsteen de snede van een lemmer slijpen.
[ Vé--

ner.] Tr-s, de zijden van den poot des diers, als
zij niet afgesleten zijn. (Men zegt ook adj. Cotés tr-s).
Tranche, f. Snede f., afgesneden stuk n., meer
of min dunne schijf f. (doorgaans van eetbare dingen).
Une tr- de pain, de viande, eene snede brood,
vleestb. Des tr-s de pommes, sneedjes of sch ij fjes
van appelen. — [ Agric.] Soort van snijdend hou
Arch.] Tr- de marbre, gesnedene mar--weln.—[
merplaat f. — [Antis.] Afsnijding van 3 tot 3 cijfers,
cij ferafdeeling f. van 3 cijfers. — [ Bouch., Cuis.]
Morceau de tr-, bilstuk, achterstuk n. — [Numism.]
Muntrand m. voor 't omschrift. — [ Rel.] Tr- d'un
livre, snede van een boek. Dorer un livre sur tr-,
een boek op snede vergulden. — Strookje goud om
de kanten der boeken te vergulden. — [ Tech.]
Sinidsbeitel, aan eenen kant scherp, waarmede gloeiend ijzer gespleten wordt; snijbeitel m., splijtwig f.,
— blikschaar f.; — dubbele haak in. met eenen steel,
om de op elkander liggende blokken leijen op te
ligten; — vormmes n. (der gieters in zand). —
[Géom.] Doorsnede f. van een ligchaam, parallel
aan zijne basis; -- elk door twee doorsneden afgesneden stuk, schijf f.
Tranché, e, adj. (en part. passé van trancher):
Tête tr-e, afgehouwen hoofd n. — [Bias.] Ecu tr-,
regtsgeschuind, geschuind schild n. (als de deellijn
uit den regter boven- naar den linker benedenhoek
loopt. — [Tech.] Bois tr-, krome'ezelig, knoestig,
moetjefjk te bewerken hout n.
Tranche -artère, f. [Bot.]. z. v. a. CAMPANULE. (Plur. Des tranche-artère.)
'I'ratichée, f. Uitgraving (voor 't leggen van
fondamenten, voor 't planten van boomgewas, voor
den afloop van water, enz.), geul, groet, greppel I.
Faire la tr- des fondations d'un édifice, den fundérings-put voor een gebouw graven. On fit de
grandes tr-s au travers du marais, pour le dessécher, men maakte groote doorsnijdingen dwars door
't moeras, om het droog te leggen. — TRANCHÉES, f.
pl. [Méd.] Snijdingen I. pl. in 't lijf, kramp in de
ingewanden, buikpijn f. — [Mii.] Loopgraaf f.:
Ouvrir la tr-, de loopgraaf openen. II fut tué is la
tr-, hij werd in de loopgraaf gedood. — Cette
médecine lui a causé de grandes tr-s, deze artsenij
heeft hem groote snijdingen veroorzaakt. Les tr- de
l'accouchement lui prirent, de barensweeën overvi elen haar. Tr-s utérines, naweeën (na de geboorte
van een kind). — (pop.) Avoir des tr-s de saint
Matburin, vlagen van krankzinnigheid hebben.
Tranchefil, m. [Man.] Kleine dwarsketting m.
aan 't gebit. -- [Tech.] Draadsnijder m., een werktuig der tapijtwerkers. — Tranchefile, f. (Rel.]
Steekband m — [Man.] . z. v. a. TRANCHEFIL. (Tech.] Besteeksel n. of binnennaad m. in eenen
schoen. — Tranehefiler, v. a. De steekbanden
aan den rug van een boek, den binnennaad in Benen
schoen maken. — Tranche -gazon, m. [Hort.]
Zodensteker. zedensnijder m. (Plur. Des tranchegazon.) — Tranchelard, m. [Cuffs ] Spekines n.
— Tranche -magonné, e, adj. [Bias.]: Ecu
tr-, reglsgeschuind schild met ééne afdeeling van
kleur en de andere van muurwerk.
-I- Tranehément, adv. Op scherpe, beslissende,

doortastende wijze.

Tranche -enonta gne, m. (fam.) Pochhans,
blazer, snoever, windmaker m. (Plur. Des tranche
-montage).
Trancher, V. a. Snijden, afsnijden, doorsnyden, afhouwen. Tranchez un peu ce Ill, snijd dien
draad eens af. Lacier de Damas tranche le fer,
het damascener staal (een damascener kling) snijdt
door het ijzer. Tr- In tête is qn., iemand onthoofden, het hoofd afhouwen. — (fig. et poél.) La Parque a tranché ses jours, de Schikgodin heeft zijnen levensdraad afgesneden. -- (fig ) Tr- une question, eene vraag kort beslissen, oplossen. Tr- le mot,
z. MOT. Tr- une difiiculté, le noeud de la difculté,
eene zwarigheid in eens wegnemen of oplossen den
knoop doorhakken. II 1e tranche net, hij zegt het
ronduit, hij windt er geene doekjes om. Tr- un dis cours, een gesprek afbreken, er een einde aan maken. -- (absol.) Ce couteau tranche comme un rasoir, dit mes snijdt als een scheermes. — TRANCHER,
V. n. Stout beslissen, op den toon van gezag uitspraak doen, een beslissend oordeel vellen: I1 tranche sur tout, hij doet stoutweg overal uitspraak in.
C'est tr- bien légèrement sur une question aussi
importante, dat heet zeer schielijk, zeer oppervlak-
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kig over eene zoo gewi.gtige vraag heen loopen —
Tr- dans le vil, doortastende maatregelen nemen;
plotseling zekere betrekking afbreken. — ((am.) '1'rcourt, kort afbreken. Tr- du grand seigneur of Fr
du grand, den grooten heer spelen of uithangen.
Tr- du nécessaire, den noodzakeli ken, onmisbaren
man vertoonen. C'est un traitre, it tranche de deux
cótés, hij is valse/t, hij draagt op twee schouders,
hij hangt de huik naar den wind. — [Méd.] Un
medicament qui tranche, een geneesmiddel, dat
snijdingen veroorzaakt. --- [Peint.] Ces couleurs
tranchent trop, deze kleuren steken te sterk af. -I1 y a plusieurs choses qui tranchent trop dans ce
discours, in die rede steken vele plaatsen te zeer
bij elkander af. — SE TRANCHER, V. pr. Afgesne -
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actionnel, Ie, adj. Eene transactie, minneljjke
schikking of overeenkomst bevattend.
Transaille, f. [Agric.] Lentezaad n., allerlei
zaden, die men in 't voorjaar zaait.
Transalpin, e, adj. [Géogr.] plan gene zijde der
Alpen, overalpisch. — [Géogr. anc.] La Gaule tr-,
transalpinisch Gallië, het eigenlijke Gallië.
Transanimation, f. [Di/tact.]. z. V. a.
METEMPSYCOSE.

'fransatlantique, adj. [Géogr.J Aan gene
zijde van de Atlantische zee, overzeesch, tr a n s a t1ántisch.

Transhordation g f.,Transbordenment,m.

[Mar.] Overscheping, overlading f.; het overschepen, overladen; — somtijds ook: het overboord werden worden.
pen. — Transborder, v. a. Overschepen, overTranchet, m. [Tech.] Schoen- en zadelrnakers- laden, overstorten, overbrengen in een ander schip:
snijmes n.; snijbeitel m. der loodgieters, slotema- T- des munitions de guerre ou de bouche, krjgskers e. a.; leestmakersmes n.
of mondvoorraad overladen.. — (absol.) Van boord
Trancheer, ni. [Arre. mil. J , z. V. a PION- of schip veranderen. — SE TRANSBORDER, V. lrr.
NIER. -- [Pêche J Kabeljaauwsnijder m. — (fig. et Overgescheept worden. — Het part. passé is ook
font.) C'est un tr-, 't is een man, die uit de hoogte adj.: Munitions t.ransbordées, overgeladen krijgsspreekt, die op stouten toon beslist, op meesterach- voorraad n. (dend.
Transcalorigne, adj. [Phys.] Warmtegelei tigen toon uitspraak doet.
S Transcendanee, f. Uitstekendheid, voor
Tranchis, in. [Anc. mil.], z. V. a . RETRAN een persoon of zaak boven eene-treflijkhdvan
CHEMENT.
'.áranchoir, m. [Cuis.] Snijplank f. voor vleesch, andere. — Transcendant, e, Verheven, zeer
voor spekrepen, enz., hakbord n. — Weleer ook uitmuntend, uitblinkend in zijne soort; —bovenzinz. v. a. assiette, plat, bord n., schotel m. — [Arch.1 nel jk, niet onder de zinnen vallend, het zinnelijke
Dekstuk n. van 't kapiteel eener zuil. -- ; Tech.] of het gebied der ervaring overschrijdend t r a n cTr- pointu, glassieraad n. in den vorm van een sc,endent, transscendentaal. Un nArite
lotharingsch of patriarchaal kruis in sommige glas - tr-, eene uitstekende verdienste. 11 a des qualités
raamvakken..
tr-es, des talents tr-s, hij heeft zeer uitstekende eiTrap; les, f. pl. [alas.] Verkorte dwarsbalken genschappen, talenten. Vertu tr-e, verheveve deugd f.
in oneven. getal. (In ± ven getal heeten zij buries). — [Phil.] Les é tres tr-s, de bovenzinï lijke weTranler, v. a. [ \féner.] : Tr- un een, een niet zens (zoo als God, de Engelen). — [Math.] Géonlétrie tr-e, hoogere meetkunde f. (die de kromme
opgejaagd hert op goed geluk af nasporen.
lijnen van alle orden beschouwt en hare eigenschap
Tranque, f. [Agric.] Soort van hak f. of hou
middel van differentiaal- en integraal -re--pendor
niet breed en scherp ijzer.
-weln.
Trangiiille, adj. Stil, gerust, bedaard, vreed- kening onderzoekt). Equation tr-e, hoogere vergezaam, kalm, rustig, gelaten. Etre tr- sur l'évène- lijking f. — Ternes tr-s, algemeene uitdrukkingen,
ment dun procès, gerust, onbezorgd omtrent den die eene zeer algemeene opvatting toelaten, als: een,
afloop van een proces zijn. — Soyez Ir -s, mes en- goed, waar, enz. — Transcendantal, e, adj.
.

;

fants, weest stil, mijne kinderen. Mener une vie
tr-, een gerust leven leiden. Dormir dun somme
tr-, gerust slapen. Laissez moi tr-, laat mij in
rust.' Je lui en parlerai, quand it sera plus tr-, ik
zal hem daarover spreken, wanneer hij bedaarder
zijn zal. — Tranquillenient, adv. Op rustige,
bedaarde wijze, gerustelijk, in stilte. Vivre tr-, op
eene rustige wijze, in stilte leven. I1 passait tr- ses
hij bragt zijn leven in rust, in stilte door.
jou
—^
1' ^aitqaillisaut,e, adj. Geruststellend: Nou velle fort tr-e, zeer geruststellende tijding f. —
Tranquilliser, V. a. Geruststellen, doen bedaren, neerzetten, tot kalmte of rust brengen: Ce
qu'il dit, me tranquillise, hetgeen hij zegt, stelt
mf gerust. Cette lettre ma tranquillise un peu,
deze brief heeft mij een weinig doen bedaren. —
SE TRANQUILLISER, V . pr. Zich geruststellen, bedaren: Tranquillisez-vous la-dessus, sur ce point,
stel u daarover, over dit punt, gerust. — Tranquilliseur, in. [Chic.] Mechanische stoel m. ter
behandeling van woeste krankzinnigen. — Tranganillité, f. Rust, gerustheid, bedaardheid, stilte,
vreedzaamheid, kalmte, gelatenheid f. Rien ne trouble la tr- de son sommeil, niets verstoort ('e gerustheid van zijnen slaap. La tr- de 1'esprit, de
kalmte, bedaardheid van den geest. La tr- de l'Etat,
,

de rust van den Staat.
Trans-, van 't latijn ontleend voorzetsel in
vele fransche zamenstellingen, bij welke het z. v. a.
aan gene zijde, over, overheen, er door, beteekent.
In sommige woorden neemt het den a fgekorten
vorm tra aan, als in traverse, traduire ; in andere
wordt het vervormd tot tres, als in tressaillir, of
tot tré, als in trépas.
Transaction, f. Minnel' ke schikking, overeenkomst f., willig verdrag, vergelijk n., vere/feni.ng, bijlegging, transactie f. I1 était présent,
it eut part a la tr-, hij was tegenwoordig bij, hij
had deel aan de minnelijke schikking. La tr- ne
sera valable qu'autant qu'elle aura eté homologuée par-levant notaire, het verdrag, de overeen

zal niet geldig zijn, dan wanneer het door-komst
eenen notaris bekrachtigd is. — [Litt.] Tr-s philosophiques, wijsgeerige verhandelingen f. pl. (van
de koninklijke maatschappij te Londen). — Trans-

[Phil., Géom .] , z. v. a. TRANSCENDANT. (Plur. m.
transcendantaux.)—Transcendantalisnne, m.
[Phil.] Elk wijsgeerig stelsel n., dat niet van waar

ontleding uitgaat; — studie f. van het-nemig
subjectieve, transscendentalismus n. —
Transeendanta.liste, adj. subst. m. el f. Janhanger nl.; aanhangster f. van dat stelsel; — tot
dat stelsel behoorend. (dwars.
'franscision, f. [Didact.] Doorsnijding f. over
Transcolation, f. [Anc., Chim.] , z. v. a.
FILTRATION.

Transeriptenr, m. [Didact.] Overschrijver,
afschrjver m. — 'Transcription, f. Het overschrijven, het afschrijven; overschrijving t., af
schrift n., kopij f. I1 demande trois dorms pour la
tr- de ce manuscrit, hij vraagt drie gulden voor 't
overschrijven van dit handschrift. -- Tr- d' un controt, afschrift, kopij van een contract. — [Corn.]
Het overschrijven, liet overdragen uit het eene boek
in het andere. — Transcrire, v. a. ,f-, over-,
uitschrijven: Cela est mal écrit, transcrivez-le, dat
is slecht geschreven, schrijf het over. 11 la transcrit de quelques livres, hij heeft het -uit eenige
boeken nageschreven. — [Com.] Overdragen, overbrengen (uit het eerre boek in het andere) . — SE
TRANSCRIRE, V. pr . Overgeschreven worden. —
-

Transerit, e, adj. (en part. passé van transcrire): Lettre tr-e, overgeschreven brief m.
Transdanubien, ne, adj. [Géogr.] A an gene
zijde van den Donau wonend.
Transdiablé, e, adj. In een' duivel veranderd.
Transe, f. Angst, groote vrees voor een als
nabij gedacht kwaad, benaauwdheid f. Il est touj ours en tr-, hij is altijd in angst. Les tr-s de la
mort, de benaauwdheden des doods.
Transeat, interj. (pr. tran-zé-att) (latijnsch
woord, waarmede men bij de schoolsche disputatiën
of redetwisten wil zeggen, dat men eene stelling
toegeeft) Het moge doorgaan. ! het zij zoo ! toegestaan!
Transélémentation, f ., z. v. a. TRANSSUBSTANTATION.

Transept, m. [Arch.] Kruisbeuk, kruisvleugel (in kerken, maar ook wel in andere gebouwen,
gelijk b. V. in de engelse/te industrie-paleizen), vleu-
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gel, die dwars door het schip en den hoofdvleugel
Transgresser, V. a. Overschrijden, overtregaat, transep, transept m.
den (een gebod, Bene wet, en inz. de goddelijke voor
'i'ransférable, adj. [Prat.] foor overdragt
Tr- les commandements de Dieu, Gods-schriften):
vatbaar of geschikt. — Transfèré, e, adj. (en geboden overtreden. — SE TRANSGRESSED, V. pr.
part. passé van transférer): Prihonnier tr-, overge- Overtreden worden. — Ilet part. passé is ook adj.:

voerd, in. eene andere gevangenis gebragt gevangene. — Transfèreinent, m. Overbrenging van
de eene plaats naar de andere. -- Trausférer,
V. a. Overbrengen, verplaatsen: Tr- un prisonnier
d'une prison a (dans) une autre, eenen gevangene
van de eene gevangenis naar de andere overbrengen. Constantin transféra Ie siége de l'empire de
Rome a Constantinople, Konstantjn verplaatste
den zetel van 't romeinsche rijk naar Konstantinopel. — (b ij uitbreiding) Tr- une fê#.e, een feest tot
op een' anderen dag uitstellen. — (fig.) 'fr- la propriété d'une chose, un droit á qn., den eigendom
van. iets, een reet op iemand overdragen. — Transfeit, m. Overdragt f. Tr- de capitaux au grand
livre, overschrijving van kapitalen op 't grootboek.
'I'ransli uratenr, m. [Phys.] , z. v. a. HALÉI-

Ordre transgressé, Loi tr-e, overtreden gebod n.,
wet f. —• Transeressear, in. Overtreder ni .:
Le tr- de cette loi sera puni de mort, de overtreder dezer wet zal met den dood worden gestraft.- Transgressif, ive, adj. Overschrijdend, overtredend. -- 'I'rausgression, f. Overtreding, inbreuk f.
Transhmmanee, f. [Cout.] , z. v. a . PARCOURS .
.— Transhnarant, e, adj. [Econ. rur.] Des zomers naar de bergweide ter grazing gevoerd: Les
troupeaux tr-s sont nombreux en Espagne, de kudden, die toen des zomers op de bergweiden laat grazen, zin talrijk in Spanje. —'rranshumner,v.a,
[icon. rur.] Naar de bergweiden voeren of drijven.
— [Hort.] Tr- un arbre, eenen boom in eene andere aarde verplanten. — TRAn'SHUMER, v. n. In
DOSCOPE. — Gedaante-veranderaar, veevormer. — de bergweiden grazen.
'iranstigtiration, f. Oogenblikkelilke verandeTransi, e, adj. (en part. passé van transir):
ring eener figuur in Bene andere; gedaante-verande- Personne tr-e, van koude verstijfd, door schrik bering f. (alleen cgebézigd in): La tr- de noire Seigneur vangen mensch. Etre tr- de froid, de peur, van
sur le mont Thabor , de verheerlking van onzen koude. van vrees verstijfd zijn. — Faire l'amouHeer op den berg Thabor. — Tableau de la Tr-, of reux tr-, den schroomvalligen minnaar spelen.
enkel La Tr- de schilderij van die verheerlijking(door
Transiger, v. a. Overeen komen, tot een ver
Raphael). — 'Transfigurer, v. a. Van gedaante
komen. in der minne schikken, tot eene min--gelijk
veranderen, vervormen . — SE TRANSFIGURED, v pr. nelijke schikking komen, transigéren: I1 eherVan gedaante veranderd worden (alleen gebruikt che a Ir- avec lui, hij zoekt met hem in schikking
in): Jésus Christ se transfigura sur le Thabor, te treden. — (fig.) Tr- avec son devoir, aver sa
J. Ch. werd op den berg Thabor verklaard, ver conscience, tan zijnen pligt onder een schijnschoon
-herlijkt. voorwendsel afwijken, zin geweten met schingronTrail-A 1, m. [Tech.] Vormdraad m., dikke den paaien of in slaap wiegen: met zijn pligt of
metalen draad aan den rand der papiervormen.
geweten transigéren. — Transi ible, adj. Foor
'1'ransfitage , m. [Mar.] Het marlen; mar- een schikking of vergelijk vatbaar, t r a n s i g e e rling f. — Transfiler, v. a. [Mar.] Marlen.
baar.
'I'ransforniation , f. Gedaanteverandering,
Transillas,m. [Anc.com.]Hollandschekantf.,
verandering , hervorming, herschepping I. in eene die eerst naar Cadix en van daar naar Amerika
andere gedaante, t r a n s f o r m á tie f.: La tr-d'une verzonden werd.
chenille en papillon, de verandering van eene rups
Transir, V. a. Verstijven, doen verstijven, bein een' vlinder. — [Math.] Herleiding van eene /1- vangen maken, geheel vervullen (met droefheid, vrees,
guur of van een lig chaam in een ander van dezel f- enz.); van koude doen verstijven of verkleumen:
de oppervlakte of van gelijken inhoud. — Algebraï- lvouvelie qui transit le coeur, tijding f., die 't hart
sche handelwijze, waardoor men in bepaalde verrje- doet verstijven, zamenkrimpen. Le froid ma transi,
lijkir,cgen in de plaats der onbekende eene fun c tie de koude heeft mij bevangen, heeft mij verkleumd
van eene andere onbekende stelt. — Transfor- gemaakt — TRANSIR , v. n.: Tr- de froid, van koude
nier, V. a. Eene andere gedaante geven, van ge- verstijfd, verkleumd zijn. Its transissent de peur,
daante veranderen, omvormen, herscheppen, t r a n s- zij zijn van vrees bevangen.— Transissernent,m.
f'orni dress : Circé transforma les compagnons Bevangenheid (door koude, door schrik, enz.), verd'Ulysse en pourceaux, C^cé veranderde de togt- stijving f.
genooten van Ulysses in zwanen. La nature transTransit, m. (pr. tran-zite) [Corn.] Doorgang
forme les insectes, de natuur verandert de gedaante of doorvoer m. van waren of goederen uit het eene
der insecten.. — [Algèb.] Tr- one équation, aan land in 't andere, t r á n s i t o m.: Marchandises en
eene vergelijking Gene andere gedaante geven. — SE tr-, doorvoervaren f. pl., tran.cito-goederen n. pl.
TRANSFORMER, v. pr. Eene andere gedaante aanne- Droits de tr-, doorvoertol, transito-tol m.— Tranmen, zich een andere gedaante of ^cor rns geven: Le sitaire , adj. [Corn.] Den doorvoer betreffend:
démon se transforma en ange de lumière, de duivel Commerce ir- , doorvoerhandel. — TRANSITAIRE, M.
veranderde zich in eenen engel des lichts. — (fig.) Koopman, die doorvoerhandel drijft, transito -hanII salt se tr- en (of de) mille facons, hij weet zich delaar in. — Transiter, v. a. et n. [Coma Doorop duizenderlei wijze te vermommen. — Het part. voeren; — doorvoerhandel dr//ven — SE TRANSI passé is ook adj.: Les chenilles transformées en TER, V. pr. Als transito-goed doorgevoerd worden.
papillons , de in kapellen veranderde rupsen f. pl. — Het part. passé is ook adj.: Marchandises tranLa femme de. Loth fut transformée en statue de sitées, doorgevoerde goederen n. pl.
sel, de vrouw van Loth werd in eerren zoutpilaar
Transitif, ive, adj. [Gram.] Overgankelza k,
veranderd.
t r a n s i t i e f: Verbe tr-,overgankelíjkwerkwoord n.
'I'ransfrétan, e, adj. [Géogr.] Jan gene zijde Tous lesverbes actifs lont, tr-s alle bedrijvende werkder zeeengte: L'Espagne tr-e, de sppaansche bezit woorden zijn overpankeljk. Conjonctions tr-ives,
Noord - Afrika (aan gene zijde der straat-tinge een' overgang aanduidende voegwoorden n. pl. (zoo
van Gibraltar).
als or, au reste, cel)endant). — [Géol.] Terrains
Trausfsige, m. [Mil.] Overlooper, soldaat, die tr-s, overgangsgronden m. pl. (die den overgang van
tot den vijand overgaat. — (fig.) Iemand, die zijne de gronden der eerste tot die der derde formatie
partij verzaakt om zich bij de tegenpartij aan te uitmaken). — Transition, f. Overgang in.: Les
sluiten, verwisselaar van partij, overlooper m. .
tr-s Bien ménagées font un of et agreable dans Ie
Transfaser, v. a. [Didact.] Overgieten, over- discours, wel aangebragte overgangen in eene rede
storten (uit het eene vat in 't andere), t r° a n s doen eene aangename uitwerking. Tr- ar--vnerig
f u n d é r en. — [Mid.] Overtappen (bloed). — SE tificielle, kunstmatige, niet natuurlijke overgang.
TRANSFUSER, v. pr. Overgegotcn. overgetapt won— I1 s'est fait dans l'atmosphère une prompte trden. — Het part. passé is ook adj.: Du sang trans- du chaud au froid, er heelt in den dampkring een
fusé, overgetapt bloed n. — Transfuseur, m. snelle overpang van warmte tot koude plaatsgehad.
[Didact.] Voorstander, ook: uitvoerder van de bloed- — [Mus.] Overgang m. van den eenen toon op den
overtopping. — Transfusion, f. [Didact.] Over- anderen. — Transitoire. adj. [Didact.] Voor
gieting f. — [Mid.] Overtopping van het bloed van
vergankelijk, vluptig, van korten duur:-bygand,
een dier of mensch in de bloedvaten van een ander Des biens tr-s , veroankeljke goederen n. pl. —
;

.

-

.

(eene voormalige kunstbewerking) , t r a n s f u s i e f.
Transoan ;étique, adj. [Géogr.] flan gene
zijde van den Ganges: L'Inde tr-.

Een overgang uitmakend , tot overgang dienend,

tr a n s i t o i r: Moyen tr- , overgangsmiddel n. Lois
tr-s, overgangswetten, interimistische of transitoire
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wetten f. pl.— [Jur.] Cause tr-, regtszaak, die men
achtervolgens voor verschillende rcgtbanken kan
brengen, transitoire zaak f. --Transitoirement,
adv. Op voorbijgaande wijze, in 't voorbijgaan.
Trans, tiran, e, adj. [Géogr.] Aan gene zijde

van den Jura: La Bourgogne tr-e.
t 'I'ranslater, V. a. Vertalen (traduire). -(noq tegenwoordig gebruikt voor:) Slaafsch, woordehjk vertalen (zoodat de schoonheden van 't oor
verloren gaan of onkenbaar worden).-spronkelj
— t Translateur, m. Vertaler (traducteur).
— (nu nog gebézigd voor :) Slaafsch vertaler m.—
(In 't vrouwelijk zou men TRANSLATRICE kunnen
zeggen.) — 'I'ranslatif, ive, adj. [Jur.] Overdragend: Acte tr- de propriété , acte f. tot overdragt van eigendom. — Translation, f. Overbrerging, overvoering, verplaatsing f : La tr- dun
corps dune église à une autre, de overbrenging
van een ligchaarn uit de eene kerk naar de andere.
La 1 r- du siége de l'empire, de verplaatsing van
den rijkszetel. — La tr- d'un religieux dans un
autre ordre, de verplaatsing van eenen geestelijke
in eene andere orde. — (bij uitbreiding) Tr- dune
fête, verschuiving f. van een feest van den eenen
dag op een' anderen. — [Jur.] Tr- d'un legs, overdraging f. van een legaat op een' anderen persoon.
Translinoitation, f. [Pout.] Soort van intervenlie of tusschenkonast f. , waarbij een Staat
troepen op het terrein des oorlogs zendt, maar enkel om het veroverde te bezetten en te bewaren ten
behoeve van de partij, die men helpt, trans 1 i - -

mitátie f.

Transtucide, adj. [Phys.] Doorschijnend. —
'rransitucidité, f. Doorschijnendheid.
'frausniarelic „teat , m. [ Didact. ] Overvoer m. van troepen, van rijtuigen van de eene
plaats naar de andere.
.
Transiiiarin, e, adj. [Géogr.] Overzeesch, over
zee gelegen, aan gene zijde der zee: Contrées tr-es,
overzeesche landstreken f. pl — TRANSMARIN , M.
.

Van over zee komend reiziger m.
'I'ransmettre, v. a. Overbrengen, overdragen,

overgeven, overdoen; ove?'zenden, doen geworden,

Les alcbimistes tácbaient de tr- les métaux en or.
— SE TRANSMUER , v. pr. Veranderd of omgezet
worden of kunnen worden. — lletart. passé is
ook adj.: Métal transmué, veranderd, in goud of
zilver omgezet metaal n. — Transmutabilité, f. Vatbaarheid voor verandering of omzetting,
veranderbaarheid f. — 'i'ransimutable, adj., z.

TRANSMUABLE. — 'I'ransnintant, e, adj.

Ver -

andering of omzetting bewerkend: Poudre tr-e. —
'I'ransmutatenr, ni. Veranderaar, omzetter der
onedele metalen in edele, (zoorgenaamde) goudma ker. -- ^ 'rransinutatif, ive, adj. Veranderend, afwisselend. — Transmutation, f. Ver
omzetting van een metaal in een edeler,-anderig,
t ra n s m u t d t i e f. -- [Géom.] Herleiding van
eene figuur of een ligchaarn in een ander van dezelfde oppervlakte of van denzei fden inhoud(b.v. van
een' driehoek in een' vierkant, vein eene pyramide
in een j arallelepipedum); — verandering van eene
kromme lijn in eene andere van dezelfde soort en
dezelfde orde, t r a n s m u t á t i e f. — Trans mn utatoire, adj., z. v. a. TRANSMUTANT.
'I'ransocéanien, ne, adj. [Géogr.] Aan gene
zijde van den oceaan gelegen. — Transpadan,
e, adj plan gene zijde van den Po gelegen, t r a n spadanisch.
-1- 'I'ransparaitre,v.n. Doorschijnen, zich door
eene of andere ornhullinrk of sluijer heen vertoonen. — Transparence, f. Doorzigtigheid, doorschijnendheid f.: La tr- du verre, de l'eau, de doorzirtigheid van het glas, van het water. -- Transparent, e, adj. Doorzigtig, doorschijnend: L'eau
est tr-e, 't water is doorschijnend. Voile tr-, doorschijnende sluijer m. — [Anat.] Cornée ti-e, doorschitnen!l hoornr;I;es n. --- [Perot.] Coururs ti-es,
doorschijnende kleuren f. pl. — (/err.) Cette allégodoorschijnende
rie est tr-e, die allegorie, die leenspreuk is klaar
genoeg, laat zich ligt verstaan. — (fig. et fam.) Coeur
;

tr-,

hart, dat geene geheimen heeft. --

TRANSPA-

R E NT , m. Lijnenblad, doorschijnblad n., blad papier
met zware lijnen, dat reen onder het te beschrijven
papier legt, om (le regels regt te houden, t r a n sp a r a n t n — Geolied papier n.; doorschijnbeeld,
doorschijnend schilderwerk, waarachter men licht
plaatst bij decoration of bij feestelijke gelegenheden.
— [ Phys. ] Lichtvang m uitgesponnen wit linnen
of taf, waarop men in eene donkere plaats de stralen der zon opvangt, om proeven met liet licht te
nemen. — [Modes] Doorschijnend onderkleed n. —
Transparante, f. [Hort.] Soort van appel m.
Transpereer, v. a. Doorsteken doorboren:
Tr- qn., iemand doorsteken. La balie transperca,
la planche, de kogel doorboorde de plank. — (fig.)
Cela me transpei ce le coeur, dat doorboort mij
(gaat mij door) het hart. Cola me transperce de
douleur, dat smart mij in (Ie ziel. (In fig. zin is 't
woord verouderd.) — SE TRANSPERCER , V. pr. Zich

ter hand stellen. I1 lui a trapsmis thus ses droits,
hij heeft hem al zijne renten overgedragen. — Trdes ordres, une nouvelle, bevelen .eene tjding overzenden, aan anderen doen geworden. Ti- tine lettre a qn., iemand eenen brief ter hand stellen. —
(fig.) Les pères transmettent souvent h leurs enfants leurs eices ou leurs vertus, de vaders bra nDer vaak hunne deugden of ondeugden op hunne
kinderen over. — Tr- son nom is la postérité, zijn'
naam aan de nakomelingschap overbrengen. — SE
TRANSMETTRE, V. pr . Overgebragt worden, overgemaakt kunnen of moeten worden. — Elkander overdoen of mededeelen. — Van de eene plaats tot de
andere overgaan: L'action de la lumière se transmet à travers Ie verre, de werking van het licht doorboren; — elkander doorboren. — liet part.
gaat door het glas heen, wordt door het glas heen passé is ook adj.: Il out Ie bras transpercé d'un
overgebragt of voortgeplant.
coup d'épée, hij ontving eenen steek doorden arm.
,

Transmigrant, e, adj. Van 't eene land
naar 't andere trekkend, verhuizend. Des troupeaux tr-s, naar elders trekkende kudden f. pl. —
'I'ransmi ration , f. Volksverhuizing , landverhuizing f. — [H. sainte] La tr- de Bahylone
de verhuizing (van 't joodsche volk) naar Babylon,
de babylonische gevangenschap f. — La tr- des atnes,
de zielsverhuizing.
'I'ransn► is, e, adj. (en part. passé van transmettre): Droit tr-, Propriété tr-e , overgedragen
regt n., eigendom in. Ordre tr-, overgebragte, me-

degedeelde order f. Les sciences qui nous sont

tr-es par les Grecs , de wetenschappen , die door
de Grieken tot ons zijn gekomen. — 5 Transtuissibilité, f. [Didact.] Overdraagbaarheid f. —
Transgnissible, adj. Overdraagbaar: Droit tr-,
overdraagbaar reet n. — Transmission, f. Het
overdragen; overdragt f.: La tr- d'un droit , de
overdragt van een regt. -- [Phys.] Doorlating f.,

doorgang m. van de lichtstralen (in tegenstelling

met rétlexion).
Transmuabilité, f. [Didact .], z. TRANSMUTABILITÉ. — T ransrntiable, wij Veranderlijk,
voor verandering of omzetting vatbaar: Les alchimistes croyaient les metaux tr-s, de goudmakers

geloofden, dat de metalen. voor omzetting, verandering vatbaar waren. — Transmtier, V. a. Veranderen, omzetten (inz. van de metalen gezegd):

Transpirable, adj. [Méd.] Door zweeten

uit te drijven, voor uitdrijving door zweete'n. vat-

baar. — '.'ranspiration, f. [Physiol.] Uitwaseming (door de huid-poriën), t r a n s lr i r á t i e f.

^Fr- insensible, onmerkbare uitwaseming. Tr- sen
zigtbare uitwaseming, zweet n. -- [Bot.] La-sible,
tr- des plantes, de uitwaseming der planten.
Transpires, V. a. Uitwasemen, t r a n s p 1 r ér e n: Les liumeurs transpirent (t travers les pores
de la peau, de ligch,aamsvochten wasemen uit door
cie huid-poriën. Alettre un malade dans une étuve
pour Ie faire tr-, Benen zieke in eene badstoof zetten,
om hem te doen uitwasemen, te doen zweeten. —
(fig.) Ruchtbaar worden, uitlekken, aan den dag
komen: Rien na encore transpiré des préliminai-

res des négociations, er is nog niets van de preli-

minairen der onderhandelingen uitgelekt. — Als
V. imp.: Il transpire quelque chose de vette affaire,
er lekt iets van die zaak uit, die zaak begint aan
den dag te komen. -- SE, TRANSPiRER, V. pr. Door

uitwaseming uitgedreven worden.

'rransplantateiir, m. -, z. TRANSPLANTEUR.Transplantation, 1. [Agric., 1- lort.] Verplanting, overplanting, verplaatsing f.: Les arbres des
pépinières sont destinés à la tr-, de booroen der
kweekerijen zijn bestemd tot verplanting. — [Any.
méd.] Overplantings- of overleidings -kuur, de ver

geneeswijze der ziekten, door ze te doen-mend
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overgaan in eenig dier o f gewas, t r a n s p l a ntá ti e f. — Transpiante, e, adj. (en part. passé
van transplanter): Arbre tr-, verplante, verplaatste boom m. — Les arts tr-s de Grèce en ltalte,
de uit Griekenland naar Italië overgeplante, overgegane of overgeplaatste kunsten f. pl. — Transplanteinent, m., nu liever TRAnTSPLANTATiON.Transplanter, v. a. Verplanten, overplanten,
verplaatsen: Tr- des arbres, des oeillets, de la
laitue, boomen, anjelieren, latuw verplanten. —
(fig.) Tr- une colonie, eene kolonie of volkpiantin g
verplaatsen, haar naar eene andere landstreep
overbrengen en aldaar vestigen. Ce fut lui qui transplanta les arts dans ce pas, hij was 't, die de
kunsten naar dat land overplantte. -- SE TRANSPLANTER , V. P. Verplant, overgeplant worden of
kunnen worden: Le tulipier se transplante difiicilament, de tulpenboom laat zich moeijeljk verplanten. -- (/1g.) Naar een ander land, eene andere
stad, enz. verhuizen, zich, elders vestigen: C'est une

TRANSPYRÉNÉEN.

gen, vervoeren, overvoeren, wegbrengen, verplaatsen; overdragen; geregtelijk afstaan. Tr- des mar-

chandises d'une province a l'autre, koopwaren uit
de eene provincie naar de andere vervoeren, overbrengen . , Tr- par eau, te water vervoeren. -Tr- un
malade a l'hópital sur un brancard, een' zieke op
eene draagbaar naar 't hospitaal of gasthuis overbrengen. — (fig.) Constantin transporta le siege de
l'empire romain à Constantinople, Konstantijn
verplaatste den zetel van 't romeinsche rijk naar
Konstantinopel. — Tr- un mot du propre au figuré, een woord in figuur/ijken zin gebruiken.— Trun évènement sur la scene, een voorval op het
tooneel brengen, een voorval tot liet onderwerp van
een tooneelspel maken. —J'aime les poètes qui me
transportent dans la plus haute antiquité, ik bemin de dichters, die mij in de hoogste oudheid ver
[Corn.] Overdragen (liever reporter).-platsen.—
— [Jur.] Il ma transporté tous ses droits sur
cette terre, hij heeft mij al zijne reten op dit land
famille hollandaise qui s'est transplantée en Fran- afgestaan, overgedragen. — (fig.] In verrukking,
ce, 't is eene hollandsche familie, die zich in Frank- in vervoering, in geestdrift brengen , vervoeren,
rijk met der woon heeft neércezet. — Se tr- dans iemand buiten zich zelven brengen (van vreugde,
un faubourg , naar eene voorstad verhuizen. — van gramschap, enz.). La joie la tout transporté,
Transplanteur, m. [Hort.] Verplanter m. — (le vreugde heeft hem geheel verrukt. La colère le
Transplautoir, m. [Hort.] Verplantings-werk- transporte a un tel point, qu'il ne se connait plus,
de gramschap vervoert hem zoodanig, dat hij zich
tuig n., verplanter m.
Transpontin, e, adj. Aan gene zijde der brug zelven niet meer kent. — SE TRANSPORTER, v. pr.
Zich ergens heen begeven (inz. op regterljken last):
of der bruggen.
Transport, in. Vervoer n., het vervoeren of Les juges se sopt transportés en tel endroit, sur
overbrengen van de eerre plaats naar de andere, les lieux, de regters hebben zich naar die en die
transportéring f., transport n.: Tr- de plaats, op de plaats zelve begeven. — (fig.) Se trmarchandises par voiture, par bateau, par eau, par eu imagination dans l'avenir, zich inde verbeelding
terre, ver voer van lcoo;prrraren per as, per schuit, in de toekomst verplaatsen. Pour biera juger CiceIt valer, te land. Moy e .s de tr-, vervoermidde- ron, ii faut se tr- aux temps de Sylla, om over
len n. pl. Frais de tr-, transport-, vervoer -, ver Cicero wel te oordeelen, moet men zich inde t ij den
ln. pl., vervoerloon, vrachtgeld n.,-zendigskot van Sylla verplaatsen. — (fig.) Opvliegen, opstuivracht f. Bailment de tr-, transport -schip n. — ven, in vervoering geraken: Íl se transporte pour
Malade qui ne peut souffrir le tr-, zieke, die niet riep, om eene beuzeling vliegt, stuift hij op. Se trvervoerd icon worden. — [Mil.] Tr-s militaires, d'amour, de jalousie, zich door de liefde, de jaloezu
krjgsvervoermiddelen, militaire transporten n. pl. laten medeslepen, beheerschen. — Het part. passé
La route était couverte de tr-s, de weg was mel is ook adj.: Objet transporté, vervoerd, overgetransporten , met krjjgsvervoertuig overdekt. — bragt voorwerp n.—Fille tr-ede joie, van blijdschap
[Conn.] liet overbrengen van de slotsom in reke- vervoerd meisje n. Homme tr- de fureur, in woede
ningen van het einde,der eene bladzijde op liet begin ontstoken man. En recevant cette bonne nouvelle,
eener andere, t r a n s p o r t. (Men zegt doorgaans it fut tout tr-, b ij 't ontvangen van die goede tireport, z. aid.) — [Prat.] Overdragt f. (van eene ding, was hij geheel buiten zich zelven, was hij opschuldvordering, een regt enz. op een angler), af- getogen.
Transposable, adj. [Grans ] Verplaatsbaar,
stand m., t r a n s p o r t. Tr- de créances, overdrart van inschulden. Faire le tr- d'une rente à verzetbaar, verschikbaar: Membre de phrase tr-,
eenc rente op iemand overdragen. — Gang n1. verplaatsbaar zindeel n. — Transposer, V. a.
fn*^ eis
f. van een s egterlilk persoon, om naar den Verplaatsen , omzetten, verschuiven, eerie andere
toestand of de toedragt eener zaak op de plaats plaats aan iets geven: ir- des mots, pour rendre
zelve onderzoek te doen , oogenschouw f. Le tr- le style plus élégant, woorden omzetten, ore den
dun juge, dun expert sur les lieux. — (fig.) Ver stijl sierlijker te maken. Tr- les termes d'une équadriftvervoering, hevige drift, opgewonden -voering, tion, dune proportion, de termen eener vergelgopwelling, uitbarsting f. (van vreugde, gram--heid; king, eener evenredigheid verplaatsen. — Tr- des
schap, enz.). Ne faites riep dans le tr- de la pas- riots, des lignes en imprimant oo en copiant, bij
sion, doe niets in de opwelling, de opbruising der het drukken of bij 't afschrijven woorden, regels
hartstogt, doe niets in driftvervoering. I1 est dans verkeerd plaatsen, verschuiven. Le relieur a transun grand tr- de joie, h ij is in eene groote vreugd - posé trois feuilles, de boekbinder heeft drie bladen
vervoering, hij is buiten zich zelven van blijdschap. verkeerd ingebonden. — [Jeu] Ti'- Ie paroli du
Tr- de colere , gramstorige vlaag , opbruisende valet à la dame, het paroli van den boer op de
gramschap f. Tr- de jalousie, d'amour, vervoering vrouw verplaatsen of overbrengen (transporter).—
van minnenijd, van liefde. -- (absol.) Trouver qn. [Mus.] Zingen of spelen in een' anderen toon dan
dans un tr- extraordinaire, iemand in buitengewone dien, waarin het stuk gezet is, omzetten, tra n sopgewondenheid vinden. Avoir peine it contenir ses p o n é r e n. — SE TRANSPOSER , v. pr. Omgezet, wortr-s, moeite hebben om zijne drift, z- ne vervoering den of kunnen worden. — liet part. passé is ook
te bedwingen. — Geestdrift, vervoering,verrukking, adj.: Mot transposé, omgezet woord n. —Transopgetogenheid f.: Tr- poétique, dichterlijke geest - positenr, adj. m. [Mus.]: Piano tr-, of alssubst.
drift, verrukking. I1 fut accueilli, écouté, applau- TRANSPOSITEUR, m., transponerende of toonomzetdi avec tr-, hij werd met verrukking, met vervoe- tende piano f. (die op geheel werktuigelijke wijze
ring ontvangen, aangehoord, toegejuicht. -- [Méd.] de omzetting van een stuk in een' anderen toon vol
— Transpositif, ive, adj. [Gram.]-brengt).
Tr- au cerveau of enkel Tr-, voorbijgaande ijihoofdi.gheid, raaskalling, vlaag van krankzinnigheid f. Voor omzetting vatbaar, omzettingen toelatend: Langue
tr-ive,
taal, die de omzetting der woorden, bui(doorgaans als gevolg eener geweldige koorts): On
traint le tr- au cerveau, Le tr- est a craindre, ten hunne natuurlijke of logische volgorde, gedoogt.
men vreest voor ijlhoofdigheid. — Verplaatsing (door — Transposition, f. Omzetting, verplaatsing,
organische oorzaken) van eene ziektestof naar een omwisseling, transpositie f. Faire, par megarander ligchaainsdeel. — Natuurlijke beweging f. of de, une tr- de mots, bij vergissing woorden omzetomloop m. der ligchaamsvochten. — Transpor- ten. La tr- des termes d'une equation, de ver
termen eener vergelijking. La Jan--platsingvde
table, adj. Vervoerbaar: Le malade nest pas tr-,
de zieke is niet vervoerbaar, kan niet vervoerd que latine use souvent de tr-s, de latgnsche taal
worden. — Transportant, e, adj. (woord van maakt dikwijls van omzettingen gebruik. — Livre
Mad. de Sévigné) Verrukkend, vervoerend, weg - relié plein de tr-s, ingebonden boek n. vol verkeerd
slepend: Pensee tr-e, Image tr. — Transpor- geplaatste bladen.. — [Mus.] Omzetting, overbrentation, f. [Jut.) Uitbanning naar de koloniën ging f. in een' anderen toon.
Transpyreneen, ne, adj. [Géogr.] asfan gene
(deportation). — Transporter, V. a. Overbren-
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zijde der Pyreneën, transpyrenéïsch. —
Transrhénan, e, odj. [Géogr.] dan gene zijde
van den Rijn, overrijnsch.
Transsept, In., z. TRANSEPT.
Traussubstantiateur, m. [Catll.] Aanhanger van de transsubstantiatie. — '!'ranssnbstantiation, f. Omzetting of verandering van de
eene zelf'standirjheid in de andere; inz. de verandering van de zelfstandigheid des broods en wins bij
't heilig avondmaal in de zelfstandigheid van 't
ligchaam en bloed van Jezus Christus (volgens de
teer derroomschekerk),transsubstantiátief.
Les protestants nient la tr-, de protestanten loochenen, bestrijden de Ir-. — Transsiabstantier,
V. a. (pr. — ci-é) In eene andere zelfstandigheid ver
of omzetten (inz. van de wonderdadige om--ander
zetting bij 't heilig avondmaal der roomschen gezegd)
— SE TRANSSUBSTANTIER, v. pr. Van de eene zelf
andere overgaan, omgezet worden.-standighe
— Het part. passé is ook adj.: Vin transsubstantit, in Christus bloed veranderde, g e t r a n s s u bstantiëerde wijn m.
Transsndation, f. [Didact.] Doorzweeting,
doorzijpeling f.: La tr- de I'eau à travers les pores de certains vases, de doorzijpeling van 't water
door de porien van sommige vaten heen. —Transsiider, v. n. Uitzweeten, doorzweeten, doorzijpelen: La substance résineuse qui transsude des pins
se durcit it Fair, de harsachtige zelfstandigheid, die
de pijnboomen uitzweeten, wordt in de lucht hard.
Transtevérin, e, adj., z. TRASTÉVCRIN. —
Transtravat, in., z. TRASTRAVAT.
'rra,nsvasé, e, adj. (en part. passé van transvaser): Vin tr-, overgestoken, overgetapte wijn m.
-- +Transvasentent, m. Oversteking, overtap ping f. — [ Econ. rur.] Verplaatsing der bijen uit
den eenen korf in den anderen. — Transvaser,
V. a. Oversteken, uit liet eene vat in 't andere overtappen, overgieten. — SE TRANSVASER, v. pr. Overgestoken worden. — Transvasenr, m. [Tech.]
Wijnhevel m. — Wijnsteker, werkman, die den
win oversteekt of overtapt. — Transvasion, f.,
z. V. a. TRANSVASEMENT.
Transversaire, adj. [Anat.] Dwars (als bijnaam van verschillende spieren) : Muscles tr-s,
dwarsspieren f. pl. — Ook als subst. in. Grand,
Petit tr- du con, groote, kleine halsdwarsspier f.
Tr- épineux, stekelige dwarsspier.— Transversaal, e, adj. Dwars, overdwars , dwarsloopend;
schuin , scheef, transversaal: [Géom.1 Ligne
tr-e , Section tr-e , dwarslinie , dwarssnede f. —
[Anat.] Muscle tr- du nez, of als subst. TRANSVERSAL du nez, dwarsspier, schuine spier f. van den
neus. — Transversale, f. [Constr.] Dwarslegper; dwarsbalk m. — [ Astr.] Tr-s, dwarsstrepen f.
.pl. (op den rand van een quadraat, enz. tot onder
graden — Transversaleinent,-afdelingr
adv. Overdwars. schuins: Cette ligne coupe ce
carré tr-, deze lijn snijdt dit vierkant dwars door.
— Transverse, adj. [Anat.] Schuin, dwars,
z. v. a. TRANSVERSAL. -- Transverso-spinal,
adj. et subst. m., z. v. a. TRANSVERSAIRE épineux.
Transvider, V. a. Het overschot van één of
meer vaten (Jtesschen, kruiken, kannen, enz.) in
een ander vat ledigen.
Transylvain, e, Transsylvanien , ne,
adj. [Géogr.] Zevenbergsch, wat tot Zevenbergen
of Transsylvanië of tot zijne inwoners behoort. —
,41s subst. m. et f. Zevenberger m., Zevenbergsche
vrouw of meisje n.
Trantran, m. (fain.) Sleur f., slender, trant m.
— 'I'rantraner, v. n. (pop.) Den sleur of slender volgen.
'I'rannge, m. [Bot.], z. v. a. CHIENDENT.
Trapan, m. Bovenst gedeelte van een trap,
bovendrempel m.
Trape, f. [Mar.] , z. v. a. ATTRAPE.
% Trapelle or Trappelle, f. Kleine muizeval f. (niet een valdeurtje). — [ Tech.] Schuifplaat,
schuifdeur f. van een' destilleer-oven.
Trapeg, v. n. [ Hort.] Goed groeien, een' schoonen vorm krijgen (van meloenen).
Trapette, f. [Tech.] Valstaafje n. (aan 't zij
-dewfgtou.
Trapézaïque, adj., liever TRAPEZOIDAL. —
Trap~ze, m. [GFom.] Ongelijkzijdige vierhoek in.
met twee evenwijdige zijden, t r a p é z i u ni n. —
Als adj. [ Anat. ] : Muscle tr-, monnikskapspier,
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groote vierhoekige schouderspier, tafelspier f. des
schouders. Os tr- , eerste handwortelbeen in. -Trapézien, ne, adj. Tot het trapezium behoorend; van den vorm des trapeziu ►ns. -- Trapéziforme, adi. [Bot., Didact.] Trapezium-vorrnig.Trapézoèdre, m. [Minér.] Ligchaam met vieren
twintig gelijke ongelijkzijdige vierhoekige vlakken,
t r a p e zo é d e r n. — Trapézoïdal, e, Tra pézoïde, adj. Het trapezoïde betre/fend; daarnaar
gelijkend. — [Anat.] Os tr-, tweede handwortelbeen n. — Trapézoïde, m. [Géom.] Vierhoek m.,
waarvan al de zaden en hoeken ongelijkzij.n., tr apezold n.
Trapiehe, m. Ertsmolen m. (in Zuid-Amerika).
Trappe, f. Valdeur f., valluik n., schuifdeur f.;
slag n., klep f. (van een duiveslag, enz.), valkuil;
knip m., val ï. (om dieren in te vangen). La tr- était
ouverte, de valdeur, het valluik was open. -- (bij
uitbreiding ook de luikopening): Monter au grenier
par la tr-, op den zolder klimmen door het luikgat.
— Fermer la tr- du colombier, de klep van een
duiveslag toemaken. — Le renard est pris dans
la tr-, de vos is in den valkuil gevan-;en. Prendre
des oiseaux aver la tr-, vogels met den knip vanpen. — [Mil.] Ti- de loup, z. THOU de loup. — [H.
ecel.] Ordre de la Trappe, orde van la Trappe,
orde der trappisten, eene monnikenorde, die haren
naam draagt naar de abdij la Trappe (in een woest
oord van Normandië) en zich onderscheidt door de
groote gestrengheid harer regelen en inz. door de
verpligting tot een volstrekt zwijgen. -- (ram.) On
vit clans cette maison comme h la Ti-, men leeft
in dat huis als in een trappisten-klooster.
'.rappe -bois, m. [H. n.] , z. V. a. SITTELLE.
Trappelle, f., z. TRAPELLE.
'Trappeur, m. Noord-amerikaansch wild- en
pelsdier jager, bever- en olterjager, t r a p p e r in.
Trappiste, m. [ H. eccl.] Lid der orde van la
Trappe (z. onder TRAPPE), trappist in.
Trappon, m. Kelderluik n. (aan de straat).
Traps, e, adj. Kort en dik, ineengedrongen
(van menschen en dieren).
t Trapusse, f. Valkuil , valstrik, knip m.
(trappe).
Trags.e, f. [Chas ] Klopjagt f. (battue). —
[Mar.] Ti- d'avirons, dragt f. (drietal) riemen,
sloepriemen.
'I'ragaenaud, m. [tan.] Halve tel of drie
telganger in. (ook als adj. Cheval-slagm.;hve
tr-). — (Loc. prov.) Être mont.é sur Ie tr- de saint
Michel, door den duivel gehaald worden. — Naam
van een' voormaligen vrolijken dans. — Val f. (inz.
voor wezels, bunsings en dergl.).
Traquer, v. a. [Chas.] Eene drijf of klop
houden; een Bosch steeds naauwer omsingelen-jagt
en insluiten oen liet wild in de netten te jagen of
onder 't schot te brengen. — (bij uitbreiding) Trdesvoleurs, des contrebandiers, dieven, smokkelaars
omsingelen, insluiten.
Tragile- genard, m. [Chas.], z. V. a. TRA
Val f., inz. voor stink--QUENARD.—Traget,m
dieren. — (Loc. prov.) l;onner dans le tr-, in de
val loopen, zich laten verschalken. — TRAQUET, M.
[Tech.j , z. v. a. CLAQUET.
Loc. prov.) C'est un
tr- de moulin, Sa langue va comme Ie tr- (of Ie
claquet) dun moulin, z. CLAQUET. — [ H. n.] Trpatre, of enkel Ti-, zwartkeeltje n. [motacilla rubicolla, sylvia rubicolla] .
Traqueur, in. [Chas.] Drijver m., jager, die
ter drijf- of klopjagt gaat.
Trasgobane, m. [ H. n.] , z. v. a. AMPHISBENE.
'I'rasi, in. [Bot.] Aardamandel m.
Trass, m. [Minér.) Vulkanisch puin n., tufsteen m., een mengsel uit brokken van vulkanische
steepen, die men als mortel bij watermetselwerken
gebruikt, tras n.
Trastévérin, e, f. [Géogr.] Bewoner m., bewoneres f. van Trastévere of 't gebied aan gene
zijde des Tibers (van Rome af gerekend).
Trast,•avat,,m. [Man.] Paard n. met twee over
kruis wit gevlekte boenen.
'!'ratte, f. [Tech.] Draagboom m. van een' windmolenromp.
— (

'Fran, m. [Mar.] ,

Z.

v. a. TREUIL.

Traalet, m. [Gray.] Punkteernaald f.
Traennate, m. [Minér.] Graauwak n.
'I'raninatigtie, adj. [Chir.] Wonden betreffend, uit eene wond ontstaan, t r a u m d t i s c h:
77*
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Fièvre tr-, wondkoorts f. Maladies tr-s of vulnéraires, wondziekten f. pl. -- [Pharm.] Goed voor
wonden: Baume tr-, of als subst. TRAUMATIQUE, m
Wondbalsem m.
•Travade, f. [Mar.] Omloopende stormbui f.,
onstuimige en ongestadige, met donder en bliksem
gepaard gaande wind m., t r a v a a t f.
'travail, in. (plur. Travaux) Arbeid m.,
werk n., werkzaamheid f.: S'accoutumer an tr-,
zich aan het werk gewennen. Son frère n'aime pas
le tr-, zijn broeder bemint den arbeid niet. Etre
endurci au tr -, het werk gewoon z jn. Tr- d'esprit,
hoofd- of hersenwerk. Detourner qn. de son tr-,
iemand van zijn werk afhouden. Dieu bénit notre
tr-, nos travaux, God zegent onzen arbeid, onze
werkzaamheden. Les travaux apostoliques, de apostólische verrigtingen f.pl. Tr- productif, improductif,
winstgevende of vruchtbare, onvruchtbare arbeid m.
-- Homme de tr-, daglooner m. Homme de grand
tr-, zeer werk- of arbeidzaam man. — Maison de
tr -, huis van dwangarbeid, tuchthuis n. — (fig.)
Ti- de coeval, paardewerk, zeer zwaar werk.
-(Prov.)
Tel tr-, tel salaire, zoo 't werk, zoo 't loon.
A force de tr- on vient b bout de tout, arbeid
overwint alles. -- [Faue.J Oiseau d'un grand tr-,
onvermoeide valk m. — [ Man.] Rijschooloefening f.,
het werken: Tr- de plate longe, het werken met
de leireep. — [ Méd. j Tr- of Tr- d'enfant, arbeid,
barensnood m. Son tr- fut long et périlleux, hare ver
duurde lang en was gevaarlijk. Werk n.,-losing
gewrocht of voortbrengsel van iederen arbeid; —
wize, waarop men doorgaans werkt, werkmanier f.;
— het werk, dat men onder handen of nog te doen
heeft. Faites-lui vo"ir votre tr-, laat hem uw werk
zien. Tr- de longue haleine, werk van langen adem,
langdurig werk. Tr- exquis, délicat, keurig, fijn
werk. — 11 a le tr- facile, hij werkt geninkkeljk,
het werk gaat hem ligt van de hand. Pièce d'un
Ir- fini, keurig, met zorg afgewerkt stuk n. --Distribuer le tr- aux ouvriers, het werk onder't werk
Le tr- en souffrira, het werk zal er-volkerdn.
onder lijden. — [Chas. j Door 't wilde zwijn omgewoelde plaats f. (In dezen zin heeft tr- geen meervoud.) — [Fort.] Werk, schanswerk, aardgravingen der troepen: Cet officier était à la tête du tr-,
die officier stond aan 't hoofd van 't schanswerk,
van de werken. Le travail de cette nuit a été poussé jusqu'h tel endroit, in dezen nacht is men met
het werk tot aan dat en dat punt voortgerukt. -Ook, maar dan doorgaans in plur.: Vestingwerken,
werken n.1., fortificatiën f. pl. Beaux , grands
aje, groote werken. Ruiner les tra
travaux, fra
de werken der belegerden ver -vauxdesig,
Combler les travaux, de werken, de loop--niel.
graven dempen. — [ Admin.] Travaux, werken tot
openbaar nut, tot verfraaijing of lot gezondmaking
der steden, enz. Travaux publics, openbare werken, 's lands werken. Ministre des travaux publics,
minister van de publieke of openbare werken, van
's lands bouwwerk. — Travaux forcés, dwangarbeid m. (onteerende lijfstraf, die in de plaats der
galeistraf is gekomen). Travaux forcés b temps,
à perpétuité, tijdelijke, levenslange dwangarbeid. —
[Mil j Travaux publics, dwangarbeid aan de publieke werken. — Travaux wordt ook gezegd van
zekere merkwaardige ondernemingen, daden f. pl.
of bedrijven n. pl. La mort 1'a enlevé au milieu
de ses travaux, de dood heeft hem te midden van
zijne werken, zijne ondernemingen weggenomen. I1
poursuit ses travaux, hij zet zijnen arbeid, zijne
ondernemingen met ijver voort. Ce guerrier na pas
recu la récompense de ses travaux, die krijgsman
heéft het loon voor zijne daden niet ontvangen. —
Les travaux d' Hercule, de werken van Hercules,
de 12 groote daden, die de Fabel aan H. toekent.—
(poét.) Les travaux de Lucine , het kinderbaren,
de barensnood m. TRAVAIL, m. (plur. TRA
Rekenschap f., the elk minister aan den-VAILS)
koning betreffende de zaken van zijn departement
aflegt; — verslag n., dat de ambtenaren omtrent
de hun toebetrouwde zaken aan den minister afleggen. (In beide deze beteekenissen tegenwoordig zelden
gebruikt.) — [ Maréch.] Noodstal, hoefstal m. (voor
't beslaan der paarden). Mettre un cheval au tr-,
een paard in den hoefstal zetten. I1 y a trois tr-s
a cette forge, er zijn drie hoefstallen bij die sinederij.
-[- Travaitlant, e, adj. Arbeidend: La classe
tr-e, de arbeidende klasse f. — Machine tr-e, ma-

TRAVAILLE R.
chine f., waarvan men zich tot werktuigel jken arbeid bedient.

'I'ravailler, V. n. Werken, arbeiden, werk
doen, arbeid verrigten, een werk maken; -- zich
bézig houden, moeite doen, zich beijveren. Tr- nuit
et jour, nacht en dag werken. Tr- a la journée, is
tache, in dagloon, op stuk werken. Tr- au jardin,
in den tuin werken. Tr- de (of à) l'aiguilie, met
de naald werken. Tr- du corps, de l'esprit, met het
ligchaarn, niet den geest arbeiden. Se tuer is tr-,
zich dood werken. z. ÉPAULI;E. — Tr- au bonheur
des hommes, zich met het geluk der menschen bézig houden. Tr- à son salut, aan zijne zaligheid,
aan 't heil zijner ziel arbeiden. — ir- en or, en
bronze, en marbre, in goud, brons, marmer werken. — [Coma Faire tr- son argent, zijn geld op
interest zetten, niet ledig laten liggen. Son argent
travaille, zijn geld brengt rente aan, zijn geld is
in omloop, in werking. — Ce marchand travaille
beaucoup, die koopman drijft veel handel, is goed
beklant. — [ Constr.] Ce bois, Cette planche tra
dat hout werkt of trekt, die plank trekt-vaile,
krom. -- Tr- bout á bout, ?iet stuiken of vierkant
tegen elkander aan werken. Tr- h recouvrement,
over elkander heen laten, half en half inlaten, op
de helft uitlaten. Tr- sur le droit, en grain d'orge,
met vischbekken in elkander werken. Tr- sur gabarit, sur équerrage , naar de mal, naar de zwei
werken. T- sur le tour, naar de rondte afwerken.
Tr- en sifflet, kegsgewjs, snepend afwerken. Tren maigre, naar het schot afwerken. — [Econ.]
Le vin, la bière travaille, de wijn, het bier werkt,
gist, is in gisting. — ( fig.) Son esprit, sa tète travaille, zijn geest, zijn hoofd is in gisting, er woelt,
werkt, gist iets in zijn hoofd. — ( Mar.j Ce vaisseau travaille, dat schip werkt (het stampt en slingert). Ce cable travaille, dat touw weert (wordt
door de branding gespannen). La mer travaille, de
zee werkt, breekt. — [ Mécan.] Cette machine tra

sur la pression de deux, trois atmosphères,-vaile

die machine werkt met twee, drie dampkringsdrukhingen. Les pièces qui travaillent le plus doivent
être les plus solides, de stukken, die de meeste
drukking, den zwaarsten last verduren, moeten het
stevigst zijn. — [Mid.] Le poumon travaille, de
long lijdt, de adept is beklemd. L'estomac travaille,
de maag verteert moeijeljk. — [Musa Telle partie
travaille, die en die partij heeft veel te zingen of
te spelen. — [ Peint.] Les couleurs travaillent, de
kleuren verschieten, veranderen met den tijd. —
[Tech.] Tr- de rivièi e, eene huid in 't water bewerken en week maken. Tr- Is la main, uit on gesmolten was eene kaars vormen. . TRAVAILLER,
V. a. Bewerken, bearbeiden: 11 a bien travailié ses
vers, hij heeft zijne verzen goed bewerkt. Tr- le
Ier, le marbre, het nier, het marmer bearbeiden,
bewerken. Tr- les matières premières, de grondstoffen bearbeiden. Tr- la terre, den grond bewerken. Tr- les mines, de mijnen bewerken. --[Bout.]
Tr- la pate, het deeg dooreen werken, goed doorkneden. — [Cuis.] Tr- la composition, het mengsel
goed door elkander roeren. Tr- les glaces, het ijs
dooreen roeren. — Plagen, kwellen, pijnigen: La
fièvre la fort travaille, de koorts heeft hem geweldig aangetast. La goutte letravaille, de jicht plaagt
hem, veroorzaakt hem pijn. Ce songe ma travaille
toute la nuit, deze droom heeft mij den ganschen
nacht gekweld. — [ Man.] Tr- un cheval, een paard
oefenen, berijden; ook: een paard afmatten. Tr- un
cheval en carré, een paard in 't vierkant dresséren of a frigten. Tr- un cheval de ferme h ferme,
een paard op ééne en dezelfde plaats laten sprinr,--en.
z. ook QUART, MAIN. - sE TRAVAILLER, v. pr. Zich
kwellen, zich plagen, zich afmatten, zich moeite
aandoen: I1 se travaille pour tien, hij kwelt zich
om niets. Vous vous travaillez en vain b le cherc11er, gij doet u te vergeefs moeite aan met dat te
zoeken. — Bewerkt worden of kunnen worden, zich
laten bewerken: Ce bois se travaille aisément, dat
hout laat zich gemakkelijk bewerken. -- Elkander
plagen of kwellen. -- Het part. passé is ook adj.:
Ouvrage bien travaillé, goed gewerkt, goed bearbeid werk n. — Style tr-, zorgvuldige, beschaafde
stijl n1. Style trap tr-, gedwongen, gewrongen stijl.
—Figures tr-es, gekunstelde, gedwongen figuren f.pl.
— Homme tr- de la fièvre, de la goutte. door de

koorts, door de jicht geplaagd man. — [Man.] Ce

cheval a les jambes tr-es, dat paard is stijf op de
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beenen, is afgemat door 't werken. Clieval tr-, trop van iemand heen zien, zich niet door iemandssluwheid laten verschalken. Au tr- de tout ce qu'il dit,
tr-, afgewerkt, te veel a fgernat paard n.
Travailleur, m., -esse, f. Werkman, ar
on ooit kien qu'il nest pas content, ondanks al
werkster, arbeidster f. Tr- infatigable,-beidrm., wat hij zegt, ziet men wel, dat hij niet tevreden is.
onvermoeid werkman. Bonne tr-euse, goede arbeid- — :i TORT ET a TRAVERS, loc. adv., z. TORT.
ster. — [Mil.] Tr-s, aardwerkers, arbeiders, werk
Traversable, adj. (pr. s=c) Doorreisbaar,
pl.
-liednm. door- of overtrekbaar.
'cravat, in. [Man.] Paard n. met twee witte voeTraversag e, m. (pr. s=c) [Tech.] Het scheten of met twee wit gevlekte beenen aan dezelfde zijde. ren der lakens aan de verkeerde zijde.
Travate, f., z. TRAVADE.
'I'raversaire, f. (pr. s=c) [Astr.] , z. CURSEUR .
Tra,vée, f. [Constr.j Ruimte f., vak n. tusschen
Traversal, e, adj. (pr. s=c) Dwars- of dwars
twee balken of tusschen een' balk en den evenwijm. travers[ux.)
-dorlpen.(Pu
dig loopenden muur: Tr- de pont permanent, jak'I'raversant, m. (pr. s=c) [Pêche] In 't zand
kenwijdte f. eener vaste brug. Tr- de pont de lot- gegraven net n — Traversant of Traverteaux , afstand tusschen twee pontons of schuiten sin, m. (pr. s=c) Evenaar of hefboom m. der geeener schipbrug. Tr- de comble, vak van 't sparre- wane balans.
werk aun een dak. Tr- de grilles de fer, rij f. ijzeTraverse, f. (pr. s = c) Dwarsloopend stuk
ren staven tusschen twee pilasters. — Vak n., ze- hout aan timmer- of schrjnwerk, dwarsstuk n.,
kere ruimte,waarnaar het werk des leidekkers wordt dwarslist f.; dwarsbalk m. ; dwarsstang, dwars
berekend: Le couvreur demande tant par tr-, de
— Chemin, Rue, Sentier de tr- (of enkel-spijlf.
leidekker vraagt zooveel voor 't vak. --Tr-s, bo- Tr-), dwarsweg in., dwarsstraat f., dwarspad n.
vengalerijen f. pl. eenex kerk boven de beukbogen. Les tr-s d'un chemin de fer, de dwarsbalken
— [Mar.] Tr- de ináts, bergplaats f. onder water voor van een' spoorweg ( waarop de rails of ijzeren
't rondbout (in een haven of inharn).
scheenen rusten). — [Blas.] Schuinstaak in. (die in
Travers, m. Breedte, dwarste f.: I1 s'en faut breedte X13 van den schuinbalk [cotice] beslaat, en
de deux tr- de doigt que ces planches ne se joi- doorgaans baton wordt geheeten). Tr- (of Biton)
gnent, die planken staan (liggen) wel twee vinger péri en bande, en barre, z. PERt. — [Fort.] Dwars
elkander. — Het scheeve, schuine, on--bredtnva
dwarswal m., dwarsingelegde borstwering,-gan;
regelmnatige (van een kamer, tuin, gebouw, enz.). dwarsschans, t ra v é r s e f. — [Jeu] Paris de Ir-,
11 y a Bien de tr- dans ce bhtirnent, er is veel on- bijweddenschappen, lusschenweddenschappen f. pl.
regelmatigs, scheefs in dat gebouw. Planter des as- (die niet tot den gang van 't spel behooren).— [Mlar.]
bres pour cacher les tr- qui sont dans un jardin, Baar, bank f. dwars voor Bene haven.-- [Anc. mar. j
booneen planten, om het scheeve of onregelmatige van Tr- du gouvernail, boog in. van het roer of van
eenera tuin te inaskéren of te verbergen. —[Arqueb.] den helmstok. — [Pèchej Tr- des bourdigues, teDwarsscheur; dwarsfout f., fout overdwar s in den genoverstaande kleppen f. pl. van een vischtuin of
loop van een schietgeweer. — [Art.ill.] Touw n., om vischweer. — [Tech.] Tr- du grand piston, juk n.
kanonnen enz. op hunne wagens te binden. — ( Mar.] van den stoomzuiger. Tr- de l'aiguille, juk van
Breede zijde, zijde I. van een schip. Présenter le tr- de drijfstang. Tr- de l 'aiguille de l a pompe i1 air,
au vent, a la larve, au courant, dwars van den juk van de drtj(stang der luchtpomp. -- (fig.) Bewind, van de zee (dwarszees), van den stroom lig- letsel n., verhindering f., hinderpaal m., verhinde
gen. Etre par le tr- d'un autre vaisseau, d'un port, ring, wederwaardigheid f., tegenspoed nl., onheil,
dwars van een ander schip, van of voor eene haven belemmerend of ongelukkig toeval n.* Avoir, Eszin. Etre vu par le tr- du bossoir, kraanbalk.cge- suyer Bien des tr-s, vele tegenheclen, wederwaar
wis vooruit gezien worden. Etre tr- par tr-, dwars
hebben. Malgré toutes ses tr-s, ondanks-dighen
van elkander liggen — Le tr- d'un aviron, het bo- al zijne tegenspoeden, rampen. — a LA TRAVERSE,
vendeel van een' roeiadem. -- [Paum.]Dwarssnoer n. loc. adv. Tusschenbeiden komend, verhinderend, beaan een raket. — [Rel.] Goudlijntje n. langs de rug- lemmerend- Le rnarchd aurait ét° conclu, Si un tel
zijde van een gebonden boek. _-- (fig.) Verkeerd- ne se fut jeté a la tr-, de koop zou gesloten zijn,
heid, kuur, gril, wonderlijkheid f.: Il est plein de indien niet deze of die tusschenbeiden gekomen ware.
Ir-, hij is zeer wonderlijk, verkeerd. Donner dans
Traversé, e, adj. (en part. passé van tra des tr-, dans le tr-, tot dwaasheden, verkeerdheden verser) (pr. s=c, ook in de volgenden): Rivière
vervallen. I1 a du tr- dans l'esprit , hij heeft iets tr-e à la vage. overgezwommen rivier I. Pays trverkeerds, hij heeft kuren in het hoofd. I1 a pris de grands Ileuves, van groole stroomen doorsneden
un tr- dans cette affaire, hij heeft een' verkeerden land, n. -- Homme tr- par la pluie, door en door
maatregel in die zaak genomen. .e,^ DE TRA- natgeregend man. — Pierre tr-e, met kruisstrepen
VERS , loc. adv. Schuins, scheef, van ter zijde; dwars; of kruisende groeven gehouwen steen. — [Blas.]
averegts, verkeerd: Cela est mis tout de tr-, dat is Pièce tr-e, wapenstuk n., dat door een ander heengeheel scheef gezet. Ces lignes sont (le tr-, die re- gaat.— [Constr. nay.] Couple tr-, op de kiel klaar
gels, lijnen loopen scheef. Il fait tout de tr-, hij
toegelegde spant I. -- [Man.] Clieval uien-ligend,
doet alles averegts I1 regarde de Ir- (11 louche), hij tr-, paard, dat sterk van kruis en borst is. -- (fig.)
ziet van ter zijde, hij ziet scheel. — (fig.) Regar- Homme tr- dans ses desseins, in zone plannen
der qn. de tr-, z. REGARDER . 11 prend tout de tr-, gedwarsboomd man. Entreprise tr-e. tegengewerkte,
hij vat alles verkeerd op. — (Luc. prov.) , z. BON- gedwarsboomde onderneming f. — Traversée, f.
NET. — EN TRAVERS, loc. adv. Over dwars, in de Overtogt m., overvaart I. (naar een overzeesch land);
dwarste of breedte, kruiselinrjs over: Poutre en — in 't algemeen: elke zeeleis f., behalve de kust
tr-, dwarsbalk. Clover des ais en tr-, planken over
naar ver gelegen wereldoorden (voyage-vartendi
dwars spijkeren. — Profil erg tr-, dwarse doorsnede de long cours). Nous eumes une belle tr-e, wij
(van een bouwwerk). — [Mar.] Être en Ir- de la hadden een' voor spoedigen overtoet , eene mooije
lame, dwars tusschen zeeën liggen. Etre, Mettre reis. — (fig.) La tr- de In vie, de reis door t leven.
en tr- of en panne, z. PANNE. Mouiller en tr- la — [Corn.] Soort van fijn, maar gemeen doek n. —
marée (of Mouiller le tr- it la rnarée), dwars - Traversenient, rn. , liever TRAVERSEE.
strooms ankeren. Revenir en tr-, bij.eteken. — b TRA
Traverser, v. a. (pr. s=c) Doorreizen, door, AU TRAVERS DE , loc. prép. Door, midden-VERS
trekken, doorvaren, dwars doorgaan, overvaren,
door, dwars door, doorheen. (a tr-, steeds door een overtrekken, oversteken. Tr- une province, un pays,
régime direct gevolgd, wordt in den regel gebruikt une rivière, la vier, eene provincie, een land doorvoor een' vrijen, open, onbelemmerden doorgang, trekken, eerre rivier, de zee oversteken. II traversa
terwijl au tr- de van een' doorgang , die niet la rivière à la nage, hij zwom de rivier over. Trmeer of minder verhindering gepaard gaat, gezegd un Bois, een bosch dwars doorgaan. T- one rite,
wordt.) Aller, Passer à Ir- les bois, ai tr- leschamps eene straat dwars over gaan, over bogen. --- Un
(of ii tr- champs), door, midden door de bosschen, pont qui traverse la rivière. eene brug , die over
de velden gaan:. Its passèrent au tr- d'un champ (le rivier ligt, loopt. — La Seine traverse Paris,
de blé, zij gingen dwars door een korenveld. Passer de Seine loopt door Parijs. La grande route tra
ca main li tr- les barreaux, zijne hand door (le
de groote weg loopt dwars door-versondmai.
sp ij len heen steken. Se faire jour au tr- des enne- zijn gebied. — Door en door gaan, doordringen,
mis, zich door den vijand heen slaan. — (Loc. fam. doorboren: La pluie a traverse son manteau, de
et prov.) Aller tout au tr- des choux. of b tr- regen helft zijnen mantel doordrongen, zijn mantel
choux z. CHOP. — (fig.) Voir clair au tr- de fou - is door en door nat geregend. Balie qui traverse
tes les finesses de qn., duidelijk door al de listen Ie bras, geweerkogel m., die door den arm heen
:

.
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gaat. Ce clou traverse la planche, deze sp ker
gaat door de plank heen. — [ Mar.] Ti- une ligne,
dwars door eene linie heen zeilen, heen breken. TrIa lame, dwars door de golven zeilen, dwars over
eene zee heen gaan. Tr- une voile, de schooten van
een zeil te loefwaart ophalen. Tr- le vaisseau, het
schip dwars halen. Traverse misaine et foes ! inbreken voor! Tr- on vaisseau, een schip dwars
halen. Tr- une ancre, een anker kippen. — Tr- les
couples, de spanten dwars over de kiel leggen, eer
men ze oprigt. — [ Tech.] Ti'- le bols, het hout
overdwars schaven, zagen. — ( fig.) Dwarsboomen,
verhinderen, tegenwerken, dwarsdrijven: Tr- qn.
dans son dessein, iemand in zijn voornemen dwars
une entreprise, eene onderneming te--bomen,Tr
genwerken. — SE TRAVERSER, V. pr. Overgetrokken worden: Cette rivière peut se tr- à la nage,
die rivier kan overgezwommen worden. — [ Man.]
Niet in de repte lijn blijven, dwars gaan, t r a v e rsé r en: Ce cheval se traverse en reculant, dat
paard loopt scheef achteruit, traverseert bij 't ach
Mar.] Ce navire se traverse, dat-teruilopn.—[
schip biedt de zijde aan, legt zich dwars voor. -Elkander dwarsboomen of tegenwerken: Les hom-

mes se traversent dans la route du bonheur. -.I. Traverseur, m. Verstoorder, brekespel m.Traversier, ière, adj. [Mar.] : Vent tr-, dwars

dwars inkomt of overwaait, halve-wind;,e
wind m. — Batiment tr-, Barque tr-ière, overzetboot, overzetschouw f. — [ Mus. ] Flute tr-ière,
dwarsfluit. — TRAVERSIER, M. [Mar.] Klein vaartuig, gewoonlijk met éénen mast, voor de vi.schvangst en kleine overtogten, kustvaartuig n., pink f.
— Tr- de chaloupe, zeildoft f. in eene sloep. Trde port, wind, die 't uitzeilen belet, tegenwind m.
Mestre la misaine au tr-, de schoothorens van 't
fokkezeil naar den tegenwind rigten. Tr -sde hune,
z. v. a. TRAVERSiNS de hune. — [Astr.] , z. v. a.
[ Pêche] Soort van sleepnet n. —TraCURSEUR.
versière, f. [Mar.] Portuurl n f. — Traversin, m. LToo fdpeuluw, peuluw, peluw f. Faux Ir-,
lange peuluw, die somtijds onder aan 't bed gelegd
wordt. — z. TRAVERSANT. — [ Constr. nay.] Dwarshout, dwarsstuk n., dwarsbalk m. Tr- de pont,
zwalp f. Tr-s de baux, grieten, zwalpen f. pl. Trde Jiune of de perroquet, dwarssalings f. pl. T rd'écoutille, merkel m. in een luik. — Tr- d'étambrai, vissingstuk n., klamaai f. naast Bene vissing.
Tr- de sep d'écoute, belegbalk m. van een' marszeilsschootknecht. Tr- des bittons, belegbalk m. der
stijlen en knechten, kruishout ri. Tr- de chaloupe,
--

z. v. a. TRAVERSIER de chaloupe. z. OOk BITTE, ÉLINGUET. — Tr- d'ailut, stelhout n. -- [Tech.] Tr-s,

TR]FLE.
kleed, vermomd worden of kunnen worden. —T ra-

vestissetiient, m. Verkleeding, vermomming. -(fig.) Boertige inkleeding of omwerking f. — Tra-

vestisseur, m. Boertig oinwerker van een verhe-

ven, deftig dichtstuk of werk.
Travon, m. [Constr.] Bindbalk m. van eene rij
palen, draagbalk m,
'Travoail, ni. [Tech. ] Garenhaspel m. om
het garen tot strengen te brengen. — TravouilIer, v. a. Garen tot strengen haspelen. -- Travouillette, f. [Tech.] Klein stuk hout, dat de
klossen bij 't haspelen steunt. — Travoul, m.
[Pèche] , z. V. a. PLIOIR. — [Tech.] , z. TRAVOUIL.
Travure, f. [Nay.] Achteronder n., vertrekje
of keukentje aan 't achterst gedeelte van een rivier
schuit.
-schipof
Traye, f. [H. n.], z. v. a. DRAINE.
Trayon, m. Speen f. eener koe, eener geit enz.
Trébellianique of '.rrébellienne, adj. [Jur.
rong.] : Le quart tr-, of als subst. La tr-, Trebelliaansch vierde deel n . (dat, krachtens het raadsbesluit van Trebellianus, moet verblijven aan den
erfgenaam, die door een fideicommis de nalaten
aan een ander moet uitkeeren).
-schap
Trébachant, e, adj. Struikelend. — [ Mon.]
Volwigtig, overwiglig: Ces pièces de monnaie sont
tr-es, of als subst. ont le tr-, die geldstukken zijn
volwigtig, hebben 't volle gewigt. — j Trébueheinent, m. Struikeling f. -- Overwigtigheid f. —
'I'rébucher, v. n. Struikelen: Une plette le lit
tr-, een steen deed hem struikelen. — (Prov.) Qui

trébuche at ne tombe point, avance son chemin,

wie struikelt en niet valt, komt verder. — ( fig.)
Vallen, nederstorten. Tr- du faite des grandeurs,
van het toppunt der grootheid nederstorten.—Overwigtiq zijn, op de schaal doorslaan. Ce nest pas
assez qu'une pièce de monnaie soit entre deur
fers, it faut qu'elle trébuche, 't is niet genoeg, dat
een geldstuk (tij 't wegen) zijn gewigt houdt (in; t
poortje of huisje staat), het moet doorslaan.--Trébuchet, m. Goudschaaltje n., kleine, zeer gevoelige (ligt doorslaande) balans f. — (fig.) I1 pèse ses
mats au tr-, hij weegt zijne woorden op een goudschaaltje. — Vogelknip, vogelslag ni.: Prendre des
oiseaux au tr-, vogels met den knip vangen. Cet
oiseau a donné dans Ie tr-, a été pris au tr-, die
vogel is in den knip geloopen, gevangen. — (Loc.
prov.) Prendre qn. au tr-, iemand met list vangen,
in den knip krijgen. — [Anc. mil.] Zeker steenwerptuig n.
'Tréeentiste, m. [H. litt.] Italiaansch dichter
uit de 14de eeuw, t r e c e n t i s t m.
Trècheur(pr. ch =k) , m. [Bias.] Streep-binnenzoom m. Double tr-, dubbele binnenzoom.
Tréchru -s, m. (pr. —kruce) [H. n.] Kleine
loopkever m.
Trédame, interj. (vloekwoord n. uit het oude
blijspel , verkorting van Notre - Dame) Bij OnzeLieve- Vrouw. (malienkolders.
Treffilter, m. [Ant. mil.] Vervaardiger in. van
Trefllière of Tréflière, f., of als adj. Ser-

bodemduigen f. pl. — Dwarshouten n. pl. tot ver
Dwarsbalk m. voor en-sterkingvadbom.—
achter aan een houtvlot. — Spalkhout n., waar
buik van 't geslagte schaap wordt openge--med
houdcn. — Traversine , f. [Constr. hydraul.]
Kloosterhout n. , zandstrook f. Mattresses tr-es,
hoofdzandstrooken f. pl. (die op den drempel dragen). — Loopplank f. (om uit de eene schuit in de
andere te gaan). — Traversiner, v. a. [Tech.] rure tr-, z. SERRURE.
Tréfiler, v. a. [Tech.] Draadtrekken, trekken,
De vlotten rigten, bindbalken van boven en onderen
door de trekplaat halen. — SE TREFILER, V. pr. Geaanbrengen.
Travertin, nl. [Minér.] Harde tufsteen, door trokken worden. — Het part. passé is ook adj.:
nederploffing of bezinking uit kalkhoudende warme Fer tréfilé, getrokken ijzer n. — Tréfilerie, Tribronnen ontstaan; travertin, travertinom. filerie of Tirefilière, f.Draadtrekkerj.—DraadTravesti, e, adj. (en part. passé van traves- trekbank f., werktuig om den metaaldraad door de
tir): Paysan tr- ,verkleede boer. Prince tr- en paysan, trekplaat te halen. — Trefileur, m. Draadtrekals een boer verkleede vos st. — (fig.) L'Éneide tr-, ker m. (van ijzer-, staal-, koperdraad; — de goudde getravesteerde, in lachwekkende verzen om- en zilverdraadtrekker heet f i l e u r).
Trèfle, m. [Bot.] Klaver f., klaverblad m. Trgewerkte , néas, hneas in zijn zondagspak. Auteur tr-, in een belagchel ijk gewaad gestoken, ge- odorant of bitumineux, z. v. a. THÉ des jésuites.
travesteerde schrijver. — TRAVESTI, m. [Hort.] Tr- d'eau of des marais, aquatique, z. v. a. MESoort van perzik f. — Travestir, v. a. Verklee- NYANTIIE. Tr- rouge of houl►lonné, roode klaver,
den, vermommen: On l'avait travesti en femme, en hopklaver. Tr- des prés of Triolet ordinaire, gepaysan, men had hem als eene vrouw , als een wone of gemeenti klaver, weideklaver. Tr- de Bourboer verkleed. — (fig.) Tr- un auteur, un ouvrage, gogne, z. v. a. LUZERNE. Tr- mielié, musqué,
eenen schrijver, een werk op eene boertige wijze voor- blaauwe honigklaver. Tr- à quatre feuilles, vierstellen, lachwekkend of belagchelijk inkleeden, een bladige steenklaver. Tr- cornu of jaune, gehorende
verheven schrijver, of werk, of dichtstuk in boerti- rolklaver. — [ Arch.] Klaverbladvormig sieraad n.
gen vorm omwerken, t r a v e s t é r e n. — Traves- — [Bias.] Croix cantonnée de tr- of Croix tréflée,
tir une pensee, eene gedachte anders inkleeden, haar klaverkruis, 4delstans- kruis. — [ Jeu de cartes]
in een ander, vreemd gewaad voordragen. -- SE Klaveren, de met eene of meer figuren van een klaTRAVESTIR, V. pr. Zich verkleeden, zich vermom- verb/ad geteekende speelkaarten. Rol, Dame, Valet
men: I1 s'était travesti en femme, hij had zich als Dix de tr-, klaveren heer, vrouw, boer, tien. —
eene vrouw verkleed. -- Zich onkenbaar maken, [Mil.] Klavermijn f. (met drie klaverbladvormige
zijn gewone doen, zijn karakter veranderen. — Ver- kamers; ook mine tréfée geheeten). -- Tréflé, e,

TRÉFLER

-

adj. [Didact.] Klaverbladvormig. -- [Bias.] Croix
tr-, z. onder TREFLE. Croix tréflee au pied fiché,
spitsvoetiq klaverkruis. --- [Mil.] . z. onder TREFLE.
— [Numism.] Médaille tr-e, penning In., waarop
en verscheidene stempels ziet. — Tréfler, v. a.
[Tech.] Slecht, onduidelijk herstempelen. -- Tré-

flier, m. [H. n ] , z. v. a. CHARDONNERET.

—

In

sommige streken z. v. a. champ de trèfle, klaverveld.
Tréfliere, f., Z. TREFFILIERE.
Tréfoncier, m. [Cout.] Eigenaar van den bodem en van 't geen onder dien bodem verborgen ligt.
Trét'ondre, V. n. [Tech.]: Soudure qui tréfond,
soldeersel, dat zoowel in- als uitwendig verbindt.
Tréfonds, m. [Gout.] Ondergrond m., het onder den bodem gelec;ene. — (bij uitbreiding) Eigendom m., al wat men bezit. -- (fig. et fain.), z. FONDS.
(Men schrijft ook très-funds.)
Treiche, f. [H. n.], z V. a. DRAINE.
Treillage, m. Traliewerk, traliecormig latwerk
voor leiboornen, prielen, enz.; staketsel, t r a Ij ewerk n. —'I'reillager, v. n. Met tralie- of latwerk
voorzien. — Treillageur, m. Latwerkmaker m.
— Treille, f. Priëel n. met een' wijnstok overdekt en door latwerk of staken ondersteund. —
Tegen een' muur geleide wijnstok of wijngaard m.
— (fig.) Le jus de la tr-, de wijn m. — (poét.) Le
dieu, Le père de la t-, Bacchus, de god des wijns.
— [Pêche] Soort van garnaalnet n. -- [Tech.]
Stapel m. leen, naar hare hoedanigheid gerangschikt. — [ Peint.] , z. v. a. CHâssis. — Treillis, m.
Traliewerk, tralieraam n. Tr- de dl d'archal pour
conserver les vitraux d'une église, traliewerk van
ijzerdraad ter beschutting van de kerkramen. Trde Bois, houten tralieraam of traliewerk. Cage de
tr-, traliekooi f. -- [Blas.] Traliewerk n., dat de
schildranden niet raakt; — tralievizier n. van den
helm. — [Corn.] Glanslinnen n.; — trielje f., soort
van grof za.klin nen. -- [Peint.] , z. v. a. CHI SSIS.
— Treillissé, e, adj. (en part. passé van treil lisser): Fenêtre, Porte tr-e, getralied venster of
tralievenster n., traliedeur f. — [Bias.] Digt getralied (als er meer dan zes latten over elkander
loopen). — Treillisser, v. a. Betralien, met traliewerk voorzien. Tr- une fenêtre, een venster be.

traliën.

Treizaine, f. (fain.) Dertiental n. — [ Jeu
— [Féod.] Dertiental schoven, in]karten.
't veld te hoop gelegd, om de telling en de heffing
der tiende gemakkelijk te maken. — Treize, adj.
num. Dertien: Tr- personnes, dertien personen, —
Ook voor treizième, dertiende, gebézigd: Chapitre
tr-, dertiende hoofdstuk n. Louis tr-, Lodewijk de
dertiende. — Als subst. in. Het getal dertien: Trmultiplié par deux fait vingt-six. — Dertiende
dag m. Le tr- du mois — Soort van hazard-spel n.,
dat met 52 kaarten gespeeld wordt, treize. —
Treizième, adj. Dertiende: Le tr- siècle, de
dertiende eeuw. — Ook als subst. in. Le tr- (liever
le treize) du mois, de dertiende der maand. —
Dertiende deel n.: Payer le tr-, het dertiende deel
betalen. — Dertiende in rang- of volgorde: I1 est
le tr- de sa classe. --- Treizièineinent, adv.
Ten dertiende, in de dertiende plaats.
Trejetage, m. [Tech.] Het overgieten der gesmolten glasstof uit de smeltkroezen. -- Tréjeter, V. a. Overgieten (de glasstof).
'I'relice, f. (Anc. mil.] Malienkleed n.
'I'rélin rage, m. [Mar.] Zwich.ting f. Faux tr-,
z. V. a. CASSE -TETS. --- Trélingtaer, v. a. [Mar.]
Zwichten, inzwichten, zwichting maken.
1- Tré i n, m. (pop.) , z. V. a. BERLUE.
Tréiricher, v. a. [Mar.] Doorkaaijen, gijpen,
overgaan (van de zei(en).
Tréina, m. Deelteeken n., scheipunten f. p1.,
twee punten op eene klinkletter, ter aanduiding,
dat met die klinkletter eene nieuwe lettergreep begint (). Mettre un tr- sur une voyeile, een trem a of twee punten op eene klinkletter zetten. —
Ook als adj.: Dans ciguë it y a un e tréma, in
ciguë staat eene e met twee punten.
Tréi<nadote, m. [H. n.] Ingewandsworm m.
met een' zuigspriet.
Trémail, in , z. TRAMAIL.
Treinailler, m. [Chas.] Kwartelnet n.
Trérnalue, Tréinène, f. [Bot.] Volksnamen
der klaver (trèfle).
Tre-matobranehe, adj. ] H. n.] Met kieuwen,
die naar buiten luchtgaten hebben. — Trémato-
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de, Trénnatoide, adj. [11. n.] Met openingen
of gaatjes voorzien (van wormen). — Tréinatopné, ,e, adj. Door luchtgaten ademend. — TRÉn1ATOPNES, m. pl.Vissch.en m. pl. zonder kieuwdeksel.
'rremblaie, f. Plantsoen n. van ratel- of tril populieren.
Tremblant, e, adj. Bevend, sidderend, ril lend, trillend: Enfant tout tr- de froid, van koude
rillend of bibberend kind. Ii était tr- de colère, hij
beefde van gramschap. Ses genoux tr-s ne pouvaienc le soutenir, zijne bevende knieën konden hem
niet dragen. — Pont tr-, onvaste, schuddende brug f.
Ecrire d'une main tr-e, met eene bevende hand,
met schroomvalligheid schrijven. Voix tr-e, trillen
bedeesde stem f. — [Méd.] Délire tr-, z. DLLIRE.-de,
---TREMBLANT, M. [Mus.] Trillende toon, tril toon, triller m.; orgelregister n., dat aan de toonen eene trilling geeft, t r e in u 1 á n t m. —'I'remblante, f: [H. fl], z. V. a. GYMNOTE électrique,
TORPILLE.
'tremble, m. [Bot.] , z. PEUPLIER tremble. —
[H. n.], z. v. a. TORPILLE. —'I'reitibie, e, adj.:
Écriture tr-e, bevend schrift n. (door eene bevende
hand geschreven); — golvend schrift (waarvan de
lettertrekken golvingen maken). — [lrnpr.] Filet tr-,
of als subst. TREMBLE, M. Golvende filet of muurlijn f. -- Treinbteinent, m. Beving, siddering,
schudding, rilling, trilling f. Tr- de main, handbeving. Tr- de nerfs, zenuwbeving, zenuwschudding f. Tr- fébrile, koortsbeving. II lui prit un tr-,
eene béving beving hem. — Tr- de terre, aardbeving. — [Bus.] Bevende, trillende toon (van stem
of speeltuig) , triller; t r e m u l a n t m. -- (fig.) I1
ne faut point de tr- dans cette affaire, in deze zaak
moet men niet met vrees te werk gaan. — Faire,
Operer son salut aver crainte et tr-, met vreeze
en beving voor zijn zieleheil zorgen. — (pop.) Il
est venu avec tout le tr-, hij is met een' heelen
stoet, met veel volk gekomen.
Trembler, v. a. Beven. sidderen, schudden,
rillen, trillen, bibberen: Tr- de froid, de peur, van
koude, van angst beven. I1 tremble comme la
feuille, hij beeft, trilt als een blad. Je tremble encore quand j'y pense, ik sidder, ril nog, wanneer
ik er aan denk. La voix lui tremble. zijne sterei
beeft. Ce coup de tonnerre fit tr- les vitres, deze
donderslag deed de glazen schudden. -- Ce pont
nest pas ferme, quand it passe one voiture dessus, it tremble, deze brug is niet vast, wanneer
een rijtuig daarover gaat. schudt, wagrrelt zij. —
(fig.) Vreezen, duchten, beangst zijn: Toute la terre
tremblait levant ce prince, de c,eheele wereld sidderde voor dezen vorst, had groote vrees voor hein.
Chacun tremble pour l'avenir, iedereen beeft, vreest
voor de toekomst. Je tremble qu'il n'arrive, ik
vrees, dal hij komen zal, ik vrees voor zijne
komst. Je ne tremble pas qu'il arrive, ik vrees er
niet voor, dat hij konten zal, Ik vrees niet voor
zijne komst. — Tel menace qui tremble (of qui
a peur), z. MENACER. — (pop., als v. a.) Tr- la
fièvre, de koortsrilling hebben, rillen als een koortsige. _— Trembleiir, m., -ease, f. Bever m.,
beefster f., hij of z ij , die beeft. (In den eig. zin
weinig gebruikt) . — (fig.) Schroomvallig, al te omzigtig mensch, lafaard in., durfniet m. en 1. —
[ Fí. rel.] , z. V. a. QUAKER. — TREbIBLEUR, M. [ H. n.]
Surinaamsche sidderaal m.; z. V. a TREMBLANTE.
— Surinaamsche sidderaap in., eene soort van sa
Volksnaam van den graauwen uil m.-pajou.—
(hulotte.)
Tremblotaut, adj. Rillend, bibberend, huiverend: Tr- de froid, bibberend van koude. — Voix
tr-e, bevende, trillende stem f. — -)- Trembloté, e, ac/i. Met bevende stem uitgesproken. —
'1`rembloter, v. n. Rillen, bibberen, huiveren:
Le froid le frait tr-, de koude doet herra bibberen,
hij bibbert van koude.
Treineaa, in. [Fort.] , z. v. a. MERLON.
Trémelle, f. [Bot.] IJlmos n., eene wierplant.
t 'Trénneur, f. Vrees f. (peur. crainte).
Trérnex, m. [H. n.] Soort van houtwesp f.
Tréinie, f. [Meun.] Tremel, molentrechter m.
— [Corn.) Trechtervormige zoutmaat f.; --- ijk
voor inhoudsmaten. — [Constr. j Ti - de-matf.
cheminée. trechtervormige schoorsteenmantel m.
Bande de tr-, ijzeren draagband m. des schoorsteen mantels (ook trémion geheeten). — [Econ. dorn.]
Trechtervormige etensbak m. voor 't gevogelte
-
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Trémière, adj. f. (alleen voorkomend in): Rose
tr-, maluwroos, rozemaluw f., groote maluw met

den. — Tremperie, I. [Impr.] Vochtkamer, vochtplaats f. — 'rempeur, m. [Tech.] Staalharder; — papiervochter iii. — Treinpis, m. [Tech.]

roosachtige bloem.
Trésnition of Trémion, m. [Meun.] Tre- Zuur vocht n., waarin men de stukken koper dom
melschraag f., tremelsleun m. — TRÉ:►it0N, m.
om ze te reinigen. — Water n., waarin de-pelt,
[Constr.], z. onder TREMIE.
zoutevisch is te weeken gezet. — Plaats, waar de
Tréunois, m. [Agric.J Mengkoren n., mengsel vischvrouwen den visch laten weeken, weekplaats f.
doorgaans van drie graansoorten, in 't voorjaar -- Weekplaats f. des st jfselrnakers. — [Peint.],
gezaaid tot veevoeder; — zomerkoren, z. v. a. MARS. z. v. a. LAVIS.
Trémoise, f. [H. n.], z. v. a. TORPILLE.
Tremplin, m. Springplank, aanloopplank f.,
Tr éiuolite, f. [Minér.J , nu liever GRAMMATITE. deschuinliggende plank voor kunstspringers. — (fig.)
Trénaolo, in. (ital.) [Mus.] Triller, tr e mu- Etre sur Ie tr-, in een' gevaar/ijken toestand zijn,
Treinplite, f. [Minér.] Phosphorische minerale
lánt m.
Trénnoussennent, m. Schudding, trilling f.; zelfstandigheid f., t r e in p 1 i e t m.
i.nz. het klapperen der vleugels. Le tr- causé par
'Trerinpoir, m. Vochtplaats f. (bij lakenvollers,
une surprise, de trilling, door eene verrassing te brouwers e. a.), z. v. a. MOUILLOIR. — Trem wee ig gebragt. Le tr- des alles, het klapwieken, het poire, f. [Tech.] Weekkuip, kuip of tobbe f.,
slaan met de vlerken. — Trénaousser, v. n. Met waarin men iets te weeken zet.
de vleugels of vlerken slaan, kapwieken, fladde.'I'rempure, f. [Tech.] Stel hefhoomen, waarren. Les oiseaux tréinoussent de 1'aile, de vogels mede een maalsteen of ander soortgelij k molendeel
klapwieken. — TREMOUSSER, V. n.: Tr- qn., iemand wordt hooger of lager gezet; — gewigt n. van een'
in beweging, in werkzaarnhtid brengen, iemand molen, om naar willekeur grover of fijner te maaandrijven --SE TItEMOUSSER , v. pr. Zich schielijk len. — [Hort.] Doorweeking f. van den grond.
en onregelmatig bewegen, huppelen: Ce n'est pas lá
Treinzee, I. [Pèche] Rand of koker in. van
danser, ce n'est que se tr-, dat heet geen dansen, planken rondom de bun van vischschuiten, ter afdat heet maar huppelen. — (fig. et Tarn.) Il se tré- wering van 't Overkomend zeewater. — [Mar.] Tr-s,
mousse fort, hij geeft zich veel beweging, veel moeite, spijraaten n pl. (dalots) van den pisbak.
hij slooft zich uit. — Trémouiissoir, m. Werk'rrénitz, f. [Danse] Eene der figuren van de
tulp n. om zich zelven in de kamer beweging te fransche quadrille.
verschaffen, bewegingsmachine f.
Trentain, in. [Anc. tech.] Laken n waarvan
Trenspage, in. 1 Impr. J Het vochten van 't pa- de schering uit 30 maal 100 draden bestond. -pier, dat bedrukt moet worden. — In 't algemeen: [Liturg.] Dertigtal n. zielmissen. — [Jeu de paumel
het bevochtigen, het doortrekken met vocht. — Nous sommes trentain, wij hebben beide dertig. —
Trenipe, f. [Tech.] Harding f., het harden van 'I'rentaine, f. Dertigtal n., dertig of daarom't ijzer, eene kunstbewerking, waarbij men het ijzer trent: Urge tr- d'années, de francs. — (absol. et
aan zijne oppervlakte in staal verandert en dat fain.) Dertigjarige ouderdom: II est dans la tr-, hij
vervolgens door plotselinge afkoeling hard maakt, is in de dertig.
cementérinq, tempering f. Donner la tr- á du fer,
Trentanel, m„ Trentanelle, f. [Bot.] Verijzer harden. La tr- a volée, de gewone harding wers- of loo(jers- sumak f., verwerskruid n. [coriadoor indompeling in koud water. -- Cette épée ria myrthifolia].
'Trente, adj. num. Dertig. Tr- Bommes, Trest dune bonne tr-, deze degen is van eene goede
harding, is goed gehard. — (fig.) Ligchaamsgestel n.; ans. -- Somtijds ook voor trentième, dertigste:
geaardheid f., aard m , inborst f., karakter n. C'est Chapitre tr-, dertigste hoofdstuk. Numero tr-, nomon corps dune bonne tr-, 't is een sterk, gezond mer dertig. — Als subst. m.: Het getal dertig: Trgestel, ligchaam. Ce sopt des Eens de la même tr-, multiplié par deux produit soixante. — Dertigste
't zijn lieden van den zelfden aard, van één slag. dag m. Le tr- du mois, de dertigste der maand. —
La tr- de son áme, zijne zielsgeaardheid. — [Econ. Trente-deax-pieds, m. [Mus.] Twee en dertig
rur.] Soort van piquelte-wijn (z PIQUETTE). — voete orgel-register n. — Trente et quarante
[Innpr.] Het vochten van het te bedrukken papier. of 'I'reiite et lui, m. [Jeu de cartes] Hazardspel n.
— ( Teen ] Water n., waarmede bij brouwers het niet zes spellen whistkaarten. — 'Prenten sire,
graan in de zwelkuipen tot zwelling gebragt en tot adj. [Législ.] Dertigjarig: La possession tr- engisting voorbereid wordt, zwelwater n. -- Eerste traine la prescripton, het dertigjarig bezit heeft
indompeling der leenmetten in 't gesmolten was. — prescriptie of verjaring ten gevolge. — TrenteMettre en tr-, de suikervorrnen, alvorens ze te vul six •nHoiS, m. [ Anc. mar.] Zes-en-dertig-maanleggen. — Mise en tr-. afzoeting-len,i'twar der m., hij, die naar de eilanden van Franschvan 't zetmeel in zuur water (bij stij jselmakers). — _4merika wilde oversteken, zonder vracht te betaTrenmpé, e, wij. (en part. passé van tremper): len, en die daarvoor zich verbond om 36 maanden
Du pain tr- clans du vin, in wijn gedoopt brood n. in dienst te blijven van den persoon, aan wiep de
Ne boire que áu vin tr-, niet dan met water ver kapitein hem zou afleveren. — Trentième, adj.
wijn drinken. — Cet homme, Cet habit-mengd Dertigste: La tr- année, het dertigste jaar. — tells
est tout tr-, die man, dat kleed is doornat. — Ii subst. ni. Le tr- (liever le trente) du mois. de derest tout tr- de sueur, hij is geheel bezweet. — Des tigste der maand. — Dertigste deel n.: Etre intéarmes Ir-es á Darnas, te Damascus ficharde, ge- ressé dans une affaire pour un tr-, voor een dertemperde wapens n. pl. — Trempée, f. [Tech ] tir;ste deel in eene zaak betrokken zijn of aandeel
Weeking, doortrekking f. met eene vloeistof. — (pop.) hebben. — Tientin, ni. [Liturg.] Likdienst f. op
I1 a recu one fameuse tr., hij heeft een duchtig pak den dertigsten dag na 't overlijden.
Tréou, m. [Mar.] Stormzeil n. (der vaartuiTREMPEES , f. gel. [at'èche] Paar slaag gekregen
gen in de Middellandsche zee, ook Voile de tr- gedeharen trekl jnen f. pl. aan de zeeren. — ^ Trem
heeten).
;E 41PE. -- T remper, v. a.-pemnt,M.zT
Trepan, m. [Chir.] Schedelboor, panboor f.,
Weeken, indoopen, nat maken, bevochtigen. Tr- le
lingo dans de Peau, het linnen in water, te veee - een heelmeesters - werktuig tot het doorboren van de
ken zetten. Tr- du pain dans du vin, brood in wijn hersenpan, t r e p a a n m. — Kunstbewerking niet
doopen. -- Tr- la coupe, den bouillon op de sneden dit werktuig, schedelboring, t r e p a n é r i n g of
brood gieten. — Tr- du ter, (le lacier, ijzer, staal t r e p a ná t i. e f.: Le blessé est trop faible, it ne
harden of temperen. La pluie a trempé la terre, pourra soulirir le tr-, de gekwetste is te zwak, hij
de regen heeft de aarde bevochtigd. — Tr- son vin, zal de trepanéring niet kunnen doorstaan. — [Tech.]
water in zj zen wijn doen. — (fig.) Tr- ses mains Steenboor, drilboor, aardboor f.; soort van avegaar;
dans Ie sang, zijne handen in bloed doopen. -- — drilboog m. (om de boor in loodregten stand te
[Impr.] Tr- Ie papier, hel papier vochten. — (Rel.] houden). — Trépanation, f. Schedelboring, z.
(absol.) Tr- á la colic, den rug van een boek in de TRIPAN. — Trépaner, v. a. De hersenpan met
lijm zetten. -- TREMPER, V. n. Weeken, in ma- eene schedelboor doorboren, Ir e p a n é r e n. — (in
ter leggen: Mettre tr- des pois, erwten te weeken ruimer zin): Een been doorboren: On lui a trépazetten. — Ses mains omit trempé dans le sang, zijne né l'omoplate, men heeft hem liet schouderblad (niet
handen hebben bloed . vergeten. — (fig.) Tr- dans den trepaan) doorboord. — Tr- une mine, van
zen crime, dans une conspiration, medepligtig aan boven eene opening in eene mijn boren. — SE TREeerre misdaad, aan eene zanrenzwerinq zijn. --- PANER, V. pr. Getrepaneerd, doorboord worden. -[Tech.) Het pottegoed te droogen zetten. — SE Het part. passé is ook adj,: Homme trépané, g etrepaneerd man.
TREMPER , V. pr. Bevochtigd, gevocht, gehard wor.

.,

. —

,

--

TRÉPAS
Trépas, m. (poét.) Dood m. (met het bijbegrip
van overgang tot een ander leven), afsterven, overloden, verscheiden n. I1 est une vie au-deli du
tr-, er is, een leven na den dood. — Weleer ook
z* v. a. PEAGE . -- [Mar.] Naauwte, doorvaart f.
(pas, pertuis). — Trépaassé, e, adj. Overleden,
verscheiden , dood. — TREPASSE, m. Overledene,

doode m. -- [Catli.] Le jour des tr-s (gebruikel jker: Le jour des marts). Allerzielendag m. of
-feest n. (2, november). — -t- Trépassexuent, m.,

z. v. a. TREFAS . — Tr épasser , V. n. Sterven,
verhuizen., naar de andere wereld gaan. (Hoewel
trépas een deftig en dichterlijk woord is, wordt trzelden dan in gemeenzainen stijl en al schertsend
gebézigd.) I1 a trépassé (I1 trépassa) hh (of vers Ia)
minwit, hij stierf tegen middernacht. I1 est trépassé depuis une heure, hij is sedert een uur naar
de andere wereld verhuisd. [aarde).
Treper, V. a. [Agric.] Trappen, treden (de
Tr éphine, f. [Chir. J Korte pan- of schedel -

boor, die slechts met ééne hand in beweging gebra.gt wordt, trephine f.
Trépidation, f. [Méd.] Béving f , onrustige
beweging der leden, der zenuwen, enz. -- Tr- des
pieds, trippeling f. (bij dringende behoefte aan waterlozing of stoelgang, bi ongeduld, enz ). — [Astr.]
Schommeling f. van 't noorden naar 't zuiden en

van 't zuiden naar 't noorden, die de oude ster -

rekun.diren aan den sterrehemel toeschreven.
Trepied, m. [Econ. dom.] Drievoet m., elk
meubel op 3 voeten; treeft f. -- [Ant. gr. ) Le tr-

de Delphes, d'Apollon, Le tr- sacré of prophétique, de drievoet van Delphi, van Apollo, de hei
drievoet , eene soort van drievoe--lige,prohtsc
tige zetel, waarop zich de Pythia of priesteres plaatste en in vervoering hare orakelen sprak.
(fig.)
Etre sur le tr-, den delphischen drievoet bestegen
hebben: in geestdrift zijn, in vervoering, in opgetogenheid spreken.
Trepignement, m. Trappeling, trippeling f.,
het stampvoeten. — Trépigner, v. n. Trappe—

len, trippelen, stampvoeten: 11 trépigne dimpa-

hij trippell van ongeduld, hij
stampvoet van kwaadheid. Clieval qui trépigne ,
paard, dat trappelt, trappelend paard n. — TRÉ PIGNER, v. a. Treden, trappen (de aarde) . — [Tech .]
Tr- les laines, verschillend gekleurde wolsoorten
onder elkander mengen. — Trépigneiir, m.
tience, de colère,

Iemand, die steeds zijne goedkeuring door stampvoeten te kennen geeft, overdreven bewonderaar.

Trépoint, m., of'Frépointe, f. [Tech.) Brandzool f., rand, buitennaad ni. aan eenen schoen tusschen de zool en 't bovenleêr; — dunne strook f.
leêr, genaaid tusschen twee dikkere stukken (b ij de

koffer-, zadel^nake7s, enz.)
Tréport of Trépot, m. [Mar.] Windvering f.
op den hekkalk, verlengstuk n. achter de rantsoenhouten; hekstuk n. boven aan den achtersteven van

een schip.

Tres, adv. Zeer, hoogst : aller-, bij uitstek, (fam.)
heel: 11 est tr- -estimé, hij is zeer geacht. I1 parle
tr- -prudemnnent, hij spreekt zeer of * h uitstek voor
Tu ès tr- -heureux, mon ami. g2,1 zijt heel-zifjtq.
gelukkig, vriend. — Le roi tr- -chrétien, de aller
koning. Le Tr- -naut, de Allerhoogste.-christeljk
(Het koppelteeken. dat volgens 't gebruik tusschen
trés en 't volgende woord staat, wordt tegenwoordig als geheel nutteloos door vele goede schrijvers
en taalkenners wefigelaten..)
Trésaille, f. [Tech.] Houten spanlijst f., dwars
dat de zijden van eerse n wagen, eene stort--stukn.,
kar, enz. zamenhoudt
'I'rese tteur, in. [Bias.], z. TRECHEUR.

'_Fré -sept of Trésette, m. [Jeu J Trisét, trisét -spel n., een kaartspel, dat met omber - kaarten
gespeeld wordt en waarin d r i e z e v e n s, als honneurs, het meest gelden
(TREFON DS.
.

Très- foneier , Très-fonds, z. TREFONCIER,
Trés- ;rand, m. Soortnaam van een' haai.
Tiès -haat, m., z. onder TRES.
Trésilion, m. [Mar.] Draaijer, knijper m.
(minahouet). -- [Tech.] Lat, spie f., stuk hout,
dat men tusschen nieuw gezaagde planken legt,
om ze beter le doen uitdroogen. — Trésilion- !,
ner, V. a. [Mar.] Met een' draaier aanzetten,
een' knijper ergens -op zetten. --- [Tech.] De pas
gezaagde planken door tusschengelegde latten of
spleen scheiden.

TRESSIN.
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Trésor, m. Schat; rijkdom m. Les tr-s que la
mer recèle, de schatten, die in de zee verborgen
zijn. Trouver un tr- caché, een' verborgen schat
vinden. — II a des tr-s, hij bezit schatten, hij is
zeer rijk. — (fig.) Ce livre renferme des tr-s de
doctrine, dit boek bevat schotten van geleerdheid.
Un véritable ami est un grand tr-, een waar vriend

is een groote schat. — [Écrit. J Là 'oil est votre Ir-,
là est votre coeur, waar uw schat is, daar is ook
uw hart. Amassez-vous des tr-s que les vers et
la rouille ne puissent point gáter, verzamelt u

schatten, die noch van de warmen noch van den
roest kunnen verteerd worden. -- (poét.) Les tr-s
de in terre, de schatten, de voortbrengselen der
aarde. Les tr-s de Cérès, des sillons, des guerets,

de granen n. pl. Les tr-s de Bacchus, des vendanges, de wijn m. Les tr-s de Flore, du printemps,
de bloemen f. pl. Les tr-s de Ponione, de Verturnne, des vergers, het ooft, de vruchten f. pl. Les
tr-s de I'automne, de vruchten, de druiven f. ril.
Cet enfant est son tr-, dat kind is zijn rij kdom,
zijn alles. — Schatkamer, schatkist f. Voilà la clé
de son tr-, hier is de sleutel van zijne schatkamer.
Le Ir- public, de openlijke schatkamer. La guerre
a épuise les tr-s publics, le tr- de I'Etat, de oorlog
heeft de openlijke schatkist, de schatkist van den
Staat uitgeput. — [Cath.] L'Eglise ouvre ses tr-s,
de Kerk ontsluit hare schatkameren, biedt hare ge nademidd.elen aan. —. [Hort.] Soort van peer, liefdepeer (poire d'amour). — Trésorerie, f. Schat
plaats, waar de staats- of gemeentegelden-kamerf.,
bewaard en beheerd worden, thesaurie f. —
(weleer) Schatmeesterschap n. van eene kerk; —
woning f. des schatmeesters. -- (in Engeland) Ministerie van financiën. -- Trésonier, in, Schat meester, schatbewaarder, t h e s a u r i e r m. Le trdu roi, de schal- of rentmeester des konings. Le
tr- de la commune, de gemeente-ontvanger. — (wel
Schatmeester in. van eene kerk of stift. —-er)
[Mi1.J Le tr- du régiment, de betaalmeester van
't regiment. --- [Hort.] Soort van anjelier m. —
Tréorière, f. Schatmeesteres, penningmeesteres f. (van eene kloostergemeente, van eene damesvereenicginq, enz.).
'I'resquilles, f. pl. [Anc. corn.] Vette levantsche wol f.
'rressaillé, e, z. TRÉSAILI.ER.

Tressailleinent, m. Huivering, rilling f. (van
schrik, afgrijzen, ontzetting, soms ook van vreugde, of ook wel zonder uitwendige oorzaak). — Trdes nerfs, zenuwtrekking, zenuwachtige béving f.
Tr- dun nerf, overspringing, verplaatsing f. eener
zenuw. — Tressaillir, v. n. Trillen, huiverend

terugdeinzen, sidderen, bever; opspringen . huppelen. II a tressailli de peur, de erainte, hij heeft van
angst, van vrees getrild, gebeefd. 11 tressaillim de
plaisir en apprenant eelt, hij zal van blijdschap
opspringen, als hij dat verneemt. — Het part. passé
wordt pop. als adj. gebruikt in: Nerf tressailli,
overgesprongen, opgekrompen, verplaatste zenuw f.
'rressaillisre, f. [Corn.] Kleine bersten of kloven f. pl. in 't verglasel van aardewerk.
Tressalier, m. [Hort.] Soort van druif f.
-[ Tressant, m. [Mon.] Ongelijkheid f. in de
muntproef. Its ont fait un tr-, hunne muntproeven
zijn niet goed uitgevallen. — t Tressauter, v. n.,

nu TRESSAILLIR.

Tresse, f. Vlecht, trens f.; goud- of zilverboord set n., tres f. Tr- de cheveux, haarvlecht. Trde paille, stroovlecht. Tr- d'argent., zilvertres. -(poét.) L'or de sa tr- blonde, hare goudkleurige
blonde lokken f. pl. — [Mar.) Platting f. — [Tech.]
Grof graauw papier n. — Tressé, e, adj. (en
part. passé van tresser): Cheveux tr-s, gevlochten
haar n. -- ± Tresselette, f verklw. van tresse)
Kleine vlecht of trens f. — Tresses, v. a. hlechten. trensen: Tr- des cheveux, haar vlechten. -SE TRESSER, v. pr . Gevlochten worden . --- 'I'resserie, f. Werkplaats f., waar zijde, garen enz.
fietrensd wordt. — Tresseur, m., -ease, C. Haar-

trenser m , h.aartrensster f., vlechter m., vleehlsler f.
Tression of Tressiot, in. Van

dane zemelen f. pl.

alle meel ont-

'rressoir, m. [Tech.] Trensstok m., trens-

ijzer n. --- IJzeren werktuig, waarmede men de
plaatsen teekent, waar vergulde spijkers (tot ver
-sierng)
moeten worden ingeslagen.
Tressin, m. [Pèche] Soort van fijnmazige ze-
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TRESSURE

TRIBADE.

gen f. (op de kusten van Bretagne en in Dordogne).
— Lint n. ter opbinding van de haarvlechten.
Tressure, f. [Pèche j , z. V. a. TRESSON.
Trest, m. [Coin.] Zeildoek n. voor visschersschuiten.

Trestoire, f. [Tech.], z. TRETOIRE.
Tréteau, m. Schraag f., bok m• Mettez vette
plancbe sur deux tr-x, leg die plankop twee schragen. -- (Loc. prov.) I1 dit merveille quand it est
entre deux tr-x, hij is zeer spraakzaam, wanneer
hij aan tafel zit en den wijn wat voelt. -- Tr-x,
kwakzalvers-tooneel n. of -stellaadje f.; — tooneel,

waarop men kluchten voor 't volk vertoont. 11 nest

bon qu'à monter sur des tr-x, hij deugt alleen om

voor hansworst te spelen. — ( fig.) Monter sur les

tr-x, tooneelspeler worden, als tooneelspeler optreden. — [ Tech.] Des tr-x de scieur, zaagbok; —
soort van bank f., waarop men in papierfa.brf}ken
de vellen legt, wanneer zij uit de pers komen. —
Tr-x des soufflets, soort van stellaadje, waarop
de blaasbalg rust. — Lat f. met haakspijkers, waaraan de mattenvlechters de stroo-repen hangen, die
zij willen vlechten.
Trétoire, f. [Tech.] Mandemakers-tang f.
Tré-tré-tré, in. [H. n.] Woudduivel m. (soort
van aap) van Madagaskar.
Tree of Truage, m. [Cout.] Tol m. op koopwaren. — Regt n., dat eenen leenheer van het wild
toekwam, dat in zijn gebied gevangen werd.
Theo of Treulot, m., Trenille, f. [Peche]
Schepnet n. voor garnalen.
Treail, m. [Mécan.] Spil, rol f. of boom m.
van een windas, windboom m. Tr- a roue, rad spil n., windboom m., die door een rad in plaats
van door handspaken bewogen wordt.
.

Trenille, f. [Péche], z.

TREU. — TREUILLES, f.

pl. [Pêclle] Ingewand n. der haringen.

t '.rreii 'er, V. a., nu TROUVER.
Trève, f. Bestand n., wapenstilstand m. Trde quatre semaines, wapenstilstand van vier weken. Tr- marchande, pêcheresse, overeenkomst f.

tot vrijen handel, tot ongestoorde visscherij. —
[Hist.] Tr- de Dieu, of Tr- du Seigneur, Godsvrede f., in de middeleeuwen de staking der vijandelijkheden, der veeten en rooverijen van zaturdag
avond tot maandag ochtend, later van woensdag
avond tot maandag morgen, uit eerbied voor de
dagen, waarin Jezus zijn laatste lijden volbragt. —
(fig.) Rust, verpozing f.: Donnez quelque tr- á
votre esprit, geef uwen geest eenige rust. — Faites
tr- <t vos plaintes, houd op met klagen. Tr- de
compliments, de raillerie, pligiplegingen, boert of
scherts ter zijde. 11 ne donne point de tr- a ses
débiteurs, hij laat zijne schuldenaars niet met rust.

Trève-Dieu, f., z. TREvE de Dieu.
Trévier, m. [Anc. mar.] Baas-zeilmaker m.
(maitre voilier).
Trévine, f. [Mar.] Schrooitouw n. (waarmede

men uit of in eene sloep vaten schrooit of van eene
hoogte aflaat). — Trévirer, V. U. [Mar.] Schrooien, een touw om de vaten slaan, om ze in of uit
eene sloep af te laten.
Trézailler of Trézaler (se), v. pr. [Tech]
Kleine bersten of scheuren krijgen. — Trézaíllé, e, adj. (en part. passé van trézailler) [Peins.]
Tableau tr-, schilderij f. vol kleine bersten of kloofjes. —1 Corn.] Poterie tr-e, aardewerk n. met opgebersten verglasel.
Trézeau. m. Drietal dorschers op den dorschvloer. — [Féod.] , z. v. a. TREIZAINE.
'rri, m. [Jeu] Soort van omber-spel n., waarbij
al de ruitenbladen, met uitzondering van den heer,
ter zijde gelegd worden, t r i n. — [Tech.] , z. v: a.
TRIAGE.

Triacanthe, adj. [Bot.] Met drie doornen;
met drie aan drie geplaatste doornen. — [ H. n.]
Met drie stekels. — TRIACANTHE. m. Doornvisch m.
Triaelear, m. Triakel- of theriak-verkooper,
kwakzalver m. — t (fig.) Snoever, pochhans m.
Triacontadactyle, adj. [H. n.] Met 30 vingers of teersen. — Triacontaèdre, adj. [Minér.]
Cristal tr-, dertigvlakkig kristal n., t r i a konladder m.
Triade, f. [Phil.] Verzameling van drie personen, van drie eenheden, trias, t r i á d e f. -Tr- indienne, z. V. a. TRIMOURTI. — Mus.] Trharmonique, volnaakt akkoord n., harmonische
evenredigheid f., harmonisch akkoord n.
[

Triadelphe, adj. [Bot.] Met in drie bundels
vereenigde meeldraden.
Triadique, adj. [Phil.] Tot de trias (z. TRIADE)
behoorend, t ri ád isc h,. — [Liturg. grec.] Lofzang op de drieëenheid, t r ia d i s c h e hymne f.
Triage, m. Het uitzoeken of uitlezen, het af
zonderen of schiften; schifting, sortéring f. ; — het
uitgezochte of geschifte, uitgelezen voorwerpen n.
pl., keur f. Faire le tr- des marchandises, de koop
uitzoeken of sortéren. — Voila un beau tr-,-waren
dat is schoone, uitgelezen waar f., eene schoone keur.
— Tr- de café, gebroken koffjboonen f. pl., uit
n. — [Eaux et for.] Streek houtgewas n.,-schot
met betrekking tot de vellingen, die men er in doet,
houthak m.; — gebied n., waartoe zich de zorg eens
boschwachters bepaalt. — [ Exploit.] Le tr- du minérai, het schiften of scheiden van den erts (waar
niet metallische bergstoffen worden afge- -dore
zonderd). — [ Tech.] Het nazien en uitzoeken der
papiervellen; — het uitzoeken der onder elkander
geraakte drukletters; — het zuiveren of uitpluizen
der wol met de hand.
Triaille, f. [Gom.] Slecht soort van speelkaarten, uitschot n.
Triand, Triandin, m., Triandine, f.
[Agric.] Spade f., met drie tanden.
Triandre, adj. [Bot.] Met drie meeldraden,
triándrisch. -- Triandrie, f. [Bot.] Driehelmigen, driemannige planten f. pl. (de 3de klasse
in 't stelsel van Linneus, welker bloemen drie meel
hebben), t r i d n d ri a n. pl. — Trian--draen
drique, adj., z. v. a. TRIANDRE.
Triangle, m. [Géom.] Driehoek m. Tr- rectiligne, curviligne, mixtiligne, regtljnige, kromlij
deels regt- deels Kromlijnige driehoek. Tr--nige,
acutangle, rectangle, obtusangle, scherp-, regt-,
stomphoekige driehoek. Tr- équilatéral, tnéquilateral of scalene, isocèle, gelijkzijdige, ongelijkzijdige,
gelijkbeenige driehoek. Tr-s égaux, semblables, geljke, geljkvormige driehoeken. Tr- sphérique, klootsche of bolvormige driehoek. — [ Arith.] Tr- arithIrétique, arithmetische driehoek, schikking der gefigureerde getallen in den vorm van een' driehoek.
— [Anat.] Tr- médullaire, z. v. a. vouTE b trois
-

piliers. — [Astr.] Tr- boréal, austral, Petit tr-,

noordelijke, zuidelijke, kleine Driehoek, namen van
drie sterrebeelden. — [Bias.] Driehoek. Tr- vidé,
geledigde driehoek, delta n. — [Chirom.] , z. PLAINE
de Mars. — [Fort.] Driehoekige schans f., drie
Mar.] Driehoekige stelling f. (bij de mas--hoek.—[
ten en strengen, om aan deze te werken). — [Mus.]
Driehoekig stalen slag-instrument n., tri a n g e 1 m.
— [Tech.] Winkelhaak m., welks eene arm veel
dunner is dan de andere, driehoek. — Trianglé, e, adj. [Bias.] Gedriehoekt (oudtijds fascédenché). — Triangulaire, adj. Driehoekig: Figure tr-, driehoekige figuur f. Compas tr-, passer m.
met drie beenen. — [ Anat.] Muscle tr- (of als
subst. m.: Tr-) du nez, z. v. a. SUS-MAXILLO-NASAL. Muscle tr- des lèvres, z. V. a. MAXILLO-LABIAL. Muscle tr- du sternum driehoekige borst
Muscle tr- du coccyx, z. v. a. ISCHIO--spierf.
COCCYGIEN. Ligaments tr-s, driehoekige banden ni.
pl. — [Arith.] Nombres tr-s, driehoekige, t r i g onaa1 of triangulair-getallen n. pl., de een
onder de gefigureerde getallen (3, 6, 10,-voudigste
15, 21, enz., die men kan voorstellen door even ver
van elkander staande punten binnen 't vlak van
een' gelijkzijdigen driehoek). — TRIANGULAIRE, M.
[H. n.] Driehoekige hagedis f. — z. v. a. COFFRE
tr-. — Driehoekige krab f. — [ Anat.] , z. boven. —
Triangalairement, adv. Als een driehoek, bij
wijze van driehoek. — 'Triangulation, f. Het
ontwerpen of verdeelen van een optemeten terrein
in driehoeken, opmeting door driehoeken, t r i a ng u l é r i n g f.; net n. van driehoeken, gezamenlijke
driehoeken. — Tri angulé, e, adj. [Didact.J
Met drie hoeken, driehoekig.
Trianon, m. Paviljoen of vrijstaand gebouw n.
bij een vorstelijk slot, met tuinen, die in 't slotpark
besloten zijn. Le grand Tr-, Groot - Tr-, lustslot n.
in 't park van Versailles. Le petit Tr-, Klein-Tr(eenmaal 't lievelings lustslot van Marie-Antoinette).
Trianthe, adj. [Bot.] Met drie bloemen op
éénen steel. -- Trianthème, rn. [Bot.] Driebloem f.

Triards, m., z. v. a. TRIAILLE.
Tribade, f. (bas) Vrouw, die de sterke ontwikkeling van haren klitoris misbruikt om niet

TRIBALE
iemand van haar eigen geslacht ontucht te bedrijven.
t Tribale, f. [Cuffs.] In zijn eigen vet gebraden of gekookt versch varkensvleesch n.
Triballe, f. [Tech.] Bontwerkers ijzeren ge
om de huiden lenig te maken.. — Tij--redschap
bailer, v. a. [Tech.) De huiden met dat gereedschap bewerken of lenig maken.
Tribai•d of Tribart, m. Knevel m. of dwars
aan den hals van honden of varkens, om-houtn.
hun het loopera door de heggen te beletten.
Tribomètre, m. [Phys. j Wrjvingsmeter, een
door Macsschenbroek uitgevonden werktuig om de
kracht der wrijving te bepalen, t r i b o in e t e r m.
— Tribonmétrigiie, adj. Den tribometer betref
fend, tribometrisch.
Tribord, in. [Mar.] Stuurboord n., regter zijde
van 't schip, als men van achteren naar voren ziet,
Avoir les amures ii tr-, over stuurboord liggen,
stuurboordshalzen toe hebben. Vaisseau (couché)
sur tr-, Vaisseau quia la bande sur tr-, over
stuurboord liggend schip. Tr- la barre!! of enkel
Tr- ! stuurboord het roer ! Ti- tout ! stuurboord
aan boord. — (fig. et fam.), z. BhBORD. — Som t ij ds z. V. a. TRIBORDAIS. — Tribordais, m. [Mar.]
Stuurboordswacht, eerste kwartier f.
-1- Tribotail, 'rribouillenlent, in. Verlegen
beslommering, zorg f. -- -[ Tribouiller,-heid,
v. a. Verontrusten, kwellen, moeite en verdriet
aandoen.
Triboulet, nl. [Tech. ] Houten cilinder of kegel m. der goudsmeden, tot afronding van 't gesneden of gedreven werk. — t TRIBOULET, m. Nar,
hofnar, potsenmaker m. (zoo geheeten naar den
hofnar van Lodewijk :VII.). Faire le tr-, voor gek
spelen.
'rribraehe of Tribragiie, m. [Pods. ape.]
Versvoet n. van drie korte lettergrepen, snellooper,
tríbrachys m.
Tribu, m. [Ant.] Volksafdeeling, tribus f.

Le people de la vuile d'Athènes, de Rome, était
divisé en tr-s, het volk von Jthenen, van Rome,

was in afdeelingen, in tribus verdeeld. — Stam,
volksstam m., bij de oude joden al degenen, die uit
een' zelfden patriarch afstamden; ook elk der twaalf
afdeeli_ngen van 't joodsche volk. Les dooie tr-s
d'lsraël, de twaalf stammen van Israël. La Ir- de
Juda, de stam van Juda. — Stam m., klein volk
met betrekking tot eene gr .)te natie, waarvan 't
een deel uitmaakt: Une tr- de Tartares, de sauvages, een slain Tartaren, wilden. — [H. Litt.]
Naam van iedere afdeeling der zoogenaamde natiën
(vel. NATION) bij de universiteit van Parijs.
'.tribulation, C. [Divot.] Wederwaardigheid f.,
ongeval n., tegenheid, verdrietelijkheid, aanvechting f. Dieu nous éprouve par des tr-s, God beproeft ons dooi tergenspoeden, door aanvechtingen.
I1 a passé par bien des tr-s, hij is door vele weder
bezocht geworden.
-wardighen
Tribulcon, m. [Anc. chir.] Soort van kogel
-trekm.,ibulon
Tribule, f. [Bot.] Naam van verschillende planten met stekelige vrucht; jaarplant f. der warme
landen, die in 't koren groeit en dit benadeelt [tri bulus]. Tr- terrestre, duivelsdoorn in. [tribulus
terrestris] . — Tr- aquatique, waternoot f.
Tribiin, in. [H. rom.] Gemeensman, volksverdediger, naam van zekere regéringspersonen te
Rome, die de repten en belangen des volks moesten
verdedigen, t r i b u u n, ' volks-tribuun in. Les tr-s
du people ét.aient des personnes sacrees, de volks
waren onschendbare personen. Tr-s mili--tribune
taires, krj.gs- tribunen. Tr-s de léion of des saldais, tribunen der legioenen, der soldaten.
Tribunal, in. Regterstoel m., oorspronkelijk
de verheven plaats, waar Rome's tribunen regt
spraken. — Regtbank f., geregtshof, hof, gerept n.,
vierschaar f., tribunaal n. Le juge était assis
sur son tr-, de regter zat op zijuen regterstoel. - Tr- civil, militaire, burgerlijke, militaire regtbank. Tr- de commerce. handelsregtbank. Tr- de
paix, vredegeregt. z. ook CORRECTIONNEL, CRI;VII,

NEL, INSTANCE. — [ Cath.] Tr- de la pénitence,
z. PENITENCE. — ( fl;r.) Le tr- de la conscience, de

vierschaar van 't geweten, 't geweten zelve. Cet
homme est condamnné b son propre tr-, die man
wordt dooi zijn eigen geweten veroordeeld. Le tide Dieu, Gods vierschaar of regterstoel, Gods geregti,ghei.d. Le tr- de 1'opinion publique, de la pos,

--
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téritë, de vierschaar der openbare meeping, der
nakomelingschap, het oordeel van tijdgenoot en
nageslacht. -- [Arch.] Halfcirkelvormig achtergedeelte eener hoofdkerk. — Tribanat, m. Waar
ambt n. van tribuun of gerneensman; —-dighef.,
tijdduur m. zijner arnbtsbediening, t r i b u n a a t n.
Tribune, f. Spreekgestoelte n., verheven plaats
van welke de griekse/is en rooaeinsche redenaars
tot het volk spraken, en van welke thans de rede
kamers der volksvertegenwoordigers-narside
spreken; — galerij of verheven plaats voor 't volk
in 's lands vergaderzalen of voor zekere personen
in de kerken, t r i b u n e f. Monter a la tr-, het
spreekgestoelte beklimmen. L'éloquence de la tr-,
de parlementaire welsprekendheid. — La tr- sacrée,
de kansel of preekstoel m. — Entendre la messe
dans one tr-, de mis in eene tribune, op eene gallerij kooien. La tr- de la famille royale, de tribune
van de koninklijke familie. La tr- des journalistes,
de tribune der dagbladschrijvers. — Tr- d'orgues,
galerij f., waarop het orgel staat.
Tribunitien, ne, adj: Tot den tribuun of zijne
waardigheid behoorend: Puissance tr -ne, raagt eens
tribuuns. — Eloquence tr-ne, onstuimige wclsprekendheid van een' dwmagoog of volksman. —5 Tri
adj. Den tribuunbehoorend, z. v. a.-bRnitf,ve
TRIBUNITIEN.

Ti-ibnt, in. Schatting f., cijns m. (datgene wat
een Staat als teeken van afhankelijkheid aan een'
magtiger' Staat betaalt); — belasting, heffing, opbrengst f. (die de vorsten hun.n n onderdanen opleggen), t r i b u ut m. Les Valaques, les Moldaves,
payent tr- aux Tures, de Wallachen, de Moldaviërs betalen den Turken schatting. — Ce prince
impose de grands tr-s is ses sufets, olie vorst legt
zijn volk zware opbrengsten op. — ( fig.) Le respect
est un tr- qu'on doit a la vertu, au mérite, de
eerbied is een cijns, dien cruen der deugd, der ver
schuldig is. Payer le tr- a la nature, den-dienst
tol aan de natuur betalen: sterven. Payer le tr- a
l'humanité, zijnen tol aan de menschheid betalen:
de eerre of andere zwakheid of fout hebben. Payer
Je tr- h la mei, b ij zone eerste zeereis zeeziek worden. — (poet.) Les fleuves portent is la men le trde leurs onder, de rivieren brengen der zee den
cijns harer golven toe: de rivieren ontlasten zich
in zee. — Tributaire, adj. Schatpligtig, cijnsbaar.
Ti-ic 1 interj. Uitroep der drukkersgezellen, als
zij hun werk verlieten om naar de kroeg te gaan.
Tricage, m. [Constr. nay.] Het voegen, aan
voet, maken (van de tot eenen mast behoo--voegn,
rende stukken).
'rrieapsiilaire, adj. [Bot.] Met drie zaad
-huisje.—Trcap,d[ht]Merivoudige vrucht. — Triealade, adj. [H. n.] Met drie
staarten (van insecten). [Napolitanen.)
Triebalac, m. [Mus.] Trommelbord n. (der
'rricènairs, adj. [Didact.1 Het dertigtal betreffend; dertig aan dertig, bij dertigen. -- TRICENAIRE, m. [Liturg.] Reeks van dertig missen op
dertig achtereenvolgende dagen voor de zielsrust
eens dooden gelezen.
Ti icenital, e, ac/i. [Didact. j Dertigjarig, van
dertig jaar. — TRICENNALES, f. pl. [Ant. rom.]
Feest n. dat om de dertig jaar of op den dertigsten
verjaardag van iets gevierd werd.
Treeephale, adj. [Myth.] Driehoofdig (toenaam van Diana, Hecate en Cerberus). — Tri
Driehoofdig, (van-eps,adj.tubm[An]
zekere spieren, die aan een, harer uiteinden drie
vleezige bundels hebben). Muscle tr- (of Tr-) brachial, crural, driehoofdige arm-, dijspier f.
Tricère, f. [Bot.] Zeepboom m. van Cochin china; soort van wolfsmelk, t r i c e r a f.
Tricanthe, adj. (pr. eh — k) [Bot.] Met haar
vormige bloemen.
Trichèche, 'rrieviegne, in. (pr. tri -kè—)
[H. n.] Zeekoe F. (lamantin, morse).
'.richer, V. a. et n. (fam.) Valsch spelen, in
't spel bedriegen: Prenez garde, it vous triche, ii
triche, pas op, hij speelt valsch met u, hij speelt
valsch. 11 aime h tr-, hij speelt gaarne valsch. —
(b uitbreiding) Bedriegen (inz. in kleine zaken en
door gemeenti streken), opligten: II cherclie toujours
a tr-, hij is altijd op bedrog uit. — [Tech. ( Behendig verbergen of minder in 't oog loopend maken (b. v. een gebrek aan regelmaat in een gebouw,
enz.). — SE TRICI-IER, v. pr. Elkander in 't spel
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bedriegen. — Het part. passé is ook ad).: Personne 3 heeren, enz.) in 't lokspel; z. V. a. BRELAN, BRELAN CARRÉ.
(doppen.
trichée, in 't spel bedrogen persoon m. —
'I'rieogne, adj. [ Bot. ] Met drie schalen of
cherie, f. (fam ) Bedrog n. in 't spel, het valsch
Tricorde, adj. et subst. in., z. TRICHORDE.
spelen; — (in ruimer zin) alle soort van bedriege'I'rieorne, adj. [Bot., H. n ] Dr-iehoornig, niet
rij, opligting f. Gagner par Ir -, door valsch spelen
winnen. — (Loc. prov.) Ti- revient á son maitre, drie horens. TRICORNE. m. ([am et plais.) Driede bedriegers worden dikwijls zelf bedroven. — punt, steek, hoed met drie punten; (iron.) paap,
Tricheur, m., -euse, f. (fam.) Valsch speler m., preekheer ni. (lei f.
'fricosine, f. [Tech.] Overlangs gespleten dek valse/te speelster f., bedrieger m., bedriegster I. —
'I'ricot, in. Breiwerk, gebreid werk a. ('t zij uit
Ook als adj.: Homme tr-, Femme tr-euse. —
t Tricheusenneut, adv. Op bedriegelijke wijze. de hand of op 't getouw gemaakt): Porter du tr-,
Trichiase of Trichosis, f. (pr. eh — k; gebreid goed dragen. Marchandises de tr -, gebreide
ook in de volgenden) [Méd.] Haarziekte, inz. de waren f. pl. — Het breijen; de breikunst f. — TRI
Soort van laken n. voor de troepen (naar-COT,m.
binnenwaartskeering van de haartjes der oogleden.
trichiasis, trichó s i.s f. --'I'richidion, m. het vlek Tricot, depart. Oise, dus gebeden. — TRI [H. n.] Haarvisch m. — Trichie, f. (Bot.] Haar- COT, m. (pop.) Korte, dikke slok oat iemand te slaan,
schimmel f. — Soort van kever m. -- Trichis- knuppel m.: Des coups de tr -, stokslagen m. pl.- me, m. [Chir.] Haarbreuk, haarspleet f. (zeer '.I'ricota;e, ni. liet breijen; — breiwerk; — brei fijne spleet in een been door eene of andere belee- loon n. — 'I'ricoté, e, adj. (en part. passé van
diging). — Tricliite, I. [Minér.] Haarvitriool n. tricoter): Bas Ir -s, Couverture tr-e, gebreide kou
pl., deken f. — Tricotée, f. [H. n.] 1lan--senf.
— 'I'richittre, f. [ 11. n.] Degenvisch in. Tr- lep ture, spitsstaartige deglenvisch, chinesche aal m. -- delsnaarn van verscheidene tweeschaligevenusschelwegens
haar als breiwerk gestreept voorkomen.
Tr- électrique, elektrische degenvisch. — Tricho- pen,
calycé, e, adj. [Bot.] Met behaarden kelk. — — Tricoter, V. a. Breijen: Tr- des bas, kousen
Trichoearpe, adj. [Bot.] Met behaarde vrucht. breijen. —Tr- de la dentelle, kant kloppen. (absol.)
TRICOTER, v: n.
— Trichocaante, adj. ( Bot.] Met behaarden sten - Apprendre á te-, leeres bre jen.
gel. — 'I'richocephale, tn. [if. n.] .Haarkop - [Man.] Maaijen , maaibeenen. — (lig. et pop.) De
SE TRI worm m. (een ingewandsworm bij den mensch). — beenen bij 't loopen binnenwaarts slaan.
Triehode, f. [ 11. n.] Borstel- of haardiertje n. COTER, v. pr. Gebreid worden. — t Tricoterie, f.,
(een mikroskopisch plantdiertje). — Trichodes- z. v. a. MALICE. — Trieotets, m. [Danse] Soort
nie, m. [Bot.] I ?dische bornagie f. — Tricho- van oude dans, met schieljke dooreenslaande bewedonte, adj. [H. n. j Met zeer lange, borstelvor- ging der voeten. — 'I'ricotenr, in. [Tech.] Gemige tanden. — Triehoide, adj. [H.n . llaar- touw n. voor breiwerk. — Breijer: Tr- de réseaux,
—

—

—

vormig, borstelvormig. — 'I'rieholorne, adj [hot ]
Aan den rand behaard. — 'I'richonia of Tri chonle, m. [tilécl.] Poolsche vlecht f. (plique). —
Trichoniane, m. [Bot.] Steenvaren n. —'i'riehonmate, adj. [Ant.] Met behaard voorkomen.
— TRICHOMATE, f., z. V. a. CONFERVE. —'.rriCl ► O matiquue, adj. [Méd.] De poolsche vlecht betref[end, daarnaar gelijkend. — 'I'richonote, adj.
[H. n.] Met behaarden. rug. — Triehophylle,
adj. [Bot.] Met haarfijne bladeren, met bladeren,
die in een haar uitloopen. --- Trichopode, adj.
[H. n.] plet behaarde voeten. — TRICHOPODE, m.
[H. n.] Indische visch met langbehaarde borstvinnen, haarvin f. — Triehoptère, adj. [H. n.]
Met behaarde vleugels. — 'rrichopyge, adj.
[H. a.] IIIet behaard onderlijf (van insecten).
Trichorde, adj. (pr. ch=k) [Mus.] Driesnarig. — TRICHORDE, m. Driesnarige kleine luit of
mandoline f.
'TTrichosante, m. (pr. ch—k ; ook in de vol
[Bot.] llaarbloem f. (der beide Indien). —-gend)
'.rriehosépale, adj. [Bot.] Met behaarde kelk blaadjes. — Trichosis, f., z. TRICHIASE. — Tri
adj. [Bot.] Met behaarde zaden. --chosperni,
Triehostèene of Trielhosteinnme , f. [Bot.]
1laarkrans m. — Triehostémone, adj. [Bot.
Met behaarde helmdraden. -- Trichostomne,adj.
[H. n.] Met oorhaarden mond. — Triehostine,
adj. [H. n.] Met behaarden staart.
-t-'rrichoterie, f. Kleine bedriegerij f.
Trichotome, adj. (pr. ch = k; ook in de vol
drie deelen. —-gend)[Phil.]Drg,n
Triehotomnie, f. Deelinq, splitsing f. in drieën.
— Tricllotomigae,, adj. De deelinq in drieën
betre/fend, trick otomiscIi. — Triehrolsine, m. [Phys.] Drievoudige kleurwisseling, drie
Trichure of Trichnride, m.,-kleurighdf.—
z. v. a. TRICHIICÉPHALE.
Trichine of 'I'rieliniuum (pr. —oine), m. Eetzaal met drie aanlegbedden; oud -romeinsche spijs tafel f.
'I'rielinoédrigiie, adj. [ Minér.] Met enkel
scherpe of stompe hoeken.
Tricoises, f. p1. [Tech.] Nijptang f. der hoefsmeden; - spijkernijptang f.
'Tricolor, m. [Bot.] Driekleurige amarant, duizendschoon f.; — driekleurige anjelier in.— [H. n.]
Driekleurige tangara; ook de naam of toenaam van
vele andere driekleurige vogels, o. a. van den chinéwhen goudfazant; — driekleurige stekelvisch m.—
[Pellet.] Driekleurig kattevel n. — Tricolore,
adj. Driekleurig: Fleur te-, driekleurige bloem f.—
Drapeau, Pavilion tr-, driekleurigevlag f. Cocarde,
i[charpe tr-, driekleurige kokarde, sjerp f.
Tricon, m. [Jeu] Drie gelijke kaarten (3 azen,

de filets, nettenbre jertn.—'I'ricoteusn,f.Werk-

l uig n. voor 't bre jfen Zeta n wollen of katoenen vi cruwenrokken. — Brei tcr, breivrouw f. -- [H. de
France] Breijende toehoorsle;- f. bij de zittingen der
conventie , bU de volksvergaderingen en de 'revolutionaire vierschaar. (lobben.
'rrieotylédoné, e, adj. [Bot.] Met drie zaad Trictrac, m. [Jeu ] I'erlceerspel, tiktak - of
triktrakspel, toccadille of toccatille n., een reeds bij
de Grieken en Romeinen bekend bordspel n.--Perkeerbord, tiktakbord n. — [Chas.] Geschreeuw n.
van vele jagers one de eenden en andere waterco gels op te schrikken en in de netten te drijven. —
[.H. n.], z. v. a. DRAINE; TRAQUET.
Tricnspidal, e, 'I'rieuspidé, e, adj. [Didact., Bot., H. n.] Met drie punten, driepuntig.
'Tricycle, m. Rijtuig n. op drie wielen; soort
van omnibus te Parijs (die vroeger op 3 wielen
liep, en zijn' naam behouden heeft, hoewel h ij nu
1 wielen heeft).
Tridaene, f. [H. a.], z. v. a. BENITIER.
'I'ridactyle, adj. [H. n.] Met drie vingers, met
drie teenen of klaauwen.
'Pride, adj. [Man.] vlug, snel, rasch: Ce cheval a des mouvements tr-s, Son action est tr-, dat
paard maakt vlugge bewegingen, zin doen is leven
en vlug. — TRIDE, m. [H. n.] , z. v. a. PROYER.-dig
'.Frident, m. Drietand m., drietandige vork of
go /fel f., dien de dichters en schilders als schepter aan
Neptunus geven. Le ti- de Neptune, de drietand
van Neptunus; ( fig.) de oppermagt ter zee.— [Agric.]
Drietandige spade f. (ook triand, triandin, triandine, truandine geheeten). — [Géoin.] Drietand,
eene kromme lijn van den derden graad (ook parabole de Descartes genoemd). — [H. n.] Drietand m. (visch van 't geslacht der lutjans).— [ Peche] ,
Z.V.O. FOÈNE. — 'I'ridenté, e, adj. [Bot.] Met
drie tanden, drietandig. --'I'ridentifèi•e of Tri
adj, [Myth.] Den drietand voerend;-dentigèr,
drietandvoerder (bijnaam van Neptunus).
'f'ridi, m. Derde dag eener dealde lieden fransch
republikeinschen kalender.
Tridi ité, e, adj. [Bot., H. n.] Drievingerig,
met drie vinrervormiije indeelingen.
Ti•ie, f. [Fl. n.] , z. v. a. DRAINE ; — soort van
adderslang f.— [ Pbche] Derde soort van kabeljaauw.
'I'rié, e, adj. (en part. passé van trier): Poes
tr-s, uitgelezen erwten f. pl. — Gens tr-s, Personnes tr-es sur le volet, uitgelezen, uitgezochte per sonen of lieden, keur van menschen.
'I'rièdre, adj. [ Math.] Drievlakkig, t ri-ëd r i sc h: Angle tr-, drievlakkige hoek ni.
Triennal, e, adj. Drie jaren durend, voor drie
jaren opgedragen, verkozen of benoemd, driejarig.
Parlement tr-, parlement, dat drie jaren duurt,
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driejarig parlement. Cette charge est tr-e, dat
ambt wordt drie achtereenvolgende jaren bekleed;
(vroeger ook: men bekleedt dat ambt van de drie
jaren één). — Officier tr-, voor drie jaren benoemd
officier of ambtenaar. — [Bot.] Plante tr-e, plant,
die, na gezaaid te zijn, eerst in het derde jaar vrucht
en zaad geeft. — Triennalité, f. Drieharigheid f.,
driejarige duur m. (van eerie bediening of waar
Triennat, in. Driejarige ambtsbe--dighe).
kleeding f. — Tijd m. van driejaren. —
me, adj. [Bot.] Drie jaren durend. (kruid n.
Trientale, f. [Bot.] Sterrebloempje, scherm'f rié j)lUeax, euse, arl1. [F!. n.] Met drie stekels.
Trier, v. n. Schiften, uitkiezen, uitzoeken, uitlezen, uitschieten. Tr- les meilleurs livres dune
bilrliothèque, de beste boeken van eene boekerij uit
Tr- des pols, erwten uitzoeken. —Sorretjds-zoekn.
ook van ?nensch.en gezegd: Tr- (liever Choisir) des
soldats parmi les meiheures troupes, soldaten onde beste troepen uitzoeken. — (Loc. fig. it prov.)
Tr- sur le volet, zorgvuldig schiften (van personen
en zaken gezegd). — [Tech.] Tr- Ie chiffon, de
lompen uitzoeken of sortéren (délisser). Ti- les
étresses, de gelijmde papierbladen tecien 't licht
houden, om de oneffenheden op te sporen. Tr- les
lames, de vreemde stoffen uit de wol plukken.
Triérarehie, f. [Ant. gres.] Waardigheid van
galei-kapitein. — Triérargdie, m. Bevelhebber
eener galel, galei- kapitein; uitrusten eener galei.
Triétéride, f. [Ant. gres.] Tijdruimte f. van
drie jaren, driejarige t jdkrinq m. -- 'fr -s of
Triétériques, f. pl. .Driejaar@ jksche feesten n.
pl., feesten, die de Bcaoliërs en Thracicrs om de

drie jaren ter eere van Bacchus vierden. --- TRIETERIQU E, adj. Dri, ja.arljksch, o 2 de drie jc.ar.

Trieur, m., • esse, f. [Tech.] Uitzoeker, uitlezer, uitschieter in., uitzoekster, uitleesster, uit-

schietster f. Ti-, Trieuse de cliiltons, z. v. a. DÉ-

LISSEUR, EUSE. -- [Cora.] Tr- juré , beeedigde goe-

deren-uitzoeker, gezworen taxateur of sc hatter m.
— TRIEUSE , f. [Tech.] Woluitpluizer m., werk
dat de wol uitpluist en de vreemde zelfstan--tuig,
digheden view fjdert.
'1'rifacial, c, adj. [Anat.] : Nerf Ir -, drievoudige aangezigtsspier f. (Plur. m. trifaciaux.) —
Trifé noro-rntilien, adj. et subst. m. [Anat.] :
Muecle tr-, of Tr-, driehoofdige d(spier f.
'I'rifeuilié, e, adj., liever TRIFOLIE.
Trilide, adj. [Bot. j Driespletig, metdriespleten.
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len kent. — Triglottisn'e, in. Aan drie talen
ontleende uitdrukking of zegswijs f.
Tri glyphe, m. [Arch.] Driekloof, driespleet f.,
het met drie inkervingen versierde lid del dorische
zuilenorde. — [l^linér.] Afwisselend gestreept kris-

tal n.

Trigone , adj. Driehoekig (triangulaire).
[Astrol.] Aspect ti- of Trin aspect, of als subst.
trigone of trine f. Stand, waarbij twee planeten op
1,20 graden of its van den zodiak van elkander staan.
— [Gnomon.] Werktuig n. om de bogen op de

zonnewijzers te trekken, driehoek m., t r í g o n o n n.
— [Anat.] Tr- cérébral, z. v. a. VOUTE it trois piliers. Tr- vésical, driehoekig oppervlak der blaas
bij haren onderbodem. — [H. n.] Soort van rog ni.
-- 'l'rigoné, e, adj. [11. n.] Driehoekvormig.
Tri oreelle, f. [Bot.] Bokshoren m., fenegriek,
grieksch hooi n.
Trigonie, f. [I-I. n.] Driehoekschelp f. — Tri
-gonite,f.
Versteende driehoekschelp f.
Trigonobate, in. [H. n.], z. V. a. PASTENAGUE. — Trigonocepli ale, m. [ FL n.] Lans
Ti'- jaune (of Vipère fer de lance), gele-slangf.

lansslang;.

Trigonometrie , nl. [ Math. ] Driehoeksmeting f., de wetenschap, die, wanneer van de zijden en
hoeken eens driehoeks drie dingen gegeven zijn ( welke
echter niet de drie hoeken mogen wezen), de overipe drie door berekening leert vinden. Tr- rectiligne, sphérique, platte of regtljlnige, bolvormige of
klootsche driehoeksmeting. —'frigonocnétrigne,
adj. De driehoeksmeting betreffend, t r i g o n o m etrisch. —'I'rigononmétriquenbent, adv. Naar
de regels der driehoeksmeting.

Trigonul wire, adj. [H. n.] Bijna driehoekig

(van schelpen) .

Trisranime, m. [Philol.] Woord van drie letters; — uit drie verbonden letters gevormde afkorting.
Tri gyve, adj. [Bot.] Met drie stampertjes, drie
i g y'n i s c h. -- Triáynie, f. Orde der-wijvg,tr
planten, die bloemen niet drie stampertjes hebben,
driewijvigen, t ri p y'n i a. — Trigyniquie, adj.,
z. V. a. TIIIGYNE.

'rrijtiniean, adj. et subst. m. [Anat.] : Nerf tr-,
driedeelige zenuw f. (van het 5de hersenpaar. —
Tr-x, drielingen m. pl., drie te eener dragt geboren
kinderen n. áíl.
Tril, m. [Mus.], z. TRILLE.
Trilateral, e, adj. Driezijdig. (Plur. m. tri

'I'rifilerie, f., z. TRÉFILERIE.

-latérux.)—S'ièe,nDhokm.(tral)

Triflore, adj. [ Bot. ] Driebloemig, drie bloe-

'I'rilingu'e, adj. Drie talen kennend of sprekend; -- in drie talen geschreven: Inscription ti-,
Trifoliacées, f. pl. [Bot.] Klavergewassen n. opschrift n. in drie talen.
p 1. —Trifolié, e, adj. [Bot.]111et uit drie blaadjes
Trilise, f. [Bot.] Welriekende verwerswouw f.
bestaande bladeren; driebladig; klaverbladvormig.--Trïlle, m. [Mus.] Triller m. —'i'riller, V. a.
TRIF0L1EES , f. pl z. V. a. TRIFOLIAGÉES.
Met trillers versieren.
' 'riforme , adj. Van drie gedaanten: Cristal
Trillion, m. [Arith.].Duizend billioenen (vgl. bil
ti'-, drievormig , t r i m o r p h i s c li kristal n. —
of duizendmaal duizend millioen, trillioen (welk-lion)
Mvth.] Bijnaam van Diana, fiecate, Cerberus, laatste woord echter bij ons millioen van den derden
e ChirrCeru.
rang of duizendmaal duizend billioenen beteekent).
Trigame , adj. it subst. nn. et f. In derden
Trilobé, e, adj. [Bot.] Drielobbig. -- TRILOecht levend; ten derden male gehuwde man of vrouw. BE. m. [1 I. n.] Soort van lipvisch m.
— [Jur.] Met drie personen te gelijk gehuwd, in
Trilociflaire, adj. [Bot.] Drievakkig.
trigamie levende. — Trigam'mie, f. Derde echt m.
'i'rilogie, f. ) Ant. gres.] Drie treurspelen van
-- [Jur.] Misdaad f . van dengene, die drie huwe- éénen schrijver, die zamen een geheel uitmaakten
lijken heeft aangegaan, zonder dat de eerste ont- of althans na elkander opgevoerd werden (en meest
bonden waren, t r i g e m i e f.
een saterspel gevolgd werden, vgl. TÉTRA--aldor
Trieastrigtie, adj. m. [Anat.]: Muscle tr-, LOGIE) . — [Lilt.] Drie tooneelstukken, afzonderlijk
driebuikige spier f
vertoond, maar wier personen dezelfde zijn en wier
Trigand, e, adj. (fain.) Valsch, bedriegel jk, onderwerp eenigen zanienhanq heeft ( zoo als de
arglistirl. — Ook als subst. m. it f. C'est un franc I'Va.11enstein van Schiller, de Hendrik VI. van Shaktr-, áune franche ti-e, 't is een repte sluwerd of speare), trilogie f. — Tri1ogique, wij. Tot de
bedrieger, eene aartsbedriegster. — Trigaoider, trilogie behoorend. tri 16 gi s c h.— t'i'rilog eie,m.
V. n. (faire.) Niet rond, niet eerlijk te werk gaan, Driespraak f., gesprek tusschen drie personen, t r istreken of listen gebruiken. — weleer als v. a. ge- loog in.
bruikt in den zin van BROU ILLER, EDIBROUtLLER.Triloiipe, f. [Plays.] Ilikroskoop n. van drie
Trigaaiderie, f. ([am.) Streek m., valschheid, linzen, die om enne zelfde as draaijen.
beditegerj I.
Triinaciilé, e, adj. [H. n.] Met drie vlekken.
Trige, f. [Ant. rom.] Driespan n., dreespanT rambalen, Trisnhalier, v. a. (pop.) Mede
nige of met drie paarden bespannen wagen m. (in
trekken, overal ronddragen; — uitlagclien,-slepn,
de spelen van den circus) .
bespotten.
Trigérueau, m. [Anat.], z. TRIJUMEAU.
Trinmer, v. n. (pop.) Ver.moeijende en haastige
'.rrigle,f, [H.n.] Knorhaan, zeehaan m. Tr- rou- gangen doen, zich zich afwerken.
get, roode knorhaan. Tr- lyre, zeelier f., z. LYRE.
'rrirnères of Triinérés, m. pl. [H. n.] KeTr- l errlon, z . PERLON.
vers m. pl. met drie voetleden (aan eiken voet).
Trigloehin, in . [Bot.], z. TROCART.
Triiuérésure, m. [H. n.] Smalslang f., klein
Triglotte, adj. In drie talen: Dictionnaire tr-,
geslacht der tafelkoppen met een' on--kopm.(van't
woordenboek n. in drie talen. — Ook: wie drie Ia- bezcfegelfjken gifttand).

men dragend.

.,
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TRDIESTRE

-

Trirmrestre, m. Tijdruimte f. van drie maanden , vierendeel jaars; — driemaandelijksch loon,
traktement , enz kwartaal, trimester n.: RenIre ses comptes par tr-, om de drie maanden re-

keninq doen. — liecevoir, Toucher son tr-, zijn
kwartaal ontvangen of beuren. — Tricnestriel,
le, adj. Drie maanden durend; om de drie maan
verschijnend of terugkeerend , driernaande--den
lijksch: Etats tr-s de dépense, driemaandelijksche
staten m. pl. van uitgaaf.
Trintètre, m. [Poes. anc.] Drieledigof zesvoetig vers n., t r i in e t e r, inz. de jambische trimeter,
ook s en a r i u s, zesvoeter, geheeten.
Tri ►nonrti, f. [Myth. id.] Drieéenheid der Vedas (vgl . VEDA) , voortgekomen uit den schoot van
Brahma, en bestaande uit Brahma, den schepper,
uit Vischnoe, den onderhouder, en Siwa of Schiva,
den verwoester, t ri m oe r t i f.
Trin, e, adj. (.le Académie geeft voor 't masc.
sing. zoowel trio als trine) [Astr.] Tr- aspect, z.

onder TRIGONE. — t [Theol. J Dieu est on en nature et trin en personae, God is één in natuur en
drievoudig in personen.
5 T rineage, m. Het overdadig wijndrinken.
Trinerve, e, adj. [Bot.] Drieribbig (van bla-

deren).

Trin;le, f. Gordijnroede f. — [Arch.] Plat
lijstje n., dat van onderen de dorische triglyphen
besluit, kranslijst f. -- [Tech.] IJzeren roede, hou
lat, rigchel of lijst f.; — lat met nagels, pinnen-ten
of haken, om daaraan verschillende voorwer p en op
te hangen; — tengel of lat tot sluiting aan de openingen tusschen de planken der beschotten; — witte
of roode streep f., die de slar;lijn op eene plank, een'
balk , enz. maakt. Tr- aux axes des registres,
kruk f., handvatsel n. van (le smoorklep der registers (van stoomwerktuigen) . Tr- de cote, zijstang f.
— Tr- de porte-plume, kleine stang f., waaraan
men de pennen van een' polygraaph of veelschrijver
bevestigt. Tr- de rappel , voortplantings-stan!j f.
(waardoor al de bewegingen aait den polygraaph
medegedeeld worden. — [Mar.] Tr-s des hamacs,
scheerlatten. — Tringler, v. a. [Tech.] Lijnen,
aflijnen, met de slaglijn a fteekenen.--Het part. passé

is ook adj.: Pièce de boil tringlé, a. fgeljnd stuk hout.
Tringlette, f. (verklw. van tringle) Stomp
lvodgietersmes n. om 't glaslood los te maken. —
Glas n. in een vak met glazen ruiten.
Tringuelte, in. (verbastering van het duitsche
t r i n kg e 1 d, ons drinkgeld) Fooi f., drinkgeld n.
'I'rinitaíre, m. [H.. eccl.] Drieeenhetdsbelider m., lid eener in 1198 in Spanje ingestelde geestel jke orde, die aalmoezen ter loskooping van christen-slaven verzamelde (in Frankrijk maturinen geheeten), t r i n i t a r i s in. — De naam is ook vaak
gegeven aan dezulken, wier gevoelen omtrent de
drieëenheid niet orthodox was. — [Bot.] Tuinleverkruid n. (wecrens zijne drielobbige bladeren zoo geheeten). — Trinite, f. [Théol.] Drieëenheid, één
God in drie personen ( Vader , Zoon en Heilige
Geest). — [Cath.] Drieeenheidsfeest, t r i n i t e its
feest n. (op den eersten zondag na pinksteren). —
driek leurig viooltje n.
[Bot.] , z. v. a PENSEE ;
— (Loc. prov. et pop.) Il vous payera a Páques ou
hij
zal
u
betalen,
alsje
maar weet wanà la Tr-,
neer (op een' zeer onzekeren tijd, waarop niet te
rekenen valt).
Trinárne, m. [Algèb.] Drieledige, driedeelige
grootheid f., trinómium n.
Trinquart, m, [Pêche] Fransch haringschip n.
van 12 tot 15 tonnen.
Tringae, f. [Mar.]: Tr-s de l'antenne, woelingen f. pl. van eene latijnra. (den.
t Trinqueballer, v. a. et n. De klokken luiTringeierin, ni. [Anc. mar.] Bovenste gangbui
galei).
-tenhuidf.(r
Tringnet, m. [Mar.] Fokkemast, voorste mast m.
(van een vaartuig in de Middellandsche zee niet latíjnzeilen). Antenne de tr-, fokkeroede f. — Trinq netin, m. [Mar.] Stormfok f., stormzeil n. (van
de Levant- vaarders). — Tringaette, f. Stagfok,
stormfok, latjjnzeil aan den fokkemast.
Trio, m. [Mus.] Drietal, driestemmig muzijkstuk, trio n. — (fig.) Drietal personen of zaken,
drietal vrienden, klaverblad n., trits f.: C'est un
beau tr-, dat is een schoon drietal, een lief klavierblad (meest in iron. en ongunstigen zin van drie
vereenigde, verbonden personen gezegd) .
.

-

TRIOMPHER.

Triaecie, f. (pr. tri-é-ci) [Bot.] Orde der drie
planten, welke mannelij ke, vrouwelijke en-huizge
tweeslachtige bloemen hebben (de 3de afdeeling van
de 23ste klasse in 't stelsel van Linnens). —Tr1eeeique, adj. Tot die orde behoorend, t r i ce c i s c h.
t 'I'riolaine, f. Lange rij f. menschen.
Triolet, m. [Poés.J Klein dichtstukje van 8 regels, waarin na den derdenregel de eerste, en na den
zesden de beide eerste regels herhaald worden, triole t n. — [Mus.] Drie verbondene noten f. pl., welke
de tijdswaarde van twee geljkgeteekende noten heb
i ci l e f . — [Bot.) Klaver f., z. TRÉFLE . -ben,tr
Trioinphal, e, adj. Tot een' triomf of zege
inlogt behoorend: Char tr-, triomfwa--pralend
gen m., zegekar f. Arcs triomphaux, triomfbogen,
zegebogen m. pl. Couronne tr-e, zegekroon f.—Porte tr-e, zegepoort, triontfpoort f. (waardoor de oud
bij zijn' state/ijken intogt Rome-roneischld
binnentrad). — Triomphale'nent (oudt .is ook
TR103IPHAMMEN T), adv. In triomf, op zegevierende
wijze. -- Triornphant, e, adj. Triomferend, zegevi.erend, zegepralend; . overwinnend: I1 revint trau sein de son pays, hij keerde zegevierend in zijn
vaderland terug. — Le parti tr-, de overwinnende
partij f. Armée tr-e, overwinnend leger n. — Armes tr-es, Mains tr-es, overwinnende wapenen f.
pl., handen f. pl. — (fam.) Air tr-, triomférende
houding f., zegepralend gelaat n.—L'église tr-e, de
zegevierende kerk f., de zaligen in den hemel, —
Triounphante, f. [Corn.] Voormalige zijden stof f.
met daalasten bloemen op een' grond van gros de
Tours.— [Jeu] Het voorspelen van spadille (schop
-aas) door den oinbre, als hij de voorhand heeft.-pen
— Triotnphatear, in. [l1. rom.] Triomférend
veldheer ni., met feestc,' ke praal binnentrekkk ad
legerhoofd- n., zegevierder, t r i u ïnp h á t 0 r m.; —
(b uitbreiding; Overwinnaar am. — In dezen zin
sornt ds ook TR1O^MPHATRICGE , voor eene overwin nende vorstin: Cathérine, tr- des Ottomans, Ka-

tharina, overwinnares der Ottomanen. — TRIOMPHATEUR, TRICE, wij. (in verheven stijl), z. v. a.
TRIOMPHANT.—Trioniphe, m. [H. morn.] Triomf,
feestelijke, plegtstatige inlogt van een' veldheer in
de stad Rome na eene behaalde overwinning, over-

winningsfeest n., zegeviering, zegepraal f.: On lui
décerna 1'honneur du tr-, men kende hem de eer
van een' triomf, van een' zegevierenden intogt toe.
Arc, Char de tr-, triomf of zegeboog, triomfwagen of zegekar nl. — Petit tr-, z. v. a. OVAT1O'i. —
Mener des captifs en tr-, gevangenen in triomf (geboe/el achter zijne zegekar) met zich voeren. —Por ter qn. en tr-, iemand in triomf ronddragen. -Zege, overwinning in den krijg behaald; — elke
andere overwinning f. of behaald voordeel n.: Les
tr-s de ce prince, de ce général, de overwinningen
van dezen vorst, van dien veldheer. — J'ai assisté
à votre tr-, ik heb uwen triomf bijgewoond, ik ben
getuige van uwe zegepraal geweest. — Ce role est
le tr- de eet acteur, in die rol taunt deze tooneelspeler uit, daarin ligt (ontwikkelt hij) al zijn ta
Le tr- de la vertu, de la vérité, de-lent.—(fig)
l'éloquence, de la beauté, de triomf der deugd,
waarheid, welsprekendheid, schoonheid. — Jour de
tr-, dag van roem en eer. — (Loc. prov.) II ne faut
point chanter tr- avant la victoire, men moet zich
niet te vroeg verblijden, men moet geen hei roepen,
eer men er over is. TRIOMPHE, f. [Jeu] Troefspel n., zeker kaartspel, dat veel met liet écarl.é
overeen komt. — Troef f., in vele kaartspelen die
kleur, welke gekeerd wordt; ook een enkel blad van
die kleur, troef blad n., troef. La tr- est de coeur,
harten is troef. Combien avez-vous de tr-s, hoeveel
troeven hebt gij ? Jouer tr- , une tr- , troef, eene
troef spelen. — (Loc. fig. et prov.) Voile de quoi
est la tr-, dat is juist de zaak, daar komt het juist
op aan, dat is 't juist, waarvan wij spreken. Renoncer a la tr-, niets meer van de zaak willen weten. (Deze uitdrukkingen zijn verouderd.)
Triornpher, v. P. Een' feestelijken, plegtstati
intogt houden na eene behaalde overwinning,-gen
zegevieren, zegepralen, triomféren; — overwinnen.
Pompée triompha trois fois, Pompejus vierde drie
malen Benen triomf, deed driemaal in Rome een'
zegepralenden inlogt. Scipion triompha de l'Afrique,
Scipio triomfeerde over Afrika, hield zijn' triomfantelijken intogt wegens 't onderwerpen van Afrika.
— 11 triompha de tous ses ennemis, hij zegevierde
over al zijne vijanden, hij overwon al zijne vijan-

TRIONES
den. — ( fig.) Een of ander voordeel op iemand behalen; — te boven komen, ten onder brengen; —
uitmunten. Tr- de ses adversaires, de ses rivaux,
de ses envieux, de overhand op zijne tegenstanders,
mededingers, benijders behalen. Tr- de qn. dans
une dispute, in eenen twist de overhand op iemand
Tr- de ses passions, zijne driften overwinnen. —
II a triomphé en traitant cette matière, hij heeft
bij 't behandelen dier stof uitgemunt. Ce peintre
triomphe quand it Treint des animaux, die schilder
overtreft alle anderen, als hij dieren maalt. — Verrukt zijn v(Jn vreugde, zich zeer verblijden; zijnen
roem ergens in stellen. Quand on lui parle de ses
enfants, elle triomplie, wanneer men van hare kinderen met haar spreekt, is zij verrukt van vreugde.
— Il triomphe de ses crimes, hij stelt roem in zijne
misdaden.
S Triones, m. pl. [Asti.] : Les sept tr- (eig. de
zeven ploegossen), de Wagen m. of het Zevengesternte, het sterrebeeld van den grootgin Beer.
Trionix of 'I'rionyx, m. [H. n.] Kraakbeen schildpad f. (die een rugschild niet een' bewegelijken, maar beenharden rand heeft).
Triovulé, e, adj. [Bot.] Ovaire tr-, vrucht
drie eitjes.
-beginsl.mt
Tripaille, f. Ingewand, gedarmte n der dieren
(beschouwd als een voorwerp van onwaarde, als
walreljk voorwerp).
Tripan of 'rripane, m., z. HOLOTHURIES.
Triparti, e, adj. [Bot.] In drieën verdeeld:
Calice tr-, in drieën verdeelde bloemkelk m. —
[Bias.] >Jcu tr-, in drieën gedeeld schild n.—Tripartible, adj. [Bot.] In drieën deelbaar. —Tri partite, adj. f. [Philol.] : Histoire tr-, kerkelijke
geschiedenis f. van Lassiodurus (een kort begrip
der kerkgeschiedenissen van Eusebius, Socrates en

Sozomenes). -- Tripartition, f. [Math.] Deeling
in drie gel ij ke deden.
Tripe, f., doorgaans Tripes, f. pl. Gedarmte n. der dieren, darmen ni. pl. , pens m. , ingewand n. Vendre des tr-s, pens, darmen verknopen.
Manger de la tr-, pens, gedarmte eten. Tr-s de
morue, kabeljaauwgrom n. — (Loc. prov. el pop.)
I1 a failti rendre tr-s et boyaux , hij heeft bijna
long en lever uitgebraakt, hij meende t hart uit zijn
lijf te braken. II est h lui, tr-s et boyaux, hij is
hem met lijf en ziel toegedaan. — Des tr-s (nu liever bribes) de latin ou de gres, z. BRIBE.— [Cuis.]
Oeu fs à la tr-, aan schijfjes gesneden en niet uijen
gestoofde harde eijeren n. pl. — TRIPES , L of

doorgaans TRIPE DE VELOURS, f. [Manuf. j Trijp,
trijp fluweel n.: Des siéges de tr-, trijpen zittin
pl. — Soort van kaffa of mo k fluweel. z. bio--genf.
QUETTE. — TRIPES, f. pl. [ leech.] Onoplosbaar overschot of bezinksel n. bij 't l jmzieden. --- Cuir en
tr-, onthaarde, geslichte en geweekte huid f.—Tripée, f. [Chas.] Ingewand n. van runderen, als
voeder voor de honden. — Tripe- madame, f.,
z. TRIQUE-MADAME. — '. rriperie, f. Plaats, waar
men het ingewand der dieren verkoopt, pensmarkt f.

Tripétale, Tripétalé, e, adj. [Bot.] Met

drie bloembladeren.

Tripette, f. (verklw. van tripe) Klein gedarm-

te n. — (Loc. pop.) Cela ne vaut pas tr-, dat is
geen pijp tabak waard. — [Bot.]. z. CLAVAIRE.
'Trip1itfiongiie, I. [Grans.] Drieklank iii.: La
langue Francaise na pas de tr-s, de fransche taal
heeft geese 'drieklanken.
Triphylle, adj. [Bot.] Driebladig. — Tri phylloïdes, m. pl. [Bot.] Gewone klaversoorten.

'I'ripier, adj. m. [Fauc.]: Oiseau tr-, of als

subsi. TRIPIER, m. Niet afterigten, voor dejagt ongeschikte vogel m. — TRIPIER, m., -ERE, f. Hij of
zij, die allerlei afval van slagtvee verkoopt, pensverkooper m., - verkoopster f — (fig. et pop.) C'est
une grosse tripière, 't is eene dikke tante, eene dikke
zus (van eene korte, dikke vrouw sprekende). —
(Loc. pray.), z. COUTEAU.
Tripinné, e, Tripinnatifide, adj. [Bot.]
Drievoudig gevederd.
Triple, adj. Driedubbel, drievoudig, driemaal
zooveel: Des souliers à tr- semelle, schoenen m. pl.
met drie dubbele zolen. Maison à tr- étage, huis n.
van drie verdiepingen. — ( fig. et fain.), z. ETAGE,
MENTON. — [ Math.] Raison tr-, drievoudige ver houding, verhouding als 3 tot 1 of als 1 lot 3. -[Mus.] Tr- croche, z. CROCHE. — Tr- couronne,

drievoudige (pauselijke) kroon, tiara, z. TIARE. —

--
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[Rist.] Tr- alliance, drievoudig verbond n. (tusschen de Nederlanden, Engeland en Zweden, in

1672). — TRIPLE, m. Drievoud n. Neuf est le trde trois, negen is het drievoud van drie. Le prix
est augmenté du tr-, de prijs is driemaal verhoogd,
driemoal hoogei geworden. — Triplé, e, adj. (en
part. passé van triples): Somme tr-e, verdrievoudig de, driemaal grooter geworden som f. -- [Math.]
Raison tr-e, verhouding tusschen de kuben of derde
marten van twee getallen , kubieke verhouding f.
Le rapport de 8 b 27 est one raison tr-e de 2 à 3,
8 staat tot 27 als de kubus van 2 tot den kubus
van 3. — Triple-feaille, f. [Bot.] Drieblad n.,
soort van ophrys f. -- Triple-;osier, adj. m.
(woord van Scarron): Driehaizig: Le chien tr-, de
driekoppige hellehond, Cérberus m.
Tripleunent. m. [Fin.] Verdriedubbeling f.:
Lever des droits par doul►lement et par tr-, regten
twee- en drievoudig heffen. -- TRIPLEMENT, adv.
Op drievoudige wijze, drievoudig, driedubbel: Il
est tr- coupable, hij is driedubbel schuldig.
'Triples, v. a. Drievoudig maken, verdrievoudigen, verdriedubbelen, t r i p 1 d r e n: Tr- In récompense, de belooning driemaal grouter snaken. — TRI
v. n., SE TRIPLER, v. pr. Driedubbel of drie --PLER,
voudig worden: Ses reven us ont triplé depuis, zijne
inkomsten zijn later driedubbel geworden.
Triplicata, in. [Prat.] Derde afschrift n., derde uitvarrdic,ing f. (eener acte), t r i p 11 k a a t n.
(Plur. Des triplicata.) — Triplication, f Ver driedubbeling, hel drievoudig maken. -- -t- [Prat.],
z. v. a. TRI['LIQUE.

Triplicite, f. Drievoudigheid f.: I1 y a dupli-

cite et même tr- d'action dans vette pièce de t.heátre, in dit tooneelstuk is eene dubbele, ja drievoudige handeling. — [Tluéol.] Dans la Trinite, ii y
a tr- de perronnes, mais it n'y a pas tr- de substance , in de Drieeenheid is drievoudigheid van
personen, snaar niet drievoudigheid van wezen. —
[Astrol.] Signes de tr-, drie hemelteekenen, die tot
hetzelfde element behooren. Le Lion, le Sagittaire
et le Bélier sant des signes de tr-, de Leeuw, de
Schutter en de Ram zijn teekens van tripliciteit
(zij hebben allen betrekking tot het vuur).
Triplinervé, e, adj. [Bot.] Drieribbig: Feuille
tr-e, drieribbig blad n.
Tripligae, f. [Prat.] Beantwoording der dupliek (vgl. duplique), derde verweerschrift n., trip 1 i e k f. —'1`ripliquer, v. n. Op de dupliek antwoorden, het derde verweerschrift indienen, t r 1-

plicéren.

Triplite, m. [Minér.] IJzerpek-erts m , met phosphorzuur verbonden mangaan en ijzer, t r i p 1 i e t n.
Tripoli, m. [Minér.] 'Tripel, tripoli rn., eene
graauwgeelachti,ge , magere en drooge steensoort,
die men tot pol fisting gebruikt. — Tripolir, v. a.
Met tripel. polijsten of afwrijven; — de derde polij.sting geven. — Het part. passé is ook adj.: Ouvrage tr-, met tripel gepolijst werk n. — Tripolisser, v. a. Met een' steen slijpen, polijsten. —
Tripolitaine, f. [Hort.] Soort van anemoon of
klaproos f.
(punten geteekend.
Tri ponctué, e, adj [U. n.] Met drie gekleurde
'rripot, m. Kaatsbaan m. (nu jeu de paurne
geheelen); — danshuis, speelhuis, krot n , knip m.
— (fam.) 11 est dans son tr-, hij is daar thuis, daar
is hij op zijn eigen grond of terrein. Battre qn.
dans son tr-, iemand in zijn eigen huis afranselen;

(fig.) iemand overtreffen in datgene, waarin zijne
sterkte, zijne meeste bedrevenheid bestaat. Cela est
de mon tr-, dat behoort tot mijn vak, daarin ben
ik thuis. (Deze uitdrukkingen zijn reeds verouderd.) -- (iron.) Le tr- comique, de troepen kome (ianten. —[Mus. anc.J Drievoet m., soort van instrument, dat naar den delphischen drievoet geleek.
-- [Sal.] Groote steenen kuip f.—Tripotage,m.
Onaangenaam, vuil mengelmoes van verscheidene
dingen, gemors n., morserf f.: Je ne mangerai pas
de ce tr- , ik wil van dien poespas niet eten. —
(lg et fans.) N'entendre rien an tr-. nietsvan den
warboel, van de knoeierij of konkelar j begrijpen.
— Je le crois incapable de tr- , ik geloof, dat hij
niet tot kwaadspreken, tot twiststoker in staat is.
— Tripoter, v. n. ((ans.) Door elkander mengen,
een' onaangenamen hutspot of poespas maken; morsen; — door elkander haspelen, in de war brengen,
knoe jen , konkelen; kwaadspreken, achterklappen
(om eene zaak in de war te sturen). -- TRIPOTER,
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V. a. Bederven, in 't riet sturen; bekonkelen (eene
zaak). — Het part. passé is ook adj.: Affaire tr-e,
bekonkelde zaak f. — Tripotier, m., -ière, f.

(fam.) Konkelaar m., -ster f.

Trips, m., z. THRIPS.
Triptène, adj. [Bot.] Drievleugeliq: Semence,
Graine tr-, drievleugeliq zaad n. — Triptéryglen, ne, adj. [H. n.j Met drie vinnen, drieviyinig.
'1'riptote, ,adj. [Gram.]: Nom tr-, of alssubst.

1Vaamwoord n. met niet meer dan
drie naarnvals- uitgangen of -buigingen.
-f-'ra ipardier, v. n. Dansen, springen.
Trique, f. (pop.) Knuppel m. (tricot). Coups
de tr- , stokslagen m. pl. — [Agric.] .Soort van
gaffel of vork f. — [Bot.] , Z. v. a. TRIQUE-MADAME. — Triquie- balie, f. [Artill.] Voertuign. voor
geschut, sleepwagen , tri ke b al f. — Triquemadamne, f. [Bot.] Klein huislook n., kleine donderbaard m., eerre saladeplant. — Trigaeniqne, f.
(pap.) Beuzeling, bagatèl f.
Trlquer, v. a. (weleer) Vermengen (mêler). -[Constr. nay.] In elkander werken of veegen, toevoegen. — [ Tech.] Tr- les Bois, het hout volgens
zijne soorten uitzoeken, hout sortéren. — (pop.)
Stokslagen geven.
Triquet, m. [Jeu] Smal slag -rakét n. der kaatsers. — [Tech.] Driehoekige leidekkers-stelling f.
Triquetrac, f. (klanknabootsend woord) Ver
geluid n.
-ward
'rrigrrètre, f. [Numism.] Drieschenkel m.; drien.,
driehoekige
zamenvatting van 3 dijen met
been
hare beenen en voeten, als zinnebeeld van Sicilië. TRIQUETRE, adj. [Bot.] Prismatisch, met 3 scherpe
kanten en 3 vlakken, drievlakkig.
TRIPTOTE, ái1.

Triquoise, f., z. TRICOISE.
Triradié, e, adj. [H. n.] Driestralig.
'I'rirègne, m. Pauselijke drievoudige kroon,

tiara f. (z. TIARE).
Trirènie, f. [Ant.] Galei f. van drie roeiban
-ken
of drie rijen riemen.
Tri rote, f. [Mécan.] Rolstoel m . tot zelfbeweging.

Tristan, m. [H. n.] Soort van dagvlinder m.
Traste, adj. Treurig, bedroefd, droevig; droef-

geestig, zwaarrnoediq, bedrukt; verdrietig, vervelend; somber, betrokken, triest, triestig: I1 est
Bien tr- de la mort de son enfant, hij is zeer bedroefd over den dood van zijn kind. II a Ie visage
tr-, hij heeft een treurij gelaat. Il a perdu son argent, ii fait tr- mine, hij heeft zijn geld verloren,
hij zet een droevig gezigt. — Chant tr-, droevig,
treurig gezang n. — Mener une vie tr-, een ver
vervelend leven leiden. -- II fait un temps-drietg,
tr-, 't is somber , triestig, betrokken weder. Sa
chambre est Bien tr-, zijne kamer is zeer somber,
heelt niets opvrolijkends, heeft geen u?tzigt. — Ce
poète a choisi un sujet ti»-, deze dichter heeft een
dor, armzalig onderwerp gekozen. Voilà un tr- divertissement, dat is een droog vermaak, eene ver
espère pea de lui, eest-velnduitspag.O
un tr- sujet, men heeft weinig verwachting van hem,
't is een armzalig voorwerp. — (Loc. prov.), z.
COIFFE. — TRISTE, ni. lets treurigs: Vous m'apprenez lb du tr-, gij berigt m ij daar iets treurigs.
— [Litt.] Les Tristes, de Tr i s t i a of Kluagzangen
(van Oviriius). — Tristenrent, adv. Droevig,
treurig, jammerlijk: I1 nous regardait tr-, hij zag
ons treurig aan. 11 vit tr hij beft jamrrrerljk, erbarmel jk. — Tristesse, f. Droefheid, treurigheid,
nelrstal,tigheid, bedruktheid f.: II est accablé de
tr-, hij is van droefheid overstelpt. La tr- est répandue sur son visage, de neêrslagtiljheid, zwaar moedicjheid is op zijn gezigt verspreid. -- Le diner
a été dune grande tr , het dine is zeer vervelend,
lan(wjliq ,c,eweest.
Tristyle, a(Ij. [Bot.] Met drie stijltjes.
Trisulee of '.'i isingue, adj. [H. n.] Drie hoevicU: Aniuiaux tr-s, driehoevige dieren n. pl.
'l'risyllabe, arlj., z.• TRISSYLLABE.
-,

'fritéopliye, 'rritéopyre, f. [Méd.] Tus-

schenpoozende derdendaagsch.e koorts f.

Triterné, e, adj. [Bot.]: Feuille tr-e, driemaal

in drieën gedeeld blad n.

'rritheisnre, m. [U. eecl.] Driegoderj f., 't
geloof aan drie roden, inz. de aanneming van drie
cpndheden in de drieëenheid, t r i t he i s m e s m. —
Trithéiste of Trithéite, m. Belijder van drie
in een kerkgezang, t r i s h a g i o n n.
Trisaïeui, m., -e, f. Overoudgrootvader m., goden, t r i t h e i s t m.
Triticiue, m. [Chim.] Lijrn- of kleefstof van
overoudgrootmoeder f.
Trisannael, le, adj. [Bot ] Driejarig: Plan- het tarwemeel, t mi t i ci n e.
Tritonie, m. [Chir.] Oortrechter m., soort van
te tr-le, plant f., die drie jaren duurt.
'Tr isca polo-haméro-olécranlen , adj. et hoorbuis, waarvan ruien zich bij oorziekten bediende.
— [H. n.] Wilgekever m.
ubst. m., z. v. a. TRICEPS brachial.
Triton, m. [Myth.] Zeegod en begeleider van
Trisectenr , ti-ice, adj. [Didact.] In drieën
deelend. — [ Math.] Werktuig n om eenen hoek in Neptunus, Tr i t o n nl. Tr-s, lagere zeegoden, somdrie gelijke deden te verdeeles, t r i s e c t o r m. -- wijlen met vischstaarten, maar ook wel met paar
voorgesteld, tritons m. pl. — [H. n.]-devotn
Trisection, f. Verdeeling of snijding in drieën,
inz. de deeling van een' hoek in drie gelijke deden. Soort van eenschalige schelp, horenschelp f., t r iTrisépale, Trisépalé, e, adj. ( Bot.] Met ton m.-- Watersalamander m. Tr- marbe, gemardriedeeligen kelk. (haver f. merde w. Tr- palmipède, zwemvoetige w. Tr- crêTrisétaire of Trisète, m. [Bot.] Soort van te, groote of kam-w. Tr- ponctué, gestippelde w.
Trisnme of Trisuras (pr. trice-muce), m. Het -- Schoone zangvogel van Nieuw- Spanje, triton m.
tandenknarsen; kinnebakskramp, mondklem, kaak — [Tech.] Duikertoestel m. (in 1311 uitgevonden),
-krampf.,tisu waarmede iemand zich. veilig onder water bedeven
Trismégiste, m. [Typogr.] Groote kanon of en daar langen tijd vertoeven kan. — TRITON, m.
sábon m . , eene groote soort van drukletter tusschen [Mus.] Drieklank m., wanluidend interval van drie
missaal (gros canon) en kleine kanon (deux points gehef le toonen.
Tritonie, f. [H. n.] Steenslak f.
de gros romain). — TRISMMÉGISTE , adj. [Myth.]
Trilonien , ne, adj. [Géol.] : Terrain tr-,
Trismegistus of driemaal groote, verhevenste, bij
naam van Hermes of den egyptischen Mercurius. grond In. met overblijfsels van zeedieren.
Tritoxyde, m. [Chim.] Derde oxyde n. van
Trispaste of Trispaston, m. [Mécan.] Drie(korrels bevattend. een metaal.
dubbele katrol f.
Tritrac, m. [H. n.] , z. v. a. TRAQUET.
Trispernie, adj. [Bot.] Driezadig, drie zaadTritri, m. [H. n.], z. v. a. PROYER. — Kuit f.
'rrisplanchnique, adj. [Anat.]: Nerf tr-, tusvan riviervisch, door den stroom naar zee gevoerd.
schen.ribszenuw, groote ribbenzenuw f.
'Fritrilie, m. [Jeu] Soort van kaartspel, dat
Trisse, f. [Mar.] Stuktalie f., z. V. a. DRISSE.
'rrisseinent, in. Naam van 't geluid of ge- met 30 kaarten gespeeld wordt.
Tritnrable, adj. [Didact.] Geschikt om fijn
schreeuw der zwaluw. -- Trisser, v. n. ,41s de
fijngewreven te worden. — Tritura--geston,
zwaluw schreeuwen.
Trissotin, m. Aanmatigend, verwaand prul tion, f. Fijnmaking, fijnwrijving, fijn staining:
(naar eene personaadje uit de Femmes-schrijve Faire la tr- avec un piton, met eenen stamper fijn
stooten. — (11ér1.] La tr- des aliments. rle vermasavantes van Molière).
T insy ll abe, adj. [Gram.] Drieletlergrepiq: ling der spijzen in de maag. — -1- Triture, f. ErMot tr-, of als subct. TRISSYLLABE, m. Drieletter- varenheid, bedrevenheid in zaken. -- Triturer,
grepig woord n. — Trissyllabiquie, adj. [Gram.] V. a. fijn stooten, fijn wrijven: Tr- des drogues,
Een drielettergrepig woord betreffend; Z. v. a. TRIS- droog(rjen fijn stampen.. Tr- des ailments dans sa
bouche. spijzen in zijnen mond fijn malen. — SE
SYLLABE.
TRITURER, V. pr. Fijngewreven worden. — Het part.
Tristachyé, e, adj. [Bot.] Met drie aren.
Tristaminifère, adj. [Bot.] Met drie meel passé is ook adj : Mineral tr-, fijngestooten erts nl..
Triurnvir, m. [H. rom.] Drieman, lid van een
-draen.

Trisacranaentaire of Trisacrarnental,
m. H. eccl.] iemand, die driesacramenten erkent.
'.rrisa;ion, ni. [Liturg.] Het driemaal heilig

.
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driemanschap, t r i u m v i r m. — Tririnnviral, e,
adj. Tot de driemannen en 't driemanschap behoorend, triumviraal. (Plur. ni. triumviraux). —
Triu,rrvirat , m. Driemanschap , triumviraat n.
Triure, m. i H. n.] Driestaart m. (een visch).
Trivalve, 'I'rivalvé, e, adj. [Bot.] filet drie
klaijeliezen.
Trivelirr, m. [Chir.1 Wortelsteker m. des tand meesters. — somtijds ook: kluchtig mensch, potsen maker (naar een' kluchtspeler van 't oude Italiaan
I'rivelinade, f. Pots, grap,-schetonl).—%'
potsenmakeril f.
Triventre, adj., z. v. a. TR[GASTRIQUE.
% 'Triviaire, adj : Carrefou r tr-, driesprong m.
plaats, waar drie straten of wegen zamenloopen.
Trivial, e, adj. Alledaagsch, afgesleten, ver
afgezaagd; plat, gemeen, tri --bruikt,alend
v i a a 1: (inz. van uitdrukkingen en denkbeelden). I1

ne dit que des chores tr-es, hij zegt niets dan af-

gezaagde, gemeene dingen. Vérité tr-e, albekende,
alledaagsche waarheid f. Détails triviaux, lrlatte gemeene bijzonderheden f. pl. -- Ook als subst.: Aimer
Ie tr-, van 't alleriaagsche, platte, gerneene houden.

-- 'I'rivialemerit, adz. Op alledaac,sche, platte

wijze. — Trivialite, f. Het alledaagse/te, gerneene

of platte in de uitdrukking; alledaagschheid, onbeduidendheid, platheid, gemeenheid, trivia 11 tei t f.
Trivium, m. [Litt.] De drievoudige schoolwetenschap (der middeleeuwen): grammatica of spraakleer, rhetorica of redekunst en dialectica of disputeer -kunst (vgl. quadrivium).
'I'roe, m. Ruiling (van kleedingstukken, meubelen, kleinoodiën, paarden en dergl.), verivisseling f., ruil in. 11 veut faire un tr- de sa montre
contre ces livres, hij wil zijn horlogie tegen deze

boeken verruilen. Donner un cheval en tr- pour
une voiture , een paard in ruiling tegen een rijtuig
geven. -- Tr- pour tr- of Tr- de gentilhomme, ruil
om ruil, ruiling zonder toegift.
Troeart o/'Trocar, m. [Chic. J Stalen priem m.
met doorg aans driekante, seherpe punt en een handvatsel, tot verrigting van den borst -, buik- en
blaassteek, tot de kunstbewerking van 't waterhoofd, de waterbreuk, enz., Ir o k a r, t r o q u art.
'i'rochaique, adj. (pr. eh = k) [Poés. anc. j :
Vers tr-, of als subst. TROCHAïQUE, m. Vers, dat
uit trocheeen (z. TROCHEE) bestaat. lrrochceisch vers n.
'I'roehanter, m. (pr. tro-kan -tère, ook in de
volgenden) [Anat.] Draaier van het d ij been (onder scheiden in groote en kleine draaijer), dilbeensdraaijer. t r o c ha n. t e r rn. — Trochantérien,
ne of 'Crot•hantinierr, ne, adj. [Anat.) Tot

den draaijer of de draaiers behoorend, t r o c h a n1 é ri s c h. — -Trochantin, m. Kleine draaijer,
kleine dijbeensdraaijer ni.
Troche, I. [H. n.] Tol m., toeschelp f. Trdolabritorine, scheepsvlag f.. eene schuitvormige
tolschelp. -- TROCHES. f. pl. [Chas.] Winterdrek m.
(van herten en ander rood wild).
Trochée, m. [Poés. lort. et gres.] Versvoet niet
ééne lange en ééne korte lettergreep, snelvoet, t r och ce u s m. — TROCHEE. f. ( Agile.) Gezamenlijke
takken. die een uit zaad geteelde boom uitschiet,
als hij eeni e duimen boven den grond is afgesneden.
Trochereaa, in. [Bot.] Moeracep fijnboom m.
Troehet, in. [Hort.] Vrucht -, bloembundel m.
-- [Tech. Kuippersblok n. op drie hooien.
Trochétie, .. (pr. —ké -ei) [H. n ) Groenachtige bloedzuiger m. (die op vochtige plaatsen, bui
[(troche).-ten'.par,l/)
Troehier, in. [H. n.] Dier n. der tolschelp
Trochidiforme, adj. [H. n. h'atrolvorrnig.

Trochiforurie, adj. (H. n. J Tolvormig.
Troehile, in. [Arch.), z. SCOTIE. - ( H. n ],
[(troche).
Troeliilite, f. [H. n.] Versteende tolschelp f.
Troeliiil, m. [Anal j Kleinste der beide boven -

z. v. a. ROITELET.

ste uitsteeksels van. 't opperarmbeen. -• Trochinien, ne, adj. Tot dat uitsteeksel behoorend.

Troe•hisque, in. [Pharm.j drtsenijkoekje n.
--'TrochïsgriN, e, adj. Tot een koekje gevormd.
'I'roehite, m. [H. n.] Versteende zeester f. of
radersteen. t r och i e t m.

Troehiter, m. (pr. - ki-tère) [.Anat.J Grootste

der beide bovenste uitsteeksels van 't opperarmbeen.
t r oc h i te r m. - Troefrittrieu, ne, adj.
(pr. ch = k) Tot dat uitsteeksel behoorend-
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Trochléaire, adj. [Bot.] Rol-, katrolvormi .
-- 'I'rochléateur, adj. et subst. m. [Anat.]:
Muscle te- ot' Tr-, bovenste schuinsche oogspier f.
(waarvan de pees door eene soort van katrolletje
loopt). — Troehlée, f. [Anat.] Kraakbeenige
ging, waardoor de bovenste schuinsche oogspier
loopt, t r ó c h l e a f.; — ook: binnenknokkel van 't
ondereinde des opperarmbeens. — Trochoïde,
adj. (pr. ch = k) [Didact.] Radvormig.— [Anat.]
Articulation tr-, draaigewricht n. (waarbij het eene
been zich in een' halzen cirkel ringsgew fjs rondom
het andere beweet). -- TROCHOïDE, f. [Géom.] ,
z. v. a. CYCLOIDE. — TROCHOthES, M. Pl. [H. n.]
Tolschelpen f. pl.
5 Troehologique, f. (pr. eh = k) [Mécan.]
Leer van de krirrgvorrnige beweging. — Troeiioouètre, m. (pr. ch — k) [Mar.] Vaarmieter,
werktuig ter bepaling van de snelheid of vaart van
een schip, trochometer m. — Trochosnétrique, adj. Dat werktuig betreffend, t r o c honietrisch.
'I'rochure, f. [ Véner.] Vierde uitspruitsel of
takje n. aan 't hertsgewei.
'hroehiis, m. (pr. —kuce), z. V. a. TROCHE.
'I'roène, m. [Bot.] Keelkruid.. z. LIGUSTRUM.
Troglodyte, in. [H. e.J Tuin- of winterkonin,je ii. (een vogeltje, dat steeds in de tuinen of
hegr:en naar insecten rondzoekt), — z. v. a. CHIMPANZÉ. — TROGLODYTES, m. p1. [H. anc.] Holbewvners, naara van een' in aardholen wonenden
e.ethiopischen stam; in 't algemeen: een in holen of
onderaardsche verblijven levend volk, en bij uit breiding, menschen, die hun gewoon verblijf onder den
grond hebben, gelijk de mijnwerkers van Zweden,
Polen, enz., trog 1 o d i e t e n m. pl. — Ook als
wij : Peuple tr-. — [Bot.] Myrrhe tr-, drooge mir-

rhe, d o#,lodieten-mirrhe f. -- Troglodytigae,
adj. De Troglodieten en hun land betreffend, tro-

glod i et i sch.
Trogne, f. Vol, bol gelaat n. (waarop men als
't wore een goed leven, en 't genot des wijas kan
lezen), tronie f. — Rouge tr-, Tr- enluminée,
roode tronie f., vuurrood gezigt, dronkaards -gezigt.
z. ook ENLUMINER. - [Agric.] Afgekapte boomtronk m. — [Anc. tech.], z. TROGUE.
'i'rot;uon, m. (verbastering van troncon) Klok
kernhui s n., het zaad of midden van eene-huis.
vrucht, inz. van appelen en peren: Le tr- dun chou,
Un tr- de chou, de stronk van eerre kool, een kool
r onk. —(fig. (t pop.) Voila un joti petit tr- (van-st
een rneicje sprekende) dat is een lief ding, een aardig bekje
'I'rogon, m. [II. fl.], Z. V. a. COUROUCOU.
'i'rt goiitaires, m. pl. [H. n.) Geslacht van
graan- of broodkevers m. pl. — Troaosite, m.
Graan - of broodkever m.
Troguie, m. [Anc. tech.] Ketting m. of scherincr f. voor gemengde lakens.
Trois, adj. num. Drie: Les trois Graces, de drie
Gratiën of Bevalligheden. — (fain.) II est sans occupation les tr-s quarts du temps, hij . heeft drie
vierde (het grootste gedeelte) van den tijd niets te
doen. -- Ook voor trotsième, derde: Page Ir-, derde
bladzijde f. Nurnéro tr-, nommer drie, derde nommer n. Guillaume tr-, Willern de derde. — (absol.)
Partager en tr-, in drieën deden. Its y étaient
tour tr-, zijl waren er alle drie. Marcher tr- (t tr-,
drie aan drie loopen. -- Ook als subst. m. Trmultiplié par deux profduit six, driemaal twee is
zes. — Le; te- du moil, de derde der maand. -Trente-trois s'écrit par deux tr-, drie en dertig
wordt met twee drieën geschreven. — Le tr- de
piques, de trèfle, schoppen -, klaveren -drie f. Amerier tr-, drie oogen werpen (bij het dobbelen); ook:
eerre drie aanbrengen (in het domino- spel). --j Arith.]
Règle de tr-, z. REGLE. – [Chir.] , z. v. a TROCART.
Trom-bandes, m. [H. n.] Klipvisch m. met
drie nverlarrcrschf- .strepen; — gestreepte zeebarbeel M.
-- Trois-barbillons, in. [H. n. j Baardgrondel, driehaard in -- Trois-earres, in. (Tech.],
z. v. a. TROIS-QUARTS. — Trois-él,ines, m.
(H. n. j , z. v. a. EPINOCU E.
Troisieme, adj. Derde: C'est son tr- enfant,
't i.e haar derde kind. -- R1s subst. m. Derde persoon, derde man: Nous n'étions que deux, it nous
arriva un tr-, wij waren slechts rriet ons beiden, er
kwam nog een derde man, een derde bij ons. — II
est arrivé (venu) lui tr-, hij is met zijn drieën,
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met nog twee anderen gekomen. — Derde verdie- waakzaamheid verschalken. — Tr- la bonte, la créping f. Il loge au tr-, hij woont op de derde ver dulité de qn., van iemands goedheid, ligtgeloovi.gLeerling der derde schoolklasse: C'est-diepng.— heid misbruik vonken. — Tr- la loi, de wet ontuit bon tr-. — Ook als subst. f. Derde schoolklas- duiken. — (Jig.) L'horloge nous a trompés, de klok
se f.: Il est en tr-, 11 fait la tr-, hij is in de derde heeft ons bedrogen. Maladie qui trompe tons les
klasse. — La tr- des enquêtes, de derde kamer van médecins, ziekte, waarin al de geneesheeren zich
gere itelijk onderzoek bij 't parlement von Parijs. vergissen. — Ti- les yeux de qn., aan iemands
-- Troisièmernent, adv. In de derde plaats, waakzaamheid ontsnappen. — I1 a trornpé notre
ten derde.
attente, hij heeft onze verwachting bedrogen, niet
Trois-inàts, m. [Mar.] Driemaster m., fre- aan onze verwachting beantwoord. — (fig. et poét .)
gatschip, fregat n. — Trois-quarte, f. 1 Tech.] Tr- son ennui, ses ennuis, zijne verveling verdryDriekante grofvijl f. der slotesnakers. — 'I'rois- ven, zich verstrooijen, tijdverdrijf weten te vinden.
quarts, m. [Chir.] , z. v. a TROCART .— [Chas.] — [Man.] Tr- on cheval, een paard schielijk, onBijna volwassen haas. — Ook als adj.: Un levraut verwachts doen wenden. — (absol.) Tr- au jeu, in
tr-. — [Tech.] Groote driekante vijl f. — Trois- 't spel bedriegen, valsch spelen. Tr- adroitement,
.

sept, m. [Jeu] , z. v. a. TRÉSEPT. — Trois - six,
m. IConi.]Alkohol of w naeest In. van 36 graden.
Tróler, v. a. (pop.) Met zich slepen, iemand
overal, zonder noodzakelijkheid of welvoegelijkheid
medenemer: 11 tróle continuellement sa femme
partout, h ij heeft altijd en overal zijne vrouw aan
zijn' arm hangen. — TRQLER, v. n. Heen en weer
loopen, drentelen: Il ne fait que tr- tout le long
du jour, hij drenteU, loopt den geheelen dag rond.
Tolle, f. [Bot.] Bolranonkel m., knolbloem f.
-- [Econ. rur.] Soort van horde f. van boomtakken, gevlochten rondom in den grond gezette palen.
— [Véner.] Aller b la tr-, de honden loskoppelen
ter opsporing van 't hert, dat men verzuimd heeft
door den speurhond te laten opstoolen, — Trol
Ier, V. a. [Econ. rur.] .Horden vlechten (tot een
varkenshok, stal, enz.). — [ Véner.] De honden op
goed geluk loskoppelen en op 't hert uitzenden.
Trombe, f. [ Phys. ] Hoos f. Tr- marine of de
nier, zeehoos, hoos op zee. Tr- terrestre of de terre,
landhoos, windhoos. — [Mar., Tech.; Lucht- of
koelzeil, z. v. a. MANCHE à vent. — [Mus.] Slagspeeltuig n., waarvan de klank naar die eener gedempte keteltrom gelijkt, t r o ni b e f.
'I'romubidion, in. [ ll.. n ] Aardmijt f. — Trom
m. pl. Aardmijtsoorten f. pl.
-bidtes,
Troflnbion, m. [Mar.] Donderbus f.
-

Tronmbor^e, f. [Mus.] Bazuin f. -- TROMBONE
of Trornboiiiste, m Bazuinblazer m.
Tronmpe, f. [Chas ] Jagt- of waldhoren m.:
Sonner de la tr-, op den horen blazen. -- Trornpet f. (in deza beteekenis nu nog alleen in): Publier,
Crier qc. à son de tr-, iets met trompetgeschal af-

kondigen; -- (/1g. et fain.) iets uitbazuinen, iets
wereldkundig maken. — z. v. a. GUI1BARDE. —
[Anat.] Tr- d'Eustacbe, z . EUSTACHE . Tr-s de la
matrice of de Fallope, eileiders m. iil. of trompet-

behendig bedriegen. I1 a one mine qui trompe, zijn
gezigt misleidt. — SE TROMPER, V. pr. Zich ver
zich bedriegen, het mis hebben, eenen mis--gisen,
slag begaan, dwalen, mistasten. Si je ne me trom
zoo ik mij niet bedrieg, hebt-pe,vousl'azfit
gij het gedaan. Il s'est trompé dans son calcul, hij
heeft zich in zijne rekening bedrogen. Vous vous
trompez, mon ami, gij vergist u, mijn vriend. —
Se tr- de date, de cltemin, zich inde dagteekening,
in den weg vergissen. Je puis me tr-, 't is moge
(lat ik 't mis heb. — (.Loc. prov.), z. NIAIS (m ) -lijk, .
— Elkander bedriegen. — Tromperie, F. Bedrog n., bedriererj, misleiding, verschalking f.: Il
y a de la tr-, p:enez y garde, daar steekt bedrog
achter, neem u in acht. Je reconnus sa tr-, ik her-

kende zijne misleiding.
Trompeter, v. a. Uittrompetten, met trompet
bekend maken (in dezen eig. zin zelden ge--geschal
bezigd dan in): t [Prat.] Tr- qn., iemand bij trom
voor 't gerept dagen. — (fig. et ram.)-pelscha
Uithazuinen, ruchtbaar of wereldkundig maken wat
geheim moest blijven. II a été tr- ce secret partout, hij is dat geheim overal gaan rondbazuinen.
— TROMPETER, v. n. (fain .) Op de trompet blazen.
— Tronepetenir, m. [Anat.] , z. v. a. BUCCINATEUR.

Trompette, f. (verklw. van trompe) Trom
horen m. Sonner de la tr-, (op) de trompet,-petf.,
den hoorn blazen. Tr- h clés, klephoren. Tr- a pistons, schuiltrompet. Tr- harmonieuse, z. v. a.
TROMBONE . — Jeu de tr-, trompetwerk n., trompet f. (een orgelregister). — (poét.) La tr- héroïque, de helden- trompet, de helden-poëz (poésie

épique). La tr- sacrée, de gewijde poëzij f. -- (fig.
et lam.) Faire sonner la tr-, iets met veel ophef
doen, om er zich op te verhoovaardigen. Cet homme
est une vraie tr-, la tr- de la ville, die man draagt

alle nieuwtjes, alle geheimen rond. is een wande
stads-courant. z. ook EMBOUCHER. — (Loc.-lend
prov.), z. BOLS (blz. 189, kol. 1, onderaan), DELOGER. — [Agric.] Soort van kauwoerde f. (courge).
— [Bot. ] Trompetvormig plantendeel, trompet. —
[H. n.] Trompet, naam van verschillende schelpen;
z. BUCCIN. — Zeesnip f. Tr- ,aiguille, z. v. a. AULO-

ten f. pl. van Fallopius, de beide buizen aan de
uiteinden van den baarmoeder-bodem, door welke
het ei van den eijerstok naar de holte der baarmoeder wordt geleid. — [Arch.] Trompetgewelf n. —
[Anc. artill.j .Springpot m
[Bot. ] , z. v. a. LICHNIS.
— [H . n. j Zeetrompet, trompetslak f. Scarahée a
tr-, smulkever m. -- Snuit m., tromp f. van den
olifant, ook de neusverlenging van den tapir.

STBME. Tr- petimbe, z. PETIMBO. Z. ook AGAMI.
CHEVALIER de nier, MYXINE. — [Phys.] Tr- écou-

de olifant bedient zich van zijnen snuit als van eene
hand. -- Snuit m. der insecten: Les cousins piquent aver leur tr-, de muggen steken met hunnen
snuit. — [Mar.] Koelzeil, z. v. a. MANCHE à vent.
— [Tech.] Blaasbuis f., een hydraulisch werktuig
om den blaasbalg in de smederijen te vervangen.
Trompé, e, adj. (en part. passé van tromper):
Perstinne tr-e, bedrogen persoon m. Espoir tr-, bedroen, verijdelde, teleurgestelde hoop f. — Je suis
bien tr-, si telle chose nest pas ainsi. ik moet
mij wel zeer bedriegen, als dit of dat niet zoo is.
— TROMPÉ, m. Bedrogene: Je pardonne au tr-,

Trompetblazer (op een orchest).
Trompeur, euuse, adj. Bedriegelijk, mislei
Valet Ir-, bedriegelijke knecht. Guide tr-,-den:
misleidende gids. Avoir la mine tr-euse, een bedrielijk gelaat of voorkomen hebben. Promesses tr-euses,
bedriegel jke beloften f. pl. Apparente tr-euse, mislei-

.

L'éléphant se sert de sa tr- comme dune main,

,

mais jamais au trompeur.
Trompe-Voeil, m. [Peint.] Oobedrieger m.,

soort van schilderij. waarop voorwerpen uit de
doode natuur met begoochelende getrouwheid zin
afgemaald.
Tronmper, V. a. Bedriegen, misleiden, opligten,
bedotten, Tverschalken, om den tuin leiden, (fain.)
bij den neus hebben. Ne trompez personne, be lrieq
niemand. Ce drap ne vaut rien, on vous a trompé,
dit laken ducat niet, men heeft u bedrogen. Je me
suis laissé ti- par ses promesses, ik heb mij door
zijne beloften laten misleiden. — Femme qui trompe
son mari. la couche de son mari, vrouw, die haren man bedriegt, here ontrouw is. zijn huwelijksbed schendt. --- Tr- la vigilance de qn., iemands

tante, hoorbuis, om iemand op een' aanzienljken
afstand te hooren spreken. Tr- parlante, z. v. a.
POKTE - VOIX. , . TROMPETTE, m. Trompetter, horenblazer m. On envoya on tr- sommer la place,
men zond eenen trompetter af om de stad op te
eischen. Brigadier-tr-, trompetter-majoor. — (Loc.
prov.), z. BRUIT, CHEVAL. — Tronmpettiste, m.

dende schijn m. — TROMPEUR, m., -EUSE, f. Be-

drieger, opligter in., bedriegster, opligtster f. Souvent les tr-s sont trompés, de bedriegers worden
dikwijls bedrogen. — (Prov.) A tr-, tr- et demi, z.
DER!. — [H n.], z. v. a. FILOU.

Trompe-valet, m. [Hort.] Amberpeer f. (poire

d'ambrette).

'rrompilles, f. pl. Kegels m. pl., die in een hy-

draulisch blaaswerk in de beweging des waters deelen en levens dienen om nieuwe lucht aan te voeren.
Trompillon, m. (verklw. van trompe) [Arch.]
Klein trompetgewel f n.; -- aanloop in. or geboorte f.
-(begin) van een trompetgewel f. — [Tech.] T-s,
kleine openingen in een hydraulisch blaaswerk.
Tronc, m. Stam m. van Benen boom (inz. wan-

TRONCATUL1
neer men dien als zonder takken, als gekapt of
geveld beschouwt), tronk. Tr- d'arbre, de chêne,
boomstam, eikestam. On a coupé les branches, it
ne veste plus que le tr-, men heeft de takken a fgehakt, er blijft niets meer dan de stam over. —
(fig.) Voornaamste, middelste, hechtste gedeelte van
iets. Attaquer, Couper le tr-, het hoofd, de ziel
eener partij aanvallen, doen vallen. — (Loc. prov.)
Se tenir au tr-, de veiligste partij kiezen, het zekere voor 't onzekere nemen; het met de sterkste
partij houden. — (Prov.) I1 vaut mieux se tenir

(s'attacher) au tr- (of au gros de l'arbre) qu'à ses

branches, 't is beter, wanneer men zich aan den
hoofdpersoon dan aan de ondergeschikten houdt;
't is beter de algemeene leer te volgen, dan eene
bijzondere meening of sekte aan te hangen. — [ Anat.]
Romp m., het ligchaam zonder hoofd, armen en
beerven. Le tr- d'une artère, dune veine, de stam
eener slagader, eener ader ('t voornaamste deel
daarvan, eer het zich in takken verdeelt) . — [Arch.]
Tr- d'une colonne, schacht f. eener zuil. — [Bias.]
Boomtronk. Tr- écoté, knoestige boomtronk (voorzien van de stompen der weggehakte takken). —
[Cbas.] Stam ni. van 't hertsgewei. — (fig.) [Généal.] Stam (souche): Ces deux families (of nmaisons) sortent du même tr-, deze twee huizen hebben eenen gemeenschappeljken stam of stamvader.
___ Armbus f. in eene kerk, bus ter ontvangst van
liefdegaven in eene gevangenis, in een gesticht, enz.,
offerbus. offerkist f. Le tr- des pauvres, de armbus. Mettre dans le tr-, iets in de bus steken. Vider
le tr-, de bus ledigen of ligten. — (Loc. fig. et prov.)
Voler le tr- des pauvres, de armbus bestelen, zich
aan 't goed der armen vergrijpen, zich ten koste
der armen bevoordeelen of verrijken.
Troncatalé, e, adj. [H. n.] Eenigzins afgestompt of geknot. — Troncature, f. [Minér.]
.Afstomping f. La tr- dun cristal, afstomping van
een kristal, de plaats, waar een hoek of kant ver
-vange
wordt door een vlak of facét.
Tronce of Tronce, f. [Charp.] Blok, groot
stuk onbewerkt hout, ruw blok, stuk hout n.
Tronchet, m. [Tech.], z. v. a. TROCHET. —
Goudsmidsblok n
Tronchine, f. [Econ. don.] Soort van voetwarmer m. of stoof f.
Tronchiner, v. n. (woord der Parijsche dames
omstreeks het einde der 18de eeuw) Eene ochtendwandeling voor de gezondheid doen (naar den beroemden doctor Tronchin, die zulke wandelingen
tegen hysterische kwalen had aanbevolen).
Troiichou of Tronchoa, m. [H. n.], z. v. a.
ESPADON.

TronSon, m. Afgebroken, afgesneden of afgehouwen stuk van iets zeer langwerpigs, stomp f.,
stuk n.; moot f. Un ir- d'épée, de lance, een stuk
of stomp van een' degen, van eene lans. Cowper
one anguille, on brochet par tr-s, eenen paling, eenen
snoek aan mooten snijden. — (Loc. prov.) Faire
un tr- de chère lie, een lekker maal doen. —
[Arch.] Colonne par tr-s, zuileschacht f., uit drie
of vier langwerpige stukken zamengesteld. — Blok n.,
stuk van een' boomstam, — [ Hydraul. Pijp- of
buisstuk n., elk der in elkander sluitende metalen
of steepen stukken eener waterleidingsbuis. -- [Man
Pit f., het vaste gedeelte van den paardestaar .
-- [Mar.] Eind oud touw n. — Tr- de mát, maststomp, stuk van den mast, dat op 't schip overblijft, als een of ander ongeval den mast heeft gebroken of overboord geworpen. — Tronconner,
V. a. In langwerpige stukken, in. mooten snijden:
Tr- one anguille, eenen paling aan mooten snijden. --- SE TRON9ONNER, v. pr. Aan mooten gesneden worden. — Zich van een ligchaamsdeel berooven: Ce criminel se tronconna la langue de peur
de parler, die misdadiger" sneed (beet) zich de tong
af, uit vrees dat hij klappen zoude. — Het part.
passé is ook adj.: Brochet tronconné, aan mooten
gesneden snoek m. -- [Bias.] Croix tr-e, verbrokkeld
kruis n. (gewoon kruis, dat uit verscheidene losse
en als gebroken stukken bestaat).
Tráne, m. Troon m. Le roi se mit sur son
tr-, de koning plaatste zich op zijnen troon. La
Salle du tr-, de troonzaal f. — Discours du tr-,
troonrede f. (die de vorst bij deopening van elke
zitting der wetgevende kamers uitspreekt). — ( fig.)
Monter sur le tr-, Parvenir au tr -, den troon beklimmen, aan de regéring komen, het rijksbewind

TROPME.
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aanvaarden. Alexandre renversa le tr- des Perses,
Alexander wierp den perzischen troon omver.
maakte aan 't perzische rijk een einde. Les bons

ministres sont les appuis (of les soutiens) du tr-,

de goede ministers zijn de steunzuilen des troons,
de handhavers van de vorsteljke magt en waardigheid. Etre chassé du tr-, van den troon, uit het
rijksbewind verjaagd worden. L'héritier du tr-, de
erfgenaam des troons, de kroonprins. -- Tr- épiscopal, bisschopstroon, gestoelte voor den bisschop
boven aan't koor in sommige kathedralen.— [Théol.]
Tr-s, troonen, een der negen engelen -koren. --Tróner, V. n. Ten troon zitten. — (iron.) Regéren. — ( fig.) Heerschen: L'erreur tróne a son tour,
de dwaling heerscht op hare beurt.
Trónière, f. [Mil.] Schietgat n. eener batterij.
Tronquer, v. a. Afknotten, afstompen, a fhouwen, afsnijden (inz. het bovenste gedeelte van iets,
en voornamelijk van standbeelden gezegd), verminken: Les Goths tronquèrent la plupart des statues
de Rome, de Got/ten verminkten de meeste standbeelden der Romeinen. — ( fig.) I1 a tronqué ce
livre (doorgaans in kwaden zin). hij heeft dat boek
verkort, ingekort, besnoeid, verminkt. -- Tr- les
droits de qn., iemands regten besnoeijen. -- SE TRONQUER, V. pr. Verminkt, besnoeid worden. — Het
part. passé is ook adj.: Statue tr-e, verminkt, afge/mol standbeeld n. -- Ouvrage tr-, ingekort, besnoeid, verminkt werk n. — Colonne tr-e, geknotte
zuil f. Pvramide tr-e, COne tr-, geknotte pyramide f., kegel m. — Feuilles tr-es, afgeknotte, stompe
bladeren n. pl.

Trontanel, m. [Bot.], z. v. a. GAROU.

Trop, adv. Te, al te (wanneer 't een ander adv.
of wel een adj. wijzigt); te veel, te zeer. Tr- loin,
Tr- tót, Tr- riche, Tr- puissant, te ver, te vroeg,
te rijk, te maglig Cela nest que tr- vrai, dat is
maar al te waar. Ecrire tr- négligemment, te ach
te onachtzaam schrijven. — Boire tr- de-telos,a
vin, te veel wijn drinken. J'ai tr- tardé, ik heb te
veel, te lang getoefd, gewacht. Ii a trop de bon
sens pour agir airrsi, hij heeft te veel gezond verstand om zoo te handelen. Vous le poussez trop,
tij zet hem te zeer aan, gij brengt herra te zeer in
't naauw. Viande tr- cuite, te veel, te lang, te
sterk gekookt vleesch n. C'est beaucoup tr-, dat is
al te veel, veel te veel. Tr- peu, te weinig, niet
genoeg. — Ma patience est b bout, e'en est tr-,
mijn geduld is ten einde, dat gaat' te ver, dat is te
erg. — (Prov.) Tr- est tr-, Rien de tr-, al te veel
schaadt, te veel is ongezond, men moet in niets te
veel doen, te ver gaan. z. ook CUIRE, EMBRASSER,
RIEN. — fam.) Suis-je de tr-? ben ik te veel? hebt
gij met elkander iets bijzonders te spreken, dat ik
niet behoef te hooren ? kan ik blijven ? Vous n' êtes
pas de tr-, gij zijt niet te veel, gij kunt gerust
blijven, wij hebben niets geheims. — (fam.) Par
;

(

tr-, z. PAR. — Pas tr-: Je ne sail pas tr- quel
parti prendre, ik weet niet regt, welk besluit ik
nemen zal. Cela nest pas tr- bien, dat is niet al
te best, dat is maar zoo tamelijk. --- TROP, m. Te
veel n. Oter le tr-, het te veel, het overvloedige,
overtollige wegnemen. Il se plaint du tr-, hij beklaagt zich over het te veel. — (Loc. prov.) Il y

a deux sortes de tr-, le tr- et le tr- peu (om zich

over eene bekrompenheid of kleingeestigheid te beklagen) te veel is ongezond, maar te weinig ook.
Trope, m. [Rhét.] Oneigenlijke, figuurlijke uit
verandering der voorstelling in een aan -druking,
beeld, overdragtelijke zegsw jze, beeld -schouweljk
On dit par tr-:-sprakf.,toeum
cent voiles pour cent vaisseaux, men
zegt overdragtelsjk, bij wijze van trope of beeld
honderd zeilen voor honderd sche- -sprak,
pen.
'Tropées, f. pl. Geweldige zeewinden m. pl.,
die zich op 't land doen voelen.
Trophée, m. Zegeteeken n., op den geslagen
vijand behaalden buit m. (die oudtijds gewoonlijk
aan eenen boomtronk op de plaats der overwinning
werd opgehangen); zegezuil, trophee, wapen-trophw f. Dresser, Elever, Eriger on tr-, een zegeteeken, een gedenkteeken van eene overwinning oprigten. — (fig. et poét.) Overwinning t.: Fier de
tapt de tr-s, fier, trotsch op zoo vele overwinningen. --- (fig. en in kwaden zin) Faire tr- d'une
chose, roem op iets dragen. op iets stoffen. pogchest. Bien loin d'avoir bonte dune si lache ac-
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TROUBLE.

`I'ROPHIQUE

tion, ii en fait tr-, wel verre van zich over zulk
Bene laaghartige daad te schamen, snoeft hij er op,
is hij er hoogmoedig op. — [Beaux arts] Sieraad n.
als navolging van de tropheven der Ouden; ver
verschillende voorwerpen of gegroe--bindgva
peerde attributen eener kunst of wetenschap, trop h w.
' 'rophique, adj. [Didact.1 De voeding of de
voedingssto/ betreffend, trop h i s c h. — Troph ogène, adj. [Méd. J Uit gebrekkige voeding of ver
ontstaan: Maladie tr- of Tropho génose, f.-tering
Voedingsziekte f. —'I'rophologie, f. Voedingsleer, leer der voeding, der levensorde, der leefregelen. — Trophologique, adj. Die leer betreffend,
tropho1ogiseIi.

Trophosperme, m, [Bot.] , z. PLACENTA.

Tropical, e, adj. [Géogr.] Tot den keerkringof de keerkringslanden behoorend; onder den keer
keerkringen gelegen, tropisch.-kring,tusched
Plaates tr-es, tropische planten f. pl., keerkringsgewassen n. pl. Région tr-e, keerkringsstreek f.,
tropisch oord of gewest n. — Tropique, m. Keer
Le tr- du cancer, du capricorne, de kreefts-,-kringm.
de steenbokskeerkring. Passer le tr-, sous Ie tr-,
den keerkring passéren. Baptèine des tr-s, z. BAPTUE. — [H. n.] Keerkringsvogel m., z. PAILLE
en cul of en queue. — [Méd.] Maladie des tr-s,
gele koorts f. — TROPIQUE, adj. Tot de keerkringen
behoorend: Année tr-, tropisch jaar n., de tijd, dien
de zon, in hare schijnbare baan. van 't lentepunt
af gerekend, noodig heeft, om daar weder te komen,
tropisch jaar n. — 5 [Bot.] Plantes tr-s, planten f.
pl., welker bloemen zich, vele dagen achtereen, des
morgens openen en des avonds sluiten. Fleurs tr-s,
veranderlijke bloemen f. pl. (die 's morgens zich
openen en 's avonds zich sluiten).
Tropiste, m. [H. eecl ] Ili, die de woorden
der consecratie of wijding van 't brood en den wijn
bij 't heilig avondmaal als een trop e, als beeldspraak of figuur beschouwt, t r o p i s t m.
Tropologie, f. Zedeleer, wetenschap der zeden,
verhandeling over de zeden. — Kennis, leer van de
tropen of oneigenlijke uitdrukkingen. — Tropologique, adj. De zedeleer betreffend; — oneigenlijk, beeldsprakig, leenspreukig, overdragteljk, rguuriz,j k.
'Trop-plein, m. Overvulling f., het overloopende (van een vat, ook van een vijver, rivier, enz.)
Troque, f. Ruilhandel m. — [H. n.] , z. v. a.
TROCHE.

Troquer, V. a. Ruilen, verruilen, in ruiling
geven. verwisselen: 11 a troqué sa montre contre
an cheval, hij heeft zijn horlogie voor een paard
verruild. (absol.) 11 ne fait que tr-, hij doet niets
dan ruilen, tuischen, ruilebuiten. — (Loc. prov.),
z. AVEUGLE. — [ Tech.] Tr- les aiguilles, de doorgeslagene oogen der naalden reinigen. — SE TROQUER, V. pr. Verruild worden. -- Iet part. passé
is ook adj.: Cheval troqué, verruild paard n.
Troquet, m. [Teeh.j Leidekkers-bok of ezel m.,
om op het dak te werken.
Troqueur, ni., -euse, f. Ruiler, liefhebber
van ruilen, ruilebuiter m., ruilster, ruilebuitster f.
Trot, m. [Man.] Draf m., het draven: Aller
le tr-, au tr-, draven, in den draf rijden. Mettre
on cheval an tr-, een paard in eren draf brengen,
laten draven. — (fig. et [am.) I1 Ie mène grand
Ir-. au grand tr- (liever train), hi geeft hem veel
te doen, hij houdt hem druk bézig. Mener une affaire au tr-, au grand tr-, eene zaak doorzetten,
met alle kracht doorzetten. — Trottade, f.
Kleine uitstap m. of toertje n. te paard of met rijtuig, wandelrid m. — Trotte, f. (pop.) Eind
i hier
didtrlà, d't is
wegs m. I1 y a one bonne
een goed eind van Baan. I1 a fait one bonne tr-,
hij heeft een goed eind afgelegd. Tr- perdue, vergee f oche gang m. of boodschap f. — -j- Trotte-à
pied, ni. Voetknecht, bode, looper m. (Plur. Des

en fam.) Draven, veel loopen, zelden stil zijn; vele
gangen doen, dikwijls heen en weêr om iets loopen. — (Loc. prov.), z. SOURIS. — Faire tr- une
chose, eene zaak door vele handen laten gaan. —
(fig. et fam.) Cette idée lui trotte dans (of par)
la tête, dat denkbeeld maalt hem in 't hoofd. —
'I'rotterie, f. (woord van Mad. de Sévigne) Nuttelooze gang m. of reisje n. — Trotteur, m.
[Man.] Draver m. Les bons tr-s sopt rares, de
goede dravers zijn zeldzaam. — Trottin, m. (pop.)
Loopjongen, boodschaplooper m. — (Loc. prov.)
Aller chercher les pardons de saint Trottin (of
saint Trottet), gaan kuijeren, onder voorwendsel
van naar de kerk te gaan. Avoir foi (of dévotion)
à saint Trottin, veel rondloopen, van slenderen
houden. — '1'rottiuer, v. n. [Man.] Een' korten
draf gaan.— (fam.) Trippelen, met korte en snelle
stappen loopen. — Trottoir, m. Verhoogd voet
langs straten, bruggen en kaden, tot gemak-padn.
en veiligheid der voetgangers. — (fig. et farm.) I1
est su: Ie tr-, hij is op den goeden weg, hij is op
weg om fortuin te maken. Cette fille est sur Ie tr-,
dat meisje is 't algemeene voorwerp can't gesprek,
loopt druk over de tong; — somt ij ds ook: de beurt
om te trouwen komt nu aan dat meisje.
Trou, ni. Gat n., opening f., hol, holte n., kuil nl.
Faire un tr- à un ais, a une muraille, een gat in
eene plank, in eenen muur maken. Avoir un tr- à
ses bas, a son manteau, een gat in zijne kousen,
in zijnen mantel hebben. Regarder par le tr- de la
serrure, door het sleutelgat kijken. Boucher un tr-,
een gat, eene opening toestoppen- Les tr-s dune
flute, de gaten van eene fluit. Tomber dans un
tr-, in een gat, in een' kuil vallen. Creuser un trpour y planter un arbre, eenen kuil graven om er
eenen boom in te planten. Tr- qui pence de part en
part, gat, opening, die door en door gaat. -- Trde lapin, de Souris, konijnehol, muizehol. — (fig.
et fans.) Elke bewoonbare plaats, die men als zeer
klein en bekrompen wil aanduiden, gat, nest, krot n.:

Ce nest pas une viile, une maison, eest un tr-,

't is geene stad, geen huis, 't is een gat, een krot.
On ma logé dans un tr-, men heeft mij een gat
tot huisvesting aangewezen. — [ Anat.], z. AVEUGLE, BORGNE. Tr- optique, kijk- of gezigtsgat n.
(waardoor de gezigtszenuw loopt) . Tr- nasal, neusgat n. — (pop.) Cet enfant s'est fait un tr- à la
tete en tombant, dat kind heeft zich een gat in 't
hoofd gevallen. — [ Mar.] Tr- du chat, soldategat,
opening in de mars. Tr- d'écoute, schoolgat n.,
schildpad f. van de fokke- en groote schooten. Tr-s
de civadière, oogen of watergaten n. pl. in de
blinde. Tr- de l'ancre, ankeroog n. — [ Mécan.]
Mangat n., groote sluitbare opening in een' stoom
welke een man zich daarin kan bege--ketl,dor
ven, om hem van den zoogenaarnden ketelsteen te
reinigen. Tr- pour netlover le dessous de la chaudière, stikgat. — [Mii.] Tr-s de loup, wolfskuilen m.
pl., gegraven gaten rondom eene verschansing, om
hare nadering te bemoeijeljken. — [ Peint.] Tr-s dun
tableau, plaatsen in eene schilderij, waar men, ten
gevolge van de slechte groepéring der voorwerpen,
den grond ziet. — (pop.) Tr- de Chou, koolstronk m.
(trognon). — (Loc. fig. et prov.) Boire comme un
tr-, sterk drinken, zuipen. Faire un tr- plus grand
qu'il nest, een kwaad nog erger maken. I1 est bon
a mettre à un tr- par ou rien ne passe, hij deugt
nergens toe, hij is tot niets te gebruiken. Faire en
deux coups six tr-s, haastig te werk gaan; twee
vliegen in éénen klap slaan. Faire un tr- pour en
boucher un autre, eene nieuwe schuld maken, om
de oude te betalen. A petit tr-, petite cheville, alles
moet zijne maat hebben, men moet alles van pas
maken. z. ook BOUCHER, BOUTEILLE, CHEVILLE,
PIÈCE, SOITRIS.

Troubadour, m. Provencaalsch minne- of
meesterzanger m. in de middeleeuwen, zuid -fransche dichter, troubadour m.
Trouble, adj. Troebel, niet helder of klaar:
Eau tr-, troebel water n. Rivière tr-, troebele,
drabbige rivier f. — Verre tr-, beslagen, onzuiver
glas n. — Lair, Le temps est tr-, de lucht is beneveld, bewolkt, 't is nevelig, dampig weder. —
Avoir la vue tr-, Voir tr-, een beneveld Bezigt hebben, niet duidelijk zien. — (Loc. prov.) La rivière

trotte-b-pied.) — Trotte-chemin, m. [H. n.] ,
z. V. a. TRAQUET. (Plur. Des trotte-chemin.) —
Trotte -menu, adj. m. et f. Trippelend, met kleine
en snelle stappen loopende. La gent tr- (bij La
Fontaine), het ratten- en muizenvolkje. — Trotter, v. n. Draven, op een' draf loopen. Ce coeval
trotte smal, dat paard draaft slecht. Cheval qui
trotte menu, paard, dat een' korten of kleinen draf ne devient jamais grosse qu'il n'y entre de l'eau
gaat, Irippelaar m. Tr- des épaules,..Tr- pesam- tr-, een groot fortuin wordt veelal niet dan langs
HER. — TROU
ment, zwaar, stootend draven. — (bij uitbreiding slinksche wegen verkregen. z. ook PEC

T'R.OUBLEAU
BLE m. Verwarring, wanorde, beroering, onrust,
stoornis; oneenigheid, ontsteltenis f. Vous êtes cause
du tr-, gij zijt oorzaak van de verwarring. Mettre
le tr- dans une société, wanorde, stoornis in een
gezelschap brengen. Les tr-s d'une maison, de oneenigheden in een huis. Le tr- de son coeur se remarquait sur son visage, de onrust, ontsteltenis
van zijn hart was op zijn gezipt te lezen. — Le
tr- des sens, de la voix, de ontsteltenis der zinnen,
der stem. — [ Jur.] Jouir dun bien sans tr-, in
't ongestoord bezit van een goed zijn. — [Phys.]
Aardachtige stoffen, die in 't' water zweven en het
ondoorschijnend maken, troebelheid f. — Les tr-s
d'une rivière, de troebele, slijkerige plaatsen in eerre
rivier. — TROUBLES, m. pl. Onlusten, beroerten,
volksbewegingen f. pl., volksopstand m. Exciter des
tr-s dans un Etat, beroerten, onlusten in eenen
Staat verwekken. L'histoire des tr-s de nos temps,
des tr-s intestins, de geschiedenis der onlusten, der
volksbewegingen van onzen tijd, van de burgerlijke
verdeeldheden, van de burgeroorlogen. — Conseil
des tr-s, raad der beroerten (door den hertog van
Alva te Brussel ingesteld, en door de Nederlanders
bloedraad geheeten). — TROUBLE, f. [Pèche], z.
TRUBLE. — Troubleau, m., z. TRUBLEAU. --Troublé, e, adj. (en part_ passé van troubler):
Vin tr-, troebel gemaakte wijn m. -- stat tr-, beroerde, in opstand verkeerende Staat m. — Femme
tr-e, ontstelde, ontroerde, in verwarring gebragte
vrouw. — Homme tr- d'esprit, man van verward
verstand, man, die niet wel bij 't hoofd is, die g et r o e b le e r d is. — Repos tr-, gestoorde rust f.
Digestion tr-e, gestoorde, verhinderde, belette spijs vertéring f. -- Math.] Raison tr-e, gestoorde, ver
reden o f verhouding f.— Trouble•féte,m.-platse
Vreugdestoorder, brekespel, onrustverwekker in. —
Troubler, v. a. Troebel, drabbig maken, van hel
Le tonnerre a troublé quelquefois-derhibovn:
le vin en tonneau, de donder heeft somtijds den
wijn in 't vat troebel gemaakt. Les pluies ont troiblé la rivière, de vele regen heeft de rivier troebel
gemaakt. — ( fig. et fam.) On dirait qu'elle ne salt
pas tr- ]'eau, men zou zeggen, dat zij de onnoozelheid zelve is. — Bero eren, in verwarring brengen, verstoren, storen, verontrusten, verhinderen,
t r o e b l é r e n. Tr- Ie repos public, la paix, ^ de
openbare rust, den vrede verstoren. La tempete
trouble les airs, de storm beroert de lucht. Des
rêves affreux troublent son sonimeil, akelige droomen verontrusten hem in den slaap. — (fig ) Trune familie, un Etat, verwarring, oneenigheid in
een huisgezin, onlusten, beroerten in eenen Staat
verwekken. — Tr- la raison, l'esprit, la mémoire,
de rede, 't verstand, 't geheugen in de war brengen.
Le vin trouble la tête, la cervelle, de wijn benevelt het hoofd, de hersenen. — Tr- qn., iemand
storen, verwarren, iemands aandacht aftrekken,
zijn oordeel, geheugen, enz. in de war brengen, hem
de noodige tegenwoordigheid van geest ,ontnemen.
--Tr- qn. dans la possession d'une propriéte, iemand
in 't bezit van een' eigendom storen. -- Tr- un entretien, een onderhoud of gesprek storen, doen afbreken. — Cela trouble la digestion, les fonctions
digestives, dat stoort, verhindert, belet de spijsvertering. -- SE TROUBLER, v. pr. Troebel worden:
Le vin se trouble, de wijn wordt troebel. — Bewolkt, beneveld worden: Le temps, Lair se trouble, het weder, de lucht wordt nevelig, bewolkt, de
lucht betrekt. — Mes yeux se troublent, Ma vue
se trouble, mijne ongen worden beneveld, mijn gezigt wordt slecht, ik zie niet duidelijk meer. —
Ontsteld, verontrust, verward worden, in verwarring geraken: A ces mots, mon áme s'est troublée,
op die woorden is mijne ziel ontsteld, verward geworden. 11 se troubla an milieu de son discours,
hp geraakte in 't midden zijner redevoering in de
war. Son esprit se trouble, zijn verstand wordt
verward, hij wordt niet wel bil 't hoofd. — Se trle cerveau, zijne hersenen kwellen, zich suf denken. — Elkander storen of verontrusten.

—
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Trouelle, f. [Pèche] Sperteen, hoepel in Ier
openhouding van de netmazen.
Trouer, v. a. Een gat of gaten maken, doorboren: Les voleurs out troué la muraille, de dieven
hebben een gat in den muur gemaakt. Les vers
trouent souvent les navires, de wonnen doorboren
dikwijls de schepen. ---- SE TROUER, V. pr. Gaten
krijgen: Habit qui commence is se tr -, rok m.,
waarin gaten beginnen te komen. -- Doorboord
worden of kunnen worden.
Trouille, f. [Coin.] Lijnkoeken nl. pl., overschot van 't Geslagen oliezaad.
Tronillotte, t. [ Pècbej Hoepelnet n.
Trou -i ta(laute, in. [Jeu] Zeker spel n., waar
kleine ivoren ballen door 13 genummerde-bijmen13
openingen of poortjes tracht te stooten, kamerspel,
t r o u-m a d a m n.; — Ook: het bord of de tafel,
waarop dit spel gespeeld wordt.

Troupe, 1. Troep, hoop m., verzamelde menigte
van menschen en ook wel van dieren; schaar, bende f.
Tr- de paysans, de voleurs, hoop boeren, bende
dieren. -- 'Tr- de comédiens, troep komedianten,
gezelschap tooneelspelers. — Des tr-s d'oies, d'iii-

seetes, scharen ganzen, insecten. Aller, Marcher en
tr -, bij hoopen gaan, troepsgewijs trekken. Aller,
Marcher par tr-s de dix, cie vingt, bij hoopen van
tien, van twintig trekkeu. — (poet.) La tr- immortelle, céleste, de olympische schaar, de goden en
godinnen van den Olympus, de heidense/te godhcclen; ook: de engelenschaar. — [1%lil.] Troep m.
krjgsvolk, bende f., korps n. ruiterij of voetvolk:
Cet officier conduit (of mène) bien sa tr-, die
officier voert zijnen troep, zijne manschap goed aan.
— Somtijds ook in collect. zin van de onderoicieren en soldaten, in tegenstelling met de officieren
gezegd: Pourvoir au logement des officiers et au
casernement de Ia troupe, in de huisvesting der
officieren en de kazernéring der soldaten voorzien.
— TROUPES, f. pl. [Mii.] Troepen m. pl., krjgsvolk n., krjgsmagt f., benden f. pl. Ti'- réglees,
geregelde troepen. Tr- d'élite, keurbenden. Trfraiches, versche troepen. ir- de la marine, troepen der marine. z. ook DEB ARQUE vIENT, LEGER,
LIGNE.

Troupeau, 1h. Kudde f., troep dieren van dezelfde soort: Tr- de hrebis, (Ie clièvres, de vaches,
de cochons, kudde schapen, geiten, koefjen, var
d'oie, de dindons, kudde ganzen, kal -kens.—Tr
Kudde schapen: Le loup est-koen.—(absl)
venu fondre sur son Ir-, de wolf is in zijne kudde
gevallen. — (fig.) Le tr- de Jésus Christ, de kudde
van Jezus Christus, de christelijke kerk of gemeente f. -- Cet évèque, ce curd a soin de son tr-, die
bisschop, die pastoor draagt zorg voor zijne kudde,
voor zijne gemeente. -- Sums ook minachtend: Un
tr- d'inibéciles, d'ignorants, een hoop domkoppen,
weetnieten. Le servile tr- des imitateurs, de slaaf
sche bent der navolgers, nadpers.
t Troupelet, in. (verklw. van troupeau) Kleine kudde f.
Troupiale, f. [H. n.] Troepvoriel m., eerre
soort van vogeltjes in de bosschen van A me r ika,
door Oken verdeeld in weefvogels en buidelspreeuwen, en zoo geheeten, omdat z ij bij talrijke troepen

vliegen.
Trousquiu of Trusquiuu, m.[Constr.] Kruishout n. — Troiisquiner of Trusquiner, v. a
Parallele lijnen met het kruishout trekken.
Trousse, f. Bundel m., pak n. Une tr- de
paille, de foin, een bundel stroo, hooi. Une tr- de
tinge sale, een pak vuil linnen. — Tr- de barbier.
de chirurgien, barbierskoker m. of messentasch f.,
instrumentkoker of -tasch des heelmeesters. -- Weleer z. V. a. CARQUOIS. -- Korenwortel m. met ver
takken. — [Mil.] Bundel stalen strookers-scheidn
of staafjes, om tot sabelklingen gesmeed te worden.
Tr- de batterie, hak f. van 't pandeksel. — [Tech.]
Gezamenlijke messen van de kloof machine voor 't
ijzer; -- zekere hoeveelheid toegeslagen bladen blik•
Tr- de forets, pak of stel n. boren. — TROUSSES, f.
pl. Broek f., zoo als die weleer de pages of hof
Trouchon, m. [ H. n.] , z. v. a. FIATOLE.
'frotté, e, adj.: Bas tr-s, kousen f. pl. met gadroegen. — (fig. et fans.) On mit les agents-jonkers
ten. Ses souliers sont tr-s, er zijn gaten in zijne de police à ses tr-, men zond Trem de politie-apen.
schoenen. -- Trouée, f. Wijde, door een bosch of ten achterna. 11 est aux tr- des ennemis, hij zit
door eene heg gehouwen opening f. — [ Mil.] Le den vijand dipt op de hielen. Être aux tr- de qn.,
canon ht une tr- épouvantable dans les rangs gedurig b ij iemand blijven, iemand altijd met zijne
ennemis, het kanon boorde een schrikbarend gat in tegenwoordigheid lastig vallen. 11 est toujours It
de vijandelijke geléderen.
mes tr-, ik heb Item altijd aan den hals. La eri-
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tique s'est mise aux tr- de eet écrivain, de kri- heb hem lijdende gevonden. — (lig.) Je n'ai rien
tiek heeft dezen schrijver duchtig onder handen trouvé d'extraordinaire dans son accueil, ik heb
genomen. — EN TROUSSE, loc. adv. Achter op het niets buitengemeens in zijn onthaal gevonden. —
paard. (Alen zegt liever en troupe, z. CROuPE.)
L'aurore trouve déjà le berger en pleine camTroussé, e, adj. (en part. passé van trousser): pagne, de dageraad vindt reeds den herder in 't
en veld. — Tr- grace etc., Z. GRacE. — Loc.
Jupe tr-e, opgeligte, opgeschorte rok m. — (fig. et
fam.) C'est un petit bomme Bien tr-, 't is een wel . et pray.), z. CHEMIN, COMPTE, MAITRE, AID,
gemaakt, net mannetje. -- Cheval bien tr-, wel ge- PHILOSOPHALE. On reprend son Bien partout ou
bouwd, stevig paard n. --- Lne petite maison bien on le trouve, men legt de hand op zijn' eigendom,
tr-e, een net lief huisje n. — Un compliment bien waar men dien ook vinden moge. Qui lien fera,
tr-, een aardig, wel uitgebragt kompliment n. — Bien trouvera, die wel doet, wel ontmoet. Vous
Un petit diner bien tr-, een aardig middagmaaltje n. trouverez à qui parley, gij zult vinden, zien, met
-- Elle est tr-e à la diable, a la turque, zV. 1s Wien gij te doen hebt.
Vinden, waarnemen; uit
wonderlijk, mal in de kleren gestoken, zot, smoke•
verzinnen, ontdekken: Examinez Bien votre-vinde,
loos gekleed. — Il a été tr- en malle, hij is schielijk coeur, vous y trouverez l'orgueil, onderzoek naauwkeurig uw hart, gij zult er den hoogmoed in waargestorven, hij is er gaauw geweest.
Trousseau, m. Kleine bos of bundel m. Tr- nemen of ontdekken. — I1 a trouvé un bon remède
de clés, bos sleutels. --- Uitzet n., kleederen, li,n- à ce mal, hij heeft tegen dit kwaad een goed midnen en al wat men verder aan een meisje, dat del uitgevonden. — Tr- une rime qu'on cherchait,
trouwt of non wordt, medegeeft; ook al wat een een rf)mwoord, dat men zocht, vinden. — ( fam.)
kostscholier moet medebrengen of hem aangeschaft On a-t-il trouvé cela ? waar haalt hij dat van
moet worden, wanneer hij ter school komt, uitrus daan ? hoe komt hij aan die gedachte, die verbeelSon tr- est tout pret ; haar uitzet is geheel-tingf. ding, enz. ? Vinden, bevinden, daarvoor houden,
gereed. Tr- complet, volledige uitrusting.— [Anat.] oordoelen: Je trouve cela bon, ik keur, vind dat
Bundeltje n. Tr- musculeux, spierbundeltje. Tr- goed. Je lui trouve bon visage, ik vind, dat hij
er goed uitziet. Je lui tr- de la fièvre, ik vind,
Ie fibres, vezelbundeltje.
'i'rousse- barre, f. [Tech.] Tingel m., verbin- dat hp de koorts heeft. Comment trouvez-vous ce
ilingsstuk n. (op houtvlotten). — Trousse-col, tn. vin ? hoe vindt gij dien wijn? Si! trouve bon que
[FL. n.] , z. v. a TORCOL. --- Troasse-étriers, m., j'y aula, wanneer hij 't goed vindt, dat ik er heen
z. v. a. PORTE-ET'RIERS. — tTrousse-galant, m. ga. Noemen, aanwijzen: Trouvez-moi dans ]e
(fan1.), z. v. a. CHOLERA-MORBUS; -- in 't alge monde un état d'indépendance entière, noem mij,
ziekte, die snel doodt. --- Trousse -nez, m.-men: toon mij in de wereld één' toestand van volkomen
[Man.] Neuspranger m. (Plur. Des trousse-nez.) onafhankelijkheid. — (absol.) On cherche souvent
-- Trousse-pète, f. (pop.) Nufje, wijsneusje n., plus qu'on ne veut tr-, men zoekt somtijds
klikkebil f. (Plur. Des trousse-pete.) -- Trousse- meer dan men vinden wil. --- SE TROUVER, V. pr.
pied, m. [Man.] Voetriem m. (om 't paard het Gevonden, aangetroffen worden: Ces animaux ne
staan te beletten). (Plur. Des trousse-pied.) -- se trouvent point dans Pantien continent, die
Trousse-queue, m. [Man.] Staartriem m. (Plur. dieren worden op 't oude vasteland niet gevonden
lies trousse-queue.)
of aangetroffen. -- Bestaan, zijn, zich bevinden:
Troussequin, n1. [Sell.] Steeg, plaat f., ach Doutez-vous qu'une pareille femme puisse se treen' zadel.
-ter'bogm.can dans la nature? twijfelt gij of er zulk eene vrouw
Trousser, v. a. Opschorten, opligten, op beu - in de wereld bestaat ? La nouvelle se trouva
ren, oppakken hetgeen hangt (inz. van de kleede- fausse, de tijding werd vaisch bevonden. La
een gezegd): Votre jupe tralne, troussez-la, uw maison se trouva vide, het huis werd ledig berok sleept, schort of ligt hem op. Tr- un enfant, vonden. Celui qui est sans Crédit, se trouve
een kind de kleederen opnemen, opsteken (opdat het également sans secours, wie geen krediet heeft,
beter kunne loopen). — ( fain.) Tr- une femme, is ook zonder hulp. — In zich vinden, opmerBene vrouw de rokken opligten. -- [Cuis.] Tr- ken of ontdekken: 11 se trouvait du talent, h#
une volaille, eenen vogel voor 't spit gereed maken ontdekte in zich zelven talent of bekwaamheid. Je
(zijne vlerken en boutjes vastbinden). -- [Hort.] Tr- me trouvais injuste, cruel, ik bevond mij zelven
on arbre, de dunne laaghangende takken van eenen onregtvaardig, wreed. Zich ergens heen begeven;
boom opbinden. — [Man.] Tr- la queue dun cbe- ergens zijn, tegenwoordig, aanwezig of voorhanden
val, een paard den staart opbinden. — ( fig. et fam.) zijn. Je _ dofs me tr- chez mon frère, ik moet mij
Tr- une affaire, eene zaak snel of spoedig afdoen. naar mijnen broeder begeven. I1 s'est trouvd à cette
Une inaladie violente l'a trnussé en deur jours, bataille, hij is bi dien veldslag tegenwoordig JateBene hevige ziekte heeft hem in twee dagen wegge, meest. Ce livre se trouve chez tel libraire,
rukt, weggesleept. -[ Si on le trouve ii sera trousse boek is bij dien en dien boekverkooper voorhanden.
en malle, wanneer men hem vindt, zal hij dadelijk -- Zich bevinden, gevoelen of meenen, dat men in
worden opgepakt, opgeligt. Z. ook BAGAGE. -- TROUS- dezen of dien toestand is; bevonden worden: Après
SER, v. n. [Man.] Het spronggewricht te hoog op- avoir usé de ce remède, it se trouva tout autre,
slaan. — SE TROUSSER, v. pr. Zich opschorten, zijn na dat middel gebruikt te hebben, bevond, gevoelde
kleed of de rokken opnemen, opspelden: Troussez- hij zich geheel anders, een geheel ander mensch. Se
vous de peur de vous trotter, neem, schort uw tr- heureux, malheureux, beau, zich zelven geluk
ongelukkig, schoon vinden. I1 se trouve sans-kig,
kleed op, anders zult gij u beslijkt maken.
'rrousse-traits, m. pl. [Man.] Staartriem défense, hij bevindt zich zonder verdediging. —
Comment vous trouvez-vous ? hoe bevindt gij u? hoe
ringen m. pl.
Troussis, in. Opnaaisel n., omslag m., plooi f. vaart gij? Je me trouve bien, mal, ik bevind, ge(in kleederen, om ze korter . te maken en niet te voel mij wel, kwalijk, ik vaar wel, slecht. Se trbien, tevreden met zijnen toestand zijn. I1 se trouve
doen slepen).
Tronssoire, f. [Tech.] Emailleerders-tang f. mal toutes les fois qu'il est saigné, hij wordt
flaauw, hij valt in zwijm, zoo dikwijls als men hem
Zeker
voormalig
vrouwenkleedje
n.
—
Troavable, adj. Te vinden: Je Ie trouverai, aderlaat. — Je me trouve Bien de ce domestique,
s'il est tr-. -- Trouvaille, f. (fam.) Vond m.: ik bevind mij wel bij dien knecht, hij bevalt mij. --Il a fait une bonne tr-, hij heeft een' goeden vond Elkander bevinden, deze of die meering van elkan!gedaan. — -[Arc. tout.] Strandvond m., Z. EPAVE. der hebben: Les hommes se tronvent d'autant plus
— [Ant. mar.] Droit de tr.-, vondregt n., deel, dat mécbants les uns les autres, qu'ils Ie sopt euxmêmes davantage, de menschen vinden elkander te
iemand van 't gevonden strandgoed toekwam.
Trouver, v. a. Vinden, aantreffen, ontmoeten: slechter, naarmate zij zelven slechter zijn. -- EikTr- on trésor, eenen schat vinden. Il a tant cher- ander vinden, elkander ontmoeten of aantreffen:
cbé ce livre qu'ii l'a trouvé, h ij heeft dit boek zoo Nous nous trouvámes chez un de nos amis, wij
lang gezocht, totdat hij het heeft gevonden. 11 le troffen elkander bij een' onzer vrienden aan.
Trouvère, m. Noord -fransche dichter in de
trouva sous sa main, het kwam hem inde handen.
Je l'ai trouvé par hasard dans le chemin. ik heb middeleeuwen, die mr. volkssagen (fabliaux) en rohem bij toeval op den weg ontmoet, aangetroffen. mances dichtte, t r o u v é r e, trouve r r e m. (vgl.
— I1 alla le tr- chez lui, hij ging hem in zin huis TROUBADOUR) .
Trouveur, m. [Opt.] Zoeker m., kleine kijker
bezoeken, hij ging naar hem toe. — On les trouva
en tête à tête, men vond, verraste hen in vertrou- met geringe vergrooting en zeer groot gezigtsveld,
die
op de buis van den kijker wordt vastgeschroefd.
souffrant,
ik
l'al
trouvd
Je
waelike zamenspraak.
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TROVVTJ RE

--

----- Somtijds z. V. a. TROUVÈRE. --- t Trouvure, f.

Het vinden. vond m. (zandkever m.
Trox, m. [H. n.] lardkever ni. Tr- de sable,
'Troyer, ne, adj. Trojaansch, wat Troje en
zijne bewoners betre/'t. -- Als subst. in. et f. Trojaan m., trojaansche vrouw f . of meisje D.
TROYEN, m. [H. n.] Trojaan m., vlinder met roode
vlekken op de borst. — [Hort.] , z. MURLEAU.
% Trnand, ni., •e, f. (pop.) Landlooper, lui
dagdief m., landloopster, ledigloopster f.,-ard,
deugniet m. en f. — [Tech.] Dwarshout n. aan
eenen weefstoel, tot voetbank dienende. -- 5C Truandaille, f. (pop.) Hoop m. bedelvolk, slecht
volk n., schooijers m. pl. -- 5 Truander, v. n.
(pop.) Bidelen, schooien. — 5 Truanderie, f.
Bedelarij, landlooperj, schooi/erj f.
Truandière, f. [Agric.] Drietandige spade f.
Truau, m. [ Pêche) , z. v. a. TRUBLE.
Truble of Trouble, f. Kraisnet n. — [H. n.]
Witte lepelreiger m. -- Trubleau, m. [Pêchej
Klein kruisnet n., totebel f., schepnet n.
Truc, m. Trokta fel f., soort van biljart, doorgaans langer dan de gewone. — (pop.) Avoir Ie
tr-, de kneep kennen, den slag hebben, 't geheim
verstaan, bij de hand, slim, listig zijn.
'Trucheinan of Trucheinent, M. Tolk, ver
hij, die aan twee personen, welke twee ver -tolker,
talen spreken, in ieders eigen taal het-schilend
weérzijds gesprokenene overbrengt. -- (fig.) Tolk,
hij, die in eens anders plaats spreekt, eens anders
meening verklaart: I1 bégaye si fort qu'on aurait
besoin de tr-, hij stamelt zoo zwaar, dat men wel
een' tolk zou noodig hebben. — Ook van zaken: La
parole est le tr- du coeur, het woord is de tolk
van 't hart.
-j- Truclier, v, a. (pop.) Uit luiheid bédelen,
schoojjen. — f Trucheur, m., -euse, f. (pop.)
Bédelaar, schooijer m., bedelaarster, schooister f.
Truck, m. [Chem. de fer] Goederen-wagen rn.
Truelle, f. [Tech.] Troffel in., truweel n. Trbrétée, getande troffel. — (fam.) Aimer la tr-, veel
van bouwen houden. I1 a bien joué de la tr-, hg
heeft veel gebouwd, laten bouwen. — Truellée, f.
Troffelvol m. --- Trtiellette, f. Kleine troffel m.,
klein truweel n.
Ti°uen, m. [H. n.] Langstaartige roofmeeuw m.
--
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kerven van de laag pleisterkalk, opdat er het op
tebrengen stukadoorwerk te beter op houde.
Trullotte, f. [Pèehe] , z. v. a. TROUILLOTTE.

'!'rumeau, in. [Arch.] Vensterpijler n)., de
wandruimte tusschen twee ramen, penant m. -Lange spiegel ter bedekking van die wandruimte,
penantspiegel m. — [touch.] Schenkel van een'
os, runderschenkel in.
(kasjelot in.
Trunnpeau, Trumnl)o, ni. [H. n j Soort van
Truncicole, adj. [Bot., H. n.] Op boomtronken groeijend of levend.
Trusion, f. [Méd.] : Mouvement de tr-, stootende beweging van 't hart, welke het bloed door
de aderen drijft, t r u s ie.
Trusquin, m., z. TROITSQU'IN. — 'I'rusquiuer, V. a., z. TROUSQUIIER f.
-

Trut, m. [Jeu] Soort van kaartspel n.
Trutiter, v. n. Zingen, fluiten (van (le lijster).
Truxale, m. [H. n.] Torensprinkhaan m.
Trygonobate, m. [H. n.] Soort van roei m.

Tryphène, f. [Anc. pharni.] Wonder-opiat ii.
Grande tr-, slikartsenij f. van opium , kaneel,

kruidnagelen, enz.

Tryxale, m., z. v. a. TRUXALE.
Tsar, in., Tsarine, f., z. CSAR, CSARIN'E.
Tschako, m., z. SHAKO.

'1'u, pron. pers., de pers. sing. Gij, (in de beschaafde spreektaal, met den 3en persoon van 't
werkwoord) U, somtijds ook U :. (als afkorting van
Uwe Edelheid), (pop.) jij, je: Tu es heureux, gij
zijt gelukkig. Tu me parleras, gij zult tot mij spreken. Tu en apprendras des nouvelles, gij zult er
tijding van vernemen. Tu y étais, gij waart aldaar.
'I'u ten repentiras, 't zal u berouwen. On as-tu
été ? waar zijl ge geweest? waar is u, geweest?
waar benje geweest ? --- TOI (sujet et régime) Gij,
u: Qui sera chargé de le lui annoncer? Toi, wie
zal belast worden met het hem aan te zeggen ? Gij.
Qui a-t-on voulu désigner ? Toi, Wien heeft men
willen aanduiden? U. Toi, tu oserais le defier
gij zoudt hem durven uitdagen, gij ! Voudrais-je
t'affliger, toi que j'airne tant, zou ik u willen bedroeven, u, dien (die) ik zoo zeer bemin. Toi et
rooi nous avons fait ce que nous devions, gij en
ik, wij hebben gedaan wat wij moesten doen. I1
vent vous voir, toi et ta soear, hi wil u en uwe
(chasse-merde, stercoraire à longue queue.)
zuster zien. Me trahir, toi ! mij verraden (zoudt
'Trutrard, ni. (fam.) Trulfeleter, liefhebber in. gij mij verraden), gij! C'est toi qui l'as fait, gij
van truffels. — 'fruffe, f. [Bot.] Truffel m., zeer hebt het gedaan. — On parle de toi, men spreekt
smakelijke en geurige paddestoel m. — In sommige van u. On pence à toi, men denkt aan u. Ii parle
streken z. V. a. pomme de terre, aardappel m. Tr- pour, contre toi, hij spreekt voor, tegen u. Il part.
rouge, roode aardappel. — 'I'raf%, e, adj. (en sans toi, hij vertrekt zonder u. II est chez toi,
part. passé van truffer): Dinde tr-e. met truffels avec toi, h# is bij u (in uw huis, in uw gezelschap).
bereide of gevulde kalkoen m. — 'Trui%lle, f. Tu l'as sur toi, gij hebt het bij u. — achter den
Volksnaam van den aardappel m. — Truffer, v. a. Zen pers. van den imperatief gebruikt men toi, in
[Cuis.] Met truffels toebereiden of klaar maken, plaats van tu en te, en dan wordt het voor en esa
met truffels vullen.
TRUFFER, v. a. Bedriegen. y verkort tot t': Retire -toi, Va -ten,' verwijder u.
— Tratfeur, m., -euse, f. (pop.) Bèdrieger nl., ga heen, pak u weg. Tais-toi, zwijg. Fais -toi
bedriegster f. — Traft'icole, adj. [Agric.]: Ter- zendre eet argent, laat u dat geld terug (,even.
rain tr-, truffels voortbrengende grond ni. — Truf- Garde ten bien, wacht u wel daarvoor. Mets t' y,
lière, f. Tru/felland n., grond, waarop truffels zet u daar neder. — (Loc. faire.) Être à tu et a
groeijen. — Truffivore, adj. Truffeletend, veel toi avec qn., zeer gemeenzaam met iemand omgaan
van truffels houdend.
(hem met tu en l.oi in plaats van niet vous toeTruie, f. [H. n.] Zeug, zog f., moedervarken spreken) . - TE (régime van tu, vóór een' klinker
of -zwin n. --- (pop.) (minachtend van eene zeer verkort tot t'), U: Je te connais, ik ken u. Je t'y
dikke, gemeene vrouw) C'est une grosse tr-, 't is ai vu, ik heb u daar gezien. Je ten ai parté, ik
eerie dikke, logge zeug. -- (Loc. prov.) Bonne tr- à heb u daarover gesproken. 'Fen crois-tu capable:'
pauvre bomme, arme vrouw met een huis vol kin- houdt gij u daartoe in staat?
deren. z. ook TOURER. — [ H. n. j Ti- de mer,
Tu, e, part. passé van TAIRE, z. afd.
grootschubbige drakenkop m., stekelzog f. -- In
Tuable, adj. (/'am.) Doodbaar, slagtbaar, goed
sommige streken z. V. a. DIIAINE.
om gedood of geslagt te worden (van huisdieren):
Traite, f. [H. n.] Forel f. Tr- saurnonée, zalm - Ce cochon est t-, dat varken kan geslagt worden.
forel. Tr- commune, beekforel. — [ Tech.) Gedeelte ('t is vet genoeg). — Tuage, m. Het slagten van
van den brouwers-eestoven. — Traite, e, adj. een huisdier; --- slagtloon, slagtgeld n. — Taant,
Met roode plekjes geteekend als de forel, rood ge- e, adj. 4 f rtiattend, zeer zwaar of moeieljk; hoogst
spikkeld (zelden dan van paarden en honden gebé- vervelend, zeer lastig. (Alen gebruikt liever Aszigd): Cheval alezan tr-, roodqespikkeld volpaard n. SO r7MANT).
Chieri tr-, rood gespikkelde hond ni. — Porcelaine
Tu aittein, m. (pr. —tèm') (latijnsche woortr-e, gespikkeld porselein n. — [H.n.] Forelachtig, den , genomen uit het slot van Bene der brevier-af-.
naar de forel gelijkend.
TRUITÉS, m. pl. Forel.- deelingen: tu auteur, Domirae, miserere nobis, gij
soorten f. pl. — [Tech.] Fonte tr-e, vlekkig ijzer n. toch, o Heer, ontfermt u over ons) (fam.) Hoofd
(dat op de breuk witte of graauwe slippen ver
hoofdpunt n., het f jne, de knoop van eene-zakf.,
— 'Tri itelle, f. (verklw. van truite) [H. n.]-ton). zaak: Savoir Ie t- dune chose, het fijne van iets
Kleine, jonge forel. -- Trniton, m., z. v. a. weten, weten hoe de vork in den steel steekt. C'est
.

—

--

i

TRUITELLE.

Tralie, f. [Pêche], z. v. a.

TRUBLE.

Trullisation, f. [Constr.] Volraping f. met
pleisterkalk door middel van den troffel. --- Het

la le t-. daar zit de knoop, dat is juist de zaak,
de zwarigheid.
Tubacé. e, adj. [Didaci.] Buisvormig. — To-

ba ;e, m. Het brengen van ineensluitende buizen
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in een' in dein g °ond geboord gat. -- Tubaire,

adj. [Anat.] De trompen van Fallopius (vgl. TROM-

betreffend. — [Chir.] Grossesse t-, ontwikkeling van een foetus in de trompen van Fallopius.
Tube, m. Buis f. (inz. tot wetenschappelijk ge bruik), pijp f. T- dune lunette de longue vue,
buis van een' verrekijker. T- capillaire, haarbuis.
T- acoustique, hoorbuis. T- de baromètre, de
thermomètre, barometer-, thermometer -buis T-s
communicants, met elkander gemeenschap hebbende,
communicérende buizen. T- de Torricelli,
Torricellische buis, Bene met kwik gevulde en aan
't ééne einde gesloten glazen buis van 8 of 9 decimeters lengte, dienende om de juiste maat voor 't
gewipt des da,mpkrings aan de hand te geven.
T- électrique, elektrische buis. T- de Pilot, Pi.totsche buis (waarmede de hoeveelheid waters,
die eene rivier, beek, enz. in een gegeven tijd
voortstuwt, gemeten wordt). — {Anat.] T--del
(of Canal) intestinal, darmabuis f., darmkanaal n.,
darmen in. pl. T- aérien (of Trachée artère),
luchtpijp f. T-s lactes, melkbuizen f. pl., melkgangen m. pl. — [ïllécan.] Chaudlère ui t-s (of Chaudière tubulaire), ketel m. met buizen (in de stoom machines). T- à air, luchtbuis, luchtkolom f. (op
de klepkassen). T- en cristal, en verre, waterpeil glas n. (dat de hoogte van 't water in den ketel
aanduidt). — [Org. T-s, groote orgelpijpen f. pl.
— [Tech.] Blaaspijp f. (voor de smeltlamp). —
PE)

Tubéfornie, adj. [H. n.] Buis- of pijpvormig.
-- Tuber, v. a. [Tech.) Een in den grond geboord
gat met huizen bekleeden.
Tubéracé, e, adj. [Bot.1 Tru/ elachtig, truffelzormie. — TUBERACEES f. pl. Tru/felsoorten f. pl.
Tubéraire, f. [BoE.j Knobbelige cistroos f.,
eene medicinale plant.
Tubérastre, in. [Bot.] Soort van eetbare italiaansche paddestoel in. — Tuberculaire, f.
[Bot.] Knobbelige paddestoel m. — Tubereule, m.
[Bot.] Knobbel m., bultvormig uitwas n. aan een
plantendeel, inz. aan de wortels van zekere voedingsgewassen, knol, wortelknol m. Les puinmes
de terre sont des t -s, de aardappelen zijn wortelknollen. Tige couverte de t-s, niet knobbels bedekte
stengel. — [Anat.] Knobbeltje, elke kleine natuur
verhevenheid op eenig ligchaamsdeel: T-s pul --lfjke
monaires, longknobbeltjes. z. ook QUADRIJUDIEAUX.
— [H. n.] Knobbel, uitwas op vele schelpen. —
[Anc. méd.] Puist, wrat f., klein gezwel n. -Tuberculé, e, adj. [Didact,] Het knobbels bezet. — 'I'uiberenleux, ease, adj. Knobbelachtig, knobbelig: Tige t-euse, knobbelige stengel of
stam m. -- Racine t-euse, knobbelvormige wortel m. — [Md.] Points t- du poumon, etterknobbeltjes n. pt. op de long. Phthisie t-euse, longtering f. —'I'uberculiforine, adj. [Didact.] Knobbelvor enig, knobbelic!. — Taberciilisation, f.
[Mid.] Verandering in knobbels, knobbelvorming f.
— Tubere, e, adj., z. v. a. TUBÉRACÉ. — Tubéreuse, f. [Bot.] Tuberoos f., de oostindische
herfsthyacint, een bolgewas met witte, sterk -geurige, lelievormige bloemen. -- Tubéreux, ease,
adj. [Bot.] Knol- of bolvormig: Racine t-euse, bol of knolwortel; knobbelige wortel m. — Tubéroide, adj. [Bot.} Naar een' wortelbol gelijkend.
— TUBÉRO;DE, nl. Woekerplant, die op de sa ffraanplant wast, saffraandooder m. (mort de safran). —
Tubérosité, f. Hard, meestal tegennatuurlijk
uitwas n. op sommige planten, knobbel, bult m.,
knobbeligheid, bultigheid f. — [Anat.] A fgerond
uiteinde van een been, beenderknobbel of -knokkel m.,
gewrichtshoofd n. -- [Mèd.] Knobbel m., harde
(petter m.
buil m., hard gezwel n.
Tubicine, m. [Anc. mii.] Horenblazer, trom Tubieinelle, f. [H. n.] Zeeëikel m., z. v. a.
BALAVE, BALANITE. — Tubieolaire, adj. [H. n.]
In eene buis levend. -- Ells subst. f. Buisdiertje n.,
buis- of pijppolyp m. — Tubieole, adj. In eene
buis vervat of daarin levend. — Als subst. m. Buisworm nl. — Tubieorne, adj. [H. n.] Met holle
of buisvormige horens. — Tubifère, adj. [Bot.,
H. n.( Buizen dragend, met buizen voorzien. —
Tubiflore, adj. [Bot.,] Met buisvormige bloem kroon. — Tubiforme, adj. [Didact ] Buisvor-

mig. — Tubille, in. [Didact.] Buisje n.. kleine
buis f. — [Bot.] Langwerpig celletje n. — Tubilombrie, m. [ H. n. ] Buisvormige regenworm m.

--- Tuubipore, m. [H.

n.] Pijp- of buiskoraal n.

--

TUER.

-- Tubiporite, f. [H. n.] Versteend pijpkoraai n.
— Tubitèle, wij. [H. n.] Een buisvormig spinsel of net makend (gelijk sommige spinnen).

Tubleu, interj., z. v. a. TITDIEU.
'Teibulaire, adj. [bidact.] Buisvormig. — TUBULAIRE, f. [H. n.] Pluimbospolyp ni., een koraal
Tubule, m. [Didact.] Buis--achtigplnder.

je n., kleine buis f. — Tubulé, e, adj. [Chim.]
Met ééne of meer pfjpen, buizen of halzen voorzien, g e t u b u 1 e e r d. — [ Bot.] Buisvormig. -Tubaleux, euse, adj. Lang en van binnen hol
als eene buis, langwerpig buisvormig. — Tubnlibranebe, adj. [H. n.] Met buisvormig verlengde
kieuwen. — Tabnlieole, adj., z. TUBICOLE. —
Tubulifère, adj. [Didact.] Van buisjes voorzien.
— Tuubuliforme, adj. [Didact.] Als 'een buisje,
buisvormig. — Tubulites, f. pl. [H. n.] Pijp- of
buisvormige versteeningen van eenesoort van plantdieren. — Tubulure, f. [Chico.] Bijzondere buis
aan een of ander chemisch vat, doorgaans-openig
bestemd voor eene kurk met een gat, ter inbrenging
van eene buis, hals m., t u b u lu u r f.: Flacon a
trois t-s, flesch met drie halzen. — [Bot.] T-s, buisjes of pijpjes n. pl. in sommige gewassen (b. V. in
't rottingriet). (Spanje.
Tacan, m. [I-I. n.] Soort van mol f. van Nieuw Tudesque, adj. Oudduitsch, gerinaansch (zelden dan van de taal gebézigd): Langue t-, Grammaire t-, oudduitsche taal, spraakleer f. — (fig.)
Ruw, hard, onaangenaam, zonder sierlijkheid of
beschaving. Style t-, harde, ruwe stijl m. Manières
t-s, ruwe, onbeschaafde manieren f. pl.
Tuidieu, interj. (vloekwoord uit het oude blij-

spel) Verdord! verdoemd!

Tué, e, adj. (en part. passé van tuer): Homine
t-, gedood, orragebragt man. Animal t-, gedoo d , geslagt dier n. Soldats t-s dans une bataille, in eenen
veldslag gedoode, gesneuvelde soldaten m. p1. -- Il
a été bien t-, hij is in een' eerlaken strij d, in een
regelmatig tweegevecht gedood. II a été mal t-, hij
is verraderlijk gedood, hij is vermoord. — (fig. et
lam.) I1 ne se tient pas encore pour t- (liever pour
battu), hij houdt zich nog niet voor wederlegd of
uit het veld geslagen.
Tue-brebis, in. [Bot.] , z. v. a. GRASSETTE.
— Teie-Chien, m. (Bot.], z. COLCHIQUE. --Braaknoot f. (noix voinique). -- Tae-loop, m.
[Bot.] Gele wolfswortel, akoniet m. der Alpen,
wolfsvergift n. — Teie- mouche, m. [Bot.] Viiegendooder m., soort van bladzwam. — TuePoisson, m. [Bot.] Visschenvergift, balltria f.,
eerre giftplant voor de visschee.
Toer, v. a. Dooden, ombrengen, van 't leven
berooven, om 't leven brengen: T- qn. dun coup
d'épée, de pistolet, de baton, iemand met een' degenstoot, met een pistoolschot, met stokslagen dooden, iemand doodsteken, doodschieten, doodslaan.
T- un homme de sang-froid, en traitre, iemand in
koelen bloede, verraderlijk ombrengen. T- qn. à son
corps défendant. iemand bij zelfverdediging dooden.
-- (Loc. prov.) Ceux gull a tués se portent Bien,
't is een snorker, een snoeshaan. -- Une grosse
pierre lui tourba sur la fete et Ie tua, een zware
steen viel hem op 't hoofd en doodde hem. Un coup
de tonnerre la tué, hij is door een' bliksemslag
gedood. — Les débauclles le tueront., de uitspattingen zullen hem 't leven kosten. -- (b ij overdrijving)
Jl porte des fardeaux qui Ie tuent, hij draagt las ten, waaronder hij bezwijkt, hij draagt zich dood.
Le chagrin le tue, het verdriet knaagt aan zijn
leven. Bruit qui t-, onuitstaanbaar geraas n. Ce
récit est dune longueur qui tue, dat verhaal is
ondragel jk lang. — (fig.) T- un auteur, son modèle, eersen schrijver, zijn modél verre overtreffen,
geheel in de schaduw stellen. — Le péché tue l'ame,
de zonde doodt de ziel — Slagten: T- un boeuf,
eenen os slagten. — (fain.) Ce boucher tue de meilleure viande que le nótre, deze slager slapt beter
vleesch dan de onze. — (absol.) I1 ne tue qu'une
fois la semaine, hij slagt maar eens in de week. —
(bij uitbreiding) Le grand froid tue les plances, de
groote koude doodt de planten. — (fig.) T- le temps,
den tijd dooden, niet beuzelingen doorbrengen. Tle feu, het vuur uitmaken. — Cela tue tout le
plaisir, dat vernietigt al het vermaak. Cette couverdringt (vernietigt de
leur tue l'autre, die kleur verdringt
tue qui ne
werking van) de andere. — (Prov.)
pense que hlesser, Tel pense trapper qui.,tue, men

--

TUERIE
rigt menigmaal meer onheil aan, dan men in den
zin had; men doet of zegt vaak iets in scherts,
waaruit kwade gevolgen ontstaan. — SE TUER, V. pr.
Zich dooden, zich zelven ombrengen: I1 se tua de
(of avec son épée, hij beroofde zich net zijnen degen
van 't leven, hij stak zich dood. — I1 tomba du
haul du toit et se tua, hij viel van het dak en
school er 't leven bij in. — 11 se tue á wener une
pareille vie, hij doet zich door zulk Bene levenswijs
te kort. LI se tue a force de boire, Jij] drinkt, zuipt
zich dood. -- (fam.) II se tue (of 11 se tue le
corps et fame) pour amasser de l'argent, hij geeft
zich alle mogelijke moeite, hij slooft zich af, spant
lijf en ziel in, om geld bijeen te zamelen, Se t- a
plaisir, zich moedwillig of zonder noodzaak met
afmattende, voor de gezondheid nadeelige zaken

bézig houden. -- (Loc. prov.), z. ALLUMETTE, COGNE-
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gel ei. der glasblazers. —'1'uilé, e, adj. Dakpanvormig;— z. v. a. IMBRIQUANT, 1 MBRIQUÉ .— Coquille t- e,

schelp f. met dakpanvormige holten. --- TUILË, adj. m.
(part. passé van tuiler): Macon t-, onderzocht,
g e t u i le e r d vrijmetselaar m, — Tuileau, in.
Dakpanscherf f. — 'I'uilee, t. [H. n.] líarétschild pad f. (tortue caret) . — 'fuller, V. U. Onderzoeken of hij, die zich vr metselaar noemt, het
werkelijk is, t u i l é r e n. — [Tecli.] T- le drap,
het laken met het strijkbord of de schijf den streek
geven. — TUILER, V. n. [Tech.] Naar 't roodbruine
trekken of tweemen (van de orlean gezegd, als
hare kleur naar' die van baksteenen of dakpannen
gelijkt). — (weleer, in de kloosters) Bij 't zingen
een nieuw vers aanheffen, eer 't vorige is uitgezongen, om maar te spoediger klaar te zijrr — Tui lerie, f. Pannebakker2j f.; -- kunst f. des pannebakkers. -- Les T-s, naam van het prachtige vorstelijk paleis te Parijs (in den jongsten tijd nog
aanzienlijk verfraaid en vergroot, en met het Louvre (z. dat woord) verbonden, de Tuileriën. Le
jardin des T-s, of enkel Les T-s, de tuin der T-.
Se prornener aux T-s, in den tuin der T-, in de
T- wandelen. Le cabinet des T-s, het kabinet der
T-, de fransche rerléring. — Toilette, f. (verkla).
van tulle) Kleine' vlakpan f. -- [Tech.] Plaat f.
van gebakken leem, waarmede men de opening van
een' smeltoven verkleint. -- Tuileiir, m. (of als
adj. Frère t-) Titel van den officier eenei vr^rnetselaars-lor,•e, die belast is met liet onderzoek of een
zich aandienend visiteur of bezoeker werkelijk vrtjmetselaar is, onderzoeker, t u i 1 e u r ni. — Werkman in eerie panbakkerij, pannebakker m.
Tuilloise, f. [Hart.] Soort van tulp f.
Teaition, f. Hoede, beschermring f.

FETIT. — ((am.) On s'y tue, men verdringt er elkander, men dringt er elkaar dood, 't is er eivol.
— Elkander dooden of ombrengen: Its se sopt tués
I'un l'autre, zij hebben elkander van 't leven beroofd. — [Peint.] Ces objets, Ces lumières se
tuent, die voorwerpen, die lichten vernietigen elkanders werking, verdringen elkander. — Gedood,
geslagt worden of kunnen. worden: Les pores se
tuent aver un couteau, de varkens worden ?net
een ?nes gedood, gekeeld.
Tuerie, f. Slagting f., bloedbad n.: La t- fut
grande dans In déroute, de slagting bij den aftogi
was groot. — (fern. en bij vergrooiing) N'allez pas
la, eest one t-, ga niet daarheen, men dringt er
zich, dood, men is zijn leven daar niet zeker. -Slagthuis n., sla,gíplaats f. (liever abattoir).
Tue-ttte (a), loc. adv.: Crier b t-, uit alle
raagt, als een bezétei ee schreeuwen of gillen.
Tueeur, in. d7arkensslagter, spekslager m. ; —
' uli[l, in [11. n.], z. v. a. TARIN.
schouwer van de geslagte varkens. — (weleer ook)
Tulipacé, e, adj. [Bot.] ,Naar de tulp gelij- Moordenaar, menschenslagter m.; — (fam.) snoe- kend, tulpvormig. — TULACEES,
f. pl. TulpsoorIP
ver, snorker m. C'est un t- de Bens, 't is een zwet- ten f. pl. — Tulipe, f. [Bot.] Tulp f. T- des prés,
ser, snorker. [Des toe-vent.) z. v. a. FRITILLAIRE. T- du cap, z. v. a. HÉiVIANTue-vent, m. Windscherm, windschut n. (Plur. THE. Oignon, Caïeu de t-, tulpenbol m. — [H. n.]
Tuf, f. [Minér.] Witachtige, drooge aarde, die Volksnaam van velerlei schelpen, ter wille van hare
meer naar steen geljkt en doorgaans onder de teel - kleurschakéring. — [ArtilI.] T- (lu canon, kop ni.
aarde wordt aangetroffen, tufaarde f. ; — tuf- van 't kanon. Collet de In t-, tulpsgewijs beloop n.
steen m., een ligte, poreuse steen, door bezinking, van den. kop. — Tulipè, e, adj. [Bot.] Tulp
omkorsting e. a. oorzaken ontstaan; dui fsteen: T'I'iilipier, nl. [Bot.] Tulpenboom m.-vormig.—
calcaire, kalkachtige tufsteen, kalktuf m. T- vol
— TULIPIER, adj. m.: Foe t-, tulpengek, z. v. a.
vulkanische tufsteen. — (fig.) Pour peu-canique, TULIPOMANE . — 'fulipifère, adj. [Bot ] Tulpenqu'on l'approfondisse, on rencontre le t-. als men dragend. — TULIPIFERES, m. 'pl. Tulpendragende
gaat onderzoeken wat hij weet, dan merkt neeo booroen en struiken m. pl., tulpenboomsoorten f. pl.
alras, dat het niet diep bij hem zit. — [Tech.} -- Tulipounane, m. Hartstogtelijk liefhebber van
Grof kleed n. over de scheertafel der laken tulpen. — [Tech.] Deelnemer in den belagchelijken
scheerdoek m. — Tiefacé, e, adj.-scherd, tulpen-windhandel (z. 't volg. woord). -- 'i'uli[Miner. Tufsteenaclrtig, tufachtig. — Tufaute, f. pomaitie, f. Overdreven liefhebberij of zucht f.
[Minér.) Soort van vulkanische steen. t u f f a Ie t m. voor tulpen. — [Rist.] 'd'ulpenwoede, tulpenkoorts f.,
— Tufau of Tufeau, m. [Miriér.] Soort van de bespottelijke windhandel in tulpen, die in de
krjtaardige steen, losser en poreuser dan 't gewone jaren 1636 en 1637 in holland gedreven werd,
krijt. — Teafier, ière, adj. Tafachtig, naar tuf tulipomaníe f.
gelijkend. — Tenfière, m. (naam van eerie trotsche,
Tulle, in. [Corn.] Ivetvormig garenweefsel n.,
opgeblazene personaadje uit den Glorieux van Des- t u 1 e of t u 11 e f. — Tulliste, m. el f. Talie- fatouches, van daar): C'esl un t-, un comte de t-, brikant, tulle-maker m., -maakster f.; tulle-koop't is een trotschaard, een opgeblazen mensch.
man m., - koopvrouw f. — Ook als adj.: Ouvrier,
Tug, In., z. TOUG.
Ouvrière t-, tulle-wever m., -weefster f.
'1'uge of 'fugue, f. [Anc. mar ] Zonnetent f.,
Tuniabler, m. (pr. tom-bl'r) Tuimelaarm..eene
;

regenzeil n., bovenhut f.

-

Tiiget, m. [Fl. n.] Kleine oehoe of korenuil in.
Tule, f. [Agric.] Kleine stekende brem f.
Tuilage, m. [Tech.] Met hars en vijlsel be-

streken plankje des lakenscheerders, schijf . f., strijk
(ook tulle geheeten). --- Het bewerken van-bordn.
't laken met dat werktuig, het strijken met de schijf.
Tulle, f. Dakpan, pan F. T- plate, creuse,
vlakke, holle dakpan. '1'- faitibre, nokpan. — T-s
en verre, en fer, en zinc, de marbre, glazen, jjzesen, zinken, marmeren pannen. -- (Loc. faro.)
Etre logé près des t-s, sous les t-s of sous la t-,
onder het dak, in een dakkamertje, op eene vliering
wonen. — (Loc. prov.) Cet homme ne trouverait

(of Je ne voudrais pas lui doener) du feu sur one t-,

niemand zou (ik zou niet) een dronk water aan
dien kerel -willen geven, een' stuiver aan dien vent
willen leenen. A bas, couvreur, la tulle est cassée,
kom omlaag, daar boven deugt het niet. C'est une
t- qui lui est tombée sur la tete, dat is eene leel'jjke streep door zijne rekening. — [Tech. j , z. TUILAGE. — Gladde plank f., waarover bij draadtrek
draadtangen loopen; -- soort van staaf--kersd
vorm m. der goudsmeden. T- verte, ongebrande te-

engelsche duivesoort.

Tusnèfaction, f. [Chir.] Opzwelling, zwelting f.; rezwel n., t it in e f d e t i e f. -- Ttiáiéfier,

V. a. Doen zwellen of opzwellen. — SE TUMÉFIER,
v. pr. Opzwellen, zwellen. — Het part. passé is ook
adj.: Partie tuméfiée, opgezwollen deel n. — Tumescenee, f. Aanvankelijke zwelling, gezwollen.
heid, tumescéntie f. — Tumeseetet, e,adj.

Zwellend, opzwellend, t u m e s c é r e n d. — T trineur, f. Gezwel n., dikte f. ten gevolge van eerie
ziekte of eene andere oorzaak. T- blanche, wit gezwel, gewrichtsgezwel. T- fongueuse, sponsgezwel n.
z. Ook ENKYSTÉ, VARIQUEUX. — [Bot.] , z. V. a.

LOUPE . — Tuenide, adj. [Didact.] Gezwollen.
buikig.
'.Fumulaire, adj. De graven of grafsteden betie/fend, daartoe behoorend: Pierre t-, grafsteen,
leksteen in. Inscription t-, grafschrift n.
'I'aimeilte, m. Opschudding, wanordelijke beweging f. met geraas, oploop, opstand m., oproer, rumoer, alarm, te m ult n.: Il s'excita un grand t-,
er ontstond eerre groote opschudding. T- populaire,
volksoploop. Tout était plein de t-, alles was in
rumoer. -- Le t- des hots, het oproer der baren,

'1856

TUMULTUAIRE

-

TURCOPOLE,

de geweldige beweging der zee. — Le t- du monde, zamenlijk aangaande de zeden of gebruiken dier
des affaires, 't gewoel , de rustelooze bedr ij vigheid plaats voor 't eregt gehoord werden; ieder dier
gan TURBIER genaamd). — [Mus.]
of drukte der wereld, der zaken. — (fig.) Le t- des getuigen werd
passions, het oproer, liet woelen der driften. — EN Soort van zeer lage klarinet f.
Turbinacé, e, adj. [H. n.] Naar detolschelp
TUMULTE, loc. adv. In verwarring. in wanorde,
met verward geraas. — Tumuitua1re, adj. Woe- gelijkend. — 'I'urbivacés, m. pl. Tolschelpen f.
lig, onstuimig, oproerig, onrustig: I1 se fit une as- pl. — Turbinaire, adj. [H. n.] Tolschelpvormig.
semblée t-, er werd eene onstuimige vergadering -- TURBINAIRE. m. Tolschelpdier n.
Turbine, f. [Arch.] Galerij f. vóór 't orgel,
gehouden. Les occupations t-s, dc woelige, owustige bézigheden der menschen. -- Tumiltaaire- voor de muzikanten eener kerk. -- Klein zangoor
n. in sommige kerken, waar zekere geestelj,
ment adv. Op onstuimige, oproerige, woeste wijze.
— Tuinuitneusement, ode. In opschudding, met hen of boetelingen, die niet gezien thilden wezen,
onstuimigheid, met geraas en getier. — Tumul- hunne plaats namen. — [ Mécan.] horizontaal watueux, ease, adj. Onstuimig, oproerig, woest en terrad, schroefrad n. (roue en hélice), turbine f.
wild, wanordelijk: Des eris t-, oproerige kreten m. -- Turbiné, e, adj. [H. n.] Spiraal - kegelvormig,
schroefsgewijs tol- of peervorraig (van schelpen). —
p1. — Esprit t-, woelgeest, onrust m.
'.cumulus, m. (pr. --lute) [Ani.] Kegelvormige [Bot.] Kegel- of tolvormig. — TURBINES, M. pl.
heuvel van aarde of steenen, dien de Ouden boven Spiraal - kegelschelpen f. pl. — Teerbinelle, f.
de grafsteden opwierpen, grafheuvel, t u m u l u s in. [II. n.] Trompetschelp f. — Turbinellier, n1.
Tune, f. [H.ydraul.] Met puin, grof zand enz. Dier, dat de trompetschelp bewoont , schroef- of
trompetslak f. --- Turbinifortne, adj. [H. H.
bezwaarde rijsbedding f.
Turega, m. (pr. ton-ga) [1-1. n.] , z. v. a. Gui- Tolvormig. — Tui-binite, f. [H. n.] Versteende
spiraalschelp f., strombiet, turbiniet in. —
QUE. — [ Méd.] , z. V. a. TONGA.
Tangstate, m. (pr. tong—, ook in de volgen- Turbinoide, adj., z. v. a. TURBINE.
Turbitli, m. [Bot.] Indische turbith- struik m.,
den) [Chico.] Tungsteenzuur zout, wol framiumzuur zout: T- de chaux, wolframiumzure kalk m. eene ceylonsche plant met eenen wortel van buik --- Teungstène, m. [M;nér.] Zwaarsteen, ijzer zuiverende kracht. T- blane , z. onder sENE.
een staalgraauw, hard, bres en zeer-zwarstenm., [Chin.] T- minéral, zwavelzuur geel kwik, m i n ezwaar metaal, dat in eenige dubbel-oaiyden en zou- r a a l t u r b i t h n. T- nitreux,salpeterzuur kwik n.
Turbo, m. [H. n.] Buikkruipers, buikvoeters
ten geworden wordt, tangsteen, wol`ramium n. --Tungstides, m. pl. [Minér.] Tungsteensoorten f. m. p1., z. v. a. GASTEROPODES.
'Turbot, m. [H. n.] Tarbot f. T- piquant,stepl. --'I'ungstique, adj. [Chim.]: Acide t-, tungkelige tarbot. — Turbotiere, f. [Cuis.] Koperen
steen- of wol framiurn -zuur n .
vischketel
m. voor tarbot (ongeveer in de gedaante
Tenni Belle, f. Kleine witte tunica f. of lij frok m.,
(iien de augustijner bur revoeters e. a. monniken van dien visch). — Turbotin, in (verklw. van
droegen. -- [Bot.] Vliesje n. — Tuniciers, in p1. turbot) Kleine tarbot.
S'rnrbulemment, adv. Op onstuimige, woe [H. n.] Sljmdieren n. pl., soort van hoofdelooze
weekdieren. — Tunique, f. Oud -romeinsche wit- lige wijze. -- Turbulence, f. Onstuimigheid,
wollen lijfrok m., kort onderkleed n., dat door 't woeligheid, onrustigheid f. — Turbulent, e, add.
mannelijk geslacht onder de toga op het bloote lijf Onstuimig, woelziek, woeling, onrustig: Etre dun
werd gedragen; -- ook een soortgelijk, maar langer caractère t-, eega onstuimig karakter hebben. Envrouwekleed n.; -- ook een onderkleed der dienst fant t-, woelziek kind n. Esprit t-, woelgeest m.bisschoppen e. a. roomsch-katholijke geeste--doen Cheval t-, onrustig paard n. — Passions t-s, woelijken, tunica f. — Zalvinrsrok m., soort van lige, onstuimige hartstogten in. pl.--- TURBULENT,m.
vest, dat de fransche koningen bij hunne zalving [H. n.] Nieuw -Hollandsche lijster f. (zelden in rust).
Tare, Turque, adj. Turksch, wat Turkije of
onder den koninkljken mantel aanhadden. —[Ant.]
Vlies, vliezig omkleedsel n.: Les t-s de 1'oeil, du zone bewoners betreft: L'empire t- , het turksche
rijk.
Armée t-que, turksch leger n. Langue t-que,
coeur, de la vessie, de oog -, hart-, blaasvliezen. —
[Bot.] Vlies n., dun omkleedsel der zaden of plan- turksche taal f. Chien t-, turksche hond m.—[Bot.]
tenbollen. T- propre, uitwendig zaadvlies of zaad Herbe t-que of Herbe du Turc, z. HERNIOLE (el
T- intérieure, inwendig, binnenst zaad--hulsen. staal abusievelijk Herbe du Ture). — Als subst. m.
vlies. L'oigrnon est formé de plusieurs t-s super- et f. Turk m., turksche vrouw f. of meisje n. —
posées, de u je bestaat uit vele over elkander lig - (absol.) Le T-, de Turk, de haagt der Turken: Le
gende schillen. — Tuniqué, e, adj. [ Bot., H. n.] T- fut vaincu. — Le Grand 1'-, de Groote Turk,
Gevliesd, met een of meer vliezen omkleed. — Tu- titel, dien de christenen aan de ottomansche keizers
niqueeux, eense, adj. Vliezig, uit vliezen bestaande. gegeven hebben. .--- ( Loc. fam. et prow.) Être fort
Tunisien, m. [H. n.] Tunésche valk m. (z. comme un T-. zoo sterk als een Turk, als een
paard zijn. Cet homme est un vrai T-, die man
ALPHANET).
is een regte Turk, hij is onverbiddelijk, zonder
'Punka, m., z. TONKA.
'Puinnel, ni. (angl.) (pr. tón -nel) Onderaard mecledoogen. z, ook MORE. --- Se faire T-, een muweg, gang m. onder eenen weg, onder eene ri.--sche hamedaan worden. — [H. n.] Wormpje, dat zich
vier, enz., inz. die, welke onder den Theems bij tusschen de schors en 't hout van de boomen, inz.
Londen door den franschen ingenieur Brunel is van zekere pereboomen nestelt; - (bij de tuinlieaangelegd , om de gemeenschap tusschen de beide den) masker n. of pop f, van den meikever. — a
LA TURQUE, loc. adv. Op zin turksch, op de wijze
rivieroevers .qemrakkeljk te maken, tunnel m.
der Turken: Etre babillé a la t-, op zijn turksch
Teinstate, Tunsténe, etc., z. TUNGST---.
Tupinambis, m. [H. n.] Brazili,aanschenzoe- gekleed zijn. — (pop.) Traiter qn. it la t-, op zyn
turksch, zonder verschooning, onbarmhartig met
ras- hagedis f. (z. DMONITEUR).
Tupinet, m. [H. n.] Langstaartige mees f. iemand te werk gaan.
Turcaret, m. Onbeschaafd, gemeen fortuins(mésange à longue queue).
kind n. , lompe p a r v e n u m. (naar eene persoTurban, m. Oostersch en inz. turksch hoofd
hoofdsieraad n., bestaande uit een stuk-windselof naadje uit een blijspel van Le Sage).
Turcie, f. Steendam m. (zelden alleen gebruikt,
stof, dat viermaal om eene soort van muts wordt
iiewonden, tulband m. -- Prendre le t-, een mu- maar doorgaans met levées): Inspecteur des t-s et
hamedaan worden. Porter le t-, een muhamedaan levées, opzigter m. der dammen en dijken.
Turcique, adj. [Anat.]: Selle t-, turksche za zijn. -- (poét.) Turkije, de Groote Turk, de raagt
van Turkije. — [Bot.] , z. v. a. MZARTAGON, ook eene del m., de zadelvormige, tot het wiggebeen behoopompoensoort. — [H. n.] Naam van verschillende rende donkere groeve Qf kuil. - % Tureisme, m.
schulpsoorten wegens hunnen vorm, tulband. — (woord van Bossuet) Iet islamismus, de godsdienst
[Conn.] Blaauw en wit gestreept indisch katoen der Turken.
Tui-eoin, in. [Tech.] Kernelsgaren n.
voor tulbanden, tulband-katoen n.— Turbanet,m.
Teircois, m. [Anc. mil.] Pijlkoker m. (carSoort van pompoen m.
5 Teerbarié, e, adj.: Lieu t-, veenplaats f., quois).
5 Tureolàtre, S Turcom ane, adj. Zeer met
plaats waar men turf steekt.
S 'Teirbatif, lye, adj. Verontrustend, storend. de Turken ingenomen. -- Als subst.: TurkenverTurbe, f. [Ant. prat.] (alleen voorkomend in): eerder m. — % Teureophile, m. Turkenvriend m.,
Enquête par t-, getuigenverhoor n. bij hoopen of vriend der Turken. -- Turcopole, m. Afstammenigten (als een aantal inwoners eener plaats ge- meling van een' Turk en eene Griekin. --Teirco.
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polier, in. [list.] Generaal der ruiterij t41 de mees f. van Brazilië. ---- [Minér.] Soortvan.blaauw
Maltezer ridders.
marmer n.
t Tarcot, m. [H. n.] , nu TORCOL.
Turnquine, f. [Minér.( Soort van weinig geachte
Turdoide, adj. [R. n.] Lijstervormig, .naar turkoois ni.
de lijster gelijkend. — TURDOïDES, m. pl. LijsterTu•quoise,f. [Minér.] Turkoois m., een blaauw,
soorten f. pl.
ondoorschijnend edelgesteente: T- de la vieille roche,
Turelure , f. (eigenlijk een klanknabootsend T- pierreuse, minerale of orientale, oude turkoois,
woord van 't geluid der fluit. soms als zang -re- een blaauwgroene steen, inz. in Perzië en Indië,
frein g ebruikt) ([am.) C'est toujours la même t-, mineralische turkoois, kalaïet m. — T- de nouvelle
't is altijd het oude liedje, den ouden deun. --[Anc. roche, T- osseuse, occidentale, animale of fossile,
fort.] Valhek n.
tandsteen m., een blaauwgroen, steenhard ligchaain,
Turgescence, f. [Didact.] Opzetting, opzwel- waarschijnlijk een met vitrioolachtig koperwater
ling f. (b. V. der vochten door den invloed der doordrongen en versteende of fossiele vischtand of
warmte) . — [ Mid.] Opzetting , overvolheid van graat, die men in Siberië, Zuid-Frankrijk , enz.
vochten , opbruisin,q van 't bloed , t u r g e s c é
vindt, animalische of fossiele turkoois. -- [Corn.)
t i e f. T- de la bile, overloop m. van gal. —Tur - Turksche gekeperde stof f.; — namaak daarvan.- geseent, e, adj. [Didact.] Opzettend, . opzwel - [Hort.] Soort van anemoon of klaproos f.
lend, turgeseérend. --'I'urgide,adl. (Bot.]
Ttirrette of Turrite, f. [Bot.] Torenkruid ii.
Gelijkmatig opgezet of gezwollen. -- 'I'ur idule,
'I'tu•rieulaeé, e, 'l'urriculé, e, adj. [Bot.,
adj. [H. n.] Eenh.czins gezwollen.
H. n.] Torenvormig, langwerpig kegelvormig.
Turgot, m. [Tech.] Soort van schrijfpapier n.
Turrilithe, m. [H. n.] Torensteen m., soort
Tturaotine, f. Vroegere naam, dien 't publiek van versteende spiraal- of torenvormige schelp f.,
aan de diligences gaf (naar den minister Turgot); t u r r i 1 i t h m. — Tut-rite, f., z. TURRETTE. —
ook gebruikt van Bene ronde en platte snuifdoos f. Turritelle, f. [H. n.] Boorvormige torenschelp f.
'I`arion, m. [Bot.] 11'ortelspruit f., die onder
'I'useulanes, f. pl. [Litt.] 1'ijf wijsgeerige
den grond blijft.
schriften van Cicero, op zijne beroemde villa by
'1'ttr1t,, m., z. TURLUT.
1'usculum (nu Frascati) geschreven, t u s c u 1 i s e he
Turlui, m. [H. n.j , Z. v. a. COURLJS.
of tusc1ulánische werken n. pl.
(mer n.
'I'urlupin, m. Laffe grappenmaker, iemand, die
Tusèbe, m. [Miner.] Soort van zwart mareestelooze en gemeene aardigheden, lage woordspe 'russieule, m. [Méd.] Kuch, geringe hoest in.
ingen uitkraamt (naar een' vermaarden kluchtspeTtissilaee, m. hoe/blad n. (reeds ten tijde van
ler ten tijde van Lodewijk X1II.) . — Ti1RLUPI:XS , m. Hippokrales tegen borstziekten geroemd), ook brandpl. (of Confrérie des pauvres), naam eener secte latuw f., paardeklaauw m., maartsbloem f. geheeder 14áe eeuw, die zich door schaamteloosheid on- ten. ,— T- des Alpes, Alpen- hoefi)lad. T- pétasite,
derscheidde. — 'l`trrtupinade, f. (bij Voltaire z. PETASITE. — '1'ussilaginees, f. pl. kloef blad- .
ook TURLUPINAGE, m.) Gemeene grap , laffe aar - soorten.
digheid , kwalijk aangebragte scherts of onkiesche
Tait, in., z. v. a. TUTE.
woordspeling f.— Turlupiner,v.,n.Gemeene grap'I'iitaininal, m. [Anat.] Beschermend orgaan,
pen maken, zoutelooze of gemeene aardigheden zeg- hulporgaan n. van het oog (de oogleden, oog/wargen; — TURLUPLIXER, v. a. Foor den gek houden, tjes, Meiboomsche klieren, wenkbraauwen).
beet hebben, foppen, belagcheljjk zoeken te maken.
Tide, f. [Tech.] Spitse smeltkroes m. op poo— SE TURLUPINER, v. pr. Gefopt of beet genomen ten, voor 't beproeven der ertsen.
houden. — Elkander beet hebben. — Het part. passé
'Tutelaire, adj. Beschermend, beschuttend, beis ook adj.: Personne turlupinée, voor den gek ge- warend, behoedend: Ange t-, beschermengel m. --houden persoon.
[Myth.] Dieux t-s, bescheringoden m. p1. -- [Jur.]
Tarlurette, f. [Anc. mus.] Bedelaars- guitar f. De voord (jschcrp raken(], tot de voogdij behoorend:
der 16ót- eeuw. — Refrein Ii. van eenige oude liedjes. Gestion t-, beheer n. eens voogds. — Tutelle, f.
Turlut, m. [H. n.]Boom- of woudleeuwerik m. Voogdijschap, voogdij f.: T- légitime, légale of na(cujelier); — graauwe wulp m. of pluvier f. (cour - turelle, wellelyke, legale of natuurljke voogd j (die
lis cendré). --- Tur leitaine, f., z. v. a. SERINET- regtstreelcs door de wet zelve wordt opgedragen).
TE. — Turlater, v. n. Den zang des leeuweriks, `t'- testamentaire, voogdij bij laatsten wit. T- daof ook 't geluid der fluit na600lsen.—Tturititoi- tive, voogdijschap, door de wet of overheid of door
Ie, 'I'urlutoir, m., z. V. a. TIJRLUT. — 'J'tirlue- eersen familie-raad opgedragen in geval de natuur
tutti, interj. Klanknabootsing van 't fluitgeluid,
voogd die taak niet kan of mag vervullen. T--lijke
soms gebruikt om een' wawelaar in de rede te val officieuse, voogdijschap, waarmede iemand boven de
T- ! que me cthantez -nous là ? papperlapap!-len: i4 jaren, die kinderen noch wettige afstammelingen
wat relt ge .mij daar?
heeft, zich belast over een onmondig kind, giet oog
Turnère, f. [Bot.] Amerikaansche porselein om het te adopteren, als het meerderjarig zal-merk
plant, t u r n t r i a f. (naar den engelschen, genees- zijn geworden, o f f i c i e u s e, willige voogdij. Acheer William Turner).
cepter, Refuser la t-, de voogdijschap aannemen,
'I'uruie, m; [H. n.] Loophoen n., kleinstesoort afslaan. Enfants en t-, kinderen, die onder coopvan 't hoendergeslacht [henlipodius]
dijschop staan. I1 est hors de t-, hij is meerderjaTurpitude, f. Schande, schandelgk7ieid; schan- rig, mondig. — (fig.) Bescherming, hoede f.: Etre
delijke daad f. I1 y a une grande t- dans cette sous la t- de qn., de In toi, onder iemandsbescheraction, er ligt iets zeer schandelijks in die daad.ming, onder de bescherming der wet staan.
schaamte f., schaamdeelen n. pl.,, naakt-Welro-k:
Tuteiiatrue, m ., z. TOUTENAGUE.
heid f.: Chaco fut maudit de sort père, parce qu'il
'i'uteur, rn., •'trice, f. Voogd in., voordes f'.:
s'était moqué de sa t-, Chum werd door zijnen va
T- testamentaire, voogd bij testament of uitersten
vervloekt, omdat hij hem in zijne naaktheid be--der wil. T- honoraire, subrogé, naamvoord, toeziende
spot had.—Découvr;r, Révéler la t- de qn., iemands voogd. T- onéraire, gelastigde voogd. T- ad loc
,schande,oneeraan den dag brengen. Cacher, Couvrir (vgl. A D HOC) , tot zeker bepaald oogmerk benoemde
In t- de qn., iemands schande verbergen, bedekken. voogd. La rnère est In t.utrice naturelle de ses enTurpot, in. [Anc. mar.] Voorschansbalk m.
fants, de moeder is de natuurlijke voogdes vaan hare
Turque, z. TURQ.
kinderen. -- (fig.) I1 n'a, pas besoin de t-, hij heeft
'I'urcq tiet, in. [A gric.] Soort van tarw f.
geen' voogd noodig, hij is zich zelven genoeg. --Les
'I'urquerie, f. (lam.) Turksche manier van doen, r ots lont les t -s des nations, de koningen zijn de
barbaarschheid,, wreedheid f.
voogden: der natiën. --- [Hort.] Stevige stok of paal in.
-

,

1- 'Fuirgliesse, f., z. v a. TUEQUE, z. TCTRC. —
h LA TUIEQUESSE , lor. adv. (bij Molière), z. V. a. à LA
TURQIiE, z. onder TURC.

'I'urquet, m. [Agile.] Blaauwe tarw C. (met
blaauwe aar); --- volksnaam (Ier mais of turksctre
tarw; (ook TURQUESTON m.) -- [H. n ] Turlcje,

turksch hondje n.

Turquette, f.

[Bot.], z. HERNIOLE.

Tuarquie, f. (Loc. prov.): Jouer des argues de

'T-. eten, kaauwen.

Tui •quin, m. (i-1. n. j Blaanu'e

tangara of procht-

bij een jong boompje.

Tutie, f. (Chirp ] Tutia f., z. v. a. spore.
'Irutoieuteiit of Tiitoiiiteitt, in. Het toecpreken met to en toi, het jijen en jouwen. -- T utoyer, V. a. Met Gu en toi (in plaats van met
vows) toespreken, jijen en jouwen, to toy ér e n -SE TUTOVER, V. pr. Elkander tutoyeren. -- tiet
part. passé is ook adj : A son grand étonnernent
ii se vit tutoyd, tot zijne g^ - oote verwondering zag
hij zich met tu en toi aangesproken, zag hij ziel
getut ayeerrt, -. - Tutoye e r, m. (jcrara.) Iemand,

TUTTI
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die altijd to en toi in den mond heeft, die anderen
steeds tutoyeert.
Tutti, m. pl. (ital.) (pr. tout'-ti) [Mus.] Woord
op de partituren, ter aanduiding, dat alle stemmen
zich te gelijk moeten doen hooren, t u t t i U. — Ook
absol. in 't enkelv. en meervoud gebézigd: Reprenez au t-, begin weêr bij het tutti. Ii y a plusieurs
t- d'un grand effet, er zij vele tutti's, die een groot
effect doen. [uit).
Tatuber, v. a. Krassen, schreeuwen (van den
Tnnyan, m. Pijp, buis f. T- de cuivre, (te fer
blanc, de buis, koperen, blikken, houten pijp. Td'orgue, orgelpijp. T- de poële, kagchelpijp. f. --Tde cheminee, schoorsteenpijp. T- dévoyé, schuin
opgetrokken schoorsteenpijp. — T- d'un privé, sekreetpzjp. T- d'un soufilet, blaasbalgpijp.— [Vlach.
á vap.] Schoorsteen m., schoorsteenpijp: T- ahimentaire, voedingsbuis, -pijp. T- de conduite, ge
T- de pression, perspijp. T--leiof,anvrpj.

pour evacuer l'eau de la citerne, 1'eau de la
botte aux soupapes de sureté, spui- of vloeipip

van den warmwaterbak, van de veiligheidskleppenkast, weespijp (naar 't engelsch waste-pipe). Tde village, spu%pVp van den ketel. T- d'injection,
spuitpijp, injectie-pijp. T- rapporteur, verklikpijp.
T- d'échappement, de décharge, afblaaspijp. —
[Bot.] Holle stengel der granen e.a. gewassen, halm m.
— [Call.] T- de plume, penneschacht f. -- [Cost.]
Pijp- of rolvormige plooi f. aan gestijfd linnen. —
[H. n.] Naaldvisch m.(syngnathe, aiguille de mer).
T- de plume, koraalzuiger m. (syngnathe pélasgique) . — T- de mer, naam van vele pijpvormige
schelpen, zeepijp f., zeekoker m. T- trompette, z.v.a.
SERPULE. — fig.) Parler á qn. (of Dire qc. a qn.)
dans le t- de l'oreille, iemand iets in 't oor fluisteren. z. Ook ORGUE. — Tnyauter, v. a. et n.
[Cost.] Pijpplooijen maken. —Tuyère, f. [Tech.]
Ovengat n. voor de blaasbalgpijp, blaasgat, pijp gat n. — t (Loc. prov.) Passer par la t- , bankroet gaan (van smeden gezegd). — Tnyoterie, f.
Gezamenlijke buizen of pijpen f. pl. — 1landel m.
in buizen of pijpen; magazijn n. daarvan.
5 Tydologie, f. (een hybridisch,, barbaarsch
woord) [ Didact.] Leer f. der watergetijen.
Tylare, m. [H. n.] Naakt en eeltig gedeelte
onder de teenen en den hiel van een zoogdier. —
Tylion, m. [El. n.] Eeltige naakte plek aan 't
achterdeel van sommige apen. — g Tylome, m.
[Méd.] Eelt n. (cal). — Tylopode, adj. [H. n.]
Met eeltige voeten. -- TYLOPODES, m. pl. Zoogdieren n. pl., welker voeten van onderen vereelt zijn
(zoo als de kameelen, de lamaas). — Tylose, f.
[Chir.] Likdoren m. aan den voet (cor).
Tymbre, m. [Bot.] Kreténsisch boonenkruid n.
Tyinpan, in. [Anat.] Trommelvlies n. (van 't
oor). — (by overdrijving) Bruit is briser he t-, oor
geraas n. — [Arch.] Bekkenvormige-verscliund
indiepinq van Benen wand , doorgaans door een
standbeeld, een bas-relief of dergl. aangevuld. —
[Hydraul., Mecan.] Scheprad n. (om 't water op
te voeren); rondsel n. Roue á t-, rad, dat door een
of meer daarin loopende mannen wordt in beweging gebragt. -- [Impr.] Vierkant raam eener gewone drukpers, waartegen het te bedrukken vol papier wordt gelegd, t i m p a an n.
Ty tnpane, f. [Bot.] Kelkvormige paddestoel m.
Tympanil, m. -Soort van parel f., die van boven
rond en van onderen plat is.
Tympanique, adj. [Anat.] De trommelholte
of het trommelvlies betreffend. -- [Mus.] De trom
pauken betreffend TYMPANIQUE, f. Kunst-melsof
van het trommel- of paukenslaan.
Tympaniser, v. a. (lam.): T- qn., iemand
openlijk en luid ten toon stellen, hem openbaar bespotten, tegen hem uitvaren.
Tyiupanite, f. [Méd.] Trommelzucht. opzameli.ng van lucht in de buikholte, t y m p a n i t t s f.
Tympanon, m. [Mus.] Hakbord, hakkebord n.
Tyon, m. [Fin.], z. v. a. TRAQUET.
Type, m. (eig. slag, en het door den slag voort
Oorspronkelijke of eerste vorm (die den-gebrai)
indruk van 't voorwerp draagt), grondvorm, modelvorm, gietvorm m., model, voorbeeld n.;stempel,
afdruk m.; symbolisch beeld n. optie keerzjide eener
munt; gegoten drukletter , typ e f. of typ u s m.
Le t- de cette médaille est une Victoire, de stempel, het zinnebeeld van dien gedenkpenning is eene
Victoria. Ce livre est imprimé avec des t-s mobi.

(

-

les, dat boek is met bewegelijke letters gedrukt.

Les sculpteurs anciens nous ont laissé les t-s du
Jupiter, du Neptune , de l'Apollon, et des autres
dieux de la fable, etc., de oude beeldhouwers heb-

ben ons de grondvormen, de modelbeelden van den
Jupiter, den Neptunus, den Apollo en van de andere mythologische goden nagelaten. -- L'agneau
pascal est Ie t- de Jésus Christ, het paaschiam is
het zinnebeeld van Jezus Christus. — La rose, la

péche, l'arc-en-ciel sont des t-s de la beauté uni-

verselle, de roos, de perzik, de regenboog zijn typen, grondvormen der universéle schoonheid. —On
regarde l'onagre comme le t- de la famille des ánes,

men beschouwt den onager of wilden ezel als de
type of stamvader van 't ezelgeslacht. — Le carac-

tere du genie est surtout dans la creation des t-s,

het karakter van 't genie ligt vooral in de schep
typen, der krachtig geteekende, oorspron--pingder
kel2jke beelden. Le Don Quichotte de Cervantes est
le t- de la chevalerie errante, de Don-Quixotte
van Cervantes is de typus (de karikatuur) der dolende ridderschap. — (bij misbruik van de natuur
homme est un véritable t-, die-lijkebtns)C
man is een regt origineel, een ware zonderling, de
wonderlijkheid of grilligheid zelve. -- [Astr.] Le t(of la description graphique) des éclipses, de afbeelding, de figuurlijke voorstelling der eklipsen. -[Méd.] Tijdsorde f., waarin de aanvallen van ziekten, inz. van koortsen, plaats hebben, regelmatige
wederkeer m. der ziekte-aanvallen. Le t- de cette
fièvre- est intermittent, de typus dier koorts is intermittérend of tusschenpoozend.
Typha , m. [Bot.] , z. v. a. MASSE d'eau. -Typhaeées , f. pl. Geslacht van waterplanten,
welker type de typha of waterkolf is.
Typhie, f. [H. n ] Blinde adder f., kleinoog n.,
Bene blaauwachtige adderslang.
Typhique, adj. [Méd.] Den typhus betreffend.
Typhie, m. [H. n.] De gemeene naaldvisch m.
-

[syngnathus typhle] .
Typhlops, m. (pr. — flopce) [H. n.] Blind-

slang f. met langen, spitsen snuit en naauwrelijks
zigtbare oogen, op Jamaica [anguis lumt ricalis] .
Typhlose, f. [Méd.] Blindheid, t y p h, t d sis f.
Typhode of Typhoide, adj. [Méd.] Den aard
van typhus hebbende:Fièvre t-,européschetyphus ni„
heete zweetkoorts f. met verdooving. — Typhoides, m. pl., of Typhoidées, f. pl. [Bot. ,z v. a.
TYPHACEES. — Typhonnanie, f. [Méd.] Waanzin net verdooving, ijlhoofdigheid, die men bij den
typhus waarneemt, wakende slaapzucht f.
Typhon, m. Heete, verderfelijke zuidewind, geweldige storm- of wervelwind m. , waterhoos f.

(trombe) .

Typhus,m. [Méd.] Gevoelloosheid, verdooving f.,
inz. eene aanstekende,kwaadaardige zenuwkoorts f.,
verbonden met ijlhoofdigheid en verdooving , t yp h u s m. T- d'Europe. europésche typhus, heete
zweetkoorts, vroeger hospitaalkoorts (fièvre des hópitaux, des camps, des prisons) geheeten. T- d'Orient, T- malin of tropical, oostersche, kwaadaardige of tropische typhus, de pest f. T- d'Anlérique,
de gele koorts f.
Typifié, e, adj. Tot een type, model of grondvorm gemaakt, g e t y p i f i e er d.—Typïque,adj.
Zinnebeeldi j, als symbool of zinnebeeld, als voor
sens t- de l'Ecriture, de zin -beld,typzsch:L
Schrift. — Op bepaalde-nebldigtksr
wederkeerend,
periódisch; een duidelijk uit
tijden
een sterk sprekend karakter heb -gedruktyp,
ziekten, koortsen) . — Van staanden of-bend(va
blijvenden vorm. Les caractères t-s dun groupe
de corps naturels, de typische of vaststaande ken merken eener groep van natuur-ligchamen.
'Typochrotnie , f. Typographische kleuren
afdruk in kleuren door de boekdrukkers--drukin.,
pers. — Typographe, m. Kenner, uitoefenaar
der boekdrukkunst, boekdrukker, typ o g r a a p h m.
— Typotraphie, f. Boekdrukkunst, inz. de geza.menlyke kunsten, die aan het boekdrukken dienst
zijn, t y p o g r a p h i e f. -- Groote typoara--bar
phische inrigting, volledige boekdrukkerij f.-5 Typographier, v. a. Boekdrukken (imprimer). —
Typographique, adj. Het boekdrukken betref
daartoe behoorend, t y p o g rd p h i s c h: Ca--fend,
ractères t.-s, drukletters f. pl. Presse t-, boekdruk
onder POINT.-- Bureau t-,ma--kerspf.Point,z
chinevan nieuwe vinding, niet welke men lezen leert

TYPO (}RAPIIIQUEAIENT ongeveer door dezelfde verrigtingen, die een letterzetter doet, lees-machine f. -- Typographiquement, adv. Op typographische wijze. — STypo-

graphiste,

m., z. V. a. TYPOGRAPHE.
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geuement,adv.Op tirannieke, willekeurige, wreede
wijze, als een tiran. -- Tyranniser, v. a. Als

een tiran of dwingeland refléren; met wreedheid,
onmenscheljkheid behandelen, willekeurig en hard

Typolithe, m. Minér.] Beeldsteen , steen, beheerschen of behandelen , t i r a n n i s é r e n: it
waarop zich het beeld van een plant of dier heeft tyrannise ses peuples, hij regeert over zijne volken
afgedrukt, diersteen, plantsteen, t y p o li t h m. — als een dwingeland. — Les Tures tyrannisent les
Typolithographie , f. Kunst (van engelsche cllrétiens, de Turken behandelen de christenen met
vinding) om op een' tithographischen steen den af- wreedheid, onmenscf,elkheid. Il tyrannise sa ferndruk eener gewone drukproef over te brengen, t y- me, hij is hard en onbillijk tegen zijne vrouw, hij
poli t h og ra p hi e f.—Typolithographique, behandelt haar met hardheid en willekeur. — (fig.)
adj. Die kunst betre/fend , t y p o 1 i t h o g r á- Les passions tyrannisent l'âme, nous tyrannisent,
p h is c h. — Typolitho4raphiq uement, adv. de hartstogten beheerschen ons gemoed, oefenen de
Op typolithogr - áphische wijze.
heerschappij over ons uit . — SE TYRAIVNISER , v. pr.
Typomaue, m. (iron.) Iemand, die alles, wat Zich zelven hard of tirannisch. behandelen: Nous
hij schrijft, gedrukt wil zien, t y p o m a a n m. — nous tyrannisons plus par nos désirs, par nos caTypomanie, f. Zucht om zijne schriften uit te prices, que ne ferait Ie sort, wij plagen ons zelgeven, te doen drukken, t y p o m a n í e f. — T y- ven door onze begeerten,
begeerten, door onze luimen seer,
pomanique, adj. Die zucht l elreffend, t y p o— Elkander tiranniséren,
dan het lot zou
m anisch.
willekeurig en hard met elkander te werk (laan. —Op
Typophanie, f. [Mus.] Kunst of manier om tirannische, eigendunkelijke wijs behandeld worden.
den toon of de stem door slagen aan te geven. —
Ty riainéthiste, m. [Minér.] Purper-ameOok de naam van een nieuw stelsel van stenogra- thyst ni., een purperkleurige edelsteen. — Tyri an phie of snelschrjfkunst f.
tin, adj. m. Purperblaauw. — Tyrie, f. {H. n.]
Tyr an, m. [Ant.] Heerscher, gebieder, vorst, Purperadder f.
regént; alleenheerscher in een' vroeger vrijen staat,
Tyroide, adj. [Didact.] Kaasvormi,q, kaasachtig.
overweldiger van 't oppergezag in eene republiek
Tyrolien, ne, adj. [Géogr.] Tyroolsch, tyro(voor 't overige zonder Natel k b ( begrip), t y r a n m. Ier, tot Tyrol of zijne inwoners behoorend: Les AlDenys, le t- de Syracuse, Dionysius, de tyran van pes t-nes, de Tyroler Alpen ni. pl. Moeurs t-nes.
Syracuse. — (tegenwoordig:) Eigendunkelijk, wille - lyroler zeden f. pl. — tells subst. m. en f. Tyroler m.,
keurig, wreed heerschar, dwingeland , despoot, ti- tyroolsche vrouw f. of meisje . — TYROLIENN E, f.
ran in.; -- (bij uitbreiding) ieder, die tegen regt en [ Mus. ] Tyroler berrglicd n. -- [Danse] Tyroler
rede van zin gezag of magt misbruik maakt. Ce dans m.
nest pas un rol, eest un t-, 't is geen koning, 't is
Tyromancie, f. Waarzeggerij uit de kaas,
een tiran, een dwingeland. — Les femmes sont kaaswaarzeggerij f. — Tyromaneien, ne, adj.
fausses ou les bommes sont t-s , de vrouwen zijn Tot die waarzeggers behoorend, t y r om á n t i s c h.
valsch, waar de mannen tirannen zijn. II est le t- -- tells subst. nl. en f. Kaaswaarzegger m., -zeg
de cette compagnie, hij speelt den tiran, den baas
f. —'tyro*norphite, t. [Anc. minér.] Kaas--ster
in dat gezelschap, (fain.) alles moet in dat gezel
steen m., naar Gene kaas gelijkende f quursteen.
naar zijne pijpen dansen. T- domestique,-schap
Tyrtéen, ne, adj. [Litt.]: Chant t-, Tyrt(eisch
huistiran. — (fig.) L'usage est le t- des langues, lied of gezang, vurig, stout en patriottisch lied n.
hel gebruik is de dwingeland der talen. — (ook ge- (gelijk die, waarmede eenmaal de grieksche dichter
bruikt bij woorden van 't vrouwelijk geslacht). La Tyrtaeus de geestdrift der Spartanen ten top voermode est un t- dont Tien ne peut nous délivrer, de en hen op de Messeniers de zege deed behalen) .
de mode is een dwingeland, vanWien niets ons verTzako, nl., z. SHAKO .
lossen kan. — [H. n.] Tiran, wurger ni., naam,
Tzar, Tzarine, etc., z. CZAR, CZARINE, etc.
door Bu ffon aan eene amerikaansche soort van vlieTzéiran, m. [H. n.] Braziliaansche gazelle f.,
genvangers (gobe- mouches) gegeven, die van kleine plot/wren m.
vogels leven en zich door hunnen moed onderscheiTzengaris, m. pl. Heidens, bohemers in. pl.
d en. -- fi Tyranne, f. ileerschzuchtige vrouw, (z. BOHÉMIENS of BOHEMES).
dwingelandes ; — streng deugdzame of eerbare
Tzitzihoa, in. [H. nl, z. v. a. FILET.
vrouw f. (Dit woord van Balzac heeft geen opgang
gemaakt.) — Tyrannean, m. (fain.) Kleine tiran of dwingeland , ondergeschikte tyran m. —
Tyranuicide, adj. et subst. in. et f. (in de taal
der fransche revolutionairen) Hij of zij, die een'
vorst, hij moge goed of slecht zijn, om 't leven
brengt, tirannendooder ni., -doodster f. — TYaANNICIDE, m. Tirannenmoord m.—Tyrannides, m.
pl. [H. n.] Geslacht van tirans of wurgers (vgl.
U, m. Een-en-twintigste letter van 't alphabet en
TYRAN). — T yrannie , f. Aangematigde heer- vijfde der klinkers, de U, I. — [Na de g dient de
schappij in een' vrijen slaat, tyrannen-regéring f. II u enkel om deze letter vóór de klinkers e en i haaspirait a la t-, hij streefde naar 't oppergezag.— ren harden klank te doen behouden en is dan ook
Dwingelandij, willekeurige, harde , onregtmatige stom: digue, guerir, guise, guipe. — In eenige
regering, tirannij f.; -- (bij uitbreiding) elke soort woorden echter behoudt zij den haar eigen klank.
van onderdrukking en geweld, willekeurige hard- zoo als in: aiguille, aiguiser, d'Aiguillon, le Guiheid en strengheid, gewelddadigheid f. Le pouvoir de, les Guises; en dit is natuurlijk ook 't geval als
qui se met au-dessus des lois dégénère en t-, de de e een trema heeft, gelijk in Gigue, aiguë. —
magt.. die zich boven de wet stelt, ontaardt in ti- Achter de q is zij in den regel stom, doch wordt
rann2^, dwingelandij. — Se plaindre des t-s dun in eeni.ge woorden als ou, in anderen met den haar
ouverneur. zich over de willekeurige, eigendunke- eigenen klank gehoord, zie Q . In quinquagénaire,
jke handelingen, over de onderdrukking van eenen quinquagésime, quinquangulaire, quinquanguleux,
gouverneur beklagen. L'arnitié ne dolt jamais être heeft de eerste u haar eigen geluid, terwijl de tweeune t-, de vriendschap moet nimmer eene overheer - de als ou klinkt (z. die woorden op hunne plaats)] .
sching zijn. — (fig.) Heerschappij f., groote inS Uberté, f. Vruchtbaarheid, welige voort brenvloed m., dien zekere dingen doorgaans op den ginq skracht f.
mensch hebben: L'éloquence exerce une sorte de
Ubine, f. [H. n.] Spitsstaartige degenvisch in.
t-, de douce t-, de welsprekendheid oefent eene
Ubion, in. [Bot.] Boode- of gevleugelde jams
soort van heerschappij, van liefelijk geweld uit. La of broodvrucht 1'.
t- de la coutume, de la mode, de dwingelandij,
Ubiquisine, m. (pr. qu=ku, ook in de volgen
heerschappij, magt der gewoonte, der mode. — Ty
y-i q u i s in u s n. —-den)Lrubiqst,
rannines, m. pl. [H. n.] , z. v. a . TYRANN'IDES. — Ubigiiiste of Ubignitaire, m. [H. rel.] Belj-

U.

l

Tyrannigiie, adj. Gewelddadig, onderdrukkend,
willekeurig, eigendunkeliih, heerschzuchtig, wreed,
tiránnisch, tiranniek. Gouvernement t-,
willekeurige , harde regérinq , dwangregéring f.
Lol t-, eigendunkelijke strenge wet f. Volonté t-,
harde, wreede, onbillijke wet m. ---- Tyranni:

der van de alomtegenwoordigheid des ligchaams van
Jezus Christus in het avondma.alsbrood, u bi q u í st,
ubiquitáriër. ubiquitistnl.—UBIQUISTE.Im.
[Theol.] Doctor in de godgeleerdheid te Parijs, die
aan geen der bijzondere huizen of collegiën gelijk
van Sorbonne, van _Navarre, enz., verbonden woe.
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— (lam.) 11 est ub-, h j is overal thuis, 't is hem
overal wel: — ook: hij is overal en nergens (van
iemand die veel en snel reist). —tlbiquitaire,m.,

Z. UBIQUISTE . — LTbigaité, f. ^4loriatenenwoordig1.eid, inz. de door Luther beweerde alomtegenwoordighieid van 't ligchaam van Christus in 't brood
des avondmaals. — (plais.) Gave van (sch ij nbaar)
overal gelijk te zijn. — 1-let overal thuis zijn.
Ubitre, m. [H. n.] Braziliaansche visch m. met
Bene soort van koejestaart.
Udonlètre, m., z. v. a. HYETOMÉTRE.
Uitlaii, m. [Mil.] Ulaan of (Jhlaan, eene het
eerst in Polen opgerigte soort van lic;te ruiters van
tartaarschen oorsprong, met pistolen, sabelsen lansen. (Men schrijft ook hulan en houlan.)
Ukase, m. Keizerlijk bevelschrift n. of verordening in Rusland, u k á s e f.
Ulcératif, ave, adj. [Mid.] Zwerend, etterend.
-- Uicération, f. Oppervlakkige zwering, ettering, verzwering f.— (fig.) I1 y avail un ton d'ulcdans son discours, er lag een toon van bitterheid,
van verbittering in zijne rede.— Iileère, f.Zweer,
etterbuil f.: Ulc- qui rouge, knagende, invretende
zweer. — Uleérer, v. a. Verzweren, eene zweer
of zwering veroorzaken, doen etteren: Les humeurs
malignes lui ont ulcéré la jambe, de kwade vochten hebben zijn been doen zweren, tot zwering gebragt. — (fig.) Verbitteren, vergrammen, haat en
nijd inboezemen. Je ne sais qui la ulcéré contra
mol, ik weet niet wie hem tegen mij heeft verbitterd. — S'ULCERER, v. pr. Zweren, zich tot zwering, tot ettering zetten: Plaie qui s'ulcère, wond,

die zich tot zweren zet, die gaat zweren. --- Het

part. passé is ook adj.: II a le bras ulcéré, hij heeft
eene verzwering aan den arm. -- (fig.) Coeur ulc-,
met haat en nijd vervuld hart n. Consciense ulc-e,
knagend geweten n. Homme ulc- d'envie, door nijd
en wrevel verteerd man. — Ulcérenx, ease, adj.
Zweerachtig , naar eene verzwering gel ij kend; —
vol zweren: Plaie ulcéreuse, etterachtige zweer f.
La plaie prend un caractère uic-, de wond wil zich
tot ettering zetten. — Corps ulc-, met zweren bedekt ligchaam n.
Ulénnas, 111. pl., z. OULEMAS.
Ullginaire, Uligineux, ense, adj. [Bot.,
H. n.] In moerassen, op vochtige of drasse gronden
wassend of levend. — Terrains uligineux, drasse,

UN.

--- iíltimo, adv. (latin) In de laatste plaats, ten
laatste, laatstelijk, eindelijk.
Ultra, m. (latin) Overdrijver, hij, die in dat-

gene, wat h ij wil, uit hartstogt en vooroordeel geen
maat houdt, en het doel verliest, omdat hij 't voor
ziet, ultra m. Tous les partis ont leurs ul--bij
tras, alle partijen hebben hunne overdrjvers, hunne
ultra's. -- (in engeren zin, als afkorting van ultraroyaliste) Onbepaald aanhanger der Bourbons t#dens de Restauratie, ultra-royalíst, absolut i s t (in tegenstelling met liberaal). -- Ultraeis me, Ultraisme, m. Overdrijving f., vooral in
't staatkundige, inz de gevoelens en grondstellingen
der ultra- royalisten, u l t r a c í sinus, u l t r a í smus n. — Ultra-libéral, e, adj. Overdreven
liberaal of vrijzinnig (Vgl. LIBERAL), u l t r a- l i b er a a 1. — Ook als subst. m.: Les ultra-libéraux, de
overdrijvers der vrjzinnigheid, de ultra- liberalen m.
pl. — Ultra-libéralisme, m. Stelsel n., gevoelens n. pl. van de ultra- liberalen, u 1 t r a - lib e r a l i s m u s H. -- Ultra-nmédiaire, adj., z. v. a.
d'outre-moitié, z. OUTRE-MOITIÉ. — Ultra-nion-

Bovenaardsch, aan gene
zijde van ons wereldgebied. — Ultra-montain,
e, adj. Aan gene z jrle der bergen, inz. der Alpen,
overbergsch: Pays ultr-, overalpisch land n. — Auteurs ultr-s, italiaansche schrijvers ni. pl., inz. over
de geestelijke raagt. — (fig.) Overeenkomstig met den
geest en de grondstellingen van 't pausdom, u it r ama n to a n s c h . — ULTRAMONTAIN, in. Bewoner
der landen aan gene zijde der bergen, bepaaldelijk
der Alpen. — (lig.) Aanhanger, verdediger der onbeperkte kerkelijke vraagt en der onfeilbaarheid van
den paus, u lt r a m o n t a a n m. — Ultran^ontanisme (minder goed ULTRAMONTISME), m. Leer f.
en grondstellingen f. pl. der ullramonlanen, u l t ram o n t a n i s mu s n. — Ultra-révolutiounaire, adj. In zake van omwenteling te verre gaande , ultra- revolutionair. — Als subst. m.:
Les ultr-s, de overdrijvers, deoverspannenen bij eene
omwenteling, de ultra- revolutionairen m.
pl. — Ultra- royalisme, m. Stelsel n. en gevoelens n. pl. van de ullra- royalisten, u 11 r a - r o y a1 is m u s n. — Ultra-royaliste, m., z. ULTRA.
dain, e , adj. [Phys.]

diala, f. [H. n.], z. v. a. CHOUETTE.

Ululaits, m. [Astr.], z. v. a. BOUVIER.
Ululer, v. n. [H. n.l Schreeuwen, krassen (van

moerassige gronden. — Somtijds ook: modderig,
slijkerig. moerassig.

en krokodil).
den steenuil, ook van den
I1lvacées of Ulvées, f. pl, [Bot.] Zeeplantensoorten f. pl. — (Jive, f. [Bot.] Soort van zeegras of zeeuner n.

slagen goud n.

Umbelle, Unabilie, Unibilicaire, Umbilieal, etc., z. OMB—.
Uuible of Uuihre, m. 1H. n .] . z. OMBRE.
Ulnbraticole, adj., z. OMBRATICOLE.
Ummbre, m. [H. n.], z. oSIBRE. — Soort van

Elite, f. [Med.] Tandvleeschontsteking f.
Uim (Or d'), m. Ulmer goud, bladgoud, geITlniaeé, e, adj. [Bot.] Naar den olm gelijkend.

--- ULMACÉES , f. pl. Olmsoorten f. pl. — IJlmal -

re, f. [Bot.] , z. v. a. SPIREE ulnmaire. — (Jima -

te, ln. [Chico.] Olm- ,of ulmine -zuur zout n. —
Ulmé,, e, adj.. Ulmees, f. pl., z. v. a. ULMACE,
ULMACEES . -- ITimine, f. [Chico.] Olmstof, u lni ine f. — L'lnmique, adj. [Chico.j: Acide ulm-,

leguaan n. of kamhagedis f.
Un, m. Eerste van al de getallen, één; de een f.,
het cijfer een. Donnez men un, geef er mij één van.
Trois an de suite font cent onze, drie eenen acholm- of ulmine-zuur n.
Ulna, m. [Anat.] Ellep ijp f. (cubitus). -- Ul- ter elkander doen honderd en elf. — (fig.) N'être
qu'un, innig verbonden zijn. Ces deux amis nesont
naire, adj. De ellepijp betreffend.
qu'un, die twee vrienden zijn slechts één, zijn één
Uloncie, f. [Méd.] Tandvlecschgezwel n.
ziel en één zin. — (fam.) Sur les one heure (pr.
1?lophone, f. [Bot.] Gifthars f. en n.
IUlorrhagie, f. [Mad.] Bloeding f. uil het tand- — lé une —), tegen één uur. — (Loc. pros.), z.
1,leesch. — Ulorrhagique, adj. Die bloeding be- co'iMUN, QUEUE. — Un staat dikwijls tegenover
autre, krijgt dan het lidwoord vthir zich, en heeft
treffend.
Llote, m. [Bot.] Krulmos n. — Ulotrique, het vrouwelijk une: L'un l'autre, June et l'autre,
enz.,
z. AUTRE . — [Blas.] L'un sur i'autre, boven
gekrulde
haren.
Met
Bot.]
j
odj.
Ultérieur, e, adj. [Géogr.] Aan gene zijde of elkander geplaatst (inz. van dieren). De Jun en
van 't eene in 't andere (van eene /icluur
1'autre,
cit.érieur):
verderop gelegen (in tegenstelling met
I,a Ponméranie citérieure at ult-e, Neder- en Opper gezegd, die zich met gelijke deelen in elk schildvak
verder, nakomend. De--Poranie.—(fg)Lt, uitstrekt en telkens coal het veld in kleur afwisselt).
mandes alt-es, latere vragen, verderevorderingen f. De Fun à l'autre, van 't eene op 't andere (wanpt. of eischen m. pl Nouvelles uit -es, latere beriq- neer elk schildvak met eene of meer gelijksoortige
ten n. pl. -- Ultérieareuient, adv. Verder, bo- figuren beladen is, die telkens met de kleur van 't
veld afwisselen.— (fig. et pop.)I1 men a donné dune,
venrlien; later, vervolgens.
hij heeft mij gefopt of beet gehad, hij heeft ,mij
Uitisnnatiim, m. (pr. —tome) [Diplom.] Laat
laatste
voorwaarverklaring, eindvoorwaarde,
-ste wat op de mouw gespeld. — UN, E, adj., num. Eén ,
men
dine: Un homme, Une femme. — Eén, eenig,
een
vergelijk,
waaraan
van
sluiting
de f. tot
zich onherroepelijk houdt, u 1 t i mm d t u m n. Luit- peeve meerheid toelatend; enkelvoudig; ondeelbaar:
Dieu est un, God is één, er is slechts een eenig
het
ultimatum
van
de vette cour est rejetée ,
dat hof is verworpen. — (rain.) C'est Th coon uit-, God. La vérité est une, de waarheid is één, zij is
dat is mijn laatste woord. (Plur. Des ultimatum.) nooit met zich zelven in strijd. _ Dans an poème
— Uitime, adj. [Didact.] Laatst, in den laateten it faut grie faction soit one, in een dichtslukmoet
rang geplaatst — ULTIYIE , f. [s -i. n.] Soort van de handeling enkelvoudig zijn. — Tous les artes
blaasschelp, 2i l t i m a f. — Uitimi-&ternal, m. dune société sopt uns, al de handelingen eener
compagnieschap zijn één, ondeelbaar. — (fam.) Cast
[Anat.] Zesde en laatste stuk n, van het borstbeen
.
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tout un, 'fout revient à un, 't is alles één, 't komt
op hetzelfde neêr. - Un dient ook, even als het
nederduitsche zoogenaamde onbepaalde lidwoord
e e n, om aan te duiden, dat met het volgend substantief een enkel voorwerp zonder nadere aanwijzinq wordt te kennen gegeven, en is dan nagenoeg
toonloos: Un homme a dit cela, een man heeft dat
gezegd. -- C'est un César, un Cicéron, 't is een
Ceesar, een Cicero. — Acheter un Butfon, een Buf
Ion (Buffon's beroemde Natuurlijke Historie) koopen. Acheter un Télémaque, een Telemachus (de
Lotgevallen van T. door Fénelon) koopen. -- Ook
in de beteekenis van ieder; eenig: Un cbrétien doit
faire cela, een christen , ieder christen moet dat
doen. Un jardin bien cultivé doit rapporter de bons

fruits, ieder goed bebouwde tuin moet goede vruchten opbrengen. Un homme pent-il raisonner de cette

manie re ? Kan ,eenig mensch zóó redenéren ? — UN
à UN, loc. adv. Eén voor één, de een na den andere, niet meer dan één te gelijk. — L'uti (of Tune)
portant l'autre, L'un dans l'autre, loc. adv. Door
elkander gerekend.
LTnanime, adj. Eensgezind, eendragtig, een
eenstemmig, u n a n z em: Une résolution un-,-parig,
een eenparig besluit n. — Etre un-s sur une question, het omtrent een vraagstuk eens zijn, van 't
zelfde gevoelen op zeker punt zijn. - Unaninne-

ment, adv. Op eenstemmige. eenparige wijze: Its
résolurent toes un- de lui dormer la liberté, zij
besloten allen eenparig hem de vrijheid te geven. Unanirnité, f. Eenparigheid , eenstemmigheid,
,

overeensterrcming in gevoelens en gezindheid, u n a-

n im i le i t f.: 11 règne dans tonics leurs actions
la plus grande un-, in al hunne daden heerscht de
grootste eenparigheid. — Cette loi pasla à Inn-,
deze wet ging met eenparigheid van stemmen door.
(luau, in [H. n.] Luiaard met slechts twee
teenen aan de voorpooten en, met 16 tanden (terwijl
de ai aan alle pootera drie teenen en niet meer dan
28 tanden heeft); u n a u m. [bradypus didactylusj .
Uncial, e, adj., z. ONCIAL.
Unciforme, adj. (pr. on--; ook in de volgen-

den) [Didact.] Haakvormig. — ITneinaire, m.
[H. n.] Haakworm m. — Uncïné, e,adj.[Bot.],
z. v. a. UNCIFORME. — UNCINÉE, f. [Bot.] Hakd j
rietgras n. — Uncinule, adj. [bidact.] Haakje n.
-- Uneinulé, e, adj. [Didact.] Met haakjes, in
een haakje uitloopend. — ilrneirostre, adj. [H. n.]
i

Met hakigen snavel.
lJndieaalation, f. (pr. on--) [Peint.] Golving f.,
nabootsing van 't golven des waters in eene schil
-derij,tkngofavu.
Ungnéal, ,e, adj. (pr. on --, ook in de volgenden), z. ONGUEAL. -- Llneaicualé, e, adj. Van
nagels voorzien, genageld; — in een haakje uitloopend. — Uiiguis, m (pr. on-guice) [Anat.] Traan-

eentje. — [tVléd.] , z. v. a.

ONGLE, PTERYGION. —

Il uguilé, e, adj., z. OYGULE
iliii, e, adj. (en part. passé van unir): Objets

unis, vereenigde voorwerpen n. pl. — Deux personnes unies, Deux [raisons unies, twee verbon-

dene pe?sonen m. pl., huizen n. pl. of familien f.
pl. — Etals-Unix, Vereenigde Staten m pl. (van
1Voord-,4, ierika). Provinces unies , z. PROVINCE.—

Toile 'unie, gelijk, glad doek n. (zonder oneffenheden en overal even ligt van weefsel). Fil uni, elfen,
even dik gesponnen garen n. — Étolfe unie, elfen
stof f. (zonder sieraad, teekening, bloemen, enz.).

Bordure de tableau tout uni. geheel gladde schil
f. — Chemin. Sol uni, effen weg grond in.-derjlist
-- (fib,.) Style uni, Chant uni , eenvoudige stijl,
zang ni. (zonder aangebragte sieraden). — Homme
tout uni, zeer eenvoudig man. Conduite. Vie unie,
eenvoudig gedrag, leven n. -- [tan.] Galop uni,

volkomen pas. telrang in. --- Ook als adv. gebruikt
in: Cela est filé Bien uni, dat is zeer gelijk gesponnen. — UN!, M. 1-let eenkleurige: J'aiine I'uni. ik
houd van 't eenkleurige. — b L'UNI, toe. adv. Elfen,
gelijk, waterpas. (Deze uitdrukking veroudert.)

tlniang^ilaire, adj. [Didact.] Eenhoekig. —
Unia.rtieulé, e, adj. Met eene enkele gelérl.ing --Llnicapsulaire, adj. [Rot.] Met één hulsel of
vlies. --- Unieamsle, adj- [Uot.1 Eenstengelig. —
tTniehroïte, adj. [Didact. ( Eenkleurig, slechts

ééne kleur vertoonend (in welke riglingl aren't voor
-werp
ook: tu,sschen 't licht en 't oog houdt) .
Unicité. f. (woord van Piron) Eenigheid, cnkelheYd f.

UNIMEI\T.
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LTnicolore, adj. [Didact.] Eenkleurig. -- (Jul.

come, adj. [Li. n.] Eenhoornig . — UNICORNE , m.,
Z. V. a. LICORNE. — Eenhorenvisch, soort van klipvisch. Un- marin, z. V. a. NAR\VAL. — [Pharin.,
d'Allem.] Fossiel elpenbeen of ivoor n.— Uuidenté, e, adj. [Didact.] Eentandig.
Unièiue, udj. (in plaats van premier gebruikt
bij de getallen 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 en 1000) :
Le vingt-unième du moist de een-en-twintigste der
maand. --- Unièmement, adv. (even als uuième
alleen bij de getallen 20, 30 enz. gebruikt): Vingtunièmement, ten een-en-twintigste, in de een -entwintigste plaats.

Uniflore, (?niflorigène, adj. [Rot.] Eenbloe
m-iq. -- Linifolié, e, adj. [Bot.] Eenbladig.
[lniforé, e, wij. [Didact.] Met één gat.
1lniforme, adj. Eenvormig, gel kvormig, van
-

denzelfden vorm in zijne verschillende deden; eenpang, gelijkmatig, zonder afwisseling: Plaine un-,
eenvormnige, onafgewisselde vlakte f. — Vie, Conduite un-, gelijkmatig leven, gedrag n. Doctrine
un-, eenparige, in alle tijden dezelfde blijvende leer;
ook: algemeen aangenomen leer f. Style un-, ge
zich gelijkblijvende stijl. St- trop un-,-ljkmatige,

eentoonige stijl nl. — 1Mouvernent un-, eenpa rige

beweging f. (die noch versnelt noch vertraagt). —
Gel jk, geljkvormig (van twee of meer dingen, die
op elkander gelijken): Batiments un-s, gel jkvormzge gebouwen n. pl. Sentiments un-s, geli^t^e gevoelens n. pl. — [Mil.] Habit un- of als subst. UNIFORME , m. .Kleed eng, die naar het aan een korps
voorgeschreven 'model gemaakt is , dienstkleedinj,
eenvormige militaire dragt, un i f ó r in f. Les dille
rents un-s de l'armée, de verschillende uniformen
van het leger. — (fig.) Quitter 1'un-, de krjgsdienst
verlaten. — Onderscheiden kleed van een of ander
openbaar ambtenaar, dienstkleed , ambtskleed n.,
dienstrok m. — Uniformnément, adv. Op een-

vormige, gelijkvormige wijze; op eenerlei w ij ze, een -

parig: Its ant tons écrit un- sur ce sujet, zij heb -

ben allen op gelijke w jze over dit onderwerp geschreven. — -[. Uniformer, Unifortaiser, V. a.
Eenvormig ; gelijkvormig maken. (Deze ivoorden
maakten tot dus ver weinig opgang.) -- Uniforruiste, m. [H. d'Angl.] Aanhanger van de uniformiteit s-acte (z. beneden) , u n i f o r ni i s t m. -i'niformnité, f. Een- of gelijkvormigheid, gelijkmatigheid, gelijkheid, overeenstemming, u n i f o rmite-it 1'.: Inn- de mouvement, de eenparigheid
der bewering. L'un- de langage, de sentiment, de
gelijkheid in taal, in gevoelen of gezindheid. —
(Prov.) L'ennui naquit un jour de Inn-, verveling
is de dochter der eentoonigheid.—[H. d'Angi.] Acte
of Bill dun-, verordening van 't parleinentin 1662,
volgens welke alle geestelijken hunne instemming
niet de liturgie der hooge bisschoppelijke kerk ver
hunne ambten neérleggen moesten, u n i-klarenof
-formitesbl
-acte I.
Uniganie, in. et f. [H. eccl.] Bij of zij, die
slechts eenmaal huwt. — ilnigarnie, f. Enkel
echt m. — Unli ène, adj. [Myth.] Uit-voudige
een enkele geboren (bijnaam van Minerva, als uit
Jupiters hoofd geboren; ook de bijnaam van Mars
en Vulcanus, als zijnde door Juno alleen voort gebragt). — [Tnigénitus, In. [H. eecl.]: La bulle

Un-, de met het woord Unigenitus (Eeniggeboren)
beginnende bul of verordening van paus Cletnens XI.,
in 1713 tegen de zoor„enaanide Jansenisten. uitgevaardigd, de bolle Unigenitus f. — Llnilabié, e,
adj. [Bot.] Eenlippig. — Unilatéral, e, adj.
[Bot.] Eenzijdig, aan slechts ééne zijde groeijend.
-- [Jur.] Contr at un-, eenzijdig, unilateraal
contract of verdrag n. (waai - bij slechts éénre partij
bij uitsluiting verbonden wordt).— I?nilatéralement, adv. Op eenzijdige uw jze. — (Inilol► é, e,
udj • [Bot.] Eenlobbig. — (iniloenlaire, adj.
[Bot.] Eenvakkig, met één vak. — tJn^iloeularité, f. [Dalact._) Eenvakkigheid f. — Cinitoque,
a(1j.: Acte un-, acte f., die d_-n wil eens enkelen
uitspreekt. -- Discours un-, alleenspraak f. (mono-

logue). — t nieuaeuulè, e, adj. [H. n.] friet ééne

vlek. -- Yininiammaire, adj. [H. n. j Met sire/its

Bene borst of grain. -- iinimnane, adj. [Didact.)

Eenhandin.
ilni:nent, adv. Gelijk, effen, glad, op eenvoudige wijze, eenvoudig: Cela est filé un-, dat is effen
gesponnen. --II vit un-, hij leeft op eene eenvouw
dige wijze. File est habillée un-, zij is eenvoudig
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gekleed. — II me la dit tout un-, hij heeft liet mij glad slijpen, eene plank glad schaven, eene laan
gelijk maken. — s'Uin, v. pr. Zich vereenigen, zich
zonder omstandigheden, ronduit gezegd.
bijeen voegen; zich verbinden, inz. zich door 't huUninerve, tTninervé, e, adj. Eenribbig.
Union, f. Vereeniging, zamenvoegi.ng, verbin- weljk verbinden. Sun- étroitement l'un b l'autre,
ding f. van twee of meer dingen: L`union bizarre de zich naauw aan elkander verbinden. — Vereenigd
certains mots, de vreemde, wonderlijke verbinding worden of kunnen worden. — Zich paren (aan) ,
van zekere woorden. — L'un- de deux charges, zich voegen (bij).
Unisérié, e, adj. [Didact.] Slechts ééne serie
de vereeniging van twee ambten (in éénen persoon) .
Bulle dun-, pauselijke bulle f., waarbij eene prove of reeks uitmakend. — iinisexe, Unisexé, e,
met eene andere wordt vereenigd. — [Théol.] , z. of Unisexuel, le, adj. [Bot.. H. n.] Eenslachtig,
HYPOSTATIQUE. — [ Chico.] Un- chimique, chémi- slechts één geslacht hebbende. Fleurs un-s, eenslachsche of scheikundige verbinding f. — (fig.) Eenheid, tige bloemen f. pl. — Unisiligaé, e, adj. [Bot.]
eenigheid , eendragt, goede verstandhouding, over- Met slechts één peul of dop. — Unisperme, adj.
eenstemming f. L'un- conjugale, de echtelijke eensge- [Bot.] Eenzadig.
Unissant, e, adj. Vereenigend, zamenvoegend.
zi.ndheid; het echtverbond. L'un- fraternelie,de broederljkeeenstemmigheid f.; de broederband m. de band --(Cur.] Bandage un-, of als subst.: Un unisder broederliefde. I1 n'y a point d' un- dans cette sant, een vereenigende, zamenhoudende zwachtel m.
Unisson, in [Mus.] Eenstemmigheid, overeenfamilie, er is geen eensgezindheid, geen eendragt in
deze familie, in dat gezin. L'un- fait Ia force, een stemming, gelijkstemmigheid f. van twee of meer
Huwelijk
n.
ciel
Le -draijt toonen, stemmen, snaren of instrumenten, zamen maakt magt. — (absol.)
a beni leur un-, de hemel heeft hun huwelijk, hun- klank m. van geluid, die door een zelfde getal tril
seconde wordt voortgebragt. Monter-linged
nen echt gezegend. — [Peint.] Un- des couleurs,
overeenstemming, behoorlijke verbinding en zamen- deux cordes ii l'un-, twee snaren op gelijken toon
stemming der kleuren. — [Polit., Hist. Verbond n., stemmen, eenstemmig maken. — ( fig. et fam.) Se
verbindtenis ; kerk- of geloofsvereeniging; staten mettre (of Se monter) it l'un- de tout le monde,
verbond n. , u n i e f.: L'un- poste-vernigf.o zich naar iedereen schikken. Il prit on ton de hauordinairement le nom du lieu oh elie a été con- teur. je me mis a l'un-, hij sloeg een' trotschen
clue , de unie draagt doorgaans den naam der toon aan, ik deed insgelijks. — UNISSON, E, adj.
plaats, waar zij gesloten is. Un- d' Utrecht, 'unie [Litt.] Voor het oor, maar niet voor het oog rijvan Utrecht , verbond van vereeniging tusschen mend: M o t s et a is i m a u x ant des syllabes un-es,
eenige nederlandsche provinciën in 1.579 gesloten. — m o t s en a n i m a u x rijmen voor 't oor, niet voor
[Man.] Het geheel, de gansche bouw en wasdom m. 't oog.
Unitaire, m. [H. eecl.] Eenheidsbelijder, h#
van een paard. — [Joail. j Peervormig gemaakte
parel f. — Unionisine, m. [Rist..] Leer der unio- die slechts één' persoon in de Godheid aanneemt,
nisten. — Unioniste, m. Voorstander der unie u n i t d r i s m. — Ook als adj. in dien zin: Chréof vereeniging van de ultramontanen ende liberale tien un-. — UNITAIRE, adj. [Phil.] Naar eenheid
oppositie in België, ten jare 1830, u n io n i s t ni. strevend: Politique un -, éénmakende staatkunde,
-- [Théol.] Loochenaar der drieëenheid, u n i o- politieke eenheid f. — Unitairement, adv. Met
eenheid, met strekking tot eenheid. — Unitainist m.
Unipersonnel, le, adj. [Gram.] , z. v. a. ni - rianismue, m. [H.. eccl. j Leer der unitarissen of
PERSONNEL. — tlnipersonnelletnent, adv., z. eenheidsbelijders, u n i t a r i a n i s m u s n.
Unite, f. Eenheid f., elk ding op zich zelve: Le
IMPERSONNELLEMENT. - lJnipétale, Unipétalé, e, adj. [Bot.J Met slechts één bloemblad. — nombre est composé dun-s, het getal bestaat uit
Unipotaire, adj. [Phys.] Met slechts éénen pool. eenheden. — Un- dynamique , krachtseenheid f.,
— tJiiipolarité, I. Toestand van een ligchaam z. v. a. cheval-vapeur, z. onder CHEVAL. — Een
tegenstelling met meer- of veelheid); een -heid(n
met éénen pool, of wel, waarvan de elektriciteit des
eenparigheid f.: L'un- de Dieu, de een--voringhed,
eersen pools veel krachtiger of meer geconcentreerd
heid van God. — L'un- de la foi dans tous les
dan die des anderen is.
Unique, adj. Eenig, enkel, alleen in zijne soort, temps, de eenvormigheid des geloofs in alle lijden.
zonder gelijke of wedergade; uitstekend, zeldzaam, L'uu- de mouvement , d'action , de eenparigheid
wonderbaar, uniek. Frère un-, eenige broeder. van beweging, van handeling. — [ Litt.] Les trois
C'est mon un- esp Trance , dat is mine eenige un-s, ion- d'action, de lieu et de temps, de drie
(eenigste) hoop. Cela est un-, dat is eenig, zonder eenheden, de eenheid van handeling, van plaats en
wederga. (fam.) Vous ètes un-, gij zijt eenig in uwe van tijd (de regels voor het tooneelspel, die vordesoort, uws gelijke moet nog gezocht worden (door- ren, dat er maar ééne handeling zij, dat die voorgaans in iron. zin). — (bij overdrijving) C'est l'un- volle op dezelfde plaats, en dat zij binnen 21 uren
orateur qu'il y ait de nos jours, hij is de eenige afloope). — [ H. eccl.] Communion de l'un- (of des
redenaar, de redenaar bij uitnemendheid van onze frères moraves, z. HERNUTES, MORAVE.
Unitestacé, e, adj. [H. n.] Eenschalig, een
dagen. — (fam.) Voilà qui est un-, C'est un-, dat
-sch.elpig
is vreemd, raar, zonderling. — UNIQUE, m. Eenige:
Unitif, ive, f. [Myst.] Vereenigend: Vie uniIt est l'un- de ce sentiment, hij is de eenige van
ziel
bij
de
der
leven,
de
toestand
tive,
vereenigend
dit gevoelen. — [Fcrit.] L'un- nécessaire, het eenige, dat noodig is, het eenig noodige. — [ Hort.] Un- oefening der zuivere liefde.
Univalve, adj. [Bot.] Met één hulsel of vlies.
dauphin , soort van tulp f. Un- impé real , Untrioinphant, soorten van anjelieren. — UNIQUE, f. — [ H. n.] Eenschalig. -- UNIVALVES, m. pl. EenSoort van eenschalige schelp f., welker spiraal, schalige schaaldieren n.1.
Univers, m. Heelah., de geheele wereld f.,
in plaats van, als gewoonlijk, van de linker naar
de regter zijde te loopen, eene omgekeerde rigting hemel m.en aarde f.: Dieu a créé ion-, God heeft
heeft.— [Hort.] Witte roos f. met roode knoppen, het heelal geschapen. — (in beperkten zin) Aarde,
of roode roos met witte knoppen. — Unique- wereld f.; groot gedeelte n. der aarde; — aardbement, adv. Eenig, enkel, alleenlijk alleen; bijzon - woners in. pl. Je nous suivrai an bout de l'un-,
der, boven alles: 11 s'applique un- a la poésie, hp ik zal u tot aan 's werelds uiterst einde volgen. —
legt zich alleenlijk toe op de dichtkunde. -- Il l'ai- Ronie réduisit tout l'un- sous sa puissance, Rome
onderwierp de gansche wereld aan hare marlt. —
me un-, hij bemint haar bijzonder, boven alles.
Uni-, V. a. Vereenigen, zamenvoegen, verbin- Tout l'un- était a ses pieds, de gansche wereld lag
den: Un- deux tuyaux par leurs extrémités, twee voor hem geknield. — -I- Universalisation, f.
pijpen met hare einden ineen voegen. Un- un mot Algemeenmaking f. — Universalises, v. a. ,là (of aver) on autre par on trait d'union, een gemeen maken; — onder alle klassen verspreiden;
woord met een ander door een koppelteeken ver- meer uitgebreidheid geven, u n i v e r s a lis é r en.
binden. Un- des forces, des armées, strijdkrachten, — S'UNIVERSALISER, v. pr. algemeen worden. -legers zamentrekken. Un- deux charges, twee amb- Universalisme, m. [Phil.] Gevoelen van hen,
ten of bedieningen vereenigen. — L'amitié unit les die geen ander gezag dan de instemming van allenperronnes, de vriendschap verbindt de personen. erkennen, universalismus n. — UniversaUn- deux families par un manage, twee familiën liste, m. [Phil.] Aanklever van dat gevoelen. --door een huwelijk verbinden. — [ Man.] Un- un [H. rel.] Verdediger of geloover van de algemeen
genade , universalist in. —-heidvanGos
cheval, een paard verzamelen. -- Gelijk, effen, glad
maken, de oneffenheden wegnemen., effenen: Un- Universalité, f. Algemeenheid. het uit verschilone pierre, one planche , one allee, eenera steen. lende soorten bestaande, gezamenlijkheid f., het ge;
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zamenl Ake, het geheel: L' un- des être, des sciences,
de gezamenlijke wezens n. pl., wetenschappen f. pl.
— [Jur.] L'un- des biens, 't geheel der goederen.
-- (Log.) Algemeenheid van een voorstel, algemeene
waarheid f.: Un- métaphysique, bovenzinnel ij ke
algemeenheid, de zoodanige, die niets buiten sluit
(b. v. Tout homme est mortel). Un- morale, zede lijke algemeenheid, de zoodanige , die uitzondering
lijdt (b. v. Tous les vieillards louent le passé). —

Universaux, m. pl., z. UYIVERSEL (nl.). —Universel, le, adj. Algemeen, zich tot alles en overal
uitstrekkend; alles omvattend, alomvattend; aller
aangenomen of geloofd, overal verspreid of-weg
erkend, an iv e r se ei: Mal un-, algemeen kwaad n.
Jouir de l'estime un-le, aller achting genieten. -Remède un-, algemeen, universeel, voor alle kwalen dienstig middel n. Méthode un-le, universéle, op
alle gelijksoortige gevallen toepasselijke h.andelwijsof werkmanier. 11istoire un-le, algemeene geschiedenis, wereldgeschiedenis f , geschiedenis van alle
volken. Monarchie un-le, wereldheerschappij f. —
Science un-le, algemeene, alles omvattende weten schap f. Esprit un-, alomvattend verstand n. —
Opinion un-le , algemeen aangenomen meening f.
Vérités un -les, algemeen erkende waarheden f. pl.
-- Homme un-, man van algemeene kennis. — [H.
rel.] Grace un-le. algemeens genade f. (die allen
menschen door Jezus' zoenoffer ten deel valt) . —
UNIVERSEL, m. (plur. UNIVERSAUX) [Log.] Het uni
een ge--versélofagmnidvusa
slacht, van eene soort; On distinguait cinq universaux : le genre, la dilrérence. i'espèce, le propre
et l'accident, men onderscheidde vijf u n iv e r s a1 ia, 't geslacht, 't verschil, de soort, het wezenlijke
en het toevallige. — Universellement, adv. In
't algemeen, algemeen, overal: Cela est un- recu,
approuvé, condamné, dat wordt allerwege of algemeen aangenomen , geedgekeurd , afgekeurd. —
Universitaire , adj. De universiteit of hoogeschool betreffend: Etabiissements un-s, universi
UNIVERSITAIRE, m. Aan
teits- instellingen f. pl.
de universiteit verbonden persoon m.—Voorstander m. der universiteit. — Université, f. Hoogeschool, un iv e r s i t e i t f., hier en elders ook wel
akademie geheeten (vgl. ACADEMIE). En France, it
n'y a plus qu'une scale un-, divisée en autant
d'académies qu'il y a de cours d'appel, in Frankrijk is thans niet meer dan ééne universiteit, ver
vele akademiën, als er hoven van-delinvzo
appél zijn. (blaasje bestaande.
Univésicnlaire, adj. [Anat.] U/t slechts één
Univocation, f. [Log.] Eensluidendheid (bij
verschillende beteekenis), eennamigheid, u n i v o c at i e f. — Univogae, asij. [Log.] Aan verschil
dingen gemeen; gelijkluidend bij verschillen--lend
den zin. Animal est un terme un- a l'aible et au
lion, dier is de algemeene uitdrukking voor den
arend en den leeuw. — [Gram.] Mots un-s, gelijk
maar niet hetzelfde beteekenende woor--luiden,
den n. pl. — [ Méd.] Signes, Symptómes un-s, teekens, verschijnselen n. pl. , die slechts aan ééne
ziekte eigen zijn (en deze derhalve kenmerken). —
[Mus.] Consonances un-s, gelijknamige consonan-

—

tenof zamenstemmende (consonnérende)toonen m.pl.
Unizoné, e, adj. [Didact.] Met éénen gekleurden gordel of band.
Unzaine, f. [Navig.] Zoutschuit f. op de Loire.
Upas, m. [Bot.] Groote vergiftboom van Java,
b o a- (liever b o h o n-) o e p a s, oepas-boom m.
Upide, Upis, m. [H. n.] Meelkever m.
Ura, m. [11. n.] Groote braziliaansche hummer
of zeekreeft m

Urac, m. [Bot.] , z. v. a. VARECH. — [ Pêch] ,

z. V. a. VRAC.

Uraerasie, f. [Méd.] Slechte pismenging, slechte
gesteldheid f. der pis. — Uraeratie, f. Onwillekeurige pislozing f.—Uragogtie, adj. [Méd.] Pisafdrivend (diurétique).
Uranate, m. [Chico.] Uraniumzuur zout n.
— Urane, m. Uranium n., een in 1789 door Klap roth ontdekt enkelvoudig metallisch ligchaam. (Bij
sommige chemisten is urane de naam van een der
oxyden van 't uranium, en dan draagt bij hen 't metaal den naam van uranium). —Uranenx,a'!j.m.
[Chim.] : Oxyde ur-. eerste uranium-oxyde n. -Uranides, m. pl. [Minér] Mineralen n. pl., die
het uranium en zijne verbindingen bevatten. —
Uranique,adj. [Chim.]: Oxyde ur-, tweedeura-
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nium-oxyde. Acide ur-, uranium -zuur' n. — Iranite, f. [IVlinér.] Uranium-glimmer, groene glim mer n., phosphorzuur uranium-oxyde met water,
ura n i e t n. — Uranium, m. (pr. —ome), Z.
onder URANE. — Uranoehre, m. [Chim.] Ura-

nium-oxyde n.

tJranognosie, f. [Didact.], z. v. a. ASTRONOUranographe, m. J lemelbeschrjver in.
— Uranogra.piiie, t, Hemelbeschrij ving f., beschrjving des sterrenhemels. — Uranographique, adj. De hemelbeschrijving betreffend, u r an o g rd p hi s c h. — Uranolithe, m., z. v. a. AEROLITHE. — Uranologie, f. tiemelkunde, leer f.
des hemels. -- Uranologique, adj. Tot de hemelkunde behoorend, u r a n o 1óg i s c h. — Uranomètre, m. Sterrenveter m., werktuig tot meting
der sterren en hare bewegingen. -- Uranométrie, f. Hemelmeting f., meting des hemels. — Uranornétrique, a(Ij. he hemelmeting betreffend,
u r a n o m é t r i s c h,. — Uranoniorphite , f.
] Minér.] Beeldsteen m. met hemel figuren, u r an o mo r p h i e t m. — Uranorarna, m. [Phys.]
1Hemelzigt, eene door Jambon uitgedachte voorstel
ra n or á ma n. --- Uranoscope, m.-lingf.,u
[H. n.] Sterrekker, zeepaap, hoogkijker m., een
oer zonderlingste visschen, met sterk uitpuilende
oogen, welker hoorn- en regenboogsvlies eene dwars
hebben, zoodat het er uitziet alsof het oog dub--lijst
MIE. —

-

beld ware [anableps tetrophtbalmus] . -- IT ranoseopie, f. Hemelbeschouwing of - waarneming f.;
z. V. a. ASTROLOGIE. — Uranus, m. (pr. — n uce)
[Asir.] De door Herschel in 1781 ontdekte planeet
(die voor de verstverwijderde in ons zonnestelsel
werd gehouden, totdat Leverrier's berekeningen in
1846 de planeet Neptunus deden vinden), Uran u s m. (zoo ge/weten naar den myth. god. Uranus, den oudsten aller goden, gemaal van Gcea of de
.arde). (soda f.
Urao, m. [ Minér. ] Amerikaansche koolzure
Uraque, m., z, OURAQUE.

Urari, m. Pijlvergift n., een uit plantensappen
bereid vergift, waarin de Indianen van Brazilië
hunne pijlen dragen.
Ui-ate, m. [Chico.] Piszuur zout m.-- [Agric.]
Mest f. uit pis en pleisterkalk of aarde bereid.
Urbain, e, adj. Steedsch, stads -, van of uit de
stad, de stad betreffend , daartoe behoorend. —
% URBAIN, m., -E, f. Stadbewoner m., - bewoonster t.— Urbalne,f. Soort van stads - huurrijtuig n.

Urbaniste, f. [H. eccl.] Non van Sinte-Clara,
franciskaner non naar den ordesregel van Urbanus IV. — URBANISTS, f. [Hort.] Soort van peer f.
Urbanité, f. Steedsche beschaving , welgemanierdheid, wellevendheid, verfijnde levenswijze; inz.
de hoffelijkheid der oude Romeinen, u r b a n i te i t f.
Urbère, Urbée., m. [H. n.] Knoppenvreter m.,

insect, dat veel kwaad aan de boomknoppen, inz.
aan de wijngaardknoppen doet.

Urblcaire, m., z. v. a. SUBURBICAIRE.
Ureée, f. [H. n.] Kruikscheip f. — Urcéifornie, Urceolé, e, adj. ,Kruikvormig. — Ureéolaire, f. [H. n.] Kruikdiertje n. (een infusie -

diertje). — [Bot.] Soort van korstmos n., u r c e olaria f.
Urchin, m. [Bot.] , z. v. a. ERINACE.
Ure, m. [H. n.] Wilde stier, berg- of woudos,
aueros in. (nu nog enkel in Litthauen, misschien
ook in Moldavië en Wallachije gevonden) [bos usus] .
Urebee, m. [ H. fl], z. V. a. URBERE.
Urède of Urédo, in. [Bot.] Woekerzwam f.
-t- Uréder, v. a. (nog tegenwoordig pop. gebruikt)
Heen en weér loopen en slenderen.
Urédo, m. [Méd.] Jeukend, brandend uitslag n.

- [Bot.] , z. UREDE.
Urée, f. [Chim.] Pisstof f. (het radikaal van

'tpiszuur), uréa f., urieum n.
I rène, f. [Bot.] Indische maluwplant, u r é n a.
Uretac, Ureteaa, m. [Mar.] Looze hals in.
Urétéralgie, f. [Méd.] Pijn in de pisleiders.
— Urétéral gique , adj. Die pijn betreffend,
u r e t e r á l gi s c h. -- Urétère, in. [Anat. J Pis leider, naam van elke der beide uit de poort der
nieren ontspringende buizen , die de pis naar de
pisblaas voeren, u ré t e r m. — Urétérite , f.
[Méd.] Pisleider-ontsteking , u r e t e rí t is f. —
Urétérolithe, m. [Méd.] Steen m. in de pislel ders, u r e t e r o l i t h m. — Urétérolithiase, f.
[Méd.] Het ontstaan vaa n steenen in de piscc}epen,
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u r e t e r o l i t h i a s is f. -- LTrétéro-lithique,
adj. [Méd.] .Door de aanwezigheid van steen in de
pisleiders veroorzaakt. — Urétéro- p hlegmatique, adj. [Méd.J Door sljm in de pisleiders
veroorzaakt. — Urétéro-pyique, adj. [Méd.]
Uit etter in de pisleiders ontstaande. — t rétérostomatique, adj. [Anat.] De openingen der pisleiders in de pisblaas betre/fend. — [Méd.] Door
verstopping van die openingen veroorzaakt. --Urétéro-throinboide, adj. [Méd.] Door bloed
pisleiders veroorzaakt.
-klontersid
ilreteur, m. [H. n.] Volksnaam van de lamprei f. (larnproie).
Urethre of Urètre, m. [Anat.] Pisweg m.,
buis, door welke zich bi beide seksen de pis ontlast en die bij den man bovendien tot uitwerping
van 't zaadvocht dient, pisbuis, u r é t h r a f. —
Iïrétique, adj. [Méd.]: Maladie, Fièvre ur-, met
pisvloed (diabetes) verbondene ziekte, koorts f. —
Malade ur-, zieke, die zonder moeite watert. — Remède ur-, pzsa fdrjvend middel n. — [Anat.] Passage ur-, pisweg m. — Urétral, e, adj. [Anat.]
De urethra of de pisbuis betreffend. — [Méd.] Blennorrtje ur-e, slijmvloed m. uit de pisbuis. (Plur.
m. uretraux.) — Urétralgie, f. [Méd.] Pijn f.
in de pisbuis. — U rétralgigae, adj. Die pijn betreffend, urethrálgisch. — Urètre, m., z.
URETHRE. — Urétrelminthique , adj. [Méd.]

Door aanwezigheid van wormen in de pisbuis veroorzaakt. — Urétrite, f. [Méd.] Pisbuisontsteking f. -- Urétritique, adj. De pisbuisontsteking
betreffend, uretrítiscii. — Urétro-hyinénode, adj. [Méd.] Door een afsluitend vlies inde
urethra veroorzaakt. — Urétro-lithique, adj.
[Méd ] Door steen in, de pisbuis ontstaan.— (1rétro-pyique, adj. [Méd.J Uit etterophooping in
de pisbuis ontstaan. — Urétrorrhagie, f. [Med.]
Bloeding uit de pisbuisvaten. — Urétrorrhadique, adj. Die bloeding betreffend, u r e t ii r o r r rag i s c h. — Urétrorrhée, f. [Méd.] Vloeiing f.
uit de pisbuis. — Urétrorrhéique of Urétrorhoiqae, adj. De pisbuisvloeijing betreffend, u r eth rornc ceisch. -- Urétroscope, m: [Chir.]
Werktuier n. om in de urethra te zien, u r e t hr o S k o o p m. - Urétrospasme,m. [Méd.] Kramp f.
in de pisbuis. — Urétrospasrnodique, Urétrospastique, adj. De pisbuiskramp betreffend,
daartoe behoorend, urethrospasmódisch,
urethrospdstisch. — Urétrosténose, f.
[Méd.] Pisbuisvernaauwing f. — Urétrosténotique , adj. Die vernaauwinq betref/'end , u r ethrostenotisch. — Urétro-throniboïde,
adj. [Méd.] Door bloedklonters in de pisbuis ver
— Urétrototne, m. [Chir.] Mes n.-orzakt.
tot opening van de pisbuis, u r e t h r ó to m u s m.
-- Urétrotomie , f. [ Chir. ] Pisbui.^snede f.,
kunstbewerking bij den steen in de pisbuis. —Urétrotomique , adj. De pisbuissnede betreffend,
ure t hro t ó m i s c h. — Urétro-vésieal, e,adj.
[Anat.] De pisbuis en -blaas betreffend. — Uré-

---

ITRSIN,

trend of smakend: Odeur, Saveur ur-euse, pisreuk,
pissmaak m. — Sel ir-, piszout. — Dépót ur-, pisbezinksel n. — Urinoir, m. Pisglas n., z. URINAL .
Pisbak, openbare ijzeren of houten waterbak m,
---- Urique, adj. [Chim.]: Acide ur-, piszuur n.
Urne, f. [Ant.] Soort van vaas, waarin de Ouden
de arch der verbrande dooden bewaarden, of de
tranen der lzjkklaag.sters opvingen, of de stemmen
opzamelden, enz., u r n e, u r n f. Urne sépulcrale
of cinéraire, aschkruik f., z. CIN RAIRE. Urne la—

cry male of lacrymatoire , z. LACRY.IATOIRE. —
Urne du scrutin, stembus f. Mettre son billet dans

l'urne, zijn stembiljet in de bus steken. -- [Bot.]
Urn, het hulsel, dat volgens vele botanisten de bevruchtingswerktuigen der planten bevat. — [Econ.
dom.] Pul f., wijdbuikige en naauwhalzige vaas
als sieraad op schoorsteenranden, kabinetten, enz.
geplaatst. — [Stulp.] Urn, waterkruik f., soort
van lage, breede vaas, waarmede somtijds balustraden enz. versierd zijn, en die tot zinnebeeld of attribuut der stroomen en rivieren slrekkén. (poet.)

Le Tibre et Ie Pó, appuyés sur leur urne, de
Tiber en de Po, op hunne urn leunende. — [H. n.]
Urne épineuse, stekelige rolschelp f.
Urocèle, f. [Méd.] Pisbreuk f.
Urocérates, m. pl. [H. n.] Houtwespen f. pl.

Uroeère, m. [H. n.] Horenstaart m., viervleugelig insect, waarvan het achterlijf in eene soort
van horen eindigt.
Urochézie, f. (pr. eh = k) [^Yiéd.] Pisachtige
buikloop m., pislozing f. met den stoelgang. --Uroerise, Uroerisie, f. [Méd.] Pisbeoordeeling f., pisonderzoek n., beoordeeling eener ziekte
uit het voorkomen der pis. — Uroeritere, m.,
of Ligne urocritique, m. Pisteeken, ziektekenmerk in , dat de pis oplevert.
Urodèle, adj. [H. n.] Met zigtbaren, duidelijken staart. — URODÈLES, m. pl. Staartvorschen m.
pl:, hagedisachtige vorschen met aanblvenden langen staart (waartoe men de tr itons en salamanders
rekent).
Urodialyse, f. [Méd.] Pisopstopping f. -Urodialytique, adj. De pisopstopping betreffend,
urodialytiseh. — Urodynie, f. [Méd.] Pijn I.
op 't water. — tlrodyniqiie, adj. Die pijn betreffend, urody nisch. — Iirolithiquue, adj.
-

[Chico.], z. v. a. URIQUE. — Uroenancie, f.

[Ani. mid.] Piswaarzeggerij f., de voorgewende
kunst om de ziekten uit de beschouwing der pis te
kennen. — Uroinancien, m., -ne, f. Pi.swaarzegger, piskijker m - kakster f. — Uroniante, m.
Piskijker, u r o m a n t m. — Uroumastix, m.
[H. n ] Egyptische stekel- of dorenstaart m., eene
hagedissoort met langen stekeligen staart, bij de
Arabieren h a r b a i geheeten, [stellio spinipes j.Uroniolges, m. pl. (H n.] Staartsalamanders in.
pl. -- Uroneete, adj. [H. n.] Met den staart
zwemmend.
Uronologie, f. [Mèd.] Pisleer, verhandeling f.
over de pis . — Uronologigae, adj. De pisleer
try méiiode, adj., z. v. a. URETRO HYMÉNODE.
betreffend, uronológisch.
Urgente, f. Noodwendigheid f., dringende
Uropodes, m. pl. [H. n.] Staartloopers, staart
nood m. of noodzakelijkheid f., nooddrang m., drang
pl., vogels, die door hunne geheel aan-voetrsm.
der omstandigheden, u r g é n t i e f. — Urgent, e, 't achterlijf geplaatste pooten op den staart schijwij. Dringend, geen uitstel of vertraging gedoogend, nen te loopen (gelijk de vetganzen, lommen. duikers
noodzakelijk, hoogstnoodig, spoedvereischend, te
e. a.). — Uropreste, m. [H. n.] Zaagstaart m.,
zaagvlieg f. (ook mouche a scie geheeten). — iiroUr iase, f., z. V. a. LITHIASIS.
py;e, M. [H. n.] Stuit m. des vogels. — Basis f.
Urinaire, adj. [Anat.] De pis betreffend: Con- van den staart der zoogdieren.
duit ur-, pisbuis f. Voies or-es, piswegen m. pl. Méat
Urorrhagie, f. [Méd.] Sterke pisvloed m. (diaur-, vrouwelijke pisbuis — URIN AJIIE, f. [Bot.], bête). — Urorrhagique, adj. Dien pisvloed be;

:

.

z. v. a. PISSENLIT. — L1rinai, m. Pisglas n., pis[lesch f. (voor bedlegerige zieken); — soort van zak m.

of blaas f., die men in sommige gevallen van onwillekeurige pislozing aan de roede hangt, om het
vocht op te vangen. -- Glas n., waarin men de pis
van eenen patiënt bewaart, om ze den geneesheer
te toonen. — [Chim.] Urinaux chimiques , lang
pl. -- t tirinateur, m.-halzigekofscn.
Parelvisscher, - duiker m. — Urine, f. Pis, u r „n e f. — Médecin des ur-s, piskijker m., geneesheer, die de ziekten- uit de beschouwing der pis wil
erkennen. -- Uriner, V. a. (zelden dan van zie
gebruikt) Pissen, wateren, zijn water lozen,-ken
urinéren. — Urineaar, ease, adj. [H. n.JOiseaux ur-s, watervoqels in. pl., die wegens hunne
voedingswijze zeer dikwijls hun water laten loopen.
-- Urineux, ease, adj. Pisachtig, naar pisrui-

Ire/fend, urorrh,agisc,h . —. Urorrhée, f.
[Med.J Onwillekeurige pisvloed m. of pislozing f.
-- U ror rhéique of Urorrhoique, adj. Dien
pisvloed hetre/fend, u r o r r h ce i s c h.. -- Urosehésie, f. [Méd.] Pisopstopping, u r f s c h esi s f. — IIrosehétique, adj. De pisopstopping

betreffend, u r o s c h é t i s c h. -- tiroseope, m.
[Méd.] Pisbeschouwer, geneesheer, die zijne aandacht ook op de pis des lijders vestigt, om daaruit
waarschijnlijke gevolgtrekkingen tot den ziektetoestand te maken, u r o s koo p m. — Uroscopie, f.
Pisbeschouwing f. -- ilroscopigrae, adj. De pisbeschouwing betreffend, u r o s k d p i s e h. — iirose, f. 1 Méd ] Ziekte der piswegen, u r o sis f.
tTrside, iírsin, e, adj. (ii. n. Naar den beer
gelijkend. — Ursides, in. pl. Dieren n. pl. van
't beerengeslacht, beerensoorten f. pl. -- Ursin.m.

URSON

Zeebeer in. (ours marin). -- Urson, m. [H. n.]
Noord-amerikaansch stekelvarken n.
Ursuline, f. [H. eed.] Non eener in de 16áP
eeuw ter eere van de heilige Ursula ingestelde vrouwenorde, die zich inz. met de opvoeding van jonge
meisjes en de verpleging van kranken bezig houdt,
ursuliner non f.
Urticaire, f. [Mêd.] Ketelzucht, netelkoorts,
u r t i c r ía f. — Urticant, e, adj. [Bot.] Prikhelend, jeuking verwekkend (gelijk de netel). -Jrtication, f. [Chir.j Het geeselen met netels,
een opwekkingsmiddel hij verlamming en gevoelloosheid der ledematen, u r t i c á t i e f. — Urti cées
of Ilrtiefuées, f. pl. [Bot.] Neteiplanten, netelsoorten f. pl. -- Urtiquer, v. a. [Chir.] Met
verse/ic netels geeselen. (van Brazilië.
Urubitinda, m. [H. n.] Witstaartige havik m.
Urubu, m. [H. n. J Zwartkoppige urubu of
oeroeboe m., een amerikaansche gier van de grootte
eener raaf.

a

Urucu, ni. [Bot.], z. Roucoi.
Urus, m. [H. n.J, z. V. a. uRE.
Us, m. pl. (pr. uce) [Prat.] (doorgaans van
coutume vergezeld) Gebruiken n. pl., u s a n t i é n f.
pl. Selon les us et coutumes, volgens de gebruiken
en gewoonten. -- [Mar.] Us et coutumes de lamer,
zee-usantiën en kostumen; wetboek van 't zeeregt.
Usage, m. Gebruik n., doorgaande manier, aan
gewoonte f., nut, voordeel, genot n.,-genom
vrucht f. Un ancien us-, een oud gebruik. — Ce

mot nest plus en us- que dans le style familier,

dit woord is niet meer in gebruik (in zwang) dan
in vertrouweljken stijl. Ii faut suivre l'us-, men
moet het gebruik volgen. — Lunettes à l'us- des
myopes, bril f. tot gebruik, ten dienste of ten behoeve der bijzienden of kortzigtigen. Des livres à
l'us- des écoliers, boeken ten dienste der leerlingen,
schoolboeken n. pl. — Avoir Ie droit dus- dune
chose, het regt op het vruchtgebruik van iets hebben. -- On n'en tire aucun us-, men trekt er geen
nut, voordeel van. — Mettre tout en us- pour
réussir, alles aanwenden of in 't werk stellen om
te slagen. -- Faire us- da temps, den tijd wel besteden. — Avoir droit dus- dans tine forèt, het
regt hebben om in een bosch zoo veel brand hout te
kappen, als men noodig heeft. -- Perdre l'us- de
in parole, de spraak verliezen. — Los- du monde,
de la vie, de wereldkennis, de levensmanier f. Vous
avez peu dus- du monde, gij hebt weinig wereld
USAGES, ni. pl. Gebedenboeken, kerk -kenis.—t
pl. --- Usagé, m., -e, f. (pop.) Hij, zij,-boekn.
die wereldkennis, levensmanier heeft. —Usager, m.
[Jur.] Bosch- weidegeregtigde m. — Usager,
ere, adj. Gebruikelijk, in gebruik zijnde: Meubles
us-ères, meubelen n. pl., die gebruikt worden. -Ilsance, f. Vaststaand gebruik n. (in dien zin
verouderd). --[Corn.] Wisselgebruik n., gebruikelijke wissel- of betalingstermijn m., termijn van
ééne maand, ééne maand zigt, u s a n c e f., u s o n.
Lettre de charge à us-, uso-wissel m., wissel op
gewoon zigt (welks vervaltijd a uso of na 30 dagen
bepaald is). Lettre payable à deux, a trois us-s,
wissel op twee, drie uso's (die na 2, na 3 maanden
betaalbaar is). — [ Admin.] Tijdsverloop n. na een'
houthak.
Usant, e, adj. (zelden voorkomend dan in):

or

[Jur.] Fille majeure us-e et jouissante de ses
droits, meerderjarige dochter, die 't gebruik en ge-

not van hare regten heeft. -- Usé, e, adj. (en
part. passé van user). Habits, Souliers usés, ver
afgedragen kleederen n. pl., schoenen m. pl.-sletn,
Meubles usés, versleten, afgebruikte, uitgediende
meubelen n. pl. Ce cheval les jambes usées, de
beenera van dit paard deugen niet meer. Cheval usé,
afgereden, afgewerkt, uitgemergeld paard n. —
Homme usé, ontzenuwd, uitgemergeld, verzwakt
man (door arbeid, ziekte of uitspatting) . — Pensee usée, afgesleten, afgezaagd, oudbakken denkbeeld n. Ce sujet est usé, dat onderwerp is a fgezaagd (er blijft niets nieuws van te zeggen over).
-- Passion usée, verkoelde, mettertijd uitgedoofde
liefde f. —Avoir Ie
usé, een' verstompten smaak
hebben. — [Agric.] Terre usèe, uitgeput, uit gemergéld land n. -- USE, m. [Tech.] liet afgesleten
gedeelte van een voorwerp. — User, v. a. Gebrui.ken, zich bedienen van iets, aanwenden, in 't werk
stellen: Us- de remèdes, geneesmiddelen gebruiken.
Us- d'un mot, d'un terme, een woord, eene uit-

a
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drukking gebruiken. -- Us- de prières, de menaces, gebeden, bedreigingen in 't werk stellen. Usd'artifices, de circonspection, met listen, met omzigtigheid te werk gaan. — Us- bien, mal de qc.,

een goed, een slecht gebruik van iets maken. —
(absol.) Ce nest pas us-, eest abuser, dat heet
niet gebruiken, maar misbruiken.
EN USER, Op
deze of gene wijze handelen of te werk gaan, behandelen: En us- Bien, mal avec qn., iemand goed,
slecht behandelen. Il en use fort bien avec moi,
hij behandelt mij goed. 11 en a mal usé avec (of envers) elle, hij heeft zich slecht tegen haar gedragen,
hij heeft haar slecht behandeld. Vous en usez bien
librement avec lui, gij gaat zeer vrij met hem om.
--

On n'en use pas ainsi, on en use autrement dans
se pays-lá, zoo handelt men hier niet, men handelt
anders in dit land. On en use ainsi entre braves
gens. zóó handelen brave menschen onder elkander.
Chacun en use, comme bon lui semble, ieder doet
zoo als hem goed dunkt. -- (Prov.) 11 en use comme
des choux de son jardin, hij handelt er mei naar

welgevallen, hij doet er meê als of 't zijn eigen
goed ware. USER, V. a. Gebruiken, verbruiken,
opgebruiken, opmaken: Us- bien du bols dans one
maison, veel hout in een huis verbruiken, verbranden. On a usé beaucoup d'huile, bien des chandelles dans eet liver, men heeft in dezen winter
veel olie, veel kaarsen gebruikt. — Slijten, afslijten,
verslijten, afdragen; — verzwakken, doen afnemen,
verminderen. Us- ses habits, ses souliers, zijne
kleederen, schoenen verslijten, afdragen. — Le pavé
use Ie fer des chevaux, de straatsteenen doen de
hoefijzers der paarden afslijten. — ( fig.) Us- ses
ressources, zijne hulpmiddelen verspillen, uitputten.
Us- sa jeunesse auprès de qn., zijne jeu ,d in iemands
dienst verslijten, doorbrengen. — Us- ses yeux à
force de lire, zijne oogen door veel lezen bederven.
Le chagrin use les meilleurs tempéraments, het
verdriet ondermijnt, verteert de beste gestellen.
Rien n'use tint un homrne que lesdébauches, niets
ontzenuwt, verzwakt den mensch zoo zeer als de
ongebondenheden. La jouissance use l'amour,'t genot verstompt, verkoelt de liefde. — [ Chir.] Poudre
pour us- les chairs. poeder n. om 't vleesch weg te
bijten. — [Tech.] Us- la pointe des ciseaux sur la
meute, de punt der schaar op den slijpsteen afslijpen. --- t Us- le corps de Noire-Seigneur, het lig
gebruiken,-chamdesHrn(tchalbod)
't heilig avondmaal houden. . s'USER, v. pr.
Slijten, ajsljten; afnemen, verminderen: Les habits s'usent à force d'être portés, de kleederen slijten door het dragen. Tout s'use à la longue, metterlijd slijt alles. — Son esprit s'est usé, zijn ver
veel afgenomen. Les bommes s'usent par-standi
Tabus des plaisirs, de menschen verzwakken zich,
ontzenuwen zich door 't misbruik van de vermaken. --- USER, m. Lange duur m. van iets bij
't gebruiken, duurzaamheid f.: Ce drap est d'un
bon us-, dat laken houdt zich goed in 't dragen.
— (fig. et fam ) Cet homme est bon b 1'us-, hoe
meer men met dien man verkeert of te doen heeft,
hoe meer hij bevalt, die man wint bij de nadere
kennismaking. On ne connait bien les gens qu'à
l'us-, om de menschen goed te kennen, moet men
met hen te doen hebben, in gedurige aanraking komen.
Usie, f. [H. n.] Glinsterende zweefvlieg, glansvlieg f.

Usine, f. Werkplaats, fabrjk, elke inrigting,
waar op groote schaal kunstvoorwerpen vervaar
worden, inz. waar zulks door middel van met-dig
waterkracht gedrevene machinerie plaats heeft;
ijzersmelterij, ijzergieterij, ijzerhut, glashut f. Les
us-s de la marine, de werkplaatsen, loodsen, kappen f. pl., enz. der marine. — Usiner, m. Eigenaar eener ijzersmelterij, gieterij, enz.
Usité , e, adj. Gebruikelijk, in gebruik, in zwang:
Cela était fort us- en ce temps-lá, dit was te dien
tijde zeer in zwang. Ce mot nest guère us-, dat
woord wordt weinig of niet gebruikt. Facon de
parler fort us-e, zeer gebruikelijke zegswijze f.
Usne, in. [Navig.] Verbindingskabel m. voor
een houtvlot, aanlegreep f.
Usitée, f. [Bot.] Soort van korstmos, dat op den
stam van oude boomen, in groote wouden. wast,
boommos n. Urnée humaine, schedelmos (dat op
den schedel der lijken groeit en waaraan men wel
bijzondere kracht toekende). Usnée fugitive,-er
z. V. a. NOSTOC.
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IJSQUEBAO

Usquebac, m., z. SCUBAC.
Ustensile (weleer UTENSILE), m. Gereedschap n.,
inz. klein huis- en keukengereedschap. Ust-s de
ménage, de cuisine, huis-, keukengereedschap,
-tuig n. -- Ust-s aratoires, de jardinage, d'écurie,
landbouw-, tuin-, stalgereedsckap. — Ust-s de vaisseau, scheepsgereedschappen n. pl., scheepsbehoeften f. pl. Ust- de canon, artillerie-behoeften. —
Ust-s dune pompe, pomptuig n. — [Mil.] Ust-s,
al wat iemand verpligt is aan een' b ij hem ingele=
gerden soldaat te verschaffen. — -j- ITstensiler,
V. a. Van al 't noodige gereedschap of tuig voorzien.
Ustion, f. (pr. us-thi-on) Verbranding f. —
[Chir.] Branding, aanlegging van 't gloeiend ijzer,
cauterisdtie, ustie f. — [Chico.] Soort van
gloeijing, waarbij men eene stof tot asch herleidt.
— Ustulation, f. [Chim., Pharm.] Zenging,
roosting f. — Ust- dc: vin, het heetrnaken 0/' ver
-brandev
wijn.
% Usnalité, f. Gebruikelijkheid f. -- Usucapion, m. [Jur.] Bezetting of verwerving f. door
verjaringsregt of prescriptie (vgl. PRESCRIPTION).
— Usuel, le, a-j. Gebruikelijk, gewoon, in gebruik, in zwang: Langage us-, gewone, gebruikelijke taal f. Termes us-s, gebruikelijke, in zwang
zijnde termen m. pl. of bewoordingen f. pl. —
Plantes us-les, dagelfjksche planten f. pl., planten,
die men (in de huishouding of in de apotheek) gedurig gebruikt. — Usuellement, adv. Gewoonlijk: Cela se dit us-, dat wordt gewoonlijk gezegd.
Usnfructuaire, adj. [Jur.] liet vruchtgebruik
gevend: Droit us-, vruchtgebruikregt, vrucl,tbruikingsregt n. — Réparations us-s, herstellingen, die
ten laste van den vruchtbruiker komen. — Usufruit, m. [Jur.] Vruchtgebruik n., vruchtlrekking f.
van eens anders eigendom. — LTsufruitier, m.
-iere, f. Vruchtgebruiker.vruchtbruiker nl., -bruikster f. — Ook als adj.: Réparations us-ières, z.
USUFRUCTUAIRE.

Usun, m. [Bot.] Peruaansche kers f. (welker
gebruik de pis rood kleurt). — L'sunier, in.
Boom, die deze kers voortbrengt.
Ussiraire, adj. Woekerachtig, met woeker gepaard: Contrat us-, woekercontract, woekerachtig
verdrag n. Intérêl us-, woekerrente f. — Usure, f.
(weleer eenvoudig: rente of interest; nu in halelijken zin gebruikt voor:) Woeker, ongeoorloof;
de interest m. of rente f., woekergeld n. Prêter a
us- nest pas beaucoup mieux que volex, op woeker leengin is niet veel beter dan stelen. — ( fig.)
Rendre a qn. avcc us- les tienfaits qu'on en a
recus, iemand de van hem ontvangene weldaden

met woeker (of rijkelijk) vergelden. — (ram.) Sljting, slijtaadje, afneming f. of verval n. door langdung gebruik: Habit percé par us-, doorgeelelen
kleed n. -- [VTétér.] Us- des dents, slijting der
snij- of haaktanden des paards. -- LTsurier, m.,
-sere, f. Woekeraar m., -ster f.
Usurpateur, m., -trice, f. Onregtmatig bezitnemer, overweldiger van iets, dat hem niet toekomt, inz. van iets belangrijks, troorzroover, wederregtelijk bekleeder m. van 't oppergezag, overweldigster, troonroofster f. L'us- du tráne. L'us-trice
du tróne (of absol. L'us-, L'us-trice) fut chassé,
chassée par I'héritier légitime, de troonsoverweldiger, -overweldigster werd door den weltieten erfgenaam verjaagd. -- In verheven stijl ook als adj.:
Roi us-, overweldigend koning in. La puissance
us-trice érige les abus en lois, de overweldigende
magt verheft de misbruiken tot wetten. — ITsurpation, f. Wederregtelijke bezitneming, on.regtmatige toeëigening of aanmatiging f., gewelddadige
roof m., overweldiging, usurpatie f. — [Tsuurper, v. a. Overweldigen, zich door geweld of list
van iets meester maken, zich op wederregtelijke
wijze iets toeëigenen of aanmatigen, 'U s u r p é r en:
Us- un droit, zich een regt aanmatigen. Us- la
couronne, de kroon door list of ,geweld bemagligen,
overweldigen. — ( fig.) Us- la réputation, la gloire,
zich bedriegeljk den naam, den roem toeëigenen. -Het part. `passé is ook adj.: Tróne usurpé, overweldigde troon in. — Gloire us-, onregtmatig verworven roem m. - USURPER, v. n. Inbreuk snaken:
I1 a usurpé sur mes droits, sur mes possessions,
Jij heeft inbreuk gemaakt op (gegrepen in) mijne
regten, mijne bezittingen. — Us- sur ses voisins,
zijnen grond ten koste van dien zijner buren uit
s'USURPER, v. pr. Overweldigd worden.-breidn.—
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TUTRAQIJISTES,

Ut, m. [Mus.] Ut, do f., de eerste noot der
toonschaal, ook C ge/weten. — Teeken n., dat die
noot voorstelt.
t Utensile, m. et f. ; z. USTENSILE.
Ute.rin, e, adj. [Anat.] Tot den uterus of de
baarmoeder behoorend: Col ut-, hals m. der baar
Hémorrhagie ut-, bloedvloejing uit de baar-moedr.
Méd.] Fureur ut-e, z. v. a. NYMPHO--moedr.—[
MANIE. — [ Jur.] Uit éene moeder geboren (maar
niet bij denzelfden vader), van moeders zijde. Frère
ut-, Soeur ut-e, broeder, zuster van moeders zijde,
halve broeder of zuster van moeders kant. -- In
dezen zin ook als subst. Un ut-, Une ut-e, een
halve broeder, halve zuster van moeders zijde. -U térinité, Ç. [Jur.] Verwantschap f. van moeders zijde. — Utéroceps, m. [Chir.j Werktuig n.,
om den hals der baarmoeder te grijpen. — Utéronmanie, f. [Méd.] , z. v. a. NYMPHOMANIE. -Utérotome, m. [Chir.] Halvemaanvormig mes n.
met dubbel lemmet ter insnijding van den baarmoederhals. — Utérotonmie, f. [ Chir.] Insnijding
van den baarmoederhals (bij zekere moe jelijke geboorten). — Utérotomique, adj. Tot dat werk
kunstbewerking behoorend, ut e r o--tuigofde
t ó m i s e h. — Utérus, m. (pr. — ruce) Baarmoeder f., 2í te rus m. (matrice). Affections de l'ut-,
aandoeningen f. pl. van de baarmoeder.
Utile, adj. Nuttig, dienstig, bruikbaar; voor
winstgevend: Cet homme vous sera ut- dans-delig,
vos affaires, deze man zal u nuttig (van nut) in
uwe zaken zijn. Si je, puffs vous être ut- en (of b)
qc., vous naves qua parley, indien ik u in iets
van dienst kan zin, spreek dan maar. — Cette
langue vows sera ut- no jour, deze taal zal u eens
voordeelig, nuttig zijn, le pas komen. Cette pl ce
est plus honorable qu'ut-, deze post brengt meer
eer dan voordeel aan. — [Prat.] Jours ut-s, geregtsdarlen m. pl. Ordre ut-, wettelijke volgorde der
schuldeischers. En temps ut -, ten behoorl jken tijde,
op den voorgeschreven, bepaalden tijd. — UTILE, m.
Het nuttige: Joindre l'agréai?le it i'ut-, het aangename met het nuttige verbinden. — Utilement,
ode. Op nuttige, voordeelige wijze: Employer Ie
temps ut-, den tijd nuttig gebruiken of besteden. —
Se servir ut- de l'oceasion, zich met voordeel van
de gelegenheid bedienen. -- [Prat.] Il est colloqué
Ut-, hij heeft zijnen rang in de wettelijke orde der
schuldeischers gekregen. — -)- Utilisation, f. Aan
gebruikmaking tot nut of voordeel, ten-wendigof
nutte snaking f. — I tiliser, v. a. Ten nutte maken, nuttig, voordeelig aanwenden of gebruiken:
On pourroit ut- ces eaux, men zoude van deze waleren een nuttig, voordeelig gebruik kunnen maken.
— -1- Utilitaire, adj. Het nut, het algemeene welzijn bedoelend. — Ook als subst.: Un ut-, een voor
een aanhanger van-standerv'lgmut,
de philosophische school van Bentham, in den aan
dezer eeuw gesticht, welke geen ander begin--vang
sel van 't goede erkent dan 't algemeene nut, u til i t a ri s. — t]tilitairianisme, m. Stelsel der
utililárissen. — Utilitairien, ne, adj. et subst.
z. v. a. UTILITAIRE. — Utilité, f. Nut, voordeel n.,
nuttigheid, bruikbaarheid, dienstigheid f. Cela n'est
pas de grande ut -, dat is van geen groote nuttig
ut- lui en revient-il ? welk nut of voor--heid.Qu
deel heeft hij daarvan? waartoe is hem dat dien
Cela n'est d'aucune ut -, dit dient nergens-stiq?
toe. -- (Theat.] Tooneelspeler m., die aangenomen
is om de aanvullingsrollen te spelen. Ut-s, vervulling van allerlei min belangrijke rollen: II joue les
ut-s, hij speelt, als 't noodig is, in alle rollen.
LTtinet, m. [Tech.] Bodemhamer m. (der kuipers); — kantmaakstersbankje n.
Utopie, f. Nergensland, Nergenshuize, Luilek
een geheel denkbeeldig land met het bij -kerland.,
nergens te vinden voortreffelijk/meid,-begripvan
i
a
n.
— Denkbeeldig regeringsplan n., waarUt O p
in alles volmaakt is geregeld tot ieders geluk. Chaque rêveur imagine son ut -, ieder droomer of dweeper schept zich zijn utopia. — [Litt.] Het rijk van
Gargantua (bij Rabelais). — Utopiste, us. Hij,
die aan een Utopia gelooft; — schepper, ontwerper
van een Utopia, hij, die gedurig van een waar lui
droomt; die zijne hersenschimmen voor-lekrand
werkelijkheid houdt, u t o p i s t.
Utraquistes, m. pl. (pr. qu = ku) [H. rel.]
Naam van de gematigde partij der Hussi eten, die
't gebruik des Am,ondmaals onder de beide gedaan-

UTRICULAIRE
ten [sub utraque specie] verlangden, u t r a q u i st e n m. pl.
Utricnlaire, f. [Bot.] Blaaskruid nl., waterblaas f. (met eene kleine gele bloem, die door Middel
van aan den wortel zittende blaasjes op stilstaande
wateren drijft). -- [Ant.] Blaaspijp- of doedelzakspeler. — Ook als adj. [Bot.] Tissu utr-, uit kleine
blaasjes gevormd en met merg gevuld weefsel, cel
— Lltricale, m. [Didact.] Kleine le--wefsln.
deren zak in. — [Bot.] Utr-s, blaas- of zakvormige sapvaatjes n. pl ; cellen f. pl. van 't celweef
sel; celweefsel ,n. — LTtricnlé, e, titricaleux,
ease, adj. [Didact.] Blaasvormig, in de gedaante
van een' kleinen leder en zak (ook UTRICULIFORME).
-- [Bot.] Met blaasvormige sapvaatjes voorzien. —
I trïculinées, f. pl. Blaaskruidsoorten f. pl.
L'vaage, m. [Tech.] Rand m. van gebakken
aarde rondom een' raffineer-ketel.
Ilvaire, adj. [Bot.] Druifvormig; druivetrosvormig — UVAIRE , f. [Bot.] Druivevrucht f. (eene
druivetrosvormige vrucht).
.

Lvation, f., z. v. a. STAPHYLOME.

Uvaare, m. [H. n.] Soort van zeekalf n.
Uve, f. [Pharal.] Loodwitzalf of -pommade f.
L'vée, f. [Anat.] Druifvlies n. (van het oog),
uvea f.
Uvette, f. [H. n.], z. v. a. RAISIN de mer.
llvifère, adj. [Bot.] Druifvormige vruchten
dragend. -- Ells subst. f. Naam van twee soorten
van druiveboomen (raisinier). — Uviforme, adj.
Drui fvormik.
11vulaire, adj. [Anat.] De huig of het keellel
betreffend: Glandes uv-s, huigklieren f. pl. —-letj
UVULAIRE, f. [Bot. I Druivebloem f. — ]viile, -.
[Anat .], z. v. a. LUJETTE. — tivulifor me, adj.
[Aait.] Huigvorrnig. — Uvulite, f. [Méd.] Buigontsteking, uvuliti-s f.
Uxoricide, m. Huisvrouwmoorder, moordenaar zijner vrouw. — -^- Llxorienx, -ieuse, adj.
Al te zeer aan zijne vrouw gehecht, te veel aan
haar onderworpen.
Uzifnre, m. [Chim.] Cinnaber n., z. CINABRE.

V.
V, m. Twee-en- twintigste letter van 't alphabet
en zeventiende der medeklinkers, de V. f.
V a, 2de pers. sing. van den impér. van aller, bij
wijze van adv. of interj. gebruikt. (fam.) Eh Bien,
va, welnu, het zij zoo, laat het zoo zijn, top, ik
stem er in toe, 't is goed. I1 en veut vingt francs,
eh Bien, va ! h ij wil er twintig francs voor hebben,
nu, goed! (hij zal ze hebben, voor mijn part geef
ze hem). — Va, cesse one attaque inutile, hoor,
staak een' nutteloozen aanval. Va, du courage!
kom, moed gehouden ! Va. misérable, je te mdprise,
weg, ellendeling, ik veracht u. — Het wordt ook
wel in gemeenzamen stijl door pour gevolgd, om
aan te duiden, dat men zich vergenoegen wil met,
of ook wagen wil datgene, wat pour tot régime

heeft: Vous ne pouvez m'olfrir qu'une omelette b
souper? eh Bien, va pour 1'omelette, gij kunt mij
niets dan eene eijerslruif tot een avondmaal voor
wel nu, de eijerstruif zal mij wél zijn. —-zetn,
Il faut cinq cents francs pour mettre la chose en
train, va pour les cinq cents francs, er zijn 500
francs noodig om de zaak op het touw te zetten,
nu, ik waag ze er aan. — [Jeu] Va pour mon tout,
Va pour tout ce que jai levant moi, ik houd, ik
zet alles, al wat ik voor mij heb, het gaat om al
mijn geld, om al wat voor mil ligt. VA, m.
(voor vale in 't pharaospei) Inzet m. Se p t et le
va, Quinze et ]e va, zevenmaal, vijftienmaal de inzet.
Vacance, f. Tijd m . gedurende welken een
post, een ambt onvervuld blijft of open staat, v ac a t u u r: Il v a v- de la chaire de mathématiques b telle faculté, de leerstoel der wiskunde bij
die faculteit staat open, is vacant. — Rusttijd m.,
inz. in de scholen, tijdelijke opschorting der letteroefeningen, der werkzaamheden voor leeraars en
leerlingen, ook der zittingen van de geregtshoven;
beroepsvrjheid, beroepsrust, v a c á n t i e f. (in dezen
zin doorgaans in 't meerv.) J'ai passé mes v-s a la
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campagne, ik heb mijne vacantie buiten dooryyebragt.
— Cette affaire terminée, je me donnerai deux
on trois jours de v-s, als die zaak a(. is, zal ik mij

zelven twee of drie dagen rust, vrija
f, vacantie
geven. — Les tribunaux criminels n'ont point de
v-s (in dezen zin ook vacations), de lijfstraffelijke
geregtshoven hebben geene vacantie, staken hunne
zittingen niet voor Benen tijd. — Le dimanche est

en general un jour de vacante pour tout le monde,

de zondag is over 't geheel een rustdag voor iedereen. — Vacant, e, adj. Openstaand, onbezet;
onvervuld, onbekleed, ledig, open, v a c a n t: Maison
v-e, ledigstaand huis n. Cette place est encore v-e,
deze plaats is nog onbezet: (fig.) die post is nog
onvervuld, nog open. — [Jur.] Succession v-e, eene
erfenis, die nog openstaat, die nog niemand geëischt
heeft, v a c é r e n d e erfenis f., vacante boedel m.
Biens v-s, goederen zonder erfgenaam, onbeheerde
of vacérende goederen n. pl.
`acarume, m. Geraas, getier, geweld; gerucht n.

Voilà bien du v- pour peu de chose, dat is veel

geraas voor niets. I1 y du v- dans cette maison,
men kijft en slaat elkander in dat huis.
Vacation, f. Beroep, bedrijf n., stand ni.
Quelle est votre v-? (In dezen zin verouderd.) —
Zitting f., elke tijdruimte, die openbare personen
aan eene of andere zaak besteden. On page tant
aux experts pour chique v-, men betaalt aan de
experts of aangestelde zaakkundigen zoo veel voor
elke zitting, voor elke dienstvervulling. -- Somtijds
ook z. v. a VACANCE . La v- dun emploi, het openstaan, de vacatuur van een ambt — VACATION S, f.
pl. Tijdelijke schorsing van de zittingen der geregtshoven. (In dezen zin ook VACANCES, z. old.)
`actin, m. [Méd.] Koepokstof, beveiligende
pokstof f. — Ook als adj.: Bouton v-, koepo), beveitigingspok f. -- V aceinable, mij. Voor mentin,g (met de pokstof) geschikt of vatbaar. — Vac
dual, e, adj. De koepoko f o f de koepokinenting
betreffend: Boutons vaccina ix. pokpuisten, koepokken f. pl. -- Vaccinateu,', trice, adj.: Médecïn v-, of als s ubst. VACCINATEUR , m. Koepokinenter. -- Liqueur v-trice, inentingsvocht n.— Vaccination, f. Koepokinenting, inenting der koepokken, vaccinatie f. — Vaccine, f. Koepokziekte f., koepokken f. pl., de aan de koeijen in 't
bijzonder eigene smetkwaal, die men aan den mensch
inent om hem voor de zoogenaamde kinderziekte
(petite vérole) te vrijwaren. — Koepokinenting, inenting der beveiligingspokken, v a c c i n e f. —
d acciné, e, adj. (en part. passé van vaccines):
Enfant v-, ingeënt kind n. — Ook als subst.: Un
v-, een ingeënte (met koepokstof). — V accinelle, f. Onechte of valsche pokken f. pl., naar inenlingspokken gekkend huiduitslag bij mislukte inenting. — V acciner, v. a. Inenten, de koepokken
inenten, v a c c i n é r e n. V- de brash bras, van
arm op arm inenten, iemand met de pokstof inenten
op 't zelfde oogenblik, dat men die stof met het lancet aan de rijpe pokken van een' anderen persoon
.

.

ontleent. — ,E VACCINER, V. pr. Zich zelven inenten.

7acciniées, f.pl. [Bot.] Myrtebezie planten f. pl.
-

S T accinique, adj., z. v. a. VACCINAL.
V aceinoïde, f. j Méd.] , z. v. a. VACCINL'LLE.
+'ache, f. Koe f. V- Is lait (V- laitière, beur

melkkoe f. Lait de v-, koemelk f.-rièe,fomag)
Poil de v-, koehaar n . De la house de v-, koedrek m. La v- rieugle, de koe bulkt, loeit. Faire
couvr ir une v- par le taureau, eene koe door den
stier laten dekken. La v- a vêlé, de koe heeft gekalfd. — (iron.) V- douarière, oude koe (die 7
of 8 kalvers gehad heeft en tot slagten gemest
wordt. — (Loc., fig., fam. ou prov.) Cette maison
est une v - b lait pour ce médecin, dit huis is eene
melkkoe voor dien geneesheer, hij trekt daar veel
voordeel van. Il a mangé de la v- enragée, hij heeft
veel kommer en gebrek geleden, hij heeft het zwaar
te verantwoorden gehad. 11 parle Francais comme
une v- espagnole, hij spreekt franech als eene koe
spaansch.: hij spreekt zeer slecht fransch. Prendre
la v- et Ie veau, een meisje trouwen, dat bij een
ander zwanger is. Voir v- noire en Bois brulé,
van aangename dingen droomen, luchtkasteelen
bouwen. La v- est a nous, de zaak is af
gedaan, wij hebben 't gewonnen. Sentir la v- a
Colas. van ketterij verdacht worden, naar den
mutserd rieken. Porter qn. b la v- morte, iemand
met het hoofd naar beneden dragen. Courir la v-,
-
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op Bene stroopparty uitgaan. Ou la v- (of la chèvre) est attachée, it faut qu'elle broute, z. BROUTER.
11 viendra un temps oil les vaches (of les renards)
auront besoin de leur queue, z. QUEUE. z. ook

den, schommelen. Cet homme vacille dans sa démarche, die man waggelt in 't gaan, heeft een'
waggelenden gang. La main lui vacille, zijne hand
beeft. — Cette revolte fit v- le tróne, die opstand
deed den troon waggelen, dreigde den vorst van
AUSSITOT, DIABLE, GARDER, MÉTIER, PIED, PLANzijnen troon te werpen. — Lumière qui vacille,
CHER, SORCIER, TANNERIE. — am.) Poil de v-,
ros, rood haar n. Il est roux comme une v-, hij trillend licht n. — Ma langue a vacillé, mijne
tong heeft gestamerd, eene fout begaan: ik heb een
-(pop.
et
bas)
C'est
is zoo ros, rood als een stier.
une v-, une grosse (vraie) v- (van eene vrouw verkeerd woord gebruikt, of: ik heb dat woord versprekende), zij is zoo dik, zoo log als een koebeest. keerd uitgesproken. — (fig.) Wankelmoedig, dob,..* Bij uitbreiding ook gezegd van het vleesch der berend of besluiteloos zijn, weifelen, dobberen, op
koe, als spijs: Ce boucher ma vendu de la v- pour twee gedachten hinken. Les témoins out vacillé
du boeuf, die slager heeft mij koeijevleesch voor dans leurs dispositions, de getuigen hebben in hunne
ossevleesch verkocht. -- [Chas.] V- artificielle. of verklaringen gewei fe ld, geaarzeld. I1 ne fait que
enkel V-, koe f., koeschild n., soort van ligt schild v-, hij is all jd besluiteloos, wankelmoedig. — .)- `ain de gedaante eener koe, waarachter de jager liet eillité, f. Het onvaste, waggelende, weifelende. La
schuwe gevoqelte nadert. — [Cum.] Gelooide koe- v- dans les mouvements se remarque dans les
huid of runderhuid f. La v- est Bien chère, de vieillards, het waggelende, bevende der bewegingen
koehuiden zijn zeer duur. Souliers de v- retour- wordt bij de ouden van dagen waargenomen. — (/1g.)
née, schoenen van omgekeerd koeleder. — [ii. n.] La v- dans les opinions indique un esprit faible,
V- biche of de Barbarie, z. v. a. BUBALE. V- bleue, het weifelen, dobberen in de meeningen duidt een
z. v. a. NIL-GAUT. V- grognante of de Tartarie, zwak verstand aan.
z. V. a. YAC. V- marine, z. v. a. MORSE; HIPPOPO`'acive, f., Vaciveau, m. [H. n.] Schaap n.
TAME; DUGOr:G. V- montagnarde of'sauvage, z. v. a. van 't vorige jaar. (Men schrijft ook vassive en
vassiveau.)
TAPIR. V- de Quiriva, z. v. a. BISON. — V- à Dieu,
z. C0CCINELLE. — [ Man.] Cheval qui se couche en v-,
%7 acos, ni. [H. n.] Venijnige wille mier f. in India.
Vacuisme, m. [Phys.] Stelsel n. van hen, die
paard n ., dat als eene koe slaapt (zich op de wijze
der koeien nederlegt), z. ook RUER. -- [Mar.] Ca- een vacuum of ledige ruimte in de natuur aannenon en v-, langs boord gesjord stuk n. Placer un men, v a c u i s m u s n. — `'acuiste, m. Aannecanon en v-, een stuk langsscheeps tegen boord mer, voorstander van eene volstrekt ledige ruimte
sjorren. — [Méd.] V-s, loodkleurige vlekken f. pl. in de natuur, v a c u 1st m. — Ook als adj.: Phiaan de beenera. — [ Mus.] Ranz des v-s, z. RANZ. — losophe v-: — Vacuité, f. [Didact.] Ledigheid,
[Tech.] Zoutstapel, zouthoop m. (in de zoutziede- leêgte f., v á c u u as n.: La v- de l'estomac, de
rjen). — V- en croute, uit de looikuip komende l'intestin rectum, de ledigheid van de maag, van
runderhuid f. — V-s, rond0eltouwen n. pl:, rond den regten darm. --- Vacuole, f. [Anat.] Kline
(aan de kar eener gewone druk-selrimn.p1 ledige ruimte in het longweefsel, ook in de luchtpijp,
lederen koffer m. op rijtuigen; le--pers).Got longblaasje n., luchtpjpcel f.
deren dekkleed n. van de bergplaats op reiswagens.
`ade, f. [Jeu] Inzet, inleg m. La vade.est de
Vachelin, m. [Corn.] Kaas f. van Franche- vingt francs, de inzet is twintig francs. - [ Mara
Comté; — ook de volksnaam der Gruyère-kaas, Aandeel, scheepsaandeel n. — ( fig. et facta.) 11 est
z. GRUYÈRE.
pour sa v- dans cette affaire, h ij heeft deel in die
`'asher, m., -ière, f. Koeherder, koehoeder, zaak, hij is in die zaak voor zin aandeel betrokken.
koedrijver m., koeherderin, koehoedster, koedrjf`'ade•ln-pace, m. (latin) (pr. va-dé-ine-pa-cé)
ster f. — ( fig.) Kinkel m., lomp, onbeschaafd (eig. ga in vrede). Monnikenkerker m. (Plur. Des
mensch n. -- (Loc.prov.) Le v- de Chauny, ieder- vade-in-pace.)
een, jan en alleman. —' `acherie, f. Koestal m.,
`'adel, m. [Mar.] Steel m. van den teerkwast.
koemelker] f. — S Vachette, f. (verklw. van
Va -de-la-gueule, m. et f. (pop. et bas)
vache) Jonge koe f. — Leder n. van eene jonge Vraat, vreetzak m., vreetster f. (Plur. Des vakoe. — [H. n.] Volksnaam van den kwikstaart de-la-gueule.)
Vademanque, f. [ Banq.] Vermindering f. van
(lavandière). — t Vachin, m. Leder n. van eene
jonge koe.
het kas fonds; tekort n. in de kas.
Vaciet, m. [Bot.] , z. v. a. i%HHTSCARI. — Rui.schValle- meesim, m. (latin) (pr. va-dé-mé-kom')
bezie, soort van myrtebezie f.
(eig. ga met mij) Voorwerp, dat men steeds bij zich
Vacillant, e, adj. Waggelend, wankelend, on- draagt, inz. een zakboekje, handboekje, v a d e-m evast: Pied v-, Démarche v -e, waggelende voet, C u m n. Ce petit livre est mon v-, dat boekje is
gang m. Main v-e, bevende, onvaste hand f. Schelle mijn vade-mecum (soms ook mon veni-mecum, dat
v-e, niet vaststaande ladder f. Le feuillage v-, het is eig. kom met mij), ik draag dat boekje altijd bj
trillend gebladerte. Lumière v-e, trillend, zwevend mij. (Plur. Des vade-mecum.) [faubert).
licht n. — lig.) Wankelmoedig, weifelend, beslui`'adrouille, f. [Mar.] Scheepsdweil f. (guipon,
teloos, dobberend; onvast, onbestendig; onzuiver,
Va -et-viert, n1. [Mécan.] : Le mouvement de
onduidelijk: Esprit v -, wankelmoedige geest, beslui- v- of enkel Le v-, de heen en weder, op en neder
teloos mensch m. Ecolier v- dans ses réponses, gaande beweging f. (gelijk die van een' slinger om
leerling, die niet vast in zijne antwoorden is. — zijn ophangpunt, van een' zuiger in den pompcilinHomme v- dans ses sentiments, man van onvaste, der, enz.) — Voorwerp n. bij verschillende machionstandvastige gevoelens. -- Prononciation v-e, on- nes, dat zulk eene heen en weder gaande beweging
duidelijke uitspraak f. — Vacillation, f. Wagge- maakt. On emploie un v- pour le dévidage des
ling, wankeling, schudding, trilling, béving f. V- soies, men gebruikt een' loopstok of looper voor 't
d'une barque sur l'eau, schommeling, waggeling, haspelen der zijde. — [Mar., Nay.] Verhaalreep f.,
wiegeling van eene boot op 't water. La v- de la touw, dat twee punten niet ver boven water vermain, du pied, het beven van de hand, het wan- eenigt, en waar langs eene schuit zich heen en weder
kelen van den voet. La v- dune lumière, de tril kan bewegen; die schuit zelve, veerpont, overzet sidderende beweging van een licht. — [Méd.]-lend, schouw f. — [Pêche] Touw n., waarmede men 't net
La v- ales dents dans leurs alvéoles, het waggelen bij 't uitzetten vasthoudt en later weder tot zich
der tanden in hunne kassen. •-- V- des idées, ver- trekt. — (bij uitbreiding) Het gedurig heen en wewarring van denkbeelden, ligte ijshoofdigheid f. — der loopen, in- en uitgaan; het telkens van plaats
(fig.) Wankelmoedigheid, besluiteloosheid, weifeling, veranderen: C'est un v- qui ne me plait pas. dat heen
onzekerheid, onbestendigheid f. V- dans les senti- en weir loopen, dat in en uitloopen bevalt m ij niet.
ments, dans les projets, weifeling, dobbering in de — (fig.) Le v- des opinions, de veranderljkheid,
gevoetens, in de plannen. Sa v- nuit b ses affaires, wuftheid der meeningen. (Plur. Des va-et-vient.)
zijne wankelmoedigheid, besluiteloosheid benadeelt
Vagabond, e, adj. Zwervend, omzwervend,
zijne zaken. — -. `' acillatoire, adj. Waggelend, ronddwalend, geen' vasten weg volgend; ongeregeld.
onzeker, twijfelachtig (vacillant). Mouvement v-, Homme v-, Femme v-e, omzwervende man, vrouw.
waggelende, schommelende, trillende beweging f. — Troupeaux v-s, ronddwalende, nu hier dan daar
(fig.) Quoi de plus v- que la fortune du jeu? wat grazende kudden f. pl. — Imagination v-e, ongereis onzekerder, wufter, dan de fortuin b ij 't spel? gelde, omdoolende verbeelding, luim f. Esprit v-,
— `'acillernent, in. Het waqqelen of wankelen; Tête v-e, omdoolende geest, onbestendige kop m.
z. V. a. VACILLATION. — Vaciller, v. n. Wagge- La course v-e dun fleuve débordé, de ongeregelde
len, wankelen, onvast zijn, zweven, trillen, schsed- loop van een' buiten zijne oevers getreden stroom
((

-
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— [H. n.] Araignées v-es (of als subst. VAGABONTDES, f. pl. Loopspinnen f. pl. (die hare prooi al
loopend bemagtigen). — [ Pêche] Courtines v -es (of
als subst. VAGABONDES, f. pl.) Vischweer f., die men
telkens van plaats doet veranderen (ook in 't enkele.
une vagabonde en ook une volante geheeten). —
VAGABOND, m., -E, f. Zwerver, landlooper, vage
rondzwerfster, landloopsler f. — (bij uit -bondm.,
losbol m. —-breidngovj)Lilper;
Vagabondage, m. Landlooperg; schooijerj f.
— W agabonder, V. a. Als landlooper of landtoopster rondzwerven, een landlooper of landloop
zijn, landloopen, omzwerven, ronddoolen.
-ster
-[- Vagant, e, adj. Zwervend, omzwervend. —
VAGANT, ni. [Mar.] Stranddief, kustroover m. —
Weleer z. v. a. VAGABOND.
Vagifornme, adj. [Bot.] Van -onregelmatige,
onbepaalde gedaante.
V agio, m. [Anat.] Scheede, moederscheede f.
-- V aginacées, f. pl. [H. n.] Scheedevormige
schelpen f. pl. — Vaginaire, f. [H. n.] Kokerof scheedediertje n. (een infusie-diertje). — [Bot.]
Scheedeplant, v a g i n a r i a f. — Vaginal, e,
adj. De moederscheede betreffend of daartoe behoorend: Muscles vaginaux, scheedespieren f. pl. —
Als eene scheede omgevend: Tunique v-e, weivlies n.,
lat eiken teelbal omgeeft. -- Vaginalis, m.
[H.. fl]. z. v. a. emomS. -- Vaginaut, e, adj.
[Didact.] Scheedevormig, als eene scheede omvattend.— V aginé, e, adj. [Didact., Bot.] Door
eene scheede omsloten. — Vainelle, f. (verklw.
van 't oude vagine, scheede) [Didact.] Kleine scheede. — [H. n.] Koker- of scheedeworm m.
Vaginerve, adj. [Bot.] Met onregelmatige blad
-riben.
Vaginicole, adj. [Didact.] In een scheede of
koker levend. — VAGINICOLES, f. pl. Koker- of schee
pl. -- óTaginifère, adj. [Didact.]-deirtjsn.
Met ééne of meer scheeden. -- Vaginiforme, adj.
[Didact.] Scheede- of kokervormig. — V aginite, f.
[Méd.] Ontsteking der moederscheede, sch.eede-ontsteking f. — Vaginoide, adj. [Didact.] Scheedeof kokervormig. -- Vaginopores, m. pl. [H. n.]
.Buis- of pijpkoralen n.l., bij welke eene naauwe
buis in eene wijdere steekt. — Va gfnule, f. Kleine
scheede.
Vagipède, adj. [11. n.] Met over 't gansche
lijf verspreide voeten.
Vagir, v. n. Schreeuwen (van een pas geboren
kind sprekende, en ook wel van zeker eigenaardig
geschreeuw van den haas gebruikt).
V agirostre, m. [H. n.] , z. v. a. CHIONIS.
V agissant, e, adj. Schreeuwend (als 't pas

geboren kind): Le berceau de l'enfance v-e. -Vagissernent, in. Geschreeuw n. (der pas qeboren kinderen, ook der hazen) .
Vagistas, m., liever VASISTAS.
Vague, adj. Onbepaald, zonder bepaalde grenzen. Espace v-, onbepaalde ruimte f., ruimte van
niet te bepalen grootte. — (fig.) Onbepaald, algemeen, onduidelijk, onzeker, weifelend, zwervend,
zwevend: Raisonnement v-, onbepaalde, in alge
bewoordingen vervatte, niets bepaalds uit-men
-druken éigf.Popstnv-,be
paalde, algemeene voorstellen n. pl. Rien nest plus
v- que l'opinion publique, niets is onzekerder, wei
wufter dan de openbare meening. Senti--felndr,
ment v-, onbepaald, niet te beschrijven gevoel n. —
[Anat.] Nerfs v-s, Nerfs de la paire v-, zwervende
zenuwen f. pl., zenuwen van 't zwervende paar,
het lode van de 12 paren hersenzenuwen (zoo geheeten omdat dit zenuwpaar uit het verlengde merg
door eene opening nabij het groote achterhoofdsgat
heen langs den hals tot in de borstholte loopt, van
daar naast den slokdarm naar het middelrif gaat
en zich dan met zijne uiteinden in de rokken der
maag verspreidt) . — Citron.] Anode v-, het gewone jaar van 365 dagen (zonder ingelaschten dag,
gelijk het schrikkeljaar). — Het godsdienstjaar der
Egyptenaren, Perzen, Cappadociers en 4rmeniers,
dat zij tot de 12de eeuw behielden. -- [Méd.] Goutte
v-, zwevende, zwervende jicht f. (die Beene vaste
plaats heeft). -- [Peint..] Formes trop v-s, te onbepaalde vormen m. pl. Cette lumière est v- et sans
effet, dat licht is zwervend en zonder effect. — Ook in
goeden zin, z. VAGUE (m.). — [Agric.] Ternes v-s
(of vaines), woeste. onbebouwde, niets opbrengende
landerijen of streken f. pl..,... VAGUE, M. Onbe-
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paalde ruimte, ledige of als ledig gedachte ruimte f.
Le v- de Fair, des airs. — Het onbepaalde, onzekere, weifelende, zwevende: Il y a du v- dans ses
promesses, er is iets onbepaalds, algemeens in zijne
beloften. — ( fig.) Tomber dans le v-, Se perdre
dans Ie v-, in onbepaalde, zwevende redenéringen
vervallen. — [ Peint.] Het zacht nevelachtig of wasemig voorkomen, dat ligte en aangename karakter,
die toon van licht en nevel, welke aan de voorwerpen
eene zekere geheimzinnigheid geeft. L e v- (of Ia
vaguesse) d'un cie!, d'un colons, het nevelige en
liefelijke, het zacht overwasemde van een' hemel,
van een' koloriet.
Vague, f. Golf, baar f. , de door sterken wind
of door storm opgeheven waterrug, bij de zeelieden
ook zee f. geheeten. Les v-s mugissent, de golven
loeijen, bulderen. De hautes v-s, hooge golven, hooge
zeeën. Rompre la v-, de golf breken.. Etre englouti
par les v-s, door de golven verzwolgen, verslonden
worden. — [ Brass.] Brouwers-roerstok m. of
-kruk f. — [Sculp.] V-s, liever POSTES. — Vagué, e, adj. (en part. passé van vaguer): Bière
Bien v-e, goed omgeroerd, met den roerstok goed
omgewerkt bier n.
Vagaennent, adv. (alleen in fig. zin) Op onbepaalde, weifelende, zwevende wijs. Répondre v-,
onbepaald, algemeen antwoorden.
V aguemestre, m. (vervorming van het duit
wagenra eister, ons wagenmeester).-sche
— [Mil.] Wagenmeester. V- d'armée, V- général,
wagenmeester-generaal, opperwagenmeester m.
S Vaguer, V. n. Zwerven, zonder doel rond loopen. — ( fig.) Il laisse v- ses pensées, hij laat
zijne gedachten ronddoolen. -- VAGUER , v. a.
[Bras.] Met den roerstok omroeren (het bier in de
kuipen of de ketels).
Vaguesse, f. [Peint.] Liefelijke neveligheid f.,
z. VAGUE (m.).
V aguette,f. [Tech.] Vilten of le/ren beenbe-

kleeding (bij wijze van slopkous) der leigravers. —
(weleer) Welgevallen, genoegen n., waarmede men
een bevallig voorwerp beschouwt. — -j V aguetter, v. a. Met welgevallen aanschouwen.
Vahette, f. [ Hort.] Soort van zomerpeer f.
-

V aidasse, f., z. VEDASSE.

Vaigrage, m. [ Constr. nay.] Wégering, binnenwegering f., het planken-binnenbekleedsel van
een schip. -- Het wégeren of bewégeren. het aan
wegers of beschotplanken. —Vaigre, f.-brengd
Weger m., wegering of wagering. V- de fleur
of d'empáture, kimweger. V-s de fond, buikden ning f. V- d'acotar, bovenkim- of steunweger. Vde point, tusschenweger, weger in 't ruim. V-s
entre sabords, wegers tusschen de poorten, tusschenwegering. V-s doubles séparées par des mailles, dubbele gangwegers met luchten uit elkander. V- bretonne, zetweger. V-s entre préceintes, geschutgang nl. V-s endentées, ingelaten, ingekeepte wegers. V- de toute, doftweger (in eene
roeisloep). — Vaigrer, v. a. Wégeren, bewegeren, de binnenbekleedinq aanbrengen. V- en plein,
vol of digt wegeren. V- it claire joie, de demi en
demi, moitié plein, mould vide, met lucht of tusschenruimten, half vol, half open wegeren. -- Het
part. passé is ook adj.: Vaisseau vaigré, gewegerd

schip m.

Vaillaminent, adv. Op dappere wijze, met
dapperheid, dapper, moedig. — Vaillanee, f.
(poét. en in verheven stijl) Kloekmoedigheid, manha ftigheid, heldhaftigheid, groote dapperheid f. La

v- du capitaine enflamme le courage des soldats,

de manhaftigheid des veldheers ontvlamt den moed
der soldaten. — Vaillant, e, adj. Kloekmoedig,
manhaftig, dapper, moedig, stout, kloek. Général
v-, V- capitaine, kloekmoedig veldheer, kapitein of
aanvoerder. Nation v-e et forte, dappere en sterke
natie f. — (Loc. prov.) I1 est v- comme son epee
of comme l'épée qu'il porte, hij is de dapperheid
zelve. — [Man.] Cheval v-, vurig, moedig ros of
paard n.
Vaillant, m. (fam.) Have, bezitting f., vermogen n., het goed, dat men bezit. I1 a mis tout son
v- à cette terre, hij heeft geheel zijn vermogen in
dat landgoed gestoken, aan dal landgoed besteed. Ii
a mangé tout son v-, hij heeft al zijn goed, zijne
gansche have opgegeten. — Ook bij wijze van bij
gebruikt: Avoir quarante mille francs v-,-word
veertig duizend francs rijk zijn. — (Loc. prov.)
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N'avoir pas un sou v-, geen penning, geen cent
meer bezitten.— `aillan-tise, f. Heldhaltigh.eid f.
(In dezen zin verouderd en in onbruik). — (fam.)
.Heldenstuk n., heldendaad f.: Raconter ses v-s,
zijne heldendaden verhalen. (In dezen zin weinig
gebruikt.) — (iron.) Ne voilà -t-il pas une belle v-?
is dat geen schoon heldenfeit, geen dapper stuk ?
Vaille que vallle, loc. adv. ((am.) In ieder
geval, het ga zoo 't wil, hoe 't ook ga, 't mag gaan
zoo 't wil.
Vain, e, adj. Vergeefsch, vruchteloos, ijdel, onnut: S'epuiser en v-s efforts, zich in vruchtelooze
pogingen uitputten. Toutes mes démarches font été
v-s, al mine pogingen zijn vergee fsch, ijdel geweest.
-- IJdel, ongegrond, nietig, beuzelachtig; bedriegelijk. V- espoir, fidele, ongegronde hoop f. V-e cramte, fjdele, onnoodige vrees f. — De v-s amusements,
fidele, nietige, beuzelachtige vermaken n. pl. — De
v-es promesses, ijdele, bedriegelijke beloften f. pl.,
beloften in den wind. — La vraie gloire est dans
le coeur et non dans de v-s titres, de ware adel
ligt in 't hart en niet in ijdele titels. — (In bom
een man vol zotten hoog--melindvgor,
moe — (In de genoemde beteekenissen staat vain
doorgaans vóór zijn subst., vooral in proza.) --(van personen sprekende) IJdel, hoogmoedig, ver
vol inbeelding, trotsch: C'est un homme-wand,
v-, 't is een ijdel, verwaand man. Elle est bien v-e
de sa beauté, zij is zeer grootsch op, ingenomen
met hare schoonheid, zij laat zich veel op hare
schoonheid voorstaan. — Somtijds ook (van personen): Nietig, beuzelachtig, zich met nietige zaken
bézig houdende (in dezen zin doorgaans vergezeld van een ander bijna geljkbeteekenend adj.):
C'est un homme v- et futile, v- et frivole, 't is

een nietig en beuzelachtig mensch, kleingeestig en
onbeduidend mensch. — [Agric.], z. VAGUE. —
[Chass.] Fumées v-es, of als subst VAINES , f. pl.
Ligte en los zamenhangende hertedrek m. — [Man.]
Cheval v-, geil paard n
EN VAIN , loc. adv. Vergeefs, vruchteloos, om niet, zonder vrucht; zon
noodzakelijkheid, onnoodig, ijdel: C'est en vain-der
que vous vous donnez tant de peine, 't is vergeefs,
om niet. dat gij u zoo veel moeite aandoet. -- Tu
ne prendras pas le nom de Dieu en vain, gij zult
Gods naam niet onnoodig, niet fjdellijk gebruiken.
— En vain wordt ook bj wijze van adj. gebruikt:
.
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nen, overtroffen mededinger m. — Passion v-e, bedwongen, betoomde, beteugelde hartstogt m.
Valneiiient, adv. Op nuttelooze, vergee`sche
wijze, vergeefs; zonder gevolg: 11 en a parle v-,
hid heeft vergeefs daarvan gesproken. Vous avez
travailté v-, gij hebt nutteloos gewerkt.
Vaines, f.

pl. [Chas.], z. VAIN.

waluqueur, m. Overwinnaar, verwinnaar m.
(in de verschillende beteekenissen van 't werkw.
vaincre): V- généreux, cruel, edelmoedig, wreed
overwinnaar. Le v- des Perses, de overwinnaar
der Perzen. — Le v- de Marathon, de Cannes,
de Rocroy, d'Aust.erlitz, de overwinnaar van Marathon, van Cannt enz., h ij , die de overwinnin g
behaalde te M. enz. (Miltiades, Hannibal., Condé,
Napoleon I.). Annibal, v- a Cannes, fut vaincu à
sun tour b Zama, Hannibal, overwinnaar te Cannce,
werd op zijne beurt te Zama overwonnen. --- Vá la lutte, aux jeux olympiques, overwinnaar in
den worstelstrijd, in ae olympische spelen. — Ii
fut v- de tons les obstacles, hij kwam al de hinderpalen te boven. — Le sage est v- de ses passions, de wijze is verwinnaar van zijne driften,
betoomt zone driften. — Ook als adj. m. Ses charmes v-s, hare zegevierende, onweerstaanbare bekoorl jkheden. Tout fléchit sous son pouvoir v-,
alles buigt zich voor, onderwerpt zich aan zijne
overwinnende magt. — (iron.) Prendre un air v-,
des airs v-s, een aanmatigend gelaat, eene hou
vol zelfvertrouwen of eigenwaan aannemen.----ding
Vainqueur, ofschoon mannelijk, laat zich somtijds
ook van eene vrouw zeggen: V- de ses rivales, elle
n'abusa point de sa victoire, als eerwinnares van
hare mededingsters, maakte zij geen misbruik van
hare overwinning. Nous étions trois dans la lutte,
deux hommes et une femme, le v- ce fut la femme, wij waren met ons drieën in den wedstrijd,
twee mannen en eéne vrouw; de overwinnaar was

de vrouw.

Vair, m. (weleer ook adj. met de beteekenis van:
wit en grijs, appelgraauw, en subst. in den zin
van: wit en grijs pelswerk) [Bias.] Een der pels
blazoen, afgebeeld als gevormd uit-werknva't
beurtelings zilveren en blaauwe, in 4 rijen gerangsch.ikte klokjes, waarvan ,de blaauwe met den top,
de zilveren met de basis naar boven staan, v a ir n.
Gros v- , groot-vair (als de rij en en stukken minPrières, menaces, tuut fut en vain, gebeden, be- der in getal, en daardoor respectievelijk grooter
dan gewoonlijk zijn). Menu v-, klein-vair (als de
dreigingen, alles was vergeefsch.
Vaincre, v. a. Overwinnen, bemagtigen, ten rijen en stukken grooter in getal en daardoor reonder brengen; overtreffen. Alexandre vainquit spectievelpk kleiner dangewoonlijkzijn). V- appoinDarius en trois batailles, Alexander overwon Da- te, V- en pal, paal-vair. V- renversé, omgekeerd
rius in drie veldslagen. — I1 a vaincu tous ses ri- vair. Contre-vair. tegen-vair (als de voeten der
vaux, hij heeft al zijne mededingers overwonnen, klokjes tegen elkander staan). Clochettes de v-,
vair-klokjes. — Vairé, e, adj. [Bias.] Fair (als
overtroffen. V- qn. en générosité, iemand in edel
overtreffen. — (fig.) Overwinnen, te-moedigh 't vair niet van zilver en blaauw is). 11 porte v-,
boven komen (hinderpalen, zwarigheden van aller- menu-vairé dor et de gueules, hij voert vair, kleinlei aard): Vaincre la résistance de qn., iemands vair van goud en keel (rood). — VAtRE, m [Bot.]
tegenstand overwinnen. V- les difficultés, de zwa- Rots- of klipgras n. (waaraan de oesters zich
righeden te boven komen. — V- son amour, sa haine, hechten).
sa colère, zijne liefde, zijnen haat, zijne gramschap
Vairense, f. [biar.] , z. VAREUSE.
overwinnen, ten onder brengen, meester worden.
J airon, adj. m. [iilan.]: Cheval qui a 1'oeil
— Des larmes sincères out la puissance de v- le j v-, paard met een glasoog (als de oogbol met een'
coeur Ie plus dur, opregte tranen kunnen 't onge- witachtiger ring omgeven is. Yeux v-s, oogen van
voeligste hart vermurwen, verteederen. — (absol.) tweederlei kleur. — (b# uitbreiding) Ce cheval, Ce
Recourir á la ruse pour v-, tot list de toevlugt chien, (soms ook) Cet homme a 1'oeil v-, dit paard,
nemen om te overwinnen. I1 vaincra surement dans die hond, die man is glasoogig, heeft glasoogen, of
la discussion, hij zal in den woordenstrijd gewis oogen van tweederlei kleur. — Cheval v- (weleer
de overwinning behalen SE VAINCRE , v. pr. Zich vair), melkkleurig, appelgraauw paard n. — vAIzelven overwinnen, zich. beheerschen, zijne driften RON of Véron, m. [H. n.] Veelkleurige grondeof hartstogten te boven komen, beteugelen of in toom ling m. [cyprinus phorinus], een der kleinste van
houden: I1 est beau de se v- (soi-même), 't is alle visschen, in Duitschland e l ri t z , in . Westschoon, zich zelven te overwinnen. — Elkander phalen elleriing, aan den Rijn wettling,
overwinnen: Ces deux nations se sont vaincues mulling, hugner, geheeten.
tour à tour, die beide natiën hebben elkander beurVaisseau, in. [Tech.] Vat n. in 't algemeen,
telings overwonnen. — Overwonnen worden: Tant inz. in schei- en natuurkunde, ieder voorwerp, van
d'obstination ne pouvait se v-, zoo veel stijfhoof welke stof ook, dat bestemd is om vloeistoffen of
digheid kon niet overwonnen worden, liet zich niet vaste stoffen, maar vooral de eerste, te bevatten:
overwinnen. — Se laisser v-, zich laten overwin V- d'argent, de cuivre, de fer, de bols, de terra,
zich laten overtuigen; zich laten bewegen of-ne; de verre, d'ar gile, zilveren, koperen, ijzeren, hou overhalen. -- (fam.) Laissez-vous v-, laat u over- fen, aarden, glazen, leemen vat. V-x de rencontre,
tuigen, overreden, overhalen, bewegen; geef toe. — Ie circulation , z. RENCONTRE. (Loc. prov.)
Se laisser v- Is la pitié, zich tot medelijden laten L'homme est on v- d'argile, La femme est un vbewegen. Je me suis laissé vaincre par ses ]ar- rragile, de mensch, de vrouw is een leemen vat,
mes, ik heb m# door zijne (hare) tranen laten be- .en broos vat (aan zwakheid, dwaling, enz. onder
wegen, overhalen. — `aincu, e, adj. (en part.
Dans un grand v- on met ce qu'on veut,-^vorpen).
passé van vaincre): Ennemi v-, Armée v-e, over- lans un petit ce qu'on peut , te veel kan geen
wonnen vijand m., leger n. --Rival v-, overwon- kwaad, overvloed schaadt niet; men moet nooit over. —
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liet teveel klagen. - [Anat.] Vat n... ader, slagader,
buis f. of kanaal n. voor den omloop van de verschillende ligchaamsvocliten. V-x du corps humain, Vaten van 't menscheljk ligchaam. V-x sanguins, bloedvaten. z. ook CAPILLAIRE, LACTÉ, LYMPHATIQUE,
SPERMATIQUE, VARIQUEUX. - [ Astr.j, z. v. a. Le
NAVIRE Alga. - [Bot.] V-x des plantes, plantenvaten, buizen, door welke het sap enz. wordt omgevoerd. V-x séveux, lympliatiques of communs,
sap-, watervaten, vaten, die aan alle gewassen ge'ineen zijn. V-x séminaux, zaadvaten. V-x aériens
of aérophores, z. v. a. TIIACHEES. - [ I'l. n. ] V- de
guerre, z. v. a. ALBATROS. Schip, zeeschip, inz.
oorlogschip n. V- de guerre (beter Bâtiment de
guerre of enkel V-), oorlogschip. V- marchand (be
ter naviie maichand, iiavire de commerce) , koopvaard(jschip. V- de garde, wachischip n., uitlegger m. V- arm& gewapend, uitgerust, tot de dienst
toegerust schip. V- lourd a Ja marche, schip, dat
slecht of traag zeilt, slechte, trage zeiler in. V- fin et
bon marcheur, V- fin bon voi!iei , scherp en snelzeilend schip, snelzeiler. - V- court, kort, ineengedrongen , ineengezet schip. V- gondolé , krans
schip, schip dat veel zeegt heeft, dat voor en achter hoog opspringt. V- a vapeur, stoomschip. V-á
l'ancre of nu rnouillage, schip, dal voor anker, op
de reede ligt. V- a Ja voile of sous voiles, schip,
dat onder zeil is. V- eistaillé, schip, dat geheel uit
in elkaar gewerkte zamenstellende deden bestaat.
V- venté, volgebrast schip schip, dat vol ligt. Vzitëdhoué, ddséchouë, gestrand of op den grond
tend, ontboeid of weir vlot geraakt schip. \T engagé, schip, dat door eene bui overvallen is en zwaar
overhaalt; op lager wal vervallen of op de kust
bezet sc/sip. V- eliaioui, bekaaid, uitgedroogd, opengetrokken schip. V- verd, aangegroeid schip, schip
met eenen baard. V- maltraité, gehavend, ontredclend schip. V- roulier , beurt- of veerschip (in
Nederland). V- école of enkel acole, Z. ÉCOLE.
Z. ook AMIRAL, ARMEMENT, BAS-BORD, BATTANT,
-

MISE, CHARGE, CONSERVE, CONSTRUCTION , CONTRARIE, CONVOI, CORSAIRE, DÉCAPELE, BELIE, DEMARRÉ, DÉRADÉ , DÉSARME , ENGAGE„ ÉTANCHE,
FRÉGATEHAUT -BORD, LEGE, LIGNE, MONTE, NEGRIER,
NEUTRE, PARLEMENTAIRE, PONT, QUEUE, RADOUB,
RANG, REGISTRE, TRANSPORT, TROSS -METS. (fig.)

Le v- de I'Etat, Le v- de Ia fortune publique, het
schip van Staat, het staatsschip. Conduire Je vde l'Etat, het staatsschip sturen, den Staat te roer
staan, regéren. - (Loc. prov.) C'est un pauvre
v-, 't is een stumper. - (podt. ei fig.) Le v- du desërt, het schip der woestijn, de kameel. -- [Arch.]
Le v- dun Iihtiment, dune dglise, het binnenste,
de binnenruimte van een gebouw, van eene kerk.
%aisseIée, I. [Tech.] Walkkuip-vol f., hoeveelheid stof, die eene waikkuip, een volmolen op
eens bevatten kon. - Vaisselet. m. (verklw.
van vaisseau] Klein vat, vaatje n.
Vaisselle, f. [Econ. dom.] Vaatwerk n. (schotels, borden, sauskommen , soep -terrines, enz.), de
vaten n. p1. Layer Ja v-, de vaten wasschen. Laveuse de v-, vatenwaschster f. - V- plate, vaat
werk uit ëdn stuk. V- rnonte, uit verschillende
zamengesoldeerde stukken bestaand vaatwerk. (Al
leen van goud en zilver worden de beide laatste
uitdrukkingen gebruikt.) - ( Loc. prov.) Remuer
Ja v- de qn., iemands goed in beslag nemen. Pre
nez garde a votre v-, bedenk wel wat gij doet. -

-

Taisse1Jée, f., z VAISSELÜ E.
t Val ofVaui, m. Laagte, lage plaats f.; dal in.
(vallée). - liet wordt nog in vele franse/sv eigen,

namen aangetroffen, 't welk ook met zijn meerv.
VAUX 't geval is: Duval, Perceval, Val-de-Grace;

Vaux de Lausanne, Vaux du lac de Genève, etc.
- PAR SIONTS ET PAR VAUX,

bc. adv., Z. MONT. -

a VAL, toe. adv. Stroomafwaarts. (Men schrijft nu

aId.). - A VAL L'EAU, nu A-VAU-L'EAU.
Walable, adj. Van waarde of kracht, deugdelijk, wettig, geldig, regtsgeldig; aannemelijk, ontvankelijk, gegrond.— [Prat.] Caution qui nest pas
V-, niet geldige borgtogt in. Testament, Conti at v-,
geldig, deugdelijk testament, contract n. - Excuse
V-, aannemelijke verontschuldiging f. Ses raisons
ne sont pas v-s, zijne gronden zijn niet ontvanketijk of aannemelijk. - Deniers coniptants et v-s,
baar en gangbaar geld n. - %' alableinent, adv.
Op geldige, deugdelijke wijze: Le mineur ne peut
pas contracter v-, de minderjarige kan geen wetAVAL, Z.

-
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lig verdrag sluiten. JI na pas Old défendu v-, hij
is niet behoorlijk verdedigd.
%iiladée, 1. [Agric. ] Diepe gegraven kuil lusschen twee rijen wij nslokken, om (lien met allerlei
meststof te vullen, mestkuil m.
Va l ance, f. [Bot.], z. v. a. CROISETTE.

Valanède, f., z

AVELANEDE.

%aIdrague (en), toe, adv. [Mar.] in de war,
overhoop: Arrimer en v-, ordeloos stuwen. Jeter
en v-, in de war gooijen, overhoop smijten.
Valérian ate , m. [ Chins. ] Valeriaanzuur
zout n. - Vatéiiane, f. [Bot.] Valeriaan f. Vofficinale of des boutiques, geneeskrachtige valeriaan, valeriaan der apothekers. V- bleue of grecque, blaauw spierkruid n. V- mâche,
- Valérianées, f.pl. [Bot.] Valeriaansoorten f.
p1. - Valériaiielle, t. [Bot.], z.v.a. MECHE.Valérlanîqiie, adj. [Chiln. ] : Acide 'r-, valeslaan-zuur n.
Va1élen, iie , adj. [[list.] Valésisch, tot het
huis van Valois behooreni: La race v-ne , 't ges/acht of buis van Valois. - Ook als subst.: Les
V-s coinmencent P Philippe de Valois, de Valois
beginnen, de stam van Valois begint met Philips
van Valois.
Valet, fls. Knecht, bediende, mannelijke dienstbode in. V- de chanmre, kamerdienaar. V- d'étaGte, dédurie, stalknecht. V- de charrue, ploegknecht.
V- de pied, lak/cel, loopknecht, heerenknecht. Maltre v-, meesterknecht; (aan boord der schepen) bottelier. - (fig. el (am.) V-, Ame de v-, kruipend
wezen n., lage ziel t., ooqendienaar, flikflooijer m.
Faire Je flas(o[plat) v-, Se conduire en v-, kruipen,
laag vleijen, /likfioo(jen, den onderdanigen dienaar
spelen. Faire Je lion v- (in snor/ge/ijken, maar minaer hate/ijken zin als de vorige zegswijze), den gedienstige spelen. - Je suis votre valet (als wellevendheids-[ormule, inz. in brieven, maar als zoodanig verouderd) , ik ben uw dienaar; - ook ((am.
en in tegengeste/den zin, om uit te drukken, dat
men niet doen wil wat iemand verlangt, of niet
gelooven wil wat hij zegt): je dienaar! 'k dank je
wel ! JJ veut que je lui piPte six cents francs, je
suis bien son v-, hij wil, dat ik hem zes honderd
francs zal leenen , zijn onderdanige dienaar. (Prov.), Z. MAÎTRE DIABLE, TAMJIOUIUNEUR. de comédie, sluwe, doorslepen knecht, die tot allerlei intrigues te gebruiken is. - [Théât.] JI joue les
v-s, hij speelt de bedienden-rollen. It a débuté dans
les v-s, hij is het eerst in de bedienden-rollen opgetreden. - [ Jeu de cartes] Boer m. Le v- de carreau,
de coeur, de pique, de trèfle, 'ruiten-, harten-,
schoppen-, klaveren-boer. (fig. et (am.), z. CARBEAU.
- [Man.] Prikkel, spoorstaf m. (ons de paarden
bij het dresstren mede te prikken). - [Mar.] V- /t
canon, garenprop, touwprop f. V- erseau, kransprop. %- cylindrique, rol- of cilinderprop. [Pèche]
Klem f. (om een net uitgespannen te houden). [Tech.] Klemhaak (der timmerlieden, enz.); spanhaak m.; span- of rekijzer n.; - spiegelknecht. stuk
hout achter een toilet-spiegel om dien staande te
houden; - gewigt n. aan eene deur om haar van
zelve te doen digt vallen- - t Valetage. m.
Knechteljke staat m., knechtschap n., dienstbaarheid f. - Valetaille, f. De bedienden in 't algemeen: Au jour de J'ati , rien de plus poli que toute
Ja v-, niets beleefder dan 't bediendenheer op nieuwjaarsda,q. - f 7 u enkel minachtend gebezigd voor:
hoop bedienden: Qua fait M foute cette v-? wat
doet daar al dat bediendenvolkje? - Valet-Apathi, m. [CJsir.] Snaveltang f. om geamputeerde
vaten te vatten en te onderbinden. (Plur. Des valets-h-patin.) - I'aleter, v. n. ((ant.) Den oogen
den gedienstige spelen. - Onaangename-dienar,
en moeijel(jke diensten doen: Je suis Jas de v- dans
Vos affaires, ik ben dat loopen en rennen in uwe
zaken moede. - t %'aleton, m. (verklw. van vaJet) Knechtje; knaapje, jongske n.; —schildknaap m.
ValétIl(IitI aire, adj. Ziekelijk, sukkelend, in
een' tussc/tentoestand van gezondheid en ziekte:
Homme, Femme v-, of als subst. VALETUDINAIRE, m.
et f. Ziekelijke, sukkelende m. en f. - Walétudinité, f. Ziekelijkheid f.
Valeur, 1. Waarde, waardij f.: Objets de quelque v-, de peu de v-, de beaucoup de v-, dune
médiocre v-, voorwerpen van eenige, van weinig,

van veel, van middelmatige waarde. Des papiers
de grande v- , de nulle v-, papieren van groote,

--
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van geene waardj. Le blé a une v- naturelle, les
diamants n'ont qu'une v- factice , het graan heeft
eene natuurlijke, de diamanten hebben niet dan
eene gemaakte waarde. Etre en v-, tot goeden prijs
verkocht worden; goed opbrengen. Les bles sont en
v-, de granen zijn prjshoudend, staan hoog in prijs.
Cette terre est en v-, dat land of landgoed geeft
behoorlijke winsten. — Mettre une ferme en v-,
eene pachthoeve in goeden staat brengen. — Attacher de la v- à qc., waarde aan iets hechten. —
Waarde, kracht, eigenlijke beteekenis f. of zin m.
der woorden volgens 't aangenomen gebruik: I1 ne

commit (11 ne salt) pas la v- des termes dont it
se Bert, hij kent de waarde niet van de termen of
bewoordingen, die hij gebruikt. — (fig.) Donner de
la v- à ce qu'on dit, nadruk leggen op, kracht of

bevalligheid bijzetten aan 't geen men zegt. -- (fam.)
Il na pas été a 1'église la v- dune heure, hij is
te naauwernood een uur, nog geen uur inde kerk
geweest. I1 na pas bu la valeur dun verre de vin,
hij heeft nog geen glas wijn, naauweljks een glas
wijn gedronken. — [Banq., Corn., Econ. polit.]
Waarde, ieder beschikbaar voorwerp; wisselwaarde f., wissel m., ordebriefje n., v a 1íc t a f. Déposer des v-s, waarden, voorwerpen van waarde deponeren, in bewaring stellen. I%lettre des v-s en
circulation, waarde, geld en ieldswaarde in omloop brengen. Expédier des v-s a un correspondant,
geldswaarden, wissels, orderbriefjes, enz. aan een'
correspondent afzenden. — V- en compte, waarde
in rekening. V- recue (en espèce, en marchandises, en compte), waarde genoten (in specie, in
goederen, in rekening). — V- estimative, légale,
begroote, wettige waarde. V- locative, vénale, verhuur-, verkoopwaarde. V- monétaire, muntwaarde. -- z. NOMINALE, EXTRINSEQUE, 1NTRINSÈQUE,

NON-VALEUR. — [Math. j Waarde, hoegrootheid f.
Chercher la v-, la v- arithmétique, la v- algébrique de I'inconnue, de waarde, getalwaarde, algebraische waarde der onbekende zoeken. — [Mus.]
Waarde f., tijdduur m. van elke noot. — [Peint.j

Effect n. of werking f. vun een' kleurtoon: II faut
éteindre certains tons pour donner de la v- à d'autres, men moet zekere bonen verzwakken of temperen, om de andere meer te doen uitkomen.
VALEUR, f. Dapperheid, onverschrokkenheid, koenheid f., moed, heldenmoed, krijgsmoed m. V- héroïque, reconnue, éprouvée, á toute épreuve, heldhaftige, erkende, beproefde, voor niets zwichtende
dapperheid. Tout cède a sa v-, alle s wijkt , zwicht
voor zijne dapperheid. —Wa leureusement,adv.
(nu zelden meer dan in deftigen stijl gebézigd) Met
dapperheid, op dappere, onverschrokkenwijze: Combattre v-, dapper strijden. — % `'aleureux ,
euse, adj. Dapper, onverschrokken, koen: Guillaume III. était v- sans ostentation, Willem III.
was dapper zonder vertoonmaking..
Valhalla, m. [M y th.] Paradijs n. of hemel m.
der oude noordsche volken, waarin alleen diegenen
konden komen, die als helden in den strijd gevallen
waren, Walhal 1 a n. — Ook de naam van een
gedenkteeken bij Regensburg ter gedachtenis van de
uitstekendste Duitschers, door Lodewijk I., koning
van Beijeren, opgerigt.
Validation, f. [Prat., Jur.] Geldig-, regtsgel
digmaking, bekracht2,ging, wettiging, goedkeuring,
validéring, validatief.: Obtenir un arrêt
de v-, eene regtsuitspraak verkrijgen, waarbij iets
voor geldig verklaard wordt. — V- de manage,
wetti g verklaring, wettelijke erkenning van een huweljk. — Valide, adj. Geldig in regten, regtsgeldig, van kracht, deugdelijk, wettig: Cet acte
n'est pas v-, die acte is niet geldig, regtsgeldig.
[Théol.] Le baptème des protestants est estimé
v- par les catholiques, de doop der protestanten
wordt door de katholjken voor geldig gehouden,
als van kracht beschouwd. — Ook wel z. V. a VALABLE . — Gezond, sterk (in dien zin inz. gebruikt
in): Mendiants v-s, gezonde en sterke bedelaars.
Les mendiants v-s sont reputes vagabonds p ar la
lol, gezonde en sterke bedelaars worden door de wet
voor va bonden of landloopers gehouden . — VAL! éche]
v. ,a. PATELET.
DE, m.^Pz.
Validé of Sultane v-, z. onder SULTAN.
alidement , adv. Op regtsgeldige , wettige
wijze: On ne peut contractei v- avec un mineur,
-

-

men kan met een' minderjarige geen regtsgeldig contract aangaan. -- Valider, v. a. Regtsgeldig, gel-

VALOIR.
dig of van kracht maken, wettigen, bekrachtigen,
bevestigen: I1 faut faire v- eet acte, men moet die
acte laten bekrachtigen (laten legaliséren, vidiméren, legitiméren). — Le consentement subséquent
du père et de la mere a validé le manage, de latere toestemming der ouders heeft het huwelijk gewettigd, geldig gemaakt. — Het part . passé is ook
adj.: Dépense validée, goedgekeurde, bekrachtigde
uitgaaf f. — Validité, f. Regtsgeldigheid, geldig heid eener zaak, deugdelijkheid, wettigheid, vat i
i te i t f.: On lui contente la v- du testament, men-d
bestrijdt hem de wettigheid, regtsqeldigheid van het
testament. La v- des preuves, de deugdelijkheid,
geldigheid der bewijzen. — La v- du baptème, de
geldigheid van den doop.
`alinga, m. [Mus.] Russische zakpijp f. of
doedelzak m., w a l i n g a, w o l o e n k a f.
Valise, f. Valies n., mantelzak, langwerpige
lederen reiszak m.: Mettez vos hardes dans la v-,
doe uwe kleederen in 't valies. V- de lit, beddezak.
— -f- (Loc. prov.) Adieu la v-, 't is uit, 't is verloren, alles is weg.
Valkyries, f. pl. [Myth.] Noordsche strijd
strijdenden , die-godine,lts dr
vooraf bepaalden wie in den slag zouden vallen;
boodschapsters van Odin en dienaressen der geval
helden in Walhalla, wien zij den ,godendrank-len
toedienden, walkyren of walkyriën.
Vallaire, adj.: Cour onne v -, z. COURONNE .
`t'allée, f. Dal n., vallei f.: Du haut de la mon-

tagne on découvre une belle v-, boven van den
berg ontdekt men een schoon dal. — (Loc. pray.)
Nous nous reverrons dans la v- de Josaphat, wij
zullen elkaar in het dal van Josaphat, in de andere wereld wederzien. — (poét.) V- de Tempé,
dal van Tempe, heerlijke vallei, schilderachti g , bekoorlijk oord , lustoord n. (naar het beroemde dal
Tempe in Thessalië, tusschen de ber g en Olympus en Ossa, door den Peneus besproeid). — [Dévot.] La v- de larmes, de misère, het tranendal,
jammerdal, deze wereld (in tegenstelling met een
zalig volgend leven). — [Agric.], z, v. a. V ALADEE .
— [Hort.] Soort van zuurachtige peer f.
Vallenie, f. [Bot.] Kuischboom of agnus-castus m. van Jamaica.
Vallon, m. Klein dal n. -- (poét.) Le sacré v-,
het heilige, gewijde dal, het dal der muzen of zanggodinnen, ook Le double v-, het dubbele dal, geheeten. La gloire du sacré v-, de dichterroem m.
Valoir, v. n. Gelden, waard of waardig zijn,
komen te staan, beloopen, bedragen, kosten: Combien vaut l'éune de ce drap ? hoeveel geldt of kost
de el van dit laken ? op hoeveel komt de el van dit
laken te staan? — Je vaux autant que lui, et mon
argent vaut le sien, ik ben zoo veel waard als hij,
en mijn geld is zoo goed als 't zijne. Le pain a valu
jusqu'b un franc le kilogramme, het brood is tot
op een franc het kilo verkocht. Le ducat vaut tant,
de dukaat is zoo veel waard. —(fig.) Even veel gelden of waard zin: Tons les talents ne valent pas
une vertu, al de talenten zijn niet zoo veel waard
als (wegen niet op tegen) ééne deugd. z. ook MADA
(fam.) Cela vaut de l'argent, dat kost geld,-ME.—
dat is duur. Chaque chose a son prix, i eder ding
heeft zijne waarde. — (Loc. fam. et prov.) Tant
vaut 1'homme, tant vaut la terre, het oog des meesters maakt het paard vet; zoo de heer, zoo het land
of inkomen. z. ook AUNE, AUTANT, AUTRE, AVERTI,
CHANDELLE, CLOU, DENIEB, DIABLE, FAIT (adj .) ,
MARCHANDISE, OR, PAIN, PEINE, PORTS, MAMAS-

SER (m.). — Ne tien v-, niets deugen. niets waard
zijn, geenerlei nut, verdienste, enz. hebben. Cela ne
vaut tien, dat deugt niets. Ce livre ne vaut pas
la peine de le lire , dat boek is de moeite niet
waard het te lezen, niet lezenswaardig. Ne faire
rien qui vaille, niets doen dat deugt. L'affaire ne
vaut pas la peine d'y penser, de zaak is de moeite
niet waard om er aan te denken. Ces piêces de monnaie ne valent plus rien, deze stukken geld deugen
niets meer, zijn niet meer gangbaar. — VALOIR
MIEUX , beter zijn, verkieslijk zijn; meer waard zijn:
La vertu vaut mieux que la gloire, deugd is beter dan roem. Il vaut mieux se faire que de parIer, 't is beter te zwijgen, dan te spreken. — (Loc.
prov.) Un tiens vaut mieux que deux to l'auras,
z. TENIR . Cette chose vaut mieux denier qu'elle
ne valait maille, of vaut mieux pistole qu'elle ne
valait éeu, z. DENIER, Z. ook CAGE, MIEUX, PLIER.

VALSE

--

-...- VALOHR, V. a. Opbrengen, opleveren, aanbrengen, baten: Ces ternes lui valent hult mille florins
par an, deze landerijen brengen hem jaarlijks acht
duizend gulden op. Que lui a valu son avarice, si
non de le rendre adieux ? wat heeft hem zijne gierigheid gebaat, aangebragt dan zich gehaat te maken. Gelden, doen, de beteekenis hebben van,
de plaats bekleeden: M, en chiffre Romain, vaut
mille et D vaut cinq cents, M, in Romeinsche talletter, beteekent duizend, en D vijf honderd. Las
an piquet vaut onze, het aas in 't piketspel doet
elf. Cette note cie musique vaut une mesure, deze
muzijknoot geldt eene maat. — FAIRE VALOIR, geldig maken, doen gelden, in aanzien brengen, doen
achten, bevorderen, nuttig maken: 11 a fait v- son
sentiment, hij heeft zijn gevoelen doen gelden. Faire
v- sa charge, al het mogelijk voordeelvan zijn ambt
trekken. I1 est d'un honnëte honime a faire v- des
gens de mérite, 't is de pligt van een' braven man,
lieden van verdiensten te bevorderen, in aanzien te
brengen. — Se faire v-, zich doen gelden, zich nuttig maken, zich in aanzien, in achting brengen. I1
né lige les droits de sa charge, it ne se fait point
v-, hij verzuimt de regten van zijn ambt, hij doet
zich niet gelden. Il faut un peu se faire v- dans le
monde, men moet zich een weinig in de wereld
doen gelden.
It VALOIR SUR, [Cam ] Op afslag:
II a envoyé trois lettres de change it v- sur ce qu'il
doit pour les six premiers mois, hij heeft drie wis
gezonden op afslag van 't geen hij voor-selbrivn
de zes maanden schuldig is. J'ai recu cette comme
h v- sur ce qu'.il a à me remettre, ik heb die som
ontvangen in mindering van hetgeen hij mij heeft te
remittéren. — Vaille que vaille, op goed geluk;
het ga zoo 't wil. Prenez sa promesse vaille que
vaille, neem zijne belofte aan, het ga zoo 't wil.
-- [Jeu] Tout coup vaille, iedere slag geldt, luk
of raak; 't ga zoo 't ga.
Valse, f. [Danse] Wals m., een wel bekende
dans. — Valser, v. n. Walsen, een' wals dansen.
— `'alseutr, m., -ease, f. Walser m., walsster,
walseres f.
y alture of %%'elture, f. [Mar.] Woeling f.,
strop m., sjorring f. om den steng en den top van
den mast.
Value, f. [Prat.] : La plus v-, de overwaarde,
meerdere waarde f. I1 faut encore payer tant pour
la plus v-, er moet nog zoo en zoo veel voor de
overwaarde betaald worden.
Valvaeé, e, adj. [Bot.] Fruit v-, vrucht, die
niet openspringt, hoewel zij klapvliezen met kennelujke naden heeft. — %' alvaire, adj. [Bot.] Tot
de klapvliezen of zaadhulsels behoorend.
Valuation, f. [Mon.] Schatting,waardérring
of waardebepaling eener munt, v a 1 v a t i e f.
Valve, f. [H. n.] Schaal f., elke van de beide
stukken eener tweeschalige schelp; in 't algemeen
schaal van een weekvlier, z. UNIVALVE, BIVALVE,
MULTIVALVE. — Bot.] Klapvlies, zaadhulsel n. —
[Mécan.] Valklep f. (soupape is clapet). — Valvé, e, adj. [Bot.] Klapvliezig; van klapvliezen
voorzien. — %' alvulaire, adj. [Bot.] Met veel
klapvliezen. --- d'alvule, f. [Anat.] Klapvlies n.,
vlies, dat den terugkeer des bloeds of der vochten
in hunne vaten belet. V-s du coeur, hartklapvliezen. V- triglochine of tricuspide, driepuntig klap
mitrale, mfjtervormig of tweepuntig klap -vlies.V
V-s sigmoïdes of semi-lunaires, halvemaans--vlies.
wijze klapvliezen. V -s des intestins of V-s conniventes, inwendige plooijen van den twaalfvingerigen en inz. van den karteldarm. V -s des veines,
aderklapvliezen. — V alvulé, e, adj. Van een
klapvlies voorzien.
Vampire, m. Vampir m., naar een oud
volksbijgeloof een spook of lijk. dat 's nachts het
graf verlaat om den menschen het bloed af te zuigen. — [H. n.] Groote zuid-amerikaansche vledermuis f., die slapenden menschen en dieren hun bloed
afzuigt, zonder hen daarbij zoo veel pijn aan te
doen, dat zij ontwaken, v a m p i r, bloedzuiger m.
--- (/i, .) Afzetter, knevelaar, woekeraar, ieder, die
zich door schandelijke winsten, ten koste des volks
verrijkt. — .]- Vampirisme, m. Geloof n. aan't
bestaan van vampirs; toestand m. eens vampirs,
v a m p i r ism u s n. — ( fig.) .4 fzetterij, knevelarij,
bloedzuiger] f.
Van, m. [Eton. rur.] Wan f., werktuig tot zuivering van 't graan. V - d'osier, teenen wan. ---

[

VAN, in.

VANNETTE.

1873

[Mar.]: V-s dune bigue, tuitouwen, ho-

rentouwen n. pl.

Vanadate, in. [Chim.] Vanadiumzuur zout n.
— `'anadeux, ease, adj. Vanadium- houdend;
naar Vanadium gelijkend. -- Vanadique, adj.:
Acide v-, vanadiumzuur n. Sets v-s, vanadium-

zouten n. pl. — `'anaditinn,m.(pr.—one) [Miiiér.]
Staalgraauw poeder, dat in 't zweedsche ijzer en als
vanadmum -zuur in de frischslakken, ook in enkele
zeer zeldzame loodertsen gevonden wordt.
Vanant, e, adj. [Paget.]: Papier v-, pakpa
Pate v-e, papierstof f. of -deeg van geringe-piern.
soort.
Vandale, m. Ruw , vernielzuchtig barbaar,
verwoester van kunstvoorwerpen of eerwaarde overblijfselen der' oudheid, kunststormer, w a n d a a l m,
(met zinspeling op de Wandalen, een waarschijnlijk slavische volksstam , die in de 55e eeuw na
Chr. Gallië , Spanje en Italië als overstroomde
en in 455 Rome 14 dagen lang plunderde en alle
kunstwerken vernielde). -- V andalisme, m. Jan
kunstwerken gepleegde, barbaarsche vernielingswoede, kunststormerj f., w a n d a l i s m u s n.
Vandière, f. [II. n.j, z. v. a. CALLIONYME.
%'andoise of Vaudoise, f. [H. n.] Pijlkarper m., z. DARD.
`'anga, m. [H. n.] Kromsnavelige negendooder
oof graauwe ekster op ?Madagaskar, v a n g a m.
`'angeron,m. [H. n.] Roodoog m., een zeer smakel(jke visch van 't karpergeslacht, dien men aller
meiren en rivieren van Europa aan -wegind
[cyprinus rutilus] .
-tref
ti'angeur of `'augeur, m. [Tech.] Kleikneder m., werkman, die bij de steenbakkers de klei
met de handen kneedt.
Vanille, f. [Bot., Corn.] Vanille, banielje f.,
een oost- en west-indisch gewas en de peulvorrnige
zaadhulsels daarvan, die inz. tot de chocolade gebruikt worden. — %' anillier of `'anille, vroeper ook Vanillophore, m. Plant, die de vanille
voortbrengt, vanille -plant f. — Vanillon, m.Eene
verscheidenheid van de gewone vanille.
`'anite, f. IJdelheid, nietigheid, vergankelijk
verwaandheid , opgeblazenheid , inbeelding,-heid;
pralerij, hoovaardij f., hoogmoed in. V- des v-s,
tout est v-, dit Salomon, ijdelheid der ijdelheden,
alles is ijdelheid, zegt Salomo. La v- des plaisirs
du monde, de nietigheid van de vermaken der wereld. — I1 tire v- de sa naissance, hij is trotsch,
verwaand op zijne geboorte. Faire v- de qc., op
iets hoogmoedig zijn. -- ((am.) Sans v-, j e sais
ces chases-là mieux que vous, zonder verwaandheid, zonder roem gesproken, ik versta die dingen
beter dan gij. -- (Prov.) Une once de v- gate un
quintal de mérite, ijdelheid of verwaandheid bederft alle verdienste. — V aniteux, ease, adj.
IJdel, opgeblazen, verwaand: L'homme v-, of als
subst. Le v- tire vanité de tout, de ijdele, opgeblazene man verhoovaardigt zich op alles.
l'annage, m. [Hydrant.] Zware plank f. vóór
fondéringspalen gespijkerd.
V anne, f. [Hydraul.] Val- of schuifdeur f. van
een sluis, vijver, kanaal, molen, enz., verlaat n. -Les v-s d'un bátardeau, de schoeiplanken van een'
dam of steenen beer. -- Vannes, f. pl. of Vanneaux, m. pl. [Faut.] Slagvederen f. pl.
V anneau, m. [ H. n.1 Kievit m. V- huppé,
gekuifde kievit, kuifkievit. — VANNEAUX, m. pl.
[Faut.] , z. VANNES.
Vanher, v. a. {Econ. mr.] Wannen. V- du
blé, koren wannen. — [Tech.] V- des épingles,
des aiguilles, spelden, naalden in zemelen of zaagsel schudden om ze de laatste bewerking te geven.
— Weleer ook z. v. a. BERNER. — Het part. passé is
ook adj.: De l'avoine mal vannée, slecht gewande
haver f. — VANNER, V. a. (pop.) Zijne biezen pak
aan den haal gaan.
-ken,
`'annereaa, m. ( verklw. van vanneau) Kievitie n., kleine of jonge kievit m.
Vannerie, f. [Tech.] Het mandemaken, mandemakerj f.; mandemakerswerk n. Voiture de v-,
mandewagen m.
Vannet, m. [Bias.] Schelp f., waarvan reen
't binnenste ziet. — [ Pêche] Net n., dat op verschillende wijzen op het door de zee bedekte strand
wordt uitgezet
l'annette, f. (verklw. van van) Wan f. voor
de haver, die men den paarden geeft.
-
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Vanneur, m. [Agiic.j Wanner.
Wannier, in. Maiulewerkei, korfvlechter m.
7annoir, m. [Tech.] 1-louten bak m., waarin

de verlinde spelden met zemelen of zaagsel worden
omqeschud en gepolijst.
Vaiinoni, m. [Corn.] Japansclie kurkuma f.
%ianunre, 1., doorgaans Vannures, f. p1.
Stof, kaf ii., dat bij 't wonnen van 't graan wordt
afgezonderd.

Vanoyer . V. 71. Verdwijnen.
%antail,m. [ Arch.] Vleugel m. eener deur: Porte

a vantaux, ui deux vantaux, vleugeldeur f.— [Ant.
mu.] Helmvenster n.
t Vantance, t., z. V. 0. VANTERIE, JACTANCE.
Vautard, m., -e, t. Pogc/ier, grootspreker,

snoever in., jioChster, grootspreekster, snoefster t.
- Ook als adj.: Ii est un peu v-, hij is wat grootsprekend.
% aiiter, V. a. Roemen, sterk prijzen, hoog opvijzelen of verheffen, ophemelen: On a bien vant
son niërite, men heeft zijne verdiensten hoog opge
vijzeld. SE VANTER, V. pr. Zich zelven beroemen,
zich prijzen, poychen, pralen, snoeven: Ii ne sled
pas de se v- soi-mème, het past niet zich zelven le
prijzen. On se vante souvent de son plus grand
ddiaut, men beroemt zich dikwijls op (men praalt
vaak niet) zijn grootste gebrek. - (Loc. prov.) II
fly a pas de quoi se V- daarop valt waarlijk niet
te roemen, daar steekt niets Ioffeljks in. - Het
part. passé is ook adj.: Les auteurs les plus vs,
de meest geroemde, gevierde schrijvers. - Vaiiterie,f.Snoeverj,grootspraak, zwetserij f. ,gepoch n.
- S Vanteur , euse , wij. ei subst., z. v. a.
7

-

-

VANTARD.

Vantiller, v. a. [Hydraul.] Met planken afdammen of liet water keercn, eene planken waterkeering maken.
Va -nu-pieds, rn (fam.) Vagebond, gemeene
kerel, landlooper. (Plur. Des va -nu-pieds.)
Tapeur, t. [Phys.] Damp, stoom, wasem m.: Vdeau. waterdamp. Le froid condense les v-s, de
koude verdikt de dampen. - z. ook BAIN, BATEAU
CHEVAL, MACHINE, PIIESSION. - V-S un yin, wijndumpen , de werking, die te rijkelijk gedronken
wijn op de hersenen doet. [Mdd.] V-s , winden,
opst ij gingen, spanningen in 't onderljf, zenuwaancloeningen f. VI., miltzucht t., v apeurs f. pl (weler toegeschreven aan dampen, die uit maag of onderbuik naar 't hoofd stegen). [Peint.] Damp,
nevel rn, zachte en liefelijke wijze van schilderen,
die de voorwerpen als door een' doorschijnenden
s1u(jer vertoont. - + VAPEUR, m. (nu somtijds gebëzigd voor bateau a vapeur) Stoomboot t. Voilh
un v- qui passe, daar vaart eene stoomboot voorbij.
- WaporaHt, e, adj. Aangename dampen of
geuren van zich gevend —Vaporation, t. [Chim.]
Werking der dampen op een ligchaam, bed amping,
verwarming t. door dampen. Bain de v- (of liever
de vapeur) dampbad n.— [Phys.] , z. v. a. VAPORISATION. - %' aporeux , euse, adj. Dampig, vol
dampen: Un del V- een danipige hemel m. —Door
vapeurs of opstijgingen geplaagd: Personne v-euse
of als subsl. VAPOREUX, In.,EUSE. 1. Lijder m.,
lijderes 1. aan vapeurs. - [Peint.] Tableau v-,
dampige schilderij t. (vgl. VAPEUR). - -I- (/1g.) Onzeker, twijfelachtig, zonder bepaalde grenzen (nébuleux). .- Vaporisable, adj. [Chim.] Verdampbaar, in damp te herleiden. - Vaporisateur, m. [Méd.] Werktuig n. om in 't ligchaam
een' vochligen en warmen damp te brengen, v aporisdtor m. - [Phys.] Vat, dat tot verdamping van een vocht dient, verdampingsval ii. Vaporisatioii , 1. [Phys.] Verdamping, verviugtiging f., overgang rn van een ligchaa m tol damp,
vaporisátie 1. - Vaporiser. V. a. Tot
damp doen overgaan, doen verdampen, v op o r i S ii r e ii. - SE VAPORISER, V. pr . Verdampen, in
damp overgaan. --- Het part. passé is ook adj. Eau
vaporisée, verdampt water n.
Vaquer, v. n. Open staan, open of onbezet zijn,
ledig slaan: Cette charge vague par Ia mart de
son père, dit ambt is open door den dood zijns
vaders. Le pape est mort et le saint siëge vaque,
ie paus is (toad. en de heilige stoel staat open. 11 y a un lit qui vaque dans eet hôpital, er is een
bed beschikbaar in dat hospitaal. - Rusttijd hebben, vacantie houden: Ce tribunal vaqualt abcs,
eIi reqihank hield toen qeene zitting. -- V- a qc.,
e

VARIATION.

onledig, bézig met iets zijn: On ne peut v- a tarit
met zoo veel dingen
niet te gelijk bézig Zijn.
l'aqiiei-elle, f. [Bot.], z. v. a. ACTINOLITHE.
Vaquette, t. [Bot.] Kalfsvoet m. (arum). [Coin] Kleine runderhuid t. te Smyrna.
%araigne, t. [Sa ] .] Opening t., door welke men
het zeewater in de eerste vergaderplaals dei- zoutputten laat.
Varaire of Veraire , f., of Ii11ébore
blanc, in. [Bot.] Witte nieswortel m., wit nies
kruid n.
Varan, in. [H. ii.], z. v. a. TUPINAMBIS.
Varaudei', V. a. [Pêdhe] V- les harengs, de
haringen bij het nemen uit de pekel laten uitdruipen en droogen.
Varaugne, t. [Constr. nay.] Vrang t., (vroeger) buikstuk a. Derni-v- da maître -couple, halve
vrang van het grootspant. V- plate, acculde, vlakke
of platte, scherpe vrang. V-s demi -acculées, inge
trokken of hail scherpe vrangen. Bâtiment a pIaleS v-s, platbodemd vaartuig n. Le pied dune vacculée, de voet (hiel, teen of onderkant) van eene
scherpe vrang. V-s de fond- middelvrangen, vran gen van 't vlak. V- de poi que, kattespoor-vrang
V-s sèches, mattes, halve vrangen der kattespo ren, spoor van een' mast naast een kattespoor. Vd'a semblage, gelaschte vrang. Maltresse v-, vrang
van 't groot spant.
%ardioIe, 1. [H. n.] Witte paradijsvogel, ook
katoendief m. en paradijsraaf t. geheelen.
Vareeh of Varec, m. [Bot.] Zeegras, zeewier, dat inz. tot bereiding der soda dient, sodaof zoutkruid n. (vgl. SOUDE). - (bij uitbreiding)
Al wat de zee op het strand werpt, strandgoed n.,
strandvonden ni. pl.; wrak n. Droit de v-, strandregt n. (zoo als 't weleer in _Normandië bestond).
Varég
o, in. [Bot.], z. v. a. CAMELEE.
%Tare,ine, t. Onbebouwde zandige vlakte, waar
't vee eenig voeder vindt en die ook door 't wild
wordt bezocht, heideveld; jaagiand '1.
Vares-eiues, t. p1. [Tech.] Slecht gebakken
steen m., uitschot n.
Varet, m., z.v.a. VARECH.
%'ai-euse, t. [Ilar.] Boezeroen f., soort van korte
matrozenkiel m. (SAUPE.
Vargadelle of iTergadelle, t. [H. n.], z.v.a.
'han, m. [H. n.j Groote, sterke en wilde aap
van 't geslacht der inakis, earl ofmakibi m. [lemur
macaco] .
Wariabilité, t. Veranderlijkheid, onbestendigheld, ongestadigheid t.: La v- lu temps, du goût,
de veranderlijkheid van het weder, van den smaak.
- Variable, adj. Veranderlijk, ongestadig, onbestendig, wispelturig, wuft, v a r iá be I: Un temps
v-, een ongestadig weder n. La fortune est v-, de
fortuin is onbestendig. II est v- lans ses résolutions, hij is wispelturig, wuft in zijne besluiten.
--- [Gram.] Un mat v-, een veranderlijk woord n.
- [Math.] Quantité v-, ve7 anderljke grootheid t.
(in tegenoverstelling van constante). - [ Méc.,
Phys.] Force, Vitesse v-, veranderlijke kracht,
snelheid 1. - VARIABLE, m.: Le haromètre est an
V-, de barometer staat op veranderlijk. - VARIABLE, t. [Algèh.] Veranderlijke grootheid t. - Wariatit, C, adj. Gedurig veranderend, zeer onbestendig, zeer wispelturig: Homme très-v- dans ses résolutions, in zijne besluiten zeer wispelturig mensch.Variante,t. [Litt.] Verschillende leeswijzeof lezing
van een' zelfden tekst, v a r i d ii t e. Les v-s de Ia Bibie, dun auteur, de verschillende iezin,çen van den
Bijbel, voet eenen schrijver. Imprimer le texte avec
les v-s, den tekst met de varianten drukken. [ Corn. ] Allerlei in azijn ingelegde groenten en
vruchten 1. p1. - Variation, t Verandering, afwisseling, afwijking; verscheidenheid., v a r 1 d t i e t.
V. du temps, des vents, des saisons, verandering,
wisseling van 't weder, van de winden, van de
jaargetijden. - La v- des tdmoins, dans les dépositions des tétnoins, de afwijking in de verklaringen der getuigen. - [Astr.] Eene van de schijnbare onregelmatigheden in den loop der maan om
de aarde, waardoor hare loopbaan wordt uitgerekt
in eene rigling, loodreyt op de lijn van de aarde
naar de zon loopende, var i a t i e t. - [Mar.] La
V- (of déclinaison) de l'aiguiile, de afwijking of
miswijzing der kompasnaald,. V- nord-est of orientale, noordoosterin,q, oostelijke miswijzin g . V- nor(1de choses a a Lois, men kan
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ouest .. of occidentale, voordwestering, westelijke

miiswjjzing. V- locale, plaatselijke miswijzing. —
V- Biurne dune montre marine, dagelijksch ver
een' tijdmeter. --- [Math.] Naons eener-schiln.va
door Lagrange gevonden wijze van differentiéren,
v a r i á t i e f. — [Mus.] De telkens veranderde herhaling van een eenvoudig muzijkstuk door ontbinding der toonen, door aangebragte sieraden, enz.,
variatie f.
Vance, f. [Méd.] Aderspat f., een gezwel door
tegennatuurlijke uitzetting eener ader ontstaan.
Varicelle, f. [Méd.] Valschil pokken, windpokken, waterpokken f. pl.
V arieocele, f. [Med.] Aderbreuk f., inz. de
aderspattige opzetting der aderen van den balzak,
von den bijbal, van de zaadstreng en van den zaad
V arieomnpliale, m. [Méd. j Aderbreuk f.-bal.
aan den navel. --- VaricElle, f. [IIéd.] Kleine
,

aderspat.

Varier, v. a. Verwisselen, afwisselen, veranderen, verscheiden maken, v a r i dr e n: V- les niets,
de spijzen afwisselen, verscheidenheid in de spijzen

brengen. V- ses expressions, zijne uitdrukkingen
afwisselen, veranderen. V- les couleurs, de kleuren schakéren. — V- la phrase, hetzelfde met andere woorden zeggen. — [[blus.] V- un air, varia
een lied maken (vgl. VARIATION). — v. --tiënop

RIER , V. n. Veranderen, verandering ondergaan,
onderscheiden zijn; afwijken, ongestadig zijn: Le
vent a varié plusieurs foil, de wind, is verschei-dene keeren veranderd. I1 varie dans ses sentiments,
hij is ongestadig in zijne gevoelens. Iei son style
carte, hier verandert zijn stijl. -- [Mar.] Miswizen: Le compas vane, 't kompas wijst mis. --- SE
VARIER , V. pr. Veranderen, zich veranderen, ver
vormen aannemen. — Het part. passé is-schilend
ook adj.: Ouvrage varié, werk met veel afwisseling of verscheidenheid. Style v- , afwisselende
stijl m. Parterre v- de mille fleuris, door duizend
bloemen geschakeerd tuinbed n. Mouvement v-, z.
?OUVEMENT. — Variété, f. Verscheidenheid, afwisseling, meniflvuldigheid, v a í° i e t e i t f. La vd'un paysage, de afwisseling, verscheidenheid in
een landschap. La - des opinions, de verscheiden
gevoelens. Cet ouvrage-heid,tunloper
manque de v-, 't ontbreekt dit werk aan versciceidenheid. La v- plait. de verscheidenheid, verandering behaagt. La v- dans l'unité est un des principes du beau, de verscheidenheid in de eenheid is

een van de grondslagen der schoonheid. --- [Fl. n.]
Afwijking f., verschil n. (b ij eene zelfde dieren - of
plantensoort), speel- of basterdsoort, v a ri e t e i t f.
Les tulipes ont beaucoup de v-s, de tulpen ver
vele afwijkingen, hebben vele variëteiten.-tone
Cette espèce est très-susceptible de v-s, deze soort
is zeer aan afwijkingen onderhevig, vormt ligt allerlei speelsoorten. — [Litt.] V-s, mengelingen f.
Pl.' mengelwerk, allerlei n., titel van zekere verzamelzngen, die stukken van allerlei aard bevatten.zekere dagbladen en tijdschriften, tot-Afdelingva
opneming van stukken , die niet regtstreeks tot het
hoofddoel van 't geschrift betrekking hebben. -[Théât.] V-s , naam van zekere schouwburgen,
waar inz. allerlei kleinere stukken worden opgevoerd. — Ne Varietuur (latin) (pr. né-varié-tur)
[Bot.] Opdat er verder (aan 't stuk) niets veran
Berd worde. z. ook PARAPHER.
V arinas, m. [Com.] Varinische rooktabak,
v á r i n a s m. ( naar de amerikaansche stad Va-

rinas).

Variolaire, f. [Bot.] Soort van korstmos n.,
welks bloesem eenige overeenkomst met de variolen
of kinderpokken hebben, v a r i o l á r i a f. -- V ariolarine, f. [Chim.] Witte, naaldvormig ge
zelfstandigheid, die met de orcine in-kristaled
de variolaria dealbata wordt aangetroffen, v a r i o-

larine f.

Variole of Petite vérole, f. [Méd.] Kinderpokken,, pokken f. pl., kinderziekte f.: V- maligne of typeode, kwaadaardige rokken. z. ook
CONFLUENT , UISCRET , INOCULATION. — [H. n.]

iJontkleurige of braziliaan.sche leeu-werik rn.---- Nijlbaars in., de smakelijkste en grootste visch van den
Nijl, die somtijds zoo groot als een kalf en meer
ilan 60 pond zwaar wordt, en die reeds bij de Ouden
onder den naam latos bekend geweest is en voor heilig
gehouden schijnt te zijn. — Variolé, e, au. Pok. dalig. door dc kinderpokken geschonden. -- Ook al,c
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sub -ct.: Un v-, iemand, die de kinderpokken gehad
heeft. — Variolerux, euse, adj. [Méd.] De kinderpokken betreffend , daartoe behoorend; pokkig.
pokachtig, naar pokken gelijkend, v a r i o 1 e is s. -dRs sub-ct. m. et f. Een pokkenlijder m., -1 Beres f.
— Varioliquue, adj. [Méd.] Wat tot de kinderziekte of pokken betrekking heeft. Pustule v-, lolcpuist, pok f. Eruptions v-s, pokkenuitslag n. Pus
v-, pokkenetter m. Matière v-, pokstof f. — Variolithe, m. [Minér.] Poksteen, vleksteen m. -Variolo de, f. [Mid.] Gew ij zi g de pokken f. pl.,
eene afwijking der echte, inz. bij vroeger ingeente

personen.

Variorum, m. (pr. --rome) (bij verkorting
van de latijnsche uitdrukking cum notis variorunt
scriptorum, d. i. met noten, aanteekeningen of ver
verschillende schrijvers) Uitgave van-klaringev
een lat jnsch klassiek schrijver met aanteekeningen
van verschillende taalgeleerden, v a rió r u m D.
ti ariqueiux, ileilse , adj. [1%léd.] Aderspat
lig: Vaisseaux v-, Veines v-ueuses, aderspattige
vaten, aderen n. pl. Tumeur, Dilatation v-ueuse,
aderspattig gezwel n., aderspattige uitzetting f.
Varlet, m. [Cher.] Schildknaap, page m.
in de middeleeuwen ook: edelman, ridderzoon. -Weleer ook: leerling, gezel, knecht m. — -^- W ar
(verklw. van varlet) Jonge schildknaap,-leton,m.
kleine page nl.
Varlope, f. [Tech.] Reedschaaf, veeschaaf:
Renli -v-, voorlooperschaa f f., voorloopei' ni. V- 13
onglet of V- onglée, tandschaaf. V- ii recaler, z.
RECAI.ER. — t asloper, v. a. Met de reeschaaf
bewerken, gladschaven.
'arre, f. [Pèehe] Schildpadharpoen m., har
waarmede de Amerikanen schildpadden van--poen,
gen. -- Varrer, v. a. et n. Harpoeneren.
Varretée, f. [Pèche] Lus f. tot zainenhechling
van twee of mee, netten.
(nier m.
W arretir, m. [Pèctte] .childpadden-harpoearronien, ne, adj. i_Pitiiol.] Wat tot Varro
(een' geleerd,' Romein) betrekking heeft, aan Varro
behoort, varronisch, varroniaansch: Comedies v -neg,
varronische blijspelen n. pl., de 21 door Vaí'ro bij
bluspelen van Plautus. ,Satire v -ne,-ecnrgzamld
-

de -inenippésche satire van, Varro.
Vartigue ! interj. (boeren - vloekwoord uit het
oude fransche blijspel) Verdord !
Varvouute, f. [Pèche], z. V. a. GUIDEAU.
asard, e, asij. [i ian.] pond v-, modderige,

sljjkerige grond in.
Wasetïlaire, W aseuleuix, wise, ac/f. [Anat.]
1-Vat de vaten, inz. de bloedvaten betreft; vaatrijk:
Système v-, vaatstelsel n.; gezamenlijke bloedva
pl. --- [Bot.] Tissu v-, vaatweefsel n. - -ten.
Vascularité, f. [Anat.] Vaatgesteldheid f. -V ascdale, m. (verkl-w. van vase) Klein vat, vaatje.
bekertje n. — Vascoleux, euse, adj. [Bot.]
Bekervormig. -- z. ook VASCULAIRE.

Vase, m. Vaas f.; val n., nul f. V- en marbre,
en albdtre, en poreelaine, en bronze, de terre,
d'argile, marmeren, albasten, porseleinen, bronzen,
aarden, leenzen vat. Le gal be dun v-, z. GALBE.
— V-s de cuisine, keukenvaten n. pl. V-s pour rnettre des fleurs, bloemvazen. — Les v-s sccrés, de
gewijde vaten (bij de godsdienst in gebruik). V- de
sacrifice, offervaas. --- V- de chapiteau , korf rn.
of ligchaam van 't kapiteel. z ook AMORTISSEMENT.
-- (Loc. prov.) C'est un pauvre v-, 't is een armzalig mensch (hij deugt tot niets). — [Théol.J, w.
.

ELECi'ION.

Vase, f. Slik of slik n., modder m. Le vaisseau s'est enfoncé dans ia v-, het schip zit in dens
modder vast. Fond de -v-, moddergrond, modderige
grond m.
Waseau, ni. [Tech.] Ifouten bak m. der spel
-

-demakrs.(eig

^% ,aseuux, ense, adj. 11loddeí°irl , slijkig , sli(Vasière, f. [Tech.] Groot bekken n. der zout,

-ziedrs.

V asiel, lit., z. VACIET.

V asistas, m. [pi . eva -zice-lace, verspell-in j
van het duitsche was ist das ? wat is dat ?) Gla.sraamn of venstertje in ee., deur of venster, kijk ven
stertje n. --- .Soort van jalousie aan (Ie koet spar,

-

-

tieren.

`'a.ion, m. [Tech.] Kluit of
cats-de bij pann'ebokkerrs.

klomp rei. be °eide

% asque, F. [Iieinix ails) Snarl ran row,7 e? t
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tamelijk vlak bekken n.: Fontaine décorée d'une
v- de bronze.
Vassal, m., •e, f. [Féod.] Leenman m., leenvrouw f., hij of zij, die door eenen heer met een
leen verlijd was, v a s s a a l m. en f. Vassaux directs of immédiats, onmiddelbare leenmannen (die
hun leen regtstreeksvan den opperleenl,eer hielden).
Arrière-vassaux of vavasseurs, achterleenmannen
(die hun leen van eenen heer hielden, die zelf vassaal van een' anderen heer was). — Grands vassaux, groote leenheeren of leenbezitters (die door
den koning met hun leen verlijd waren). — ( fig. et
fam.) Ondergeschikte, afhangeling m. en f.
Vassale of Vassole, f. [Constr. nay.] Hoofd
van een luik of lantaarn, raam n., randen m. pl.
van een' rooster.
Vassalité, f., z. v. a. VASSELAGE. — V assalitique , adj. Eene betrekking tusschen den
leenheer en den vassaal uitdrukkend: Hommage
v-, hulde van den leenman aan zijnen leenheer. —
Vassalage, in. Vassaalschap, leenmanschap n.,
leenbëarheid t., leenpligt m. — Droit de v-, (een
datgene, wat de leenheer van zijnen vassaal-r'egtn.,
vorderen kon.
%asset, m. [H. n.] Pharao-schelp f., kamizoolknoop m., eene eenschalige schelp.
t V asseur, nl., z. v. a. VASSAL.
V assive, f. [Econ. rur.1 Gezamenlijk jong vee n.
van eene melkerij. VASSIVE of Vassiveau, m.,
z. VACIVE, VACIVEAU. — Vassivier, m. Herder nl.
van de eenjarige schapen.
Vassole, f. [Constr. nay.], z. VASSALE.
Vastangue, f. [H. n.) , z. v. a. PASTENAQUE.
Vaste, adj. Wijd uitgestrekt , zeer uitgebreid ,
groot, wijd, ruim: Une v- platne, eene zeer groote
vlakte. Un chateau v-, een uitgestrekt kasteel. (fig.)
Ii a l'esprit v-, hij heeft een uitgebreid, veelomvattend verstand. Homme d'une v- érudition, man
van groote geleerdheid. Former de v-s projets ,
groote ontwerpen smeden. — [Anat.] Le v- interne, Ie v- externe, de groote binnenste, de groote
buitenste dij beenspier f. — Vastité, Vastitude, I. Groote uitgebreidheid of ruimte f. (Geen de
zei. beide woorden, zoo min als 't VAST1CITÉ van
Catharina II., hebben opgang gemaakt.)
Vastré of Vastrès, m. [H. n.] Beentong f.
[osteoglossum] , reusachtige raspharing m. [sudis
Bigas j , een zoetwatervisch van Zuid-Amerika,wiens
tongbeen tot rasp dient en die zoo groot van omvang is, dat een visch van gewone grootte schier
zoo veel droog vleesch geeft als een os.
Vas-tn, Viens-tu, in. [Pêcbe] Visscherij f.
met een net, dat door middel van een over een katrol loopend touw dwars door eenen stroom wordt
gespannen.
Vale, ni. [Com.] Rijst in haar hulsel, ongepelde rijst f., in Indië paddy geheeten. — Voormalige
likeur f. bij de limonade-verkoopers.
V ateau, m., z. V. a. VAUTOIR.
V atérie, f. [Bot.] Zeer hooge indische boom,
die een harsig sap levert, vlechtboom m.
Vatican, nl. Het pauselijk paleis en hof te
Rome op den t'atikaanschen berg, Vu t i k a a n n.
-- (bij uitbreiding) De pauselijke regéring f. (fig.)
Les foudres du V-, de bliksems van 't Vatikaan,
de pauselijke banvloeken m. pl. (z. ook FOUDRE).
-t- V atieinateur, m., -trice, f. Profeet, waar
dichter m., profetes , waarzegster , dich--zegr;
teres f. — i V atieination, f. Het dichten, zin
profetische liederen, waarzegging, profe -genva
tie f. — t V ati ci n er, V. a. De toekomst voorspelen, profetéren, waarzeggen.
Va-tout, m. [Jeu] : Faire v-, un v-, al zijn
speelgeld, al wat men voor zich heeft zetten. Tenir
Ie v- , iemands ganschen inzet houden , evenveel
daartegen zetten.
Vatrouille, f., z. VADROUILLE.
Van, ni., z. VAL.
Vaucour, m. [Tech.] Tafel of bank f. voor
de klei der pottedraajjers.
Vaude, f., z. v. a. GAUDE.
t V audeluque, m. Windbuil, opsnijder m.
Van-de-route (à-), z. ROUTE.
Vaudeville, in. (verbastering van Vau of Val
de Vire, het Vire-dal, in Neder-Normandië, waar
Olivier Basselin omstreeks 1450 geestige, scherpe
liedjes dichtte, die veel opgang maakten) Hekelend
liedje op eene bekende volkswijs, straatliedje, volks—

:

t

liedje n. — [Litt., Théát.] Tooneelstukje of klein
blijspel n. met ingevlochten liedjes op bekende wijzen, v a u d e v i l te f. --- (fig. et fam.) C'est un v-,
't is een looneelstuk of vlugschrift, dat eene gebeurtenis van den dag tot onderwerp heeft. (Deze zin
veroudert). — V- final, slotlied n. eener vaudeville, lied in vele coupletten, waarmede de vaudeville wordt besloten, en waarvan doorgaans ieder
der spelers één couplet zingt. — V audevilliste , m. [Litt.] Schrijver, dichter van vaudevilles.
Vau-de-Vice, m. [Litt.], z. VAUDEVILLE.

Vaudois, m. pl. [H. rel.] Waldenzen in. pl.,
eene in de 12de eeuw ontstane, later zwaar vervolgde, stille en streng zedelijke godsdienstpartij in
Frankrijk , welker overblijfsels men nog in drie
valleijen van Piemonl aantreft (zoo geheeten naar
hunnen stichter .Petrus Waldus of Pierre Vaudois,
een' rijk' koopman van Lyon).
Vaudoise, f. [H. n.], z. VANDOISE.

Vaudoux,m. Negerdans inn. van 2 tot 4 personen.
Vau-1'eau (a-), loc. adv., z. A-VAU-L'EAU.
V aurien (weleer VAUNEANT) , m. Deugniet,
schavuit, losbol m. —Soms ook in minder ongunstigen zin gebruikt: Cet enfant est un aimable v-,
dat kind is een aardige schalk of deugniet. —
5 VAURIENNE, f. (pop.) Ondeugend, schalk meisje n.
— + Vanrienner, V. n. Den deugniet, den losbol spelen. — t Vauriennerie, f. Nietigheid,
nietsbeduidendheid.—Lichtmisserij, losbandigheid f.
Vautoir, m. [Tech.] Soort van weverskam m.,
waarop de kettingdraden der tapijten worden verdeeld.
Vautouur, m. [H. n.] Gier m. V- fauve, groote
of wolkoppige gier. V- percnoptère, z. PERGOPTÈRE. V- OriCOU, z. ORICOU. V- uruhu, z. URUBU.

-- (fig.) Gier, grijpvogel m., hardvochtig en schraapzuchtig mensch n.;— (poét.) Wroeging, gewetensknaging f. — [Astr.] Naara, dien men somtijds aan de
sterrebeelden de Lier en den Arend heeft gegeven.
— Vautourin, e, adj. [1.1. n.] Naar den gier
gelijkend, giervormig. — VAUTOURIN, M. Soort van
raaf f. of gier m. (ook oorbeau-corbiveau en corbeau vautourin geheeten). — VAUTOURINS, M. pl.
Giersoorten I. pl.

V autrait, m. Koninklijke stoet m. voor de
wilde-zwijnenjagt. — Vautre, in. Soort van hond
voor de beeren- en wilde-zwijnenjagt, die zich gaarne
in 't slik wentelt. — Vautrer (se), v. pr.: Se
v- dans la fange, dans la bone, zich in 't slyk, in
den modder wentelen of omrollen: Le cochou acme
à se v- dans la fange, het zwijn wentelt zich gaarne
in 't slijk. — (bij uitbreiding) Se v- sur un lit,
sur l'herbe, zich genoegelijk op een bed , op het
gras uitstrekken.— (fig.) Zich geheel en al aanfiets
slechts overgeven: Se v- dans la débauche, dans
les voluptés, zich, in ongebondenheid, in wellust
rondwentelen. — V autroir, m. [Chas.] Plaats,
waar 'l wilde zwijn zich rondwentelt.
Vaux, pl. van val, z. VAL, MONT.
Vauxhall,m.Naam van een' openbaren lusttuin
met eene dans- en concert-zaal, op het einde der 18de
eeuw door zekeren Vaux te Londen geopend;—elke
soortgelijke plaats van verlustiging, later te Parijs
en eiders ontstaan ; verzamelplaats tot openbare
vermakelijkheden in warme zomernachten onder
fraaije illuminatiën, muzijk, enz., v a u x li a l l n.
Vavasseur of Valvasseur , m. [Féod.]

Achterleenman, z. VASSAL.

V ayvodat, in., z. v. a. VAYVODIE. — V ayvode, V aïvode of Way w ode, m. Titel der

voormalige vorsten van Moldavië en Wallachje,
w o i w ó d e m .; -- stadhouder in 't vroegere ko-

ningri3kPolen,woiwode, palatijn m•—Vayvodie of Woywodle, f. Waardigheid, gebied

van eenen woiwode, woiwodschap n*
Veau, m. Kalf n. V- mille, femelle, stierkalf,
koekalf of vaarskalf. Veau de lait , zuigkaf f. —
Kal fsvleesch n. Du v- roti, gebraden kalfsvleesch.
— Kalfsleder, kal fsleër n. Des livres reliés en v-,
in kalfsleêr ingebonden boeken n. pl. — Eau de vof Bouillon de v-, ongezouten kalfs-bouillon (als
drank ter verfrissching). — (fam.) Faire le v-,
S'étendre comme un v-, als een vlegel gaan liggen,
zich achteloos en log uitstrekken. — (pop.) Pleurer
comme un v-, tranen met tuiten huilen. -- (fig. et
p op.) V-, Grand v-, doenniet, lafaard m., groot
kalf. — (fig. et prov.) Avoir la fièvre de v-, na
den maaltijd huiverig zijn ; beven na te veel ge-
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dronken te hebben. Faire le collier au v- avant
qu'il soit né , zich te vroeg met eene zaak béziq
houden. z. ook ADORER, AUSSITOT, BRIDE. GRAS,
PIED, VACHE. — [ H. n.] V- marin, zeekalf n.,
z. V. a. PHOQUE.—V- aquatique, waterhaarworm m.
(dragonneau aquatique) . — Handelsnaam eener
kegelschelp : — [Agric.] Plaats in een veld, waar
't koren mislukt is. — [Constr.] Uitsnede f. in een
stuk hout om het volgens eene gegeven kromme lijn
te vormen.
Vectenr, adj. m. [Astr.] : Rayon v-, regte lijn,
die uit het brandpunt der elleptische planetenbaan
tot in het middelpunt der planeet getrokken wordt.
[ Géom.] Regte lijn, die uit het brandpunt eener
kromme lijn tot een punt in haren omvang getrokken. — [ Mécan.] Lijn , die het middelpunt der
krachten met het zwaartepunt van 't bewogen lig
-cham
verbindt, r a d i u s v e c t o r m.
V éda, rei. doorgaans Védas, m. pl. Naam
oudste,
der
in 't sanskrit geschreven gewijdeboe
Hindoes , bevattende de oorspronkelijke-kendr
denkbeelden van de indische wijsbegeerte omtrent
God, de schepping, de ziel en hare betrekkingen tot
God, Vedas m. pl. — Vedanta of Système
Védanta of Védantisnme , m. Het bovennatuurkundig stelsel of het theologisch gedeelte der
Vedas.
---

V édasse of Vaidasse, f. [Chum., Tech.]

Weede-asch, weedasch f., het vaste loogzout uit de
weede (pastel, guède).
Védelet, m. [Econ. rur.] Kalverherder m.
Véilette, f. [Mil.] Ruiterwacht, schildwacht te
paard, v e d é t f. V- avancée, verlet van de voor
Wachttorentje, schilderhuis n. op den-posten.
vestingwal. — ( fig.) lans une lettre, Ie titre iie la

personne à qui 1'on gerit (p. e. M o n s i e u r, M ad a in e) s'écrit ordinairement en v-, in eersen brief
schrijft men den titel des persoons, aan wier men
schrijft (b. v. M ij n h e e r, Mevrouw) bovenaan
op een' a fzonderlljken regel. Mettre en v- sur l'affiche le nom d'un acteur, dun auteur, den naam
van een' tooneelspeler, van een' schrijver met zeer
groote letters aan 't hoofd van 't aanplakbiljet doen
drukken. -- [Mar.] Jager m., vijfde fok, die de
groote schepen somtijds bijzetten.
% V égétable , adj. [Didact.] Groeijend, ge
om te groeijen. —5 V égétabilité, f. [Di--schikt

dact.], z. v. a. VÉGÉTALITÉ. — Végétal,m. [Bot.]
Gewas n. Tout arbre , toute plante est un v-,
elke boom, elke plant is een gewas. Traité des végétaux, verhandeling over de gewassen. ---- VEGE -

TAL, E, adj. De gewassen of planten betreffend; tot
het plantenrijk behoorend; uit liet plantenrijk afkomstig. Le règne v-, het plantenrijk. Force, vertu v-e, groeikracht f. Terre v-e, z. v. a. TERREAU.
— Sel v-, plantenzout n. Substances v-es, plantaardige zelfstandigheden. Regime v-, voeding f. met
spijzen uit het plantenrijk.— Végétalisation,f.
[Anc. phys.] Verandering f. in een gewas. — Végétaliser, v. a. [Anc. phys.] Vegetaal of plantaardig maken; tot plant vormen. — Végétalité, f. [Didact.] Plantennatuur, eigenaardigheid
der planten. — Végétant , e, adj. Wassend,
groeiend, met plantengroei, met groeikracht begaafd; op de wijze van eene plant aanwassend,
v e g e t é r e n d. — V égétatif, ive, adj. Groei
of wasdom gevend, ontwikkelend, groei bevorderend: La faculté v-ive` des graines, des plantes,
liet groei- of kiemvermogen der zalen, der planten.
Force v-ive, groeikracht, ontwikkelende kracht f.
--- Groeijend, wassend: Les plantes n'ont qu'une
vie v-ive, het leven der planten bestaat enkel in
wasdom. — (lig.) La vie v-ive de l'homme, het geheel stolfeljk leven, het plantenleven der menschen.
— V égetation, f. [Bot.] Plantenwasdom, plantengroei m., plantenleven n., levenskracht f. der
planten, v e g e t ie f. Belle v-, V- vigoureuse,
schoone, krachtige plantengroei. — (collect.) De planten f. pl. of gewassen n. pl. in 't algemeen: La vest magnifique dans cette 11e, het plantenr jk is
prachtig op dat eiland. La v- est tardive cette annee, de planten zijn dit jaar in haren groei ten
achteren. — [ Méd. j Vleezig uitwas n., dat aan de
oppervlakte van een orgaan of van eene wond zich
verheft. -- Végéter, v. n. Groeijen op de wijze
der planten, wassen, v e g et é r e n: Les plantes végètent toujours, jusqu'h ce qu'elles meurent, de
planten groeijen steeds voort, totdat zij sterven.

at
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(fig.) Een plantenleven leiden, als 't ware ingeworteld en werkeloos leven; in een' vergeten of bekrompen staat leven. 11 ne fait plus que v-, h# leidt
tegenwoordig slechts een plantenleven. — Ce poste
le fait v-, lui et sa famille, die post verschaft hem
en zijn gezin niet meer dan het noodigst levensonderhoud. — Végéto-animal, e, adj. [H. n.]
Tot het planten- en dierenrijk behoorend, zoowel
den aard der dieren als dien der planten vertoonend. — V égéto- minéra1, e, adj. Tot het
planten- en mineraal-rijk behoorend.— [Anc. chin.]
Eau végéto-minérale, vloeibaar azijnzuur lood n.
Vègre, f. [Mar.] , z. VAIGRE.

Véhémenee, f. Hevigheid, heftigheid, onstuimigheid f., geweld n., drift f., vuur n.: La v- des
passions, de hevigheid, 't geweld, het vuur der
hartstogten. Parler avec v-, met heftigheid, drift
spreken. Cet orateur a de la v-, die redenaar heeft
veel levendigheid en kracht in zijne voordragt ,
spreekt met vuur. — Le vent souffle avec v- (liever violence), de wind blaast met geweld , het
waait zeer hard. — Véhément, e, add. Hevig,
heftig, geweldig, vurig, driftig, hartstogtelijk, onstuimiq, v e h e m é n t: Désirs v-s, Passions v-es,
hevige, onstuimige begeerten f. pl., hartstogten m.
pl. Ton v-, heftige, driftige toon m. Discours v-,
krachtige, vurige rede f. Cet orateur est v-, die
redenaar heeft eene vurige, krachtige, wegslepende
voordragt. — Véhédnentemeut , adv. [Jar.]
Zeer sterk: I1 est v- suspect, v- soupconné de tra
hij wordt zeer sterk van verraad verdacht.-hison,
(Het woord is enkel in soortgelijke zegswijzen in
gebruik.)
Véhieiile, m. [Didact.] Voertuig, middel, dat
dient om iets a? fiers gemakkelijker voort te leiden
of door te voeren, aan- of toevoeringsmiddel, vehikel, vehículum n. Lair est le v- du son,
de lucht is liet middel ter voortplanting van 't geluid, 't geluid wordt door de lucht voortgeplant,
tot ons gevoerd. L'eau est le v- de la matière nutritive des plantes, het water is het toevoermiddel
van de voedingsstof der planten. Le in est un
bon v- pour ce remède, dit geneesmiddel laat zich
goed met wijn innemen. Le sirup n'entre dans ce
remède que canine v-, de siroop wordt bij die artsenij alleen gevoegd, om 't innemen gemakkelijker
te maken. — ( fig.) Les langues soot le v- des sciences, de talen zijn het voertuig, der wetenschappen.
Cette promesse servira de v- a ma demande, door
die belofte zal ik mijn verzoek ingang doen vinden.
— (fam.) Iedere soort van vervoermiddel, rijtuig,
vaartuig n., enz.
Veille, f., dikwijls Veilles, f. pl. Nachtwake f., liet waken of nachtwaken, liet slapeloos doorbrengen van den nacht of van een gedeelte daarvan, het nachtbraken. Une courte, longue v-, eene
korte, lange nachtwake. Les longues v-s, Les v-s
continuelles oat altéré sa santé, het lange, aanhou
nachtwaken, nachtbraken heeft zijne gezond -den
bedorven. — L'état de v-, of enkel La v-, de-heid
wakende toestand m. (in tegenstelling niet den
slaap): La v- procure des jouissances plus réelles
que Ie sommeil, de wakende toestand verschaft
meer wezenlijk genot dan de slaap. Etre critic la
v- et le somrneil, dommelen, half slapen en half
waken, in een' toestand tusschen slapen en waken
zijn. --- Lit de v- , waakbed n. (dat bij 't ziekbed
eens lijders voor den persoon, die bij hem waakt,
wordt gespreid). — Chandelle , Bougie de v-,
nachtkaars f., nachtlicht n. Mortier de v-, z. MORTIER. -- (fig.) V-s, langdurige en onvermoeide vlijt,
aan studie of verstandsarbeid of aan zaken besteed:
Cet ecrivain a recu le fruit de ses v -s, die sclrrijver heeft de vrucht van zijn' rusteloozen ijver, van
zijne slapelooze nachten ingeoogst. Consacrer ses
v-s à un ouvrage, al zijnen tijd , zijne dagen en
nachten aan een werk besteden. Doctes, Savantes
v-s, nachtstudiën f. pl. — [ Ant.] Les Romains divisaieni, la nuit en quatre v-s, de Romeinen verrdeelden den nacht in vier waken. — [ Bot.] V- des
plantes, waaktijd m. der planten, de uren, waarin
hare bloemen ontsloten zijn. — [ Chev.] La v- des
armes, de wapenwacht f. (welke hij, die tot ridder
zou geslagen worden, des nachts te voren hield in
eeve kapel bij de voor hem bestemde wapens). —
[Mar.] Ancre de v-, plechtanker. Avoir une ancre
en v-, een anker onder den kraanbalk of klaar om
te vallen hebben. Pouée b la v-, boei f., klaar om

-
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wítgeworpen te worden. —. De vorige dag of Ines veines, zoo lang ik leven zal. — (fig.) I1 na
avond, daags te voren, dag of avond vóór een' an- point de sang dans les v-s, hij heeft geen bloed in
deren dag: La v- de Páques, de Noë1, de la fête, de adem': hij heeft geen moed, geen hart, geen. eer

11 na pas une goutte de sang dans les-gevol.
J'arrivai la v- de son départ, de sa mort, v-s, hij is stijf van schrik. z. ook BOUILLIR, GLAik kwam des daags voor zijn vertrek, vóór zijnen CEIt. -- (Loc. prov.) I1 na nulle v- (I1 na v-) qui
dood aan. — (Loc. prow.), z. PáQUE. — (fig.) Etre y tende, hij heeft daartoe volstrekt geen aanleg,
a la v- de, op het punt zijn van, gereed staan om, geschiktheid, neiging. — (poét.) V- poétique of enligt bij of nabil iets zijn: On est à la V. de volr kel V-, dichtader, poétische of dichterlijke ader',
de grandes choses, men staat op het punt van ge- dichterlijk talent, dichtvuur n. I1 a une v- noble
wigtige dingen te zien, men zal welhaast gewig- et féconde, hij bezit een verheven en vruchtbaar
tige dingen zien gebeuren. I1 est à la v- cie sa ruine, dichttalent. Sa v- est tarie, zijne dichtader is ver
gedaan met zijne dichterlijke schep -drog:'tis
de sa mort, hij is zijnen ondergang, zenen dood naIl est en v-, zijne dichtader vloeit,-pingskracht.—
bij. Nous sommes a la v- de panti ►r, 2v# staan gereed om te vertrekken.
vloeijen
verzen
hein uit de pen; hij voelt zich
de
Veillé, e, adj. (en part. passé van veiller): geschikt, opgewekt, aangevuurd tot hetgeen hem te
Malade v- toute la nuit, zieke, bij wien den gen - doen slaat; hij is in gloed, in vuur. — ( fig, et fam.)
,s c hen nacht gewaakt wordt. — Veillée, f. Avond, I1 est en v- de gaieté, hij is in vrolijke stemming.
dien verscheidene personen bij elkander al waken- -^-- ^Géol .] Ader, lange en smalle streek, waar de
de, pratende of zich vermakende doorbrengen, avond- aard of bergstof Bene andere hoedanigheid of kleur
tijd ni., avondstonden in. pl.; avondgezelschap n.: dan de omliggende deden heeft; plaats eenei' mijn,
Les v-s sant longues en hiver, de winteravonden waar het metaal of mineraal wo rdt aangetro fen:
zijn lang. Aller tous les soirs is la v-, alle avon- V- de sable, de craie, de glaise, zand -, krijt -,
den in gezelschap gaan. La v- est chez Mr. R, het leemader. V- d'or, d'argent, de houille, goud -, zilavondgezelschap is bij den heer R. -- Veiller, ver-, steenkoolader. -- (fig.) II est tombé sur one
V. n. Waken, den slaaptijd geheel of ten deelewe- bonne v-, hij heeft het goed, gelukkig getroffen, hij
kend doorbrengen, opblijven; (absol.) wakker zijn, is goed te land gekomen. II est dans une bonne v-,
niet slapen: V- toute la nuit, den geheelen nacht en v- de bonheur , by is op den goeden, regten
waken, wakker blijven. I1 a veillé jusqu'a minuit, weg, het gaat hem voorspoedig. -- [Hydraul.] Vhij heeft tot middernacht gewaakt. V- auprès dun d'eau, waterader , kleine onder den grond stroomalade, bij eenen zieke waken. Soit que je dorme, mende bron f. teder, smalle, large en kronkesoit que j e veille, ik mag slapen of niet slapen. lende streep in zekere houtsoorten en steenen: Les
Je doute si je veille, ik twijfel of ik wel wakker v-s de l'acajou, du noyer, de aderen van 't maben. — (Lee. prov.) On ne salt s'11 dort ou s'il honiehout, noteboomenhout. Marbre qui a de belles
~' rille, s.^ n weet ;giet ut hij wil, hij is besluite- v-s, schoon geaderd marmer n. — V einé , e, adj.
loos. (P7 ov.) Jeunesse qui veille et vieillesse qui Geaderd, vol aderen (inz. van hout en steenen):
dort, eest signe de mort, als jongelieden niet kun- Bois v-, geaderd hout. Marbre v- de blanc at de
nen slapen en oude liedera niet wakker kunnen blij - rouge, wit en r ood geaderd marmer n. — [Bot.]
ven, dan is 't slecht niet hen gesteld. -- (fig.) V- Feuille v-e (of veineuse), geaderd blad n. -- Vel
à, sur qc., voor iets waken, zorg dragen, op iets
v. a. Aderen, door kleuren de aderen van-ner,
een wakend oog hebben. La Providence veille à hout, van marmer nabootsen: Le peintre a Bien
tout, de Voorzienigheid waakt over alles. On ne veiné ces colonnes, de schilder, verwer heeft die
peut pas v- a tout, men kan op alles geen acht zuilen goes!. geaderd. -- V eineux , ease, adj.
slaan. Veillez soigneusement à lui, houd een zorg Aderrijk, vol aderen: Le marbre le plus recher wakend oog op hem. 11 na pas veillé sur-vuldig, claé est aussi le plus v-, het meest gezochte marmer
la conduite de son Ills, hij heeft geen wakend oog is ook het rijkst geaderd. — [Anat.] De aderen
over 't gedrag van zijnen zoon gehouden. — [Mar.] bet'reff'end, daartoe behoorend: Sang v-, aderlijk
Waken, zich boven water vertoonen (van rotsen, bloed n. Système v-, aderstelsel n., de gezamenlijke
kl(ppen): Un rocher qui veille, eene wakende klip aderen. — [Bot.], z. VEINE. — Veint'le of Ve(z. ook VEILLER, V. a.). — VEILLER, V. a. Den nule, f. (verklw. van veine) [Anat.] Haarvat n.,
nacht bij iemand doorbrengen, bewaken, waken: naam der mikroskopisch kleine verbindingstakjes
V- un malade, bij eenen zieke waken. — V- un tusschen de uiteinden der fijnste slagadertjes en 't
mort, on corps, den nacht in gebeden bij eenen begin der fijnste aderworteltjes.
Véln.nède, m. [Corn.] , z. AVELAINEDE — V édoode, bij een lik doorbrengen. — (fig.) '- qn.,
iemand bewaken, in 't oog houden, op zijn doen lani of Vélanide , m. [ Bot. ] Zoete eik, v ede dag of avond vóór Paschen, vóór Kersmis, vóór
he feest.

letten. C'est un hornme qu'il

faut v- de près,

't is een man, op wicn enen vaauwkeuriq liet oog
moet houden, dien men van nabij moet gadeslaan.
— [Fauc.] V- l'oiseau, den valk wakker houden
(om hem vervolgens gemakkelijker af te rigten). —
[Mar.] Oppassen, klaar staan, bil schooten en hal
staan, uitkijken; V- one écoute, une drlsse,-zen
one manoeuvre, bij eenera schoot, val, looper klaar
staan. V- le grain, la risée (of neutr. an grain, a
la risée), op, de bui, op de zeng passen. V- 1'arrivée, l'auloli'ee dun bàtinlent, op 't afvallen, opl oeven van een schip passen. Veille en avant, Veille
levant ! kijk ,goed uit voor ! Veille les drisses des
liuniers, les écoutes ! klaar b ij de marszeilsvallen,
bij de schooten! — Veilleur, ni. Waker, geesteljke, die den nacht bij een lijk doorbrengt, lsjkbewaker. — Nachtwaker ni. tegen brand en dieven
in sommige fabr jken. — Veilleuse, f. Nacht
n. Une bof--lampjen.—Nchti,alpje
te de v-s, een doosje nachtpitjes. — [Bot.] , z. v. a.
Tafel f.,
.
[Tech.]
COLCIIIQUE. -- Veilloir, m

waarop de schoen- en zadelmakers hun licht en
gereedschap plaatsen, wanneer zij des nachts werken.
V eillotte, f. [Agric.] Kleine hoop hooi, dien
men al maaijend op het land maakt, windhoop rn.

Veenat, in. [H. n.] , z. v. a. DMAQUEREAU.
Veine, f. [Anat.] Ader f. z. BASILIQUE, CAVE,
CÉPHALIQUE, JUGULAIRE, MEDIAN. Le sang qui

coule dans les v-s, het bloed, dat door de aderen
vloeit..Sénèque se fit ouvrir les v-s; Seneca deed
zich de aderen openen. — Ouvrir la v- , de ader
openen, aderlaten. — Tant que ]e sang ( rant
qu'un peu de sang, un reste de sang) coulera dans

lani n1.
ti éíar of Lrysin.e, m. [Bot.] Maagdepalm m.
V- alliaire, knoflookkruid D. V- des boutiques of
V- officinal (ook tortelIe en herbe aux chantres
gebeeten), re;neene maagdepalm, wilde mosterd m.
d elatit 1 interj. Jagerskreet ter aanduiding dat
men het wild ziet.
Velche of Welehe, m. (fig. et fans.) Onwetend mensch, barbaar, vijand van kunst en weten
duisterling in. (naar de oude-schap,domeri
Welchen, een' onbeschaafden stain der Gaelen in
Wallis of Wales). — Voltaire heeft de Franschen
vaak, uit scherts en. smaad, Velches geheeten. -Velcherie, Weleihierie, f. Barbaren-land n.;
barbaarsch.heid f., z. v. a. OBSCURANTISME.
Welcome, m., z. V. a. VIDRECOME.

(dusa.

Vélelle, f.Zeekoraal n., zeenetel f., soort van meVéler, v. n. Kalven, een kalf werpen: La vache
vient de v-, de koe heeft pas gekalfd.
Velette of Voilette, f. [Mar.] Stormzeil n.
V é1in, in. Fijnste soort van perkament, schrij f
of druk -perkament, v e 1 y n n.: Manuscrit sur v-,
handschrift op velijn. Reliure de v-, en v-, erkamenten band m.--(fig.) Titels m. pl. van adeldom
(liever parchemins). — VELIN, adj. ni.: Papier v-,
veljnpapier , velijn n., fijn en glad papier, dat
naar 't beste perkament gelijkt.
^'éiiquie, adj. [Mar.] De zeilen betreffend: Point
v-, zeilpunt; zwaartepunt n. der zeilen.
Velites, m. pl. [Anc. rom.] Ligte troepen m.
pl. — [H. mil.] Ligte jagers m. pl., een door Na
korps.
-polenI.grit
`ells, f. [Bot.] Wilde kers f. (eene plant) .

VELTEITÉ
Veliéité, f. Halve wil, zwakke, krachtelooze
evil, die zonder uitwerking blijft: I1 lui prit la vIe se faire auteur, hij kreeg half en half lust om

schrijver te worden. Toutes ces belles résolutions
ne soot que des v-s, al die fraaije voornemens zijn
slechts uitdrukkingen van een' halven wil, loopen
ten slotte op niets uit. (trekking f.
5 Vellieation, f. [ Méd.] Krampachtige vezel t V éloee, adj. Snel, gezwind. -- Véloeifère, m. Fransche snelwagen m. — [H. n.] Snelvliegende muur- of torenzwaluw f. (door Le Vaillant
in Afrika waargenomen , en die in ééne minuut
een half uur ver moet vliegen.— V éloeinmètre,m.
Snelheidsmeter m., een vóór weinig jaren door Overduyn, leeraar aan de Delftsche akademie, uitgevonden werktuig om de snelheid van een vaartuig
of ook die van eenera stroom niet juistheid te leeren kennen, velOcimeter m. — Veloeipède,
adj. Snelvoetig. — tells subst. m., z. IMAISINE. —
Véloeité, f. (alleen in deftigen stijl) Snelheid, ge
sans pareille, weérealooze snel--zwindhef.:V
heid. La v- de sa course, de snelheid van zijnen
loop. La v- de la pensée, de snelheid der gedachte.
La v- de la prononciation, de gezwindheid der uit
snelle spreken. (ren kalf.-sprak,het
Vélot, m. [Tech.] Vel n. van een dood geboVelours, m. Fluweel, fulp, felp n. V- plein,
iiguré, à fleurs, glad, gewerkt, gebloemd juweel.
V- de laine, de coton, wol -, katoenfluweel. V- satine, atlasfluweel. z. ook RAs.
fg.) Marcher
sur Ie -, op een zacht, donzig graspad gaan. Chemin de v-, zachte, gelijke of gemakkelijke weg m. 11
est arrivé à la fortune par an chernin de v-, hij
is langs een' gemakkeljken wegj tot fortuin gekomen. — ( fig. et fammm.), z. PATTE. Jouer sur le v-,
van zijne winst spelen. — (Prov.), z. VEvTRE. —
[H. n.] Naam van verschillende insecten, wegens
hun fluweelachtig voorkomen. — V- anglais, fluweeltoot f., eene kegelschelp.
Velouté, e, add. Fluweelachtig, fluweel (van
verschillende stoffen, die met fluweel opgewerkt zijn);
zacht als fluweel; van fluweelachtig voorkomen.
Etoffe v-e, fluweelstof f. Satin v-, fluweelsatijn D.
Ruban v-, fluweelband n. -- Papier v-, fluweel papier n. — Peau v -e, fluweelachtige huid f., vel n.
zoo zacht als fluweel. — [Anat.] Membrane (of
Tunique) v-e, binnenste rok ni. of slijmvlies n. van
de maag en darmen, fluweelvlies n. (wegens de
fijne, zachte vezels, waarmede 't bezet is). ---[Bot.]
Mousse, Rose v-e, fluweelmos n., fluweelroos f. —
Feuilles, Fleurs v-es, fluweelachtige bladeren n.
pl., bloemen f. pl. Fruits h duvet v-, vruchten f.
pl. met fluweelachtig dons. — [Cuis.] Crème v -e,
gekookte room m. , die als tusschenqeregt wordt
opgediend. — Fromage v-, schimmelige kaas f. —
[Econ.] Vin v-, zachte, donkerkleurige wijn nn. —
[H. n.] Chenille v-e, fiuweelrups f. — [Joail.]
Sapliir v-, donkerkleurige saf.ei' m.— VELOUTE,m.
[Manuf.] Fluweelband, -lint f. — [ Adat.] Le vof La membrane veloutée, z. boven. — Fluweel
donzige oppervlakte f., het fluweelachtige:-achtige,
Le v- d'une fleur, de la peau, het fluweelachtige
eener bloem, der huid. — ( fig.) L'aigreur éte le
v- de la voix, de bitsheid ontneemt aan de stem
hare zachtheid of liefelijkheid. — [Cuis.] Scherpe
saus f., die men in voorraad heeft om andere sausen daarmede toe te bereiden. — Veloater, V. a.
Als fluweel weven of bewerken; een fluweelachtig
voorkomen geven.
Veltage, ni. Het peilen of roeijen, het meten
van vaatwerk met den peilstok. — Velte, f.
Peilstok m. — [Métrol.] Oude vochtmaat van 8
pinten (-18,66 liter). — Welter, v. a. Peilen,
roeten. — Veltenr, m. Peiler, roeijer nl.
V eltnre, f., z. VALTURE.
Velti, e, adj. Behaard, harig, ruig, met haar
(poil) begroeid: Estomac v-, behaarde, ruige borst f.
Jambes v-es, behaarde beenen n. pl. — II est. veomine un ours, hij is zoo ruig als een beer. (Het
woord wordt niet van 's menschen hoofd of baard
gebruikt). — [Bot.] Tige, Feuille v-e, behaarde
stengel m., wollig, harig blad n.— [Exploit.] Pierre
v-e, ruwe steen m., zoo als hij uit degroeve komt.
-- Weleer z. v. a. moisi, beschimmneld. — Vel.i,m.
Het behaarde, het harige gedeelte: Le v- du pelage
d'un animal, dune plaste, het wollige der haren
van een dier, de wollige oppervlakte eener plant.
— [H. n.] Kleine eekhoornvisch m. — Velne, f.
— (
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[H.. n.] Borstelrups f. -- [Véner.] Ruige huid f. op
't hoofd der herten, wanneer hunne; horens begin-ven te schieten, bast m.

V'eluuette, f. [Bot.] , z. v. a. I'ILOSELLE.
Velvantine, f. [Coln.] Eene te A1niens ve r
stof, velvantíne f.

Velvote of Velvotte, f. [Bot.] Basterd vlas

-vardige
-kruidn.Vsavge,l-rpijn.

V enaison, f. Wildbraad, ?.mild n., vleescc van
herten en ander rood wild. Viande qui a un gout

de v-, vleesch, (lat een' wildsmaak heeft. Les cerfs,
les sangliers sort en v- (en graisse), de herten, de
wilde zwijnen zijn vet, goed om te eten. — Beuk in
van wild: On sent lei la v-, men ruikt hier wild.
Vénal, e, adj. Veil, te koop, koopbaar, ver
voor geld te bekomen (Jnz. van zekere-kopbar
ambten en bedieningen gezegd): Charge v-e, Office
v-, koopbaar ambt n., koopbare bediening f. Les

dignités ne doivent pas être v-es, de groote waar -

digheden moeten niet veil, niet te koop zijn. -- Valeur v-e, verkoopprijs, handelprijs ni. — (fig.) Homme v-, Ame v-e, veil mensch n., baatzuchtige, lage,
eerlooze ziel f., hij, die zich voor geld tot alles laat
gebruiken. Ecrivain v-. Plume v-e, veil schrijver in ,
veile pen f. — V énalennent, adv. 01) veile, baat
ijze: Ii exerce v- sa charge, hij laat zich-zuchtigew
bij zijne ambtsbediening met geld omkoopen. — Vénalité, f. Veilheid, koopbaarheid, verkoopbaarheid f., het veil of te koop zin; oinkoopbaarh.eid,
v e n a 1 i t e i t f. La v- des charges, de koopbaarheld, veilheid derambten. Juge d'une v- biera connue, regter, die algemeen als omkoopbaar bekend,
staat.
Venant, adi. nn. (zelden gebézigd dan in): Enfant Bien v-, gr, 1 opgroeiend, ontwikkelt -A kind n.
— I1 a dix mille francs de rente bien v-s, hij heeft
tien duizend francs zekere renten (die altijd regel
betaald worden). — VENANT, ni. (doorgaans-matig
in gezelschap niet allant voorkomend) Komende, hij,
die komt, z. ALLANT. — A tout v-, aan den eerste
den beste, aan iedereen: Offrir ses services b tout
v-, zijne diensten iedereen aanbieden. — (Loc. prov.)
A tout v- beau jeu, laat komen. Wie wil, ik neem
het testen iedereen op, -ik sta ze allen, lie zal ze
allen bedienen.
Vence, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. PEnvENCIIE.
Vendable, adj. Verkoopbaar, te verkoopes: Ces
marchandises ne soot pas v-s, die waren zijn niet
verkoopbaar.
V endange, nl. (dikwijls plur. vENDANGES)
Wijnoogst m., inzameling der druiven voor de
wijnbereiding: Bonne, Mauvaise, Pleine v-, goede,
slechte, volle of ruime wijnoogst m. Faire v-, Aller
en v-, wijnoogst houden, de druiven inzamelen.
Les v-s out été belles en France, de wijnoogst is
in Frankrijk zeer goed uitgevallen. — (fag, et fain.)
Faire v-, goede zaken doen, zijn' slag slaan. —
(Loc. prov.) Etre pale comme une écuelle de v-,
er vuurrood uitzien, zoo rood zijn als een gekookte
kreeft, als een kalkoenscha haan. Ii pr ache sur la
v-, met het glas in de hand blijft hij maar praten
en drinkt niet; ook: hij praat niet dan van wijn,
van drinken. z. ook ADIEU. — (Poes.) Le dien des
v-s, de God des mijns, Bacchus. — T)id van den
wijnoogst. wijntijd, herfst :b. (in dezen zin altijd
in plur.): Passer les v-s à la campagne, den tijd
van den wvjjnoogst op het land doorbrengen. Les
v-s ont été belles, 't was mooi 'wAr met den, winoogst, 't was schoon herfstweder. Je Ie payerai
après les v-s, ik zal hem na den w jnoogst betalen.
--- Vendangeoir, m. Druivenkorf ni., druiven mand f. (voor de ingezamelde vruchten); — bergplaats, schuur f. voor den wjjnoogst. — Vendanger, v. a. Wijnoogst houden, de druiven. inzamelen of inoogsten,
inoogsten, druiven lezen: V- une vigne, een'
wijngaard
wijnberg aflezen. (absol.) On vendange
déj b , men leest de druiven reeds, de wij noogst is
reeds begonnen. — (fig.) La pluie et la grêle, Les
soldats ennemis out lout vendangé, de reilen en
de hagel, de vijandelijke soldaten hebben den ganschen wijnoogst vernield, (bij uitbreiding) hebben al
het te veld staande, alle veldvruchten vernield of
bedorven. — (Loc. pray.) Il vendange tout a son
a;se, hij slaat ongestoord zijn' slag: hij trekt aller
i ongeoorloofde winst uit zijne betrekking, zon -le
dat iemand hem daarig verhindert. — V eit--der
dangette, f. [H. n.j VoHesnaam van de lijster f.
of meerle (grive). —Verldana enr, m., -ease, f.
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VENEUR.

Wijn- of druivenlezer nl., - leesster f., tiij of zij,
die de druiven inzamelt. — Soupe de v-, soep f. van
witte kool en bruin brood.
Vendeens, m. pl. [H. de France] Gezamenlijke
bewoners van 't westelijk Frankrijk, die tegen de
eerste republiek opstonden (naar de Vendée, het
hoof dtooneel van dien opstand), Vendeërs ni. pl.
Vendémiaire, m. [Chron.] Wijnmaand f.,

Vendredi, ni. Vr ijdag, zesde dag der week.
Partir Ie v-, op vrijdag vertrekken. Il arriva un
v-, hij kwam op den' vrijdag aan La poste part tous
les v-s, de post vertrekt eiken vrijdag. — V- saint,
goede vrijdag, vrijdag vóór pasclien. — (Prov.), z.

DIMANCHE.

Venda, e, adj. (en part. passé van vendre):
Cheval v-, Maison v-e, verkocht paard, huis n. —

eerste maand van 't fransche republikeinsche jaar C'est un homme v-, 't is een verkocht, omgekocht,
(van 22 sept. tot 21 oct.)

y enderesse, f., z. onder VENDEUR.
Vendetta of Vendette, f. Bloedwraak f., de
doodel jke haat en vijandschap, waarin weleer geheele jamiliën, inz. op Corsica, leefden, ten gevolge
van een' eersten moord, v e n d é t t a f.
Vendeur, m., -ease, f. Verkooper m., ver
hij of zij, die iets verkoopt; ook: hij-kopsterf.,
of zij, die van 't verkoopen van zekere voorwerpen
zin bestaanmiddel maakt, kramer m., kraamster f.,
koopman m. , koopvrouw f. V- de fruits, V-euse
de légumes, fruitverkoopér m., groenteverkoopster,
groentevrouw f. Faux v-, bedriegelijk, valsch ver
nl. (die verkoopt wat hem niet toebehoort,-koper
of die valsche maten of gewigten gebruikt). — V(of Marchand) d'orviétan, de mithridate, z. ORVIETAN, DIITHRIDATE. — (pop.) V- de Chrétiens ,
werver ni. (recruteur):. — (fig. et (am.) V- de famée, rook- of koolverkooper, windbuil ni.— (Loc.
prov.) Il y a plus de foul acheteurs (of acquéreurs)
que de foes v-s, er zin meer gekken onder de koopers dan onder de verkoopers. I1 est fait comme
on V. de cochons, hij ziet er uit als een. schooier;
't is een onbehouwen mensch. — [Prat .] VENDEUR , m.,
VENDEREESSE f . (nlleen in den stijl der praktijk is
(1 vrouw ^^-lijk ir. cbrui,.) Verkooper m., verkoop
hij of zij, die zich door verkoop van een'-sterf.,
of ander' eigendom ontdoet.
Vendication, f., z. V. a. REVENDICATION. —
Vendigiter, v. a., z. v. a. REVENDIQUER.

V endition, f. [Prat.] Verkooping f. (yenta).
Vendrangon, m. [Bot.] , z. V. a. BERLE.
Vendre, V. a. Verkoopen: Que vendel -vous?
wat verkoopt gij? Il a vendu sa maison trois mille
florins, hij heeft zijn huis voor drie duizend gul den verkocht. V- qc. cher, à bon marché, a bas
a vii prix, iets duur, goedkoop, voor tenen lagen,
geringen prijs verkoopen. V- en détail, en gros, in
't klein, in 't groot verkoopen, afzetten. V - á revient, à prix de revient, voor inkoopsprijs, zonder
winst verkoopen. V- è perte, met verlies verkoopen. V- avec ou sans garantie, met of zonder borg
V- h l'amiable, in der minne,-stelingvrkop.
uit de vrije hand verkoopen. V- par décret, op reqterl jk bevel, geregtelijk verkoopen. z. ook COMPTANT,
ENCAN, ENCHÉRE, RACHAT, REMERE. --

(Loc fam.
.

et prov.) Cela a été vendu pardessus les maisons,
dat is peperduur verkocht. I1 vendrait jusqu'h sa
chemise, hij zou alles, zijn laatste hemd verkoopen.
Tel vend et ne livre pas, menig een belooft iets en
houdt het niet; menig een maakt rekening op iets
en verkrijgt het niet, rekent zonder den waard.

Ce nest pas tout que de v-, it faut livrer, met de
belofte is 't niet gedaan, men moet ze ook nako-

men. z. ook AM!, COQUILLE, DENIER, DÉPENDRE,

OURS. -- (lig.) V. bien cher, chèrement sa vie, sa

peau, z. CHER, CHEREMENT. Vendre son suffrage,

sa protection, zijne stem, zijne bescherming ver
zich voor zijne stem, zijne bescherming la--kopen,
ten betalen. V- son honneur, zijne eer verkoopen. --Verraden, verkoopen: Cast lui qui nous a vendus,
hij heeft ons verraden. Judas vendit Jésus Christ
pour trente deniers, Judas verkocht, verried Jezus
Christus voor dertig zilverlingen. — SE VENDRE,
V. pr. (fam.) Il vous vendrait tous, hij kan is allen
verraden en verkoopen, hij is u allen te slim, te
gaauw. Je crois qu'ils vendent la ville (als er in
gezelschap door sommigen zacht met elkander gesproken wordt), ik geloof, dat zij de stad verreden, dat zij ons verraden willen. — Verkocht worden, aftrek of vertier hebben: Cela se vend au
poids, dat wordt bij 't gewipt verkocht. Cette marcbandise se vend bien, die waar vindt goeden aftrek. — Zich verkoopen, zich uit baatzucht aan
Bene partij enz. verbinden: Cet homme s'est vendu au ministère, die man heeft zich aan 't ministerie verkocht. — (Loc. prov.) Qui prend, se vend,
z. PRENDRE (blz. 1181, kol. 2); z. ook FILLE. -Elkander verraden.

door geld gewonnen man.
Vené, e, adj. (en part. passé van vener): Viande v-e, bestorven vleesch n., vleesch, waaraan een
reukje of luchtje begint te komen.
V énéfice, m. [Anc. jur.] Vergiftiging f., misdaad van giftmengery, inz. die, waarb ij men achtte,
dat tooverjj in 't spel was, v e n e f i c i u m n.
-j- S Venelle, f. Smalle weg inn., straatje n.,
steeg f. — (Loc. prov.) Enliler la v-, z. EN FILER .
Vénéneux, ease, adj. (alleen van planten gezegd, vgl. vEN IMEUX) Vergiftig, een vergift bevattend: Fruit v-, Plante v-euse, vergiftige vrucht;
plant f. -- Vénénifère, adj. [H. n.] Vergift bevattend of inhoudend. — Vénéniflque, adj. Vergift voortbrengend of verwekkend.

V ener, V. a. (alleen in den in/in. en de zamengestelde tijden) Een huisdier afdr jven, moede jagen, om zijn vleesch malscher, murwer te maken:
En Italie, on a coutume de v- les boeufs, in Italie
pleegt men de runderen of te drijven, om malsch
vleesch te bekomen. — Faire v- la viande, het vleesch
laten besterven (mortifier).
Vénérable, adj. Eerbiedwaardig, eerwaardig,
vereerenswaardiq: Vieillard v-, eerwaardig grijsaard m. Assemblée v-, eerwaardige, deftige verga
f. 11 portait une barbe v-, hij droeg een'-dering
eerwaardigen baard. Nom v-, eerbiedwaardige
naam m. — V- maitre of als subst. V-, eeretitel
des voorzitters eenei vrijmetselaars-loge, Achtbare
Meester, Eerwaarde. — Véiiérablement, adv.
Op eerwaardige wijze. -- V énération, f. Ver
eerbiediging, eerbiedbetuiging f. (voor heilige-ering,
zaken); eerbied m., eerbiedige achting, v en er at i e f. Exposer des reliques á la v- des fidèles, retiquien aan de vereering der geloovigen ten toon
stellen. — I1 mérite la v- de tout le monde, hij
verdient de vereering, de eerbiedige achting van
iedereen. Sa mémoire est en v-, zine nagedachtenis wordt in eere gehouden. — V énérer, v. a.
Vereeren, eerbiedigen; eerbied betoonen, eerbiedige
achting toedragen. V- les saints, de heiligen ver
— Je Ie vénère comme un bienfaiteur, ik-ern.
eerbiedig hem als een' weldoener. — SE VENÉRER,
V. pr. Zich zelven vereeren: L'orgueilleux se vénère lui même. * Elkander eerbiedigen: Des époux

vieillis dans les vertus se vénèrent avec raison.
— Het part. passé is ook adj.: Vieillard vénéré,
geëerbiedigd grasaard m.

d énéricarde, f. [H. n.] Venushart n., soort
van tweeschalige schelp.
V énérie, f. Jagt n. op ros wild met windhonden,

jagerij f.; jagtwezen n.,

v e n e ri e f. I1 entend la

V-, hi verstaat de jagt, het jagtwezen: 'ferme de
v-, jagersterm m., bij jagers gebruikelijke uit
vorstelijke jagtstoet m.,-drukingf.—Jatsoe,
al wat tot de vorsteljke aagt behoort: Les pages,
Les chiens de la v-, de edelknapen, de honden van
den jagtstoet,

La v- a suivi le roi dans ce voyage,

de jagtstoet is den koning op die reis gevolgd. —
Jagershof, jagershuis n., gebouw, waar de officieren
en de gansche vorstelijke jagtstoet huisvesten: Aller

à la v-, naar 't jagershof gaan.
Vénérien, ne, adj. Wat Venus betreft, tot

Venus behoort (alleen gebruikt van den vleescheljken omgang tusschen de beide kunnen): Acte v-,
bijslaap m. (colt). Plaisirs v-s (of de l'amour),
venusspel n., minnepret f. Excès v-s, uitspattingen
in de liefde, in den wellust. (In de gewone taal
vermijdt men het woord vénérien.) — V e n é r i s c h,
v e n e r ie k, z. v. a. SYPHILITIQUE . — In den laatsten zin ook als subst.: Les v-s, de lijders aan
venuskwalen, de venerischen, venerieken.
Venets, m. pl. [Péche] Lage vischtuin m. of

weer f.

Wenette, f.

(pop.) Vrees, ongerustheid f., angst

i
Avoir la v-, bang zijn.
(alleen voorkomend in):
Donner la v-, bang maken. (spoorwiek I.
Veneton, in. [H. n.] Soort van jakana m. of
Veneer, m. Jager, hij, die de honden bij de

VENEZ-Y-VOIR
aagt op 't roode wild bestuurt. — Grand v-, opperjagtmeester, officier, die over den ganschen vorsteljken jagtstoet het opzigt heeft. — Le grand vde Fontainebleau, de wilde jager.
Venez-y-voir, m. (farn.) Beuzeling, kleinigheid f., iets, dat de moeite niet waard is. C'est un
Beau venez-y-voir, 't is wel de peine waard (Plur.
Des venez-y-voir.)
Wengé, e, adj. (en part. passé van venger):
Meurtre v-, Injure v-e, gewroken moord m., beleedi, ing f. -- Vengeance, f. Wraak; wraak
f. Il ne respirait que v-, hij ademde niets dan-zucht
wraak. Il poussa, porta la v- trop loin, hij dreef
de wraak te ver. Tirer, Prendre v-, wraak nemen,
zich wreken. — Avoir la v- dans Ie coeur, wraakzucht f. in 't hart hebben. I1 est au-dessus de la
vengeance, hij is boven wraakzucht verheven. —
V enger, V. a. Wreken, wraak nemen: V- la mort
de son père, one injure, den dood zijns vaders,
eene beleediging wreken. V- l'innocence opprimée,
de verdrukte onschuld wreken. — V- la quenelle
d' un roi, voor de zaak van een' koning strijden. —
SE VENGER. V. pr. Zich wreken: Se v- de ses enneinis, dune insulte, zich op zijne v ijanden, over
eene beleediging wreken. I1 s'est vengé sur mol de
sa disgrace, h# heeft zijn ongeval aan mij gewroken. Je men vengerai, ik zal wraak daarover
nemen. — Gewroken worden: De tels affronts ne
se vengent pas, wegens zulke beleedigingen neemt
men geene wraak. (ROUSSE.
-

Venger on, m., z. VANGERON. — [H. n.], z.

eengeur, in.,I engeresse, f. Wreker, wraaknewer in., wreekster, wraakneemster f. Dieu est
le v- des opprimés, God is de wreker der onder
Cet ouvrage n'aura point de v-, deze be--drukten.
leediging zal geenen wreker hebben, zal ongewroken
blijven. — ;4/s adj.: Wrekend, wraaknemend:
Craignez an Dieu v-, sa justice vengeresse, vrees
eenera wrekend en God, zijne wrekende geregtigheid.
Line main vengeresse, eene wrekende hand f. —
(Het j'ernin. vengeresse is alleen in deftigen stijl
en in poezij in gebruik.)
Vengoline, f. H. n.] Afrikaansche groene
vlasvink in. (ook sénégali chanteur geheeten).
vengnde, f. [Pëchej Groote ingang m. van
een vischtuin of weer.
Veniat, m. (lalin; eig. dat hij kome) [Prat.]
Dagvaa+ ding f. in persoon vooreene hoogere regt bank.
`rniel, Ie, adj. [Theol.] Vergefelijk, te verijeven of kwijt te schelden: Faire, Commettre un péché v-, eene vergefelijke zonde begaan. saute v -Ie,
vergefelijke fout f. — (fig., van zekere overtredingen van de regels der welvoegelijkheid, beleefdheid,
enz.) Ce ne sont que des péchés v-s, des fautes
v -les, dat zijn niet dan vcrge/elpke zonden of overtredingen. — y éniellennent, adv. Op vergefelz1ke wijze, vergefelijk: Pécher v-, eene vergefeljke
zonde of fout be/jaan.
^%eni - niee itm, In., z. VADE-MECUM.
éniuieux, ease, adj. (van dieren, en ook
van dingen. die mm en voor besmet met dierengif
houdt, vgl. VENENEUX). Venijnig, vergiftig: Le scorpion est an animal v-, de schorpioen is een venijnig dier. I1 n'est pas prouvé que les herhes sur
lesquelles le crapaud a passé, soient v-euses, 't

is niet bewezen, dat de kruiden, waarover de pad
gekropen heeft, vergiftig zijn. — (fig.) Langup vease, venijnige tong, lastertong f., kwaadsprekend,
schamper mensch ra . — VÉNIMEUSE, f. [H. n.] Gifbaars m., soort van amerikaansche baars, dien men
voor ver . ri[tig houdt.
Venire, m. Venijn. dierlijk vergift n.; -- (bij
uitbreiding) smetstof f., besmettend beginsel n. van
sommige ziekten. Le v- mortel du serpent, het doodelijke venijn der slang . — (Prov.), z. BETE, QUEUE.
— Le v- (in medische taal virus) de la petite vérole, de smetstof der kinderpokken. — (fig.) Venijn n., verborgen haat, wrok ni., boosaardigheid f.
Avoir du v- conti e qn., iemand wrok, haat toedragen. Il répand son v- partout, bij spreekt overal
kwaad, verspreidt overal zijn venijn. z. ook JETER
(blz. 1011). — Homme sans v-, Homme qui na
point de v-, mensch zonder haat of nijd, goedhart9g 9nan.
Venir, V. n. (met être) Komen: V- à pied, h
coeval, en voiture, te voel, te paard, met rijtuig
komen. V- au devant de qn., iemand te gemoet
komen. Je viens nous dire (pour vous dire) que...,

-
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ik kom u zeggen (om u te zeggen), dat... Il vient
nous chercher, hij komt ons halen. Les voilà qui
viennent, daar komen zij. Quand viendra-t-il nous
voir? wanneer zal hij ons komen bezoeken ? II est
venu de Paris en un jour, hij is in éénen dag van
Parijs hierheen gekomen. Je le rencontrai qui venait de la ville, ik ontmoette hem, toen hij uit de
stad kwam. Elle vient de 1'église, de chez elle, zij
komt uit de kerk, van huis. — II est venu de Rome à Paris, hij is van Rome naar Parijs gekomen.
— Faire v- qn., iemand bij zich laten komen, iemand
ontbieden. — (Loc. prov.), z JUBÉ . Komen,
aankomen: Quel jour vient le courier? op- welken
.

dag komt de post, de koerier aan ? --- (fam. et iron.)

D'ou venez-vous? De quel pays (monde) venezvous ? waar komt gij van daan? weet gij dat niet?
11 semble qu'ii vienne de l'autre monde, 't is of
hij uit de andere wereld komt: hij schijnt van alles

niets te weten. — (Loc. prov.) V- (of Arriver)
comme tambourin it noces, of comme de cire, z.
NoCE, CIRE. Les maladies viennent à cheval et
s'en retournent à pied, de ziekten komen te paard
en vertrekken te voet. — Ne faire qu'aller et venir,
z. FAIRE (blz. 751, kol. 2, onderaan). (met
voir) Je viens voir comment it se porte, ik kom
zien, hoe hij vaart. Si vous ne le croyez pas, venez-y-voir, als ge 't niet gelooft, kom het dun zien.
Z. ook VENEZ-Y-VOIR. — (fig Je Ie vois v - ik zie,
,

.)

merk reeds, waar hij heen wil, wat hij wil zeggen
of doen. Je vous voyais v-, ik zag u at aankomen,

ik zag reeds wat ge in uw schild voerdet, waar
ge heen wildet. Dans cette affaire nous n'avons
qu'à voir v-, qua laisser v-, bij die zaak moeten
wij maar de kat uit den boom kijken, behoeven wij
enkel af te wachten wat er gebeurt. _ Mede
gaan met iemand, die ons uitnoodigt hein te-gan,
vergezellen. Je pars pour Paris, voulez-vous vavec (noi? ik vertrek naar Parijs, wilt gij mede
mij gaan ? wilt ge mij vergezellen ? Vien--gan,met
drez-vous au spectacle avec nous? zult gij met
ons naar den schouwburg gaan ? Je men vais á
la ville, venez aver mop, ik ga naar de stad, ga
mede, kom mede. -.r Venir, komen, aankomen.
wordt ook van levenlooze voorwerpen gebezigd:
Quel jour viennent les gazettes? op welken dag
komen de couranten? Le vent veerit du hord, de
wind komt uit het noorden. Cette rivière vient de
telle montagne, die rivier komt van dien en dien
berg. L'orage vient de ce coté, het onweder komt
van dezen kant. — 5 Des revenus qui viennent
Bien, inkomsten, die geregeld binnen konen, uitbetaald worden. — Cette marchandise nous vient de
tel pays, die waar krijgen, bekomen wij, wordt
ons aangevoerd uit dat land. Les arts soot venus
de la Grèce, de kunsten zijn uit Griekenland ge-

komen. — (Loc. prov.), z. BOUCHE, MOIJLIN, PLUIE.

-- Faire v- qc., iets laten komen, iets ontbieden,
bestellen.: Faire v- des étoffes de Lyon, des vino
de Bordeaux, stoffen uit Lyon, wijnen uit Bordeaux ontbieden of talen komen. Failes v- one voiture, bestel een rijtuig, laat een rij tuig komen. -[Jeu] Laissez-moi v- ce coup-là (bij 't kaatsen, als
enen beter dan deze of die medespeler geplaatst is),
laat die slag mij toekomen, voor mij over, laat mij
dien bal slaan. — (fig.) La balie vient (of va of

chercbe) le joueur , z. JOUEUP.. -- Laissez-moi vcelte main (in 't kaartspel), laat dien slag of trek
aan mij komen, laat mij dien slag. — Venir,

komen, wordt inz. van dingen, die bij to.val, onverwacht gebeuren, gezegd: Cette succession lui vient
(arrive) Bien á point, fort is propos, die erfenis
komt hem juist van pas, regt te stade. Cela vient
trop tard, hors de raison, dat komt te laat, ten ontijde. — (Loc. prov.) Cela vient (arrive) comme
marée en Carême, z . CAREME , z . ook ATTEN DRE,

DORMIR, GRACE, MALHEUR, /1 POINT (onder POINT),
TEMPS . -- (ook van l jdingen, geruchten, enz.) Le

bruit, La nouvelle de sa snort est venu, venue jus

gerucht, de tinding van zijnen dood is tot-qu_àmoi,'t
rya#, is mij ter oore gekomen. L'affaire vint aux
oreilles du prince, de zaak kwam den vorst ter
oore. — (ook van 't geen de geest bedenkt, uitvindt,
zich herinnert, enz.) Une pensée m'était venue dans
l'esprit, eene gedachte was bij mij opgekomen. Ce

gout ne lui est venu que depuis peu de temps,

dien smaak hee ° t hij eerst sedert kort gekregen. Les
idées ne me viegnent pas, de denkbeelden komen
niet in mij op,v' oeijen mj niet toe. L'idée lui vint
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met à la loterie, it espère que le bon billet lui
viendra, hij speelt in de loterij, hij hoopt het hoogste lot te bekomen, te trekken. .._. Komen, afkomen, afstammen, afkomstig zijn, spruiten. Ce mot
vient du latin, dit woord komt van 't latijn af.
Beaucoup de termes scientifiques viennent du grec,
vele wetenschappel ij ke termen komen van het
grieksch. - I1 vieni de telle maison, de telle famille, hj stamt van dat huis, van die familie af.
I1 vient (I1 est) de bas, de bas lieu, de bon lieu;
Il sent le lieu d'oà it vient, z . LIEU . — Komen,
komen (na), volgen (op), naar de orde der dingen
komen. L'hiver viendra bientót, de winter zal wel
komen. Le printemps vient après l'hiver, de-dra
lente komt na, volgt op den winter. Ceux qui viendront après nous, zij, die na ons zullen komen,
onze afstammelingen, het nageslacht. — La semaine,
Le muis, L'année qui vient, de toekomende (eerstkomende) week, maand, het volgende jaar. -- Vienne la Saint-Jean, Viennent les Rois, met Sint-Jan,
met Driekoningen, op aanstaanden dag van SintJan, van Driekoningen. — (pop.) I1 aura quinze
ans viennent les prunes, viennent les vendanges,
toekomenden zomer, herfst zal hij vijftienjaar zijn.
Komen, groeijen, wassen, uitkomen, voortkomen: Cette plante vient de semis, deze plant komt
van zaad, komt uit zaad voort. Les dents commencent à lui v-, zijne tanden beginnen uit te komen.
Le hananier ne vient que dans les pa- s chauds,
de banaanboom wast, groeit, gedijt enkel in warme
landen. 11 vient pen de pommes, er komen, groeijen weinig appelen. — V- Bien, gedijen, tieren, goed
groeijen of voortkomen: Cet arbre, Cet enfant vient
Bien, die boom, dat kind wast goed op, groeit goed
uit. — (in tegengestelden zin) Les enfants viennent
mal dans les grandes viltes, de kinderen groeijen

die pas gebeurd zijn): I1 vient de partir, d'expirei,
h ij is zoo even afgereisd, hij heeft juist den geest
gegeven. Je viens de la quitter, ik heb hem zoo even
verlaten, ik kom juist bij hm van daan. -- (fam.)
II vient de v-, hij is zoo even, daar juist gekomen,
VENIR a (door een in fin. gevolgd,
aangekomen.
om het gebeurlijke, toevallige, onzekere, onverwachte
van iets aan te duiden): S'il venait à mourir, indien hij kwam te sterven. Si l'argent venait a manquer, indien er eens geldgebrek kwam. Je vips
tout Is coup á me rappeler cette promesse, op eens
schoot mij die belofte te binnen. Nous vinmes à parler politique, .ons gesprek kwam toevallig op de
staatkunde, wij kwamen toevallig over staatkunde
te spreken. - Venir à komt in verschillende andere beteekenissen voor: V- à one succession, aan
eene erfenis komen, eene erfenis krijgen. — V- à
compte, a partage, tot rekening, tot deeling komen,
afrekenen, deelen. -- V- l (of en) maturité, tot
riypheid komen, rijp worden, rjpen. —, V- au
monde (in verheven stijl V- à la lumière), ter
wereld komen, geboren worden, het daglicht zien.
z. ook TERME. — V- It rien, te niet gaan, veel ver
bijna tot niets worden: Cette sauce vien--minder,
dra à rien, si on la laisse trop bouillir, die saus
zal geheel verkoken, als men ze te lang op 't vuur
laat. — (fig.) Tous ses grands projets viendront
à rien, al zijne groote plannen zullen op niets uit loopen. -- V- à bout de qc., z. BOUT. (blz. 212). —
V- a son but, h ses fins, zijn doel. zijn oogmerk
bereiken, tot zijn doel enz. komen. V. à la traverse,
verhinderend tusschenbeiden komen, dwarsboomen.
Les cboses vinrent à un tel point que..., de zaken
gingen zoo ver, dat... 11 vint b un tel point d'insolence que..., hij werd zoo onbeschaamd, hij dreef
zone onbeschaamdheid zoo ver, dat... Qu'il y vienne ! (soort van bedreiging), laat hem daar eens meé
voor den dag komen ! hij moet me daarmee aankomen! — Faire v- qn , a la raison, iemand tot rede
brengen. z. ook JUBE . — [Mar.] V- à I'appel de
son cable, stijf in zijn touw komen, optouwen. Vau vent of au lof, aan den wind komen, oploeven.
V- à (sur) hábord, tribord, over stuurboord, over

populier tiert niet, groeit slecht in een' droogera
grond. — (fig.) La raison vient avec l'àge, 't ver
komt met de jaren. — {Cliir.] L'enfant est-stand
bien venu, het kind is goed, gelukkig ter wereld
gekomen. — L'enfant vient been, het kind komt
goed, doet zich (bij de verlossing) goed voor. — On
craint que son enfant, son fruit ne vienne pas à
bien, men vreest. dat haar kind, hare vrucht niet
goed of gelukkig ter wereld zal komen. — Ses enfants ne viennent pas à Bien, hare kinderen gedijen
niet, zij kan geene kinderen groot brengen, hare
kinderen sterven vroeg. . . Komen, voortkomen,
voorteloeijen, zonen oorsprong hebben in: De là
vient son erreur, daaruit spruit of vloeit zijne
dwaling voort, daarin heeft zijne dwaling haren
oorsprong. D'ou vient qu'elle est si changée? hoe
komt hel, dat zij zoo veranderd is ? Les grandes
pensées viennent du coeur, de groote denkbeelden.
komen voort uit het hart. Cela vient de bonne
main, dune bonne plume, dat komt van eene goede
hand, uit eene goede pen. Cela vient dun tel, dat
is van dien en dien afkomstig. — (Prov.), z. FLUTE.
— [Impr.] Cetle page vient bien, mal, die bladzijde is goed, slecht afgedrukt, getrokken. -Uitloopen (van vochten uit een of ander vat),
ui-tvloe jen: L'eau ne vient que goutte b goutte,
het water loopt niet dan druppelsgewijs uit. Le vin
est (au) bas, it eient trouble, het vat is bijna ledig, de afgetapte wijn wordt troebel. Pourquoi Ie
saigner, le sang ne viendra pas, waarom zou men
hem aderlaten, er zal geen bloed komen. — Komen, bereiken, stijgen: Ces bas ne me viennent qu'à
mi-jambe, deze kousen komen mij niet verder dan te
halver been. I1 ne me vient que jusqu'au menton (van
een' kleiner' persoon sprekende) hij komt mij niet
honger dan tot de kin. L'eau lui venait jusqu'à la
ceinture, het water komt hem tot aan de middel.
Les eaux vinrent jusqu'au premier étage, het
water steeg, rees tot aan, bereikte de eerste verdieping. — V- au tróne, tot den troon geraken, den
troon bestjgen. II vint fort jeune á la couronne,
hij kwam of geraakte zeer vroeg tot de kroon, tot
de regering. -.- VENIR DE (van dingen gezegd,

past hein goed aan 't lijf. Cette coiffure ne vient
point à votre visage, dat kapsel past niet bij uw
gezigt. — Ce que je vais dire vient Bien à mon
sujet, wat ik ga zeggen past, behoort bij mijn onderwerp. — t Ces couleurs viennent Bien ensemble, die kleuren passen goed bij elkander. ^.
EN VENIR (in verschillende fig. of spreekwoordelijke
uitdrukkingen): En v- aux mains, handgemeen
worden, slaags raken. Iis en vinrent aux menaces, aux coups, aux prises, zij begonnen te dreigen,
te slaan, te plukharen. En v- aux dernières extrémités, naar de uiterste middelen grijpen, op 't alleruiterste komen. z. ook PAROLE, PRISE, REPROCHE. II faudra en v- à la violence, b la force, men
zal geweld moeten gebruiken. 11 fallut en v- b un
proces, het moest tot een proces komen. Il en vint
jusqu'h me declarer..., hij ging zoo ver, dat hij
mij verklaarde... I1 en vint à douter des choses les
mieux prouvées, hij ging eindelijk aan de best bewezen zaken tw ij felen. Le menteur en vient á se
tromper lui-même, de leugenaar misleidt ten laatste zich zelven. Its en vinrent au point de manger
du coeval, zij werden er ten laatste toe gebragt.
(het kwam zoo ver met hen), dat zij paardevleesch
moesten eten. — I1 en est venu is son honneur,
hij is er met eere afgekomen. — I1 faut en v- là,
dien weg moet het heen, dat is onvermijdelijk. La
mort. est potre lot, it faut en v- là, de dood is ons
lot, daar moeten we eindelijk allen heen. — J'ai
beau réféchir, je vols qu'il faut en v- là, at mijn
overwegen baat niet, ik zie, dat het dien weg heen
moet. — Cost là que j'en voulais v-, daar wilde
ik juist op komen, dat was juist het doel van mijn
doen of spreken. Ott veut-il en v-? waar wil bi
heen ? wat meent hij ? wat is zone bedoeling ? —
Hé bien, puisque les choses en sont venues là, je
vous déclare..., welnu, daar de zaken thans zoo
staan, zoo ver gekomen zijn, verklaar ik u... — (fam.)
S'il en venait (S'il en arrivait) faute de lui, indien hij soms kwam te sterven. VENIR , V.
imp. (in vele der bovenstaande beteekenissen): I1
vient chez lui heaucoup de monde, er komt veel
volk, veel gezelschap bij hein. — I1 vient de lair,

de..., hij kreeg in den zin, in 't hoofd om...

-

Komen, toekomen, bekomen, ten deel vallen (van
erfenissen, fortuinskansen, enz.) Après sa mort ses
Mens viennent à ses neveux, na zenen dood komt,
vervalt zijn vermogen aan zijne neven. Voilà ce
qui leur vient du cóté de la mère, ziedaar wat
hun van moederszijde toekomt of ten deel valt. Il

-

niet voordeelig op, tieren niet in de groote steden.
Le peuplier eient mal dans un terrain sec, de

bakboord oploeven. — Venir Bien à..., goed staan,
passen. Cet habit vient bien b sa taille, die rok

-

-
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du froid de ce cóté, er komt Logt, koude van dien
kant. — Il lui vint une forte fièvre, hij kreeg eene
zware koorts. Il miest venu constamment beau
jeu, ik heb gedurig een goed spel gekregen. Si!
vient un changement dans le ministère, tout est
perdu, als er verandering in 't ministerie komt, is
alles verloren. I1 vint une tempête, er kwam een
storm op. — (ellipt.) Vienne une maladie, un mal
ressource, laat hem eens-heur,itsovan

eene ziekte, een ongeluk overkomen, hij zal geen
raad weten. -- II lui vint un souvenir, er kwam
eene herinnering bij hem op, hij herinnerde zich
iets. — I1 ne lui vient que des billets blancs, hij
krijgt enkel nieten. -- I1 viendra de belles tulipes
de ces oignons, er zullen schoone tulpen van die
bollen komen. 11 ne vient que très-peu de fruits
en Angleterre, in Engeland groeijen maar zeer
weinig vruchten. --II viendra un temps
er
zal een tijd komen, wanneer ..
Somtijds ook
als v. pr. met en : Dites-lui qu'il s'en Vienne, zeg
hem. dat hij kome. I1 s'en vint a. la prison oû son
fels était, hij ging naar de gevangenis, waarin zijn
zoon was. -..._. VENIR, in.: L'aller et Ie v-, het
gaan en komen, het heen en weêr gaan. z. ALLER (nl.).
-- a VENIR, loc. adj. Toekomstig, toekomend: Le
temps is v -. de toekomstige lijd m., de toekomst f.
Les siècles á v-, de toekomstige, de volgende
eeuwen. Les malheurs á v -, de toekomstige, aan
ongelukken n. pl. La preuve dune vie a-stande
v-, het bewijs voor een toekomend leven.
Véuitienne, f. [Com.1 Soort van zijdestof f.
uit Venetië. — [Mus.] Venetiaansch gondelierslied n.
Vent, m. Wind m., voortgedrevene lucht f.:
V- froid, chaud, koude, warme wind. Exposé au
v-, aan den wind blootgesteld. Etre á l'abri du v-,
voor den wind beschut zijn. Le v- souffle, se lève,
de wind blaast, verheft zich, steekt op. it fait gros
v-, het stormt. Le v- tombe, s'apaise, de wind gaat
liggen, bedaart. Les quatre v-s cardinaux, de vier
hoofdwinden. Le v- du nord, du sud, de noorde-,
de zuidewind. Le v- d'est, d'ouest, de ooste-, westewind. V- coulis, z. COULIS. V-s souterrains, onderaardsche winden. -- Au gré du v-, naar wille
winden. Ses cheveux flottent au gré du-keurd
v-, hare haren fladderen, golven in den wind. Le
vaisseau flottait au gré du vent, het schip dreef
daarheen als een spel der winden. — En plein v-,
in de open, vrije lucht. Théátre, Café en plein v-,
schouwtooneel, koffijhuis n. in de open lucht. z. ook
PLEIN. -- Fendre le v-, den wind klieven, pijlsnel
vliegen. Son cheval va comme Ie v-, plusvite que
le v-, zijn paard loopt als de wind, sneller dan de
wind. Deter sa poudre an v-, zonder reden schieten, zijn kruid vermorsen. — (Loc. fans. et prov.)
Etre logé aux quatre v-s, zeer luchtig of winderig
wonen, een huis bewonen, dat voor alle winden
bloot ligt. Ecouter d'oit vient le v-, luisteren van
welken kant de wind komt, staan gapen zonder iets
uit te voeren. II faut laisser courir le v- par dessus les tuiles, men moet Gods water over Gods
akker laten loopen; men moet zich- schikken naar
't geen men niet kan veranderen of beletten. Ven
ijdele beloften doen. I1-dreuvtinfmé,
pleut b tous v-s, voor een ongeluk staan wp altijd
bloot. Négocier au v-, met een denkbeeldig wezen
omgang hebben. z. ook ABATTRE, BREBIS, COTE, EMPORTER, GIROVETTE, PLUME, PORTER (blz. 1155,
kol. 2). Wind m., door een bijzonder middel
bewogene lucht: Faire du v- avec un éventail, avec
Mn soufflet, wind met een waaiger, riet een' blaasbalg maken. Le v- d'un boulet de canon, de wind,
dien een afgeschoten kanonskogel maakt. — z. FUSIL,

ou...,

INSTRUMENT, MOULIN. —

Donner v- à un tonneau,

au vin, aan een vat lucht geven, eene kleine opening
in 't vat maken, om de lucht uit- of toegang te geven. ..._ Wind m., in 't ligchaam begrepen lucht f.
of gas n. (in dezen zin dikwijls meervoud): Legumes qui causent (donnent, engendrent) des v-s,

groenten f. pl., die winden verwekken, opgezet maken. Etre plein de v-s, vol winden zijn. Láclier
an v-, z. LáCHER. — pop.) Adem m., ademhaling f. (baleine). Retenir son v-, zV n' adem inhouden. Prendre, Reprendre son v-, weder op zijn'
adem korten. — Perdre v-, den adem kwijt raken,
buiten adem geraken. Courir perdre v-, zich
buiten adem loopen. -- Lucht f., ruikbare, onzigtbare uitstrooming van een ligchaam, reuk m. Les
corbeaux ont eu le v- dune bête inane, de raven
(

.

a
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hebben de lucht van een, aas gekregen. Ce chien
prend le v -, die hond ruikt naar alle kanten, zoekt
de lucht van 't wild te krijgen. Le serf est de
plus grand v- que le lievre, het hert laat eene
sterker lucht na dan de haas. — (fig. et fain.) Le
v- (of liever lair) du bureau, z. BUREAU. Avoir

v- dune chose, Avoir v- qu'une chose se passe,

de lucht van iets hebben, merken, dat er iets voorvalt, berigt of tijding van, iets hebben. — (Loc. prow.),
Z. NOUVELLE.
lig.)Wind m., ijdelheid, opgeblazenh,eid, windbrekerj, snoeverij f. Tète pleine de
v-, hoofd n. vol wind, windbuil m. La vanité niest
que du v -, ijdelheid is niet dan wind. Il a Bien
du v- dans ce qu'il dit, er is veel wind, windbrekerij, pogcherij, in 't geen hij zegt [Artill. j
V- du boulet, speelruimte f. des kogels, verschil
tusschen den diameter des kogels en dien des vuur
(ook évent geheeten) — [ Chas.] Chasser of-monds
Aller an v-, tegen den wind in jagen, bij 't jagen
den wind tegen hebben. — [Fauc.] Bander au v-, in
wijde kringen boven de honden in de lucht zweven.
— (

L'oiseau chevaucbe au v-, bent le bec au v-, de

valk werkt op tegen den wind in. Prendre le naut
du v-, boven den wind vliegen. — [Hort.] z. ARBRE,

PLEIN. — [Man.], z. NEZ (ook fig.). — [Mar.] Vde mer, de terre, zee-, landwind. V- fraichissant,
aanwakkerende wind. V- étale, staande wind. V-s
périodiques, afwisselende land- en zeewinden. V-s
favorables, variables, gunstige, veranderlijke winden. Etre au v- d'un autre, te loefwaart van een
ander zijn. Etre sous le v- d'un autre, te lijwaart,
aan lij of onder den wind van een ander zijn. Etre
an v-, an dessus du v-, te toe/waart, boven 's winds
zijn. Gander, Perdre le v-, den wind behouden, de
loef verliezen. Avoir Ie v-, het vóór 't lapje heb
zeilen. V- sous vergue,-ben,tuschwo
ruime wind. Naviguer v- sous vergue, ruim zeilen. Aller tout d'un v-, dun mème v-, met éénen

of denzel`den wind voortkoersen. zeilen. z. ook ALISE, ALLER, AMONT, ARRIÈRE, AVAL, BISE, BORD, BOUL1NE, CAP, CONSTANT, CONTRAIRE, DEBOUT, DEDANS,

DEFIER, DESSUS (ook

fig.), ÉTÉSIENS, FAIT (adj.),

FRAIS, GAGNER, GRAIN, GREG, LANGUE, LIT, MAINIABLE, MARÉE (ook

fig.), PINCER, PIQUER, PORTER,

POUPE (Ook fig.), PRENDRE, ROUTIER, QUARTJER,
SERRER, TENIR, TOURMENTER, TRAVERSIER. Aller

salon le v , den koers naar den wind rigten; (fig.)
zich naar den tijd, naar de omstandigheden schikken of rigten; (in ongunstigen zin) de huik naar
den wind

hangen. Le vent tourne, de wind draait;

(fig.) het blaadje keert om: de zaak neemt een' anderen keer. — (fig.) Avoir Ie v- contraire, niet tegenspoeden, verhinderingen of zwarigheden te kam
hebben. -- (Prov.) Selon le v- la voile, men-pen
moet de tering naar de nering zetten. Jeune gouvernement suit le v-, eene jonge, nieuwe regéring rigt
zich naar den loop der zaken(en beheerscht dien niet).
Ventail, m., z. VANTAIL.

Ventaison, f. [Agric.] Graanziekte f., als gevolg van zware winden.
Vente, f. Verkoop in., verkooping f. La v- dune
maison, de verkoop van een huis. 11 était à in v-,
hij was op de verkooping. Procéder á la v-, tot den
verkoop overgaan. Exposer qc. en v-, iets te koop
stellen, iets in veiling brengen. Ces biens soit en
v-, deze goederen zijn te koop. V- á l'encan, verkoop bij openbare veiling, publieke verkooping. Van compte, en poids, en bloc, verkoop bij 't getal,
bjj't ,gewipt, bij den hoop. V- volontaire, forcée,
vrijwillige, onwillige verkoop. V- par autorité de
justice, verkooping op repterlijk gezag. V- á terme,
à crédit, a comptant, verkoopinq, op krediet, om
kontant geld-. -- Vertier n., aftrek in., debiet n.
Cette marchandise est de bonne v-, deze koopwaar
heeft eenen goeden aftrek, gaat wel af. wordt veel
verkocht. Elle est hors de v-, zij is niet meer ver
vindt geen aftrek meer. Elle est dure á-kopbar,
la v-, zij wordt weinig gezocht, is mocijelijk af te
zetten. -- Verkoopplaats, markt f. (in dezen zin
verouderd en in onbruik). — [Eaux et for.] Naam
der verschillende vellingen, die er op geregelde tij den in

een bosch gedaan worden, houthak m., hout -

velling f.; woudgedeelte, waar een hak heeft plaats
gehad. Asseoir les v-s, de te vellen houtpartijen
teekenen. Vider, Nettoyen les v-s, het gekapte hnut
opruimen. Jeunes v-s, jong gekapt hout, dat Wel'

uitslaat. — [Jur.], z. LoDS. V-s et issues, dub-

bel recognitie-geld n.
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VENTE

--

ti ente, f. [Rist.] Vereeniging van curbonari
(z. CARBONARO), v en t a f.; — ook: loge f., van een
geheim genootschap.
Venteau, m. [Hydraul.] Sluisdeur f.

Venter, V. imp. Waaijen: I1 a venté toute la
nuit, het heeft den geheelen nacht gewaaid. — Mar. J
II vente bon, grand, frais, er waait eene fiksche,
stijve koelte. 11 vente a démater, er waait een storm,
een vliegende storm. — (Loc. prov.) Qu'il vente,
qu'il pleuve ou qu'il grêle, laat er gebeuren wat
er wil. — Het wordt met het woord vent in fig. zin
ook als v. n. gebruikt: On ne peut pas empêchcr
le vent de v-, men kan den wind niet beletten te
waaijen: men kan deft loep der natuur, der natuurle e dingen niet veranderen. Quelque vent qu'il
vente, wat er ook gebeuren moge. — VENTER, V. a.
[Agile.] V- le grain, l'avoine, het koren, de haver
in de schuur, in de hoogte werpen, om er stof en
kaf uit te verw ijderen.
Wenteux, ease, adj. Aan wind blootgesteld,
onderhevig: Saison v-euse, wind-saizoen, winderig
jaargetij n. Ile v-euse, aan winden onderhevig
eiland n. — Winden in 't ligchaam verwekkend,
opzettend, winderig: Les fèves sont v-euses, de
boonen veroorzaken winden, zijn winderig.
Yenta, adj. m. [Eaux et for.]: Arbre v-, boom,
dien men zoodanig ontworteld en omgehaald heeft,
als ware hij door den wind neêrgeworpen.
vertier, m. [Anc. tout.] Ontvanger der verkoop
voor den heer. — Kooper van een' hout /t ak.-regtn
Ventilabre, adj. [H. n.] Waaijervormig.
Ventilage, m. [Bot.] Wegedoorn m. van
Madras.
ventilateur, m. [Plys.] Luchttrekker, windof luchtinlater, luchtreiniger, een werktuig, in
1744
door Hales uitgevonden, om dc lucht in hos pitalen, lazaretten, schepen, enz. ie ververschen,
ven ti l d t o r m. — [ Tech.] Ronddraaijend werk
voeding van een ovenvuur. — Ventila--tuiger
tion, f. Verversching van de lucht door ventilators, vent ila tie f. — [Prat.] Schatting der goederen, die men wil deden, waardéring of berekening f. naar evenredigheid van den geheelen koop
Ventiler, v. a. Luchten, versche lucht-prijs.—
doen instroomen, de lucht ververschen, v e n t i l éren: V- un vaisseau, une prison, de lucht in een
schip, in eene gevangenis ververschen. — [ Constr.]
Trek- of torgtgaten, luchtververschers aanbrengen.
— [Prat.] Schatten, waardéren (vg ( . VENTILATION).
— (#g.) Van alle kanten beschouwen, rjpeljk
overleggen, ziften, schiften. — Het part. passé is
ook adj.: Salie Uien ventilée, goed geluchte zaal f.
— Affaire longtemps v-e, lang gewikte en gewogene zaak f. ('t water te keeren.
Veutiller, V. N. [Mar.] Boeiplanken zetten om
ventolier, m. [Faut.] Valh., die goed den
wind weerstaat, windvalk m.
Ventose, m. [Chron.] Windmaand f., Ode
maand van 't fransch-republikeinsche jaar (van 19
febr. tot 20 maart). — Ventosités, f. pl., liever
FLATUOSITES.

Weutouse, f. [Chir.] Laatkop, kop m. V-s sèches, humides, drooge, natte of bloedige koppen.
Appliques des v-s, koppen zetten, koppen. —
[Constr. 1 Lucht- of trekgat n., trekpijp f. V- d'une
fosse d'aisances, trekpijp van een' sekreetput (om
den stank te verdrijven). V- dune cheminée, togtof rookgat van een' schoorsteen (om 't rooken te
beletten). y- de eiterne, luchtgat aan een' regenbak. — [H. n.] V-s, zuignapjes n. pl., spierachtige
zuigorganen in den vorm van holle schijjjes, waarmede verschillende waterbewoners zich vasthechten.
— [Hort.] .Zuigtak m. (dien men aan te welige

leiboomen onbesnoeid laat, opdat hij het overvloediqe sap tot zich zou nemen). — ventoii ser, V. a.
[Chir.] Koppen zetten, koppen: On la ventousé
deux fois, men heeft hem tweereaal gekopt of kop
gezet. — [Constr., Hydraul.] Lucht -, logt -,-pen
trek-, rookgaten aanbrengen.. — tiet part. passé is
ook adj.: Malade ventousé, gekopte zieke.
Ventral, e, adj. (H. n.] Tot den buik behoorend, aan den buik geplaatst: Nageoires v-es, buik
Anat.], liever ABDOMINAL. (Plur. m.-vine.—[
vENTRAUX.) — t Ventrailles, f. pl., nu ENTRAILLES, INTESTINS.

Tentre, m. [Anat.] Buik m., onderlig f n.
(abdomen). Gros v-. V- gonflé, tendu, plat, dikke.

opgezette, gespannen, platte buik. z. AVALE. Mal
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de v-, buikpijn f. Ja! mal au v-, ik heb buikpijn.

Flux, Cours de v-, buikloop m. Avoir le v- dur,

láche, hardlijvig, loslijvig zijn. z. ook LIBRE, LIBERTE, DECHARGER, LhCHER. — Le v- d'un cheval,

d'un chien, d'un oiseau. d'un poisson, d'un reptile. — Le bas-ventre, de onderbuik. + Le petit
v-, de maag f. — Se coucber sur le v-, á plat v-,
le v- contre terre, Se mettre v- á terre, met den
buik op den grond, plat op den grond gaan liggen.
(fig.) Demander pardon v- it terre, op de allerootmoedigste weze oen vergiffenis smeeken. — Marcher,
Passer sur Ie v- á qn., iemand over 't lijf loopen,
overhoop werpen, nedervellen; (fig.) in weerwil van
iemands tegenstand tot zijn doel geraken. Si les
ennemis se présentent, nous leur marcherons sur
le v-, als de vijand zich vertoont, zullen w ij hem

overhoop werpen. I1 a marché sur le v- à tons ses
rivaux, hp heeft al zijne mededingers overwonnen,
uit het veld geslagen. — Cheval qui va v- b terre,
paard, dat in gestrekter galop loopt. Ce courrier
va v- a terre, (die koerier rijdt in gestreklen galop,
zoo hard mogelijk. On la battu dos et v-, of On

lui en a donné dos et v-, sur Ie v- et partout, of
On lui a dansé les deux pieds sur le v-,,z. DOS.
Z. ook BOUDER, DEPITER. — (Loc. pray.) Etre sujet à son v-, zijnen buik dienen, een gulzigaard.
een vraat zijn. Tout fait v-, alles vult den buik
(de geringste spijs voedt zoowel als de lekkerste).
Habit de velours, v- de son, alles aan en niets in
het lijf. Se faire one carrelure de v-, zijn' buik
(pop. zijn' ransel) ter deeg vullen. Grain à grain
la poule remplit son v-, vele kleintjes maken één
proote. z. ook AFFAMME, DÉBOUTONNE, DIEU.
Ventre wordt ook genomen voor: lijf n., het onder
de ribben gelegen inwendige ligchaamsdeel: On lui
arracha le coeur du v-, men rukte hem het hart
uit het lijf. — (fig. et fain.) Mettre, Remettre
le coeur au v- a qn., iemand moed in 't lijf spreken. Mettre le feu sous le v- à qn., iemand in 't
harnas jagen, boos, gramstorig maken. Je saurai
ce qu'il a dans le v-, ik wil hem op den tand, voelen, ik wil zien wat hij in zijn schild voert. Faire

rentrer les paroles dans Ie v- it qn., iemand zijne
woorden weder doen inslikken. — (Loc. prov.) Il
na pas six mois, on an dans le v-, hij heeft geen
half jaar, geen jaar meer te leven. Cel auteur
n'avait que eet ouvrage dans le v-, die schrijver
heeft slechts dit ééne werk, dit ééne goede werk
aan 't licht qebragt. z. ook COECR. ' Buik m.,
ligchaamsdeel der vrouw, en der wijfjesdieren, waar
de vrucht gevormd en tot aan de geboorte gevoed
wordt. Enfant qui remue dans le v- de sa mère,
kind, dat zich in 's moeders buik, in den moederschoot beweegt. Toer la mère et les petits qu'elle
a dans son v-, het wijfje met de jongen, die zij
draagt, duoden. z. ANOBLIR, CURATEUR. — (Prov.)

C'est le v- de ma mère, je n'y retournerai jamais,

ik zal mij voortaan wel daarvoor wachten, dat zal
m# nooit weêr gebeuren, dat is eens, maar nooit
weir. -.._. Bij overdragt wordt ventre, buik, gezegd
van 't wijdste, dikste gedeelte van sommige voor werpen: Le v- d'une bouteille, d'un vase, d'un
tonneau, etc., de buik van eene flesch, van eene
vaas, van een vat, enz. -- Muraille qui fait v-,
muur die uitzet, een' buik krijgt. — [Anat.] Le
v- d'un muscle, de buik, het middelste vleezige gedeelte eener spier. — [Mus.] V- d'une corde, buik
eenel' trillende snaar, het midden van eene concameratie of van het trillend deel tusschen twee knoopen
of rustpunten. — [Pout.] Parti du v-, het centrum
eener politieke vergadering; — de partij, die het
steeds met de sterkste zijde houdt.
Ventrebleu ! inter;. (verzachtend vloekwoord
voor ventre de Dieu) Verdord ! voor den duivel!
6 ent rée, f. Drant f. , z. PORTEE.
Saint-GVentAre-Saint-George I Ventreris I interj. Soort van oude vloekwoorden, waarv a n inz. het laatste veel uit den mond van Hendrik
IV. kwam: Alle duivels! voor den drommel!
-(- v entricole, adj. et subst. m. et f. Hij of zjj,
die van den buik een afgod maakt, zich vooral met
lekker eten en drinken bézig houdt, buikdienaar m.,
- dienares f., lekkerbek m. en f. — v entrictilaire, adj. [Anat.] *Tot de herren- of de harte kamers behoorend. — Ventrieule, m. [Anat.}
Kamer f., naam der hollen van zekere organen:
Les v-s du coeur, du cerveau, de hartekamers,
hersenkamers of hersenholten. — (absol.) Maag f.
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van zekere dieren: Les ruminants ont plusieurs
v-s, de herkaauwende dieren hebben verscheidene
ma g en. Le v- des oiseaux, de maag der vogelen. —
Ook wel van den mensch: L'action du v-, de werkinq der maag. Maladie du v-, maagziekte f.
Ventrière, f. [Chir.] Buikband, draagband m.
voor den buik (ten dienste van waterzuchtigen, van
zwangere vrouwen, enz.). -- [Constr. nay] Slikhout n., kesp, gording f. V-s du berceau, stopstukken n. pl. van de wieg. — [ Hydraul.] Steunbalk m.
vóór eene rij grondpalen . — [Mar .] Buikriem m.
— Zeel n. om paarden aan boord te hjschen of te

ontschepen.

Ventrilege, adj. [H. n.] Abeille v-, werkbg f.
— v entriloque, adj. Buiksprekend, sprekend

als of de stem niet van den spreker kwame. — Als
subst. Buikspreker m., buikspreekster f. — Ven
f. Buikspreekkunst f., het buikspre--trolquie,
ken. — 5 S'entripotent, e, adj. Dikbuikig. —
Ventrosité, f. [iVléd.] Buitengewone dikbuikig
-heidf.
Wentrouliler (se), V. pr. Zich wentelen, zich
rollen in het slijk (se vautrer): Les cochons aiment
à se v-, de varkens wentelen zich gaarne in het slijk.
Ventru, e, adj. Dikbuikig, zwaarlijvig. Fernme extrêmement v-e, buitengewoon dikbuikige
vrouw. Devenir v-, een' dikken buik krijgen. —
[Bot.] Calice v-, buikige bloemkelk m. — [U. n.]
Soort van schildvisch, dikbuik ni. -- [Polit.]
Schimpnaam, dien men vroeger aan de afgevaa.rdigden van ' t centrum gaf.
ventnir on, m. [H. n.]. z. CITRON . — [ Péche] ,
z. v. a. ECHIQUIER. .

Venn, e, adj. (en part. passé van venir): Le
jour v-, les bêtes sauvages se reticent, als de dag
aankomt, gaan de wilde dieren naar hunne holen.
— I1 est Bien v- partout, hij is overal welkom. —
In dezen laatsten zin ook als subsi.: Soyez le bien
v-, la bien v-e, wees welkom. (Men schrijft ook
als één woord BIENVENU , z. aid.) --- Être nouveau
v-, pas aangekomen zijn. ---Als subst. Nouveau v-,
Nouvelle v-e, pas aangekomene in. en f. (Plur.

Des nouveaux v-s, Des nouvelles v-es). — Le

premier v-, La première v-e, de eerst aangekomene m. en f.; — (fig.) de eerste de beste, de eerste

persoon, dien men ontmoet; iedereen: I1 raconta
son aventure au premier v-, hij vertelde zijn avontuur aan den eerste den beste. — Le dernier v-,
La dernière v-e, de laatst aangekomene m. en f.
Venue, f. Aankomst, komst f. Dés que j'appris
sa v- (son arrivée), zoodra ik zijne aankomst vernam. Vore v- en ce pays-ci ma donné de la joie,
uwe komst in dit land heelt mij verheugd. — [Théol.]
La v- du Messie, de komst van den Messias. —
Allées et venues, z. AL LEE . I1 a eu l'allée pour la
v - (of f aller pour Ie venir, z. ALLER (m.). — Ar bre d'une belle v-, boomt m., die schoon aankomt,
wel opschiet, wel groeit. Ce jeune homme est d'une
belle v-, die jonge mensch heeft eene fiksche, goede
gestalte. --- (fair.) II est tout d'une v-, hij is van
boven en onderen even dik, hij heeft schouders noch
heupen. -- (Loc. fam. et prov.), z . JAMBE . -- [Jeu],
z. QLTILLE.
v énule, f. [Anat.] , z. VEINULE.

Vénas, f. [Byth.] Venus, de godin der schoonheid en liefde (bij de Grieken Aphrodite geheeten),
dochter van Jupiter en moeder van Cupido; (fig.)
beeldschoone en aanvallige vrouw: C'est une V-, zij
is eene Venus, eene eerste schoonheid. — (poet.)
Les combats, Les jeux, Les plaisirs de V-, de
vermaken der liefde, het minnespel, Venusspel. —
[Anat.] Mont de V-, z. MONT. — [Astr.] Naam
der planeet, die na Mercurius het digtst bij de zon
is, Venus, avondster, morgenster f. — [Beaux arts]
V- de Médicis, slandbeeld van de godin Venus, een
der schoonste meesterstukken van de oude beeld
dat langen tijd in 't museum der Me--houwknst,
dicis stond, Venus van Medicis, Medicésche Venus.
V- de Milo, een ander schoon standbeeld der mingodin, in 1826 door fr•anschc zeelieden te Milo ontdekt en nu in 't museum van 't Louvre te Parijs,
Venus van Milo. — [Chim. anc.] Koper n. Vitriol de V-, kopervitriool, zwavelzuur koper. Cristaux de V-, azginzuur koper. -- [H. n.] Venusschelp f. -- Véniisier, m. Dier, dat de venusschelp bewoont.
Vénusté, e, f. (oud woord, doorsommige nieuwe schrijvers gebézigd) Schoonheid, aanvalligheid I.
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t Vépre, m. Avond m. Bon v-, Monsieur (nu
nog wel eens schertsend gezegd), goeden avond ,
Mijnheer. — v épres, f. pl. [Cath.] Namiddagdienst, avonddienst, v e s p er f. Aller à v-, Entendre les v-, naar de vesper gaan, de vesper hooren.
Première v-, eerste vesper (die bij een groot feest
des daags te voren wordt gelezen). Secondes v-,
tweede vesper (op den feestdag zelven.). — (Loc.
prov.) Aller de travers comme un chien qui va Is
v-, scheef, niet regtop loopgin. Waller ni Is v-, ni a
messe, een slecht katholzjk zijn. Après v- complies,
alles op zijn' tijd. — [Chev.] V- de tournoi, laatste tooneel van een tournoot. -- [Hist.] V- siciliennes, naam van den moord op Sicilië, in April
1282 aan -28,000 Franschen of Franco-Normand iers
gepleegd, en tot welken de v e s p er-klokken op
paasch- maandag 30 maart het sein gaven, siciliaan-

sche vesper.

Ver, m. [H. n.] Worm m. V- terrestre, aquatique, land-, waterworm. V- de terre, aard- of
regenworm (lonnbrie). — V-s des pecheurs, allerlei
Insecten-larven als visschersaas. — V- b soie,
zgdeworm. — V- luisant, z . LUISAN T. --- V- des
digues, des vaisseaux, z. v. a TARET . V- de erin,
z. v. a. DRAG11NNEAU . V- de Médine, z. V. a. DRA .

GONNEAU. V - méduse , z. V. a. HOLOTHURIE. V- Cylindrique , z. v. a. ASCARIDE. V-s inteStinauX, z.
INTESTINAL. — [Méd.] V - solitaire , z. SOLITAIRE —

Enfant qui a des vers, kind, dat wormen heeft. Livres, Papiers rongés par des v-s, van wormen doorknaagde boeken, papieren n. pl. — (fain.) Je t'écraserai comme un v-, ik zal u als een worm vertreden. — (fig.) V- rongeur, knagende worm m., geheim verdriet n.; gewetenswroeging f. Les méchants
out un v- qui les rouge, de boozen hebben een' knagenden worm. — C'est on v- de terre, 't is een
aardworm, een arm, ellendig mensch. — (Lee. prov.)
Etre nu comme un v-, zoo naakt als een worm,
piernaakt zijn. z. ook NEZ , RECOQIJIL LER.
Véracité, f. Waarheidsliefde, opregtheid, waarachtigheid f. La v- dun historien, de waarheidsliefde, de geloofwaardigheid van een' geschiedschrijver. — [Theol.] La v- de Dieu, Gods waarachtigheid (waardoor Hij niet kon bedriegen).
Veranda, f. Soort van open galerij, met loof
of doek of riet gedekt, rondom de woningen in Indie en andere warme landen, veranda f.
V ératre, m. [Bot.] Nieswortel m„ nieskruid n.
— Vératrine, f. [Chico.] Eene der beide organische zoutvatbare bases in de zaden van sabadilla,
in den wortel van 't witte nieskruid en in de bol
tijloos (een hevig werkend vergift), v e r a--lendr

t r i n e f. (vgl. SABADILLINE) .

Verbal, e, adj. In woorden (niet in schrift)
vervat, woordelijk, mondeling, v e r b a a 1: Promesse v-e mondelinge belofte f. Ordres verbaux, wondelinge bevelen n. pl..— Procès-verbal, z. dat woord.
— [Dipl.] Note v-e, vertrouwelijke, niet ofciéle
nota f. aan een' afgezant, aan een vreemd hof (die
wel is waar geschreven ie, maar geene hanrlteekening draagt en herroepen kan worden). — [Litt.]
Rapport v-, verbaal verslag n. (dat bij geleerde
maatschappen enkel alsinlichting wordt ingediend).
—. VERBAL, E,

adj. [Gram.] liet werkwoord be-

treffend, van 't werkwoord komend: Adjectif v-,
van een werkwoord afgeleid adjectief of b^voegelijk naamwoord, inz. het als adjectief gebruikte
tegenwoordig deelwoord. -- Verbalemnent, adv.
Bij monde, mondeling: 11 lui répondit v-, hij gaf
hein een mondeling antwoord. -- Verbalïsation, f. [Prat.] Het aangeven van redenen of feiten, om die ten protokol te brengen; het opmaken
van een proces-verbaal, v e r b a t i sá tie f.— V er
V. a. [Prat.] Opgaven doen, om die bij-baliser,
een proces - verbaal te noen opnemen; — een procesverbaal opmaken, v e r b a 1 i s é r en. — (fam.) Veel
onnutte woorden gebruiken, snappen.
^'erbaseé, e, adj. [Bot.] Naar 't wolkruid
(bouillon blanc, lat. verbascum) gelijkend. -- VER BASCEES, f. pl . Wolkruid soorten f. pl.
Verbe, in. Woord n., toon der stem m. (in
dezen zin alleen in): Avoir le v- haut, luid spreken, eene zeer luide stem hebben; (fig.) een' h.00gen toon aanslaan, boud spreken, een' meesterachtigen, gebiedenden toon voeren . — [Gram.] Werk

woord, waardoor datgene wordt uitge--wordn.,
drukt, wat de spreker aangaande eenig voorwerp
den kt. Z. ACTIF, ADJECTIF (adj.), ANOMAL, AUXI-
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volutie op den Seri thermidor, en later in 1815 aan
-leidngto
menige reactie gaven.
Verdeur, f. Sap, vocht n. in 't nog niet doode,
nog niet drooge hout. Du bois qui a encore de la
v-, hout, dat nog sap heeft, nog groen is. — Wrangheid f. (van wijn, van fruit): Ces vips-là oat une
persoon der Drieeenheid. het eeuwige Woord, het v- qu'ils ne perdent jamais, die wijnen hebben iets
vleesch- geworden of in't vleesch verschenen Woord, wrangs, dat zij altijd behouden. Manger des pornmes dans leur v-, nog wrange, onrjpe appelen
Gods Zoon. z. Ook CHAIR.
Verbénaeé, e, adj. [Bot.] Naar ijzerkruid eten. — ( fig.) Jeugdigheid, frischheid, kracht f. van
(verveine) gelijkend, ijzerkruidachtig. -- VERBE- den mensch: Un homme dans toute la v- de son
age, een man in al de kracht en frischheid van
NACEES, 1. pl. IJzerkruidsoorten f. pl.
% Verbération, f. [Phys.] Luchttrilling of zijnen leeftijd. — ( fig.) Scherpte, bitterheid f. der
-golving, door 't geluid te weeg gebragt, ver be woorden: La v- de sa réponse, de scherpte, het
bijtende van zijn antwoord.
rdtie f.
Verdeiix, adj. m. [Chim.] : Acide v-, groenVerbeux, ease, adj. Woordenrijk, praatachtig, snapziek: Homme v-, praatachtig man. Elo- zuur n., dat nog niet door 't opslorpen van de
quence v-euse, al te woordenrijke welsprekendheid f. zuurstof der lucht groen geworden is.
Verdict, m. (angl.) Uitspraak der jury of der
Verbiage, m. ((am.) Woordenvloed in., woordenkraam f , overvloed van nuttelooze, weinig- of gezworenen, beslissing der jury op de vragen van
nietsbeduidende woorden, omhaal m. van woorden, 't geregtsho f, jury- uitspraak f., v e rd i c t n.
Verdier, m. [H:. n.] Goudvink, groenvink in.
geklap, gesnap n. Quel fastidieux v- ! welk eene
vervelende woordenkraam! — Verbiager, v. n. -- Volksnaam van den groenen loo f kikvorsch (gaine
((am.) Vele onnutte, overtollige woorden gebrui- verte). — VERDIER, m. [Cout.] Onderhoutvester m.
Verdière, f. [41. n.] , z. v. a. PROPER.
ken, babbelen. snappen: I1 ne fait que v-, et on
Verdillon, m. [Tech.] Breekijzer n., breekne Ie comprend pas, hij doet niets dan babbelen,
en men begrijpt hem niet. — Verbiageur, m., stang f., soort van hefboom der leidelvers. -- Snoer-ease, f. ((am.) Woordenkramer, snapper, bab- of lusslok m. aan 't getouw der tapijtwevers.
Verdiole, f. Paradijs-vliegenvanger m. van den
belaar m., woordenkraamster, snapster, babbeSenegal, de Kaap en op Madagaskar [muscicapa
laarster f.
n.,
keertouw
of
paradisi]
.
StuurVerboquet, m. [Tech ]
Verdique, adj. [Chim.] : Acide v-, groenzuur n.,
om een op te hzlschen last mede te besturen. (Men
een bijzonder zuur in vele plaaiten aangetroffen, dat
zegt ook VIREBOITQUET en VIRBOUQUET.
Verbosité, f. Overgroote woordenvloed m. of aan de lucht groen wordt, wanneer 't met eene
woordenrjkh.eid f., wijde omhaal m. van woorden, overmaat van basis verbonden is.
Verdir, v. a. Groen kleuren, groen verwen,
wijdloopigheid, snapachtigheid f.
Verboaillet, m. [Rot.], z. v. a. petit HOUX.
groenen: V- une Porte, eene deur groen verwen. —
Ver -coquin, m. [H. n.] Soort van wijngaard- VERDIR, v. n. Groenen, groen worden (inz. van de
rups f., die de knoppen afvreet, bolworm, knop velden, de gewassen): Les prairies, les arbres vernaar men wil, in-penbijtrm.Wo,de dissent, de welden, de boomen worden groen. —
't hoofd der schapen e. a. dieren, ook wel bij den Si Jon ne nettoie pas souvent Ie cuivre, ii verdit,
mensch, eene draaijing of duizeling verwekt en den wanneer men 't koper niet dikwijls schoon maakt,
dood veroorzaakt; — naam der door dien worm wordt het groen. -- SE VERDIR, v. pr. Groen worden.
te weeg gebragte kwaal, hersendraaijing, hersenVerdoie, f. [H. n.], z. v. a. BRUANT.
woede f. — ( fig. et (am.) Gril, luim, kuur f.
Verdon, m. [H. n.] Winter- grasmusch f.
Verdoiulet, m. [H. n.], z. v. a. VERDIER.
Werd, adj., z. VERT. (veevoeder n.
Verdages, m. pl. [Agric.] Groen of versch
Verdoyant, e, adj. Groen wordend, groenend,
Verda on, m. (Com.] Zeer wrange wijn n.
blocijend: Arbres, Prés v-s, groenende boomen m.
eerdate, m. [Chim.] Groenzuur zout n.
pl., weiden f. pl. — Couleur v-e, groenachtige, in
Verdátre, adj. Groenachtig. Brun v-, groen
't groene vallende kleur f. — Verdoyer, v. n.
(wrang.-achtigbrun. Groen worden, groenen: Au printemps les prés
I 5 Verdaud, e, adj. Onrjp, min of meer verdoient, in de lente worden de weiden groen.
Verde, f. [H. n.]. z. v. a. MARTIN-PECHEUR.
Verd;ale, m. [H. n.], z. v. a. BRUANT.
Verdée, f. [Com.] Soort van ligte toskaansche
Verdure, f. Groene kleur f. der boombladeren,
witte wijn m., met eene groene tint (ook wel ver der planten, der weiden, inz. in de lente, groen;
geheeten).
gros,
loof, gebladert; groente n. La v- des pres,
-det
Verdelet, te, adj. (verklw. van vert) Groen- des champs, des bois, het groen der weiden, velachtig, eenigzins groen. — Vin v-, eenigzins wran- den, bosschen. — Se toucher, S'étendre sur la v-,
ge wijn m. -- (fig. et (am.) Ce vieillard est en- zich op 't gras nederleggen. Cabinet de v-, groen
core v-, die grijsaard bezit nog iets van de frischheid priiel n. Tapis de v-, zoden - taps[it a., (poét.)
en opgewektheid der jeugd, is nog jeugdig. — VER- het groene tapijt der natuur. — Ne vivre que de
v-, alleen van groente leven. — [Bot.] V- d'hiver.
BELET, ..m. (H. n.], z. v. a. BRUANT.
F. v. a. PYROLE. — Une tapisserie de v-, of Une
V erdereau, m. [H. n.] , z. v. a. VERDIER.
Verderie, f. [Cout.] Onderhoutvesterschap n., v-, een met boonren beschilderd behangsel n. Il a
une belle v- dans sa chambre, hij heeft een fraai met
onderhoutvesterij f.
Verderin, m. [H. n.] Goudvink m. van Sint- boonren of landschappen beschilderd behangsel in
zijne kamer. (hofkeuken.
Domingo.
Verdurier, m. Groentebezorger m. voor de
Verderoux, m. [H. n.] Groene en roodbruine
Vérétille, f. [H. n.] Straalpoljp m.
tangara of prachtmees f. van Guiana.
%érétriformè, adj. [H. n.] Roedevormig.
Verdet of Vert-de -tril, m. [Ant. chim.]
Kopergroen, spaansch groen, koolzuur koper n.,
Vérette, f. [Méd.], z. v. a. VARICELLE. -dat aan de oppervlakte van koperen gereedschap- [Vétér.] , z. v. a. CLAVELEE.
Véreux, ease, adj. Wormstekig (van vruchpen, bronzen standbeelden, geldstukken, enz. door
de enkele werking der vochtige lucht ontstaat, en ten): Pomine v-euse, wormstekige appel m. — (fig.
dan eene ligt groene laag van hydratisch en kool et (am.) Onzuiver, verdacht, onzeker: Caution,
tweede koper-oxyde vormt (bij de oud -stofzur Créance v-euse, onzekere borgtogt m., schuldvorheet het antiek patina). — Kopergroen,-heidknrs dering f. Homme v-, niet te vertrouwen man,
spaansch groen, onder-azijnzuur koper, dat als mensch, met wien men voorzigtig moet zijn, wormkorrelig poeder voorkomt en vooral te Montpellier, stekig man. z. ook CAS.
V ergadelle, f. [H. n.] , z. v. a. DIERLUCHE. —
in 't zuiden van Frankrijk wordt bereid (ter onderscheiding van het eerste ook wel vert-de-gris Salpa f., goudstriem m., z. SAUPE
Vergat, m. [Peche] Soort van vischnet n.
artificiel, kunstgroen, geheeten). Cristaux de v-, ge
groen, gedestilleerd spaansch groen n.,-kristaled
Wegge, f. Lange, dunne en buigzame stok nl.,
trosgarde of gard f., goedje n., karwats f. ii avail une
kristallen n. p1. van Venus. Grappes de v-,
groen, onzijdig azijnzuur koper in den vorm van v- 11 la main, hij had eene gard of karwats in de
schoone pyramidole trossen. — Verdet, m., z. hand. La v- de Moïse, d'Aaron, de staf, tooverstaf
van Mozes, van .baron. La v- des magiciens 'de
VERDÉE — Werdets, m. pl. [H. de France] Kodie tijdens de eerste re- Pharaon, de staf van Pharao's toovenaars. (Van
ningsgezinde vrijwilligers,
LIAIRE, CONCRET, DÉFECTIF, DÉPONENT, FRÉQUENTATIF, IMPERSONNEL, INCHOATIF, INTRANSITIF, IRREGULIER, MÉDITATIF, NEUTRE, PASSIF, PRONOMINAL, RÉCIPROQUE, RÉFLÉGHI, RÉGULIER, StiBSTANTIF, TRANSITIF, UNIPERSONNEL. -- [Théol.] Le V-,
Le V- éternel, Le V- incarné, het Woord, de 2de
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andere toovenaars sprekende gebruikt men baguette.) — La v- dune fouet, de stok van eerre zweep.
— Somtijds ook voor de geheele zweep gebézigd:
Cheval qui craint la v-, paard n., dat voor de
zweep bang is. Charretier qui abuse de la v-, voerman, die van de zweep misbruik maakt. -- Vd'hamecon, hengelroe f., hengelstok ni., hengellat f.
— (Loc. prov.) N'avoir ni- v- ni baton, geheel
weerloos zin. -- V- dun bedeau d'égiise, staf van
een' kerkpedel. V- d'huissier, gerefltsdienaarssta f.
-- V- de for, de cuivre, ijzeren, koperen roede f.
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v-, Peau v-e, strepige gelaatskleur, strepige huid f.

(die roode of zwartachtige streepjes vertoont). —
Bois v-, roodgeaderd hout n. (dat spoedig verrot).
— [Bias.] Écu v-, schild, dat met weer dan acht
aaneengesloten palen is bedekt. — Vergetier, m.
Borstelmaker, borstel - fabrikant m. -- Borstelverkooper m. — Vergette, f., doorgaans Vergettes, f. pl. Borstel, schuier, kleêrborstel m. Acheter une v-, des v -s, een' borstel koopera. Donner
un coup de v-s un manteau, un chapeau, een'
mantel, een' hoed afborstelen. — (fam. et iron.) 11
— (fig.) Gouverner un peuple avec une v- de fer, na pas besoin de v-s (van iemand, die druipnat
een volk mgt een' ijzeren schepter, met hardheid en is geregend), hij behoeft niet afgeborsteld te worden.
willekeur, regéren. --- V-s, roede f. (als tuchtmid- -- [Bias.] Staak ni. (paal, die slechts de helft, of
del), roe, geeselroede, spitsroede f. Menacer un volgens anderen twee derden, van de gewone breedte
enfant des v-s, een kind met de roede dreigen. beslaat). — [ Tech.] Kleine ijzeren roede (verge).
Battre de v-s, met roeden slaan, geeselen. — Soms Spanhoepel m. (waarmede het vel over de trommel
ook in 't enkelv.: Enfant qui craint la v-, kind, vastgehouden en gespannen wordt). — Vergetdat bang is voor de roede. — Faire passer un sol - tures, f. pl. [Méd.] huidstrepen, huidstriemen f.
dat par les v-s of par les baguettes, eenen soldaat pl., roodachtige strepen, die na sterke uitspanning
spitsroeden doen loopen. — ( fig.) Etre sous la v- der huid overblijven.
Wei—genre, f. (pr. —jure) [Tech.] Vormdrade qn., onder iemands roede of plak staan. Il nest
plus sous la v-, hij staat niet meer onder de plak, den m. pl., overlangs gespannen koperdraden in den
onder de tucht, -- (lig. et fam.) Faire baisser les papiervoren. — Streep, lijn f., die elke dier vorm
papier achterlaat. Le papier velin, Le-draeni,t
v-s b qn., iemand de roede doen kussen: hem dwingen om na de ontvangen kastijding vergiffenis te papier mecanique na point de v-, het velijnpapier,
vragen. — (Loc. prov.), z. SE FOUETTER. — ( fig.) het machinaal papier is zonder lijnen.
t Verglacer, v. imp. gifzelen (faire du verV-s, bezoekingen f. pl., rampen m. pl. of droefenissen f. pl., die God den mensch toezendt, tucht- glas). — tiet part. passé is ook adj.: Rue verglaroede f.: Nous devons bénir les v-s dont Dieu nous cée, met ijzel bedekte straat f. — V erglas, m.
II fait du -, het ijzelt.
frappe, wij moeten de tuchtroede kussen, waarmede IJzel m. I1 tombe du
1- Vergue, in. [Bot.], z. v. a. AUNE.
God ons kastijdt. — ( fig.) Quand Dieu a chdtié
1- Vergogne, f. Schaamte, eerbaarheid f.: Fille
ceux qu'il veut corriger, it jette souvent les v-s
an feu, God laat dikwijls hen, die hij als tucht- sans v-, schaamteloos meisje n. — t Vergognenmeesters van anderen heeft gebruikt, zijne straf - sement, adv. Met schaamte. — -j- Vergognelux,
fende hand gevoelen.
[Anat.] Roede f., teel- euse, adj. Beschaamd, eerbaar.
lid n. des mans en der mannelijke dieren. — [ Ar
Vergue, f. [Mar.] Ra f. V- de rnisaine, marsvuurpijllat f. — [Artill.] V- de-tif.]Vdeusé, ra of marszeilsra. V- de petit hunier, voormarsecalibre, kalibreer-stang (om 't kaliber der stukken ra. V- de perroquet, bramzeilsra, bramra. V- de
te meten). V- de fer en Croix, lengtemeter (om de cacatois, bovenbramzeilsra. V- barrée ou sèche, Vlengte van een' vuurmond te meten). — [Bot.] V- de fortune, bagijnera. V- de perroquet de fougue,
de Jacob, gele affodil m. of slaaplelie f. V- pas- kruiszeilsra, kruisra. V- de herruche, bovenkruis
tear of' b berger, herdersstaf, kaardedistel m. V- ra, grietjesra. V- de cacatois de perruche, kruis
bovengriet
V- de civadière, bli,n--bovenram,
dor of dorée, goudroede, naam van velerlei planten met gele aarvormige bloemen. — [Géom.j Corn- de ra. V- de contre-civadière, schuifblinde ra. Vpas v-, z. COMPAS. — [ Hon.] V- de pendule, de bonnettes, ljzeilsra. V- d'artimon, bezaansroe.
slingerstang f. V- du balancien of des palettes, V- it come, gaffel f. V-s latines, roeden f. pl. of
vleugelstang (van een horlo pie). — [ Joail.] Ring rn . sprieten m. p1. V- de paille en cul, ra, roede f.
zonder kas (nu anneau geheelen). — [ Mar. V- of spriet' m. van de druil. V-s brassées carrées,
d'ancre, ankerschacht f. V- de girouette, waker- vierkant gebraste zeilen n. pl. Dresser les v-s, de
stok m., vleugelspil f. V- de pomnpe, pompstang. raas aanbrassen, in 't kruis of dwarsscheeps zet
-- [Métrol. anc.] Roede, meetroede f.; — oude
Bàtiments qui sopt v- it v-, schepen n. pl., die-ten.
lengtemaat (= 1 X24 parjsche ei). — [ Oisel.] V- de digt naast elkander liggen.
meute, lokvogelstang. — [Phys ] V-s, lichtstrepen,
Véricle, f. [Joail.] : Des diamants de v-, val
lich.lstriernen f. pl. van den hemel. — [ Tech.] Vglas of kristal gemaakte) diamanten f. pl.-sche(van
d éridicité, f. Waarachtigheid, geloofwaardig
(of Fléau) de la romaine, Z. FLÉAU. --V-s, roedjes, staafjes n. pl. van een weefgetouw; — naalden
een verhaal, van eene getuigenis, enz.).-heidf.(van
van den fluweel fabrikant, fluweelnaalden f. pl. — — Somtijds ook van personen voor VERACITE geEtain en v-s, stangtin n. -- On fer en v-s, stang- bruikt. — Véridique, adj. Waarheidlievend,
of staafijzer n. V de fer h vitres, ijzeren venster- gaarne of steeds de waarheid sprekend: Narrateur,
Historien v-, waarheidlievend verhaler, geschied of raamroeden. — [\sign.], z. v. a. SARMENT.
Ve
e, adj. [Bot.] Roedevormig. — [ Ma- schrijver m.
v-e, ongelijk geweven of geverwde stof,
nuf.] Zoétie
v érif cateur, m. Echtheidsonderzoeker, nastrepige stof f. --- vERGÉ, E, adj. (en part. passé spoorder en bevestiger der echtheid en juistheid van
van verger): Pièce de drap v-e, uitgemeten stuk geschriften (rekeningen, oorkonden, acten, enz.), velaken n. — Futaille v-e, gepeild, geroeid fust n. r i f i c a t o r m. — V- des travaux, des construc— Vergeage, m. Meting, afmeting (van een ter- tions, keurder van de openbare werken, van 't bouwrein); — roeijtng of peiling f. (van vaatwerk). — werk. — Ook als adj. gebézigd: En fait d'écriture
[Manuf.] Het ongelijk geweefde of geverwde in eene it y a des experts v-s, in zake van geschrifte heeft
stof; het gebrekkig gestreepte. — t Vergée, f. men deskundigen, die de echtheid derzel ven onder
[Anc. métrol.] Vierkante roede f.
Onderzoek naar de-zoekn.—Vérifcat,
mergence, f. [Anc. méd.] Neiging, trekking, echtheid, naar de waarheid van iets; echtheids- of
rigling 1. (der vochten naar een of ander ligchaams- waarheidsstaving, bekrachtiging, waarmaking, bedeel).
vestiging, echtverklaring, v e r i f i e a t i e f. La vVergeoise, f. [Corn.] Soort van cassonade d'un compte, het onderzoek, het nazien eener rekeof keukensuiker f., die vrij van houtige deelen en ning. Faire Ia v- dune citation, de juistheid of
zand is. -- [Rafiin.] Bastaardvorm m. Pains de echtheid eener aanhaling onderzoeken. La v- par
v-, basterd-suikerbrooden n. pl.
comparaison d'écriture se fait par les experts, het
Verger, m. Boomgaard m., met vruchtboomen onderzoek, de echtkeuring door vergelijking der
beplant stuk ,gronds. — VERGER, m. [Anc. tout.] handschriften geschiedt door deskundigen. V- faite
Kerkpedél, stafdraqer m.
on trouva que tout était énoncé, na gedaan onVerger, V. a. Meten, uitmeten. — Peilen, roei- derzoek vond men, dat alles te berde was gebragt,
jen, den inhoud van een vat meten.
uitgedrukt was. — V- des bouches à feu, des arVergerolle, f. [Bot.] Vlooijenkruid n. (érigère). mes, keuring f. van 't geschut, van de wapens. —
Vergeter, v. a. Borstelen, schuijeren, af'-, uit [Polit.] La v- des pouvoirs, het onderzoek der geaf-, uitschuijeren: V- son habit, son-borsteln, loofsbrieven van eenen afgevaardigde. — Vérichapeau. — Het part. passé is ook adj.: Habit ver i er, v. a. Waar maken, bewaarheiden, bevestiafgeschuijerde, afgeborstelde rok m. — Teint-geté, gen, Jbekrachtigen, doen blijken, de waarheid of
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echtheid bewijzen; de deugdelijkheid, de echtheid van
iets onderzoeken, de waarheid nasporen, v e r if i- éren, verificéren. V- par témoins, door
getuigen staven. Le bourguemaitre a vérifié cette
signature parson hom, de burgemeester heeft die
handleekening door zijnen naam bekrachtigd, voor
echt verklaard. V- la copie sur 1'original, het alschrift met het oorspronkelijke vergelijken, nazien
en bekrachtigen. — V- one promesse, eene belofte
waar maken, vervullen. — V- des travaux, werken keuren, nazien of de gebruikte bouwstoffen
deugdelijk van aard, goed bewerkt en aangebragt
zin. V- les armes, les bouches á feu, de wapens,
he geschut keuren. — SE VERIFIER, V. pr. Bewaarheld, bekrachtigd, bevestigd worden, waar gemaakt
worden: Une propbétie se vérifie par l'évènement,
eene voorspelling wordt door de uitkomst bewaarheid. — Toute imputation dolt se v-, elke aantjging moet waar gemaakt, bewezen worden. — Het
part. passé is ook adj.: Compte vérifié, nageziene,
goedgekeurde, g e v e r i f i e r d e rekening f. Un
fait historique mal v-, een slecht gestaafd histo(kelderwind f.
risch feit n.
vérin, in. [Mécan.] Dommekracht, vfzelschroef,
Vérine, f. [Corn.] Marinas, Marinas- tabak, de
beste amerikaansche tabakssoort (die men te Varinas in Venezuela bouwt). — VERINE, f. [Mar.]
Nachthuislamp f. — Zwieping f.
t Vérisimilitode, f., z. v. a. VRAISEMBLANCE.
— Wéritable, adj. Waar, waarachtig, overeen
waarheid; waarheidlievend; wezen -komstiged
echt, niet valsch of nagemaakt. Histoire v-,-lijk;
ware, waarachtige geschiedenis f. Etre v- dans ses
paroles, dans ses promesses, waarachtig in zone
woorden, in zone beloften zijn. I1 m'a rendu un
v- service, hij heeft mij eene wezenlijke, waarachtige
dienst bewezen. De v- or, De v-s pierreries, echt
goud n., echte edelgesteenten n. pl. — Un v- amour,
eene ware, opregte liefde f. La v- sagesse, de ware,
echte wijsheid f. — Un v- ami, een waar vriend. Un
v- poète, een waar, echt dichter. -- 1Véritablement, add. In waarheid, waarlijk, waaracihtig;
wezenlijk, inderdaad: Parler v-, in waarneid spreken, niet liegen. Robinson Crusoe a existé v-,

Robinson Crusoe heeft werkelijk bestaan.
Vérité, f. Waarheid f. Dissimuler, Cacher,
Déguiser la v-, de waarheid ontveinzen, verbergen,
vermommen. Dire la v-, de waarheid zeggen. C'est
la pure v-, Cela est de toute v-, dal is de zuivere
waarheid. — Dieu est la v-, God is de waarheid.
— Le flambeau. Le miroir de la V-, de fakkel,
do spiegel der Waarheid. — Contre-v-, z. dat woord.
— V-s, waarheden, waarachtigeken f. pl. Il y
a des v-s qu'on n'aime pas a entendre, er zijn
waarheden, die men niet gaarne hoort. — (fam.)
Dire à qn. ses v-s, iemand de les lezen, iemand
ronduit zijne fouten, gebreken, verkeerdheden onder 't oog brengen. — (Prov.) Le temps découvre
la v-, de tijd brengt de waarheid aan den dag. I1
n'y a que la v- qui offense, alleen de waarheid
kwetst, verdiende verwijtingen krenken 't meest.
Toutes v-s ne sont pas hannes a dire, Qui dit la
v- est mal pa` é, alle waarheid wil niet gezegd zijn.
Z. ook PUTTS. — Waarheid, echtheid, onvervalschtheld; — onomslooteljke grondregel m., axioma n.;
opregtheid, goede trouw f. La v- de la religion
chrétienne, de waarheid der christelijke godsdienst.
-- Les v-s matllématiques, demathematische waarheden. — Les v-s de la religion, de waarheden van
de godsdienst. — Homme plein do v-, man vol
waarheidsliefde, vol opregtheid. — [ Beaux arts]
Getrouwe navolging of uitdrukking der natuur:
Portrait dune grande v-, sprekend gelijkend portret n. Je ne trouve aucune v- dans le Jeu de eet
acteur, ik vind niets naluurljks in 't spel van dien
tooneelspeler. -- EN VÉRITÉ, loc. adv. In waarheid, in opregtheid, waarlijk, inderdaad, voorwaar:
Je vous le dis en v-, ik zeg het u in waarheid,
ongeveinsd. En v-. cola est étrange, voorwaar, dat
is vreemd, dat is inderdaad vreemd. En v-, croyezvous qu'il Ie Passe? gelooft gij waarlijk, dat hij
het doen zal? — à LA VÉRITE, b c. adv. Wel is
waar, 't is waar: A_ la v-, je l'ai frappé, mais ii
a commencé, 't is waar, ik heb hem geslagen, maar
hij is begonnen. A la v-, it m'a prêté cette somma,
mais pour pen de temps, hij heeft m#, wel is waar,
die som geleend, maar slechts voor korten tijd.
verg ure, f., z. VERGEURE.
.
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Venus, m. Zeer zure druivensoort. bordelais
of bordelézer druif geheeten, die ongeschikt is tot
de wijnbereiding; — bij uitbreiding: zure, onr(jpe
druif f,; — zuur sap n. uit bordelezer of uit onrijpe druiven, waarmede men sommige spijzen toebereidt , sausen aanmaakt , enz., zuurwen m.,
zuur n. — Ce nest que du v-, dat is bogt van
wijn. — (fig. et fam.) Avoir un caractère aigre
comme v-, een kregel, bits, onverdrageljk humeur
hebben. — (Loc. prov.) C'est jus vert ou v-, dat
is een zusje en een broërtje, daar is geen onder
daar valt niet tusschen te kiezen. z. ook-scheidn,
PILE. — Verjuter, v. a. [Cuffs.] Met zuur druivensap toebereiden. — Het part. passé is ook adj.:
Sauce verjutée, met zuur druivensap aangemaakte
saus f. — Du vin verjuté, zure, wrange wijn m.
Werle, f. Boei- of peilstok m. om inhoudsruimten te meten.
vermeil, le, adj. Hoogrood (inz. van de gelaatskleur) , blozend: Teint frais at v-, frisch en
blozend gelaat n. Lèvres v-es, roode, rozeroode
lippen. — Rose v-la, hoogroode roos f. — Plaie
v-lo, donker vleeschroode wond f. — VERMEIL, m.
Verguld zilver n. Service en v-, servies n. van ver
zilver. — [Tech,] Mengsel n. van guttegom-guld
en vermiljoen, om glans aan verguldsel of waterverwen te geven, v e r m ei 1 n. -- [Agric.] Plaats,
waar veel wormen zijn. — [ Joail.] V- des lapidaires, vermiljoenroode granaat m. — `ernmeille, f. j Joaill. ] , z. v. a. ALMANDMNE. —` er[neillonner, v. a. ( Tech.] Den vermiljoen-grond opdragen.
V ermet, m., z. v. a. HELMINTHOLITHE.
vertui Belle, Vermicel, m. Italiaansche knoedels, worm- of draadvormige meelknoedels in. pl.,
soort van ongegist deeg n. in lange en dunne reepjes, inz. tot soepbereiding gebézigd, v e r m i c é l1 i f. pl. — Met vermicelli bereide soep, vermicellisoep f. Assiette de v-, bord vermicelli-soep. — `er
bereider; -verkooper m.-mielr,.Vc
Vermicniaire, adj. De wormen betre/fend,
wormvormig, wormachtig. -- [Anat.], z. v. a. PÉRISTALTIQUE. — [Méd ] Pouls v-, wormsgewijze
pols, korte, zwakke, golvende pols nl. — VERMICULAIRE, in. [Bot.] Soort van huislook n. — [H. n.]
Wormslak f. — Vermomiculant, adj. m. [Méd.]:

Pouls v-, z. v. a. Pouls VERMICULAIRE. — Ver-

miculé, e, adj. [Arch., Sculp. ] Wormstekig,

bewerkt als of wormen hel doorboord hadden. —
Vermieuleux, ease, adj. [H. n.] Met onregelrnatige gekleurde streepjes geteekend. — Veruilenlite, f. [Minér.], z. v. a. HELMISTHOLITHE. —

Veriniculures, f. pl. [Arch., Sculp.] Wormsteekachtig werk n. -- Vernniforiive, adj. [H. n.]
Wormvormig. — VER111FORMES, m. pl. [H. n.]

Wormvormigen m. pl., familie van zoogdieren, die
korte pooten en een zeer langwerpig lijf hebben —

Vermifisge, adj. [Méd., Pharm.], z. v. a. ANTHE1.11INTIQUE. V- de Gorse, z. v. a. HELMINTHOGORTON. — Vermilingue, adj. [H. n.] - Wormtongig. — VERMIL(1GUES, m. pl. Wormtongen f.

pl., familie van zoogdieren met zeer lange, ver

uitsteekbare tong.
Wermille, f. [Pêche] Vischsnoer n. met vele
haken en wormen, om paling te vangen. — Vermiller, v. n. [Véner.] Naar wormen wroeten (van
wilde zwijnen gezegd).
Vermilion, m. Vermiljoen n., bergrood, zwavelkwik, cinnaber n.; zeer helderrood poeder van
kunst-cinnaber, ménie f. — (fig.) Helderroode kleur
der wangen, der lippen: Elle a des joues, des lèvres de v-, zij heeft schoone ronde, blozende
wangen, koralen lippen. — V ermillonner, v. a.
Met vermiljoen bestrijken, beschilderen. — Eene
vermiljoenkleur op een verguld en gebruineerd stuk
brenren. — SE VERMILLONnER, V. pr. Met vermiljoen bestreken of beschilderd worden. — (iron.)
Zich blanketten: Femme qui se vermillonne. —
VERMILLONN'ER, v. n. [Véner.] Naar wormen wroeten (van den das gezegd).
V erinine, f. Ongedierte n., allerlei lastige of
schadelijke insecten n. pl. Se laisser manger à (of
par) la v-, zich van 't ongedierte laten opeten, van
ongedierte vergaan. — (fig.) Gespuis, gebroed, slecht
volk n.: La police a chassé toute cette v-, de po -

litie heeft al dat gespuis verdreven. — Veruiineux, erase, adj. [Méd.] Door wormen, inge-

wandswormen veroorzaakt: Maladies v-euees,

wormziekten f. pt. — Wormstekig. -- V ermi-
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nière, f. [Econ. rur.] Wormkuil m. (waarin men
wormen of insecten -larven zich laat ontwikkelen) .
Vermisseau, m. Wormpje n., kleine aardworm m. Cet olseau vit de v-x, die vogel leeft van
wormpjes. (secten levend.
Vermivore, adj. [H. n.] Van wormen of inVermouler (se), V. pr. Wormstekig worden,
vermolmen, vermolsemen: Des meubles qui commencent à ee v-. — Het part. passé is ook adj.:
Livre tout vermoulu, boek n. vol wormgaatjes.
Table v-e, wormstekige, vermolmde tafel f. —
Vermoulure, f. Wormstekigheid, vermolmdheid f.
-- Slof of poeder, dat uit de wormgaten komt,
wormmeel n., molm m.
Vermo«t, m. (vervorming van het duitsche
Wermuth, alsem) Alsernwijn m.
Vernaculaire, adj. Tot het huis, tot het land
behoorend: t Langue v-, volkstaal f. — Mot v- (of
Terme de relation), z. RELATION.
Vernal, e, adj. Tot de lente oft voorjaar behoorend: [Astr.] Equinoxe v-, lente-nachtevening f.
Signes vernaux, lenteteekens n. pl. — [ Bot.] Plante, Fleur v-e (of printanière), lenteplant of voor
-jarslentbomf.
Verne, f. [Bot.] , z. v. a. AUNE.
V erni, e, adj, (en part. passé van vernir): Ta
v-, geverniste (verniste) schilderij f. Pot v-,-bleau
verglaasde, geglazuurde pot m.
-

Vernier, m., z. NONIUS.
Vernir, m. Vernissen, verlakken; verglazen,
glazuren: V- des meubles, de la poterie, meube-

len vernissen; aardewerk verglazen. — (fig.) Een
schijnschoon voorkomen geven: Homme qui salt uses vices, man, die zijne ondeugden weet te vernissen, een' goeden glimp weet te geven. SE VERNi l , V. pr. Vernist, verlakt, verglaasd worden:
Cette poterie se verhit d'une mansere particuliére,
dat aardewerk wordt op eene bijzondere wijze ver
Vernis, m. Vernis n., zeer dun en-glasd.
doorsrhynend blinkend bestrjksel of lak n.; ver
glazuur n. V- à l'huile, à l'esprit de vin,-jlase,
a l'essence, olie-, alkohol-, terpentijn-vernis. Vgras, siccatif, vet of grof, opdroogend vernis. Vb bols, a la bronze, hout-, bronsvernis. V- du Japon, de la Chine,japansch, chineesch vernis. Passer un v- sur on tableau, vernis over eene schilderij strijken, eene schilderij vernissen. Donner un
v- h laorcelaine, het porselein een glazuur geven. — ( fig.) Al wat een gunstig en vaak bedriegelijk voorkomen scan iets geeft, uitwendige glans,
glimp, schijn m., vernis: Couvrir ses vices dun vde politesse, zijne ondeugden onder een vernis van
wellevendheid verbergen. La modestie est une sorte
de v-, qui donne du lustre aux talents, de zedigheid geeft glans, luister aan de talenten, verhoogt
de waarde van de bekwaamheden. — (in slechten
zin) Ce procédé lui donne un mauvais v-, die handeling stelt hem in een kwaad licht. — Táchons
de donner un v- a ce procédé, laat ons trachten
aan die handelwijs een' goeden glimp te geven. —
(fig.) Tint, oppervlakkige kennis f.: Il na qu'un vde science, d'érudition, hij bezit slecht eerie tint
an wetenschap, van geleerdheid, 't zit er dunneties bij hem op. — [Bot.] Vernisboom ni.: V- du
Canada, z. v. a. BADAMIER. V- de la Chine, du Japon, chinesche, japansche vernisboom. — Hars of
gom f., die uit het hout dier boomen afvloeit. —
Vernissage, m. [Tech.] Het verglazen of glazuren (van aardewerk, enz.). — Vernisser, v. a.
(alleen van aardewerk gebezigd). Verglazen, met
verglasel of glazuur overdekken, glazuren. On ver
pot.ée, men ver -nise(vrt)lafïc
fijne aardewerk met tinasch. — SE VER --glasthe
NISSER, v. pr. Verglaasd worden. — Vernis seur, m. Vernis- of lakbereider, glazuurmaker m.
— Vernisser, verlakker; verglazer m. — Vel-nis sure, f. Opbrenging van 't vernis, van 't glazuur,
vernissing; verglazing f.
Vérole, f. Venusziekte, venerische ziekte, s yp h i l i s f. (Men zegt liever maladie ven érienne;
vroeger zeide men ook grosse vérole, mal napoli
mal de Naples.) — S Suer la v-, de zweet--tain,
kuur tegen de venuskwaal aanwenden. — Petite
V-, z. VARIOLE. Etre marqué, grave (of Avoir Ie
visage gáté) de petite v-, pokdalig, van de pokken
geschonden zijn. -- Vérolé, e, adj. (te vermijden
woord) Door de venusziekte aangetast, venérisch.
—

-- Vérolette, f., z. v. a.

VARICELLE. —

Véro-
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lique, adj. [Méd.] De syphilis of venusziekte be-

treffend, syphititisch.
Véron, m. [H. n.], z. v. a. VALRUN.
V éronce, e, adj. [Bot.] Naar eereprijs gelijkend. — VÉRONICÉES, f. pl. Eereprijssoorten f. pl.
Véronieelle, f. [H. n.] Soort van schildslak f.
Véronique, f. [Liturg.] Zweetdoek nl., met
welken, volgens de legende, eene vrome jeruzalem
vrouw, later de heilige Verónica geheeten, den-sche
kruisdragenden Jezus het aangezigt afdroogde,waarbij op dezen doek 't gelaat des Heilands blijvend
bleef afgedrukt. La Sainte v-, de heilige zweetdoek.
— VERONIQUE, f. [Bot.] Eereprijs m., eene plant
van onderscheidene soorten, die deels als artsenij planten, deels als pronkgewassen gebruikt worden,
v e r ó n i c a f. V- officinale of male, geneeskrach
femelle, z. v. a. VELVOTE. V--tigerpjs.V
aquatique of cressonnée of d'eau, z. v. a. BÉCABUNGA. V- germandrée, gamander-eereprs.
V érouite, f. [Minér. f Peronésche of veronische
aarde f., aarde van Verona, een tot stof geworden
berggroen, dat bij die stad gevonden wordt, v e roniet n.
V eroter, v. n. Wormen steken (om te visschen).
— Wormen zoeken (gelijk vele vogels doen). —
Vérotier, m. (Pêche] Wormensteker, wormen
[Pêche] Dauwwormen m. pl.-zoekr.—Vétis,m
Verpe, f. [Bot.] Soort van europésche kampernoelje f.
V erquette, f. [H. n.] , z. v. a. DRAINE.
Verqueux, m. ; Peche] , z. v. a. VERVEUX.
Verraille, f. [Corn.] Kleine glaswaren f. pl.
Verrat, in. Geltvarken n., beer m., niet-gelubd
mannetjes zwijn n. — (pop.) 11 écume comme un v-,
hij schuimbelt als een aangeschoten err, hij is zich
zelven niet van kwaadheid. --- [H. n.] , z. v. a.
MMAQUEREAU. V- de mer, soort van lutjan of lipvisch.
Verre, f. Glas n., de doorschijnende, broze stof,
die uit de zamensmelting van zand en een loogzout
of kalk, met bijvoeging van een metaal-oxyde ontstaat. V- clair, mince, épais, helder, dun, dik glas.
Carreau, Bouteille, Tube de v-, glazen ruit, flesch,

buis f. V- de cristal, de Bohême, de couronne,

kristalgtas, boheemsch glas, kroon- of crown-glas.
V- en table, Table de v-, tafelglas n., glastafel f.,
glas in platen. V- colorié, gekleurd glas. — V-s de
lunettes, brilleglazen, kijkglazen n. pl. z. COLLECTIF, CONCAVE, CONVEXE, LENTICULAIRE, OBJECTIF,
OCULAIRE. — Glasruit f., glas n. Mettre une es-

tampe saus verre, eene plaat achter glas zetten.

Le verre de votre portrait est cassé, het glas van
uw portret is gebroken. Le v- dune moutre, het
glas van een horlogie. — V- dormant, Chassis à
v- dormant (of enkel dormant), vast glas of raam
(dat niet geopend kan worden). — Glazen stolp f.
Le v- d'une pendule, de stolp eener pendule. Des
vases, Des chandeliers sous v-, vazen, kandelaars
onder stolpen. — (fig. et fam.) Cela est à mettre
sous v-, dat mag wel achter glas (van iets zeer
kostbaars, fraais of zeldzaams sprekende): Elle est
à mettre sous v-, men zou haar achter glas zetten:
zij is allerliefst, keurig net. — Glas, drinkglas n.,
glazen kelk of drinkbeker. V- à bière, á liqueur,
a vin, bier-, likeur-, wijnglas. Laver, Rincer, Essuyer des v-s, glazen of kelken wasschen, spoelen,
afdroogen. V- á pied, glas met een' voet. Petit v-,
likeurglaasje n. — (fam.) Choquer le v-, klinken.
-- (pop.) Entre les v-s et les pots, aan tafel, al
drinkende. --(Loc. prov.) Boire dans le verre de qn.,
met iemand op zeer vertrouwelijken voet staan, uit
éénen schotel met iemand eten. z. ook CASSER. —
Inhoud m. van een glas, glasvol n. V- de vin, de
bière, d'eau, glas wijn, bier, water. Prendre sa
tasse et son petit v-, zijn' kop koffij en zijn glaasje
brandewijn gebruiken. — [ Mar.] V- illuminateur,
dekglas n., bol m., zeer dikke glasschijf, die in 't
verdek en elders wordt aangebragt, om aan ver
gedeelten van 't schip licht te geven. V-s-schilend
lenticulaires, bolle, lensvormige schroefdekglazen n.
p1. — [Miner.] V- de Moscovie, moskovisch glas,
mika n.. z. MICA. V- volcanique, z. v. a. oBsiI)IENNE. — [Phys.] V- ardent, brandglas n. V- à
diabète, z. DIABETE. -- %'errée, f. Glasvol n. —
Verrerie, f. Ziet glasblazen, glasblazerskunst;
glasblazerij, glashut f.; — ( collect.) glaswerk n.,
allerlei voorwerpen van glas. — V erreux, ease,
adj. Glasachtig, glazig. — V erricnlaire, adj.
[Anat.] , z. v. a. AMPHIBLESTROiDE. — Verrier, m.
-
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Glasblazer, maker van glaswerk; -- glaswerkver1cooper in. (nu faïencier) . -- Glaskorf ni., glasmand f. — (Loc. prov.) Courir comme un v- déchargé, vlug, gezwind daarheen loopgin. -- Ook
als adj.: Peintre v-, glasschilder, schilder op glas.
-- Ouvrier v-, glasblazersknecht, werkman in eene
glashut. — Verriére, f. Waschkuipje n. voor de
drankglazen. — t Glazen ruit f. voor schilderijen,
reliquie- kastjes en dergl., om die te beveiligen. (Men
zeide ook verrine). — [Hort.] Soort van glazen
klok f. tot overdekking van leedere gewassen. —
Werrillon, m. [Mus. Glas-harmonika f., een
speeltuig met glazen toetsen, die men met een omkleed staafje aanslaat.
Verrin, m. [Mécan.] Sterke houten schroef f.,

bergte): Le v- uiéridional des Alpes, de zuidelijke
helling der Alpen.
Versant, e, adj. Ligtel jk omvallend, aan omvallen of omslaan onderhevig (alleen van rijtuigen

gezegd): Les berlines sont moles v-es que la piepart des autres voitures, de berlinen vallen niet

zoo ligt om als de meeste andere rijtuigen.
Versatile, adj. Veranderlijk (alleen in zedel ken zin), ongestadig, wispelturig, wuft , . wankelmoedig: Homme, Caractère v-, veranderlik, ongestadig man in., wispelturig karakter n.— Versatilité, f. Veranderlijkheid, ongestadigheid, wispelturigheid, wuftheid, wankelmoedigheid f. La v- de
la faveur populaire, de wu/theid, ongestadigheid
der volksgunst. La v- de son caractère est assez
z. v. a. VÉRIN.
connue, de veranderlijisheid, wankelmoedigheid van
t Verrine, f., z. onder VERRIÈRE. — [Bot.], zijn karakter is genoeg bekend.
z. v. a. PRELE . — [Tech.] Groote glazen buis f.
Verse (a.), loc. adv. (alleen voorkomend in):
voor barometers. -- VERRINES, f. pl. [Philol. anc.] Il pleut a v-, het stortregent, 't regent dat het giet.
Redevoeringen f. pl. van Cicero tegen Verres.
Verse, adj. m. [Géom.]: Sinus v- dun angle,
Verrition, f. Kromming of ombuiging f. der de sinus - versus van een' hoek, z. SINUS.
tong, om den mond van achtergebleven spisdeelen
Wersé, e, adj. (en part. passé van verser): Du
te zuiveren.
vin v- dans un verre, ineen glas geschonken wijn in.
%'erroterie, f. [Com.] Klein glaswerk n. (zoo — Lames v-es, gestorte tranen m. pl. Du sang vals glaskoralen, glaspaarlen, en dergl.), snuiste- pour la patrie, voor 't vaderland vergoten bloed n.
rijen f. pl. van glas.
— De lor v- a pleiner mains, met volle handen
Verr ou (weleer VERROUIL) , m. Grendel; knip in. uitgegeven, verspild geld n. — [Artill.] Une pièce
Mettre, Tirer le v-, den grendel voorschuiven. Fer- v-e en cage, een onderst boven geworpen stuk gemer une porte an v-, à deux v-s, eene deur met schut. [Bias .], Z. TOMB ANT. — VERSE, E, adj.
den grendel, niet de beide grendels sluiten, op den Bedreven, ervaren, geoefend, doorkneed: Ll ornme
grendel of de grendels doen. — Tenir qn. sous les v- dans la politique, in de staatkunde bedreven
v-s, iemand achter de grendels, achter 't slot op- man. Elle est très-v-e dans la littérature frangesloten houden. Et
re sous les v-s, gevangen zit- caise, zij is zeer geoefend, geheel thuis in de franten. — (Loc. prov.) Venir baiser le v-, zijne hulde sche letterkunde.
komea, bewijzen, iemand zijnen eerbied, zijne onder
Verseau, m. [Astr.] Waterman in., elfde tecc!ten
gaan betuigen. -- (Proc.) Lor force les-werping of sterrebeeld van den dierenriem.
v-s, ouvre tous les v-s, het goud ontsluit alle grenVersement, m. [Fin.] Storting f. (van gelden
dels: met geld baant men zich overal den toegang. of fondsen in eene kas): Le v- de cette somme se
-- Verrouiller, v. a. Toegrendelen, met den gren- fera en trois termes, de storting van deze som zal
del sluiten, op den grendel doen. -- SE VERROUIL - in drie termijnen geschieden.
LER, v. pr. Zich opsluiten, zijne deur op den grenVerser, v. a. Gieten, uitgieten, overgieten, stordel doen.
ten, uitstorten, schenken, inschenken: V- duo vase
% eriucaire, f. [Bot.] , z. v. a. HELIOTROPE, dans un autre, uit het erne vat in 't andere gieLAIIPSANE. — V er rucifère, adj. [H. n.] Met ten, overgieten.. V- de l'eau sur des fleurs, water
wratten of wratvormige uitwassen. — ^%erruei- op bloemen gieten. V- du plomb fondu dans un
fornie, adj. [H. n.] Wratvorntig. — V errneo- Im► oule, gesmolten lood in eenen vorm gieten. V- du
sité, f. [Bot., H. n.] Wratachtige verhevenheid f., blé dans un sac, de l'aavoine dans une mangeoire,
wratvormig uitwas n. — `erruciile, f. [Méd.] koren in eenen zak, haver in eene krib storten. VWratje n. — verraeuleux, ease, adj. [H. n.] du vin dans un verre, wijn in een glas schenken.
Vol wratjes. — W erri,e, f. [Méd.] Wrat f. Avoir Xe me versez plus de vin, of absol. Ne me versez
les mains pleines de v-s (de poireaux), de handen plus, schenk m ij geen wijn meer in, schenk mij niet
vol wratten hebben. — Verruqueux, ueuse, meer in. Versez-lui tout plein, jusqu'au bord,
adj. Vol wratten, met wratten bezet: Mains v-ueuses, schenk zijn glas vol, boordevol. — (Loc. prov.) Vhanden f. pl. vol wratten. — Wratachtig, wrat- dans un tonneau (of panier) percé, eenen ondankvormig: Tumeur v-ueuse, wratachtig gezwel n.
bare, of ook, eersen verkwister weldoen, het vat der
Vers, prép. Tegen, naar, naar den kant; — Danaiden vullen. — V- des larnses, des pleurs,
omtrent, bij: V- ]'orient, tegen of, naar het oosten. tranen storten, weenen. V- son sang pour son roi,
It se tourna v- mol et me dit, hij keerde zich naar zijn bloed voor zijnen koning storten. V- Ie sang
mij, en zeide mij. Lever les eux v- le eiel, de humain, le sang de qn., menschenbloed, iemands
oogen naar den hemel (of ten hemel) heffen. — V- bloed vergieten, eenen moord begaan of bevelen. Vle soir, tegen, omtrent den. avond. V- les quatre le sang innocent, onschuldig bloed vergieten. —
heures, tegen, omstreeks vier ure. V. Ie milieu de (fig.) V- lor It pleines mains, het goud met volle
ce siècle, tegen, omtrent het midden van deze eeuw. handen uitgeven, verspillen, doorbrengen. V- ses
Vers, m. Vers n., elke regel van een dichtstuk, secrets, ses chagrins dans 1e coeur de qn., zijne
dichtregel in., rhgthmisch geregelde woordenrij f. geheimen, zijn verdriet in iemands boezem uitstorV- de dix, de douze syllabes, vers van tien, van ten, zijne geheimen enz. aan iemand toevertrouwen.
twaalf lettergrepen. V- francais, italiens, fransche, V- des consolations, du baume dans une áme naitaliaansche verzen. -- z. ALEXANDRIN, BLAN C (adj.), vrée, troost, balsem in eene verbrijzelde ziel storCATALECTIQUE, COULANT, CROISÉ, FÉMININ, HEROI- ten. V- le mépris, le ridicule sur qn., iemand ver
QIJE, LIBRE, 1VIASCULIN, NOMBREUX, TOURNER. —
maken. — (poet.) Le soleil-achteljk,bg
(fam.) Le démon des v-, de onweêrstaanbare zucht f. versait la pourpre et lor sur l'azur des cieux, de
of drang m. tot verzen maken. -- (poet.) Le dieu zon goot (verspreidde) purper en goud over 't azuur
des v-, Apollo. -- Faire des v-s is la louange de qn., des hemels. — Het wordt ook van gevoelens, gunverzen tot iemands lof maken; (iron.) kwaad van sten, weldaden gezegd: Le ciel versa dans son coeur
iemand spreken. -- (collect.) Le v- de ce poète est des principes d'honneur et d'équité, de hemel stortte
énergique, het vers, de poEzij van dien dichter is beginselen van eer en billjkheid in zijn hart. Dieu
krachtig.
verse ses bénédictions sur ceux qui le craignent,
t Versable, adj., z. v. a. VERSANT . — Ver- God stort zijne zetleningen uit op degenen, die hem
sade, f. (woord van Made de Sévigné) Het om- vreezen. — [Fin.] V- des fonds dans in caisse dun
vallen van een rijtuig.
banquier, fondsen in de kas van een' bankier storVersage, m. [Agric.] Eerste omwerking f. van ten. I1 a verse, presque tous ses fonds dans les
't braakliggend land. — Versaire, f. Braakland n. chemins de fer, hij heeft bijna al zijne fondsen in
(jachère).
de spoorwegen (de spoorweg-ondernemingen) get Versal, e, adj. De verzen betreffend; in ver- plaatst. -- VERSER , v. n. (met avoir) Omvallen,
zen: Lettres v-es, hoofdletters, kapitalen f. pl. omslaan (van een rijtuig, en van de daarin zijnde
(waarmede elk vers wordt aangevangen). -- Lol personen). Voiture sujette á v-, rijtuig n., dat ligt
v-e, wet f. in verzen.
omslaat. Nous avons versé dans telle rue, wij zijn
Versant, m. Helling f. (van een' berg of ge- (met het rijtuig) in die en die straat omgeslagen.
]

—

YERSET
-- (Loc. piot,.) V- en beau cheinin, vóór of in de
haven schipbreuk lijden: eene zaak zien mislukken,
welker- goede uitslag zeker scheen. z. ook CIIARP,ETIER. — [Ar till.] V- en cage, onderst boven vallen
(van een bespannen stuk geschut). — 1Vederslaan
(van het te veld staande graan): S'il pleut encore
longtemps, les blés verseront, als 't nog lang regent,
zal het koren nederslaan. -- In beide genoemde beteekenissen wordt verser ook als v. a. gebruikt:

Ce cocker a versé sa voiture, nous a verses. Les
pluies, Les vents ant versé les blés. — SE V ERSER ,
V. pr. Zich zelven inschenken: I1 se versa à boire
coup sur coup, hij schonk zich zelven het eene

glas voor en 't andere na. — Uitgegoten, uitgestort,
gestort enz. worden: Les fins vies se,versent dans
des verres plus petits, de fijne wijnen worden in
kleinere glazen Geschonken. — Les irnpéts se versent
dans Ie trésor public, de belastingen worden in
's Rijks schatkist gestort.

Verset, m. Kleine afdeeling F. van een hoofdstuk der heilige Schrift, vers n. Le huitième v- de
tel chapitre, de tel psaurne, het achtste vers van
dat kapittel, van dien psalm. — Drukteeken n., dat
de verzen aanduidt (eerie v vreet een staand streepje
er door). -- [Liturg.] Bijbelplaats f., die bij de
dienst gelezen of gezougen wordt.
^Tersicolore, adj. [Didact.] Kleurwisselendl,
van kleur veranderend. — l ersieosté, e, adj.
[Didact.] Met verschillend uitstekende ribben.
S 1 Tersictile, Versicutlet, m. Versje, klein
vers n.

l'ersificailleiir, m. (fain. et eiais.) V'erzensmid, slecht verzenmaker, kreupel rijinelaar ni.
% ersi1icatetir, to. Verzeninaker in., hij, die zich
mee?' onderscheidt door gernakkelijken en erli ken
versbouw, dan door dichterlijke denkbeelden en verheffing: On ooit assez de v-s, mais on ne ooit guére de pootes, men ziet genoeg verzenmakers, maar
weinig dichters. —i ersification, f. Versbouw ni.,
wijze waarop het vers gevormd is; verskunst, kennis der te volgen regels bij den versbouw, het verV- deuce, rude, liefelijke, harde versbouw. Traité de la v- francaise ,
zenmaken, v e r si f i c á Ii e f.

verhandeling over de kunst om fransche verzen ° te ma•ken. --6 ersifier, v. n. et a. Verzen maken; in ver7

zen brengen, versifiéren of eersi ficéren.

I1 ne fait que v-, hij doet niets dan verzen maken,
(in ongunstigen zin) dan rijmelen. — V- un Pia-

eet, een verzoekschrift in verzen brengen. -- sE
VERSIFIER, v. pr. In verzen gebragt, berijmd worden: Cette description ne peut se v-, die beschrijving laat zich niet in verzen brengen. — Het part.
passé is ook adj.: Pièce Bien, mal v-e, goed, slecht
in verzen gebragt stuk n. -- ^%ersi1ieur, m.,

(lijken vorm.
z. v. a. vERSIFICAILLEUB .
%ersiforme, adj. [Didact.] Vanveranderlij^ erslon, I. Vertaling, overzelling f., inz. der
7

heilige Schrift; schoolvertaling uit eene oude taal
in de moedertaal. La v- grecque des Septante, de
grieksche (bijbel-)vertaling der Zeventig. Faire one
v- de la Génèse, des Psaumes, eene overzetting
van Genesis van de Psalmen maken. — Corriger
;

la v- grecque, latine dun élève, de grieksche, la-

tijnsche vertaling van een' leerling verbéteren. -(fam.) Wijze van voorstelling of verhaal, lezing f.:
Cette v- nest pas fidèle, die voorstelling is niet
getrouw, niet met de waarheid overeenkomstig. Ii y

a plusieurs v-s sur eet évèneinent, er zijn verscheidene lezingen omtrent dit voorval, die gebeurtenis
wordt op verschillende wijzen verhaald. -- [Clair.]
heerins, omkeering f. (van de vrucht gezec,d, als zij
zich bid de verlossing niet naar eisch voordoet).
Terso, m. (latin) Keerzijde f. von een blad
(vgl. RECTO) (Plur. Des verso.) (charme.
Versoir, m. [Agric.], z. v. a. OREILLE de la

Verste, f. Russische wegmaat (=1067,1 meter),
werst, werste f.
Vei t (vroeger VERD) , adj. Groen: Arl:ire toujours

v-,altijd groene boom m. Drap vert, groen laken n.—
Bonnet v-, groene muts f., die weleer de bankroetiers moesten draven. z. ook BONNET. — V- comme
pré, grasgroen, eenparig, fraai groen. — Groen,
nog sap hebbend (van boomen en planten), niet dood.

Cet arbre nest pas mort, sec rameaux sont encore v-s, die boom is niet dood, zijne twijgen zijn
nog groen. — (fig. et fain ) Ce vieillard est encore
v-, die grijsaard is nog vlug, krachtig. — Ce boil
est trop v-, it ne brulera pas, dat hout is nog te
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groet (nog niet droog genoeg), 't zal niet branden.
— Groen, niet rijp, onr(jp: Des raisins v-s, onrijpe druiven f. pl. Aimer les fruits v-s, van onrijpe vruchten houden. — Ce vin est v-, die wijn
is wrang.— (fig. et fain.) La v-e. jeunesse, de prilte, frissche, fleurige jeugd f. --- IJne v-e vieillesse,
een frissche, krachtige ouderdom m. (in v- galant,
een wakker, vlug, levendig man of jongeling m.,
(fain.) een flinke borst. I1 a la Iète v-e, C'est one
tête v-e, 't is een onbedachtzaam, loszinnig, onrijp

mensch. — (Loc. prow.) Its sont trop v-s. 11 trouwe
les raisins v-s (als iemand schijnt te heinachten
wat hij niet bekomen kan, met toespeling op La
Fontaine's bekende fabel), ze zijn te zuur, zei de vos.
z. ook FEMME, MZhR. — (fig.) II nous en donne de
Bien v-s, hij spelt ons wat op den mouw, hij zit
ons wat voor te liegen. ---(fig.) Cost on homme v-,
it faut marcher droit aver lui, hij is een ferm , .
vastberaden man, men moet rond en eerlijk met
hein te werk gaan. Une réponse Pion v-e, een- zeer
scherp, vinnig ant ►voord n. Une v-e réprirxmande,

eerre scherpe berisping f. -- [Cuis.] Pois v-s, groene,
nieuwe erwten f. pl. Sauce v-e, groene saus f. (van
spinazie-sap bereid en doorgaans bij blank vleesch
opgediend). — [Pèche] Morue v-e, versche labber
— [Tech.] Cuir v-, onbere-id, ongeloold-dan.

leder n. Pierres v-es, versch uit de groeve gebroken stcenen in. pl.
VERT, in. Groen n., de
groene kleur f. VT- foncé, hrun, obscur, donker
groen. V- gai, claim, licht, helder groen. V- nai ;

- -------

sant, V- pré, jong groen, grasgroen. V- glauque,
de mer,d'aigue-marine, celadon, zeegroen. V- d'eau,
watergroen. V- de poireau , d'énleraude , look-,
s ►naragdgroen. V- pomme, appelgroen. Eti'e habillé de v-, in 't groen gekleed zijn. Le 1- réjozuit la
vue, hel groen, de groene kleur streelt het oog.
Nettie des clievaux au v-, paarden in de weide
doen. Retirer des chevaux du v-, paarden uit de

wei :e nemen. --- (Loc. prov.), z. BLE, EMPLOYER.

— TV'rartgheid f. (van onbelegen wijn): Vin que a
du v-, qui na ptis dépouillé son v-, wijn, die
wrang is, r?ze zijne wrangheid nog, niet verloren
heeft. — [Arch.] V- antique, V- d'Egypte, zwart

en wit geaderd marmer n. (nu zeer zeldzaam ge-

vonden). — [hot.] V- des buis, des dames, des
orties, naenen van drieblad-zwarnsoorten.- [Coin.]

V- de vessie, blaasgroen (uit de rijpe bessen van

den purgeer-kruisdoorn bereid) . V- d'iris , de

glaïeul, iris- of sapgroen. V- de Scheele, .S cheele's
,

groen, arsenigzuur koper n. V- en grappe, tros -

groen. V- de corroyeur, loojjersgroen. — [k1. n.]
Groene adderslang f. V- beurrier, indische groen
V- Blanc, witachtig groene brasem in. V--vinkm.
d'airain, groene weêrscirijnl ester f. van den Senegal.
V. doré, goudgroene kolibri m.; langstaartige Senegal- meerre f. V- perlé, groen geparelde leolibri.
V- plein, ,soort van distelvink m. V- manier, z.v.a.

MARTIN-PECHEUR. V- niontant, soort van wielewaal m. — V- doré,. soortnaam van een' nacht
goudgroeve vlinder in. -- [Jeu] Jouer au-vlinder,
v-,met groen of groene blaadjes spelen (een kinderspel in mei, waarbij elk der spelers steeds een of
ander versch geplukt blad bi, zich moet hebben; van

daar:) Prendre qn. sans v-, iemand onverhoeds,
onvoorbereid overvallen, verrassen. -- [Minér.] Vcainpan, carnpaansch of campanisch marmer (uit
de vallei van Ca-mpan in de Pyreneën). V- de Suze,
groen en zwart gevlekt marmer van Suza. V- de

Corsé' of Saussure , corsikaa,zsche groensteen m.
(die zich fraai laat pol (jsten). V- de cuivre, de
inoutagne, de :Hongrie, koper -, berg-, hongaarsch

groen ii. (dooi koper gekleurde groene aarde).
,

Vert-de -gris, m.. Z. vERDET. --4 Vert-degrisè, e, aáj. (woord van Victor Hugo) Met kopergr- oen bedekt.

Verte, f. [B. n.] Volksnaam eener groene adder f. — V- et bleue, V- et jaune, groene en blaauwe, groene en gele adder. -- [Hort.] V- bonne,
soort van pruim; soort van, latuw f. V- longue,

soort van groene suikerpeer, her fstw,vaterpeer f.
Vertélhal, e, adj. [Anat.] Tot de wervelbeen
Colonne v-e, wervelkolom, rug--dernbho.

gegraat, ruggestreng f. Canal v- (of rachidien),
z. RACHIDIEN. Moëlle v-e, ruggemerg n. Ligaments
vertéi^raux, wervelbanden m. pl. Nerts vertébraux,
ruggemergs- zenuwen f. pl. (ten getale van 31). -Wertélralite, f. [Méd.] Wervelontsteking f. --

^T ertèbi e, f. [A nat.] biervel nl., wervelbeen? n.,
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elk der beenderen (bij den mensch 24 in getal), wel
verbinding de ruggegraat of wervelkolom uit -ker
verdeeld worden in: Sept v-s cervicales-maktendi
of du cou, zeven halswervelen, douze v-s dorsales
01! du dos, 12 ruggewervelen, en cinq v-s lombaires, vijff lendewervelen. Animaux a ir -s, z. v. a.
VERTEBRÉS
. — V ertébré, e, adj. [H. n.] Gewerveld, mel wervelbeenderen: Les animaux v-s et invertébrés, de gewet velde en ongewervelde dieren n.
Pl - [Bot.] Tige v-e, gelede stengel in. — VER
m. pl. Werveldieren n. pl. — Verté--TEBRS,
brite, f Wervelsteen, fossiele of versteende wervel m. — Vertebro-iliaque, adj. [Anat.] Articulation v-, gewricht n. o/ verbinding f. van den
laatsten of vij fden lendewervel met het heiligbeen.
Vertelle, f. [Tech.] Spon f. of tap m. aan de
schutplank van zoutputten.
Vertement, adv. Nadrukkelij k, krachtig, met
nadruk, met scherpte, ter dege, heftig: La place
fut v- attaquée, de plaats werd heftig, met kracht
aangevallen. — Il lui répoudit v-, hij gaf hem een
stout, scherp antwoord. z. ook TANGER.
Vertenelle , V erterelle , V ertevelle, f.
[Anc. mar.] Roerhaak en vingerling in. — Ver- 1
terelle, f. [Seri.] Grendelkram; slotkram f.
Vertex, in. [Anat.] Hoofdkruin, kruin f. —
Vertical, e, adj. Loodregt op 't vlak van den
horizon, regtstandig, vertikaal: Plan v-, Ligne
v-e, vertikaal vlak n., vertikale lijn f., — [Astr.
Point v-, schedelpunt, toppunt, zenith n. Cereles
verticaux, of als subst. VERTICAUX, m. pl. Vertikale cirkels m. pl., groote cirkels der spheer, die
door 't zenith en nadir (top- en voelpunt) gaan,
loodregt op den horizon staan en dien in twee tegenovcrstaande punten snij !en, vertikalen m. p1.
Premier v-, eerste vertikaal cirkel (die den meridiaan loodregt snijdt en door liet oost- en westpunt
gaat. — Verticale, f. [Math.] Vertikale of lood
lijn, v e rt i k a a l f.--V erticaleinent,adv.-regt
Op vertikale of loodregte wijze. -- V erticalite , f. Vertikale stand m., loodregte rigting f.
Verticillaire, Verticillé, e, ado. [Bot.]
Wervels- of kningsw jze geplaatst. Fleurs, Feuilles verticillées, of als subst. Verticillées, f. pl.
Bloemen of bladeren, olie ringvormig om een' stam
of stengel of om zijne twijgen slaan.
Verticité, f. [Phys.] Rigtingskracht f., eigen
eens ligchaams om zich bij voorkeur naar-schap
zekere zijde te rigten. La v- de l'aiguille aimantie, de rigtingskracht, de neiging der magneetnaald
naar 't noorden.
Vertiee, m. [ Méd. ] Duizeling , zwijmeling,
drag jing van 't hoofd, suizebolling f.: Etre sujet
aux v-s , aan duizeling onderhevig zijn. — ( fig.)
,Afdwaling van 't verstand, van de rede, voorbij
gaande zinneloosheid. L'esprit de v- s'était ernparé
du people, de geest der dwaasheid, de zinsverbjstering had het volk aangegrepen. Dieu lui envoya'
un esprit de v-, God verwarde zijn verstand. —
% V ertigineux, ease, adj. Duizelig, zwimelend, aan zwijmelingen of duizelingen onderhevig.
— Vertigo, m. [Vétér.] Kolder m. ,(der paar
fig. et fam.) Gril, kuur, luim f. Voilà son-den).—(
v- qui le prend, daar krijgt hij zijne kuren, zijne
gekke grillen weêr. — 5 Vertiquaeux, ueuse,

lijke) beteekenis van dapperheid, moed gebruikt, en
in dien zin nog over in: I1 na ni force ni v-, hij
heeft kracht (karakter) noch moed. hij heeft 4nagt
noch invloed, aanzien noch verstand. — (Prov.)
Face d'homme porte v-, het oog des meesters maakt
het paard vet. — Kracht , werking f., vermogen n.: Les v-s des plantel, des minéraux, de
krachten, geneeskrachten der planten, der minera
Cette plante a la vertu de guerir tel mal,-len.
deze plant heeft de kracht, het vermogen om die
en die kwaal te genezen. — ( fig.) Le baptême a la
v- d'effacer le peché originel, de doop heeft de
kracht om de erfzonde uit te delgen. — [Théol.]
V-s, deugden, 5 1 e engelenkoor in de hemelsche
hierarchie. — V-s morales of cardinales, zedelijke

,

-

adj. Wervelend, draaiend.

t S Vertir, a. a. (nog over in convertir, diver-

tic, subvertir) Omzetten, vertalen: V- Cicéron,
Cicero vertalen. — Ook weleer als v. n. in den zin
van zich toeleggen (op) , zich bézig houden (met):
Je ne saurais v- à tant de choses a la fois.
Vertu, f. Deugd f. V- modeste, éprouvee, rare,
zedige, beproefde, zeldzame deugd. — La v- de
chasteté, d'humilité, de deugd der kuischheid, der
nederigheid V-s chrétiennes, guerrières, civiles,
domestiques, christel ij ke deugden, krj;;sdeugden,
burgerdeugden, huiselijke deugden. L'amour de la
v-, de liefde tot de deugd. Des semences de v-, za
deugd. — ( fam.) Vous avez Bien de lav-,-denva
gij vermoogt veel op u zelven (wanneer men iemand
iets ziet doen, waarvan men zelf een afkeer heeft) .(Prov.), z. NÉCESSITÉ. ---- in bijzonderen zin, van
vrouwen sprekende) Kuischheid, eerbaarheid, ingetogenheid: Elle parle trop de sa v-, zij spreekt
te veel van hare kuischheid, eerbaarheid. — In collect. zin somtijds van de deugdzame personen gezegd: Honorer, Recompenser la v-, de deugd ver
Weleer ook in de (oorspronke--ern,blo.—
(

deugden, hoofddeugden. — EN VERTU DE, loc. prép.
Uit kracht van, krachtens, uit hoofde van, wegens:
En v- de vette loi, krachtens die wet. En v- de
quoi prétend-il vela? op welken grond beweert hij
dat ? En v- de eet arrêt it est obligé de vous
payer, in gevolge, krachtens die regtsuitspraak
net hij u betalen.

V ertublen ! V ertuehon ! Vertu de ina
viel Vertugadiu ! V ertugois ! interj. (Vloek
uit liet oude blijspel) Sapperloot, voor den-worden
duivel, verdord!

Vertueuseineut, adv. Op deugdzame wijze,
deugdzaam; eerbaar. — Vertueux, esse, adj.
Deugdzaam, vroom; eerbaar: Homme v-, Femme
v-euse, deugdzaam man, deugdzame vrouw. Coeur
v-, deugdzaam, vroom hart n. Cette flue is toujours été v-euse, dat meisje is altijd eerbaar geweest. — Action v-euse, deugdzame, door de deugd
ingeboezemde daad f. —Als subst.: Le v-, de deugd
deugdzame man. — [H. de France] Les-ame,d
v-, de deugdzamen, de vrienden der deugd, 1W0bespierre en zijn aanhang, die voorgaven het Rijk
der Deugd (Règne de la Vertu) te willen stichten.
Vertngade, f., Vertu;adin, m. [Anc. cost.]
Hoepel aan vrouwekleederen ; hoepelrok m.; kus
n., dat de vrouwen weleer boven de heupen-sentj
onder den rok droegen. — VERTUGADIN, m. Hel
graszoden bedekte grond in fransche lui -lend-,mt
nen. z. ook VERTUBLEU. — V ertugadier, nni.
---

Hoejpelrokmaker in.
V ertugols ! interj , z. VERTUBLEU.
Verve,f. Vuur n., verbeeldingsgloed m., geestvervoering f. (die den dichter, redenaar, beeldhouwer,
toonkunstenaar bij zijn werk bezielt) . V- poétique,
dichtvuur , dichtergloed, dichterlijke geestdrift f.
Entrer en v-, in vuur in gloed geraken, de aan drift der kunst gevoelen. Ii y a de la v- dans eet
ouvrage, er is gloed, verbeelding, dichterlijke vlugt
in dat werk.
,

Verveine of Vervène, f. [Bot.] IJzerkruid n.
Vervelle, f. [Fauc.] Ring m. aan den poot van
een' valk, waarop liet wapen of de naam des eigenaars staat. — [Mar.] , z. v. a. VERTENELLE.
Verveux, V ervier, m. [Pêcbe] Fuik, netfuik f. — [Hort.] Ooftkorf m. (te Parijs).
Vésanie, f. [Méd.] Uitzinnigheid f., waanzin m.; verstandsziekte f.
Vesce, f. [Bot.] Wikke, wik f., eene tweelob bige plant van vele soorten, meestal tot voeder ge-

bouwd; duiveboon; paardeboon f. V- sauvage of
Veseeron, m. Wilde wikke f. (die tusschen 't
koren. wast).
Vesieaire, f. [Bot.] Blaaskruid n. — [H. n.]
Blaasworm m., soort van ingewandsworm. — Vésical, e, adj. [Anat.] Tot de blaas, tot de pisblaas behoorend: Veines v-es, blaasaderen f. pl.
Trigone v-, blaas-driehoek m. — [Méd.] Catarrhe
v-, z. v. a. CYSTITE. — V ésicant, e, adj. [Méd.] ,

z. v. a. EPISPASTIQUE en VÉSICATOIRE. -- Vésicants, m. pl. Blaartrekkende kever m. -- Vésication, f. Blaartrekking, plaatselijke werking f.
van een blaartrekkend middel. — Vesicatoire,
adj. [Méd.] Blaartrekkend: Emplhtre, Onguent
v-, blaartrekkende pleister, zalf f. Les cantharides
sont v-s, de spaansche- vliegen trekken blaren. —
VÉSICATOIRE, ni. Blaartrekkend middel n., trek pleister f.; — de door eene trekpleister gemaakte
wond. — Vésico-piostatique, adj. [Anat.]De
blaas en voorstanderklier betreffend. — Vésiculaire, V ésicnlé, e, adj. [bidact.] Den vorm
van blaasjes hebbend, blaasjesvormig. — , [Bot.]
Glandes v- s,blaasjesvormige klierenf.pl.—vesicu-

Ie, f. [Anal.] Blaasje n., kleine blaas f. V- biliai-

V1 SIC1TL
re of V- du fiel, galblaas. V-s séminales, zaad
des poumons, longblaasjes. — [H. n.]-blasje.V
V- aerienne, zwemblaas f. der visschen. -- {Méd.]
V-s de Sainte-Barbe, ineenvloeijende pokken f. pl.
— Wésleulé, e, adj., z. VESICULAIRE.' — Vésiculeux, ease, adj. Blaasvormig opgezet, blaasvormig: Feuilles v-euses, blaasvormige, ook, met
blaasjes bezette bladeren n. pl. -- Vésieulifère,
adj. [Didact.] Blaasjes bevattend. — Vesieuliforme, adj. Blaasvormig.
Vesou, Vesoul,m. Suikerrietsap n., vloeibaar
sap, dat uit liet geplette suikerriet vloeit.
Vespasienne, f. Urinoir of pisbak m. in
den vorm van een schilderhuisje, op de kaaijen en
boulevards van Parijs. — Naam eener soort van
rijtuigen met geheime gemakken of bestekamers,
bestemd om op de drukst bezochte plaatsen in Parijs
dienst te doen ( doch die geen opgang gemaakt
hebben) .
Vesperal, m. [Cath.] Vesperboekn., kerkboek,
dat de vesperdienst bevat. (Plur. Vespérals.) —
% Vespéral, e, adj. [Géogr.] Westersch, het
westen betreffend.
Vespérie, f. Laatste onderzoek, dat een kan
godgeleerdheid of de medicijnen aan-diatne
de universiteiten, daags vóór zijne promotie tot doctor, onderging, en (vaarbh twee doctors tegen hem
disputeerden; — thesis of stelling f., die de studenten aan de collegiën des namiddags onder elkander
verdedigden. — (fig.) Berisping f. (réprimande). —
Vespériser, v. a. Berispen, doorhalen.
Vespertilion, m. [H. n.] Vledermuis, vleérmuis f.
Vleêrmuisvisch m. (ook malthée en
chauve souris geheeten). -- Naam, dien men aan
de onderstelde maanbewoners heeft gegeven. —
Vespertilionides, in. pl. [H. n.] Vleêrmui,ssoorten f. pl.
Vespétro, in. Soort van rataf a (z. dat woord),
inz. als maagsterkend middel gebruikt.
V espoïde, adj. [H. n.] Wespvormig , naar
eene wesp gelijkend.
Vesse, f. (bas) Veest, niet-hoorbaar geloosde
wind m. -- V esse -de-loop of Vesse-loup,m.
[Bot.] Wolfsveest nl., naam eener kampernoelie,
in velerlei soorten, die niet dan stof of wind bevat.
— Vesser, V. n. (bas) Veesten, niet-hoorbare
winden laten. — (Loc. pros. et pop.) V- comme
on daim , gedurig veesten. — Vesseur , ni.,
-euse, f. (bas) Windenlater m., - laatster f.
V essie, f. [Anat.] Pisblaas, blaas f.: Avoir one
pierre dans la v-, eenen steen in de blaas hebben.
Le col de la v-, de hals der blaas. — V- de cochon, varkensblaas, de uit het ligchaam van 't
varken genomen en gedroogde blaas. En/ter une v-,
eene blaas met lucht vullen, opblazen. Nager aver
des v-s, met blazen zwemmen. — (Loc. prov.) J'almerais autant qu'on me donnat dune vessie par
le nez, ik wilde mij liever in 't gezigt laten spuwen, dan zulke laffe en lage vleierijen aanhooren.
z., ook LANTERNE. - [ H. n.] V- natatoire, z. v, a.
VESICULE aérienne.--[Méd.] Catarrhe de v-, z.v.a.
CYSTITE. — pop.) Blaartje n. op de huid.
V essigon, m. [ Vétér.] Week gezwel n. aan
't spronggewricht van 't paard, kniegal f.
Vesta, f. [Astr.] Eene der asteroiden of coplaneten tusschen Mars en Jupiter, in 1807 door
Olbers te Bremen ontdekt (zoo geheeten naar de
myth. Vesta, de godin van 't vuur, van den huis
huiselijk geluk, de-hard,en'tziblv
zedigheid en kuischheid). — Vestale, f. [H. rom.]
Priesteres van Vesta , eene der maagden, die het
altijddurende vuur in den tempel (lezer godin moesten onderhouden, v e st l e f. — (fig.) Voorbeeldig
kuisch meisje ni., zeer eerbare vrouw f. (iron.) Ce
nest pas one v-, 't is met hare kuischheid niet
pluis. — V estalies, Vestaliennes, f. pl. Romei.nsche feesten, in julij ter eere van Vesta gevierd,
vestaliën f. pl.
Veste, f. Kamizool n., kleedingstuk zonder mouwen, dat onder den rok gedragen werd en nu door
het vest (gilet) vervangen is; — wambuis n.—Lang
onderkleed n. der Oosterlingen.
Vestiaire, m. Kleederkamer f, in een klooster; ook van een geregtshof, staatsvergadering, enz.
— Kleedergeld n. der kloosterlingen: Chaque religieux a tant pour son v-, ieder kloostergeesteljke
heeft zoo en zoo veel kleedergeid. - [H. anc.] Kleederbewaarder aan 't byzantijnsche hof.
Y-
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Vestibulaire, adj. [Anat.] Tot den voorhof
van 't oor behoorend, dien betreffend. — V estibule, m. Voorzaal f., ruimte aan den ingangvan
een hotel enz., welke den toegang tot de overige
vertrekken geeft, voor huis, portaal n., v e s Ii b t)le f.; somtijds ook: voorkamertje n. van eene middelmatige woning. -- [Anat.] Voorhof m., middelste holte van de binnenste afdeeling (les gehoor-orgaans, die met de trommelholte door 't eironde
venster gemeenschap heeft.
Vestige, in. (dikwijls, vooral in deftigen stijl,
meerv.: VESTIGES) Voetspoor n., indruk, dien de
voet b ij 't loopera in den grond achterlaat, voet
Je vois ici des v-s d'hommes, ik zie hier-stapm.:
voetstappen van menschen. — ( fig.) Suivre (Marcher dans) les v-s de son père, in zijns vaders
voetstappen treden, zijns vaders voetstappen navol gen, doen of leven als zijn vader. — (bij uitbreiding) Overblijfsel n. van voormalige gebouwen, wal
legerplaatsen, enz., spoor n. I1 y eut là one-len,
ville, on en vost encore les v-s, daar stond eenmaal eene stad, men ziet er nog de sporen, de overblij fsels van. —(fig., in zedelijkenn zin) On ne trouve
dans l'histoire aucun v- de eet évènement, men
vindt van dit voorval geen spoor in de geschiedenis. -- [Chir.] Schedelbreuk f. uit eene eenvoudige
insnijding bestaande.
Vestimental, e, adj. [Didact,] De kleederen
of de kleeding betreffend. — Essence v-e, vlekkenwater n. voor kleederen, geestrijk vocht n. ter rei
-nigvakledstun.
V%stipoline, f. [Corn.] Wollen stof f. van
Beauvais.
(TUBE.
1 Vestiture, t Vestui-e, f., z. v. a. I.NVESTIVésavienne, f. [Minér.], z. IDOCRASE.
Vétade, f. [H. n.] Soort van venusschelp f.
Véteiri ent, m. Kleeding, kleedij f., gewaad n.
V- chaud, léger, warme, ligte kleeding. Changer
de v-, van kleedinq verwisselen. Les v-s sacerdotaux, het priesterijk gewaad, de priesterkleedij.(fig.) Combien de pensées ne diffèrent que par le
v-, hoe vele denkbeelden verschillen enkel in 't gewaad, in de inkleeding, in de wijze , waarop men
ze voorgesteld heeft.
Vétéran, m. Oud, uitgediend soldaat, oud,
beproefd krijgsman, oud-gediende, veteraan m.
Compagnie de v-s, kompagnie van veteranen, rus
waarin krijgslieden wegens hunne-tendkompagi,
veeljarige dienst of om andere redenen worden opgenomen.--- Les v-s, de garnizoenstroepen, veteranen.
— (bij uitbreiding) Uitgediend, in de ambtsdienst
vergrijsd ambtenaar, die zonder werkzaamheden
meer te verrigten zijne soldij blijft trekken. —( fig.)
(in v- de crime , een in de misdaad vergrijsd
mensch. — [Ecol.] Scholier in., die voor het tweede
jaar in eene klasse van 't collegie zit, overzittend
student m. — Véterance, f. Veteraanschap n.,
hoedanigheid f. van veteraan.
Vétérinaire, adj.: Art v-, veeartsenijkunde f.
Ecole v-, veeartsenijschool f. Artiste of Médecin
v-, of als subst. VÉTERINAIRE, veearts, (pop.) paar
-denoctrm.
Vetillard, e, adj., liever VETILLEUR. — ti étille, f. (fain.) Kleinigheid , beuzeling, beuzelary,
vodderij, nietigheid f.: La moindre v- l'arrête, de
geringste kleinigheid houdt hem op. S'amuser de
v-s, zich met beuzelingen ophouden. — [Tech.]
Afdak n., onder 't welk sommige arbeiders eener
leigroeve werken. — Kleine vuurpijl of zwermer m.
van speelkaarten gemaakt. — [Jeu] Dubbel ijzer
met ringen, die men daarvan niet kan af- of opdoen, zonder 't geheim te kennen. — Vétiller,
v. n. Beuzelen, zich met beuzelingen of kleinigheden ophouden; — vitten; haarkloven; kibbelen. —
Vétillerie, f. (fam.) Vitterij, haarkloverij; kibbelarij f.— Vétilleur, m., -ease, f. Beuzelaar m.,
-ster f.; vitter, haarklover, zaniker m., vitster f.,
haarkloofster, zanikster f. — Vétilleux, ease,
adj. Veel moeite, zorg en oplettendheid vereischend,
netelig: Ouvrage v-, een netelig werk n. — Bedilziek, vitlustig.
Vêtir, v. a. (zonder impératif, en zelden gebézigcd A in het enkele. van den Indic. prés. je vets,
to vets, it vêt) Klcederen, van kleeding voorzien:
V- les pauvres, les nus , de armen, de naakten
kleeden. V- un enfant, een kind kleeden; ook: een
kind voor 't eerst in 't pak steken. — .Aantrekken,
aandoen: V- une robe de chambre, een kamerkleed,
-
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huiskleed aanírekken. — SE VIT[R, V. pr. Zich
kleeden of aankleeden: Etre Iongtemps b se v-,
lang werk hebben om zich aan te kleeden. Sc v- selon la saison, zich naar 't jaargqetij kleeden. -- Se
v- ;a la franeaise, zich op zijn /ransch kleeden, de
fransche kleederdragt volgen-. -- 5 VETJE, m. Kleeding f.
Veto, m. (latin) (pr. vé-to) (eig. ik verbied, eer werp) Formulier, dat te Rome ieder volkstribuun
gebruikte, wanneer hij zich tegen de besluiten des
senaats verzettede , veruwerping , misbillijking f.,
v e t o n. — (tegenwoordig) Verwerpings- of ontkenningsregt n., de bevoegdheid van eenen vorst
om door zijne tegenspraak een besluit van 't parlement of van de Kamers krachteloos te maken, v eto n. V- illimité of absolu , onbepaald, onvoorwaardelijk veto. V- suspensif, opschortend veto.
Cbaque Chambre a le v- sur 1 autre, elke Kamer
heeft tegenover de andere het verwerpingsregt, het
veto. — [H. de France] Monsieur et Madame V-,
Mijnheer « Mevrouw Veto, spotnamen, die de demokraten in de eerste fransche revolutie dikwijls
aan Lodew ij k XVI. en Marie Antoinette gaven.
Vette, f. Net n. om naaldcisschen (orphies) te
,

vangen.
V ètu, e, adj. (en part. passé van VETIR): Hornme bien, mal v-, goed, slecht gekleed man. Femme
v-e de blanc, in 't wit gekleede vrouw. -- Les animaux sont v-s et nourris par la nature, de dieren
worden door de natuur gekleed en gevoed. —
L'oignon est bien v- eet hiver, de uijen hebben
dezen winter vele en dikke schillen. --- (Loc. prov.),
z. OIGNON. — [ Bias.] ecu v-, omkleed schild n.,
naam van het gekapt -gekouste schild, als beiden
van dezelfde kleur zijn, zoodat het veld zich voordoet als eene groote ruit, die aan de vier zijden de
schildranden raakt.
1 êture, f., liever PRISE D'HABIT, z. PRISE.
V étusté, f. Oudheid f., ouderdom m. (inz. van
gebouwen e. a. hooge voorwerpen , waaraan de
werking van den tad zigtbaar is): Un monument
qui tombe de v-, een ,gedenkteeken, (lat, van ouelerdom valt, nederstort.
%euf, ti erve, adj. Weduwenaar of weduwe
geworden: Elie est veuve depuis peu, zij is sedert
kort weduwe geworden. Homme v-, Femme veuve,
weduwenaar, weduwe. — ( fig. in dichterlijken of
verheven stijl) Beroofd, ontbloot: La France était
veuve de son rol, Frankr ij k was van zijnen koning
beroofd , moest zijnen koning derven. — Église
veuve, (weleer) collegiale kerk, die vroeger als kathedraall eenen bisschop had. — VEUF, m., VEUVE, f.
Weduwenaar m., weduwe (sneeuw) f. Épouser un
veuf, one veuve, eenen weduwenaar, eene weduwe
huwen. -- (fig.) Le denier de la veuve, z. DENIER.
— (Loc. prov.), z. HÉRITIER. — VEUVE, f. Bot.]
Wit en paarsch gestreepte tulp f., weeuwtje n. —
[H. n.] Weduwe, weeuw f. , weeuwtje n. , een
vlasvinkachtige vogel in Indië en Afrika (om zijne
zwarte en witte kleur zoo geheeten). V- ii colter
dor, Gronde v- d'Angola , paradijsweeuwtje. —
Aap m. van 't geslacht der meerkatten, weduw.
V- coquette, tweekleurige stekelvisch m.
Veule, adj. (fam.) Zwak, slap: Homme, Temps
v-, slap mensch m., slap weder n. Je me sens v-, ik
gevoel mij slap, mat.— Etotre v-, slappe, ligte stof f.
-- [ Agric. Terre v-, zeer ligte aarde f., losse
grond m. — [Hort.] Branches v-es, dunne zwakke
takken (inz. van vruchtboomen) . Arbres v-s, te
dun en spichtig opgeschoten boomer, m. pl. -- [Tech.]
Castors v-s, drooge, magere bevervellen n. pl. (van
in den zomer gevangen dieren).
Veuvage, m. Toestand, van weduwenaar of
weduwe, weduwenaarschap, weduwschap n., weduwstaat m., inz. de duur van dien staat of toestand: Un long v-. — V eiave, f., z. VEUF.
y exant, e, adj. (pop.) Kwellend, verdrietig,
ergerljk, Refus v-, verdrietige, kwellende wei gering. Réponse v-e, ergerlijk antwoord n.—Vexateur, trice, adj. Plagend, kwellend; knevelend,
verdrukkend: Pouvoir v-, kwellende, verdrukken
raagt f. — Vexation, f. Kwelling, plagerij;-de
verdrukking, knevelarij, v e a d t i e f. Être exposé
aux v-s, aan plagerijen -blootgesteld zijn. Cet employé a été pun! de ses v-s, die ambtenaar is voor
zijne knevelarij gestraft geworden. — `exatolre, adj. Drukkend, krenkend: Impót v-, druk
belasting f. — Yexer, v. a. kwellen., pia--kend

gen, overlast aandoen, niet met rust laten; ver
knevelen: On ne dolt v- personne , men-druken,
moet niemand kwelling of overlast aandoen. (absol.)
I1 aime a v-, hij is een liefhebber van plagen. —
(pop.) Cela me vexe, dat verdriet, ergert mij -V- ses sujets, zijne onderdanen verdrukken , te
zwaar belasten. — SE VEXER, v. pr. Boos, verdrietig worden, zich ergeren: I1 se vexe de in moindre
chose. — Elkander plagen of overlast aandoen:
Les hommes se vexent sans cesse. — Het part.
passé is ook adj.: Paysans v-s, verdrukte, geplaagde boeren. — I1 fut terriblenient v- de eet
accident, dat voorval ergerde,verdroot hem geweldig.
lv exillaire, adj. (pr. vèk-c!- leire) [Ant.] Den
standaard betreffend. — [Bot.] Standaardvormig:
Fleurs v-s. — [Mar.] Signaux v-s, seinen n. pl.
met de vlag. — VEXILLAIRE, m. [Ant.] Standaard
-- Vexille of Wexillnnt , m. (pr.-dragem.
vèk-cile, vèk-ci-lome) Standaard m., vaandel n.
der troepen van Rome en Byzantium. — Vexillé, e, adj. [Bot.] Met een' standaard voorzien.
Vezir, m., doorgaans, doch minder goed viSIR
of tiizin. z. het laatste.
Wiabilitè, f. [Jur., iléd.] Levensvermogen n.,
geschiktheid om te leven, vi t a l i t ei t (vgl. VITALITE légale)._— Goede staat m., bruikbaarheid der
wegen. — 1V iable, adj. [Jur., Méd.] Tot leven
geschikt: Un enfant né avant le septième mais est
been rarement v-, een kind, dat vOÓr de zevende
maand geboren wordt, kan zeer zelden in 't leven
blijven.

6iadne, m. Kunstig aangelegde weg of boogbrug m. over eenen paal, een dal, enz., ten dienste
van eenen spoorweg, v ia d u c, viaduct m. Le

nom de V. est ordinairement réservé aux pants en
arcades qui ne sont pas établis sur des cours
d'eau, de naam van viaduct wordt doorgaans alleen gegeven aan de boogbruggen, die niet over een'
stroom liggen.
Viager, ere, adj. Levenslang, voor 't leven:
Revenu v-, Pension v-ère, levenslang inkomen, pensioen n. -- Rente v-, lijfrente f. Mettre une rente
v-ère sur la tete de qn., eene lijfrente op iemand
zetten. — z. ook REPARATION. — Somtijds ookvan
prsonen gebézigd: Un rentiery-,, iemand, die van
leeft, die al zijn goed op lijfrente heeft ge zet. — VIAGER, m. Levenslang genot n. van een
goed, dat men niet aan zijne erfgenamen kan nalaten, lijfrente f. Mettre tout son bien en v-, al
zijn goed op lijfrente zetten. — Viagèrement,
adv. (nu liever pendant la vie, a vie) Levenslang:
Jouir v- dune maison, het levenslang gebruik van
een huis hebben. — -j- V iageresse, f.. -t- Via.
gier, m., Levenslange vruc/itbruikster f., vrucht
Levenslang inkomen-bruiken.—fVa,m
of pensioen n.
Viande, f. Vleesch n. (dat men eet, vgl. CHAIR),
inz. het vleesch van landdieren en vogels. V- fraiche, fraicbe tilde, versch, versch geslagt vleesch.
V- gátée, bedorven vleesch. V- 1 ouillie, rótie, grillée, Ichaude, froide, gekookt, gebraden, geroosterd,
warm, koud vleesch. — V- neuve, vleesch, dat voor
't eerst opgedischt wordt , onaangesneden vleesch.
V- blanche, noire, z. BLANC, NOIR. V- de boucherie of Grosse v-, vleesch uit de hal, slagtvleesch
(ronder -, kalfs-, schapevleesch). Menue v-, gevogelte, wild n. V- faisandée, hasardée, lang bestorven
of bewaard vleesch, vleesch met een' adellijken reuk.
V-s grossières, lures, zwaar, de maag bezwarend
vleesch. V-s délicates, tendres, mortifées, malsch,
zacht, murw vleesch. -- (fam.) V- morte , dood
vleesch (van een dier, dat zijn' eigen of natuurij
ken dood is gestorven). —Jour de v-, vleeschdag m.,
dag, op welken de roomschen vleesch mogen eten.
-- (Loc. prov.) I1 n'y a point de v- sans os, er is
geen vleesch, zonder beenderen: alle lief heeft zijn
teed. bij uitbreiding ook van 't eetbare vleesch
der visschen en van ander voedsel gezegd: spijs f.,
voedsel, eten n.: Le saumon nest pas une v- de
malade, zalm is geen spijs of kost voor een' zieke.
V-s de careme, vastenspijzen (versche of gezouten
visch, ook rist, gedroogd fruit, vijgen, razijnen,
groenten, die men doorgaans in de vasten eet). —

(/ig. et fam.) V- creuse, z. CREuX (adj.). — (Loc.
prov.) Ce nest pas v- prête, 't is geen opgeschepte
kost, geen gedekte tafel. z. ook OISEAU, MANGEUR.
La viande prie les Bens, eene goede tafel duet
eten, wekt den eetlust op. — (fier.) Voedsel n. voor
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de ziel, voor den geest: Elle fut affamee de la vcéleste, zij hongerde naar de hemelsche spijs. -[Ecrit.] Ma v- est que je fasse la volonté de celui
qui in'a envoyé, mine spijs is, dat ik den wil doe
van hem, die mij gezonden heeft. — (pop.) Naakt
schaamte f., schaamdeelen n. pl.: iVlontrer sa-heid,
v-, zijne schaamte laten zien. — Viander, v. n.
[ Vénér.] (alleen van herten e. a. rood wild gezegd)
Azen, weiden, grazen: Le cerf va v- la nuit, het
hert graast, weidt des nachts. — Viandis, m.
Het weiden of grazen van rood wild: Le eert est
au v-, het hert is aan 't grazen.
t7iateur, ni. [Ant. rom.] Staats of senaatsbode; — ambtenaar, die den tribuun vooruit ging,
om hem plaats te maken. — (weleer ook) Reizige) in. (fig.) De mensch, als doortrekkend reiziger
op aarde.
Wiatigtue, f. Reispenning, teerpenning m., reis
via t i c u m n. , inz. voor een' monnik of-geld,
geestelijke. (In dezen zin verouderd.) — [Cat11.]Het
heilig avondmaal of hoogwaardig sacrament (weleer
ook ieder ander sacrament), dat den stervenden
wordt toegediend, v i á t i cu m n. Recevoir le saint
v-, Recevoir Notre-Seigneur en v- , het laatste
avondmaal op zijn sterfbed ontvangen. — I1 a communié en v- , hij heeft het avondmaal als zieke
(zonder nuchter te zijn) gebruikt.
Vibices, f. pl. [Mad.] , z. v. a. VERGETURES.
Vibord, m. [Mar.] Boordplank f., reehout, rahout n. (ook lisse de v- geheeten), overschoen ni.
S Vibralite, f. [itiléd.] 4fwisselende spanning
en verslapping van ligchaamsdeelen. — % ibrant,
e, adj. Trillend, snel slingerend: Corde v-e, tril
snaar f. — [Méd,] Pouls v-, trillende, slaan--lend
de pols m. — Vibratile , adj. [Didact.] Voor
trilling of snelle slingering vatbaar, trillend. ^-[M1éd.] Douleur v-, trillende pijn f. (waarbij des
lijders zenuwen als snaren schijnen te trillen). --Vibratilité , f. Vatbaarheid voor trilling. —
[Méd.], z. V. a. V1BRALIT1. --- Vibration , f.
[Phy s.] Trilling, snelle slingering of schommeling,
v i b rá t i e f. La v- dune corde tendue, de Fair,
rle trilling van eene snaar, van de lucht. Les v-s
(beter Les oscillations) d'un pendule, de schommelingen van een' slinger. L'elast.icité est la cause des
v-s, la pesanteur celle des oscillations, de spankracht is de oorzaak der trillingen, de zwaarte
schommelingen of slingeringen. ---krachtdie
[Méd.] Les v-s du pouls, de trillingen of slagen
van den pols. — Vibratoire, adj. Trillend: M.nuvement e-, trillende beweging f.
Vibre, m. [H. n.] Bever m. (castor), inz. die,
welke aan de oevers van den Rhone wordt aan geIra//en.
d'ibrer, v. n. [Phys. j Trillen, snel slingeren:
Cette corde a longtemps vibré, die snaar heeft
lang getrild. Aux coups de canon, toutes les vitres vibrèrent, bij de kanonschoten trilden al de
glasruiten. — Soms ook als v. a. in den zin van
lancer, agiter, werpen, schieten: V- une flèche, eene
pijl afschieten. Le soleil vibrait ses rayons, de zon
schoot hare stralen. — SE VIBRER, V. pr. In tril ling gebragt worden. -- 1- Vibreux, ease, adj.
Doordringend: Voix v -euse, doordringende stem f.
Vibrion, m. [li. n.] Trilwormpje n. (een mikroskopisch diertje). — Vibrionides, in. pl. Trilwormsoorten I. pl.
V ibrisses, f. pl. [Anat.] Haren n. pl. in de
neusgaten van den mensch. -- [H. n.] 4lleenstaande lange haren in de neusgaten, aan 't Bezigt, enz.
der zoogdieren; — haarvormige, bijna baardelooze
vederen I. pl. bij de vogels.
%lbiirnacé, e, Viburné, e, adj. [Bot.] Naar
wilde wijngaard gekkend. — VIBURNACÉS, VIRURNts, m. p1. Wilde-wijngaardsoorten, meelboomplanten I. pl.
W icaire, in. 4mbts- of plaatsvervanger, waar
een plaatsvervangend geestelijke, hulp -nemr,iz.
i k a r i s m. Le v- temporel of amovi--predik,v
ble dune paroisse, de tijdelijke hulpgeestelijke of
vikaris eener parochie. — V-s aposto':iques of du
saint siege, apostolische vikarissen. plaatsbekleeders van den paus in de aan hun bestuur toevertrouwde afgelegen gewesten. Grand-v- d' u n a rchevéque, d'un évèque, d'un abbé, groot-vikaris van
een aartsbisschop, bisschop, abt. Grand-v- du papa,
pauselijke ,groot- vikaris te Rome. kardinaal-vikaris
of plaatsvervanger van den paus. — [ Cat h.] Le
-

-
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gape est le v- de Jésus Christ, de paus is de stedehouder of plaatsbekleeder van Jezus Christus. -[Elist.] V- de l'empire, rijksvikaris, rijksbestuur
titel der keurvorsten van den Palts,-der,nt
van Be fieren en van Saksen, die bij afwezigheid of
bij afsterven des keizers diens function waarna
middeleeuwen) Plaatsvervanger van-men.—(id
een ander bij een tweegevecht, bij een ordalium of
godsoordeel. — Ook als adj.: Père v-, pater vikanis, kloostergeestelijke , plaatsvervanger van den
superior of kloostervoogd. Cardinal-v- , z. v. a
grand-v- du papa, z. boven. ---[Théol.] Satisfaclion v-, plaatsbekleedenie voldoening f. (door Jezus'
zoendood voor de menschen aan Cod gegeven). —
Vicairie, f. Vikarisschap of vihariaat n. eener
parochie (gebruikelijker is vicariat) . --- Parochie of
kerk f., die door een' aanblijvenden vikaris wordt
bediend. — Vicarial, e, adj. Het vikariaat of
plaatsvervangerschap betreffend : Fonctions v-es,
ambtsverrigtingen van eersen vikaris. (Plur. m.
vicariaux). — Vicariat , m. Bediening t. of
ambt n. van vikaris , vikariaat n. Le v- de
l'Enlpire en cette province, het rijksstedehouderschap in dat gewest. Le v- dune paroisse, het vikariaat, het plaatsvervangerschap eener parochie.—
Tijdduur der ambtsbekleeding van eenhen vikaris,
v i k a r i a a t n. -- Woning f. van een' parochievikaris. — Gebied n. eens wereldlijken o/ eesteli ken stedehouders: Le v- Ie plus etentlu de l'Empire, het uitgebreidste vikariaat in 't rijk. — Vicarier, v. n. ,Het vikariaat in eene parochie ver
— (fig. et fam.) Een ondergeschikt ambt-vulen.
bekleeden: Je suis las de v-, 't verveelt mij, langer
in ondergeschikte betrekking werkzaam te zijn. —
Weleer ook gezegd van kerk-muzikanten, die ver
kerken tijdelijk bedienden: Ces musiciens-schilend
vicarient, die muzikanten spelen , zingen nu in
deze, dan in gene kerk.
Vice, m. Gebrek n. , fout , feil , onvolkonienheid f.: V- de nature, V- naturel, aangeboren gebrek n. z. ook CONFORMATION. Cheval qui n'a point
de v-s, paard n., dat geen gebreken heeft. '- de
prononciation, gebrek in de uitspraak. V- de caractére, karakter-feil. Il y a un grand v- dans
eet acte, er is eene gmoote fout in die acte. -- V-s
apparents, latents, zigtbare, verborgen gebreken n.
pl. of kwalen f. pl. z. ook REDHIBITOIRE. — On-

deugd f.: Se ploeger dans le v-, zich aan de ondeugd overgeven, zich in de ondeugd storten. Haïr
le v-, de ondeugd haten. Ses vertus couvrent ce
v-, zijne deugden bedekken die ondeugd, dat gebrek, zijne deugden doen dit gebrek over 't hoofd
zien. -- (Loc. rov.) Nul sans v-, niemand is vrij
van gebreken. Nul vice sans supplice, elke ondeugd
brengt hare eigen straf mede. z. ook PAUVRETE.
Ce nest pas son v- de donner (van een' gierigaard)
geven is zone ondeugd, zijn gebrek niet. — In beperkter' zin. Losbandigheid, ontucht f.: Croupir
dans Ie v-, een ontuchtig, liederlijk leven leiden. —
(Loc. prov.) Le v- Ja quii.té, mais it na pas quitté le v-, de ondeugd heeft hein verlaten, niet hij

de ondeugd. — Somtijds ook in den zin van ondeugende, slechte menschen gebruikt: Chátier le v-,
de ondeugd, de ondeugenden kast jden. Le v- bait
la vertu, de ondeugd haat de deugd, de boozen haten de deugdzamen.
Vice- (rig. de ablativus van een niet-gebruikelijken lat nschen nominativus vicis, wisseling, beurt
voorvoegsel bij vele ambts- en waardig-wiselng),
Onder-, waarnemend, plaatsvervan--heidsnam:
gend: vice-amiral, vice -rui, etc.; somtijds verkort
tot vi: vicomte, vidame.

Vice-amiral , m. [Mar.] Onder-vlootvoogd,
v i ce - a d m i r a a l m. — Vice-admiraal-schip,tweede schip eener vloot, dat de vlag des vice-a.dmiraa.ls voert. — [F!. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp van 't kegelgeslacht, vice-admiraal.
(Plur. Des vice-amiraux.) — Vice-amirantr, f.

[Mar.] Vice- admiraalschap n., rang van ondervlootvoogd. -- Vice-bailli , m. Onder-baljuw

(vgl. sA1LLI). (Plur. Des vice-baillis.) — Vicechancelier , m. Vice- of onder - kanselier m.
(Plur. Des vice-chanceliers.) -- Vice-consul, in.
1Com.] Vice- of onder- consul m. (vgl. CONSUL).
(Plur. I)es vice-consuls.) — ti ice-consiilat, m.
Onder -consulschap, vice- consulaa t ti. (Plur.

Des vice-consulats.) — Vice- gerant, m. Onder

waarnemend zaakvoerder; vlaatsver--besturd,
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vangend geestelijk regter m. (Plur. Des vice-gérants.) — Vice-légat, m. Vice- of onder-legaat,
plaatsvervangend legaat (vgl. LÉGAT) (Plur. lies

vice-légats.) — Vice-lé gation, f. Vice- of onder-legaatschap. (Plur. Des vice-légations.)
5 W lcennal, e, adj. Twintigjarig, wat om de
twintig jaren geschiedt. La vingtième année du
règne dun empereur était célébrée par des fètes
appelées v-es, par des jeux vicennaux, het twintigste jaar van de regering eens keizers werd door
zoogenaamde v i c e n n á l i ë n, door v i c e n n a l e
spelen gevierd. -- i^'icennales, f. pl. [Ant.] Lijk leest n., -0 dagen na den dood van eenera vorst gevierd.
vice-préfet, m. Vice- of onder- prefect (vgl.
PRÉFET) .

(Plur. Des vice-préfets.) — vice-pré

Vice- presidentschap, ondervoorzitter--siden,f.
schap n. (Plur. Des vice-présidences.) — V iceprésident, m. Vice-president , ondervoorzitter,
plaatsvervangend voorzitter. (Plur. Des vice-presidents.) — Vice-gnestear, m., Vice-questure, f.,

z. v. a. PROQUESTEUR, PROQUESTURE. —

Vice-reine, f. Onder - koningin; vrouw des onderkonings. (Plur. Des vice- reines.) — `icerol, m. Onderkoning. (Plur. Des vice-rois.) —
Viee-royanté, f. Onderkoningschap n., waar
onderkoning; — het door een' onder -dighef.van
bestuurde land, onderkoningrijk n. (Plur.-konig
Des vice-royautés.) — Vice-séneehal, m. Viceof onder- seneschal (vgl. SENÉCHAL . (Plur. Des vicesénéchaux.) (weer; wederzijds.
Vice-versa, adv. (latin) Omgekeerd, over en
Viciable, adj. [Didact .], z. v. a. CORRUPTIBLE . — Viciation, f. Het bederven; ongeldig

heeft al de fortuinswisselingen gekend, hij heeft aan
al de luimen der fortuin bloot gestaan. — I1 y a
beaucoup de v-s dans son humeur, hij of zij is
zeer veranderlijk, zeer ongestadig van humeur.
Vicomte, in. (eig.) Vice- of ondergraaf, heer
van een landgoed, dat den titel van v i c o m t é
voert; weleer luitenant of plaatsvervanger van een'
graaf, een door den koning benoemd officier om in
de a/ wezigheid van een' graaf diens graafschap te
besturen; — (in sommige provinciën) regter, geregtsheer. — (tegenwoordig) adellijke titel tusschen
graaf en baron, v i c o m t e m. — Vicomté, f.
Voormalige adellijke titel van een landgoed, onder
Gebied n. der geregtsheeren, die-grafschpn.—
men v i c o m t e s heette, v i c o m t e n. — `'ieomtesse, f. Vrouw van een' ondergraaf, van een'
v i c om t e. -- Vicointier, iere, adj. Ondergrafelijk, een ondergraafschap of ook 't regtsgebied van
.

een' v i c o m t e betreffend. — Chemins vicomtiers,
Z. V. a. chemins vicinaux , z. VICINAL.

V ictimaire, m. [Ant.] Offerdienaar, offerslag — VICTIMAIRE , adj. De slagto ffe°s betreffend:
Couteau v - , offermes n.
V ictime, f. [Ant.] Offerdier, slagtoffer, offer n.
V- propitiatoire, d'expiation, zoenoffer, verzoenend
offer. — Les dieux des païens avaient chacun leur
v- propre, de goden der heidenen hadden ieder hun
eigen offerdier. La superstition sacr-ifiait des v-s
bumaines, het bijgeloof slagtte menschenoffers. —
[Théol.] La v- offerte pour le salut des hommes,
ter n.

het voor der menschen behoudenis gebragte offer,
het offerlam, Jezus Christus. — [H. de France]
(absol.) Ieder, die door de vonnissen van de revolutionaire regtbank den dood had ondergaan, slagtoffer der revolutie. --- [Cuis.] Cótelette a la v-,
of onbruikbaarmaking f.
Vicié, e, adj. [Bot.] Naar de wikke gelijkend. ribbetje n., dat zoodanig tusschen twee andere g ebraden wordt, dat het al het sap dezer laatsten
-- V ieiées, f. pl. Wikkesoorten f. pl.
Wider, v. a. Bederven: Les mauvaises lectures opneemt. --- (fig.) Etre v- of Etre la v- de la cavicient les moeers, slechte lektuur bederft, slechte l.omnie, de sa L.Lonne foi, het slagtoffer, het offer
boeken bederven de zeden.— [Jur.] Fan onwaarde of van den laster, van zijne goede trouw zijn. -- + `'ieongeldig maken, vernietigen, gebrekkig maken: Un timer, v. a. Tot offer of slagtoffer maken, o f (edéfaut de formalité peut v- un acte, een gebrek in ren. — [H. de France] (pop.) Te zegt stellen, ter
den vorm kan eerre acte van onwaarde maken. — dood brengen. — 5 (fig ) V- qn. toute une soirée,
(absol.) C'est une règle de droit, que ce qui abon- iemand een' ganschen avond tot het voorwerp der
de ne vicie pas, 't is een regtsregel, dat het over- spotternij maken. — SE VICTIMER, V. pr. Zich als
tollige of te veel uitgedrukte een stuk niet ongeldig offer aanbieden, zich opofferen. — Elkander ten
maakt. — SE VICIER, V. pr. Bederven; bedorven offer brengen of opofferen.
Vietoire, f. Overwinning, zege f., elk op den
worden of kunnen worden. — Elkander bederven.
— Het part. passé is ook adj : [Com.] Drap, Vin vijand in den strijd behaald voordeel, en, bij uit vicié, bedorven laken n., vervalschte wijn m. — breiding ieder voordeel, op een mededinger,
enz. behaald, v i k t Or i e f. V- sanglante,
[Méd.] Sang v-, Sues v-s, bedorven bloed n., sappen n. pl. — [Jur.] Acte v-, gebrekkige, van on- douteuse, complète, bloedige, twijfelachtige, volkowaarde gemaakte acte f. — % Vicieusement,adv. men overwinving. Remporter la v-, de overwinning
Op gebrekkige, ondeugende, slechte w ij ze: Passer behalen. Chant de v-, zegezang. Cris de v-, zegesa vie v-, zin leven in ondeugd doorbrengen. — kreten m. pl. La v- a conté cher, de overwinning
Vicieux, ease, adj. Gebrekkig , kwaad, ver is duur te staan gekomen, is duur betaald. —
Contrat v-, gebrekkig contract of verdrag n.-kerd: Aprés une longue discussion it a remporté la v-,
Facon de parler v-euse, gebrekkige, tegen de taal- na een' langen woordenstrijd heeft hij de overwinrege l s of 't gebruik strijdende zegswijze f. — Che- ning behaald. — (fig.) Remporter la v- sur ses
val v-, kwaad, kwaadaardig paard, schichtig, steeg passions, sur soi-même, zijne driften, zich zelven
paard n. — Ondeugend, slecht, verdorven, losban - overwinnen. — (fum.) Chanter v-, viktorie roepen,
dig: Penchants v-, ondeugende, slechte neigingen f. trioni liederen aanheffen, viktorie kraaijen. 11 ne
pl. Caractère v-, slecht , verdorven karakter n. faut pas chanter v- avant le temps, men moet niet
Hommev-, ondeugend, losbandig, onzedelijkmensch. te vroeg viktorie kraaijen. — Dikwijls ook als per— Ook als subst. m. Ondeugende, slechtaard: Le soon voorgesteld: La v- s'est déclarée pour lui, de
v- se plait dans son vice, de slechtaard heeft een zege heeft zich voor hem verklaard. La v- volait
welgevallen aan zijne ondeugden. Le v- est toujours devant lui, de overwinning vloog voor hem uit. —
[Myth.] De zegegodin, Victoria f. — `ietorial,
malheureux, de ondeugende is altijd ongelukkig.
ti leinal, e, adj. Naburig, nabijliggend: Terre e, adj De overwinning betreffend. — [Ant.] Jeux
v-e, naburig land of landgoed n. -- Chemins vici- victoriaux, zege- of overwinningsspelen n. pl., spenaux, bijwegen, wegen, die geen post-, straat- of len, die na eene overwinning gevierd werden. —
spoorwegen zijn, gemeenschapswegen tusschen ver Victoriat, m. [Numism.] Oud -romeinsche zege naburige gemeenten, dorpen en gehuchten.-schilend penning m., waarop eene Victoria in een twee- of
— Vieinalité, f. Hoedanigheid van een' bijweg. vierspan was afgebeeld.
ti ictortenne, adj. f. [Chron.] Periode v-, vic— t Vicinité, f. Nabuurschap f. (voisinage).
Vicissitude, f. Afwisseling, verwisseling, beur toriaansch tijdperk n., een in de 5de eeuw door den
opeenvolging; wisselvalligheid, verander -telingsch wiskunstenaar Victor of Victorinus voor het paaschongestadigheid f. La v- des saisons, de-lykheid, feest uitgedachten cyclus of tjdkring van 532 jaren.
`ictorieuse, f. [Hort.] Soort van anemoon f.
afwisseling der jaargetijden. La vie est une v- continuelle de plaisirs at de peines, het leven is eene — Vietoriensernent, adv. (doorgaans jig.) Op
gedurige afwisseling van vermaken en smarten. — zegevierende wijze, zegepralend, triomfantelijk. I1.
La v- des chores humaines, de wisselvalligheid, la réfuté v-, hij heeft hem zegevierend, triomfanonbestendigheid der menschelijke zaken. — Ook, en telijk wederlegd. — V ictorieux, ease, adj.
dan doorgaans in 't meere., de veranderingen of Overwinnend, zeeghaftig, zegevierend, zegepralend: wisselingen zelven en inz. de verandering ten kwa- Armée v-ieuse, overwinnend, leger n. Le parti v-,
de: Cet État a éprouvé de grandes v-s, die Staat de zegevierende partij f. Revenir v-, als overwinheeft groote veranderingen, lotwisselingen onder naar terugkeeren. — Bras v-, Mains v-ieuses,
Il a connu toutes les v-s de la fortune, hij-gan. overwinnende arm m., handen f. pl. — (fig.) Jesus,
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Christ est sorti v- du tombeau, Jezus Christus is ne s'est p as retiré Ies mains v-s, hij is niet met
als overwinnaar uit het graf verrezen. V- des ans, leêge handen afgetrokken, hij heeft voor zone beurs
ses ecrits toujours lus, zijne nooit verouderende, gezorgd. -- [Arch.] Espacer un plancher tart plein
altijd gelezene geschriften. La raison nest pas tou- que v-, aan de balken en de tusschenruimten van
jours v-ieuse des passions, de rede behaalt niet al- eenen vloer gelijke breedte geven. Les trumeaux de
tijd de overwinning op de hartstogten. Preuves ce mur sont espacés tant plein que v-, de penanv-reuses, zegevierende, alles afdoende bewijzen n. ten van dien muur zijn zoo breed als de lichten of
pl. -- VICTORIEUX, m. (weleer) Overwinnaar (vain - ramen. — Un habit brodé tant plein que vide, een
queur). — (fam.) Faire Ie v-, een triomfantelijk halfvol geborduurd kleed n. (waarbij 't geborduurde
gelaat zetten, eene zegevierende houding aannemen. even veel plaats beslaat als het niet-geborduurde).
-- [Hort.] Gevlamde, vleeschroode anjelier m. — — (fig.) Ce discours, Cet ouvrage est v- de sens,
t Vietoriole, f. Kleine overwinning f. -- [Nu- de raison, er is in die rede, in dit werk geen zin,
mism.] Beeld van Victoria of de zegegodin op pen- geen zamenhang, er is merg noch pit in. — Le
théátre, La scène est v-, reste v-, het tooneer blijft
ningen.
S Vietuaille, f. Levensmiddelen n. pl., mond ledig, de tooneelen hebben geen zamenhang (als het
m., v i c t u a l i ë n f. pl. — [Mar.] V-s,-vorad volgend tooneel in geenerlei verband met het vorige
levensmiddelen (men zegt thans vivRES). -- Vic- staat). Scène v-, Acte v-, tooneel, bedrijf n. zontuailleur, m. Leverancier der levensmiddelen (nu der handeling, zonder gehalte. -- [Mid.] Jours v-s,
POURVOYEUR, AVITAILLEUR).

Vidage, m., Het ledigen: [Mach. à vap.] Le
V. de la chaudière, het spuien van den ketel.
Vidame, in. (ontstaan uit het lat n vice-dominus, onder-heer) [Anc. Gout.] Officier of ambte-

naar, die den bisschop als tijdelijk heer vertegenwoordigde, bisschoppelijk leen- en stedehouder, vidam e m. — Vidame, m. of Vidamie, f. Waardigheid f., gebied n. van een' vidame. — Vidamesse, f. Vrouw van een' vidame.
Vidange, f. Het ruimen, opruimen, wegrui
opruiming, wegvoering f. La v- d'une fosse-men;
d'aisance, het ruimen van een' sekreetput. Ceux

qui ont acheté une coupe de bois n'ont qu'un
temps pour la v-, zij, die eenen houthak gekocht

hebben, moeten dien binnen een' bepaalden tijd weg
opgeruimd hebben. V- d'eau, de terre, op--gevord,
ruiming van 't water, van den grond (op de plaats,
waar men bouwen wil). — EN VIDANGE, niet vol
meer, aan 't minderen (van een vat of het daarin
begrepen vocht): Le tonneau, Le vin est en v-, het
vat is aangestoken, is aan 't minderen, de wijn
mindert. -- VIDANGES , f. pl. Wegteruimen vuilnis n.,
inz. de dreksto/fen I. pl. van een' sekreetput. —
Méd.] Kraamzuivering, z . LOCHIES . -- [Véner.]
Uitwerpselen n. pl. van verschillende dieren (zoo
als van den wolf, het hert, het konijn, enz.). -Vidangezir, m. Put-, sekreetruimer, nachtwerker m. (weleer maitre des basses oeuvres ge/zeeten). — Vidangenise,, f. Nachtwerkersvrouw.
Vidart, adj. m. [Vét
ér.]: Cheval v-, losljvig
paard n.
Vide (vroeger vulde), adj. Ledig, leêg: Espace
v-, ledige ruimte f. Bouteille v-, a moitié v-, pres[

Curse

e v-, ledige, half ledige, bona ledige ftesch f.
v-, ledige beurs f. — Maison, Chambre v-,
ledig huis n., ledige kamer f., huis of kamer zon
meubelen, ook: onbewoond, ledigstaand huis of-der
vertrek n. Estomac, Ventre v-, ledige maag f.,
buik m. 11 a le ventre v-, les boyaux v-s, hij heeft
eene ledige maag, hij heeft honger. -- Pours v-,
uiterst zwakke pols in. -- Jument v-, niet draglige
merrie f. — (fig.) Il nest point de Bens plus v-s
que ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, geen lediger menschen, dan die vol (ingenomen) met zich
zelven zijn. Efforcez-vows de ne pas paraïtre vdevant Dieu, beijver u, niet ledig voor God te ver
V- de, ontbloot, niet voorzien-schijne.—(poét)

van: Un autel v- d'offrandes, een altaar zonder
offeranden. Une ville v- de soldats qui la puissent
d fendre, eene stad, ontbloot van soldaten, die haar
kunnen verdedigen. — (fig.) Mémoire v-, ledig geheugen. n. I1 a la tète v-, C'est un cerveau v-,
une tête v-, hij heeft een ledig hoofd, hij weet niet

veel, 't is een hoofd met weinig hersens of verstand.
I1 a Ie cerveau v-, hij is zwak in 't hoofd uit gebrek aan voedsel. — (Loc. prov.), z. BOYAU, CHAMBRE. -- (fig.) Coeur v-, ledig hart n., hart zonder
gevoel, zonder aandoeningen, zonder liefde. Dis
Ie coeur v-, redenen f. pl., ge--coursqilaent
sprekken n. pl., die 't hart ledig laten. Coeur vde passion, hart, dat liefde, haat noch eerzucht
kent. — (fam.) Temps v-, Moments v-s, vrije, beschikbare tijd m., ledige oogenblikken n. pl. — (fig.)
Mains v-s, ledige handen f. pl. II ne vient jamais les
mains v-s, hij komt nooit met ledige handen, hij
brengt altijd iets, een of ander qeschenk mede. 11
s'en va, -Il en sort les mains v-s, h# trekt met
ledige handen a f: hij is niet geslaagd, heeft niet gekregen, wat h# hoopte, heeft zich niet verrijkt. I1

vrije dagen m. pl., dagen zonder krisis (op welke
men veilig purgéren kan). — à VIDE , loc. adv. Ledig, onbezet, onbeladen: Diligence pantie, revenue
á v-, ledig vertrokken, teruggekomen diligence f.
Le bateau s'en est retourne a v-, de schuit is
ledig, onbeladen, zonder vracht teruggekeerd.
z. McCHER. — [Mus.] Corde à V - , niet ge(fig.), z.
grepen snaar f., snaar, die men in hare volle lengte
doet klinken, zonder er een' vinger op te zetten.
Jouer, Toucher à v-, de snaar in hare volle lengte
doen klinken, zonder haar door den vingerzet te
verkorten. .^., VIDE, m. Ledige, onbezette, ongevulde ruimte, ledig vak, ledig n. Remplir un vdans un jardin, een ledig vak in eenen twin aan
I1 est défendu aux notaires de laisser du-vulen.
v- dans la minute de leurs actes, de notarissen
mogen geene ledige plaats of ruimte in de minuut
hunner acten laten. — (fig,) Sa mort fait un grand
v- dans notre société, zijn dood maakt eene groote
gaping in ons genootschap. — (fig.) IJdelheid, nietigheid f.: Connaltre le v- des grandeurs humaines,
het #dele, nietige, nietsbeduidende der menscheljke
grootheid kennen. -- [Arch.] Ruimte, opening f.,
ledig vak n. (in een' muur, tusschen de stijlen van
eene schut ting , tusschen de balken van een' vloer,
enz.) I1 faut proportionner les v-s aux pleins, de
ledige vakken, de openingen moeten evenredig met
de gevulde plaatsen gemaakt worden. — Ce mar
pousse au v-, die muur staat scheef, staat niet in
't lood, hangt over zode. ---- [Phys.] Ledig, luchtledig n., ruimte, die geen lucht bevat: Faire Ie v-

au moyen de la pompe pneumatique, het luchtledig door middel van de luchtpomp maken. Le vabsolu, het volstrekte ledig, (onderstelde) ruimte,
die noch lucht noch eenige weérstandbiedende stof
hoegenaamd bevat. V- imparrait of relatif, onvolkomen of betrekkelijk luchtledig (dat onder de klok
van de luchtpomp, ook in 't bovengedeelte van de
torricellische buis ontstaat). Le v- pneumatique,
Le v- de Boyle, het door ale luchtpomp bewerkte
ledig. Machine du v-, luchtpomp f. (machine pneumatique). - [Jeu] Faire v-, at de ballen op 't biljart te gelijk maken (in de zakken stooten) of doen
uitspringen.
`' dé, e, adj. (en part. passé van eider): Tonneau v-, geledigd, afgetapt, ledig geworden vat n.
Bouteille v-e, geledigde, uitgeschonken, uitgedronken flesch f. — Querelle v-e, afgemaakte, b jgelegde, beslechte twist in. Comptes v-s, afgedane,
vereffende rekeningen f. pl. — [Man.] Jarrets bien
v-s, goed uitgeronde waden f. pl. of spronggewrich-

ten n. pl. — [Bras.] Piècc v-e, geledigd stuk n.
(waarvan als 't ware alleen de randen zin overgebleven, zoodat men door de weggesneden ruimte
het veld ziet). Croix cléchée, v-e et pommetée, z.
onder P01MMETEE.
Vide-bouuteilles, Vide-bouteille, F. (fam.)
L-usthuisje, optrekje met een' tuin digt bij de
stad, tuinhuisje n.: I1 est allé s'arnuser dans
son v-. — Soort van hevel in., om eene /lesch te
ledigen zonder ze te ontkurken. (Plur. Des vide-

bouteilles.)
Vide-eocq, m. [H. n.] (pop.) Snip f. (bécasse).
Videile, f. [Coutur., Taill. ], z. v. a. REPRISE.
-- [Conf., Patiss.] Soort van boor f. om vruchten

uit te hollen; — metalen rolletje om het deeg in
lange repen te snijden.
y ide-poehe, m. Voormalig meubelstuk, waarin
de vrouwen datgene bergden, wat zij doorgaans in
hare zakken droegen. (Plur. Des vide-pothes.) —
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TIE.

VIDE-POMM .ES

Vide-pommes, 111. [icon. dom.] Appelboor f.
(Plur. Des vide-pommes.)
Wider, V. a. Ledigen, ledig maken; uitdrinken;

ruimen, uithalen, uit den weg nemen; uitdoen, uit
uitstorten. V- un tonneau, een vat ledigen,-gietn,
ledig tappen, aftappen. Vidons la bouteille, laat
ons de flesch ledigen, uitdrinken, uitschenken. Videz votre verre, drink uw glas uit. V- les bouteilles, les pots, les verres, ledige flesschen, kan nen, glazen maken, veel drinken. 11 a vidé sa bourse,
hij heeft zijne beurs ledig gemaakt, alles uitgegeven.
V- son coifre-fort, veel geld uitgeven. -- [Cuis.]
V- une volaille, du gibier, du poisson, een' vogel,
wild, visch uithalen (van 't ingewand, van 't nieteetbare ontdoen). — [Fauc.] V- on oiseau, een' valk
Laten purgéren. — [ Man.] V- un cheval, een paard
tien endeldarm met de hand sehoonmaken. --- r [Méd.]

Cette médecine lui a fait v- de la bile, de la pituite, die artsenij heeft hem gal, slijm doen kwijt
raken. — [ Prat.] V- les meubles, de meubelen
ontruimen. Au bout du terme it faut qu'il vide la
maison, na afloop van den termijn moet hij het
huis ruimen. I1 a été oblige de v- la province, le
pays, hij is genoodzaakt geworden de provincie, het
land te ruimen, te verlaten. — V- ses mains, uit

overhandigen, afgifte of overgave doen (op-levrn,
regterlijk bevel). — ( fig., van zaken sprekende)
.Afdoen, afmaken, uitmaken, vereffenen, ten einde
brengen: Nous aeons vidé bien des affaires, wij
hebben vele zaken afgedaan. V- ses comptes, zijne
rekeningen afdoen, vereffenen, in orde brengen. Vun difl'erend, une querelle, een geschil, een twist
uitmaken. Its videront leurs dif Trends l'épée à la
main, zij zullen hunne geschillen met den degen
in de vuist afdoen. — [ Man.], z. ARCON. — Loc.
prov.), z. SAC. — [ Tech.] V- une clé, eenen sleutel, den baard van eenen sleutel uitwerken, uitvijlen. V- le canon dun pistolet, den loop van eene
pistool uitboren. V- une roue, een rad uitwerken,
het overtollige daarvan wegnemen. V- du drag, du
satin, du velours, laken, satijn, fluweel uitsneden,
het door uitsnijding de vereischte figuur geven. Vune pièce d'étoffe, een stuk stof te lang in den vol
laten (zoodat het de gevorderde breedte ver -molen
V- des terres, grond, aarde wegruimen. —-liest).
V- le moule, de goudblaadjes uit den vorm nemen
en in een boekje leggen. — Als v. n. [Faut,] Faire
v- Ie gibier, het wild opjagen (als de valken opgelaten zijn). - SE VIPER, V. pr. Ledig worden: Le
tonneau se vide, het vat wordt ledig. Le sac a%Tait
an trou, et it se vida, er was een gat in den zak
en hij liep ledig. La salle se vida lentement, de
zaal werd allengs ledig, de menschen verlieten de
een voor en de andere na de zaal. -- Ce chien se
vide, die hond doet zijn gevoeg. — Le malade s'est
bien vidé, de ziekte heeft veel stoelgang gehad. —
Afgedaan, beslecht, uitgemaakt worden: Leur dlfférend s'est vide it l'amiable, hun verschil is in
der minne beslecht, uitgemaakt.
Vidian, e of Widien, ne, adj. [Anat.] Nerf
v-, Artère v-e of v-ne, vidiaansche of vleugelvormige zenuw, slagader f. (zoo geheeten naar den
florentijnschen geneesheer Vidius).
Vidimer, V. a. [Prat.] Bekrachtigen, voor echt
verklaren, geregtel k bevestigen, dat een met het
oorspronkelijke stuk vergeleken afschrift naauwkeurig of gelijkluidend is, v i d i m é r e n: Faire vun acte, eene acte laten bekrachtigen, verf,/eren of
vidiméren. (Het woord wordt nu, even als 't vol
zelden gebruikt). — Widimus, m. (pr.-gend,
—mute) [Prat.] Goed- of echtverklaring f., schrifteli k bewijs van bekrachtiging; bekrachtigd afschrift n. van een oorspronkelijk stuk (met het latjnsche woord vidimus, wij hebben 't gezien, geteekend), vi.dimus, visa n. — (fam. Donner à
qn. son v-, iemand wegzenden, zijn ontslag geven.
Vidomnat en Widomne, m. 1n,de voormalige republiek Geneve, z. v. a. VIDAME en VIDAME
in Frankrijk.
Vidrecome, m. Bokaal f., tafelbeker, berkemeijer m. (van het duitsch wiederkommen, terugkomen, daar zulk een beker bij eene uitgebragte
gezondheid door ieder der gasten op zijne beurt
geledigd werd en alzoo de tafel rond ging). ,
Vidauité, f. Toestand van weduwsnaar of -weduwe, weduwenaarschap, weduwschap n., weduwstaat m.
lidure, f. Opengewerkt, doorgeslagen stuk of
(

voorwerp n. (ouvrage à jour) . -- afval m. van
zulk een voorwerp, uitsnijdsel n.
Vie, f. Leven n. (in tegenstelling met dood):
Dieu est le maitre de notre v-, God is de heer van
ons leven. Aimer la v-, het leven beminnnen. Sor
tir de la v-, het leven verlaten, sterven. Attenter
à la v- de qn., een' aanslag op iemands leven doen.
Défendre sa v-, zijn leven verdedigen. I1 y va de
votre v-, Votre v- en dé end, uw leven is er mei
gemoeid, hangt er van af.- V- animale, sensitive,
vegétative, dierlijk, zinneljk, plantaardig . leven of
plantenleven n. — Mourir tout en v-, in zijne volle
kracht sterven. Recommander qc. a qn. sur la v-,
iemand iets op het dringendst aanbevelen, iemand
iets op de ziel binden. Sous peine de v-, z. PEINE.
Etre entre la v- et la mort, tusschen leven en dood
zweven, in groot levensgevaar verkeeren. — (fam.)
Revenir de mort a v-, van eene doodelijke ziekte
herstellen. Aller de v- h trépas, sterven. (Deze beide
uitdrukkingen verouderen). — ( fig) Sa v- ne tient
plus qua un ill, zijn leven hangt aan een' draad:
hij verkeert in 't grootste levensgevaar. 11 na qu'un
filet (of souffle) de v-, er is geen kracht of leven
meer in hem. Avoir la v- dure, een taai leven hebben. — J'y gagerais, J'y mettrais ma v-, ik wil
err mijn leven wel onder verwedden. -- Donner la
v- à son ennemi, zijnen vijand het leven schenken.

Donner, Accorder la v-, Faire grace de la v- a un
criminel, eersen misdadiger het leven schenken. I1
lui demanda la v-, II cria : la v- ! la v- ! hij vraagde

hem om 't leven, om 't behoud zijns levens, hij riep:
laat mij leven 1 laat mij leven ! Il lui doit la v-!
hij heeft aan hem zijn leven, 't behoud zijns levens
te danken. -- (fig.) Cette agréable nouvelle lui a
redonné (rendu) la v-, die aangename tijding heeft
hem doen herleven. Ii y a bien de la v- dans eet
bomme, er is veel leven, levendigheid, vuur in dien
man; ook: (van een' grijsaard of kranke sprekende)
er is nog veel levenskracht iin dien man. — 11 y
a bien de la v- dans ce tableau, er is veel leven,
eene zeer levendige voorstelling in die schilderij. —
(poét.) Le peintre donne la v- a la toile, Le sculpteur donne la v- au marbre, de schilder doet het
doek, de beeldhouwer het marmer leven. — ( fig.)
Ce style, Ce discours est sans v -, die stijl, die redevoering is mat, zonder kracht, zonder nadruk,
er is geen leven in dien stijl, in die redevoering. —
(Loc. prov.) II a plus de biens que de v-, zijn geld
zal langer, duren dan zijn leven. Z. ook TEMPS. -[Divot., Ecrit.] La grace est la v- de l'ame, de
genade is 't leven der ziel. Se nourrir de la parole
de v-, zich met het brood des levens voeden, de heilige Schrift beoefenen. Se nourrir du pain de la v-,
ten heilig avondmaal gaan. Dieu est esprit et v-,
God is geest en leven. Jésus a dit de lui-mème : Je
suis la vole, la vérité et la v-, Jezus heeft van
zich zelven gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. — [Bot.) La v- des plantes, het leven der
planten, het plantenleven. Arbre en v-, levende, nog
groeijende boom m. — Arbre de v-, z. v. a. THUYA.
..... Leven n., levensduur, geheele leeftijd m. of
ook een aanzienlijk gedeelte daarvan. La v- la plus
longue, la plus courte, het langste, kortste leven.
Le cours, La durée de la v-, de levensloop, levensduur m. Cette v- nest qu'un songe, dit leven is
niets dan een droom. Une v- blew employée nest
jamais trop longue ni trop courte, een wel besteed
leven is nooit te lang noch te kort. -- Passer sa và voyager, zijn leven met reizen doorbrengen. Etre
estropie pour tante sa v-, voor al zijn leven ver
worden. — (poet.) Le printemps of matin,-minkt
L'été of Le midi, L'automne, L'hiver of Le soit
de la v-, de lente of morgenstond, de zomer of
middag, de herfst, de winter of avond des levens.
L'aurore de la v-, 's levens dageraad, de vroegste
jeugd. — [Théol.] filet leven, zieleleven na den

dood. La

v-

future, L'autre v-, La v- éternelle,

het toekomstige, het andere, het eeuwige leven.
brood n., kost m.: Mendier, Demander sa v-, zijn brood bédelen. Chercher sa v-,
Gagner sa v-, zijn onderhoud zoeken te verdienen,
den kost winnen. I1 est pauvre, 11 na que ta vet le vètement, hij is arm, hij heeft niets dan 't
noodig onderhoud en kleeding. -- (Loc. prov.) Etre
de grande, de petite v-, een groote, kleine eter zijn.
(Deze uitdrukkingen verouderen.) — Leven, wijze waarop men zich: voedt, zich onthoalt, zich ver
leven, met opzigt tot het gebruik, tot de-makt;

VIÊDASE
gemakken en ongemakken des levens, ook tot het
gedrag en de zeden, tot de verschillende bedrijven
en bézigheden van 't leven, levenswis. (fam.) Faire
bonne v-, joyeuse v-, een goed, lustig leven leiden,
het leven regt genieten. (absol.) Faire la v-, goede
sier maken, zich te goed doen; ook: een ligtzinnig,
liederljk leven leiden. (In den laatsten zin zegt men
ook wel: Faire la petite v-.) — (Loc, prov.), z.
DURER. Mener

une v- douce, heureuse, triste,
misérable, een zacht, gelukkig, treurig, ellendig
leven leiden. Les besoins de la v-, de levensbehoeften f. pl. Couler (of lam.) Rouler doucement sa
v-, z. ROULER. z. Ook DUR, TRAINER. Tourmenter
sa v-, zich veel moeite en kwelling op den hals halen. -- Mener one v- sans reproches, irréprochabie, een onberispelijk leven leiden. Mener one vcachée, obscure, retirée, een verborgen, vergeten,
afgezonderd leven leiden. Un homme de sainte v-,
een vroon man. Une femme de mauvaise v-, een
liederlijk vrouwspersoon n. Se repentir de sa v- passée, berouw hebben over zijn vorig leven, zijne vo
levenswijs, zijn vroeger gedrag. (fam.) Mener-rige
une vie de Bohême (of Vivre comme on Bohême,
z. BOHEME. z. ook CHIEN, COCHON. Faire v- de
garcon , een los , ongeregeld leven leiden. Vde cochon, courte et bonne, V- courte et bonne,
of doorgaans enkel: Courte et bonne, een varkens
kort en goed, een kort en goed leven. Mener-levn,
une v- de Sardanapale, een weekelijk en wellustig
leven leiden. V- d'artiste, kunstenaars-leven. Vde chien, hondeleven, leven vol moeite en ellende.
V- d'ermite of d'anachorète, kluizenaarsleven, een
afgezonderd leven. V- de hibou of de loup--zam,
garou, menschenschuwe levensmanier f. V- de soldat of de gendarme, leven van de hand in den
tand. — (Prov.) Telle v-, telle mort, of Telle v-,
telle fin, z. FIN. -- La v- champêtre of des
champs, het landleven. La v- morale of civiie, La
v- sociale, publique, privée, het zedelijk of bur-

gerl" k, het maatschappelijk, openbaar, ambteloos
leven. La v- monastique, het monniken- of kloosterleven. Choisir on genre de v-, eene levenswijs,
een beroep of bedrijf kiezen. — (fam.) C'est ma v-,
dat is mijn lust en leven. L'étude est, Les livres
sopt sa v-, de studie is, de boeken zijn zijn lust
en leven. _ [ Litt.] Leven n., levensgeschiedenis,
levensbeschrijving f.: Les v-s des homines illustres
écrites par Plutarque, of enkel Les V-s de Plu
de levensgeschiedenissen der beroemde man--tarque,
nen beschreven door Plutarchus, de Levens van P.
.Raconter, ECrire sa v -, zijn leven, zijne levensgeschiedenis. zijne lotgevallen, zijnen levensloop verhalen, beschrijven. --- (pop.) Si vous n'êtes pas

chez vous a midi, votre femme vous fera one
belle v-, one terrible v-, als gij te twaalf ure niet

thuis zijt, zal uwe vrouw een geweldig leven maken, geweldig tegen u uitvaren. Ce soot des v-s
continuelles dans ce ménage, er is altijd een razend leven, altijd gekijf en getwist in dat huishouden. ® POUR LA VIE, à LA VIE ET à LA MORT,
loc. adv. Voor altijd, in leven en in sterven: Etre

l'ami de qn. our la vie, à la v- et a la mort,

iemands vriend voor altijd, in leven en dood zijn.
-- Pour la v-, voor zeer langen tijd, levenslang.

Cette étoffe est excellente, on en a pour la v-,

--
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est fort vieille, de vader is reeds oud, de moeder
is zeer oud, hoog bejaard. De vieilles gens, oude
lieden m. pl. De vieux chevaux, oude paarden i1.
pl. — (Van de beide mannelijke vormen van 't enkelvoud- gebruikt men vieil vóór een mannelijk
naamwoord, dat met eene klinkletter of stomme h
begint; somtijds echter zegt men in dit geval ook
vieux ; in andere gevallen wordt bij mannelijke
woorden vieux altijd gebéziigd). Un vieil (vieux)
ami, De vieux amis, een oude (bejaarde) vriend,
oude vrienden. Un vieil (vieux) homme, een oude
man. -- [Bibl., Dévot.] Le vieil (niet vieux) bom me Adam, z. HOMTME, DEPOUILLER, ADAM. Un vieux
arbre stérile, een oude dorre boom m. Un vieux
poète, een oud dichter. Un vieux chanteur et un
vieux cheval ne valent rien, een oude zanger en

een oud paard zijn niets meer waard. — Vieux
garcon, Vieille fille, oude vrijer m., vrijster f. —
Un vied ami, een oud vriend (een vriend sedert
vele jaren). — (Loc. prov.) Vieux comme les nues,

comme les chemins, comme Hérode, comme Ie
pont de Rouen, z. CHEMIN, HÉRODE of NUE. Fantasque comme une vieille mule, of enkel comme
one mule, z. MULE. z. ook ECU, SE FAIRE, FREIN,

1ALICIEUX, OS, ROCHE. — Dikwijls niet plus, moms,
Si, om 't verschil in jaren tusschen twee personen

aan te duiden. I1 est plus vieux, moms vieux (liever moms ágé) que vous, hij is ouder, jonger dan
gij, N'être pas si vieux qu'on 1e parait, niet zoo
oud zijn, als men schijnt. ® Oud (van iemand, die
lang een beroep uitgeoefend, eene zekere levenswijs
geleid, zekere gewoonten, inz. slechte gewoonten
gehad heeft): Vieux soldat, oud soldaat. Viell
ivrogne, oud dronkaard. Vieux pécheur, oud zon
C'est un vieux coquin, une vieille folie,-darm.
't is een oude, doortrapte schurk, eene oude gekkin.
— Somtijds duidt vieux slechts den eerbied aan,
die de naam van een' sinds lang gestorven groot'
man inboezemt: Le vieil Homère, Le vieux Corneille, de oude Homerus, Corneille. Oud (ancien, antique), sedert lang bestaande (van zaken
gezegd). Le vieux temps, Le bon vieux temps, de
oude, goede oude tijd m. De vieux contes, oude
vertelsels n. pl. Vieux proverbe, oud spreekwoord n.
Vieux tableau, oude schilderij f. -- Vieille ville,
oude stad, stad der oudheid. Ville vieille, oude
stad, oud-stad f., oudst gedeelte eener stad. — Ce
mot, Ce terme est v-, dat woord, die term is verouderd. Vieille locution, oude, verouderde zegswijze f. — La vieille physique, chimie, etc. (roet
zekere minachting van den vroegeren gebrekkigen
toestand dier wetenschappen gezegd), de oude, vroegere natuurkunde, scheikunde. — [ Minér.], z. TURQUOISE. — (fig. et fain.), z. ROCHE. Raconter ses
vieilles guerres, lang en breed over zijne vroegere
daden uitwijden. — Oud, versleten, afgedragen:
Vieux chapeau, Vieux habit, oude hoed, rok ni.
Vieilles bottes, oude laarzen. -- (Loc. prov.), z.
BOTTE ( laars). Il est décrié comme la vieille (of

fausse) monnaie, z. DECRIE. Vieille drogue, vieille
mercerie, voddegoed n., slechte waar f. Les souliers neufs deviendront vieux, wij kunnen niet al-

tijd jong blijven. — Oud (in tegenstelling of ver
nieuw): Vieille dette, oude schuld f.-geljkinmt
Vieille mode, oude mode. Lettre de vieille date,
brief van oude dagteekening. — Le vieux (liever

die stof is voortreffelijk, zij kan levenslang duren.
— (fam.) I1 en a pour la v-, daaraan heeft hij voor ancien) Testament, z. TESTAMENT. --- [Chron.]
zijn leven genoeg, dat zal hem zijn gansche leven Vieux style, z. STYLE. -- [fl. n.] Vieille femme,
heugen, daaraan zal hij zoo lang hij leeft leden. gestreepte hoornvisch m., oud-wijf n. ( bourse). —
-- a VIE, loc. adv. Levenslang, voor 't gansche [Véner.] Vieux loup, wolf m. van meer dan twee
leven: Pension à v-, levenslang pensioen n. Ache- jaar. Vieil ermite of solitaire, zeer oud wild
ter one maison à v-, een huis op lijfrente koopes. zwijn n. Vieille meute, eerste koppel versche windz. ook DEVANT. — DE LA VIE, DE SA VIE, DE honden, die men na de opjagende honden op 't wild
MA VIE, loc. adv. Nooit, in mijn of zijn leven niet: loslaat. VIEUX, m., VIEILLE, f. Oude m. en f.,
Je n'ai vu de ma v- on tel homme, ik heb zulk hoog bejaarde of bedaagde man of vrouw. Les jeueen' man in mijn leven niet gezien. De la v- on na nes et les v-, de jongen en de ouden. Une pauvre
rien vu de semblable, nooit heeft men iets derge- víeille,eene arme oude vrouw. Une mécbante vieille,
lij ks gezien. — EN VIE, loc. adv. In leven, levend: een boos, ondeugend oud wijf n. (Vieille is een der
Etre en v-, in leven zijn. — Merci de ma v- (soort beleedigendste woorden, die men ten opz'igte van
van volksvloek) bij mijn leven, zoo waar ik leef. Bene vrouw kan bézigen.) -- Faire le v-, den ouden
— [Tech.] Door een' zoutput of zoutpoel ge- heer of man spelen, den toon, de manieren des
maakte weg m.
ouderdons aannemen. -- (fam.) Contes de v--, oude
V iédase, f. (pop. et injur.) Ezelskop; deugniet,
pl. — (Loc. prov.) Nécessité-wijvensprok.
dagdief m. — Viédaser, v, n. Een vadzig, lui fait trotter les vieilles, nood maakt vlugge beenen.
leven leiden, dagdieven.
— [Anc. mil.] Les v-, de oude korpsen, (Ie zes
Vleil of %'ienx, 'W ieille, adj. Oud, bejaard, oudste regimenten voetvolk in Frankrijk. Les petits
bedaagd, in jaren gevorderd; naar zijnen aard lang v-, de kleine oude korpsen, de 6 korpsen, die in
bestaan hebbende. Le père est déjà vieux, La mère rang op de eerste volgden. I1 acheta on petit v-,
--

-
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hij kocht eene compagnie b ij de kleine oude korp-

sen. -- VIEUX, In. Het oude, versletene: Coudre du
v- avec du neuf, oud goed met nieuw herstellen.
Cet ouvrier ne fait que du v-, die werkman maakt

enkel verstelwerk.

Vieiilard, m. Oud man, grijsaard m. V- vénérable, sage, morose, eerwaardig, wijs, gémelijk
grijsaard in. — On doft respecter les v-s, men

moet de oude lieden (bejaarde mannen en vrouwen)
eerbiedigen. -- [H. n.] , z. v. a. MACAQUE, oUANDEROU; — Z. V. a. CENDRILLARD, TACCO. — W ieilIe, f., z. onder VIEUX m. — [H. n.], z. v. a.
BOURSE. — 5 Vieille.nent, adv. Naar oude or
ouderwetse/te manier, op de wijze der oude lieden.
— Vieillerie, f. Oude lompen, lorren, versletene
vodden, prullen f. pl., oud tuig n., rommel in. —
(fig. et [am.) Ouderwetsche gevoelens n. p1,, afgezaagde uitdrukkingen of zegswijzen f. pl.
Vieillesse, f. Ouderdons nl., grijsheid f., laatste levenstijdperk n. V- précoce, anticipee, vroege,
vervroegde ouderdom m. V- faible, caduque, zwak
bouwvallige ouderdom. Cassé de v-, gebrekkig-ke,
door ouderdom. z. Ook CONTEUR, DECREPIT, VERT.
— Mort de v-, dood m. door ouderdom., door afgelee f dheid. — ( fig.) Baton de v-, z. BáTON. — Ook
van dieren en planten gezegd: La v- d'un corbeau,
d'un chêne, de ouderdom van eene raaf, van een'
eik. — Ouderdom, vervallen toestand m. (vétusté).
Maison qui tombe de v-, huis, dat van ouderdom
invalt. — (Loc. prov.), z. JEUNESSE, VEILLER (v. n.)
Vleillir, v.n. Oud worden, verouderen, vergrijzen: I1 commence á v-, hij begint oud te worden.
Nous vieillissons tous les jours, wij worden dage1 jksch een daagje ouder. L'esprit vieillit comme le
corps, de geest verandert, gelijk het ligchaam. Il
n'amende point pour v-, hij wordt met de jaren
niet beter, niet wijzer. Nos habitudes vieillissent
avec nous, onze gewoonten, hebbelijkheden worden
met ons oud, verlaten ons niet. — V- dans le service, in de dienst "oud, grijs worden. z. ook I ARNtois. — Verouderen, in onbruik geraken: Ce mot,
Cette locution a vieilli, dat woord, die zegswijze
is verouderd. Cette mode vieillit, die mode geraakt
in onbruik. Ce traité de chimie a Bien vieilli, dat
chemisch leerboek is veel verouderd. — Cette affaire vieillit, men begint die zaak te vergeten, men
stelt geen belang meer in die zaak. — Laisser vdu vin, wijn oud laten worden, lang bewaren. —
Verouderen, een oud voorkomen krijgen: I1 a vieilli
beaucoup en peu d'années. hij is in weinig jaren
VIEILLIR, V. a. Verouderen,
veel verouderd.
oud maken, oud doen schijnen vóór den tijd: Sa
maladie, Sa captivité 1'a vieilli, zijne ziekte, zijne
gevangenschap heeft hem verouderd. Cette coiffure
la vieillit de dix ans, dat kapsel doet haar tien
jaar ouder schijnen. — SE VLEILLIR, v. pr. Zich
ouder maken, zich een ouder voorkomen geven, zich
ouder opgeven, dan men is: It mit des lunettes
pour se v-, hij zettede eenen bril op, om zich ouder
te maken. I1 aime à se v-, hij geeft zich gaarne
voor ouder uit, dan hij is. — Het part. passé is
ook adj.: Je le trouve bien vieilli, ik vind hem
veel verouderd. — W ieillissant, e, adj. (poet.)
Verouderend, oud wordend. -- Vieillissenient, m. Veroudering f., het oud worden: Le vd'un usage, de veroudering van een
du
woord, van een, gebruik. — `'ieillot, te, adj.
(plais.) Oudeljk, oudachtig, een oudachtig voorkomen kr gend: I1 a lair v-, hij heeft een oudelzjk
aanzien. — Ook als subst. f.: C'est une petite v-te,
't is een oud moedertje.
Vielle, f. [Mus.] Lier f. Jouer de la v-, op
de lier spelen. — (Loc. prov.) 11 est long comme
une v-, hij komt niet van de plaats, hij is zeer
langzaam. I1 est du bois dont on fait les v-s, hij
is een goede ziel, hid laat zich alles welgevallen. —
C'est une roue de v-, 't is altijd koekoek één zang.
— [H. n.], z. V. a. GUILLEMOT. — [ Tech.] Loquet
à v-, klink f. die met eene kruk wordt opgeligt. —
Wieller, V. n. Op de lier spelen. — (fig. et pop.)
11 n'avance point, it ne fait que v-, hij komt niet
verder, hij lurjert gedurig. — vielleur, m.,
-euse, f. Liereman, liesspeler m., lierspeelster f.,
leermeisje n. — (pop.) Pistole de v-, kleine kopermunt f. — VIELLEUR, m. [H. n.] Lier -insect n.
(dat al vliegend een geluid maakt,'1 welk eenigzins
op dat der lier gelekt), lantaarndrager m. (mouche
--

n

.

vielleu.se).
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Wienne, f. [Corn.] Weener degenkling f. —
[Bot.] , z. v. a. CLEMATITE.
Vierge, f. (zelden meer in de dagelijksche taal
gebézigd) Maagd f. V- consacrée à Dieu, aan God
gewijde maagd. V- chrétienne, christen-maagd. La
parabole des cinq v-s folles et des cinq v -s sages,

de gelijkenis der vijf dwaze en der vijf wijze maagden. — V-s folles, veile meisjes n. pl. --- (Loc. prov.)
Chanter 1'Évangile des v-s, bekennen, dat men bij
den neus geleid, beet genomen is. z. Ook AMOUREUX.
(bij uitnemendheid) De maagd Maria, moeder van
Jezus. La sainte V-, de heilige Maagd. Les fètes
de la V-, de aan Maria gewijde feesten n. pl. Dédier one chapelle b la V-, eene kapel aan de Maagd
toewaden. -- [Astr.] Zesde teeleen of sterrebeeld n.
van den dierenriem, Maagd. — t [Jeu] Koningin,
in 't schaakspel. — [ Mar.] Schildpad f. boven in
't stengewant, voor den marse-, toppenant en riftalie- schenkel.
VIERGE, adj. Maagdelijk, rein,
ongerept, van ongeschonden kuischheid. Fille v-,
maagdeljk meisje n., maagd f. Ce garcon est encore v-, die jongeling is nog rein. — ( fig.) Réputation v-, ongeschonden goede naam m. — (fig. et
iron.) Son épée est encore v-, zijn degen is nog
maagd: hij heeft nog geen' veldtogt of oorlog bij
ij heeft zich nog met niemand gemeten.-gewond,h
— (fig.) Terre v-, Sol v-, nog niet beploegde of bebouwde aarde f. of grond m. Forêt v-, woud in
zijnen natuurstaat, nog nooit gekapt woud n. -Métaux v-s, gedegen metalen n. pl. (die men onvermengd en zuiver in den grond vindt). Or, Argent,
Mercure v-, goud, zilver, kwik n., dat nog niet
door 't vuur bewerkt is. z. ook CIRE, HUILE, PARCHEMIN, VIGNE. Marbre v-, maagdemarmer n., wit
marmer uil de Pyreneen bij Bayonne. — Teintes
v-s of en couleur v-, onvermengde tinten of kleuren f. pl. — Graine v-, onvruchtbare eijeren n, pl.
van zijdewormen.
Vieux, adj. et subst., z. VIEIL.
—

.. Wieax-oing, m., z. GING.

Vit, ive, adj. Levend, in leven: Prendre qu.
mort ou v-, iemand levend of dood vatten. I1 fut
brulé tout v-, hij werd levend verbrand. Cette
anguille est encore toute vive , deze paling

is nog geheel levend, springlevend. — Levendig,
wakker, fiksch, vlug, opgewekt, vurig, driftig: Ce
garcon a l'esprit fort v-, l'imagination vive, deze
jongen heeft een' zeer vluggen geest, een schrander oordeel, eene levendige, opgewekte verbeelding.
Cheval v-, vurig paard n. 11 a les yeux v-s, hij
heeft levendige oogen. Ces objets font one impression vive, deze voorwerpen maken een' levendigen,
diepen indruk. Vous êtes trop v-, gij zijt te dri ftig, te ongeduldig. Etre v- comme de la goudre,
z. POUDRE. Passions vives, levendige, vurige, hevige hartstogten m. pl. — Couleur vive, levendige,
heldere, schitterende kleur f. Teint v-, blozende gelaatskleur f. — Hevig, geweldig, gevoelig, vinnip, een' diepen indruk makend: Froid v-, hevige,
vinnige koude f. 11 sent one douleur vive, h# voelt
eene geweldige, hevige pijn. Quand it gèle, le feu
est plus v- , wanneer het vriest, brandt het vuur
levendiger. Je reste avec la plus vive reconnaissance, ik blijf met de levendigste, vurigste, gevoeligste erkentenis. Lair est plus v- sur les montagnes, de lucht is gevoeliger, scherper op de bergen.
Attaque vive, hevige, snelle, sterke aanval m. Vive
canonnade, fusillade, hevig, snel en aanhoudend
kanon•, geweervuur H. -- Foi vive, levendig, met
werken gepaard geloof; ook: vast, onverwrikbaar
geloof n. — Eloquence vive, vurige welsprekend heid f. — De vifs reproches. scherpe, gevoelige
verwijtingen f. pl..— In verschillende beteekenissen komt vif nog voor in de volgende uitdrukkingen: Eau vive, welwater, bronwater; somtijds ook:
te koud water n. — Cette forêt est fort vive, dit
woud is wel begroeid, in dit bosch staan schoon
en groote boomen; ook: er houdt zich veel groot
wild in dit bosch op. Cette plaine est vive, in deze
vlakte is veel wild. Garenne vive, goed bevolkte
konijnenberg m. -- Parler de vive voix, hardop,
luid spreken. De vive force, met geweld, met kracht.
Force vive, De vive force, z. FORCE, Z. ook ARE.

TE, CHAUX, HALE, JAUGE, RUCHE. — [Mar.] Eaux

vives. springtjj n. Oeuvres vives, z. OEUVRES. C'est
on vaisseau v-, dat schip is scherp op zijn roer.
.-- VIP, m. Leven, levend deel, levend vleesch; —
het binnenste of hart n. van eenen boom. Cowper

VIF-ARGENT

--

la chair morte, afin de trouver le v-, het doode

vleesch wegsnijden, om het levende te vinden, om bij
het levende te komen. Couper dans le v-,in 't gezonde,
levende vleesch snijden. — ( fig.) In 't zeer tasten,
in 't hart grijpen, doortastende maatregelen nemen.
-- Piquer un cheval au v-, jusqu'auv-, een paard
(b ij 't beslaan) vernagelen, de nagels tot in 't levend
vleesch driven. -- (fig.) Etre piqué au v-, zeer beleedigd, (fam.) op zijn' teen getrapt zijn. Ce reproche la piqué au v- , dit verwijt heeft hem tot in
de ziel zeer gedaan , hij is er ten hoogste gevoelig
over. Etre touché an v-, levendig getroffen, sterk
aangedaan zijn. — [ Arch. ] V- de la colonne,
schacht f. der zuil. V- du piedestal, middengedeelte
van 't voetstuk. vbousiner un moëllon jusquau
v-, een' bloksteen tot op de kern afschalen. — [ Jur.]
Le mort saisit Ie v-, de doode reikt den levende de
hand: door den dood des er/laters treedt de erfgenaam terstond in 't bezit. — [ Mar.] Le v- de l'eau,
het springtij, de hoogste vloed m.
`'if-argent, m. [Minér.] Kwik, kwikzilver n.
(mercure). — (fig. et fam.) Il a du v- dans les
veines of dans la têté, Cast du v-, hij is als kwik,
hij is de levendigheid, de bewegelijkheid zelve.
l'if-gage, m. [Anc. cout.] Levendig pand n.
(waarvan men den schuldeischer het vruchtgebruik
laat , in mindering van de schuld).
Wigan, m. [Corn.] Soort van grof laken n. (dat
te Vigan in de Cevennes gemaakt wordt), v i g an n.
V i panne, f. [Hort.] Soort van druif f.
`'i goon, m. [H. n.], z. v. a. vINGEON.
Vigie, f. [Mar.] Uitkijk m.: Etre en v-, op den
uitkijk zijn, uitkijken, boven in den mast naar de
voorwerpen aan de kim uitzien. — Uitkijk in.,
matroos met de w ::kirt in den mast belast; "ach
hoogten langs de kust (in de fransche-teropd
amerikaansche koloniën); de hoogte zelve, waarop
die wachter geposteerd is. — V- pour des signaux,
uitkijk voor de seinen; ook: seinpaal m. — Wakende klip, klip tusschen wind en water, blinde
klip f. V-s, klippen bij de Vlaamsche eilanden. —
— `igier, v. n. Uitkijken (être en vigie). -Wigigraphe, at Scheeps-telegraaph m., een in
1799 uitgevonden seintoestel voor de schepen; ook:
hij, die den scheepstelegraaph doet werken, v i gig r a a p h m. — V igigrapiiie, f. Waarneming
met, werking van den sch,eepsíelegraaph.
% Vigila:ntnent, adv. JVlet waakzaamheid, met
omzigligheid. — Vigilance, f. Waakzaamheid,
wakkerheid, zorgvuldigheid, v i g i 1 á n t i e f. Tromper la v- de qn., iemands waakzaamheid bedriegen.
— [Blus.) Steen m., dien de kraanvogel in den opgeligten regterpoot houdt. — Vigilant, e, adj.
Waakzaam, opmerkzaam, wakker, zorgvuldig, bij
de hand, v i q i l án t. Homme v- et soigneur dans
ses affaires, man, die in zijne zaken waakzaam en
zorgvuldig is. Femme v-e, wakkere, zorgvuldige
vrouw. f. — Ook van zaken: Soins v-s, waakzame
zorgen f. pl. L'oeil v- du maitre, het waakzaam
oog des meesters. VIGILANT, m. Een uit Brussel
oorspronkelijk openbaar rijtuig tot vervoer van personen, vigilant m.
Vigile, f. [Cate.] Vooravond m. van zekere
hooge feesten, voorfeest n., heiligavond m., v i giI i a f. La v- de Noël, de Toussaint, de heiligavond
van Kersmis, van .Allerheiligen. La plupartdesv-s
sont accompagnées de jeunes, de meeste vigiliën
gaan met vasten gepaard, — V-s des morts, nachteljke gebeden n. pl. voor 't zieleheil eens overledenen, de metten f.pl. en lofzangen m. pl., die doorgaans
des avonds vó6r de lilkdienst gedaan worden, ziel
i g i l i e n f. pl. der dooden.
-misen,v
Vignage, m. [Féod.] Heerenregt n. op de wij ngaarden en het vee.
Vigne, f. [Bot.] Wijnstok m. (doorgaans wijn
wingerd geheeten) rankenschietende boom-gard,
van vele -soorten, die de druif voortbrengt: Planter de la v-, wijnstokken planten. Parapre, Feuilles de v-, wijngaardrank m., wijngaardbladeren n.
pl. (Van een' enkelen wijnstok sprekende, zegt men
niet vigne, maar cep de vigne). — Met wijnstokken beplante grond, wijngaard, wijnberg m. Hectare de v-, bunder wijngaard. Fumer, Labourer
la v-, den wijnberg mesten, omwerken. — Raisin
de v-, wijndruif f. — ( fig.) Travailler à la v- du
Seigneur, in den wijngaard des Cleeren arbeiden,
aan het onderwijs en de bekeering der zielen werken. (fam.) Toucher á la v- du Seigneur, devoor—
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repten van de Kerk, van een' meerdere aanranden. Jean des V-s, etc., z. JEAN. -- (Loc. prov. et

pop.) Quand nous serons morts, fern la v- qui
pourra, wie na ons komt, moge zorgen, wij bekreu-

nen ons niet aan 't geen na onzen dood gebeurt. Ii

est dans les v-s, I1 a mis Ie pied dans la v- du
Seigneur, hij is dronken, heeft een' roes. A la SaintUrbain, ce qui est dans la v- est au vilain, na
den 25en mei doet de vorst den wijngaard geen
schade meer. -- [Bot.] V- vierge, vij fbladerige klimop. V- blanche , z. v. a. BRYONE ; CLÉMATITE.

V- sauvage of de Judée, z. MORELLE grimpante.
V- noire, z. TA31IER Of TAMINIER. V- du Nord,
hop f. (houblon). — [Hort.] Poire de v-, naam
eerier herfstpeer f. Peche des v-s, vrucht van den

vrjstaanden perzikboom. — Bij uitbreiding weleer
z. v. a. VILLA. — Vignee, f. Soort van rietgras n.
met zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. -V igneron, m., ne, f. Wijngaardenier m., -sterf.,,
hij of zij, die den wijnberg bebouwt. — Weleer ook:
Wijnhuishouder, wijntapper m. — VIGNERON, m.,
of VIGNERONNE, f. [FE. n.] Groote schelpslak f. der
wijngaarden. — V i gnette, f. Druksieraad, klein
lofwerk als sieraad bij 't begin of einde van een
boek, hoofdstuk, enz. (waartoe men voorheen inz.
de figuur. van wijngaardblaadjes gebruikte: van
daar de naam), v ig n é t n. -- [Bot.] Volksnaam
van '1 blaauwe meelkruid n. (clématite bleue), van
't bingelkruid n. (mercuriale) en van de moerasspirwa f. (ulmaire). —%ignoble, m. Wijnberg m.,
grootere of kleinere uitgestrektheid lands, met wijnstokken beplant. -- Somtijds ook als adj.: Paysv-,
wijnland n. — t Vignolette , f. (v+erklw. van
vigne) Kleine ir(jngaard m. —V ig noinanie, f.
Overdreven zuc/, t om wijnbergen aan te tijgen, om
nieuwe wijngaarden te planten.
Vignot, in. [H. n.] Eenschalige .schelp f. der
kusten van 't Kanaal, waarvan men het dier eet.-[Pèche] Tafel f., waarop de uit het water genomen
labberdaan gelegd wordt.
Vigogne, K. [H. n.] Schaapkameel m., peruaansch, schaap n. (van de grootte eenei geit) , vie u nn a, vi go gn e f. -- Bewerkte wol n. van dit
dier, vigogne- of vicunna -wol f. Chapeau de v-, of
enkel V-, hoed van vigogne -wol, vigogne-hoed m.
Vigorte, f. Kogelmal n. voor de kanonnen,
plank met vele gaten, die den diameter van 't ka
stukken voorstellen.
-liberd

`igot, m. [Man.], z. V. a. BIGOTE.
V igonrensement, adv. Met kracht, met na

krachtig, wak/eer: Attaquer, Se défendre-druk,
v-, krachtig aanvallen, z ch wakker verdedigen. —
[Peint.] Des parties v- peintes, krachtig geschil
partijen f. pl. — Vig ou.reuix, enne, adj.-der
Sterk, krachtvol, vol levenskracht, kloek, wakker:
Homme v-, dune santé v-euse, sterk, krachtvol
man, man van sterke gezondheid. Vieillard encore
v-, nog krachtige , wakkere grijsaard m. V- ease
jeunesse, wakkere, kloeke jeugd f. — Cheval v-,
kloek en wakker paard n. -- Ook van zaken ge
Krachtig, nadrukkelijk. dapper, sterk: Atta--zegd:
que v-euse, krachtige , nadrukkelijke aanval m.
Bras v-, sterke, krachtige, dappere arm in. Iis f1rent one résistance v-euse, zij boden een' krachtigentegenstand. Discours v-, krachtige, nadrukkelijko redevoering f. Dispute v-euse, hevige twist in.
— [Peint., Gray.] Pinceau, Colons v-, krachtig
penseel. koloriet n. Dessin v-, Estampe v-euse,
krachtige teekening, plaat f.
Vi eserie, f. [Anc. cout.] Landvoogdij f., landregterschap n ; , gebied eens landregters; — weleer
z. v. a. vICOMTE. (vgl. VIGUIER.)

Vigaenr, f. Kracht tot handelen, levenskracht,
sterkte; geestkracht. kloekheid, kracht , wakkerheid f.; nadruk in. V- du corps, du tempérament,
ligchaamskracht, sterkte van gestel I1 est dans la
v- de l'age, hij is in de volle kracht des levens. —
Ce cheval a de la v-, dit paard is kloek en sterk.
— (ook van gewassen) Cet arbre a repris de la v-.
die boom heeft weder kracht dekregen, is weder
krachtig uitgegroeid. — (fig.) Vieillard qui a conservé topte sa v- d'esprit, grijsaard, die al zijne
geestkracht heeft behouden. — Pousser une affaire
aver v-. eene zaak met nadruk, met kracht doorzetten. Répondre aver v-, nadrukkelijk, krachtig
antwoorden. — Action de v- , krachtige, stoute,
vastberadene handeling f. — La v- du style, des
pensées, het krachtige , mannelijke van den stijl,
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van de denkbeelden. — Les lois y sont sans v-, de tout le monde, zijne gierigheid maakt hem bij iewetten zijn er zonder kracht, worden niet nage- dereen verachteljk. — Dire mille v-s, duizend
scheld-, smaadwoorden, onbeschoftheden zeggen. —
leefd. Cette bi est toujours en v-, die wet is no
steeds van kracht, is nog altijd geldig. — [ Peint. gj 11 mange toutes sortes de v-s, hij eet allerlei slechten, ongezonden kost. — [ Bias.] Lion sans v- of
kracht,
krachtige
uit
V- du pinceau, du colons,
drukking van 't penseel, van 't koloriet. Des v-s, Lion éviré, leeuw m., die zijn geslachtsdeel niet
donkere partijen, krachtige toetsen , hier en daar toont,
Vileté, I. Laagheid van prijs; geringe waarde,
ter verhooging van 't effect aangebragt.
Vignier, m. [Anc. tout.] Koninklijk landreg- onwaarde f. La v- des denrées, de lage pres der
ter, landvoogd m. in Languedoc en Provence; som- eetwaren. — Ook van den prijs zelven gezegd: La
tijds z. v. a. VICOMTE. — Ook als adj. gebruikt: v- du prix, de laagheid, geringheid van den prijs.
Gouverneur v-, titel van den gouverneur der stad --La v- de la matière, de nietigheid, onbeduidendheid van 't onderwerp of de stof.
Marseille.
Vilipender, v. a. (fam.) Gering achten of schat
e, adj. Laag, slecht, gering, gemeen, ver
versmaden, minachten: V- qn., iemand min--ten,
homme v-, een laag, gemeen mensch.-achtelijk:Un
Un homme de v-e condition, een man van lagen achten. Ne vilipendez pas tant sa marcbandise,
acht
zijne waai zoo slecht niet, veracht zijne waar
Une
staat. Ame v-e, lage, verachtelijke ziel f. —
étoffe de v- prix, eene stof van lage waarde, van zoo niet. — SE VILIPENDER, v. pr. Elkander minzeer geringen prijs. Le blé est a v- prix, het ko- achten. — Het part. passé is ook adj.: Personne
ren staat laag, op lagen prijs. Ces livres sont ven- v-e, geminacht persoon m.
Vilité, f., nu liever VILETE.
dus à v- prix, deze boeken zijn voor een' spotprijs
Villa, f. (ital.) (pr. vil-la) Oud-romeinsch of
verkocht.
italiaansch
landgoed of landhuis n.; -- schoone bui
Vilain, In. (weleer VILLAIN in den zin van)
nieuwere bouworde en mindere uit-tenplasv
Boer, dorpeling; (nu) vrek, gierigaard; laag, gedan een kasteel , landgoed, landhuis,-gebridh
meen, verachtelijk mensch; onzedelik , ontuchtig
n.,
v i l l a f.
buitengoed
vuilbek
les
de
v-s,
ede
mensch,
m. Les nobles et
Villace , f. (pr. vi -lace) (très- fam.) Groots,
boeren , de adel en de boerenstand. —-lend
C'est un v-, 't is een vrek, een verachtelijk wezen. slecht gebouwde en slecht bevolkte stad f., groots
-- (fam.) Fi le v- ! foei die zedelooze ! die vuil en stil nest n.
Village, in (pr. vi-lage) Dorp n. Gens de v-,
slecht ruiter. — (Prov., Loc.-bek!—tVoé,
prov.) 11 nest danger que de v-, niets is gevaar- dorpelingen m. en f. pl. Fête de v-, dorpsfeest n.
hiker dan de omgang met gemeene, karakterlooze Noce de v-, dorps- en boerenbruiloft f. — (Loc.
menschen. V- enricbi ne connalt parent ni ami, prov.) Cet homme est Bien de son v-, die man
als niet komt tot let , kent het zich zelve niet: de weet niet wat er in de wereld te koop is, is nog
s-ijk gewoi den ai ne is liet hoogmoedigst. A v- v- et zeer onnoozel. Ce nest qu'un sot, it sera marié au
demi, eenen vrek moet men niets toegeven, moet v-. hij zal 't nooit ver brengen. Elie est parée commen nog vrekkiger behandelen. z. ook CHERE, FILLE, me one épouse de v-, zij is zoo opgeschikt als een
GRAISSEB, JEU, OINDRE, PEINE. — [ H. n.] Bruine dorpsbruid, zij is ter lege opgedirkt. z. ook BOLS
gier m., gier van Malta; — blei f.; witvisch in. (blz. 189, kol. 1, onderaan), CHIEN, CLOCHER, COQ.
— De gezamenlijke bewoners van het dorp: Tout
(MEUNIER, ABLE). VILAIN, E, adj. (weleer)
Boersch, gemeen, van lagen stand , niet-adell k: Ie v- y fut assemblé, het geheele dorp was er ver
Villageois, m., -e, f. Dorpeling m.-gader.—
Fief v-, onadelljk leen, boerenleen: Homme v-,
boer, gemeene boer of berger, onadellijke. — (nu) en f., dorpbewoner m., -bewoonster f., landman,
Leelijk, onbehagelijk voor 't gezigt; slecht, onaan- boer m., boerin f., landmeisje n. Pauvre v-, arme
genaam; laag, gemeen, schandeltk, vuil, smerig, landman or dorpeling m. folie v-e, lief boerinnetje,
slordig, onzedeljk, ontuchtig; gevaarlijk; gierig, landmeisje. — Als add.: boersch, landelijk: Manièvrekkig: V- jardin, V-e maison, leelijke tuin m., res v-es, Air v-, boersche manieren f. pl., boersch
leeljk huis n. -- V- temps, slecht weder n. V- che- voorkomen of uitzigt n.
Villain, oude spelling van VILAIN.
min, V-e rue, slechte, ongemakkelijke weg m.,
Villara, m. [Corn,] Soort van boomwol f. van
straat f. — V- métier, laag, gemeen beroep n. Vcaractère, V-e áme, laag karakter n., lage ziel f. .dieppo.
Villanelle, f. (pr. vi-la—) [Litt.] HerdersParoles v-es, vuile, schandeljke, ontuchtige woorden n. pl. Jouer un v- tour a qn., iemand een' liedje n., naam eener soort van oude, landelijke of
leelijken, snooden, gemeenen trek spelen. — (Loc. den volkstoon nabootsende liederen met refrein. —
prov.), z. CAS. -- V- rhume, V-e fièvre, leeljke, Soort can boerendans m., en de wijs daarvan.
Villanove, f. [Bot.], z. v. a. PARTHÉNIE.
gevaarlijke verkoudheid, koorts f. — (Loc. pop. et
Visie, f. (pr. vile) Stad f. Une v- murée, close
rov.) I1 est v- comme lard jaune, hij is de vrek
zelve. — (Prov.) Nul n' est v- si le coeur-ighed de murailles, eene bemuurde, met eenen muur omne lui ment, alleen de man zonder hart is verach- ringde stad. V- de commerce, V- marchande, koop
handelstal. V- de grand passage, stad, door-stad,
telijk. — [ Faut. J viseau v-, niet-afterigtenvalk m.
-- (fam., als adv.) I1 fait v-, 't is slecht, slordig welke veel doorton is. V- capitals, hoofdstad. Vweer. Il fait v- marcher ici , 't loopt hier slecht, maritime, zeestad. V- forte, V- de guerre, vesting f.,
moeijeljk. VILAINE, f. (waleer) Gemeene, niet versterkte stad. V- de garnison, garnizoensplaats f.
vrouw, boerin, geringe burgervrouw; ook:-adelik z. ook. DÉMANTELER, ENTREPOT, FRONTIERE, HAN hoer. — [ Hort.] V- d'Anjou, V- de la réale, na- SÉATIQUE. LIBRE. Il est allé faire un tour de v-,
men van twee soorten van peren. — Vilaine- en v-, hij is naar de stad gegaan, hij heeft een
ment, adv. Op gemeene, lage, leelijke, schande- toertje in de stad gedaan. I1 denleure au coeurde
lijke wijze: Il eons a vilainement joues, hij heef t la v-, hij woont midden in de stad. I1 est en v-,
ons leelgk beet gehad , schandelijk bedrogen. S'en- hij is uitgegaan (hij is in de stad, maar voor 't
fuir v-, schandelijk, lafhartig de vlagt nemen. — oogenblik niet te huis). Il est à la v- , hij is in de
Etre v- logé, slecht, onaangenaam gehuisvest zijn. stad (niet op het land). 11 est encore dans In v-,
hij is nog in de stad (nog niet naar het land, naar
-- Manger v-, slordig, onzindelijk eten.
Vilebrequin, m. [Tech.] Boor, handboor, spij- buiten gegaan) . Diner en v-, bij iemand in de stad
ker- of nagelboor f. — (pop.) Il a des jambes de (niet in zijn eigen kuis) het middagmaal houden. —
v- , hij heeft hoepelbeenen , kromme beenen. — Habit de v-, kleed n., dat men gewoonlijk draagt,
[H. n.], z. v. a. vERMET, inz. vermet lombrical. --- als men uitgaat; ander kleed, dan dat men ambts[Mécan.] Regthoekig gebogen spil f. , waarmede halve draagt, gewone kleeding f. z. ook BRUIT, CLE,
men de ronddraaijende beweging in eene heen- en HOTEL. — En cette v-, in deze stad, alhier: b Mr.
N.N. en cette v- (op brieven), aan den heer N.N.
weêrgaande, en omgekeerd, kan veranderen.
alhier. — (poét.) La v- éternelle, de eeuwige stad,
V ilement, adv. Op lage, gemeene wijze.
Rome. — (Loc. prov.) Les faubourgs sont plus
leeuw,
wiens
adj.
m.
[Bias.]:
Lion
v-,
Vilené,
zigtbaar geslachtsdeel eene andere kleur dan 't lij f grands que la ville, Les maisons empêchent de
heeft. — % ilenie, f. Vuil n., vuiligheid, morsig- voir la v- , de inleiding is grooter dan 't boek,
heid; schandelijkheid , laagheid, eerloosheid; vrek dan de redevoering, enz., de omslag is grooter dan
gierigheid f. Cette maison est pleine de v-,-Iighed, de zaak zelve, men kan door de vele huizen de stad
dit huis is vol vuiligheid. -- 11 a fait Bien des v-s niet zien. Ville prise, chateau rendu, komt men
en sa vie, hij heeft veel slechtheden , laagheden in over den hond (de Hont), dan komt men over den
zijn leven gedaan. — Sa v- le fait mépriser de staart. z. ook CAPITULER (maar lees er capitule
,
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voor capiule), FAUBOURG, GAGYÉ . — Ville wordt z. HYPOCRAS . — [Myth.] Le dien du v-, de god
ook gezegd voor: bewoners der stad, het verblj f des wijns, Bacchus.
Viande, t. [Féod.] Heerenregt n. op 't wijnin de stad, het stadsleven, de stadszeden f. pl.:
Toute la v- est allée au devant de lui, de gansche vervoer door de vassalen. -- Vinage, m. [Féod.]
stad is heen te gemoet gegaan. Préférer la campagne Heerenregt n. op den wijn, wijntiende f.
Vinaiáre, m. (pr. vi—, ook in de volgenden)
à la v-, liever op het land dan in de stad wonen,
Azijn, edik m. V- de vin, de bière, de cidre, wijn-,
het buitenleven boven 't stadsleven verkiezen.
4. Villegiattire, f. (pr vi-lé—) Het doorbren- bier-, appel- of ciderazijn ni. V- rosat, surard, a
gen van 't schoone jaargetijde op het land (gelijk la framboise, rozen-, vlier-, frambozenazijn. V- de
bemiddelde lieden plegen te doen), het betrekken der Bois (acide pyroligneux), houtazijn. V- des quatre
landhuizen.
voleurs, pestazijn (een, naar men wil, door 4 rooViliemarét, ni. (pr. vi-le—) [Hort.] Soort vers uitgevonden kruidenazijn, waarmede zij zich
g edurende eene pest tegen besmetting zouden beveivan tulp f.
Villenage, in. (pr. vi-le—) [Féod.] Stand der ligd hebben). V- distillé, gedestilleerde azijn, met
onadellijken, der gemeene burgers of boeren (vilains), water verdund azijnzuur n. V- aromatique, kruidie de uitoefening der burgerregten derfden. Tenir
V- radical, radikale azijn, zuiver of ver -denazij.
ijnzuur. — ( fig. et pop.) Habit de v-,-digtaz
en v-, als onadellijk leen, als burgerleen bezitten.
Villeneuve, f. (pr. vi-le) [Hort.] Soort van kleed n., dat te ligt, te dun voor 't jaargetij is. —
(Prov.) Le bon v- fait le bon vinaigre, van goetulp f.
t Villette, f. (pr. vi- lette) (verklw. van ville) den wijn maakt men goeden azijn: uit iets goeds
Stadje n., zeer kleine stad f.
laat zich wat goeds maken. z ook (ZIEL . — (Loc.
v illeux, ease, adj. (pr. vi-leux) [H. n., prov.) Faire pisser du v- a qn., iemand etter en
Bot.] Harig, ruig, vlokkig, vezelig, donzig. -- bloed doen zweeten, doodsbenaauwd maken. — V i[Anat.] Membrane v-euse of veloutée, z. VELOU- naisrer, v. a. Met azijn toebereiden of aanmaTE. — Tillifère, adj. (pr. vi -li —) [Bot.] Met ken: Qui a vinaigré la salade ? wie heeft de salade
aangemaakt ? -- .Het part. passé is ook adj.: Sauce
lange haren. — Villositè, f. (pr. vi-lo--) Ruig
-heid,onzgf. trop vinaigrée, saus f. met te veel azijn. --- V i -f- Villotte, f. (pr. vi- Lotte), z. v. a. VILLETTE. naigrerie, t. Azijnmaker , azijnfabrjk f. Viniaire, f. [Eaux et for. ] verwoesting of Vinaigrette, f. [Cuis.] Koude saus van azijn,
schade, door storm of onweder in een bosch ver olie, peper en look, azijnsaus f ; — het met die
windschade f.
-orzakt, saus toebereide vleesch. — Handwagentje , trekVimbre, m. [H. n.] Wimber m., een' stomp- koetsje n. niet twee wielen. — Vinaigrier, iii.
neuzige visch van 't karpergeslacht, inz. in de Oost- Azijnmaker; azijnverkooper m. , (In dezen zin ook
en ook in de Noordzee, soms ook in den, Donau, als adj.: Marchand v-.) — [Eton. dom.] .dzijnwaar hij r h e i n a) k e en n d s l i n g heet; — ook /lesch f. , azin[iI,scfrje of - kannetje n. -- [Bot.],
een visch van 't zalmgeslacht.
z. v. a. SUMAC. — [H. n.] , z. v. a. BUPRESTE.
Viininal, adj. [Ant. rom]: Le mont V-, La
Vinaire, adj. Geschikt om -wijn te bevatten:
colline V-e, of als subst. m. Le V-, een der 7 heu- Vaisseau, Vase v-, wijnvat n., wijnvaas f. — Den
velen van Rome, de Wilgenheuvel m. Porte V-e, wijn betreffend: Fermentation v-, wijngisting f.,
poort f. naar den Wilgenheuvel.
gisting van 't mout in 't vat. — Industrie v-, w ij nVin, m. Wijn in. Du v- rouge, blanc, roode, handel in. — Vinales, Vinaliennes, V inawitte wijn. V- de thin, rijnsche wijn. V- d'Es- lies, f. pl. [Ant. rom.] Wijn feesten n. pl.
Vinapon, m. Peruaansch bier n., van gekiempagne, Spaanse/ze wijn. V- vieux, nouveau, oude,
nieuwe wijn. V- de garde, wijn, die duren kan. de mais bereid.
V- de mère-goutte, voorloop ni. V- petit, faible,
Vinasse, f. [Coin.] (fam.) Slappe azijn m., ter
lipte, zwakke wijn. V- aigre , zure wijn. V- de bereiding van spaansch groen. — Halfwijn , navllie, d'honneur, eerew jn. — V- coupé, frelaté, w ij n m ., z. V. a. PIQUETTE.
versneden, vervalschte wijn. z. ook BOTTE, BOURRU,
.I- Vincible, adj. Overwinnelijk.
CAPITEUX , CERCLE , CLAIR (onder CLAIR , adv
Vinere, m. [Bot.] , z. v. a. PERVENCHE.
,
midden)
Visdas, m. [l^1écan.] Windas n. — [Mar.]
CLAIRET, COPEAU, CORPS (blz 433 in ' t
CRL , CUVE, CUVEE, ÉTRIER, ÉVENTE, FAIT, FEUILBraadspit n.
LE, FUMEUX, GÉNEREUX, GRIS, LIQUEUR, LOUCHE,
Vindicatif, ive, adj. Wraakgierig, wraak
LOYAL , aIONTANT, MOUSSEUX , NOUVEAU , OEIL ,
C'est un homme v-, 't is een wraakzuch -zuchtig:
OREILLE, PAILLET, PERDRIX, PLAT, POUSSE, PRItig man. — La justice v-ive, de straffende, wre(Loc. kende geregtigheid f. — Ook als subst.: Le v-, de
MEUH, PROMPT, SOPHISTIQUE, TRAITRE.
fam., fig. ou prov.) I1 est psis de v-, hij is be- wraakgierige. — t Vindication, f, Wraak f.
schonken. Il est chaud de v-, hij begint de hoogte (vengeance). — Vindicte, f. (nooit op zich zelve,
te krijgen. Ii a le v- gai, hij heeft een' vrolijken maar steeds met het adj. publique gebruikt) [Jur.]:
dronk. V- du marché, drinkpenningen boven -den La v- publique, de openlijke vervolging en bestraf
gemaakten koop., 11 a le v- mauvais, hij heeft een' Ping der misdadigers, de vervolging der misdaad in
Kwaden dronk. Etre entre deux v-s. half dronken naam der maatschappij, v in d ic t a f.
zijn. V- qui na que la cape et l'épée, wijn, die er
Vinéal, e, adj. [H. n.] In de wanbergen lemaar even door kan, vrij middelmatige wijn. V- vend. — [Bot.I Van zelf in de wangaarden groei
de singe, bedwelmende wijn. Avoir on v- de pie,
— Vinee, f. Wijnoogst m., de ingezamelde-jend.
in zijnen roes veel babbelen. Avoir un v- d'áne, in of intezamelen druiven van een jaar. — Plaats f.,
zijn' roes al zijn verstand kwijt raken, dors wor- waar de gistkuipen ter wijnbereiding staan. -den. Avoir un v- de renard, in zijn' roes stekelig Vinelle, f., z. v. a. PIQUETTE.
en sluw worden. Avoir un v- de porceau, beest
Vinetier of Vinettier, ni. [Bot.] Berberisdronken zijn. Avoir un v- de lion, in zijn-achtig struik, zuurdoorn m.(berberis). V-commun,gemeene
roes grootspreken, bluffen. Avoir un v- de serf, berberis f. (welker lange, roode, zure bessen, épiin zin roes weemoedig worden. Avoir un v- d'a- ne vinette geheeten , in plaats van citroenen gegneau, een' goedaardigen roes hebben. — (Prov.) bruikt kunnen worden, en welker hout en schors
V- de nazaret, wijn, die bij het lagchen onder het eene gele verfstof oplevert). — Vinenx, esse,
drinken den neus uitkomt. Avoir son v-, over- adj. Sterk, krachtig: Vin très-v-, zeer krachtige,
tuigd, betrapt zijn . z. ook CHEVAL, CHÈVRE, CUVER, geestrijke wijn m. — Naar wijn smakend of ruiDÉLIER, EAU, S'ENIVRER, JAIIIBE, POINTE, PORTER
kend, w ij nachtiq; wijnkleurig, wijnrood: Fraises
(blz. 1455, kol. 1) , SAC . — (Prov.) Le v- entre et v-euses, wijnachtige aardbeziën f. pl. 11 a 1'haleine
la raison sort, als de wijn is in den man, dan is v-euse, hij ruikt naar wijn , men ruikt, dat hij
^ij s
in de kan. z. Ook AVISER, BON (blz. wijn heeft gedronken. — Couleur v-euse, wijn
de wheid
193,
1.2), BOIRE, BOUCHON, CRU, LAIT, VINAIGRE.
f. Rouge v-, wanrood. z. ook ROUAN.— Wijn--kleur
-- Vin wordt somtijds van de kracht des wijns rijk, met wijnstokken beplant, veelwijn opleverend:
gebruikt, zoodat men van een' sterken of slappen Lieux v-, Cáteau v-„ wjjnrjke oorden n. pl., wijnwin zegt: 11 a beaucoup, peu de v-, er zit kracht heuvel, wijnberg m. — Annee v-euse, wijnrjk jaar,
in dien wijn, hij is slap. — Men geeft den naam wijnjaar n.
van vin ook aan sommige andere, uit planten of
Vingeon, m. [11. n.] Fluiteend f, (ook canard
vruchten bereide dranken: V- de prunellen, prui- siffle ur of enkel siffleur gebeden).
menwijn. V. de palme, palmwijn. V- de coin,
Vingt, adj. num. Twintig: V- chevaux, V- et
kweénw2jn. V- rosat, rozenwijn. V- ti pocratique, un of (vingt-un) ass, twintig paarden, een en twin:

.

.),

.

,,

—
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VINGTAI]N

---

tig jaren n. pl. Quatre-vingt, tachtig, z. QUATREVINGT, Z. ook quinze-vingts. (Weleer gebruikte men
ook six-vingts. sept-vingts, huit-vingts voor cent
vingt, cent quarante, cent soixante.) — Somtijds
ook in plaats van vingtiême, twintigste, gebézigd:
Chapitre v-, twintigste hoofdstuk n. Page v-, twintigste bladzijde, pagina twintig. — Als subst. m.:
Het getal twintig: V- multiplié par trois produit

soixante. — Twintigste dag m.: Le v- du mois,
de sa maladie, de twintigste der maand, de twintigste dag zijner ziekte.— [Jur.J V- et on of Vingtet-un, m. Hazard- of kansspel n., dat met twee

spellen whistkaarten wordt gespeeld, en waarbij
een en twintig punten het meeste voordeel geven,
v i n g t - e t- u n n. V- et un d'emblée, een en twintig punten (een aas en eene tien), die men, zonder
gekocht te hebben, in de beide door den bankier
uitgedeelde kaarten heeft, en die dubbele winst geven.
— Vingtain of V intaine, adj. m. [Manuf.]
Drap v-, laken, waarvan de ketting uit 2000 draden bestaat, tweeduizenddraads-laken m. — Vingtame, f. Twintigtal n., twintig of daaromtrent:
Une v- de soldats, d'arhres. — Twintigjarige ouderdonn: Elle approche de la v- , zij is dipt bij de
twintig (jaar). — [Tech.] Keertouw n. (ter besturing van een opgeheschen zwaar voorwerp). —
V ingt-deuxain , adj. m. [Manu€.] : Drap v-,
laken n., waarvan de ketting uit 2200 draden bestaat. — V ingt-et-un, z. onder vINGT.—Vingtième, adj. Twintigste: La v- anne, het twintigste jaar n. La v- partie, het twintigste deel. —
141s suhst. m. Le v- (liever le vingt) du muis, de
twintigste der maand. — Etre le v-. de twintigste
(in rang of volhorde) rim. — Twintigste deel n.:
Etre potvr an v cans un affaire, een twintigste
aandeel in eene zaak hebben. —V ingt-quatrain,
adj. m. [Manuf.j: Drap v-, laken n., waarvan de
ketting uit 2400 draden bestaat. — V ingt-quatre, m. [Jur.] Kaartspel n., waarbij de speler
wint, die het eerst juist 24 punten heeft, vi ng t9 u a t r e n. — [Impr., Libr.] Un in-v-, een boek
in 24ste formaat (waarb(j het vel 48 bladzijden heeft).
(Plur. Des in-vingt-quatre.) -- V ingt-sixain,
adj. m. [Manuf.]: Drap v-, laken n., waarvan de
ketting uit 2600 draden bestaat.
V inicole, adj. [Corn.] Den wijnbouw betreffend, tot den wijnbouw behoorend, wijnbouwend:
Pays, Population v-, wijnbouwend land n., w ijnbouwende bevolking f. Industrie v-, de industrie of
nijverheid des wijngaardeniers. — 4 V inicultiire, f. (beter ware viticulture) Wanbouw m., aan
wijnstok. — Vinifère, adj.-kweingf.vad
Wijnvoortbrengend, w2jndragend: Plantes v-s (of
sarmentacées), of als subst . VINIFÉRES , m.pl. Wijndragende planten, wanplanten t. pl. — Vinificatern-, ni. Wijnmaker, wijnbereider m., een buis
blikken toestel tot besloten gisting van den-vormige
wijnmost (door Gall te Coblenz in 1826 uitgevonden) , v i ni f i c á t o r m. — Vinlfication , f.
Wijnbereidingskunst f.; het wijnsnaken. — V innomètre, m. Wijnmeter m., werktuig tot onder
hoedanigheid, de kracht des wijns,-zoekvand
v i n o m e t e r m. — inotnétrigne, adj. Den
wijnmeter betreffend, v i n o m e t r i s c P. — Vinosi.té, f. [Didact.] Wijnachtige hoedanigheid, eigenschap f. der wijn.houdende vochten; wijngehalte n.
Vintain, m., z VINGTAIN.

Vinterane, f. [Bot.] Winterania f., plant,
welker bast het witte kaneel oplevert.
Vintsi, m. [H. n.] Gekuifde ijsvogel m.
V incite, f. Zeer schoone wijnkleurige rups f.,
die men vaak op wilgen, eiken en populieren aan
wilgenrups f.
-tref,

VIOLENTER.
LACÉ. — Violat, adj. m. [Phal'm.] Met viooltjes

toebereid: Sirop v-, violensiroop f.
Violateur, m., -trice, f. Overtreder, schen
verbreker m., overtreedster, schendster, ver--der,
breekster f. (van beloften, wetten, ref/ten, verdragen, enz.). — Ontheiliger in., ontheiligster f. (van
eene kerk of ander gewijd voorwerp). -- VIOLATEUR , m. Verkrachter, sch.ol'eerder m. (In dezen
zin zelden gebruikt.) --- Violation, f. Overtreding, schending, verbreking, ontheiliging f.: La vd'un serment, d'un traité, de schending, verbreking van een' eed, van een verdrag. La v- des propriétés, de schending, de aanranding der eigendom
La v- dune lol, des règles de la langue, de-men.
overtreding van eene wet, van de taalregels. La odes sépultures, de schending, ontheiliging der graven.
V iolàtre, adj. Paarsachtig, bleek paars.
Viole, f. [Mus.] Altviool f. (ook viole d'orches-

tre, alto en quinte geheeten); -- ook: groote zessnarige viool f. (nu bona buiten gebruik). Masse de
v- of V- de jambe, voormalige zevensnarige viool,

die met de hedendaagsche violoncel overkwam, basof knieviool. Dessus de v-, kleine basviool f., die
een octaaf hooger aangaf.

V- 1►átarde , bastaard-

viool, soort van basviool, die in grootte het midden
hield tusschen de grootste viool en die, welke den
hoogsten toon aangaf). V- d'amour, liefdesviool,
een speeltuig met 6 dubbele snaren, het midden
houdende tusschen de altviool en de violoncel. —'Shale
wordt somtijds gebruikt als de algemeene benaming
van allerlei snaarspeeltuigen, die met eenen strikstok gestreken worden: strijk-instrument n.
Violé, e, adj. (en part. passé van violer): Serwent v-, geschonden, verbroken eed m. Lot v-e,
overtreden, geschonden wet f. --Fille v-e, geschof
feerd, verkracht meisje n. — VIOLÉ, E, adj. [Bot.],
z. v. a. VIOLACÉ. -- V iolement, m. Overtre -

ding, verbreking, schending. (Men zegt liever vio-

LATION .)

-- Verkrachting, schofféring f. (Gebruikelt ker is VIOL.)
Violernment, adv. Met geweld, met onstuimigheid, hevig, geweldig: Vent q ui souffle v-, wind,
die onstuimig, geweldig waait. Remède qui agity-,
middel n., dat hevig werkt. -- Aimer v-, vurig,
hartstogtelijk beminnen. Hair v-, geweldig, uit het
diepst der ziel haten. — Violence, f. Hevigheid,
onstuimigheid f., geweld n. La v- des vents, de la
tempête, de hevigheid, 't geweld van de winden,
van den storm. La v- du mal, -de la douleur, de
hevigheid der kwaal, der pijn. La v- d'un remède,
de hevige werking van een geneesmiddel. La v- des
passions, de hevigheid, onstuimigheid der hartstoqten. La v- des paroles , de vinnigheid, bitterheid
der woorden. — Geweld, gewelddadigheid, geweld
geweldoefening f., dwang m. User de v-,-pleing,
dwang, geweld gebruiken. Faire v- a qn., iemand
geweld aandoen. Ii cède à leurs v-s, hij geeft aan
hunne gewelddadigheden toe. — Faire v- a une
1111e , een meisje geweld aandoen , -een meisje ver
Se faire v- à soi-même, zich zelven-krachten.—
geweld aandoen, zich bedwingen. — Faire v- aux
paroles d'un écrit, de woorden van een geschrift
met geweld verdraaijen, verwringen. - V iolent,e,
adj. Hevig, onstuimig, geweldig, gewelddadig; driftig, oploopend: Le vent est v-, de wind is hevig,
onstuimig. Une tempête v-e, een geweldige storm m.
Un mouvement v-, eene hevige beweging f. I1 a
une fièvre v-e, hij heeft eene hevige koorts. — I1
mourra de mort v-e, hi zal een' geweldigen (geen'
vatuurljken) dood sterven. — Homme v-, driftig,
oploopend neon. Caractère v-, heftig, opbruisend
karakter n. V-e persécution, hevige, strenge ver
V- soupcons, zware verdenking f. —-volginf.
(fam.) Cela est v-, trop v-, dat is te erg, te hard,
te veel , dat gaat alle maat te buiten : 11 de-

V ioche, f. [Bot.] , z. v. a. VIORNE.
Viol. m. Verkrachting, scho/Jéring, maande- of
vrouweschennis f. En France, Ie crime de v- est mande cent francs, cela est v-. -- Couleur v-e ,
puni des travaux forcés a temps, in Frankrijk harde, wreede kleur f. — (Prov.) Tout ce qui
wordt de misdaad van verkrachting gestraft met est v- nest pas durable, gestrenge heeren regéren.
tidelijken dwangarbeid. — -.Violable, adj. Over- niet lang. -- Violenter, v. a. Geweld aandoen,

treedbaar, schendbaar, wat overtreden of geschonden kan worden.
Violate, e, adj. Paarsachtig, naar het paars
of donkerblaauw purperkleurige zweemend .— [Bot.]
1Vaar 't viooltje gelijkend. — VIOLACEES, f. pl.
[Bot.] Viooltjessoorten f. pl. -- V iolacer, v. n.
Naar 't paarsche zweemen, in 't paarscne vallen.
- SE VIOLACER, v. pr. Paars, paarsachtig worden.

-- Violaire, Violarié, e, adj., z. V. a. vi0-

met geweld dwingen of noodzaken: Les pères et

les mères ne doivent point v- leurs enfants dans

le choix d'un état , dune profession, de ouders
moeten hunne kinderen in de keuze van eenen
stand, van een beroep niet dwingen. — V- ses passions. zijne hartstoeten met geweld bedwingen of
in toom houden. —^(/ig.) Ne violentez pas la fortune, dwing de fortuin niet. — SE VIOLENTER,
v. pr. Zich zelven geweld aandoen, zich bedwingen.

VIRETTR.

--

VIOLER

-- Het part. passé kan ook adj. zijn: Homme violenté, met geweld gedwongen man.
violer, V. a. Schenden, overtreden, verbreken;
ontheiligen: V- les lois, un traite, de wetten overtreden, een verdrag, schenden of verbreken. V- les
droits les plus saerés, de heiligste regten schenden.
V- ses voeux, zijne geloften verbreken. V- la propriété, den eigendom schenden. V- les règles de Ia
langue, tegen de taalregels spreken of schrijven. —
Les soldats violérent les temples et les autels, de
soldaten ontheiligden de tempels en altaren. V- un
asile, une sépulture , eene wijkplaats , een graf
schenden, ontheiligen. — Scho//eren, verkrachten:
V- une femme, une fille. (bespelen.
t- violer, V. n. De viool of een strijkinstrument
`iolet, te, adj. Paars , violetkleurig. violet,
bruinrood, donkerblaauw purperkleurig: La va peur de l'iode est v-te, de damp van 't jodium is
paars. Du drap v-, violetkleurig laken n. Le grand
froid rend quelquefois le visage v-, les mains v-tes,
de groote koude maakt somtijds het gezipt, de henden paars. — ( ti g. et fain, z. ANGE, FEU. f Conte
v-, nu Conte bleu, z. BLEU. — VIOLET, in. Paarse
kleur, violetkleur f., paars, violet n. Les rois de
France portaient Ie deuil en v-, de koningen van
Frankrijk rouwden in 't paars , droegen paars
rouwgewaad. Etre vêtu de v-, in 't violet gekleed
zin. — [Bot.] V- d'été, zomer-violierbloem f. (giroflée) .
Violette, f. [Bot.] Vioolplant f.; viooltje n.,
vioolbloem, de bekende kleine welriekende lente
van donkerblaauwe purperkleur (het zinne--bloem
beeld der bescheidenheid en nederigheid). La vodorante, het welriekend viooltje. La v- de chien
of v- canine. het hondsviooltje. La v- tricolore (of
pensee) het driekleurig viooltje. V- simple, double,
enkel, dubbel viooltje.— Vroeger heeft men den naam
violette ook aan andere planten dan de eigenlijke
viooltjes, zoo als o. a. aan de nagelbloem, de muur
anjelier, het zeepkruid, den hanevoet,-bloem,dn
enz. gegeven. V- agreste, het zeepkruid. V- blanche
of de Damas, witte nagelbloem, nacht- of stokvioher f. V- dentaire, hanekam m. V- couleur de feu,
gewone roode anjelier. V- de Pérou, nachtschoone.
V- jaune, gele nagelbloem f. -- Bols de v-, violethout n. — Sirop de v-s, violensiroop f. — Pierre
de v-, z. V. a. IOLITHE.
Violier, m. Violierplant; violierbloem f. (giroflier, giroflée). — V- jaune, muurbloem, muur
(giroflée jaune). — t VIOLIER, m. Viool -violerf.
-spelrm.

Violiniste, m. et f., liever VIOLONISTE.
% W iolir, V. n. et a. (slecht gevormd woord van
violet) Paars worden; paars maken.
Violiste, m. et F. [Mus.] Altvioolspeler m.,
-speelster f.
`colon, m. [Mus.] Viersnarig slrijkinstrument n., viool f.; inz. discant-viool o f violine, doorgaans ook kortweg viool, vedel geheeten. Basse de
v-, z. V. a. VJOLONCELLE. V- d'amour. gewone viool,
bij welker vier snaren men nog 4 andere van l operdraad voegt, liefde-viool. V- harmonique, harmonische viool (een speeltuig van nieuwe vinding).
— V-s d'auteur, violen van de beroemdste makers,
die mettertijd beter zijn geworden. Jouer du v-,
op de viool spelen, de viool bespelen. — Bon joueur
de v-, goed vioolspeler. Concert de v-s, violine-concert n. (waar de violine de voornaamste partij speelt.
-- Vioolspeler m. Les v-s de l'Opéra, de violisten
der opera. Excellent v- , uitmuntend vioolspeler.
Premier, second v-, eerste -, tweede- vioolspeler, violini.st of viool. — (fam.) Donner les v-s, de viool
bij een bel betalen; ook: eene se--spelr,dmuzijk
renade (.;even. — (fig. et tam ) Se donner les v-s,
zich zelven prijzen, eene lofrede op zich zelven houden. Se donner les v-s de qc. , zich den roem van
iets toeëigenen, op iets roerhen. z. ook DANSER. —
(Loc. prov.) Il est comme les v-s, qui n'ont point
de pire maison que la leur, hij is altijd overal te
vinden behalve thuis. — (pop.) C'est un plaisant
v-, 't is een rare snuiter, een wonderlijke heilige,
een zot. — [Mar.] V-s, vioolstukken n, pl., vielen,
verstei°king.ctukken aan 't einde van den boegsproet,
aan wederzj den van 't kluivernet. — [Tech.] Met
snaren bespannen boog m. der hoedenmakers (vgl.
AncON). — Drilboor f. — Lange galei f zonder
schuif (bij letterzetters). — Gevangenis f. bij eene
hoofdwacht.

4 905

Violoncelle, f. Kleine basviool of knieviool,
v i o l o n c e l f.
VIOLONCELLE of V iolon cel
liste, m. et f. Bespeler m., bespeelster f. der violoncel, basvioolspeler m., - speelster f., v i o l o n c e 1list in. en f. — Violoniste, m. et f. Vioolspeler, -speelster, inz. zeer bekwaam vioolspeler m.,
zeer bekwame vioolspeelster f.
Viorne, f. (bij sommigen m.) (ook bourdaine
blanche, hardeau, lnancienne geheeten) Meelboom,
wilde wijngaard m., eene plant van meer dan 50
soorten. V- boule de neige, V- aubier, sneeuw
Z. v. a. SIJREAU aquatique. V- laurier-thym,-balm.,
z. v. a. LAURIER - thyrn. V- des pauvres, z. v. a.
CLÉMATITE. (hoo ,e bergen.
Vioulte, f. [Bot.] Lelieplant f. der Alpen e. a.
Vipère, f. [H. n. j Adderslang, venijnige slang,
die levende jongen voortbrengt (in onderscheiding
van de andere, die efjeren leggen), adder f. V- fer
—

-

de lance, gele lansslang [trigonocepbalus lanceolatus]. V- commune, gemeene adder [vipera redii,
aspis of berus] . V- céraste, z. v. a. CÉUASTE. Vminute, z. v. a. DABOIE. V- a lunettes, brilslang
of gemeene naja [coluber naja of naja tripu1!ans].
Etre mordu dune v-, door eene adder gebeten worden. — (fig.) Langue de v-, addertong, kwaadsprekende, lasterende tong f., lasteraar m., -ster f. z.
ook ENGEANCE. Nourrir une v- of un serpent dans
son sein, z. NOURUIR. — Vipereau, m. (verklw.
van vipère) Jonge adder f. — Vip érides, Vipérins, Vipéroïdes, m. pl. Addersoorten f. pl. —

Vipérine, f. [Bot.] Slangekruid n. (échion). —
Vipéroïde, adj. ,dddervormig, naar de adderslang gelz,jkend.—Vipéroïdes, in. pl. z. VIPERINES.
eirage, m. [Mar.] Het winden aan 't gangspil.
— Noodige ruimte om in 't gangspil te loopen,
speelruimte f.
Virago, m. (fam.) Gro f gespierde vrouw f., sterk,
vierkant wijf n., vrouwelijke huzaar of dragonder,
driedekker m.
Virbouqnet,Vireboiiqnet,m.,z.VERBOQUET.
`ire, m. [Hydr.] Hals ni., liet dunne einde van
eene steepen pijp, dat in eene dikkere schiet. —
[Blas.] V-s, verscheidene in elkander geplaatste
concentrische of gelijkrniddelpuntige ringen m. pl.
Vire of Virée, f. [Com.] Soort van estemj n f.
of zeefdoek n .. dat te , iniens gemaakt wordt.
V irel ai, ni. Oud - f ransche l iedervorm met korte
verzen en twee wederkeerende rijmen.
Vireinent, m. [Mar.] Het wenden, het door
den wind gaan: Le v- vent-arrière, het voor den
wind om- of overgaan. Le v- vent devant, het bij
den wind om- of overgaan, liet halzen. Le v- de
bord, het wenden, liet over een' anderen boeg gaan
liggen. V- de marde, z. v. a. RETOUR de marde. —
[Banq.. Com.] V- de parties of enkel V-, het afrekenen of vereffenen van schulden de eenera tegen
de anderen, het af- en aanschrijven der posten,
overwijzing, overdraging f.

6 firer, V. n. (fam. en dan doorgaans van tourne
vergezeld) Wenden, keeren, draaijen: Tournez etvi-

rez tapt qu'il vous plaira, vous ne l'aurez pas, gij
moogt u draaijen en wenden, uitvlugten zoeken, zoo
veel gij wilt, gij zult het niet hebben. — [Mar.] Vde bord, wenden, over een' anderen boeg, over slag
gaan. V- vent devant, door den wind gaan, bij den
wind overwenden. V- vent arrière, lof pour lof,
voor den wind wenden, halzen. V- le cap au nord,
den voorsteven naar 't noorden wenden. Vire
Vire ! hieuwen ! hieuwen ! loopen 1 (kreet van aan
spil loopende mannen). V- an-sporingtde'
cabestan, in t .spil loopen. V- en carène. kielen.
V- en quille, reet de kiel boven water winden. Vb pit, op en neder winden. — (fig. et fam.) V- de
bord, den mantel, (te huik naar den wind hangen,

van partij veranderen. -- vinEn, v. a. (fig. et pop.)
Tourner et v- qn., iemand wenden en keeven, kern

allerlei vragen doen om 't een of ander uit hem te
weten te krijgen. — [Coin. j V- les parties, de pos ten overwijzen , overdragen . af en aanschrp-

ven tot vereffening. — [Mar.] V- le (of au) cabestan, z. boven. V- un vaisseau en carène of enkel
V- en carène, een schip kielen. — [Tech.] V- Ie
bain, citroensap in de kuip doen, om een donkerder

roodgeel bad te verkrijgen.

Viseton, m. [Anc. mi].] Draaipijl rn.
Wirear, in [Panpet.] Werkman. die de vilten,
van ieder blad papier afneemt en tot nader gebruik
opeen stapelt.
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Vireux, eense, adj. Giftig, vaar vergift gel j- man gedragen. —Het part. passé is ook adj.: Style
kend: Got1t v-, giftige smaak in. -- [Bot.] Ver virilisé, gespierd, krachtig gemaakte stijl m. -Ciguë v-euse, vergiftige dolle kervel f. Plan--gi,ft: Virilité, .. Mannelijke leeftijd of ouderdom m.,

te a odeur v-euse, plant met een' giftreuk, met
een' stinkenden reuk.
Tirevaade, f., z. VHRE - viRE.

Virevant of Virevau , in. [Mar.] Braad

kleinere vaartuigen)
-spil_n.(o
V irevent, m. [H. n.] Volksnaam van den Vsvogel [martin-pêcheur, alcyon] .
eire-eire of y irevaud.e, f. [Mar.] Maal
draaikolk m. (tournant de mer).
-strom.
`irevolte, f. [Man.] Snelle wending en kee-

i (fig. et faun .), z. VIREVOUSSE. -- %ire volter, V. C. [Man.] Snelle wendingen en keerinmaken.
— -t- ti irevousse of Virevouste,
gen
Virevoute, f. (jig. et fam.) Cet biomm fait bien
ring f.

—

des v-s, die man loopt veel heen en weer.
^'irgadelle, f., z. VERGADELLE.

Virginal,e, adj. Maagdelijk: Pudeur, Modestee
v-e, maagdeljke eerbaarheid, zedigheid f. Coeur v-,
maagdel llc hart n.--Fleur v , -e, maagdeljke bloem f.,
maagdom in. -- Lait v-, z. LALT. (Plur. m. virginaux. bij sommige spraakkunstschrijvers virginals.)
-- Als subst. m. Le v-, het maagdelijke, reine. -[Ant.] Tempel van Pallas, tot welken alleen maag
toegang hadden. — [Mus.] Soort van spinet n.,-den
in de 16 5 e eeuw in, gebruik. -- 4. l'irginette, f.
Zeer jonge maagd, te naauwernood huwbaar meisje.
Virginie, m. [Coin.] Virginia -tabak m. (uit
den noord -amerikaanschen staat Virginia). — viRGINIE, f. [Hort.] Soort van tulp f.
W irginité, f. Maagdom (inaaclddom) m., maag
maagdelijke staat ni , reinheid, onbe--delijkhf.,
vlekthei.d f. Garder, Perdre sa v-, zijnen maagdom
bewaren, verliezen. 11, Elle a encore sa v-, hij
heeft zijnen, zij heeft haren maagdom nog. Faire
voeu de v-, gelofte van kuischheid afleggen.
Virjouleuse, f. [Hort.] Glanspeer, ijspeer f.,
soort van zeer sappige winterpeer.
Virgalaires, f. pl. [Bot.] Roedeplanten f. pl.
Virgule, f. [Gram.] Komma ( , ) f. Une v omise ou mal placée rend la thrase obscure ou
louche, eene niet of verkeerd geplaatste komma
maakt den zin onduidelijk of twijfelachtig.— Point
et v-, Un point et une v-, Point-v-, V- ponctuée,
komma -punt n. ofpunt -komma f., ser(-kolon n. (;).
-- (Loc. prov.) C'est une v- dans l'Bncyclopedie,
hij zal aan zijn verstand of geleerdheid niet bersten. — [slanuf.] Koperen staafje aan 't fluweelgetouw. — [Anc. mus.] Staart in. eener noot. —
irgnlei-, V. a. et n. [Gram.] Van komma's voor zien; de komma's in eenen zin plaatsen-. — Het part.
passé is ook adj.: .Phrase virgulée, van komma's
voorziene zin m. — (Loc. prov.) Cet become est

mannelijke jaren n. pl. (age viril), mannelijkheid,

manbaarheid, teelvermogen f., voorttelende kracht;
kracht, sterkte f. ll est parvenu a la v-, hij heeft
den rnanneljken leeftijd bereikt. — Donner des
signes de v-, teekens van manbaarheid, van manneljke rijpheid geven. — (fig.) La v- de l'esprit,
de kracht, sterkte van den geest.
Virole, f. [Tech.] Beslagring m., metalen ring
of band m. on 't einde van een messenecht, van
een' rotting, enz. Mettre une v- à une canne, een'
rotting van onderen beslaan, een' ijzeren beslagring
om 't ondereinde von een' rotting leggen. V- de
baionnette, v-s dun fusil, bajonet -ring, laadstok ringen. V-s de bouts d'essieu, ijzeren beslag der
asarmen. — [Blas_] Metalen ring om de pootgin der
jagtvogels; ring m. of beslag n. om den wald-, jagt-,
posthoren. — Virole , e, adj. [Bias.] Geringd
(van de pootenn der valken, sperwers, havilcen); beslar;en (van de wald-, jagt- en posthorens).
ti irolet, m. [Mar.] Houten neut f. voor den
kolderstok; -- houten rol f. (om de ver ving te veeminderen, om lasten voort te slepen). Trainer une
clialoupe sur des v-s, eene sloep op rollen voort
V- d'écubier, kluisrol. V- de tournevire,-slepn.
kabelaringrol. Les v-s dune corderie, de rollen
eener touwslagerij. -- Weleer ook: degenrotting m.
-- Kindermolentje n. — Soort van boor f. — Viroleiir, m. [Tech.] Maker van beslagringen of
-banden.
t Vironner, v. n. (nog aanwezig in environner) Draaijen, omheen draaigen.
d irtualité, f. Didact.] Inwonend werkvermogen H. (zonder dadelijke uitwerking), vermogen
kracht; innerlijke, wezenlijke geldigheid, v i r--de
tual -i te i t f. — Virtuel, le, adj. De kracht of
het vermogen bezittend om zekere werking voort te
brengen, innerlijk vermogend, volgens zijn wezen
geldend, virtueel. Force v-le, virtuéle kracht f.,
eene wel voorhandene of inwonende, maar voor 't
oogenblik niet werkzame kracht (in tegenstelling
met actuel). — Intention v-le , virtueel voornemen n., hel vermogen om een voornemen op te vatten. — [Méd.] Door eene geheime, verborgene oorzaak werkend. — %irtuielleneent, adv. Naar
innerlijk of inwonend vermogen, naar kracht en
beteekenis, op virtuéle wijze, v i rt u d l i te r. Toutes les loin contraires a la charte sopt v- abrogées
par elle, al de 'wetten, die met de grondwet stijfeten, zijn stilzwijgend en van zelve door haar af
-

[

,

geschaft.

Virtuose, m. ct f. Uitstekend kunstenaar in.,
voortreffelijke kunstenares f., inz. in -de muzijk,
kunstheld m., kunstheldin f., v i r t uo o s m., v ir-

ponctué et virgulé, die man is uiterst naauwkeurig, vergeet geen puntje op een i.
Viriditlant, e, adj. [H. n.] Groenmakend: Le
vermom
pouvoir v- de la lwnière, het groenakend
gen van het licht. — W iriditlore, adj. [Bot.] Met
groene bloemen. --- Viridifolié, e, asij. [Bot.]
Met groene bladeren. --- Vii-idine, f. [Chim.J
Groene kleurstof f. der planten of gewassen, v i r idine f. — Viiidipède, adj. [R. n.] Met groene
rn adl. H. n.] Met groene
pootera. — Viridipene,
vleugels of vlerken. — %' iridite , f. [bidact.]
Groenheid f., het groen zijn.
^uri1, e, adj. Mannelijk, tot den man behoorend: Le sexe viral, het mannelijke geslacht. Mem
BIRE. — Age v-, mannelijke lee ftjd-brev,z.ME
of ouderdom ni. -- (fig.) Manhaftig, kloek, standvastig: Courage v-, Action v-e, manhaftige moed m.,
daad f. Anse v-e, mannelijke, standvastige zilt f.—
[Ant. rom.] Robe of Toge v-e, eenkleurige, mannelijke toga f. (vgl . TOGE), die de jongelieden, na

giftig, kwaadaardig, aanstekend: Ulcère v-, kwaadaa r dige zweer f. — (fig.) Vinnig, boosaardig, tijtend: Ecrit, Discours v-, boosaardig geschrift n.,
vinnige rede f. Satire v-e, bijtend spotschrift n.
Wirui e, f. [Mar.] : V-s de bordages, gang m.,
rij planken f pl. in 't boord van een schip, gangbuitenhuid f. V- de gouttière, watergang. Le navire s'est enfoncé dune v- de plus, het schip ligt
een' gang dieper.
Virus, m. (pr. vi-race) [Méd.] Smetstof, aan stek'ingsstof f. (vgl. VE N). V- variolique, smet stof der pokken. V- sypbilitique, vénérien, venéri-

adv. Of) mannelijke wijze,
met manhaftigheid of kloekheid, met kracht. krach
als een man: Agir v- , mannelijk, krachtig han -tig-,
delen. Elle s'est comportée v- dans cette perte, zij
heeft zich, als een man bi dat verlies gedragen. -' W iriliser, V. a. Mannelijk. man-ho ftig maken,
tot een' man vormen: L'éducation virilise-^l'un et
ettéminise 1'autre. de opvoeding; vormt den eene tot
een' man en maakt den andere veriv'fd. — (fig.)
V- son style, zijnen slijt kracht en nadruk bjjzetten. — SE VIR1LISER, V. pr. Man worden, den loon,
de manieren van een' man aannemen, zich als een

Vis, m. (pr. vice) [Méc.] Schroef f. V- male,
extérieure of V- proprement dite , vaarschroef,
eigenl ij ke schroef. V- femelie of intérieure, moérschroef, moêr f. V- de bols, ede far, houten, ijzeren schroef. V- b buis, houtschroef, schroef' voor
hout. V- de pression, drukschroef. V- en goutte
de suif, schroef met rond verheven kop. V- á tèle
perdue, (i fete plate, /i tête ronde, schroef met gezonken, platten, ronden kop. V- it filets carrés,
schroef met een' platten draad. V- soufflante ,
schroef, die door middel eener stoommachine werkt.
-- V- de colonne, schroef: of spiraallijn f. eener

17 jaar bereikt te hebben, aandeden. — ; Jur.], z.
PORTION .—Virilement,

tuóse f.

Virulence, f. [Méd.] Kwaadaardige, etteracte,

tige gesteldheid van eene wond, van een vocht, boosaardigheid vergiftigheid, v i r u l é n t i e f. -- (fig.)
Bittere wrevel m.. vinnigheid f. (van geschriften,
redenen, enz.). — Virulent, e, adj. [Méd.] Vol
scherpe, kwaadaardige soppen, elterig, venijnig, ver-

sche smetstof.

VISA

-

gedraaide zuil. V- dessolée, gezamenlijke treden of
trappen rondom eene spil. — Escalier a v-, wenteltrap m ; Pas de v-, schroe fdraadsa fstand m. Vd'Archimede, schroef van Archimedes , schroef
pomp f., tonmolen, schroefmolen in. V- sans fin,
schroef zonder eind. — [Arqueb.] V- de batterie,
de bassinet, de Chien, pandeksel-, pan-, haanschroef.
V-'de gachettes, stangschroef. V- de noix,tui.inelaarschroef.—[Arti1I.] V- de pointage, pointeer- of stelschroel'. -- [liar.] V- de rappel, stel- of rriglschroe f (aan de re flexie- of spiegel-instrumenten) .
Visa, m. (latin) Gezien, visa n., woord, dat
op zekere stukken gezet wordt, om ze geldig te
maken: Les ambassadeurs mettent leur v- sur les
passeports a l'étranger, de gezanten zetten hun
visa op de buitenlandsche paspoorten.
Visage, m. 14angezigt (inz. van den mensch),
gezizit, gelaat, wezen n.: Le v- est le niiroir de
i'áme, 't gelaat is de spiegel der ziel. Il a Ie vlong, pale, hij heeft een lang, bleek gezigl. Un beau
v- (une belle figure) de femme, een schoon vrou-

wegelaat. Avoir lion v-, er goed uitzien. I1 a un
v- de santé, hij ziet er gezond uit. Son v- ne mest
pas connu, mest inconnu, zijn gelaat, wezen, gezigt is mij niet bekend, is mij onbekend. Je le connais de v- (de vue), ik ken hem van aanzien. II a
des houtons, des taches au v-, hij heeft puisten,
vlekken in 't aanc,ez' qt. — 'Turner v- aux enne -

mis, den vijand de spils bieden, zich weder tegen
den vijand wenden (inz. van eerst vlugtende troepen gezegd). (fam.) I1 n'a rien d'humain que le
v-, hi heeft van een' mensch niets dan 't rsezigt,
hij is een barbaar, wreedaard, tijger. Ce bonnet
sled Bien à son v-, dat hoedje doet haar gelaat
voordeelig uitkomen. Votre-v- a dix anodes moins
que vous, gij ziet er tien jaar jonger uit dan gij
zijt. -- (fig. el fain.), z . LUIE . Emprunter Ie v- Ja

qn., zich zoo verkleeden, dat men sprekend op iemand gelijkt. — (Loc. prov.) , z. B OlS (biz. 189, kol.
1, onderaan), vEZ. --.. Gezigt, uitzigt n., uitdruk king f. van 't gelaat. Elle a un v- riant, triste,
zij heeft een lagchend, droevig of treurig gelaat.(fang-.) 11 a on v- de l'autre monde, un v- de déterré, d'excommunié, hij ziet er uit, als of hij uit
het graf kwame. z. oak EXCO 31U21kIE (m.). Faire
bon, mauvais v- a qn., iemand vriendelijk, spijtig
of onvriendelijk aanzien, bejégenen of onthalen.
Avoir un v- of une figure d'appelant, z. APPELANT. Se composer le v-, of enkel se composer, z.
SE COMPOSER. C hanger de v-, verkleuren, rood,
bleek worden; ook: een onder gelaat aannemen. Le
feu lui morste au v-, hij wordt vuurrood, hij wordt
rood van kwaadheid. Avoir un visage of une mine
patibulaire, z. PATIBULA1RE. Prendre tel v- qu"on
veut, zijn gelaat in elke plooi kunnen zetten. z. ook

ALLOOGE, COULEUR, CUIR, SE DÉMMONTER , ÉTUI,
FLOTTÉ, METTAIJLE, PROSPÉRITl . Geziut, de

persoon zelf, zoo ver men here uit het gelaat kent.
On y volt chaque jour des v-s nouveaux, neen ziet
er dagelijks nieuwe gezililen. -- (fain.) Voilà un

plaisant v- , dat is een koddig gezigt , een rare

snaak, een vaal voorwerp. — (ig.) Voorkomen n.

(aspect.). [Jo moment donne au sort des visages
divers, één oogenhlik geeft aan het lot verschillen
Un homme k deux v-s, een valsch,-deganl.—
dubbelhartig mensch. 'foutes les affaires ont deux
v-s, alle zaken hebben twee handvalsels. — b viSAGE DÉCOUVERT, loc. adv., z. onder DECOUVEnT.
f Vis`dgière, f., nu viSIERE. — Voorstroov

aan eene vrouwemuts , waardoor 't gelaat werd
omsloten, pas f.
ti is-a -vis, m. (pr. vi- za -vi) (fam.) Persoon, die
bij het dansen, aan tafel, enz. tegenover een ander geplaalst is, vis -a- v i s. Avoir one folie demoiselle
pour v-, eene lieve juffer tegenover zich of tot zijn
vis-a -vis hebben. — Smalle koets f. in den vorm
eener her/joe, doch niet slechts ééne zitplaats voor
en achter. -- [Mus.] Dubbelklavier n., du-bie/vleugel in., een door lto/Brian in 1179 uitgevonden speel
. vis-i -vis DE, loc. prep. Tegenover, regt-tuig.
tegenover: Se placer v- de qn., zich rent tegenover

iemand plaatsen. Sa maison est v-, tout v- cie la
nitre, zijn huis staat tegenover, juist tegenover 't

onze. — Somtijds ook, maar verkeersdel k, in den
-zin van: jegens, ten opzigle van: Etre ingrat v- de
qn., ondankbaar jegens iemand zijn. -- (fi(l. el fain.)
Se trouver v- de rien, geheel zonder vermogen.
zonder toevlugt of hoop zijn, van alles ontbloot

VISIBLEME]NT. 1907
zijn. -- In gemeenzamen stijl wordt de ook wet
weggelaten: Ii demeure v- l'église. -- In gelijken
zin wordt het ook als adv. gebruikt: Je demeure
à cóté de l'Opéra, et it demeure v-, ik woon naast
de opera en hij er tegenover.

Vistache of V iscaque, m. [H. n.] Haas ln.

der Pampas, voskonjjntje n., een braziliaansch dier
van 't g eslacht der chinchillas of stinkdieren (ook
lièvre Pampa geheeten). -- Viscachère, f. Hol
of leger n. van genoemd dier.
Viscéral, e, adj. [Anat., Méd.J Tot de ingewanden behoorend, de ingewanden betreffend; goed
voor de ingewanden, visceraal.. Les tissus vis
de weefsels der ingewanden. Cavité v-e,-céraux,
holte I. , die de ingewanden bevat. --- Rem /mes
viscéraux, middelen n. pl. tot versterking der ingewanden. -- (fig.) Innerlijk, uit het binnenst van 't
hart, uit het diepst der ziel voortkomend: Il sen
alle une am;tie v-e, hij gevoelde voor haar-taipour
eene innige vriendschap. — 'S Viseèralentecnt,
adv. Innerlijk. — l iscère, m. Ingewand n., elk
orgaan, dat in de groote ligchaainsliolten besloten
is en tot het onderhoud (les levens in meerdere of
mindere mate medewerkt: Le eerveau, les pou-

mons, le foie, Ie coeur, les boyaux, etc. simt des

v-s, de hersenen, de longen, de lever, het hart, de
darmen, enz. zijn ingewanden. — VISCERES, In. pl.
Ingewanden, buiksingewanden n. pl. (entrailles).
t V iscide, -(- Viseidité, z. v. a. VISQUEUX,
VISCOSITE.

V iseine, f. [Chim.] Wit, draderig en zeer kleverig bestanddeel van de vogel- en vliegel m , die
uit het sap der marentakken en uit de bessen dier
plant bereid wordt, v i s c i n e f. — V iseoïdé, e,
adj. Naar den mistel of warentak (gui) gelijkend,
rnistelachtig. — Viscoïdées of Viscoïdes, f.
pl. Miste/soorten f. pl. — %iscosité, f. [Didact.,
Méd.j Klev^eriglaeid, kleverige, slijmige stof, kleefstof; sl jrnirlheid, f. 11 y a de la v- dans ce sang,
dat bloed is kleverig, bevat eene kleverige, sl-(enige
stof. L'amidon a de la v-, het zetmeel bevat kleefstof.
V isé, e, adj. (en part. passé van viser): Passepot t v-, gev i s ee rd, gezien en als goed geteekend
paspoort n. — (Loc. prov.) Ce n'était pas mal vpour un horgne, dat heeft hij er beter af gebragt,
dan iemand gedacht had, daar heeft de koe een'
haas gevangen. (iron., in omgekeerden zin) Voilá
Bien v- pour on borgne, dat was ruis geschoten'
— Visee, I. Rigting van 't oog naar een doel, om
dat te treffen, het mikken, het aanlegren: Prendre
sa v- trop naut, trop bas, te hoog, te laag aanleg

mikken. — (fig.) Plan, oogmerk n . bedoe--genof
1 ing f. II n'a que de bautes v-s, hij heeft enkel
groote plannen. (fam.) Changer de v-, van plan

veranderen.

iseoie, f. [Bol.], z. v. a. coocuoRE.
Viser, V. n. Mikken, hei oog op een wit rigten,
om dal te treffen: 11 vise ii cel artsre, hij mitst op

dien boom. — (fig.) Doelen, een zeker doel of oogmerk . hebben, beoogen, loeren: II vise ii cotta
charge, hij doelt op dat ambt, heeft dat ambt in

't oog, zoekt dat ambt te krijgen. II vise pits Naut

qu'on ne pence, hij ziet hooger uit, heeft gi'ooter
plannen. dan reen dsnkt. Acteur qui vise trop k
l'elfet, tooneelspeler, die te veel jagt op effect maakt.

C'e4 à quoi Ion vise, daarop is 't aangelegd, dat

heeft men in 't oog. — visnR, v. a. Mikken of aanleggen op: 11 visa Ie lièvre a la tile, hij lede op
den kop van den haas aan. VISEII, V. a. Doorzien, kennis nemen van een stuk en liet door onderteeking bekrachtigen, een paspoort, eene acte viséren of voor gezien teekenen.
isïbilité, f. [Di/met.] Zigtbaarheid f. --- Visible, arlj. Zigtbaar: 11 n 'y a riep de v- que par
la luuuière, niets is zigtbaar clan door het licht.
Eclipse v-, Zirllbare eklil;s of verduistering. z. ook

HORIZON Les sacrements soot les signes v-s (l'une
chose invisible, de sacramenten zijn de zicgthar-e
teekenen eener onzigtbare zaak. -- (fain.) I1 nest
pas v- aujourd'hui, hij is heden voor nierrlan I te
-

spreken, hij neemt van daag geheel geen bezoek aan.
II sera v- dans one heure, lri zal binnen een uur
te zien. te spreken zijn. — Zithaar. klaar, duidelijk, blijkbaar, openbaar: I1 ast v- que vous vous

irompez, 't is rluideljk, dat gij rn vergist. ImtposLure v-, kennelijk,
k, openbaar bedrog r.. La p±rol eetion v- du eiel, de blijkbare, kennelijke bescherming

des hemels. -- V isibleutent, adv. 0p zigtbare
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wijze, duidelijk, klaarblijkelijk: La rivière monte tes v-s m'importunent, zijne veelvuldige bezoeken
v-, de rivier wast zigtbaar. — Cela est v- faux,
dat is klaarblijkelijk valsch.

Visiere, f. [Anc. mil., Chev.] Vizier n., helmschuif f. Baisser, Lever la v-, het vizier nederlaten,
opligten. — Le casque avait deux v-s à Pendroit
des yeux, de helm had twee kijkgaten op de hoogte
der oogen. Rompre en v-, zone lans tegen 't vizier
der tegenpartij breken; (fig.), z. ROMPRE (v. n.). —
[Mii.] V- de shako, sjakoklep f.-- (fans.) Gezigt n.
(vue): I1 a la v- nette, hij heeft een helder gezigt,
heldere oogen. — (fig.) Avoir la v- courte, hij ziet
niet ver, het zit er bij hem niet diep. Avoir la vun pen trouble, niet al te wel bij, 't hoofd zijn.
(fig. et fam.) Donner dans la v- a gn., iemand
liefde inboezemen.. -- [Arqueb.] Vizier, mikijzer n. (aan een' geweerloop) .
Visif, ive, adj. [Didact.] Het gezigt of gezigtsvermogen betreffend: La faculté of La puissance
v-ive (vroeger ook als subst. M. LE VISIF), het ver
om te zien, 't gezigtsvermogen.
-mogen
Visigoth, m. Lomp en plomp mensch, ongelikte beer, vlegel m. (zoo geheeten naar de WestGothen, Visigoths). — Ook van zaken gezegd: I1
traite de V-s tous les vers de Corneille, hij maakt
al de verzen van C. voor barbaarsch, ruw uit. —
Ook als adj. gebézigd: Des formes v-es, barbaar
onbeschaafde, ruwe vormen m. pl. — V isi--sche,
gothique, adj. Westgothisch: Ecriture v-, westgothisch schrift n.
Vision, f. [Pays.] Het zien, gewaarwording
van 't gezigtsorgaan, te weeg gebragt door den indruk der verlichte voorwerpen op het oog, gezigt n.
Ii y a différents systèmes sur la v-, sur la mansere
dont se fait la v-, er zin verschillende stelsels omtrent het zien, omtrent de wijze waarop het zien
geschiedt. L'oeil est 1'organe de la v-, het oog is
't orgaan of werktuig van 't zien, van 't gezigt.
V- naturelle, artificielle, het zien met de oogen
alleen, met behulp van kunstglazen. V- simple of
directe, het zien door regte, van 't verlichte punt
naar het oog uitgaande stralen, het eenvoudig of
regtstreeks zien. V- réfléchie, het zien door terug -

zijn m ij lastig. — Combien payez-vous par v- an
medetin ? hoe veel betaalt gij voor elke visite, voor
elk bezoek aan den geneesheer ? z. ook CARTE, DETROITSSEE . — Somtijds ook van de bezoekende personen gezegd: Attendons que les v-s s'en aillent,
laat ons wachten tot de bezoekers of bezoeksters
henengaan. — Onderzoek n., opneming, bezigti
f.: La police fait la v- dans cette maison, ds-gin
politie doet in dit huis onderzoek. La v- d'un ba-

timent, d'un cadavre, de geregtelijke bezigtiging of
opneming van een gebouw, de schouwing van een
lijk. z. ook cérémonie, domiciliaire, V-s judiciaires, regterl jke schouwingen f. pl. — [Mar.,
Mil.] V- d'un bátiment dans un port, het nazien
van den staat van een schip, het onderzoek van
zin inhoud en tuig in de haven. V- d'un bátiment
en mer, het nazien der papieren van een schip in zee,
het visitéren. La v- des postes, des hópitaux, des
prisons, het visitéren, de bezigtiging der posten, der
gasthuizen, der gevangenissen. — [Prat.] La vdun procès, het onderzoek van een reglsgeding
door eene commissie.
Visiter, v. a. Bezoeken, een bezoek geven, gaan
zien; — onderzoeken, doorzoeken; bezigtigen, in
oogenschouw nemen, v i s i t é r e n. V- un ami,
eenen vriend bezoeken, gaan zien. On se visite par
civilité ou pour des affaires, men bezoekt elkander
of uit beleefdheid of om zaken. — V- les malades,
de zieken bezoeken. — Ce voyageur a visité plusieurs Iles de la Mer pacifique, die reiziger heeft
vele eilanden van de Stille zee bezocht. — V- les
prisons, les cotes, de gevangenhuizen, de kusten
bezigligen, onderzoeken. — Le chirurgien visita la
plaie, de heelmeester onderzocht de wond. A son
retour 11 visitait toute sa maison, bij zijne terug komst doorzocht hij zijn gansche huis. V- un batiment dans un port, een schip in eene haven visitéren of nazien. V- la mature, la voilure d'un
va.isseau, het rondhout, de zeilen van een schip
nazien. — [Ecrit.] Dieu visite ses élus, God bezoekt, beproeft zijne uitverkorenen, God zendt bezoekingen aan zijne uitverkorenen. -- VISITER, V. a.

gekaatste stralen. V- réfractée of rompue, het zien Onderzoeken, onderzoek, huiszoeking doen. On na
door gebroken stralen. -- [Théol.] , z. BÉATIFIQUE, pas visité chez lui, men heeft bij hem geen onder
geen huiszoeking gedaan. — SE vISITER, V. pr.-zoek,
Gezigt n. (der inwendige zinnen),
verschijning f., v i s i oen n. (gelijk God die den Elkander bezoeken.
Visiteur, m. Onderzoeker, bezigtiger, naziener,
aartsvaderen, profeten, enz. deed zien): L'apótre
vit dans une v- le ciel ouvert, de apostel zag in visiteur m. V- des douanes, tol -kommies, visieene verschijning, in een visioen den hemel geopend. leur der tollen. V- d'issue, beziener, schatter of
L'Apocalypse est pleine de v-s, de Openbaring peiler der uitgaande waren. — [filar.] Onderzoe(van Johannes) is vol visioenen of gezigten. — Ge ker der handelsvaartuigen inde havens, scheepsvisiprofetie of voorspelling f. — Verschijning,-schrevn teur (ook als adj. Huissier v-). -- (in sommige
droombeeld n., droom m., spooksel, spook n. Cette geestelijke orden) Le v- of als adj. Le père v-, de
femme a des v-s, die vrouw heeft verschijningen, v i s i t a t o r, de pater visitator, hij, die gelast is
nachtgezigten, visioenen, zij ziet droombeelden, al de gestichten van dezelfde orde in zeker district
spooksels. — (fig.) Dwaas, buitensporig denkbeeld n., te bezoeken. (Iet vrouwelijk is in dezen zin visihersenschim f. Ce projet nest qu'une v-, dit plan TATRICE, z. ald.) V- apostolique, apostolisch visiis niets dan eene hersenschim, een droombeeld. C'est tator (dien de paus naar eene provincie of een koun homme á v-s, 't is een mensch, die wonderlijke ningrjk zendt, om er onderzoek naar den toestand
denkbeelden, vreemde grillen heeft. — Vision- der godsdienst te doen) — vISITEUR, m., -EUSE f.
naire, adj.: Personne v-, of als subst. visioN- Bezoeker m., bezoekster f , h ij of zij, die een ber AIRE, m. et f. Ziener, geestenziener m., geesten - zoek aflegt, inz. die veel van bezoeken houdt: C'est
zienster f. (fig.) iemand vol dwaze inbeeldingen, vol un grand v-, une grande v-euse, h ij , z ij legt gegrillen, vol hersenschimmige plannen, droomer, durig bezoeken. af. — V- of als adj. Frère v-, bezoeker, broeder bezoeker of visiteur, vrjmelselaa.r,
dweeper m., droomster, dweepster f.
die eerie loge, van welke hij geen lid is, bezoekt.
Visir, Visirat, etc., z. viz—.
Visunie, f [Bot.] Soort van St. Janskruid ►n.
Visitandine, f. [H. ecci.] Non van de orde
Visnage of V isnagne, m. [Bot.] Tandkruid,
der visitatie (gesticht door St. Franciscus van Sales in 1610, ter oppassing en ondersteuning van tandvleeschkruid n. (ook fenouil annuel, jaarven zieken), visitatie -non, v isi t a p d i ne f. — Visi- kel, en cure-dent d'Espagne, spaansclle tandstoker,
tation, f, (weleer) Bezoek n. in 't algemeen (visi- geheeten) . (marter, v is o n m.
Vison, in. [H. n.] Soort van amerikaansche
te); (nu alleen gebruikt in): V- de la Vierge, Fête
Vison-visu, (van 't latje visum visu) (loc.
de la V-, bezoek der maagd Maria aan hare nicht
Elizabeth, feest n. ter gedachtenis van dat bezoek adv., burl.) Tegenover elkander: Nous étions v-.
`isoriunm, In. (pr. —ome) [Imps.] Handschriftdoor de roomsche Kerk iugesteld, feest der Vis i
i e. — Schilderij of plaat f., die dat bezoek-ta houder m., een plankje, waarop de te zetten kop#
voorstelt, v i s i t a ti e f. — [ H. eccl.] Ordre de wordt vastgestoken, v is o r i u m n.
V isgneux, netise, adj. Kleverig, taai, slyla V-, orde der Visitandinen of visilatie- nonnen
(z. boven). Les flues of soeurs de la V-, de visi- merig. Liqueur épaisse et v-ueuse. dik en kleverig
tatie- nonnen of visitanrlinen f. pl. — V isitatri- vocht n. — [Bot.] Feuilles v-ueuses, "sljjmige, smece , f. [H. eccl.] Geestelijke zuster, die volmagt ripe bladeren n. pl.
Vissage, m. [Tech.] Het schroeven; vastschroeheeft, de kloosters van hare orde te bezoeken.
Visite, f. Bezoek n., visite f.: Faire, Rendre ving f. — Visser, V. a. [Tech.] Schroeven, aan v- à qn., iemand een bezoek geven, iemand bezoe- of vastschroeven, met schroeven vast maken; ook:
ken. Rendre b qn. sa v-, iemand een tegenbezoek als eene schroef afdraaijen, bij wijze van moêr uit
V- une ferrure, een beslag met schroeven-holen.
brengen. Votre soeur est allée en v-, uwe zuster
is uitgegaan, iemand gaan bezoeken. Ses fréquen- vast maken. — SE VISSER, V. pi . Aangeschroefd

INTUITIE. --
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worden; — als eene vaar- of moérschroe f gedraaid
zijn. — Het part. passé is ook adj.: Ferrure vissëe, aaneengeschroefd beslag n. Tire-bourre visse,
schroefvormige trekker of krasser m.
Visuel, le, adj. [Phys.] Tot het zien behoorend, het gezigt betreffend: R ayon v-, gezigtsstraal m.
Angle v- of optique, gezigtshoek m. Point v-, ge
Nerf v- of optique, ge--zigtspun.[AaJ
zigtszenuw f.
Vit, m. [Bot.], z. v. a. GUi. — (bas) Mannelijk
lid n., roede f. -- [Tech. J V- de mulet, pijp of
buis f. van gebakken aarde voor waterleidingen,
steenen waterpijp f.
Vital, e, adj. Tot het leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend: Principe v-, levensbeginsel n. Force v-e, levenskracht f. Phénomènes
vitaux, levensverschijnselen n. pl. Esprits vitaux,
levensgeesten m. pl. Le coeur, le poumon, ]e eer
sopt des parties v-es, het hart, de long, de-veau
hersenen zijn tot het leven noodzakelijke deelen. —
Questions v-es, levensvragen, levens -kwestiën f. (die
't eigenlijke wezen der zaak raken). — Vitaleinent, adv. Levenskrachtig.
Vitalis, m. (pr. —lice) [Bot.] Huislook n.
(joubarbe).
Vitaliser, v. a. [Didact.] Levenskracht geven,

VIVACE

1909

lérée, retardée, uniforme, versnelde, vertraagde,

eenparige snelheid.

Witex, m. [Bot.] Kuischbooyn m. (agnus castus).
— Vitieées, f. pl. Kuischboomsoorten f. pl.
-j- Viticole, in., z. v. a. VIGNERON. — Viticulture, f. [Bot.] Wijnstokkweeking f. — V itifère, adj. [Bot.] Wijnstokken dragend of voortbrengend. — Vitifeuille, f., z. v. a. STAPHYSAIGRE.
Vitilige, Vitiligo, f. [Méd.] Witte huidvlek,

inz. levervlek, v i t i l i g o f.
Vitonnière, f. pl. [Mar.] , z. v. a. BITTONNIÈRES. — V-s de gouvernail, roerhaken en vinger
pl.
-lingem.
Vitrage, m. Ruit- of glaswerk n., de gezamenljke glasruiten of glasramen van een gebouw. —
Glazen afscheiding f. tusschen twee vertrekken. —
Het inzetten der ruiten.
V itrail, m. of liever Vitraux, m. pl. Groot
kerkraam, kerkglas n., glazen vakken n. pl. der
kerkvensters. On admire les peintures des v- du
mogen age, men bewondert het schilderwerk van
de kerkglazen der middeleeuwen.
Vitre, f. Glasruit, ruit f., glasraam n. V-s Clai
res, troubles, heldere, doffe ruiten. V-s en plomb,
in lood gezette ruilen. Bruit qui fait trembler les
v-s, geraas, waarvan de ruiten beven. Casser une
v-, eene ruit breken. — ( fig.), z. CASSER.
Vitré, e, adj. (en part. passé van vitrer): Porte
v-e, glazen deur f. — [ Anat.] Humeur v -e, (of
-

bezielen. — Vitalisé, adj. et part. passé. Met
levenskracht begaafd, levenskrachtig. -- V italisme, in. Physiologisch stelsel n. van de levensvereischten. — Vitaliste, m. Geneesheer, die alle vitreuse), z. HUMEUR. Corps v- (of vitreux), z.
organische werkingen van 't levensbeginsel a fhan- CORPS — Table v-e, z. v. a. DIPLOE. — [ Phys.]
kelijk maakt. — Vitalité, f. Levenskracht f., le- Electricité v-e (of vitreuse), Fluide électrique v-,
vensvermogen, leven n., vi to Ii t e i t f. L'époque glas-elektriciteit f.
Vitree, in. [H. n.] , z. v. a. MOTTEUX, CUL-BLANC.
oh commence la v-, het tijdstip, waarop het leven
Vitrer, v. a. Met glasruiten voorzien, ruiten
aanvangt. V- legale, tijdstip n., waarop het kind
— Vitrerie, f. Glashandel; glazenmainzetten.
gerekend wordt tot leven geschikt (viable) te zijn,
en waarvan de eerste term bij de wet bepaald is kerswinkel m.
Vitreseihilité, f. [Didact.] Verglaasbaarheid f.
op den 182sten dag.
Vite, adj. Snel, rasch, schielik. gezwind, vlug, — Vitreseible, adj. [Didact.] Verglaasbaar.
Vitreux, ease, adj. Glasachtig, glazig, naar
vaardig, gaauw: Cheval v-, v- comme le vent,
snel- of hardloopend paard n., paard zoo snel als glas gelijkend. Cassure v-euse, glasbreuk f., breuk
als
die van glas. Oeil v-, glazig oog n. z. ook VITREE.
v-,
de wind. Mouvement fort
zeer snelle, gezwinde
Vitrier, m. Glazenmaker. L'art du v-, de glabeweging f. Copiste qui a la main forty-, afschrijver, die eene vlugge hand heeft. (.41s adj. wordt zenmakerskunst f., het glazenwaken. Mastic de v-,
het woord alleen van dieren en van zekere dingen stopverw f. — V itrière, f. Glazemmrikersvrouw f.;
gezegd, die eene snelle beweging hebben). — VITE, — glasruitverkoopster f. -- [ Tech.] Vensterroede f.
Vitriflable, ads, (in wetenschappelijke taal
adv. Met snelheid. snel, ras, enz. Courir v-, snel,
gaauw loopen. Horloge qui va trop v-. klok, die te vitreseible) Verglaasbaar. -- Vitrifieateur,
gaauw loopt. Vous parlez trop v-, gij spreekt te trice, V itriflcatif, ive, adj. Verglazend. —
ras. Le mal eient v- et s'en va lentement, het Vitrification, f, verglazing, glacword-ing, glas
verandering f. in glas. -- `7 itrifier, v. a -making,
kwaad komt met snelheid en gaat langzaam henen.
Ce cheval va vite comme le vent, comme un Diseau, Verglazen, in glas veranderen, tot glas maken of
dat paard loopt zoo snel als de wind, is zoo vlug smelten. — SE VITIUFIER, V. pr. In glas verandeals een vogel. — Qui oblige v- oblige deur fois, ren, tot glas overgaan. --- Het part. passé is ook
wie vaardig helpt (wie zijn dienstbetoon niet uit- adj.: Matières vitrifi®es, verglaasde stoffen f. pl.
Vitrine, f. [H. n. j Glasschelp f. — [Anat.]
stelt), helpt tweemaal (verdubbelt de waarde van
zijne dienst). Aller bies v- dans une affaire, met Glasvocht n. (van het oog en van den doolho f des oors) .
Vitriol, m. [Anc. chim. ] Zwavelzuur zout,
overhaasting in eene zaak te werk gaan. z. ook
zwavelzuur n. in verbinding met metaalkalken,
BESOGNE, PAS.
Vitellien, ne, adj. [Didact.] Uit eigeel of vitriool n. V- blanc of de Goslar, zwavelzuur
zink n. V- bleu of de chypre, zwavelzuar kodojer gevormd; met doje7' bestreken.
Vitelliennes, f. pl. [Philol. anc.] Tafeltjes n. per n. V- vert of martial, zwavelzuur ijzer n.
pl., waarop men minnebrief es schreef (ook als adj. V- de piomb, zwavelzuur lood n. — Huile do v-,
Tablettes v-.) -- Verzameling van vernuftige ge- vitriool-olie f., verdigt zwavelzuur. — [Bot.] Vdachten, die over luchtige onderwerpen, minnarijen, végétal, z. V. a. NOSTOC. — Vitriolé, e, adj.
enz. liepen.
(Cum.] Vitrioolhoudend: Eau v- e, water met viV itellifère, adj. [H. n.]Eenen dojer inhoudend. triool, vitroolwater n. — Vitriolique, adj. Vi— Vitellin, e, adj. [H. n.] Den dojer betref/'end: trioolhoudend: Eau v-, vitrioolwatcr n. Acide v-,
Membrane v -e, of als subsi. Vitelline, f. Dó/er- vitrioolzuur, nu zwavelzuur (acide sulfurique). —
vlies n. — V itellns, m. [H. n.) Dojer m., eigeel n. V itriolisation, f. Het veranderen in vitriool
Vitelots, m. pl. [Cuis.J Met scherpe saus be- zwavelzuurbereiding f. — Vitrioliser, v. a.
[Anc. chim.] In vitriool veranderen.
reide of in melk gekookte deegslrooken f- pl.
Vitripenne of Vitripenné, e, adj. [H. n.]
V itelotte, f. [ Hort. j Soort van roode en lang
aardappel, muisje n.
-werpi.g Met doorschijnende vleugelen.
V iteouent, adv. (farn.) Snel, rasch, gezwind,
Vitrornètre, m. [Phys.] Glasmeter, straalbrespoedig, gaauw: Courez v-, loop gaauw, gezwind. kingsmeter m., een werktuig, waarmede men de
('t Gebruik van dit woord is zeer beperkt en be- verschillende graden van breking en verspreiding
paalt zich enkel tot bewegingen, die in bijzondere meet, welke de lichtstralen bij hunnen doorgang
gevallen haast en spoed vereischen, 't zou verkeerd door onderscheidene glassoorten ondergaan, v i t r ozijn te zeggen: II parle of it éerit trop viterient. meter in.
in plaats van trop vite.) — Vitesse, f. Snelheid,
Vitsène, f. [Bot.] Kaapsche iris of lischbloern f.
Vittaire, Viítarie, f. [Bot.] Lintvaren n.
gezwindheid, gaauwheid, vlugheid, vaardigheid f.,
t Vitupérable, adj. Laakbaar; schandel-gk.
spoed m. La v- dun lièvre, de snelheid van eenen
haas. La v- dune flècihe, de la lunnière, de snel f Vittipère, m. Blaam m. — j- Vitnpérer,
van
het
licht.
h
e
i
d
v
a
n
v.
a. Laken (blamer). — t Vitiipereusem ent,
pijl,
— Gagner qn.
de v-, het in snelheid van iemand afwinnen, eer adv. Laakbaar.
dan een ander aankomen. -- [Phys.) V- absolue,
Vivace, adj. Den aanleg hebbend om lang te
relative, volstrekte, betrekkelijke snelheid. V- accé- leven of oud te worden, langlevend, taai van leven.
-
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En ce pays-lá les homnmmes sont v-s, in dat land
leven de menschen lang, bereiken de menschen een'
hoogen ouderdom. Le corbeau, le cerf sont des
animaux v-s, de raaf, het hert zjn dieren, die oud
worden. — [Bot.] Plances v-s, planten. die meer
dan twee jaar leven, hoewel hare stengels zich jaarl ks vernieuwen; ook: planten die, na zaad gegeven te hebben, niet sterven, blijvende planten f. pl.
— (fig.) Les préjugés lont v-s, de vooroordeelen
laten zich niet uitroeijen. -- VIVACE, adj. m. (ital.)
[Mus.] Levendig, met levendigheid. — Vivaeissinno, ode. (flat.)Mur.] Zeer levendig. — Vivacité, f. Levendigheid. vlugheid, vaardigheid
van handeling, van beweging, bedrijvigheid, wak
vinnigheid, drift. hitte f., ijver u1. Cet en--kerl1id,
fant a bien de la v-, dit kind is zeer levendig, vlug,
schrander. Avoir de la v- dans les yeux, vlugge,
shrandere ooggin hebben. — I1 parlait aver v-, hij
sprak met ijver, drift. I1 y a beaucoup tie v- dans
leur entretien, het gaat bij hun gesprek zeer leven
driftig toe. Dans la v- du combat, in de hitte,-dig,
het vuur van den strijd. Dans un mouvement de
V. it le tuerait, in eene opwelling van drift zou
hij hem dooden. -- La v- de ces couleurs me plait,
de levendigheid, de glans van deze kleuren behaagt
snij. — Le diamant a plus de v- que l'éméraude,
de diaamant heeft meer clans don de smaragd. —
V-s, opwellingen van drift, oploopendheid f. 11 s'est
bien corrigé de ses v-s, hij heeft zich zeer verbeterd van zijne oploopendheid.
Vivanclier, i n., -ière, f. 11larketenter, zoete
zoetelaarster f. Les v-s sont-larm.,kents
it la suite de l'armée, de zoetelaars zijn achter het
leger, volgen het leger na. La v-ière du régiment,
de zoetelaarster van het regiment.
vivant, e, adj. Levend, in leven zijnde: I1 est
encore v-, hij is nog in leven, hij leeft nog. Créatures, Plantes v-es, levende schepselen n. pl., planten f. pl. Il a dix enfants tous v-s, hij heeft tien
levende kinderen, tien kinderen, die allen in leven
zijn. -- Le Dieu v-, de levende God. — ( fam.) Ii
n'y a homme v- qui puisse dire sela, er is geen
mensch, geen leverde ziel, niemand, die dit zeggen
kan. Je wiens de chez lui, je n'y ai trouvé áme
v-e, ik kom van zijn huis, ik heb er geen levende
ziel, geen mensch aangetroffen. — ( fam.) De votre
vie v-e, De sa vie v-e, De ma vie v-e, nooit, in uw,
zijn, mijn geheele leven niet. 11 na vu cela de sa vie
v-e, dat heeft hi in zijn leven niet gezien. — (fig.) Lol
v-e, levende, bestaande wet f. — C'est une bihliothèque v-e, hij is eene levende, wandelende bibliotheek,
hij kent alle boeken van buiten. — Ce jeune homme
est le portrait v-, 1'image v- de `on père, die jon.
liet sprekend, levend evenbeeld zijns vaders.-gelins
— Langue v-e, z. LANGUE. — Quartier v-, Rue
v-e, levendige, druk bezochte wijk, straat f. — Mol
v-, Lui v-, bij mijn leven, bij zijn leven. — VIVANT, m.
Levende, levend mensch m. Les v-s et les moms,
de levenden en de dooden. — (fam.) Un bon v-,
een vrolijke makker, lustige broeder, vrolijk .Fransje.
Vivre aver les v-s, zich naar de menschen schik
wie men leeft. — (absol., pop.) C'est on-ken,mt
v-, ne nous y fez pas, 't is een slimme gast, een
leepe vogel, vertrouw hem niet. C'est un v- qu'on
n'etfraie pas aisément, 't is een fiksche, vastberaden kerel, dien men niet ligt bang maakt. — t [Jur.]
Un mal v-, een menschi van slechte levenswis, een
slecht, liederlijk mensch. -- Leven n.: Vous ne ver
gij zult dat in uw leven-rezpascldvot,
niet zien. — En son v- (alleen in sommige oude
grafschriften voorkomend), gedurende zijn leven,
in leven: Cl-gil N.N., en son v- conseiller etc.,
hier ligt N.N., in leven raadsheer enz.
Vivat 1 interj. (pr. vi-vat') (van 't lat jnsche
vivat, hij leve, dat hij leve). (fain.) Vivat! Bij (zij,
het) leve! Tout le monde ei ia v-! iedereen riep
vivat! hij leve! — Ook als subst. m. On enterdit
des vivat réitérés, men hoorde bij herhaling vivat
roepen.
Vive, f. [H. n.] Pieterman, zee- of slekeldraak m.
[trachin us] . — V ive, (als uitroep), z. onder VIVRE.
.-- QUI-VIVE, z. old. -- Wive-j enge, z. onder
JAUGE. -- `ive-la-joie, m. (fam.) Lustige broeder m., vrolijk Fransje n. (Plus'. Des vivo-la-joie.)
`ivelie, f. [Coutur. et Taill.], z. v. a. REPRISE.
- VIVELLE, f. [H. n.] Zaagvisch m. (scie, scieespadon).
Vivelotte, Vivenotte, f. [Arc. Gout.] We;

-

-

--
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duwenregt n., uit kracht van hetwelk eene weduwe
boven haar erfdeel nog andere dingen van de nalatenschap baars mans kon nemen.
Wivenient, adv. Levendig, innig, diep; hevig,
met nadruk of kracht, nadrukkelijk, scherp vinnig. Sentir v- un bienfait, one injure, eene wel
diep, innig, gevoelen. Elle-da,enblig
en était v- touchée, zij was er levendig, diep door
getroffen. -- Réprimander qu. v-, iemand scherp
berispen. Poursuivre v- l'ennemi, den vijand met
nadruk vervolgen
Vivenotte, f., z. VIVELOTTE.
Viverrin, e, adj. [14. n.] Naar de civetkat
gelijkend. -- VIVERRINS, in. p1. Geslacht n. der eivetkatten.
Vives-eaux, f. pl. [Mar.] Springtij n., z. EACH.
t Vivetir, m., z. v. a. bon vivant, z. VIVANT (m.)

V ivianite, f. [Minér.] Blaauw phosphorzuur
ijzer, spathig o f bladerig ijzerblaauw, v i v i a niet n.
-1- Vivide, adj. Levendig, helder van kleur,
schitterend.
v ivier, m. Vijver, vischvijver in. — [Pèche]

Vischka.ar, kaar, vischbun, bun f.
-[. V ivifiable, adj. Voor bezieling vatbaar.
V ivifiant, e, adj. Levendmakend, levengevend,
bezielend, verlevendigend, levenwei Trend: Principe
v-, levenwekkend, bezielend beginsel n. Chaleur
v-e, warmte, die herleven doet, die leven en beweging hergeeft, bezielende warmte f. — [Théol.]
Grace v-e, levendmakende genade f. Le Saint-Esprit
est l'esprit v-, de Heilige Geest is de levendmakende
geest. — S V ivificateur, -trice, adj. Levenwekkend. -- Vivification, f. Verlevendiging,
wede'opwekking van leven en beweging, levendigmaking: La v- d'un membre paralysé, de weder
gevoel en beweging in een' verlamd-opwekingva
lid. — Vivifies-, v. a. Levend maken, het leven
geven, in leven houden; -- verlevendigen, nieuwe
kracht en werkzaamheid geven, bezielen, opwekken.
Dieu vivifie toutes choses, God geeft het leven aan
alle dingen. — Cela vivilie les parties languissanles, dat versterkt, verlevendigt de zwakke deelen.
— [Théol.] La lettre tue, mais l'esprit vivifie, de

letter doodt, maar de geest maakt levend. — Le
soleil vivifie les planfes, de zon geeft kracht en
bloei aan de planten. — V- on pays, leven en bedrijvigheid in een land brengen. — Un nabije sculpleur vivifie le marbre, een bekwaam beeldhouwer
doet het marmer leven. — [Chico.] V- le mercure,
het kwik levendig maken (het uit zijn' vasten toestand in den vloeibaren doen overgaan. — Vivifigtie, adj., gebruikelijker is VIVIFIANT.
Vivipare, adj. [H. n.] Levendbarend, levende
jongen Ier wereld brengend: Animal v-, of als
subst. V[VIPARE, m. Levendbarend dier m. — [Bot.]
Planles v-s, planten, die, in plaats van bloemen of
zaad, kleine gebladerde uitspruitsels voortbrengen.
— V iviparismmie, nl. of V iviparité, f. [H. n.]

Toestand m. of gesteldheid der dieren, die levende
jongen voortbrengen.
Vivisection, f. [Chir.] Ontleding van levende
dierlijke l igchamen, v i v i s é c t i e f.
V ivote r, v. n. (fam.) Armoedig f., zeer bekronpen leven, even den host hebben, zich behelpen,
spaarzaam leven.
Vivre, v. n. Leven, in leven zijn: Les poissons
violent dans l'eau, de visschen leven in het water.
I1 a vécu cent ans, hij heeft honderd jaar geleefd.
Elle vécut plus longlemps que lui, zij leefde langer dan hij. Etre las de v-, het leven moede zijn.
Ne v- que pour soi, alleen voor zich zelven leven.
Ne pouvoir v- sans qn., niet zonder iemand kun
leven. — (fig.) Ce nest as v- que d'être Ion--ne
jours malade, altijd ziek zijn, mag geen leven hee ten. — (Prow.) On ne sail qui meurt ni qui vit,
z. IIOURIP,. — [Dévot.] Les bienheureux vivront

éternellement dans le sein de Dieu, de gelukzaligen zullen eeuwig in den schoot van God leven.
Dieu vit de foute éternité, God leeft von alle eeuwic hUid. — [Théol.] 11 vit de Ia vie de la grace, hij

leeft in de genade. I1 vit dune vie nouvelle, hij
wandelt in een nieuw leven. — Leven, duren: La
memoire de ce héros vivra jusque dans la postérité la plus reculée, de nagedachtenis van dezen

leid zal lot de laatste nakomelingschap leven, in
leven of in wezen blijven. La langue latine vulra
toejours, de latijnsche taal zal altijd duren, in we-

zen blijven. Les ouvrages frivoles ne vivent que
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peu de temps, de onbeduidende werken duren slechts
eenen korten tad..-.— Leven, bestaan, zich onder
zich voeden, den kost winnen; zekere le--houden,
venswijs leiden. zijn leven of tijd met iets doorbrengen, zich gedragen: Il vit de peu, hij leeft van
weinig. V- aux dépens d'autrui, op eens anders
kosten leven, teren. V- du travail de ses mains,
bestaan van het werk z ij ner handen. I1 fait Cher
v- ici, 't is hier duur leven. I1 ne travaille pas, it
vit de son bigin, hij werkt niet, hij, leeft van zijn
vermogen. z. ook DISCRETION, ESPERANCE, INDUSTRIE, MÉNAGE, REGIME.— (Loc. prov .) 11 faut que
tout Ie monde wive, mien moet leven en laten leven.
I1 ne vit pas de vent (van een' grootera eter sprekende), die leeft ook niet van de lucht, van den
wind. I1 faut v- h Rome comme iI R-, men moet
zich naar de omstandigheden, naar de menschen
weten te sch,i.kken. Qui vivra vetra, wie dan leeft,

die dan zorgt. z. ook 3oruri. -- I1 vit dans le célibat, dans Ie grand monde, hij leeft in den ongehuwden staat, in de groote wereld. Il vit en prince, h ij leeft als een vorst. I1 faut v- en paix aver
tout le monde, men moet met elk een in vrede

leven. Its vécurent toujours b la campagne, zij
leefden altijd op het land. Elle vivait dans la joie
et les plaisirs, zij leefde in vreugde en vermaken.
On meurt ordinairement comme on a vécu, men
sterft gewoonlijk, zoo als men geleefd heeft. -- Bien
v-, goed, deugdzaam leven. V- bier, goed, ruim,
in overvloed leven. — I1 faut laisser chacun v- b sa
guise, Chacun vit h sa mode, men moet ieder naar
zin' smaak laten leven, ieder leeft op zone manier.
-- V- Bien, mal aver qn., met iemand in goede,

kwade verstandhouding leven, op een' goeden, sledsten voet met iemand staan. -- (fam.) V- aver une
femme, eene bijzit houden, met eene vrouw huizen.

-- On ne saurait v- aver eet homme lb, met dien
man is geen leven, kan men niet omgaan. Cet
homme est aisé (of commode) Is v-, die man is
gemakkelijk, aangenaam in den omgang. — Savoir
v-, weten te leven, de gebruiken der wereld kennen, zich goed weten voor te doen. z. ook savoirvivre als subst. onder sAVOiRR. — (fam.) Je lui apprendrai b v-, ik zal hem mores keren, ik zal hem
wel lot zijn' pligt brengen. — Vive Ie rol ! leve
de koning! Vive la liberté ! leve de vrijheid ! —
— Vivent les bons vies! leve de goede wijnen! -(Sommigen, die vive in zoodanige uitroepingen als
eene inter. beschouwen, laten het gevolgeljk on-

veranderd en schrijven: Vive les bons vies!) — z.
ook QUI-VIVE. — Met het woord vie of snel een
tijdnaam wordt vivre somtijds als v. a. gebézigd,:
Qu'e;le sera belle, cette vie qu'ils ne vivront jamais ! hoe schoon zal dat leven zijn, dat z ij nooit
leven zullen ! S'il vit age d'hon,me, indien hij eens

menschen leeftijd bereikt. --- Voeger zeide men ook
elliptisch: V- paix et aise, in rust en overvloed leven.
VIVRE, m. Voeding f., voedsel n.: Donner is qn.
le v- et le logement, aan iemand voeding en kleeding geven. — (gebruikelijker is't meerv.) vIVRES, m.
pl. Levensmiddelen n. pl., mondbehoeften f. pl.,
victualie f., vivres f. pl. Les v-s sant chers
dans cette vitte, de levensmiddelen zin duur in
deze stad. — [Mar. et Mil.] Munir une place de
v-s, eerre vesting met vivres of levensmiddelen voorzien. Magasin des v-, magazijn n. der levensmiddelen. Faire les v-, zijne victualie opdoen. zijne vi-

vres aan boord nemen. -- Ook voor: leverantie der

levensmiddelen: I1 a ffiit promptement fortune dans
les v-, hij heeft spoedig zijne fortuin in de leverantie der viv; es gemaakt. L'administration des v-,
het beheer over (Ie vivres, over de levering der
,

mondbehoeften. Les v- -pain, Les v- -viande, Les
v- liquifies, de leverantie van brood, van vleesch,
van natte vivres of dranken.

VIVRE, f. Oude naam voor eipère. — [telas.]

Slang f., die om eene kolom gewonden is (ook guivre geheeten). — V ivré, e, adj. [Bias.] Il ekiil
(van eene lijn gezegd, die telkens met de kepersnede
in- en uitgaat).
7is'rier, m. [Ans. admin.] Leverancier der levensmiddelen; heanibte b ij de vivres. — [Mar.] V-.
of als adj. Rsllirnent v-, behoeftenschip n.
ti izir, ' isis, m. Minister of st(Iatsdienaar des
sultans van Turkte, v i z ier m. (beter ware vezier): Grand v-, eerste minister, opperstaatsbeambte
in liet turksche rijk, groot- vizier. — (fig. et fans.)
C'est un v-, 't is een trolsch gebieder, een hoog-
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moedig gezagvoerder. II parle en v-, hij voert een'
meesterachtigen toon. -- Vizirat of Wizirlat, m
Waardigheid f., van vizier, vizierschap. — Tijd
eenera vizier; Sous-durm.eabtsingv
son v-, onder zin vizierschap. — %^iziriel, Ie,
adj. Van den vizier uitgaande- Une lettre v-le,
een brief van den vizier.
Vlan ! inter j. (pop.) Flap ! klets ! (inz. gebézigd
als er een klap of oorveeg gegeven wordt).
Vocable, m. [Gram.] Woord, inz. zelfstandig
naamwoord n. — Vocabulaire, ni. Alphabetische woordenlijst f. (van al de woorden eener taal,
eerier kunst of wetenschap), beknot woordenboek n.
V- francais, fransche woordenlijst, opgave van de
woordmi der fransche taal. V- de chimie, chemische woordenlijst, verzameling der chemische kunst
(bij uitbreiding) Le v- de ce peuple-worden.—
est peu étendu, dat volk heeft geen' groeten rijk
woorden. -- Vocahliliste, ni. el f.-domvan
Schrijver m., schrijfster f. van zulk eene woordenlijst, woordenljstschrj ver of -schrijfster.
Vocal, e, adj. Door de stern voortg,ebragt of

uitgedrukt, overluid, mondelijk, v o k a a 1: .Musique v-e, zang m., gezongen muzijk f. (vgl. INSTRUMENTAL). Prière, Oraison v - e, luid, gesproken gebed n. (in tegenstelling met mental). Sons vocaux,
stemgeluiden n. pl. -- Organe v-, spraakorgaan. ---

[ Anat.] Cordes v-es, stemspleetbanden, slemba-nden m. pl. — VOCAL, m. [Anc. prat.] Slemhebbende (in eene vergadering), stemhebber nri.: 11 n'y
avait que douze vocaux a cette éleelion, er waren
bij die verkiezing niet meer dan twaalf stemhebbenden. [Phil.] Vocaux, z. v. a. norninaux, z. NOMINAL. -- t Vocale, f. [Mus.] (bij verkorting
voor la partie vocale) Zangpart j, zangstem f., het
te zingen gedeelte. — t [Gram.] Klinker ni. (voyelle). — %' ocalerneitt, adv. Met luider stem, bij
monde, overluid (in tegenstelling met mentalement).
--- Vocalisateur, m., •trice, f. [Mus.] Bj
—

of zij, die het vokaliséren verstaat. --- V ocalisation, f. [Mus..] Liet vokaliséren, het zingend doorloopen van eerie toonenrj of toonladder op een' enkelen klank of klinker, zonder noten of woorden te
noemen, vokaliséring, vokalisdtie f.—
Vocalise, f. [Mus.1 Opzettelijk tot stemoefening,
tot vokalisérinq gezet muzijkstuk n. — `ocaliser, v. n. Vo k a l i s é r e n (vgl . VOCALISATION). —
Vocaliste, in. et f., z. v. a. VOCALISATEUII, -TCICE.

Vocatif, nl. [Gram.] Vijfde naamval, roeper,

vokatief, vocativus m.
Vocation, f. [Théol.] ./neping f., innerlijke
aandrang m., waardoor God iemand tot dezen of
genen levensstand roept; gebod n. der Voorzienig heid, dat men volgen moet, zending, bestemming f.
V- (ie In nature, V- divine, roeping der natuur,

goddelijke roeping. Suivre sa v-, Resister Is sa v-,
zijne roeping volgen, wederstaan. — La v- #Ie

1'homme est d'être utile Is ses semblables, des

menschen roeping is nuttig aan zijnen evenmensch
te zijn. -- Roeping, neiging, die men voor een of
ander beroep, bedrijf of vak, voor eenen stand gevoelt, genegenheid f., lust, trek, zin in. Sc sentir

de la v- pour Ie commerce, pour le barreau, pour
le manage, neiging voor den handel, voor de balie,
voor 't huwelijk gevoelen. Je ne m'oppose pas a la
v- de neon fels, ik laat mijnen zoon in de keuze

van een beroep of stand zijnen zin, zijne roeping
volgen. —(fig.)Aanleq m., natuurlijke geschiktheid f.

I1 a une v- pour ces sortes d'affaaires, hij heeft een'
bijzonderen aanleg tot die soort van zaken. -[H. eccl.] Roeping, beroeping f., beroep m. (tot
eene of andere geestelijke bediening). La v- de ce
pasteur est nolle, 't beroep van dien leeraar is niet
geldig. — [Ti heul.] La v- des gentils, de roeping
der heidenen, de genade Gods, die de heidenen lot
de kennis van 't Evangelie roept. La v- d'Abralsam, de roeping van Abraham, de keuze, die God
op Abraham als vader der qelooviqen liet vallen.
i ocifer, m. [H. n ] Schreeuwer, schreeuw valk m., eene arendsoort.

Vociférateur, m., -trice, f. Schreeuwer uit -

vaarder ni., schreeuwster, uitvaarsler f. — 1Vocifération, t. [Mid.] Luid, klagend geschrei. n.
— VOCIFÉRATIONS , f. pl. Geschreeuw, luid geroep n.
schreeuwend uitgebra 'rte woorden n. p1., onstuimine taal f. — 6 oeiférer, v. n. Schreeuwen,

uitvaren: V- contre qn., turen iemand uitvaren,
zijne gramschap tegen iemand lucht geven.

VODANIITM

VOIE.

Vodanium, m. (pr. —ome) [Minér.] Nieuwe
ontdekt metaal, vodanium n.
-lings
Voeu, m. Gelofte f., de aan God of aan een'
heilige gedane belofte, waardoor men zich tot iets
verbindt, dat men meent Hein welgevallig te zijn.
Faire une v- à Dieu, is la sainte Vierge, aan God,
aan de heilige Maagd eene gelofte doen. Rompre,
Violer son v-, zijne gelofte breken, schenden. Faire
v- de chasteté, gelofte van kuischheid doen. V-x
monastiques, ordes- of kloostergeloften (de drie geloften van kuischheid, armoede en gehoorzaamheid) .
z. ook STABILITÉ. — ( fig. et fam.) Je n'ai pas fait
v- de faire telle chose, ik heb mij niet tot dit of
dat verbonden. — Voornemen, vast besluit n. J'ai
fait v- de lui être fidèle á jamais, ik heb vast besloten haar (hem) altijd getrouw te zijn. -- Ge
geschenk n., z. v. a. EX-VOTO. — Bij zekere-lofte,
verkiezingen en beraadslagingen z. v. a. suffrage,
stem f. Donner son v-, zijne stem geven. I1 a reuni tous les v -x, hjj heeft alle stemmen gekregen. —
Wensch m., verlangen n. (in dien zin doorgaans
meerv.): C'est mon v- le plus ardent, dat is mijn
vurigste wensch. Remplir les v-x de qn., iemands
wenschen vervullen. Je fais des v-x pour la prospérité de votre frère, ik wensch uwen broeder van
harte voorspoed. Dieu a exaucé nos v-x, God heeft
onze wenschen verhoord. — Le v- de la lol, het door
de wet voorgeschrevene. -- [Cath.] V-x, kloostergelofte, aflegging der plegtige gelofte, waarbij iemand
zich aan 't kloosterleven wijdt: Elle n'avait pas
encore prononce ses v-x, zij had hare gelofte nog
niet afgelegd.

zaak. -- (fam.) Nous y v-, daar hebben wij 't, dat
is juist de zaak, nu zijn we, waar we wezen moe
Weleer ook met een in/In., vooral met-ten.—
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V o lie, f. [Anc. mar.] : Rameur de bonne v-,

venir : Comme it parlait à la femme, v- venir Ie
maxi, terwijl hij met de vrouw aan 't spreken was,
zie, daar komt de man aan. V- venir le printemps,

nu krijgen we de lente.
W oie, f. Weg, groote weg m., landstraat f. der
oude RRomeinen. V- commode, sure, dangereuse,
gemakkelijke, veilige, gevaarl ij ke weg. Les v-s Romaines, de romeinsche wegen. La v- Appienne, de
Appische weg (eene door Appius Claudius, 313 jaar
vódr Chr. aangelegde straatweg). — (Loc. prov.)

Etre toujours par v- et par chemin, z. CHEMIN. —
(fig.) Si vous suivez cette v-, vous serez sauvé,

wanneer gij op dezen weg wandelt, indien gij dus
leeft, zult gij gelukkig worden. Les v-s de la Providence sont impénét.rables, de wegen der Voor
zijn ondoorgrondelijk. La v- du eiel, de-zienghd
weg ten hemel. La v- large, de breede weg, de weg
ten verderve. La v- étroite, z. ÉTROIT. Seigneur,
enseigne-moi tes v-s, Heer, leer mij uwe wegen,
uwe geboden. II est sur la v- de la vertu, h# is
op den weg der deugd. z. ook CHAIR, PERDITION,
ETROIT. Spoor n., afstand tusschen twee tegen
wielen van een rijtuig, tusschen de-overstand
beide rails, waarop de spoorwagens loopen; ook:
de indruk, dien een voortrollend rijtuig achterlaat.
La v- des charrettes, des carrosses, het spoor der
karren, der koetsen. Les voitures de France ont
la plus large v-, de fransche rijtuigen hebben het
breedste spoor. Suivre la v- dune voiture, het spoor
van een rijtuig volgen. — (fig.) Laisser une chose
en v-, iets laten slingeren, iets niet wegbergen. On
l'a jeté en v-, men heeft het voor de deur, op straat
geworpen. — [ Vénér.] Spoor n., weg, dien 't wild
heeft genomen. V- chaude, fumante, vive, versch,
geheel versch spoor. V- de bon temps, spoor van
één of twee uren geleden. V- de relevé, oud spoor.
V- de hautes erees, spoor van den vorigen dag.
V- surpluée, surneigée, weggeregend, oversneeuwd
spoor. Mettre les ^ chiens sur la v-, de honden op
't spoor brengen. Etre a bout de v-, het spoor kwijt
zijn; (fig.), z. h BOUT DE, onder BOUT. - (fig.)
Mettre qn. sur la v-, sur les v-s, iemand op 't spoor
helpen, hem de noodige inlichtingen, aanwijzingen
geven. — (fig. et fam.) N'avoir ni vent ni v- dune
chose, d'une personne, niets ter wereld van iets of
iemand meer weten, volstrekt niet weten waar iets
of iemand gebleven is. r-- Weg m., gelegenheid f.,
vervoermiddel; — middel n.: Par queue v- expédie
-t-il cela? met welke gelegenheid, langs welken weg
verzendt hij dat ? Ii prend la v- de l'eau, de la
diligence, hij verzendt het per schuit of te water,
-met de diligence; hij neemt, doet de reis over water,
'net de diligence. — Je lui ai envoye ces livres
par la v- de Mr. T., ik heb hem die boeken door
tusschenkomst van den heer T. gezonden Ii est

of enkel Bonne-v-, z. BONNE-VOGLIE.
Vogue, f. [Anc. mar.] Vaart f., gang m. (van
eesw galei of ander vaartuig bij eiken slag met de
riemen); het roeijen. — V- de chaloupe, dolboord n.
n eene sloep. — ( fig.) Naam m., faam f., roep m.,
aanzien n., toeloop, trek, zwang m., mode f. Ce
prédicateur a la v-, est en v-, deze predikant heeft
veel toeloop. Gela l'a mis en v-, dat heeft hem in
achting, in naam gebragt, dat heeft hem opgang
doen maken. — Ce jeu est en v-. dit spel is in de
mode, in zwang. Ses écrits sont en v-, zijne geschriften zijn zeer gezocht, vinden groeten bijval.
Cette pièce a la v-, dit tooneelstuk heeft veel loop,
maakt grootgin opgang. z. ook succÈs . — (Loc. prov.)
Qui a v-, a fortune, wie den naam van vroeg opstaan heeft, kan niet ligt te lang slapen. — Vogne-avant, m. [Mar. j Voorroeijer m., voorste
man in eene sloep. . Des vogue-avant.) —
Woguer, V. n. [lv., Mar.] Al roeijend voor
gaan; roeijen, varen (op welke wijs ook),-warts
zeilen: Les galères cornmencaient a v-, de galeijen
kwamen in beweging, schoten vooruit. — Ces forcats voguent b merveille, die galeislaven roeijen
voortrejfeljk. Vogue avant ! roei op 1 V- i pleines
voiles, met volle zeilen varen, alle zeilen bijhebben.
— (fig. et prov.), Z. GALÈRE. r- [Tech.) Faire v- parvenu a cette place par la v- dun ministee, hij
l'étolfie, het haar met den slagboog tot losse lagen is door tusschenkomst of bemiddeling van Benen
of bladen slaan (bij hoedemakers).— ; Vogueur, m. minister in die bediening gekomen. — (fig.) PrenRoejer m. (rameur).
dre la bonne v-^, den goeden weg inslaan, hel regte
Void, loc. adv. (zamentrekking van vois iel, middel aangrijpen. V-s indirectes, obliques, zijdedie bij wijze van vrép. wordt gebruikt om iets aan te lingsche, slinksche wegen of middelen. La v- la plus
duiden, dat zich in de nabij'ieid van den spreker sure d'éviter le danger, de zekerste weg, het veibevindt, in tegenstelling met voilh, dat een verder liciste middel om 't gevaar te ontgaan. 11 a fait sa
verwijderd voorwerp aanduidt) Ziehier, hier is, fortune par la v- des armes, hij heeft zijn fortuin
hier zijn: Voilá votre part et v- Ie mien, ziedaar door de wapens, in den oorlog gemaakt. — I1 nest
(dat is) uw aandeel, en ziehier (dit is) het mijne. pas dans nos v-s, 't ligt niet in 's menschen naV- Ie livre qu'il cherche, hier is het boek, dat hij tuur, in onzen aard. — Etre en v- d'accoinmodezoekt. Le v- qui vient, hier komt hij. Me v-, hier ment, op weg zijn, gereed zijn om een vergelijk te
ben ik. Ou est votre frère ? le v-, waar is uw treffen, om eene zaak bij te leggen. , [ Agric.]
broeder? hier is hij. Nous v- quatre, hier zijn wij Mettre è deux v-s, de aarde bij 't ploegen in twee
met ons vieren. L'humme que v- vous le dira, voren opwerpen. --- [Arqueb.] V- h baguette, laaddie man hier (deze man) zal het u zeggen. V- trois slokqat n. - [Astr.] V- lactée, melkweg m. —
bommes qui viennent pour vous parley. daar ko- [Anat., Méd.] V-s, wegen, gezamenlijke vaten, bui9en, daar zijn drie menschen, om met u te spreken. zen of kanalen, reeks van organen, die een lig
— (ram.) E n voici Bien dune (d'un) autre, Z. AUTRE
andere stof doorloopt. Pre--chamsotfen
— Void i wordt ook gebezigd van dingen, die niet miè fes v- s, eerste wegen, de werktuigen der spij sdoor de zinnen waar te nemen -zijn en die men vertering (mond, slokdarm, maag, enz.) Secondes
gaat aanduiden, verklaren of beschrijven; ook om v-s, tweede wegen. de chijl- en ook rte bloedvaten.
een' tegenwoordigen toestand, eene handeling van V-s biliaires, urinaires, lacrymales, gal-, pis-,
't oogenblik uit te drukken: V- mes raisons, ziehier traanwegen. — [Chum.] Weg, wijze, waarop eene
mijne redenen, nu zal ik u mijne redenen opgeven. of andere chemische verrigting geschiedt. V- sèche,
En v- la preuv e, ziehier 't bewijs er van. -- V- bumide, drooge, natte weg. -- [Financ.J V-s et
1'heure de notre depart, thans is 't uur van ons moyens, wegen en middelen. — [Jur.] V-s de droit,
vertrek gekomen. Vous v- a la tête d'une belle regtsiniddelen n. pl., geregtelijke weg, dwanymiddeaffaire, nu staat g# aan 't hoofd van eene schoone len. — V-s de fait, dadeljkheden, feitel jkheden,
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g ewelddadigheden f. pl. —

len. V- d'eau, onderzeil, drijfzeil. z. ook AMENER,

CLAIRE - VOLE.

APPAREILLER, ARTIMON, AURIQUE, BANNIÉRE, BOURCET (lees daar voile in plaats van voilà), CALEB,
CARGUE, CISEAU, COIF'FE, CONTRE-VOILE D'ETAI,
CORPS, DÉCHARGER, DEDANS,^ DÉFERLÉ, DEHORS,
DÉPLOYÉ, DONNER, ENVERGUE, ÉTAI, FIN, FORCE,
FORTUNE, LATINE, LIVARDE, MESTRE, METTRE, MISAINE. PERROQUET, PORTER, RALINGUE, RECHANGE,
SERRÉ, TAPECUL, TIERS-POINT, TRÉOU. — (fig. et

[Mar.] V- d'eau, lek n.
Boucher, Etancher une v- d'eau, een lek stoppen,
stelpen. — [Tech.] V- (of Trait) de la scie. zaagsnede f., opening, die de zaag in 't hout maakt. --Donner une v- de Chardon a une étoffe, eene stof
met kaarden opkrassen. Donner une v- de calandre b une étoffe, eene stof achtmaal onder de rollen of den mangel laten doorgaan. — Claire v-, z.
VOLE, f. [Métrol.] Oude inhoudsmaat, inz. voor
brandhout (— 56 kub. voeten of 1,919:* wisse),
vracht; dragt f. Deux v-s faisaient une corde,
twee vrachten deden een nadm. V- de bois, vracht
hout. V- de sable, vracht zand n. — V- d'eau,
dragt water, twee emmers vol water, die iemand
draagt.
Voilà, loc. adv. (zamentrekkin.g van vois 1h,
die b ij wijze van voorzetsel in soortgeljken zin als
void, wordt gebruikt, vgl. void) Ziedaar, daar is,
daar zijn: Voici Iles cerises, v- des prunes, hier zijn
kersen, daar zijn pruimen. V- 1'homme que vous
demandez, daar is de man, naar wien gij vraagt.
Le v- qui vient, daar komt hij. — V- ce qu'il ma
dit, et voici ce que je lui ai répondu, dat heeft
hij mij gezegd, en dit heb ik hem geantwoord. Vq u'an sonne, daar schelt men. V- qn. qui vient,
daar komt iemand. Me v- sauvé, nu ben ik gered,
behouden. V- qui est bien, dat is qoed; zoo is het
zegt. V- qui va bien, dat gaat goed. — (fam., ter
aanduiding van iets onverwachts, iets plotselijks):
Comme nous nous promenions, v- qu'une ondée
survint, terwijl w ij wandelden, zie, daar krijgen
w ij op eens eene regenbui. — Ne voilà-t-il pas (soort
van uitroep om verwondering uit te drukken): Ne
v- -til pas de quui me surprendre ! zou :íat m ij
niet verwonderen! Ne v- -t-il pas qu'il veut rompre Ie marché, daar wil hi nu op eens den koop
breken. — Voila kan, even als voici, door een inf n.
gevolgd worden: V- parley en Entte raisonnable, dat
heet als een verstandig meisje spreken.

Voile, ni. Dekkleed n.; voorhang; inz. sluijer;
nonneslu2jer m. Mettre un v- de gaze, de tulle sur
one lampe, een gazen, tullen doek over eene lamp
hangen. -- Dans quelques cathédrales, un grand
v- s?pare le sanctuaire du reste du choeur, een
groote voorhang of gord ij n scheidt in sommige kathedralen de plaats des hoogaltaars van 't overige
des koors. -- Elle se cacha Ie visage de son v-, zij
bedekte haar gelaat niet haren sluijer. -- Prendre
Ie v-, den sluijer nemen, non worden. — (b ij uit

Stol' f., waarvan de nonnesluijers remnaakt-brei(Jng)
worden, sluijerdoek n. Un mètre de v-, eene el
sluijerdoek. — (fig.) Avoir un v- devant les yeux,
door vooroordeelen, door een' of anderen hart stopt
geheel ingenomen en als verblind zijn. — (poét.)
Les v-s de la nuit, de sluijer van den nacht, de
duisternis. La nuit couvrait encore la vilie dun
voile obscur, de nacht dekte de stad nog met een
donkeren sluijer. — (fig., in zedelijken zin) Sluijer,
dekmantel m., voorwendsel n., schijn m.; datgene,
wat ons belet iets te leeren kennen: Il couvrit son
irnpiété du v- de la dévotion, hij verborg zijne goddeloosheid onder den dekmantel der godsvrucht. II
le fit sous le v- de l'amitie, hij deed het onder den
schijn, den dekmantel der vriendschap. — Tirer le
v- sur les défauts d'autrui, eens anders gebreken

met den mantel der liefde bedekken, een' sluier over
iemands feilen werpen. Je fire le v- sur le reste
de sa conduite, ik werp een.' sluijer over zijn verder gedrag, ik ga het overige van zijn gedrag met
sitlzwijgen voorbij. Le v- du silence, du mystère,
de slu' er der stilzwijgendheid, der geheimzinnigheid. Soulevons le v- qui nous cache la vérit.é, lig ten wij den sluijer op, die ons de waarheid ver
Déchirer le v-, den sluijer des geheims van--bergt.
een scheuren, de waarheid aan 't licht brengen. I1 a
levé un coin du v-. hij heeft een' tip van den sluijer opgeligt, een gedeelte van 't geheim ontdekt. —
[Anat.] Le v- du palais, het zachte gehemelte, het
zachte verlengsel van 't slijmvlies van 't beenig gehemelte, dat als eene soort van gordijn nederhangt.
-- [Mus.] Stuk stof om den klank tier pauken te
dempen. — [Peint.] Zeer fijn en ligt zijden krip n.
tot doorteekenen.
VOILE , f. [[liar., Nay.] Zeil n. Basses, Hautes
v-s, onder -, bovenzeilen. V-s de Pavan t, de l'arvlère, voor -, achterzeilen. V-s de senau, brikzeilen,
snaauwzeilen. V-s de chaloupe, de canot, sloepzei-

fam.) Mettre toutes les v-s au vent, Aller it v-s
et à rimes, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke
moeite of pogingen aanwenden. A pleines v-s, volgaarne, van heeler harte. z ook CALEB . — (Prov.)
11 faut tendre v- selon le vent, men <snoei de tering
.

naar de nering zetten, naar tijdsomstandigheden te
werk gaan. — Voile wordt somtijds voor 't schip
zelf genomen: Escadre de quinze v-s, eskader of
smaldeel van vijftien zeilen. On apercut une v- a
l'horizon, men bespeurde een schip, een zeil aan de
kim. -- [H• n.] V- déplové, uitgespannen bezaanszeil, duitje n. V- roulée, opgerold bezaanszeil (twee
namen van schelpen. — [Nay.] Houtvlot n. (op de
Maas).
Voilé, e, adj. (en part. passé van voiler): Femme v-e, á demi v-e, gesluierde, half gesluijerde
vrouw. Réligieuse v-e, non, die den sluijer heeft
genomen, hare gelofte heeft afgelegd. — Le soleil
est v- dun nuage, de zon is door eene wolk bedelkt. — Des vices v-s du manteau de l'hypocrisie,

ondeugden f. pl., die onder den mantel der hui.chelarj verborgen zijn. — Voix v-e, un peu v-e, ,qedeinpte of doffe, eenigzins gedempte, niet heldere
stem f. — Porcelaine v-e, troebel, niet helder por selei.n n. -- (t1'Iar.] Vaisseau bien, mal v-, goed,

slecht, bezeilil schip n. Vaisseau v- enn brick, en
goëlette, schip met brikstuig, met schoenerstuig. —
[Tech.] Pianche v-e, kromgetrokken plank of drukplaat f. -- Voiler, v. a. Met een' dekkleed, voor
bedekken, sluijeren: V- des tableaux,-hangsel,uijr
schilderijen overdekken, een doek voor schilderijen
hangen. V- son visage, zich eenen sluijer voor 't
gelaat hangen, zich sluijeren. — Verbergen, voor
't gezigt bedekken: Les nuages voilaient la tune, de
wolken verborgen, omsluierden de maan. — (fig.)
V- ses desseins, son amour, zijne plannen, zijne
liefde verborgen houden, niet laten zien. IJs validrent leur révolte du prétexte de la religion, zij
bemantelden hunnen opstand met de godsdienst. —
SE VOILE[, V. pr. Vlet een' doek of sluijer overdekt
worden. -- Zich sluieren, eenen sluijer voordoen,
eenen sluijer dragen: Les femmes se voilent dans

ce pays. -- Le eiel se voile quelquefois du nuage,

de hemel verbergt, verschuilt zich somtijds achter
wolken. — [Tech.] Kromtrekken door droogte of
vochtigheid (se déjeter). — 5 V oiler, V. a. [Mar.]
Tuigen, zeilen aanslaan. -- Voiterie, I. Zeilma
zolder m. — Vol--kerijf.,zlmaswnolette, f. (verklw. van voile) Zeiltje, klein zeil n.;
— kleine sluijer m. — V oileur, m. [Navis.] Vlet
schipper van een houtvlot. — 6 oilier, m.-term.,
[Mar.j Zeilmaker m. Maitre v-, z. MAITRE. -- (van
schepen sprekende)Zeiler, zei/der m.: Ce vaisseau est
bon, fin, mauvais v-, dat schip is een goed, hard,
slecht zei/er. -- Somtijds ook van ver vliegende
vogels gezegd. Les martinets sont de bons v-s, de

,gierzwaluwen zijn goede vliegers. — V oilière, f.
[Géom.] , z. v. a. CHAiNETTE -- Voiture, f.
[Mar., Nay.] Zeilaadje f., gezamenlijke zeilen n. pl.
van een schip, zeilwerk n.; bijstaande zeilen. Régier sa v- sur Celle dun autre vaisseau, zijne zeilen of vaart naar die van een ander schip regelen.
Être sous la mème v-, dezelfde zeilen bijhebben.
Etre sous une petite v-, weinig zeil hebben bijstaan.
Avoir la v- dun cutter, kotterstuig hebben.
V of r, v. a. Zien, bemerken, bespeuren: V- un
objet, la lune, een voorwerp, de maan zien. Je vois
tout ce qui se passe lb , ik zie, bemerk alles, wat
daar voorvalt. z . OEIL (blz. 1260, kol. 2, midden).

— C'est un homme que j'ai vu très-riche, 't is

een man, dien ik zeer rijk gezien, gekend heb. La
maison que j'ai vu abattre, que j'ai vue s'ecrouIer, het huis, dat ik heb zien afbreken, instorten.
Je n'aime pas à v- les gens tristes, Ik zie de menschen niet gaarne treurig. --- Cet honirne a vu la
mort de près, die man heeft den dood van nabij
gezien. — V- qn. de bon, de mauvais oeil, iemand
met een goed, met een kwaad oog aanzien, iemand
gaarne, ongaarne zien, iemand een goed, een kwaad
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hart toedragen. — Cette hauteur voit la place, a v-, het is geen man, wet wien men omgang hebvan deze hoogte kan men de vesting

zien. — Cette
mer a vu bien des naufrages, die zee heeft vele
schipbreulcen gezien, is van vele schipbreuken ge
geweest. J'ai vu ces maux, ik-tuigeofhnl
heb die rampen gezien, beleefd. Combien d'animaux
sont fixés au sol qui les a vu naïtre ! hoe vele
dieren zin tot den grond bepaald, waarop zij geboren zijn. — (fam. en bij overdrj ving) Qui ne la
pas vu na rien vu, wie dat niet gezien heeft, heeft
nog niets gezien. J'ai vu !'heure, le moment qu'il
allait se perdre, ik heb hem op 't punt gezien van
zich in 't verder f te storten. J'ai vu le temps qu'on...,
ik heb den tijd beleefd, dat men... ---- Bezoeken:
Aller v- qn., iemand gaan bezoeken. J'iral vous vdeux heures, ik zal ten twee ure bij u komen.
— V- le roi dans son cabinet, een bijzonder gehoor bij den koning hebben. V- son juge, z. v. a.

a

solliciter son juge, z. SOLLICITER. — V- un malade, eenen zieke bezoeken. Le médecin le volt tons
les jours, de doctor bezoekt item alle dagen, —
Voir, verbonden met venir, z. VENIR. — fam. en
bij wijze van uitdaging): Je voudrais bien v- qu'il
osat vous battre, 'k zou wel eens willen zien, dat
hij u durfde slaan. Je voudrais bien vous v- It
ma place, Ik zou u wel eens in mijne plaats willen
zien. — (poét.) V- le jour, geboren worden, het
daglicht zien: leven. I1 vit le jour à Paris, hij werd
te Parijs geboren. — Il nest pas digne de v- le
jour, hij is niet waard te leven. -- V- le jour (van
(

boeken sprekende), in 't licht komen, verschijnen,
uitgegeven worden: Cet ouvrage ne verra pas le
jour, dat werk zal niet in 't licht komen. -- V- en
songe, in den droom zien, meehen te zien.
Zien,
b ij 't lezen, bij 't reizen, in den omgang, enz. opmerken, waarnemen, kennis, ondervinding opdoen.
J'ai vu dans Tite-Live que..., in heb in Titus
Livius gezien, gelezen, dat... Dans quel livre avezvous vu cela? in welk boek hebt gij dat gelezen, gevonden, aangetroffen? — C'est un homme qui a
beaucoup vu, 't is een man, die veel gezien, die de
wereld gezien, die veel ervaring opgedaan heeft.
I1 vent v- les pays étrangers, hij wil vreemde landen gaan zien, bezoeken, doorreizen. I1 na pas encore vu le monde, hij heeft de wereld nog niet gezien, heeft nog geen ondervinding. V- le grand
monde, de groote wereld zien, leeren kennen. z. ook
MONDE. — Ce soldat na pas encore vu le feu, die
soldaat heeft nog geen vuur gezien, nog geen gevechten of veldslagen bijgewaond. — (Loc. prov.),

ben kan, die man heeft te slechten naam om met
hem te verkeeren. V- one femme, omgang met eene
vrouw hebben, b ij haar slapen. I1 y a longtemps
que son mari ne la volt plus, haar man slaapt
reeds sinds geruirnen tijd niet meer bij haar. -..-..(/1g.)
Zien, inzien, bemerken, bespeuren, begrijpen: Je
vois bien qu'il me manque de parole, ik zie, bemerk wel, dat hij mij zijn woord niet houdt. V- les
intentions dune personne, iemands oogmerken inzien, begrijpen. Vous verrez trop tard que j'ai
raison, gij zult te laat inzien, dat ik gelijk heb. —
[Dévot.] Zien, door 't verstand kennen: Dieu volt
le fond des coeurs, God ziet, kent den grond der
harten. Les bienheureux voient Dieu dans toute
sa majesté, de gelukzaligen zien God in al zijne
majesteit.— Hooren: Je n'ai jamais vu de réponse
plus impertinente que Celle-lá, ik heb nooit een
onbeschaamder antwoord gehad dan dat. -- [Prat.]
Assigner pour v- dire et ordonner, dagvaarden om
aan te hooren, wat gezegd en bevolen wordt, ons
de regterljke uitspraak te vernemen. . Faire
v-, laten zien, toonen, leeren kennen: Faire v- ses
blessures, zijne wonden laten zien. Je vous ferai
v- toutes les curiosités de mon cabinet, ik zal u
al de zeldzaamheden van mijn kabinet toonen. —
(Loc. prov.), z. CHEVAL. Je lui ferai bien v- It

qui it se joue, It qui it s'adresse, It qui it It affaire,

ik zal hem toonen, hij zal weten, met wie hij te doen

heeft. — Laissez v-, toon, laat zien: Laissez-moi
v- ce tableau, laat mij die schilderij eens zien. —
11 ma laissd v- qu'il voudrait bien le faire, h#

heeft mij niet onduidelijk te kennen gegeven. dat
hij 't wel zou willen doen. _____ tells v. n. of ebsol. Zien: V- Clair, double, Z. CLAIR (adv.), nut BLE (adv.) V- trouble, Ne voir goutte, z. onder
TROUBLE, GOUTTE (droppel). — Cherchez de la
1 umière, on n'y volt plus, haal licht, men kan niet
meer zien. La cave est bien obscure, on n'y volt
pas, zijn kelder is zeer donker, men kan er niet in
zien. — (fig.) V- de loin, z. LOIN.
Loc. prov.),
z. NEZ. Si vous ne le croyez pas, allez-y voir, als
ge 't niet gelooft, ga het dan zien. J'aime mieux
le croire que, d'aller v-, ik wil 't liever gelooven
dan gaan zien of onderzoeken. — Venez-y-voir,
z. dat woord. — (fam.) Voyez-vous, Vois-tu (als
stopwoorden gebézigd om de aandacht op te wekken), ziet gij, zieje. — Ceci est It v-, dat staat te
bezien, dat moet eerst nog, onderzocht, nader toegelicht worden. II na rien a v- dans ma conduite,
z. BOUTEILLE, LOOP, PAYS. Nous en avous bien vu h# behoeft op min gedrag geen acht te slaan, hij
d'autres, wij hebben wel voor heeter vuur gestaan, heeft met mijn gedrag niets te maken. Je verrai,
wij laten ons daardoor niet bang maken. — Zien, Nous verrons, Il faut v-, ik zal zien, wij zullen
bezien, met aandacht zien, beschouwen, bekijken; zien, ik zal, wij zullen er over denken. — Uitnazien, onderzoeken, nagaan; beproeven: Voyez ce zien, het uitzigt hebben: Cette maison volt sur un
tableau, eest un objet It v-, beschouw, bezie die jardin, dat huis heeft het uitzigt op eenen tuin. —
schilderij, 't is een bezienswaardig stuk. Cela mé- Voir à, toezien, letten op, zorgen voor: Voyez á
rite d'être vu, dat verdient bezien, bekeken te wor- ce qui se passera, let op hetgeen er gebeuren zal.
den. — A voir toutes ses folies dépenses, it sera Allez v- aux ouvriers, ga eens op 't werkvolk acht
bientót ruiné, als men zijne dwaze uitgaven na- geven, kijk eens nator 't werkvolk. Voyez It nous
gaat, moet hij spoedig arm worden. — L'affaire a faire manger, zorg, dat wij wat te eten krijgen.
éte vue et revue, de zaak is van alle kanten be- - SE volt, v. pr. Gezien worden: Cela ne
keken, onderzocht. V- un proces, een proces nazien peut pas se voir de si loin, dat kan men van zoo
o/' onderzoeken (om er rapport of verslag over uit ver, op zulk eenen afstand niet zien. — Cela se
te brengen). Si cela arrive, on verra ce qu'il y volt tous les jours, dat ziet men, dat gebeurt alle
aura 'faire, als dat gebeurt, zal -men zien, over- dagen. Cela ne s'est jamais vu, dat is nooit geleggen, wat er te doen staat. Voyez si cola vous beurd. — Aangetroffen worden: Cette plante se
accommode, zie eens, overleg, bezin u eens, of volt dans tons les lieux arides, die plant wordt op
dat u past. — Zien, beoordeelen, beschouwen, uit alle dorre plaatsen aangetroffen. — Zich zelven zien
zeker oogpunt zien: Je vois sela autreinent que of beschouwen: Se v- dans un miroir, zich in een'
vous, ik beschouw, begrijp dat anders, ik zie dat spiegel beschouwen, bekijken. Troublez l'eau, vous
in een ander licht dan gij. (absol.) Chacun a sa y verrez-vous ? maak het water troebel, zult gij
manière de v-, ieder heeft zijne wijze van zien, dan u zelven er in kunnen zien? — (fig.) On est
zijne zienswijze. — I1 volt tout de travers, hij ziet, trop près de soi pour se bien v-, men is zich zelbeschouwt alles verkeerd. — C'est It vous á v- qu'il ven te na, om zich wel te kennen. On se volt d' un
ne lui manque rien, g ij hebt toe te zien, te zorgen, autre oeil qu'on ne volt son procliain, men ziet
dat hem niets ontbreekt. — Voyez s'il est revenu, zich zelven met een ander oog dan zijnen naaste.
ga eens zien, onderzoeken, of hij teruggekomen is. — Elkander bezoeken, met elkander omgaan of
— Voyez si vous pouvez résoudre ce problème, verkeeren: Ces deux amis se voient tous les jours,
zie, beproef eens, of q# dat vraagstuk kunt oplos- ne se voient plus, die beide vrienden bezoeken elksen. Voyez si eet habit vous va Bien, zie, probeer ander eiken dag, gaan niet meer met elkander om.
eens, of die rok u past. Voyez si le vin est bon, — Zich rekenen of achten, zich houden voor: Dès
zie, proef eens, of die wijn goed is. Omgaan lors ils se virent perdus, sauvés, van dat oogenblik
met, bezoeken, verkeeren: Qui voy ez-vous ? Qui af hielden zij zich voor verloren, gered. — Zich
voit-il ebez lui? met w ien gaat g# om? wie ontvangt zien of bevinden: Se v- abandonné de tuut le monde,
hij bij zich? met wie verkeert hij in zijn huis? II zich van iedereen verlaten zien. I1 se vit obligé de
ne volt personne, hij gaat met niemand om, hij quitter le pays, hij zag zich genoodzaakt het land
neemt geen bezoeken aan. Ce nest pas un homme te verlaten.
--m
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VOIRE
t noire, adv. Zelfs, ja zelfs; voorwaar, zeker:
Tout le monde était de eet avis, v- (of v- mèm e)
le président, iedereen was van dat gevoelen, zelfs
de voorzitter. — Vous ferez sela, v-! zult gij dat

doen, voorwaar!
1Voirie, f. Wegopzigtersambt n. — Toezigt n.
over de openbare wegen. -- Plaats, waar men de
onreinheden eener stad, den afval van 't vee enz.
nederwerpt, vuilnisplaats, vilplaats, vilderij f. —
[Bouch.] Onnutte afval m. van geslagt vee.
i%oisin, e, adj. Naburig, aangrenzend, nabij
aanliggend: Son jardin est trop v- du-geln,
grand chemin, zijn huis ligt te dipt bij den grooten
weg. Les Etats v-s, Les princes v-s, de naburige
Staten, vorsten n. pl. Les terres v-es de la font,
de bij (in de nabijheid van) 't woud gelegene landerjen f. pl. — ( fig.) I1 est v- de sa ruine, hij is
zijnen ondergang natij, h# staat aan den rand van
't verderf. Le beau est v- du laid, het schoone grenst
aan 't leeljke. — VOISIN, m., -E, f. Buurman, buur,
nabuur, gebuur m., buurvrouw, burin, geburin,
buurvrijster f., buurmeisje n. Être Bien avec ses
v-s, in goede verstandhouding met zijne buren leven. — (Loc. prov.) Grand clocber est mauvais
v-, een groote klokketoren is een slechte buurman.

Un grand chemin, une grande rivière et un grand

seigneur sont trois mauvais v-s, een groote weg,
eene groote rivier en een groot heer zijn drie kwade
buren. z. ook AVOCAT, MdTIN. -- 7 oisivage, m.
Buurt f. (zoowel in de beteekenis van buren als in
die van naburige huizen of plaatsen), nabuurschap,
buurschap f.; naburigheid, nabijheid f. I1 est aimé
de tout son v-, hij is bij al zijne buren, bij de gansche buurt bemind. — Le v- fut brulé par un terrible incendie, de vuurt werd door een' gedachten
brand in de asch gelegd. — I1 demeure dans Ie
v-, hij woont in de nabijheid. Les maisons du v-,
de huizen der nabuurschap, de naburige huizen n.
pl. — -j- %'oisinal, e, adv., z. v. a. VICINAL. -- t Voisinance, f., z. V. a. VOISINAGE. —
Woisiner, V. n. ((am.) Buurschap houden, zijne
naburen bezoeken: Elle ne voisine point, zij houdt
geene buurschap. — (Loc. prov.) Il West voisin
qui ne voisine, dat is geen goede buur, die zijne
buren niet bezoekt, geenen omgang met hen heeft.
+ Voiturable, adj. Vervoerbaar, inz. met rijtuig of per as: Ces objets sont trop fragiles, ils
ne sont pas v-s, die voorwerpen zijn te breekbaar,
zij laten zich niet per as vervoeren. — Voltarant, e, adj. Het warenvervoer betreffend: L'industrie v-e, de industrie van 't warenvervoer. —
Voiture, f. Voertuig, voerwerk, middelen tot
vervoer van goederen of personen, inz. rijtuig n.
Le carrosse, Ia litière, Ie bateau sont des v-s fort

commodes, de koets, de draagstoel, de schuit zijn
zeer gémakkelijke vervoermiddelen, in koetsendraagstoelen, schuiten is 't gemakkelijk reizen. — Và deux, à quatre roues, twee-, vierwielig rijtuig.
V- publique, particulière, openbaar, bijzonder rijtuig. V- de place, de louage, huurrjtuig. V- de
poste, postrijtuig n., postwagen in. -- V- à vapeur,
stoomwagen, stoomtrekker, locomotief m. —
Vracht, lading f., de goederen of personen, die ver
worden; vervoer n.; -- vervoerloon, vracht--voerd
geld n., vracht f. Le roulier na pu trouver v-,
na que demi-v -, de voerman heeft geen vracht of
lading kunnen vinden, heeft maar halve vracht. —
(fam.) 11 n'y a pas v- (van een niet vol geschonken
glas sprekende), dat is gesn volle lading. --- On a
payé tant pour la v- des efiets, men heeft zooveel
voor 't vervoer, voor de vracht der goederen betaald. La v- de ces etrets se fait par mulets, par
charroi, par eau, 't vervoer dier goederen geschiedt
met muilezels, per as, te water. — Lettre de v-,
vrachtbrief m. -- (Loc. prov.) 11 est, venu par la
v- (of sur la mule) des cordeliers, hij is op apostelpaarden, te voet gekomen. — Voititrer, v. a.
Vervoeren, door middel van een of ander voertuig
verplaatsen. V- des effets, des meubles, goederen,
meubelen vervoeren. (absol.) V- p ar eau, par terne,
par charroi, te water, over land, per as vervoeren.
— (fam.) Iemand in zijn rijtuig medenemen: Voulez-vous me v- j usque lb ? wilt gij mij tot daartoe
rijden ? — V- les commodités de la conversation
(in de taal der précieuses bij Molière), stoelen
brengen.
SE VOITURER, v. pr. Vervoerd worden.
— Het part. passé is ook adj.: Marchandises voiturées par eau, te water vervoerde koopgoederen n.
-
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pl. — Voiturier, m. Vrachtvoerder. V- par terre,
vrachtrijder, voerman. V- par eau, vrachtschip
ni. — Voiturin, m. Vrachtvoerman, huur -per
Italië en aangrenzende streken, v e t t u--koetsirn
r i n o m. — huurrijtuig n., huurkoets f.
Voituriser, v. n. Schrijven als Voiture (een
beroemd fransch schrijver der l9de eeuw), Voiture
navolgen: Nos écrivains modernes voiturisent.

v oivodate, v oïvode, etc., z. VAYVOD —.
Voix, f. Stem f., stemgeluid n.; zangstens f. Vsonore, douce, forte, faible, heldere, zachte, sterke,
zwakke stem. Mue de v-, Sa v- commence déjà à
muer, z. Muu, ISIUER. Elle a une belle v- une vflexible, zij heeft Bene schoonti, buigzame stem. —
V- de basse-taille, de haute-taille, de baryton, de
tenor, z. BASSE-TAILLE, HAUTE-TAILLE, BARYTON,
TENOR. — Une cantate á deux v-, eene cantate voor
twee stemmen. — La v- du rossignol, de stern des
nachtegaals. -- [Chas.] La v- des chiens, 't ge-

bla f der honden naar het wild. — (in verheven en
dichterljken stijl ook van levenlooze voorwerpen
gebézigd) La v- de forage éclate dans les airs, de
stem des onweders buldert in de lucht. La lugubre
v- de 1'airain, het akelige klokgelui. — ( fig.) Élever
la v-, een' hooger', stouter' toon aannemen. z. ook
ÉLEVER. — (fig.) Stem, inspraak, innerlijke aan
La v- de la nature, du sang, de l'humanl--drift.
té, de stem der natuur, des bloeds , der menschelijkheid. — ( fig.) Stem f., raad m., waarschuwende
stem, vermaning f.: Écoutez la v- de votre ami,
luister naar de stem uws vriends. — (poét) La

renommée (La déesse) à cent v-, z. RENU!V131EE.[Gram.] Klank m., het door eene klinkletter voorgestelde geluid n. V- grave, aiguë, nasale, diepe,
scherpe klank, neusklank. — La v- active, passide du verbe, de bedrijvende, lijdende vorm des
werkwoords. — [ Mar.] Donner la v-, opzingen
(bij 't hijschen of trekken). A la v- !, op 't zingen
gelet ! luistert naar 't opzingen
Etre a portée
de v- dun bhtiment, onder 't bereik van den roeper .zijn, bepraaibaar zijn. Saluer de la v-, de la
porte-voix, niet den roeper saluéren of groeten. —
[Méd.], z. CROUPAL. -- [Mus.] V- humaíne, z. Hi1! —

MA1N ; ook: soort van hobo , die de menschenstem
nabootst. V- angélique, engelenstem, een orgelregister, dat een octaaf hooger don de menschenstem
is. — Somtijds z. V. a. Zanger m., zangeres f. I1 y
avait six v- a ce concert, er waren zes zangers
en zangersssen, zes zangstemmen op dat concert.
---- Stem f., z. v. a. suffrage : Aller aux v-, stemmen, gaan stemmen. Recueillir les v-, de stemmen
inzamelen, opnemen. Conipter les v-, de stemmen
tellen. II 1'a emporté de tart de v-, hij heeft zoo
veel stemmen meer gehad. — Stem f., stemregt n.:
Avoir v- dans one assemblée, stem in eens vergadering hebben. z. ooh CONSULTATIF, DÉLIBÉRATIF.
— V- active , regt tot stemmen, tot verkiezen. Vpassive, bevoegdheid van gekozen te worden. z. ook
ACT1F. - fig. et fain.), z. CHAPITRE.
Stem f.,
gevoelen n., meening f. La v- publique, z. PUBLIC
(adj.). I1 n'y a qu'une v- sur son compte, er is
omtrent hem slechts ééne stem, ééne meening, allen
hebben van hem hetzelfde gevoelen. — (Prov.) La
v- du peuple est la v- de Dieu, de stem des volks
is de stem Gods : de algemeene volksmeening is
meestal gegrond. (den Senegal.
Vojet, m. [H. n.] Schoone stekelschelp f. van
Vol, m. Plugt f., het vliegen (van vogels, van
vele insecten, van vleërmnuizen, van vliegende visschen) V- rapide, snelle vlugt. L'aigle a le v- fort
Naut, de arend vliegt zeer hoog. Tirer on oiseau
au v-, eenen vogel in de lucht schieten. Le vol
dun papillon, dune chauve-souris, de vlugt van
eenen vlinder, van eens vledermuis. — Lengte der
vlugt, afstand, dien een vogel doorgaans in eens aflegt: Le v- de la perdrix nest pas long, de patrijs
kan niet ver vliegen. Le v- du poisson volant est
de courte durée, de vlugt van den vliegenden visch
duurt niet lang. — [ A.nc. cout.], z. CHAPON. —
(fig.) I1 prend son v- trop haut, hij vliegt te hoog,
hij neemt te veel hooi op zijne vork, hi springt
verder dan zijn stok lang is. Ce seigneur prend on
grand v-, deze heer voert een' grooten staat. I1 est
parvenu a ce poste de plein v-, hij is in eens, in
éénen sprong tot dien hoogen post geraakt. II ne
pourra soutenir le v- qu'il a pres, hij zal het, zoo
hoog niet kunnen volhouden. I1 a le v- des grands
seigneurs, des femmes, hij weet zich bij de groote
(
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heeren, bi, de vrouwen bemind te maken. Je mesure mon v- à mon génie, ik rnderneem niet meer,
dan mijn vermogen toelaat , ik spring niet verder
dan mijn stok reikt. Autant que le v- de mon esprit le permet, zoo ver mijn verstand reikt. Il a
le v- pour -les négociations , hij heeft geschiktheid
aanleg tot onderhandelingen. — Le v- de Bossuet,
de Corneille, de vlugt, de verheven denkbeelden, de
stoute stijl van B., van C. — [Artif,] V- de corde,
z. v. a. COURANTIN. - [Bias.] Vlugt, twee met het
schoudereinde aan elkander verbonden vleugels. Vabaissé, omgekeerde vlugt. Demi-v-, vleugel, elke op
zich .zelven staande vleugel. Deux, Trois demi-v-s,
twee, drie vleugels. V- à l'antique, antieke vlugt
(als helmteeken: twee vleugels, waarvan de eene den
anderen gedeeltelijk bedekt). V- lïanneret, banniersvlugt (twee van boven redt afgesneden paauwestaarten, op de wijs eenex antieke vlugt op den
helm geplaatst). — [Chas.] Jagt met roofvogels;
wijze van jagen: Se plaire au v- de la corneille,
gaarne op kraaien jagen. — V- a la source of a
lève-cul, het jagen, waarbij men 't opvliegen van
't wild afwacht. Le v- à la renverse, het jagen,
waarbij men 't wild bekruipt. — [Faut.] Chasse
au v- of enkel V-, gezamenlijke honden en jagtvogels voor zekere jagt. -- [H. n.] , z. v. a. ENVERGURE . — [Thédt.] Vlugt f., vliegwerk n., werking
der machine, waardoor een of meer spelers van
het tooneel opstijgen of daarop nederdalen. — h VOL
D'OISEAU, loc.

adv., z. OISEAU (onderaan).

VOL, m. Diefstal, roof m., dieverj, rooverij f.:
V- domestique, huisdieverij. V- de grand chemin.
straatroover . I1 est accusé de v-, hij is van diefstal beschuldigd. V- de nuit of nocturne, V- de
jour, nacht-, dagdieverij. \- à main armée, diefstal met geweld, met gewapende hand. V-, avec
effraction, diefstal met braak. z. Ook QUALIFIE , onder QUALIFIER. — Gestolen, geroofd goed n. Ii avait
caché son v-, hij had zijn gestolen goed verborgen.
J'ai recouvré mon v- , ik heb het m ij afgestolene,
geroofde, terug ontvangen.
5 Volalble, adj. Besteelbaar, ligt te bestelen;
steelbaar, ligt te stelen.
Volage, adj. (weleer) Vliegend: Les oiseaux
'v-s. — (lig.) Veranderlijk, ligtzinnig, wuft, onbestendig, wispelturig: Amant v-, Coeur v-, veranderlijk, onbestendig minnaar in , wispelturig hart n.
La jeunesse est v- , de jeugd is onbestendig, ver
[Méd.] Feu v-, vliegend vuur n.,-anderljk.—
soort van uitslag in 't gelaat en inz. aan de lippen,
vooral van kinderen. — [Mar.] Bàtiment v-, rank
vaartuig n. Compas of Boussole v-, wild kompas n.
(met al te bewegelijke naald). — VOLAGE, m. Onstandvastig, wuft, ligtzinnig mensch m.
V olaille, f. Pluimgedierte, gevogelte n., gezamenli ke vogels van den hoenderhof (voór de 17d
eeuw steeds poulailie geheeten): 11 préfère la grosse
viande à la v-, hij houdt meer van slagtvleesch dan
van gevogelte. — Elk dier vogels op zich zelven:
hoen, kuiken n., kapoen, kalkoen m. Mettre une vau pot, een hoen, kapoen, enz. in den pot doen. Volailler, m. Koopman in zulk pluimgedierte,
poelier m.
Volaire, m. [Hort.] Soort van snoeimes.
W olant, e, adj. Vliegend, tot vliegen in staat.
Poisson v-, vliegende visch,. Oiseau v-, vliegende
vogel m. Insecte v-, vliegend insect n. — [Artif.]
Fusée v-e, vuurpijl m. — [Méd.] (pop.) Petite
vérole v-e, z. v. a. VARIGELLE . — [Peint.] Draper ie v-e, ligte, fladderend voorgestelde draperie of
omkleeding f. — (Loc. prow.), z. PISTOLE. -- Los,
naar willekeur, verplaatsbaar: Escalier v-, losse
trap. Cabestan v- , losse kaapstander m. pl. —
[Mar.] Cacatois v-s , vliegende bramzeilen n. pl.
Focs v-s, vliegende kluivers m. pl. — [Mi].] Artillerie v-e of liever Art. légère of it cheval, z. LEGER. z. ook CAIP ; ASSIETTE, FEUILLE, PONT. ----

m. Pluimbal m.; pluimbalspel, rakétspel n.
V- mal emplumé, slecht bevederde pluimbal. —
Jouer au v-, met den pluimbal spelen. — [Agric.]
Kleine handmolen m. om 't kaf van 't koren te
scheiden. — [Bot.] V- d'eau of des étangs, z. v. a.
ItIYRIOPHYLLE. -- [Chas. 1 Stang f. voor de lijm
[ Méran. ] Voerwiel, vliegwiel, vlieg -roedjs.—
windvang rit. van een uurwerk; —-radn.:—
kruis n. als tegenwigt aan een braadspil. -- Wiek f.
van een windmolen. — V- de l'excentrique, excentriek- schijf f. (aan stoom -machines enz.) .-- [Modes]

VOLANT,

VOLÉE.

V OLABLE

Los bezetsel n. onder aan vrouwenkleederen (dat men
naar willekeur kan aanleggen of weglaten); --ligte, ongevoerde overrok or frak m -- VOLAO TE , f. [H. n.] Vliegende visch m. (exocète).
Volards, m. pl. [Pêche] Rijs, rashout n. tot
vlechtwerk.
Volatil, e, adj. Vlugtig, ligt vervliegend, verdampend: Sel v-, vlugtiq zout, vlugzout n.-- (fig.)
Son esprit est très-v-, hij is zeer ligtzinnig, wuft
.

van geest.

Volatile, adj. Vliegend, tot vliegen in staat:
Animal, Inseete v-, vliegend dier, insect n. -- vo -

doorgaans VOLATILES, m. pl. Vliegend
dier n., vliegende dieren m. pl.
V olatilisable, adj. [Chim.] Tot vervlugtiging
geschikt. — Volatilisation, f. [Chien.] Ver
— Volatiliser,-vlugtinf.,her
v. a. [Chim.] Vervlugtigen, vlugtig maken. — SE
VOLATILISER , V. pr. Viugtig worden, vervliegen.-V olatilité, f. [Chim.] Viugligheid f.: La v- des
alcalis, de vlugtigheid der loogzouten. — (fig.) La
v- de son esprit ne lui permet pas de suivre un
objet, de vlugtigheid, wuftheid van zijnen geest vergunt hem niet een plan door te zetten. — VOLATILITÉ , f. Vliegvermogen n., eigenschap van hetgene
zich in de lucht kan bewegen. La v- des oiseaux,
de la poussière. — Volatille, f. (fam.) Klein
eetbaar gevogelte n.
% olatine, f. [Mus.] Korte, snelle loop m. of
roulade, vol atine f.
Vol-au-vent (spelling der Académie), Volean-vent (gewone spelling), m. [Patiss.j Warme
vleesch- of vischpastei f. met randen van bladerdeeg . (Plur. Des vol -au-vent, Des vole-au-vent.)
Volean, m. Vuursouwende berg , vuurb[ g ,
vulkaan, volkaan m. Le cratère, Les éruplions de lave dun v-, de krater, de uitbarstingen
der lava van eenen vuurberg. — (fig.) Sa tête est
un v-, hij heeft eene vurige, gloeiende verbeelding;
hij is een. heethoofd. — (fig.) Nous marchons, dor
wij loopen, slapen op eenen vul -monstiruv,
wij worden door groote, verborgen gevaren-kan:
bedreigd. — v oleanicité, f. Vulkanische oor
werking van 't vuur der-sprongm.,de
vulkanen te weeg gebragte gesteldheid f. — Volcanien, ne, adj. Naar eenen vulkaan gelijkend:
Il y a des montagnes v -nes par leurs faux, er zijn
bergen , die door hun vuur vulhanen schijnen. -LATILE, m.,

i^ olcanien, m., z. v. a. PLUTONISTE. - `'ol-

canique, adj. Vuurspuwend; van vuurspuwende bergen herkomstig, tot de vulkanen behoorend,
v u 1 k a n i s c h: Les monts v-s, de vuurspuwende
bergen
bergen m. pl. Roches v-s. vulkanische steenen m.
pl.
de blijken van de werking van 't onderaard sche vuur dragen. Terrains v-s, of als subst. VOLCANIQUES , ni. pl. Vulkanische gronden m. pl. (die
door de werking der tegenwoordige vulkanen zijn
ontstaan). — [Bot.] Plantes v-s, vulkanische planten f. pl. (die te midden van de uitwerpselen eens
vulkauns groeijen). -- (fig.) Imagination v-, gloeijende, woeste verbeelding f. Tête v-, heethoofd, opbruisende geest m. — Volcanisé, e, adj. Vul
vuur bevattend; sporen van uitgebrande-kanisch
vulkanen vertoonend, door vulkanen uitgebrand. —
(f g.) Tête, Imagination v-, in gloed of geestdrift
gebragte geest m., verbeelding f. --- Volcaniser,
v. a. (fig.) In vuur en gloed zetten, in groote geest drift doen ontvlammen. z ook VULCANISER .—V olcaniste, m., z. v. (1. PLUTONISTE, --- Volcanite. f. [Binér .], z. V. a. AUGITE.
Vole, f . [Jeu] Het halen van al de slagen of
trekken door één speler (in sommige kaartspelen),
v o l e f. Faire In v-, de vole maken, al de slagen
halen. V- annoncée of déclarée, de bij den aanvang van 't spel aangekondigde vole, gedeclareerde,
geannonceerde of verklaarde vole f.
Volé, e, adj. (en part. passé van voler): Objet
v-, gestolen voorwerp n. — (Prov.) Bien v- ne
profite jamais, op gestolen goed is geen zegen, gestolen goed gedijt niet.
.

Vole -aa -vent, m., z. VOL-AU-VENT.

Volée, f. Vlugt f. van een vliegend dier, inz.
de volgehouden, onafgebroken vlugt eens vogels:
L'oiseau, Le papillon prend sa v-, de vogel, de
vlinder vliegt op. Les hirondelies traversent quelquefois la mar tout dune v-, de zwaluwen vliegen
soms de zee in eene vlugt over. — (fig.) Il a pris
la v-, hij heeft zich van alle banden ontslagen, heeft

VOLER

---

de vrije vlugt genomen; ook: hij is onverwacht ver- 1
trokken, verdwenen, hij is gevlogen. — (collect.)
Troep, zwerm m.; broedsel n.: Une v- de pincons,
een zwerm vinken. — Tirer dans la v- de canards,
onder den hoop of zwerm eenden schieten. — V de mars, de mal, broedsel duiven van maart, van
mei. — (fig. et lam.) Bijeenbehoorende lieden, inz.
jongelieden, troep m. Une v- d'écoliers, de beaux
esprits, een troep schoolknapen, fraaije vernu ftEn.
11 était de vette v-, hij behoorde tot dien troep. —
(fig. et fam.) Rang m., aanzien n.: Un seigneur
de la première v-, de in haute v-, een heer van
den eersten rang, van hoogen rang. — [Artill.] Vde canons, laag f. — (Ook van een enkel kanon
gezegd) Une v- de canon, een kanonschot. —-schot
Coup à toute v-, schot met de zwaarste lading en
de grootste hoogte, boogschot, schot met een gevlugt
stuk. Tirer à toute v-, de gladde laag geven, eene
batterij te gelijk lossen. — La v- dun mortier,
het langeveld- of mondstuk van een mortier. —
Sonner (les cloches) b toute v-, met alle klokken
luiden. -- (fig. et fam.) Une v- de coups de baton, eene dragt stokslagen. -- [Hoit.j Rij arbeiders, die eenen grond, eerre laan , enz. te gelijker
tijd vlak en vast kloppen. — [ Jeu] Jouer de v-,
Prendre de v-, à la v-, den bal in de vlugt of eer
hij nog den grond raakt terugslaan. 11 faut jouer
ces coups de v-, les prendre de v-, a la v-, men
moet deze ballen in de vlugt slaan. 11 a la v- bonne,
hij slaat goed in de vlugt. — z. verder BOND, ook
fig. — Loc. prov.), Z. BONNET. — [ Tech.] Zwenghout n. van een rijtuig. — V- d'un moulin, wiek
van een' molen. -- Reeks achtereenvolgende slagen
van 't heiblok, gevolgd door eerie, pauze. — a LA
VOLEE, loc. adv. In de vlugt: Je lui jetai ma bourse, it la saisit b la v-, ik wierp hem mijne beurs
toe, hij greep ze in de vlugt. — I1 parle si vite
qu'il faut saisir ses paroles a la v-, hij spreekt zoo
gaauw, dat men zijne woorden als in de vlugt moet
opvangen. Saisir une occasion a la v-, eene gele
bij 't haar grijpen. — Il faut tirer eet-genhid
homme en volant, men,moet dien man in de vlugt
S Tirer en volant,
schieten: hij is nooit thuis.
liegen. -- Ter vlugt, in 't wild; zonder overleg of
beraad: Faire une chose b la v-, iets ter vlugt,
overhaast doen. I1 ne Bait ce qu'il dit, it parle à
la v-, hij weet niet wat hij zegt, hij spreekt in 't
wild, zonder overleg, in 't honderd. -- [Agric. j Semer a la v-, het zaad bij handvollen uitstrooijen.
%oler, v. a. Vliegen: Ces oiseaux volent haut,
deze vogels vliegen hoog. V- à tire d'aile, snel,
schielijk vliegen. — (fig.), Z. AlLE. — ( bij uitbreiding) Vliegen (van snel door de lucht gedreven voorwerpen); snel loopen, ijlen. Les flèches volent sur
nos tetes, de pijlen vliegen over onze hoofden. Le
plomb vole de toutes parts, het lood vliegt, de kogels vliegen var, alle kanten. La poussière vole, het
stof vliegt. Le vent faisait v- les tuiles, de wind
deed de pannen (van de daken) vliegen. -- Ce cheval vole, dat paard vliegt. V- au secours de son
ami, zijnen vriend ter hulpe snellen. -- (/1g.) Mon
coeur volait au devant d'elle, mijn hart vloog haar
te gemoet. Votre réputation vole dans tous les pays,
uwe faam, uw roem verspreidt zich snel in alle
landen. -- (fi g.) 11 lui fit v- la tete de dessus les
épaules, hij sloeg hem in eens het hoofd af. — z.
ook ECRUTURE. — [ Fauc.] V- de poing en fort, den
valk van de vuist naar 't wild opwerpen. V- d'amour, de valken vrij laten vlic en, om de honden
te ondersteunen. V- haut et gras, bas et maigre,
hoog, laag vliegen. V- de bon trait, willig vliegen. V- en rond, en long, en pointe, ineen' kring,
regtuit-, regtop- of afwaarts vliegen. V- en coupant, bij 't vliegen den wind snijden. -- Ook als
V. a. in den zin van: op het wild met roofvogels
jagen: V- le héron, la corneille, Ie lièvre, op rei
kraaien, hazen met roofvogels jagt maken.-gers,
Cet oiseau vole la perdrix, die valk jaagt en grijpt
de patrijs. -- Ook van de personen gezegd, die met
vogels jagen: J'irai v- demain la pie, ik zal mor
gaan. — (Loc. prov.) C'est un-genopdkstrja
homme qui vole le papillon, 't is een mensch, die
kapellen vangt, die zich met beuzelingen ophoudt;
ook: 't is een wispelturig, veranderlijk ménsch.
VOLER, V. a. Stelen, rooven; bestelen, ontstelen:
V- la bourse de q n., iemands beurs stelen, iemand
zijne beurs ontstelen. V- qn., iemand bestelen. Vun nom, un titre, een' naam, een' titel stelen, zich
(

—
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onregtmatig een' naam, een' titel toeëigenen. -(fain.) Il ne 1'a pas volé, hij heeft het niet gestolen, hij heeft het wel verdiend, zuur genoeg ver
Een plagiaat of letterdiefstal begaan: Il-kregn.—
a volé ces pensées dans tel livre. hij heeft die denk
uit dit en dat boek gestolen, nageschreven.-beldn
— (absol.) V- par elfraction, à main armée, met
inbraak, gewapenderhand stelen. — SE VOLER, v.pr.
Gestolen worden: Les bijoux se volent aisément.
— Zich zelven bestelen: Le prodigue se vole lui

-mée.

`olereau , m. (verklw. van voleur) Kleine
dief in., die/je n.: Mal pseud aux v-x de faire les
voleurs, den kleinen dieven gaat het kwalijk, wanneer zij de groote willen nabootsen.
Volerie, f. [Véner.] Jagt f. met roofvogels. —
t VOLERIE, f. Diefstal m. (larcin).
Volet, m. Vensterblind, blind, binnenluik n.
voor de ramen. V- de brisure, V- brisé, blind uit
twee of meer toeslaande stukken. V- de parement,
blind uit één stuk. -- Ook z. v. a. CONTREVENT.Duivenslag, slag n.; — klep f. of valdeurtje n. aan
het duivenslag. — Ook z. v. a. VOLIÈRE. — [ Bias. 1
Helm m. met eene vlugt (vol), -- helmdekkleed n.
(lambrequin). --- Ilelmmanteltje n. (waarmede de
ridders het blinkende staal tegen den invloed des
weders poogden te beschutten). — t V-s, groene
koeken m. pl. (tourteaux). --- [Bot.] . z. v. a. NENuPHAR. — [ Cath.] V- du calice, kelkdeksel n.,
bekleed stuk karton , om den miskelk onder den
sluijer te dekken. — [ Charp.] V-s dune roue de
moulin à eau, schepborden van een watermolenrad.
— [Econ.] Houten bord n. of ronde plank f., waar
groene erwten, linzen, enz. uitzoekt. —-opmen
(fig. et prov.), z. TRIER, TRiE. — [ Mar.] Zakkompas, klein staand kompas n. zonder beugel, voor de
sloepen. -- [Org.] V -s d'orgues, orgeldeuren f. pl.,
tot dekking der pigpen. — [Pèche] Staken m. pl,
Les v-s des bouteux, de staken der fuiken.
`oleter, V. n. Fladderen; heen en weder vliegen: Le papillon viest v- autour de la chandelle,
de vlinder komt om de kaars vliegen. 11 regarde vles abeilles sur les fleurs, hij ziet de bijen op de
bloemen heen en weder vliegen. L'oiseau (la mere)
criait et voletait autour du nid, de vogel (het wv fje)
schreeuwde en vloog rondom het nest.
Volette, f. Kleine horde f. op de knie, waarop een werkman de wol pluist, nadat zij geslagen
is. — f Man.] V-s, franje (aan een vliegennet, aan
een' singel) .
Voleer, m., -euse, f. Dief, gaauwdief m.,
die f egge f. Une bande de v-, eene dievenbende, eene
bende gaauwdieven. Au voleur! houdt den dief !
Crier au v-, houdt den dief roepen. V- domestique,
huisdief. V- de nuit, nachtdief. V- de jour, dief,
die bij dag steelt. (Het nederduitsche dagdief wordt
enkel in de beteekenis van cagnard, caleur, musard
gebézigd.) — V- de grand chemin, struikroover.(fam.) II est fait comme un v-, hij ziet er uit als
een schooier, als een struikroover. — (Loc. prov.)
Les grands v-s pendent (of font pendre) les petits, de groote dieven hangen de kleine. C'est un
v- de meules de moulin (iron. gezegd als een eer
kwade trouw wordt beschuldigd), 't-lijkmanv
is een dief van niolensteenen. - (bij uitbreiding) H#
of zij, die meer eischt dan hem of haar toekomt, afzetter m., afzetster: Ce commissaire est un v-, Cette
marchande est une v-euse, die komrnissaris is een
afzetter, die koopvrouw is eene afzetster. -- Ook
als adj.: Ce marchand est bien v • , die koopman
is een regie afzetter. La pie v-euse, de diefachtige
ekster in.
VOLEUR, m. [Fauc.] Valk, die goed en zeker
vliegt. Beau. Bon v-, schoone, goede vlieger m.

volice, Voliche of Volige, f. [Tech.) Breede

lat f., waarop de leidekkers de leijen leggen. —
(Ook als adj.: Latte v-).
volière, f. Vogelvlugt, vlugt, afgesloten ruimte, waarin men allerlei vogels houdt; groote vogel
Duivenslag n. (volet).-koif.metadlng—
Pigeons de v-, slagduiven f. pl.
V olige, f., z. VOLICE. — oligeage , m.

[Tech.] Het belatten; belatting f. -- `oliger,
V. a. ( Tech.] Belatten, van latten voorzien: V- un
toit, een dak belatten.
Volition , f. [Phil.] Werking, door welke de
wil zich tot iets bepaalt, wilsuiting f., wil m.

`'olkamler, m , of `olkamérie, f. [Bot.]
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Volekamerie , f. (naar den 1Neurenbergschen
botanist G. Voickamer) , een pronkgewas n. van
velerlei soorten, waarvan eene, le v- odorant of la
v- odorante, de geurige v. [volkameria flagrans of
volkmannia japonica] , de welriekendste bloemen
draagt.
y olontaire, adj. Vrijwillig, onqedwongen;wil
lekeurig: Action v-, vrijwillige (laad f. Contribution v-, vrijwillige bijdrage f. Mouvement v-, wille
beweging f. — Eigenzinnig, willekeurig:-keurig
Enfant v-, eigenzinnig kind n. Coeval v-, koppig
paard n. — Ook als subst, m. en f. (met het adj.
petit) : C'est un petit v- , one petite v- , ' t is een
eigenzinnige knaap in , een eigenzinnig ding f., een
kleine deugniet m. en f. — VOLONTAIRE, m. [Mil.,
Mar.] Vrijwilliger, v o lo n t a i r m. Il servait en
qualité de v-, hij diende als vrijwilliger. Les v-s
de la marine, de vrijwilligers der zeemagt, vrjwillige matrozen. — %'olontairement, adv. Vrij
ongedwongen, zonder dwang; I1 ia fait v--wilg,
et de bon gré, hij heeft het vrijwillig en gaarne
gedaan.
Volonté, f. Wil m., walvermogen n.: Le plus
puissant de tons les leviers, eest la v-, de vermogendste aller he fboomen is de wil. La v- est souvent déterminée par la passion, de wil wordt dik
bepaald. --- (Prov.) Les-wijlsdorenhatg
v-s sont libres, z. LIBRE. — Wil m., wilsuiting f.,
het willen: Ferme v-, V- efficace, inébranlable,
vaste, werkdadige, onverzettelijke wil. Ma v- se
conforme á la sienne, Je n'ai pas d'autre v- que
la. sienne, mijn wil rigt zich naar den zijne (of den
hare), ik heb geen anderen wil dan hij (dan zij).
IN'avoir pas de v-, geen' eigen wil hebben, altijd van
eens anders gevoelen zijn. — [Théol.] La v- de
Dieu, Gods wil, Gods bevelen of besluiten n. pl. —
V- de signe, door een zigtbaar teeken geopenbaarde goddeljke wil. Que la v- de Dieu soit faite,
Gods wil geschiede. — Wil, zin m., welbehagen,
verlangen Ii. Est-ce là sa v-, is dat zijn (haar) wil,
wensch, verlangen ? Faites-en it votre v-, handel
er mede naar uw' zin, naar uw welgevallen, naar
uw believen. (fam.) 11 ri'en fera qua sa v-, hij zal
alleen zijn' eigen zin, zijn eigen hoofd volgen. Combien vous en donnerai -je? Votre v-, wat moet ik
u er voor geven ? Wat u believen zal, naar uw believen. — Wil m., gezindheid, die men jegens iemand heeft: • Bonne, Mauvaise v-, goed -, kwaad willigheid f. J'y reconnais sa bonne v- pour moi, ik
herken daarin zijne goedwilligheid, zijne goede gezindheid jegens mij. I1 y a là de la mauvaise v-,
daar ligt kwaadwilligheid in. — Willigheid, wilvaardigheid f. in 't geen iemands beroep of plagt
van hem vordert: Un officier, Un soldat de bonne
v-, een volijverig, wilvaardig officier, soldaat. I1 a
bien de la v- , une grande v- , hij bezit veel wil vaardigheid, is hoogst wilvaardig. — (Loc. prov.)
La bonne v- est réputée pour le fait, de goede wil
geldt voor de daad
VOLONTÉS , f. pl. Eigenzinnigheid f., luimen, grillen f.pl. Cet enfant a bien des
v-s, dat kind heeft veel kuren, is zeer eigenzinnig.
Ii aime à faire toutes ses v-s. hij doet gaarnewat
-

pl., stelsel n. van Voltaire (een' beroemd' fransch'
dichter, wijsgeer, enz. der vorige eeuw). —

tairien, ne, adj. Wat Volta ire betreft: Esprit

v-, neiging, zucht of overhelling f. tot spottende
ongeloovigheid, Voltairiaansche geest m. — VOL TAIRIEN , m. Aanhanger van Voltaire.
Voltaïsme, m. [Phys.], z. v. a. GALVANISME.
Volte, f. [Man.] Wending, zwenking f., kringhoefslag of baan, die men een paard sn-vormige
de rijschool doet beschrijven, v o fte f. hlettre (of
Faire aller) un cheval sur les v-s, een paard op
of in de volten brengen. V- dune, de deux pis-.
tes, volte met éénen hoefslag, met twee hoefslagen.
V- renversée, verkeerde volte. -- [Danse] Oude,
italiaansche dans, waarbij men, na zijne dame ver
wendingen te hebben doen maken, haar-scheidn
behulpzaam is in het doen van een' luchtsprong,
v 0 1 t e f. — [Escr.] Zekere beweging of kunstgreep
om de stooten der tegenpartij af te keerera , v o lt e f. — [Fauc.] Kreet in., dien men op 't gezigt
van 't, wild doet hooren. --- [Jeuk , beter VOLE.
—

[Anc. mar.], z. v. a. VOUTE.
1 olté, e, adj. [Bias.] Dubbel.
Volte-face, f. [Mil.] Halve wending regtsona
(bij de ruiter#). Faire v-, zich op eens omkeeren
om den vervolgenden vijand het hoofd te bieden, regtsom -keert maken. (wijken. ,
%'olter, v. n. [Escr.] Door eene wending uit%Toltige, f. Slappe koord f. (der koordedansers)..
— Kunstsprongen m. pl., dans m. op de slappe
koord. — [Man.] Kunstrid m., waarbij men zich
op een in de rondte rennend paard slingert, zich
op- en afwerpt, enz., het voltigéren. — Volti-geant, e, add. Heen en weder zwevend, fladderend: L'hirondelle fait la chasse aux insectes v-s,
de zwaluw maakt jagt op de zwevende insecten-. Le
pavilion v-, de fladderende vlag f. — Voltigeinent, m. Het fladderen, het heen en weder zweven: Le v- dun papillon, het fladderen van een'
vlinder. — Het springen op de slappe koord. —
Voltiger, v. n. Fladderen, heen en weder vliegen,
zweven: Les abeilles voltigent de fleur en fleur,
de bijen fladderen van de eene bloem op de andere..
— Des pavilions, Des cheveux qui voltigent au

gré ;des vents, vlaggen,
vlaggen, haren, die in den wind
fladderen. — (fig.) Onbestendig, wuft, liptzinnig
zijn, gedurig van voorwerp, van bézigheid veranderen : III ne fait que v-, hij fladdert slechts in 't rond,
hij valt gedurig van 't eene op 't andere. V- de
belle en belle, van de eene schoone naar de andere
fladderen. -- Kunsten en sprongen op de slappe
koord uitvoeren. ---[Man.] Verschillende oe feningen op 't houten paard doen, om de hulp der stijgbeugels te leeren missen; — zich op een rondrennend paard werpen, zich op- en afslingeren, v o lt i g é re n. - [Mil.] Vlug en snel rondrijden, heen
en weir rijden: Leur cavalerie vint v- autour de
notre camp, hunne ruiterij kwam rondom, ons kamp
voltigéren, om onze legerplaats heen rijden —Voltigeur, m., -ease, f. Kunst- of luchtspringer m._
op de slappe koord, kunst- of luchispringster f. —
[Man.] Springer, kunstrijder, v o l t i geurm. —
hem belieft, hij volgt in alles gaarne zijn eigen [^ Mil.] V-s, soort van ligt voetvolk , geplaatst oha
hoofd. . Elle veut soumettre tout le monde à ses den linkervleugel van het bataljon en voornamelijk
v-s, zij wil iedereen aan hare luimen onderwerpen, bestemd om te tirailléren en zich snel heen en wenaar hare pijpen doen dansen.— Dernière v-, of der te bewenen. — [B. n.] V-s, z. v. a CHÉIRO doorgaans pl.: Dernières v-s, laatste wil m., tes- PTÈRES.
tament n. Les dernières v-s des hommes sontpresVolubile, adj. [Bot.] Omslin gerend, zich spique toujours leurs dernières faiblesses, de laatste - raalvormiq of schroefsgewijs omrollend: Le houblon
wilsbepalingen der menschen zijn meestal hunne est une plante v-, de hop is eene slingerplant_ —
laatste zwakheden. — [Jur.] La v- est ambula- (fig.) Homme v-, veranderlijk mensch m. — Wo
[Bot.] Soort van slingerplant f. --lubis,m.
toire jusqu'h la mort, een testament kan herroepen
worden, zoo lang de erflater leeft. — à V OLONTE , `'olubilité, f. Bewegeljkheid, gemakkelijke rondloc. adv. Naar believen, naar verkiezing, naar wel draaijing: La v- des roues dune machine, deligte,
wil: Une bofte qui s'ouvre à v-,-gevaln,zom gemakkel ij ke draaijing van de raderen eener maeene doos, die naar verkiezing open gaat.— [Com.; chine.— (fig.) Vaardigheid, radheid van tong, vlotte
Billet payable à v-, naar welgevallen des houders en nette uitspraak, vr o l u b i li t e i t f. Ces vers
betaalbaar biljet n.
demandent à être récités avee plus de v-, die verVolontiers, adv. Gaarne, gewillig, van harte: zen willen vlugger en vlotter voorgedragen worJe le Eerai v-, ik zal het gaarne doen. — Ligt, ge den. — Cet homme a une grande v- de langue, of
ijk: On croit v- ce qu'on desi--makelij,gwon enkel une grande v-, die man is zeer rad van tong,
re, men gelooft ligt wat men wenscht. Cette plante zijne tong gaat als een ratel. — Voluble, adj.,
croft v- dans tel sol, deze plant groeit doorgaans z. v. a VOLUBILE . -- Gemakkelijk ronddraaijend.
.

—

.

.

in zulk eenen grond.

Voltaïqne, adj. [Phys.] : Pile v-, z. PILE. —
Voltaïquement, adv. Door middel der volla

galvanische elektriciteit (vgl. G ALVANISME) -s:heof.

Voltairianisme, m.

Geest m., gevoelens n.

Volucelle, f. [H. n.] Rozevlieq, vedervlieg f.
Volue, f. [Tech.] Weversschietspoel f.
Volume. m. Omvang m., uitgebreidheid van een

ligchaam met betrekking tot de ruimte, die het beslaat, grootte f., volumen n. Des marchandises

d'un grand v-, koopwaren, die veel ruimte innemen. Deux corps de même v-, twee ligchamen van
gelijken omvang, van gelijke grootte. — Band m.,
ingenaaid of ingebonden boek; boekdeel n. (tome).
V- in quarto, in folio, kwarto -, folio-band. Sa bibliothèque passe mille v-s, zijne bibliotheek bevat
meer dan duizend banden (vgl TOME) . — [Mus.]
.

Omvang m.; volheid van 't stemgeluid of van een
speeltuig: Le v- des plus grandes voix ne passe
guere deux octaves, de omvang der sterkste stemmen gaat schaars boven twee octaven. Sa voix a
plus de v- que cette de votre soeur, hare stem
heeft meer volheid dan die van uwe zuster. —W oiumineux, euse, adj. Veel plaats of ruimte innemend, aanzienlijk van omvang, groot, dik, v o1 u m i n e u s: Paquet v-, dik, groot pakét n. Prenez un objet moms v-, neem een voorwerp van
minderen omvang. — [Libr.] Uit vele banden of
boekdeelen bestaande: Ouvrage v-, werk in vele
boekdeelen. — Auteur v-, schrijver, die vele boek
heeft geschreven.
-deln
Volupté, f. Lust, wellust m., zingenot, ligchamelijk vermaak of genoegen; ook: zielsgenot, zielsgenoegen; -- mv. mingenot n.; vleescheljke geneugte, weeldigheid f., wellust in.: 11 y a de la v- a se
baigner, á boire quand on a soif, 't is een lust, 't
is wellust zich te baden, te drinken, als men dorst
heeft. — L'ame a aussi ses v-s, de ziel heeft ook
hare geneugten. La vertu fut toujours la v- suprême, (Ie deugd was steeds het hoogst genot, de reinste
wellust. — Se plonger dans la v-, dans les v-s,
zich in den wellust , in mingenot, in vleeschelijke
genietingen baden. Uu corps epuisé par les v-s, een
door wellust uitgeput ligchaam n. — (fig.) La vde la haine, de la vengeance, de wellust van den
haat, van de wraak. I1 trouve de la v- á voir couIer ses pleurs, 't is hem een innig genoegen, hare
(of zijne) tranen te zien vloeijen. — Voluptualre, add. [Jur.] Enkel tot weelde of vermaak (niet
tot wezenlik nut) dienend of gemaakt: Impenses,
Amélioriations v-s, vermaakshaive of uit weelde
gemaakte kosten m. pl., verbéteringen f. pl. —V oluptueusement, adv. Op wellustige, weelderige
wijze , met wellust, wellustig: Elle a vécu v-,
zij heeft wellustig , in wellust en weelde geleefd.
Boire v-, met wellust drinken. — Voluptneux,
euse, adj. Wellustig, aan de zinneljke vermaken,
aan 't mingenot verslaafd of overgegeven, wulpsch,
weelderig; vermakelijk, genoegel2,Ik, genotrijk, genot ademend, wellust inboezemend; wellust uitdruk
Homme v- , Fille v-euse, wellustig man,-kend.
meisje n. --- Vie v-euse, wellustig leven n. Pose,
Attitude v-euse, wellustige, wulp sche houding f.
Repos v-, heerlijke, lekkere maaltijd n. — Danse
v-, wellustige, wulpsche dans m. Description v-euse,
wellust ademende beschrijving f. — Ook als subst.
m. et f. Un v-, Une v-euse, een, eene wellustige.
olutaeées, f. pl. [H. n.] Rolslakken f. pl. oluite, f. [Arch.] Wrong, krul, rolneut f., elke
soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad, v 0lu t e f. — [H. n.] Rolschelp, toot f. V- musique, z.
PLAIN-CHANT.— [Tech.] Spoelvol f. (met zijde of ga
`oluté, e, adj. Slak- of spiraalvormig-ren).
gedraaid. — Voltiter, V. n. [Arch.] Wrongen of
spiraalvormige sieraden aanbrengen. — VOLUTER,
V. a. Garen of zijde op eene spoel winden. -- W olutier, m. [H. n.] Rolslak f., dier, dat de rol
(volute) bewoont. — Volutite, f. [H. n.]-scheip
Versteende rotslak, v o 1 u t i e t m.
Wolva , m., Volve , f. [Bot.] Beursvormiq
vlies of hulsel, dat zekere onontwikkelde paddestoelen geheel omgeeft. — Volvacé, e, adj. Beurs
— Volvaire, f. [H. n.] Kleine toot of-vormig.
rolschelp f. — V olvé, e, adj. [Bot.] Met een beurs
-vormig
hulsel voorzien.
Volvoce, m. [H. n.J Kogeldiertje. een mikroskopisch diertje, dat om zich zelven draait, draai
-wormpjen.
V olvuliis, m. (pr. —lute) [Méd.], z, v. a . ILEUS .
V^ omer, m. (pr. vo-mèr) { Anat.] Ploegschaar been n., achterdeel van het neusschot.
Vomi, e, adj. (en part. passé van vomir):
Sang v-, uitgebraakt bloed n. -- Les laves v-es
par l'Etna, de door den Etna uitgeworpen lava f.
--- (fig.) Des injures v-es en colère, in gramschap
uitgebraakte scheldwoorden n. pl. — 'omignie,f.
[Md . ] Etter- of bloedgezwel n., inz. longzweer f.
-- [Bot.] . z. v. a. noix VO?1MIQUE, VOMIQUIER . --
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VOLTTPTt
VOIIQU E,

adj. [Bot.] : Noix v-, braaknoot f., kraai
een' oostindischen-jenog.,dvruchtkan
boom, die brakinc/ verwekt en een sterkwerkend
vergif voor honden, ratten, muizen, enz. is.—Wonniquier, m. Braaknoot f. (noix vomique). —
Braaknoteboom m.
Wonnir, v. a. Braken, uitbraken, overgeven,
v o m é r e n, (van dieren) spuigen: Il a vomi de la
bile, hij heeft gal gebraakt.— (absol.) V- facilement,
avec effort , gemakkelijk, moeijeli k braken. Le
chien vient de v-, de hond heeft zoo even gespogen. — (pop.) V- (of Rendre) tripes et boyaux, z.
TRIPE . -- (hij uitbreiding ook van zaken): Le volcan vomit des torrents de feu, de vulkaan braakt
stroomen vuur uit. — (fig.) V- des injures, des

blasphêmes , scheldwoorden, godslasteringen uit
[Mar.] Ce vaisseau vomit ses etoupes,-braken.—
of absol. Les coutures de ce vaisseau vomissent,
het werk dringt, puilt uit de naden van dit schip.
— `omissement, m. Het braken of overgeven,
braking f.; braaksel, uitbraaksel n., het uitgebraakte. 11 est sujet ik de grands v-s, hij krijgt dikwijls
sterke brakingen. — V- bilieux, pítuiteux, galachtig, slijmachtig braaksel. — [Ecrit. j Retourner ha
son v-, tot zijn uitbraaksel, tot zijne vorige a fdwalingen of zonden terugkeeren. — Vomitif, ive,
add. Braking verwekkend: Remède v-, o f als subst.
VOMIITIF, m. Braakmiddel, vomitief n. — 5 Vo rnitoire, adj., z. v. a. VOMITIF. — [Ant.] V-s
d'un théètre, uitgangen m. pl. van een' schouw
— vomito-négro, of enkel W omito, m.-burg.
[Méd.] Zwarte braking f., soort van cholera-morbus; z. v. a. CHAPETONNADE . — ti ommmiturition,f
[Méd.] Gedurige , maar ligte enminbeduidende
braking; neiging tot braken, misselijkheid f.
y oquer, v. n. [Tech.] De klei toebereiden.
Voraee, adj. Verslindend, vraatzuchtig, gulzig
in 't eten. Le loop, l'aigle, le requin sont v-s, de
wolf, de arend, de haai zin vraatzuchtig. Les ani
de verslindende dieren. --- Cet homme est-mauxvs,
v-, die man is gulzig in 't eten, is een, vraat. — Estomac v-, alverslindende, gulzige maag f. — Ook
als subst. C'est on v-, 't is een vraat. — W oracement, adv. Met gulzigheid: Manger v-. —Voraeité, f. Gulzigheid, vraatzucht f.: V- insatiable, onverzadelijke vraatzucht. — (fig.) La v- du
temps, het allesverslindend vermogen des tijds.
Wortieelle, f. [H. n.] Wervelworm, draaipo lijp m. — Wortienle, m. [Phil.] Kleine stofstrooming om de hemelligchamen (vgl TOURBILLON).
Vos, adj. poss., meerv. van VOTRE, z. ald.
W otant, adj. m. Stemgeregti gd, stemhebbend;
stemmend : Les membres v-s , de stemhebbende,
stemmende leden n. pl. — VOTANT, m . Stemhebber,
stemuitbrenger, stemmende m. — t Votariste,m.,
Z. V. a. VOTANT . — `otation, f. Het stemuitbrengen, het stemmen; stemming f.: V- libre, vrije stem.

ming f. --- Vote, m. Stem; stemuitbrenging, stemming f.: V- électoral, kiesstem. V- par tête, hoofdelfjke stemming. -- Voter, v. n. Stemmen; zijne
stem uitbrengen: I1 West pas encore en age de
v-, hij heeft den ouderdom nog niet om te kunnen
stemmen. z. ook ASSIS. — VOTER, V. a. Bij stemming goedkeuren of aannemen: V- one loi, un impót, eene wet, eene belasting bij meerderheid van
stemmen goedkeuren. --- V- des remerciments a
qn., iemand eene dankzegging toekennen. — V otif, ive, adj. Eene gelote betreffend, b ij eene gelaffe beloofd, volgens of krachtens eene belofte, v o -

t i e f: — [Cath. ] Messe v-ive, mis, die niet tot de
dienst van den dag behoort, maar aan een bizon der voorwerp , b. v. eenen zieke, eenen reiziger,
enz. gewijd is, v o t i e v e mis f. Chapelle v-ive, gelofte -kapel f. , ten gevolge eener gelofte gestichte
kapel f. -- Table v-ive , gelofte - tafel, op welke de
aard van een gelofte-geschenk wordt opgeteekend.
— [Ant.] Bouclier v-, gedenkschild n. (dat men
somtijds in de tempels ophing, om zich de goden
gunstig te maken of om hen te danken). Jeux v-s,
spelen, die de keizers deden vieren na de vervul ling van eene gelofte aan de goden, of vóór zij ten
oorlog trokken, votieve spelen n. pl.
y oto (ex), m., z. EX - VOTO.

W otre, adj. poss. m. et f. (Vos, pl.) Uw, uwe:
V'- père, V- mere, V- patrie, uw vader, uwemoeder, uw vaderland n. Vos enfants, Vos malheurs,
uwe kinderen, uwe ongelukken n. pl. — (vóór eenen
titel, en dan met eene hoofdletter geschreven) V -
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Majesté, V- Altesse, V- Excellence, Uwe Majesteit, Uwe Hoogheid of Doorluchtigiaeid, Uwe Excellentie. Vos Majestes, Uwe Majesteiten. - -VOTRE,
pron. poss. De, het uwe: Mon père et le v- sopt
morts, mijn vader en de uwe zijn door!. Sa maison
et la v-, zijn huis en het uwe. Écoutez mes raisons, j'écouterai les v-s après, luister naar mijne
redenen, ik zal vervolgens naar de uwe luisteren.
Somtijds laat men 't lidwoord weg. Ma maison est
v-, main huis is 't uwe (gij kunt mijn huis als 't
uwe beschouwen) . VOTRE , nl. Het uwe, uw eigendom m. Le nótre et le v-, het onze en het uwe,
het mijn en dijn. -- Wat van u komt; van uwe
eigen vinding: Vous y avez mis un peu du v-, g ij
hebt er wat van 't uwe bijgedaas. — (fam.) Vous
faites des v-s, Vous avez fait des v-s, dat is er
weer een van u, dat is weir een van uwe gewone
streken, zotheden, enz. geweest. — LES vOTRES,
de uwen, uwe landgenooten, uwe vrienden. uwe
familie, uwe partij, uw gezelschap: Celui-là est-il
des v-s, is die van uw gezelschap, van uwe partij,
van uwe vrienden ? — T Être tout v- a qn., iemand
volkomen toegedaan zijn. (In gelijken zin zegde men
en zet men nog wel): Je suis Bien Ie v-, ik ben
geheet de uwe.
Voué, e, adj. (en part. passé van vouer): Temple, v- à Dieu, aan God gewijde tempel in. Enfant
v- a la sainte Vierge, aan de heilige Maagd geheiligd kind. - (fig.) Obéissance v-e au Pape, aan den
paus plegtig beloofde gehoorzaamheid.
Vouède, f. [Bot.). , z. v. a. PASTEL, GUÉDE.
11ouer, v. a. Wijden, toewijden, heiligen, plegtig opdragen, plegtig beloven: V- un enfant à Dieu,
à la Vierge, een kind aan God, aan de Maagd toewijden, opdragen. Elle a voué sa virginité à Dieu,
zij heeft Gode haren maagdom geheiligd, zij heeft
aan God gelofte van eeuwige kuischheid gedaan.
z. ook BLANC (m.) — V- un cierge à la Vierge,
de Maagd eene waskaars beloven. — (fig.) Je lui
ai voué mon amitié, un amour éternel, ik heb haar
(hem) mijne vriendschap, eene eenige liefde gewijd.
— V- sa plume à la verité, is la religion, zijne pen
aan de waarheid, aan de Godsdienst toewijden.

VOTJRSTE

maken wat men wil. Ce qu'il veut, it le vent, wat
hij wil, dat wil hij in ernst, heeft hij zich eens iets
in 't hoofd gezet, dan blijft het er bij. — (Loc.

prov.), z . DIEU, DIABLE . Chacun vent avoir le bon
bout de son cóté, ieder wil aan 't beste eind zijn.
V- est pouvoir, willen is kunnen, de goede wil doet
veel. — Dieu le veuille ! God geve het ! dat geve
God ! Je veux Bien que vous sachiez. gij moet

weten, weet. Je le veux bien, ik mag 't lijden, 't
is mij goed. — (fam.) Je veux bien que cela soit,
Je veux que cela soit, ik neem aan, dat dit zoo is,
dat moge zoo zijn, nu ja, dat zij zoo. Veuillez
(als wellevendheidsterm), heb de goedheid, wees zoo
goed, gelief, wil: Veuillez (of Vous voudrez bies)

permettre que je fasse cela, heb de goedheid, mij

dat toe te staan. Veuillez garder mon secret, ge-

lief mijn geheim te bewaren. Veuillez vous souvenir de moi, wit mijner gedenken. — Somtijds drukt
vouloir eene soort van bevel uit: Voulez-vous bien
vous taire? wilt gij wel zwijgen? — (De impératiet veux, voulons, voulez wordt alleen in vrij

zeldzame gevallen gebruikt, waar men wil aansporen om zich met een' vasten wil te wapenen: Fais

urn effort, vieux seulement, of Faites un effort,
voulez seulement, doe eene poging, wil slechts.
Pour apprendre, it ne faut que v-, voulons done,

om te leeren behoeft men enkel te willen, laat ons
dan willen.
V- du Bien, du mal a qn., iemand
een goed, een kwaad hart toedragen, iemand genegen, ongenegen zijn. Se faire bien v-, mal v- de
qn., zich iemand ten vriend, ten vijand maken.....
EN VOULOIR à qn ., iets tegen iemand hebben, het op
iemand gemunt hebben; iemand te lijf willen, boos
op iemand zijn; iemand de schuld van iets geven:
Je sais qu'il vous en veut, ik weet, dat hij iets
tegen u heeft, dat hij u een kwaad hart toedraagt.
I1 en vent à tout le monde de sa disgràce, hij wijt
iedereen ( hij geeft iedereen de schuld van) tine ongenade. Ne m'en

voulez pas, si je n'ai pu réussir,

wit het mij niet, wees niet boos op m ij , zoo ik niet
heb kunnen slagen. A qui en voulez-vous? op wien
hebt gij 't gemunt? wien bedoelt, vraagt, zoekt g#?

— (fanz.) It en vent à cette felle, a toutes les
pr. Zich wijden of toewijden, zich femmes, hij heeft zin in dat meisje, in al de vrougeheel overgeven: Se v- à la vie religieuse, zich wen. Il en voulait à vette charge, hij had gaarne
aan den geestel )ken staat wijden. I1 s'est voué tout dien post gehad... V- dire, willen zeggen, willen,
entier à leur éducation, hij heeft zich geheel en al verlangen; beteekenen, beduiden: Que vent dire eet
aan hunne opvoeding toegewijd, — (Loc. prov.) Se homme ? wat wil, verlangt die man ? Que vent
vouer à tous les saints, tot alle heiligen Zijne toe- dire ce mot ? wat beteekent dat woord ? wat wil
vlugt nemen, alle mogelijke middelen aanwenden. dat woord zeggen ? Que vent dire ce procédé? wat
I1 ne sait à quel saint se v-, z. SAINT (in .) (en beduidt die handelwijs ? — (fam.) Que vent dire
vela ? Quest-ce que vela vent dire ? (omverwondelees daar: I1 ne salt à quel s- se vouer.)
Vouge, voulge, f. [Véner.] Jagtspeer_f., ring, afkeuring uit te drukken), wat moet dat beduizwfjnspriet m. — [Anc. mil.] Jagtspeer, vrpschut- den ? ^. Willen, vorderen, een' zekeren prijs vragen voor iets, dat men verkoopen wil: Combien en
tersspzes f. — [Agric.] Langgesteeld snoeimes n.
Vougeot, m., liever CLOS-VOUGEOT of CLOS de voulez-vous? hoeveel vraagt gij er voor? Que
voulez-vous de eet habit ? wat wilt, vraagt gij voor
Vougeot, Z. old.
dien rok ? J'en veux cinquante francs ? ik vraag
voolge, f ., z. VOUGE.
Vouloir, v. a. Willen, voornemens zijn, beslui- er vijftig francs voor. -- Willen, vereischen, verten: 11 vent partir demain, wil morgen vertrek- langen: Cette plante vent no terrain humide, die
ken. Je veux aller le voir,ikk wil hem gaan bezoe- plant zuil, vereischt een' vochtigen grond. Cela vent
ken. --- Willen, met gezag eischen, vorderen, ge- du temps, dat vereischt tijd. Cet enfant vent être
bieden; bevelen, voorschrijven: Dieu, La loi le vent, mend doucement, dat kind wil, moet met zacht
bestuurd worden. -- Willen, kunnen-moedigh
God, de wet wil, gebiedt het. Faites ce que je veux,
doe, wat ik gebied. — Le christianisme veut qu'on (van levenlooze zaken): Ce boes ne vent pas brilaide ses frères, het christendom wil (beveelt, schrijft Ier, dat hout wil niet branden. Cette plume ne
voor), dat men zijne broeders zal helpen. Une loi vent pas marquer, die pen wil niet schrijven. -^d'Athènes voulait que..., eene atheensche wet schreef SE VOULOIR, v. pr. Gewild worden: Cela ne se
voor, dat... -- Le malheur a voulu que..., het on- doft, ne se peut v-, dat moet, kan men niet willen. -geluk heeft gewild, dat..., 't is bij ongeluk gebeurd, S'en v-, zich zelven verwijten, boos op zich zelven
dat... -- Willen, verlangen, wenschen, begeeren: zijn: Je men veux d'avoir fait cela, het ergert of
On vous donne tout ce que vows voulez, men geeft spijt mij, ik ben boos op mij zelven, dat ik dat geu alles wat gij wilt, verlangt. La nature ne veut daan heb. — Elkander haat, wrok toedragen: Des
que le nécessaire, la raison veut futile, le gout chiens qui se sont battus s'en veulent. ...-^
vent 1'agréable, de natuur wil (verlangt, begeert) VOULOiR, m. Het willen, de wil f. Il en a le pouvoir
enkel het noodige, de rede wil het nuttige, de smaak et le v-, hij heeft daartoe het vermogen en de wil.
het aangename. I1 ne sait ce gu'il vent, h# weet — [Ecrit.] C'est Dieu qui nous donne Ie v- et le
niet wat hij wil, hij is besluiteloos. — In dezen faire, God geeft ons het willen en het werken. -zin wordt dikwijls (gelijk dat ook in 't nederduitsch (fam.) Malin v-, kwaadwilligheid f., boos oogplaats heeft) je voudrais in plaats van den prés. merk n. — Voulu, e, adj. (en part. passé van
je vieux gebruikt om een of ander verlangen beleef vouloir): Les formalités v-es par Ia loi, de b# de
deljjk en zedig uit te drukken, of wel om eene soort wet vereischte formaliteiten. Etre Bien v-, mal v-,
van uitdaging te kennen te geven: Je voudrais bien goed, slecht gezien zijn, ergens welkom, onwelkom
qu'on le fit ce soar, ikzou wel wenschen (ik wensebte zijn.
Vourine, f. [Corn.], z. v. a. LEGIS.
wel), dat men het dezen avond deed. -- Je voudrais
Vourou-drioet, m. [H. n.] Groote koekoek m.
been voir qu'il osát l'entreprendre, ik zou wel eens
willen zien, dat hij het durfde ondernemen. — Faire van Madaqaskar.
de qn. ce qu'on veut, met iemand doen, van iemand J Vourste, ni. [Véner.J Groote jagtwagen m.,
SE vOUER, v.
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waarmede men met een talrijk gezelschap weleer de
jagt volgde.
Vohs, pron. pers. (meerv. van to of tol, maar
uit wellevendheid ook voor 't enkelvoud gebruikt)
Gij, gijlieden; u. Vous n'en savet rien, gij weet
er niets van. On pane beaucoup de v-, men spreekt
veel van u. On songera tt v-, men zal aan u denken. On vous lone partout, men prijst u overal.
-- Somtijds staat het geheel overtollig: On vous
sangla le pauvre liable, de arme drommel werd
deerlijk afgerost.
% Vouisoyer, Voussoyer, v. a. (fam.) Tot
iemand u, UE. zeggen. I1 vousoie sa soeur, hij
ze tegen zijne zuster U.
Guslen. m, [H. n.], z. v. a. LEROT.
Voussoir of Vousseau, m. [Arch.] Gewelfsteen, wel (steen m., elk der steenen, die de boog
kromming van een gewelf helpen vormen.-vormige
-- %V oussure, f. [Arch.] Welving, ronding, boogronding, wel fljn f.

Voussoyer, z.

VOUSOYER.

Voute, f. [Arch.] Gewelf, verwelf, vervul f,
welfsel, verwelfsel n. V- en plein cintre of Vcirculaire, halfcirkelvormig gewelf, cirkelgewelf.

V- en anse de panier, V- surbaissée, z. SURBAISSÉ.
V- surhaussée of surélevée, z. SURHAUSSER. V. en
ogive, spitsboog- of ojiefgewelf. V- en arete, kruisgewelf. V- en berceaux suspendus, kapgewelf. Vsur épontilles, steekgewelf. V- en are de cloitre,
kloostergewelf. V- en dóme, koepelgewelf. V- en
bonnet de prêtre, open koepelgewelf. V- en canonnière, schutgatgewelf. z. ,00k ACOUSTIQUE, ARSTE,
CLÉ, EXTRADOSSÉ, POUSSEE. -- La v- dune caverne, d'un antre, 't gewelf, het dak van eene spe
een hol. -- Une v- de feuillage, een bla--lonk,va
dergewelf. — (poét.) La v- du eiel, des cieux, le
Y- celeste, azurée, éternelle, étoilée, het hemelge-

welf, het hemelsch, azuren, eeuwig gewelf, het sterrengewelf, de hemel m. — [Arch.] Holle vlakte van
zékere ligchaamsdeelen: V- du cerveau, du crane,
schedelgewelf. V- du palais of V- palatine, gehemelte n., mondgewelf. V- a trois pilfers, hersenbalk m., eeltachtig ligchaam n., de plaats waar de
beide halfronden der groote hersenen met elkander
zamenhangen. — [ Mar.] V- d'arcasse, Grande v-,
verwulf, wulf n. van den achtersteven. La petite
T -, het wulf boven den westergang (van een linie
Avoir beaucoup de v-, een groot, overhan -schip).
wulf hebben. — [ Maréch.] La v- d'un Ier de-gend
cheval, de binnenronding f. van een hoefijzer. —
Voáter, V. a. [Arch.] Welven, overwelven, een
gewelf maken, met een gewelf overdekken: V- une
église, une salie, une cave, eene kerk, eene zaal,
eenen kelder verwelven. — SE vouTER, v. pr. Zich
welven of krommen, krom worden (inz. van de
ruggegraat, de gestalte gezegd). Les personnes de

grande taille se voetent plus promptement que les
autres, de lange menschen worden spoediger krom

dan de andere. — Het part. passé is ook adj.:
glise voutée, overwelfde kerk. — (fig.) Dos vouté,
gewelfde, kromme rug m. -- [Maréch.] Fer v-,
gewelfd ijzer n. (waarvan de armen naauwer toegerond zijn). -- Voutis, m. [Mar.] . z. VOuTER.
-- Voeture, f. [Chir.] Soort van schédelbreuk f.
Voyage, m. Reis f., toot m.: Faire on grand,
Un long v-, eene groote, lange reis doen. Revenir
de v-, van de reis terug komen. Faire un v- en
France, eene reis naar Frankrijk doen, naar Frankrijk reizen. Un v- par mer, par terre, eene reis ter
zee, te land, eene zee-, landreis. V- de long cours,
z. cones. — (fig. et fam.) Faire le grand v-, le
T- de l'autre monde, de groote reis. de reis naar
de andere wereld doen, sterven.
(#,q.) Le v- de
la vie, de levensreis, de reis door 't leven, het leVen. -- Relation d'un v- of enkel V-, reisbeschrfving f. I1 aime les v-s, h# leest gaarne reisbeschryvingen. V- pittoresque, reisbeschrijving met platen,
schilderachtige r. — Gang, heen-en-wedergang m.
--

Le charretier a fait dix v-s pour chercher ces
plerres, de karreman .heeft tien gangen gedaan om
deze steenen te halen. I1 ma fait faire plusieurs
T-s Inutilement, hij heeft mij dikwijls om niet heen

en weêr laten loopen - Vertoef, verblijf n. op eene
t

laats, waar men zyne vaste woning niet heeft:

thete verblijf
v- de la cour à Bruxelles a été de six mois,
van het hof te Brussel heeft zes maan

Reizen, eene-dengur.Voya,vn
reis doen: I1 a voyagé par toute l'Europe, h# heeft

VRA r

door geheel Europa gereisd. Avez-vous oy'agé en
Allemagne ? hebt gij in Duitschland gereisd ? On
apprend Bien des choses en voyageant, men leert

vele zaken door het reizen, al reizende of op reis
leert men veel. V- en poste, en voiture, à cheval,
met de post, in een rijtuig, te paard reizen. V- par
eau, par mer, par terre, te water, ter zee, te land
reizen. V- b petites journées, kleine dagreizen doen.
V- la nuit, jour et nuit, des nachts, dag en nacht
reizen. I1 ne voyage que de jour, hij reist enkel
bij dag, des daags. — (Prov.) Qui vent v- (of aller)
loin, menage sa montere, z. IIIÉNAGER. -- Ook van
vogels gezegd: Les hirondelles voyagent, de zwaluwen reizen, trekken. —V oyageur, m., -ease, f.
Reiziger m., reizigster f., hij of z;, die werkelijk
op reis is (passagier) , die groote reizen doet of gedaan heeft. Voiture qui contient douze v-s, rijtuig
met twaalf reizigers. Voilà des leitres de notre v-,
hier zijn brieven van onzen reiziger. C'est une
grande v-euse, zij reist veel. z. ook GUIDE. — Les
v-s sort sujets a mentir, reizigers liegen dikwijls.
;

Connaissez vous Made. Pfeiffer, l'intrépide v-ease ?

kent gij Mevr. Pf., de moedige reizigster? — Ook
als adj.: Oiseaux v-s, trekvogels m. pl. L hirondelle est v-euse, de zwaluw trekt, is een trekvogel.
Commis-v-, z. cosauls. -- 5 Voyagiste, M.
Reisbeschrjver in., schrijver van een reisverhaal.
S Voyance, f. Voorstellingskracht f. (van de
verbeelding, van 't geheugen). -- Voyant, e, adj.
Helder, licht, afstekend van kleur: Couleur tres v-e, zeer helle, in 't oog vallende kleur f. Cette

étolfe est trop v-e pour une femme de son age,

die stof is te hoog, te licht van kleur voor eene
vrouw van hare jaren. — Frère v-, ziende broeder, ziende man eener hospitaal-blinde (in de Quinzevingts; z. dat woord). Soeur v-e, ziende zuster,
ziende vrouw van eenen hospitaal-blinde. — [Maréch.] Cheval v-, bijziend paard n. --- VOYANT, m.
Ziener, profeet m.: Samuel Ie v-, S. de ziener. -[Arpent.] Kijkbordje n., een blikken of houten, doorgaans zwart en wit geverwd bordje met een mikpunt of vizier in 't midden, dat in de sponningen
van een nivelleer-lat of meetstok verschuifbaar is.
— Voye of Voie, f. [Pêche] Boei, netboei f.
Voyelle, f. [Gram.] Klinkletter f., klinker,
zelfklinker m., v o k a a l f. V- brève, longue,
muette, korte, lange, stomme klinkletter. —
Klank m. La diphthongue se forme de deux v-s,
de tweeklank bestaat uit twee klanken. — V. simples, enkele klinkers (die in schrift door ééne letter worden voorgesteld. zoo als a, e, i, o, u, y. -V-s composées of -j.- V-s polygrammes, zamengestelde klinkers (die door meer dan ééne letter voor
worden, maar slechts een' en.kelvoudigen-gestld
klank voorstellen, zoo als ou, eu, oeu, enz.) V nasales, neusklinkers (zoo als on, em, in, mi,
aim, un, enz.).
Voyer, m. Weg-, straatopzigter m. Grand v-,
eerste opziener der wegen en straten. — Ook als
adj.: Commissaire v-, kommissaris der wegen en
straten. — Arbres v-s, boomgin m. pl. langs de
wegen of straten.
Voyer, v. a. [Tech.]: V- la lessive, de heete
loog op het te wasschen linnen gieten. — Voyette, f. Groote bak of kom met een' steel ter opgietinq van de loog.
Voyeuse, f. Soort van voormalig tabouretje
of stoeltje zonder leuning.
Voyon, m. (pop.) Naatft, dien men te Parijs
aan een' slordigen, slecht opgevoeden, gemeenera
knaap geeft, straatjongen m.
Vrac, in. [Mar., Pêche] Wanorde, ondereen menging f. -- EN VRAC, loc. adv. Ondereen geworpen, door elkander heen. — Ce navire a un chargement en vr -, est chargé en vr- (of en grenier),
dat schip is met stortgoederen geladen. -- Des harengs salés en vr-, in tonnen gestorte en gezoute
haring m. (om later ordelijk in vaten gepakt te
worden) .

V ragne, EN VRAGNE, z. V. a. VRAC, EN VRAC.

Vrai, e, adj. Waar, waarachtig, met de waar
overeenkomstig: Tout ce qu'il dit est vr-, al-heid
wat hij zegt, is waar. La chose n'est que trop
vr-e, de zaak is maar at te waar. C'est vrai,
Cela n'est pas vr-, dat is waar, niet waar.
— Cet homme est vr-, die man is waarhei-dlievend, oprent. Tout est vr- dans ses actions,
alles in zijne daden is waarheid, opregtheid. —
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YRAIMENT

VUE.

t (fan.) Aussi vr-que nous sommes ici, quit

Vreille, f. [Bot.] , z. v. a. LISERON.
Vretae, m. Mar. j Halstalie f. (op den fokkehals).
Vrille, f. [Tech.] Boor, fretboor, fret f. Vrcanon of Dégorgeoir vr-, z. DEGORGOIR. — [ Bias.
Hechtrankje n., z. CIRRE — [ H. n.] Scarabée
vr-, z. SCARABEE. — ` rille, e, adj. Van hechtrankjes voorzien. — Vrillée, f. [Bot.] , z. v. a.
LISERON. — Vriller, v. n. Al draaiend of schroefs-
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faut mourir, zoo waar wij hier zijn, zoo waar w#
sterven moeten. I1 est vr- de dire of enkel Ii est
vr- (om op te helderen, te verzachten of te beperken wat men gezegd heeft) , 't is waar, er moet bi
in 't oog gehouden of niet vergeten worden, maar...
ook. Je me sens un peu fatigue; it est vr- que j'ai
travaillé plus que de coutume, ik voel mij wat ver
maar ik heb ook meer dan gewoonlijk ge -moeid,
Toujours est-il vrai de dire of enkel Tou--werkt.
jours est-il vrai, toch blijft het waar, dat neemt
niet weg. Vous avez beau contester, toujours est-il
vr- que vous vous trompez, of gij 't bestrijdt of
niet, toch blijft het waar, dat gij u bedriegt. —
(Loc. prov.) Cela est vr-, ou le roi nest pas nobie, dat is uitgemaakt waar, dat is zoo waar als
tweemaal twee vier is. — Waar, met waarheid
de gedachten, de voorwerpen uitdrukkend of voorstelend: Style vr-, ware stijl m. Expression vr-e,
ware uitdrukking f. Couleur vr-e, Colons vr-, ware
kleur f., waar koloriet n. —.. Waar, waarachtig,
wezenlijk, echt, wat werkelijk is wat men zegt of
wat het moet zijn (in dezen zin staat het meestal
voor het subst.) Jesus Christ est vr- Dieu et vrhomme, Jezus Christus is waarachtig God en waar
Je reste votre vr- ami. ik blijf uw-achtigmens.
ware vriend. C'est du vr- marbre, dat is echt marmer. De vr-es perles, echte paarlen. Er, quoi consiste Ie vr- bonheur? waarin bestaat het ware,
wezenlijke geluk ? — Ook in slechten zin: C'est
un vr- fripon, un vr- libertin, 't is een regte fielt,
een ware lichtmis. — (bij overdrijving) Cet homme
est un vr- singe, die man is een regte aap. Cest
un vr- supplice, martyre, dat is Bene ware marteling. -- [Algèb.] Racine vr-e (nu liever Racine po
ware, positieve of stellige wortel m. —-sitve),
[Astr.] Temps vr-, Horizon vr-. ® Waar, eenig,
voornaamst; wezenlijk, niet ingebeeld: La vr-e
-

cause, Le vr- motif de sa ddtermination est le
désir de vous être utile, de ware, eigenlijke oor

beweegreden van zijn besluit is de begeerte-zak,
om u nuttig te zijn. Cela serait injuste et me
ferait une vr-e peine, dat zou onbillijk zijn, en mij
Bene wezenlijke smart aandoen. --- Waar, eigen lijk, regt: C'est la vr-e place de ce tableau, dat is
de eigenlijke, regte, geschikte plaats voor deze schil
-- (fam., als adv. voor vraiment) Vous avez-derij.
dit cela, vr-? hebt gij dat gezegd, waarlijk? Cela me
fait du plaisir, vr-, dat doet m# pleizier, inderdaad.
VRAI, m. Het ware, waarheid f. Rien n'est beau
que le vr-, Le vr- seul est aimable, niets is schoon
dan de waarheid, de waarheid alleen is beminnelijk.
Parler vr-, Dire toujours vr-, de waarheid spreIced, altijd de waarheid zeggen. I1 n'y a pas un
mot de vr- à ce qu'il dit, er is geen woord-waar
(geen waar woord) in al wat hij zegt. — AU VRAI,
loc. adv. Naar of volgens waarheid: Voilá au vrcomme la chose s'est passée, ziedaar naar waar
zaak zich heeft toegedragen. — à VRAT-heido
DIRE, á DIRE VRAI, loc. adv. Om de waarheid te
zeggen: A vr- dire. je ne comprends rien á sa
conduite. -- Vraiment, adv. Waarlijk, wezen
inderdaad, in waarheid: I1 est vr- sage, hij-lijk,
is waarlijk, in waarheid wijs. — Somtijds gebruikt
enkel om sterker te bevestigen: Oul vr-, ja waarIf/k. - Ook iron.: Vr-, Vous êtes un joli garcon,
waarlijk, ge zijt er de regte man naar.
Vralsemblabl adj. (pr. s = e, ook in
de volgenden) Waa schijnljk: Cela esp peu vr-,
dat is weinig, niet zeer waarschijnlijk. Ce qu'il
dit peut être vrat, mais n'est pas vr-, wat hij zegt
kan waar zijn, maar is niet waarschijnlijk. — VRAISEMBLABLE, m. Het waarschijnlijke: Le vrai n'est
pas toujours le vr-, het ware is niet altijd het
waarschijnlijke. 11 faut préférer le vrai an vr-, men
moet het ware de voorkeur geven boven 't waar
Vraisemblablement, adv. Op-schijnlke.—
waarschijnlijke wijze, waarschijnlijk, denkelijk: Vrii arrivera ce soir, waarschijnlijk zal hij dezen
avond komen. — Vraisemblanee, f. Waar
Cela est possible, mais sans vr-,-.chfjnlkeid,
dat is mogelijk, maar zonder waarschijnlijkheid,
niet waarschijnlijk. Il y a peu de vr- à ce qu'il dit,
er ligt weinig waarschijnlijkheid in 't geen hij zegt.
Vrédelée, f. [Pêche] Steeknet n. (Men vindt
ook vrédelie en vrédelle gespeld).
t Wreder, V. n. (pop.) Doelloos rondloopen,
heen en weder loopen.

a

a
á

ge-wijs opstijgen (gelijk sommige vuurwerken). —
[Bot.], Den vorm van een hechtrankje aannemen.
-- [Vener.1 , z. v. a. VERMILLER. — VRILLER, V. a.
[Tech.] Met eene fretboor gaten boren. — Vrillerie, f. [Tech.] Boormakerskunst, boormakerij,
boormakerswerkplaats f. — Boorwaren f. pl. -Vrillette, f. [H. n.] , z. PULSATEUR (er staat
abusievelijk PUISATEUR). — Vrillier, m. [Tech.]
Boormaker, boorsmid, schroevendraaijer m. —
Vrillifère, adj. Hechtrankjes dragend, van hechtrankjes voorzien. — Vrillon, m. [Tech.] Kleine
fretboor f.
[(abrotone, aurone).
V rogue, m. [Bot.] Volksnaam der averuit
Vroneelle, f. [Bot.], z. v. a. LISERON.
Vii, adj. (en part. passé van voir): Lettre de
change payable à lettre vue (gebruikeljker: payabie á vue), op zigt betaalbare wissel m. La baleine
vue de loin ne parait qu'une masse informe, de
walvisch, van verre gezien, schijnt slechts een vormboze klomp te zijn. Un objet vu au microscope,
een onder 't mikroskoop beschouwd voorwerp. Être
bien, mal v-, goed of kwalijk gezien zijn, in achting, in minachting zijn. — A boule vue, z. BOULE.
— Vu bon (onderschrift, waarmede eene rekening
goedgekeurd wordt), gezien en goedgekeurd. — Ook
als subst.: Le vu bon manque à cette pièce, de
goedkeurende onderteekening ontbreekt aan dat stuk.
— [Chanc., Prat.] (iron.) Vu les pièces, na inzage, ,na ,kennisneming van de stukken. Vu les raisons
alléguees de part et d'autre, gelet op de van weêrzijde bijgebragte redenen. -- Op gelijke wijze (dat
is onveranderlik) wordt in de dageljksche taal vu
als prép. gebruikt voor attendu, eu égard : a, met
betrekking tot, uit hoofde van, uit aanmerking van:

La récompense est trop petite, vu ses grands ser-

vices, vu son mérite, de belooning is te gering, met
betrekking tot zijne groote diensten, in verhouding
tot zijne verdiensten. —vu QUE, loc. conj. Daar,
vermits, aangezien: Je m'étonne qu'il alt entrepris
cela, vu qu'il n'est pas trop hardi, 't verwondert
mij, dat hij dit ondernomen heeft, daar hij toch
niet bijzonder stoutmoedig is. ®.s.. VU, m.: Mettre le vu sur une pièce, een stuk met gezien teekenen. — [ Prat.] Le vu dun arrêt, de aanvoering
der gronden, waarop eene regterlijke uitspraak be-rust. — Cela s'est fait au vu et an su de tout le
monde, dat is open en bloot, voor ieders oog gesckied, dat is wereldkundig.
Vue, f. Gezigt, gezigtsvermogen n.; — zintuig n.
des gezigts, oojen n. pl., blikken m. pl., oog n„
blik m., het zien: Avoir la v- bonne, persante,
faible, mauvaise, een goed, scherp, zwak .. gezigt
hebben. V- courte, basse, kortzigtigheid, bijziendheld I. (myopie). V- longue, verzigtigheid (presbytie). Perdre, Recouvrer la v-, het gezigt verliezen, terug krijgen. — Tournez la v- de ce cóté-ci,
wend uw gezigt, uwe blikken naar dien kant. Baisser, Détourner la v-, de oogen nederslaan, a (wen den. Le soleil me donne dans la v-, de zon schijnt
mij in de oogen. (fig.) Cette étoffe donne dans la
v- plus que l'autre, deze stof valt beter in 't oog
dan de andere. Cette felle lui a donné dans la
vue, hij heeft zijn oog op dat meisje laten vallen,
heeft zin in dat meisje gekregen. — Tant que la
v- peut etendre, zoo ver 't gezigt reikt. Ma v- ne
porte pas jusque-lá, mijn gezigt reikt zoo ver niet.

— A perte de v-, z. PERTE. Perdre de v-, z. PERa v-, z. GARDER. A v- d'oeil, z. OEIL
(op 't einde). Connaitre une personne de v-, iemand
van aanzien kennen. Avoir la v- sur qn., het oog
op iemand houden. Avoir v- sur qn., het toezigt

DRE. Garder

over iemand hebben. (Deze laatste zegswfjs is verouderd.) — Lunette de longue v-, z. LUNETTE. —
Seconde v-, tweede gezigt, dubbelzien n., dubbel
(eigenschap, die men aan sommige be--zigthedf.
woners van 't Noorden toekent, waardoor zij in
de verbeelding dingen zien, die op verafgelegen
plaatsen aanwezig zijn of voorvallen). — Gezigt n.,
het zien, het beschouwen: La v- des fleurs inspire
Ie plaisir, het zien der bloemen boezenzt genoegen

VUE

VT LGATE,

--

in. Regarder ces étoffes, la v- ne vous en coutera
riep, bezie die sto ffen, gij hebt het zien, het bekijken voor niet. -- [Corn.] Lettre de change payabie à v-, à trois jours de v-, op zigt, op drie dan zigt betaalbare wissel in. — Juger d'une chose
première v-, op 't eerste gezigt over iets oordeelen. — Marcher, Se conduire a v- de pays, loopen zonder bepaald den weg te kennen. ( fi g. et fain.)
Parley, Juger a v- de pays , z. PAYS. Etre en
v-, Être exposé à la v-, in 't gezigt, in't oog zijn,
aan de blikken blootgesteld zijn. Mettre une chose
en v-, iets in 't gezigt alaatsen, iets ten toon stellen. Faire une chose a la v- de tout le monde,
iets in 't gezigt, voor 't oog der gansche wereld doen,

rla

Les deux armées étaient
en v- June de l'autre, of enkel étaient en v-, de
beide legers waren in elkanders Bezigt. 11 campa á
la v- de l'ennemi, hij sloeg zich onder 's vijands oog,
in 't gezigt des vijands neder. -- [Mar.] Bátiment
qui est en v-, schip, dat in 't gezigt is. Etre en
v- d'une terre, een land in 't gezigt hebben. On
mouilla b v- du port, men ankerde in't gezigt der
haven. Enfin nous eumes la v- dune ijle, eindelijk
voor ieders oogen doen.

kregen wij een eiland, in 't gezigt. — Gezigt, wijze
waarop men een voorwerp ziet, waarop een voorwerp zich aan ons voordoet: V- de haut en bas,
de has en haut, gezigt van boven naar beneden,
van beneden naar boven. V- de front, gezigt van
voren, regt van voren. V- de cóté, gezigt van ter
zijde. A v- d'oiseau, z. OISEAU (aan 't einde). ^..
Gezigt, uitzigt n., uitgestrektheid. die men van de
plaats, waar men is, overziet: La maison a one
belle v-, na point de v-, het huis heeft een schoon
uitzigt, heeft geen uitzigt. V- borne, beperkt uit
Sa chambre a v- sur la rue, zijne kamer ziet-zigt.
op de straat uit. V- qui plonge, uitzigt naar de
diepte of laagte. V- rasante, uitzigt over eene v lakte
of langs het vlakke land heen. ; Point de v-, z.
POINT. Échappée de v-, z. ËCHAPPEE.. Gezigt n.,
plaat, schilderij of teekening f., die een uit de verte
g ezien oord, een paleis, stad, enz. voorstelt: V- de
Rome, de Paris, gezigt van Rome, van Parijs. Vd'un pont, d'une ruïne, gezigt van eene brug, van
een bouwval. ^. Venster, raam, uitzigt n., opening f. van een huis, waardoor het licht invalt:
Faire boucher of condamner des v-s, vensters, licht
laten dipt metselen. 11 a ouvert une v--openig
sur mon jardin, hij heeft een venster, een uitzigt
op manen tuin laten maken. Ordinairement on n'a
pas droit de v- sur son voisin, gewoonlijk heeft
men niet het regt van uitzigt (het regt om vensters
te hebben, die uitzien) op zijns buurmans erf. Vde prospect, uitzigtvenster n. (voor hetwelk men
niet bouwen of booroen planten mag). V- de servitude, uitzigt, dat men verpligt is toe te staan,
servituut- o/ last-venster. V- de souffrance, uit
dat men op zijn erf vergunt, zonder daartoe-zigt,
verpligt te zijn, toegelaten uitziet of venster. —
[Blas.] Traliewerk n. van eenen helm. -- [Chas.]
Aller a la v-, op de ontdekking van 't wild uitgaan. Chasser à la v-, het wild onder't^ agen zien.
..._ (fig.) Oogmerk n., bedoeling f., doel, plan,
ontwerp, uitzigt, inzigt n. I1 a de grandes v-s,
C'est un homme h grandes v-s, hij heeft, maakt
groote plannen, ontwerpen, 't is een man, die groote
plannen vormt. I1 n'a d'autre v- en vela que de
vows plaire, hij heeft geen ander oogmerk, inzigt
daarbij, dan u te behagen. I1 a des v-s caches,
secrètes, hij heeft bedekte, geheime bedoelingen.
.

Quelle v- aurait-il en vela ? Quelle serait sa v- en
vela ? wat zou hij daarmede op 't oog hebben, be-

doelen, wat mag wel zijn oogmerk daarmede zijn.
Entrer dans les v-s de qn., in iemands plannen
treden, zich met iemands plannen, bedoelingen, inzigten vereenigen. Agir en `- of dans la v- dune
récompense, iets doen met uitzigt op eene belooning.

Faire toute chose dans la v- de Dieu, de plaire

à Dieu, alles doen met het oog op God, met het
oogmerk om God welgevallig te zijn. — Avoir one
chose en v-, zich iets ten doel stellen, iets in't oog
hebben. 11 n'a que son intérêt en v-, hij heeft enkel
zijn belang in 't oog, is alleen op zijn eigen belang
bedacht. II borne ses v-s à telle chose, h# bepaalt
zijne oogmerken alleen tot die of die zaak. — Avoir
des v-s pour qn., goede oogmerken met iemand
hebben, voornemens zijn hem eenen post, eene bediening, enz. te verschaffen. Avoir des v-s sur q n.,
voornemens zijn zich van iemand te bedienen. 11 a
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des v-s sur vette maison, hij heeft plannen op slit

huis, hij wil het koopen, huren. — EN VUE DE, uit
aanmerking van: C'est en v- des services qu'il a

renlus, qu'on lui a fait vette grace, 't is uit aan-

merking van de diensten, die hij bewezen heeft, dot
men hem die gunst heeft toegestaan. — Doorzigt,
inzigt n., blik m., scherpzinnigheid, f. Rien n'échappe a sa v-, niets ontgaat zijnen blik, zijne scherpzinnigheid. Porter sa v- Bien loin dans 1'avenir,
met zijnen blik in de verre toekomst dringen. I1 a
de grandes v-s, des v-s bornées, hij heeft groote,
beperkte inzigten,, hij heeft veel, weinig doorzigt:

C'est un homme a courte v-, 't is een kortzigPg

man, iemand met weinig doorzigt. -- Rien nest

caché à la v- de Dieu, niets is voor Gods oog

verborgen.

Vulde, Vuider, oude spelling van VIDE, VIDEO.
Valcain, m. (poét.) Smid, slotemaker m. (naar

Vulcanus of Vulkaan , in de .Myth. de god des
vuurs en der metaalarbeiders of smeden, zoon van
Jupiter en Juno en echtgenoot van Venus); — het
vuur: Sacrifier qc. à Vulcain, iets in 't vuur werpen. — [H. n.] Vulkaan, soort van schoone dag
— V ulcanal, e, adj. [Myth.] Tot-vlinderm.
Vulkanus behoorend: Flamine v-, priester van Vul
Vuleanales, f. pl. [Ant.] Romeinsch,e-canus.—
feesten n. pl. ter eere van Vulcanus, vul c a n a1 e n f. pl. — %'uleanien, ne, adj. Vulcanisch,
Vulcanus betre/fend: Hypothèse v-ne, z. v. a. VULCANISME. — V uleanies, f. pl., z. v. a. VULCANALES. — V ulcanique, adj., z. v. a. VOLCANIQUE.
— ï Vulcaniser, v. a. Tot horendrager maken,
horens opzetten. — V uleanisme, m. [Phys.] ,
z. v. a. PLUTONISME .— Weleer ook: Horendrager] f.,

toestand van een' horendrager (van eenen man,
wiens vrouw hem ontrouw is). -- Vuleaniste , m., z. v. a. PLUTONISTE.

lViticelle, f., z. VULSELI.E.
Vulgaire, adj. Gemeen, alledaagsch, bij 't volk
in zwang; laag, plat, gemeen, v u l g a i r: Préj ugé
v-, Croyance v-, volksvooroordeel, volksgeloof n.
Expression v-, volksuitdrukking, uitdrukking van

Ame, Esprit v-, alledaagsche ziel f., alledaagsch verstand n.
Plantes v-s, allerwege groeijende planten f. pl. —
Médicament v-, geneesmiddel, dat men dikwijls gebruikt, alledaagsch geneesmiddel n. Pensées, Sen
gemeene, platte denkbeelden, gevoe -timen-sv,
lens n. pl. II n'a que des inclinations v-s, hij heeft
niet dan lage, gemeene neigingen. — Les langues
v-s, de hedendaagsche levende talen f. pl. L'idiome
't gemeen; gemeene, platte uitdrukking f.

v-, de gewone taal, die men in een land spreekt,
de volkstaal f. Le Grec v-, het nieuwere qrieksch.-[Myth.] Vénus v- of vulgivage , de gemeene
Venus, de allemans-Venus; — de gemeene, -rondloopende wellust m. , Venus v u I í v a a f. —
VULGAIRE, m. Volk n., inz. het geineene volk, de

gemeene man, de groote hoop m., gemeen, gepeu-

pel, graauw, janhagel n. Le v- ignorant, supersti-

tieux, het domme, bijgeloovige gemeen. I1 suit en
vela 1'opinion du v-, hij volgt daarin de meening
van den grooten hoop. Se distinguer du v-, zich
van den grooten volkshoop, van 't gepeup el onder
— Le v- des artistes, de groote hoop der-scheidn.
kunstenaars, zij, die zich niet onderscheiden, onopgemerkt blijven. — (Prov.) I1 faut penser avec les
habiles Bens, mais parley avec le v-, men moet de
weetnieten niet toonen, dat men ze daarvoor houdt.
— Ook van zaken gezegd: Donner dans le v-, in
't alledaagsche, platte, g emeene vervallen. -- Vul
adv. In de taal van 't gewone leven,-gairemnt,
van 't volk, naar 't gemeen spraakgebruik: V- parlant, om met den gemeenen man te spreken, in de
volkstaal gezegd. ,— Gemeen, op gemeene, platte

wijze: Apprenez a vous énoncer moins v-, leer u
minder plat uitdrukken. --J- ti ulgarisateur,m.
H#, die iets algemeen maakt, in zwang brengt,
verspreider, algemeenmaker nl. — ]- V ulgariser, v. a. Gemeen of algemeen maken, in zwang

brengen, onder de menschen of 't volk brengen. —

SE VULGARISER, V. pr. Algemeen worden, in zwang

komen. — -^ Vnigarisme, m. 411edaagschheid,
gemeenheid; alledaagsche, gemeene, platte uitdrukking of gedachte f., v u l g a ri s m u s n. — 4 V nlgarité, f. lledaagschheid, gemeenheid, platheid,
laagheid, vu lgariteit f.

Vulgate, f. Gewone latjnsche bijbelvertaling,
waarvan zich de roomsci'i-katholj ke Kerk bedient,
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WOMBAT.

v u 1 ga t a f. -- Ook als adj. in denzelfden zin:
La version v-.
Wulgivague, adj. [Myth.] Toenaam van Venus, z. onder VULGAIRE.
% Valnérable, adj. Kwetsbaar: Achille n'était v- qu'au talon, Achilles was alleen kwetsbaar
aan den hiel.
`'ulnéraire, adj. [Pharm.] Tot wondheeling
dienstig, wondheelend: Plante v- , wondheelende
plant f. Herbe v-, wondkruid n. Faux v-s, wond
pl. Médicament v- , wondmiddel n. —-watersn.
VULNÉRAIRE, f. [Bot.] Wondkruid, heilzaam wondkruid n. -- VULNÉRAIRE, m. [Pharm.] Wondmiddel n.; wondheelende plant f.
.. `ulpin, e, adj. Den vos betreffend: La gent
v-e, het vossenvolkje, de vossen M. pl. — VULPIN, m.
[Bot.] Vossestaart m. V- des prés, beemd-vossestaart. V- des champs, akker-vossestaart.
`ulpinite, f. [Chico.] Met kwarts gemengde
korrelige anhydriet (vgl. ANHYDRITE) (zoo genoemd
naar Vulpino, in Lombardye).
yulselle, f. [H. n.] Baardknijper m., haar
schelp.
-tangf.,ewschli
-I- W ulsonade, f. Moord door eenen man aan
zijne vrouw begaan , wanneer hij haar op heeter
daad in overspel betrapt (naar zekeren V ulson van
Grenoble, die zoodanigen moord beging) .
Vultaeux, ease, adj. [Méd.] Face v-euse,
rood opgezet, gezwollen aangezigt n.
V ulturide ot %ulturidé, e , adj. [H. n.]
VULTURINaar den gier gelijkend, gierachtig.
DES, m. pl., VULTURIDÉES, t. pl. Giersoorten f. pl.,
dieren n. pl. van 't gierengeslacht.
`ulvaire, f. [Bot.] Stinkende ganzevoet m.,
schaamkruid n., v u l v d r i a f. — VULVAIRE, adj,
[Anat.] De vrouwelijke schaamte, de schaamspleet
betreffend. — `calve, f. [Anat.] Schaamspleet f.;
(bid de meeste anatomisten in ruimer' zin genomen
voor) uitwendif;e vrouwelijke geslachtsdeelen n. pl.Vulvo-utérin, adj. [Anat.] Tot de schaamspleet
en de baarmoeder behoorend: Canal v-, z. v. a.
scheede (vagin).
Vuorge, m. [Anc. mil.] Zeisvormig wapen,
reiswapen n.
—

1

W.
w, m. Letter, die oan 't fransche alphabet ontbreekt, en alleen in eenige aan vreemde (noordsche)
talen ontleende woorden voorkomt , de W, f. (In
woorden, aan het hoog- en nederduitsch ontleend
wordt zij als v uitgesproken, b. v. wehme, wernérite; — in engelsche woorden klinkt zfj vaak als
oil, gelijk in whip, waggon.] — [H. n.] Vlinder m.,
die eene W-vormige figuur op de vlerken heeft.
Wacke, m. [Miner.] Ondoorschjnende bergstof, die 't midden houdt tusschen bazalt en leem,
wak n.
Waggon, m. (angl.) (pr. ouag'-goon) Spoorwagen, spoorwegwagen, groote wagen tot vervoer van
personen . waggon m. Train de w-s , wagen
W- pour charbon , kolenwagen, t e n--treinm.
d e r m. W- pour marchandises, goederen -wagen.
Wainérite, m. [Minér.j Vrij zeldzaam mineraal, bij Salzburg aangetroffen , w a g n e r i e t n.
Wagtuemestre, m., z. VAGUEMESTRE.
Waldgrave, m., z. WILDGRAVE.
Walhalla, m., z. VALHALLA.
W alkyrie8, f. p1., z. VALKYRIES.
Wallérite, f. [Minér.] Kiezelhoudend aluminium-hydraat der Pyreneen, w a l l e r i e t n.
Wallon, e, adj. (Géogr.] Waalsch, de Walen of hun land betreffend: Le pays w-, het waalsche land, het land tusschen de Schelde en Maas
in België, welks bewoners van franschen oorsprong
zijn. Eglises w-es, waalsche kerken, kerken in Nederland , in welke de dienst in de fransche taal
wordt verrigt en die van de vervolgingen der Hugenoten onder Lodewijk XIV. dagteekenen. — Langue w-e. of als subst. Wallon, m. Waalsche
taal f., waalsch n.
Wanderou, m., z. OUANDEROU.
Warander, v. a., z. VARANDER.

Warandeur, m. [Pêche] Stempelaar der harinptonnen, w a r a n d eu r m. (te Duinkerken).
Warnette, t. [Pêche] Fijn gemaasde zegen f.
(in Normandië). — Warnetteur , m. Vischschuit f. (te Dieppe).
`arrant, ni. (angl.) (pr. ouar-rante) Bevel n.
tot in hechtenis neming.
Warretie, f. [Pêche] Zeilgaren n. (totzamenhechting van verschillende gedeelten van netten).
Watergank, Watregang, m. Wetering,
watering, sloot f. (in de Nederlanden).
Waterman, m. [Mécan.] Door Watt uitgevonden werktuig om de aarde onder 't water weg
te draven, waterman m.
Wauxhall, m., z. VAUXHALL.
Wavellite, f. (pr. oua—) [Minér.} Wit mineraal n., door Dr. Wavel in Devonshire ontdekt,
wavelliet n.
Wehme, f. [Hist.] Veem f., de a fgeslotenplaats,
waar gerigt gehouden werd; de bloedban of het
veemgerigt n., eene geheime vierschaar der middeleeuwen in Duitschland, voor welke de aangeklaagden in 't geheim en buiten hun weten gevonnist
werden; de gezamenlijke regters, veemregters (ook
francs juges geheeten). — Wehmique, adj. Tot
de veem behoorend : Cour w-, veemgerigt n. (z.
boven). (RIE.
Welehe, Welcherie, z. VELCHE, VELCHEWernérite, f. [Minér.], z. ARCTIZITE.
Werst, f., z. VERSTE.
Wesbérite, f. [ Minér.] Natuurlijke zwavelzure aluinaarde f., w es b e ri e t n.
Whig, ni. (pr. ouig) [Polit.] Naam van ieder'
aanhanger dei liberale partij in Engeland, die tegenover die der tories staat (vgl. TORY) en wier
grondstelling is : bescherming van de regten des
volks en beperking der koninklijke magt, vrjheidsvriend, veyheidsman, w h i g m. -- Ook als adj.
gebruikt: Parti wh-, Ministère wh-, whip partij,
whip-ministerie f. — Whigisme, m. (pr. ouighisme) Stelsel n., gevoelens n. pl., part# f. der
whips, whigismus n.
Whip-poor-will , m. (pr. oiiip-pour-ouill)
[H. n.] Virginische geitemelker (engoulevent).
Whisky, m., z. WISKI.
Whist, m. (pr. ouiste) [Jeu] Kaartspel n. van
engelschen oorsprong, dat met 52 kaarten, doorgaans tusschen personen, gespeeld wordt, w h i s t,
whistspel n.
Wieléflsme, m. [H. eccl.] Leer van Wiklef
(eig. Wiklyfe), een' engelsch' godgeleerde en voor
kerkhervorming in de 14de eeuw, die-loperd
o a. leerde, dat de paus de antichrist was, voorts
het vagevuur ontkende , de nietigheid der aflaten
en de aanroeping der heiligen beweerde , ens.,
wikle f ismu s n. -- Wieléóste, m. Aanhanger van Wiklef of van zijne leer, w i k l e f i s t m.
Wildgrave, Wald'rave, m. [Hist.] Wildof woudgraaf, rfjngraar m. (in sommige streken
van Duitschland).
Wiloe, m. [Coco.] Soort van gevilt laken n.,
waarvan men zich bij de kalmuksche Tataren bedient.
Wilovite of Wilouite, f. [Minér ] Sibérische idokras, in den kristalvorm (vgl.IDOCRASE).
Wimbe, Wimbre, m., z. VIMBRE.
Wiski, m. (pr. ouice-ki) Ligt rijtuig van engelschen oorsprong, met hooge kap en door één paard
getrokken, w h is k y m. --Koren- of gerstenbrandewiln m. (in Schotland en Ierland), w h i s ky m.
Withérite, f. [Minér.] Koolzure zwaaraarde f., natuurlijke koolzure baryt van Haiiy, eene
steensoort met zeer vergiftige eigenschappen , w itheriet m.
Woï wodat, Woïwode,etc.,z.VAYVODAT enz.
Wolfranniate, m. [Chico.), z. V. a. TUNUSTATE. — Wolfrainique, adj., z. v. a. TUNGSTIQUE. -- Wolframium (pr. —ome), of Wol fram, nl. [Minér.], z. v. a. TUNGSTËNE.
Wollastonite, f. [Minèr.] Een door Wollaston ontdekt zacht, glasachtig, smeltbaar mineraal,
wollastoniet n.
Wolverenne, m. (pr. ouol-ve-réne) [H. n.]
Amerikaansche veelvraat m. (glouton). — Wol verennes, m. pl. [Corn.] 4merikaansche-veelvraatshuiden, wolverings f. pl.
Wombat , m. [H. n.] Buidel-mormeldier n.
van Nieuw-Wallis, w om b a t m. [amblotis, phascolomys] .
,

WOOTZ

--

W ootz, m. (pr, voutce) [Minér.] Voortre ffetjke staalsoort in Oost- Indié, bij Bombay, indisch,
gedamasceerd staal, w o o t z n.
Worabe, m. IF!. n.] Abyssinische vink m.
Wormier, adj. m. [Anat.] : Os w-s, Beentjes
van Wormius, kleine driehoekige beentjes n. pl.
in de naden der hersenpan.
w oawou, m. [H. n.] Graauwe gibbon of langarmige aap m., grijze langarm , moloch, w o ew o e m. [ simia leucisca] .
WYnrtembergeois, e, adj. [Géogr.] Wurtembergsch, wat Wurtemberg (eig. Wurttemberg)
of zijne bewoners betreft. — Als subst. m. el f.
Wurtemberger m., wurtembergsche vrouw f., wurtembergsch meisje n.

x.
X, m. et f. (Un kce, Une fikse) Drie en twintigste letter van 't alphabet en achttiende der mede
niet medetellende), de X, f. -- [.Als-kliners(dW
aanvangsletter wordt de x nu eens als ks gehoord:
Xantippe, Xativa, xanthique, xiphoïde ; — dan
weder als gz : Xante, Xavier, Xénophon, Xerxès.
— In de met ex beginnende woorden klinkt zij als
gz, wanneer zij door een' klinker of eene stomme h
gevolgd wordt: exact, examen, exaucer, exempt,

exercise, exhérédation, exhiber, exhorter, exil,
exorbitant, inexorable , enz. Volgt er een mede-

klinker, dan klinkt zi als ks, tenzij die medeklinker eene e is die dour e of i gevolgd wordt, want
in dit geval wordt zij als k gehoord: excavation,

excuse, excommunié, expédient, extrême, explosion (pr. eks–); - excès, exception, exciter (pr.
ek—). — In 't midden der woorden klinkt x als
ks in: Alexandre, Alexis, axe, fixe, luxe. maxime,
sexe, dextérité, etc.; doch zij geldt voor eene scherpe
of dubbele s in Auxerre, Auxonne, soixante, soixantième, Bruxelles, Luxeuil; — terwijl zij alsz
wordt gehoord in deuxième, dixième, sixain, sixaine, sixième en hunne afgeleiden. — Op het einde

der woorden wordt de x doorgaans niet gehoord
(ten ware zij door een woord, dat met een klinker
of stomme h begint, gevolgd wierde, in welk geval
zij als z wordt uitgesproken): affreux, lieu reux,

séditieux, cheveux, voeux , veux , peux , deux,
faux, chevaux, travaux, paix, prix, perdrix, choix,
voix, etc. -- Bij six en dix wordt de x mede niet

gehoord, wanneer zij voor het met een' medeklinker
beginnend subst. staan, dat zij tot telwoord dienen;
begint dit subst. met een klinker of stomme h, dan
wordt de x als z gehoord; in andere gevallen luidt
zij als de scherpe s: dix chevaux, six florins, dix
havresacs (pr. di-che-vau, enz.); — six enfants,
dix écus, dix hommes (pr. si -zan-fan, etc.): —

en voilà six, ils étaient dix, six ne sufpisent pas
(pr. sice, dice). -- In dix-puit, dix-neuf en hunne

afgeleiden heeft de x den klank der z. — In Aix,
Aix-la-Chapelle, Aix-les-Bains klinkt de x als eene
scherpe s.—tells ks luidt zij in Dax, Palafox, Styx,

borax, index, larynx, lynx, perplex,préfix,sphinx.]

X of Ixe, m. ; Taapiss.] Vouwstoeltje, tabourétje n., waarvan de pooten de figuur eener X ver
a des jambes en x , hij heeft-tone.—(fam)I1
binnenwaarts gebogen knieën, kromme beerven.

XYSTROPODE,
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Xénie, f. [Ant.] Gastgeschenk; vriendschapsgeschenk n.
Xénographe, in. [Didact.] Kenner, beoefenaar der xenographie. — Xénographie, f.
[Didact.] Kennis, beoefening der vreemde talen; —
algemeene taalkennis, x e n o g r a p h i e f.—Xénographique, adj. De algemeene taalkennis betreffend, xenográphiseh. — -) Xénomane,m.
et f. Voorstander, overdreven vriend of vriendin
van vreemdelingen. — Xénocnanie, f. Overdreven zucht f. voor vreemdelingen. — Reislust f.,
groote zucht tot reizen. (bloem f.
Xéranthèmne, m. [Bot.] Stroobloem, papierXéi•asie, f. [Mid.] Haarziekte f. (die 't haar
doet verdroogen en uitvallen).
Xeromyre, m. [Pharm.] Soort van opdroogende zalf f.
Xérophagie, f. [Mid.] Het uitsluitend gebruik
van drooge vruchten, in 't algemeen van gedroogde
spijzen. — Xérophthalmie, f. [Mid.] Drooge
ontsteking der ooggin, ve, gezeld met pijn en jeuking;
roodheid f. zonder opzwelling en vocht. — Xérophthalmique , adj. Die kwaal betreffend. -Xérornithes, m. pl. [H. n.] Vogels m. pl., die
liefst op drooge plaatsen leven. — Xérotribie, f.
[Mid.] Het drooge wryven (van een lijdend lig
-chamsdel).
Xilocolle, f., z. v. a. TAUROCOLLE.
Xiphias, m. (pr. kei-fi-ace) [EI. n.] Zwaard
(espadon). — [Astr.] Goudvisch m.

Xiphioii, m. [Bot.] Lischbloem f.

-vischm.

Xiphoïde, adj. [Anat.] Zwaardvormig. —
XIPHOiDE, m. [Anat.] , z. v. a. FOURCHETTE. —
Xiphosure, f. [H. n. J 1IVIet zwaardvormi gen staart.
Xoehieop&, m. [Bot.] Geurige kola !lboom m.
Xolo, m. [1-1. n.] Engelsch kuifhoen nn.
Xylin, e, adj. [Bot.] Het hout betrefend: Li-

queur x-e, houtvocht, houtsap n. (sève). -- Xylite, m. [H. n.] Houtkever m. — Xylaloès of
Xylo-aloès, in. [Bot.] Aloëhout, paradijshout n,
— Xylobalsame, in. [Pharm.] Balsemhout n.,

dunne twijg f. van den balsemboom. — Xylocarpe, adj. [Bot.] Met houterige vruchten. — xYLOGARPE, m. Houtnotenboom m. --- Xylocope, nl.
[H. n.] Houtboorvlieg f. — Xyloglyphe, m.
[Didact.] Houtsnijder, houtgraveur m. — Xyloglyphie, f. Houtsnigkuoost f. -- Xyloglyphique of Xylo glyptigtie, adj. De houtsnijkunst
betreffend. — Xylographe, m. Houtsnijder. —
Drukker met houten letters en platen. — Xylographie, f. Houtsnijkunst f.; --- kunst om met
houten letters en platen te drukken. -- Xyiographique, adj. Die kunst betreffend; met houten
letters of platen gedrukt; door overdruk op hout
voortgebragt, x y l o g r á p h i s c h. — Xyloïde,
adj. [Didact.] Naar hout gelijkend, houtachtig. —
Xylolatre, ni. [H. rel.] Aanbidder van houten
beelden. — Xylolatrie, f. Aanbiddinr1 van hou
beelden. — Xylolatrique, adj. Den aanbid--ten
der of de aanbidding van houten beelden beíre/fend,
xylolátrisch. -- Xylolithe,m. [H. n.] Ver steend hout n. — Xylotogie, f. [H. n.] Leer of
beschrijving f. der houtsoorten. -- Xylologique,
adj. De houtleer betreffend. -- Xylomyee, adj.
[Bot.] Op hout groeijend. --- Xylon, m. [Bot.]
Katoenboom m. (cotonnier). — Xylophage, adj.
Houtetend: Insecte x- of als subgit. XYLOPHAGE, m.
Houtworm, houtkever m, — Xylophylle, f. [Bot.]
Houtblad n., een struikachtig gewas uit Zuid-Aineri,ka, met schoone waaijervormige bloemen. — Xylorganon, m. [Mus.] Hamerorgel m., strooviool f.,
een voormalig speeltuig. — Xylostéon of Xylostéaim, m. (pr. —ome) [Bot.] Hondskers f. —
Xylotroges, ni. pl. [H. n.] Houtboorders in. pl.

Xabéga, m., z. BOLICHE.
Xalapa of Jalapa, m., z. v. a. JALAP.
Xanthe, Xanthion, m., z. V. a. BARDANE.
Xanthine, f. [Chico.] Gele kleurstof van de
meekrap. -- Xanthique, adj. [Chico.]: Acidex-, — Xyphalier, in., z. v. a. ANTHOSPERIIE.
geelzuur, xanthisch zuur n. (dat vele metaalzouten
Xyris, m. [Bot Stinkende lischbloem f. (esgeel nederploft). — [ Bot.] Fleurs x-s (term van padule). — Xyroïdes, m. pl. Geslacht der stinCandolle) Bloemen met gele grond- of hoofdkleur. kende lischbloemen.
Xanthoearpe, adj. [Bot.] Met gele vruchten.
Xyste, m. [Anti Overdekte zuilengang in. tot
-- Xanthoeéphale, adj, [H.n.] Met geelhoofd. kampplaats der al/delen in den winter, grieksche
—X atithocère, adj. [H. n.] Met gele voelsprieten. strijdoefenplaats, strijdzaal f., x y s t os m. ; met
— Xanthocome, adj. [Myth.] Met blond hoofd- boomen beplante wandelplaats f. bij de Romeinen,
haar, blond. — Xantholine, f., z. SANTOLINE.- x y s t u s m. -- Xystique, m. Kampvechter m.
Xanthoptère, adj. [H. n.1 Met gele vlerken. - in den xystos.
Xanthome, adj. [H. n.] Met gelen staart.
Xystre, m. [Cur.] Soort van beenvijltje n.
Xénélasie, f. [Ant.] Verbod n, aan de vreeniXystropode, adj. [H. n.] Met geschubde pooten.
-

delingen, om zich in eene grieksche stad op te hou
Burgerlijke onverdraagzaamheid f.
-den.
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F.
Y, m. Vier-en-twintigste letter van 't alphabet
en zesde der klinkers, de Y f. — Zij geldt in de
uitspraak voor eene enkele i, als zij voorop staat,
zoo als in yeux, yatagan, yacht, York (pr. i- eu,
etc.); zoo ook als zij op 't einde staat: Annecy,
Chambéry. Staat zij in 't midden, dan geldt zij
achter een' medeklinker voor eene enkele i, als in
hymen, hymne, physique, style, type, enz.; doch
achter een' klinker voor eene dubbele i: abbaye
(pr. a-be -ie), moyen (pr. mol -iain), pays (pr. pé-i),

payer, appuyer, grasseyer, royal, etc.

Y, adv. Daar, er, aldaar; daarheen, daar naar
toe, derwaarts: On y volt, men ziet daar. Veux-tu
y aller? wilt gij daarheen gaan? Y allez-vous ?
gaat gif daar naar toe, daarheen ? Rendez-vous y,
begeef u derwaarts. . Y speelt ook vaak de rol
van pron. pers., staat dan voor á cela, á vette
personne là, en is van beide .geslachten en beide
getallen: Je n'y ai pas pensé, ik heb daaraan niet
gedacht. I1 le fera, fles -vous y, hij zal het doen,
verlaat u, reken daarop. C'est un homme équivoque, ne vous y lies pas, 't is een dubbelzinnig
mensch, vertrouw hem niet. Je n'ai riep á y ajouter, ik heb niets daarbij te voegen. Vous y êtes, gij
zijt er; gij hebt het geraden. Vous vous y prenez
mal, gg gaat verkeerdel jk te werk, gij vangt het
niet wel aan. Met avoir vormt het de gallicismen

II y a, Ii y avait enz., z. AVOIR.
Yac, Yaek, Yak. in. [Mar.] Engelsche geus,

-- z. ook Y CK.
schip, postschip n.
spinnekol in.
,

Yacht, m. [Mar.] Jagt, soort van snelzeilend

Yack, m. [H. n.] Bu ff'el nl. met een paarde

-star,yck.z
ook YAC.
Yaconde, m. [H. n.] Soort van koffervisch m.
Yacos, m. [Mid.] Eene in Afrika thuis behoorende uitslagziekte f.
Yacou, Yacu, in. [H. n. j , z. V. a. PÉNÉLOPE.

Yak, m., z.

YAC.

Yalotechnicieu, m. Kunstwerker in glas,
maker van glazen voorwerpen. — Yalotechnie, f.
Glaswerkerskunst. — Yalotechnique, adj. Die
kunst betreffend.
Yamu, m. [Bot.] Broodwortel, een dikke, ronde,
eetbare wortel van eene buitenlandsche plantensoort
(een dageljksch voedingsmiddel in de Indien),
yams-wortel m.
Yankee, m. (pr. ian-ki) Spotnaam, waarmede
de Engelschen de bewoners der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika aanduiden, y a n k e e m.
Yanolithe, m., z. V. a. AX.INITE.
Pandon of Yandou, m. [H. n.] Soort van
struisvogel m. op Madagaskar.
Yapoc, Yapock, m. [H. n.] Buideldier n.
van Guiana.
Yapou, m. [H. n.] Gele braziliaansche lijster f.
Yard, m. [Métrol.] Engelsche el (= 0,911 meter of nederl. el), y a r d f.
Yatagan, m. [Mil.] Turksche ponjaard of
dolk, korte kromme sabel, y a t a g a n m.
Yan, m. (pr. ió) [Md.] Pestaardige huidzie le
te f. in Afrika en West-Indië (plan), amerikaan
-schevnukwalf.
Ycho, m. (pr. i-ko) [Bot.] Lama-gras n.
-

Yèble, m., z. IIIÈBLE.
Yeldic of Yeldis, m. [Alcb.] Steen m. der

wijzen. — Yélion, m. [Alch.] Glas n.
Meuse, f. [Bot.] Steeneik m. (chêne vert).
Yeux, m. pl., z. OEIL. — [ Bias.] Yeux de
faucon, valkenoogen n. pl., naam, dien sommige
heraldisten aan zwarte, met zilver gevulde koeken
(tourteaux) geven.
Ylin of Ylyn, m. [Minér.] Graauwsteen m.
Volde, m., z. HYO DE.

Yule, f. [Mar.], z. IOL.
Yolithe, m. [Minér.] , z. IOLITHE.
Pone, m., z. V. a. YUCCA.
Youfte, f. [Coco.] Jucht- of ju ftleêr . n., op

russische wijze bereid leder n. (sjadalen.
Yourte, f. Onderaardsche woning f. der KamtYpréau, m. [Bot.] , z. IPRÉAU.
Ypsiloide, adj. [Anat.] , z. v. a. HYOIDE.

Ypsolophe, m. [H. n.] Lichtmot f.
Ysard, m. [H. nj, z. ISARD.
Ytterbite, f. [Minér.], z. v. a. GADOLINITE. -Yttrium, m. (pr. —ome) [Chico.] De vuurbestendige basis der ytteraarde (door Wóhler in 1828
ontdekt), yttrium n.
Yucca of Vuca, m. [Bot.] Adamsnaald f.,
eene zeer prachtige noord-amerikaanscheplant van
verschillende soorten.

Z.
7., m. (pr. ze, weleer zède) Yfj f-en-twintigsteen
laatste letter van 't alphabet en negentiende der medeklinkers, de Z, f. — [ Vooraan en in 't midden
der woorden behoudt zij steeds den haar eigenen
zacht sissenden klank. Op 't einde is zij stom (ten
ware 't volgende woord met eene klinkletter mogt
beginnen), b. v. nez, avez, parlerez, chez, riz, etc.
— Zij wordt gehoord in gaz. In eenige eigennamen
klinkt zij scherp als ss: Alvarez, Cortez, Rodez,
Suez, Metz (pr. mess), Coblentz (pr. ko- blance),
etc. -- (Loc. fam.) Il est fait comme un Z (pr.
zède), h# is zoo krom als een hoepel.
Zabelle, f., z. V. a. ZIBELLINE.
Zaccon, m. [Bot.] Jericho-pruim f.
Zacinthe, m. [Bot.] Wrattekruid, klierspeenkruid n.
Zafre, adj., z. SAFRE.

Zagaie, f., z. SAGAIE.
Zagu, m., z. SAGOU.

5 Zahorie, f. Scherpzigtigheid f.

Zaiblon, m. [Bot.] Naam van verschillende
tulpsoorten.
Zail, f., z. BOROZAIL.
Zain, adj. in. [Man.] Eenkleurig, effenkleurig:
I1 est rare de trouver un cheval z-, een effenkleurig paard treft men zelden aan.
Za'nbe, Zainbre , Zambo, m. Naam,
dien men in Amerika geeft aan de afstammelingen
van Amerikanen en ne jers.
Zambonique, adj. [Phys.]: Colonne z- of
Colonne de Zamboni, Zambonische zuil of kolom f.,
drooge galvanische kolom, uit afwisselende lagen
van onecht goud- en zilverpapier bestaande.
Zambia, f. Spaansche, van de Mooren afkomstige dans nl., z a m b r a f
Zanibre, m., z. ZAMBE.
Zainées, f. pl. [Bot.] Pijnappelen in. pl., die

op den stam open gaan en verwijderd moeten worden, zullen zij de andere niet bederven.
Zaniet, m. [Bot.] Soort van tulp f.
Zaznie, f. [Bot.] Palmboom m. van de Kaap en
Nieuw-Holland (waarvan vele soorten in de parzjsche broeikasten gekweekt worden)
Zampogne, m. [Mus.] Soort van veldpijp f.
of doedelzak m.
Zani, Zanni, m. Potsenmaker of hansworst m.
in 't italiaansche blijspel.
Zanline, f. [H. n.] Soort van brasem m.
Zanoé, m. [H. n.] Soort van ekster m. in
(brasem m.
Mexico en Peru.
Zanthène , f. [H. n.] Zilveroog, soort van
Zanthorrhize, f. [Bot.] Hanevoetstruik m.
(uit Amerika). — Zanthozyle, m., z. v. a. CLAVALIER.

Zaphar, m. [H. n.] Naam van een' schoongin
valk m. (kabalt-oxyde n.
Zaphara, m. [Minér.] Soort van onzuiver

Zapote, f., z. SAPOTE.
Zartelle, f., z. RASTEL.

(maïs].

Zéa, m. Spelt; mais of turksche tarw f. [zea

Zébeline, f., z. ZIBELINE.

Zéboa, m., z. ZEBU.
Zebre, m. [H. n.] Kaapsche ezel, gestreepte
ezel, zebra m. [equus zebra] . — -[ Zébrer,
V. a. Slrepig maken (gelijk de zebra). -- (fam.) Zqn. de coups, iemand bont en Blaauw slaan. —Het
part. passé is ook adj.: Rideaux zébrés d'argent
et de satin, met zilver en satijn gestreepte gordijnen f. pl. -.- -I- Zébrure , f. Regelmatige streping f. (als die van den zebra).
..

.

Zebu, m. 1[H. n.] Oostindische bulbs m., de
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't is een nul in 't cijfer, een onbeduidend. nietsbeteekenend mensch. Sa fortune est réduite á z-,
zijn fortuin is tot nul gedaald, is geheel en al weg.
— [Phys-] Le thermomètre est descendu à z-, de
thermometer is tot nul gedaald, tot het vriespunt
gedaald (namelijk tot het vriespunt op Réaumur's
en Celsius' thermometer).
Zérumbeth, m. [Bot.] Wilde gember m., een
geurige indische wortel.
Zest, interj. (om ongeloof aan iemands woorden, spot, minachting uit te drukken, somtijds ook
om de snelheid eener beweging te kennen te geven)
(pr. zeste; men vindt ook zeste geschreven) Ba!
ja wel! gekheid ! Il se va.nte de pouvoir faire
cela, z- ! hijberoemt zich dat te kunnen doen,
praatjes ! mallepraat !--A ces mots, z- ! it s'echappe, op die woorden, fuut! wegwas hij. — ZEST,m.
[Anc. tech.] Soort van blaasbalg, waarmede de
pruikinakers poeijerden, poeijer- blaasbalg in. —
(Loc. prov.) Etre entre le zist et le z-, besluiteloos zijn; — ook: noch goed noch slecht zijn; noch
ziek noch welvarend zijn; noch goed noch kwaad
bij zijne zaken staan.
Zeste, m. Zeer dun geel bekleedsel van de schil
der citroenen, appelsinaas, enz. -- [Conf.] Dun
citroen-, oranje-schilletje n.— Vliezig binnenschot, n.
dat de pit der okkernoot in vieren verdeelt.— (Loc.
fam.) Cela ne vaut pas un z-, Je n'en donnerais
pas un z-, dat is geen sikkepitje, geen cent waard.
-- Zester, v. a. [Conf.] Citroenen, oranjeappels
enz. zeer dun afschillen, . om die schilletjes in te
maken.
Zététique, adj. [Didact.] Zoekend, vorschend,
Zénale, f., z. CERCODEE.
de gronden opsporend of daarnaar te werk gaan
Zend, e, adj. (pr. zènd'): La langue z-e of als
i s c h: Méth ode z-, Art z-, of als subst.-de,zté
subst. ZEND, m. De r ad perzische taal, in de oor ZÉTÉTIQUE I. lorschende leerwijze, naa orschingsschriften van Zoroaster gebézigd en-spronkelij kunst, de kunst om gemeenschappelijk met anderen
later de heilige taal der Perzen, het zend of de door vragen naar onbekende waarheden te vorzendtaal f. — Zend-avesta of enkel Zend, m. schen, z e t e t i e k f.
Het heilige boek of godsdienstboek van 't zen dZeugma, m. [Log.] Verbinding of vereeniging
v o l k of de oude Perzen en hunne nakomelingen, van twee zindeelen of van twee naamwoorden door
hetwelk de leer van Z oroaster bevat, z en d- a v e s- een werkwoord, dat slechts bij één past; redefit
a
f.
(RICATE. guur, door welke een woord , dat in 't eene lid
Zénik, in. [H. n.], waarschijnlijk z. v. a. sU- van een voorstel staat uitgedrukt, in 't andere bij
Zénith, nl. [Asti. j Schedel- , kruin- of top- wijze van ellips er onder verstaan wordt, z e u gpunt n. (regt boven den schedel des waarnemers, m a m. (gewijs geplaatste vinnen.
en tegenover 't nadir of voelpunt), zenith n. —
Zeugoptérygéen, ne, adj. [H. n.] Met paars(leg.) 11 est arrivé au z- de la gloire, h# heeft het
Zézaletnent , Zézeyement , m. [Gram.]
toppunt des roems bereikt, den hoogst mogeltilken Het verkeerdelijk uitspreken der j of der zachte g
roem verworven. — Zenithal, e, add. Het zenith als z (b. v. pizon voor pigeon). —Zézayer, v. a.
betreffend. (zeg f. Eene z in plaats van eene zachte g of j doen
Zenni of Zienni, m. [H. n.] Noordsche we- hooren.
Zénonique, adj. [Phil.] Met de leer van Zeno
Zibeline, f. [H. n.] Sabeldier n., sabelmarter m.
(vgl. STOïCIEN enz.) overeenkomend, daartoe behoo- (ook marte z- geheeten, z. HARTE) . Fourrures de
rend, stoïcijnsch, zenánisch. — Points z-s, z-, sabelbont n., sabelpelsen m. pl.
ondeelbare punten in de wijsbegeerte van Zeno, de
Zibet of Zibeth, m. [H. n.] Civétdier, oosmonaden (vgl. MONADE) van Leibnitz, zenonische tersche civetkat (vaak met de afrikaansche civetpunten n. pl -- Zenonisme, m. [Phil.] Leer kat, la civette, z. ald., verward). --Zibethin, e,
van den wijsgeer Zeno, den stichter van 't sto'icis- adj. Eenen civet- of muskusreuk van zich gevend.
mus, z e n o n í s m u s n. — Zénoniste, m. [Phil.] Rat z-, muskusrat f., desman m., indatra f.
Aanhanger, volgeling van Zeno, ze non i s t m.
Zienni, m., z. ZENNI.
Zéocrite, adj. [ Bot. ] Naar spelt gelijkend:
Zigzag, m. Lijn, die beurtelings uit- eninsprinUrge z-, spellachtige gerst f.
gende hoeken maakt, Z-vormige lijn f., z i g z ag.Zéolithe, m. [Miner.] Schuim- of bruinsteen, Ivro;ne qui fait des z-s , dronkaard, die al slineen meestal schitterend witte, stralige of blade- gerend loopt. — [Mécan.] Werktuiq, dat uit vele
rige steen, inz. op IJsland en in Zweden, z e o- stukken hout of Ozer bestaat , die zoodanig met
1 i t h m. -- Zéolithifornne, adj. [Miner.] Naar elkander verbonden zijn, dat zij in den vorm eener
zeolith, gelijkend. — Zéolithique, adj. [Miner.] X op en over elkander schuiven, waardoor men
Zeolith bevattend.
het naar welgevallen kan verlengen of verkorten,
Zephyr, m. Zacht, liefelijk windje, luchtje; bij zigzag, kruisbandtang f. — [Jeu] Schaar f., kinde zeelieden inz. avondwind m., zacht weste- derspeeltuig uit dunne strooken hout , op welke
windje n.; ook bij de Ouden en in de Myth. (of- figuurtjes , doorgaans soldaatjes of ruitertjes, beschoon men dan liever ZEPHYRE gebruikt) weste- vestigd worden, die dan bij 't inhalen en uittrekken
wind; de god van den westewind, Z ep h y r u s m. van 't speeltuig schijnen te manceuvréren.— [Fort.]
-- [Danse] Pas de Zéphyre (men vindt ook Zé- Les z-s dune tranchée, de zigzags, korte slagen
phire), Zephyr-pas m. (die uitgevoerd wordt door of Z-vormige gangen eener loopgraaf. — Ere ZIGzich op éénen voet te houden en met den anderen ZAG, loc. adv. Zigzagsgewijs, scherpe in- en uitnaar voren en achteren te balancéren). — .[ Zé- springende hoeken makend , Z-vormig. Chemin,
phyrien, ne, adj. Ligt, vlug, als een zephyr: Allée en z-, zigzagsgewijs loopende weg m., laan f.
Danse z-ne; zephyr-dans m. — [ Econ. dom.] Oeufs --- + Zigzaguer, v. a. Zigzags maken, den vorm
z-, eijeren zonder kiem, windeijeren n. pl.
van zigzags aan iets geven.
Zéral, m. [H. n.] Soort van gazelle of antiZils, m. pl. [Mus.] Turksche bekkens n. pl.
lope f. in 't rijk van Sennaar.
of cimbalen f. pl.
Zerin, m. (regelmatiger ware CERIN) [Minér.]
Zilalat, m. [H. n.] Witte mexiaansehe krabEen met het cerium (vgl. OERION) vermengd mine- ben-eter (vgl. CRABIER). [(actinote).
raal, in eene kopermm van Zweden.
Zillerthite, f. [Miner.) Soort van straalsteen
Zero, m. [Arith.] Nul (0) f. — (Loc. fig. et
Zinibis, m. [Corn.] Naam der kleine zeeschelprov.) Cyst on z- , un vrat z-, un z- en chiffre, pen, die in Angola, op de Maldivische eilanden, in

door de Hindoes als heilig vereerde bultkoe f. ,
zebra m.
Zédoaire, f. [Bot.] Oostindische bittere, spe
wortel met verwarmende en oplossen--cerjahtig
de kracht, maagwortel, zedoar-wortel n).
Zée, m. [H. n.] Spiegelvisch m.— [Bot.] Soort
van koren n.
Zéine, f. [Cbim.] Bijzonder plantvormend beginsel n , uit het zaad van zea maïs (vgl. ZÉA)
verkregen.
Zélateur, in., -trice, f. (altijd door een complement gevolgd) IJveraar, wets- of geloo!sijveraar m., -ster f., zeloot m. Ii est z- de la gloire
de Dieu, hij is een ijveraar voor den roem van God.
Zèle, m. IJver m., ijvervuur n. (inz. in zake
van godsdienst): Plein de z- pour la lui, vol van
ijver voor 't geloof. Z- de la religion, godsdienstever. Z- du salut des ames, ijver voor het heil
der zielen. Exciter, Modérer le z- de qn., iemands
fjvervuur aanwakkeren, matigen. Z- indiscret, inconsidéré , onbescheiden, onbedachtzame ijver. —
Zélé, e, adj. IJverig, vol ijver: Un prédicateur
fort z- , een zeer ijverig prediker. Elle est Bien
z-e pour les pauvres, zij is zeer ijverig in 't ondersteunen van de armen. -- Somtijds ook als
subst.: C'est un z-, une z-e, 't is een ijverig man,
eene jverige vrouw. -- Zélotype, adj. [Méd.]
Met waanzinnige ijverzucht behebd, hartstogtelj k
jaloersch. — Ook als subst. m. et f.: een waanzinnig jaloersche. — Zélotypie, f. [Méd.] Hoogstgedreven ijverzucht, jaloerschheid, die in waanzin
ontaardt, z e l o t yp z e f. — Zélotypique, adj.
Daartoe behoorend, z. v. a. ZÉLOTYPE.
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't rijk Congo, als munt dienen, z i in b is f. pl. (zij
worden elders ook cauris geheeten, z. dat woord).
Zinnier, m. (pr. —mèr') [Conn.] Tien paar

ZOOGÈNE.

Zoanthrope, m. et f. [Méd.] Lijder, die met
zoanthropie is bezocht. —Zoanthropie, f. Waanzin m., waarbij de lijder meent in een dier veranpelshuiden.
derd te zijn. — Zoanthropique, adj. Tot die
Zinc, m. [Minér.] Zink n., een blaauwachtig kwaal behourend , haar betreffend , z o a n t h r owit, helder glanzend, enkelvoudig metaal, dat in p i s c h. (berische molrat f.
de natuur niet anders dan in verbinding voor
Zocor of Zokor, m. [H. n.] Soort van sivroeger met het tin verward en toen indisch-komt,
Zodiacal, e, adj. [Astr.] Tot den zodiak of
tin, spiauter, speltrum genoemd werd. Mine de z-, dierenriem behoorend, z o d i a k a a l: Etoiles z-es,
zinkerts m.; zinkmijn f. Sulfure de z-, blende f., dierenriemssterren f. pl. Les constellations z-es,
zwavelzink. Sulfate de z-, zwavelzuur zink, zink de twaalf sterrebeelden of teekens van den dierenvitriool van Goslar n. Fleurs de z-, zink -vitrol, riem. Lumière z-e , dierenriemslicht , een merk
pl., door 't vuur gesublimeerd zink. Z--bloemnf.
naar het noorderlicht gelijkend lichtver--wardig,
en navettes, gietzink, in ijzeren vormen gegoten sch jnsel, dat zich inde gedaante van eene naar bozinkblokken. — Zincage, m. [Tech.] Bekleeding ven spits uitloopende, hellende streep vertoont aan
met zink. — Verzinking f., het verzinken, het over- de plaats, waar de zon is ondergegaan, of waar
dekken van 't ijzer met zink, door het in een bad zij zal opkomen, en waarvan men tot dus verre
van dit gesmolten metaal te dompelen, ten einde de oorzaak niet kent, zodiakaal-licht n. (Plur. m.
het tegen oxydéring te beschutten: eene bewerking, zodiacaux.) — Zodiaque, m. [Astr.J Dieren
in de wetenschap bekend onder den naam van g a lgordel des hemels met de meestal naar-riem.,
V a n i s é ri n g van het ijzer. — Zincer, v. a., z. d e r e n benoemde 12 sterrebeelden of hemelteekens,
ZINQUER . — Zincide, adj. [Minér.] Naar zink in welken de zon, de maan en de planeten zich begelijkend, zinkachtig. --ZIN CIDES , M. p1. Zinkbe- stendig ophouden, zo d i a k ni.
vattende ertsen nl. p1. — Zincifére, adj. [Minér.)
Zoéle, m. Bittere, nijdige of wangunstige beZinkhoudend, zinkbevattend. — Zincigne, add. oordeelaar, onbekwaam en boosaardig recensent,
[Chim.] : Oxyde z-, zink-oxyde H. Sels z-s, zink- z 0 ï l u s m. (naar een' oud-griekschen geleerde van
zouten n. pl. — Zincographie, f. Het drukken dien naam, die eene bijtende kritiek op de werken
met zinkplaten in plaats van met lithographische van Homerus heeft geschreven).
steenen (eene kunst van nieuwe vinding), z i n k oZoïsite , f. [Minér.] Soort van schorlsteen,
g r a p h i e f. --- Zincographier, v. a. [Tech.] zoisiet in.
Met zinkplaten drukken, zin kog raphi eren.
Zornidine, f. 1 Cbim.] Het smakelijk bestand
-- Zingage, m., liever ZINCAGE.
e en gebraden vleesch, z om i--delvan'tgkoi
Zingames, Zinga.nis, ni. pl. Heidens, bohe- d i n. (Vgl. OSIIAZOME).
mers m. pl., z. BOHÉMIENS Of BOHEMES , onder
Zonaire, adj. [H. n., Minér.] Omgordeld, als
met een' gordel omgeven. — Zonal, e, adj. [H. n.]
1>. HÈME.
Zingel of Zindel, ni. [H. n.] Zeer smakelijke Met gekleurde dwarsstrepen of gordels.
visch van 't baarsgeslacht, die alleen in den Donau
Zone, f. [Géogr., Astr.] Gordel, aardgordel m.,
voorkomt, zingel of zindel m. [perca zingel] . elk door twee parallel-cirkels ingesloten gedeelte
Zingibéracé, e , adj. [Bot.] Naar gember der aardoppervlakte, inz. ieder der 5 groote af
gelijkend. — Zingibéracées, f. pl. Gembersoor- deelingen, welke door het trekken der beide keer
ten f. pl. —Ziiigibérique, adj. [Cliim.] : Acide z-,
beide poolcirkels ontstaan, lucht -kringed
gemberzuurn., een in de gember aangenomen zuur.
aardstreek, zone f.; — ook ieder gedeelte-strek,
des hemels, dat net die aardgordels overeen komt,
Zinguer, v. a., beter ZINQUEII.
Zinnie, f. [Bot.] Zomerbloem uit Amerika van hemelgordel m. Z- torride, heete of verzengde lucht
verschillende soorten, z in n i a f. (naar den Gottingtempérées, gematigde luchtstreken. Z--strek.Z
schen botanicus Zinn).
temperée septentrionale, méridionale, noordelijke,
Zinquer, V. a. [Tech.] Met zink overdekken zuidelijke -gematigde luchtstreek. Z-s glaciales,
of bekleeden: Z- un toit. — Verzinken, galvanisé- koude of bevrozene luchtstreken. Z- glaciale boren, vgl. ZINCAGE. — .Het part. passé is ook adj.: réale of septentrionale, australe of méridionale,
Toit zinqué, met zink bekleed dak n. — Fer z-, noordelijke, zuidelijke bevrozen luchtstreek.—(Loc.
gegalvaniseerd of verzinkt ijzer n. — Zinque- prov.) Passer la z- torride, door eene brandend
rie, f. [Tech.] Werkplaats f., waar men 't zink heete, onbeschaduwde plaats gaan. — [H. n.] Gorbereidt of bearbeidt. ---Handel in zink, zinkhan - del m., gekleurde dwarsstreep f. van zekere breeddel m. — Zinqueur, m. Werkman, die 't zink te. — [Mécan.] Tusschenruimte f. of afstand m.
bewerkt. (gels. tusschen twee slagen van een touw rondom eene
Zinzibuler, v. n. Kweelen, gelijk de jonge vo- spil. — [Méd.] , z . ZOSTER . ^— [Mii.] VestinggorZinzolin, m, [ Teint.] Roodachtig Blaauw, del, omtrek buiten de vestingwerken, binnen welviolet-rood n. --- 5 (lam.) C'est un z- , 't is een ken 't verboden is te bouwen, uitgestrektheid der
pronker, een saletpop. — Ook als adj.: Taffetas militaire servituten. — Zoné, e, adj. [Didact.]
z-, violet-rood taf n. ----- Zinzoliner, v. a. Vio- Gegordeld, met éénmildelpuntige gekleurde banden
geteekend. — Zonécolin, m. ) H. n.] Gekuifde
let-rood verwen.
Zircon, m. Minér.] Roodachtig bruine edel mexiaansche patrijs m.—Zonéphore, m. [H. n.]
hetzelfde geslacht-sten,dimhyacto Gordelbrasem m. — Zoniforine, adj. Gordel
Zonite, m. [H. n.] Gordelkever m.---vormig.
behoort, zirkoon m. — Zireone, f. [Chim.]
Zirconium oxyde n . . zirkoonaarde f., eene in 1789 5 Zonule, f. Gordeltje n.
Zoobie, f. [Didact.] (pr. zo-o — , ook in de
door Klaproth ontdekte, eerst voor aarde gehouden
stof, die in den zirkoon voorhanden is. — Zireo- zolgenden) Wetenschap van het leven; — werkingsniunn, m. (pr. —ome) [Chim.] Metallische basis wijze der organen, waaruit de bouw of zamenstelling van 't individu voorkomt, zo obi e f. --Zoovan de zirkoonaarde, z i r kó n i u m n.
Zist, m., alleen voorkomend met zest in: Entre biologie, f. Wetenschap van het dierlijk leven;
(kolibri m. — verhandeling over die wetenschap, z o o b i o l oIe z- at le zest, z . ZEST .
Zitzil, m. [H. n.] Witgestippelde mexiaansche g i e f. -- Zoobiologique, adj. Tot die wetenZizanie, f. Onkruid n. (in den eig. zin wei
schap of verhandeling behoorend , z o o b i o l ó
gebruikt). — (fig.) Oneenigheid, verdeeldheid f.:-nig g i s c h. — Zoocarpés , m. pl. of Zoocar pées, f. pl. [H. n.] Wezens n. pl., die gedurende
Semer Ia z- entre (of parmi) les amis, verdeeld
vrienden zaaijen.
-heidtuscn een gedeelte van hun aanzijn zich geheel als planZizel, m. [H. n.] Zizel-marmot f., zizel m., ten gedragen, maar die vervolgens dieren voort
— Zooehimie, f. Dierlijke scheikunde,-breng.
een aardig, fraai diertje van 't marmotten -geslacht,
welks vel een schoon bont oplevert [mus titellus] . dieren -chemie, scheikunst van dierl^ke ligchaamsZizi , m. Hegge- of haltevink, eene soort van deelen, z o o c h e m í e f. — Zoochinnique, add.
vlasvink m. -- [Bot.] Zizi of borstbézie der .In- De dieren-chemie betreffend, z o o c h dm i ss c h. -diërs. — Ziziphe of Ziziphus (pr. —fuce), m. Zoochrésie , f. [Didact.] Wetenschap om de
[Bot.] , z. v. a JUJUBIER .— Ziziphore, m. [Bot.] voor den mensch nuttige dieren te fokken en op te
kweeken. — Zoochresti tie, adj. Die wetenZizikruid n.
Zoadelges, m. pl. [H. n.] Bloedafzuigers m. schap betreffend, zo o c h r é s t s c h. — Zooethlque, f. Kennis, wetenschap van de zeden en gepl., bloedzuigende insecten n. pl. (sanguisuges).
Zoanthe, m. [H. n.] Zee-anemoon f., z. V. a. woont en der dieren, z o o é t h i c a f. -- Zoogéne , f. [Chim.] Gelei (gélatine), door chemische
ACTY NIE,
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middelen uit beenderen verkregen (eene uitvinding
van den spaanschen natuurkenner Gimbernal), z o og é ni u nz n. — Zooglyphite, m. [H. n.] Dierenafdruksel in steen, zooglyphiet, zoomorp h i e l m. — Zoogonie, Zoogonologie, f.
[Didact.] Kennis van de voortteling der dieren;
het baren van levende jongen. -- Zoo gonique,
Zoogonologique, adj. Daartoe behoorend, z o og óOn i sc h. — Zoographe, m. [Didact.j Dieren
0/' -schilder , z o o--beschrjv;dinafle
g r a a p h nl. — Zoographie, f. Dierenbeschrjving en dierenafbeelding f. — Het dierenschilderen.
-- Kunst om deelera van dieren in willekeurige
grootte na te vormen in was, pleister, enz.—Zoographique, adj. De zoographie betref/'end., z o og r a p h is c h. — Zoohé.natine , f. [Chim.]
Kleurstof des bloeds. — Zooiatrle, f. [Didact.]
Veeartsenijkunde f. (médecine tiétérinaire ). -Zooïatrique , adj. De veeartsenijkunde betreffend. — Zoolde, adj. [Minér.] Diervormig: Minéral z-, diervormig, naar een dier of een gedeelte
van een dier gelijkend mineraal. — Zoolàtre,m.
et f. Dierenaanbidder in., -aanbidster f. — Ook
als adj.: Homme, Femme z-. — Zoolatrie, f.
Dierenaanbidding f. — Zoolátrique , adj. De
dierenaanbidding belre fend , z o o l á t ei s c h. —
Zoolique, adj.: Machine z-, door dieren- of menschenkrachl in beweging gebragte machine f. —
Zoolithe, m. [H.
Diersteen, versteend dier
ijk ligchaain n. (hetzij geheel of ten deele), z o o--l
1 i t h m. — Zoolithifère, adj. [Minér.]: Montagne z-, berg m., die fossiele dieren of gedeelten
daarvan bevat. — Zoolithique, adj. [Minér.]
Zoolithen of diersteenen bevallend. —Naar een' diersteen gelijkend; tot een' diersteen behoorend, z o o1 i t h is c h. — Zoologie, f. [H. 'n.] Dierenleer,
dierkunde, natuurlijke geschiedenis (of liever natuurbeschrijving) der dieren, z o o l o g i e f.— Zoologique, adj. , Dierkundig, tot de dierkunde behoorend, zoologisch. — Géographie z-, aard
betrekking tot de verdeeling der die--rijksundemt
ren over den aardbol. (Men zegt ook zoologie géographique. ) Jardin z- , dierentuin , zoológische
tuin n. — Zoologiste of Zoologue, m. Dierkenner, kenner en leeraar van de natuur der dieren, zooloog m. — Zoologographe, m. [Didact.] Schrijver over de zoolocgie of dierkunde,
z o o l o g o g r a a p h ni. — Zoologographie, f.
Natuurlijke geschiedenis der dieren. — Zoologographique, adj. Daartoe behoorend, z o al agogr a p h i sc h. — Zoologtue, m., z. z00LOGISTE.
-- Zooenagnétique, adj. [bidact.] liet dierlijk magnetismus betreffend, z o o m a g n e t i s c h.Zoonna gnétisme, m. Dierlijk magnetismus n.
(magnétisme animal). — Zoomorphite , m.
[H. n.], z. V. a. ZOOGLYPHITE. — Zoomnorphose, f. [Didact.] Geschiedenis der in schelpen levende dieren. — Zoonique, adj. [Chim.] : Acide
z-, dierlijk zuur, naam door Berthollel aan een
door overhaling uit dierlijke zelfstandigheden getrokken zuur, dat men later als azijnzuur heeft
herkend. — Vroegere naam van 't blaauwzuur
(acide hydrocyanique).—Zoonomie, f. [Didact.]
Leer van de levenskracht, kennis van de wetten des
dierljken levens. — Zoononnique, adj. Die leer
of kennis betreffend, zoon (f m i s ch. — Zoonosologie of Zoopathologie, f. [Didact.j Leer
van de ziekten derdieren. — Zoonosologique
of Zoopathologi que, adj. Die leer bet re /fend,
zoonosológisch , zoopathológisch. —
Zoophage, adj. Van dierlijke zelfstandigheden
levend (in den eigenlijken zin van vliegen en ook
van weekdieren, maar bij uitbreiding ook van elk
vleeschetend dier gezegd), vleeschetend. — Zoophage, m. Vleeschetend dier n., vleescheter m.Zoopha.gie, f. Het vleescheten, vleeschgebruik n.
-- Vraatzucht der dieren, die hen noopt hunne
prooi levend op te eten. — Zooph agique, adj.
Het vleescheten betreffend. — Zoophore , In.
[Arch. anc.] Net dierenfiguren versierde fries f.
— Zoophorique , adj. [Arch.]: Colonne z- ,
zuil, waarop een dier staat, zoophórische zuil f.Zoophthalme, m. [Bot.], z. v. a. JOiTBARSE.Zoophysioloie, f. [Didact.] .Natuurleer f. der
dieren. — Zoophyte, m. [Fl. n.] Plantdier n.,
dierplant f., za op h y t m. — Zoophytigae, adj.
[Géol.] Fossiele plantdieren bevattend, z aap h y't i s c h. — Z oophythographe , in. [Didact.]

n.]
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Schrijver over de plantdieren , z o op h y t og r a a p h m. — Zoophythographie, f. Beschr jving der plantdieren. — Zoophytographique, adj. De plantdierbeschrijving betreffend,
zoophytográp disc h. -- Zoophytolith, in.
[ Géoi. ] Versteende dierplant f. z 00 ph y t o1 i th in. — Zoophytologie, t. [Didact.] Leer
der dierplanten of plantdieren. -- Zoophytologique, adj. Die leer betre/fend, z o o p h y to l dg tsc h. — Zoophytologiste of Zoophytologue, ro. Schrijver eerier plantdierenlecr, z o op h yt o l o o g in. — Zooplastlque, f. [Didact.) Navorming van dierengestalten, z o op 1 a s t i e k f. —
Zooscopie, f. [Didact.] Dierenbeschouwing f.
(hetzij met het ongewapende o f het gewapende oog) .
— Zoosperrnes, m. pl. [H. n.] Zaaddiertjes n.
pl., diertjes in het dierlijk teelzaad. — Zootechnie, f. [Didact.J Kennis der dieren, toegepast op
de behoeften van den mensch. — Zoothéi-apie,f.
[bidact.] Dierenheelkunde , kunst om de ziekten
der dieren te genezen. — Zootolnie, f. [bidact.]
Dierenontleding, anatomie der dieren. — Zootoinique, adj. De dierenontleding betreffend, z o ot ó m i sc h. -- Zootomiste, m. Beoefenaar, kenner van de dierenontleedkunde, z o o t o as i st in.Zootypolithe, m. [Minér.] Steen met den af
druk van een fossiel dier, za t y p o l i t h, m.
Zophose, m. [H. n.] Schaduwkever ni.
Zopilote, m. [11. n.] Naam van een' amerikaanschen gier.
Zopissa, f. [Man.] Oud smeersel van de buitenhuid der niet-gekoperde schepen, verdroogd
scheepsteer; — pik en teer n., z op i s s a f. (weleer
ook in de medicijnen als een zamentrehkend en
wondheelend middel gebézigd) .
Zorille, f. [H. n.] Peruaansch stinkdier n.
Zornie of Zorne, f. [Bot.] Caroli-nischespurrie f. of klavergras n.
Zoroche, m. [Minér.] Talkaardige zilvererts In.
Zoster, m. of Zone, f. Gordel m. — [Anal.]
De streek onder de ribben. -- [Méd.] Uitslag n. in
de ribbenstreek, dat deze als een gordel omgeeft,
gordelroos f.
Zostère, f. [Bot.] Lintvormig zeegras n. (tot
vulling van kussens en matrassen, ook tot sodabereiding, tot bemesting, enz. gebezigd), z 0 st e i a
,

o

-

,

oeeána.

-f- Zot (als verbastering van soit, in 't spreek
zeggen:) Au diable zot ! of enkel: Dia--wordelijk
bie zot ! de drommel hale (mij, u, hem, enz.)' Au
diable zot, Si je men soucie, de drommel haal ?ne,
als 'k er mij aan stoor. (Hen schreef het ook in

één woord: Diablezot.)
Zotide, adj. [Chico.] waar levenslucht af zuur-

stof gelijkend. — Zotique, adj. tiet leven betref
fend of bevorderend, bezielend: Faculté z-, levens
-krachtf.,
levensvermogen n.
Zouaves, m. pl. [H. mil.] Zouaven m. pl.,

eig. de bewoners van het district Z u a via in de
,llgerjnsche provincie Constantine, die gaarne voor
soldij in de krijgsdienst bij de gezagvoerders in Algiers, Tunis en Tripoli treden; — van daar: de
op arabische manier gesleede voetsoldaten in Algene, die door de Franschen onder de inboorlingen aangeworven zijn. (CASTAGNEUX.
Zoucet of Zouchet, nl. [H. n.], z. v. a.
Zuehette, f. [Bot.] Komkommer m. van 't eiland Zante.
Zlinnate, m. [Chim.], z. v. a. LACTATE. —

Zurnine, f. [Chim.] Giststof f. — Zumique,
adj. [Chico.] Acide z-, gistzuur n. (dat bij de zure
gisting te gelijk met het azijnzuur ontslaat).
Zurandale, m. [Hort.] Soort van tulp f.
Zwinglianismne, nl. [H. rel.] Leer van den
zwitserschen hervormer Ulrich Zwinglius, z winglianísmus n. -- Zwinglianiste, adj. Wat
de leer van Zwinglius en zijne volgelingen betreft,
zwingliaansch, zwinglisch. — Zwingliens, in.

pl. Aanhangers of bel[jders der leer van Zwinglius,
Zwinglianen m. pl.
Zygene, m. [id. n.] Hainervisch. m. (maateau).
— ZYGENE, f. [H. n.] Soort van sphinx, een avondvlinder van velerlei soorten, z y g w n a f.
Zygie, f. [Bot.] Soort van acacia. — [H. n.
Schildvleugelig insect van 't geslacht der zaagho
rens, z y g i a f.
Zygocéré, e, adj. [A. n.] Met gepaarde voel horens. -- Zygodactyle, adj. [H. n.l Met ge81
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paarde teenen. — Zygogomphe, adj. [H. n.]
Met gepaarde tanden.
Zygoma, Zygonne, in. [Anat.] Jukbeen n.
-- Zygomatigne, adj. Tot het jukbeen behoorend , z y g o m á t i s c h: Arcade z- , jukboog m.
Muscles z-s, jukbeenspieren f. pl. —Zygomatoaurienlaire, adj. etsubst. 111. Voorste oorspier f.
— Zygoniato-labial, adj. et subst. m.: Grand,
Petit (muscle) z-, groote, kleine jukbeenspier. —
Zygoinato-maxillaire , adj. et subst. m.

leer betreffend, z y m o 1 ó g i s c h. — Zymome, m.
[Chim.] Dat gedeelte der plantenlam (gluten), dat
zich in alkohol laat oplossen ; — gistingmiddel ,
zy m oma n. -- Zymosi^nètre, m. Gistingmeter, werktuig om de verschillende graden van gisting te bepalen, z y m ó sim e t e r m. — Zycaosimétrie, f. Gebruik n. des zymosimeters; kunst
om dat werktuig te gebruiken. — Zymosimétri q ue, adj. Denzymosimeter of zijn gebruik betreffend, zymosimétrisch. — Zymotech-

Zygophylle, m. [Bot.] , z. v. a. FABAGELLE.
Zymologie, f. [Chim.] Leer van de gisting,
gistingleer f. — Zyniologiquie, adj. De gisting-

Zythogale, m. Mengsel van bier en melk, dat
in sommige landen als drank wordt gebruikt, biermelk f.

Kaauwspier (masseter).

nie, f., z. v. a. ZYMOLOGIE.
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TABLE
DES MOMS D'HOIMIES ET DE FEMMES.

DER MANS- EN VROUWEN'N'AMEN.

A.

Augustin, m. Augustinus, Augustájn, fam. Gust.
Augustine, f. Augusta, Augustine, fam. Gustje.
Aurele, m. Aurelius.
Au rélie, f, Aurelia.
Aurélien, m. Aurelianus.

Aaron, m. Adron.
Abel, m. Abel.
Abraham, m. Abraham, fam. Bram.
Absalon, m. Absalom.
Achille, m. Achilles.
Adalbert, m. Adelbert, Aalbrecht, Aalbert, Alb ert.
Adam, m. Adam.
Adélaïde, f. Adelheide, Ada.
Adélard, Adalard, m. Adelhart, Eel/tart.
Adelbert, z. ADALBERT.
Adèle, Adéline, f. Adela, Adelina, Alida, Ada,
fam. Aaltje, Daatje.
Adéodat, m. Adeodatus, Theodorus.
Adolphe, m. Adolf, fam. Dolf.
Adrien, m. Adrianus, Adriaan, fam. Janus.
Adrienne, f. Adriana, fam. Jaantje.
Aèce, m. Aetius.
AEgide, m. A2gidius, Egidius, Gillis, Jillis, z. GI LLE.
Agathe, f. Agatha, fam. Aagje, Aagt.
Agnès, f. Agneta, fam. Agniet.
Agrippine, f. Agrippina.
Aime, m. Amatus.
Aimée, f. Amata.
Alaric, m. Alarich, Alarik.
Albain, Albin, m. Albinus.
Albert, m., verkorting van 't oude ADALBERT.
Albertine, f. Albertina, fam. Bertje.
Aldegonde, f. Adelgunde, Aldegonde.
Alexandre, m. Alexander, fam. Sander.
Alexandrine, f. Alexandrina.
Alexis, m. Alexis, Alexius.
Al fon se, Z. ALPHONSE.
Alfred, m. Alfred.
Aline, f. Alina, fam. Lina, Aaltje.
Alison, f. Elsje, Lijsje.
Aloyse, m., Z. ELOI.
Alphonse, m. Alphonsus, Alphons.
Amable, f. Amanda.,
Amade, m., Z. AMEDEE.
Amand, m. Amandus.
Ambroise, m. Ambrosius.
Amédée, m. Amadeus.
Amélie, f. Amalia, Amelia, fam. Maaltje.
m. Anastasius.
Anastasie, f. Anastasia.
m.
Anatole, Anatolius.
Anchise, m. Anchises.
André, m. Andreas, Andries, fam. Dries.
Andrienne, f. Andrienne.
Andromaque, f. Andromache.
Angélique, f. Angelica, Engel.
Anicet, m. Anacetus.
Anne of Anna, f. Anna.
Anne-Marie, f. Anna Maria.
Annette, f. Annetje, Antje.
Anselme, m. Anselmus.
Antoine, m. Antonius, Antonie, Anton, fam. Toon,
Teun, Teunis.
(Teeetje.
Antoinette, Antonie, f. Antonia , fam. Too?etje,
m. Antoninus.
Apolline, Apollinie, f. Apollonia.
(Ala nus.
Arcade, m. Arcadius.
Armand, m. Armandus, Herenanus, Herman, fam.
Armande, f. Armanda.
Arnaud, Arnauld, m. Arnoldus, Arnold, fam. Nol.
Arnoldine, f. Arnoldiva.
Arnolphe, Arnoud, Arnoul, m. Arnolf, Arrend,
Aart.
Athanase, m. et f. Athanasius, 41hanasia.
Aubert, m., Z. ALBERT.
Aubin, m., Z. ALBAIN.
Aubri, m. Aubri, Alberich.
Auguste, m. Augustus, August.

B.
Babet, Babette, Babiche, Babichon, verklw. van
BARBE, Z. ald.
Baldouin, Baudouin, m. Boudewijn, fam. Boud.
Balthasar, m. Balthazar, fam. Balt.
Baptiste, Baptistine, m. Baptist, Baptista.
Barbe, f. Barbara, Barbera, fam. Batje, Babet.
Barnabe, m. Barnabas.
Barthélémi, Bartholomee, m. Bartholomeus, fam.
Bart, Teeuwis.
Basile, m. Basilius.
Baud, m. Sebaldus, Baidus.
Baudouin, m., z. BALDOUIN.
Béatrix, Béatrice, f. Beatrix, Badeloch.
Bénedict, m., z. BENOIT.
Benjamin, m., z. Benjamin.
Benoit, m. Benedictus.
Benoite, f. Benedicta.
Bernard, m. Bernardus, Barend, fam. Nardus.
Bernardine, f. Bernardina, Barendina, fam. Dientje.
Berthe, f. Bertha, lam. Bertje.
Berthilde, f. Berthilda.
Bertrand, m. Bertram.
Betsy, f., z. ELISABETH.
Blaise, Blaisot, f. Blasius.
Boniface, m. Boni facies.
Brigitte, I. Brigitta, fam. Bregje.
Bruno, m. Bruno.
C.

Calixte, in. Calixtus.
Camille, I. Camilla.
Caroline, f. Carolina, Karol/en, fain. Lina, Lientje
Casimir, m. Kasimir.
Castor, m. Kaslor.
Cataut, f., z. CATIN.
Cathérine, I. Katharina, fam. Ka, Kaatje, Kato,
pop. Katrjn, Trijn.
Catin, Cataut, Caton, verklw. van CATHERINE.
Cécile, f. Cecilia.
Célestin, m. Celestinus.
Célestine, I. Celestina.
Césaire, m. Cesarius.
Charles, m. Karel.
Chariot, m. (verklw. van Charles), Kareltje.
Charlotte, f. Charlotta, fam. Lotje.
Chrétien, m. Christiaan, fam. Kris.
Chrétienne, Christine, f. Christina, fam. Krisje,
pop. Stijn, St jntje.
Christophe, m. Christophorus, Kristof/'el, fani. en
pop. Stoffl'el.
Chrysostdme, m. Chrysostomus.
Clair, m. Clarus.
Claire, f. Clara, fam. Klaartje, Klaar.
Claude, m. Claudius.
Claude, Claudine, f. Claudina.
Ciémence, Clémentine, I. Clementina.
Clément, m. Clemens.
Clémentine, z. CLÉMENCE.
Clet, m. Cletus.
Clitandre, m. Clitander.
Clotilde, f. Clotilde, Klothilde.
Ccelie, f. Celia.
Colas, m., verk. van NICOLAS, Z. aid.
Colette, f., verk. en verkl w. van. NICOLE, Z. aid.
Colin, m., verk. ver/dia. van NICOLAS, z. old.
,

Come, m.

Cosmus.
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CONCORDE

Concorde, f. Concordia.
Conrad, m. Koenraad, fam. Koen.
Constance, f. Constantia.
Constant, m. Constans.
Constantin, m. Constantinus, Konstantijn.
Corneille, m. Cornelius, Kornelis, fam. et pop. Kees.
Cornélie, f. Cornelia, fam. Keetje, Kee.
Crépin, m. Crispinus, Krispijn,
C rescence, f. Crescentia.

Cunégonde, f. Kunegond.
Cyprien, m. Cyprianus.
Cyriaque, m. Cyriacus.
Cyrille, m. Cyrillus.
D.

Dagobert, in. Dagobert.
Damien, m. Damianus.
David, m. David.
Dénis, m. Dionysius, fam. Denys, Nijs.
Dénise, f. Dionysia.
Dénisot, m. (verklw. van Dénis), Dionijsje, Nisje.
Désiré 0/' Didier, m. Desiderius.
Diane, f. Diana.
Didier z. DESIRE.
,

Didière, f. Desideria.
Dieudonné, m., z. v. a. ADEODAT.
Dominique, m. et f. Dominicus, Dominica.
Donatien, m. Donatianus.
D orothée, f. Dorothea, fam. Doortje.

E.
Edme of Edmond. m. Edmond, Edmund.
Edmé, f. Edmonda, Edmunda.
Edouard, m. Eduard.
(tje, Leentje.
Eginard, m. Eginhard.
Éléonore, f. Eleonora, Leonora, fam. Nora, NoorEleuthère, m. Eleutherius.
Elie, m. Elias.
Élien, m Elianus.
Elisabeth, f. Elisabeth, fam. Betje, Bet, pop. Lijs
Lijs, Lijsje.
-beth,
lol, m. 4loystus.
Émérence, m. et f. Emerentius, Emerentia.
Emile, m. Emilius.
Emilie, f. Emilia.
Émi.lien, m. Ernilianus.
Emma, f. Emma, fam. Emmetje.
Emmanuel, m. Emanuel, liever Immanuel.
Enoch, m. Henoch, Hanoch.
Erasme, m. Erasmus.
Erneste, m. Ernst, Ernestus.
Ernestine, f. Ernestina.
Estelle, f. Estella.
Esther, f. Esther, Hester.
Etienne, m. Stephanus, Steven.
Étiennette, f. Stephania.
Euchaire, m. Eucharius.
Eudoxie, f. Eudoxia.
Eugène, m. Eugenius.
Eugenie, f. Eugenia.
Eulalie, f. Eulalia.
Euloge, m. Eulogius.
Euphémie, f. Euphemia.
Euphrasie, f. Euphrasia.
Euphrosine, f. Euphrosyne.
Eusebe, m. Eusebius.
Eusébie, f. Eusebia.
Eustache, m. Eustatius.
Eutrope, m. Eutropius.
Eve, f. Eva, fam. Eefje, Eef.
iJvérard, m. Everhard, Evert.
Évérarde, f. Everhardine.

F.
Fabien, m. Fabianus, Fabiaan.
Fabrice, m. Fabricius.
Fanchon, Fanchette, f. (verklw. van Francoise)
Fransje, Frans etje.
Fanny, f. Fanny.
Fatime, f. Fatime.
Faustin, m. Faustinus, Faustjn, Faust.
Faustine, f. Faustina.
Fdlicie, f. Felicia.
Félicitd, f. Felicitas.
Félix, m. Felix.

Ferdinand, m. Ferdinand.

Firmin, in. Firmin, Firminus.

Flavien, m. Flavianus.

Flore, f. Flora.

Florentin, Florent, m. Florentinus, Floris.
Florian, in. Florian.
Fortuné, m. Fortunatus.
Francisque, in. Franciscus.
Francoise, m, Franciscus, Frans.
Franroise, f. Francisca, verk. Fransje, Fransijntje.
Frédric, m. Frederik, Fredrik, zamengetr. Freek,
ram. Frits.
Frédérique, f. Frederika, fam. Riek, Riekje.
Fructueux, m. Fructuosus.
Frumence, m. Frumentius.
Fulgence, m. Fulgentius.
Fuscien, m. Fuscianus.
Go

Gabriel, m. Gabriel.
Gabrielle, f. Gabrielle.
Gaétan, m. Cajetanus.
Gauthier, m. Gunther.
Gaspard, m. Kaspar, . Casparus.
Gautier, m. Walterus, Gualterus, Walter, Wouter, fam.

Wout.

(zewyn.
Geneviève, f. Genoveva.
Geoffroi, Godefroi, m. Godevaart, Godfried, GoGeorge, m. Georgius, Georg, fam. Joris, Jurriaan.
Georgette, Georgine, f. Georgina.
Gérard, m. Gerardus, Gerrit, fam. Geert.
Gérault, m. Geroldus.
Germain, m. Hermanus, Herman, fam. Manus.
Gertrude, f, Gertruida, Geertrui, fam. Geertje,
Truitje, Trui.
Gervais, m. Servasius, Servaas.
Gille, Gilles, in. . Egidius, Gilles, Ji.11is.
Godart, m. Gothard.
Godefr oi, z. GEOFFR01.
Gratien, m. Gratianus.
Grégoire, m. Gregorius, Gregoor m.
Guernard, m. Werner.
Guillaume, m. Willem, Wilhelmus, fam. Wim.
Guillemette, f. Wilhelmina, Willemina, fam. Wil
-lemijn,Ws pMa
Mijntje.
Guillibaud, nl. Wilibald, Willebald.
Gustave, m. Gustavus, Gu staaf.
Guy, m. Vitus, Veit, Guido.
[L

Hector, m. Hektor.
Hedwige, f. Hedwig.
Hélène, f. Helena, fam. Leentje.
Henri, m. Hendrik, fam. Hein.
Henriette, f. Hendrika, Henrietta, fam. Heintje,
Driekje, Jetje.
Hercule, m. Hercules.
Hilaire of Hilarion, m. Hilarius.
Hippolite, m. Hippoliet, Hippolytus.
Honorat, m. Honoratius.
Honoré, m. Honorius.
Honorine, f. Honorine, Honoria.
Horace, m. Horatius.
Hortense, f. Hortensia.
Hubert, m. Huibert, Hubertus, fam. Huib.
Hugues, m. Hugo, Huig.
Hyacinthe, m. Hyacinth.
Ide, f. Ida, fam. led.
Ignace, m. Ignatius.
Ildefonse, m. Ildefonsus.
Innocent, m. Innocentius.
Iréne, f. Irene.
Irénée, m. Ireneus.
Isabeau, Isabella, f. Isabella, Isabel, fam. Bella
Isaac, m. Isadk.
Isaïe, m. Jesa'ias.
Isidore, m. Isidoor, Isidorus.

J.
Jacob, Jacques, Jaques, m. Jakob, Jacobus, fam.
Kobus, pop. Jaap, Japik.
Jacobée, f. Jakoba, Jakomina.

JACOT

-

Jacot, m., verkiw. van JACOB, of JAQUES.
Jacqueline, f., z. v. a. JACOBEE.
Jacques of Jaques, z. JACOB.
Janvier, in. Januarius.
Jaquette, f., verklw, van JACOBEE.
Jean, m. Jan, Johannes, fam. Hannes.
Jeanne, f. Johanna, fam. Hanna.
Jeannette, Jeanneton (verklw. van JEANNE) Jansje,
Hansje.
Jeannot, m. (verklw. van JEAN) Jantje, Hansje.
Jérérnie, in. Jeremias.
Jérome, m. Hieronymus, fam. Jeroen.
Joachim, in. Joachim, Jochern.
Job, in. Job.
Jonas, m. Jonas.
Jonathan, m. Jonathan.
Joseph, m. Jozef.
Joséphine, f. Jozefina.
Josse, Jodelet, m. Joost.
Josué, m. Jozua.
Judith, in. Judith.
Jules, m. Julius.
Julie of Juliette, f. Julia, fam. Juultje.
Julien, m. Julianus.
Julienne, Juliette, Julion, f. Juliana, fam. Juultje.
Juste, m. Justus, Joost.
Justin, m. Justinus.
Justine, f. Justina.
Justinien, m. Justinianus.
K

.

Kilien, m. Kiliaan.
I..
Ladislas, in. Ladislaus.
Lambert, m. Lambertus, Lambert.
Laure, f. Laura.
Laurence, f. Laurentia.
Laurent, m. Laurens, Laurentius, fam. Louw.
Lazare, m. Lazarus.
Landre, m. Leander.
Léon, m. Leo.
Léonard, m. Leendert, Leonardus, fam. Leen.
Léonarde, f Leonarda, fans. Leentje.
Léonie, f. Leonie.
Léonor, m. Leonoor.
Léonore, f. Leonora, z. ELEONORE.
Léontine, f. Leontine.
Léopold, m. Leopold.
Léopoldine, f. Leopoldine.
Liboire, m. Liborius.
Lise, Lisette, Lison, f. Lijsje.
Lothaire, m. Lotharius.
Loudolphe, Ludolphe, m. Ludoi f, Ludolphus.
Louis, in. Lodewijk, fam. Lowies.
Louise, f. Lodewika, Louiza.
Louisette, Louíson, f. Louisje.
Lubin, m. Lubijn, Lubinus.
Luc, m. Lukas, fain. Luik, Kas.
Lucain, m. Lucanus.
Luce, m. Lucius.
Lucette, f. Lucette.
Lucie, f. Lucia.
Lucien, m. Lucianus.
Lucrèce, f. Lucretia.
Ludolphe, z. LOUDOLPHE.
Ludovic, m., Z. v. a. LOUIS.
Lutgar, m, Luitgard, Lutgarus.
Lydie, f. Lydia.
M

.

Macaire, m. Macarius.
Madelaine, Magdeleine, f. Magdalena, Magteld.
Madelon, f. Magdaleentje, Leentje.
Magloire, m. Maglorius.
Mamert, m. Mamerlus.
Manon, f. Mietje, Miet, Mie.
Marc, m.ldarkus.
Marcel, m. Martellus.
Marcelin, m. Marcelinus.
Marceline, f. Marcelina.
Margot, Margoton, f. Grietje, pop. Griet.
Marguérite, f. Margareta, fam. et pop. Margriet,
Griet.
Marianne. f. Marianna, Marie-Anna.
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Marion, f. Mietje, Mie.
Marie, f. Maria, fam. Mietje, Mie.
Marthe, f, Martha, fam. Matje, Mal.
Martin, m. Martinus, Maarten.
Martine, f. Martina.
Marton, f. Martientje.
Mathias, Mathieu, m. Matthias, Mattheus, Mat.
this, fam. Tijs, Teeuw.
Matilde, f. Matilda.
Maur, Maure, m. Maurus.
Maurice, m. Maurits.
Maurille, m. Maurilius.
Maxence, m. et f. Maxentius, Maxentia.
Maxime, m. Maximus
(Max.
Maximilien, m. Maxirnilianus, Maximiliaan, fam.
Maximin, m. Maximinus.
Medard, m. Medardus.
Ménéhould, f. Itlanechildis.
Mérovee, m. Meroveus.
Michée, m. Micha, Michas.
Michel, m. Michael, Michel, Machiel.
Michelle, Michelon, f. Michellina.
Michon, m. Machielije, Micheltje.
Mimi, Minette, f. Mientje, Minet.
Moïse, m. Mozes.
Monique, f. Monica.
N

.

Nanette, Nanon, f. Naatje, Annaatje.
Napoléon, m. Napoleon.
Narcisse, m. Narcissus.
Nathalie, f. Natalia.
Nestor, m. Nestor.
Nicaise, in. Nicasius.
Nicette, f. Nicette.
Nicodème, m. Nicodemus.
Nicolas, m. Nikolaas, fam. Klaas.
Nicole, f. Nikola, fam. Klaasje.
Nina, Ninette, Ninon, I. Nina, Ninette, Ninon,
Nod, in. Noach.
Norbert, m. Norbert, Norbertus.
0.
Octave, m. Octavius.
Octavie, f. Octavia.
Odile, f. Ottilia.
Olivier, m. Olivier, Olivius.
Olympie, I. Olympia.
Onésiphore, m. Onesiphorus.
Opportune, f. Opportuna.
Oscar, m. Oscar.
Oswald, m. Oswald.
Othon, m. Otto.
P

.

Paméla, f. Pamela.
Pamphile, m. Pamphilius.
Pancrace, m. Pancratius.
Paterne, m. Paternus.
Patience, f. Patientia.
Patient, m. Patientius.
Patrice, m. Patricius.
Paul, m. Paulus, fam. Pauw.
Paulin, m. Paulinus, [am. Pauw.
Pauline of Paule, f. Paulina, fam. Paulien,Pauwtje.
Paulot, m. Pauwtje.
Pélage, m. Pelagius.
Pélagie, f. Pelagia.
Perrette, f., z. Pierrette.
Pétronelle of Pétronille, f. Petronella, Petronilia.
Philémon, m. Philemon.
Philibert, m. Philibert.
Philiberte, f. Philiberta.
Philippe, m. Philippus, fam. Philip, Flip.
Philippine, f. Philippina, fam. Philippien.
Philippot, in. Philipje, Flipje.
Philippote, f. Philippientje.
Philis, f. Philis.
Pie, in. Pius.
Pierre, m. Pieter, Petrus, fam. Piet.
Pierrot, m. Pietje.
Placide, m. et f. Placidus, Placida.
Polycarpe, ni. Polykarpus.
Prisque, f. Prisca.
Procope, m. Procopius.
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Prosper, Prospère, m. Prosper.
Prudence, m. Prudentius.
Q.
Quinn, m. Quirinus, Quir jn.
B.
Rachel, f. Rachel.
Raoul, m. Rudolf, fam. Dolf, Roel.
Raphaël, m. Raphael.
Raymond, m. Raymond.
Raymonde, f. Raymonda.
Rébecca, I. Rebekka.
Rdgine, f. Regina.
Regnard, m. Reinhard.
Regnauld, Renauld, m. Reinier.
Rémi, m. Remi,q ius.
Réné, m. Renates.
Rénée, I. Renata.
Richard, m. Rijhert, fam. Rijk.
Robert, m. Robbert.
Robin, m. Robijn.
Roth, m. Rochus.
Roderic of Rodrigue, m. Roderik.
Rodoiphe, m. Rudolf, Roelof, fam. Roel, Dolf.
Roger, m. Rogier, Rutger, fam. Rut.
Roland, m. Koeland, fam. Roel.
Romain, m. Bomanus, Romein.
Rosalie, I. Rosalia.
Rosamonde, I. Rosamunda, Rozenrond.
Rose, Rosette, Rosine. f. Rosa, Roosje, Rosine.
Ruffin, ni. Rujnus.
Rupert, m, Rubrecht.
Rustique, f. Rustica.
Ruth, f. Ruth.
►v

Salomd, f. Salome.
Salomon, m. Salomon, Salomo.
Samson, m: Samson, Simson.
Samuel, m. Samuel.
Sara, f. Sara.
Sarotte, f. Saartje.
Saturnin, m. Saturninus.
Saul, m. Saul, Saulus.
Scholastique, I. Scholastica.
Scipion, m. Scipio.
Sébastien. m. Sebastiaan, fain. Bastiaan.
Sébastlenne, f. Sebastiana, fam. Bastiaantje.
Séddcias, m. Zedekias.
Serge, m. Sergius.
Servais, m. Servaas, Servatius.
Séverin, m. Severinus.
Sibylle, f. Sibylla.
Sidoine, m. Sidonius.
Sigefroi, m. Siegfried.
Sigesmond, m. Sigismundus.
Silvain, m. Sylvanus.
Silvestre, m. Sylvester.
Siméon, m. Simeon.
Simon, m. Simon, Sf/men.
Sixte, m. Sixtus.
Sophie, f. Sophia, fam. Fietje, Fie.
Sosthénes, m. Sosthenes.
Spérat, m. Speratus.
Stanislas, m. Stanislaus.
Stéphanie, f. Stephania.
Sulpice, m. Sulpicius.
Susanne, f. Suzanna.
Suzette, Suson, I. Suzannetje, Santje.
Sydone, m. Sydonius.
Sylvére, m. Sylverius.
Symphore, Symphorien, m. Symphorius.

T.

Than, m. Thilo, Tieleman.
(T7bout.
Thécla, f. Thekla.
Théobalde, Thibaud, m. Theobaldus, Theobald,
Théodore, m. Theodorus, fam. Dorus.
Théodore, f. Theodora, fam. Doortje.
Théodose, m. et f. Theodosius, Theodosia.
Théophile, m. Theophilus, Godlief.
Thérèse, f. Theresia, [am. Treesje.
Thibaud, m., z. Théobalde.
Thierri, m. Diederik, Dirk.
Thiou, m. Theodolph.
Thomas, m. Thomas.
Thrasybule, m. Thrasybulus.
Tiburce, m. Tiburtius.
Tiennette, Tiennon, f. (verklw. van Etiennette)
Stephania.
Tiennot, m. (verklw. van Etienne) Steventje.
Timothee, ni. Timotheus.
Titus, m. Titus.
Tobie, m. Tobias.
( Toontje.
Toinette, Toinon , f. (verklw. van Antoinette)
Tranquille, m. Tranquiilus. (Katrijntje
Trinette , f. (verklw. van Cathérine) Trfjntje,
U.
Ubalde, m. Ubaldus.
Ulrich, Udalrich, m. Ulrich.
Ulrique, Udalrique, f. Ulrika.
Urbain, m. Urbanus.
Ursin, m. Ursinus, Ursfjn, Oerson.
Ursule, f. Ursula.
V

.

Valentin, m. Valentijn.
Valentine , f. Valentina.
Valère, m. Valerius.
Valdrie, I. Valerie.
Valérien, m. Valerianus.
Vaubourg, f. Walpurgis.
Veit, m. Veit, z. GUY.
Venance, m. Venantius.
Venceslas, m. Wenceslaus.
Véronique, f. Veronica.
Victoire, f. Victoria, Victorine.
Victor, m. Victor.
Victorien, m. Victorianus.
Vigel, m. Vigilius.
Vincent, m. Vincentius.
Virgile, m. Virgilius.
Virginie, f. Virginia.
Vital, m. Vitalis.
Voit, m. Veit, z. GUY.
Wilhelmine, f., z. v. a. Guillemette.

x

.

Xavier, m. Xaverius, Xaveer.
Y.
Yves, m. Vwo.
Z.
Zacharie, m. Zacharias.
Zachde, m. Zacheus.
Zéphirin, m. Zephirinus.
Zdphirine, f. Zephirine.
Zoe, f. Zoe.

TABLE GÊOGRAPHIQUE. GEOGRAPHISCHE NAAMLIJST. (*)

A.
Albi geois, e, adj. et subst. Albigenzisch ; —
*Abdére, m. Abdera (stad van Thracië). —
Abdéritain, e of Abdérite, adj. et subst. Ab- Albigenzer, -in, bewoner en bewoneres van Alby
(fransche stad, dep. Tarn) of van 't voormalige
derietisch ; — Abderiet, -in f.
Abex (Cote d'), f. Kust van Habesch of fransche landschap in Languedoc ,1bigeois.—Les
Albigeois, de Albigenzen, Waldenzen (eene in de
Abesch (ten W. van de Roode zee).
Aboukir, m. Aboekir, Abukir (egyptisch dorp). He eeuw ontstane godsdienstpartij).
Albion, f. Albion, dichterlijke naam van EnAbruzze, f. Abruzzo (naam van twee provinciën van 't kon. Napels: Abr- ultérieure en geland of van Groot-Brittanje ; oude naam van
Enlands Z.- en Z0.-kust.—Nouvelle-Albion,
citérienre, Abruzzo ulteriore en citeriore).
*Abydien, xie, Abydénien, ne, adj. et f. (NW.kust van Amerika.
Albourg, m. Aalborg (stift en stad in Denesubst. Abydenisch ; — Bewoner, bewoneres van
Abydos (stad van Egypte), Abydenier, abydeni- marken). [volksstang).
*Alemans, m. pl. Allemannen (germaansche
sche vrouw.
Alep, m. Aleppo (turksche stad in Opper-Syrië) .
Abyssin, e, adj. et subst. Abyssinisch; —AbysAleutiennes (lies), f. pl. Aleoetische eilansinlër, abyssinische vrouw. — Abyssinie, f.
den n. pl., Aleoeten, Aleuten f. pl. (in 't N. van
Abyssinië, Habesch.
Achaie, f. Achaja n. (grieksche prov. in Morea, den Grooten Oceaan).
Alexandrie, f. Alexandria, Alexandrië (stad
ongeveer bet oude Achaia beslaande).
Achanti, m. Asjanti, Aschanti, Ashantee (Staat in Egypte); — Alessandria (stad in Sardinië).
Algarve, f. of Algarves , f. pl. Algarvië,
in W.Afrika).
Achéen, ne, adj. et subst. Achajisch ; -- Acha- Algarve (prov. van Z.Portugal); de Algarven (portugeesch en spaansch Algarvië).
jer, acbajische vrouw.
Alger, m. Algiers (hoofdstad der fransche koAcores, f. pl. Azorische, Vlaamscbe of Westersche eilanden n. pl., Azoren f. pl. (ten W. van lonie Algerië, in N.Afrika). -- Algérien, ne,
adj. et subst. Algerijnsch;;— Algerijn, algerijnscbe
N.Afrika).
Aderbijan, m. Azerbidsjan , Aderbeidschan vrouw. [Spanje).
Algésire, f. Algeciras, Algesiras (stad in Z.
(prov. van Perzië, 't oude Medië).
Alleganes et Apalaches, m. pl. AlleghaAdige, f. Etsch, Adige (riv. van N.Italië).
Adriatigne, adj. Mer ou Golfe ddr- of als nisch en Apalachisch gebergte n. (in 't 0. der
subst. L'Adr-, f. De Adriatische zee, de Golf van Vereenigde Staten).
Allemagne, I. Duitschland (groot land van
Venetië (gedeelte der Middellandsche zee) .
*Adruinette, m. Adrumetum, later Justiniana Midden- Europa). — Mer d'All-, z. NORD (MER DU).
(stad in N.Afrika , nu Hamamet of Herkla in — Alienaand, e, adj. et subst., z. Woordenboek.
Alinéide, f, Almeida (stad in Portugal).
Tunis) .
Alnnérie, f. Almeria (spaansche stad in GraIEgades of agates, f. pl. A gadische eilannada).
[Vlaanderen).
d en, Egaden (bij de W.kust van Sicilië).
Alost, m. Aalst, Aelst (belg. stad, prov. 0.Afghan, e, adj. et subst. Afghaansch, afghaAipes, f. pl. Alpen m. pl., Alpisch gebergte n.
nisch; — Afghaan, Afghaner, -in, bewoner en bewoneres van Afghanistan of 't land der Afghanen (hoogst gebergte van Europa). — Départementdes
Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, dep. der Opper-,
(in 't binnenland van Azië).
Africain, e, adj. etsubst. Afrikaansch ;— Afri- der Neder-Alpen (in 't ZO. van Frankrijk).—A41es maritimes, coiliennes, grecques, zee-, eottlkaan of Afrikaner, afrikaansche vrouw. — Afrique, f. Afrika (een der 5 werelddeelen).
e, grajische of graauwe Alpen. ^4lpes pennines, lépontiennes of helvéliques, rhétiques, nor-Agria, f. Eger (stad in Bohemen).
Aigle, f. Aelen (vlek in Zwitserland, kanton ques, pennynsche of penninische, lepontische of
Waad). [Pruissen). belvetische, rhetische, norische Alpen. Apes benAix-la-Chapelle , f. Aken (stad in Rijn- noises, carniques, jitliennes, dinariques, berner-,
*Alains, m. pl. Alanen (scythische volksstam) . karnische, julische of krainer-, dinarische Alpen.
Alsace, f. Elzas m. (oude prov. van Frankrijk,
Albanien, ne, adj. et subst. Albaneesch, albanisch;—Albanees of Albaniër, albanesche vrouw; nu dep. van den Boven- en van den Neder-Rijn).
bewoner en bewoneres van Albanië (prov. van --- Alsacien, ne, adj. et subst. Elzassisch ; —
Elzasser, Elzasserin.
Europ. Turkije).
*Amalécites , m. pl. Amalekieten (een uit
Albe-Greeque, f., nu BELGRADE.
Albe -Julie, f. Weissenburg, nu Carlsburg Esau gesproten volk).
Anibolne, f. Amboïna (een der Molukken).
(stad in Zevenbergen); — Akerman of Akjerman
*Ambraciote, Antbracien, ne, subst. Am(russ. stad in Bessarabië).
Albe -Royale, f. Stuhl-Weissenburg (stad in braciër, ambracische vrouw, bewoner en bewoneres van Ambracië (stad van Epirus, nu Arta).
Hongarije).
Améi-icain, e, adj. et subst., z. Woordenb.-Albergue, f. Alberga (stad in Sardinië).
Albertville, f. Albertsstad (stad in Sardinië). Amérigiie, f. Amerika (een der 5 wereiddeelen).
.

^

(*) In deze lijst zijn niet opgenomen : 1° de namen, welker spelling in de beide talen volkorren dezelfde is;
2° de fransche namen, op bourg eindigende, zoo als Hambourg. Luxembourg. en welker nederduitsche vertalin g
Hamburg, Luxemburg, alleen door deze slotlettergreep verschilt ; 3° die, welker eindlettergreep slechts Bene geringe
wijziging, naar de vereischten van 't 1Vederduitsch, ondergaat, zoo als Acadie, Albania, Asturierr, California etc.,
welke in 't aederduitsch eene lettergreep meer bekomen : Acadia, Albanië, Agturiën, Californië, enz. — Het
sterretje (*) duidt de namen der oude aardrijkskunde aan. — Daar de nederduitsche namen van landen, eilanden, steden, vlekken, dorpen onzijdig zijn (met uitzondering van die landsnamen, welke 't lidwoord de voor zich hebben;,
zoo heeft men de aanwijzing van 't geslacht bij die namen weggelaten.
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AMIÉN OIS

--

Arniénois, m. Gebied van Amiens (in 't N.
van Frankrijk). — Amiénois, e, adj.; et subst.
Amiënzisch ; -- Amienzer, amienzische vrouw.
Amirauté (lies de 1'), f. pl. Admiraliteitseilanden n. pl. (in den Stillen oceaan, NO. Papoea).
Amis (lies des), f. pl. Vrienden- of Vriend
Vriendelijke eilanden n. pl. (in den-schapof
Stillen oceaan).
*Amorrhéens, m. pl. Amorieten (uit Kanaan gesproten volken).
Amsterdamrnois, e, adj. et subst. Amsterdamsch; — Amsterdammer, amsterdamsche vrouw.
Ancóne (Marche d'), f. Mark van Ancona
(landstreek in den Kerkelijken Staat).
Aiiddlous, e, adj. et subst. Andaluzisch ; —
Andaluziër, andaluzische vrouw. — Andalousie, f. Andaluzië (prov. van Spanje).
Andrinopie, f. Adrianopel (turksche stad in
Rumili). --- Andrinopolitain, e, add. et subst
Adrianopolitaansch; — Adrianopolitaan, adrianopolitaansche vrouw.
Augermanie, f. Angermanland (oude prov.
van Zweden).
Angevin, e, adj. Van Anjou (oude prov. van
Frankrijk) of van Angers (fransche st., dep. Maineen-Loire, hoofdst. der oude prov. Anjou). — Als
subst. Bewoner, bewoneres van Anjou of van Angers.
Anglais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
*Angles, m. pl. Angelen (Germanen, die zich
in Groot-Brittanje vestigden.
Angleterre, f. Engeland (deel van Groot-Brittanje).—Nouvelle Angl-, Nieuw-Engeland (een
der Vereenigde Staten).
Angoumois, in. Gebied van Angouléme (nu
ongeveer het fransche .dep. Charente).
Anguille, f. Slangeneiland Anguilla (een der
Antilles).
[gebergte Libanon).
Anti-Liban, m. Anti- Libanon m. (deel van 't
Antilles, Indes-Occidentales, f. pl. Antillische eilanden, Antilles, West-Indië (archipel
van N.Amerika). Ant- du vent, sous le vent, Antilles of Eilanden boven den wind, onder den wind.
Antioche, f. Antiocbië (stadin Aziat. Turkije).

Anvers, m. Antwerpen (stad in België). —
Anversois, e, adj. et subst. Antwerpsch ;—Antwerpenaar, antwerpsche vrouw.
Apeniiins of Monts Apennins, m. pl. Apen
gebergte n. (in Italië).-nijem.V1,Apsch
Aquilee, f. Aquileja (stad van Illyrië).
*Aquitaine, f. Aquitanië (een der 4 groote
deelen van 't oude Gallië). — Mer d'Aquitaine,
Aquitanische zee, nu Golf van Biscaye.
Arabe, Arabique, z. Woordénb.
Aragon, m. Aragonië (oude prov. van Spanje).
— Arag oiiais, e, adj. et subst. Aragonisch ; —
Aragonier, aragonische vrouw.
Arau, m. Aarau (hoofdstad van Aargau, een
zwits. kanton) .
*Arcadie, f. Arkadia (oude afdeeling van den
Peloponnesus).— Arcadieii, ne, Arcadique,
adj. Arkadisch. — Arcadien, ne, m. et f. subst.
Arkadiër, arkadische vrouw.
Argien, ne, adj. et subst. Argivisch; — Bewoner en bewoneres van Argos, Argiver, argivische vrouw.
*Argolide, f. Argolis (oude afdeeling van den
Peloponnnesus).
Argovie, f. Aargau (kantonvan Zwitserland).
*Arin,éens, m. pl. Arimaeers (volkvan Syrië).
Arlon, m. Arli (belg. stad, prov. Luxemburg).
Arniénie, f. Armenië, Turkomanië (groat land
van W.Azië). -- Arménien, ne, Arniénique,
adj. Armeninch. — Arménien, ne, m. et f. subst.
Armeniër, armenische vrouw.
Arras, m. Atrecht (hoofdst. van 't fransche
dep. Pas-de-Calais).--Arrageois, e, adj. et subst.
Atrechtsch ; — Atrechtenaar, atrechtsche vrouw.
Artésien, ne, adj. Artezisch, van Artois (oude
prov. van Frankrijk). --- Als subst. m. et f. Arteziër, artezische vrouw.
Asiatique, adj. Aziatisch. — Als subst. m.
et f. Aziaat, aziatische vrouw. — Asie, f. Azië
(een der 5 werelddeelen). .dsie mineure, KleinAzië . [Palestina).
Asphaltite (Lac), m. Doode zee f. (meer in
Assise, f. Assisi (stad in den Kerkelijken Staat).
* Assyrien, ne, adj. Assyrisch. -- Als subst.

BELGE.

m. et f. Assyriër, assyrische vrouw, bewoner en

bewoneres van Assyrië (nu Koerdistan, groot land
van Azië).
Athènes, f. Athenen (stad in Griekenland,
oude boofdst. van Attika). — Athénien, ne, adj.
Atheensch, Atheniënzisch. -- Als subst. m. et f.
Athener, atheensche vrouw.
Atlantique, adj. Atlantisch. Mer of Ocean
All-, Atlantische zee f. of oceaan m. (tusschen
Europa en Afrika ten O. en*Amerikaten W.).
*Attique, f. Attika (oostelijkste landstreek van
Griekenland). [burg).
m. Ibing (belg. dorp, prov. Luxem *Ausonie, f. Ausonië, land der Ausonen of
Aurunci; poet. Italië.
Australasie , Australie , Polynésie, f.
Australië (het vijfde werelddeel).
Auteibas, m. Neder-Elter (belg. dorp, prov.
Luxemburg).
Autriehe, f. Oostenrijk (groote staat van Midden-Europa). — Aatrichien, ne, adj. et subst.,
z. Woordenb.
Auvergnat, e, m. et f. Bewoner en bewoneres van Auvergne (oude prov. van Frankrijk) .Als adj. Auvèrgnatisch.
Azor (Iles d'), z. ACORES.
)

B.
* Babylone, f. Babel, Babylon (hoofdst. van
Chaldea en geheel Babylonië). -- Babylonien,
ne, z. Woordenb.
* Bactres, in. Bactra (nu Balk, hoofdst. van
Bactriana, landstreek van Azië). — Bactrien,
ne, adj. Bactrisch. —Als subst. m. en f. Bactriër,
bactrische vrouw.
Bade, f. Baden of Baden-Baden (Bains de B-)
(stad en badplaats in 't groothertogdom Baden);
— Baden (stad en badplaats in Zwitserland, kanton Aargau); — Baaden (stad en badplaats in Beneden- Oostenrijk). -- Grand-duché de B -, groot
(een der duitsche Staten). —-hertogdmBan
Badois, e, adj. Badensch. — Als subst. in. et f.
Badenaar, badensche vrouw.
Badenvillers, m. Badenvveiler (dorp en badplaats In Baden) .
Bale de tons les Saints, f. Allerheiligen baai f. (aan de Z.kust van Brazilië).
Bases, f. Baja (stad in Napels).
Bale, ni Bazel (kanton en stad van Zwitser
B- -ville of intérieur, B- -Champagne of B--land).
extérieur, Bazel-stad of Binnen-Bazel, Bazel-Land
of Buiten-Bazel (namen der beide afdeelingen van
't kanton Bazel). — Baiois, e, adj. Bazelsch.Als subst. m. et f. Bazelaar, bazelsche vrouw.
Baléares (lies), f. pl. Balearische eilanden n. pl., Balearen f. pl. (in de Middellandsche
zee, bij Spanje).
Baltique, adj.: La mer B -, of als subst. La
B-, de Oostzee f. (golf der Noordzee in N.Europa) .
Barbade, f, Barbados (een der Antilles).
Barbarie, f. of Etats barbaresques, m.
pl. Barbarije, Barbarijsche staten m. pl. (Afrika's
noorderdeel van Egypte tot aan den Atlant. oceaan).
Bareelone, f. Barcelona (hoofdst. van Catalonië, in Spanje). — Barcelonais, e, adj. Barcelonisch. -- Als subst. nl. et f. Barceloniër, barcelonische vrouw.
Bareith, Baruth, m. Bayreuth (stad van
Beijeren).
Bane-Due, m. Baarle- Hertog (belg. dorp,
prov. Antwerpen).
Basque, adj. Baskisch. Les provinces b-s, de
baskische provinciën (Biscaye, Guipuzcoa en Alava , in 't NW. van Spanje).
Bas-Warneton, m. Neder-Woesten (belg.
vlek, prov. W.Vlaanderen).
* Batave, z. Woordenb. --Batavie, f. Land
der Batavieren, Batavië, poét. Holland, Nederland. -- (De hoofdst. van Java en Neêrlands Indië
heet in 't Fransch, als in 't Nederduitsch, Batavia.)
Bavarois, e, adj. Beijersch. — Als subst. m.
et f. Beijer, Beijersman, Beijerin, beijersche vrouw.
--Baviére, f. Beijeren (een der duitsche Staten).
Beige, Belgique, z. Woordenb.

BELGRADE

--

Belgrade , f. Belgrado , vroeger GriekschWeissenburg (stad In Europ. Turkije, Servië).
Bengale, m. Bengalen (oude prov. van Hindostan, in 't NO.). [N.Afrika).
Berbères , m. pl. Berberen (volkeren van
Bergatue, m. Bergamo (stad in 't Lomb. Venet. koningrijk). — Ber gamasque, adj. Bergamaskisch. — Als subst. m. et f. Inwoner en inwoneres van Bergamo, Bergamasker, bergamaskische vrouw.
Berg-op-Zoom, in. Bergen-op-Zoom (nederl.
stad, prov. N.Brabant).
Bergues , Berg St. Vinox , in. Bergen,
Berghen, Wijnoxbergen, Vinoxbergen (fransche
stad, dep. Noorden).
Berlin, m. Berlijn (hoofdst. van Pruissen). —
Berlinois, e, adj. Berlijnsch. — Als subst. m.
et f. Berlijner, herlijnsche vrouw.
Bermudes (lies), f. p1. Bermudische eilanden, Bermuden, Somers- eilanden (fen NO. van de
Antilles). — Bermudien, ne, adj. Bermudisch.
Berne, f. Bern (kanton en stad van Zwitser
e, adj. Bernsch. -- Alssubst.-land).—Berois,
m. et f. Berner, bernerin.
Berriehon, ne, Berruyer, ere, adj. Van
of uit Berry (oude prov. in 't hart van Frankrijk).
— Als subst. nl. et f. Bewoner, bewoneres van
Berry.
Berthosid, ni. Burgdorf of Burtlef (zwitsersche stad, kanton Bern). [Spanje).
* Bétique, f. Boetica (groot gedeelte van Z.Bienne, f. Biel (zwitsersche stad, kanton
Bern). Lac de B-, Bieler-meer n.
Bierghes, m.Bierk (belg. dorp, prov. Brabant).
Biévère, f. Bever (belg. dorp, prov. iienegouwen).
Blaisois, e, adj. Van of uit Blois (fransche
stad, dep. Loir-en-Cher). — Als subst. m. et f.
Inwoner, inwoneres van Blois.
Bohème, f. Bohemen (land van Midden -Europa). — Bohémien , ne, adj. et subst., z.
Woordenb.
Bois-le-due, nn. 's Hertogenbosch, den Bosch
(nederl. stad, prov. N.Brabant).
Bok ara, m. Bokhara, Bochara (Staat en stad
van Midden -Azië).
Bologne, f. Bologna (legatie en stad van den
Kerkelijken Staat). — Bolonais, e, adj. Bologneesch, bononisch. — Als subst. in et f. Bolognezer, bolognesche vrouw. — Bolonais, m.
Bolognezer gebied n., gebied van Bologne.
Bombaye, f. Bolbeek (belg. dorp, prov. Luik).
Bonne, f. Bona (stad van Algerië).
Bonnensiens, m. pl. Bewoners van Bonn
(pruiss. stad, Rijnprov.), Bonnensers.
Bordelais, e, adj. Van of uit Bordeaux (fransche stad, dep. Gironde), bordeleesch. -- Als subst.
nl. et f. Bewoner en bewoneres van Bordeaux,
Bordelees, Bordelesche vrouw
Bormio. m. Worms (stad van 't Lomb. Venet. koningrijk).
Boroauées (lies), f. pl. Borromeïsche eilanden n. pl., Konijnen -eilanden (in 't Lago Maggiore,
Sardinië).
*Borysthène, m. Borysthenes, Dnieper (rivier van Z.Rusland). -- Borysthéniens, m. pl.
Dnieper-bewoners.
Boschiiia, f. Bochnia (stad in Oostenrijksch
Polen, Galicië).
Bosniaque, Bosuien, ne, adj. Bosnisch,
van of uit Bosnië (afdeeling van Europ.-Turkijë).
— Als subst. m. et f. Bosniër, bosnische vrouw.
*Bosphore, m. Bosporus, Bosphorus in., nu
straat van Constantinopel. — Bosphorain, e,
adj. Den Bosporus betreffend, van den Bosporus.
Bothniaque, adj. Bothnisch, van Bothnië
(landstreek in Zweden en Rusland) .
Botzenbourg, m. Boïtzenburg (stad in Meeklenburg-Schwerin).
Roaches do Bháne (Département des),
m. Departement n. van de monden van den Rhóne.
Boalonais, e, adj. Van of uit Boulogne-surmer of Boulonje aan zee (fransche stad, dep Pasde-Calais). [Frankrijk).
Bourgogne, f. Bourgondië (oude prov. van
Bourguignon, ne,adj. etsubst.,z, Woordenb.
Bouxviller , Boxviller , m. Buxweiler,
Bucksweiler (fransche stad, dep. Neder-Rijn).
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Brabangon, ne, adj. Brabantsch. — Als
subst. m. et f. Brabander, brabantsche vrouw.
Bragance, f. Braganca (stad van Portugal).
Bragae, f. Braga (stad van Portugal).
Brages, f. Beerthe (belg. dorp, prov. Brabant).
Brandebourg, m. Brandenburg (prov. en stad
van Pruissen). — Bratidebourgeois, e, adj.
Brandenburgsch. — Als subst. m. et f. Brandenburger, brandenburgsche vrouw.
Brème, f. Bremen (vrije stalvan Duitschiand).
— Bréinois, e, adj. Breemsch. — Als subst. m.
et f. Bremer, Bremerin, breemsche vrouw.
Brésil, m. Brazilië (land van Z.Amerika). —
Brésilien, zie, adj. Braziliaansch. — Als subsi.
m. et f. Braziliër of Braziliaan, braziliaansche
vrouw.
Bretagne, f. Bretanje, Bretagne (oude prov.
van Frankrijk). — Bretagne (Grande) , f.
Groot-Brittanje (groot eiland , uit Engeland en
Schotland bestaande). —Notivelie Br-, Nieuw
ne,-Britanje(ldvN.Amrik)—Beton,
adj. Bretonsch, van Bretanje. — Als subst. m. et
f. Bretanjer, bretonsche vrouw; Brit, Brittin.
Bri;ance, f. Bregenz (oostenr. stad, Tyrol).
Briois, e, adj. Uit of van Brie (oud fransch
district) .
Brisach, Brisae(Neuf Vieux),m.NieuwBreisach (fransche grensstdd, dep. Boven- Rijn),
Oud-Breisach (Badensehe grensstad).
Brisgan m. Breisgau m. (oude afdeeling van
Duitschiand, deel van Baden).
Britannique, adj. Britsch, engelsch.
Brousse, f. Brusa, Broessa(stad in Klein- Azië).
*Brrictères, m. pl. Brukteren (duitsche volks
-stam).
Bruges, f. Brugge (stad van België). — Brugeois, e, adj. Brugsch, van of uit Brugge. —
Als subsi. m. et f. Bruggenaar, bruggenaarster.
Brunsvic, Brunswick, m. Brunswijk (hertogdom en stad van Duitschland).— Nouveau Br-,
Nieuw-Brunswijk (land in N.Amerika).
Bruxelles, f. Brussel (hoofdst. van België).
-- Bruxellois, e, adj. Brusselsch. — Als subst.
in. et f. Brusselaar, brusselaarster.
Bueharie, f. Bucbarije, Bokhara (groote landstreek in Midden -Azië).
Buehovine, f. Bukowina f. (oude afdeeling
van Oostenrijk, in Galicië).
Bude, f. Ofen (hoofdst. van Hongarje).—Budissin m., Budisse f. Man, vrouw uit Ofen.
Bulgarie, f. Bulgarije, Bulgarië (prov. van
Europ. Turkije). — Bulgare, adj. Bulgaarsch.
— Als subst. m. et f. Bulgaar, bulgaarsche vrouw.
*Byzanee, m. Byzantium, nu Constantinopel.
--- Byzantin, e, z. Woordenb.

t'-aboul, in. Kaboel, Kabul, Caubul (hoofdst.
van Afghanistan) ; — Kaboelistan, Afghanistan
(groot binnenland van Azië).
Cachemyre, m. Kasjemir, Kashmir (landstreek in 't NW. van Hindostan).
Cafre, adj. Kaffersch. — Als subst. m. et f.
Kaffer, Kafferin. — Cafrerie, f. Kafferland n.,
Land der Kaffers (landstreek van ZO.Afrika).
Caire (Le), f. Caïro, Kairo (hfdst. van Egypte).
Cala re, f. Calabrië (Zuidelijk gedeelte van
Italië en Napels). — Calabrois, e, adj. Calabrisch. — Als subst. m. et f. Calabriër, calabrische vrouw.
Calais (Pas of Détroit de), in. Naauwof
Zeeëngte van Calais, de Hoofden (waardoor Frankrijk van Engeland wordt gescheiden). — Calaisien, ne, adj. Calais betreffend, van of uit Calais. — Als subst. m. et f. Man, vrouw van Calais.
Calmouk, e, adj. Kalmuksch. — Als subst.
m. et f. Kalmuk, kalmuksche vrouw.
Caonbral, m. Kamerijk (fransche stad, dep.
Noorden). — Cambraisien, ne, adj. Kamerijksch. -- Als subst. m. et f. Kamerijker, kamerijksche vrouw. — Cambrésis, m. Land van
Kamerijk (oude onderafdeeling van Fransch-Vlaan[geheelChina doorloopt).
deren).
Canal-Impérial, m. Keizerskanaal n. (dat
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*Cananéen, ne, adj. Kanaänietisch, van of
uit Kanaän. — Als subst. m. et f. Kanaäniet, ka
-naitsche
vrouw.
Candéen, ne, adj. Van de oevers der Arabische golf, candeïsch.
Candie, f. Candia, het oude Kreta (groot eiland in de Middell. zee). — Candois, e, Can.
dien, ne, adj. Candiotisch. — Als subst. m. et f.
Candioot, candiotische vrouw.
*Cantabre, adj. Cantabrisch. --Cantabres,
m. pl. Cantabriërs, Bistayers.
Cantorbéry, m. Canterbury, Kantelberg(eng.
stad, graafschap Kent).
Cap de Bonne Espérance, m. Kaap de
Goede Hoop (Afrika's Z.punt). — Cap Nord,
Noordkaap f, (Europa's N.punt).
Capotie, f. Capua (stad van Napels, bij de ri i
-neva't
oude Capua) .
*Cappadoce, f. Cappadocia (landstreek van
Klein- Azië).
Cap-vert, m. Groene-Kaap f. (W.lijkste kaap
van Afrika, Senegambië).—Iles du Cap-Vert,f.
pl. Kaap-Verdische eilanden n. pl., eilanden van
de Groene-Kaap.
Caraibe, adj. Caribisch, (doorgaans minder
goed) Caraïbisch, Iles C-s, Caribische eilanden n.
pl. — Caraïbes, m. pl. Cariben. — Mer des
C-s, Caribische zee f. (zee der Antilles).
Carinthië, f. Karinthië (NW.lijk gedeelte van
Illyrië).
[Zweden).
Carlskrone, f. Karlskrona (prov. en stad van
Carniole, f.de Krain f.(oude oostenr. prov., in
Illyrië). — Carnien, ne, adj. Krainsch. — Als
subst. in. et f. Krainer, Krainsche vrouw.
*Carthage, I. Carthago (voormalige stad in
N.Afrika). -- Carthagène, f. Carthagena (stad
van Spanje aan de Middell. zee ; stad van NieuwGranada, in Z. Amerika). — Carthagliiois, e,
adj. Karthaagsch. — Als subst. m. et f. Karthager, karthaagsche vrouw.
Caspienne (liter), f. Kaspische zee f. (groot
meer van Azië). — Caspien, ne, adj. Kaspisch.
Cassovie, f. Kaschau (stad van Hongarijë).
Castillan, e, adj. Castiliaansch. — Als subst.
m. et f. Castilianer, castiliaansche vrouw.—Castule, f. Castilië (voormalig koningrijk in 't midden van Spanje). La vieille of L'ancienne, La nouvelle C-, Oud -, Nieuw-Castilië (twee voormalige
prov. van Spanje). [Brabant).
Castre-Heyde, f. Kester (belg. dorp. prov.
Catalan, e of Catalonique, adj. Catalonisch. — Catalan, e, m. et f. Cataloniër, Cataloniscbe vrouw. — Catalogne, f. Catalonië
(oude prov. in 't NO. van Spanje).
Catane, f. Catania (stad op Sicilië).
*Cattes of Cattiens , nl. pl. Katten (oud
Hessisch volk) .
Cauucase, m, Caucasus m. (gebergte tusschen
de Zwarte en de Kaspische zee ; ook prow. van
Europ. Rusland). — Caucasien, ne, adj. Caueazisch. — Als subst. m. et f. Caucaziër , caucazische vrouw.
Célébien, ne, adj. Uit of van Celebes (groot
Soenda-eiland).
Cerlier, m. Erlach (zwits. stad, kanton Bern).
Ceylan, m. Ceylon (groot eiland van BritschIndië).
*Chaleédoine, f. Chalcedonië (stad van Bithynië). — Chalcédonien, ue, adj. Chalcedonisch. — Als subst. m. et f. Chalcedoniër, chalcedonische vrouw,
*Chaldée, f. Chaldea (gedeelte van Assyrië).Chaldéen of Chaldaïque, adj. Chaldeeuwsch.
— Chaldéen, ne, in. et f. Chaldeër, chaldeeuw,
chaldesche vrouw.
Chaumpenois, e, adj. Uit of van Champagne
(oude prov. van Frankrijk). -- Als subst. m. et f.
Man of vrouw uit Champagne.
*Chersonse, m. Chersonesus m. (oude naam
van verscheidene europ. schiereilanden). Ch- Cimbrique, cimbrische Ch-, Jutland. Ch- taurique,
taurische Ch-, de Krim. Ch- de Thrace, thracische
Ch-, schiereiland van Gallipoli.
Chiavennes, f. Chiavenna, Cleven (stad van
't Lomb. Venet. koningrijk).
Chiens (lies des), f. pl. Honden-eilanden n.
pl. (in de Zuidzee).
Chihiri, Port de Cheer, m. Aboe-sjeer,

Abuschar, Bender-Busch (perzische stad en zeehaven).
Chine, f. Sina, China (groot land van O.Azië) .
— Chinois, e, z. Woordenb.
Christianople, f. Christianstadt (stad van
Zweden).
Chypre, f. Cyprus (groot eil. derMiddell. zee).
— Chypriot, e, adj. Cypriotisch. — Als subst.
m. et f. Cyprioot m., cypriotische vrouw.
Cimbres, m. pl. Cimbren, Kimbren (oud volk
van Jutland). - Cirnbre of Cimbrique, adj.
Cimbrisch, Kimbrisch, Z. CHERSONÈSE.
Clarence; f. Clarenza, Klarentza (vlek en
haven van Morea).
[Rijnprov.).
Clèves, Clève-Berg, m. Kleef (pruiss. stad.,
Coanze, f. Coanza (rivier van Congo. in W.Afrika) .
[Rijnprov.).
Coblence, f. Coblentz, Koblentz (pruiss. stad.,
Cochinchine, f. Cochinchina (gedeelte van
't rijk Anam in Z.Azië).
[Zuidzee).
Cocos (Ile des), f. Kokos-eiland n. (in de
Coimbre, f. Coïmbra (stad in Portugal).
Coire, f. Chur (zwits. stad, kanton Graauwbunderland).
*Colchide, f. Colchis (landstreek van Azië,
nu Imeretië en Mingrelië). — Colchidien, ne,
adj. Uit of van Colchis, colchidisch. — Als subst.
m. et f. Colchidiër, colchidische vrouw.
Cologne, f. Keulen (pruiss. stad, Rijnprov.).
Coloswar, m. Klausenburg (stad van Zevenbergen).
[ningrijk).
Come, f. Como (stad van 't Lomb. Venet. koComines, f. Comen (belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
Conimorne (lies de), f. pl. Comorische of
Comoro- eilanden n. pl. (op Afrika's O.kust).
Compostelle (faint-Jaques de) of La
C-, f. Sint-Jago de Compostella (spaansche stad,
in Galicië).
Congolan, adj. et subst. Uit of van Congo of
Neder-Guinea (land van W.Afrika).
Constance, f. Constanz, Kostnitz (stad in Baden). — Lac de C-, meer van Constanz, Bodensee m., Bregentzer -meer n.

Constantinople, f. Constantinopel (hoofdst.
van Turkije). —Constantinopolitain, e, adj.
Constantinopolitaansch. — Als subst. m. et f. Constantinopolitaner, constantinopolitaansche vrouw.
Copenhague, m. Kopenhagen, Koppenhagen
(hoofdst. van Denemarken). — Copenhaguois,
e, adj. Kopenhaagsch. — Als subst. m. et f. Ko petihager, kopenhaagsche vrouw.
Cordillières, f. pl. Cordilleras (eig. bergketen, inz. die der Andes).
Cordoiie, f. Cordova (prov. en stad in Z.Spanje; stad in Mexico). — Cordonan, e, adj.
Cordovisch. — Als subst. m. et f. Corduaan, cordovische vrouw. [en Japan).
Corée, f. Korea (schiereiland tusschen China
Corfou, m. Corfu (fonisch eiland). — Cor
adj. et subst. Corfiotisch ; — Corfioot, cor--Bote,
fiotische vrouw.
Cornonailles, m. Cornwallis (engelsch graaf
ZW.).
-schap,in't
Corogne (La), f. Corunna (prov., stad en
zeehaven van Spanje, in 't NW.).
Corse, f. Corsica (fransch eiland in de Middell. zee).
Corsor, m. Korsëer (stad van Denemarken,
eiland Seeland). [stam).
Cosaques, m. pl. Kozakken (russische volks Côte des Dents of d'Ivoire, f. Tand- of
Ivoorkust f. — Cóte d'Or, Goudkust (beide in
Opper-Guinea, Afrika). [van Frankrijk).
Cotes du Nord, f. pl. Noorderkusten (dep.
Courlande, f. Koerland (russisch gouvernement aan de Oostzee). -- Courlandais, e, adj.
Koerlandsch. — Als subst. m. et f. Koerlander,
koerlandsche vrouw.
Courtrai, m. Kortrijk (belgische stad, prov.
W. Vlaanderen).
Cracovie, f. Krakau (oostenr. stad, koningrijk GClicië; — voormalige vrijstaat). — Cracovien, ne, adj. Krakovisch, krakausch. — Als
subst. m. et f. Krakoviër of Krakauer, krakausche
of krakovische vrouw.
Crapacks, m. pl. Karpathen m. pl., Karpathisch gebergte n. (in N.Hongarijë).
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*Dace of Dacién, ne, adj. Dacisch, van of
uit Dacië (land tusscheui den. Donau en de Karpathen).—Als subst. m. et f. Daciër, dacische vrouw.
Daléearlie, f. Dalekarlië, Dalarne (oude prov.
van Zweden).
Dalmate of Dalmatien, ne, Dalmatique, adj. Dalmatiscb, van of uit Dalmatië (Z.lijkst gedeelte van 't oostenr. gebied). — DALMATE, DAL-NIATIEN, NE, in. et f. Dalmatiër, dalmatische vrouw.
Damas, m. Damaskus (stad in Syrië) .
Dambée, f. Dambea (stad van Abyssinië).
Danemarc, m. Denemarken (rijk van N.Europa). -- Danois, e, adj. Deensch. — Als subst.
m. et f. Deen, deensche vrouw.
Dantziek, Dantzie , ril. Dantzig (pruiss.
stad, bij de Oostzee).
Danube, m. Donau m. (groote rivier van Europa). — Danubien, ne, adj. Aan den Donau,
Donau-.
Debrezen, m. Debreczin (stad in O.Hongarijë).
*Déliaque, adj. et subst. Uit of van Delos (nu
Sdilo of Dili, een der Cycladen).
Delmont, Delemont, m. Delsberg (zwits,
stadje, kant. Bern).
*Delphes, m. Delphi, nu Castri (stad in Griekenland). — Delphien, ne, adj. Delphisch. Als subsi. m. et f. Delphiër, delphische vrouw.
Detix-Fonts , m. Tweebruggen (stad van
Beijeren) .
Diable (Iles du), f. pl. Duivels-eilanden n.
pl. (Bermudische eilanden)..
Diemen (Terre de), f. Van-Diemens-land
(eiland ten Z. van Nieuw- Holland).
Diephold, m. Diepbolz (stad van Hannover) .
Dixmaade, f. Dixmuyden (belgische stad, prov.
W.Vlaanderen).
Dolre, f. Doria (fransche rivier).
Dominique, f. Dominica (een der Antilles).
Donawert, m. Donauwerth (st.van Beijeren).
*Doride, f. Doris (landstreek van Klein- Azië).
Dou aisien, 0e, adj. et subst. Uit of van
Douai (fransche stad, dep. Noorden).
Dourlach, n1. Durlach (stad van Baden).
Drave, f. Drau f. (rivier van Hongarijë).
Dresde, f. Dresden (hoofdst. van Saksen).
Dunkerque, nl. Duinkerken (fransche stad,
dep. Noorden).

Efferding , m. Eíferdingen (stad in OpperOostenrijk).
*'Egée (La mer), de 1Egeische zee, nu de
Archipel (deel der Middell. zee).
'Eglise ('Etats de 1') , m. pl. Kerkelijke
Staat m. (pauselijk gebied in Italië).
'Egre of 'Egra, f. Eger (stad in Bohemen).
'Egyptien, ne, z. Woordenb.
Elbe (Ile d'), f. Elba (eli. in de Middell. zee,
Toskanen) .
*'Elide, f. Elis(landschap in den Peloponnesus).
Engadine, f. Engadin (groot dal in Graauwbunderland).
*'Ephèse, f. Ephesus (stad van tonië, KleinAzië). — 'Ephésien, ne, 'Ephésiaque, adj.
Ephezisch. -- Ephésieii, ne, m. et f. Epheziër,
epbezische vrouw.
'Epidaure, f. Epidaurus (zeehaven in Griekenland, Morea).
'Spire, f. Epirus (landstreek van Europ. Turkije, Albanië). [land).
*'Erétrie, f. Eretria (stad van EubeBa, Grieken
stad, prov. Saksen).-Erfot,m.u(pis
Erlang, m. Erlangen (stad van Beheren).
Erpach, m. Erbach (stad in Hessen-Darinstadt).
Erzeroum, ni. Erzerum (stad van Armenië).
Escanuffles, f'. Schalafie (belg. dorp, prov.
Henegouwen),
Escaut, m. Schelde f. (rivier van België en
de Nederlanden). [sen).
Eschwègue, f. Eschwegen (stad in Keurhes
(C ®te d') , f. Slavenkust f. (deel
van Opper-Guinea, Afrika) .
Eselavonnie, f. Slavonië of Sclavonië (oosten
-rijkschegnpov.tudDraenS).Eselavon, ne, adj. Slavonisch. — Als subst. m.
et f. Slavoniër, slavonische vrouw.
Escornais, m. Schoorisse (belg. dorp, prov.
O.Vlaanderen).
Espagne, f. Spanje (land van Z.Europa). —
Espagnol, e, z. Woordenb.
Esprit (Terre da Saint-), f. Heilige- GeestLand, Espiritu-Santo (prov. van Brazilië). —
Esprit (Ile du Saint-), Heilige-Geest-eiland
(eiland der Nieuwe Hebriden, Stille zee).
Esquimaux, m. pl. Eskimoos (volk in N.Amerika).
[Henegouwen).
Estaimpuis, in. Stemput (belg. dorp, prov.
Esthonie, f. Esthland of Reval (russisch gouvernement aan de Oostzee). — Esthonien, ne,
adj. Esthlandsch.
subst. m. et f. Estblander, Esthlanderin.
'Etats-unis de 1'Annérique, m. pl. Vereenigde Staten van Noord-Amerika, doorgaans enkel:
Vereenigde Staten m. pl.
*'Etrtu•ie, f. Etrurië, Hetrurië, nu Toskanen.
— 'Etrurien, ne, 'Etrusqué, adj. Etrurisch,
etruscisch. -- Als subst. m. et f. Etruriër, etrurische vrouw.
*:ubée, f. Euboea, nu Negropont (groot eiland
van Griekenland). — Eubéen , ne, add. Eubaeisch. --- Als subsi. m. et f. Eubaeer, euboeische
vrouw. [Turkije).
Euphrate, nl. Euphraat m. (rivier van Aziat.
Europe, . Europa (een der vijf werelddeelen).
— Européen, ne, z. Woordenb.
Eusiois, e, adj. et subst. Uit of van Eu (fransche stad, dep. Beneden- Seine); bewoner en bewoneres van Eu.
Enstace (Saint-), f. Sint-Eustatius (eiland
der Antilles) . [prov.) .
Exvilliers, in. Escliweiler (pruiss. stad, Rijn-

Fbre, in. Eljro in. (groote rivier van Spanje).
'Echinades, f. pl. Echinadische eilanden, nu
Kurzolari-eilanden n. pl. (in de Ionische zee).
'Ecluse, f. Sluis (nederl. stad, prov. Zeeland).
—L"Ecluse,f. Sluysen(belg. dorp,prov. Brabant).
'Ecosse, f. Schotland (noordelijk gedeelte van
Groot-Brittanje). —'Ecossals, e, z. Woordenb.
'Edi'nbourg, m. Edinburgh (hoofdstad van
Schotland).

Faisans (Ile des), f. Fazanten- of Conferentie-eiland n. (in de rivier Bidassoa, aan de
grens van Frankrijk en Spanje) .
Fare de Messine, m.Faro-di-Messina, Kaap
Faro (NO.lijkste punt van Sicilië).
Faroe of Féro (Iles de), f. pl. Faröer of
FdrUer-eilanden (in de Noordzee).
Fénétrange of Fénéstran ge, f. Finstingen
(fransch stadje, dep. Meurthe).

Crème, f. Crema (stad in 't Lomb. Venet. koningrijk). [koningrijk).
Crémone, f. Cremona (stad in 't Lomb. Venet.
*Crète, f. Kreta; nu Candia, z. GANDIE. —
Crétois, e, adj. et subst. Kretenzisch ; — Krétenzer, kretenzische vrouw. [land).
Crimée, f. de Krim f. (schiereiland in Z.RusCroix (Sainte-), f. Sante-Cruce (stad van
Teneriffe). [burg).
Curange, f. Curingeri (belg. dorp, prov. LimCurde, adj. Van of uit Koerdistan (land van
Azië), koerdistansch. — Als subst. m. et f. Bewoner en bewoneres van Koerdistan.
Custrin, m. Kustrin (pruiss. stad, prov. Brandenburg).
Cyprien of Cypriot, z. CHYPRIOT.
*(vythère, f. Cythera, nu Cerigo (ionisch eiland).
[Aziat. Rusland).
Czermisses, m. pl. Tsjermissen (Tartaren van

IJ
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Fer (Ile de), f. Ferro, eiland Ferro (een der
Canarische eilanden).
Ferrare, f. Ferrara (stad van den Kerkelijken
Staat). — Ferrarois, e, adj. Ferrariscll. —Als
subst. m Ferrarisch gebied n., gebied van Ferrara.
Ferrette, f. Pfrit (fransch vlek, dep. Boven Rijn).
Feit (Terre-de-), f. Vuurland (eiland van
Z.Amerika). — lle-du-Feu, Vuureiland (een
der Philippijnen).
Fezzan, e, adj. et subst. Van of uit Fez (stad
van Marokko); — man of vrouw uit Fez.
Finlande, f. Finland (afdeeling van 't ruls.
rijk, aalt de Finsche en Bothnische golven). —
Fiulandais, e, adj. Finsch, Finlandsch. —Als'
subst. m. et f. Fin of Finlander, finsche of finland(marken, Oostzee).
sche vrouw.
Fionie, f. Funen, Fuhnen (eiland van DeneFiounte, f. Fiume, Sint-Veit aan den Pflaum,
Reka (oostenr. zeestad in Dalmatië).
Flatnand, e, z. Woordenb.
Flandre, f. Vlaanderen. Fl- orientale, occidentale, Oost-, West- Vlaanderen (twee provinciën
van België). [Zeeland).
Fiessingue, m. Vlissingen (nederl. stad, prov.
Florentin, e, adj. Florentijnsch , van of uit
Florence (hoofdst. van Toskanen); — Florentijner,
florentijnsche vrouw.
Floride, f. Florida (een der Vereenigde Staten).
Fologne, f. Veulen (belg. dorp, prov. Limburg).
Fontarabie , f. Fuenterabia, Fontarabia
(spaansche stad, llrov. Guipuzcoa).
Forestières (Villes), f. pl. Woudsteden f.
pl. (de 4 hoofdplaatsen der gelijknamige zwitsersche kantons Uri, Scbwvtz, Unterwalden en Lucern). z. ook QITATRE VILLES FORESTIERES.
*Forët-llereynienue,f.HercynischWoud n.,
nu het Harzgebergte en een deel van 't ZwarteWoud. — Forét-Noire, f. Zwarte-Woud n.
(berggewest van ZW.lijk Duitschland).
Forét-sur -Senne, f. Vorst (belg. dorp, prov.
Brabant).
Forlan, e, adj. et subst. Van of uit Friuli (z.
FRI()UL); — man of

vrouw uit Friuli. [kust).

Forinose, f. Formosa (eiland bij China's ZO.Fortaventure, f. Fuerteventura, Fortaventura (een der Canarische eilanden).
Fouáes, f. Phoewa of Phocia-Nova (stad van
Klein- Azië).
Fourche (Mont de la), m. Furka m. (hooge
berg van Zwitserland).
Fouron -le-Comte, m. 's Graeven-Vouren.F- -Saint- 7lartlii , Martens-Vouren. — F-Saint- Pierre, Peters-Vouren (3 belg. dorpen,
prov. Luik). [dep. Boven - rijn).
Frantmont, m. Frankenberg (fransch vlek,
Fraucais, e, z. Woordenb.
Francfort, m. Frankfort: Fr- sur-Main, Fraan den Main (een der vrije steden van Duitschland). Fr- sur l'Oder, Fr- aan den Oder (pruiss.
stad, prov. Brandenburg).
Franconie, f. Frankenland, Franken (voor
kreits van Duitschland).
-malige
Fresia, m. Groot-Vorssen (belg. dorp, prov.
Limburg).
Friherg, m. Freiberg, F,reSberg (st. in Saksen).
Fribouu•g, m. Freiburg, Frey burg (zwits. kanton en hoofdst. van dat kanton). — Fr- en Brisgan, Freiburg in den Breisgau (stad van Baden).
Frioul, m. Friuli, Friaul (oude prov. van N.Italië , nu eene delegatie van 't Lomb. Venet.
koningrijk).
Frise, f. Friesland, Vriesland (prov. van de
Nederlanden) . Fr- orientale, Oost-Friesland (iN'V.lijkste prov. van Hannover). Fr- occidentale, WestFriesland (oude naam van N.Holland). — Frison, ne, adj. Friesch, Vriesch. — Als subst.
Fries, Friezin.
Fulde, f. Fulda (rivier en stad in Hessen-Kas[deren).
sel).
Fumes, f. Veurne (belg. stad, prov. W.Vlaan-

G.
G aète, f. Gaëta (stad en zeehaven van Napels).

GRAND -LOOI,
Galace, f. Galicië (oude prov. van Spanje).ne, adj. Galicisch. — Als subst. m.-Galicen,
et f. Galiciër, galicische vrouw. Les G-s, de Gallegos of Galiciérs. — z. ook GALLICIE.
Galilée, f. Galilea (prov. van 't oude Judea).
— Mei' de G-, galilesche zee, zee of meir van Tiberias of Genesareth).
Galles (Principauté de), m. Prinsdom
Wallis (engelsche landstreek in 't W.). — Nouvelle-G-, Nieuw-Wallis, landstreek van NieuwEngeland in N.Amerika. — Nouvelle G- -duSud, Nieuw-Zuid-Wallis (engelsche kolonie in
't 0. van Nieuw- Holland).
Gallieië, I. Galicië of Gallicië (met Lodomirië een prov. of koningrijk van de oostenrijksche
monarchie). — Gallicien, ne, adj. et subsi, Galicisch; — Galiciër, galicische vrouw.
Gallois, e, adj. Wallisch, van of uit Wallis.
— Als subsi. m. et f. Walliser, wallische vrouw.
Gamble, f. Gambia f. (rivier van W.Afrikain
Senegambië). [Brabant).
Gaumunerage, m. Galmaerde (belg. dorp, prov.
Gand, m. Gent (belg. st., prov. O.Vlaanderen).
Gauge, m. Ganges m. (riviervan Hindostan).
—G angétique, adj. Tot den Ganges hehoorend.
Gantois, e, asij. et subsi. Gentsch; -- Gentenaar, gentsche vrouw.
Gapensois, e, adj. et subst. Uit of van Gap
(fransche stad, dep. Opper-Alpen); — man of vrouw
uit Gap.
Garde, f. Garda (meer en stad van N.Italië).
Gaseon, ne, z Woordenb.
Gate (Monts de), m. pl. Ghauts, Ghats, Gates m. pl. (twee bergketens in Hindostan).
*Gavle, f. of Gaules, f. pl. Gallië. Gaule proprement dite of transalpine, eigenlijk of transalpijnsch Gallië (het tegenwoordig Frankrijk en België). G- cisalpine, cisalpijnsch Gallië (nu Sardinië
en 't Lomb. Venet. koningrijk). — Gaulois, e.
adj. et subst., z. Woordenb.
Gemaande, f. Gemund, Gmund (stadje in Neder- Oostenrijk; — pruiss. stadje, Rijnprov., stadje
in Illyrië).
Génes, f. Genua (stad van Sardinië).
Genève, f. Geneve (zwits. kanton en stad).-Genevois, e of Genévois, e, adj. Geneefsch.
— Als subst. nl. et f. Bewoner, bewoneres van
Geneve.
L
Génois, e, adj. Genueesch. — Als subst. In.
et f. Genuees, genuesche vrouw.
Gepping, m. Goppingen (stad in Wurtemberg).
*Germain, e, Germanie, Germanique,

z. Woordenb. — Mer germanique, z. NORD (MER DU).
Gertrnydenberg, in. Geertruidenberg (nederl. stad, prov. N.Brabant).
Gézire, f. Geziras, Dsjezireh (stad in Aziat.
Turkije) .
Glaris, m. Glarus of Glaris (zwits. kanton en
stad). — Glaronois, e, adj. et subst. Van of
uit Glaris.
Gnesne, f. Gnezen (pruiss. stad, prov. Posen).
Golfe Adriatique, z. ADRIATIQUE. — G.
arabique, Arabische golf, Roode zee f. — t Bothuique, Bothnische golf (tusschen Zweden
en Rusland). — G- de Bengale, golf van Bengalen (in Z.Azië). — G- de Finlande, Finsche

golf (in 't W. van Rusland).
Gomère, f. Gomera (een der Canarische eilanden).
Goritz , m. Göritz (pruiss. stad, prov. Brandenburg); Gërtz, Gërz of Gëritz (stad in Illyrië).
Gostoneourt-lez-'I'irlemont, m. Goidsenhoven (belg. dorp, prov. Brabant). — Gostoncoiirt-lez-Toegres, m. Gutschoven (belg. dorp,
prov. Limburg).
Gothenbourg, m. Gothenburg, Gottenburg
(prov. en stad van Zweden).
Gothie, I. Gothland (vroegere afdeeling van
Zweden). — Gothique, z. Woordenb.
*Goths, m. pl. Gothen (volk van germaanschen oorsprong).
Gottiugue, f. Gottingen (stad van Hannover).
Goyer, m. Juck (belg. dorp, prov. Limburg).
C raciense , f. Graciosa (een der Azorische
eilanden).
Grand-Jasnine,m. Groot-Gelmen(belg dorp,
prov. Limburg. — Grand-Looi, m. Groot-Loos
(belg. dorp, prov. Limburg).

GRAMMONT
Grarnmont, m. Geertsbergen, Geeraerdsbergen (belg. stad, prov. O.Vlaanderen).
*Granique, m. Granicus m. (rivier van KleinAzië) .
Grande-Bretagne, f., z. BRETAGNE.
Gravelines, f. Grevelingen (fransche stad,
dep. Noorden).
G ree, Greeque, adj. et subst., z. Woordenb.
— Grèce , f. Griekenland (Staat ten Z. van
Europ. Turkije).
Grenade, f. Grenada (stad en oude prov. van
Z.Spanje ; — stad van Centraal- Amerika, Staat Nicaragua ; — Grenada (een der Kleine Antilles).—
Nouvelle -Gr -, Nieuw- Granada (Staat van Z.
Amerika). — Grenadien, ne, adj. et subst. Van
of uit Granada. [Pommeren).
Gripswald, m. Greifswald (pruiss. stad, prov.
Grison, ne, adj. et subst. Graauwbunderlandsch; — Graauwbunderlander of Graauwbunder, graauwbunderlandsche vrouw.— Grisons,m.
pl. Graauwbunderland (kanton in 't 0. van Zwitserland).
Groningue, ni. Groningen (prov. en stad der
Nederlanden); — Groningen of Griiningen (pruiss.
stad, prov. Saksen).
Gruyere , Gruyères, f. Griers, Greyerz
(zwit. stad, kanton Freiburg).
Gueldre , f., G eneldres , f. pl. Gelderland
(prov. van de Nederlanden). — Giieldrois, e,
adj. et subst. Geldersch ; — Geldersman, gelder.sclie vrouw.
Gninée, f. Guinea (land van W.Afriaa). —
Guunéen, ne, adj. et subst. Uit of van Guinea.
Guyane, F. Guiana (land van Z.Amerika).
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stadje, prov. Limburg).—Herek-Saint-Lannbert, m. Lambrechts-Herk (belg. stadje, prov.
Limburg).
Hereynien, ne, adj.: Forêt h-ne, z. FORST.
Iáérinnes- sur-Mareq, m. Hein (belg. vlek,
prov. Brabant).
lIesse, f. Hessen (land van Duitschland). —
H- electorale of H- -Cassel, Keur-Hessen
of Hessen-Kassel. — Grand-Daché de U. of
H- - Darmstad, Grootbertogdom Hessen of
Hessen-Darmstadt. — Landgraviat de H- II ambourg, landgraafschap Hessen-Hamburg.
— Hessois, e, adj. et subst. Hessisch; — Hes,
Hessin.
*Hibernie, f. Hibernia, nu Ierland.
Hindodn, e, adj. et subst. Hindoesch, uit of
van flindostan ; — Hindoe, hindoesche vrouw.
Ilispanique, adj. Hispanisch, spaansch. Péninsule h-, spaansch schiereiland, Spanje en Por
-tugal.
Hollandais, e, adj. et subst., z. Woordeiib.
— Hollande, Holland. H- septentrionale, meridionale, Noord-, Zuid-Holland. — La nouvelle
H-, Nieuw-Holland(grootste eiland van Australië).
Holsace, f., Holstein, m. Holstein (hertogdom onder den koning van Denemarken, een der
duitsche Staten). — Holsacien, ne of Hol
e, adj, et subst. Holsteinsch ; — Hol -steino,
-steinr,holc
vrouw.
Hoinbourg-ès-Monts, m. Homburg (Hom
(hoofdsi. van Hessen-Homburg).-burgvondeHó)
Hongrie, f. Hongarije (land van Midden -Europa) .— Hongreis, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Hottentot, e, adj. Hottentotsch. — Als subst.
Hottentot, bottent.otsche vrouw. Pays des H-s,
Land der Hotlentotten (in Z.Afrika)
Hoye, f. Hoya (marktvlek van Hannover).
Huène, f. Hven, Ween (zweedsch eiland in
de Oostzee). [Brabant).
Hulpe (La), f. Terhulpen (belg. dorp, prov.
Huningue, m. Huningen of Heningen (fransch
stadje, dep. Boven -Rijn).
Hydriote, m. et t. Hydrioot, Hydrioten, man
en vrouw van Hydra (grieksch eiland bij Morea's
O.kust). — Als adj. Hydriotisch.
*Hyperboréens, m. pl. Hyperboreërs (volken
ten N. van Scythië).

Habelswerth, m. Habelschwerdt of Bistrice
(pruiss. stad, prov. Silezië).
Habergy, m. Herwerding (belg. dorp. prov.
[burg).
Luxemburg).
Hachy, m. Hertzig (belg. dorp, prov. LuxemHadramut, m. Hadramaut (landstreek van
[Neder-Rijn).
Gelukkig Arabië).
Hagnenail, m. Hagenau (fransche stad, dep.
Hainaut, m. Henegouwen (prov. van België).
Halanzy, m. Holdang (belg. dorp, prov. Lu[prov. Brabant).
xemburg.
Hal•Notre-Dame,m. Halte, Hal (belg. stad,
Hanovre, m. Hannover (een der duitsche Sta*Ibérie, f. Iberia, nu Spanje (Espagne). --(en). — Hanovrien, ne, z. Woordenb.
Harlem, nl. Haarlem (nederl. stad, prov. N.- lbérien, ne, m. et f. Iberiër, iberische vrouw.
[Brabant). — Als adj. ook lbériagtue, iberisch.
Holland).
lies dui Cap-Vert, f. pl. Kaap-Verdische eiHaut- Croix, f. Hei-Kruis (belg. dorp, prov.
Haute-Heppe, f. Opvelp (belg. dorp, prov. landen (in den Atlant. oceaan, ten W. van N.
Afrika. — lies (Antilles) du `ent, sous le
Brabant).
Hautem-Saint-Lievin , m. Lievens-Hau- Vent, z. ANTILLES.
lllyrien, ne, adj. Illyrisch, van of uit Illyrië
te:n (belg. dorp. prov. O:Vlaanderen. — Ilautem-Sainte-Marguérite,Griet-Hautem(belg. (koningrijk van de oostenr. monarchie). — Als
subst. m. et f. Illyriër, illyrische vrouw.
dorp, prov. Brabant).
Ilavane (La) , f. Havana, de Havannah
Inde of Indus, m. Indus m. (groote rivier van
(hoofdst. van 'teiland Cuba).
Azië).
Haye (La), f. 's Gravenhage, den Haag (resiInde, f., Indes, f. pl. Indië, Indiën. Indes
orientales, occidenlales, Oost-, West- Indiën.—Indentie-stad der Nederlanden).
Hébrides, f. pl. Hebridische of Westersche dien, ne, adj. et subst., z Woordenb.
ingrie, ingernianie, f. Ingermanland (oude
eilanden n. pl., Hebriden f. pl. (ten W. van Schotland). -- °%ouvelles H-, Nieuwe Hebriden prov. van Europ. Rusland, nu 't gouvernement
(eilandgroep in den Stillen oceaan).
Petersburg) .
Helchin, m. Helkijn (belg. dorp, prov. W.loeien, ne, adj. et subst., z. Woordenb.
Vlaanderen).
Ipsariote, adj. et subst Ipsariotisch, van of
Hélène (Sainte.), f. Sint-Helena (eiland in uit Ipsara (turksch eiland in den griekschen arden Z.lijken Atlantischen oceaan).
chipel); — Ipsarioot, ipsariot,iscbe vrouw.
-AIrlaude, f. Ierland (brilseh eiland, ten 0. van
Heilade, f. Hellas (Griekenland). — HellèGroot-Brittanje). — lrlandais, e, adj. et subst.,
nes, m. pl. Hellenen, Nieuw- Grieken.
Helsinbourg , m. Helsingborg -(stad van z. Woordenb.
(Finland).
Iroquois, e, m. et f. Irokees, irokesche vrouw.
Zweden).
Helsingford, -m. Helsingfors (hoofdstad van — Als adj. -Irokeesch.
Irtyche, f. Irtisch (rivier van Siberië).
Helsingie, f. Heisingeland (vroegere afdeeling van Zweden).
Islande, f. IJsland (groot eiland ten NW. van
*Helvétie, f. Helvetië, Zwitserland (Suisse). Europa). — Islandais, e , adj.. et subst., z.
-- Heivétien, ne, Helvétique,. z. Woordenb. Woordenb.
lsnaaéliens, Ismaélites, z. Woordenb.
Hennuyer, ere, m. et f. Henegouwer, heneIsquue, f. Overyssche(belg dorp. prov. Brabant).
gouwsche vrouw.
Issel, m. IJssel m. Le vieux Issel, de oude of
*Héraclée, f. Heraklea (stad van Romanië).
Merck-la-% ílle , m. Wuust-Herck (belg. geldersehe IJssel (nederl. rivier in Gelderland en
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Overijssel. Le nouvel Issel, de nieuwe IJssel, Drususgracht f. (oud kanaal, dat den ouden IJssel met
den N.lijken Rijntak verbindt). Le petit Issel, de
kleine, Hollandsche of Goudfiche IJssel (rivier in
Z.Holland).
Italien, ne, adj. et subst., z. Woordenb.
Ithaque, f. Ithaka, nu Theaki, Klein-Cephalonië (een der Ionische eilanden).
lvoire (Cote d'), f. Ivoorkust f. (gedeelte van
Opper-Guinea).
ivrée, f. Ivrea (sardinische stad, Piemont).
Ixelles, f. Elsene (belg. dorp, prov. Brabant).

^a
Jakoutes, m. pl. Jakoeten, Jakuten (volk van

Aziatisch Rusland).

Jamaique, f. Jamaïca (eiland der groote Antilles). — Jamaïquain, e, adj. et subst. Jamaïcaansch ; — Jamaïcaner, jamaïcaansche vrouw.
Japon, m. Japan (eilandstaat van O.Azië).Japonais, e, add. et subst., z. Woordenb.
Javan, e, Javanais, e, adj. et subst. z.
Woordenb.
Jodoigne-Saint-Medard, m. Geldenaeken
(belg. stadje, prov. Brabant).
Jonquères, f. Jonqueras (spaansch stadje,

Catalonië).

Jourdain, m. Jordaan f., nu Arden of Erden
(rivier van Aziat. Turkije).
*Judée, f. Judea, 't Heilige Land, Zuid- Palestina (nu een deel van 't pasjalik Damascus in
Aziat. Turkije).
Juliers, m. Gulik (pruiss. stad, Rijnprov.).
Jurassien, ne, Jurassique, z. Woordenb.
Jutlandais, e, adj. et subst. Jutlandsch, van
of uit Jutland (schiereiland van Denemarken);
vrouw. -Jutlanderof,ijutlandsché

K.
Kamtehadale, adj. et subst. Kamtsjadaalsch,
van of uit Kamtsjatkaof Kamschatka (schiereiland in 't NO. van Azië); — Kamtsjadaal, kam
vrouw.
-tsjadlche
Kiovie, f. Kiëv, Kiof, Kiew (gouvernement
en stad van Z.Rusland).
Kirguis , m. pl. . Kirgizen , Kirgis-Kaisaken
(onafhankelijke Tataren).
Kommotou, m. Kommotau (stad van Bohemen). [prov. Pruissen).
Konigsberg, m. Koningsbergen (pruiss. stad,
Kouriies, m. pl. Koerilen f.pl., Koerilische eilanden n. pl. (tusschen Japan en Kamtsjatka.
Krapaco, z. CRAPACKS.

L.
Lac-des-Quatre-Cantons, m. Meer der
Vier-Woudsteden , Meer van Lucern, Lucernervieer n. (in Zwitserland). — Lao majeur, m.
Lago-maggiore of het Groote meer (in N.Itaiië).
-- Idac siipérieur, m. Oppermeer (in Canada).
*Lacédemone of Sparte, f. Lacedaemon of
Sparta, Lacedemonië (stad in den Peloponnesus).
-- Laeédéinonlen, ne of Spartlate, adj. et
subst. Lacedemonisch , spartaansch; — Lacedemoniër of Spartaan, lacedemonische of spartaaneche vrouw.
Lampedouse, f. Lampedusa of Lampadosa
(eiland tusschen Malta en Tunis).
*I.ampsaglze, f. Lampsacus, nu Lampsaki
(stad in Klein-Azië , aan den Hellespont). -Lampsaeénien, ne, adj. et subst. Lampsakisch; — bewoner, bewoneres van Lampsacus.
Langione, f. Lantsjang, Langshang, LaynZayn of Zardapoeri (hoofdst. van Laos, in ZO.lijk Azië).
*Laodieée, f. Laodicea (stad in Phrygië, nu
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Eski-Hissar ;—stad in"Lycaonië, nu Ladik ;--stad
in Syrië, nu Latakieh; — stad in Z.Syrië, nu Joeschia). — Laodieéen, ne, adj. et subst. Laodiceesch ; -- Laodiceër, laodicesche vrouw.
Laponie, f. Lapland (landstreek van N.Europa, in Rusland en Zweden). — Lapon, e, adj.
et subst. Laplandsch ; -- Lap of Laplander, Lappin, laplandsche vrouw.
Laquedives, f. pl. Lakediven f.pl., Lakedivische eilanden a. pl. (in den Indischen oceaan).
Larisse, f. Larissa of Jemtsjehr (stad van
Europ. Turkije).
Larrons (lies des), f.pl. Dieven-eilanden n.
pl., Ladronen f. pl., Mariannen- eilanden n. pl.,
Lazarus- Archipel m.
Lataquia, Ladékié, Latiches, f. Latakia, Latakiëh, Ladekiëh (stad in 'Syrië).
*Latmique, adj. Van of uit Latmos, latmisch.
Le gol fe L-, de Lathmische golf f.
Laurent (Saint-), m. Sint-Laurens m. (groote rivier van .N.Amerika).
Léau,m.Zoutleeuw (belg. dorp, prov. Brabant).
Leerne- sur-Lys, m. Martens-Leerne (belg.
dorp, prov. O.Vlaanderen).
Leeuw-Saint-Pierre , m. Peters-Leeuw
(belg. dorp, prov. Brabant).
Leipsic, Leipsiek, m. Leipzig (stad in Sak
sen). - Leipsicois, e, adj et subst. Leipziger-,
Leipzigsch ; — Leipziger, leipzigsche vrouw.
*Lemnien, ne, adj. et subst. Lemnisch, van
Lemnos; — Lemniër, lemnische vrouw.
Lépante, f. Lepanto (stad van Griekenland).
Lérins (lies des), f. pl. Lerinische eilanden n. pl. (fransch groepje in de Middelt. zee,
dep. Var).
t[Lodomirië).
Léopol, in. Lemberg (hoofdst. van Galicië en
Lerme, f. Lerma(spaansche stad, prov. Burgos).
*Lesbien, ne, adj. Lesbisch, van Lesbos (eiland in de A geïsche zee, nu Metelin). — Als
subst. m. et f. Lesbiër, lesbische vrouw.
Lessines, f. Lessen (belg. stad, prov. Henegouwen).
Lettonien, ne, adj. Lettisch. — L-s, m. pl.
Letten (volk in NW.lijk Rusland en Pruissen).
*Leuctres, f. Leuktra (stad van Bceotië).
J4evant, m., z. Woordenb.
Levantine, f. Levantina, Val-Leventina, Liviner-dal n. (zwits. vallei, kant. Tessin).
Lexoviens, m. pl. Oude bewoners van Lisieux (fransche stad, dep. Calvados, weleer Lexovium), Lexoërs m. pl.
Leyde, f. Leyden, Leiden (stad in Z.Holland).
Liban, m. Libanon m. (bergketen van Syrië).
Liége, f. Luik (belg. prov. en stad). -- Liégeois, e, adj. Luiksch, Luiker-. — Als .subst.
m. et f. Luikerwaal , bewoner der prov. Luik;
Luikenaar, luiksche vrouw, man of vrouw van
de stad Luik.
Lierne, I. Lier (belg. stad, prov. Antwerpen).
Lille, I. Rijssel (fransche stad, dep. Noorden)_
-- Lillois, e, adj. R(jsselsch, van Rijssel. — Als
subst. Rijsselaar, rijsselsche vrouw.
L.inange, f. Leiningen (oud graafschap van
het Duitsche rijk; twee bijeengelegen dorpen, Oud
Nieuw-Leiningen in Beijeren, Paltskreits). -en
Linose, f. Linosa (eilandje in de Middell. zee).
Lipsien, ne, adj. et subst., z. v. a. LEIPSICOIS, E.
Lisbonne, f. Lissabon (hoofdst. van Portugal).
-- Lisbonnin, e, adj. et subst. Lissabonsch, van
Lissabon ; — Lissabonner, lissabonsche vrouw.
Lithuanle, f. Lithauen , Litthauen (groote
landstreek van Rusland). —Lithuanien, ne, m.
et f. Lttbauer,..lithausche vrouw. — Als adj., ook
Lithuanique, litbausch, lithauer-.
1Livonie, f. Lijfland (russ. prov. aan de Oostzee). Golfe de L-. Lijflandscbe of Rigasche golf f.
— Livonien, ,ne, adj. et subst. Lijflandsch, van
of uit Lijfland ; — Lijflander, lijflandsche vrouw.
Livourne, f. Livorno (stad van Toskanen).-Livournien, ne, adj. et subst. Livornisch, van
Livorno; — Livorner, livornische vrouw.
*Loeride, f. Lokris (land in Achaje). — Lo.
enen, ne, adj. et subst. Lokrisch, van of uit
Lokrls; — Lokriër, lokrische vrouw.
Lombard, e, adj. Lombardisch, van of uit
Lombardije. — Als subst. m. et f. Lombardijer
lombardijsche vrouw. Les L-s, de Lombarden. —
Lombardie, I. Lombardije (weleer het door de
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Maldives, f. pl. Maldiven f, pl., maldivische
Lombarden bewoonde gedeelte van Italië ; nu een
der beide afdeelingen van 't Lomb. Venet. koning eilanden n. pl.
[werpen).
-rijk).—LombadVénte(Ryum),.
Malines, f. Mechelen (belg, stad, prov.
M louin, e, adj. et subst. Van of uit Sinta
Lombardisch-Venetiaansch koningsijk (dat bijna de
Malo (fransche zeestad, dep. Ille-en-Vilaine).
geheele O.lijke helft van Opper- Italië beslaat).
Maioo,ines, f. pl. Falklands- eilanden n. pl. (in
Londres, f. Londen (hoofdst. van Engeland
en van geheel het Britsche rijk).—Londonien, den Z.lijken Atlant. oceaan).
Mafte, f. Malta (eii. in de Middell. zee, ten
e, adj. et subst. Londensch, van Londen; — LonZ. van Sicilië). — Maltais, e, adj. et subst.
denaar, londensche vrouw.
Looz-Graethem, m. Borg-Loon (belg. dorp, Maltezisch, maltezer-; — Maltezer, Maltezerin of
prov. Limburg). [kelijken Staat). maltezische vrouw.
Lorette, f. Loretto of Loreto (stad inden KerManceau, Mancelle, adj. et subst. Van of
Lorraine, f. Lotharingen (voormalige prov. uit Maine (oude prov. van Frankrijk).
in 't NO. van Frankrijk) . — Lorrain, e, add. et
Manche, f. La Mancha f. (oude prov. van
subst. Lotharingsch, Lotharinger-; — Lotharinger, Spanje) ; -- Kanaal (zeeëngte tusschen Engeland
en Frankrijk ; dep. van Frankrijk).
lotharingsche vrouw.
Louèche, f. Leuk (zwits. dorp en badplaats
Mandchou, e, adj. et subst. Van of uit Mankanton Wallis). [temberg). tsjoerië. Les M-s, de Mantsjoes of Mantsjaren. -Louisbourg, m. Ludwigsburg (stad van Wur- Mandehourie, f. Mantsjoerië, Amurland of
Lonvain, m. Leuven, in 't vlaamsch Loven Tungusië (groot gewest van O.Azië, tot het Chi(belg. stad, prov. Brabant).—Lonvanois, e, adj. nesche rijk behoorend).
Mandingues, m. pl. Mandingos (volksstam
et subst. Leuvensch ; — Leuvenaar, leuvensche
van Nigritië). [eiland Luzon).
vrouw.
Manille, f. Manilla (stad op 't Philippijnsche
Lubequois, e, adj. Lubecksch, lubsch. — Als
Manseau, z. MANCEAU.
subst. m. et f. Lubecker, lubecksche vrouw, man
of vrouw van Lubeck (vorstendom en stad in N.
Mansoure, f. Mansora, Mansoerah (stad van
Neder- Egypte).
Duitschland).
Lucaies of Lucayes, f. pl. Lucaysche of
Mantoue, f. Mantua (stad in 't Lomb. Venet.
Babama- eilanden n. pl. (engelsche eilandgroep in koningrijk). — Mantoean, e, adj. et subst. ManW.Indië).
tuaansch ; -- Mantuaner, mantuaansche vrouw.
Lucerne, f. Lucern (zwits. kanton en stad).
Marche d'Ancóne, f. Mark van Ancona
Lac de L- , Lucerner-meer m., meer der vier (oude afdeeling van centraal Italië). — M- de
Woudsteden). — Lucernois, e, adj. et subst. Brandebourg, mark Brandenburg (oude Staat
Lucernsch , lucerner-; — Lucerner, lucernsche van Duitschland). — M- Trévisane, mark van
Treviso (prov. van den vroegeren Venetiaarischen
vrouw.
Lucie (Sainte), f. Sint-Lucia (een der Kleine Staat.)
Antilles).
Marguerite of lie aux Perles, f. Marga
Ltucques, f. Lucca(hertogdom en stad in Italië).
Parel-eilanden (eil. in de Caribische zee, Ve--rita,
-- Lucgaois, e, adj. et subst. Van of uit Lucca. nezuela).
(LARRONS.
Mariannes (lies) of des Larrons, f., z.
Lasace, f. Lausnitz, Lausitz (markgraafschap
van Pruissen). — Lusacien, ne, Lausnitzer,
Marie-aux-Mines (Sainte-), f. Markirch.
Lausnitzisch ; — Lausnitzer, Lausnitzische vrouw. Maria-kerk (fransche stad, dep. Bovenrijn).
*Lusitanie, f. Lusitanië, nu Portugal.
Marlinne, f. Mechelen (belg. dorp, prov. Limburg) .
*Lutèce, f. Lutetia, nu Parijs.
Mai-oe, m. Marokko (rijk en stad in NW.AfriLuxembourgeois, e, adj. et subsi. Luxemburgsch, luxemburger- ; -- Luxemburger, luxem- ka). — Marocain, e, adj. et subst. Marokkaansch ; — Marokkaan, Marokkaansche vrouw.
burgsche vrouw.
Marquises, f. pl. Markiezen-eilanden m. pl.
Lyonnais, e, adj. et subst. Lyonsch, lyoneesch : — Lyonees, lyonesche vrouw.
Mendana-archipel m., Mendoza- eilanden n. pl.
(groep in den Stillen oceaan).
Martelange, f. Martelingen (belg. dorp., prov.
Luxemburg).
Maure, adj. et subst. m. et f. Moorsch ; —
Moor, Moorin. — Mauritanie, f. Moorenland,
Mauritanië (landstreek in NW.Afrika).
*Macédolne, f. Macedonië (koningrijk van 't
Mayence, f. Mentz, Mainz (stad in Hessenoude Griekenland, W.lijk gedeelte van Roemili of Darmstad). — Mayengais, e, adj. et subst.
Romanië). --- Macédonien, ne, adj. et subst. Van Mentz, Mentzisch ; — Mentzer, Mentzerin.
Macedonisch ; — Macedoniër, macedonische vrouw.
Mecque (La), f. Mekka (stad van gelukkig
lfiadécasse, m. et f. Bewoner of bewoonster Arabië.)
van Madagaskar (eiland bij Afrika's ZO.kust),
*Mèdes, m. Mediërs, Meden (aziat. volk).
Madegasser, madegassische vrouw. — Als adj.
Médine, f. Medina (stad in Gelukkig Arabië).
Madegassisch. (Men zegt ook MADAGASCAROIS, E.)
*Médique, adj. Medisch, van Medië.
Maadelaine (Rivière de la), f. MagdalenaMéditerranée, f. Middell. zee f. (tusscben
rivier (in 't N. van Z.Amerika). — lies de la Europa, Afrika en Azië.)
[groote stad).
M-, . Magdalena-eilanden n. pl. (groep in de golf
Megare, f. Megara (grieksch vlek, weleer
van Sint-Laurens) . Mélille, f. Melilla, Manila (spaansche stad op
Madère, f. Madera (eiland in den Atlant. de kust van Marokko).
oceaan, ten W. van N.Afrika).
*Metnphite of Memphitique, adj. MemphiMaduré, m. Madoera, Madura (O.lndisch ei- tisch, van Memphis (stad in Neder-Egypte). —
land, bij Java's N.kust ; district van Britsch Indië). MEMPHITE, m. Man of vrouw uit Memphis.
Magdebourg, m. Maagdenburg (pruiss. stad,
Menin, m. Meenen (belg. stad, prov. W.Vlaanprov. Saksen).
deren).
[Noorden).
Magellan (Détroit de), m.•Straat van MaMerville, f. Merghem (fransche stad, dep.
gelhaens of Magellaan (in Z.Amerika). — Ma*Mésie, f. Moesia (nu gedeelte van. Bulgarië,
gellanique (Terre), f. Magelhaens-land n. (Z. Servië en Bosnië).[burg).
punt van Amerika).
m.Metzig(belg. dorp, prov. Luxem Malnotte, subst. et adj. m. et f. Mainoot, MaiMessin, e, adj. et subst. Van Metz (fransche
notin; — mainotiscb, van of uit Maina (disrtict stad, dep. Moezel), metzisch • -- Metzer, Metzerin.
van Morea).
Messine, f. Messina (stad op Sicilië). --- Mes
Majorque of Mayorque,f. Majorca(spaansch
e, adj. et subst. Messinisch; — Messiniër,-sino,
eiland in de Middell. zee). --Majorquin, e of messiniscbe vrouw.
[Vlaanderen).
Mayorquin, e, adj. et subst. Majorkisch; —
Messines, f. Meessen (belg. dorp, prov. W.
Majorker, majorkische vrouw.
Meuse, f. Maas (rivier van Frankrijk, België
Malaguette (Cbté de), f. Peperkust, Ma- en de Nederlanden ; dep. van Frankrijk).
laguette-kust (deel van Opper-Guinea).
Mexique, m., Confédération mexicaine
Malais, e, adj. et subst. Maleisch ; — Maletjer, of Nouivelle Esgagne, f. Mexico of Nieuwmaleische vrouw.
Spanje (groote republiek van N.Amerika; — bare
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hoofdstad heet in 't fransch, als in 't Nederduitsch,
Mexico, of, gelijk men nu spelt. Mejico). Golfe
du 1 -, Mexicaansche golf, golf van Mexico. —
Province de Mexico, provincie Mexico (staat
of depart. van de mexicaansche bondsrepubliek).
— La Nouvelle Mexique, Nieuw- Mexico (gebied van de Vereenigde Staten).
Milan, m. Milaan (hoofdst. van 't Lomb. Venet.
koningrijk). -- Milanais, nl. Het Milanesche
(gebied van Milaan, oude afdeeling van N.Italië).
— MILANAIS, E, adj. et subst. Milaneesch ; — Milanees, milanesche vrouw.
Minorque, f. Mlnorca (spaansch eii. in de
Middel!. zee). -- Minorquin, e, adj Minorkisch ;
— Minorker, minorkische vrouw.
Mlrandole, f. Mirandola (stad in 't hertogdom Modena).
Misnie, T. Meiszen, Meissen (stad in Saksen).
Modène, f. Modena (hertogdom en stad van
Italië). — Modénois, e, adj. et subst. Modeneesch; — Modenees, modenesche vrouw.
*ltlaesle, f., z. MÉSIE.
1Holdavie, f. Moldau, Moldavië (vassaalstaat
van Turkijë); — Moldau m. (rivier van Bohemen).
Molugies of Iles-aux-Epices, f. pl. Molukken i. pl. of Specerij-eilanden n. pl.
Mongol, e, adj. et subst. Mongoolsch, van
Mongolië (landstreek van Azië, gedeelte van 't
Chinesche rijk); — Mongool, Mongolin of mongoolsche vrouw.
Mons, m. Bergen (belg. stad, prov. Henegouwen), Bergen in Henegouwen.
Montaigu, m. Scherpenbeuvel (belg. stadje,
[dep. Doubs).
prov. Brabant).
Montbéliard, m. Mumpelgard (fransche stad,
Moutferrin, e, adj. et subst. Uit of van Montferrat (oud markgraafschap van N.Italië).
Montfort, nl. Feldkirch (stad van Tyrol).
Mont joie,f. Montschau(pruiss. stad,Rijnprov.).
klont j ules, z. ALPES juliennes.
Ilorat, m. Murten (zwits. meer en stadje,
kanton Freiburg).
inorave, adj. et subst. m. et f. Moravisch, van
of uit Moravië (prov. der oostenrijksche monarcbie); — Moraviër, moravische vrouw.
Morée, f. Morea (schiereil., deel van Griekenland, de oude Peloponnesus). [Waad).
Morges, f. Mursen, Morsen (zwits. stad, kant.
Morlachie, f. Morlacca (oostenr. land in Dalmatië).
Moskou, m. Moskou, Moskwa (gouvernement
en stad van Rusland). — Moscovite, adj. et
subst. m. et f. Moskovisch, russisch; — Moskoviër
of Moskoviet, moskovische vrouw, Moskovitin.
Moselle, f. Moose! m. (rivier van Frankrijk,
Luxemburg en Rijnpruissen; — dep. van Frankrijk).
hloudon, m. Milden, Mëlden (zwits. stadje,
kant. Waad). [W.Vlaanderen).
Monscron, m. Moescroen (belg. dorp, prov.
Mulfiouse, f. Mulhuizen, Muhlhausen (fran3cbe stad, dep. Boven-Rijn).
Munich, m. Muntben (hoofdst. van Beijeren).
Murcie, f. Murcia (oud koningrijk, nieuwere
prov. en stad van Spanje).

N.
Namur, m. Namen (belg. prov. en stad). —Na-

merols, e, adj. et subst. Namensch, Namuursch;

--- man of vrouw uit Namen.
Nantais, adj. ei subst. Van Nantes, nantezisch;
— Nantezer, nantezische vrouw.
]Nalitone, f. Nantua (fransche stad, dep. Ain).
— Nantouan, e, adj. et subst. Nantuaansch; —
V-intuaan, nantuaansche vrouw.
l laples, f. Napels (hoofdstad van 't koningrijk
Napels). -- Napolitain, e, adj. et subst. Napolitaansch; — Napolitaan, napolitaansche vrouw.
Naplouse, f. Naplusa (stad van Palestina).
Nassanvien, ne, adj. et subst. Nassausch,
Tan Nassau (hertogdom en stad in Duitschland) ;
Nassauer, Nassausebe vrouw.
Nauplie de Malvoisie, f. Monemvasia, Naoli-di-Malvasia (stad in Morea). — Nauplie de
omanie, f. Nauplia, Napoli•di-Romania, ook
Anaboli (stad in Murea).

OLIVIERS.

Navarin, m. Navarino (stad van Morea).
Navarre, f. Navarra (prov. van Spanje, in
't N.) — Nouvelle N-, N;ieuw-Navarra (afdeeling
van de republiek Meico). — Navarrais, e, odj.
et subst. Navarreesch ; — Navarrees, navarresche
vrouw.
Navigateurs (lies des), f. pl. Schippers
eilanden n. pl. (groep-eiland,SmofHain den -Stillen oceaan).
Naxien, ne, adj. et subst. Van of uit Naxia
of Naxos (eiland der griekscbe Cycladen).
*Nazaréeii, ire, adj., z. Woordenb.
Néerlandais, e, adj. et subst. Nederlandscb ;
— Nederlander, nederlandsche vrouw.
N ègre, Négresse, z. Woordenb.
Négrepont, m. Negropont, Euboea, Egribos
(grootste eiland van Griekenland ; hoofdst. van dat
eiland, het Calchis der Ouden).
*Némée, f. Nemaea (stad van Argolis). — Ne
ne, adj. et subst. Nemieïscb, van Nemwa.-inée,
*Nerviens, m. pl. Nerviërs (volk van belgisch
Gallië).
Nenehàtel, Neufchatel, m. Neuenburg,
Neufchatel (kant. en stad in Zwitserland).
Neuf-Brisach, m., z. BRISACL.
Nenstrasien, ne of Xeustrien, ne, adj.
Neustrisch, van Neustrië (een der voormalige drie
groote frankische rijken); Neustriër, neustrische
vrouw.
[prov. W.Vlaanderen).
1%euve-Eglise, f. .Nieuwkerke (belg. dorp,
Nice, f. (stad van Sardinië, Piemont).
Nicobar (lies de), f. pl. Nikobaren f. pl.,
nikobarische eilanden n. pl. (groep in den Indischen oceaan).
[Zweden)
m. Nyköping (district en stad van
Kieper, m. Dnieper m. (russ. rivier, de oude
Borysthenes).
[en Rusland).
Niester, m. Dniester m. (rivier van Oostenrijk
Nil, m. Nijl m. (rivier van Egypte).
Nimègue, f. Nijmegen, Nimwegen (nederl.
stad, prov. Gelderland).
[Brabant).
Nivelles, f. Nyvel, Nivelles (belg. stad, prov.
Nivernals, e, adj. elsubst. Van of uit Nevers
(fransche stad, dep. Nièvre).
Nobressart, m. Johannes-Elcheroth (belg.
dorp, prov. Luxemburg).
1%ogais, m. pl. Nogajer- Tataren (bewoners der
nogaïsche steppe aan de zee van Azof).
Noire (Rivière), f. Zwarte rivier f., Rionegro m. (in Z.Amerika).
Nole, f. Nola (stad in Napels).
I%ord (Mer du) of Mer d'Allemagne,
Mer Gerinanique, f. Noordzee f. (gedeelte van
den Atlant. oceaan).
1%ordlinges, m. Nërdlingen(stad van Beijeren).
Normand, e, adj. et subst. Normandisch, uit
Normandië (voormalige prov. van Frankrijk); —
Normandiër, normandische vrouw.
Norwège, Norvège, f. Noorwegen (land in
N.Europa). — Norwégien, ne, z. Woordenb.
Notre-Dame-des-Erinites, f. Einsiedeln,
Maria-Einsiedeln (zwits. stade, kanton Schwytz).
Novare, f. Novara (stad in Sardinië, Piemont).
— Novarois, e, adj. et subst. Novareeseh; —
Novarees. novaresche vrouw.
1%'ovellare, f. Novellara (stad in Modena).
Nuluien, ne, adj. et subst. Nubisch, uit Nubië
(land van O.Afrika); — Nubiër, nubische vrouw..
Nuiton, ne, adj. Uit Nuits (fransche stad,
dep. Cote-d'or).
*Niirnance, f. Numantia (stad in Spanje). -Neimantin, e, adj. et subst. Numantisch; —
Numantiër of Numantijn, numantiscbe of numantijnsche vrouw.
*Numide, ad'. et subst. Numidisch, van Numidië (land van N.Afrika, tusschen Carthago en
Mauritanië).
Niiremberg,m.Neurenberg(stad van Beijeren).
Nyon,m. Neus, Neuss(zwits. stad, kant. Waad).

Obernal, m.Obernheim, Ehenheim (fransche
stad, dep. Neder-Rijn). [(in Palestina).
Oliviers (Montague des), m. Olijfberg m._

OLYMIPE

--

Olympe, m. Olympus m. (bergrij van Europ.

Turkije, Thessalië).

Olninz, m. Olonetz (russ. stad, hoofdst. van
't gouvern. Olonetz).
*Ombrie, f. Umbria (land van Italië.)
Orange, f. Oranje (fr. stad, dep. Vaucluse).
Orbe, f. Orbach, Orben, Urbach (zwits. stad,

kanton Waad).
Orcades, f. pl. Orkney- of Orkadische eilan[burg).
den n. pl., Orkaden f. pl.
Ordange, m. Ordingen (belg. dorp, prov. LimOrenoque, m. Orenoko m. (groote rivier van
Z.Amerika).
Orléanais, e, adj. et subst. Orleantisch; - bewoner en bewoneres van Orleans (fransche
stad, dep. Loiret).
Orviète, f. Orvieto (stad in den Kerkel. Staat).
-- Orviétan, e, adj. et subst. Van of uit Orvieto.
Ostende, f. Oostende (belg. stad, prov. W.

Vlaanderen).

Ost-Frise, z. FRISE.
Ostie, f. Ostia (vlek in den Kerkel. Staat).
Ostrogothie, f. Oost -Gothland n. (oude prov.
van Zweden). — Ostrogothique, adj. Oost
pl. Oost -Gothen.-gothisc.—*Or,n
Otrange, m. Otringen (belg. dorp, prov. Limburg).
Otrante, f. Otranto (stad van Napels).
Ouessant, m. Haysand (eiland bij Frankrijks
W.kust).
Oural, m. Oeralisch gebergte n., Oeral, Ural in.
(bergketen van Rusland) . — Ouralien, ne, z.
Woordenb. [N.lijke IJszee).
Ours (lies aux), f. Beereneilanden (in de

P.
Pactole, m. Páktolus m. (rivier van Lydië).
Pacifique (Her), f. Stille zee, Stille oceaan,
Groote Stille zee, Zuidzee f. (ten W. van Amerika).
Padoue, f. Padua (stad in 't Lomb. Venet.
koningrijk). — Padouan, e, adj. et subst. Paduaansch; — Paduaner, Paduaansche vrouw.
Palatinat, ni. Palts f. (oude afdeeling van
Duitschland). — Palatin, e, adj. et subst. Paltsisch ; -- Paltser, Paltserin.
Palerme, f. Palermo (stad in Sicilië).
*Palestine, f. Palestina, het Heilige of Beloofde Land, Kanaan (Z.lijk gedeelte van Syrië).
-- Palestin, e, adj. et subst. Palestijnsch; —
Palestijner, palestijnsche vrouw.
Palestrine, f. Palestrina (stad in den Kerkel.

Staat).

[Canarische eilanden).

Palme (Ile de), Palma, Palmeiland (een der
*Palmyre, f. Palmyra (stad van Syrië).
Pampelane, f. Pampelona, Pamplona (spaan
stad, prov. Navarra) .
-seb
Pantalarie, f. Pantellaria, Pantalaria (eiland
van Napels. Middell. zee).
*Paphien, ne, adj. et subst. Uit of van Paphos.
Paraguéen, ne, adj. Uit of van Paraguay
(Staat van Z.Amerika).
Parganiote, adj. et subst. Parganiotisch, van
Parga (stad van Europ. Turkije, Albanië); -- Parganioot, Parganiootsche vrouw.
Parien, ne, adj. et subst. Parisch, van Paros,
nu Paro (eiland van den Griekschen archipel); -man en vrouw van Paros.
Paris, In. Parijs (hoofdst. van Frankrijk). —
Parisien, ne, adj. et subst. Parijsch ; — Parijzenaar, panische vrouw.
Parme, f. Parma(hertogdom en stad van Italië).
-- Parmesan, e, z. Woordenb. (denb.
*Parnasse, m., Parnassien, ne, z. Woor*Parthe, adj. et subst. Parthisch ; Parth of
Parther, parthische vrouw. — *Parthie, Parthiane, f. Land der Parthen (in Azië).
Pas de Calais, m. Naauw van Calais, z.
CALAIS.

Patagon, e, adj. et subst. Patagonisch, van
of uit Patagonië (Z.lijk gedeelte van Z.Amerika);
— Patagoniër, patagonische vrouw.
Pausilippe, m. Pausilippe, Posilipo (berg van

Napels).

Pavie, f. Pavia (stad in 't Lomb. Venet. ko-

POITEVIN,

1945

ningrijk). -- Pavesan, e, adj. ei subst. Pavezaansch ; -- Pavezaner, pavezaansche vrouw.
Payerue, f. Peterlingen (zwits. stad, kanton
Waad) .
Pays-Bas, m. pl. Nederlanden : Habitant, e
des Pays-Bas, z. v. a. NÉERLANDAIS, E.
Péloponèse, ni. Peloponnesus m., nu Morea,
z. M0REE. — Péloponésien, ne, adj. et subtt.
Pelopotinesisch; — Peloponnezer, peloponnezische

vrouw.

*Pelase, f. Pelusium (stad van Neder - Egypte).
-- Pelusiote, adj. et subst. Peluzisch, pelusiotisch ; -- Peluziër, peluzische vrouw.
*Pénée, f. Peneus In., nu Salampria F. (rivier
van den Peloponnesus) .
Percheron, ne, adj. et subst. Van of uit
Perche (oude afdeeling van Frankrijk, prov. Maine).
Périgourdin, e, adj. et subst. Van of luit Perigord(oude afdeeling van Frankrijk, pray. Guienne).
Perles (lies de), f. pl. Parel - eilanden n. pl.
(in de golf van Panama).
Ferme, f. Perin (russisch gouvern. en stad).
Perote, adj. et subst. Van of uit Pera (eene
voorstad van Constantinopel) , perotisch ; -- Peroot, Perotin, man of vrouw van Pera.
Pérou, in. Peru (land van Z.Amerika).
Perouse, f. Perugia (stad van den Kerk. Staat).
Persan, e, Perse, adj. et subst., z. Woordenb. -- Persique (Golfe), m. Perzische golf f.
(tusschen Perzië en Arabië).
Pérugin, e, adj. et subst. Van of uit Perugia

(vgl. PÉROi1SE).

Péruvien, ne, adj. et subst. Peruviaansch,
Peruaansch ; — Peruviaan of Peruaan, peruviaansche of peruaansche vrouw.
Petit-Enghien, m. Lettelinghen (belg. dorp,
prov. Henegouwen). — Petit-Jamine, m. KleinGelmen (belg. dorp, prov. Limburg) .
Phalsbourg, m. Pfalzburg (fransche stad,
dep. Meurthe) .
Phase, m. Phasis, nu Rhion (rivier van Aziat.

Rusland).

*Phéuieien, ne, adj. et subst. Phenicisch,
van of 'uit Phenicië (gedeelte van Syrië). — Pheniciër, phenicische vrouw.
Philadelphie, f. Philadelphia (stad van Pennsylvanië, Vereenigde Staten ; ook : stad der oud
-Azië, nu Ala-sjehr). — Philadel--heidnKl
phien, ne, adj. et subst. Philadelphisch ; — Philadelphiër, philadelphische vrouw.
*Philippes, m. (verwóeste stad in Europ. Turkije, Macedonië).
Philippines, f. pl. Philippijnen f. pl., Philippijnsche of Manillische eilanden n. pl. (groep
in 't W. van den australischen archipel).
Philipsbourg,m.Philippsburg(stad in Baden) .
*Phocée, f. Phocaea (stad in Klein- Azië). —
Phocéen, ne, adj. et subst. Phocadsch, phocisch; — Phoewer, phocaeische of phocische vrouw.
-- *Phocide, f. Phocis (landstreek van Grieken
-land,tuscheBoiëEl).
Picard, e, adj. et subst. Picardisch, uit of
van Picardië (oude prov. in 't N. van Frankrijk);
— Picardiër, picardische vrouw.
Piémont, m. Piemont (gedeelte van de Sar
staten). — Piéntontais, e, wij. et-dinscbe
subst. Piemonteesch ; — Piemontees , piemontesche vrouw.
Pilate (Mont), m. Pilatus -berg m. (in Zwitserland, kanton Lucern).
Pinde, m. Pindus in. (bergketen van Europ.
Turkije).[burg).
Pira g
e, ni. Piringen
(belg.dorp,
g)
g(bel
p, prov. LimPise, f. Pisa (stad van Toskanen). — Pisan,
e, adj. et subst. Pizaansch ; — Pizaner, pizaansche vrouw.
Pistoie, f. Pistoja (stad in Toskanen).
Pityuses, f. pl. Pityusische eilanden n. pl.
(spaansche eilanden in de Middell. zee).
Plaisance, f. Piacenza (hertogdom en stad
in Italië; —stad en baai in N.Amerika, New-Foundland). — Plaisantin, e, adj. etsubst. Van Piacenza, piacentisch ; -- Piacenzer , piacentische

vrouw.

*Platée, f. Plataea (verwoeste stad van Griekenland). — Platéen, ne, adj. et subst. Uit of
van Plataea, platwisch;—Platwer, plats sche vrouw.
Poitevin, e, adj. et subst. Uit af van Poitou
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(oude prov. van Frankrijk), of van Poitiers (oude
hoofdst. van Poitou, nu van het dep. Vienne).
Pologne, f. Polen (land van Europa, nu met
Rusland vereenigd). — Polonais, e, add. et
subst., z. Woordenb.
Poméranie, f. Pommeren (prov. van Pruissen aan de Oostzee). -- Poméranien, ne, adj.
et subst. Pommersch, pommeraansch; — Pommer
of Pommeraan, pommersche vrouw. _ Pommérellie, f. Klein-Pommeren.
Pont, m. Pontus (landstreek van Klein-Azië).
— Pontique, adj. Pontisch, uit Pontus.—PontEuxin, m. Zwarte zee (binnenzee tusschen Europa en Azië).
Poperingue, m. Poperingen, Poperinghe(belg.
stad, prov. W. Vlaanderen).
Pordenone, f. Portenau (vlek in 't Lomb.
Verlet. koningrijk). [kanton Bern).
Porentrui, m. Bruntrut, Pruntrut (zwits. stad,
Portugais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Posnanie, f. of Posen, m. Posen (prow. van
Pruissen). — Posenais, e, adj. et subst. Uit
Posen.
Pouille, f. Apulië (oude prov. van Z.Italië).
Prague, f. Praag (hoofdst. van Bohemen). —
Pragois, e, adj. et subst. Praagsch ; — Prager,
praagsche vrouw.
Prince (lie du), f. Prinsen-eiland n. (in de
golf van Guinea, ook aan den ingang van straat
Soenda). lies dit Prince,Prinsen- eilanden (in de
zee van Mármora). Ile dit Prince de Galles,
Prins-van-Wallis- eiland, Poelo-Pinang (in de straat
van Malakka). lie du Prince'Edouard,PrinsEduards- eiland of Sint-Jans-eiland (in de golf vats
Sint-Laurens). lies du Prince William,
Prins-Willems-eilanden (een twintigtal eilanden
van Nieuw-Holland).
*Propontide, f. Propontis, Zee van Marmora f. (kleine binnenzee tusschen Europa en Aziat.
Turkije).
Provene,al, e, adj., z. Woordenboek. — Als
subst. m. et f. Provencaal, provencaalsche vrouw,
man en vrouw uit Provence (oude prov. in 't ZO.
van Frankrijk).
.

Prase, f., z. v. a. BROUSSE.

Prusse, f. Pruissen (groote Staat van Midden Europa). — Pr- orientale, occidentale, rhénane,
Oost -, West-, Rijn-Pruissen. — Prussien, ne,
adj. et subsi., z. Woordenb.
*Pylien, ne, adj. et subst. Uit Pylos (stad van
Messenië, nu Zoesjio of Oud -Navarino).
Pyrénées, f. pl. Pyreneën f. pl. (bergketen
tusschen Frankrijk en Spanje). — Hautes-, Basses-P-, P- orientales, Neder-, Opper-, Oost -Pyreneën (drie dep. van Frankrijk).

Í^
Quatre villen forestieres, f. pl. VierWoudsteden (de badensche steden Waldshut en
Stckingen en de zwits. steden Laufenberg en

Rheinfelden). z. ook FORESTIERES (VILLES).

den Kerkel. Staat). — Ravennate, adj. et subst,
m. et f. Uit of van Ravenna.
Reggien, ne, adj. et subst. Reggisch, uit of
van Reggio (stad in Z.Italië); — Reggianer, reggische vrouw.
Reine-Charlotte (lies de la), f. pl. Koningin-Charlotta'seilanden n. pl. (groep van Britsch
N.Amerika, Stillen oceaan).
Remois, e, adj. et subst. Van Rheims (fransche stad, dep. Marne. [deren).
Renaix, m. Ronsse (belg. dorp, prov. O.VlaanRenards (lies aux) , f. pl. Vossen-eilanden n. pl. (gedeelte der Aleoetische eilanden).
*Rhétie, f. Rhaetia f. (nu Graauwbunderland,
een deel van Valtellina, van Tyrol en van Beijeren). — Rhétien, ne of Rhétique, adj. et
subst. Riuntisch ; z. ook ALPES. — Rhetien, ne,
m. et f. Rhwtiër, rba tische vrouw.
Rhin, m. Rijn m. (groote rivier van Europa).Haut-Rhin, Bas-Rhin, Boven -Rijn,Neder-Rijn(twee
dep. in 't ZO. van Frankrijk). — Cercle du Rhin,
Rijnkreits (prov. van Beijeren op den linker Rijnoever). [Aargau).
Rhinfeld, nl. Rheinfelden (zwits. stad, kant.
Rhinthal , m. Rijndal n. ( vallei van SintGallen).
Rhodes, f. Rhodus, Rhodos (eiland en stad
van Aziat. Turkijë, Middell. zee). — Rhodes
extérieurs, interieurs, Buiten -Rboden, Binnen-Rhoden (de twee politiek gescheiden deelen
van 't zwits. kanton Appenzell). — Rhodien,
ne, Rhodiote, adj. et subst. Rhodisch, van
Rhodus; — Rhodiër, rhovijsche vrouw.
RRhóne (Boothes-d -), f. pl. Rhone-monden (dep. in 't Z. van Frankrijk).
Ribeaupierre, f. Rippoldstein, Rappoltstein
(fransch bergslot, dep. Boven- Rijn).
Ribeauville, f., Ribauviller, m. Rappoltsweiler (fransche stad, dep. Boven -Rijn).
Ripuaires, m. pl., z. Woordenb.
Roclange-Saint-Quiirin, m. Ruckelingen
(belg. dorp, prov. Limburg).
Rolduc, Rode-le-Dut, m. Hertogenrade
(pruiss. grensstadje, Rijnprov.).
Romagne, f. Romagna (prov. van Centraal-

Italië).

Romain, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Romanie, Romélie, f. Roemili, Rumili, Rumelië, Romanië (landschap, prov. of pasjalik van
Europ. Turkijë).
Rosbecq, m. Roosebeke, Roosbeke (belg. vlek,
prov. W.Vlaanderen).
Rouen, m. Rouaan (fransche stad, dep. Beneden- Seine) — Rouennais, e, adj. et subst. Van
Rouaan , Rouaansch ; — Rouaner , rouaansche
vrouw. [W.Vlaanderen).
Rooiers, m. Rousselaere (belg. dorp, prov.
Ruremonde, f. Roermond, Roermonde (nederl. stad, prov. Limburg).
Rusniaques , m. pl. Rusniaken (slavische
volksstam in Hongarije en Zevenbergen).
Riissie, f. Rusland n. (groote Staat in Europa,
Azië en Amerika. — Rasse, adj. et subst., z.
Woordenb.
Russon, m. Rutten (belg. dorp, prov. Limburg).
*Rutules, m. pl. Rutuliërs (klein volk van
Latium, dat Ardea tot hoofdstad had).

R.
Rabat of Nouveau-Saté, m. Rabat, Arbate of Nieuw-Sàlé (zeestad van Marokko).
Rachecourt, m. Roesig (belg. dorp, prov.
[Luik).
Luxemburg).
Racour , m. Raetshoven (belg. dorp, prov.
R adjepoutes, m. pl. Radsjepoeten, Rasboeten (krijgshaftige stam in Hindostan).
Ragusa, f. Ragusa (stad van Dalmatië). —
Ragusain, e, adj. Ragusaansch; — Ragusaner, ragusaansche vrouw.
Rapperschwill, ' m. Rapperswijl, Rapperschweil (zwits. stad, kanton Sint-Gallen).
Rascie, f. Rascia, Raitzen (oostelijk deel van
Servië). — Rasciens, m. pl. Raitzen, Rasciërs.

Saai, f. Sale f. (drie rivieren in Duilschland:
de frankische, Saksische en Salzburger Sale).
*Sabieens, m. pl. Sabaeers (volk van Arabië).
*Sabin, e, adj. et subst. Sabijnsch ; — Sabijner, sabijnsche vrouw.
Saboii, m. Saboe (negerrijk en stad op de
Goudkust).
*Sagonte, m. Saguntum (stad in Spanje, waar
nu Murviedro ligt) . — Sagontin, e, adj. et subst.
Saguntijnsch; — Saguntijner, saguntijnsche vrouw.
Sainte-Maure, f. Santa-Maura (een der Ionische eilanden).
Saintes, f. pl. Heilige eilanden U. pl. (eilandRaspoutes, z. RADJEPOUTES.
Ratisbonne, f. Regensburg(stad vanBeijeren). groep in W.Indië). — SAINTES , f. Sinte-Renelde
(belg.
dorp, prov. Brabant).
van
stad
(legatie
en
Ravenne, f. Ravenna

SAINT-GENOIS

--

Saint-Genols, m. Sint-Denis (belg. dorp,
prov. W.Vlaanderen).
Saint-Georges (sur -Y ser) , in. Sint -Joris

(belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
Saints (Bale de toes les), f. Allerheiligen -baai f. (op Brazilië's Z.kust).

SPITZBERG.

Seeland (het grootste van de deensche eilanden);
— Seelander, seelandsche vrouw.
Segovie, f. Segovia (hoofdst. der spaansche
prov. Segovia).
Séléstat, m., z. SCHLESTADT.

*Seleucie,f. Seleucia(naam van 5 verschillende
Saint-Sébastien, in. San-Sebastian, Sint-Se- steden der oudheid, in W .Azië) . [Rumili).
Sélivrée, f. Silivri (stad van Europ. Turkije,
bastiaan (hoofdst. der spaansche prov. Guipuzcoa).
Saint - Trond, m. Sint - Truijen (belg. stad,
Senlisien, ne, adj. et subst. Uit Senlis (fransche stad, dep. Oise).
prov. Limburg).
*Senonais, m. pl. Senoniscbe Galliërs, SenoSalamanque, f. Salamanca (hoofdstad der

spaansche prov. Salamanca).
Salerne, m. Salerno (stad in Napels). -- Sa lernitain, e, adj. et subst. Salernisch ; ---- Salerniër, salernische vrouw.
*Saliens, m. p1. Saliërs(volk van Frankenland).
Salone, f. Salona (baai en hoofdst. van 't
grieksche gouvern. Phoeis; ook: verwoeste stad
van Dalmatië).
Salonique of Thessalonique, f. Salonika,
Saloniki, Thessalonika (golf, stad en zeehaven van
Europ. Turkije, Rumili). --- Salonleien, ne of
Thessalonielen, ne, adj. et subst. Salonisch,
Thessalonisch ; -- Salonier of Thessaloniër, salonische of Lhessalonische vrouw. [kestan).
Samarcande, f. Samarkand (stad van Tur*Samarie, f. Samaria (stad van Palestina).
— Samaritain, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Samien, ne, adj. et subst. Samisch, van Samos (eiland bij de W.kust van Klein- Azië); —
Samiër, samische vrouw. [Rusland).
Samoièdes, m. pl. Samojeden (volk van Aziat.
Santillane, f. Santillana (spaansch vlek, prov.
Santander).
Saragosse, f. Saragossa, Zaragoza (hoofdst.
der spaansche prov. Saragossa).
Sardaigne, f. Sardinië (Staat van Z.Europa),
Sardinische of Sardiscbe Staten; eiland inde Middell. zee. — Sarde, adj. et subst., z. Woordenb.
Sargeinine of Sarregeniines, f. Saargemund (fransche stad, dep. Moezel).
Sarrasins,m.pl. Sarracenen(volk van Arabië).
Sarzane, f. Sargana, Sarzana (stad van Sardini ë ).
Satalle, f. Sataliah, Satalieh, Adalia (golf en
stad van Klein Azië).
Save, f. Sau f. (groote bijrivier van den Donau).
Saverne, f. Severn (rivier van Engeland en
Wallis); — ook : Zabern of Elzas -Zabern (fransche
stad, dep. Neder-rijn). [Piemont).
Savlilian, m. Savigliana (stad van Sardinië,
Savoie, f. Savoye (deel van 't koningrijk Sardinië). — Savolslen, ne of Savoyard, e,
adj. et subst., z. Woordenb.
Savone, f. Savona (stad van Sardinië, Genua).

Saxe, f. Saksen, Saxen (Staat van Duitschland). — Cerele de la haute S-, Cerele de
la Rasse S-, oppersaksische, nedersaksische
kreits (twee der 9 groote afdeelingen van het
oude Duitsche rijk). — Province de S-, provincie Saksen, pruissisch Saksen (provincie van
Pruissen). --Saxon, ne, adj. et subst., z. Woordenb.

*Scandinave, adj. et subst. Scandinavisch,
van Scandinavië (Zweden en Noorwegen, soms
ook Denemarken, in de middeleeuwen); -- Scandinaviër, scandinavische vrouw. — Scanie, f.
Scanië, Schonen (nu de lans Malmëe en Christianstad in Zweden).
Schafltiouse, f. Schaffhausen, Schafhuizen
(kanton en stad van Zwitserland).
Schlestadt , Sélestat , m. Schelestadt,
Schlettstadt (fransche stad, dep. Neder -Rijn).
Schwitz, m. Schwijz, Schweiz (kanton en
vlek van Zwitserland).
Selote, adj et subst. m. et f. Sciotisch of skiotisch. van Scio of Skio (turksch eiland bij de W.
kust van Klein- Azië); -- Scioot of Skioot, sciotische of skiotische vrouw.
*Scyriade, adj. et subst. m. et f. Uit Scyros
(grieksch eiland, .LEgeïsche zee, nu Skyro).

*Scythe, adj. et subst. m. et f. Scythisch; --

Scyth, scythische vrouw. — Schythie, f. Scythië
(groote landstreek in Europa en Azië) .
Séchelles, f. pl. Seychellen, Sechellen, Seis
f. pl. of Mahé- eilanden n. pl. (in den Indi--seln
schea oceaan).
Seelandais, e, adj. et subst. Seelandsch, uit

nen (gallisch volk). (landen n. pl.
Sept-lles, f. pl. Zeven - Eilanden, Ionische ei -

Serpents (Ile des), f. Slangeneiland n. (in
de Zwarte Zee; ook: een der britsche Maagdeneilanden in W.Indië ; eiland bij Rio-Janeiro; eiland

van N.Amerika).
Servien, ne, adj. et subst. Servisch, uit Servië (een der Donau- vorstendommen in Turkije);
— Serviër, servische vrouw.
Seville, f. Sevilla, Sevilië (stad van Z.Spanje).
— Sévïllan, e, adj. et subst. Sevillaansch ; —

Sevillaan, sevillaansche vrouw.
Shettland (Iles), f. pl. Schetlandsche of Hitlandsche eilanden n. pl. (ten N. van Schotland).
Siamois, e, adj. et subst. Siameesch, uit Siam
(land van Achter- Indië); — Siamees, siamesche
vrouw.
Sibérlen, ne, adj. et subst., z. Woordenb.
Steile, f. Sicilië (eiland in de Middell. zee). —

Royaume des Deux-Siciles, koningrijk der
beide Siciliën, doorgaans koningrijk Napels ge-

lieeten . — Sicilien, ne, adj. et subst. Siciliaansch;

-- Siciliaan, siciliaansche vrouw.
Sienne, f. Siena (stad van Toskanen). -- Siennols, e, adj. et subst. Sienisch; — man of vrouw
uit Siena.
Silésie, f. Silezië (ZO.lijke prov. van Pruissen). — S. autrichienne, oostenrijksch Silezië
(ten ZW. van Pruissisch Silezië). — Silésien,
ne, adj. et subst. Silezisch ; — Sileziër, silezische
vrouw. [kanton Wallis) .
Sion, m. Sitten (rivier en hoofdst. van 't twits.
Sivers, m. pl., z. soNX.
Slaves, m. pl. Slavonen, slavische volken,
Slaven (een der beide groote volksstammen in 't
N. van Europa).
Sleswick (Duché de), m. Hertogdom Sleeswijk (Z.lijk gedeelte van Jutland), Zuid-Jutland.
Smalkalde, m. Schmalkalden (stad van Hes
-senKal).
Smyrne, f. Smyrna (stad en zeehaven van de
Levant). — Smyrnéen, ne of Sinyrnois, e,
adj. et subst. Smyrnaasch ; — man of vrouw uit

Smyrna.
Soelété (ales de la), I. pl. Sociëteits- of
Gezelschaps- eilanden n. pl., Tahiti- archipel m. (in
den Stillen oceaan).
Socotrin, e, adj. et subst. Van Socotra of

Sokotora (eiland in den Indischen oceaan).
*Sogdien, ne, adj. et subst. Sogdiaansch, uit
Sogdiana (aziat. landstreek ten N. van den Oxus);
-- Sogdianer, sogdiaansche vrouw.
Soleure, I. Solothurn (kanton en stad van
Zwitserland). — Soleurols, e, adj. et subst. Solothurnsch ; — Solothurner, solothurnsche vrouw.
Sologneau, elle of Solognote, adj. et subst.
Solognisch, uit Sologne (fransche landstreek in 't.
voormalig Orléanais); ---- Sologner, solognische

vrouw.

Sonde (ales de la), f. pl. Soenda- of Sunda-

eilanden n. pl. (groote archipel in O.Indië). —
Détrolt de la S-, Straat -Soenda.
Sonx, Sivers, m. pl. Nadowessiërs (volk van

N.Amerika).
Sorlingues (Iles), f. pl. Sorlings- of Scillyeilanden n. pl. (groep bij Engelands ZW.kust).^
Sophie, f. Sophia, Sofia (stad van Europ. Turkije, Bulgarië) .
Sonabe, f. Zwaben (een der groote kreitsen
van 't oude Duitsche rijk) — SOUABE , adj. et subst,
.

m. et f. Zwabisch; — Zwaab, Zwabin.
Souse, f. Soesa, Suza (stad en haven van
N.Afrika, Tunis).
Sparte, Spartlate, z. LACEDEMONE, enz.

Spire, f. Spiers (hoofdst. van Rijn-Beijeren).
Spitzberg, m. Spitsbergen (eilandgroep en

eiland in de N.lijke IJszee).
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.n Opper - Egypte; ook: stad van Griekenland, nu
riva of Thiva). — Thébain, e, adj. et subst.
l'hebaansch ; — Thebaan, thebaansche vrouw.
Thérésianople, f. Theresienstadt (stad in
Bohemen ; ook: stad in Hongarije).
'rhermie, f. Thermia (eiland en vlek der griek,che Cycladen).
*Therinopyles, f. pl. Thermopylae (bergpas
.n Griekenland, nu Lykostomos).
Tliessalien, ne, adj. et subst. Thessalisch,
ut Thessalië (Z.lijke prov. van Europ. Turkije);
— Thessaliër, thessalische vrouw.
Thessalonique, f., Thessalonicien, ne,

Spolette, f. Spoleto (stad in den Kerkel. Staat).
— 9polétan, e of Spolétin, e, adj. et subst.
Spoletanisch ; — Spoletaan, spoletaansche vrouw.
Stampalie, f. Stainpalia, Istampalia (eiland
van den griekschen archipel). [stein).
Sitoreunarie, f. Stormarn (landschap van Hol
-Stougardf ,m.Stugar
(hoofdst. van Wurtemberg).
Strasbourgr, m. Straatsburg (hoofdst. van 't
fransche dep. leder-Rijn). — Strasbourgeois,
e, adj. et subst. Straatsburgsch, Straatsburger-;
— Straatsburger, straatsburgsche vrouw.
Styrie, f. Stiermarken (prov. en hertogdom
van de oostenrijkscbe monarchie).. — Styrlien,
ne, adj. et subst. Stiermarksch ; -- Stiermarker,
stiermarksche vrouw.
Sud (Mer du), f. Zuidzee z. Mer PACIFIQUE.
Sudermanic, f. Sudermannland (oude prov.
van Zweden).
Suede, f. Zweden (Staat van N.Europa). -Suédois, e, adj. et subst. z. ook Woordenb.
Suisse, f. Zwitserland (bondsrepubliek van
Midden -Europa).
Suse, f. Susa (stad van Sardinië, Piemont).

zdj. et subst., z. SALONIQUE, SALONICIEN.

Thianrnont, m. Didenburg (belg. dorp, prov.
Luxemburg).
[dep. Moezel).
Thionville, f. Diedenhoven (fransche stad,
Thomé (Sail-), m. Sint-Thomas (eiland in
Ie golf van Guinea).
[stad, kant. Bern).
Thoun, Thoune, m. Thun (zwits. meer en
*Thrace, f. Thracië (groote landstreek van
't oude Olijk Europa). — THRACE , adj. et subst.
Thracisch ; — Thraciër, thracische vrouw.
*Thraconitide, f. Thraconitis (deel van Ga-

,

^Sybarite, adj. et subst. Sybaritisch; — Sybariet, sybaritische vrouw, z. Woordenb.
Syénite, adj. et subsi. ;Syenesisch, van Syene
(oude stad van Opper - Egypte, nu Assoean); —
Syener of Syeneser, syenesische vrouw.
Syre, f. Syra (een der grieksche Cycladen).
Syrien, ne, adj. et subsi. Syrisch, uit Syrië
(landstreek, van Aziat. Turkye); — Syriër, syrische vrouw.

[ilea).
Thurgovie, f. Thurgau (kanton van Zwitserland). — Thurgovien, ne, adj. et subst. Thurgausch ; — Thurgauer, thurgausche vrouw.
Thniringe, f. Thuringen (oude naam eener

landstreek in Midden -Duitschland). — Thuringien, ne, adj. et subst. Thuringisch ; — Thuringer, thuringische vrouw.
*'rhyane, f. Tyana (stad in Klein -Azië, nu

Kiz of Kilisa-H issar) .
Tibériade (Lac de), m. Zee van Tiberias,
z. Gal iléa (Mei' de) .

T.
Table (Montague de la), m. Tafelberg
(berg van de Kaap-kolonie).--- Baie de la T-,
Tafelbaai aan de Kaap - kolonie). [tugal.)
Tage, ni. Taag m. (rivier van Spanje en Por 'I'amise, f. Theems f. (rivier van Engeland);
-- ook: Temsche (belg. vlek, prov. O.Vlaanderen).
'Parente, f. Taranto, Tarent (stad en zeeha
Napels). — Tarentin, e, adj. et subst.-vena
Tarantijnsch ; — Tarantijn, tarantijnsche vrouw.
Tarragone, f. Tarragona (spaansche stad en
zeehaven aan de Middell. zee) . — Tarragonais,
e, adj. et subst. Tarragoneesch ; — Tarragonees,
tarragonesche vrouw.
'Parse, f. Tarsus (stad van Klein- Azië).
Tartares of Tatars, m. pl. Tataren, Tartaren. — Tartarie, f. Tatarije, Tartarije (groot
land, vooral in centraal Azië gelegen). — T- chinoise, russe, indépendante, chineesch, rus
onafhankelijk Tatarije.
-sich,
Tauride, f. Taurië (gouvern. van Z.Rusland,
waartoe de Krim behoort).
Taygète, m. Taygetus m. (bergketen in Morea, nu Eliasberg, Monte-di-Maina).
*Téien, ne, adj. et subst. Uit Teos (stad van
Klein-Azië, nu Sedsjiksjik).
Tende, f. Tenda (sardinisch marktvlek, Nizza).
Ténessée, m. Tenessee (rivieren Staat van de
Vereenigde Staten).
Terceire, f. Terceira (een der Azoren).
Termonde, f. Dendermonde (belg. stad, prov.
O.Vlaanderen). [kel. Staat.)
Terraeine, f. Terracina (stad van den KerTerre- Australe, f. Zuidland (vroegere naam
van Nieuw-Holland of Australië) . — TerreFerm e, f. Terra-Firma (oude naam van 't spaan
vasteland in Z.Amerika, later Columbia ge--sche
heeten, en in 1831 ontbonden in de 3 republieken Venezuela, Nieuw- Granada en Escuador). —
Terre-Neuve, f. Newfoundland (eiland en brit.
sche kolonie in N.Amerika; groote zandbank in
den Atlant. oceaan). — Terre-de-Feu, z. FEU,
— Terre-Sainte, het Heilige land, Palestina.
Tessin, m. Ticino (rivier en kanton van Zwit•
Berland).
Texien, ne, adj. et subst. Uit Tejas of Texa:
(een van de Vereenigde Staten).
*Thébaïde, f. Tbebais, Sals (groote land.
streek van Opper-Egypte).
Thèbes, f. Theben (oude hoofdst. van Egypte
;

Tibetain, e, adj. et subst., z. Woordenb.
'libre, m. Tiber m. (rivier van Midden-Italië).
Tigre, m. Tigris, Tiger m. (rivier van Aziat.
Turkije). [prov. Brabant).
Tirlemont, m. Tienen, Thienen (belg. stad,

Tolède, f. Toledo (prov. en stad van Spanje).
— Tolétan, e, adj. et subst. Toledaansch; —

Toledaan, toledaansche vrouw. [burg).
Tongres, f. Tongeren (belg. stad, prov. LimTongonses,Toungotises of Tonguses, m.
pl. Toengoezen, Tunguzen (tataren van Aziat.

Rusland).

Tonquin, m. Tonkin, Tong-king (golf en N.
lijkste prov. van Anam, ZO.lijk Azië).

Tortone, f.Tortona(st. van Sardinië, Piemont).
Toscane, f. Toskanen (Staat van Midden -Italië) . — Toscan, e, adj. et subst. Toskaansch;
— Toskaner, toskaansche vrouw.
Toela, m. Toela, Tula ( g ouvern. en stad van
Europ. Rusland). [stad, dep. Meurthe).
Toulois, e, adj. et subst. Van Toul (fransche
Toulonais, e, adj. et subst. Toulonsch, van
Toulon (fransche stad, dep. Saone-en-Loire); —
Toulonner, toulonsche vrouw.
Toulousain, e, adj. et subst. Toulousisch,
van Toulouse (fransche stad, dep. Opper- Garonne);
— Toulouser, toulousische vrouw.
Tournay, m. Doornik (belg. stad, prov. Henegouwen). [bant.
Tourneppe, f. d'Worp (belg. dorp, prov. BraTraitres (lies-des-), f. pl. Verraders-eilanden n. pl. (twee eilanden in den Stillen oceaan).
Transylvanie, f. Zevenbergen (O.ljkste prov.
van de oostenrijksche monarchie). — Trannsylvain, e, adj. et subst. Zevenbergsch; — Zeven
vrouw.
-berg,zvnsch
Trébigne, f. Trebigno, Trebinje, Trebin (stad
van Europ. Turkije, Herzegowina).
Trente, f. Trente, Triënt, Trident (stad van
Oostenrijk, Tyrol). — Trentin, e, adj. et subst.
Trentsch, Triëntsch of Tridentsch, van Trente;
— Triënter, triëntsche vrouw.
Treves, f. Trier (pruiss. stad, Rijnprov.). —
Trévirien, ne, of Trévois, e, adj. et subst.
Triersch ; — inwoner, inwoonster van Trier.
Trévisane, adj. Trevisaansch, van Treviso
(stad in 't Lomb. Venet. koningrijk); — Trevisaan, trevisaansche vrouw.
Tridentin, e, z. v. a. TRENTIN.

Trieste, f. Trlëst (stad en zeehaven van Illyrië).
Trinité (lie de la), f. Drieëenigheids- eiland,
Trinidad (een der W.Indische eilanden).
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*Troade, f. Troas (landstreek van Klein- Azië).
— *Troie, f. Troje, Ilium (hoofdst. van Troas
en van het Trojaansche rijk). — Troyen, ne,
adj. et subst., z. Woordenb.
Tronchiennes, f. Drongen (belg. vlek, prov.
O.Vlaanderen).
Tubingue, f. Tubingen (stad in Wurtemberg).
'.runisien, ne, adj. et subst. Tunesisch, van
Tunis (Staat en stad van N.Afrika) ; -- Tuneser,
tunesche vrouw.
Ture, 'Torque, adj. et subsi., z. Woordenb.
Tureomanie, f. Land der Turkomannen of
Troechmenen (aziat. landstreek in onafhankelijk
Turkestan). — Turcomans, m. pl. Turkomannen, Troechmenen.
Tnrquie, f., Empire Ottoman, m. Turkije,
Ottomansche Rijk n. (groot rijk in Europa, Azië
en Afrika). --- T- d'Europe, d'Asie, Europisch, Aziatisch Turkije.
*Tuseulan, e, adj. et subst. Tusculaansch,
van Tusculum (stad van Latium, nu Frascati); —
Tusculaner, tusculaansche vrouw.
*Tyr, m. Tyrus (stad van Phenicië, nu Soer).
-- Tyrien, ne, adj. et subst. Tyrisch ; — Tvriër, Lyrische vrouw.
Tyrolien, ne, adj. et subst., z. Woordenb.

U.
Uglietz, m. Oeglitsch, Uglitsch (russische stad,
gouvern. Jaroslaw).
Ukranien, ne, adj. et subst. Ukrainsch, uit
de Ukraine (onderafdeeling van Rusland, ten ZO.
van Polen); — Ukrainer, ukrainsche vrouw.
Underwald, m. Unterwalden (kanton van
Zwitserland).
Ural, z. OURAL.
Urbin, in. Urbino (stad van den Kerkel. Staat).
ITsbeeks, m. pl. Oesbeken, Usbeken (aziat.
volk ten 0. van de Kaspische zee).
*Utique, f. Utica (stad in N. Afrika, ten Nw.
van Carthago). — *Utican, e, adj. et subsi. Uticaansch,van Utica; —Uticaner, uticaansche vrouw.

V.
Vache (La), f. Koe-eiland n. (in W.Indië,
bij Haiti's Z.kust).
Valgatche, m. Waigatz (russ. eiland in de
N.lijke IJszee). --- Dètroit de 1'-, straat-Waigatz (die 't eiland van 't vasteland scheidt).
Valachie of Valaquie, f. Wallachije, Walachije (een der Donau-vorstendommen).
Valais, m. Walliserland, Wallis (kanton van
Zwitserland).
Valique, adj. et subst: m. et f. Wallachijsch;
— Wallachijer of Walach, wallachijsche vrouw.
Valence, f. Valencia (stad en voormalige provincie van Spanje). -- Valencian, e, adj. et
subst. Valenciaansch ; -- Valencianer, valenciaansche vrouw.
`'alenciennois, e, adj. et subst. Van Valenciennes (fransche stad, dep. Noorden).
Valteline, f. Valtellina, Veltlin (deel van de
N.grens van 't hertogdom ililaan).
`andales, m. pl. Wandalen, z. Woordenb.
Varsovie, f. Warschau (hoofdst. van 't koningrijk Polen). — Varsovien, ne, adj. et subst.
Warschausch ; -- Warschauer, warschausche
vrouw.
Vasselonne, Wasselonne, f. Wasselnheim
(fransche stad, dep. Neder-Rijn).
V and (Pays de), m. Waadland, Waad of
Fransch Zwitserland (kanton van Zwitserland). —
Vaudois, e, adj. et subst.Waadlandscli ; —Waad
vrouw. z. ook Woordenb. -lander,w sch
*I%éies, f. Vejo (stad van Etrurië).
Vénatre, m. Venatro (stad van Napels).
Vendéen, ne, adj. et subst. Vendeesch, uit
de Vendée (dep. in 't T. van Frankrijk); — Ven
vrouw. -- vENDEENS, m. pl.,-deër,vnsch
z. Woordenb.

Venise, f. Venetië (stad van 't Lomb. enet.
koningrijk). — Golfe de V-, golf van Venetië.
Adriatische zee. -- Yénitien, ne, adj. et subst.
Venetiaansch ; — Venetlaan, venetiaansche vrouw.
'%érone, f. Verona, weleer Bern (stad van 't
Lomb. Venet. koningrijk). -- Véronais, e, adj.
et subst. Veroneesch ; -- Veronezer, veronesche
vrouw.
Vésuve, m. Vesuvius m. (vulkaan van Z.Italië).
Vetteravie , f. Wetterau (landstreek van
Duitschland).
V icence, f. Vicenza (stad van 't Lomb. Venet.
koningrijk). -- Vicentin, e, adj. et subst. Uit
Vicenza.
Vienne, f. Weenen (hoofdsi. van Oostenrijk).
— Viennois, e, adj. Weenensch, weener-; —
Weener, Weenerin.
y serges (Les), f. pl. Maagden -, Jonkvrouwof Virginische eilanden n. pl. (groep in britsch
W.Indië).
Virginie, f. Virginia, Virginië (een tier Ver
ne, adj. et subst.-enigdSta).Vren,
Virginisch ; — Virginiër, virginische vrouw.
*Visigoths, m. pl. Westgothen (een der twee
groote afdeelingen der Gothen).
'Vistule, f. Weichsel f. (rivier van Polen een
O.Pruissen). [land).
*Visurge, f. Wezer f. (rivier van Wr.DuitschViterbe, f.Viterbo (stad van den Kerkel. Staat).
-- Viterbien, ne, adj. et subst. Uit Viterbo.
Vive-Saint-Bavon, m. Baefs-Vijve (belg.
dorp, prov. W.Vlaanderen). — Vive-SaintEloy, m. Elovs-Vijve (belg. dorp, prov. V.Vlaanderen). [t,rabant).
Vlieringe, m. Vlieringen (belg. dorp, prov.
Volga, m. Wolga m. (grootste rivier van
Europa, in Rusland).
*Volsques, m. pl. Volscen (oud volk van Italië.
Volterre, f. Volterra (stad in Toskanen).
Voltorno, m. Volturno (stad van Napels).
Vosges, f. pl. Vogezen m. pl., Vogezisch gebergte n. (in 't NO. van Frankrijk).

Wah abis, m. pl. Wechabieten, Wahabieten
(woeste arabische volksstammen).
Walon, ne, adj et subst. Waalsch ; -- Waal,
waalsche vrouw. z. Woordenb.
Warneton, m. Waesten (belg. stad, prov.
W. Vlaanderen).
Wasselonne, z. vASSELONNE.
Weert -Saint-George, m. Jooris -Weert
(belg. dorp, prov. Brabant).
Westmanie, f. Westermannland (oude prov.
van Zweden).
Westphalie, f. Westphalen (prov. van Pruissen. in 't NW.). — Westphalien, ne, adj. et
subst. Westpbaalsch ; — Westphaiinger, westpbaalsche vrouw.
Wetteravie, f. Wetterau (oude pray. van
Duitschland, in den Nederrijn- kreits).
Wolos, m. Wohlau, Wolau (pruiss. stad, prow.
Silezie).

Wol,rwe -SwintEtienne, W- -SaintI.ambert, W- -Saint-Pierre, nl. StevensWoluwe, Opweule, Peters-Woluwe (drie belg.
dorpen, prov. Brabant). [van Z.Rusland„.
Woronète, m. Woronesch, (gouvern. en stad

x
*Xanthe, m. Xanthus ni. (rivier en stad in
Klein- Azië).

V.
Yéinénien, ne, adj. et subst. Uit Venie of
Jemen (landstreek van Arabië, in 't ZW.;.
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Ypres, m. Yperen (belg. stad, prov. W.Vlaanderen).

z.
e, adj. et subst. Van Zamora (spaan
-scheprov.n
stad).
Zélande; f. Zeeland (prov. der Nederlanden,
in 't ZW.). — Zélandais, e, adj. et subst. ZeeZamorin,

--

ZURICHOIS.

landsch, zeeuwsch; — Zeeuw, zeeuwsche vrouw.
Zemble (Nouvelle-), f. Nova-Zembla, Nowaja-Semlja (eiland in de N.lijke IJszee).
Zétrud-Lumay, m..Zittaart-Lummen (belg.
dorp, prov. Brabant).
Zevenbergue, m. Zevenbergen (nederl. stad,
prov. Noord -Brabant) .
Zugois, e, adj. et subst. Uit Zug (kanton en
stad van Zwitserland).
Zurichois, adj. et subst. Uit Zurich (kant.
en stad van Zwitserland).

VERKLABING DER VOLGENDE TABEL.

Onregelmatig noemt men in de fransche spraakkunst zoodanige werkwoorden, welke Of in hunne
grondtjjden een' anderen vorm hebben dan de werkwoorden donner, finir, recevoir en vendre, of in de
vorming van één of meer hunner afgeleide tijden, of in enkele personen derzelve, van de regels der a jleiding afwijken.
In de volgende Tabel vindt men ter linker zijde de vijf grondtijden, namelijk de onbepaalde wijs, de
beide deelwoorden, den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs (die echter alleen in de drie personen
van 't enkelvoud als grondtijd te beschouwen is, terwijl de drie meervoudige personen van het tegen
deelwoord worden afgeleid) en den bepaald verleden tijd. Ter regter zijde staan vier der en--wordig
kelvoudige afgeleide tijden, namelijk de onvolmaakt verleden en de toekomende tijd der aantoonende
wijs, de gebiedende w .c en de tegenwoordige tijd der aanvoegende wijs. Men heeft het overbodig geacht, daarbij ook den voorwaardeljken tijd en den onvolmaakt verleden tijd der aanvoegende wijs op
te nemen, daar toch de eerste zich altijd, zonder uitzondering, terstond van den toekomenden tijd, door
achter dezen eene s plaatsen, laat opmaken, terwijl de andere, mede zonder eene enkele uitzondering,
gevormd wordt van het passé defini, door bij den tweeden persoon enkelvoud van dezen tijd de lettergreep se te voegen.
Men heeft het voldoende geacht, van sommige tijden, gelijk het passé déf ni, de imparfait, futur, alleen
den jen persoon enkelvoud op te geven, daar de uitgangen' der andere personen nimmer van die der
regelmatige vervoegingen, welke men als bekend onderstelt, afw ij ken. Ditzelfde is ook doorgaans met
den tegenwoordigen tijd van den indic. en subjonct. gedaan, wanneer de uitgang van den len persoon
van zelf den weg wijst voor den verderen loop der vervoeging; zoo b. V. gaat j'ouvre, als op eene e
eindigende, verder als je donne; -- que je cueille, que je haïsse volgen den gang valt que je donne, que
je finisse.
Zoekt men in deze Tabel een onregelmatig werkwoord, dat met een of twee voorvoegsels is zamengesteld, en blijft er na wegwerpping van 't voorgevoegde een gebruikelijk werkwoord over, dat tot model
van vervoeging der zamenstelling strekt, dan zal men in den regel dit laatste in de Tabel moeten opslaan, b# hetwelk men dan in de laatste kolom de zamenstellingen van gelijke vervoeging vindt vermeld.
Zoo b. v. zal men de vervoeging van abstenir, contenir, accourir, asservir, circonvenir, rouvrir, satisfaire, apprendre, désapprendre, soustraire, équivaloir, enz. opgegeven vinden bij tenir, courir, servir,
venir, ouvrir, faire, prendre, traire, valoir, enz. --- Blijft er, na wegneming van 't voorvoegsel, geen op
zich zelven gebruikelijke woordvorm over, of kan het grondwoord niet geheel tot model van vervoeging
voor het zamengestelde dienen, dan vindt men dit laatste zelf in de Tabel opgenomen. Zoo b. v. vindt
men in de Tabel zelve, op hunne alphabetische plaats, exclure, introduire, transcrire, souscrire, enz.,
omdat Gure, duire, crire geen gebruikelijke woordvormen zijn; en zoo ook vindt men er acquérir, assaillir, prdvoir, pourvoir, surseoir, médire, maudire, enz., omdat de werkwoorden quérir, saillir, voir,
seoir, dire niet in alles tot vervoegings-model van deze zamenstellingen dienen kunnen.
Onder de onregelmatige werkwoorden zijn er eenige, aan welker vervoeging één of meer tijden ontbreken, en die men gebrekkige werkwoorden (verbes défectifs) noemt. Is 't een grondtijd, die ontbreekt,
dan mist zulk een werkwoord, in den regel, ook de daarvan afgeleide tijden. Traire en de daarmede
zamengestelde werkwoorden, b. v., hebben geen passé défini, gevolgeljk ook geen onvolmaakten tijd der
aanvoegende wijs. In enkele gevallen echter bestaat de afgeleide vorm, terwijl de grondtijd geheel verouderd of in onbruik is, en dan vindt men dezen laatsten in de Tabel tusschen teksthaken geplaatst. —
De ontbrekende tijden zijn in de tabel door een streepje (--) aangeduid.
De romeinletter in de Tabel wijst de regelmatige vorming van den tijd of persoon aan.

TABLEAU DES VEEBES IRREGULIERS,
,remes rai m1Ties.
infinitif.

Participe
présent.

Participe
passé.

Présent de 1'Indicatif.

Passé défini.
PREMIÉRI

ALLER,

Allant

A11é

Je vais (1) tu vas, ii va, nous allons, J'allai, etc.

ENVOYER,

Envoyant

Envoyé

J'envoie, etc.

.dcquérant

4cquis

J'acquiers, tu acquiers, , it acquiert, J'acquis, etc.

gaan.

zenden.
ACQuERIR,

verkrijgen.

vous allez, ils vont.

J'envoyai, etc.
DEUXIÉMI

n. acquérons, V. acquerez, ils ac-,

:

quièrent.

J'assaillis, etc.

ASSAILLIR,

Assaillant

Assailli

J'assaille, enz.

BOUILLIR,

Bouillant

Bouilli

Je bous, tu bous, it bout, n. bouil- Je bouillis, etc.

aanvallen.
koken.

lons, v. bouillez, ils bouillent.

CONQUÉRIR,

veroveren.

(als ACQUÉRIR)
COURIR,

Durant

Couru

loopen.

Je cou^s, tu cours, it court, n. cou- Je courus, etc.
rons, v. courez, ils tourent.

COURRE,

loopen.
(z. Woordenboek)

COUVRIR,

uvrant

Couvert

Je couvre, etc.

Je couV ris, etc.

CUEILLIR,

;eillant

Cueilli

Je cueille, etc.

Je cueillis, etc.

DORMIR,

)rmant

Dormi

Je dors, tu dors, it dort, n. dormons, Je doiinis, etc.

illant

Failli

Je faux, tu faux, it faut, n. faillons, Je faillis, etc.

FuiR (5),

cyant

Fui

Je fuis, tu Tuis, it [uit, n. fuyons, Je fuis, etc.

[GEsIR] (6),

sant

HAIR,

bedekken.

plukken.
slapen.

V. dormez, ils dorment.

ENQUERIR (S'),

onderzoek doen.
(als ACQERIR)

FAILLIR (3),

op het punt zijn.

V. faillez, ils faillent.

FERIR (4),

slaan.

vlugten.
liggen.

V. fuyez, ils fuïent.
I1 (Ci-) git, n. gisons, v. gisez, ils
gisent.
Je dais , tu hais , it hait , n . haïssons, v. haïssez, ils haïssent.

--

iissant

Hai

[ISSIR] (7)

sant]

Issu

MENTIR,

,ntant

Menti

Je mens, tu mens, it ment, n. men Je menus, etc.

MOUR[R,

)urant

Mort

Je meurs, tu meurs, ii meurt, n. mou Je mourus, etc.
rons, V. mourez, its meerent.
1

OFFRIR,

trant

Offert

J'o/fre, etc.

cvrant

Om
Ouvert

J'ouvre, etc.

:riant

Part!

haten.

ontspruiten.
liegen.

sterven.

aanbieden.

OUIR (8),

hoorgin.

OUVRIR,

openen.
PARTIR,
vertrekken,

-

tons, V. mentez, ils mentent.

-

J'offris, etc.
—J'ouïs, etc.
J'ouvris, etc.

Je pars, tu pars, it part, n. partons, Je partis, etc.
V. partez, ils partent.

(1) Naast den vorm je vais bestaat nog Je vas, dat echter tegenwoordig weinig meer gebruikt wordt.
(Si De vorm je bouillerai, door vele spraakkunstsebrijvers naast het regelmatige je boaillirai opgegeven, verdient geen na
volging.
(3) Faillir wordt zelden dan in den infinitif, in 't passé défini en in de zamengestelde tijden geezigd. — Het algemeen gebruis
der hedendaags gesproken taal vervoegt het werkwoord als regelmatig (als finir).
(4) Férir, tegenwoordig in den infinitif, in de zegswijze sans coup férir (z. Woordeub.) gebruikt, had oudtijds een part. pass
féru ; een indic. prés. je fiers, Cu fiers, it !'eert; een passé défini je ferris et feris, een futur je ferrai of feral.

TABEL DER O\REGELMATI4iE WERKWOORDEN.
TEMPS DERIVES.
Imparf. de

F utur.

1'Indic.

Impérn,tif.

Present dii Subj onetif.

CO1\JUGASJON.

J'allais, etc.

j'aille, Clue tu ailles, qu'il zoo ook SEN ALLER.
aille, que n. allions , que v.
alliez, qu'ils aillent.
izoo ook RENVUYER.
Envoie, envoZ oils, Que j'envoie, etc.

!J'irai. etc.

Va, allons, allez. ^ Que
i

J'envoyais, etc.

j J'enverrai, etc.

envoyez.

CO?►JUGAISO.

Acquiers , acqué- I Que j'acquie1 e, que tu acquieres, ; zoo ook p)-N, sC ÉR i R,
qu'll acquière, que n. acqué- S'ENQUE ;IR , REruns, acquérez.
rions,quev. acquéi°iez, qu'ilsac- ^ QUEIuu.

J'acquerrai, etc."

J'acquérais, etc.
J'assaillais, etc.

J'assaillira , etc.

Je courais, etc.

1 Je courrai, etc.

quièr ent.

Ezoo Ook TRESA1LL1R.

Assaille, assaillons, Que j'assaille, etc.
assaillez.
Je bouillais, etc. i Je bouillirai,etc. (2) Bous , bouillons , Que je bou;ille, etc.
l^ouillez.

Je couvrais, etc. I Je couvrirai, etc.
Je cueillais, etc.

Je cueillerai, etc.

Je dormais, etc.

Je dornlirai, etc.

Je faillais, etc.

(Je faudrai, etc

Je fuyais, etc.

Je fuirai, etc.
`

Je gisais, etc.

t

Cours , cou rons , Que je come, ets;
courez.

zoo ooh Akoorml ,

Couvre, couvrons, Que je cruere, etc.
couvrez.

zoo ooit: DEc,uu Rte,

CO COUlRIP,LiIScOt. RIR, ENCOt;JIIR, PAP,counlR, iiE(.t)I"I;lR.
SECOI;IUUR-,.

RECOU VRIR.
zoo ook C CEILL1R,
ert. R /I^ ,i .ij L'I.7.A.iYá.

Cueille, cueillons, Que je cueitte, etc.
cueillez.
Dors, dormons,dor- Que je dot°rrie. etc.

!

mez.

1 luis, fuy ono, fu^ez. :»_ ie ie luie. etc.

-o ( ) i^f)

:bics

END4_tR311,1 Li.

ooiï „ *.r r L';i;e
*

f

_.

Jehaïssais, etc.

je haïrai, etc.

Je mentais

t Je mentirai, etc.

je mourais

,,le mo.urrai, etc.

J'otfrais

lj'offrirai, etc.

J'ouvrais, etc.

j J'ouvrirai, etc.

j

Hats ,

h aïssons . Que je haisse, etc.
haïssez.

I Mens , mentors Que je meute, etc.
tnentez.

''Meurs,mout ons, Que je ineure, que to meures, qu'il
meare, que n. mourions, que `v.
^ mourez.
mouriez, (luits meurent.
-

-

Je partais, etc.

' Je partirai, etc.

Offi°e, offrons, of- Que joift°e, eí:'.

fret.

!I Ouvre , ouvrons , Que j'ouvi•e, etc.
ouvrez.
Pars, partons, par- Que je pa l°3e, etc.
tez.

zofd

o(Jti

Ilt)uv'n(e, ,

5'ENTR'OCVl.IE.
j'0000k SE IJEPARTIR,
1 REPARTIR Liot It r é-

partir is R e ielr t,-^trr1.

(5) Fuir, fui, foie zijn iiu eenlettergrepig ; doch bij de dichters vóór Racine vormden zij twee letter;repein.
(6) Gésir zelf (oudtijds Gir) is in onbruik. Het meest wordt de 3e pers. enkel- en meervoud van den prés. en impart. de a í^zdie. en het part. prés. aangetroffen (z. Woordenb.l.
(7) Issir is geheel verouderd en in onbruik isaant komt zelden voor dan als adj., in 't blazoen.
(51 Oudtijds gebruikte men ook het part. prés. Quant. het prés. indie. j'oiE, to oir., it oit, a. evours, v. o`rz. it Wiegt
het imperf. J'oynis, etc.; het fut.ur. en den ennait. .'Hirai, .i'oiraia etc.; het prés. en iinperf. subij. Que joie, Que jou5a*0, etc.
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Participe

Iupinitif.

1

Participe

present. E passé.

Present de 1'Indieatif.

1 Passé dépini.

QOÉRIR (1),

halen.

iE

RTPENTIR (SE),

berouw hebben.

Se repentant

Je me repens, to te repens, it se re• Je me repentis, etc
pent, n. n. repentons, V. V. repen
ijs se repentent.
-tez,

Repent!

REQUI RIR,

eischen.

(als ACQUERIR) .

SAILLIR (2) ,

Saillant

Sahli

I1 saille.

SENTIR .

Sentant

Sent!

Je sens, to sens, it sent, n. sentons, Je sentis, etc.
V. sentez, ijs sentent.

SERVIR,

Servant

Servi

Je sers, tu secs, it sert, n. servons, Je servis, etc.
V. servez, ijs servent.

SORTIR,
uitgaan.

Sortant

Sort!

Je sors, tu sors, ii sort, n. sortons, Je sortis, etc
V. sortez, ijs sorteilt.

SOUFFRIR,

Souffrant

Souffert

Je sou f fre, etc.

TENIR,

Tenant

Tenu

Je tiens, tu tien, it tient, n. tenons, Je tins, etc.
V. tenez, us tiennent.

Penant

J Menu

Je viens, tu viens, it eient, ii. venons, Je vips, etc.
1
V. Venez, ijs viennent.

^W tant

Vêtu

vooruit steken.

voelen.

dienen.

lijden.

houden.

I1 saillit

Je souttris, etc.

TRESSAILLIR,

sidderen.
(als ASSAILLIR) .

VEMR,

komen.

VETIR (3).

kleeden.

Je vêts, to vêts, it vet, n. vêtons, V. Je vêtis
vêtez, ijs vêtent.
'i'ROISILME

1

-1
APPAROIR (1),
schijnen, blijken.
S'asseyant
ASSEOIR (S') (5),

gaan zitten.

11 appert.

s'asseient.

Eu

4yant

AVUIR,

hebben.

CHOIR (6),
vallen.

1

DÉCHOIR (7) ,

vervallen.

--

.Déchu

Ec
héant
[échoyant)

u
Ech

1

[FALLOIR] ,

. [Fallant ]

►

J'ai, to as, it a, n. avons, v. avez, Jeus, etc.
its oat.

Chu

[Déchoyant,
déchéant j

Ed HOIR ($) ,
vervallen.

moeten.

.^

Je in'assieds, to t'assieds, ii s'assied, Je m'ass-is, etc.
n. n. asset' ons,V. V. asseyez, ijs

t4ssis

Falls

—.-

--

Je déchois, to déchois, it dec/tad, n. dé- Je déchus, etc.
choyons, V. déchoyez, ijs déchoient,
I of n. déchéons,v.déchéez,il s déchéent. i
J'échois, to échois, it échoit 01 11 échet, J`échus, etc.
n. échéons, V. échéez, us échéent
of échotent.
I1 faut.

Il fallut

1oUVOIR (9),

Afouvant

Mu

Je pieus, tu mees, it meut, u. moo- ` Je mus, etc.
vous, V. mouvez, ijs meuvent.
1

PLEUVOIR (10),

Pleuvant

Plu

II Aleut.

bewegen.

regenen.

POURVOIIR,
vvoor°zxeui.
PoovoIR,

kunnen.

'

Pourvoyant

Pourvu

Pouvant

Ptt

II glut

Je pourvois, to pourvois, it pourvoit, 1Je pourvus, etc.
H. pourvoyons, V. pourvoyez, ils,
pourvoient.
IJe peux of Je puis (li), tu peux, ii Je pus, etc.
pouvons, V. pouvez, ils peu- 1 .
pent,
v. n.

(1) Het eenigzins verouderde Quérir (of Querre), nu enkel in den infin. na de werkwoorden aller, ienir, envoyer en faire
Pass. déf. Je quia; — Indic.
in gebruik, had weleer alle tijden: Part. pres. Quérant; Part. passé Qui..; Indic. prés. Je quiers; quière;
Subj. imp.

Que je
imp. Je quérais, Fut. Je geerray, Condit.: Je querraic; Impér. Quiers; Subj. prés. Que je
quisse.
(21 Saillir in den zin van u i t s p r i n é e n,Ui te c h i e t e n (van vochten) is regelmatig; doch men gebruikt daarvoor liever
jaillir, — Ook is het regelmatig in den zin van d e k k e n, b e s p r i n g e n.
(3) In navolging van beroem e schrijvers, zoo als Voltaire, Baffon, Delille enz., schroomen eenige der hedendaagsche auteurs niet
om vétir regelmatig te vervoegen en dus vétissant, Je vêtis, noes vètiasone, Je vétiasais, Que je vétisse te schrijven.
(4) Zie 't Woordenboek,
(5) Naast de hier opgegeven vormen, die de voorkeur verdienen, bestaan nog de volgende: Part. prés.: s'as,eo^•ant of c'as.oyaant; Indic. pres Je m'asceois, to t'acceois, it a'asseoit, M. n. asgeoyons, v. v. acseovez, iie ,'asseoient, of, met weg-

I9 5

f de
Impar.
c
1 Ind i.

Présent do Subjonctif. 1

lmpératif.

Futur.

le me repentais,etc. Je me repentirai, PLepens - tol, repen - Que je nie repente, etc.
tons-nous, repen etc.

r tez-vous.

1 Ii saillira

[l saillait

Je sentais, etc.

Je servais, etc.

Qu'il saille.

j Je sentirai, etc .

Sens, sentons, sen - Que je sente, etc.

I Je servirai, etc.

Sers, servons, ser- Que je serve, etc.
Vez.

I

Je sor tais, etc.

zoo ook coNSENTIR,
PRESSENTIR , RESí SENTIR.

tez •

;zoo ook DESSERVIR;
1 doch asservir is regelmatir.
zoo ook RESSORTItt,
in den zin van: we-

Sors, sortons, sor- Que je sorte, etc.
ter,.

' Je sortirai, etc.

der uitgaan; doch
RESSORTIR, ond er hooriq zijn, is regel-

Je souffrais, etc.

Je souffrirai, etc.

Je tenais, etc.

Je tiendraf, etc.

matig. Ook ASSORTIR is regelmatig.

Souttre , souffrons, Que je souiire, etc.
souffrez.
Tiens, tenons, te - Que je tienne, que to tiennes, qu'il ,zoo ook. S'ADST EMIR,

nez.

tienne, que n. tenions, que v. E APPARTENIR , ENteniez, qu 'ils tiennent

f

I
Je venais, etc.

^
Vieres, eenons, Y'e- Que je vienne, que to viernes, j zoo ook CIRCONVENIR,

1 Je viendral, etc.

nez.

qu'il

vienne, que n. venions, I CONVENIR , DEVE-

que v . veniez, qu'ils v iennent . NIR, PARVENIR, RE-

Vèts, êtolls, Velez. Que je vete, etc.

^ Je vétirai

Je vêtais

TRETENIR, ;11AI VTENIR, OBTENIR, RETENIR, SOUTENIPI.

.

!.
i

f

DEVENIR, REVENIR,
SE SOUVENIR, SI P.VENIR, SURVENIR.
! z00 aok DÉVE T[R, RE V1 TIR, SI'RV :TIPS.

CONJUGAISO'i.

Acsieds -toi, assey- Que je m'asseie, etc.

Je m'assey-ais etc. Je m'assiérai of
;

J'avais, etc.

.Z00 Ook ASSEOIR, RAS
SEOIR, SE RASSEOIR .

ons -nous , asm'asseierai, et
seyez-vous.
mie, ayons, ayez. Que j'aie, que to ales, qu'il Rit,
j Jourui, etc.

que n. ayons, queu , ayez, qu'ils
dent.

Que je déchoie, etc.

Je déchoyais, etc. Je décherra.i, etc. :
'

j

X échéais, etc.

J'éch.errai, etc.

^

11 fallait

1II faudrar.

1

i
é

—

Que j'échée, etc.
Qu'il faille

Je mouvais, etc. I Je mouvrai, etc. 1 Mens, mouvons, Queje meuve, que iu meuves, qu'il; zoo ook iMMouvooI e.
mollVez.
meuve, qne n. lnouvions, quel
I
V. mouviez, qu'ils meuveni.
I1leuvait
II C^leuvra
leuve
i
^% u'il 1^
lI
Je pourvoyais, etc. .1e pourvoirai, etc. Pourvois, pourvoy- Que je pourvoie, etc.
ons , pourvov , ez.

Je pouvais, etc.

t, Ie paui'rai, etc.

--

f

Que je puisse, que to puisses, quid
puisse, que n. puission s, que V.

puissiez, qu'ils puissent.

lating der e, Je m'assoia enz.; Indic. imparf.: Je nm'a.eeoyais of Je m'a@Bsoyai* enz.; Futur: Je m'aaoeoirai of Je na'n»-

ooirai; Impér.: Asseois -toi, asseoyons -nous, asseoyez-vous of Assoie -toi enz.; Subj. prés.: Que je m'asseoie of a a^eke :az.
(6) Zie 't Woordenboek.
(7) Behalve in den infin. en in 't part. passé wordt dit werkwoord weinig gebruikt.
(8) Men vindt dit werkwoord zelden anders dan in den derden persoon gebruikt.
(9) Dit merkwoord wordt buiten den infin. niet veel gebruikt; men bedient zich liever van mettre en mouvement, remwem.
Van meer algemeen gebruik in de verschillende tijden is émouvoir.
(10) Het onpersoonlijke Pieuvoir kan in fig. zin ook als persoonlijk onzijdig werkwoord gebruikt worden en heeft dan took
den derden persoon van 't meervoud : L'argent pleut cthez lui. Lew railleries plenvent sur lui. Les bicue et les ihnnneur leuvaient Rur sa persomie.

(11) In den vragenden vorm mag alleen Puis -je gebruikt worden.
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Infinitif.

Partieipe

i present.

Participe
passe,

Passé déflni.

Présent dc I'Indieatif.

PRÉVALOIR ,

Prévalant

Prévalu

Je prévaux, tu prévaux, it prévaut, Je prévalus, etc.
n. prévalons, v. prévalez, its pré -

PRÉVOIR,

Prévoyant

Prévu

Je prévois, tu prévois, iI prévoit, n. Je prévis, etc.

de overhand hebben.
vooruit zien.

RAVOIR,

weder krijgen.

1

SAVOIR ,

weten.

SEOIR (1),

valent.

prevoyons, v. prévoyez,ilsprevolent.

•

zitten, welstaan.

—

Sachant
Séant

--

—

Su

I

—

.

Je sais, to sais, ii sait, n. savons, v. Je sus, etc.
savez, us savent.
I1 sied, (ijs siéent).

Sis

--

SURSEOIR,

Sursoyant of Sursis

Je surseois of sursois, tu sursois, it Je sursis, etc.

VALOIR ,

Valant

ijs sursoient.
Je vaux, to vaux, ii vaut, n. valons, Je nalus, etc.
V. valez, Ijs valent.

uitstellen.

gelden, waard zijn.,

VOIR,

Surseoyant.

•

Voyant

Vu

Voulant

Voulu

zien.

VOULOIR,

willen.

sursoit, n. sursoyons, v. sursoyez,1

Valu

Je vois, tu vois, it ooit, n. voyons, v. Je vis, etc.
voyez, ijs volent.
Je veux, to veux, ii veut, n. voulons, Je voulus, etc.
V. voulez, ijs veulent.
QLJ % TRIÈM

ABSOUDRE,

vrijspreken.

Absolvant

Absous (fÉ
absoute).

J`absoiis, tu absous, ii absout, n. ab

ASTREINDRE,

-soivn,V.albez!Isovnt

noodzaken.

(als CRAINDRE)
ATTEINDRE,

bereiken.

(als CRAINDRE)

Je boil, tu bols, it bait, li. buvOns, I Je bus, etc.

BOIRE,

Buvant

BRAIRE

[Brayantj

—

Il bruit, ijs braient.

BRUIRE,

Bruyant (3)

—

I1 bruit.

drinken.

gedruisch snaken.

Bu

V. buvez, us boivent.

I
Í

—
—

CEINDRE,

omgorden.

(als CRAINDRE)
CIRCONCIRE,
besnijden.

Circoncisant Circoncis

C IRCONSCRIRE,
om grenzen.
(als ECRIRE)

Je circoncis, tu circoncis, ii circoncit, Je circoncis, etc.
Ii . circoneisons , V. circolicisez, ijs
circoncisent.

Clos

Je clos, tu clos, i1 clot.

CONCLURE,

Concluant

Conclu

Je conclus, tu conclus, it conclut, n. Je conclus, etc.
concl uons,v. concluez, ijs concluent.

CONDUIRE,

Conduisant

Conduit

Je conduis, tu cunduis, it conduit, n. Je conduisis, etc.
conduisons, v. conduisez, ijs conduisent.

CONFIRE ,

Con Eisant

Con fiat

Connaissant

Conan

Je con/gis, tu con/is, II con f t, n. confi- Je con fis, et.c.
sons, v. confisez, ijs confisent.
Je connais, tu connais, it connait, n. Je connus, etc.
connaissons, v. connaissez, els con-

CLORE (4),

sluiten.
besluiten.

leiden.

immnaken.
CONNAITRE ,

kennen.

naissent.

CONSTRUIRE,

zamenstellen.

(als CONDUIRE)
CONTREDIRE,

tegenspreken.

Contredisant

Contredit

Je eontredis, tu eontredis,ilcontredit , Je contredis, etc.

n. contredisons , v. contredisez, ijs

. contredisent.

(1) Van Seoir, in den zin van zitten, passen, staan, betamen, voegen, ontmoet men zelden iets anders dan den Ind. prés., de
futur en den Condit., en zoo is 't ook gelegen met ,nesseoir, niet goed staan. — In de beteekenis van gelegen, gezeten zijn is e
van seoir niets meer over dan de vrij zeldzaam voorkomende participes séant en sis. — Het partic. prés. séaut heeft zich al
adject. en subst. staande gehouden: Cela n'est pas Béant, bienséant. Le malade était nr son séant. In plaats van I1 sieè
111 mea.ied, zegt men ook : II et séant, mal^eéant.
(2) é"e. uille, 'euillez wordt doorgaans als wellevendheidsterm gebruikt in den zin van : wees zoo goed, heb de goedheid, ge

Im p arf. de
1'Indie.

Futur.

Impératif.

fe prévalais, etc. ; Je prévaudrai, etc.

Present du Subjonctif.

—

Que je prévale, que to prévales, zoo ook si PRÉvAqu'il prévale, que n. prévalions, LOIR.
que v.prévaliez,qu'ilsprévalent.
[e prévoyais, etc. Je prévoirai, etc. Prévois,prévoyons, Que je prévoie, etc.

E
ï

prevoyez.

j Je saurai, etc.

;e savais, etc.

I1 seyait, ils sey- Il siéra, us sieront.

aient)

Sache, sac/ions, sa- Que je sache, etc.
chez.
—
(Qo'il siée, qu'ils siéent)_

Fe surseoyais, etc. Je surseoirai, etc. Surseois , sursoy-1 Que je surseoie, etc.
ons, sursoyez. 1
Je vaudrai, etc.

Ie valais, etc.

—

1

verrai, etc.

I Que j e taille, que to vailles, qu'il zoo ook ÉQ[; IVALUIR
vaille, que n, valions, que V. . en , REVALOIR. —
PREVAL0IIi en- sE
valiez, qu'ils vaillent.
PREVALOIR hebben
een regelmatig ge -

vormden subj.prés.,
z. boven.

zoo ook REVOIR, EN-

Ie voyals, etc.

Je

e voulais, etc.

Je voudrai, etc.

Veux,voulons,vou- Que je veuille, que to veuilles, qu'il zoo ook REVOI`LO1R.
lez. — Veuille , veuille, que n. voulions, que v.
Veuillez (2).
vouliez, qu'ils veuillent.

('absolvais, etc.

J'absoudrai, etc.

Absoijs, absolvons, Que j'absolv-e, etc.

je buvais, etc.

Je boirai, etc.

Vois,voyons,voyez. Que je voie, etc.

,ONJUGAISON.

it
[1

brayait ,

absolvez.

us 11

bruyait ,ijs
bruyaient.

TREVOIR, S' SEN TREVO1R.

braira ,
brairont.
--

us

z00 OOHS' DI^SOI'DRE.

Bois, buvons , bu- Que je boive, que to boives, qu'il
vez.
boive, que n. buvions, que V.
buviez, qu'ils boivent.
i Qu'il braie, qu'ils braient.

1

—

Ie circoncisais, etc. Je circoncirai, etc . Circoncis, circonci- Que je eirconcise, etc.

sons, circoncisez.

—
—
Je clorai,tu cloras,
ii elora.
Ie concluais, etc. Je conclurai, etc. Conclus , conclu- } Que je conelue, etc.

ons, concluez.

zoo ook ENCLORE,
zoo ook EXCEURE, en
't verouderde ixCLURE,WUUvVart het

part. passé inclus
nog alsadj.geb uikt
wordt.
zoo ook de ande,°e
op uire uitgaande
werkwoorden , behalve s1RUiRE, Lt'1,

Je conduisais, etc. Je conduirai, etc. Conduis, condui- Que je comlduise, etc.
sons, conduisez.

l

' Confis , confisons , Que je confise, etc.
confisez.
Je connaissais, etc. Je connaitrai, etc. Connais , connais- Que je connaisse, etc.
sons, connaissez.

Je confisais, etc.

Je contlrai, etc.

RE en NUiRE.
zoo ook DÉCON IRE.

z. ook MÉCON\ A/TRE,
RECONNAI''imE.

Je contredisais, etc. Je contredirai, etc. Contredis, contre -Que je contredise, etc.
disons, contredi-^
sez.
lief. — Dè eigenlijke impér. veux, voulons, voulez komt vrij zeldzaam voor. Zie het Woordenboek op Vouloir.
(3) In plaats van bruyant had men vroeger bruissant, en daarvan in den Indic. prés. Il bruie, its bruiasent, en in desa
imparf. it bruissait, ils bruisgaient. Ook nieuwere schrijvers hebben zich van deze vormen bediend. Zie 't Woordenboek.
(4) Volgens de Académie heeft Clore alleen het in de Tabel opgeteekende (en 't enkelv. van den Coedit. i; maar de nieuwere schril
vers nemen dit werkwoord in alle tijden en personen, behalve in het passé défini (en gevolgelijk ook niet in den I mparf. subj.. Van
het part. prés. Closant vormen zij dan regelmatig : n. closons,i•. clo.+ez, its eloeent: je elosais, to closais, enz., Que je rinse.

4958
Participe
present.

Infnitif.

Participe
passé.

Present de 1'Indicatif.

Passé défni.

COUDRE,

Cousant

Cousu

CRAINDRE,

Craignant

Craint

CROIRE,

Croyant

CR0ITRE,

Croissant,

cru

Je crols, tu crois, it croft, n. crois- Je cros
sons, V. croissez, ils croissent.

Disart

M

Je dis, tu dis, it dit, n. disons, V. Je dis, etc.
Bites, ils disent.

ECLORE,

[éclosant j

Eclos

éclot, its eelosent.

ECRIRE,

Ecrivant

i Grit

scris, tu écris, ii écrit, n. écrivons,

naaijen.
vreezen.
qelooven.

s
j Cru

Je couds, tu coud, ii coud, n. cou- Je cousis, etc.
sons, v. cousez, ils cousent.
Je trains, tu crams, it craint, n. Craig- Je craignis, etc.
nous, v. craignez, ils craignent.

Je crois, tu crois, it croft, n. croyons, Jd crus
V.

groe-ijen.

croyez, ils croient,

CUIRE,

koken.
(als CONDUIREJ

DÉCRIRE,

beschrijven.

(als ÉCRIRE)
DÉDIRE,

verloochenen.

(als CONTREDIRE)
DÉDUIRE,
aftrekken.

(als CONDUIRE)
DÉTRUIRE,
vernielen.
(als CONDUIRE)

DURE,

zeggen.

DISSOUDRE,

ontbinden.
, (als ABSOUDRE)
ontluiken.

,

schrijven.

V.

écrivez, ils écrivent.

J'écrivis, etc.

ENDUIRE

bepleisteren.
(als CONDUIRE)

1

EPREINDRE,

uitpersen.
(als CRAINDRE)

ETRE,

zin.

1
; ,

F, "rent

Eté

tu
it est. n. sommes, v. Je fits, etc.
Je suis,es,
tes, ils sort.

j Fail

Je fais. tu fais, i1 fail, n. falsons, v. Je fis, etc.

.EXCLURE (1) :

uitsluiten.
(als CONCLUSIE)

FAIRE,

doen, maken.

; Faisant

(2)

faites, its jont.

FEINDRE,

veinzen.
(als CRAINDRE)

(f)

Vroeger had men voor 't part, passé van ezelure, naast exei., e*.1 e, agog den roan exclu., e icrtuo3e, 't welk nu ee;

fout zou zijn.
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Impart, de
1'Indie.

Fuitur.

Impératif.

Present dii Subjonctif.

Je coudrai, etc.
cousais, etc.
Couds cousons Que je couse, etc.
cousez.
craignais, etc. Je craindrai, etc. Crams, craignons, Que je craigne, etc.
craignez.
,

zoo ook

DÉCOUDRE.
RECOUDRE.

,

zoo ook al de werk

1

croyais, etc.
croissais, etc.

Je croirai, etc.
Je croitrai, etc.

Crois
croyons Que je croie, etc.
croyez.
,

,

leen in den infin.

gebruikt.

Croïs croissons Que je croisse, etc.
croissez.
,

-worden,iop

AINDRE, EINDRE en
OINDRE uitgaan,
ACCROIRE wordt al-

zoo ook accroitre, re-

,

croitre , décroitre

(welker part. passé
evenwel geen kapfr

heeft).

disais, etc.

i Je dirai, etc.

Dis, disons, dites. Que je dise, etc

z0000hREDIRs: --(Ook
CONTREDIRE, DEDIRE, INTERDIRE, MËDIRE en PRÉDIRE
gaan naar DIRE, be-

halve dat zij in dens
Zen persoon meerv.
van den Indic. prés.
en van den impér.
niet dites, maarregelmatig disez heb
contredi--ben:vous
sez, voos dédisez,

enz.) .

ecrivais, etc.

éclora, its éclo—
Qu'il éclose, qu'ils éclosent.
ront
écrirai, etc.
lEcris écrivons, é- Que j'écri.ve, etc.
crivez.

)o ook de andere op

'

crire uitgaande
werkwoorden: CIR-

CONSCRIRE , DÉCRIRE,INSCRIRE, PRES
-CRIE,POSCRIE,
SOUSCRIRE. TRANSCRIRE.— MAUDIRE..

wijkt verder af.

dais

3 faisaïs

serai, etc.

Je feral, etc.

Sois, soyons, soyez. Que je sois, que to sois, qu'i1

soit, que H. soyons, que vous
soyez, qu'ils soient.

Fats, raisons, faites. I Que je fasse, que to fasses, qu'il zoo ookCONTREFAIRE,
fasse, que n. fassions, que v. DÉFAIRE, REFAIRE,
SATISFAIRE , SUR1 fassiez, qu'ils fassent.
r

FAIRE, — FORFAIRE

ï wordt alleen inden

en in 't part.,
passé forfait, ge bruikt.

infin.

(2) Sommigen schrij jen, gelijk men uitsprf ekt, fecont,

en gevolgelijk ook a.

fe *opts, je f..aia. iu

reuma, e
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ufinitif.

Participe
présent.

Participe
passe.

Passé déliiini

Préseut de 1'Indieatif.

Forclos

FORCLORE,

niet ontvankelijk ver-

É

i

klaren.

FRIRE (1),

bakken.

Frit

Je fris. lu fris, ii feit (geen meer

1 Lu

Je lis, to tis, i1 lit, n.lisons, v. lisp
its lisent.
Je luis, to luis, it luit, n. luisons
luisez, ijs luisent.
Je maudis, to maudis, ii maudit,
Inaudi.ssons, V. maudissez, ils mi
dissent.

Je lus, etc.

Je niets, to mets, ii net, n. metto
V. mettez, ijs mettent.

p Je 'nis, etc.

vond).

-

1,

INDUIRE,

inleiden.

(als CONDUIRE)
INSCRIBE,

inschrijven.
(als ÉCRIRE)

INSTRUIRE,

onderwijzen.

(als CONDUIRE)
INTERDIRE,

verbieden.

(als CONTREDIRE)
INTRODUIRE,

inleiden.

(als CONDUIRE)
JOINDRE,

bivoegen.

(als CRAINDRE)
LIRE,

lezen.

Lisant

LUIRE,

Luisant

MAUDIRE,

Maudissant Maudit

schenen.

vervloeken.

Lui

Je maudis, etc.

MEDIRE,

kwaadspreken.

(als CONTREDIRE)
METTRE,

Mettant

1 Mis

MOUDRE,

Moulant

Moulu

1V AiTRE

Naissant

I'Vd

NUIRE,

Nuisant

Nui

OINDRE,

Oignant

Dint

PAITRE,

Paissan t

Pu (?)

PARAITRE,

Paraissant

( Paru

leggen, zetten.

mmalen.
schaden.
zalven.

grazen.
verschijnen.

Je niouds, to mouds, it 'oioud, n. mou- Je moulus, etc.
Ions, v. mnoulez, ils moulent.
Je nais, to nafis, ii naït, n. naissons, Je maquis, etc.
V. naissez, ils naissent.
Je nuis, to nuis, it nuit, n. nuisons, Je nuisis, etc.
V. nuisez, ils nuisent.
J'oins, to oins, it oint, n. oignons, J 'Oignis, etc.
V. oignez, its oignent.
Je pais, to pais, it pail, n. paissons,
—
I v. paissez , its paissent .
1 Je parais, to parais, it paraït, n. pa- Je pares, etc, etc
raissons, v. paraissez, its paraissent.

PEINDRE,

schilderen.

(als CRAINDRE)
PLAINDRE,
klagen.

(als CRAINDRE)
PLAIRE,

behagen.

Plaisant

! Plu

Prenant

Pris

Je eiais, to plais, it plait, n. plaisons, Je plots, etc.
Y. plaisez, its plaisent.

PRÉDIRE,

voorzeggen.

(als CONTREDIRE)
PRENDRE

Je prends, to prends, it prend, n. pre- Je pais, etc..
Rons, 'V. erehei, its prennent.
^

Í

!

i

PRESCRIBE,

voorschrijven.

(als ÉCRIRE)
PROSCRIBE,

verbannen.
(als ECRIR)

(1) Om in de ontbrekende tijden en personen te voorzien, bezigt n,en die zelfde tijden en personen van faire met den ins
frire ' Boas fai..ono frire, Elle faisait frire, Je iie frire, Faison. frire, etc.
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d

rrt. eF^^tur.

--

lisais, etc.

Je frirai, etc.

Je lirai, etc.

lmpératif.

Fris.

Lis, lisons, lisez.

Préent da Snbjonctif.

—

Que je lui, etc.

Je luira!, etc.
Luis.luisons.luisez. Que je luise, etc.
luisais, etc.
1 maudissais, etc. Je maudirai, etc. Maudis , maudis- Que je maudisse, etc.
sons, maudissez.

mettais, etc.

moulais, etc.

Je mettrai, etc.

tez.

uoudrai, etc.

t naissais, etc.

^aitrai, etc.

nuisais, etc.

tuirai, etc.

oignais, etc.

adrai, etc.

1 paissais, etc.

aaitrai, etc.

1 paraissais, etc.

Mets, mettons,met- Que je mette, etc.

►araitrai, etc.

Mouds , moulons, Que je te moule, etc.
moulez.
Nais,naissons,nais- Que je niisse, etc.
sez.
Nuis, nuisons, nui- Que je nuise, etc.
sez.
Oins, oignons, oi- Que j'oigne, etc.
gnez.
Pais, paissons,pais- Que je paisse, etc.

sez.

Parais, paraissons, Que je paraisse, etc.
paraissez.

Ioo ook REFRIRE.

^ zoo ook ADJOINDEE,
CONJOINDRE , DIS
-JOINDRE,NJOIDRE, REJOINDRE.
zoo ook RELIRE, ELIRE, REÉLIRE.
zoo ook RELUIRE.

zoo ooh: ADMETTRE,
^ COMMETTRE , DEMETTRE, O iETTBE,
PERMETTRE , REMETTEE , TRANSMETTRE.
100 ook ÉMOUDRE. REMOUDRE.
zoo ook RENA1TRE.

zoo ook REP A1TRE, dat

echter niet defectief

is,hebbendein't pas-

sé déflni je repus.
zoo ook; APPARAITRE,
COMPARAiTP.E. DIS

-PARITE, PARAiTRE.
zoo Ook REPEINDRE,
DI PEINDRE.
zoo ookc01IPLAINDRE.

e plaisais, etc.

^lairai

Plais,plaisons, plai- Que je plaise, etc.
sez.

e prenais, etc.

rendrai, etc.

je prenne, que to pren
Prends, prenons, Que
qu'il prenne, que n. preni
prenez.
que v. preniez, qu'ils prenr

(2) Dit part. passé wordt weinig of niet aangetroffen.

zoo ook COMPLAIRE.
DEPLAIRE.

zoo ook : APPRENDRE,
COIIIPRENDRE , DESAPPRENDRE,EíN'TFEPRENDRE , SEE
'PRENDRE,RAPPREtDOE, REPRENDRE .

1962

Inflnlit•f.
^
REPAITRE ,

voedsel geu•uzken.

Participe Participe
present.
passé.

Present de I'Indieatif.

Passé défni,

Je repais, to repais, 11 repaït, n. re- Je repus, etc.
palssons, V. repuissez, llsrepaissent.

Repaissant

Repu

Rdsolvant

résous. tu résous, 11 résout, n. ré- Je résolus, etc.
Résous en Rd- Jesolvons
, V. résolvez , its résolvent.
solu (zie 't
Woordenb.)

RÉDUIRE,

terug brengen.

(als CONDUIRE)
RÉSOUDRE,
besluiten.

RESTREINDRE.

beperken.

(als CRAINDRE)

Riant

Ri

Rompant

Rompu

SUFFIRE,

Sufsant

Sufti

SUIVRE,

Suivant

Suivi

Je suffis, tu suffir, ii sufst, nous suf- Je suffis, etc.
fisons, V. suffisez, lts sufsent.
Je suis, tu suis, it suit, n. suivons, Je sufvis, etc.

TAIRE,

Taisant

Tu

Je tais, to tais, it tait, n. raisons, v. Je tus, etc.

RIRE,

lagchen.

ROMPRE
SÉDUIRE,

Je ris, tu ris, it rit, n. rions, v. riez, Je ris, etc.
its rient.
Je romps, tu romps, i1 rompt, n. rom - ^ Je roetpis, etc.
i rompent.
pons, v. rompez, its

verleiden.

(als CONDUIRE)
SOUSCRIRE,

onderschrijven.

(als ECRIRE)

toereikend zijn.
volgen.

verzwijgen.

TEINDRE,

V. suivez, us suivent.

taisez, its taisent.

verwen.

(als CRAINDRE)
[TISTRE, TISSIR] (1)
TRADUIRE,

Tissu

vertalen.

(als CONDUIRE)
TRAIRE,

Trayant

melken.

Trait

Je trais, tu trail, ii trait, n. trayons,

Vaincu
Vécu

Je vaincs, tu vaines, ii vainc. n. vain- Je vainquis, etc.
quons, v. vainquez, ils, vainquent.
Je vis, to vis, ii vit, n. vlvons, v. vi- Je vécus, etc.

V. trayez, its traient.

TRANSCRIBE,

overschrijven.

(als ÉCRIRE)
VAINCRE (2)

overwinnen.

VIVRE,
leven.

Vainquant
Vivant

vez, its vivent.

(1) Het orde tistre en 't latere tissir zijn nu geheel in onbruik en door sisser vervangen. Het werd hier alleen opgenome
wegens den nog gebruikelijken vorm van 't part. passé tissa.
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Imparf. de
1 `Indio.

Futur.

ie repaissais, etc. Je repaitrai

.

e résolvais, etc.

Impératif.

Present du Subjonctif,

Repais, repaissons, Que je repaisse, etc.
repaissez.

Je résoudrai, etc. Resous, résolvons, Que je resolve, etc.
resolvez.

Je rirai, etc.
Ris,
e riais, etc.
e rompais, etc.

I Je romprai, etc.

e suffi.sais, etc.

Je suffirai, etc.

e suivais, etc.

Je suivrai, etc.

e tairais, etc.

Je tairai, etc.

e trayais, etc.

! Je trairai, etc.

rions, riez.

Que je rie

Romps, rompons , Que je rompe, etc.
rompen.

zoo ook sOuiu[IE.
zoo ook coltROMiRE.
INTERROMPRE.

Sufes , sufpisons , Que je suffise, etc.
sufiisez.
Suis, suivons, sui- Que je suive, etc.
vez.
Tais, taisons, tai- Que je taise, etc.
sez.

Trais , trayons, Que je traie, etc.
trayez.

zoo ook: ABSTRAIRE,
DISTRAIRE, EXTRA!RE , RENTRAIRE ,
SOUSTRAIRE ; — ook
RETRAIRE (nog een-

maal melken; naasten)dat weinig voorkomt. Voor ATTRAIRE , dat alleen den
in/ln. heeft,zegt men
liever ATTIRER.

e vainquais, etc. Je vaincrai. etc.
e vivais, etc.

Je vivrai, etc.

Vaincs, vainquons, Que je vainque, etc.
vainquez.
Vis, vivons, vi- Que je vive, etc.
vez.

zoo ookCONVAINCRE.
zoo ook REVIVRE, SUR VIVRE.

(2) Sommige tijden van vaincre, en zoo ook van eonvaincre, zijn weinig in gebruik; daartoe behooren inzonderheid het part.
-és., de iodic. prés., vooral in 't enkelvoud, de imparf. van den iodic. en de impératif.

BIJVOEGSELS En VERBETERINGEIvT.

NB. De in het Woordenboek ontbrekende woorden zijn met een sterretje (*) geteekend.

Aphoristiqueinent, reg. 1 staat leensla eukige, lees leerspreukige.
*Apous, m. [H. n.] Paradijsvogel m.
Appareil, voeg b ij : [Mar.] App- de bigues,
Abaissement, v o e g b ij: [Mar.] Ab- de l'ho- bok m., bokkebeenen n. pl. App- de carène, kiel rizon, kimduiking f.
ligter m. en bijbehoorend tuig; kielkade f. App- de
Abattage, voeg bij: [Mil.] Ab-du Chien, het la pompe of de la heuse, pompzuiger m., pompvallen of ketsen van den haan.
hartje n.
Abbaye, f. voeg achter dit woord: (pr. abé -ie).
Appareillé, reg. 3 s t a a t van 't werk m.,
Addest (onder ABDAL), l e e s ablest.
l e e s van 't werkwoord; — v o e g e r b ij : [Mar.]
*Abriver, V. n. [Mar.] Jan den oever of Ancre app-e, anker, dat klaar is om te vallen.
aan wal komen.
Appelé, v o e g b ij: [Mar.] Cordage app-, ge
Abreuvoir, voeg bij: [Bot.] Olm m., inwa
gespannen touw n.
-strek,
-tering,wdbka
Appeler, reg. 5 s t a at 4roepen, l e e s Afroeeenen boom.
Acajou, reg. 3 staat mohoniehouten, lees pen; en reg. 19 staat V. a., lees v. n.
mahoniehouten...
Appuyer, v o e g b ij achter 't punt op rep. 1iï
Aeainpti, lees Acainpte.
(TIFIER.
[Mar.] App- les bras, de loofbrassen stijf zetten.
*Acertainer, V. n., z. v. a. ASSURER, CER - App- les bras du vent, de brassen bijvieren. App*Acoinpte, m. Op rekening of in mindering une Chasse, de jagt op een schip volhouden.
betaalde som f. (vgl. COMPTE).
*Apurer, v. a. i`razien, goedkeuren (van rekeAddition, v o eg bij: z. ook CARTE (op 't einde) . ningen). — Zuiveren, wasschen (het goud).
Adipocine, enz. lees: Adipocire, f. [Chico.]
*Aracari, m. [H. n.] Soort van toekan or
Lijkenvet n. eene bijzondere vette stof, die bij de pepervreter m.
ontbinding der onder den grond begraven dierlijke
*Arasé, e, adj. (en part. passé van araser):
ligchamen ontstaat. (luchtstrooming f. [Charp.] Porte ar -e, gladde deur f., deur zonder
*Affraichie , f. [Mar.] Zuchtje n., zachte lijst- of bijwerk.
Argent, reg. 2i s ta a t kaartspel, le e s kaats
*Agrostème of Agrosteinme, m. [Bot.]
Bolderik m.
staat om geld, lees om ge--speln;rg.49
ALDER (S'), reg. 5 s t a a t aides-vous, l e e s reed geld.
Arracher, reg. 29 staat au lees un.
aidez-vous ; en req. 9 s t a a t 't, le e s t'.
Aigle, reg. 9 s t a at Aigle royale, l e e s Aigle
Arrét, reg. 9 s t a a t saisis-arrêt, l e e s saisiearrêt; — en voeg aan 't einde bij: [Meun.]
royal.
Molenvang, vang in.
*Airtere, f. Einde n. eener kolenmijn.
(mie.
*A j caste, f. [Mar.] Schootsteek m.
"Arrioler, v. n., S'arrioler, v. pr. [Mar.]
Aichinnie, reg. 7 staat achimie, lees alchi- Slechten: La mer s'arriole, de zee slecht, valt.
Alère, voeg bij: [H. ii.], z. ORYRHYNQUE.
*Arrisser, v. a., z. v. a. RISSER.
Aram, reg 2 staat aronskelk n., lees airons*Alesé, e, adj. [Bias.] : Croix al-e, verkort
kruis n.
kelk m.
*Aloide, f. [Bot.] Water-aloe, waterveder f.
Asares, lees Asaret.
*Aloache de Bourgogne, I. [Bot.] SorAsbcste, lees Asbeste.
benboom, sperwer -bézieboom m.
*Ascarille, f. [Bot.i Japansche pruimeboom ni.
Ascendant, reg. H staat acc-e, lees asc-e .
*Ainaine, f. [Mar.] Knevel m.
Asthenié, lees Asthénie.
Amarre, reg. 1 s ta a t kabel, l e e s kabel m.
Amble, f., lees Amble, m.
*Atèle of Atelle, f. [Artill.] Paardehaam n.
*Ambire, f. [Bot.] Trommelhout n. (bols tamAtloide, v oeg e r achter: of Atloïdien, ne.
bour of tamboul).
Attaquer: het aan 't slot van dit art. aan *Ameubli, e, adj. (en part. passel van ameu- gehaalde Prov. behoort onder Attagaé, adj.
blir): Immeuble am-, z. IXMEUBLE. (hoop.
Ameulonner, reg. 2 staat te koop, lees te
Amidine,staat onderamical,moet staan
(SIEUX.
o n der AMIDIN.
*Ammorosite, adj. en adj., z. v. a. CHASAmont, reg. 1 staat [Bot.] , lees [Navig.] it
Bacaleau, enz., lees Bacaliau,m.[Pêche]
Amorce, req. 6 staat 't ge- weer, lees
(amplitudo f. Bakkeljaauw, bakkelau, gedroogde kabeljaauw,
geweer.
Amplitude, reg. 5 staat amplitudo m., lees stokvisch m. (stafdiertjes.
Bacillaire, reg. 3 staat stofdiertjes, lees
Anacarthasie, lees Anacatharsie.
Bácler,reg. 7 en 8 s ta a t af- aire, le es af- faire.
*Anagyre, m. [Bot.] Stinkhout n.
*Bdcleur, m. [Navig.] Havensluiter, boomAncre, m., lees Ancre f.
,
ou perd, lees on perd; en man m.
Ane, reg. 8 staat
Bague, voeg bij op [Mar.): B-s d'amarrage,
reg. 48 s t a a t voor, le e s achter.
meerringen m. pl. B-s is dégreer les perroquets,
*Angel, m. [H. n.], z. v. a. GANGA.
Angélique, f. [Bot.] , voeg bij: Ang- fran- pardoenringen. -- Noc; : [ Artill.] B- pour pied de
caise, meesterwortel m. (benjoin sauvage) ; soort chat, spatsjorring f. B-s is burin of à élingue, geschutleng m. B- a boulets, lepels m. pl. voor gloei van vijg f. (mélette).
Angusture , reg. 1 staat 4ugustura-bast , jende kogels.
Baguette, reg. 2 staat gaardje, lees gardje;
lees Angustura-bast. (leerspreuk.
Aphorisme, reg. 1 staat leensp reuk, lee s reg. 6 s Ia a t Aanzetten, le e s Aanzetter; -' v o e g
Aphoristique, reg. 2 staat leenspreukig, er bij: [Mar.] Snauwsmast m. B-s au grand mat
et á celui de miscine, bijzeilsspieren f. pl.
e e s leerspreukig.

A.

Be

BAILLÈRE

--

CONSUBSTANTIEL. '1965

`Baillère, f. [Bot.] Visschenvergif n., bal -

C.

leria f. (tue-poisson).

Baïonnète, lees Baïounette.
Baiser, reg. 23 s t a a t deux pains se qui baisent, lees deux pains qui se baisent.
Bacot, [Mar.] voeg b j: B- d'éperon of de
poulaine, tarm m. B- de pont, zwalp f. van het dek.
*Basses-voiles, f. pl. [Mar.] Onderzeilen n. pl.
*Bastaque, f. [Mar.] Bakstag m. (van een'
logger). (Rakketros m.
*Bastarde, f. of Bastardiu, m. [Mar.]
XBatiportes, f. pl. [Mar.] Watergangen m.
pl., gangboorden n. pl.
Baton, v o e g b ij: [Bias.] Schuinstaak in. Bpéri en bande, verkorte schuinstaak (die de wanden van 't schild niet raakt). B- péri en barre,
verkorte linker schuinstaak.
Battre, reg. 29 staat mine, lees ruïne.
Bee de corbeaii, voeg bij: [Man.] Overijzer n.
Bénéfce, reg. 42 en 43 s ta a t B- á charge
d'ámes, B- simple, kerkambt zonder zielezorg, lees
B- a charge, d'ámes, kerkambt zonder zielezorg.
B- simple of a simple tonsure, onafhankelijk, niet
verbindend, niet met zielezorg verbonden kerkambt.
*Bepole, f. [Bot.], z. v. a. NIMBO.
Bergerie, reg. 2 staat le b-, lees la b-.
Bite, reg. 23 staat [Mar.]. lees [Man.] .
Bicorue (onder Bicoque), lees Bicorne.
KIEN, adv., staat reg. 32 en volg. het spreek woord Le mieux est l'ennemi du bien, enz., dit
behoort bij Bien, m. te staan.
Bignon, reg. 1 staat speer, lees spier.
Billette, v o e g b ij: [Mar.] Uitklaringsbrief m.
Beniflore (onder Bini), lees Biniflore.
Bitonnièr e, staat z. ANGUILLÈRE, lees z.
,

ANGUILLERS.

*Blévine, f. [H. n.] Zwarte spoorvogel m.
(mégapode).
Boise, reg. 7 staat long, lees longs ; en reg.
24 staat so soul, lees son soul.
Bofte, v o e g b ij: [Mach. à vap.] B- h étoupes, hennepkast f. B- à feu, vuurhaard. B- à vapeur, stoomkast f. B- à soupape de síreté, veilig
is fermeture de la soupape, stoom--heidsklpat.B
afsluit -klepkast.
*Bosneus, adj. in.: Cercle b-, z. FINITEUR.
Bossu, reg. 10 staat b-es, lees b-s.
Bostrychoïde, reg. 2 s t a a t zeegondel, lees

zeegrondel. (geschoofd.
Botte, blz. 200, reg. 67 staat geschaafd. lees
Bou[fante, reg. 2 s t a a t winterdas m., l e es
winterdas f.
*Boullier, ni. Dekenraam, rekenaar m., een
werktuig voor 't aanschouwelijk onderwijs in 't
rekenen.
Bourcet, reg. 2 staat Voilà lees Voile.

Bourdigne, f., z. BOUDIGUE, lees Bourdigue, f., z. BORDIGUE.
Bouri, reg. 3 staat (mug), lees (moge).
Bourse, reg. 1 staat bundel, lees buidel.
Boutant, voeg bij: (In de kunsten wordt dit
adj. ook vrouwelijk gebruikt: Des contre-fiches butantes, Des pièces boutantes).
*Bouticlar, m. [Pêche] Vischschuit f. met
eene bun.
Bragot, voeg b j: [Mar.] , z. v. a. PENDEUR.
Braise, f., rep. 2 staat gloed n., l e e s gloed m.
Branche, f., reg. 66 staat het spoor, lees
de spoor.
Bras, rep. 50 en 51, en 70 en 71 staat
sig- nafait en Monseig- neur, lees si- gnalait,
Monsei- gneur.
Brin, reg. 29 staat Bois, lees Brin.
Bringue, reg. 1 staat [Mar.] , lees [Man.] .
Brione, staa t z. COULEUVRI E, lees z. BRYONE.
Brisure, f. lees achter [Mar.] Klugt f. Mats
à br-, geklupte masten in. pl.
Brouillard, reg. 5 staa t om floerschten, lees

omfloersten.

Bramel, lees Brumet.
Bucelue, reg. 1 staat Ilinkhoren, lee s
Kinkhoren.
B uehe, rep. 1 s ta at Blok n., brandhout, lees
Blok, brandhout n.
Byzantin, rep. 1 staat Bysantium, lees
Byzantium; reg. 2 en 3 s t a a t Bizantjner, Bizantijnsche, le e s Byzantijner, Bgzantjnsche.

*Cabassous, m. [H. n.] Groole mnelet of
arenvisch m. (beltouw.
Cableau, reg. 2 staat kabeltouw, lees ka*Cache- adept, m. [Constr. nay.] Inlating f.
in de binnenkiel.
Cachere, lees Cachère.
Cadraturer, lees Cadraturier.
Caillebotte, voeg bij: [Mar.] Stuk halfhout,
kalf n.
(Caillebottis.
Calllebottis (onder Caillebotter), lees
C aler, laatste reg. staat wekr, lees werk.
C alige, reg. 1 staat vischbuis, lees vischluis.
Cambiste, reg. 3 staat ageut, lees agent.
CampagnoIe, lees Campagnol.
Cap, reg. 4 staat top lees tot.
Cape-pigeon, reg. 1 staat druif, lees duif.
Capituler, reg. 7 staat capiule, lees capitule.
Caprifoliné, lees Caprifoliacé.
C arén age, reg. 1 staat kietplaats, lees kiel -

plaats. (papje.
Carosse, reg. 3 staat kampaanje, lees kamCarpe, reg. 2 staat saumorée, lees saumonée.
C arreau, voeg bij: [Bias.] C-x, blokken n. pl.
Carrelet, voeg bij: Vierkant liniaaltje (ré-

glette). (Caryophyllacé.
Coryophyllacé (onder Caryocostin), lees
*Célan, z. V. a. PILCHARD.
Ceps, reg. 11 staat betaalt, lees betaalt.
*Chaco, z. SHAKO.
Champ, staat [Hort.], lees ]Hist.].
*Chapé-chaussé, e, adj. [Bias.] Gekapt gekoust. (kelhuis.
Charnier, reg. 2 staat k'rekelhuis, lees kneChasse-goupille, reg. 1 staat [Bot.] , lees
[Tech.] .
Chat, [Mar.], voeg bij: de zweep (aan boord
der slavenhalers), ook iron. Le eh- a neuf queues,
de kat met negen staarten, geheeten.
Chaussé, voeg bij: [Bias.] Gekoust.
Chatisse-trape, reg. 8 staat chasse-trapes,
lees chausse-trapes.
Chélem, lees Chelem.
C he mi n, kolom 2, reg. 37 staat son, lees
mon ; — reg. 14 van onderen staat croit, lees
croft; reg. 12 staat geen, lees er geen.
Chercher, reg. 12 van onderen staat Uh-,
lees Ch-.
Cheval, kolom 2, reg. 10 staat Ou, lees On.
Chevaline, voeg bij: [Bot.] , z. v. a. PRELE.
Chinière, reg. 5 staat herschenschim, lees

hersenschim.

Chirotomie, lees Chirotonie.
Chose, reg. 16 staat ch-, lees ch-s? — reg.
39 en 40 staat natuurijke, lees natuurlijke.

Ciel, reg. 13 staat est, lees es; — reg. 28
staat tèmoin, lees témoin.
Circulation, rep. 19 staat écrit, lees écrit.
Cistoïde (onder Cissoidal), lees Cissoïde.

*Clapotement, m., z. v. a. CLAPOTAGE.
Cloison, m., lees Cloison, f.
Cloporte, f., lees Clo orte m.
*Cochonnière, adj. f. fBot.] Rose c-, honds roos f.
*Coësdou, m., z. CONDOMA.
*Colletée, f., Z. COTELÉE.

*Collodion, m. [Chic.] Kleefmiddel, uit de
oplossing van 't schietkatoen verkregen, c o l l ódium n. (duif f.
*Colonibin, m. [H. n.] Lachduif, kleine hout Coforis, laatste regel staat COLUGLIS, lees
COLOUGLIS. (schildhoo fd.
Comble, voeg bij: [Bias.] Smal of versmald
*Concalnération , f. [Mus.] Midden tusschen twee knoopen of rustpunten eener trillende
snaar, concamerdtie f.
Concourine, lees Coneonrme.
C on fit, m., reg. 6 staat varkensvoerder, lees

varkensvoeder.
Co~, voeg bij onder de Loc. prov.: Prendre
un c- francais, henen gaan zonder te betalen. den
kreupelen waard slaan. (CONSCIENCE.
CONSCIENSE, boven kolom 2 blz. 399, lees
Consubstantiel, reg. 3 staat substantiëel,
lees consubstantiëel.
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CONTE

Conte, f., lees Conte, m.; — reg. 2 staat
faites nous, lees faites-nous; -- reg. 2 staat enfant, lees enfants. (sIoN.
Contorsion, voeg bij: [Bot.], z. V. a.INTORCoq-souris, reg. 2 staat lichefrite, lees lèchefrite. [lier).
Coracias, reg. 2 staat (roulier), lees (rol

-Coralin,eg.3
staat c-, lees corail.
C orme, reg. 5 staat kalver-elze, lees haverelze.
Coyne, reg. 21 van onderen staat Cerf de
boeuf, lees C- de boeuf.
Cornet, req. 13 staat a monce, lees amorce ;
-- reg. 17 staat la c-, lees le c-.
Correct, reg. 6 staat Dessein, lees Dessin.
Corsage, reg. 1 staat vn, lees van.
*Coudret, m. [Tech.] Looikuip f.
Couli cou, staat COUDRILLARD, lees CENDRIL-

FARAS.

--

verdri ft, verstrooit de nevelen. -- (fig.) D- les
illusions, de begoochelingen doen verdwijnen, doen
ophouden. — Verstrooijen, enz. ([Corn.].
Doininoterie, reg. 1 staat [Chim.], lees
Donz-elli, f., lees Donzelle; voeg er nog
bij: z. v. a. OPH1DIE barbue.

*Dormille, f., z. v. a. COBITE.
Drapeau, voeg bij de Loc. fam. et prov.:
Faire passer qn. sous les dr-x, iemand in zijne

eer herstellen, rehabilitéren.
Drèche, f., staat mout, lees geplet of gebroken mout.
Drisse, reg. 6 staat rouge, lees fougue.
Duodénal, reg. 5 staat [Arat.] , lees [Anat.] .

E.

LARD.

Coupé, m., reg. 6 staat [Théol.j, lees [Tech.].
Eau, kol. 2, reg. 15 van onderen, staat sons,
*Coupe-thou, adj. m., z. onder FRÈRE.
Cow-be, reg. 25 staat á, lees à; — reg. 26 lees sous. — Boven de 2de kolom staat hier

staat dabbel, lees dubbel.
Cousin, reg. 13 staat Si, lees Si.
Coutre, reg. 2 staat Klootijzer, lees Kloof(TEUR.
ijzer.
Cracheur, voeg bij: [H. n.] , z. v. a. SPUTACravate, reg.; 10 staat kaptros, kaptouw,
lees koptros, koptouw.
Créance, reg. 3 staat priviligié, lees privi-

légié. ( [Fort.]
Crémaillère, reg, 15 staat [Hort.], lees
Créte, reg. 3 van onderen, staat Le er-, lees
La er-.
Crinoline, voeg b # : [ Modes] Dames-onder-

rokje van ,aardehaar, om het kleed trechtervormig
te doen uitstaan.
*Crypture, m. [H. n.J, z. v. a. TINAMOU.
Cuve,reg. 10 staat garnie, lees garnie, enop
denzelfden regel staat bljgezelte, lees bijgezette.
Cymothée, lees Cymothoé.
Cythise, lees Cytise.

D.
*Décoineer, V. a. [Mar.] Ontkeggen. -- Het
part. passé is ook adj.: Les mats furent décoincés, de masten werden ontkegd.
Décréditer, reg. 3 staat vrzwakken, lees
verzwakken. (ting.
Dédain, reg. 1 staat veraching, lees verach(*) % Défaiseur. m.: D- de torts, onregtwreker, hersteller van verkeerdheden.
Défense, op [Bias.] voeg b#: Léopard en d-,
op zijne hoede staande olifant.
Déflleuse , f. [Tech.] Eerste stamper m.,
onder welken de papierstof sn halfgoed of halfstof
veranderd wordt (vgl. RAFFINEUSE).
Dégrader, lees voor 't geen onder [Mar.]
staat: v. n. Beneden de kust vervallen, beneden
eene haven geraken, onder den wind vervallen.
Démarquation (onder Démantibuler),
lees Démarcatlon.
Dent, reg. 16 staat de grosses dents, lees
des grosses dents. (eenstreep f.
Dentelure, voeg bij: [Bias.] Uitgetande bol)épression, reg. 8 staat [Math. ] ,lees [Mar. ] .
DERRIÈRE, m., reg. 10 staat la d-, lees le d-.
Dè s, reg. 2 staat premiers, lees premiers.
Désudatlon, f. en Désuétude, f. voeg
achter deze beide hoofdwoorden: (pr. s=c).
Deux, reg. 7 staat enfans, lees enfants.
Dia, reg. 1 staat voerlieden, lees voerlieden.
Dietlonnaire, reg. 2 staat une squelette,
lees un squelette.
Diplagastrie en Diaplagénese, lees b#
beiden Diplo—.
*Dipyrrhique, f., z. V. a. PROCÉLEUSMATIQUE (en zelfs gebruikeljker dan dit).
Dissiper, De tekst der 6 eerste regels van dit
artikel is in vele exemplaren in de war geraakt,
't welk eerst onder 't afdrukken werd bemerkt.
Men leze: Dissiper, v. a. Verstrooijen, verspreiden, uiteen drijven, verdrijven, verjagen, doen ophouden. Le soleil dissipe les brouillards, de zon

DY SHEMIE, lees EAU. (SISSEUR.
*'Ebaucheur, m. [Tech.], z. V. a. DÉGROS'Echec, reg. 9 staat tout les plats, lees tous
les plats.
i'Ecimer, V. a. [Bot.] Toppen, aftoppen, de

kruin der boomen wegnemen of inkorten. — [Agric.]
Den akker gedeeltelijk omwerken (z. ÉCIMAGE).
'Eclair, m., reg.16 staat[Chir.], lees[Chim.].
'Ecrevisse, reg. 4 staat un, lees une.
'Ecu, reg. 2 staat scu, lees Ecu.
'Elaps, staat Koraalotter, lees Koraaladder.
'Elatérone, lees 'Elatérine.
'Eléphant, reg. 3 staat un, lees une.
Empaum ure, reg. 1 staat gedeelte, lees gedeelte. — Wat onder [Vénér.] staat is beter ver
onder PAUMURE.
-klard
t'Emulsionner, v. a. Tot eene emulsie of
melkachtige verbinding maken.
Ennéandre, Ennéandrique, staat met
9 stampertjes, lees met 9 meeldraden.
Ensemble, moet niet boven, maar onder Ensemage staan.
ENTAMER moest boven kol. 1 blz. 685 staan,
niet ECOLIER.
Entendeur, reg. 2 staat entsa-, lees ent- sa-.
*Entrelacé, m. [Arch.] Kruiselwerk n.
Envelopper, voeg bij 't v. pr. (fig.) S'envde son manteau, met kalmte en onderwerping zijn
lot afwachten.
'Epave,reg. 9 staat persoune, lees personne.
'Epi, reg. 7 staat :pi, lees É pi.
'Epispastique, voeg bij: ÉPISPAST1QUE, f.
[H. n.] Blaartrekkende kever m.
'Epitre, voeg bij: Ép- á Montoron, opdragt
(van een boek) voor geld, voor eene belooning
'Epontillage, reg. 5 staat Et-, lees Ep -.
'Eprouvette, voeg bij onder [Phys.] : Ver
luchtpomp.
-klierm.vand
'Equerre, voeg bij: [Astr.] Winkelhaak m.
;

*Escavisson, m., z. SCAVISSON.
*Escubac, m., SCUBAC.
Equicher (onder Esquiavine), lees Esquicher.
Esse, reg. 7 staat des ess-, lees des esses.
Essentiet, reg. 13 staat volib, lees voilà.
Estrapontion, lees Estrapontin.
'Etable, m., reg. 5 staat Brochet, lees Crochet.
'Etranglé, reg.5 staat trouve, lees trouva.
'Eventé, voeg b #: [Mar.] Vaisseau dv-, vol
.

schip m., schip, .dat vol ligt;
-gebrast
'Eventer, voeg bij: [Mar.] EV- une voile,
la
quille(d'un
vaisseau
een zeil volbrassen. Evflottant), de kiel uitwinden, de kiel boven water
brengen.
'Evitage, m., reg. 7 staat ÉVITER, lees 'Evlter ; — reg. 24 staat bontour, lees bon tour.

F.
F ai l l ir, reg.1 staat mislasten, lees mistasten.
Faras, m., lees surinaamsche teneas m.,

boschrat f.

-

FASCE
Fasee, reg. 1 s taat Balk, lees Dwarsbalk.
F- marche (achter F- malachite in 't art.
Fausse enz.), lees F- manche.
Faute, reg. 20 staat S'il arrivait s'il venait,
lees Si! arrivait, Si! venait . (SILLET.
Faux - Santal, staat BB SILLET, lees BRÉFaux- Sycomore, staat AZ DARACH, lees
AZÉDARACH.

Fente, reg. 10 staat laryn, lees larynx.
Fer, voeg bij: [Corn.] Être entre deux fers,
niet doorslaan, juist in 't huisje staan (van de ba -

lans).

NEPTUNE.

Instance, reg. 20 staat int-, lees lostintersection, voeg^ bij: [Arch.] Kruisel-

werk n. (ook INTERSECTS geheeten).

*lrénique, adj. Vredelievend, irénisch.
*Irrédimé, e, adj. [Prat.] Niet afgekocht,
ona fgelo^t. — Irrédimible, adj. [Prat.] : Rente
(JECTION .
irr-, onlosbare -rente I .
*Isographique, adj.: Projection is-, z. PRo'Ixe, m., z. x, m.

(zit een.

Fiche, reg. 8 en 9 staat zit een' een, lees
Fil, reg. 4 van anderen staat de discours, lees
du discours.
Filet, [Bias.] staat smalle rand m., lees
streep 1.; en voeg er bij: F- en barre, linker

schuznstreep.

Foe, reg. 3 staat fl-, lees f-.
Fond,blz.795, reg. 11 staat [Mar.] , lees [Man.] .
*Fourche, f. [Arch .] , z. v. a. PENDENTIF.
Fourré, reg. 6 staat slechts, lees slecht.
*Fraichissant, e, adj. [Mar.]; Vent fr-,
aanwakkerende wind m.
Franc-quartier, s t a a t Eerste kwartier enz.,
lees Vrij-kwartier (iets minder dan een vierde van
't schild beslaande en doorgaans in den regter bovenhoek geplaatst) .
%raser (onder Frase), lees Fraser.
Feit, reg. 9, s taat rabat, lees raliot.

G.
Gabare, reg. 3 s taat ballastschuit, ligter m.,
lees ballastschuit f., ligter m.
*Galade, f. [Jeu.] Vole f., in het trisetspel door de aides of twee zamenspelers gemaakt.
— Galadon, m. [Jeu] Vole, in het triset-sp et
door één' speler gemaakt. (Maladie.
Galant, reg. 22 en 23 staat Malade, lees
*Galette, f . [Corn.], z. v. a. PÉTENUCHE.

Garde- manche, staat (Plur. lies gardemanche), lees (Plur. Des garde-manches).
Giret, lees Girel.
*Glissière, f. [Mach. it vap.] Stoomschuif I.
(ook tiroir geheeten).
Grelet, reg. 1 staat Tétue, lees Tétu.
Griffe, reg. 18 staat ranoncule, lees renoncule.
*Gruée, f. Gekneusde gepelde gerst f.
G ui, voeg b#: [H. n.] Grand g - , Z. PUCELOTTE.
*Guilloebé, m. [Arch.] Netwerk n.
*Guivre, m. [Bias.] Slang f., die om Bene
zuil gewonden is (ook vivre geheeten).

Hépaticoide, lees achter dit woord het uitgevallene: [Bot.] Naar leverkruid gelijkend. —
Hépatique,
Herniole, reg. .3 s taat Tore, lees Turc.
Herse, voeg b ij [Bot.] , z. v. a. TRIBULE aqua:

tique.

(UHLAN.

Houlan, enz., lees Houlan af Hulan, z.
Ilyades, reg. 2 staat Zevengesternte n . (PLÉIADES), lees Regensterren, vgl. PLÉIADES.

ichneumon, reg. 3 staat rems, lees nems.
ile, reg. 6 s taat onder den wind, lees boven
(illyrische taal.

den wind.
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T.
Jante, voeg bij: [Arch.] Veêr, lange gloop f.

Jésuite, reg. 13 st aat volksstaaf, lees volks
(QU'à CE.-tal.
Jusque, reg. 18 staat JUSQU-A-CE, lees JUS-

K.
*Kilograinmètre, m. [Mécan.] Elpond n.,
de arbeidseenheid, of de arbeid, die er noodig is om
een kilogram een' meter hoog op te heffen.

L.
Lanite (onder Lanlaire), lees Lanlee.
*Latemment, adv. [Didact.] Op verborgene
wijze (in tegenstelling met PATEMMENT.
Lépidopténites (achter Lépidoptères),

lees Lépidoptérites.
Limonière, f., reg. 1 s taat gaffeldistel, lees
gaffeldissel; -- reg. 2 s taat viervoetig, lees vierwielig.
Long, reg. 10 staat MAIN , lees Rol.
Loxartre, lees Loxarthre.

M.
Main, blz. 1094, kol. 1, reg. 10 van onderen

staat LONG, lees Roi.

Maki, reg. 3 staat makoko, lees mokoko; --

re g . 4 staat mangoe, lees mongoe.

Manquer, reg. 16 van onderen staat a amier,
lees it aimer.
Margander of Margauter (boven Margay), lees Margander of Margauter.
Marguerite, reg. 4 staat bouef, lees boeuf.
*Mérité, e, adj. (en part. passé van mériter): Punition m-e, verdiende straf f. Eloge m-,
verdiende lof m. (ten.
*Mésoearpe, m. [Bot.] Vleesch n. der vruchMétri q ue, adj. reg . 5 en 6 s taat Naar het
metrum der versmaat, lees: Naar het metrum,
naar de versmaat.
Mignal (boven Mignon), lees Mignol.
*Minhouet, m., z. MINAHOUET.
Moins, kol. 2, reg. 12 staat Ii, lees Il.
Momle, reg. 2 staat momie, lees mumie.
Monde, blz. 1183. req. 41 s taat Le meilleur
h-, lees Le meilleur homme.
(monde m-.
Moral, reg. 14 staat Le m- moral, lees Le
Morspierre (onder Mordorure) , lees
Mordpierre.
Morte-paye, staa t z. PAIE, lees z. PAYE.
*Monéssln of Mouiëzzin, m., z. MUëZZIN.
Moufle, req. 1 s taat Blokkenhuis, blok zonder
schijf, blokkatrol n., lees Blokkenhuis, blok n.
zonder schj f, blokkatrol f.

Ill yri en, reg. 2 s taat illyrische vrouw, lees
imbécile, voeg er achter: of Imbécille.
IMPERIALE ,

reg. 6 staat [Jur.] , lees [Jeu] .

incarnat, reg. 2 staat roozerood, lees rozerood.
Indui re, reg. 2 s ta a t aanzetten verleiden, lees

aanzetten, verleiden.

Nalf, ive, lees Naïf, Ive.
Neptune, voeg bij: [Astr.] Neptunus, deverst

1968NIELLEL{R

--

can de zon verwijderde onder de thans bekende
planeten (door de Franschen ook LEVERR1ER gehe eten)
Nieilleur (onder Nielle), lees Nielleur.
Noble, reg. 19 staat parait, lees paralt.

ZYGOCÉRÉ.

de nonante, mastplankje, rondhoutplankje, kap,
(faire in.
Quérir, reg. 2 staat venir in, lees venir en

muts.

B.
. Obsession, voeg er in parenthesis bi:
(Obs- is het naar buiten werken van den inwonenden boozen geest, possession zijne inwendige
werking). (DOM —.
Odoinètre, reg. 2 staat IODROni —, lees HoOeill et, reg. 22 staat Aiguilie, lees Aiguille.
Oeuf, kol. 2, reg. 25 staat des oeufs, lees ses
oeufs. (Officière.
Oflicière (boven Officieusement), lees
Onques (boven Onere), lees Oneques.
Oreine, reg. 3 sta a t dealbita en op denzeifden

regel: stokstof, lees dealbata, stikstof.
Orfévré (onder Orfèvre), lets Orfévri.
Orientaliste, staat kennis, lees kenner.

P.
Pagésie, reg. 1 sta at solidiaire, lees solidaire.
Palme, f., voeg bij: P- de mer of P- marine,
zeepalm m., zeeveder f., naam van verschillende

Rapporter, reg. 16 staat er, lees r-; en voeg
aan 't einde der verklaring van het V. a. bij: Het
part. passé komt ook als adj. voor: Le fait rapporté ne prouve rien, het aangehaalde feit bewijst
niets. — Ouvrage de pièces r-es, ingelegd werk.
Relégeur, V. a., lees Reléguer, v. a.
Repartir, v. a. et n., reg. 6 staat repartis je,
lees repartis-je.
*Resasser, v. n. IHerziften, nogmaals ziften.
Résous, onte, lees Re.sous, oute.
ROUI.IER, IEEE, adj. , voeg bij: Vaisseau r-,
beurtschip n.

S.
Saeeader, reg. 4 staat Hee, lees Het.
Sangnisorbe (onder Sangulpurge), lees
Sauguisorbe.
*Secondine, f. [Bot.] Tweede omhulsel van

't planteneitje.
Sialite (onder Siagonote), moet onder Sla lisme staan.
Souris, m., reg. 15, kol. 2, lees Souris, f.
*Surélevé, e, adj. [Anat.]: Voute s-e, verhoogd gewelf, boven den vollen boog opgetrokken
gewelf n.

water-plantdieren.
Palonnier, reg. 1 staat [Chas.], lees [Char.].
Pantorbe (boven Pante), lees Pantarbe.
Passé, reg. 6 van onderen staat autérieur,
lees antérieur.
Passe-fleur, lees achter [Bot]: z. v. a.
Paté, reg. 5 staat requete, lees requéte ; —
reg. 10 staat nn, lees un.
Pays, req. 13 staat P- plat, lees Plat p-.
Peau, reg. 24 staat jeukl, lees jeukt.
`Pelouzine, f. [Chim.] Schietkatoen n., ontTATONS (á), loc. adv. (onder Tatiner). Men
plof%nde, salpeterzure lignine (ook pyroxyline ge- plaatste dit artikel achter Tatonneur.
Tendelet, reg. 1 staat [Man.], lees [Mar.].
he eten) .
Ternir, reg. 6 staat soufle, lees souffle.
Perdre, reg. 8 staat guieté, lees gaieté.
Testleulé (onder Testicule), lees riste
*Perpendicule, m. [bidact.] Loodlijn f., de
-cuilé.
met lood bezwaarde lijn aan het waterpas en aan
sommige mathematischeinstrumenten; — paslood,
Tète, blz. 1792, kol. 2, reg. 21 staat navelschietlood n.; — loodregte hoogte f.
achtige, lees nevelachtige.
Pèse-liqueur, lees Drank- of alkohol-weThese, reg. 9 staat thesis, lees theses.
p er in.
(flit.
*Teille, f. Schil f. van den hennep.
'rien, req. 9 staat con sine, lees cousine.
PIED, blz. 1401, kol. 2, reg. 18 staat fut, lees
Tine of Tinette, lees 'Tine of Tinette.
Piétiner, reg. 6 staat cable, lees sable.
Tinter, reg. 10 staat tiktent, lees tintent.
Pincer, reg. 4: van onderen staat guitarre,
lees guitare.
Tirer, reg. 52 staat NET, lees NEZ.
Plaisanter, reg. 11 staat v. n., lees v. a.
Toco, reg. 1 staat TOUCAN, TOGO, lees TOUPiénipotentiaire (onder Plenier), lees CAN-TOCO.
Plénipotentiaire.
Torque, reg. 1 staat [Blac.], lees [Bias.].
Poincon, voeg bij [Bot.], z. V. a. SPADICE.
*Trinquer, V. n. (fam.) Drinken, klinken en
drinken.
Pointe, reg. 43 staat Passer, lees Pousser.
Tromblon, lees Tromblon.
*Porte-elé, m. Sleuteldrager, sleutelknecht,
Tnrquse, staat z. TURQ, lees z. TURC.
cipier m.
Potée, reg. 6 staat z. PORTEE, lees z. SouRis.
Poussée, reg. 3 slaat les p-es, lees les p-s.
Proelgale, reg. 2 staat veilleuse, lees viel
(des vooruit gangs.-leus.
Progressiste, voeg bij: ook als subst.: Man
Puisateur (onder Pulgne), lees PulsaV l aduc, reg. 2 staat paal, lees poel.
teur.
`'ie, blz. 1899, reg. 51 staat Raconter, lees
*Pyroxyline, f. [Chum.] Schietkatoen n.
(ook pelouzine, en door Berzelius salpeterzure Raconter.
Vleillot, reg. 2 s taat oudelijk, lees ouwelijk.
lignine geheeten) .

V.

Q.

Z.

quart, reg. 18 en 19 lees [Constr. nay.] Qu- I Zygocére, reg. 1 staat [A. n.], lees [H. n.].

